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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يعزون امل�شت�شارة الأملانية بوفاة والدتها 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
اأجنيال  الدكتورة  الأملانية  امل�شت�شارة  اإىل  تعزية  برقية  اهلل«  »حفظه 

مريكل م�شت�شارة اأملانيا الحتادية بوفاة والدتها.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
امل�شت�شارة  اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 

الأملانية الدكتورة اأجنيال مريكل.

بتوجيهات حممد بن زايد 
الهالل الأحمر توا�شل تنظيم الأعرا�س 

اجلماعية يف 11 حمافظة مينية
•• اأبوظبي-وام: 

نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  بتوجيهات �شاحب 
الهالل  هيئة  تنظم  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
 2200 ل�  اجلماعية  الأعرا�س  من  الثانية  املرحلة  الإماراتي  الأحمر 
�شاب وفتاة يف 11 حمافظة مينية خالل العام احلايل. وتتكفل الهيئة 
ما  وكل  املنزلية  والتجهيزات  العر�شان  الزواج ومتطلبات  مب�شتلزمات 
املبادرة  لهذه  والإن�شانية  الجتماعية  الأه���داف  يحقق  اأن  �شاأنه  م��ن 

النوعية.
ونظمت هيئة الهالل الأحمر العر�س الأول يف حمافظة �شقطري الذي 
ا�شتمل على 400 زيجة بح�شور وفد من الهيئة اأ�شرف على مرا�شم 

�شودانيون يوا�شلون اعت�شامهم لل�شغط حتى تلبية كافة مطالبهم  )رويرتز(

االعت�سام يتوا�سل بال�سودان واملعار�سة تتم�سك مبطالبها

جتمع املهنيني يطالب بنقل ال�شلطة »فورا« اإىل حكومة مدنية

اكت�شاف مقربة جماعية لع�شرات الأكراد من عهد �شدام
•• بغداد-وكاالت:

قال الرئي�س العراقي برهم �شالح، ام�س الأحد، اإن على 
بالده األ تن�شى اأبداً اجلرائم التي ارتكبها �شدام ح�شني 
اأن ح�شر  بالعودة وذلك بعد  »البعث«  ال�شماح حلزب  اأو 
الك�شف عن مقربة جماعية لالأكراد الذين ُقتلوا يف عهد 

�شدام قبل نحو 30 عاماً.
وقال مكتب الرئي�س العراقي اإن املقربة التي عرث عليها 
موؤخراً يف منطقة �شحراوية تبعد نحو 170 كيلومرتاً 
رف���ات ع�شرات  ال�����ش��م��اوة ت�شم  م��دي��ن��ة  م��ن  ال��غ��رب  اإىل 

ال�شحايا  وه��وؤلء  ق��وات �شدام.  اأبادتهم  الذين  الأك��راد 
من بني ما ي�شل اإىل 180 األفا يعتقد اأنهم قتلوا خالل 
نهاية  يف  العراق  اأك��راد  ا�شتهدفت  التي  الأنفال«  »حملة 
و�شهدت  الكيماوي  الغاز  ا�شتخدام  و�شملت  الثمانينيات 
حمو قرى وت�شريد الآلف من الأكراد. وقال �شالح، يف 
موؤمتر �شحفي يف موقع املقربة »هذه اجلرمية جرمية 
حرب وجرمية اإبادة بحق �شعب ذنبهم الوحيد اإنهم كانوا 
على  خطراً  املجرم  العن�شري  النظام  فيهم  وراأى  ك��رداً 
�شيطرته وعلى �شلطته فاأقدم على اإبادتهم... كما اأقدم 

على جرائم بحق اأهلنا يف اجلنوب ويف الو�شط.

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�شودانيني  املهنيني  جتمع  طالب 
الذي اأطر التظاهرات �شد النظام 
النتقايل،  ال��ع�����ش��ك��ري  امل��ج��ل�����س 
حكومة  اإىل  »ف��ورا«  ال�شلطة  بنقل 
مدنية جديدة تعمل على حماكمة 

الرئي�س املخلوع عمر الب�شري.
بيان  يف  ال���ت���ج���م���ع  ط����ال����ب  ك����م����ا 
ال�شلطة  بت�شليم  ف���ورا  »ب��ال�����ش��روع 
مدنية«،  ان��ت��ق��ال��ي��ة  ح��ك��وم��ة  اإىل 
املدنية  النتقالية  احلكومة  داعيا 
�شعبنا  ب��ق��وات  م�شبوقة  امل��رت��ق��ب��ة 
على  القب�س   ... )اىل(  امل�شلحة 
ع��م��ر ال��ب�����ش��ري وم��دي��ر ج��ه��از اأمن 
امل�����ش��ت��ق��ي��ل ����ش���الح قو�س  ال���ن���ظ���ام 
والأ�شبق  ع��ط��ا  حم��م��د  وال�����ش��اب��ق 
ن��اف��ع ع��ل��ي ن��اف��ع وق��ط��ب��ي املهدى، 
الوطني”  امل����وؤمت����ر  ح����زب  وق������ادة 

وتقدميهم للعدالة.
يف الوقت ذاته قال ع�شو باملجل�س 
ال��ع�����ش��ك��ري الن��ت��ق��ايل احل���اك���م يف 
يوؤيد  املجل�س  اإن  ام�����س  ال�����ش��ودان 
رئا�شة  »م�شتقلة«  �شخ�شية  ت��ويل 
ا�شتجابة  وذل��ك  »مدنية«،  حكومة 
ال�شارع  ل�����ش��غ��ط  ي���ب���دو  م����ا  ع���ل���ى 
للمدنيني  ال�شلطة  نقل  اأج��ل  م��ن 

�شريعا.

العطا  ي���ا����ش���ر  ال����ف����ري����ق  و�����ش����رح 
الأح���زاب  خم��اط��ب��اً  املجل�س  ع�شو 
ال�����ش��ودان��ي��ة ون���ري���د اإق���ام���ة دول���ة 
مدنية تقوم على احلرية والعدالة 
تتفقوا  اأن  نريد  والدميقراطية. 
لرئا�شة  م�شتقلة  �شخ�شية  ع��ل��ى 
ع��ل��ى حكومة  والت����ف����اق  ال�������وزارة 

مدنية.
واأعلن املجل�س الع�شكري النتقايل 
يف ال�����ش��ودان، اأم�����س، اإل��غ��اء جميع 
ال����ق����وان����ني امل����ق����ي����دة ل���ل���ح���ري���ات، 
وال�شماح لو�شائل الإعالم مبزاولة 

اأعمالها دون قيود.
اأن��ه جرى  وذك��رت م�شادر مطلعة 
املرا�شلني  جميع  ع��ن  احلظر  رف��ع 
حظرهم  مت  ال��ذي��ن  وال�شحفيني 
ال���������ش����ودان خالل  ال���ع���م���ل يف  ع����ن 
ب��داأت يف  التي  فرتة الحتجاجات، 
عزل  اإىل  واأدت   2018 دي�شمرب 

الرئي�س عمر الب�شري.
اللجنة  ق��ال��ت  مت�شل،  ���ش��ي��اق  ويف 
الع�شكري  للمجل�س  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
النتقايل، اإنها �شتلتقي كل القوى 

ال�شيا�شية يف البالد، الأحد.
وبعد اأن مت�شكت املعار�شة ال�شودانية 
ت�شمنها  ال���ت���ي  م��ط��ال��ب��ه��ا  ب��ك��اف��ة 
والتغيري«،  احل��ري��ة  »اإع����الن  ب��ي��ان 
قيادات  ج��م��ي��ع  اع���ت���ق���ال  ل���ش��ي��م��ا 

املتورطني  وال���ش��ت��خ��ب��ارات  الأم���ن 
اإىل  اإ�شافة  وعنف،  قمع  اأعمال  يف 
الأم��ن، اجتمع  اإع��ادة هيكلة جهاز 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ع�����ش��ك��ري عبد 
الفتاح الربهان ال�شبت مع ممثلني 
التي  والتغيري  احل��ري��ة  ق��وى  ع��ن 
وال��ت��ي ت�شم جتمع  احل���راك  تقود 

املجل�س  رئي�س  اإن  ال��دق��ري:  وق���ال 
باأنه  املعار�شة  وفد  اأبلغ  الع�شكري 
القوانني  كل  يلغي  ق��رارا  �شي�شدر 

املقيدة للحريات.
كما اأ�شاف اأن وفد املعار�شة طالب 
وعود  بتطبيق  الع�شكري  املجل�س 
ومن  املعتقلني  ك��ل  ���ش��راح  اإط����الق 

ال�شودان  ن���داء  وحت��ال��ف  املهنيني 
وقوى الإجماع الوطني ومنظمات 

�شيا�شية ومدنية اأخرى.
ال�شوداين  امل��وؤمت��ر  رئ��ي�����س  واأع��ل��ن 
ع����م����ر ال������دق������ري ال����������ذي خ���اط���ب 
املعت�شمني يف مقر القيادة العامة، 

اأن الجتماع كان اإيجابياً.

والبو�شي،  دارف���ور  معتقلو  بينهم 
جميع  م��ن  والق�شا�س  واملحاكمة 
و�شفك  ال���ف�������ش���اد  يف  امل����ت����ورط����ني 

الدماء.
املعار�شة  وف���د  اأن  اأك���د  ذل���ك،  اإىل 
طالب بحكومة مدنية ب�شالحيات 
تنفيذيه كاملة، وباإعادة دور حزب 
املوؤمتر الوطني احلاكم �شابقا اإىل 
ال�شعب. وقال اإن العت�شام �شيظل 
بالوعود  الإي���ف���اء  حل��ني  م�شتمرا 
بتنفيذها يف  ال��ربه��ان  ال��ت��ي وج��ه 
اأق���رب وق��ت مم��ك��ن، ويف مقدمتها 
للحريات  املقيدة  ال��ق��وان��ني  اإل��غ��اء 
وا�����ش����ت����ع����ادة مم���ت���ل���ك���ات ال����دول����ة 
املوؤمتر  مقار حزب  ال�شودانية من 
ه��ي��ك��ل��ة جهاز  واإع��������ادة  ال���وط���ن���ي، 
ال��وط��ن��ي مب��ا ي�شمن عدم  الأم����ن 

اإف�شاده للحياة العامة جمددا.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال حم���م���د ف�����اروق 
نداء  ق��وى  با�شم  الر�شمي  الناطق 
التحالف  ح��رب  ورئي�س  ال�����ش��ودان 
ال��وط��ن��ي ال�������ش���وداين ل��ل��ع��رب��ي��ة اإن 
التي  وال���ت���غ���ي���ري  احل����ري����ة  ق������وى 
ملخاطبة  م�شتعدة  احل����راك  ت��ق��ود 
فور  العت�شام  لف�س  املعت�شمني 
اأطلقها عبد  التي  بالوعود  الإيفاء 
ال��ف��ت��اح ال��ربه��ان يف اج��ت��م��اع��ه مع 

قائدي احلراك.

ميلي�سيا احلوثي ت�ستهدف النازحني يف احلديدة 

قوات ال�شرعية تتقدم يف جبهة »العود« مبحافظة اإب

مللبللاحللثللات جللديللدة لللالأمم 
دمللل�لللشلللق  يف  املللللتللللحللللدة 

 •• دم�شق-اأ ف ب:
املتحدة  الأمم  م��ب��ع��وث  ا���ش��ت��اأن��ف 
ام�س  بيدر�شون  غ��ري  �شوريا  اإىل 
العملية  الأح���د م�����ش��اورات��ه ح��ول 
جديدة  زي����ارة  خ���الل  ال�شيا�شية 
خاللها  ي���ج���ري  دم�����ش��ق  اإىل  ل���ه 
مباحثات »مف�شلة« مع م�شوؤولني 

�شوريني.
يف  دم�شق  اإىل  بيدر�شون  وو���ش��ل 
ال�شورية  للعا�شمة  زي����ارة  ث��ال��ث 
كانون  م��ن�����ش��ب��ه يف  ت�����ش��ل��م��ه  م��ن��ذ 
�شباح  وال���ت���ق���ى  ي���ن���اي���ر،  ال���ث���اين 
الأح���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�شوري 

وليد املعلم.
ت�شريح  يف  ب����ي����در�����ش����ون  وق�������ال 
اإقامته  م��ق��ر  اأم����ام  لل�شحافيني 
اأحد فنادق دم�شق عقب لقائه  يف 
مف�شلة  مباحثات  اأجرينا  املعلم 
 ، بعد  النقا�س  و�شنتابع  ومهمة 
م�شيفاً »من الن�شاف القول باأننا 
نتطرق الآن اإىل كافة امل�شائل وقد 

باتت كلها على الطاولة«.

•• اليمن-وكاالت:

ال��ع�����ش��رات م��ن ع��ن��ا���ش��ر ميلي�شيات احل��وث��ي يف  ُق��ت��ل وُج����رح 
»الَعْود« يف حمافظة  �شاعة يف جبهة   12 ا�شتمرت  مواجهات 

اإب و�شط اليمن.
ال�شرعية متكنت من  ق���وات  ب���اأن  م��ي��دان��ي��ة  م�����ش��ادر  واأف�����ادت 
فيها  تتمركز  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��واق��ع  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  ال�شيطرة 
العود  جلبل  املقابل  �ِشرت«  »جبل  اأبرها  احلوثية،  امليلي�شيات 

�شرق منطقة النادرة.
واأ�شارت م�شادر حملية اإىل اأن املعارك دارت مبختلف الأ�شلحة 
يف منطقتي »َمْنَخلة �َشَفار« و»َيَبار الَعْود« حيث ح�شدت قبائل 
العود مقاتليها اإىل جانب القوات اخلا�شة التابعة ملحافظة اإب 
وقوات من »اللواء الثالثني مدرع« لقتال ميلي�شيات احلوثي 

ودحرها من املنطقة.

ال�شعبية،  واملقاومة  اليمني  قوات اجلي�س  تقدم  ويف مواجهة 
مديرية  مرتفعات  يف  املتمركزة  احل��وث��ي  ميلي�شيات  جل���اأت 
املواطنني  ا���ش��ت��ه��داف  اإىل  »ال���َع���ْود«  منطقة  �شمال  »ال�����ًش��ِع��ر« 
وال�����ش��ي��ارات وع��رب��ات النقل امل���ارة ع��رب الطريق ال��راب��ط بني 
مناطق »الَعْود« و»ال�ًشِعر« و»الًر�َشائي« حتى مديرية »ال�ًشًدة« 

ومدينة »َيِرمي«.
جتمعات  الإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�شيا  ا�شتهدفت  ذل���ك،  اإىل 
ل��ن��ازح��ني م��دن��ي��ني يف حم��اف��ظ��ة احل��دي��دة غ��رب��ي ال��ي��م��ن، يف 
النار  اإط��الق  وق��ف  وق��رار  للهدنة  املتوا�شلة  اأح��دث خروقها 
الذي ترعاه الأمم املتحدة، مبوجب اتفاق �شتوكهومل املوقع 

يف دي�شمرب املا�شي.
الإيرانية  احلوثي  ميلي�شيا  اأن  مينية  حملية  م�شادر  ذك��رت 
مع  نازحني  مواطنني  على  الر�شا�شة  اأ�شلحتها  ن��ريان  فتحت 
اأ�شرهم، كانوا يعربون يف طريق الفازة العام مبديرية التحيتا 

جنوبي مدينة احلديدة ومنعت عبورهم وا�شطرتهم للعودة 
جراء الق�شف العنيف.

وت�شعى ميلي�شيا احلوثي اإىل اإبقاء املدنيني يف املناطق القريبة 
من املواجهات من اأجل ا�شتخدامهم دروعاً ب�شرية وت�شتهدف 

ب�شكل متكرر اأي حماولت للنزوح.
اأن ال�شفري الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، اعترب   يذكر 
ال�شبت، اأن انعقاد الربملان اليمني يف مدينة �شيئون مبحافظة 

ح�شرموت يرمز اإىل تقدم العملية ال�شيا�شية يف البالد.
ب��ال��ي��م��ن يف  ال�����ش��ف��ارة الأم��ريك��ي��ة  وك��ت��ب يف ر���ش��ال��ة ن�شرتها 
�شفحتها على »في�شبوك«، قائاًل: اأثني على الرئي�س عبدربه 
للدورة  الناجح  بالفتتاح  اليمنية  واحلكومة  ه��ادي  من�شور 
الإ�شالحات  ت���وؤدي  اأن  اأم��ل��ه يف  ع��ن  وع��ربرّ  ال��ي��وم.  الربملانية 
التي مت الإعالن عنها اإىل برملان اأقوى واأكرث متثياًل جلميع 

اليمنيني، واأن تلعب دوراً رئي�شياً يف اإعادة اإعمار اليمن.

561 اآخرين منذ  قتلوا واأ�شيب 
فيما  املعارك يف طرابل�س،  اندلع 
ذكرت الأمم املتحدة يف وقت �شابق 
�شخ�س  اآلف   8 م���ن  اأك�����رث  اأن 

نزحوا ب�شبب القتال.
اأفادت م�شادر  يف ليبيا،  ميدانياً، 
ثالثة  مب���ق���ت���ل  الأح����������د،  ام���������س 
تابعة  لطائرة  ق�شف  يف  مدنيني 
ا�شتهدف  ط��راب��ل�����س،  مليلي�شيات 
زارة  ع��ني  منطقة  يف  �شركة  مقر 

جنوب �شرقي العا�شمة الليبية.
القتلى  ب��اأن  م�شادرنا  واأو���ش��ح��ت 
اجلن�شية  ي���ح���م���ل���ون  ال����ث����الث����ة 

ال�شودانية.
الدمار  م�شور  مقطع  يف  ويظهر 
الذي حلق مبقر �شركة مل�شتلزمات 
الإن������ت������اج ال������زراع������ي و�����ش����ي����ارات 
ب��ال��ق��رب منها،  ك��ان��ت  م��واط��ن��ني 
مليلي�شيات  اجل��وي  الق�شف  ج��راء 

طرابل�س.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

بيتو  ح  تر�شرّ ع��ن  الإع���الن  ع�شية 
الرئا�شية  لالنتخابات  اأورورك 
رت  الأمريكية لعام 2020، ت�شدرّ
ملجلة  الأوىل  ال�شفحة  ���ش��ورت��ه 
التي  ال�شورة،  فانيتي فري. على 
اآين  ال�شهرية  امل�شورة  التقطتها 
ليبوفيتز، بيتو، وهو نائب �شابق 
عن التك�شا�س يف جمل�س النواب، 
اخللفيني  اجل���ي���ب���ني  يف  ي�������داه 
بجانب  ي��ق��ف  اجل��ي��ن��ز،  لبنطاله 
قاحل  منظر  يف  وكلبه،  �شيارته 
ت�شريحة  تك�شا�س.  منطقة  مييرّز 
قلياًل،  م�شو�شة  ال��رم��ادي  �شعره 
الأوىل  ال�شفحة  ع��ل��ى  وامل��ق��ول��ة 
متثل حتدًيا يطرحه على نف�شه: 
ولدت  ل��ق��د  اأن�������ش���م،  اأن  “اأريد 

لذلك ».
اخطاء واعتذارات

النتخابات  م��ع��رك��ة  ه��ي   ، ذل���ك 
ال���رئ���ا����ش���ي���ة. اأم��������ام ح�������ش���د من 
ال�����ش��ب��اب يف ج��ام��ع��ة ت��ك�����ش��ا���س يف 

•• القاهرة-طرابل�س-وكاالت:

اأكد الرئي�س امل�شري عبد الفتاح 
ال�����ش��ي�����ش��ي، ام�����س الأح�����د، خالل 
الوطني  اجلي�س  قائد  ا�شتقباله 
الليبي امل�شري خليفة حفرت، دعم 
الإرهاب  مكافحة  جلهود  ب��الده 

وامليلي�شيات املتطرفة يف ليبيا.
رئا�شة  ع���ن  ����ش���ادر  ب���ي���ان  وق�����ال 
اإن الرئي�س ال�شي�شي  اجلمهورية 
“اأكد دعم م�شر جلهود مكافحة 
الإرهاب واجلماعات وامليلي�شيات 
امل����ت����ط����رف����ة ل���ت���ح���ق���ي���ق الأم�������ن 
الليبي  ل��ل��م��واط��ن  وال���ش��ت��ق��رار 
ومبا  الليبية،  الأرا���ش��ي  كافة  يف 
الدولة  ق���واع���د  ب���اإر����ش���اء  ي�����ش��م��ح 
ال�شيادة،  ذات  امل�شتقرة  امل��دن��ي��ة 
والبدء يف اإعمار ليبيا والنهو�س 
امل���ج���الت تلبية  ب��ه��ا يف خم��ت��ل��ف 
الليبي  ال�������ش���ع���ب  ل���ط���م���وح���ات 

العظيم«.
الليبي  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س  وك����ان 
الع�شكرية  ع��م��ل��ي��ت��ه  ب�������داأ  ق����د 
»ط����وف����ان ال����ك����رام����ة« الأ����ش���ب���وع 
امل��ا���ش��ي ل��ت��ح��ري��ر ط��راب��ل�����س من 
رد  ف��ي��م��ا  امل��ت��ط��رف��ة،  امليلي�شيات 
غارات  ب�شن  العا�شمة  م�شلحو 

�شبرّه  را����ش���ه،  م�����ش��ق��ط  ب��ا���ش��و،  اإل 
�شد  املعركة  عاًما،   46 اأورورك، 
اإع���ادة انتخاب دون��ال��د ت��رام��ب ب� 
التي  امللحمية  الأف��الم  “جميع 
النجوم  ح��رب  من  �شاهدمتوها، 
 14 يف   .« اخل�������وامت  ���ش��ي��د  اإىل 
مار�س 2019، اأعلن عن حملته 
م���ع ���ش��ري��ط ف��ي��دي��و ي���ذك���ر فيه 
يف  ال�شتثمار   - الأه���داف  بع�س 
والذين  يعملون  الذين  “كرامة 

تامني  عمل”،  ع����ن  ي���ب���ح���ث���ون 
احل�شول على الرعاية ال�شحية، 
اعتبار الهجرة كفر�شة، حماربة 
 ... احل���راري  الحتبا�س  ظ��اه��رة 
وك��ان��ت جت��ل�����س اىل ج��ان��ب��ه على 
اإميي،  زوجته  مبت�شمة،  الأريكة، 
تنب�س  اأن  دون  اإل��ي��ه  تنظر  وه��ي 
بكلمة، الأمر الذي اأدى اإىل نعت 

امل�شهد بالرجعي. 
   )التفا�شيل �س13(

على خمتلف مواقعه.
الهدف  اأن  الليبي  اجلي�س  واأك��د 
�شيطرة  »فر�س  هو  العملية  من 
وطرد  العا�شمة  على  ال�شرعية 

امليلي�شيات منها«.
اأك����دت منظمة  ويف وق���ت لح���ق، 
ال�شحة العاملية اأن 121 �شخ�شا 

ع�شرات  هدم  يقر  الحتالل 
املنازل الفل�شطينية يف القد�س 

•• القد�س املحتلة -وام:

رف�����������ش�����ت امل����ح����ك����م����ة امل���ح���ل���ي���ة 
املحتلة  القد�س  يف  الإ�شرائيلية 
ا����ش���ت���ئ���ن���اف���ا ق����دم����ت����ه ع����ائ����الت 
القد�س  يف  ت��ق��ط��ن  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
ال�شرقية ملنع هدم منازلها املبنية 
ب�شكل جزئي على اأر�س ما يعرف 

با�شم “غابة ال�شالم«.
ب���ه���دم تلك  امل��ح��ك��م��ة  ���ش��م��ح��ت  و 
مئات  ي��ق��ط��ن��ه��ا  ال����ت����ي  امل�����ن�����ازل 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ب���ح���ج���ة اأن���ه���ا 
الأر�س  تلك  على  جزئيا  مبنية 
“اإلعاد”  ج��م��ع��ي��ة  ت�����ش��ع��ى  ال���ت���ي 
م�شاريع  ل��ب��ن��اء  ال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
���ش��م��ن تطوير  ع��ل��ي��ه��ا  ���ش��ي��اح��ي��ة 
ال�شالم”  “غابة  ب����  ي���ع���رف  م���ا 
بتوافق مع بلدية القد�س التابعة 

لل�شيطرة الإ�شرائيلية.
 60 امل����ن����ط����ق����ة  ت����ل����ك  ت�������ش���م  و 
م��ب��ن��ى ي��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا اأك������رث من 
بني  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي..وت��ق��ع   500
����ش���ل���وان واأب������و ط����ور ح��ي��ث بنيت 
بناء  ت�����ش��اري��ح  امل���ن���ازل دون  ت��ل��ك 
عليها  احل�����ش��ول  �شعوبة  ب�شبب 
البناء  على  ال�شكان  اأج���رب  حيث 
الت�شاريح  على  احل�شول  ب���دون 

طوبال يف احلمامات.. وحافظ يف املن�ستري:
حركة نداء تون�س.. حزب يرتّنح براأ�شني!

•• الفجر – تون�س - خا�س

مرة اأخرى يف�شل نداء تون�س النق�شام على الوحدة، حيث ف�شل موؤمتره 
النتخابي يف توحيد جمموع الندائيني حتت �شعار اللتزام وال�شالح. 
امل�شاركون يف اجتماع  انتخب  اذ  املوؤمتر جناحني متعار�شني،  افرز  وقد 
“احلمامات” اأم�س الأحد، النائب عبد العزيز القطي اأمينا عاما للحزب 
رئي�شا  اجلربوعي  ع��ادل  ال��دول��ة  كاتب  على  التوافق  مت  ان  بعد  وذل��ك 

للهيئة ال�شيا�شية.
ومترّ انتخاب القطي بعد مفاو�شات ع�شرية ورف�س انتخاب الأمني العام 
بالتوافق، مما اأدى اإىل غ�شب القيادي باحلزب ه�شام اللومي ومغادرته ا

لقاعة.                                                                )التفا�شيل �س10(

مواقــيت ال�صالة
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بالتعاون مع �سرطتي اأبوظبي ودبي 
فريق الطوارئ براأ�س اخليمة ينقذ 570 

�شخ�شا يف اأعايل اجلبال وبني الوديان
•• راأ�س اخليمة-وام:

راأ����س اخليمة رئي�س  ع��ام �شرطة  النعيمي قائد  ع��ل��وان  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال��ل��واء علي  اأك��د 
اأن الفريق وبالتعاون مع  اإدارة الطوارئ والأزم��ات املحلي لإمارة راأ�س اخليمة  فريق 
اأبوظبي ودبي، جنح يف  جميع اجلهات املخت�شة يف الإم��ارة وفرق الإنقاذ يف �شرطتي 
اإنقاذ 570 �شخ�شا يف اأعايل اجلبال وبني الوديان ونقلهم اإىل اأماكن اآمنة وتقدمي 
الدعم الطبي واملواد الغذائية لهم، م�شريا اإىل اأن طريان �شرطة راأ�س اخليمة نقل ما 
اأن كانوا عالقني يف  170 �شخ�شا اآخرين من اأعايل اجلبال اإىل الأ�شفل بعد  يقارب 
اجلبال، ول تزال العمليات واجلهود م�شتمرة حتى انتهاء الظروف اجلوية التي متر 

بها الإمارة.
وقد اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
اأول��وي��ات عمل  راأ����س  على  ي��اأت��ي  واملقيمني  املواطنني  و�شالمة  اأم��ن  اأن  اخليمة  راأ����س 

الطريقة قبل حمتوى اخلطاب

ال�شي�شي خالل اجتماعه مع حفرت يف القاهرة )رويرتز(

ال�شب�شي البن.. انا او ل احد

اأحد رجال الأمن يعر�س جمجمة لحد �شحايا املقربة يف مدينة ال�شماوة

�سورة الرجل االأبي�ض تطارده:

رئا�شية 2020: اأورورك، يق�ّشم املع�شكر الدميقراطي!

�سحايا مدنيني بق�سف مللي�سيا طرابل�ض يف عني زاره

ال�شي�شي يوؤكد حلفرت دعم جهود مكافحة الإرهاب يف ليبيا
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اأخبـار الإمـارات

بتوجيهات حممد بن زايد 

الهالل الأحمر يوا�شل تنظيم الأعرا�س اجلماعية يف 11 حمافظة مينية
 2200 �ساب وفتاة ي�ستفيدون من املرحلة الثانية من الزيجات خالل 2019

•• اأبوظبي-وام: 

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
امل�شلحة تنظم هيئة الهالل الأحمر الإماراتي  القائد الأعلى للقوات  نائب 
املرحلة الثانية من الأعرا�س اجلماعية ل� 2200 �شاباً وفتاة يف 11 حمافظة 

مينية خالل العام احلايل.
وتتكفل الهيئة مب�شتلزمات الزواج ومتطلبات العر�شان والتجهيزات املنزلية 
املبادرة  الأه��داف الجتماعية والإن�شانية لهذه  اأن يحقق  �شاأنه  وكل ما من 

النوعية.
الذي  �شقطري  حمافظة  يف  الأول  العر�س  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  ونظمت 
مرا�شم  على  اأ���ش��رف  الهيئة  م��ن  وف��د  بح�شور  زي��ج��ة   400 على  ا�شتمل 
الزواج والرتتيبات اخلا�شة بذلك.. كما ح�شر املرا�شم عدد من امل�شوؤولني 

املحليني يف اأرخبيل �شقطري بجانب العر�شان واأ�شرهم ومعارفهم.

الأحمر  الهالل  لهيئة  العام  الأم��ني  الفالحي  عتيق  حممد  الدكتور  واأك��د 
الإن�شانية  الإم��ارات  مبادرات  �شمن  تاأتي  اجلماعية  الأعرا�س  اأن  الإماراتي 
والجتماعية على ال�شاحة اليمنية بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ومبتابعة من �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 

الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر.
زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  الكرمية من �شاحب  الرعاية  اإن هذه  وق��ال 
اآل نهيان لهذه الزيجات امليمونة تاأتي �شمن م�شروع اجتماعي اأ�شري كبري 
العربي  ال�شباب  ا�شتقرار  لدعم  �شموه  من  مبتابعة  الإم���ارات  دول��ة  تتبناه 

وحتقيق حلمه يف بناء الأ�شرة ال�شاحلة التي هي نواة املجتمع.
ظ��ل على  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأن  اإىل  الفالحي  واأ���ش��ار 
الهيئة  ف��رق  حت��رك��ات  ويتابع  اليمن  يف  الإن�شانية  ب��الأو���ش��اع  دائ���م  اط���الع 
الأحمر  ال��ه��الل  ا�شتجابة  بتعزيز  دائ��م��ا  وي��وج��ه  هناك  امل��وج��ودة  الإغ��اث��ي��ة 

املنظمات  من  الهيئة  اأ�شبحت  حتى  اليمنية  ال�شاحة  ملتطلبات  الإم��ارات��ي 
الإن�شانية الإقليمية والدولية الأكرث تواجدا والأو�شع انت�شارا و�شط الأ�شقاء 

اليمنيني.
واأكد اأن دولة الإمارات ت�شعى اإىل تقدمي امل�شاعدات التي من �شاأنها اأن ت�شهم 
وتعني الأ�شر اليمنية على ال�شتقرار وحت�شني معي�شتها بعدِّ ال�شباب العن�شر 

الرئي�س يف عمليات الإعمار والتنمية املن�شودة يف بالدهم.
اأن �شل�شلة الأعرا�س اجلماعية املزمع تنظيمها يف عدد  اإىل  ولفت الفالحي 
ا�شتجابة  و�شمن   « الت�شامح  عام   « تزامنا مع  تاأتي  اليمنية  املحافظات  من 
جميع  يف  وامل�شاندة  ال��دع��م  م��ن  اليمنية  ال�شاحة  ملتطلبات  الإم����ارات  دول��ة 
وحت�شني  ا�شتقرارهم  ودع��م  اليمنيني  الأ�شقاء  بجانب  وال��وق��وف  امل��ج��الت 

�شبل حياتهم.
مبداأ  تعزز  املنا�شبات  ه��ذه  مثل  يف  الأحمر  الهالل  هيئة  م�شاهمة  اأن  واأك��د 
اقت�شادية  ظ��روف  ظ��ل  يف  عنها  غنى  ل  التي  العربية  املجتمعية  ال�شراكة 

�شاغطة على ال�شباب كما ت�شاهم يف تقليل النفقات وتي�شري �شبل الزواج.
وقال » ميثل ال�شباب ن�شف احلا�شر وكل امل�شتقبل لذلك لبد من رعايتهم 
ال���ظ���روف املالئمة  اأم���وره���م وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا تهيئة  ب��ه��م وت��ي�����ش��ري  وال��ع��ن��اي��ة 
ال�شتقرار  ع��وام��ل  اأه��م  م��ن  يعترب  ال���زواج  اأن  اإىل  ل���ش��ت��ق��راره��م«.. م�شريا 

املن�شود لأن فيه �شالح املجتمع و�شمان م�شتقبل زاهر لل�شباب.
واأكد اأمني عام الهالل الأحمر اأن الهيئة اأكملت ترتيباتها لتنظيم الأعرا�س 
اجلماعية يف 11 حمافظة مينية ت�شمل احلديدة وعدن وح�شرموت وتعز 
واأبني وال�شالع وحلج واملكال و�شبوة واملخا واأرخبيل �شقطري.. م�شريا اإىل 
اأبريل اجلاري وحتى دي�شمرب  الأعرا�س اجلماعية تنفذ تباعا من �شهر  اأن 
التزامنا جتاه هوؤلء  الأم��ر يعد جزءا ي�شريا من  اأن هذا  املقبل منوها اىل 
اأعرا�شا  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  الهيئة نفذت خالل  اأن  اإىل  ال�شباب ولفت 
ج��م��اع��ي��ة يف ك��ل م��ن ال���ع���راق وال�������ش���ودان و���ش��ق��ط��ري وخم��ي��م��ات النازحني 

ال�شوريني يف الأردن.

»خليفة الإن�شانية« توزيع 951 األف وجبة داخل الدولة �شمن »اإفطار �شائم« خالل �شهر رم�شان املقبل
•• اأبوظبي-وام:

خليفة  ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  اخل��وري  حاجي  حممد  ق��ال 
خالل  �شيتم  اإن��ه  الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الدولة  م�شتوى  على  ينفذ  ال��ذي  �شائم«  »اإفطار  م�شروع 
مبنا�شبة �شهر رم�شان املبارك هذا العام توزيع 951 الفا 
األفا و700 وجبة اإفطار يوميا وذلك   31 وجبة مبعدل 
بالتعاون مع بريد الإمارات وموا�شالت الإمارات لتوفري 
خدمات التو�شيل لتغطية 102 موقع توزيع ا�شافة اىل 

التعاون مع 317 اأ�شرة مواطنة للوجبات.
»وام«  الإم��ارات  اأنباء  واأ�شاف اخل��وري يف ت�شريح لوكالة 
اإن املوؤ�ش�شة تعاقدت مع جمموعة من الأ�شرة املواطنة من 
املبارك  �شهر رم�شان  الإفطار ط��وال  اأج��ل توفري وجبات 
بدل من العتماد على املطاعم وذلك ليتم توزيعها على 
مراكز  حت��دي��د  ب��ع��د  ال��دول��ة  م�شتوى  ع��ل��ى  امل�شتفيدين 
من  وبالقرب  املختلفة  ال�شناعية  املناطق  منها  التوزيع 
اأن  اإىل  م�شريا  العمالة..  تواجد  واأماكن  العامة  الأ�شواق 
هذا التعاقد والتعاون مع الأ�شر املواطنه يهدف اإىل توفري 
القطاع اخلا�س وادخالهن يف  فر�س عمل للمواطنات يف 

جمال التجارة.
واأ�شار اإىل اأن موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
م�شاريعها  �شمن  �شائم«  »اإفطار  م�شروع  تنفذ  الإن�شانية 
الإن�����ش��ان��ي��ة امل��و���ش��م��ي��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��ه��ر رم�����ش��ان املبارك 
لتغطي اأكرب عدد من امل�شتفيدين جت�شيدا لقيم التكافل 

الجتماعي وتعزيزا لأوا�شر التقارب والرتاحم.
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  مل��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���دم 
لالأعمال الإن�شانية ال�شكر ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
و�شاحب  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ول�شمو ال�شيخ من�شور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
الإن�شانية على الدعم الالحمدود يف اإجناح كافة مبادرات 
املوؤ�ش�شة داخل الدولة وخارجها من اأجل ت�شهيل وتب�شيط 

الإجراءات التي نتبعها لإي�شال امل�شاعدات للمحتاجني.
كما قدم ال�شكر جلميع املوؤ�ش�شات الداعمة والراعية لهذه 
للزراعة  اأبوظبي  وهيئة  امل��دين  ال��دف��اع  وخا�شة  امل��ب��ادرة 
املناطق  بلديات  يف  ال�شحة  وق�شم  الغذائية  وال�شالمة 
بزيارات  القيام  يف  املوؤ�ش�شة  م��ع  التعاون  على  ال�شمالية 

والتاأكد  الوجبات  باإعداد  تقوم  التي  البيوت  عن  للك�شف 
مطابقة  الوجبات  تكون  واأن  وال�شالمة  الأم���ن  اأم��ر  م��ن 

ح�شب ال�شروط واملعاير ال�شحية.
من جانبه اأ�شار املقدم املهند�س اأحمد جا�شم املن�شوري من 
القيادة العامة للدفاع املدين مدير اإدارة احلماية املدنية 
وال�شالمة  الأم��ن  لتحقيق  التوعوي  ال��دور  اإىل  بالإنابة 
ل��الأ���ش��ر امل��ن��ت��ج��ة خ��ا���ش��ة يف امل��ط��اب��خ وت��وف��ري ك��اف��ة �شبل 
ربات  وت��دري��ب  التوعوية  املحا�شرات  وتنظيم  ال�شالمة 

البيوت حلفظ �شالمتهم.
على  ال�شابعة  للمرة  امل��دين  ال��دف��اع  م�شاركة  اأن  واأو���ش��ح 

ال���ت���وايل ت��ت��ل��خ�����س يف ث����الث ن��ق��اط رئ��ي�����ش��ة ه���ي الأوىل 
التاأكد من توفر ا�شرتاطات الوقاية وال�شالمة يف املطابخ 
كيفية  على  التدريب  والثالثة  الطفايات  توزيع  والثانية 

ا�شتخدام الطفايات عند ن�شوب احلرائق.
الرئي�س  م�شاعد  النعيمي  ال��ع��زي��ز  عبد  ق��دم  جانبه  م��ن 
ملوؤ�ش�شة  ال�شكر  املالية  ل��الأوراق  اأبوظبي  ل�شوق  التنفيذي 
خليفة بن زايد لالأعمال الإن�شانية على الدعوة للم�شاركة 

يف م�شروع اإفطار �شائم.
للمرة  اإفطار �شائم  ي�شارك يف م�شروع  ال�شوق  اأن  . وقال 
للموؤ�ش�شة..  امل����ايل  ال���دع���م  ت��ق��دمي  خ����الل  م���ن  الأوىل 

م�شريا اإىل م�ش�����اركة ال������شوق يف الكث�����ري م������ن امل������بادرات 
الإن�شانية واخلريية منها حمالت اإفطار �شائم بالتعاون 
اأخرى وذلك  مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وجهات 
التكاتف  ولتحقيق  اخلريي  التطوعي  العمل  دعم  بهدف 
والتالحم مع خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�شة واأفراد 

املجتمع.
لقطاع  التنفيذية  املديرة  ال�شويدي  ح��ارب  واأك��دت مرمي 
اأن  اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية  الرقابة يف هيئة 
تهدف  �شائم  اإف��ط��ار  م�شروع  خ��الل  من  الهيئة  م�شاركة 
لالأعمال  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  ودع���م  م�����ش��ان��دة  اىل 
الإن�شانية اإ�شافة اإىل تقدمي الدعم لالأ�شر املنتجة والتي 
تقوم باعداد الوجبات اخلا�شة خالل �شهر رم�شان املبارك 
من اأجل انتاج الغذاء ال�شليم حيث تقدم الهيئة التدريب 
للغذاء  ال�شليم  وال��ت��داول  الغذائية  ال�شالمة  اأ�شا�س  على 
كما تقوم بتزويد الأ�شر باملتطلبات اخلا�شة لال�شرتاطات 
ال�شحية وتقيم املطابخ ومواقع حت�شري الوجبات ل�شمان 
الأ�شر  اأن  ال�شحية موؤكدة  لل�شروط  املطابخ  حتقيق هذه 
واملمار�شات  ال�شليمة  الأولية  امل��واد  اختيار  عليها  املنتجة 
ال�شحية يف اعداد الطعام والتاأكد من اأن هذه الأ�شر تنتج 

غذاء �شليما واآمنا لال�شتهالك الأدمي.
الطوارئ  م��دي��ر  الن�����ش��اري  اأح��م��د حممد  النقيب  وق���ال 
وال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة يف الإدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين يف 
اأبوظبي ل�«وام«.. » ن�شارك لل�شنة الرابعة على التوايل يف 
اإفطار �شائم ويتلخ�س دورنا �شنويا على تدريب  م�شروع 
الأولية  الإ�شعافات  مع  التعامل  كيفية  على  املنازل  رب��ات 
�شواء اأثناء احلروق اأو اجلروح ونقوم بعمل زيارات للمنازل 
ال�شابات  م��ث��ل  امل��خ��اط��ر  جت��ن��ب  كيفية  ع��ل��ى  لتعريفهم 
اأن هناك وعيا كبريا من اجلمهور من  واحل��روق موؤكدا 

ناحية كيفية التعامل مع امل�شابني.
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•• اأبوظبي- وام:

يج�شد �شندوق الفرج قيم الت�شامح والتاآخي الرا�شخة 
النماذج  اأب���رز  م��ن  واح���دا  الإم���ارات���ي، ويعد  املجتمع  يف 
ب�شكل  اأ�شهمت  التي  املجتمعي  الإن�شاين  للعمل  الرائدة 
فاعل يف تخفيف وطاأة معاناة نزلء املوؤ�ش�شات العقابية 

والإ�شالحية واأ�شرهم.
وقدم ال�شندوق منذ انطالقه يف عام 2009 م�شاعدات 
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ن���زلء  م��ن  و154  األ��ف��ا   11 اإىل 
جن�شية،  خم�شني  على  يزيد  ما  ميثلون  والإ�شالحية 
وذلك بح�شب الدكتور نا�شر خلريباين النعيمي رئي�س 
النعيمي  ال��دك��ت��ور  وك�����ش��ف  ال�����ش��ن��دوق.  اإدارة  جمل�س 
“وام”  الإم�����ارات  اأن��ب��اء  ل�وكالة  خا�شة  ت�شريحات  يف 
ال�شندوق  ينفذها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  م��ن  ع��ن جم��م��وع��ة 
مبنا�شبة عام الت�شامح 2019 ومن اأبرزها مبادرة فك 
املبارك،  رم�شان  �شهر  خ��الل  مع�شر  نزيل  مائة  كربة 
الذكرى  مع�شرا يف  ن��زي��ال   48 ع��ن  الإف�����راج  وم���ب���ادرة 
بيوم  الحتفال  ومبادرة  الإم��ارات،  دولة  لتاأ�شي�س   48
الطفل الإماراتي التي ت�شتهدف اأطفال نزلء املوؤ�ش�شات 
عيديتي  مبادرات  على  اإ�شافة  والإ�شالحية،  العقابية 

واملري الرم�شاين وك�شوة العيد والعودة اإىل املدار�س.
الت�شامح  بقيم  الل��ت��زام  اإىل  ي�شعى  ال�شندوق  اأن  واأك��د 
وعدم التفرقة بتقدمي امل�شاعدة للنزلء املع�شرين دون 
متييز ب�شبب اجلن�شية والعرق واللون واجلن�س واملعتقد 
والو�شع الجتماعي اأو القت�شادي وذلك التزاما بنهج 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
ثراه”، الذي غر�س قيم الت�شامح يف نفو�س اأبناء جمتمع 
المارات، ومتا�شيا مع توجه القيادة الر�شيدة بالدولة 
املجتمع  يف  والح���رتام  وامل�����ش��اوة  العدالة  قيم  باعتماد 
ال�شندوق  اأن  اإىل  النعيمي  الدكتور  واأ���ش��ار  الم��ارات��ي. 
وتعاون  رع��اي��ة  ات��ف��اق��ات  اإب���رام  اإىل  ال���دوام  ي�شعى على 
اإط���ار م�شوؤولياتها  ك��ث��رية يف  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ���ش��رك��ات  م��ع 

ميكنه  ال��ذي  امل��ايل،  الدعم  توفري  بهدف  الجتماعية، 
م���ن م��وا���ش��ل��ة م�����ش��رية ال��ع��م��ل اخل�����ريي. واأو�����ش����ح اأن 
املوؤ�ش�شات  ن��زلء  على  تقت�شر  ل  ال�شندوق  م�شاعدات 
الذين  ال��ن��زلء  ه���وؤلء  اأ���ش��ر  لت�شمل  متتد  ب��ل  العقابية 
يعانون بدورهم جراء اإيداع معيلهم باملوؤ�ش�شة العقابية 
والإ�شالحية.. م�شريا اإىل اأن اإجمايل عدد الأ�شر التي 
اأ�شرة من عام   1800 بلغ  املعونات  ال�شندوق  لها  قدم 

.2018 عام  نهاية  وحتى   2009
احلالت  اختيار  اأ�شا�شها  على  يتم  التي  املعايري  وح��ول 
امل�شتحقة للم�شاعدة.. قال الدكتور النعيمي اإن �شندوق 
الفرج ي�شاعد النزلء املوقوفني “املع�شرين” على ذمة 
ق�شية اأو ق�شايا مالية باملوؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية 
�شرط اأن يكون النزيل املع�شر قد اأكمل مدة احلكم، واأن 
يفرج عنه بعد ال�شداد املديونية مبا�شرة .. منوها اإىل اأن 

ال�شداد عن النزيل املع�شر يكون ملرة واحدة فقط.
ل��ل�����ش��ن��دوق يف كل  ف���رع���ي���ة  اإىل وج������ود جل�����ان  ول���ف���ت 
حالة  درا�شة  اإع��داد  تتويل  واإ�شالحية  عقابية  موؤ�ش�شة 
العليا  اللجنة  اإىل  للنزلء واأ�شرهم وتقييمها واإر�شالها 
لل�شندوق ال��ت��ي ت��ت��وىل ب��دوره��ا درا���ش��ة ك��ل ح��ال��ة على 
بعد  التو�شيات  وتقدمي  دقيق،  ب�شكل  ومراجعتها  حدة 
خم�س  اإىل  م�شاعداته  الفرج  �شندوق  ويقدم  الدرا�شة. 
دي��ون مدنية،  دف��ع  ع��ن  العاجزين  ال��ن��زلء  ت�شم  فئات 
ال�شرعية،  ال��دي��ة  دف��ع قيمة  ع��ن  ال��ع��اج��زي��ن  وال��ن��زلء 
واملتعلقات  املحاكم  ر�شوم  دف��ع  عن  العاجزين  وال��ن��زلء 
مقومات  توفري  عن  العاجزة  النزلء  واأ�شر  الق�شائية، 
العائل الأ�شا�س لها، والنزلء الأجانب  احلياة يف غياب 
ال��ع��اج��زي��ن ع��ن ���ش��راء ت��ذاك��ر ���ش��ف��ر، ب��ع��دم��ا ���ش��درت يف 

حقهم اأحكام بالإبعاد عن الدولة.
و�شكل ال�شندوق طوال ع�شر �شنوات بارقة اأمل يف اأ�شد 
العقابية  املوؤ�ش�شات  ن��زلء  م��ن  لكثري  حرجا  ال��ظ��روف 
فريدة متكنهم من  و�شيلة  توفري  واأ�شرهم، من خالل 

اإعادة بناء حياتهم، واإنقاذ اأحبائهم، ومل �شمل اأ�شرهم.

طرق دبي تفتتح 5 ا�شرتاحات 
لل�شاحنات على الطرق اخلارجية

•• دبي -وام: 

افتتحت هيئة الطرق واملوا�شالت 
موؤقتة  ا�����ش����رتاح����ات   5 دب�����ي  يف 
ل��ل�����ش��اح��ن��ات ع��ل��ى �����ش����وارع حممد 
ب��ن زاي���د ب��اجت��اه اأب��وظ��ب��ي �شملت 
ا�شرتاحة واحدة مبنطقة ند ال�شبا 
والإمارات باجتاه دبي ا�شرتاحتني 
مبنطقة  دب������ي  ب�����اجت�����اه  واح���������دة 
اأبوظبي  باجتاه  والأخ���رى  ور�شان 
مبنطقة الطي والعني باجتاه دبي 
ب��واق��ع ا���ش��رتاح��ة واح���دة مبنطقة 
يف  واح����دة  وا���ش��رتاح��ة  اللي�شيلي 
اللي�شيلي  مبنطقة  ل��ه��ب��اب  ���ش��ارع 

اي�شا.
عدي  ب��ن  ميثاء  املهند�شة  وذك���رت 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة املرور 
ا�شتكماًل  اإن����ه  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  وال���ط���رق 
واملوا�شالت  ال��ط��رق  هيئة  خلطة 
مل�������ش���روع م����واق����ف ال�����ش����رتاح����ات 
على  لل�شاحنات  املوؤقتة  اجلانبية 
الرئي�شية  اخل����ارج����ي����ة  ال����ط����رق 
هذه  اف���ت���ت���اح  مت  دب�����ي  اإم���������ارة  يف 
خلطة  وف�������ق�������اً  ال��������ش�������رتاح�������ات 
وتعزيزها  امل�����روري�����ة  ال�������ش���الم���ة 
ان  منوهة  الرئي�شة  ال�شوارع  على 
الطاقة ال�شتيعابية لال�شرتاحات 
اجلديدة تبلغ 190 �شاحنة لي�شل 
ال�شتيعابية  ال���ط���اق���ة  اإج����م����ايل 
اأن�شاأتها  التي  ال�شرتاحات  جلميع 
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�شرطة اأبوظبي تدعو ال�شائقني لاللتزام 
بال�شرعات املحددة يف مناطق املدار�س

•• اأبوظبي-وام:

دعت �شرطة اأبوظبي ال�شائقني - �شمن حملة العودة للمدار�س حتت �شعار 
بال�شرعات  والقيادة  امل��رور  واأنظمة  بقوانني  اللتزام  اإىل   - نعرب«  »خلونا 
 40 هي  املدار�س  مناطق  يف  املحددة  ال�شرعة  اأن  اإىل  م�شرية   .. القانونية 
 « اإ�شارة  م�شاهدة  عند  املركبات  اإيقاف  اأهمية  اإىل  ولفتت   . ال�شاعة   - كلم 
تقل  ال��ذي��ن  لالأطفال  ال�شماح  وع��دم  املدر�شية  احلافلة  جانب  على  ق��ف« 
اأعمارهم عن 10 �شنوات اأو من يقل طوله عن 145 �شنتيمرتا باجللو�س 
يف املقاعد الأمامية للمركبة. ونا�شدت �شائقي احلافالت املدر�شية ب�شرورة 
اللتزام مبعايري الأمن وال�شالمة واحرتام قوانني ال�شري واملرور، واأنظمة 
ال�شالمة املرورية واآداب الطريق واحلفاظ على اأرواح م�شتخدمي الطريق 
ويف مقدمتهم طالب وطالبات املدار�س .. م�شيدة بجهود موؤ�ش�شة موا�شالت 

الإمارات ودورها الريادي يف هذا اجلانب .
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي ت�شت�شيف املوؤمتر الإقليمي للمدققني الداخليني 17 اأبريل اجلاري

•• اأبوظبي-وام:

وملدة  اجل���اري  اأب��ري��ل   17 يف  الداخليني  املدققني  جمعية  ت�شت�شيف 
الداخلي  للتدقيق  ع�شر  التا�شع  ال�شنوي  الإق��ل��ي��م��ي  امل��وؤمت��ر  ي��وم��ني 
مب�شاركة 550 خبرياً ومتخ�ش�شاً بالتدقيق الداخلي من خمتلف دول 

العامل.
يناق�س امل�شاركون يف املوؤمتر الذي يعقد يف اأبوظبي برعاية �شعادة حمد 
احلر ال�شويدي رئي�س جهاز اأبو ظبي للمحا�شبة عدة ق�شايا وموا�شيع 
امل�شتقبلية التي �شتواجه املدققني الداخليني  مهمة تتعلق بالتحديات 
منها التحديات النا�شئة عن الذكاء الإ�شطناعي وخ�شو�شية البيانات 

والرقمنة والأمن ال�شيرباين والروبوتيات.
و�شيحا�شر يف املوؤمتر الذي يعقد حتت عنوان “قاعدة رقمية اإمكانيات 
ل ح�شر لها” نخبة من املهنيني واملفكرين يف جمال التدقيق الداخلي 
حيث �شيكون لهم مداخالت رئي�شية هامة حول التحديات التي تواجه 
املوؤ�ش�شات يف م�شعاها الرامي لأن تكون متاأهبة و�شفافة جتاه عمليات 

الحتيال والختال�س و�شوء توزيع الأموال .
للمدققني  العاملي  املعهد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  موري  نوهريو  و�شيكون 
كرم  اجلل�شة  �شيدير  حني  يف  املوؤمتر  يف  الرئي�س  املتحدث  الداخليني 
يف  ال��داخ��ل��ي��ني  امل��دق��ق��ني  جمعية  يف  التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�شو  عبيد 
الإم��ارات . وي�شم املوؤمتر جل�شة حوارية بح�شور ممثلني عن �شركات 

ام” و”�شي�شكو “يديرها الدكتور خالد الفداغ ع�شو  بي  اي  “هانيويل 
ال�شعودية  الت�شالت  �شركة  اإدارة  جمل�س  يف  الداخلي  التدقيق  جلنة 
املدققني  اأع��داد  “رفع  ح��ول  جل�شة  وتعقد  اإنفي�شت..  وفيجن  و�شابك 
تايلور  جامي�س  ي��دي��ره��ا  الإ�شطناعي”  ال��ذك��اء  ع�شر  يف  الداخليني 
املوؤلف وال�شت�شاري يف جمالت الإبداع والبتكار والذكاء الإ�شطناعي.
التنفيذي  الرئي�س  يديرها  رئي�شية  جل�شة  اخلتامي  اليوم  يف  يعقد  و 
املرموقة  املهن  اأ�شحاب  جرائم  ح��ول  م�شاركة  مع  ماتر  دارك  ل�شركة 
�شي�شلط  ال��ذي  وايتلوك  ت�شاك  وامل��وؤل��ف  املتحدث  قبل  م��ن  اجتماعياً 
الحتيال”..  مل��ح��ارب��ة  ال�شبعة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  “ال�شوابط  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
تتنزاو  فور�شلر  دومينيك  الدكتور  يديرها  بجل�شة  املوؤمتر  و�شيختتم 

جتربة فريدة من نوعها هي لعبة حية “تطبيق عنا�شر اللعبة-التعلم 
الذكي يف عامل التحول الرقمي”.

و ي�شمل املوؤمتر جل�شات متزامنة يديرها ال�شركاء والرعاة وغريهم من 
نخبة املتحدثني املدعوين حيث �شرتكز هذه اجلل�شات على املو�شوعات 

ذات ال�شلة بعنوان املوؤمتر.
املدققني  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  علي  عبيد  ال��ق��ادر  عبد  وق���ال 
الداخليني يف الدولة اإن التقنيات اجلديدة والنا�شئة توؤثر على الأعمال 
حقل  يف  امل�شتجدات  ملواكبة  وامل��ه��ارات  املعرفة  م�شتوى  رف��ع  يحتم  م��ا 
اإط���ار اجلهود  اأخ���رى يف  امل��وؤمت��ر خ��ط��وة  ال��داخ��ل��ي .. ومي��ث��ل  التدقيق 

امل�شتمرة لتعزيز معايري الحرتافية .

برعاية حممد بن زايد

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب ينطلق 24 اأبريل
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة - تنطلق فعاليات 
الدورة ال�29 من معر�س اأبوظبي 
بني  ما  الفرتة  للكتاب يف  ال��دويل 
حتت  احلايل  اأبريل   30 اإىل   24
 « امل�شتقبل  بوابة  املعرفة..   « �شعار 
ق��دم مربع  األ��ف   26 على م�شاحة 
مب�شاركة حملية واإقليمية ودولية 
وا�شعة تعك�س املكانة املرموقة التي 

يحظى بها املعر�س.
ج��اء ذل��ك خ��الل م��وؤمت��ر �شحفي 
ال�شعديات  م��ن��ارة  يف  ام�����س  انعقد 
لالإعالن عن تفا�شل الدورة ال�29 

ملعر�س اأبوظبي الدويل للكتاب.
وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  وك�شفت 
م�شاحات  ح���ج���ز  ع����ن  ب���اأب���وظ���ب���ي 
اأكرث  وج��ود  م��ع  بالكامل  املعر�س 
قائمة  ع���ل���ى  ن���ا����ش���ر   100 م����ن 
املعر�س  ي�شتقطب  اإذ  الن��ت��ظ��ار 
اأبرز  م��ن  نخبة  احلالية  دورت���ه  يف 
ودور  العامليني  وامل��وؤل��ف��ني  ال��ك��ت��اب 
الن�شر املرموقة والفنانني املبدعني 
من خمتلف اأنحاء املنطقة والعامل 
الفائز بجائزة  اأوك��ري  ومنهم بني 
���ش��ارو بريرييل  ال��ب��وك��ر وامل���وؤل���ف 
حياته  ق�����ش��ة  حت���وي���ل  مت  ال������ذي 
وزين  »ل��ي��ون«  امل�شهور  الفيلم  اإىل 
وال����د احلائزة  ي��و���ش��ف��زاي  ال���دي���ن 
على جائزة نوبل مالل يو�شفزاي 
واآخ����رون الأم���ر ال���ذي ي��وؤك��د على 
اإقليمي  ك��م��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي  م��ك��ان��ة 

وعاملي للن�شر.
من  ال�29  ال������دورة  يف  وي�������ش���ارك 
للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س 

البتكار  ي��ت��ط��ل��ب  ال��ث��ق��ايف  ال��ع��م��ل 
والإب������������داع ل�������ش���م���ان ا����ش���ت���م���راره 
اإن  ق���ائ���ال  اله����ت����م����ام..  يف ج�����ذب 
الغد  نعده لأجيال  الذي  امل�شتقبل 
ي��ب��داأ م��ن ه��ن��ا م��ن ب��واب��ة املعرفة 
الكربى وكلنا على ثقة اأن معر�س 
اأبوظبي الدويل للكتاب ميثل اأحد 

اأبوابها.
اأنباء  ل���وك���ال���ة  �����ش����وؤال  ع��ل��ى  وردا 
م�شاركة  ح����ول  »وام«  الإم���������ارات 
الدورة  يف  الإم��ارات��ي��ة  الن�شر  دور 
اهلل  عبد  قال  للمعر�س..  احلالية 
التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ل��ي  اآل  م��اج��د 
لقطاع دار الكتب بالإنابة يف دائرة 
باأبوظبي..  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
الن�شر  دور  م��ن  العديد  ه��ن��اك  اإن 
املعر�س  يف  امل�����ش��ارك��ة  الإم���ارات���ي���ة 
اأك���رث  اإىل  ي�����ش��ل ع���دده���ا  وال������ذي 
بدور  ن�شر ت�شطلع  دار   115 من 
كبري يف التعريف بالأدب الإماراتي 
الكتب  ت��وق��ي��ع��ات  وع��ق��د ج��ل�����ش��ات 
للكتاب  ثقافية  جل�شات  وت��ق��دمي 
برنامج  خ���الل  م���ن  الإم���ارات���ي���ني 
اجلمهور  واإط��الع  الثقايف  التبادل 

على حمتوى الإماراتي الرثي.
الثقافة  دائ���رة  حتتفي   « واأ���ش��اف 
بالكتاب  اأب��وظ��ب��ي  يف  وال�����ش��ي��اح��ة 
للرقي  الأق�����وى  الأداة  ب��اع��ت��ب��اره 
باملجتمعات ويعد معر�س اأبوظبي 
ال���ت���زام���ا طويل  ل��ل��ك��ت��اب  ال������دويل 
الأج����ل يف ه���ذا ال�����ش��دد ف��ق��د جنح 
تكري�س  يف  املا�شية  العقود  ط��وال 
للباحثني  متجددة  كمن�شة  نف�شه 
ع����ن امل���ع���رف���ة وحم����ب����ي ال����ق����راءة 

والنا�شرين على حد �شواء«.
»ال����دائ����رة« على  اإىل ع��م��ل  واأ����ش���ار 
تطوير خمتلف املن�شات يف املعر�س 
متكاملة  معرفية  حمطة  ليكون 

احلديثة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت���واك���ب 
نوعية يف عامل  نقلة  اأحدثت  التي 
يحقق  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  امل��ع��رف��ة 
املعر�س لقاء مثمرا بني النا�شرين 
و�شناع املحتوى الإبداعي والكتاب 
واملرتجمني  واملهنيني  والفنانني 

والقراء حتت �شقف واحد.
الدويل  اأبوظبي  معر�س  اأن  واأك��د 
للكتاب يدخل مرحلة جديدة من 
التطوير التي ت�شتجيب لإمكانيات 
جديدة يف عامل �شناعة الكتاب مبا 
القراءة  فكرة  تطوير  على  ي�شاعد 
من����وذج  اإىل  وال����و�����ش����ول  ن��ف�����ش��ه��ا 
القراءة  ب��اع��ت��ب��ار  ال��ف��اع��ل  ال��ق��ارئ 
اإليه  ننظر  فعال ح�شاريا متقدما 

كقاطرة لنمو املجتمع ككل.
وحتتفي الدورة ال� 29 بجمهورية 
الذي  املعر�س  �شرف  �شيف  الهند 
الكتب  اأك�����رث م���ع���ار����س  ي��ع��د م���ن 
ت���ن���وع���ا يف امل��ن��ط��ق��ة وت�������ش���ارك يف 
دور  من  كبرية  جمموعة  املعر�س 
الن�شر الهندية التي تتميز بكثافة 
اهتمامات  تلبي  التي  اإ���ش��دارات��ه��ا 
���ش��رائ��ح ك��ب��رية م��ن ال���ق���راء بينما 
ي���ح���ل ك���ب���ار ال���ك���ت���اب وامل����وؤل����ف����ون 
على  �شيوفا  الهند  من  والفنانون 
الربامج  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  امل��ع��ر���س 
اإع�����داده�����ا  ال����ت����ي مت  ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة 

يف  الهندية  ال�شفارة  مع  بالتعاون 
الدولة حيث تعطي م�شاركة الهند 
ه����ذا ال���ع���ام زخ��م��ا مم��ي��زا ملعر�س 
اأب���وظ���ب���ي ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب وذلك 
ت��ر���ش��ي��خ��ا مل��ف��ه��وم ال��ت�����ش��ام��ح عرب 
ت�شليط ال�شوء على التنوع الثقايف 
به  ال��ذي حتت�شنه وحتتفي  الغني 

الإمارات.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت ���ش��م��ي��ت��ا بانت 
ممثلة �شفارة جمهورية الهند لدى 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  يف  ال��دول��ة 
الإم��ارات »وام«.. اإن اأكرث من 30 
دار ن�شر هندية ت�شارك يف معر�س 
اأب��وظ��ب��ي ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب بهدف 
التعريف بالأدب والثقافة الهندية 
م�شرية اإىل اأن اختيار الهند �شيف 
�شرف الدورة احلالية من املعر�س 
الرا�شخة والقوية  يوؤكد العالقات 

بني الإمارات والهند.
�شيف  نكون  اأن  ي�شرنا   « واأ�شافت 
���ش��رف م��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ال���دويل 
للكتاب هذا العام يف ظل العالقات 
ال��ت��ي مت��ت��ع ب��ه��ا ال��ه��ن��د م���ع دولة 
الإمارات حيث تعك�س م�شاركتنا يف 
املعر�س العالقات التاريخية التي 

نحظى بها مع العامل العربي«.
ي�شم  ه��ن��دي��ا  وف����دا  اأن  واأ����ش���اف���ت 
100 ع�شو مبن فيهم  اأك��رث من 

ال���ن���ا����ش���رون وال����ن����ق����اد الأدب�����ي�����ون 
املعر�س  يف  ي�������ش���ارك  وامل����وؤل����ف����ون 
باأكرب  الهند  م�شاركة  اإىل  م�شرية 
جناح ل�شيف �شرف على الإطالق 

مب�شاحة األف مرت مربع.
لدولة  ام��ت��ن��ان��ه��ا  ع����ن  واأع�����رب�����ت 
الإم������ارات ل��رت���ش��ي��ح ال��ه��ن��د �شيف 
���ش��رف اأح���د اأك���رث م��ع��ار���س الكتب 
تطلعات  ظل  يف  املنطقة  يف  تنوعا 
نوعية..  م�������ش���ارك���ة  اإىل  ب����الده����ا 
وقالت » اأحث جميع اأفراد املجتمع 

على زيارته«.
الدويل  اأبوظبي  معر�س  وي�شلط 
واحدة  على  اأي�شا  ال�شوء  للكتاب 
من القامات ال�شعرية يف الإمارات 
ال�شاعرة الراحلة عو�شة ال�شويدي 
اختيارها  ال��ت��ي مت  ال��ع��رب«  »ف��ت��اة 
�شخ�شية حمورية للمعر�س وذلك 
�شعري  اإرث  من  تركته  ملا  تقديرا 

نبطي ملهم.
كما يحتفي ركن الق�ش�س امل�شورة 
»اأك���وا  اخل����ارق  ال��ب��ط��ل  ب�شخ�شية 
حول  الكبرية  ال�شعبية  ذات  م��ان« 
الرتفيه  رك��ن  يقدم  بينما  ال��ع��امل 
ال���ع���دي���د م���ن خ����ي����ارات امل����اأك����ولت 
والفنون  واملو�شيقى  وامل�����ش��روب��ات 
الثقافات من  التي تعك�س خمتلف 

�شتى اأنحاء املنطقة والعامل.

