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�عترب ذلك �لأمر »خطا �أحمر«
»الع�سكري ال�سوداين« يرف�ض 

»اأغلبية مدنية« باملجل�ض ال�سيادي
•• اخلرطوم-وكاالت:

قال ع�سو باملجل�س �لع�سكري �النتقايل يف �ل�سود�ن، �م�س �ل�سبت، �إن 
�ل�سلطة،  لتقا�سم  باأغلبية مدنية يف جمل�س موؤقت  �جلي�س لن يقبل 

معترب� ذلك �الأمر »خطا �أحمر«.
بتمثيل  يقبل  �أن  �ملجل�س ميكن  �إن  �لفريق �سالح عبد �خلالق،  وقال 
يف  مدنية  باأغلبية  بقبل  ل��ن  لكنه  و�لع�سكريني،  للمدنيني  مت�ساو 

�ملجل�س �ل�سيادي، تعليقا على مطالب قوى �حلرية و�لتغيري.
للمجل�س  د�ستورية”  “وثيقة  قدمت  و�لتغيري  �حلرية  ق��وى  وكانت 
�لع�سكري �النتقايل، قالت �إنها ت�سكل روؤية متكاملة حول �سالحيات 

ومهام �ملوؤ�س�سات خالل �لفرتة �النتقالية.
ومن �أبرز �لبنود �لتي ت�سمنتها �لوثيقة، وقف �لعمل بد�ستور 2005 
جمل�س  وت�سكيل  �سنو�ت،   4 مل��دة  �نتقالية  ف��رتة  وحتديد  �النتقايل، 
�سيادي م�سرتك من �ملدنيني و�ملجل�س �لع�سكري الإد�رة �سوؤون �لبالد، 
 150 �إىل   120 ع��دد  من  يتاألف  �نتقايل  ت�سريعي  جمل�س  وت�سكيل 

ع�سو�.
وقالت قوى �إعالن �حلرية و�لتغيري، �جلمعة، �إنها يف �نتظار رد �ملجل�س 
�لع�سكري على �لوثيقة �لد�ستورية و�لتي �سيتحدد على �سوئها مالمح 

�ملرحلة �ملقبلة.
و�أو�سح �أجمد فريد �لناطق �لر�سمي با�سم جتمع �ملهنيني يف موؤمتر 
�سحفي، �أن هناك بو�در �إيجابية من �ملجل�س �لع�سكري �النتقايل، وقد 
كان رده على وثيقة �الإعالن �لد�ستوري �إيجابيا، وفق ما نقلت وكالة 

�ل�سود�ن لالأنباء »�سونا«.
و�سدد فريد على �ال�ستمر�ر يف مو��سلة �العت�سام وعدم �إز�لة �ملتاري�س 

حتى تتحقق �ملطالب ويتم ت�سليم �ل�سلطة للمدنيني.
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مبنا�سبة �عتالئه �لعر�ش

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن 
زايد يهنئون اإمرباطور اليابان 

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه �هلل(   بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
برقية تهنئة �إىل جاللة �الإمرب�طور ناروهيتو �إمرب�طور �ليابان مبنا�سبة �عتالئه 

�لعر�س.
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما 
�ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  �ل��وزر�ء حاكم دبي )رع��اه �هلل( و�ساحب  رئي�س جمل�س 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة برقيتي تهنئة 

مماثلتني �إىل جاللة �الإمرب�طور ناروهيتو مبنا�سبة �عتالئه �لعر�س.

رئي�ض الدولة مينح ال�سفري الكوري 
و�سام ال�ستقالل من الطبقة الأوىل

•• اأبوظبي- وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  منح 
»حفظه �هلل« �سعادة بارك كاجن هو �سفري جمهورية كوريا �جلنوبية لدى 

�لدولة و�سام �ال�ستقالل من �لطبقة �الأوىل.
فرتة  خ��الل  بذلها  �لتي  للجهود  تقدير�ً  �لو�سام  �ل�سفري  منح  وي��اأت��ي 
�لبلدين يف  �لعالقات بني  �أ�سهم يف تطوير وتعزيز  �لدولة ما  عمله يف 
�لعديد من �ملجاالت. وقلد �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل �ل�سفري �لو�سام خالل ��ستقباله له مبكتب 

�سموه بديو�ن عام �لوز�رة يف �أبوظبي �م�س.     )�لتفا�سيل �س2(

�لدخان يت�ساعد من �حد �ملو�قع ق�سفته قو�ت �الحتالل يف غزة   )رويرتز( 

حممد بن ر��سد خالل م�ساهدته �سباق 2000 غينيز �الإجنليزي للخيول  )و�م(

�سهد�ء وجرحى يف عدو�ن �إ�سر�ئيلي على غزة

�سرايا القد�ض تهدد بق�سف »دميونة« ومطار »بن غوريون«
ميلي�سيا �حلوثي تدمر مطار �حلديدة.. وحتفر �لأنفاق حتته 

