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حممد بن زايد ي�شدر قرارا باإعادة ت�شكيل 
جمل�س اإدارة جمل�س اأبوظبي الريا�شي

•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�أبوظبي  جمل�س  �إد�رة  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة  ق��ر�ر�  �أبوظبي  لإم��ارة 

�لريا�شي برئا�شة �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان.
ون�س �لقر�ر على ع�شوية كل من �أ�شحاب �ل�شعادة و�ل�شادة.. �لدكتور 
�لهاملي  ج��اب��ر  ح��م��د  وحم��م��د  �ل�����ش��ري��اين  خمي�س  �ل�شيبة  ي��و���ش��ف 
�حلمادي  �شلطان  ع��ارف  و�ل��دك��ت��ور  �لرميثي  مر�شد  ث��اين  وحممد 
حممود  �إبر�هيم  وحممد  �حلميد�ن  عبد�هلل  �لعايل  عبد  وعبد�هلل 

�ملحمود و�شويد�ن ر��شد �لظاهري.

65.74 مليار درهم نفقات جميع 
اإمارات الدولة على املنافع االجتماعية

•• اأبوظبي-وام: 

�ملنافع �لجتماعية يف جميع  �إنفاقها على  �لتي مت  �ملبالغ  بلغ حجم 
�إمار�ت �لدولة خالل �لعام 2018 نحو 65.74 مليار درهم ت�شكل 
%16.8 من �جمايل م�شروفات مالية �حلكومة وذلك  ن�شبته  ما 

وفقا لالإح�شائيات �ل�شادرة عن وز�رة �ملالية.
�لأهمية  �لجتماعية  للمنافع  �لكبرية  �ملخ�ش�شات  حجم  ويعك�س 
�حلكومة  �أج��ن��دة  يف  �لجتماعية  �لتنمية  بها  حتظى  �لتي  �لكبرية 
�لمار�ت  روؤي��ة  مع  ذلك  ين�شجم  كما  �ملحلية  و�حلكومات  �لحتادية 

وبقية �خلطط �ل�شرت�تيجية .  20121
وت�شتهدف روؤية �لإمار�ت 2021 لأن تكون �لدولة �شمن �أف�شل دول 

�لعامل بحلول �ليوبيل �لذهبي لالحتاد.     )�لتفا�شيل �س2(
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حممد بن زايد يتلقى 
ات�شاال هاتفيا من ملك املغرب 

•• اأبوظبي -وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
م��ن �شاحب  �ت�����ش��ال هاتفيا   .. �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 

�جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س ملك �ململكة �ملغربية �ل�شقيقة.
و�شبل  �لبلدين  ب��ن  �لأخ��وي��ة  �لعالقات  بحث  �لت�شال  خ��الل  وج��رى 
و�ل�شعبن  للبلدين  �مل�شرتكة  �مل�شالح  يخدم  مبا  وتطويرها  تعزيزها 

�ل�شقيقن.
وتطرق �جلانبان �إىل تطور�ت �لأحد�ث �لتي ت�شهدها �ملنطقة وعدد من 

�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك وتبادل وجهات �لنظر ب�شاأنها.

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

ويرب.. �خلا�شر �لكرب

التح�لف: التنظيم�ت الإره�بية ح�ولت ت�أ�سي�س نواة يف اليمن

اإحباط هجوم حوثي ا�شتهدف 
�شفينة جتارية بالبحر االأحمر

•• اليمن-وكاالت:

�ليمن  يف  �ل�شرعية  �إع����ادة  دع��م  لتحالف  �لبحرية  �ل��ق��و�ت  �أح��ب��ط��ت 
�إحدى  ل���ش��ت��ه��د�ف  �حل��وث��ي��ة  �مليلي�شيات  قبل  م��ن  �إره��اب��ي��ة  حم��اول��ة 

�ل�شفن �لتجارية جنوب �لبحر �لأحمر.
�ملالكي  تركي  �لركن  �لعقيد  �لتحالف  لقو�ت  �لر�شمي  �ملتحدث  وقال 
�إحباط  �لثنن، من  �شباح  للتحالف متكنت، يف  �لبحرية  �لقو�ت  �إن 
�إح���دى  �مليلي�شيا �حل��وث��ي��ة ل���ش��ت��ه��د�ف  �إره��اب��ي��ة م��ن ق��ب��ل  حم��اول��ة 
م�شري مفخخ  قارب  بو��شطة  �لأحمر  �لبحر  �لتجارية جنوب  �ل�شفن 

.blue fish باملتفجر�ت من نوع
قو�ت  �إن  قوله  �ملالكي  ع��ن  )و�����س(  �ل�شعودية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
�أث���ن���اء حت���رك���ه، ومت �عرت��شه  �مل�����ش��ري  �ل���ق���ارب  ر����ش���دت  �ل��ت��ح��ال��ف 

وتدمريه.
�ل��دول��ي��ة م��ن قبل  �مل��الح��ة و�ل��ت��ج��ارة  �أن تهديد  �مل��ال��ك��ي على  و���ش��دد 
خطري�ً،  �إره��اب��ي��اً  عماًل  يعد  �إي���ر�ن  م��ن  �ملدعومة  �حلوثية  �مليلي�شيا 
�لعد�ئية  �لقدر�ت  كافة  حتييد  يف  ما�شية  �لتحالف  ق��و�ت  �أن  موؤكد�ً 

�لإرهابية للملي�شيا �حلوثية.
�أن �لعمل �لإن�شاين يفوق  �أم�س  �أعلن �لعقيد تركي �ملالكي،  �إىل ذلك، 

�لعمل �لع�شكري يف كافة �أنحاء �ليمن.
وقال يف موؤمتر �شحفي �إن جهود �لربنامج �ل�شعودي لتنمية و�إعمار 
لليمن  دخلت  م�شاعد�ت  �شاحنة   546 �أن:  م�شتمرة، مو�شحا  �ليمن 

عرب منفذ �لوديعة مع �ل�شعودية منذ بد�ية 2019«.
�ليمن  �إىل  �مل�شاعد�ت  600 ت�شريح لدخول  �أكرث من  وبن: منحنا 
�أ�شبوعن، فيما متار�س �مليلي�شيات �حلوثية تعطل دخول  خالل نحو 

�شفن �مل�شاعد�ت �إىل �ملو�نئ �ليمنية.
�شتوكهومل  �تفاق  �نتهاك  تو��شل  �مليلي�شيات  �إن  بالقول  �ملالكي  وتابع 
�نتهاك   5600 م��ن  �أك��رث  ور�شدنا  ب��احل��دي��دة،  �ملدنين  وت�شتهدف 

لتفاق �شتوكهومل من قبل ميلي�شيات �حلوثي باحلديدة
يف  لها  ن��و�ة  تاأ�شي�س  ح��اول��ت  �لإره��اب��ي��ة  �لتنظيمات  �أن  �ملالكي  و�أك���د 
�ليمن، و�أن ممار�شات �مليلي�شيات �حلوثية عززت من وجود �لتنظيمات 

�لإرهابية باليمن.
وحتدث �ملالكي عن عملية نوعية ور�ء �عتقال زعيم د�ع�س يف �ليمن 
و�إن زعيم  �إن��ه ميني ويحمل كنى خمتلفة،  وق��ال  �ملهاجر،  �أ�شامة  �أب��و 

د�ع�س يف �ليمن ُكلف من �لتنظيم �ملتطرف بقيادة عملياته باليمن.
و�أو�شح �أن �ملر�قبة �مل�شتمرة لأحد �ملنازل �أثبتت وجود زعيم �لتنظيم 
و�أع�شاء من تنظيم د�ع�س �لإرهابي، و�أكد �أنه مت �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت 
�لوقائية و�لحرت�زية حلماية �ملدنين لتنفيذ �لعملية، �لتي ��شتمرت 

مدتها 10 دقائق منذ بد�ية �لهجوم.
وتابع �ملالكي بالقول �إن �مليلي�شيات �حلوثية تو��شل ��شتهد�ف �لأعيان 
للمدنين  �حلوثية  �مليلي�شيات  ��شتهد�ف  م�شيفاً  و�ملدنين،  �ملدنية 
�أ�شلحة  عر�شت  �حل��وث��ي��ة  �مليلي�شيات  �إن  وق���ال  �إف��ال���ش��ه��ا.  على  ي��دل 

ح�شلت عليها من �إير�ن.

الحت�د الأوروبي يدعو اإىل »وقف« انته�ك التف�ق النووي والكرملني يعرب عن قلقه

وكالة الطاقة الذرية: ايران تخ�شب اليورانيوم بدرجات حمظورة
اإع�دة توزيع الأوراق يف �سفقة جديدة:

»الوظائف العليا«: املحروقون يف االحتاد االأوروبي

االحتالل يهدم منزال يف اخلليل 
بالقد�س اآخر  على  وي�شتويل 
•• القد�س املحتلة -وام:

هدمت قو�ت �لحتالل �لإ�شر�ئيلي 
�م�س منزل قيد �لإن�شاء يف خربة 
�شمال  �أم������ر  ب���ي���ت  ب���ب���ل���دة  �ل���ق���ط 
�لغربية.  �ل�شفة  ج��ن��وب  �خل��ل��ي��ل 
تر�فقها  �لحتالل  ق��و�ت  ود�همت 
وممتلكات  �أر�����ش���ي  ثقيلة  �آل���ي���ات 
خربة  يف  �لفل�شطينين  �ملو�طنن 
�لقط وهدمت منزل قيد �لن�شاء.

على  �م�س  م�شتوطنون  و��شتوىل 
بالقد�س  �ل�����ش��و�ن��ة  م��ن��زل يف ح��ي 
�ملحتلة. وقالت م�شادر فل�شطينية 
بحماية  م�شتوطنن  جمموعة  �إن 
قو�ت �لحتالل ��شتولت على منزل 
يتكون من �أربعة �شقق �شكنية يعود 
لعائلة �يهاب �ملح�شر �ملقيمة منذ 

عقود يف �لقد�س �ملحتلة.

لندن حتقق يف ت�شريبات دبلوما�شية تنتقد ترامب 
•• لندن-اأ ف ب:

دبلوما�شّية  ملذّكر�ت  حافة  �ل�شّ يف  ت�شريبات  ب�شاأن  حتقيق  فتح  لندن  �أعلنت 
�لرئي�س  �إد�رة  فيها  وو���ش��َف  و��شنطن  يف  �ل��ربي��ط��اين  �ل�شفري  �إىل  ُن�شبت 
�أد�ءها معّطل بنحٍو غري  �لأمريكي دونالد تر�مب باأّنها »غري كفوءة« وباأّن 

م�شبوق. و�أن رئا�شة تر�مب قد تتحّطم وحترتق وتنتهي بَو�شمة عار.
وقال متحّدث با�شم وز�رة �خلارجّية �شُيفتح حتقيق ر�شمي يف �شاأن �لت�شريبات، 

من دون �أن ُي�شّكك يف �شّحة �ملذّكر�ت �لدبلوما�شّية.
بيان، عن  بنف�شه، يف  ن��اأى  �لربيطاين جريميي هانت  وزي��ر �خلارجّية  لكّن 

�لّت�شريحات �ملن�شوبة �إىل �ل�شفري �لربيطاين يف و��شنطن كيم د�رو�س.
وقال هانت من �ملهّم جّد�ً �أن نقول �إّن �ل�ّشفري كان يوؤّدي وظيفته )...(، �أْي 
تقدمي تقارير �شريحة و�آر�ء �شخ�شّية حول ما َيحدث يف �لبلد �لذي يعمل 
وزير  �أو  �لربيطانّية  �حلكومة  �إىل  تعود  ل  �لآر�ء  تلك  �أّن  �إىل  م�شرًي�  فيه، 
رئي�س  ملن�شب  �لو�شول  بهدف  بحملة  قام  �ل��ذي  هانت  و�أ�شاف  �خلارجّية. 
وزر�ء بريطانيا �لذي �شُيعَرف ��شمه يف 23 مّتوزيوليو ما زلنا نعتقد �أّنه يف 
ظّل �لرئي�س تر�مب، فاإّن �لإد�رة �لأمريكّية هي يف �لوقت نف�شه فّعالًة للغاية 

و�أف�شل �شديق للمملكة �ملّتحدة على �ل�شاحة �لدولّية.
ولدى �شوؤ�له عن تلك �لّت�شريبات �لتي ن�شرتها �شحيفة ذ� ميل �أون �شند�ي 

�لأحد، ردَّ تر�مب باأّن د�رو�س مل يخدم �ململكة �ملّتحدة على نحٍو جّيد.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

�ل��ق��م��ة �لأوروب���ي���ة توزيع  �أع�����ادت 
�لأور�ق لل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة، 
للذين  �أم�����ل  خ��ي��ب��ة  وت�����ش��ب��ب��ت يف 
ك����ان����و� ي���ن���ت���ظ���رون �ل���ك���ث���ري من 
ه����ذه �ل�����ش��ف��ق��ة �جل����دي����دة. لي�س 
�لأ�شخا�س وحدهم، بل �ملوؤ�ش�شات 
���ش��ق��ط��ت بهذه  �ل���ت���ي  و�مل�����ب�����ادئ، 

�ملنا�شبة.
للذين  ب�����ان�����ور�م�����ا  ي���ل���ي  م�����ا  يف 
�شحايا   ، �ور�ق������ه������م  �ح����رتق����ت 

�لأوروبية«. “�حلزمة 
ي�شت�شلم �لأوروبي  �لربملان   -  1

يف �ملعركة �ملوؤ�ش�شاتية �لكامنة منذ 
مدة طويلة بن �لربملان �لأوروبي 
نو�ب  �أ���ش��اع  �لأوروب�����ي،  و�ملجل�س 
�لربملان �لأوروبي �لفر�شة لتاأكيد 
�نتخاب  مبنا�شبة  ��شتقالليتهم 
ماريا  ديفيد  �لإي��ط��ايل  رئي�شهم، 

�لتو�زن  �ح���رتم���و�  �إذ  ���ش��ا���ش��ويل، 
من  �ل��ذي مت حت��دي��ده  �ل�شيا�شي 
و�حلكومات  �ل����دول  روؤ����ش���اء  ق��ب��ل 
رئا�شة  حل��ج��ز  خ��ط��ط��و�  �ل���ذي���ن 

�لربملان ل�شرت�كي دميقر�طي.
ل��ق��د �م��ت��ن��ع��ت جم��م��وع��ات حزب 

)�مل�شيحين  �لوروب������ي  �ل�����ش��ع��ب 
وجمموعة  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ن(، 
جت���دي���د �أوروب��������ا �ل��و���ش��ط��ي��ة عن 
�شهل  مم������ا   ، م����ر�����ش����ح  ت�����ق�����دمي 
�لدميقر�طي  �ل����ش���رت�ك���ي  ف����وز 

�شا�شويل.    )�لتفا�شيل �س13(

•• عوا�شم-وكاالت:

�أكدت �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �لإثنن �أن �إير�ن بد�أت 
بها  لها  �ملرخ�س  تلك  �أعلى من  بدرجة  �ليور�نيوم  بتخ�شيب 

مبوجب �لتفاق �ملربم مع �لدول �لعظمى يف 2015.
وقال �ملتحدث با�شم �لوكالة يف بيان �إن مفت�شي �لوكالة حتققو� 
بتخ�شيب  قامت  ط��ه��ر�ن  �أن  م��ن  يوليو  م��ن مت��وز  �لثامن  يف 

�ليور�نيوم بدرجة �أعلى من 3،67%.
�ليور�نيوم  بد�أت تخ�شيب  �أنها  �لثنن  �أعلنت  وكانت طهر�ن 
�إع��ادة فر�س عقوبات �أمريكية  %4،5 على �لأق��ل رد� على  ب� 
“قلقه” من قر�ر  �لكرملن، �لثنن، عن  �أع��رب  عليها. وقد 
طهر�ن �لبدء بتخ�شيب �ليور�نيوم مب�شتوى يحظره �لتفاق 
�إىل مو��شلة  �ل��دويل حول �لربنامج �لنووي �لإي��ر�ين، د�عيا 

ونقلت و�شائل �لإعالم �شبه �لر�شمية يف �إير�ن عن �لناطق با�شم 
�إن  منظمة �لطاقة �لذرية �لإير�نية بهروز كمال وندي قوله 

طهر�ن تقوم �لآن بتخ�شيب �ليور�نيوم بن�شبة 4.5 باملائة.
وقال كمال وندي �إن هذ� �لقر�ر يلبي �لحتياجات �لتي لدى 
�إير�ن حاليا. وياأتي هذ� بعد يوم من �إعالن �إير�ن �أنها ب�شدد 
عليه  �ملن�شو�س  باملائة   3.67 وه��و  ب��ه  �مل�شموح  �حل��د  خ��رق 

�شمن بنود �تفاقها �لنووي لعام 2015 مع �لقوى �لعاملية.
�ملتحدة  �لوليات  مع  �لتوتر  حدة  ت�شاعد  و�شط  ذلك  وياأتي 
�لتي حذرت �إي��ر�ن من �مل�شي قدما يف جتاوز حدود تخ�شيب 

�ليور�نيوم �مل�شموح بها �شمن �لتفاق �لنووي.
وقال �لرئي�س �لأمريكي، تر�مب �إن على �إير�ن �أن تكون حذرة، 
�أق��ول ما هو هذ�  بالتخ�شيب ل�شبٍب و�ح��د، ول��ن  لأّن��ه��ا تقوم 

�ل�شبب. لكّنه لي�س جّيًد�. من �لأف�شل �أن يكونو� حذرين.

�حلو�ر.
با�شم �لكرملن دمييرتي ب�شكوف يف موؤمتر  و�أعلن �ملتحدث 
وبذل  �شيء مو��شلة �حل��و�ر  تريد قبل كل  رو�شيا  �أن  �شحايف 
�ملتحدة  �لوليات  متهما  �لدبلوما�شي،  �مل�شتوى  على  �جلهود 

باأنها �مل�شوؤولة عن �لتوتر �حلايل.
�أن�شطتها  �إي���ر�ن �إىل وق��ف ك��ل  ودع��ا �لحت���اد �لأوروب����ي �م�س 
�لو�ردة يف �لتفاق  �ليور�نيوم �ملخالفة للتز�ماتها  لتخ�شيب 

�ملربم مع �لقوى �لكربى حول ملفها �لنووي.
وق���ال���ت �مل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة �لأوروب�����ي�����ة مايا 
�لتي  �أن�شطتها  وق��ف  على  بقوة  �إي���ر�ن  نح�س  كو�شيان�شيت�س 
ت��ت��ع��ار���س م��ع �ل��ت��ز�م��ات��ه��ا �ل�����و�ردة يف �إط����ار �لت��ف��اق �لنووي 
�إز�ء ما  �أن �لحتاد �لوروب��ي قلق جد�  و�لعودة عنها، م�شيفة 

�أعلنته �إير�ن يف نهاية �لأ�شبوع.

ح�سب توجيه�ت ن�ئب رئي�س الدولة 
مبادرات حممد بن را�شد العاملية والهالل االأحمر االإماراتية 

تو�شعان انت�شار من�شة »مدر�شة« يف القرى النائية وخميمات الالجئني
•• دبي-وام:

�أبرمت موؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية �تفاقية تعاون مع هيئة 
م�شروع  تنفيذ  لدعم  �مل�شرتكة  �جلهود  تن�شيق  بهدف  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل 
موؤ�ش�شة  حتت  �ملندرجة  �ملجانية  �لإلكرتونية  �لتعليمية  �ملن�شة  مدر�شة،  من�شة 
تعليمي  در���س   5000 تقدم  و�ل��ت��ي  �لعاملية  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  م��ب��ادر�ت حممد 
�ملن�شة يف  و�إتاحة  ع�شر،  �لثاين  �ل�شف  �إىل  �لأطفال  ريا�س  بالفيديو من مرحلة 
خمتلف  عرب  و�ملعرفة  �لتعليم  ن�شر  �إىل  بالإ�شافة  �لعربي،  �لوطن  يف  قرية  �أل��ف 
مليون طالب   1.7 من  �أكرث  ��شتقبال  »مدر�شة«  من�شة  و�شهدت  �لهيئة.  م�شاريع 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قبل  من  �إطالقها  منذ  من�شتها  على  م�شجلن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« يف 

�أكتوبر �ملا�شي.                                                                            )�لتفا�شيل �س2(

لطمة جديدة.. وزير �س�بق ي�ستقيل من احلزب احل�كم

تركيا تبحث عن عهد جديد من دون اأردوغان
•• اأنقرة-وكاالت:

قال نائب رئي�س وزر�ء تركيا �ل�شابق 
علي باباجان، �أم�س �إنه ��شتقال من 
�ل��ع��د�ل��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة �حلاكم  ح���زب 
�لذي يتزعمه �لرئي�س رجب طيب 
عميقة«  »خالفات  ب�شبب  �أردوغ��ان 
�أن  م�شيفا  �حل����زب،  ت��وج��ه  ب�����ش��اأن 

تركيا حتتاج �إىل روؤية جديدة.
ويقول �أ�شخا�س على در�ية بالأمر 
�ل�شابق  و�ل���رئ���ي�������س  ب���اب���اج���ان  �إن 
عبد�هلل غل يعتزمان ت�شكيل حزب 
���ش��ي��ا���ش��ي م��ن��اف�����س ه����ذ� �ل����ع����ام، يف 
تر�جع  من  تزيد  �أن  ميكن  خطوة 
�شعبية حزب �أردوغان، بعد �لهزمية 
�لنتخابية �ل�شاعقة �لتي مني بها 

يف �إ�شطنبول، �ل�شهر �ملا�شي.
ب���اب���اج���ان: يف ظل  ب���ي���ان، ق���ال  ويف 
�ل���ظ���روف �حل��ال��ي��ة، حت��ت��اج تركيا 
�إىل روؤية جديدة متاما مل�شتقبلها. 
هناك حاجة �إىل حتليالت �شحيحة 
و��شرت�تيجيات  جم������ال،  ك����ل  يف 

وبر�مج  وخ��ط��ط،  حديثا،  م��ط��ورة 
لبالدنا.

و�أ����ش���اف ���ش��ار حم��ت��م��ا ب���دء جهد 
تركيا،  �أج�����ل ح��ا���ش��ر  م���ن  ج���دي���د 
وم�شتقبلها. كثري من زمالئي و�أنا 
ن�شعر مب�شوؤولية عظيمة وتاريخية 

نحو هذ� �جلهد.
�إىل حزب  ��شتقالته  �أنه قدم  وتابع 

�لعد�لة و�لتنمية.
معار�س  ���ش��ي��ا���ش��ي  �ن��ت��خ��اب  وك����ان 

رئي�شا لبلدية �إ�شطنبول، بعد �إعادة 
�لنتخابات يف 23 يونيو، قد مثل 
�أكرب خ�شارة �نتخابية لأردوغان يف 

حياته �ل�شيا�شية.
مدينة  �أك��رب  يف  �لهزمية  و�شجعت 
ت���رك���ي���ة �مل���ن���ت���ق���دي���ن د�خ������ل حزب 
�أن ظلو�  ب��ع��د  �ل��ع��د�ل��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة، 
خطط  �إىل  ي���ل���م���ح���ون  ل�������ش���ن���و�ت 

لت�شكيل حزب جديد.
و���ش��غ��ل ب���اب���اج���ان م��ن�����ش��ب��ي وزي���ر 
�لق���ت�������ش���اد ووزي������ر �خل���ارج���ي���ة يف 
ح��ك��م حزب  م��ن  �لأوىل  �ل�����ش��ن��و�ت 
تعيينه  ق��ب��ل  و�ل��ت��ن��م��ي��ة،  �ل��ع��د�ل��ة 
نائبا لرئي�س �لوزر�ء، وهو �ملن�شب 
�لذي �شغله يف �لفرتة من 2009 

�إىل 2015.
ويف وقت �شابق من يوليو �جلاري، 
عن  �لأمل��ان��ي��ة  �شبيغل  جملة  نقلت 
�لرئي�س  ح��ك��وم��ة  �أع�������ش���اء  �أح�����د 
�لرتكي قوله �إن ع�شر رجب طيب 
و�أن  و��شح،  ب�شكل  �نتهى  �أردوغ���ان 

�لبالد حتتاج �إىل بد�ية جديدة.

اأملانيا ترف�س طلبا اأمريكيا باإر�شال قوات اإىل �شوريا
•• برلني-وكاالت:

رف�شت �حلكومة �لأملانية، �أم�س �لثنن، طلبا �أمريكيا باإر�شال قو�ت برية 
�إىل �شمال �شوريا، �لأمر �لذي �أثار خالفات د�خل �ئتالف �مل�شت�شارة �لأملانية 

�أنغيال مريكل.
وقال �شتيفن �شيربت �ملتحدث با�شم �حلكومة، خالل لقاء �إعالمي دوري: 
عندما �أقول �إن �حلكومة �لأملانية تنوي �لإبقاء على م�شاركتها يف �لتحالف 

�شد تنظيم د�ع�س، فاإن ذلك كما ندرك، ل ي�شمل قو�ت برية.
�لأمريكي  �ملمثل �خلا�س  �لأح��د، من برلن، عرب  و��شنطن طلبت،  وكانت 

ل�شوريا جامي�س جيفري، توفري قو�ت برية، وطلبت رد� �شريعا.
�أملانيا. ففي حن  و�أث��ار �لطلب �لأمريكي جدل د�خل �لئتالف �حلاكم يف 
على  �نفتاحه  مريكل،  بزعامة  �لدميقر�طي،  �مل�شيحي  �لحت��اد  ح��زب  �أدى 
يف  �خل��و���س  قطعيا  �لدميقر�طي  �ل���ش��رت�ك��ي  حليفه  رف�س  �لأم���ر،  بحث 

�مل�شاألة.
وقال جيفري �لذي يزور برلن: نبحث هنا )يف �أملانيا( ولدى �شركاء �آخرين 

يف �لتحالف )..( عن متطوعن على ��شتعد�د لالنخر�ط يف �لعملية.
ورد� على ذلك، قال �لناطق با�شم �حلكومة �لأملانية: منذ عدة �شنو�ت، تقدم 
�شد  �لتحالف  يف  �ل��دويل  �مل�شتوى  يف  بها  ومعرتف  مهمة  م�شاهمة  �أملانيا 

تنظيم د�ع�س.
جوي  ��شتطالع  طلعات  يف  �أ�شا�شا  �لتحالف  يف  �لأملانية  �مل�شاهمة  وتتمثل 

وتدريب لقو�ت عر�قية.
و�أ�شاف �ملتحدث �لأملاين نحن �لآن ب�شدد �لتباحث مع حلفائنا �لأمريكين 

ب�شاأن �لطريقة �لتي يجب �أن ي�شتمر بها �للتز�م يف �ملنطقة.
وتنتهي ولية �مل�شاركة �لأملانية يف �شوريا، نهاية �أكتوبر 2019. ويتعن �إثر 

ذلك �أن يقرر �لربملان م�شتقبل هذه �مل�شاركة.

علي باباجان �مل�شتقيل
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اأخبـار الإمـارات
مبادرة جمع االألعاب ل�شالح اأطفال اليمن حتقق جناحا كبريا

•• اأبوظبي-وام:

لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �طلقها  �ل��ت��ي  �لإن�شانية  �مل��ب��ادرة  حققت 
و�لطفولة جلمع �لألعاب ل�شالح �أطفال �ليمن جناحا ملفتا يف كثري 

من �ملو�قع و�ملر�كز �لتجارية بالدولة.
�لأعلى  للمجل�س  �لعامة  �لأمينة  �لفال�شي  ع��ب��د�هلل  �ل��رمي  وق��ال��ت 
�ل�شيخة  �شمو  بها  �لتي وجهت  �ملبادرة  �إن هذه  و�لطفولة  لالأمومة 
�ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية 
ومقيمون”  “مو�طنون  �لدولة  يف  �لأطفال  من  كبري�  �قبال  تلقى 
�جل��دي��د منها  ���ش��ر�ء  �أو  �ل��ت��ي بحوزتهم  ب��الأل��ع��اب  �ل��ذي��ن يتربعون 

�لتجارية  �مل��ر�ك��ز  �أم���ام  لذلك  �ملخ�ش�شة  �ل�شناديق  يف  وي�شعونها 
و�ملولت يف جميع �نحاء �لدولة.

و�أ�شافت �أن �لآلف من �لألعاب مت جمعها حتى �لآن من خالل تلك 
�ل�شناديق م�شرية �إىل �أن �لقبال كان كبري� من جانب �أطفال �لدولة 

لتقدمي �ألعابهم �إىل �أ�شقائهم �أطفال �ليمن.
لالأم��ومة  �لأعل�����ى  �ملج������ل�س  �أن  �ل����فال�ش������ي  �لري�����م  و�أك������دت 
�أطفالنا  بها  تربع  �لتي  �لألعاب  �أي��ام جميع  بعد  �شيجمع  و�لطفولة 
من  وف��د  �شيذهب  حيث  �ليمن  �أط��ف��ال  �إىل  خا�شة  بطائرة  ونقلها 
تعبري�  �ليمن  يف  �أ�شقائهم  على  �لأل��ع��اب  ليوزعو�  �لإم���ار�ت  �أط��ف��ال 
عن �حلب و�لتقدير لهم و�لتخفيف عنهم يف �لظروف �لتي متر بها 

بالدهم.

�قبلو� على  �لذين  �لإم��ار�ت  باأطفال  �شعادتها  �لفال�شي عن  وعربت 
�مل��ب��ادرة �لإن�شانية  �ل��ت��ربع ب��الأل��ع��اب لأط��ف��ال �ليمن و�ل��ت��ج��اوب م��ع 
ل�شمو �أم �لإم��ار�ت �لتي حثتهم و�أولياء �أمورهم على �ملزيد من هذ� 
بها  �لتي يتحلى  �لطيبة  �ل��روح  �ل��ذي يعرب يف جممله عن  �لق��ب��ال 
�لإن�شان �لإمار�تي خا�شة �لطفل و�لأم وحبهم للخري و�لعطاء وهي 
ودعت  ديننا �حلنيف  �ليها  يدعو  �لإم���ار�ت  �أ�شيلة يف جمتمع  �شفة 
�ليها قيادتنا �لر�شيدة خا�شة قائدنا �لر�حل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

�آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه«.
وتعد  �لت�شامح  عام  �لإن�شانية جاءت مبنا�شبة  �ملبادرة  �أن هذه  يذكر 
�متد�د� ملبادر�ت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �لإن�شانية �ملتعددة 

�لتي نفذت يف دولة �لإمار�ت ودول �لعامل �لأخرى.

ح�سب توجيه�ت ن�ئب رئي�س الدولة بتوزيع حلول )مدر�سة( يف 1000 قرية ن�ئية يف الع�مل العربي

مبادرات حممد بن را�شد العاملية والهالل االأحمر االإماراتية تو�شعان انت�شار من�شة »مدر�شة« يف القرى النائية وخميمات الالجئني
•• دبي-وام:

حممد  م��ب��ادر�ت  موؤ�ش�شة  �أبرمت 
�لعاملية  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د  ب����ن 
�لهالل  هيئة  مع  تعاون  �تفاقية 
تن�شيق  بهدف  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر 
�جل��ه��ود �مل�����ش��رتك��ة ل��دع��م تنفيذ 
�ملن�شة  م��در���ش��ة،  من�شة  م�شروع 
�ملجانية  �لإلكرتونية  �لتعليمية 
مبادر�ت  موؤ�ش�شة  حتت  �ملندرجة 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم���م���د 
�لعاملية و�لتي تقدم 5000 در�س 
ب��ال��ف��ي��دي��و م���ن مرحلة  ت��ع��ل��ي��م��ي 
ريا�س �لأطفال �إىل �ل�شف �لثاين 
ع�شر، و�إتاحة �ملن�شة يف �ألف قرية 
بالإ�شافة  �ل���ع���رب���ي،  �ل���وط���ن  يف 
عرب  و�مل��ع��رف��ة  �لتعليم  ن�شر  �إىل 

خمتلف م�شاريع �لهيئة.
“مدر�شة”  م���ن�������ش���ة  و�����ش����ه����دت 
مليون   1.7 م��ن  �أك���رث  ��شتقبال 
من�شتها  ع��ل��ى  م�شجلن  ط��ال��ب 
م��ن��ذ �إط��الق��ه��ا م��ن ق��ب��ل �شاحب 
ر��شد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
�ملا�شي..  �أكتوبر  يف  �هلل”  “رعاه 
ك��م��ا ���ش��ه��دت �مل��ن�����ش��ة �أك�����رث من 
�إلكرتونية  زي������ارة  م��ل��ي��ون   32
وذلك  �لعامل  �أن��ح��اء  من خمتلف 
لالطالع على �لدرو�س �لتعليمية 
�ل���ع���ل���وم  م���������و�د  ب����ال����ف����ي����دي����و يف 

و�لريا�شيات.
�شعيد  ����ش���ع���ادة  �لت���ف���اق���ي���ة  وق�����ع 
�مل�شاعد  �ل���ع���ام  �لأم������ن  �ل��ع��ط��ر 
ملوؤ�ش�شة مبادر�ت حممد بن ر��شد 
و�شعادة حمود  �لعاملية،  �آل مكتوم 
�لأمن  ن��ائ��ب  �جلنيبي  �هلل  عبد 
�لعام للت�شويق وجمع �لتربعات يف 

هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي.
�جلانبن  ب���ن  �لت���ف���اق  وي��ن�����س 

�ل��دول رغم  �لكثري من  حاليا يف 
�أنهم يف �شن �لدر��شة.

ويندرج م�شروع من�شة مدر�شة يف 
�ألف قرية حتت موؤ�ش�شة مبادر�ت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية، 
من�شات  ت����وف����ري  �إىل  وي����ه����دف 
تعليمية �إلكرتونية للقرى �لنائية 
وخميمات �لالجئن غري �ملت�شلة 
لال�شتفادة  �لإن����رتن����ت  ب�����ش��ب��ك��ة 
“مدر�شة”  من�شة  حم��ت��وى  م��ن 
هيئة  تهدف  ح��ن  يف  �لتعليمية، 
�ل��ه��الل �لأح���م���ر �لإم���ار�ت���ي �إىل 
�إن�����ش��ان��ي��ة قو�مها  ت��ق��دمي ر���ش��ال��ة 
و�شمان  �لإن�������ش���ان  ح��ي��اة  ح��م��اي��ة 
�حرت�م �إن�شانيته، و�لتخفيف من 
من  �شعفاً  �لأ���ش��د  �لفئات  معاناة 
مبا  �لو�شائل  م��ن  �لعديد  خ��الل 
�لإن�شانية  �مل�����ش��اري��ع  �إق��ام��ة  فيها 
و�لهتمام بالق�شايا �لجتماعية.

م���در����ش���ة يف  م�����ب�����ادرة  �أن  ي���ذك���ر 
1000 قرية نائية، �لتي �أطلقها 
يف فرب�ير �ملا�شي �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه �هلل” ،  �ل��وزر�ء حاكم دبي 
تهدف �إىل توفري من�شات تعليمية 
�إلكرتونية متنقلة للقرى �لنائية 
وخميمات �لالجئن غري �ملت�شلة 
لإتاحة  وذل��ك  �لإن��رتن��ت،  ب�شبكة 
للطالب  ب��دي��ل��ة  تعليمية  ح��ل��ول 
�لعرب يف هذه �ملناطق، لال�شتفادة 
“مدر�شة”  من�شة  حم��ت��وى  م��ن 
�لتي تعد �لأكرث متيز�ً من نوعها 
�لعربي،  �ل���ع���امل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
حيث ت�شم 5000 در�س تعليمي 
�لعلوم  م�����و�د  ت�����ش��م��ل  ب��ال��ف��ي��دي��و 
و�لريا�شيات و�لفيزياء و�لكيمياء 
و�لأحياء وتغطي �ملر�حل �ملدر�شية 
من ريا�س �لأطفال وحتى �ل�شف 

�لثاين ع�شر.

�أن يتعاونا يف تنفيذ م�شروع  على 
من�شة مدر�شة يف �ألف قرية حيث 
�شيقوم �لهالل �لأحمر بامل�شاهمة 
�مل�شتهدفة  �مل���ن���اط���ق  حت���دي���د  يف 
وتقدمي  �إليها  �لو�شول  وت�شهيل 
�لدعم يف عملية �لتوزيع و�ملتابعة، 
من�شة  حم��ت��وى  لن�شر  ت�شجيعاً 
�ملناطق  يف  خ�شو�شاً  “مدر�شة” 
حتديات  تو�جه  �لتي  �أو  �لفقرية 
�لإنرتنت  �شبكة  �إىل  �لو�شول  يف 
ولإتاحة حلول من�شة “مدر�شة” 
�ل��ق��رى و�ملناطق  ع���دد م��ن  ع��ل��ى 
عليها  ت�������ش���رف  �ل����ت����ي  �ل���ن���ائ���ي���ة 
�لأحمر  �ل��ه��الل  هيئة  وتغطيها 
م��ن خ���الل بر�جمها  �لإم����ار�ت����ي 

وم�شاريعها.

�لأحمر  �ل��ه��الل  وهيئة  �ملوؤ�ش�شة 
ت�����ش��اف��ر جهود  ���ش��ي��اق  ت���اأت���ي يف 
يف  �لعاملة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات 
جمال �مل�شاريع �لإن�شانية و�لعمل 
�خل���ريي و�ل��ت��ن��م��وي، وذل���ك عرب 
�لتعاون يف �مل�شاريع �لتنموية �لتي 
و�إك�شابه  بالإن�شان ومتكينه  تهتم 
�ل�شرورية  و�مل�����ه�����ار�ت  �مل����ع����ارف 
وحياته  و�قعه  لتح�شن  �لالزمة 
م�شتد�مة،  بطريقة  �لأف�شل  �إىل 
�لحتياجات  �أي�������ش���اً  ي��ل��ب��ي  ومب����ا 
�لأك���رث  للمجتمعات  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 

�حتياجاً.
من جانبه، �أكد �شعادة حمود عبد 
�لعام  �لأم��ن  نائب  �جلنيبي  �هلل 
ل��ل��ت�����ش��وي��ق وج���م���ع �ل���ت���ربع���ات يف 

�ملعاناة،  ورف����ع  �حل��ي��اة  لتح�شن 
وتوفري حلول مبتكرة للتحديات 
�لب�شرية  �ملجتمعات  تو�جه  �لتي 

يف �ملجالت �ل�شرورية.
مدر�شة  من�شة  م��ب��ادرة  �إن  وق���ال 
�أطلقها  �لتي  نائية  قرية  �أل��ف  يف 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
“رعاه  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د  ب����ن 
من�شة  حم���ت���وى  ل��ت��وف��ري  �هلل” 
�لتي  �مل���ن���اط���ق  يف  “مدر�شة” 
ل�شبكة  للو�شول  حتديات  تو�جه 
�ملبادر�ت  م��ن  ت��ع��ت��رب  �لن���رتن���ت، 
�لر�ئدة و�ملبتكرة و�جلريئة لدعم 
ن�شبة  وتقليل  �لتعليمية،  �لعملية 

�لفاقد �لرتبوي يف تلك �ملناطق.
و�أكد �جلنيبي �أن �لتفاقية تفتح 

وق����ال �لأم�����ن �ل���ع���ام �مل�����ش��اع��د يف 
م��وؤ���ش�����ش��ة م�����ب�����ادر�ت حم���م���د بن 
“ �إننا  �ل��ع��امل��ي��ة  �آل م��ك��ت��وم  ر����ش��د 
يف م��ب��ادر�ت حممد ب��ن ر����ش��د �آل 
مكتوم �لعاملية وبح�شب توجيهات 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شاحب 
ب��ت��وف��ري حلول  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
قرية،   1000 يف  “مدر�شة” 
�لعمل  رق��ع��ة  تو�شيع  �إىل  ن�شعى 
و�ملعرفة  �لتعليم  ون�شر  �لإن�شاين 
منه  �مل�شتفيدين  �إىل  و�ل��و���ش��ول 
و�إتاحة  �لعربي،  �لوطن  �أرجاء  يف 
�مل���زي���د م���ن �لفئات  �أم�����ام  �مل���ج���ال 
�مل�شتهدفة لال�شتفادة من من�شة 

مدر�شة �لتعليمية«.
بن  �لتعاون  �تفاقية  �أن  و�أ���ش��اف 

�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
ن�شج  ع��ل��ى  حت���ر����س  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن 
�ملجال  يف  وب��ن��اءة  هادفة  �شر�كات 
�لهيئات  مع  و�لتنموي  �لإن�شاين 
وجميع  �ل���دول���ة  يف  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
وت�شعى  �ملحلي،  �ملجتمع  قطاعات 
لتعزيز عالقات �لتعاون و�لتن�شيق 
و�لعمل  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  م��ع 
جمالت  حت�شن  �أج��ل  م��ن  �شويا 
�لإن�شانية  للق�شايا  �ل�شتجابة 

�لعاجلة و�مللحة.
و�أعرب عن تقدير �لهيئة ملبادر�ت 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية 
�ل���ت���ي ت���ع���زز ج���ه���ود �ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
مكان..  ك��ل  يف  �ملختلفة  �مل��ج��الت 
و�أكد حيوية �لرب�مج �لتي تتبناها 

جمالت �أرحب للتعاون و�لتن�شيق 
�أهم  بن �جلانبن يف و�ح��دة من 
�لكثري  توؤرق  �لتي ظلت  �لق�شايا 
ت���رزح حتت  �ل��ت��ي  �ملجتمعات  م��ن 
للمقومات  وتفتقر  �ملعاناة،  وط��اأة 
��شتمر�ر  ل�����ش��م��ان  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة.. ك��م��ا �أن 
ت��وف��ر ح��ل��ول مبتكرة  �لت��ف��اق��ي��ة 
للنهو�س مب�شرية �لعلم و�ملعرفة 
�إىل  م�شري�  �ملجتمعات..  تلك  يف 
�أن هيئة �لهالل �لأحمر لن تدخر 
و�شعا يف تنفيذ بنود �لتفاقية على 
�أر�س �لو�قع و�شتعمل جاهدة على 
�لتي  بال�شرعة  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق 
�لذين  �لأطفال  ظ��روف  تتطلبها 
�لتعليمية  �ل��ع��م��ل��ي��ة  خ�����ارج  ه���م 

�شرطة اأم القيوين تطلق 
»�شيف اآمن«

•• اأم القيوين-وام:

�أم �لقيوين  �أم �لقيوين بالتعاون مع جمعية  �أطلقت �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
طالبا   80 “ مب�شاركة  �آم��ن  “ �شيف  �ل��دورة �لتا�شعة من مبادرة  �خلريية 
وطالبة من �ملو�طنن و �أبناء �ملو�طنات . وتهدف �ملبادرة �إىل تدريب �لطالب 
�لإج���ازة  خ��الل  �جلامعية  �مل��ر�ح��ل  وح��ت��ى  �لتا�شع  �ل�شف  م��ن  و�ل��ط��ال��ب��ات 
�ل�شيفية على جمموعة من �ملهار�ت �لإد�رية يف �لدو�ئر �ملحلية و�لحتادية 
بالإمارة .وثمن �لنقيب نا�شر علي بوع�شيبة رئي�س ق�شم �لإعالم و�لعالقات 
�لعامة �لدور �ملجتمعي للجهات �لحتادية و �لدو�ئر �ملحلية �لتي حتت�شن 

�لطلبة �مل�شاركن وتعاونها مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أم �لقيوين .

متابع على من�شتها والزيارات تخطت 32 مليون زيارة منذ اإطالقها  مليون   1.7 من  اأكرث  حتت�شن  »مدر�شة«  •  من�شة 

•  �شعيد العطر: ن�شعى اإىل تو�شيع رقعة العمل االإن�شاين ون�شر التعليم واملعرفة والو�شول اإىل امل�شتفيدين منه يف اأرجاء الوطن العربي

اجلنيبي: توفري التعليم للفئات االأ�شد احتياجا يوؤكد نهج الدولة يف توظيف م�شاعداتها االإن�شانية خلدمة التنمية امل�شتدامة • حمود 

االجتماعية املنافع  على  الدولة  اإمارات  جميع  نفقات  درهم  مليار   65.74
•• اأبوظبي-وام: 

�إمار�ت  �ملنافع �لجتماعية يف جميع  �إنفاقها على  �لتي مت  �ملبالغ  بلغ حجم 
ن�شبته  م��ا  ت�شكل  دره��م  مليار   65.74 نحو   2018 �ل��ع��ام  خ��الل  �ل��دول��ة 
%16.8 من �جمايل م�شروفات مالية �حلكومة وذلك وفقا لالإح�شائيات 
للمنافع  �ل��ك��ب��رية  �ملخ�ش�شات  حجم  ويعك�س  �مل��ال��ي��ة.  وز�رة  ع��ن  �ل�����ش��ادرة 

�لجتماعية �لأهمية �لكبرية �لتي حتظى بها �لتنمية �لجتماعية يف �أجندة 
�حلكومة �لحتادية و�حلكومات �ملحلية كما ين�شجم ذلك مع روؤية �لمار�ت 

. �ل�شرت�تيجية  �خلطط  وبقية   20121
وت�شتهدف روؤية �لإمار�ت 2021 لأن تكون �لدولة �شمن �أف�شل دول �لعامل 
بحلول �ليوبيل �لذهبي لالحتاد. ولرتجمة هذه �لروؤية �إىل و�قع ملمو�س، 
مت تق�شيم عنا�شر �لروؤية �إىل �شتة حماور وطنية متثل �لقطاعات �لرئي�شية 

�لتي �شيتم �لرتكيز عليها خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة يف �لعمل �حلكومي.
�لجتماعية  �ملنافع  على  �لنفاق  موؤ�شر  �ن  �لر�شمية  �لح�شائيات  وتظهر 
فقد  �ملا�شي،  �لعام  خالل  �لربعية  حركته  �أغلب  يف  ت�شاعديا  منحى  �تخذ 
بزيادة  دره��م  مليار   10.535 للمنافع  �ملخ�ش�شة  �مل�شروفات  قيمة  بلغت 

ن�شبتها %7.7 مقارنة مع �لربع ذ�ته من �لعام 2017.
�ملنافع  ف��ق��د �شجلت م�����ش��روف��ات   2018 �ل��ع��ام  �ل��ث��اين م��ن  �ل��رب��ع  �أم���ا يف 

�لجتماعية قفزة كبرية بالغة م�شتوى 22.168 مليار درهم بنمو ن�شبته 
10 مليار�ت درهم يف فرتة �ملقارنة من �لعام  تقريبا مقارنة مع   121%
�ل�شابق. وخالل �لربع �لثالث من �لعام �ملا�شي بلغت قيمة م�شروفات هذ� 
 2017 �ل��ع��ام  ع��ن   43.4% ن�شبتها  ب��زي��ادة  دره��م  مليار   14.77 �لبند 
فيما و�شلت قيمة �مل�شروفات يف �لربع �لأخري نحو 18.273 مليار درهم 

مرتفعة بن�شبة %67 عما كانت عليه يف فرتة �ملقارنة ذ�تها.

طرق دبي تبداأ تنفيذ برنامج  اأجيال لتدريب الطلبة على مهارات العمل
•• دبي -وام:

�ل�شيفي  �لتدريبي  �لربنامج  تنفيذ  �م�س  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  ب��د�أت 
“�أجيال” �لذي يهدف �ىل تدريب جمموعة من طالب وطالبات �ملرحلتن 
�لثانوية و�جلامعية على مهار�ت �لعمل وغر�س قيمة �لعمل لدة �لطلبة من 

�ملقبل. �أغ�شط�س  مو�طني �لدولة وي�شتمر لغاية 8 
وقال من�شور �لفال�شي مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتطوير يف �لهيئة �إن 
�أبناء �لدولة من �ملرحلتن  “�أجيال” ي�شتقطب  �لتدريب �ل�شيفي  برنامج 
و�شغل  لديهم  و�أهميته  �لعمل  قيمة  تعزيز  �أج��ل  من  و�جلامعية  �لثانوية 
�أوقات فر�غهم عرب تاأدية مهام عملية تك�شبهم مهار�ت مفيدة للم�شتقبل.. 
م�شري� �إىل �أنه ولأول مرة هذ� �لعام مت توفري فر�شة �لت�شجيل يف �لربنامج 

.»Dubai Careers« عن طريق موقع وظائف دبي

و�أ�شاف �إن �لتدريب �ل�شيفي ي�شاهم يف �إك�شاب �لطلبة �خلرب�ت �ملتعددة من 
خالل دجمهم يف خمتلف �لقطاعات و�ملوؤ�ش�شات و�لإد�ر�ت �لتابعة للهيئة ما 
يحقق �لأهد�ف �ملو�شوعة للربنامج من تر�شيخ �ل�شعور بامل�شوؤولية وتدريب 
روؤية  �ملوؤ�ش�شي مما يحقق  �لأنظمة  باملو�عيد و�ح��رت�م  �لتقيد  �لطلبة على 
لبناء  �لد�فعة  �لقوة  �ل�شباب  فئة  �عتبار  �إىل  �لر�مية  �لر�شيدة  حكومتنا 
�ملرحلتن  يف  �ملو�طنن  ي�شتهدف  �لربنامج  �أن  و�أو���ش��ح  م��زده��ر.  م�شتقبل 
ي��ك��ون��و� م�شتمرين يف در����ش��ت��ه��م و�أن����ه مت  �أن  ���ش��رط  �ل��ث��ان��وي��ة و�جل��ام��ع��ي��ة 
تخ�شي�س مكافاآت �شهرية للم�شاركن يف �لربنامج و�أنه �شيتم تنظيم دور�ت 
تدريبية وزيار�ت ميد�نية لأبرز و�أهم �مل�شروعات �لتي مت تنفيذها من قبل 
�لعامة  �مل��و����ش��الت  لو�شائل  و��شتخد�مهم  �ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لهيئة 
�لهيئة يف جمال  تقدمها  �لتي  ب��الإجن��از�ت و�خل��دم��ات  تعريفهم  �أج��ل  من 

�ملو��شالت �لعامة وتعزيز �ل�شمعة �ملوؤ�ش�شية للهيئة يف �ملجتمع.

تعاون بني معهد دبي العقاري واأبوظبي للتعليم والتدريب املهني
•• دبي-وام:

�ل��ع��ق��اري - �لذر�ع  وق��ع معهد دب��ي 
�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي ل������د�ئ������رة �لأر��������ش������ي 
م����ذك����رة   - دب�������ي  يف  و�لأم��������������الك 
للتعليم  �أبوظبي  معهد  مع  تفاهم 
ملركز  �ل���ت���اب���ع  �مل���ه���ن���ي  و�ل����ت����دري����ب 
�لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي 
�ل���ت���ع���اون يف  �إىل  ت���ه���دف  و�مل���ه���ن���ي 
�مل�شرتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  �مل���ج���الت 
وت��ع��زي��ز �خل���دم���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
روؤية  م��ع  يتما�شى  ومب���ا  �لإم�����ار�ت 

�لدولة �ل�شرت�تيجية .
ك��م��ا ت��ه��دف �مل��ذك��رة - �ل��ت��ي وقعها 
�لرحمن  ع���ب���د  �ل���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة 
ملعهد  �لعام  �ملدير  �حلمادي  جا�شم 
�ملهني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي 
وهند عبيد �ملري �ملديرة �لتنفيذية 
متكن  �إىل   - �ل��ع��ق��اري  دب���ي  ملعهد 
�مل��ع��ن��ي��ة ل�شيما  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل���ك���و�در 
و�خلرب�ت  �لقوية  �ملعارف  �شوء  يف 
ي��ق��وم عليها معهد  �ل��ت��ي  �مل��رت�ك��م��ة 
دبي �لعقاري و�عتماده على معايري 
تعاونه  �إىل  ت�شتند  �مل�شتوى  عاملية 
�ملوؤ�ش�شات  ك���ربي���ات  م���ن  ع����دد  م���ع 
�أنحاء  يف  و�لأك���ادمي���ي���ة  �لتعليمية 
�أعلى  �لعامل وتوظيف  خمتلفة من 
�أد�ئه  �لأخالقية يف  �ملعايري و�لقيم 
ب�شكل  �ل�شتفادة منها  �ملهني ميكن 
كامل لتدريب فريق وطالب معهد 

�أبوظبي للتعليم �ملهني.
و�أعرب �شعادة �لدكتور عبد�لرحمن 
ملعهد  �لعام  �ملدير  �حلمادي  جا�شم 
�ملهني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي 

�لتنظيم  قانون  و�أحكام  لو�ئح  وفق 
تطبيق  كفاءة  ي�شمن  مبا  �لعقاري 
�لقانون ويعزز �لتنمية �لقت�شادية 
�لعقار�ت  بقطاع  �مل�����ش��ت��د�م  و�ل��ن��م��و 
�أك��دت هند  �ل��دول��ة. من جانبها  يف 
�لعقاري  دبي  �أن معهد  �مل��ري  عبيد 
يو��شل تعزيز عالقات �ل�شر�كة مع 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�لأكادميية يف 
دولة �لإم��ار�ت وخارجها مبا ي�شهم 
�مل�شتوى  عاملية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف 
�لدولة  �ل��ع��ق��ار�ت يف  ق��ط��اع  ل��رف��د 
�أمام  �ملجال  �لكفاء�ت وفتح  باأف�شل 
�لكو�در �لوطنية لتعزيز موؤهالتهم 
�لتنمية  م�������ش���رية  يف  و�لإ������ش�����ه�����ام 
مذكرة  �أن  �إىل  لف��ت��ة  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
بالنفع  �شتعود  �جل��دي��دة  �ل��ت��ف��اه��م 
�لأه���د�ف  لتحقيق  �ل��ط��رف��ن  على 

ع���ن ت��رح��ي��ب �مل��ع��ه��د ب����اإب����ر�م هذه 
�لعقاري  دب����ي  م��ع��ه��د  م���ع  �مل���ذك���رة 
بهدف تطوير مهار�ت �لر�غبن يف 
خالل  من  �لعقاري  باملجال  �لعمل 
�لدور�ت و�لرب�مج �لتي توفر �أحدث 
�لتنظيم  يف  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل���م���ار����ش���ات 
�لعقاري و�لتي تعد متطلبا �إلز�ميا 

ملمار�شة �ملهن �لعقارية.
�شتعزز  �ل����رب�م����ج  ه�����ذه  �إن  وق������ال 
�لقطاع  ه���ذ�  �ل��ع��ام��ل��ن يف  م��ع��رف��ة 
مبا  بو�شوح  وحقوقهم  بو�جباتهم 
�ملتعاملن  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  ي�شمن 
وجميع �لأطر�ف �ملعنية �إىل جانب 
�أخالقيات  ع��ل��ى  �مل��ت��درب��ن  �ط����الع 
�مل���ه���ن���ة وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا م����وؤك����د� �أن 
�لتدريبية  و�ل�����رب�م�����ج  �ل���������دور�ت 
�لعمل مبهنية  �ملتدربن من  متكن 

�مل�شرتكة من خالل تبادل �خلرب�ت 
و�أف�شل �ملمار�شات يف هذ� �ملجال.

�أب���دى �لطرفان  �مل��ذك��رة  ومب��وج��ب 
�ملجالت  ����ش��ت��ك�����ش��اف  يف  رغ��ب��ت��ه��م��ا 
ومو��شلة  �مل�����ش��رتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت 
�لتن�شيق �ملتبادل بينهما يف جمالت 
�ل�����ت�����دري�����ب وت����ط����وي����ر �مل���وظ���ف���ن 
و�ل�������ش���ه���اد�ت �ل��ف��ن��ي��ة �مل���ع���رتف بها 
جم����الت  �أي  �إىل  �إ����ش���اف���ة  دول����ي����ا 
بالنفع  تعود  �أن  �شاأنها  م��ن  �أخ���رى 
عليهما. وي�شمل نطاق عمل مذكرة 
و�لتدريب  و�لبتكار  �لعلم  �لتفاهم 
�حتياجات  وحت����دي����د  و�ل���ت���ط���وي���ر 
ب��ر�م��ج م�شممة  �ل��ت��دري��ب وو���ش��ع 
على  و�لعمل  �حتياجاتهما  لتنا�شب 
نقل �ملعرفة و�لتعاون يف �أي جمالت 

�أخرى قد تن�شاأ يف �مل�شتقبل.
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اأخبـار الإمـارات

بهدف تعزيز م�س�رك�ت فئ�ت املدار�س والإدارات املتميزة

»حمدان التعليمية« تطلق مبادرة »ملتقى التميز املدر�شي« على م�شتوى الدولة
•• دبي-الفجر: 

ر��شد  بن  حمد�ن  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
�ملتميز  �لتعليمي  �آل مكتوم لالأد�ء 
“ملتقى  م�����ب�����ادرة  �إط���������الق  ع�����ن 
م�شتوى  ع��ل��ى  �ملدر�شي”  �ل��ت��م��ي��ز 
م����د�ر�����س �ل����دول����ة ب���ه���دف �إث������ر�ء 
�لبيئة �ملدر�شية، ودعم دور �ملدر�شة 
�لمار�تية يف جمال �لبتكار ورعاية 
��شتقطاب  وت���ع���زي���ز  �مل���وه���وب���ن، 
�ملدر�شة  ف��ئ��ت��ي  يف  �مل�����ش��ت��ه��دف��ن 
و�لإد�رة �ملدر�شية �ملتميزللم�شاركة 
وت�شعى  للتميز.  يف جو�ئز حمد�ن 
�مل���د�ر����س  �ك��ت�����ش��اف  �إىل  �مل����ب����ادرة 
�لتميز  ث���ق���اف���ة  ون�������ش���ر  �مل���ت���م���ي���زة 
�ملدر�شية  و�لإد�ر�ت  �ل��ط��الب  ب��ن 
وتاأهيل كو�در �لإد�ر�ت و�طالعهم 
و�لأدو�ت  �مل��م��ار���ش��ات  �أح����دث  ع��ل��ى 
�لأن�شطة  مب��خ��ت��ل��ف  ل����الرت����ق����اء 
�إىل  ودفعها  و�لتدريبية  �لتعليمية 
�آف����اق ج��دي��دة م��ن �ل��ت��م��ي��ز، ون�شر 
ونقل �ملعارف و�لتجارب و�خلرب�ت 
�لتميز  ث��ق��اف��ة  وت��ع��م��ي��ق  �مل��ت��م��ي��زة 

�ملو��شيع �ملتعلقة بالتميز �لتعليمي 
و�آليات �لبتكار و�لتدريب على يد 
بالإ�شافة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة،  يف  خ��رب�ئ��ن��ا 
�لعمل  �لعديد من ور���س  �إىل عقد 
ملختلف �لكو�در �لإد�رية �لتعليمية 

د�خل تلك �ملد�ر�س«.
“�شتت�شمن  �لها�شمي:  و�أ���ش��اف��ت 
�ملبادرة كذلك عر�س معايري�لتميز 
�ملدر�شية  و�لإد�رة  �ملدر�شة  فئة  يف 
�مل�شاركة  على  �لإد�ري���ن  وت�شجيع 
�ل���ف���ع���ال���ة يف �جل�����ائ�����زة، وه�����و ما 
�ملزيد  حت��ق��ي��ق  ن���ح���و  ���ش��ي��ق��وده��م 
��شتحد�ث  خ��الل  م��ن  �لتميز  م��ن 
�آل���ي���ات وق���و�ن���ن وب���ر�م���ج لإث����ر�ء 
�لبيئة �ملدر�شية ودفع �لطالب �إىل 
�ملزيد من �لنجاحات �ملتميزة على 
�ل�شعيد �لوطني و�لعاملي. ونتطلع 
تو�شيع  �إىل  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ��الل 
مد�ر�س  ل��ت��غ��ط��ي  �مل����ب����ادرة  ن���ط���اق 
�ل����دول����ة و�إث��������ر�ء ف���ئ���ات �جل���ائ���زة 
بالتجارب  �شتزخر  بالتاأكيد  �لتي 
�لتي  �ل��ر�ئ��دة  �لتعليمية  �لوطنية 

�شتقودنا نحو �مل�شتقبل«.

�أف�شل  وتوثيق  عر�س  خ��الل  م��ن 
فئات  خمتلف  يف  �لفائزة  �لأعمال 
ر��شد  بن  حمد�ن  موؤ�ش�شة  جائزة 
�ملتميز  �لتعليمي  �آل مكتوم لالأد�ء 

يف دور�تها �ل�شابقة.
 م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال �ل��دك��ت��ور جمال 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  �مل����ه����ريي، 

�لتميز  �ملزيد من  �إىل  �ملجتمعي  و 
لي�شبح  �ل��ت��م��ي��ز  ه����ذ�  ت��ر���ش��ي��خ  و 
بالأد�ء  �ملعنيون  عليه  ي�شري  نهجاً 
�لطالب  ب���اأد�ء  لالرتقاء  �ملدر�شي 
و�مل���وه���وب���ن وخ���ل���ق ج��ي��ل جديد 
�ملعارف،  ب���اأح���دث  مت�شلح  مبتكر 
توؤهله  �ل���ت���ي  �لأدو�ت  ومي���ت���ل���ك 

�ملجال  و�إت���اح���ة  �لتعليم  �إد�رة  يف 
�أم��ام ك��و�در تلك �ملد�ر�س �إىل خلق 
حلول  بتد�ع  و  �لفر�س  من  �ملزيد 
�لطالب  ل��ت��اأه��ي��ل  ت��ق��ل��ي��دي��ة  غ���ري 
و�إك�شابهم خمتلف �ملهار�ت باأ�شلوب 
مع  �ملدر�شية  �ملناهج  دم��ج  ي��ر�ع��ي 
�لبتكار لإح��د�ث قفز�ت نوعية يف 

ملوؤ�ش�شة  �ل���ع���ام  �لأم������ن  �لأم����ن����اء 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم لالأد�ء 
ملتقى  “ميثل  �ملتميز:  �لتعليمي 
�لتميز �ملدر�شي من�شة جتتمع فيها 
نخبة �لعقول و�لكفاء�ت و�خلرب�ت 
�لتعليمية �لوطنية بهدف �مل�شاهمة 
�لرتبوي  م�����ش��ت��وى�ل��وع��ي  رف���ع  يف 

ل�شناعة م�شتقبل �لإمار�ت«.
جو�ئز  “تهدف  �ملهريي:  و�أ���ش��اف 
جهود  تعزيز  �إىل  حمد�ن  موؤ�ش�شة 
�ملد�ر�س و�إد�ر�ت �ملد�ر�س �إىل حتقيق 
من  و�شن�شعى  �لتميز،  م��ن  �مل��زي��د 
خالل �ملبادرة �إىل تقدمي خرب�تنا 
و��شتعر��س �أف�شل جتارب �ملد�ر�س 

�لتعليم وتقلي�س �لفجوة بن تلك 
�ملناهج ومتطلبات �مل�شتقبل«.

ومن جهتها قالت �لأ�شتاذة فاطمة 
 : �ل��ت��م��ي��ز  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
ملتقى  مبادرة  خالل  من  “ن�شعى 
يف  �ل��ت��و�ج��د  �إىل  �مل��در���ش��ي  �لتميز 
�ل��دول��ة وط��رح ومناق�شة  م��د�ر���س 

بلدية اأم القيوين تطلق 
»من�شة �شبابنا« 

•• اأم القيوين-وام:

�أطلقت د�ئرة بلدية �أم �لقيوين “من�شة �شبابنا” مبقرها و�لتي تهدف �إىل 
زيادة �ل�شتثمار ومتكن �ل�شباب و�لعمل على �يجاد جيل من رو�د �لأعمال 
م�شاريعهم  لعر�س  فر�شة  �ل�شباب  منح  �إىل  �ملن�شة  وت��ه��دف  �ملبتكرين. 
و�إجناز�تهم ب�شكل جماين مبقر �لد�ئرة وتفعيل دورهم وعر�س مو�هبهم 
�لتي تخدم روؤية دولة �لإمار�ت 2021، وحتقيق �لأجندة �لوطنية لل�شباب 

.  2021

املنظمة العربية للطريان املدين واملجموعة االإفريقية تبحثان دعم مر�شحة االإمارات لـ »االأيكاو«
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  م��ع��ايل  برئا�شة  �مل���دين  للطري�ن  �لعربية  �ملنظمة  وف��د  بحث 
�شلمان �حلمود �ل�شباح رئي�س �ملنظمة مع �شعادة غابريل لي�شا رئي�س 
و�لتي  �مل�شرتك  �لتعاون  تعزيز  �شبل  “�لأفكاك”  �لإفريقية  �ملنظمة 
ت�شب يف دع��م منو منظومة �ل��ط��ري�ن �مل��دين �ل��دويل وذل��ك بح�شور 
�شعادة �شيف حممد �ل�شويدي مدير عام �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين 

يف �لدولة.
عائ�شة  للكابنت  �لنتخابي  �مللف  دعم  �للقاء  خالل  �جلانبان  وناق�س 
�لهاملي �ملمثل �لد�ئم لدولة �لإمار�ت لدى �ملنظمة �لدولية للطري�ن 

�لعربية  �ملتحدة ومر�شحة �ملجموعة  “�لأيكاو” �لتابعة لالأمم  �ملدين 
ودولة �لإمار�ت لرئا�شة جمل�س “�لأيكاو«.

و�أكد �شعادة �شيف حممد �ل�شويدي �لهتمام �لذي توليه دولة �لإمار�ت 
�لعامة للطري�ن �ملدين و�ملنظمة �لعربية للطري�ن  �لهيئة  متمثلة يف 
�مل�����ش��رتك��ة بينهما وب���ن منظمة  �ل��ع��الق��ات  �أو�����ش���ر  ت��ق��وي��ة  �مل���دين يف 
�لأهد�ف  تخدم  روؤي��ة موحدة  وبناء  �فريقيا،  ل��دول  �مل��دين  �ل��ط��ري�ن 
�لرفع  �أ�شهم يف  �ملنطقتن  �مل�شتمر بن  �لتعاون  �أن  و�أ�شاف  �مل�شرتكة. 
من وترية �لربط �جلوي وتنوع وتو�شيع �شبكة �خلطوط �جلوية �إ�شافة 
�إىل �إر�شاء دعائم �شيا�شة فتح �لأجو�ء بن �ملجموعة �لإفريقية و�لدول 
�لنتخابي  �مللف  دع��م  مبناق�شة  �شعدنا  �ل�شويدي:  و�أ���ش��اف  �لعربية. 