لغة مع   30 م��ن  ب��اأك��رث  عار�شون 
جديدة  تفاعلية  اأرك�����ان  ان��ط��الق 
وركن  ال��رق��م��ي  الن�شر  رك���ن  وه���ي 
الرتفيه  ورك��ن  امل�شورة  الق�ش�س 
وي��ت�����ش��م��ن ك���ل رك���ن م���ن الأرك�����ان 
متميزة  تفاعلية  جت��ارب  اجلديدة 
خمتلف  م��ن  للجمهور  وم��ب��ت��ك��رة 

الأعمار.
وي�شلط ركن الن�شر الرقمي ال�شوء 
اأهمية التكنولوجيا والبتكار  على 
يف �شناعة الكتاب وتطوير خدمات 
مركزا  ميثل  حيث  الن�شر  وحلول 
يف  ال��ت��وج��ه��ات  اأح���دث  ل�شتك�شاف 
يقدم  اإذ  الرقمي  املحتوى  تطوير 
عرو�شا  اخل�����رباء  م���ن  جم��م��وع��ة 
تفاعلية  واأن�شطة  حية  تو�شيحية 
م��ت��ع��ل��ق��ة بقطاع  ب���ن���اءة  وح������وارات 

الن�شر.
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س  وي��زخ��ر 
األف  م��ن  اأك���رث  مب�����ش��ارك��ة  للكتاب 
يعر�شون  دول����ة   50 م��ن  ع��ار���س 
اأك����رث م���ن 500 األ����ف ع���ن���وان يف 

واملعارف  العلوم  جم��الت  خمتلف 
والآداب وبلغات متعددة اإ�شافة اإىل 
وترفيهية  ثقافية  فعاليات  عقد 
جمموعة  وا���ش��ت�����ش��اف��ة  وتعليمية 
خم���ت���ارة م���ن امل���وؤل���ف���ني والأدب�������اء 
م�����ن خم���ت���ل���ف دول  وال����ف����ن����ان����ني 

العامل.
معر�س  ي�شت�شيف  الأوىل  وللمرة 
عار�شني  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي 
الت�شيك  وجمهورية  اأوكرانيا  من 

واإ�شتونيا ومالطا والربتغال.
غبا�س  �شعيد  �شيف  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
وال�شياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  وك��ي��ل 
باأبوظبي » يعد عنوان املعر�س هذا 
امل�شتقبل«  بوابة  »املعرفة...  العام 
عليه  ت�شري  ال��ذي  الأك��رب  العنوان 
اأبوظبي لتعزز من مكانتها يف قلب 
مفتوحة  ع��امل��ي��ة  كمن�شة  ال���ع���امل 
للتبادل الثقايف واخلربات والأفكار 
ال��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا اأن ت���رتك اأث���را 

اإيجابيا على واقعنا وحميطنا«.
اأبوظبي  م���ع���ر����س  اإن  واأ������ش�����اف 

ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب ي��ع��ود ه���ذا العام 
تعرب  التي  الأك���رب  البوابة  ليكون 
اجلميع  اإىل  امل��ع��رف��ة  خاللها  م��ن 
ال�شرق  من  النا�شرون  يحر�س  اإذ 
واحد  امل�شاركة يف  على  الغرب  اإىل 
التزاما  الكتب  معار�س  اأك��رث  من 
يتعلق  وم�����ا  ال���ف���ك���ري���ة  ب���احل���ق���وق 
والتاأليف  الن�شر  ح��ق��وق  م��ن  ب��ه��ا 

والرتجمة.
واأ�شار اإىل اأن هذا العام مت اإ�شافة 
يف  اجلديدة  العنا�شر  من  العديد 
للكتاب  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س 
عامل  يف  ال����ش���ت���دام���ة  ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
الب�شر ب�شكل مبا�شر  معني بتطور 
املعريف  املحتوى  قيمة  اإغفال  دون 
الذي تنقله التكنولوجيا املتقدمة 

وتو�شله باأ�شكال اأكرث فاعلية.
التي  ال���ت���ط���ورات  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
معر�س  يف  ال��������زوار  ���ش��ي��ل��ت��م�����ش��ه��ا 
العام  اأبوظبي الدويل للكتاب هذا 
دائرة  الرا�شخ يف  اإمياننا  تاأتي من 
باأن  اأبوظبي  الثقافة وال�شياحة يف 

املوروث ال�شرطي ينقل الزائر اإىل مرحلة اخلم�شينات يف مهرجان الظفرة
••  منطقة الظفرة – لطيفة جابر

 يوا�شل مهرجان الظفرة البحري 
والريا�شية  ال���رتاث���ي���ة  ف��ع��ال��ي��ات 
املتميزة على �شاطئ املرفاأ فبجانب 
امل�شابقات الريا�شية البحرية ينقل 
الدولة  داخ��ل  من  زواره  املهرجان 
اخلم�شينات  مرحلة  اإىل  وخارجها 
القدمية  ال�����ش��رط��ة  ع��رو���س  ع��رب 
التي تقدم مناذج من الأدوار التي 
حرا�شة  من  �شابقاً  بها  تقوم  كانت 
ون�شر الأم��ن وذل��ك عرب معرو�س 
القدمية  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ل���ل�������ش���ور 
ل��ل�����ش��رط��ة وك���ذل���ك ت���واج���د اأف����راد 
القدمي  التاريخي  ال�شرطة بزيهم 

العريق   ب���امل���ا����ش���ي  اع������ت������زازاً  ب����ه 
وجت�����ش��ي��داً ل��ن��ه��ج ح��ام��ي ال����رتاث 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
ث������راه«،  اهلل  »ط���ي���ب  ن���ه���ي���ان،  اآل 
وتر�شيخاً ملفهوم ال�شرطة يف اأذهان 

اأجيال امل�شتقبل.
اأبوظبي  اأن �شرطة   جدير بالذكر 
املنا�شبات  خم��ت��ل��ف  يف  حت���ر����س 
تعريف  ع��ل��ى  وال���دول���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
باملوروث  اأبنائها  ال�شباب من  جيل 
انطالقاً  ي���اأت���ي  ال�����ذي  ال�����ش��رط��ي 
من روؤي��ة القيادة يف احلفاظ على 

الرتاث.
وا�شار النقيب علي احمد احلمادي 
اأمام اجلمهور  العر�س  امل�شارك يف 

ال���ق���دمي و كان  ب���ال���زي  وزم������الءه 
»الكاكي«،  هو  الر�شمي  ال��زي  ل��ون 
البني  ال����ل����ون  درج�������ات  م����ن  وه�����و 
والغرتة  ال�����ش��رط��ة،  زي  ل����ون  ه���و 
الراأ�س  ع��ل��ى  وال��ع��ق��ال  »ال�����ش��م��اغ«، 
م��ن ال��ل��ون ال��ك��رك��م��ي، واحل����زام اأو 
بينما  والأ���ش��ود،  الأب��ي�����س  النطاق 

ي�شتخدمون من ال�شالح »كند«، 
املهرجان  موقع  اأن  البادع  واأ�شاف 
على �شاطئ املرفاأ  ي�شم جمموعة 
ك��ب��رية م��ن ال�����ش��ور ال��ت��ي  تتحدث 
اأبوظبي  �شرطة  تاأ�شي�س  عن فرتة 
و دوره����ا ال���ذي ك��ان��ت ت��ق��وم ب��ه يف 
لل�شيارات  عر�س  وكذلك  ال�شابق 
ت�شتخدمها  ال�شرطة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

منذ عام 1957 لينقل الزائر اإىل 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ليعي�س  امل��رح��ل��ة  ت��ل��ك 

معها اأجواء املا�شي العريق .
البادع  علي  وث��اب  ال��رائ��د  ويو�شح 
امل��وروث ال�شرطي التابع  من ق�شم 
العامة  والعالقات  املرا�شيم  لإدارة 
اجلماهري  اأن  اب��وظ��ب��ي  ب�����ش��رط��ة 
على  ي��ح��ر���ش��ون  امل��ه��رج��ان  وزوار 
م��ع��رف��ة ال��ك��ث��ري ع��ن ت��ل��ك الفرتة 
لل�شرطة  ال���ق���دمي���ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ق����دمي����ا وي�������ش���ع���د ج���م���ي���ع اف������راد 
على  امل��ه��رج��ان  موقع  يف  ال�شرطة 
ال���ت���وا����ش���ل م����ع اجل���م���ه���ور وال�����رد 
انه  مو�شحا  ا�شتف�شاراتهم  ع��ل��ى 
ي��ت��واج��د يف م��وق��ع امل���ه���رج���ان هو 

قدميا .
اأبوظبي  ���ش��رط��ة  ان  ال���ب���ادع  وب���ني 
ح��ر���ش��ت م��ن خ���الل ت��واج��ده��ا يف 
م���وق���ع م���ه���رج���ان ال���ظ���ف���رة  على 
التاريخي  مب���وروث���ه���ا  ال��ت��ع��ري��ف 
ال��ت��اأ���ش��ي�����س يف عام  ال���ع���ري���ق م��ن��ذ 
مب����راح����ل  وم���������������روراً   ،1957
مبتابعة  وال���ت���ط���وي���ر  ال��ت��ح�����ش��ني 
تطورات  وم���واك���ب���ة  امل�����ش��ت��ج��دات 
ال��ع��م��ل ال�����ش��رط��ي والأم���ن���ي، وفق 
اأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات امل��ت��ق��دم��ة يف 

الع�شر احلديث.
واأكد البادع  اأن املوروث  التاريخي 
ابوظبي  يعد جزءاً مهماً  ل�شرطة 
يف تراث الإمارات، وياأتي الهتمام 

وكذلك �شيارات ال�شرطة املعرو�شة 
داخ����ل امل��ه��رج��ان وي��ت��م ال����رد على 
بكل  وا�شتف�شاراتهم   ت�شاوؤلتهم 

ال��زوار على اختلف  الكثري من  ان 
يحر�شون  واأع��م��اره��م  جن�شياتهم 
ع���ل���ى ال���ت�������ش���اوؤل ع����ن ه�����ذا ال����زي  

ح����ب ك���م���ا ي���ح���ر����س ال���ك���ث���ري على 
ال��ت��ق��اط ال�����ش��ور ال���ت���ذك���اري���ة مع 

اأفراد ال�شرطة بزيهم القدمي .

مبادرة نب�شات لعالج ت�شوهات قلوب الأطفال تبداأ حملتها يف طاجاك�شتان
•• دبي - وام:

بداأ الفريق الطبي ملبادرة “نب�شات” 
- ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة حممد 
لالأعمال  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
اخلريية والإن�شانية �شمن مبادرات 
العاملية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
وبالتعاون مع هيئة ال�شحة بدبي - 
وق�شطرة  جراحية  عمليات  باإجراء 
ع����الج����ي����ة ل�����ع�����دد م�����ن الأط�����ف�����ال 
املر�شى �شمن حملتها يف جمهورية 

طاجاك�شتان.
وت�شتهدف احلملة - خالل الفرتة 
اإب���ري���ل  م����ن   21 وح���ت���ى   12 م����ن 
اأطباء  نخبة من  اجل��اري مب�شاركة 
هيئة ال�شحة بدبي وكوادرها الفنية 
اأك�����رث م���ن 300  - ال��ك�����ش��ف ع��ل��ى 
ط��ف��ل ي��ع��ان��ون م��ن اأم���را����س القلب 
املختلفة واإجراء 100 عملية قلب 
لأطفال  عالجية  وق�شطرة  مفتوح 
اأعمارهم بني �شهر  ت��رتاوح  مر�شى 
حميد  معايل  واأك���د  �شنة.   18 اىل 
حممد القطامي املدير العام لهيئة 
ال�شحة بدبي اأهمية القيم واملبادئ 
حتملها  التي  الإن�شانية  والر�شالة 

العديد  يف  خمتلفة  قلبية  ت�شوهات 
ملثل  تفتقر  ال��ت��ي  ال��ع��امل  دول  م��ن 
التي  التخ�ش�شية  اخل��دم��ات  ه��ذه 

يحتاجها الأطفال املر�شى.
الثانية  تعد  احلملة  ه��ذه  اإن  وق��ال 
جمهورية  يف  “نب�شات”  مل���ب���ادرة 
اأكرث  بها  يوجد  التي  طاجاك�شتان 
يعانون  ط���ف���ل  اآلف  اأرب�����ع�����ة  م����ن 
خمتلفة  ق���ل���ب���ي���ة  ت�������ش���وه���ات  م�����ن 
مفتوح  قلب  لعمليات  وي��ح��ت��اج��ون 
كانت  ح���ي���ث  ع���الج���ي���ة  وق�������ش���ط���رة 
خالل  ل���ل���م���ب���ادرة  الأوىل  احل��م��ل��ة 
خاللها  ومت   2017 اكتوبر  �شهر 
قلب  ع��م��ل��ي��ة   70 ح�����وايل  اج������راء 
لأطفال  عالجية  وق�شطرة  مفتوح 
جانبه  م��ن  الأع���م���ار.  خمتلف  م��ن 
بوملحه  اإب����راه����ي����م  ����ش���ع���ادة  اأك�������د 
لل�شوؤون  دب��ي  حاكم  �شمو  م�شت�شار 
رئي�س  نائب  والثقافية  الإن�شانية 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س 
اخلريية  لالأعمال  مكتوم  اآل  را�شد 
التي  املوؤ�ش�شة  اأن جهود  والإن�شانية 
تنفذها  ال��ت��ي  والأن�����ش��ط��ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
ل��ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  ت��ن��ف��ي��ذا  ت��اأت��ي 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 

ت�شتهدف  التي  نب�شات”  “مبادرة 
الأط����ف����ال امل��ر���ش��ى مب��خ��ت��ل��ف دول 
ال����ع����امل ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن اآلم����ه����م 
يف  اليهم  الأم��ل  واإع���ادة  ومعاناتهم 
ظل عدم قدرتهم املالية على حتمل 
تكاليف مثل هذه العمليات الباهظة 
بالتعاون  معاليه  واأ�شاد  التكاليف. 
وال�������ش���راك���ة الإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة بني 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
لالأعمال اخلريية والإن�شانية وهيئة 
امل�شتمرة  وجهودهما  بدبي  ال�شحة 
�شمن مبادرة نب�شات للو�شول اىل 
من  يعانون  ممن  املر�شى  الأطفال 

رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اأج��ل م�شاعدة املحتاجني  اهلل” من 
وحت�شني  املر�شى  معاناة  وتخفيف 
من  ان��ط��الق��ا  ال�شحية  اأو���ش��اع��ه��م 
واج������ب دول������ة الإم����������ارات الأخ������وي 
والإن�شاين جتاه اأ�شقائها من الدول 

ال�شقيقة وال�شديقة.
الطبي  ال��ف��ري��ق  ب��اأع�����ش��اء  واأ�����ش����اد 
ل��ه��ذه امل���ب���ادرة ال����ذي ي��زم��ع اإج����راء 
لعالج  خمتلفة  قلب  عملية   100
الولدية �شمن  الت�شوهات اخللقية 
ه����ذه احل��م��ل��ة ف��م��ع��ان��اة الأط���ف���ال 
مر�شى القلوب وذويهم كبرية حيث 
يكلف عالجهم مبالغ �شخمة �شواء 

يف بلدانهم اأو خارجها.
واأك������د ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ه����ذه امل���ب���ادرة 
على  الإي����ج����اب����ي����ة  وان���ع���ك���ا����ش���ات���ه���ا 
الأطفال املر�شى وذويهم من ناحية 
كاهلهم  ع��ن  امل���ايل  ال��ع��بء  تخفيف 
بعيدا  اأم��ام��ه��م  ال�شفاء  اآم���ال  وفتح 
عن ال�شغوط النف�شية التي ت�شببها 
ك��ل��ف ال���ع���الج امل��رت��ف��ع��ة وه����ي من 
ت�شعى  ال��ت��ي  املوؤ�ش�شة  اأه����داف  اأه���م 

لتحقيقها ل�شالح املحتاجني.

ثالثة برامج لل»بيئة اأبوظبي« خالل عام الت�شامح
•• اأبوظبي- وام:

اأبوظبي   – البيئة  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
اأم�س عن مبادراتها التي �شتنظمها 
�شعار  الت�شامح« حتت  »عام  خالل 
بهدف  الطبيعة«  م��ع  »ال��ت�����ش��ام��ح 
الإن�شان  ب���ني  ال����رتاب����ط  ت��ع��زي��ز 
والبيئة وتر�شيخ مفهوم امل�شوؤولية 
ال�شاحلة  وامل��واط��ن��ة  املجتمعية 
الأن�شطة  يف  امل�شاركة  خ��الل  م��ن 
ال��ت��ط��وع��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي تعمل 
املمار�شات  ب��ع�����س  ت�شحيح  ع��ل��ى 
الب�شرية اخلاطئة وتوؤدي لتدهور 

البيئات البحرية والربية.
عدد  تنظيم  الهيئة  خ��ط��ة  ت�شم 
املبادرات  واإط�����الق  ال���ربام���ج  م��ن 
التي تهدف لتنفيذ جمموعة من 
اآليات  وو���ش��ع  امل�شتدامة  احل��ل��ول 
التحديات  ب��ع�����س  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  البيئية  وامل�����ش��اك��ل 
الهيئات  م����ن  ال���ه���ي���ئ���ة  ����ش���رك���اء 
احلكومية  وغ������ري  احل���ك���وم���ي���ة 
وال���������ش����رك����ات اخل����ا�����ش����ة وف���ئ���ات 

املجتمع.
برامج  ث���الث���ة  اخل���ط���ة  وت�������ش���م 
ال���������ش����وء على  ت�������ش���ل���ط  رئ���ي�������ش���ة 
اإم�������ارة  ال���ب���ي���ئ���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 

للت�شامح  ودع���وت���ه���م  اجل���م���ه���ور 
اللتزام  خ����الل  م���ن  ال��ب��ي��ئ��ة  م���ع 
لنا  عليها  وامل��ح��اف��ظ��ة  بحمايتها 
القادمة ودعم اجلهود  ولالأجيال 
املوؤ�ش�شات احلكومية  تبذلها  التي 
ال�شارة  الآث�������ار  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
ا�شتهالك  وتقليل  البيئي  للتلوث 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة وتغيري  ال�������ش���ارة  امل�����واد 
اليومية نحو  عاداتنا وممار�شاتنا 

اأمناط حياة اأكرث ا�شتدامة.
وي���رك���ز ب��رن��ام��ج »ل��ن��ت�����ش��ام��ح مع 
عدد  مع  التعامل  على  �شواطئنا« 
احل�شارية  غ����ري  امل���ظ���اه���ر  م����ن 

»لنت�شامح  ب��رام��ج  وه��ي  اأب��وظ��ب��ي 
م���ع ���ش��واط��ئ��ن��ا« و«ل��ن��ت�����ش��ام��ح مع 
الت�شامح«  الربية« و«لنزرع  بيئتنا 
حيث تغطى اإج��راءات ت�شحيحية 
ب�����ش��ك��ل تطوعي  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مي��ك��ن 
التي  ال�شلبية  ال�شلوكات  لتعديل 
البيولوجي  ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر 
ال��ربي وال��ب��ح��ري. وق��ال��ت �شعادة 
الظاهري  �شامل  �شيخة  الدكتورة 
لهيئة  ب����الإن����اب����ة  ال����ع����ام  الأم�������ني 
الهيئة  اإن  اأب���وظ���ب���ي   – ال��ب��ي��ئ��ة 
ت�شعى من خالل مبادرات وبرامج 
وعي  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ت�����ش��ام��ح  ع����ام 

البحرية  ال��ب��ي��ئ��ات  ع��ل��ى  امل���وؤث���رة 
وال�������ش���اح���ل���ي���ة واأه����م����ه����ا امل����وان����ئ 
اجلزر  يف  وامل��خ��ل��ف��ات  الع�شوائية 
يركز  فيما  ال�شاحلية..  واملناطق 
بيئتنا  م���ع  »ل��ن��ت�����ش��ام��ح  ب���رن���ام���ج 
الربية« على التعامل مع ظاهرتي 
على  والتعدي  الأبي�س«  »التلوث 
اإىل  اإ���ش��اف��ة   .. املحلية  الأ���ش��ج��ار 
حيث  الت�شامح«  ل��ن��زرع   « برنامج 
غاف  �شجرة   560 زراع���ة  �شيتم 
و1180 �شجرة »مرخ« يف منطقة 
ال��ف��اي��ة ع��ل��ى م���دار ال��ع��ام لت�شكل 

بالنهاية عبارة » ت�شامح«.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة : الإمارات اأولت جل اهتمامها ورعايتها ل�شعادة املواطن و املقيم على اأر�شها

•• راأ�س اخليمة -وام:

الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
حاكم راأ�س اخليمة اأن دولة الإمارات يف ظل القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل »واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأولت جل اهتمامها  اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  ويل عهد 
ال��دف��ع بعجلة  اأر���ش��ه��ا م��ن خ��الل  امل��واط��ن وامل��ق��ي��م على  ورع��اي��ت��ه��ا ل�شعادة 
الذي  القطاعات احليوية فال�شتقرار  كافة  وامل�شتدامة يف  ال�شاملة  التنمية 
للعي�س  للعامل  القوية جتعل منها مق�شدا  التحتية  والبنية  الدولة  ت�شهده 
التي حتظى  املجتمعات  بال�شتقرار هي  تنعم  التي  فاملجتمعات  وال�شتثمار، 

�شموه مبنا�شبة  وقال  والقادمة.  وواعد لالأجيال احلالية  مب�شتقبل م�شرق 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  افتتاح 
خورفكان  يف  اجل��دي��دة  امل�شاريع  من  حزمة  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
اأف�شل  توفري  يف  العامل  دول  اأرق��ى  تناف�س  ومتطورة  حديثة  دول��ة  بناء  اإن 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  اأر���ش��اه  نهج  هو  ملواطنيها،  اخل��دم��ات 
نهيان »طيب اهلل ثراه« واإخوانه املغفور لهم الآباء املوؤ�ش�شون واليوم يوا�شل 
اأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة هذا النهج الر�شيد بافتتاح حزمة من امل�شاريع احليوية 
التي ت�شاف اإىل اإجنازات دولتنا احلبيبة .. اإجنازات ج�شدت روؤية قائد حكيم 

�شخر كل الإمكانات لإ�شعاد اأبناءه ورفاهية �شعبه.
و تابع �شموه قائال:« اأبارك لأخي �شلطان بن حممد القا�شمي هذه الإجنازات 
العظيمة التي تعد م�شدر فخر واعتزاز لكل اأبناء الإمارات.. م�شاريع وثقت 

�شبيل  يف  خورفكان  اأبناء  ت�شحيات  عن  الذهب  مب��اء  يكتب  م�شرفا  تاريخا 
�شتظل حمفوظة لالأجيال  الإم����ارات  ت��اري��خ  م��ن  وال��وط��ن حلظات  الأر����س 

القادمة.
الفكر  �شلطان  روؤي��ة  وثقافية حملت  واأكادميية  وتنموية  تطويرية  م�شاريع 
عموما  والإم������ارات  خ��ورف��ك��ان  لأب��ن��اء  م�����ش��رق  مل�شتقبل  وال��ث��ق��اف��ة  والتعليم 
العربية  الأكادميية  وم�شروع  اجلديد  خورفكان  ال�شارقة  طريق  كم�شروع 
للعلوم التكنولوجية والنقل البحري وم�شروع بحريات خورفكان ال�شياحية. 
العز والفخر لكل  املهم الذي ميثل  التاريخي  التوثيق  امل�شاريع  توجت هذه 
اإماراتي يف ق�شة املقاومة البا�شلة لأهايل املنطقة للغزو الربتغايل يف الفيلم 
التاريخي »خورفكان 1507«، اإىل جانب عدد من الن�شب التذكارية واأعمال 
املنطقة  اأبناء  بطولت  تخلد  التي  التاريخي،  خورفكان  �شور  عن  التنقيب 
تاريخ دولة  تاريخيا وجزءا مهما من  التي متثل رمزا  البا�شلة  ومقاومتهم 

ل�شاحب  الطموحة  امل�شتقبلية  ال��روؤي��ة  �شاهمت  �شموه  واأ���ش��اف  الإم����ارات«. 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شارقة  اإم���ارة  لأب��ن��اء  الكرمية  احلياة  متطلبات  توفري  يف  ال�شارقة  حاكم 
للمواطنني  املعي�شي  امل�شتوى  ورف��ع  وال�شتقرار  والأم��ن  الرفاهية  وحتقيق 
من خالل تبني خطط تنموية م�شتدامة تتما�شى مع التطور والتقدم الذي 

ت�شهده الإمارة وحتافظ على الإرث احل�شاري والتاريخي والثقايف.
وتابع �شموه ان القيادة يف دولة الإمارات العربية املتحدة مطلعة على واقع 
امل��واط��ن��ني وت�شابق ال��زم��ن ل��الرت��ق��اء ب��ه��ذا ال��واق��ع وال��و���ش��ول ب��ه اإىل اأعلى 
املراتب، فم�شتهدفات الأجندة الوطنية ملئوية الإمارات 2071 التي جعلت 
عليه  ت�شتند  عمل  منهج  امل�شتقبل  وا�شت�شراف  ال�شرتاتيجي  التخطيط 
الدولة يف حتقيق الريادة القت�شادية، م�شتفيدة من بنيتها التحتية املتطورة 

وتنوع قطاعاتها القت�شادية املختلفة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شهد العر�س اجلماعي لل 84 عري�شا من اأبناء الوطن

التزام وا�شع للمن�شاآت الأهلية يف دبي باملعايري التي حددها القانون 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
اأقيم  ال��ذي  بالعر�س اجلماعي  الحتفال  الأول  اأم�س  راأ���س اخليمة  حاكم 
على نفقة �شعادة جوعان مبارك فا�شل املزروعي يف �شالة البيت متوحد يف 

» منطقة اأذن » يف راأ�س اخليمة مب�شاركة 84 عري�شا من اأبناء الوطن.

العر�شان مهنئا ومباركا لهم  راأ���س اخليمة  ال�شمو حاكم  و�شافح �شاحب 
ولذويهم بهذه املنا�شبة ومتمنيا لهم حياة زوجية واأ�شرية �شعيدة.

ح�شر حفل العر�س اجلماعي .. ال�شيخ خالد بن �شعود بن �شقر القا�شمي 
ال�شيوخ  وعدد من  والتطوير  ال�شتثمار  اإدارة مكتب  رئي�س جمل�س  نائب 

وكبار ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني واأعيان البالد واأبناء القبائل.
الأع��را���س اجلماعية يف  اإق��ام��ة  اإن  امل��زروع��ي  وق��ال جوعان مبارك فا�شل 

بن  زاي��د  ال�شيخ  له  للمغفور  العظيمة  امل��ب��ادرات  ب��ادرة طيبة من  ال��دول��ة 
اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« وتوا�شل القيادة الر�شيدة ال�شري على  �شلطان 

نهجه.
. مو�شحا اأن الهدف منها هو احلد من التكاليف الباهظة للزواج والعنو�شة 
واإعطاء الأمل لل�شباب وت�شجيعهم على الزواج من بنات الوطن والتقليل 

من النفقات على العر�شان واأولياء اأمورهم.

راأ�س  ح��اك��م  ال�شمو  ل�شاحب  وتقديرهم  �شكرهم  ع��ن  العر�شان  واأع���رب 
اخليمة حل�شوره وت�شريفه للعر�س اجلماعي م�شيدين باحلر�س الكبري 
اأفراحهم يف جميع  الذي توليه قيادة الدولة الر�شيدة مل�شاركة املواطنني 
الرتابط  زي��ادة  �شاأنها  من  الفعاليات  ه��ذه  مثل  اأن  موؤكدين  منا�شباتهم 
اأبناء الوطن كما ت�شاهم يف  الجتماعي والتخفيف من اأعباء الزواج على 

بناء اأ�شرة اإماراتية مرتابطة.

•• دبي -وام:

املخالفات  انخفا�س عدد  دبي عن  املجتمع يف  تنمية  ك�شفت هيئة 
 50% املن�شاآت الهلية املرخ�شة لديها مبا يقارب  امل�شجلة جتاه 
بني العامني 2016 و2018 كما �شجلت الهيئة انخفا�شا يف عدد 
الإنذارات الكتابية املوجهة للمن�شاآت الأهلية مبا مينح ثقة اأكرب يف 

ومطابقتها  تقدمها  التي  اخلدمات  جل��ودة  و�شمانا  املن�شاآت  اأداء 
 2017 لعام   12 رقم  القانون  حددها  التي  القانونية  للمعايري 

ب�شاأن املن�شاآت الأهلية يف دبي.
يتمحور  والتفتي�س  للرقابة  الأ���ش��ا���س  ال���دور  اأن  الهيئة  وبينت 
امل�شتفيدين  بحماية  اأه��داف��ه  وحتقيق  القانون  روح  تطبيق  ح��ول 
اإجراءاتها  املن�شاآت الأهلية من خالل �شمان �شالمة  من خدمات 

وجودة اأنظمتها. و ذكر الدكتور عمر املثني املدير التنفيذي لقطاع 
الرتاخي�س والرقابة التزام الهيئة بتوعية املن�شاآت املرخ�شة لديها 
ببنود القانون واملوا�شفات والإجراءات الواجب اللتزام بها للحول 
دون وقوع خمالفات كما اأن الهيئة جتري لقاءات �شنوية مع ممثلي 
دوري مع  ب�شكل  وتتوا�شل  لديهم  الوعي  لتعزيز  الأهلية  املن�شاآت 
ثقافتهم  وتعزيز  ا�شتف�شاراتهم  عن  لالإجابة  واملوظفني  امل���دراء 

القانونية يف هذا املجال.
و لفت اإىل ان انخفا�س عدد املخالفات خالل عامني يوؤكد ارتفاع 
فاإن  بالقانون وب�شكل عام  باللتزام  املن�شاآت ورغبتها  الوعي لدى 
اأو  الإدارة  جمل�س  يف  لتغري  نتيجة  كانت  ح��ررت  التي  املخالفات 
وبنود  بتفا�شيل  علم  غ��ري  على  ب��ال��ن��ادي  ج��دد  موظفني  التحاق 

القانون كما اأننا مل نالحظ اأي تعمد ملخالفة القانون.

» اأبوظبي للتوزيع« تقيم عرو�شا تفاعلية يف مهرجان الظفرة البحري
•• اأبوظبي –الفجر:

للتوزيع  اأبوظبي  �شركة  �شاركت   
البحري،  ال��ظ��ف��رة  م��ه��رج��ان  يف 
وال������ذي ي���ق���ام حت���ت رع���اي���ة �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة،  
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 
ب���اأب���وظ���ب���ي ب���ال���ت���ع���اون م����ع ن����ادي 
ال�شراعية،  ل��ل��ري��ا���ش��ات  اأب��وظ��ب��ي 
اإىل   11 وذل��ك خالل الفرتة من 
�شاطئ  على   2019 اأب��ري��ل   20

مدينة املرفاأ.
����ش���ع���ي���د حممد  �����ش����ع����ادة  واأ�������ش������اد 
�شركة  ع������ام  م����دي����ر  ال�������ش���وي���دي 
بالرعاية  ل���ل���ت���وزي���ع  اأب����وظ����ب����ي 
ال�شيخ حمدان بن  الكرمية ل�شمو 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
منطقة الظفرة، واهتمامه الكبري 
وال�شياحية  الثقافية  بالفعاليات 
ال�شياحة  ت�شجيع  يف  ت�شهم  ال��ت��ي 
موروث  ون�شر  ال��ظ��ف��رة،  مبنطقة 

الأجداد بني اأفراد املجتمع.
م�شاركة  تاأتي  ال�شويدي:  واأ�شاف 
����ش���رك���ة اأب����وظ����ب����ي ل���ل���ت���وزي���ع يف 
ولدوره  لأهميته  ن��ظ��راً  املهرجان 
البارز يف الرتويج ملنطقة الظفرة 
وال�شياح  ل���ل���زوار  م��ث��ل��ى  ك��وج��ه��ة 
امل���ه���ت���م���ني مب����ج����ال ال���ري���ا����ش���ات 

الأج�����ي�����ال  م�������ش���ل���ح���ة  ت�������ش���ب يف 
فعاليات  وت�����ش��م��ن��ت  ال����ق����ادم����ة. 
م�شحوبة  عرو�س  اإقامة  ال�شركة 
والتي  ال�شوئية  امل���وؤث���رات  ب��اأب��رز 
للجمهور  ه���ادف���ة  ر���ش��ائ��ل  حت��م��ل 
ح���ول م��و���ش��وع ال��رت���ش��ي��د وطرق 
للكهرباء  الأم����ث����ل  ال����ش���ت���ه���الك 
وامل���ي���اه، ك��م��ا ن��ظ��م��ت ور����ش���ة عمل 
املخ�ش�شة  ق����ط����رة«  م����ن  »ن���ب���ت���ة 
ل��الأط��ف��ال وذل����ك ل��رت���ش��ي��خ طرق 
ت��ر���ش��ي��د ا����ش���ت���ه���الك امل����ي����اه لدى 

الأطفال. 
املهرجان  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
اأيام  ع�شرة  م��دار  على  يقام  ال��ذي 

ال���ب���ح���ري���ة وال�����ش��اط��ئ��ي��ة واإب�������راز 
ع���وام���ل اجل����ذب ال��ت��ي ت��زخ��ر بها 
املنطقة وتعزيز الفعاليات واإنعا�س 

املنطقة اقت�شادياً.
جهود  اأن  ال�������ش���وي���دي  واأو������ش�����ح 
على  ال��ع��ام  ه��ذا  �شترتكز  ال�شركة 
تر�شيد  باأهمية  اجلمهور  توعية 
هما  ا�شتهالك املياه والكهرباء بعدرّ
التي  الطبيعية  امل�����وارد  اأه���م  م��ن 
ع��ل��ي��ه��ا حلماية  امل��ح��اف��ظ��ة  ي��ج��ب 
وذلك  ال�شتدامة  وحتقيق  البيئة 
من خالل تطبيق معايري ال�شحة 
التقنيات  وا���ش��ت��خ��دام  وال�����ش��الم��ة 
والتي  التلوث  من  للحد  املبتكرة 

الفعاليات  م���ن  ال���ع���دي���د  ي�����ش��م��ل 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة ل��ل��ع��ائ��ل��ة والأط����ف����ال 
ال�شاطئية كرة الطائرة،  والألعاب 
وك����رة ال���ق���دم، وب���اق���ة مم��ي��زة من 
ال�شلة  ذات  ال��رتاث��ي��ة  الفعاليات 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة، وم��ن��ه��ا قرية 
الطفل وفعاليات خا�شة لل�شيدات، 
وال�شوق ال�شعبي، اإ�شافة اإىل اإقامة 
املتنوعة  ال��ب��ح��ري��ة  ال���ري���ا����ش���ات 
اليدوية  احل��رف��ي��ة  وال�����ش��ن��اع��ات 
والفنون ال�شعبية، وت�شليط ال�شوء 
يف  البحرية  البيئة  م�شاهد  على 
ناتها  مكورّ واأه����م  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة 

التاريخية الأ�شيلة.
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اأخبـار الإمـارات
حمد ال�شرقي ي�شدر مر�شوما باإعادة ت�شكيل 

جمل�س اإدارة الفجرية لتنمية املناطق
•• الفجرية-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم الفجرية مر�شوما اأمرييا باإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الفجرية 
اإع��ادة ت�شكيل  2019 على  “1” ل�شنة  املر�شوم رقم  املناطق. ون�س  لتنمية 
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الفجرية لتنمية املناطق برئا�شة �شمو ال�شيخ حممد بن 
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية وع�شوية كل من معايل �شعيد 
بن حممد الرقباين نائبا للرئي�س و�شعادة �شهيل را�شد القا�شي و�شعادة علي 
وال�شيدة  الأف��خ��م  عبدالرحمن  ع��ب��داهلل  �شامل  وال�شيد  ال�شريدي  خمي�س 

�شليمة عبداهلل املزروعي وال�شيد اأحمد حممد را�شد اخلدمي العنتلي.

بريد الإمارات يح�شد جائزة اخلدمة املميزة للمتعاملني من احتاد الربيد العاملي
•• دبي -وام:

ال��ربي��دي��ة يف دولة  ال��رائ��د للخدمات  امل���زود  ب��ري��د الإم����ارات -  ح�شد 
امل��م��ي��زة للمتعاملني يف  ال��ث��ال��ث��ة ج��ائ��زة اخل��دم��ة  ل��ل��م��رة  الإم������ارات - 
جمال خدمات الربيد ال�شريع الدويل �شمن اجلائزة العاملية للربيد 
ال��ع��امل��ي لت�شبح بذلك  ال��ربي��د  ال��ت��اب��ع��ة لحت���اد  اإ�����س«  اإم  ال��ع��اج��ل«اإي 
الإمارات الأوىل عربيا يف الفوز بهذه اجلائزة املرموقة ثالث مرات مبا 
يوؤكد على املكانة الرا�شخة لربيد الإمارات يف جمال الربيد والتو�شيل 

ال�شريع والربيد ال�شريع.
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  الأ���ش��رم  حممد  اهلل  عبد  �شعادة  وث��م��ن 
بريد الإمارات بالوكالة هذا الإجناز..موؤكدا اأن الفوز باجلائزة للمرة 

الثالثة ياأتي تتويجا للتوجيهات املتوا�شلة للقيادة الر�شيدة والرامية 
واحلفاظ  الأ�شعدة  خمتلف  على  الريادية  ال��دول��ة  مكانة  تعزيز  اإىل 
لدولة  والريادة  التميز  م�شرية  ملوا�شلة  عليها  والبناء  املكت�شبات  على 

الإمارات.
اأن اجلهود املبذولة ملوظفي بريد الإم��ارات �شكلت  و�شدد �شعادته على 
ركيزة اأ�شا�شية ومبا�شرة لتحقيق هذا الإجناز.. لفتا اإىل اأن املجموعة 
ين�شب تركيزها يف الوقت احلايل على تطوير اأعمال ل�شمان قدرتها 
على مواكبة املتطلبات املتزايدة لالقت�شاد الرقمي فيما يحتل الرتكيز 
اأولوياتها  ل��ل��خ��دم��ات ����ش���دارة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ع��ل��ى الب��ت��ك��ار وال��ت��ق��دم 
بريد  مكانة  وتر�شيخ  مكت�شباتها  على  واحلفاظ  بخدماتها  لالرتقاء 

الإمارات ك�شريك مف�شل للمتعاملني يف جمال اخلدمات الربيدية.

وح�����ش��د ب��ري��د الإم�����ارات ه���ذه اجل��ائ��زة ت��ق��دي��را ل��ق��درات��ه امل��ت��م��ي��زة يف 
ال�شتجابة والتعامل مع ا�شتف�شارات املتعاملني بكفاءة عالية ويف الزمن 
املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  اإىل  بالإ�شافة  باملائة   100 بن�شبة  املحدد 

املبتكرة ل�شمان ر�شا العمالء، وفقا لتقييمات وحدة »اإي. اأم. اأ�س«.
بالإ�شافة لذلك متكن بريد الإمارات من حتقيق حت�شن مطرد يف اأدائه 
خالل عام 2018 مقارنة بعام 2017 حيث قل�س متو�شط ??الوقت 
5 دقائق فقط كما  املطلوب لفتح الطلبات امل�شتلمة من 8 دقائق اإىل 
53 دقيقة  تراجع متو�شط الوقت املطلوب لفتح الردود امل�شتلمة من 
اإىل 24 دقيقة بالرغم من اأن الهدف املو�شوع كان 3 �شاعات وترتجم 
هذه النتائج اجلهود التي يبذلها بريد الإمارات للتح�شني امل�شتمر يف 

خدماته.

للبحث يف م�ستقبل قطاع الف�ساء

م�شاركة فاعلة لوفد الدولة الف�شائي يف امللتقى الدويل الل 35 للف�شاء بكولورادو
•• اأبوظبي-الفجر: 

الف�شائي  والقطاع  للف�شاء  الإم��ارات  وكالة  من  امل�شتوى  رفيع  وفد  �شارك 
بالدولة يف فعاليات الدورة ال� 35 من »ملتقى الف�شاء الدويل«، الذي اأقيم 
بولية كولورادو يف الوليات املتحدة الأمريكية الأ�شبوع املا�شي، والذي جمع 
نخبة من قادة القطاع العامليني وممثلني عن اجلهات احلكومية وخرباء من 

جميع اأنحاء العامل.
الإم��ارات للف�شاء برئا�شة �شعادة  الإماراتي ممثلني عن وكالة  الوفد  و�شم 
الدكتور املهند�س حممد نا�شر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للف�شاء،  
وعدد من امل�شوؤولني واملهند�شني، بالإ�شافة اإىل ممثلني عن مركز حممد بن 
»الرثيا«  و�شركة  الف�شائية  �شات« لالت�شالت  »الياه  و�شركة  للف�شاء  را�شد 

لالت�شالت املتنقلة عرب الأقمار ال�شناعية.
املوؤمتر  فعاليات  �شمن  حوارية  جل�شة  يف  الأحبابي  الدكتور  �شعادة  و�شارك 

بعنوان »الأعوام اخلم�شون القادمة: من وجهة نظر القيادة«، والتي حتدث 
الدور  على  الرتكيز  م��ع  الف�شاء،  ق��ط��اع  يف  امل�شتقبلية  الفر�س  ع��ن  فيها 
املحوري للتعليم واأهمية تدري�س علوم الف�شاء لتطوير القدرات الب�شرية، 

اإ�شافة اإىل العمل والتعاون مع الأطراف الدولية
اأن دولة الإم��ارات تركز  اإىل  واأ�شار �شعادة الدكتور الأحبابي خالل اجلل�شة 
خالل  م��ن  وا�شتك�شافه  الف�شاء  جم��ال  يف  للدخول  ال�شباب  ت�شجيع  على 
توفري  على  وتعمل  والريا�شيات  والهند�شة  والتكنولوجيا  العلوم  درا���ش��ة 
الف�شاء وغريه  للعمل يف قطاع  لي�شبحوا جاهزين  لهم  والتدريب  املعرفة 
امل�شتقبل ليتمكن من مواجهة  اأن دعم جيل  املتطورة، حيث  من القطاعات 
التحديات يعادل يف الأهمية �شراكاتنا الدولية التي جتمع املعارف واخلربات 
من كافة اأنحاء العامل وت�شاهم يف توجيه جهودنا نحو تطوير فهمنا للكون«. 
واأ�شاف الأحبابي: »ي�شرنا اأن ن�شارك يف هذا امللتقى الدويل للعام الرابع على 
العاملية  الهيئات  التي جتمع  امل��وؤمت��رات  اأه��م  واأن��ه يعدُّ من  ال��ت��وايل، خا�شًة 

كما  الف�شاء،  القادم يف جمال  العام  للف�شاء، حيث حتدد حمادثاتها م�شار 
وميثل امللتقى فر�شة ممتازة للحديث عن م�شاريع دولة الإمارات والتعريف 
دولة  ا�شت�شافة  ع��ن  احل��دي��ث  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الأم���ل،  م�شبار  كم�شروع  بها 
الإمارات للموؤمتر الدويل للمالحة الف�شائية، هذا اإىل جانب دوره الكبري 

يف تبادل الأفكار واخلطط امل�شتقبلية«.
الرفيعة  الجتماعات  �شل�شلة من  امللتقى  قد عقد على هام�س  الوفد  وك��ان 
ال���وك���الت وامل��ن��ظ��م��ات الف�شائية  امل�����ش��ت��وى م��ع ممثلني ع��ن جم��م��وع��ة م��ن 
الف�شاء  وكالة  بينهم  من  امل�شتقبلي،  التعاون  تعزيز  �شبل  لبحث  العاملية، 
الأمريكية »نا�شا«، وكالة الف�شاء اليابانية، ووكالة اململكة املتحدة للف�شاء، 
وزير  كازخ�شتان  جمهورية  وزراء  رئي�س  نائب  زوماجالييف  اأ�شكر  و�شعادة 

الدفاع و�شناعة الطريان والف�شاء.
كما واأقيم على هام�س امللتقى ندوة للف�شاء جمعت روؤ�شاء عدد من الوكالت 
الإمارات  وكالة  وح�شور  نا�شا  الأمريكية  الف�شاء  وكالة  برئا�شة  العاملية 

على  والرتكيز  الف�شاء  ا�شتك�شاف  جهود  مناق�شة  بهدف  وذل��ك  للف�شاء، 
الإمارات  دول��ة  جناح  عر�س  امللتقى،  وخ��الل  القمرية.  الأن�شطة  يف  البحث 
ل العاملي الرائد لالأقمار ال�شناعية من  الذي ي�شم �شركة »الياه �شات«، امل�شغرّ
املتنقلة عرب الأقمار ال�شناعية، وهي  الإم��ارات، و�شركة الرثيا لالت�شالت 
د العاملي حللول الت�شالت املبتكرة والتابعة ل�شركة »ياه �شات«، ومركز  املزورّ
الإجن���ازات يف  اأح��دث  للف�شاء،  الإم���ارات  للف�شاء ووك��ال��ة  را�شد  حممد بن 
قطاع الف�شاء، اإىل جانب املنتجات واخلدمات التي توفرها الدولة يف قطاع 

الت�شالت عرب الأقمار ال�شطناعية.
واجلدير بالذكر اأن ملتقى الف�شاء الدويل يف كولورادو يعقد �شنوياً، ويجذب 
وال�شناعية  احلكومية  القطاعات  مثل  الف�شاء،  قطاع  يف  امل�شوؤولني  كبار 
الفر�شة  للم�شاركني  امللتقى  ويوفر  العامل.  اأنحاء  خمتلف  من  والع�شكرية 
املتحدثني  اأ�شهر  م��ن  والتعلم  الأخ���رى  املهمة  ال�شخ�شيات  م��ع  للتوا�شل 

العامليني.

•• عجمان ـ الفجر 

�شمن مبادرات جامعة عجمان لالحتفال مبرور 30 عاًما على تاأ�شي�شها، وانطالًقا من دورها 
طالبية  رحلة  اجلامعة  نظمت  املجتمعية،  وامل�شوؤولية  الت�شامح  قيم  تعزيز  جم��ال  يف  الفاعل 
طلبة  و�شعى  زجنبار-تنزانيا.  اإىل  الكليات  خمتلف  من  وطالبة  طالبا   30 مب�شاركة  تطوعية 
اجلامعة خالل الرحلة، التي ا�شتغرقت خم�شة اأيام، اإىل اإدخال ال�شرور والبهجة على قلوب الأيتام 
يف هذه املناطق النامية التي متت زيارتها، ومد يد العون لهم من خالل قيام الطلبة بالأعمال 
التطوعية البهيجة. حيث التقى الطلبة خالل الرحلة باأكرث من 70 يتيًما يدر�شون يف موؤ�ش�شة 
برنامج  خ��الل  الطلبة من  اأم��ل مع  وابت�شامة  ف��رح  بدموع  الأي��ت��ام  وتفاعل  الإب��داع��ي.  التعليم 
ن رحلة اإىل ال�شاطئ، واألعاب واأن�شطة تفاعلية متنوعة، كما  ترفيهي نظمه طلبة اجلامعة ت�شمرّ
تناولوا وجبة الغداء مع الأيتام مما اأ�شفى اأجواء عائلية ممتعة. كما زار وفد اجلامعة الطالبي 
موؤ�ش�شة التعليم الإبداعي، و�شاهم الطلبة باإن�شاء طريق خا�س لعبور طلبة املوؤ�ش�شة اإىل الف�شول 
مبداأ  من  نابعة  و�شاقة،  طويلة  عمل  �شاعات  ا�شتغرق  وال��ذي  الغابة،  داخ��ل  املختلفة  الدرا�شية 
الأيتام وحتفيزهم  الطلبة  نفو�س  الإيجابية يف  ون�شر  املجتمعية  وامل�شوؤولية  الإن�شانية  اخلدمة 
هي  الإب��داع��ي  التعليم  موؤ�ش�شة  اأن  بالذكر  وجدير  مبجتمعهم.  للنهو�س  تعليمهم  اإكمال  على 

موؤ�ش�شة تعليمية غري ربحية، ت�شتهدف الأيتام، وتعمل على حت�شني نوعية التعليم.

جامعة عجمان يف رحلة عطاء اإىل زجنبار- تنزانيا

تخطيط ال�شارقة : طريق 
خورفكان �شريان تنموي رائد

•• ال�شارقة-وام:

التخطيط  دائ��رة  م�شت�شار  املهريي  بطي  بن  �شالح  املهند�س  �شعادة  ق��ال 
وامل�شاحة يف ال�شارقة اإن طريق ال�شارقة - خورفكان اجلديد يوؤكد الروؤية 
الثاقبة والعزمية التي ل تقهر ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
الذي حلم وخطط  ال�شارقة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو  حممد 
ودر�س وعمل جاهدا و�شخر كل طاقات واإمكانيات الإمارة من اأجل تنفيذ 

هذا ال�شريان التنموي الرائد.
هذا  اإن  الأول  اأم�س  الطرق  افتتاح  مبنا�شبة  اأم�س  له  ت�شريح  يف  واأ���ش��اف 
نرويها  فخر  حكاية  ه��و  واإمن���ا  فح�شب  واقت�شاديا  تنمويا  لي�س  امل�شروع 
وو�شل  ال�شعاب  ذل��ل  ال��ذي  الرا�شد  احلاكم  ق�شة  واأح��ف��ادن��ا عن  لأولدن���ا 
وطنه  وبني  ل�شعبه  وال��رخ��اء  ال�شعادة  وحقق  ال�شمل  ومل  الوطن  جنبات 

املخل�شني.
وقال “ لقد تعلمنا من �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الإ�شرار  يف  جديدا  در�شا  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
وال��ع��زمي��ة وت��ط��وي��ع الطبيعة خل��دم��ة الن�����ش��ان واف��ت��ت��اح ال��ط��ري��ق يف هذا 
الوعرة والتي حالت زمنا  الت�شاري�س  القيا�شي والعمل و�شط هذه  الزمن 
طويال دون اإمتام �شق الطريق” ووجه �شعادته ال�شكر والتقدير والمتنان 
اإىل كل من �شارك يف هذا العمل العظيم من �شركات وا�شت�شاريني وجهات 
حكومية حيث ميثل هذا الطريق طفرة حقيقية يف البنية التحتية لالإمارة 
الذي �شهل التوا�شل بني املجتمعات العمرانية على جانبي الطريق وحقق 

ا�شتقرارا اجتماعيا واقت�شاديا كبريا لأهايل املنطقة الو�شطى وال�شرقية.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د ب��ن ب��ط��ي امل��ه��ريي رئ��ي�����س دائرة 
التخطيط وامل�شاحة يف ال�شارقة اأن الطريق ميثل رافدا تنمويا رائدا ودافعا 

لعجلة التنمية القت�شادية مبختلف مناطق الإمارة.
اإن افتتاح الطريق اجلديد اإمنا ميثل حتقيقا لروؤية �شاحب ال�شمو  وقال 
امل�شقة  من  كثريا  تكبدوا  الذين  املواطنني  على  بالتي�شري  ال�شارقة  حاكم 
الوعرة  اجلبلية  املناطق  عرب  وال�شفر  التنقل  يف  املا�شية  ال�شنوات  خ��الل 
�شيحقق  الذي  وال�شارقة  خورفكان  تاريخ  يف  ال�شتثنائي  العمل  هذا  فكان 
يف  وال�شياحية  والتجارية  ال�شناعية  القطاعات  خمتلف  يف  نوعيا  ازده��ارا 

ال�شارقة ب�شكل عام وخورفكان واملناطق املحيطة بالطريق ب�شكل خا�س.
الطبيعية  والإمكانات  امل��وارد  من  بالكثري  تزخر  املنطقة  هذه  اإن  واأ�شاف 
واملنطقة.. الإم����ارة  يف  التنموي  امل�شهد  لت�شدر  توؤهلها  التي  والب�شرية 
اأن الطريق اجلديد يعمل على توفري مناخ اقت�شادي مناف�س  اإىل  م�شريا 
يف جمالت متعددة على م�شتوى المارة والدولة واأهمها القطاع ال�شياحي 
حيث تتالءم طبيعة املناطق اجلبلية واإقامة املنتجعات واملزارات ال�شياحية 

الكربى.
ولفت �شعادته اإىل متتع املنطقة ومدينة خورفكان وكلباء وعدة مناطق على 
والتي مت ترميمها  الأثرية  املناطق  بالكثري من  طريق خورفكان اجلديد 

واإعادة تاأهيلها بناء على توجيهات �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة.

INVITATION TO ATTEND THE  ANNUAL GENERAL  ASSEMBLY 
MEETING OF DRAKE & SCULL INTERNATIONAL PJSC
    
The Board of Directors (the “Board”) of  DRAKE & SCULL 
INTERNATIONAL PJSC (the “Company”) is pleased to invite 
you to attend the annual general assembly meeting of the 
Company to be convened at 11 AM on Tuesday, 30 April 2019  in  
Dubai- IMPZ – Mohammed Bin Zaid Street- Drake And Scull 
building (Tecom) - First floor, to consider the following agenda:

1- Agenda:
1.1 To review and approve the Board of Directors’ report regarding 
the Company’s activities and its financial status for the financial 
year ending on 31 December 2018. 
   
1.2 To review and approve the auditor’s report for the financial 
year ending on 31 December 2018. 
   
1.3 To discuss and approve the balance sheet and the Company’s 
profit and loss for the financial year ending on 31 December 
2018.
    
1.4 To absolve the members of the Board of Directors from their 
liability for the financial year ending on 31 December 2018.
    
1.5 To absolve the auditor from its liability for the financial year 
ending on 31 December 2018. 
   
1.6 To re-appoint the auditors for the financial year of 2019 and 
determine their remuneration.
    
Notes     
- A shareholder that has the right to attend the general assembly 
meeting may delegate any person, other than a Director, by 
virtue of a special written proxy. The proxy of a number of 
shareholders shall not hold in this capacity more than 5% 
of the share capital of the Company. Shareholders, who 
are minors or legally incapacitated shall be represented by 
their legal representatives.    
    
- A corporate person may delegate one of its representatives or 
those in charge of its management under a resolution passed by 
its Board of Directors or any similar entity to represent such 
corporate person in any general meeting of the Company. The 
delegated person shall have the powers as determined under 
the delegation resolution.    
    
- The owner of the shares registered on Tuesday, 29 April 2019 
shall be deemed to be the holder of the right to vote at the general 
meeting. In the event that a quorum is not present, the second round 
for the General Assembly meeting will be held on Tuesday, 7 May 
2019 at the same place and time.    
    
- Shareholders may access and review the company's financial 
statements through the website of Dubai Financial Market which 
will be available on 20 April 2019
    
- The general assembly meeting will not be valid if it is not attended 
by shareholders representing at least (50%) of the Company’s 
capital, if this quorum is not present at the first meeting, the second 
meeting shall be valid irrespective of the number of attendees. 

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية ل�سركة دريك 
اند �سكل انرتنا�سيونال �ض.م.ع.

اإدارة )"املجل�س"( �شركة دريك اند �شكل اإنرتنا�شيونال  يت�شرف جمل�س 
�س.م.ع. )"ال�شركة"( بدعوة ال�شادة امل�شاهمني حل�شور اجتماع اجلمعية 
الثالثاء  11 �شباحا من يوم  ال�شاعة  ال�شنوية وذلك يف متام  العمومية 
العاملية لالإنتاج  املنطقة  اإم��ارة دبي-  ب�  املنعقد   2019 اأبريل   30 املوافق 
الإعالمي- �شارع ال�شيخ حممد بن زايد- مبنى دريك اأند �شكل )تيكوم(-

الطابق الأول، وذلك للنظر يف جدول الأعمال الآتي:

1- جدول االأعمال:
ال�شركة  الإدارة عن ن�شاط  النظر يف واملوافقة على تقرير جمل�س   1-1

ومركزها املايل عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018.

املالية  ال�شنة  2-1 النظر يف واملوافقة على تقرير مدقق احل�شابات عن 
املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018.

3-1 مناق�شة واملوافقة على ميزانية ال�شركة وح�شاب الأرباح واخل�شائر 
لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2018.

 31 املنتهية يف  املالية  ال�شنة  اأع�شاء جمل�س الإدارة عن  اإب��راء ذمة   1-4
دي�شمرب 2018.

 31 يف  املنتهية  امل��ال��ي��ة  ال�شنة  ع��ن  احل�����ش��اب��ات  مدققي  ذم��ة  اإب����راء   1-5
دي�شمرب 2018.

وحتديد   2019 امل��ال��ي��ة  لل�شنة  احل�����ش��اب��ات  م��دق��ق��ي  تعيني  اإع����ادة   1-6
اأتعابهم.

مالحظات 
اأن ينيب عنه من يختاره من غري  - يجوز ملن له حق ح�شور اجلمعية 
ويجب  بالكتابة  ثابت  خا�س  توكيل  مبقت�شى  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء 
اأكرث  على  ال�شفة  بهذه  ح��ائ��زاً  امل�شاهمني  م��ن  لعدد  الوكيل  يكون  األ 
ال�شركة، وميثل ناق�شي الأهلية  راأ�س مال  من )5%( خم�شة باملئة من 

وفاقديها النائبون عنهم قانونا.

اإدارته  على  القائمني  اأو  اأح��د ممثليه  يفو�س  اأن  العتباري  لل�شخ�س   -
مبوجب قرار من جمل�س اإدارته اأو من يقوم مقامه، ليمثله يف اجلمعية 
العمومية لل�شركة، ويكون لل�شخ�س املفو�س ال�شالحيات املقررة مبوجب 

قرار التفوي�س.

- يكون مالك ال�شهم امل�شجل يف يوم الثالثاء املوافق 29 اأبريل 2019 هو 
�شاحب احلق يف الت�شويت يف اجلمعية العمومية. يف حالة عدم اكتمال 
الن�شاب القانوين يف الجتماع الأول فاإنه �شيتم عقد الجتماع الثاين يوم 

الثالثاء املوافق 7 مايو 2019 يف نف�س املكان والزمان.

- مي��ك��ن ل��ل��م�����ش��اه��م��ني الط�����الع ع��ل��ى ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة ل��ل�����ش��رك��ة من 
بتاريخ  متاحة  �شتكون  املاليحيث  دب��ي  ل�شوق  الل��ك��رتوين  املوقع  خ��الل 

.2019/04/20

اإل اإذا ح�شره م�شاهمون  - ل يكون انعقاد اجلمعية العمومية �شحيحاً 
ميلكون اأو ميثلون بالوكالة ما ل يقل عن )50%( من راأ�شمال ال�شركة، 
الثاين  الجتماع  يكون  الأول  الجتماع  الن�شاب يف  يتوافر هذا  ف��اإذا مل 

�شحيحاً اأياً كان عدد احلا�شرين.

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب امل�شري للرجال رخ�شة رقم:2442097 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة احمد ا�شماعيل داود حممد الب�شر

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هيثم ح�شني فتوح مو�شى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد ا�شماعيل داود حممد الب�شر
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(



االثنني    15   إبريل    2019  م   -   العـدد  12606  
Monday   15   April   2019  -  Issue No   12606

06

اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -وام:

ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
ويل عهد الفجرية يف مكتبه بالديوان الأمريي اأم�س وفدا 
اأكادميية الفجرية برئا�شة علي عبيد احلفيتي مدير  من 
عام الأكادميية مبنا�شبة ح�شول الطالب موراي واجن على 
الثالث  املركز  على  العامري  عهد  والطالبة  الأول  املركز 
للبيانو  العاملية  “ ا�شرتديال  خالل م�شاركتهما يف بطولة 

الإيطالية. ميالن  “ مبقاطعة 
وهناأ �شموه الطالبني الفائزين اللذين مثال اإمارة الفجرية 
والإم��ارات يف البطولة بهذه اجلائزة، متمنيا لهما النجاح 
امل�شابقات  الإجن�����ازات يف  م��ن  امل��زي��د  وال��ت��وف��ي��ق يف حتقيق 

املو�شيقية الدولية املقبلة.
ل�شمو  والتقدير  بال�شكر  تقدم علي عبيد احلفيتي  ب��دوره 
ويل عهد الفجرية، مثمنا دعم �شموه ورعايته لالأكادميية 
التي �شكلت دعما حقيقيا لها، موؤكدا احلر�س على متثيل 

نتائج  على  للح�شول  الفنية،  امل�شابقات  معظم  يف  الدولة 
م�شاركة  اأن  ي��ذك��ر  ال��ف��ج��رية.  اإم����ارة  ا���ش��م  ت��رف��ع  م�شرفة 
اأكادميية الفجرية للفنون اجلميلة، كانت امل�شاركة العربية 
الوحيدة يف بطولة “ا�شرتديال العاملية للبيانو يف اإيطاليا 
البيانو من  ع��ازف على   400 اأك��رث من  ا�شتقطبت  والتي 
كافة دول العامل. ح�شر اللقاء �شعادة �شامل الزحمي مدير 
يف  البيانو  اآل���ة  وم��در���س  ال��ف��ج��رية  عهد  ويل  �شمو  مكتب 

الأكادميية الإيطايل األدو دوتو.