مقتل عدد من النقالببني بهجوم فا�سل على تعز
•• اليمن-وكاالت:

�الأوىل  �ل�ساعة  يف  �ل��وط��ن��ي،  �جلي�س  ق���و�ت  �أحبطت 
مللي�سيا �حلوثي  ه��ج��وم��اً  �ل�����س��ب��ت،  �أم�����س  ���س��ب��اح  م��ن 
�إي����ر�ن، يف حمافظة تعز  �الن��ق��الب��ي��ة، �مل��دع��وم��ة م��ن 

جنوبي غرب �لبالد. 
وكانت �مللي�سيا �حلوثية، بح�سب موقع »�سبتمرب نت« 
�الإلكرتوين، حتاول من خالله �لتقدم باجتاه مو�قع 
�أن ق���و�ت �جلي�س  �إال  ت��ع��ز،  ���س��م��ايل م��دي��ن��ة  �جل��ي�����س، 
ت�سدت لها، و�أجربتها على �لرت�جع و�لفر�ر، دون �أن 

حتقق �أي تقدم يذكر.
وتكبدت �مللي�سيات خالل �ملعارك �لتي �أعقبت هجومها 
�ل��ق��ت��ل��ى و�جل���رح���ى يف �سفوفها،  م���ن  ك���ب���ري�ً  ع�����دد�ً 

وتدمري طقماً قتالياً تابعاً لها.
يف غ�سون ذلك، �أقدمت ميلي�سيا �حلوثي �النقالبية، 
و�إخر�جه  �ليمن،  غ��رب  �حلديدة  مطار  تدمري  على 

عن �جلاهزية.
�ليمنية  للمقاومة  �لتابع  �لع�سكري  �الإع��الم  و�أو�سح 

�مل�سرتكة يف �حلديدة، �أن �مليلي�سيات �حلوثية �أقدمت 
على حفر �أنفاق حتت �ملدرج �لرئي�سي للمطار، �لذي 
�الإن�سانية،  �مل�ساعد�ت  ��ستقبال  له  �ملخطط  من  كان 
م���ا ج��ع��ل م���ن �ل�����س��ع��ب ه��ب��وط �ل���ط���ائ���ر�ت ع��ل��ي��ه يف 

�مل�ستقبل.
ك��م��ا مت و���س��ع ك��م��ي��ات ك��ب��رية م��ن �ل��ك��ث��ب��ان �لرملية 
�مل�����درج وتفخيخها  �ل��رت�ب��ي��ة ع��ل��ى ط���ول  و�ل���ع���و�ئ���ق 
�ملدرج  بن�سف  يهدد  مبا  �لنا�سفة،  و�لعبو�ت  باالألغام 

وحميطه بالكامل، وفقا لذ�ت �مل�سدر.
�إىل  �ملطار  حولت  �حلوثية  �مليلي�سيات  �أن  �إىل  و�أ�سار 
حقل �ألغام، حيث فخخت كامل �ملباين د�خله بالعبو�ت 

�لنا�سفة و�الألغام خمتلفة �الأحجام و�ملحرمة دوليا.
�سابق  وق��ت  يف  �أحرقت  �حلوثية  �مليلي�سيات  �أن  يذكر 
عدد�ً من �ملن�ساآت �حليوية يف مدينة �حلديدة ومنها 
�سنعاء،  �سارع  يف  للكهرباء  �لعامة  �ملوؤ�س�سة  م�ستودع 
وفخخت عدد� من �ملباين �خلا�سة و�لعامة وفجرتها 
من  عنا�سر  �أي��دي  على  منها  دحرها  عقب  بعد،  عن 

�ملقاومة �مل�سرتكة.