للكابنت عائ�شة �لهاملي و�لذي يج�شد �ملكانة �ملرموقة لدولة �لإمار�ت 
يف قطاع �لطري�ن �لعاملي ودورها يف منظمة �لطري�ن �لدويل”، موؤكد� 
�لدولية  �ملنظمات  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  ل��ل��م��ر�أة  �ل���دويل  �لتمثيل  زي���ادة  �أن 
لتتبو�أ  �مل��ر�أة  �لتي ت�شجع متكن  �لدولة  ل�شيا�شات  نتيجة  �لكربى هو 

�أعلى �ملنا�شب �لقيادية يف �ملحافل �لدولية.
و�شارك يف �للقاء �شعادة عبد �لنبي منار �ملدير �لعام للمنظمة �لعربية 
للطري�ن �ملدين و�لكابنت عائ�شة �لهاملي �ملمثل �لد�ئم لدولة �لإمار�ت 
�لر�شمي  �مل��ت��ح��دث  �لعتيبي  و���ش��ع��د  �ل����دويل  �ل��ط��ري�ن  منظمة  ل���دى 
يف  �مل���دين  للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  م��ن  �ل�شويدي  و�شعيد  للمنظمة 

�لدولة.

الهيئة االحتادية للرقابة النووية متنح 15 اإماراتيا رخ�شة ت�شغيل املفاعالت النووية
•• اأبوظبي-وام:

عن  �مل�شوؤولة  �لرقابية  �جلهة   - �لنووية،  للرقابة  �لحتادية  �لهيئة  �أعلنت 
�إم��ار�ت��ي��ا رخ�س   15 �ل��ن��ووي يف دول��ة �لإم���ار�ت - عن منح  تنظيم �لقطاع 
ت�شغيل �ملفاعالت �لنووية �لذين ي�شكلون �لدفعة �لأوىل من مدر�ء ت�شغيل 
�ملفاعالت وم�شغلي �ملفاعالت يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ويعملون يف 
و�ملكلفة  �لنووية  للطاقة  �لإم���ار�ت  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  للطاقة  “نو�ة”  �شركة 
بت�شغيل و�شيانة حمطات بر�كة للطاقة �لنووية �ل�شلمية يف منطقة �لظفرة 

باإمارة �أبوظبي.
�للو�ئح  متطلبات  م��ن  �أ���ش��ا���ش��ي��ا  ج���زء�  ه���ذه  �ل��رتخ��ي�����س  ���ش��ه��اد�ت  وت�شكل 
�لالئحة  �شيما  �لنووية ول  للرقابة  بالهيئة �لحتادية  �لتنظيمية �خلا�شة 
�لتنظيمية رقم 17 �خلا�شة باعتماد كو�در ت�شغيل حمطات �لطاقة �لنووية 
�ل�شلمية و�لتي حتدد �ملتطلبات �خلا�شة بتدريب وتاأهيل �ملوظفن من فئتي 
“مدير ت�شغيل �ملفاعل” و”م�شغل مفاعالت” و�لتاأكد من كفاءتهم �لعالية 
يف ت�شغيل حمطات �لطاقة �لنووية �ل�شلمية.. كما يعد �حل�شول على هذه 
�لت�شغيل  رخ�����ش��ة  ع��ل��ى  للح�شول  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��روط  �إح����دى  �ل�����ش��ه��اد�ت 

م�شتقبال.
�لرئي�شية  �لتحكم  و�إد�رة غرفة  ت�شغيل  �ملفاعالت م�شوؤولية  ويتوىل م�شغل 
�لعتيادية  �لت�شغيل  عمليات  خ��الل  �ل�شلمية  �لنووية  �لطاقة  حمطات  يف 
وحالت �لطو�رئ مبا يف ذلك ت�شغيل �ملفاعالت �لنووية و�إيقافها ومر�قبة 

غرفة  �إد�رة  م�شوؤولية  �ملفاعالت  ت�شغيل  مدير  يتوىل  بينما  موؤ�شر�تها.. 
�لتحكم و�لإ�شر�ف على عمل م�شغلي �ملفاعالت �لنووية و�مل�شغلن �مليد�نين 
ومبا ي�شمن �للتز�م باأعلى معايري �ل�شالمة �لنووية من �أجل حماية �شحة 
و�شالمة �ملجتمع وتطوير عمليات �إنتاج �لطاقة �لكهربائية ل�شبكة �لكهرباء 

يف دولة �لإمار�ت.
�لنووية..  للرقابة  للهيئة �لحتادية  �لعام  �ملدير  وقال كري�شرت فيكتور�شن 
“ ت�شكل �شهاد�ت �لرتخي�س هذه �إجناز� كبري� ي�شاف �إىل �شجل �لربنامج 
�لنووي �ل�شلمي �لإمار�تي حيث يعد �ل�شتثمار يف بناء �خلرب�ت و�لكفاء�ت 
�لنووية �لإمار�تية �أمر� �أ�شا�شيا ل�شمان ��شتد�مة �لربنامج وحتقيق �أهد�فه 
�لطموحة«. و�أ�شاف “ لعبت �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية دور� حموريا 
�ملفاعالت و�لتحقق من كفاءتهم وجاهزيتهم لت�شغيل  يف ترخي�س م�شغلي 
معايري  �أعلى  مع  يتما�شى  ومب��ا  �ل�شلمية  �لنووية  للطاقة  بر�كة  حمطات 

�ل�شالمة وذلك بهدف �لتاأكد من حماية �لبيئة و�ملجتمع«.
من جانبه قال �ملهند�س حممد �إبر�هيم �حلمادي �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة 
�لنووية  للطاقة  �لإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  “ تفخر  �ل��ن��ووي��ة..  للطاقة  �لإم����ار�ت 
ت�شغيل  رخ�����س  “نو�ة” على  م��ن  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ك��ف��اء�ت  م��ن   15 بح�شول 
�لدولة  م�شاعي  حتقيق  نحو  مهمة  خطوة  يعد  ما  وه��و  �لنووية  �ملفاعالت 
�لر�مية لتطوير �لقدر�ت و�ملهار�ت �لالزمة مل�شتقبل قطاع �لطاقة �لنووية 
دور�  �شتلعب  جمزية  عمل  فر�س  توفري  يف  �لربنامج  ي�شهم  �إذ  �ل�شلمية.. 
�أ�شا�شيا يف جهود تنويع �لقت�شاد �لإمار�تي وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة على 

مدى �لعقود �لقادمة«.
“ ن�شهد  “نو�ة” للطاقة..  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ريدمان  وقال مارك 
�ليوم �إجناز� متميز� ل�شركة “نو�ة” بينما نو��شل �لعمل يف برنامج �جلاهزية 
�لت�شغيلية �لذي ي�شبق عملية حتميل حزم �لوقود �لنووي يف مفاعل �ملحطة 
�لأوىل يف م�شروع حمطات بر�كة.. وتتما�شى �لرب�مج �لتعليمية و�لتدريبية 
ي�شاهم يف  ما  وهو  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى  مع  �ملفاعالت  م�شغلو  تلقاها  �لتي 
معايري  باأعلى  تلتزم  ت�شغيلية  منهجية  ب�شمان  �ملتمثلة  �أه��د�ف��ن��ا  حتقيق 

�ل�شالمة و�جلودة �لعاملية يف حمطات بر�كة«.
وكانت �لدفعة �لأوىل من م�شغلي �ملفاعالت �لنووية �جتازت برناجما تدريبيا 
�لنووية  للطاقة  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  قبل  من  تطويره  ومت  �أع��و�م   3 ��شتمر 
و�شركة نو�ة للطاقة مبا يتما�شى مع �للو�ئح �لتنظيمية �لتي حددتها �لهيئة 
�لتجارب  بن  ما  �لتدريبي  �لربنامج  ويجمع  �لنووية..  للرقابة  �لحتادية 
�لنووية  �لطاقة  �لنووية وخ��رب�ء  �لطاقة  �أب��رز مهند�شي  �لعملية لعدد من 
�أرقى م�شتويات  على م�شتوى �لقطاع وذلك ل�شمان ح�شول �ملتدربن على 
�أتيحت �لفر�شة للدفعة �لأوىل من �مل�شغلن لتلقي  �لتدريب �لعاملية.. كما 
�لمريكية  �ملتحدة  و�لوليات  �جلنوبية  وكوريا  �لإم��ار�ت  دولة  يف  �لتدريب 

بالإ�شافة �ىل جنوب �أفريقيا.
للرقابة  �لحتادية  �لهيئة  تولت  �لتدريبي  �لربنامج  مر�حل  كافة  وخ��الل 
�لعلمي  منهاجه  ب��دء� من حمتوى  �لربنامج  �لتحقق من  عمليات  �لنووية 
وو�شول �إىل �لتدريب �لعملي و�إد�رة �متحاناته وذلك بهدف �شمان �متثاله 

�لهيئة  �شتقوم  �ل�����ش��ه��اد�ت  ت��ق��دمي  وب��ع��د  �لتنظيمية..  �ملتطلبات  جلميع 
بالتحقق كل عامن من بر�مج �لتدريب لتجديد �خلرب�ت يف �شركة “نو�ة” 
للطاقة مبا ي�شمل �أحكاما ت�شمن كفاءة �مل�شغلن ومبا ين�شجم مع �ملتطلبات 
�لنووية  �لطاقة  ملحطات  �لآم��ن��ة  �لت�شغيل  بعمليات  �خلا�شة  �لتنظيمية 

�ل�شلمية وحماية �لبيئة و�ملجتمع.
حمطات  �أربعة  بناء  م�شوؤولية  �لنووية  للطاقة  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  وتتوىل 
للطاقة  ب��ر�ك��ة  حم��ط��ات  م�����ش��روع  يف  �ل�شلمية  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  متطابقة 
�لنووية �ل�شلمية �لذي يعد �أول م�شروع للطاقة �لنووية �ل�شلمية يف �لعامل 
�لأربع مع نهاية مار�س  �لكلية لإجناز �ملحطات  �لن�شبة  �إذ و�شلت  �لعربي.. 
2019 �إىل �أكرث من %93، وو�شلت ن�شبة �لإجناز يف �ملحطة �لر�بعة �إىل 
�أكرث من %82 ون�شبة �لإجناز يف �ملحطة �لثالثة �إىل �أكرث من %91 ويف 
�لإن�شائية  �لعمليات  �إجناز  %95 ف�شال عن  �أكرث من  �إىل  �لثانية  �ملحطة 
للمحطة �لأوىل و�لتي تخ�شع حاليا لعدد من �لختبار�ت ��شتعد�د� ملرحلة 
�ملر�جعة �لتنظيمية و��شتالم ترخي�س �لعمليات �لت�شغيلية من قبل �لهيئة 
�لحتادية للرقابة �لنووية و�لتي و�شلت �إىل �ملر�حل �لنهائية ملر�جعة طلب 
�إطار �ل�شتعد�د�ت  ترخي�س ت�شغيل �ملحطتن �لأوىل و�لثانية وذلك �شمن 

لتحميل �أوىل حزم �أعمدة �لوقود �لنووي يف مفاعل �ملحطة �لأوىل.
عملية  و�لإم��ار�ت��ي��ن  �لعاملين  �خل���رب�ء  م��ن  متنوع  عمل  ف��ري��ق  و�شيتوىل 
�أعلى  م��ع  يتما�شى  مب��ا  �ل�شلمية  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  ب��ر�ك��ة  حم��ط��ات  ت�شغيل 

معايري �ل�شالمة و�جلودة و�لأمن.

»دناتا« تفتتح �شالة جديدة للم�شافرين ال�شغار يف مطار دبي الدويل
•• دبي-وام:

�أك����رب  م����ن   - “دناتا”  �ف��ت��ت��ح��ت 
مقدمي خدمات �ل�شفر يف �لعامل - 
�شالة خا�شة يف مطار دبي �لدويل 
�شممت للم�شافرين �لق�شر �لذين 
بالغ  م��ر�ف��ق  دون  م��ن  ي�����ش��اف��رون 
تاأمن  دناتا  فريق  يتوىل  و�لذين 
�أثناء مكوثهم  �شالمتهم ور�حتهم 

يف �ملطار.
وحتتوي �ل�شالة �جلديدة �لو�قعة 
يف �مل��ب��ن��ى 1 مب��ط��ار دب���ي �ل���دويل 
ترفيهية  و���ش��ا���ش��ات  �أل���ع���اب  ع��ل��ى 
�ل�شغار طو�ل مدة  �لرو�د  لت�شلية 
�ل�شالة  وت��ع��م��ل  ف��ي��ه��ا..  م��ك��وث��ه��م 
طاقم  باإ�شر�ف  �ل�شاعة  مد�ر  على 
�لذين  �ل���ع���ام���ل���ن  م����ن  حم�����رتف 

يتحدثون لغات عدة.
وت��وظ��ف دن��ات��ا �أك���رث م��ن 70 من 
بالتعاون  يعملون  �لذين  �لوكالء 

للم�شافرين  و�مل���وث���وق���ة  �لآم���ن���ة 
بذويهم  �مل�شحوبن  غ��ري  �لق�شر 
معربا  �ملا�شية”..  �ل�شنو�ت  طو�ل 
عن �شعادته بتعزيز هذه �خلدمات 
�جلديدة  �ل�شالة  فتح  خ��الل  م��ن 
لتلبي  خ�����ش��ي�����ش��ا  ���ش��م��م��ت  �ل���ت���ي 
�ختالف  على  �لأطفال  �حتياجات 
ويحر�س  وتف�شيالتهم  �أعمارهم 
�ل��ت��اأك��د من  ع��ل��ى  �أع�����ش��اء فريقنا 
يق�شون  �ل�����ش��غ��ار  �مل�����ش��اف��ري��ن  �أن 
�ل�شالة  يف  تن�شى  ل  ممتعة  �أوقاتا 
ب�شال�شة  وي���ن���ت���ق���ل���ون  �جل����دي����دة 
و�أم����ان ع��رب �مل��ط��ار. وت��وف��ر دناتا 
�مل�شحوبن  غ��ري  �ل��ق�����ش��ر  خ��دم��ة 
رحالت  على  للم�شافرين  بذويهم 
�أكرث من 120 ناقلة جوية تعمل 
ع��رب �مل��ط��اري��ن ومي��ك��ن حجز هذه 
عنها  معلومات  طلب  �أو  �خل��دم��ة 
مع  �مل�شافرين  �ت�شال  خ��الل  م��ن 

�شركة �لطري�ن.

�ل����وث����ي����ق م������ع مم���ث���ل���ي ����ش���رك���ات 
�لطري�ن للتاأكد من �شالمة ور�حة 
�مل�شافرين �لق�شر غري �مل�شحوبن 
بو�بات  �إىل  و�إي�����ش��ال��ه��م  ب��ذوي��ه��م 
�ملغادرة يف �لوقت �ملحدد مع تاأمن 

�أولوية �شعودهم �إىل �لطائر�ت.
�لقليلة  �ل�شنو�ت  يف  دناتا  و�شهدت 
�لطلب  متو��شال يف  �ملا�شية منو� 
ع���ل���ى ه������ذه �خل�����دم�����ات يف دول�����ة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وق�������دم ف����ري����ق دن����ات����ا خ�����الل عام 
2018 خدمات لأكرث من 8000 
مبفردهم  �مل�شافرين  �لق�شر  م��ن 
يف مطار دبي �ل��دويل بنمو ن�شبته 
عليه  ك��ان  مبا  مقارنة  باملائه   27
م�شت.  �شنو�ت  خم�س  قبل  �لعدد 
وقال �شتيف �ألن نائب رئي�س �أول 
ق�شم عمليات �ملطار يف دناتا “ �إننا 
�لآب����اء  م��ن  �لآلف  ث��ق��ة  �كت�شبنا 
خدماتنا  خ����الل  م���ن  و�لأم����ه����ات 

ذوو  �ل�شركة  موظفو  ي��ق��وم  حيث 
مب�شاعدة  يوميا  و�لكفاءة  �خل��ربة 
�أكرث من 240 �ألف م�شافر ونقل 

عالية  جوية  خدمات  دناتا  وتقدم 
�جلودة وموثوقة يف دولة �لإمار�ت 
عاما   60 �مل��ت��ح��دة م��ن��ذ  �ل��ع��رب��ي��ة 

�لب�شائع و�إعد�د  2000 طن من 
لتقدميها  طعام  وجبة  �أل��ف   13

على �لرحالت �جلوية.

»كهرباء ال�شارقة« تبحث مع 
اجلهات احلكومية تفعيل التعاون 

للتوعية بالتو�شيالت الع�شوائية
•• ال�شارقة-وام:

�لإد�رة  تن�شيقيا مع  �جتماعا  �أم�س  �ل�شارقة  عقدت هيئة كهرباء ومياه 
�لعامة للدفاع �ملدين وهيئة �لوقاية و�ل�شالمة يف �ل�شارقة بهدف تفعيل 
�مل�شاكن  يف  �لع�شو�ئية  �لتو�شيالت  ملو�جهة  �لكامل  و�لتن�شيق  �لتعاون 
و�تخاذ  �لظو�هر  ه��ذه  ملو�جهة  م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل  على  و�لت��ف��اق 
�لإج��ر�ء�ت كافة من جانب كل جهة يف جمال �خت�شا�شاتها و�لرتكيز 
على حمالت توعية �ل�شكان باأخطار تلك �لتو�شيالت وما ينتج عنها من 

�آثار �شلبية.
ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  �لليم  ر��شد  �ملهند�س  �لدكتور  �شعادة  وق��ال 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ  على  تعمل  �لهيئة  �إن  �ل�شارقة 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور 
�ل�شارقة ب�شرورة �لتعاون مع �جلهات كافة و�تخاذ كل �لإجر�ء�ت �لتي 
�إم��ارة �ل�شارقة وحر�س �شموه على تطوير  �أمن و�شالمة �شكان  ت�شمن 

�خلدمات.
باأية  �لهيئة  �إخطار  ب�شرورة  �ل�شارقة  �إم��ارة  �شكان  جميع  �لليم  ونا�شد 
�لتي  �لع�شو�ئية  �لكهربائية  �لتو�شيالت  �إ�شافات قبل تنفيذها وجتنب 
متثل خطورة كبرية على �ل�شكان لفتقادها عنا�شر �لأمان و�ل�شالمة ملا 
متثله هذه �لتو�شيالت من �أخطار كارثية خالل فرتة �ل�شيف لرتفاع 
درجات �حلر�رة وكذلك عدم حفر �آبار د�خل �مل�شاكن للرتبح منها بدون 

ت�شريح ومو�فقة �لهيئة مما يعر�س �ل�شكان للخطر.
�أن هيئة  �إد�رة خدمات �لكهرباء  من جانبه قال ح�شن �لزرعوين مدير 
كهرباء ومياه �ل�شارقة م�شتمرة يف �حلمالت �لتوعوية و�لتفتي�شية �لتي 
ولكن  �ل�شكان  م��ن  غ��ر�م��ات  وحت�شيل  خمالفات  حترير  �إىل  تهدف  ل 
�لقاطنن  وتب�شري  �لتوعية  ون�شر  حمايتهم  منها  �حلقيقي  �ل��ه��دف 
�أية  لتفادي  �أو�شاعهم  لت�شحيح  �لكافية  �لزمنية  �ل��ف��رتة  و�إعطائهم 
�أخطار �أوح��دوث حر�ئق و�أ�شر�ر كارثية وما يرتتب على ذلك من �آثار 

�شلبية على �لأفر�د و�ملمتلكات �لعامة و�خلا�شة.
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اأخبـار الإمـارات
�شراكة بني اإ�شعاف دبي وجائزة دبي لالأداء احلكومي املتميز

•• دبي-وام:

�لتعاون و�لتن�شيق مع  �لإ�شعاف �شبل تطوير  �لتنفيذية ملوؤ�ش�شة دبي خلدمات  �ملديرة  �ل��در�ي  بحث �شعادة خليفة 
�لعام للجائزة يف مقر  �ملن�شق  �لنعيمي  �ل��در�ي وه��ز�ع  �ملتميز. جاء ذلك خالل لقاء  ل��الأد�ء �حلكومي  جائزة دبي 
�حلكومية  �جلهات  بن  �ملوؤ�ش�شية  �ل�شر�كة  عمليات  تفعيل  على  �جلانبن  حر�س  �إط��ار  يف  وذل��ك  بدبي  �ملوؤ�ش�شة 
وتطوير �أد�ئها و تطوير وتاأهيل موظفيها وتاأطري ممار�شات �لتميز �ملوؤ�ش�شي فيها وتر�شيخ ثقافة �لتميز وتوفري 

�ملو�رد �لالزمة لعملية �لتطوير و�ملتابعة �مل�شتمرة ل�شري �لعمل.
�لنعيمي  هز�ع  �أكد  فيما  و�ل�شر�كة..  �لتو��شل  وتعزيز  �لتعاون  تطوير  ناق�شا  �لطرفن  �إن  در�ي  بن  خليفة  وقال 

للوطن. �لعليا  و�مل�شلحة  �حلر�س على تقوية �لعالقات مبا ي�شب يف حتقيق روؤية دبي 2021 
من جانبها �أ�شارت قالت �لدكتورة عائ�شة �ملطوع مديرة مكتب �ل�شرت�تيجية و�لتميز �ملوؤ�ش�شي �إىل �أن �لتعاون مع 
�ملجل�س �لتنفيذي وجائزة دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز متو��شلة و�أن �لزيار�ت �ملتبادلة تر�شخ هذ� �لتعاون و�ل�شر�كة 

من �أجل تطوير �لأد�ء وحت�شن �خلدمات و�إ�شعاد �ملتعاملن.

»ال�شحة« تقدم خدمات طبية متميزة لعالج اأمرا�س اجلهاز اله�شمي لالأطفال 
•• ال�شارقة-وام: 

فريق  جن��اح  ع��ن  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  ك�شفت 
و�ل����ولدة  للن�شاء  �لقا�شمي  م�شت�شفى  يف  م��و�ط��ن  ط��ب��ي 
ب��اإن��ق��اذ ح��ي��اة طفلة م��ن �جلن�شية  ب��ال�����ش��ارق��ة  و�لأط���ف���ال 
مبن  �أُ�شوة  للنمو  �لطبيعي  �ملعدل  و��شتعادتها  �لآ�شيوية 
هم يف مثل عمرها من �لأطفال كانت تعاين من متالزمة 
لأج���ز�ء من  ��شتئ�شال متكرر  ع��ن  �ل��ن��اجت  �لأم��ع��اء  ق�شر 
�لأمعاء و�عتالل �لكبد ب�شورة و��شحة وبع�س �للتهابات 

�لبكتريية ونق�س يف وظائف �لبنكريا�س.

و�أ�شارت �لدكتورة كلثوم �لبلو�شي مديرة �إد�رة �مل�شت�شفيات 
�إىل كفاءة �لفريق �لطبي �لذي ��شتقبل حالة �لطفلة بعد 
خا�شة  م�شت�شفيات  يف  �لناجحة  غري  عالجها  حم��اولت 
حيث  عالجها  �لأخ���رى  �مل�شت�شفيات  من  �لعديد  ورف�س 
يعد م�شت�شفى �لقا�شمي للن�شاء و�لولدة و�لأطفال �ملرجع 
ي�شتقبل  �ل��ذي  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  يف  �لوحيد 
ح����الت �أم���ر�����س �جل��ه��از �ل��ه�����ش��م��ي ل��الأط��ف��ال. بدورها 
�أن  �مل�شت�شفى  مديرة  �خلاجة  �شفية  �لدكتورة  �أو�شحت 
��شت�شاري  ر��شد  يا�شر  �لدكتور  باإ�شر�ف  �لطبي  �لفريق 
قام  ل��الأط��ف��ال  و�ل��ت��غ��ذي��ة  �له�شمي  و�جل��ه��از  �لكبد  ط��ب 

بو�شع �خلطة �لعالجية للمري�شة و�إ�شر�ك �لو�لدين يف 
كل تفا�شيل �لعالج و�طالعهم على كل �لحتمالت �لتي 
قد ت�شل �إليها حالة �لطفلة وقد بد�أ �لعالج لهذه �حلالة 
من خالل �لنظام �لغذ�ئي �لذي ت�شمن كل �أنو�ع �لتغذية 
�لطبي من  �لفريق  �أن متكن  �إىل  �لأنبوبية  �لتغذية  مثل 

�لو�شول �إىل مرحلة �لتغذية �لطبيعية للطفلة.
�آخر متكن �لفريق �لطبي من عالج حالت  وعلى �شعيد 
�أخرى متثلت يف ��شتخر�ج بطارية من معدة طفل �إمار�تي 
ب�شالم ودون �أي م�شكالت �شحية تذكر ومت �إجر�ء منظار 

للمعدة دون �حلاجة للتدخل �جلر�حى ..

عمار النعيمي ي�شيد مبا اأجنزته حكومة عجمان الرقمية خالل الفرتة املا�شية
•• عجمان-وام:

�ملجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  �أ�شاد 
�لرقمي  �لتحول  جم��ال  يف  �لرقمية  عجمان  حكومة  �أجن��زت��ه  مب��ا  �لتنفيذي 
و�خلدمات �لرقمية.. د�عيا �إىل مزيد من �لعمل لالنتهاء من خطة �لتحول 

�لرقمي وتقدمي خدمات �أف�شل و��شرع.
و�ن��ه بجهود  �لتطور  ه��ذ�  م��ن مو�كبة  ب��د  يتطور ول  �ل��ع��امل  �إن  �شموه  وق��ال 
كو�درنا �لوطنية و�ملوؤهلة �شيتم حتويل جميع �خلدمات �حلكومية �إىل خدمات 
�أن نرى جميع  رقمية من خالل فرق �لعمل �لذي تعمل بكل طاقاتها وناأمل 
خدمات  �إىل  حتولت  قد  وهيئاتها  وموؤ�ش�شاتها  عجمان  حكومة  يف  �خلدمات 

رقمية باأ�شرع وقت ممكن.
�لذي  �لرقمي  �لتحول  ل�شركاء  �ل�شاد�س  �للقاء  �شموه  جاء ذلك عقب ح�شور 
مت خالله ��شتعر��س عدد من �مل�شاريع �لتي قدمتها حكومة عجمان �لرقمية 
�لبدوي من معهد  �إبر�هيم  �مل�شت�شار  و�شركاوؤها �ل�شرت�تيجيون حيث عر�س 
�لتي  و�أهميته و�ملر�حل  بيانات عجمان  �لبيانات �ملفتوحة ق�شة جناح م�شروع 

�آخر  عن  نبذة  لالأبحاث  غارترن  �شركة  من  �شفيق  عماد  قدم  كما  �إليها  و�شل 
ك�شفت  فيما   2019 لعام  �لتكنولوجيا  ل�شتخد�م  �ل�شرت�تيجية  �لتوجهات 
عجمان  حكومة  م��ن  �لرقمي  �لتحول  خطة  م�شروع  م��دي��رة  �لبلو�شي  ���ش��ارة 
�لتي  و�مل��ر�ح��ل  �لرقمي  �لتحول  خطة  جلائزة  �جل��دي��دة  �حللة  عن  �لرقمية 

و�شلت �إليها كما عر�شت �أبرز حمطات خطة �ملئة يوم.
و�أكد �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي �أن حكومة عجمان �لرقمية حر�شت 
�ل��ت��ح��ول �لرقمي  �ل��ع��امل��ي م��ن خ��الل تبني خطة  �ل��ت��ط��ور  على م��و�ك��ب��ة رك��ب 
للخدمات �حلكومية وعملت بكل جد لالنتهاء من تنفيذ عدة مر�حل بهدف 
�ملعلومات د�خل كافة �لدو�ئر �حلكومية ونعمل حاليا على  تعزيز تكنولوجيا 

�لنتهاء و�إجناز ما تبقى من �خلدمات �لرقمية.
�إن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س  وقال �شموه 
يف  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  لتطوير  خا�شة  �أهمية  ي��ويل  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى 
�لإمارة مبا يحقق �لنه�شة �ل�شاملة و�لتقدم �ملن�شود يف �ملجالت كافة وخا�شة 
�خلدمات �لرقمية �ملقدمة للمجتمع من �فر�د وم�شتثمرين ورجال �أعمال �و 
�ل�شركاء �ل�شرت�تيجين �و �ملتعاملن معنا. و�أ�شاف �أن حكومة عجمان �لرقمية 

�ملوؤ�ش�شات �لتي يقع على عاتقها معاونة ومتكن موؤ�ش�شات �حلكومة  تعد من 
لتتما�شى مع توجه دولة �لإمار�ت ب�شرورة �لتحول للخدمات �لرقمية. وقال 
�أن تكون ر�ئدة يف تناف�شية تقدمي �خلدمات �لرقمية  “ نريد لعجمان  �شموه 
و�أن تكون �شباقة يف هذ� �ملجال وم�شاهمة يف �لتطور �حل�شاري و�لتقني �لتي 
�لبنية  م��ر�ف��ق  تطوير  على  عجمان  حكومة  يف  نعمل  ل��ذ�  �لإم����ار�ت  ت�شهده 
�إىل  للو�شول  و�لتقنية  �لرقمية  �لعامة خا�شة �خلدمات  و�خلدمات  �لتحتية 
لتطوير  �حلكومة  تتبناها  �ل��ت��ي  �ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  خ��الل  م��ن  �جلميع 

خططنا �لتنموية ملختلف �لقطاعات وتقدمي �أف�شل �خلدمات«.
فندق  يف  �أقيم  �ل��ذي  �لرقمي  �لتحول  ل�شركاء  �ل�شاد�س  �للقاء  مر��شم  ح�شر 
�لتنمية  د�ئ���رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  عبد�لعزيز  �ل�شيخ  ���ش��ر�ي  عجمان 
�ل�شياحية و�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
�أمن عام �ملجل�س �لتنفيذي  و�شعادة �ملهند�س �لدكتور �شعيد �شيف �ملطرو�شي 
�إم��ارة عجمان �إىل جانب �لفريق �لتنفيذي خلطة  وروؤ�شاء وم��در�ء �لعموم يف 
�لتحول �لرقمي و�شفر�ء �لبيانات وكوكبة من �ملوظفن من خمتلف �لدو�ئر 

�حلكومية و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجين.

�إن �للقاء  وقالت �شعادة عهود �شهيل �ملديرة �لعامة حلكومة عجمان �لرقمية 
�إمارة  يف  �لر�شيدة  قيادتنا  روؤي��ة  ترتجم  �لتي  �لإجن���از�ت  من  �لعديد  يحمل 
و�لأفر�د  �ل�شركات  يو�شل  بيانات عجمان ج�شر�  ي�شكل م�شروع  عجمان حيث 
ر�ئدة  �أب��ح��اث  لتقدمي  �أم��ام��ه��م  �مل��ج��ال  ويفتح  و�لإب����د�ع  �لب��ت��ك��ار  �إىل �شفاف 

وت�شميم تطبيقات مهمة ي�شتفيد منها �جلميع.
لتو�كب كل ما هو  ب�شغف  �لرقمية تعمل  �أن حكومة عجمان  �شعادتها  و�أك��دت 
لتعزز  �ملحافل  �شتى  يف  �مل�شاركة  �إىل  ت�شعى  كما  �لتكنولوجيا  ع��امل  يف  جديد 
د�ئ��رة �خلدمات  �ت�شاع  �إىل  و�ل��دويل م�شرية  �مل�شتوين �ملحلي  م�شاركتها على 
�لرقمية �ملتميزة �لتي تقدمها دو�ئر �إمارة عجمان �ليوم و�لتي تنفرد يف بع�س 
منها يف ظل �لتطور�ت �لتكنولوجية �ملت�شارعة �لتي ت�شهدها �لإمار�ت و�لعامل. 
م�شرية  �شركاء  كافة  �إىل  �لمتنان  وعظيم  �ل�شكر  بخال�س  �شهيل  وتوجهت 
�لتحول �لرقمي من جهات وموؤ�ش�شات ��شتطاعت �أن ترتقي مبكانة �خلدمات 
�حلكومي  �لعمل  منظومة  يت�شدر  ري���ادي  دور  �إىل  �إ���ش��ايف  دور  م��ن  �لرقمية 
�لتي يعمل �جلميع  �لأ�شا�شية  �لغاية  �ملتعاملن وهي  �شعادة  و�لإد�ري ويحقق 

من �أجل حتقيقها.

»العليا للت�شريعات« تناق�س مع 39 جهة حملية خطة 2020 لتلبية االحتياجات الت�شريعية للعمل احلكومي

�لت�شريعية و�عتماد �آليات حمددة 
�لت�شريعية  “�خلطة  ل��ت��ط��وي��ر 
وم�شار  ي���ت���و�ءم  مب���ا   ”2020
�لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية 

�لتطلعات  وت���دع���م  �ل��ط��م��وح��ة 
تتمتع  مدينة  ب��ن��اء  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
بنمو �قت�شادي م�شتد�م وجمتمع 
�إىل  ��شتناد�ً  ومتما�شك  متالحم 

دعائم �لعدل و�مل�شاو�ة و�لتعاي�س 
�مللتقى �شكل من�شة  �أّن  �إىل  لفتاً 
و��شحة  �أ���ش�����س  ل��و���ش��ع  م��ث��ال��ي��ة 
�لحتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  مل���و�����ش���ل���ة 

•• دبي-وام: 

ن���اق�������ش���ت �لأم�������ان�������ة �ل����ع����ام����ة ل� 
يف  للت�شريعات  �لعليا  “�للجنة 
“�خلطة  دب����ي حم�����دد�ت  �إم������ارة 
ت�شع  2020” �لتي  �لت�شريعية 
لإعد�د  ومنهجياً  و��شحاً  �إط���ار�ً 
م�شتويات  �أعلى  وفق  �لت�شريعات 
�مل��رون��ة و�ل��ك��ف��اءة و�ل���ق���درة على 
�ملت�شارعة  �ل���ت���ط���ور�ت  م��و�ك��ب��ة 
ل����رتج����م����ة ت����ط����ل����ع����ات �مل����دي����ن����ة 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. ج�����اء ذل�����ك خالل 
�لت�شريعية  �لحتياجات  “ملتقى 
مب�شاركة   ”2020 �ل�������ش���ن���وي 
حكومية  ج��ه��ة   39 م���ن  رف��ي��ع��ة 
نتائج  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���ّرف  حم���ل���ي���ة 
تطبيق �خلطة �لت�شريعية خالل 
و2019   2017 ب��ن  �لأع�����و�م 
لتلبية  ج����دي����دة  �آل����ي����ات  وب���ح���ث 
للعمل  �لت�شريعية  �لح��ت��ي��اج��ات 

م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
مكتوم نائب حاكم دبي دبي رئي�س 
للت�شريعات”  �ل��ع��ل��ي��ا  “�للجنة 
�ل�شتعد�د  �أه��ب��ة  على  ن��ك��ون  ب���اأن 
ل��و���ش��ع خ��ارط��ة ط��ري��ق و��شحة 
�لت�شريعية  �لح��ت��ي��اج��ات  لتلبية 
توجيه  يف  و�مل�شاركة  �مل�شتقبلية 

دفة �لنماء و�لتقدم و�لنه�شة«.
جانبنا  م������ن  “نلتزم  وق���������ال 
ب��ت��ب��ّن��ي �آل��ي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى قيا�س 
�لحتياجات �حلالية و�مل�شتقبلية 
لإ�������ش������د�ر ت�������ش���ري���ع���ات ج���دي���دة 
و�شمان  م��ع��دل��ة  �أو  م��ك��م��ل��ة  �أو 
�لد�شتور  م���ع  �أح��ك��ام��ه��ا  ت���و�ف���ق 
و�ملحلية  �لحتادية  و�لت�شريعات 
ت�شريع  �إىل  و�����ش����وًل  �ل���ن���اف���ذة 
ريادي يحاكي �لو�قع وي�شت�شرف 
على  دب��ي  ���ش��اأن  ويعلي  �مل�شتقبل 
للروؤية  �لعاملية ترجمًة  �خلارطة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لثاقبة 

�ملقبل  �ل���ع���ام  خ����الل  �حل���ك���وم���ي 
مب��ا ي��ت��و�ءم وغ��اي��ات “خطة دبي 
2021” يف �لو�شول �إىل حكومة 
�ل�شعادة  وم��ت��م��ي��زة حت��ق��ق  ر�ئ����دة 
للمجتمع.  و�ل��رف��اه��ي��ة  ل��ل��ن��ا���س 
على  �مللتقى  يف  �مل�شاركون  و�شدد 
�حلكومي  �لتكامل  تعزيز  �أهمية 
لتحديث  متينة  دعائم  �إر���ش��اء  يف 
وتوفري  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  �مل��ن��ظ��وم��ة 
م�شتد�مة  ح��ك��وم��ي��ة  ت�����ش��ري��ع��ات 
ومتو�زنة تلبي متطلبات م�شرية 

�لتنمية �ل�شاملة يف دبي.
و�أّك����د ���ش��ع��ادة �أح��م��د ب��ن م�شحار 
�ملهريي �أمن عام “�للجنة �لعليا 
تخطو  دب���ي  ب�����اأّن  للت�شريعات” 
ث���اب���ت���ة وو�ث�����ق�����ة على  خ����ط����و�ت 
�ل��ت�����ش��ري��ع��ي يف ظل  �ل��ت��م��ي��ز  درب 
�ل��الحم��دود م��ن �لقيادة  �ل��دع��م 
ت�شريعية  بنية  لإي��ج��اد  �لر�شيدة 
�لتنموية  �مل�شرية  تو�كب  حديثة 

و�حلر�ك  �لتكنولوجي  و�لتطور 
�إ�شد�ر  يتطلب  �ل���ذي  �لإب��د�ع��ي 
ت���������ش����ري����ع����ات ج������دي������دة د�ع����م����ة 
�مل�شتقبل.  و���ش��ن��ع  ل���ش��ت�����ش��ر�ف 
�مللتقى  ب���اأّن  ب��ن م�شحار  و�أو���ش��ح 
�لعليا  “�للجنة  �ل���ت���ز�م  ي��ع��ك�����س 
وتوجيه  بتوحيد  للت�شريعات” 
مع  �مل�شرتكة  �جل��ه��ود  وت��وظ��ي��ف 
و�حتادياً  حملياً  �ملعنية  �جلهات 
حت���دي���ث  م���������ش����رية  خ�����دم�����ة  يف 
�ملنظومة �لت�شريعية م�شدد�ً على 
�لتو��شل  ج�شور  توطيد  �أهمية 
�ملبا�شر وتعزيز �لتعاون �لبّناء مع 
�جلهات �حلكومية للم�شي قدماً 
يف �لرتقاء باملنظومة �لت�شريعية 
�لذي  �مل�شتقبل  لبناء  يوؤ�ش�س  مبا 

ت�شبو �إليه قيادتنا �لر�شيدة.
ظل  يف  باأننا  ثقة  “كلنا  و�أ���ش��اف 
و�ملتابعة  �ل��د�ئ��م��ة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  م����ن  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 

نائب  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
“رعاه �هلل”  �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي 
ن��ر���ش��ى عن  ب���اأن ل  �ل���ذي عّلمنا 
“ل  و�أن����ه  بدياًل”  �لأول  �مل��رك��ز 
و�عترب  �ل���ق���ان���ون.«.  ف����وق  �أح�����د 
�مللتقى  يف  �لو��شعة  �مل�شاركة  �ن 
ت��ع��ك�����س �حل����ر�����س �مل�����ش��ت��م��ر من 
على  دب��ي  يف  �حلكومية  �جل��ه��ات 
�مل�شاهمة بفعالية يف �إعد�د �خلطة 
تطوير  ي�شمن  مب��ا  �لت�شريعية 
�لقائمة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  وت��ن��ف��ي��ذ 
و�جل���دي���دة وف���ق غ���اي���ات “خطة 
حول  و�ملتمحورة   ”2021 دب��ي 
ومتميزة  ر�ئ����دة  ح��ك��وم��ة  �إي���ج���اد 
�لتطبيق  ت�����ش��م��ن  وم����وث����وق����ة 
�لقو�نن  لكافة  و�ملوثوق  �لعادل 
و�لأن������ظ������م������ة �حل����ك����وم����ي����ة مبا 
�ل�شعادة  ويحقق  �حلقوق  يحفظ 

و�لرفاهية و�لرخاء للجميع.

خالل حم��سرة »ا�سنع جن�حك بنف�سك«

االأمريي: القمة تت�شع جلميع االأفراد
للح��سلني على 93 % فم� فوق  

التعليمية  �شقر  بن  �شعود  توفرها  درا�شية  منحة   20
لطلبة الثاين ع�شر 

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

للتنمية  �لإم����ار�ت  جمعية  نظمت 
“��شنع  حم��ا���ش��رة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
�أ.  ت���ق���دمي  بنف�شك”،  جن���اح���ك 
ف���اط���م���ة �إب����ر�ه����ي����م �لأم���������ريي – 
مدرب معتمد يف �لتنمية �لب�شرية 
م��ق��ر جمعية  �ل�����ذ�ت يف  وت��ط��وي��ر 
�لإم��ار�ت يف �لظيت،  بح�شور 90 
م�شارك وم�شاركة، �لتي ركزت على 
ت��ع��ري��ف �حل�����ش��ور ب��اأه��م��ي��ة تقوية 
متكنه  �ل��ت��ي  �ل�شخ�شية  �ل�����ش��م��ات 
�إىل  للو�شول  �لأه���د�ف  و�شع  من 

�لنجاح.
جو�نب  ع���ل���ى  �ل��������دورة  ����ش��ت��م��ل��ت 
ن���ظ���ري���ة م����ع �ل��ت��ط��ب��ي��ق �ل���ف���وري 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق يف و����ش���ع �لأه������د�ف 
خالل  من  �ل�شحيحة،  ب�شياغتها 
ت��رت��ي��ب �لأه�����د�ف م��ن �مل��ه��م��ه �إىل 
“�لأهد�ف  ور���ش��م  �أه��م��ي��ة،  �لأق����ل 
�لذكية”، لت�شهل متابعة نتائجها، 
وقابل  �ل��ه��دف حم��دد  يكون  حيث 
للقيا�س، ميكن حتقيقه ومتابعته.

�أن ل  ك��م��ا و���ش��ح��ت �لأم�������ريي     

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

بن  ���ش��ع��ود  �ل�شيخ  موؤ�ش�شة  �أع��ل��ن��ت 
ر�أ�س  يف  �خل��ريي��ة  �لتعليمية  �شقر 
�خليمة عن �إطالق مبادرة “ �شناع 
تهدف مبوجبها  “ و�لتي  �مل�شتقبل 
لطلبة  در����ش��ي��ة  منحة    ٢٠ بتوفري 
وطالبات �لثاين ع�شر م�شار متقدم 
و  �لطلبة   �ملتميزين من  فقط من 

من ذوي �لدخل �ملحدود. 
وقالت �شمية حارب �ل�شويدي رئي�س 
جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة �ل�شيخ �شعود 
�خل��ريي��ة  يف  �لتعليمية  �شقر   ب��ن 
�ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقدته �أم�س 
�لطلبة  ت�شتهدف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  :”�أن 
على  حا�شلن  ه��م  مم��ن  �ملتفوقن 
ع�شر  �ل��ث��اين  يف  فاأعلى   ٪٩٣ ن�شبة 
�لق�شم �ملتقدم، وحا�شلن على ١٢٠٠ 
درجة يف �ختبار �لم�شات، ومن ذوي 
رو�تبهم  تقل  ممن  �ملحدود  �لدخل 
عن ثالثة �آلف درهم، و�شتوفر لهم 
منح در��شية يف تخ�ش�س �لتمري�س 
للطب  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  ج��ام��ع��ة  يف 

و�لعلوم �ل�شحية. 

م��ن �لآخ���ري���ن، م��ن خ��الل حتفيز 
وجو�نب  معنوية  مب��ق��ولت  ذ�ت���ه 

مادية
 �خ��ت��ت��م��ت �ل�����دورة ب��ع��ر���س فيديو 
�لو�قعية  �لأمثلة  لبع�س  خمت�شر 
وو�شلت  �أه���د�ف���ه���ا،  ح��ق��ق��ت  �ل��ت��ي 

�لنجاح  بل  �لف�شل،  وجود مل�شطلح 
ب��ح��د ذ�ت���ه �مل��ح��اول��ة و�ل��ت��ع��ل��م من 
�لقمة  ب����اأن  و�أ����ش���اف���ت  �لأخ����ط����اء، 
ل�شخ�س  ل  �لأف���ر�د  جلميع  تت�شع 
�أن يلهم  �لفرد  و�ح��د، ويجب على 
ذ�ته بقد�رته، ول ينتظر �لهتمام 

�لأمريي  �أ���ش��ادت  كما  �لنجاح،  �إىل 
�شكرها جلمعية �لإم��ار�ت للتنمية 
ت�شعى لإع���د�د  �ل��ت��ي  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
رو�د �لعمل �لجتماعي من خالل 
�نطلقت  حيث  “تبادل”  ب��رن��ام��ج 

منه �لأمريي كمدرب معتمد.

على  �ملنح  من  �مل�شتفيدين  �لطلبة 
�ل��ت��خ��رج، و�أح���ده���م حا�شل  �أب�����و�ب 
�مل���رك���ز �لأول ع��ل��ى دف��ع��ت��ه يف  ع��ل��ى 

تخ�ش�س �لهند�شة. 
من جانب �آخر �أكدت �شمية حارب �أن 
للموهوبن  �خليمة  ر�أ���س  �أكادميية 
 “ بعنو�ن  �ل�شيفي  خميمها  ب���د�أت 
ك��و�ك��ب �لب����د�ع و�لب��ت��ك��ار “ �لذي 

�ختيار  �أن  ح�����ارب  ���ش��م��ي��ة  وذك������رت 
للمنح  �ل����ت����م����ري���������س  ت���خ�������ش�������س 
ي��ع��د ���ش��م��ان��ا  مل�شاعدة  �ل��در����ش��ي��ة، 
ف����ر�����س عمل  �إي�����ج�����اد  يف  �ل���ط���ل���ب���ة 
بعد  �ل����ع����م����ل،  �����ش����وق  يف  م����ت����وف����رة 
ت��خ��رج��ه��م م��ب��ا���ش��رة، م�����ش��ي��ف��ة �أن 
در��شية  منحة   ٢٠ قدمت  �ملوؤ�ش�شة 
يف �ل�شنو�ت �ملا�شية، وحالياً ١١ من 

وقدم  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   ٨٨ �حت�شن 
مالئمة  �إث���ر�ئ���ي���ة  وب���ر�م���ج  دور�ت 
�ل��ط��ل��ب��ة منها  ل����ق����در�ت وط����اق����ات 
�لآد�ئية  و�ل��ف��ن��ون  �ل��ذه��ن��ي  �ل��ذك��اء 
و�لبتكار  �ل���ربجم���ة  يف  وب����ر�م����ج 
و�ل����ذك����اء �ل��ه��ن��د���ش��ي، ت���ه���دف �ىل 
و�لإنتاجية  �لب��ت��ك��ار  ثقافة  تعزيز 

و�لتناف�شية.
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة الفجرية تطلق حملة »�شيف مروري اآمن«

•• الفجرية -الفجر:

�إد�رة  �لفجرية متمثلة يف  �لعامة ل�شرطة  �لقيادة  �أطلقت 
 2019 لعام  �لثالثة  �لف�شلية  �حلملة  و�لدوريات  �مل��رور 
حتت �شعار ) �شيف مروري �آمن ( و�لتي ت�شتمر فعالياتها 
�ملرورية  �حل��م��الت  ف��ري��ق  خطة  �شمن  وذل���ك  �شهر،  مل��دة 
�ملوحدة للمجل�س �ملروري �لحتادي بوز�رة �لد�خلية وبناًء 
على �خلطة �لت�شغيلية للتوعية �ملرورية ل�شرطة �لفجرية 

بهدف جعل �لطرق �أكرث �أمناً و�أماناً.
و�أفاد �لعميد �لدكتور / علي ر��شد بن عو��س مدير �إد�رة 
�ملرور و�لدوريات �أن حملة �شيف مروري �آمن تهدف �إىل 
ن�شر ثقافة �للتز�م بالإجر�ء�ت �لوقائية ل�شالمة �إطار�ت 

ف�شل  يف  خ�شو�شاً  �ل���دوري  بالفح�س  و�لل��ت��ز�م  �ملركبة 
�إر�شاد�ت  �إت��ب��اع  و  �رت��ف��اع درج��ات �حل���ر�رة  ب�شبب  �ل�شيف 

�لوقاية �أثناء �ل�شفر بر�ً.
بقو�نن  �ل�شائقن  �لتز�م  �أهمية  عو��س  بن  �لعميد  و�أك��د 
و�ل�شالمة  �لأم��ن  ثقافة  لتعزيز  و�مل��رور  �ل�شري  �أنظمة  و 

�ملرورية لدى �ل�شائقن.
ونا�شد مدير �ملرور و�لدوريات قائدي �ملركبات �مل�شافرين 
بر�ً �شرورة فح�س �ملركبات و�لتاأكد من �شالمة �لإطار�ت 
و�أه��م��ي��ة ت��وف��ر �لإط�����ار �لح��ت��ي��اط��ي و���ش��الح��ي��ت��ه لل�شري 
حتميل  وع��دم  �لطريق  على  �مل��ق��ررة  بال�شرعات  و�لتقيد 

�ملركبات باحلمولت �لز�ئدة و�لغري م�شموح بها.
�لدرمكي  �أول موزة عبد�ل�شالم  �مل��الزم  �أ�شار  ومن جانبه 

مدير فرع �لتوعية و�لإعالم �ملروري بالإنابة �أن حملة ) 
�شيف مروري �آمن ( تهدف �إىل �إي�شال �لر�شائل �لتوعوية 
لقائدي �ملركبات ومرتادي �لطريق عرب �لو�شائل �مل�شموعة 
على  و�ل�شالمة  �لأم��ن  ثقافة  لتعزيز  و�ملرئية  و�مل��ق��روءة 

�لطرقات و�شمان �شبط �أمن �لطرق.
�لتوعوية  �ل��رب�م��ج  �أه��م  �لتوعية  ف��رع  مدير  �أو���ش��ح  كما 
و�ملتابعة  �مل��ر�ق��ب��ة  خ���الل  م��ن  �حل��م��ل��ة  لتفعيل  �ملختلفة 
�لن�شائح  وت��ق��دمي  �مل����روري  �ل�شبط  ع��ن ط��ري��ق دوري����ات 
�ل��ت��وع��ي��ة �ملختلفة  ن��ق��اط  �ل��وق��ائ��ي��ة ع���رب  و�لإر������ش�����اد�ت 
وو�شائل  �لن�شية  �لر�شائل  ع��رب  �لتوعية  �إىل  بالإ�شافة 
�لتو��شل �لجتماعي و�إلقاء �ملحا�شر�ت �لتوعوية وتوزيع 

�لربو�شور�ت و�لكتيبات.

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما باإن�شاء االأكادميية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يف االإمارة

•• ال�شارقة -وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ، مر�شوما 
�أمرييا باإن�شاء �لأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل �لبحري يف �إمارة �ل�شارقة. ويق�شي �ملر�شوم �لأمريي 
رقم 19 ل�شنة 2019م، باأن تن�شاأ مبوجب هذ� �ملر�شوم موؤ�ش�شة �أكادميية متخ�ش�شة بالعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل 
�لبحري يف �إمارة �ل�شارقة ت�شمى: “ �لأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل �لبحري “، تتمتع بال�شخ�شية 
�أهد�فها ومبا�شرة  لتحقيق  �لالزم  و�لإد�ري  �ملايل  �ل�شتقالل  لها  ويكون  �لالزمة،  �لقانونية  و�لأهلية  �لعتبارية 
�خت�شا�شاتها. ووفقا للمر�شوم �لأمريي يكون مقر �لأكادميية يف مدينة خورفكان يف �إمارة �ل�شارقة. وي�شدر قانون 
بتنظيم �لأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل �لبحري و�أهد�فها و�خت�شا�شاتها و�شوؤونها كافة. ويعمل 

بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شدوره، وعلى �جلهات �ملعنية تنفيذه كل فيما يخ�شه، وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

••القاهرة-الفجر:

�أك����دت ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د �لكعبي 
�ملعرفة  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����رة 
�لرقمنة  ت���ب���ن���ي  ������ش�����رورة  ع���ل���ى 
�ملكتبات  �لإلكرتوين بن  و�لربط 
ومر�كز �ملعلومات لإثر�ء �ملحتوى 
متناول  يف  �لكتاب  وجعل  �لعربي 
�جل��م��ي��ع ع��ل��ى م���د�ر �ل�����ش��اع��ة من 
م�شادر موثوقة. جاء ذلك خالل 
�لفتتاحية  �جل��ل�����ش��ة  يف  كلمتها 
�لأول  �لق����ل����ي����م����ي  ل����ل����م����وؤمت����ر 
للمكتبات  �ل��رق��م��ي��ة  ل��ل��خ��ري��ط��ة 
�لذي  �لعربية  �ملعلومات  ومر�كز 
�ل��ع��ام��ة جلامعة  ب���الأم���ان���ة  ي��ق��ام 
�لدول �لعربية بالعا�شمة �مل�شرية 
�لف��ت��ت��اح معايل  �ل��ق��اه��رة. ح�شر 
�أح��م��د �أب����و �ل��غ��ي��ط �لأم����ن �لعام 
جلامعة �لدول �لعربية وعدد من 
�ل���وزر�ء وروؤ���ش��اء �ل��وف��ود �لعربية 

�مل�شاركة.
�لثورة  �أن  �لكعبي  ن���ورة  و�أ���ش��ارت 
ي�����ش��ه��ده��ا �لعامل  �ل��ت��ي  �ل��رق��م��ي��ة 
وغريت  �مل���و�زي���ن،  قلبت  �ملعا�شر 
وحطمت  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  �مل���ع���ادلت 
و��شتحدثت  �لقدمية  �لنظريات 
�أخرى جديدة، موؤكدة �أن �شناعة 
�لتغري�ت،  ه���ذه  ق��ل��ب  يف  �ل��ك��ت��ب 
بع�س  �أع��ادت  فقد  لذلك  ونتيجة 
ور�جعت  �أور�قها،  ترتيب  �ملكتبات 
خ��ط��ط��ه��ا و�أه���د�ف���ه���ا و�أدو�ره��������ا، 
وط������������ّورت خ����دم����ات����ه����ا ل���ت���و�ك���ب 
�مل��ت��غ��ري�ت �ل��ت��ي ي�����ش��ه��ده��ا قطاع 
بهدف  �مل��ك��ت��ب��ات  و���ش��ن��اع��ة  �لن�شر 
�ل����ش���ت���ف���ادة م���ن �لإخ�������رت�ق غري 
�لعامل  �أح����دث����ه  �ل�����ذي  �مل�����ش��ب��وق 
�لرقمي يف جمتمعنا و�لبناء عليه 

لتطوير �شناعة �لن�شر.

وق�لت نورة الكعبي: 
»مت��ت��ل��ك دول����ة �لإم�������ار�ت جتربة 

خالل اإلق�ئه� الكلمة الفتت�حية يف املوؤمتر القليمي الأول للخريطة الرقمية للمكتب�ت يف اجل�معة العربية

نورة الكعبي تدعو اإىل تبني التحول الرقمي لربط املكتبات واإثراء املحتوى العربي

�ليون�شكو  �مل�شتوى من قبل  رفيع 
وهو بال �شك �إجناز عربي نفتخر 

يتم  �لعربي  �خلليج  منطقة  م��ن 
�لثقايف  �ل��ل��ق��ب  ل��ه��ذ�  �خ��ت��ي��اره��ا 

�ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  �أن 
�أط��ل��ق��ت م���ب���ادرة ب��و�ب��ة �لإم�����ار�ت 

به جميًعا«.
كلمتها  يف  �لكعبي  ن��ورة  و�أ�شافت 

�شناعة  ت��ع��زي��ز  جم���ال  يف  ر�ئ�����دة 
�لإم����ار�ت  حتت�شن  حيث  �لن�شر، 
يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  ح���رة  منطقة  �أول 
�ل���ع���امل خم��ت�����ش��ة ب��خ��دم��ة قطاع 
ك��م��ا عملت  �ل��ن�����ش��ر و�ل���ط���ب���اع���ة. 
�ملعرفة مع  وتنمية  �لثقافة  وز�رة 
�لإمار�تين  �ل��ن��ا���ش��ري��ن  جمعية 
�ملحفز�ت،  من  �ملزيد  تقدمي  على 
�لنا�شرين  ج��م��ي��ع  �إع����ف����اء  ع����رب 
�لرتقيم  ر�شوم  �لدولة من  د�خ��ل 
�لدويل للكتب بهدف دعم م�شروع 
ت�شهده  �ل���ذي  �مل��ع��رف��ي��ة  �لنه�شة 
�لن�شر  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  �ل����دول����ة 
و�نعكا�شاً  و�ل����ق����ر�ءة.  و�ل��ت��األ��ي��ف 
�ملتميزة  �لثقافية  للجهود  لتلك 
على  �ل�شارقة  �إم��ارة  تقودها  �لتي 
مد�ر �أكرث من خم�شن عاماً، فقد 
�ل��ع��ام عا�شمة  مت �خ��ت��ي��اره��ا ه��ذ� 
مدينة  �أول  وه��ي  للكتاب،  عاملية 

�لرقمية،  ل��ل��م��ك��ت��ب��ات  �ل��وط��ن��ي��ة 
وم�����ش��روع �مل��ك��ت��ب��ة �ل��ذك��ي��ة لربط 
�لدولة  يف  �لعامة  �ملكتبات  جميع 
ي�شهل  مب���ا  �ل��ب��ع�����س  بع�شها  م���ع 
�لو�شول  �إم��ك��ان��ي��ة  �ل���ق���ارئ  ع��ل��ى 
عنه يف  يبحث  �ل���ذي  �ل��ك��ت��اب  �إىل 

�لنطاق �جلغر�يف �لقريب منه.
�أهمية  على  �لكعبي  ن��ورة  و�شددت 
�مل�شاريع  ب���ن  �جل���ه���ود  ت�����ش��اف��ر 
�لدول  �مللهمة يف معظم  �لثقافية 
�ل��ع��رب��ي��ة م��ن خ���الل رب���ط رقمي 
يجمع �ملكتبات �لعربية على من�شة 
�إنت�شار  حتقق  �شاملة  �إلكرتونية 
�ل��ك��ت��اب يف �ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة مبا 
و�لإبد�عي  �لأدب���ي  �لإن��ت��اج  يحفز 
�أك��رث من  �أي���دي �ل�شعوب  وي��ق��رب 
�ل�شباب  ق��درة  لتعزيز  �لكتب  رف 
ع��ل��ى �لإط�������الع وت����ب����ادل �لإن���ت���اج 

�ملعريف و�ملعلومات و�خلرب�ت.

�ل��ث��ق��اف��ة وتنمية  و�أ����ش���ادت وزي����رة 
�مل��ع��رف��ة مب���ب���ادرة م��در���ش��ة �لتي 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
“رعاه  دب�������ي  ح�����اك�����م  �ل��������������وزر�ء 
در������س   5000 وت�����وف�����ر  �هلل”، 
ت��ع��ل��ي��م��ي ب��ال��ف��ي��دي��و جم���ان���اً على 
 50 �شبكة �لأن��رتن��ت لأك���رث م��ن 
�أن  مليون ط��ال��ب ع��رب��ي، م��وؤك��دة 
��شت�شر�فاً  ت�����ش��ك��ل  �مل���ب���ادرة  ه���ذه 
للتقنيات  وت��وظ��ي��ف��اً  للم�شتقبل، 
�حلديثة يف خدمة �لتعليم باأ�شلوب 
يتو�فق  ف��ري��د  ومبنظور  ع�شري 
مع تفكري �أجيال �مل�شتقبل، د�عيًة 
�ل��دول �لعربية �إىل �إط��الق �ملزيد 
�لتي  �لرقمية  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  من 
جديدة  تعليمية  م�����ش��ادر  ت��وف��ر 

لل�شباب. 

ل�سالمة الأطف�ل من احلوادث 

مرور راأ�س اخليمة يختتم حملة حظر جلو�س االأطفال يف املقاعد االأماية
•• راأ�س اخليمة – الفجر :

و�لدوريات  �مل���رور  �إد�رة  �ختتمت 
ب�شرطة ر�أ�س �خليمة حملة توعية 
يف  �أجل�شهم   .. حتبهم  كنت  “�إذ� 
تندرج  �لتي  �ملخ�ش�شة”  �أماكنهم 
�لفرعية  �حل���م���ل���ة  م��ظ��ل��ة  حت����ت 
�لحت���ادي���ة  �أمانة”  “�أطفالنا 
مع  بالتن�شيق  �إطالقها  مت  و�لتي 
�ملروري �لحتادي جلميع  �ملجل�س 

�إمار�ت �لدولة .
توعية  �حل����م����ل����ة  ������ش����ت����ه����دف����ت   
باتخاذ  �ملجتمع  و�أف��ر�د  �ل�شائقن 

تعمل   ، �لإد�رة  �ن   ”: وق�����ال     
ع����ل����ى رف�������ع م�������ش���ت���وى �لل�����ت�����ز�م 
بالأنظمة و�لقو�نن �ملرورية لدى 
م�شتخدمي �لطريق و�أن ما ت�شببه 
�حلو�دث �ملرورية من نتائج موؤملة 
ت������وؤرق �مل�����ش��ئ��ول��ن وت�����ش��ع��ه��ا من 
تلك  تخلفه  ما  ب�شبب  �أولوياتهم 
�لأرو�ح  يف  خ�شائر  م��ن  �حل����و�دث 
�ل�شائقن  ودع������ا   ، و�مل���م���ت���ل���ك���ات 
�لتقيد  �إىل  �لطريق  وم�شتخدمي 
و�إتباع  و�مل������رور  �ل�����ش��ري  ب��ق��و�ن��ن 
�لتعليمات و�لتوجيهات و�لمتثال 
�جلهات  بها  ج���اءت  كما  ل��الأو�م��ر 

ب�شرطة  و�ل���دوري���ات  �مل����رور  �إد�رة 
ر�أ���س �خليمة :” يف ختام �حلملة 
��شتهدفنا �شائقي عرب توزيع عدد 
بالأطفال  �خل��ا���ش��ة  �مل��ق��اع��د  م��ن 
وت��وج��ي��ه �ل��ن�����ش��ح و�لإر�����ش����اد لهم 
و�إي�شاح ن�س عقوبة قانون �ل�شري 
و�ملرور بهذ� �ل�شاأن ،حيث �لت�شديد 
على ���ش��رورة و�شع �لأط��ف��ال دون 
���ش��ن �ل��ع��ا���ش��رة يف م��ق��اع��د �لأم����ان 
يقل  م��ن  و�أي�����ش��ا  ل��ه��م  �ملخ�ش�شة 
باجللو�س  ���ش��م   145 ع��ن  ط��ول��ه 
مبينا   ، للمركبة  �لأمامي  باملقعد 
�أن  ن�����س ق���ان���ون �ل�����ش��ري و�مل����رور 

�لالزمة  و�ل��ت��د�ب��ري  �لح��ت��ي��اط��ات 
�شن  دون  �أط����ف����ال����ه����م  حل���م���اي���ة 
مبقاعدهم  �إجال�شهم  يف  �لعا�شرة 
لتجنب  �خل�����ل�����ف  يف  �خل����ا�����ش����ة 
ت��ع��ر���ش��ه��م ل���ل���ح���و�دث �مل����روري����ة ، 
لإ�شرت�تيجية  حت��ق��ي��ق��اً  وذل������ك 
�إىل  �ل���ه���ادف���ة  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة 
�أكرث  وجعلها  �لطرق  �أم��ن  تعزيز 
�أف�����ش��ل �خلدمات  وت���ق���دمي  �أم���ن���اً 
ل��ل��ج��م��ه��ور وف���ق م��ع��اي��ري �جل���ودة 
لإ�شعادهم  و�ل�شفافية  و�ل��ك��ف��اءة 
وقال      . �مل��روري��ة  �لثقافة  ون�شر 
�لعميد �أحمد �ل�شم �لنقبي مدير 

�لحت���������ادي ي���ن�������س ع���ل���ى غ���ر�م���ة 
ي�شمح  لكل من  دره��م   400 تبلغ 
للطفل من �شن �لعا�شرة فما دون 
�ملذكور  ع���ن  ط���ول���ه  ي��ق��ل  م���ن  �أو 
�لأمامي  باملقعد  باجللو�س  �أع��اله 
درهم   200 غ��ر�م��ة  تقع  كذلك   ،
يف حال عدم تو�فر مقاعد حماية 
خم�ش�شة لالأطفال من عمر �أربع 
�شنو�ت فما دون �أثناء وجودهم يف 
، لعدم تعر�شهم لإ�شابات  �ملركبة 
خ��ط��رية ن��ت��ي��ج��ة وق����وع �حل����و�دث 
�ملركبة  ت��وق��ف  ع��ن��د  �أو  �مل���روري���ة 

ب�شكل مفاجئ .
ولي�س فقط �أثناء �حلملة ، معرباً 
عن �أمله باأن ت�شبح �لقيادة �لآمنة 

�ل�شالمة  ت�شمن  �ل��ت��ي  �ملخت�شة 
�لعام  م���د�ر  ع��ل��ى  وذل���ك  للجميع 

يتبناها  ثقافة  بالقانون  و�للتز�م 
�جلميع ، متمنياً �ل�شالمة لهم .