ويل عهد الفجرية ي�شتقبل الفائزين يف بطولة 
»ا�شرتديال العاملية للبيانو«

•• اأبوظبي-وام:

�شراكات  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وق��ع��ت 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  م��ع  ا�شرتاتيجية 
يف  “العمارة  م����ب����ادرة  لإط�������الق  والأك�����ادمي�����ي�����ة 
الإمارات” بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراين 
وال�شياحة  الثقافة  ودائرة  اأبوظبي  يف  والبلديات 

يف اأبوظبي وجامعة زايد.
�شهد توقيع التفاقيات .. معايل نورة بنت حممد 
ومعايل  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي���رة  الكعبي 
التخطيط  دائ���رة  رئي�س  الأح��ب��اب��ي  ف��الح حممد 
ال��ع��م��راين وال��ب��ل��دي��ات وم���ع���ايل حم��م��د خليفة 
املبارك رئي�س دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي 

.
الوكيل  القا�شمي  �شامل  ال�شيخ  التفاقيات..  وقع 
امل�شاعد لقطاع الرتاث والفنون يف وزارة الثقافة 

مدير  املهيدب  ري��ا���س  وال��دك��ت��ور  املعرفة  وتنمية 
جامعة زايد و�شعادة �شيف �شعيد غبا�س وكيل دائرة 
اخل�شر  وحممد  اأبوظبي  يف  وال�شياحة  الثقافة 
الأحمد املدير التنفيذي للقطاع ال�شرتاتيجي يف 

دائرة التخطيط العمراين والبلديات.
املعماري  ال�����رتاث  ت��وث��ي��ق  اإىل  امل�������ش���روع  ي���ه���دف 
للجمهور  بنتائجه  والتعريف  الدولة  يف  احلديث 
تطوير  ع��ن  وال����دويل، ف�شال  والإق��ل��ي��م��ي  املحلي 
دولة  يف  العمراين  والتخطيط  املعمارية  املعرفة 

الإمارات من خالل و�شعها يف �شياق حملي.
وقالت معايل نورة بنت حممد الكعبي :”ين�شجم 
م�������ش���روع ال���ع���م���ارة يف الإم�����������ارات م����ع اأه���داف���ن���ا 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الرتاث الثقايف املعماري للدولة، وتوثيقه لأجيال 
الدولة  ت��ق��دم  م��دى  تعك�س  ف��ال��ع��م��ارة  امل�شتقبل، 
وتربز  فيها،  ال�شائدة  احلياة  واأمن��اط  وتطورها، 
جمال اأ�شلوبها الهند�شي. وي�شلط امل�شروع ال�شوء 
على اأ�شالة فن العمارة، وجمال الت�شاميم ودقتها 
كانت  التي  للبيئة  انعكا�س  باعتبارها  وب�شاطتها، 

�شائدة يف املا�شي«.
“ اأن �شراكتنا ال�شرتاتيجية مع  واأك��دت معاليها 
توؤرخ  والأكادميية  الوطنية  موؤ�ش�شاتنا  من  نخبة 
لإرث الإمارات املعماري، وت�شهم يف تطوير حمتوى 
ثري، وتر�شد امل�شهد العمراين، وت�شتك�شف تاأثري 
العمران على مالمح احلياة اليومية، وتعيد اإحياء 

الأمناط املعمارية القدمية يف الت�شاميم احلالية 
وفق روؤية ع�شرية متزج بني املا�شي واحلا�شر«.

اأن  اإىل  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة  وزي���رة  واأ����ش���ارت 
للم�شروع  الأ�شا�س  ي�شكل  املعماري  ال��رتاث  تعليم 
اإع��داد م��ادة علمية حمكمة، تدر�س يف  من خ��الل 
اجل��ام��ع��ات، وت��ن��ق��ل ال��ف��ك��ر امل��ع��م��اري ال��ق��دمي اإىل 

الأجيال النا�شئة.
من جهته قال معايل حممد خليفة املبارك:” مما 
ي�شهدها  التي  ال�شريعة  التغريات  اأن  فيه  ل�شك 
العمارة،  اأمن����اط  يف  ت��غ��ري  راف��ق��ه��ا  ق��د  جمتمعنا 
املعي�شية  اأكرث تكيفا مع الظروف  اأ�شبحت  والتي 
ومن  متطور.  ح�شري  ا�شلوب  وتتبع  الع�شرية 
املهم توثيق الطرز املعمارية املختلفة التي تطورت 
املا�شية، باعتبارها جزءا من  يف البالد يف العقود 
الذاكرة اجلمعية ودليل على املحطات التاريخية 
املعمارية  الطرز  اأن  املجتمع، خا�شة  بها  التي مر 
ت�شتجيب يف معظم الأحوال للعوامل الجتماعية 
لها  مرحلة  وكل  املتغرية،  الفردية  والتف�شيالت 
طابع خا�س وتعك�س املكونات الثقافية لكل حقبة 

 – وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  يف  وي�شعدنا  زمنية. 
يف  “العمارة  مبادرة  يف  دور  لنا  يكون  اأن  اأبوظبي 
املباين  على  احلفاظ  على  نعمل  الإمارات” حيث 
وترميمها  القدمية  والبيوت  التاريخية  الأث��ري��ة 
وفق الطرز التي بنيت عليها، كما اأننا منلك خربة 
التي  احلديثة  العمارة  على  احلفاظ  يف  متقدمة 

ب����داأت يف وق���ت مبكر 
الدولة”.  ن�شاأت  من 
م������ن ن����اح����ي����ت����ه اأك������د 
م��ع��ايل ف���الح حممد 
اأن  الأح����������ب����������اب����������ي 
املنتدى   “ ا�شت�شافة 
العاملي  احل���������ش����ري 
 “  2020 ال��ع��ا���ش��ر 
مميزة  فر�شة  ي�شكل 
لأب���وظ���ب���ي وال���ع���امل 

ودورهم  اإجن��ازات��ه��م،  على  ال�شوء  لإل��ق��اء  العربي 
الرائد يف التعريف بالتطوير العمراين امل�شتدام، 
الثقايف؛  اأولويات البتكار والتبادل  والتاأكيد على 
تعزيز  اإىل  ت�شعى  اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  اأن  اإىل  م�شريا 
نهج متكامل  م��ن خ��الل  م�شتويات ج��ودة احل��ي��اة 

للتطوير العمراين امل�شتدام.
واأو�شح اأن هذه الروؤية ت�شكل جزءا ل يتجزاأ من 
امل�شتدام،  التطوير  خم��رج��ات  بتحقيق  التزامنا 
اإطار  واأن  اأع��ل��ى مقايي�س ج��ودة احل��ي��اة؛  وت��وف��ري 
عمل الدائرة للتطوير العمراين امل�شتدام ين�شجم 
ال�  امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأه���داف  مع 
“اإن  والأج��ن��دة احل�شرية اجل��دي��دة. وق��ال:   11
حماور ال�شتدامة الأربعة التي نعمل وفقا لها يف 
اإمكانية  اأو�شع يتيح لنا  اإطار عمل  اأبوظبي ت�شكل 
العنا�شر  ك��اأح��د  الع��ت��ب��ار  الثقايف يف  امل��ح��ور  اأخ��ذ 
التطوير  ا�شرتاتيجيات  تدخل �شمن  التي  املهمة 
العمراين امل�شتدام يف امل�شتقبل، وذلك اعتمادا على 
العامل  اأن  اإىل  اآليات ومنهجيات مبتكرة.” ولفت 
عمرانية  حت��ولت  متيزها  مبرحلة  مي��ر  العربي 

هذه  يف  �شي�شاهم  ال��ث��ق��ايف  امل��ح��ور  واأن  ج���ذري���ة، 
بطرق  العمرانية  ال�شتدامة  حتقيق  يف  املرحل�ة 
ريادتها  اإىل  واأب��وظ��ب��ي  الإم����ارات  ت�شعى  متنوعة 
باعتبار اأن املورث الثقايف والتاريخ والتنوع الثقايف 
ع��ام��ال م��ن ع��وام��ل ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��راين، وذلك 
ومنهجيات  متطورة،  اأ�شاليب  اعتماد  خ��الل  من 
حت���ق���ق ال���ت���ك���ام���ل بني 
والربامج.  ال�شيا�شات 
واأ��������ش�������اف م���ع���ال���ي���ه: 
يف  اأ�شا�شية  “كخطوة 
قمنا  الجت���������اه،  ه������ذا 
وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ال�����ث�����ق�����اف�����ة وت���ن���م���ي���ة 
وموؤ�ش�ش�ة  امل���ع���رف���ة 
الثقايف  للتقدم  نقاط 
بتقدمي النتائج الأولية 
ومدى  الثقافية  التحتية  البنية  ح��ول  ل��درا���ش��ة 
عربية؛  مدينة   12 يف  البتكار  جمموعات  توفر 
جمموعة  �شمن  ت��ن��درج  ال��درا���ش��ة  اأن  اإىل  م�شريا 
لتعزيز  بتطويرها  ال��دائ��رة  قامت  التي  امل��ب��ادرات 
و�شمان  العا�شر  ال��ع��امل��ي  احل�����ش��ري  امل��ن��ت��دى  اأث���ر 
اأعمال  والبعيد خالل  القريب  املدى  تاأثريه على 
الذي  احل�شرية  للتنمية  الأول  العربي  امللتقى 
انعقد يف 31 مار�س 2019 يف اأبوظبي بالتعاون 
الأمم  ملوئل  العربية  للدول  الإقليمي  املكتب  مع 
املتحدة.” من جانبه قال الدكتور ريا�س املهيدب 
: “ي�شر جامعة زايد اأن تتعاون مع وزارة الثقافة 
وتنمية امل��ع��رف��ة واجل��ه��ات الأخ����رى امل�����ش��ارك��ة يف 
م�شروع العمارة يف الإمارات، الذي ينطلق كمبادرة 
يف اإطار “عام الت�شامح”، لفتا اإىل اأن هذا امل�شروع 
ل يقت�شر فقط على دعم مهمة اجلامعة يف تعليم 
طلبتها و�شحذ اهتمامهم بجوانب حمددة للهوية 
ملزيد  الأ���ش��ا���س  �شي�شع  اأي�����ش��ا  ول��ك��ن��ه  ال��وط��ن��ي��ة، 
ميكن  بحيث  التعليم،  يف  والتطوير  البحث  م��ن 
من  واملمار�شني  التدري�س  هيئة  واأع�شاء  الطلبة 

اكت�شاب املزيد من املعرفة حول الهند�شة املعمارية 
والتاريخ العمراين لدولة الإمارات.

امل�شروع،  هذا  يف  تعليمي  ك�شريك  “نحن،  وتابع: 
نرى اأن من م�شوؤوليتنا دعم تطوير املعرفة، الذي 
بجامعتنا  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ب��دوره  �شيدعم 
املوؤ�ش�شات  عرب  للتعاون  جديدة  معايري  و�شع  يف 

اأم���ور �شتفيد طلبتنا يف  وت��ق��دمي الأب��ح��اث، وه��ي 
نهاية املطاف، حيث �شي�شبحون قادة فكر و�شفراء 
ب���رتاث���ه���م«. وي�شتمل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��وا���ش��ي��ع  ب�����ش��اأن 
امل�شروع على جمموعة من املخرجات تت�شل بكل 
املدى  على  واكتماله  اإجن��ازه  مراحل  من  مرحلة 
موؤ�شر  بينها  م��ن  وال��ب��ع��ي��د،  وامل��ت��و���ش��ط  الق�شري 
العمارة الذي يعد قاعدة بيانات معمارية �شاملة، 
احلالية  البحوث  ب��ني  يجمع  بحثي  مرجع  وه��ي 
واجلديدة حول بيئة البناء املوجود املخطط له يف 
الدولة. وميكن للطالب والباحثني املتخ�ش�شني 
يف تاريخ الإمارات وم�شهدها احل�شري ال�شتفادة 
منه ، كما يوفر توجيهات ل�شناع القرار يف جمال 
وت��ط��وي��ره��ا، وق���د مت  امل��ب��اين وتخطيطها  ���ش��ون 
اأول موؤ�شر مرجعي تعاوين  اإعداد امل�شروع ليكون 
للعمارة على امل�شتوى الحتادي للعمل على توثيق 
م�شهد البناء يف الدولة واإيجاد املزيد من املعرفة 
زايد  معهد  تاأ�شي�س  �شيتم  كما  حولها.  وال��وع��ي 
لبحوث الهند�شة املعمارية، ويكون مقره يف جامعة 
وتنمية  البحث  ف��ر���س  ت��وف��ري  اإىل  وي��ه��دف  زاي���د 

حول  املجتمع  مع  التوا�شل  يف  وامل�شاركة  املعرفة 
الإمارات  دول��ة  يف  املعمارية  الهند�شة  مو�شوعات 
وذل���ك م��ن خ���الل م���ب���ادرات حم���ددة منها املنهج 
الدرا�شي املخ�ش�س للهند�شة املعمارية الإماراتية. 
العمارة  موؤ�شر  وحتديث  اإدارة  على  املعهد  ويعمل 
البحثية اجلديدة  امل�شاريع  وتوجيه  الإم��ارات،  يف 
العام  للجمهور  وعر�شها  الأع��م��ال  ن�شر  وكذلك 
املتعاونة  املنظمات  املقدمة من  امل�شاركات  وقبول 
ب�شكل  ي��رك��ز  درا���ش��ي  ملنهج  اإع���داد من���وذج  و�شيتم 
خا�س على م�شهد العمارة حمليا واإقليميا وذلك 
تدري�س  وميكن  املختلفني  ال�شركاء  مع  التعاون 
اأي�شا.  والعاملية  املحلية  اجلامعات  يف  هذا  املنهج 
ومن �شمن خمرجات امل�شروع اإ�شدار كتاب بعنوان 
“ م�شاحات التعاي�س “ يتناول امل�شاحات املنت�شرة 
يف اأرجاء الدولة �شواء امل�شاحات الدينية اأو املراكز 
وي�شمل  والتعلم.  التوا�شل  اأم��اك��ن  اأو  الثقافية 
 “ بعنوان  كتاب  واإ���ش��دار  معر�س  اإق��ام��ة  امل�شروع 
بيوت زايد: دميقراطية ال�شحراء”، فقد جت�شدت 
اآل نهيان الروح  �شخ�شية ال�شيخ زايد بن �شلطان 
كان  اإذ  العظيم  القائد  و�شفات  الأ�شيلة  البدوية 
يق�شي معظم وقته يف التنقل بني اأرجاء الإمارات 
للتوا�شل مع اأبناء املجتمع والإ�شراف على تنفيذ 
امل�شاريع التنموية. وكان ال�شيخ زايد ي�شتقبل اأبناء 
املجتمع يف جمال�شه للت�شاور معهم وتوفري الدعم 
لهم. وكانت منازله هي املقرات التي ي�شتقبل فيها 
ت�شميته  ع��ل��ى  ا�شطلح  م��ا  فيها  ومي��ار���س  زواره 
البيوت  هذه  واتخذت  ال�شحراء”.  “دميقراطية 
والبيوت  ال�شرتاحات  بني  تتنوع  خمتلفة  اأ�شكال 
واملزارع واحل�شون املوزعة يف اأنحاء الدولة. و�شيتم 
تقدمي امل�شروع يف اإطار معر�س دويل وكتاب خا�س 
يلقي ال�شوء على خمتلف اأ�شكال تلك املنازل وعلى 
�شمحت مبمار�شة  التي  بينها  امل�شرتكة ما  املبادئ 
خالل  عر�شه  و�شيتم  ال�شحراء”.  “دميقراطية 
معر�س اإك�شبو 2020 لالحتفاء باأ�شلوب القيادة 

الذي متيز به املغفور له ال�شيخ زايد.

يت�سمن اإطالق موؤ�سر العمارة يف االإمارات وتاأ�سي�ض قاعدة بيانات معمارية �ساملة

» وزارة الثقافة « تطلق م�شروعا وطنيا لتطوير املعرفة املعمارية يف الدولة

•• راأ�س اخليمة. . الفجر  

  اأكد اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي 
فريق  رئي�س  اخليمة  راأ���س  �شرطة  ع��ام  قائد 
راأ�س  اإدارة الطوارئ والأزم��ات املحلي لإم��ارة 
ت��ال��ط��وارئ وب��ال��ت��ع��اون مع  ف��ري��ق  اأن  اخليمة 
وبع�س  الإم����ارة  يف  املخت�شة  اجل��ه��ات  جميع 
الفرق امل�شاندة من خارجها، قد قاموا بتقدمي 
ال��دع��م وت��اأم��ني الأ���ش��خ��ا���س امل��ح�����ش��وري��ن يف 
اأعايل اجلبال والوديان والتاأكيد على �شمان 
تقدمي الدعم اللوج�شتي لهم من مواد غذائية 
م��ن طبية  ال�����ش��روري��ة  الح��ت��ي��اج��ات  وجميع 

وغريها كما مت التاأكيد على بقية املح�شورين 
اأم��اك��ن��ه��م وال��ب��ق��اء فيها حتى  ب��ع��دم م���غ���ادرة 
و�شول اجلهات املخت�شة لهم وتقدمي الدعم 

واإجالئهم اإىل الأماكن الآمنة.
اليومني  خ�����الل  اخل���ي���م���ة  راأ���������س  و����ش���ه���دت 
امل��ا���ش��ي��ني ه��ط��ول اأم���ط���ار غ���زي���رة مبعدلت 
املزارع  ا�شرار يف  غري م�شبوقة جنمت عنها  
ن�شاط  وتعطيل  اخلدمية  واملرافق  وامل�شاكن 
ال�شيادين والطالب واأما على �شعيد اجلبال 
الأودي����ة  الأم���ط���ار يف ج���ري���ان   ف��ق��د ت�شببت 
الأمطار  مياه  غمرت  كما  ال�����ش��دود  وام��ت��الء 
واأعاقت  والأ�شواق  ال�شكنية  والأحياء  الطرق 

حركة  حتويل  ا�شتدعى  مما  ال�شيارات  حركة 
ال�شري تفاديا لبيك املياه .

اأن  اللواء بن علوان على  اأكد  اآخر  من جانب 
وبالتعاون  املحلي  وال��ط��وارئ  الأزم���ات  فريق 
الإم��ارة قام بتقدمي  املخت�شة يف  مع اجلهات 
التي  امل��ن��ازل  اأه����ايل  اإج����الء لبع�س  خ��دم��ات 
الغزيرة  الأم����ط����ار  م���ن  م��ن��ازل��ه��م  ت�����ش��ررت 
اجلهود  واأن  منازلهم  غمرت  التي  وال��ودي��ان 
م�����ش��ت��م��رة وم��ت��وا���ش��ل��ة ل��ل��ت��وا���ش��ل م���ع باقي 
الأه��������ايل لغرفة  ق���دم���ه���ا  ال���ت���ي  ال���ب���الغ���ات 
العمليات يف �شرطة راأ�س اخليمة من ت�شررهم 

من الوديان يف جميع مناطق الإمارة. 

ان احلفاظ على  بن علوان  اللواء علي  واأك��د 
املجتمع متثل  واأف�����راد  امل��ح�����ش��وري��ن  ���ش��الم��ة 
اأولوية لفريق الأزمات والطوارئ املحلي واأن 
م�شاعدة  اأي  تقدمي  عن  يتواين  لن  اجلميع 
اأهبة  على  وكلنا  املت�شررين  جلميع  دع��م  اأو 
الظروف  انتهاء  حتى  ط��ارئ  لأي  ال�شتعداد 

اجلوية التي متر بها الإمارة .
وكان الطريان العمودي التابع ل�شرطة راأ�س 
اخل��ي��م��ة  ق��د ق���ام م��ن��ذ ب���دء ه��ط��ول الأمطار  
مب��ه��ام راق���ب خ��الل��ه��ا احل����الت ال��ط��ارئ��ة  يف 
الذين  الأ�شخا�س  واج���الء  اجلبلية  املناطق 

حا�شرتهم الأمطار يف اجلبال .

 يركز املنهج الدرا�سي 
على م�سهد العمارة حمليا 
واإقليميا ليتم تدري�سه يف 

خمتلف اجلامعات

 يوثق امل�سروع 
م�ساحات التعاي�ض 
املنت�سرة يف اأرجاء 

الدولة

- يربز معر�ض » بيوت 
زايد: دميقراطية 

ال�سحراء « ال�سفات 
القيادية لل�سيخ زايد

الطريان  العمودي يدعم املحا�سرين يف اجلبال 

فريق الطوارئ والأزمات يعلن جاهزيته لحتياجات املت�شررين 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام:

ب���ن في�شل  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  اأط���ل���ق 
ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س جم��م��وع��ة “ ام 
للفن  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ي اف” ال��وط��ن��ي��ة 
م�شتوى  على  الفنانني  بدعم  تعنى 
ال�شيخ  وق������ال  الأو������ش�����ط.  ال�������ش���رق 
اأول  اإن  القا�شمي  في�شل  بن  حممد 
�شيكون  اجلديدة  للموؤ�ش�شة  م�شروع 
ل�شعار  م�شممة  ل��وح��ة  اأك���رب  تنفيذ 
الت�شامح - مبنا�شبة عام الت�شامح - 
ال�شعار بطريقة  اإب��راز جمال  بهدف 
اح����رتاف����ي����ة ن���وع���ي���ة ل���ل���دخ���ول اىل 
���ش��ع��ار يف  ب��اأك��رب  م��و���ش��وع��ة غيني�س 
اأقيم  العامل. ج��اء ذل��ك خ��الل حفل 
املاندارين  ف���ن���دق  يف  الأول  ام�������س 
املركز  دب���ي مب�����ش��ارك��ة  اوري��ن��ت��ال يف 
الهمم  ذوي  ل��الأط��ف��ال  التخ�ش�شي 
ال�شيخ  اخ���ت���ار  ال�����ذي  ال�������ش���ارق���ة  يف 
رئي�شا  القا�شمي  في�شل  ب��ن  حممد 
ال�شيخة  وق��ري��ن��ت��ه  للمركز  ف��خ��ري��ا 
رو����ش���ة ب��ن��ت م��ك��ت��وم ب���ن را����ش���د اآل 

مكتوم نائبا للرئي�س الفخري وذلك 
تقديرا جلهودهما الإن�شانية ب�شفة 
عامة ودعمهما املركز ب�شفة خا�شة 
اأ�شحاب  وتاأهيل  برعاية  والهتمام 
ال�شيخ  وق�������ال  ب����ال����دول����ة.  ال���ه���م���م 
حممد بن في�شل القا�شمي اإن دولة 
املقدمة  باخلدمات  تتميز  الم���ارات 
الكبري  واله��ت��م��ام  الهمم  لأ�شحاب 

ال�شهر  ���ش��ه��دن��ا  ال��ف��ئ��ة ح��ي��ث  ب��ه��ذه 
اأبوظبي  العا�شمة  تنظيم  امل��ا���ش��ي 
اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب 
يف  وت�شامنا  وحدة  الأكرث   2019
جانب  اإىل  اخلا�س  الأوملبياد  تاريخ 
العديد من الإجنازات والتقدم الذي 
اأ�شحاب  �شريحة  نهو�س  يف  اأ���ش��ه��م 
الإمنائية  الأه���داف  اإط���ار  يف  الهمم 

املتحدة.  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ق��ب��ل  م���ن 
وا�شاف اإن رئا�شتي الفخرية للمركز 
بال�شارقة  الهمم  لذوي  التخ�ش�شي 
امل�شوؤولية  م����ن  ان����ط����الق����ا  ت����اأت����ي 
اف”  ب��ي  ام   “ ملجموعة  املجتمعية 
يلعبه  الذي  ال��دور  الوطنية لأهمية 
احلكومية  وموؤ�ش�شاته  الوطن  اأبناء 
واخلا�شة على حد �شواء يف الرتقاء 

الدول  م�شاف  اإىل  الإم���ارات  بدولة 
مكت�شباتها  على  واحل��ف��اظ  العاملية 

الإمارات  روؤي��ة  وحتقيق  ومنجزاتها 
.2021

•• دبي-الفجر:

 انطالقاً من روؤيتهما امل�شرتكة يف التعريف مب�شرية دولة 
الإمارات العربية املتحدة حملياً وعاملياً ل �شيما خالل “عام 
الت�شامح”، وقعت كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وموؤ�ش�شة 
“وطني الإمارات” مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرات وم�شاريع 
وطنية وجمتمعة ت�شهم يف تعزيز املكانة العاملية للدولة يف 
جمال العمل اخلريي والتطوعي. وقع مذكرة التفاهم كل 
الرئي�س  املنتدب  الع�شو  الطاير،  حممد  �شعيد  �شعادة  من 

بالهول  التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، و�شعادة �شرار 
الفال�شي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة وطني الإمارات، بح�شور 
اإىل  التفاهم  مذكرة  وتهدف  اجلانبني.  م�شوؤويل  من  عدد 
الطرفان  ينظمها  التي  الوطنية  امل�شاريع  دعم  يف  التعاون 
العمل  جم��ال  يف  الهيئة  ملوظفي  تدريبية  دورات  وتنظيم 
ال��ت��ط��وع��ي، وت��ع��زي��ز ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة وم��ف��اه��ي��م املواطنة 
التعاون  “ي�شعدنا  الطاير:  �شعيد  �شعادة/  وقال  ال�شاحلة. 
اإحدى املوؤ�ش�شات الوطنية  “وطني الإمارات”،  مع موؤ�ش�شة 
ة الوطنية وتر�شيخ  الرائدة التي ت�شهم يف احلفاظ على الهويرّ

عنا�شرها لدى الأجيال اجلديدة، وتعزيز ممار�شات النتماء 
والولء الوطني وِقَيم املواطنة ال�شاحلة لدى جميع �شرائح 
امل�شوؤولية  اإط��ار  يف  التفاقية  ه��ذه  توقيع  وي��اأت��ي  املجتمع. 
املجتمعية للهيئة وعالقتنا ال�شرتاتيجية وروؤيتنا امل�شرتكة 
مع “وطني الإمارات” لتنفيذ اأعمال ت�شهم يف تعزيز الهوية 
�شيما  ل  الإيجابيرّة  الإماراتية  بالِقَيم  والتعريف  الوطنية 
دولة  جمتمع  وم��ب��ادئ  بقيم  الت�شامح” للتعريف  “عام  يف 
الوطنية  وامل�شاريع  املبادرات  يف  امل�شرتك  والعمل  الإم��ارات 
والتطوعية التي تدعم توجهات الدولة يف ت�شجيع ال�شباب 

املواطن على الإبداع والبتكار«. من جانبه قال �شعادة �شرار 
الوطنية  التفاقية  توقيع هذه  “ي�شرنا  الفال�شي:  بالهول 
نوؤكد  حيث  الإماراتية  الوطنية  الهوية  خدمة  يف  ال��رائ��دة 
�شتحقق  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  م��ع  التفاقية  ه��ذه  ب��اأن 
على نطاق وا�شع ن�شر  املفاهيم والأ�ش�س الداعمة ملمار�شات 
النتماء والولء الوطني وقيم املواطنة ال�شاحلة خ�شو�شاً 
وب��رام��ج وطنية  م��ب��ادرات  لها  الإم���ارات  موؤ�ش�شة وطني  اأن 
من  املجتمعية  بامل�شاركات  املتوا�شل  الرت��ق��اء  على  تعمل 

خالل منظومة فعالة من املبادرات والربامج«.

حممد القا�شمي يطلق موؤ�ش�شة للفن اأوىل م�شاريعها لوحة ل�شعار الت�شامح الأكرب يف العامل

بهدف تعزيز الهوية والوطنية والتعريف بالقيم االإماراتية خالل »عام الت�سامح«

هيئة كهرباء ومياه دبي و»وطني الإمارات« تتعاونان يف تنفيذ مبادرات وطنية وتطوعية حمليًا وعامليًا

•• دبي -وام:

اإلكرتونية  ب��واب��ة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأطلقت 
الربط  ال�شاعة من خالل تفعيل  تفاعلية على مدار  ذكية 
الإلكرتوين وتبادل البيانات بان�شيابية بني اأنظمة اجلهات 
املعنية وفق اأعلى معايري الأمن وال�شالمة الرقمية وذلك 
اإىل اخلدمات  بالتحول  ال�شرتاتيجية احلكومية  اإط��ار  يف 

الذكية.
وزارة  وك��ي��ل  العلماء  �شليم  حممد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
من  ال�شتفادة  تتيح  البوابة  اإن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة 

حلول  وو�شع  وحتليلها  امل�شادر  متعددة  الذكية  البيانات 
الزائرين  الأط���ب���اء  م���ن خ����ربات  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  و���ش��ي��ا���ش��ات 
التخ�ش�شات  خمتلف  يف  املتميزة  العلمية  ال��ك��ف��اءات  ذوي 

لالإ�شراف وعالج املر�شى ل�شيما احلالت النادرة.
اآلية  تطوير  على  ال��زائ��ري��ن  الأط��ب��اء  مكتب  حر�س  واأك���د 
اختيارهم وفق اأعلى املعايري املتبعة عامليا مع مراعاة اخلربة 
اخلدمات  يف  والتميز  اجلودة  لتحقيق  واملهنية  الأكادميية 

ال�شحية التي تقدم بجميع املرافق التابع�ة للوزارة.
مكتب  م��دي��ر  �شريف  �شلطان  ال��دك��ت��ور  اأو���ش��ح  جانبه  م��ن 
الأطباء الزائرين اأن فريق العمل امل�شرتك عمل على نطاق 

بوابة  اإن�شاء  بهدف  املا�شية  الت�شعة  الأ�شهر  خ��الل  وا�شع 
تاأ�شي�س من�شة-  تت�شمن  الذكية  الزائرين  الأطباء  مكتب 
بتحقيق  ت�شهم  التي  اجلهات  بني  جتمع  الكرتونية  بوابة 
خ��دم��ة الأط���ب���اء ال���زائ���ري���ن. م���ن ج��ان��ب��ه��ا ذك����رت مباركة 
هذا  تطوير  مت  اأن��ه  املعلومات  تقنية  اإدارة  مديرة  اإبراهيم 
اأحدث التقنيات مبا يتوافق مع معايري  النظام باإ�شتخدام 
احل��ك��وم��ة الإل��ك��رتون��ي��ة وال��ذك��ي��ة ورب��ط��ه ب��ب��واب��ة الدخول 
ال��ذك��ي خل��دم��ات احل��ك��وم��ة الإل��ك��رتون��ي��ة وذل���ك لعتماد 
ح�����ش��اب دخ���ول م��وح��د جلميع اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة لكل 

م�شتخدم من داخل اأو خارج الدولة.

•• دبي -وام:

لأع�شائها  ���ش��ف��اري  رح��ل��ة  ال�شحفيني  جمعية  ن��ظ��م��ت 
ي���وم���ي اجلمعة  ات�������ش���الت يف دب����ي واأب���وظ���ب���ي  ب���رع���اي���ة 
ال�شحفيني  م���ن   125 مب�����ش��ارك��ة  امل��ا���ش��ي��ني  وال�����ش��ب��ت 
ال�شحفية  املوؤ�ش�شات  ميثلون  واأ�شرهم  اجلمعية  اأع�شاء 
والإع���الم���ي���ة ب���ال���دول���ة. وق���ال���ت ف�����ش��ي��ل��ة امل��ع��ي��ن��ي نائب 
ال�شفاري  يف  امل�شاركني  اأن  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ا�شتمتعوا  واأ�شرهم  ال�شحفيني  والزمالء  الزميالت  من 
العديد  �شمل  ال��ذي  الرحلة  وبرنامج  اجلميلة  ب��الأج��واء 
م���ن ال���ف���ق���رات ال�����ش��ي��ق��ة م���ا ب���ني رك����وب ����ش���ي���ارات الدفع 

وفوق  اجلميلة  ال�شحراء  يف  بهم  ج��اب��ت  ال��ت��ي  ال��رب��اع��ي 
رائ��ع حتت  �شيقة وو�شط جو  ريا�شة  الرملية يف  الكثبان 
اأي�شا  اإن الربنامج �شمل  �شماء دولتنا احلبيبة. واأ�شافت 
العربي  اللبا�س  وارت����داء  ال��رم��ال  على  التزحلق  ريا�شة 
ور�شم احلناء والفلكلور ال�شعبي ورق�شة التنورة والألعاب 
النارية وفقرات اأخرى عديدة التي ا�شتمتع بها امل�شاركون 
م�شيدة بال�شراكة ال�شرتاتيجية ملجموعة ات�شالت على 
نهاية  ويف  املختلفة.  اجلمعية  وفعاليات  اأن�شطة  رعايتها 
الرحلة وزعت املعيني اجلوائز العينية املقدمة من �شركة 
باأرقام  عليها  ال�شحوبات  اج��راء  بعد  للفائزين  ات�شالت 

احلا�شرين يف دبي اأبوظبي.

»ال�شحة« تطلق بوابة اإلكرتونية ذكية لتعزيز كفاءة برنامج الأطباء الزائرين جمعية ال�شحفيني تنظم رحلة �شفاري مب�شاركة 125 من اأع�شائها

•• ال�شارقة- وام:

ال�شارقة  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  اأك�������دت 
مع  التعامل  خ��الل  من  جهوزيتها 
خمتلف املالحظات التي وردت لها 
�شادت  التي  اجلوية  احلالة  خ��الل 
منذ اأم�س الأول مع هطول اأمطار 
�شهدتها  ال���ت���ي  ال���غ���زي���رة  اخل�����ري 
ممنهجة  خطة  على  ب��ن��اء  ال��دول��ة 
اإن  اإىل  واأ�شارت  �شابقا.  و�شعها  مت 
والفرق  بطوارئ  اخلا�شة  اللجان 
مع  تعاملت  �شكلتها  ال��ت��ي  امل��وؤه��ل��ة 
جتمعات املياه يف ال�شوارع وامليادين 
ان�شايبية  املناطق لتعزيز  وخمتلف 
ال�������ش���ري واحل�����ف�����اظ على  ح����رك����ة 
�شعادة  واأك����د  وامل��م��ت��ل��ك��ات.  الأرواح 

ث��اب��ت ���ش��امل ال��ط��ري��ف��ي م��دي��ر عام 
رئي�س  ال�������ش���ارق���ة  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
البلدية  اأن  الأمطار  ط��وارئ  جلنة 
اأداء  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل  حت���ر����س 
والتعامل  الأم��ث��ل  بال�شكل  دوره���ا 
معدات  بتوفري  الأم��ط��ار  مياه  مع 
واآل���ي���ات وف����رق م��وؤه��ل��ة ب��ن��اء على 
واللجان  و�شعها  مت  ال��ت��ي  اخل��ط��ة 
الطارئ  للتعامل  ت�شكيلها  التي مت 
م���ع ت��ق��ل��ب��ات ال��ط��ق�����س م��ن��ذ بداية 
املو�شم وتوفري فرق العمل املوؤهلة. 
املهند�س  �شعادة  اأو�شح  جانبه  من 
العام  املدير  م�شاعد  التفاق  ح�شن 
اأن فرق  ل��ق��ط��اع ال���زراع���ة وال��ب��ي��ئ��ة 
العمل با�شرت عملها منذ ال�شاعات 
الأم�����ط�����ار  ه����ط����ول  م�����ن  الأوىل 

املياه  ل�شحب  اآل��ي��ة   226 وت��وف��ري 
الرئي�شة  بالطرقات  جتمعت  التي 
توجد  ل  التي  وامل��واق��ع  املنخف�شة 

بها �شبكات ت�شريف.

بلدية مدينة ال�شارقة تتعامل مع مياه الأمطار بخطة ممنهجة

اأخبار ال�ساعة: مبادرة تعك�ض  
البعد االإ�سالمي واالإن�ساين

•• اأبوظبي - وام:

هيئة  اأعلنتها  التي  امل�شرتكة  امل��ب��ادرة  اأن  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  اأك��دت 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  م��ع  وبالتن�شيق  الإم���ارات���ي،  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
املت�شررين  الإي��ران��ي��ني  املواطنني  معاناة  من  للتخفيف  ال�شعودي، 
�شهدتها  التي  امل�شبوقة  وغ��ري  امل��دم��رة  والفي�شانات  ال�شيول  ج��راء 
اإيران موؤخراً .. متثل حلقة يف �شل�شلة املبادرات الإن�شانية والإغاثية 
اأو  ب�شكل م�شتقل  ���ش��واء   ، الإم�����ارات  دول���ة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ع��دي��دة 
بال�شراكة والتعاون والتن�شيق مع اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 
الإن�شانية.  الإغاثة  جمال  يف  العاملة  الأخ��رى  واملنظمات  ال��دول  اأو 
وحتت عنوان “مبادرة تعك�س البعد الإ�شالمي والإن�شاين “ قالت اأنه 
مع ذلك، فاإن هذه املبادرة، رمبا وبحكم ظروف ومعطيات خمتلفة، 
تكت�شب اأهمية خا�شة، حيث تنطوي على اعتبارات ودللت متعددة؛ 
توؤكد البعد الإ�شالمي يف العالقات اخلارجية لدولة الإمارات العربية 
املتحدة، حيث جت�شد املبادرة يف احلقيقة، حر�س دولة الإمارات ومعها 
- بالطبع - ال�شعودية على حتقيق الت�شامن الإ�شالمي عماًل ولي�س 
قوًل فح�شب؛ وقد اأ�شارت هيئتا الهالل الأحمر الإماراتي، والهالل 
الأحمر ال�شعودي، اإىل اأن هذه املبادرة تاأتي من منطلق اأوا�شر الأخوة 

الإ�شالمية، وتوؤكد الت�شامن مع ال�شعب الإيراين.
واأ���ش��اف��ت ال��ن�����ش��رة - ال��ت��ي ت�����ش��در ع��ن م��رك��ز الإم������ارات للدرا�شات 
والبحوث ال�شرتاتيجية يف افتتاحيتها ام�س - اأن هذه املبادرة توؤكد 
الإن�شاين،  البعد  م��ن  تنطلق  ال��دول��ة  تقدمها  ال��ت��ي  امل�����ش��اع��دات  اأن 
وحتكمها اعتبارات احلاجة فقط، ول يوجد هناك ح�شابات �شيا�شية 
الكبرية  ال�شيا�شية  اخلالفات  فربغم  مو�شوعية،  غري  اعتبارات  اأو 
جهة،  من  وال��ع��امل،  املنطقة  وحتى  وال�شعودية،  الإم���ارات  دول��ة  بني 
وبني اإيران من جهة اأخرى، والتي �شببها الأ�شا�شي �شلوك وت�شرفات 
قادة اإيران و�شناع قرارها يف املنطقة، و�شيا�شتهم العدائية والتو�شعية 
والطائفية املدمرة، فاإن ذلك كله مل مينعهما من تقدمي يد العون 
الوقت  ويف  حكامه،  �شيا�شات  تبعات  يعاين  ال��ذي  الإي���راين  لل�شعب 
الفي�شانات  اآخرها  كان  ومتكررة  متعددة  طبيعية  ك��وارث  من  نف�شه 
املدمرة. واأ�شارت اإىل اأن هذه املبادرة متثل ر�شالة وا�شحة و�شريحة 
لقادة اإيران، باأن دول املنطقة وعلى راأ�شها دولة الإمارات وال�شعودية 
ل تعادي ال�شعب الإي��راين، ول ت�شتهدف ال�شرر به، واإمنا تريد من 
طهران اأن تغري �شيا�شتها التي مل جتلب على اإيران وال�شعب الإيراين 
�شوى الفقر والف�شاد وتدهور الأحوال املعي�شية، حتى اأ�شبح ال�شعب 
الإيراين من اأكرث �شعوب العامل معاناة وفقراً، ومن ثم فاإن املبادرة 
اإىل التغيري، وك��فرّ يده عن املنطقة  تت�شمن دع��وة للنظام الإي��راين 

وتدخالته ال�شافرة يف �شوؤونها و�شوؤون دولها.
وعلى  عليها  بالنفع  �شيعود  �شيا�شتها  اإي���ران  تغيري  اأن  اإىل  ون��وه��ت 
حتى  لها؛  وال�شتقرار  الأم��ن  اإع��ادة  يف  و�شي�شاعد  باأكملها،  املنطقة 

تنعم �شعوبها بالرفاه واحلياة الكرمية التي ي�شتحقونها.
واأو�شحت اأن املبادرة اأي�شاً ر�شالة اإىل العامل، باأن امل�شاعدة الإن�شانية 
والإغاثية، يجب اأن تكون مبناأًى عن اأي اعتبارات م�شلحية اأو اأنانية؛ 
ويجب اأن تكون بعيدة عن اأي ح�شابات �شيا�شية �شيقة، حيث ل يجوز 
حتميل ال�شعوب نتائج اأخطاء اأو ذنوب حكامها؛ بل يجب اأن تعلو قيم 

الأخوة الإن�شانية على اأي اعتبارات اأو مقايي�س اأخرى.
الدول  راأ�شها  العامل وعلى  الكثري من دول  اأن  اأن��ه ل يخفى  وذك��رت 
- م�شاعداتها  كلها  يكن  اإن مل   - الأح��ي��ان  الكربى، تربط يف معظم 
يف  ت�شتخدمها  قد  بل  ال�شيا�شية؛  بالعالقات  والتنموية  الإن�شانية 
ورائها  من  ت�شتهدف  حيث  عقوبات؛  حتى  اأو  �شغط  اأدوات  اأح��ي��ان، 
للجميع،  مهمة  ر�شالة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ف��اإن  ول��ه��ذا،  �شيا�شية..  مواقف 
باأن يغلبوا قيم الأخوة والت�شامن الإن�شاين، على اأي قيم اأو معايري 
اأخرى غري مو�شوعية؛ وعندها - بالتاأكيد - �شتتغري الأو�شاع عاملياً 

نحو الأف�شل.
دولة  حت���رك  اأن  افتتاحيتها  خ��ت��ام  “ يف  ال�����ش��اع��ة  “ اأخ���ب���ار  واأك�����دت 
الإمارات وال�شعودية لتخفيف معاناة ال�شعب الإيراين جراء ال�شيول 
يج�شد  اإمن��ا  ف��ادح��ة،  خ�شائر  يف  ت�شببت  التي  امل��دم��رة  والفي�شانات 
بو�شوح اإعالء الدولتني لالعتبارات الإن�شانية والأخالقية يف التعامل 
اأخ��رى، ولهذا فاإنهما تقدمان  اأي اعتبارات  مع معاناة ال�شعوب على 
منوذجني ملهمني يف العمل الإن�شاين واخلريي على ال�شعيد الدويل 
نف�شه،  النهج  اتباع  على  الأخ���رى  ال��دول  ت�شجعان  اأنهما  جانب  اإىل 
اأذهان وقلوب ماليني الب�شر يف املنطقة  ولهذا ترت�شخ �شورتهما يف 

والعامل، باعتبارها عنواناً للنجدة والت�شامن الإن�شاين والأخالقي.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-وام:

راأ�س  النعيمي قائد عام �شرطة  اللواء علي عبداهلل بن علوان  اأكد 
اإدارة الطوارئ والأزم��ات املحلي لإم��ارة راأ�س  اخليمة رئي�س فريق 
اخليمة اأن الفريق وبالتعاون مع جميع اجلهات املخت�شة يف الإمارة 
وفرق الإنقاذ يف �شرطتي اأبوظبي ودبي، جنح يف اإنقاذ 570 �شخ�شا 

اآمنة وتقدمي  اأماكن  اإىل  ونقلهم  ال��ودي��ان  وب��ني  اأع��ايل اجلبال  يف 
اأن طريان �شرطة  اإىل  الدعم الطبي وامل��واد الغذائية لهم، م�شريا 
راأ�س اخليمة نقل ما يقارب 170 �شخ�شا اآخرين من اأعايل اجلبال 
العمليات  ت��زال  ول  اجل��ب��ال،  يف  عالقني  كانوا  اأن  بعد  الأ�شفل  اإىل 
ال��ت��ي مت��ر بها  ال��ظ��روف اجل��وي��ة  ان��ت��ه��اء  واجل��ه��ود م�شتمرة حتى 

الإمارة.

واأو���ش��ح ال��ل��واء اب��ن ع��ل��وان اأن ف��ري��ق الأزم����ات وال���ط���وارئ املحلي 
وبالتعاون مع اجلهات املخت�شة يف الإمارة قاموا ب�شق طريق رملي 
بني اأحد اجلبال وبع�س الوديان لعبور العديد من النا�س العالقني 
املت�شررة  املنازل  م�شاعدة  جهود  اأن  كما  الغزيرة،  الأمطار  ب�شبب 
يف الكثري من مناطق الإمارة قائمة واأن اجلميع قائم بدوره على 
اأكمل وجه منذ بداية تغري اجلو م�شاء الأم�س ولغاية �شباح ام�س 

واجلهود م�شتمرة ومتوا�شلة حتى توقف الظروف اجلوية.
واأك����د ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة اأن احل��ف��اظ ع��ل��ى �شالمة 
املح�شورين واأفراد املجتمع متثل اأولوية لفريق الأزمات والطوارئ 
دعم  اأو  م�شاعدة  اأي  ت��ق��دمي  ع��ن  يتوانى  ل��ن  اجلميع  واأن  املحلي 
جلميع املت�شررين واجلميع على اأهبة ال�شتعداد لأي طارئ حتى 

انتهاء الظروف اجلوية التي متر بها الإمارة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
راأ�س  ياأتي على  املواطنني واملقيمني  اأمن و�شالمة  اأن  راأ�س اخليمة  حاكم 
اأولويات عمل حكومة راأ�س اخليمة. جاء ذلك تعليقا على اجلهود الناجحة 
التي تكللت باإنقاذ ما يقارب 570 �شخ�شا يف اأعايل اجلبال وبني الوديان 

ب�شبب الأمطار الغزيرة التي �شهدتها اإمارة راأ�س اخليمة واأماكن متفرقة 
يف الدولة.

وثمن �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة جهود فرق الإنقاذ امل�شرتكة من 
خمتلف فرق العمل يف اإمارة راأ�س اخليمة واأبوظبي ودبي وجميع اجلهات 
اإدارة عمليات  للتن�شيق والتعامل بفاعلية يف  املخت�شة التي كانت منوذجاً 
الإنقاذ والإجالء دون خ�شائر، م�شيدا �شموه بت�شافر اجلهود بني اجلهات 

املعنية يف اإمارات الدولة وا�شتجابتها ال�شريعة والعمل بروح الفريق الواحد، 
بالواجب  مدفوعة  انطلقت  التي  العمل  ف��رق  لكل  ال�شكر  �شموه  ووج��ه 
الأزمات  امل�شرتكة يف مواجهة  بامل�شوؤولية  الوطني والإن�شاين والإح�شا�س 
والكوارث واحلفاظ على املمتلكات والأرواح. ووجه �شموه اجلهات املعنية 
الأمطار،  ب�شبب  للمت�شررين  والإعا�شة  الرعاية  �شبل  كل  توفري  ب�شرعة 
واتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحد من الأ�شرار، واملتابعة الدقيقة لأي 

م�شتجدات على م�شتوى جميع مناطق الإمارة. واأ�شار �شموه اإىل جاهزية 
اإمارة راأ�س اخليمة لتوفري كل الدعم الالزم واتخاذ الإجراءات ال�شتباقية 
والفعالة جتاه حالت الكوارث والطوارئ، موؤكدا �شموه حر�س اإمارة راأ�س 
والأزمات  ال��ط��وارئ  ملواجهة  متكاملة  ا�شرتاتيجية  تر�شيخ  على  اخليمة 
لتكون كافة اجلهات وفرق الطوارئ على اأعلى درجات اليقظة واجلاهزية 

وحتقيق ال�شتجابة ال�شريعة يف التعامل مع كافة املتغريات يف امل�شتقبل.

•• اأبوظبي-الفجر:

الدولية  اخل���وارزم���ي  كلية  وق��ع��ت 
دانة  م�ش�شفى  م��ع  ت��ع��اون  اإتفاقية 
الإم��������ارات ل��ل��ن�����ش��اء والأط����ف����ال يف 
ت���دي���ره ومتتلكه  وال���ت���ي  اأب��وظ��ب��ي 
املتحدة  ال�������ش���رق���ي���ة  امل���ج���م���وع���ة 
ل��ل��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة، ت���ه���دف اىل 
اخل��وارزم��ي يف  كلية  تدريب طلبة 
م�شت�شفى دان��ة الإم���ارات،  وكذلك 
م�شرتكة  برامج  التعاون  يف طرح 
علمية متخ�ش�شة،  بحوث  واإجن��از 
بالإ�شافة اإىل التعاون امل�شرتك يف 
علمية  ون���دوات  م��وؤمت��رات  تنظيم 
وت���وع���وي���ة غ���ريه���ا م����ن جم����الت 

ال��ت��ع��اون.  وق��ع التفاقية ك��ل من 
كلية  رئي�س  احلاج  عا�شم  الدكتور 

وال�شيد:  ال���دول���ي���ة    اخل���وارزم���ي 
الرئي�س  غ����ون����زال����ي����ز،  م����اري����ان����و 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى دان����ة 
دانة  م�شت�شفى  مب��ب��ن��ى  الإم������ارت 

الإمارات يف اأبوظبي، بح�شور عدد 
م��ن روؤ����ش���اء الأق�����ش��ام والإداري������ني 
م���ن ك���ال ال���ط���رف���ني.  م���ن جانبه 
اأك����د ال��دك��ت��ور ع��ا���ش��م احل����اج على 
تفتح  التي  التفاقية  ه��ذه  اأهمية 
بني  املثمر  للتعاون  وا���ش��ع��ة  اآف��اق��اً 
اجلانبني، خا�شة يف جمال تدريب 
يف  للعمل  وا���ش��ت��ق��ط��اب��ه��م  ال��ط��ل��ب��ة 
التي تعد  م�شت�شفى دانة الم��ارات 
ال��رائ��دة يف  املوؤ�ش�شات  م��ن  واح���دة 
اأهمية  مو�شحا  ال�شحي،  القطاع 
ب��ني الطرفني  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون 
ال����ب����ح����وث وال�����ن�����دوات  يف جم������ال 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا تعزيز 
الب�شرية  امل�����وارد  وق�����درات  ك���ف���اءة 

ال���ط���رف���ني، م���وؤك���دا حر�س  ل����دى 
النوعية  ����ش���م���ان  ع���ل���ى  ال���ك���ل���ي���ة 
والتميز يف التعليم اجلامعي. واأكد 
حر�س  جونزاليز  ماريانو  ال�شيد 
مذكرات  ت��وق��ي��ع  ع��ل��ى  امل�شت�شفى 
التعليمية  اجل���ه���ات  م���ع  ت��ف��اه��م 
لتدريب  ج�����دي�����دة  اآف���������اق  ل���ف���ت���ح 
الطبية  ال��ك��ل��ي��ات  ط��ل��ب��ة  وت���اأه���ي���ل 

وا�شتقطابهم  الكلية  يف  والعلمية 
ومبوجب  املجموعة  اأن  للتعيني،  
مذكرة التفاهم تتطلع اإىل تدريب 
ط���الب���ه���ا يف ق�����ش��م امل���خ���ت���ربات يف 
مع  التعاون  جانب  اإىل  امل�شت�شفى 
دورات  وع��ق��د  ت�شميم  يف  ال��ك��ل��ي��ة 
تلبي  تخ�ش�شية  تدريبية  وبرامج 
امل�شت�شفى  ومتطلبات  احتياجات 

للدور الهام الذي تقوم به الكفاءات 
اخلدمة  م�شتويات  رف��ع  يف  الفنية 
امل�شت�شفى  اأن  اإىل  م�شرياً  املقدمة 
مراكز  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقيات  ل��دي��ه 
وم�شت�شفيات عاملية ما ي�شكل قيمة 
امل�شت�شفى  يف  ل��ل��ت��دري��ب  اإ���ش��اف��ي��ة 
ال��ذي ي�شم ك��وادر وخ��ربات طبية 

عاملية. 

بالتعاون مع �سرطتي اأبوظبي ودبي 

فريق الطوارئ براأ�س اخليمة ينقذ 570 �شخ�شا يف اأعايل اجلبال وبني الوديان

�شعود بن �شقر: اأمن و�شالمة املواطنني على راأ�س اأولويات اإمارة راأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة-وام:

ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اط��ل��ع 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ام�س على �شري عمل عمليات 
اإدارة ال��ط��وارئ والأزم�����ات ال��ت��اب��ع ل��دائ��رة اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة يف 

الإمارة بعد التقلبات اجلوية التي �شهدتها الإمارة ام�س الول.
ال�شمو حاكم  ال���ذي ع��ق��ده �شاحب  ج��اء ذل��ك خ��الل الج��ت��م��اع 
برئا�شة  والأزم�����ات  ال��ط��وارئ  عمل  بفريق  ال��ي��وم  اخليمة  راأ����س 
ال�شيخ اأحمد بن �شعود بن �شقر القا�شمي رئي�س دائرة اخلدمات 

العامة.
واطلع �شموه ب�شكل مف�شل على نتائج اجلولة التفقدية التي قام 
عدد  على  اليوم  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  اأحمد  ال�شيخ  بها 
اأم�س  م�شاء  التي هطلت  الغزيرة  بالأمطار  املتاأثرة  املناطق  من 
والحتادية  املحلية  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  املتبعة  التن�شيق  واآل��ي��ة 
وفرق الإنقاذ التابعة لالإدارة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة وفرق 

�شرطة اأبوظبي ودبي.
واأثنى �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة على جهود جميع اأفراد 
وفرق العمل.. موجها ب�شرورة موا�شلة وترية الإجناز املتميزة 

حلني �شمان �شالمة كافة املواطنني واملقيمني وتقدمي كافة �شبل 
ال�شيخ  اأك��د  جانبه  من  للمتاأثرين.  الالزمة  والرعاية  امل�شاعدة 
�شالمة  اأن  ال��دائ��رة  رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  اأحمد 
اأولويات �شاحب  املواطنني واملقيمني يف راأ�س اخليمة على راأ�س 
توجيهات  اأن  موؤكدا  القا�شمي..  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو 
�شموه كانت مبا�شرة ووا�شحة ب�شرورة ت�شخري كافة الإمكانات 
ال�شتعداد  درج��ة  ورف��ع  للمواطنني  ال��دع��م  �شبل  كافة  وت��ق��دمي 
�شبيل  يف  اجل��ه��ات  خم��ت��ل��ف  م��ع  بالتن�شيق  ال��ق�����ش��وى  ل��ل��درج��ة 

التخفيف على املواطنني واملقيمني ب�شورة �شريعة وم�شتعجلة.

•• ال�شارقة-وام: 

ال�شارقة  “معر�س  ا����ش���ت���ق���ط���ب 
الذي  الثاين”  ال��ت��ط��وع��ي  للعمل 
للعمل  ال�������ش���ارق���ة  ج���ائ���زة  ن��ظ��م��ت��ه 
“بالتطوع  ���ش��ع��ار  حت��ت  ال��ت��ط��وع��ي 
نحقق الت�شامح” 1134 زائرا من 
�شيما  ول  املجتمع  اأف����راد  خمتلف 

طلبة جامعة ال�شارقة.
ثالثة  ا�شتمر  ال��ذي  املعر�س  اأقيم 
ال��ط��ال��ب��ات يف عمادة  اأي�����ام مب��رك��ز 
ال�شارقة  بجامعة  الطالبات  �شوؤون 
ال�شارقة  ج��ام��ع��ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 

احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ومب�����ش��ارك��ة 
واأه�����ل�����ي�����ة وف���������رق ت���ط���وع���ي���ة من 
التطوعية  اأع��م��ال��ه��م  ع��ر���س  اأج���ل 

ومبادراتهم والفر�س التطوعية.
و او�شحت فاطمة مو�شى البلو�شي 
املدير التنفيذي للجائزة ان املعر�س 
�شهد يف دورته الثانية م�شاركة 26 
موؤ�ش�شة حكومية واأهلية ..فيما بلغ 
واملبادرات  التطوعية  الفر�س  عدد 
119 فر�شة تطوعية بزيادة  نحو 
تطوعية  فر�شة   33 نحو  ق��دره��ا 
التي  الفر�س  مع  مقارنة  اإ�شافية 
املا�شية  ال���دورة  خ��الل  عر�شها  مت 

فر�شة   86 نحو  وقتها  بلغت  التي 
.. وت�شمنت فعاليات املعر�س ثالث 

حما�شرات تدريبية.

�شعود القا�شمي يتابع عمليات » اإدارة الطوارئ « بعد التقلبات اجلوية التي �شهدتها الإمارة

معر�س ال�شارقة للعمل التطوعي ي�شتقطب 1134 زائرا 

•• الفجرية-وام:

ن��ظ��م جم��ل�����س زاي����د لأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م التابع 
الجتماعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ف���ج���رية  جل��م��ع��ي��ة 
بالتعاون مع مركز الفجرية للمغامرات خميم 
الت�شامح لأ�شحاب الهمم حتت �شعار “ معا نبني 

امل�شتقبل “ يف حديقة الفجرية للمغامرات.
و���ش��ه��د امل��خ��ي��م - ال����ذي ح�����ش��ره ���ش��ع��ادة خالد 

املعمري  و�شعيد  اجلمعية  رئ��ي�����س  ال��ظ��ن��ح��اين 
فخر  فريق  م�شاركة   - املغامرات  مركز  مدير 
للتدريب  ال������دار  وم���رك���ز  ال��ت��ط��وع��ي  ال���وط���ن 
اأ�شحاب  م��ن  ع��دد كبري  وال��ت��اأه��ي��ل اىل ج��ان��ب 

الهمم وذويهم .
اأه��م��ي��ة تنظيم خميم  ال��ظ��ن��ح��اين  واأك����د خ��ال��د 
اإطار  يف  ياأتي  ال��ذي  الهمم  لأ�شحاب  الت�شامح 
الفئة  ل��ه��ذه  اجلمعية  ت��ول��ي��ه  ال���ذي  اله��ت��م��ام 

املزيد من  ا�شتحداث  اأهمية  اإىل  الغالية، لفتا 
مع  واملتنا�شبة  املتكاملة  والأن�����ش��ط��ة  ال��ربام��ج 
 “ ال���ق���درات ال��ذه��ن��ي��ة واحل��رك��ي��ة للطفل م��ن 
العديد  الفعالية  وت�شمنت   .  « الهمم  اأ�شحاب 
من الور�س الفنية التي �شملت الر�شم والتلوين 
وت�شميم  ال�شعبية  والأم��ث��ال  الألغاز  وم�شابقة 
الت�شامح”  “عام  مبنا�شبة  الت�شامح  بطاقات 

بالإ�شافة اإىل م�شابقات ريا�شية متنوعة .

مبوجب اتفاقية تعاون بني اجلانبني

تدريب طلبة كلية اخلوارزمي يف م�شت�شفى دانة 
الإمارات للن�شاء والأطفال يف اأبوظبي

» الفجرية الثقافية « تنظم خميم الت�شامح 
لل » اأ�شحاب الهمم « 
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•• اأبوظبي -وام:

واجلن�شية  للهوية  الإم����ارات  اأك��ادمي��ي��ة  احتفلت 
بتخريج الفوج الأول من دورتي القيادة والقيادة 
امل��ت��ق��دم��ة ال��ل��ت��ني ����ش���ارك ف��ي��ه��م��ا جم��م��وع��ة من 
ال�شباط منت�شبي الهيئة و�شكلتا باكورة الدورات 
التي تنظمها الأكادميية ملنت�شبي الهيئة الحتادية 
معارفهم  ت��ط��وي��ر  ب���ه���دف  واجل��ن�����ش��ي��ة  ل��ل��ه��وي��ة 
والرتقاء باأدائهم اإىل م�شتويات اأعلى من املهنية 

والأكادميية.
العام  املدير  الرا�شدي  راك��ان  �شعيد  اللواء  ورف��ع 
ل�شوؤون الأجانب واملنافذ يف الهيئة يف كلمته خالل 
اإىل  والعرفان  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى  التخريج  حفل 
القيادة الر�شيدة للدولة على رعايتها وما توليه 
بالوطن  الرت��ق��اء  �شاأنه  م��ن  م��ا  لكل  اهتمام  م��ن 

وتعزيز م�شريته نحو التقدم والرخاء.
علي  م��ع��ايل  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  بال�شكر  ت��وج��ه  ك��م��ا 
الهيئة  ادارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال�شام�شي  حم��م��د 

ع��ل��ى دع��م��ه��م وح��ر���ش��ه��م على  املجل�س  واأع�����ش��اء 
الهيئة  روؤي��ة  لتحقيق  الالزمة  الإمكانات  توفري 

ور�شالتها واأهدافها على اأف�شل وجه ممكن.
الأكادميي  الأ�شا�س  ت�شكالن  ال��دورت��ني  اأن  واأك��د 
القائد  ع��ل��ي��ه  ي��ب��ن��ي  ال������ذي  وامل���ه���ن���ي  وامل����ع����ريف 
قراراته  اتخاذ  يف  عليه  ويعتمد  املهنية  م�شريته 
العملياتي..  اأو  الإداري  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ����ش���واء 
الذي  املتميز  والدرا�شي  التدريبي  باجلو  م�شيدا 
ال��دورت��ني وبحر�س  ملنت�شبي  الأك��ادمي��ي��ة  وف��رت��ه 

مناهجهما  اإجن��از  على  لهما  املنت�شبني  ال�شباط 
قادة  ليكونوا  يوؤهلهم  ومبا  عالية  وكفاءة  بتميز 

م�شتقبليني اأكفاء.
العامري  �شعيد  حممد  العقيد  اأك���د  جانبه  م��ن 
م��دي��ر الأك���ادمي���ي���ة احل���ر����س ع��ل��ى ت��وف��ري اجلو 
منت�شبي  لكافة  الأف�شل  والتدريبي  الأك��ادمي��ي 
ب��راجم��ه��ا ال��درا���ش��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة وذل���ك بهدف 
امل�شاهمة يف بناء الإن�شان الإماراتي املوؤهل املت�شلح 
على  بالعتماد  ي�شتطيع  وال��ذي  واملعرفة  بالعلم 

ذلك الإب��داع يف عمله والتميز يف اأدائه لي�شكل يف 
فيه  يحمل  مكان  ك��ل  يف  نوعية  اإ�شافة  املح�شلة 
اأم كبرية ورافدا  على عاتقه مهمة �شغرية كانت 

لزمالئه وروؤ�شائه ومروؤو�شيه.
وقال اإن الأكادميية تعتمد على منظومة متكاملة 
تقوم على مناهج درا�شية وتدريبية غنية وحمتوى 
ذلك  ك��ل  مل�شامني  دوري  وتقييم  حم��ك��م  علمي 
الت�دري�س  جم��الت  يف  متميزة  تدري�شية  وهيئة 
العلم وم�شادر تعلم متطورة  والتدريب والبحث 

ت�شمل املكتبة وو�شائل تكنولوجيا املعلومات ونظام 
اخ��ت��ب��ار وام��ت��ح��ان دق��ي��ق وت�����ش��خ��ر ذل���ك لتقدمي 
خمرج يرقى اإىل الطموح ويلبي احتياجات الهيئة 
حاليا واملوؤ�ش�شات الوطنية الأخرى يف القريب من 
الكوادر املوؤهلة املدربة يف جمالت علوم اجلن�شية 
والهوية والإقامة وغريها من العلوم التي تخدم 

الوطن وت�شاهم يف تعزيز تقدمه وازدهاره.
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ك���رم ال���ل���واء ال��را���ش��دي اأوائ����ل 

الدورتني و�شلم ال�شهادات لل�شباط اخلريجني.

