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حممد بن را�شد ي�شدر مر�شوما بت�شكيل 
جمل�س اإدارة مركز الإمارات العاملي لالعتماد

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ب�شفته حاكما لإمارة 
دبي �ملر�شوم رقم 2 ل�شنة 2020 بت�شكيل جمل�س �إد�رة مركز �لإمار�ت 

�لعاملي لالعتماد، برئا�شة مدير عام بلدية دبي.
ووفقا للمر�شوم ي�شم جمل�س �إد�رة �ملركز يف ع�شويته: �لدكتور هـالل 
حميـد �شاعـد �لكـعبـي، نائبا للرئي�س، وعبد�هلل �أحمد �آل �شالح، و�ل�شيخ 
�ل�شعدي،  �شعيد  يـو�شف  و�لدكتور  �لقا�شمي،  �شلطان  ماجـد  �لدكتور 
و�لدكتور مـرو�ن مـحمد �ملال، وعـبد�هلل حممد �لعـور، ووليـد عبد�ملـلك 
�إىل  بالإ�شافة  �لطنيـجي،  حممد  و�شيمـاء  فـرج،  جمعة  وعتيـق  �أهلي، 
�أن يعمل بهذ�  �لتنفيذي ملركز �لإمــار�ت �لعاملي لالعتماد، على  �ملدير 

�ملر�شوم من تاريخ �شدوره، وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

زار عددا من امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف مدينة دبي لالإعالم 
اأحمد بن حممد: قطاع الإعالم ركيزة رئي�شة لقت�شاد امل�شتقبل يف دبي 

•• دبي -وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي 
لالإعالم �أن �لقت�شاد �لإعالمي ي�شّكل ركناً مهماً من �أركان �لقت�شاد 
�جلديد �لذي تعتزم دبي �لتحول �إىل عا�شمة عاملية له، ل�شيما بعد �أن 
قطعت يف م�شماره �شوطاً كبري�ً باإجناز�ت نوعية هياأتها لريادة �حلركة 
�لإعالمية يف �ملنطقة، و�أهلتها عن جد�رة لنيل لقب عا�شمة �لإعالم 
�لعربي باإجماع وزر�ء �لإعالم �لعرب، يف �لوقت �لذي ت�شتعد فيه دبي 
دبي  جمل�س  تاأ�شي�س  �أعــقــاب  يف  ل�شيما  جــديــدة  �إعــالمــيــة  لنطالقة 

لالإعالم �إيذ�ناً ببدء عملية تطوير �شاملة.          )�لتفا�شيل �س5(
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم احلرمني 
ال�شريفني يف وفاة الأمري بندر بن حممد بن عبدالرحمن

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز 
فيها عن �شادق  �أعــرب  �ل�شقيقة،  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �شعود عاهل  �آل 
تعازيه ومو��شاته يف وفاة �ملغفور له �شاحب �ل�شمو �لأمري بندر بن حممد 
بن عبد�لرحمن بن في�شل �آل �شعود ، د�عيا �ملوىل عز وجل �أن يتغمد �لفقيد 
بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �آل �شعود �لكر�م جميل �ل�شرب 
و�ل�شلو�ن...كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�ل�شمو  و�شاحب  �هلل  رعــاه  دبي  �لــوزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبــوظــبــي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن  حممد  �ل�شيخ 
للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك 

�شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود.
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ر�شالة �لتكليف

بت�جيهات حممد بن زايد 

الإمارات تقدم م�شاعدات عاجلة 
للمتاأثرين من بركان تال يف الفلبني

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
�ل�شيخ  �شمو  ومتابعة   ، �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعــلــى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
رئي�س   ، �لظفرة  �حلــاكــم يف منطقة  نهيان ممثل  �آل  ز�يــد  بــن  حــمــد�ن 
هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي، تقدم دولة �لإمار�ت م�شاعد�ت �إن�شانية 

عاجلة للمتاأثرين من بركان تال يف �لفلبني.
خطة  و�أعـــدت  �لر�شيدة،  �لــقــيــادة  توجيهات  تنفيذ  يف  �لهيئة  و�شرعت 
ملو�جهة تد�عيات كارثة �لربكان، وتخفيف وطاأتها على �ل�شكان �ملحليني 

يف �ملناطق �لأكرث ت�شرر�.
يت�شمن  رئي�شيني،  �ل�شدد على حمورين  �لهيئة يف هذ�  وتعتمد خطة 
على  مانيال  �لفلبينية  �لعا�شمة  �إىل  �لهيئة  مــن  وفــد  �إر�ــشــال  �لأول 
�لحتياجات  و�شر�ء  ميد�نيا،  �لإغاثية  �لعمليات  لقيادة  �ل�شرعة،  وجه 
�لأ�شا�شية من �لأ�شو�ق �ملحلية هناك، و�لإ�شر�ف على �إي�شالها للمتاأثرين 

يف مناطق تو�جدهم.
ويت�شمن �ملحور �لثاين ت�شيري رحالت �إغاثية جوية من د�خل �لدولة 
�ملخزون  �شمن  �ملتوفرة  �لأخــرى،  �ل�شرورية  و�مل�شتلزمات  �ملــوؤن  حتمل 

�ل�شرت�تيجي للهيئة من �ملو�د �لإغاثية.
�لهالل  لهيئة  �لــعــام  �لأمــــني  �لــفــالحــي  �لــدكــتــور حمــمــد عتيق  وقـــال 
نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  توجيهات �شاحب  �إن  �لأحمر 
جاءت تاأكيد� ملا �أعلنه �شموه عن ت�شامن �لإمار�ت مع حكومة �لفلبني 
لتخطي  كافة،  و�مل�شاعدة  �لدعم  �أوجــه  لتقدمي  و��شتعد�دها  و�شعبها، 
�لآثار �ملرتتبة على بركان" تال"، كما تاأتي توجيهات �شموه تعزيز� لدور 

طارق �سالح: ندعم اجلي�ش اليمني وندع� لل�حدة

مقتل قائد كتيبة املوت يف نهم وا�شت�شالم عنا�شرها
وعد باأنها �ستتكّ�ن من فريق م�سّغر من�سجم:

تون�س: الفخفاخ رئي�س حكومة حزبه خارج الربملان!

اأكدت اأن الطائرة الأوكرانية اأُ�سقطت ب�ساروخني 

اإيران تطلب م�شاعدة اأمريكا وفرن�شا 
يف تفريغ حمتوى ال�شندوقني الأ�شودين

•• طهران-وكاالت:

تقرير  يف  �لإيـــر�نـــيـــة  �ملــــدين  �لـــطـــري�ن  منظمة  �أكـــــّدت 
�لطائرة  باّتاه  �أطلقا  �شاروخني  �أن  �أويل  حتقيق  بعد 

�لأوكر�نية �لتي �أُ�شقطت يف وقت �شابق هذ� �ل�شهر.
�لــثــالثــاء على  �لإثــنــني  ليل  ن�شر  �لـــذي  �لتقرير  و�أفـــاد 
�أن  �كت�شفو�  �ملحققني  �أن  للمنظمة  �للــكــرتوين  �ملوقع 
�لطائرة،  باّتاه  �أطلقا  تور-�إم1  طــر�ز  من  �شاروخني 

مو�شحا �أن �لتحقيق ل يز�ل جارًيا لتقييم تاأثريهما.
نيويورك  �شحيفة  ن�شرتها  معلومات  �لتقرير  ويــوؤكــد 
�أنهما  بــد�  مــا  �أظــهــر  مــ�ــشــور�ً  ت�شجياًل  تت�شمن  تــاميــز 

�شاروخان مت �إطالقهما باّتاه �لطائرة.
و�شمم �لحتاد �ل�شوفياتي �شو�ريخ �أر�س-جو من طر�ز 
تور-�إم1 ق�شرية �ملدى ل�شتهد�ف �لطائر�ت �أو �شو�ريخ 

كروز.
و�أُ�شقطت �لطائرة �لتابعة للخطوط �لأوكر�نية �لدولية 
بعد  كارثي  خطاأ  جــّر�ء  كييف  �إىل  متوجهة  كانت  �لتي 
وقــت ق�شري مــن �إقــالعــهــا مــن طــهــر�ن يف �لــثــامــن من 
ا  �شخ�شً  176 �أ�شفر عن مقتل  ما  يناير،  �لثاين  كانون 

هم جميع من كانو� على متنها.
�ملبنية على  �لغربية  �لتهم  �أيــام  �إيــر�ن على مدى  ونفت 
تقارير ��شتخبار�تية �أمريكية �أ�شارت �إىل �أن �لطائرة من 

بوينغ 737 �أُ�شقطت ب�شاروخ قبل �أن تعرتف �أخري�ً.

و�أقر قائد �لقو�ت �جلو-ف�شائية �لتابعة للحر�س �لثوري 
بامل�شوؤولية  ز�دة  حــاجــي  عــلــي  �أمـــري  �لعميد  �لإيـــــر�ين 
�لذي  �جلندي  �أن  �إىل  �أ�شار  لكنه  �حلادثة،  عن  �لكاملة 

�أطلق �ل�شو�ريخ ت�شّرف مبفرده.
�ل�شلطات  �أجـــهـــزة مــن  �إيـــــر�ن  �أخــــرى طلبت  مــن جــهــة 
�لأمريكية و�لفرن�شية حتى يت�شنى لها تفريغ حمتويات 
�شندوقي �لطائرة �لأوكر�نية �لأ�شودين، وهو طلب يزيد 
�لإحباط �لعاملي من رف�س �إير�ن �إر�شال �ل�شندوقني �إىل 

�خلارج لتحليل بياناتهما.
�حلادث،  يف  رعاياها  من   57 فقدت  �لتي  كند�،  وقالت 
�إن فرن�شا هي �لتي ينبغي �أن تتعامل مع م�شجل بيانات 
�لقليلة  �لــدول  �إحــدى  لأنها  �لأ�شو�ت  وم�شجل  �لرحلة 

�لقادرة على حتليل �ملعلومات.
وقالت هيئة �لطري�ن �ملدين �لإير�نية يف ثاين تقاريرها 
�إذ� تــوفــرت �لإمـــــد�د�ت و�لأجهزة  �لأولــيــة عــن �لــكــارثــة 
بنائها  و�إعــادة  �ملعلومات  ��شتخر�ج  �ملمكن  فمن  �ملالئمة 

خالل فرتة ق�شرية.
�شاعة   24 غ�شون  يف  �لأول  تقريرها  �لهيئة  و�أ�ــشــدرت 

فقط من �حلادث قبل �أن يقر �جلي�س مب�شوؤوليته.
وقالت �إنها �أر�شلت قائمة بالأجهزة �لتي حتتاجها �إير�ن 
ومكتب  �لنقل  ل�شالمة  �لأمريكي  �لوطني  �ملجل�س  �إىل 
حتــقــيــقــات �ــشــالمــة �لـــطـــري�ن �ملــــدين يف فــرنــ�ــشــا )بـــي.

�إي.�إيه(.

•• الفجر -تون�ص -خا�ص

هي �شابقة �شيا�شية بكل تاأكيد، �ن 
و�ن  �لنتخابات �شخ�شيا،  تخ�شر 
مينى حزبك بهزمية قا�شية، ومع 
�حلكومة  لت�شكيل  تــدعــى  ذلـــك 
ورئا�شتها، حكومة يتمتع رئي�شها 
�شالحيات  تــفــوق  بــ�ــشــالحــيــات 

رئي�س �لدولة.
نــعــم، حــدث هــذ� يف تون�س حيث 
�شعيد،  قــيــ�ــس  �لــرئــيــ�ــس  �خـــتـــار 
�إليا�س  �لتكتل  حــزب  يف  �لقيادي 
�لثانية  �ملحاولة  ليقود  �لفخفاخ 
بــعــد ف�شل  لــتــ�ــشــكــيــل �حلـــكـــومـــة 
�لثقة  على  �حل�شول  يف  �لنه�شة 
متابعون  ر�ه  خــيــار  حلكومتها. 
لـــلـــ�ـــشـــاأن �لــتــونــ�ــشــي غـــريـــب ول 
بل  �شيا�شي  منطق  لأي  يخ�شع 
هناك من ذهب �ىل �نه يتعار�س 

�لنتائج �لنتخابية.
�ل�شبق  و�ل�شياحة  �ملالية  وزيـــر 
بقيادة  �لـــرتويـــكـــا  حــكــومــتــي  يف 

�جلبايل  حـــمـــادي  �ل�ــشــالمــيــني 
ــح �شنة  وعــلــي �لــعــريــ�ــس، وتــر�ــّش
�لذي  �لتكتل  حزب  مع   ،2014
�لــــيــــه يف �لنـــتـــخـــابـــات  يـــنـــتـــمـــي 
رئي�شه  وخــــا�ــــس  �لــتــ�ــشــريــعــيــة 
�لنتخابات  جعفر  بن  م�شطفى 
خ�شارة  �حلزب  ليتكبل  �لرئا�شية 

مزدوجة.

نف�س  �أعــــــيــــــد   2019 �ــــشــــنــــة 
�لــــرئــــا�ــــشــــيــــة  يف  �لــــ�ــــشــــيــــنــــاريــــو 
و�لت�شريعية حيث ح�شل �حلزب 
جمل�س  يف  مــقــعــد  �ــشــفــر  عـــلـــى 
�لنو�ب، ومل يتمكن �لفخفاخ من 
باملائة،   0.34 �ــشــوى  حتــ�ــشــيــل 
�لنتيجة  يف   16 �ملــرتــبــة  ليحتل 

�لنهائية.

•• اليمن-وكاالت

طارق  �لعميد  �ليمن  يف  �جلمهورية  حر��س  �ألوية  قائد  �أكــد 
لدعم  قو�ته  جاهزية  �لثالثاء،  �أم�س  �شالح،  عبد�هلل  حممد 
�ملعركة �شد �حلوثي يف �ل�شو�حي �ل�شرقية للعا�شمة �شنعاء 
و�شط �لبالد، و�لتي ت�شهد معارك �شر�شة بني �جلي�س �لوطني 

و�مليلي�شيات.
�شقيق  جنــل  وهــو  �ــشــالــح،  طـــارق  �لعميد  قــال  �لتفا�شيل،  يف 
�لــرئــيــ�ــس �لــر�حــل عــلــي عــبــد�هلل �ــشــالــح، يف تــغــريــدة لــه على 
تويرت: قلوبنا وعقولنا مع �لأبطال �لأ�شاو�س يف جبهة نهم، 
و�لذين ي�شجلون �لآن �شفحًة لبد �أن تكون خالدًة يف معركة 

�ليمنيني ل�شتعادة دولتهم وجمهوريتهم.

�أعلن م�شاء �لثنني �ملركز �لإعالمي للقو�ت �مل�شلحة �ليمنية 
يف بيان �لثنني �أن �جلي�س �لوطني متكن من حترير �شل�شلة 
جبلية يف ميمنة جبهة نهم �شرق �لعا�شمة، كانت حتت �شيطرة 
ميلي�شيات �حلوثي، لفتاً �إىل مو��شلة قو�ت �جلي�س تقدمها 

�مل�شتمر و�شط فر�ر و�نهيار كبري يف �شفوف �لنقالبيني.
كــمــا نــ�ــشــر �ملـــركـــز مــقــطــع فــيــديــو جلــانــب مـــن �ملـــعـــارك �لتي 

يخو�شها �جلي�س �ليمني �شد �حلوثيني يف نهم.
عملية  تنفيذه  �لأحـــد،  �أعــلــن،  كــان  �ليمني  �جلي�س  �أن  يذكر 
��شتدر�ج ناجحة ملجموعات من �مليلي�شيات يف منطقة حريب 
بجبهة نهم، كبدت خاللها �لنقالبيني �أكرث من 13 قتياًل، 
بينهم قائد �ملجاميع �ملدعو �أبو ثابت �لها�شمي، فيما لذ من 

تبقى منهم بالفر�ر.

�شرق  نــَهــم  جبهة  يف  ع�شكرية  مينية  مــ�ــشــادر  و�أفـــــادت  هـــذ� 
�لعا�شمة �ليمنية �شنعاء، �أم�س �لثالثاء، �أن ما ي�شمى كتيبة 
�ملوت �لتابعة مليلي�شيات �حلوثي �شلمت لقو�ت �جلي�س �لوطني 
�ملــوؤيــد، و�لــقــيــادي �حلــوثــي يحيى  بعد مقتل قــائــدهــا جــابــر 
حممد نا�شر ف�شيل، م�شوؤول �لتجنيد يف جبهة نهم ومعهما 

�لع�شر�ت من عنا�شر ميلي�شيات �حلوثي.
�شلمو�  �حلوثية  �لكتيبة  عنا�شر  بقية  �أن  �مل�شادر  �أكــدت  كما 
ثالثني  مــن  �أكــرث  ��شتمرت  مــو�جــهــات  بعد  �ليمني  للجي�س 
�لكتيبة  حما�شرة  خاللها  مت  نهم،  ميمنة  حمــور  يف  �شاعة، 

و�إجبارها على �ل�شت�شالم.
�أتت تلك �ل�شربة �لقا�شمة مليلي�شيات �حلوثي يف نهم، بعد �أن 
�إذ  �نت�شار�ت عديدة على تلك �جلبهة،  حقق �جلي�س �ليمني 

نائب اإيراين: 3 مليون دولر مكافاأة ملن يقتل ترامب 
•• طهران-رويرتز:

قالت وكالة �أنباء �لطلبة �لإير�نية �إن نائبا �إير�نيا �أعلن عن مكافاأة قدرها ثالثة 
ماليني دولر ملن يقتل �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب.

�إقليم  ون�شبت �لوكالة �شبه �لر�شمية للنائب �أحمد حمزة قوله بالنيابة عن �شعب 
كرمان، �شندفع مكافاأة ثالثة ماليني دولر نقد� ملن يقتل تر�مب.

ومل يو�شح حمزة ما �إذ� كان �لقر�ر �شادر� عن رجال �لدين �لذين يتولون �حلكم 
يف �إير�ن لتهديد تر�مب.

وكرمان م�شقط ر�أ�س قا�شم �شليماين قائد فيلق �لقد�س �لذي ُقتل يف �شربة بطائرة 
�أمريكية م�شرية بالعر�ق يف �لثالث من يناير كانون �لثاين.

وقد و�شف مبعوث �أمريكي �م�س �لثالثاء عر�س �لنائب �لإير�ين باأنه �شخيف وقال 
�إنه يربز �لأ�ش�س �لإرهابية" للحكومة �لإير�نية.

وقال روبرت وود �ل�شفري �لأمريكي ل�شوؤون نزع �ل�شالح لل�شحفيني يف جنيف �إنه 
)عر�س( �شخيف ويعطيك فكرة عن �لأ�ش�س �لإرهابية لذلك �لنظام وكيف يجب 

على ذلك �لنظام �أن يغري �شلوكه.

�لإمار�ت �لإن�شاين و�لتنموي تاه �شعوب �لعامل كافة، و�لتز�مها 
مب�شوؤوليتها �لإن�شانية يف مثل هذه �لظروف �ل�شعبة �لتي متر بها 

�لفلبني.
)�لتفا�شيل �س2(

احلراك ي�ا�سل ت�سعيده بقطع الطرق

�شحايا مبواجهات �شر�شة يف و�شط وجنوب العراق 
•• بغداد-وكاالت

قتل متظاهر على �لأقل و�أ�شيب �أكرث من 20 �آخرين، 
�أم�س من جر�ء �ملو�جهات �لتي �ندلعت بني متظاهرين 
وقو�ت �لأمن �لعر�قية يف �لعا�شمة بغد�د، فيما و��شل 
�لــتــو�يل بقطع  �لــثــاين عــلــى  لــلــيــوم  �حلــــر�ك ت�شعيده 

�لطرق يف و�شط �لعر�ق وجنوبه.
و�أغلق حمتجون �شارع حممد �لقا�شم، وحاولو� �إغالق 
مركز  �لتحرير،  �شاحة  مــن  �لقريبة  �لــطــري�ن  �شاحة 
�ملا�شي.  �أكــتــوبــر  �لــعــر�ق منذ  �لأ�ــشــا�ــشــي يف  �لحــتــجــاج 
�أن �لقو�ت �لأمنية حتاول منع هوؤلء من غلق  و�أو�شح 
�ل�شارع و�ل�شاحة عرب �إطالق كثيف لقنابل �لغاز �مل�شيل 

للدموع.
من  �ملحتجون  �شّعد  �جلنوبية،  كربالء  حمافظة  ويف 
غلق  حمــاولــني  �لــتــو�يل  على  �لــثــاين  لليوم  حتركاتهم 
�لغاز  بقنابل  لــهــم  تت�شدى  فيما  �لــطــرق،  مــن  بع�س 

و�لر�شا�س �حلي.

من  �ملحتجون  متكن  �ملـــجـــاورة،  �لنجف  حمافظة  ويف 
�إغـــالق �أحـــد �لــطــرق �ملــوؤديــة �إىل مــطــار �لــنــجــف، فيما 

��شتمرو� يف غلق غالبية �لطرق يف �ملحافظة.
حيث  قــار،  ذي  حمافظة  يف  كثري�  �لو�شع  يختلف  ومل 
و�أغلقت  و�لتقاطعات،  �جل�شور  �أغلب  �ملتظاهرون  قطع 

غالبية �لدو�ئر �حلكومية يف �ملحافظة �أبو�بها.
�أما يف حمافظة �لب�شرة فبد� �لو�شع �أكرث هدوء�، �إذ مل 
تتحدث �ل�شلطات �لأمنية عن قطع للطرق، بح�شب ما 

�أفاد مر��شلنا.
وكانت مهلة حددها �ملتظاهرون للنخبة �ل�شيا�شية من 
�أجل تنفيذ مطالبهم �نتهت �لثنني، وحملت �ملهلة �لتي 
جاءت فكرتها من مدينة �لنا�شرية مركز حمافظة ذي 

قار ��شم "مهلة و�طن.
ومع �نتهاء �ملهلة با�شر �ملحتجون يف قطع �لطرقات، يف 
و�شيلة يعتقدون �أنها ت�شغط على �شيا�شيي �لبالد، وبد� 
�أن �حلر�ك �ل�شعبي ��شتعاد زخمه بعد نوع من �لرت�جع 

يف �أعقاب �لتوتر �لإير�ين �لأمريكي.

متظاهر يحمل لفتة تقول »ل �أمريكا ول �إير�ن.. �لولء للعر�ق فقط«   )� ف ب(

ق�شد تق�شف مناطق �شيطرة تركيا يف حلب
•• بريوت-وكاالت

قو�ت  ق�شف  �لثالثاء،  �أم�س  فجر  �لإن�شان،  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  �أكــد 
بقذ�ئف  �ل�شمايل  حلب  بــريــف  مـــارع  بــلــدة  حميط  �لدميقر�طية  �شوريا 

مدفعية، لكن مل ترد معلومات عن خ�شائر ب�شرية حتى �لآن.
ومن جهة �أخرى �أ�شار �ملر�شد �إىل �أن ق�شد، ق�شفت بال�شو�ريخ مناطق يف 
و�لف�شائل  �لرتكية  �لقو�ت  ل�شيطرة  و�إعــز�ز �خلا�شعتني  مدينتي عفرين 

�ملو�لية لها، �لأمر �لذي �أ�شفر عن مقتل و�إ�شابة 7.
وكان قتل 7 مدنيني على �لأقل، بينهم 5 �أطفال، يف غار�ت �شنتها طائر�تها 
حربية رو�شية يف �شمال غرب �شوريا، وفق ما �أفاد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق 

�لإن�شان.
وتتعر�س منطقة �إدلب وحميطها، و�لتي توؤوي نحو ثالثة ماليني �شخ�س 
ن�شفهم من �لنازحني، منذ �أ�شابيع لت�شعيد يف �لق�شف تخلله �تفاق رو�شي 

تركي لوقف �إطالق �لنار �إل �أنه مل ي�شتمر طوياًل.
قــرى يف  ثــالث  ��شتهدفت  �لرو�شية  �لــغــار�ت  �أن  �ل�شوري،  �ملر�شد  و�أو�ــشــح 
و�حــدة عن  قرية  و�أ�شفرت يف  �إدلــب،  ملحافظة  �ملحاذي  �لغربي  ريــف حلب 
مقتل ثالثة �طفال. وت�شببت �لغار�ت �أي�شاً باإ�شابة �أكرث من 31 �شخ�شاً 

بجروح.

بعد التجاهل الأمريكي مهلة كيم 
كوريا ال�شمالية: �شنبحث عن م�شار جديد 

•• جنيف-رويرتز:

مهلة  تاهلت  �ملتحدة  �لــوليــات  �إن  �لثالثاء  �أم�س  �ل�شمالية  كوريا  قالت 
تعد مقيدة  باأنها مل  ت�شعر  �لنووية مما جعلها  �ملحادثات  تنازلت يف  لتقدمي 
بالتز�ماتها �لتي ت�شمل وقف �لتجارب �لنووية وتارب �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية 

�لعابرة للقار�ت و�إنها قد تبحث عن م�شار جديد.
وكان �لزعيم �لكوري �ل�شمايل كيم جوجن �أون قد حدد مهلة لو��شنطن �نتهت 
بني  �لنووية  �لأ�شلحة  نزع  حمادثات  يف  تنازلت  لتقدمي  �ملا�شي  �لعام  بنهاية 
�لبلدين.  وقال جو يوجن ت�شول �مل�شت�شار يف بعثة كوريا �ل�شمالية يف مقر �لأمم 
�لنووية  �لتجارب  �ملا�شيني  �لعامني  �أوقفت خالل  �إن بالده  �ملتحدة يف جنيف 
وتارب �إطالق �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية �لعابرة للقار�ت من �أجل بناء �لثقة مع 
ع�شر�ت  باإجر�ء  ذلك  مع  ردت  �ملتحدة  �لوليات  �أن  و�أ�شاف  �ملتحدة.  �لوليات 
�لتدريبات �لع�شكرية �مل�شرتكة مع كوريا �جلنوبية يف �شبه �جلزيرة �ملق�شمة كما 
ردت بفر�س عقوبات. وقال �أمام موؤمتر نزع �ل�شالح �ملدعوم من �ملنظمة �لدولية 
مبا �أنه بات و��شحا �لآن �أن �لوليات �ملتحدة ل تز�ل ت�شر على طموحها ملنع 
تطور كوريا �لدميقر�طية �ل�شعبية وخنق نظامها �ل�شيا�شي، فاإننا مل نعد نرى 

�شببا للتقيد من جانب و�حد بالتز�م ل يحرتمه �لطرف �لآخر.
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اأخبـار الإمـارات
ال�شحة ت�شدر اإر�شادت توعوية حول فريو�س كورونا اجلديد

•• دبي-وام: 

�لإر�شادت  من  جمموعة  �م�س  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  �أ�شدرت 
يعترب  �أنه  كورونا �جلديد مو�شحة  �لتاجي  �لفريو�س  �لتوعوية حول 
�شاللة جديدة من فريو�س "كورونا " �لتي مت �لتعرف عليها لأول مرة 
�لرئوي يف مدينة ووهــان مبقاطعة  �للتهاب  يف جمموعة من حــالت 
هوبي �ل�شينية . وحول طرق �نتقال �لعدوى ذكرت �لوز�رة �أنه مل يتم 
�كت�شاف طريقة �لعدوى حتى �لآن حيث يرجح �أن �لإ�شابات بني �لب�شر 
جنمت عن خمالطة حيو�نات م�شابة بالفريو�س ول يوجد دلئل حتى 
�إىل  لفتة  و��ــشــح  ب�شكل  �آخــر  �إىل  �إن�شان  مــن  �لفريو�س  لإنتقال  �لآن 
 - �لعلوي  �لتنف�شي  �جلهاز  من  تبد�أ  بـالفريو�س  �لإ�شابة  �أعــر��ــس  �أن 
كالأنفلونز� - ب�شعال و�رتفاع يف درجة �حلر�رة و�لتهاب �حللق و�شد�ع 

�أنه ل  �لر�أ�س و�حلمى، لتتطور �إىل �لتهاب رئوي. و�أ�شارت �لوز�رة �إىل 
�لد�عمة  �لرعاية  تبقى  حيث  للمر�س  لقاح  �أو  عــالج  �أي  حاليا  يوجد 
هذ�  مــع  للتعامل  �لرئي�شية  �لطريقة  هــي  �لأعــر��ــس  وعـــالج  �ملكثفة 
�ملر�س منوهة بالإ�شارد�ت �لتي يجب على �لأفر�د �تباعها للوقاية من 
و�ل�شابون  باملاء  باإ�شتمر�ر  �ليدين  غ�شل  خالل  من  عامة  �لفريو�شات 
وتنب  مر�س  باأي  �مل�شابني  �لأ�شخا�س  مع  �ملبا�شر  �لتو��شل  وتنب 
�لأ�شطح  �ليدين و تطهري  بــدون غ�شل  �لفم  �أو  �لأنــف  �أو  �لعينني  مل�س 
�لتي تتلوث �شريعا وتنب �لتعامل �ملبا�شر مع �حليو�نات و�أخذ ق�شط 
كاف من �لر�حة وتناول كمية كبرية من �ل�شو�ئل . كما ن�شحت وز�رة 
�ل�شحة ووقاية �ملجتمع �مل�شافرين �ملتجهني ملناطق ظهر فيها فريو�س 
ميتة" �أو  �أو  "حية  باحليو�نات  �لت�شال  " بتجنب  �جلديد  " كورونا 
وتنب  �حلــيــو�نــات  تـــد�ول  �أ�ــشــو�ق  يف  �لتو�جد  �أو  �حليو�نية  �ملنتجات 

�لت�شال باأ�شخا�س م�شابني باأعر��س تنف�شية مو�شحة �أنه �إذ� ظهرت 
�أعر��س �لإ�شابة بعدوى تنف�شية ينبغي على �لأ�شخا�س �لبقاء يف �ملنزل 
�لرعاية �ل�شحية فور� بالت�شال  وتنب �لختالط بالآخرين وطلب 
بال�شفر  متعلقة  معلومات  وتــقــدمي  هاتفيا  �ل�شحية  �خلــدمــة  مبقدم 
�لفم  �أعــر��ــس مر�شية وتغطية  �أثناء وجــود  �ل�شفر  وعــدم  و�لأعــر��ــس 
و�لأنف باملناديل عند �لكحة �أو �لعطا�س و�ملحافظة على نظافة �ليدين 
باملعقمات  �أو  و�ل�شابون  باملاء  �لأقــل  على  ثانية   20 ملدة  غ�شلهما  عرب 
�لكحولية . كانت �لوز�رة طماأنت �جلمهور �أم�س باأنها تعمل على مر�قبة 
م�شتجد�ت فريو�س "كورونا �جلديد" يف �ل�شني بالتعاون مع �جلهات 
�ل�شحية ومنافذ �لدولة جميع �أفر�د �ملجتمع موؤكدة �أنه مل يتم ت�شجيل 
�أي حالت �لتهابات رئوية حادة متعلقة بالفريو�س و�أن �لو�شع ل ي�شكل 

خطر� على �ل�شحة �لعامة يف �لوقت �حلايل .

امل�شرف املركزي ي�شدر م�شكوكة تذكارية 
مبنا�شبة اختيار ال�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب

•• اأبوظبي-وام:

�إ�شد�ر م�شكوكة تذكارية  �أعلن م�شرف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي 
عاملية  عا�شمة  �ل�شارقـة  �ختيـار  مبنا�شبة  جر�ما   28 بزنة  �لف�شة  مـن 
للكتاب 2019 . و�شيتم طرح �مل�شكوكة �لتذكارية للبيـع يف �ملقر �لرئي�شــي 
للم�شـرف و فروعه ب�شعر 300 درهم. و عرب �مل�شــرف �ملركزي عن فخره 
باختيار �للجنة �لدولية لعو��شم �لكتاب �لعاملية يف منظمة �لأمم �ملتحدة 
لعام  للكتاب  عاملية  عا�شمة  �ل�شارقة  �ليون�شكو  و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية 
تثمينا جلهود �لإمارة �لبارزة يف دعم �لكتاب ون�شـر ثقافة  وذلك   ،2019
�لقر�ءة، لت�شبح �ل�شارقة �أول مدينة خليجية تنال هذ� �للقب، و�لثالثة يف 

�لوطن �لعربي ومنطقة �ل�شرق �لأو�شط.

بتوجيهات حممد بن زايد .. الإمارات تقدم م�شاعدات عاجلة للمتاأثرين من بركان تال يف الفلبني

و�أكد �لفالحي �أن �لإمــار�ت وقيادتها �لر�شيدة تقف بكل قوة و�شالبة مع 
�لأ�شدقاء يف �لفلبني لتجاوز هذه �لكارثة �لتي تهدد حياة �لكثريين، وقال  
نحن على �أمت �ل�شتعد�د لتقدمي كل �أوجه �لدعم �لالزمة لتجاوز تد�عيات 
بركان تال . و�أ�شار �إىل �أن �ملعاناة �لإن�شانية �لكبرية �لناجمة عن كارثة بركان 
تال كانت ور�ء �لعناية �لكبرية �لتي �أولتها قيادة �لدولة �لر�شيدة لالأو�شاع 
�لر�هنة على �ل�شاحة �لفلبينية، لذلك جاءت توجيهاتها بالتحرك �لفوري 
وطاأة  وتخفيف  �ل�شرعة،  وجه  على  �حتياجاتهم  وتلبية  �ملت�شررين،  تاه 
�لكارثة عن كاهلهم .. لفتا �إىل �أن �لهيئة تعمل حاليا بالتعاون مع �شفارة 
�لدولة يف مانيال، و�ل�شليب �لأحمر �لفلبيني لتن�شيق �مل�شاعد�ت و�إي�شالها 

�إىل �ملت�شررين على وجه �ل�شرعة.

�لظروف �ل�شعبة �لتي متر بها �لفلبني .
قــرب خطط  يتابع عن   ، نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  �أن  و�أكــد 
�ملحليني يف  �ل�شكان  �لكارثة على  �آثــار  لــدرء  �لهيئة  �لتي و�شعتها  �لإغاثة 

�ملناطق �لقريبة من �لربكان .
�لهالل  هيئة   ، نــهــيــان  �آل  ز�يـــد  بــن  حــمــد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أمـــر   : و�أ�ـــشـــاف 
وتعزيز  للمتاأثرين،  �لــالزمــة  �لحتياجات  مو�كبة  على  بالعمل  �لأحــمــر 
�ملخاطر  للتخفيف من  �لفلبينية  �ل�شاحة  �لإن�شانية على  �لهيئة  ��شتجابة 
�لتي قد تو�جه �ملتاأثرين  .. م�شدد� على �أن �لهيئة ت�شع توجيهات �لقيادة 
و�أميزها  �خلــدمــات  �أف�شل  لتقدمي  روؤيتها  وفــق  وتتحرك  عينيها،  ن�شب 

للمتاأثرين.

•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ، ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�لأحمر  �لهالل  رئي�س هيئة   ، �لظفرة  نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �آل 
�إن�شانية عاجلة للمتاأثرين من  �لإمار�تي، تقدم دولة �لإمــار�ت م�شاعد�ت 

بركان تال  يف �لفلبني.
و�شرعت �لهيئة يف تنفيذ توجيهات �لقيادة �لر�شيدة، و�أعدت خطة ملو�جهة 
تد�عيات كارثة �لربكان، وتخفيف وطاأتها على �ل�شكان �ملحليني يف �ملناطق 

�لأكرث ت�شرر�.
يت�شمن  رئي�شيني،  حمــوريــن  على  �ل�شدد  هــذ�  يف  �لهيئة  خطة  وتعتمد 
وجه  على  مانيال  �لفلبينية  �لعا�شمة  �إىل  �لهيئة  من  وفــد  �إر�ــشــال  �لأول 
�ل�شرعة، لقيادة �لعمليات �لإغاثية ميد�نيا، و�شر�ء �لحتياجات �لأ�شا�شية 
من �لأ�شو�ق �ملحلية هناك، و�لإ�شر�ف على �إي�شالها للمتاأثرين يف مناطق 

تو�جدهم.
�لدولة  د�خــل  مــن  �إغاثية جوية  رحــالت  ت�شيري  �لــثــاين  �ملــحــور  ويت�شمن 
�ملخزون  �شمن  �ملــتــوفــرة  �لأخــــرى،  �لــ�ــشــروريــة  و�مل�شتلزمات  �ملـــوؤن  حتمل 

�ل�شرت�تيجي للهيئة من �ملو�د �لإغاثية.
وقال �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �لأمني �لعام لهيئة �لهالل �لأحمر �إن 
توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، جاءت تاأكيد� ملا 
�أعلنه �شموه عن ت�شامن �لإمار�ت مع حكومة �لفلبني و�شعبها، و��شتعد�دها 
�لآثــار �ملرتتبة على بركان   �أوجه �لدعم و�مل�شاعدة كافة، لتخطي  لتقدمي 
تال ، كما تاأتي توجيهات �شموه تعزيز� لدور �لإمار�ت �لإن�شاين و�لتنموي 
هذه  مثل  يف  �لإن�شانية  مب�شوؤوليتها  و�لتز�مها  كافة،  �لعامل  �شعوب  تاه 

�جتماعا  �أبوظبي  �لإمار�تي يف  �لأحمر  �لهالل  �م�س مبقر  ذلك عقد  �إىل 
جانب  مــن  ح�شره  �لــدولــة،  لــدى  �لفلبني  و�ــشــفــارة  �لهيئة  بــني  تن�شيقيا 
�لهيئة �لدكتور حممد عتيق �لفالحي �لأمني �لعام، ونو�ب �لأمني �لعام، 
فيما ح�شر من �جلانب �لآخر �شعادة جا�شلني كوينتانا �شفرية جمهورية 

�لفلبني لدى �لدولة.
و��شتعر�س �لجتماع �ل�شبل �لكفيلة بتعزيز م�شاعد�ت �لدولة للمت�شررين، 
�مل�شتفيدين  مظلة  وتو�شيع  �ملــتــاأثــرة،  �ملناطق  مــن  عــدد  لأكــرب  و�إي�شالها 

منها.
من  و�لعينية  �ملــاديــة  �لــتــربعــات  �لهيئة  ��شتقبال  �آلــيــة  �جلــانــبــان  وبــحــث 
�ملت�شامنني مع �أو�شاع �ملتاأثرين من �لربكان ب�شورة عامة، وخا�شة �أع�شاء 

�جلالية �لفلبينية يف �لدولة.
�ل�شاحة  على  �لر�هنة  �لإن�شانية  لالأو�شاع  �شرحا  �لفلبني  �شفرية  وقدمت 
�لفلبينية، و�آخر �لتطور�ت بالن�شبة ملوقف �لربكان، وتعرفت �شعادتها من 
�شتنفذه  �لذي  �لإغاثي  �لربنامج  تفا�شيل  �لأحمر على  �لهالل  عام  �أمني 
�لهيئة، و�ل�شتعد�د�ت �جلارية لتحريك قو�فلها �لإغاثية، وخطط �لإمد�د 

و�لإغاثة �لتي يجري �لإعد�د لها.
�لناجمة عن  �لإن�شانية  ��شتجابة �لإمار�ت لدعم �لأو�شاع  و�أ�شادت ب�شرعة 
�لإمار�ت  �إن  وقالت  �ملتاأثرين،  مع  �لقوي  وت�شامنها  بالدها،  يف  �لربكان 
لأو�شاعه  وم�شاندة  د�عمة  �لفلبيني،  �ل�شعب  بجانب  تقف  د�ئما  كد�أبها 
تركت  �لإمــار�تــي  �لأحــمــر  �لــهــالل  هيئة  �أن  مــوؤكــدة  �لإن�شانية،  وق�شاياه 
م�شاريعها يف  �لفلبينية، من خالل  �ل�شاحة  على  و��شحة  تنموية  ب�شمات 
�ملجالت �ل�شحية و�لتعليمية و�ل�شكنية و�خلدمية �لأخرى، و�لتي �شاهمت 
�ملــنــاطــق �لــتــي تــ�ــشــررت ب�شبب �لأعــا�ــشــري و�لــكــو�رث �لطبيعية  �إعــمــار  يف 

�لأخرى �لتي �جتاحت �لفلبني خالل �ل�شنو�ت �لأخرية.

اإعالن نتائج امل�شاريع احلائزة على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار 
•• اأبوظبي -وام: 

�أعلن برنامج �لإمار�ت لبحوث علوم �ل�شتمطار عن نتائج �مل�شاريع �حلائزة 
عــلــى منحة �لــربنــامــج يف دورتــــه �لــثــانــيــة لــكــل مــن �لــدكــتــور بـــول لو�شون 
�لأمريكية  �ملتحدة  بالوليات  "�شبيك"  �شركة  يف  �ملعروف  �لعلمي  �لباحث 
�لغالف �جلوي  و�لربوفي�شورة هانيلو كورهونني رئي�شة جمموعة منذجة 
و�ملحيط يف معهد �لأر�شاد �جلوية �لفنلندي و�لربوفي�شور جايلز هاري�شون 
ريدينغ يف  بجامعة  �جلوية  �لأر�شاد  ق�شم  �لغالف �جلوي يف  فيزياء  �أ�شتاذ 

�ململكة �ملتحدة.
جاء ذلك خالل �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقد �م�س يف ختام �أعمال �لن�شخة 
�لر�بعة من �مللتقى �لدويل لال�شتمطار �لذي ��شت�شافته �لعا�شمة �أبوظبي 

على مد�ر ثالثة �أيام ونظمه �ملركز �لوطني لالأر�شاد من خالل �لربنامج.
كما �شهد �ملوؤمتر �لإعالن عن مو�عيد �إطالق �لدورة �لر�بعة ملنحة برنامج 
��شتقبال  بــاب  فتح  �ملــقــرر  مــن  و�لــتــي  �ل�شتمطار  عــلــوم  لبحوث  �لإمـــــار�ت 
مقرتحات �مل�شاريع �ملبتكرة فيها �شمن جمالت بحثية جديدة مطلع �لعام 
�لهيكلية  �لعام عن  �شيعلن �لربنامج يف وقت لحق من هذ�  حيث   2021

�جلديدة ملنحة �لربنامج لناحية �ملو��شيع �مل�شتهدفة و�آليات �لتقييم.
لالأر�شاد  �لوطني  �ملــركــز  مــديــر  �ملــنــدو�ــس  �هلل  عبد  �لــدكــتــور  �شعادة  قــال  و 
رئي�س �لحتاد �لآ�شيوي لالأر�شاد �جلوية �ن برنامج �لإمار�ت لبحوث علوم 
�ل�شتمطار �نطلق برعاية �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ليقدم للعامل من�شة قادرة على ح�شد 
باعتباره مورد م�شتد�م  �ل�شتمطار  وتقنيات  علوم  لتطوير  �لعاملية  �جلهود 

حول  �جلــافــة  �ملناطق  يف  �ملــائــي  �لأمـــن  حتــديــات  مو�جهة  يف  ي�شهم  للمياه 
�لعامل.

�إجناز�ت  �لربنامج حققت  �حلائزة على منحة  �مل�شاريع  �ن  �شعادته  و�أ�شاف 
مهمة كان لها �أثر كبري يف �لنهو�س بو�قع علوم �ل�شتمطار وعمليات تلقيح 
لتحقيق  �أ�شا�شي  كــر�فــد  �أثــبــت مكانته  �لــذي  �حلــيــوي  �ملــجــال  هــذ�  �ل�شحب 
�لأمن �ملائي �لعاملي ونتطلع قدماً خالل �لدورة �جلديدة من �لربنامج يف 
عام 2021 �إىل ��شتقبال مقرتحات م�شاريع مبتكرة قادرة على �إحد�ث نقلة 

نوعية يف جمال �ل�شتمطار على �مل�شتوى �لعاملي.
وقدمت �لربوفي�شورة هانيلو كورهونني وكل من �لربوفي�شور مارتن �أمباوم 
�لباحث �مل�شاعد �شمن فريق �لربوفي�شور جايلز هاري�شون و�لدكتور رولوف 
لأبحاثهم  �لنهائية  �لنتائج  لو�شون  بــول  �لدكتور  فريق  من  بروينتجي�س 
�إمكانات علوم �ل�شتمطار وتطوير تقنيات  �ملبتكرة �لتي �شاهمت يف تطوير 

جديدة لدولة �لإمار�ت و�لعامل.
و��شتطاعت �لربوفي�شورة هانيلو كورهونني وفريق عملها من خالل م�شروع 
تطوير  �ل�شتمطار"  ��شرت�تيجيات  يف  �ل�شحب  تلقيح  عمليات  "حت�شني 
�أدو�ت تعمل على  جمموعة بيانات �شاملة لتو�شيف �لهباء �جلوي بو��شطة 
قيا�س ت�شتت �ل�شوء و�لنحر�ف" و"�لهالة �ل�شوئية" بالإ�شافة �إىل جهاز 
يف  �لذيد  منطقة  يف  �ل�شحاب" �ملن�شورة  د�خــل  �لتكاثف  "�أنوية  عدد  قيا�س 
�ل�شارقة، وُت�شتخدم �لبيانات �مليد�نية حالياً ملحاكاة �لتفاعالت بني �ل�شحب 
ويجري  12 حالة جوية،  �ل�شتمطار خالل حتديد  و�آثــار  �جلــوي  و�لهباء 
�لآن منذجة جزيئات نو�ة �جلليد على �لنطاق �جلزيئي مع هند�شة �شطحية 
��شتخد�م نظام �ملحاكاة لتحديد  حم�شنة وتعمل هانيلو وفريق عملها على 

للذكاء  �لإح�شائية  �لأ�شاليب  مب�شاعدة  �ل�شحب  لتلقيح  �ملنا�شبة  �لظروف 
�ل�شطناعي.

و�شي�شاهم هذ� �مل�شروع يف دعم عمليات تلقيح �ل�شحب حيث �شيتم توظيف 
نتائج �لرب�مج �لعددية و�لإح�شائية �لتي حتاكي تطور �ل�شحب ومنوها يف 
حالة �لتدخل عن طريق عمليات �ل�شتمطار وحتديد �ملو�د �لأكرث مالءمًة 

لتطوير �ل�شحب مبا يعزز هطول �لأمطار ب�شكل �أكرب.
ومن جهته قام �لربوفي�شور جايلز هاري�شون وفريقه بالرتكيز على �لتحقق 
تطور  منــاذج  و�شع  عرب  �لأمــطــار  هطول  لتحفيز  �لكهربائية  �ملفاهيم  من 
لأنظمة  خليفة  جامعة  مركز  مع  وعمل  كهربائياً  �مل�شحونة  �ملطر  قطر�ت 
�لتي  بــدون طيار  �لــطــائــر�ت  رحــالت  مــو�قــع  لتحديد  �مل�شتقلة  �لــروبــوتــات 
ت�شتهدف ت�شكيالت �ل�شحب و�ل�شباب يف �أجو�ء دولة �لإمار�ت متهيد�ً للقيام 
بحملة بحثية ميد�نية يف عام 2020 و�شتعزز نتائج هذ� �مل�شروع من تطوير 
ومن  ومكوناتها  لل�شحب  �لكهربائية  �لقيا�شات  جمع  على  �عتماد�  �ل�شحب 

ثم �إدخال �ل�شحنات �لكهربائية �ملنا�شبة لتحفيز �شقوط �لأمطار.
�ل�شحب  �أنـــو�ع  حتديد  على  �لبحثي  وفريقه  لو�شون  بــول  �لدكتور  وعمل 
�لتلقيح  مــو�د  ��شتخد�م  وتقييم  لال�شتمطار  و�ملطيعة  �ملنا�شبة  �لركامية 
�لطبيعية  �لثانوية  �لعمليات  لدر��شة  �ل�شتمطار  عمليات  يف  �ل�شرتطابي 
لتكوين �لبلور�ت �لثلجية يف �جلزء �لعلوي �لبارد من �ل�شحب و�شاهم �مل�شروع 
للخ�شائ�س  �لفيزيائية  �لقيا�شات  من  وفريدة  �شاملة  جمموعة  توفري  يف 
�ل�شحابية يف مر�حل خمتلفة فوق دولة �لإمار�ت يف �لظروف �لطبيعية وبعد 
�لتلقيح على حٍد �شو�ء ويتم دمج �لقيا�شات �ملاأخوذة مع �لنمذجة على نطاق 
عملية  يف  �ملحتملة  وم�شاهمته  �ل�شرتطابي  �لتلقيح  �آثــار  لتقييم  �ل�شحاب 

تكوين �لبلور�ت �لثلجية �لثانوية.
وتتمثل نتائج هذ� �مل�شروع يف حتديد فو�ئد �ل�شتمطار �ل�شرتطابي ودوره 
يف تطوير �لعمليات �لفيزيائية �لتي تتدخل يف منو �لبلور�ت �لثلجية ويتم 
حماكاتها عن طريق برنامج عددي خا�س مت تطويره يف مركز بحوث علوم 
�لثانوية  �لطبيعية  �لفيزيائية  �لعملية  وهذه  كولور�دو  يف  �جلوي  �لغالف 
�ل�شحاب  قاعدة  ��شتهد�ف  عرب  �لأمطار  �شقوط  تعزيز  يف  مهم  بــدور  تقوم 

مبو�د �لتلقيح �ل�شرتطابية.
علوم  لبحوث  �لإمــــار�ت  برنامج  مدير  �ملــزروعــي  علياء  قالت  جهتها  ومــن 
للربنامج  �لثانية  �لــدورة  باحثو  حققها  �لتي  �ملهمة  �لنتائج  �إن  �ل�شتمطار 
تعك�س حجم �جلهود �لتي يبذلها برنامج �لإمار�ت لبحوث علوم �ل�شتمطار 
لقيادة �لبتكار يف جمال �ل�شتمطار وتعزيز ��شتد�مة �ملو�رد �ملائية عاملياً عرب 
ت�شخري �أحدث �لطرق �لعلمية و�لتقنية و�مل�شاريع �ملختلفة للحا�شلني على 
يف  حمورية  م�شاهمات  لهم  �شيكون  باأنه  ثقة  على  نحن  و  �لربنامج  منحة 
تطوير �أ�ش�س علمية وتقنية جديدة من �شاأنها �مل�شاعدة على �حلد من �شّح 

�ملياه �لذي تو�جهه �ملناطق �جلافة و�شبه �جلافة حول �لعامل.
و�أ�ــشــافــت ي�شرنا �لإعـــالن عــن �إطـــالق �لـــدورة �لــر�بــعــة مــن منحة برنامج 
�لإمار�ت لبحوث علوم �ل�شتمطار مطلع �لعام 2021 و�لتي نتطلع خاللها 
ل�شتقبال مقرتحات �مل�شاريع �ملبتكرة و�لتي تغطي جمالت بحثية جديدة يف 
جمال �ل�شتمطار مبا يعزز من مكانة و�أثر �مل�شاريع �لتي يدعمها �لربنامج 
وينتقل بعلوم بحوث �ل�شتمطار �إىل م�شتويات متقدمة ت�شهم ب�شكل فعال يف 
�إيجاد حلول عملية م�شتد�مة مبنية على �أ�ش�س علمية ل�شمان �لأمن �ملائي 

يف خمتلف بلد�ن �لعامل.

للمناف�سة على جائزة مقدارها 5 ماليني دولر يف اأب�ظبي

حتدي حممد بن زايد العاملي للروبوت 2020 ي�شم 32 فريقًا 
•• اأبوظبي -الفجر:

للعلوم  خــلــيــفــة  جـــامـــعـــة  ـــنـــت  �أعـــل
حتدي  لـــ   �ملنظمة  و�لتكنولوجيا، 
 ، للروبوت  �لعاملي  ز�يــد  بن  حممد 
جمموعه  مــا  �شيتناف�س  �أنـــه  �مــ�ــس 
32 فريقاً للفوز يف  حتدي حممد 
  2020 للروبوت  �لعاملي  ز�يــد  بن 
يف ن�شخته �لثانية، حيث من �ملقرر 
للروبوتات،  �لعاملية  �مل�شابقة  �إقامة 
كل  خليفة  جامعة  تنظمها  و�لــتــي 
 23 �ملمتدة من  �لفرتة  عامني، يف 
�إىل 25 فرب�ير �ملقبل يف �أبوظبي، 
وذلك بالتز�من مع تنظيم معر�شي 
�ملــاأهــولــة )يومك�س  �لأنــظــمــة غــري 
و�لتدريب  و�ملـــحـــاكـــاة   )2020

)�شيمتك�س 2020( يف �أبوظبي
هذ�  ن�شخته  يف  �لــتــحــدي  ويــجــمــع 
�لـــعـــام قـــر�بـــة �لــــ 500 خـــبـــري�ً يف 
 32 يف  موزعني  �لروبوتات  جمــال 
�أوروبـــــا و�شمال  فــريــقــاً دولـــيـــاً مــن 
�أفــريــقــيــا و�آ�ــشــيــا و�أ�ــشــرت�لــيــا ودولة 
للمرحلة  لــال�ــشــتــعــد�د  �لإمــــــــار�ت 
ز�يد  بــن  حممد  لتحدي  �لنهائية 
و�لذي   ،2020 للروبوت  �لعاملي 
�أربعة  يف  خــاللــه  مــن  �شيتناف�شون 
حتديات هامة يف جمال �لروبوتات، 
�لتحديات  هــــذه  �ــشــتــخــتــرب  حــيــث 
�ملهار�ت �لتقنية �ملتقدمة يف �لذكاء 
�مل�شابقة،  وتــ�ــشــم  �ل�ــشــطــنــاعــي. 
�أبوظبي  مــركــز  يف  �شتعقد  و�لــتــي 

�لأمن،  على  �لأول  �لتحدي  ويركز 
قــــــدرة فريق  يـــتـــم �خـــتـــبـــار  حـــيـــث 
�ملركبات �جلوية ذ�تية �حلركة على 
تتبع و�إيقاف �لطائر�ت بدون طيار 

�لدخيلة.
�أمتتة  على  �لثاين  �لتحدي  ويركز 
�لأبعاد  ثــالثــيــة  و�لــطــبــاعــة  �لــبــنــاء 
و�ختبار  كــبــرية،  روبــوتــيــة  لهياكل 
قـــــــدرة فــــريــــق �ملــــركــــبــــات �جلـــويـــة 
و�لأر�شية غري �ملاأهولة يف �لتعاون 
فيما بينها لتحديد مو�قع و�لتقاط 
�أ�شكال خمتلفة من  ونقل وتميع 

�ملتخ�ش�شة  �ملــتــقــدمــة  �بــتــكــار�تــهــم 
�لن�شخة  �لروبوتات يف  بتكنولوجيا 
ز�يد  بــن  حممد  ’حتدي  لـــ  �لثانية 
م�شتوى  عــلــى  للروبوت‘،  �لــعــاملــي 
�لن�شخة  حــقــقــتــه  �لـــــذي  �لـــنـــجـــاح  
�لعاملية  �ملناف�شة  هــذه  مــن  �لأوىل 
�لر�ئدة يف جمال �لروبوتات و�لتي 
وميثل   .2017 �لــعــام  يف  �أقــيــمــت 
�ملناف�شة  نـــهـــائـــي  يف  �ملـــ�ـــشـــرتكـــون 
�لأكادميية  �ملوؤ�ش�شات  و�أعـــرق  �أهــم 
�لــتــي �شنعت  �لــدولــيــة  و�لــبــحــثــيــة 
بــارز�ً يف �لتقدم يف جمال  لها ��شماً 

فهو  �لكبري،  للتحدي  بالن�شبة  �أما 
يــتــطــلــب فـــريـــقـــاً مـــن �لـــروبـــوتـــات 
�جلــويــة و�لأر�ــشــيــة ذ�تــيــة �لتحكم 
لتتناف�س يف �شباق ثالثي مت�شل�شل 
حتدي  �إطــــــار  ويف  ـــون(.  )تـــر�يـــاثـــل
حمــمــد بــن ز�يـــد �لــعــاملــي للروبوت 
�مل�شاركة  �لــفــرق  �شتقوم   ،2020
بناء  يف  �لتقنية  مــهــار�تــهــا  بعر�س 
�لبيئات  يف  �لتحكم  ذ�تية  مركبات 
�شبه �ملنظمة و�ملعقدة و�لديناميكية، 
�شعبة  بــــظــــروف  تــتــمــيــز  و�لــــتــــي 
�لدخان  بــ�ــشــبــب  �لـــروؤيـــة  كــانــعــد�م 

�لوطني للمعار�س، ثالثة حتديات 
و�لتحدي �لكبري �لذي �شيتكون من 
كما  )تــر�يــاثــلــون(،  �شباقات  ثالثة 
ميثل �لتحدي من�شة مثالية تمع 
بخرب�ء  �ل�شناعية  �لقطاعات  رو�د 
مب�شتوى  وتــعــريــفــهــم  �لـــروبـــوتـــات 

�لبتكار يف هذ� �ملجال.
�لدكتور  قـــال  �ملــنــا�ــشــبــة،  هـــذه  ويف 
�ــشــلــطــان �حلــــمــــادي، نائب  عـــــارف 
جلامعة  ـــنـــفـــيـــذي  �لـــت �لــــرئــــيــــ�ــــس 
و�لتكنولوجيا:   لــلــعــلــوم  خــلــيــفــة 
لعر�س  فريقاً   32 م�شاركة  توؤكد 

�ملــجــ�ــشــمــات �لــتــي تـــاأتـــي عــلــى �شكل 
لبناء هياكل حمددة م�شبقاً  طوب، 

يف بيئة خارجية.
�لــثــالــث، فيقوم على  �لــتــحــدي  �أمـــا 
�ملتخ�ش�شة  �لــروبــوتــات  ��ــشــتــخــد�م 
�ملناطق  لــلــحــر�ئــق يف  �لــتــ�ــشــدي  يف 
قدرة  تقييم  يتم  حيث  �حل�شرية، 
و�لأر�شية  �جلــويــة  �ملركبات  فريق 
ذ�تية �لتحكم على م�شتوى �لتعاون 
فــيــمــا بــيــنــهــا لإطـــفـــاء �ــشــلــ�ــشــلــة من 
�ملباين  د�خـــل  �مل�شطنعة  �حلــر�ئــق 
�حل�شرية.  �ملــنــاطــق  يف  �لــ�ــشــاهــقــة 

�لــــروبــــوتــــات. وبـــوجـــود نــخــبــة من 
�مل�شاركني،  �شمن  �لــعــقــول  �أفــ�ــشــل 
نــاأمــل بــاأن يكون حتــدي حممد بن 
 2020 لـــلـــروبـــوت  �لـــعـــاملـــي  ز�يـــــد 
��شتعر��س  على  قــادر�ً  عهدناه  كما 
�لأفــــ�ــــشــــل و�لأحــــــــــــدث يف جمـــال 
�لأنــظــمــة �لــروبــوتــيــة، �لأمـــر �لذي 
يف  ر�ئــد  عاملي  كتحٍد  �شمعته  يعزز 

جمال �لروبوتات . 
يـــتـــكـــون حتـــــدي حمـــمـــد بــــن ز�يــــد 
ثالثة  مـــــن  لـــــلـــــروبـــــوت  �لــــعــــاملــــي 
�لكبري.  للتحدي  �إ�شافة  حتديات، 

�مل�شبقة  �ملـــعـــرفـــة  دون  �لـــغـــبـــار  �أو 
�مل�شاركون  �شيتناف�س  كما  بــذلــك، 
�لتحكم يف  كيفية  على  بينهم  فيما 
تتبع  عملية  خـــالل  �لــتــكــنــولــوجــيــا 
ثالثية  �لــديــنــامــيــكــيــة  �ملــجــ�ــشــمــات 
لتجنب  �ملــ�ــشــار  و��شت�شعار  �لأبــعــاد 
ل�شتخد�م  �لــلــجــوء  دون  �لــعــقــبــات 
نظام حتديد �ملو�قع )جي بي �إ�س( 
و�خلارجية  �لــد�خــلــيــة  �لــبــيــئــات  يف 
�ملادية  �لأجـــ�ـــشـــام  مـــع  و�لـــتـــفـــاعـــل 
و�ملناور�ت �ملعقدة يف حركة �ملركبات 

و�لتعاون �لأر�شي �جلوي.
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اأخبـار الإمـارات
تعزيز التعاون امل�شرتك بني جامعة ال�شارقة وهيئة ال�شارقة للكتاب

•• ال�شارقة-الفجر:

مدير  �لنعيمي  جمول  حميد  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �شعادة  ��شتقبل 
�ل�شارقة  هيئة  رئي�س  �لعامري  �أحمد  �شعادة  �ل�شارقة،  جامعة 
للكتاب، وذلك بهدف بحث وتعزيز فر�س �لتعاون بني �جلهتني 
�لهتمام  ذ�ت  �لثقافية  و�لفعاليات  �ملــجــالت  مــن  �لعديد  يف 
بالطيب  معمر  �لــدكــتــور  �لأ�ــشــتــاذ  بح�شور  وذلـــك  �ملــ�ــشــرتك. 
نائب مدير �جلامعة ل�شوؤون �لبحث �لعلمي و�لدر��شات �لعليا، 
ل�شوؤون  �جلامعة  مدير  نائب  حميد  قتيبة  �لدكتور  و�لأ�شتاذ 
�لكليات �لطبية و�لعلوم �ل�شحية وعميد كلية �لطب، و�لأ�شتاذ 
ماجد �جلرو�ن نائب مدير جامعة �ل�شارقة ل�شوؤون �لعالقات 
�لــعــامــة، وخــولــة �ملجيني مــديــر �ملــعــار�ــس و�ملــهــرجــانــات بهيئة 

�ل�شارقة للكتاب ومرمي �لق�شاب مدير مكتب رئي�س �لهيئة.
يف بد�ية �للقاء رحب �شعادة مدير �جلامعة بوفد هيئة �ل�شارقة 
يف  و�لهيئة  �جلامعة  بــني  �لــتــعــاون  �أهمية  على  و�أكـــد  للكتاب، 
تنظيمها  يــتــم  �لــتــي  و�لعلمية  �لثقافية  �لــفــعــالــيــات  خمتلف 
د�خــلــيــاً وخــارجــيــاً، وو�ــشــع كــافــة �إمــكــانــيــات �جلامعة مــن �أجل 
�ل�شارقة  هيئة  رئي�س  �أبــدى  جانبه  من  �لفعاليات،  تلك  جناح 
للكتاب �شعادته بهذ� �للقاء موجهاً �لدعوة للجامعة للم�شاركة 
�شمن عدد�ً من �لفعاليات و�ملعار�س �خلارجية �ملزمع تنظيمها 
خالل �لفرتة �لقادمة. كما مت خالل �للقاء ��شتعر��س م�شاركة 
�لذي  �لدويل  �لكتاب  فعاليات معر�س  �ل�شارقة �شمن  جامعة 
يتم تنظيمه يف �ملك�شيك خالل �لفرتة �لقادمة و�شتكون �إمارة 
من  وفــد�ً  و��شت�شافة  �ملعر�س،  هــذ�  يف  �شرف  �شيف  �ل�شارقة 

�ل�شارقة  لإمـــارة  زيارتهم  خــالل  �ملك�شيكية  �جلامعات  �إحـــدى 
�جلامعة  م�شاركة  ذلك  �إىل  بالإ�شافة  �لقادمة.  �لفرتة  خالل 
�ل�شارقة للكتاب يف معر�س بولونيا �لدويل  �شمن جناح هيئة 
للكتاب و�مل�شاركة يف فعاليات موؤمتر �للغة �لعربية �لذي تنظمه 
من  وغــريهــا  مــيــالن،  يف  �لكاثوليكية  �ملقد�س  �لقلب  جامعة 
�لفعاليات. كم مت ��شتعر��س �أي�شاً كيفية �لعمل على م�شاركة 
يتم  �لـــذي  �لإبــد�عــيــة  �لكتابة  بــرنــامــج  �شمن  �جلــامــعــة  طلبة 
تنظيمه يف هيئة �ل�شارقة للكتاب ويهدف �إىل ت�شجيع �ملو�هب 
�لأدبية على �لكتابة و�مل�شاهمة يف طباعة �أعمالهم وموؤلفاتهم. 
وكذلك �لتعاون مع كلية �لفنون �جلميلة و�لت�شميم بجامعة 
على  تنظيمها  يتم  و�لتي  �خلا�شة  �لفنية  �لور�س  يف  �ل�شارقة 

هام�س �لفعاليات �ملختلفة.

احلكام يعزون خادم احلرمني بوفاة الأمري بندر بن حممد بن عبد الرحمن
بــعــث �ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ �لــدكــتــور �ــشــلــطــان بــن حمــمــد �لــقــا�ــشــمــي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �ل�شارقة برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمني 
�ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود عاهل �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
له �شاحب  �ملغفور  وفــاة  تعازيه ومو��شاته يف  �أعــرب فيها عن �شادق  �ل�شقيقة 
�ل�شمو �لأمري بندر بن حممد بن عبد�لرحمن بن في�شل �آل �شعود د�عيا �ملوىل 
عز وجل �أن يتغمد �لفقيد بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �آل 

�شعود �لكر�م جميل �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
�شمو  و  �ل�شارقة  حاكم  نائب  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  و 
�ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة 
و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة برقيات 
�آل  بن عبد�لعزيز  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  خــادم �حلرمني  �إىل  تعزية مماثلة 

�شعود.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
بن  �شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �حلرمني  خــادم  �إىل  تعزية  برقية  عجمان  حاكم 
عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة يف وفاة �شاحب 

�ل�شمو �لأمري بندر بن حممد بن عبد�لرحمن بن في�شل �آل �شعود.
و�أعرب �شموه يف برقيته عن تعازيه ومو��شاته �ل�شادقة يف وفاة �لفقيد .. �شائال 
�آل  يلهم  و�أن  ف�شيح جناته  وي�شكنه  بو��شع رحمته  يتغمده  �أن  �ملــوىل عز وجل 

�شعود �لكر�م �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
كما بعث �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ 
نا�شر بن ر��شد �لنعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتني �إىل خادم 

�حلرمني �ل�شريفني.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �لفجرية برقية تعزية �إىل �أخيه خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان 

بن عبد�لعزيز �آل �شعود عاهل �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة �أعرب فيها 
عن �شادق تعازيه و مو��شاته يف وفاة �ملغفور له �شاحب �ل�شمو �لأمري بندر بن 
يتغمد  �أن  �ملــوىل عز وجل  د�عيا  �شعود  �آل  في�شل  بن  بن عبد�لرحمن  حممد 
�لفقيد بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �آل �شعود �لكر�م جميل 

�ل�شرب و�ل�شلو�ن.
كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 
برقية تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز 

�آل �شعود.
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
حاكم �أم �لقيوين برقية تعزية �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن 
عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة يف وفاة �شاحب 

�ل�شمو �لأمري بندر بن حممد بن عبد�لرحمن بن في�شل �آل �شعود .

وفاة  فــى  �ل�شادقة  ومو��شاته  تعازيه  خال�س  عــن  برقيته  فــى  �شموه  و�أعـــرب 
�لفقيد ، �شائال �لعلي �لقدير �ن يتغمده بو��شع رحمتة وي�شكنة ف�شيح جناتة 

و�ن يلهم �آل �شعود �لكر�م �ل�شرب و�ل�شلو�ن .
كما بعث �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال وىل عهد �أم �لقيوين برقية 

تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني .
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�شلمان  �مللك  �ل�شريفني  �إىل خادم �حلرمني  ر�أ�ــس �خليمة برقية تعزية  حاكم 
بن عبد�لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة عرب فيها عن 
خال�س تعازيه و �شادق مو��شاته بوفاة �لأمري بندر بن حممد بن عبد�لرحمن 
ف�شيح  ي�شكنه  �أن  و  رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  تعاىل  �ملــوىل  �شائال  �شعود..  �آل 
جناته. كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س 

�خليمة برقية تعزية مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني.