اأطفال ال�شارقة تطلق براجمها ومع�شكراتها ال�شيفية
•• ال�شارقة-وام:

�لقادة  ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة   - �ل�����ش��ارق��ة  �أط��ف��ال  �أط��ل��ق��ت 
�إىل  تهدف  �لتي  �ل�شيفية  و�ملع�شكر�ت  �لرب�مج  - حزمة من  و�ملبتكرين 
�ملع�شكر  �أب��رزه��ا  �ملدر�شية  �لأط��ف��ال خ��الل �لعطلة  ف��ر�غ  �أوق��ات  ��شتغالل 
“�أكون”  ع�شر  �لثالث  �ل�شيفي  “ �شيفي” و�ملع�شكر  لالأطفال  �ل�شيفي 
وذلك يف جميع مر�كزها �ملنت�شرة على م�شتوى �إمارة �ل�شارقة م�شتهدفة 

�لأطفال يف �لفئة �لعمرية من 6-12 �شنة .
�لأوىل  ب��د�أت  فرتتن  لالأطفال” �شيفي” على  �ل�شيفي  �ملع�شكر  ويقام 

من  كل  يف  �لأطفال  مر�كز  يف  �جل��اري  يوليو   18 �أم�س وت�شتمر حتى 
 28 �لثانية من  حلو�ن و�خلالدية و�لبطائح وكلباء.. فيما تقام �لفرتة 
يوليو �جلاري �إىل 8 من �أغ�شط�س �ملقبل يف مركز �لطفل للفنون ب�شاحية 

مغيدر ومر�كز �لأطفال يف كل من �خلالدية و�لبطائح وخورفكان.
�لتي  و�لفعاليات  و�لرب�مج  �لأن�شطة  “�شيفي” جمموعة من  ويت�شمن 
�لريا�شة و�لفنون  �ل�شارقة وهي  �أطفال  �ملعتمدة يف  �مل�شار�ت  تقام �شمن 
و�لعلوم و�لتكنولوجيا و�لآد�ب و�للغات وريادة �لأعمال و�ملهار�ت �حلياتية 

بالإ�شافة �إىل �لرحالت �لرتفيهية .
مركز  يف  �أم�����س  ب���د�أ  فقد  “�أكون”  ع�شر  �ل��ث��ال��ث  �ل�شيفي  �ملع�شكر  �أم���ا 

�لطفل بالرقة وي�شتمر حتى 18 من �ل�شهر ذ�ته بهدف حتقيق �لرعاية 
�لرتبوية و�لتعليمية و�لجتماعية لالأطفال و�إبر�ز مو�هبهم و�إبد�عاتهم 

يف خمتلف �ملجالت .
. مت�شمنا جمموعة من �لأن�شطة و�لفعاليات �لهادفة �لتي تقام بالتعاون 

مع �لعديد من �جلهات �حلكومية و�خلا�شة.
�لتي  �ل�شيفية  و�لفعاليات  �لرب�مج  �لعديد من  �ملر�كز  بقية  و�شتنفذ يف 
�لريا�شية  منها  �ملختلفة  �ملجالت  يف  �لأن�شطة  من  �لعديد  على  ت�شتمل 
�لآد�ب  و  و�ملو�شيقى  و�مل�شرح  �لت�شكيلية  و�لفنون  و�لتكنولوجيا  و�لعلوم 
و�للغات و ريادة �لأعمال بجانب بر�مج �حلا�شب �لآيل و�لرب�مج �لتوعوية 

و�لثقافية و�لرحالت �لعلمية و�لرتفيهية وذلك �عتبار� من �أم�س وحتى 
. �ملقبل  �أغ�شط�س  من   29

و�أكدت نورة علي �ل�شام�شي مدير �إد�رة رعاية �لأطفال بالإنابة يف �أطفال 
ب�شكل  �ملدر�شية  �لعطلة  ��شتثمار  على  �ل�شارقة  �أطفال  حر�س  �ل�شارقة 
�شقل  بهدف  و�ملع�شكر�ت  �لرب�مج  �لعديد من  �إقامة  �إيجابي من خالل 
�ملهار�ت و�خلرب�ت �ملختلفة لدى �لأطفال ورعايتهم بدنيا وثقافيا و�إثر�ء 
جتاربهم وتعزيز �لتفكري �لإبد�عي لديهم وذلك وفق خطة مدرو�شة مت 
�شمن  وذل��ك  خمتلفة  تخ�ش�شية  و�أن�شطة  بر�مج  و�شع  مر�عاة  خاللها 

�مل�شار�ت �ملعتمدة يف �أطفال �ل�شارقة .
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بول  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

جورد�ن فاي�شن ذ.م.م- فرع 
رخ�شة رقم:CN 1016269-7 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9 

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

CN 1045808:لو�حة رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ب�شرى 
  CN 1885782:ل�شام لتجارة �لقرطا�شية رخ�شة رقم�

تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9 

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

�ل�شاهن للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1068698  تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9 

اإعــــــــــالن
مي�شن  �ل�ش�����ادة/جرين  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خلدمات و�شيانة �ملن�شات �لبرتولية و�ل�شناعية 
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1021607 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خمي�س حممد علي تيمور �لنقبي ١٠٠٪

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد عبد�هلل حممد �حمد �لنعيمي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/و�ن باي و�ن لقطع 

  CN �لغيار �مل�شتعملة لل�شيار�ت ذ.م.م  رخ�شة رقم:2690872 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي �شيد من�شور قا�شم �لها�شمي ٪5١

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعيد م�شرى فريوز �شعيد �لظاهري

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لعديل  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للتجارة ذ.م.م - فرع �أبوظبي
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1022072 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن عبد�هلل ح�شن جا�شم �خلل�شان ٪5١

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل ح�شن جا�شم �خلل�شان

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9 

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

للتجارة ذ.م.م - فرع �أبوظبي 2
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1190424 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن عبد�هلل ح�شن جا�شم �خلل�شان ٪5١

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل ح�شن جا�شم �خلل�شان

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شتودع �لكمال لالدوية 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2040266 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مينيزي�س كليف جودي ٪4٩ 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافةعمر حم�شن عمر �شالح �لربيكي ٪5١

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كمال �حمد �لعبيد حممد

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ب�شرى حممد �لبوعز�وي

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 اإعـــالن �شطب قيد
للهند�شة  حلود  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
)�جلن�شية:لبنان( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة 
يف �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: جزيرة �لرمي - �شكاي تور مكتب 
٢٢ و ٢7 �لدور ٣٠ - �س.ب:٢657( و�ملقيدة حتت رقم )٢٩٠( يف 
�شجل �ل�شركات �لجنبية يف �لوز�رة. وتنفيذ� لحكام �لقانون 
�لتجارية  �ل�شركات  �شاأن  يف   ٢٠١5 ل�شنة   )٢( رقم  �لحتادي 
وتعديالتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )٣77( ل�شنة ٢٠١٠م يف �شاأن 
�ملن�شاآت  ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد 
�ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة 
�ىل  باعرت��شهم  يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب 
�لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن 
�لتايل: وز�رة �لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)٩٠١( 

- �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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را�شد اخلوري ملتابعة املعامالت-�شركة ال�شخ�س الواحد- ذ م م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات- �نه مبوجب قر�ر �جتماع 
بحل   ٢٠١٩/٠7/٠4 بتاريخ  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية 

وت�شفية �شركة
را�سد اخلوري ملت�بعة املع�مالت-�سركة ال�سخ�س الواحد- ذ م م 

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى   CN-2509514
�لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى �ملعن هاتف  رقم ٠٣7٣7٨٩٩٩  فاك�س 
٠٣7٣7٨٩٨٩ �س.ب  ٢٠٢٠75 – مدينة �لعن – �شناعية هيلي 
 )٣( رقم  مكتب  و�خرون  �ل�شحي  علي  حممد  �هلل  عبد  بناء 
و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�شاها 45 يوما 

من تاريخ هذ� �لعالن

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 
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ثريفتي خلدمات الليموزين- ذ م م
مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية،�مل�شدق 
لدى �لكاتب �لعدل بتاريخ ٢٠١٩/٠5/٠٢ يعلن  �مل�شفي/ �م بي 

�شي ملر�جعة �حل�شابات عن حل وت�شفية �شركة:
ثريفتي خلدم�ت الليموزين - ذ م م

بالرقم  �لقت�شادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة 
CN-1413947 فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �إىل مكتب �مل�شفى �ملعن هاتف رقم: ٠45٨٠٨٠٠٣ �س.ب 
75٩5٢ دبي- موبايل رقم: ٠565٣٨٩٣٨١ دبي- خليج �لعمال-
برج �ملنار�-مكتب رقم 5٠١ و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك 

خالل مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة ن�شيم �لقمر 

لعمال �لطالء �لدهانات
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1756086 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مبارك عمرمبارك عون �ل�شيعري ١٠٠٪

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل ر�م�س خمي�س عبيد �لظاهري

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لغزيل 

ديز�ين للخياطة �لن�شائية
رخ�شة رقم:CN 2589838  تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملخم�س للكمبيوتر  

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1068276 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة روجو جوز بولوكاتو فيليب ١٠٠٪
تعديل وكيل خدمات

��شافة ر��شد �شامل علي �لعلي �لنيادي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيكيور د�توم لتقنية �ملعلومات 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب وبر�مج �حلا�شب ذ.م.م رخ�شة رقم:2435692 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جيني ماتيو كوتاكاتاتو ٪4٩
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �لفن جورج كيز هاكيكار�
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف لبي جيكوب كوريان كوريكو�س كنجرير �موزي يعقوب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هامور 

�ل�شحر�ء لد�رة  �لعقار�ت
رخ�شة رقم:CN 1176839  تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لفار�س �لدولية لتاجري �ملعد�ت �لثقيلة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1069695 
تعديل مدير/ ��شافة كيوين �لوي�شيو�س بينتو

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة طما�شكو لال�شتثمار�ت �لتجارية و�ل�شناعية- �شركة �ل�شخ�س 
 TAMMASHCO COMMERCIAL AND INDUSTRIAL ذ.م.م  �لو�حد 

INVESTMENTS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيف ماجد �شيف طما�س �ملن�شوري

تعديل ر�أ�س �ملال/من ١5٠٠٠٠ �ىل ١٠٠٠٠٠
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل �ل�شكل �لقانوين/ من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/�لفار�س �لدولية لتاجري �ملعد�ت �لثقيلة

AL FARIS INTERNATIONAL HEAVY EQUIPMENT RENTAL
�ىل/�لفار�س �لدولية لتاجري �ملعد�ت �لثقيلة- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

AL FARIS INTERNATIONAL HEAVY EQUIPMENT RENTAL- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا كانا بينا

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:24545575 
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري من/كافترييا كانا بينا
KANA PEENA CAFETERIA

�ىل/مطعم وكافترييا كانا بينا
KANA PEENA RESTAURANT AND CAFETERIA

تعديل ن�شاط/��شافة مطعم وجبات �شريعة )56١٠٠٠4(
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قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�ىل/مركز بروفي�شنال �لطبي
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قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

�شهد م�شرح )�حلمر� مول(  م�شرحية 
�ل�شامتة  �لب��ت��ك��اري��ة  )�ل�����ش��ق��ل��ب��اين( 
�ل�شرطة  �إد�رة  �ع����د�د  �لإ����ش���ارة  بلغة 
مكافحة  و  �خليمة،  بر�أ�س  �ملجتمعية 
�ملخدر�ت، بالتعاون مع فريق �لت�شامح 
بر�أ�س  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة  وف���ري���ق 

�خليمة، ي�شاركون يف م�شرحية .
وياأتي عر�س �مل�شرحية �لتي ت�شتهدف 
�أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م، و�ل�����ش��ب��اب وغريهم 
بالتز�من مع مو�شم �لعطلة �ل�شيفية 
توعية  ب����ه����دف  �مل�������در���������س،  ل���ط���ل���ب���ة 
�لأخرى  �ملجتمع  فئات  وكافة  �لطلبة 
وعلى  �جلر�ئم،  �أخطار  من  ووقايتها 
�مل���خ���در�ت ، جتنباً  وج���ه �خل�����ش��و���س 
م��ن �لن�����ش��ي��اع خلف ب��ر�ث��ن �لإدم���ان 

و�ملوؤثر�ت �لعقلية. 
�لدكتور  �ل��ع��ق��ي��د  �مل�����ش��رح��ي��ة،  ���ش��ه��د 
�إد�رة �ل�شرطة  ر��شد �ل�شلحدي مدير 
و�ملقدم  �خل��ي��م��ة،  ب���ر�أ����س  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

مدير  ن��ائ��ب  �خل��اط��ري  م��ط��ر  �شعيد 
و�لر�ئد  �ملجتمعية،  �ل�����ش��رط��ة  �إد�رة 
ب���ل���ه���ون رئ���ي�������س ق�شم  ر������ش����د ���ش��ع��ي��د 
و�لنقيب  �مل���ج���ت���م���ع���ي���ة،  �ل�������ش���رط���ة 
���ش��ي��ف ����ش���امل �خل���اط���ري م���دي���ر فرع 
�ل��ت��وع��ي��ة و�ل��رع��اي��ة �ل��الح��ق��ة ب����اإد�رة 
م��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت، و�ل��ن��ق��ي��ب موزة 
�لرب�مج  ف��رع  �خل��اب��وري مدير  ر��شد 
�ملجتمعية،  �ل�شرطة  ب��اإد�رة  �ملجتمعية 

وعدد من موظفي �ل�شرطة.
م�شرحية  عرو�س  تقدمي  يف  و���ش��ارك 
باأخطار  ل��ل��ت��وع��ي��ة   ) �ل�����ش��ق��ل��ب��اين   (
�ملخدر�ت، �شباب �جلاليات و�ملتطوعن، 
�لهندية  �جل����ال����ي����ة  ج�������ش���دت  ف���ي���م���ا 
�مل�شرحية �لتوعوية من خالل تقدمي 
فقرة �إ�شتعر��شية حتمل يف م�شمونها 
�أ�شر�ر  ح����ول  ت��وع��وي��ة  ر���ش��ائ��ل  ع����دة 

�جلرمية وتعاطي �ملخدر�ت.
و�أ�������ش������اد �ل���ع���ق���ي���د �ل����دك����ت����ور ر�����ش���د 
 ) �ل�شقلباين  �ل�شلحدي، مب�شرحية ) 
يحمل م�شمونها جمموعة من  �لتي 

�لإن�شانية  و�مل��ع��اين  �لأ���ش��ي��ل��ة  �ل��ق��ي��م 
�ل��ن��ب��ي��ل��ة ح���ر����ش���اً م���ن ���ش��رط��ة ر�أ�����س 
�خليمة على توعية �ل�شباب و�ملجتمع 

مبخاطر �جلرمية، وتعاطي �ملخدر�ت 
و�ملخالفة  �لجتماعية  للقيم  �ملدمرة 
�لتاأكيد  م��ع  �حلنيف،  ديننا  لتعاليم 

على �شرورة مكافحة هذه �لآفة ون�شر 
مو�جهتا  وكيفية  ب��اأ���ش��ر�ره��ا  �ل��وع��ي 

بن زمالئهم و�أ�شرهم. 

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي وجمل�س 
�أبوظبي للجودة و�ملطابقة موؤخر�ً يف 
ور�شة  �أبوظبي  مدينة  بلدية  م�شرح 
ت��وع��وي��ة ح�����ش��ره��ا �أك����رث م���ن 500 
�لتجميل  مر�كز  مالكي  من  �شخ�س 
و�لرجالية،  �لن�شائية  و�ل�شالونات 
وذل����ك ل��رف��ع م�����ش��ت��وى �ل���وع���ي لدى 
�لعاملن يف مر�كز �لتجميل وباأهمية 
�لل�����ت�����ز�م ب���ا����ش���رت�ط���ات �ل�����ش��ح��ة و 
�ل�������ش���الم���ة �مل��ه��ن��ي��ة مب����ا ي�����ش��اه��م يف 
�ملُقدمة  �خل����دم����ات  ج�����ودة  حت�����ش��ن 
�أب��وظ��ب��ي و���ش��م��ان �شالمة  �إم�����ارة  يف 

�ملجتمع.
نظمتها  �ل���ت���ي  �ل���ور����ش���ة  خ����الل  ومت 
بلدية  يف  �ل���ع���ام���ة  �ل�����ش��ح��ة  �إد�رت��������ا 
مطابقة  و�إد�رة  �أب���وظ���ب���ي،  م��دي��ن��ة 
�لأن����ظ����م����ة وخ������دم������ات �لأف������������ر�د يف 
و�ملطابقة،  للجودة  �أبوظبي  جمل�س 
�لربنامج  باأهمية  �حل�شور  تعريف 
�لعاملن  �م��ت��ث��ال  �إىل  ي��ه��دف  �ل���ذي 
و�ملعايري  للمتطلبات  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 
�لتنظيمية  �جل���ه���ات  ح��ددت��ه��ا  �ل��ت��ي 
�إىل  بالإ�شافة  �أبوظبي،  و�خل��رب�ء يف 
�ملقدمة مع معايري  تو�فق �خلدمات 

�ملهنية  و�ل�شالمة  و�ل�شحة  �جل���ودة 
ق����ر�ر تنظيم  ت��ط��ب��ي��ق  �آل���ي���ة  ���ش��رح  و 
وتاأهيل �لعمالة يف مر�كز �لتجميل و 

�شالونات �حلالقة.
تعريف  �لور�شة  برنامج  ت�شّمن  كما 
�مل�����ش��ارك��ن ب��امل��ر�ح��ل �خل��م�����ش��ة �لتي 
و�لتي  �مل��ط��اب��ق��ة،  ب��رن��ام��ج  يت�شمنها 
ت����ب����د�أ ب���ربن���ام���ج ت���دري���ب���ي �إل����ز�م����ي 
�ل�شحة  ������ش����رت�ط����ات  ب���خ�������ش���و����س 
و�ل�شالمة �ملطلوب تطبيقها ومن ثم 
تقييم قدر�ت �لعمالة ومهار�تهم من 

خالل �خل�شوع لعمليات تقييم مبنية 
��شرت�طات مهنية مت تطويرها  على 
متخ�ش�شة  ع���م���ل  ف�����رق  ِق���ب���ل  م����ن 
�لتجميل  جم��������ال  يف  خ����������رب�ء  و 
باإ�شد�ر  �ملجل�س  يقوم  ثم  و�حلالقة، 
���ش��ه��اد�ت �مل��ط��اب��ق��ة ل��ك��ل م��ن ي�شتويف 
�ل�شرت�طات و�ملعايري ويجتاز عملية 
�لتقييم بنجاح، و�أخري�ً تقوم �جلهات 
برتخي�س  ذل�����ك  ب���ع���د  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
ملز�ولة  �ل�����ش��ه��ادة  ع��ل��ى  �حل��ا���ش��ل��ن 
�ملر�قبة  دور  ي��اأت��ي  ذل��ك  وب��ع��د  �ملهنة 

و�ل��ت��ف��ت��ي�����س �مل�����ش��ت��م��رة خ����الل فرتة 
�شالحية �ل�شهادة.

من جانبه �أكد �لدكتور �شعيد حممد 
قرو��س �لرميثي مدير �إد�رة �ل�شحة 
تاأكيد�  تاأتي  �لور�شة  هذه  �أن  �لعامة 
�لبلدية على تعزيز عالقات  حلر�س 
�ل�شر�كة مع جمل�س �أبوظبي للجودة 
و�ملطابقة بهدف �لرتقاء باملمار�شات 
و�ملتابعة  �لرقابة  جم��ال  يف  �ملتقدمة 
ملر�كز �لتجميل و�شالونات �حلالقة، 
�لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  �أف�شل  وتوفري 

����ش���اأن���ه���ا ح���م���اي���ة �شحة  م����ن  �ل����ت����ي 
�شالمتهم،  و���ش��ون  �مل��ر�ك��ز  م��رت��ادي 
وحتفيز مالك هذه �ملر�كز على �تباع 
و�لتقيد  �ل�شحية،  �ملمار�شات  �أف�شل 
بالقر�ر�ت و�لقو�نن �لتي حتث على 
تقدمي �خلدمات وفقاً ملعايري �شحية 

عالية.
مدينة  بلدية  �أن  �لرميثي  و�أ���ش��اف 
�أبوظبي لديها بر�مج رقابية م�شتمرة 
ع��ل��ى م�����د�ر �ل���ع���ام م���ن خ����الل فرق 
جميع  بر�شد  تقوم  ومتابعة  تفتي�س 

�إىل تنظيم  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ر�ك��ز،  ه��ذه 
وتوزيع  �ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة،  �ل��ع��م��ل  ور������س 
و�لتعريف  �ل���ت���وع���وي���ة،  �ل���ن�������ش���ر�ت 
�لتي  �لقو�نن  مب�شتجد�ت  �مل�شتمر 

تنظم �أعمال هذه �ملر�فق .
�أك����د �ل�����ش��ي��د �شيف  ويف ه���ذ� �ل�����ش��دد 
مطابقة  �إد�رة  م���دي���ر  �ل����ب����اك����ري، 
�لأن����ظ����م����ة وخ������دم������ات �لأف������������ر�د يف 
و�ملطابقة،  للجودة  �أبوظبي  جمل�س 
بن  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  �أهمية  على 
خمتلف �جلهات �حلكومية و�ل�شركاء 

�أبوظبي  �إم�����ارة  يف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ن 
�لإمارة  يف  �خلدمات  ج��ودة  لتح�شن 
وتطبيق �أف�شل �ملمار�شات و�لأ�شاليب 
�لتعاون  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ل��ع��امل��ي��ة، 
م��ع ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي يف هذه 
بجودة  �لرت��ق��اء  يف  ي�شاهم  �ل��ور���ش��ة 
�خلدمات �ملقدمة يف �لإمارة. و�أ�شاف 
�لباكري: “ياأتي تنظيم هذه �لور�شة 
�ن��ط��الق��اً م���ن ح��ر���س �مل��ج��ل�����س على 
تتو�فق  �لتي  �ملطابقة  بر�مج  تطبيق 
ودولة  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  م��ع متطلبات 

�لإم�������ار�ت، ح��ي��ث ن��ت��ط��ل��ع د�ئ���م���اً �إىل 
عالية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  يف  �مل�شاهمة 
�جل���ودة يف �لإم����ارة مب��ا يتما�شى مع 
تعك�س  و�لتي  �لعاملية،  �ملعايري  �أعلى 
�لبنية  ت��ط��وي��ر  يف  �ل���ق���ي���ادي  دورن������ا 

�لتحتية للجودة يف �أبوظبي.
على �ل�شعيد ذ�ته ��شتعر�شت �لور�شة 
�شاأنها  م��ن  �لتي  و�لأم���ور  �ملمار�شات 
�لتاأثري على �شحة و�شالمة متعاملي 
م����ر�ك����ز �ل���ت���ج���م���ي���ل و�ل�������ش���ال���ون���ات 
�لن�شائية و�لرجالية ، حيث مت عر�س 
�ملو�د �لتي متت م�شادرتها عن طريق 
و�حلمالت  �ل��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة  �ل�����زي�����ار�ت 
�لأن�شطة  رق����اب����ة  ب��ق�����ش��م  �خل���ا����ش���ة 
�ملعر�س  ����ش���م���ن  وذل�������ك  �ل�����ش��ح��ي��ة 
بالتز�من  �أق����ي����م  �ل������ذي  �مل�������ش���اح���ب 
)�إ�شاء�ت  ع��ن��و�ن  �ل��ور���ش��ة حت��ت  م��ع 
�إىل عر�س فيلم  توعوية(، بالإ�شافة 
�لتفتي�س  عمليات  ي�����ش��ور  ت�شجيلي 
�لتجميل  م����ر�ك����ز  ع���ل���ى  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
دورهم  وي��ربز   ، �حلالقة  و�شالونات 
يف �ملحافظة على  �شحة مرتادي هذه 
�ملر�فق و�شالمتهم. و�خُتتمت �لور�شة 
و�ل�شتف�شار�ت  �لت�شاوؤلت  باب  بفتح 
من قبل �لعاملن يف مر�كز �لتجميل 

و�ل�شالونات .

•• عجمان- الفجر: 

“�أل�شتوم«  �������ش������رك������ة  ق�������ام�������ت 
�لتي  �ل����ع����امل����ي����ة،   )Alstom(
����ش��ط��ل��ع��ت ب��ت��ن��ف��ي��ذ �ل���ع���دي���د من 
�مل���������ش����روع����ات �ل�����ش��خ��م��ة يف دول����ة 
�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وعلى 
بتدريب  دب��ي،  ت��ر�م  ر�أ���ش��ه��ا م�شروع 
�أحدث  على  عجمان  جامعة  طلبة 
�ل�شكك  و���ش��ي��ان��ة  ���ش��ن��اع��ة  �أن��ظ��م��ة 

�حلديدية.
وك���ان ه��ذ� �ل��ت��دري��ب �مل��ك��ث��ف، �لذي 

�آخر،  تدريب  يتبعه  �أن  �ملتوقع  من 
مهمة  ����ش���ر�ك���ة  لت���ف���اق���ي���ة  ث����م����رة 
وقعتها �شركة “�أل�شتوم” مع جامعة 
بالتناغم  �أب��ري��ل،  �شهر  يف  عجمان 
وعي  تنمية  يف  �جلامعة  جهود  م��ع 

�لطلبة وتاأهيلهم ل�شوق �لعمل.
وكانت �شركة “�أل�شتوم”، و�لتي لها 
�ملتكاملة  �لنقل  �أنظمة  يف  كبري  باع 
و�لإ�شار�ت و�لقاطر�ت، قامت بتنفيذ 
�أول تر�م  ت���ر�م دب���ي، وه���و  م�����ش��روع 
�خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  دول  يف 

وكذ� طريق مرتو 2020.

16 طالباً وطالبًة  هذ� وقد خا�س 
تدريباً  عجمان  جامعة  طلبة  م��ن 
مكثفاً على �أنظمة �ل�شكك �حلديدية 
�أ�شبوعان بالتعاون مع �شركة  مدته 
�لطلبة  ت��ع��ري��ف  ومت  “�أل�شتوم”. 
�مل�������ش���ارك���ن ب���اأن���ظ���م���ة �ل���ن���ق���ل عرب 
�لعمليات  وك��ذ�  �حلديدية  �ل�شكك 
�ل�شيانة  و�أن���ظ���م���ة  �ل���ع���الق���ة  ذ�ت 
و�لتوعية بال�شالمة و�إد�رة �ل�شيانة 

ف�شاًل عن �إد�رة �جلودة.
و�أك������د م���دي���ر ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان �أن 
�جلامعة ل تاألو جهد�ً يف تنمية وعي 

�لطلبة بكل مناحي �حلياة، وبخا�شة 
�لر�هنة  ب��ال��ق�����ش��اي��ا  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 

ك�شناعة �ل�شكك �حلديدية.
»ويتما�شى هذ� �لأ�شلوب �ل�شتباقي 
مع  �مل��ت��ن��وع  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  يف 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
ح��م��ي��د ب��ن ر����ش��د �ل��ن��ع��ي��م��ي، ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان رئي�س 

جمل�س �أمناء جامعة عجمان«.
“لقد وقعت جامعة عجمان  وقال: 
�ل�شر�كة  �ت��ف��اق��ي��ات  م��ن  �ل��ع�����ش��ر�ت 
جميع  �إت��ق��ان  على  �لطلبة  مل�شاعدة 

م������ه������ار�ت �حل������ي������اة وت����زوي����دي����ه����م 
يحتاجون  �ل��ذي  �لعملي  بالتدريب 

�إليه قبل وبعد �لتخرج«.
تر�ن،  ث��اي-م��اي  ق��ال��ت  م��ن جهتها 
“�أل�شتوم  ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير 
مبكان  �لأهمية  ملن  “�إنه  �خلليج”: 
�أن ن�شجع مثل هذه �ملو�هب �ملحلية 
�لدعم  ل���ه���ا  ن���ق���دم  و�أن  �ل�����و�ع�����دة 
تكون  ح���ت���ى  �ل��������الزم  و�ل���ت���ط���وي���ر 
ق������ادرة ع��ل��ى ق���ي���ادة �مل�������ش���رية فيما 
�حلديدية  �ل�شكك  ب�شناعة  يتعلق 
يف دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحد 

م�شتقباًل.«
�لتدريب،  ه��ذ�  �أن  ت���ر�ن  و�أو���ش��ح��ت 
نظرياً  تعليمياً  جانباً  ي�شمل  �ل��ذي 

وزيار�ت  جماعية  عملية  ومت��اري��ن 
ميد�نية ومقاطع فيديو و�ختبار�ت، 
�شيعقبه �ملزيد من �لتدريب يف مقر 

�شركة “�أل�شتوم دبي”، حتت �إ�شر�ف 
�أ����ش���ات���ذة ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان وخ���رب�ء 

�أل�شتوم.

يف دورة مكثفة على مدار اأ�سبوعني

األ�شتوم تدرب طلبة جامعة عجمان على اأنظمة ال�شكك احلديدية

»بلدية مدينة اأبوظبي« و » جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة « ينظمان ملتقى توعويا ملالكي مراكز التجميل وال�شالونات الن�شائية والرجالية

•• اأبوظبي-وام:

قرقا�س  بن حممد  �أن��ور  �لدكتور  �لتقى معايل 
وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية �أم�س �شعادة يان 
كوبي�س من�شق �لأمم �ملتحدة �خلا�س يف لبنان .

�ل��ذي جرى يف  وبحث �جلانبان - خالل �للقاء 
دي���و�ن ع��ام وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل 
�مل��ل��ف��ات ذ�ت �لهتمام  ع���دد� م��ن  �أب��وظ��ب��ي -  يف 
�مل�����ش��رتك وج��ه��ود �مل��ن��ظ��م��ة �ل��دول��ي��ة يف تعزيز 
�ل���ش��ت��ق��ر�ر يف ل��ب��ن��ان، و�آخ�����ر �ل���ت���ط���ور�ت على 

�ل�شاحة �للبنانية.

•• دبي-الفجر:

�شندوق  �إد�رة  جم���ل�������س  و�ف��������ق 
لأع�شاء  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���ك���اف���ل 
�لإمار�تية،  �ل�شحفين  جمعية 
ع���ل���ى ����ش���رف دف���ع���ة ج����دي����دة من 
ط��ل��ب��ات �ل��ق��رو���س �ل��ت��ي ت��ق��دم بها 
 11 �ملو�فقة على  �لأع�شاء، ومتت 
طلب  منهم  �ل��ق��رو���س،  مل��ن��ح  طلبا 
من  و10  �لعاملن،  �لأع�شاء  من 
�لطلبات  من  �ملنت�شبن،  �لأع�شاء 
�ل�شندوق،  �أع�����ش��اء  م���ن  �مل��ق��دم��ة 
بعد  58 طلبا،  ع��دده��ا  بلغ  و�ل��ت��ي 
�أن منح �ل�شندوق دفعتن �شابقتن 
لعدد 34 من �لزميالت و�لزمالء.  
�ل�شر  �أم��ن  �ملندو�س،  كلثم  وقالت 
هذه  �ق��ر  �لإد�رة  جمل�س  �أن  �لعام، 
للزمالء  �ل���ق���رو����س  م���ن  �ل��دف��ع��ة 
قرو�س  ع��ل��ى  يح�شلو�  مل  �ل��ذي��ن 
باملقارنة  قليلة  ورو�تبهم  قبل  من 

بزمالئهم يف قائمة �لقر�س. 
�أن �شرف هذه   و�أ�شافت �ملندو�س، 
�لدفعة مبا يفي بح�شاب �ل�شندوق 
جمل�س  و�أن  �ل�����ش��ه��ر،  ه���ذ�  خ���الل 
�لإد�رة �شينظر يف �لطلبات �ملتبقية 
�ل�شهر  ب��د�ي��ة  طلبا،   47 وع��دده��ا 
�أق�شاط  ملتح�شالت  وطبقا  �لقادم، 
�لقرو�س �ملمنوحة، ومتت �ملو�فقة 
ل��ط��ل��ب��ات �ل���ق���رو����س �مل��ق��دم��ة بعد 
ملنح  �ملطلوبة  �مل�شتند�ت  ��شتيفاء 

ولئحة  لل�شروط  وطبقا  �لقر�س، 
لل�شندوق،  �لأ����ش���ا����ش���ي  �ل���ن���ظ���ام 
وب��ذل��ك ي��ك��ون �ل�����ش��ن��دوق ق��د منح 
 1715000.00 مببلغ  قرو�شا 
درهم ) مليون و�شبعمائة وخم�شة 
45 من  (، لعدد  �أل��ف دره��م  ع�شر 
ت�شلم جمل�س  بد�ية  �لأع�شاء منذ 
يف  �حلالية  دورت��ه  �جلديد  �لإد�رة 

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير دولة ل�شوؤون 
�شعادة  ب��اأب��وظ��ب��ي  �ل���دف���اع  وز�رة  يف  مب��ك��ت��ب��ه  �م�����س  �ل���دف���اع 
�لدولة  لدى  �لإندوني�شية  �جلمهورية  �شفري  بجي�س  ح�شن 
�لدفاع  ل�شوؤون  �لدولة  وزي��ر  و�أ���ش��اد معايل  �مل��ر�ف��ق.  و�لوفد 
بعالقات �لتعاون �لثنائية بن �لبلدين يف خمتلف �ملجالت. 
ذ�ت  �لق�شايا  م��ن  ع��دد�  �للقاء  خ��الل  �جلانبان  و��شتعر�س 
�لر�هنة وتطور�ت  �مل�شتجد�ت  �إىل  �إ�شافة  �مل�شرتك  �لهتمام 
�لأو�شاع على �ل�شاحتن �لإقليمية و�لدولية وتبادل وجهات 
�لنظر. ح�شر �للقاء عدد من كبار �مل�شوؤولن و�شباط وز�رة 

�لدفاع و�لوفد �ملر�فق لل�شيف.

قرقا�س يلتقي املن�شق االأممي اخلا�س يف لبنانالبواردي ي�شتقبل ال�شفري االأندوني�شي لدى الدولة

ب�إجم�يل مبلغ 310 األف درهم

تكافل ال�شحفيني مينح 11 قر�شا 
الأع�شائه العاملني واملنت�شبني 

نهاية مار�س �ملا�شي.
�ل�شندوق  �أن  �مل���ن���دو����س،  و�أك������دت 
ي�شعى �إىل حت�شيل قيمة �ل�شيكات 
�ملرتدة بكافة �لطرق و�لو�شائل، من 
�لزمالء �لذين �متنعو� عن �ل�شد�د 
خالل �لفرتة �لأخرية و�لتي بلغت 
�أك��رث م��ن 90 �أل��ف دره���م، وتوؤدى 
�ل�شرف  �إج���������ر�ء�ت  ت��ع��ط��ي��ل  �إىل 
ب��ق��ائ��م��ة �لن���ت���ظ���ار، و�أن  ل���زم���الء 
�لإج����ر�ء�ت  يتخذ  �لإد�رة  جمل�س 
�ملمتنعن  �شد  �لالزمة  �لقانونية 

عند �شد�د �ل�شيكات �ملرتدة.
مطر،  م�������وزة  �لج����ت����م����اع  ح�������ش���ر 
ويا�شن  �لإد�رة،  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�شامل، نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة، 
�ل�شندوق،  �أمن  �ملعينى،  وف�شيلة 
�لعام،  �ل�شر  �أمن  �ملندو�س،  وكلثم 
�ل���ك���ث���ريي، ع�����ش��و جمل�س  ون��ب��ي��ل 

�لإد�رة.

م�شرحية ) ال�شقلباين( تكافح اأخطار املخدرات بلغة االإ�شارة 

�مل����دع����و / �وب���ي���ن���در�  ف���ق���د 
�شانكري  ر�م��������ا  ������ش�����اوه�����ان 
�جلن�شية  �لهند     ، �شاوهان 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
)8485054L( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0502625797

فقدان جواز �شفر
زي��������اده   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�ثيوبيا     ، �ب��ر�ه��ي��م  مو�شى 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP4961332( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0506118821

فقدان جواز �شفر
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لبدعاوي للمقاولت �لعامة ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1144654 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جاكر ح�شن نور�ر زمان ٢5٪
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة منري ح�شن نور�ر زمان ٢4٪

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ثامر عا�شه �شفر حممد �لبقمي ٪5١
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جاكر ح�شن نور�ر زمان

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ثامر عا�شه �شفر حممد �لبقمي
تعديل ��شم جتاري من/�شركة �لبدعاوي للمقاولت �لعامة ذ.م.م

ALBADAWI GENERAL CONTRACTING COMPANY LLC

�ىل/لوجيك �ينيمو مارك للمقاولت �لعامة ذ.م.م
LOGIC EINIMU MARK GENERAL CONTRACTING LLC

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

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : ور�سة الفريد للحدادة واللح�م - �س ذ م م
عبد�جلليل مهدي حممد  موؤ�ش�شات  �شركات  ٩ ملك جمموعة  رقم  م�شتودع   : �لعنو�ن 
�لع�شماوي ديرة �شيح �شعيب ٣ - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   7٩666  : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رق��م    57٩444  :
�ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية 
�ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ ٢٠١٩/6/١٨ و�ملوثق لدى كاتب 
�لعدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠١٩/6/١٨  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم 
 ١7١٠ رقم  مكتب   : �لعنو�ن  احل�س�ب�ت  لتدقيق  الزع�بي  ميث�ء  �ملعن  �مل�شفي  �إىل 
�لطابق رقم ١7 برج �شيتاديل - �خلليج �لتجاري - دبي - هاتف : ٨76٨66٢ -٠4  حممول 
: ٠55557٨٨5٩  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : ميديكلينيك البحر كلينيك - �س ذ م م  
�لعنو�ن : �شقة ملك فرد�ن بن علي فرد�ن - بردبي - جمري� - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت 
م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : ١٢٢5٩7 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : ١١٢757٠ 
�ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
٢٠١٩/5/5 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠١٩/5/5 وعلى من لديه �أي 
الدكتوره ع�ئ�سة اخلزرجي  مكتب  �ملعن  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س 
302D ملك  : مكتب  �لعنو�ن  للمراجعة وتدقيق احل�س�ب�ت ذ م م - فرع دبي 
 م�شبح �حمد دروي�س م�شبح بالقيزى �لفال�شي - �لكر�مة -بردبي   هاتف : ٣5١75٣٢-٠4
خالل  وذلك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   ٠4-٣5١75٢٣  : فاك�س 

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي :  ميث�ء الزع�بي لتدقيق احل�س�ب�ت
�لعنو�ن : مكتب رقم ١7١٠ �لطابق رقم ١7 برج �شيتاديل - �خلليج �لتجاري - 
دبي - هاتف : ٨76٨66٢ -٠4 حممول : ٠55557٨٨5٩  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
لت�شفية   �أع��اله  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعين  مت  قد  باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية 
ور�سة الفريد للحدادة واللح�م - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ  ٢٠١٩/6/١٨ و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ ١٨/6/٢٠١٩ 
مكتبه  يف  �ملعن  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  لديه  من  وعلى 
�لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

وتدقيق  للمراجعة  اخلــزرجــي  ع�ئ�سة  الدكتوره  مكتب   : �مل�����ش��ف��ي  ����ش��م 
�حمد  م�شبح  ملك   302D مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن   - دبي  فرع   - م  م  ذ  احل�س�ب�ت 
دروي�س م�شبح بالقيزى �لفال�شي - �لكر�مة -بردبي   هاتف : ٣5١75٣٢-٠4  فاك�س 
: ٣5١75٢٣-٠4 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعين 
ميديكلينيك البحر كلينيك - �س ذ م م  وذلك  �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١٩/5/5 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ ٢٠١٩/5/5 وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن 
�مل�شتند�ت  �أعاله، م�شطحباً معه كافة  �لعنو�ن �ملذكور  �لكائن بدبي على  يف مكتبه 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/10947  عمايل جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/١- �شركة ملكي لتجليد �لكتب و�شناعة علب �لكرتون ذ.م.م جمهول 
بتاريخ ٢٠١٩/5/١٢  يف  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم   �لقامة  حمل 
مبثابه  �ملحكمة  بحكمت  �حمد  ب�شري  �حمد  ل�شالح/ر�شيد  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
�حل�شوري بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )٢6.٢76( درهم وتذكرة �لعودة 
�ىل وطنه عينا �و ما يقابلها نقد� بقيمة �لف وخم�شمائة درهم ما مل يكن قد �لتحق 
لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �لتنفيذ.  وقت  �خر  عمل  �شاحب  بخدمة 
با�شم �شاحب  �لتايل لن�شر هذ� �لع��الن �شدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثن يوما 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/821  ا�شتئناف جتاري    
�شب   -٢ متثيل(  )مكتب  م.م.ح  للتجارة  �ن  ����س  �م   -١ �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
فاينايل   -4 م.م.ح  تريدينغ  ج���رن�ل  فلفاجر   -٣ م��الم��ريى  تيمور  دو���ش��ت 
حمل  جمهول  م.م.ح   للتجارة  �شليكتور   -5 م.م.ح  �لعامة  للتجارة  بيزن�س 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك �شادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�شي(  قد ��شتاأنف 
/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم ٢٠١٨/٣٣6 جتاري كلي بتاريخ:١6/4/٢٠١٩ 
وحددت لها جل�شه يوم �لثنن  �ملو�فق ٢٠١٩/7/٢٢ �ل�شاعة ١٠.٠٠ �شباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/2507  تنفيذ جتاري 
�لقامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  �لزينب  ���ش��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
�ن طالب �لتنفيذ/�لنمر لتجارة �حلديد ذ.م.م وميثلها/ح�شان منر �لعميل 
وميثله:حممد حمد م�شعود علي �مل�شلم  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية 
دره��م �ىل  وق��دره )776654(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��اله  �ملذكورة 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  طالب 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1293 مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-جي كي بروبرتيز �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
و�شام فريد بطر�س جرب�ن حد�د وميثله:حممد عبد�هلل حممد �لعامري قد �أقام عليك 
�لدعوى مو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم مببلغ وقدره 
تاريخ  �ىل   ٢٠١٨/٩/١٢ تاريخ  من   ٪٩ بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  مع  دره��م   )5٩.٠٠٠(
لها  �ملحاماة.وحددت  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �لز�مهما  مع  �لتام  �ل�شد�د 
  ch2.D.19:بالقاعة �ل�شاعة:٠٨:٣٠ �س  �مل��و�ف��ق:١6/7/٢٠١٩  �لثالثاء  يوم  جل�شة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2019/725  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/١- �ندري جاوثيري ٢- مو مو�شا نيكو كون�شارى جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم  بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/5/٣٠  يف �لدعوى �ملذكورة 
له مبلغ  ي��وؤدو�  بان  �ملدعي عليهما  بالز�م  ند�ف  نور�لدين  ر�شيد  ل�شالح/حممد  �عاله 
�لدعوى  قيد  وهو  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪٩ بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )١٨١.٢75(
درهم  �لف  ومبلغ  بامل�شروفات  و�لزمتهما  �لتام  �ل�شد�د  ٢٠١٩/١/٢4 وحتى  �حلا�شل يف 
مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2019/308  جتاري كلي 
�ىل �ملحكوم عليه/١- �شركة �لبد�ير للتجارة �لعامة ذ.م.م ٢- طاهر جرب�ئيل باببور 
�ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ك��ل��خ��ور�ن 
بتاريخ ٢٠١٩/4/٣٠  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�شركة هماي للتجاره �لعامه 
 )٢٠٢5٠٠٠( مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  مت�شامنن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  ���س.ذ.م.م 
�حل��ا���ش��ل يف ٢٠١٩/١/٣  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا  ب��و�ق��ع ٩٪  �ل��ف��ائ��دة  م��ع  دره���م 
�تعاب  �لتام و�لزمتهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومببلغ �لف درهم مقابل  �ل�شد�د  حتى 
�ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1285  جتاري كلي

�ن  لل�شفر و�ل�شياحة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدخل/١-رويال تورز  �ىل �خل�شم 
�ملدعي/�ملنظمة �لدينية �ملركزية �لد�رة �لروحية مل�شلمي جمهورية �ل�شي�شان وميثله:منى 
�ملدعي عليهما  �ل��ز�م  �لدعوى مو�شوعها  �أق��ام عليك  �ل�شباغ قد  �حمد عبد�لعزيز يو�شف 
و�لفائدة  دره��م   )5.4٣١.6٠٠( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  و�لت�شامم  بالت�شامن 
�لقانونية بو�قع ١٢٪ �شنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 
مت  ب��ان  )علما  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لز�مهما  كفالة  بال  �ملعجل 
تعديل �لطلبات(.وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:٢٠١٩/7/١6 �ل�شاعة:٠٩:٣٠ �س 
بالقاعة:ch1.C.15  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم ومطبخ ق�شايد 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شعبي  رخ�شة رقم:2116832 
تعديل ��شم جتاري من/مطعم ومطبخ ق�شايد �ل�شعبي

KASAID ALSHAABI RESTAURANT AND KITCHEN

�ىل/مطعم ومطبخ عامل �ملندي
ALAM ALMANDI RESTAURANT AND KITCHEN

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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•• دبي-الفجر:

ك����رم �ل��ع��م��ي��د خ���ال���د ���ش��ه��ي��ل مدير 
�ملجتمع  لإ����ش���ع���اد  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة 
و�لع�شر  �مل�����ش��ارك��ن  دب���ي  ���ش��رط��ة  يف 
�لتوعوية  �حلملة  ختام  يف  �لأو�ئ���ل 
�ل�شحية �لريا�شية “وزنك �شحة”، 
�ل�������ش���وؤون  �إد�رة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  و�ل����ت����ي 
�لريا�شية للعام �لر�بع على �لتو�يل، 
ثومبي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�لتاأهيل،  و�إع����ادة  �لطبيعي  للعالج 
وذلك  نيوترو�شن،  �لدكتور  ومركز 
�ل�شحية  �ل���ت���وع���ي���ة  ن�����ش��ر  ب���ه���دف 
وعائالتهم،  دب���ي  ���ش��رط��ة  ملنت�شبي 
�للياقة  على  �ملحافظة  على  وحثهم 

�لبدنية و�لوزن �ملثايل.
خلفان  �ل��ع��ق��ي��د  �ل���ت���ك���رمي  ح�����ش��ر 
�ل�������ش���وؤون  �إد�رة  م����دي����ر  �جل�������الف 
�لعارف  حممد  و�لر�ئد  �لريا�شية، 
رئ���ي�������س ق�������ش���م �مل���ن�������ش���اأة و�مل����ع����د�ت 
�أبوحجري  وف���اط���م���ة  �ل���ري���ا����ش���ي���ة، 

رئي�س ق�شم �لوعي �لريا�شي، وعدد 
من �ل�شباط و�لأفر�د.

و�أكد �لعميد خالد �شهيل �أن �حلملة 
�لريا�شية “ وزنك �شحة” هي حملة 
وعائالتهم،  �ل��ق��وة  ملوظفي  �شنوية 
�ملمار�شن  �أع����د�د  زي���ادة  �إىل  ت��ه��دف 
�ل�شحة  على  و�ملحافظة  للريا�شة، 

�لبدنية،  �للياقة  و�كت�شاب  �لعامة، 
�لغذ�ء  وتناول  �لأمر��س،  وحماربة 
�ل�������ش���ح���ي ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى �ل������وزن 
�مل�شاركن  �أن عدد  �إىل  �ملثايل، لفتاً 
420 منت�شباً  �إىل  يف �حلملة و�شل 
من خمتلف �لإد�ر�ت �لعامة ومر�كز 

�ل�شرطة.

و�أ�شاف �أن ممار�شة �لريا�شة ب�شكل 
يومي يعزز �شعور �لإن�شان بال�شعادة، 
لت�شجيع جميع  �مل��ب��ادرة  ج���اءت  ل��ذ� 
ممار�شة  ع���ل���ى  �ل�����ق�����وة  م��ن��ت�����ش��ب��ي 

�لريا�شة وتبنيها كاأ�شلوب حياة. 
�شكره  �شهيل  خ��ال��د  �لعميد  ووج���ه 
ع��ل��ى �حلملة  ل��ل��ق��ائ��م��ن  وت��ق��دي��ره 

�ل��ري��ا���ش��ي، نظر�  �ل��وع��ي  م��ن ق�شم 
ن�شر  ع���ل���ى  �مل�������ش���ت���م���ر  حل���ر����ش���ه���م 
�ل��وع��ي م��ن خ��الل �إق��ام��ة �حلمالت 
�إ�شافة  و�مل���ح���ا����ش���ر�ت،  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
يف  �ملجانية  �لفحو�شات  �ج��ر�ء  �إىل 
�لر�عية  �مل�شت�شفيات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�شريحة  ي�شتهدف  ولذي  للربنامج، 

كبرية من �ملجتمع مبختلف مناطق 
�لدولة.

بدوره، قال �لعقيد خلفان �جلالف، 
�إن  �لريا�شية  �ل�����ش��وؤون  �إد�رة  مدير 
��شتطاعت  �شحة”  “وزنك  حملة 
�إنقا�س  يف  �ملتمثلة  �أهد�فها  حتقيق 
�ملجتمع  وت��ث��ق��ي��ف  �مل�����ش��ارك��ن،  وزن 

�لريا�شة  ممار�شة  باأهمية  �لد�خلي 
و�لتغذية  ب��ال�����ش��ح��ة  و�له����ت����م����ام 
لتجنب �ل�شمنة، مو�شحاً �أن �حلملة 
وطبية  غ���ذ�ئ���ي���ة  ن�����ش��ائ��ح  ق���دم���ت 
للم�شاركن ما كان له بارز �لأثر يف 
خ�شارة  �أن  و�أ���ش��اف  وزنهم.  �إنقا�س 
ب�شكل  ك����ان  لأوز�ن�����ه�����م  �مل�������ش���ارك���ن 

“ق�س  جر�حي  تدخل  دون  طبيعي 
وغريها”،  م��ع��دة  م�����ش��ار  حت��وي��ل  �أو 
�لإ�شر�ف على �حلملة  �أن  �إىل  لفتاً 
مت من قبل مدربن ومدربات �إد�رة 
�لإد�رة  و�أن  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  �ل�������ش���وؤون 
ر�شدت للحملة جو�ئز قيمة لأف�شل 
�لنتائج �ملحققة من قبل �مل�شاركن، 
وذلك  بدنية،  ولياقة  وزن  كاأف�شل 
�لإيجابية  �مل�شاركة  على  لتحفيزهم 

وحتقيقاً لأهد�ف �حلملة.
�ل��ع��ري��ف ث��ان حممد حم�شن  وق���ال 
�ملركز  على  �حل��ا���ش��ل  ع��و���ش��ه،  علي 
��شتطاع  �إن������ه  �حل���م���ل���ة،  يف  �لأول 
م��ن خ���الل �حل��م��ل��ة خ�����ش��ارة 17.4 
ك��ي��ل��وج��ر�م م���ن وزن����ه خ���الل فرتة 
���ش��ه��ر رم�����ش��ان �مل���ب���ارك ح��ت��ى �لآن، 
و�أن��ه ي��د�أب على �مل�شاركة يف �حلملة 
�إنقا�س  يف  لأهميتها  ن��ظ��ر�ً  �شنوياً 
�ل�شحة،  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �ل�����وزن 
ثقافة ممار�شة  دعم  وم�شاهمتها يف 

�لريا�شية. 

•• ال�شارقة - الفجر:

 مت ن��ق��ل خ��ال��دة، �ل��ب��ال��غ��ة م��ن �لعمر 
زليخة  م�شت�شفى  �إىل  ع���اًم���ا،   49
وع�شر  غ���ز�رة  م��ن  ب�شكوى  بال�شارقة 
�لنزيف  �أن  لدرجة  �ل�شهرية،  �ل��دورة 
لعدة  متتد  طويلة  لفرتة  ي�شتمر  قد 
�أ�شهر متو��شلة. وبعد �لفح�س، تبن 
�أن �لرحم لديها متو�شع متاماً بحجم 
رح���م �مل����ر�أة �حل��ام��ل ب��الأ���ش��ب��وع 32. 
�ل�شوتية  ف��وق  باملوجات  وبالت�شوير 
لديها  �أن  تبن  �ملغناطي�شي  و�ل��رن��ن 

بطول  و�أكربها  متعددة،  ليفية  �أور�م 
للعديد  بالإ�شافة  �شنتيمرت�ت،   10
 6 م��ن �لأل��ي��اف �لأخ���رى بقيا�س -5 
كامل  م��������الأت  �ل����ت����ي  ����ش���ن���ت���ي���م���رت�ت 

جتويف �لبطن.
�شائعة جًد�  �لليفية هي حالة  �لأور�م 
عند �لن�شاء وقد ت�شكل خطر�ً عليهن 
�أن  ميكن  حيث  ع��الج.  دون  تركت  �إذ� 
�أو  �حل��ج��م  يف  ���ش��و�ء  �لنمو  يف  ت�شتمر 
�لأور�م  ه���ذه  �ل���ع���دد. وع��ن��دم��ا مت���الأ 
�لرحم وت�شبب  �لرحم تزيد من ثقل 

�ل�شعور بالتقل�شات �ل�شديدة �ملوؤملة.

يف  ج��ر�ح��ي��ة  لعملية  خ��ال��دة  خ�شعت 
م�شت�شفى زليخة بال�شارقة ل�شتئ�شال 
�لكبري  �ل��ورم  لإز�ل��ة  باملنظار،  �لرحم 
�لدكتورة  يد  على  �لرحم،  يف  �ملوجود 
�لن�شاء  �أمر��س  �أخ�شائية  نيتا و�رتي، 
وج��ر�ح��ة �مل��ن��اظ��ري و�ل��دك��ت��ورة بيتي 
�لن�شاء،  �أم���ر�����س  ����ش��ت�����ش��اري��ة  ج����ون، 
و��شتغرقت �لعملية حو�يل �ل�شاعتن.

�لدكتورة  علقت  للمو�شوع  وبالإ�شارة 
جون قائلة: “قمنا باإجر�ء فحو�شات 
�أ����ش���ا����ش���ي���ة ل���ل���دم و�ل����ت����ي وج����دن����ا من 
ت��ع��اين م���ن فقر  �أن خ���ال���دة  خ��الل��ه��ا 

قبل  م��ن��ه  بعالجها  قمنا  و�ل����ذي  دم، 
�جلر�حة. وكانت قد خ�شعت لعمليات 
ج��ر�ح��ي��ة م��ت��ع��ددة يف وق��ت �شابق مبا 
وعملية  ق��ي�����ش��ري��ة،  ع��م��ل��ي��ة  ذل����ك  يف 
�ل����ب����ط����ن، و�جل�����ر�ح�����ة  ج����ر�ح����ي����ة يف 
�ملبي�س  يف  كي�س  ل�شتئ�شال  �ملفتوحة 
�ملدعم  �ل�شري  �لفتق  �إ���ش��الح  ا  و�أي�شً
�ملحيطة  �مل�شاحة  جعل  مما  بال�شبكة، 
برحمها �شئيلة، و�لتي كانت مال�شقة 
تعقيد  من  ز�د  مما  �لبطن  ج��د�ر  مع 
�أننا �شعد�ء لأننا جنحنا  �إل  �لإج��ر�ء. 

يف �إد�رة هذه �مل�شاعفات بنجاح«.

غادرت �ملري�شة �مل�شت�شفى بعد يومن 
�لآن ب�شحة جيدة  �لعملية، وهي  من 
جًد�. وتقدمت خالدة بخال�س �شكرها 
�أخ�شائيي  م��ن  �ل��ط��ب��ي  �ل��ط��اق��م  �إىل 
م�شت�شفى  يف  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة  �لأم����ر������س 
�لفريق  جن���ح  “لقد  ق��ائ��ل��ة:  زل��ي��خ��ة 
بعالجي  زل��ي��خ��ة  مب�شت�شفى  �ل��ط��ب��ي 
بالتح�شن  و�أ���ش��ع��ر  �مل��ن��ا���ش��ب  ب��ال��وق��ت 

�لآن«.
و�أ����ش���اف���ت �ل���دك���ت���ورة و�رت������ي: “هذه 
ي��ت��م بجر�حات  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �ل��ن��وع م��ن 
بدًل  �ملنظار  �لأدن���ى عن طريق  �حل��د 

�أو  �مل��ف��ت��وح��ة  بالتقنية  �إج���ر�ءه���ا  م��ن 
�ملري�شة  ي��ع��ر���س  مم���ا  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة. 
لالأمل مبعدل �أقل بكرث من �جلر�حة 
�لتقليدية �أو قد يكاد معدوماً، وميكن 

�ليوم  يف  للمنزل  �مل��غ��ادرة  للمري�شة 
ب��ال��ت��ع��ب من  �ل�����ش��ع��ور  دون  �ل���ث���ال���ث 
�ملتقدمة  �لتقنية  �لعملية. متثل هذه 
طفرة يف جمال �لرعاية �ل�شحية ويف 

عن  بها  ن��ق��وم  عندما  �مل��ر���ش��ى  �شالح 
طريق �ملنظار، خا�شة يف حال خ�شعت 
�لعمليات  م����ن  ل���ل���ع���دي���د  �مل���ري�������ش���ة 

�جلر�حية �لتقليدية �شابقاً.«

•• دبي-الفجر:

�لعام  �لقائد  م�شاعد  بخيت،  �شعيد  حممد  �للو�ء  �شعادة  تر�أ�س 
دب���ي، �جتماع  ���ش��رط��ة  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت يف  �ملجتمع  �إ���ش��ع��اد  ل�����ش��وؤون 
�لتح�شن  لنقاط  �لإجن��از  ون�شبة  برنامج �شبط،  نتائج  مناق�شة 
م�شتوى  رف��ع  ب��ه��دف  وذل���ك  للقطاع،  �لتابعة  �لعامة  ل����الإد�ر�ت 
كفاءة �لأد�ء و�لريادة يف �إ�شعاد �ملجتمع و�خلدمات و�لتجهيز�ت، 
وذلك بح�شور �لعميد خالد �شهيل، مدير �لإد�رة �لعامة لإ�شعاد 
�ملجتمع، و�لعميد نعيم �خلطيب، مدير �لإد�رة �لعامة للخدمات 
علي،  ح�شن  �هلل  عبد  �لدكتور  و�لعميد  بالنيابة،  و�لتجهيز�ت 
و�لعميد خالد �ل�شام�شي، وعدد من �ل�شباط. وناق�س �حل�شور 
عدد من �ملو��شيع، منها نتائج برنامج “�شبط” و�ملعني مبتابعة 

مبتابعة  �خلا�شة  �لتح�شن  ونقاط  �لعامة،  �لإد�ر�ت  موؤ�شر�ت 
فر�س �لتح�شن �مل�شتمر، و�لتطبيقات �لذكية �ملر�د تنفيذها مع 
�لعقود  �إد�رة  �أد�ء  ومناق�شة  �ل�شطناعي،  للذكاء  �لعامة  �لإد�رة 
و�إد�رة  و�مل�شاريع،  �لهند�شة  و�إد�رة  �ل�شيانة،  و�إد�رة  و�مل�شرتيات، 
�لتموين و�ل�شيافة، وكذلك مناذج �لتفاقيات �خلا�شة باخلدمات 
و�لتجهيز�ت. وقال �للو�ء حممد �شعيد بخيت، �إن هذ� �لقطاع له 
�أهمية كبرية ملنظومة �لعمل �ل�شرطية، كونه ي�شم �لإد�رة �لعامة 
لإ�شعاد �ملجتمع، �لتي تعلب دور� مهما يف �إ�شعاد �ملجتمع �لد�خلي 
�ملبادر�ت  وك��ذل��ك  �خل���ارج���ي،  و�جل��م��ه��ور  �مل��وظ��ف��ن،  يف  �ملتمثل 
�لتخ�ش�شات  �لأمني، وغريها من  و�ل�شر�كة و�لإعالم  و�ل�شمعة 
�لإد�رة  �أي�شاً  �ملوؤ�ش�شي، وي�شم �لقطاع  �ملتنوعة و�لد�عمة للعمل 
عليها  يرتكز  �لتي  �لإد�رة  وهي  و�لتجهيز�ت،  للخدمات  �لعامة 

دور  لها  و�لتي  و�خلدمية،  �للوج�شتية  �لناحية  �لعمل من  نظام 
وتوفر  �مل�شتوى،  عالية  معايري  ذ�ت  عمل  بيئة  توفري  يف  كبري 
�لحتياجات و�لطلبات لكافة �لإد�ر�ت �لعامة وهذ� ما يعد حتديا 
�إ�شر�ك  �إىل  يهدف  �لجتماع  �إن  بخيت،  �للو�ء  و�أ�شاف  للقطاع. 
مديري �لإد�ر�ت �لعامة ونو�بهم �لتابعن للقطاع يف �لجتماعات 
وفر�س  “�شبط”،  ب��رن��ام��ج  نتائج  مبناق�شة  �خل��ا���ش��ة  �ل��دوري��ة 
�لتح�شن لالطالع على �لأد�ء �لعام ومعرفة �لنتائج وحتديثاتها، 
وم�شتوى �ل�شتجابة لكافة �ملالحظات، ومدى متابعة �لتح�شن 
و�ملعاجلة �مل�شتمرة ل�شري �لعمليات يف �لإد�ر�ت، ما يحقق �لأهد�ف 
لكل �إد�رة بال�شكل �ملطلوب، و�لتي حتقق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية 
ل�شرطة دبي، مثمناً �لدور �لذي تقوم به �لإد�ر�ت �لعامة يف عملية 

�لتطوير �مل�شتمر لالأد�ء.

�شرطة دبي تناق�س نقاط التح�شني يف قطاع اإ�شعاد املجتمع والتجهيزات 

الأورام الليفية قد ت�سكل خطرًا على املري�سة اإذا مل يتم اكت�س�فه� وعالجه� يف الوقت املن��سب

الفريق الطبي مب�شت�شفى زليخة ي�شتاأ�شل بنجاح ورمًا 
ليفيًا من الرحم بحجم 3.5 كجم عن طريق املنظار

•• دبي -وام:

زينب  �ملتطوعة  لل�شباب  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  جمل�س  ��شت�شاف 
�لبلو�شي �حلا�شلة على ميد�لية حممد بن ر��شد لأبطال �ل�شعادة و�لإيجابية 
�شمن فعالية “60 دقيقة مع ملهم” - �إحدى مبادر�ت �ملجل�س �لر�مية �إىل 
ت�شليط �ل�شوء على مناذج �إمار�تية �إيجابية ومتميزة من �ل�شباب �لإمار�تي 
- بهدف �لطالع على ق�ش�س جناح �لكفاء�ت �لوطنية بعدة جمالت عملية 

لتكون حافز� �إيجابيا ل�شباب �مل�شتقبل.

حياة  �إنقاذ  مع  جتربتها  �ل�شباب  جمل�س  �أم��ام  �لبلو�شي  زينب  و��شتعر�شت 
يف  مليحة  ط��ري��ق  على  وق��ع  م���روري  ح���ادث  م�شابي  م��ن  �أ�شخا�س  خم�شة 
�لإ�شعافية  خ��رب�ت��ه��ا  وظ��ف��ت  �إذ  عملها  م��ك��ان  �إىل  توجهها  �أث��ن��اء  �ل�����ش��ارق��ة 
و�لتطوعية �شمن برنامج “�شاند” �لتطوعي ملعاجلة �مل�شابن وقدمت لهم 
مروريا  حادثا   15 م�شابي  �إ�شعاف  �لبلو�شي  تولت  كما  �لأولية  �لإ�شعافات 

و�إنقاذ غرقى بد�فع �حل�س �لإن�شاين و�لو�جب �ملهني و�لأخالقي.
و�أعربت عن فخرها و�عتز�زها بعد تكرميها من قبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 

دبي “رعاه �هلل” نتيجة ح�شولها على ميد�لية �أبطال �ل�شعادة و�لإيجابية.. 
مل�شلحة  طاقاتهم  وت�شخري  �لتطوعي  بالعمل  �للتحاق  �إىل  �ل�شباب  د�عية 
عليها  ت�شجع  �إيجابية  كثقافة  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  �شلوك  وتعزيز  �ملجتمع 
�ملنا�شبات  خمتلف  يف  �لجتماعي  �لتكاتف  مبد�أ  لإر�شاء  �حلكومية  �جلهات 

من خالل �ملن�شة �لوطنية للتطوع.
من جانبه قال �لدكتور �شلطان �ل�شريف رئي�س جمل�س وز�رة �ل�شحة ووقاية 
على ق�ش�س  �لتعرف  بهدف  ياأتي  �لفعالية  تنفيذ هذه  �إن  لل�شباب  �ملجتمع 
موظفات  �إح��دى  �لبلو�شي  زينب  �ملتطوعة  ومنهم  �لإم���ار�ت  �أبناء  جناحات 

�أمام  �مللهمة  لتجربتها  وعر�شها  للوز�رة  �لتابع  و�لتطوير  �لتدريب  مركز 
�مل�شوؤولية  ق��ي��م  تبني  �إىل  وت��دف��ع��ه��م  ل��ه��م  �إي��ج��اب��ي��ا  ل��ت��ك��ون ح��اف��ز�  �ل�����ش��ب��اب 
�ملجتمعية عن طريق �لفعاليات �لتي ينظمها �ملجل�س لفتح قنو�ت �لتو��شل 
�أن  �إىل  م�شري�  جتاربهم  م��ن  �لنجاحات  و��شتلهام  �لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت  م��ع 
فعالية “60 دقيقة مع ملهم “ �إنطلقت بد�ية �لعام �جلاري �شمن �شل�شلة 
�لت�شامح �شمن  عام  �ل��وز�رة متا�شيا مع  �شباب  �أعلن عنها جمل�س  مبادر�ت 
على  و�لقائم  �لبناء  �لفكري  �لتو��شل  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �ملجل�س  خطط 

تبادل �خلرب�ت �لعملية و�ملهنية و�لتطوعية.