•• دبي-الفجر:

تلقت اإدارة مركز القيادة وال�شيطرة، يف الإدارة العامة للعمليات يف �شرطة 
وقوع حوادث  203بالغات حول  و�شجلت  5781 مكاملة هاتفية،  دبي، 
7 من �شباح  6 من م�شاء يوم ال�شبت اىل ال�شاعة  مرورية، من ال�شاعة 

يوم الحد وذلك ب�شبب الأحوال اجلوية.
وحث مدير اإدارة مركز القيادة وال�شيطرة بالنيابة، العقيد حممد عبد 
التي  والإر����ش���ادات،  الن�شائح  ات��ب��اع  على  ال�شائقني  جميع  امل��ه��ريي،  اهلل 
اأن  اإىل  م�شرياً  اآم��ن��ة،  طرقنا  لتكون  ال��دول��ة  يف  اجل��ه��ات  جميع  تطلقها 

احلوادث املرورية، التي تقع اأثناء الأجواء املمطرة تكون خطرة.

ونا�شد ال�شائقني وم�شتخدمي الطريق توخي احليطة واحلذر والنتباه 
عند تقلبات الطق�س، والتاأكد من الإ�شارات ال�شوئية وعملها قبل قيادة 
املركبة، بالإ�شافة اإىل ترك م�شافة كافية بني مركباتهم واملركبات التي 
مدى  �شمن  ال��وق��وف  م��ن  ليتمكنوا  ال�شرعة  وتخفيف  اأم��ام��ه��م،  ت�شري 
الروؤية الأمامية، واللتزام بخط ال�شري وعدم تغيري امل�شار اإل يف حالت 

ال�شرورة.
يف  الأن���وار  املركبات  جميع  ا�شتخدام  اأهمية  على  املهريي  العقيد  واأك��د 
و�شائل  خ��الل  م��ن  الطق�س،  حالة  م��ن  وال��ت��اأك��د  املبكر،  ال�شباح  �شاعات 
الإع����الم املختلفة ل��ت��ف��ادي احل����وادث امل��روري��ة اخل��ط��رة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

اخلروج اإىل العمل قبل وقت كاٍف.

•• عجمان-وام:

اأكدت القيادة العامة ل�شرطة عجمان اأنه مل تقع اأي حوادث مرورية 
وامل����رور يف طرق  ال�شري  واأن ح��رك��ة  الأم��ط��ار،  ه��ط��ول  بليغة خ��الل 
�شيف  املقدم  �شعادة  وق��ال   . وطبيعي  ان�شيابي  ب�شكل  ت�شري  الإم���ارة 
اإنه  اإدارة املرور والدوريات ب�شرطة عجمان  عبداهلل الفال�شي مدير 
وف��اة بف�شل جهود  اأو ح��الت  بليغة  اإ�شابات  ب��الغ عن  اأي  يتلقى  مل 
اأفراد ال�شرطة والدوريات الذين عملوا ب�شكل احرتايف ومتقن على 
اإدارة املرور  اأن  يف التعامل مع هطول الأمطار. واأ�شار الفال�شي اإىل 
بالتن�شيق مع  تنفيذها  اأعدت خطة متكاملة حمكمة مت  والدوريات 

م�شتويات  اأع��ل��ى  لتحقيق  وال�����ش��رك��اء،  والحت��ادي��ة  املحلية  اجل��ه��ات 
الراحة وال�شالمة للمواطنني واملقيمني يف اإمارة عجمان.

الرئي�شية  ال��ط��رق  يف  امل���روري���ة  ال���دوري���ات  ن�شر  مت  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 
املدار�س  جتمع  مناطق  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإم����ارة  يف  احليوية  والأم��اك��ن 
لتاأمني تنقل الطلبة ب�شالم دون تعر�شهم لأي خماطر . ودعا مدير 
اإدارة املرور والدوريات ال�شائقني اإىل اللتزام بقوانني ال�شري واملرور، 
جتنب  وحماولة  املاطر،  اجلو  جتدد  حالة  يف  القيادة  اأثناء  واحل��ذر 
قطع الطرق التي تتجمع فيها املياه ب�شكل كبري قد يت�شبب يف اأ�شرار 
الوجهة  اإىل  ت���وؤدي  بديلة  ط��رق  و�شلك  امل��رك��ب��ات،  تعطل  اإىل  ت���وؤدي 

املطلوبة دون التعر�س لأية خماطر، متمنيا ال�شالمة للجميع.

ل حوادث مرورية بليغة يف عجمان ب�شبب الأمطار �شرطة دبي تتلقى 5781 مكاملة خالل الأمطار 

اأكادميية »الهوية واجلن�شية« تخرج الفوج الأول من دورتي القيادة والقيادة املتقدمة

•• دبي - د.حممود علياء 

اختتم نادي الإمارات العلمي يف ندوة الثقافة العلوم 
فعاليات برنامج “دورة الربيع” باخرتاعات واأفكار 
الزهور  اإم��ارات��ي��ة يف عمر  م��واه��ب  م��ن عمل  علمية 
كانت عنوان احلفل اخلتامي الذي اأقيم م�شاء اأم�س 

 ، الإم��ارت  اأبناء  وبنات  104 من  الأول ومب�شاركة 
الذين تراوحت اأعمارهم بني 7 و 18 �شنة وبح�شور 
واملهند�س  اخل��ي��اط   �شريف  حممد  جمال  الأ���ش��ت��اذ 
حممد ال�شام�شي اأع�شاء جمل�س اإدارة النادي ، وعدد 

كبري من اأولياء اأمور الطلبة. 
املعر�س  وال�شام�شي  تفقد اخلياط  بداية احلفل  يف 

العلمي والفني امل�شاحب للحفل، وت�شمن م�شروعات 
الطلبة والطالبات التي نفذت خالل الدورة، ومتثل 
اأف��ك��ار علمية يف  تنفيذ  ف��ردي��ة وجماعية يف  ج��ه��وداً 
جم��ال ب��رجم��ي��ات ال��ط��ائ��رة ب���دون ط��ي��ار والكهرباء 
والإلكرتونيات والروبوت والطباعة ثالثية الأبعاد 
الأعمال  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ، ال�����ش��غ��ري  ال��ع��امل  وب��رن��ام��ج 

طاقات  تفجري  بهدف  ال��ي��دوي��ة  الأ���ش��غ��ال  و  الفنية 
الذي  الربنامج  ورك��ز  والإب��داع��ي��ة.  الفنية  ال�شباب 
العلوم  باأهمية  الطالب  تعريف  على  النادي  نظمه 
كنهج   ، الم���ارات  دول��ة  بها  تتميز  التي  التطبيقية 
اأ�شيل اأر�شاه  املغفور له ال�شيخ  زايد  بن �شلطان  اآل 
نهيان “ طيب اهلل ثراه “ وكر�شته القيادة الر�شيدة 

واهتمت  امل��خ��ت��ل��ف��ة  عملها  وخ��ط��ط  م��ب��ادرات��ه��ا   يف 
امل�����ش��ارك��ني خ����ربات ومعارف  ب��اإك�����ش��اب  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والتكنولوجيا  العلوم  بني  جتمع  متنوعة،  ومهارات 
الإبتكارات  جانب  اإىل  اليدوية  امل��ه��ارات  و  والفنون 
العلمية  اأكد ال�شام�شي يف كلمة له اأن قيادة الدولة 
ال��ر���ش��ي��دة  تهتم ب��ب��ن��اء الإن�����ش��ان وذل���ك م��ن خالل 

املوؤ�ش�شات العلمية  وكما اأ�شار اإىل دور نادي الإمارات 
العلمي يف دعم وتنمية املواهب ، ودعا اأولياء الأمور 
اإىل الإ�شتفاده من الفر�س املتاحه للطالب بالنادي 
ما  اأن  باعتبار  التقني  بالتعليم  والهتمام  العلمي 
يتعلمه الطالب يف الأعمار ال�شغرية �شوف يجدون 

العائد منه يف اأعمالهم وم�شتقبلهم. 

ابتكارات وبرجميات متقدمة يف نادي الإمارات العلمي

•• دبي-الفجر:

خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  �شهد 
امل�����ري، ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة دبي، 
اخلام�س  امل���ع���رف���ة  ح�������ش���اد  م��ل��ت��ق��ى 
لل�شوؤون  العامة  الإدارة  نظمته  ال��ذي 
الإداري��ة يف فندق فور�شيزونز جمريا 
حتت �شعار “باملعرفة نبتكر”، بح�شور 
اللواء خبري خليل اإبراهيم املن�شوري، 
البحث  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد 
ال��دك��ت��ور ال�شالل  اجل��ن��ائ��ي، وال���ل���واء 
م�شاعد  الفال�شي،  هويدي  بن  �شعيد 
واللواء  الإدارة،  ل�شوؤون  العام  القائد 
م�شاعد  ب����خ����ي����ت،  ����ش���ع���ي���د  حم����م����د 
املجتمع  ا�شعاد  ل�شوؤون  ال��ع��ام  القائد 
كامل  املهند�س  واللواء  والتجهيزات، 
العامة  ال�شويدي، مدير الإدارة  بطي 
للعمليات، وعدد من مديري الإدارات 
العامة ومراكز ال�شرطة، و ونخبة من 

املخت�شني يف جمال اإدارة املعرفة.
البتكار  م���و����ش���وع  امل��ل��ت��ق��ى  ون���اق�������س 
املعرفية  امل�����ش��اري��ع  ودور  ب��امل��ع��رف��ة، 
امل���ع���رف���ة، و���ش��ب��ل متكني  يف ���ش��ن��اع��ة 
املعرفة  واق��ت�����ش��اد  الب���ت���ك���ار،  ث��ق��اف��ة 
م�شتعر�شاً  والعاملي،  املحلي  وت��اأث��ريه 
ال�����ش��وط ال����ذي ق��ط��ع��ت��ه ���ش��رط��ة دبي 
م��ع �شيا�شة  امل���ج���ال، مت��ا���ش��ي��اً  يف ه���ذا 
جمال  يف  ال�����دول�����ة  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 

املعرفة والبتكار.
وق����ال ال��ع��م��ي��د اأح���م���د حم��م��د رفيع، 
مدير الإدارة العامة لل�شوؤون الإدارية، 
�شكراً  للملتقى،  الفتتاحية  كلمته  يف 
املري،  اهلل خليفة  عبد  اللواء  ل�شعادة 
ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ل�����ش��رط��ة دب������ي، على 

املعرفة  لإدارة  ال����الحم����دود  دع���م���ه 
ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  والبتكار 
دب����ي، وك��ذل��ك جل��م��ي��ع احل�����ش��ور من 
اإدارة  جم��ال  يف  واملهتمني  املخت�شني 
ال��ي��وم يف  ي�شاركوننا  وال���ذي  امل��ع��رف��ة، 
التي  النقاط  م��ن  بع�س  ح��ول  نقا�س 
يف  عليها  ال�شوء  ت�شليط  اأهمية  نرى 

هذا امللتقى.
على  يتفق  اجلميع  اأن  رفيع  واأ���ش��اف 
املعرفة  ال��ب��ال��غ��ة لم��ت��الك  الأه��م��ي��ة 
واملوؤ�ش�شي،  ال�شخ�شي  ال�شعيد  على 
املعارف  لتح�شيل  الطلب  وا�شتمرار 
املوؤ�ش�شات  اأن  م��وؤك��داً  اأن��واع��ه��ا،  ب�شتى 
بحاجة اإىل املعرفة وجناحها اأو ف�شلها 
يف ا���ش��ت��ث��م��ار ت��ل��ك امل��ع��رف��ة ي��ك��م��ن يف 
والإدارة  للمعرفة،  فاعلة  اإدارة  وجود 
الفاعلة ل تاأتي اإل من خالل القدرات 
واملمكنات املتوفرة يف املوؤ�ش�شات لإدارة 
ابتكار  امل��ع��رف��ة، وال���ت���ي مت��ك��ن��ه��ا م���ن 
وت�����ش��م��ي��م ال���ربام���ج ال��ت��ي حت��ق��ق لها 
راأ�س  يف  الأمثل  ال�شتثمار  النهاية  يف 

مالها الب�شري والفكري.
ونوه اأن التغري ال�شريع وامل�شطرد يف 
العامل اليوم يحتم على اجلميع ب�شكل 
امل�شتجدات  ا���ش��ت��ي��ع��اب  وم���ل���ح،  اأك���ي���د 
املعارف  م��ن  ال��ع��امل  يف  وامل�شتحدثات 
باعتبارها  املوؤ�ش�شات،  �شمن  والعلوم 
راف���د ال���ش��ت��م��رار وال���ش��ت��دام��ة لعمل 
هذه املوؤ�ش�شات، ويحتم على القائمني 
الآليات  اإيجاد وتطوير  املعرفة  باإدارة 
ا�شتثمارها  من  متكن  التي  والربامج 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه���������داف، ف���ان���ع���دام هذه 
ع�شوائي  ب�����ش��ك��ل  ال��ع��م��ل  اأو  الآل���ي���ات 
العلوم  ه�����ذه  ام����ت����الك  م����ن  ي���ج���ع���ل 

اأو  اأم������راً غ���ري ذي ج����دوى  وامل���ع���ارف 
هذا  اأن  على  م�شدداً  اإيجابي،  م��ردود 
الأمر يعد م�شوؤولية م�شرتكة جلميع 
الأط������راف داخ����ل امل��وؤ���ش�����ش��ات، وعمل 
يعتمد على وجود روؤية وتوجه قيادي 
لكوادر  ومت��ك��ني  امل��ع��رف��ة،  اإدارة  ن��ح��و 
اإدارة  بعملية  املعنية  املوؤ�ش�شات  ه��ذه 
بناء  عليهم  يتعني  وال��ذي��ن  امل��ع��رف��ة، 
التي حتقق هذه  ال��ربام��ج وامل��ب��ادرات 

الغاية والهدف.

ردم الفجوات 
من جانبه اأو�شح املقدم دكتور اإبراهيم 
اأحمد �شباع املري، مدير مركز املعرفة 
والبتكار، اأن برنامج امل�شاريع املعرفية 
يف �شرطة دبي، هو اأول برنامج موؤ�ش�شي 
املعرفية  ال���ف���ج���وات  ردم  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
راأ�س  ا�شتثمار  يف  البتكار  خ��الل  م��ن 
املوؤ�ش�شية،  وال���ق���درات  الب�شري  امل���ال 
رئي�شية،  م���ع���اي���ري  ���ش��ب��ع��ة  وي��ت��ب��ن��ى 
ويحدد الفجوات املعرفية ب�شكل دقيق 
التي  اجلهات  اأف�شل  ويحدد  ووا�شح، 
متتلك املعرفة املراد احل�شول عليها، 
الأ�شول  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  يف  وي�����ش��اع��د 
والتي  املوؤ�ش�شة،  يف  الب�شرية  املعرفية 
واملهارات،  م��ن اخل���ربات  لها خم��زون 
بالأهداف  يرتبط  الربنامج  اأن  لفتاً 
وقد  امل��وؤ���ش�����ش��ة،  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
حمققاً  2015م،  ال���ع���ام  يف  ان��ط��ل��ق 
بذلك اأكرث من 88 م�شروعاً، متثلت 
الإداري،  امل��ج��ال  يف  م�شروعا   30 يف 
و26 يف املجال الفني والتقني، و22 
م�����ش��روع��ا يف امل��ج��ال اجل��ن��ائ��ي، و10 

م�شاريع يف املجال املروري.

  اجلل�سة االأوىل
الكعبي،  خ��ول��ة  ال���دك���ت���ورة  ا���ش��ت��ه��ل��ت 
بجامعة  لالبتكار  التنفيذي  الرئي�س 
اجلل�شة  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات 
عنوان”  حملت  ع��م��ل  ب��ورق��ة  الأوىل 
و�شبكات  الب����ت����ك����ار  ث���ق���اف���ة  مت���ك���ني 
فيها  ا�شتعر�شت  التعاوين”  التاأثري 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وخ���ط���ط ال����دول����ة يف 
اأطلقت  ال���ت���ي  وامل�����ب�����ادرات  الب���ت���ك���ار، 
اإن�شاء  م��ث��ل  ال���دول���ة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
لالبتكار  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  م���رك���ز 
على  العمل  ميكن  وك��ي��ف  احل��ك��وم��ي، 
وما  والب��ت��ك��ار،  املعرفة  ثقافة  متكني 
البتكار،  وعنا�شر  واإط���ار  مفهوم  هو 
وحتديد  الفر�س،  عن  البحث  وطرق 
اجلديدة،  الأف��ك��ار  وط��رح  التحديات، 
والعمل على تطويرها ب�شكل م�شتمر، 
واختبارها لإثبات �شحتها وفعاليتها، 
حتى يتم تقدميها وتنفيذها، مو�شحة 
بع�س النماذج والتجارب العاملية التي 
اأط��ل��ع��ت ع��ل��ي��ه��ا ع���ن ك��ث��ب يف زي����ارات 
من  لال�شتفادة  العامل  ح��ول  متعددة 
املعرفة  امل��م��ار���ش��ات يف جم���ال  اأف�����ش��ل 
بالتاأكيد  ورقتها  وختمت  والب��ت��ك��ار، 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال�شبكات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ال��ت��ع��اون��ي��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة يف 
جم��ال البحث وامل��ع��رف��ة، وب���اأن هناك 
�شبكات  ب����ن����اء  ن���ح���و  ع���امل���ي���ة  ح����رك����ة 

و�شراكات يف البحث والتطوير.

اجلل�سة الثانية
قدم الدكتور اأحمد ن�شريات، م�شت�شار 
الأمني  ل��الأداء احلكومي مبكتب  اأول 

العام للمجل�س التنفيذي، يف اجلل�شة 
ال��ث��ان��ي��ة ورق���م���ة ع��م��ل، حت����دث فيها 
ع��ن امل��ع��رف��ة يف ب��رن��ام��ج دب���ي ل���الأداء 
احلكومي املتميز، م�شتعر�شاً البدايات 
والتحديات التي كانت حا�شرة اآنذاك، 
تقدم  يف  املعرفة  اإدارة  �شاهمت  وكيف 
ت�شخريها  وطريقة  احلكومي،  الأداء 
اأن �شرطة دبي  الإب��داع، موؤكداً  لدعم 
من املوؤ�ش�شات املتميزة التي ا�شتطاعت 
باأدائها،  وترتقي  امل�شافات  ت�شابق  اأن 
منوذجية  اأم��ن��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ل��ت�����ش��ب��ح 
حت���ف���ظ الأم��������ن وت���ط���ب���ق ال���ق���ان���ون، 
وفقاً  وتدير عملها  الإن�شان،  وحترتم 

لأف�شل املعايري واملمار�شات العاملية.
 وعرب عن �شعادته بامل�شاركة يف ملتقى 
مثل  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  امل��ع��رف��ة،  ح�شاد 
يف  كبري  ب�شكل  ت�شاهم  اللقاءات  ه��ذه 

زيادة املعرفة والبتكار.

اجلل�سة الثالثة
رونالد  ال�شيد  ا�شتعر�س  جانبه  م��ن 
ينج، اأ�شتاذ املعرفة بجامعة كامربيدج، 
يف ورقة عمله، �شمن اجلل�شة الثالثة، 
“ اآيزو املعرفة والبتكار” منوذج اآيزو 
املعرفة والبتكار بجامعة كامربيدج، 
وعملية التدرج يف نظام عمل املعرفة، 
�شهدتها  التي  الأمثلة  بع�س  مو�شحاً 
امل��ج��ال، مثل جتربة  اجلامعة يف ه��ذا 
زي�����ارة وف����د م���ن ���ش��ن��غ��اف��ورا ق��ب��ل 10 
اأع�����وام، وك��ي��ف ك��ان��ت ان��ع��ك��ا���ش��ات هذه 
الزيارة على اإدارة املعرفة لديهم فيما 
بعد، م�شتلهمني بع�س التجارب التي 
قدمتها لهم اجلامعة، وعملوا بعدها 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر واإن�����ش��اء م��راك��ز البحث 

املعنية باملعرفة والبتكار.
اجلل�شة الرابعة

الدكتورة  طرحت  الرابعة  اجلل�شة  يف 
بكلية  امل�شاعد  الأ�شتاذ  علي،  اآل  اأم��ل 
ال�شارقة،  ج��ام��ع��ة  يف  الع��م��ال  اإدارة 
ورقة عمل بعنوان” البتكار واقت�شاد 
املعرفة” اأكدت من خاللها اأن املعرفة 
وتطور  لتغري  الرئي�شي  ال�شبب  كانت 
ب�����ش��ك��ل �شريع  ال��ع��امل��ي��ة  الق��ت�����ش��ادات 
النتائج  ب��ع�����س  م�شتعر�شة  وه���ائ���ل، 
القت�شادية  املنتديات  يف  ن�شرت  التي 
اأ�شبح اقت�شاد املعرفة  العاملية، وكيف 
والقوية،  امل��ت��ق��دم��ة  ال����دول  �شمة  ه��و 
للتاأخر  اليوم  جم��ال  ل  باأنه  م�شيفة 
التي يتم  امل��ب��ادرات  واأن  امل��ع��رف��ة،  ع��ن 
داعمة  ه��ي  م�شتمر،  ب�شكل  اطالقها 

ب�شكل كبري للمعرفة والبتكار.

جل�سة حوارية 
املعرفية  امل�����ش��اري��ع  “دور  وب���ع���ن���وان 
الفجوات  وردم  امل��ع��رف��ة  ���ش��ن��اع��ة  يف 
من�شور  ال��ع��ق��ي��د  ن��اق�����س  املعرفية” 
القرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة 
لل�شوؤون الإدارية، مع الدكتورة خولة 
امل�����ش��ارك بجامعة  الأ���ش��ت��اذ  ال��ك��ع��ب��ي، 
المارات والرئي�س التنفيذي لالبتكار 

يف ج���ام���ع���ة الم����������ارات، وال���دك���ت���ورة 
بكلية  امل�شاعد  الأ�شتاذ  علي،  اآل  اأم��ل 
ال�شارقة،  ج��ام��ع��ة  يف  الع��م��ال  اإدارة 
اإدارة  مدير  املزروعي،  اأمل  والأ�شتاذة 
ا�شت�شراف  مب��رك��ز  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ع��ل��وم 
ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  امل�شتقبل 
املعرفية  امل�شاريع  تنا�شب  م��دى  دب��ي، 
القائم  الو�شع  تنفيذها مع  يتم  التي 
التطور  و���ش��رع��ة  امل���ع���رف���ة،  ع����امل  يف 
ال���رق���م���ي وان���ع���ك���ا����ش���ه ع���ل���ى ج����دوى 
امل�شاريع املعرفية، وكذلك الدور املناط 
باجلامعات، و�شد الفجوة املعرفية بني 
�شوق  واحتياجات  تطرح  التي  املناهج 

العمل اخلا�س واحلكومي منها.

تكرمي الفائزين
اللواء  �شعادة  ك��رم  امللتقى  خ��ت��ام  ويف 
العام  القائد  امل���ري،  خليفة  ع��ب��داهلل 
ل�شرطة دبي، ومعه �شعادة اللواء خبري 
م�شاعد  امل��ن�����ش��وري،  اإب��راه��ي��م  خليل 
القائد العام ل�شوؤون البحث اجلنائي، 
�شعيد  ال�شالل  دكتور  اللواء  و�شعادة 
بن هويدي الفال�شي، م�شاعد القائد 
اأحمد  والعميد  الإدارة،  ل�شوؤون  العام 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  رف��ي��ع،  حممد 
لل�شوؤون الإداري��ة، الفائزين باحلدث 

الأهم يف امللتقى وهو جائزة “برنامج 
امل�شاريع املعرفية” املعتمد من القيادة 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب����ي، وف��ق��اً لنظام 
فئات،  ث���الث  اإىل  امل�����ش��اري��ع  ت�شنيف 
وهي فئة اخلم�شة جنوم، وفئة ال�شتة 
وفازت  جن���وم.   ال�شبعة  وفئة  جن��وم، 
بجائزة  ل��ل��ت��دري��ب  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
الإدارة  وح�����ش��ل��ت  جن�����وم،  ال�����ش��ب��ع��ة 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية 
ع��ل��ى ج��ائ��زة ال�����ش��ت��ة جن����وم، ويف فئة 
الإدارة  ح�������ش���دت  جن�����وم  اخل���م�������ش���ة 
والتجهيزات،  ل��ل��خ��دم��ات  ال���ع���ام���ة 
ودعم  امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  وم��رك��ز 
�شرطة  وم�����رك�����ز  ال�������ق�������رار،  احت��������اذ 
الفائزين  وك��ذل��ك  اجل���ائ���زة،  ب��ردب��ي 
كما  الإن��ت��اج��ي��ة.  يف  التميز  ب��ج��وائ��ز 
اأح����م����د حم���م���د رفيع  ك�����رم ال��ع��م��ي��د 
برنامج  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  امل��وظ��ف��ني 
الإدارات  املعرفة من خمتلف  فر�شان 
العامة، وبرنامج الأ�شول املعرفية يف 
القيادة العامة ل�شرطة دبي، واملتمثل 
والقنا�شني،  ال���ت���ق���ن���ي���ني،  ب���ق���وائ���م 
اجلنائيني،  واملحققني  والغوا�شني، 
ورجال مكافحة املخدرات، واملفت�شني 
الأم����ن����ي����ني، وم���ت���ل���ق���ني ال���ب���الغ���ات، 

واملحققني الإلكرتونيني

اللواء املري يكرم الفائزين بجائزة »برنامج امل�ساريع »

�شرطة دبي تنظم ملتقى ح�شاد املعرفة اخلام�س
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لكن  التحقيق.  متابعة  على  القدرة  عدم  ب�شبب   2017 مايو  اأي��ار 
فتح  ب��اإع��ادة  املدعية  التوقيف، طالبت حمامية  الإع���الن عن  ل��دى 
الربيطانية  نيوز  �شكاي  لقناة  روبن�شون  جنيفر  وقالت  التحقيق. 
ويف  ط��رح��ت  ب��ح��ال  الأ�شئلة  ه��ذه  على  ل��ل��رد  للغاية  �شعداء  “نحن 
املرحلة هي  املركزية يف هذه  “امل�شاألة  اأن  مو�شحة  وقت طرحها”، 

الرتحيل اإىل الوليات املتحدة«.
اأي�شا يف اإط��ار طلب ت�شليم  47 عاما  اأوق��ف الأ�شرتايل البالغ  وقد 
خلفية  على  ب�”التاآمر”  تتهمه  التي  املتحدة  ال��ولي��ات  به  تقدمت 
ت�شيل�شي  الأم��ريك��ي��ة  ال�شتخبارات  يف  ال�شابقة  املحللة  م�شاعدته 
الوثائق  اآلف  اإىل  للو�شول  �شر  كلمة  على  احل�����ش��ول  يف  مانينغ 
الدفاعية ال�شرية. ويواجه اأ�شاجن احتمال ال�شجن حتى خم�س �شنوات 

وهي تظهر ارتكابات اجلي�س الأمريكي يف العراق ف�شال عن وثائق 
اتهام  اأن  ويبدو  العامل.  بلدان  من  كبري  عدد  يف  �شرية  دبلوما�شية 
اأ�شاجن بالتاآمر يراد منه تفادي القيود التي قد تتاأتى من التعديل 
الأول يف الد�شتور الأمريكي والذي يكفل حرية ال�شحافة. و�شددت 
اأن�����ش��ط��ة جمع  “هذا الت���ه���ام ي��ط��اول ب��و���ش��وح  اأن  روب��ن�����ش��ون ع��ل��ى 
املعلومات واأ�شكال التوا�شل التي يلجاأ اإليها ال�شحافيون مع امل�شادر 
الإك���وادور لأ�شاجن  باتهامات  املحامية  ن��ددت  الوقت«. كذلك  ط��وال 
الكالم  نافية  ل��ن��دن،  يف  �شفارتها  داخ��ل  يف  م�شيء  �شلوك  باعتماد 
“املريع” ال�شادر عن كيتو باأن موكلها تغوط على جدران ال�شفارة.

اإىل  اأ�شرتاليا لإع��ادت��ه  اأ���ش��اجن  وق��د دع��ا ج��ون �شيبتون وال��د ج��اك 
اأرا�شيها.

•• لندن-اأ ف ب:

موكلها  اأن  اأم�س  اأ�شاجن  جوليان  حمامية  روبن�شون  جنيفر  اأعلنت 
ت�شلمه غري  اإذا ما طلبت  ال�شويدية  ال�شلطات  للتعاون مع  م�شتعد 
وقد  امل��ت��ح��دة.  ال���ولي���ات  اإىل  ترحيله  ل��ت��ف��ادي  تبقى  الأول���وي���ة  اأن 
يف  الإك����وادور  �شفارة  يف  اخلمي�س  ويكيليك�س  موقع  موؤ�ش�س  اأوق��ف 
توقيف  مذكرة  من  لالإفالت  �شنوات  ل�شبع  اإليها  جلاأ  بعدما  لندن 
يف  اجلن�شي  والعتداء  بالغت�شاب  اتهامني  خلفية  على  بريطانية 

ال�شويد داأب على نفيهما.
�شنة  الزمن  العتداء اجلن�شي مبرور  بتهمة  ال�شكوى  �شقطت  وقد 
يف  الثانية  الق�شية  يف  مالحقاتها  ال�شويد  اأ�شقطت  ث��م   ،2015

يف هذه الق�شية. و�شيدر�س الق�شاء الربيطاين طلب الرتحيل هذا 
يف الثاين من اأيار/مايو. وقالت وكيلة الدفاع عن اأ�شاجن اإنه يف حال 
طلبت ال�شويد ترحيله، “�شنطلب حتما ال�شمانات عينها التي اأعلنا 
لفتة اإىل  عنها وهي األ ي�شلرّم )جوليان اأ�شاجن( للوليات املتحدة”، 

اأن موكلها جلاأ اإىل ال�شفارة ب�شبب عدم توافر هذه ال�شمانات.
اإىل  موجهة  ر�شالة  على  بريطانيا  برملانيا  �شبعني  من  اأك��رث  ووق��ع 
الأول���وي���ة لطلب  ب��اإع��ط��اء  ال��ربي��ط��اين يطالبونه  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر 
مل  “جوليان  اأن  روبن�شون  واأك���دت  ال�شويد.  م��ن  حمتمل  ترحيل 
نا  و”همرّ ال�شويدي”،  اأو  الربيطاين  الق�شاء  مواجهة  يوما  يخ�س 

كان ول يزال منع ترحيله اإىل الوليات املتحدة«.
بت مانينغ مئات اآلف الوثائق ال�شرية اإىل موقع ويكيليك�س،  وقد �شررّ

اأ�شاجن م�شتعد للتعاون مع طلب لت�شليمه اإىل ال�شويد 

وهكذا ينتهي موؤمتر النداء، اإىل 
اإفراز جلنتني مركزيتني، الأوىل 
ال�شب�شي،  ق��ائ��د  ح��اف��ظ  ب��زع��ام��ة 

والثانية �شفيان طوبال. 
وال�������ش���وؤال امل���ط���روح ال���ي���وم، من 
�شيح�شم قيادة احلزب يف املرحلة 

املقبلة؟
مع  الندائيون  �شيتفاعل  وكيف   

؟ هذا امل�شتجدرّ
ن���داء تون�س  ام ه��ي نهاية ح��زب   
تعددت  ط���وي���ل  اح���ت�������ش���ار  ب���ع���د 

ا�شكاله وتعبرياته؟

•• الفجر – تون�س - خا�س
تون�س  ن���داء  يف�شل  اأخ���رى  م��رة 
النق�شام على الوحدة، حيث ف�شل 
توحيد  يف  الن��ت��خ��اب��ي  م���وؤمت���ره 
ال��ن��دائ��ي��ني حت��ت �شعار  جم��م��وع 
الل���ت���زام وال����ش���الح. وق���د افرز 
اذ  متعار�شني،  جناحني  امل��وؤمت��ر 
اجتماع  يف  امل�������ش���ارك���ون  ان��ت��خ��ب 
الأح������د،  اأم���������س  “احلمامات” 
القطي  ال���ع���زي���ز  ع���ب���د  ال���ن���ائ���ب 
اأم��ي��ن��ا ع��ام��ا ل��ل��ح��زب وذل����ك بعد 

ال�شتخبارات الأملانية حتذر من ال�شتهانة بداع�س 
•• برلني-وكاالت:

حذر رئي�س الهيئة الحتادية حلماية الد�شتور، ال�شتخبارات الداخلية يف 
اأملانيا من ال�شتهانة بتنظيم داع�س حتى بعد هزميته الع�شكرية.

الأ�شبوعية  الأملانية  زون��ت��اغ  اأم  فيلت  ل�شحيفة  هالدنفانغ  توما�س  وق��ال 
اليوم الأح��د: “ل ميكن اأن يكون هناك وقت حتذير من تنظيم داع�س... 
ل يزال يتعني علينا توقع هجوم يف اأملانيا يف اأي وقت«. واأ�شاف هالدنفانغ 
“ل�شيما مبفهوم وجود خالفة  بالن�شبة لأوروب��ا  اأن داع�س”ل يزال قائماً 
ال�شيطرة  على  ق��ادراً  ولي��زال  على هجمات  افرتا�شية حتر�س  �شيربانية 
اإ�شالميني  الهيئة  ت�شنفهم  الذين  عدد  وازداد  هجمات«.  ل�شن  اأتباع  على 
راديكاليني يحتمل اأن ي�شكلوا م�شدر خطر على الأمن يف العام املا�شي مبا 

يزيد على 300 �شخ�س، ح�شب ت�شريحات رئي�س الهيئة.
يطلق  م��ا  �شمن  اأملانيا  يف  �شخ�شاً   2240 نحو  حالياً  “نح�شب  واأ���ش��اف 
اأنهم ينتمون للتيار الإ�شالمي الإرهابي. نحن  عليهم الأ�شخا�س املحتمل 

على قناعة باأنه ميكن اأن يقوموا بهجوم اأو دعم مثل هذه الأمور«.
ي�شار اإىل اأنه يندرج �شمن هوؤلء، ما يعرفون باأنهم اأ�شخا�س خطرون اأمنياً 
ذوو  املهمون  و”الأ�شخا�س  ال�شرطة  اأجهزة  قبل  من  هويتهم  حتديد  بعد 

ف�شاًل عن اآخرين تراقبهم ال�شتخبارات الداخلية. ال�شلة”، 
كل من يقوم بدور قيادي داخل  “الأ�شخا�س املهمون ذوو ال�شلة”  ويعني 
اأ�شخا�س  مع  وثيقة  ات�شالت  لديه  اأو  ل��ه،  داعماً  يعد  اأو  املتطرف،  التيار 

م�شنفني على اأنهم خطرون اأمنياً.
“مراقبة هوؤلء على مدار ال�شاعة  اأن  واأكد رئي�س ال�شتخبارات الداخلية 
اأمر غري ممكن... �شنكون يف حاجة ل� 40 موظف لكل �شخ�س. لذلك نركز 

على الذين نعتربهم خطرين ب�شفة خا�شة«.
الد�شتور من  هيئة حماية  ل��دى  هناك خم��اوف  اأن  اإىل  هالدنفانغ  واأ���ش��ار 
اأمل��ان��ي��ا، وال��ذي��ن اأق��ام��وا م��ع اأ�شرهم يف  اأت��ب��اع داع�����س العائدين اإىل  اأط��ف��ال 
“ن�شاأل  وق���ال:  ال��ع��راق،  اأو  ���ش��وري��ا  يف  ال�شابقة  التنظيم  �شيطرة  مناطق 

اأنف�شنا: هل �شين�شاأ هنا اجليل اجلديد من الإرهابيني؟«.
واأ�شاف اأن اأطفال اجلهاديني عاي�شوا عنف داع�س ويبجلون اآباءهم الذين 
املا�شية  الأع��وام  �شن هجمات يف  اأن حم��اولت  اإىل  كاأبطال، لفتاً  �شقطوا 
تغيريات  اإىل  ودع��ا  اإىل معتدين،  مبكراً  التحول  للن�شاأ  اأن��ه ميكن  اأظهرت 

قانونية ليت�شنى مراقبة اأطفال يف حالت فردية.

ان مت التوافق على كاتب الدولة 
للهيئة  رئي�شا  اجل��رب��وع��ي  ع���ادل 

ال�شيا�شية.
بعد  ال����ق����ط����ي  ان�����ت�����خ�����اب  ومترّ 
م����ف����او�����ش����ات ع���������ش����رية ورف���������س 
بالتوافق،  ال��ع��ام  الأم���ني  انتخاب 
القيادي  غ�����ش��ب  اإىل  اأدى  مم���ا 

ومغادرته  اللومي  ه�شام  باحلزب 
القاعة. 

اأعلنت  ال�������ش���ب���ت،  م�������ش���اء  وم���ن���ذ 
التي  احلمامات”،  “جمموعة 
ي���ق���وده���ا ���ش��ف��ي��ان ط����وب����ال على 
بني  م���ن���ا����ش���ب   3 يف  احل���������ش����م 
الن��ت��خ��اب وال��ت��واف��ق ه��ي رئا�شة 

اإىل  اآل���ت  ال��ت��ي  امل��رك��زي��ة  اللجنة 
طوبال، ورئا�شة الهيئة ال�شيا�شية 
اآل���ت ل��ل��ج��رب��وع��ي، فيما مت  ال��ت��ي 
انتخاب القطي اأمينا عاما لنداء 
اأن�������س احلطاب  وت��ع��ي��ني  ت��ون�����س 
ورئي�شة  ل��ل��ح��زب  ر���ش��م��ي��ا  ن��اط��ق��ا 

للمجل�س الوطني.

ويف ال�����ش��ق امل��ق��اب��ل، وحت���دي���دا يف 
تعلن  ان  امل��ن��ت��ظ��ر  م���ن  امل��ن�����ش��ت��ري 
ال�شب�شي  قائد  حافظ  جمموعة 
للمكتب  اجل��دي��دة  الرتكيبة  عن 
ال�شيا�شي بعد ان انتخبت ال�شبت 
ال�شب�شي البن على راأ�س اللجنة 

املركزية.

طوبال يف احلمامات.. وحافظ يف املن�ستري:

حركة نداء تون�س.. حزب يرتّنح براأ�شني...!

ال�شب�شي البن:  انا او ل احد طوبال - و�شط- �شرعية النقالب على حافظ

كيف ميكن حتقيق ال�شالم يف �شرق �شوريا؟ ال�شودانيون يف انتظار رد اجلي�س على مطالب النتقال 
•• عوا�شم-وكاالت:

تناول الباحث حايد حايد يف مقال 
تاميز”  “اآ�شيا  م��وق��ع  يف  ن�����ش��ره 
م�شتقبل منطقة �شرق �شوريا بعد 
على  فيها  داع�����س  تنظيم  ه��زمي��ة 
الدميقراطية  �شوريا  ق��وات  اأي��دي 
املتحدة،  ال���ولي���ات  م��ع  املتحالفة 
اإن����ه ب��ي��ن��م��ا اح��ت��ف��ل العامل  ق���ائ���اًل 
ب���خ�������ش���ارة داع���������س لآخ������ر م����ا كان 
تبذل   ، اأرا�������سٍ م��ن  عليه  ي�شيطر 
ق��������وات �����ش����وري����ا ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
ع�شبها  الأك�����������راد  ي�����ش��ك��ل  ال����ت����ي 
على  للحفاظ  جهودها  الرئي�شي، 

مكت�شباتها.
املعارك  ق��اد  ال���ذي  الف�شيل  وه���ذا 
�شمال  يف  داع���������س  ����ش���د  ال����ربي����ة 
�����ش����رق ������ش�����وري�����ا، اأح����������رز ن�������ش���راً 
على  قدرته  لكن  حا�شماً،  ميدانياً 
على  يعتمد  حققه  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
ا�شرتاتيجية طويلة املدى ملكافحة 

الإرهاب واإجراء امل�شاحلة. 
اأن�����ه ق��ب��ل ف����رتة طويلة  واأ�����ش����اف 
القرية  ال���ب���اغ���وز،  خ�����ش��ارت��ه  م���ن 
ي�شيطر عليها،  كان  التي  الأخ��رية 
بعد  ما  ملرحلة  داع�س يح�شر  كان 
بتجنيد خاليا نائمة  “اخلالفة” 
�شوريا  ق���وات  �شيطرة  م��ن��اط��ق  يف 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، وم��ن��اط��ق اأخ���رى، 
الإرهابي  التنظيم  اأظ��ه��ر  ب��ع��دم��ا 

قدراته يف تكتيكات التمرد. 
ت��ك��اف��ح قوات  ن��ف�����ش��ه،  ال���وق���ت  ويف 
لتاأمني  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  ����ش���وري���ا 
داع�س  عنا�شر  م��ن  اآلف  ع�شرات 
ت��ب��داأ جهود  اأن  ق��ب��ل  وم��وؤي��دي��ه��م، 
امل�����ش��احل��ة، واإع�������ادة الإن����دم����اج يف 
لهذه  النتباه  غ��اب  واإذا  املنطقة. 
ال�شتقرار  حتقيق  ف��اإن  الق�شايا، 
على املدى الطويل يف �شمال �شرق 

•• اخلرطوم-رويرتز:

وا�شل اآلف املحتجني ال�شودانيني 
الدفاع  وزارة  اأم����ام  اعت�شامهم 
ل��ل�����ش��غ��ط على  الأح���������د  اأم�����������س 
اجل��ي�����س ل��ت�����ش��ري��ع الن��ت��ق��ال اإىل 

احلكم املدين.
الع�شكري  املجل�س  رئي�س  وق���ال 
ال�شابق  الرئي�س  الذي حل حمل 
ع��م��ر ال��ب�����ش��ري ب��ع��د الإط���اح���ة به 
اأع���ق���اب ثالثة  ي���وم اخل��م��ي�����س يف 
حكومة  اإن  ال�شلطة  يف  ل��ه  عقود 
م�شاورات  بعد  �شتت�شكل  مدنية 

مع املعار�شة.
وط���������ال���������ب جت������م������ع امل����ه����ن����ي����ني 
الرئي�شية  اجل��ه��ة  ال�����ش��ودان��ي��ني، 
اأدت  التي  لالحتجاجات  املنظمة 
ي�شمل  ب��اأن  الب�شري،  �شقوط  اإىل 
النتقايل  ال��ع�����ش��ك��ري  امل��ج��ل�����س 

داع�س، لكنه مل يقدم �شوى القليل 
م���ن ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل.  وت��ن��ف��ذ ق���وات 
مب�شاعدة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ���ش��وري��ا 
عمليات  ال������دويل،  ال��ت��ح��ال��ف  م���ن 
لتحديد  وا�شتخباراتية  ع�شكرية 
وا�شتئ�شال اخلاليا ال�شرية، بدعم 
م����ن خم���ربي���ن حم���ل���ي���ني.  ولكن 
داع�س  ب��ه��ا  يحيط  ال��ت��ي  ال�����ش��ري��ة 
وال�شتياء  الثق،ة  وفقدان  ن�شاطه، 
قوات  على  ال��ك��ردي��ة  الهيمنة  م��ن 
الدميقراطية، تعقد جهود  �شوريا 
م��ك��اف��ح��ة الإره����������اب.  ول���ف���ت اإىل 
النا�شطني  اآلف  ع��ن  ف�����ش��اًل  اأن���ه 
م����ن داع���������س ال����ذي����ن اع���ت���ق���ل���وا يف 
الأ�شهر الأخرية، مبن فيهم مئات 
امل��ق��ات��ل��ني الأج���ان���ب، اأ���ش��رت قوات 
الباغوز،  يف  الدميقراطية  �شوريا 
األ��ف مدين،  و55  اآلف مقاتل   5
بداع�س.   م��ن��ه��م  ك��ث��ريي��ن  ت���رب���ط 
مراكز  الأع��������داد  ه����ذه  واأغ����رق����ت 
العتقال الر�شمية، ما اأرغم قوات 

�شكوك  حم����ور  ���ش��ي��ب��ق��ى  ����ش���وري���ا، 
على  ي�شيطر  عمن  النظر  ب�شرف 
الأر����س.  ولح��ظ اأن جلوء داع�س 
اإىل ه��ج��م��ات ���ش��ري��ع��ة وال���ف���رار يف 
�شمال �شرق �شوريا، يف ت�شاعد، مبا 
متفجرات من  ا���ش��ت��خ��دام  ذل��ك  يف 
ب�شن اخلاليا  واأُفيد  �شنع حملي. 
واغتيال  اب��ت��زاز  عمليات  النائمة 
ُتعرف  ل��ي��ل��ي��ة. ومل  ح���واج���ز  ع��ل��ى 
اأعداد هذه اخلاليا، لكن قادة قوات 
اأن  يخ�شون  الدميقراطية  �شوريا 
تكون لدى داع�س �شبكة وا�شعة يف 
اأن��ح��اء ���ش��رق ���ش��وري��ا، م��ع انطالق 
ع��م��الء م��دن��ي��ني يف ال��ت��خ��اب��ر مع 
ال��ت��ن��ظ��ي��م.  وع�����دد رئ��ي�����س اأرك�����ان 
قوات �شوريا الدميقراطية مظلوم 
املرحلة  اأول����وي����ات  اأخ������رياً  ع��ب��دي 
ال��ت��ال��ي��ة م��ن ال��ق��ت��ال ���ش��د داع�س، 
الق�شاء على اخلاليا  ذلك  مبا يف 
اآلف  م����ع  وال���ت���ع���ام���ل  ال���ن���ائ���م���ة، 
اإيديولوجيا  واج��ت��ث��اث  املعتقلني، 

ع��ن��ي��ف��ة الأ����ش���ب���وع امل���ا����ش���ي لكن 
اليوم  ب��ال��ه��دوء  ات�شمت  الأج����واء 
اجلن������ود  احت�ش��������ى  حيث  الأح��د 
ال�شاي  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ن��ت�����ش��رون 
مع  احل��دي��ث  اأط�����راف  وت��ب��ادل��وا 

املحتجني.
وق��������ال م����ع����اوي����ة م�����ب�����ارك وه����و 
21 عاما  العمر  يبلغ من  طالب 
حتى  اع��ت�����ش��ام��ن��ا  يف  “�شنبقى 
مطالب  ع��ل��ى  اجل��ي�����س  رد  ن�شمع 
جت��م��ع امل��ه��ن��ي��ني. ���ش��ن��داف��ع عن 

الثورة من اخلطف«.
ال�شودانيني  املهنيني  وقال جتمع 
وا�شحة  “مطالبنا  ت��غ��ري��دة  يف 
ول�شه ما احتققت.. اللي بيخلينا 
اعت�شامنا  �شنو؟...  بيوتنا  نرجع 

ده اأقوى �شالح يف يدنا«.
وا�شتقال وزير الدفاع الفريق اأول 
ركن عو�س بن عوف يوم اجلمعة 

اإزاحة  اأج��ل  و�شغط من  مدنيني 
املقربني للب�شري.

جهاز  هيكلة  “اإعادة  اإىل  ودع����ا 
الأم����ن وامل���خ���اب���رات مب��ا ي�شمن 
به وحل  املنوط  ب��دوره  القيام  له 

ميلي�شيات النظام«.
ومي��ث��ل الع��ت�����ش��ام ال����ذي ب����داأ يف 
ذروة  ني�شان  اأبريل  من  ال�شاد�س 
ح���رك���ة اح��ت��ج��اج��ي��ة ب������داأت قبل 
قرابة اأربعة اأ�شهر واأ�شعلت فتيلها 

اأزمة اقت�شادية تزداد �شوءا.
وق���ال ���ش��اه��د م��ن روي����رتز اإن ما 
�شخ�س  اآلف  اأرب���ع���ة  اإىل  ي�����ش��ل 
اليوم  �شباح  زال��وا معت�شمني  ما 
الأحد اأي اأقل بقليل من عددهم 
النا�س  وب���داأ  ال�شابقة.  الأي���ام  يف 
اإىل العمل للمرة الأوىل  يعودون 

منذ اأيام.
ا�شتباكات  الع���ت�������ش���ام  و����ش���ه���د 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة على و�شع  ���ش��وري��ا 
املئات من نا�شطي داع�س املعتقلني 
اإىل  تفتقد  وم��دار���س  خميمات  يف 

مقومات الأمن ال�شروري. 
ومب�������ش���اع���دة ال��ت��ح��ال��ف ال�����دويل، 
الدميقراطية  �شوريا  ق��وات  تعمل 
وت�شع  املن�شاآت،  ه��ذه  ت�شييج  على 
ع��وائ��ق يف ال�����ش��ب��اب��ي��ك وت��زي��د من 
ح��را���س الأم����ن مل��ن��ع ف���رار جماعي 

من هذه ال�شجون. 
قوات  ل  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وخ��ل�����س 
ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ة، ول  ������ش�����وري�����ا 
اجل��م��اع��ات ال�����ش��وري��ة ق����ادرة على 
اإدارة حملة التمرد امل�شاد بنف�شها. 
اإحل��اح خطة  �شاأن جتاهل  واأن من 
ط���وي���ل���ة الأم���������د، مب����ا ف��ي��ه��ا دعم 
متزايد للمقاتلني على الأر�س، اأن 
يتيح لداع�س ال�شتمرار يف زعزعة 
تعايف  وم���ن���ع  ����ش���وري���ا،  ا����ش���ت���ق���رار 
تقوي�س  وبالتايل  البالد،  وتنمية 

املنطقة والعامل.

من رئا�شة املجل�س الع�شكري بعد 
املن�شب.  ت��ول��ي��ه  ي���وم واح����د م��ن 
اأع��ل��ن الإطاحة  ب��ن ع���وف  وك����ان 
بالب�شري والتحفظ عليه. وذكرت 
اأم�س  ر���ش��م��ي��ة  اإع�������الم  و����ش���ائ���ل 
ال�����ش��ب��ت اأن رئ��ي�����س ج��ه��از الأم���ن 
اأول  الفريق  الوطني  واملخابرات 
حممد  اهلل  عبد  �شالح  مهند�س 
�شالح املعروف با�شم �شالح قو�س 

ا�شتقال.
وقال الفريق اأول ركن عبد الفتاح 
الرئي�س  الرحمن  عبد  ال��ربه��ان 
اإن  الع�شكري  للمجل�س  اجل��دي��د 
ملدة  �شت�شتمر  النتقالية  الفرتة 
عامني كحد اأق�شى. واألغى حظر 
بالإفراج  واأم����ر  الليلي  ال��ت��ج��ول 
مبوجب  �شجنهم  مت  من  كل  عن 
ال��ت��ي فر�شها  ال���ط���وارئ  ق��وان��ني 

الب�شري.

م�شروع ال�شني يف قلب حملة اإندوني�شيا النتخابية  م�شت�شار الرئي�س الربازيلي: ُعمدة نيويورك »اأبله«
•• برازيليا-وكاالت:

الربازيلية،  للرئا�شة  ال��دول��ي��ة  ال�����ش��وؤون  م�شت�شار  نعت 
ب�”  ب��الزي��و  بيل دي  ن��ي��وي��ورك  ع��م��دة  م��ارت��ي��ن��ز،  فيليبي 

الأبله”بعد انتقاده رئي�س بالده جايري بول�شونارو.
“ل  قال مارتينز:  تويرت،  تغريدة عرب ح�شابه على  ويف 
وهو  ب��الزي��و،  دي  بيل  اأرى  اأن  الإط����الق  على  يده�شني 
نيكاراغوا،  يف  ال�شاندينية  ال��ث��ورة  م��ع  ت��ع��اون  �شخ�س 
ويجمع  ب��ه،  يحتذى  م��ث��اًل  ال�شوفيتي  الحت���اد  ويعترب 
ذا  يف  غرام�شي  ل�اأنطونيو  ت��ذك��اري  ن�شب  اأم��ام  احل�شود 
برونك�س بنيويورك، اأن ينتقد بول�شونارو”، موؤكداً “كنت 

�شاأنده�س اأن يقوم اأبله من بني هوؤلء بالثناء عليه«.
وجاءت ت�شريحات م�شت�شار ال�شوؤون ال�شيا�شة لبول�شونارو 

بعدما قال بالزيو يف برنامج اإذاعي اإن “الرئي�س الربازيلي �شخ�س خطري 

•• جاكرتا-اأ ف ب:

اأ�شبح النفوذ القت�شادي املتنامي لل�شني يف قلب حملة النتخابات الإندوني�شية 
الأرخبيل  كاهل  تثقل  لل�شني  امل��وؤي��دة  ال�شيا�شات  اأن  م��ن  املعار�شة  حت��ذر  حيث 
الغني باملعادن بديون يتعذر ت�شديدها وتتهم ال�شيا�شيني ببيعه قطعة بعد اأخرى 
ال�شريك  ال�شني،  مع  التجارية  الروابط  على  ال�شوء  �شلط  الأجنبية.  للم�شالح 
يتحدى  ال��ذي  �شوبيانتو  برابوو  ال�شابق  اجل��رال  لإندوني�شيا،  الأك��رب  التجاري 
اآ�شيا يف النتخابات  الرئي�س جوكو ويدودو لرئا�شة اأكرب اقت�شاد يف جنوب �شرق 
الرئا�شية . يعتمد �شوبيانتو الذي يتاأخر باأكرث من ع�شر نقاط يف ا�شتطالعات 
اإعادة النظر يف ال�شتثمارات ال�شينية،  الراأي عن مناف�شه خطاباً قومياً متعهداً 
اإطار  يف  �شخمة  عقود  على  للح�شول  جاكرتا  فيه  ت�شعى  ال��ذي  الوقت  يف  حتى 
“مبادرة حزام وطريق” التي تعرف با�شم “طرق احلرير اجلديدة” وخ�ش�شت 

لها ال�شني ا�شتثمارات بقيمة تريليون دولر.
لوكالة  �شوبيانتو  حلملة  اخلارجية  ال�����ش��وؤون  مدير  رون��ودي��ب��ورو  اي���راوان  وق��ال 
احل��ري��ر اجلديدة.  ط��رق  م��ب��ادرات  النظر يف جميع  اإع���ادة  “يجب  بر�س  فران�س 

مايو   14 يف  م��ق��رر  ح��ف��ل  ب�شبب  اجل���دل  ب��ع��د  للغاية”، 
اأين  لنيويورك،  الطبيعي  التاريخ  مبتحف  املقبل  )اأي��ار( 
تيار  على  املح�شوب  ال��ربازي��ل��ي  ال�شيا�شي  تكرمي  ُينتظر 

اليمني املت�شدد«.
خطرياً  “لي�س  بول�شونارو  اأن  نيويورك  عمدة  واأ���ش��اف 
اأي�شاً  بل  فح�شب،  للمثليني  ومعاداته  عن�شريته  ب�شبب 
لأنه لالأ�شف ال�شخ�س الذي يحظى باأكرب قدر من النفوذ 
وال�شلطة على ما ميكن اأن يحدث يف منطقة الأمازون يف 

امل�شتقبل«.
 1 ل�شدة احلكم يف  الذي و�شل  بول�شونارو  اأن  اإىل  وي�شار 
املتحدة  ال��ولي��ات  يعترب  املا�شي،  ال��ث��اين(  )ك��ان��ون  يناير 
“اأولوية” يف اأجندة �شيا�شته اخلارجية، ومل يخف اإعجابه 
بالرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الذي ا�شتقبله يف البيت 

الأبي�س يف مار�س )اآذار( املا�شي. 

لقد  ال��وط��ن��ي��ة«.  بامل�شلحة  ي�شر  اأن  ميكن  اأع��م��ى  ب�شكل  امل�����ش��روع��ات  ه��ذه  تبني 
اآ�شيا مبا يف  اأخ��رى من  اأماكن  جنحت معار�شة تنفيذ م�شروع ال�شني العاملي يف 
ذلك �شريالنكا وجزر املالديف وماليزيا يف حني ت�شعى ال�شني لتهدئة املخاوف 
لربط  العمالقة  التحتية  البنية  امل�شاركة يف م�شاريع  ال��دول  ب�شيادة  امل�شا�س  من 
اآ�شيا واأوروبا واإفريقيا. وقال دي�شي �شيماندجونتاك الباحث الإندوني�شي الزائر 
القت�شادية  القوة  “اأ�شبحت  �شنغافورة،  يف  اآ�شيا  �شرق  جنوب  درا�شات  معهد  يف 
 ... الآ�شيوية  ال��دول  من  العديد  يف  رئي�شية  انتخابية  ق�شية  لل�شني  املتنامية 
يتبعون  الذين  انتقادهم مناف�شيهم  بعد  بالنتخابات  املعار�شة  �شيا�شيي  مع فوز 
 ،2014 ع��ام  يف  احل��ك��م  وي����دودو  ت��وىل  اأن  منذ  لل�شني«.  م��وؤي��دة  تعد  �شيا�شات 
ا�شتعان بال�شتثمارات ال�شينية لتحقيق م�شاريع مبليارات الدولرات لبناء طرق 
ومطارات وغريها من البنى التحتية التي يحتاجها الأرخبيل املرتامي الأطراف 
واإندوني�شيا  ال�شني  وقعت  املا�شي،  العام  يف  17000 جزيرة.  من  اأك��رث  وي�شم 
تت�شمن  اإط��ار مبادرة طرق احلرير اجلديدة،  23 مليار دولر يف  بقيمة  عقوداً 
بناء حمطتني للطاقة الكهرومائية يف جزيرة بورنيو وحمطة كهرباء يف منتجع 

بايل ال�شياحي.
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حذرت بعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا اأم�س الأحد، اأطراف النزاع 
واملناطق  الإ���ش��ع��اف،  و���ش��ي��ارات  وامل�شت�شفيات،  امل��درا���س،  ق�شف  م��ن 
اإنها  ال��ي��وم،  تويرت  على  بيان  يف  البعثة،  وق��ال��ت   . باملدنيني  الآه��ل��ة 
الإ�شعاف  و�شيارات  وامل�شت�شفيات  املدار�س  ق�شف  اأن  “اجلميع  تذكر 
واملناطق الآهلة باملدنيني حمرم متاماً يف القانون الدويل الإن�شاين«. 
لذلك  املخالفة  احلربية  الأعمال  كل  وتوثق  “تتابع  اأنها  واأ�شافت 
القانون متهيداً لإحاطة جمل�س الأمن الدويل، واملحكمة اجلنائية 
الليبية  العا�شمة  اأط���راف  من  متفرقة  مناطق  وت�شهد  ال��دول��ي��ة«. 
طرابل�س منذ اأ�شبوعني مواجهات بني قوات اجلي�س الليبي الوطني 
الربملان وقوات موالية  املتحالف مع  للم�شري خليفة حفرت  املوالية 

حلكومة الوفاق.

اأطلقت ال�شرطة �شراح ع�شرة نا�شطني يف حركة �شبابية وحزب ي�شاري 
بقمع  “تنديدا  التظاهر  حماولتهم  لدى  توقيفهم  على  �شاعات  بعد 
اجلزائر  �شباب  جتمع  جمعية  اأك��دت  ما  على  اجلمعة”،  ي��وم  م�شرية 
اإىل مركز  واقتيدوا  النا�شطون  واأوق��ف  الأح��د.  بر�س  لوكالة فران�س 
يف  للتجمع  ي�شتعدون  ك��ان��وا  بينما  العا�شمة  و���ش��ط  ع��ن  بعيد  اأم���ن 
يف  بدايتها  منذ  الحتجاجية  احلركة  مركز  امل��رك��زي  الربيد  �شاحة 
22 �شباط فرباير. وكتب حكيم عداد الأمني العام ال�شابق للجمعية 
اأن ن�شبح  انتظار  �شراحنا يف  اإط��الق  “مت  على �شفحته يف فاي�شبوك 
اأحرارا«. ويتجمع ال�شباب كل يوم يف ال�شاعة اخلام�شة تنديدا “برغبة 
نائب  اأو���ش��ح  كما  الأ���ش��ب��وع،  اأي���ام  خ��الل  التظاهرات”  وم��ن��ع  القمع 
رئي�س جمعية جتمع �شباب اجلزائر. وبعيدا عن يوم اجلمعة، املوعد 
الأ�شبوعي للتظاهرات ال�شخمة يف كل مناطق البالد، ت�شهد اجلزائر 
العا�شمة طيلة اأيام ال�شبوع تظاهرات لفئات خمتلفة. والثالثاء يوم 
التظاهر اخلا�س بطالب اجلامعات واأ�شاتذتهم، حاولت ال�شرطة لأول 
مرة تفريق امل�شرية با�شتخدام الغاز امل�شيل للدموع، من دون ان تنجح 
يف ذلك. و�شباح الأحد غريت ال�شرطة متو�شعها يف و�شط العا�شمة 

واحتلت �شاحة الربيد املركزي نف�شها ملنع التجمع فيها.
 

يانغ بعد  بيونغ  ال�شمالية احتفالت حا�شدة يف  �شلطات كوريا  اأقامت 
جل�شة جمل�س ال�شعب الأعلى التي األقى فيها الزعيم الكوري ال�شمايل 
كيم جونغ اأون كلمة، و�شهدت تعدياًل كبري لنظام الدولة، وفق ما نقلت 
الإعالم  الأح��د. وذكرت و�شائل  الكورية اجلنوبية،  “يونهاب”  وكالة 
ال�شبت، يف  اأقيمت  اأن الحتفالت احلا�شدة  اأم�س،  ال�شمالية،  الكورية 
�شاحة كيم اإيل �شونغ يف بيونغ يانغ، مبنا�شبة اإعادة انتخاب الزعيم كيم 
رئي�س  هيه  ريونغ  ت�شوي  فيها  و�شارك  الدولة.  �شوؤون  ملجل�س  رئي�شاً 
نائب جلنة  بونغ جو  وب��ارك  الأعلى،  ال�شعب  ملجل�س  الدائمة  اللجنة 
ال���وزراء، وغريهم من  رئي�س  ريونغ  وكيم جيه  ال��دول��ة،  �شوؤون  اإدارة 
القيادات املنتخبة حديثاً. وت�شري يونهاب اإىل اأن كيم ح�شل على لقب 
“املمثل الأعلى جلميع ال�شعب الكوري والقائد الأعلى للجمهورية” 
ال�شمالية  كوريا  واأعلنت  املا�شي.  الأ�شبوع  للنظام  كبري  تعديل  بعد 
ا�شتمرت يومي اخلمي�س  التي  الربملانية  الد�شتور يف اجلل�شة  تعديل 

واجلمعة، لكنها مل تك�شف كيفية تعديله، وفقاً لنف�س امل�شدر.