نورة ال�شويدي : املراأة الإماراتية تتمتع بحقوقها الوظيفية واملجتمعية كافة
•• اأبوظبي-وام:

�أكدت �شعادة نورة �ل�شويدي مديرة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام �أن �ملر�أة يف 
بحقوقها  تتمتع  �لإمـــــار�ت  دولـــة 

�لوظيفية و�ملجتمعية كافة.
وقالت �ل�شويدي خالل ��شتقبالها 
مـــفـــريحـــات كامل  مـــعـــايل  �مـــ�ـــس 
مقر  يف  �لثيوبية  �ل�شالم  وزيــرة 
متتع  �إن  �لــعــام  �لن�شائي  �لحتـــاد 
�ملــــر�أة �لإمـــار�تـــيـــة بــهــذه �حلقوق 
توجيهات  �إىل  فيه  �لف�شل  يرجع 
�لقيادة �لر�شيدة ومتابعة و�هتمام 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�لعام  �لــنــ�ــشــائــي  رئــيــ�ــشــة �لحتـــــاد 
لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�لـــطـــفـــولـــة �لـــرئـــيـــ�ـــشـــة �لأعـــلـــى 

وم�شتلزمات  �خلــيــمــة  يف  ممــثــال 
�لبادية  �أهل  عند  �ليومية  �حلياة 
وقــ�ــشــم �حلــ�ــشــر ممــثــال يف حياة 
ـــافـــة �إىل  �أهــــــل �لـــ�ـــشـــاحـــل بـــالإ�ـــش
�حلــــيــــاة قدميا  تـــو�ـــشـــح  �أقــــ�ــــشــــام 
مــثــل غــرفــة �لـــعـــرو�ـــس، و�لأزيــــــاء 
�لأدوية  وق�شم  �لتقليدية  و�حللي 
معايل  زيــــارة  و�شملت  �ل�شعبية. 
وزيــــرة �لــ�ــشــالم �لثــيــوبــيــة مكتب 
�ملتحدة  �لأمم  لــهــيــئــة  �لتــ�ــشــال 
�إىل  و��شتمعت  �أبوظبي  يف  للمر�أة 
�آلــيــة عمل  عــر�ــس تقدميي حــول 

�ملكتب وبر�جمه.
ح�شانة  يف  معاليها  تــولــت  ثــم 
�لحتاد  مــر�فــق  �أهـــم  �أحـــد  جنتي 
�أف�شل  تــقــدمي  �إىل  تــهــدف  �لــتــي 
�لرب�مج و�خلدمات مبعاير عاملية 

�ل�شيا�شية عرب تبني عدة مبادر�ت 
بــتــوجــيــهــات ودعـــــم مـــن �ــشــمــو �م 

�لمار�ت .
�ل�شالم  وزيـــــرة  مــعــايل  وتــفــقــدت 
�لثــيــوبــيــة و�لـــوفـــد �ملـــر�فـــق لها 
بعد ذلك عدد� من �أق�شام �لحتاد 
و�لتي  �جلــــوهــــرة  قـــاعـــة  �أبــــرزهــــا 
من  جمموعة  على  فيها  �طلعت 
�لأو�ــشــمــة و�لــــدروع �لــتــي ح�شلت 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  عليها 
مبارك من قادة �لدول و�ملوؤ�ش�شات 
و�جلـــــهـــــات �ملـــحـــلـــيـــة و�لــــدولــــيــــة 
لــدورهــا يف  وتــقــديــر�  لها  تكرميا 
دعم �لق�شايا �لإن�شانية و�خلريية 
ـــيـــة  ــــر�أة �لإمـــار�ت ــــامل و�لـــنـــهـــو�ـــس ب

لت�شارك يف تنمية جمتمعها.
كما ز�رت معاليها مركز �ل�شناعات 

�لتي  �لأ�ــشــريــة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
�ملـــر�أة يف كــل مــا يفيدها يف  تدعم 

حا�شرها وم�شتقبلها.
و��ـــشـــتـــعـــر�ـــشـــت مــــديــــرة �لحتـــــاد 
ـــــائـــــي �لــــــــعــــــــام مــــالمــــح  ـــــ�ـــــش �لـــــن
للمر�أة  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية 
�لتي يعمل �لحتــاد على تنفيذها 
�لتي حققها يف  �لإجنــــاز�ت  و�أهـــم 
جمـــال متــكــني �ملــــــر�أة عـــن طريق 
وفاعل  دوري  بــ�ــشــكــل  �ملــ�ــشــاهــمــة 
�خلا�شة  �لــتــ�ــشــريــعــات  مبــر�جــعــة 
قدر�تها  وتطوير  وتنمية  بــاملــر�أة 
ب�شكل  �ملجتمع  خدمة  جمــال  ويف 

عام و�ملر�أة ب�شكل خا�س.
�لحتـــــاد  جـــهـــود  �إىل  وتـــطـــرقـــت 
متكني  جمـــال  يف  �لــعــام  �لن�شائي 
للم�شاركة  ـــهـــا  ـــل ـــاأهـــي وت �ملــــــــــر�أة 

�شناعة  و  �لتلى  وم�شغل  �ليدوية 
و�لن�شيج  �خلــــو�ــــس  و  �لـــــــــورود 
و�لتطريز،  و�خلــيــاطــة  و�لــ�ــشــدو 
وتعرفت على �جلهود �لتي يبذلها 
�لحتاد �لن�شائي �لعام يف �حلفاظ 
على تر�ث �لدولة، و�أبدت و�لوفد 
�إعجابا كبري� بال�شناعات �ليدوية 

و�لرت�ث �ل�شعبي �لمار�تي.
يعد  �لــذي  �لد�ئم  �ملعر�س  وز�رت 
�ملــهــمــة يف �لحتاد  �أحـــد �لأقــ�ــشــام 
�إبر�ز  �إىل  ويهدف  �لعام  �لن�شائي 
�لعربية  �لإمــــــــار�ت  دولـــــة  تـــــر�ث 
�ملـــتـــحـــدة و�ملـــحـــافـــظـــة عــلــيــه من 
�لنـــدثـــار و يــتــكــون �ملــعــر�ــس من 
عدة �أق�شام متنوعة تعك�س �أمناط 
�حلياة  مناحي  و  �ملختلفة  �حلياة 
�لبدو  ق�شم  مثل  قدميا  �ليومية 

باجلهود  لــهــا  �ملــــر�فــــق  �لـــوفـــد  و 
�لــكــبــرية �لــتــي يــقــوم بــهــا �لحتاد 
�لن�شائي �لعام يف جمال دعم ريادة 

و�أن�شطة  �إىل طرح بر�مج  وت�شعى 
حديثة تخدم �لطفل.

ويف ختام �جلولة، �أ�شادت �ل�شيفة 

ميادين  جميع  يف  �ملــــر�أة  ومتــكــني 
�ل�شيخة  �ــشــمــو  بــرئــا�ــشــة  �حلـــيـــاة 

فاطمة بنت مبارك .

الأر�سيف ال�طني ي�ؤكد اأن الرحلة جت�سيد لطم�ح زايد 

 ذاكرة الوطن  تعر�س لزوارها جوانب من رحلة الإمارات اإىل الف�شاء
يف عام 1976 وفد رجال �لف�شاء 
�لف�شاء  وكـــالـــة  مـــن  �لأمــــريكــــي 
�لأمــريــكــيــة )نــا�ــشــا( �لــذيــن قامو� 
وقد  �لقمر،  �إىل  )�أبــولــو(  برحلة 
�شم �لــوفــد حــيــنــذ�ك ثــالثــة رو�د 
فاروق  و�لدكتور  �أمريكيني  ف�شاء 
�لباز، وقد ز�ر ذلك �لوفد �أبوظبي 
بدعوة من حكومة دولة �لإمار�ت 
�للقاء  ذلــك  ويف  �ملتحدة،  �لعربية 
�إىل  ز�يد  �ل�شيخ  ��شتمع  �لتاريخي 
�إىل  �لف�شائية  �لرحلة  عــن  �شرح 
ومــــا حققته  �لــفــ�ــشــاء �خلـــارجـــي 
مــن نــتــائــج �إيــجــابــيــة، و�أثــنــى على 

�إجناز�ت �لوكالة.
و�أولت من�شة  ذ�كرة �لوطن  رحلة 
�هتماماً  �لــفــ�ــشــاء  �إىل  �لإمــــــار�ت 
كــــــبــــــري�ً، فـــعـــر�ـــشـــت �ــــــشــــــور�ً من 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �ــشــاحــب  ��شتقبال 
�آل نــهــيــان ويل  بـــن ز�يـــــد  حمــمــد 
عهد �أبوظبي، نائب �لقائد �لأعلى 

•• ابوظبي-الفجر:

يقدم �لأر�شيف �لوطني يف من�شته  
ذ�كــــرة �لــوطــن  �لــتــي يــ�ــشــارك بها 
ز�يـــد �شرحاً  �لــ�ــشــيــخ  يف مــهــرجــان 

و�أبناء  �لإمــكــانــات خلــدمــة وطــنــه 
�شعبه؛ وقد بد�أ طموح �ل�شيخ ز�يد 
بو�شول �لإمار�ت �إىل �لف�شاء مع 
�لأوىل لالحتاد، وحتقق  �ل�شنو�ت 
�أول  �ملن�شوري  ذلك بو�شول هز�ع 

لـــلـــزو�ر عـــن رحــلــة �لإمـــــــار�ت �إىل 
�لف�شاء، ويبني لهم �أنها من ثمار 
ز�يد بن �شلطان  �ل�شيخ  ما غر�شه 
�آل نهيان – طيب �هلل ثر�ه- وهي 
ت�شيد لطموحه؛ �إذ �شّخر جميع 

�لف�شاء  لــر�ئــد  �مل�شلحة،  للقو�ت 
�شاملاً  عودته  لدى  �ملن�شوري  هز�ع 
�ملن�شة  و�أكــدت  �لوطن،  �أر�ــس  �إىل 
بال�شور �لتاريخية �أن هذه �لرحلة 

هي ت�شيد لطموح �ل�شيخ ز�يد.
�لوطني  ـــيـــف  �لأر�ـــش �أثــــــرى  وقــــد 
مــنــ�ــشــتــه  ذ�كـــــرة �لـــوطـــن  ب�شور 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �ــشــاحــب  ��شتقبال 
�لف�شاء  لــر�ئــد  ز�يــــد  بــن  حمــمــد 
�لإمار�تي هز�ع �ملن�شوري �نطالقاً 
من دوره يف توثيق �لأحد�ث �ملهمة 
�لــدولــة، وحفظها  بها  تفخر  �لتي 
لالأجيال �لقادمة، وقد لقت هذه 
�لذين  �ملن�شة  �ل�شور �هتمام زو�ر 
�لنجاح  بق�شة  �إعــجــابــهــم  جــــددو� 
�لتي �شطرتها �لإمار�ت، و�أ�شيفت 

�إىل �إجناز�تها.
�لف�شاء  ر�ئد   وعربت �شور عودة 
�لإمــــار�تــــي هــــز�ع �ملــنــ�ــشــوري �إىل 
عر�شتها  �لـــتـــي  �لــــوطــــن  �أر�ـــــــس 

حمطة  �إىل  �إمــار�تــي  ف�شاء  ر�ئـــد 
�لــــدولــــيــــة، وقـــــد ترك  �لـــفـــ�ـــشـــاء 
هـــذ� �حلـــدث �ــشــدى كــبــري�ً د�خل 
ثقافية  بــنــقــلــة  متــثــل  �لإمـــــــــار�ت 
نوعية يف �ملجتمع؛ �إذ �أ�شبح هناك 
�شر�ئح  جميع  مــن  كــبــري  �هــتــمــام 

�ملجتمع بالف�شاء وعلومه.
�ل�شيخ  ��ــشــتــقــبــال  �ـــشـــور  وجـــــاءت 
ز�يــــد لــوفــد )نــا�ــشــا( �لــتــي حفلت 
لتوؤكد  �لوطن   ذ�كــرة  بها من�شة  
�أن ما حققته دولــة �لإمـــار�ت على 
وليد  لي�س  �لف�شاء  علوم  �شعيد 
لطموح  ت�شيد  ولكنه  �للحظة، 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يــد  �ل�شيخ 
�أن  �لب�شرية ميكنها  �أن  �آمن  �لذي 
�أعلى  �إىل  و�ملــعــرفــة  بالعلم  ت�شل 
�إطــار حر�شه على  �مل�شتويات. ويف 
�لتي  �لإجنــــاز�ت  ومتابعة  معرفة 
مــكــان يف  �أي  �لإنــ�ــشــان يف  يحققها 
�ملوؤ�ش�س  �لقائد  ��شتقبل  �لــعــامل- 

من�شة ذ�كرة �لوطن على �شا�شاتها 
جدر�نها  بــهــا  زيــنــت  �أو  �لــكــبــرية، 
تعّد  �لتي  �لرحلة  �أهمية هذه  عن 
�إجناز�ً تاريخياً جديد�ً، و�نطالقة 
و�لتميز  �لـــريـــادة  لــوطــن  جــديــدة 
ر�ئـــد  �إذ جــعــلــت مـــن  و�لإجنـــــــــاز؛ 
�ملن�شور  هــز�ع  �لإمــار�تــي  �لف�شاء 

منوذجاً ملهماً لالأجيال.

عر�شها  �لـــتـــي  �لـــ�ـــشـــور  و�أكــــــــدت 
�لأر�شيف �لوطني يف من�شة  ذ�كرة 
�لوطن  �لثقة �لكبرية �لتي �أولتها 
�لوطن،  ل�شباب  �حلكيمة  �لقيادة 
ب�شبابها  تــفــخــر  �لإمـــــــــار�ت  و�أن 
�لذين تعتربهم �لرثوة �حلقيقية 
و�لرهان �لر�بح يف م�شمار �لتطور 

و�لتقدم.

فقد �ملدعو / هادى حممد 
عبد�لرحمن ربابعه ، �لردن 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)861765N( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0547918660

فقدان جواز �شفر
خان  م�شلم   / �ملــدعــو  فقد 
باك�شتان     ، جـــولـــيـــ�ـــشـــتـــان 
�شفره  جـــــو�ز   - �جلــنــ�ــشــيــة 
 )HP4120682( رقم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   �لتـــ�ـــشـــال 

 0569266607

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / بلوندل �شتيف 
�ووكيم �يفون ، �لكامريون   
رقم  �شفره  جــو�ز  �جلن�شية 
)1044296( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0502203819

فقدان جواز �شفر
جـــا�ـــشـــون   / �ملـــــدعـــــو  فــــقــــد 
 كـــــابـــــار��ـــــس �جــــر�فــــانــــتــــى ،

�جلــــنــــ�ــــشــــيــــة  �لــــــفــــــلــــــبــــــني   
رقــــــم  �ــــــشــــــفــــــره  جــــــــــــــو�ز   -
من   )P3224328B(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0559504631

فقدان جواز �شفر
فـــيـــنـــوج   / �ملـــــــدعـــــــو  فـــــقـــــد 
كاروتوكونيل   ماتيو  ماتيو 
�جلن�شية �لـــهـــنـــد   ،  �فــــوتــــا 

جــــــــــــــــــو�ز �ــــــــشــــــــفــــــــره رقــــــــم 
)L9966101( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0506048597

فقدان جواز �شفر

فاروق  �ملــدعــو/�ــشــادق  فــقــد 
باك�شتان   ، غـــــالم  �ـــشـــديـــق 
رقم  �شفره  جـــو�ز  �جلن�شية 
)8969182(  يرجى ممن 
يعرث عليه ت�شليمه بال�شفارة 
مركز  �قــرب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
لو  �ملـــــــــدعـــــــــو/�كـــــــــر�م  فـــــقـــــد 
�جلن�شية  �ملـــغـــرب   ، بــــعــــادى  
 جــــــــــــــــــــو�ز �ــــــــشــــــــفــــــــره رقــــــــم
)UA3958147( يرجى 
ت�شليمه  ــيــه  عــل يـــعـــرث  ممــــن 
�قرب  �و  �ملــغــربــيــة  بــالــ�ــشــفــارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
 فـــــقـــــدت �ـــــشـــــهـــــادة �ل�ــــشــــهــــم
با�شم   10203200 رقـــم 
ـــالـــح عـــبـــد�هلل  /�لــــزيــــنــــه �ـــش
من  �ــــــشــــــادرة   ، �ملـــــحـــــروقـــــي 
�لإ�شالمي  �أبوظبي  م�شرف 
�شهم   وعلى   151 وعــددهــا 
بالرقم  �لت�شال  يجدها  من 

 0507723465

�إعـــــــالن 
�مل�شرحيني  جمعية  لأع�شاء  �لجتماعي  �لتكافل  �شندوق  جمعية  "تعلن 
يف �لإمار�ت �مل�شهرة من وز�رة تنمية �ملجتمع مبوجب �لقر�ر  �لوز�ري رقم 
يف  رغبتها  عن  �ل�شارقة  �إمارة  مقرها  و�لتي  م   2003 لعام   )  383 (
تغيري ��شم �ل�شندوق لي�شبح �شندوق �لتكافل �لجتماعي للم�شرحيني يف 
�لإمار�ت ، نرجو ممن لديه �عرت��س  �لتقدم مبا يثبت ذلك لوز�رة تنمية 
�ملجتمع ) بديو�ن �لوز�رة ( لدى �إد�رة �جلمعيات  ذ�ت �لنفع �لعام – دبي 

خالل فرتة خم�شة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
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اأخبـار الإمـارات
ت�سكيل جلنة حل�سر وتقييم الأ�سرار ترفع نتائجها اإىل �سم�ه

حاكم راأ�س اخليمة يوجه ب�شرف تعوي�شات ملت�شرري الأمطار
•• راأ�ص اخليمة- �شليمان املاحي:

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي،  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وجــه 
�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة، ب�شرف تعوي�شات للمت�شررين من �لأمطار 
وقوع  يف  ت�شببت  و�لــتــي  �ملا�شية  �لــفــرتة  خــالل  �لإمـــارة  �شهدتها  �لتي 

�أ�شر�ر لعدد من �لبيوت يف مناطق متفرقة بر�أ�س �خليمة. 
�لهادفة  �لر�شيدة وم�شاعيها  للقيادة  �ملتو��شلة  �لقر�ر �جلهود  ويعك�س 
على  وم�شاعدتهم  �لإمـــارة  �أبــنــاء  �إىل  �لــدعــم  �شبل  خمتلف  توفري  �إىل 

�أ�شباب  كــافــة  ولأ�ــشــرهــم  لهم  ي�شمن  �لــطــارئــة مبــا  �لــظــروف  جمابهة 
�حلياة �لكرمية و�مل�شتقرة.

وتنفيذ�ً لتوجيهات �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة، �أعلن �شعادة �للو�ء 
علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي، قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة، رئي�س 
�أنــه قد مت ت�شكيل  بــالإمــارة،  �إد�رة �لطو�رئ و�لأزمــات و�لكو�رث  فريق 
جلنة ت�شم مدر�ء عموم �لدو�ئر و�لهيئات �ملحلية �ملعنية بالإمارة وذلك 

حل�شر وتقييم �لأ�شر�ر �لتي خلفتها �لأمطار.
جميع  يف  ميد�نية  بجولت  بالفعل  قامت  �للجنة  �أن  �لنعيمي  و�أ�شاف 

وممتلكاتها،  منازلها  ت�شررت  �لــتــي  بــالأ�ــشــر  و�لتقت  �لإمــــارة،  �أنــحــاء 
وعملت على ح�شرها وتقييمها، ورفع نتائجها ل�شاحب �ل�شمو �حلاكم 

ب�شورة مبا�شرة للبدء ب�شرف �لتعوي�شات مل�شتحقيها.
كما �أ�شاد �للو�ء علي بن علو�ن بجهود جميع �أع�شاء فريق �إد�رة �لطو�رئ 
و�لأزمات و�لكو�رث �ملحلي و�جلهات �ملخت�شة، وفرق �لعمل �مليد�نية، ملا 
�أبدوه من جاهزية عالية يف �لتعامل مع خمتلف �حلالت، �أثناء هطول 
�لأمطار، موؤكد�ً يف �لوقت ذ�ته باأنه مت �لتعامل مع جميع مر�حل �حلالة 

�جلوية منذ �ل�شتعد�د وحتى �لنتهاء منها بكل كفاءة وفاعلية.

الهمم لأ�سحاب  لعبة  و273   بدنية  لياقة  معدة   150
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بلدية مدينة دبا احل�شن حت�شل على 3 �شهادات اأيزو يف اأنظمة اجلودة

وخــرب�ء ، قــادر على دفــع خططنا 
لــبــنــاء مــنــظــومــة  مـــن �خلدمات 
�ملتقدمة من �أجل �أ�شحاب �لهمم 
�حلكيمة  قيادتنا  روؤيـــة  ولتحقق 
�ملجتمع  �إ�ــشــعــاد  عــلــى  �حلــريــ�ــشــة 
وتوفري �أرقى �شبل و�أ�شباب �حلياة  

�لكرمية لكافة �شر�ئح �ملجتمع .
ت�شتعر�س  ذ�تـــــه  �لــ�ــشــعــيــد  عــلــى 
�إجناز�تها  �مللتقى  خــالل  �لبلدية 
من  منظومة  تاأ�شي�س  جمـــال  يف 
�حلــد�ئــق و�ألــعــاب �لأطــفــال �لتي 

تقدمي  على  و�ملــرتكــزة  و�شركائها 
�شر�ئح  جلميع  �خلــدمــات  �أف�شل 
�ملـــجـــتـــمـــع ، مــــن �أجــــــل �لرتــــقــــاء 
بــجــودة �حلــيــاة ، و�إ�ــشــعــاد �ملجتمع 
بــكــل �أطــيــافــه، لــهــذ� فــنــحــن ومن 
خـــــالل هـــــذ� �ملـــلـــتـــقـــى تـــقـــع على 
تتج�شد  كبرية  م�شوؤولية  عاتقنا 
يف �أهمية �خلروج بروؤية م�شرتكة 
ت�شاهم يف دعم م�شاريعنا �حلالية 
�أن  �شاأنها  من  و�لتي  و�مل�شتقبلية 
ومناطق  ترفيهية  مــر�فــق  تــقــدم 

�ــشــيــ�ــشــهــد �إجنــــــاز تــركــيــب 273 
مـــعـــدة لــيــاقــة بــدنــيــة مـــن خالل 
ممر�ت  وتــاأهــيــل  تهيز  مــ�ــشــروع 
متفرقة  �أماكن  يف  ريا�شية  م�شاة 

مبدينة �أبوظبي و�لرب �لرئي�س.
ويتناول �مللتقى �لعديد من �أور�ق 
يف  �شت�شاهم  و�لــتــي  �ملهمة  �لعمل 
و�لت�شور�ت  �خلــطــط  و�ــشــع  دعــم 
�مل�شتقبلية مل�شاريع �لبنية �لتحتية 
ـــاء  �إنـــ�ـــش ـــاً يف جمــــــال  وخـــ�ـــشـــو�ـــش
�لرتفيهية  و�ملــنــتــزهــات  �حلــد�ئــق 

وهـــي فــئــة �أ�ــشــحــاب �لــهــمــم ، من 
خــــــالل تــــوفــــري بـــنـــيـــة حتـــتـــيـــة يف 
�لرتفيهية  و�ملــنــتــزهــات  �حلــد�ئــق 
قــادرة على حتقيق تطلعات  تكون 
و�حــتــيــاجــات هـــذه �لــفــئــات �ملهمة 

من فئات �ملجتمع.
و�أ�شاف �ملعمري: �إن عنونة ملتقى 
�للياقة  )معد�ت  با�شم  �لعام  هذ� 
�لهمم(  �أ�شحاب  و�ألــعــاب  �لبدنية 
�ل�شرت�تيجية  �لــــروؤيــــة  يــعــكــ�ــس 
�أبوظبي  مدينة  لبلدية  �ل�شاملة 

�أ�ــشــحــاب �لهمم  حتــقــق تــطــلــعــات 
ومعد�ت �للياقة �لبدنية �خلارجية 
�لتي ت�شاهم يف رفع لياقة مرتادي 
هـــذه �حلـــد�ئـــق، حــيــث مت تركيب 
عـــدد مــن �ألــعــاب �أ�ــشــحــاب �لهمم 
%50 من �حلد�ئق  يف �أكرث من 
مبدينة �أبوظبي ومت تركيب �أكرث 
بدنية  لــيــاقــة  مـــعـــدة   150 مـــن 
خمتلفة  ـــاطـــق  مـــن يف  مبــــمــــا�ــــٍس 

مبدينة �أبوظبي.
وك�شفت �لبلدية �أن �لعام 2020 

�لغالية  �لفئة  هذه  تنا�شب  �ألعاب 
وت�شاعدهم  �لهمم  �أ�ــشــحــاب  مــن 
عــــلــــى �لـــتـــمـــتـــع بـــــهـــــذه �ملـــــر�فـــــق 
، و�لهدف �لأول  و�ل�شتفادة منها 
و�لأخـــري �إ�ــشــعــاد  �أ�ــشــحــاب �لهمم 
مر�فق  وتــقــدمي  عنهم  و�لرتفيه 
وحتقق  �إمكانياتهم  مــع  تتنا�شب 

تطلعاتهم.
و�ختتم �شعادته كلمته موؤكد� ثقة 
�لبلدية �أن هذ� �مللتقى مبا ي�شمه 
�إبــد�عــيــة و�حرت�فية  مــن طــاقــات 

ومتابعتهم  �ملــتــمــيــزيــن  �لــبــلــديــة 
متو��شل  ب�شكل  و�شعيهم  �حلثيثة 
�خلدمات  تــطــويــر  �إىل  ومــ�ــشــتــمــر 
تو�كب  �لأنـــظـــمـــة حــتــى  وحتـــديـــث 
�أعلى  وفق  �لعاملي  �لتطور  �لبلدية 
�ملعايري �ملتبعة يف هذ� �ملجال وتبني 

�حل�شن، ومت خالل �حلفل تركيب 
�ل�شهاد�ت يف �ملكان �ملخ�ش�س لها يف 

�جلد�ر �لرئي�شي للبلدية.
وقــــال �ــشــعــادة طــالــب عــبــد �هلل بن 
�ــشــفــر مـــديـــر بـــلـــديـــة مـــديـــنـــة دبا 
على  �لبلدية  ح�شول  �أن  �حل�شن  

�ملتعاملني  خلـــدمـــة  و�لـــتـــقـــنـــيـــات 
وذلك يف �شوء �لتقدم �لتكنولوجي 
�لع�شر  يــ�ــشــهــده  �لـــــذي  �ملـــتـــ�ـــشـــارع 

�لرقمي �لذي نعي�شه حالياً.
على  �حلــ�ــشــول  �أن  �شعادته  و�أ�ــشــار 
هذه �ل�شهاد�ت كان لها خطة زمنية 

�أقامته بلدية مدينة دبا �حل�شن يف 
�شعادة  بح�شور  �لرئي�شي  مبناها 
�لـــظـــهـــوري نائب  �ــشــلــطــان  �أحـــمـــد 
�لــبــلــدي مبدينة  �ملــجــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 
دبــا �حلــ�ــشــن، و�ــشــعــادة طــالــب عبد 
دبا  مدينة  بلدية  مدير  �شفر  �هلل 

خططها  �شمن  �لآيـــزو  مو��شفات 
خطة  مــن  وكــجــزء  �ل�شرت�تيجية 
�إد�رة  نـــظـــام  وحتــ�ــشــني  �لــتــطــويــر 
�جلودة و�لبيئة و�ل�شحة و�ل�شالمة 
�ملهنية، و�أن �لبلدية حري�شة د�ئماً 
�لأنظمة  �أحــــــــدث  تــ�ــشــخــري  عـــلـــى 

هذه �ل�شهاد�ت �ملعتمدة، يوؤكد جناح 
�لر�مية  �لــبــلــديــة  و�إد�رة  �شيا�شة 
عملياتها  وحتـــديـــث  تــطــويــر  �إىل 
�لد�خلية �عتماد�ً على �أعلى معايري 
�لإجناز  هــذ�  و�أن  �لعاملية،  �جلـــودة 
موظفي  و�إبـــد�عـــات  بجهود  حتقق 

•• اأبوظبي -الفجر: 

يناير   21 �لثالثاء  �ليوم  �نطلق 
�مل�شتقبلية  �لروؤيا  2020 ملتقى 
�لرتفيهية  و�ملنتزهات  للحد�ئق 
�للياقة  )مـــعـــد�ت  عـــنـــو�ن:  حتـــت 
�لهمم(  �أ�شحاب  و�ألــعــاب  �لبدنية 
بتنظيم من بلدية مدينة �أبوظبي 
�ل�شيخ  يف مقرها �لرئي�شي ب�شارع 
ز�يــــــد بــــن �ــشــلــطــان بـــاأبـــوظـــبـــي ، 
وي�شتمر �ليوم �لأربعاء، مب�شاركة 
مبعد�ت  �ملــتــخــ�ــشــ�ــشــة  �لــ�ــشــركــات 
�أ�شحاب  و�ألــعــاب  �لبدنية  �للياقة 
بالإ�شافة  وم�شتلزماتها  �لهمم 

�إىل �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني.
�ـــشـــعـــادة �شامل  �أكــــــد  مــــن جـــانـــبـــه 
�لتنفيذي  �ملدير  �ملعمري  �شلطان 
خالل  �لبلدية  �خلــدمــات  لقطاع 
�لكلمة �لفتتاحية لأعمال �مللتقى 
�مللتقى  مـــن  �لـــعـــام  هـــذ�  دورة  �أن 
كون  ��شتثنائية  �أهــمــيــة  تكت�شب 
ذ�ت  ق�شية  حول  يتمحور  �مللتقى 
و�إن�شاين  و�أخالقي  �جتماعي  بعد 
عــالــيــة �لــقــيــمــة و�لـــهـــدف ، حيث 
يركز ملتقانا على �أهمية ت�شخري 
�لــتــي حتــقــق تطلعات  �لإمــكــانــات 
قلوبنا  على  غالية  �جتماعية  فئة 

متطلبات  مـــــع  يـــتـــنـــا�ـــشـــب  مبـــــا 
ـــحـــاب �لـــهـــمـــم ،  و�إمـــكـــانـــيـــات �أ�ـــش
على  �لبلدية  حر�س  �إطــار  �شمن 
�ملر�فق  وتــوفــري  �ملــجــتــمــع  �إ�ــشــعــاد 
�لــرتفــيــهــيــة �ملــتــنــا�ــشــبــة مـــع كافة 
ـــارك يف  �ـــشـــر�ئـــح �ملـــجـــتـــمـــع. ويـــ�ـــش
�ملـــلـــتـــقـــى �لـــعـــديـــد مــــن �جلـــهـــات 
�ملثال  �شبيل  و�ل�شركاء منهم على 
�لعليا  ز�يـــد  موؤ�ش�شة  �حلــ�ــشــر  ل 
لأ�شحاب �لهمم، و�لتي �شتقدم يف 
�ليوم �لأول من �مللتقى ورقة عمل 
حول �حتياجات �أ�شحاب �لهمم يف 
من  وغــريهــا  �لرتفيهية  �ملــر�فــق 
�لق�شايا �لتي تهم هذه �ل�شريحة 

�لجتماعية �ملهمة.
بالتز�من  �لبلدية  �فتتحت  كما 
�مللتقى  �أعــــــمــــــال  �نـــــطـــــالق  مـــــع 
مبعد�ت  �ملــتــخــ�ــشــ�ــس  �ملـــعـــر�ـــس 
�للياقة �لبدنية �خلارجية و�ألعاب 
�شيقام  و�لـــــذي  �لــهــمــم  �أ�ـــشـــحـــاب 
مـــن م�شرح  �لــقــريــبــة  �لـــردهـــة  يف 
�ملعر�س  يــ�ــشــم  حــيــث  �لـــبـــلـــديـــة، 
�لتقنيات  �إلــيــه  تــو�ــشــلــت  مــا  �آخـــر 
�حلديثة �خلا�شة باألعاب �لأطفال 
�لألعاب  وخ�شو�شا  �حلــد�ئــق  يف 
�خلا�شة باأ�شحاب �لهمم ومعد�ت 

�للياقة �لبدنية �خلارجية.

•• دبا احل�شن-الفجر:

للرقي  �لـــــد�ئـــــم  �ــشــعــيــهــا  �ـــشـــمـــن 
بـــــــاخلـــــــدمـــــــات �لـــــــتـــــــي تــــقــــدمــــهــــا 
�ملعايري  �أحــــدث  وفـــق  للمتعاملني 
دبا  مدينة  بلدية  ح�شلت  �لعاملية 
�أيزو  �شهاد�ت  ثــالث  على  �حل�شن 
يف �أنظمة �جلودة و�لتي تتكون من 
�شهادة نظام �إد�رة �جلودة 2015: 
نظام  ـــهـــادة  و�ـــش  ISO  9001
 14001  :2015 �لبيئة   �إد�رة 
�ل�شحة  �إد�رة  نظام  و�شهادة   ISO
 :2007 �ملـــهـــنـــيـــة  و�لــــ�ــــشــــالمــــة 
�أن  بعد   ،  OHSAS  18001
وذلك  �ملتطلبات،  جميع  ��شتوفت 
�ل�شرت�تيجية  خــطــطــهــا  �ــشــمــن 
وكــــــجــــــزء مــــــن خــــطــــة �لـــتـــطـــويـــر 
�لــتــي تــ�ــشــعــى لــهــا �لــبــلــديــة للرقي 
�إىل  تـــقـــدمـــهـــا  �لــــتــــي  بــــاخلــــدمــــات 
�ملتعاملني من �ملو�طنني و�ملقيمني 

باملدينة �لفا�شلة.
وجاء ت�شليم �ل�شهاد�ت خالل حفل 

حمــددة خــالل ثــالث �ــشــنــو�ت، و�أن 
لــديــنــا �إحـــ�ـــشـــائـــيـــات كــامــلــة تبني 
�لبلدية �شابقه  �لفرق بني خدمات 
و�خلدمات يف �لوقت �حلايل �شو�ء 
�أو  كـــانـــت خــــدمــــات لــلــمــتــعــامــلــني 
�أن �لبلدية  خدمات �إد�رية، م�شيفاً 
�عتماد�ت  عــلــى  للح�شول  تــطــمــح 
�لبــــتــــكــــار  �لآيـــــــــــــزو يف جمـــــــــالت 
و�حلــــوكــــمــــة وغـــــريهـــــا، مــــن نظم 

�لعمل، خالل �لفرتة �ملقبلة.
وجرى خالل �حلفل تكرمي فريق 
�لعمل �مل�شكل من خمتلف �لأق�شام 
�لكبرية  جهودهم  على  �لبلدية  يف 
على  د�ئــم  ب�شكل  حر�شو�  و�لــذيــن 
�لتكنولوجي  �لـــتـــطـــور  مـــو�كـــبـــة 
�حلا�شل يف هذ� �ملجال و�ل�شتخد�م 
على  �حلــديــثــة  للتقنيات  �ملــتــنــامــي 
م�شتوى �لعامل �أجمع، و�أن �حل�شول 
على هذه �ل�شهاد�ت يعترب �عرت�فا 
�لدوؤوب  و�لعمل  �ملتو��شل  ًباجلهد 
دبا  مدينة  بلدية  بــه  قــامــت  �لـــذي 

�حل�شن بكافة كو�درها.

عرب 53 حافلة جمهزة تنقل الطلبة اإىل 8 مراكز �سمن مبادرة  اأ�سل باأمان 

ي�شتفيدون من مركبات موا�شالت الإمارات الهمم  اأ�شحاب  من  طالبًا   650
•• دبي–الفجر:

�لإمـــــار�ت عن  مــو��ــشــالت  ك�شفت 
ــتــفــيــديــن من  �رتـــــفـــــاع عـــــدد �ملــ�ــش
�أ�شل  خــدمــاتــهــا �ــشــمــن مــــبــــادرة  
 650 ليبلغ   18% بنحو  باأمان  
طالباً وطالبة من �أ�شحاب �لهمم 
وتاأهيل  رعــايــة  ملــر�كــز  �ملنت�شبني 
�أ�ــشــحــاب �لــهــمــم �لــتــابــعــة لــــوز�رة 
تنمية �ملجتمع، وذلك بعد تديد 
�شبتمرب  يف  �لــــوز�رة  �ملـــربم  �لعقد 
�شنو�ت  �أربــــــــع  ولـــغـــايـــة  ـــي  �ملـــا�ـــش

قادمة.
عبد�لغفار  �أو�ــــشــــح  وتــفــ�ــشــيــاًل؛ 
ح�شابات  مـــديـــر  يــو�ــشــف  حمــمــد 
مكتب كبار �ملتعاملني مبو��شالت 
باأمان   �أ�شل  �أن مــبــادرة   �لإمـــار�ت 
نـــوعـــيـــة منذ  تـــــطـــــور�ت  �ـــشـــهـــدت 
  2013 عـــــام  �أو�خــــــــر  �إطـــالقـــهـــا 
ثم  حــافــلــة،  بـ36  �بــــتــــد�أت  حــيــث 
 45 �إىل  لحــــقــــاً  �لــــعــــدد  �رتــــفــــع 
�مل�شتفيدين  د�ئــرة  لتو�شيع  حافلة 
�لتعاقد،  رغــبــة طـــريف  عــلــى  بــنــاًء 
53 حافلة  �إىل  �رتفع جمــدد�ً  ثم 
�أعد�د  �لــزيــادة �لأخــرية يف  ملو�كبة 
 18% بــنــحــو  �أي  �ملــ�ــشــتــفــيــديــن، 
�أي�شاً، لفتاً �إىل �أن تلك �حلافالت 

مــتــنــوعــة �لــقــيــا�ــشــات، حــيــث ت�شم 
منهن  متو�شطة،  46 حافلة  �لآن 
بر�فعات  مـــــزودة  حـــافـــالت   10
خــا�ــشــة لأ�ــشــحــاب �لــهــمــم، عالوًة 
7 حـــافـــالت �ـــشـــغـــرية، وقد  عــلــى 
�شملت �لتطور�ت �لتي طر�أت على 
�ملخ�ش�شة  �حلــــافــــالت  �أ�ـــشـــطـــول 
لـــلـــمـــبـــادرة يف �لــتــجــديــد �لأخــــري 
ـــافـــة  و�إ�ـــش حـــافـــلـــة   40 حتــــديــــث 
 2019 مـــــوديـــــل  حـــــافـــــالت   8
حافلة  كـــل  بــــاأن  عــلــمــاً   ،-2020
جمهزة بـ 3 كامري�ت د�خلية، و4 
كامري�ت خارجية، وح�شا�س تفقد 
�لطلبة، ف�شاًل عن جهاز ت�شجيل 
وجميع  لــــلــــكــــامــــري�ت،  وحــــفــــظ 
عـــو�مـــل �لــ�ــشــالمــة �لأخـــــرى وفق 

�لناظمة،  و�لت�شريعات  �لأنــظــمــة 
ب�شعود  �خلــا�ــشــة  و�لــتــجــهــيــز�ت 
و�لتجهيز�ت  �لـــطـــلـــبـــة،  ونـــــــزول 

�لتعليمية و�لرتفيهية.
-ي�شيف  لـــلـــخـــدمـــات  وتــــعــــزيــــز�ً 
�حلافالت  تزويد  مت  عبد�لغفار- 
لل�شائق  )�آيـــــــبـــــــاد(  ذكــــــي  بــــلــــوح 
تــو�ــشــح نقاط  بــخــريــطــة  جمــهــز 
وم�شاهد  �لطلبة  ونــــزول  �ــشــعــود 
�لكامري�ت، ولوح ذكي )�آيباد( �آخر 
للم�شرفة لت�شجيل ح�شور وغياب 

�لــهــمــم و�لــتــجــهــيــز�ت �خلــا�ــشــة يف 
عـــــالوًة عــلــى تدريب  �حلـــافـــالت، 
بالوز�رة  �ملعنيني  22 موظفاً من 
��شتخد�م  كــيــفــيــة  عــلــى  و�ملــــر�كــــز 
�لــــنــــظــــام، وكــــذلــــك تــــدريــــب 66 
بــــاملــــر�كــــز على  يـــعـــمـــلـــن  مـــربـــيـــة 
�لذكية،  �لألـــو�ح  ��شتخد�م  كيفية 
و��شتخد�م �لر�فعة وتثبيت �ملقاعد 

�ملخ�ش�شة لأ�شحاب �لهمم.
وحــــــول �ملــــر�كــــز �ملــ�ــشــتــفــيــدة من 
�أ�ــشــاف مــديــر ح�شابات  �خلــدمــة؛ 

�لطلبة عن �حلافلة، كما مت توفري 
�أحدها لأولياء  ذكية  تطبيقات   3
باملر�كز  للمعنيني  و�لثاين  �لأمور 
ح�شن  ل�شمان  �مل�شرفات،  و�لثالث 

�شري �ملهام.
يبلغ  �لعمل؛  طاقم  يخ�س  وفيما 
عــــدد �لــ�ــشــائــقــني �ــشــمــن �ملـــبـــادرة 
�لعمل  عــلــى  ويــقــوم  �ــشــائــقــاً   53
نقل و�شالمة،  53 م�شرفة  معهم 
�لتدريب  مـــن  جــمــيــعــاً  ��ــشــتــفــادو� 
�أ�شحاب  مع  للتعامل  �ملتخ�ش�س 

عددها  �أن  �ملتعاملني  كبار  مكتب 
 8 �إىل   6 �لتجديد من  �رتفع مع 
مــر�كــز هــي مــركــز دبـــي لأ�شحاب 
�لهمم، ومركز دبي للتدخل �ملبكر، 
�لهمم،  لأ�شحاب  عجمان  ومركز 
للتوحد،  �لـــقـــيـــويـــن  �أم  ومــــركــــز 
لأ�شحاب  �خلــيــمــة  ر�أ�ــــس  ومــركــز 
�لهمم، ومركز �لفجرية لأ�شحاب 
للتدخل  �لفجرية  ومركز  �لهمم، 
�لفجرية  دبــــــا  ومـــــركـــــز  �ملــــبــــكــــر، 

لأ�شحاب �لهمم.

جمعية اأم القي�ين التعاونية 
ل�سيادي ال�سماك

دع�ة حل�س�ر اجتماع اجلمعية العم�مية العادية 
عن العام املنتهي يف:2019/12/31

�ل�شادة  دعـــوة  �لأ�ــشــمــاك  ل�شيادي  �لتعاونية  �لقيوين  �أم  جمعة  �إد�رة  جمل�س  ي�شر 
�لعام  عن  �لعادية  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  حل�شور  �جلمعية  �أع�شاء  �ل�شيادين 
 15 10 �شباحا يوم �ل�شبت �ملو�فق  �ملنتهي يف:2019/12/31 وذلك يف متام �ل�شاعة 
�أغلبية  �لقانوين وهو  �لن�شاب  �كتمال  2020 يف مقر �جلمعية يف حال عدم  فرب�ير 
�لع�شاء �شيتم تاأجيل �لجتماع �ىل �جتماع �خر يعقد بعد ن�شف �شاعة من �لجتماع 
�لول بنف�س �ملكان ويكون �لن�شاب هو ع�شر عدد �لأع�شاء �أو خم�شة ع�شر ع�شو� على 

�لأقل وذلك لنظر يف جدول �لأعمال �لتايل:
�لعمومية للجمعية  �ل�شابقة  �جلل�شة  حم�شر  على  • �لت�شديق 

يف:2019/12/31 �ملنتهية  �ملالية  �ل�شنة  عن  �لإد�رة  جمل�س  تقرير  على  • �لت�شديق 
2019/12/31 يف  �ملنتهية  �ملالية  �ل�شنة  عن  �حل�شابات  مدقق  تقرير  على  • �لت�شديق 

�لعمومية و�حل�شابات �خلتامية و�لت�شديق عليه ون�شب وتوزيع  �مليز�نية  • مناق�شة 
 2019/12/31 يف  �ملنتهية  �ملالية  �ل�شنة  عن  �لإد�رة  جمل�س  من  �ملقرتحة  �لربـــاح 
و�شوف تبقي �حل�شابات معرو�شة يف مقر �جلمعية ملدة �أ�شبوعني قبل موعد �لجتماع 

ملن يرغب يف �لطالع عليها من �لأع�شاء
2019 �ملايل  �لعام  خالل  �أعمالهم  عن  �لإد�رة  جمل�س  �أع�شاء  �ل�شادة  ذمة  • �إبر�ء 

2019/12/31 تاريخ  حتى  �أعمالهم  عن  �حل�شابات  مدققي  �ل�شادة  ذمة  • �إبر�ء 
2020 وحتديد مكافاأته للعام  �حل�شابات  مر�قب  • تعيني 

مالحظة:
�لجتماع  حل�شور  �مل�شاهمني  من  غــريه  من  عنه  يوكل  �أن  م�شاهم  لكل  يجوز   •
عن  م�شاهم  يــنــوب  �أن  يــجــوز  ل  �أنـــه  على  �لــعــدل  كــاتــب  مــن  م�شدق  ر�شمي  بتوكيل 

�أكرث من م�شاهم �آخر
�ملو�فق:2020/2/10 �لثنني  هو  �لتوكيالت  لت�شليم  موعد  • �آخر 

لال�شتف�شار هاتف رقم:0556555126
رئي�س جمل�س �لإد�رة/جا�شم حميد غامن
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اأخبـار الإمـارات

دائرة ال�شحة اأبوظبي تك�شف عن باقة مبادراتها الرقمية خالل معر�س ال�شحة العربي
•• اأبوظبي-وام:

و�ل�شر�كات  و�لرب�مج  �ملبادر�ت  باقة من  �أبوظبي عن  �ل�شحة  د�ئــرة  تك�شف 
�لر�مية �إىل تعزيز �ل�شحة �لرقمية وتوظيف �لبيانات �ل�شخمة يف �لإمارة، 
خالل م�شاركتها يف معر�س �ل�شحة �لعربي 2020، �لذي يقام يف مركز دبي 

�لتجاري �لعاملي من 27 �إىل 30 يناير �جلاري.
وتك�شف �لد�ئرة عن �أهم �مل�شاريع �لتي تلعب دور�ً حيوياً يف تعزيز م�شتقبل 

�لرعاية �ل�شحية يف �لإمارة.
وتت�شمن هذه �مل�شاريع عدة مبادر�ت مبتكرة يف جمال �ل�شحة �لرقمية مت 
�لد�ئرة و�شركائها مبا يف ذلك هيئة  تطويرها من خالل تعاون مثمر بني 

و�شركة  �ل�شطناعي،  بالذكاء  �ملخت�شة  �شال   و�شركة   �لرقمية،  �أبوظبي 
�ت�شالت.

��شت�شافة  �أيــام  �أربعة  ي�شتمر  �لــذي  �حلــدث  �لد�ئرة خالل  م�شاركة  وت�شهد 
�شل�شلة من �ملحادثات وحلقات خمترب �لذكاء �ل�شطناعي �لنقا�شية، و�لتي 
�لبلوك  �لتكنولوجية منها  �لو�شائل  �أحدث  �ل�شوء على  ت�شليط  �إىل  تهدف 
ت�شني، وعلم �جلينوم، و�لتحليالت �لتنبوؤية، و�إنرتنت �لأ�شياء �لطبية، �لتي 
بدورها �شت�شاهم يف �لرتقاء باحللول �ل�شحية، كما �شتتطرق �جلل�شات �إىل 

باقة من �ملو�شوعات مبا يف ذلك �ل�شحة �لرقمية و�لطب �ل�شخ�شي.
و قال معايل �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد �آل حامد، رئي�س د�ئرة �ل�شحة �أبوظبي 
�ن �مل�شاريع �لتي �شيتم �إطالقها خالل �ملعر�س، تعك�س �خلطى �لثابتة �لتي 

تتخذها �لد�ئرة نحو تطلعاتها لإر�شاء مكانة �لإمارة على �خلارطة �لعاملية 
من حيث جودة �لرعاية �ل�شحية و�ل�شحة �لرقمية بحلول عام 2030، مبا 
، حيث ي�شهد قطاع   21 �أبوظبي وبرنامج  غــد�ً  روؤيــة حكومة  يتما�شى مع 
على  مو�كباً  كبرية،  و�إجنـــاز�ت  نوعية  قفز�ت  �لإمـــارة  يف  �ل�شحية  �لرعاية 
ونحن  �ل�شطناعي،  �لذكاء  �لنا�شئة، مثل  و�لتقنيات  �لبتكار  �لــدو�م ع�شر 
�لرقمية  �لتكنولوجيا  على  �لقائمة  �ل�شحية  مبادر�تنا  �أن  مــن  ثقة  على 
�شيكون لها تاأثري فعال يف تعزيز جودة �لرعاية �ل�شحية يف �لإمارة و�شمان 

تقدمي خدمات ��شتثنائية لأفر�د �ملجتمع من �لإمارة وخارجها.
�لفر�شة لتبادل  �لعاملية  �ملن�شة  �مل�شاركة يف هذه  لنا  و�أ�شاف معاليه �شتتيح 
�أفكارنا وخرب�تنا وبحث �شبل �لتعاون �ملثمر مع �ل�شركاء ونخبة من �ملهنيني 

و�خلرب�ء �لآخرين �لذين يتمتعون ب�شجل حافل من �ملهار�ت �ملتميزة على 
�شعيد �ل�شحة �لرقمية.

�أبوظبي،  �إمـــارة  يف  �ل�شحية  �لرعاية  لقطاع  �لتنظيمية  �جلهة  وب�شفتها 
�أ�ش�س  �إر�ــشــاء  على  �لقطاع  يف  �ل�شركاء  خمتلف  مع  �لعمل  �لــد�ئــرة  تو��شل 
يف  �ل�شطناعي  و�لذكاء  و�لبتكار  �لتكنولوجيا  �إىل  ي�شتند  مل�شتقبل  متينة 
رفع  يف  قدماً  و�مل�شي  خمرجاته  تعزيز  يف  بدورها  �إمياناً  �ل�شحي،  �لقطاع 

م�شتويات جودته.
على  �لتعرف  من   H5.B10 �أبوظبي  �ل�شحة  د�ئــرة  جناح  زو�ر  ويتمكن 
�أحدث �لبتكار�ت و�لطالع على �أهم �لتقنيات �لنا�شئة، وتبادل �لأفكار حول 

�آخر �لتطور�ت �لتي ي�شهدها قطاع �لرعاية �ل�شحية يف �إمارة �أبوظبي.

•• ال�شارقة - وام: 

�أ�ــــشــــدر �ملــجــلــ�ــس �لــتــنــفــيــذي لإمـــــارة 
عقد  �لــذي  �جتماعه  خــالل  �ل�شارقة 
�ل�شيخ  �ــشــمــو  بــرئــا�ــشــة  �أمـــ�ـــس  �ــشــبــاح 
�شلطان  بـــــن  حمـــمـــد  بـــــن  �ـــشـــلـــطـــان 
حاكم  ـــائـــب  ون عــهــد  ويل  �لــقــا�ــشــمــي 
�لتنفيذي  �ملــجــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  �لــ�ــشــارقــة 
�لقر�ر رقم 1 ل�شنة 2020، بتعديل 
قـــــر�ر �ملــجــلــ�ــس �لــتــنــفــيــذي رقــــم 14 
�ل�شيد  تنظيم  ب�شاأن   ،2019 ل�شنة 

�لرتفيهي لالأ�شماك يف �لإمارة.
ي�شتبدل  �أن  �لإد�ري  �لــقــر�ر  ويق�شي 
نــ�ــس �لــبــنــد رقـــم 1 مــن �ملــــادة 3 من 
قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي رقم 14 ل�شنة 

�لآتي:  بالن�س   2019
دولــــة  مـــو�طـــنـــي  مــــن  يـــكـــون  �أن   .1
�أو مقيم يف  �لإمــار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملفعول �شادرة  باإقامة �شارية  �لإمــارة 
مـــن �لإمـــــــارة. وتــ�ــشــاف �إىل �ملـــــادة 5 
 14 �لتنفيذي رقم  �ملجل�س  قــر�ر  من 
ل�شنة 2019، رقم 3 و 4 وتن�س على 
�لآتي: 3. عدم رمي �أو ترك �ملخلفات 
�أو تلويث �شو�طئ �لإمارة. 4. �لتعاون 
يثبت  مــا  و�إبــــر�ز  �لهيئة  مفت�شي  مــع 
�لطلب.  عــنــد  �لــ�ــشــخــ�ــشــيــة  �لـــهـــويـــة 
�إ�شد�ر  ر�ــشــوم  بــجــدول  ُي�شتبدل  كما 
�لت�شاريح �لو�رد يف �ملادة 6 باجلدول 
�لآتــي: نوع �لت�شريح  - ملدة �أ�شبوع - 
فردي  ت�شريح  �شنة  ملــدة   - �شهر  ملــدة 

 250  - 100 درهـــم   - 30 درهـــم   :
50 درهــم -  درهــم. ت�شريح عائلي : 

150 درهم - 400 درهم.
�جتماعه  ��شتهل  قــد  �ملجل�س  وكــانــت 
�حلاكم  �شمو  مكتب  يف  عقد  �لـــذي   -
�جلل�شة  حم�شر  عــلــى  بالت�شديق   -
بعدها  �ملجل�س  لي�شتعر�س  �ل�شابقة 
�ملو��شيع �ملدرجة على جدول �لأعمال 
و�لتي تتعلق ب�شوؤون �لإمارة �ملختلفة، 
�لقر�ر�ت  مــن  عـــدد�ً  خاللها  و�أ�ــشــدر 

�لتي حتقق روؤية �إمارة �ل�شارقة.
من  �ملقدمة  �ملــذكــرة  �ملجل�س  و�عتمد 
�ل�شارقة  حلكومة  �لإعــالمــي  �ملكتب 
رقم  �ملجل�س  قــر�ر  تطبيق  �آلية  ب�شاأن 
�لإعالن  بــ�ــشــاأن   ،2019 ل�شنة   39

�أو �خلدمات  و�لرتويج عن �لفعاليات 
�أو �ملنتجات �حلكومية و�شبه �حلكومية 
يف �إمارة �ل�شارقة، وقدم �ل�شيخ �شلطان 
بــن �أحــمــد �لــقــا�ــشــمــي رئــيــ�ــس جمل�س 
�آلية  حــول  �إيــجــاز�ً  لــالإعــالم  �ل�شارقة 
و�لأحكام  و�لــ�ــشــروط  �لــقــر�ر  تطبيق 
�لـــو�جـــب تــو�فــرهــا يف �لأ�ــشــخــا�ــس �أو 
�لــ�ــشــركــات و�ملــوؤ�ــشــ�ــشــات �لــتــي متار�س 
�لأن�شطة �لإعالنية على �أ�ش�س تارية 
ومبــقــابــل مــــادي �أو غـــري مــــادي عرب 

و�شائل �لتو��شل �لجتماعي.
وناق�س �ملجل�س م�شروع قانون لتعديل 
ب�شاأن   2015 ل�شنة   6 رقــم  �لقانون 
�ل�شارقة،  لإمــــــارة  �لــبــ�ــشــريــة  �ملــــــو�رد 
و�أكـــد �ــشــعــادة �لــدكــتــور طـــارق �شلطان 

بن خادم رئي�س د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية 
�لرتقاء  عــلــى  حــريــ�ــشــة  �لـــد�ئـــرة  �أن 
�لدو�ئر  خمتلف  يف  �لب�شرية  بــاملــو�رد 
و�ملوؤ�ش�شات �ملحلية وحتقيق �لتطلعات 
�مل�شتقبلية ومبا يخدم روؤية �لإمارة يف 

تطوير منظومة �لعمل.
و�عتمد �ملجل�س �لتعديالت حول بنود 
ومو�د م�شروع �لقانون، ووجه �ملجل�س 
باإحالته �إىل �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة 
�ل�شارقة ��شتكماًل لدورته �لت�شريعية. 
و�عتمد �ملجل�س مذكرة �لتفاهم �ملزمع 
�لعقاري  �لت�شجيل  د�ئرة  �إبر�مها بني 
�ملعلومات  تبادل  ب�شاأن  �ملالية،  ووز�رة 
مبوجب  �لـــ�ـــشـــريـــبـــيـــة  لـــــالأغـــــر��ـــــس 

�لتفاقيات �ل�شريبية �لدولية.

�ملجل�س  تو�شيات  على  �ملجل�س  و�طلع 
�ل�ــشــتــ�ــشــاري لإمــــــارة �لــ�ــشــارقــة على 
�لعامة  �لإد�رة  تنظيم  قانون  م�شروع 
�ل�شارقة،  �إمــــــارة  يف  �ملـــــدين  لــلــدفــاع 
�لقانون  م�شروع  برفع  �ملجل�س  ووجــه 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
�ــشــلــطــان بــن حمــمــد �لــقــا�ــشــمــي ع�شو 
�ل�شارقة  حــــاكــــم  �لأعـــــلـــــى  �ملـــجـــلـــ�ـــس 

��شتجد  ما  و�شمن  لإ�ــشــد�ره.  توطئة 
عــلــى جــــدول �أعـــمـــال �جلــلــ�ــشــة، �طلع 
�جلل�شة  �أعــمــال  جـــدول  على  �ملجل�س 
من  �لأول  �لنـــعـــقـــاد  لـــــدور  �لـــر�بـــعـــة 
للمجل�س  �لعا�شر  �لت�شريعي  �لف�شل 
و�لتي  �لــ�ــشــارقــة،  لإمـــارة  �ل�شت�شاري 
�ــشــتــعــقــد يــــوم �خلــمــيــ�ــس �ملـــو�فـــق 23 
مناق�شة  فيها  و�شيتم   ،2020 يناير 

�لجتماعية  �لرعاية  قــانــون  م�شروع 
�ملجل�س  و�طــلــع  �لــ�ــشــارقــة.  �إمـــــارة  يف 
�ل�شادرة من  �لإد�ريـــة  �لــقــر�ر�ت  على 
وقد  �ل�شارقة.  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
�لتنفيذي  �ملــجــلــ�ــس  �جـــتـــمـــاع  تـــنـــاول 
�أي�شاً مناق�شة عدد من �ملو��شيع �لتي 
حيالها  و�تخذ  �ل�شارقة،  �إمــارة  تخدم 

�لقر�ر�ت �ملنا�شبة.

•• دبي -وام:

�أكــــد �ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ �أحــمــد بــن حممد 
رئي�س جمل�س  مــكــتــوم،  �آل  ر��ــشــد  بــن 
دبي لالإعالم �أن �لقت�شاد �لإعالمي 
ي�شّكل ركناً مهماً من �أركان �لقت�شاد 
�لــــذي تــعــتــزم دبـــي �لتحول  �جلــديــد 
بعد  ل�شيما  لــه،  عاملية  عا�شمة  �إىل 
كبري�ً  �شوطاً  م�شماره  يف  قطعت  �أن 
لريادة  هــيــاأتــهــا  نــوعــيــة  بـــــاإجنـــــاز�ت 
�ملنطقة،  يف  �لإعــــالمــــيــــة  �حلــــركــــة 
و�أهلتها عن جد�رة لنيل لقب عا�شمة 
�لإعالم �لعربي باإجماع وزر�ء �لإعالم 
�لــذي ت�شتعد فيه  �لــوقــت  �لــعــرب، يف 
جديدة  �إعـــالمـــيـــة  لنـــطـــالقـــة  دبــــي 
ل�شيما يف �أعقاب تاأ�شي�س جمل�س دبي 
ببدء عملية تطوير  �إيــذ�نــاً  لــالإعــالم 
قــــدر�ت  تــعــزيــز  �إىل  يـــهـــدف  �ــشــامــلــة 
قاعدتها  وتــو�ــشــيــع  �ملــحــلــي  �لإعــــــالم 
�لقائمة  �ل�شر�كة  بتوطيد  �لإعالمية 
�لعاملة  �لأجــنــبــيــة  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  مـــع 
�إعالمية  ـــر�كـــات  �ـــش وعـــقـــد  دبـــــي  يف 
كعا�شمة  دبــي  مكانة  تر�شخ  جــديــدة 
�شموه:  وقـــال   . للمنطقة  �إعــالمــيــة 
طموحات دبي لقطاع �لإعــالم كبرية 
و�لـــقـــطـــاعـــان �حلـــكـــومـــي و�خلـــا�ـــس 
تلبي  لنجاحات  حتويلها  يف  �شريكان 
�حــتــيــاجــات �ملُــتــلــّقــي وتــ�ــّشــد روؤيــــة 
�ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حمــمــد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد 
رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس �لـــــوزر�ء حــاكــم دبي، 
رعاه �هلل، �لذي �أر�د دبي مركز�ً عاملياً 
لالإعالم.. ومع تقدم عمليات �لتنمية 
�ل�شاملة يف دبي، ت�شتمر جهود تطوير 
�لتنظيمية  و�لأطـــر  �لتحتية  �لبنية 
وملوؤ�ش�شات  �ملحلي  لإعالمنا  �لد�عمة 
�لتي  و�لـــعـــاملـــيـــة  �لـــعـــربـــيـــة  �لإعــــــــالم 
كتابة  يف  م�شاركة  تــكــون  �أن  �خــتــارت 
فــ�ــشــول ق�شة �لــنــجــاح �لإعـــالمـــي يف 
دبي، و�شاحبة �إ�شهام موؤثر يف متهيد 
طريق حمفوفة باإجناز�ت تقودنا �إىل 
قيادتنا  تاأمله  �لذي  �لو�عد  �مل�شتقبل 
�لر�شيدة لدولتنا ومنطقتنا و�لعامل. 
جـــاء ذلـــك خـــالل �لـــزيـــارة �لــتــي قام 
بــهــا �ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ �أحـــمـــد بـــن حممد 
رئي�س جمل�س  مــكــتــوم،  �آل  ر��ــشــد  بــن 
�إىل مدينة دبي  �مــ�ــس  لــالإعــالم  دبــي 
�شموه  ��شتقبال  يف  كــان  و  لــالإعــالم، 
�ملدينة  عــام  مدير  �ل�شويدي،  ماجد 

وعـــــدد مـــن كـــبـــار مــ�ــشــوؤولــيــهــا، حيث 
ر�فــــق �ــشــمــوه يف جــولــة �ــشــمــلــت عدد 
�حلكومية  �لإعالمية  �ملوؤ�ش�شات  من 
وذلك  �ملدينة،  يف  �لعاملة  و�خلا�شة 
�ملــيــد�نــيــة يف  �ــشــمــوه  �أول جــــولت  يف 
�أعقاب تاأ�شي�س �ملجل�س قبل �أيام بقر�ر 
ويف  دبـــي.  حــاكــم  �ل�شمو  �شاحب  مــن 
رئي�س  �شمو  ��شتمع  �لــزيــارة،  م�شتهل 
�شرح حول  �إىل  دبي لالإعالم  جمل�س 
�لتي  �لأ�ـــشـــا�ـــشـــيـــة  �لـــتـــطـــور  مـــر�حـــل 
لــالإعــالم منذ  دبــي  بها مدينة  مــرت 
و�لنمو   ،2001 �لــعــام  يف  �نطالقها 
�ملطرد �لذي �شهدته �ملدينة منذ ذلك 
عليها  �ملتز�يد  �لطلب  لتلبية  �لتاريخ 
من جانب موؤ�ش�شات �لإعالم �لعربية 
مما  �ل�شتفادة  يف  �لــر�غــبــة  و�لعاملية 
وخدمات  مر�فق  من  �ملدينة  تقدمه 
تر�عي  �مل�شتوى  رفيعة  حتتية  وبنية 
�ملناخ  وتوفر  �لعاملية،  �ملعايري  �أف�شل 
موؤ�ش�شات  ور�ءه  ت�شعى  �لــذي  �لأمثل 
�لإعالم بكل ما حتمله من متطلبات 
مبهامها  �لقيام  على  تعينها  خا�شة 

على �لوجه �لأمثل.
وتعّرف �شموه على �لأن�شطة �ملختلفة 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  تغطيها  �لــتــي 
�إىل  حتولت  �لتي  �ملدينة  يف  �لعاملة 
يف  للعاملني  �إقليمياً  �لأوىل  �لوجهة 
�لإعــالمــي ويف  �لعمل  �شتى جمــالت 
و�لإذ�عـــي  �لف�شائي  �لــبــث  مقدمتها 
و�ل�شحف  و�لــــنــــ�ــــشــــر،  و�لــــطــــبــــاعــــة 
و�مل�شموع،  �ملرئي  و�لإنــتــاج  و�ملجالت، 
ــــعــــالقــــات �لـــعـــامـــة،  و�لـــتـــ�ـــشـــويـــق و�ل

موؤ�ش�شات  عـــن  فــ�ــشــاًل  و�لإعـــــــــالن، 
و�خلدمات  �لرقمي  �ملحتوى  تطوير 
من  وغــريهــا  و�لت�شميم،  �لــرقــمــيــة، 
�ملقار  تــغــطــيــهــا  �لـــتـــي  �لــتــخــ�ــشــ�ــشــات 
ل�شركات  ـــيـــمـــيـــة  و�لإقـــل �لـــرئـــيـــ�ـــشـــة 
�ملنطقة  �نحاء  خمتلف  من  �إعالمية 
على  يزيد  مبا  عددها  يقدر  و�لــعــامل 
بينها  فــيــمــا  �ــشــّكــلــت  �ــشــركــة   2000
�إعالمياً مزدهر�ً ي�شم �أكرث  جمتمعاً 
لت�شكل  مــتــخــ�ــشــ�ــس،  �ألـــــف   33 مـــن 
و�لقاعدة  �لأوىل  �لـــوجـــهـــة  بـــذلـــك 
�لرئي�شة ل�شناعة �لإعالم يف �ملنطقة. 
�لأن�شطة  ��شتعر��س  �ل�شرح  وت�شّمن 
ومن  �ملــديــنــة  يف  �لعاملة  �لإعــالمــيــة 
�أهــمــهــا �لــبــث �لــتــلــفــزيــوين و�لإذ�عــــي 
قناة   100 مـــن  �أكـــــرث  يــ�ــشــم  �لـــــذي 
�إىل دولـــة  �ملــتــنــوعــة  بــر�جمــهــا  تــبــث 
�لعامل  بـــلـــد�ن  �لإمـــــــــار�ت وخمــتــلــف 
من  وبالعديد  خمتلفة  من�شات  على 
و�ل�شينية  �لإجنليزية  منها  �للغات 
و�لهندية و�لأوردو و�لتاغلوغ وغريها 
مــن �لــلــغــات �لآ�ــشــيــويــة و�لأوروبــــيــــة، 
�لــعــربــيــة. كما  �لــلــغــة  �إىل  بــالإ�ــشــافــة 
مــعــلــومــات حول  �إىل  �ــشــمــوه  ��ــشــتــمــع 
�أحـــدث �لــتــوجــهــات �لإعــالمــيــة، ومن 
�لرقمي  �لإعــــــــالم  �ـــشـــعـــود  �أبـــــرزهـــــا 
�لــقــطــاعــات منـــو�ً يف �ملنطقة  كــاأ�ــشــرع 
 17% تــر�وحــت حــول معدل  بن�شبة 
قطاع  منــو  ن�شبة  بلغت  فيما  �شنوياً، 
�لألعاب �لإلكرتونية %29 ومقاطع 
�لإنرتنت  عــلــى  �لــقــ�ــشــرية  �لــفــيــديــو 
فيه  تتقارب  �لذي  �لوقت  يف   ،12%

�شناعة �لأفالم وتطوير �ملحتوى مع 
بالتكنولوجيا  �ملــرتــبــطــة  �لــقــطــاعــات 
مثل �لألعاب �للكرتونية و�ملو�شيقى، 
دبي لالإعالم”  “مدينتا  ت�شكل  حيث 
مثالياً  مـــركـــز�ً  لالإنرتنت”  و”دبي 
�لتقارب مبا تهيئة من  لزدهـــار هــذ� 
بيئة متو�فقة مع متطلبات �ل�شركات 
�ملجالت. ومتا�شياً  و�ملبدعني يف تلك 
مــع نــهــج دبـــي و�ملـــبـــادئ �لــتــي �أر�شاها 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم للمرحلة �ملقبلة ومنها �ملبد�أ 
�ل�شابع �لذي �أقر دبي �أر�شاً للمو�هب 
رئي�س  �شمو  �طلع  �ملبدعة،  و�لطاقات 
جمــلــ�ــس دبــــي لــــالإعــــالم عــلــى جهود 
�ملدينة يف ت�شجيع �لكفاء�ت �لإعالمية 
�لو�عدة ويف مقدمتها تاأ�شي�س حا�شنة 
�لطلبة  ��ــشــتــقــطــاب  وهــدفــهــا   In5
ورو�د �لأعمال �لطموحني وتدريبهم 
يف  ناجحة  �أعــمــال  لإد�رة  وتوجيههم 
و�شناعة  و�لت�شويق  �لإعــــالم  جمــال 
�ملـــحـــتـــوى �لـــرقـــمـــي. كــمــا قــــام �شمو 
�آل  ر��شد  �أحمد بن حممد بن  �ل�شيخ 
مكاتب  يف  �لعمل  �شري  بتفّقد  مكتوم 
للوقوف  لالإعالم  دبي  ملدينة  �لإد�رة 
عــلــى �ــشــري �لــعــمــل و�لآلـــيـــة �لــتــي يتم 
بــهــا تــوفــري كــافــة �خلـــدمـــات لعمالء 
تي�شري  بـــ�ـــشـــرورة  مـــوجـــهـــاً  �ملـــديـــنـــة، 
�لإجــــــــر�ء�ت ومــو��ــشــلــة �لــعــمــل على 
�إىل  تطوير قــدر�ت �ملدينة مبا يرقى 
م�شتوى طموحات دبي مل�شتقبل قطاع 
�لتخ�ش�شات  �لإعــالم، ويوفر جلميع 
ما  �لإعالميني كل  وكافة  �لإعالمية 