الف�ئز ب�ملركز الأول خ�سر 17 كجم

�شرطة دبي تكرم الع�شر االأوائل وامل�شاركني يف حملة »وزنك �شحة«

جمل�س وزارة ال�شحة لل�شباب ينظم مبادرة »60 دقيقة مع ملهم«
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•• اأبوظبي-وام:

�لرقمية  �أب����وظ����ب����ي  ه���ي���ئ���ة  ك����رم����ت 
�ل����ف����ائ����زي����ن يف   10 �ل�������  �مل���ب���ت���ك���ري���ن 
�لرقمي”  �لب��ت��ك��ار  “نخبة  ب��رن��ام��ج 
�ملا�شي  �أطلقته يف �شهر فرب�ير  �لذي 

بالتعاون مع �شركتي “�شي�شكو«.
ج��اء ذل��ك خ��الل حفل �أق��ي��م يف فندق 
�شعيد  بح�شور  �أبوظبي  روت��ان��ا  ب��ارك 
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل��ن�����ش��وري، 
�خل����دم����ات �حل��ك��وم��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة يف 
�لهيئة و�شامر �للحام، �ملدير �لإقليمي 
يف �شي�شكو، بالإ�شافة �إىل �مل�شاركن يف 

�لربنامج.
وت�����ش��م��ن��ت ف��ع��ال��ي��ات �حل���ف���ل تقدمي 
�جلو�ئز  وت�شليم  �ل��ت��ق��دي��ر  ���ش��ه��اد�ت 
�لذين  �ل���ف���ائ���زي���ن  �إىل  �مل��خ�����ش�����ش��ة 
من  ع��اٍل  وم�شتوى  قويا  �أد�ء  �أظهرو� 
�لكفاءة �أثناء مر�حل �لربنامج و�لتي 
عمل  وور����س  تدريبية  دور�ت  �شملت 
�لأ�شياء  �إن���رتن���ت  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ح���ول 
وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا �مل��خ��ت��ل��ف��ة. وي���اأت���ي هذ� 
�لتكرمي يف �إطار دور �لهيئة وم�شاعيها 
من  و�لبتكار  �ملعرفة  لدعم  �لد�ئمة 
�لإبد�ع  خالل خلق بيئة حمفزة على 
و�لبحث و�لتطوير متا�شياً مع جهود 
منظومة  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �ل��دول��ة 
وقادر  متمكن  جيل  و�إع����د�د  �لب��ت��ك��ار 
يف  �مل�شتمرة  �ل��ت��ط��ور�ت  مو�كبة  على 

�لع�شر �لرقمي.
و�������ش������ه������د �ل�������ربن�������ام�������ج م���������ش����ارك����ة 
خمتلف  م�������ن  1000م�شارك 

و�لهند  “ �لأردن  و�ل��ب��الد  �جلن�شيات 
وفل�شطن  وع���م���ان  وم�����ش��ر  و�ل��ي��م��ن 
فيما  و�ل�شود�ن”  وب����اك���������ش����ت����ان 
للمو�طنن  �لأك������رب  �ل��ن�����ش��ب��ة  ك���ان���ت 
�أغلبية  �لإن��اث  �لإم��ار�ت��ي��ن.. و�شكلت 

�مل�شاركن بن�شبة 55%.
رو�شة  �ل����دك����ت����ورة  ����ش���ع���ادة  و�أك���������دت 
�أبوظبي  هيئة  ع���ام  م��دي��ر  �ل�����ش��ع��دي، 
�أن تكرمي �لفائزين بجائزة  �لرقمية، 
ياأتي  �لرقمي  �لبتكار  نخبة  برنامج 
�لر�مية  �لهيئة للجهود  �إط��ار دعم  يف 
�إىل بناء جيل من �ملبدعن و�ملبتكرين 
�ل���ق���ادري���ن ع��ل��ى م��و�ك��ب��ة ك���ل م���ا هو 
وخا�شة  �لتكنولوجيا  عامل  يف  جديد 
يف �ملجالت �لتي باتت تلعب دور�ً مهماً 
يف �لتنمية و�لرب�مج �لقت�شادية مثل 
�ل�شخمة  و�لبيانات  �لأ�شياء  �إنرتنت 

و�لذكاء �ل�شطناعي.
�لبتكار  ن��خ��ب��ة  ب��رن��ام��ج  �إن  وق���ال���ت 
مهار�ت  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����ش��ه��م  �ل���رق���م���ي 
�أمامهم  ويتيح  و�ملبتكرين  �ملبدعن 
ميكنهم  مبا  و�لتطوير  �لتعلم  فر�س 
ت���ق���دمي ح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة تدعم  م����ن 
م�����ش��رية �ل���ت���ح���ول �ل���رق���م���ي يف دول���ة 
�لإم������ار�ت، ح��ي��ث ي��ع��د ه���ذ� �لربنامج 
ج���زًء م��ن ج��ه��ودن��ا �ل��ر�م��ي��ة �إىل بناء 
�لقادرة  �مل��ب��ت��ك��رة  و�مل���و�ه���ب  �ل���ق���در�ت 
�لتغري�ت  �مل�شتقبل يف ظل  على قيادة 
�مل��ت�����ش��ارع��ة يف �ل��ع�����ش��ر �ل��رق��م��ي. كما 
ن�شخة هذ�  �لفائزين يف  نهنئ  �أن  نود 
�لعام على ما قدموه من �أفكار مبتكرة 
ميكن حتويلها �إىل حلول مفيدة تدعم 

�ق��ت�����ش��اد معريف  �إىل  �ل��ت��ح��ول  ج��ه��ود 
�أك�����د �شكري  م�����ش��ت��د�م. م���ن ج��ان��ب��ه، 
�ملنطقة  ل��دول  �لتنفيذي  �ملدير  عيد، 
�لأو�شط،  �ل�شرق  �شي�شكو  �ل�شرقية يف 
بدعم  �مل�شتمر  �شي�شكو  �شركة  �ل��ت��ز�م 
�لقدر�ت  وبناء  �مل��ه��ار�ت  تنمية  جهود 
�لب�شرية يف دولة �لإمار�ت و�ملنطقة.. 
وقال “ نفخر �أن تكون �شي�شكو �شريكاً 
�لبتكار  نخبة  لربنامج  ود�عماً  فعاًل 
�أبوظبي  هيئة  ت��ق��وده  �ل��ت��ي  �ل��رق��م��ي 
ن����رى ف��ي��ه من�شة  �ل��رق��م��ي��ة و�ل������ذي 
و�ملو�هب  �مل��ه��ار�ت  لتطوير  ع�شرية 
�لربنامج،  ه��ذ�  خ��الل  فمن  �ملحلية. 
م�شارك   1000 م����ن  �أك������رث  ر�أي����ن����ا 
من  وي�����ش��ت��ف��ي��دون  م��و�ه��ب��ه��م  يثقلون 
��شتخد�م حلول �لتعلم عرب �لإنرتنت 

�ملخ�ش�شة وور�س �لعمل �لتفاعلية«.
�لبتكار  ن��خ��ب��ة  ب��رن��ام��ج  وي�����ش��ت��ه��دف 

�لرقمي طلبة �جلامعات و�خلريجن 
�جل��������دد و�مل����وظ����ف����ن �حل���ك���وم���ي���ن، 
وتطوير  مت��ك��ي��ن��ه��م  �إىل  وي�����ه�����دف 
حلول  لتقدمي  وم��ه��ار�ت��ه��م  ق��در�ت��ه��م 

كالبتكار  عديدة  جم��الت  يف  مبتكرة 
�ملعلومات.  و�أم���ن  �لأ���ش��ي��اء  و�إن��رتن��ت 
وت�����ش��م��ن �ل���ربن���ام���ج جم��م��وع��ة من 
قدر�ت  لتعزيز  �مل�شممة  �ل��ت��دري��ب��ات 

ورفع  �لرقمية  �مل��ه��ار�ت  يف  �ملبتكرين 
م�شتوى قدرتهم �لتناف�شية لي�شبحو� 
قادرين على �لتعامل بكفاءة عالية مع 

مهام ووظائف �مل�شتقبل.

•• منطقة الظفرة - وام:

مفتوحا  يوما  غ��د�  و�لتوطن  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  تنظم 
لتوظيف �ملو�طنن و�ملو�طنات �لباحثن عن عمل يف منطقة 
�ل��ظ��ف��رة يف �م����ارة �أب��وظ��ب��ي وذل���ك يف �إط����ار م��ب��ادرة ت�شريع 
�لتوطن يف �ملنطقة تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�آلف   10 ع��ن  م��ا ل يقل  ب��اإي��ج��اد  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
و�حلكومي  �خلا�س  �لقطاعن  يف  للمو�طنن  عمل  فر�شة 

على م�شتوى �لإمارة.
وت�شتهدف �ملبادرة �لتي يرعاها �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 

�ألف  ت��وظ��ي��ف  �ل��ظ��ف��رة  ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف منطقة  �آل 
مو�طن ومو�طنة من �أبناء �ملنطقة.

وقالت وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطن �ن 13 �شركة تعمل يف 
قطاعات �قت�شادية خمتلفة �شتوفر نحو 500 �شاغر خالل 
�ليوم �ملفتوح �لذي �شيقام يف �شالة �لأفر�ح للرجال مبدينة 
�لر�بعة  �ل�شاعة  وحتى  �شباحا  �لعا�شرة  �ل�شاعة  من  �مل��رف��اأ 
ع�شر�. و�أكدت �ل��وز�رة �شرورة �ن يقتني �لباحث عن �لعمل 
بطاقة �لهوية �لأ�شلية و�ل�شرية �لذ�تية للم�شاركة يف �ليوم 
�ملفتوح �لذي �شيقوم م�شوؤولو �لتوظيف يف �ل�شركات �مل�شاركة 
�لعمل  عن  �لباحثن  مع  مبا�شرة  وظيفية  مقابالت  باإجر�ء 
�ملنا�شبة  �لوظائف  على  ح�شول  فر�س  �شيعزز  �ل��ذي  �لأم��ر 

�أو  �لعمل  عرو�س  تلقي  خ��الل  من  �ل�شركات  تطرحها  �لتي 
�إبر�م �لعقود ب�شكل فوري.

يذكر �أن وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطن تدير �أيام �لتوظيف 
�لقطاعن �حلكومي  �لتي تنظمها مع �شركائها يف  �ملفتوحة 
و�خلا�س من خالل 4 مر�حل ت�شمل مرحلة �لإر�شاد �ملهني 
�لقطاع  باأهمية  �لعمل  ع��ن  �لباحث  توعية  ت�شتهدف  �لتي 
�مل�����ش��ت��ه��دف و�ل��وظ��ائ��ف �مل��ط��روح��ة و�ل��ت��اأك��د م��ن جاهزيته 
�لعمل  عن  �لباحثن  ت�شجيل  ثم  ومن  �لوظيفية،  للمقابلة 
من خالل نظام ذكي يتيح لكل باحث عن �لعمل �ختيار فر�س 
وظيفية من �ل�شو�غر �ملطروحة، تليها مرحلة تهيئة �لباحث 

عن �لعمل لإجر�ء �ملقابلة �لوظيفية وهي �ملرحلة �لأخرية.

•• عجمان -وام:

�لعديد من   ، �لإح�شان �خلريية يف عجمان  نفذت جمعية 
�مل�شاريع �خلريية ��شتفادت منها �شريحة كبرية من �لأ�شر 

و�لأيتام و�حلالت �ملتعففة و�ملحتاجة .
و�أث���ن���ى �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ب���ن ع��ل��ي �ل��ن��ع��ي��م��ي �لرئي�س 
ل�”�لإح�شان” على �لدعم �ل�شخي �لذي قدمته  �لتنفيذي 
�ملبادر�ت  لتنفيذ  للجمعية  و�ل��د�ع��م��ة  �ل��ر�ع��ي��ة  �جل��ه��ات 
و�مل�شاريع �خلريية �ملو�شمية �شمن �جلهود �لتي تقوم بها 
لتقدمي �لعون لالأ�شر �ملتعففة، من منطلق تعزيز مفهوم 
لفئات  �لإن�����ش��اين  �ل��دع��م  وت��ق��دمي  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 

�ملجتمع.
وجاء يف تقرير �أعدته �إد�رة �لتمكن �لجتماعي، �أن جمعية 
منذ  دره���م  �أل���ف  و650  م��الي��ن  �لإح�����ش��ان �أن��ف��ق��ت 10 
تنفيذ  2019، يف  يونيو  بد�ية “عام �لت�شامح” حتى 30 
لالأر�مل  �مل�شاعدة  وتقدمي  �خلريية  �مل�شاريع  من  �لعديد 
يف  و�مل�شاهمة  �ل�شجناء،  وزوج���ات  و�مل��ه��ج��ور�ت  و�ملطلقات 
متاأخر�ت  و���ش��د�د  �لأدوي����ة،  وت��وف��ري  �جل��ر�ح��ي��ة  �لعمليات 

�لإيجار و�لر�شوم �لدر��شية.

و �أطلقت �جلمعية حملتها �لرم�شانية باإجمايل 5 مالين 
و733 �ألف درهم، متثلت يف توزيع �ملري �لرم�شاين، وزكاة 
�لفطر، و�إفطار �ل�شائم، و�شقيا �ملاء، ك�شوة �لعيد، وعيدية 
�ليتيم، وحملة رم�شان �أمان و ��شتفادت 4000 �أ�شرة من 
�لرز  �أك��ي��ا���س  على  حتتوي  �لتي  �لرم�شاين”  “�ملري  �شلة 
و�لع�شائر  �ملعلبات  وبع�س  �لطبخ  وزيت  و�لدقيق  و�ل�شكر 
�شر�ئية  �إلكرتونية  بطاقات  توزيع  �إىل  �إ�شافة  و�للحوم، 
�أ�شرة تخولهم �لت�شوق من بع�س  500 درهم لكل  بقيمة 

�ملر�كز �لتجارية، باإجمايل مليون و 688 �ألف درهم.
م�شروع  �شمن  وجبة  �أل��ف  “�لإح�شان” 150  وف��رت  كما 
و�إقامة 15 خيمة �إفطار �أمام �مل�شاجد،  �ل�شائم”،  “�إفطار 
بتكلفة مليون و950 �ألف درهم، ��شت�شافت فيها �أكرث من 
�لكرمي، كما وزعت 300  �ل�شهر  خالل  �شائم  �ألف   145
وجبة �إفطار يومياً على �لأ�شر �ملتعففة، �إ�شافة �إىل توزيع 
مليون و500 �ألف وجبة �شمن حملة “رم�شان �أمان 8«.

�جلمعية،  �إن  �لنعيمي:  علي  بن  عبد�لعزيز  �ل�شيخ  وق��ال 
بدعم من بنك دبي �لإ�شالمي، وزعت 2،706،109 در�هم 
“زكاة مال” على 925 �أ�شرة متعففة، مببالغ متفاوتة بعد 
در��شة �أو�شاعها �ملادية وعدد �أفر�دها، و�لوقوف على و�شع 

�لأ���ش��ر ذ�ت �ل��دخ��ل �مل��ح��دود، كما وزع��ت زك��اة �لفطر على 
2530 �أ�شرة متعففة يف عجمان ور�أ�س �خليمة، باإجمايل 
على  ت�شرف  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اع��د�ت  جلنة  �شمن  دره���م،  مليون 

توزيع �ملبالغ �ملالية عليهم.
و �أ�شاف �أن م�شروع ك�شوة �لعيد لالأ�شر ��شتفادت منه �أكرث 
درهم،  �أل��ف   500 باإجمايل  متعففة،  �أ���ش��رة   1100 م��ن 
�لعيد وعيدية  ك�شوة  مل�شروع  دره��م  �أل��ف   300 وخ�ش�شت 
يتيم،   1000 قلوب  على  �لفرحة  �إدخ���ال  بهدف  �ليتيم، 
توزيع كوبونات  �لبت�شامة على وجوههم، حيث مت  ور�شم 
�شر�ئية بقيمة 200 درهم للك�شوة و100 درهم للعيدية، 
ويحظى �مل�شروع بدعم كثري من �ملح�شنن وطالبي �خلري 

�لذين يولون �ليتيم �هتماماً ورعاية.
وفيما يتعلق بامل�شاعد�ت �لطبية، فقد �أنفقت �جلمعية عرب 
“جممع �لإح�شان �لطبي” مليون و650 �ألف درهم ل� 25 
حالة طبية، تنوعت بن تقدمي �خلدمات �لطبية وتوفري 
�لأدوي�����ة و�إج�����ر�ء ع��م��ل��ي��ات ج��ر�ح��ي��ة، م��ن خ���الل تعاونها 
�حلالت  م��ن  �لكثري  ن�شر  �لإم����ار�ت« يف  »عميد  �شبكة  م��ع 
�لإن�شانية �ل�شحية �لتي حتتاج �إىل �لرعاية �لطبية وتوفري 

�لأدوية �أو �مل�شاهمة يف �شد�د متاأخر�ت �مل�شت�شفيات.

و �فتتحت �جلمعية خالل �لن�شف �لول من �لعام �حلايل 
مكتب م�شايف �لذي يعد �إ�شافة نحو تو�شيع �لعمل �لإن�شاين 
“�لإح�شان” �إىل حتقيق  ت�شعى  �لتي  �ملجتمعية،  و�خلدمة 
�خلريي  �لعمل  جم��الت  لتغطي  �ل�شرت�تيجية  �أهد�فها 
مل��ا حتظى به  �ل��دول��ة،  و�لإن�����ش��اين يف �شتى مناطق وم���دن 
�ل���ذي ميثل  �جل��م��ع��ي��ة م��ن ث��ق��ة �ملح�شنن و�أه����ل �خل���ري، 
�لر�فد �لأ�شا�شي و�لد�فع �لقوي �لذي من خالله ت�شتمر 
خالله  م��ن  يتم  كما  �مل��ع��ط��اءة،  م�شريتها  يف  “�لإح�شان” 
و�مل�شاهمة  م�شتحقيها،  على  وتوزيعها  �لتربعات  ��شتقبال 
�لرم�شانية  �مل�شاريع  وتنفيذ  و�لأي���ت���ام،  �لأ���ش��ر  كفالة  يف 
ي�شهم  �ل��ت��ي  �مل��و���ش��م��ي��ة  و�ل�����ش��ت��وي��ة  �ل�شيفية  و�حل���م���الت 
وعطاء�تهم  �ملباركة  وجهودهم  بدعمهم  �خلري  �أه��ل  فيها 

�ل�شخية.
وترعى  �أ�شرة   5000 من  �أك��رث  تكفل  �جلمعية  �أن  يذكر 
بالكفالة  ت�شاعدهم  �لدولة  د�خ��ل  يتيم   1000 �أك��رث من 
�لطبية  �مل�شاعد�ت  وتقدمي  و�لعينية،  �ل�شهرية  �لنقدية 
و�لغذ�ئية �ل�شهرية لهم، �نطالقاً من قيم �ملحبة و�لتكافل 
�لإن�شاين، و�لرتقاء بالعمل �خلريي و�لإن�شاين يف خمتلف 

�ملجالت.

يوم مفتوح يف منطقة الظفرة لتوظيف 500 مواطن ومواطنة مب�شاركة 13 �شركة

اأخبار ال�شاعة : ا�شت�شراف امل�شتقبل..  االإح�شان اخلريية« اأنفقت اأكرث من 10 ماليني درهم يف الن�شف االأول من 2019
م�شرية حافلة باالإجنازات

•• اأبوظبي-وام:

دولة  متكنت  قليلة،  �شنو�ت  غ�شون  يف  �ن��ه  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  ن�شرة  قالت 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من قطع �أ�شو�ط كبرية يف �لعديد من �ملجالت 
��شرت�تيجيات  �لتوجه نحو �شياغة  �أبرزها  كان  و�ل�شتثنائية؛  �لريادية 
�أطلق  حيث  ك��اف��ة؛  �ل�شعد  على  �مل�شتقبل  با�شت�شر�ف  خا�شة  وب��ر�م��ج 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لإمار�ت  ��شرت�تيجية  “رعاه �هلل” ،  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
و�لتحديات يف  �لفر�س  ��شت�شر�ف  �إىل  �لهادفة   ،2016 عام  للم�شتقبل 
�لقطاعات �حليوية مبكر�ً، وو�شع خطط ��شتباقية بعيدة �ملدى، لتحقيق 
ت�شكيل  �أ�شهم يف  ما  و�مل��و�ط��ن؛  �لوطن  �إجن��از�ت نوعية خلدمة م�شالح 
�لعاملية �جلديدة، و��شتباق  �لتي ت�شعى لتبني �لفر�س  �مل�شتقبل  حكومة 

�لتحديات �لقت�شادية و�لجتماعية.
و�لبحوث  للدر��شات  �لإم���ار�ت  مركز  عن  ت�شدر  �لتي  �لن�شرة  و�أ�شافت 
�مل�شتقبل..  “��شت�شر�ف  عنو�ن  �م�س حتت  �فتتاحيتها  �ل�شرت�تيجية يف 
120 موظفاً  ���ش��م��وه  ت��ك��رمي  خ���الل  بالإجناز�ت” �ن���ه  ح��اف��ل��ة  م�����ش��رية 
حكومياً، تخرجو� يف “برنامج ��شت�شر�ف �مل�شتقبل”، قال �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، “رعاه �هلل”.. “ نعي يف دولة �لإمار�ت 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  ت�شكلها  �لتي  �لعاملية  �لتغيري  موجة  حتمله  ما 
تو�جه  ك��ب��رية  حت��دي��ات  م��ن  �لقت�شادية  و�لتقلبات  �ملتقدمة  و�ل��ع��ل��وم 
�لعامل، وندرك �أن ��شتباق حتديات �مل�شتقبل وحتويلها �إىل فر�س ميثل 
“نريد تر�شيخ وعي �جلاهزية  �شموه  �ل�شبل ملو�جهتها” م�شيفاً  �أف�شل 
�لد�فعة  �لقوة  لي�شكل  �حلكومي  �لعمل  جم��الت  خمتلف  يف  للم�شتقبل 
بجعل  �لكفيلة  و�لو�شائل  �لأدو�ت  و�بتكار  �ل�شتباقية  �حللول  لتطوير 
لتعزيز ثقافة عمل يف �جلهات �حلكومية  �ليوم.. ونعمل  يبد�أ  �مل�شتقبل 
�مل�شتقبل  ت�شميم  يف  �لعاملية  �لتوجهات  �أح��دث  وتتبنى  باملرونة،  تتمتع 
و�شناعته”؛ �لأمر �لذي يوؤكد روؤية �لقيادة �لر�شيدة �لبعيدة �ملدى، يف 
مدى  عن  تنّم  ��شتباقية  خطط  وفق  حمتملة،  حتديات  لأّي  �لتح�شري 

�جلاهزية يف �لتعامل مع �لتغري�ت، ب�شتى �لطرق.
�أبنائها  �مل�شتقبل يف عيون  �لإم��ار�ت ترى  �أن دولة  �ل�شاعة  �أخبار  و�أك��دت 
و�لتنمية،  �لتطوير  م�شرية  يف  وي�شهمون  �ل��ف��ارق،  �شي�شنعون  �ل��ذي��ن 
ت�شتطيع  ثاقبة،  وروؤي��ة  ثابتة  �لأم��ام، �شمن خطى  نحو  بها  ويتقدمون 
من خاللها حتديد �لتغري�ت قبل حدوثها؛ لذ� جاء �لهتمام كبري� يف 
“برنامج ��شت�شر�ف �مل�شتقبل”، �لذي جاء بالتعاون مع جامعة �أوك�شفورد، 
ببناء �لقدر�ت يف جمال ��شت�شر�ف �مل�شتقبل يف �ملعارف و�ملهار�ت وتعزيز 
�مل��ج��ال، وتعزيز  ب��ن �لقطاعن �حل��ك��وم��ي و�خل��ا���س يف ه��ذ�  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�لوعي ب�شياق ��شت�شر�ف �مل�شتقبل وكيفية تطبيقه يف هذين �لقطاعن، 
عرب �أدو�ت و�أطر زمنية، يتم من خاللها تنفيذ �ملبادر�ت �ملدرجة يف هذ� 
ت�شكيل  مفهوم  ح��ول  حما�شر�ت  على  �لربنامج  ��شتمل  حيث  �ل�شياق، 
�لعاملية،  �لتوجهات  وحتليل  �مل�شتقبلية  �لبحوث  و�جت��اه��ات  �مل�شتقبل 
وترتيب �ملحركات �لرئي�شية بح�شب �لأولوية؛ �نطالقاً من درجة �لتاأثري 

و�لحتمالت �مل�شتقبلية.
�آل مكتوم،  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أن توجيه �شاحب  و�أو�شحت 
�لقمة  ��شتثنائية من  ن�شخة  باإطالق  �ملا�شي،  يونيو  نهاية  �هلل، يف  رعاه 
 ،2020 نوفمرب   22 يف   ،2020 �إك�شبو  خ��الل  للحكومات،  �لعاملية 
عاملية؛  و30 منظمة  دويل  م�شوؤول حكومي وخبري  �آلف   10 بح�شور 
للحديث عن �مل�شتقبل، يوؤكد �لدور �لذي ت�شطلع به دولة �لإم��ار�ت يف 
و�لقادة و�خل��رب�ء من خمتلف  �لعقول  عقد من�شات عاملية، ل�شتقطاب 
�أنحاء �لعامل، و�لعمل على �إطالق مبادر�ت و�بتكار�ت خالقة وم�شروعات 
م�شتقبلية يتم من خاللها تقدمي كل �خلدمات �لتي حتقق �لنمو و�لتقدم 
�حلكومات  متكن  �إىل  و�لتطلع  �لعامل،  و�شعوب  وجمتمعات  حلكومات 
من ��شت�شر�ف �آفاق �مل�شتقبل، ��شتناد�ً �إىل �بتكار�ت خالقة، وروؤى و�أفكار 
فريدة، ت�شيغ من خاللها �مل�شتقبل �مل�شتد�م ل�شعوب �لعامل، عرب تطوير 
قدر�ت �لتخطيط �مل�شتقبلي بعيد �ملدى، و��شت�شر�ف م�شتقبل �لعامل يف 
و�ل�شيا�شية،  و�لقت�شادية  و�لعلمية  �لتنموية  �لقطاعات  من  جمموعة 
��شت�شر�ف  يف  و�ل��ت��وج��ه��ات  �لأدو�ت  �أح����دث  تت�شمن  ع��م��ل  �أط����ر  وف���ق 

�مل�شتقبل.
وقالت يف �خلتام “ لقد �أ�ش�شت حكومة دولة �لإمار�ت �شمن ��شرت�تيجيتها 
�أهد�فها  حتقيق  يف  ر��شخة  عمل  قاعدة  لإع��د�د  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  يف 
�مل�شتقبلية، من خالل بناء مناذج ت�شت�شرف م�شتقبل �لقطاعات �حليوية، 
و�عتماد �شيا�شات حكومية تو�كب �لتغري�ت �ملحتملة يف تلك �لقطاعات، 
و�لهتمام ببناء �لقدر�ت �لوطنية يف جمال ��شت�شر�ف �مل�شتقبل، ومتكينها 
من �ملعارف و�خلرب�ت و�ملهار�ت �لالزمة لذلك، �إ�شافة �إىل عقد �شر�كات 
�مل�شتقبل؛  با�شت�شر�ف  خ��ا���ش��ة  تخ�ش�شية  خم��ت��رب�ت  وت��ط��وي��ر  دول��ي��ة 
�أ�شهم يف حتويل �لعمل �حلكومي من جمرد روتن يومي،  �لأم��ر �لذي 
��شت�شر�ف  على  �لقائمة  �حللول  و�بتكار  �لتطوير  من  و��شع  جمال  �إىل 
�أ�ش�س علمية وروؤية و��شحة، قطعت من خاللها مر�حل  �مل�شتقبل، وفق 

مهمة يف م�شرية �شناعة �مل�شتقبل«.

•• الفجرية -وام:

وزعت جمعية �لفجرية �خلريية 205 �آلف وجبة طعام يف �لن�شف �لأول 
عام  تنفذه منذ  �ل��ذي  �لنعمة  �إط���ار م�شروع حفظ  �جل���اري يف  �ل��ع��ام  م��ن 

�ملحتاجة. و�ل�شر�ئح  �لعمال  �آلف  منه  وي�شتفيد   2004
�أن  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرقباين  حممد  بن  �شعيد  معايل  و�أك��د 
بن  �لتكافل  مبد�أ  حتقيق  يف  �لر�ئدة  �مل�شاريع  من  �لنعمة  حفظ  م�شروع 

�أفر�د �ملجتمع ودوره يف ن�شر ثقافة حفظ �لطعام وتر�شيخ روح �لتطوع .
�أ�شهر  خ��الل  �مل��اء  �شقيا  م�شروع  بتنفيذ  �أي�شا  تقوم  �جلمعية  �أن  و�أ���ش��اف 
�ملياه  ع��ب��و�ت  ع��دد  لي�شل  �شبتمرب  �شهر  وح��ت��ى  يونيه  �شهر  م��ن  �ل�شيف 

�جلاري توزيعها على �لعمال �إىل نحو 160 �ألف عبوة .

» الفجرية اخلريية« توزع 205 اآالف وجبة �شمن م�شروع حفظ النعمة

» اأبوظبي الرقمية« و»�شي�شكو« تكرمان 10 فائزين يف برنامج نخبة االبتكار الرقمي

العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/2220  تنفيذ جتاري 
�ل�شيار�ت  وزينة  غيار  قطع  لتجارة  �لحمدي  مدينة  �شده/١-  �ملنفذ  �ىل 
�ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  ب��از�رك��اد جم��ه��ول حم��ل  ٢- ح�شام مرت�شى  ذ.م.م 
عبد�لعزيز  �ح��م��د  وميثله:منى  �����س.م.ع  �ل��وط��ن��ي  �لحت���اد  �لتنفيذ/بنك 
يو�شف �ل�شباغ  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٣4١٠١7٠.67( درهم بالت�شامن و�لتكافل �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/756  تنفيذ جتاري 
�ىل �ملنفذ �شده/١- خو�جة مات جل حيدر خان جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �لحتاد �لوطني �س.م.ع وميثله:منى �حمد 
عبد�لعزيز يو�شف �ل�شباغ  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
دره��م �ىل  وق��دره )٢٨.١٨6574(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/2638  تنفيذ عمايل 
�����س.ذ.م.م جمهول حم��ل �لق��ام��ة مبا  �ن��رتي��ورز  �ىل �ملنفذ ���ش��ده/١- هايتك 
حممد  ح�شن  وميثله:�حمد  باين  ناريانان  باين  �لتنفيذ/فيجايان  طالب  �ن 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام  عليك  �ملازمي  قد  عبد�هلل 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )7٢77١( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع 
�ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )١456( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/711  ا�شتئناف مدين    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ ١- �شيد �شعود �حمد �شيد �شاهد �حمد ٢- حممد 
فقري حممد فقري حممد �حمد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف 
/ خليفة علي �حمد �لبلو�شي  قد ��شتاأنف / �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
رقم ٢٠١٩/765 مدين جزئي وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�س �ملو�فق 
٢٠١٩/7/١٨ �ل�شاعة ١٠.٠٠ �شباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه 
�شتجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  �و من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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عربي ودويل

زلز�ل  ج��ر�ء  �إندوني�شيا  �أ���ش��ر�ر كبرية يف  �م�س عن  تقارير  ت��رد  مل 
قوي �شدته 6.9 درجة وقع قبالة �ل�شاحل �ل�شمايل �ل�شرقي جلزيرة 
�شولوي�شي م�شاء �أم�س، ورفعت �ل�شلطات �لتحذير من موجات مد 

عمالقة )ت�شونامي(.
كانت وكالة �جليوفيزياء �لإندوني�شية قد ذكرت �أن �لزلز�ل وقع يف 

�لبحر على عمق 36 كيلومرت� وكان له عدد من �لتو�بع �لأ�شعف.
و�أ�شيب �شكان بع�س �ملدن بالذعر بعدما هز �لزلز�ل �ملباين، وحثت 

�ل�شلطات �لنا�س على �لتوجه ملناطق �أعلى.
“مل ترد  وقال يو�شف لطيف �ملتحدث با�شم وكالة �لبحث و�لإنقاذ 
تقارير عن �أ�شر�ر �أو خ�شائر ب�شرية يف ترناتي”، يف �إ�شارة �إىل �ملدينة 

�لأقرب �إىل مركز �لزلز�ل.
لكن و�شائل �إعالم ذكرت �أن �أ�شر�ر� طفيفة حلقت ببع�س �مل�شت�شفيات 
يف ترناتي �لو�قعة على بعد نحو 130 كيلومرت� من مركز �لزلز�ل، 

مما ��شطر تلك �مل�شت�شفيات لإجالء �ملر�شى.
�إنهم �شعرو� بهز�ت  وقال �شكان يف مدينة مانادو �ل�شاحلية �لقريبة 

قوية لعدة ثو�ن، لكن مل ترد �أنباء عن �أ�شر�ر.
 

وجهها  بالبذ�ءة  مليئة  ح��ادة  بانتقاد�ت  �لثنن  �م�س  رو�شيا  ن��ددت 
مذيع يف تلفزيون جورجيا على �لهو�ء للرئي�س �لرو�شي فالدميري 
ب��وت��ن وو���ش��ف��ت��ه��ا ب��اأن��ه��ا ����ش��ت��ف��ز�ز �شيا�شي غ��ري م��ق��ب��ول م��ن قوى 

متطرفة هدفها �إف�شاد �لعالقات بن �لبلدين.
�لربنامج  ��شتخدم خالله مقدم  برناجما  رو�شتايف2  تلفزيون  وبث 
�ألفاظا بذيئة لإهانة بوتن و�ل�شعب �لرو�شي وهو يتحدث بالرو�شية. 
�لرو�شي  �ل�شعب  ي��دع��ى ج��ي��ورج��ي ج��اب��ون��ي��ا  �ل���ذي  �مل��ذي��ع  وو���ش��ف 
�لكثري  �أن  �إىل  بالنظر  باأن يخرجو� من جورجيا  بالعبيد وطالبهم 
منهم يحبون مت�شية �لعطالت يف �جلمهورية �ل�شوفيتية �ل�شابقة. 

وخا�شت رو�شيا حربا ق�شرية مع جورجيا يف 2008.
)�لهجوم  ذل��ك  “نعترب  بيان  يف  �لرو�شية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وق��ال��ت 
�آخر من قوى جورجية متطرفة بهدف  ��شتفز�ز� �شارخا  �للفظي( 
تقوي�س �لعالقات �لرو�شية �جلورجية... تلك �لو�قعة �مل�شينة مثال 
�إليها هذ� �ل�شعور �مل�شعور �ملناه�س  و��شح على �لنتيجة �لتي يوؤدي 
�لعالقات بن جورجيا ورو�شيا على مدى  �لتوتر  و�شاب  لرو�شيا«.  
تفلي�س  للكرملن يف  �ندلع مظاهرة مناه�شة  بعد  �ملن�شرم  �ل�شهر 
جال�شا  كلمة  جافريلوف  �شريجي  يدعى  رو�شي  نائب  �ألقى  عندما 
على مقعد رئي�س �لربملان �جلورجي. وقال �ملتحدث با�شم �لكرملن 
بالده  على  �للفظي  �لهجوم  �إن  �لث��ن��ن  �ل��ي��وم  بي�شكوف  دمي���رتي 

ورئي�شها على �لهو�ء “غري مقبول«.
�حتو�ء  عن  تتقاع�س  �جلورجية  �ل�شلطات  �أن  لل�شحفين  و�أ���ش��اف 
�لقوى �ملتطرفة �ملناه�شة لرو�شيا و�أن ما حدث �أحلق �لعار بال�شعب 

�جلورجي.

�ل�شفري  على  هجوما  �أم�س  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �شّن 
�لربيطاين يف و��شنطن على خلفية و�شفه رئي�س �لوليات �ملتحدة 
�أعلنت لندن فتح حتقيق بعد  فيما  “غري كفوئن”  و�إد�رت��ه باأّنهما 
“ذ�  �شحيفة  ن�شرتها  م�شربة  دبلوما�شية  مذكر�ت  يف  �مل�شاألة  ك�شف 
�ل�ّشفري  �إّن  تر�مب  وق��ال  �لأح���د.  �لربيطانية  �شند�ي”  �أون  ميل 
كيم د�رو���س “مل يخدم �ململكة �ملتحدة جيد�” و�إنه و�إد�رت��ه “لي�شا 
من كبار �ملعجبن” به. وُنقل عن د�رو�س يف مذّكر�ت �شّرية �أُر�شلت 
�إّن رئا�شة تر�مب قد  �إىل بريطانيا و�ّطلعت عليها �ل�شحيفة، قوله 
“تتحّطم وحترتق” و”تنتهي بَو�شمة عار«. وجاء يف �إحدى �ملذّكر�ت 
�ملن�شوبة �إىل د�رو�س “ل نعتقد حّقاً �أّن هذه �لإد�رة �شُت�شبح طبيعيًة 
�أك��رث، و�أق��ّل �ختالًل، و�أق��ّل مز�جّية، و�أق��ّل ت�شّظًيا، و�أق��ّل طي�شاً من 
�لناحية �لدبلوما�شية«. وقالت �ل�شحيفة �إّن �لتعليقات �لأكرث حّدًة 
“غري  باأّنه  تر�مب  فيها  �لتي و�شف  تلك  د�رو���س هي  �أطلقها  �لتي 
م�شتقر” و”غري كفوء«. ويف مذكرة �أخرى حول زيارة �لدولة �ملثرية 
للجدل �لتي قام بها تر�مب �إىل �ململكة �ملتحدة �ل�شهر �ملا�شي، قال 
�لدبلوما�شي �لربيطاين �إنه فيما “�نبهر” تر�مب وفريقه من هذه 
لأن  طوياًل  ت��دوم  لن  �جلميلة  بريطانيا  �شورة  �أن  �أك���دو�  �ل��زي��ارة، 

“�أمريكا تبقى �لأوىل” بالن�شبة لهم. 

عوا�شم

جاكرتا

مو�سكو

لندن

با�شليه: معاملة املهاجرين يف اأمريكا روعتني 
•• جنيف-رويرتز:

قال مكتب مفو�شة حقوق �لإن�شان بالأمم �ملتحدة مي�شيل با�شليه يف بيان 
�م�س �إن ظروف �حتجاز مهاجرين ولجئن، من بينهم �أطفال، يف �لوليات 

�ملتحدة روعتها.
�أطفال و�أي�شا كاأم ورئي�شة دولة  “كطبيبة  �لبيان عن با�شليه قولها  ونقل 
يف  �لأر����س  على  للنوم  �لأط��ف��ال  ل�شطر�ر  عميقة  ب�شدمة  �أ�شعر  �شابقة، 
�أو طعام ويف ظل تردي  من�شاآت مكد�شة دون توفري رعاية �شحية منا�شبة 

حالة �ل�شرف �ل�شحي«.
وحتدث نو�ب دميقر�طيون ون�شطاء يف جمال �حلقوق �ملدنية ز�رو� مر�كز 
�حتجاز �ملهاجرين على �حلدود عن �أو�شاع بالغة �ل�شعوبة �أبرزها �لتكد�س 

ونق�س �ملاء و�لغذ�ء وغريهما من �حلاجات �لأ�شا�شية.
“يف معظم هذه �حلالت، ينطلق �ملهاجرون و�لالجئون يف  وقالت با�شليه 
رحالت حمفوفة باخلطر مع �أطفالهم بحثا عن �حلماية و�لكر�مة و�شعيا 

للفر�ر من �لعنف و�جلوع«.
و�أ�شافت “عندما يظنون �أنهم و�شلو� �أخري� �إىل بر �لأمان، يجدون �أنف�شهم 
منف�شلن عن �أحبائهم وحمتجزين يف ظروف مهينة. يجب �أل يحدث هذ� 

�أبد� يف �أي مكان«.
وتابعت قائلة �إن حرمان �لبالغن من �حلرية يجب �أن يكون �حلل �لأخري 
وينبغي �أن يكون لأق�شر مدة ممكنة مع �شمانات قانونية ويف �أو�شاع تتفق 

مع معايري حقوق �لإن�شان �لدولية.
وذكرت �أن �حتجاز �لأطفال، حتى لأق�شر مدة ويف �أو�شاع جيدة، قد يكون 

له تاأثري خطري على �شحتهم ون�شاأتهم.
 

التوترات تت�س�عد بقوة بني لندن وطهران 

اأين تقف بريطانيا يف املواجهة بني اأمريكا واإيران؟

يبقى الرجل �سيد ال�سي��س�ت الإ�سرائيلية

ما هي حظوظ نتانياهو يف انتزاع فوز جديد؟ 

مل�����ش��احل��ه��ا، ف����اإن ل��ن��دن ت�����ش��ع م�����ش��احل��ه��ا �خل��ا���ش��ة يف 
�لعتبار. 

ويلفت �لتقرير �إىل عالقة خا�شة وثيقة بن �لوليات 
فردية،  ق�شية  �أي  �إىل  ت�شتند  ل  وبريطانيا  �مل��ت��ح��دة 
و�للغة  و�ل��ت��اري��خ،  و�ل��ث��ق��اف��ة،  �لأف���ك���ار،  تعك�س  ولكنها 
بن  و�ملتقاربة  �ملتد�خلة  �مل�شالح  مع  وحتى  �مل�شرتكة، 

�لبلدين، فاإن م�شاحلهما ل تتطابق بال�شرورة. 
وبريطانيا  �ملتحدة  �لوليات  تو�جه  ذلك،  وعالوة على 
تخفيف  �إىل  تدفع  باملخاطر  حمفوفة  د�خلية  مو�قف 

�ل�شغوط،  وجتنب �لتورط يف حرب �شد �إير�ن. 
بالثقة  ج��دي��دة،،  ق��ي��ادة  �أي  حتظى  ل��ن  بريطانيا  ففي 
�لأو���ش��ط ملجرد  �ل�شرق  �أخ��رى يف  �إذ� دخلت يف مغامرة 

•• لندن-وكاالت:

ر�أى تقرير ب�شحيفة “�ك�شربي�س” �لربيطانية �أنه رغم 
�إير�ن و�لوليات �ملتحدة  ت�شاعد �حلرب �لكالمية بن 
�إل  �ل��ن��ووي،  �لتفاق  �شروط  بانتهاك  طهر�ن  وتهديد 
يدرك  �إذ  بينهما،  �حل��رب  تندلع  �أن  �مل�شتبعد  م��ن  �أن��ه 

�لطرفان جيد�ً �أن ل حل ع�شكرياً لهذه �لأزمة. 
وتنقل �ل�شحافية �ألي�س �شكار�شي، عن �لكاتب نافذ �شيخ، 
�خلبري يف �لعالقات �لدولية ودر��شات �ل�شرق �لأو�شط، 
�أن “ل�شيا�شة �لوليات �ملتحدة و�إير�ن �ملزدوجة �ملتمثلة 
يف حافة �لهاوية، دينامية خا�شة، فمن ناحية ت�شهدف 
�ملنطقة،  يف  حللفائها  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  دع��م  لتاأكيد 
�إير�ن على طماأنة  ومن ناحية �أخرى تعمل ��شتفز�ز�ت 
حلفائها، �شوريا وحزب �هلل، على �أن طهر�ن لن تخ�شع 
�ل��ق��ي��ادة �لإقليمية  �ل���رت�ج���ع ع��ن  �أج����ل  ل��رته��ي��ب م��ن 

للجهات �لفاعلة �لر�ديكالية«. 

من�ف�سة جيو�سي��سية
�لطرفن،  ب���ن  للت�شعيد  جم���ال  ث��م��ة  ع����ام،  وب�����ش��ك��ل 
�ل��ك��ات��ب، جميع  دب��ل��وم��ا���ش��ي��اً وخ��ط��اب��ي��اً، ول��ك��ن، ح�شب 
باأنه ل حل ع�شكرياً  �لأط��ر�ف مقيدة يف نهاية �ملطاف 

للمناف�شة �جليو�شيا�شية �ملزعجة يف �ل�شرق �لأو�شط. 
دونالد  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  ط��ال��ب  �لأ���ش��ب��وع،  ه��ذ�  ويف 
تر�مب طهر�ن باحلذر عند �إطالق �لتهديد�ت، خ�شية 

رد �لفعل �لأمريكي. 
وب��ع��د �إ���ش��ق��اط ط��ائ��رة �أم��ري��ك��ي��ة دون ط��ي��ار يف �أو�خ���ر 
�لقو�ت  �أن  ت��ر�م��ب  ك�����ش��ف  �مل��ا���ش��ي،  ي��ون��ي��و)ح��زي��ر�ن( 
�لأمريكية كانت ت�شتعد ل�شن هجوم على مو�قع �إير�نية، 
دقائق فقط   10 �لأمريكية قبل  �ل�شربة  �أوقف  ولكنه 
من تنفيذها، وذلك بعد علمه باأن عدد �ل�شحايا �شي�شل 

�إىل 150 �شخ�شاً.

�شد  جديدة  �قت�شادية  عقوبات  فر�س  تر�مب  و�ختار 
�ملر�شد �لإير�ين على خامنئي. 

بني لندن وطهران
�لآن  حتى  ت���ز�ل  ل  بريطانيا  �أن  �إىل  �لتقرير  ويلفت 
و�لحتاد  وفرن�شا،  �أملانيا،  مع  وحت��اول  �إي��ر�ن  جانب  يف 
�ن�شحاب  بعد  �لنووي  �لتفاق  على  �حلفاظ  �لأوروب���ي، 

�لوليات �ملتحدة منه يف مايو)�آيار( 2018. 
ولكن �لتوتر ت�شاعد بقوة بن لندن وطهر�ن �أي�شاً بعد 
قبالة  �إير�نية  ناقلة  �لربيطانية  �ملارينز  قو�ت  �حتجاز 
�شوحل جبل طارق ملحاولتها نقل �لنفط �إىل �شوريا، يف 

�نتهاك لعقوبات �لحتاد �لأوروبي على دم�شق. 
وهدد  طهر�ن،  غ�شب  �لإير�نية  �لناقلة  �حتجاز  و�أث��ار 
�لقائد يف �حلر�س �لثوري �لإي��ر�ين حم�شن ر�شائي يف 
تغريدة قائاًل: “�إذ� مل تفرج بريطانيا عن ناقلة �لنفط 
�ل�شتيالء  �لإير�نية  �ل�شلطات  و�ج��ب  فمن  �لإير�نية، 

على ناقلة نفط بريطانية«. 
وعن موقف بريطانيا �إذ� �ندلعت �حلرب بن �لوليات 
�أ����ش���ار ت��ق��ري��ر �إىل ت�����ش��ري��ح��ات وزير  �مل��ت��ح��دة و�إي������ر�ن، 
�خلارجية �لربيطاين و�لتي قال فيها �إن �إير�ن لتز�ل 
ملتزمة بالتفاق �لنووي، ولذلك لن تفر�س عليها �أي 

عقوبات ولن تن�شحب من �ل�شفقة. 

�سغوط وا�سنطن
ويرى �شيخ �أنه رغم �شغوط و��شنطن، �إل �أن بريطانيا 
ل���ن ت��ت�����ش��رع يف �ل���ت���ورط يف �ل�����ش��ر�ع م���ن �أج����ل تعزيز 
عالقاتها �خلا�شة مع �لوليات �ملتحدة، خا�شًة يف ظل 
غياب �أحد�ث �شخمة مثل 11 �شبتمرب )�أيلول(، ومن 
تتعلق  ول  معقدة  ت��ك��ون  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة  ف���اإن  ث��م 

بالق�شايا �لفردية. 
�لأولوية  �إع��ط��������������اء  �إىل  و��ش����ن�طن  ت�ش����عى  وم��ث��ل��م��ا 

“كلنا”،  ح��زب  دم��ج  نتانياهو  �أع���اد  �جل��دي��دة،  ويف �حلملة 
�ملو��شيع  يف  �ل��ي��م��ي��ن��ي��ة  �ل��ك��ت��ل��ة  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي  م��ن��اف�����ش��ه 
�لقت�شادية. ولذلك ي�شتطيع نتانياهو �لآن �لرتكيز على 
�ل�شيا�شة  �لفريدة يف حقل  و�شمعته  �لقت�شادية،  �إجناز�ته 

�خلارجية، حل�شد �لناخبن �ليمينين مرة ثانية.
وتقول �لكاتبة �إنه من �ملتوقع �أن ُتلقي لئحة �تهام نتانياهو 
لناخبن  بالن�شبة  لكن  ���ش��يء.  ك��ل  على  بظاللها  بالف�شاد 
�أ�شبحت �لق�شية �شورية �إىل حد بعيد. وح�شب  ميينين، 
موؤ�شر �لدميقر�طية �لإ�شر�ئيلية ل�2018، تبن �أن �أن�شار 
�جلناح �ليميني �أقل قلقاً من �لف�شاد من جميع �لناخبن. 

ويقول قادة ر�أي من �ليمن �لإ�شر�ئيلي، �إن و�شائل �لإعالم 
ن��ت��ان��ي��اه��و و�حلكومة  ي�����ش��ط��ه��د�ن  و�ل��ق�����ش��اء  �ل��ي�����ش��اري��ة، 
�ل��ف��وز يف ���ش��ن��ادي��ق �لق����رت�ع.  �ل��ع��ج��ز ع��ن  ب��ع��د  �ليمينية 
وي��ه��اج��م ه����وؤلء �ل��ن�����ش��اط �ل��ق�����ش��ائ��ي، وع��ل��ي��ه ي��دع��م مثاًل 
�ملخت�شة  �ملحاكم  �شلطة  �إلغاء  �ليمينين  �لناخبن  غالبية 
و�لي�شار  �لو�شط  يعتربها  خطوة  يف  �لق�شائية،  باملر�جعة 

كارثية. 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

يف نهاية مايو)�أيار( �ملا�شي، فاجاأ رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي 
بنيامن نتانياهو �لإ�شر�ئيلين بالدعوة لنتخابات جديدة، 
معلقون  و�أطلق  �ئتالفية.  حكومة  ت�شكيل  يف  ف�شل  بعدما 
“�ملوعد  على �لنتخابات �جلديدة غري �مل�شبوقة م�شطلح 

ما يوحي بتوفر فر�شة ثانية للفوز. بي”، 
ولفتت د�لية �شينديل، خبرية �لر�أي �لعام و�ملحللة �شيا�شية، 
�أبريل  �نتخابات  يف  �أغلبية  ك�شب  يف  ف�شلها  رغ��م  �أن��ه  �إىل 
)ن��ي�����ش��ان( �مل��ا���ش��ي، ب���د� �أن �أح����ز�ب م��ع��ار���ش��ة م��ن �لو�شط 
و�شوت  �لنتخاب،  �إع��ادة  يف  ترغب  ل  �لإ�شر�ئيلي  و�لي�شار 

معظم نو�بها �شد �لنتخابات �جلديدة. 
�شيندلن، يف موقع  �إليه  �أ���ش��ارت  كما  �ل�شخرية،  يثري  وم��ا 
تخلي �أحز�ب ميينية فازت ب� 65 مقعد�ً،  “فورين �أفريز”، 
و��شحاً  وي��ب��دو  �ل�شلطة.  ع��ن  مقعد�ً،   120 �إج��م��ايل  م��ن 
كانو�  ول��رمب��ا  �أف�شل.  نتائج  حتقيق  ق���ادرة  �أن��ه��ا  �عتقادها 

حمقن. 

موجة �سغرية
يكفي  ما  ثمة  لي�س  �إن��ه  �لكاتبة،  ح�شب  �ل��ق��ول،  وخال�شة 
من �لو�شطين و�لي�شارين ليحلو� مكان �ئتالف نتانياهو 
مع�شكر  يف  �لن�شاط  م��ن  �شغرية  موجة  �أن  حتى  �حل��اك��م. 
�مل��ع��ار���ش��ة، ع���ودة رئي�س �ل����وزر�ء �لأ���ش��ب��ق ي��ه��ود ب���ار�ك �إىل 
يف  ج��دد  ب��ق��ادة  ج��اءت  �أول��ي��ة  و�نتخابات  �ل�شيا�شي،  �لعمل 
ح���زب �ل��ع��م��ل، وج��ن��اح م��ريي��ت��ز �ل��ي�����ش��اري، و�إع�����ادة توحيد 
بن  ما  ناخبون  تنقل  �إذ�  كثري�ً  تعني  لن  عربين،  حزبن 

�لي�شار، و�لو�شط. 
رئي�شي  ب�شكل  �شيعتمد  �ملقبلة  �لنتخابات  �شيجري يف  وما 

على ناخبي �جلناح �ليميني. 
�أنه من �ل�شعب �لتكهن مبا �شيقومون  ولكن �لكاتبة ترى 
به. ويرجع ذلك �إىل �أن �لنتخابات �لإ�شر�ئيلية تدفع عادة 
لظهور �أحز�ب، ولندماج و�نق�شام و�نهيار �أخرى، ما يولد 

عليه،  يعتمد  �شيء  �أي  توقع  متنع  عديدة  غام�شة  نقاطاً 
 2 يف  �لنهائي،  �مل��وع��د  يف  �حلزبية  �لقو�ئم  ��شتكمال  قبل 
ر�شم  �لأف�شل  من  �أنه  يبدو  ذلك،  وعو�س  �أغ�شط�س)�آب(. 

خارطة ملع�شالت ناخبي �جلناح �ليميني و�أحز�به. 

مع�سلة ا�سرتاتيجية
��شرت�تيجية  �لأوىل  �ملع�شلة  �أن  يبدو  �ملقال،  كاتبة  وت��رى 
�أنف�شهم  عن  �لبالغن  �ليهود  من   ٪59 ويعرف  �لطابع، 

باأنهم من �جلناح �ليميني. 
ميينية  �أح���ز�ب  ثمانية  �لأخ���رية  �لنتخابات  يف  وتناف�شت 
مت�شدد�ن،  وح��زب��ان  دينية،  �أح���ز�ب  �أرب��ع��ة  بينها  خمتلفة، 
�شا�س و�لتور�ة �ليهودية �ملوحدة، وحزبان ميثالن ناخبن 

غري متدينن، �ليمن �ملوحد، و�ليمن �جلديد. 
و�أ�ش�س �حلزب �لأخري وزير�ن �شابقان يف حكومة نتانياهو، 

يحظيان ب�شعبية، نافتايل بينيت و�آيليت �شاكيد.
وقت  بعد  �مل��وؤق��ت��ة،  حكومته  م��ن  نتانياهو  ط��رده��م��ا  وق��د 

ق�شري من دعوته لنتخابات جديدة. 
�لإ�شر�ئيلين من كافة  �ليمينين  �لكاتبة ل�شتياء  وت�شري 
�مل�����ش��ارب م��ن ه���ذ� �ل��ت�����ش��رذم، وي��ت��وق��ع ك��ث��ريون �أن تتوحد 

�لأحز�ب �ل�شغرية بحلول 2 �أغ�شط�س) �آب(. 
�ل�شيء  ولكن  �شيتحقق،  ذل��ك  ك��ان  �إن  م��ا  بعد  يت�شح  ومل 

�لوحيد �ملوؤكد حتى �لآن، هو مزيد من �لت�شرذم.
ويبدو �أن حتييد �لطموحات �ل�شخ�شية لتبني ��شرت�تيجية 
معظم  بالن�شبة  ق��وة  موطن  ي�شكل  ل  فائدة،  �أك��رث  �شاملة 

�ل�شا�شة.

موؤ�سرات اقت�س�دية
وح�����ش��ب ك��ات��ب��ة �مل����ق����ال، ي����ويل �ل��ي��م��ي��ن��ي��ون، م��ث��ل جميع 
ورغم  �ملعي�شة.  ولكلفة  لالقت�شاد  �أهمية  �لإ�شر�ئيلين، 
م�شتويات عالية من �لتفاوت، يفخر ناخبو نتانياهو، وحتى 
�لذين يكافحون منهم على �مل�شتوى �ل�شخ�شي، مبوؤ�شر�ت 

�إ�شر�ئيل �لقت�شادية �لقوية. 

�حلفاظ على �لعالقة �خلا�شة مع �إد�رة �أمريكية تو�جه 
رئا�شة  لإن��ه��اء  �لدميقر�طين  �شعي  يف  يتمثل  حت��دي��اً 

تر�مب، عن طريق �لإقالة �أو بالنتخاب. 
ومن ناحية �أخرى، ومع تن�شيط �لقاعدة �لدميقر�طية 
لإد�رة  �لثانية  �لولية  باتت  �لتمهيدية،  �لنتخابات  يف 
تر�مب على �ملحك، ومن ثم ل ُيرجح �أن ت�شعى و��شنطن 
يف  �لقوى  ميز�ن  ترتيب  و�إع���ادة  �ل�شر�ع،  ت�شعيد  �إىل 

�ل�شرق �لأو�شط. 
ويختتم �لتقرير بالقول �إن على �لرئي�س تر�مب ورئي�س 
وزر�ء بريطانيا �ملقبل �لتفكري جيد�ً قبل ت�شعيد �لتوتر 
مع �إير�ن �إىل مرحلة �حلرب، خا�شًة لأن ذكريات وجروح 

حرب �لعر�ق، لتز�ل مفتوحة. 

روؤى متب�ينة
ويف �ل�شر�ع �لإ�شر�ئيلي �لفل�شطيني، يتبنى �ليمن وجهات 
و�لي�شاريون،  �لو�شطيون  ي���ر�ه  عما  مت��ام��اً  خمتلفة  نظر 
�أن  ويعتقدون  �لدولتن،  حل  فريف�شون  �ل��ع��امل(.  وباقي 
�أر��ٍس هو �ل�شبيل لت�شوية �لنز�عات.  وبالفعل، وقبل  �شم 
نتانياهو  �أعلن  �ملا�شي،  )ني�شان(  �أبريل  �نتخابات  من  �أيام 
�ليمن  لأح���ز�ب  ر�شالة  يف  �مل�شتوطنات،  جميع  �شم  نيته 
على  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شيادة  ل�شنو�ت  �شرعت  �لتي  �ملتطرف 
�ملحتاج  نتانياهو،  يعمل  �أن  �ملرجح  وم��ن  �لغربية.  �ل�شفة 
لنتز�ع �أ�شو�ت جميع �لأطر�ف، لت�شريع �ل�شباق �خلطابي 
ع��ن �شم �لأر����ش��ي.  وح�شب كاتبة �مل��ق��ال، ل ج��د�ل يف �أن 
نتانياهو �أكرث �شعفاً من �أي وقت م�شى، بعد ف�شله �ملذهل 
�أمامه.   تلوح  �لتي  �لإد�ن���ات  ت�شكيل حكومة، ف�شاًل عن  يف 
وقد  �لإ�شر�ئيلية،  �ل�شيا�شات  �شيد  �لرجل  يبقى  ذلك  ومع 
يتمكن من �نتز�ع فوز جديد. ولكن حتى �إذ� حتقق له ذلك، 
فاإن م�شاكله �لقانونية، �أو �ملزيد من �مل�شاومات �لئتالفية، 

ميكنها �أن جتعل �نت�شاره ق�شري �لأجل.

حمتجو هونغ كونغ يوا�شلون ال�شغط على احلكومة   
 •• هونغ كونغ-اأ ف ب:

�أم�س  كونغ  هونغ  يف  للحكومة  �ملعار�شون  �ملتظاهرون  ب��د�أ 
�إطار  يف  �ل�شن  م�شرف  �شمود”  ل�”�ختبار  خطط  ت��د�ول 
م�شاعيهم ملو��شلة �ل�شغط على قادة �ملدينة �ملوؤيدين لبكن، 
ذلك بعد توقيف خم�شة �أ�شخا�س خالل مو�جهات ليلية مع 
دولياً  مالياً  مركز�ً  تعد  �لتي  كونغ  هونغ  وت�شهد  �ل�شرطة. 
�أ�شابيع، حركها م�شروع  �شيا�شية عميقة م�شتمرة منذ  �أزمة 

قانون يتيح ت�شليم �أ�شخا�س �إىل �ل�شن �لقارية.
تظاهر�ت  خ��الل  م��ن  للن�س  رف�شهم  ع��ن  �ل�شكان  و�أع����رب 
�شلمية هائلة، لكن �أي�شاً من خالل �شل�شلة مو�جهات عنيفة 

مع �ل�شرطة.

•• الفجر - تون�س
ك�شف ع�شو �ملجل�س �لوطني حلركة “حتيا تون�س” �شمري عبد �هلل، �أم�س �لثنن ، �أن كتلة �حلزب قّدمت مبادرة 

ت�شريعّية �إىل جمل�س نو�ب �ل�شعب ملنع �لّنقاب بالف�شاء�ت �لعمومّية. 
�أّن �لكتلة �شت�شعى �ىل تفعيل �قرت�ح   و�أو�شح عبد �هلل يف تدوينة ن�شرها على �شفحته �خلا�شة مبوقع في�شبوك، 
�طار  يف  ياأتي  �ملذكورة  �ملبادرة  “تقدمي  ب��اأن  مفيد�  للربملان،  �حلالّية  �لنيابية  �لعهدة  نهاية  قبل  �ملذكور  �لقانون 
�لتفاعل مع �ملن�شور �حلكومي �لذي �أ�شدره رئي�س �حلكومة يو�شف �ل�شاهد يوم �جلمعة �ملنق�شي ملنع �رتد�ء �لنقاب 

يف �لف�شاء�ت �لعمومية«.

تون�س: مبادرة ت�شريعّية ملنع
 الّنقاب بالف�شاءات العمومّية

جي�س الكوجنو يفرق احتجاجًا عند م�شنع جللينكور 
•• دكار-رويرتز:

جنود�  �إن  ل���روي���رتز  ���ش��اه��د  ق���ال 
من جي�س �لكوجنو �أطلقو� �أعرية 
ن��اري��ة يف �ل��ه��و�ء �م�����س م��ع جتمع 
�شرعين  غ����ري  م���ن���اج���م  ع����م����ال 
�ملعدنية  للمنتجات  م�شنع  خ��ارج 
ل�شتخر�ج  �م���ت���ي���از  م��ن��ط��ق��ة  يف 
�شركة  تديره  و�لكوبالت  �لنحا�س 

جلينكور.
لويلو  �لحتجاج عند م�شنع  جاء 
غري  �ل���ع���م���ال  �آلف  ط�����رد  ب���ع���د 
�متياز  م��ن��ط��ق��ة  م���ن  �ل�����ش��رع��ي��ن 
���ش��رك��ة ك��ام��وت��و ل��ل��ن��ح��ا���س، �لتي 
جللينكور  ت��اب��ع��ة  ���ش��رك��ة  مت��ل��ك 

ف��ي��ه��ا، يف جنوب  �أغ��ل��ب��ي��ة  ح�����ش��ة 
جمهورية �لكوجنو �لدميقر�طية 
�لأ�شبوع �ملا�شي بعد �أن لقى 43 

�شخ�شا حتفهم يف �نهيار �أر�شي.
وق������ال �ل�������ش���اه���د، وه�����و ع�����ش��و يف 
�ملدين  �ملجتمع  منظمات  �إح���دى 
على  حم��ت��ج��ا   50 �إن  �مل��ح��ل��ي��ة، 
ورد�  �مل�شنع.  عند  جتمعو�  �لأق��ل 
على ذلك و�شلت �شبع عربات تقل 
�جلنود  وح��اول  �ملوقع  �إىل  جنود� 

تفريق �حل�شد.
نحو  �إن  بيان  يف  جلينكور  وقالت 
80 �شخ�شا �شاركو� يف �لحتجاج 
�لرئي�شي يف مدينة  �لطريق  على 

لويلو.

 و�أ�شافت �أن �جلي�س فرق �حل�شد 
ومل ترد �أنباء عن �إ�شابات.

م�شوؤولو  �أو  �حل��ك��وم��ة  ت���رد  ومل 
للح�شول  ط���ل���ب  ع���ل���ى  �جل���ي�������س 
على تعقيب. و�أثار قر�ر �حلكومة 
����ش��ت��خ��د�م �جل��ي�����س ل��ط��رد عمال 
مناجم ينقبون ب�شكل غري قانوين 
�حتجاجات  �لم��ت��ي��از  منطقة  يف 
غا�شبة �أمام مكتب �حلاكم �ملحلي 
يوم  مل��ت��اج��ر  ن��ه��ب  لأع���م���ال  و�أدى 

�خلمي�س.
من  يخ�شون  �إنهم  ن�شطاء  ويقول 
ملعاجلة  �جل��ي�����س  ن�����ش��ر  ي�����وؤدي  �أن 
عنيفة  ����ش��ت��ب��اك��ات  �إىل  �مل�����ش��األ��ة 

و�نتهاكات حلقوق �لإن�شان.
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�آليات جديدة  ول مب�شاعدة �لوليات �ملتحدة. هذ� يفر�س �لبحث عن 
للتو�شل لتفاقات بهدف �إجر�ء �نتخابات”. و�عترب �أن “�حلكومة تريد 

�أن تربح �لوقت لأنها مل تبد �إر�دة كافية حلل �مل�شكالت«.
�إىل  ويف خطاب خ��الل �حتفال ع�شكري م�شاء �لأح��د، مل ي�شر م��ادورو 
ومتا�شك”  ووف��اء  �جليد  �لحت��اد  “بو�شع  �أ�شاد  لكنه  �حل��و�ر  ��شتئناف 
�جلي�س، ركيزة �لنظام �ل�شيا�شي �لفنزويلي �لذي ي�شيطر خ�شو�شاً على 

قطاع �لنفط �لأ�شا�شي لالقت�شاد �لفنزويلي.
وي�شعى غو�يدو �أي�شاً �إىل �لتقرب من �جلي�س ويدعوه �إىل �لتخلي عن 
بادرينو  �ل��دف��اع �جل��رن�ل فالدميري  �لرئي�س م���ادورو. لكن وزي��ر  دع��م 
للرئي�س  “ولءهم”  بانتظام  يوؤكدون  �لأرك��ان  هيئة  �أع�شاء  بقية  كما 

مادورو.