•• غزة-وكاالت:

و�ملدفعية  �ل���ط���ائ���ر�ت  و�����س���ل���ت 
عدة  مو�قع  ق�سف  �ال�سر�ئيلية، 
فيما  �ل�سباح  منذ  غ��زة  قطاع  يف 
با�ستهد�ف  �لقد�س  �سر�يا  هددت 
م�����و�ق�����ع �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة د�خ�����ل 
ب�سو�ريخها مثل ميناء  ��سر�ئيل 
ومطار  دميونا  ومفاعل  �أ���س��دود، 
»بن غوريون« وم�سايف �لنفط يف 

حيفا.
�أن  و�أع�����ل�����ن ج���ي�������س �الح�����ت�����الل 
جات«  »كريات  يف  �سقط  �ساروخا 
باإ�سابة  ت�سبب  �أب��ي��ب  ت��ل  ج��ن��وب 

�إ�سر�ئيلية بجروح خطرية.
وق����ال �جل��ي�����س �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي �إنه 
ر����س���د �ط�����الق �أك�����ر م���ن 150 
����س���اروخ���ا م���ن ق���ط���اع غ����زة منذ 

�ساعات �ل�سباح.
�لفل�سطينية  �مل���ق���اوم���ة  وت���ه���دد 
تل  لت�سل  �ل����رد  د�ئ����رة  ب��ت��و���س��ي��ع 
�ب���ي���ب وم���ن���اط���ق و�����س���ع���ة د�خ����ل 
��سر�ئيل  و���س��ع��ت  �ذ�  ����س��ر�ئ��ي��ل 
جتري  فيما  �ال���س��ت��ه��د�ف  د�ئ����رة 
م�سر مفاو�سات مع قادة حما�س 
حماولة  يف  �لقاهرة  يف  و�جل��ه��اد 

الحتو�ء �لتوتر.

�ل�سو�ريخ  ع�����س��ر�ت  �إط���الق  ومت 
�لغالف،  مناطق  �سوب  غ��زة  من 
ت �سافر�ت �الإنذ�ر يف �لعديد  ودَوّ
م�����ن �مل�������س���ت���وط���ن���ات و�ل����ب����ل����د�ت 

�الإ�سر�ئيلية.
ب���������دوره، ذك�����ر �مل�������س���در �الأم���ن���ي 
�لفل�سطيني �أن “قو�ت �الحتالل 
���س��ن��ت �أك������ر م����ن ع�����س��ر غ�����ار�ت 
وق�سفاً بال�سو�ريخ من �لطائر�ت 
عن  �أ���س��ف��رت  و�ملدفعية  �حلربية 

�إ�سابات و�أ�سر�ر«.
�ملدفعية  �أن  ع��ي��ان  ���س��ه��ود  وذك����ر 
مناطق  ق�����س��ف��ت  �الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة 
غري ماأهولة يف �سرق خان يون�س 
�ل��ق��ط��اع، و����س���رق مدينة  ج��ن��وب 
غزة ويف �سمال �لقطاع، بالتز�من 

مع �لغار�ت �جلوية.
فل�سطينية  ف�������س���ائ���ل  ج��������ددت 
�ل�سبت،  �م�����س  م�����س��اء  م�����س��ل��ح��ة، 
�ل�سو�ريخ  م����ن  و�ب������ل  �إط�������الق 
مبديات بعيدة من قطاع غزة، رد�ً 
�لغار�ت  وت�ساعد  ��ستمر�ر  على 
فيما  �لقطاع،  على  �الإ�سر�ئيلية 
هددت ما يعرف ب�»�سر�يا �لقد�س« 
�مل�����س��ل��ح حل��رك��ة �جلهاد  �جل���ن���اح 
�الإ���س��الم��ي، ب��ا���س��ت��ه��د�ف �أه���د�ف 

حيوية د�خل �إ�سر�ئيل.

و�أعلنت م�سادر طبية فل�سطينية 
�ل���ه���ج���م���ات  �����س����ه����د�ء  ع�������دد  �ن 
��ستهدفت  �ل���ت���ي  �ال���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
م�����س��ري�ت �ل���ع���ودة يف ق��ط��اع غزة 
�ربعة  �ىل  �رت���ف���ع  �الول  �م�������س 

و��سابة �كر من 60 بجر�ح .
كما ذكرت تقارير �م�س �ن جي�س 
�الحتالل �ال�سر�ئيلي قرر �غالق 

ع���دد م���ن �ل���ط���رق �ل��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
غالف  ومنطقة  ��سر�ئيل  جنوب 
زيكيم  ����س���اط���ئ  و�غ���������الق  غ������زة 

للمتنزهني ب�سورة فورية.
كما �أفاد باإ�سابة م�ستوطن جر�ء 
���س��ق��وط ����س���اروخ ع��ل��ى م��ن��زل��ه يف 

مدينة ع�سقالن.
م�سر  ط����ال����ب����ت  ج���ه���ت���ه���ا،  م�����ن 

�ل�سربات  بوقف  ر�سميا  �إ�سر�ئيل 
�جلوية على غزة.