تعينهم  مــقــومــات  مــن  �إلــيــه  ي�شبون 
�أد�ء مهامهم. عقب ذلك، توّجه  على 
�شموه �إىل �ملبنى رقم 1 يف مدينة دبي 
لالإعالم و�لذي ت�شغله جمموعة “�إم 
�ملوؤ�ش�شات  �أوىل  مــن  وهــي  �شي”،  بــي 
مقر�تها  نــقــلــت  �لـــتـــي  �لإعــــالمــــيــــة 
�أهم  مـــن  وتــعــد  دبــــي،  �إىل  �لــرئــيــ�ــشــة 
�لــ�ــشــركــاء �لإعــالمــيــني لـــالإمـــارة مبا 
لها من تاريخ عريق يف جمال �لعمل 
�لإعالمي وتعترب من �أبرز �ملوؤ�ش�شات 
�لعامل  ــتــوى  مــ�ــش عـــلـــى  �لإعــــالمــــيــــة 
�لعربي. وكان يف ��شتقبال �شموه لدى 
�ل�شيخ  �ملجموعة،  مقر  �إىل  و�شوله 
رئي�س  �إبر�هيم،  �آل  �إبر�هيم  بن  وليد 
“�إم بي �شي”  �إد�رة جمموعة  جمل�س 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �أنــطــو�ن،  ومــارك 
�ملدير  �حلــديــثــي،  وعلي  للمجموعة، 
�لــــعــــام، وعـــلـــي جـــابـــر، مـــديـــر قنو�ت 
�لقياد�ت  مــن  وعــدد  �شي”،  بــي  “�إم 
ـــتـــحـــريـــريـــة وكـــبـــار  �لـــتـــنـــفـــيـــذيـــة و�ل
�ملذيعني و�ملذيعات ومقدمي �لرب�مج 
و�حلدث”.  “�لعربية”  قــنــاتــي  يف 
�إبر�هيم  �آل  وليد  �ل�شيخ  �أعـــرب  وقــد 
رئي�س  �شمو  بزيارة  ترحيبه  بالغ  عن 
لـــالإعـــالم ومـــا تعك�شه  دبـــي  جمــلــ�ــس 
متابعة  على  دبي  حكومة  حر�س  من 
�شري �لعمل يف و�حدة من �أهم �ملناطق 
�حلـــــرة �لـــتـــي حتــتــ�ــشــنــهــا دبــــي وهي 
“مدينة دبي لالإعالم”، �لتي جنحت 
خالل �أقل من 20 عاماً يف ��شتقطاب 
�لعربية  �لإعــالمــيــة  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  �أهـــم 
لالإعالميني  وفــرتــه  مبــا  و�لــعــاملــيــة، 

�لإبد�ع  على  ي�شجع  �شحي  مناخ  من 
وما و�شعته يف متناولهم من �إمكانات 
�عتز�ز  مــوؤكــد�ً  �لنجاح،  على  تعينهم 
“�إم بي �شي” بكونها من �أو�ئل �شركاء 
�إلــيــهــا مع  �نــتــقــل  مـــن  و�أول  �ملــديــنــة 
نحو  قبل  �لأوىل  مرحلتها  �نــطــالق 
تفّقد  ذلك،  �إىل  �لزمان.  عقدين من 
�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ �أحـــمـــد بـــن حمــمــد بن 
ر��شد �آل مكتوم ير�فقه رئي�س جمل�س 
�لتحكم  غــرفــة  �شي”  بــي  “�إم  �إد�رة 
��شتمع  حــيــث  للمجموعة،  �ملــركــزيــة 
�ملركز  عمل  �آليات  حول  ل�شرح  �شموه 
تتم من خالله  �لتي  �ملختلفة  و�ملهام 
�إر�شال  عــمــلــيــات  كــونــه ميــثــل حمـــور 
و�ل�شورة،  �ل�شوت  �إ�شار�ت  و��شتقبال 
�ملهام مر�قبة �جلودة  تلك  �أهــم  ومن 
�لتلفزيوين �لف�شائي و�لتحّكم  للبث 
و�ل�ـــشـــتـــقـــبـــال  �لــــبــــث  ـــيـــات  عـــمـــل يف 
�شموه  �نتقل  ذلــك،  عقب  �لف�شائي. 
“�حلدث”  قــنــاة  ��ــشــتــوديــوهــات  �إىل 
�لإخـــبـــاريـــة حــيــث تـــعـــرف عــلــى �شري 
�لعمل يف �لقناة �لتي �نطلقت كخدمة 
يف  “�لعربية”  قـــنـــاة  مـــن  �إخـــبـــاريـــة 
و��شتمع   ،2012 �لــعــام  مــن  مــار�ــس 
�لقناة  تقدمه  مــا  حــول  ل�شرح  �شموه 
�أ�شا�شية  بــ�ــشــورة  تعتمد  خــدمــة  مــن 
عــلــى �لــنــقــل �ملــبــا�ــشــر لـــالأحـــد�ث من 
مو�قعها، مع دعم �لتغطيات �ملبا�شرة 
مبــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن �لـــرب�مـــج 
�لتي  �لتحليلية  و�لنقا�شات  �حلو�رية 
بتطور�ت  �طــالع  على  �مل�شاهد  تبقي 
�نتقل  �ليوم. ثم  �لأحــد�ث على مد�ر 

“�لعربية”  ��شتوديوهات  �إىل  �شموه 
بـــــد�أت بــثــهــا مـــن دبـــي يف �لعام  �لــتــي 
�شرح  �إىل  ��ــشــتــمــع  حـــيـــث   2003
حـــول �لــقــنــاة �لــتــي تــعــد �إحــــدى �أهم 
و�أو�شعها  �لعربية  �لإخبارية  �لقنو�ت 
تابع  مكتب   30 نحو  بدعم  �نت�شار�ً 
لــهــا يف خمــتــلــف �نــحــاء �لــعــامل حيث 
مر��شليها  �شبكة  خـــالل  مــن  تــتــوىل 
ونــ�ــشــر�تــهــا وبـــر�جمـــهـــا �لإخـــبـــاريـــة 
تـــقـــدمي تــغــطــيــة �ــشــامــلــة لـــالأحـــد�ث 
و�لريا�شية  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 
حني  يف  و�لـــعـــامل،  �ملنطقة  يف  �ملــهــمــة 
دول  كافة  ليغطي  �لبث  نطاق  يت�شع 
با�شيفيك،  و�آ�ــشــيــا  �لأو�ـــشـــط،  �لــ�ــشــرق 
�أفريقيا،  �آ�شيا، و�شمال  وجنوبي �شرق 
�لأمريكتني  عـــن  فــ�ــشــاًل  و�أوروبـــــــــا، 
�أعرب  �لــزيــارة،  ختام  ويف  و��شرت�ليا. 
�شمو رئي�س جمل�س دبي لالإعالم عن 
�لذي  �لكبري  للدور  تقديره  خال�س 
قامت وتقوم به �ملجموعة �لإعالمية 
تف�شح  �أن  يف  جنحت  و�لــتــي  �لــر�ئــدة 
�إغفالها على  لنف�شها مكانة ل ميكن 
م�شيد�ً  �لـــعـــربـــي،  �لإعــــــالم  خـــارطـــة 
وما  �إمــكــانــات  مــن  �شاهده  �شموه مبــا 
�أ�شاليب عمل تر�عي  تعرف عليه من 
�أعلى م�شتويات �لدقة و�مل�شد�قية يف 
نقل �خلرب و�ملعلومة، متمنياً لقياد�ت 
�ملجموعة وجلميع فرق �لعمل مزيد�ً 
�شمو  ز�ر  كما  و�لتمّيز.  �لتوفيق  من 
�لــ�ــشــيــخ �أحــمــد بــن حمــمــد بــن ر��شد 
�لعربية”  �لإذ�عـــة  “�شبكة  مكتوم  �آل 
لالإعالم  دبي  مدينة  من  تتخذ  �لتي 

مقر� لها، حيث كان يف ��شتقبال �شموه 
حممود �لر�شيد، مدير عام �ل�شبكة ، 
�لذي قدم ل�شموه �شرحاً حول �ل�شبكة 
ومـــــا تــ�ــشــمــه مــــن حمـــطـــات �إذ�عــــيــــة 
تبث  حمــطــة   19 �إىل  عــددهــا  ي�شل 
�لعربية،  هي:  لغات  ب�شبعة  بر�جمها 
و�ل�شينية،  و�لهندية،  و�لجنليزية، 
و�ملند�رين،  و�لــتــغــالــوج،  و�لفار�شية، 
�ل�شبكة  م�شتمعي  عـــدد  يــقــدر  فــيــمــا 
�لعربية  �لإمــــار�ت  دولــة  يف  �أ�شبوعياً 
مليون   3.8 بنحو  وحــدهــا  �ملــتــحــدة 
م�شتمع، ما يجعلها �أكرب �شبكة �إذ�عية 
و�أو�شح  �لأو�ــشــط.  �ل�شرق  منطقة  يف 
�لر�شيد خالل �ل�شرح �أن �ل�شبكة تعنى 
جمال  يف  �لتقنيات  �أحـــدث  بتوظيف 
�هتمامها  �لإذ�عــي، ف�شاًل على  �لبث 
�لتكنولوجيا  تــوظــيــف  �ــشــبــل  بــبــحــث 
ذلــك تقنيات  �أعمالها مبــا يف  يف دعــم 
تعمل  حــني  يف  �ل�شطناعي،  �لــذكــاء 
ونطاق  تو�جدها  تعزيز  على  �ل�شبكة 
�ملن�شات،  خمــتــلــف  عـــرب  �نــتــ�ــشــارهــا 
من  ممكن  نــطــاق  �أقــ�ــشــى  �إىل  لت�شل 
�إىل  دبــي  بر�شالة  للو�شول  �لتغطية 
�ــشــبــكــة �لإذ�عـــــة  �أن  �لـــعـــامل، مــنــوهــاً 
�لعربية هي �لأوىل يف منطقة �ل�شرق 
�لأو�شط فيما يتعلق باإطالق “�أمازون 
على  تو�جد�ً  عربياً  �أليك�شا” و�لأوىل 
“تلفزيون �أبل” وهي �لأوىل �أي�شاً يف 
�لتي ميكن تلقيها عرب نظم  �ملنطقة 
�ت�شال “�أبل” و”�أندرويد”، وذلك يف 
ببثها  للو�شول  �ل�شبكة  جهود  �إطـــار 
وبر�جمها �إىل خمتلف �نحاء �لعامل. 
�أحمد بن حممد  �ل�شيخ  �شمو  وتفّقد 
��شتوديوهات  مــكــتــوم  �آل  ر��ـــشـــد  بـــن 
�لــعــربــيــة، مبختلف  �لإذ�عـــــــة  �ــشــبــكــة 
�شموه  وتــعــرف  �لإذ�عـــيـــة،  حمطاتها 
وما  �لإذ�عـــــي  �لــعــمــل  متطلبات  عــلــى 
يحتاجه من تهيز�ت خا�شة ل�شيما 
على  �شموه  كما مر  �ل�شوت،  عــزل  يف 
�أو�شح  حيث  �ملحتوى،  تطوير  مركز 
�لعربية  �لإذ�عــــــة  �ــشــبــكــة  عـــام  مــديــر 
�أو�شحت  �مليد�نية  �مل�شوحات  �أن  �إىل 
م�شتمعي  مــن   50% مــن  �أكــــرث  �أن 
يتابعون  �لإمـــــار�ت  دولـــة  �لإذ�عـــــة يف 
�ملختلفة،  قــنــو�تــهــا  عــرب  �ل�شبكة  بــث 
�شاعة من  �ألــف   50 لنحو  لال�شتماع 
�ملحتوى �لإذ�عي �ملنتج حملياً يف دبي 
و�لذي يخدم �أكرث من 200 جن�شية 

تعي�س على �أر�س دولة �لإمار�ت.

تنفيذي ال�شارقة ي�شدر قرارا ب�شاأن تنظيم ال�شيد الرتفيهي لالأ�شماك يف الإمارة

زار عددا من امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف مدينة دبي لالإعالم 

اأحمد بن حممد: قطاع الإعالم ركيزة رئي�شة لقت�شاد امل�شتقبل يف دبي 

•• ال�شارقة -وام:

د�شن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�شلطان  �لــدكــتــور  د�رة  يف  �أمــ�ــس  �شباح  �ل�شارقة  حــاكــم  �لأعــلــى  �ملجل�س 
�لذي نفذ من قبل  و  �ل�شارقة  �لتذكاري مل�شجد  �لقا�شمي طابع �لربيد 

�لفريد  �ملــعــمــاري  �ل�شرح  هــذ�  لــذكــرى  و�إحــيــاء  �حتفاء  �لإمــــار�ت  بريد 
من نوعه وت�شميمه يف �ملنطقة و �لذي يج�شد ر�شالة �لإ�شالم �ل�شامية 

ويعك�س روعة �لعمارة �لإ�شالمية �حلديثة.
على  بالتوقيع  �لتد�شني  خالل  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  وتف�شل 
جمموعة من �للوحات �لتي حتوي طو�بع تذكارية حتمل �شور م�شجد 

�ل�شارقة.
�إ�شالمي  معماري  بت�شميم  يتميز  �ل�شارقة  م�شجد  �أن  بالذكر  جدير 
يــتــو�فــق مــع منــط عــمــارة مــبــاين �إمــــارة �لــ�ــشــارقــة وروعــــي فــيــه �لإبــــد�ع 
و�جلماليات يف �أدق تفا�شيله مما يعك�س �لهتمام �لكبري باملعمار �ملتميز 
مل�شاجد �لإمارة لي�شكل بذلك �إ�شافة معرفية وفنية وجمالية وروحانية 

�إىل جانب �ل�شروح �ملعرفية و�لعلمية و�لإ�شالمية و�لثقافية �لعديدة يف 
�ل�شارقة.

�ملهريي  بطي  �شالح  �ملهند�س  من  كل  �لتذكاري  �لطابع  تد�شني  ح�شر 
�مل�شت�شار بد�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة، و�شعادة علي �إبر�هيم �ملري رئي�س 

د�رة �لدكتور �شلطان �لقا�شمي وعدد من �مل�شوؤولني يف بريد �لإمار�ت.

�شلطان القا�شمي يد�شن طابع الربيد التذكاري مل�شجد ال�شارقة

طم�حات دبي لالإعالم كبرية والقطاعان احلك�مي واخلا�ش �سريكان يف حت�يلها لنجاحات تخدم املتلّقي 
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اإعــــــــــالن
هومز  �ل�شـــــادة/�ملنارة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

بروبريتيز ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1205180 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامل حممد خليفه ثاين �ملهريي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح �شلطان �شالح �حلب�شي �لزعابي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/رو��شي للنقليات 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة  رخ�شة رقم:1261691 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل مقبل حممد �شامل باعو�شه %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اإعــــــــــالن
ح�شني  �ل�شـــــادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN لالملنيوم ذ.م.م  رخ�شة رقم:1036966 
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ها�شم حامت ر�جنو�ل من 24% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ر��شد حممد عبد�هلل بور�شيد �لنقبي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيفى حم�شن �شورتي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اإعــــــــــالن
ماهر  �ل�شـــــادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN للخر�طة و�للحام  رخ�شة رقم:1034421 
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عثمان غنى حممد مياه %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة من�شور حممد ر��شد �لريامي
تعديل وكيل خدمات/حذف من�شور حممد ر��شد �لريامي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد مياه علي �حمد

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�ملن�شة لال�شت�شار�ت  

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2939103 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �بر�هيم عبدي %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة �حمد علي ��شلم مرعي �لكثريي
تعديل وكيل خدمات/حذف �حمد علي ��شلم مرعي �لكثريي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف رها يو�شف حممد
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/مرطبات حممد مقبول  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئـــرة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب   CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1047214 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خليل �بر�هيم خلف ��شماعيل %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عزيز �لرحمان عزمي حممد ف�شل �حمد %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر�شيد عبيد عبد�لرحمن عبد�لكرمي �ملال

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة حممد نور �لعامل مقبول �حمد
HEIR MOHAMED NURUL ALAM MOQBUL AHAMED

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم:CN 1695028 بال�شم �لتجاري:هيلي �خل�شر�ء 
طلب  بالغاء  و�لفو�كه  �خل�شرو�ت  وتارة  ل�شتري�د 

تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/�شركه  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

دي ديل لالعالنات �للكرتونيه
رخ�شة رقم:CN 2968125  تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/ح�شانة بارين هوم

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1273136 

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 50000

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 5*0.75 �ىل 1*1

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

تعديل ��شم تاري من/ح�شانة بارين هوم  

BARNEY HOME NURSERY

�ىل/ح�شانة بارين هوم - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

BARNEY HOME NURSERY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

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

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/ور�شة هبوب �لريح لت�شليح �ل�شيار�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1014507 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عرفات ح�شني عزيز نور حممد %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عامر حممد عبد�هلل بن زميه �لكثريي من وكيل خدمات �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عامر حممد عبد�هلل بن زميه �لكثريي من 0% �ىل %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/نور حممد لل مياه من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ نور حممد لل مياه من 100% �ىل %25

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 3.5*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم تاري من/ور�شة هبوب �لريح لت�شليح �ل�شيار�ت  
HUBOB AL REEH AUTO WORKSHOP

�ىل/ور�شة هبوب �لريح لت�شليح �ل�شيار�ت ذ.م.م
HUBOB AL REEH AUTO WORKSHOP LLC

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

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/روز جاردن �توماتيك لندري

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2779333 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/علي �حمد عبد�هلل �حلمادي من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ علي �حمد عبد�هلل �حلمادي من 0% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شاهد �ل�شالم بور مياه %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بابول مياه �شري علي %39
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �بو �شفيان حممد مقبول ح�شني

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم تاري من/روز جاردن �توماتيك لندري  

ROSE GARDEN AUTOMATIC LAUNDRY
�ىل/روز جاردن �توماتيك لندري ذ.م.م

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

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/جرين د�رك لتجارة �لدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1012094 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة رزينه عبد�هلل حاجي غالم ر�شول كبري �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل حاجي غالم ر�شول كبري �لبلو�شي
تعديل ��شم تاري من/جرين د�رك لتجارة �لدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية  

GREEN DARK ELECTRICAL & SANITARY WARE TRADING

�ىل/هاي كو�ليتي لتجارة �ملو�د �لبناء
HIGH QUALITY BUILDING MATERIAL TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة بيع مو�د �لبناء - بالتجزئة )4752034(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لدو�ت �لكهربائية ومتديد�تها - بالتجزئة )4752006(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لدو�ت �ل�شحية ومتديد�تها - بالتجزئة )4752004(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شوغوي )فرع من �شركة �شونيا �س.ذ.م.م( - فرع 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �أبوظبي 1 رخ�شة رقم:1866445 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مر�شد حممد �حمد �ل�شحي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شونيا بال %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف هوت بر�ند�س �نرتنا�شيونال ليمتد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مر�شد حممد �حمد �ل�شحي

تعديل ��شم تاري من/�شوغوي )فرع من �شركة �شونيا �س.ذ.م.م( - فرع �أبوظبي 1  

SUGOI )BRANCH OF SONIA CO LLC( - BRANCH OF ABU DHABI 1

�ىل/�شوغوي فرع من �شبيكرتوم �فانت لال�شتثمار�ت �س.ذ.م.م - فرع �أبوظبي 1

SUGOI )BR OF SPECTRUM AVANT INVESTMENS LLC( - BRANCH OF ABU DHABI 1

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

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

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

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اإعــــــــــالن
�لركاب  لنقل  كي  تي  �ل�شـــــادة/�م  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

باحلافالت �ملوؤجرة
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2745373 

تعديل ��شم تاري من/�م تي كي لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة  
M T K PASSENGERS TRANSPORTATION VIA RENTED BUSES

�ىل/ثري �شك�شتي للنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجره
 THREE SIXTY PASSENGERS TRANSPORT VIA RENTED BUSES

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

 �إعـــالن �سطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة �ليك�س بارترنز ليمتد 
)�جلن�شية: �ململكه �ملتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع 
�ل�شركة يف �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: �شارع �ملرور - بناية نادي 
حتت  و�ملقيدة  �س.ب:42182(   - و�لثقايف  �لريا�شي  �جلزيرة 
رقم )4517( يف �شجل �ل�شركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� 
�شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام 
رقم )377(  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب 
يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى 
تاريخ  �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من  باعرت��شهم �ىل 
�لت�شجيل  �إد�رة  �لقت�شاد  وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 �د�رة �لت�سجيل �لتجاري

�المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�كو� كار و��س

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2683016 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ز�يد عي�شى �حمد عبد�هلل �ملال %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

فيربانت للمقاولت وال�شيانة العامة- ذ م م
لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب   
كاتب �لعدل بتاريخ 2020/01/20  بالرقم  205500168  يف 
حل  عن  �حل�شابات  لتدقيق  �شارتفورد  مكتب/  يعلن  �أبوظبي 

وت�شفية �شركة:
فيربانت للمقاولت وال�سيانة العامة - ذ م م
�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم

مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  فعلى   CN-1245099
�لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى �ملعني هاتف رقم   0525030033 
�شارع �ل�شتقالل   �بوظبي   7644 024414381 �س ب  فاك�س 
و�إح�شار   303 رقم   مكتب   3 �لطابق  �ل�شتثمار  /بنك  بناية 
من  يوما   45 �أق�شاها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتية  �مل�شتند�ت 

تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

مطعم ماندولني- ذ م م
بناء على قر�ر �جتماع �ل�شركاء �ملوثق لدى كاتب �لعدل.  يعلن 

�مل�شفي مكتب �لقمة –حما�شبون قانونيون عن ت�شفية �شركة:
)مطعم ماندولني - ذ م م(

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
CN-1322257 فعلى من لدية �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم 

فاك�س   026766166 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل 
بناية  �لنجدة  �شارع  �بوظبي-   128190 ب  �س   026766566

 )C( بلوك   1341 رقم  بناية  حميان  �هلل  عبد  مهري  �هلل  عبد 
�لأور�ق  كافة  معه  م�شطحبا   1701 رقم  مكتب   17 �لطابق 
من  يوما   45 �أق�شاها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتية  و�مل�شتند�ت 

تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

اأ�شن ملعاجلة التلوث والبيئة- ذ م م
بناء على حكم حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية-�ملحكمة �لتجارية بتاريخ 

2019/02/27 بد�ئرة �لق�شاء يف �مارة �بوظبي 
تقرر حل وت�شفية �شركة:

 اأ�سن ملعاجلة التل�ث والبيئة- ذ م م
�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�أبوظبي بالرقم

CN-1093233  وتعيني �ل�شيدة/ مرمي عبد �هلل �ملطرو�شي كم�شفي 
ق�شائي لل�شركة..  على كل من لديه �ي متطلبات �ن يتقدم مب�شتند�ته 
�لعنو�ن  على  �لن�شر  تاريخ  من  يوما   45 مدة  خالل  وذلك  �لثبوتية 
�لكربى-�مام  �ملحالت  خلف  بناية  �بوظبي-�خلالدية-ثالث  �لتايل: 
ق�شر �حل�شن نف�س بناية جموهر�ت د�ما�س �شابقا- طابق �مليز�نني-

مكتب 02 تلفون: 026331500  فاك�س 026330703 
امل�سفي الق�سائي
مرمي عبد اهلل املطرو�سي

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22 

ميدويل للمعدات اللكرتوميكانيكية- ذ م م
�حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
�جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �لد�رية  و�ل�شت�شار�ت 

�لعمومية غري �لعادية �ل�شادر بتاريخ 2020/01/07
 بحل وت�شفية �شركة

ميدويل للمعدات اللكرتوميكانيكية - ذ م م
�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم

مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى   CN-2210551
 026716055 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب  �إىل  �لتقدم 
فاك�س 026716054 �س.ب 53181 �بوظبي بالنادي �ل�شياحي 
بناية �شعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )7( مكتب رقم )705( 
 45 �أق�شاها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار 

يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 
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اأخبـار الإمـارات

•• وا�شنطن-وام: 

ملوؤ�ش�شة  �لعليا  �لــقــيــادة  مــن  وفــد  ز�ر 
�لعا�شمة  �لنووية  للطاقة  �لإمـــار�ت 
�ملا�شي  �ل�شبوع  و��شنطن  �لأمريكية 
لت�شليط �ل�شوء على �لتقدم �ملتو��شل 
�ل�شلمي  �لــــــنــــــووي  �لـــــربنـــــامـــــج  يف 

�لإمار�تي.
تز�منت �لزيارة مع �لذكرى �ل�شنوية 
بني  �لتعاون  �تفاقية  لإبــر�م  �لعا�شرة 
�ملتحدة  و�لــــوليــــات  �لإمـــــــار�ت  دولــــة 
�لنووية  �لطاقة  جمال  يف  �لأمريكية 

�ل�شلمية �ملعروفة بـاتفاقية 123.
�شعادة  تر�أ�شه  �لــذي  �لــوفــد-  و�لتقى 
�بــر�هــيــم �حلمادي  �ملــهــنــد�ــس حمــمــد 
�لإمار�ت  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
للطاقة �لنووية - مع مارك مينيزي�س 
وكيل وز�رة �لطاقة �لأمريكية و ليز� 
�لطاقة  وز�رة  وكيلة  غوردن هاجرتي 
وثيودور  �لــنــووي  لــالأمــن  �لأمريكية 
جاري�س م�شاعد وزير �لطاقة ل�شوؤون 
�لــعــالقــات �لــدولــيــة بــحــ�ــشــور معايل 
�لدولة  �شفري  �لعتيبة  مــانــع  يو�شف 

لدى �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
تباحث   .. منف�شلة  �جــتــمــاعــات  يف  و 
�حلــــمــــادي خــــالل �لــــزيــــارة مـــع كبار 
�ملــ�ــشــوؤولــني �لأمــريــكــيــني حــول �لتز�م 
تعزيز  �ــشــبــل  �ملــ�ــشــرتك يف  �جلــانــبــني 
�ل�شتد�مة  بتقنيات  �خلا�شة  �لتقدم 
بينما  لــلــبــيــئــة  �لــ�ــشــديــقــة  و�لـــطـــاقـــة 
بالذكرى  �لبلدين  م�شوؤولو  �حتفى 
�تفاقية  ـــــر�م  لإب �لــعــا�ــشــرة  �لــ�ــشــنــويــة 
و�شعت �لإطار  و�لتي  �لثنائية   123
�لطاقة  تــقــنــيــات  لــتــبــادل  �لـــقـــانـــوين 
�لإمار�ت  دولــة  بني  �ل�شلمية  �لنووية 

و�لوليات �ملتحدة.

و�شارك �لوفد خالل �لزيارة يف ماأدبة 
�ملخت�شني  مـــن  نــخــبــة  غــــد�ء جــمــعــت 
�ل�شلمية  �لــنــوويــة  �لــطــاقــة  قــطــاع  يف 
ـــافـــهـــا جمـــلـــ�ـــس �لأعـــــمـــــال  ـــتـــ�ـــش و��ـــش
�لطاقة  ومعهد  �لأمريكي  �لإمــار�تــي 

�لنووية .
بفر�شة  �لــــوفــــد  �أعــــ�ــــشــــاء  حـــظـــي  و 
�لأمريكيني  �ملـــورديـــن  مــع  �لجــتــمــاع 
من  وغــريهــم  و�ملحتملني  �حلــالــيــني 

�ل�شركاء يف قطاع �لطاقة �لنووية.
�ملهند�س  �شعادة  قــال  �ملنا�شبة  بهذه  و 
ت�شتند   : �بــر�هــيــم �حلــمــادي  حمــمــد 
�ملـــــبـــــادئ �لـــ�ـــشـــامـــلـــة لــ�ــشــيــا�ــشــة دولــــة 
بال�شتخد�مات  �خلــا�ــشــة  �لإمــــــار�ت 
�ل�شادرة  �لــنــوويــة  للطاقة  �ل�شلمية 
عام 2008 على �لتز�م �لدولة باأعلى 
و�ل�شفافية  و�لأمــن  �ل�شالمة  معايري 
وحظر �لنت�شار �لنووي، وهي �ملبادئ 
ذ�تها �ملوجودة يف �تفاقية 123 حيث 
حر�شنا يف موؤ�ش�شة �لإمــار�ت للطاقة 
�لنووية على �لوفاء بهذه �للتز�مات 
للربنامج  تطويرنا  �أثــنــاء  با�شتمر�ر 
ل�شيما  �لإمـــار�تـــي  �ل�شلمي  �لــنــووي 

روؤيتنا  لتحقيق  �لعمل  نــو��ــشــل  �أنــنــا 
كهربائية  طــاقــة  �إنــتــاج  �إىل  �لــر�مــيــة 

�آمنة وموثوقة و�شديقة للبيئة .
بر�كة  حمــطــات  �شت�شهم   : �أ�ــشــاف  و 
�إحد�ث  يف  �ل�شلمية  �لنووية  للطاقة 
نــقــلــة نـــوعـــيـــة يف مـــزيـــج �لـــطـــاقـــة يف 
باإنتاج  �ــشــتــقــوم  �إذ  �لإمـــــــــار�ت  دولـــــة 
كــهــربــاء �حلــمــل �لأ�ــشــا�ــشــي مـــن دون 
�نبعاثات كربونية تقريبا لدعم �لنمو 
وظائف  وتــوفــري  لــلــدولــة  �مل�شتقبلي 

جمزية لعقود قادمة  .
و�أكــــد �أنـــه كـــان لــتــبــادل �خلــــرب�ت بني 
دولــة �لإمـــار�ت و�لــوليــات �ملتحدة يف 
�إطــــار �تــفــاقــيــة 123 �لأثــــر �لــهــام يف 
بر�كة  حمــطــات  يف  �ملتو��شل  �لــتــقــدم 
و�لربنامج �لنووي �ل�شلمي �لإمار�تي 
بالكثري من  عــادت  و�لــتــي  عــام  ب�شكل 
�لــنــفــع عــلــى �لــطــرفــني حــيــث ح�شل 
عقود  عــلــى  �أمــريــكــيــا  مـــــورد�   175
باأكرث من 2.75 مليار دولر �أمريكي 
مـــنـــذ �إطـــــــــالق �لــــربنــــامــــج �لــــنــــووي 
قال  مــن جانبه   . �لإمــار�تــي  �ل�شلمي 
ميثل   : �لعتيبة  مانع  يو�شف  معايل 

�لنووية  للطاقة  �ل�شلمي  برناجمنا 
�لآمنة و�ل�شديقة للبيئة دليال د�مغا 
على متانة عالقة دولة �لإمــار�ت مع 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية �إذ جنحنا 
بعدم  �لتام  باللتز�م  �لوفاء  يف  �شوية 
حتقيق  يف  و�شاهمنا  �لنووي  �لنت�شار 
�لزدهار �لقت�شادي لكلتا �لدولتني .

�لوفد  �أع�شاء  �شارك  �لزيارة  وخــالل 
�ملجل�س  �ــشــمــن  حـــو�ريـــة  جــلــ�ــشــات  يف 
�لأطل�شي ومبادرة �حلد من �لتهديد 
�أبرز  مــن  جمموعة  �لتقو�  و  �لــنــووي 
�ملتعلقة  �لأمـــــــور  ملــنــاقــ�ــشــة  �خلــــــرب�ء 
�لنووي  و�لــربنــامــج  بــر�كــة  مبحطات 

�ل�شلمي �لإمار�تي.
�ل�شفري  قـــــــال  �لــــ�ــــشــــيــــاق  هـــــــذ�  ويف 
جمل�س  رئـــيـــ�ـــس  غـــــر�هـــــام  تـــومـــا�ـــس 
بــريــدج  ع�شو  �إد�رة مــوؤ�ــشــ�ــشــة  ليـــت 
�ل�شابق  �لـــدويل  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 
�لإمار�تي  �ل�شلمي  �لنووي  للربنامج 
 .. �ل�شابق  �لأمــريــكــي  و�لدبلوما�شي 
للحد  جد�  �شرورية  �لنووية  �لطاقة 
�لناجم  �ملــنــاخــي  �لتغري  مــن خمــاطــر 
عن زيادة معدلت �نبعاثات �لكربون.

زكي ن�شيبة ي�شهد حفل الرابطة الثقافية الفرن�شية 
مبرور 45 عامًا على تاأ�شي�شها يف ابوظبي 

وفد الإمارات للطاقة النووية يلتقي م�شوؤولني اأمريكيني يف وا�شنطن

•• ابوظبي-الفجر: 

�شهد معايل زكي �أنور ن�شيبة وزير دولة �شباح �ليوم �حلفل �لذي �أقيم يف قاعة 
على  عــامــاً   45 مــرور  مبنا�شبة  �لـــدويل  و�لــتــعــاون  �خلارجية  بـــوز�رة  �ل�شهد�ء 

تاأ�شي�س �لر�بطة �لثقافية �لفرن�شية يف �بوظبي.
�لدولة وعدد من  �لفرن�شي لدى  �ل�شفري   وح�شر �حلفل �شعادة لودفيك بوي 
�شفر�ء �لدول �لأع�شاء يف منظمة �لفرنكوفونية �ملعتمدين لدى �لدولة و�ل�شيد 
�شلطان �حلاجي - رئي�س جمل�س �د�رة مركز �لر�بطة �لفرن�شية �بوظبي وعدد 

من �مل�شوؤولني يف وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل. 
ن�شر  يف  �لفرن�شية  �لثقافية  �لــر�بــطــة  بـــدور  ن�شيبة  �أنـــور  زكــي  مــعــايل  و�أ�ــشــاد 
لتعزيز  �لهادفة  �لرب�مج  من  �لعديد  وتوفري  �لفرن�شية  �للغة  وتعليم  �لثقافة 
على  وفرن�شا  �لمـــار�ت  دولــة  بني  �لثقافية  �لعالقات  وتطوير  �لفرنكوفونية 

�متد�د �لعقود �لأربعة �ملا�شية.
�لفرنكوفونية  �ل�شوؤون  ق�شم  رئي�س  �لنيادي  �شهيل  �شامل  �ل�شيد  �حلفل  وقــدم 
بوز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل و�كد خالله على �أهمية �ن�شمام دولة �لمار�ت 
بع�شوية كاملة �ىل منظمة �لفرنكوفونية و�شهد �حل�شور عر�شاً لفيلم وثائقي 
يربز �لبعد �لتاريخي للعالقات �لثقافية و�ل�شيا�شية و�لقت�شادية بني �لمار�ت 
�مــام �حلفل  50 عاماً. وقــال �شلطان �حلجي  يف كلمة  وفرن�شا منذ �كرث من 

لقد كانت رغبة �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد رحمه �هلل يف �إن�شاء �أول ر�بطة 
و�لت�شامح  �لأخــوة  ر�شالة  تندرج �شمن   1975 �شنة  باأبوظبي  ثقافية فرن�شية 
ذلــك �حلني،  منذ  �نــه  و�أو�ــشــح  �شنة.  و�أربــعــني  منذ خم�س  تر�شيخها  �أر�د  �لتي 
�لتنقالت  مع  �لتكيف  عن  باأبوظبي  �لفرن�شية  �لثقافية  �لر�بطة  تتوقف  مل 
�لعديدة و�لتغري�ت �لجتماعية و�حل�شرية للعا�شمة. كانت مهامها تتمثل يف 
رفع �لتحدي باحلو�ر�لد�ئم بني �لمار�ت �لعربية �ملتحدة وفرن�شا، و�أي�شا بني 
نحن  �حلاجي:  وقال  ثقافاتها.  بتنوع  �لفرنكوفونية  و�ل�شعوب  �لعربي  �لعامل 
�ليوم �شعد�ء بتقدمي م�شروعني عملنا على �أن يريا �لنور خالل هذه �ملنا�شبة: - 
كتاب بعنو�ن �لر�بطة �لثقافية �لفرن�شية يف �أبوظبي وهو ثمرة عمل م�شرتك مع 
�ملعهد �لفرن�شي لالآثار و�لعلوم �لجتماعية بالكويت، - مقتطف من �ل�شريط 
�لفرنكوفونية،  �شهر  �ملقبل،  مار�س  �شهر  يف  عنه  نك�شف  �شوف  �لــذي  �لوثائقي 
�ملا�شية.  ومت  �شنة  و�أربعني  روؤيــة على تطور موؤ�ش�شتنا طيلة �خلم�س  لإعطاء 
خالل �حلفل توقيع كتاب “ 45 عاما من �لفرنكوفونية يف �لمــار�ت �لعربية 
“ و�لــذي يروي ق�شة تطور �لعالقات �لثقافية بني �لمــار�ت وفرن�شا  �ملتحدة 
و�ملعهد  �لفرن�شي  �لــر�بــطــة  �د�رة  جمل�س  ممثلي  �حلــ�ــشــور  بــني  مــن  وكـــان    .
�لثقايف �لفرن�شي ومدر�ء �ملد�ر�س �لفرن�شية لدى �لدولة مدير متحف �للوفر 
و�لدكتورة لور�ن�س رينو �ملديرة �لتنفيذية �مل�شاعدة جلامعة �ل�شوربون �أبوظبي 

وعدد من موظفي وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل .

•• دبي-الفجر: 

�أعلن جممع حممد بن ر��شد للعلماء 
�لقائمة �لنهائية للمر�شحني مليد�لية 
يف  �لعلمي  للتميز  ر��ــشــد  بــن  حمــمــد 
دورتـــهـــا �لــثــالــثــة، �لــتــي تــ�ــشــم خم�شة 
�شخ�شيات من نخبة �لعلماء و�أ�شحاب 
�ل�شتثنائية  و�لإجنـــــــــاز�ت  �لـــعـــقـــول 

و�لإ�شهامات �لعلمية �لفريدة.
وتـــهـــدف مــيــد�لــيــة حمــمــد بـــن ر��شد 
للتميز �لعلمي �لتي متثل �أرفع تكرمي 
و�لباحثني،  لــلــعــلــمــاء  ميــنــح  عــلــمــي 
يف  �لعلمية  بــالــكــفــاء�ت  �لحــتــفــاء  �إىل 
�ملجال  و�إتـــاحـــة  وت�شجيعها،  �لـــدولـــة 
خالل  من  قدر�تهم  لإظــهــار  للعلماء 
�لإمــكــانــات و�لفر�س  �ل�ــشــتــفــادة مــن 
�لتي توفرها �لتكنولوجيا �حلديثة يف 
و�لرتقاء  �لقطاعات �حليوية  تطوير 
وت�شميم  لإيــجــاد  �ملــتــقــدمــة  بــالــعــلــوم 
�حلالية  لــلــتــحــديــات  مــبــتــكــرة  حــلــول 
خلدمة  وتـــوظـــيـــفـــهـــا  ــيــة  ــتــقــبــل و�ملــ�ــش
�أف�شل  مــ�ــشــتــقــبــل  وبــــنــــاء  �لــبــ�ــشــريــة 

لالأجيال �لقادمة.

�سارة الأمريي: حك�مة الإمارات 
العق�ل  اأ�ــســحــاب  دعـــم  تتبنى 

والإجنازات العلمية
بـــنـــت يو�شف  �ــــشــــارة  مـــعـــايل  و�أكــــــــدت 
�لأمريي وزيرة �لدولة للعلوم �ملتقدمة 
�أن حكومة دولة �لإمــار�ت تتبنى دعم 
�لعلمية  و�لإجنــاز�ت  �لعقول  �أ�شحاب 
وروؤى  لتوجيهات  ترجمة  و�لبحثية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
جمل�س �لـــوزر�ء حاكم دبــي  رعــاه �هلل 
�لعلوم  وتطوير  �لكفاء�ت  حتفيز  يف   ،
و�لبحوث �لعلمية مبا يحقق �لأهد�ف 
�لــوطــنــيــة لـــروؤيـــة �لإمـــــــار�ت 2021 
�ملتقدمة  لــلــعــلــوم  �لإمــــــار�ت  و�أجـــنـــدة 
مئوية �لإمار�ت  �إىل  و�شوًل   2031

.2071
�إن ميد�لية  �لأمــــريي:  �ــشــارة  وقــالــت 
�لعلمي  لــلــتــمــيــز  ر��ــــشــــد  بــــن  حمـــمـــد 
�لإمار�ت  دولة  حكومة  حر�س  تعك�س 
�ملتقدمة  �لــعــلــوم  بــيــئــة  تــعــزيــز  عــلــى 
�لأفكار  مــن  ــتــفــادة  و�ل�ــش �لـــدولـــة  يف 
و�لإمكانات يف جهود �شناعة �مل�شتقبل 
�مل�شتد�م  �ملعريف  بالقت�شاد  و�لنتقال 

دعم  خــالل  من  متقدمة  مر�حل  �إىل 
وبناء جيل  و�لبحثي  �لعلمي  �حلــر�ك 
�لقادرين  و�لــبــاحــثــني  �لــعــلــمــاء  مـــن 
�إليه  تو�شل  مــا  �أحـــدث  توظيف  على 
�لعلوم  جمــالت  يف  �لإن�شاين  �لإبـــد�ع 
�ملجتمع، مبا  و�لتكنولوجيا يف خدمة 
يــعــزز مــوقــع دولـــة �لإمــــار�ت كمخترب 

عاملي لتكنولوجيا �مل�شتقبلية.
و�أ�شارت وزيرة �لدولة للعلوم �ملتقدمة 
�إىل �أن منح �لإقامة �لذهبية للفائزين 
بــن ر��ــشــد للتميز  مبــيــد�لــيــة حمــمــد 
حمفزة  بيئة  تهيئة  يف  ي�شهم  �لعلمي 
على �شناعة �ملعرفة و�لبحث �لعلمي، 
وي�شتقطب  �لــتــطــويــر  جــهــود  ويــدعــم 
و�لباحثني  و�خلــرب�ت  �لعقول  �أف�شل 
ويــ�ــشــكــل حـــافـــز�ً لــهــم يــ�ــشــهــم يف دعم 
منو �لقت�شادي وتعزيز ريادة �لدولة 
و�ملبدعني  للعلماء  وجــهــة  ومكانتها 

و�لباحثني. 

اإقــــامــــة ذهــبــيــة لــلــفــائــزيــن 
وعائالتهم

ومت �ختيار �ملر�شحني �خلم�شة مليد�لية 
من  �لعلمي  للتميز  ر��ــشــد  بــن  حممد 
بـــني عــــدد كــبــري مـــن �ملــر�ــشــحــني من 
جــامــعــة خــلــيــفــة، وجــامــعــة �لإمـــــار�ت، 
وجامعة  �أبوظبي،  نيويورك  وجامعة 
�لــ�ــشــارقــة، و�جلــامــعــة �لأمــريــكــيــة يف 
يف  �لطبية  �خلليج  وجامعة  �ل�شارقة، 
تقيمهم  ومت  دبـــي،  و�شرطة  عجمان، 
نخبة  �شمت  خمت�شة  جلنة  قبل  من 
من �أبرز �لعلماء و�خلرب�ء يف خمتلف 
�لأكادميية  مـــن  �لــعــلــمــيــة  �ملــــجــــالت 
�لوطنية للعلوم و�لهند�شة و�لطب يف 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
علماء  جمل�س  مــن  فريق  �أجـــرى  كما 
�لإمـــــــــار�ت مـــقـــابـــالت �ــشــخــ�ــشــيــة مع 
�ملــر�ــشــحــني، و�ــشــم �لــفــريــق كـــال من 
�لدولة  وزيــرة  �لأمـــريي  �شارة  معايل 
�ملجل�س،  رئــيــ�ــشــة  �ملــتــقــدمــة  لــلــعــلــوم 
�ــشــلــطــان �حلمادي  عــــارف  و�لــدكــتــور 
�لتنفيذي  �لــرئــيــ�ــس  ـــائـــب  ون مـــديـــر 
جلامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا، 
غــــالــــب علي  �لــــدكــــتــــور  و�لأ�ـــــشـــــتـــــاذ 
�حلــ�ــشــرمــي �لــربيــكــي مــديــر جامعة 
بالإنابة،  �ملــتــحــدة  �لعربية  �لإمـــــار�ت 
و�ـــشـــيـــتـــم �لإعــــــــــالن عـــــن �حلـــائـــزيـــن 
بــن ر��ــشــد للتميز  مبــيــد�لــيــة حمــمــد 

�لعلمي يف دورتها �لثالثة خالل �شهر 
�شيح�شل  حـــيـــث   ،2020 فــــرب�يــــر 
�لإقامة  علـى  وعــائــالتــهــم  �لــفــائــزون 
�لعربية  �لإمـــــار�ت  دولـــة  يف  �لذهبية 

�ملتحدة.
دعم �ملجتمع �لعلمي يف دولة �لإمار�ت

وي�شرتط للرت�شح للميد�لية �أن يكون 
تخ�ش�شه  جمــــال  يف  بــ�ــشــمــة  لــلــعــامل 
تاأثري  لأبــحــاثــه  يــكــون  و�أن  �لــعــلــمــي 
�إيجابًي على روؤية �لإمار�ت و�أولويات 
�لبحث �لعلمي، و�أن يكون للعامل دور 
فّعال يف دعم �ملجتمع �لعلمي يف دولة 
�لإمار�ت، ولديه �إ�شهامات مبا�شرة يف 
�ملعرفة،  ونــقــل  �ل�شباب  �لعلماء  دعــم 
و�أن يــكــون خــبــري�ً ومــرجــعــاً يف جمال 
�ملحلي  �ملــ�ــشــتــويــني  عــلــى  تــخــ�ــشــ�ــشــه 
�لأبحاث  جمـــالت  وت�شمل  و�لــعــاملــي. 
�لطري�ن،  هند�شة  للجائزة،  �ملتقدمة 
�لزر�عية،  �حلــيــويــة  و�لــتــكــنــولــوجــيــا 
و�لهند�شة  �لــبــيــولــوجــيــة،  و�لـــعـــلـــوم 
�ملدنية،  و�لـــهـــنـــد�ـــشـــة  �لــكــيــمــيــائــيــة، 
�لــ�ــشــريــري، وعــلــوم �حلا�شب  و�لــطــب 
و�ملعلومات، و�لأر�س و�لعلوم �لبيئية، 
�لغذ�ء،  وعلم  �لكهربائية،  و�لهند�شة 
و�لــعــلــوم �لــ�ــشــحــيــة، وهــنــد�ــشــة �ملــــو�د، 
وتكنولوجيا  �مليكانيكية،  و�لهند�شة 
و�لعلوم  �لـــبـــرتول،  �لــنــانــو، وهــنــد�ــشــة 
�لفيزيائية، وكان %35 من �ملتاأهلني 
يف �ملرحلة �لأخرية من جامعة خليفة 
�لإمـــار�ت و22  %26 من جامعة  و 

نيويورك. جامعة  % من 

للف�ز مبيدالية حممد  املر�سح�ن 
بن را�سد للتميز العلمي

للمرحلة  �ملــر�ــشــحــني  قــائــمــة  وتــ�ــشــم 
�لــنــهــائــيــة ملــيــد�لــيــة حمــمــد بــن ر��شد 
�لعلماء  كبار  من   5 �لعلمي،  للتميز 
خالل  �لعلمي  �ملجتمع  �أثـــرو�  �لــذيــن 
و�لكت�شافات  بــالأبــحــاث  م�شريتهم 
تــعــزيــز بيئة  و�أ�ــشــهــمــو� يف  �لــعــلــمــيــة، 

�لعلوم �ملتقدمة.

بــــراءات   .. الــ�ــســعــدين  اإيـــهـــاب 
اخرتاعات واإ�سهامات كبرية

و�شمت �لقائمة �لق�شرية للمر�شحني، 
�لدكتور �إيهاب �ل�شعدين مدير مركز 
�أبــحــاث �لــطــاقــة �ملــتــقــدمــة و�أ�ــشــتــاذ يف 
�لــكــهــربــائــيــة وعلوم  �لــهــنــد�ــشــة  قــ�ــشــم 

للعلوم  خليفة  جامعة  يف  �لكمبيوتر 
و�لتكنولوجيا، و�أ�شتاذ م�شاعد يف ق�شم 
هند�شة �لكهرباء و�حلا�شوب يف جامعة 
و�ترلو يف كند�، ولديه �أكرث من 420 
عاملية  ومــوؤمتــر�ت  مقالة يف جمــالت 
مرموقة وله ثالث بر�ء�ت �خرت�ع يف 

�لوليات �ملتحدة.
و�ـــشـــاهـــم �لــ�ــشــعــدين يف تــخــريــج 26 
طالب دكتور�ه و20 طالب ماج�شتري 
�إىل جانب �إ�شر�فه على �أكرث من 20 
�لدكتور�ه  بــعــد  مـــا  لأبـــحـــاث  زمـــيـــاًل 
يجمع  �أن  و��شتطاع  ز�ئرين،  و�أ�شاتذة 
�أمريكي  دولر  مليون   13 مــن  �أكــرث 
خمتلفة  جهات  من  �لأبحاث  لتمويل 
دولياً  و�شناعية  و�إقــلــيــمــيــة  �حتــاديــة 

وحملياً.

مناذج  تط�ير   .. الرب  اأب�  را�سد 
اأولية م�ستقبلية

�لربوفي�شور  �لـــقـــائـــمـــة  تــ�ــشــم  كـــمـــا 
هند�شة  ق�شم  رئي�س  �لــرب،  �أبــو  ر��شد 
�لــــطــــري�ن و�لــفــ�ــشــاء ومـــديـــر مركز 
�لأبعاد  و�لــثــالثــي  �لرقمي  �لت�شنيع 
للعلوم  خــلــيــفــة  جــامــعــة  يف  �ملـــتـــقـــدم 
�هتمام  و�لتكنولوجيا، ويرتكز جمال 
�أبحاثه �لرئي�شية على تطوير �لنماذج 
�لكلي  �مليكانيك  على  �لقائمة  �أولــيــة 
و�لت�شميم  �حلــا�ــشــوبــيــة  و�لأدو�ت 
�لأبعاد،  ثــالثــي  و�لت�شنيع  �لــرقــمــي 

و�لطباعة ثالثية �لأبعاد.
ونــ�ــشــر �أبـــــو �لـــــرب كـــتـــابـــاً و�أكــــــرث من 
300 من�شور علمي يف جمالت وكتب 
وموؤمتر�ت، وهو م�شوؤول عن ميز�نية 
�أمريكي،  30 مليون دولر  تزيد على 
بني  مـــن   2007 عـــام  �خــتــيــاره  ومت 
�لوليات  يف  رئي�شيني  عــلــمــاء  ت�شعة 
موؤ�ش�شة  قبل  من  �لأمريكية  �ملتحدة 
�لطاقة  ووز�رة  �لـــوطـــنـــيـــة  �لـــعـــلـــوم 
موؤ�ش�شة  �أع�شاء  �أحد  وهو  �لأمريكية 
�ملعهد   - �لأمريكية  �لوطنية  �لعلوم 
�لوظائف  مــتــعــددة  لــلــمــو�د  �لــوطــنــي 

لتحويل �لطاقة.

ملنتجات  العل�م   .. فيغا  ل�ردي�ش 
م�ستدامة

�لربوفي�شور  �أيــ�ــشــاً  �لقائمة  وت�شمل 
مركز  �إد�رة  مــديــر  فــيــغــا،  لـــورديـــ�ـــس 
�أك�شيد  لــثــاين  و�لــتــطــويــر  �لــبــحــوث 

�لـــكـــربـــون و�لــــهــــيــــدروجــــني و�أ�ـــشـــتـــاذ 
جامعة  يف  �لــكــيــمــيــائــيــة  �لــهــنــد�ــشــة 
خــلــيــفــة لــلــعــلــوم و�لــتــكــنــولــوجــيــا يف 
�أبوظبي. ت�شغل �لربوفي�شور لوردي�س 
منا�شب �أكادميية يف �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية  جامعة جنوب كاليفورنيا، 
وجــامــعــة كــورنــيــل  و�إ�ــشــبــانــيــا  جامعة 
�آي  �إ�ـــشـــبـــيـــلـــيـــة، وجــــامــــعــــة روفـــــــــري� 
فريجيلي، و�ملجل�س �لقومي للبحوث 
�لعربية  �لإمـــــــار�ت  ويف  �إ�ــشــبــانــيــا،  يف 

�ملتحدة.
�لأ�شا�شية  �لبحوث  على  فيغا  وتركز 
�لعمليات  يف  تهتم  �لتي  و�لتطبيقية 
�ملــ�ــشــتــد�مــة و�لــتــي ت�شمل  و�ملــنــتــجــات 
�لتربيد  مــو�د  مثل  �حلديثة  �لأعمال 
�جلــــديــــدة ومـــعـــاجلـــة �ملــــيــــاه و�إز�لـــــــة 
�أك�شيد  ثـــــاين  و�حــــتــــجــــاز  �ملــــلــــوثــــات 
�لكربون و��شتخد�مه ولديها �أكرث من 
200 ورقة علمية و5 بر�ء�ت �خرت�ع 
مليون   50 مـــن  �أكـــــرث  جــمــعــت  وقــــد 
يف  وتــعــمــل  رئي�شي  بــاحــث  مــنــح  دولر 
دوريـــــات علمية و5   5 هــيــئــة حتــريــر 

جلان موؤمتر�ت دولية.

جمــالت  تط�ير   .. علي  ب�سام 
الطب اجلزيئي

�لربوفي�شور  �لـــقـــائـــمـــة  تــ�ــشــم  كـــمـــا 
بــ�ــشــام عــلــي رئــيــ�ــس خمــتــرب �لـــور�ثـــة 
�أ�شتاذ  �جلــيــنــي  و�لـــطـــب  �جلــزيــئــيــة 
�لور�ثة و�لطب �جليني يف كلية �لطب 
�لإمار�ت  �ل�شحية يف جامعة  و�لعلوم 
�أبــحــاثــه على تو�شيح  يــركــز يف  �لـــذي 
للحالت  و�خللوي  �جلزيئي  �لأ�شا�س 
بال�شكان  �ملتعلقة  �لب�شرية  �لــور�ثــيــة 
و�أدو�ت  ��شرت�تيجيات  وو�شع  �لعرب، 
�أكرث  ولـــديـــه  و�لـــعـــالج،  للت�شخي�س 
�ـــشـــدرت يف جمالت  80 مــقــالــة  مـــن 

وموؤمتر�ت عاملية مرموقة.
ب�شام علي �شمن  �لربوفي�شور  ويعمل 
هــيــئــة حتــريــر �لــعــديــد مـــن �ملجالت 
�لعلمية �لدولية، وهو مر�جع وخبري 
�لطبية  �ملــــجــــالت  مــــن  �لـــعـــديـــد  يف 
11 طالب  عــلــى  ويــ�ــشــرف  �حلــيــويــة 

دكتور�ه و7 طالب ماج�شتري.

حممد املر�سي .. نظم واإلكرتونيات 
الطاقة املتجددة

وتــ�ــشــمــل �لــقــائــمــة �لــدكــتــور حممد 

�لهند�شة  قــ�ــشــم  يف  �أ�ــشــتــاذ  �ملــر�ــشــي 
�لــكــهــربــائــيــة وعـــلـــوم �حلـــا�ـــشـــوب يف 
جامعة خليفة �لذي يركز يف �أعماله 
�لبحثية على تقدمي حلول مبتكرة 
�لناجمة عن  �لتحديات  و  للم�شاكل 
دمج نظم �لطاقة �ملتجددة كالطاقة 
�ل�شبكة  يف  �لرياح  وطاقة  �ل�شم�شية 
�لكهربائية و�لتي من �شاأنها �حلفاظ 
�لإتــز�ن و  على م�شتوى مرتفع من 
�ملرونة �لت�شغيلية ل�شبكات �لكهرباء 
�أكرث  �لدكتور حممد  لدى  �لذكية. 
140 بــحــث عــلــمــي �ـــشـــدر يف  مـــن 
عاملية مرموقة  وموؤمتر�ت  جمالت 

ولديه 2 بر�ءة �خرت�ع �أمريكية.

مراحل التقييم
مليد�لية  �لتقييم  مر�حل  و�نق�شمت 
لــلــتــمــيــز �لعلمي  بـــن ر��ـــشـــد  حمــمــد 
عــلــى ثـــالث مـــر�حـــل، حــيــث متثلت 
�لرت�شح  بــاب  بفتح  �لأوىل  �ملــرحــلــة 
و�إتـــاحـــة �لــفــر�ــشــة �أمــــام �لــعــلــمــاء يف 
دولة �لإمار�ت للم�شاركة يف �جلائزة 
و��ــشــتــقــبــال طــلــبــات �لــرت�ــشــيــح من 
�جلامعات و�ملوؤ�ش�شات �لبحثية، ومن 

�ملعايري  ح�شب  �ملر�شحني  تقييم  ثم 
كالتخ�ش�س  للميد�لية  �لأولـــويـــة 
و�شنو�ت �خلربة وتطبيق �ملخرجات 
�لأبحاث  تــاأثــري  وم�شتوى  �لعلمية 
عاملياً. ومت يف �ملرحلة �لثانية تقييم 
�خت�شا�شيني  قــبــل  مــن  �ملــر�ــشــحــني 
تاأثري  مــ�ــشــتــوى  لــقــيــا�ــس  دولــــيــــني 
�لباحث و�لعامل دولياً، فيما ت�شمنت 
�لنهائية  �ملقابالت  �لثالثة  �ملرحلة 
مع جمل�س علماء �لإمار�ت وتناولت 
�لعلمي  �ملــجــتــمــع  يف  �لــــعــــامل  دور 
يف  �إ�شهامه  مدى  وقيا�س  �لإمار�تي 
مع  و�ن�شجامها  �لعلمية  �لأبــحــاث 
�ملتقدمة،  للعلوم  �لوطنية  �لأجندة 
�أبحاثه  تـــاأثـــري  مــــدى  �إىل  �إ�ـــشـــافـــة 
بناء  يف  ودوره  �لعلمي،  �ملجتمع  يف 
وترجمة  �ل�شابة  �لعلمية  �لــقــدر�ت 
خمرجات �لأبحاث يف حل �لتحديات 

�لعلمية يف �لإمار�ت.

تكرمي رفيع لأ�سحاب الإجنازات 
العلمية

ومتــثــل مــيــد�لــيــة حمــمــد بــن ر��شد 
مبادر�ت  �إحـــــدى  �لــعــلــمــي  للتميز 

�ـــشـــاحـــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حممد 
نــائــب رئي�س  �آل مــكــتــوم  بــن ر��ــشــد 
�لــــــوزر�ء  رئــيــ�ــس  جمل�س  �لــــدولــــة 
حاكم دبي  رعاه �هلل ، �لتي �أطلقها 
عام 2017، تكرميا رفيع �مل�شتوى 
و�ملتخ�ش�شني  و�لباحثني  للعلماء 
�ل�شتثنائية  �لإجنـــــاز�ت  �أ�ــشــحــاب 
�لفريدة  �لــعــلــمــيــة  و�لإ�ـــشـــهـــامـــات 
�ملجتمع،  يف  ملــكــانــتــهــم  وتــــعــــزيــــز�ً 
على  حتفز  بيئة  تهيئة  �إىل  �إ�شافة 
وتاأهيل  �لعلمي  و�لبحث  �لبتكار 
جيل جديد من �لعلماء و�لباحثني 

�لإمار�تيني.
ر��شد  بــن  حممد  ميد�لية  وكــانــت 
دورتيها  يف  �شجلت  �لعلمي  للتميز 
من  �لـــكـــثـــري  و�لــــثــــانــــيــــة  �لأوىل 
�لعلمي  �ملجتمع  مــن  �لرت�شيحات 
وتنوعت جمالت �لأبحاث �لعلمية 
و�لهند�شة،  �لطب  لت�شمل  �ملقدمة 
وعــلــم �لأحـــيـــاء و�جلــيــنــات وعلوم 
�لأر�س و�لطب �لنف�شي وعلم �ملو�د 
و�لــفــيــزيــاء وعــلــوم �لــروبــوت وعلم 
�لأعــ�ــشــاب وتــقــنــيــات �ملــيــاه و�ملــــو�د 

�لنانوية وغريها.

يف فرباير والنتائج  الثالثة  الدورة  يف  للف�ز  مر�سحني   5

جممع حممد بن را�شد للعلماء يعلن القائمة النهائية ملر�شحي ميدالية التميز العلمي

•• ال�شارقة –الفجر:

�لر�بعة  �ل�شارقة جل�شته  يعقد �ملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة 
�شباح يوم غٍد �خلمي�س �لثامن و�لع�شرين من �شهر جمادى 
�لأوىل لعام 1441هـ �ملو�فق  �لثالث و�لع�شرين من يناير 
�لأول  �لعادي  �لنعقاد  لدور  �أعماله  �شمن  2020م  لعام 
متام  يف  �جلل�شة  وتــقــام  �لعا�شر.  �لت�شريعي  �لف�شل  مــن 
�ل�شارقة  وذلك مبقره يف مدينة  �شباحا  �لعا�شرة  �ل�شاعة 

برئا�شة علي ميحد �ل�شويدي رئي�س �ملجل�س �ل�شت�شاري. 
يف  �لجتماعية  �لرعاية  قانون  م�شروع  �ملجل�س  ويناق�س 
�ل�شوؤون  جلنة  قبل  مــن  �لـــو�رد  و�لتقرير  �ل�شارقة  �إمـــارة 
وذلك  باملجل�س  �لجتماعية  و�لــ�ــشــوؤون  و�لعمل  �ل�شحية 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  �ملـــري  �إبــر�هــيــم  عــفــاف  بح�شور 
�لجتماعية  �خلـــدمـــات  د�ئـــــرة  رئــيــ�ــس  �لــ�ــشــارقــة  لإمــــــارة 
بن  عي�شى  �لقانوين  �مل�شت�شار  ويح�شرها  كما  ومعاونيها 
حنظل من �لإد�رة �لقانونية مبكتب �شمو حاكم �ل�شارقة  .

•• اأبوظبي-وام: 

حتدي  م�شابقة   مــن  �لــثــانــيــة  �لن�شخة  فــعــالــيــات  ت�شهد 
�لأمنيات  �لتي �أطلقتها موؤ�ش�شة  حتقيق �أمنية  يف �لأول 
من �أكتوبر �ملا�شي ومتتّد حتى نهاية �إبريل �لقادم �إقبال 

متز�يد� من �جلامعات و�لكليات للُم�شاركة فيها.
�شمو  حــرم  برعاية  �مل�شابقة  مــن  �لثانية  �لن�شخة  وتــقــام 
م�شت�شار  نهيان  �آل  خليفة  بــن  �شلطان  �لــدكــتــور  �ل�شيخ 
بنت  �شيخة  ..�لــ�ــشــيــخــة  �لــدولــة  رئــيــ�ــس  �ل�شمو  �ــشــاحــب 

�شيف �آل نهيان، �لرئي�س �لفخري ملوؤ�ش�شة  حتقيق �أمنية 
، وبالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم و ذلك بعد �لنجاح 
مبادر�ت  �شمن  �لأوىل  �لن�شخة  حّققته  �لـــذي  �لــكــبــري 
�ملوؤ�ش�شة يف عام �لت�شامح ملا حتمله هذه �ملبادرة من معان 
�لأطفال  �شفاه  على  �لبت�شامة  ر�شم  يف  �شامية  �إن�شانية 
�ملر�شى ومنحهم �لأمل و�لقوة و�ل�شعادة لتحدي �ملر�س.

و �أو�شح هاين �لزبيدي �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة  حتقيق 
�أمنية  �ن �لن�شخة �لثانية من �مل�شابقة ت�شهد زيادة كبرية 
بينهم لبتكار  فيما  �ملناف�شة  و�حتد�م  �ملُ�شاركني،  يف عدد 

�أفكار جديدة ُمتمّيزة ُت�شهم يف �لتعريف مبوؤ�ش�شة  حتقيق 
عائد مايل  �إىل جنب مع حتقيق  �أمنية  وجهودها جنباً 
ُيــعــانــون من  �لــذيــن  �أمــنــيــات �لأطــفــال  ُي�شاعد يف حتقيق 
حتى  متتد  �ملُ�شابقة  �ن  حرجة..مو�شحا  �شحية  حــالت 
نهاية �أبريل �لقادم وتهدف �إىل �إ�شر�ك �لطلبة و�لطالبات 
�ملجتمعية  �ملــ�ــشــوؤولــيــة  وبـــر�مـــج  �لــتــطــوعــيــة  �لـــرب�مـــج  يف 
�إ�شافة  لديهم  و�لبتكار  �لتناف�س  وروح  �لإبـــد�ع  وتعزيز 
�إبــر�ز �لقيم �لعليا لدولة �لإمــار�ت وبّث  �إىل �ملُ�شاهمة يف 

روح �ل�شباب يف �لعمل �لإن�شاين.