�ل�شابقتن من �حل��و�ر. وجاء  ��شت�شاف �جلولتن  �ل��ذي  �لبلد  �ل��رنوج 
للم�شي قدماً  باربادو�س  �لأ�شبوع يف  �لطرفان هذ�  “يجتمع  �لبيان  يف 
يف �لبحث عن حل تفاو�شي ود�شتوري«. ومل يوؤد �لجتماعان �لأولن يف 

�أو�شلو بن موفدين عن �ملعار�شة و�حلكومة �إىل �أية نتيجة ملمو�شة.
وفاة  بعد  جديدة  مفاو�شات  �إج��ر�ء  �ملا�شي  �لأ�شبوع  غو�يدو  و��شتبعد 
و�ُتهم  �ل�شجن.  يف  �لتعذيب”  “حتت  �أريفالو  �أكو�شتا  ر�فاييل  �لنقيب 

�لع�شكري بامل�شاركة يف “حماولة �نقالب” فا�شلة.
من جهته، �أكد نيكول�س مادورو �أكرث من مرة �أن �حلو�ر مع �ملعار�شة 

“�شيتو��شل«.
ور�أى �ملحلل �ل�شيا�شي خي�شو�س كا�شتيو-موليد� يف حديث لوكالة فر�ن�س 
بر�س �أن “�ملوؤكد هو �أن �ملعار�شة ل تنجح يف �إقناع �حلكومة، ل مبفردها 

�أّيار مايو، لها ثالثة �أهد�ف هي رحيل مادورو من موقع �لّرئا�شة �لذي 
ومن ثّم �إجر�ء  ي�شغله منذ �لعام 2013، وت�شكيل “حكومة �نتقالّية”، 

“�نتخابات حّرة بوجود مر�قبن دولّين«.
ويعترب �ملعار�س �لفنزويلي �لذي تعرتف به 50 دولة رئي�شاً لفنزويال 
لأن  لل�شلطة”  و”مغت�شب  “ديكتاتور”  ه��و  م�����ادورو  ن��ي��ك��ول���س  �أن 
�حلكم  يف  �لبقاء  �لت�شايف  للرئي�س  �شمحت  �لتي   2018 عام  �نتخابات 

“مل تكن نزيهة” بح�شب �ملعار�شة.
منذ  خ�شو�شاً  “�نقالبية”  باأنها  �ملعار�شة  م��ادورو من جهته  وي�شنف 

دعوة غو�يدو �إىل �نتفا�شة يف 30 ني�شان �بريل مل توؤد �إىل نتيجة.
و�أك���د وزي��ر �لإع���الم يف حكومة م���ادورو خ��ورخ��ي رودري��غ��ي��ز �شمنياً يف 
خلارجية  بياناً  ن�شر  حيث  �حل���و�ر،  ��شتئناف  غ��و�ي��دو  �إع���الن  تغريدة 

 •• كراكا�س-اأ ف ب:

خو�ن  بقيادة  �لفنزويلية  �ملعار�شة  بن  �حل��و�ر  �لأ�شبوع  ه��ذ�  ي�شتاأنف 
غو�يدو ورئي�س �حلكومة نيكول�س مادورو يف جولته �لثالثة يف جزيرة 
لإخر�ج  حماولة  يف  �أو�شلو،  يف  مايو  �أي��ار  يف  �نطالقته  بعد  ب��ارب��ادو���س 

�لبالد من �أزمتها �ل�شيا�شية.
و�أعلن غو�ديو �لذي يحاول منذ كانون �لثاين يناير �لإطاحة مبادورو، 
يف بيان �أّن هذ� �لجتماع مع “ممّثلن عن �لّنظام �لغا�شب” يف �جلزيرة 
من  �خل��روج  �أج��ل  من  مفاو�شات  “�إجر�ء  ُيتيح  �أن  ُيفرت�س  �لكاريبّية 

�لديكتاتورّية«.
وبح�شب غو�يدو، فاإّن جولة �ملفاو�شات �جلديدة هذه، وهي �لّثالثة منذ 

املعار�شة واحلكومة الفنزويلية ت�شتاأنفان املفاو�شات 

ع���ام  ل��ل��ف��ا���ش��ي��ة  م���ن���اه�������س  ر�ب 
ومع ذلك، هناك قادم    .2013
جديد ي�شّجل دخوله �إىل �لربملان: 
�حلل �ليوناين ، وهو حزب قومي 
فيلوبولو�س،  كريياكو�س  بقيادة 
لرب�مج  بتقدميه  �ك��رث  �مل��ع��روف 
ت�����ش��وي��ق ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، ح��ي��ث كان 
كتبها  ن�شو�شا  يبيع  �ن���ه  ي��وؤك��د 
عن  حزبه  ويد�فع  نف�شه.  �مل�شيح 

مبد�أ “�أوروبا �مل�شيحية«. 
وهو   ،  25 م��ري�  ح��زب  و�شيكون 
�أ�ش�شه   للتق�شف  م��ع��ار���س  ح���زب 
�ل�شابق،  ت�شيرب��س  مالية  وزي��ر 
حا�شر�ً   ، ف��اروف��اك��ي�����س  ي��ان��ي�����س 
“لدينا  ن����و�ب.   9 ب���  �ل���ربمل���ان  يف 
مبا  كبرية  لكنها  �شعيفة،  ن�شبة 
يكفي لفعل �لكثري! ، قال ياني�س 
�لنتائج  �إع��الن  بعد  فاروفاكي�س 
يف  �شوتنا  ُي�شمع  ���ش��وف  �لأح����د، 

�ملجل�س!«.

ن��ق��اط فقط مقارنة  �أرب���ع  ���ش��وى 
2015، كما تعترب نتيجته  بعام 
�لأوروبية  �أف�شل من �لنتخابات 
نهاية  يف  باملائة(   8 فا�شل   23(

مايو.
ل��ق��د ه���زم���ت �لأزم�������ة �أك�����رث من 
�إىل  ���ش��ن��و�ت:  ع�شر  منذ  حكومة 
بن   ، ت�شيرب��س  �أليك�شي�س  عهد 
تتاىل ثالثة   ، 2010 و2015 
روؤ�شاء وزر�ء. ومعرتفا بالهزمية 
�لك�شي�س  وع������د  �لأح����������د،  ي������وم 
“معار�شة  ب���ق���ي���ادة  ت�����ش��ي��رب����س 

م�شوؤولة لكنها ن�شطة«. 
�شرييز� موؤمتر�  و�ش������يعقد حزب 
يف �لأيام �ملقبلة لتحديد �مل�شتقبل، 

و�لجتاه �لذي �شيتخذه.
ت�شيرب��س  �أليك�شي�س  ب���د�أ  وق��د   
ت��ق��ارًب��ا ب��اجت��اه �ل��و���ش��ط. وخالل 
ه���ذه �حل��م��ل��ة، ك���ان ����ش��م �حلزب 
“�لتحالف  ���ش��ع��ار  ��ا  �أي�����شً يقابله 

�شرييز�   “ �أّن  �إّل  �لتقدمي”، 
مع  �ل����ت����ق����ارب  �إىل  ���ش��ي�����ش��ط��ر 
�جلمعيات و�لنقابات و�لنا�شطن 
ل  حتى  �مل��ي��د�ن،  على  �لي�شارين 
�لر�أي،  ��شتطالعات  يف  ي��رت�ج��ع 
وي��اأم��ل يف �لن��ت��ع��ا���س ي��وم��ا ما”، 
نيكو�س  �ل�شيا�شي  �لكاتب  يقول 

دميو.
م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، ت��ك��ب��د �ليمن 
�مل��ت��ط��رف ه��زمي��ة ن��ك��ر�ء يف هذه 

�لنتخابات.
�لفجر  ح��������زب  ي���ت���م���ك���ن  ومل   
�ل���ذه���ب���ي، �ل�����ذي ف����از ب��ن�����ش��ب��ة 7 
ب��امل��ائ��ة يف �لن��ت��خ��اب��ات �لأخ����رية 
عام 2015، من جت�����اوز ن�شبة 3 
باملائة �ملطلوب�����ة لدخول �لربملان. 
وم����ا ز�ل�����ت �حل���رك���ة حم���ل تتّبع 
“منظمة  كونها  بتهمة  ق�شائي، 
على  هجمات  نفذت  �إجر�مية”، 
مغني  مقتل  ونظمت  �ملهاجرين، 

�ملال  �و�شاط  من  �ملقّرب  �مل�شلح، 
باإنعا�س  و�لأع��م��ال، و�ل���ذي وع��د 
وخف�س   ، �ل��ي��ون��اين  �لق��ت�����ش��اد 
�ل�شتثمار  وت�شهيل  �ل�����ش��ر�ئ��ب، 
�لأج���ن���ب���ي، ���ش��ي��ك��ون ق������ادر� على 
تطبيق برناجمه مطلق �ليدين، 
مع  �لتحالف  �إىل  �حل��اج��ة  ودون 

�لو�شط.
�لك�شي�س  ي�شار  قو�س  �أُغ��ل��ق  لقد 
�نتخابه  مت  �ل�����ذي  ت�����ش��ي��رب����س 
�أحد  وت���وىل   ،  2015 ي��ن��اي��ر  يف 
�للذين  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ن،  �حل���زب���ن 
��شرت�كيي  م����ع  �ل����ب����الد  ح��ك��م��ا 
با�شوك منذ �شقوط �لديكتاتورية 
عام 1974 ، توىل زمام �لدولة. 
�لتي  �لطبيعية  �إىل �حلالة  عودة 
�ل�شاللت  ب���ع���ودة  ��ا  �أي�����شً �ن��ت��ه��ت 
ميتوت�شاكي�س،  ف��اآل  �ل�شيا�شية. 
�ل�شاحة  ع����ل����ى  ن����ك����رة  ل���ي�������ش���و� 

�ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة �ل���ي���ون���ان���ي���ة: ك���ان 
�جلديد،  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  و�ل�����د 
ميت�شوتاكي�س  كون�شتانتينو�س 
، رئ��ي�����ش��ا حم��اف��ظ��ا ل���ل���وزر�ء عام 
و�شقيقته   ، و1993   1990
دور� باكوياني�س وزيرة للخارجية 
بلدية  ورئ���ي�������س  �أث���ي���ن���ا،  وع���م���دة 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �جل���دي���د �مل��ن��ت��خ��ب يف 
بد�ية يونيو، كو�شتا�س باكوياني�س 

، لي�س �شوى �بن �أخيه.
 ��شتفاد كريياكو�س ميت�شوتاكي�س 
دون �شك من �ملناخ �ملعادي ل�شريز� 
خ�شمه.  على  �لأح���د  ي��وم  ليفوز 
ت�شيرب��س،  �ألك�شي�س  �أُج��رب  فقد 
 2015 ع�������ام  �ن����ُت����خ����ب  �ل��������ذي 
�لتق�شف،  ملكافحة  ب��رن��ام��ج  وف��ق 
ح������د خلطط  و������ش�����ع  وب������ه������دف 
�مل�����ش��اع��د�ت �ل��دول��ي��ة، �أُج���رب على 
توقيع “مذكرة” ثالثة يف �شيف 

�أحبط  وه����ك����ذ�،   .2015 ع�����ام 
زع��ي��م �ل��ي�����ش��ار �ل��ر�دي��ك��ايل �آمال 
وحتى  �لناخبن،  م��ن  كبري  ع��دد 
د�خل مع�شكره، حيث غادر عديد 

�لأع�شاء �شفوف �حلزب.
“�شعبوية”،  نغمة  تبّني  ر�ف�شا 
ميت�شوتاكي�س  كريياكو�س  �شعى 
�ملبالغة  ع��دم  �ىل  �حلملة  خ��الل 
يف �لوعود، و�لرتكيز على �أهد�ف 
ب�شيطة: �إنعا�س �لقت�شاد، وخلق 
�شالمة  و����ش���م���ان   ، �ل����وظ����ائ����ف 
 ، و�لأح���د  �ليونانين.  �ملو�طنن 
من  ح�شد  �أم���ام  �خلم�شيني  رّف��ع 
“�شاأكون  لهجته:  �شقف  �ن�شاره 
وعد  كما  �آمالكم”،  م�شتوى  يف 

بالعمل ب�شرعة.
ل����ن ي���غ���ل���ق �ل�����ربمل�����ان �ل���ي���ون���اين 
�أبو�به هذ� �ل�شيف، و�شيتم �إقر�ر 
مثل  �ل��ك��ربى  �لقو�نن  م�شاريع 
على  �ل�شر�ئب  تخفي�س  ق��ان��ون 
�ملمتلكات،  و���ش��ري��ب��ة  �ل�����ش��رك��ات، 

بحلول نهاية �أغ�شط�س.

عودة نظ�م 
الثن�ئية احلزبية

ع��الم��ة �أخ����رى ع��ل��ى �ل��ع��ودة �إىل 
�لثنائية  تبقى  ما:  طبيعي  و�شع 
�حل���زب���ي���ة ع���ام���ال م��ه��ي��م��ن��ا على 
�ليونانية.  �ل�شيا�شية  �ل�����ش��اح��ة 
�لو�قع  ه���و يف  ���ش��ريي��ز�،  ف��ح��زب 
ثاين �أكرب قوة �شيا�شية يف �لبالد، 

�لذي  با�شوك،  مكان  �فتك  حيث 
�أ�شبح ��شمه كينال، وحت�شل بعد 
22 مقعًد�  ع��ل��ى  �لأح�����د،  ن��ت��ائ��ج 

فقط يف �لربملان.
ب���امل���ائ���ة من   5 ف��ا���ش��ل   31 وب����� 
�شرييز�  ي��ع��رف  مل   ، �لأ�����ش����و�ت 
هزمية قا�شية. فبعد �أربع �شنو�ت 
�لك�شي�س  مت���ك���ن  �ل�����ش��ل��ط��ة،  يف 
ت�����ش��ي��رب����س م����ن �حل����ف����اظ على 
ر�شيده  م���ن  ي��ق��ل��ل  ومل  ح���زب���ه، 

حتولت كربى يف الأفق:

اليونان: انت�شار اليمني والعودة اإىل الو�شع الطبيعي..

�سعى كريي�كو�س ميت�سوت�كي�س يف حملته اىل عدم 
املب�لغة يف الوعود والرتكيز على اأهداف ب�سيطة

ق�دم جديد ي�سّجل دخوله اإىل الربمل�ن: احلل 
اليون�ين، حزب قومي بقي�دة كريي�كو�س فيلوبولو�س

�نت�شار �شاحق لليمن �ملحافظ

ت�شيبري��س  قو�س �غلق

رئي�س �حلكومة �جلديد يوؤدي �ليمن

ت�شعة مقاعد لعدو �لتق�شف ياني�س فاروفاكي�س

كريياكو�س فيلوبولو�س  حزب قومي يدخل �لربملان  

مل يعرف �شرييزا هزمية قا�شية، 
�شوى  ر�شيده  مــن  يخ�شر  ومل 
2015 بعام  مقارنة  نقاط  اأربع 

هزمية  املتطرف  اليمني  تكبد 
الفجر  نكراء، ومل يتمكن حزب 
الذهبي من جتاوز ن�شبة 3 باملائة 

ميلك الف�ئز القدرة على تطبيق برن�جمه 
دون احل�جة اإىل التح�لف مع الو�سط

حزب مريا 25 ، حزب ي�ني�س ف�روف�كي�س 
املع�ر�س للتق�سف على مق�عد الربمل�ن

•• الفجر - خرية ال�شيباين
عنوان  كــ�ن  كبرية”،  لتغيريات  قوية  »ر�ــســ�لــة 
اأم�س  �سب�ح  ك�ثيمرييني  الو�سط  ميني  �سحيفة 
الثنني، بعد انتخ�ب الزعيم املح�فظ كريي�كو�س 
الدميقراطية  حزبه  فــ�ز  لقد  ميت�سوت�كي�س. 
 8 ف��سل   39 بن�سبة  الأحـــد،  م�س�ء  اجلــديــدة، 
الأغلبية  على  وح�سل  الأ�ـــســـوات،  مــن  ب�مل�ئة 
من  مقعًدا   158 بـ  اليون�ين  الربمل�ن  يف  املطلقة 

اأ�سل 300. 
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عربي ودويل

دونالد تا�شك،�لبولندي،  �ملجل�س 
�لبلجيكي.  مي�شيل  ت�شارلز  �ىل 
�لغربية  �أوروب��������ا  ب���ل���د�ن  ج��م��ي��ع 
�لرئي�شية حت�شلت على منا�شب 
بالإبقاء  وع���د  م��ق��اب��ل  رئ��ي�����ش��ي��ة، 
�ل�شلوفاكي  �لطاقة  على مفو�س 
�شيفكوفيت�س  م��ارو���س   ، �حل���ايل 
 ... �ملفو�شية  لرئي�شة  ك��ن��ائ��ب   ،
ف���ه���ل ����ش���ي���ك���ون ل���ه���ذ� �خل���ل���ل يف 
�لتو�زن عو�قب يف وقت تزد�د فيه 
وتت�شاعف  �ل�شرق  مع  �لتوتر�ت 
معاملة  مثل  �شائكة  مو��شيع  يف 
�مل���ه���اج���ري���ن، ودول�������ة �ل���ق���ان���ون، 
ومنطقة �ليورو، وتو�شيع �لحتاد، 
و�شروط �لأمو�ل �لأوروبية؟ من 

�ملبكر �جلزم بذلك.
ي�شار �إىل �ن �ملجل�س كان قد نظر 
يف دفع تر�شيح �لبلغاري �شريغي 
���ش��ت��ان��ي�����ش��ي��ف ، رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
ورئي�س  �ل�������ش���اب���ق  �ل�����ش����رت�ك����ي 
�حل����زب �ل���ش��رت�ك��ي �لأوروب������ي ، 
غري  �لأوروب���ي.  �لربملان  لرئا�شة 
��شقطت  �لتي  �لف�شاد  ق�شايا  �ن 
حكومته كانت �ل�شبب ور�ء �شرف 
حيث   ، �لرت�شيح  هذ�  عن  �لنظر 
�ل�شرت�كين  جمموعة  ف�شلت 
�لإيطايل  دع���م  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ن 

ماريا د�فيد �شا�شويل.

م�رتن �سلمري.. مع   -  7
ت�جيل التنفيذ

 �إن���ه غ��ري م��ع��روف ج��ي��ًد� لعامة 
�ل��ن��ا���س، ل��ك��ن ت��اأث��ري ه���ذ� �ملقرب 
�ملوؤ�ش�شات.  د�خل  هائل  ونكر  من 
مت   ، �خل��ربة  بع�س  �كت�شابه  بعد 
للمفو�شية  ع��اًم��ا  �أم��ي��ًن��ا  تعيينه 
د�خل  ف�شيحة  يف  ت�شبب  مم��ا   ،
على  مبدئّيا،  م�شوؤولة،  موؤ�ش�شة 

�حرت�م �لقانون بدقة. 
م��ه��وو���س ب��ال��ن��ف��وذ،  ���ش��ّج��ل هذ� 
�مل�����������ش�����وؤول �لأمل����������اين �ل����رف����ي����ع ، 
�مل�شيحي  �لحت���اد  حل��زب  �ملنتمي 
ح�شوره  ���ش��ج��ل  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي، 
مرة �أخرى يف �آخر جمل�س �أوروبي 
، حاول خالله ، لإنقاذ ر�أ�شه ، دفع 

تر�شيح �لكرو�تي بلنكوفيت�س...
عن  �شلمري  م���وؤ�م���ر�ت  تفلت  مل 
�لذين  وم�شت�شاريهم،  �ل��زع��م��اء 
تعهدو� باإز�حته فور �نتهاء ولية 

يونكر ، مظلته وحاميه.
عن لوبوان

م�نفريد ويرب، الـ    -  2
“�سبيتزنك�نديداتن” املن�سي

مدعوم من �أجنيال مريكل طيلة 
بافاري  ع��ن  �ل��ت��خ��ل��ي  ���ش��ه��ور، مت 
�لحتاد �مل�شيحي �لجتماعي علنا 
�أن ويرب  �مل�شت�شارة  �أدركت  عندما 
ل ميلك �أغلبية، ل يف �ملجل�س ول 
يف �لربملان. �ثر ذلك، طلب ويرب، 

كتعوي�س، رئا�شة �لربملان. 
�لأحمر”  “�خلط  ه����و  وه�������ذ� 
�ل������ذي د�ف����ع����ت ع���ن���ه م���ريك���ل يف 
ق���م���ة جم���م���وع���ة �ل���ع�������ش���ري���ن يف 
تر�شيح  ت�����ش��ان��د  ح���ت���ى  �أو�����ش����اك����ا 
)�ل�شرت�كي  تيمرمان�س  فر�ن�س 
�لدميقر�طي(. �نفجر هذ� �حلل 
��ا، ويف �لأخ����ري قبل  �ل��ث��اين �أي�����شً
�لبقاء  مب�شريه:  ويرب  مانفريد 
�ل�شعب  ح���زب  مل��ج��م��وع��ة  رئ��ي�����ًش��ا 
�أن  �لأوروب��ي يف �لربملان. وميكن 
يف  �شا�شويل  ماريا  ديفيد  يخلف 
للربملان.  كرئي�س  �مل��دة  منت�شف 
ون�شف  م��رور عامن  بعد  ولكن، 
�ل���ع���ام، ���ش��ت��ك��ون م��ي��اه ك��ث��رية قد 
ملف   ... �جل�������ش���ور  حت���ت  ج����رت 

للمتابعة.

مي�سيل ب�رنييه   -  3
 خروج رجل الربيك�سيت

ع����ل����ى �ل�������������ورق، ك��������ان مل���ف���او����س 
مو��شفات  ج��م��ي��ع  �ل��ربي��ك�����ش��ي��ت 
باآلية  عميقة  م��ع��رف��ة  �ل��ت��ت��وي��ج: 
ب��روك�����ش��ل، وث�����الث ���ش��ن��و�ت من 
منحته  �لربيك�شيت  م��ف��او���ش��ات 
كبار  جميع  �إىل  �لو�شول  فر�شة 

�لقادة �لأوروبين.
�نق�شاما،  ت��زد�د  �لتي  �أوروب���ا  ويف 
متكن من �حلفاظ على وحدة �ل� 
نتيجة  �ملتحدة،  �ململكة  �شد   27
و�إذ�  �أجنحة.  �أن متنحه  ُيفرت�س 
�لإطاحة  ���ش��خ�����س  ب��اإم��ك��ان  ك���ان 
ب����الأمل����اين وي����رب مب���ا مي��ل��ك��ه من 
ر�شيد وح�شاده �يجابي، فهو هذ� 
�إىل  �إ�شافة  �شفو�!  �بن  �لفرن�شي 
، مثل ويرب،  بارنييه  ف��اإن   ، ذل��ك 
�ل�شعب �لأوروبي،  ع�شو يف حزب 
�أن يجعل  با�شتطاعته  ك��ان  �ل��ذي 
جًد�  م�شّرًفا  بدياًل  مر�شًحا  منه 

للدميقر�طين �مل�شيحين.
�ختبار  ع��ن��دم��ا مت  ح����دث؟  م����اذ� 
����ش��م��ه م��ن ق��ب��ل دون���ال���د تا�شك، 
بارنييه  حت�شل  �ملجل�س،  رئي�س 

ع�شو  دول�����ة   17 م��ب��اي��ع��ة  ع��ل��ى 
ح�شب   ،  21 �مل���ط���ل���وب  ح���ن  يف 
ت�شريبات من �ملجل�س. وكان �أكرث 
موؤيديه �ملتحم�شن من جمموعة 
ف��ي��ت��زج��ري�ل��د )�مل��ج��ر ، ب��ول��ن��د� ، 
�لت�شيك(  جمهورية   ، �شلوفاكيا 
، بقيادة فيكتور �أورب��ان.. تو�شية 

متناق�شة ...
بارنييه على  لكن خ�شو�شا، وقع 
حاجز �شلب: ل �أجنيال مريكل، 
وزر�ء  رئ��ي�����س   ، روت���ي  م���ارك  ول 
�ل�شبب  ي��ري��د�ن��ه. ه��ل   ، ه��ول��ن��د� 
�شارما  ك��ان  بارنييه  مي�شيل  �أن 
وق��ا���ش��ي��ا ع��ل��ى �ل��ربي��ط��ان��ي��ن يف 
مريكل  ك��ان��ت  بينما  �مل��ف��او���ش��ات، 
يكونا  لأن  ��شتعد�د  على  وروت���ي 
�أكرث مرونة جتاه لندن؟ �إنها من 

�لفر�شيات..
ك��م��ا دف���ع �مل��ف��و���س �ل�����ش��اب��ق ثمن 
فيه  �زد�دت  وق��ت  يف  رج��اًل  كونه 
�إىل �مر�ة  �ملفو�شية  ت�شليم  فكرة 

بع�س  �أ���ش��و�ت  ترحيل  م��ن  كيلر 
 133 �ل����ش���رت�ك���ي���ن وج���م���ع���ت 
119 �شوًتا يف  �شوًتا لتنزل �إىل 

�جلولة �لثانية.
وك������ان �����ش���ت���ي���اء ي���ان���ي���ك ج�����ادوت 
�لأوروبية  �لقمة  نهاية  يف  جلّيا 
حيث قال يف تغريدة:” كا�شتينغ 
بن  حم����زن����ة  و����ش���ف���ق���ة  رديء، 
�لأوروب���ي،  �ل�شعب  مريكل،حزب 
وم����������اك����������رون، �ل�����ل�����ي�����رب�ل�����ي�����ون، 
�إنها  �ل���ش��رت�ك��ي��ون..  و�شان�شيز، 
وللدميقر�طية،  لأوروب���ا  هزمية 
�لأوروب����ي  �ل��ربمل��ان  �شيقبل  فهل 
ل�شكا  �شي�شوت  �أم  �لإذلل،  بهذ� 
جو�به  ج���ادوت  تلقى  ل��ت��رت�أ���ش��ه؟ 

�لآن ...

دول و�سط اأوروب�    -  6
و�سرقه� على ح�فة الطريق

بعد  ���ش��يء  �أي  ع��ل��ى  يح�شلو�  مل 
ل������الأدو�ر. �شّلم  �ل��ت��وزي��ع �ل��ك��ب��ري 

�لمتناع، على �ملدى �لطويل، عن 
مر�جعة �ملعاهد�ت. ول ُيعرف يف 
�لدول  كانت  �إذ�  ما  �ملرحلة  ه��ذه 
�إىل  �شتن�شم  �لأخ���رى  �لأع�����ش��اء 

هذ� �مل�شروع.

�سك� كيلر اأو   -  5
اإحب�ط اخل�سر

�للعبة  ���ش��ح��اي��ا  ه����م  �خل�������ش���ر، 
�لأوروبية. يف غياب قائد عنهم يف 
مّت جتاهلهم   ، �لأوروب���ي  �ملجل�س 
�أمل  وك���ان  �لأدو�ر.  ت��وزي��ع  ع��ن��د 
�ل���ربمل���ان���ي���ة، على  جم��م��وع��ت��ه��م 
رئا�شة  ع��ل��ى  �حل�������ش���ول  �لأق�������ل، 
منت�شف  يف  ل��ل��ربمل��ان  م�����ش��رتك��ة 
�شكا  ت����ر�����ش����ح����ت  وق��������د  �مل������������دة. 
�أّن  �إّل   ، قائمتهم  رئي�شة  كيلر، 
ملجموعتي  �ل��ت�����ش��وي��ت  تعليمات 
�ل�شعب  وح���زب  �لتجديد  �وروب���ا 
�لهام�س.  على  �أبقتها  �لأوروب���ي، 
�شكا  ��شتفادت  �لأوىل،  �جلولة  يف 

ر�شوخا. قام فيكتور �أوربان نف�شه 
بحملة ل�شالح �أور�شول فون دير 

لن ، �لتي كانت �ختياره �لثاين.
 يف ك��ل �لأح����و�ل ، م��ن دون دعم 
مي�شيل  �خ���ت���ي���ار  ك�����ان  م����ريك����ل، 
بارنييه م�شتحياًل. كما مل يد�فع 
ل  �إمي��ان��وي��ل م��اك��رون ع��ن��ه وف�شّ
�ل�شرت�كين  م��ع  حتالف  �إق��ام��ة 
فر�ن�س  ل��دع��م  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ن 
بارنييه  دف���ع  ف��ه��ل  ت��ي��م��رم��ان�����س. 
�حلملة  خ������الل  �إع�����الن�����ه  ث���م���ن 
ل�شالح  �شي�شوت  �أن��ه  �لنتخابية 
ق����ائ����م����ة �جل�����م�����ه�����وري�����ن، رغ����م 
كز�فييه  فر�ن�شو�  على  حتفظاته 

بيالمي؟ 
مي�شيل  ي�����ش��ت��ط��ع  ل  »ع���م���وم���ا، 
�لديغويل،  �لجتماعي  بارنييه، 
�جلمهورية  ح���زب  �إىل  �لن��ت��م��اء 
حا�شيته.  ت�����ش��ري  �لأمام!”  �إىل 
مل ي��ت��ل��ق��ى م��ي�����ش��ي��ل ب��ارن��ي��ي��ه �أي 
خ��رب م��ن م��اك��رون م��ن��ذ �جتماع 

�أو�شاكا...  يف  �لع�شرين  جمموعة 
�لربيك�شيت،  مفاو�س  يبقى  وهو 
بوري�س  و�����ش����ول  �إىل  وي��ت��ط��ل��ع 
 10 �ىل  �مل���ح���ت���م���ل  ج���ون�������ش���ون 

د�ونينغ �شرتيت.

4 - غي فريهوف�ست�ت ، 
�ء اِلحمحِّ

�ن  �ل��ربمل��ان -  ب���ارزة يف  �شخ�شية 
وج���د   - “�شاخبة”  ن���ق���ل  مل 
�لوفا�س  خ��ايل  نف�شه  �لبلجيكي 

بعد توزيع �جلو�ئز.
رئا�شة  يف   ي�����اأم�����ل  ك������ان  ل���ق���د   
�لليرب�لين  �أّن  �إّل  �ل����ربمل����ان، 
كانو� بكرثة على خط �لنطالق، 
كان  �ل���ذي  مي�شيل  ت�����ش��ارل��ز  م��ن 
مارغريت  �إىل  للمجل�س،  يطمح 
يف  ترغب  كانت  �لتي  في�شتاجر، 

رئا�شة �ملفو�شية. 
ت�شارلز  ت���ع���ي���ن  مت  �ن������ه  ومب������ا 
يعد  �ملجل�س، مل  لرئا�شة  مي�شيل 

ر ت��ر���ش��ي��ح غي  م��ن �مل��م��ك��ن ت�����ش��ُوّ
فريهوف�شتات للربملان.

ل����ق����د ت���خ���ل���ى رئ����ي���������س �ل����������وزر�ء 
رئا�شة  ع���ن  �ل�����ش��اب��ق  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
�لليرب�لين  حت��ال��ف  جم��م��وع��ة 
و�لدميقر�طين من �أجل �أوروبا، 
����ش��م��ه��ا جمموعة  ����ش��ب��ح  �ل���ت���ي 
�ختفى  بحيث  �لتجديد،  �أوروب����ا 
يف �ل��وق��ت �حل����ايل م��ن �ل�����ر�د�ر. 
ومع ذلك، ل يز�ل قائد� ملجموعة 
ويعتزم  �ل��ربمل��ان،  يف  �لربيك�شيت 
باإد�رة  تكليفه  ماكرون  �إميانويل 
�ملوؤمتر �لأوروب��ي لإع��ادة تاأ�شي�س 
�أوروبا �لذي �شيحاول تنظيمه قبل 
�أن يجمع  نهاية �لعام. ويفرت�س 
�لقادة  �لأوروب�������ي،  �مل���وؤمت���ر  ه���ذ� 
ومو�طنن  وخ���رب�ء  �لأوروب���ي���ن 
�ختيارهم  ����ش���ي���ت���م  �أوروب�������ي�������ن 
مر�جعة  �ج���ر�ء  بهدف  بالقرعة 
���ش��ام��ل��ة ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ات �لأوروب����ي����ة 
دون  �لأوروب���ي���ة،  و�لدميقر�طية 

الأوروبي  الربمل�ن  نواب  اأ�س�ع 
الفر�سة  لت�أكيد ا�ستقالليتهم 
رئي�سهم انــتــخــ�ب  مبن��سبة 

ــس  ــ�و� ــف ــــــــورق، كـــــ�ن م عـــلـــى ال
ب�رنييه ميلك  الربيك�سيت مي�سيل 
ولكن.. التتويج  موا�سف�ت  جميع 

اإع�دة توزيع الأوراق يف �سفقة جديدة:

»الوظائف العليا«: املحروقون يف االحتاد االأوروبي...
•• الفجر - خرية ال�شيباين

املقبلة،  اخلم�س  لل�سنوات  الأوراق  توزيع  الأوروبية  القمة  اأع�دت 
وت�سببت يف خيبة اأمل للذين ك�نوا ينتظرون الكثري من هذه ال�سفقة 
التي  واملب�دئ،  املوؤ�س�س�ت  بل  وحدهم،  الأ�سخ��س  لي�س  اجلديدة. 
�سقطت بهذه املن��سبة. يف م� يلي ب�نورام� للذين احرتقت اوراقهم 

، �سح�ي� “احلزمة الأوروبية«.
الربمل�ن الأوروبي ي�ست�سلم  -  1

الربمل�ن  بــني  طويلة  مــدة  منذ  الك�منة  املوؤ�س�س�تية  املعركة  يف 
الأوروبي واملجل�س الأوروبي، اأ�س�ع نواب الربمل�ن الأوروبي الفر�سة 
ديفيد  الإيط�يل  رئي�سهم،  انتخ�ب  مبن��سبة  ا�ستقالليتهم  لت�أكيد 
حتديده  مت  الذي  ال�سي��سي  التوازن  احرتموا  اإذ  �س��سويل،  م�ري� 

رئ��سة  حلجز  خططوا  الذين  واحلكوم�ت  الــدول  روؤ�س�ء  قبل  من 
الربمل�ن ل�سرتاكي دميقراطي. لقد امتنعت جمموع�ت حزب ال�سعب 
اأوروب�  جتديد  وجمموعة  الدميقراطيني(،  )امل�سيحيني  الوروبــي 
الو�سطية عن تقدمي مر�سح ، مم� �سهل فوز ال�سرتاكي الدميقراطي 
يف  يفوز  حتى  ل�س��سويل  اأ�سوات  �سبعة  �سوى  تنق�س  مل  �س��سويل. 
اجلولة الأوىل، مم� يدل على اأن بع�س نواب حزب ال�سعب الأوروبي 

وال�سرتاكيني  زهراديل(  ي�ن  القومي  اإىل  اأ�سواتهم  رحلوا  )الذين 
الدميقراطيني )الذين ف�سلوا البيئي �سك� كيلر( ق�وموا يف البداية 
من  ع�سرين  نحو  ع�د  حيث  الث�نية  اجلولة  قبل  املجل�س  امــالءات 
الإيط�يل  وف�ز  ل�س��سويل.  اأخريا  و�سوتوا  ال�سفوف،  اإىل  املتمردين 
�سوًت�   345 بـ   ، اليط�لية  الراي  قن�ة  يف  ال�س�بق  الربامج  مقدم   ،

)اأعلى من 334 �سوًت� املطلوبة(.

بارنييه خذله رئي�شه

ويرب  �خلا�شر �لكرب

�شكا كيلر  �خل�شر حمبطون 

مارتن �شلمري  مع تاجيل �لتنفيذ

�لربملان �لوروبي �متثل لالمالء�ت

غي فريهوف�شتات  عاد بخفي حنن

عاد غي فريهوف�شتات خايل الوفا�س بعد توزيع اجلوائز ب�شبب كرثة الليرباليني على خط االنطالق

اخل�شر �شحايا اللعبة االأوروبية، ويف غياب قائد 
عنهم يف املجل�س، مّت جتاهلهم عند توزيع االأدوار

هل �شيكون النعدام التوازن يف التعيينات بني 
غرب اأوروبا وو�شطها و�شرقها عواقب يف امل�شتقبل
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املال والأعمال
»اقت�شادية اأبوظبي« ت�شمح باإ�شافة اأن�شطة جتارية وخدمية اإىل الرخ�شة ال�شناعية

و�شمت بعثة غرفة جتارة و�شناعة 
دب���ي �ل��ت��ي ت��ر�أ���ش��ه��ا ���ش��ع��ادة ه�شام 
لرئي�س  �لثاين  �لنائب  �ل�شري�وي، 
من  ك��ل  دب���ي  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�س 
�شعادة حممد �ل�شحي، وكيل وز�رة 
�لقت�شادية،  ل��ل�����ش��وؤون  �لق��ت�����ش��اد 
ب���وع���م���ي���م، مدير  و����ش���ع���ادة ح���م���د 
ع���ام غ��رف��ة دب����ي، و���ش��ع��ادة حممد 
ع���ام غرفة  م��دي��ر  �ل�����ش��ب��ب،  ح�شن 
و�لدكتور  بالوكالة،  �خليمة  ر�أ���س 
عبد�لكرمي �لعلماء، رئي�س جمل�س 
ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لإد�رة 
ونا�شر  �ل��ط��ب��ي،  �لعلماء  �شلطان 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  خ���ان، 
وكالت �لنابوده لل�شفر و�ل�شياحة، 
و�ل��دك��ت��ور حم��م��د �ل��ر���ش��ا، مدير 
هيئة  يف  �مل�������ش���اري���ع  �إد�رة  م��ك��ت��ب 
�شحة دبي، وبافيل فوبيك، رئي�س 
دبي  �لت�شيكي يف  �لأع��م��ال  جمل�س 
و�لإمار�ت �ل�شمالية بالإ�شافة �إىل 
�شليم �شريف، نائب �ملدير �لإد�ري 

ل�شركة “�إيه تي �إ�س«.

•• دبي-الفجر:

�ختتمت غرفة جتارة و�شناعة دبي 
بنجاح فعاليات بعثتها �لتجارية �إىل 
جمهورية �لت�شيك بتنظيم منتدى 
يف  �لت�شيكي  �لإم���ار�ت���ي  �لأع���م���ال 
�لعا�شمة بر�غ و�لذي ح�شره �أكرث 
100 م�شارك من �لقطاعن  من 
تعزيز  بحثو�  و�خل��ا���س  �حلكومي 
�لقت�شادي  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل��ت��ع��اون 
حلول  ت�شمل  ح��ي��وي��ة  جم���الت  يف 
�ملدن �لذكية و�ل�شناعة و�خلدمات 
�لطبية  و�ل���رع���اي���ة  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 

و�ل�شياحة و�لذكاء �ل�شطناعي.
ونظمت �لبعثة غرفة دبي بالتعاون 
�لت�شيكي  �لأع����م����ال  جم��ل�����س  م���ع 
�ملن�شوي حتت مظلة �لغرفة، حيث 
بر�غ  �لبعثة كل من مدينتي  ز�رت 
وكارلويف فاري و�شمت �شخ�شيات 
�لقطاع  مم���ث���ل���ي  م����ن  م���رم���وق���ة 
�إم��ارة دبي يف قطاعات  �خلا�س يف 

جوهرية.

980 مليون دولر �أمريكي
�ل�شري�وي،  ه�����ش��ام  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
�ل���ث���اين ل��رئ��ي�����س جمل�س  �ل��ن��ائ��ب 
�إد�رة غرفة دبي �أن تنظيم منتدى 
�لأعمال �لإمار�تي �لت�شيكي يعك�س 
�شركائها  م��ع  دب���ي  غ��رف��ة  تن�شيق 
ل�شتك�شاف  �لأع��م��ال  جمال�س  يف 
�أ�������ش������و�ق ج����دي����دة و�ل���ع���م���ل على 
ت��وف��ري جم��م��وع��ة م��ن و����ش��ع��ة من 
لأع�شائها،  �ل�شتثمارية  �لفر�س 
م�شيد�ً بالدور �لذي يلعبه جمل�س 
�لرتويج  يف  �ل��ت�����ش��ي��ك��ي  �لأع����م����ال 
و�لتعاون  �لقت�شادية  لل�شر�كات 
جمتمعي  ب�����ن  �ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي 

�لأعمال يف �جلانبن.  
�لت�شيك  �إىل  �لبعثة  زي��ارة  وخ��الل 

�لتي ��شتمرت 4 �أيام، �جتمع �لوفد 
فريكل،  بفيفر  �أن��دري��ا  معايل  م��ع 
حيث  ف��اري  كارلويف  مدينة  عمدة 
�لتعاون  ت��ط��وي��ر  �جل��ان��ب��ان  ب��ح��ث 
قطاع  يف  وت����ع����زي����زه  �مل���������ش����رتك، 
�ل�شتثمارية  و�مل��ج��الت  �خل��دم��ات 

و�ل�شياحية.  
�لزيار�ت  م���ن  ب��ع��دد  �ل���وف���د  وق����ام 
�مل��ي��د�ن��ي��ة �إىل ك��ل م��ن ع��ي��ادة جي 
�إت���������س ����ش���ي ب��������ر�غ، �إح��������دى �أك����رب 
�خلا�شة  �لطبية  �لرعاية  م��ر�ف��ق 
مو�شر  وم�������ش���ن���ع  �ل���ت�������ش���ي���ك،  يف 
ل��ل��ك��ري�����ش��ت��ال يف ك����ارل����ويف ف����اري 
�ملالحة  خ���دم���ات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�جل��وي��ة وم��رك��ز ت��دري��ب �لطري�ن 

�لت�شيكي.  

وخ������الل ك��ل��م��ت��ه �لف���ت���ت���اح���ي���ة يف 
عبد  �شعادة  ح�شره  �ل��ذي  �ملنتدى 
دولة  ���ش��ف��ري  �مل��ع��ي��ن��ة،  �هلل حم��م��د 
�لإمار�ت لدى جمهورية �لت�شيك، 
�لنائب  دي���ي���ل،  ي����ان  م���ع���ايل  �أك�����د 
�لأول لوزير �ل�شناعة و�لتجارة يف 
تنظيم  �أهمية  �لت�شيك  جمهورية 
تدعم  �ل��ت��ي  �لفعاليات  ه��ذه  مثل 
�إىل �أن  �ل��ت��ع��اون �ل��ث��ن��ائ��ي، م�����ش��ري�ً 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
يت�شاركان  �ل��ت�����ش��ي��ك  وج��م��ه��وري��ة 
روؤية موحدة فيما يتعلق بالبتكار 
م�شتعر�شاً  �لق��ت�����ش��ادي،  و�ل��ت��ن��وع 
��شرت�تيجية  �حل��ا���ش��ري��ن  �أم�����ام 
�لت�شيكية،  ل��ل��ح��ك��وم��ة  �لب���ت���ك���ار 
ق����ن����و�ت  ت���ف���ع���ي���ل  �إىل  ود�ع��������ي��������اً 

دول�����ة �لإم�������ار�ت 
ل�������ل���������������ش�������رك�������ات 
�لأجنبية و�أبرزها 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة 
�ملتطورة و�ملر�فق 
�ل����ل����وج���������ش����ت����ي����ة 
�حل�����������دي�����������ث�����������ة 
�حلرة  و�مل��ن��اط��ق 

�ملبتكرة.
�شعادة  و�أ�������ش������ار 
بوعميم،  ح���م���د 
م�����������دي�����������ر ع���������ام 
�إىل  دب�����ي  غ���رف���ة 

�ل�شركاء  �أح����د  ت��ع��د  �ل��ت�����ش��ي��ك  �أن 
لدبي،  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ن  �ل���ت���ج���اري���ن 
و�إعادة  لل�شادر�ت  مثالية  وب��و�ب��ة 

�لفر�س  من  و�ل�شتفادة  �لتو��شل 
�ل�شتثمارية �مل�شرتكة.

وبدوره قال �شعادة حممد �ل�شحي، 
لل�شوؤون  �لق��ت�����ش��اد  وز�رة  وك��ي��ل 
ياأتي  �مل���ن���ت���دى  �أن  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�لعالقات  ف���ي���ه  ت�����ش��ه��د  وق�����ت  يف 
دولة  بن  و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية 
�لت�شيك  وج���م���ه���وري���ة  �لإم���������ار�ت 
بعد زي���ار�ت رفيعة  م��زده��ر�ً  من���و�ً 
�إىل �أن جمهورية  �مل�شتوى، م�شري�ً 
�لت�شيك تعترب من �أكرث �لوجهات 
�لإم��ار�ت��ي��ة مع  �ل��و�ع��دة لل�شركات 
و�شديقة  �آم���ن���ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ريه���ا 
�شهاًل  وو�����ش����وًل  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت، 
معدد�ً  �أوروب���������ا،  و����ش���ط  لأ�����ش����و�ق 
توفرها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  �مل���ز�ي���ا 

�ل���������������������ش����������ادر�ت 
�إىل  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�لأ�شو�ق �لنا�شئة 
عرب �أ�شو�ق و�شط 
�أوروبا، لفتاً �إىل 
�إمكانات  وج�����ود 
لتنمية  ه���ائ���ل���ة 
وتطوير �لتعاون 
�مل�����������������ش��������رتك يف 
�شادر�ت  جم���ال 
دب��������������������������ي غ�������ري 
�إىل  �ل���ن���ف���ط���ي���ة 
لت�شمل  �لت�شيك 
ب�شائع ومنتجات جديدة لتتخطى 
بذلك قيمة �لتجارة غري �لنفطية 
�إىل  و�شلت  �لتي   2018 �لعام  يف 

اختت�م زي�رة بعثة غرفة دبي اإىل الت�سيك ب�لت�أكيد على اأهمية تفعيل قنوات التوا�سل امل�سرتك 

منتدى االأعمال االإماراتي الت�شيكي يدعو ل�شراكات اقت�شادية وتعاون يف جماالت املدن الذكية وال�شناعة وال�شياحة والرعاية الطبية

ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  بتنفيذ  �لتز�مها 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة يف  �آل نهيان ويل عهد 
تعزيز دور وكفاءة �أد�ء �لقطاع �ل�شناعي ودعم �مل�شتثمرين مبا ي�شهم 
يف جذب �ملزيد من �ل�شتثمار�ت وحتقيق �شيا�شة �لتنوع �لقت�شادي 

و�زدهار �لإمارة.
و�أ�شاف معاليه �إن هذ� �لقر�ر يعك�س �أي�شا حر�س �لد�ئرة على تطوير 
قطاع �لأعمال يف �لإمارة وتوفري �ملزيد من �لوظائف �شمن �لقطاع 
لها  �ل�شماح  خ��الل  م��ن  �ل�شناعية  �ملن�شاآت  دخ��ل  وزي���ادة  �ل�شناعي 
�لأن�شطة  من  عدد  باإ�شافة  و�ل�شتثماري  �لتجاري  ن�شاطها  بتو�شيع 

�لتجارية و�خلدمية �ملحددة �إىل رخ�شتها.
�شيا�شات  تبني  يف  �شباقة  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ����رة  �أن  و�أو����ش���ح 

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شناعية  للمن�شاآت  �أب��وظ��ب��ي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  �أج����ازت 
�مل��رخ�����ش��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �إم�����ارة �أب��وظ��ب��ي �إ���ش��اف��ة �أن�����ش��ط��ة جتارية 
�إىل تطوير  ق��ر�ر يهدف  �ل�شناعية وذل��ك يف  �إىل رخ�شتها  وخدمية 
��شرت�تيجيتها يف قطاع �ل�شناعة على �شعيد تعزيز دوره �لفاعل يف 
�أن�شطته �ل�شتثمارية  م�شرية �لزدهار �لقت�شادي لالإمارة وتو�شيع 
�لقت�شادية  �لتنمية  يف  رئ��ي�����س  ك��م��ح��رك  �مل�����ش��اف��ة  قيمته  وزي�����ادة 

لالإمارة.
وقال معايل �شيف حممد �لهاجري رئي�س د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية 
يف �أب��وظ��ب��ي �إن ه��ذ� �ل��ق��ر�ر �ل���ذي �أ���ش��درت��ه �ل��د�ئ��رة ي��وؤك��د جمدد� 

يف  �خلدمي  �لن�شاط  تو�شيع  �إىل  �ل��ق��ر�ر  ويهدف  و�لبحرية.  �لربية 
�أعمالها  تو�شيع  على  �ل�شناعية  �ملوؤ�ش�شات  وت�شجيع  �أبوظبي  �إم���ارة 
يف  ي�شاهم  �أن  �ملتوقع  م��ن  �إذ  �لأرب����اح  م��ن  �مل��زي��د  لتحقيق  و�أن�شطتها 
توفري �ملنتجات �ل�شناعية باأقل �لأ�شعار وذلك عرب تعزيز �لتناف�شية 

بن خمتلف �لعاملن يف �ل�شناعات �ملت�شابهة �شمن �لقطاع.
وين�س �لقر�ر على وجوب �لتز�م �ملن�شاأة �ل�شناعية �لر�غبة يف �إ�شافة 
�مل�شاف  بالن�شاط  �خلا�شة  و�لأنظمة  باللو�ئح  �لأن�شطة  هذه  من  �أي 
و�لن�شاط  �مل�شنع  موقع  وم��و�ءم��ة  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  ملتطلبات  وفقا 
�ملطلوب �إ�شافته مع توفر �مل�شاحة �لالزمة و�لكافية بامل�شنع ملمار�شته 
�إ�شافة �إىل عدم �لتد�خل بن خطوط �لإنتاج وم�شاحة �لعر�س يف حال 

�إ�شافة �لأن�شطة �لتجارية.

و��شرت�تيجيات �قت�شادية ت�شاهم يف حتقيق روؤى حكومة �إمارة �أبوظبي 
لال�شتثمار  عاملية  كوجهة  �لإم���ارة  مكانة  تعزيز  يف  �ملتمثلة  �لر�شيدة 

وممار�شة �لأن�شطة �لقت�شادية يف خمتلف �لقطاعات.
وي�شمح �لقر�ر �لإد�ري �ل�شادر عن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية �أبوظبي 
باإ�شافة  �أبوظبي  �إمارة  2019 للمن�شاآت �ل�شناعية يف  70 لعام  رقم 
�لأن�شطة  ممار�شة  تدعم  �لتي  �خلدمية  �أو  �لتجارية  �لأن�شطة  بع�س 
و�لرتكيب  �لبيع  ت�شمل  و�ل��ت��ي  معها  وتتنا�شق  �ملرخ�شة  �ل�شناعية 
و�لت�شميم و�لتوزيع و�لنقل و�ل�شيانة و�ل�شتري�د و�لت�شدير و�لإد�رة 
جمايل  يف  و�لبحوث  و�لدر��شات  و�ل�شت�شار�ت  و�لتخزين  و�لت�شغيل 
بالأن�شطة  مرتبطة  ت��ك��ون  �أن  ع��ل��ى  و�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة  �لطبيعية  �ل��ع��ل��وم 
و�لغاز  �لنفط  ومن�شاآت  حقول  خ��دم��ات  ن�شاط  ع��ن  ف�شال  �ملرخ�شة 

تق�م ب�لتزامن مع اك�سبو 2020، حتت �سع�ر »تعزيز البتك�ر لط�قة م�ستدامة«

جائزة االإمارات للطاقة 2020 تفتح باب امل�شاركة يف جميع فئاتها
توعية جتار العطور بـ »القيا�شات ال�شناعية«

يف  �لعطور  �شركات  ك��ربي��ات  م��ن  لعدد  ممثاًل   27 �ملا�شي 
�لدولة حيث نظمت �لور�شة �إد�رة �ملقايي�س يف �لهيئة ل�شرح 
�لثانية  �ملرحلة  �شمن  �ل�شناعية  �لقيا�شات  نظام  تفا�شيل 
�ملرحلة  تطبيق  وب���د�أ  �لهيئة  عنها  �أع��ل��ن��ت  �ل��ت��ي  للتطبيق 
وم�شروبات  �ل��ده��ان��ات  م�شانع  على  �إل��ز�م��ي��اً  منه  �لأوىل 
�ملهند�شة  وقالت  و�ملنظفات.  �لطازجة  و�ل��دو�ج��ن  �لطاقة 
�لور�شة  �إن  �لهيئة  يف  �ملقايي�س  �إد�رة  م��دي��رة  زي��ن��ل  �أمينة 
�لوعي  موؤ�شر�ت  لرفع  �لهيئة  خطة  �شمن  تاأتي  �لتوعوية 
�مل�شروبات  لتجار  مماثلة  ور���س  يتبعها  �لعطور  جت��ار  ل��دى 
�أدو�ت قيا�س  ��شتخد�م  �لنظام  �لغذ�ئية حيث يكفل تطبيق 
و�إظهار  �لدولية  للمو��شفات  وفقاً  �لإن��ت��اج  مر�حل  كل  يف 
�أف�شل �ملمار�شات �لبتكارية �لتي يتم تطبيقها يف �ل�شناعة 
�لوطنية �لتي تنعك�س �إيجاباً على �لقت�شاد �لوطني وبر�مج 
و�أ�شافت  �لنوعية.  �ل�شناعات  ودع��م  �لبيئة  على  �حلفاظ 
�لقطاعات  من  ع��دد�ً  ي�شمل  �ل�شناعية  �لقيا�شات  نظام  �أن 
�ل�����ش��رب و�ل��دج��اج �لطازج  �حل��ي��وي��ة تت�شمن ع��ب��و�ت م��ي��اه 
�لغازية  و�مل�شروبات  و�لع�شائر  و�ملنظفات  �لنباتية  و�لزيوت 
و�لعطور و��شطو�نات �لغاز �ملنزيل فيما عقدت �لهيئة منذ 

تطبيق �لنظام خم�س ور�س توعية وهذه �لور�شة �ل�شاد�شة.

•• دبي-وام: 

نظمت هيئة �لإمار�ت للمو��شفات و�ملقايي�س “مو��شفات” 
�شاد�س �لور�س �لتوعوية بنظام �لقيا�شات �ل�شناعية وبر�مج 
�مل����رة ممثلن  ه���ذه  �ل��ت��ي ت�شمنت  �مل��رتول��وج��ي��ة  �ل��رق��اب��ة 
ل�شركات �لعطور �لعربية يف �لدولة من �أجل �لتوعية باأهد�ف 
ومتطلبات نظام �لقيا�شات �ل�شناعية و�نعكا�شه على م�شانع 
�شتتم  �لتي  �لتدقيق  و�إج����ر�ء�ت  �لتطبيق  و�آل��ي��ات  �لعطور 
حتقيق  ل�شمان  �لنظام  يف  �لت�شجيل  �شهادة  على  للح�شول 
و��شتحدثت  �لدولة.  �لتجار يف  �شريحة  �ل��الزم عند  �لوعي 
هيئة �لإمار�ت للمو��شفات و�ملقايي�س “مو��شفات” �لنظام 
�د�رة  قر�ر جمل�س  �ل�شناعية مبوجب  للقيا�شات  �لإمار�تي 
�لتبادل  لت�شهيل  م�شعى  يف   2017 ل�شنة   9 رق��م  �لهيئة 
تناف�شية  ول��ت��ع��زي��ز  �ل��ع��امل  ودول  �لإم�����ار�ت  ب��ن  �ل��ت��ج��اري 
�ل�شناعات �لوطنية �نطالقاً من م�شوؤولية �لهيئة مبوجب 
معايري  �شل�شلة  تطابق  ل�شمان  للقيا�س  �لوطني  �لنظام 
�لدولية وحتقيقاً لالأهد�ف  �ملعايري  �لدولة مع  �لقيا�س يف 
�ل�شرت�تيجية للهيئة برفع تناف�شية �لدولة وتطوير �أنظمة 
�لأ�شبوع  دب���ي  يف  مب��ق��ره��ا  �لهيئة  و��شت�شافت  �لتقيي�س. 

•• دبي-الفجر: 

حت�����ت رع��������اي��ة ك��ري�����م��ة م���ن �شاحب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح���اك���م دب����ي -رع����اه 
للطاقة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع��ل��ن  �هلل-، 
بدبي عن فتح باب �مل�شاركة يف �لدورة 
للطاقة  �لإم���ار�ت  جائزة  من  �لر�بعة 
ب��ال��ت��ز�م��ن مع  2020 ، و�ل��ت��ي ت��ق��ام 
�حلدث �لعاملي “�إك�شبو 2020 دبي” 
�لبتكار  �شعار”تعزيز  حت��ت  وت��ع��ق��د 
يكون  �أن  ع��ل��ى  م�شتد�مة”،  ل��ط��اق��ة 
�ملوعد �لنهائي لتلقي طلبات �مل�شاركة 
وتهدف   .2019 دي�����ش��م��رب   31 يف 
 2020 ل��ل��ط��اق��ة  ج���ائ���زة �لإم��������ار�ت 
و�لتي تغطي منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
�لأفر�د  ت�شجيع  �إىل  �أفريقيا  و�شمال 
��شتخد�م  ت��ر���ش��ي��د  ع��ل��ى  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لطاقة و�ملو�رد، وت�شليط �ل�شوء على 
�لر�ئدة  و�لأع��م��ال  �ملمار�شات  �أف�شل 
و�لطاقة  �ل���ط���اق���ة  ك���ف���اءة  جم����ال  يف 
على  و�حلفاظ  و�ل�شتد�مة  �لنظيفة 
دولية  من�شة  �جلائزة  ومتثل  �لبيئة. 
للموؤ�ش�شات و�لأفر�د كونها تركز على 
دعم �مل�شاعي �لعاملية �لهادفة �إىل �إيجاد 
لق�شايا  وم�����ش��ت��د�م��ة  م��ب��ت��ك��رة  ح��ل��ول 
�لتلوث �لبيئي، و�لحتبا�س �حلر�ري، 
وندرة  �لكربونية  �لنبعاثات  وخف�س 
�جلائزة  تكّرم  كما  �لطبيعية.  �مل���و�رد 
�لقطاعن  قبل  من  �ملبذولة  �جلهود 
�ل���ع���ام و�خل���ا����س و�لف������ر�د يف جمال 

وتوفر  �ملقبلة،  لالأجيال  �مل���و�رد  على 
جائزة �لإمار�ت للطاقة فر�شة مهمة 
لرو�د قطاع �لطاقة يف منطقة �ل�شرق 
�لأو�شط و�شمال �أفريقيا للتعرف على 
�أحدث �لتقنيات و�لبتكار�ت يف جمال 
للجميع  �ل��ف��ر���ش��ة  و�إت���اح���ة  �ل��ط��اق��ة 
�مل��ع��رف��ة و�خل�����رب�ت وتطوير  ل��ت��ب��ادل 

�بتكار�ت م�شتد�مة«.
�لت�شجيل  ب������اب  �جل������ائ������زة  وت���ف���ت���ح 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة �أم�������ام خم��ت��ل��ف �لأف�������ر�د 
وكذلك  و�مل��خ��رتع��ن،  �ملبتكرين  م��ن 
�مل��ن��ظ��م��ات و�ل�����ش��رك��ات و�ل��ه��ي��ئ��ات من 
�ل���ق���ط���اع���ن �حل����ك����وم����ي و�خل����ا�����س 
ومر�كز �لأبحاث و�ملوؤ�ش�شات �لعلمية. 
�لدورة  ه��ذه  يف  �ل��ف��ائ��زون  و�شيحظى 
�إك�شبو  ف��ع��ال��ي��ات  وزي�������ارة  ب��ح�����ش��ور 
و�ل��ت��ع��رف على خمتلف  دب��ي   2020
�لفريد  �حل����دث  ه���ذ�  �حل�����ش��ار�ت يف 
�لإمار�ت  جائزة  و�شتمنح  نوعه.   من 
للطاقة 2020 �جلائزة ل� 10 فئات، 
�ل��ط��اق��ة للقطاع  ك���ف���اءة  ه���ي ج���ائ���زة 
للقطاع  �لطاقة  كفاءة  وجائزة  �لعام، 
�لطاقة  م�����ش��اري��ع  وج���ائ���زة  �خل���ا����س، 
�لطاقة  م�����ش��اري��ع  وج���ائ���زة  �ل��ك��ب��رية، 
�ل�������ش���غ���رية، وج����ائ����زة م�����ش��اري��ع ربط 
“�أكرث من  باملباين  �ل�شم�شية  �لطاقة 
م�شاريع  وج��ائ��زة  كيلوو�ت”،   500
“�أقل  باملباين  �ل�شم�شية  �لطاقة  ربط 
وجائزة �لتعليم  من 500 كيلوو�ت”، 
�لبحوث  وج����ائ����زة  �ل����ق����در�ت،  وب���ن���اء 
�لتطبيقية وتطوير �ملنتجات، وجائزة 

لالبتكار�ت �ل�شابة.