موالني  ملت�شددين  حتالف  قائد  اأن  اأم�س  فلبينيون  م�شوؤولون  اأك��د   
لتنظيم داع�س الإرهابي كان �شمن اأربعة متمردين قتلوا يف ا�شتباك 

مع اجلي�س ال�شهر املا�شي.
واأكد وزير الدفاع دلفني لورنزانا مقتل اأبو دار بناء على نتائج حتليل 
اأبو دار قاد  اأن  احلم�س النووي )دي.اإن.اأي���ه(. وتعتقد قوات الأمن 
داع�س وهو حتالف ملقاتلني موالني لتنظيم داع�س يف جنوب الفلبني 

ي�شم اأجانب. وقتل الأربعة خالل ا�شتباك يف اإقليم لناو ديل �شور.
واأك����د امل��ي��ج��ر ج���رال روب��رت��و اأن���ك���ان، ق��ائ��د ف��رق��ة الأوىل م�����ش��اة يف 
للحكومة  “اإجناز كبري  باأنه  الأم��ر  دار. وو�شف  اأب��و  اجلي�س، مقتل 
ول�شكان لناو ديل �شور الذين عملوا معنا لتخلي�س اإقليمهم احلبيب 

من الإرهابيني«.  

عوا�شم

طرابل�س

اجلزائر

�سول

مانيال

م�شادر عربية: ن�شر تفا�شيل 
�شفقة القرن يف نهاية اإبريل 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اإن  قالوا  اأمريكيني  م�شوؤولني  اأن  العربية  هيوم”  “ي�شرائيل  �شحيفة  نقلت 
“�شفقة  با�شم  وامل��ع��روف��ة  لل�شالم،  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  خطة 
م�شادر  وذك����رت  اجل����اري.  ال�شهر  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول  تن�شره  اأن  مي��ك��ن  القرن”، 
تقليدية  غري  مقاربة  تقدمي  يعتزم  ترامب  الرئي�س  اأن  اخلطة  على  مطلعة 
لل�شراع الإ�شرائيلي الفل�شطيني ب اجلمع بني حزمة من التنمية القت�شادية 
ورف�س  ال�شراع.  يف  ال�شيا�شية  العنا�شر  مع  التعامل  وحماولة  للفل�شطينيني 
البيت الأبي�س التعليق عندما �شئل عن تفا�شيل اخلطة. ورغم احتمال ن�شر 
واأن  بعد،  يتقرر  الن�شر مل  تاريخ  اأن  اأك��دت  امل�شادر  اأن  اإل  ال�شهر،  اخلطة هذا 
الإدارة تدر�س جمموعة متنوعة من العوامل، ومن الأ�شباب املحتملة للتاأخري 
حلول عيد الف�شح، و�شهر رم�شان.  وكانت وكالة رويرتز ن�شرت يوم اجلمعة، 
اأنه من املتوقع اأن يعر�س ترامب “�شفقة القرن” بعد ت�شكيل رئي�س احلكومة 
الإ�شرائيلية بنيامني نتانياهو حكومته اجلديدة.  ووفقاً لل�شحيفة الإ�شرائيلية 
الإ�شرائيلي  الطرفني  �شتطالب  اخل��ط��ة  اأن  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة  امل�����ش��ادر  اأ���ش��ارت 
و�شع  مثل  جوهرية  ق�شايا  اإىل  و�شتتطرق  ت��ن��ازلت،  بتقدمي  والفل�شطيني 
القد�س. وجاء يف التقرير اأن تفا�شيل �شفقة القرن ل تزال �شرية، على عك�س 
اأ�شخا�س  اأربعة  وُيعترب  تفا�شيلها.   ت�شربت  ما  غالباً  التي  الأخ��رى  امل�شاريع 
فقط “�شركاء �شريني” يف هذه ال�شفقة، وهم ال�شفري الأمريكي لدى اإ�شرائيل 
ديفيد فريدمان، وم�شت�شار الرئي�س و�شهره جارد كو�شر، وم�شت�شار كو�شر اآيف 

بريكوفيت�س، بالإ�شافة اإىل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب نف�شه.

تقرير: �سوريا �ستحاول تقوي�ض نفوذ اجلي�ض االإيراين 

ت�شنيف احلر�س الثوري اإرهابيًا يزيد ال�شغط على �شليماين

هل يكون �شم امل�شتوطنات ثمنًا حلماية نتانياهو ؟ •• لندن-وكاالت:

الوليات  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  “اإيكونومي�شت”  جم��ل��ة  دع���ت 
ال��وزراء الإ�شرائيلي بنيامني نتانياهو  املتحدة ملنع رئي�س 
من �شم مناطق فل�شطينية جديدة اإىل الدولة اليهودية، 
قائلًة اإن بع�س وعوده النتخابية �شتقو�س حل الدولتني.  
لقب  وت�شتهل املجلة افتتاحيتها بالإ�شارة اإىل اأن “بيبي”، 
ال�شاحر بالعربية. وهذا ل يرجع فقط  نتانياهو، ويعني 
لأن رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي حقق، يف 9 اأبريل) ني�شان(، 
فوزاً قيا�شياً منحه فرتة حكم خام�شة، بل لأنه حقق ذلك 
الإجن���از رغ��م تهم الف�شاد، وحت��ٍد ق��وي م��ن ح��زب جديد 

�شكله قادة ع�شكريون �شابقون. 
باأ�شوات  ب��ف��وزه  الأح�����زاب  بع�س  ��ب  غ��يرّ بيبي  اإن  وي��ق��ال 
ل�شالح  املقاعد  من  اأك�شبه مزيداً  الذي  الأم��ر  اأن�شارهم، 
الليكود.  ويف راأي املجلة كان لفوز نتانياهو كلفة. وخلط 
يهودية  �شوفينية  بجانب  مت�شددة  قومية  بني  حملته  يف 
اإ�شرائيلية.  �شيا�شات  لت�شميم  اأدى  ما  للنخبة،  وم��ع��اداة 
وهو يزعم الرباءة، عازياً التهم �شده ملكائد خفية، ف�شاًل 
والق�شاء،  ال�شرطة،  مثل  املوؤ�ش�شات،  بني  ال�شك  زرع  عن 
ال�شرر  م��ن  م��زي��د  نتانياهو يف  يت�شبب  وق��د  والإع�����الم.  
الدائم. اإذ تعهد يف الأيام الأخرية للحملة ب�شم اأجزاء من 
ال�شفة الغربية قريبة من القد�س، الأمر الذي مل يجد 

فيه حكمة اأي زعيم اإ�شرائيلي �شابق.
وه���ذا ب����دوره ي��ق��و���س اأي ف��ر���ش��ة ل�����ش��الم ي��ق��وم ع��ل��ى حل 
الدولتني، ي�شمل قيام دولة فل�شطينية، ما يحول اإ�شرائيل 

اإىل دولة مارقة. 
رمى  نتانياهو  لأن  للقلق  داع��ي  ل  متفائلني،  لكن ح�شب 
جيداً  يعلم  وه��و  املت�شدد،  اليمني  م��ن  لناخبيه  بحلوى 
الدويل،  القانون  خرق  �شاأنه  من  حمتلة  مناطق  �شم  اأن 
ب��داأت يف  دوًل عربية  وينفر  اأوروب���ا،  ما قد يثري حفيظة 

يف  كبرية  مبكانة  �شليماين  يتمتع  اإذ  واإقليمياً،  حملياً 
الإي���ران���ي���ة، ح�شب ج��و���ش��وا لن��دي�����س مدير  احل��ك��وم��ة 
اأوكالهوما  بجامعة  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  درا���ش��ات  م��رك��ز 

الأمريكية. 
وعلى �شبيل املثال، عندما �شافر الرئي�س ال�شوري ب�شار 
الأ�شد اإىل اإيران يف وقت �شابق من العام اجلاري، التقى 
الهدف  الإي��راين. وكان  �شليماين بدل وزير اخلارجية 
اإيران يف مواجهة  من ذلك تعزيز الروح املعنوية داخل 
الأكرث  الهدف  ولكن  والعقوبات،  القت�شادي  ال�شغط 
ال���ذي حققه �شليماين يف  ت��اأك��ي��د الإجن����از  ك���ان  اأه��م��ي��ة 

امل�شاعدة على الفوز يف احلرب يف �شوريا. 
قوات  جنحت  والرو�شية،  الإيرانية  القوات  من  وبدعم 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اجلرال  اأمريكا”،  “�شوت  م��وق��ع  يف  ت��ق��ري��ر  و���ش��ف 
للحر�س  ال��ت��اب��ع  ال��ق��د���س  فيلق  ق��ائ��د  �شليماين،  قا�شم 
الثوري الإيراين، بالعقل املدبر لتو�شع اإيران يف منطقة 
العديد  الآن  ي��واج��ه  اأن���ه  اإىل  الأو����ش���ط، لف��ت��اً  ال�����ش��رق 
الوليات  ت�شنيف  بعد  نفوذه  تعزيز  يف  التحديات  من 
التقرير،  وُي�شري  اإرهابية«.   “منظمة  للحر�س  املتحدة 
كاجو،  و�شريوان  الباحثان مهدي جدينيه  اأع��ده  ال��ذي 
اأن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو و�شف  اإىل 
يناق�س  ك���ان  ع��ن��دم��ا  “اإرهابي”،  ب���  �شليماين  اأخ�����رياً 
الأمريكية  احلكومة  تتخذها  اأن  ميكن  التي  اخليارات 
يف  لال�شتقرار  املزعزعة  اأن�شطتها  ب�شبب  اإي��ران  ملعاقبة 

ال�شرق الأو�شط. 
“يدا  اأن  نيوز”  “فوك�س  قناة  م��ع  مقابلة  يف  واأ���ش��اف 
مثل  الأم��ري��ك��ي��ني  ب��دم��اء  ملطختان  �شليماين  ق��ا���ش��م 
القوات التي يقودها، ووا�شنطن م�شممة على مالحقة 
مقتل  يف  ت�شبب  �شخ�س  اأو  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأو  منظمة  اأي 

اأمريكيني، فهذه م�شوؤوليتنا«. 
قرار  م��ن  واح���د  ي��وم  بعد  بومبيو  ت�شريحات  وج���اءت 
احلر�س  بت�شنيف  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س 
وح�شب بومبيو،  اإرهابية”.  “منظمة  الإيراين  الثوري 
600 جندي  اأك��رث من  قتل احلر�س الثوري الإي��راين 

اأمريكي. 
ويلفت التقرير اإىل اأن احلر�س الثوري ي�شتخدم نخبته 
ال�شيعية  امليلي�شيات  م��ن  ووك�����الوؤه  القد�س”  “فيلق 
لتو�شيع النفوذ الإيراين يف جميع اأنحاء ال�شرق الأو�شط 

وخارجه. 
الع�شكري  التخطيط  يف  ب����ارزاً  دوراً  �شليماين  ويلعب 
امل�����ش��وؤول عن  ال���ش��رتات��ي��ج��ي لإي����ران يف املنطقة، وه��و 
يف  اهلل  حزب  مثل  ال�شيعية  امليلي�شيات  وتنظيم  ت�شكيل 

لبنان، واحلوثيني يف اليمن، وغريها من امليلي�شيات يف 
العراق، و�شوريا.  وولد �شليماين يف 1957 مبحافظة 
احلرب  يف  �شيته  وذاع  اإي���ران،  و�شط  جنوب  يف  ك��رم��ان 
لقيادته   ،2011 منذ  اندلعت  التي  ال�شورية  الأهلية 
القوات الإيرانية التي تقاتل اإىل جانب قوات نظام ب�شار 
الأ�شد. ولكن حياة �شليماين املهنية الع�شكرية بداأت مع 
احلرب العراقية الإيرانية يف الثمانينيات، اأين اكت�شب 

خربة ع�شكرية وا�شعة. 
وي�شري التقرير اإىل اأن �شعود تنظيم داع�س الإرهابي يف 
فعاليته  لإثبات  جديدة  فر�شة  �شليماين  منح   2014

الع�شكرية �شد مقاتلي التنظيم يف العراق و�شوريا. 
ويرى بع�س املحللني اأن النجاحات الع�شكرية ل�شليماين 
يف اخلارج اأك�شبته �شعبية متزايدة داخل اإيران. ويقول 
ال��دف��اع عن  ب���ارز يف موؤ�ش�شة  زم��ي��ل  ب��ن ط��ال��ب��و،  بهنام 
الدميقراطيات ومقرها وا�شنطن: “ل�شك اأن �شليماين 
وكذلك  الإع���الم،  و�شائل  يف  �شعبيته  زي��ادة  من  ا�شتفاد 
قوية  �شخ�شيات  مع  اأقامها  التي  ال�شخ�شية  العالقات 

يف املوؤ�ش�شة الدينية داخل اإيران«. 
الإي����راين  ال�شيا�شي  ال��ن��ظ��ام  “يهتم  ط��ال��ب��و  وي�����ش��ي��ف 
ب�شكل  الر�شمية  غري  وال�شبكات  ال�شخ�شية  بالعالقات 
�شليماين  ينجح  ورمب��ا  التقليدية،  العالقات  من  اأك��رب 
خا�شًة  املقبلة،  ال�شنوات  يف  ل�شاحله  ذلك  ا�شتغالل  يف 
يف الأوق��ات احلرجة مثل وف��اة املر�شد الإي���راين، ولكن 
النتظار ملعرفة ما  وا���ش��ح ويتعني  الأم���ر غ��ري  لي���زال 

�شيحدث«. 
اأن املر�شد الأعلى الإيراين علي خامنئي و�شف  وُيذكر 
ال�شهر  يف احتفال  ب�”ال�شهيد احلي للثورة”،  �شليماين 
امل��ا���ش��ي، ق��ل��ده ف��ي��ه اأع��ل��ى و���ش��ام ع�شكري اإي����راين “ذو 
وبات اأول قائد اإيراين يت�شلم هذا الو�شام بعد  الفقار”، 
�شليماين جنى  اأن  التقرير  وي��رى    .1979 الثورة يف 
ال�شيا�شية  مكانته  تو�شع  خ��الل  م��ن  عمله  ثمار  فعاًل 

ف�شاد، ما يجعله �شعيفاً.  وتبعاً لذلك، تت�شاءل املجلة عن 
قانون  م�شروع  يف  الكني�شت  لينظر  �شيدفعه  الذي  الثمن 

يحميه من املالحقة الق�شائية. 
عند  العملية  تبداأ  فقد  مناطق،  �شم  هو  الثمن  كان  واإذا 
امل�شتعمرة الكربى عند �شواحي القد�س،  اأدوميم،  معايل 
الإ�شرائيلية.  لل�شيادة  ب�شمها  ال���وزراء  رئي�س  عد  والتي 
اأن ينتهي الأمر  ولكن كما قال نتانياهو نف�شه، ل يتوقع 

تكمن  “اإيكونومي�شت”،  راأي  ويف  اإ�شرائيل.   من  التقرب 
�شيا�شياً  النظر هذه يف جتاهلها م�شهداً  امل�شكلة يف وجهة 

وا�شرتاتيجياً متغرياً. 
يعني  ما  حكومة،  ت�شكيل  نتانياهو  على  يتعني  ي��زال  ول 
تقدمي تنازلت حللفاء حمتملني من اليمني، من املوؤيدين 
الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  اأكرث منه. كما يواجه  لل�شم، 
ق�شايا  ث��الث  يف  ات��ه��ام  لئحة  وي��واج��ه  قانونية،  م�شاكل 

نظام الأ�شد يف نقل جماعات املعار�شة من معظم املناطق 
التي �شيطرت عليها يف ذروة احلرب الأهلية، مبا يف ذلك 

املحافظات الكربى مثل حلب، وحم�س، ودرعا. 
ولكن التقرير ينقل عن لندي�س اأن “�شوريا حتتاج اإىل 
الأ�شد، وعلى  ال�شتقرار حلكومة  لتحقيق  البناء  اإعادة 
ب�شكل  �شليماين عندها قد تراجع  �شيكون دور  الأرج��ح 
كبري، والواقع اأن �شوريا �شتحاول تقوي�س نفوذ اجلي�س 
الوليات  ق��رار  م��ع  ب��اأن��ه  التقرير  الإي����راين«.  ويختتم 
“منظمة  الإي����راين  ال��ث��وري  احل��ر���س  ت�شنيف  املتحدة 
الآن  م��ن  �شيواجه  �شليماين  اجل���رال  ف��اإن  اإرهابية”، 
ف�شاعداً حتديات كربى يف حماولته تو�شيع نفوذه يف 

ال�شرق الأو�شط وخارجه.  

هناك. وتقول “اإيكونومي�شت” اإن دور اأمريكا تغري اأي�شاً.
م��وازن يف مواجهة  روؤ���ش��اء طيلة عقود مثل ثقل  اإذ عمل 
دعاة �شم مناطق لإ�شرائيل،  ووفروا غطاًء لروؤ�شاء وزراء 
خافوا الوقوف يف وجههم.  ولكن الرئي�س دونالد ترامب 
تخلى عن تلك ال�شيا�شة. كما قوى اليمني باعرتافه ب�شم 
من  اإ���ش��رائ��ي��ل  عليها  ا�شتولت  ال��ت��ي  اجل����ولن،  مرتفعات 
�شوريا يف 1967، ونقل ال�شفارة الأمريكية اإىل القد�س، 
تلك  ا�شتثمار  يف  نتانياهو  ب��رع  وب����دوره  عليها.  امل��ت��ن��ازع 

اخلطوات ل�شالح حملته. 
وحتى اإذا مل يجد حاجة للم�شي قدماً يف �شم مناطق ب�شكل 
وتو�شيع  الهدف،  ذات  حتقيق  من  مينعه  �شيء  ل  ر�شمي، 
ول  يجري  ذل��ك  وك��ل  حتتية.  وبنية  يهودية  م�شتوطنات 
الفل�شطيني.   النق�شام  عن  ناهيك  �شاكناً،  العامل  يحرك 
املتوقع  النهائية  ال�شالم  اإذا كتب خلطة  اأنه  وترى املجلة 
اأن تعلنها اإدارة ترامب قريباً، اأي اأمل يف النجاح، اأو حتى 
بدء عملية �شالم، فعلى الرئي�س الأمريكي رف�س اأي  �شم 

اأحادي اجلانب، �شواًء مب�شاركة فل�شطينيني اأو ل.
واإذا ا�شتطاع اإ�شرائيليون ال�شتيالء على اأرا�ٍس، لن يكون 
اأن  الفل�شطينيون  راأى  واإذا  للتفاو�س.  كبري  دافع  لديهم 
اأجزاًء من دولتهم امل�شتقبلية توؤخذ منهم طوعاً اأو كرهاً، 

فلن يقبلوا اأي�شاً بالتفاو�س. 
اأمام  الأم��ر،  نهاية  يف  �شتكون،  اإ�شرائيل  اإن  املجلة  وتقول 
ال��ي��ه��ود وال��ع��رب مت�شاوية بني  اأع����داد  ق��ا���ٍس. ولأن  خ��ي��ار 
التم�شك  اإ���ش��رائ��ي��ل  ت�شتطيع  ل  الأردن،  ون��ه��ر  املتو�شط 
بغالبيتها  اإم���ا  الت�شحية  دون  ب��الأرا���ش��ي  دائ��م��ة  ب�شورة 
فيها  متييز  ل  �شليمة،  دميقراطية  بنموذج  اأو  اليهودية، 
الأر����س  م��ب��داأ  ع��ن  نتانياهو  تخلى  وكلما  ال��ع��رب.   �شد 
مقابل ال�شالم، كلما غلب خيار �شم مناطق مقابل نظام 
ف�شل عن�شري. وتلك مع�شلة ل ي�شتطيع حتى نتانياهو 

نف�شه ا�شتبعادها.   

ال�شرطة الإ�شرائيلية تعتقل 
حمافظ القد�س للمرة الرابعة

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اعتقلت ال�شرطة الإ�شرائيلية، فجر اأم�س الأحد، 15 فل�شطينياً 
على الأقل يف اأنحاء متفرقة من ال�شفة الغربية، بينهم حمافظ 
القد�س عدنان غيثن الذي ل تعرتف به اإ�شرائيل، ح�شبما ذكرت 
الفل�شطينية  الأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت  فل�شطينية.  ر�شمية  م�شادر 
�شلوان  يف  غيث  على  قب�شت  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ق��وات  اأن  “وفا”، 
اأربعة  اعتقلت  كما  معه،  للتحقيق  مراكزها  اأح��د  اإىل  واق��ت��ادت��ه 
�شبان من العي�شوية �شرق القد�س.  وتعد هذه املرة الرابعة التي 
ُيعتقل فيها حمافظ القد�س التابع لل�شلطة الوطنية الفل�شطينية 

خالل ب�شعة اأ�شهر، كانت الأخرية يف فرباير)�شباط( املا�شي.

القومي«. وقال احلوح لوكالة فران�س بر�س اإنه اكت�شف اخلطاأ 
اليمني،  ا�شتية  حم��م��د  اجل��دي��د  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  اأدى  ب��ع��دم��ا 
“نوهت للخطاأ عرب من�شور كتبته على �شفحتي اخلا�شة على 
في�شبوك«. ووفقا للحوح الذي قال اإنه يحفظ الق�شم القانوين 
عن ظهر قلب، فاإن هذا النق�س الذي يتحمل م�شوؤوليته مكتب 
35 من القانون الأ�شا�شي  الرئي�س الفل�شطيني، يخالف املادة 
باحلوح  بالت�شال  ا�شتية  ال���وزراء  رئي�س  وب���ادر  الفل�شطيني. 
اأن احلكومة �شتعيد  ال��وارد، موؤكدا على  هاتفيا، واأق��ر باخلطاأ 
احلا�شل  النق�س  ف��اإن  املحامي،  وبح�شب  الأح��د.  اليمني  اأداء 
كان �شيعني عدم التزام رئي�س ال��وزراء وال��وزراء بكل ما يتعلق 
القومي  اأن الرتاث  واأكد احلوح  املنقو�شة م�شتقبال.  باجلملة 
واأحد  الفل�شطيني  الوطني  امليثاق  مكونات  من  اأ�شا�شي  مكون 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ا�شتية  حممد  برئا�شة  اجلديدة  الفل�شطينية  احلكومة  اأع��ادت 
ام�س اأداء اليمني القانونية اأمام الرئي�س الفل�شطيني حممود 
قانوين  خطاأ  ب�شبب  اهلل،  رام  مبدينة  الرئا�شة  مقر  يف  عبا�س 
الأنباء  وك��ال��ة  وبح�شب  ال�شبت.  اأدوه  ال���ذي  اليمني  ن�س  يف 
ع�شرة  الثامنة  فاإن احلكومة  “وفا”،  الفل�شطينية  واملعلومات 
عبارة  هناك  اأن  تبني  اأن  “بعد  القانونية  اليمني  اأع��ادت حلف 
اأم�س  م�شاء  اأدائ���ه  خ��الل  اليمني  ن�س  م��ن  �شهوا  �شقطت  ق��د 
اخلطاأ،  احل���وح  ن��ائ��ل  الفل�شطيني  امل��ح��ام��ي  ور���ش��د  ال�����ش��ب��ت«. 
اأق�شمه  ال��ذي  القانونية  اليمني  ن�س  يف  النق�س  اإىل  م�شريا 
“ولل�شعب وتراثه  ال��وزراء بالأم�س، وال��ذي مل يت�شمن جملة 

امل��رج��ع��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س الفل�شطيني 
القانوين  وال��ق�����ش��م  ب��ه��ا.  الل���ت���زام  الفل�شطينية  واحل��ك��وم��ة 
الفل�شطيني ال�شحيح هو “اأق�شم باهلل العظيم اأن اأكون خمل�شا 
للوطن ومقد�شاته ولل�شعب وتراثه القومي واأن احرتم النظام 
الفل�شطيني  ال�شعب  م�شالح  اأرع��ى  وان  والقانوين  الد�شتوري 
احلكومة  وت�شمل  �شهيد«.  اأق���ول  م��ا  على  واهلل  كاملة  رع��اي��ة 
وزارية  حقيبة   21 ا�شتية  حممد  يراأ�شها  التي  الفل�شطينية 
الناطق  وع��ني  اخلارجية،  ب��وزارة  املالكي  ريا�س  فيها  احتفظ 
الرئا�شي نبيل اأبو ردينة، نائبا لرئي�س الوزراء ووزيرا لالإعالم. 
اأبو  زي��اد  تعيني  ومت  القت�شاد.  حقيبة  الع�شيلي  خالد  وت��وىل 
اأمينا  ال��وزراء برتبة وزي��ر، واأجم��د غامن  عمرو، نائبا لرئي�س 
عاما ملجل�س الوزراء، واإبراهيم ملحم متحدثا با�شم احلكومة.

احلكومة الفل�شطينية اجلديدة تعيد اأداء اليمني 

تنذر بتكرار اجلي�ض الرتكي ما فعله يف البلدات الكردية قبل ربع قرن 

»املنطقة العازلة«.. غطاء خلطط اأردوغان يف التطهري العرقي
•• وا�شنطن-وكاالت:

تركيا  اأن  روبن  مايكل  الباحث  راأى 
اإق���ام���ة منطقة  ع��ل��ى  ت��رك��ز ح��ال��ي��اً 
القوات  لإب��ع��اد  �شوريا  داخ��ل  ع��ازل��ة 
ال��ك��ردي��ة ع��ن ح���دوده���ا، وق���د تبدو 
ه���ذه ال��ف��ك��رة ج���ي���دة، ول��ك��ن��ه��ا رمبا 
تكون جمرد تغطية لعملية جديدة 
الأكراد  �شد  العرقي  التطهري  من 

من تركيا. 
ب�شحيفة  م��ق��ال  روب����ن، يف  وُي�����ش��ري 
اإىل حمادثة  “وا�شنطن اإكزامير”، 
ال�����رتك�����ي رج�������ب طيب  ال����رئ����ي���������س 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  م���ع  اأردوغ�������ان 
دونالد ترامب قبل وقت ق�شري من 
بالده  تويل  فيها  وعد  امليالد؛  عيد 
مهمة قتال داع�س يف �شوريا، وهو ما 
الع�شكرية الأمريكية  القوات  يجعل 

داخل �شوريا غري �شروري. 
ت����رام����ب مل  اأن  ال���ب���اح���ث  وي���ع���ت���رب 
ي���درك خ��دع��ة اأردوغ������ان ال���ذي كان 
داع�س  تنظيم  ���ش��ع��ود  يف  م��ت��واط��ئ��اً 
ك�شفت  ك���م���ا  ودع�����م�����ه،  الإره������اب������ي 
والق�شائية.  ال�شتخباراتية  الأدل��ة 
“القوات  باأن  ترامب  ولالأ�شف غرد 
الوطن”،  اإىل  ���ش��ت��ع��ود  الأم��ري��ك��ي��ة 
واأ����ش���ف���ر ه����ذا ال��ت��ح��ول امل��ف��اج��ئ يف 
ا�شتقالة  ع��ن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�شيا�شة 

ماتي�س  ج���ي���م�������س  ال�����دف�����اع  وزي�������ر 
واملبعوث اخلا�س بريت ماكغورك. 

ول��ك��ن يف الأ���ش��اب��ي��ع ال��الح��ق��ة، اأقنع 
ك���ب���ار م�������ش���وؤويل الأم�������ن وال����دف����اع 
ب���اإب���ط���اء عملية  ت���رام���ب  ال��رئ��ي�����س 
راأيه  تغيري  الن�شحاب يف حال عدم 
بقاء  على  احلفاظ  اإن  حيث  متاماً؛ 
عدد قليل من القوات الأمريكية يف 
�شرق �شوريا ُي�شكل رادعاً للجماعات 
ملء  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع  ال���ت���ي  الأخ��������رى 
�س  تقورّ امل��ث��ال  �شبيل  وعلى  ال��ف��راغ. 
ال�شغرية  الأم����ري����ك����ي����ة  ال�����وح�����دة 
“اجل�شر الربي” بني اإيران وحزب 
ال��ذي يتم من خالله  لبنان  اهلل يف 
ن��ق��ل الأ����ش���ل���ح���ة والإم����������دادات عرب 
العراق و�شوريا، كما اأنها مهمة اأي�شاً 
ال�شتخباراتية.  امل��ع��ل��وم��ات  جل��م��ع 
القوات  ب��ق��اء  اأن  ذل���ك  م��ن  والأه�����م 
مثل  اأخ���رى  دوًل  مينع  الأم��ري��ك��ي��ة 

تركيا من غزو املنطقة. 
بالطبع  تركيا  اأن  الباحث  ويو�شح 
ال�����ولي�����ات  ان���������ش����ح����اب  ت����رغ����ب يف 

املتحدة من �شوريا حتى تتمكن من 
ا�شتهداف الأكراد ال�شوريني وتدمري 
الكيان اجلديد الذي يتمتع باحلكم 
اإىل  وبالنظر  �شوريا.  داخ��ل  الذاتي 
ال��ط��وي��ل يف حماربة  ت��رك��ي��ا  ت��اري��خ 
اإىل  ال����داخ����ل  ال����ك����ردي يف  ال���ت���م���رد 
للقيادة  ال�شديدة  العن�شرية  جانب 
اأن  حقيقة  اإدراك  مي��ك��ن  ال��رتك��ي��ة، 
ق���ادرة ول  غ��ري  ال��رتك��ي��ة  ال�شلطات 
ترغب يف ا�شتيعاب التعبري ال�شلمي 
بينها  والتمييز  الكردية  الهوية  عن 
ول����ذل����ك، قامت  الإره����������اب.  وب�����ني 
ال�����ش��ل��ط��ات ال��رتك��ي��ة، ع��ق��ب اأوام����ر 
عفرين  م��ن��ط��ق��ة  ب���غ���زو  اأردوغ����������ان 
الكردية  امل���ن���ازل  ب��ه��دم  ال�����ش��وري��ة، 
التماثيل  وه������دم  امل���ق���اب���ر  وح���ف���ر 
ومم��ار���ش��ة ال��ت��ط��ه��ري ال��ع��رق��ي �شد 
اأي  وق��وع  ع��دم  رغ��م  املنطقة،  �شكان 

حوادث اإرهابية باملنطقة. 
الوليات  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث  وي��ل��ف��ت 
ا���ش��ت��ث��م��رت يف حماية  ق���د  امل��ت��ح��دة 
الأكراد، حيث كان الأكراد ال�شوريني 

حماربة  يف  جناحاً  اجلماعات  اأك��رث 
�شوريا.  داخ�����ل  وال���ق���اع���دة  داع�������س 
الأكراد  اأوباما  اإدارة  جتنبت  وبينما 
اأجل الفوز بالتعاون  يف البداية من 
الرتكي �شد داع�س، فاإن لعبة اأنقرة 
املزدوجة اأقنعت ال�شلطات الأمريكية 
خيار  ل  ب����اأن����ه  امل����ط����اف  ن���ه���اي���ة  يف 
���ش��وى ال��ع��م��ل م��ب��ا���ش��رة م��ع الأك����راد 
ال�شوريني. و�شيكون تخلي الوليات 
مبثابة  الأك������راد  ع��ن  الآن  امل��ت��ح��دة 
دعوة لذبحهم من تركيا؛ اإذ مل يعد 
لديهم مكان اآخر للذهاب اإليه، كما 
اأن هذا النهج �شيكون مبثابة ر�شالة 
املتحدة  الوليات  �شركاء  اإىل جميع 
اأن الوليات  احلاليني وامل�شتقبليني 
املتحدة ل تقف اإىل جانب حلفائها. 
ولأن ان�شحاب الوليات املتحدة من 
املفاو�شات  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ب���ات  ���ش��وري��ا 
يف ال��وق��ت ال���راه���ن، ف�����ش��اًل ع��ن اأن 
على  ق���ادرة  غ��ري  اأن��ه��ا  تركيا  اإدراك 
ب����دور م�����ش��اد ���ش��د امل�شالح  ال��ق��ي��ام 
الأمريكية، فاإن تركيا تركز الآن يف 

املفاو�شات على اإن�شاء منطقة عازلة 
داخل �شوريا لإبعاد القوات الكردية 

عن احلدود الرتكية. 
املنطقة  ف��ك��رة  اأن  ال��ب��اح��ث  وي����رى 
ت��ب��دو ج��ي��دة للف�شل  ق���د  ال���ع���ازل���ة 
ال��رتك��ي والقوات  ب��ني اجل��ي�����س  م��ا 
جمرد  تكون  رمب��ا  ولكنها  الكردية، 
تغطية لعملية جديدة من التطهري 
ال��ع��رق��ي ���ش��د الأك������راد م���ن تركيا، 
املنطقة  ه��ذه  اإن�����ش��اء  ول��ذل��ك يجب 
ال��ع��ازل��ة على اجل��ان��ب ال��رتك��ي من 
ت��ك��ون داخل  اأن  ب����دًل م��ن  احل����دود 
���ش��وري��ا ح��ت��ى ُي��ك��ت��ب ل��ه��ا ال��ن��ج��اح يف 

حتقيق هدفها املعلن. 
وي�����ذك�����ر ال����ب����اح����ث ب�����اأن�����ه يف ف���رتة 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات وال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات، عمد 
الآلف  تدمري  اإىل  الرتكي  اجلي�س 
م��ن ال��ق��رى ال��ك��ردي��ة ع��ل��ى اجلانب 
ال����رتك����ي م����ن احل�������دود ك���ج���زء من 
ا�شرتاتيجية اأنقرة ملكافحة الإرهاب 
ن���ط���اق لعرقلة  اإن�������ش���اء  اأج�����ل  وم����ن 
والإره��اب��ي��ني من  امل��ت��م��ردي��ن  ت�شلل 

�شوريا والقرى الكردية، الأمر الذي 
اأ�شفر عن فرار ماليني الأكراد اإىل 
وغريها  واإزم���ري  واأن��ق��رة  ا�شطنبول 
م���ن امل����دن ال��رتك��ي��ة ال���ك���ربى. ومل 
الكردية  ال�����ش��ك��ان��ي��ة  امل���راك���ز  ت�شهد 
الدمار رغم  ه��ذا  �شوريا مثل  داخ��ل 
اأنها تقرتب ب�شكل كبري من احلدود 

الرتكية. 
الرتحيب  اأن  م��ن  ال��ب��اح��ث  وي��ح��ذر 
اآم��ن��ة يف  اأو  ع��ازل��ة  ب��اإق��ام��ة منطقة 
�شوريا ينذر بتكرار اجلي�س الرتكي 
ما فعله من قبل يف البلدات والقرى 
ال��ك��ردي��ة داخ���ل الأرا����ش���ي الرتكية 
م��ن��ذ اأك����رث م��ن رب���ع ق����رن. وعالوة 
على ذلك، فاإن حر�س اأردوغان على 
ينطلق  العازلة  املنطقة  هذه  اإقامة 
م��ن رغ��ب��ت��ه يف ���ش��رف الن��ت��ب��اه عن 

اخفاقاته القت�شادية. 
�شبب  ل  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث  ويخل�س 
اإخفاقات  ث��م��ن  الأك�����راد  ي��دف��ع  لأن 
ترغب  تركيا  ك��ان��ت  واإذا  اأردوغ�����ان، 
اإقامة منطقة عازلة فاإن املوقف  يف 
وا�شحاً  ي��ك��ون  اأن  يجب  الأم��ري��ك��ي 
باأنه على اجلي�س الرتكي الن�شحاب 
 10 م�شافة  وال��رتاج��ع  �شوريا  م��ن 
من  امل��ث��ال  �شبيل  على  ك��ي��ل��وم��رتات 
ال�����ش��وري��ة ل�����ش��ال��ح وجود  احل�����دود 

مراقبني دوليني.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دريزل لغ�شيل ال�شيارات   

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2607244 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة في�شل حممد ابراهيم عبداهلل املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عي�شى حممد �شعيد عبداهلل الكعبي 
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رد كار للنقليات العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1924588 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالرحمن �شامل را�شد �شامل املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هزاع علي مقبل فايد احلمادي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/التوقري خلدمات الطباعة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2680373 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جافيد احلاج كبري احمد %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خليل عبدالرحمن حممد عمر %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداملنان حممد �شراج احلق %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف قايد ح�شني قائد عاي�س احلارثي

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

تعديل ا�شم جتاري من/ التوقري خلدمات الطباعة
AL TAWQIR TYPING SERVICES

اىل/التوقري خلدمات الطباعة ذ.م.م
AL TAWQIR TYPING SERVICES LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كال�شيك هاو�س للمقاولت

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2582985 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شلمه حمد �شامل را�شد الغفلي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شلمه حمد �شامل را�شد الغفلي من 100 اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يو�شف را�شد �شامل را�شد الغفلي %50

تعديل راأ�س املال/من null اىل 500000
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/ من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ كال�شيك هاو�س للمقاولت

CLASSIC HOUSE CONTRACTING
اىل/كال�شيك هاو�س للمقاولت ذ.م.م

CLASSIC HOUSE CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/غرور كويف �شوب

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2158276 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عنود �شامل �شعيد �شامل املظاوي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمال احمد حممد عبداهلل القبي�شي
تعديل ا�شم جتاري من/ غرور كويف �شوب   

GROOR COFFEE SHOP

اىل/حلن وعود كويف �شوب
LAHN WA AOUD COFFE

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ترو باك للتجارة العامه

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1066695 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نيميله ا�شرف تيكاندى بارامبيل ا�شرف %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شراج الدين جمال الدين عنايه اهلل %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ال�شيخ �شلطان بن نا�شر حميد را�شد النعيمي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ال�شيخ �شلطان بن نا�شر حميد را�شد النعيمي من 100% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

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

تعديل ا�شم جتاري من/ ترو باك للتجارة العامه
TRUE PACK GENERAL TRADING

اىل/ترو باك للتجارة العامه ذ.م.م
TRUE PACK GENERAL TRADING LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جولدن ويلز ل�شالح ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 2051208 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/انرت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شيتي للنقليات العامة
رخ�شة رقم:CN 1730671 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/املنال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعمال ال�شباغ
رخ�شة رقم:CN 1173003 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موناليزا 

للخياطة
رخ�شة رقم:CN 1016600 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مرجع 

التجارية
رخ�شة رقم:CN 1018147 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ويت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

موديل لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 2336416 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
بارك  فيوت�شر  التجاري  بال�شم   CN رقم:1335926 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  العقارات  لدارة 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15 

 اإعـــالن �صطب قيد
املحدودة  للطاقة  �شتار  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
)اجلن�شية: برمودا( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف 
اإمارة ابوظبي )العنوان: �س.الن�شر - برج ال�شقر - �س.ب:7474 
اأبوظبي   - حويليل  بن  نا�شر  بناية/عبداهلل   - الن�شر  �شارع   -
ال�شركات  �شجل  يف   )232( رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:7474(   -
رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية 
القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2(
اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
العرتا�س  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة 
ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من 
اإدارة الت�شجيل  تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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في�شتا للتجارة العامة- ذ م م
يعلن جاك�شا –حما�شبون قانونيون انه مبوجب قرار اجلمعية 
بتاريخ  العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية 

2019/04/10 برقم   1905007619 يف اأبوظبي 
بحل وت�شفية �شركة:

)في�ستا للتجارة العامة - ذ م م(
بالرقم  القت�شادية-ابوظبي  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة 
CN-2520926 فعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعني هاتف رقم 026434602 فاك�س 
/ بناية  حمدان   �شارع  ابوظبي   26389 ب  �س   02  6434603
ال�شيدة رجاء غنيم عبد احلميد واخرون. امليزان مكتب رقم 
01 واإح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 

يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإعللللللللالن ت�شفيلللللة �شركللللللللة 
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ايرو للتجارة العامة- ذ م م
احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية  وال�شت�شارات 

العمومية غري العادية ال�شادر بتاريخ 2019/04/11
بحل وت�شفية �شركة

ايرو للتجارة العامة - ذ م م 
بالرقم  القت�شادية-ابوظبي  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة 
CN-1459348 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة 
 026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل  التقدم 
ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب   026716054 فاك�س 
الطابق )7( مكتب رقم )705(  �شعيد عبداهلل اجلنيبي  بناية 
 45 اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار 

يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعللللللللالن ت�شفيلللللة �شركللللللللة 
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�شركة جمموعة انظمة التكنولوجيا 
املتقدمة-�شركة ال�شخ�س الواحد- ذ م م

وال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
الدارية اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 

ال�شادر بتاريخ 2019/04/08 بحل وت�شفية �شركة
�سركة جمموعة انظمة التكنولوجيا املتقدمة-�سركة 

ال�سخ�ض الواحد- ذ م م
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم

CN-1177563 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم 
اإىل مكتب امل�شفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
عبداهلل  �شعيد  بناية  ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب 
اجلنيبي الطابق )7( مكتب رقم )705( واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، 

وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعللللللللالن ت�شفيلللللة �شركللللللللة 
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م(  م  ذ  )�س.  الآيل  احلا�شب  لتقنية  بوك�س  درمي  ال�شادة/  يعلن 
�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية –دبي بالرقم )682636( 

عن التعديالت التالية:
تعديل ن�شب ال�شركاء

- علي عبداهلل علي ابراهيم ال�شعدي من 51% اإىل %10
- حم�شن قا�شي من 24% اإىل %40

- ا�شافة عبد اهلل علي ابراهيم عبد اهلل ال�شعدي %50
- حذف رحيلة حممد ريا�س

دائرة  فعل كل من له حق العرتا�س على هذا العالن مراجعة 
فاإن  واإل  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  بدبي  القت�شادية  التنمية 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

اإعللللللللالن 
العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15 

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
الحالم  وادي  التجاري  بال�شم   CN رقم:1007599 
بالغاء طلب تعديل  الديكور  العامة واعمال  لل�شيانة 

الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه بالغاء �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15 

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

CN 2536357:ال�شايل للحلويات رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

الثالث  امل���رك���ز  الآن  ي��ح��ت��ل  ب��ي��ت��و 
ب����ريين  خ����ل����ف  ب�����امل�����ائ�����ة(،   12(
�شاندرز )19 باملائة( وجو بايدن. 
ال��ذي��ن مل يرت�شح  ب��امل��ائ��ة(،   29(
ب��ع��د. ام���ا ال��ي��زاب��ي��ث واري����ن، التي 
ابتكارا  الأك��رث  مقرتحاتها  تعترب 
وتف�شيال، ل حت�شد ال 4 باملائة.

كان  اإذا  م���ا  ه���و  ال�������ش���وؤال  وي��ب��ق��ى 
يحتاج   ،2020 ع�����ام  يف  ل���ل���ف���وز 
او  م��ر���ش��ح  اإىل  ال���دمي���ق���راط���ي���ون 
م���ر����ش���ح���ة، مي���ل���ك خ���ط���اب���ا �شد 
التفاوت الجتماعي اأكرث اقتحاما 
�شاندرز  ب��ريين  �شعبية  اأن  يبدو   -
كورتيز  اأوكا�شيو  املنتخبة  وال�شابة 
تظهر اأن النعطاف اىل الي�شار قد 
يكون مربحا - اأو خطابا براغماتيا 
ا�شا�س  على  اأورورك،  بيتو  مثل   -
اأنه ميكن اأن يفوز بكبار الناخبني 

يف تك�شا�س.
احل������زب  ب����رت�����ش����ي����ح  ال�����ف�����ائ�����ز  ان 
بتعبئة  م��ط��ال��ب  ال���دمي���ق���راط���ي، 
البي�س  م����ن  ال���ع���ام���ل���ة  ال��ط��ب��ق��ة 
اأوهايو  ولي���ات مثل  م��ن  وال�����ش��ود 
ووي�����ش��ك��ون�����ش��ن، ح��ي��ث ف���از ترامب 
باأغلبية الأ�شوات يف عام 2016. 
من  ال�������ظ�������روف،  ه�������ذه  ظ�����ل  ويف 
البانك- من  مر�شحا  اأن  ال�شعب 

�شورته  وحت��ت��ل  وم��ت��ف��ائ��ل،  روك، 
غالف فانيتي فري، �شيكون الأكرث 

اإقناًعا.

على  ج��ان��ب��ه  اىل  وك���ان���ت جت��ل�����س 
اإميي،  زوج��ت��ه  مبت�شمة،  الأري��ك��ة، 
تنب�س  اأن  دون  اإل���ي���ه  ت��ن��ظ��ر  وه���ي 
اإىل نعت  اأدى  ال��ذي  الأم��ر  بكلمة، 
امل�شهد بالرجعي.  بعد ب�شعة اأيام، 
ويف ولي����ة اآي������وا، ك��ان��ت ن��ك��ت��ة عن 
اله�شم،  ع�شرية  الأ���ش��ري��ة  حياته 
تلقيت  “لقد  �شيئ:  ب�شكل  ت  وم���ررّ
زوجتي  م��ن  هاتفيا  ات�����ش��ال  ل��ل��ت��ورّ 
با�شو،  اإل  اإنها يف منزلنا يف  اإمي��ي. 
واأحياًنا   - ��ي  ت��ربرّ ح��ي��ث  ت��ك�����ش��ا���س، 
عاًما،   12 اأولي�س،   - مب�شاعدتي 
و�شقيقهما  اأع������وام،   10 وم����ويل، 
اأراد   « �شنوات.   8 ه��ري،  ال�شغري 
زوجته  اأن  اإىل  ي�شري  اأن  اأورورك 
لكن  اأك��رث منه،  تبذل جهدا  كانت 
��ف��ت يف خانة  ��نرّ امل��الح��ظ��ة ���شُ ه���ذه 
عنها.  واع��ت��ذر  اجلن�شي  التمييز 
من  امل���زي���د  الآن  “�شاأويل  وق�����ال 
اأحتدث  ال��ت��ي  للطريقة  اله��ت��م��ام 
ب��ه��ا ع���ن ال����زوج����ني، وك���ذل���ك عن 
بالنقد  بها  اأعرتف  التي  الطريقة 
املربر الذي يرى انني ا�شتفيد من 
امتيازات البي�س«. وقال بيتو، بعد 
ان انُتقد كثرياً ب�شبب غالف جملة 
اأنه  فانيتي فري، اإنه مل يكن يعني 
ُوِل���د  ب��ل  رئ��ي�����ًش��ا،  ل��ي��ك��ون  “ُوِلد” 

ليخدم بلده ويقاتل من اأجله.
»مترين يف الغرور«

ال�شيا�شي  يف عدة منا�شبات، حاول 

امللت�شقة  ال���������ش����ورة  ت�������ش���ح���ي���ح 
الأبي�س  ال��رج��ل  ���ش��ورة  بب�شرته، 
امل��ت��م��ت��ع ب��ام��ت��ي��ازات )ك����ان وال����ده 
با�شو،  اإل  م��ق��اط��ع��ة  يف  ق���ا����ش���ًي���ا 
وح��م��اه م��ل��ي��ون��ريا( - وه��و موقف 
اإ�شكايل يف وقت يعتقد الكثري من 
الدميقراطيني اأنه قد حان الوقت 
ح احلزب امراأة اأو مر�شح من  لرُي�شرّ
اأ�شل  من  اأمريكي  اأو  الالتينو�س 

اأفريقي.
اأو�شح  ����ش���ي،  ب���ي  ان  ق���ن���اة  وع���ل���ى 
ك��ب��رًيا م��ن حملته  اأن ج����زًء  ب��ي��ت��و 
�شيخ�ش�س لالعرتاف بامتيازاته، 
التقدم  وامكانيات  “فر�س  وخللق 

للجميع«.
نيويورك  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  و���ش��خ��ر 
هذا  م��ن  بلومربغ  مايكل  ال�شابق 
الندم قائاًل: “كان عليه اأن يعتذر 

بداأ   ،2018 ع��ام  ك���روز  تيد  �شد 
ل   ، ميديوم  موقع  على  التدوين 
وا�شاه  ح��زن��ه  ع��ن  للحديث  �شيما 
�شخرت  م���ق���الت   - ه��زمي��ت��ه  ب��ع��د 

منها ال�شحافة كثرًيا.
وم�����ع ذل������ك، اأ������ش�����ار ال���ع���دي���د من 
الذي  التهكم  اإن  اىل  ال�شحفيني، 
ب��ي��ت��و ع���ل���ى تويرت  ل����ه  ي���ت���ع���ر����س 
غ��ري م��وج��ود ع��ل��ى امل���ي���دان. فبعد 
ال�شتماع اإىل خطبه يف ولية ايوا 
ونيو هامب�شاير ونيفادا، قال كثري 
باأ�شالة  اأعجبوا  اإن��ه��م  النا�س  م��ن 

ح وتوا�شعه وتفاوؤله. املر�شرّ
ورغ���م اأن���ه ل ي���زال م��ن امل��ب��ك��ر اأن 
حول  ال����راأي  ل�شتطالعات  ي��ك��ون 
للحزب  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
اإل  حقيقي،  معنى  ال��دمي��ق��راط��ي 
اأن  ن�����ش��ي��ف  اأن  ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ن��ا  اأن����ه 

احلانات   - احل��م��ي��م��ي��ة  الأم����اك����ن 
ومطاعم التاكو واملقاهي ومواقف 
ال�شعود  - ول يرتدد يف  ال�شيارات 
اأو  ال���ط���اولت  اأو  ال����ع����دادات  ع��ل��ى 
ليتحدث  ال�����ش��ي��ارات  اأو  ال��ك��را���ش��ي 
ب�شكل اأف�شل اإىل جمهوره، تدعمه 

حركات ذراعيه.
وع����ل����ى ع���ك�������س ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
ف���اإن بيتو،  ال�����ش��ب��اق،  الآخ���ري���ن يف 
عاطل  روب����رت،  احلقيقي  وا���ش��م��ه 
ما مينحه  وه��و  حالًيا،  العمل  عن 
عرب  للتنقل  ال���وق���ت  م���ن  م��ت�����ش��ًع��ا 

البالد يف �شيارته.
يف  �شابق  وع�شو  ع��ر���ش��ي،  متزلج 
وجمموعة  روك  ال���ب���ان���ك  ف���رق���ة 
بهذا  اأورورك،  مي���ت���از  ه�����اك�����رز، 
اجل��ان��ب ال��ن��اع��م وال��ل��ط��ي��ف الذي 
بعد حملته  بقدر ما يرعب.  يبهر 

ع��ن ولدت���ه«. وم��ع ذل��ك، مل متنع 
ج��ول��ة اع����ت����ذارات ب��ي��ت��و م���ن ن�شر 
ال��ع��دي��د م��ن امل���ق���الت ال��ت��ي تتهم 
حملته باأنها “مترين يف الغرور”. 
وو�شف كاتب يف �شحيفة الغارديان 
بالنف�س  الثقة  “قمة  ب��اأن��ه  بيتو، 
املواهب”،  حم���دود  اأب��ي�����س  ل��ذك��ر 
نيو  ذا  ملجلة  مرا�شل  حتدث  بينما 
العميق”  “اخلواء  عن  ريبابليك، 

للمر�شح.

كاريزما بدون امل�سروع
حه،  تر�شرّ م�����ش��اك��ل  اإح����دى  تتمثل 
اأن����ه يف ال���وق���ت ال����ذي ي��ت��م فيه  يف 
املرت�شحني  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ع��ري��ف 
ال����دمي����ق����راط����ي����ني الآخ������ري������ن يف 
اأفكارهم،  م���ن  ان��ط��الق��ا  ال��غ��ال��ب 
فاإن بيتو اأورورك معروف، بدرجة 

اأوىل، ب�شخ�شيته، وباحلما�س الذي 
الفا�شلة   – حملته  خ���الل  اأث�����اره 
ال��ن��ه��اي��ة - لن��ت��خ��اب��ات جمل�س  يف 

ال�شيوخ لعام 2018 يف تك�شا�س.
ت��ت��م م���ق���ارن���ة طاقته  وغ���ال���ًب���ا م���ا 
التي  بتلك  ومركزيته  وك��اري��زم��اه 
اأوباما، وقد قام بيتو  ميرّزت باراك 
للرئي�س  ���ش��اب��ق  م�شت�شار  بتعيني 

ال�شابق كمدير للحملة.
يعرف  ل  ب���اأن���ه  اأورورك  ي��ع��رتف 
على  هو  اأي��ن  الآن  حتى  بالتدقيق 
فرتة  خ��الل  مقرتحاته.  م�شتوى 
ولياته الثالث يف جمل�س النواب، 
مل يربز من خالل اقرتاح م�شروع 
لديه  امل��ق��اب��ل،  يف  م��ع��ني.  ت�شريعي 
باأنها  خطبه  و���ش��ف  ع��ل��ى  ال��ق��درة 
جتارب �شبه �شوفية باطنية: “كل 
ل��و ان قوة  ت��خ��رج م��ن��ي ك��م��ا  كلمة 
القوة  وتلك  هها،  توجرّ خارقة  عليا 

هي النا�س احلا�شرين«.
مر�شحة  اق������رتح������ت  ح��������ني،  يف 
وال�شيناتور  م��ا���ش��ات�����ش��و���ش��ت�����س 
اإل��ي��زاب��ي��ث واري�����ن، م��ن ب��ني اأم���ور 
الأم���ازون  احتكار  تفكيك  اأخ���رى، 
وترفيع  وغ�����وغ�����ل،  وف���ي�������ش���ب���وك 
لإن�شاء  الأغ��ن��ي��اء  على  ال�����ش��رائ��ب 

باأ�شعار  ل��الأط��ف��ال  حما�شن  نظام 
تن�شر  م������رة،  ك����ل  ويف  م���ع���ق���ول���ة. 

خطًطا مف�شلة.
ول��ل�����ش��ن��ات��ورة ك��ام��ال ه��اري�����س من 
تقييم  لإع����ادة  خطة  كاليفورنيا، 
العامة،  امل���دار����س  معلمي  روات����ب 
وي���ت���ح���دث ب����ريين ����ش���ان���درز، كما 
اجلامعات  ع���ن   ،2016 ع����ام  يف 
ال�شحي  وال�����ت�����اأم�����ني  امل���ج���ان���ي���ة 

ال�شامل.
لكن غمو�س برنامج بيتو اأورورك، 
قيا�شي  مبلغ  جني  م��ن  مينعه  مل 
م���ن ال���ت���ربع���ات ال���ف���ردي���ة: 6.1 
وع�شرين  الأرب���ع  يف  دولر  مليون 
حه.  تر�شرّ اإع���الن  تلت  ال��ت��ي  �شاعة 
اإىل بريين  ال��ث��اين  امل��رك��ز  وذه����ب 
مليون   5.9 جمع  ال��ذي  �شاندرز، 
1.5 مليون دولر،  دولر، ومببلغ 
ه��اري�����س من�شة  ك���ام���ال  واأك��م��ل��ت 

التتويج.

�سخرية على االنرتنت
التوا�شل  يف  ب��ي��ت��و  ط���ري���ق���ة  ان 
ه���ي ال���ت���ي جت����ذب الن���ت���ب���اه اأك���رث 
م��ن ر���ش��ال��ت��ه. م��ن��ذ ب��داي��ة حملته 
الن����ت����خ����اب����ي����ة، ي���ل���ق���ي خ���ط���ب���ه يف 

غمو�س برناجمه مل مينعه من جني 
مبلغ قيا�شي من التربعات الفردية 

طريقة بيتو يف التوا�شل هي 
التي جتذب النتباه اأكرث من ر�شالته

�ّسح  يعتقد الدميقراطيون اأن الوقت حان لريرُ
احلزب امراأة اأو من الالتينو�ض اأو من ال�سود

الفائز برت�شيح احلزب الدميقراطي مطالب 
بتعبئة الطبقلة العامللة من البي�س والل�شود 

مل متنع اعتذارات بيتو من ن�سر العديد من 
املقاالت تتهم حملته باأنها »مترين يف الغرور«

�سورة الرجل االأبي�ض تطارده:

رئا�شية 2020: اأورورك، يق�ّشم املع�شكر الدميقراطي...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

لالنتخابات  اأورورك  بيتو  تر�ّسح  عن  االإعــالن  ع�سية 
�سورته  ت�سّدرت   ،2020 لعام  االأمريكية  الرئا�سية 

ال�سفحة االأوىل ملجلة فانيتي فري.
اآين  ال�سهرية  امل�سورة  التقطتها  التي  ال�سورة،  على 

ليبوفيتز، بيتو، وهو نائب �سابق عن التك�سا�ض يف جمل�ض 
اجلينز،  لبنطاله  اخللفيني  اجليبني  يف  يــداه  النواب، 
يقف بجانب �سيارته وكلبه، يف منظر قاحل ميّيز منطقة 
قلياًل،  م�سو�سة  الــرمــادي  �سعره  ت�سريحة  تك�سا�ض. 
يطرحه  حتدًيا  متثل  االأوىل  ال�سفحة  على  واملقولة 

على نف�سه: “اأريد اأن اأن�سم، لقد ولدت لذلك ».

اخطاء واعتذارات
اأمام ح�سد  الرئا�سية.  االنتخابات  هي معركة  »ذلك”، 
م�سقط  با�سو،  اإل  يف  تك�سا�ض  جامعة  يف  ال�سباب  من 
اإعــادة  �سد  املعركة  عاًما،   46 اأورورك،  �سّبه  را�سه، 
انتخاب دونالد ترامب بـ “جميع االأفالم امللحمية التي 

�ساهدمتوها، من حرب النجوم اإىل �سيد اخلوامت ».

�سريط  مــع  حملته  عــن  اأعــلــن   ،2019 مــار�ــض   14 يف   
اال�ســــتثمار   - االأهـــــداف  بعــ�ض  فيـه  يذكر  فيديو 
عن  يبحثون  والذيــــــن  يعملون  الذين  “كرامــــــة  يف 
ال�سحية،  الرعاية  على  احل�سول  تامني  عمـــــل”، 
الهجرة كفر�سة، حماربة ظاهـــــرة االحتبا�ض  اعتبار 

احلراري ... 

بريين �شاندرز من مناف�شي بيتو على الي�شار

الطريقة قبل حمتوى اخلطاب

اليزابيت وارن.. افكار وا�شحة.. وح�شور اقل

ا�شلوب جديد يف التوا�شل

ـــعـــّرف  يرُ ال 
بــــــيــــــتــــــو 
ك  ر و ر و اأ
ـــطـــالقـــا  ان
اأفكاره،  من 
واإمنـــــــــــــــا 
ب�سخ�سيته

يـــــحـــــتـــــل 
ك  ر و ر و اأ
املـــــــركـــــــز 
ــــث  ــــال ــــث ال
خلف بريين 
�ــــســــانــــدرز 
وجو بايدن

املنابر الكال�شيكية ل ت�شتهويه

براغماتي  من دون برنامج
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املال والأعمال

••عجمان -الفجر:

 نظمت دائرة التنمية القت�شادية 
لقاء  عجمان  فريمونت  فندق  يف 
ذات  الأن�شطة  يف  امل�شتثمرين  مع 
ال��ق��ي��م��ة امل�����ش��اف��ة ال��ع��ال��ي��ة، حيث 
اإدارة  يف  ال��دائ��رة  م�شوؤولو  التقى 
التخطيط وتطوير الأعمال عدداً 
ذات  الأن�شطة  يف  امل�شتثمرين  من 
القيمة امل�شافة يف اإمارة عجمان. 
للتوا�شل  ال��دائ��رة  خطط  �شمن 

الفعال واملبا�شر مع امل�شتثمرين.
التوا�شل  اإىل  ال���ل���ق���اء  وي���ه���دف 
اأداء  على  والتعرف  معهم  املبا�شر 
اأع��م��ال��ه��م احل�����ايل ���ش��م��ن نطاق 
ال��ب��ي��ئ��ة ال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف الإم����ارة 
وتطوير  ل��ن��م��و  واح���ت���ي���اج���ات���ه���م 
اأعمالهم، وكذلك التحديات التي 
والفر�س  اأعمالهم  يف  تواجههم 
املتاحة لتقدمي الت�شهيالت املمكنة 

وكذلك ال�شتماع اإىل اقرتاحاتهم 
التطويرية.

ق�شم  م��دي��رة  قالت  ال�شاأن  وب��ه��ذا 
التخطيط والدرا�شات القت�شادية 
ال�شام�شي  اأحمد  فاطمة  ال�شيدة 
“ياأتي هذا اللقاء مع امل�شتثمرين 
امل�شافة  القيمة  ذات  الأن�شطة  يف 
امل�شتمرة  ال��دائ��رة  م�شاعي  �شمن 
الأعمال  مم��ار���ش��ة  بيئة  لتطوير 
الإم����ارة،  يف  ال�شتثمار  وت�شجيع 
ح��ي��ث ت�����ش��ه��م ه����ذه ال���ل���ق���اءات يف 
التعرف على تطلعات امل�شتثمرين 
واأ���ش��ح��اب الأع���م���ال م��ن خمتلف 
تقدمي  يف  وامل�شاهمة  القطاعات، 
الدعم لهم يف حال وج��ود عقبات 
م�شاركتهم  ت�شمن  كما  تواجههم 
يف حت�شني اخلدمات املقدمة لهم، 
وب���دورن���ا ���ش��ن��ح��ر���س ع��ل��ى الأخ���ذ 
بتو�شيات هذه اللقاءات والتن�شيق 
ب�شاأنها مع خمتلف اجلهات املعنية 

طريان الإمارات ت�شغل البوينج 777 
اجلديدة اإىل الريا�س والكويت

•• دبي-وام:

املجهزة   300ER-777 البوينج  ت�شغيل طائراتها  الإم��ارات  تبداأ طريان 
 16 مبنتجات ال��درج��ة الأوىل اجل��دي��دة ب��ني دب���ي وال��ري��ا���س اع��ت��ب��ارا م��ن 
املقبل لأول مرة يف  يونيو   1 اعتبارا من  والكويت  دبي  اأبريل اجل��اري وبني 
منطقة اخلليج وال�شرق الأو�شط. وقال عادل الغيث نائب رئي�س اأول طريان 
الإم��ارات للعمليات التجارية يف منطقة اخلليج وال�شرق الأو�شط واإي��ران اأن 
اململكة العربية ال�شعودية والكويت �شت�شبحان اأول �شوقني يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط ودول جمل�س التعاون اخلليجي نخدمهما بطائرات البوينج املجهزة 
باأجنحة خا�شة يف الدرجة الأوىل مغلقة بالكامل وم�شتوحاة من مر�شيد�س 
بنز. واأ�شاف “ قررنا ت�شغيل طائراتنا من هذا الطراز اإىل هاتني الدولتني 
بتقدمي  منا  وال��ت��زام��ا  ال��ع��م��الء  م��ن  امل��ت��زاي��د  الطلب  على  ب��ن��اء  ال�شقيقتني 
اأف�شل جتربة ومنتجات للعمالء يف جميع الدرجات لل�شفر بتميز دائم ذلك 
777 توفر م�شتويات  البوينج  الأجنحة اخلا�شة اجلديدة على طائرات  اأن 
و�شي�شتمتع  للعمالء«.  والفخامة  وال��راح��ة  اخل�شو�شية  من  م�شبوقة  غري 
امل�شافرون من واإىل الريا�س على الرحلة “ئي كيه 819” مبنتجات الدرجة 
الأوىل اجلديدة. وتقلع هذه الرحلة من مطار دبي الدويل يف ال�شاعة 6:55 
رحلة  تغادر  حني  يف  �شباحا   7:50 ال�شاعة  يف  الريا�س  اإىل  وت�شل  �شباحا 
العودة “ئي كيه 820” من الريا�س يف ال�شاعة 9:35 �شباحا وت�شل اإىل 

دبي يف ال�شاعة 12:30 ظهرا.