و�إ�سابة  فل�سطيني  و����س��ت�����س��ه��د 
بجروح خ��الل ق�سف  �آخ��ري��ن   3

مدفعي �إ�سر�ئيلي �سرق غزة.
�الإ�سر�ئيلي  �جلي�س  و��ستهدف 
�سمال  يف  �أي�����س��اً  زر�ع��ي��ة  مناطق 

قطاع غزة.
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•• دبي -وام:

�سهد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء حاكم 
�ل�سيخ  �سمو  بح�سور  �م�����س،  ظهر  �هلل(،  )رع���اه  دب��ي 
حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي، 
و�سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم 
�الإجنليزي  غينيز   2000 �سباق  �ملالية،  وزي��ر  دب��ي 
�لكال�سيكي، �لذي �أقيم على م�سمار )نيوماركت رويل 
مايل( �لعريق باجنلرت�، مب�ساركة نخبة من �خليول 

�لعاملية باال�سافة �إىل �أبرز �خليول �الإمار�تية.
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  �ل�سمو  �ساحب  و�أع���رب   
ت��ق��دي��ره للم�ستوى  �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي ع��ن  جمل�س 
�لرفيع �لذي يتمتع به �سباق �لغينيز �الجنليزي �أحد 
ومبا  للخيول،  �لعاملية  �لكال�سيكية  �ل�سباقات  �أع��رق 
لتوفري  دوؤوب  وع��م��ل  حمكم  تنظيم  م��ن  ب��ه  يحظى 
�مل�ساركة  و�خل��ي��ول  للفر�سان  �ل��ر�ح��ة  مقومات  كافة 
و�لذين  �لكبري  �لريا�سي  �حل��دث  حل�سور  وك��ذل��ك 

قدمو� من �ستى �أنحاء �لعامل.
)�لتفا�سيل �س16(

هجوم د�ع�سي يودي بحياة 9 من �جلي�ش �لوطني �لليبي

م�سرع 710 مقاتلني من ملي�سيات طرابل�ض منذ بدء املعارك
•• طرابل�س-وكاالت:

مقاتلني   710 مبقتل  طر�بل�س،  حلكومة  بيان  �أف���ادت 
م���ن �مل��ل��ي�����س��ي��ات �ل��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة ط��ر�ب��ل�����س م��ن��ذ بدء 
�لعا�سمة من  �لليبي ال�ستعادة  �لوطني  �جلي�س  معركة 
�جلماعات �ملتطرفة، يف وقت قتل 9 جنود يف هجوم على 
�سبها،  يف  �لليبي  �لوطني  للجي�س  تابع  تدريب  مع�سكر 
�أم�س، ح�سبما قال رئي�س �ملدينة �لو�قعة جنوبي �لبالد.

وم���ع ت�����س��ي��ي��ق �جل��ي�����س �ل��وط��ن��ي �ل��ل��ي��ب��ي �خل���ن���اق على 
�لكر�مة«  »طوفان  عملية  �إط��ار  يف  طر�بل�س،  ميلي�سيات 
لتحرير �لعا�سمة، ت�سعى �جلماعات �مل�سلحة و�مليلي�سيات 
�الإرهابية، يف حماولة يائ�سة منها، لت�ستيت جهود �لقو�ت 

�مل�سلحة.
�ل�سبت،  د�ع�������س،  ت��ن��ظ��ي��م  �أع���ل���ن  �آخ����ر حم���اوالت���ه���ا،  ويف 
مدينة  يف  �جلي�س  ق���و�ت  على  �لهجوم  ع��ن  م�سوؤوليته 

�سبها بجنوب �لبالد.
ويف وقت �سابق من �م�س، تعر�س مقر ع�سكري يف �سبها 
�إىل هجوم م�سلح خلف ت�سعة قتلى، وفقا مل�سادر حملية 

وطبية.
وقال عميد بلدية �سبها حامد �خليايل، لفر�ن�س بر�س: 
»تعر�س مقر مركز تدريب �سبها �لتابع للقو�ت �مل�سلحة 
�أم�����س، م��ن ق��ب��ل عنا�سر تنظيم  �إره���اب���ي ف��ج��ر  ل��ه��ج��وم 

�إجر�مية  جم��م��وع��ات  م��ن  عنا�سر  وت�����س��ان��ده��ا  د�ع�����س، 
ومرتزقة« .