�لتفوق وخلق فر�س �قت�شادية جديدة 
وتعزيز �لتناف�شية وحتقيق ريادة دبي 
�ملجالت.  ك��اف��ة  يف  �لإم������ار�ت  ودول����ة 
م�شاركة  دعم  �إىل  �جلائزة  ت�شعى  كما 
على  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  �مل��وه��وب��ن  خمتلف 
وتعزيز  و�ل��ع��امل��ي   �لقليمي  �مل�شتوى 
مثالية   ك��م��ن�����ش��ة  دب����ي  دور  و  م��ك��ان��ة 

للموهوبن و�ملبتكرين«.    
جائزة  “متثل  ����ش���ع���ادت���ه:  و�أ������ش�����اف 
هامة  م��ن�����ش��ة  ل���ل���ط���اق���ة  �لإم������������ار�ت 
وتعزيز  �خل��رب�ت  لتبادل  للمبتكرين 
�حللول �لتي من �شاأنها بناء م�شتقبل 
و�إيجاد  �مل��ق��ب��ل��ة  ل���الأج���ي���ال  م�����ش��ت��د�م 
حلول عملية لقطاع �لطاقة لتح�شن 
و�حل��ف��اظ على  �ل�شعوب  ح��ي��اة  ج���ودة 
�مل������و�رد �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة م���ن �ل���ه���در، وهو 
�جلهد  وب���ذل  ب��الب��ت��ك��ار  �شيتحقق  م��ا 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�����ش��رك��ات  دور  و�إب�������ر�ز 
ت��ط��وي��ر من����اذج جديدة  و�لأف�������ر�د يف 

و�لكفاءة  �مل�����ش��ت��د�م��ة  ل��ل��م��م��ار���ش��ات 
�ل���ط���اق���ة، ون���ح���ن على  ����ش��ت��خ��د�م  يف 
�لعام  ل��ه��ذ�  �لرت�شيحات  �أن  م��ن  ثقة 
�إ�شافة  و�أف�شل و�شتكون  �أكرب  �شتكون 
ن��وع��ي��ة ل��دف��ع م�����ش��رية �ل��ط��اق��ة على 
�شعادة  ق��ال  ب��دوره،  �لعاملي«.  �ل�شعيد 
�مل��ح��ريب��ي، �لأم���ن �لعام  �أح��م��د بطي 
للمجل�س �لأعلى للطاقة بدبي ونائب 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة جلائزة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
�جلائزة  “تقام  ل��ل��ط��اق��ة:  �لإم�������ار�ت 
هذ� �لعام حتت �شعار “تعزيز �لبتكار 
من  و�ن��ط��الق��اً  م�شتد�مة”،  ل��ط��اق��ة 
�أحدث  جذب  �إىل  نهدف  �ملفهوم،  هذ� 
�مل�شتد�مة  �لطاقة  تكنولوجيا  حلول 
و�مل�������ش���اري���ع �ل���ت���ي مت ت�����ش��م��ي��م��ه��ا من 
�ل�شلبية لظاهرة  �لآثار  �أجل مو�جهة 
�لتغري �ملناخي، ومت طرح �لعديد من 
�مل�شروعات �ملبتكرة و�لطموحة لتقليل 
�لنبعاثات �لكربونية يف خمتلف دول 
�لعامل من �أجل بناء م�شتقبل م�شتد�م، 
ومن �ل�شروري ت�شليط �ل�شوء عليها 
يحتذى  من��وذج��اً  لتكون  وت�شجيعها 
وتطوير  �مل�شاهمة  يف  يرغب  من  لكل 
تلك �لأفكار و�مل�شاريع وتطبيقها على 

�أر�س �لو�قع«.
نو��شل  “�إننا  �مل���ح���ريب���ي:  و�أ�����ش����اف 
�إل���ه���ام �ملبدعن  �أج����ل  م�����ش��اع��ي��ن��ا م���ن 
و�ملبتكرين و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة يف دولة 
و�ملنطقة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
و�لبتكار  �لبحث  م��ن  باملزيد  للقيام 
يف م�����ش��ادر �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة وكفاءة 
و�حلفاظ  �لرت�شيد  و�أ�شاليب  �لطاقة 

وت�شجيع  وم�شاريعها،  �لطاقة  كفاءة 
و�لأفكار  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل��ب��ح��ث  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لإبد�عية يف هذ� �ملجال. و�أكد �شعادة: 
���ش��ع��ي��د حم��م��د �ل��ط��اي��ر ن��ائ��ب رئي�س 
�لأعلى للطاقة بدبي ورئي�س  �ملجل�س 
قائال:  ل��ل��ط��اق��ة  �لإم����������ار�ت  ج����ائ����زة 
للطاقة  �لإم������ار�ت  ج��ائ��زة  “تن�شجم 
تعزيز  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  روؤي���ة  م��ع 
وحتقيق  �مل�شتد�مة  �لتنمية  م�شرية 
 2021 �لإم�����������ار�ت  روؤي��������ة  �أه���������د�ف 
�لنظيفة  للطاقة  دب��ي  و��شرت�تيجية 
حماية  خ����الل  م���ن  وذل�����ك   ،2050
�لبيئة و�حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية 
�ملتجددة  �لطاقة  تكنولوجيا  وتطوير 
��شتهالك �لطاقة يف  وتقنيات تر�شيد 

كافة �لقطاعات د�خل �لدولة«. 
جائزة  “تاأتي  ����ش���ع���ادت���ه:  و�أ������ش�����اف 
�ملبادئ  مع  متا�شياً  للطاقة  �لإم���ار�ت 
دبي  يف  و�حل��ك��وم��ة  للحكم  �ل��ث��م��ان��ي��ة 
�ل�شمو  �شاحب  �شيدي  �أطلقها  و�لتي 
�آل مكتوم  ر�����ش���د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي- رعاه �هلل- للتاأكيد 
ع��ل��ى �أه��م��ي��ة حت�����ش��ن ح��ي��اة �لأف�����ر�د 

وجذب �ملو�هب و�أف�شل �لعقول«. 
“ت�شتقطب  ق���ائ���اًل:  ���ش��ع��ادت��ه  ون�����وه 
�جل�������ائ�������زة ن���خ���ب���ة م������ن �مل����وه����وب����ن 
فئاتها  �شمن  و�مل��ب��دع��ن  و�ملبتكرين 
�مل�شاهمة  ع��ل��ى  وت�شجعهم  �ملختلفة 
�د�رة  م�شتقبل  ��شت�شر�ف  يف  �لفعالة 
ك���ف���اءة �ل���ط���اق���ة و�ل���رت����ش���ي���د وجت���دد 
م�شادر �لطاقة من �أجل �حلفاظ على 

مبادرة »هال بال�شني« حتتفل بالذكرى ال�شنوية االأوىل الإطالقها وتوقع �شت اتفاقيات تعاون جديدة
•• دبي -وام:

�لأوىل  �ل�����ش��ن��وي��ة  ب��ال��ذك��رى  بال�شن”  “هال  م���ب���ادرة  �ح��ت��ف��ل��ت 
لإطالقها حيث �شهد �حلفل توقيع �شت �تفاقيات جديدة لإقامة 
2019 و2020. ح�شر �حلفل  فعاليات متميزة يف دبي خالل 
�أقيم موؤخر� يف برج �لعرب جمري� بدبي، �شعادة  �حل�شري �لذي 
�ل�شعبية  �ل�شن  جلمهورية  �ل��ع��ام  �لقن�شل  �شوهانغ  يل  �ل�شيد 
بال�شن  ه��ال  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملعال  ماجد  و�ل�شيخ  دب��ي  يف 
بالإ�شافة �إىل كبار �ملدعوين وممثلي و�شائل �لإعالم. فقد �أبرمت 
“هال بال�شن” �تفاقية تعاون مع “�شنغهاي كيان�شيلو للتو��شل 
�لثقايف” لتوفري باقة �لزفاف و�ل�شياحة �خلا�شة مبعر�س �إك�شبو 
“موؤ�ش�شة ملكة  مع  بال�شن”  “هال  �شتتعاون  كما  دبي   2020
جمال �لعار�شات �لدولية” لتنظيم �أيام دبي للمو�شة بالإ�شافة 
�إىل نهائيات م�شابقة ملكة جمال �لعامل للعار�شات يف ن�شختها �ل� 

32 وحفل توزيع �جلو�ئز و�لذي من �ملتوقع �أن يقام يف دبي. كما 
�ل�شفر”  خلدمات  �لدولية  تريب  “مور  مع  �تفاقيات  توقيع  مت 
�شنجن   “ و  �ل�شفر”  خل��دم��ات  �ل��دول��ي��ة  ت�شيلن  “�شنغهاي  و 
�مل��زي��د من  ��شتقطاب  ب��ه��دف  �ل�شفر”  �ل��دول��ي��ة خل��دم��ات  ج��وي 
�ل�شياح �ل�شينين لزيارة دبي ومت توقيع �لتفاقية �ل�شاد�شة مع 
“ت�شنغدو للثقافة و�لتو��شل �لعاملي” وتهدف �إىل تعزيز �لتعاون 
ماجد  �ل�شيخ  وق��ال  �لقطاعات.  خمتلف  يف  ودب��ي  �شي�شو�ن  ب��ن 
�حتفالية  �شهدت  بال�شن”:  “هال  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملعال 
�لنتائج  م��ن  م��زي��د�ً  بال�شن‘  ’هال  ل���  �لأوىل  �ل�شنوية  �ل��ذك��رى 
�مل�شي قدماً يف حتقيقها  �مل��ب��ادرة وتوؤكد على  �أه��د�ف  ت��ربز  �لتي 
و�مل�شاريع  �لأع��م��ال  فر�س  عن  و�شوحاً  �أك��رث  �شورة  تبلورت  كما 
�لعالقات  تعزيز  يف  �شت�شهم  �لتي  �لثقافية  و�لفعاليات  �جلديدة 
بن �لبلدين. و�أ�شاف �ل�شيخ ماجد �ملعال: �إن �لعالقة بن دولة 
تطور  يف  �ل�شعبية  �ل�شن  وجمهورية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 

م�شتمر و�ليوم �أكرث من �أي وقت م�شى تاأخذ هذه �لعالقة �أبعاد�ً 
ووجوهاً متعددة وتتميز بانفتاحها �لد�ئم على فر�ٍس �آفاٍق جديدة 
. من جانبه قال �شعادة �ل�شيد يل �شوهانغ �نه بناًء على جناح �أول 
�لإم���ار�ت يف مار�س  دول��ة  ��شت�شافته  زف��اف جماعي �شيني  حفل 
�شنغهاي  �شريكها يف  مع  بال�شن‘  ’هال  �شتتعاون  �لعام  من هذ� 
�لعام ويف  هذ�  دبي  �إىل  �ل�شينين  �لأزو�ج  �ملزيد من  ل�شتقطاب 
ر�ز �ل�شيني  �لعام �ملقبل كما �شت�شهد �جلولة �لتي حتمل ��شم ’�لطِّ
و �لأحمر �ل�شيني �حلب �ل�شيني‘ حفل زفاف يف معر�س �ك�شبو 
2020 دبي �شت�شم 2020 من �لأزو�ج من جميع �أنحاء �ل�شن 
و�لذين �شي�شافرون �إىل دبي لق�شاء عطلة رومان�شية يف وجهات 
يف  �لطرفان  �شي�شارك  نف�شه  �لوقت  ويف  �لقاب�شة  ودب��ي  ِم��ر����س 
�إن�شاء باقة �شياحية لل�شفر �إىل دبي حتت عنو�ن ’�إك�شبو‘ لثالثة 
�شينية  عائلة  �َلف  وث��الث��ة  �ل�شينين  �لأع��م��ال  رو�د  م��ن  �ألف 

وثالثة �َلف طفل و�شاب �شيني.
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املال والأعمال

قادة القطاع ال�شناعي االإماراتي يوؤكدون التزامهم بتبني تطبيقات الثورة ال�شناعية الرابعة
د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي. كماي�شم �ملهند�س 
�ل�شناعة  بالإنابة ملكتب تنمية  �لتنفيذي  �ملدير  �لبلو�شي،  �أحمد هالل 
�شامل  جمال  و�ملهند�س  �أبوظبي؛   - �لقت�شادية  �لتنمية  لد�ئرة  �لتابع 
حممد  و�ملهند�س  “�شناعات”؛  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لظاهري، 
�إب��ر�ه��ي��م �حل���م���ادي، �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ش�����ش��ة �لإم������ار�ت للطاقة 
�لتنفيذي ل�شركة  �لنووية؛  و�ملهند�س �شعيد غمر�ن �لرميثي،�لرئي�س 
ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �هلل،  و�إ�شماعيل علي عبد  �لإم��ار�ت؛  حديد 
�شرت�تا؛ ومن�شور جناحي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة “�شند” لتقنيات 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل��ردي��ن��ي،  مر�شد  و�ملهند�س  �ل��ط��ري�ن؛ 
�أول  تنفيذي  مدير  �مل��رزوق��ي،  حممد  يحي  و�لدكتور  �لقاب�شة؛  يا�س 

�ل�شرت�تيجية وتطوير �لأد�ء يف جمل�س �لتو�زن �لقت�شادي.
وزير  �مل��زروع��ي،  ف��ار���س  ف��رج  ب��ن حممد  �شهيل  �ملهند�س  ويلقي معايل 

•• ايكاترينبريغ - رو�شيا-وام: 

ي�شارك وفد رفيع �مل�شتوى من �لوزر�ء وقادة �لقطاع �ل�شناعي �لإمار�تي 
يف فعاليات �لدورة �لثانية من �لقمة �لعاملية لل�شناعة و�لت�شنيع، و�لتي 
تنعقد يف �لفرتة من 9 �إىل 11 يوليو يف مدينة �إيكاترينبريغ �لرو�شية. 
وتوؤكد �مل�شاركة �لو��شعة لقادة �لقطاع �ل�شناعي يف �لدولة على �لتز�مهم 
�ملتقدمة يف  �لتقنيات  ون�شر  �لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  بتبني تطبيقات 
�لقطاعات �ل�شناعية �لرئي�شية لبناء �قت�شاد متنوع قائم على �ملعرفة 
و�لبتكار. وي�شم وفد �لدولة �مل�شارك يف �لقمة كاًل من معايل �شهيل بن 
حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة و�ل�شناعة ومعايل ح�شن بن 
�إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم ومعايل خلدون خليفة �ملبارك 
�لهاجري رئي�س  �لتنفيذية ومعايل �شيف حممد  �ل�شوؤون  رئي�س جهاز 

�لطاقة و�ل�شناعة و�لرئي�س �مل�شارك للقمة �لعاملية لل�شناعة و�لت�شنيع، 
كلمة خالل فعاليات �ليوم �لأول للقمة، كما ي�شارك معاليه يف �جلل�شة 
�ل�شناعة  �لفتتاحية للقمة مع كل من معايل ديني�س منرتوف، وزير 
و�لتجارة �لرو�شي، ويل يونغ، �ملدير �لعام ملنظمة �لأمم �ملتحدة للتنمية 
لل�شناعة  �لعاملية  للقمة  �مل�����ش��ارك  و�لرئي�س  /�ل��ي��ون��ي��دو/  �ل�شناعية 
من  �لعديد  يف  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شناعي  �لقطاع  ق��ادة  وي�شارك  و�لت�شنيع. 
�ملبا�شرة  �لأجنبية  �ل�شتثمار�ت  توظيف  تتناول  �لتي  �لنقا�س  جل�شات 
�إمارة  يف  �ل�شناعي  �لقطاع  �لقت�شادي،  و�لنمو  �ل�شناعي  �لقطاع  يف 
�ل�شناعية  و�ل��ن�����ش��اط��ات  �ل�����ش��ن��اع��ي،  �ل��ق��ط��اع  �مل����ر�أة يف  ودور  �أب��وظ��ب��ي، 
لتحفيز  �لرقمي  �لع�شر  يف  �ل�شناعية  و�ل�شيا�شات  للبيئة،  �ل�شديقة 

�لتنوع �لقت�شادي، وم�شتقبل قطاع �شناعة �لطري�ن.
كما ت�شهد �لقمة فعالية خم�ش�شة لالإعالن عن �لبتكار�ت �لفائزة يف 

�ل�شناعين �شمن  للمبتكرين  �لعاملي  ر��شد  بن  برنامج حتدي حممد 
مبادرة حممد بن ر��شد لالزدهار �لعاملي.

ل�شركة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ظ��اه��ري،  ���ش��امل  �مل��ه��ن��د���س ج��م��ال  وق���ال 
�لإمار�ت  موقع  تكري�س  يف  بامل�شاهمة  �شناعات  “تلتزم  “�شناعات”: 
على  �شناعات  وتعمل  �ل��ع��امل��ي.  �ل�شناعة  ق��ط��اع  يف  �أ���ش��ا���ش��ي  كم�شاهم 
��شتك�شاف �لفر�س �ل�شتثمارية �لو�عدة يف كافة �لقطاعات �ل�شناعية، 
م�شتفيدة من �شجلها �حلافل بالنجاحات �لتي حققتها يف بناء �ل�شركات 
�أه����م �لأ����ش���و�ق �لعاملية،  �ل��ك��ب��ري يف  �ل��ع��م��الق��ة، وت��و���ش��ع��ن��ا  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
وتوفر  �ل�شناعية.  و�مل�����و�رد  �لتحتية  �لبنية  ت��ط��وي��ر  يف  وم�شاهمتنا 
�لقمة �لعاملية لل�شناعة و�لت�شنيع من�شة متكننا من توظيف خرب�تنا 
�لعاملي من  �مل�شتوى  على  بل  �ملحلي فح�شب،  �ل�شوق  لي�س يف  وقدر�تنا 

خالل بناء �ل�شر�كات �لدولية«.

يف اإط�ر تعزيز التوا�سل بني رواد الأعم�ل الإم�راتيني واجله�ت احلكومية

�شندوق خليفة ينظم »ملتقى رواد االأعمال« يف عجمان بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط باالإمارة
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» اإقامة دبي « : اأكرث من 27 مليون م�شافر عرب 
منافذ دبي خالل الن�شف االأول من 2019

•• دبي -وام:

و�لبحرية  �جلوية  �ملنافذ  و�ملغادرين عرب  �لقادمن  �مل�شافرين  عدد  و�شل 
27 مليونا  و�لربية يف دبي خالل �لن�شف �ل�شنوي من �لعام �جلاري �إىل 
�لن�شبة  على  �جلوية  �ملنافذ  فيها  �شتحوذت  م�شافر�  و641  و373�ألفا 
25مليون م�شافر تاله  بو�قع  �مل�شافرين  وخ��روج  �لأعلى يف حركة دخول 
ب��و�ق��ع مليون  �ل��ربي��ة  �ملنافذ  ع��رب  و�مل��غ��ادري��ن  �ل��ق��ادم��ن  �مل�شافرين  ع��دد 
و816�ألفا و141 م�شافر� فيما بلغ عدد �مل�شافرين عرب �ملنافذ �لبحرية 

557 �ألفا و500 م�شافر.
�علنت ذلك �لإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �لأجانب بدبي م�شرية �ىل �ن 
تقدمي  يف  نوعية  نقلة  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  مدى  على  حققت  دبي”  “�إقامة 
�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية ومبا يتو�ءم مع روؤيتها باأن تكون  �خلدمات وفق 
�أمنا و�شالما حيث  �أف�شل دول �لعامل  دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة من 
�شهدت �لإد�رة يف �لآون��ة �لأخ��رية �لعديد من �لجن��از�ت و�لنجاحات �لتي 
�لأك��رث متيز� يف تقدمي �خلدمة  �ملوؤ�ش�شات �حلكومية  و�شعتها يف م�شاف 
من  �ملتعاملن  جت��رب��ة  جعل  يف  ب���دوره  �شاهم  و�ل���ذي  �ملتعاملن  و����ش��ع��اد 
مو�طنن ومقيمن وزو�ر جتربة مميزة وياأتي ذلك تنفيذ� للروؤية �لثاقبة 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي” رعاه �هلل” �ملتمثلة يف تطوير �لعمل �حلكومي 

وحتقيق �ل�شعادة يف �ملجتمع.
لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  عام  �ملري مدير  �أحمد  �للو�ء حممد  �شعادة  و�أك��د 
�إق��ام��ة دب��ي وف��ق ��شرت�تيجيات  “ �إن��ن��ا نعمل يف  و���ش��وؤون �لأج��ان��ب ب��دب��ي 
وخطط م�شتمدة من روؤية وتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة ون�شعى من خاللها 
�إىل تطبيق هذه �ل�شرت�تيجيات و�خلطط �لوطنية �لطموحة �لتي تر�شم 
�خلطوط �لعري�شة لبناء �إمار�ت �مل�شتقبل وخطة دبي 2021 �لتي ت�شعى 
لأن تكون �لإمارة �ملكان �ملف�شل للعي�س و�لعمل و�ملق�شد �لأول للز�ئرين” 
عاملية  �جن���از�ت  من  �لغالية  دولتنا  �إليه  و�شلت  مبا  فخره  عن  معربا   ...
ت�شبح  �أن  �لجن��از�ت وطموحنا  ج��زء� من هذه  �لإد�رة  تكون  �أن  وي�شعدنا 
�إق���ام���ة دب���ي من��وذج��ا ي��ح��ت��ذى ب��ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل��ع��امل يف ك��ف��اءة تقدمي 
�خلدمات وتوفري بنية متطورة ود�عمة لالبتكار و�لبد�ع ت�شهم يف حتويل 

دبي �إىل �ملدينة �لأذكى و�لأكرث �شعادة يف �لعامل.

•• عجمان-الفجر:

نظم �شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع 
يف  �لأعمال”  رو�د  “ملتقى  م��وؤخ��ر�ً 
بالتعاون  عجمان،  فريمونت  فندق 
م��ع د�ئ����رة �ل��ب��ل��دي��ة و�ل��ت��خ��ط��ي��ط  يف 
�لإم���ارة، وذل��ك بهدف دع��م �مل�شاريع 
وتعزيز  و�مل���ت���و����ش���ط���ة  �ل�������ش���غ���رية 
�أع�شاء  ب���ن  و�ل���ت���ع���اون  �ل���ت���و�����ش���ل 
�ل�شندوق و�جلهات �حلكومية و�شبه 
�حل���ك���وم���ي���ة و�خل���ا����ش���ة وع������دد من 
و�ملحلين،  �ل�شرت�تيجين  �ل�شركاء 
حقيقية  فر�شة  �مللتقى  ي�شكل  حيث 
لل�شباب �لإمار�تي �لطموح، لالطالع 
�إمارة  يف  �ل�شتثمارية  �لفر�س  على 

عجمان.
�لنا�شري،  ع��ب��ي��د  م������وزة  و�أك���������دت 
�ل���رئ���ي�������س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ب����الإن����اب����ة يف 
�مل�شاريع  ل��ت��ط��وي��ر  خليفة  ���ش��ن��دوق 
�أقيم لأول  �ل��ذي  �مللتقى  �أهمية  على 
مرة يف �إم��ارة عجمان، م�شكاًل همزة 
و�شل بن رو�د �لأعمال �لإمار�تين 
وخمتلف �أ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية 
و�مل���ت���و����ش���ط���ة وع�������دد م����ن �جل���ه���ات 
�حلكومية و�شبه �حلكومية و�خلا�شة 
�لتو��شل  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ب����الإم����ارة، 
و�لتن�شيق وتبادل �خلرب�ت و�ملعارف. 
�ل�شندوق  �����ش���ت���ع���د�د  �إىل  م�������ش���ريًة 
�ل����د�ئ����م ل��ت��ق��دمي �أرق������ى �خل���دم���ات 
وخمتلف �شبل �لدعم لرو�د �لأعمال 
ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م���ن حتقيق  �مل��ب��ت��ك��ري��ن 
بارز�ً يف  طموحاتهم �لتي تلعب دور�ً 
�لقت�شادية  �لتنمية  م�شرية  تعزيز 

و�لجتماعية د�خل �لدولة.
هذ�  “ياأتي  �ل��ن��ا���ش��ري:  و�أ����ش���اف���ت 
�مل��ل��ت��ق��ى يف ع��ج��م��ان، ل��ي��وؤك��د حر�س 
�لريادة  ثقافة  ن�شر  على  �ل�شندوق 
و�ل��ع��م��ل �حل����ر يف خم��ت��ل��ف �إم�����ار�ت 
�لأع���م���ال  رو�د  وت�����ش��ج��ي��ع  �ل����دول����ة، 
�شمن  �ل�شتثمار  على  �لإم��ار�ت��ي��ن 
و�ملتو�شطة  �ل�������ش���غ���رية  �مل�������ش���اري���ع 
تناف�شية  ت���ع���زي���ز  يف  و�مل�������ش���اه���م���ة 
�ملحلي.  و�ل��ن��اجت  �لوطني  �لقت�شاد 
ون�شعى من خالل هذه �لفعالية �إىل 

لالأحد�ث و�لفعاليات �ملتنوعة. 
�شندوق  �����ش���ت���ع���ر����س  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
رو�د  م��ن  ع��دد  �أم���ام  خليفة خدماته 
حيث  �مللتقى،  يف  �مل�شاركن  �لأعمال 
��شت�شاري  ع��ي��الن،  ب��ن  حممد  �شّلط 
�ل�شوء  ب��ال�����ش��ن��دوق،  �أول  �أع����م����ال 
�ملقّدمة  �ل�شت�شارية  �خلدمات  على 
و�لتي متّكن رو�د �لأعمال من �إعد�د 
در��شات جدوى مل�شاريعهم باأنف�شهم، 
�لفنية  �خلدمات  حزمة  �إىل  �إ�شافة 
بتقييم  �لأع��م��ال  ل���رو�د  ت�شمح  �لتي 
�لآلت،  و�خ��ت��ي��ار  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ع��رو���س 
ت�شميم  ح��ول  �ل�شت�شار�ت  وتقدمي 
�لدعم  �إىل  ت��ط��رق  ك��م��ا  م�شانعهم، 
�مل����ق����ّدم م����ن ق���ب���ل �ل�������ش���ن���دوق، �إىل 
وذلك  �لإم���ار�ت���ي���ن،  �لأع���م���ال  رو�د 
م���ن خ����الل �إب�������ر�م �لت���ف���اق���ي���ات مع 
�ل�شركاء  م����ن  ���ش��خ��م��ة  جم���م���وع���ة 
“�ملوؤ�ش�شة  م��ث��ال  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ن 
�ل���ع���ل���ي���ا ل���ل���م���ن���اط���ق �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�جلهات،  من  وغريها  �ملتخ�ش�شة” 
�أخرى  �إىل ع��دة خ��دم��ات  ب��الإ���ش��اف��ة 
لت�شريع  �خل��ط��اب��ات  �إ����ش���د�ر  ت�شمل 
للم�شاريع  �لكهربائي  �لتيار  تو�شيل 
�مل�شاريع  ح�شول  وت�شهيل  �ملعتمدة، 
على �إعفاء�ت من �لر�شوم �حلكومية، 
وتوفري فر�س للتو��شل مع خمتلف 
ل��ل��ح�����ش��ول على  �مل���ع���ن���ي���ة  �جل����ه����ات 
�مل�شاريع  و�إعفاء  �ملطلوبة،  �ملو�فقات 
من تقدمي �ل�شمانات �مل�شرفية عرب 
�ملو�رد  وز�رة  م��ع  �مل��وق��ع��ة  �لت��ف��اق��ي��ة 

�لب�شرية و�لتوطن. 
عمل  بور�شة  �أعماله  �مللتقى  و�ختتم 
تدربية، قام خاللها خليفة �لكويتي، 
رو�د  تطوير  ب���اإد�رة  �أول  ق�شم  مدير 
�لأعمال يف �شندوق خليفة، بتثقيف 
�مل�������ش���ارك���ن ح����ول ري������ادة �لأع����م����ال، 
�لأفكار  حتويل  على  �لعمل  وكيفية 
م�شاريع  �إىل  و�مل��ب��ت��ك��رة  �لإب���د�ع���ي���ة 
�لقت�شاد  تعزيز  يف  ت�شاهم  ناجحة 
وناق�شت  ب��ال��ن��م��و،  �لآخ�����ذ  �ل��وط��ن��ي 
رو�د  ق����در�ت  ت��ط��وي��ر  �شبل  �ل��ور���ش��ة 
�لأعمال وتزويدهم باملهار�ت �لالزمة 

لتاأ�شي�س و�إد�رة �مل�شاريع �ملختلفة.

و�ل�شتخد�مات  �مل�شاحات  مبختلف 
لأ�شحاب  دع���م���اً  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ب��اأ���ش��ع��ار 
و�ملتو�شطة.  �ل�����ش��غ��رية  �مل�������ش���اري���ع 
و�لتخطيط  �ل��ب��ل��دي��ة  د�ئ����رة  وك��ان��ت 
ق���د ق��ام��ت ب��ت�����ش��م��ي��م �مل�������ش���روع على 
�أل������ف مرت   42 م�����ش��اح��ة  �إج����م����ايل 
مربع. ويتميز �حلي �لرت�ثي مبوقع 
متحف  يحت�شن  حيث  ��شرت�تيجي 
عجمان �لذي يعد �أحد �أقدم �لق�شور 
�شالح  و����ش���وق  �ل���ع���رب���ي  �خل��ل��ي��ج  يف 
�لتاريخي مبا يجعله م�شروعاً ناب�شاً 
و�لقت�شاد  للثقافة  ومرفد�ً  باحلياة 

و�ل�شياحة. 
حممد  �لرحمن  عبد  �شعادة  و�أو�شح 
�لبلدية  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  �لنعيمي، 
�مل�شروع  �أن  ب��ع��ج��م��ان،  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
ي�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى من�����اذج خم��ت��ل��ف��ة من 
مبختلف  �ل����ش���ت���ث���م���اري���ة  �ل���ف���ر����س 
باأ�شعار  و�ل���ش��ت��خ��د�م��ات  �مل�����ش��اح��ات 
�مل�شاريع  لأ���ش��ح��اب  دع��م��اً  تناف�شية 
�أن  مو�شحاً  و�مل��ت��و���ش��ط��ة،  �ل�شغرية 
�مل�شروع يعد م�شروعاً �شياحياً وبيئياً 
و���ش��ام��اًل ب��ام��ت��ي��از ح��ي��ث ع��م��ل على 
باملتحف  �مل��ح��ي��ط��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  ت��ع��زي��ز 
على  باحلفاظ  لفتاً  �هتماماً  و�أوىل 
�لأخ�شر  و�لب�شاط  �ملعمرة  �لأ�شجار 
حر�س  وق��د  �لتاريخية،  �ملنطقة  يف 
�لتي  �ملباين  �مل�شممون على ت�شميم 
تن�شجم مع �لأ�شجار �لتي ��شتخدمت 
مع  ين�شجم  مب��ا  طبيعية  ك��م��ظ��الت 
روؤيتنا �لر�مية للحفاظ على ثرو�تنا 

�لطبيعية.
�أك���د �ل��دك��ت��ور �ملهند�س  م��ن ج��ان��ب��ه، 
�ملهريي،  ع��م��ري  ب���ن  �أح���م���د  حم��م��د 
ل��ق��ط��اع تطوير  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�لبلدية،  ب���د�ئ���رة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
رئ��ي�����س �مل�����ش��روع، �أن �ل���د�ئ���رة �رت���اأت 
�لتطور  ظ����ل  يف  �مل���������ش����روع  ت��ن��ف��ي��ذ 
علينا  ل��ز�م��اً  فكان  �لهائل  �لعمر�ين 
�لأ�شيلة  ه��وي��ت��ن��ا  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة 
�لتي  �لعريقة  وموروثاتنا  وعاد�تنا 
مبيناً  ل���الإم���ارة،  مم��ي��زة  ب�شمة  تعد 
من  �إقباًل لفتاً  �شي�شهد  �مل�شروع  �أن 
قبلة  و���ش��ي��ك��ون  �ملجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة 

ودعمهم  �مل�شتثمرين  مل�شاعدة  ت�شعى 
يف �إقامة م�شاريع ناجحة و�شط بيئة 
�لنجاح  مقومات  كافة  توفر  مثالية 

و�ل�شتمر�ر.
وي���ع���ت���رب م�������ش���روع �حل�����ي �ل���رت�ث���ي 
�لذي تبلغ تكلفته 25 مليون درهم، 
جديدة  ��شتثمارية  �شياحية  وج��ه��ة 
�مل�شتثمرين  ت��ط��ل��ع��ات  م��ع  تتنا�شب 
يف ع���ج���م���ان، وت�����ش��ت��م��ل ع��ل��ى من���اذج 
�ل�شتثمارية  �ل��ف��ر���س  م��ن  خمتلفة 

بعر�س  قامت  و�لتي  عجمان،  �إم��ارة 
و�لفر�س  �مل�����ش��اري��ع  �أب�����رز  م���ن  ع���دد 
�لإمارة  ت�شهدها  �لتي  �ل�شتثمارية 
�ل�شباب �ملو�طن على  بهدف ت�شجيع 
تو�جده  وت��ع��زي��ز  م��ن��ه��ا  �ل���ش��ت��ف��ادة 
�شمن �إطار ريادة �لأعمال يف عجمان 
ودول������ة �لإم���������ار�ت ب�����ش��ك��ل ع�����ام، ويف 
�لرت�ثي”  “�حلي  م�شروع  مقّدمتها 
روؤية  م��ع  �إط��الق��ه متا�شياً  �ل��ذي مت 
و�لتي  �لإم����ارة  يف  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة 

�لإم��ار�ت��ي من  �ل�شباب  دعم ومتكن 
و�ل�شتفادة  �ملبتكرة  م�شاريعه  تنفيذ 
ت�شكلها  �ل��ت��ي  �حلا�شنة  �لبيئة  م��ن 
�مل�شاعي  من  �نطالقاً  �إم��ارة عجمان 
�حلثيثة يف دعم رو�د �لأعمال وغر�س 

ثفاقة �لعمل �حلر يف �شفوفهم«.
وتخلل �مللتقى م�شاركات نوعية لعدد 
و�شركاء  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات  م���ن 
�شملت  �لإ�شرت�تيجين،  �ل�شندوق 
للم�شاريع  �ل���وط���ن���ي  “�لربنامج 
و�ملتو�شطة”،  �ل�����ش��غ��رية  و�مل��ن�����ش��اآت 
برئا�شة حممد �شيف �ليو�شفي، مدير 
�ل���ربن���ام���ج، �ل����ذي ت��اأ���ش�����س مبوجب 
ل�شنة   ”2“ رق��م  �لقانون �لحت��ادي 
2014 حتت مظلة وز�رة �لقت�شاد، 
وي��ع��م��ل ع��ل��ى م�����ش��اع��دة �ل�����ش��رك��ات يف 
�لنمو وتعزيز قدر�تها، ومتكينها من 
�مل�شهد  تطوير  يف  �لفاعلة  �مل�شاهمة 
�لب��ت��ك��اري يف �ل���دول���ة، وي��ه��دف �إىل 
�أ�شحاب  م��ن  �لأع���م���ال  رو�د  مت��ك��ن 
�مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة، وو�شع 
�لعري�شة  و�خلطوط  �لعامة  �لأط��ر 
ت���وف���ري �خل����رب�ت  �إىل  ت���رم���ي  �ل���ت���ي 
و�لإد�ري  �ل��ف��ن��ي  و�ل���دع���م  �ل���الزم���ة 

و�لتدريبي يف خمتلف �ملجالت.
تقدميياً  ع��ر���ش��اً  �مل��ل��ت��ق��ى  �شهد  ك��م��ا 
�لبلدية و�لتخطيط يف  لد�ئرة  هاماً 

مليون   462 باإجمايل  �ل�شعودية 
�إج����م����ايل  م����ن   16% وب���ن�������ش���ب���ة 
�إىل دول  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة  ����ش���ادر�ت 
وفيما  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س 
دول جمل�س  �ل���و�رد�ت من  يخ�س 
 2018 ل��ع��ام  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 
�أن �ل�شعودية �حتلت �ملرتبة  فنجد 
وباإجمايل   37% بن�شبة  �لأوىل 
درهم،  م��ل��ي��ون   137 ب��ل��غ  و�رد�ت 
 126 ب��اإج��م��ايل  �ل��ب��ح��ري��ن  تلتها 
ثم   ،34% وبن�شبة  دره��م  مليون 
جاءت �شلطنة عمان باإجمايل 90 
ثم   ،24% وبن�شبة  دره��م  مليون 
�لكويت باإجمايل 18 مليون درهم 
و�رد�ت  �إجمايل  من   5% وبن�شبة 
2018، وفيما  لعام  ر�أ�س �خليمة 
دول  �إىل  �لت�شدير  �إع����ادة  يخ�س 
جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي لعام 
2018 فقد �حتلت �شلطنة عمان 
�ملرتبة �لأوىل بن�شبة بلغت 86% 
�إىل  ت�شديرها  �ملعاد  �لب�شائع  من 
 759 بلغ  وباإجمايل  �ملجل�س  دول 
�ل�شعودية  وح��ل��ت  دره����م،  م��ل��ي��ون 
مليون   102 بلغ  باإجمايل  ثانية 
تلتها   ،  11.6% وبن�شبة  دره���م 
مليون   11 ب��اإج��م��ايل  �ل��ب��ح��ري��ن 
ثم   ،1.5% بلغت  وبن�شبة  دره��م 
درهم  مليون   6 ب��ح��و�يل  �ل��ك��وي��ت 
�إع��ادة �لت�شدير  %1 من  وبن�شبة 
�إىل دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

لعام 2018.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ك�����ش��ف ت��ق��ري��ر ����ش���ادر ع���ن غرفة 
ت�شدر  �خل����ي����م����ة  ر�أ�����������س  جت��������ارة 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
م�����ن حيث  �ل����������دول  جم����م����وع����ات 
حجم �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري م��ع ر�أ�س 
�ل��ت��ب��ادل مع  ت��ز�ي��د  �خليمة، حيث 
-2010 عامي  بن  �ملجل�س  دول 
 45% ب���ل���غ���ت  ب��ن�����ش��ب��ة   2018
�زد�دت من مليارين و852  حيث 
�إىل  �أن و���ش��ل��ت  �إىل  دره���م  م��ل��ي��ون 
و149 مليون  مليار�ت   4 ح��و�يل 
�أكرب  �ملجل�س  دول  و�شكلت  دره���م، 
ر�أ������س �خليمة  م�����ش��اه��م يف جت����ارة 
�ل��دول لآخ��ر �شنة  بن جمموعات 
من   29% ح�شتها  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث 
لر�أ�س  �خلارجية  �لتجارة  �إجمايل 
بح�شب   ،2018 ل���ع���ام  �خل��ي��م��ة 
�إميان �لهيا�س، م�شاعد �ملدير �لعام 
لقطاع �خلدمات �لتجارية وتطوير 
�خليمة.  ر�أ������س  ب��غ��رف��ة  �لأع����م����ال 
زي���ادة �ل����و�رد�ت : و�أ���ش��اف��ت �إميان 
�لتعاون  جمل�س  دول  �أن  �لهيا�س، 
جمموعات  ت�������ش���درت  �خل��ل��ي��ج��ي 
�ل�شادر�ت،  �لدول من حيث حجم 
حيث تز�يدت بن عامي 2010-

2018 بن�شبة %78 ، من مليار 
و 626 مليون درهم �إىل مليارين 
وبذلك  دره�������م،   م��ل��ي��ون  و897 
�شكلت �أكرب م�شاهم بن جمموعات 

درهم وبن�شبة بلغت 16.9%.
ع���م���ان �لأك�����رب وج���ه���ة : و�أ����ش���ارت 
لقطاع  �ل�����ع�����ام  �مل�����دي�����ر  م�������ش���اع���د 
ر�أ�س  بغرفة  �ل��ت��ج��اري��ة  �خل��دم��ات 
��شتعر��س  ع��ن��د  �أن���ه  �إىل  �خل��ي��م��ة 
جمل�س  دول  مع  �لتجارة  مكونات 
�لدول  بح�شب  �خلليجي  �لتعاون 
فيما  �أن������ه  جن����د   ،  2018 ل���ع���ام 
يخ�س �ل�شادر�ت ت�شدرت �شلطنة 

وجهة  ك��اأك��رب  �ملجل�س  دول  ع��م��ان 
ح�شتها  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث  ل��ل�����ش��ادر�ت 
ر�أ�س  �إم����ارة  ���ش��ادر�ت  %35 م��ن 
�خل��ي��م��ة وب���اإج���م���ايل ب��ل��غ م��ل��ي��ار و 
�لكويت  وحلت  دره��م،  مليون   12
مليون   834 ب���اإج���م���ايل  ث���ان���ي���ة 
تلتها   ،29% وب��ن�����ش��ب��ة  دره�������م 
مليون   587 باإجمايل  �لبحرين 
ثم   ،20% بلغت  وبن�شبة  دره���م 

و�شلت  بح�شة  �شنة  لآخ���ر  �ل���دول 
�إىل %39 من �إجمايل �ل�شادر�ت 
للو�رد�ت  وبالن�شبة   ،2018 لعام 
�ل������دول ز�دت  ح�����ش��ب جم���م���وع���ات 
جمل�س  دول  جم��م��وع��ة  و�رد�ت 
 40% بن�شبة  �خلليجي  �لتعاون 
 ،  2018-2010 ع���ام���ي  ب����ن 
لتزد�د من 265 مليون درهم �إىل 
372 مليون دره��م يف حن كانت 

 51.5% �إىل  و����ش���ل���ت  ب��ح�����ش��ة 
لعام  �لت�شدير  �إع��ادة  �إجمايل  من 

.2018
ول��ف��ت��ت �مي���ان �ل��ه��ي��ا���س ب��اأن��ه عند 
�خلارجية  �لتجارة  �إجمايل  توزيع 
دول جمل�س  م���ع  �خل��ي��م��ة  ل���ر�أ����س 
�لدول  بح�شب  �خلليجي  �لتعاون 
�شلطنة  �أن  جن���د   ،  2018 ل��ع��ام 
ع���م���ان ح��ظ��ي��ت ب��احل�����ش��ة �لأك����رب 

ح�شتها %8 من �إجمايل �لو�رد�ت 
�إع���ادة  ���ش��ه��دت  2018، ك��م��ا  ل��ع��ام 
جمل�س  دول  ملجموعة  �لت�شدير 
�لتعاون �خلليجي �نخفا�شاً بن�شبة 
 961 م��ن  �نخف�شت  حيث   8%
 880 بلغت  �أن  �إىل  دره��م  مليون 
م��ل��ي��ون دره����م وع��ل��ى �ل���رغ���م من 
ذلك فقد �شكلت �أكرب م�شاهم بن 
جمموعات �لدول لآخر �شنة كذلك 

بن دول جمل�س �لتعاون باإجمايل 
م��ل��ي��ون درهم   862 و  م��ل��ي��ار  ب��ل��غ 
ثم   ،44.9% ب���ل���غ���ت  وب��ن�����ش��ب��ة 
تبادل  بحجم  ثانيا  �لكويت  حلت 
وبن�شبة  دره���م  م��ل��ي��ون   859 ب��ل��غ 
�لبحرين بحجم  تلتها   ،20.7%
725 م��ل��ي��ون دره���م  ب��ل��غ  ت���ب���ادل 
�ل�شعودية  ثم   ،17.5% وبن�شبة 
مليون   701 ب��ل��غ  ت���ب���ادل  ب��ح��ج��م 

األف م�ستثمر ت�سلموا اأرب�حهم عرب بط�قة اآيف�سرت  336

�شوق دبي املايل يوزع 12.2 مليار درهم اأرباحا نقدية لل�شركات املدرجة عن العام 2018
•• دبي-وام: 

�لنقدية عن  �لأرب���اح  توزيع  بنجاح عملية  �مل��ايل  دب��ي  �شوق  �أجن��ز 
12.2 مليار  2018، حيث مت توزيع ما جمموعه  �ل�شنة �ملالية 
قام  �لتي  �ل�شركات  عدد  وبلغ  م�شتثمر�ً.   336،215 على  دره��م 
ومت  �شركة،   35 عنها  نيابة  �لأرب���اح  توزيع  عملية  ب���اإد�رة  �ل�شوق 
وبطاقة  �مل�شرفية  للح�شابات  �لتحويل  خالل  من  �لأرب��اح  توزيع 

�آي��ف�����ش��رت. وك���ان ���ش��وق دب��ي �مل���ايل ق��د �أط��ل��ق �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي نظاماً 
�لكرتونياً مبتكر�ً لتوزيع �لأرباح �لنقدية، مبا يو�كب روؤية �لقيادة 
ب�شاأن �لتو�شع يف تطبيق �لتحول �لرقمي، علماً �أن �ل�شوق بادر منذ 
�لعام 2011 بتطوير حل ر�ئد لتوزيع �لأرباح عرب بطاقة �آيف�شرت 
�لأ�شلوب  م��ن  ب��دًل  �مل�شرفية  �حل�شابات  �إىل  بالتحويل  وك��ذل��ك 
�لتقليدي لتوزيع �لأرباح من خالل �إ�شد�ر �ل�شيكات. وقال �شعادة 
�إن جهودنا  �مل��ايل  دبي  �شوق  �لإد�رة،  رئي�س جمل�س  كاظم،  عي�شى 

�ملتو��شلة لتعزيز خدماتنا �لر�ئدة �أ�شفرت عن حتقيق نقلة نوعية 
�أ�شو�ق �ملال، �لأمر  �أ�شلوب تقدمي تلك �خلدمة بقطاع  جديدة يف 
�لذي تعزز ب�شورة �أكرب مع �إطالق �لنظام �جلديد لتوزيع �لأرباح 
�لنظام  �أن  و�أ�شاف  �لب�شري.  للعن�شر  تد�خل  �أي  دون  �لكرتونياً 
�لتوزيعات  تو�شح  وحم��دث��ة  متكاملة  بيانات  ق��اع��دة  �إىل  ي�شتند 
و�لتوزيعات  �مل�شتلمة،  غري  و�لتوزيعات  م�شتثمر،  لكل  �جل��دي��دة 

�مل�شتلمة �شابقاً، مما �أ�شهم يف �شرعة �إجناز عملية توزيع �لأرباح.

بحث فر�س التعاون االقت�شادي بني 
قطاعي االأعمال يف اأبوظبي وكو�شتاريكا

•• ابوظبي-وام:

�ل��دول��ة فر�س  ف��ى  كو�شتاريكا  و���ش��ف��ارة  �أب��وظ��ب��ي  و�شناعة  غ��رف��ة جت���ارة  بحث 
�ل��ت��ع��اون �لق��ت�����ش��ادي و�ل���ش��ت��ث��م��اري ب��ن جمتمعي �لأع��م��ال يف ك��ل م��ن �إمارة 
�أبوظبي وجمهورية كو�شتاريكا وذلك بح�شور �شعادة حممد هالل �ملهريي مدير 
�لرميثي  �شعادة حممد ثاين مر�شد  �أبوظبي. جاء ذلك خالل لقاء  عام غرفة 
رئي�س جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة �أبوظبي يف مقر مبنى �لغرفة �شعادة 

فر�ن�شي�شكو �شاكون �إيرناندي�س �شفري كو�شتاريكا لدى �لدولة .
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املال والأعمال

�لتقنية  �إد�رة قطاع  �لبلو�شي ليتوىّل 
�ملالية ليقود م�شرية تطوير منظومة 
“فينتك” يف �ملركز، �إ�شافة �إىل ترقية 
نائب  من�شب  �إىل  �ل��زرع��وين  علياء 
ورجاء  للعمليات،  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�لرئي�س  نائب  من�شب  �إىل  �ملزروعي 
�ملالية  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  مل�����ش��ّرع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
قال  �ل�شدد،  وبهذ�  “فينتك هايف«. 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �أم����ريي،  ع���ارف 
�لعاملي:  �مل����ايل  دب���ي  م��رك��ز  ل�شلطة 
“جنح �ملركز طو�ل �ل�شنو�ت �خلم�شة 
بن  مكانته  تعزيز  يف  �ملا�شية  ع�شر 
�لعامل  �مل���ال���ي���ة ح�����ول  �مل����ر�ك����ز  �أه������م 
و�أكرثها تطور�ً، وهو �أمٌر لن يتحقق 
وريادتنا.  �أ�شبقيتنا  ن�شمن  مل  م��ا 
بالبتكار  م�شتقبلنا  لرتباط  ونظر�ً 
يتوجب  ف���اإن���ه  �ل���رق���م���ي،  و�ل���ت���ح���ّول 
�ملنا�شبن  �لأ���ش��خ��ا���س  تعين  علينا 
يف  للم�شاعدة  �ملنا�شبة  �مل��ن��ا���ش��ب  يف 
�لطموحة«.  �ل����روؤي����ة  ه����ذه  حت��ق��ي��ق 
و�أ�شاف �أمريي: “يت�شم فريق �شلطة 
�ل��ع��امل��ي بالندفاع  �مل���ايل  م��رك��ز دب���ي 
�مل�شتمر،  و�لنمو  �لتطور  �لد�ئم نحو 
باعتباره  �مل���رك���ز  م��ك��ان��ة  ي���وؤك���د  م���ا 
�إ�شافًة  لل�شركات،  لة  �ملف�شّ �لوجهة 
�إذ  �لأمثل.  �لتوظيف  جهة  كونه  �إىل 
نفخر بالبيئة �لد�عمة �لتي و�شعنها، 
��شتقطاب  و�لتي متتاز بقدرتها على 
�لكفاء�ت رفيعة �مل�شتوى وم�شاعدتها 
على �لنمو �شمن �ملوؤ�ش�شة، و�لرتقاء 

لبلوغ �لأدو�ر �لقيادية«.
العتم�د على املب�دئ

 الثم�نية لدبي
�لثمانية  �مل���ب���ادئ  م���ع  ي��ن�����ش��ج��م  مب���ا 
�أعلن عنها �شاحب  �لتي  دبي  لإم��ارة 

•• دبي-الفجر: 

�أعلنت �شلطة مركز دبي �ملايل �لعاملي، 
�لهيئة �مل�شوؤولة عن �لعمليات �لإد�رية 
و�لت�شغيلية للمركز �ملايل يف منطقة 
�ل�����ش��رق �لأو���ش��ط و�أف��ري��ق��ي��ا وجنوب 
يف  �أعمالها  حجم  يقّدر  و�لتي  �آ�شيا، 
�ل��رثو�ت و�لأ���ش��ول بنحو  �إد�رة  �شوق 
424 مليار دولر �أمريكي، عن تعزيز 
وطنية  ب���ك���ف���اء�ت  �لإد�ري  ف��ري��ق��ه��ا 
للتحول  �مل�شتمرة  م�شريتها  ت��دع��م 
ر�ئ���د على م�شتوى  م��ايل  م��رك��ز  �إىل 
�ل���ع���امل.  وق��ام��ت �شلطة م��رك��ز دبي 
�مل���ايل �ل��ع��امل��ي ب��اإج��ر�ء ع��دة تعيينات 
��شرت�تيجية  منا�شب  يف  وت��رق��ي��ات 
من  �إم��ار�ت��ي��ون  م��و�ط��ن��ون  لي�شغلها 
ذوي �لكفاءة لقيادة وتوجيه �ملبادر�ت 
�ل��رئ��ي�����ش��ة �ل��ت��ي ت��دع��م روؤي�����ة مركز 
�لتقنية  �لعاملي يف متكن  �مل��ايل  دب��ي 
مع  ين�شجم  ومب��ا  �ملنطقة،  يف  �ملالية 
�عتمدها  �لتي  �ملركز  تو�شيع  خطط 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة  ر��شد 
دبي،  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س جمل�س 
يف يناير 2019، حيث  “رعاه �هلل”، 
ت���وؤك���د ه����ذه �ل��ت��ع��ي��ي��ن��ات ع��ل��ى توّجه 
�لبتكار  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ن��ح��و  �مل��رك��ز 
�لرقمي  �لتحول  و�ل��ري��ادة يف جم��ال 
يف ق���ط���اع �خل����دم����ات �مل���ال���ي���ة �ل����ذي 
���ش��ري��ع��اً.  وج���رى تعين  ي�شهد من���و�ً 
�لت�شويق  رئ��ي�����س  �ل��ع��و���ش��ي،  ب��ي��م��ان 
�ل�شمعة  ليدير  �ملوؤ�ش�شي  و�لت�����ش��ال 
و�ملكانة �ل�شرت�تيجية للمركز ويقود 
�لتحّول  يف  وم�����ش��ريت��ه  م�����ش��ارك��ات��ه 
�ل���رق���م���ي، ك��م��ا مت���ت ت��رق��ي��ة حممد 

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�شلطة  تتطلع  �هلل”،  “رعاه  مكتوم، 
مركز دبي �ملايل �لعاملي ل�شمان رفاه 
��شتقطاب  مو��شلة  ع��رب  موظفيها 
�ل��ك��ف��اء�ت �مل��ت��م��ي��زة، ورع��اي��ة �لعقول 
مبتكرة  �أف�����ك�����ار  ل���ت���ق���دمي  �مل���ب���دع���ة 
ت��دع��م جن���اح �مل���رك���ز. وت����ويل �شلطة 
�مل��رك��ز �مل���ايل �أه��م��ي��ة ك��ربى للتنويع 
�لقت�شادي، وت�شعى لت�شكيل ودخول 
جم���الت ج��دي��دة. ك��م��ا ي��ب��ذل �ملركز 
�آمن  م�شتقبل  ل�شمان  كبرية  جهود�ً 
مل��وظ��ف��ي��ه، وت��ع��زي��ز �إم��ك��ان��ي��ات �جليل 

�مل�شتقبلي منهم.

الرتق�ء مب�ستوى
 اخلربات الرقمية

ي��اأت��ي ب��ي��م��ان �ل��ع��و���ش��ي ب��خ��ربة تزيد 
�لت�شويق  جم���ال  يف  ع��ام��اً   20 ع��ل��ى 
�شلطة  �إىل  �مل���وؤ����ش�������ش���ي  و�لت���������ش����ال 
تركيز  م��ع  �لعاملي،  �مل��ايل  دب��ي  مركز 
حيث  �لرقمي،  �لت�شويق  على  خا�س 
وموؤ�ش�شات  حكومية  هيئات  مع  عمل 
“مار�س  م��ث��ل  �جل��ن�����ش��ي��ات  م��ت��ع��ددة 
و”بيب�شي كو” وهيئة �لطرق  �إنك”، 
و�مل���و�����ش���الت يف دب���ي وجم��ل�����س دبي 
�لإنتاج  يف  خربته  وت�شهم  �لريا�شي. 
�كت�شبها  �لتي  �ل�شينمائي،  و�لإخ��ر�ج 
يف  �ملتميزة  �لتجارية  م�شاريعه  عرب 
للمركز  �لت�شويقية  �مل��ب��ادر�ت  تعزيز 
للو�شائط  �لأم��ث��ل  �ل���ش��ت��خ��د�م  ع��رب 

�ملتعددة. 
ومنذ �ن�شمامه �إىل �شلطة مركز دبي 
فريقاً  �لعو�شي  ك��ّون  �ل��ع��امل��ي،  �مل��ايل 
خ�����رب�ء يف خمتلف  ي�����ش��م  م��ت��م��ي��ز�ً 
جو�نب �لت�شويق و�لت�شال �ملوؤ�ش�شي، 

ما �شاهم يف تعزيز �لقدر�ت �لرقمية 
�لبيانات  حت��ل��ي��ل  ل��ت�����ش��م��ل  ل��ل��م��رك��ز 

و��شرت�تيجية �ملحتوى و�لإعالنات.

تطوير تقني�ت مبتكرة
ي��ع��دُّ �لب��ت��ك��ار �أ���ش��ا���س �ل���ت���ز�م مركز 
�ل��ع��امل��ي ب��ري��ادة م�شتقبل  �مل���ايل  دب���ي 
�مل�������ايل، ح���ي���ث ي���وف���ر بيئة  �ل���ق���ط���اع 
مو�تية للتقنية �ملالية و�شركات ر�أ�س 
�ملال �ملغامر ما يوؤكد �ملكانة �ملرموقة 
�ملالية  �لتقنية  �شوق  باعتبارها  لدبي 
وو�حدة  �ملنطقة،  يف  ���ش��م��وًل  �لأك���رث 
م��ن �أف�����ش��ل ع�����ش��رة م��ر�ك��ز ع��امل��ي��ة يف 
مركز  وي��ويل  �ملالية.  �لتقنية  جم��ال 
دبي �ملايل �لعاملي هذ� �لقطاع �أولوية 
 100 ق�����ش��وى، ح��ي��ث ي�شم ح���و�يل 
ع���ام���ل���ة يف جمال  م�����ش��ج��ل��ة  ����ش���رك���ة 
قاعدة  منه  تتخذ  �مل��ال��ي��ة،  �لتقنيات 
يف  �لكامنة  �لفر�س  لغتنام  �إقليمية 
و�أفريقيا  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  منطقة 
مت�شل،  ���ش��ي��اق  ويف  �آ����ش���ي���ا.  وج���ن���وب 
ليتوىل  �لبلو�شي  متت ترقية حممد 
�ملالية،  �لتقنية  قطاع  رئي�س  من�شب 
لل�شوؤون  �لأول  �مل��دي��ر  من�شب  م��ن 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي��ة وم��������زّودي �خل����دم����ات يف 
�لعاملي، و�شيعمل يف  مركز دبي �ملايل 
من�شبه �جلديد على تعزيز منظومة 

�لتقنية �ملالية يف �ملركز.
�جلديد  من�شبه  يف  �لبلو�شي  وحقق 
�لتو�فق بن عرو�س �ملركز يف جمال 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة �مل��ال��ي��ة و�ح��ت��ي��اج��ات قطاع 
�لإمار�ت،  دولة  يف  �لنا�شئة  �ل�شركات 
ترخي�س  خ��ط��ط  ط���رح  �إىل  �أدى  م��ا 
باإعانات مالية، وعر�س �أكرث تكاماًل 
ل�������ش���رك���ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة �مل���ال���ي���ة. وك����ان 

تعزيز مكانة  رئي�س يف  دور  للبلو�شي 
�ل���ع���امل���ي كوجهة  �مل�����ايل  دب����ي  م���رك���ز 
�ململكة  يف  �مل��ال��ي��ة  للتقنية  م��ت��م��ي��زة 
�ملتحدة و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
و�شنغافورة و�لهند. ويتمتع �لبلو�شي 
ب��خ��ربة ت��زي��د ع��ل��ى ع�����ش��ر ���ش��ن��و�ت يف 
�لعمل مع موؤ�ش�شات مالية ر�ئدة مثل 
ت�شارترد”  و”�شتاندرد  “باركليز” 
وي�شارك  وبنك “لويدز تي �إ�س بي”، 
مبعهد  ق����ي����ادة  ب���رن���ام���ج  يف  ح���ال���ي���اً 
باإعد�د  �ملتخ�ش�س  �ل��دويل  �لتمويل 
قادة �مل�شتقبل �ل�شباب حول �لعامل يف 

�ملجال �ملايل.

تعزيز تنّوع الكف�ءات واملواهب
�لإم��ار�ت ن�شب عينيها  و�شعت دولة 
قائمة  �إىل  لالن�شمام  طموحاً  هدفاً 
25 دولة يف �لعامل من حيث  �أف�شل 
عام  ب��ح��ل��ول  �جلن�شن  ب��ن  �مل�����ش��او�ة 
ق��ان��ون جديد  ���ش��ّن  2021. وج���رى 
�مل�شاركة  ن�شبة  لتعزيز   2018 ع��ام 
�ل�شركات  جم���ال�������س  يف  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
بحلول   20% ن�شبة  �إىل  �ملُ���درج���ة 
عام 2020. ويلتزم مركز دبي �ملايل 
�أطلقتها  �ل��ت��ي  ب��ال��ت��ع��ه��د�ت  �ل��ع��امل��ي 
ومكافحة  �ل��ت��ن��ّوع  لتحقيق  �ل���دول���ة 

�لتمييز. 
�خلم�س  �ل���������ش����ن����و�ت  م��������د�ر  وع����ل����ى 
�لقوى  م����ع����ّدل من����و  ب���ل���غ  �مل���ا����ش���ي���ة، 
�ملايل  دب��ي  م��رك��ز  �شلطة  يف  �لعاملة 
مو�طنو  وي�����ش��ك��ل   ،23% �ل���ع���امل���ي 
�إجمايل  م��ن   40% ن�شبة  �ل���دول���ة 
هذه �لكو�در. وبلغت ن�شبة �ملو�طنن 
دبي  مركز  ل�شلطة  �لعليا  �لإد�رة  يف 
وفيما   .55% ن�شبة  �ل��ع��امل��ي  �مل���ايل 

�ملنا�شب يف �شلطة مركز دبي  يخ�س 
�لعاملن  ن�شبة  بلغت  �لعاملي،  �مل��ايل 
من �لن�شاء و�لرجال %57 و43% 

على �لتو�يل.

متكني املراأة يف من��سب قي�دية
ي��وؤك��د م��رك��ز دب��ي �مل���ايل �لعاملي على 
�ملهني،  بالتطوير  �مل�شتمر  �ل��ت��ز�م��ه 
ويعمل على دعم كبار �أع�شاء �لفريق 
�لعاملي.  �مل���ايل  دب��ي  م��رك��ز  �شلطة  يف 
وب��ف�����ش��ل ح�����ش��وره��ا �ل��رئ��ي�����س �شمن 
على  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز  فريق 
ت���وّل���ت علياء  ����ش���ن���و�ت،  م����دى ع�����ش��ر 
�لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �لزرعوين، 
قيادياً  من�شباً  �ل��ع��م��ل��ي��ات،  ل�����ش��وؤون 
�لوظائف  من  ع��دد  على  فيه  ت�شرف 
�ملعلومات  تكنولوجيا  �لد�خلية، مثل 
و�لتطوير  و�لإد�رة  و�مل�������ش���رتي���ات 
�حلكومية  و�ل���ع���الق���ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
و�خل�����دم�����ات �حل���ك���وم���ي���ة وخ���دم���ات 

�لت�شجيل. 
من�شبها،  يف  �ل����زرع����وين،  وت�����ش��م��ن 
تو�فق �لعمليات �لت�شغيلية �لد�خلية 
�ل����ع����امل����ي لدعم  �مل�������ايل  دب������ي  مل����رك����ز 
�ملركز  و��شرت�تيجية  �أه���د�ف  تنفيذ 
�لرقمي  �لتحول  ق��ادت  كما   ،2024

يف  مب��ا  �مل��رك��ز،  يف  �لت�شجيل  لعملية 
�أمت��ت��ة �خل��دم��ات �حلكومية يف  ذل��ك 
�مل��رك��ز. وت�����ش��ارك �ل��زرع��وين يف عدة 
ب��ر�م��ج �إد�ري�����ة رف��ي��ع��ة �مل�����ش��ت��وى من 
�ل�شباب”  �ل���ق���ادة  “برنامج  ب��ي��ن��ه��ا 
ب��ن ر����ش��د لإعد�د  م��ن م��رك��ز حممد 
�ل���ق���ادة. �أم����ا رج����اء �مل���زروع���ي، نائب 
�لتقنيات  مل�شّرع  �لتنفيذي  �لرئي�س 
بد�أت  فقد  هايف”،  “فينتك  �ملالية 
م�شريتها �ملهنية يف �شلطة مركز دبي 
ق�شم  رئ��ي�����س  �ل��ع��امل��ي مبن�شب  �مل���ايل 
 .1020 ع��ام  �ملعلومات  تكنولوجيا 
م�شّرع  �أول  على  �مل��زروع��ي  وت�����ش��رف 
للتقنيات �ملالية يف �ملنطقة يجمع بن 
�ملوؤ�ش�شات �ملالية و�لهيئات �حلكومية 
�لأعمال  ورّو�د  �لتكنولوجيا  و�شركاء 
�ملايل  �لقطاع  تفيد  تقنيات  لتطوير 

باأكمله. 
يف  ه����ام����اً  دور�ً  �مل�����زروع�����ي  وت���ل���ع���ب   
يف  �ل�شر�كات  بناء  وت�شهيل  �لتوعية 
�لتقنية  جم��ال  يف  �لنا�شئة  �لأ���ش��و�ق 
و�ململكة  و�لهند  �ل�شن  مثل  �ملالية، 
�ملتحدة و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�ملزروعي  رج���اء  و�أف��ري��ق��ي��ا. وحت��م��ل 
لكلية  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  ع�شوية 
�ل�شرق  يف  �لأع��م��ال  لإد�رة  ه��ارف��ارد 

و�آ�شيا  �أف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  �لأو�����ش����ط 
�لو�شطى، و�لذي يتخذ من بو�شطن 
نادي  رئي�س  نائب  �أنها  كما  له،  مقر�ً 
دول جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي يف 

كلية هارفارد لإد�رة �لأعمال. 
 

رحلة م�ستمرة
 من النمو والتطّور

ت������اأت������ي �ل����ت����ع����ي����ي����ن����ات و�ل�����رتق�����ي�����ات 
مركز  يوّجه  وق��ت  يف  �ل�شرت�تيجية 
دب����ي �مل�����ايل �ل���ع���امل���ي م�����ش��اع��ي��ه نحو 
مو��شلة �لريادة �لعاملية، حيث ميتاز 
مبوقع فريد يتيح له جتميع �ملعارف 
و�ل���ك���ف���اء�ت �مل���ال���ي���ة، ع���رب �ل������دور�ت 
�لتعليم  وم�شاقات  �ملهنية  �لتدريبية 
يقدمها  �لتي  �مل�شتوى  عاملية  �لعايل 

ملوظفيه.
 وت��ع��ت��رب �لأك���ادمي���ي���ة يف م��رك��ز دبي 
�لأ�شا�شية  �لركائز  من  �لعاملي  �مل��ايل 
�لكو�در  بتنمية  �ل��ت��ز�م��ه  تثبت  �لتي 
تتكامل  و�لتي  �ملنطقة،  يف  �لب�شرية 
�مل����رك����ز ع����رب توفري  م����ع م��ن��ظ��وم��ة 
�ملهنية ودعمها، ف�شاًل عن  �لكفاء�ت 
�لكفاء�ت  ��شتقطاب  يف  �ل��ه��ام  دوره���ا 
�لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز  �شلطة  �إىل 

و�لقطاع �ملايل ب�شكل عام.

مركز دبي املايل العاملي يعّزز فريقه االإداري بكفاءات وطنية لقيادة منوه امل�شتقبلي

»اأبوغزاله« تطلق خدمات الذكاء 
اال�شطناعي بالتعاون مع �شتاليون

املراكز التجارية التابعة للدار العقارية ت�شارك يف مو�شم عرو�س �شيف اأبوظبي 2019
•• اأبوظبي-الفجر: 

�نطالق  عن  �لعقارية  �ل��د�ر  ل�شركة  �لتابعة  �لتجارية  �ملر�كز  �أعلنت 
�لتجاري  �ملركز  يف  و�مل��ول  م��ول  يا�س  يف  �ل�شيفية  �حل�شومات  مو�شم 
�لعاملي يف �أبوظبي، و�جليمي مول ورمال مول يف �لعن، وذلك بالتعاون 
مكافاآت  فعالية  تنظم  �لتي  – �أبوظبي  و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  مع 

مو�شم عرو�س �شيف �أبوظبي يف �ملر�كز �لتجارية يف �لعا�شمة. 
وقد �أطلقت �لد�ر جملة من �لتخفي�شات و�لعرو�س و�حلزم �لرتويجية 
�لفوز  فر�شة  للمت�شوقن  تتيح  و�لتي  �لأربعة،  �لتجارية  مر�كزها  يف 
مبجموعة من �جلو�ئز �ملذهلة، مبا يف ذلك �شقة بقيمة مليون درهم 

على �لو�جهة �ملائية مل�شروع ’وترز �أج‘ يف قلب جزيرة يا�س.
ح�شومات  على  �حل�شول  بفر�شة  وزو�ره���ا  �أبوظبي  �شكان  و�شيحظى 

مميز�ً  موقعاً  �أج‘  ’وترز  م�شروع  ويتخذ  باأبوظبي.  يا�س  جزيرة  على 
يف قلب جزيرة يا�س مع �إطاللة �شاحرة على مر�شى يا�س، وعلى بعد 
دقائق معدودة عن وجهات �جلذب �لرئي�شية للجزيرة. ويوفر �مل�شروع 
جمموعة  مائية،  قناة  على  �ل�شاحرة  �لبحرية  باإطاللته  ميتاز  �ل��ذي 
و��شعة من �ل�شقق �لع�شرية �لتي ترت�وح بن �شقق �ل�شتديو �لأنيقة 
�إىل �ل�شقق �لرحبة �ملكونة من 3 غرف نوم، كما �شي�شم �مل�شروع مم�شًى 
ر�ئ��ع مب��ح��اذ�ة مياه  م��ع م�شاٍر خ�شبٍي  م��رت،   800 خا�س على ط��ول 
�متد�ه. و�شي�شم  �ملقاهي و�ملطاعم و�ملتاجر على  تنت�شر  �لبحر، حيث 
�لريا�شية  و�ل�شالت  �لو�رفة،  �حلد�ئق  �مل�شروع كذلك جمموعة من 
للجري  �ملخ�ش�شة  و�مل�شار�ت  �ل�شباحة،  و�أح��و����س  بالكامل،  �ملجهزة 
مبحاذ�ة �لقناة �ملائية. وعالوًة على �لباقة �لو��شعة من مر�فق �أمناط 

�حلياة و�ملو�قع �لرتفيهية �لتي يحت�شنها .

ح�شرية يف �أكرث من 800 متجر �شمن �ملر�كز �لتجارية �لأربعة لغاية 
يوم 3 �أغ�شط�س �ملقبل، حيث �شتتاح للمت�شوقن �لذين ينفقون 200 
بو�حدة  للفوز  �لأ�شبوعية  �ل�شحوبات  �لدخول يف  و�أكرث فر�شة  درهم 
ك��ل و�ح��د م��ن تلك  �أل��ف دره��م يف   20 6 ق�شائم �شر�ئية بقيمة  م��ن 
�ل�شحب  �لدخول يف  بفر�شة  �ملت�شوقون  كما يحظى  �لتجارية،  �ملر�كز 
للفوز باجلائزة �لكربى و�ملتمثلة ب�شقة على �لو�جهة �ملائية يف م�شروع 
�لتجارية  �مل��ر�ك��ز  وت��ق��دم  دره���م.  مليون  قيمتها  و�لبالغة  �أج‘  ’وترز 
�لأربعة باقًة متنوعة من �لفعاليات �لرتفيهية وخيار�ت تناول �لطعام 
�أف��ر�د �لعائلة بعيد�ً عن حر �ل�شيف.  وجهة جديدة  �ملالئمة جلميع 
لأمناط �حلياة �لع�شرية: م�شروع ’وترز �أج‘ يف جزيرة يا�س �شيحظى 
فائز حمظوظ بفر�شة جتربة �أرقى معايري �لعي�س �لع�شري يف �شقة 
�لعقارية”  “�لد�ر  �شركة  تطوره  �أج‘و�لذي  ’وترز  م�شروع  يف  جديدة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

برئي�س  م��وؤخ��ر�ً،  �ملالية،  ل���الأور�ق  �أبوظبي  �شوق  �إد�رة  �لتقت 
جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة مورجان �شتانلي يف 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا، ملناق�شة �شبل تطوير 

�لعالقات �لتجارية بن �لكيانن �لقت�شادين.
وقاد �شعادة خليفة �شامل �ملن�شوري �لرئي�س �لتنفيذي بالإنابة 
يف �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية، وفد من “مورجان �شتانلي” 
تر�أ�شهم �ل�شيد �شامي كاييلو، رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س 
و�ل�شيد  �إفريقيا،  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ملنطقة  �لتنفيذي 
وليد  و�ل�شيد  �ل�شتثمار  لإد�رة  �لإد�ري  �ملدير  �أون��ال،  جوخان 
�ل�شوق  �إد�رة �ل�شتثمار، يف جولة د�خل  �لرزوقي، نائب رئي�س 
بن  �لفر�س  ��شتك�شاف  �مل�شتوى مت خالله  رفيع  �أعقبه حو�ر 

�لكيانن �لقت�شادين.
�ملن�شوري،  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة خليفة  ع��ّل��ق  �لج��ت��م��اع  ه���ذ�  وح���ول 
�ملالية،  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �شوق  يف  بالإنابة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
��شتثنائي وتقدمي م�شرف  كان �لجتماع مبثابة عر�س  “لقد 
ل�����ش��وق �أب���وظ���ب���ي، �إن ت��ط��وي��ر �ل��ع��الق��ات �ل��ت��ج��اري��ة م���ع بنك 
ومع  عالية  خ��ربة  وذو  �جلن�شيات  متعدد  �أمريكي  ��شتثماري 
مثل”مورغان  �مل��ال��ي��ة  للخدمات  �ل�شركات  �أك���رب  م��ن  و�ح���دة 
�لروؤية  لتعزيز  �لتعاون  زي���ادة  على  حتماً  �شيعمل  �شتانلي”، 
�ملنظومة  �لأرق��ام لهذه  �أبوظبي، ف�شجل  ل�شوق  �لأج��ل  طويلة 
 10 �أف�شل  �شمن  يقع  حيث  نف�شه،  عن  يتحدث  �لقت�شادية 

�لكتتابات  ت�شعري  م��ن  �ملتو�شط  يف  �أ���ش��ه��ر  �شتة  مل��دة  ع��ائ��د�ت 
2014 وفًقا  �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة م��ن��ذ  �ل���ولي���ات  �ل��ع��ام��ة يف 
للبيانات �حلديثة �ل�شادرة عن من�شة �لأ�شو�ق �ملالية �لعاملية  

.Dealogic
�شتانلي  م��ورغ��ان  م��ع  �جتماعنا  “�إن  ق��ائ��اًل:  ���ش��ع��ادت��ه  وت��اب��ع 
و�شيعمل  �ملالية،  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �شوق  ��شرت�تيجية  �شيدعم 
على تعزيز مكانتها �لر�ئدة يف �ملنطقة ويو�شع من �آفاق تعاونها 
�ل�شركاء  قاعدة  زي��ادة  عن  ف�شاًل  �لعاملية،  �ملالية  �لأ�شو�ق  مع 
�أبوظبي برنامج م�شتمر للعمل  و�مل�شتثمرين، ولدينا يف �شوق 
مع كيانات عاملية رفيعة �مل�شتوى، يهدف �إىل �لرتقاء ب�شورته 
�ملنطقة  د�خل  �مل�شتثمرين  لدى  �لتناف�شية  قيمته  ورفع  عاملياً 

وحول �لعامل. »
وياأتي هذ� �لجتماع بعد �للتز�م �لأخري �لذي تعهد به �شوق 
ترمي  جديدة  ��شرت�تيجية  بتنفيذ  �ملالية  ل���الأور�ق  �أبوظبي 
�إىل تنويع �لأدو�ت �ملالية �ل�شتثمارية للم�شتثمرين يف �ل�شوق 
تهدف نحو حتفيز �لن�شاط �ل�شتثماري وهو ن�شاط يقع حتت 
�لتي تتبنى نهجاً يتطلب بناء من�شة  مظلة خطة “غد�ً 21”، 
قوية للم�شتثمرين قادرة على �إز�لة �حلو�جز و�لتكاليف �لتي 
جعل  �إىل  بالإ�شافة  �لتجارية،  �لأع��م��ال  ممار�شة  دون  حت��ول 
�أبوظبي بيئة جاذبة لال�شتثمار�ت �ملحلية و�لأجنبية على حد 
�ل�شو�ء،  كما تهدف خطة “غد�ً 21” �إىل تعزيز منط �حلياة 
وذلك بهدف تعزيز تناف�شية �أبوظبي وريادتها ودعم م�شريتها 

�لقت�شادية و�لتنموية.