املجل�س ال�شت�شاري -ال�شارقة يعقد جل�شته الرابعة غدًا 
اخلمي�س ملناق�شة م�شروع قانون الرعاية الجتماعية

م�شابقة حتدي الأمنيات ت�شهد اقبال متزايدا
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�لعدد 12838 بتاريخ 2020/01/22

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  22  يناير  2020 �لعدد 12838 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  22  يناير  2020 �لعدد 12838 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  22  يناير  2020 �لعدد 12838 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  22  يناير  2020 �لعدد 12838 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  22  يناير  2020 �لعدد 12838 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�الأربعاء  22  يناير  2020 �لعدد 12838 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
�ملالك جنانه لال�شتثمار ذ.م.م

DINEBEST:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
بتاريخ:2019/11/12 �ملودعة بالرقم:  320387 

با�شــم: جنانه لال�شتثمار ذ.م.م.
�ملوطن:�بوظبي �خلالدية - �ملهريي �شنرت �لطابق 15 ، هاتف:6325500 ، فاك�س:026336880

 adminmgr@janemco.com :شندوق �لربيد:35220 ، �مييل�
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
 خدمات توفري �لطعمة و�مل�شروبات ، �ليو�ء �ملوؤقت 

و�شف �لعالمة:  كلمة و�حدة �جنليزية باحرف كبرية.
�ل�شــرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوماً من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  22  يناير  2020 �لعدد 12838 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: 
 Halal Health :بطلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 322895 بتاريخ : 2019/12/23  
بيانات �لأولوية: 

با�شــم: حممد فر�زخان خيدو 
وعنو�نه: رويال روود، بونت كولفيل، نوفيل فر�ن�س 51310، موري�شيو�س 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات: 
مو�د  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية،  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت  فيتامينية؛  م�شتح�شر�ت 
و�أغذية حمية معدة لالإ�شتعمال �لطبي �أو �لبيطري و�أغذية للر�شع و�لأطفال، مكمالت للحمية �لغذ�ئية 
لالإن�شان و�حليو�ن؛ ل�شقات ومو�د �شماد، مو�د ح�شو �لأ�شنان و�شمع طب �لأ�شنان، مطهر�ت، م�شتح�شر�ت 

لإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب.
 �لو�قـعة بالفئة: 5

و�شف �لعالمة: �لكلمات )Halal Health( كتبت باأحرف لتينية.
�ل�شــرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  22  يناير  2020 �لعدد 12838 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: 
Blue Angel Farm :بطلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 322894 بتاريخ : 2019/12/23  
بيانات �لأولوية: 

با�شــم: حممد فر�زخان خيدو 
وعنو�نه: رويال روود، بونت كولفيل، نوفيل فر�ن�س 51310، موري�شيو�س 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات: 
مو�د  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية،  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت  فيتامينية؛  م�شتح�شر�ت 
و�أغذية حمية معدة لالإ�شتعمال �لطبي �أو �لبيطري و�أغذية للر�شع و�لأطفال، مكمالت للحمية �لغذ�ئية 
لالإن�شان و�حليو�ن؛ ل�شقات ومو�د �شماد، مو�د ح�شو �لأ�شنان و�شمع طب �لأ�شنان، مطهر�ت، م�شتح�شر�ت 

لإبادة �حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب.
 �لو�قـعة بالفئة: 5

و�شف �لعالمة: �لكلمات )Blue Angel Farm( كتبت باأحرف لتينية. 
�ل�شــرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  22  يناير  2020 �لعدد 12838 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
�ملالك جنانه لد�رة �ملطاعم ذ.م.م

DINENEST:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
بتاريخ:2019/8/8 �ملودعة بالرقم:  315342 

با�شــم: جنانه لد�رة �ملطاعم ذ.م.م.
وعنو�نه:دبي �شارع �ل�شيخ ز�يد ، هاتف:043313500 ، �شندوق �لربيد:71512

�مييل:adminmgr@janemco.com دبي
�س�رة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �و �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
 مطاعم �لكل و�ل�شرب 

و�شف �لعالمة:  كلمة �جنليزية و�حدة بخط كبري.
�ل�شــرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوماً من تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�الأربعاء  22  يناير  2020 �لعدد 12838 
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•• دبي-الفجر:

يف  للمرور  �لعامة  �لإد�رة  �أطلقت 
�شرطة دبي وعدد من �ل�شركاء من 
و�خلا�س،  �حلــكــومــي  �لــقــطــاعــني 
�لطريق  عـــلـــى  �لـــ�ـــشـــالمـــة  حــمــلــة 
منطقة  يف  �لــ�ــشــاحــنــات  لــ�ــشــائــقــي 
ت�شتمر على  و�لــتــي  بــدبــي  �لــعــويــر 
ــــبــــوع، وذلـــــــك يف �إطـــــار  مـــــــد�ر �أ�ــــش
حـــمـــالتـــهـــا �لـــتـــوعـــويـــة �ملــــروريــــة 
�أمـــن �لــطــريــق و�حلـــد من  ل�شبط 
�ملــخــاطــر �ملــرتتــبــة مــن عـــدم تقيد 
با�شرت�طات  �لـــ�ـــشـــائـــقـــني  بــعــ�ــس 

�ل�شالمة.
و�فــتــتــح �لــعــقــيــد جــمــعــة �ــشــامل بن 
�لإد�رة  مـــديـــر  نـــائـــب  �ــــشــــويــــد�ن، 
�ــشــرطــة دبي،  لــلــمــرور يف  �لــعــامــة 
كرم،  علي  حممد  �لعقيد  بح�شور 
�ملـــروريـــة،  �لــتــقــنــيــات  �إد�رة  مــديــر 
و�ل�شيد  �ملـــرور،  مــن �شباط  وعــدد 
رئي�س  �ـــشـــا�ـــشـــول�ـــس،  كــريــ�ــشــتــوف 
ــتــكــ�ــشــاف و�لإنـــــتـــــاج  تــــوتــــال لــال�ــش
)�أ.ع.م(، �فتتح �لفعاليات �مل�شاحبة 
للحملة، و�لتي تنطلق بالتعاون مع 
وبلدية  و�ملو��شالت،  �لطرق  هيئة 

و�شركة  �لـــتـــاأمـــني،  وهــيــئــة  دبـــــي، 
و�شركة  �أ�ــشــرت،  وم�شت�شفى  تــوتــال، 

�إي�شيلور.
و�أو�شح �لعقيد جمعة بن �شويد�ن، 
�أن �حلملة �لتي �نطلقت يف ��شرت�حة 
�ل�شاحنات ب�شوق �خل�شار و�لفو�كه 
مبنطقة �لــعــويــر يف دبـــي، تــاأتــي يف 
�ملرورية  �لــ�ــشــالمــة  خــطــط  �إطـــــار 
ل�شبط �أمن �لطريق و�لتقليل من 

�ملــخــاطــر �ملــرتتــبــة على عــدم تقيد 
بع�س �شائقي �ل�شاحنات باإجر�ء�ت 
�لأمـــــن و�لــ�ــشــالمــة، وتـــهـــدف �إىل 
باأف�شل  �ل�شاحنات  �شائقي  توعية 
لتعزيز  �ملتبعة،  �لعاملية  �ملمار�شات 
�لطرق،  عــلــى  و�لــ�ــشــالمــة  �لأمـــــن 
وخف�س موؤ�شر �حلو�دث و�لوفيات 

على �لطرقات.
بـــرنـــامـــج �حلــمــلــة تقدمي  ويــ�ــشــم 

ور�س وحما�شر�ت توعوية، وتوزيع 
برو�شور�ت تتعلق باإجر�ء�ت �لأمن 
وكذلك  �ل�شاحنات،  يف  و�ل�شالمة 
جمانية  طبية  فــحــو�ــشــات  تــقــدمي 
توزيع  �إىل  بــالإ�ــشــافــة  لل�شائقني، 

�لهد�يا على �ل�شائقني.
وك�شف �لعقيد جمعة بن �شويد�ن، 
حــــــو�دث  ــــبــــاب  �أ�ــــش �أبـــــــــرز  مـــــن  �أن 
�للتز�م  عدم  يف  تتمثل  �ل�شاحنات 

كتف  على  و�لوقوف  �ل�شري،  بخط 
�ملفاجئ  و�لنـــــحـــــر�ف  �لـــطـــريـــق، 
�لـــــذي يــتــ�ــشــبــب يف وقـــــوع حــــو�دث 
ت�شببت  �أنــهــا  �إىل  مــ�ــشــري�ً  ممــيــتــة، 
�أدت  يف وقوع )52( حادثاً مرورياً 
و�إ�شابة  �شخ�شاً،   )11( وفــاة  �إىل 
�لعام  �آخرين يف دبي خالل   )57(
و)33(  بليغة،   )8( منها  �ملا�شي، 
فيما  ب�شيطة،  و)16(  متو�شطة، 
وقوع  يف   2018 عـــام  يف  ت�شببت 
)57( حادثاً مرورياً �أدت �إىل وفاة 
 )80( و�إ�ـــشـــابـــة  �ــشــخــ�ــشــاً،   )15(
�آخــريــن بــاإ�ــشــابــات مــتــفــاوتــة، منها 
متو�شطة،  و)30(  بليغة،   )15(
و)35( ب�شيطة. يف حني مت حترير 
خمالفة  و)203(  �ألـــفـــا   )18(
طرقات  على  لل�شاحنات  متنوعة 

�لإمارة خالل �لعام �ملا�شي. 
�شويد�ن،  بــن  جمعة  �لعقيد  ودعـــا 
�ل�شتفادة  �إىل  �ل�شاحنات  �شائقي 
مــن فــعــالــيــات �حلــمــلــة �لــتــي توؤكد 
ب�شروط  �للـــــتـــــز�م  �أهـــمـــيـــة  عـــلـــى 
�لأمن و�إجر�ء�ت �ل�شالمة �ملرورية 
�ل�شالمة  متمنياً  �لــ�ــشــاحــنــات،  يف 

للجميع.

•• العني -وام:

يعد منتزه  �شفاري �لعني  �أكرب �شفاري من �شنع �لإن�شان يف �لعامل ويقع 
�شاملة  هكتار�   217 �مــتــد�د  على  �لعني  مبدينة  �حلــيــو�نــات  حديقة  يف 
م�شاريع �لتو�شعة �مل�شتقبلية و�لذي مت �فتتاح �ملرحلة �لأوىل منه يف �أبريل 
2016 مب�شاحة تقدر بـ 54.5 هكتار حتت م�شمى  �ل�شفاري �لأفريقية 

.
و�أ�شبح  �شفاري �لعني  وجهة لع�شاق �ل�شفاري يف دولة �لإمار�ت و�لدول 
�ملجاورة و�لتي حتاكي يف ت�شميمها وم�شمونها تلك �ل�شفاري �لأفريقية 
�إىل  �أقرب  عامل  باأجو�ء  و�ل�شتمتاع  �لربية  �حليو�نات  للتمتع مب�شاهدة 

�لطبيعة �لأفريقية.
وقال نا�شر �شعيد �ملن�شوري �شابط �أول �شفاري �إن رحلة  �شفاري �لعني  
و�لطالع  للحيو�نات  �لهائل  �لتنوع  لكت�شاف  فر�شة  للز�ئرين  ت�شكل 

كتجربة  معهم  ممتعة  تــارب  وتخو�س  قيود  بال  تتجول  عندما  عليها 
�أندر  تعترب من  و�لتي  �لأ�شود  �لع�شاء مع  وتناول وجبة  �لزر�فات  �إطعام 
�لوجبات يف �لعامل كما تتيح هذه �جلولة �لطالع على �لنباتات و�لأ�شجار 
�خل�شر�ء و�لبحري�ت �لكبرية و�ل�شغرية و�لتي ت�شبه �إىل حد ما �ل�شفاري 

�لربية يف �أفريقيا.
�إمار�تيون حري�شون  ير�فقهم مر�شدون  �لعني   �شفاري  زو�ر  �أن  و�أو�شح 
يف  �لأ�ــشــالــيــب  �أحـــدث  وي�شتخدمون  �ل�شفاري  لع�شاق  �ملعرفة  نقل  على 
�لتنقل للح�شول على تربة �شياحية فريدة مماثلة لل�شفاري �لأفريقية 
. و�أ�شاف �أن �ملر�شدين قد �لتحقو� بدور�ت عدة يف جمال �شون �لطبيعة 
حتمل  من  مكنتهم  عاملية  وحمميات  حلد�ئق  خمتلفة  بــزيــار�ت  وقــامــو� 

�لدولة  عــن  �لإيــجــابــيــة  �لــ�ــشــورة  �إيــ�ــشــال  يف  مهمتهم  �إجنـــاح  م�شوؤولية 
�ملهّددة  خا�شة  للحيو�نات  �لطبيعية  �لبيئة  على  باملحافظة  و�هتمامها 

بالنقر��س.
تــبــذل جــهــود� حثيثة للحد مــن تر�جع  �لــعــني   �ــشــفــاري  �إد�رة   �أن  و�أكـــد 
�حلّية  �لكائنات  �أنــو�ع  وحماية  �لطبيعة  يف  و�لبيوُلوجي  �حليوي  �لتنوع 
برنامج  بناء  تقت�شي  ��شرت�تيجّية  خطة  خالل  من  بالنقر��س  �ملُهّددة 
قدر�ت  بناء  يف  َمهمته  تتمّثل  عليها،  و�حلــفــاظ  �لطبيعة  ل�َشْون  فــّعــال 
�شة �شمن م�شاريع بحثّية، وذلك باتباع �أف�شل �ملمار�شات �لدولّية  متخ�شّ
للتعامل مع �لأنو�ع �ملهّددة بالنقر��س يف �لبيئات �ل�شحر�وّية. و�أ�شاف 
�أن �لربنامج يركز ب�شكل �أكرب على حفظ �لأنــو�ع �لتي تعي�س  �ملن�شوري 

�شبه �جلزيرة  �لعربية يف  �ملنطقة  �بتد�ء من  �لقاحلة �جلافة  �ملناطق  يف 
�لرتبية  ظــروف  توفري  خــالل  مــن  �أفريقيا  قــارة  �شرق  و�شمال  �لعربية 
�ملفيدة لالأنو�ع �ملُعّر�شة لالنقر��س يف �ملجتمعات �حليو�نّية مبا ي�شمن 
بالنقر��س  �ملــهــددة  �حلــيــو�نــات  مــن   25% �أن  �إىل  لفتا   .. ��شتد�متها 
وفق ت�شنيف �لحّتاد �لعاملي ل�شون �لطبيعة متو�جدة يف  �شفاري �لعني  
كحيو�ن �ملها �أبوعد�س و �ملها �أبو حر�ب و�ملعروف �أي�شا با�شم مها �ل�شحر�ء 
وهي من �حليو�نات �ملعر�شة خلطر �لنقر��س نتيجة �لنخفا�س �لهائل 
يد �جلائر. وذكر �أن  �شفاري �لعني  تعترب منطقة  يف �أعد�ِدها ب�شبب �ل�شّ
ت�شتفيد مما حتويه  �لتي  �ملهاجرة  �لطيور  لعدد من  �آمنا  ومــالذ�  جذب 
�لتي  �ملائية  �لنباتات و�لبحري�ت  �ل�شفاري من عنا�شر بيئية مهمة مثل 
�إىل حد ما �ل�شفاري �لربية وما يتوفر لها من �حلماية يف �شبيل  ت�شبه 
�ملحافظة على �لتنوع �لبيولوجي وتعزيز �ل�شتد�مة �لبيئية مبا ين�شجم 

مع �أهد�ف  �شفاري �لعني  يف �ملحافظة على �شون �لطبيعة.

•• عجمان-وام:

�ل�شيخ حميد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�ملجل�س  �لــنــعــيــمــي عــ�ــشــو  ر��ـــشـــد  بـــن 
�م�س  مبكتبه  عجمان  حــاكــم  �لأعــلــى 
�شعيد  بــــن  نـــايـــف  �لـــ�ـــشـــيـــخ  فــ�ــشــيــلــة 
على  و�مل�شرف  �لعام  �ملدير  �لزهر�ين 
�لقر�آن  تف�شري  يف  �ملخت�شر  م�شروع  

�لكرمي .
ورحب �شموه يف م�شتهل �للقاء بال�شيخ 
�لتوفيق  لـــه  مــتــمــنــيــا   .. �لــــزهــــر�ين 

و�ل�شد�د خلدمة كتاب �هلل.
و��شتمع �شموه �إىل �شرح مف�شل حول 
�لــذي يتم طباعته يف  مركز  �مل�شروع 
�مل�شحف  لطباعة  ر��ــشــد  بــن  حمــمــد 

�أعلى  و�لــذي يعتمد  دبــي  �ل�شريف يف 
�لطباعة  يف  �لعاملية  �جلـــودة  معايري 
و�ملتابعة  و�لــــتــــدقــــيــــق  و�ملـــــر�جـــــعـــــة 

و�ملر�قبة يف جميع مر�حله.
كــمــا ��ــشــتــمــع �ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو حاكم 
عجمان و�حل�شور من ف�شيلة �ل�شيخ 
�لزهر�ين �إىل �شرح و�ف حول �أهد�ف 
�لقر�آن  تف�شري  يف  �ملخت�شر  م�شروع 
�لكرمي  و�لذي ي�شعى �إىل تي�شري فهم 
�لـــقـــر�آن �لــكــرمي عــن طــريــق تف�شري 
موثوق  عــلــمــي  مبــحــتــوى  خمــتــ�ــشــر 
بيئة  خــالل  مــن  متميزة  ومبنهجية 
�مل�شتمر  �لتطوير  تعتمد  موؤ�ش�شية 
و�ل�شر�كات �ملتنوعة و�لعمل على ن�شره 
مبخرجات  �مل�شتفيدين  جلميع  عامليا 

متنوعة مطبوعة ومرئية وم�شموعة 
�لهمم  ولأ�ــشــحــاب  وتعليمية  وتقنية 
وبــلــغــات كــثــرية حــيــث جـــرى �عتماد 
تدري�س �ملخت�شر يف عدد من �لهيئات 
لتعليم  �خلـــرييـــة  و�ملــــر�كــــز  �لــعــاملــيــة 
�لتعليمية  و�ملن�شات  �لكرمي  �لــقــر�آن 
خم�شمائة  يف  و�ــشــجــل  دول  عــــدة  يف 
�إذ�عــيــة م�شموعة و بث يف عدة  حلقة 

�إذ�عات.
�إن  �لـــزهـــر�ين  �لــ�ــشــيــخ  ف�شيلة  وقـــال 
�ملخت�شر ي�شم �شرح �لكلمات �ل�شعبة 
و�إبر�زها بلون مغاير مع حتري �ملعنى 
�لعقيدة  يف  �لقومي  و�ملنهج  �ل�شحيح 
و�لفهم وذكر جملة من فو�ئد �لآيات 
على  يعني  مبــا  �شفحة  كــل  نهاية  يف 

تدبرها ومتام �لنتفاع بها و�لتقدمي 
مق�شدها  ببيان  �ــشــورة  كــل  بــد�يــة  يف 
�لــعــام وكــتــابــة كــل ذلـــك عــلــى حا�شية 
يـــكـــون عـــونـــا لقارئ  �ملــ�ــشــحــف حــتــى 

�لقر�آن على فهمه باأي�شر طريق.
لفئة  طباعته  مــن  �لنــتــهــاء  مت  وقـــد 
�لبارز  �خلــــط  بــطــريــقــة  �ملــكــفــوفــني 
قــــر�آين  تــفــ�ــشــري  �أول  لــيــكــون  بـــر�يـــل 
من�شة  و�إن�شاء  �لعامل  يف  للمكفوفني 
وتــطــبــيــق خــا�ــس حتــت عــنــو�ن دبلوم 
�لكرمي  �لــقــر�آن  تف�شري  يف  �ملخت�شر 
وهـــــو  بـــرنـــامـــج تــعــلــيــمــي �إلــــكــــرتوين 
�لكرمي ويتم  �لقر�آن  لرت�شيخ معاين 
يف �أقل من �شنة من خالل قر�ءة كتاب 
فــيــه بخدمات  و�لخـــتـــبـــار  �ملــخــتــ�ــشــر 

وبلغ  ومي�شرة  �شهلة  تقنية  تعليمية 
ع�شرة  �لــربنــامــج  يف  �مل�شتمرين  عــدد 
�لآن  ويـــجـــري  ود�ر�ـــشـــة  د�ر�ـــــس  �آلف 
لــتــطــويــر �ملخت�شر  عــقــد ور�ـــس عــمــل 
وخمـــرجـــاتـــه ولـــغـــاتـــه وخــطــتــه فنيا 

وعلميا ب�شكل م�شتمر.
�مل�شروع  �إد�رة  نـــــو�ة  و�ـــشـــع  وجـــــرى 
وقبلة  �لــوحــي  �ملــكــرمــة مهبط  مبــكــة 
ترجمته  �لآن  ويــــجــــري  �ملــ�ــشــلــمــني 
لكل  مــوؤهــلــة  بــفــرق  لغة  خم�شني  �إىل 

حتى  لغة   15 مــن  �لنتهاء  ومت  لغة 
�ملخت�شر  من  ن�شخة  �إعــد�د  ومت  �لآن 
تتو�فق مع قر�ءة ور�س وقر�ءة قالون 
لــيــعــم �لنــتــفــاع مــنــه يف بـــالد �ملغرب 
�لعربي وغريه. وثمن �شاحب �ل�شمو 

حاكم عجمان �جلهود �لتي يقوم بها 
كــتــاب �هلل يف �شتى  �ملــ�ــشــروع خلــدمــة 
�لزهر�ين  �أعرب  �لعامل.. فيما  �أنحاء 
عــن بــالــغ �ــشــكــره وتــقــديــره ل�شاحب 

�ل�شمو حاكم عجمان على ��شتقباله.

تناغم بني البيئة ال�شحراوية والأفريقية يف �شفاري العني

حاكم عجمان ي�شتقبل مدير عام م�شروع  
املخت�شر يف تف�شري القراآن الكرمي

•• عجمان-الفجر:

92 عامال  لـ  �لرب” برحلة عمرة  “د�ر  تكفلت جمعية 
�إمـــار�ت �لدولة،  مــن ذوي �لــدخــل �ملــحــدود، يف خمتلف 
بينهم 13 من عمال �مل�شاجد يف �إمارة عجمان، يف �إطار 
�إدخال �لبهجة و�ل�شعادة �إىل نفو�س كافة  حر�شها على 

فئات �ملجتمع.
“د�ر �لرب”  و�أكد في�شل �شحر�وي، مدير فرع جمعية 
�أن �جلمعية تطلق رحالت �لعمرة �ملجانية  يف عجمان، 

�ملتعاقبة بهدف �إتاحة �لفر�شة للم�شلمني، من خمتلف 
�ملادية  �جلن�شيات و�ل�شر�ئح، ممن ل متكنهم ظروفهم 
من حتمل نفقات �ل�شفر و�شو�ها، لأد�ء منا�شك �لعمرة 

جمانا.
ت�شتمر  �جلــديــدة  �لعمرة  رحلة  �أن  �شحر�وي  و�أو�ــشــح 
فئات  ل�شالح  �أخــــرى  رحـــالت  و�شتعقبها  �أيــــام،  ت�شعة 
�لرب” على  “د�ر  حتر�س  �لــذي  �ملجتمع،  من  خمتلفة 
�لتو��شل �لد�ئم معه، وتلبية �حتياجات �لأ�شر �ملتعففة 

وذوي �لدخل �ملحدود فيه.

•• عجمان-وام:

�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
رئي�س  �لنعيمي ويل عهد عجمان  بن حميد  عمار  �ل�شيخ  و�شمو  حاكم عجمان 
حفل  �مــ�ــس  م�شاء  �خلــرييــة  �لنعيمي  ر��ــشــد  بــن  حميد  موؤ�ش�شة  �أمــنــاء  جمل�س 
�لزفاف �جلماعي �لثالث �لذي نظمته �ملوؤ�ش�شة لـ 30 �شابا من �ملو�طنني باإمارة 

عجمان.
متوحد” مبنطقة  “ �لبيت  قاعة  يف  �حلفل  ح�شورهما  خــالل  �شموهما  و�أكــد 
دعم مثل هذه  على  �لر�شيدة  �لقيادة  �ملنا�شبة حر�س  بهذه  �جلــرف يف عجمان 
�ملبادر�ت �ملجتمعية و �لتي ت�شب يف م�شلحة �أبناء �لوطن وتعينهم على بناء �أ�شر 

جديدة تنعم بال�شتقر�ر �لأ�شري و�لرت�بط �لجتماعي.
ل�شاحب  �لإن�شانية  باملو�قف  عهده  وويل  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شاد  و 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
نهيان ويل  �آل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  “رعاه �هلل” و�شاحب  دبي  حاكم 
�ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لكرمية  و رعايتهم  �أ�شرة  بناء  �أجــل  �ل�شباب من  للتخفيف عن  �لإمــار�ت  حكام 

لأبنائهم �ملو�طنني من خالل ما يقدمونه من دعم �شخي لل�شباب �ملقبلني على 
�لزو�ج و �إقامة �لأعر��س �جلماعية.

�ل�شباب  �إ�شتجابة  على  �شحيا  موؤ�شر�  تعد  �جلماعي  �لـــزو�ج  ظاهرة  �أن  و�أكـــد� 
“حفظه �هلل” ورغبتهم �لأكيدة يف تاوز  لدعوة �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�أزمة �أعباء حفالت �لزو�ج �لفردية �لتي يعاين منها �ل�شباب بعد �نتهاء مر��شم 

زو�جهم.
وقال �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان وويل عهده �إن تنظيم �لأعر��س �جلماعية يف 
�ل�شباب  �لعميق ب�شرورة دفع م�شرية  �إميانهما  �مــارة عجمان ينطلق من و�قع 
�مل�شتقبل  ودعــامــة  �لبناء  لبنة  باعتبارهم  رعايتهم  وح�شن  �مل�شرق  �لغد  نحو 
وعن�شر� �جتماعيا فعال نتطلع من خالله �إىل �آفاق �لغد �مل�شرق.. و�أثنيا على 
�إقبال �ل�شباب على �مل�شاركة يف �لأعر��س �جلماعية �لتي ت�شهم يف تخفي�س نفقات 

�لزو�ج و�لبعد عن �لإ�شر�ف و�ملظاهر �لدخيلة على جمتمعنا.
�أ�شرية هانئة  و هناأ �شموهما �لعر�شان وباركا لهم و لذويهم متمنني لهم حياة 
ملوؤ�ش�شة  و�لتقدير  �ل�شكر  و قدما  و�لنجاح..  و�لربكة  و�ل�شكينة  �ل�شعادة  حتفها 
حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية على مبادرتها للتخفيف عن �ل�شباب وللقائمني 
على �لعر�س �جلماعي و�أع�شاء �للجنة �ملنظمة على ما بذلوه من جهد �شاهم يف 

جناح �حلفل ور�شم �لفرح وبث �لبهجة يف نفو�س �حلا�شرين.

�شمو ويل  و  �ل�شمو حاكم عجمان  �لحتفال مب�شافحة �شاحب  وبــد�أت مر��شم 
�لتذكارية  �ل�شور  و�لتقاط  �مليمون  بالزو�ج  وتهنئتهم  وذويهم  �لعر�شان  عهده 

معهم.
وثمنت �ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل �لنعيمي �ملدير �لعام ملوؤ�ش�شة حميد بن ر��شد 
�لنعيمي �خلريية �لتوجيهات و�ملقرتحات �لبناءة ل�شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
�أمامها  �ملعوقات  كل  وتذليل  ودعمها  �لأ�شرة  �لهادفة لرت�شيخ مكانة  و�ملبادر�ت 
�ملو�طن و�ل�شباب  ملا فيه م�شلحة وخري  ودعمه و ت�شجعه لالأعر��س �جلماعية 
�ملو�طنني �ملقبلني على �لزو�ج م�شددة على �أن �شموه يحر�س د�ئما على بناء �أ�شر 

�إمار�تية متما�شكة �شعيدة تعي�س على �أر�س وطن �خلري و�لت�شامح و�لكرم.
و�حلكومية  �لر�شمية  �جلهود  ت�شافر  و  �جلماعية  �لأعر��س  تنظيم  �أن  و�أكــدت 
و  �أحالمهم  �لوطن يف حتقيق  �أبناء  مل�شاندة  �ملجتمعية  �ملبادر�ت  ياأتي كنوع من 

تاأمني م�شتقبلهم و بلوغ تطلعاتهم يف حياتهم �لجتماعية و�ملهنية و�لأ�شرية.
وقالت �إن �إقامة �لعر�س �جلماعي برعاية ودعم من �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
يدل  �ملوؤ�ش�شة  �أمناء  رئي�س جمل�س  �شمو ويل عهد عجمان  ومتابعة حثيثة من 

على عطاء وروح وطنية ما�شية بكل ثبات لإ�شعاد �شباب �لوطن .
�أن موؤ�ش�شة حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية وبتوجيهات كرمية  �أ�شارت �إىل  و 
من �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان و متابعة م�شتمرة من �شموه ويل عهده تعمل 

لدولة  �لر��شخة  �لوطنية  و�لقيم  �لـــروؤى  لتج�شيد  و�إمكانياتها  طاقتها  بكل 
�لإمار�ت وتعزيز بناء �لأجيال من �ملو�طنني.

و تقدمت �ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل �لنعيمي بال�شكر و �لثناء لإد�رة قاعة “�لبيت 
متوحد” يف �مارة عجمان و�لقائمني عليها على ما تقدمه من ت�شهيالت وحو�فز 

لل�شباب �ملقبل على �لزو�ج و ��شت�شافتها حفل �لعر�س �جلماعي �لثالث.
�شاحب  وح�شور  بت�شريف  �شعادتهم  عن  وذووهــم  �لعر�شان  �أعــرب  جانبهم  من 
تعبري�  يــاأتــي  �لــذي  �جلماعي  �لعر�س  عهده  ويل  و�شمو  عجمان  حاكم  �ل�شمو 
�أ�شكال �لدعم لإقامة �لأعر��س  عن حر�س قيادتنا �لر�شيدة على تقدمي جميع 
�جلماعية وتوجيهاتها بت�شخري �لإمكانيات �ملختلفة للر�غبني بالزو�ج من �أبناء 
وتكاليف  �أعباء  عن  بعيد�  �لجتماعية  حياتهم  دعم  و  عليهم  للتي�شري  �لوطن 

حفالت �لزفاف و مبا يعود باخلري عليهم وعلى وطنهم �ملعطاء.
ح�شر �حلفل �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
�حلاكم  ديــو�ن  يف  �مل�شت�شار  �ل�شرفاء  �أمــني  عبد�هلل  و�شعادة  �ل�شيوخ  من  عــدد  و 
نهيان  �آل  ز�يــد  بن  خليفة  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �ملدير  �خلــوري  حاجي  حممد  و�شعادة 
يو�شف  و  عجمان  حاكم  مكتب  مدير  غليطه  بن  طــارق  و  �لإن�شانية  لالأعمال 
�لدو�ئر  مديري  و  وروؤ�ــشــاء  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  عــام  مدير  �لنعيمي  حممد 

�لحتادية و�ملحلية و�أهايل �لعر�شان و�ملدعوين وكبار �ل�شخ�شيات و�مل�شوؤولني.

حاكم عجمان وويل عهده يح�شران العر�س اجلماعي لـ 30 من �شباب الوطن

ت�سببت يف وق�ع 52 حادثا مروريا العام املا�سي

مرور دبي تطلق حملة ال�شالمة على الطريق ل�شائقي ال�شاحنات

بينهم 13 عامال يف امل�ساجد

»دار الرب« تتكفل برحلة 
عمرة لـ 92 عامال
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عربي ودويل

جنيه �إ�شرتليني )586 �ألف يورو( “فور�ً” للوحدة 
�مل�شوؤولة عن م�شاعدة �شحايا �لعتد�ء�ت.

�أهمية كربى للحوؤول  �أي�شاً  ويويل م�شروع �لقانون 
دون عودة �ملحكومني �إىل �جلرمية، ويعد مب�شاعفة 
عدد �شباط مر�قبة �إطالق �ل�شر�ح حتى “ت�شتطيع 
�لأ�شابيع  يف  كثب  من  �لإرهابيني  مر�قبة  �ل�شلطات 

�لتي تلي �إطالق �شر�حهم«.
ونقل �لبيان عن وزيرة �لد�خلية بريتي باتل قولها 
ت�شرين  �لذي وقع يف  �لعبثي  �لإرهابي  “�لهجوم  �إّن 
�ملّرة  �حلقيقة  مو�جهة  يف  و�شعنا  �لثاين/نوفمرب 

ب�شاأن كيفية تعاملنا مع �لإرهابيني«.
�لثاين/نوفمرب  ت�شرين   29 يف  و�شابة  �شاب  وُقــتــل 
�لإرهـــابـــي عثمان  ب�شكني  لــنــدن طــعــنــاً  جــ�ــشــر  عــلــى 
�أن  نا�شفة وهمية قبل  خان �لذي كان يرتدي �شرتة 
وتبّنى  قتياًل.  فــرتديــه  �لــنــار  �ل�شرطة  عليه  تطلق 
�أدين يف  �لهجوم تنظيم د�ع�س �لرهابي. وكان خان 
�لإعد�د  يف  بامل�شاركة   2012 �لثاين/يناير  كانون 
ملدة  بال�شجن  عليه  وحــكــم  �إرهــابــيــة  هــجــمــات  لــ�ــشــّن 
 2008 17 عاماً، لكّنه ��شتفاد من قانون �شدر يف 
�شر�ح  �إطـــالق  على  باحل�شول  للمحكومني  ي�شمح 
بعد ق�شاء ن�شف فرتة �لعقوبة. وعقب هذ� �لهجوم 
وعد رئي�س �لوزر�ء بوري�س جون�شون باإنهاء عمليات 
�لإفر�ج �ملبكر �لتلقائية وكذلك �لإنهاء �لتام لالإفر�ج 

ب�شروط عن �ملد�نني بجر�ئم �إرهابية.
 

•• لندن-اأ ف ب:

�أعلنت �حلكومة �لربيطانية �أّنها �شتقّدم �إىل �لربملان 
مرتكبي  على  �لعقوبات  ي�شّدد  قانون  م�شروع  قريباً 
�جلـــر�ئـــم �لإرهــابــيــة وميــنــعــهــم مــن �ل�ــشــتــفــادة من 
�أعقاب  بها يف  �شر�ح مبكر، يف خطوة وعــدت  �إطــالق 
ت�شرين  نهاية  يف  لندن  ج�شر  على  �شخ�شني  مقتل 
�لثاين-نوفمرب طعناً ب�شكني متطرف �أفرج عنه قبل 

�نتهاء فرتة حمكوميته.
ومــن �ملــتــوّقــع �أن يــحــوز مــ�ــشــروع �لــقــانــون هــذ� على 
�ملريحة  �لأكـــرثيـــة  �إىل  بــالــنــظــر  �لـــنـــو�ب  مــ�ــشــادقــة 
�ملحافظني �حلاكم يف جمل�س  بها حزب  يتمّتع  �لتي 

�لعموم.
“م�شروع �لقانون  �إّن  وقالت وز�رة �لد�خلية يف بيان 
عقوبتهم  بق�شاء  �لإرهابيني  �أخطر  �شُيلزم  �جلديد 
جر�ئم  بارتكاب  �ملد�نني  �أّن  على  و�شيحر�س  كاملة 
14 عاماً على �لأقّل خلف  خطرية �شيق�شون ُحكماً 

�لق�شبان«.
ملكافحة  �شة  �ملخ�شّ �مليز�نية  رفع  �لــوز�رة  تعتزم  كما 
 906 �إىل   2021-2020 �لفرتة  �لإرهــاب خالل 
�أي  يـــورو(  مليار   1،06( �إ�شرتليني  جنيه  مليون 
100 مليون يورو باملقارنة  �أكرث من  بزيادة قدرها 

مع �لعام �ل�شابق.
مليون  ن�شف  لتخ�شي�س  �أي�شاً  �حلكومة  وتخّطط 

�أبناء  ��شتهدفت  �لــتــي  �لعنف  بــاأعــمــال  يتعلق  مــا  يف  �جلي�س”  �ــشــورة 
�لروهينغا.

�إّن  ووت�س  ر�يت�س  هيومن  يف  �مل�شوؤول  روبرت�شون  فيل  قــال  جانبه  من 
ككب�س  �لع�شكريني  ببع�س  �لت�شحية  يــبــدو  مــا  على  يــحــاول  �لتقرير 
�لتي  �لنتهاكات  م�شوؤولية  �لع�شكرية  �لقيادة  حتميل  من  بدًل  �لفد�ء 

�رتكبها هوؤلء، مطالباً بن�شر �لن�س �لكامل للتقرير فور�ً.
و�عترب روبرت�شون �أّن حتقيق �للجنة، مبا يف ذلك منهجيتها و�إجر�ء�تها، 
�أربعة  من  �لتحقيق  جلنة  وتاأّلفت  �ل�شفافية«.  عن  يكون  ما  “�أبعد  هو 
�لدبلوما�شي  هما  �أجنبيان  و�لآخــــر�ن  بورميان  منهم  �ثــن  �أ�شخا�س 
�لفيليبيني روز�ريو مانالو و�ل�شفري �لياباين �ل�شابق يف �لأمم �ملتحدة 

كينزو �أو�شيما.

�أو  �أدّلة كافية لال�شتنتاج،  “ل  �إّن  �لتحقيق. وقالت �للجنة يف تقريرها 
�أو  كّلياً  �لق�شاء،  بنّية  �ملرتكبة ح�شلت  �جلر�ئم  بــاأّن  للمحاججة،  حتى 

جزئياً، على جمموعة قومية �أو عرقية �أو �إثنية �أو دينية«.
ومن �ملقّرر �أن ت�شدر حمكمة �لعدل �لدولية، وهي هيئة ق�شائية تابعة 

لالأمم �ملتحدة، قر�رها يف 23 كانون �لثاين-يناير �جلاري.
منظمة  وهــي  بريطانيا”  يف  للروهينغا  �لبورمية  “�ملنظمة  و�شارعت 
حقوقية غري حكومية، �إىل �لتنديد بتقرير جلنة �لتحقيق، معتربة �إّياه 
لتجميل �شورة �جلي�س �لبورمي و�شرف �لنتباه  “فا�شحة”  حماولة 

عن �حلكم �لذي �شت�شدره حمكمة �لعدل �لدولية.
�لتحقيق حول  �إّن تقرير جلنة  �ملنظمة  با�شم  �ملتحدث  وقال تون خني 
“�نتهاكات حقوق �لإن�شان يف ولية ر�خني هو حماولة جديدة لتلميع 

�ّتهامات بانتهاك �مليثاق �لدويل للحماية من جرمية �لإبادة �جلماعية 
�إجــر�ء�ت عاجلة حلماية  �أن تّتخذ  وطلبت من حمكمة �لعدل �لدولية 

�أفر�د هذه �لأقلّية �لذين ما ز�لو� يف بورما.
ون�شرت جلنة �لتحقيق �مل�شتقّلة نتائج حتقيقاتها قبل يومني من �حلكم 
�لتد�بري  ب�شاأن  �خلمي�س  �لدولية  �لــعــدل  حمكمة  ت�شدره  �أن  �ملتوّقع 
�لتعّر�س  من  �لروهينغا  حلماية  �ّتخاذها  غامبيا  طلبت  �لتي  �لعاجلة 
ملزيد من �لنتهاكات. ويف تقريرها �عرتفت جلنة �لتحقيق باأّن عنا�شر 
�ملفرطة  �لقوة  �لروهينغا  �أفــر�د من  �شّد  ��شتخدمو�  �لأمــن  قــو�ت  من 
و�رتكبو� بحّقهم جر�ئم حرب و�نتهاكات خطرية حلقوق �لإن�شان، مبا 

يف ذلك “قتل قرويني �أبرياء وتدمري منازلهم«.
�لإبــــــادة �جلــمــاعــيــة، بح�شب جلنة  �إىل  تــرقــى  هـــذه �جلـــر�ئـــم ل  لــكــّن 

•• رانغون-اأ ف ب:

�لنتهاكات  يف  للتحقيق  �لــبــورمــيــة  �حلــكــومــة  �شّكلتها  جلــنــة  خل�شت 
�لتي  �لع�شكرية  �حلملة  خالل  �لروهينغا  �أقلّية  �أبناء  لها  تعّر�س  �لتي 
��شتهدفتهم يف �شيف 2017، يف تقرير �شدر �أم�س �لأول �لثنني، �إىل 
�أّن بع�س �لع�شكريني �رتكبو� جر�ئم حرب بحّق �أفر�د من هذه �لأقلّية 

�مل�شلمة لكّن �جلي�س مل يرتكب �أّي �إبادة جماعية.
من  �لروهينغا  من  �ألــفــاً   740 نحو  فــّر   ،2017 �آب-�أغ�شط�س  ومنذ 
بورما �إىل بنغالد�س �ملجاورة هرباً من تاوز�ت �رتكبها بحّقهم �جلي�س 
 57 من  بدعم  غامبيا،  ووّجهت  م�شّلحة.  بوذية  وجمموعات  �لبورمي 
�لبورمية  �حلكومة  �إىل  �لإ�ــشــالمــي،  �لــتــعــاون  منظمة  يف  ع�شو�ً  دولــة 

جلنة حتقيق بورمية: ل اإبادة ارتكبت بحق الروهينغا بل جرائم حرب 

•• الفجر – خرية ال�شيباين
�إحياء      يف كــل عـــام خـــالل عــطــلــة 
ذكــــرى مــارتــن لــوثــر كــيــنــغ، يحاول 
جميع  من  �لأمريكيون  �ل�شيا�شيون 
�لتيار�ت و�لتاهات، ��شتعادة ر�شالة 
�أعظم �ملد�فعني عن �حلقوق �ملدنية 
و�آخرهم   .1968 عـــام  ُقــتــل  �لـــذي 
�لرئي�س  م�شت�شارة  كونو�ي،  كيليان 
دونالد تر�مب، �لتي قالت �أن مارتن 
عملية  �شيعار�س  كـــان  كــيــنــغ،  لــوثــر 

�لعزل �جلارية حاليا �شد �لرئي�س:
  »عــنــدمــا تــــرون لــو�ئــح �لتـــهـــام، ل 
�أعــتــقــد �أنــهــا جـــزء مــن روؤيــــة مارتن 
�لأمريكيني  جّر  يتم  �أن  كينغ،  لوثر 
يتم  لــن  عملية  �إىل  �لطريقة  بهذه 

••وا�شنطن-وكاالت

مقال  يف  وود،  غـــر�مي  �لــكــاتــب  ر�أى 
�أن �لإير�نيني  مبجلة “ذ� �أتالنتك”، 
ي�شعرون لأول مرة منذ عقود بالقلق 
مـــن قــــدرة مــــاليل طـــهـــر�ن، �لذين 
خــطــفــو� �لـــبـــالد مــنــذ عـــقـــود، على 
حمايتهم، خا�شًة بعد �أن قررت �إد�رة 
�ــشــنــو�ت مـــن �ل�شرب،  بــعــد  تـــر�مـــب، 
��ـــشـــتـــهـــد�ف قــــــادة كـــبـــار عـــلـــى غــــر�ر 
�شليماين قائد فيلق  قا�شم  �جلــرن�ل 
�لقد�س يف �حلر�س �لثوري �لإير�ين. 
�لأعلى  �ملــر�ــشــد  �أن  �لــكــاتــب  ويــقــول 
ـــي خـــامـــنـــئـــي وكـــبـــار  �لإيــــــــــــر�ين عـــل
�ملــ�ــشــوؤولــني �لإيــر�نــيــني عــمــدو� �إىل 
تــ�ــشــديــد �حلـــر��ـــشـــات �لأمـــنـــيـــة منذ 
�لنظري  �لعر�ق،  �شليماين يف  �غتيال 
�لع�شكري خلامنئي، خوفاً من هجوم 
�لقادة  �شد  �ملتحدة  �لــوليــات  ت�شنه 
�لإير�نيني حتى د�خل �إير�ن ذ�تها، �إذ 
مُيكن �غتيال خامنئي بغارة جوية، �أو 
�شيارة مفخخة �أو باأي و�شيلة �أخرى، 
ما دفع خامنئي للحد من �لتو��شل 

مع �لغرباء، و�لعامة يف �ل�شو�رع. 

�شقوط �لنظام �لإير�ين
�غتيال  �أن  �إىل  �لـــكـــاتـــب  ـــ�ـــشـــري  وُي
�لعاملية  �حلــرب  يطلق  مل  �شليماين 
�لو�جهة  �إىل  �أعــــاد  ولــكــنــه  �لــثــالــثــة، 
ق�شية �أخرى ماألوفة تتمثل يف مدى 
�لإير�نية  �حلكومة  �شقوط  �إمكانية 
�ل�شديدة  �ل�شغوط  ب�شبب  �ملتوترة 

�لتي تتعر�س لها. 
�لنظام  “لتغيري  �ملـــوؤيـــدون  ويتبنى 
�لنهج،  هــذ�  و��شنطن  يف  �لإير�ين” 
�إقـــنـــاع �لإيـــر�نـــيـــني باأن  ويـــحـــاولـــون 

من�شبه،  مــن  �لرئي�س  �إق�شاء  فيها 
بابتز�ز  ول  بف�شاد  ل  فيها  يّتهم  ول 
بجر�ئم  ول  خــطــرية  بــجــر�ئــم  ول 

ب�شيطة ».
��شتهرت  �لــتــي  كـــونـــو�ي،  كــيــلــيــان    
مل�شطلح  با�شتخد�مها   2017 عــام 
تورية  وهـــي  �لبديلة”،  “�حلقائق 
“�لأكاذيب”،  لــكــلــمــة  وتـــخـــفـــيـــف 
تر�مب،  �شد  �ملوجهة  �لتهم  تعترب 
وعرقلة  �ل�شلطة  ��شتخد�م  بــاإ�ــشــاءة 
�أهـــمـــيـــة،  ذ�ت  غــــري  �لـــكـــونـــغـــر�ـــس، 
وبالتايل ل ينبغي لها �ن تــوؤدي �إىل 

�إجر�ء �لإقالة.
  وت�شريحها هذ� كان جــزًء� من رد 
عما  �ل�شحفيني  �أحــــد  �ـــشـــوؤ�ل  عــلــى 
لالحتفاء  تــر�مــب  دونــالــد  �شيفعله 

�أن  بتاأكيد،  قــادمــة ل حمالة  �لــثــورة 
�نهيار نظام �ملاليل بات و�شيكاً. 

�شعباً  ليــز�ل  �لكاتب،  ح�شب  ولكن، 
�ملاليل  نظام  �نهيار  كــان  �إذ�  حتديد 
�لنظام  �أن  رغـــــم  ــــــك  وذل و�ـــشـــيـــكـــاً، 
�حتجاجات  �أكـــرب  يــو�جــه  �لإيـــــر�ين 
عـــامـــة مــنــذ �حلـــركـــة �خلـــ�ـــشـــر�ء يف 
2009 �لتي ق�شت عليها �حلكومة 
�لإيـــر�نـــيـــة بــالــقــوة �لــوحــ�ــشــيــة على 
�أن مني يف  غر�ر مذبحة �شاحة تيان 

�ل�شني. 
�لإيــــر�ين  �ل�شعب  غ�شب  وتــ�ــشــاعــد 
على �ملاليل ب�شبب ��شتمر�ر �لعقوبات 
�لقــتــ�ــشــاديــة، وخــفــ�ــس �لــدعــم، كما 
للنظام  �لــ�ــشــعــب  كـــر�هـــيـــة  تــــز�يــــدت 
�حلاكم بعد �عرت�فه مب�شوؤوليته عن 

�إ�شقاط �لطائرة �لأوكر�نية. 

�أن  و�أجابت  كينغ.  لوثر  بيوم مارتن 
لد�فو�س”،  ي�شتعد  “كان  �لرئي�س 
“يتفق مع �لعديد من  �أنه  و�أ�شافت 
�لأ�شياء �لتي د�فع عنها مارتن لوثر 

كينغ، خ�شو�شا �لوحدة و�مل�شاو�ة«.

وعد اجلدار
�ألقو�  �لذين  �أ�شالفه،  وعلى عك�س    
�ـــشـــاركـــو� يف  �أو  تـــذكـــاريـــة  خــطــابــات 
تر�مب  �كــتــفــى  تـــطـــوعـــّيـــة،  �أعــــمــــال 
لوثر  مارتن  ن�شب  بزيارة  بب�شاطة 

كينغ دون تعليق.
كيليان  قـــبـــل  مــــن  ��ــشــتــحــ�ــشــاره     
�أثـــــار عــا�ــشــفــة مـــن �لنقد  كـــونـــو�ي، 
�لجتماعي.  �لتو��شل  �شبكات  على 
�أنه  مغازين  نيويورك  مر��شل  وذّكــر 

ثي�قراطية �سم�لية
�ـــشـــور  �أن  �إىل  ــــــقــــــال  �مل ويــــلــــفــــت 
�لحــتــجــاجــات �لإيـــر�نـــيـــة تـــدل على 
�لإير�نيني  مــن  كــبــرية  حــ�ــشــود�ً  �أن 
ل تــخــ�ــشــى بــطــ�ــس �حلـــكـــومـــة، وهي 
�لكاتب  ولكن  للمخاطرة.   م�شتعدة 
�لنهيار  ــاألــة  مــ�ــش حــ�ــشــم  يف  يـــــرتدد 
هذه  ب�شبب  �ملــاليل  لنظام  �لو�شيك 
�إير�ن،  يف  �أنــه  خا�شًة  �لحتجاجات، 
كما هو �حلال يف �لعديد من �لبلد�ن 
�أر�ء �لنخبة دلياًل  �لأخرى، ل تكون 
�لـــــر�أي �لعام.   عــلــى �تـــاهـــات  قــويــاً 
وتذكر �لكاتب �أنه خالل زيارة لإير�ن 
�لعديد  قابل  عــامــاً،  ع�شر  �شتة  منذ 
مــن �لإيــر�نــيــني �لــذيــن كــان خوفهم 
تــطــويــر حكومة  يــتــمــثــل يف  �لأكـــــرب 
ل�شمان  نــــوويــــة  لأ�ـــشـــلـــحـــة  �ملــــــاليل 

بــعــد مـــرور �أربــــع �ــشــنــو�ت عــلــى وفاة 
بطل �حلقوق �ملدنية، متت حماكمة 
�لتمييز  بــتــهــمــة  وو�لــــــــده  تــــر�مــــب 
�لعقارية  �شركتهما  لأن  �لعن�شري 
مـــنـــعـــت �لأمــــريــــكــــيــــني �لـــ�ـــشـــود من 
��شتئجار �شقق يف �لعديد من �ملباين 

يف نيويورك.
�أن حاول  �ملــا�ــشــي،  �لــعــام    و�شبق يف 
��شتعادة  بين�س  مايك  �لرئي�س  نائب 
مذهلة.  بطريقة  كينغ  لوثر  مارتن 
فــقــد �أو�ــشــح �أنــــه، مــثــل كــيــنــغ، �لذي 
“وعود  على  �أمريكا  �أن حتافظ  �أر�د 
فاإن تر�مب يطلب  �لدميقر�طية”، 
بوعوده من  يفي  �أن  �لكونغر�س  من 
خـــالل �ملــو�فــقــة عــلــى مــيــز�نــيــة بناء 

جد�ر حدودي ...

�لإير�نيني  يعني وقوع  بقائها، وهذ� 
يف حكم ديني �شمويل طو�ل �لن�شف 
وكانت �حلالة  �أكــرث.  �أو  �ملقبل،  قرن 
كــئــيــبــة، وحتى  طـــهـــر�ن  �لـــعـــامـــة يف 
كثري  �عترب  �خل�شر�ء،  �لثورة  �أثناء 
حتقق  لن  �لثورة  �أن  �لإير�نيني  من 
�لنتائج �ملرجوة، و�أن حكومة �ملاليل 

�شتتجاوز �لحتجاجات. 
�أن  هـــوؤلء  “يعترب  �لكاتب  وي�شيف 
�ملاليل،  لنظام  �ملهم  �لوحيد  �لــعــدو 
يخ�شون  �لتي  �ملتحدة  �لــوليــات  هــو 
تدخلها، وياأملون ح�شوله يف �لوقت 
�لأمريكي  �لتدخل  �أن  ويرون  نف�شه، 
�لقا�شي،  �لــكــيــمــيــاوي  �لـــعـــالج  مــثــل 
و�لــفــر�ــشــة �لأخــــــرية لــتــقــلــيــ�ــس د�ء 
�لــ�ــشــرطــان �لـــــذي فــ�ــشــل �جلــ�ــشــد يف 

�حتو�ئه«. 

اغتيال �سليماين 
�ملاليل  نظام  �أن  �ملــقــال  كاتب  ويـــورد 
ليــز�ل قــادر�ً على ح�شد �لكثري من 
�ملوؤيدين، ول�شك �أن �غتيال �شليماين 
�أ�ــشــاب هـــوؤلء بــالنــزعــاج، ولكن من 
غري �لو��شح �إذ� كان منتقدو �لنظام 
حــزنــو� فــعــاًل عــلــى مــقــتــل �شليماين 
�لذي لعب �لدور �لرئي�شي يف تو�شيع 
�لـــنـــفـــوذ �لإيــــــــر�ين يف �خلــــــارج عرب 

�لعالقات مع �مليلي�شيات بالوكالة. 
لنظام  �لأخــرى  �لرموز  عك�س  وعلى 
مرتبطاً  �شليماين  يكن  مل  �ملـــاليل، 
د�خل  �ملحلي  �مل�شتوى  على  بالقمع 
كــان يقاتل يف معارك  و�إمنـــا  �إيــــر�ن، 
�ملعادية  �جلــمــاعــات  �ــشــد  �خلــــارج  يف 
لــبــالده كــكــل، ل �ــشــد نــظــام �ملاليل 

فح�شب. 
مل  �شليماين  �أن  �إىل  �لكاتب  ويلفت 
يكن �شخ�شية مثرية لالنق�شام د�خل 
�لعر�ق  كـــان �حلــــال يف  كــمــا  �إيــــــر�ن، 
و�ــشــوريــا، �أيــــن بــــرزت مــعــانــاة �أعــــد�د 
وح�شية  ب�شبب  �لــ�ــشــكــان  مــن  كــبــرية 
�لــوكــالء �لإيــر�نــيــني، لــذلــك، ي�شعر 
�لعديد من �لإير�نيني بالنزعاج من 
�غتيال �شليماين، رغم كرههم لنظام 

�ملاليل. 
مرور  بعد  �أنــه  �إىل  �لكاتب  ويخل�س 
ت�شفية  تر�مب  قــر�ر  على  �أ�شبوعني 
�أنهم  �إيــــر�ن  قـــادة  يـــدرك  �شليماين، 
�أمنهم  و�أن  لال�شتهد�ف،  معر�شون 
ولكن  م�شبوقة،  غــر  يقظة  يتطلب 
�أي�شاً ي�شعرون لأول مرة  �لإير�نيني 
ماليل  قــدرة  من  بالقلق  عقود  منذ 
طهر�ن،على حمايتهم �لآن، �إذ� كانت 
بعد  بهم  �شتكرتث  �ملتحدة  �لوليات 

ت�شفية زعمائهم.  

بعد مرور اأربع �شنوات على وفاة بطل احلقوق املدنية،
 متت حماكمـة ترامب ووالــده بتهمـة التمييز العن�شري

م�ست�سارة ترامب تب�سم:

مارتن لوثر كينغ كان �شيعار�س الإقالة...!
على عك�ش اأ�سالفه، اكتفى ترامب بزيارة ن�سب مارتن ل�ثر كينغ دون تعليق

كيليان كونو�ي ت�شتنجد مبارتن لوثر كينغ

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• جان دومينيك جولياين

مـــن �ملـــاألـــوف �أن نــتــحــ�ــّشــر عــلــى غــيــاب �أوروبــــــا يف 
جمـــريـــات �لأزمــــــات �لـــدولـــيـــة. وتـــوؤكـــد �لأحـــــد�ث 
�لأخرية يف �ل�شرق �لأو�شط هذ� �لرت�جع و�نح�شار 
�شوت �أوروبا وغيابه. و�شو�ء يف �لعر�ق �أو ليبيا �أو 
�أفغان�شتان، �لأوروبيون لي�شو� لعبني عامليني، كما 

يودهم �لبع�س.
 لو فكرنا منطق عبثي، ميكننا �ن نت�شاءل ب�شكل 
�أوروبــا �ن  م�شروع عما يريده هــوؤلء �ملعلقني من 
توّجه  نف�شها  �لــقــوى  �أعــظــم  �ن  حــّقــا  هــل  تفعله. 
�لدخول  �لأوروبـــيـــون  يــريــد  �لأ�ــشــيــاء؟ هــل  م�شار 
حّية؟  قوة  بعمليات  �أم  قــو�ت  باإر�شال  �شر�عات  يف 
�لتحريفية  ملو�جهة  ��شتعد�د  على  �شيكونون  هل 
�أو �لعدو�نية �لرتكية با�شتخد�م �لقو�ت  �لرو�شية 
�شرطي عامل ل  يكونو�  �أن  يريدون  �مل�شلحة؟ هل 
�إذ� كان  �عتبار لهم فيه؟ ل �شيء موؤكد، بقدر ما 

منا�شًبا �أو فعاًل!

�سيا�سة الأمر ال�اقع
غائبة عن  �أوروبــــا  �أن  �حلقيقة  تظل  ذلـــك،  ومــع   
�ل�شاحة �لدولية، وبالتايل، تو�جه خطر �ن ُتفر�س 
مبادئها.  �أو  مل�شاحلها  خمــالــفــة  مــو�قــف  عليها 

لنحاول، مبو�شوعية، قيا�س �لعيوب و�ملز�يا.
�أّل  بالن�شبة لأوروبــا يتمّثل يف   هناك خطر كبري 
تكون قــادرة على �لــرد على �شيا�شة �لأمــر �لو�قع، 
وخ�شومها  �لرئي�شي  حليفها  �لآن  ميار�شها  �لتي 
وتركيا  رو�شيا  �أن  ويبدو  �ملحتملون.  �أو  �ملــوؤكــدون 
ولكنها  حمــــدودة،  عــدو�نــيــة  �أعــمــال  يف  تتناف�شان 

�أ�شبحت ممكنة ب�شبب عدم �لهتمام �لأمريكي. 
وين�شي  �آخــر،  مكان  �ىل  ينظر  �لكبري  �ن حليفنا   
حتى وجودنا، ويقرر مزدريا ومتجاهال م�شاحلنا 
عندما ل يكون �شدها علًنا. �ل�شني ل تدخر جهد� 
�كت�شاح م�شاحات بحرية، رغم  بدورها من خالل 
�شرعية.  �نها غري  �لدولية  �لعدل  �عالن حمكمة 
�لوحدة  بنيت  بينما  يتفكك  �لــــدويل  �لــنــظــام  �ن 
�لأوروبية على �لقانون. وبد�أ تو�زن قوى جديد يف 
�لظهور، �أكرث �أولية و�أكرث وح�شية، وهذ� بالتاأكيد 
يتطلب مزيد� من “�لباأ�س” يف �لتعبري عن �شيا�شة 
�أوروبية �أكرث حزماً لكن يبدو �أن �لنتهازية تتفّوق 

على �ل�شرت�تيجيات طويلة �لأجل.
�أوروبـــا  يتحدد يف  يعد  �لــعــامل مل  �ن م�شتقبل      
لكنه حقيقة.  هــذ� حت�ّشر،  عــدة عقود.  فقط منذ 

ومع ذلك، يبقى للموقف �لأوروبي بع�س �ملز�يا.

مكانة خا�سة
   بالتاأكيد، حتتل �أوروبا مكانة خا�شة، وهي لي�شت 
�آخر،  تــتــقــّرر يف مــكــان  �أحــــد�ث  فقط جمــرد لعبة 
�نها  كما  و�شاربة،  فعالة  �لناعمة  قوتها  تز�ل  ول 

كرمية مالياً، ول تز�ل ر�شالتها وقيمها ومبادئها 
�أهمية.  �لعام  للر�أي  �أ�شبح  جّذ�بة يف كوكب حيث 
ومتوقعة  و��شحة  ومو�قفها  قــوة،  ��شتقر�رها  �ن 

ومتاأكدة.
�ل�شعوب، وخا�شة يف  بتقدير  �أوروبـــا حتظى  �إن     
�خلارج، وباعثة للياأ�س بالن�شبة لقادة �لدول �لتي 
تتكون منها، لأنهم ما ز�لو� يف كثري من �لأحيان 
يفكرون على �مل�شتوى �لوطني. �شحيح �أنها تبهر 
يف �خلارج �أكرث من �لد�خل، وهناك رغبة للعي�س 
فيها، و�لهجرة �ليها عن طيب خاطر. �إنها حتمي 
�ل�شخا�س، وتزرع �شكاًل من �لدميقر�طية حت�شد 
�أحد  منوذجها  مــن  يجعل  ت�شامًنا  وتنفذ  عليه، 
�لأمـــاكـــن �لــتــي يــطــيــب فــيــه �لــعــيــ�ــس عــلــى كوكب 
�لــدو�م من  �لأر�ــس، مهما يقول �ل�شاخطون على 

�لذين حتت�شنهم.
   ُبنيت �شد فكرة �لإمرب�طورية ذ�تها، تد �وروبا 
�شعوبة لتاأكيد ذ�تها يف عامل من قوى عظمى، �ل 
�لأعد�ء  �أقــل من  �ن هــذ� مينحها ميزة. لها عــدد 
من جميع �لبطال �لآخرين، وميكنها �لتعبري يف 
�شعفها  منها؛  �ل�شعب  حتى  �ملو�شوعات،  جميع 
يجعلها �أحيانا مرجًعا �إن مل تكن �شوتا م�شموعا. 
�أجل  من  موحدة  تد�فع  لكنها  وحــدهــا،  تكون  قد 
�لإير�نية،  �لــنــوويــة  لــالأزمــة  �شلمية  نهاية  و�ــشــع 
ليبيا،  يف  �شيا�شي  حــل  �إىل  �لــتــو�ــشــل  �أجــــل  ومـــن 
ومن �جل مفاو�شات تنفرد بتنظيمها بني رو�شيا 

و�أوكر�نيا، �إلخ.

عامل م�سامل قائم على القان�ن
   ما ينق�شها �أكرث، لي�س �لقوة �لع�شكرية �أو �لقوة 
�لقت�شادية �أو �ملهارة �لدبلوما�شية، و�إمنا قدرتها 
لتخاذ  �لرئي�شية  �لأعــ�ــشــاء  دولــهــا  توحيد  على 

قر�ر�ت قوية و�شجاعة ب�شرعة.
�لأوروبيني،  �للحظة، ل تهّم�س  �أزمــات هذه  �إن     
بل متنحهم و�شعا ومكانة متّكنهم من تهدئتها، �أو 
�أو  �أو مو�جهتها قانونيا  �مل�شاعدة يف حلها ب�شرعة 
معنوًيا و�خالقيا. �إذ� مت توحيد �لقوى �لأوروبية 
م�شامل  لعامل  روؤية  ت�شيد  فباإمكانها  �لرئي�شية، 
من  و�لــذي  �لقانون،  على  قائم  �لأطـــر�ف  متعدد 
دونــهــا لــن يــكــون لــه مد�فعني عــنــه، وبــالــتــايل، �ن 
�لو�شاع  ُيعتقد، يف  قــد  �أكــرث ممــا  ثقل  لها  يكون 

�حل�شا�شة. 
   �ن �لعقل يق�شي باأن ي�شعى �لأوروبيون �أوًل �ىل 
تثمني هــذه �لــورقــة �لــر�بــحــة، مــن خــالل �إظهار 
�لــدويل، قبل  �مل�شتوى  �أكــرث �حتــاًد� على  �أنف�شهم 
حمــاولــة ��ــشــتــعــادة مــكــانــة مل يــعــد �لــعــامل يهبها 
�إليهم. وبهذ� �لثمن، �شيتم �لدفاع عن م�شاحلهم 
على �أف�شل وجه، وتعزيز قناعاتهم ب�شكل �أف�شل... 

وبهذ� �لثمن �شي�شبحون �شروريني و��شا�شيني.
ترجمة خرية �ل�شيباين

اأوروبا والأزمات: نقاط القوة وال�شعف...!

* رئي�س موؤ�ش�شة روبرت �شومان

الربملان البوليفي يناق�س 
ا�شتقالة الرئي�س ال�شابق 

•• الباز-اأ ف ب:

�لبوليفي مبجل�شيه  يناق�س �لربملان 
مور�لي�س  �إيــفــو  ��ــشــتــقــالــة  �لــثــالثــاء 
�لـــتـــي قــدمــهــا �لــرئــيــ�ــس �لــ�ــشــابــق يف 
�لعا�شر من ت�شرين �لثاين-نوفمرب، 
�أعلن �لع�شو يف جمل�س �ل�شيوخ  كما 

عمر �أغيالر.
وقـــــال �لــ�ــشــنــاتــور لــلــ�ــشــحــافــيــني �إن 
رئــيــ�ــشــة جمــلــ�ــس �لــ�ــشــيــوخ �إيــفــا كوبا 
�لذي  �ل�شرت�كي  �حلــزب  يف  �لع�شو 
دعت  �ل�شابق،  �لرئي�س  �إلــيــه  ينتمي 
�أع�شاء جمل�شي �لنو�ب و�ل�شيوخ �إىل 
مور�لي�س  �إيفو  “��شتقالتي  مناق�شة 
من�شبي  من  لينري�  غار�شيا  و�ألفارو 
و�أو�شح  �لــرئــيــ�ــس«.  ونــائــب  �لرئي�س 
مور�لي�س  حـــزب  يف  �لــعــ�ــشــو  لــيــنــري� 
�ل�شرت�كية”  بــــاتــــاه  “�حلركة 
جمل�شي  يف  �أغــلــبــيــة  يــ�ــشــكــل  �لـــــذي 
“يفرت�س  �أنــــه  و�لــ�ــشــيــوخ،  �لـــنـــو�ب 
رف�س  �أو  بـــاإقـــر�ر  �لــربملــان  يــقــوم  �أن 
 170 �ملـــادة  وتن�س  �ل�ــشــتــقــالــتــني«. 
�نتهاء  على  �لبوليفي  �لد�شتور  من 
“با�شتقالة  �أو  بوفاته  �لرئي�س  مهام 
يقدمها �إىل �لربملان«. وكان مور�لي�س 
قدم  �لأرجــنــتــني،  يف  حاليا  �لــالجــئ 
بعد  �جلي�س  �شغط  حتــت  ��شتقالته 
فوزه من �لدورة �لأوىل لالنتخابات 
�لرئا�شية �لتي جرت يف 20 ت�شرين 
�لدول  و�أكدت منظمة  �لأول-�أكتوبر 
خمالفات.  �شهدت  �أنــهــا  �لأمــريكــيــة 
وتــنــتــهــي وليــــة �لــرئــيــ�ــس ر�ــشــمــيــا يف 
وتولت  �لــثــاين-يــنــايــر.  كــانــون   22
�لرئي�شة �لنتقالية �ملحافظة جانني 
�أنييز �ملن�شب يف 12 ت�شرين �لثاين-
�لثاين  �لـــنـــائـــب  بــ�ــشــفــتــهــا  نــوفــمــرب 
لرئي�شة جمل�س �ل�شيوخ بعد ��شتقالة 
�لـــذيـــن ين�س  �لأرفـــــــع  �ملـــ�ـــشـــوؤولـــني 
�لد�شتور على توليهم هذه �ملهمة من 

منا�شبهم.

ح�س�د الإيرانيني ل تخ�سى بط�ش احلك�مة 

ما حجم ال�شغط على اإيران منذ اغتيال �شليماين؟

م�شروع قانون يف بريطانيا لت�شديد العقوبات على اجلرائم الإرهابية 
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عربي ودويل

�لثالثاء  �أم�س  لودريان   �لفرن�شي جان-�إيف  وزير �خلارجية  و�شل 
ثنائية  مــلــفــات  ملناق�شة  خم�ش�شة  قــ�ــشــرية  زيــــارة  يف  �جلــز�ئــر  �إىل 
�أكدت  ما  �لإفريقي،وفق  �ل�شاحل  ودول  ليبيا  �أزمــة  �أولها  و�إقليمية، 

م�شدر ر�شمي جز�ئري.
بوقادوم،  �شربي  �جلز�ئري  نظريه  لودريان  يلتقي  �أن  �ملقرر  ومن 
�جلمهورية  ورئي�س  دجـــر�د  �لعزيز  عبد  �جلــديــد  �لــــوزر�ء  ورئي�س 

�جلز�ئري �جلديد عبد �ملجيد تبون.
ولودريان هو �أول وزير فرن�شي يزور �جلز�ئر منذ زيارة وزيرة �لعدل 
�لفرن�شية نيكول بيلبوييه �أو�خر كانون �لثاين-يناير 2019 لهذ� 
�لبلد، �لذي ي�شهد منذ نحو عام حر�كاً �حتجاجياً مناه�شاً لل�شلطة. 
رئا�شية  �نتخابات  بعد  �جلز�ئر  يف  مــوؤخــر�ً  جديدة  حكومة  و�شكلت 
�حلر�ك  من  بالرف�س  قوبلت  لكنها  �لأول-دي�شمرب،  كانون   12 يف 
قمة  مــن  يومني  بعد  �لفرن�شي  �لــوزيــر  زيـــارة  وتــاأتــي  �لحتجاجي. 
برلني حول �إحالل �ل�شالم يف ليبيا �لتي �شاركت فيها �أبرز �لأطر�ف 
�إر�شال  حظر  �حــرت�م  على  و�تفقت  �لليبي  بالنز�ع  �ملعنية  �لدولية 

�لأ�شلحة �إىل ليبيا وعدم �لتدخل ب�شوؤونها �لد�خلية.
�لثنني  برلني،  موؤمتر  �شارك يف  �لــذي  �جلز�ئري  �لرئي�س  و�أعــرب 
عن ��شتعد�د بالده لحت�شان “حو�ر” بني �لأطر�ف �لليبية، بهدف 

“�إبعاد �شبح �حلرب عن كل �ملنطقة«.

�إن  �لع�شار  �لــلــو�ء حممد  �مل�شري  لالإنتاج �حلربي  �لــدولــة  وزيــر  قــال 
و�أو�شح  �لعربي.  �لأمــن  �شيانة  يف  وحمورياً  رئي�شياً  دور�ً  تلعب  م�شر 
�ل�شادر  “�لأنباء” �لكويتية يف عددها  �لع�شار يف مقابلة مع �شحيفة 
�لأمن  �شيانة  يف  رئي�شياً وحمورياً  دور�ً  تلعب  “م�شر  �لثالثاء:  �أم�س 
�شد  عد�ئية  �أعــمــال  �أو  �شر�عات  يف  �لــدخــول  �إىل  نهدف  ول  �لعربي، 
“�لأمن  و�أ�ــشــاف  قــوة حتميه«.  د�ئماً من  له  �ل�شالم لبــد  �أحــد، ولكن 
تطوير�ً  �شت�شهد  �ملقبلة  و�لــفــرتة  يتجز�أ،  ل  و�حــد  و�لكويتي  �مل�شري 
“وز�رة  �أن  على  و�شدد  �لبلدين«.  بني  �لدفاعية  �ل�شناعات  يف  كبري�ً 
�لنتـــاج �حلربي ت�شع كل �إمكانياتهـا يف �ل�شناعات �لدفاعيــــة �مل�شريـــة 
دون حدود  �ل�شقيقة،  �لكويت  دولة  �لعــــرب، خا�شـــة  �إخو�ننـــــا  ل�شالــــح 
 �أو �شقف للتعاون«. وعن �لتحديات �لكربى �لتي تو�جه �ملنطقة، قــال: 
�لقريبة  �لفرتة  خــالل  حتل  لن  �لتحديات  هــذه  نظري،  وجهة  “من 
ولكنها �شتت�شاعد وتزد�د معها حالة عدم �ل�شتقر�ر و�شيوؤثر ذلك على 

م�شاحلنا و�أ�شقائنا �لعرب، ولبد �أن نتكاتف جميعاً ملو�جهتها«.
و�شدد على �أن �أمن ليبيا يوؤثر ب�شكل مبا�شر وقاطع على م�شر “ونتخذ 
قال  �لنه�شة  �شد  ملف  وعــن  �لقومي«.  �أمننا  حلماية  �لإجــــر�ء�ت  كل 
�لع�شار، �إن “�لرئي�س �ل�شي�شي يويل بنف�شه مللف �ل�شد �أولوية ق�شوى 
بــاإذن �هلل مبا يحفظ حقوق م�شر  و�لأمــور ت�شري ب�شكل جيد و�شتحل 

�لتاريخية يف نهر �لنيل«.