ن��ح��و ت��ع��زي��ز ال���ش��ت��ث��م��ار وحتقيق 
يف  ي�شب  ومب��ا  املتعاملني،  �شعادة 
يف  القت�شادي  النمو  عجلة  دف��ع 

الإمارة.

حت��ر���س ع��ل��ى ا���ش��ت��دام��ة عالقات 
ق���وي���ة م���ع جم��ت��م��ع الأع����م����ال يف 
التوا�شل  خ����الل  م���ن  الإم���������ارة، 
واإطالق  امل�شتثمرين،  مع  املبا�شر 

املرجوة  الأه��������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق   “
م��ن ه���ذا ال��ل��ق��اء ول��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
حتقيق الأثر الإيجابي على اأر�س 
الواقع. جديٌر بالذكر اأن الدائرة 

اإىل  ال�شتماع  ت�شتهدف  م��ب��ادرات 
وتلبية  وامل�شتثمر،  املتعامل  �شوت 
القطاعات  خم���ت���ل���ف  ت���ط���ل���ع���ات 
غايتها  اإط������ار  يف  الق���ت�������ش���ادي���ة، 

اقت�شادية عجمان تلتقي م�شتثمري الأن�شطة ذات القيمة املُ�شافة العالية

بال�سراكة مع �سركة و�سيلة حللول االت�ساالت املتكاملة

اأبوغزالة يقدم حلول قائمة على الذكاء ال�شطناعي واإنرتنت الأ�شياء 
تقدمي  خ��الل  م��ن  التنظيمية  كفاءتهم  لتح�شني  الأع��م��ال 
الكفاءة  حت�شني  عنها  �شينتج  والتي  الذكية  الأعمال  حلول 
وتعدُّ  والعمالء،  ل��الإدارة  م�شافة  قيمة  وت�شكل  وال�شفافية 
�شركة الو�شيلة �شريك قوي يف املنطقة معربا عن فخره يف 

ال�شراكة معهم«.
و�شيلة  و�شركة  العاملية  اأبوغزالة  ط��الل  من  كل  و�شتتعاون 
اأ�ش�س ال�شراكة القوية بينهما لتوفري حلول ابتكارية  لدعم 
اقليمي،  م�شتوى  على  الأعمال  ملجتمع  ا�شت�شارية  وخدمات 

حيث مت بالفعل البدء بخطة عمل مف�شلة.

اأبوغزالة على  للدكتور طالل  �شكره  العناين  الأ�شتاذ  وقدم 
التقنية  احللول  تقدمي  يف  و�شيلة  �شركة  اإمكانيات  يف  ثقته 
ال��ع��دي��د من  ال�����ش��رك��ة عملت م��ع  اأن  امل��ت��ط��ورة، م�����ش��ريا اىل 
اأعمالها  تو�شيع  اإىل  وتتطلع  املنطقة  يف  املميزين  العمالء 
اأبوغزال������ة  ط������الل  مع  ال�شرتاتيجية  �شراكتها  خالل  من 
تقدمي  يف  خرباتها  بتقدي��������م  لها  �شت�شمح  وال��ت��ي  العاملية 
وانرتن����ت  ال�شطناع�����ي  الذك������اء  على  القائمة  احل��ل��ول 
الأ�شياء يف حل امل�ش���اكل املعقدة التي يواجهها قطاع الأعمال 

يف املنطقة.

 •• عمان – الفجر:

وقع �شعادة الدكتور طالل اأبوغزالة اتفاقية تعاون مع �شركة 
و�شيلة حللول الت�شالت املتكاملة ممثلة برئي�شها التنفيذي، 
بال�شراكة  الدكتور طالل  روؤية  العناين، لدعم  ال�شيد بالل 
مع مزود رئي�س حللول الت�شالت با�شتخدام تقنيات الذكاء 

ال�شطناعي واإنرتنت الأ�شياء يف املنطقة.
ال��ذك��اء ال�شطناعي  “اإن ح��ل��ول  اأب��وغ��زال��ة  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
ملجتمعات  مبتكرة  اأ�شاليب  ال��ي��وم  ت��وف��ر  الأ���ش��ي��اء  واإن��رتن��ت 

الحتاد للطريان تختار »اآي بي اإ�س للربجميات« 
لتعزيز الكفاءة الت�شغيلية وحت�شني م�شتويات ر�شا العمالء 

»اأدنوك« توقع اتفاقية ا�شرتاتيجية مع »اأبوظبي للمعا�شات« 
لال�شتثمار يف جمال البنية التحتية لأنابيب النفط

بالتعاون مع م�سرف عجمان

%�شنويًا واحة الزاوية تطرح م�شروع ديونز بعوائد ا�شتثمارية 8 
املدير  ����ش���ال���ح  خ����ل����دون  واأو������ش�����ح   .
اأن  ال��زاوي��ة  واح���ة  ل�شركة  التنفيذي 
ال�����ش��رك��ة ت��ط��رح م��ف��ه��وم��اً ج���دي���داً يف 
بح�شول  يتمثل  العقاري  ال�شتثمار 
على  جمزية  عوائد  على  امل�شتثمرين 
ارا�شي  لقطع  و�شرائهم  ا�شتثمارهم 
الواقع  امل��ت��م��ي��ز  دي���ون���ز  م�������ش���روع  يف 
�شمن م�����ش��روع واح���ة ال���زاوي���ة، حيث 
بن�شبة  �شنوية  ارب��اح  حتقيق  ميكنهم 
م�شرف  م��ن  م�شرفية  %8بكفالة 
ع��ج��م��ان م��ن خ���الل ���ش��رائ��ه��م لقطاع 
الرا�شي وا�شتثمارهم بها، م�شرياً اىل 
واملبتكرة  اجلديدة  الطريقة  هذه  اأن 
منا�شبة  ب��ارب��اح  يعود  مرتفع  عائد  حتقيق  يف  �شت�شهم 
ارا�شي  متلكوا  الذين  املواطنني  من  امل�شتثمرين  على 
و�شائل  لقائه ممثلي  خ��الل  �شالح  ق��ال  و  امل�����ش��روع.  يف 
العالم :” ان ال�شوق العقاري بحاجة اىل طرق ت�شويق 
وترويج جديدة من �شاأنها اأن تدفع وتن�شط حركة ال�شوق 
عجمان  م�شرف  مع  التعاون  على  حر�شنا  و  العقاري، 
لبتكار طرق لال�شتفادة من قيمة ارا�شي امل�شروع عرب 
حتقيق عوائد جمزية للمواطنني وامل�شتثمرين، ونتوقع 
املواطنني  م��ن  كبري  باقبال  الطريقة  ه��ذه  حتظى  اأن 
تتمثل  لموالهم  اف�شل  عوائد  لدينا  �شيجدون  الذين 
يف متلك قطع ارا�شي بامل�شروع و احل�شول على عوائد 
بن�شبة %8 بكفالة م�شرفية من م�شرف عجمان التي 

تعترب مرتفعة حتقق لهم ارباحاً �شنوية«.

•• اأبوظبي-الفجر:

للتطوير  الزاوية  �شركة واحة  اأعلنت 
وال�شتثمار العقاري عن طرح اأرا�شي 
�شمن  ال���واق���ع  ديونز”   “ م�����ش��روع 
م�شروع واحة الزاوية يف منطقة الفقع 
بامارة اأبوظبي . وك�شفت ال�شركة عن 
بيع  يف  عجمان  م�شرف  م��ع  تعاونها 
البالغ  امل�شروع  ارا�شي  وت�شويق قطع 
ار�����س ترتاوح  ق��ط��ع��ة   300 ع��دده��ا 
درهم  مليون   9-1.2 ب��ني  ا�شعارها 
امل�شرتون  �شيتمكن  ح��ي��ث  ام���ارات���ي، 
من مواطني دول��ة الم��ارات العربية 

املتحدة من حتقيق عوائد على �شرائهم وا�شتثمارهم يف 
قطع ارا�شي امل�شروع بن�شبة %8 �شنوياً  وملدة 5 �شنوات 

بكفالة م�شرفية م�شرف عجمان .
املواطنني  م��ن  امل�شتثمرين  على  اأن  ال�شركة  اأف����ادت  و 
للتمكن من  الأر���س يف م�شروع ديونز  دفع كامل قيمة 
حتقيق عوائد جمزية على ا�شتثمارهم ، حيث �شيتمكن 
ال�شنة  ا�شتثمارهم من  امل�شتثمرون من حت�شيل عوائد 
بيع  ب����دء  ال�����ش��رك��ة  وت��ع��ت��زم   . الر������س  ل�����ش��راء  الوىل 
معر�س  فعاليات  يف  م�شاركتها  خ��الل  امل�شروع  ارا���ش��ي 
-16 الفرتة  خ��الل  يقام  ال��ذي  اأبوظبي  �شكيب  �شيتي 
للمعار�س، حيث  اأبوظبي  ابريل اجل��اري يف مركز   18
الأكرب بني ال�شركات  “ واحة الزاوية”  تعترب م�شاركة 
املعرو�شة  وامل�شاريع  امل�شاركة من حيث م�شاحة اجلناح 

وحتقيق  ال�����رح�����الت،  م���واع���ي���د  يف 
اجلديدة  الربجميات  مع  التكامل 
م���ن اأج����ل م��زي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ة يف 
توقف  ح��الت  اأثناء  العمليات  اإدارة 
�شوف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ويف  ال����رح����الت. 
يوؤدي دمج تقنيات “اآي بي اإ�س” يف 
بني  الوقت  بتقليل  التزامنا  تعزيز 
رحالت الربط للم�شافرين ل�شيما 
املطار  ملبنى  امل��رت��ق��ب  الف��ت��ت��اح  م��ع 

الرئي�شي اجلديد«.   
العمليات  اأن����ظ����م����ة  ������ش�����اأن  وم������ن 
اإحداث نقلة   »iFlight NEO«
ال��ت��ي تتحكم  ال��ط��ري��ق��ة  ن��وع��ي��ة يف 
عملياتها  يف  للطريان  الحت���اد  بها 

نحو  التحول  الت�شغيلية من خالل 
ب�شورة  الت�شغيلية  ال��ب��ي��ئ��ة  اأمت��ت��ة 
الربجميات  ب���ني  وال���رب���ط  ك��ب��رية 
الرئي�شية  العمل  واأنظمة  اجلديدة 
اأفاد  ذل��ك،  على  الأخ���رى.  وتعليقاً 
جمل�س  رئي�س  ماثيوز”،  ك��ي  “يف 
“اآي  مبجموعة  التنفيذي  الإدارة 
�شراكة  “لدينا  بالقول:  اإ�س”،  بي 
ناجحة مع الحتاد للطريان ويوؤكد 
ه����ذا الت���ف���اق ع��ل��ى ال��ق��ب��ول الذي 
بقطاع  التقنية  حلولنا  ب��ه  حتظى 
الفعال  ال���دع���م  ل��ت��وف��ري  ال���ط���ريان 
الطريان  �شركات  متطلبات  وتلبية 
يف  ال��ت��ام  بالن�شباط  ت�شتهر  ال��ت��ي 

ممار�شات العمل«. 
واأ�شاف: “نرحب بان�شمام الحتاد 
للطريان اإىل القائمة املتنامية من 
 »iFlight NEO« عمالء اأنظمة
���ش��راك��ت��ن��ا يف  ت�����ش��اه��م  اأن  ون���ت���وق���ع 
ج��ه��وده��ا ل��ل��ت��ح��ول وال�����ش��ع��ي نحو 
وتر�شيد  الت�شغيلية  الكفاءة  زي���ادة 

التكاليف وتعزيز النمو«. 
وعقب درا�شة مكثفة لنطاق العمل، 
مت اختيار “اآي بي اإ�س” لتحل حمل 
عمليات  يف  احلالية  التحكم  اأنظمة 
ال���وج���ه���ات وت���ط���وي���ر نظام  ���ش��ب��ك��ة 
الت�شغيل  مركز  يف  العمليات  لإدارة 
يتيح ملوظفي الحتاد  الرئي�س، مبا 
الإج���راءات  من  النتقال  للطريان 
املتطورة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اإىل  ال��ي��دوي��ة 

�شهلة ال�شتخدام. 

خالل احللول املقرتحة. 
وتعليقاً على ذلك، قال جون رايت، 
املطارات  ل�����ش��وؤون  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
بالحتاد  ال�شبكة  وعمليات  العاملية 
ه����ذه  خ��������الل  :”من  ل�����ل�����ط�����ريان 
ي�شعدنا  ال�شرتاتيجية،  ال�شراكة 
دمج تقنيات “اآي بي اإ�س” يف مراكز 
التحكم التابعة لنا لتعزيز التزامنا 

بتقدمي خدمات فائقة اجلودة”. 
تطبيق  لنا  يتيح  “�شوف  واأ���ش��اف: 
م�شتويات  زي������ادة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ه����ذه 
الفعالية يف اإدارة رحالت ال�شيوف، 
وت���ق���ل���ي���ل ح���������الت ع�������دم ال���ل���ح���اق 
برحالت الربط، وتعزيز الن�شباط 

�شوف  ال����ع����امل����ي،  ال�����ش��ع��ي��د  وع���ل���ى 
لالحتاد  اجلديدة  التقنيات  ت�شمح 
الفعالية  م����ن  مب���زي���د  ل���ل���ط���ريان 
وتتبع  ال���ط���ائ���رات  ت��خ�����ش��ي�����س  يف 
�شبكة  ام�����ت�����داد  ع���ل���ى  ال�����رح�����الت 
�شت�شاهم  ك��م��ا  ال�����ش��رك��ة.  وج���ه���ات 
الأنظمة اجلديدة يف تعزيز املعرفة 
كافة مراحل  الأو�شاع يف  بتطورات 
العمليات من خالل لوحات املتابعة 
املقدمة  الإل��ك��رتون��ي��ة  والتنبيهات 
العمليات  يف  ال��ت��ح��ك��م  ف���ري���ق  اإىل 
ت�شريع  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة، 
عمليات اتخاذ القرار ب�شاأن امل�شائل 
من  ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا  وزي�����ادة  الت�شغيلية 

••اأبوظبي-الفجر:

الناقل  ل��ل��ط��ريان،  ��ع��ت الحت����اد  وقرّ
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني 
املتحدة، و”اآي بي اإ�س للربجميات”، 
ح���ل���ول اجليل  ت���وف���ري  ال����رائ����دة يف 
اجلديد من تقنيات ال�شفر، اتفاقية 
العمليات  ك��ف��اءة  تعزيز  اإىل  تهدف 
جمموعة  عرب  لل�شركة  الت�شغيلية 
متكاملة من الأنظمة املتطورة. ويف 
اإطار ذلك، تعتزم الحتاد للطريان 
الرحالت  عمليات  اأن��ظ��م��ة  تطبيق 
 »iFlight NEO OPs«
 »iFlight NEO HUB»و
اإ�س”  ب���ي  “اآي  ق��ب��ل  م���ن  امل���ط���ورة 
لتكون من�شات التقنية الأ�شا�س التي 
من �شاأنها امل�شاهمة يف زيادة معدل 
الأداء يف الوقت املحدد والن�شباط 
وحت�شني  ال����رح����الت،  م���واع���ي���د  يف 
على  واحلفاظ  الت�شغيلية،  الكفاءة 
وتعزيز  ال���وج���ه���ات،  ���ش��ب��ك��ة  ت��ك��ام��ل 
الت�شغيل  مب���رك���ز  ال���رب���ط  ق�����درات 

الرئي�شي.  
ومبوجب التفاقية، �شوف ت�شتخدم 
“اآي بي  ل��ل��ط��ريان ح��ل��ول  الحت����اد 
مراقبة  اإج�����راءات  اأمت��ت��ة  يف  اإ�س” 
ورحلة  ال�شيوف  واإدارة  العمليات 
تت�شمن  ع��ن��دم��ا  ل�شيما  الأم��ت��ع��ة، 
الرحلة الربط برحالت اأخرى عرب 
مركز الت�شغيل الرئي�س لل�شركة يف 

مطار اأبوظبي الدويل. 

التو�شع  وي�شمن  و�شل�شة،  �شريعة 
اأمراً  ي�شكل  مما  وال�شريع،  ال�شهل 
ال�شغرية  ال�شركات  لنجاح  حيوياً 
ا�شرتاتيجية  ومي��ث��ل  واملتو�شطة، 
املنتدى  وع��م��ل  ل��الأع��م��ال.  مهمة 
الطلب من خالل  تلبية هذا  على 
الأ�شا�شية  امل���ك���ون���ات  يف  ال��غ��و���س 

للنجاح وفهم نب�س اأعمالهم«.
املحا�شبة  ب���رن���ام���ج  اع���ت���م���اد  ومت 
ال�شريبية اخلا�س بتايل بوا�شطة 
ال��ه��ي��ئ��ة الإحت���ادي���ة ل��ل�����ش��رائ��ب يف 
دول����ة الإم�������ارات وه���و ي��ه��دف اىل 
القيمة  ���ش��ري��ب��ة  ام��ت��ث��ال  تب�شيط 
امل�����ش��اف��ة ل��ل�����ش��رك��ات. وع��ل��ى مدار 
اأكرث  ت��ايل  �شاعدت  املا�شي،  ال��ع��ام 
اللتزام  يف  �شركة   50000 م��ن 
امل�شافة يف  القيمة  بلوائح �شريبة 
الإم��ارات العربية املتحدة واململكة 
ال�شركة  وتعد  ال�شعودية.  العربية 
ي�شاعد  م�����ش��ج��ل  ����ش���رائ���ب  وك���ي���ل 
ال���ع���م���الء ع��ل��ى حت��ق��ي��ق الل���ت���زام 
ال�شريبي واإدارة ال�شجالت وعودة 
امللفات يف الوقت املنا�شب وبطريقة 
�شركة  “تايل”  وت��ع��ت��رب  ف��ع��ال��ة. 
م���وث���وق ب��ه��ا م���ن ق��ب��ل اأك�����رث من 
م�شتوى  على  �شركة  مليون   1.5

العامل. 

ملختلف  تقدمي حلول  اىل  املنتدى 
لزيادة  اليومية  الأع��م��ال  حتديات 

كفاءتها«.
ووفًقا ملوقع مبادرة ال�شرق الأو�شط 
ال�شركات  قطاع  ميثل  لال�شتثمار، 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت��و���ش��ط��ة ع�����ادة ما 
من   40% و   10 ب���ني  ي������رتاوح 
اإجمايل العمالة يف منطقة ال�شرق 
باأكملها،  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط 
يف  م���ه���م���اً  دوراً  ع���ج���م���ان  وت���ل���ع���ب 
لدولة  القت�شادي  الن�شاط  تعزيز 
الإمارات العربية املتحدة. وت�شجع 
اأك��رب م��ن ال�شركات  الإم���ارة ع���دداً 
والأ�شواق  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
وخلق  القت�شاد  يف  الندماج  على 
املوؤ�ش�شات  ف��ي��ه��ا  ت��ن�����ش��ه��ر  ب��وت��ق��ة 
اأن��واع اجلماهري  تلبي جميع  التي 
امل�����ش��ت��ه��دف��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ة م���ن جميع 

اأنحاء العامل.
امل�شهد  “اإن  ب��ان�����ش��ال:  واأ�����ش����اف 
ال�شغرية  ال�������ش���رك���ات  �����ش����وق  يف 
با�شتمرار،  ي��ت��غ��ري  وامل���ت���و����ش���ط���ة 
يف  اجل��دي��دة  باملتطلبات  م��دع��وًم��ا 
اعتماد  وي��ع��د  احل���دي���ث.  ال��ع�����ش��ر 
التي  املتقدمة  املحا�شبية  احللول 
ت���ق���دم اأك������رث م����ن جم�����رد امل���ي���زات 
نتائج  ي����وف����ر  مم����ا  الأ�����ش����ا�����ش����ي����ة، 

منو  لتتبع  الة  الفعرّ الو�شائل  تبني 
قوة  ت�شخري  خ��الل  م��ن  ال�شركات 
بالكامل  الآل��ي��ة  امل��ح��ا���ش��ب��ة  ح��ل��ول 
وع��ن�����ش��ر الأع���م���ال الأ����ش���ا����س. كما 
التنظيمية  اله���ت���م���ام���ات  ت���ن���اول 
حلول  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��رئ��ي�����ش��ة 
لتحقيق  التكلفة  حيث  من  فعالة 

اأداء مايل وعمليات جتارية قوية.
و�����ش����ه����د احل��������دث ت�����ب�����ادل ه�����ادف 
ل��ل��م�����ش��ارك��ني ل��ل��خ��ربات والأف���ك���ار 
اكت�شب  كما  البع�س.  بع�شهم  مع 
احل��ا���ش��رون وج��ه��ات نظر جديدة 
اأعلى  رب��ح��ي  م��ع��دل  ح���ول حتقيق 
للعمالء  حم�شنة  جتربة  وتقدمي 
من خالل مراقبة الأداء، والإدارة 
امل���ال���ي���ة، والم���ت���ث���ال ال���ف���ع���ال ويف 

الوقت املنا�شب.
فعالياته  خ���الل  امل��ن��ت��دى  ون��اق�����س 
اأعمالها  ال�شركات يف  اأهمية حتكم 
ومو�شوعات  واإدارات����ه����ا  ال��ن��ق��دي��ة 
املخزون  اإدارة  اإت���ق���ان  م��ث��ل   ج��م��ة 
والتكلفة  ال���رب���ح  م���رك���ز  واإدارة 
ومراقبة التكاليف وحتليل التكلفة 
المتثال  واإدارة  الأعمال  وتقارير 

واأهمية الكت�شاف والت�شحيح. 
بان�شال”،  “فيغا�س  ق���ال  ب����دوره، 
“تايل  الأع����م����ال يف  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 

•• عجمان-الفجر: 

امل���وؤ����ش�������ش���ات  “منتدى  اخ����ت����ت����م 
ال�شغرية واملتو�شطة حول �شريبة 
نظمته  وال��ذي  امل�شافة”،  القيمة 
�شوليو�شينز”  “تايل  ����ش���رك���ة 
مب�شاركة  ع��ج��م��ان  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
القرار  و�شناع  امل���دراء  م��ن  وا�شعة 
والمتثال  امل��ح��ا���ش��ب��ة  ق���ط���اع  يف 
�شبل  املنتدى  وت��ن��اول  ال�شريبي. 
القيمة  ���ش��ري��ب��ة  ت��ط��ب��ي��ق  ت��ع��زي��ز 
ال�شغرية  ال�����ش��رك��ات  يف  امل�����ش��اف��ة 
وامل���ت���و����ش���ط���ة يف دول������ة الإم��������ارات 
وجه  على  عجمان  واإم���ارة  عموماً 

خ�شو�س.
ورك���ز احل���دث ع��ل��ى ع��ر���س حلول 
و�شط  العمل  ك��ف��اءة  ل��زي��ادة  فعالة 
تطور الأعمال يف املنطقة ول �شيما 
يف قطاع ال�شركات املتناهية ال�شغر 
اأن  ال�شروري عليها  بات من  التي 
املحا�شبية  الأمت���ت���ة  ن��ح��و  ت��ت��ح��ول 
القيمة  ل�شريبة  امتثالها  لتعزيز 

امل�شافة.
وخالل املنتدى، �شدد “�شاكب علي 
القيمة  �شريبة  م�شت�شار  �شاه”، 
امل�شافة وال�شريك الإداري ل�شركة 
اأهمية  على  لوجيك”  “دايناميك 

الأو�شط:  ال�����ش��رق  �شوليو�شنز” 
ال�شغرية  ال���������ش����رك����ات  “تعترب 
الفقري  ال����ع����م����ود  وامل���ت���و����ش���ط���ة 
اأن���ح���اء  ل���الق���ت�������ش���ادات يف ج��م��ي��ع 
منطقة  يف  خا�س  وب�شكل  ال��ع��امل، 
اإفريقيا،  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق 
ح���ي���ث ت��ن��ت��م��ي ن�����ش��ب��ة ك���ب���رية من 
وهي  ال��ق��ط��اع.  ه��ذا  اإىل  ال�شركات 
ت�شاعد يف توليد فر�س عمل كبرية 
فيها،  واملقيمني  املنطقة  ملواطني 
وت�شاهم يف رفع القدرة التناف�شية 
والإنتاجية يف هذه ال�شناعة. لذلك 
كان من املهم اأن نقدم لهم الدعم 
الذي يحتاجونه ل�شمان تنميتهم 
يف  م�شاهمتهم  وزي�����ادة  امل�����ش��ت��م��رة 
الإج��م��ايل.  وهدف  املحلي  الناجت 

عجمان ت�شت�شيف منتدًى عامليًا عن �شريبة القيمة امل�شافة

وطنية  نفط  ل�شركة  الرئي�شية  التحتية  البنية  اأ���ش��ول  يف 
ا�شتثماري عايل  �شريك  تاأمني  وي�شهم  الإم���ارات.  دول��ة  يف 
لإمارة  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  �شندوق  مثل  امل�شتوى، 
اأبوظبي، يف ت�شليط ال�شوء على اجلاذبية والإمكانات التي 
القيمة  للطاقة يف خلق  الفريدة  الأ���ش��ول  ه��ذه  بها  تتمتع 
واإىل جانب  العاملي.  ال�شتثمار  الطويل ملجتمع  املدى  على 
البنية  يف  بال�شتثمار  اخلا�شة  ال�شندوق  �شيا�شات  تلبية 
التحتية واأهدافه للعائدات طويلة الأجل، متثل التفاقية 
الرامية  ال�شندوق  ا�شرتاتيجية  اآخراً �شمن  اإجن��ازاً  كذلك 
اإىل توظيف راأ�س املال يف اأ�شول البنية التحية اجلاذبة يف 
ال���دور احليوي  ت��وؤك��د التفاقية على  الإم����ارات. كما  دول��ة 
النمو  دف��ع عجلة  اأ�شا�شي يف  اأدن��وك كحافز  به  ال��ذي تقوم 

القت�شادي وجذب ال�شتثمارات اإىل الدولة.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور �شلطان ب��ن اأح��م��د اجل��اب��ر - بهذه 
“متا�شياً مع توجيهات القيادة الر�شيدة ببناء  املنا�شبة - : 
�شراكات را�شخة حتقق م�شالح الأطراف امل�شاركة وا�شتقطاب 
من  ممكنة  قيمة  اأق�شى  لتحقيق  وتوظيفها  ال�شتثمارات 
املوارد الطبيعية والأ�شول القائمة، ي�شرنا ان�شمام �شندوق 
 “ �شركتي  اإىل  اأبوظبي  لإم��ارة  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات 
الرائد  ال�شتثمار  ه��ذا  يف  اآر”  ك��ي  ك��ي  “ و”  روك  ب��الك 
م�شتثمراً  ال�شندوق  يعد  حيث  التحتية،  البنية  جم��ال  يف 
موثوقاً ملدخرات املواطنني ول�شمان النمو والزدهار بعيد 
املدى، فمن خالل هذه ال�شراكة، �شت�شهم اأدنوك بدوٍر مهم 

يف دعم رفاه املواطنني«.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت �شركة برتول اأبوظبي الوطنية “ اأدنوك “ اأم�س عن 
جمال  يف  لال�شتثمار  جديدة  ا�شرتاتيجية  اتفاقية  توقيع 
�شندوق  مع  النفط  وتوزيع  نقل  لأنابيب  التحتية  البنية 
معا�شات ومكافاآت التقاعد لإمارة اأبوظبي، يقوم مبوجبها 
ال�شندوق با�شتثمار 1.1 مليار درهم “ 300 مليون دولر 
اأمريكي«. وتاأتي هذه اخلطوة عقب توقيع �شركتي “بالك 
اأدن��وك يف  اتفاقية مبدئية مع  على  اآر”  و”كي كي  روك” 
فرباير املا�شي ل�شتثمار 14.7 مليار درهم “ 4 مليارات 
دولر” يف اأ�شول اأنابيب نقل وتوزيع النفط. وقع التفاقية 
معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة الرئي�س 
 “ “ اأدن���وك  الوطنية  ظبي  اأب��و  ب��رتول  ل�شركة  التنفيذي 
وجمموعة �شركاتها، ومعايل ريا�س املبارك رئي�س جمل�س 
اأبوظبي،  لإم��ارة  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  �شندوق  اإدارة 
وذلك يف املقر الرئي�س ل�شركة اأدنوك. ومبوجب التفاقية، 
لأنابيب  “اأدنوك  يف   3% ح�شة  على  ال�شندوق  يح�شل 
التي مت اإن�شاوؤها حديثاً ك�شركة فردية ذات  النفط ذ.م.م”، 
م�شوؤولية حمدودة، بينما تبلغ ن�شبة “بالك روك” و”كي 
كي اآر” جمتمعتني %40، فيما حتتفظ اأدنوك “الرئي�شة 
و�شتقوم   .57% تبلغ  والتي  املتبقية  الأغلبية  بح�شة   “
 18 اأدن��وك يف  با�شتئجار ح�شة  النفط”  “اأدنوك لأنابيب 
اأدنوك  امتيازات  من  واملكثفات  اخل��ام  النفط  تنقل  اأنبوباً 
الربية والبحرية ملدة 23 عاماً. وحت�شل “اأدنوك لأنابيب 

تدفعها  ت��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ذ.م.م”  ال��ن��ف��ط 
اأدنوك مقابل ح�شتها من كميات النفط 
عرب  �شخها  يتم  التي  واملكثفات  اخل��ام 
اأدنى  بحدٍّ  التزام  حتديد  مع  الأنابيب، 
من هذه الكميات، وحتتفظ اأدنوك بحق 

التحكم واإدارة عمليات الأنابيب.
ومي����ث����ل ه������ذا ال���ه���ي���ك���ل ال����ش���ت���ث���م���اري 
امل�شتثمرين  م���ع  امل��ب��ت��ك��ر  ال���ت���اأج���ريي 
فيها  توظف  التي  الأوىل  امل��رة  الثالثة 
م��وؤ���ش�����ش��ات ا���ش��ت��ث��م��اري��ة ع��امل��ي��ة وحملية 
رائ��دة روؤو����س اأم���وال على امل��دى البعيد 
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املال والأعمال

القت�شاد والتخطيط رئي�س اللجنة من اجلانب ال�شعودي، ملتابعة �شري 
م�شتجدات املبادرات وامل�شاريع امل�شرتكة، والتي جت�شد التكامل الثنائي 
وريادة  والطريان،  وال�شياحة،  املالية،  والأ���ش��واق  اخلدمات  جم��الت  يف 
الأع��م��ال واجل��م��ارك، واأم��ن الم���دادات وغ��ريه��ا. كما ي�شمل الجتماع 
الثنائي بني  اأجندته مناق�شة واق��رتاح جمالت جديدة للتعاون  �شمن 
البلدين، وا�شتعرا�س مبادرات وم�شاريع جديدة مت العمل عليها خالل 

الفرتة املا�شية.
اإىل  الإم��ارات��ي  ال�شعودي  التن�شيق  ملجل�س  التنفيذية  اللجنة  وتهدف 
�شمن  البلدين  بني  وال�شراكة  التعاون  لفر�س  الفعال  التنفيذ  �شمان 

•• دبي-وام:

الثاين  الجتماع  اأعمال  الثنني  اليوم  ال�شعودية  العا�شمة  يف  تنطلق 
اإطار  يف  وذلك  الإماراتي،  ال�شعودي  التن�شيق  ملجل�س  التنفيذية  للجنة 
وتنمويا  اق��ت�����ش��ادي��ا  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  للتكامل  امل�����ش��رتك��ة  ال���روؤي���ة  تنفيذ 
وع�شكريا، وتكثيف التعاون الثنائي يف املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك 
حممد  معايل  برئا�شة  للمجل�س  الثاين  الجتماع  ياأتي  البلدين.  بني 
رئي�س  وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�س  ���ش��وؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن 
ال��ل��ج��ن��ة م���ن اجل���ان���ب الإم����ارات����ي، وم���ع���ايل حم��م��د ال��ت��وي��ج��ري وزير 

ال�شام�شي نائب الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمن الوطني، و�شعادة 
عبداهلل بن طوق اأمني عام جمل�س الوزراء. جدير بالذكر اأنه مت اإن�شاء 
جمل�س التن�شيق ال�شعودي الإماراتي �شمن اتفاقية بني دولة الإمارات 
 ،2016 العربية املتحدة واململكة العربية ال�شعودية خالل �شهر مايو 
وبتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  واأخيه  اهلل”،  “حفظه  الدولة 
بن عبدالعزيز اآل �شعود لتحقيق روؤية م�شرتكة تتمحور يف اإبراز مكانة 
ال�شيا�شي  والتكامل  الب�شرية  والتنمية  القت�شاد  الدولتني يف جمالت 

والأمني الع�شكري، و�شول لتحقيق رفاه جمتمع البلدين.

املجل�س، وو�شع اآلية وا�شحة لقيا�س الأداء مبا يكفل ا�شتدامة اخلطط 
وجناح املبادرات، وذلك للوقوف على �شري العمل يف امل�شاريع امل�شرتكة 

ومتابعة عمل الفرق يف خمتلف القطاعات.
وت�شم اللجنة عددا من الوزراء من القطاعات ذات الأولوية، حيث ي�شم 
فريق العمل الإماراتي كال من معايل �شلطان بن �شعيد املن�شوري وزير 
القت�شاد ومعايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون 
اخلارجية ومعايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة لل�شوؤون املالية 
ومعايل  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�شني  ومعايل 
حماد  بن  علي  ومعايل  دول��ة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور 

انطالق االجتماع الثاين للجنة التنفيذية ملجل�ض التن�سيق ال�سعودي االإماراتي بالريا�ض 

ا�شتعرا�س ومناق�شة مبادرات جديدة يف اخلدمات والأ�شواق املالية وال�شياحة والطريان وريادة الأعمال واجلمارك

تك�سف عن جمموعة من امل�ساريع املبتكرة وعدد من املبادرات الرائدة   

دائرة التخطيط العمراين والبلديات ت�شارك يف فعاليات معر�س �شيتي �شكيب 2019 

من�شور بن زايد يرتاأ�س اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�س اإدارة �شركة مبادلة لال�شتثمار

دبي الذكية توقع مذكرة تفاهم مع مايكرو�شوفت بهدف ت�شريع التحول الرقمي 

•• اأبوظبي-الفجر: 

العمراين  التخطيط  دائ����رة  تك�شف 
وال��ب��ل��دي��ات خ���الل ف��ع��ال��ي��ات معر�س 
غد  ي���وم  ينطلق  ال��ت��ي  �شكيب  �شيتي 
عن   2019 اأب����ري����ل   16 ال���ث���الث���اء 
واملبادرات  املبتكرة  امل�شاريع  من  ع��دد 
املندرجة حتت مظلة برنامج اأبوظبي 
“غدا21ً”،  ال��ت��ن��م��وي��ة  ل��ل��م�����ش��رع��ات 
الثالث  ال�شنوات  يف  تنفيذها  واملقرر 
القادمة، والهادفة اإىل تعزيز م�شتوى 
ال�شكان يف جميع  و�شعادة  ج��ودة حياة 

اأنحاء اإمارة اأبوظبي.
وقد اأكد معايل فالح حممد الأحبابي، 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
بخ�شو�س  له  ت�شريح  يف  والبلديات، 
فعاليات  ���ش��م��ن  ال����دائ����رة  م�����ش��ارك��ة 
تاأتي  والتي  العام،  لهذا  �شكيب  �شيتي 
 ”21 “غداً  برنامج  مبادرة  �شياق  يف 
امل��ط��روح��ة وخطط  ال���روؤى  اأن جميع 
اأبوظبي  مل�شتقبل  املقرتحة  امل�شاريع 
وا�شح  ا�شرتاتيجي  توجه  اإىل  ُت�شري 

اإىل  والبلديات  العمراين  التخطيط 
“غدا21ً”  حتقيق خمرجات برنامج 
وب�شمان  ال���ت���ن���م���وي���ة،  ل��ل��م�����ش��رع��ات 
م�شتدامة  ع��م��ران��ي��ة  جمتمعات  ب��ن��اء 
الدائرة  �شعار  قيم  تعك�س  ومتكاملة 
التي مت جت�شيدها يف عبارة “ُنخطط 
تعتربها  والتي  اأف�شل”،  لغٍد  وَنخدم 
الدائرة اأحد مهامها الأ�شا�شية، ولهذا 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ����رة  ط����ورت 
اإ�شراك  “ا�شرتاتيجية  وال��ب��ل��دي��ات 
املجتمع” الهادفة اإىل حتديد الو�شائل 
وفهم  املجتمع  مع  للتوا�شل  املنا�شبة 

احتياجاته وتوقعاته.
الدائرة  �شتطلق  مت�شل،  ���ش��ي��اق  ويف 
م�����ش��ح��اً ب��ي��ان��ي��اً خ���الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
م��ع��ر���س ���ش��ي��ت��ي ���ش��ك��ي��ب ي���ه���دف اإىل 
الآث����ار  الأف����ع����ال وح��ج��م  ر���ش��د ردود 
اأبوظبي  ب��ن��اء  م�شاريع  ترتكها  ال��ت��ي 
هذا  ��م��م  و���شُ املجتمع،  على  احل��دي��ث��ة 
امل�شح البياين بطريقة حتفز املجتمع 
وتلهمهم وترفع من م�شتوى تفاعلهم 

مع روؤية اأبوظبي للتنمية امل�شتدامة.

القانوين  “الدليل  ال��دائ��رة  اأ���ش��درت 
لال�شتثمار العقاري يف اإمارة اأبوظبي” 
ال��ع��ق��ارات يف  ���ش��وق  ل�شفافية  ���ش��م��ان��اً 
الدليل  ه����ذا  ح��ي��ث مي��ك��ن  اأب���وظ���ب���ي 
على حزمة  الط��الع  امل�شتثمرين من 
الأدوار  وف��ه��م  وال���ل���وائ���ح،  ال���ق���وان���ني 
اجل���ه���ات احلكومية  ب��ه��ا  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
يخ�ش�س  كما  اأف�شل.  ب�شكل  املختلفة 
الدليل حيزا مهما يلقي ال�شوء على 
والتزاماتهم  امل��ط��وري��ن  م�����ش��وؤول��ي��ات 
مبا يكفل احلفاظ على حقوق جميع 

الأطراف. 
ويف اإط����ار حم���ور ع��م��ل ال���دائ���رة على 
حتقيق خمرجات تعزيز جودة احلياة 
التنموية  امل�����ش��رع��ات  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن 
على  ال���رتك���ي���ز  ���ش��ي��ت��م   ”21 “غداً 
لل�شكان  ال��و���ش��ول  اإم��ك��ان��ي��ات  حت�شني 
منظومة  وت��ط��وي��ر  الإم��������ارة،  وزوار 
ال��ت��ن��ق��ل ب��ال�����ش��راك��ة م��ع دائ����رة النقل 
بالإ�شافة اإىل اإعداد ت�شاميم ملحطات 
نقل بحري، وطرق خم�ش�شة للم�شي 
الهوائية  ال��دراج��ات  لراكبي  واأخ���رى 
ل��ق��وارب الأج����رة وخارطة  وحم��ط��ات 

مائية.
وق�����د خ�����ش�����ش��ت ال�����دائ�����رة ك���ذل���ك يف 
احل�شري  للمنتدى  ج��ان��ب��اً  جناحها 
ال�����ذي   2020 ال����ع����ا�����ش����ر  ال����ع����امل����ي 
العام  ف��رباي��ر  يف  اأبوظبي  ت�شت�شيفه 
الفر�س:  “مدن  ���ش��ع��ار  حت��ت  امل��ق��ب��ل 
وذل���ك  والبتكار”،  ال��ث��ق��اف��ة  رب����ط 
اإمي��ان��اً من ال��دائ��رة ب��اأن دم��ج التنمية 
احل�شرية امل�شتدامة بالهوية الثقافية 
مفتاحاً  يعد  اأبوظبي  ملدينة  الفريدة 
التي  الأه��������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اأ����ش���ا����ش���ي���اً 
باأبوظبي  للو�شول  ال��دول��ة  و�شعتها 

بالنموذج  الرت����ق����اء  وت�����رية  ت�����ش��ري��ع 
الق���ت�������ش���ادي لأب���وظ���ب���ي والب���ت���ك���ار 
مع  التكامل  املعرفة وحتقق  واقت�شاد 
بحلول  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��ادي  الن�شيج 
عام 2021، ويكون فيه النمو حمركا 
وعامال  اأب���وظ���ب���ي  لإم�������ارة  اأ���ش��ا���ش��ي��ا 
والتنمية  اخلا�شة  امل�شاريع  لزده���ار 

امل�شتدامة وال�شتثمار.
وت��ع��زي��زاً ل��ه��ذه اجل��ه��ود اأ���ش��ار معاليه 
اإىل ال�����دور امل��ه��م ال����ذي ي�����ش��ط��ل��ع به 
اأبوظبي لال�شتثمار من خالل  مكتب 
م���ا ُي��ن��ج��زه م���ن درا����ش���ات واإج������راءات 
للم�شاريع  الأول������ي������ة  الع�����ت�����م�����ادات 
امل�������ش���رتك���ة ب�����ني ال���ق���ط���اع���ني ال���ع���ام 
للمناق�شات  وط����رح����ه  واخل�����ا������س، 
جميع  تنفيذ  متابعة  على  والإ���ش��راف 
امل�شاريع؛ كما يعمل املكتب على تعزيز 
اأنحاء الإمارة،  جودة احلياة يف جميع 
لل�شيارات  مواقف  تطوير  خ��الل  من 
العامة  الأم�����اك�����ن  ت���ط���وي���ر  واإع���������ادة 
ال��ق��ائ��م��ة م���ن خ���الل اإ���ش��اف��ة متاجر 
جمتمعية  وم��راف��ق  بالتجزئة  البيع 

خدمية اأخرى.
ل��ق��د ���ش��ه��دت اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي خالل 
تطورات  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ع�����ش��ر  ال�����ش��ن��وات 
ا�شرتاتيجيتها  ب��ف�����ش��ل  م��ت�����ش��ارع��ة 
خروج  يف  �شاهمت  التي  ال�شتثمارية 
اإىل  العمرانية  امل��ع��امل  م��ن  جمموعة 
التطويرية  امل�شاريع  النور، وعدد من 
الأخ������������رى ال�����ت�����ي ع���ك�������ش���ت ال�����روؤي�����ة 
ال�شت�شرافية لقيادة الإمارات العربية 
جعل  اإىل  ال��رام��ي��ة  الر�شيدة  املتحدة 
اأك���رث الوجهات  اأب��وظ��ب��ي واح���دة م��ن 

“الناب�شة باحلياة” يف العامل.
ال�شتثمار  حل��ي��وي��ة  م��ن��ه��ا  وت���ع���زي���زا 

على  متنوعة  فعاليات  تنظيم  خ��الل 
تعزيز  �شنعمل على  كما  ال�شنة.  م��دار 
ت�شجيع  ع��ن  ف�شال  ال��ن��ق��ل  منظومة 
الإم���ارة من خ��الل ما �شنوفره  �شكان 
على  وترفيهية  من مرافق جمتمعية 
يكون  ون�شط  تبني منط حياة �شحي 
مب�شتويات  للعي�س  وم��الئ��م��ا  ج��اذب��ا 
ج��ودت��ه ال��ع��ال��ي��ة، وي��ف��ت��ح ال��ب��اب اأمام 
ال�شتثمار يف قطاع التطوير العمراين 
املتكاملة  ال��ن��ق��ل  وح���ل���ول  امل�������ش���ت���دام 

والبنية التحتية الثقافية«.
اإىل  اآخ���ر  �شعيد  على  معاليه  واأ���ش��ار 
اأن م�شاركة الدائرة يف فعاليات �شيتي 
�شكيب 2019 تهدف اإىل اإلقاء ال�شوء 
اجلديد  ال�شرتاتيجي  التوجه  على 
اأب��وظ��ب��ي ال��ه��ادف اإىل  اإم���ارة  حلكومة 

املنتدى  ه���ذا  خ���الل  ت��ق��دمي��ه��ا  �شيتم 
احلدث  ه��ذا  ع��ن  ل��ه  وتعليقاً  العاملي. 
املرة  �شكل  امللتقى  “اإن  معاليه:  ق��ال 
العدد  ه��ذا  فيها  اجتمع  التي  الأوىل 
من اخلرباء ورواد التنمية احل�شرية 
ال���ع���رب ب���ه���دف ال���ت���ع���اون ع��ل��ى و�شع 
بناء  ت��واج��ه  التي  للتحديات  احل��ل��ول 
متكن  حيث  م�شتدامة،  عربية  م��دن 
امل�������ش���ارك���ون م���ن حت���دي���د الأول����وي����ات 
الرئي�شية للمدن يف منطقتنا العربية 
العربية، كما مت  الأجندة  وو�شعها يف 
التفاق على اأهمية تقدميها للمجتمع 
العاملي من خالل طرحها يف الن�شخة 
احل�شري  امل���ن���ت���دى  م����ن  ال����ق����ادم����ة 
وتهدف   ».2020 ال��ع��ا���ش��ر  ال��ع��امل��ي 
دائرة  ال��ت��ي ط��ورت��ه��ا  امل�����ش��اري��ع  جميع 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى تعزيز  ي���وؤك���د �����ش����رورة 
و�شعها  اإىل  وال�شعي  اأبوظبي  مكانة 
بني  من  وجعلها  العامل  خارطة  على 
اأف�شل الوجهات املالئمة للعي�س فيها 

وزيارتها.
اأبوظبي  ت��زوي��د  اأن  معاليه  واأو����ش���ح 
�شتجعلها  التي  وال�شروط  باملقومات 
الوجهة الأوىل عامليا يعني بال�شرورة 
النوعية  ال��ق��ف��زات  ب��اأ���ش��ل��وب  التفكري 
اأفكار مبتكرة  خارج ال�شندوق واإيجاد 
�شت�شعى  اأبوظبي  اأن  لفتاً  ومتميزة؛ 
خالل  م����ن  ال����ه����دف  ه�����ذا  ب���ل���وغ  اإىل 
العمل على جتديد وتطوير احلدائق 

والأماكن العامة فيها.
واأ�شاف قائاًل: “�شن�شعى بالتعاون مع 
�شركائنا اإىل تعزيز حيوية املدينة من 

ملكانة عالية بني مدن العامل.
وت��ق��دم ال��دائ��رة ل���زوار ج��ن��اح املنتدى 
اأهدافه  ح��ول  معلومات  من�شتها  يف 
واآثاره على اإمارة اأبوظبي. كما ميكن 
للزوار الطالع على خمرجات امللتقى 
احل�شرية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  الأول  ال��ع��رب��ي 
 31 اأب���وظ���ب���ي يف  ال������ذي اح��ت�����ش��ن��ت��ه 
م��ار���س امل��ا���ش��ي، وال����ذي اج��ت��م��ع فيه 
جم���ال  يف  خ���ب���ري   100 م����ن  اأك�������رث 
والتخطيط  احل�������ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
العمراين من الوطن العربي والعامل، 
يف مبادرة متميزة كانت بالتن�شيق بني 
دائرة التخطيط العمراين والبلديات 
اإىل  ه���دف���ت  امل���ت���ح���دة  الأمم  وم���وئ���ل 
اأولويات املدن العربية  اأجندة  �شياغة 
ل��ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��م��راين امل�����ش��ت��دام التي 

و�شعادة  �شعيد  حم��م��د  احل��م��ي��د 
حممود اإبراهيم املحمود.

•• اأبوظبي-وام:

بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���س 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�����د 
�شوؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
ال��رئ��ا���ش��ة، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
لال�شتثمار..  مبادلة  �شركة  اإدارة 
اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�س 
لال�شتثمار  مبادلة  �شركة  اإدارة 
وذل����ك مب��ق��ر ق�����ش��ر ال��رئ��ا���ش��ة يف 

اأبوظبي. 
وا����ش���ت���ع���ر����ش���ت ال���ل���ج���ن���ة خ���الل 
امل���ايل  ال�����ش��رك��ة  اأداء  الج���ت���م���اع 
املتعلق  العمل  و�شري  والت�شغيلي، 
وخارج  داخ���ل  ال�شركة  مب�شاريع 

الدولة.
ك��م��ا ن��اق�����ش��ت ال��ل��ج��ن��ة ع����ددا من 
امل��وا���ش��ي��ع امل���درج���ة ع��ل��ى جدول 

اقت�شادية دبي تعزز وعي 
موظفيها بالأمن اللكرتوين 

•• دبي-وام:

يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  نظمت 
ال��ف��ري��ق الوطني  ب��ال��ت��ع��اون م���ع  دب���ي 
الآيل  احل��ا���ش��ب  ل��ط��وارئ  لال�شتجابة 
الت�شالت  لتنظيم  العامة  الهيئة  يف 
بهدف  اللكرتوين  الأم��ن  يوم  فعالية 
رفع ثقافة ووعي موظفيها وموؤ�ش�شاتها 
م�شتوى  وت���ع���زي���ز  امل���ع���ل���وم���ات  ب����اأم����ن 
اإمل��ام��ه��م ب��اأه��م��ي��ت��ه��ا حت��ق��ي��ق��اً لأه����داف 
ا�شرتاتيجية دبي لالأمن اللكرتوين. 
�شملت  و  ال��ف��ع��ال��ي��ة  اأج����ن����دة  ت��ن��وع��ت 
على  ال�شوء  �شلطت  التي  املحا�شرات 
عدد من املوا�شيع التي مت�س اجلرائم 
احل������وارات  ج���ان���ب  اإىل  الإل���ك���رتون���ي���ة 
لت�شجيعهم  امل��وظ��ف��ني  م���ع  امل��ب��ا���ش��رة 
على ات��خ��اذ الإج�����راءات ال��الزم��ة �شد 
الإلكرتونية،  والهجمات  ال��ت��ه��دي��دات 

التي من املمكن مواجهتها.
ال���دف���اع ومعايل  ل�������ش���وؤون  دول�����ة 
رئي�س  امل���ب���ارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون 

جهاز ال�شوؤون التنفيذية والع�شو 
امل��ن��ت��دب ل��ل�����ش��رك��ة و���ش��ع��ادة عبد 

الج����ت����م����اع م����ع����ايل ����ش���ه���ي���ل بن 
حم���م���د ف�����رج ف����ار�����س امل����زروع����ي 

ب�شاأنها  وات�����خ�����ذت  الأع������م������ال، 
ح�شر  امل���ن���ا����ش���ب���ة.  ال�������ق�������رارات 

ومعايل  وال�شناعة  الطاقة  وزير 
وزير  البواردي  اأحمد  بن  حممد 

اإن  واأع��رب قائاًل   ، العامل  ال��ذي ي�شهده 
را�شخاً  ال��ت��زام��اً  متتلك  مايكرو�شوفت 
ن��ح��و مت��ك��ني ح��ك��وم��ة دب���ي ، وذل����ك من 
لزيادة  الرقمي  التحول  ت�شخري  خ��الل 
تعزيز مكانة دبي واحلفاظ على قدرتها 
تقدمي  اإىل  ا�شافة   ، العاملية  التناف�شية 
على  احل��ك��وم��ة  ت�شاعد  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
املدينة  يف  الأع���م���ال  رواد  ح��ي��اة  ت�شهيل 
عن طريق توفري خدمات رقمية �شل�شة 
وم��ري��ح��ة متكنهم م��ن ب���دء اأع��م��ال��ه��م ، 
تقنيات  اإن  ق��ائ��اًل  فيليب  ج��ان  واأ���ش��اف 
تب�شيط  يف  ت�������ش���اه���م  م���اي���ك���رو����ش���وف���ت 
حكومية  خ���دم���ات  وت���وف���ري  الأن���ظ���م���ة 
اإلكرتونية مبتكرة ي�شهل الو�شول اإليها 

ز مكانة دبي كمركز لالمتياز. مما يعزرّ
وع��ل��ى ن��ف�����س ال�����ش��ي��اق ���ش��ي��ت��ع��اون خرباء 
م��اي��ك��رو���ش��وف��ت م��ع ك����وادر دب���ي الذكية 
ت�شاعدهم  اأجل ر�شم خارطة طريق  من 
لتبني من�شات  يف تطبيق خطة موحدة 
وتطبيق   ، ال�����ش��ح��اب��ي��ة  م��اي��ك��رو���ش��وف��ت 
احلكومية  اجلهات  مع  ال�شيا�شات  ه��ذه 
مايكرو�شوفت  ���ش��ت��ق��وم  ك��م��ا   ، الأخ�����رى 
��ا ب���اإج���راء ج��ل�����ش��ات ت��وع��وي��ة حول  اأي�����شً
ت�شخريها  وكيفية  ال�شحابية  التقنيات 
وخدماتها  احلكومية  اجلهات  لتطوير 
امل��ق��دم��ة ، ف�����ش��اًل ع���ن ال����ش���ت���ف���ادة من 
عرب  و�شهادتها  مايكرو�ش���وفت  دورات 

النرتنت.

•• دبي-الفجر:

تفاهم  مذكرة  اأم�س  الذكية  دب��ي  وقعت 
تعاونية مع �شركة مايكرو�شوفت ، وذلك 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق هدفها  ���ش��ع��ي��ه��ا  اإط������ار  يف 
املتمثل يف جعل اإمارة دبي املدينة الأ�شعد 
والأذكى على وجه الأر�س ، وتهدف هذه 
التحول  ع��م��ل��ي��ة  ت�����ش��ري��ع  اإىل  اخل���ط���وة 
الرقمي يف جميع اأنحاء الإمارة ومتكني 

موظفي احلكومة من البتكار. 
�شعادة  م���ن  ك���ل  الت���ف���اق���ي���ة  وق����د وق����ع 
ال�����دك�����ت�����ورة ع���ائ�������ش���ة ب����ن����ت ب����ط����ي بن 
ب�����ش��ر م���دي���ر ع����ام دب����ي ال���ذك���ي���ة، و�شيد 
ح�����ش��ي�����س امل���دي���ر ال���ع���ام الإق��ل��ي��م��ي لدى 
و�شتعمل   ، اخل���ل���ي���ج  م���اي���ك���رو����ش���وف���ت 
التفاقية  ه��ذه  مبوجب  مايكرو�شوفت 
على تعزيز رحلة دبي الذكية نحو عامل 
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ، وذل�����ك م���ن خالل 
ال�شحابية  مايكرو�شوفت  تقنيات  اعتماد 
، واعداد دورات تدريبية ، وور�س عمل يف 
ال�شحابية وغريها من  جمال احلو�شبة 

التقنيات املرتبطة بها.
تعمل  الذكية  دب��ي  اأن  بالذكر  واجل��دي��ر 
ال�شمو  اإ�����ش����راف وروؤي������ة ���ش��اح��ب  حت���ت 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن 
رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
باإمارة  الطاحمة لالرتقاء   - دبي  حاكم 
واملدينة  للمعرفة  م��رك��ًزا  جلعلها  دب��ي 

اف��ت��ت��اح��ه��ا ه���ذا ال��ع��ام م��ن اأج���ل ت�شهيل 
مايكرو�شوفت  تقنيات  جمموعة  اعتماد 
وت�����ش��ري��ع ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف 
جميع اأنحاء اإمارة دبي ، ا�شافة اإىل ذلك 
موظفي  بتدريب  مايكرو�شوفت  �شتقوم 
الإدارات على هذه التقنيات ، ومتكينهم 
من حتقيق اأق�شى طاقاتهم  واأهدافهم.

كورتوا  فيليب  ج���ان  اأ���ش��ار  جهته  وم���ن 
�شركة  رئي�س  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
العاملية  ل��ل��م��ب��ي��ع��ات  م���اي���ك���رو����ش���وف���ت 
الكبري  ال��دور  اإىل  والعمليات  والت�شويق 
الذكية  ال�شحابة  تلعبه  اأ�شبحت  ال��ذي 
يف جناح عملية التحول الرقمي ، خا�شة 
الكبري  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ت��ط��ور  ظ���ل  يف 

الأذكى والأ�شعد على وجه الأر�س، ومن 
ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق ت��ع��م��ل دب���ي ال��ذك��ي��ة على 
دبي  جلعل  الروؤي��������ة  ه�������ذه  موا�شلة 
واأماناً  وتكاماًل  كف�����اءة  الأك��رث  املدينة 
حد  ع��ل��ى  وال������زوار  للمقيمني  وت���اأث���رياً 

�شواء.
الدكتورة  ���ش��ع��ادة  ذك����رت  ج��ان��ب��ه��ا  وم���ن 
ع��ائ�����ش��ة ب��ن��ت ب��ط��ي ب��ن ب�����ش��ر م��دي��ر عام 
ت��ق��ع علينا  امل�����ش��وؤول��ي��ة  اأن  ال��ذك��ي��ة  دب���ي 
ج��م��ي��ع��اً ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف حت��ق��ي��ق روؤي�����ة 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب    ، مكتوم  اآل 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ، م�شريًة اإىل 
الدوؤوب  والعمل  تكثيف اجلهود  �شرورة 

املجتمع  ورفاهية  �شعادة  مفهوم  لتعزيز 
الذكية  املدينة  اأدوات  تر�شيخ  من خالل 
يف دبي ، كما اأكدت اأن هذه التفاقية مع 
من  الذكية  دب��ي  �شتمكن  مايكرو�شوفت 
التكنولوجيا  اإت��اح��ة  نحو  ق��دم��اً  امل�شي 
امل��دي��ن��ة وتقدمي  ال��ق��اط��ن��ني يف  جل��م��ي��ع 
من  اإليها  ال��و���ش��ول  وت�شهيل  اخل��دم��ات 
الأهداف  بلوغ  يف  ي�شهم  ما  قنوات،  عدة 
املن�شودة يف جعل دبي معياراً لكافة املدن 

الذكية الأخرى يف العامل.
ع��الوة على ذل��ك �شيتم يف اط��ار مذكرة 
بيانات  م����راك����ز  ا����ش���ت���خ���دام  ال���ت���ف���اه���م 
مايكرو�شوفت املوجودة يف دولة الإمارات 
املتوقع  م���ن  وال���ت���ي  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 

اكتمال ال�شتعدادات للبدء يف جتديد املدرج 
اجلنوبي ملطار دبي الدويل يف 16 اأبريل

•• دبي -وام:

الدويل  دب��ي  العمليات يف مطار  ف��رق  ا�شتعداد  ام�س  دب��ي  م��ط��ارات  اأك���دت 
امل��درج اجلنوبي يف مطار  لبدء عمليات جتديد  ال��دويل  اآل مكتوم  ومطار 
اأن �شارفت مرحلة ت�شميم املدرج  45 يوما بعد  التي �شتدوم  دبي الدويل 
على النتهاء ليدخل يف مرحلة حت�شني وتطوير كاملة مبا يتنا�شب مع منو 

حركة الرحالت يف امل�شتقبل.
وقال بول غريفيث الرئي�س التنفيذي ملطارات دبي اإن مرحلة التخطيطات 
دبي  موؤ�ش�شة  مع  بالتن�شيق  عامني  من  يقرب  ما  ا�شتغرقت  والتجهيزات 
وجمموعة من  الهند�شية واخلطوط اجلوية و”دناتا”  الطريان  مل�شاريع 
�شركاء اخلدمة الآخرين من اأجل التاأكد من تنفيذ هذا امل�شروع ال�شخم 
اأبريل   16 “ اإن��ن��ا على اأمت ا���ش��ت��ع��داد لإغ���الق امل���درج يف  ب��ن��ج��اح. واأ���ش��اف 
ونحث الركاب على التاأكد من اأي مطار �شتغادر رحلتهم حتى يتمكنوا من 

احل�شول على خدمة متميزة واإجراءات مي�شرة«.
ولن ي�شعر امل�شافرون اإل بتغيري ب�شيط غالبا يف املطارات حيث بذل خرباء 
ال�شتيعابية  الطاقة  الق�شوى من  ال�شتفادة  اأجل  اجلدولة جهودهم من 
املقاعد  ع��دد  النخفا�س يف  ن�شبة  ال��ذي جعل  احل��د  اإىل  ال�شمايل  للمدرج 
املتاحة تبلغ 26 باملائة فقط وبف�شل ال�شعة الإ�شافية التي وفرها مطار 
اآل مكتوم الدويل �شي�شهد عدد الرحالت عرب مطار دبي انخفا�شا بن�شبة 

10 باملائة فقط و�شتبلغ ن�شبة انخفا�س املقاعد 11 باملائة فقط.
وطوال مدة الإغالق �شت�شنح الفر�شة للم�شافرين خلو�س التجربة الأوىل 
�شبل  وت��وف��ري  اخل��دم��ة  �شرعة  لي�شهدوا  ال���دويل  مكتوم  اآل  مطار  يف  لهم 
الدويل مع  اآل مكتوم  و�شيتعامل مطار  مل�شتخدميه.  يتيحها  التي  الراحة 
149 رحلة ركاب يوميا طوال هذه املدة عرب اخلطوط اجلوية  متو�شط 
التي ت�شمل فالي دبي ويز اإير اإيروفلوت واإنديغو �شباي�س وجيت وطريان 
اخلليج واخلطوط اجلوية الدولية الأوكرانية واخلطوط اجلوية النيبالية 

واخلطوط اجلوية الكويتية وطريان نا�س وطريان يورال.
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العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/1117 تنفيذ جتاري
�س.ذ.م.م  الغذائية  امل��واد  لتموين  امللكي  ���ش��ده/1-ال��ذوق  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/الليان لتجارة وتوزيع 
املواد الغذائية �س.ذ.م.م وميثله:عائ�شة حممد ح�شن طاهر قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )42680.90(  به 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/506 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شده/1-لنا حممود قره با�س جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�شعيد عبدالعال يو�شف القدره وميثله:�شعيد مبارك 
عبيد احمد زحمي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  دره��م   )135026( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/1332 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ���ش��ده/1-حم��م��د ر���ش��ا ان�����ش��ار ع��ل��ي ق��ا���ش��م ع��ل��ي عبداهلل 
قد  عابد  اوجلي  التنفيذ/علي  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
بالت�شامن  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1973255( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/149 تنفيذ مدين

اىل امل��ن��ف��ذ ���ش��ده/1-غ��امن ���ش��ال��ح ح��م��زه ع��ب��ا���س حممد 
كرم جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شركة 
التاأمني العربية �س.م.ل وميثله:�شمري حليم كنعان قررت 
اعالنكم  ب���ت���اري���خ:2019/3/24  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  حمكمة 

ل�شداد املبلغ املرت�شد يف ذمتكم وقدره )11948( درهم.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/1116 تنفيذ جتاري
����س.ذ.م.م جمهول حمل  ب��اي كونتيمبو  املنفذ ���ش��ده/1-ف��الورز  اىل 
�س.ذ.م.م  انرتنا�شيونال  التنفيذ/اللوكريت  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
وميثله:عائ�شة حممد ح�شن طاهر قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )107951( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2019/314 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1-تاج المري للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- هاري�س كومار 
وب�شفته  ذ.م.م  العامة  للتجارة  الم��رية  ت��اج  مدير  ب�شفته   - فاجناين 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  للقر�س  و�شامن  كفيل 
عليك  اأق��ام  قد  الزحمي  احمد  عبيد  مبارك  وميثله:�شعيد  ب��رودا  بنك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
التنفيذ او خزينة املحكمة  )4885732.80( درهم بالت�شامن اىل طالب 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/286  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-رهيف حنا ابراهيم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املال قد  �شريف عبداهلل  الفنية وميثله:حبيب حممد  للمقاولت  امل��ال  /را���س 
بالت�شامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
والر�شوم  درهم   )3491284.50( وقدره  مبلغ  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والتكافل 
الربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  .وح��ددت   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
املوافق:2019/5/1 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/1316  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عائدة فوزي مارون جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
زعبيل لتاأجري ال�شيارات �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره���م   )75.182( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
التام. ال�شداد  وحتى  النزاع  ت�شجيل  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب 

وح���ددت لها جل�شة ي��وم ال��ث��الث��اء امل����واف����ق:2019/4/23 ال�����ش��اع��ة:08:30 �س 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.C.14:بالقاعة
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/670  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فالح احمد مهنا النوبي املحرمي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ال�شيخ خالد بن حمدان بن را�شد بن حميد النعيمي وميثله:هند 
حميد علي غدير الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها رد العقود اململوكة 
للمدعي الول والزام املدعي عليهم الول والثاين بامل�شاريف والر�شوم ومقابل 
اتعاب املحاماة املحاماة و�شم النزاع رقم:1827/2018 مدين.وحددت لها جل�شة 
  ch2.D.19:بالقاعة ال�شاعة:08:30 �س  املوافق:2019/4/18  اخلمي�س  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/2039  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  حممد  1-خو�شي   / عليه  املدعي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ت��وف��ي��ق اولت��ون��ب��و���ش��ون امب��ب��ول ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )6620 
وامل�����ش��اري��ف رقم  وال��ر���ش��وم  ع���ودة مببلغ )2000( دره���م  وت���ذك���رة  دره����م( 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB190923125AE:ال�شكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�شاعة   2019/4/23 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل   .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2018/392  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- النجمة املا�شية للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- ديليب كومار لل �شاند 
3- بوجا بارواين دليب كومار 4- الهالل املا�شي للتجارة العامة �س.ذ.م.م 5- النجمة املا�شية 
للتجارة العامة �س.ذ.م.م )فرع(  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املنعقدة بتاريخ  2018/11/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بنك ابوظبي التجاري 
)فرع( بالزام املدعي عليهم مت�شامنني بان يدفعوا للمدعي مبلغ )17311047.34( درهم 
 2018-64 التحفظي  احلجز  وب�شحة  ال�شداد  وحتى  ت���اري���خ:2018/2/28  من   %9 وف��ائ��دة 
جتاري والزمت املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة 
. حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل  زاد على ذلك من طلبات  ورف�شت ما 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2018/10697  عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه/1- الرائع للنقل �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم مبا ان املدعي/مرجي 
خان كل راجن بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/2/20  يف الدعوى املذكورة 
للمدعي مبلغ )18.400(  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  راجن  ل�شالح/مرجي خان كل  اعاله 
يلتحق  نقدا ما مل  او قيمتها  ال�شياحية عينا  ال��درج��ة  ع��ودة اىل موطنه على  وت��ذك��رة  دره��م 
املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر عند تنفيذ احلكم وباملنا�شب من امل�شروفات واعفت املدعي 
لال�شتئناف  قابال  احل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  ع��دا  ورف�س  منها  ن�شيبه  من 
ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2018/490  عقاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- ا�شماعيل بن حممد بن عبدالرزاق فا�شل جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/10/2  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�شالح/داماك كروان للعقارات املحدودة بف�شخ عقد البيع املربم بني الطرفني 
ب�شاأن الوحدة رقم ا�س بي ايه 909 وهي �شقة فندقية كائنة مب�شروع �شربييا مبنطقة 
اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومببلغ  بامل�شروفات  عليه  امل��دع��ي  وب��ال��زام  علي  جبل 
املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

        يف الدعوى رقم 2018/294 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �شده/1- رولند اجامبري  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

بنك اأبوظبي الوطني )�شابقا( - بنك ابوظبي الول )حاليا(
وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�شويدي.