لالأور�ق  �أبوظبي  �شوق  يف  �لأجنبي  �ل�شتثمار  �شايف  �أن  يذكر 
�لن�شف �لأول  %373 خالل  بن�شبة  �رتفاعاً  �ملالية قد �شهد 
من 2019 مقارنة بنف�س �لفرتة من 2018 حيث بلغ �شايف 
 2.3  2019 م��ن  �لأول  �لن�شف  خ��الل  �لأجنبي  �ل�شتثمار 
مليار درهم مقارنة ب 489 مليون درهم خالل �لن�شف �لأول 
من 2018. و على �شعيد �ل�شتثمار �ملوؤ�ش�شي فقد �شهد �شايف 
�لن�شف  خ��الل   110% بن�شبة  �رتفاعاً  �ملوؤ�ش�شي  �ل�شتثمار 
2018 حيث  نف�شها من  بالفرتة  2019 مقارنة  �لأول من 
بلغ �شايف �ل�شتثمار �ملوؤ�ش�شي خالل �لن�شف �لأول من 2019 
1.9 مليار درهم مقارنة ب 947 مليون درهم خالل �لن�شف 

�لأول من 2018.  
كما و بلغ عدد �مل�شتثمرين �مل�شجلن يف �ل�شوق �ملايل مع نهاية 
ت�شمل  م�شتثمر،  �أل��ف   969 نحو   2019 من  �لأول  �لن�شف 
8732 موؤ�ش�شة ��شتثمارية منها 6345 موؤ�ش�شة ��شتثمارية 
�ل�شتثمارية  �ملوؤ�ش�شات  %73 من  نحو  يعادل  ما  �أي  �أجنبية 

�مل�شجلة يف �ل�شوق.  
بنكية  �شركة  ه��ي  �شتانلي  م��ورغ��ان  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر  وم��ن 
�لعاملي،  �مل�شتوى  على  متنوعة  مالية  خدمات  تقدم  قاب�شة، 
�ل��ت��ي تخدم  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ال��ي��ة  �أع��م��ال �لأور�ق  �ل�����ش��رك��ة  وت��دي��ر 
�مل�شرفية  �خلدمات  وعمالء  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف��ر�د  �مل�شتثمرين 
�لأعمال  �إد�رة  على  ��ا  �أي�����شً �ل�شركة  تعمل  كما  �ل�شتثمارية. 
�لعاملية لالأ�شول، حيث بلغت قيمة �لأ�شول �لتي تديرها نحو 

480 مليار دولر مع نهاية �لربع �لأول من 2019. 

وم���ن خ���الل �ل��دع��م و�ل��ت��وج��ي��ه �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي ميكن 
وتطبيقات  تقنيات  ��شتخد�م  و�ل�شركات  للموؤ�ش�شات 
�لذكاء �ل�شطناعي و�للتز�م مبعايري �لتميز يف بيئات 
�لعمل �لذكية و�مل�شتقلة و�لتي تتميز باملرونة لتح�شن 

�لد�ء.
و�أط��ل��ق��ت ط���الل �أب���وغ���ز�ل���ه �ل��ع��امل��ي��ة م�����ش��اري��ع �لذكاء 
بالعمل  �خل���ا����ش���ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �ل���ش��ط��ن��اع��ي لأمت���ت���ة 
با�شتخد�م معاجلة �للغات �لطبيعية و�لتحليل �لبياين 
�لدرد�شة   وروب���وت���ات  �لآيل  و�لتعلم  �ملتعمق  و�لتعلم 
و�ملحا�شبة  �لتدقيق  ذل��ك  لي�شمل  �ل�شيرب�ين  و�لأم���ن 
و�لعالمات  �ل��ب�����ش��ري��ة  و�مل�������و�رد  و�ل��ت��ع��ل��م  و�لأر����ش���ف���ة 

�لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع و�لفوترة وغريها. 
ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير  عبيد�ت،  �شامر  �ل�شيد  وعرب 
�أبوغز�له  ط��الل  مع  بال�شر�كة  �شعادته  عن  �شتاليون، 
�لعاملية للعمل معا يف دعم تطوير �لذكاء �ل�شطناعي 
�لفكرية  و�مللكية  �لتعليم  ت�شمل  خمتلفة  جم��الت  يف 

و�لتدقيق وغريها من �ملجالت.

•• عمان-الفجر:

وموؤ�ش�س  رئي�س  �أبوغز�له،  طالل  �لدكتور  �شعادة  وقع 
ت��ع��اون م��ع �شركة  �تفاقية  �ل��ع��امل��ي��ة،  �أب��وغ��ز�ل��ه  ط��الل 
�ل�شطناعي  �ل���ذك���اء  ب��رجم��ي��ات  ل��ت��ط��وي��ر  ���ش��ت��ال��ي��ون 
�إط���الق خ��دم��ات طالل  روؤي��ت��ه يف  كند� لدعم  ومقرها 

�أبوغز�له �لعاملية يف جمال �لذكاء �ل�شطناعي.
�ل�شطناعي  �لذكاء  �أن حلول  �أبوغز�له  �لدكتور  و�أك��د 
�لعمال  لأمتتة  و�ع��دة  تكنولوجيا  هي  �لآيل  و�لتعلم 
هذه  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  للخدمات”  �ل��ف��ع��ال  و�ل��ت��وزي��ع 
قطاع  على  مبا�شر�  ت��اأث��ري�  لها  �شيكون  �لتكنولوجيا 

�لأعمال.
�أبوغز�له  ���ش��رتك��ز ط���الل  ���ش��ت��ال��ي��ون،  وب��ال�����ش��ر�ك��ة م��ع 
�لعاملية للذكاء �ل�شطناعي على تقدمي حلول متقدمة 
قطاع  ق��در�ت  لتعزيز  �ل�شطناعي  �لذكاء  على  قائمة 
�لأعمال من �أجل حتقيق �لربح و�حلفاظ على �لتحديث 

�مل�شتمر يف تقنيات �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة. 

�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية يجتمع برئي�س جمل�س اإدارة مورغان �شتانلي ملنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا 
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    يف الدعوى رقم 2019/247  تنفيذ عقاري 
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  حممد  عبد�هلل  �لو�حد  عبد  �بر�هيم  �شده/١-  �ملنفذ  �ىل 
�شابقا  ����س.م.ع(  �ل�شالمي  ن��ور  )بنك  ع��ام��ة(  )م�شاهمة  بنك  �لتنفيذ/نور  طالب  �ن 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام  عليك  �ل�شالمي  قد  وميثله:جابر ر��شد حممد جابر ر��شد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )47٠٨٠( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة ف�شخ �لعقد �ملربم بن طريف �لدعوى بخ�شو�س �لوحدة �لكائنة مبجمع 
�ملدينة �مل�شتد�مه قطعة �ر�س PA 02 10 56 فيال رقم PA 02 10 56 ويت�شلم �لوحدة 
�لر��شي  ومبخاطبة.د�ئرة  للمدعي  �ل�شو�غل  من  خالية  �لتد�عي  �شند  �لعقد  حمل 
�ملنتهية  �لج���ارة  ترتيبات  ب�شاأن  �مللكية  �شهادة  يف  �ل���و�ردة  �لعبارة  ل�شطب  و�لم���الك 
بالتملك ل�شالح �ملدعي عليه  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 

يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1224  ا�شتئناف جتاري    

جمهول  �لبلو�شي   عبد�هلل  �بر�هيم  ��شحاق  �حمد   -١ �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل�����ش��ت��اأن��ف / م�����ش��رف �لم�����ار�ت �ل���ش��الم��ي ����س.م.ع 
�حلكم   / ��شتاأنف  ق��د  �ل�شالمي   ر����ش��د  ج��اب��ر  حممد  ر����ش��د  وميثله:جابر 
�ل�شادر بالدعوى رقم ٢٠١٨/٢٠55 جتاري كلي وحددت لها جل�شه يوم �لحد  
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �شباحا    ١٠.٠٠ �ل�شاعة   ٢٠١٩/7/١4 �مل��و�ف��ق 
وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12677 بتاريخ 2019/7/9   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2019/880  احوال نف�س م�شلمني

�ىل �ملدعي عليه / ١- معاذ حممد �حمد بابكر حممد  جمهول حمل �لقامة 
�لوهاب وميثله:ح�شن علي ح�شن  نقد عبد  �لوهاب  �لء عبد  �ملدعي/  �ن  مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها طلب تفريق و�ثبات ح�شانه  �لبناي  قد  علي 
ونفقة �شغري ونفقة زوج��ه و�ج��رة ح�شانه وب��دل �ج��رة م�شكن مع تاثيثه مع 
لها  وح��ددت  �ملحاماه.  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م 
جل�شة يوم  �لثنن �ملو�فق  ٢٠١٩/7/١5   �ل�شاعة ٨.٣٠ �س بالقاعة رقم )6( يف 
مبنى �لحو�ل �ل�شخ�شية يف منطقة �لقرهودلذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
للمحكمة  �و م�شتند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/3346  ا�شتئناف عمايل 

�ىل �ملدعي عليه/١- �ي �شي �ن �نرتنا�شيونال للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان 
�مل�شتاأنف  ملدير  �حلا�شمه  �ليمن  بتوجيه  بتاريخ:١7/6/٢٠١٩  �ملحكمة حكمت 
�شدها �حلكم �لتمهيدي �لتايل )�أق�شم باهلل �لعظيم �ن  �مل�شتاأنفة - �جني�شزكا 
دي�شمرب ٢٠١6 ول توجد  بالعمل لدينا يف ١١  تلتحق  جوزيفا ويري�شزكو( مل 
ما  على  و�هلل   ٢٠١7/١/١٢ تاريخ  من  �مل�شتاأنفة  وب��ن  بيني  متبادلة  �مييالت 
�ليمن  بحكم  �شدها  �مل�شتاأنف  لع���الن   ٢٠١٩/٨/5 جلل�شة   - �شهيد  �ق���ول 
�حلا�شمه بالن�شر ، وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق:5/٢٠١٩/٨ 

 .ch2.D.19 ل�شاعة ١٠:٠٠ �شباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة   االإ�شتئناف 
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الفجر الريا�ضي

�لريا�شية  تعاقدت �شركة �جلزيرة 
م���ع �ملهاجم  �ل���ق���دم ر���ش��م��ي��اً  ل��ك��رة 
�شيلفا  د�  م���ارك���و����س  �ل����رب�زي����ل����ي 
نادي  م��ن  “كينو” ق��ادم��ا  ف��ر�ن��ك��ا 
�مل�شري  “بري�ميدز”  �لأه��ر�م��ات 
لقائمة  ر�شميا  لين�شم  �ل�شقيق، 
بالنادي  �لأول  �ل��ق��دم  ك���رة  ف��ري��ق 
�لتح�شري�ت  ف����رتة  م���ن  �ع���ت���ب���ار� 
 2019 �جلديد  �لكروي  للمو�شم 

.2020 –
مدينة  يف  �مل���ول���ود  ك��ي��ن��و  وي��ت��م��ي��ز 
 1989 �ل��رب�زي��ل��ي يف  ���ش��ال��ف��ادور 
مر�كز  ج��م��ي��ع  �ل��ل��ع��ب يف  ب����اإج����ادة 
لأندية  ل��ع��ب  �أن  و���ش��ب��ق  �ل��ه��ج��وم، 
�ملك�شيكي،  غ�����و�د�لخ�����ار�  �ت���ال����س 
وبوتافوغو وباملري��س �لرب�زيلين، 

نادي  بقمي�س  مبار�ة   33 وخا�س 
خاللها  �شاهم  �مل�شري  بري�ميدز 
ب�����ش��ن��اع��ة وت�����ش��ج��ي��ل 21 ه��دف��ا يف 

بطولتي �لدوري و�لكاأ�س. 
�شيف  حم����م����د  ������ش�����ع�����ادة  وع�����ل�����ق 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل�����ش��وي��دي، 
���ش��رك��ة �جل���زي���رة �ل��ري��ا���ش��ي��ة لكرة 
�لقدم، على �لتعاقد مع كينو بقوله 
عن  ن��ي��اب��ًة  �أت��وج��ه  �أن  �أول  “�أود 
�شركة �جلزيرة لكرة �لقدم بال�شكر 
للنادي  �ل��ع��ل��ي��ا  ل�������الإد�رة  �جل���زي���ل 
�لأول  للفريق  �لكرمي  دعمها  على 
وعلى حر�شها �ملتو��شل على تهيئة 
ج��م��ي��ع ���ش��ب��ل �ل��ن��ج��اح ل��ك��ل �لفرق 
�أي�شا  و�أ�شكر  �لنادي،  �لريا�شية يف 
�شعادة �شامل �ل�شام�شي مالك نادي 

�مل�شري  �ل��ن��ادي  و�إد�رة  ب��ري�م��ي��دز 
كينو  �نتقال  ت�شهيل  على  �ل�شقيق 
ل��ل��ج��زي��رة ب�����ش��ف��ة �لإع�������ارة، وعلى 
�لتعامل �لحرت�يف و�لروح �لطيبة 
�ل�شركة  جت�����اه  �ظ���ه���روه���ا  �ل���ت���ي 
�لتفاو�س  م���ر�ح���ل  ج��م��ي��ع  خ���الل 
برغبة  ون���ت���ط���ل���ع  �ل�����الع�����ب،  م����ع 
�لتعاون  من  ملزيد  وكبرية  �شادقة 
و�لإد�ري  و�ل��ت�����ش��وي��ق��ي  �ل��ري��ا���ش��ي 
وت��ب��ادل �خل��رب�ت مع بري�ميدز يف 
لعالقات  �شعيا  �لقريب،  �مل�شتقبل 
بالنفع  ي��ع��ود  ومب��ا  �أق���وى  ريا�شية 
على  و�لنجاح  �لتقدم  من  وباملزيد 

�لنادين �ل�شقيقن«.
بقدر�ت  يتمتع  “كينو  و�أ����ش���اف: 
فنية كبرية ونال �إ�شادة فنية و��شعة 

م�شتويات  م���ن  ق���دم���ه  م���ا  ب�����ش��ب��ب 
ك��ب��رية م��ع ب��ري�م��ي��دز يف �ل����دوري 
بان�شمامه  �شعد�ء  ونحن  �مل�شري، 
ل���� ف��خ��ر �أب���وظ���ب���ي وو�ث����ق����ون �أن���ه 
و�مل�شاندة  �ل��دع��م  ع��ل��ى  �شيح�شل 
م��ن زم��الئ��ه يف �ل��الع��ب��ن، وعلى 
�ل��رتح��ي��ب و�مل�����وؤ�زرة م��ن م�شجعي 
�ملطلوبة  �لإ�شافة  ليقدم  �جلزيرة 
مناف�شات  م����ن  ب����د�ي����ة  ل���ل���ف���ري���ق 
�ملو�شم �لكروي �جلديد، ونتمنى له 
لتقدمي  �لتوفيق  زمالئه  وجلميع 
�لإد�رة  ط����م����وح����ات  ي���ر����ش���ي  م�����ا 

و�مل�شجعن«.
�مل������درب �جلديد  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
لفريق �جلزيرة، �لهولندي يورغن 
�إ�شافة  كينو  “�شي�شكل  �شرتيبل: 

يتمتع  لأن��ه  �لفريق  ر�ئعة لالعبي 
تهديفي  وب��ح�����س  ك��ب��رية  مب��وه��ب��ة 
مميز ولديه خربة كبرية يف ب�شبب 
�لتي  �ل��ف��رق  م��ن  �لعديد  يف  تاألقه 
لعب لها �شابقا. �أنا و�ثق �أنه �شيكون 
�أن  كما  للم�شجعن،  متعة  م�شدر 
زمالئه  �شيمنح  �للعب  يف  �أ�شلوبه 
�لالعبن �لعديد من �حللول �أثناء 
مثالية  تكملة  و�شيكون  �مل��ب��اري��ات، 
بها  تزخر  �لتي  �لعديدة  للمو�هب 

قائمة فريق �جلزيرة«.
وعرب كينو عن �شعادته بان�شمامه 
بحما�س  “�أتطلع  وق��ال  للجزيرة، 
ك���ب���ري ل���ت���ج���رب���ت���ي �جل�����دي�����دة مع 
بال�شعادة  و�أ���ش��ع��ر  �جل��زي��رة،  ن���ادي 
�لكبري  �ل���ن���ادي  ل��ه��ذ�  بان�شمامي 

لأنه  ط��ي��ب��ة  ب�شمعة  ي��ت��م��ت��ع  �ل����ذي 
لأ�شهر  مف�شلة  وجهة  �شكل  لطاملا 
مقدمتهم  ويف  �لعاملين  �لالعبن 
ريكاردو  �ل��رب�زي��ل��ي��ة  �لأ����ش���ط���ورة 
�لأفريقية  و�لأ���ش��ط��ورة  �ول��ي��ف��ري�، 

ج���ورج وي���ا. ل���دي ف��ك��رة ج��ي��دة عن 
يلتزم  باأنه فريق  و�أع��رف  �جلزيرة 
بتقدمي كرة قدم هجومية وممتعة 
ينا�شبني  �ل��ك��روي  �لأ���ش��ل��وب  وه���ذ� 
ما  �أف�شل  تقدمي  على  وي�شاعدين 

لدي من �إمكانيات فردية وجماعية، 
و�ت���ط���ل���ع ل��الن�����ش��ج��ام ���ش��ري��ع��ا مع 
�لفريق  ومل�شاعدة  �جل��دد  زم��الئ��ي 
و�ل����ن����ادي ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �لأه������د�ف 

�ملحددة بد�ية من �ملو�شم �ملقبل«.

ت�����ش��در �لأ����ش���ب���اين ج����ون ر�ه�����م قمة 
بعد  دبي”  �إىل  “�ل�شباق  ت���رت���ي���ب 
�شل�شلة  يف  �ل���ث���ال���ث  ل��ق��ب��ه  حت��ق��ي��ق��ه 
رول��ي��ك�����س م���ع ف�����وزه ب��ب��ط��ول��ة �شوق 
نادي  �ملفتوحة يف  �إيرلند�  �حلرة  دبي 
لهين�س للجولف. وبهذ� �لفوز حجز 
مو�نئ  ج��ول��ة  بطولة  يف  مكانه  ر�ه���م 
على مالعب  تقام  و�لتي  �لعاملية  دبي 
�شهر  خ��الل  للجولف  جمري�  عقار�ت 
نوفمرب �ملقبل حتت رعاية �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل ع��ه��د دب����ي رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
 15 �نتقاله من �ملركز  �لريا�شي بعد 
“�ل�شباق  ترتيب  يف  �لأول  �ملركز  �إىل 
 2225.1 مب���ج���م���وع  دبي”  �إىل 
نقطة ه��ذ� �ملو�شم. و�أع���رب ر�ه��م عن 
ب��ط��ول��ة دبي  ب��امل�����ش��ارك��ة يف  ���ش��ع��ادت��ه 
موؤكد�   .. �ملفتوحة  �لأيرلندية  �حلرة 
كل  �لثاين يف  بلده  باأنه يف  ي�شعر  �أن��ه 
�أثنى  فيما  �لبطولة..  ي�شارك يف  مرة 
�لتنفيذي  �ل��ن��ائ��ب  ماكلوغلن  ك��ومل 

لرئي�س جمل�س �إد�رة �شوق دبي �حلرة 
بالفوز  ر�ه��م  مهنئا   .. �لبطولة  على 

بلقبها.
و�����ش����ارك ب���رين���د وي���زب���رغ���ر و�أن������دي 

كاًل  ليح�شد  �لثاين  �ملركز  �شوليفان 
ويزبرغر  ليقفز  نقاط   609 منهما 
�ل�شابع يف  �مل��رك��ز  �إىل   21 �مل��رك��ز  م��ن 
�لرتتيب مبجموع 1571.3 نقطة .. 

بينما حترك �شوليفان من �ملركز 88 
�إىل �ملركز 22 يف ترتيب “�ل�شباق �إىل 

دبي” مبجموع 954.9 نقطة .
�إدي بيربيل وروب��رت روك  كما �شارك 

ور�ف���ا ك��اب��ري��ر� بيلو �مل��رك��ز �ل��ر�ب��ع يف 
روليك�س  �شل�شلة  يف  �ل��ث��اين  �حل����دث 
�إىل   60 �مل��رك��ز  م��ن  بيبرييل  و�نتقل 
بيلو  ك���اب���ري���ر�  ���ش��ع��د  ب��ي��ن��م��ا   ..  35

و�قرتب   27 �ل���  �إىل   45 �مل��رك��ز  م��ن 
“�ل�شباق  يف   ”50 “�لتوب  �إىل  روك 
�ملركز  م���ن  حت���رك���ه  ب��ع��د  دبي”  �إىل 
بول  و�شارك   .70 �ملركز  �إىل   147

�ل�شابع  �ملركز  كامبيلو  وج��ورج  و�رجن 
 192.5 ع��ل��ى  منهما  ك���اًل  ليح�شل 
11 مركز�ً دفعة  نقطة و�شعد و�رجن 
و�ح��دة من �ملركز 39 �إىل �ملركز 28 

حن  يف  ن��ق��ط��ة   852.9 مب��ج��م��وع 
�نتقل كامبيلو من �ملركز �ل�شاد�س �إىل 

�خلام�س مبجموع 1647.1 نقطة.
وح�������ش���ل ك����ل م����ن ز�ن��������در ل���وم���ب���ارد 
ومارتن كامير وجافن جرين ومايك 
لورينزو فري� و�إدو�ردو موليناري على 
�أكملو� �ملر�كز  �أن  131.5 نقطة بعد 
فري�  ل��وري��ن��زو  وع���زز  �لأوىل  �لع�شرة 
فر�شته يف �لظهور للمرة �لثالثة على 
دبي  مو�نئ  جولة  بطولة  يف  �ل��ت��و�يل 
�لعاملية بعد �أن قفز �إىل �ملركز 25 .. 
50 يف  �إىل �ملركز  �نتقل جرين  بينما 

“�ل�شباق �إىل دبي« .
خالل  لع���ب���ا   50 �أف�����ش��ل  �أن  ي���ذك���ر 
�مل��و���ش��م ي��ن��ال��ون ب��ط��اق��ات �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لعاملية  دب����ي  م���و�ن���ئ  ج���ول���ة  ب��ط��ول��ة 
للجولة  �خل��ت��ام��ي��ة  �مل��ح��ط��ة  وت�����ش��ك��ل 
�لتي متر �شنويا يف حمطاتها يف دول 
�أبوظبي  “بطولة  منها  �ل��ع��امل  ح��ول 
�أوميجا  “و”بطولة  �شي  بي  �إ�س  �أت�س 

دبي ديزرت كال�شيك«.

••  فلوريدا- �شارا�شوتا-الفجر

 �حتفظ زورق فيكتوري تيم 3 بقيادة 
�لعديدي  علي  �شامل  �لعاملي  �لثنائي 
�لرتتيب  ب�����ش��د�رة  ع��ل��ي  �آل  وع��ي�����ش��ى 
�لعام لبطولة �لعامل للزو�رق �ل�شريعة 
مر�حل  خ��ت��ام  ب��ع��د  �لأوىل-  -�ل��ف��ئ��ة 
يوم  جائزة �شار��شوتا �لكربى 2019 

�أول من �أم�س �لأحد.
م��ن �حلظ   3 فيكتوري  زورق  وع��ان��ى 
كثري� بعد توقفه يف �للفة �لأخرية من 
�ل�شباق �لطويل و�لذي �شهد 11 دورة 
لتعر�س  �ل��ك��ب��ري  �ل��ك��ور���س  ك��ام��ل��ة يف 
�ملوج  �رتفاع  �ل��زورق لالنقالب ب�شبب 
و�شاطئ  �مل��ك�����ش��ي��ك  خ��ل��ي��ج  يف  �ل��ك��ب��ري 
ليدو حيث هبت على �شو�طئ فلوريد� 
�أجو�ء متقلبة �شهدت �شقوط �لأمطار 
و�رت��ف��اع �مل���وج. وق���دم �ل����زورق �لأزرق 
و�ح���دة م��ن �أج��ل �مل��الح��م يف �مل�شاركة 
�لعلم  رف��ع  منذ  ت�شدر  حيث  �حلالية 
على  متفوقا  لفة  �آخ��ر  حتى  �لأخ�شر 
 113 �لأم��ري��ك��ي م�س غيكو  �ل���زورق 
�لربيطاين  �ل��ع��امل��ي  �ل��ث��ن��ائ��ي  ب��ق��ي��ادة 
مر�ت   8 �لعامل  بطل  كرتي�س  �شتيف 
تعر�س  حيث  �شبيارد  جيم�س  وزميله 
�لأخ����ري �أي�����ش��ا ل��الن��ق��الب ق��ب��ل زورق 

. نف�شه  ولل�شبب  بثو�ن  فيكتوري 3 
و�آل علي  �ل��ع��دي��دي  �ل��ث��ن��ائ��ي  و�أث���ب���ت 
�أن��ه��م��ا ع��ل��ى ق���در �ل��ت��ح��دي يف �ملحفل 
زو�رق من   5 ج��م��ع  و�ل����ذي  �ل�����ش��ع��ب 
وم�س   3 فيكتوري  ج��ان��ب  �إىل  بينها 
�لأ������ش�����رت�يل  �ل���������زورق   113 غ��ي��ك��و 

بقيادة   222 ���ش��ور  �أوف  -�لإي���ط���ايل  
�لأ�شرت�يل د�رين نيكل�شون و�لإيطايل 
لوكا�س  و�ل���زورق  كاربيتال  جيوفاين 
�ويل 77 بقيادة جي جون�شون وجنيل 
 30 م��ي��ت��ال  توي�شتيد  وزورق  ه���ووك 

بقيادة بريت فور�شمان وبيلي غليك 
 و��شتطاع فيكتوري 3 �لتحليق بالقمة 
و�ل����ش���ت���م���ر�ر ط�����و�ل مر�حل  م��ب��ك��ر� 
�ل�����ش��ب��اق م��ت��م�����ش��ك��ن ب��امل��ق��دم��ة رغم 
�لأمريكي  �ل���زورق  قبل  من  �ملالحقة 
و�لذي  �لأ���ش��ف��ر  �ل��ل��ون  �ل���ذي يحمل 
يف  �لبحرية  �ل�شباقات  �أ���ش��ط��ورة  يعد 
�أم��ري��ك��ا ل��ك��ن �إ����ش���ر�ر �ل��ع��دي��دي و�آل 
يتحقق  �أن  �لأمريكان  حلم  منع  علي 

حيث و�جها حظا عاثر� وهما يف قمة 
رفع  قبل  �آخ��ر منعطف  عند  �لتحدي 
�لزورق  ليتعر�س  �ل�شطرجني  �لعلم 
�لأمريكي لالنقالب ثم يحدث �ل�شي 
نف�شه  للفيكتوري بعده بثو�ن ويخرج 
ويكمل  �هلل  بحمد  �شاملن  �لطاقمان 
ولوكا�س   222 �شور  �أوف  �ل��زورق��ن 
و�لثاين  �لأول  �ملركزين  وينالن   77
فيكتوري  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ومت���ن���ح 
�مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ث��م �ل����زورق �لأمريكي 

م�س غيكو 113 �ملركز �لر�بع.
 

فيكتوري3 لزورق  278نقطة 
�شار��شوتا  ج���ائ���زة  ن��ت��ائ��ج  وم��ن��ح��ت   

-�جلولة  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �ل��ك��ربى 
�ل���ع���امل -�لفئة  ب��ط��ول��ة  �ل��ث��ال��ث��ة م���ن 
بقيادة   3 ف��ي��ك��ت��وري  زورق  �لأوىل- 
�آل  وعي�شى  �ل��ع��دي��دي  ���ش��امل  �لثنائي 
�شد�رة  يف  لال�شتمر�ر  �لفر�شة  علي 
 278 �لرتتيب �لعام منفرد� بر�شيد 
نقطة بعدما �أ�شاف �لفريق 82 نقطة 

جديدة �إىل ر�شيده.
 
 

وجود  يف  متّيزا  حتمل  زوارق   5
عن��سر خربة ومتمر�سة

 من جانبه قال حريز �ملر حممد بن 
موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ح��ري��ز 

�لزو�رق  �شباقات  �أن  تيم  �لفيكتوري 
�لكثري  ت�شهد  م��ك��ان  ك��ل  يف  �ل�شريعة 
من �لأحد�ث ب�شبب �لتناف�س �ل�شديد 
و�ل���رغ���ب���ة يف ت��ق��دم��ي �لأف�������ش���ل من 
�أن حدة  �إىل  جميع �ملت�شابقن م�شري� 
�لأوىل  �لفئة  يف  جليا  ظهر  �لتناف�س 
�إث��ارة متناهية يف وجود  و�لتي حملت 
5 زو�رق حتمل متيز� يف وجود عنا�شر 
يجعل  �ل���ذي  �لأم���ر  ومتمر�شة  خ��ربة 
�لإثارة  در�ج���ات  حتقق  �لكمية  ج��ودة 

وتثري �لنتباه.
و�أ���ش��اف ح��ري��ز �مل��ر حممد ب��ن حريز 
�أن ما حدث يف �شباق جائزة �شار��شوتا 
ح���ي���ث ت���ع���ر����س زوق����ن����ا ف���ي���ك���ت���وري 3 
�ل����زورق �لأم��ري��ك��ي م�س غيكو  وم��ع��ه 
�إىل خط  �ل���و����ش���ول  ق��ب��ل  ل��الن��ق��الب 
تعترب  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  ي���وؤك���د  �ل��ن��ه��اي��ة 
�لأق�������وى و�لأف�������ش���ل ف�����ش��ال ع���ن �إن 
�لزورقن  على  يقت�شر  مل  �لتناف�س 
كانت  �ل����زو�رق �خلم�شة  ك��ل  ب��ل  فقط 
و�حل����م����د هلل خرج  �لأن�����ظ�����ار  حم����ط 
�إىل  يوؤ�شر  �شاملا مما  �ل��زورق��ن  طاقم 
�أمن  يف  �ملتبعة  �ل�شليمة  �لإج�����ر�ء�ت 
و�شالمة �مل�شاركن وكذلك �حتياطات 

�ل�شالمة �ملتوفرة يف زو�رقنا.
و�أ�شاد رئي�س جمل�س �إد�رة �لفيكتوري 
�لفريق  لثنائي  �ملتميز  بامل�شتوي  تيم 
وعي�شى  �ل���ع���دي���دي  ����ش���امل  �ل��ب��ط��ل��ن 
�جلمهور  �ب���ه���ر�  و�ل���ل���ذي���ن  ع��ل��ي  �آل 
يف  ل��ه��م��ا  ظ���ه���ور  �أول  يف  �لأم���ري���ك���ي 
�لبطولة  �شمن  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�شاحة 
جديدة  حلة  يف  �أقيمت  �لتي  �لعاملية 

هذ� �لعام وقد برهنا على قوتهما من 
�لعام بجد�رة  �لرتتيب  خالل �شد�رة 
ل�شتمر�ر  م��ت��ط��ل��ع��ن  و�����ش���ت���ح���ق���اق 
�ملقبلة ومن  �مل�����ش��و�ر خ��الل �جل���ولت 
بينها �شباق �جلولة �لر�بعة يف جائزة 
�شتقام  �لتي  �لكال�شيكية  كلري  �شانت 

خالل �لفرتة من 26-28 �جلاري.
 

منحن�  النق�ط  ح�سد  العديدي: 
ال�سدارة الع�ملية

زورق  قائد  �لعديدي  �شامل علي  قال   
يف  �لثالث  �ملركز  �شاحب   3 فيكتوري 
ت��رت��ي��ب ���ش��ب��اق ���ش��ار����ش��وت��ا و�ل����ذي مل 
�لأخ����رية  �ل��ل��ف��ة  ع��ن��د  �ل�����زورق  يكمله 
لنقالب  ت��ع��ر���ش��ه  ب��ع��د  و�حل���ا����ش���م���ة 
ب�شبب �رتفاع �شرعات �لرياح يف �حدي 
نقاط �ل�شباق مع مناف�شه زورق غيكو 
ح�شد  �أن  �أول  �ن��ق��ل��ب  �ل����ذي   113
للو�شول  �لأمثل  �لطريق  �لنقاط هو 
�إىل �لهدف و�نتز�ع لقب عاملي جديد 

ملوؤ�ش�شة �لفيكتوري تيم �لعريقة.
و�أ����ش���اف �ع��ل��م �أن ن��ه��اي��ة �ل�����ش��ب��اق مل 
تكن �شعيدة بدرجة كبرية لأننا كنا يف 
�ل�شد�رة قبيل �أمتار من خط �لنهاية 
لكن �إ�شر�ر �ملناف�س زورق غيكو 113 
�ملخ�شرم  �لربيطاين  �ملت�شابق  بقيادة 
مر�ت   8 �لعامل  بطل  كرتي�س  �شتيف 
و�لأمريكي جيم�س �شيبارد رفعت حدة 
بالتحركات  �أزع��ج��ن��ا  بعدما  �ملناف�شة 
من �لد�خل و�خلارج من �نتز�ع �لقمة 
وق���در �هلل وم��ا ���ش��اء فعل و�حل��م��د هلل 
على �ملركز �لثالث �لذي منحنا نقاط 

�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �لقمة  م��ك��ن��ت��ن��ا م���ن 
و�لنفر�د ب�شد�رة �لرتتيب �لعام على 
�أمل �ل�شتمر�ر يف هذه �لنتائج �جليدة 
�ملتبقية ومن  �لثالث  خالل �جلولت 
�ل�شهر  ن��ه��اي��ة  �ل��ر�ب��ع  �ل�����ش��ب��اق  بينها 

�جلاري يف ولية �شانت كلري.
 

يف  فــ�جــ�أتــنــ�  ــ�ح  ــري ال  : علي  اآل 
الأمت�ر الأخرية

زورق  ق���ائ���د  ع��ل��ي  �آل  ع��ي�����ش��ى  وج����ه   
جلميع  �جل��زي��ل  �ل�شكر   3 فيكتوري 
م��ن ت��اب��ع��و� �ل�����ش��ب��اق وق���دم���و� �لدعم 
جائزة  �شباق  �أن  �إىل  م�شري�  للفريق 
�ل�شباق  ي��ع��د  �لأم��ري��ك��ي��ة  ���ش��ار����ش��وت��ا 
يف  يخو�شه  �ل��ذي  و�لأق���وى  �لأ�شعب 
بطولة جتمع نخبة �لأبطال يف ريا�شة 
�لربيطاين  م��ث��ل  �ل�شريعة  �ل�����زو�رق 
����ش���ت���ي���ف ك���رت���ي�������س ب���ط���ل �ل�����ع�����امل 8 

نيكل�شون  د�ري���ن  و�ل����ش���رت�يل  م���ر�ت 
بطل  كاربيتال  جيوفاين  و�لي��ط��ايل 
�أوروب����ا و�ل�����ش��رق �لأو���ش��ط )6 ليرت( 
و�ل��ل��ذي��ن ���ش��ارك��ا م��ن ق��ب��ل م��ع زو�رق 

�لفيكتوري تيم
وقال �آل علي �أن زورق �لفيكتوري قدم 
ورفع  �ل�شباق  بد�ية  من  مذهال  �أد�ًء 
�لعلم �لأخ�شر مكنه من �لنق�شا�س 
�لنقالب يف  وق��وع  �ملقدمة حتى  على 
�إىل  �لو�شول  وقبيل  �لأخ��رية  �لأمتار 
لكن  بالفوز  و�لحتفال  �لنهاية  خط 
للفريق  ب�����ش��رع��ات ج��ن��ون��ي��ة  ت��ف��اج��اأن��ا 
�مل��ن��اف�����س وم��الح��ق��ة يف ك��ل �لأط����ر�ف 
�لتي  �ل��ري��اح  �شرعات  ب��ازدي��اد  لنفاجاأ 
�ملناف�س م�س  �إىل �نقالب �لزورق  �أدت 
بلحظات  ن��ح��ن  ث��م  �أول   113 غيكو 
و�حل��م��د هلل خ���رج �ل��ط��اق��م��ن �شاملن 

دون �أ�شر�ر.

االأ�شباين راهم يعتلي قمة ترتيب »ال�شباق اإىل دبي«

ع�نده احلظ وتعر�س لالنقالب يف اآخر لفة

فيكتوري 3 يحتفظ ب�شدارة بطولة العامل الفئة االأوىل
الثن�ئي العديدي واآل علي بخري ويح�سدان املركز الث�لث

اجلزيرة يتعاقد مع الربازيلي كينو قادما من 
االأهرامات» برياميدز« امل�شري

وقع مركز “�إمريت�س �شبورت�س ميد” �تفاقية �شر�كة مع 
قيام  مبوجبها  يتم  �لدولة  يف  لل�شيد�ت  �لقدم  ك��رة  جلنة 
ب��اإج��ر�ء تقييمات طبية  �مل��ت��ق��دم  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ط��ب  م��رك��ز 

�شاملة لالعبات �لتابعات للجنة كرة �لقدم لل�شيد�ت.
وق��ع �لإت��ف��اق��ي��ة ح��وري��ة �ل��ط��اه��ري �مل��دي��رة �لفنية بلجنة 
�أكادميية  �لعريف ممثل  �شامل  لل�شيد�ت وميثاء  �لقدم  كرة 
مركز  يف  وذل���ك  �لن�شائية  للريا�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 

�إمريت�س �شبورت�س ميد.
يقدمها  �ل��ت��ي  �ل�شاملة  �خل��دم��ات  �إن  �ل��ط��اه��ري  وق��ال��ت 

على  �لريا�شيات  ت�شاعد  ميد  �شبورت�س  �إمريت�س  مركز 
�أد�ء  وت��ق��دمي  لهن  خطرية  �إ���ش��اب��ات  وق��وع  دون  �حليلولة 
ومن  لهن.  �أد�ء  �أف�شل  م�شتقبلهن وحتقيق  وتاأمن  �أعلى 
مبوجب  ميد،  �شبورت�س  �إمريت�س  مركز  يكون  �أن  �مل��ق��رر 
بنود �ل�شر�كة م�شوؤول عن �لحتياجات �لطبية �لأ�شا�شية 
�لختبار�ت  �لوظيفية وغريها من  و�لختبار�ت  لالعبات 
�لطبية و�ختبار�ت �لأد�ء ح�شب متطلبات جلنة كرة �لقدم 
لل�شيد�ت و�شي�شت�شيف �ملركز �أي�شا جل�شات تثقيفية ف�شال 
عن تقدمي �لدعم �لتقني و�لعلمي و�لتنظيمي يف �مل�شابقات 

و�لفعاليات �لريا�شية �إىل فرق جلنة كرة �لقدم لل�شيد�ت.
�أخ�شائي  يوفانوفيت�س  دي��ج��ان  �ل��دك��ت��ور  ق��ال  جانبه  م��ن 
�أن  م��ي��د  �شبورت�س  �إم��ريت�����س  م��رك��ز  �ل��ري��ا���ش��ي يف  �ل��ط��ب 
يتعر�س  حيث  لنا  بالن�شبة  للغاية  مهمة  �لتفاقية  ه��ذه 
�إمريت�س  مركز  ويلتزم  كبري  ب�شكل  لالإ�شابة  �لريا�شيون 
�شبورت�س ميد بتوفري �لرعاية �لطبية �لأولية و�ملتخ�ش�شة 
لالعبات يف دولة �لإمار�ت ونحن فخورون باأن تعتمد جلنة 
ن��ك��ون ج���زء� م��ن هذ�  �ل��ق��دم لل�شيد�ت مركزنا وب���اأن  ك��رة 

�مل�شروع.

جلنة كرة القدم لل�شيدات توفر تقييمات طبية �شاملة لالعبات

حريز املر: ملحمة قوية واأداء بطويل اأجنزه فر�س�ن الإم�رات
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دي�شابر  �شيبا�شتيان  �لفرن�شي  تعين  �مل�شري  بري�ميدز  ن��ادي  �أعلن 
مدربا جديد� له للمو�شم �ملقبل، وذلك غد�ة �إعالن �إنهاء تعاقده مع 
�لوطني يف  �ملنتخب  قيادته  �إث��ر  �لقدم على  لكرة  �لأوغ��ن��دي  �لحت��اد 

نهائيات كاأ�س �لأمم �لإفريقية �ملقامة يف م�شر.
لدي�شابر  �شورة  �لتو��شل،  مو�قع  على  ح�شاباته  عرب  �ل��ن��ادي  و�أورد 
دي�شابر هو مدربنا �جلديد.  “�شيبا�شتيان  بالنكليزية  بعبارة  مرفقة 

�أهال �أيها �ملعلم«.
وي���اأت���ي ذل���ك غ����د�ة �إع����الن �لحت����اد �لأوغ���ن���دي �ل��ت��و���ش��ل �إىل �تفاق 
�أمام  بالرت��شي لنهاء �لتعاقد مع دي�شابر، بعد يومن من �خل�شارة 
يف  �لإفريقية  �لأمم  ك��اأ���س  لبطولة  �لنهائي  ثمن  �ل���دور  يف  �ل�شنغال 

م�شر.

للمرة  �لقارية  للبطولة  �لإق�شائية  �لأدو�ر  بلوغ  �أوغند� من  ومتكنت 
�لأوىل منذ خ�شارتها نهائي عام 1978، بعد حلولها ثانية يف �ملجموعة 
�لأوىل خلف �مل�شيفة م�شر. وخ�شر �ملنتخب مبار�ة �لدور ثمن �لنهائي 

�أمام �ل�شنغال �شفر1- �جلمعة على �شتاد �لقاهرة �لدويل.
وكان دي�شابر “42 عاما” قد وقع يف كانون �لأول-دي�شمرب 2017 

عقد� لتدريب �ملنتخب لعامن.
و�شتكون جتربة دي�شابر مع بري�ميدز �لثانية له يف م�شر بعدما �أ�شرف 
�أندية  باأنه خا�س جتارب مع  2017، علما  �لإ�شماعيلي يف عام  على 
و�لود�د  �لتون�شي،  �لرتجي  �جل��ز�ئ��ري،  �ل�شاورة  �شبيبة  مثل  عربية 

�لبي�شاوي �ملغربي.
ويحتل بري�ميدز �ملركز �لثاين يف ترتيب �لدوري �مل�شري هذ� �ملو�شم، 

ب��ف��ارق �أرب���ع ن��ق��اط ع��ن �لأه��ل��ي �ل���ذي خ��ا���س م��ب��ار�ت��ن �أق���ل، وبفارق 
نقطتن ع��ن �ل��زم��ال��ك ���ش��اح��ب �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث �ل���ذي خ��ا���س ثالث 
مباريات �أقل، علما باأنه من �ملقرر �أن تتو��شل مناف�شات بطولة م�شر 
تقام  و�لتي  �إفريقيا،  �أمم  بطولة  �نتهاء  بعد   2019-2018 ملو�شم 

مبار�تها �لنهائية يف 19 متوز-يوليو.
�ملحلي  �ل��دوري  مناف�شات  �شابقا”  “�لأ�شيوطي  بري�ميدز  ويخو�س 
�ل�شتحو�ذ  بعد  �مل�شمى،  ه��ذ�  حت��ت  �لأوىل  للمرة  �جل���اري  للمو�شم 
يف  للريا�شة  �لعامة  للهيئة  �ل�شابق  �لرئي�س  قبل  م��ن  ملكيته  على 
�ل�شعودية تركي �آل �ل�شيخ. و�أعلن �لنادي �مل�شري مطلع متوز/يوليو 
�ل�شام�شي  �شامل  “�لإمار�تي”  لالأ�شتاذ  �لكامل  “�ل�شتحو�ذ  �حل��ايل 

على بري�ميدز �أف.�شي«.

دي�شابر من تدريب اأوغندا اإىل االأهرامات» برياميدز« امل�شري 

•• هونغ كونغ-الفجر

و���ش��ل��ت ه��ون��غ ك��ون��غ ���ش��ب��اح �أم�س 
للنا�شئن  �لوطني  منتخبنا  بعثة 
و�ل���������ش����ب����اب ل����ل����ج����ودو �����ش���ت���ع���د�د� 
�آ�شيا  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  يف  للم�شاركة 
للجودو للفئات �لعمرية للجن�شن 
�لتي تقام هناك يف يومي 13 و14 
�أك��رث من  يوليو �حل��ايل ،مب�شاركة 
100 لعب ولعبة من 15 دولة 
منتخبنا  م��ق��دم��ت��ه��ا  يف  �آ����ش���ي���وي���ة 
�ن��ت��ظ��م يف مع�شكر  �ل���ذي  �ل��وط��ن��ي 
�لبطولة  هناك قبل بدء مناف�شات 

مل���زي���د م���ن �لإع��������د�د ح��ت��ى موعد 
�ل�شبت  ي����وم  �ل��ب��ط��ول��ة  �ن��ط��الق��ة 

بطولة  يف  م�شاركته  ب��ع��د   ، �مل��ق��ب��ل 
�لتي   ، �لفئة  لتلك  ل��ل��ج��ودو  �آ���ش��ي��ا 
،وح�شد  مكاو  يف  م��وؤخ��ر�  �ختتمت 
خاللها �لعديد من �لنقاط �لفنية 
،مما �شاهم يف رفع معنويات �لفريق 
�لآ�شيوية  م�����ش��ارك��ت��ه  ت���اأت���ي  �ل����ذي 
حتقيق  على  �إ���ش��ر�ر  و�شط  �لثانية 

�مليد�ليات .
و����ش���م���ت ب��ع��ث��ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا حممد 
�مل�شاعد م�شرف  �ل�شر  �أمن  جا�شم 
�لياباين  و�مل����درب  �مل��ح��ل��ي  �جل����ودو 
هم  لعبن  و7  نويا   هار�جوت�شي 
جمعة،  ح����ارب  �ل��ث��م��ريي،   عي�شى 

علي  �ح��م��د  �ل��درم��ك��ي،  علي ح�شن 
في�شل،�أحمد  �أح���م���د  �مل�����ش��ج��ري، 
جا�شم �لثمريي، ور��شد �حلو�شني، 
�لالعبن  �أم�����س  للبالد  ع��اد  فيما 
�لنقبي،  �شعيد  �حل��و���ش��ن��ي  �أح��م��د 
لئحة  ح�������ش���ب  �ل�������ش���ح���ي  وخ����ال����د 
�لثانية  �لآ�����ش����ي����وي����ة  �ل���ب���ط���ول���ة 
�لالعبن  ت�����ش��ن��ي��ف  ح�����ددت  �ل���ت���ي 
�طماأن  ج��ان��ب��ه-  م��ن   . �مل�����ش��ارك��ن 
رئي�س  �ل��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد 
�حت�����اد �مل�����ش��ارع��ة و�جل�������ودو، على 
�شالمة و�شول بعثة منتخبنا مبقر 
�أن  مبيناً  ك��ون��غ،  ه��ون��غ  يف  �إقامتها 

ب��خ��ري وم��ع��ن��وي��ات عالية  �جل��م��ي��ع 
�مل�شرفة  �لنتائج  حتقيق  يف  ورغبة 
ل��دول��ة �لإم����ار�ت.. و�أ���ش��ار �لدرعي 
�لآ�شيوية  �ل���ب���ط���ولت  ق�����وة  �إىل 
ت�شارك  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ري��ة  ل��ل��م��ر�ح��ل 
، مما ي�شهم  �لأم��ل  فيها منتخبات 
يف �شقل مو�هب منتخب �لإمار�ت 
ل��ل��ج��ودو و�ل��ذي��ن ي��ع��ده��م �لحتاد 
ت�شهم  �لتي  �مل�شاركات  من  للعديد 
�ل��ف��ن��ي��ة و�شول  ك��ف��اءت��ه��م  رف���ع  يف 
مل�شرية  دعما  �ملتقدمة  للم�شتويات 
�ملنتخب �لأول للجودو يف �مل�شتقبل 

�لقريب .

•• دبي-الفجر

�لأول  �أم�����������س  م���������ش����اء  �ن���ط���ل���ق���ت 
مناف�شات بطولة �لإمار�ت �لفردية 
�ل�شنية لل�شطرجن و�لتي  للمر�حل 
نادي  بقاعة  �للعبة  �حت��اد  ينظمها 
دبي لل�شطرجن و�لثقافة، مب�شاركة 
ولعبة،  لعبا   270 عن  يزيد  ما 
�ملناف�شات  تد�شن  م��ر����ش��م  ح�شر 
�مل�شاعد  �لعام  �لأم��ن  �ملدفع  خالد 
و�لدكتور  للريا�شة  �لعامة  للهيئة 
���ش��رح��ان �مل��ع��ي��ن��ي رئ��ي�����س �لحت����اد 
وح�����ش��ن خ��ل��ف��ان �ل�����ش��ام�����ش��ي �أمن 
و�لإمار�تي  �لعربي  �لحتادين  عام 
رئي�س  عبا�س  وف��وزي��ة  لل�شطرجن 
�جل����ه����از �ل���ف���ن���ي ب����الحت����اد وع����دد 
�لأندية  وممثلو  �ل�شخ�شيات  م��ن 

و�جلاليات.
�ألقى  حيث  مب�شطا  �لفتتاح  وج��اء 
ح�شن �ل�شام�شي �أمن عام �لحتاد 
تعد  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  فيها  �أك���د  كلمة 
�أكرث  جتمع  حيث  ��شتثنائيا  حدثا 

حتت  ولع����ب����ة  لع���ب���ا   270 م����ن 
دولتنا  �شعار  وه��و  �لت�شامح  مظلة 
هذ� �لعام، جتمع �لبطولة خمتلف 
�جلن�شيات من مو�طنن ومقيمن 
ع��ل��ى ط��اول��ة و�ح���دة،  يلتقون م��ع��ا 
�لبحث  �����ش����ر�ع  يف  وي���ت���ن���اف�������ش���ون 
�لروح  وت��ب��ق��ى  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  ع��ن 

�لريا�شية هي �شعار �جلميع.
�لعام بها  �أن �لبطولة هذ�  و�أ�شاف 
�لكثري من �لأمور �لفنية �جلديدة 
دف���ع���ت���ن���ا لإط����������الق لقب  و�ل�����ت�����ي 
��شتحدثنا  حيث  عليها  ��شتثنائية 
6 �شنو�ت لأول مرة  م�شابقة حتت 
ندفع  ما  د�ئما  �لتي  �مل�شابقة  وهي 
ب��ه��ا يف ك���ل �ل���ب���ط���ولت م���ن �أج���ل 
�لتاأ�شي�س  ب��د�ي��ة  يف  �ل�شغار  ج��ذب 
نحو  قدما  �مل�شي  على  وحتفيزهم 
لريا�شة  ب��اخل��ري  يب�شر  م�شتقبل 
�لباب  فتحنا  �أن��ن��ا  كما  �ل�شطرجن، 
�أمام �لفئات �مل�شمولة بقر�ر �شيدي 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و رئ���ي�������س �ل���دول���ة 
�خل��ا���س ب��اأب��ن��اء �مل��و�ط��ن��ات وحملة 

و�ملقيمن  �لدولة  ومو�ليد  �جل��و�ز 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف �ل��ب��ط��ول��ة وه����و ما 

ي����رثي �مل��ن��اف�����ش��ات ومي��ن��ح��ه��ا قوة 
وي�����ش��ب يف م�����ش��ل��ح��ة �ل��ل��ع��ب��ة من 

خالل تطويرها وتو�شيع قاعدتها.
�إىل  �ل�شكر  بتوجيه  كلمته  و�ختتم 

و�لثقافة  ل��ل�����ش��ط��رجن  دب����ي  ن�����ادي 
ع��ل��ى ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه ل���ل���ح���دث، هذه 

�لقلعة �لر�ئدة من قالع �ل�شطرجن 
�لإمار�ت  م�شتوى  على  فقط  لي�س 
�لعربي  �ل��وط��ن  م�شتوى  ع��ل��ى  ب��ل 
جميع  �إىل  �ل�شكر  وج��ه  كما  �أي�شا 
�ل�شريك  �ل�����ش��ط��رجن��ي��ة  �لأن����دي����ة 
كل  ل����الحت����اد يف  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 

�لأحد�ث و�لبطولت.
�لأوىل من  نتائج �جلولة  و�أ�شفرت 
ف��وز عبري  ع��ن  �ل�����ش��ي��د�ت  م�شابقة 
علي على عائ�شة �إح�شان يف �جلولة 
وتلتقي  �ل�شيد�ت،  مل�شابقة  �لأوىل 
ب��اجل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة ع��ب��ري ع��ل��ي مع 
مرمي طه وو�فية دروي�س مع ب�شاير 
خليل، وجنحت ودمية �لكلباين من 
حتقيق �لفوز �لأول و�حل�شول على 
�لعالمة �لكاملة يف �جلولة �لأوىل 
للفتيات  ���ش��ن��ة   20 حت��ت  مل�شابقة 
ب��ع��دم��ا ت��غ��ل��ب��ت ع��ل��ى م��ن��ال ح�شن 
نعمان  �شيماء  فازت  كما  �حلمادي، 
�ملعمري  على جو�هر خليل وم��وزة 
يف  وتلتقي  �حلو�شني،  �ليازية  على 
مع  خليل  ج��و�ه��ر  �لثانية  �جل��ول��ة 

�ملعمري ومنال �حلمادي مع  موزة 
�لكلباين  وودمي����ة  ن��ع��م��ان  ���ش��ي��م��اء 
مع �شانيا م�شر�، ويف م�شابقة حتت 
عائ�شة  ف���ازت  للفتيات  �شنة   18
عاي�شة  ع���ل���ى  �مل���ع���ي���ن���ي  �����ش����رح����ان 
عي�شى  م��رمي  وت��ع��ادل��ت  �ل�شام�شي 
�لزهرة خ�شريان، وعو�شة  نور  مع 

�ل�شام�شي على رمي خليل.
�شنة   16 حت��ت  م�شابقة  و���ش��ه��دت 
�جلولة  يف  ت��ع��ادل��ن  ع��ن  للفتيات 
فاطمة  ت����ع����ادل����ت  ح���ي���ث  �لأوىل 
�ل��وه��اب��ي م��ع �أم���ل ف��ا���ش��ل وغالية 
علي،  �آل  �شيف  عاي�شة  م��ع  حممد 
فازت مرمي ح�شن �حلمادي  فيما 
ع��ل��ى م��ي�����ش��ون ع��ل��ي وف������ازت ري���ان 
حممد على عهود زياد ويف م�شابقة 
حتت 14 �شنة للفتيات فازت حنان 
�ملعيني  حممد  عائ�شة  على  خليل 
وزي��ن��ب دروي�����س على م��رية ح�شن 
�حلمادي وفاطمة �شيف على غالية 
�لنعيمي و�أح��الم ر��شد على  نا�شر 

لطيفة �لزرعوين.

الدرعي اطم�أن على و�سول البعثة 

منتخب االأمل للجودو ي�شل هونغ كونغ ا�شتعدادا لبطولة اآ�شيا

لل�شطرجن الفردية  االإمارات  بطولة  مناف�شات  يد�شنون  والعبة  العبا   270

 ، �لإم��ار�ت  ن��ادي  يف جتربة مفيدة ومثمرة لتطوير م�شتويات حر��س مرمى 
و�شل �إبر�هيم يا�شر �ل�شام�شي و�أحمد عي�شى �لدبل وعلي عي�شى �لعلي حر��س 
مرمى فرق 17 و 16 و 14 �شنة، �إىل �شربيا لق�شاء مع�شكر خارجي، �شمن 
فرتة �ملعاي�شة �لتي متتد خالل �لفرتة ما بن 7-7 ولغاية 17-7 ، مب�شاركة 
عدد من حر��س �أندية �لعن وبني يا�س وحتت �إ�شر�ف وتدريب �خلبري و�ملدرب 

�لوطني زكريا �أحمد ، و�ملحا�شر يف �لحتاد �لآ�شيوي. 
وقال حممد �إ�شماعيل �لعو�شي رئي�س جمل�س �إد�رة �شركة كرة �لقدم بالنادي 
من  كونهم  �أد�ئ��ه��م  تطوير  بهدف  كخطوة  ت��اأت��ي  �حل��ر����س  مع�شكر  ف��رتة  �أن 
لهم  ون��اأم��ل  �مل��رم��ى  ع��ايل يف حر��شة  يتمتعون بح�س فني  �ل��ذي��ن  �مل��وه��وب��ن 

�ل�شتفادة من �ملدرب �لوطني �خلبري زكريا �أحمد.
�ملُقام،  �ملع�شكر  ت�شود  �لتي  �لأج���و�ء  �أحمد  زكريا  �لكابنت  و�شف  جانبه  من   
�لتطور  على  حتفز  �ل��ت��ي  باملثالية،  م��رم��ى  ح��ر����س   10 ع��دد  يجمع  و�ل���ذي 
وحتقيق �ل�شتفادة �ملرجوة من �إقامة هذ� �لربنامج، وهي �لتجربة �لثانية له 

بعد �لنجاح �لكبري �لذي حتقق خالل �لعام �ملا�شي.

�شربيا  منتخب  مب��درب��ي  �ملع�شكر  خ��الل  �ل�شتعانة  �شتتم  ب��اأن��ه  �أي�شاً  وق��ال   
�لقدم  لكرة  �ل�شربي  بالتدريبات يف مركز �لحتاد  و�شيقوم �حلر��س  لل�شباب 
لزيادة �خلربة  �ل�شربية  �لفرق  �لتدريب مع حر��س  �شيخو�شون جتربة  كما 

و�لحتكاك مع �مل�شتويات �ملختلفة.
 من جانبهم �أكد �حلر��س �لثالثة �أنهم يخو�شون حالياً منذ �لو�شول �أم�س 
يف  ثمارها  يجنون  �أن  يتوقعون  �لتي  �لقوية  �لتدريبات  م��ن  �لكثري  �لأول، 
�لقريب �لعاجل، خ�شو�شاً �أن عودتهم يف 17 يوليو �جلاري ،وقبل �أيام معدودة 
من �لتجمع �لد�خلي لالأندية �ملحلية، ، ما يعني �أنهم �شيو��شلون حت�شري�تهم 
بكل جدية دون �نقطاع، للو�شول للجاهزية �ملطلوبة قبل �نطالق �ملناف�شات 

�لر�شمية. 
و�أ�شار حر��س �ملرمى �إىل �أن �ملدرب زكريا �أحمد، �مل�شرف على �ملع�شكر، حر�س 
يت�شمن  �لربنامج  �أن  �لتجربة، مو�شحن  �ملتطلبات لإجن��اح  كل  توفري  على 
��شتفادة ممكنة  �أكرب  ما يحقق  �ل�شربية،  �لفرق  مع  معاً  و�لتدرب  �لحتكاك 

لكافة �لأطر�ف �مل�شاركة.

نادي االإمارات ير�شل 3 من حرا�شه اإىل �شربيا لق�شاء فرتة معاي�شة وتاأهيل 

•• ال�شارقة-الفجر

يف �إطار حر�س �شعادة �للو�ء �شامل عبيد �حل�شان �ل�شام�شي، رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لتابعة  �لإد�ر�ت  �لريا�شي، على �لطالع على حت�شري�ت جميع  �ل�شارقة  نادي 
جميع  ��شتعد�د�ت  على  و�ل��وق��وف   ،2020-2019 �جلديد  للمو�شم  للنادي 

�لفرق �لريا�شية لال�شتحقاقات �ملقبلة،
نادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  م�شبح،  حم�شن  ب�شعادة  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �لتقى 

�ل�شارقة، رئي�س �شركة كرة �لقدم بالنادي.
�لتفا�شيل  جلميع  و�ف��ي��ة  �شروحات  �ل��ق��دم  لكرة  �ل�شارقة  �شركة  رئي�س  وق��دم   
�ملتعلقة بعمل �للجان �لتابعة لل�شركة خالل �لفرتة �ملا�شية، وهي، �للجنة �لفنية 
�للجان  ه��ذه  روؤ���ش��اء  رف��ع  �ملالية، حيث  و�للجنة  و�لتعاقد�ت  �لح��رت�ف  وجلنة 
�لقدم  كرة  �شركة  و��شتعد�د�ت  �أد�ء  حول  �ل�شركة  لرئي�س  فنية  وروؤى  تو�شيات 
�شري  ملف  يف  �مل�شتجد�ت  �أخ��ر  م�شبح  عر�س  وب���دوره  �ملقبلة،   لال�شتحقاقات 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  على  �جلديد  للمو�شم  �لقدم  ك��رة  �شركة  حت�شري�ت 
�للقاء �شعادة حممد جمعة بن هندي، نائب رئي�س  �ل�شارقة �لريا�شي. وح�شر 

�شعيد بن عف�شان، ع�شو  نا�شر  �لريا�شي، و�شعادة  �ل�شارقة  نادي  �إد�رة  جمل�س 
جمل�س �لإد�رة، �ملدير �ملايل للنادي، و�شعادة عبيد �شعيد �ل�شام�شي، ع�شو جمل�س 
�إد�رة نادي �ل�شارقة، رئي�س �ملكتب �لقانوين، رئي�س جلنة �لأحرت�ف و�لتعاقد�ت 
و�لكابنت  �لفنية  �للجنة  رئي�س  �شالح  ج��م��ال  و�ل��دك��ت��ور  �ل��ق��دم،  ك��رة  ب�شركة 

عبد�لعزيز �لعنربي، �ملدير �لفني للفريق �لأول لكرة �لقدم.
�لدكتور  من  �ملقدمة  �لفنية  �للجنة  وت�شور�ت  مرئيات  �حل�شور  و��شتعر�س 
�لأول  للفريق  �لفني  �ملدير  �لعنربي،  �للجنة، وعبد�لعزيز  رئي�س  جمال �شالح 
لكرة �لقدم، و�لتي �شملت تقييم للجو�نب �لفنية و�حتياجات ومتطلبات �لفريق 

�لأول خالل �ملو�شم �ملقبل.
�إليه  و�شلت  وما  و�لتعاقد�ت  �لح��رت�ف  جلنة  عمل  خمرجات  مناق�شة  مت  كما 
من نتائج تخ�س �ملفاو�شات و�ل�شفقات �جلارية لتدعيم �شفوف �لفريق �لأول 
بالنادي. ومن جهته عرب �شعادة �للو�ء �شامل �ل�شام�شي عن ر�شاه وتقديره عن 
�ملا�شي،  �ملو�شم  منذ  �لقدم  كرة  �شركة  يف  �ملبذول  �لكبري  �لعمل  وم��ردود  حجم 
�إم���ارة �ل�شارقة  �ل��ن��ادي ل��الإجن��از �لريا�شي �لأب���رز يف  �أث��م��ر ع��ن حتقيق  و�ل���ذي 
ع�شر  يف  �لأوىل  للمرة  للمحرتفن  �لعربي  �خلليج  دوري  درع  على  باحل�شول 

�لحرت�ف و �ل�شاد�شة يف تاريخ �لنادي.
وقدم رئي�س جمل�س �لإد�رة �ل�شكر �إىل �شعادة حم�شن م�شبح رئي�س �شركة كرة 
�لقدم، على جناحه يف قيادة منظومة �لعمل د�خل �ل�شركة، و�شكر كذلك �أع�شاء 
جمل�س �إد�رة �ل�شركة وجميع �لعاملن على تعاونهم �لبناء من �أجل حتقيق روؤية 

�لنادي �ل�شرت�تيجية و تطوير �لأد�ء با�شتمر�ر.
�شامل  ���ش��ع��ادة  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر  م�شبح  حم�شن  وج��ه   ، نف�شه  �ل�شياق  ويف 
�ل�شام�شي و�إىل �لإد�رة �لعليا للنادي على ما يقدمونه من دعم ومتابعة ل�شركة 
�لو�حد،  �لفريق  ب��روح  �لريا�شي  �ل�شارقة  ن��ادي  نعمل يف   «  : وق��ال  �لقدم.  ك��رة 
وهدفنا جميعا هو حتقيق روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 

�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، حفظه �هلل ورعاه،
مب�شتوى  بالرتقاء  �لنظري  منقطع  جن��اٍح  عن  �أثمرت  و�لتي  �ل�شارقة،  لنادي   

�لفرق �لريا�شية لرت�شي تطلعات جماهرينا �لوفية. «
ندخل  ونحن  خا�شة  �ملقبل،  �ملو�شم  كبرية  حتديات  �أمامنا   «  : م�شبح  و�أ���ش��اف 
��شتحقاقات خارجية مهمة، مما ي�شع  للدوري ولدينا  كاأبطال  �ملو�شم �جلديد 
علينا م�شوؤولية كبرية يف تقدمي �أق�شى ما لدينا للحفاظ على �ل�شورة �ملتميزة 

�لتي ر�شمها �لنادي يف �أذهان ع�شاقه ويف �لو�شط �لريا�شي عموما. «
كما �أكد رئي�س �شركة كرة �لقدم على ثقته يف �جلهازين �لفني و�لإد�ري للفريق 
بتاألقهم  �مللك  جماهري  �أ�شعدو�  و�لذين  بالنادي  �ملميزين  �لالعبن  كتيبة  ويف 

�ملو�شم �ملا�شي، و�كت�شبو� خرب�ت يف كيفية �لتعامل مع �شغوط �ملناف�شة.
و�أو�شح : » منحنا �حلرية �لكاملة للمدير �لفني عبد�لعزيز �لعنربي يف �ختيار 
و��شلوب  طريقة  مع  تتنا�شب  �لتي  و�حتياجاته  �لفنية  روؤيته  ح�شب  �لعنا�شر 
�لتفاو�س  بعملية  و�ل��ت��ع��اق��د�ت  �لح�����رت�ف  جل��ن��ة  وت��ق��وم  �ل��ف��ري��ق.  م��ع  عمله 
بن  وتن�شيق  تناغم  يف  بدورها،  تقوم  �ملالية  �للجنة  وكذلك  �لعقود،  ومر�جعة 
�جلميع للتاأ�شيل للعمل �ملوؤ�ش�شي بال�شركة. « و�أ�شاد حم�شن م�شبح بدور �شعادة 
عبيد �شعيد �ل�شام�شي، رئي�س جلنة �لحرت�ف و�لتعاقدت، ملا ميتلكه من خربة 
وكفاءة معروفة يف �ملجال �لإد�ري لكرة �لقدم، وكذلك باأد�ء �أع�شاء �للجنة �لتي 
ت�شم بجو�ر عبيد �ل�شام�شي كل من حممد �شعيد بوزجنال، نائب رئي�س �ل�شركة 
�لكرة،  ل�شركة  �ملايل  �ملدير  و�إبر�هيم �شالح  �لقدم،  لكرة  �لأول  �لفريق  م�شرف 
و�أحمد مبارك مدير �لحرت�ف يف �ل�شركة. و�شدد م�شبح على �أن فل�شفة �ل�شركة 

يف عملية �لتعاقد مع لعبن جدد تعتمد على �لكيف ولي�س على �لكم.