�ملك�شيك من حيث  2019 كان �لأ�شو�أ يف  �أن عام  �أظهرت بيانات ر�شمية 
عدد جر�ئم �لقتل حيث �شجل عدد �شحايا هذه �جلر�ئم رقما قيا�شيا بلغ 
34582 �شحية، مما ي�شلط �ل�شوء على �لتحدي �لذي يو�جه �لرئي�س 
�أندري�س مانويل لوبيز �أوبر�دور يف حربه على ع�شابات �ملخدر�ت. وتوىل 
لوبيز �أوبر�دور �لرئا�شة يف دي�شمرب- كانون �لأول من عام 2018 متعهد� 
باإ�شاعة �ل�شالم يف �لبالد من خالل نهج �أمني �أقل ت�شادمية، غري �أن �أعمال 
باملئة   2.5 �لقتل  جر�ئم  �شحايا  عدد  ز�د  حيث  �لرتفاع  و��شلت  �لعنف 
�لأمن  وز�رة  ن�شرتها  بيانات  وفق  وذلــك   2018 مع  مقارنة   2019 يف 
�أم�س  �لأول �لثنني. وت�شتعني �ملك�شيك باجلي�س يف �حلرب على ع�شابات 
�ملخدر�ت منذ عام 2006، لكن وبرغم �عتقال �أو قتل مهربني كبار، مل 
زيادة  �إىل  و�أدت  بــل  بــاملــخــدر�ت  �ملرتبط  �لعنف  خف�س  يف  �حلملة  تنجح 
عدد �لقتلى مع ت�شارع �لع�شابات فيما بينها. و�شعيا للت�شدي للم�شكلة، 
قدم م�شوؤولون مك�شيكيون �لأ�شبوع �ملا�شي �قرت�حا �إىل جمل�س �ل�شيوخ 
لإ�شالح نظام �لعد�لة �جلنائية وهو ما ميهد �لطريق �أمام �ملجل�س لتبني 
�خلطة �ل�شهر �لقادم فيما قد ي�شهل �لتعاون �لأمني مع �لوليات �ملتحدة 
�جلنائية  �لعد�لة  نظام  لإ�شالح  م�شودة  وتظهر  للجرمية.  �لت�شدي  يف 
�خلا�شة  �لت�شالت  با�شتخد�م  ت�شمح  �خلطة  �أن  رويــرتز  عليها  �طلعت 
يف  �لــتــاأخــري  لتجنب  �لقانونية  �لــتــحــديــات  مــن  كــذلــك  وتقل�س  كــدلــيــل، 

عمليات ت�شليم �مل�شتبه بهم �إىل �لوليات �ملتحدة.

عوا�شم

اجلزائر

القاهرة

مك�سيكو �سيتي

النا�شطة جريتا تونربي تدعو زعماء 
العامل لال�شتماع اإىل �شوت ال�شباب

دافو�ص -اأ ف ب:

جيال  �ألهمت  �لتي  تــونــربي،  جريتا  �ل�شابة  �ل�شويدية  �لنا�شطة  حثت 
جديد� من �لنا�شطني حل�شــــور �ملنتــــدى �لقت�شادي �لعاملــــي يف د�فو�س 
�شوت  �إىل  �ل�شتماع  على  �لثالثاء  �أمــ�ــس  �لعالـــــم  زعــمــاء  �لعــــام،  هــذ� 

�ل�شباب.
 وقالت “ل�شت بال�شخ�س �لذي ميكن �أن ي�شكو من عدم �ل�شتماع �إليه”، 
“�شق  مثرية �ل�شحكات من جانب م�شتمعيها يف جل�شة نقا�شية بعنو�ن 
�ملنتدى  مــن  �لأول  �لــيــوم  يف  م�شرتك”  م�شتقبل  نحو  م�شتد�م  طريق 

�ل�شنوي. 
و�أ�شافت تونربي “علم و�شوت �ل�شباب لي�س حمور �لنقا�س، لكن ينبغي 

�أن يكون كذلك«. 
و�شافر �لعديد من �لن�شطاء �ل�شبان �إىل منتجع د�فو�س �ل�شوي�شري هذ� 
�لعام �شري� على خطى تونربي. ومن بني “�أبطال �ملناخ” �لذين يحتفي 
بهم �ملنتدى، �لباحث �لأيرلندي �ل�شاب فيون فريير� �لذي �بتكر حال 

ملنع و�شول قطع �لبال�شتيك �ل�شغرية �إىل �ملحيطات.
 ومن بينهم �أي�شا �لنا�شطة �جلنوب �أفريقية �أياكا ميليثافا )17 عاما( 
�أن  �ملياه منذ  �لنا�شطة يف جمال �حلفاظ على  ببلتييه  �أوتــام  و�لكندية 
كان عمرها ثماين �شنو�ت. وقالت تونربي “�لأمر يتعلق بنا وبالأجيال 
و�أ�شافت “ينبغي �أن ُندخل �لعلم  �لقادمة ومبن تاأثرو� يف وقتنا هذ�”. 

يف �لنقا�س«.

حمام� الرئي�ش الأمريكي يطالب�ن بتربئة �سريعة 

حماكمة ترامب التاريخية تدخل مرحلة جديدة لكنه �شيخرج منها ب�شالم

باري�س: عمليات ع�شكرية مرتقبة يف املثلث احلدودي بني مايل والنيجر وبوركينا فا�شو 
•• باماكو-اأ ف ب:

�أم�س  بــاريل  فلور�ن�س  �لفرن�شية  �لدفاع  وزيــرة  �أعلنت 
�لأول �لثنني خالل زيارة �إىل باماكو �أّن مثلث �حلدود 
بني مايل وبوركينا فا�شو و�لنيجر �شي�شهد قريباً عمليات 
�لتي  �ملنطقة  هذه  يف  �ملتطرفني  �شّد  جديدة  ع�شكرية 
ملكافحة  جهودهم  تركيز  وحلفاوؤها  فرن�شا  فيها  تعتزم 

متّرد �ملتطرفني.
�لرئي�س  ��شتقبلها  �أن  بعد  لل�شحافيني  بــاريل  وقــالــت 
بــكــر كيتا مــع نــظــر�ئــهــا �ل�شويدي  �أبـــو  �ملـــايل �بــر�هــيــم 
جديدة  عمليات  “�شتحدث  و�لــربتــغــايل  و�ل�ــشــتــوين 
�ل�شديد  �حلـــدودي  �ملثلث  هــذ�  يف  �ملقبلة  �لأ�ــشــابــيــع  يف 

�خل�شو�شية«.
ومل تقّدم �لوزيرة �لفرن�شية مزيد�ً من �لتفا�شيل عن 

�لعمليات �لع�شكرية �ملرتقبة.
ت�شـــــــاد.  مـــن  �آتيـــــــــة  مالــــي  �إىل  بارلـــي  وو�شلـــــت 
�نتحـاري  تفجيـــــر  مع  ت�شـــــاد  �إىل  زيارتهـــــا  وتـز�منت 
�لإرهابيــة  حـــــر�م  بوكــــو  جماعـــــــة  ب�شمـــــات  يحمل 
و�أ�شفر عن مقتـــــــل ت�شـــعة مدنيـــني يف منطقـــة بحرية 

ت�شاد.
برفقة  �لــ�ــشــاحــل  منطقة  �لــفــرنــ�ــشــيــة  �لـــوزيـــرة  وز�رت 
ن�شرت  و�ل�شويدي و�لربتغايل وقد  �لإ�شتوين  نظر�ئها 

�أن  �ملحاكمة  يف  �لدعــاء  �ملكلفون  �لدميوقر�طيون  ويــرى 
تــر�مــب يــقــول مــن خــالل خطه �لــدفــاعــي �إنـــه “ل ميكن 

ملجل�س �ل�شيوخ عزله حتى لو �أُثبتت �لتهم بحقه«.
�لذي  �شيف  �آدم  �لدميوقر�طي  �لنائب  يعتزم  �ملقابل،  يف 
ثالث  �رتكب  �لرئي�س  �أن  �إثبات  �لعام،  �ملدعي  دور  يتوىل 
تر�مب  �أن  مــوؤكــد�  عــزلــه،  ت�شتوجب  للد�شتور  خمالفات 
للخطر  �لقومي  �أمننا  وعّر�س  �أجنبيا،  تدخال  “�لتم�س 

و�شعى للغ�س يف �لنتخابات �ملقبلة«.
و�أكد �لثنني “هذ� �أ�شو�أ كابو�س لآباء �لد�شتور«.

�لغالبية  لكن تبدو تربئة تر�مب �شبه موؤكدة على �شوء 
�جلمهورية �ملوحدة يف دعمها له يف جمل�س �ل�شيوخ، فيما 

يبقى �ل�شوؤ�ل مطروحا حول مدة �ملد�ولت.
وقبل �شاعات من بدء �ملحاكمة، ل يز�ل �لغمو�س خميما 
على �شري �ملحاكمة �لتي تبد�أ بعمليات ت�شويت حول �لآلية 

�لتي �شيتم �تباعها.
�لغالبية  زعــيــم  �أن  �لــرئــيــ�ــس  مع�شكر  يف  �أعــ�ــشــاء  و�أفـــــاد 
يريد  مــاكــونــيــل  ميت�س  �لــ�ــشــيــوخ  جمل�س  يف  �جلــمــهــوريــة 
فر�س مد�ولت م�شّرعة، ت�شميما منه على تاأمني تربئة 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�مل�شاءلة  تهم  تــر�مــب  دونــالــد  �لأمــريــكــي  �لرئي�س  رف�س 
عليه  ي�شيطر  �لـــذي  �لــنــو�ب  �ــشــده جمل�س  رفــعــهــا  �لــتــي 
�لدميقر�طيون ودعا جمل�س �ل�شيوخ لرف�شها على �لفور 
وذلك يف مذكرة متثل دعوى ق�شائية �شد م�شاعي عزله.

وت�شعى “مذكرة �ملحاكمة” �ملوؤلفة من 116 �شفحة �إىل 
�إبطال �لتهامني �شد �لرئي�س �ملنتمي للحزب �جلمهوري 
�إ�شاءة ��شتخد�م �شلطاته وعرقلة عمل �لكوجنر�س،  وهما 
بـــدء حماكمته  قــبــل  لـــرت�مـــب  �ــشــامــل  دفــــاع  �أول  ومتــثــل 
�أم�س  �جلمهوريون  عليه  يهيمن  �لــذي  �ل�شيوخ  مبجل�س 

�لثالثاء.
مادتي  رفــ�ــس  �ل�شيوخ  ملجل�س  “ينبغي  �ملــذكــرة  يف  وجـــاء 

�مل�شاءلة وتربئة �لرئي�س على �لفور«.
�لأغلبية  زعيم  مكونيل  ميت�س  قدم  منف�شل،  نحو  وعلى 
�جلمهورية مبجل�س �ل�شيوخ قو�عد قد توؤدي �إىل حماكمة 
�شريعة لرت�مب ل ت�شمل �شمانات ب�شماع �أقو�ل �شهود �أو 

عر�س �أدلة جديدة.
�لـــذي قد  لــلــقــر�ر،  وفــقــا  �إنـــه  بالكوجنر�س  وقـــال م�شاعد 
يطرح للت�شويت �لثالثاء، فقد يتحرك حمامو تر�مب يف 
�ل�شيوخ لرف�س  �أع�شاء جمل�س  �لإجــر�ء�ت مبكر� بدعوة 

كل �لتهم وذلك يف �إجر�ء من �ملرجح ف�شله.
�أمريكيا  رئي�شا   45 �لر�بع فقط من بني  وهــو  وتــر�مــب، 
�شلطاته  ��شتخد�م  باإ�شاءة  متهم  �لــعــزل،  �حتمال  يو�جه 
�لدميقر�طي  مناف�شه  مع  بالتحقيق  �أوكر�نيا  مبطالبة 

جو بايدن وعرقلة حتقيق �لكوجنر�س.
وبا�شر جمل�س �ل�شيوخ �لأمريكي �أم�س �لثالثاء حماكمة 
تاريخية لدونالد تر�مب يتو�جه فيه مع�شكر�ن كل منهما 
�ملطالبة  �لدميوقر�طية  �ملعار�شة  موقفه:  يف  مت�شلب 
�مل�شممة على  �جلــمــهــوريــة  و�لــغــالــبــيــة  �لــرئــيــ�ــس  بــاإقــالــة 

تربئته وباأ�شرع ما �أمكن.
�لأوكر�نية  �لف�شيحة  �نك�شاف  على  �أ�شهر  �أربــعــة  وبــعــد 
للرئي�س  �لأوىل  �لولية  نهاية  على  بظاللها  تلقي  �لتي 
�أ�ــشــهــر مــن �نتخابات  �أقـــل مــن ع�شرة  �جلــمــهــوري، وقــبــل 
�أع�شاء  يجتمع  ثــانــيــة،  بــوليــة  للفوز  يخو�شها  رئا�شية 
13،00 )18،00 ت غ(  جمل�س �ل�شيوخ �ملئة يف �ل�شاعة 

برئا�شة رئي�س �ملحكمة �لعليا جون روبرت�س.
�أق�شمو�  �لــذيــن  �ل�شيوخ  جمل�س  �أعــ�ــشــاء  مهمة  وتق�شي 
ليكونو�  �خلمي�س  ر�شميا  �ملحاكمة  �فتتاح  لــدى  �ليمني 

حملفني فيها، بتحديد ما �إذ� كان تر�مب �أقدم فعال على 
يف  يــرد  كما  �لكونغر�س  عمل  وعرقلة  �ل�شلطة  ��شتغالل 
�لبيان �لتهامي �لذي �شوت عليه جمل�س �لنو�ب يف كانون 

�لأول-دي�شمرب وقرر على �أ�شا�شه عزل �لرئي�س.
ثالث  �إنها  �إذ  �ملتحدة  �لوليات  تاريخية يف  وهــذه حمطة 
�لكونغر�س  يــقــوم فيها  �لــبــلــد  هـــذ�  تــاريــخ  فــقــط يف  مـــرة 
�أنــدرو جون�شون  �آلية عزل، بعد  مبحاكمة �لرئي�س �شمن 

عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.
و�شيغيب تر�مب عن جل�شات جمل�س �ل�شيوخ حيث �شيمثله 
على  ي�شارك  حيث  د�فــو�ــس  يف  و�شيكون  حماميه،  فــريــق 
يلقي  حيث  �لعاملي  �لقت�شادي  �ملنتدى  يف  يومني  مــدى 
كلمة �أمام نخب �ل�شيا�شة و�لقت�شاد قبل بدء �ملد�ولت يف 

جمل�س �ل�شيوخ.
�أجر�ه  هاتفي  �تــ�ــشــال  �لآلــيــة  خلف  �لف�شيحة  قلب  ويف 
زيلين�شكي  فــولــودميــري  �لأوكـــــر�ين  �لرئي�س  مــع  تــر�مــب 
يف متــوز/يــولــيــو وطــلــب مــنــه خــاللــه فــتــح حتــقــيــق بحق 
يف  يو�جهه  قد  �لــذي  �لدميوقر�طي  خ�شمه  بــايــدن،  جو 

�لنتخابات �لرئا�شية يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب.
و�أجــــرى �جلــمــهــوريــون �لــذيــن يــ�ــشــيــطــرون عــلــى جمل�س 
بابتز�ز  تــر�مــب  �أ�ــشــا�ــشــه  على  و�تــهــمــو�  �لتحقيق  �لــنــو�ب 
كييف من خالل وقفه م�شاعدة ع�شكرية حيوية لأوكر�نيا 

و��شرت�ط فتح �لتحقيق بحق بايدن ملنحها.
�شلمت  �شفحات   110 من  مذكرة  يف  تر�مب  حمامو  رد 
فعل  �ي  يــرتــكــب  مل  “�لرئي�س  �أن  للكونغر�س  �لثــنــني 

�شيء«.
وهـــذ� هــو خــط �لــدفــاع �لـــذي يتم�شك بــه رجــل �لأعمال 
�ل�شابق �لبالغ من �لعمر 73 عاما، وهو يندد منذ �أ�شهر 
بـ”حرب �شعو�ء” ُت�شن عليه، موؤكد� �أن �ت�شاله بزيلين�شكي 

كان “عظيما«.
“�نحر�فا  ت�شكل  مزورة”  “�آلية  على  حمــامــوه  وحــمــل 
�لتي  �لتــهــامــات  �أن  معتربين  �لد�شتور”،  عــن  خــطــري� 
ل  ح�شر�  �لدميوقر�طيني  باأ�شو�ت  �لرئي�س  بحق  �أقــرت 
يرتتب عنها عزله لأنها “ل تت�شمن �أي جرمية �أو �نتهاك 

للقانون«.
�إىل  �لــذي �شم  �لأبي�س  �لبيت  �لقانوين يف  �لفريق  ودعــا 
�لعام  �ملدعي  �لق�شائي مثل  �ل�شلك  بع�س جنوم  �شفوفه 
�إثر  كلينتون  بني  لعزل  �شعى  �لــذي  �شتار  كينيث  �ل�شابق 
�لفورية”  “�لتربئة  �إىل  لــويــنــ�ــشــكــي،  مــونــيــكــا  ف�شيحة 
للرئي�س �لأمريكي �خلام�س و�لأربعني يف جمل�س �ل�شيوخ. 

�ملــّتــحــدة يف  �لأمم  بعثة  قــيــادة  حــالــًيــا  �ل�شويد  وتــتــوىل 
مايل.

)ت�شاد  �خلم�س  �ل�شاحل  دول  مع  �ّتفقت  فرن�شا  وكانت 

“�لتن�شيق  لهذ�  �ــشــورة  تويرت  موقع  يف  ح�شابها  على 
�ملتحدة  �لأمم  مقّر  يف  �لثالثة  نظر�ئها  مع  �جلديد” 

يف باماكو.

�شريعة للرئي�س يف مهلة �أ�شبوعني �إذ� �أمكن �لأمر.
وعر�س ماكونيل يف هذ� �ل�شياق م�شاء �لثنني تخ�شي�س 
�ملهلة  تليها  �لتهام،  �شاعة لعر�س حجج   12 يومني من 
ذ�تــهــا لــعــر�ــس حــجــج �لـــدفـــاع، ثــم 16 �ــشــاعــة خم�ش�شة 

لأ�شئلة �أع�شاء جمل�س �ل�شيوخ.
غري �أن �ملعار�شة �لدميوقر�طية يف �ملجل�س �عتربت هذه 
بـ”عار  �شومر  ت�شاك  زعيمها  ونـــدد  جــد�  ق�شرية  �ملهلة 

وطني«.
وبعد هذه �ملرحلة �لأوىل، يطرح ميت�س ماكونيل م�شاألة 

��شتدعاء �شهود يف عملية ت�شويت.
�أربعة  �إفـــاد�ت  �إىل  بال�شتماع  �لدميوقر�طيون  ويطالب 
كبري  بينهم  �لأوكــر�نــيــة،  �لق�شية  يف  �أ�شا�شيني  �أطـــر�ف 
�لأمن  وم�شت�شار  �لأبي�س ميك مولفيني  �لبيت  موظفي 

�لقومي �ل�شابق جون بولتون.
ت�شويت  عمليـــة  يف  �لفـــــوز  ذلــك  �أجـــل  مــن  عليهم  لكن 
تو�زن  يــبــدو �شعبا يف ظــل  مــا  �لــ�ــشــهــود،  مــن  بكل  خا�شة 
مقعد�   53 �جلمهوريون  ي�شغل  حيث  �ملجل�س  يف  �لقوى 

من �أ�شل مئة.

خالل  ومــوريــتــانــيــا(  ومـــايل  فا�شو  وبــوركــيــنــا  و�لنيجر 
قّمة ��شت�شافها �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون يف 
منت�شف �جلاري على تعزيز �لتعاون �لع�شكري ملكافحة 

�لتمّرد �لذي يهّدد �ملنطقة.
ومّت �لتفاق خالل �لقمة على ت�شكيل قوة جديدة حتت 
ت�شّم قو�ت خا�شة من نحو ع�شر دول  “تاكوبا”،  ��شم 
�أوروبـــيـــة لتعّقب �لإرهــابــيــني عــنــد �حلــــدود بــني مايل 

و�لنيجر وبوركينا فا�شو.
�لتي  �لــــدول  حـــول  تفا�شيل  �أي  حينه  يف  ُتك�شف  ومل 
�شت�شارك يف هذه �لقوة، لكّن �لروؤ�شاء قالو� �إن “تاكوبا” 
يف  د�ع�س  تنظيم  مقاتلي  تعّقب  على  جهودها  �شرتّكز 

�ل�شحر�ء �لكربى.
برخان  قــوة  يف  �أ�ــشــاًل  ت�شارك  �لــتــي  �إ�شتونيا  وتــعــّهــدت 
�لفرن�شية ب�شرّية من 50 رجاًل بامل�شاركة يف قوة تاكوبا 

ب�شرية �أخرى من 40 ع�شكرياً.
يف  ثقتها  عــن  �لفرن�شية  �لــوزيــرة  �أعــربــت  بــامــاكــو  ويف 
كما �أّكدت على  م�شاركة دول �أوروبية يف قوة “تاكوبا”، 
ثبات �مل�شاركة �لع�شكرية �لفرن�شية يف منطقة �ل�شاحل.

“�لر�شالة و��شحة متاماً: نريد مو��شلة  وقالت باريل 
�لكفاح �شّد �لإرهاب لأّن ما يحدث يف �ل�شاحل، و�نعد�م 
�لأمن �ل�شائد يف �ل�شاحل �ليوم، هو �أي�شاً �نعد�م لالأمن 

بالن�شبة لنا جميعاً نحن �لأوروبيني«.

بعد �سغ�ط اأمريكية 

كوريا اجلنوبية تر�شل مدمرة وجنود اإىل م�شيق هرمز 
•• �شيول-اأ ف ب:

�شرت�شل  �شيول  �أن  �جلنوبية  �لكورية  �لــدفــاع  وز�رة  �أعلنت 
مدمرة من �شالح بحريتها و003 جندي �إىل م�شيق هرمز، 
�لتوتر بني  �إطــار  �ملتحدة يف  �لوليات  مار�شتها  بعد �شغوط 

طهر�ن وو��شنطن.
“تو�ّشع  �أن  قـــررت  �ــشــيــول  �إن  بــيــان  يف  �لــدفــاع  وز�رة  وقــالــت 
�لقر�شنة  ملكافحة  �لع�شكرية  قوتها  �نت�شار  موقتا” منطقة 
قبالة �شو�حل �ل�شومال، لت�شمل �خلليج وخليج عمان �للذين 

يربط بينهما م�شيق هرمز.

و�أكدت �شيول �أن مهمتها لن تكون جزء� من �ملهمة �لبحرية 
�لأمريكية، على �لرغم من �إنه �شيتم �إيفاد �شابطي �رتباط 
و�تهمت  �ملعلومات«.  “لتقا�شم  �لأمريكية  �لقيادة  مقار  �إىل 
يف  �شحن  �شفن  على  هجمات  �شل�شلة  ور�ء  بــالــوقــوف  �إيـــر�ن 
م�شيق هرمز �ملعرب �ل�شرت�تيجي لتجارة �لنفط يف �لعامل. 
وو�جهت �شيول مع�شلة بعد �لطلب �لأمريكي �إذ �إنها �أقامت 
�لقرن  �شتينات  �أو�ئـــل  منذ  طهر�ن  مع  دبلوما�شية  عالقات 
�ملا�شي، وكانت �إير�ن حتى �لعام �ملا�شي �أحد �مل�شادر �لرئي�شية 

ملو�درها �لنفطية.
�لعالقات  لكن  وو��شنطن.  �شيول  بني  �أمني  حتالف  ويربط 

�إد�رة �لرئي�س �لأمريكي  بينهما �شهدت توتر� بعدما طالبت 
دونالد تر�مب كوريا �جلنوبية بدفع مليار�ت �لدولر�ت لقاء 
�أمريكي متمركزين يف  �ألفا و500 جندي   28 كلفة وجــود 
�شالحا  متتلك  �لتي  �ل�شمالية  جارتها  من  حلمايتها  �لبالد 

نوويا.
�لأ�شبوع  هاري�س  هـــاري  �شيول  يف  �لأمــريكــي  �ل�شفري  ودعـــا 
تقودها  �لتي  �لبحرية  �ملهمة  �إىل  لالن�شمام  �شيول  �ملا�شي 
�لتي  �لـــدول  �أكــرث  بــني  كــوريــا �جلنوبية  �إن  قــائــاًل  و��شنطن 
“حت�شل على �شبعني باملئة  �أنها  �إىل  حتتاج لالن�شمام نظر�ً 

من �إمد�د�تها �لنفطية من �ل�شرق �لأو�شط«.

جمموعات معار�شة تدعو اإىل انتخابات حرة يف كوبا 
•• هافانا-اأ ف ب:

دعت جمموعات كوبية من�شقة  �أم�س �لأول �لثنني �ل�شكان �إىل �شل�شلة من �مل�شاور�ت �لعلنية �عتبار� 
من 27 كانون �لثاين-يناير، حول تعديل جديد للد�شتور ي�شمل �إدر�ج “�نتخابات حرة” فيه. و�أعلنت 
هذه �ملجموعات يف بيان ت�شلمت وكالة فر�ن�س بر�س ن�شخة منه “�شنطلق يف 27 كانون �لثاين-يناير 
ع�شية ذكرى ولدة )�لبطل �لقومي( خو�شيه مارتي )1853-1895( ويف وقت و�حد 48 لقاء يف 
جمال�س ملبـــــادرة د�شــــــتورية يف جميع �أنحاء �لبـالد، من �أجــــل �لتحاور و�إجر�ء �ملناق�شات بني �ملو�طنني«. 
وجاء هذ� �لإعالن بعد يومني على �نتخاب حكام وم�شاعدي حكام �ملناطق من قبل �أع�شاء �ملجال�س 
�لذي مل يكن معروفا قبل  دياز-كانيل. ودياز-كانيل  �لرئي�س ميغيل  �قــرت�ح من  بناء على  �لبلدية، 
توليه �لرئا�شة، �نتخب هو نف�شه من قبل �لنو�ب �لذين �ختارهم �حلزب �ل�شيوعي، �حلزب �لوحيد يف 
�لبالد. وقال �لبيان باأ�شف “لحظنا خالل �لت�شويت )لنتخاب( �حلكام ونو�ب �حلكام يف 18 كانون 
�جلديد”  �لنتخابي  للقانون  دميوقر�طي  “تر�جع  �أنــه  معترب�  يهم”،  ل  �ل�شعب  �أن  �لثاين-يناير، 

�لذي �أقر يف �إطار �لتعديل �لد�شتوري �لذي جرى يف 2019.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شالون لومينو�س بيوتي 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب لل�شيد�ت رخ�شة رقم:2443804 

تعديل ��شم تاري من/�شالون لومينو�س بيوتي لل�شيد�ت  

LUMINOUS BEAUTY LADIES SALON

�ىل/مركز يل فريت �شبا لل�شيد�ت

 LEVERT LADIES SPA CENTER

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

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

هيليوم خلدمة �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 2196411 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�خلرير كافيه

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2694828 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد �حمد مفتاح علي �لنا�شري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(
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حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 2019/2427 جتاري جزئي  

�ملرفوعة من �ملدعي/ بنك �لإحتاد �لوطني 
�ىل �ملدعي عليه / حممد نافذ حممد عجور 

�ملدعي  للبنك  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملحكمة  حكمت 
�شنويا  بو�قع %12.79  �لإتفاقية  و�لفائدة  درهم  مبلغ 56418 
من تاريخ �إقامة �لدعوى �حلا�شل يف 2019/5/16 وحتى متام 
�ل�شد�د على �أل يجاوز ��شل �لدين و�لز�مه �مل�شاريف و 500 

درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  
مكتب �إد�رة �لدعوى 

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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حمكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية

�عالن حكم بالن�سر
يف  �لدعوى رقم 2017/3872 ت ج 

�ملرفوعة من �ملدعي/ �شركة بو�شكو للتجارة - ذ م م 
و  �إ�شماعيل عبد�حلميد عايد  �ملدعي عليه / 1- خليفة جمعة بالل جمعة  2- �حمد  �ىل 

3-�لفن �لر�قي للخدمات �لفنية - �س ذ م م 
يف  �ملدخلني  و�خل�شمني  �لأوىل  عليها  �ملدعي  بالز�م   : ح�شوريا  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
)�ثنان  درهم   62.008.52 وقدره  مبلغا  بينهم  فيما  ت�شامنا  للمدعية  توؤدي  بان  �لدعوى 
و�شتون �لف وثمانية در�هم و�ثنان وخم�شون فل�شا( مع �لفائدة بو�قع 5% من تاريخ �ملطالبة 
�لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام على �ل تزيد �لفائدة على ��شل �ملبلغ �ملق�شى به ، وبالر�شوم 
و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
�مليعاد دون طعن منكم على �حلكم  ، وبفو�ت هذ�  �لتايل لالعالن  �ليوم  �عتبار� من  يوما 

�مل�شار �ليه و�شتتخذ بحقكم �لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �شدكم. 
�لقلم �ملدين  

    �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل
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  �عالن بالن�سر

�ملرجع : 78
بنغالدي�س   - �شارما  بي�شانات  �شارما  �شاندر�  بيكا�س  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف  يرغبون  �جلن�شية  بنغالدي�شي   - هارون  حممد  ح�شني  رقيب  حممد  و�ل�شيد/  �جلن�شية 
�لبيع عن كامل ح�شتهم �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�شيد/ عبد�لرحيم خان عبد�لكرمي خان 
باإمارة  تاأ�ش�شت  و�لتي  �لك�شري(  )كافترييا  �مل�شماة  �لرخ�شة  وذلك يف  باك�شتاين �جلن�شية   -
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )215299( �لتعديالت �لأخرى : مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من 

�شر�كة �عمال مهنية بوكيل خدمات �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات.  
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   

  �عالن بالن�سر
�ملرجع : 80

هندي   ، برين�شيا  بيالالي  ن�شيا  بري  �ل�شيد/�شرينيو��شن  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�لقا�شميه  )برج  100%  يف  �لبالغة  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�شية 
لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية( مبوجب رخ�شة رقم )739163( �ىل �ل�شيدة/ �شنيكا �شرينيفا�شان 

�شرينيفا�شان ، هندية �جلن�شية.  تعديالت �خرى: تنازل �شاحب �لرخ�شة �ىل �خر. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
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  �عالن بالن�سر

�ملرجع : 82
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �بر�هيم يو�شف حممد ن�شري �لها�شمي - �لإمار�ت 
�جلن�شية يرغب يف �لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )100%( وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد 
��شر�ر  )مطعم  با�شم  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  بنغالدي�س   - عبد�ملوتني  �لرحمن  عارف 

�لطبيعه( و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب �لرخ�شة رقم )761529(. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
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مل�شنع  بتعيني م�شفي ق�شائي  �لإبتد�ئية  دبي  بناء على حكم حمكمة 
�خلليج للمعادن �ملتقنة �س ذ م م مبوجب �حلكم يف �لدعوى 2019/2123 
تاري جزئي وتنفيذ تاري رقم 2019/5766  يعلن �مل�شفي �لق�شائي / 
�إيزي�س بطر�س جماهد كل من له حق �و عليه �لتز�م تاه �ل�شركة حتت 
�لت�شفية �ن يتقدم مب�شتند�ته �لثبوتية على �لعنو�ن �لتايل :  دبي - ديرة 
- �شارع بور�شعيد - بناية مكاتب - مكتب �إيزي�س لتدقيق �حل�شابات - 
�لطابق �لتا�شع مكتب 910 - هاتف 2947002-04 ، فاك�س : 04-2947003 

info@isisauditing.com : بريد �إلكرتوين
�مل�سفي �لق�سائي 
�إيزي�س بطر�س جماهد  

�إعالن ت�سفية
م�سنع �خلليج للمعادن �ملتقنة - �س ذ م م
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�إعالن بالن�سر

AJ20191210B97651
�ملخطر :حممد �شعيب خان عبد�ملجيد خان - �جلن�شية : �لهند 

�ملخطر �ليه : طيب ح�شني �شاه توفيق - �جلن�شية : باك�شتان 
اإخطار عديل �سيكات 

�حيط علم �شعادتكم باأنني قمت با�شتالم �شيك من �ملخطر �ليه وهو كالتايل : 
1- �ل�شيك رقم 000023  بقيمة 30000 بتاريخ 2018/7/3 م�شحوب على بنك �لإمار�ت دبي 
�لوطني وعند ميعاد ��شتحقاق �ل�شيك مت ��شرتجاعه وعدم �شرفه وليقابله ر�شيد قائم 
لدى �ملخطر �ليه.  لذلك ، وطبقا لحكام �ملادة )143( من قانون �لإجر�ء�ت فان �ملخطر 
يكلف �ملخطر �ليه بالوفاء و�شد�د هذ� �ملبلغ كامل للمخطر خالل خم�شة �يام من تاريخه 
�لدعوى  �قامة  فيها  مبا  حقه  له  حتفظ  �لتي  �لقانونية  �لإجـــر�ء�ت  �تخاذ  طائلة  حتت 

�لق�شائية للمطالبة باملبلغ مع حتمله كافة ر�شوم �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة �ن وجدت.   
�لكاتب �لعدل �لعام عجمان    

       �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة � لعدل

 �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
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 �عـــــــالن       
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
ها�شم حممد عبد�هلل �لنقبي - �جلن�شية : �لإمــار�ت وطلب �لت�شديق على حمرر 
من  و�ملرخ�س  و�لتطريز  للخياطة  �لزعيم  �لتجاري  �ل�شم  يف  )تــنــازل(  يت�شمن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف  �ل�شارقة رخ�شة تارية رقم 241915 �ل�شادر بتاريخ 
�شودري  بارميال  �ل�شيد/  �ىل  بخورفكان.  �لإقت�شادية   �لتنمية  د�ئــرة   1994/8/29
 : �جلن�شية  �شادق  بن  �هلل  و�ل�شيد/ ويل  بنغالدي�س   : �جلن�شية   ، �شودري  نارميان 
بنغالدي�س ، وتغيري �ل�شكل �لقانوين �ىل وكيل خدمات.  ليكن معلوما للجميع بان 
�ل�شاأن يف  �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 14 يوم من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف �لنقبي
�لكاتب �لعدل �لعام 

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   

�إعالن بالن�سر يف �لدعوى �لتنفيذية رقم 2019/232
�ىل �ملنفذ �شده / حممد زهري ��شماعيل �شحاد�ت 

�لإبــتــد�ئــيــة قد  �لإحتــاديــة  بــان حمكمة خــورفــكــان  لــديــك  ليكن معلوما 
��شدرت بحقك حكما يف �لدعوى رقم )2019/138( من �ملنفذ له / حممد 
�لر�شوم  �شامال  درهــم   8088 مبلغ  بدفع  بالز�مك  يق�شي  باكري  �شعيد 
يــوم من  �ملحكوم به خــالل 15  �ملبلغ  �نــت مكلف ب�شد�د  لــذ�  و�مل�شاريف.  
تاريخ �لن�شر وقد حددت لها جل�شة بتاريخ 2020/2/4 ويف حالة تخلفك 
�إر�ــشــال وكيل عنك يف �لــوقــت �ملــحــدد فــان �ملحكمة  عــن �حل�شور �و عــدم 

�شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.
�لقا�سي / �سليمان ر��سد �سليمان �لكعبي 
رئي�س حمكمة خورفكان �الإحتادية �الإبتد�ئية 

          دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل - قطاع �لعدل 

حمكمة خورفكان �الحتادية �البتد�ئية - ق�سم �لتنفيذ 

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   
�عـالن تنازل عن رخ�سة

يرجى �لعلم �نه �شيقوم �لكاتب �لعدل بالت�شديق على تنازل عن �لرخ�شة 
بني �لأطر�ف �ملذكورة ��شماوؤهم �دناه : من �شيف خليفه �شيف خليفه 
�ملهريي ، �جلن�شية : �لإمار�ت �ىل  ر�يف كومار �شادى ر�ما�شاندير �شادى ، 
�جلن�شية : �لهند بال�شم �لتجاري )�شجرة �لرمان ل�شيانة �ملباين( رخ�شة 
�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بعجمان رقم )90151(  �مل�شجلة 
بغرفة تارة و�شناعة عجمان. و�شيتم حتويلها �ىل وكيل خدمات. وعليه 
�شيقوم �لكاتب �لعدل بالت�شديق على �لتنازل بعد �نق�شاء 14 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن.  
�لكاتب �لعدل �لعام عجمان  

       �المار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لعدل

�إد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات  

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2020/463(
�ملنذر : ميفا كى �ت�س كى فورم وورك �شي�شتم�س - �س ذ م م

�ملنذر �ليه : �لكرتوزون - �س ذ م م - )جمهول حمل �لإقامة( 
��شتناد� لحكام �لقانون وبتكليف من موكلنا نخطركم ب�شد�د م�شتحقات موكلنا لديكم حيث �نه 
�مل�شتحقة ملوكلنا  تر�شد بذمتكم مبلغ وقدره =/1.000.000 درهم ل�شالح موكلنا عن فو�تريكم 
�إل �نكم  �ملتكررة وقد مت توجيه �كرث من مطالبة ل�شركتكم  ومل تلتزمو� بال�شد�د رغم وعودكم 

طلبتم تاجيل �ل�شد�د. 
وحر�شا منا على �لعالقات �لودية طلب موكلنا �ن ننذركم ب�شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة بذمتكم وقدرها 
=/ 1.000.000 درهم خالل خم�شة �يام من تاريخ �لن�شر ما مل فان موكلنا و�حلق بجانبه �شيقوم 
باتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ حقوقه مع حتميلكم �لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعوي�شات 

�ملقررة عن تاأخركم يف �ل�شد�د. مع حفظ كافة �حلقوق �لخرى من �ي نوع كانت. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2020/461(
مقدم من �ملنذر : مانع ر��شد �شالح ح�شن - �إمار�تي �جلن�شية  

�ملنذر �ليهما : 1- �شركة مرتو �خلليج للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
   2- على حممد كر�مال - هندي �جلن�شية )�ملوقع على �ل�شيك(

جمهول حمل �لإقامة 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليهما ب�شد�د مبلغ )1.147.629( و�حد مليون ومائة و�شبعة و�ربعون 
�لف و�شتمائة وت�شعة وع�شرون درهم و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ ت�شليم �ل�شيك 
يف 2017/3/31 حتى تاريخ �لإ�شتحقاق حتى متام �لوفاء و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة وذلك خالل )5( خم�شة �يام من �لإ�شتالم وفقا للقانون من تاريخ �لن�شر و�إل 

�شن�شطر لإقامة �أمر �أد�ء وحتميلكم ر�شوم �ملحكمة وتو�بعها.  
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2020/459(
�ملخطرة : �دمري�لز للتجارة - �س ذ م م 

بوكالة �ملحامي / يو�شف حممد ح�شن �لبحر 
�ملخطر �ليها : ببار ري�شتور�نت ليميتد

)جمهول حمل �لإقامة(
بهذ�  تبلغها  تاريخ  �عتبار� من  �يام  �ليها ومتهلها مدة خم�شة  �ملخطر  �ملخطرة  تخطر 
�لإخطار لوفاء و�شد�د مبلغ وقدره )352.612.32( درهم )ثالثمائة  و�ثنان وخم�شون 
�لفا و�شتمائة و�ثنا ع�شر درهما و�ثنان وثالثون فل�شا( للمخطرة ، وبخالف ذلك فان 
�ملخطرة �شتكون م�شطرة �ىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية و�إقامة �لدعوى يف �شبيل �لز�م 

�ملخطر �ليها باملبلغ �ملذكور بالإ�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�لفو�ئد.
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2020/465(
�ملنذر : د�ماك هومز - �س ذ م م 

�ملنذر �ليها : ديبه �شميط بهتاجاريا - هندية �جلن�شية
جمهول حمل �لإقامة 

يتوجه �ملنذر �ىل �ملنذر �ليها بهذ� �لإنــذ�ر للتنبيه عليها ب�شد�د مبلغ 1.078.589 
ر�أ�س  بنك  على  �مل�شحوبة  �ل�شيكات  قيمة  ميثل  و�لــتــي  ذمتكم  يف  �ملرت�شد  درهــم 
�خليمة �لوطني ل�شالح �ملخطرة د�ماك هومز �س ذ م م ، وذلك خالل خم�شة �يام 
من تاريخ �لإعالن حتى ل ت�شطر �ملخطرة من �إتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �شدكم 
للمطالبة بقيمة �ملرت�شد يف ذمتكم و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ ��شتحقاق كل 

�شيك وحتى �ل�شد�د �لفعلي م�شافا �ليها �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2020/353(

�ملنذر : �مين عمر حممد �لعو�ملة 
�ملنذر �ليه : ر�ج كومار بوجو�ين

جمهول حمل �لإقامة 
ينذركم �ملنذر ب�شرورة �شد�د مبلغ 100000 درهم �ملرت�شد بذمتكم  
مع  ب�شد�ده  بالز�مكم  للمطالبة  للق�شاء  للجوء  �شن�شطر  و�إل 

حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم )2020/458(
�ملنذر :�شلفر �شيتي للتجارة �لعامة 

�ملنذر �ليه : هيثم حممد عو�س �هلل ب�شام 
�ملو�شوع 

�ملرت�شد يف ذمتكم  �ملبلغ  �شد�د  �ليها ب�شرورة  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
درهم  �لف  )ثمانية  درهـــم   8000 قـــدره  و�لــبــالــغ  �ملــنــذرة  ل�شالح 
�أق�شاه خم�شة �يام من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر  �إمار�تي( يف موعد 

و�إل �شن�شطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �شدكم. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   
 �عالن بالن�سر

يف  �الإ�ستئناف رقم 13/2019/376 �إ�ستئناف �مر على عري�سة مدين  
مو�شوع �لإ�شتئناف : �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 43/2019 �مر على 

عري�شة �شيغة تنفيذية و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب   
طالب �لإعالن : هيلد� ماكى  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف  وميثله : ناجي علي �حلاج 
�بر�هيم بي�شون  - �شفته  بالق�شية : وكيل  �ملطلوب �إعالنه : 1- مايكل ماكى - �شفته 
��شتاأنف  قد   : �لإعــالن  �لإقــامــة. مو�شوع  : م�شتاأنف �شده. جمهول حمل  بالق�شية 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2019/43 �مر على عري�شة �شيغة تنفيذية. وحددت لها 
 ch1.B.7 جل�شه يوم �لأربعاء �ملو�فق 2020/2/5 �ل�شاعة 17.30 م�شاء� بالقاعة رقم
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم 

غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   

 �عالن بالن�سر
يف  �الإ�ستئناف رقم 3040/2019/315 �إ�ستئناف عمايل 

مو�شوع �لإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/7102 
عمايل جزئي و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب 

طالب �لإعـــالن : هــاي ر�يــ�ــس خلــدمــات �لإ�ــشــر�ف �لإد�ري جلمعيات �ملــالك - 
 - �بــو ح�شمه  1- رميــا لطفى   : �إعالنه  �ملطلوب   - م�شتاأنف   : بالق�شية  �شفته 
�لإعــالن :  �لإقامة. مو�شوع  بالق�شية : م�شتاأنف �شده. جمهول حمل  �شفته 
2019/7102 عمايل جزئي. وحددت  رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف  قد 
لها جل�شه يوم �لثالثاء �ملو�فق 2020/2/4 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ال�ستئناف
�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2020/457(

�ملنذر :�شلفر �شيتي للتجارة �لعامة 
�ملنذر �ليه : حممد جم�شري باند�ر�تودي ماتيليناكات 

�ملو�شوع 
�ملرت�شد يف ذمتكم  �ملبلغ  �شد�د  �ليها ب�شرورة  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
�لف  درهم )خم�شة وثالثون   35000 قدره  و�لبالغ  �ملنذرة  ل�شالح 
�يــام من تاريخ ن�شر هذ�  �أق�شاه خم�شة  �إمــار�تــي( يف موعد  درهــم 

�لإنذ�ر و�إل �شن�شطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �شدكم. 
�لكاتب �لعدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم  6080/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/1503 تاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )353268.22 درهم( بالن�شبة للمنفذ �شدهم  �لأول وحتى �خلام�س ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)546453 درهم( بالن�شبة للمنفذ �شدهم من �لأول وحتى �ل�شابع ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : بنك �شادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�شي( �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ  �ملطلوب �إعالنهم : 
1- �فانت )�س م ح( 2- م�شعود حممد على معزى نيا 3- ر�مني م�شعود معزى نيا 4- مرجان �لغرب للتجارة 
�لعامة )�س ذ م م( 5- حممد ر�شا على يادكارى 6-كويك �ك�شن للتجارة �لعامة )�س ذ م م( �شابقا بلو فليم 
للتجارة �لعامة - �س ذ م م )حاليا( 7- مهدى ميكائيل ق�شاب ز�ده علمد�رى - �شفتهم بالق�شية : منفذ 
�شدهم  - جمهول حمل �لإقامة. مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�م 
�ملدعي عليهم من �لأول وحتى �خلام�س بالت�شامن و�لتكافل بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )353268.22( درهم 
و�لز�م �ملدعي عليهم من �لأول وحتى �ل�شابع بالت�شامن و�لتكافل ب�شد�د �ملبلغ )546453( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   
�عالن بالن�سر 

                      يف �لتنفيذ رقم 7044/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/1981 تاري 
للر�شوم  �شامال   ، درهـــم(   91933  ( وقـــدره  بــه  �ملنفذ  �ملبلغ  بــ�ــشــد�د   ، جــزئــي 
و�مل�شاريف  طالب �لإعالن : عبا�س ديالو - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ  
�ملطلوب �إعالنه : 1- ��شرف عيد كر�ر عيد على - �شفته بالق�شية : منفذ 
�أقــام عليك �لدعوى  �شده - جمهول حمل �لإقامة. مو�شوع �لإعــالن : قد 
وقــدره )91933(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لــز�مــك بدفع  �عــاله  �ملــذكــورة  �لتنفيذية 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فــان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهــم 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم 5491/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/2558 تاري كلي ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )557008.30 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف  طالب 
بالق�شية : طالب  م - �شفته  م  ذ   - و�ملقاولت  للهند�شة  �ل�شم�س  �شركة   : �لإعــالن 
م  م  ذ  �س   - �لد�خلي  للت�شميم  �لد�خلية  1- �خلطوط   : �إعالنه  �ملطلوب  �لتنفيذ  
- �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل �لإقــامــة. مو�شوع �لإعــالن : قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة  فــان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهــم   )557008.30(
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل  �شتبا�شر �لجــر�ء�ت 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   �لتنفيذ
�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   

�عالن بالن�سر 
                      يف �لتنفيذ رقم  4713/2019/209 تنفيذ عمايل  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى �لعمالية رقم 8567/2018 عمايل 
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عربي ودويل

�لوطنية’’،  ــثــو�بــت  لــل و�لــــوفــــاء 
�شت�شعى  �حلــكــومــة  �أّن  مــ�ــشــيــفــا 
�لرئا�شة  مع  �مل�شتمر  �لتعاون  �إىل 
ح�شب  و�ل�شعب،  �لــوطــن  خلــدمــة 
�أّنه �شيفتح  �إىل  ت�شريحه، م�شري� 
�ملجال لأو�شع حز�م �شيا�شي ممكن 
يف تــ�ــشــكــيــل �حلــكــومــة بــعــيــد� عن 
حزبية  حما�ش�شة  �أو  �إق�شاء  �أي 
وفق  �لأغلبي،  للتوجه  �لوفاء  مع 

قوله.
   من جهته، �أّكد �لرئي�س �لتون�شي 
ر�شالة  ت�شليمه  لدى  �شعّيد  قي�س 
على  �حلكومة،  بت�شكيل  �لتكليف 
�لد�شتورية  لل�شرعية  �حــرت�مــه 
بخ�شو�س  �لد�شتور  يف  جــاء  ومــا 
�لأثناء  يف  د�عـــيـــا  �لــتــعــيــني،  هـــذ� 
حتّمل  �إىل  �لأطــــــــــــر�ف  جـــمـــيـــع 

�مل�شوؤولية.
   و�أ�شار �شعّيد �إىل �أّن تون�س قادرة 
�لقت�شادية  �لتحديات  رفــع  على 
هذه  يف  و�ل�شيا�شية  و�لجتماعية 
خل�شت  “�إذ�  �لــدقــيــقــة  �ملــرحــلــة 
�شرورة  عــلــى  مــ�ــشــّدد�  �لنو�يا”، 
كل  تلني’’  ل  ‘’بعزمية  مقاومة 
مــن عــاث يف هــذ� �لــوطــن ف�شاد�، 

وتطبيق �لقانون على �جلميع.
   وكان قي�س �شعّيد قد كّلف �إليا�س 
�لــفــخــفــاخ بــتــكــويــن �حلــكــومــة يف 
�أقرب �لآجال، وفق بالغ للرئا�شة 

�لتون�شية.
�لفخفاخ  �إلـــيـــا�ـــس  و�ـــشـــيـــتـــوىل     
تـــكـــويـــن �حلــــكــــومــــة يف �أجــــــــل ل 
�بتد�ء من يوم  يتجاوز مدة �شهر 
�أمــ�ــس �لــثــالثــاء وهـــي مــهــلــة غري 
تن�س  ما  بح�شب  للتجديد  قابلة 
�لف�شل  من  �لثالثة  �لفقرة  عليه 
�لد�شتور،  من  و�لثمانني  �لتا�شع 
�حلكومة  تركيبة  ُتعر�س  �أن  على 
لنيل  �ل�شعب  نـــو�ب  جمل�س  على 

�لثقة.
   ويـــاأتـــي هـــذ� �لــتــكــلــيــف يف ختام 
�لكتابية  �ملــ�ــشــاور�ت  مــن  �شل�شلة 
�لـــــتـــــي �أجـــــــر�هـــــــا �لــــرئــــيــــ�ــــس مع 
و�لئتالفات  و�لــكــتــل  �لأحـــــــز�ب 
�لـــ�ـــشـــعـــب، وبعد  نــــــو�ب  مبــجــلــ�ــس 
لــقــاء�ت مــع �ملــ�ــشــوؤولــني عــن �أكرب 
عــدد من  ومــع  �لوطنية  �ملنظمات 

�ل�شخ�شيات �لتي مت تر�شيحها.

�لــتــي قدمتها  �لــقــائــمــة     ووفــــق 
�لأطــــــر�ف �لــ�ــشــيــا�ــشــيــة �ملــمــثــلــة يف 
�لفخفاخ  يـــدعـــم  مل  ـــــان،  �لـــــربمل
بعبارة  �لتيار وحتيا تون�س،  �شوى 
�أخرى، مت �قرت�حه فقط من قبل 
�أ�شل  من  �أق�شى  كحد  نائبا   36

217 يف �ملجل�س.
   ومــنــطــقــيــا، كـــان �خلـــيـــار �لذي 
ومـــن  �لأحــــــــــز�ب  �إر�دة  يــــحــــرتم 
ور�ئهم �لناخبني، يتمثل يف �ختيار 
بن  �أو حكيم  �لــكــايف  عــبــد  فــا�ــشــل 
على  للح�شول  �ملــوؤهــالن  حــمــودة 
�أكــــرب عـــدد مــن �لأ�ـــشـــو�ت خالل 
بالنظر  �لــثــقــة  تــ�ــشــويــت  جــلــ�ــشــة 
�لنو�ب �حلزبيني �لذين  �إىل عدد 
يدعمونهم،�إل �أن رياح قي�س �شعيد 
جرت مبا ميليه �ملنطق �ملعاك�س... 

فلماذ� يا ترى؟
�أن  �ملــ�ــشــبــق،  �لــرئــيــ�ــس  �إدر�ك     
�شت�شوت  ــاحــقــة  �لــ�ــش �لأغـــلـــبـــيـــة 
هـــو حل  �لـــبـــديـــل  لأن  لــلــفــخــفــاخ 
مرعب  بــــديــــل  وهــــــو  �لــــــربملــــــان، 
خ�شارة  يخ�شون  �لذين  للكثريين 
كما  ومــــقــــاعــــدهــــم.  حـــ�ـــشـــورهـــم 
�لو�شول،  م�شمونة  ر�ــشــالــة  �أنـــه 
تــرتجــم نــظــرة قــيــ�ــس �ــشــعــيــد �ىل 
�لأحز�ب �ل�شيا�شية، مبا فيها تلك 
�لــتــي تــدعــي �نــهــا �أحــــز�ب كربى، 
حيث مل يكتف با�شت�شارتها كتابيا 
�لعتبار  يف  ياأخذ  مل  و�منــا  فقط 
�خـــتـــيـــار�تـــهـــا.    فــهــل نــحــن �أمـــام 
عملية يل ذر�ع حادة بني �لربملان 
و�لـــرئـــا�ـــشـــة يف قـــــادم �لأيـــــــام؟ كل 
مكونات �ملبارزة متوفرة رغم �شيل 
�نــهــمــر بعد  �لـــذي  �لــنــو�يــا  ح�شن 

هذ� �لتكليف �ملثري.

املرحب�ن والراف�س�ن
   فقد �أعلنت جملة من �لأحز�ب 
عـــن مــو�قــفــهــا، حــيــث قــوبــل هذ� 
�لتكليف برتحيب بع�س �لأحز�ب، 
فـــيـــمـــا �أبـــــــــــدت �أحــــــــــــز�ب �أخـــــــرى 

��شتغر�بها منه.
�لدميقر�طي،  �لـــتـــيـــار  حــــزب     
�لنائب  �لتعيني، وقال  بهذ�  رّحب 
عــن �حلـــزب غـــازي �لــ�ــشــو��ــشــي �إّن 
�ملطلوب  �ل�شخ�س  هــو  �لــفــخــفــاخ 

للمرحلة �لقادمة.
   مـــن جــانــبــه، قــــال �لــنــائــب عن 
�حلمامي،  عــمــاد  �لنه�شة  حــركــة 
على  تـــعـــرت�ـــس  ل  �حلــــركــــة  �إّن 
�لفخفاخ  و��ــشــفــا  �لــتــعــيــني،  هـــذ� 
بال�شديق خا�شة �أّنه �شبق �أن تقّلد 
منا�شب وز�رية خالل فرتة حكم 

�لرتويكا برئا�شة �لنه�شة. 
تــونــ�ــس، �عتربت     حــركــة حتــيــا 
عــلــى لــ�ــشــان �أمــيــنــهــا �لـــعـــام �شليم 
ـــــي، �نــــهــــا �ـــشـــجـــلـــت هــــذ�  ـــــعـــــز�ب �ل
معتربة  �رتياح”،  “بكل  �لختيار 
ت�شمنتها  �لتي  �لأ�شماء  �أغلب  �أن 
و�لئتالفات  �لأحـــز�ب  مر��شالت 
لرت�شحيها  �لــربملــانــيــة  و�لـــكـــتـــل 
للمن�شب تتمتع باملعايري �لالزمة 

لال�شطالع بهذه �ملهمة.
�أن �حلركة     و�شدد �لعز�بي على 
�لنجاح  ظــــروف  خلــلــق  �ــشــتــ�ــشــعــى 
�شيا�شي  حــــــز�م  �و�ــــشــــع  وتــــوفــــري 
�شورة  يف  �نـــه  مــعــتــرب�  للفخفاخ، 
مــــن حزبه  �لـــفـــخـــفـــاخ  ��ــشــتــقــالــة 
ـــيـــوفـــر ظــــــــروف جنـــــــاح �أكـــــرث  �ـــش

حتيا  �ن  مـــالحـــظـــا  حلـــكـــومـــتـــه، 
�لفخفاخ  �ختار  من  لي�شت  تون�س 

و�نه �ختيار رئي�س �جلمهورية.
و�أكد �لعز�بي �ن �حلركة �شتتحاور 
مع قلب تون�س لتقريب �لروؤى يف 
�لفخفاخ  د�عــيــا  �خل�شو�س،  هــذ� 
�إىل مد يده يف هذه �ملهمة �ل�شعبة 

�إىل جميع �لطر�ف �ل�شيا�شية.
    زهري �ملغز�وي �أمني عام حركة 
�شيعقد  حــزبــه  �أن  �أعــلــن  �ل�شعب، 
�لوطني  �ملقبلة جمل�شه  �لأيــام  يف 
ملــنــاقــ�ــشــة �مـــكـــانـــيـــة �ملـــ�ـــشـــاركـــة يف 
�حلكومة �لقادمة، معلقا �أن حركة 
على  حتفظات  لها  كــانــت  �ل�شعب 
�شخ�شية �ليا�س �لفخفاخ لأنه من 
ومل  �لنــتــخــابــات  منظومة  د�خـــل 
�لرئي�س  قــر�ر  لكنها حتــرتم  يفز، 

قي�س �شعيد.
    يف �لإطــــار ذ�تـــه تــابــع �ملغز�وي 
م�شوؤولية  �ــشــيــتــحــمــل  �ــشــعــيــد  �أن 
�حلكومة،  هــذه  جنــاح  يف  معنوية 
بــرنــامــج �حلكم  �أن مــ�ــشــاألــة  وبـــنّي 
�لقادم �شيكون حمور لقاء �ل�شعب 
باإليا�س �لفخفاخ للت�شاور وتقدمي 

مقرتحات وروؤية �حلزب.
   من جانبه، قال �لنائب و�لقيادي 
يف قلب تون�س �أ�شامة �خلليفي، �إّن 
تكليف �لفخفاخ بت�شكيل �حلكومة 
ة  يطرح عّدة نقاط ��شتفهام خا�شّ
و�أّن حزب �لتكّتل �لذي ينتمي �إليه 

�لفخفاخ غري ممثل يف �لربملان. 
وعـــــن مـــوقـــف قـــلـــب تـــونـــ�ـــس من 
�إن  �أجــاب �خلليفي  �لختيار،  هــذ� 
موؤ�ش�شات  عــن  �ــشــيــ�ــشــدر  �ملــوقــف 
�حلزب �لر�شمية، قائال ‘’�أن نقول 
لت�شكيل  �لأقــــدر  �ل�شخ�شية  �أنـــه 
�ختالف  حـــولـــه  �أمـــــر  �حلـــكـــومـــة 

كبري«.
   بــــــدوره ��ــشــتــغــرب �لـــنـــائـــب عن 
�لدين  �ــشــيــف  �لـــكـــر�مـــة  �ئـــتـــالف 
�لفخفاخ،  تــكــلــيــف  مـــن  خمـــلـــوف 
ل  �لـــتـــعـــيـــني  هــــــذ�  �أّن  مـــعـــتـــرب� 
عنه  عــرّبت  �لــذي  �لتوّجه  يعك�س 
لرئي�س  �قرت�حاتها  يف  �لأحــــز�ب 

�لقا�شي  حـــزبـــهـــا  مـــوقـــف  ثـــبـــات 
وذلك  �ملعار�شة،  يف  بال�شطفاف 
�عـــالن  بــعــد  لــهــا  تــعــلــيــق  �أول  يف 
رئي�س �جلمهورية قي�س �شعّيد عن 
بت�شكيل  �لفخفاخ  �ليا�س  تكليف 

�حلكومة �لقادمة.
   وقالت مو�شي يف ت�شريح �عالمي 
“ل تعنينا حكومات فيها متثيلية 
�شابقا  قلناها  �ل�شيا�شي،  لالإ�شالم 
�نه  �إىل  م�شرية  �ليوم”،  ونعيدها 
�ل�شيناريو ووقع  متت �عادة نف�س 
عهد  ومالية  �شياحة  وزير  تكليف 
“وزير  �أنـــه  �لــرتويــكــا، مــالحــظــة 
مــعــروف... وحتى  وهــذ�  �لنه�شة 
و�ن مل تر�شحه هذه �حلركة فقد 
مت �لرت�شيح يف �إطار مناورة حتى 

ل ُيح�شب عيلهم«.
   و�أ�شافت “وزير �ختاره �لإخو�ن 
�أحلك  �إىل  ويحيلنا   2011 �شنة 
حكومة  تــونــ�ــس  تـــاريـــخ  يف  فــــرتة 
حمادي �جلبايل وعلي �لعري�س”، 
�حلر  �لد�شتوري  �أن  على  م�شددة 
وكتلته غري معنيني ل بامل�شاور�ت 
ول بالت�شويت ملنح �لثقة حلكومة 
�لفخفاخ، مو�شحة “�شن�شوت �شد 
هذه �حلكومة... ولن مننح ثقتنا 
لــوزيــر �جلــبــايل و�لــعــريــ�ــس �أحد 

موؤ�ش�شي �لنهيار �ملايل للدولة«.

حك�مة م�سّغرة
�إلــيــا�ــس �لــفــخــفــاخ �ملكّلف     وكـــان 
عقب  �أكــد  قد  �حلكومة،  بت�شكيل 
�شعّيد،  قــيــ�ــس  بــالــرئــيــ�ــس  لــقــائــه 
حكومة  لــتــكــويــن  �ــشــيــ�ــشــعــى  ــــــه  �أّن
�نتظار�ت  مــ�ــشــتــوى  يف  ‘’تكون 
�أّنه  م�شيفا  �لتون�شي’’،  �ل�شعب 
متناغمة  تــكــون  �أن  على  �شيعمل 
�لتون�شي  �ل�شعب  مع ما عرّب عنه 
�لأخــــــرية، ح�شب  �لنــتــخــابــات  يف 

ت�شريحه.
حكومته  �أّن  �لفخفاخ  و�أو�ــشــح     
م�شّغر  ‘’فريق  مـــن  ــتــتــكــّون  �ــش
مـــنـــ�ـــشـــجـــم وجــــــــدي يـــجـــمـــع بني 
�لكفاءة و�لإر�دة �ل�شيا�شية �لقوية 

مـــن مـــ�ـــشـــاور�ت خــا�ــشــة قــــام بها 
رئي�س �جلمهورية، و�أ�شاف �أّنه ل 
�لفخفاخ،  �إليا�س  يكون  �ن  ميكن 

وفق تقديره.
رئــيــ�ــشــة كتلة �حلزب      وجــــددت 
عــبــري مو�شي،  �لــد�ــشــتــوري �حلـــر 
�أمـــ�ـــس �لـــثـــالثـــاء، �لـــتـــاأكـــيـــد على 

�جلمهورية.  
   وقال يف ت�شريح للقناة �لوطنية 
من  حمـــــدود�  عـــــدد�  �إّن  �لأوىل، 
�ملن�شب  لــهــذ�  �قـــرتحـــوه  �لـــنـــو�ب 
وهم  نائبا،   37 �لـ  يتجاوزون  ول 
و�لتيار  تــونــ�ــس  حتــيــا  كتلة  نـــو�ب 

�لدميقر�طي.

   و�عترب �أّن �لتربير �لذي جاء يف 
خمالف  �جلمهورية  رئا�شة  بيان 
ملا ورد يف ن�ّس �لد�شتور، م�شتغربا 
�أ�شتاذ  من �شدور هذ� �ملوقف عن 
ـــارة �إىل  ـــش �إ� قـــانـــون د�ـــشـــتـــوري، يف 

�لرئي�س قي�س �شعّيد.
   كما �أ�شار �إىل �أّن �حلجم �لنتخابي 

لإليا�س �لفخفاخ وحزبه ل يرّبر�ن 
هذ� �لختيار حيث �أّن �لتكّتل غري 
ممثل يف �لربملان كما �أّن �لأ�شو�ت 
�نتخابات  يف  عليها  ل  حت�شّ �لــتــي 
يجعالن  ل   2019 يف  �لــرئــا�ــشــة 

منه �ل�شخ�شية �لأقدر.
نابع  �لتكليف  �أّن هــذ�      و�عــتــرب 

حركة ال�شعب �شعّيد يتحمل م�شوؤولية جناح احلكومة القادمة ...كتلة الكرامة ت�شتغرب تكليف اإليا�س الفخفاخ بت�شكيل احلكومة

وعد باأنها �ستتكّ�ن من فريق م�سّغر من�سجم:

تون�س: الفخفاخ رئي�س حكومة حزبه خارج الربملان...!
•• الفجر -تون�ص -خا�ص

  هي �سابقة �سيا�سية بكل تاأكيد، اأن تخ�سر النتخابات 
�سخ�سيا، واأن مينى حزبك بهزمية قا�سية، ومع ذلك 
يتمتع  حك�مة  ورئا�ستها،  احلك�مة  لت�سكيل  تدعى 

رئي�سها ب�سالحيات تف�ق �سالحيات رئي�ش الدولة.

  نعم، حدث هذا يف ت�ن�ش حيث اختار الرئي�ش قي�ش 
الفخفاخ  اإليا�ش  التكتل  حــزب  يف  القيادي  �سعيد، 
ف�سل  بعد  احلك�مة  لت�سكيل  الثانية  املحاولة  ليق�د 
خيار  حلك�متها.  الثقة  على  احل�س�ل  يف  النه�سة 
راآه متابع�ن لل�ساأن الت�ن�سي “غريب ول يخ�سع لأي 
منطق �سيا�سي” بل هناك من ذهب اىل انه “يتعار�ش 

النتائج النتخابية«.
حك�متي  يف  ال�سبق  وال�سياحة  املالية  وزيـــر      
وعلي  اجلبايل  حمادي  الإ�سالميني  بقيادة  الرتويكا 
العري�ش، وتر�ّسح �سنة 2014، مع حزب التكتل الذي 
ينتمي اليه يف النتخابات الت�سريعية وخا�ش رئي�سه 
ليتكبل  الرئا�سية  النتخابات  جعفر  بن  م�سطفى 

احلزب خ�سارة مزدوجة.
الرئا�سية  يف  ال�سيناري�  نف�ش  اأعيد   2019 �سنة      
مقعد  �سفر  على  احلــزب  ح�سل  حيث  والت�سريعية 
الفخفاخ من حت�سيل  يتمكن  الن�اب، ومل  يف جمل�ش 
النتيجة  يف   16 املرتبة  ليحتل  باملئة،   0.34 �س�ى 

النهائية.

ــــــار  ــــــي ــــــت ال
الدميقراطي 
دعمه  يعلن 
ـــــــــقـــــــــرار ل

رئــــــيــــــ�ــــــش 
ية ر جلمه� ا

�لد�شتوري �حلر: لن ن�شوت للحكومة

حركة �ل�شعب حترتم �لقر�رحتيا تون�س مرتاحة

قلب تون�س م�شتاء

ر�شالة �لتكليف

�لتيار يرحب

قلب ت�ن�ش يرى اأن التكليف يطرح عّدة نقاط ا�ستفهام وحركة النه�سة ل تعرت�ش على تعيني �سديق

وميلك  بتون�س.      1972 �شنة  �لفخفاخ  �إليا�س  ولــد     
�إذ  �لأعمال،  و�إد�رة  �لهند�شة  يف  مزدوجا  تكوينا  �لفخفاخ 
�أنه متح�شل على �شهادة يف �لهند�شة من �ملدر�شة �لوطنية 
للمهند�شني ب�شفاق�س، وعلى درجة �ملاج�شتري يف �لدر��شات 
�لهند�شية �ملعمقة من �ملدر�شة �لوطنية للعلوم �لتطبيقية 
�لأعمال  �إد�رة  �ملاج�شتري يف  بليون )فرن�شا(، وعلى درجة 
من جامعة “�أ�شون” بباري�س.. بد�أ �لفخفاخ حياته �ملهنية 
�شركة  يف  و�لتطوير  �لبحث  يف  م�شروع  كمدير  فرن�شا  يف 
“هوت�شين�شون” �ملتخ�ش�شة يف ت�شنيع �ملطاط يف ميادين 
مدير  من�شب  تـــوىل  ثــم  و�لـــطـــري�ن،  �لــ�ــشــيــار�ت  �شناعة 
�لإنتاج يف �لفرع �لبولوين لل�شركة.. بعد عودته �إىل تون�س 
ل�شركة  عــام  مدير  من�شب  �لفخفاخ  تقلد   ،2006 �شنة 
ثم  �ل�شيار�ت،  مكونات  �شناعة  �ملتخ�ش�شة يف  “كورتال” 
توىل من�شب مدير عام جممع “�وتوموفيت كافيو” �إىل 

حدود دي�شمرب 2011.. �نخرط يف �حلياة �ل�شيا�شية بعد 
�أجل  14 يناير، و�لتحق بحزب �لتكتل �لدميقر�طي من 
�شنة  للحزب  �لنتخابية  �حلملة  وقــاد  و�حلــريــات،  �لعمل 
2011 و�نتخب رئي�شا ملجل�شه �لوطني يف موؤمتره �لثالث 
�لتاأ�شي�شي،  �لوطني  �ملجل�س  �نتخابات  2017..بعد  �شنة 
عني �إليا�س �لفخفاخ وزير� لل�شياحة، ويف دي�شمرب 2012 
مت تعيينه وزير� للمالية.    بعد تربته �حلكومية، �أ�ش�س 
ومتويل  �ل�شت�شار�ت  يف  متخ�ش�شة  �شركة   2014 �شنة 
�شمال  ملنطقة  �لنفايات  وتثمني  �لتحتية  �لبنية  م�شاريع 
�لرئا�شية  �لنتخابات  يف  �لفخفاخ  تر�شح  وقد  �إفريقيا.   
�لأخرية “�شبتمرب 2019” عن حزب �لتكتل �ىل جانب 
�ملرتبة  �لأول على  �لــدور  �آخرين، وحــاز يف  25 مرت�شحا 

16 بـ 0.34 يف �ملئة من �أ�شو�ت �ملقرتعني.   
 وهو متزوج و�أب لبن. 