املطالبة  قيمة  ل�شداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2019/4/8  البتدائية  دبي  قررت حمكمة 
وقدرها )14409330.67( درهم خالل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف 
التنفيذ اعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 
من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار:ار�س - املنطقة:الثنية اخلام�شة - رقم 

الر�س:1221 - رقم البلدية:1-393 -م�شاحة:1469.23 مرت مربع (
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
الدعوى رقم:2019/183 جتاري جزئي 

املدعي:فالكون فور�س خلدمات حرا�شة البنية �س.ذ.م.م
املدعي عليه:ج�شت جريت خلدمات اإدارة املن�شاآت ذ.م.م

الدعوى اعاله فقد تقرر  بندبنا خبريا ح�شابيا يف  املوقرة  وفقا لقرار حمكمة دبي 
الثانية  ال�شاعة  امل��واف��ق:2019/4/17  عمل اجتماع خربة ح�شابي وذلك يوم الربعاء 
ك����راون بالزا  ف��ن��دق  ب��ال��ق��رب م��ن  زاي���د -  ال�شيخ  ���ش��ارع  وال��ن�����ش��ف ظ��ه��را مكتبنا يف 
رق��م 1901  ال��ط��اب��ق 19 مكتب  ال��وط��ن��ي  دب��ي  الم����ارات  بناية بنك   -  1 �شعيد  ب��رج   -
على  الت�شال  يرجى  لال�شتف�شار   - العاملي  التجاري  واملركز  امل��رتو  حمطة  بجانب 
بالتوا�شل  او  المييل  هذا  على  بالرد  احل�شور  تاأكيد  يرجى   - ال��رق��م:043862200 

معنا على الرقم:0581695751.
اخلبري احل�سابي/د.ظافر حممد كنان حممد احلرية

اإعالن بالن�صر

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/208  ا�صتئناف عمايل    
اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- حم��م��د اح�����ش��ان ظ��ف��ر ح��ي��ات  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / الوجاهة للخياطة الرجالية وميثله:عبداهلل 
عبدالرحمن حممد ال�شعيدي قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 

2018/6605 عمايل جزئي بتاريخ:2019/1/24     
وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س املوافق 2019/5/2 ال�شاعة 11.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/434  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-ايه بي ام �شي م.م.ح 2- هيري نادير زولين 3- الباين انرتنا�شونال �س.م.ح 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /روزبيه زاهيدي وميثله:�شرحان ح�شن حممد ح�شن املعيني 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها براءة ذمته قبل املدعي عليهما الوىل والثاين من ال�شيكات 
التي حتمل ارقام )24.25.26.27.28.29.30( وامل�شحوبة على بنك المارات ال�شالمي من ح�شاب 
ب�شداد مبلغ )ع�شرة  بالت�شامن  والثانية  املدعي عليهما الوىل  ال��زام  الثالثة مع  املدعي عليها 
ماليني دره��م كتعوي�س م��ادي وادب��ي عن ال�شرار التي حلقت باملدعي من ج��راء ا�شتخدمهم 
لل�شيكات �شد املدعي ونفاذ احلكم يف مواجهة املدعي عليها الثالثة وعدم جواز ا�شتخدام ال�شيكات 
التي حتمل ارقام )30.29.28.27.26.25.24( وامل�شحوبة على بنك المارات ال�شالمي من ح�شاب 
املدعي عليها الثالثة �شد املدعيه الزام املدعي عليهم بامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت 
لها جل�شة يوم الربعاء املوافق:2019/4/24 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/583  جتاري كلي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-���ش��غ��ن��ت�����ش��ر ���ش��ن��اك�����س ��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي /مازن بهاء ممدوح انابل�شي وميثله:ح�شني علي 
مدير. ع��زل  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ل��وت��اه  عبدالرحمن 

ال�شاعة:09:30  امل�����واف�����ق:2019/4/28  الح���د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.C.15:بالقاعة �س 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/453  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-علي حميد �شامل بطي الدرعي جمهول حمل القامة مبا 
الكندي  ���س.م.خ وميثله:علي �شلطان �شامل  املدعي /�شركة موارد للتمويل  ان 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )56106.40(
بواقع 9% .وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2019/4/18 ال�شاعة:08:30 
�س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/1258  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بوبي �شاكو جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /بنك الحتاد 
الوطني �س.م.م وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ قد اأقام عليك الدعوى 
والر�شوم  دره��م   )180.946( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
املتفق عليه بواقع  الفائدة  التاأخريية وفق �شعر  املحاماة والفائدة  وامل�شاريف واتعاب 
رفع  ت��اري��خ  م��ن  الئ��ت��م��ان  بطاقة  ع��ن   %32.28 و  ال��ت��ج��اري  القر�س  ع��ن  �شنويا   %7.5
لها  كفالة.وحددت  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى  ال��دع��وى 
  ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�شاعة:08:30  امل��واف��ق:2019/4/22  الثنني  يوم  جل�شة 
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2019/1332  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جوهان هريك هف�شتنداهل جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /منتجع احلبتور للبولو ذ.م.م - حاليا:�شانت ريجي�س دبي منتجع ونادي 
احلبتور للبولو ذ.م.م �شابقا وميثله:هاين رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها دعوى مطالبة مالية مببلغ )33.778.33( درهم اماراتي 
مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية )قيد الدعوى( والزام 
املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة .وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف  املوافق:2019/4/23 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2019/1083  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-خالد ابراهيم حممد مراد امريي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /بنك دبي ال�شالمي �س.م.ع وميثله:حممد جمال �شيف عبيد 
احلثبور الرميثي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب���� )86.093.56( 
الثنني  يوم  لها جل�شة  .وح��ددت  املحاماة  اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  والر�شوم 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة �س  ال�����ش��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/4/22 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12606 بتاريخ 2019/4/15   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2018/3948  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �شركة ت�شاملرز الهند�شية املحدودة ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/2/19 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�شالح/ديال لتوريد احلديد )�شركة م�شئولية حمدودة( بالزام ال�شركة املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )164.760( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع 
الف  ومبلغ  بامل�شروفات  والزمتها  ال�شداد  الدعوى احلا�شل يف:2018/10/22 وحتى متام 
احل�شوري  . حكما مبثابة  ذلك من طلبات  عدا  ما  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م 
الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2018/3499  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1- عزام احمد عبداللطيف �شامل 2- حممد حم�شن للمقاولت �س.ذ.م.م  
بان  نعلنكم  العو�شي  املدعي/عبداهلل حممد يو�شف حاجي  ان  جمهول حمل القامة مبا 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/2/24  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/
عبداهلل حممد يو�شف حاجي العو�شي بالزام املدعي عليهما بالت�شامن ان يوؤديا اىل املدعي 
مبلغ مقداره )ثمانون الف درهما( وفائدة بواقع 9% �شنويا من ت��اري��خ:2016/5/4 وحتى 
متام ال�شداد والزمتهما بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  حت���ت رع���اي���ة 
ويل  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  بن 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
رئي�س جمل�س دبي الريا�شي، توا�شل 
ال�شبا  ن��د  ل�”دورة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الريا�شية” التي ينظمها جمل�س دبي 
الف�شيل  رم�شان  �شهر  يف  الريا�شي 
24 مايو  اإىل   7 ال��ف��رتة م��ن  خ��الل 
2019 حتت �شعار »قدرات ل حدود 
الت�شجيل  ط��ل��ب��ات  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ل���ه���ا«، 
للم�شاركة يف الن�شخة ال�شابعة للدورة  
التي تعد احلدث الأ�شخم من نوعها 
الريا�شية  الألعاب  تنوع  �شعيد  على 
واجلوائز املالية املخ�ش�شة للفائزين 
جلميع  م���ن���اف�������ش���ات  ت�������ش���م  وال�����ت�����ي 
واملقيمني  الإم��ارات��ي��ني  الريا�شيني 

من داخل وخارج الدولة �شمن فئات 
الفردي والفرق للرجال والن�شاء.

الريا�شي  دب��ي  جمل�س  ي��وا���ش��ل  كما 
للرت�شح  الت�شجيل  طلبات  ا�شتقبال 
جلائزة »الب�شمة الريا�شية ..قدرات 
املجل�س،  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي  ب��ال ح����دود« 
وم��وؤ���ش�����ش��ة وط��ن��ي الإم�������ارات �شمن 
فئات جائزة »وطني الإم��ارات للعمل 
الإن�شاين«، التي حتمل �شعار »هذا ما 
كان يحبه زايد«، وذلك يف اإطار حمور 
التناف�س:”م�شوؤولية العمل الإن�شاين 
تهدف  التي  الريا�شي”،  القطاع  يف 
ال��ت��ط��وع��ي يف  ال��ع��م��ل  ت�����ش��ج��ي��ع  اإىل 
املبادرات  الريا�شي من خالل  املجال 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال���ت���ي حت��ق��ق الأه������داف 
الإن�شانية بحيث يكون لتلك املبادرات 
الريا�شي،  القطاع  على  اإيجابي  اأث��ر 
و�شمن فئتي الأفراد واملوؤ�ش�شات من 

حققت  اأن  لها  �شبق  اإجن����ازات  خ��الل 
جناحات على امل�شتوى املحلي.

الب�شمة  جائزة  يف  الت�شجيل  وميكن 
امل��وق��ع اللكرتوين  ع��رب  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
اللكرتوين  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  ملجل�س 
 ،www.dubaisc.ae الر�شمي 
يف  للم�شاركة  الت�شجيل  مي��ك��ن  ك��م��ا 
دورة  من  ال�شابعة  الن�شخة  ريا�شات 
اللكرتوين  امل���وق���ع  ع���رب  ال�����ش��ب��ا  ن���د 
www. الريا�شية  ال�شبا  ند  لدورة 

.  nasst.ae

جديد الن�سخة ال�سابعة
اأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل�����دورة ند 
ريا�شة  اإ�شافة  عن  الريا�شية  ال�شبا 
ال������دورة  م��ن��اف�����ش��ات  اإىل  ال���ك���ري���ك���ت 
ال�شابعة، لي�شل عدد ريا�شات الدورة 
اإىل 12 لعبة، هي: كرة قدم ال�شالت، 

ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة، ال���ب���ادل ت��ن�����س، كرة 
كرة  املتحركة،  الكرا�شي  على  ال�شلة 
املبارزة،  اجلوجيت�شو،   ،3×3 ال�شلة 
ال�شمعية،  ل��ذوي الإع��اق��ة  ك��رة القدم 
حت���دي ن��ا���س ال��ل��ي��ل��ي، ���ش��ب��اق اجلري 
�شباق  10 كيلومرتات،  و   5 مل�شافتي 
ال�����دراج�����ات ال���ه���وائ���ي���ة مل�����ش��اف��ة 75 

كيلومرت، والكريكت.
وي�شتمر الت�شجيل يف بطولت املبارزة 
وكرة ال�شلة للكرا�شي املتحركة، وكرة 
ال�شلة 3×3 واجلوجيت�شو حتى يوم 
اأب��ري��ل اجل����اري، فيما  ال��ث��الث��اء 30 
نا�س  حت���دي  يف  الت�شجيل  ي��ت��وا���ش��ل 
6 مايو  ال��ل��ي��ل��ي ح��ت��ى ي����وم الث���ن���ني 
 11 ال�شبت  يوم  �شيكون  املقبل، فيما 
مايو هو اآخر موعد ل�شتقبال طلبات 
الت�شجيل يف �شباق الدراجات الهوائية 
75 كيلومرًتا، ويف �شباق اجلري 5 و 

الت�شجيل  باب  يغلق  10 كيلومرتات 
17 مايو، كما يتوا�شل  يوم اجلمعة 
حتى  الكركيت  بطولة  يف  الت�شجيل 

يوم ال�شبت 20 اأبريل اجلاري.
الكرة  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
ال��ط��ائ��رة ي���وم الأرب����ع����اء 8 م��اي��و يف 
وت�شتمر  الريا�شي  ال�شبا  ند  جممع 
ح��ت��ى ي���وم ال��ث��الث��اء 14 م��اي��و، كما 
ك���رة قدم  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  تنطلق 
مايو يف   15 الأرب��ع��اء  ي��وم  ال�شالت 
وت�شتمر  الريا�شي  ال�شبا  ند  جممع 
مناف�شات  تقام  م��اي��و،   24 ي��وم  حتى 
بطولة الكريكت يف ملعب موانئ دبي 
العاملية للكريكت يف منطقة جبل علي 
20 مايو  اإىل   8 ال��ف��رتة م��ن  خ��الل 
املقبل. وتقام بطولة اجلوجيت�شو يف 
جممع ند ال�شبا الريا�شي يوم ال�شبت 
11 مايو، وتقام بطولة اجلري 5 و 

اخلمي�س  ي�����وم  ك���ي���ل���وم���رتات   10
الدراجات  �شباق  وينظم  مايو،   23
 17 ي����وم  ك��ي��ل��وم��رت   75 ال���ه���وائ���ي���ة 
للفئة املفتوحة للرجال وفئة اأ�شحاب 
الهمم ويوم 18 مايو للفئة املفتوحة 
فئة  املواطنني  الهواة  وفئة  لل�شيدات 

الهواة املواطنات.
البادل  بطولة  مناف�شات  جت��ري  كما 

وتقام  م��اي��و،   21 اإىل   8 م��ن  ت��ن�����س 
الفرتة من  خ��الل  امل��ب��ارزة  مناف�شات 
�شباب  ن����ادي  يف  م��اي��و   13 اإىل   10
النهائي يف  يقام  اأن  دبي على  الأهلي 
جم��م��ع ن��د ال�����ش��ب��ا ال��ري��ا���ش��ي، وتقام 
بطولة كرة ال�شلة للكرا�شي املتحركة 
21 مايو  اإىل   9 ال��ف��رتة م��ن  خ��الل 
يف ن���ادي دب���ي لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م على 

ال�شبا  ند  جممع  يف  النهائي  يقام  اأن 
الليلي  نا�س  حتدي  ويقام  الريا�شي، 
 16 10 مايو لفئة الفرق ويوم  يوم 
مايو لفئة الفردي، وجتري مناف�شات 
الفرتة  خ��الل   3×3 ال�شلة  بطولة 
من 8 اإىل 15 مايو، فيما يقام نهائي 
الإعاقة  ل����ذوي  ال���ق���دم  ك���رة  ب��ط��ول��ة 

ال�شمعية يوم الثالثاء 21 مايو.

•• دبي-الفجر

15 ابريل  ال��ي��وم  الث��ن��ني  يختتم 
للن�شخة  املجموعات  دور   2019
الدولية  دب��ي  بطولة  من  التا�شعة 
التي  �شنة   16 ال��ق��دم حت��ت  ل��ك��رة 
الريا�شي،  دب���ي  جم��ل�����س  ينظمها 
وتقام مناف�شاتها يف �شتاد مكتوم بن 
الأهلي  �شباب  لنادي  التابع  را�شد 
الفرتة  خ�����الل  امل����م����زر  مب��ن��ط��ق��ة 
اجلاري  اأب��ري��ل   19 اىل   10 م��ن 
ف�����رق حملية  ث��م��ان��ي��ة  مب�������ش���ارك���ة 
تق�شيمها  مت  وع���امل���ي���ة،  وع���رب���ي���ة 
املجموعة  ت�شم  جمموعتني،  على 
دورمتوند  ب��رو���ش��ي��ا  ف���رق:  الأوىل 
الأمل����اين و���ش��ب��اب الأه��ل��ي والو�شل 
وال���ه���الل ال�����ش��ع��ودي، ف��ي��م��ا ت�شم 
اأتلتيكو  ف���رق:  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
وفالمنغو  وح��ت��ا  والن�شر  م��دري��د 

الربازيلي.
دقيقة  و45   4 ال�شاعة  ويلتقي يف 
فالمينغو  فريق  ال��ي��وم  ع�شر  م��ن 

اللقب و مت�شدر  الربازيلي حامل 
املجموعة الثانية بالعالمة الكاملة 
اتلتيكو  ع��ل��ى   0-4 فوزين”  م��ن 
الن�شر”  ع��ل��ى   0-3 و  م����دري����د، 

وب�����ش��ب��اك ن��ظ��ي��ف��ة، م��ع ف��ري��ق حترّا 
�شاحب املركز الأخري يف املجموعة 
بنتيجة  ال��ن�����ش��ر  م���ع  ت���ع���ادل  م���ن 
2-2 وخ�شارة اأمام اتلتيكو مدريد 

بنتيجة 7-0.
دقيقة  و30   7 ال�شاعة  ويلتقي يف 
ال�������ش���ي���ف اجل�����دي�����د على  م�������ش���اء 
ات��ل��ت��ي��ك��و مدريد  ف��ري��ق  ال��ب��ط��ول��ة 

�شاحب املركز الثاين يف املجموعة 
 0-7 بنتيجة  ��ا  ع��ل��ى ح��ترّ ف���وز  م��ن 
بنتيجة  فالمينغو  اأم���ام  وخ�����ش��ارة 
املركز  �شاحب  الن�شر  م��ع   ،4-0
الثالث يف املجموعة بر�شيد نقطة 

واحدة. 
و اختتمت م�شاء اأم�س “الأحد 14 
الأوىل  املجموعة  اإبريل” مباريات 
الهالل  ال���ت���ق���ى  ح���ي���ث  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
مت�شدر  و   2016 ن�����ش��خ��ة  ب��ط��ل 
من  احلالية  الن�شخة  يف  املجموعة 
بنتيجة  دورمت����ون����د  ع��ل��ى  ف���وزي���ن 
�شباب الأهلي بنتيجة  وعلى   2-3
�شاحب  الو�شل  فريق  مع   ،0-4
امل���رك���ز الأخ�����ري يف امل��ج��م��وع��ة من 
بنتيجة  الأهلي  �شباب  اأمام  خ�شارة 
دورمت����ون����د  م����ع  وت�����ع�����ادل   3-0
�شباب  ال��ت��ق��ى  ك��م��ا   ،2-2 بنتيجة 
الأه��ل��ي ���ش��اح��ب امل��رك��ز ال��ث��اين يف 
امل��ج��م��وع��ة ب��ر���ش��ي��د 3 ن��ق��اط، مع 
املركز  ف��ري��ق دورمت���ون���د ���ش��اح��ب 

الثالث بر�شيد نقطة واحدة.

واىل جانب �شدارة املجموعتني يف 
ال�شعودية  الهالل  �شجل  البطولة 
عدد  اأك���رب  ال��ربازي��ل��ي  وفالمينغو 
اأه���داف   7 بر�شيد  الأه�����داف  م��ن 
لكل منهما يف اأول مباراتني يف دور 
مهاجم  ت�شدر  فيما  امل��ج��م��وع��ات، 
قائمة  ردي������ف  اهلل  ع���ب���د  ال����ه����الل 
ال���ه���داف���ني ب��ر���ش��ي��د 3 اأه�������داف، 
ك��ل منهما  ��ل  ���ش��جرّ 5 لع��ب��ني  يليه 
ه��دف��ني، ه��م: ���ش��ادق ح�شن لعب 
نادي الن�شر، جوزاو بيدرو داكروز 
لوكا�س  و  ف���الم���ي���ن���غ���و،  م���ه���اج���م 
وخوزيه  فيدال  ومار�شيو  �شريانو 

ماريا رودريغز من اتلتيكو مدريد.
بح�شور  ال����ب����ط����ول����ة  وحت�����ظ�����ى 
يف  الأكادمييات  م�شوؤويل  ومتابعة 
املباريات  يتابعون  ال��ذي��ن  ال��دول��ة 
اللعب يف هذا  للوقوف على تطور 
والالعبني  املهمة  العمرية  الفئة 
الواعدين فيها من اأنديتنا املحلية 
الأداء  ومقارنة  العاملية  ال��ف��رق  اأو 
���ل جمل�س  ����ش���كرّ ك���م���ا  ب���الع���ب���ي���ه���م، 
ت�شم  الفنية  جلنة  الريا�شي  دب��ي 
بتحليل  تقوم  املخت�شني  من  عددا 
اأف�شل  واخ��ت��ي��ار  ال��ف��رق  م��ب��اري��ات 
وت�شجيل  م����ب����اراة،  ك���ل  يف  لع����ب 

ت�شاهم  ال��ت��ي  ال��ف��ن��ي��ة  امل��الح��ظ��ات 
يف دع������م ج����ه����ود ف������رق ال���ع���م���ل يف 
اأك��ادمي��ي��ات ال���دول���ة ع��م��وم��ا ودبي 
تعد  البطولة  واأن  �شيما  خ�شو�شا 
املحليني  لالعبينا  ك��ب��رية  فر�شة 
مدار�س  من  لعبني  مع  للتناف�س 
ك���روي���ة م��ت��ق��دم��ة، وال��ت��ع��رف على 
التجربة  واك�����ش��اب��ه��م  م�شتوياتهم 
لتطوير  ال�������الزم�������ة  واخل������������ربة 
اأمطار  متنع  مل  كما  م�شتوياتهم، 
اخل���ري لع��ب��ي ف��رق��ن��ا م��ن تقدمي 
اأمام الفرق العاملية التي  اأداء قوي 

اعتادت اللعب يف الأجواء املاطرة.

•• ال�شارقة-الفجر

يوم  ال�شارقة  فتيات  �شجايا  اختتمت 
�شجايا  بطولة  ال�شبت،  الأول   اأم�س 
و�شباحة  احل�����رة  ل��ل�����ش��ب��اح��ة  الأوىل 
الظهر، التي ا�شتهدفت الفتيات �شمن 
عمر  م��ن  الأوىل  خمتلفتني،  فئتني 
“من  وال��ث��ان��ي��ة  عاماً”،   15-13“
ت�شجيعهن  بهدف  16-18عاماً”، 
نظرا  ال�شباحة  ريا�شة  ممار�شة  على 

لأهميتها يف تن�شيط اجل�شم وحتفيز 
قدراتهن اجل�شدية والذهنية. 

وح�شرت البطولة �شعادة ندى ع�شكر 
مدير عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة 
جمل�س  اإدارة  جمل�س  وع�شو  امل����راأة 
تتويج  ومت  ال���ري���ا����ش���ي،  ال�������ش���ارق���ة 
باملركز  ف����ازت  ي��ل��ي:  ك��م��ا  ال���ف���ائ���زات 
 15 دون  الأوىل  الفئة  �شمن  الأول 
�شنة اآمنة �شعيد مطر،  وح�شدت اآلء 
اإبراهيم  املركز الثاين، وح�شلت هند 

خالد احلمادي على املركز الثالث، اأما 
عن الفئة الثانية من امل�شاركات حتت 
18 ع��ام��اً،  ف��ف��ازت ���ش��ارة اأحمد  �شن 
مراد  يف املركز الأول، و: مارية اأحمد 
ال��زرع��وين عن املركز ال��ث��اين،: مرية 

اإبراهيم �شامل عن املركز الثالث.
وت��ت��ط��ل��ع ���ش��ج��اي��ا م��ن خ���الل تنظيم 
فريق  اأول  ت���ك���وي���ن  اإىل  ال���ب���ط���ول���ة 
م�شتوى  على  الفتيات  لفئة  �شباحة 
امل�شاركة  على  ق��ادرة  ال�شارقة،  اإم���ارة 

البطولت  خم��ت��ل��ف  يف  وامل���ن���اف�������ش���ة 
امل��ح��ل��ي��ة وال���ع���امل���ي���ة، ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
رف���ع وع���ي امل��ج��ت��م��ع ب��اأه��م��ي��ة ريا�شة 
على  وت�شجيعهن  للفتيات،  ال�شباحة 
مم��ار���ش��ة ه��ذه ال��ري��ا���ش��ة.  وخ�شعت 
اإىل  البطولة  يف  امل�شاركات  الفتيات 
تدريبات مكثفة، مبعدل 3 ح�ش�س يف 
ال�شابقة  اأ�شهر  ال�شتة  الأ�شبوع خالل 
رحالت  تنظيم  جانب  اإىل  للبطولة، 
ترفيهية لإ�شفاء جو من املرح واملتعة 

بناء  على  وت�شجيعهن  الفتيات،  بني 
عالقات �شداقة بينهن. 

خالد  ع���ائ�������ش���ة  ال�������ش���ي���خ���ة  وق�����ال�����ت 
فتيات  ����ش���ج���اي���ا  م����دي����ر  ال���ق���ا����ش���م���ي 
ال�شارقة:” اإن تنظيم بطولة �شجايا 
اأهدافنا  اأب��رز  اأح��د  يج�شد  لل�شباحة، 
املوهوبات  الفتيات  من  جيل  بناء  يف 

واملميزات يف خمتلف املجالت، ونظراً 
لأهمية الريا�شة ب�شكل عام وريا�شة 
على  عزمنا  خ��ا���س،  ب�شكل  ال�شباحة 
عن  للك�شف  ال��ب��ط��ول��ة،  ه��ذه  تنظيم 
مواهب �شاعدة يف ريا�شة ال�شباحة يف 
�شبيل اإثراء امل�شهد الريا�شي الن�شوي 
وتكوين  وال��دول��ة،  ال�شارقة  اإم��ارة  يف 

وامل�شاركة  املناف�شة  على  ق���ادرة  ف��رق 
املحلية  امل�شتويات  على  البطولت  يف 

والإقليمية«.
وتعد �شجايا فتيات ال�شارقة موؤ�ش�شة 
الفتيات من  تنمية مواهب  رائ��دة يف 
يف  وذل����ك  ع���ام���اً   18 اإىل   13 ع��م��ر 
وقد  الإب��داع��ي��ة،  الف�شاءات  خمتلف 

�شمن  ك����اإدارة   2004 ع��ام  تاأ�ش�شت 
م���راك���ز الأط����ف����ال ث���م ا���ش��ت��ق��ل��ت عن 
مراكز الأطفال يف عام 2012 بقرار 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ري��ن��ة  م���ن  اإداري 
حاكم ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر 
بنت حممد القا�شمي، رئي�س موؤ�ش�شة 

ربع قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين.

ال�سابعة  الن�سخة  يف  ريا�سية  لعبة   12

توا�شل الت�شجيل يف دورة ند ال�شبا والب�شمة الريا�شية

ختام دور املجموعات يف بطولة دبي الدولية لكرة القدم حتت 16 �سنة اليوم 

جمل�س دبي الريا�شي مينح فرقنا الفر�شة ملالقاة 
الأندية العاملية واكت�شاب اخلربات التناف�شية

نظمتها بالتعاون مع احتاد االإمارات لل�سباحة

»�شجايا فتيات ال�شارقة« تتوج الفائزات ببطولتها الأوىل لل�شباحة

مدير هوكي اجلليد الآ�شيوي بالحتاد الدويل ي�شيد بدعم الإمارات خلطط تطوير اللعبة قاريا
اأكد اآندي اإيريك مدير تطوير هوكي اجلليد الآ�شيوي بالحتاد الدويل 
لهوكي اجلليد اأن دولة الإمارات داعم رئي�س خلطط تطوير هوكي اجلليد 
يف القارة الآ�شيوية وتعزيز انت�شارها وزيادة عدد ممار�شيها، م�شريا اإىل اأن 
الفرتة  خ��الل  اجلليد  هوكي  ريا�شة  يف  ملحوظا  تقدما  حققت  ال��دول��ة 

الأخرية.
وقال يف حديث لوكالة اأنباء الإمارات “وام” مبنا�شبة ا�شت�شافة الدولة 
لكاأ�س التحدي الآ�شيوي لهوكي اجلليد الذي انطلقت مناف�شاته اأم�س يف 
�شالة اأبوظبي للتزلج مبدينة زايد الريا�شية “ اإن هناك اهتماما متزايدا 
من جانب دولة الإمارات بريا�شة هوكي اجلليد، فاليوم ت�شت�شيف هذه 

كاأ�س  ت�شفيات  م��وؤخ��را  ا�شت�شافت  كما  الآ�شيوية  الريا�شية  التظاهرة 
العامل لهوكي اجلليد للرجال وجنحت يف ت�شدر املناف�شات والتاأهل اإىل 

كاأ�س العامل ».
لهوكي  الآ�شيوي  التحدي  كاأ�س  تنظيم  يتم  الأوىل  للمرة  اأنه  اإىل  واأ�شار 
اجلليد لل�شيدات مب�شاركة 9 منتخبات، مو�شحا اأن دولة الإمارات وفرت 
كافة اأوجه الهتمام والرعاية للفرق امل�شاركة ل�شمان حتقيق ا�شت�شافة 

مثالية لهذه البطولة الآ�شيوية الهامة.
واأ�شاف : “ اننا نتطلع اإىل منو ريا�شة هوكي اجلليد يف القارة الآ�شيوية 
خالل الفرتة املقبلة خا�شة مع تزايد اأعداد الدول املمار�شة للعبة، م�شريا 

اإىل اأن دولة الإمارات حتر�س دائما على دعم هذه اجلهود ول تدخر جهدا 
يف �شبيل اأداء دور رئي�س لتعزيز انت�شار اللعبة يف القارة الآ�شيوية«.

واأع����رب ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ال��ت��واج��د يف دول���ة الإم�����ارات خ���الل ب��ط��ول��ة كاأ�س 
التحدي الآ�شيوي لهوكي اجلليد لل�شيدات، م�شيدا بالأجواء التنظيمية 
التي ت�شهدها هذه البطولة وما حتظى بها املنتخبات امل�شاركة من اهتمام 
التظاهرة  ال��دول��ة للم�شاركة يف ه��ذه  ت��واج��ده��م يف  ورع��اي��ة خ��الل م��دة 

الريا�شية العاملية.
الريا�شية  البطولت  وا�شت�شافة  تنظيم  اعتادت  الإم��ارات  دولة  اأن  واأك��د 
العاملية يف خمتلف الألعاب ومب�شاركة اآلف الريا�شيني من خمتلف اأنحاء 

العامل، معربا عن ثقته بنجاح هذه البطولة وحتقيق ال�شتفادة املثالية 
منها لكافة املنتخبات امل�شاركة.

الآ�شيوي  التحدي  ك��اأ���س  بطولة  مناف�شات  اأبوظبي  يف  اأم�����س  وانطلقت 
لهوكي اجلليد لل�شيدات والتي �شت�شتمر حتى 19 اأبريل اجلاري بتنظيم 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  واأك��ادمي��ي��ة  اجلليدية  للريا�شات  الإم����ارات  احت��اد 

مبارك للريا�شات الن�شائية ومب�شاركة 9 منتخبات من بينها الإمارات.
الأول  م�شتواها  يف  الآ�شيوية  بالبطولة  للفوز  الوطني  منتخبنا  وي�شعى 
اأن ح�شل على امليدالية الف�شية يف  والتي تقام لأول مرة يف الدولة بعد 

الن�شخة املا�شية للبطولة يف كوالملبور مباليزيا العام املا�شي .
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يف  الأول  اأم���������س  م�������ش���اء  اخ���ت���ت���م���ت   
�شريالنكا  “ يف  “ وي�شكيداوا  مدينة 
الفردية  اأ���ش��ي��ا  ب��ط��ولت  م��ن��اف�����ش��ات   ،
العمرية  للفئات  والأ�شبال  للنا�شئني 
حتت 8 – 10 – 12 – 14 – 16 
�شنة للذكور والإناث مب�شاركة   18 –
ونا�شئة  نا�شيء    571 لعدد  قيا�شية 
قام   وق��د   .. اأ���ش��ي��وي��ة  دول���ة  م��ن 23 
لالحتاد  العام  الأم��ني  الطاهر  ه�شام 
ب���اإل���ق���اء كلمة  ل��ل�����ش��ط��رجن  الآ����ش���ي���وي 

الحتاد القاري وتتويج الفائزين
بلجاييف  برييك  اخلتام  حفل  ح�شر 
مم����ث����ل رئ����ي���������س الحت������������اد ال��������دويل 
رئي�س  �شوريا  ولك�شمان   ، لل�شطرجن 
ل��ل�����ش��ط��رجن رئي�س  ���ش��ري��الن��ك��ا  احت����اد 

التي  للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة 
اأق��ي��م��ت خ����الل ال���ف���رتة م���ن 1 حتى 
كلمته  ويف    ...   2019 اأبريل   10
اأ�����ش����اد ه�شام   ، اخل���ت���ام  ح��ف��ل  خ����الل 
�شريالنكا  احت�����اد  ب��ج��ه��ود  ال���ط���اه���ر 
مثمنا  املنظمة  وال��ل��ج��ن��ة  لل�شطرجن 
للبطولة  وامل��ت��م��ي��ز  ال���رائ���ع  التنظيم 
الفئات  امل��ن��اف�����ش��ات يف خم��ت��ل��ف  وق����وة 
الأ�شيوي  الحت��اد  اأن  موؤكدا  العمرية 
تنويع  على  حري�شا  ك��ان  لل�شطرجن 
اأقامة البطولت والأن�شطة يف خمتلف 
وفرق  ط��اق��ات  خللق  واملناطق  ال���دول 
وت�شاهم  ال�شفراء  القارة  ترفد  عمل 
التنظيمية  ال��ك��وادر  وتاأهيل  اإع��داد  يف 
والفنية يف خمتلف البلدان الأ�شيوية.   

الأ�شيوي  الحت����اد  اأن  ال��ط��اه��ر  واأك����د 
الفئات  لبطولت  خا�شة  اأهمية  يويل 
امل�شرق  امل�شتقبل  اأم��ل  لأنهم  العمرية 
لل�شطرجن الأ�شيوي من اأجل احلفاظ 
لل�شطرجن  الأ���ش��ي��وي��ة  ال�����ش��دارة  على 
ال���ع���امل���ي وه����ن����اأ اأم�������ني ع�����ام الحت�����اد 
بطولت  كافة  يف  الفائزين  الأ�شيوي 
ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي وال�������ش���ري���ع واخل���اط���ف 
36 بطولة ومتنى التوفيق  باإجمايل 
لباقي الالعبني يف البطولت القارية 
امل��ق��ب��ل��ة، وق���دم ه�����ش��ام ال��ط��اه��ر تهنئة 
خا�شة اإىل فيتنام لفوزها بالدرع العام 
لأف�شل الدول التي ح�شدت اأكرب عدد 
ميداليات   9 بر�شيد  امليداليات  م��ن 
و  ف�شية   4 و  ذهبية   3 منها  ملونة 

اأوزبك�شتان  تليها  تليها  برونزية   2
ب��ث��الث ذه��ب��ي��ات وف�����ش��ي��ة واح�����دة ثم 
 4  ، 2 ميدالية ذهبية  بر�شيد  الهند 
ناحية  م���ن     . ب��رون��زي��ة   2  ، ف�����ش��ي��ة 
اأخ�����رى ع��ق��د الأم�����ني ال���ع���ام لالحتاد 
الأ����ش���ي���وي اج���ت���م���اع���ات م��ث��م��رة على 
روؤ�شاء  من  ع��دد  مع  البطولة  هام�س 
الحت����ادات الأ���ش��ي��وي��ة  م��وؤك��دا حر�س 
الحتاد الأ�شيوي على التوا�شل املبا�شر 
عن  للتعرف  الوطنية  الحت���ادات  م��ع 
كثب عن �شري الأعمال لدى الحتادات 
مقرتحاتهم  اإىل  وال�شتماع  الأع�شاء 
التغيري  لإح���������داث  وم���الح���ظ���ات���ه���م 
الإيجابي يف منظومة اإدارة ال�شطرجن 
الأ�شيوي ، و�شدد على حر�س الحتاد 

الأ�شيوي على ا�شناد تنظيم البطولت 
ال��ق��اري��ة اإىل اأك����رب ع���دد م���ن ال���دول 
ال�شفراء  ال��ق��ارة  مناطق  خمتلف  يف 
�شمال وجنوبا ، �شرقا وغربا من اأجل 
لكت�شاب  ال��دول  لكل  الفر�شة  اإتاحة 
الكوادر  واإع���داد  التنظيمية  اخل��ربات 
�شوريا  لك�شمان  الوطنية   من جانبه 
لل�شطرجن   ���ش��ري��الن��ك��ا  احت����اد  رئ��ي�����س 
�شلطان  ال�شيخ  ومتابعة  ودعم  بجهود 
نهيان  اآل  ���ش��خ��ب��وط  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
لل�شطرجن  الأ���ش��ي��وي  الحت���اد  رئي�س 
حققها  التي  الكبرية  الطفرة  وثمن 
ال�شطرجن الأ�شيوي منذ تويل ال�شيخ 
اآل  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان 
ن��ه��ي��ان رئ��ا���ش��ة الحت����اد ال���ق���اري منذ 

العديد  خاللها  حتققت  �شنوات   13
اللعبة طفرة  و�شهدت  الإجن��ازات  من 
حيث  اأ�شيا  ق��ارة  م�شتوى  على  هائلة 
مت���ت زي�����ادة الحت������ادات الأع�������ش���اء يف 
الحت���اد الأ���ش��ي��وي اإىل 52 دول��ة ومت 
ومتت  احت����ادا   15 م��ن  اأك����رث  تفعيل 
لت�شل  والأن�شطة  امل�شابقات  م�شاعفة 

ا�شتحداث  ومت  م�����ش��اب��ق��ة   150 اإىل 
ال���ب���ط���ولت مب���ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع كافة 
ال�شرائح على ال�شعيد الفردي والفرق 
، وارتفع عدد ابطال العامل يف الفئات 
ال��ع��م��ري��ة م��ن ال���ق���ارة ال���ش��ي��وي��ة ومت 
من  الفنية  ال��ك��وادر  من  املئات  تاأهيل 
مدربني وحكام ومنظمني يف خمتلف 

اأجمعت  ول���ه���ذا  الأ���ش��ي��وي��ة  ال���ب���ل���دان 
اإنتخاب  اإع���ادة  على  ال�شفراء  ال��ق��ارة 
ال�شيخ �شلطان لدورة اإنتخابية جديدة 
2018 – 2022 خالل النتخابات 
اأك��ت��وب��ر املا�شي  ���ش��ه��ر  ال��ت��ي ج���رت يف 
يف م��دي��ن��ة ب��ات��وم��ي يف ج��ورج��ي��ا على 

هام�س الأوملبياد العاملي لل�شطرجن   

•• ال�شارقة-الفجر

اختتم جمل�س ال�شارقة الريا�شي فعاليات بطولة الألعاب اجلماعية الثانية 
مب�شاركة 440 لعبا يف مناف�شات كرة ال�شلة وكرة الطائرة وكرة اليد لفئات 
ال�شغار والأ�شبال والرباعم من اأندية الذيد والبطائح ومليحة وخورفكان 
واملدام وكلباء وال�شارقة ودبا احل�شن. ومت خالل البطولة ر�شد واكت�شاف 
كل  يف  املنتخبات  وتكوين  ال��ف��رق  م�شتويات  تطوير  يف  وامل�شاهمة  امل��واه��ب 
 “ ال�شلة  الأوىل لكرة  ال��دورة  وف��از يف مناف�شات  الثالث.  الألعاب  لعبة من 
فئة الرباعم “ .. فريق نادي البطائح باملركز الأول وحل الذيد ثانيا ونادي 
ال��دورة الثانية لنف�س الفئة فاز نادي خورفكان  مليحة ثالثا ويف مناف�شات 

الثالث ويف مناف�شة  باملركز  الثاين وخورفكان  باملركز  وامل��دام  الأول  باملركز 
الأ�شبال حل فريق البطائح يف املركز الأول ومليحة يف املركز الثاين والذيد 
يف املركز الثالث. اأما يف مناف�شات كرة اليد فئة ال�شغار حل مليحة يف املركز 
الأول والذيد يف املركز الثاين وكلباء ثالثا ويف فئة الرباعم حل دبا احل�شن 
الرباعم  فئة  مناف�شة  ويف  ثالثا.  ومليحة  ثانيا  وخورفكان  الأول  املركز  يف 
حل نادي ال�شارقة يف املركز الأول فيما ح�شل نادي املدام على املركز الثاين 
الأ�شبال حل  لفئة  الطائرة  كرة  الثالث. ويف مناف�شات  املركز  ومليحة على 
ف��ري��ق ال��ذي��د يف امل��رك��ز الأول ون���ال ف��ري��ق خ��ورف��ك��ان امل��رك��ز ال��ث��اين وفريق 
ال�شيخ �شقر بن حممد القا�شمي رئي�س جمل�س  الثالث. وقال  املدام املركز 
ال�شارقة الريا�شي اإن البطولة اأقيمت حتت اإ�شراف خرباء الألعاب اجلماعية 

باإدارة التطوير الريا�شي يف املجل�س ومتابعتهم اليومية ملجريات البطولة 
ومناف�شاتها يف �شالت اأندية مليحة واحتاد كلباء واملدام ومليحة وخورفكان 
على  املجل�س  واأك��د حر�س  ال��ف��رق.  وا�شعا من خمتلف  اإق��ب��ال  �شهدت  حيث 
منها  لي�شتفيد  واليد  والطائرة  ال�شلة  الثالث  الألعاب  يف  البطولة  تنظيم 
اأكرب قاعدة من الالعبني يف الفئات املختلفة حيث تقدم الالعبني املوهوبني 
وتربز اإمكانياتهم مما يعزز من دور املدربني يف �شقل وتنمية هذه املواهب 
املنتخبات  اأو  ال��ف��رق  يف  ���ش��واء  امل�شتويات  ت��ط��ور  على  ينعك�س  ال���ذي  الأم���ر 
املختلفة خا�شة لأنها متثل قاعدة لالنطالق ال�شحيح وت�شكل اإ�شافة لبقية 
الألعاب الأخرى حيث تعدُّ هذه الفئة ال�شنية مهمة من اأجل اإبراز اإمكانياتها 

الريا�شية واإعدادها للم�شتقبل.

اختتام مناف�شات الألعاب اجلماعية الثانية يف ال�شارقة

•• اأبوظبي -الفجر

بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
وبح�شور  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة 
ورع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة حتتفل 
احل����ايل  اأب����ري����ل   16 يف  الإم����������ارات 
يف  الريا�شيني  واأبنائها  بريا�شاتها 
اأبطال  تكرمي  فيه  يتم  بهيج  عر�س 
اأرينا  قاعة  يف  الإم��ارات��ي��ة  الريا�شة 
اأبوظبي  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة   - م���ب���ادل���ة   -
والذي تنظمه الهيئة العامة لرعاية 
للريا�شة واللجنة الأوملبية الوطنية 

ووزارة �شوؤون الرئا�شة.
ع���ب���دال���غ���ف���ار ح�شني  ���ش��ع��ي��د  وق������ال 
الأمني العام للهيئة العامة للريا�شة 

“ من هذا املقام اأت�شرف واأفخر با�شم 
ريا�شيي الإمارات والأبطال اأ�شحاب 
اإىل  اأرف���ع  اأن  الريا�شية  الإجن�����ازات 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
“حفظه اهلل” واأخيه �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 
واإىل  الإم��ارات  الأعلى حكام  املجل�س 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زاي����د اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
من  ك��ل  واإىل  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر 
اأ�شمى  �شاهم يف حتقيق هذا الإجن��از 

والعتزاز  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر  اآي�����ات 
مل���ا ق���دم���وه وي��ق��دم��ون��ه م���ن دع���م ل 
الإمارات..  و�شباب  لريا�شة  حم��دود 
بذل  على  وال��وع��د  العهد  جم��ددي��ن 
اأجل  م��ن  والعمل  م��ن اجلهد  امل��زي��د 
اإعالء مكانة ا�شم هذا الوطن الغايل 
يليق مبكانته  عاليا مبا  رايته  ورف��ع 
ال��غ��ايل على كافة  امل��رم��وق��ة وا���ش��م��ه 
وللعام  “ اليوم  واأ�شاف  امل�شتويات«. 
عام  ويف  ال��ت��وايل،  على  ع�شر  الثالث 
الفخر  م��ن  ح��ال��ة  نعي�س  ال��ت�����ش��ام��ح 
ب��ق��ي��ادة ر�شخت  ون�����ش��ع��د  والع����ت����زاز 
والتقدير وجعلت يف  التكرمي  ثقافة 
الإجناز والتكرمي �شمتان متالزمتان 
نفخر  الإم�����ارات..  ريا�شة  ثقافة  يف 
وقيادتهم  ال���ط���م���وح���ة  ب��ح��ك��م��ت��ه��م 
وتوجيهاتهم  ال��ث��اق��ب��ة  ال�����روؤى  ذات 
التوجيهات  ه����ذه  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

وريا�شيي  ري���ا����ش���ة  و����ش���ع���ت  ال���ت���ي 
ال�شحيح  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  الإم�������ارات 
الذي  احلقيقي  املحك  اإىل  وقادتهم 
اأن ���ش��ب��اب ه����ذا ال���وط���ن ق���ادر  اأك�����د 
الروؤى  وترجمة  وج��وده  اإث��ب��ات  على 
هذه  ال��ر���ش��ي��دة  لقيادتنا  ال��ط��م��وح��ة 
مالمح  بعناية  ر�شمت  التي  القيادة 
تفجري  اإىل  ودفعتهم  وال��ق��دوة  املثل 
وعطاءاتهم  واإب��داع��ات��ه��م  طاقاتهم 
و�شربوا  امل��ج��الت  �شتى  يف  املتنوعة 
والنتماء  ال���وف���اء  يف  الأم��ث��ل��ة  اأروع 
عبد  قال  جانبه  من  الوطن«.  وحب 
العام  الأم�����ني  ال���دو����ش���ري  امل��ح�����ش��ن 
امل�شاعد لل�شوؤون الريا�شية يف الهيئة 
اللجنة  رئ��ي�����س  ل��ل��ري��ا���ش��ة  ال���ع���ام���ة 
قادتنا  اإن  ل��ل��ح��ف��ل  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
الإجناز  بتحقيق  ال�شعداء  اأك��رث  هم 
ا�شتقبال  ع��ل��ى  احل��ري�����ش��ني  واأول 

الأب�����ط�����ال وت���ك���رمي���ه���م وه�����ي دلل����ة 
الر�شيدة  قيادتنا  اهتمام  على  دامغة 
على  ح�شي  وموؤ�شر  الريا�شة  بقطاع 
ا���ش��ت��م��راره��ا يف ت�����ش��ج��ي��ع ودع�����م كل 
الطاقات الواعدة واملوهوبة. واأكد اأن 
الإح�شاءات الدقيقة اأثبتت ذلك من 
مل��وؤ���ش��رات الإجن���ازات  خ��الل ر�شدها 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا اأب���ن���اء الإم�������ارات على 
اأنهم  اإىل  م�شريا  ال��ع��امل��ي..  ال�شعيد 
اإليه  وي�����ش��ع��ون  ال��ت��ح��دي  ي��ع�����ش��ق��ون 
واأثبتوا اأن هذا الوطن مي�شي بخطى 
ثابتة ومت�شارعة على طريق التطور 
والرقي والزدهار بف�شل التخطيط 
اجل��ي��د وال���دع���م ال���الحم���دود. وعن 
ت��رت��ي��ب��ات احل��ف��ل ق���ال خ��ال��د عي�شى 
املدفع الأمني العام امل�شاعد لل�شوؤون 
ال��ري��ا���ش��ي��ة يف ال��ه��ي��ئ��ة رئ��ي�����س جلنة 
ال�����ش��ن��وي لتكرمي  ل��ل��ي��وم  الح��ت��ف��ال 

ال�13  اأ�شحاب الإجنازات الريا�شية 
.. اإن اللجنة حر�شت هذا العام على 
اأن تكون الرتتيبات وفق اأعلى معايري 
اجلودة والدقة معتمدة على اأ�شاليب 
الفعاليات  وتنظيم  اإدارة  يف  حديثة 
اللجنة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال���دول���ي���ة.. 
ع��ق��دت اج��ت��م��اع��ا ت��ن��وي��ري��ا م��ع كافة 
الحت�����ادات امل��ك��رم��ة ع��ر���ش��ت عليهم 
التكرمي  طريقة  يف  اجلديدة  الآلية 
الر�شمية  امل��ن�����ش��ات  م���ع  وال��ت��ع��ام��ل 
اأن احلفل  واأو�شح  اخلا�شة باحلفل. 
احلادية  ال�����ش��اع��ة  مت���ام  يف  �شينطلق 
ع�شرة من �شباح الثالثاء 16 اأبريل 
ال�شيخ  �شمو  احل��ف��ل  راع���ي  ب��و���ش��ول 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 
لتبداأ الفعاليات بال�شالم الوطني ثم 
يج�شد  ق�شري  ريا�شي  فيلم  عر�س 

اأب�����رز الجن������ازات ال��ري��ا���ش��ي��ة خالل 
معايل  يلقي  ب��ع��ده��ا   2018 ال��ع��ام 
حممد خلفان الرميثي رئي�س الهيئة 
الرتحيبية.  كلمته  للريا�شة  العامة 
بتكرمي  ال���ت���ك���رمي  م���را����ش���م  وت����ب����داأ 
 2018 للعام  الريا�شية  ال�شخ�شية 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن زاي�����د اآل 
نهيان بعد ذلك �شيتم تكرمي الرعاة 
والداعمني اجلدد ل�شندوق الإمارات 
لرعاية ودعم املواهب الريا�شية كما 
�شيتم تكرمي مروان بن غليطة رئي�س 
احتاد الإمارات لكرة القدم بالإ�شافة 
العطاءات  اأ�شحاب  ال�شخ�شيات  اإىل 
عبدامللك  ابراهيم  وه��م..  الريا�شية 
للهيئة  ال�شابق  العام  الأم��ني  حممد 
ومنذر عبداهلل الأزدي اأحد موظفي 
الهيئة القدامى بالإ�شافة اإىل املعلق 
جمعة  حميد  علي  القدير  الريا�شي 

ل��ي��ب��داأ ب��ع��د ذل���ك ت��ك��رمي الحت����ادات 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت اجن�����ازات 
فيها  مب�����ا   2018 ال�����ع�����ام  خ������الل 
موؤ�ش�شة الأوملبياد اخلا�س الإماراتي 
كل يف من�شته من خالل جولة راعي 
والتقاط  ال�شخ�شيات  وكبار  احلفل 
من�شات  يف  م��ع��ه��م  ت���ذك���اري���ة  ����ش���ور 
التتويج. يذكر اأنه مت اختيار برنامج 
احلفل بعناية وال�شتفادة من جتارب 
الأع�����وام امل��ا���ش��ي��ة يف اإظ��ه��ار احلدث 
ب��ال�����ش��ورة امل��ث��ل��ى م���ن خ����الل فريق 
مدرب وموؤهل على تنظيم الفعاليات 
املتطوعني  م���ن  ك��وك��ب��ة  ومب�����ش��ارك��ة 
اأبناء الإمارات كما �شيتم نقل احلفل 
قناة  يف  الإع���الم���ي  �شيقدمه  ال���ذي 
اأبوظبي الريا�شية حممد احلو�شني 
الريا�شية  الف�شائية  القنوات  ع��رب 

والعامة.

•• القاهرة-الفجر

“مراد �شعفان” بطال  توج اجل��واد 
�شاحب  لكاأ�س  الفتتاحية  للجولة 
للخيول  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
اأقيمت  ال���ت���ي  الأ���ش��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
جمهورية  يف  الأول  اأم�������س  م�����ش��اء 
�شمن  وذل��������ك  ال���ع���رب���ي���ة  م�������ش���ر 
ال�شاد�شة  الن�شخة  �شباقات  �شل�شلة 
حتت  تقام  التي  للكاأ�س  والع�شرين 
رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شاحب  وب���دع���م  اهلل”  “حفظه 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
وبتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة .
الفتتاحية  اجل��ول��ة  اإق���ام���ة  ي��اأت��ي 
القاهرة  يف  ال�����ش��ب��اق��ات  ل�����ش��ل�����ش��ل��ة 

اأر�شى  ال���ذي  احلكيم  للنهج  دع��م��ا 
ق���واع���ده امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����ش��ي��خ زايد 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
لإعالء  الكبري  واهتمامه  ثراه” 
الأ�شيل  ال���ع���رب���ي  اخل���ي���ل  م��ك��ان��ة 
العاملية  ال���ع���رب���ي���ة  امل����ي����ادي����ن  يف 
التاريخية  العالقات  على  وتاأكيدا 
بني  الوثيقة  الأخ��وي��ة  وال���رواب���ط 
الإم��ارات وم�شر. ح�شر مناف�شات 
ال�شباق .. �شعادة في�شل الرحماين 
م�شت�شار جمل�س اأبوظبي الريا�شي 
�شباقات  �شل�شلة  العام على  امل�شرف 
كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
للخيول العربية ال�شيلة وفليك�س 
يو�شف �شرحان رئي�س الهيئة العليا 
و�شعيد  م�����ش��ر  يف  اخل���ي���ل  ل�����ش��ب��اق 
اأبوظبي  جم��ل�����س  مم��ث��ل  امل���ه���ريي 
بيطار  والدكتور جلربت  الريا�شي 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي اجلمعية 
ومالكي  اخليل  ل�شباق  الريا�شية 
بالقاهرة  وال���ف���رو����ش���ي���ة  اجل����ي����اد 

اإىل ج��ان��ب ع���دد ك��ب��ري م��ن املالك 
واملربني واملدربني واأ�شحاب مزارع 
م�شر  يف  وال����ش���ط���ب���الت  الن����ت����اج 
اخليول  ب�شباقات  املهتمني  وعموم 

العربية الأ�شيلة وجمهور غفري.
و�����ش����ه����د امل�����ه�����رج�����ان الح����ت����ف����ايل 

تنظيم  الغالية  ال��ك��اأ���س  بانطالقة 
6 اأ�شواط وم�شاركة 50 خيال من 
الأ�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ول  نخبة 
العربية  م�������ش���ر  ج���م���ه���وري���ة  يف 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة مب���ج���م���وع ج����وائ����ز هي 
���ش��ب��اق��ات اخليل  ب���ت���اري���خ  الأك������رب 

العليا  الهيئة  اإن�����ش��اء  م��ن��ذ  مب�شر 
 1890 ع�����ام  يف  اخل���ي���ل  ل�����ش��ب��اق 
م�شري.  ج��ن��ي��ه  األ����ف   590 وب��ل��غ 
الرحماين  ف��ي�����ش��ل  ���ش��ع��ادة  واأك�����د 
متثل  الأوىل  املحطة  جن��اح��ات  اأن 
اإ����ش���اف���ة ك���ب���رية وان���ط���الق���ة قوية 

م�شريا  العاملية..  �شباقاتنا  لأجندة 
الأوىل  امل��ح��ط��ة  جن���اح���ات  اأن  اإىل 
وتالحم الأخوة يف م�شر لالحتفاء 
بامل�شرية التاريخية للكاأ�س الغالية 
عليهم  ج���دي���د  ول  ب��غ��ري��ب  ل��ي�����س 
وتوجه   . امل�شرتكة  الروابط  بحكم 
ال�شيخ  �شمو  اإىل  والعرفان  بال�شكر 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�����������وزراء وزي�����ر 
جناحات  مبنا�شبة  الرئا�شة  �شوؤون 
ل����دور �شموه  امل��ح��ط��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة 
النقلة  حتقيق  يف  واملحوري  البارز 
ال��ن��وع��ي��ة مب�����ش��رية اخل��ي��ل العربي 
و�شباقاته العاملية. من جانبه اأ�شاد 
املميزة  بالنطالقة  املهريي  �شعيد 
�شاحب  لكاأ�س  ال�”26”  للن�شخة 
للخيول  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
مبحطتها  الأ�����ش����ي����ل����ة  ال���ع���رب���ي���ة 
مبينا   .. ال��ق��اه��رة  يف  الف��ت��ت��اح��ي��ة 
العالقات  مكانة  ترجم  النجاح  اأن 
امل����زده����رة ال���ت���ي ت���رب���ط الإم�������ارات 

اليجابي  وان��ع��ك��ا���ش��ه��ا  م�����ش��ر  م���ع 
خمتلف  يف  الفعاليات  كافة  لنجاح 
ال�شباق  اإن جن��اح  وق���ال  امل��ج��الت. 
للعام الرابع على التوايل �شاهم يف 
ترجمة اأهداف احلدث بانطالقته 
اجلديدة وت�شكيل الإ�شافة القوية 
الكبرية لالأجندة العاملية خ�شو�شا 
انطالقة  ال�����ش��ب��اق  ���ش��ج��ل  اأن  ب��ع��د 
رائعة من كل اجل��وان��ب واأك��د على 
ع���م���ق ال����ع����الق����ات ب����ني الإم���������ارات 
�شعادة  ث��م��ن  م���ن ج��ه��ت��ه  وم�����ش��ر. 
الدعم  ���ش��رح��ان  ي��و���ش��ف  ف��ل��ي��ك�����س 
الذي  ال��ك��ب��ري  واله��ت��م��ام  ال�شخي 
توليه دولة الإمارات حكومة و�شعبا 
امل�شرية  اخل��ي��ل  ���ش��ب��اق��ات  لنه�شة 
الرابع  وللعام  املتوا�شل  بتنظيمها 
على التوايل لكاأ�س �شاحب ال�شمو 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
الإم���ارات تقدم  اإن  وق��ال  الأ�شيلة. 
مل�شر وللعامل اأجمع منوذجا رياديا 
ال�شباقات  اأه��م  يف  متمثل  متقدما 

ت��ه��ت��م باخليل  ال��ت��ي  ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة 
العربي من اأجل رفعة �شاأنه واإعالء 
مكانته .. معربا عن �شعادته الكبرية 
املميزة  وامل�شاركة  الالفت  بالنجاح 
الحتفايل.  املهرجان  �شجلها  التي 
عبداحلميد  حم��م��د  ت��ق��دم  ب����دوره 
اأب���وع���ط���وان م��ال��ك اجلواد  ل��ط��ف��ي 
باللقب  وامل��ت��وج  �شعفان”  “مراد 
الإمارات  لدولة  والتقدير  بال�شكر 
لدعمهم  تثمينا  و���ش��ع��ب��ا  ح��ك��وم��ة 
املتوا�شل ل�شباقات اخليل يف م�شر. 
واأع�����رب ع��ن ف��خ��ره ب��ال��ف��وز الذي 
حققه اجلواد مراد �شعفان وفرحته 
ال��ك��ب��رية واع����ت����زازه ب��ه��ذا الجن���از 
الكاأ�س  تنظيم  اأن  م��وؤك��دا   .. املميز 
الغالية يف م�شر للعام الرابع على 
التوايل ميثل فرحة كبرية لقطاع 
ريا�شة اخليل والفرو�شية يف م�شر 
و�شاهم بت�شجيع مالك اخليل على 
تربية ورعاية اخليول للم�شاركة يف 
مثل هذه ال�شباقات ب�شفة �شنوية.