بح�سور ال�س�م�سي وم�سبح والعنربي..

االإدارة ال�شرقاوية تناق�س حت�شريات » امللك « للمو�شم اجلديد

تد�شني مناف�شات بطولة 
االإمارات الفردية لل�شطرجن

�نطلقت م�شاء �أم�س �لأول مناف�شات 
للمر�حل  �لفردية  �لإم���ار�ت  بطولة 
ينظمها  و�ل��ت��ي  لل�شطرجن  �ل�شنية 
�حت������اد �ل��ل��ع��ب��ة ب���ق���اع���ة ن������ادي دبي 
لل�شطرجن و�لثقافة مب�شاركة 270 
لعبا ولعبة . ح�شر مر��شم تد�شن 
�لعام  �لأمن  �ملدفع  �ملناف�شات خالد 
للريا�شة  �ل��ع��ام��ة  للهيئة  �مل�����ش��اع��د 
�مل��ع��ي��ن��ي رئي�س  ���ش��رح��ان  و�ل��دك��ت��ور 
�ل�شام�شي  خلفان  وح�شن  �لحت���اد 
�لعربي  �لحت������ادي������ن  ع������ام  �أم��������ن 
و�لإمار�تي لل�شطرجن وفوزية عبا�س 
�لفني بالحتاد وعدد  رئي�س �جلهاز 
�لأندية  ومم��ث��ل��و  �ل�شخ�شيات  م��ن 

و�جلاليات.
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الفجر الريا�ضي

على  بفوزها  �لثامنة  للمرة  �لذهبية  �لكاأ�س  بطولة  �ملك�شيك  �أح��رزت   
“�أمريكا  �لكونكاكاف  منطقة  يف  �لتقليدية  غرميتها  �ملتحدة  �لوليات 
�ل�شمالية و�لو�شطى و�لبحر �لكاريبي” -1�شفر يف �ملبار�ة �لنهائية على 

ملعب “�شولدجرز فيلد” يف �شيكاغو.
و�شجل جيوفاين دو�س �شانتو�س هدف �ملبار�ة �لوحيد يف �لدقيقة 73.

وتابعت �ملك�شيك بالتايل تفوقها على �لوليات �ملتحدة، فمن �أ�شل �شتة 
لقاء�ت يف مباريات نهائية يف هذه �لبطولة، ح�شم �ملنتخب �لأول �للقب 

يف �شاحله خم�س مر�ت.
�لأمريكية  �لكرة  فرحة  تكون  �أن  �إىل  ي�شعى  �لأم��ريك��ي  �ملنتخب  وك��ان 

�ل�شيد�ت بطال للعامل  م�شاعفة وذلك بعد �شاعات من تتويج منتخب 
ذلك مل  لكن  �لفرن�شية،  ليون  نظيفن يف  بهدفن  على هولند�  بفوزه 

يح�شل.
و�أهدر  �لأول  �ل�����ش��وط  يف  �شيما  ل  �لأف�����ش��ل  �لأم��ريك��ي  �ملنتخب  وك���ان 
مهاجمه جوزيه �ألتيدور �نفر�د� بحار�س مرمى �ملك�شيك غيريمو �أوت�شو� 
يف �لدقيقة �ل�شابعة، ومل ينجح �أي�شا �جلناح كري�شتيان بولي�شيك �ملنتقل 
�ل�شوط  نهاية  قبل  �أخ��رى  فر�س  ��شتغالل  يف  �لإنكليزي  ت�شل�شي  �إىل 

�لأول بدقيقتن.
وظن �أرون لونغ بانه �فتتح �لت�شجيل للمنتخب �لأمريكي عندما تطاول 

لكرة بر�أ�شه من ركلة ركنية لكن قائد �ملك�شيك �أندري�س غو�رد�دو �أنقذ 
حماولته قبل �أن جتتاز خط �ملرمى )53(.

ثم د�نت �ل�شيطرة للمك�شيك بعد وذلك، وبعد �ن �أهدر كل من غو�رد�دو 
)54( ورودولفو بيتز�رو )58( وخي�شو�س غاياردو )69(، جنح دو�س 
جمهود  بعد   )73( �ل�شباك  د�خ���ل  بي�شر�ه  ك��رة  ت�شديد  يف  �شانتو�س 
فردي من بيتز�رو على �جلناح �لأمين ومتريرة ذكية بالكعب من ر�وول 

خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون �لإنكليزي.
منتخبا  تبادل   ،1991 عام  �لذهبية  �لكاأ�س  ��شتحد�ث  منذ  �نه  يذكر 
2000 عندما  با�شتثناء عام  �للقب  �إح��ر�ز  �ملتحدة  و�لوليات  �ملك�شيك 

حققت كند� �ملفاجاأة.
�ملك�شيك  باأحقية  برهالرت  غريغ  �لأم��ريك��ي  �ملنتخب  م��درب  و�ع���رتف 
�لفريق  �ملك�شيك  كانت  �لت�شعن،  �لدقائق  مد�ر  “على  بقوله  بالتتويج 
�ملبار�ة  باأننا بد�أنا  �لقول  �أ�شتطيع  �لرغم من ذلك،  �لأف�شل. لكن على 

ب�شكل قوي جد�. �عتقد باأن ما �فتقدناه هو �لرتكيز و�لهدوء«.
�ملبار�ة  خ�شارة  �مل��وؤ���ش��ف  “من  فقال  ب���ر�ديل  مايكل  �لو�شط  لع��ب  �أم��ا 
�لنهائية بهذه �لطريقة. لقد ح�شلنا على فر�س جيدة للت�شجيل. بد�أنا 
نريد، جنح  كما  تكن  �لثاين مل  �ل�شوط  بد�ية  لكن  ب�شكل جيد  �ملبار�ة 
�لفريق �ملناف�س يف �ل�شيطرة على جمريات �ملبار�ة ويف ت�شجيل �لهدف«.

املك�شيك بطلة الكاأ�س الذهبية

�جلز�ئر  م��ن��ت��خ��ب  م�����درب  ي��ع��ت��ق��د 
ل��ك��رة �ل��ق��دم ج��م��ال ب��ل��م��ا���ش��ي، �أن 
�لأمم  ب��ك��اأ���س  �ل��ف��وز  فريقه  بو�شع 
هذ�  يكن  مل  و�إن  حتى  �لأفريقية 
�آخر  ���ش��خ�����س  �أي  ل����دى  �لع���ت���ق���اد 

غريه.
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن �ل��ك��ث��ري من 
�ملدربن يبتعدون عن و�شف فرقهم 
ل��ل��ف��وز، مف�شلن  م��ر���ش��ح��ة  ب��اأن��ه��ا 
�لنمطية  �ل��ع��ب��ار�ت  تلك  م��ن  ب���دًل 
�لقدمية باأنهم �شيتعاملون مع كل 

بلما�شي  �أع��ل��ن  ح���دة،  م��ب��ار�ة على 
يركز  ف��ري��ق��ه  �أن  ���ش��ر�ح��ة  وب���ك���ل 
منذ  �لأول  �ل��ل��ق��ب  ع��ل��ى  �أن����ظ����اره 

.1990
غينيا  على   0-3 �لن��ت�����ش��ار  وك���ان 
�أد�ء من  �أف�شل  وهو ميثل بالطبع 
�ل��ب��ط��ول��ة حتى  ف��ري��ق يف  �أي  ق��ب��ل 
من  �لبالغ  �مل���درب  �أ�شعر  ق��د  �لآن، 

�لعمر 43 بالثقة.
فرتة  منذ  “قلنا  بلما�شي:  وق���ال 
�أننا هنا لتحقيق ما مل يتوقع �أحد 

لن  بهذ�،  نوؤمن  لكننا  به،  نقوم  �أن 
لو  حتى  �شيء  �أي  �لطموح  يكلفك 
�لطموح  مب�شتوى  ذهبت  ق��د  كنت 
�أهد�فنا  ن��ح��ق��ق  ل���ن  رمب���ا  ب��ع��ي��د�ً، 
جهدنا  ق�������ش���ارى  ���ش��ن��ب��ذل  ل��ك��ن��ن��ا 

لتحقيق ذلك«.
�أغ�شط�س  يف  بلما�شي  تعين  ومت 
ف���رتة  م���ن���ه���ي���اً   ،2018 “�آب” 
�جلز�ئر  ف��ي��ه��ا  غ���ريت  م�����ش��ط��رب��ة 
عامن،  غ�����ش��ون  يف  م���درب���ن   6
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن ت��ف��اخ��ره باأحد 

تزخر  �ل���ت���ي  �ل��ت�����ش��ك��ي��الت  �أك������رث 
�لفريق  ودع  �أفريقيا،  يف  باملو�هب 
يف  �لأمم  ك��اأ���س  يف  �ملجموعات  دور 
�لتاأهل  يف  وف�شل  �ملا�شية  ن�شختها 

لكاأ�س �لعامل �لعام �ملا�شي.
وق�����ال ب��ل��م��ا���ش��ي �ل�����ذي ي���رج���ع له 
�إع����������ادة �ل����ش���ت���ق���ر�ر  �ل���ف�������ش���ل يف 
�جلميع،  يعلم  “�جلميع  للفريق: 
�أي  يعني  ل  ل..ه���ذ�  �أم  مر�شحون 
�شيء، لن نكرر �لقول ب�شاأن �لنقطة 
كانت مرحلة  �نطلقنا منها..  �لتي 

معقدة منذ 2014، لن نختبئ«.
�شتو�جه  �ل��ت��ي  �جل����ز�ئ����ر،  وف�����ازت 
دور  يف  م������ايل  �أو  دي�����ف�����و�ر  ك������وت 
�لثمانية، بكافة مبارياتها �لأربع يف 
�أي هدف  �أن تتلقى  �لبطولة بدون 
�إعجاب  ح��ال��ة  يف  مناف�شوها  وب���د� 

مب�شتو�ها.
وق������ال م������درب غ��ي��ن��ي��ا ب�����ول ب����وت: 
متميزة  �أن��ه��ا  �جل��ز�ئ��ر  “�أظهرت 
غاية  يف  �إنها  �مل�شتويات،  كافة  عند 
�لوقت  �أف�شل فريق يف  �إن��ه  �ل��ق��وة، 

�حلايل«.
�إبر�هيما  غينيا  ق��ائ��د  معه  و�ت��ف��ق 

�أنهم  نعرف  “كنا  بقوله:  ت��ر�وري، 
�شباكهم  تتلق  مل  �ل��ق��وة،  غ��اي��ة  يف 

�أي ه��دف، وف��ازو� بجميع �ملباريات 
و�شجلو� 9 �أهد�ف«. 

ري�شك  �أل��ي�����ش��ون  �لأم���ريك���ي���ة  ق��ل��ب��ت 
�لطاولة على �لأ�شرت�لية �أ�شلي بارتي 
�لدور  م��ن  و�أق�شتها  �أوىل،  �مل�شنفة 
�لر�بع لبطولة وميبلدون �لإنكليزية، 
ثالثة �لبطولت �لأربع �لكربى يف كرة 
و2-6   6-3 عليها  بالفوز  �مل�����ش��رب، 

و3-6.
لبلوغ  ط��ري��ق��ه��ا  يف  ب�����دت  �أن  وب���ع���د 
رب���ع �ل��ن��ه��ائ��ي �ل��ث��ال��ث ل��ه��ا ت��و�ل��ي��ا يف 
�ملو�شم،  ه��ذ�  �شالم  �ل��غ��ر�ن��د  ب��ط��ولت 
ب�شهولة  �لأوىل  باملجموعة  ب��ف��وزه��ا 
دقيقة،   33 غ�شون  يف   3-6 ن�شبية 
مناف�شتها  جم��ار�ة  عن  بارتي  عجزت 
�لأمريكية �لبالغة 29 عاما وخ�شرت 
�مل��و�ج��ه��ة وم��ع��ه��ا ح��ل��م ����ش��اف��ة لقب 
وميبلدون �ىل تتويجها �لكبري �لأول 
لقب  �أح���رزت  حن  بالتمام  �شهر  قبل 

رولن غارو�س.

فيها  ت��ب��ل��غ  �ل���ت���ي  �لأوىل  �مل�����رة  وه����ي 
�إحدى  يف  �لنهائي  رب��ع  �ل���دور  ري�شك 
كانت  �أن  بعد  �شالم،  �لغر�ند  بطولت 
�أف�شل نتيجة لها �شابقا و�شولها �ىل 
�ل���دور �ل��ر�ب��ع م��رة و�ح���دة فقط عام 
ميدوز  فال�شينغ  بطولة  يف   2013

�لأمريكية.
متني  عاما”   23“ ب���ارت���ي  وك���ان���ت 
تتوج  لع��ب��ة  �أول  ت�شبح  ب���اأن  �لنف�س 
غ��ارو���س ثم وميبلدون  ل��رولن  بطلة 
�شريينا  �لأخ�������رى  �لأم���ريك���ي���ة  م��ن��ذ 
�شقطت  لكنها   ،2015 عام  وليام�س 
�أ�شل  من  �لثانية  للمرة  ري�شك  �أم��ام 
عامليا   55 �مل�����ش��ن��ف��ة  م���ع  م��و�ج��ه��ت��ن 
حماولة  م��ن  مناف�شتها  حرمت  �لتي 
يف  ت���ت���وج  �أ����ش���رت�ل���ي���ة  �أول  ت�����ش��ب��ح  �أن 
ومي��ب��ل��دون م��ن��ذ �إي���ف���ون غ��ولغ��ون��غ-

كاويل عام 1980.
وحرمت ري�شك مناف�شتها �لأ�شرت�لية 
من مو�جهة حمتملة مرتقبة يف ربع 

�ل��ن��ه��ائ��ي م��ع ���ش��ريي��ن��ا، �ل�����ش��اع��ي��ة �ىل 
لعدد  �ملطلق  �لقيا�شي  �لرقم  معادلة 

و�مل�شجل  �ل��ك��ربى  �ل��ب��ط��ولت  �أل��ق��اب 
ب��ا���ش��م �لأ���ش��رت�ل��ي��ة م��ارغ��ري��ت كورت 

�لإ�شبانية  تخطيها  ���ش��رط   ،)24(
كارل �شو�ريز نافارو.

�ل��ي��وم كانت  �أن م���ب���ار�ة  �مل���وؤك���د  وم���ن 
حدثا تاريخيا يف م�شرية ري�شك �لتي 
مت��ل��ك يف ر���ش��ي��ده��ا ل��ق��ب��ن ف��ق��ط يف 
دور�ت ر�بطة �ملحرتفات، وقد فر�شت 
خ�شرت  �لتي  بارتي  �أم��ام  بقوة  نف�شها 
�لثانية،  �ملجموعة  يف  مرتن  �إر�شالها 
من  �مل�شريي  �لثامن  �ل�شوط  يف  ث��م 
�ملجموعة �لثالثة، ما �شمح لالأمريكية 
على  �ل��ل��ق��اء  ح�شم  ث��م   3-5 بالتقدم 
مل�شل�شل  ح��د�  ب��ذل��ك  لت�شع  �ر���ش��ال��ه��ا، 
مبار�ة   15 ع��ن��د  ب���ارت���ي  �ن��ت�����ش��ار�ت 

متتالية.
بعد  قر�نها  تعقد  �لتي  ري�شك  وكانت 
�لبطولة ب�شتيفن �أرميرت�ج جنل جنم 
ك��رة �مل�����ش��رب �ل��ه��ن��دي �أن��ان��د، �شعيدة 
م�شرية  ب����الجن����از،  �حل�����ال  ب��ط��ب��ي��ع��ة 

يف  �أعتقد  ج��د�.  “متحم�شة  �أن��ه��ا  �ىل 
�لنهاية، �أين فخورة بنف�شي بالطريقة 

�لتي تعاملت بها مع مبار�ة �ليوم«.
وتابعت “�أن �أجنح يف تخطي �ملباريات 
بالطريقة �لتي فعلتها، �أعتقد �أن هذ� 
�لدور  ب��احل��م��ا���س.  ي�شعرين  م��ا  �أك���رث 
رب���ع �ل��ن��ه��ائ��ي م��ذه��ل، ل��ك��ن �لطريقة 
�ل��ت��ي ق��ات��ل��ت ب��ه��ا، ه��ي �ل��ت��ي جتعلني 

متحم�شة«.
وب��ل��غ��ت رب���ع �ل��ن��ه��ائ��ي ل��ل��م��رة �لأوىل 
�إيلينا  �لأوكر�نية  وميبلدون  يف  �أي�شا 
���ش��ف��ي��ت��ول��ي��ن��ا �ل��ث��ام��ن��ة ب���ف���وزه���ا على 
�لر�بعة  م��ارت��ي��ت�����س  ب���رت�  �ل��ك��رو�ت��ي��ة 

و�لع�شرين 6-4 و2-6.
�لنهائي  رب��ع  يف  �شفيتوليتا  وت��و�ج��ه 
�خل��ام�����س لها يف �ل��غ��ر�ن��د ���ش��الم “مل 
ي�شبق لها �لذهاب �أبعد من هذ� �لدور” 
�إحدى �لت�شيكيتن كارولينا بلي�شكوفا 

�لثالثة �أو كارولينا موت�شوفا.
�شينية  �أول  ���ش��و�ي  ج��ان��غ  و�أ���ش��ب��ح��ت 
منذ  وميبلدون  يف  �لنهائي  رب��ع  تبلغ 
يل نا عام 2013، وذلك بفوزها على 
يا�شرتم�شكا  د�يانا  �ل�شابة  �لأوكر�نية 
�لفائزة  لتو�جه  و2-6،  و6-1   4-6
�شيمونا هاليب  �لرومانية  من مبار�ة 
�ل�شابعة و�لأمريكية �بنة �ل�15 ربيعا 

كوري غوف.
�إي��ل��ي��ز مرتنز  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة  وخ���رج���ت 
�لر�بع  �ل��دور  و�لع�شرون من  �حلادية 
�ملتوجهة  �لت�شيكية  �أم���ام  بخ�شارتها 
 33“ �شرتيكوفا  ب��ارب��ور�  ل��الع��ت��ز�ل 

عاما” بنتيجة 6-4 و5-7 و6-2.
�لنهائي  رب���ع  ���ش��رتي��ك��وف��ا يف  وت��ل��ت��ق��ي 
مو�طنتها  ومي��ب��ل��دون  يف  لها  �ل��ث��اين 
برت� كيفتوفا �ل�شاد�شة و�ملتوجة بطلة 

مرتن �أو �لربيطانية جوهانا كونتا.

بلما�شي يوؤمن بقدرة اجلزائر على
 رفع كاأ�س االأمم 

ري�شك تقلب الطاولة على بارتي يف وميبلدون

�أع����رب �ل��ن��ج��م حم��م��د ���ش��الح ع��ن ح��زن��ه ل��ل��خ��روج �ملبكر 
للمنتخب �مل�شري من نهائيات كاأ�س �لأمم �لإفريقية لكرة 
�أر�شه، متوجها بال�شكر �ىل �مل�شجعن،  �لقدم �ملقامة على 
خ��روج مبكر  �ىل  �أدت  �لتي  �لأخ��ط��اء  �لتعلم من  ومتعهد� 
كان  �ل���ذي  �ملنتخب  وتلقى  �لنهائي.  ثمن  م��ن  للفر�عنة 
للمرة  باللقب  و�لتتويج  �لقيا�شي  رقمه  لتعزيز  مر�شحا 
�لثامنة يف تاريخه، خ�شارة مفاجئة يف �لدور ثمن �لنهائي 
 ،85 �لدقيقة  �إفريقيا بهدف يتيم يف  �أم��ام جنوب  �ل�شبت 
يف خ�شارة ت�شببت ب�شدمة كبرية يف م�شر، و�أدت �ىل �إقالة 
�جلهاز �لفني و�لإد�ري وعلى ر�أ�شه �ملدرب �ملك�شيكي خافيري 

�أغريي، و��شتقالة رئي�س �لحتاد هاين �أبو ريدة.
�ألف   75 نحو  �أم���ام  �ل�شقوط  على  �شاعة   24 نحو  وبعد 
م��ت��ف��رج غ�����ش��ت ب��ه��م م���درج���ات ���ش��ت��اد �ل���ق���اه���رة �ل����دويل، 

جًد�  “حزين  “تويرت”،  على  ح�شابه  عرب  �شالح  كتب 
خلروجنا �ملبكر من كاأ�س �لأمم �لإفريقية«.

لالآخر  �شو�  �مل�شو�ر  نكمل  نف�شنا  “كان  �أ���ش��اف 
وجن��ي��ب �ل��ب��ط��ول��ة جل��م��اه��رين��ا �ل��وف��ي��ة، �للي 

�ملعتاد  �لدعم  �أ�شكرها �شكر كبري على  لزم 
منهم و�إن �شاء �هلل نتعلم من �لأخطاء 

�ل����ل����ي وق���ع���ن���ا ف���ي���ه���ا. و�ل���ت���وف���ي���ق 
للمنتخب فيما هو قادم«. ويف حن 
تغريدة  على  �ملعلقن  بع�س  �نتقد 

مبا�شر  باعتذ�ر  تقدمه  ع��دم  �شالح 
عن �خل�شارة، جاء ذلك من خالل �لالعب 

علي غز�ل �لذي كتب عرب “تويرت”، “�عتذ�ر 
لكل من �شاند ومن ح�شر وهتف ومن مل يح�شر، 

لكل من حلم مثلنا بالكاأ�س، لكل من وثق فينا ومل 
نكن على قدر �مل�شوؤولية«.  وغاب �لالعبون �مل�شريون 

عن �لت�شريح لو�شائل �لإعالم بعد �خل�شارة.
للتعليقات  كبرية  م�شاحات  �مل�شرية  �ل�شحف  و�أف��ردت 

�ملنتقدة لأد�ء �ملنتخب، متحدثة عن خيبة �أمل مالين 
�ملدرب  منها  ي�شلم  مل  كارثية”  و”�أخطاء  �مل�شجعن 

�أغريي و�لالعبون.
و�أنهم  ل�شيما  للقب،  �ملر�شحن  �أب��رز  من  �لفر�عنة  وك��ان 
ي�شت�شيفون �لبطولة على �أر�شهم للمرة �خلام�شة “توجو� 
�ل�شابقة”،  �لأرب���ع  �ل�شت�شافات  يف  م��ر�ت  ث��الث  باللقب 

ويحملون �لرقم �لقيا�شي يف عدد �ألقابها )7(.
�ملالين  يخذل  “منتخبنا  “�لأخبار”،  �شحيفة  وعنونت 
ويودع �أمم �أفريقيا«. ور�أت �شحيفة “�لأهر�م” �حلكومية 
مفاجاآت  �أك���رب  م��ن  “و�حدة  ك���ان  ب��الأم�����س  ح�شل  م��ا  �أن 
�لقدم  ك��رة  و�أن  �إفريقيا” 2019”،  �أمم  “بطولة  �لكان 
بد�أت  �لتي  �لفني  �جلهاز  �أخطاء  “نتيجة  دفعت  �مل�شرية 

من �ختيار�ته لقائمة �ملنتخب ودخوله �لبطولة بالعبن 
دون �مل�شتوى �لدويل«.

“تبخر  ع��ل��ى  “�لوطن”  �شحيفة  حت�����ش��رت  جهتها،  م��ن 
�حللم” بعد “�أخطاء كارثية” من �ملدرب �ملك�شيكي، و�إهد�ر 
�أتيحت لهم يف مبار�ة �لأم�س للت�شجيل  �لالعبن لفر�س 
بفوز  �ملجموعات  دور  �أنهت  �لتي  �إفريقيا  يف مرمى جنوب 

و�حد وخ�شارتن، وحلت ثالثة يف �ملجموعة �لر�بعة.

و�شع �ملنتخب �لرب�زيلي خلفه مذلة بيلو هوريزونتي 2014 
1-7 يف ن�شف  �لأمل���اين  �أم��ام غرميه  حن مني بهزمية مذلة 
نهائي “موندياله”، وذلك باإحر�زه لقب كوبا �أمريكا 2019 
بن جماهريه بفوزه على �لبريو 3-1 على ملعب “مار�كانا” 

�لأ�شطوري يف ريو دي جانريو وذلك رغم غياب جنمه نيمار.
ويف طريقه �إىل �للقب �لأول له على �لإطالق منذ 12 
ع��ام��ا، وحت��دي��د� م��ن��ذ 2007 ح��ن ت���وج ب��ط��ال لكوبا 
�أمريكا بالذ�ت، مر �ملنتخب �لرب�زيلي بامللعب �مل�شوؤوم 
كان  �ل��ذي  هوريزونتي  بيلو  يف  مينري�و”  “��شتاديو 

لكنه  �أع���و�م،   5 قبل  �لتاريخي  �شقوطه  على  �شاهد� 
باأف�شل طريقة  �لتعوي�س  �مل��رة يف  جنح هذه 

�لتاريخي  من خالل �لفوز على غرميه 
يف  -2�شفر  �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي  �مل��ن��ت��خ��ب 

ن�شف �لنهائي.
للرب�زيل  �لتا�شع  �لتتويج  وجاء 

بينها  �أم���ريك���ا،  ك��وب��ا  ب��ل��ق��ب 
�أ����ش���ل خم�س  خ��م�����ش��ة م���ن 
����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا على  ن�����ش��خ 

�ملطلق  جنمها  بغياب  �أر�شها، 
نيمار �لذي غاب عن “�شيلي�شاو” 

لها  تعر�س  كاحله  يف  ��شابة  ب�شبب 
ودية  م���ب���ار�ة  خ���الل  �ل��ب��ط��ول��ة  قبيل 

�شد قطر.
غاب  حن   2014 ملونديال  وخالفا 
�أملانيا  �شد  �لنهائي  ن�شف  عن  نيمار 
�ملركز  م��ب��ار�ة  ث��م 

�لثالث �لتي خ�شرتها بالده �شد هولند� بثالثية نظيفة ب�شبب 
يتاأثر  مل  كولومبيا،  �شد  �لنهائي  رب��ع  يف  لها  تعر�س  ��شابة 
“�شيلي�شاو” بافتقاده خلدمات جنم بر�شلونة �لإ�شباين �شابقا 
وباري�س �شان جرمان �لفرن�شي حاليا وقدم �أد�ء جماعيا مبزيج 

من لعبي �خلربة و�ل�شباب.
بعد  �ألي�شون  �لإن��ك��ل��ي��زي  ليفربول  ح��ار���س  وك�شف 
�لفوز على �لبريو يف �لنهائي �أنه “دون نيمار، كان 
�ل��و���ش��ع معقد� لأن���ه لع��ب م��وه��وب ج��د� يقدم 
�أن نفوز من  �لكثري للفريق. كان من �ملهم جد� 

�أجل �ملجموعة«.
بلقب  �ملا�شي  �ملو�شم  �ملتوج  �حلار�س  و�عترب 
بع�س  “يف  �أن�����ه  �أوروب��������ا  �أب����ط����ال  دوري 
ك��ل �لأ���ش��و�ء تكون م�شلطة  �لأح��ي��ان، 
عليه ونبقى نحن جانبا، لكن �جلميع 
�شيتعافى  ب��اأن��ه  م��ت��اأك��د  �أن���ا  ي���ق���دره. 
من  �مل��زي��د  )ب��ع��ودت��ه(  و�شيمنحنا 

�لقوة«.
�حتفل  �ل�����رب�زي�����ل،  �����ش����و�رع  ويف 
�مل�����ش��ج��ع��ون ب���ه���ذ� �ل��ل��ق��ب �ل���ذي 
“دون  ب��الده��م  ب��ه منتخب  ت��وج 
عربت  باولو  �شاو  وم��ن  نيمار”، 
�شوز�  دي  ب��ي�����ش��و�  ف��ي��ري�  �إي���الي���ن 
لوكالة  ف��رح��ت��ه��ا  ع���ن  عاما”   43“
�لأب���ط���ال  “نحن  ب���ال���ق���ول  ب���ر����س  ف���ر�ن�������س 
�لأم��ر حتقق دونه  �أن  �أخ��رى! و�لأف�شل،  مرة 
�ل��رب�زي��ل، بغ�س �لنظر من  )ن��ي��م��ار(. ه��ذه ه��ي 

يلعب«.
و�شبق ملدرب �ملنتخب تيتي �أن قال قبيل �لبطولة باأنه 
لعب �ملنتخب  بنوعية  يتعلق  ما  يف  نيمار  عن  غنى  “ل 

�لرب�زيلي، لكن بالإمكان تعوي�شه«.
�ملقبلة،  �ل���ش��ت��ح��ق��اق��ات  ن��ي��م��ار يف  وج����ود  �أن  �مل���وؤك���د  وم���ن 
2022، �شيكون م�شرييا للمنتخب  ل�شيما مونديال قطر 
�لرب�زيلي �لذي �شكل تتويجه �لقاري خطوة هامة يف �لبناء 
�ل��ت��ي م��ر بها  �ل�����ش��ود�ء  �ل��ف��رتة  �أم���ل حم��و  للم�شتقبل، على 
�لقاري  لقبهم  �إح��ر�زه��م  م��ر�ت منذ  �ل��ع��امل خم�س  �أب��ط��ال 
�لأخري عام 2007، حيث خرجو� من ربع نهائي مونديايل 
2014، وربع نهائي كوبا  نهائي  ون�شف  و2018   2010
�لأول  �ل���دور  وم��ن  و2015   2011 ن�شختي  يف  �أم��ريك��ا 
للبطولة �لقارية عام 2016 يف ذكر�ها �ملئوية.

باأن  �أظ���ه���رت   ،2019 �أم���ريك���ا  ك��وب��ا  ل��ك��ن 
�لرب�زيل متلك �خليار�ت �لالزمة لتعوي�س 
لع���ب م��ن ط����ر�ز ن��ي��م��ار �ل����ذي ���ش��ج��ل 60 

هدفا بقمي�س �ملنتخب يف 97 مبار�ة.
و�نتظر �لرب�زيليون �أن يكون د�فيد نريي�س مفتاح �ملنتخب بعد 
�ملو�شم �لر�ئع �لذي قدمه مع �أياك�س �أم�شرتد�م �لهولندي، لكن 
�لرغم من  �لأ�شو�ء من �جلميع على  �إيفرتون هو من خطف 
�أن �جلناح �ل�شاب “23 عاما” هو �لالعب �لوحيد يف �لت�شكيلة 
�لأ�شا�شية �لذي يلعب يف �لدوري �ملحلي حيث يد�فع عن �ألو�ن 

غرمييو.
�لقارية  �لبطولة  مب��ر�وغ��ات��ه،  يتميز  �ل���ذي  �إي��ف��رت��ون  و�أن��ه��ى 
بت�شجيله  باولو غرييرو  �لبريويف  مع  م�شاركة  كاأف�شل هد�ف 
ملنتخب  �لطريق  به  مهد  �ل��ذي  �لهدف  �أهمها  �أه���د�ف،  ثالثة 
�ملبار�ة  م��ن   15 �ل��دق��ي��ق��ة  باللقب يف  �ل��ف��وز  �أج���ل  م��ن  ب���الده 

�لنهائية.
ك��ان موؤثر� ج��د� هو لع��ب مان�ش�شرت �شيتي  �آخ��ر  وهناك جنم 
بد�أ  �إيفرتون،  غ��ر�ر  وعلى  �ل��ذي،  جيزو�س  غابريال  �لإنكليزي 
نف�شه  يفر�س  �أن  قبل  �ل��ب��دلء  مقاعد  م��ن  �ل��ق��اري��ة  �لبطولة 
�أ���ش��ا���ش��ي��ا ل غ��ن��ى ع��ن��ه م��ن��ذ م���ب���ار�ة �جل��ول��ة �لأخ�����رية م��ن دور 

�ملجموعات �شد �لبريو بالذ�ت “-5�شفر«.
لبالده،  بالن�شبة  �ل��ف��ارق  جيزو�س  خلق  �ل�22،  �أع��و�م��ه  ورغ��م 
�لنهائي  ن�شف  مبار�ة  يف  حا�شمة  متريرة  مع  هدفا  بت�شجيله 
�شد �لأرجنتن، ثم كرر �لأمر ذ�ته يف �لنهائي بت�شجيله �لهدف 
تنتهي  �أن  قبل  لإيفرتون،  �لأول  �لهدف  ك��رة  ومتريره  �لثاين 
يكون  �أن  دون  �إن��ذ�ري��ن،  نيله  نتيجة  حمر�ء  ببطاقة  م�شاركته 

لذلك عو�قب وخيمة على �لبلد �مل�شيف.
خط  ف��اإن  للرب�زيل،  �لهجومية  �لقوة  عنو�ن  �ل�شباب  كان  و�إذ� 
وفيليبي  كا�شيمريو  يوؤمنها  �لتي  �خل��ربة  ب��ن  مزيج  �لو�شط 
 22“ باآرثر  �ملتمثل  و�ل�شباب  عاما”،   27 “كالهما  كوتينيو 

عاما«.
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ت��ي��ت��ي، �خل����ط �لأه�����م �ل����ذي ي��ج��ب �ل��رتك��ي��ز عليه 
�أن  �ملنتخب منذ  �ل��ذي كان مفتاح جناح  �لدفاع  للم�شتقبل هو 
توىل هذ� �ملدرب من�شبه قبل ثالثة �أعو�م، �إذ مل تتلق �ل�شباك 
و�حد  بينها  م��ب��ار�ة،   42 �آخ��ر  يف  هدفا   11 �شوى  �لرب�زيلية 

فقط يف كوبا �أمريكا 2019.
من  لكل  �لبديل  �إيجاد  عليه  �أن  تيتي،  يو�جهها  �لتي  و�مل�شكلة 
تياغو �شيلفا و�لقائد �جلديد د�ين �ألفي�س �لذي �ختري �أف�شل 
36، ما  و�لثاين  34 عاما  يبلغ  �لأول  �لبطولة، لأن  لعب يف 
حد  �ىل  م�شتبعدة   2022 مونديال  يف  م�شاركتهما  �أن  يعني 

كبري، ل�شيما بالن�شبة لالأخري.
“21 عاما” �لذي خا�س  �إي��در ميليتاو  �أن ير�قب  وعلى تيتي 
دقائق معدودة يف نهائي �لأحد، ملعرفة �إذ� كان يتمتع بالقدر�ت 
�لتي ر�آها فيه �لعمالق �لإ�شباين ريال مدريد عندما قرر �إنفاق 
50 مليون يورو ل�شمه �إىل �شفوفه من بورتو �لربتغايل بعقد 

ل�شتة �أعو�م.

�شالح حزين وي�شكر امل�شجعني  الربازيل تبني للم�شتقبل يف غياب نيمار 



�شجلت ملديرها حتر�شه بها.. ف�شجنت وغرمت 
يف  �جلن�شي  �لتحر�س  ق�شية  ح��ول  �إندوني�شيا  يف  �لنقا�س  جت��دد 
�أماكن �لعمل بعد �حلكم على �مر�أة ك�شفت عن حتر�س مديرها بها 
مو�قع  على  و��شعة  حملة  �أقو�لها.  �شحة  يثبت  ت�شجيال  وقدمت 

�لتو��شل ت�شعى جلمع تربعات ل�شد�د قيمة �لغر�مة �ملالية.
ق�شت �ملحكمة �لعليا يف �إندوني�شيا على �مر�أة بال�شجن �شتة �أ�شهر 
بعد �إد�نتها بن�شر مو�د فا�شحة �إثر ت�شجيلها مكاملة هاتفية ملديرها 
�لت�شجيل للمحكمة كدليل �شد  �لعمل وهو ي�شايقها وتقدمي  يف 
حتر�س مديرها �ل�شابق بها. وقالت نوريل ماكنون )41 عاما( و�لتي 
ب��دو�م جزئي يف مدر�شة يف جزيرة لومبوك  عملت كاأمينة مكتبة 
�ملحكمة  قر�ر  �إز�ء  �أمل  بخيبة  ت�شعر  �إنها  �ملحافظة،  �لإندوني�شية 
�لعليا يف �لبالد. وو�شفت قر�ر �ملحكمة باأنه “ظلم و��شح”، ح�شب 
وخ�شرت  �لأمريكية.  تاميز”  “نيويورك  �شحيفة  موقع  ذك��ر  ما 
نوريل �لق�شية �لتي تتعلق باأحد �أكرث �ملو�شوعات �إثارة للجدل يف 
“�إنني  �لبالد. وقالت يف مقابلة هاتفية مع �ل�شحفية �لأمريكية 
وكامر�أة يجب �أن �أح�شل على �حلماية، لكنني كنت �ل�شخ�س �لذي 
�أ�شبح �شحية” ذلك. و�أ�شافت:” يجب �أن يعلم �لنا�س �أنه عندما 

نتعر�س للم�شايقة، فال يوجد مكان نلجاأ �إليه«.
�ملد�ر�س  �إح��دى  و�ل��ذي يدير  �ل�شابق  �أن مديرها  نوريل  و�أ�شافت 
�لثانوية يف مدينة ماتار�م كربى مدن جزيرة لومبوك، مل يعاقب 
على م�شايقتها بل متت ترقيته عدة مر�ت بعد �لو�قعة، بح�شب 
قولها. وقامت نوريل بت�شجيل مكاملة  ملديرها �ل�شابق وهو يتحدث 

معها بلغة فا�شحة ويطلب منها �إقامة عالقة غر�مية معه.

زوجان يعيدان الكرة بالفوز ببطولة حمل الزوجات
للمرة  �ل��زوج��ات  حلمل  �لعامل  ببطولة  ليتو�نيا  من  زوج��ان  ف��از 
يف  وذل��ك  �لفنلندية  �شونكاياريف  مدينة  يف  �ل��ت��و�يل  على  �لثانية 
و�جتياز  �مل��ي��اه  م��ن  بركة  يف  و�خل��و���س  �لرك�س  يت�شمن  م�شمار 

�لعديد من �لعقبات.
كريكيلياو�شكيني  ونريينجا  كريكيلياو�شكا�س  فيتو�تا�س  وحقق 
�للقب بالتفوق على بطل �لعامل �لفنلندي تاي�شتو ميتينن �لفائز 
بالبطولة �شت مر�ت. وجتذب بطولة حمل �لزوجات �آلف �لزو�ر 
كل عام بالبلدة �لو�قعة بو�شط فنلند� �لتي يبلغ عدد �شكانها 4200 
و�لع�شرين  �لر�بعة  �لن�شخة  �ل�شبت  ي��وم  م�شابقة  وكانت  ن�شمة. 
للبطولة. و�قتن�س كريكيلياو�شكا�س وزوجته �للقب من ميتينن 

بفارق �شئيل بلغ 0.1 ثانية.

يف بيت الوزيرة.. جموهرات بـ40 مليون دوالر
قالت �لهيئة �ملعنية مبكافحة �لف�شاد يف نيجرييا �إن حمكمة �أمرت 
باحلجز �لفوري على جموهر�ت وهاتف �آيفون من �لذهب م�شنوع 
وهي  �لي�شون-مادويكي  ديز�ين  �ل�شابقة  �لنفط  لوزيرة  خ�شي�شا 

مقتنيات ت�شل قيمتها �إىل 40 مليون دولر.
وقالت جلنة �جلر�ئم �لقت�شادية و�ملالية يف بيان �إن تلك �ملتعلقات 

مت �لعثور عليها يف عقار تعود ملكيته �إىل �لي�شون-مادويكي.
من  نيجرييا  يف  �لنفط  وزي��رة  من�شب  �لي�شون-مادويكي  وتولت 
�لأم��و�ل يف  بغ�شيل  �للجنة غيابيا  و�تهمتها   2015 2011 وحتى 
حمام  ي��رد  ومل  حاليا  �ل�شابقة  �ل��وزي��رة  مكان  ُيعرف  ول   .2017
 2017 يف  للحكومة  حمكمة  و�شمحت  �لتعليق.  طلب  على  عنها 
دولر  مليون   37.5 قيمته  �شكني  جممع  على  �لنهائي  بالتحفظ 

كانت متتلكه باأحد �لأحياء �لر�قية يف لغو�س.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تطبيق لتو�شيل الطلبات بالطائرات دون طيار 
جديد�ً  تطبيقاً  �أطلقت �شركة وينغ لتو�شيل �لطلبات بطائر�ت دون طيار و�لتابعة ل�شركة “�ألفابيت” �لأمريكية 
�لطائر�ت،  لتحليق  و�لأوق���ات  �لأم��اك��ن،  �أن�شب  حتديد  يف  �لطائر�ت  ه��ذه  م�شغلي  مل�شاعدة  �شكاي”  “�أوبن  با�شم 

وهبوطها.
وحلت �ل�شركة �لتابعة ل� “غوغل” �ململوكة ل� “�ألفابيت” على مو�فقة �ل�شلطات �لأ�شرت�لية لتقدمي خدماتها يف 
وغريها  �لأليفة  �حليو�نات  و�أغذية  و�لقهوة،  �شو�حي �لعا�شمة “كانرب�”، �أين تو�شل طائر�ت “وينغ” �لأطعمة، 

�إىل �ملنازل.
و�أ�شار موقع “تك كر�ن�س” للتكنولوجيا، �إىل �إطالق �لتطبيق عرب “�آب �شتور” لالأجهزة �لتي تعمل بنظام �لت�شغيل 

“�أندرويد«. �لت�شغيل  بنظام  تعمل  �لتي  بالي” لالأجهزة  “�آي.�أو.�إ�س” و”غوغل 
وي�شتهدف �لتطبيق م�شتخدمي �لطائر�ت دون طيار للرتفيه وم�شغلي هذه �لطائر�ت لالأغر��س �لتجارية.

على  �ل�شلطات  مو�فقة  على  يح�شل  �لثالث  �لطرف  تطبيقات  من  تطبيق  �شكاي” �أول  “�أوبن  �لتطبيق  ويعترب 
��شتخد�مه لهذ� �لنظام �جلديد.

و�إىل جانب طرح “�أوبن �شكاي” يف �ملتاجر �لإلكرتونية، ميكن تنزيل �لتطبيق عرب “وينغ” �لإلكرتوين. 
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الذكاء اال�شطناعي يتنباأ بالعوا�شف العاتية 
و�شركة  �لإ�شبانية  و�أملري�  �لأمريكية  بن�شلفانيا  باحثون من جامعتي  طور 
�أكو ويزر لالأر�شاد �جلوية منوذجاً حو�شبياً يتيح خلرب�ء �لأر�شاد �لتعرف 

على �لعو��شف �لعاتية �ملحتملة ب�شرعة ودقة عالية.
ويعتمد �لنموذج �حلو�شبي على تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي، ويتابع �حلركة 
“�شاين�س  موقع  ح�شب  �ل�شناعية،  �لأق��م��ار  �شور  عرب  لل�شحب  �لد�ئرية 

ديلي” �لإلكرتوين �ملتخ�ش�س يف �لتكنولوجيا.
وحلل فريق �لبحث �أكرث من خم�شن �ألف �شورة لأقمار �شناعية للر�شد 
�جلوي، وحدد �لأ�شكال �ملختلفة لل�شحب �لتي ميكن �أن توؤدي �إىل تقلبات 
�ل�شطناعي  �لذكاء  منظومة  �إىل  �لبيانات  هذه  �إ�شافة  قبل  ح��ادة،  جوية 
لتعليمها كيفية �لتعرف على �أ�شكال �ل�شحب �لتي تنذر باخلطر، من �شور 

�لأقمار �ل�شناعية.
تقلبات  �أي  ر�شد  عند  بتحذيرهم  �خل��رب�ء  م�شاعدة  �ملنظومة  وت�شتطيع 
�ملهددة  �مل��ن��اط��ق  على  �هتمامهم  تركيز  م��ن  ميكنهم  م��ا  حمتملة،  ج��وي��ة 

باخلطر، ومتابعة تغري�ت �جلو فيها.
ويوؤكد فريق �لدر��شة �أن منظومة �لذكاء �ل�شطناعي ميكنها ر�شد �أ�شكال 
%، و�أن �لتنبوؤ ل ي�شتغرق  �ل�شحب �لتي تنذر بالعو��شف بدقة ت�شل �إىل 99 
�ملناخية  بالظو�هر  �لتنبوؤ  �ملنظومة  ت�شتطيع  كما  ثانية،   40 م��ن  �أك���رث 
�لإلكرتونية  �لتطبيقات  لتتفوق بذلك على معظم   ،%  64 بن�شبة  �حلادة 

�مل�شتخدمة يف �لتنبوؤ�ت �جلوية يف �لوقت �حلايل.

جيولوجي �شعودي: الربع اخلايل.. لي�س خاليا
�جلزيرة  �شبه  �شرقي  وج��ن��وب  جنوب  يف  �خل��ايل  �ل��رب��ع  �شحر�ء  �أ�شبحت 
�لعربية منطقة جذب �شياحي ومالذ� للمغامرين �لذين يرغبون بتجربة 
و�حدة من عجائب �لطبيعة �حلقيقية، بحيث �أن �لدول “�ملت�شاطئة” عليه 

باتت ت�شتغله جلذب �ل�شياح من خمتلف �أنحاء �لعامل.
�أكرب �شحر�ء متو��شلة ورملية يف �لعامل، وهو من  ويعترب �لربع �خلايل 
�أكرث مناطق �لعامل جفافا و�أقلها �شكانا لذلك فهو مالذ للهدوء و�ل�شكينة 
و�ل�شالم، ومن �لأماكن �لتي تعترب من �أف�شل رحالت �لتخييم �خلارجي 
يف �لعامل. ت�شكل منطقة �لربع �خلايل حو�يل ثلث م�شاحة �شبه �جلزيرة 
�لعربية، وتقدر م�شاحتها بحو�يل ن�شف مليون كيلومرت مربع، ومتتد من 
�إىل �ليمن غربا و�إىل �شلطنة عمان و�ليمن جنوبا،  د�خل �لإم��ار�ت �شرقا 
�أول ما  ف��اإن  �مل�شاحة. وملجرد ذك��ر �ل�شم،  �أك��رب من فرن�شا من حيث  وه��و 
كل  �ل�شحر�وية، خالية متاما من  �ملنطقة  �أن هذه  �لذهن هو  �إىل  يتبادر 
�أن متو�شط هطول  �إذ� علمنا  �شيء، وحتديد� من كل �شيء حي، خ�شو�شا 
�لأمطار فيه ل يزيد على 1.2 �إن�شا يف �لعام. غري �أن هذ� لي�س و�قع �حلال، 
تعي�س فيها بع�س �ملخلوقات و�لنباتات، خ�شو�شا بعد فرتة هطول �أمطار 

عليها، حيث ت�شبح منطقة منا�شبة لرعي �لإبل.

»برتا« يفوز بجائزة 
منارات يف تون�س 

�لإ�شباين  �ل����رو�ئ����ي  �ل��ف��ي��ل��م  ت����وج 
روز�لي�س  للمخرج خاميي  )ب��رت�( 
بجائزة “�ملنار �لذهبي” يف �لدورة 
لل�شينما  منار�ت  ملهرجان  �لثانية 
�ل�شتار  �أ����ش���دل  �ل��ت��ي  �مل��ت��و���ش��ط��ي��ة 

عليها �أم�س �لأحد.
�مل��ه��رج��ان يف  وق��ال��ت جلنة حتكيم 
“�إتقان  �جل���ائ���زة  م��ن��ح  م�����ش��وغ��ات 
يف �لإخ���ر�ج، رو�ي��ة مفاجئة، ق�شة 
مثرية...  مكانة  للم�شاهد  تعطي 
�للجنة  ج��ع��ل��ت  م���ت���ع���ددة  �أ����ش���ب���اب 
�أف�شل  ب��الإج��م��اع ج��ائ��زة  مت��ن��ح��ه 

فيلم«.
�لأوىل  �ل��ت��م��ث��ي��ل  ب���ج���ائ���زة  وف������از 
�ليوناين ياني�س در�كوبولو�س عن 
�إخر�ج  من  )�شفقة(  فيلم  يف  دوره 

بابي�س ماكريدي�س.
جائزتها  �لتحكيم  جلنة  ومنحت 
�خلا�شة للفيلم �لوثائقي �للبناين 
)�مل��رج��وح��ة( م��ن �إخ����ر�ج �شري�شل 

عري�س.
برئا�شة  �ل��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  ت�شكلت 
�مل��م��ث��ل��ة �مل�����ش��ري��ة ���ش��ل��وى حممد 
�لتون�شية  �ملمثلة  وع�شوية  علي 
�شهري بن عمارة و�ملخرج �لفرن�شي 
مي�شال لوكالر و�لكاتب �جلز�ئري 
كمال د�ود و�ملمثلة �لرتكية د�مال 

�شومنز.
وت�شليم  �لفائزين  �إعالن  وبجانب 
�لذي  �خلتام  حفل  �شمل  �جل��و�ئ��ز 
�ملتو�شط  �لبحر  �شاطئ  على  �أقيم 
فقر�ت فنية من بينها و�شلة غناء 
وكذلك  بو�شناق  لطفي  للمطرب 
�لت�شوير  م����دي����ر  ������ش����م  ت����ك����رمي 
�ل���ت���ون�������ش���ي �ل�����ر�ح�����ل ي���و����ش���ف بن 

يو�شف.

نبيل �شعيل يطرح 
اأغنية »اأفارق«

�شعيل   �خل��ل��ي��ج��ي  نبيل  �ل��ف��ن��ان  ط���رح 
وذلك  “ �أفارق «،  بعنو�ن  �أغنية جديدة 
على �حدى �لذ�عات �لغنائية، على �ن 
يتم طرحها فيما بعد على �لتطبيقات 

�ملو�شيقية.
�لأغنية من كلمات �لأمري بدر بن عبد 

�ملح�شن، و�أحلان ع�شام كمال. 
�أع���م���ال نبيل  �آخ����ر  �أن  �جل��دي��ر ذك����ره 
�لتي  “كويتنا”  �أغ���ن���ي���ة  ه���ي  ���ش��ع��ي��ل 
�أه���د�ه���ا ل��ل�����ش��ع��ب �ل��ك��وي��ت��ي وه���ي من 
وتوزيع  �ل��ن��ج��ار،  علي  و�أحل����ا:  كلمات 
ومك�شاج  وه��ن��د���ش��ة  �ل���ق���الف،  �أح���م���د 
ديكور  ومهند�شة  م��ب��ارك،  �هلل  م.ع��ب��د 

م.فاطمة �لقام�س.
كما كان قد غّنى �شارة �مل�شل�شل �مل�شري 
�مل�شري  �ملمثل  بطولة  من  “زلز�ل” 

حممد رم�شان.

حماكمة ديك ب�شبب �شياحه مبكرا      
“نعمة”  ���ش��ي��ح��رم ق��ري��ب��ا م��ن  �أن دي��ك��ا يف ف��رن�����ش��ا  ي��ب��دو 
�ل�شياح يوميا يف �شاعات مبكرة. �لديك “موري�س” وجد 
تاأمل  نف�شه عالقا يف دعوى ق�شائية غري ماألوفة، فيما 
�لتي  �لق�شية،  ه��ذه  يف  ح��ل  �إىل  �لتو�شل  �ل��دي��ك  مالكة 
يتطلب  �ملحاكم،  عمل  �أن  رغ��م  �لفرن�شين.  ب��ال  ت�شغل 
غالباً �لكثري من �لوقت من �أجل �إ�شد�ر �لبت يف ق�شايا 
�أن حمكمة فرن�شية وجدت رمبا ما يكفي  �إّل  �ملو�طنن، 
بال  ت�شغل  “غريبة”  ق�شية  م��ع  للتعامل  �ل��وق��ت،  م��ن 

�لر�أي �لعام �لفرن�شي منذ مدة طويلة.
قام  �إىل �شخ�س  �مل����رة  ه���ذه  ت��وج��ه  �لت���ه���ام ل  ف��اأ���ش��اب��ع 
بفعل، ُيعاقب عليه �لقانون بل �إن �ملتهم ديك يقوم بعادة 
يومية �أثارت على ما يبدو �متعا�س جري�نه، وقررو� �إثر 
موقع  �أورد  �ل�شاأن،  ه��ذ�  ويف  �ملحكمة.  �إىل  �لتوجه  ذل��ك 
�أن  �لأملانية  ت�شايتونغ  �ألغيماينه  فر�نكفورتر  �شحيفة 
حمكمة ف��رن�����ش��ي��ة، ب����د�أت �أم�����س �خل��م��ي�����س )�ل���ر�ب���ع من 
يوليو/ متوز 2019( حماكمة �لديك “موري�س”، بتهمة 
�إزعاج �جلري�ن ب�شبب �شياحه �ملتكرر يف �شاعات �ل�شباح 
�لأوىل«. وجاء �لنظر يف هذه �لق�شية، عقب �شكوى تقدم 
بها زوجان متقاعد�ن يف جزيرة “�أولريون” جنوب غرب 
“�ملزعج” ي�شدر  �لديك  �أن  �لزوجان  فرن�شا، حيث يرى 
و�لن�شف  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  ي��وم  كل  عادية  غري  �أ�شو�تاً 
�أخرى،  م��ن جهة  �مل��ن��زل.  يزعجهما يف  م��ا  وه��و  �شباحاً، 
�أ�شار موقع “�لغارديان” �لربيطانية �لذي ن�شر �أي�شا عن 
هذه �لق�شية �أن كورين في�شو مالكة �لديك “موري�س”، 
�إذ  ع��ام��ا،   35 م��ن  “�أولريون” لأك���رث  ج��زي��رة  تعي�س يف 
متلك منذ �شنو�ت حظرية دجاج خا�شة به، و�أن �حلظرية 

تبعد باأمتار قليلة فقط عن غرفة نوم �جلري�ن.

نزاع حمتدم على جوهرة م�شروقة 
قبل 22 عاما، تعر�شت جوهرة ثمينة لل�شرقة من فندق 
�إيطايل، لكن �لنز�ع �لق�شائي، ب�شاأن “�حلجر �لكرمي”، 

مل يتوقف حتى يومنا هذ� د�خل �لوليات �ملتحدة.
وبح�شب ما نقلت �شحيفة “نيويورك بو�شت”، فاإن �لأمر 
يتعلق بحجر ياقوت من 65 قري�طا مت و�شعه على �شو�ر 
مبالين  قيمته  وت��ق��در  “كارتييه”،  ط���ر�ز  م��ن  م��ا���ش��ي 
�ل��دولر�ت. و�أ�شاف �مل�شدر �أن هذ� �حلجر �لكرمي يعود 
جبال  م��ن  ����ش��ت��خ��ر�ج��ه  ومت   ،1800 �ل��ع��ام  ب��د�ي��ات  �إىل 
�لهيماليا، ويقال �إنه من �أرفع �ملجوهر�ت يف �لعامل ومن 

�أغلى ما جرى بيعه يف �ملز�د�ت �لعلنية.
�أمريكية  لعائلة  مملوكا  كان  �ل��ذي  �لكرمي  �حلجر  لكن 
مرموقة، تعر�س لل�شرقة، �شنة 1996، �أثناء عر�شه د�خل 

فندق “فور زينز” �لر�قي مبدينة ميالن �لإيطالية.
لكن  وقتها،  ف��وري،  ب�شكل  �ل�شرقة،  �لإب���الغ عن  وج��رى 
�مل���ج���رم، وظلت  �إىل  �ل��و���ش��ول  ت��ن��ج��ح يف  �ل�����ش��ل��ط��ات مل 

�جلوهرة متو�رية عن �لأنظار طيلة �شنو�ت.
ويف �شنة 2005، قام رجل ي�شمى ر�فاييل كوبلن�س، برهن 
�لكرمي مقابل مبلغ كبري، وح�شل على مليوين  �حلجر 
ك�شفت  ما  وف��ق  غلوبال”،  “�إي�شيك�س  �شركة  من  دولر 

وثائق ق�شائية.
ويف �شنة 2011، وجد �لرجل نف�شه عاجز� عن دفع �ملبلغ 
�ملطلوب لل�شركة �لتي رهن لديها �حلجر �لكرمي، وب�شبب 
هذ�، قام برهن �جلوهرة جمدد�، لدى �شركة �أخرى وهي 

3.75 مليون دولر. مقابل  بروكر”،  باوك  “موديرن  فيكي جولدن ت�ستعر�س مه�راته� خالل حدث »ايفل ليف 2« يف �س�ن برن�ردينو ، ك�ليفورني�. ا ف ب

اأبل تدفع 680 مليون 
دوالر ل�شام�شونغ.. ملاذا؟

�شركة  �أن  تقنية،  ت��ق��اري��ر  ك�شفت 
كبري�  م��ب��ل��غ��ا  ���ش��ت��دف��ع  “�أبل”، 
ع���دم  ب�����ش��ب��ب  ل�”�شام�شونغ”، 
����ش���ر�ء �حل�����ش��ة �مل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا من 
�شا�شات �لهاتف �مل�شنوعة يف كوريا 

�جلنوبية.
ناو”،  “بوكيت  م���وق���ع  وب��ح�����ش��ب 
�شتدفع  �لأم��ريك��ي��ة،  �ل�شركة  ف��اإن 
من  دولر،  م��ل��ي��ون   680 ح����و�ىل 
لأن  �شام�شونغ،  ل�شالح  �لغر�مات، 
�لكاملة  �لكمية  ت�شتلم  مل  “�أبل” 
بطلبها،  قامت  �لتي  �ل�شا�شات  من 
�نخفا�س  م���ن  ت�������ش���ررت  ب��ع��دم��ا 

مبيعات هاتف “�آيفون«.
وعلى �لرغم من �ملناف�شة �ملحمومة 
“�أبل” على  �شركة  تعتمد  بينهما، 
يف  ك��ام��ل،  ب�شكل  “�شام�شونغ”، 
 »AMOLED« �شا�شات  �شناعة 

�ملتطورة لهو�تف �آيفون.
ر�شمي  ب�شكل  �لإع����الن  ي��ج��ر  ومل 
ع����ن �مل���ب���ل���غ �ل������ذي ي���ت���وج���ب على 
لكن  ت���دف���ع���ه،  �أن  “�أبل”  ���ش��رك��ة 
خرب�ء رجحو� باأن يكون من مئات 

�ملالين من �لدولر�ت.
عن  ل��الإع��الن  �ل�����ش��رك��ات  وت�شتعد 
مد�خيلها، يف وقت لحق من �شهر 
ي��ول��ي��و �جل�����اري، وم���ن �مل��رج��ح �أن 
للعام  �نخفا�شا  �شام�شونغ  تعلن 

�لثالث على �لتو�يل.
وبح�شب �مل�شدر، فاإن هذ� �لرت�جع 
�حل�����روب  �إىل  ب����الأ�����ش����ا�����س  ي����ع����ود 
�لرئي�س  �أط���ل���ق  �ل���ت���ي  �ل��ت��ج��اري��ة 
�لأم�������ريك�������ي، دون������ال������د ت����ر�م����ب، 
�شر�رتها، لأنه يرى عدم تكافوؤ يف 
�لوليات  ب��ن  �لتجارية  �ل�شر�كة 

�ملتحدة وباقي بلد�ن �لعامل.

»يا�شر عرفات« ي�شت�شيف »حار�شة نارنا الدائمة« 
�أك��رث من ثالثة عقود تظل وثيقة �إعالن  رغم م��رور 
�ل���ش��ت��ق��الل �ل��ت��ي ك��ت��ب��ه��ا �ل�����ش��اع��ر �ل���ر�ح���ل حممود 
دروي�س م�شدر �إلهام للمبدعن �لفل�شطينين وخا�شة 
�لن�شاء وهو ما جتلى يف �ملعر�س �لفني )حار�شة نارنا 
�ملعار�س  قاعة  يف  �لأول  �أم�س  �فتتح  �ل��ذي  �لد�ئمة( 

مبتحف يا�شر عرفات يف ر�م �هلل.
تركيبية  و�أع��م��ال  ومنحوتات  ل��وح��ات  �ملعر�س  ي�شم 
�شورية.  فنانة  �إىل  �إ�شافة  فل�شطينية   12 �إب���د�ع  من 
ثالثة  با�شتثناء  �مل�شاركات  غالبية  �لفتتاح  وح�شرت 
�لت�شاريح  على  ع��دم �حل�شول  ب�شبب  غ��زة  من قطاع 

�لالزمة من جانب �ل�شلطات �لإ�شر�ئيلية.
وق����ال حم��م��د ح��الي��ق��ة م��دي��ر �مل��ت��ح��ف ل���روي���رتز يف 
من  �ل��ع��دد  ه���ذ�  ن�شاهد  م���رة  لأول  “ميكن  �لف��ت��ت��اح 
�لفنانات يف معر�س و�حد. وجهنا دعوة عامة لكل من 
حتب �مل�شاركة يف �ملعر�س على �أن يكون عن �ملر�أة دون 
�أن ن�شع �أي قيود على �مل�شاركات �نطالقا من �إمياننا 

�أنه ل قيود على �لإبد�ع«.
�لفل�شطينية موجودة يف كل جمالت  “�ملر�أة  و�أ�شاف 
�ل�شيا�شية و�لجتماعية ول ميكن ح�شرها يف  �حلياة 

�لتحدث  للمر�أة حرية  تركنا  �أو جمال حم��دد.  مكان 
عن نف�شها من خالل �أعمال فنية«.

منهن  ك��ل  وروؤي���ة  �مل�شاركات  �لفنانات  �أع��م��ال  تنوعت 
�لزيتية  ب��الأل��و�ن  فنية  ل��وح��ات  ع��رب  بع�شها  ل��ل��م��ر�أة 
�أعمال  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��زج��اج  على  بالطباعة  و�أخ����رى 
منحوتة عك�شت يف جمملها دور �ملر�أة يف �لن�شال �شد 
�لحتالل وكذلك جمالها يف زيها �لرت�ثي �لتقليدي.

ومن بن �مل�شاركات �لفنانة نارميان فرج �هلل من قطاع 
غزة �لتي قدمت لوحة )�أيقونة( وبها وجه �شيدة يغطي 
ر�أ�شها �شال خمري و�شعتها يف �إطار د�ئري وكتب حتتها 
بغريك ع�شقا فاأع�شقه يا وطني«. و�ختارت  يل  “من 
تعيد  �أن  �لفحم  �أم  �لفنانة منال حماميد من مدينة 
�نت�شرت  �لتي  �ل�شورة  تلك  �ملعر�س  زو�ر  �أذه���ان  �إىل 
�شجرة  حتت�شن  فل�شطينية  لم��ر�أة  عاملي  نطاق  على 
زيتون وحتاول منع �لقو�ت �لإ�شر�ئيلية من �قتالعها. 
وقالت منال لرويرتز فيما كانت تقف بجو�ر لوحاتها 
)عناق( “��شتخدمت تقنية �لطباعة و�لكولج يف عمل 
هذه �للوحات ل�شورة على �لأغلب كتار )كثريين( منا 

�شافوها«.

كاردي بي تنزع �شعرها 
على امل�شرح

فاجاأت �ملغنية �لعاملية  كاردي بي  �ملحت�شدين يف حفلها �لأخري �لذي �أحيته 
لندن،  Finsbury Park يف  يف  �أقيم  �ل��ذي   Wireless �شمن مهرجان 
بعد �ن نزعت �شعرها �مل�شتعار �لذي كانت ت�شعه على ر�أ�شها. �إل �أن �ل�شادم 
يف �ملو�شوع، هو ما �إكت�شفه �جلمهور عند نزعها لل�شعر �مل�شتعار، حيث بدت 

حليقة �لر�أ�س متاما، ويظهر يف �لفيديو �لذي �إنت�شر بكرثة عرب مو�قع 
�لتو��شل �لإجتماعي حلظة نزع كاردي بي ل�شعرها �مل�شتعار ورميه 

باإجتاه �جلمهور �لذي بد�أ بال�شر�خ. ولحقاً وبعد �إنتهاء �حلفل، 
طالبت كاردي بي عرب �شفحتها �خلا�شة باأنها تريد �إ�شرتجاع 

�ل�شعر، وكتبت:”�أريد �شعري �مل�شتعار«.