من هو اإليا�س الفخفاخ...؟
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املال والأعمال
بح�سب نتائج تقريره ال�سهري ح�ل الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك

% معدل النخفا�س يف اأ�شعار امل�شتهلك خالل عام 2019  اإح�شاء-اأبوظبي: 0.8 

��شتقطاب �أبرز �ملو�هب �لعاملية و�أكرثها بر�عة �إىل �ملركز �ملايل، �لأمر �لذي مينح 
�لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  �إىل  �لو�شول  �شهولة  �لأعــمــال  جمــال  يف  �لخ�شائيني 
مع  بالكامل  �ملن�شجم  �لديناميكي  �ملركز  هذ�  خالل  من  �آ�شيا  وجنوب  و�أفريقيا 

�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية .
- خطة مبتكرة .. حر�س مركز دبي �ملايل �لعاملي على �نتقاء نخبة من �ملوؤ�ش�شات 
مدخر�ت  خلطة  �لرئي�س  �خلدمي  �ملــزود  لتكون  �جلو�ئز  على  �حلائزة  �خلبرية 
�ملوظفني يف مكان �لعمل، وذلك بعد عملية �ختيار مو�ّشعة ومعّمقة منحت �لأولوية 
للموؤ�ش�شات �لتي تتمتع ب�شجل عاملي حافل وُمثبت ومتلك ح�شور�ً يف �ملركز. وبناًء 
�لرئي�شي  �لأمــني  �ملهنية، مبثابة  �لعاملي للخدمات  �ملــزود   ، �إكويوم  �شتكون  عليه، 
على خطة مدخر�ت �ملوظفني يف مكان �لعمل و�ملالك �لقانوين �مل�شتقل مل�شاهمات 
�لوقت  ويف  للموظفني.  �لنفعية  للم�شلحة  �شمانها  جانب  �إىل  �لعمل،  �أ�شحاب 
ذ�ته، تتوىل ُكّل من �شركة زيوريخ �ل�شرق �لأو�شط  و زيوريخ حللول مكان �لعمل 
، ذر�عها �لعاملة يف مركز دبي �ملايل �لعاملي، مهمة تقدمي �لدعم �لكامل لأ�شحاب 
يف  �ملوظفني  مدخر�ت  خطة  �شوؤون  وت�شيري  �إد�رة  خــالل  من  و�ملوظفني  �لعمل 
مكان �لعمل. ومن جانبها، �شتقوم �شركة مري�شر للخدمات �ل�شتثمارية بتطوير 

عملية ��شتثمارية جمربة ومثبتة ل�شالح �لأمني �لرئي�شي على �خلطة.
و�أردف كاظم: يتمتع جميع �شركاء خطتنا �جلديدة ب�شمعة عاملية مرموقة ويعود 
ذلــك، فقد  �شبعة عقود م�شت. وعــالوة على  �أكــرث من  �إىل  تاريخهم جمتمعني 
�أثناء  و�للتز�م  �لإمكانات  ��شتثنائية من  �لــدو�م م�شتويات  وعلى  �أظهرو� جميعاً 

تو�جدهم يف دولة �لإمار�ت .
�لأ�شا�شية  �لت�شريعية  هياكله  تطوير  على  �لعاملي  �ملــايل  دبــي  مركز  ويحر�س 
منطقة  يف  �ملاثلة  �لفر�س  �غتنام  من  ومتكينها  �ل�شركات  لدعم  م�شتمر  ب�شكل 
قانون  تعديالت  حتل  �إذ  �لنمو؛  �شريعة  �آ�شيا  وجنوب  و�أفريقيا  �لأو�شط  �ل�شرق 
�لتوظيف رقم 4 لعام 2020 ملركز دبي �ملايل �لعاملي �ل�شادرة موؤخر�ً مكان نظام 
مكافاأة نهاية �خلدمة �ملعمول به منذ تاأ�شي�س �ملركز عام 2004. ومبوجب هذه 
لها بفرتة متتد لغاية  �ل�شركات �لتي تتخذ من �ملركز مقر�ً  �لتعديالت، حتظى 
31 مار�س 2020 لاللتحاق بخطة �لتاأهل، و�لتي ُتعترب �خلطة �لأف�شل �شمن 

فئتها على �لإطالق لاللتحاق بخطة مدخر�ت �ملوظفني يف مكان �لعمل.
مكان  يف  �ملوظفني  مدخر�ت  خطة  و�شتخ�شع     .. م�ستقل  اإ�سرايف  جمل�ش   -
�لعمل لقدر كبري من �ل�شفافية �لرقابية، وذلك من خالل �ملجل�س �لإ�شر�يف �لذي 
�أ�ش�شه رئي�س مركز دبي �ملايل �لعاملي. ويتكون �ملجل�س من ممثلني عن �شلطة مركز 
دبي �ملايل �لعاملي، وممثل عن ُكّل من �ل�شركات و�ملوظفني �لعاملني �نطالقاً من 
�ملركز ورئي�س م�شتقل يتوىل مهمة �لإ�شر�ف على ��شتمر�رية �حلوكمة و�جلو�نب 

غري  �لــــتــــجــــاريــــة 
�خلـــــــــا�ـــــــــشـــــــــعـــــــــة 
ـــــــــــر�ف  لـــــــــــالإ�ـــــــــــش
من  �لـــتـــنـــظـــيـــمـــي 

وي�شمن  �خلـــطـــة. 
�ملجل�س �لإ�شر�يف ملركز دبي �ملايل �لعاملي حماية م�شالح جميع �ملوظفني و�أ�شحاب 
�لعمل �لذين يتخذون من �ملركز مقر�ً لأعمالهم. ومن ناحيتها، �شُت�شرف �شلطة 
دبي للخدمات �ملالية على �جلو�نب �لتنظيمية لو�جبات كّل من �لأمني �لرئي�س 

ومدير �خلطة.
- امل�ساهمات والتكاليف.. مت ت�شميم خطة مدخر�ت �ملوظفني يف مكان �لعمل 
لتكون فّعالة من حيث �لتكلفة بالن�شبة لأ�شحاب �لعمل و�ملوظفني على حد �شو�ء. 
�أّية ر�شوم لاللتحاق بها �أو �خلروج منها بالن�شبة  ول تنطوي �خلطة على �شد�د 
�إد�رة  ر�شوم  �ملوظفني  على  �شُتطبق  بينما  باإد�رتها.  �ملرتبطني  �لعمل  لأ�شحاب 
�شنوية ترت�وح بني 1.26 و%1.33، بناًء على خ�شائ�س �ملخاطر �ل�شتثمارية 
�لأمني  يقدمها  �لــتــي  �خلــدمــات  تكاليف  ُيغطي  مــا  بتحديدها،  يــقــومــون  �لــتــي 
�لتكاليف  من  وغريها  �ل�شتثماري  و�مل�شت�شار  للخطة  �ملديرة  و�جلهة  �لرئي�س 

�ملرتتبة على �خلطة، دون تطبيق �أّية ر�شوم �أخرى على �لإطالق.
�لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  مع  ين�شجم  �لتناف�شي  �ملعدل  �أّن  �إىل  �لإ�ــشــارة  وتــدر 

ويتطابق مع خطط �ملدخر�ت يف جميع �أنحاء �لعامل.
�لأدنى  �لعمل، جرى ت�شميم �حلد  �ملوظفني يف مكان  ومبوجب خطة مدخر�ت 
ملعدلت م�شاهمات �أ�شحاب �لعمل لتتطابق على نطاق و��شع مع �حلد �لأدنى من 
�ملن�شو�س عليها مبوجب نظام دفع مكافاآت نهاية �خلدمة  معدلت �ل�شتحقاق 
عن  تقل  ل  م�شاهمة  �شد�د  �لعمل  �أ�شحاب  على  ُي�شرتط  عليه،  وبــنــاًء  �حلــايل. 
خدمتهم  مــدة  تتجاوز  مل  �لــذيــن  للموظفني  �لأ�شا�شي  �لــر�تــب  مــن   5.83%
%8.33 من �لر�تب  �إىل  �أعــو�م.. بينما يرتفع �حلد �لأدنــى للم�شاهمة  خم�شة 

�لأ�شا�شي للموظفني �لذين لديهم خم�شة �شنو�ت �أو �أكرث من �خلدمة.
كما متنح �خلطة �ملوظفني فر�شة للقيام مب�شاهمات �ختيارية �إ�شافية عن طريق 
�لقتطاع من �لر�تب، ما ُي�شهم يف �إيجاد �ملزيد من �لفر�س لرفع قيمة �ملدخر�ت 
مبا ُيلبي �لأهد�ف �ملالية �مل�شتقبلية؛ ومُيكن �لقيام بامل�شاهمات �لختيارية على 

نحو منتظم �أو ملرة و�حدة، ويتم �قتطاعها من ر�تب �ملوظف.
ويتوجب على �أ�شحاب �لعمل �لر�غبني باعتماد خطة مدخر�ت �ملوظفني يف مكان 
�لعمل تنفيذ خطة �لتاأهل وتقدميها �إىل �شلطة مركز دبي �ملايل �لعاملي للح�شول 

على �شهادة �لمتثال.

•• دبي-وام:

رئي�س  دبــي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  �شمو  �أكــد 
ُيعدُّ  ��شتقر�ر�ً  و�أكــرثهــا  �لعمل  بيئات  �أف�شل  تهيئة  �أن  �لعاملي،  �ملــايل  دبــي  مركز 
من �لأولويات �لتي يعليها �ملركز للحفاظ على مكانته �لر�ئدة، بتقدمي خمتلف 
�ل�شمانات �لتي تكفل جلميع �لعاملني فيه �ملناخ �لد�عم و�لأجو�ء �لتي متكنهم 
من تقدمي �أف�شل ما لديهم من �أفكار و�إ�شهامات تخدم موؤ�ش�شاتهم وتوؤكد ريادة 
�ملالية يف �لعامل. وقال �شموه: دبي مقبلة على مرحلة  �أف�شل �ملر�كز  �ملركز بني 
كعا�شمة  مكانتها  تر�شيخ  �أهمها  و��شحة  باأهد�ف  �إجناز�تها  م�شرية  يف  جديدة 
يو��شل  �أن  على  حري�س  �لعاملي  �ملــايل  دبــي  ومركز  �جلــديــد.  �لعاملي  لالقت�شاد 
�رتكاز  كنقطة  موقعه  بتاأكيد  �لإمــار�تــي  �لقت�شادي  �مل�شهد  قلب  يف  �ملوؤثر  دوره 
قدر�ت  تطوير  يف  م�شتمرون  ونحن  و�ملنطقة.  دبــي  يف  �ملالية  لالأن�شطة  رئي�شة 
�ملركز وحتديث �أطره �لتنظيمية وتعظيم �ملردود �لإيجابي لإمكاناته با�شتحد�ث 
�لحرت�فية  �لعمل  لبيئة  يحتذى  منـــوذج  تر�شيخ  يف  تــخــدم  وخــطــط  مــبــادر�ت 
مبا  �لــكــفــاء�ت،  �أف�شل  وحتفيز  ل�شتقطاب  �لــالزمــة  �ملــقــومــات  بكل  تتمتع  �لتي 
يدعم �أهد�ف �لأجندة �لوطنية لدولة �لإمــار�ت وخطة دبي 2021 . جاء ذلك 
تفا�شيل خطته �خلا�شة مبدخر�ت  �لعاملي عن  �ملايل  دبي  مبنا�شبة ك�شف مركز 
�ملوظفني يف مكان �لعمل، و�لتي �شت�شمن �مل�شتقبل �ملايل ملوظفي �ل�شركات �لتي 
تتخذ من �ملركز مقر�ً لها، وذلك قبيل �لبدء يف تطبيق �خلطة �عتبار� من �لأول 
يعزز  �ملــايل  �مل�شتقبل  �أن �شمان  �شك يف  �شموه: ل  و�أ�شاف   .2020 من فرب�ير 
�ل�شتقر�ر �لنف�شي للعاملني، ومينحهم �لثقة وي�شجعهم على �لتميز.. مركز دبي 
�ملايل �لعاملي ي�شم �ليوم �أكرث من 24 �ألف موظف، وهدفنا �أن نوفر لهم جميعاً 
�لظروف �ملنا�شبة �لتي متكنهم من مبا�شرة �أعمالهم يف مناخ ينعمون فيه بال�شعور 
�لطماأنينة ويعينهم على حتقيق �أعلى م�شتويات �لثقة على �ل�شعيدين �لحرت�يف 
للعي�س  مكان  كاأف�شل  دبي  بها  متتعت  طاملا  �لتي  �ملكانة  يعك�س  مبا  و�ل�شخ�شي، 
و�لعمل على م�شتوى �لعامل . ومُتثل �ملبادرة، �لتي من �ملقرر �أن يبد�أ �لعمل بها يف 
مركز دبي �ملايل �لعاملي، �لر�ئد يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا وجنوب �آ�شيا، 
�عتبار�ً من �لأول من فرب�ير �ملقبل، خطة مبتكرة تهدف �إىل �إعادة هيكلة �لنظام 
�حلايل ل�شتحقاقات ومكافاآت نهاية �خلدمة ليتحول �إىل خطة مدخر�ت ممولة 
على  وعــالوة  حمــددة.  م�شاهمات  �شد�د  على  وقائمة  متخ�ش�س  ب�شكل  ومـــد�رة 
ذلك، ُتتيح �ملبادرة للموظفني فر�شة تقدمي �مل�شاهمات �لختيارية، �لأمر �لذي 
�لعاملي بالتخطيط مل�شتقبلهم �ملايل  ي�شمح جلميع �ملوظفني يف مركز دبي �ملايل 
�لعمل  مكان  يف  �ملوظفني  مدخر�ت  خطة  و�شُتوفر  وُي�شر.  �شهولة  بكل  وتاأمينه 

�خلدمة  نهاية  م�شاهمات  و�إد�رة  لتح�شيل  �لتكلفة  منخف�شة  ��شتثمارية  من�شة 
�لإلز�مية �لتي ُي�شددها �أ�شحاب �لعمل بالنيابة عن موظفيهم، �إىل جانب غريها 
من �ملدخر�ت �لختيارية �لإ�شافية �لتي ُيبادر �ملوظفون �إىل تقدميها، مبا يف ذلك 
يرغبون  ل  �لذين  �لأع�شاء  لأولئك  �شيما  ل  مياثلها،  ما  �أو  �لنقدية  �خلــيــار�ت 

با�شتخد�م م�شاهماتهم يف �أّية خماطر ��شتثمارية.
- مزايا لأ�سحاب العمل وامل�ظفني .. يعتزم مركز دبي �ملايل �لعاملي دعم قدرة 
�أبرز  و��شتبقاء  ��شتقطاب  على  �شمنه  �لعاملة  �ل�شركات  من   2،300 من  �أكــرث 
�لكو�در �ملتخ�ش�شة و�أكرثها كفاءة من �ملنطقة و�لعامل، وذلك من خالل تزويد 
�ملوظفني باإمكانية �حل�شول على عائد�ت من مدخر�تهم من خالل خطة منظمة 
وموثوقة. كما �شت�شتفيد �ل�شركات كافة �لتي تتخذ من مركز دبي �ملايل �لعاملي 
بخ�شو�س  �لو��شحة  �لتوجيهات  مــن  جمموعة  مــن  م�شتمر  وب�شكل  لها  مــقــر�ً 
�مل�شوؤوليات �لتي ترتتب عليها حيال موظفيها، �إىل جانب �شمان بعدم فر�س �أّية 

�لتز�مات مالية �أخرى مبجرد ��شتكمال �شد�د هذه �مل�شاهمات.
وف�شاًل عن �إمكانية �جلمع بني �ملدخر�ت �لختيارية وم�شاهمات �أ�شحاب �لعمل 
�أي�شاً  �ملوظفون  �شيحظى  لالدخار،  �لأمــد  طويلة  �لأهــد�ف  حتقيق  �شمان  بغية 
م�شتوى  مع  يتنا�شب  مبا  مدخر�تهم  �إد�رة  �ُشبل  �ختيار  على  و�لــقــدرة  باملرونة 
�ملخاطر �لذي يف�شلونه، مبا يف ذلك �خليار�ت �ملتطابقة مع �ل�شريعة �لإ�شالمية. 
تتوزع  عندما  �لنقدية  �لتدفقات  م�شتوى  مــن  يقيناً  �أكــرث  �ملــوظــفــون  و�شيكون 
��شتحقاقات نهاية �خلدمة �خلا�شة بهم على �متد�د فرتة خدمتهم لدى �شاحب 
�لعمل بدًل من فرتة �نتهائها فح�شب. ومن ناحية �أخرى، �شتوفر خطة مدخر�ت 
�ملوظفني يف مكان �لعمل �حلماية للموظفني يف حالت �لتعرث �ملايل للموؤ�ش�شات 

�أو توقفها عن �لعمل على �شبيل �ملثال.
وقال �شعادة عي�شى كاظم، حمافظ مركز دبي �ملايل �لعاملي: توؤكد خطة مدخر�ت 
من  �أخ�شائي  �ألــف   24 بتزويد  �لكامل  �لتز�منا  على  �لعمل  مكان  يف  �ملوظفني 
ب�شوؤونهم  يتعلق  فيما  مدرو�شة  خــيــار�ت  �تــخــاذ  على  بالقدرة  باملركز  �لعاملني 
�ملالية، �لأمر �لذي �شُيف�شي �إىل تعزيز م�شتويات �حلماية وزيادة �لعائد�ت �لتي 

�شيح�شلون عليها عند نهاية خدمتهم �أو تقاعدهم عن �لعمل .
بيئة  بتعزيز  �لتز�منا  ُنعلن  للم�شتقبل،  دبــي  حي  قلب  يف  موقعنا  من  و�أ�ــشــاف: 
�لأعمال �لعاملية �لتي يوفرها �ملركز فيما ت�شهم �لقو�نني و�لأنظمة �ل�شت�شر�فية 
�لتي يطبقها يف �إعادة �شياغة م�شتقبل �لقطاع �ملايل، يف �لوقت �لذي نو��شل فيه 
�إننا نعمل لإطالق  بنا.  2024 �خلا�شة  �لنمو  ��شرت�تيجية  �لعمل على حتقيق 
�إمكانات �لنمو �لتي يتمتع بها مركز دبي �ملايل �لعاملي من خالل خطة �لتو�شعة 
�ملرتقبة، بحيث �شُت�شاعدنا خطة مدخر�ت �ملوظفني يف مكان �لعمل على �شمان 

مركز دبي املايل العاملي يك�سف خطته اجلديدة ملدخرات امل�ظفني يف مكان العمل

مكتوم بن حممد: �شمان امل�شتقبل املايل يعزز ال�شتقرار النف�شي للعاملني ومينحهم الثقة وي�شجعهم على التمّيز  
بدء �سداد امل�ظفني واأ�سحاب الأعمال يف املركز مل�ساهمات اإلزامية

 ل�سالح خطط ا�ستحقاق امل�ظفني اعتبارًا من الأول من فرباير 2020

مليار درهم روؤو�س اأموال   391.2
واحتياطيات البنوك يف نهاية نوفمرب 2019

•• اأبوظبي-وام: 

�إىل  �لإمـــار�ت  دولــة  �لبنوك يف  و�حتياطيات  �أمــو�ل  روؤو�ــس  �إجمايل  �رتفع 
391.2 مليار درهم خالل �لأ�شهر �لـ 11 �لأوىل من �لعام 2019 بنمو 
�إجمايل  مــع  مقارنة  درهـــم  مليار   36 قــدرهــا  وبــزيــادة   10.1% ن�شبته 

�لر�شيد خالل �شهر دي�شمرب 2018.
ووفقا لالأرقام �لتي �أ�شدرها م�شرف �لإمار�ت �ملركزي فقد �شهدت روؤو�س 
�أمو�ل و�حتياطيات �لبنوك �لعاملة يف �إمارة �أبوظبي �رتفاعا من 159.4 
168.1 مليار درهم خالل �شهر  �إىل   2018 �لعام  مليار درهم يف نهاية 

نوفمرب 2019 بنمو ن�شبته 5.4%.

%1.0 خالل �شهر دي�شمرب 2019 مقارنة ب�شهر دي�شمرب 2018. 
�لأ�شعار  حركة  يف  �لرئي�شية  �لإنفاق  جمموعات  مل�شاهمات  وبالن�شبة 
ت�شنيف  �لــــدويل  �لت�شنيف  ح�شب  م�شّنفة  جمــمــوعــة   12 �لــبــالــغــة 
جمموعة  م�شاهمة  جــاءت  فقد   ، �لغر�س  ح�شب  �لفردي  �ل�شتهالك 
�ل�شكن، و�ملــيــاه، و�لــكــهــربــاء، و�لــغــاز، و�أنــــو�ع �لــوقــود �لأخـــرى بن�شبة 
%140.7 من جممل معّدل �لنخفا�س خالل عام 2019 مقارنة 

بعام 2018، حيث �نخف�شت �أ�شعار هذه �ملجموعة ن�شبة 3.7%.
وحققت جمموعة �لنقل م�شاهمة بن�شبة %93.2 من جممل معدل 
�شهدت  و�لتي   ،2018 بعام  مقارنة   2019 عــام  خــالل  �لنخفا�س 
جمموعة  �أمـــا   .5.3% بن�شبة  �ملجموعة  هــذه  �أ�ــشــعــار  يف  �نخفا�شاً 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لرقم  حول  �ل�شهري  تقريره  موؤخر�ً  �أبوظبي  �لإح�شاء  مركز  �أ�شدر 
�لقيا�شي لأ�شعار �مل�شتهلك، و�لذي �أ�شار �إىل �نخفا�س �لرقم �لقيا�شي 
مع  مقارنة   110.7% �إىل  لي�شل   2019 لعام  �مل�شتهلك  لأ�شعار 

%111.6 يف عام 2018، م�شجاًل �نخفا�شا بن�شبة 0.8%.
لأ�شعار  �لقيا�شي  �لــرقــم  �نخف�س  �ــشــهــري،  �أ�ــشــا�ــس  على  �ملــقــارنــة  ويف 
ليبلغ   ،2019 ديــ�ــشــمــرب  �ــشــهــر  خــــالل   0.7% بــنــ�ــشــبــة  �ملــ�ــشــتــهــلــك 
و�أظهر   .2019 نوفمرب  ل�شهر   110.3% بـ  مقارنة   ،109.6%
بن�شبة  �مل�شتهلك  �شلة  لأ�ــشــعــار  �لقيا�شي  �لــرقــم  �نــخــفــا�ــس  �لــتــقــريــر 

�لأغذية و�مل�شروبات فقد �شاهمت بن�شبة %29.6 من جممل معدل 
�نخف�شت  �إذ   ،2018 بعام  مقارنة   2019 عــام  خــالل  �لنخفا�س 
بن�شبة %2.1. وفيما يتعلق مبجموعة �لرتويج و�لثقافة فقد حققت 
�رتفاعاً يف عام 2019 بن�شبة %24.6 مقارنة بعام 2018، لت�شاهم 
عام  �لنخفا�س خــالل  �لــذي حد من  �لأمــر   ،132.5% ن�شبته  مبا 
�لقيا�شي  �لرقم  حــول  �ملركز  تقرير  �أن  �إىل  �لإ�ــشــارة  تــدر    .2019
لنتائج ح�شاب �لرقم �لقيا�شي  لأ�شعار �مل�شتهلك، يقّدم حتلياًل �شهرياً 
�إىل نتائج ح�شاب �لرقم �لقيا�شي لأ�شعار  لأ�شعار �مل�شتهلك، بالإ�شافة 
�مل�شتهلك ح�شب م�شتوى رفاه ونوع �لأ�شرة و�لإقليم �جلغر�يف ون�شب 

م�شاهمة �ملجموعات �لرئي�شية يف �لتغري �ل�شنوي لالأ�شعار.

خالل الربع الأول من 2020

�شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س ت�شت�شيف جمموعة من الفعاليات العاملية الرائدة 

اإعمار تعلن �شراكة مع �شاومي لتطوير منازل ذكية وع�شرية
�ل�شوتي  �لتحكم  �أدو�ت  �لتي تدعم  �ملنتجات  و�لذي �شيتيح للم�شتخدمني بف�شل 
�لذكي، �إمكانية �إد�رة �لنظام �لذكي �ل�شخ�شي �خلا�س بهم ب�شكل مبا�شر و�شل�س. 
حيث يوفر نظام )Mi Smart Door Lock( من �شاومي م�شتويات عالية 
ية �لدخول �إىل �ملنزل بدون مفتاح  من �لأمان و�لر�حة ل�شكان �ملنزل، بف�شل خا�شّ
�ملــرور. كما ميكن  ورمــوز  �لقابلة لالرتد�ء  و�لأجهزة  �لذكّية  �لهو�تف  با�شتخد�م 
و�شبطه   )Xiaomi Robot Vacuum( �ــشــاومــي  بــروبــوت  �ل�شتعانة 
لتنظيف �ملنزل يومياً. ومت ت�شميم حلول �ملنازل �لذكية من �شاومي لتوفري �أق�شى 
درجات �لر�حة و�لكفاءة يف ��شتخد�م �لطاقة، مما يتيح �إمكانية ت�شغيل كل ركن من 

�أركان �ملنزل بو��شطة �لأجهزة �لذكية.
وبهذه �ملنا�شبة قال حممد �لعبار رئي�س جمل�س �إد�رة �إعمار �لعقارية : يج�شد �إطالق 
منزل �إعمار �لذكي �لتز�منا بالتعاون مع �شاومي، بالعمل على خلق تربة متطّورة 
وع�شرية توّفر �أعلى م�شتويات �لت�شال و�لر�حة للجيل �لقادم من عمالئنا، وهو 
ما يتما�شى مع روؤيتنا �مل�شتقبلية وحر�شنا على تلبية �ملتطلبات �جلديدة للعمالء. 
�إطــالق منتٍج جديد مل  �شت�شهم يف  و�شاومي،  �إعمار  �ملميزة بني  �ل�شر�كة  �إن هذه 
�لأول  �لرئي�س  نائب  زي  �شو  ت�شيو  قــال  ومــن جهته   . �ملنطقة  مثيل يف  له  ي�شبق 
ورئي�س ق�شم �لعالقات �لدولية يف �شاومي : ترّكز ��شرت�تيجية �شركة �شاومي على 
�شركة  جنحت  و�أ�شاف:   . �لأ�شياء  و�إنرتنت  �ل�شطناعي  �لذكاء  تقنيات  توظيف 
�شاومي خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية يف تطوير �لعديد من �لتقنيات �لأكرث �بتكار�ً يف 
�لعامل، بف�شل ��شرت�تيجيتها �لطموحة �ملرتكزة على تقدمي �أف�شل �ملنتجات عالية 
�جلودة للعمالء، ونحن �شعد�ء للغاية باإطالق جمموعة منتجاتنا �ملنزلية �لذكية 

يف �ملنطقة بال�شر�كة مع �إعمار .

•• دبي-الفجر: 

�ملتخ�ش�شة  �لعاملية  �شاومي  �شركة  مــع  تفاهم  مــذّكــرة   ، �لعقارية  �إعــمــار  وّقــعــت 
�إنرتنت  جمــال  يف  للم�شتهلكني  ة  من�شّ �أكــرب  توّفر  و�لتي  �لتكنولوجيا،  قطاع  يف 
وهو   )Emaar Smart Home( �لذكي   �إعمار  منزل  لإطــالق   �لأ�شياء، 
�لتي  �لذكية  �ملــنــازل  تقنيات  �أحــدث  تربة  فر�شة  للعمالء  يوفر  ثــورٌي  مفهوم 
�لعام  يف  �جلديد  �ملنتج  �إطــالق  و�شيتم  �ل�شطناعي.   �لــذكــاء  تكنولوجيا  تتبنى 
و�لتي  �إعمار،  لـ  �لتابعة  �ل�ّشكنية  �مل�شاريع  من  ح�شرية  جمموعة  �شمن   2020
من  �شاملًة  جمموعًة  وت�شم   ، �شاومي  من  �لرقمّية  �لتقنيات  �أف�شل  �شتت�شّمن 
منتجات �ملنازل �لذكية و�إنرتنت �لأ�شياء �ملثّبتة م�شبقاً. و�أ�شبحت �إعمار مبوجب 
هذه �لتفاقية �أول مطور عاملي خارج �ل�شني يوّقع �تفاقية �شر�كة ��شرت�تيجية مع 
�شاومي لتطوير تربة مبتكرة للمنازل �لّذكية. وياأتي �لإعالن عن هذه �ل�شر�كة 
�لقادم من  تلّبي متطّلبات �جليل  �شكنّية  بتطوير جمّمعات  �إعمار  �لتز�م  �إطار  يف 
�لعمالء، ووقع �ختيارها على �شركة �شاومي ك�شريك ��شرت�تيجي لريادتها يف قطاع 
213 مليون جهاز ذكي  �أكرث من  �إىل  �ملنازل �لذكية. وبالإ�شافة  تطوير تقنيات 
�لرتفيه  قطاعات  يف  �لذكية  �ملنازل  تقنيات  من  حمفظًة  �شاومي  متتلك  مت�شل، 
وتوفري �لطاقة و�إد�رة �ملر�فق و�لأمن و�لرفاهية. كما تعّزز هذه �ل�شر�كة �لعاملية 
ريادة �إعمار �شمن جمموعة منتجاتها �لعقارية، و�شوف يتيح هذ� �لتعاون تربًة 
ع�شريًة و�شل�شة توفر للعمالء م�شتوياٍت �أعلى من �لر�حة بالعتماد على تقنيات 
�جليل �لقادم. و�شيوّفر منزل �إعمار �لذكي تربة �ت�شاٍل �شاملة يتم �لتحكم من 
 ،)Mi Home(  خاللها بالتقنيات �لذكية ومر�قبتها من خالل تطبيق  مي هوم

و�شتبد�أ فعاليات �لربع �لأول من �لعام 
�مل�شتقبل  لــطــاقــة  �لــعــاملــيــة  �لــقــّمــة  مــع 
�أبوظبي  �أ�ـــشـــبـــوع  �ــشــمــن  و�ملـــنـــعـــقـــدة 
لال�شتد�مة من 13 ولغاية 16 يناير، 
 33،500 �أدنيك   �شت�شت�شيف   حيث 
ز�ئر من 170 دولة. وتفتخر  �أدنيك  
�لعاملية  �لــفــعــالــيــات  هـــذه  با�شت�شافة 
�لـــتـــي تــمــع قـــــادة �لــفــكــر و�خلـــــرب�ء 
للتعاون و�لت�شافر لتعزيز �لبتكار يف 
جمال �لطاقة و�لتكنولوجيا �لنظيفة 

و�لكفاءة لتحقيق م�شتقبل م�شتد�م.
كــمــا �ــشــتــ�ــشــتــ�ــشــيــف  �أدنــــيــــك  معر�س 
�لــعــرو�ــس �أبــوظــبــي مــا بــني 22 و25 
يــنــايــر، و�لــــذي يــعــد �لــفــعــالــيــة �لأبـــرز 
عـــلـــى مـــ�ـــشـــتـــوى �ملـــنـــطـــقـــة يف جمـــال 
�أ�شلوب �حلياة، حيث يت�شمن عرو�س 
للزو�ر فر�شة  ويتيح  ��شتثنائية،  �أزيــاء 
ح�شور عرو�س ح�شرية يقدمها �أ�شهر 
�لتجميل  وخرب�ء  �لعامليني  �مل�شممني 

و�أبرز �ل�شخ�شيات �ملوؤثرة يف �لقطاع.

�لأ�شهر  حتــمــل  �أن  ونـــاأمـــل  وغـــريهـــا. 
 2020 �لـــعـــام  مـــن  �لأوىل  �لــثــالثــة 
من�شة  وتــوفــر  �لنجاحات  مــن  �لكثري 
تــتــيــح حتــقــيــق �ملـــزيـــد مـــن �لإجنــــــاز�ت 

خالل �لفرت�ت �لتالية من �لعام .

مثالية  من�شة  لهم  وتــوفــر  ر�شائلهم، 
�مل�شتوى  رفــيــعــة  ومـــر�فـــق  لــلــتــو��ــشــل 
لدى  �أدنيك  لينظمو� فعاليات ناجحة 
�لتكنولوجيا  �لقطاعات، مثل  كافة  يف 
و�ل�شيافة  و�حَلــــوكــــمــــة  و�لـــثـــقـــافـــة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لوطنية  �أبـــوظـــبـــي  �ـــشـــركـــة  كــ�ــشــفــت 
��شتعد�دها  عــن  �أدنـــيـــك   لــلــمــعــار�ــس  
�لر�ئدة  �لــفــعــالــيــات  �أهـــم  ل�شت�شافة 
�لوطني  �أبــوظــبــي  مـــن مــركــز  كـــٍل  يف 
للموؤمتر�ت  �لعني  ومــركــز  للمعار�س 
�لعام �جلاري،  �لأول من  �لربع  خالل 
لــتــقــدم بـــذلـــك �أحـــــد �ملـــو��ـــشـــم �لأكــــرث 
ن�شاطاً يف تاريخ �ل�شركة. وعلى �أعقاب 
�لــنــجــاح �لـــبـــارز �لــــذي حــقــقــه مو�شم 
ل�شتهالل  �أدنـــيـــك   تــ�ــشــعــى    ،2019
�لعقد �جلديد ببد�ية قوية ومتميزة، 
لتعزيز  �ملتو��شلة  جهودها  ومو�ظبة 
�لعا�شمة  بــو�ــشــفــهــا  �أبــوظــبــي  مــكــانــة 
ــيــمــيــة لــ�ــشــيــاحــة �لأعــــمــــال عرب  �لإقــل
و�ملوؤمتر�ت  �ملــعــار�ــس  �أبـــرز  ��شت�شافة 
�لعاملية.  ويف تعليقه على هذ� �ملو�شوع، 
قال خليفة �لقبي�شي، �ملدير �لتنفيذي 
�لوطنية  �أبــوظــبــي  ل�شركة  �لــتــجــاري 

��شت�شافة  ت�شاهم   : �أدنيك  للمعار�س  
�لبارزة  �لعاملية  و�ملــعــار�ــس  �ملــوؤمتــر�ت 
يف تعزيز مكانة  �أدنــيــك  كــو�حــدة من 
�لفعاليات  لــهــذه  �لـــر�ئـــدة  �لــوجــهــات 
 2020 عام  ��شتهالل  وياأتي  �لهامة. 
مــع و�حــد مــن �أكــرث �ملــو��ــشــم �زدحاماً 
دلــــيــــل على  ـــة  ـــاب ـــيـــات، مبـــث ـــالـــفـــعـــال ب
مع  وم�شد�قيتنا  �ملتميزة  منهجيتنا 
�ل�شركة  �شت�شت�شيف  حيث  عمالئنا، 
�لتي  و�ملوؤمتر�ت  �ملعار�س  من  �لعديد 
حققت جناحاً كبري�ً يف �ل�شابق، ف�شاًل 

عن �لفعاليات �جلديدة و�لبارزة .
�أبوظبي  ر�شخت  �لقبي�شي:  و�أ�ــشــاف 
ل�شياحة  ر�ئــــــــدة  كـــوجـــهـــة  مــكــانــتــهــا 
�لأعمال، ما ينعك�س يف تنوع �لفعاليات 
خالل  �أدنـــيـــك   �شت�شت�شيفها   �لــتــي 
وت�شتقطب  �لقادمة.  �لقليلة  �لأ�شهر 
�لــعــا�ــشــمــة �لإمــــار�تــــيــــة �لـــعـــديـــد من 
�لثقافات  خمــتــلــف  مــن  �لــ�ــشــخــ�ــشــيــات 
و�جلن�شيات �لذين ي�شعون �إىل �إي�شال 

بنك اأبوظبي الأول ي�شدر تقرير اآفاق ال�شتثمار العاملي 2020
�إىل  و�ل�شتهالك  �لعام  �لدخل  ن�شبة  لرتــفــاع  نتيجة 
ت�شارع  ي�شكل  فيما  �حلكومي.  �لإنــفــاق  �رتــفــاع  جانب 
�ملخاطر  �أبرز  �لعاملية  �لت�شخم  �رتفاع معدلت  وترية 
�لقت�شادية �ملطروحة على �ل�شاحة يف �لآونة �لأخرية. 
�لعقد  خالل  تباطوؤ�ً  �مل�شتهلكني  �أ�شعار  موؤ�شر  و�شهد 
�ملا�شي، �لأمر �لذي يعزى ب�شكل جزئي �إىل �لتطور�ت 
�لتقنية �لتي �شاهمت بزيادة �لإنتاجية وخف�س بع�س 
�أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�شار  بالو�شطاء.  �ملرتبطة  �لتكاليف 
بعك�س  �شي�شاهم  و�ملــالــيــة  �لنقدية  �ل�شيا�شات  تكامل 

معدلت �لت�شخم على �ل�شعيد �لعاملي.
وتعليقاً على نتائج �لتقرير، قال �ألن ماركو�س، رئي�س 
�لنخبة  خدمات  لــدى  �ل�شتثمار  ��شرت�تيجيات  �إد�رة 
�مل�شرفية و�خلدمات �مل�شرفية �خلا�شة لالأفر�د: من 
�ملتوقع �أن تو��شل �لأ�شول ذ�ت �ملخاطر حتقيق نتائج 
جيدة خالل عام 2020 نظر�ً للتح�شن يف �لنمو �لعاملي 
�لفائدة  �أ�شعار  يف  �مللحوظ  �لنخفا�س  مع  بالتز�من 
�ملركزية  �لبنوك  ت�شتمر  و�أن  �لـــدويل،  �مل�شتوى  على 
حـــول �لــعــامل �لــتــعــامــل مــع هـــذه �لأ�ــشــعــار �ملنخف�شة 
�لتي �شتوؤدي �إىل حتقيق �لأ�شو�ق �لنا�شئة لأد�ء جيد. 
وتو��شل �لدورة �لقت�شادية طويلة �لأمد تو�شعها من 
خالل �لفر�س �ملتاحة �خلا�شة با�شرت�تيجيات �لقيمة 
نتائج  �شتحقق  �أنها  نعتقد من جانبنا  و�لتي  و�لدخل، 

�أف�شل للم�شتثمرين . 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أ�شدر بنك �أبوظبي �لأول، �أكرب بنك يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�أحد �أكرب و�أ�أمن �ملوؤ�ش�شات �ملالية يف 
�لعامل، تقريره �ل�شنوي �آفاق �ل�شتثمار �لعاملي 2020 
مت   . �مل�شتقبل  ل�شت�شر�ف  �ليوم  نعمل  عنو�ن  حتت   ،
�إعد�د �لتقرير من ِقبل خرب�ء يف �لبنك، وتناول �لبيئة 
وت�شمن  �لر�هنة،  �لعاملية  و�ل�شتثمارية  �لقت�شادية 

كذلك حتليالت لأبرز موؤ�شر�ت �لقت�شاد �لكلي. 
�لأول  �أبوظبي  بنك  يتوقع  �لتقرير،  يف  ورد  ملا  ووفقاً 
�لعربية  �لإمــــار�ت  دولــة  يف  �لقت�شادي  �لنمو  �رتــفــاع 
�لنقد  �ــشــنــدوق  وكــــان   .2020 عـــام  �ملــتــحــدة خـــالل 
�لدولة  �لقت�شادية يف  �لــدويل قد توقع منو �حلركة 
�حلايل،  �لــعــام  خــالل   2.5% بــو�قــع  ملحوظ  ب�شكل 
يف   1.6% بن�شبة  منو  بتحقيق  توقعاته  مع  مقارنة 
ن�شاطات  �إىل  �لنمو  هــذ�  معظم  ويعزى   .2019 عــام 
�لنقد  �ــشــنــدوق  تــوقــع  �إذ  �لنفطية؛  غــري  �لــقــطــاعــات 
�لدويل منو م�شاهمة �لقطاعات غري �لنفطية بن�شبة 
%3 خالل عام 2020 مقارنة مع %1.6 يف �لعام 
�إك�شبو  تنظيم  مــوعــد  لــقــرب  نــتــيــجــًة  وذلـــك  �ملــا�ــشــي، 
و�لنمو  �لتحفيز  حـــزم  �إىل  بــالإ�ــشــافــة  دبـــي،   2020

�حلكومية.
�لعاملي  �لقت�شاد  منو  �لأول  �أبوظبي  بنك  توقع  كما 
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املال والأعمال

رئي�س اأرمينيا لـ»وام«: نرحب بعقد اتفاقية جتارة حرة بني دول اخلليج العربية والحتاد الأورواآ�شيوي
ل متثل فقط قيمة م�شافة �إىل �لحتاد لكنها تثبت �أي�شا �أن هناك �هتماما 
حقيقيا و �أن هذ� �لحتاد ميكنه حتقيق �لنجاح. تاأ�ش�س  �لحتاد �لقت�شادي 
�لأورو �آ�شيوي  يف عام 2015 و ي�شم كال من رو�شيا و�أرمينيا وبيالرو�شيا 
�إجمايل  حملي  بناجت  متكاملة  �شوقا  ميثل  و  وقريغيز�شتان  وكاز�خ�شتان 
1.9 تريليون دولر ويهدف �إىل رفع �لقدرة �لتناف�شية و�لتعاون  ي�شل �إىل 
معي�شة  م�شتوى  رفع  �أجــل  من  �لتنمية  وت�شجيع  �لوطنية  �لقت�شاد�ت  بني 
على  �ل�شوء  �شاركي�شيان  �أرمــني  �لرئي�س  فخامة  و�شلط  �لأعــ�ــشــاء.  �لــدول 
باإمكانك   : وقال  �لأورو�آ�شيوي  �لقت�شادي  �لحتــاد  مع  �شر�كات  عقد  مز�يا 
ممار�شة �لن�شاط �لقت�شادي يف جميع �لدول �لأع�شاء يف �لإحتاد �إذ ل وجود 
�أو �ل�شر�ئب �لإ�شافية فيما بينها  .. م�شري� �إىل توقيع دول من  للجمارك 
�آ�شيا مثل �شنغافورة على �تفاقية تارة حرة مع �لحتاد،  �أور  خارج منطقة 
 .2017 �لأوروبـــي يف  �شر�كة مع �لحتــاد  �تفاقية  �أرمينيا على  فيما وقعت 

•• اأبوظبي -وام:

�أعرب فخامة �لرئي�س �أرمني �شاركي�شيان رئي�س جمهورية �أرمينيا عن رغبة 
�لتي  �تفاقية تارة حرة بني �لحتاد �لقت�شادي �لأورو�آ�شيوي  بالده بعقد 

تعد �أرمينيا ع�شو� به ودول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.
وكالة  مــع  ح�شري  حـــو�ر  يف   - �شاركي�شيان  �أرمـــني  �لرئي�س  فخامة  و�أكـــد 
�لتعاون  �أرمينيا ودول جمل�س  �ملتميزة بني  �لعالقات  �لإمــار�ت - على  �أنباء 
�خلليجي و �شلط �ل�شوء على �أهمية منطقة �خلليج بالن�شبة لبالده و�أبدى 
�لطاقة  �ل�شياحة وحلول  �شيما يف جمالت  �لعالقات ل  تطلعه لتعزيز تلك 

و�ملناخ.
وقال فخامته �إن مثل هذه �لتفاقيات لها �أثر �إيجابي على �ل�شعيد �ل�شيا�شي 
�إ�شافة �إىل �لآثار �ملالية و�للوج�شتية م�شري� �إىل �أن �تفاقيات �لتجارة �حلرة 

�لقت�شادي  �لحتــاد  مع  �ل�شر�كات  عقد  مميز�ت  من  �أن   فخامته  �أو�ــشــح  و 
�لأورو�آ�شيوي �إمكانية تاأ�شي�س �شركة يف �أرمينيا وممار�شة �أن�شطتها يف رو�شيا 
/على �شبيل �ملثال/ ما يعني �لدخول �إىل �أ�شو�ق عديدة  وقال :  علينا كذلك 
�أن ناأخذ يف عني �لإعتبار �لعالقة �لقوية �لتي تربط بع�س �لدول �لأع�شاء 
بالحتاد �لأوروبي . وحول دور �لإمار�ت يف ن�شر قيم �لت�شامح بالعامل �أعرب 
دولة  بــه  تــقــوم  �لـــذي  لــلــدور  �لكبري  تقديره  عــن  �شركي�شيان  �آرمـــن  فخامة 
�لإمار�ت بالعامل يف ن�شر قيم �لت�شامح و تعاليم �لدين �لإ�شالمي .. موؤكد� 
�أهمية �حرت�م �لثقافات و �لديانات و �لقيم �لآخرى و �لتعاي�س و �لتعاون معا 

و قال :  �إنه ل يرى �شببا يجعلنا غري مت�شاحمني .
�لعرق و  �لدين و  �لنظر عن  �لــدول بغ�س  �لتو��شل بني  �أن  تعزيز  و�أ�شاف 
�للون ي�شهم يف ن�شر قيم �لت�شامح يف �لعامل وبناء عالقات قائمة على �حلو�ر 

و�لتفاهم وفق قيم ر��شخة من �ملحبة و�ل�شد�قة .

وعرب عن تطلع �أرمينيا �إىل بناء عالقات متينة مع دولة �لإمار�ت ت�شتند �إىل 
�لت�شامح و �حرت�م  �ل�شديقني يف  �ل�شعبني  �لتي تمع بني  �مل�شرتكة  �لقيم 

�ملعتقد�ت و�لتعاي�س �لإن�شاين.
وقال فخامته �إن  �لت�شامح يتمثل يف �إظهار �حلب �إىل �لأ�شخا�س �ملختلفني 
للتعاي�س يف  تكون مثال  �أن  و�لإمـــار�ت ميكنها  �أرمينيا  دول مثل  �إن  و  عنك 
حمبة و�شد�قة . وثمن �لرئي�س �لأرميني جهود دولة �لإمــار�ت يف جمالت 

متكني �ملر�أة وتعزيز �مل�شاو�ة بني �جلن�شني و��شفا تلك �جلهود بـ �ملبهرة .
كانت �لإمار�ت قد �حتلت �ملركز �لأول عربيا يف موؤ�شر �لأمم �ملتحدة للم�شاو�ة 

بني �جلن�شني 2019 و �ملرتبة 26 عامليا.
و�أ�شاف : حتى �إذ� ما قارنت دولة �لإمار�ت بالدول �لأوروبية فاإن ما حققته 
�لإمــــار�ت يف جمــال �ملــ�ــشــاو�ة بــني �جلن�شني كــان مبهر� و �لــعــدد �لكبري من 

�ل�شيد�ت �لإمار�تيات يف �ملنا�شب �لعليا يف �حلكومة مثري لالإعجاب .

ر�سالتها هي »جعل م�ظفينا وعمالئنا جزءًا من م�سريتنا نح� م�ستقبل التنقل«

» امل�شعود لل�شيارات« اأول وكيل �شيارات يف الإمارات يتم تكرميه من بنك دبي الإ�شالمي

اأكادميية الحتاد لتدريب الطريان اأول موؤ�ش�شة يف ال�شرق الأو�شط حت�شل 
على اعتماد اأوروبي لتدريب الطياريني على طائراتي بوينج 777 و 787

�ملبدئية  �لــــدور�ت  بــني  مــا  تـــرت�وح  �لــتــدريــبــات  مــن  بــاقــة متنوعة  للتدريب 
�إىل  بالإ�شافة  �لنعا�س،  �ملتخ�ش�شة ودور�ت  �لت�شنيفية  �لدور�ت  للطيارين، 

دور�ت �لتهيئة و�لتعايف �لبدين ومر�قبة �لد�ء.
خم�س  منها  للتدريب،  �حلــركــة  كــامــل  جــهــازحمــاكــاة   11 �لكــادميــيــة  ت�شم 
ثابتة  �أجــهــزة  �إىل  بــالإ�ــشــافــة  و787   777 بوينج  لــطــر�ز  �أجــهــزة حمــاكــاة 
فعال  ب�شكل  يعملون  �لطياريني  كبار  من  فريق  �لتدريبات  ويقدم  �لقاعدة. 

مع �لحتاد للطري�ن.
�ل�شكن،  مثل  للمتدربني  ��شافية  خدمات  �لأكــادميــة  توفر  ذلــك،  جانب  �إىل 

�ملو��شالت وحتى جولت �شياحة يف �إمارة �أبوظبي.
787 هما من  و   777 �أن طـــر�زي بوينج  بــاولــو لكــافــا:  و�أفـــاد كابنت  هــذ� 
�ل�شفر عليهم ز�د  �رتفاع طلب  �أكرث �لطر�ز�ت طلباً يف �لوقت �حلــايل، ومع 
�لقبال على تدريب �لطيارين لقيادتهما.  ونحن ب�شدد تهيز �لكادميية 
لتدريب �أحدث طائر�ت عري�شة �لبدن وهي �يربا�س A350.   يعزز �عتماد 
787 من تو�شيع نطاق �أعمال  777 و  من �لتدريب على بوينج   EASA
للتدريب  لــلــطــري�ن  �لحتـــــاد  �أكـــادميـــيـــة 
وتــوفــري �ملــزيــد مــن �خلــدمــات، �لأمر 
دعم  عــلــى  �لأكــادميــيــة  ي�شاعد  �لـــذي 
عـــدد �أكــــرب مـــن �لــنــاقــالت يف �أوروبـــــا 
و�أ�شو�ق �أخرى، وب�شكل خا�س يف �شوق 
�آ�ــشــيــا �ــشــريــع �لــنــمــو حــيــث يــتــم تبني 

�ملقايي�س �لأوروبية يف �ملنطقة. 
ومــن جــانــب �آخـــر، فـــاإن هــذ� �لعتماد 
�أبوظبي  �إمـــــارة  يــعــزز مــن مــوثــوقــيــة 
لتدريب  لـــلـــطـــري�ن  �مـــتـــيـــاز  كــمــركــز 
�لـــــطـــــو�قـــــم �جلـــــويـــــة وغـــــريهـــــا من 
وهند�شة  عــــمــــرة  مـــثـــل  �خلــــــدمــــــات 

�لطائر�ت.

•• ابوظبي-الفجر:

ح�شلت �أكادميية �لحتاد لتدريب �لطري�ن �لتابعة ملجموعة �لحتاد للطري�ن، 
 ،)EASA( لأوروبية ل�شالمة �لطري�ن� �لوكالة  �شهادة �لعتماد من  على 
�لأو�شط تنال هذ�  �ل�شرق  �أول موؤ�ش�شة طري�ن يف  وبذلك ت�شبح �لأكادميية 
�أوروبــيــة وغــريهــا على  ونــاقــالت  مــن م�شغالت  لتدريب طياريني  �لعــتــمــاد 

طائر�ت بوينج 777 و787 وفق مقايي�س �ل�شالمة �جلوية �لأوروبية.
ومن �شاأن هذه �خلطوة �أن تو�شع من نطاق �أعمال �أكادميية �لحتاد لتدريب 
عري�شة  بالطائر�ت  خا�شة  تدريبان  لت�شمل  �لعاملي  �مل�شتوى  على  �لطري�ن 
�عتماد  على   2018 �لعام  من  �شابق  وقــت  يف  �لكادميية  نالت  وقــد  �لبدن. 
 A320،يربا�س� �لــطــيــاريــني عــلــى طــائــر�ت  لــتــدريــب  �لــوكــالــة �لأوروبـــيـــة 
A330  وA340، لت�شبح �أول و�حدٍة من �أكرث موؤ�ش�شات تدريبات �لطري�ن 

�شموليًة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط.
�أكــادميــيــة �لحتـــاد لتدريب  كــافــا، مدير  بــاولــو ل  �لكابنت  ومــن جهته �شرح 

�ل�شفر  �ـــشـــوق  �ــشــهــد  قــــائــــاًل:  �لــــطــــري�ن، 
�جلوي �قباًل ومنو يف �لفرتة �لأخرية 
زيادة  �لــد�فــع ور�ء  كـــان  �لـــذي  �لأمــــر 
ورفع  �لطري�ن  تدريبات  على  �لطلب 

�ملقايي�س. 
�ملر�فق  لميلكون  �مل�شغلني  من  كثري   
�لبع�س  بينما  �لـــالزمـــة  �لـــقـــدر�ت  �أو 
�لمكانيات  لــديــهــم  تــتــو�فــر  ل  �لآخــــر 
د�خل �ملن�شاأة. وتقدم �أكادميية �لحتاد 
للعديد  �لــــــــالزم  �لــــدعــــم  لـــلـــتـــدريـــب 
مــن �ملــ�ــشــغــالت وتــوفــر �لــتــدريــب على 

جمموعة من طر�ز�ت �لطائر�ت. 
وت�شمل �خلدمات يف �أكادميية �لحتاد 

جمموعة بن حم تبحث فر�س ال�شتثمار الزراعي يف موريتانيا

بن  و��شتمع  �ل�شقيقني.  �لبلدين 
�ل�شفري حول  قــدمــه  لــعــر�ــس  حــم 
�ل�شتثمار يف  فــر�ــس  و�آفــــاق  و�قـــع 
جمال �لتنمية �لريفية، وموؤهالت 
لال�شتثمار  �جلـــاذبـــة  مــوريــتــانــيــا 
�لـــرتبـــة  و�ملـــتـــمـــثـــلـــة يف خـــ�ـــشـــوبـــة 
وتوفر �لأر��شي �لزر�عية و�لرثوة 
ملــا �شهده  بــالإ�ــشــافــة  �حلــيــو�نــيــة، 
تطور خالل  �لزر�عي من  �لقطاع 
�ل�شفري  و�أكـــد  �ملا�شية.  �ل�شنو�ت 
�لت�شهيالت  من  �لعديد  هناك  �أن 
�لزر�عية  �لأر��ــــشــــي  مــنــح  بــ�ــشــاأن 
و�ل�شناعية لال�شتثمار يف �لزر�عة 

وخا�شة زر�عة �لنخيل.

وباملكانة  �ملــــيــــاديــــن،  خمــتــلــف  يف 
�ملـــتـــمـــيـــزة �لـــتـــي تــتــمــتــع بـــهـــا على 
و�لدولية  �لإقــلــيــمــيــة  �لــ�ــشــاحــتــني 
�حلكيمة  �لـــ�ـــشـــيـــا�ـــشـــة  بـــفـــ�ـــشـــل 
�لــ�ــشــيــخ خليفة  �لــ�ــشــمــو  لــ�ــشــاحــب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن 
�أهمية  �أكد على  -حفظه �هلل- كما 
دعــم عــالقــات �لــتــعــاون بــني رجال 
�لأعمال يف �لإمار�ت و �جلمهورية 
خالل  من  �ملوريتانية  �لإ�شالمية 
�لتجاري  �لـــتـــبـــادل  حــجــم  زيــــــادة 
��شتثمارية  مــ�ــشــروعــات  و�إقــــامــــة 
م�شتوى  رفـــــع  بـــهـــدف  مــ�ــشــرتكــة 
�لتعاون �لتجاري و�لقت�شادي بني 

�لــعــالقــات حتظى  تلك  �أن  مــوؤكــد� 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مــن  بدعم 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  خليفة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �ــشــاحــب  و  �لــدولــة 
نائب  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حممد 
رئـــيـــ�ـــس جمل�س  �لــــدولــــة  رئـــيـــ�ـــس 
�لوزر�ء حاكم دبي و �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�يــد  بــن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  نــائــب  �أبــوظــبــي  عــهــد  ويل 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة. 
من جانبه �أ�شاد حممد ولد �لهيبة 
�لإ�شالمية  �جلـــمـــهـــوريـــة  �ــشــفــري 
�حل�شارية  بالنه�شة   ، �ملوريتانية 
�لإمــــار�ت  ت�شهدها  �لــتــي  �لــكــبــرية 

•• اأبوظبي - الفجر

�شامل  بــن  م�شلم  �ل�شيخ  ��شتقبل 
بــن حــم �لــعــامــري عــ�ــشــو �ملجل�س 
ـــاري �لـــوطـــنـــي لإمـــــــارة  ـــ�ـــش ـــت ـــش �ل�
�إد�رة  جمــلــ�ــس  رئـــيـــ�ـــس  �أبـــوظـــبـــي 
جمموعة بن حم ، مبكتبه بفندق 
 ، �لأول  �أمــ�ــس  �أبوظبي  روز  رويـــال 
�شفري  �لهيبة  ولــد  حممد  �ــشــعــادة 
�ملوريتانية  �لإ�شالمية  �جلمهورية 
�ل�شقيقة، بح�شور �ل�شيخ �لدكتور 
مبارك بن �شامل بن حم ، و�لدكتور 
�مل�شت�شار  �شادق  �أبــو�لــفــرج  حممد 

�لثقايف ملجموعة بن حم .
حــيــث مت خــــالل �لــلــقــاء �لإ�ـــشـــادة 
بعمق �لــعــالقــات �لــتــي تــربــط بني 
و  �ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة 
�ملوريتانية  �لإ�شالمية  �جلمهورية 
عــلــى كــافــة �ملــ�ــشــتــويــات، ممــا �وجد 
�مل�شرتك  لــلــتــعــاون  رحـــبـــا  مــنــاخــا 
وتـــعـــزيـــز  �ملــــــجــــــالت  يف خمـــتـــلـــف 
جرى  كما  �مل�شرتكة،  �ل�شتثمار�ت 
�ل�شتثمار  جمــــالت  ��ــشــتــعــر��ــس 
و�لتي  مـــوريـــتـــانـــيـــا،  يف  ـــاحـــة  ـــت �مل
�لدخول  حــم  بــن  ملجموعة  ميــكــن 
خا�شة  �ملقبلة  �لفرتة  خالل  فيها 

�ل�شتثمار يف جمال �لزر�عة.
على  حــم  بــن  م�شلم  �ل�شيخ  و�أكــــد 
�لعالقات  وتـــوثـــيـــق  دعــــم  �أهـــمـــيـــة 
و�شرورة  �ل�شقيقني  �لبلدين  بني 
خمتلف  حــول  و�لت�شاور  �لتن�شيق 
�مل�شرتك  �لهــتــمــام  ذ�ت  �لق�شايا 

�ملميزة لعمالئها.
“�مل�شعود  �ــشــركــة  �ــشــبــكــة  وتـــتـــوزع 
�شالت   8 لــتــ�ــشــم  لل�شيار�ت”، 
عـــر�ـــس لــلــ�ــشــيــار�ت �جلـــديـــدة و3 
يف  �مل�شتعملة  لــلــ�ــشــيــار�ت  �ــشــالت 
و�ملنطقة  و�لعني  �أبوظبي  من  كل 
يف  �ملتكامل  �ملبنى  ت�شمل  �لغربية، 
منطقة �مل�شفح و�لذي يحتوي على 
�ل�شيار�ت  مركز خم�ش�س لت�شليم 
 7 لل�شيانة  مر�كز   6 و  �جلديدة، 
مر�فق لبيع قطع �لغيار. وتو��شل 
لل�شيار�ت”  “�مل�شعود  �ـــشـــركـــة 
عرب  �لنجاحات  من  �ملزيد  حتقيق 
بــاقــة مــتــمــيــزة مــن �ملز�يا  تــقــدمي 
توفري  ت�شمل  �لـــكـــر�م،  لعمالئها 
تندرج  �ــشــلــ�ــشــة  متــويــلــيــة  حـــلـــول 
�لقوية  �لــ�ــشــر�كــة  عــالقــات  �شمن 
�أبــرز و�أهــم �لبنوك يف �لدولة،  مع 
�إ�شافة �إىل ت�شهيل �إجــر�ء�ت �شر�ء 
�ل�شيار�ت، و�لتاأمني وقطع �لغيار، 
مـــا يـــر�ـــّشـــخ مــفــهــوم تـــقـــدمي كافة 
�حــتــيــاجــات �لــعــمــالء حتـــت �شقف 
و�حد. ولقد ح�شلت �شركة �مل�شعود 
ني�شان  جــــائــــزة  عـــلـــى  لـــلـــ�ـــشـــيـــار�ت 
�لــعــاملــيــة – عـــن فــئــة �لـــوكـــالء يف 
عام 2013، بالإ�شافة �إىل جائزة 
“�لأد�ء �ملتميز يف �ملبيعات وخدمة 
عام  ني�شان يف  قبل  من  �لعمالء” 
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لل�شيار�ت”،  “�مل�شعود  حــ�ــشــلــت 
�ل�شركة �لر�ئدة يف قطاع �ل�شيار�ت 
يف دولة �لإمــار�ت، على درع تكرمي 
تقدير�ً  �لإ�ــشــالمــي  دبــي  بنك  مــن 
�شركاء  مـــن  كــــو�حــــدة  جلـــهـــودهـــا 
�شاهمو�  �لــذيــن  �ملــمــيــزيــن  �لــبــنــك 
متويل  �أعــــمــــال  يف  كـــبـــري  بــ�ــشــكــل 
�لــبــنــك. وبذلك  لـــدى  �لــ�ــشــيــار�ت 
ت�شبح �ل�شركة �أول موزع لل�شيار�ت 
يف دولة �لإمار�ت يح�شل على هذه 
�جلــائــزة على مـــد�ر تــاريــخ متويل 
�لإ�شالمي  دبــي  بنك  يف  �ل�شيار�ت 

و�ملمتد على مدى 40 عاماً.
ماكلولني،  ديــكــالن  �لــــدرع  ت�شلم 
يف  و�لتاأمني  �ملالية  ق�شم  م�شوؤول 
�ملــ�ــشــعــود لــلــ�ــشــيــار�ت مــن قــبــل فهد 
مدير   – رئي�س  نائب  علي،  نايت 
منتج متويل �ل�شيار�ت يف بنك دبي 
�لإ�شالمي، وذلك بح�شور عدد من 
�مل�شوؤولني �لإد�ريني من �جلانبني. 
وت�شع “�مل�شعود لل�شيار�ت” تلبية 
�حـــتـــيـــاجـــات �لـــعـــمـــالء عــلــى ر�أ�ــــس 
ت�شهيلها  خــالل  فمن  �أولــويــاتــهــا، 
لــعــمــلــيــة متـــويـــل �لـــ�ـــشـــيـــار�ت فـــاإن 
تــــوؤكــــد حـــر�ـــشـــهـــا على  �لـــ�ـــشـــركـــة 
“جعل  حتقيق ر�شالتها �ملتمثلة يف 
مــوظــفــيــنــا وعــمــالئــنــا جــــــزء�ً من 

و�ل�شر�كات �لناجحة يف �مل�شتقبل.«  
لل�شيار�ت”،  “�مل�شعود  �شركة  وتعد 
ني�شان  ل�شيار�ت  �لوكيل �حل�شري 
�أبوظبي  يف  وريــــنــــو  و�إنــفــيــنــيــتــي 
و�لـــعـــني و�ملــنــطــقــة �لــغــربــيــة منذ 
ــيــاً يف  رئــيــ�ــش 36 عــــامــــاً، �ـــشـــريـــكـــاً 
�لإمار�ت  دولــة  يف  �ل�شيار�ت  قطاع 
ومتتلك  و�لـــــــعـــــــامل.  و�ملــــنــــطــــقــــة 
�لــ�ــشــركــة �ــشــجــاًل حـــافـــاًل بـــــالأد�ء 
وخدمة  �ملبيعات  جمــال  يف  �ملتميز 
�لعمالء، كما ح�شلت �ل�شركة على 
�لإقليمية  �جلـــو�ئـــز  مــن  �لــعــديــد 
و�لــــعــــاملــــيــــة جلــــهــــودهــــا �لـــــر�ئـــــدة 
و�ملـــبـــتـــكـــرة يف تـــقـــدمي �خلـــدمـــات 

�لتنقل”.  م�شتقبل  نحو  م�شريتنا 
بنك  مــع  تعاونها  �ل�شركة  وبـــد�أت 
 ،2018 دبـــي �لإ�ــشــالمــي يف عـــام 
وذلك من خالل �شر�كة تهدف �إىل 
توفري حزمة متنوعة من خيار�ت 
تناف�شية  مبـــــعـــــدلت  �لـــتـــمـــويـــل 
�خلدمات  مــن  جمموعة  وتــقــدمي 
�ملتميزة للعمالء. ويتم من خالل 
حلول  تقدمي  �أي�شاً  �لتعاون  هــذ� 
متــويــل �لــ�ــشــيــار�ت �ملــتــو�فــقــة مع 
من  �لإ�ــشــالمــيــة  �ل�شريعة  �أحــكــام 
�ملتنوعة  �ملــتــطــلــبــات  تــلــبــيــة  �أجـــــل 
�شل�شة  رحــلــة  وتـــوفـــري  لــلــعــمــالء، 

ل�شر�ء �شيارة. 