2019 والتي  اختتمت مناف�شات بطولة القوات امل�شلحة الأوىل للجوجيت�شو 
اأقيمت بقيادة معهد القوات اجلوية والدفاع اجلوي مب�شاركة 362 لعبا من 
ال�شباط والرتب الأخرى وا�شتملت على منازلت لفئة العمومي من 18 - 29 
الأزرق والبنف�شجي والبني  30 �شنة يف احل��زام  اأكرب من  الأ�شاتذة  �شنة وفئة 
والأ�شود. ح�شر ختام البطولة �شعادة  العميد الركن طيار حمود ال�شحي قائد 
كلية خليفة بن زايد اجلوية والعقيد الركن هالل العامري نائب قائد مركز 
الرتبية الريا�شية الع�شكري و كبار ال�شباط يف القوات امل�شلحة.  ومت تكرمي 
الربية على  القوات  البطولة حيث ح�شلت قيادة  الفائزة يف  الثالث  القيادات 
ك��اأ���س امل��رك��ز الأول وق��ي��ادة ال��ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجل��وي على ك��اأ���س املركز 

الثاين وقيادة كلية زايد الثاين الع�شكرية على كاأ�س املركز الثالث.
الأزرق  للحزام  الأوىل  ففي  م��ن��ازلت  ث��الث  اإق��ام��ة  اخلتامي  ال��ي��وم  �شهد  كما 
“عمومي وزن “ - 69 “ كجم فاز بطي ال�شعيدي من قيادة القوات الربية ويف 
الثانية للحزام الأزرق “الأ�شاتذة وزن “ 85- “ كجم فاز علي عبا�س من قيادة 
 -110 “ وزن  “ الأ�شاتذة  الأزرق  للحزام  الثالثة  املنازلة  الربية ويف  القوات 
القوات اجلوية والدفاع اجلوي. و تخلل  قيادة  من  اأحمد  خليفة  فاز  “ كجم 
اليوم اخلتامي تقدمي عر�س فني ملهارات اجلوجيت�شو والقتال الع�شكري قدمه 
مدربو �شركة باملز الريا�شية ومت تكرمي الالعبني والقيادات الفائزة والتقاط 

�شورة تذكارية مع راعي احلفل. 

بتوجيهات رئي�ض الدولة

من�شور بن زايد يكرم غدا اأ�شحاب الإجنازات الريا�شية لعام 2018 

اجلواد » مراد �شعفان « بطال للجولة الفتتاحية لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية بالقاهرة

القوات الربية تفوز باملركز الأول يف بطولة القوات امل�شلحة للجوجيت�شو

ه�سام الطاهر يتوج الفائزين ببطولة اآ�سيا للنا�سئني واالأ�سبال يف �سريالنكا

فيتنام حت�شد املركز الأول تليها اأوزبك�شتان والهند
م�ساركة قيا�سية لـ571 نا�سئًا من 23 دولة 
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الفجر الريا�ضي

حقق بطل العامل الربيطاين لوي�س 
�شريعة  ان��ط��الق��ة  اأم�����س  هاميلتون 
ان��ت��زع ب��ه��ا امل��رك��ز الأول وال���ف���وز يف 
العامل  ب��ط��ول��ة  الأل�����ف يف  ال�����ش��ب��اق 
ل����ل����ف����ورم����ول واح���������د، م���ت���ق���دم���ا يف 
زميله  على  ال��ك��ربى  ال�شني  ج��ائ��زة 
فالتريي  ال��ف��ن��ل��ن��دي  م��ر���ش��ي��د���س  يف 

بوتا�س.
بطولة  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة  امل���رح���ل���ة  ويف 
حلبة  ع��ل��ى  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي   2019
���ش��ن��غ��ه��اي، ح��ق��ق ه��ام��ي��ل��ت��ون بطل 
الثاين  ف���وزه  م����رات،  ال��ع��امل خم�س 
تواليا، فانتزع �شدارة الرتتيب العام 
م��ن ب��وت��ا���س، وم��ن��ح واإي����اه فريقهما 
الأول  امل��رك��زي��ن  ثنائية  مر�شيد�س 
املو�شم،  ه��ذا  الثالثة  للمرة  والثاين 
وث��ب��ت��ا ال��ت��ف��وق ع��ل��ى ف��ري��ق فرياري 
الذي حل �شائقه الأملاين �شيبا�شتيان 

فيتل ثالثا.
وليام�س  م��ن��ذ  الأوىل  امل�����رة  وه����ي 
من  ف��ري��ق  فيها  يتمكن   ،1992
حت��ق��ي��ق ال��ث��ن��ائ��ي��ة ث����الث م�����رات يف 

ال�شباقات الثالثة الأوىل للمو�شم.
ومتكن الربيطاين الذي حقق الفوز 
يف  وال�������ش���اد����س  م�����ش��ريت��ه  يف  ال�75 
ال�شني، من تخطي زميله الفنلندي 
النطالق،  بعد  الأول  املنعطف  عند 
جعله  �شهال  ف���وزا  ليحقق  وم�����ش��ى 
يف ���ش��دارة ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام م��ع 68 
زميله  عن  نقاط  �شت  بفارق  نقطة، 
ب��وت��ا���س ال����ذي ك����ان م��ت�����ش��درا قبل 

ال�شباق بفارق نقطة.
لقبه  ع��ن  الباحث  هاميلتون  وق���ال 
العاملي ال�شاد�س هذا املو�شم لالنفراد 
الأ�شطورة  خ��ل��ف  ال���ث���اين  ب���امل���رك���ز 
)�شبعة  �شوماخر  ميكايل  الأمل��ان��ي��ة 
النطالق  اأن  الوا�شح  “من  األقاب( 
اللحظة احلا�شمة  رائ��ع��ا، وك��ان  ك��ان 
الأمور  كانت  ذل��ك،  بعد  ال�شباق.  يف 

ب�شيطة ب�شكل ل باأ�س به«.
الأول  “املركزين  ن��ي��ل  اأن  وراأى 
وال����ث����اين ه����و اأم������ر مم���ي���ز ف���ع���ال يف 
العامل  ب��ط��ول��ة  الأل�����ف يف  ال�����ش��ب��اق 
ل��ك��ن النطالق  ل��ل��ف��ورم��ول واح����د، 

هو ما �شنع الفارق«.
النهاية  خ����ط  ه���ام���ي���ل���ت���ون  وع������رب 
ثواٍن   6،5 اأكرث من  بفارق  متقدما 
تكرار  يف  ال���ف���ن���ل���ن���دي،  زم���ي���ل���ه  ع����ن 
الثانية  املرحلة  نهاية  لرتتيبهما يف 
بوتا�س  ك���ان  ب��ع��دم��ا  ال��ب��ح��ري��ن،  يف 
يف  الفتتاحي  بال�شباق  بوتا�س  ف��از 

اأ�شرتاليا متقدما على زميله.
التوقيت  ال�شبت  الفنلندي  وح��ق��ق 
اأمام  الر�شمية  التجارب  يف  الأف�شل 
هاميلتون ال��ذي اأك��د اأن��ه كان يعاين 
�شيارته.  م��ع  ال�شعوبات  بع�س  م��ن 
اأنه  ال��ربي��ط��اين الأح����د اىل  واأ����ش���ار 
“بع�س  ال�������ش���ب���اق  خ������الل  اع���ت���م���د 
اأتاح  م��ا  ال��ق��ي��ادة  اأ���ش��ل��وب  التغيري يف 
اأف�شل بع�س  اأداء  يل احل�شول على 

ال�شيء من ال�شيارة«.
يف  اإيجابيته  على  هاميلتون  و���ش��دد 
املو�شم،  ل��ه��ذا  ب��داي��ت��ه اجل��ي��دة  ظ��ل 
ب��ع��دم��ا اح��ت��اج يف ال��ع��ام امل��ا���ش��ي اىل 
الثاين  الن�شف  انتظار هيمنته على 
م���ن امل���و����ش���م ل�����ش��م��ان ال��ل��ق��ب على 

ح�شاب فيتل.
من جهته، اأقر بوتا�س باأنه “خ�شر” 
مقرا  الأول،  املنعطف  عند  ال�شباق 
“موؤ�شفة  ك���ان���ت  ان���ط���الق���ت���ه  ب������اأن 

فعال«.
فيتل  على  مر�شيد�س  ثنائي  وتقدم 
الذي اأنهى ال�شباق ثالثا، وهو مركز 

ان���ط���الق���ه ال������ذي ا����ش���ت���ع���اده خالل 
البداية  يف  خ�����ش��ره  ب��ع��دم��ا  ال�����ش��ب��اق 
ابن  ل��وك��ل��ري،  ���ش��ارل  زم��ي��ل��ه  ل�شالح 
اأن��ه��ى ال�شباق  اإم����ارة م��ون��اك��و ال���ذي 
خلف  اخل��ام�����س،  امل��رك��ز  يف  ال�شيني 
���ش��ائ��ق ري���د ب���ول ال��ه��ول��ن��دي ماك�س 

فري�شتابن الرابع.
و���ش��ع��د ف��ي��ت��ل، ال�����ش��ائ��ق ال�����ذي فاز 
املو�شم  يف  الأول�����ي�����ني  ب��ال�����ش��ب��اق��ني 
امل���ا����ش���ي، اىل م��ن�����ش��ة ال���ت���ت���وي���ج يف 
 .2019 يف  الأوىل  للمرة  �شنغهاي 
واأق������ر الأمل�������اين ب��ط��ل ال���ع���امل اأرب����ع 
مرات باأن �شيارتي مر�شيد�س “كانتا 

�شريعتني جدا من البداية«.
“غري �شعيد  اأنه  و�شدد الأملاين على 
بعد. �شيارته  اأداء  ب�شكل كامل” من 
وعلى حلبة �شنغهاي، متكن كل من 
هاميلتون ولوكلري من انتزاع مركز 
اذ  ال�����ش��ب��اق،  الأوىل م��ن  الأم���ت���ار  يف 
املركز  �شاحب  ال��ربي��ط��اين  تخطى 
الثاين عند النطالق، زميله بوتا�س 
فرياري  �شائق  متكن  بينما  الأول، 
ال�شاب الذي انطلق من املركز الرابع 
م�شتفيدا  الثالث،  فيتل  جت��اوز  م��ن 
العرقلة  لبع�س  الأخري  تعر�س  من 

خلف بوتا�س عند املنعطف الأول.
اللفة  يف  نف�شه  وج���د  ل��وك��ل��ري  ل��ك��ن 
بتعليمات  لاللتزام  م�شطرا   ،11
فيتل  اأم���ام  امل��ج��ال  باإف�شاح  ف���رياري 

للتقدم اىل املركز الثالث، بعد دقائق 
ع���رب اجلهاز  ال���ف���ري���ق  ت���اأك���ي���د  م���ن 
�شائقهم  م���ع  ال���داخ���ل���ي  الت�������ش���ال 
�شيكون  ب���اأن���ه  ع���ام���ا(   21( ال�����ش��اب 
عليه القيام بذلك يف حال مل يتمكن 
بالثنائي  من زيادة �شرعته واللحاق 
بداآ  كانا  اللذين  هاميلتون-بوتا�س 

يبتعدان يف ال�شدارة.
ال�شباق، وجه فيتل  بعد  املوؤمتر  ويف 
لأ�شئلتهم  لل�شحافيني  ان��ت��ق��ادات 
الفريق  ت���ع���ل���ي���م���ات  ع����ن  امل����ت����ك����ررة 
وقال  الأف�����ش��ل��ي��ة.  مبنحه  للوكلري 
ال�شوؤال  ع��ن  الإج���اب���ة  امل����وؤمل  “من 

نف�شه مرارا وتكرارا«.
واأق��ر ال�شائق الأمل��اين ب��اأن طلبا من 
لل�شرور  “مدعاة  لي�س  ال��ن��وع  ه���ذا 
اأي من له عالقة  ولي�س �شهال على 

به«.
ال��ذي حرمه عطل يف  وعلق لوكلري 
املحرك من الفوز بال�شباق املا�شي يف 
البحرين بعد ت�شدره لفرتة طويلة، 
بالقول “نقوم بعملنا ونحافظ على 

تركيزنا«.
الفريق،  طلب  عن  ���ش��وؤال  على  وردا 
قال “علي اأن اأناق�س املو�شوع واأنظر 
اىل ال�����ش��ورة ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��ب��اق. من 
داخل قمرة القيادة ي�شعب اأحيانا ان 
نتقبل كل �شيء، لكن اأحيانا ل نرى 
اإدارة  الأم��ور بالطريقة ذاتها” مثل 

الفريق.
وتابع “لكنني قبلته، نفذته، وتابعت 

الرتكيز على �شباقي«.
املركز  انتزاع  ومتكن فري�شتابن من 
بف�شل  لوكلري  ح�شاب  على  ال��راب��ع 
ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ف���ري���ق���ه ري������د ب���ول 
بدخول مبكر اىل احلظرية لتبديل 

الطارات.
ع���ام���ا(   21( ال����ه����ول����ن����دي  وك��������ان 
املعروف بجراأته التي تالم�س حدود 
اأق��دم على مناورة لفتة  التهور، قد 
كان  20 عندما  اللفة  فيتل يف  �شد 
الأملاين رابعا. ومتكن الهولندي من 
تاأخره  بعد  ف���رياري  �شيارة  تخطي 
لكن  املنعطفات،  اأح��د  عند  الكبح  يف 
ف��ي��ت��ل ا���ش��ت��ع��اد ���ش��ري��ع��ا م���رك���زه بعد 
اخلروج من املنعطف، و�شط مناف�شة 
باحتكاك  تت�شبب  اأن  ك���ادت  �شر�شة 

اإطارات ال�شيارتني.
فري�شتابن  زم���ي���ل  ����ش���اد����ش���ا  وح�����ل 
الفرن�شي بيار غا�شلي، متقدما على 
الأ���ش��رتايل دان��ي��ال ري��ك��ي��اردو �شائق 
ري����د ب����ول ال�������ش���اب���ق، وال������ذي متكن 
ال��ي��وم م��ن اإن��ه��اء اأول ���ش��ب��اق ل��ه مع 
فريقه اجلديد رينو بعد ان�شحابه يف 

املرحلتني الأوليني.
ونال غا�شلي اأي�شا النقطة الإ�شافية 
اأ�شرع  م�شجل  لل�شائق  مت��ن��ح  ال��ت��ي 

لفة.
األبون  األك�شندر  التايالندي  واختري 
�شائق  اأف�شل  رو�شو،  تورو  على منت 
يف ���ش��ب��اق ال���ي���وم، ب��ع��دم��ا مت��ك��ن من 
اإنهاء املرحلة يف املركز العا�شر، علما 
باأنه انطلق من املركز الأخري لعدم 
التجارب  يف  امل�����ش��ارك��ة  م���ن  مت��ك��ن��ه 
قوي  حل��ادث  تعر�شه  بعد  الر�شمية 
ال�����ش��ب��ت يف اجل���ول���ة الأخ�������رية من 

التجارب احلرة.
يف  الأول  مو�شمه  األ��ب��ون  وي��خ��و���س 
اىل  ال�����ش��ك��ر  ووج�����ه  الأوىل،  ال��ف��ئ��ة 
الذي  الكبري  العمل  “على  فريقه 

قاموا به اأم�س«.
ويقام ال�شباق املقبل على حلبة باكو 

يف اأذربيجان بعد اأ�شبوعني.

�شتايت  غ��ول��دن  املا�شيني  املو�شمني  بطل  حقق 
الإق�شائية  الأدوار  يف  ناجحة  انطالقة  ووري��رز 
الأمريكي  ال�����ش��ل��ة  ك���رة  ل����دوري  اأوف”  “بالي 
اأجنلي�س  لو�س  �شيفه  على  بفوزه  للمحرتفني، 
كليبريز، بينما تلقى تورونتو رابتورز وفيالدلفيا 

�شفنتي �شيك�شرز خ�شارتني مفاجئتني.
انطالق اجلولة  ال�شبت يف  مباريات  �شل�شلة  ويف 

اأوف،  ال���ب���الي  م���ن  الأوىل 
الباحث  ووري�����رز  ت��ف��وق 

ع����ن ل���ق���ب���ه ال����راب����ع 
خم�شة  اآخ���������ر  يف 
م�������وا��������ش�������م، ع���ل���ى 
كليبريز  ����ش���ي���ف���ه 

بينما   ،104-121
اأنتونيو  ���ش��ان  ت��ف��وق 

 .96-101 ناغت�س  دنفر  م�شيفه  على  �شبريز 
ويف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق��ي��ة، ���ش��ق��ط ت��ورون��ت��و ثاين 
ماجيك  اأورلن����دو  �شيفه  اأم���ام  املنتظم،  املو�شم 
اأمام  الثالث  وفيالدلفيا   ،104-101 ال�شابع 

�شيفه بروكلني نت�س ال�شاد�س 111-102.
وي��دي��ن غ��ول��دن �شتايت ال���ذي اأن��ه��ى امل��و���ش��م يف 
�شتيفن  للنجم  بفوزه  الغربية،  املنطقة  �شدارة 
ك��وري ال��ذي اأن��ه��ى امل��ب��اراة م��ع 38 نقطة و15 
متابعة و�شبع متريرات حا�شمة، واأ�شاف زمياله 
كيفن دورانت 23 نقطة، ودراميوند غرين 17 

نقطة و�شبع متابعات و�شبع متريرات.
واأتت 24 من نقاط كوري من ثماين حماولت 
الأكرب  ال��ع��دد  �شاحب  لي�شبح  ناجحة،  ثالثية 
اأوف.  ال��ب��الي  ت��اري��خ  يف  الثالثية  الرميات  م��ن 
وبات يف ر�شيد اأف�شل لعب يف الدوري مرتني، 
ناجحة حققها يف 91  386 رمية ثالثية 
مباراة، متقدما على راي اآلن )385 

يف 171 مباراة(.
وق�������ال ك�������وري ب���ع���د ال���ف���وز 
من  ���ش��ل�����ش��ل��ة  يف  الأول 
ممكنة  م����ب����اري����ات  ����ش���ب���ع 
�����ش����د �����ش����اح����ب امل����رك����ز 
فر�شنا  “لقد  ال��ث��ام��ن 
اإرادت��ن��ا على م��دى 48 

دقيقة«.
اأم�شينا  “لقد  اأ�شاف 
ال�������ش���ه���ر الأخ����������ري يف 
ذهنيتنا  على  العمل 
اجل�����م�����اع�����ي�����ة، رف�����ع 
احلدة ودرجة الرتكيز. 
رمبا مل يكن )الفوز( لفتا، 

لكننا قمنا باملهمة«.

وكان غولدن �شتايت الأف�شل على امتداد املباراة، 
م��ع ت��اأخ��ر طفيف مل ي��ت��ج��اوز ال��ث��الث ن��ق��اط يف 
ب�شكل  يهيمن  اأن  قبل  وال��ث��اين،  الأول  الربعني 
كبري ويو�شع الفارق ب�شكل تدريجي حتى نهاية 

الربع الأخري.
وحقق كوري اأي�شا يف مباراة الأم�س، رقما قيا�شيا 
�شخ�شيا مع اأعلى عدد من املتابعات والتمريرات 

احلا�شمة يف مباراة �شمن البالي اأوف.
مباراة  ري��ف��رز  دوك  كليبريز  م���درب  واخ��ت�����ش��ر 
ك�����وري ط���وال  “لقد دم���رن���ا  ب���ال���ق���ول  الأم���������س 
للقيام  ج��دي��دة  فر�شة  اأم���ام  و�شيكون  املو�شم”، 
الإث��ن��ني على  امل��ق��ام��ة  الثانية  امل��ب��اراة  ب��ذل��ك يف 
ملعب غولدن �شتايت “اأوراكل اأرينا” يف مدينة 
اأجنلي�س  ل��و���س  اىل  الن���ت���ق���ال  ق��ب��ل  اأوك����الن����د، 

خلو�س املباراتني املقبلتني.
هاريل  مونرتزل  لكليبريز  م�شجل  اأف�شل  وكان 
�شهدت  ال��ت��ي  ال�شبت  م��ب��اراة  يف  نقطة   26 م��ع 
اأربع دقائق من نهايتها، طرد دورانت  قبل نحو 
ولع���ب ل��و���س اأن��دل��ي�����س ب��ات��ري��ك ب��ي��ف��رييل بعد 

تدافع وتال�شن بينهما.
تفوق  ال��غ��رب��ي��ة،  املنطقة  يف  اأخ����رى  م��ب��اراة  ويف 
�شبريز ال�شابع على دنفر ناغت�س الثاين، يف لقاء 
ديروزن  دمي��ار  اأنتونيو  ل�شان  فيه  الأف�شل  ك��ان 
18 نقطة و12 متابعة، بينما �شجل غاري  مع 

هاري�س 20 نقطة لدنفر.
اأحل����ق ب��روك��ل��ني نت�س  ال�����ش��رق��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة  ويف 
خ�شارة اأوىل بفيالدلفيا على ملعبه “ولز فارغو 

�شنرت” ليتقدم -1�شفر يف البالي اأوف.
ال��ذي متكن  بفوزه اىل بدلئه  بروكلني  ويدين 
ثالثة منهم من ت�شجيل 12 نقطة على الأقل، 
وهم كاري�س لفريت )23 نقطة واأربع متابعات(، 
و�شبن�شر دينويدي )18 نقطة وثالث متابعات( 

واإد ديفي�س )12 نقطة و16 متابعة(، بينما كان 
الأف�شل بني الأ�شا�شيني داجنيلو را�شل مع 26 
يف  الأف�شل  باتلر  جيمي  كان  املقابل،  يف  نقطة. 
�شجل  بينما  نقطة،   36 مع  فيالدلفيا  �شفوف 
و15  نقطة   22 اإم��ب��ي��ي��د  ج��وي��ل  ال��ك��ام��ريوين 
بني  الأ���ش��رتايل  زميلهما  اكتفى  بينما  متابعة، 
اإمبييد  وب����دا  ن��ق��اط.  ت�����ش��ع  بت�شجيل  �شيمونز 
الذي غاب عن 14 من املباريات ال�24 الأخرية 
لفريقه يف املو�شم املنتظم، متاأثرا باآلم يف الركبة 
الي�شرى، علما باأن م�شاركته اأم�س مل تتاأكد �شوى 

قبل ع�شر دقائق من موعد انطالق املباراة.
املباراة،  بعد  اإ�شابته  على  يركز  مل  اإمبييد  لكن 
فيالدلفيا  م�شجعي  اىل  ال���ل���وم  ت��وج��ي��ه  ب��ق��در 
ال�شتهجان  ���ش��اف��رات  ب���اإط���الق  ق��ام��وا  ال��ذي��ن 
للفريق  املخيبة  اخل�����ش��ارة  ب��ع��د  لعبيهم  ب��ح��ق 
املو�شم.  ه��ذا  ال���دوري  يف  بعيدا  للذهاب  املر�شح 
)ال�شافرات(  الأم��ر  “ح�شل  الكامريوين  وق��ال 
ت�شيع،  حم��اول��ة  ك��ل  �شائعة.  حم��اول��ة  ك��ل  بعد 
على  نح�شل  لل�شافرات.  اأث��ره��ا  على  نتعر�س 
اأقوم  فر�شة لحقة لكن ن�شطر للت�شاوؤل +على 
بهذه املحاولة اأو اأتفادها لئال اأتعر�س ل�شافرات 
الالعبني  اأفعال  ردود  وتفاوتت  ال�شتهجان؟+«. 
امل�شجعون، ففي حني  به  ق��ام  ما  الآخ��ري��ن على 
قاموا  الذين  فيالدلفيا  م�شجعي  �شيمونز  دع��ا 
باإطالق ال�شافرات، اىل البقاء يف �شف بروكلني 

نت�س، اأبدى جيمي باتلر تفهما اأكرب.
اأتفهم ذلك. يريدون روؤيتنا نحقق  “اأنا  واأو�شح 
اأي�����ش��ا علينا  ال��ف��وز  اأري����د ان نحقق  اأن���ا  ال��ف��وز. 
تقدمي اأداء اأف�شل. اأ�شمن اأنه يف حال كنا نفوز، 
لن يوجهوا لنا ال�شافرات. )الفوز( هو الو�شيلة 
الفر�شة  تكون  اأن  لتغيري ذلك”، على  الوحيدة 

املقبلة الإثنني اأي�شا على ملعب فيالدلفيا.

•• دبي-الفجر

للقوارب  ريغاتا  جونيور  دبي  بطولة  مناف�شات  دبي  �شواطئ  على  اختتمت 
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  نظمها  “نا�شئني” التي  ال�شراعية 
حمطات  اأرب��ع  و�شملت   2019-2018 الريا�شي  املو�شم  فعاليات  �شمن 

خمتلفة.
اأقيمت مناف�شات اجلولة الرابعة واخلتامية بالتعاون مع نادي دبي للقوارب 
ال�شراعية “دو�شك” ومب�شاركة عدد من النا�شئني والأ�شبال تناف�شوا على 

األقاب فئتي ليزر 4.7 نا�شئني واوبتم�شت اأ�شبال.
�شملت اجلولة 5 اأ�شواط متكن خاللها مت�شابق نادي دبي للقوارب ال�شراعية 

“دو�شك” القرب�شي اثون تريغكوني�س من الفوز باملركز الأول يف فئة ليزر 
4.7 وانتزاع �شدارة الرتتيب العام جلولت البطولة مع جولتها اخلتامية 
متفوقا على زميليه الهولندي ماوريتي�س فان دين “الثاين” ونواه في�شك 

“الثالث«.
“دو�شك” على  ال�شراعية  وتوا�شلت �شيطرة مت�شابقي نادي دبي للقوارب 
من�شات التتويج وكان التفوق يف فئة اوبتم�شت اأ�شبال من ن�شيب الربيطاين 
�شارلز رييفي�س الذي توج بطال يف اجلولة ونال لقب جولت املو�شم اأي�شا 
فيما ا�شتطاع مت�شابقا نادي اأبوظبي لل�شراعية احلديثة من احل�شول على 

املركزين الثاين والثالث عرب الثنائي ال�شقيقني غايل ومارتن دافور.
ويف ختام املناف�شات مت تتويج اأبطال اجلولة الرابعة واخلتامية من البطولة 

اإدارة ال�شباقات يف نادي دبي الدويل  بح�شور هزمي حممد القمزي مدير 
للقوارب  دب��ي  ل��ن��ادي  ال��ع��ام  امل��دي��ر  غ��رياول��ت  البحرية وج��اك��ي  للريا�شات 
ال�شراعية كما مت تكرمي اأ�شحاب ال�شدارة يف الرتتيب العام ملجموع جولت 
“دو�شك”  ال�شراعية  ل��ل��ق��وارب  دب��ي  ن���ادي  مت�شابق  جن��ح  حيث  البطولة 
زميله  ون��ال  -اأ�شبال”  “اوبتم�شت  لقب  بنيل  رييفي�س  �شارلز  الربيطاين 
القرب�شي اثون تريغكوني�س لقب “ليزر 4.7” و�شقيقته ال�شغرى نادين 
لقب “اوبتم�شت �شغار” فيما نالت املت�شابقة الهولندية ماثيلدا اولدمان 

�شدارة “ليزر 4.7 نا�شئات«.
للقوارب  دب��ي  ن���ادي  اأ���ش��رة  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن���ادي  وك���رم 

ال�شراعية “دو�شك” تقديرا للتعاون املثمر بني الطرفني .

اختتام بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب ال�شراعية للنا�شئني

دييغو  الأرجنتيني  مدريد،  لأتلتيكو  الفني  املدير  اأك��د 
على  فريقه  انت�شار  عقب  �شميوين، 

اجلولة  �شمن   0-2 فيغو  �شيلتا 
“اأي  يوجد  ل  اأن��ه  لليغا،   32
يف  ل�”التفكري”  يدفعه  �شيء” 
رحيل املهاجم الفرن�شي اأنطوان 

بنهاية  ال��ف��ري��ق  ع���ن  غ���ري���زم���ان 
الوقت  يف  م�شرياً  اجل���اري،  املو�شم 
ذاته اإىل اأن ال�شلوفيني يان اأوبالك 

يف  الأف�شل  “احلار�س  هو 
اللعب  واختار  العامل”، 

لهذا الفريق.
�شيميوين  واأو���������ش��������ح 
خالل املوؤمتر ال�شحايف 

ع�����ق�����ب امل���������ب���������اراة ال����ت����ي 
احت�شنها ملعب واندا ميرتوبوليتانو: 

الفريق،  ه��ذا  ق��ادة  اأح��د  “غريزمان 
ال����ن����ادي ق����ام مب��ج��ه��ود ع��ظ��ي��م يف 
امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي م��ن اأج���ل بقائه، 

وعالقته  م���دري���د،  يف  �شعيد  وه���و 
لعب  وه��و  زمالئه،  بجميع  رائعة 
ول�شيء  لنا،  بالن�شبة  للغاية  مهم 

يجعلني اأفكر يف اإمكانية رحيله«.
اأه����م مفاتيح  اأح����د  وك����ان غ��ري��زم��ان 

�شجل  اأن  بعد  ال��ي��وم،  فريقه  انت�شار 
الأول من خمالفة،  الهدف 

ثم �شنع الهدف الثاين 
�شاأنه  م��ورات��ا،  لأل��ف��ارو 
������ش�����ان احل�������ار��������س ي����ان 

اأوبالك الذي ت�شدى لثالث كرات حا�شمة.
وقال يف هذا ال�شدد: “اأوبالك هو احلار�س الأف�شل يف 
العامل، ونحن حمظوظون باختياره اللعب لنا ووجوده 
يف اأتلتيكو، هذا يجعلنا ن�شعر بالفخر، اأمتنى اأن ي�شتمر 
معنا،  له  الأول  اليوم  منذ  كثرياً  حت�شن  ت��ط��وره،  يف 
واك��ت�����ش��ب مب��ج��ه��وده م��ك��ان��ت��ه يف ال��ف��ري��ق، وهو 

الأف�شل يف العامل دون �شك«.
وح����ول و���ش��ع ال��ف��ري��ق خ���الل امل��و���ش��م اإذا 
اأو�شح:  الإ���ش��اب��ات،  مل ت�شربه كل ه��ذه 
التحدث يف هذا  ال�شعب دائماً  “من 
الأمر، والتفكري فيما حدث لنا، من 
ن�شعى لتطوير ما  كنا  اأننا  الوا�شح 
ق��م��ن��ا ب���ه خ���الل ف���رتة الإع�����داد 
وعندما  اجل����دي����د،  ل��ل��م��و���ش��م 
تكون جميع العنا�شر متاحة، 
فهذا يجعل فر�شة الختيار 
وا�شعة، واللعب اأي�شاً بطرق 

خمتلفة يف كل مباراة«. 

�شيميوين: غريزمان �شعيد.. 
واأوبالك الأف�شل يف العامل

مر�سيد�ض بهيمنة مطلقة 

هاميلتون بطل ال�شباق الألف يف الفورمول واحد  

يف االأدوار االإق�سائية »بالي اأوف« 

انطالقة ناجحة لغولدن �شتايت ومتعرثة لتورونتو 

هوفنهامي يبقي على اآماله الأوروبية 

اأبقى هوفنهامي على اآماله الأوروبية بفوزه على �شيفه هرتا برلني -2�شفر 
يف املرحلة التا�شعة والع�شرين من الدوري الأملاين لكرة القدم الحد.

و�شعد هوفنهامي اإىل املركز ال�شاد�س بر�شيد 47 نقطة، فيما جتمد ر�شيد 
يف  نقطة   35 عند  تواليا،  اخلام�شة  خل�شارته  تعر�س  ال��ذي  برلني  هرتا 

املركز احلادي ع�شر.
وحقق هوفنهامي فوزه الثالث تواليا بعدما كان قد تغلب على اأوغ�شبورغ 

برباعية نظيفة، وعلى بايرن ليفركوزن 1-4.
املنطقة )29( وبديله  بت�شديدة من خارج  اأمريي  لل�شيف ندييم  و�شجل 
 7 بعد  براأ�شية  نيل�شن  ري�س  الإنكليزي  اأر�شنال  من  املعار  الو�شط  لع��ب 
دقائق من دخوله اإىل اأر�س امللعب )76(، رافعا ر�شيده اإىل 7 اأهداف يف 

املو�شم. هذا  البوند�شليغا  يف  مباراة   19

لكرة  الأمل����اين  لي��ب��زي��غ  ل��ن��ادي  التنفيذي  الرئي�س  اأك���د 
تيمو  ال���دويل  مهاجمه  اأن  مينت�شالف  اأول��ي��ف��ر  ال��ق��دم 
فرينر الذي تتحدث تقارير �شحافية عن اهتمام بايرن 
ميونيخ بالتعاقد معه، م�شمم على الرحيل عن فريقه 

احلايل.
وان�����ش��م ال���دويل ف��رين��ر )23 ع��ام��ا( اىل لي��ب��زي��غ عام 
منها  م��ب��اراة،   108 يف  59 هدفا  له  و�شجل   ،2016
هدف  اآخ��ره��ا  املو�شم،  ه��ذا  البوند�شليغا  يف  هدفا   14
فول�شفربغ  �شيفه  على  فريقه  بفوز  ب��ه  �شاهم  ال�شبت 

)-2�شفر(.
وت��رب��ط ال��ت��ق��اري��ر ال�����ش��ح��اف��ي��ة م��ن��ذ ف���رتة ب��ني فرينر 
مع  بالتعاقد  يعرف  ال��ذي  بايرن  اىل  حمتمل  وانتقال 
لعبني يربزون يف الأندية املحلية، ويبحث عن مهاجم 
ي�����ش��ك��ل ب��دي��ال ع��ل��ى امل����دى ال��ب��ع��ي��د ل��ل��ب��ول��ن��دي روب���رت 

ليفاندوف�شكي )30 عاما(.
ويرتبط فرينر بعقد مع ليبزيغ حتى 2020، ومل يقم 
بتجديده حتى الآن على رغم رغبة ناديه بذلك. وقال 
نريد  اأننا  املعروف  “من  “�شكاي”،  ل�شبكة  مينت�شالف 

اأنه ل يريد  اأملح اىل  الحتفاظ به ومتديد عقده، لكنه 
توقيع متديد«.

و�شن�شل  معه  عقالنية  مباحثات  يف  “نخو�س  وت��اب��ع 
اأن نرى ما هو الأف�شل  اىل حل ينا�شب اجلميع. علينا 

بالن�شبة اإلينا واىل تيمو«.
األ���وان  ع��ن  ب��ال��دف��اع  رغبته  اىل  اأمل���ح  اأن  لفرينر  و�شبق 
واحد  “ناٍد  ل��وج��ود  �شحايف  ت�شريح  يف  م�شريا  ب��اي��رن، 

فقط يف اأملانيا” قد يدفعه لرتك ليبزيغ.
ليبزيغ  ي��ع��ت��زم  الأمل��ان��ي��ة،  “بيلد”  �شحيفة  وب��ح�����ش��ب 
دولر(  م��ل��ي��ون  ي����ورو )67،9  م��ل��ي��ون   60 ن��ح��و  ط��ل��ب 
النتقالت  فرتة  يف  مهاجمه  خدمات  عن  التخلي  لقاء 
ختام  يف  م��ايل  ب��دل  اأي  دون  لنتقاله  تفاديا  ال�شيفية، 

املو�شم املقبل.
نواياه  ع��ن  �شريح  ب�شكل  ب��اي��رن  يك�شف  مل  امل��ق��اب��ل،  يف 
جتاه فرينر. وقال رئي�س النادي البافاري اأويل هوني�س 
اذا كان  ���ش��وؤال عما  ردا على  م��وؤخ��را،  تلفزيوين  لقاء  يف 
ال��دوري الأمل��اين يف املوا�شم ال�شتة  الالعب هدفا لبطل 

املا�شية، “تيمو فرينر؟ هل هو لعب كرة قدم؟«.

رئي�س ليبزيغ يوؤكد ت�شميم 
فرينر على الرحيل 



اأعمى ملدة 35 عاما.. ثم حدثت املفاجاأة
قال اإنه اأعمى، كان ذلك قبل نحو 35 عاما، لكن كان عليه اأن يرى 
ما �شيحدث له يف امل�شتقبل، اأي هذه الأيام بعد �شدور احلكم بحقه، 
بح�شب ما ذكرت �شحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية. والآن 
بات اجلندي الأمريكي املتقاعد مايك رودولفو بليا ينتظر البدء 
بتنفيذ عقوبة ال�شجن ملدة عام كامل، بعد اأن تبني اأنه مل يكن اأعمى 
طوال هذه الفرتة، التي ح�شل خاللها على تعوي�س حكومي من 
وزارة �شوؤون قدامى املحاربني، جراء اإ�شابته بالعجز يف العني، بلغ 
جمموعه الكلي حوايل 1.3 مليون دولر. والأربعاء املا�شي حكمت 
حمكمة عليه باأن يعيد كل الأموال التي ح�شل عليها اإىل الوزارة، 
كما ينبغي اأن يخ�شع للمراقبة طوال 3 �شنوات بعد الإفراج عنه 
ال�شلطات  وقالت  �شهرا.   12 والبالغة  حمكوميته  فرتة  نهاية  يف 
املعنية اإن بليا كان يعاين من عجز حمدود يف الروؤية جراء اإ�شابته 
اأعقبه ح�شوله على تعوي�شات   ،1969 العام  ال�شبكية يف  ببقع يف 
اأبلغ بليا وزارة  14 عاما،  مالية من وزارة �شوؤون املحاربني. وبعد 
الوزارة  ف��ب��داأت  ب�شره،  معظم  فقد  اإن��ه  املحاربني  قدامى  ���ش��وؤون 
ب�شرف تعوي�شات كاملة له جراء العجز الطبي، على الرغم من 

اأنه مل يكن ي�شتحق �شوى تعوي�شات بن�شبة 10 يف املئة فقط.

الغرية القاتلة.. مزق ج�شدها بل100 طعنة
و�شف  �شاب  على  عاما   15 بال�شجن  بريطانية  حمكمة  حكمت 
اأق��دم على قتل �شديقته  اأن  بعد  الريا�شيات،  واملتفوق يف  بالذكي 
"مرتو"  ل�شحيفة  وف��ق��ا  قاتلة"،  "غرية  اأك��ل��ت��ه  بعدما  ال�شابقة 
"25 عاما" ج��رمي��ت��ه يف  اأت��ك��ي��ن�����ش��ون  ال��ربي��ط��ان��ي��ة. وارت��ك��ب ج��و 
يف  ف�شله  بعد  امل��ا���ش��ي  دي�شمرب   14 �شباح  م��ن  الأوىل  ال�����ش��اع��ات 
 24" ووت��ره��او���س  دي��ف��ي  ب��وب��ي  ال�شابقة  �شديقته  م��ع  الت�شالح 
عاما" اإثر قطع العالقة بينهما منذ اأن التقيا يف جامعة نوتنغهام، 
حتى انف�شالهما يف اأكتوبر 2018 بطلب منها. وا�شتمعت حمكمة 
التي  ال�شقة  اقتحم  وكيف  بجرميته  اعرتافه  اإىل  اجلمعة،  ليدز، 
ظال ي�شاركانها يف ريت�شموند هيل مبدينة ليدز، يف ذلك ال�شباح، 
يف  طعنة   100 م��ن  اأك��رث  بوبي  طعن  يف  املطبخ  �شكني  وا�شتخدم 
جميع اأنحاء ج�شدها. وتبني اأن بوبي، التي انتقلت اإىل ليدز للعمل 
اإ�شابتها  املالية، توفيت جراء  الو�شاطة  �شركات  اإح��دى  حمللة يف 
ب�49 طعنة بال�شكني واإ�شابتها ب�23 جرحا قطعيا يف جميع اأنحاء 
الب�شعة،  اجلرمية  ارتكابه  اأتكين�شون  اأنكر  البداية،  ويف  ج�شدها. 
اأن  النف�س، قبل  ع��ن  دف��اع��ا  ب��اأن��ه قتلها  واع���رتف  ع��اد لحقا  لكنه 
بال�شبب احلقيقي لقتلها بهذه  الع��رتاف  بقتلها، لكن  دون  يقر 
اأن  ح��دث  ما  يورك�شاير.  و�شت  �شرطة  ذكرته  ملا  وفقا  الوح�شية، 
اأتكين�شون اقتحم ال�شقة عليها يف تلك الليلة، كانت تتحدث على 
اإليها حامال �شكني املطبخ،  الهاتف مع �شديقها اجلديد، وتوجه 

حيث بداأ الهجوم يف غرفة نومها قبل ا�شتكماله يف املمر.

قرية تتحول اإىل نافورة كبرية 
تتميز قرية كايابوكي نو�شاتو التي تقع يف اإقليم كيويتو الياباين، 
نافورة مياه  اإىل  املكان كله  باإطفاء احلرائق، يحول  بنظام خا�س 
كربى.وت�شتهر القرية باأ�شقفها امل�شنوعة من الق�س والتي جعلت 
اأنحاء  جميع  م��ن  ال�شياح  ي��وؤم��ه��ا  م��ع��روف��ة  �شياحية  وج��ه��ة  منها 
العامل.  ولحتواء القرية على كمية كبرية من اأ�شقف الق�س اأدرك 
اأي وقت،  للحرائق يف  تكون عر�شة  باأنها قد  املحليون  امل�شوؤولون 
تلقائياً  يعمل  احلرائق،  لإطفاء  بنظام خفي  بتزويدها  قاموا  لذا 

ويغطي القرية باأكملها. 
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علماء يحقنون جينات ب�شرية يف عقول قردة
ك�شفت درا�شة جديدة اأن علماء �شينيني غر�شوا جينات ب�شرية يف عقول قردة، ملعرفة ما اإذا كانت �شت�شبح اأكرث ذكاء، 

وفقا ملا ذكرته �شحيفة "اإاندبندنت" الربيطانية.
ونقلت ال�شحيفة عن درا�شة علمية جديدة قولها اأن العلماء ال�شينيني حقنوا اأدمغة قردة بجينات ب�شرية، يف جتربة 

يبدو اأنها جعلت القردة اأكرث ذكاء على املدى الق�شري.
عند  زمنيا،  ق�شر،  اأ�شبح  القردة  فعل  رد  ف��اإن  ريفيو"،  �شاين�س  "نا�شيونال  دوري��ة  ن�شرت يف  التي  للدرا�شة،  ووفقا 
"كومنينغ" لعلم  معهد  بحثي من  فريق  العلمية  التجربة  اأو  الدرا�شة  وقاد  الطبيعية.  القردة  فعل  برد  مقارنته 
للعقل  اجليني  الأ�شا�س  من  التحقق  هو  التجربة  من  الهدف  ف��اإن  للتقرير،  ووفقا  ال�شني.  جنوب  يف  احل��ي��وان، 
الب�شري، وتطور الإدراك املعريف عند الإن�شان. وللو�شول اإىل النتائج، عمد فريق البحث ال�شيني على زراعة اجلني 
الب�شري املعروف با�شم "اأم �شي بي اأت�س 1"، وهو جني يعتقد اأنه يلعب دورا مهما يف تطور العقل الب�شري، يف اأدمغة 

11 قردا من ف�شيلة مكاك ري�شو�شي.
وبذلك، فقد اأوجد العلماء ال�شينيون "قرودا متحولة جينيا".

وقال العلماء ال�شينيون امل�شاركون يف التجربة اإن هذه هي املرة الأوىل التي ت�شتخدم فيها مثل هذا الأ�شلوب بهدف 
فهم "الأ�شا�س اجليني لأ�شل العقل الب�شري".
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اأر�شعت طفلتها ب�شيارتها.. فلم ترحمها ال�شرطة
على  ردا  غريب  بت�شرف  ق��ام  عندما  ام���راأة  غ�شب  اأم��ريك��ي  �شرطي  اأث���ار 

اإر�شاعها طفلتها يف �شيارتها املتوقفة يف منطقة جتارية.
رودريغز،  الأم غويرمينا  نيويورك حنق  �شرطة  اإدارة  ال�شرطي يف  وت�شبب 
لإر�شاع  اخلمي�س،  مانهاتن،  يف  جت��اري��ة  منطقة  يف  �شيارتها  ركنت  التي 
ذكرته  م��ا  بح�شب  اأ�شابيع،   3 العمر  م��ن  البالغة  توري�س،  اإليانا  طفلتها 

�شحيفة ميل اأونالين الربيطانية.
التي  ابنتها  تر�شع  وهي  تويوتا،  ب�شيارتها  متوقفة  رودريغز  كانت  وبينما 
مرور  خمالفة  و�شلمها  ال�شرطي  منها  تقدم  ذل��ك،  قبل  ب�شدة  تبكي  كانت 

ت�شل قيمتها اإىل 115 دولر.
اإىل هاتفها  الفور  اأث��ار غ�شب رودريغز وحنقها، ف�شارعت على  الأم��ر  هذا 

الذكي وقامت بت�شوير �شرطي املرور وهو يبتعد بعد اأن �شلمها املخالفة.
لنقل  �شاحنتني  بوا�شطة  �شيارتها  جلر  اأي�شا  م�شتعدا  ال�شرطي  اأن  وب��دا 

ال�شيارات املخالفة كانتا تقفان م�شتعدتان اأمام �شيارتها.
يف  جال�شة  وه��ي  يغطيهما،  رداء   اأ�شفل  طفلتها،  تر�شع  رودري��غ��ز  وك��ان��ت 
فيما  ال�شرطى،  فعلة  بعد  اإر���ش��اع��ه��ا،  ووا���ش��ل��ت  لل�شيارة،  اخللفي  املقعد 
"بليد"، بح�شب ما ذكر �شحيفة  باأنه  انتقادات لل�شرطي، وو�شفت  وجهت 

نيوز" الأمريكية. ديلي  "نيويورك 

اأطفال اأثرياء يبذرون ثرواتهم بطرق م�شتفزة
اأثرياء يعي�شون حياة  اأطفال  ول��دوا ويف فمهم ملعقه من ذه��ب، هذا حال 
الرفاهية اإىل اأق�شى احلدود، وي�شاركون حياتهم اليومية ب�شكل مثري على 

لهم الكثري من النتقادات. يجلب  مما  "اإن�شتغرام"، 
وا�شعا  اأثرياء يثريون جدل  اأطفال  اإن  "ذا �شن" الربيطاين  وقال موقع 

على املن�شات الجتماعية ب�شبب طريقة ا�شتمتاعهم باحلياة املبالغ فيها.
وي�شارك هوؤلء الأطفال ال�شغار، الذين ل تتجاوز اأعمارهم 15 عاما، كل 

تفا�شيل عطالتهم وممتلكاتهم على ح�شاباتهم يف اإن�شتغرام.
اأموالهم  ل�شتغالل  مبتكرة  ط��رق��ا  وج���دوا  الأط��ف��ال  اأن  امل�شدر  واأو���ش��ح 

وتبذير ثرواتهم، بعدما توفرت لهم كل املتطلبات اليومية.
ون�شر اأحدهم �شورة لأوراق نقدية من فئة 50 جنيها اإ�شرتلينيا ي�شتخدمها 
ك�"ورق للحمام". و�شارك اآخر �شورة وهو يتناول الطعام على جهاز "اأيباد" 
"والدتي  اأبل، بدل من الطبق العادي، وقال معلقا عليها  اخلا�س ب�شركة 
بن�شر  الأط��ف��ال  اأح��د  وق��ام  الأر�س".  الأك��ل على  اإ�شقاط  ع��دم  طلبت مني 
قائال  املياه،  بالوعة  "رولك�س" و�شط  ن��وع  من  فخمة  �شاعة  تظهر  �شورة 
ب�شكل �شاخر "مل تكن هذه ال�شاعة التي اأريدها، لذلك �شاأرميها".  اأما اآخر 
املدر�شة".  اإىل  العودة  "يف طريق  وقال  لطائرته اخلا�شة،  فالتقط �شورة 

وظهرت فتاة يف مقتبل العمر يف �شورة وهي ت�شتحم بال�شامبانيا.

مت�شاح يفاجئ عائلة 
يف قلب بيتها 

ا�شتيقظت عائلة يف ولية فلوريدا 
الأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى م�����ش��ه��د مرعب 
اأف����راده����ا مت�شاحا  ���ش��اه��د  ب��ع��دم��ا 
ي��خ��ت��ب��ئ يف حو�س  ك����ان  ���ش��خ��م��ا، 
املنزل،  داخ���ل  امل��ت��واج��د  ال�شباحة، 
فيديو،  م��ق��ط��ع  اأظ����ه����ر  م����ا  وف�����ق 
ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت��ه 

الربيطانية.
ال��ف��ي��دي��و جرى  اإن  امل�����ش��در  وق���ال 
املا�شي، يف منزل  الأح��د  ت�شويره، 
اأن  م�شيفا  بيت�س،  ب���امل  مب��دي��ن��ة 
العائلة فوجئت حني ملحت حيوانا 
من احلجم الكبري يطفو يف امل�شبح 

تبني لحقا اأنه مت�شاح.
وقرر �شاحب املنزل، مايك اإيفانز، 
ا�شتدعاء �شياد حمرتف، من اأجل 
اإخراج التم�شاح من امل�شبح دون اأن 
ي�شكل الأمر اأي خطورة على اأفراد 

العائلة.
مي�شك  ال�شياد  الفيديو  وُي��ظ��ه��ر 
مربوطة  ط��وي��ل��ة  ب��ي�����ش��اء  ب��ع�����ش��ا 
احليوان  وجه  يف  لإدخاله  بخيط، 
واإح����ك����ام ال��ق��ب�����ش��ة ع��ل��ي��ه، ث���م قام 

ب�شحبه واإخراجه اإىل بر الأمان.
بعناد،  يت�شرف  التم�شاح  اأن  وب��دا 
كان  فيما  �شاقيه،  يحرك  وبالكاد 
وهدوء  باحرتاف  يتعامل  ال�شياد 

مع امل�شاألة برمتها.
اإي��ف��ان��ز يف ح����وار م��ع �شبكة  وذك����ر 
ال�شياد  اأن  نيوز"  �شي  ب��ي  "�شي 
جنح يف اإخراج التم�شاح، الذي كان 

طوله يناهز مرتين ون�شف.
ا�شتغرقت  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن  واأ�����ش����اف 
اأنه  اإىل  م�����ش��ريا  دق��ي��ق��ة،   20 ن��ح��و 
ج���رى و���ش��ع ال��ت��م�����ش��اح ع��ل��ى منت 
اإىل  اأجل نقله  �شاحنة �شغرية من 

احلديقة.

حمبو حرب النجوم يحتفون 
باأزياء اأبطالها 

"�شتار  النجوم"  "حرب  باأفالم  الحتفال  يعد 
ل��ك��ث��ريي��ن من  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ك��ب��ريا  وورز" ح��دث��ا 
يجدونه  بع�شهم  لكن  ال�شل�شلة،  ه��ذه  حمبي 

منا�شبة لرتداء اأزياء اأبطالها.
وخ���الل ع��رو���س ع��ل��ى م���دى اأي�����ام، ك���ان هناك 
اأي�شا من بني حمبي هذه الأف��الم من ارتدوا 
ال�شل�شلة  اأزياء ل�شخ�شيات مل تكن �شمن هذه 
املف�شلني لهم  املغنني  اأزي��اء  البع�س  ارت��دى  اإذ 
مان،  و�شبايدر  ماو�س  ميكي  مثل  و�شخ�شيات 
اآخ��رون �شخ�شية ج��ورج لوكا�س  يف حني اختار 

خمرج الأفالم.
العرو�س مبن  امل�شاركني خالل  وفوجئ بع�س 
"�شتار  ف��ي��ل��م  ���ش��خ�����ش��ي��ات  اإح�����دى  زي  ي���رت���دي 

تريك".
وت�شتمر العرو�س حتى اليوم الثنني .

خدع بلدا باأكمله 10 �شنوات
 10 اإيطايل من خ��داع جميع من حوله ملدة  متكن رجل 
باأنه فقد قدرته على  �شنوات كاملة، وذلك عرب الدع��اء 
ا�شتطاعت  ال�شرطة  اأن  اإل  ن�شفي،  �شلل  ب�شبب  امل�شي 

اعتقاله موؤخرا، عقب اكت�شاف اأمره.  
ال��ت��دب��ري خلطة اخل���داع يف  وب���داأ روب��رت��و غولييلمي يف 
2007، ومنذ ذلك الوقت كان يبحث عمن ي�شاعده  عام 
ب��اأن��ه معاق،  اإق��ن��اع م��ن حوله  اأج��ل  يف تنفيذ خطته م��ن 

للح�شول على املعا�س التقاعدي الذي تقدمه احلكومة.
ي�شتاأجر منزل  كان  �شخ�س  �شالته يف  ووجد غولييلمي 
ال�شخ�س متعرث يف �شداد الإيجار. فاتفق  له، لكنه هذه 
غولييلمي معه على اأن يتظاهر ب�شدمه بال�شيارة خالل 

عبوره ال�شارع، مقابل اإعفائه من �شداء الإيجار.
وبعد تنفيذ هذه اخلطة املخادعة، متكن غولييلمي من 
ب�شلل  باإ�شابته  يفيد  ك��اذب  طبي  تقرير  على  احل�شول 
ن�شفي، مما مكنه لحقا من احل�شول على جميع امليزات 

احلكومية واخلدمات املقدمة للمعاقني.
اأن غولييلمي  النظر يف ق�شة اخل��داع ه��ذه،  ومم��ا يلفت 
�شنوات عدة،  م��دار  الأط��ب��اء على  اأي�شا من خ��داع  متكن 
حالته  ملتابعة  اإل��زام��ي��ة  ع���الج  جلل�شات  خ��الل��ه��ا  خ�شع 

ه م�شلول. ال�شحية بعدِّ

يحمل �شديقه املعاق على ظهره يوميًا 
حتول �شبي يبلغ من العمر 12 عاماً من مدينة مي�شان 
املعاق  اعتاد على حمل زميله  اإىل بطل بعدما  ال�شينية، 
ال�شنوات  ط����وال  ي��وم��ي  ب�شكل  امل��در���ش��ة  يف  ظ��ه��ره  ع��ل��ى 
م�شاعدة  ع��ل��ى  ي��ان��غ  بينغ  ت�شو  واع��ت��اد  امل��ا���ش��ي��ة.  ال�����ش��ت 
زميله امل�شاب بال�شلل ت�شانغ زي يف التنقل بني الف�شول 
الدرا�شية والذهاب اإىل دورة املياه، واحل�شول على الغداء 

منذ 6 �شنوات، دون اأن ي�شعر باأي كلل اأو تثاقل.
وقال ت�شو بينغ يانغ يف لقاء �شحفي "اأنا اأكرب حجماً من 
ت�شانغ، لذا كان من ال�شهل عليرّ اأن اأحمله اإىل حيث يريد. 
يو�شله  اأن  بعد  امل��در���ش��ة  م��دخ��ل  عند  اأ�شتقبله  م��ا  ع���ادة 

والداه، واأ�شعد به على الدرج اإىل ال�شف".
وندرد�س  �شوية  ن��در���س  " نحن  ت�شانغ:  ق��ال  جهته  م��ن 
واأنا  �شديق يل،  اأف�شل  ت�شو  اأع��دُّ  الفراغ،  وقت  �شوية يف 

ممنت له على العتناء بي واللعب معي"
وبح�شب املعلمني يف مدر�شة هيزي تاون البتدائية، فاإن 
ت�شو ي�شاعد ت�شانغ يف جميع املهام التي تتطلب احلركة، 
حيث يقوم مبلء زجاجة املاء له من ال�شنبور، ويح�شر 
له غداءه من كافرتيا املدر�شة وي�شاعده على التنقل بني 
�شفوف املدر�شة وي�شطحبه اإىل دورة املياه، وفق ما ورد 

يف موقع "اأوديتي �شنرتال" الإلكرتوين. 

حتطم �شيارتها ب�شبب عنكبوت
ت�شعر الكثري من الن�شاء بالرعب عند م�شاهدة ح�شرة ما 
يف املنزل، لكن خوف هذه ال�شيدة الأمريكية من العناكب، 

كلفها حتطيم �شيارتها وتعر�شها لإ�شابة يف �شاقها.
وقالت �شرطة نيويورك على في�س بوك، اإن املراأة التي مل 
يتم الك�شف عن هويتها �شاهدت عنكبوتاً داخل ال�شيارة، 
على  ال�شيطرة  اأفقدها  �شديد،  بفزع  ت�شعر  جعلها  مم��ا 

مقود �شيارتها، قبل اأن ت�شدم بحاجز حجري.
�سرطية اإندوني�سية تقود دراجتها النارية بينما توؤدي التحية واقفة للتعبري عن مهاراتها مع بدء اإجراء 

االنتخابات العامة يف جاكرتا. اأ ف ب

اآيفون 11 يتجاوز 
احلدود مبيزة بال مثيل

�شن"  "ذا  ����ش���ح���ي���ف���ة  ق������ال������ت 
"اأبل"  ����ش���رك���ة  اإن  ال���ربي���ط���ان���ي���ة 
املاألوف  عن  تخرج  قد  الأمريكية 
 ،"11 "اآيفون  اجل��دي��د  هاتفها  يف 
ال�شنة  ن��ه��اي��ة  اإط����الق����ه  امل���ت���وق���ع 

اجلارية، بتقدمي ميزة غريبة.
اأن الهاتف املنتظر  واأو�شح امل�شدر 
بقوة، هذا ال�شيف، �شياأتي ب�اأجهزة 
اإىل  م�شريا  ال��رائ��ح��ة،  ل�شت�شعار 
ب�����رباءة اخ����رتاع  اأب����ل ت��ق��دم��ت  اأن 
وج��اء يف  عليها.  امل�شادقة  وتنتظر 
اأن الهاتف  و�شف ب��راءة الخ��رتاع 
اكت�شاف  ميكنه  ن��ظ��ام��ا  �شيمتلك 
امل��������واد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة امل�����وج�����دة يف 
"قد يكون اجلهاز  الهواء، م�شيفا 
الفم  رائ��ح��ة  ا�شت�شعار  على  ق���ادرا 
وتابع  الكريهة".  الإب����ط����ني  اأو 
للك�شف  اأ�شا�شا  امليزة  "�شت�شتخدم 
ع��ن امل����واد اخل��ط��رية امل���وج���ودة يف 
ال���ه���واء، ال��ت��ي ق��د ت��ع��ر���س النا�س 
خلطر الت�شمم". ويف حال خرجت 
"اآيفون  ف���اإن  ال���وج���ود،  اإىل  امل��ي��زة 
اأو  واح������د  ع���ل���ى  ���ش��ي��ت��وف��ر   "11
على  ال�شت�شعار،  اأجهزة  من  اأك��رث 
واح���د منها مرتبط  ك��ل  ي��ك��ون  اأن 
بدائرة معاجلة خا�شة به لتحليل 
�شتكون  التي  املعطيات،  ومعاجلة 
كيميائية  م���رك���ب���ات  ع����ن  ع����ب����ارة 
اأبل على طلبات  معينة. ومل تعلق 
ت��ك��رث فيه  ال���ش��ت��ف�����ش��ار، يف وق����ت 
املتوقع  الأج��ه��زة  ب�شاأن  ال�شائعات 
وينتظر  ال�شيف.  خالل  اإطالقها 
�شبتمرب  يف   "11 "اآيفون  اإ���ش��دار 

املقبل.

تعطل في�شبوك وان�شتجرام ووات�شاب 
امل�شتخدمني  بع�س  اأن  اإلك���رتوين  م������وقع  ذك����ر 
ل����م ي�ش�����تطيعوا ال�����دخول اإىل م�����وقع في������شبوك 
ان�شتجرام  وتطبيق  الجت���ماعي  للت�����وا�شل 
اأم�س  للرتا�شل  وات�شاب  وتطبيق  ال�شور  لتبادل 

الأحد.
وات�شاب  ت��ط��ب��ي��ق��ي  ف��ي�����ش��ب��وك  ���ش��رك��ة  ومت���ل���ك 

وان�شتجرام.
الذي  كوم"  دوت  "داونديتكتور  م��وق��ع  واأظ��ه��ر 
ما  هناك  اأن  الإلكرتونية  املواقع  تعطل  يراقب 
اأبلغوا عن م�شاكل  األف م�شتخدم   12 يربو على 
التعطل  ب���ل���وغ  ع��ن��د  ف��ي�����ش��ب��وك  واج���ه���وه���ا م���ع 
األفي  نحو  اإىل  انخف�س  الرقم  ه��ذا  لكن  ذروت��ه 

م�شتخدم.
ف���رتات تعطل  اأط���ول  وت��ع��ر���س في�شبوك لأح���د 
خدماته يف مار�س- اآذار عندما واجه م�شتخدمون 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ع��امل م�����ش��اك��ل يف ال���دخ���ول اإىل 

 24 م��ن  لأك��رث  ووات�����ش��اب  وان�شتجرام  في�شبوك 
�شاعة.

واأ�شار موقع "داونديتكتور دوت كوم" اإىل اأن اأكرث 
من ثالثة اآلف م�شتخدم اأبلغوا عن م�شاكل مع 
م�شاكل  واجهوا  م�شتخدم  اآلف  و�شبعة  وات�شاب 

مع ان�شتجرام يف ذروة فرتة التعطل.
الإل���ك���رتوين على  للتعطل  خ��ري��ط��ة  واأو���ش��ح��ت 
اأوروبا  اأ�شا�س يف  امل�شاكل ظهرت ب�شكل  اأن  املوقع 

واآ�شيا.
ل��ل��ت��ع��ب��ري عن  ت���وي���رت  اإىل  وجل�����اأ م�����ش��ت��خ��دم��ون 

�شكواهم وغردوا بنكات وتعليقات.
وغ����رد اأح����د امل�����ش��ت��خ��دم��ني ع��ل��ى ت��وي��رت مازحا 
معطلة  ووات�شاب  وان�شتجرام  في�شبوك  "مواقع 
مع  مبا�شرة  للتوا�شل  �شاأ�شطر  اأنني  اأعتقد  لذا 

اأ�شدقائي الآن".
ومل يرد في�شبوك على طلب تعقيب.

بريين �شانت تتلقى 
هدية ثمينة

بعد انت�شار اأخبار تفيد انف�شال املمثلة بريين �شات عن زوجها الفنان الرتكي 
كنان اأوغلو ب�شبب وجود خالفات عديدة بينهما، ر�شدت ال�شحافة الرتكية 

بريين وكنان وهما يتناولن الع�شاء معاً، ما ينفي �شائعات خالفهما.
وذكرت اإحدى ال�شحف الرتكية اأن الثنائي الرتكي ال�شهري عاد بالفعل اإىل 
حياته الزوجية الهادئة من جديد بعد فرتة من توتر العالقات بني بريين 
اإ�شافة اإىل امل�شكل الذي ح�شل بني بريين  وكنان خالل الأ�شابيع املا�شية، 

وحماتها.
واأ�شاف امل�شدر اأن كينان اأهدى زوجته اأغنية جديدة كتبها من اأجلها، كما 

اأهداها �شيارة فخمة من اأجل م�شاحلتها اأي�شاً.