مزودي متويل �ل�شيار�ت يف �لدولة، 
يف  �لــر�ئــدة  �ل�شركة  نبقى  فنحن 
�ل�شوق و�لتي تقدم �أف�شل �حللول 
�مل�شعود  �شركة  وتتميز  �ملطلوبة. 
على  �لــد�ئــم  بحر�شها  لل�شيار�ت 
�أرقـــى �خلــدمــات و�أكرثها  تــقــدمي 
يتما�شى مع  �لـــذي  �لأمــــر  متــيــز�ً، 
قيمنا �لتي نركز من خاللها على 
لالأعمال  ��ــشــرت�تــيــجــيــات  تــقــدمي 
طــويــلــة �لأمــــد قــــادرة عــلــى حتّدي 
�لــو�ــشــع �لـــر�هـــن، وتـــقـــدمي طرق 
�ملتعاملني.  تــربــة  تــعــزز  مبتكرة 
ومـــن هـــذ� �ملــنــطــلــق، فــاإنــنــا نتطلع 
�لتعاون  �أوجـــه  تو�شيع  �إىل  قــدمــاً 

�لـــيـــوم. ومــــن خــــالل تــعــاونــنــا مع 
بنك دبي �لإ�شالمي، فاإننا ن�شمن 
خيار�ت  عــلــى  عــمــالئــنــا  حــ�ــشــول 
ب�شيطة  بــــــــاإجــــــــر�ء�ت  متـــويـــلـــيـــة 
وموثوقة وذ�ت قيمة عالية لتمويل 
ل�شر�ء  وت�شهيل رحلتهم  �ل�شيار�ت 
�شيارة. ون�شكر بنك دبي �لإ�شالمي 
�ملميزة،  �ل�شر�كة  تكرمي هذه  على 
ونــعــتــقــد بــــــاأن حتــالــفــنــا مـــعـــاً هو 
�أمـــر �ــشــروري لأعــمــال �جلانبني. 
ونــحــن مــلــتــزمــون بــاحلــفــاظ على 
قــويــة يف جمــــال متويل  عـــالقـــات 
�لإ�شالمي  دبي  بنك  �ل�شيار�ت مع 
مــن خــالل حــر�ــس فــريــق �مل�شعود 

اأعلى معايري اخلدمة
وبهذه �ملنا�شبة، قال عرفان تان�شل، 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة �مل�شعود 

لل�شيار�ت:
�شيار�ت  وكيل  �أول  بكوننا  »نفخر 
يــتــم تــكــرميــه مـــن قــبــل بــنــك دبي 
�إمتـــام عدد�ً  �لإ�ــشــالمــي، حيث مت 
من �ل�شفقات �لتمويلية �لناجحة 
خـــالل �ــشــر�كــتــنــا مـــع �لــبــنــك على 
وي�شلط  �ملا�شيني.  �لعامني  مــدى 
�ل�شوء على جهودنا  �لتكرمي  هذ� 
خدمات  توفري  �شبيل  يف  �لــدوؤوبــة 
ظل  يف  خا�شة  للعمالء،  متميزة 
�ل�شوق  ي�شهدها  �لــتــي  �لتحديات 

لتقدمي  �لد�ئم  وتفانيه  لل�شيار�ت 
�أعلى معايري �خلدمة، كما نتطلع 
جديدة  جمــــالت  ��ــشــتــكــ�ــشــاف  �إىل 
لـــلـــتـــعـــاون مــــن �أجــــــل تـــعـــزيـــز منو 
�لأعمال و�لتو�شع لكال �جلانبني.«    

حتّدي �لو�شع �لر�هن
�لعو�شي،  �هلل  عــبــد  نــا�ــشــر  وقــــال 
رئي�س �خلدمات �مل�شرفية لالأفر�د 

يف بنك دبي �لإ�شالمي:
بهذه �لفر�شة   »نحن �شعد�ء جد�ً 
�لتي تعرتف حقاً مبقدرة بنك دبي 
�لإ�شالمي على لعب دور رئي�شي يف 
�لقت�شاد �ملتنامي لدولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، وكوننا �أحد �أكرب 

عرفان تان�شل :

 تعاوننا ي�سمن ح�س�ل 
خيارات  على  عمالئنا 
ــراءات  ــاإج ب مت�يلية 
بــ�ــســيــطــة ومــ�ثــ�قــة 
عالية  قــيــمــة  وذات 
ــيــارات لــتــمــ�يــل الــ�ــس

نا�شر العو�شي : 

ـــة  ـــرك ـــس تــــتــــمــــيــــز �
لل�سيارات  املــ�ــســعــ�د 
ـــم ـــدائ ــا ال ــه ــس ــر� ــح ب

تـــــقـــــدمي  ــــــى  ــــــل ع  
ــــات  ــــدم اأرقـــــــــى اخل
ــــــا متـــيـــزًا ــــــره واأك
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املال والأعمال

حالياً عرب �ملن�شة �جلديدة ت�شمل 
ملقدم  �لــقــيــد  مــن خــال�ــشــة  ن�شخة 
م�شمولة  �لبناء  ورخ�شة  �لطلب، 
ب�شهادة �إجناز �شادرة من �لبلدية، 
�لإمار�تية  �لــهــويــة  مـــن  ونــ�ــشــخــة 
�لــطــلــب، ومــ�ــشــتــنــد� يو�شح  ملــقــدم 
�شبيل  “على  �ملــبــنــى  �ــشــغــل  تــاريــخ 
خدمات  تو�شيل  فــاتــورة   .. �ملــثــال 

�لكهرباء و�ملياه«.
�لإلكرتونية  �ملن�شة  �أن  �أكــــدت  و 
�ملو�طنني  ل�ــــشــــرتد�د  �جلــــديــــدة 
ل�شريبة �لقيمة �مل�شافة �ملدفوعة 
م�شاكنهم  بـــنـــاء  عـــن  قــبــلــهــم  مـــن 
و�شهولة  ب�شرعة  تتميز  �جلــديــدة 
بــ�ــشــفــٍة عــامــة وتوفر  �إجـــر�ء�تـــهـــا 
ب�شفٍة  �لإجــــر�ء�ت  ت�شريع  خدمة 
خــــا�ــــشــــة لـــطـــلـــبـــات �ل�ــــــشــــــرتد�د 
�حلا�شلة على �شهاد�ت م�شروفات 
مــن بــر�مــج �لإ�ــشــكــان �لــتــي تطبق 
�لهيئة  �ملــطــلــوبــة مــن  �لإجــــــر�ء�ت 
وتوفر بيانات �مل�شروفات �ملطلوبة 

�شريبة  ��ــــشــــرتد�د  طــلــب  تـــقـــدمي 
�أ�شهر  �شتة  خالل  �مل�شافة  �لقيمة 
مــن تــاريــخ �إجنــــاز �ملــ�ــشــكــن �مل�شيد 

حديثاً.
�ل�شرتد�د  طلبات  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
�حلا�شلة على �شهاد�ت م�شروفات 
مــن بــر�مــج �لإ�ــشــكــان �لــتــي تطبق 
�لهيئة  �ملــطــلــوبــة مــن  �لإجــــــر�ء�ت 
وتوفر بيانات �مل�شروفات �ملطلوبة 
يتم معاجلتها وفقاً لإجر�ء �شريع 
�ل�شروط  حتــديــد  �إىل  مــنــوهــة   ..
و�ملـــ�ـــشـــتـــنـــد�ت �ملـــطـــلـــوب �إرفـــاقـــهـــا 
بــطــلــبــات �ل�ــــشــــرتد�د مبـــا ي�شمن 
تنطبق  �لذين  �ملو�طنني  ��شرتد�د 
�ل�شريبة  ��شرتد�د  �شروط  عليهم 

على بناء �مل�شاكن �جلديدة.
و �أ�شارت �إىل �شرورة تاأكد �ملو�طنني 
�شريبة  ��ــشــرتد�د  طلبات  مقدمي 
�مل�شاكن  بناء  عن  �مل�شافة  �لقيمة 

�لقيمة  �شريبة  با�شرتد�د  معنيني 
م�شاكنهم  بــــنــــاء  عـــــن  ـــافـــة  �ملـــ�ـــش
�جلـــديـــدة ووكـــــالء �ــشــريــبــيــني مت 
خــاللــهــا ��ــشــتــطــالع �آر�ئـــهـــم حول 
عملية �لتطوير من و�قع تربتهم 
�ل�شابقة  بــــالآلــــيــــة  بـــالـــتـــعـــامـــل 
لالإ�شرتد�د، ومت �أخذ مالحظاتهم 
�ملن�شة  تهيز  يف  �لعــتــبــار  بــعــني 

�جلديدة.
وقالت �إن من �أبرز مالمح �لتطوير 
�ملن�شة  تقدمها  �لتي  و�لت�شهيالت 
تتيح تقدمي طلبات  �أنها  �جلديدة 
�مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  ��ــشــرتد�د 
مبا�شرة  �جلــــديــــد  �ملـــ�ـــشـــكـــن  عــــن 
“�خلدمات  مــنــ�ــشــة  خـــــالل  مــــن 
مبوقع  �لإلكرتونية”  �ل�شريبية 
�لطلبات  تقدمي  مــن  بــدًل  �لهيئة 
عرب ر�شائل �لربيد �لإلكرتوين ما 
�إجر�ء�ت  ع  وُيــ�ــَشــرِّ �لوقت  يخت�شر 

�ل�شرتد�د.
�لت�شهيالت  �إطــار  يف  �أنــه  و�أ�شافت 
�جلديدة مت تخفي�س عدد �لوثائق 
�ل�شرتد�د  طلب  لتقدمي  �ملطلوبة 
مطلوبة  �أ�شا�شية  وثائق  �أربــع  �إىل 
لالإ�شرتد�د عرب �ملن�شة �جلديدة.. 
�ملثال  �شبيل  على  �أنــه  �إىل  م�شرية 
مــن �لــوثــائــق �لــتــي �أ�ــشــبــحــت غري 
مــطــلــوبــة حـــالـــيـــا �إقــــــــر�ر �ملـــقـــاول 
�إىل  �ل�شفر  وجــــو�ز  و�ل�ــشــتــ�ــشــاري 
تـــبـــ�ـــشـــيـــط منــــــــوذج طلب  جــــانــــب 

�ل�شرتد�د و�ملرفقات.
ــــحــــت �لـــهـــيـــئـــة �لحتــــاديــــة  و�أو�ــــش
�ملطلوبة  �مل�شتند�ت  �أن  لل�شر�ئب 

م�شرف  يف  حــــالــــيــــاً  و�ملـــتـــمـــثـــلـــة 
�لإمار�ت للتنمية.

لتو�شيع  حــالــيــا  �لــهــيــئــة  وتــ�ــشــعــى 
�لتي  �لإ�ـــــشـــــكـــــان  بـــــر�مـــــج  نــــطــــاق 
تــطــبــق �لإجـــــــر�ء�ت �ملــطــلــوبــة من 
ت�شريع  بخا�شية  �مل�شمولة  �لهيئة 
�ملو�طنني  عــدد  لزيادة  �لإجـــر�ء�ت 

�مل�شتفيدين من هذه �خلدمة.
�لب�شتاين  �شعادة خالد علي  و قال 
مــــديــــر عــــــام �لـــهـــيـــئـــة �لحتــــاديــــة 

لل�شر�ئب: 
�لإلكرتونية  �ملن�شة  �إطـــالق  جــاء 
�مل�شافة  �لقيمة  ل�شرتد�د �شريبة 
عن بناء م�شاكن �ملو�طنني �مل�شيدة 
��شرت�تيجية  �إطـــــــار  يف  حـــديـــثـــاً 
�أف�شل  تقدمي  �إىل  �لهادفة  �لهيئة 
�ملـــر�جـــعـــة  ــــوء  �ــــش �خلــــــدمــــــات يف 
�لتنفيذية  لـــالإجـــر�ء�ت  �مل�شتمرة 
لتحقيق  �ل�شريبية  للت�شريعات 
ـــل مـــ�ـــشـــتـــويـــات �لــــكــــفــــاءة يف  �أفـــ�ـــش
مبا  �لإجــــــر�ء�ت،  وت�شهيل  �لأد�ء، 
يحقق ر�شا �لعمالء من �ملو�طنني 

و�ملقيمني و�لزو�ر«.
�لهيئة  نـــهـــج  �ــشــمــن   : و�أ�ـــــشـــــاف 
عمليات  يف  �ملــعــنــيــني  �إ�ــــشــــر�ك  يف 
�لتطوير �لتي يتم تنفيذها ب�شكل 
د�ئم لالأنظمة �ل�شريبية حر�شت 
�لهيئة على �لت�شاور مع مو�طنني 
�لقيمة  �شريبة  با�شرتد�د  معنيني 
م�شاكنهم  بــــنــــاء  عـــــن  ـــافـــة  �ملـــ�ـــش
�جلــديــدة و وكــالء �شريبيني ومت 
ب�شاأن  �آر�ئهم  �لأخذ بعني �لعتبار 
تربتهم  و�قــــــع  مــــن  �لـــتـــطـــويـــر 

•• اأبوظبي-وام:

�أطلقت �لهيئة �لحتادية لل�شر�ئب 
توفر  جــديــدة  �إلــكــرتونــيــة  من�شة 
ل�شرتد�د  �لت�شهيالت  من  مــزيــد�ً 
�لقيمة  لـــ�ـــشـــريـــبـــة  �ملـــــو�طـــــنـــــني 
عن  قبلهم  مــن  �ملدفوعة  �مل�شافة 

بناء م�شاكنهم �جلديدة.
�ملن�شة  �أن  �لـــهـــيـــئـــة  و�أو�ــــشــــحــــت 
�جلديدة تتميز ب�شهولة �لإجر�ء�ت 
مــن خــالل خــطــو�ت و��ــشــحــة عرب 
مــوقــع �لــهــيــئــة �لإلـــكـــرتوين حيث 
ـــــرتد�د  يـــتـــم تــــقــــدمي طـــلـــب �ل�ـــــش
ويتلقى  �لــد�عــمــة،  �مل�شتند�ت  مــع 
ر�شالة  لال�شرتد�د  �ملوؤهل  �ملو�طن 
مبطالبته  �لإلـــكـــرتوين  بــالــربيــد 
ـــنـــد�ت �لــــالزمــــة  ـــت ـــش ـــ� ـــقـــدمي �مل ـــت ب
لطلب  �لهيئة  معاجلة  ل�شتكمال 
�ل�ـــــشـــــرتد�د وبـــعـــد �لــتــحــقــق من 
�ملو�طن  �إخـــطـــار  يــتــم  �ملــ�ــشــتــنــد�ت 
تطابق  مــن  و�لــتــاأكــد  با�شتحقاقه 
�لفو�تري  مـــع  �لإ�ـــــشـــــرتد�د  مــبــلــغ 
�ل�شريبية �ملقدمة، ثم يتم حتويل 
�حل�شاب  �إىل  �ل�ـــــشـــــرتد�د  مــبــلــغ 
�إبالغه  بعد  �لطلب  ملقدم  �مل�شريف 

باملو�فقة �لنهائية.
�ملن�شة �جلديدة  �أن  �لهيئة  و�أكدت 
�ملعايري  �أحـــدث  وفــق  تهيزها  مت 
�لتي ت�شمن كفاءة و�شرعة �لأد�ء، 
و�ــشــهــولــة وو�ـــشـــوح �لإجـــــــر�ء�ت .. 
�جتماعات  �نـــعـــقـــاد  �إىل  مــ�ــشــرية 
تنفيذ  مــرحــلــة  خــــالل  تــ�ــشــاوريــة 
مو�طنني  مــــع  �ملـــنـــ�ـــشـــة  تـــطـــويـــر 

�ل�شابقة  بــــالآلــــيــــة  بـــالـــتـــعـــامـــل 
لالإ�شرتد�د.

د�ئماً  تـــرحـــب  �لــهــيــئــة  �أن  و�أكــــــد 
و�آر�ئهم  �ملــتــعــامــلــني  مبــالحــظــات 
وتـــولـــيـــهـــا �هـــتـــمـــامـــاً كــــبــــري�ً، ويف 
�ملن�شة  �إطــــــالق  مت  �لإطـــــــار  هــــذ� 
ل�شرتد�د  �جلــديــدة  �لإلــكــرتونــيــة 
�ملو�طنني ل�شريبة �لقيمة �مل�شافة 
عــــن بـــنـــاء مــ�ــشــاكــنــهــم �جلــــديــــدة، 
�لر�شيدة  �لــقــيــادة  لــروؤيــة  تــنــفــيــذ�ً 
منظومة  تــطــويــر  �إىل  �لـــهـــادفـــة 
�ملو�طنني  لإ�شعاد  ع�شرية  �إ�شكان 
�مل�شتقرة  �لكرمية  �حلياة  وتوفري 

لهم.
بالتن�شيق  بد�أت  �لهيئة  �أن  و�أو�شح 
تطبق  �لتي   - �لإ�شكان  بر�مج  مع 
�لهيئة  �ملــطــلــوبــة مــن  �لإجــــــر�ء�ت 
وتوفر بيانات �مل�شروفات �ملطلوبة 
متطلبات  تخفيف  على  �لعمل   -
�ل�شرتد�د  طلبات  على  �لتدقيق 
�ملــقــدمــة مــن �ملــو�طــنــني بــنــاًء على 
مع  بالتعاون  �ملعنية  �جلهات  قيام 
�لهيئة بتوفري �لتاأكيد�ت �لالزمة 
لدعم طلبات �ل�شرتد�د .. م�شري� 
�إىل  حــالــيــاً  ت�شعى  �لهيئة  �أن  �إىل 
زيــــادة عـــدد بــر�مــج �لإ�ــشــكــان �لتي 
لدعم  �ل�شرورية  �لتاأكيد�ت  توفر 
ــــرتد�د لـــزيـــادة عدد  طــلــبــات �ل�ــــش
خدمة  من  �مل�شتفيدين  �ملو�طنني 
عرب  �ملتو�فرة  �ل�شريع”  �لإجـــر�ء 

�ملن�شة �جلديدة.
و�أبدى �لوكالء �ل�شريبيون خالل 
�جتماعاتهم �لت�شاورية مع ممثلي 

لل�شر�ئب  �لحتـــــاديـــــة  �لـــهـــيـــئـــة 
�إرتياحهم للت�شهيالت �لتي توفرها 
�ملن�شة �جلديدة، موؤكدين �أن نظام 
�مل�شافة  �لقيمة  �شريبة  ��ــشــرتد�د 
عن بناء م�شاكن �ملو�طنني كان له 
�لإيجابية منذ  �لآثــار  �لعديد من 
2018، حيث  بد�ية تطبيقه عام 
�لمتثال  م�شتوى  زيــادة  يف  �شاهم 
و�ملعنيني  لــلــمــورديــن  �لــ�ــشــريــبــي 
بـــقـــطـــاع �ملـــــقـــــاولت و�لإنــــ�ــــشــــاء�ت 
و�لــقــطــاعــات �ملــرتــبــطــة بـــه و قام 
�أنظمتهم  بـــتـــطـــويـــر  مــعــظــمــهــم 
من  للتمكن  و�ملحا�شبية  �لإد�ريــــة 
تـــوفـــري �لـــوثـــائـــق �ملـــطـــلـــوبـــة بعد 
�لت�شريعات  بــتــطــبــق  �إلـــتـــز�مـــهـــم 

�ل�شريبية.
ودعت �لهيئة �لحتادية لل�شر�ئب 
��شرتد�د  يف  �لــر�غــبــني  �ملــو�طــنــني 
مـــن قبلهم  �ملـــدفـــوعـــة  �لــ�ــشــريــبــة 
ــاكــنــهــم �جلــــديــــدة  عــــن بــــنــــاء مــ�ــش
�لإر�شادي  �لــدلــيــل  عــلــى  �لطــــالع 
�ل�شاأن  بهذ�  �لهيئة  �أ�شدرته  �لذي 
�ملتاح  �جلــــاري  يــنــايــر  �شهر  خـــالل 
للهيئة  �لإلــــكــــرتوين  �ملـــوقـــع  عـــرب 
�شاماًل  �شرحاً  �لدليل  يقدم  حيث 
مــبــ�ــشــطــاً حـــول �خلـــطـــو�ت �لـــالزم 
�تــبــاعــهــا لــلــو�ــشــول لــنــمــوذج طلب 
�ل�شرتد�د، وتقدمي طلب ��شرتد�د 
�ـــشـــريـــبـــة �لـــقـــيـــمـــة �ملـــ�ـــشـــافـــة عن 
�مل�شكن �جلديد، وكيفية تتبع حالة 

�لطلب.
�أنــه يحق للمو�طن  و�أكــدت �لهيئة 
�خلا�س  م�شكنه  بــبــنــاء  قـــام  �لـــذي 

�ملعلومات  دقــــــة  مــــن  �جلـــــديـــــدة 
و�لــبــيــانــات �لــتــي يــتــم �إدر�جـــهـــا يف 
��شتكمال  ل�شمان  �لــطــلــبــات  هـــذه 
�لإجــر�ء�ت ومعاجلة �لطلبات من 
�ملدد  وفق  بالهيئة  �ملخت�شني  قبل 

�لزمنية �ملحددة.
�لهيئة  لإح�شاء�ت  وفقاً  �أنه  يذكر 
�لحتــــاديــــة لــلــ�ــشــر�ئــب بــلــغ عدد 
�عتمدتها  �لتي  �ل�ــشــرتد�د  طلبات 
�لهيئة عرب �آلية ��شرتد�د �ل�شريبة 
عن بناء م�شاكن �ملو�طنني �ملُ�َشيَّدة 
ملو�طنني  طــلــبــاً   1474 ــاً  حــديــث
�لتي  �ل�شريبة  بــا�ــشــرتد�د  قــامــو� 
�شددوها عن بناء م�شاكنهم بقيمة 
مليون   84.07 بلغت  �إجــمــالــيــة 
درهــــم، وذلـــك مــقــارنــة مــع حو�يل 
 23.74 نحو  بقيمة  طلباً   539
مــلــيــون درهــــم مت �عــتــمــادهــا حتى 

نهاية �شهر يونيو 2019.

الحتادية لل�سرائب تطلق من�سة اإلكرتونية جديدة ت�فر ت�سهيالت ل�سرتداد �سريبة بناء م�ساكن امل�اطنني

خالد الب�شتاين: مراجعة م�شتمرة لالإجراءات التنفيذية
 للت�شريعات ال�شريبية لتحقيق اأعلى م�شتويات الكفاءة ور�شا العمالء

اللجنة الدائمة للتنمية القت�شادية يف عجمان تعقد جل�شتها الأوىل للعام 2020
•• عجمان - الفجر 

�لد�ئمة  �للجنة  رئي�س  �ملــويــجــعــي،  عــبــد�هلل  م.  �ــشــعــادة  �أكـــد 
باإمارة  �لتنفيذي   للمجل�س  �لتابعة  �لقت�شادية  للتنمية 
�لتطور�ت  كـــافـــة  �لــلــجــنــة عــلــى مــتــابــعــة  عــجــمــان، حـــر�ـــس 
�لقت�شادية و�مل�شاريع �ل�شياحية و�لقت�شادية �لتي ت�شهدها 
�إمارة عجمان، م�شيد�ً بجهود �لع�شاء يف طرح و��شتعر��س 
وتعزز  �لقــتــ�ــشــادي  �لــقــطــاع  تناف�شية  تــدعــم  �لــتــي  �ملــلــفــات 
�ملقومات و�ملز�يا �لتي تلبي تطلعات جمتمع �لعمال وتذب 
�ل�ــشــتــثــمــار�ت �لأجــنــبــيــة �ملــبــا�ــشــرة. جــاء ذلــك خــالل �أعمال 
�جلل�شة �لفتتاحية للجنة �لد�ئمة للتنمية �لقت�شادية خالل 
�لعام 2020، ملناق�شة �آخر �مل�شتجد�ت يف �ل�شاأن �لقت�شادي 

ل�شمان ��شتمر�رية منو �لعمال وتقدمي �ملز�يا و�لت�شهيالت 
�ملعار�س  يف  للم�شاركة  �مل�شرتك  �لتعاون  جانب  �إىل  �ملمكنة، 
�لدولية �ملتخ�ش�شة للرتويج ملنتجات �لإمارة بال�شافة �إىل 
تنظيم �ملعار�س �ملحلية. و�أكد �حل�شور على �أهمية �لتو��شل 
�لإمارة  يف  �لقت�شادي  بال�شاأن  �ملعنية  �جلهات  بني  �ملبا�شر 
للوقوف على تو�شياتهم ومقرتحاتهم  و�مل�شانع  و�ل�شركات 
و�للقاء�ت  �مليد�نية  و�لــزيــار�ت  �لعمال  جمال�س  خالل  من 
�ملبا�شرة. وتناولت �جلل�شة م�شتجد�ت �شيا�شة جذب �ل�شتثمار 
�لأجنبي و�لــرتويــج �خلــارجــي لــالإمــارة، وذلــك �شمن �شعي 
�لإمارة لرت�شيخ مكانتها كوجهة حملية و�قليمية لال�شتثمار 
�عمال  وبيئة  منفتح  �قت�شادي  مناخ  من  به  تتمتع  ملا  نظر� 

مرنة مدعومة ببنية حتتية وت�شريعية مالئمة.

لالإمارة و�هم �مل�شاريع �لقت�شادية و�ل�شياحية. و�أكد �أع�شاء 
�للجنة على �أهمية تطوير �ل�شر�كة بني �لقطاعني �حلكومي 
م�شتوفية  جــدوى  در��شات  على  �لوقوف  و�شرورة  و�خلا�س 
خمتلف  تــطــور  ت�شمن  م�شافة  قيمة  ذ�ت  نوعية  مل�شاريع 
�ملجالت، مثمنني توجيهات �لقيادة �لر�شيدة لتوفري �لبنية 
�لمـــارة  تناف�شية  لـــزيـــادة  �لـــالزمـــة  و�لت�شريعية  �لتحتية 
�أحد  تربة  على  �حل�شور  و�إطلع  هذ�  و�شياحياً.  �قت�شادياً 
�لر�ئدة يف منطقة عجمان �حلرة، وعو�مل �جلذب  �مل�شانع 
�مل�شتثمرين  نظر  وجهة  من  عجمان  يف  �ل�شتثمارية  للبيئة 
�حل�شور  �أ�ــشــاد  وقــد  يو�جهها،  قــد  �لتي  �لتحديات  وكــذلــك 
�همية  على  و�كــدو�  �ل�شناعي  �لقطاع  ي�شهده  �لذي  بالتنوع 
�لقت�شادي  بــالــ�ــشــاأن  �ملعنية  �جلــهــات  بــني  �جلــهــود  ت�شافر 

دبي كالتيفت ت�شتثمر يف �شركة FODEL املخت�شة يف خدمات التو�شيل اإىل امل�شتهلك النهائي
•• دبي-الفجر: 

�أعلنت دبي كالتيفت لال�شتثمار �ملحدودة، �شركة مملوكة بالكامل 
�ل�شغرية  �ملــ�ــشــاريــع  لتنمية  ر��ــشــد  بــن  لــ�ــشــنــدوق حمــمــد  وتــابــعــة 
�ل�شتثماري  �شندوقها  مــن  جـــزء�ً  تخ�شي�شها  عــن  و�ملــتــو�ــشــطــة، 
�أمريكي،  دولر  مــلــيــون   100 قيمته  تــبــلــغ  �لــــذي  �لــتــكــنــولــوجــي 
�لإمار�ت  يف  �لنا�شئة  �لتقنية   FODEL �شركة  يف  لال�شتثمار 
يتم  �لتي  �ل�شلع  لتو�شيل  �أف�شل  بديلة  حلول  بتوفري  و�ملخت�شة 

�شر�وؤها عرب �لإنرتنت.
��شتالم  خــيــار�ت  �لنــرتنــت  عــرب  للمت�شوقني   FODEL تــوّفــر 
طرودهم �خلا�شة يف �أي وقت يريدونه ومن �ملكان �لأكرث مالءمًة 
لهم، وذلك عرب �شبكة متنامية يف جميع �أنحاء دولة �لإمار�ت ت�شم 
هذه  وت�شمل  للطرود.  وت�شليم  ��شتالم  موقع   1000 مــن  �أكــرث 

�ملو�قع حمطات وقود، وحمالت بقالة، و�شيدليات، ومتاجر تزئة 
�ل�شاعة  �أو على مــد�ر  �لليل  �أخــرى تعمل حتى منت�شف  من فئات 
�أي  �لــطــرود يف  ��شتالم  �لأ�ــشــبــوع بهدف توفري خــيــار�ت  �أيـــام  كافة 

لونه �لعمالء و�لأكرث منا�شبًة لهم.  موعد يف�شّ
 : كالتيفت  دبي  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلوي،  عــارف  و�شّرح 
�لأو�شط  �ل�شرق  يف  و�لنقل  �لتو�شيل  يف  �لنا�شئة  �ل�شركات  حتتل 
�جتذبتها خالل  �لتي  �ل�شتثمارية  �ل�شفقات  بعدد  �لثالثة  �ملرتبة 
�إمكانيات �لنمو �لقوية لهذ�  2019، وهو موؤ�شر و��شح على  عام 
�إجمايل  19% من  على  �لفئة  ��شتحوذت هذه  �لو�قع،  �لقطاع. يف 
�لتمويل �ملوجه �إىل �ل�شركات �لنا�شئة خالل �لعام �ملا�شي، ون�شاهم 
من خالل �شر�كتنا مع FODEL يف �لتطوير �مل�شتمر لقطاعي 
�خلــدمــات �للوج�شتية و�لــتــجــارة �لإلــكــرتونــيــة يف دولـــة �لإمـــار�ت 

�لعربية �ملتحدة .

�لتجارة  لــ�ــشــركــات  ميــكــن   ،FODEL من�شة  حــلــول  وبــفــ�ــشــل 
�ل�شتيعابية  طاقاتها  تعزيز  �للوج�شتية  و�خلدمات  �لإلكرتونية 
خلدمات �لتو�شيل ب�شكل كبري خا�شًة خالل مو��شم �لذروة، وذلك 

لتوفري �ملن�شة مز�يا ت�شغيلية كبرية.
وتعمل FODEL حالياً على �إطالق عملياتها يف �ململكة �لعربية 
��شتالم وت�شليم  1000 نقطة  �شبكة من  �ل�شعودية، حيث طورت 
عالية  �لرئي�شية  �ملناطق  جميع  على  ��شرت�تيجي  ب�شكل  مــوزعــة 

�لكثافة �ل�شكانية ويف �ملناطق �لنائية �أي�شاً.
�لتنفيذية  و�ملديرة  �ملوؤ�ش�شة  تركية،  بن  �شمية  قالت  جانبها،  من 
لدى FODEL: دبي كالتيفت هي �شريك ��شرت�تيجي ذو �أهمية 
يف  �ل�شتثمار  نــو��ــشــل  حيث   FODEL يف  لنا  بالن�شبة  كــبــرية 
تو�شيع عملياتنا وتعزيز �شبكتنا ملو�قع �ل�شتالم و�لت�شليم يف دول 

جمل�س �لتعاون �خلليجي .
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 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

��شم �ل�شركة : روك اآند اب لل�سناعات اخل�سبية - �ش ذ م م  
�لعنو�ن : م�شتودع رقم g08 ملك دبي لال�شتثمار �لعقاري - جممع دبي لال�شتثمار - 
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 782715 رقم �لقيد بال�شجل 
مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئــرة  تعلن  هــذ�  مبوجب   1286477  : �لتجاري 
�لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ 2020/1/9 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/1/9 
& نياليات  نري  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عــرت��ــس  �أي  لديه  من  وعلى 
 - �لعقارية  دبــي  موؤ�ش�شة  ملك   M08A رقــم  مكتب   : �لعنو�ن  احل�سابات  لتدقيق 
�لكر�مة - هاتف : 3577678-04 فاك�س : 3577498-04 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

��شم �مل�شفي : نري & نياليات لتدقيق احل�سابات
 - �لــكــر�مــة   - �لعقارية  دبــي  موؤ�ش�شة  ملك   M08A رقــم  مكتب   : �لــعــنــو�ن 
هاتف : 3577678-04 فاك�س : 3577498-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية روك اآند 
اب لل�سناعات اخل�سبية - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2020/1/9 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/1/9 وعلى من 
لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   
�عالن بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 2577/2018/20 جتاري كلي   
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل مببلغ وقدره )6078502.64 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام  طالب �لإعالن :  بنك �ت�س 
��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود فرع دبي - �شفته بالق�شية : مدعي وميثله : يا�شني �بوبكر �شامل �حلامد - �شفته 
بالق�شية : وكيل  �ملطلوب �إعالنهم : 1- كون�شيبت فليك�شيبل للتغليف - ذ م م 2- كون�شيبت فليك�شيبل للتغليف - �س 
م ح  3-بار�ت كومار �شوندر د��س باتيا  4- بي�شو�نات ر�م ر�خا �شارما -  �شفتهم بالق�شية : مدعي عليهم - جمهويل 
�لدعوى  بتاريخ 2019/10/27 يف  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : �لإعــالن  �لإقامة. مو�شوع  حمل 
�ملذكورة �أعاله ل�شالح/ بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود فرع دبي �أول : يف �لدعوى 2577 ل�شنة 2018 
تاري كلي : بالز�م �ملدعي عليهم من �لأوىل للر�بع مت�شامنني بان ي�شددو� �ىل �ملدعي مبلغ 5.023.070.58 درهم 
)خم�شة مليون وثالثة وع�شرون �لفا و�شبعون درهما وثمانية وخم�شون فل�شا( وفائدة 9% من تاريخ 2018/9/12 م 
وحتى �ل�شد�د �لتام ، و�لزمت �ملدعي عليهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لفي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ثانيا : يف 
�لدعوى 110 ل�شنة 2019 تاري كلي ، بعدم قبولها ، و�لزمت �ملدعية بر�شومها وم�شاريفها. حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
�لعدد 12838 بتاريخ 2020/1/22   

�عالن بالن�سر        
يف  �لدعوى 4640/2019/16 جتاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ 157000 درهم مائة و�شبعة خم�شون 
�لف درهم و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �لإ�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام �لز�م �ملدعي عليها 
بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   طالب �لإعالن / 1-توميني لل�شياحة و�ل�شفر - �س 
ذ م م - �شفته بالق�شية : مدعي  وميثله : �شالح ح�شن حممد مبا�شري -  �شفته بالق�شية : وكيل  
�إعالنه : 1- �جني�شزكا دوروتــا بيتليك -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل  �ملطلوب 
�أقــام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �لــز�م �ملدعي عليها بان تــوؤدي �ىل  �لقامة  مو�شوع �لإعــالن : قد 
�ملدعية مبلغ 157000 درهم مائة و�شبعة خم�شون �لف درهم و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�لإ�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام �لز�م �ملدعي عليها بكافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
وحددت لها جل�شة يوم �لإثنني �ملو�فق 2020/1/27 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي �البتد�ئية  �لتجارية  
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�ص اخليمة-وام:

لن�شف  �ملـــنـــظـــمـــة  �لـــلـــجـــنـــة  �أعـــلـــنـــت 
�لـــذي يعترب  ر�أ�ـــس �خليمة  مــار�ثــون 
�أ�ــشــرع ن�شف مــار�ثــون يف �لــعــامل عن 
م�شاركة جمموعة من �أبرز �لعد�ئني 
�لعديد  مـــن  �لـــقـــادمـــني  �ملــحــرتفــني 
للم�شاركة  �لــعــامل  حـــول  �لــــدول  مــن 
يف �لــدورة �لـ /14/ من هذ� �حلدث 
�لــريــا�ــشــي �لــــدويل �لــــذي �ــشــيــقــام يف 
21 فرب�ير �ملقبل يف جزيرة �ملرجان 

باإمارة ر�أ�س �خليمة.
�ملحرتفات  �لــ�ــشــيــد�ت  فــئــة  وتـــربز يف 
�لتي  كـــو�ـــشـــغـــي،  بــريــجــيــد  �لــكــيــنــيــة 
للعد�ءة  �لــقــيــا�ــشــي  �لـــرقـــم  حــطــمــت 
�لــربيــطــانــيــة بـــــاول ر�دكـــلـــيـــف حيث 
 .2:14:04 خــالل  �ل�شباق  �أكملت 
يف  �ملتتالية  �لنت�شار�ت  من  عام  بعد 
و�لذي من �أبرزها �لفوز يف   ،2019
�ل�شمال  لــنــدن ومـــار�ثـــون  مــار�ثــوين 
�لــعــظــيــم و�لـــتـــي حــقــقــت فــيــهــم وقت 
قيا�شي مل�شافة �ل�شباقني 2:18:20 
وت�شتعد  �لـــتـــو�يل،  عــلــى   64:28 و 
بريجيد �لآن لل�شباقات �لأوملبية لعام 

طوكيو. يف   2020
جًد�  متحم�شة  �أنــهــا  كو�شغي  و�كـــدت 
�إىل نــ�ــشــف مــــار�ثــــون ر�أ�ــــس  لــلــعــودة 
�خليمة بعد عامني من م�شاركته فيه 
للمرة �لأوىل. ومن �ملتوّقع �أن ت�شجل 
�إكمالها  مــع  مــتــمــيــز�ً  رقــمــاً  كــو�ــشــغــي 
م�شار ميتد  فــوق  يقام  �لــذي  لل�شباق 
�شتو�جه  ولــكــن  كــلــم،   21.1 مل�شافة 
كو�شغي مناف�شة عالية يف ظل م�شاركة 
عدد من �لعّد�ء�ت �لبارز�ت �لأخريات 
منهن �جلنوب �أفريقية غريد� �شتاين 
�لفائزة يف مار�ثون كومر�د�س و�لتي 
جديد  �شخ�شي  زمــن  �أف�شل  �شّجلت 
و48  دقــيــقــة  و27  �ــشــاعــة   2 قــــدره 

�أقيم  �لذي  �لكامل  �ملار�ثون  ثانية يف 
�شنة  �لأمريكية  نيويورك  مدينة  يف 
�إثـــره  عــلــى  تــاأهــلــت  حــيــث   ،2019

للم�شاركة يف �أوملبياد طوكيو.
�لـــرجـــال فــ�ــشــوف ي�شعى  �أمــــا يف فــئــة 
�لكيني بينارد كيميلي، �لفائز باللقب 
عامي  يف  بـــــــر�غ  مـــــار�ثـــــون  بــنــ�ــشــف 
لأف�شل  و�حلامل   2019 و   2018
�لفوز  �إىل   ،59:07 �شخ�شي  وقــت 

�خلــيــمــة وحتقيق  ر�أ�ـــــس  يف  بــالــلــقــب 
و�شتكون  لــه  جــديــدة  قيا�شية  �شرعة 
�مل�شابقة حمتدمة حيث �شين�شم �إليه 
�لــّريــا�ــشــني ذوو �لــ�ــشــهــرة �لــعــاملــيــة يف 
خــط �لــبــد�يــة، مبــا يف ذلــك موزينيت 
جريوميو �لــذي يعد و�حــد�ً من بني 
خم�شة رجال فقط متكنو� من �إكمال 
�شاعتني و3  �أقــل من  مار�ثون بزمن 
�لرقم  حــامــل  �إىل  �إ�ــشــافــًة  دقـــائـــق.. 

�ملار�ثون،  لن�شف  �لأوروبــي  �لقيا�شي 
�لذي  �شوي�شر�،  من  و�نـــدرز  جوليان 
ر�أ�س  يف   59:13 قـــدره  وقــتــاً  �شجل 
�شيتناف�س  كما  �ملا�شي.  �لعام  �خليمة 
�شباق  يف  �لــعــد�ئــني  نخبة  مــن  ع�شرة 
�لرجال حيث كل منهم يحمل �أف�شل 
 59:30 مــن  �أقــ�ــشــر  �شخ�شي  وقـــت 
لن�شف  م�شوقة  بنتائج  �شي�شهم  مما 

مار�ثون ر�أ�س �خليمة.

�أندريا تر�بيو مديرة �ل�شباق  و قالت 
�إن وجود كل هذه �لأ�شماء �لبارزة �لتي 
ترغب بخو�س غمار مناف�شات ن�شف 
مار�ثون ر�أ�س �خليمة ل ي�شِهم فقط 
بتعزيز �ل�شمعة �لعالية و�ملتميزة �لتي 
يتمتع بها هذ� �حلدث �لريا�شي على 
�أي�شاً  �شي�شكل  بل  �لدولية،  �ل�شاحة 
و�لزو�ر  و�ملقيمني  للمو�طنني  حافز�ً 
يتمتعون  جهد  كــل  وبـــذل  للم�شاركة 
ذ�ته  �مل�شار  تــو�جــدهــم على  �أثــنــاء  بــه 
�لعد�ئني  �أبــــرز  مــن  عـــدد  �إىل جــانــب 

�لدوليني.
تتو�فق  فئات  عــدة  �ل�شباق  ويت�شمن 
وم�شتويات  �ملـــــهـــــار�ت  خمــتــلــف  مــــع 
ن�شف  ت�شم  وهــي  �لــبــدنــيــة،  �للياقة 
و�شباق  كلم،   21.1 مل�شافة  �ملــار�ثــون 
�لبدل للفرق من 4 �أ�شخا�س، و�شباق 
م�شافة 5 كلم، و�شباق م�شافة 1 كلم 
�س للعائالت و�لأ�شدقاء �شمن  �ملخ�شّ
�أجو�ء مرحة. �إ�شافة لهذ�، �شوف يتم 
للمرة �لأوىل هذه �ل�شنة تنظيم �شباق 
يتيح  �لبدل من �شخ�شني مما  لفرق 
�ملحدد.  �لتوقيت  مبد�أ  وفق  �مل�شاركة 
كــبــرية خا�شة  تــخــفــيــ�ــشــات  وتــتــوفــر 
بــالــ�ــشــركــات �لــر�غــبــة بــاملــ�ــشــاركــة عرب 
جمموعات من �ملوظفني، مما يجعل 
من�شة  �لبارز  �لريا�شي  �حلــدث  هــذ� 

مثالية لتعزيز �لرو�بط بني �لفرق.
يذكر �أن �لعّد�ئني �مل�شاركني يف ن�شف 
بجو�ئز  للفوز  �شيتناف�شون  �ملــار�ثــون 
 ، 1،219،000 /درهم  قّيمة تبلغ/ 
حيث �شيجري توزيعها على �لفائزين 
�ملحرتفني،  �لــعــّد�ئــني  فئات  كافة  يف 
�ملــــو�طــــنــــني  فــــئــــة  �إىل  ــــافــــة  ــــالإ�ــــش ب
�لعمرية  و�لــــفــــئــــات  �لإمـــــار�تـــــيـــــني 
�لت�شجيل  باب  يبقى  و�شوف  �ملختلفة 
15 فرب�ير  للم�شاركة مفتوحاً حتى 

�ملقبل .

9 دول غمار  18 نادياً من  يخو�س 
مــنــافــ�ــشــات �لألـــعـــاب �جلــمــاعــيــة كرة 
�ل�شلة و�لكرة �لطائرة، وذلك �شمن 
�لن�شخة �خلام�شة من دورة �لألعاب 
لــالأنــديــة �لــعــربــيــة لــلــ�ــشــيــد�ت �لتي 
لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  تنظمها 
�ملر�أة خالل �لفرتة من 2 وحتى 12 

فرب�ير �جلاري يف �ل�شارقة.

ندّية
ويــتــو�جــه عــلــى مـــيـــد�ن كـــرة �ل�شلة 
فيها  �ملناف�شات  م�شو�ر  ينطلق  �لتي 
�ل�شارقة  �أندية  لعبات  فرب�ير،   3
�لريا�شي للمر�أة من دولة �لإمار�ت 
�لــعــربــيــة �ملــتــحــدة، و�لــفــحــيــ�ــس من 
دولة  من  �لريا�شي  و�لفتاة  �لأردن، 
�لريا�شي  �ملــجــمــع  ونــــادي  �لــكــويــت، 
فيما  �جلــــــز�ئــــــر،  مــــن  لــلــنــفــطــيــني 

ـــتـــو�جـــه لعــــبــــات �أنـــــديـــــة �لــــرفــــاع  ت
و�ل�شاحل  �لبحرين،  من  �لريا�شي 
و�شبورتينغ  �ــشــوريــة،  مــن  �لريا�شي 

�أثليت�س �ل�شعودي،  �لريا�شي، و�ليت 
بالوطن  �لــريــا�ــشــي  �لأمـــــل  ونـــــادي 

�لقبلي �لتون�شي. 

ترّقب
و�شربت لعــبــات دولـــة �لإمــــار�ت من 
للمر�أة،  �لــريــا�ــشــي  �لــ�ــشــارقــة  �أنـــديـــة 

و�لو�شل �لريا�شي موعد�ً للمناف�شات 
على �شعيد �لكرة �لطائرة �لتي تنطلق 
نظري�تهّن  مع  تمعهّن  فرب�ير،   3
�لأردين،  �ـــشـــال  ل  دي  �أنـــــديـــــة  مــــن 
و�ملجمع �لريا�شي للنفطيني، و�لنادي 
تتو�جه  فــيــمــا  �لــبــحــريــنــي،  �لأهــــلــــي 
لعــبــات �شورية مــن نـــادي تــلــدرة، مع 
�مل�شري،  �لريا�شي  �شبورتينغ  لعبات 
و�لريا�شي  �لــ�ــشــعــودي،  و�لــ�ــشــعــودي 

�ل�شفاق�شي �لتون�شي. 

ميادين
وخ�ش�شت �لدورة ملناف�شات وتدريبات 
�لريا�شية  �ل�شالة  ميادين:  �لألــعــاب 
�ملتو�جدة يف موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة 
�ل�شارقة  جــامــعــة  و�ــــشــــالت  �ملــــــــر�أة، 
�ل�شارقة،  يف  �لأمــريــكــيــة  و�جلــامــعــة 
و�شجايا  )�لــ�ــشــارقــة(،  و��ــشــط  ونا�شئة 

فتيات �ل�شارقة، فيما ت�شت�شيف �شالة 
منطقة  �لريا�شي–  �لــ�ــشــارقــة  نـــادي 
�ــشــمــنــان، تـــدريـــبـــات ومــنــافــ�ــشــات كرة 
�لــ�ــشــلــة.  وعـــن هـــذه �ملــ�ــشــاركــة �أكـــدت 
�ــشــعــادة نــــدى عــ�ــشــكــر �لــنــقــبــي، نائب 
للدورة،  �لعليا  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 
لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  عام  مدير 
�ليوم  بـــاتـــت  �لــــــدورة  �أن  عــلــى  �ملــــــر�أة 
�ملتطورة  �لريا�شية  للنماذج  م�شّدر�ً 
ومن�شة ت�شهم يف تطوير وبناء قدر�ت 
�أن  �إىل  لفـــتـــة  �لـــعـــرب  �لــريــا�ــشــيــات 

�حلدث هذ� �لعام ي�شتقطب �أكرب عدد 
م�شاركات عربية يف تاريخ �لدورة. 

�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  نــائــب  وقــالــت 
�لعليا للدورة:” حر�شنا على �أن تبقى 
�لمار�تيات  لــالعــبــات  ر�فــــد�ً  �لــــدورة 
ــــيــــات لـــتـــطـــويـــر قــــدر�تــــهــــّن  و�لــــعــــرب
��شرت�تيجياً  وعـــامـــاًل  ومـــهـــار�تـــهـــّن 
لـــتـــقـــويـــة وتـــدعـــيـــم عـــالقـــاتـــهـــّن مع 
�ملناف�شات،  مــيــاديــن  على  نــظــري�تــهــّن 
يــعــكــ�ــس ومما  �لـــيـــوم  �أن �حلــــدث  كــمــا 
�مل�شاركات  عـــدد  زيــــادة يف  مــن  ملــ�ــشــنــاه 

من �لأندية �لعربية مكانته كمنا�شبة 
ملهار�ت  ومــــطــــورة  مـــوؤهـــلـــة  ريــا�ــشــيــة 
وفنيات �لالعبات ��شتعد�د�ً للمناف�شات 

�لعاملية«. 
�لن�شخة  مـــنـــافـــ�ـــشـــات  يف  ويــــ�ــــشــــارك 
لالأندية  �لألــعــاب  دورة  من  �خلام�شة 
تتناف�س  دولــة   16 لل�شيد�ت  �لعربية 
�لــرمــايــة، وكرة  �ألــعــاب هــي:  يف ت�شعة 
�ل�شلة، وكرة �لطائرة، وكرة �لطاولة، 
و�ملبارزة،  و�لفرو�شية،  �لقوة،  و�ألعاب 

وقو�س و�ل�شهم، و�لكار�تيه.

حاملة  �أوزبك�شتان  تخطي  عن  �ل�شعودي  �ملنتخب  يبحث 
 2020 طوكيو  �أوملبياد  �إىل  �لتاأهل  بطاقة  وح�شم  �للقب 
دون �نــتــظــار مـــبـــار�ة حتــديــد �ملــركــز �لــثــالــث، �لأربـــعـــاء يف 
عاما   23 لتحت  �آ�شيا  كاأ�س  نهائي  ن�شف  �شمن  بانكوك 
يف كرة �لقدم. وبعد �إق�شاء ثالثة منتخبات عربية يف ربع 
�لنهائي، تتبارز �ل�شعودية مع �وزبك�شتان و��شرت�ليا وكوريا 
�جلنوبية على ثالث بطاقات موؤهلة �ىل �حلدث �لوملبي 
يف  جمموعته  �لخ�شر  �ملنتخب  وت�شدر  �ملقبل.  �ل�شيف 
�لدور �لول ب�شبع نقاط بعد فوزه على �ليابان 2-1 بهديف 
�أميـــن �خلليف وعــبــد �لــرحــمــن �لــغــريــب مــن ركــلــة جز�ء، 
وتعادله �شلبا مع قطر ثم فوزه على �شوريا بهدف متاأخر 
�لنهائي،  ربع  ويف  �لربيكان.  فر��س  مهاجمه  من  بالكعب 
78 حل�شم �ملو�جهة مع  �نتظر �ل�شعوديون حتى �لدقيقة 
تايالند �مل�شيفة، بهدف من ركلة جز�ء حمل توقيع �ملتاألق 
�ل�شعودية،  مدرب  �ل�شهري  �شعد  وركز  �حلمد�ن.  عبد�هلل 
�شالبة  �أهمية  على   ،2014 يف  �لوىل  �لن�شخة  و�شيفة 
من  �أنـــه  “�أعتقد  وقـــال  �مل�شيفة،  على  �لــفــوز  بعد  دفــاعــه 
�لهام بالن�شبة لنا �أل نكتفي فقط بتحقيق �لفوز، بل عدم 
تلقي �لأهد�ف �أي�شاً، فقد تلقينا هدفا و�حد� فقط يف �أربع 
باللقب«.  تتوج  �أن  تريد  �إن كنت  هــام  �أمــر  وهــذ�  مباريات، 
وقــــال عــبــد �لــبــا�ــشــط هــنــدي مــد�فــع �لــ�ــشــعــوديــة �لباحثة 
�أتالنتا  يف  �لوحيدة  بعد  �لوملــبــيــاد  يف  ثانية  م�شاركة  عــن 
1996 حيث ودعت بثالث خ�شار�ت �مام ��شبانيا �شفر1- 
�ملبار�ة  للفوز يف  “نطمح   :2-1 وفرن�شا   2-1 و��شرت�ليا 
و�لتاأهل �ىل �لنهائي لتحقيق �حللم. �شن�شتمع �ىل تكتيك 
�ملدرب �شعد ونحن جاهزون«. وقال �ملد�فع خالد �لدبي�س 
مل  “لالأمانة  �لريا�شية  �ل�شعودية  �لقناة  مــع  حديث  يف 
�لـــتـــاأهـــل �ىل  �ــشــيء حــتــى �لن، طــمــوحــنــا هـــو  نــحــقــق �ي 
وي�شارك  كامال«.  �شعبا  نفرح  كي  بالكاأ�س  ونعود  �لوملبياد 
يف �لبطولة 16 منتخبا مت توزيعها على �أربع جمموعات، 
�لنهائي،  ربــع  �إىل  جمموعة  كل  وو�شيف  مت�شدر  فتاأهل 
ثم يحجز بطل وو�شيف وثالث �لنهائيات بطاقات �لتاهل 
ودعت  �لــتــي  �لــيــابــان،  تــ�ــشــارك  فيما   ،2020 طوكيو  �ىل 
يف  �لوملبياد.  م�شيفة  كونها  تلقائيا  �ملجموعات،  دور  من 
�ملقابل، تاأهلت �وزبك�شتان ب�شعوبة بالغة �ىل ربع �لنهائي 
كو�شيفة لكوريا �جلنوبية يف جمموعتها بفارق هدف يتيم 

عن �ير�ن �لثالثة، قبل �ن تلحق خ�شارة موجعة باملنتخب 
�لمار�تي 5-1 يف ربع �لنهائي. ركز قائدها �ي�شلوجمون 
�همية �لرتكيز يف  �أهــد�ف، على  كوبيلوف، �شاحب ثالثة 
�لدفاع “�شجلنا خم�شة �أهد�ف �شد �لمار�ت، لكن منتخبا 
خمتلفا قد ل يتيح لنا هذ� �لكم من �لفر�س. لذ� يف �ملبار�ة 
�ملقبلة علينا عدم �ل�شتقبال )�لهد�ف( و�لت�شجيل �أكرث«. 
منتخب  قيادة  يف  ياأمل  �لــذي  بونيودكور  مد�فع  و�أ�ــشــاف 
�مل�شابقة  يف  بلقبه  يحتفظ  من  �أول  ي�شبح  �أن  �آ�شيا  و�شط 
�لأ�شا�س �لدفاع عن لقبنا و�شنقدم  هدفنا  و�ثقون.  “نحن 
�نــه يجب  �ملــدرب  كل ما يف و�شعنا للقيام بذلك.. قــال لنا 
ملبار�ة  جــيــد�  و�لتح�شري  لياقتنا  ��شتعادة  على  �لرتكيز 
�ل�شعودية.  �شد  �جليد  م�شتو�نا  نكرر  �أن  �آمــل  �ل�شعودية. 
�لهدف  �مللعب،  �ر�ــس  على  �لمـــار�ت  على  بالفوز  �حتفلنا 
�لنهائي  ن�شف  ويف  �لوملــبــيــة«.  �لبطاقة  حجز  هــو  �لــتــايل 
ب�شعوبة  �لفائزة  ��شرت�ليا،  تلعب  �ي�شا،  �لربــعــاء  �لخــر 
�لغيني  �لبديل  بهدف  -1�شفر  �شوريا  على  �لتمديد  بعد 
�حتاجت  �لتي  �جلنوبية  كوريا  توريه، مع  �حل�شن  �لأ�شل 
�ىل �لدقيقة �خلام�شة من �لوقت �لبدل عن �شائع لق�شاء 
دونغ-غيونغ.  يل  مــن  جميلة  حـــرة  بــركــلــة   1-2 �لردن 
�آ�شيا باأف�شل طريقة  وكان �ملنتخب �لكوري �جلنوبي مثل 
يف �وملبياد لندن 2012 عندما �أحرز �مليد�لية �لربونزية 
كما بلغ ربع نهائي �لعاب ريو 2016. وقد �شارك منتخب 
�نقطاع منذ ن�شخة  دون  �لوملبية  �لنهائيات  “�لنمور” يف 
�شيول 1988 على �ر�شه، علما بانه �لوحيد يف �لنهائيات 
�حلالية يفوز يف كل مبارياته و�لوحيد يبلغ ن�شف نهائي 
�لن�شخ �لربع دون �ن يحظى ب�شرف �لتتويج. قال �ملد�فع 
“�ملنتخب  �ن  �ـــشـــيـــونـــغ-وون  جــيــونــغ  �جلــنــوبــي  �لـــكـــوري 
��شتعدو� بدنيا  �نهم  �ل�شرت�يل خ�شم �شعب جد�، ويبدو 
يخو�س  �ملــقــابــل،  يف  جـــيـــد�«.   ن�شتعد  �ن  يــجــب  وذهــنــيــا، 
منتخب “�أولريو�س” ن�شف �لنهائي �لول له، بعد خروجه 
�ملجموعات يف  �لن�شخة �لفتتاحية ثم دور  من ربع نهائي 
 2014 عــام  �لوىل  �لن�شخة  و�قيمت  و2018.   2016
وتوج بها �ملنتخب �لعر�قي على ح�شاب �ل�شعودية -1�شفر، 
و�لثانية يف قطر عام 2016 و�حرزتها �ليابان �مام كوريا 
�جلنوبية 3-2، فيما ح�شمت �وزبك�شتان �لن�شخة �لخرية 

�مام فيتنام 2-1 بعد �لتمديد يف �ل�شني.

�سمن م�اجهات كرة ال�سلة والطائرة

18 ناديًا من 9 دول عربية يتناف�شون على ذهب 
الألعاب اجلماعية يف »عربية ال�شيدات 2020«

كاأ�ش اآ�سيا حتت 23 عاما: م�شاركة اأبرز العدائني العامليني يف ن�شف ماراثون راأ�س اخليمة

ال�شعودية ت�شعى ل�شمان تذكرة 
الأوملبياد من بوابة اأوزبك�شتان  

طلبات  ��شتقبال  �لريا�شية”  �ل�شبا  نــد  “دورة  لـــ  �ملنظمة  �للجنة  تــو��ــشــل 
و�لكرة  �ل�شالت  قــدم  كــرة  ت�شفيات  يف  بامل�شاركة  �لر�غبة  للفرق  �لت�شجيل 
�لطائرة، للن�شخة �لثامنة من �لدورة �لتي �شتقام خالل �شهر رم�شان �ملبارك 
�ملقبل بتوجيهات ورعاية كرمية من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي، وتعد �حلدث �لأكرب من 

نوعها من حيث قيمة �جلو�ئز وم�شتوى �ملناف�شات يف خمتلف �لريا�شات.
وتدخل عملية �لت�شجيل للم�شاركة يف �لت�شفيات �أيامها �لأخرية حيث �شيتم 
 ،2020 يناير   25 �ل�شبت  يــوم  �لبطولتني  يف  �لــفــرق  ت�شجيل  بــاب  �إغـــالق 
يوم  �ل�شالت  قــدم  كــرة  بطولة  يف  �لالعبني  لت�شجيل  موعد  �آخــر  و�شيكون 
 27 �خلمي�س  يــوم  �لبطولة  ت�شفيات  وتنطلق   ،2020 فرب�ير   1 �ل�شبت 
فرب�ير 2020 وتقام مناف�شاتها يف �شالة �ملنارة �لريا�شية، فيما �شيكون �آخر 
15 فرب�ير  موعد لت�شجيل �لالعبني يف بطولة �لكرة �لطائرة يوم �ل�شبت 
2020، وتنطلق ت�شفيات �لكرة �لطائرة يوم �لثالثاء 15 �أبريل 2020 يف 

�شالة �ملجمع �لريا�شي بند �ل�شبا.

وت�شتقبل �للجنة �ملنظمة طلبات �لت�شجيل عرب �ملوقع �للكرتوين �لر�شمي 
خا�س  ح�شاب  �إن�شاء  �إد�ري  لكل  ميكن  حيث   ،www.nasst.ae للدورة 
بفريقه يف هذ� �ملوقع و�ختيار ��شًما له، ويف حال رغبته يف �مل�شاركة با�شم د�ئرة 
�أو �شركة، يجب �أن يقدم ما يفيد �ملو�فقة من �لإد�رة �ملعنية باملوؤ�ش�شة مل�شاركة 
�لفريق، وميكن �لتو��شل مع �للجنة �لفنية لبطولة كرة قدم �ل�شالت عرب 
�لهاتف  عــرب  �أو   nasfutsal@dubaisc.ae �للــكــرتوين:  �لــربيــد 
�لفنية  �للجنة  مــع  �لــتــو��ــشــل  ميكن  فيما   ،0565759967 �ملــتــحــرك: 
nasvolleyball@ �للكرتوين:  �لربيد  عرب  �لطائرة  �لكرة  لبطولة 

�أو عرب �لهاتف �ملتحرك: 0565759968.  dubaisc.ae
وحددت �للجنة �لفنية لكرة قدم �ل�شالت عدد �مل�شجلني يف كل فريق، حيث 
يلتزم �لفريق �مل�شارك بت�شجيل 16 لعًبا كحد �أق�شى و10 لعبني كحد �أدنى 
يف �لت�شفيات من بينهم حار�شني مرمى، وي�شمح بت�شجيل �لالعبني �ملو�طنني 
وحاملي جو�ز �شفر �لدولة و�لالعبني من �أبناء �ملو�طنات و�لالعبني حاملي 
جو�ز�ت جزر �لقمر من �ملقيمني يف �لدولة بالإ�شافة �إىل ت�شجيل 7 لعبني 

�لفعلية  �مل�شاركة  تكون  �ن  على  �لــدولــة،  ومو�ليد  �ملقيمني  من  �أق�شى  بحد 
للمو�طنني ومن يف حكمهم يف �مللعب بحد �أدنى عدد )2( لعبني )�إجباري(. 
ويحق للفرق �ملتاأهلة لنهائيات بطولة كرة قدم �ل�شالت ت�شجيل ما ل يزيد 
�لذين  �لالعبني  بت�شجيل  �ملنظمة  �للجنة  و�شمحت  �أجانب،  لعبني   3 عن 
بلغ عمرهم 18 �شنة فما فوق، ويقوم �إد�ري �لفريق بت�شجيل �لالعبني عن 

طريق �حل�شاب �ملن�شاأ للفريق مرفقا بكافة �مل�شتند�ت �ملطلوبة.
وعلى �شعيد بطولة �لكرة �لطائرة �أكدت �للجنة �لفنية على �لتز�م كل فريق 
�أن يكون  �أدنى وذلك على  �أق�شى و10 لعباً كحد  14 لعباً كحد  بت�شجيل 
�إقامة �لبطولة خالل �لت�شفيات  18 �شنة فما فوق يف تاريخ  �لالعب بعمر 
�أو �لنهائيات، كما ي�شمح بت�شجيل �لالعبني يف �لت�شفيات و�لنهائيات على �ن 
تكون �مل�شاركة �لفعلية للمو�طنني ومن يف حكمهم يف �مللعب بحد �أدنى عدد 

لعب و�حد )�إجباري(. 
كما �شمحت �للجنة بت�شجيل �أبناء �ملو�طنات وحملة جو�ز�ت جزر �لقمر �شمن 

فئة �ملو�طنني على �أن تكون لديهم �إقامة �شارية �ملفعول.

غري  �شيكون  �لت�شفيات  يف  �مل�شاركة  �لفرق  عــدد  �أن  �ملنظمة  �للجنة  و�أكــدت 
حمدود، و�شيتم لحقاً حتديد نظام �لت�شفيات وفقاً لعدد �لفرق �لتي �شيتم 
يف  للم�شاركة  فــرق   5 �لت�شفيات  من  يتاأهل  �أن  على  �لبطولة،  يف  ت�شجيلها 

نهائيات �لبطولة.

اإقبال كبري على الكريكت
موؤهلة  ت�شفيات  تنظيم  �لريا�شية  �ل�شبا  ند  لــدورة  �ملنظمة  �للجنة  قــررت 
على  �ملتز�يد  �لطلب  ب�شبب  �لكريكت  بطولة  يف  للم�شاركة   16 �لـــ  دور  �إىل 
�ملا�شي  �لــعــام  �إ�شافتها  مت  �لتي  �لبطولة  مــن  �لثانية  �لن�شخة  يف  �مل�شاركة 
�مل�شاركة  �لــدورة و�شهدت جناًحا كبرًي� من خالل  لأول مرة �شمن فعاليات 
�لو��شعة و�لإقبال �جلماهريي �لكبري على متابعتها، و�شيفتح باب �لت�شجيل 
16 فرب�ير 2020 حتى يوم 6  للم�شاركة يف ت�شفيات �لبطولة من تاريخ 
مار�س 2020، على �أن تنطلق �لت�شفيات �لتاأهيلية بد�ية من يوم �خلمي�س 

2020 يف مالعب مو�نئ دبي �لعاملية. مار�س   26

تنظيم ت�سفيات م�ؤهلة لبط�لة الكريكت لأول مرة ل�ستيعاب الإقبال الكبري على البط�لة

ت�شفيات كرة قدم ال�شالت والكرة الطائرة بدورة ند ال�شبا الريا�شية يف  الفرق  لت�شجيل  موعد  اآخر  يناير   25
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•• دبي-الفجر

حتتفي بطولة �شوق دبي �حلرة لتن�س �ل�شيد�ت �ل�شهر �ملقبل بالذكرى �لـ 
عام 2001، حيث بد�أت �لبطولة منذ عامها �لأول  يف  لنطالقتها   20
با�شتقطاب �أف�شل لعبات �لكرة �ل�شفر�ء يف �لعامل، وجنحت �ل�شوي�شرية 
بعد  لت�شق طريقها  �لفتتاحي،  �لبطولة  �نتز�ع لقب  مارتينا هينغ�س يف 

ذلك بقوة �إىل قمة �لت�شنيف �لعاملي. 
وفازت �لن�شخة �لأوىل للبطولة بلقب »�أف�شل بطولة للعام« من �لر�بطة 
�لدولية ملحرتفات �لتن�س، وح�شلت فيما بعد على جائزة »�أف�شل بطولة 

من فئة 5 برمييري« مرتني، وذلك يف عامي 2015 و 2019.
ومن بني 13 فائزة بلقب �لبطولة على مدى 19 عاما حتى �لآن، ٌتوجت 
�مليد�لية  �أخريات  �أربــع  و�أهــدت  8 لعبات ببطولت غر�ند �شالم،  منهن 
د�فنبورت،  ليند�شي  هينني،  جا�شنت  وهــّن:  لبالدهن،  �لأوملبية  �لذهبية 
�يلينا دمينتييفا، فينو�س ويليامز. وو�شلت �أنيازكا ر�دفان�شكا �إىل نهائي 
�ملتحدة  و�لـــوليـــات  فرن�شا  دورتـــي  نهائي  �إىل  ودمينتييفا  وميــبــلــدون، 
�ملفتوحتني، بينما �شعدت �شارة �ر�ين �إىل �لت�شنيف  �خلام�س عامليا، ومل 
تكتفي ببلوغ نهائي دورة رولن غارو�س، بل فازت بجميع �لبطولت �لأربع 

�لكربى )غر�ند �شالم( للزوجي.
وحققت دولية �شوق دبي �حلرة للتن�س يف عام 2005 �إجناز�ً ر�ئد�ً لتن�س 
و�ل�شيد�ت،  �لرجال  لبطولتي  مت�شاوية  جو�ئز  قدمت  عندما  �ل�شيد�ت 
لت�شبح ثالث دورة ملحرتفات �لتن�س تقدم على هذه �خلطوة بعد بطولتي 
غر�ند  بطولت  خــارج  و�لأوىل  �ملفتوحتني،  و�أ�شرت�ليا  �ملتحدة  �لوليات 

�شالم. 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  ماكلوكلني،  كومل  وقــال 
�أو�ئــل �لبطولت �لتي قدمت جو�ئز مالية  “كنا من  ل�شوق دبي �حلــرة: 
 ،2005 عام  يف  �لتن�س  ملحرتفات  �لدولية  �لر�بطة  لالعبات  مت�شاوية 
باأنه  منا  �إميــانــاً  بــذلــك  بالقيام  و�ــشــعــد�ء  �لنهج،  بــهــذ�  ملتزمني  وبقينا 
�ل�شو�ب، وتقدير�ً منا لتطور تن�س �ل�شيد�ت وتنامي �شعبيته حول �لعامل، 

ونتطلع لروؤية ما يخبئه �مل�شتقبل لهذه �لريا�شة.«  
لتن�س  دبــي  لدولية  �لثانية  �لبطلة  موري�شمو  �ميلي  �لفرن�شية  وُتــعــد 
 4-6 تي�شتو  �شاندرين  مو�طنتها  على  �لنهائي  يف  تغلبها  بعد  �ل�شيد�ت، 
7-6، بينما ٌتوج �لفرن�شي فابري�س �شانتورو ببطولة �لرجال، ليكون فوز�ً 

فرن�شياً مزدوجاً. وتكرر �مل�شهد يف عام 2019، عندما ذهب لقب بطولتي 
�ل�شيد�ت و�لرجال �إىل لعبني من ذ�ت �لبلد، وهما �ل�شوي�شرية بيليند� 
6-2، ومو�طنها   6-1  3-6 كفيتوفا  بيرت�  تغلبت على  �لتي  بنت�شي�س، 

روجيه فيدرر.  
�ل�شنو�ت  خــالل  قيا�شية  �أرقــامــاً  �ل�شيد�ت  لتن�س  دبــي  بطولة  و�شهدت 
�لفرتة  تلك  يف  باللقب  هينني  جا�شتني  ُتــوجــت  حيث  �لتالية،  �خلم�س 
�شيل�س  موتيكا  على  تغلبها  عقب   ،2003 عــام  يف  �لأوىل  مــر�ت،  �أربــع 
على  �لنهائي  يف  فــازت  عندما   2004 يف  و�لثانية   ،5-7  6-7  6-4
�عرت�شت  د�فنبورت  ليند�شي  �أن  غري   ،3-6  6-7 كوزنيتوفا  �شفيتالنا 
يلينا  ح�شاب  على   2005 دورة  بلقب  فــازت  عندما  �نت�شار�تها،  �شل�شلة 
�أق�شت  عمدما   ،2006 يف  �ملبادرة  ذمــام  هينني  و��شتعادت  يانكوفيت�س. 
ماريا �شار�بوفا يف �لنهائي بو�قع 7-5 6-2، وكذلك فعلت يف 2007،  

على ح�شاب موري�شمو 4-6 5-7. 

وُتوجت �لينا دمينتييفا يف بطولة 2008، بعد تغلبها على كوزنيت�شوفا 
جمدد�ً 4-6 6-3 6-2. وح�شلت �لبطولة يف عام 2009 على ت�شنيف 
برمييري 5، حيث فازت �لأمريكية فينو�س ويليامز باأول �ألقابها �لثالثة 
يف دورة دبي يف تلك �ل�شنة بعد تغلبها على فريجيني ر�ز�نو 4-6 2-6، 
 3-6 �أز�ريــنــكــا  فيكتوريا  ح�شاب  على   2010 يف  لقبها  على  وحافظت 
�إز�حتها  بعد  باللقب  فوزنياكي  كارولني  ُتوجت   ،2011 عام  ويف   .5-7
�إىل  ��شمها  ر�دفان�شكا  �أنيازكا  و�أ�شافت   ،3-6  1-6 كوزنيت�شوفا بو�قع 
جوليا  على  فــوزهــا  عقب   2012 عــام  يف  دبــي  بدولية  �لــفــائــز�ت  قائمة 
�إثر  �إىل بيرت� كفيتوفا   2013 6-4. وذهب لقب دورة   5-7 جورج�س 
تغلبها على �شار� �ر�ين 6-2 1-6 6-1، قبل �أن تفوز فينو�س ويليامز يف 
2014 بلقبها �لثالث يف دبي على ح�شاب �أليز كورنيه 6-3 6-0. وفازت 
 ،2015 بطولة  يف   6-7  4-6 بلي�شكوفا  كارولينا  على  هاليب  �شيمونا 
من  نهائي  وتخو�س   ،2016 يف  بقوة  ح�شورها  �ر�ين  تفر�س  �أن  قبل 

جانب و�حد �شد باربور� �شرتيكوفا خ�شرته �لأخرية بنتبجة  0-6 2-6. 
�شفيتولينا  �لينا  �لأوكــر�نــيــة  �إىل  �لتاليني  �لعامني  يف  دبــي  لقب  وذهــب 
�لثاين  لقبها  �نتز�ع  من  فوزنياكي  كارولني  �لدمناركية  حرمت  عندما 

ذلك �لرو�شية د�ريا كاز�تكينا 4-6 0-6.   بعد  وهزمت   ،2-6  4-6
�إذ  دبــي،  دولــيــة  يف  �لنجاح  كبرية  �أ�شماء  حققت  �لــزوجــي،  مناف�شات  ويف 
�أن  قبل   ،2003 دبــي  بــدورة  كوزنيتزوفا  مع  نافر�تيلوفا  مارتينا  فــازت 
وتتبعها  �لــفــردي،  نهائي  يف  �لتالية  �لثالث  م�شاركاتها  �لأخــرية  تخ�شر 
وذهب  خمتلفات.  لعبات  مع  �لزوجي  نهائي  يف  متتالية  خ�شار�ت  باأربع 
وُتوج  هــوز�روفــا،  وجانيت  مارتينيز  كو�شيتا  �إىل  للزوجي   2004 لقب 
�لثنائي �ملكون من كار� بالك وليزل هوبر بلقب دبي يف �ل�شنو�ت �لثالث 
�أي�شاً  2007 و2009. وُتوجت هوبر مع لعبات �أخريات  �لتالية، بني 
كارل  ب�شحبة  مــوغــوروز�  غاربني  وبلغت  و2012،   2011 عامي  يف 
على  ح�شلت  �أخــرى  �أ�شماء  �إىل  �إ�شافة   ،2015 نهائي  �شو�ريزلنافارو 
�للقب �أو و�شلت �إىل �لنهائي مثل: �إكاترينا ماكاروفا مع �لينا في�شنينا، 

وكارولني غار�شيا مع كري�شتينا مالدينوفيت�س. 
وقال �شالح تهلك، مدير �لبطولة: “��شتمتعنا خالل �لعقدين �ملا�شيني 
�نت�شار�تهن  و�شهدنا  �لــعــامل،  يف  �ل�شفر�ء  �لــكــرة  جنمات  �أملــع  بعرو�س 
بطولة  يف  لعبة  لأيــة  م�شموناً  �لنجاح  يكن  ومل  �نتكا�شاتهن،  وكذلك 
يــوم من  �لــذي جعل كــل  �ملناف�شة، �لأمـــر  �لــعــايل مــن  �مل�شتوى  على هــذ� 
�أيام �لبطولة تربة مثرية بحد ذ�تها، ونتطلع �إىل مزيد من �لتاألق يف 

�مل�شتقبل.« 
تقام بطولت �شوق دبي �حلرة �ملفتوحة للتن�س �لتي متلكها وتنظمها �شوق 
دبي �حلرة، حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي.
�ملقبل  فرب�ير   17 يف  �ل�شيد�ت  لتن�س  �حلــرة  دبــي  �شوق  بطولة  تنطلق 
غر�ند  بطالت  ثالث  فيها  وت�شارك  �ل�شهر،  ذ�ت  من   22 حتى  وت�شتمر 
�شالم هّن: �أ�شلي بارتي، و�شيمونا هاليب، وبيانكا �أندري�شكو، تليها بطولة 
فيها  وي�شارك  فــرب�يــر،   29-24 من  �لفرتة  خــالل  تقام  �لتي  �لــرجــال 
وميبلدون،  وبطل  �ملفتوحة  ��شرت�ليا  لقب  حامل  ديوكوفيت�س،  نوفاك 
ت�شيت�شيبا�س،  و�شتيفانو�س  مــر�ت،   8 دبــي  لقب  حامل  فــيــدرر،  وروجــيــه 
بطل �لدورة �خلتامية ملحرتيف �لتن�س، وروبريتو بو�تي�شتا �آغوت، �لفائز 

ببطولة دبي 2018.  

•• دبي –الفجر:

�لعرب  كــاأ�ــس  بــطــولــة  قــرعــة  �لــريــا�ــس  �لــ�ــشــعــوديــة  �لعا�شمة  �أمــ�ــس يف  �ُشحبت   
�لتي ينظمها �لحتاد �لعربي لكرة �لقدم بال�شر�كة  20 عاماً  للمنتخبات حتت 
 17 مــن  للفرتة  �ل�شعودية  للريا�شة  �لعامة  بالهيئة  �لــقــادة  �إعـــد�د  معهد  مــع 
 ، “ �ل�شعودية  16 منتخباً  2020 مب�شاركة  مار�س  �إىل �خلام�س من  فرب�ير 

قطر ، �ملغرب ، �لإمار�ت ، �لبحرين ، �لكويت ، تون�س ، �ل�شود�ن ، م�شر ، فل�شطني 
، �جلز�ئر ، موريتانيا ، ليبيا ، جزر �لقمر ، �لعر�ق ، جيبوتي » .

و�أ�شفرت �لقرعة عن تو�جد منتخبنا يف �ملجموعة �لر�بعة �إىل جانب منتخبات 
�لعر�ق  منتخبات  �لأوىل  �ملجموعة  �شمت  فيما   ، �لقمر  وجــزر  وليبيا  �ل�شود�ن 
وقطر  و�لبحرين  �ملــغــرب  منتخبات  و�لثانية   ، و�لــكــويــت  وموريتانيا  وتون�س 
وفل�شطني  �ل�شعودية  منتخبات  �لثالثة  �ملجموعة  �شمت  بينما   ، وجيبوتي 

و�جلز�ئر وم�شر .
�لريا�س على ملعبي  �لعا�شمة  و�لر�بعة يف  �لثانية  �ملجموعتني  وتقام مباريات 
�لأمري في�شل بن فهد ونادي �لريا�س، بينما ت�شت�شيف مدينة �لدمام مباريات 
مدينة  وحتت�شن  فهد،  بن  حممد  �لأمــري  ��شتاد  على  وذلــك  �لثالثة  �ملجموعة 
بن  �شعود  �لأمــري  مدينة  ��شتاد  على  وذلــك  �لأوىل  �ملجموعة  مناف�شات  �خلــرب 
جلوي �لريا�شية . وي�شتهل منتخبنا م�شو�ره يف �لبطولة مبو�جهة منتخب جزر 

�لقمر يوم 18 فرب�ير  مبلعب �لأمري في�شل بن فهد ، فيما يو�جه منتخب ليبيا 
يوم 21 من ذ�ت �ل�شهر يف نف�س �مللعب على �أن يختتم مبارياته يف دور �ملجموعات 

مبو�جهة منتخب �ل�شود�ن يوم 24 فرب�ير وذلك على �شتاد نادي �لريا�س .
و�شُتقام مباريات �لدور ربع �لنهائي يومي 27 و 28 فرب�ير، فيما تقام مبار�تا 
�لدور ن�شف �لنهائي يوم 2 مار�س على �أن تقام �ملبار�ة �لنهائية يوم 5 مار�س على 

�شتاد �لأمري حممد بن فهد مبدينة �لدمام.

•• دبي-الفجر 

مة ل�شل�شلة بطولت كاأ�س دبي �لذهبية للبولو خالل  �أعلنت �للجنة �ملنظِّ
�لكاأ�س  بطولة  �نــطــالقــة   موعد  عــن  عقدته  �لــذي  �ل�شحفي  مــوؤمتــرهــا 
�لف�شية لعام 2020 يف ن�شختها �لعا�شرة و�لتي حتظى برعاية كرمية من 
�شمو �ل�شيخ مكتوم �بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب حاكم دبي �ملقرر 
له يوم بعد غد �جلمعة على جممع مالعب نادي ومنتجع �حلبتور للبولو 
�أملــع جنوم  ت�شم  فرق  18 جول  وبهانديكاب  �شتة  و�لفرو�شية ومب�شاركة 
�ملقبل مب�شاركة  �شهر فرب�ير  �ل�شابع من  وت�شتمر حتى  �لعامل  �للعبة يف 
�إم )بقيادة �ل�شيخة عليا �آل مكتوم( وفريق ذئاب  �أيه  �شتة فرق هي فريق 
دبي )بقيادة حبتور �حلبتور( وفريق غنتوت )بقيادة �شمو �ل�شيخ فالح بن 
ز�يد �آل نهيان( وفريق �حلبتور )بقيادة حممد �حلبتور( وفريق �لإمار�ت 

)بقيادة �شمو �ل�شيخة ميثاء بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم وفريق زيد�ن 
هورلينغهام  جمعية  مظلة  حتت  �لبطولة  م  وُتنظَّ زيــد�ن(  عمرو  )بقيادة 
�لتي  و�لقو�نني  �لقو�عد  لإ�شر�ف دويل م�شّدد مبوجب  للبولو، وتخ�شع 
تفر�شها �جلمعية، كما �أن تاأمني �حلّكام يتم وفقاً لالآلية �ملّتبعة دولياً لأن 

�لبطولة جزء من كاأ�س بطولة دوري �لبولو �لعاملي .
م خم�س بطولت يف �إطار �شل�شلة بطولت كاأ�س دبي �لذهبية للبولو  ُتنظَّ
�لف�شية )18  �لكاأ�س  �لبولو، وهي:  ت�شغل مكانة مرموقة يف عامل  �لتي 
 8-6( ما�شرتز  بولو  وكاأ�س  فرب�ير؛   7 �إىل  يناير  هنديكاب(، من 24 
�لذهبية  ت�شارترد  �شتاندرد  وكاأ�س  فرب�ير؛  و1  و12   10 يف  هنديكاب( 
6 مار�س؛ وكاأ�س حتدي دبي )10  16 فرب�ير �إىل  )18 هنديكاب( من 
21 مار�س؛ وكاأ�س دبي )6-8 هنديكاب( من 1  هنديكاب( من 14 �إىل 

�إىل 10 �أبريل 2020.

وكما هو معروف فان �شل�شلة بطولت كاأ�س دبي �لذهبية للبولو يف �لإمار�ت 
هي و�حدة من خم�س بطولت فقط يف �لعامل تنتمي �إىل فئة كاأ�س بطولة 
دوري �لبولو �لعاملي، ما ي�شعها يف م�شاف �لفعاليات �لعاملية �لتي ُتقام يف 
�لأرجنتني و�إ�شبانيا و�ململكة �ملتحدة و�لوليات �ملتحدة. و�نطلقت �ل�شل�شلة 
يف عام 2009 مع بطولت يرت�وح فيها �لهنديكاب من 10 �إىل 12، وقد 
منت وتو�ّشعت وباتت ت�شت�شيف فرقاً تخو�س مباريات من 18 هنديكاب.

وقال حممد �حلبتور، موؤ�ش�س �شل�شلة بطولت كاأ�س دبي �لذهبية للبولو 
فيما  �أخــرى  م�شرقة  ببلوغنا حمطة  “نعتّز  بولو:  �حلبتور  فريق  وقائد 
ُت�شّكل عالمة  �لتي  �لف�شية  �لكاأ�س  �لعا�شرة لنطالقة  بالذكرى  نحتفل 
فارقة يف ريا�شة �لبولو �لر�قية يف �لإمــار�ت م�شري� �ىل �أن  هذ� �لإجناز 
ما كان ليتحقق لول �لدعم من �جلهات �لر�عية وقادة �لفرق و�مل�شوؤولني 

يف مدينة دبي«.

�أ�شاف: “�أنا متحّم�س جد�ً مل�شاركة �شتة فرق يف �لكاأ�س �لف�شية 2020. 
هذ� �لعام، معنا �ن تكلفة لعب �لبولو ت�شل �ىل نحو مليون درهم يف �لعام 
رحب  كما  �ملو�طنني  لالعبني  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  دعــم  من  لبــد  ولذلك 
دبي  كاأ�س  بطولت  �شل�شلة  يف  ي�شارك  �لــذي  بولو  �إم  �أيــه  فريق  مب�شاركة 
�لذهبية للبولو لأول مرة منذ �نطالقة �لفريق يف عام 2017. ، �شوف 
�لبولو  دوري  �إىل  �ملنتمني  �لالعبني  كبار  من  بع�شاً  مالعبنا  ت�شت�شيف 
كابيال  و�ألــفــريــدو  عاملياً(،   19 )�مل�شنَّف  �شول  فاكوندو  ومنهم  �لعاملي، 
بار�بوت�شي )�مل�شنَّف يف �ملرتبة 42(، وكالهما لعبان برتبة 9 هنديكاب؛ 
وخو�ن غري�س ز�فاليتا )�مل�شنَّف يف �ملرتبة 22(، وعدد كبري من �لالعبني 
�ىل  منوها  �ملفتوحة  �لأرجنتني  بطولة  من  مبا�شرة  �لقادمني  �لآخرين 
2020 يف مالعب  7 فرب�ير  تقام يف  �شوف  �لف�شية  �لكاأ�س  نهائيات  �ن 

منتجع ونادي �حلبتور بولوو�شتحفل باملفاجاآت �لعديدة .

ُينظمها الحتاد العربي وت�ست�سيفها ال�سع�دية 

اأبي�س ال�شباب يف املجموعة الرابعة لبطولة كاأ�س العرب

حتت رعاية مكت�م بن حممد بن را�سد  

ميثاء بنت حممد وعالية اآل مكتوم يف افتتاح كاأ�س دبي الف�شية للبولو اجلمعة 

دولية �شوق دبي احلرة لتن�س ال�شيدات .. 20 عامًا من التاألق
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر: 

ــلــطــان بن  ــيــخ �ــش �فـــتـــتـــح مـــعـــايل �لــ�ــش
�ملجل�س  عــ�ــشــو  نــهــيــان  �آل  طــحــنــون 
�أبـــوظـــبـــي، م�شاء  �لــتــنــفــيــذي لإمــــــارة 
“ ڤولت فيتن�س”  �لأول مركز  �أم�س  
للريا�شة و�لرتفيه يف فندق فريمونت 
باب �لبحر مبنطقة بني �جل�شرين يف 

�أبوظبي. 
 كــمــا حــ�ــشــر �حلــفــل كـــال مـــن �شعيد 
رئي�س  �لهاجري  �شعيد  ر��شد  مبارك 
�أبوظبي  لــ�ــشــركــة  �لإد�رة  جمــلــ�ــس 
�ــــــس.م.ع )طاقة(  لــلــطــاقــة  �لــوطــنــيــة 
�لــفــهــيــم رئي�س  و�ــشــعــيــد عــبــد�جلــلــيــل 
جمل�س رئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة 
�مل�شوؤولني  كــبــار  مـــن  وعــــدد  �لــفــهــيــم 
ورجال �لأعمال و�لريا�شيني وممثلي 

و�شائل �لإعالم .   
وقـــــــام مــــعــــايل �لـــ�ـــشـــيـــخ �ـــشـــلـــطـــان بن 
�أق�شام  يف  بجولة  نهيان  �آل  طحنون 
�ملركز وتعرف علي �لرب�مج �لريا�شية 
و�لــتــقــى مع  �لــتــي يقدمها لعــ�ــشــائــه 
�ملدربني و�لعاملني فيه ، و�أ�شاد بجهود 

مــوؤ�ــشــ�ــشــي هـــذ� �لــ�ــشــرح �لــريــا�ــشــي يف 
�بوظبي موؤكد� على �شرورة مو��شلة 
ن�شر �لوعي باأهمية ممار�شة �لريا�شة 

لدى كافة �فر�د �ملجتمع .
�لعامري،  م�شلم  عبيد  �ل�شيد  قــال  و 
ت�شريح  يف  فيتن�س”  “ڤولت  رئي�س 
�ملركز  هــذ�  �إطـــالق  ،�أن  لالإعالميني 
�لــفــريــد مــن نــوعــه يف �إمــــارة �بوظبي 
�لريا�شة  باأهمية  �لوعي  يهدف لن�شر 
وياأتي  �لأ�ـــــشـــــرة،  �أفـــــــر�د  كـــافـــة  لــــدى 
 2030 �أبـــوظـــبـــي  ��ــشــتــجــابــة خلــطــة 
�لتي ُترّكز على �ل�شتثمار يف �لإن�شان 
وتوفري �حلياة �ملثالية جلميع �ملقيمني 

على �أر�س �لإمار�ت. 
“ ڤولت  مــركــز  �أن  �لـــعـــامـــري  وذكــــر 
فيتن�س” ي�شّم �أق�شاماً خا�شة للرجال 
و�أخرى لل�شيد�ت، كما ي�شّم �أي�شاً ناٍد 
�شنو�ت   9 �إىل   3 �شن  مــن  لــالأطــفــال 
لإتـــاحـــة �لــفــر�ــشــة �أمـــــام كــافــة �أفــــر�د 
�لعائلة لق�شاء وقت ممتع يف ممار�شة 
�لآخرين  مـــع  �لــتــو��ــشــل  �لــريــا�ــشــة، 
وتــكــويــن �ـــشـــد�قـــات جـــديـــدة يف بيئة 
�ــشــحــيــة مــثــالــيــة. كــمــا يــهــدف �ملركز 

�للتقاء  عــلــى  �لــ�ــشــيــد�ت  حتفيز  �إىل 
و�لألفة  �ملــرح  ي�شودها  �أجـــو�ء  يف  معاً 
ذ�ت  يف  �لطمئنان  مع  و�خل�شو�شية 
�لـــوقـــت بــــاأن �أطــفــالــهــن ميـــرحـــون يف 

�س. مكان �آمن باإ�شر�ف ُمتخ�شّ
�لد�خلي  �لت�شميم  �ختيار  �أن  و�أو�شح 
�لأكفاء  �ملـــدربـــني  �جلـــديـــد،  لــلــمــركــز 
و�ل�شالت  �ملـُــحـــرتفـــني  و�لـــعـــامـــلـــني 
�للياقة  مـــعـــد�ت  بــــاأحــــدث  �ملُـــجـــّهـــزة 
ذ�ت  �لإمــــــــــــار�ت،  دولــــــة  �لـــبـــدنـــيـــة يف 
�لتقنيات �ملتطورة و�لتي متّكن �أع�شاء 
�للياقة  م�شتويات  تتبع  مــن  �ملــركــز  
�حلياة  �أمناط  و�إد�رة  لديهم،  �لبدنية 
على   بــالعــتــمــاد  بــا�ــشــتــمــر�ر  �ل�شحية 
مع  �إىل جنب  �لرقمية، جنباً  �حللول 
نادي �لأطفال يف بيئة ريا�شية مثالية 
مـــع مـــوقـــع بـــانـــور�مـــي قــبــالــة جامع 
�حلد�ئق  وو�شط  �لكبري  ز�يــد  �ل�شيخ 
�خل�شر�ء على �شاطئ �لبحر، يتو�فق 
يف  �لــدولــة  و��شرتتيجيات  خطط  مع 
دعم قطاع �لريا�شة و�لرتفيه و�شوًل 

�إىل جمتمع �شحّي �شعيد.
�ل�شمنة  معّدلت  زيادة  “مع  م�شيفاً: 

�ملجتمع،  د�خـــل  �ملـُـزمــنــة  و�لأمـــر��ـــس 
ــم عــلــيــنــا �لـــعـــمـــل عـــلـــى �إيـــجـــاد  يــتــحــّت
�حلــلــول �ملـُـ�ــشــتــد�مــة �لــتــي تــــوؤدي �إىل 
باأهمية  منا  و�إميــانــاً  �شحي.  جمتمع 
ممــار�ــشــة �لــريــا�ــشــة و�ـــشـــرورة جعلها 
�أ�شلوباً للحياة، قمنا بت�شميم �لرب�مج 
�ليومية �جلاذبة �لتي ُت�شهم يف جذب 
عن  للرتفيه  �لعمرية  �لفئات  جميع 
بالإجناز  حافل  وقت  وق�شاء  �أنف�شهم 

و�ل�شعادة يف ذ�ت �لوقت«. 
�لوعي  ن�شبة  �رتــفــاع  �لعامري  ولفت 
�لريا�شية  �لأن�شطة  ممار�شة  باأهمية 
�أفـــــــر�د  كــــافــــة  بـــــني   73% بــنــ�ــشــبــة 
�ملجتمع.  وحول فكرة تاأ�شي�س �لنادي 
“ لقد  �أو�شح �ل�شيد �لعامري  بقوله 
ر�ودتـــنـــا فــكــرة تــاأ�ــشــيــ�ــس مــركــز ڤولت 
فيتن�س للريا�شة و�لرتفيه يف �بوظبي 
منذ فرتة طويلة ، وذلك حينما بد�أت 
وزمالئي �ملوؤ�ش�شني ممار�شة �لريا�شة 
يف  طلبة  كنا  لقد   ،  1996 �لــعــام  يف 
�ملدر�شة �لثانوية مبدينة �لعني ، ومع 
�لتز�منا بالتمرين طيلة  �أيام �لأ�شبوع 
لنا ماكنا  �لريا�شة وفــرت  �ن  لحظنا 

�ل�شخ�شية  بـــنـــاء  مــــن  �لـــيـــه  نــطــمــح 
يف  �لعالية  و�لثقة  بالنف�س  و�لعتد�د 
و�لت�شرب  و�ل�شياع  �لت�شيب  مو�جهة 
ومن �لعديد من �لظو�هر �ل�شلبية يف 

ذلك �لوقت .
و�أ�ـــشـــاف قــائــال “ نــحــن نــــدرك �لن 
مدى حاجة �لعا�شمة ملثل هذه �ملر�كز 
تــلــبــي رغــبــة �لرجال  �لــتــي  �ملــتــطــورة 
ففي   ، و�لأطــفــال   و�ل�شباب  و�لن�شاء 
�شوء �لنمو و�لتو�شع �لعمر�ين �لهائل 
لز�ماً  �نه  �بوظبي نرى  ت�شهده  �لذي 
علينا مو�كبة هذ� �لنمو باإقامة مر�كز 
�لــ�ــشــكــان مــن مو�طنني  تــلــبــي حــاجــة 
حياة  منــط  عــلــى  للحفاظ  ومقيمني 

�شحي و�شليم . 
على  حر�شنا  منطلق  مــن  �نـــه  وقـــال 
�لعائلة  �فـــر�د  لكافة  �لفر�شة  �تــاحــة 
�لبدنية  و�للياقة  �لريا�شة  ملمار�شة 
ب�شغف يف ع�شر �لتكنولوجيا و�زدحام 
�لعمل  �لــعــمــلــيــة مبــتــطــلــبــات  �حلـــيـــاة 
ح�شانة  بـــتـــوفـــري  قــمــنــا   ، �لـــيـــومـــي 
لــــالأطــــفــــال لـــكـــي متـــ�ـــشـــي �لأمــــهــــات 
�وقاتا مريحة ، يف حني وفرنا بر�مج 

ــيــة لـــالأطـــفـــال مثل  تــرفــيــهــيــة ريــا�ــش
وغريها  و�ل�شباحة  �لبدنية  �لتمارين 
لأننا نوؤمن بحق كافة �فر�د �لعائلة يف 
ممار�شة �لريا�شة  ،فاذ� كانت �لعائلة 
قوية يكون �ملجتمع �شلبا ومتما�شكا .

على  �لــنــادي  هــذ�  فل�شفة  ت�شتند  كما 
تـــوفـــري �لـــتـــو��ـــشـــل فــيــمــا بـــني �فــــر�د 
�لب  �ن�شغال  ظل  يف  �لو�حدة  �ل�شرة 

طيلة �لوقت يف �لعمل . 
 وقال يف ختام ت�شريحه “ �ن �هد�فنا 
تــقــدمي خدمات  بـــل   ، لــيــ�ــشــت مـــاديـــة 
مميزة ت�شهم يف تعزيز �لوعي باأهمية 
�ملجتمع  �فــــــر�د  حلــمــايــة  �لـــريـــا�ـــشـــة 
وكذلك   ، �ملـــزمـــنـــة  �لمـــــر��ـــــس  مــــن 
حمى  مــن  و�لأطــفــال  �ل�شباب  حماية 
�لتو��شل  �ـــشـــا�ـــشـــات  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات  

�لنقالة  �لهو�تف  و�أجهزة  �لجتماعي 
و�حلو��شيب » .

 جانبه قال �ل�شيد فر��س نبيل، مدير 
“نفتخر  فيتن�س”:  “ڤولت  مــركــز 
�أحدث  بتطبيق  نــقــوم  �ملــركــز  يف  باأننا 
�لريا�شة و�لرتفيه  �لتقنيات يف عامل 
لــتــمــكــني �ملـــو�طـــنـــني و�ملــقــيــمــني من 
�للياقة  من  م�شتويات  باأعلى  �لتمتع 
مثالية  �أجــــو�ء  يف  �ل�شاملة  �لــبــدنــيــة  
و�لأ�شري  �لجتماعي  �لرت�بط  توفر 

بني كافة �أفر�د �لعائلة » .
�ملـــركـــز يوفر  �أن  نــبــيــل  فـــر��ـــس  وذكــــر 
مــدربــني مــوؤهــلــني ل يــهــدفــون فقط 
بناء  عــلــى  ـــاء  �لأعـــ�ـــش ــاعــدة  مــ�ــش �إىل 
يوفرون  و�إمنــا  و�لع�شالت،  �لأج�شام 
مفيدة  �شحية  بر�مج  �أي�شاً  �أمامهم 

بر�مج  مــن خــالل  �لبعيد  �ملــدى  على 
�إىل  م�شري�ً  �مل�شتوى،  عالية  تدريبية 
ح�شب  تختلف  �ل�ـــشـــرت�ك  ر�ــشــوم  �أن 
للربنامج ومدة  رغبة �لأع�شاء وتبعاً 
جميع  تنا�شب  “ولكنها  �ل�ـــشـــرت�ك، 

�مليز�نيات بالتاأكيد«.  
يعملون  �لــذي  و�لن�شاء  �ل�شباب  وحــّث 
و�شا�شات  �أجهزة  �أمــام  ل�شاعات طويلة 
�لكمبيوتر، و�ل�شباب �لذين ميار�شون 
�لألـــعـــاب �لإلــكــرتونــيــة وغـــريهـــا من 
�مل�شائل �لتي تتطّلب �جللو�س طويلة، 
على  للح�شول  �ملركز  �لن�شمام  على 
�للياقة �لعالية �لتي تتو�ئم مع �لغذ�ء 
�شحة  على  �حل�شول  بهدف  �ل�شحي 
بال�شعادة  حتفل  �أطــول  وحياة  �أف�شل 

و�ل�شتقر�ر.  

غو�رديول  جو�شيب  �لإ�ــشــبــاين  طالب 
مدرب مان�ش�شرت �شيتي ثاين �لدوري 
�لــقــدم، ب�شرورة  كــرة  �لإنــكــلــيــزي يف 
�إلغاء بع�س �مل�شابقات يف �إنكلرت� من 
�لــالعــبــني ورفـــع جودة  �أجـــل حماية 

�للعب يف �ملباريات.
�شيفا  �شيتي  مان�ش�شرت  ويــحــل 
�شمن  يــونــايــتــد  �شيفيلد  عــلــى 
�ملرحلة �لر�بعة و�لع�شرين من 
�لدوري، وهي �ملبار�ة �ل�شابعة 
 59 يف  �لــتــو�يل  على  ع�شرة 
يـــومـــا وحتـــديـــد� مــنــذ فرتة 
�لــتــوقــف �لـــدولـــيـــة �لأخــــرية 
�لثاين-نوفمرب  تــ�ــشــريــن  يف 

�ملا�شي.
توتنهام  مـــهـــاجـــمـــا  وتــــعــــر�ــــس 
يونايتد  ومان�ش�شرت  كاين  هــاري 
لإ�شابتني  ر��ـــشـــفـــورد  مــاركــو�ــس 
تاأثري  لهما  يكون  قد  خطريتني 
�لإنكليزي  �ملنتخب  حظوظ  على 
 2020 �أوروبــــا  كــاأ�ــس  نهائيات  يف 
�ل�شيف �ملقبل، ما دفع غو�دريول 
�حلايل  �لو�شع  بــاأن  �لعتقاد  �إىل 

“ل يحتمل«.
وقــال غــو�رديــول يف موؤمتر �شحايف 
يونايتد  �ــشــيــفــيــلــد  مــــبــــار�ة  عــ�ــشــيــة 
�أوروبا  �إىل كاأ�س  “�لالعبون ي�شلون 
قــ�ــشــارى جهدهم  بــــذل  ويـــحـــاولـــون 
يعودون  ثم  �لوطنية  منتخباتهم  مع 
يوما   20 بــعــد  �أنــديــتــهــم  �ــشــفــوف  �إىل 
�ملحلية  �لــبــطــولت  لأن  �لـــر�حـــة  مــن 
�إنــه و�شع غري  �شتنطلق جمــدد�. 

حمتمل«.
�آ�شف لكاين ور��شفورد لأنهما  “�أنا  و�أ�شاف 
�ل�شيء  نــطــلــب  لكننا  �لـــــدوري،  يف  جــيــد�ن 

�لكثري من �لالعبني، هذ� كثري جد�«.
�لإنكليزي  �لــدوري  )ر�بطة  “عليهم  وتابع 
�لــتــفــكــري يف �لأمــــــر، لــكــن جميع  �ملـــمـــتـــاز( 

�ملدربني ��شتكو� من ذلك ول يهتمون«.
و�أو�شح غو�رديول �أن �ل�شغط على �ل�شلطات 
�لكروية يف �إنكلرت� يتمحور على �لأقل حول 
�لثالث  �لدورين  �لإعادة من  �إلغاء مباريات 
و�إلغاء  �لحتــاد  كاأ�س  م�شابقة  من  و�لــر�بــع 
نهائي  نــ�ــشــف  يف  ــــــاب  و�لإي �لـــذهـــاب  دوري 

م�شابقة كاأ�س �لر�بطة.
ول يــــز�ل مــانــ�ــشــ�ــشــرت �ــشــيــتــي يــنــافــ�ــس على 
حيث  �ملو�شم  هــذ�  �ملحلية  �جلبهات  جميع 
يحتل �لو�شافة يف �لدوري بفارق 16 نقطة 
�لدور  �إىل  وتاأهل  �ملت�شدر،  ليفربول  خلف 
كاأ�س �لحتــاد، ون�شف  �خلام�س يف م�شابقة 
نهائي كاأ�س �لر�بطة، ف�شال عن ثمن نهائي 
�أن  يعني  مــا  �أوروبــــا،  �أبــطــال  دوري  م�شابقة 
�لأقـــل حتى نهاية  19 مــبــار�ة على  �أمــامــه 

�ملو�شم �حلايل.
بع�س  �إلــــغــــاء  “يجب  غـــــو�رديـــــول  وتــــابــــع 
�شتكون  وبالتايل  �إلغاوؤها متاما،  �مل�شابقات. 
“مباريات  �أن  مــربز�  �أقل”،  مباريات  هناك 
�أقل،  �أقـــل، كمية  فــرق  �أقـــل،  �أقـــل، م�شابقات 

وجودة �أكرث«.
ا �إىل �لأملاين يورغن  و�ن�شم غو�رديول �أي�شً
كــلــوب مــــدرب لــيــفــربــول مــتــ�ــشــدر �لــــدوري 
دوري  م�شابقة  تو�شيع  فكرة  من  لل�شخرية 

�أبطال �أوروبا �عتبار� من عام 2024.
هو  �أمـــامـــك  �لـــذي  “�حلل  ب�شخرية  وقـــال 

جعل �شنة من 400 يوم - ثم ميكننا �لتاأهل 
مل�شابقة �أخرى«.

ولأول مرة هذ� �ملو�شم، �شيح�شل كل فريق 
يف �لـــدوري �لإنــكــلــيــزي على ��ــشــرت�حــة ملدة 
�ملقبل،  �ــشــبــاط/فــرب�يــر  �شهر  يف  �أ�شبوعني 
لكن غو�رديول يعتقد �أن ذلك ياأتي متاأخر�ً 

بعد فرتة �شاقة من �ملباريات �ملتتالية.
و�أ�شاف “ل ميكن لكبار �لإد�ريني �ل�شكوى 
�نظرو�  �أن يحدث هــذ�.  �لطبيعي  لأنــه من 
�لــتــي عــانــيــنــا مــنــهــا، جميع  �إىل �لإ�ــشــابــات 

�لفرق عانت. هذ� طبيعي.
ينهار  �ملباريات،  من  �لعدد  هذ�  “مع  وختم 
�لالعبون. �أنا ل�شت منده�شا، �أنا �آ�شف جد� 

بالن�شبة لهم«.
من  �لــعــديــد  مــن  �شيتي  مان�ش�شرت  وعــانــى 
�ل�شابات هذ� �ملو�شم �برزها يف خط �لدفاع 
لبورت  �أميرييك  بالفرن�شي  �لمر  ويتعلق 
وجــون �شتونز حيث ��شطر غــو�دريــول �ىل 
�إ�ــشــر�ك لعــب �لــو�ــشــط �لـــدويل �لرب�زيلي 

فرناندينيو يف مركز قطب �لدفاع.
وتعر�س كاين لتمزق يف �أحد �أوتار �لع�شلة 
�لدوري  مبار�ة  يف  �لأي�شر  لفخذه  �خللفية 
حيث  �لــ�ــشــنــة،  ر�أ�ــــس  يـــوم  �شاوثمبتون  �ــشــد 
جر�حية  لــعــمــلــيــة  �خلـــ�ـــشـــوع  �ىل  ��ــشــطــر 
ني�شان-�أبريل  يف  �لــتــدريــب  �إىل  و�ــشــيــعــود 

�لقادم.
يف �ملــقــابــل، تــعــر�ــس ر��ـــشـــفـــورد لإ�ــشــابــة يف 
�لعادة  مبار�ة  بديال يف  دخوله  بعد  ظهره 
مـــن �لــــــدور �لـــثـــالـــث لـــكـــاأ�ـــس �نـــكـــلـــرت� �شد 
�ملا�شي،  �ل�ــشــبــوع  منت�شف  ولفرهامبتون 
و�شيبتعد عن �ملالعب نحو �شتة �أ�شابيع على 

�لأقل.

غوارديول يطالب باإلغاء اإحدى امل�شابقات 
الإنكليزية حلماية الالعبني 

�شلطان بن طحنون يفتتح مركز »ڤولت  فيتن�س« 
للريا�شة والرتفيه يف فريمونت باب البحر 

•• اأبوظبي -وام:

�نطلقت �أم�س �أعمال “ قمة قادة �لريا�شة �لعامليني “ �لتي ينظمها 
جمل�س �أبوظبي �لريا�شي يف حلبة مر�شى يا�س على مد�ر يومني. 
 450  - �لتو�يل  �لثاين على  للعام  �لتي تقام   - �لقمة  ي�شارك يف 
�شخ�شية قيادية ريا�شية من خمتلف �أنحاء �لعامل ينتمون جلميع 
وكذلك  �لفنية  �لإد�رة  �أو  �لريا�شية  �لإد�رة  �شو�ء  �لتخ�ش�شات 

�ل�شتثمار �لريا�شي.
ويهدف تنظيم �حلدث �لعاملي �لكبري �إىل �ل�شتفادة �لق�شوى من 
مطولة  وجل�شات  مثمرة  نقا�شات  خالل  من  �ملدعوة  �ل�شخ�شيات 
تت�شمن كل جو�نب �لريا�شة وطرق تطويرها.وت�شهد �لقمة عقد 
يف كل يوم حيث تركز يف ن�شختها  جل�شات  �شت  بو�قع  جل�شة   12
مبختلف  �ملتعلقة  �ملــو��ــشــيــع  مــن  �لــعــديــد  مناق�شة  على  �لثانية 
جو�نب �لريا�شة وطرح �ملبادر�ت حول �أحدث ما مت �لتو�شل �إليه 

من ممار�شات يف جمالت �لإد�رة �لريا�شية و�لت�شويق و�ل�شتثمار 
�لتجارب  من  عــدد  ��شتعر��س  �إىل  �إ�شافة  باجلماهري  و�لت�شال 

�لناجحة.
ولقت �لن�شخة �لأوىل من �لقمة - �لتي �أقيمت �لعام �ملا�شي على 
كبري�ً  جناحاً   - ”2019 “ �لإمـــار�ت  �آ�شيا  كاأ�س  تنظيم  هام�س 
تو�جد  ظل  يف  �لريا�شية  �لقياد�ت  من  كبري  عدد  ح�شرها  حيث 

�لوفود �مل�شاركة يف �لبطولة �لقارية يف تلك �لفرتة.

انطالق اأعمال قمة القيادات الريا�شية 
العاملية يف اأبوظبي

يـــود رفــائــيــل نــــاد�ل �إ�ــشــافــة �ملــزيــد مــن �لألـــقـــاب �إىل 
�ملفتوحة  �أ�شرت�ليا  نهاية بطولة  �ملذهلة يف  ح�شيلته 
�إن �لتفوق على رقم روجــر فيدرر  للتن�س لكنه قــال: 
�لقيا�شي �لبالغ 20 لقبا يف �لبطولت �لأربع �لكربى 
لـــن يــجــعــلــه عــلــى �لأرجــــــح �أكــــرث �ــشــعــادة عــلــى �ملدى 

�لبعيد.
لقبا   19 �لــذي ميتلك  �لأول،  �مل�شنف  نــاد�ل  و�فتتح 
يف �لبطولت �لأربــع �لكربى بفارق لقب و�حد خلف 
فيدرر، م�شو�ره يف ملبورن بارك بطريقة ر�ئعة �م�س 
�مل�شنف هوجو  �لبوليفي غري  �لثالثاء عندما �شحق 

ديليني 6-2 و6-3 و-6�شفر على ملعب رود ليفر.
وبعد �أن بلغ 33 عاما، ل يز�ل بطل فرن�شا �ملفتوحة 
�إذ� ف�شل يف  �ملفتوحة يف قمة م�شتو�ه وحتى  و�أمريكا 
�إحر�ز لقبه 20 يف �لبطولت �لكربى يف ملبورن فاإنه 
�شيكون مر�شحا قويا لتحقيق ذلك يف رولن جارو�س 

حيث توج 12 مرة يف �آخر 15 ن�شخة للبطولة.
�ملر�ن  على  فقط  ين�شب  تركيزه  �إن  قــال  نـــاد�ل  لكن 

�ليوم �لأربعاء قبل مبار�ته �لتالية.
�أن �شرب  بعد  �ل�شحفيني  �لإ�ــشــبــاين  �لــالعــب  و�أبــلــغ 

�أو جو�و  ديــلــبــونــيــ�ــس  فــيــدريــكــو  مـــوعـــد� مـــع 
�شوز� يف �لدور �لثاين “�لو�شول لقمة 

�لذي  �لــ�ــشــيء  هــو  م�شتو�ي 
يجب �أن �أفكر فيه.

»�إذ� جنحت يف تقدمي 
�أفــــ�ــــشــــل مـــــا عـــنـــدي، 

ففي �ملعتاد يكون لدي 
�جليدة.  �لــفــر�ــس  بع�س 

�ــشــيــكــون من  �أفــعــل  �إذ� مل 
�مل�شتحيل �أن �أحقق �أي �شيء«.

�إن  يــهــمــنــي  ل  “لذلك  و�أ�ـــشـــاف 
)لقبا يف   16 �أو   15 �أو   20 كــانــو� 

�لبطولت �لأربع �لكربى(. ما يهمني 
فقط مو��شلة �مل�شي قدما و�ل�شتمتاع 

مب�شريتي يف �لتن�س.
�أحتاج  �لــذي  �لــرقــم  »20 لي�س هــو 

و�شلت  �إذ�  �إلـــيـــه.  �لــو�ــشــول  �إىل 
ذلك  �ــشــيــكــون  لــقــبــا،   20 �إىل 
 21 حــقــقــت  �إذ�  ر�ئـــعـــا.  �ــشــيــئــا 

لقبا، �شيكون هذ� �أف�شل. �إذ� 
حققت 19 لقبا �شاأكون يف 

�شيء  بكل  �ل�شعادة  غاية 
حققته يف م�شريتي«.

وحقق ناد�ل لقبه �لوحيد 
�ملفتوحة  �أ�ـــشـــرت�لـــيـــا  يف 
هزم  عندما   2009 عــام 

فيدرر يف �لنهائي.
�لنهائي يف ملبورن،  �أربــع مــر�ت يف  ذلــك  بعد  وخ�شر 
مبا يف ذلك نهائي �لعام �ملا�شي عندما �شحقه نوفاك 
بــثــالث جمــمــوعــات مــتــتــالــيــة ونهائي  ديــوكــوفــيــتــ�ــس 

فيدرر. �أمام   2017
كما تفوق ديوكوفيت�س، �شاحب �ملركز �لثالث يف قائمة 
لقبا،   16 بر�شيد  �لكربى  �لأربـــع  �لبطولت  �ألــقــاب 
��شتمر  �لــذي  �مللحمي   2012 نهائي  يف  نـــاد�ل  على 
يكن  مل  �لإ�شباين  �لالعب  لكن  �شاعات،  �شت  حــو�يل 
حمظوظا يف نهائي 2014 عندما تعر�س لالإ�شابة 

وهو يو�جه �شتاني�شال�س فافرينكا.
�أربـــع مــر�ت عند  �أمــريــكــا �ملفتوحة  وقــال نـــاد�ل بطل 
�ملفتوحة  �أ�ــشــرت�لــيــا  يف  �لــهــزيــل  �شجله  عــن  �ــشــوؤ�لــه 

هنا، �أكرث من نيويورك باأمانة. �أ�شياء  بعدة  “مررت 
يف  يل  بالن�شبة  �لأجــــــو�ء  تــكــون  قــد  ملــــاذ�؟  �أدري  »ل 
�لوحيد  �ل�شبب  هــو  هــذ�  هــنــا.  مــن  �أف�شل  نــيــويــورك 

�لذي �أ�شتطيع �إيجاده«.

افتتح م�س�اره يف ملب�رن بانت�سار �ساحق

نادال: ل اأركز على رقم فيدرر 
القيا�شي يف البطولت الكربى 
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نيالن�شي.. �شاحبة اأطول �شعر يف العامل
ك�شفت �لفتاة ذ�ت �أطول �شعر ملر�هقة �أن طول �شعرها يبلغ 190 �شنتيمرت�، و�أنها ت�شتغرق �شاعة لتنظيفه وت�شفيفه 
�خليالية  �لأملانية  بالق�شة  تيمنا  "ر�بونزيل"،  لقب  عليها  يطلقون  �أ�شدقاءها  �إن  باتيل،  نيالن�شي  وقالت  يوميا. 

لالأخوين غرمي و�أ�شحبت معروفة يف �لثقافة �ل�شعبية �لغربية.
وعربت باتيل، �لبالغة من �لعمر 17 عاما، عن حبها ل�شعرها �لطويل وقالت �إنه "نعمة"، بح�شب ما ذكرت �شحيفة 

"�شن" �لربيطانية.
وقالت باتيل �إن طول �شعرها يبلغ 190 �شنتيمرت�، و�أنه دخل مو�شوعة غيني�س لالأرقام �لعاملية لأطول �شعر يف �شن 

�ملر�هقة للمرة �لثانية.
2018، حيث كان طول �شعرها  21 نوفمرب  وقد جنحت باتيل يف �لتغلب على رقمها �لقيا�شي �ل�شابق �مل�شّجل يف 

170.5 �شنتيمرت�.
وتاأمل باتيل، �لتي بد�أت تطيل �شعرها وهي يف �ل�شاد�شة من عمرها، �أن حت�شل يف يوم من �لأيام على جائزة �أطول 
�شعر ل�شخ�س بالغ. وتكّر�س باتيل وهي من بلدة مود��شا يف ولية غوجار�ت، �لكثري من �لوقت و�جلهد ل�شمان بقاء 
�شعرها �ل�شهري �شميكا و�شحيا، م�شرية �إىل �أنها تلتزم بروتني �شارم للحفاظ عليه، حيث تغ�شل �شعرها مرة و�حدة 

يف �لأ�شبوع فقط، ويحتاج �إىل ن�شف �شاعة حتى يجف، ثم �إىل �شاعة �إ�شافية لتم�شيطه!
وت�شتخدم باتيل زيتا منزليا ت�شنعه و�لدتها للحفاظ عليه، وت�شف هذ� �لزيت باأنه "�شري"، ر�ف�شة �لك�شف عن 

مكوناته �أو طبيعته.
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اأ�شد جبال يفتك بطفل
متكن رجل بطريقة، �شبه �إعجازية، من �إنقاذ طفله �ل�شغري من �أنياب �أ�شد 

جبال كاد يفرت�شه يف �إحدى حد�ئق �حليو�نات يف ولية كاليفورنيا.
وذكر موقع "فوك�س نيوز" �أن �أ�شرة من 6 �أ�شخا�س كان ي�شريون يف منتزه 
و�يتينغ ر�ن�س و�يلدرني�س يف مدينة ليك فور�شت بكالفورنيا، عندما وقع 
�حلــادث �ملــوؤمل، حيث كان �أحد �لأطفال وعمره 3 �أعــو�م ي�شري �أمــام و�لده 

قبل �أن يهجم عليه فجاأة �أ�شد جبال. 
لكن  رقبته،  �لطفل من  �لتقط  �لذي ظهر فجاأة  �لأ�شد  �أن  �ملوقع  و�أو�شح 
�ملفرت�س  �حليو�ن  ذلك  بحقيبة ظهر مما جعل  �لأ�شد  ب�شرب  �شارع  �لأب 
يفلت �لطفل �ل�شغري، ويتناول �حلقيبة بدل منه، ويقفز �إىل �إحدى �أ�شجار 
�ملنتزه. وذكرت هيئة مكافحة حر�ئق مقاطعة �أور�جن �إنه جرى نقل �لطفل 

�إىل �إحدى �مل�شت�شفيات، حيث �أكد �لأطباء �أن حالته م�شتقرة.
وعــلــى �لــفــور جــرى �إخـــالء �ملــنــتــزه مــن �لـــــزور�ر، فيما قــال مــ�ــشــوؤولــون يف 

�حلديقة �إن ذلك �لأ�شد قد جرى قتله لحقا.
وكان حادثة م�شابهة قد وقعت يف منت�شف �لعام �ملا�شي يف ولية كاليفورنيا 
�شانت  للتنزه يف حممية طبيعية قرب مدينة  حني خرج طفل مع عائلته 
عائلته  برفقة  خــرج  وقــد  �أعـــو�م،   4 �لعمر  مــن  يبلغ  �لطفل  وكــان  دييغو. 
�أ�شد جبال، لي�شيبه  �أن يهاجمه  لق�شاء بع�س �لوقت يف ذلك �ملنتزه، قبل 

بجروح، قبل �أن ينقذه و�لده باإلقاء �حلجارة على ذلك �لأ�شد.
وقال �ل�شابط يف �ل�شرطة، �شكوت برينغمان، مبوؤمتر �شحفي، �إن �لطفل 

كان و�شط �ملجموعة �لتي تبعرثت خوفا مع ظهور �لأ�شد.

فيل �شخم داخل بهو فندق 
فندق  بهو  يف  ي�شري  �شخم  فيل  فيها  كــان  حلــظــات  فيديو  �شريط  ر�ــشــد 
"قدر �خل�شائر" �لتي ت�شبب  �ل�شارخة يف  �ملفاجاأة  ب�شريالنكا، فيما كانت 
�لفيل وهو  "تويرت" مقطع فيديو يظهر  ون�شرت مغردة على موقع  بها. 
قبل  ن�شر  �لــذي  �لفيديو  وح�شد  �لفندق.  �أرجـــاء  يف  هــادئ  ب�شكل  يتجول 
�أطلقت على  �لتي  �ملغردة  وكتبت  �ملوقع.  6 ماليني على  �أكــرث من  يومني 
�لفندق.  �أرجـــاء  يف  بطلف  يتجول  كــان  �لفيل  �إن  "يوبويل"  ��ــشــم  نف�شها 
فندق  على  يـــرتدد  بــاأنــه  تــقــاريــر  وتفيد  كوتا"،  "ناتا  ��ــشــم  �لفيل  ويحمل 
"جاتونغ يال" على �ل�شاحل �جلنوبي ل�شريالنكا، بح�شب �شحيفة "مرتو" 
�شوى  �لفندق،  �أي ممتلكات يف  �لفيل مل يدمر  �أن  و�لعجيب  �لربيطانية. 
�أنه �أ�شقط عمود� �شغري� لكن بد� �أنه مل ينك�شر. ويقع �لفندق �لذي مت فيه 
ت�شوير �لفيديو يف منطقة تعي�س فيها �لعديد من �حليو�نات �لربية، كما 
مل تتم �إحاطته بال�شياج �لأمر �لذي ي�شمح مبرور هذه �حليو�نات �إىل د�خل 
�لفندق. وكانت �شل�شلة فنادق "جاتونغ يال" ن�شرت قبل عدة �أ�شهر �شريط 
"�إنه على  �أحد فنادقها. وقالت  �أنحاء  �لفيل وهو يتجول يف  فيديو يظهر 

�لرغم من �أن �لفيل ز�ئر منتظم لفنادقنا، فاإنها ل يز�ل فيال بريا.

براد بيت يحن اإىل 
جينيفر اأني�شتون

�لتو��شل  مـــو�قـــع  عـــرب  �نــتــ�ــشــر 
�لجتماعي، مقطع فيديو ن�شرته 
�لــنــجــم   �أن  "مريور"،  �شحيفة 

لزوجته  عا�شقاً  لز�ل  بيت   بــر�د 
وقد  �أني�شتون ،  �ل�شابقة  جينيفر 
�إلتقط  �لـــــذي  �ملــقــطــع  يف  ظــهــر 
كل  يــرتك  وهــو  �لكو�لي�س  خلف 
�أن ينظر  �أجـــل  �ــشــيء حــولــه مــن 
جينيفر  ملــ�ــشــاهــدة  �ل�شــا�شة  �إىل 
جـــــائــــزتها يف حفل  تـــت�شلم  وهي 
ويـــ�شتمع   ،" SAG Awards "
مفتون  �أّنــــه  بـــد�  �إذ  كلمتها،  �إىل 

بها.
�أف�شل  بــجــائــزة  جينيفر  وفــــازت 
�مل�شل�شل  يف  دورهـــــا  عـــن  ممــثــلــة 
 The Morning" �لــــدر�مــــي 
بجائزة  بيت  فاز  بينما   ،"Show
عن  م�شاعد،  بــدور  ممثل  �أف�شل 
 Once Upon" فيلم  يف  دوره 
."A Time In Hollywood

هل تتفوق هذه ال�شيارة 
على ت�شال؟

�ل�شيار�ت  �ـــشـــركـــات  كـــل  تــعــطــلــت 
�لكهربائية منذ ظهورها با�شتثناء 
ت�شال، وياأمل مناف�شون جدد تكر�ر 

جناح ت�شال. 
مبيعات  يف  ر�ئـــــدة  تــ�ــشــال  وكـــانـــت 
�لوليات  يف  �لكهربائية  �ل�شيار�ت 
�ل�شنو�ت  يف  كبري  بــفــارق  �ملــتــحــدة 
عاملياً  تــتــو�ــشــع  وبــــــد�أت  �لأخـــــــرية، 
مب�شنع �فتتحته حديثا يف �ل�شني 

وتخطط مل�شنع �آخر يف �أملانيا. 
وتاأمل بايتون، يف �ل�شني، �لعتماد 
على �شيغة ت�شال لتحقيق �لنجاح، 

بالرتكيز على �لتكنولوجيا. 
للرب�مج  حتديثات  ت�شال  وقدمت 
�ل�شيار�ت،  ل�شناعة  �لأثــــري  عــرب 
�ملعلومات  �ــشــا�ــشــات  �إىل  بــاإ�ــشــافــًة 
�للم�س  لـــوحـــة  عــــرب  و�لــــرتفــــيــــه 
�إعـــــد�د�ت  مــعــظــم  تتحكم يف  �لــتــي 

�ل�شيارة. 

احتجز اأبناءه 9 اأعوام يف مزرعة      
تعر�س ق�شية �أ�شرة كانت حمتجبة عن �لأنظار يف مزرعة 
يف هولند�، �أمام قا�ٍس بعد نحو ثالثة �أ�شهر من �لعثور 

على �لأب و�أبنائه �ل�شتة.
�شرقي  �شمال  يف  �أ�ــشــني  مبدينة  علنية  جل�شة  �أول  ويف 
ومل  �لتحقيقات،  عــلــى  فــقــط  �ملحكمة  �شتطلع  �لــبــالد، 

يت�شح بعد متى �شتبد�أ �لإجر�ء�ت.
�أبنائه  باحتجاز  دي،  فان  جان  غريت  �لهولندي،  ويتهم 
18 و25 عاماً. ومل  �أعمارهم بني  تــرت�وح  �لذين  �ل�شتة 
يت�شح بعد د�فع �حتجازهم. و�حتجز �لأبناء، �لذين مل 
 9 �ملــزرعــة  يف  �ملحلية،  �ل�شلطات  لــدى  مطلقاً  ي�شجلو� 
�أعــو�م، ح�شب مكتب �لدعــاء.  وتردد �أن �لأب و�أربع بنات 
2010 يف غرفة مغلقة يف �ملزرعة يف  و�بنني عا�شو� منذ 
بلدة رويــرنوولــد.  وعــرث على �لأ�ــشــرة بعد ظهور �لبن 

�لأكرب يف حانة، وطلب �مل�شاعدة.

يوا�شلون قتل حبيباتهم بـ القنابل اليدوية
�أقــدم �شاب  يف حادثة تكررت لعدة مر�ت يف مدن �شوريا، 
�إىل  �أدى  ممــا  يــدويــة  بقنبلة  يحبها  فــتــاة  تفجري  عــلــى 
�شابا  �أن   ،"24 "�ل�شويد�ء  �شبكة  وذكــرت  معا.  مقتلهما 
يــبــلــغ مـــن �لــعــمــر 23 عـــامـــاً، �أقـــــدم عــلــى تــفــجــري نف�شه 
بو��شطة قنبلة يدوية، بجانب �ل�شابة حنان عبد �هلل �أبو 
فخر ، يف حمافظة �ل�شويد�ء جنوبي �لبالد. وكانت حنان 
عندما  �جلامعة  عائدة من  عاما   22 �لعمر  �لبالغة من 
مرت بجانب منزل �ل�شاب حافظ نز�ر �أبو فخر �لذي يقع 
كانت  يدوية  قنبلة  �لأخــري  ليفجر  منزلها،  بالقرب من 
بحوزته.  وكان حافظ قد تقدم خلطبة حنان عدة مر�ت، 
بــاأن حمبوبته حنان  �ل�شاب  علم  وعندما  "رف�شه".  ومت 
على و�شك �خلطوبة من �شاب �أخر، قرر �أن ينفذ جرميته 
�لتي وقعت يف قرية كفر �للحف بريف �ل�شويد�ء �لغربي. 
وكان �لعام �ملن�شرم، قد �شهد جرمية م�شابهة يف حمافظة 
�شاب يدعى ر�مي خالد حذيفة،  �أقدم  �ل�شويد�ء، عندما 
على تفجري قنبلة يدوية د�خل منزل وليد �شادق يف بلدة 
�لكفر. وكان �ل�شاب �ليافع �لذي يبلغ من �لعمر 19 عاما، 
كان قد عر�س �لزو�ج على �لفتاة بي�شان )17 عاما( مر�ت 
عدة، غري �أن طلبه جوبه بالرف�س من قبل عائلة �لفتاة. 
وقرر ر�مي حينئذ �لتوجه �إىل منزل بي�شان، ودخله، ثم 

فجر قنبلة يدوية كانت بحوزته د�خل �لبيت.

ت�شاعد املعاقني على الريا�شة بطريقة مبتكرة
و�للياقة  �ملتعة  بجلب  بريطانية  �شخ�شية  مدربة  تقوم 
�لبدنية للعمالء �مل�شنني �لذين قد ت�شل �أعمار بع�شهم 
�لريا�شية  �لتمارين  ممار�شة  عرب  وذلــك  عاماً،   92 �إىل 
�للياقة  ت�شتخدم مدربة  �لكر��شي.   نوع خا�س من  على 
متارين  تقدمي  يف  خربتها  في�شر  �إميــا  �ملوؤهلة،  �لبدنية 
جال�شني  وهـــم  و�ملــعــاقــني  �مل�شنني  لــالأ�ــشــخــا�ــس  خفيفة 
لهذ�  خ�شي�شاً  �أعــدت  �لتي  �لكر��شي  من  جمموعة  على 
بكونها  في�شر  طورتها  �لتي  �لتمارين  وتتميز  �لغر�س.  
وتقوية  �لــتــو�زن  وبــقــدرتــهــا على حتقيق  غــري جمــهــدة، 
على  وم�شاعدتهم  تــدريــجــي  ب�شكل  �ملتمرنني  ع�شالت 
ممار�شة ن�شاطاتهم �ليومية ب�شكل متو�زن دون �حلاجة 

مل�شاعدة �لآخرين.  ناتاليا داير خالل ح�س�رها ج�ائز نقابة ممثلي ال�سا�سة ال�ساد�سة والع�سرين يف ل��ش اأجنل��ش، كاليف�رنيا. رويرتز

الأمري هاري يبداأ 
حياة جديد بكندا 
كند�  �إىل  هـــــاري  �لأمـــــري  و�ـــشـــل 
لــبــدء حــيــاة جـــديـــدة مـــع زوجته 
�آرتــ�ــشــي بعدما  مــيــجــان و�بــنــهــمــا 
�لعائلة  يف  �أزمـــــة  �لــثــنــائــي  �أثـــــار 
باإعالنهما  �لــربيــطــانــيــة  �ملــالــكــة 
عن  �لتخلي  �ل�شهر  هــذ�  �ملفاجئ 

مهامهما �مللكية.
�ــشــكــاي نيوز  وعـــر�ـــشـــت حمــطــة 
�لتلفزيونية لقطات تظهر و�شول 
بعد  فانكوفر  جــزيــرة  �إىل  هـــاري 
�أيام من �تفاق مع �مللكة �إليز�بيث 
وكبار �أفر�د �لعائلة �ملالكة يتخلى 
مبوجبه هو وزوجته ميجان عن 
حلياة  �شعيا  �لر�شمية  مهامهما 

م�شتقلة م�شتقبال.
و�مللكة  بــكــنــجــهــام  قــ�ــشــر  و�أعـــلـــن 
يوم �ل�شبت �أن هاري وميجان مل 
يعود� ع�شوين عاملني يف �لأ�شرة 
لقبيهما  ي�شتخدما  ولــن  �مللكية 
طريقهما  و�ــشــيــ�ــشــقــان  �ملــلــكــيــني 
يف �حلـــيـــاة بــ�ــشــكــل مــ�ــشــتــقــل مما 
حياة  لــبــدء  �ملــجــال  لــهــمــا  يف�شح 
عملية جديدة يف كند� و�لوليات 

�ملتحدة.
وقـــ�ـــشـــى هــــــاري ومـــيـــجـــان، دوق 
يف  �أ�شابيع  �شتة  �شا�شك�س،  ودوقــة 
قبل  �ملا�شي  �لعام  نهاية  يف  كند� 

�لعودة �إىل بريطانيا.
وعادت ميجان �إىل كند� يف �لعا�شر 

من يناير- كانون �لثاين.

بعد عقود من ال�شك.. اأ�شالة لوحة ر�شمها فان كوخ لنف�شه 
لوحة  در��ــشــة  على  �شنو�ت  �شت  عكفو�  باحثون  خل�س 
�أنها  �إىل  لنف�شه  كــوخ  فــان  فن�شنت  �لفنان  ر�شمها  نــادرة 
�أ�شلية بري�شة �لعبقري �لهولندي بعد �أن ثارت �شكوك 

عن �أنها مزيفة لعقود.
وقـــال متحف فــان كــوخ يف �أمــ�ــشــرتد�م �لثــنــني �إن تلك 
�لذي  �لوحيد  �لفني  �لعمل  �لأرجـــح  على  هــي  �للوحة 
ُعرف �أن فان كوخ ر�شمه خالل معاناته من نوبة ذهان يف 
�شيف عام 1889 دخل خاللها �مل�شت�شفى يف مدينة �شان 
�لعقلي  �ملر�س  جــوخ من  فــان  وعانى  �لفرن�شية.  رميــي 
بالر�شا�س  مــنــتــحــر�  وتــــويف  و�لــنــفــ�ــشــي خـــالل حــيــاتــه 

وعمره 37 عاما يف 1890.
و��شرتى متحف �لرنويج �لوطني �للوحة يف عام 1910 
يعادل  قــد  مــا  وهــو  فرن�شي  فرنك  �آلف  ع�شرة  مقابل 
ما يفوق قليال مئة �ألف يورو �ليوم بناء على ح�شابات 
تقديرية. و�أ�شبحت م�شاألة �أ�شلية �للوحة حمل نقا�س 
بني �خلرب�ء بعد مقال يف دورية دولية معنية بالفن يف 
�مل�شتخدمة  و�لأدو�ت  �لألــو�ن  �إن جمموعة  قال   1970
�أخرى  لــوحــات  عــن  كــثــري�  تختلف  �لــر�ــشــم  �شكني  مثل 
ر�شمها لنف�شه. وقال لوي فان تيلبورخ وهو باحث كبري 

�لفني  للعمل  تف�شيليا  �إن فح�شا  جــوخ  فــان  يف متحف 
�أثبت �أن �مل�شككني يف �أ�شليته كانو� على خطاأ.

قبل  �لــفــنــي  لــلــعــمــل  عــر�ــس  خـــالل  لل�شحفيني  وقــــال 
بالكامل..  �للوحة  "�إذ� فح�شت  �لعام  للجمهور  �إتاحته 
�أعمال  وبــني  بينها  ت�شابه  �أوجــه  بحق  هناك  �أن  �شرتى 
فان كوخ �لأخرى". و�أ�شاف فان تيلبورخ �أن �لختالفات 
�أثـــــارت �لــ�ــشــك مــنــذ �لــبــد�يــة كــانــت يف �حلقيقة  �لــتــي 
مق�شودة �إذ �شعى بها فان جوخ لت�شوير حالته �لعقلية 
�ملتدهورة با�شتخد�م �ألو�ن ودرجات د�كنة �أكرث ومعكرة 
�لتي  باحلياة  �ملليء  و�لأخ�شر  �لأزرق  درجــات  بدل من 
كان ي�شتخدمها يف �أعماله �لأخرى. وقال "نرى مري�شا 
�شخ�شا  ويــرى  �ملــر�آة  يف  لنف�شه  ينظر  �شخ�س  مرتعبا. 
�لتي  �ل�شبابية  �للطخات  �أن  �إىل  لالأبد" م�شري�  تغري 
و�ــشــعــهــا بــطــالء �إ�ـــشـــايف كــانــت حمــاولــة مــنــه "جلعلها 

)�للوحة( تبدو �أقل حيوية".
كما ك�شفت حتاليل فنية جديدة عن �أن �للوحة حتتوي 
على ذ�ت �لأ�شباغ �لتي ظهرت يف لوحات �أخرى للر�شام 
�ل�شهري كما و�فق لوح �لر�شم ذ�ته �أعمال �أخرى له مبا 

يتناق�س مع مز�عم �شابقة.

جينيفر لوبيز تتاألق 
بتوقيع جورج حبيقة

توزيع  حفل  يف  �لأول  �أم�س  يــوم  لوبيز   �لعاملية  جينيفر  �لنجمة  �أطلت 
جو�ئز نقابة ممثلي �ل�شا�شة، يف لو�س �أجنلو�س.

�للبناين  �لأزيـــاء  م�شمم  بتوقيع  �أنــيــق  �أ�ــشــود  بف�شتان  جينيفر  وتاألقت 
�لعاملي  جورج حبيقة .

ومن �لو��شح �أن جينيفر من حمبي �لت�شاميم �للبنانية حيث �أنها تعتمد 
يف �إطاللتها على ت�شاميم م�شممني لبنانيني مثل جورج حبيقة و�إيلي 

�شعب وزهري مر�د.
و�عتمدت جينيفر يف �إطاللتها على �ملا�س بقيمة حو�ىل 9 مليون دولر، 
يف  م�شاعد  دور  يف  �أنثى  ممثلة  قبل  من  �ملتميز  لـــالأد�ء  مر�شحة  وكانت 

Hustlers. وكانت جينيفر برفقة خطيبها �ألك�س رودريغيز.

يطلب ت�شوية النزاع مع زوجته مببارزة بال�شيوف
من  طلب  �أن  بعد  �لدولية،  �لأخبار  عناوين  �أمريكي  رجل  ت�شدر 
مبارزة  عــرب  زوجــتــه  مــع  �لــنــز�ع  بت�شوية  لــه  ي�شمح  �أن  �لــقــا�ــشــي 

بال�شيوف. 
�أو�شرتوم )49 عاماً( من باول بولية كن�شا�س من  وطلب ديفيد 
حمكمة مقاطعة �أيو� منحه مهلة 12 �أ�شبوعاً، ليتمكن من تهيئة 

�شيوفه �ليابانية، ليبارز زوجته وحماميها يف ميد�ن �لقتال.
من  طلبه  على  �إيجابياً  رد�ً  يتوقع  ل  ديفيد  �أن  من  �لرغم  وعلى 

�لقا�شي، �إل �أنه م�شّر على �حل�شول على رد من �ملحكمة.
ويف حديث لل�شحافة قال ديفيد "حتى يومنا هذ�، مل يتم حظر �أو 
تقييد ت�شوية �لنز�عات بالقتال �شر�حة يف هذه �لوليات �ملتحدة"، 
منذ  ��شتخدمت  �لقانونية  �ملنازعات  لت�شوية  �ملــبــارزة  �أن  م�شيفاً 

1818 يف �ملحاكم �لربيطانية، بح�شب موقع �أوديتي �شنرت�ل.
يف  وقعت  م�شابهة  حــادثــة  مــن  �لفكرة  ��شتلهم  �إنــه  ديفيد  ويــقــول 
باأنه مل يتم  �لعليا يف نيويورك  �أقر قا�شي �ملحكمة  2016، حيث 
�خل�شم  حمامي  لكن  بال�شيوف،  باملبارزة  �لنز�عات  ت�شوية  �إلغاء 

�شارع �إىل �لطعن بالقر�ر.
ولدى �شوؤ�له عما �إذ� كان جاد�ً يف طلبه خلو�س مبارزة مع زوجته 
هود�شون  �ل�شيد  كان  "�إذ�  ديفيد  قال  هود�شون  ماثيو  وحماميها 
م�شتعد�ً خلو�س �ملبارزة �شاأم�شي قدماً فيها، لكنني ل �أعتقد �أنه 

ميلك �ل�شجاعة لفعل ذلك". 

ابن القاتل �شفاح.. ومئات العظام تك�شف املاأ�شاة
�لعا�شمة  يف  �لأثـــريـــاء  �أحـــد  �بــن  �شديقة  �ختفت  �أ�ــشــهــر،   6 قبل 
بقايا  على  �أخـــري�  �ل�شلطات  عليها  لتعرث  بــانــكــوك،  �لتايالندية 

عظامها يف بركة �شديقها.
وذكرت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية على موقعها �لإلكرتوين، 
�ختفاء  لغز  �إىل فك  قــاد  هــذه �جلرمية  �لك�شف عن  �أن  �لثالثاء، 

�لعديد من �لفتيات يف تايالند.
�لتي  �لعثور على مئات �لعظام  �إىل  �لتايالندية  �ل�شرطة  و�أ�شارت 
تعود �إىل فتيات، مثبتة يف قاع بركة كبرية تقع يف مزرعة ميلكها 

�أبيت�شاي �أوجنويزيت )40 عاما(، بعد تلقيها بالغا بهذ� �ل�شـاأن
 22( ت�شيا�شيت  و�رينثورن  �لقتيلة  جثة  على  �ل�شلطات  وتعرفت 

عاما( من بقايا �لو�شم �لذي كان يغطي ظهرها كلها.
حقيبة  وعمها  باملالب�س  ملفوفة  �جلــديــدة  �لقتيلة  رفــات  وكانت 

�شود�ء عندما �أخرجتها �ل�شلطات من �لربكة.
�لنوم يف  على  �أجرب �شديقته  �لقاتل  �أن  �ل�شرطة  �شباط  ويعتقد 

�شندوق معدين، قبل �أن يخنقها ويلقيها يف �لربكة.
298 عظمة تعود على �لأقل  ويف �لربكة نف�شها، وجدت �ل�شرطة 

�إىل �شحيتني �ثنتني على �لأقل.
قاع  يف  تثبيته  مت  �جل�شم  �أن  تايالند  يف  حملية  �شحف  وذكـــرت 
على  يطفو  ل  حتى  وبال�شال�شل،  كــبــري،  مــعــدين  بج�شم  �لــربكــة 

�ل�شطح.
وقررت �ل�شرطة تفتي�س �لربكة بعد تلقي بالغ، وعرثت على 298 
عظمة �أخرى. وهم يعتقدون �أنه قد يكون هناك �شحيتان �أخريان 

على �لأقل.
�إىل  ت�شري  �لأولــيــة  �لتحقيق  نتائج  �أن  �ل�شرطة  يف  �شابط  وذكــر 
وت�شمل  ت�شيا�شيت،  �أيــد  على  قتلو�  �ل�شحايا  من  كثري�  هناك  �أن 

�شحايا كانو� على عالقة معه.
وكان و�لده ميلك �شوقا يف �لعا�شمة بانكوك، وذبح طفلة عمرها 

15 عاما يف �لثمانينيات من �لقرن �ملا�شي.