9 قتلى  �أن »�لهجوم ت�سبب يف �سقوط  و�أ�ساف �خليايل 
من �لع�سكريني ، بع�س �لقتلى تعر�س للذبح وبع�سهم 

�أعدم رميا بالر�سا�س«.
و�أو�سح �ملتحدث با�سم مركز �سبها �لطبي �أ�سامة �لو�يف، 
من  مبكر  وق��ت  يف  ��ستقبل  »�مل��رك��ز  �أن  ب��ر���س،  لفر�ن�س 

�ل�سباح ت�سعة جثامني«، موؤكد� عدم ��ستقبال جرحى.
ويرى حمللون �أن تو�يل �لهجمات �الإرهابية ي�سعى �إىل 
�إرباك �جلي�س �لليبي �لذي يتقدم يف �لعا�سمة طر�بل�س، 

فيما ال جتد �مليلي�سيات ورقة للرد �سوى �الإرهاب.
�ملتو�سط  �سحيفة  حترير  رئي�س  ق��ال  �ل�سياق  ه��ذ�  ويف 
بني  و��سحا  »ر�بطا  �إن  هامل  بن  �لبا�سط  عبد  �لليبية 

هجوم �ليوم و�إثناء �جلي�س عن معركة طر�بل�س«.
و�أو�سح بن هامل �أن »�لكثري من �الأ�سماء �ملح�سوبة على 
لهجوم  هلل  ب��ادي،  �سالح  بينها  من  طر�بل�س،  حكومة 

�ليوم قبل �أن تتبناه د�ع�س حتى«.
وو����س���ف م���ا ���س��م��اه ب���»�ل��ت��ح��ال��ف ب���ني د�ع�������س وحكومة 
طر�بل�س وهما يخو�سان معركة و�حدة باخلطري جد�«، 
موؤكد� �أن �لهدف من هذ� �لهجوم وما �سبقه هو ت�ستيت 
�لليبي  �جلي�س  �إثناء  وحماولة  �مل�سلحة،  �لقو�ت  جهود 

عن معاركه«.

جرت �لطقو�ش وهو عري�ش:
راما العا�سر، ملك جديد على تايالند املنق�سمة بعمق!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

من  وم�ستوحى  �أي����ام،  ث��الث��ة  م���د�ر  على  ميتد  منظم،  �ح��ت��ف��ال  خ��الل 
طقو�س بر�همانية من �لقرن �لثالث ع�سر، تّوج مها فاجري�لوجنكورن 
�مللك  ت�سلم  بانكوك.  يف  �مللكي  �لق�سر  يف  �لعا�سر«  »ر�م��ا  بلقب  ر�سمًيا 
�مللكي  و�ل�سوجلان  �لذهب �خلال�س(،  للن�سر )7 كغ من  �لكبري  �لتاج 

و�الأحذية �مللكية، من بني �أ�سياء �أخرى ترمز لقوته �سبه �الإلهية.
ج��رت ه��ذه �لطقو�س وه��و عري�س �ساب: حيث ت��زوج �الأرب��ع��اء، يف حفل 
�مللك، وعملت �سابقا م�سّيفة  �سريع من رفيقته، �لتي تقود وحدة �من 
طري�ن ل�سركة �خلطوط �جلوية �لتايلندية �لدولية، �سوثيد� تيدجاي، 

عاما، �لتي �أ�سبحت �الآن �مللكة �سوثيد�.   40
فاجاأ �الإعالن �لبلد باأكمله، فهذه هي زوجته �لر�بعة. فللملك، 66 عاما، 
�سمعة رجل مزو�ج. زو�جه �الأول –من �بنة عمه، وله منها بنتا و�حدة - 
عرف ف�ساًل �سريًعا. و�أُعلن �لطالق ب�سبب �أخطاء ح�سرية للزوجة دون 
�أن تتمكن من �لدفاع عن نف�سها. ومينع �لقانون �ل�سارم للغاية �ملتعلق 
باإهانة �لذ�ت �مللكية، �أي �سخ�س من تقدمي �أدنى نقد للملك �أو �مللكة �أو 

وريث �لعر�س.         )�لتفا�سيل �س10(

خمططا  ي��ح��ب��ط  ال���ع���راق 
بارزا قياديا  ويقتل  داع�سيا 

•• بغداد-وكاالت:

�لعر�قية،  �ال�ستخبار�ت  �أعلنت 
�أم�����س �ل�����س��ب��ت، �إح��ب��اط خمطط 
�إرهابي، كان يرمي الإعادة ت�سكيل 
»د�ع�س«  لتنظيم  جديدة  خاليا 

�الإرهابي يف �لعر�ق.
وذك���������������ر ب��������ي��������ان ����������س���������ادر ع���ن 
بعد  �أن��ه  �لعر�قية،  �ال�ستخبار�ت 
م��ت��اب��ع��ة دق��ي��ق��ة ����س��ت��م��رت لعدة 
�الإرهابية  د�ع�س  لقياد�ت  �سهور 
لغر�س  ����س���وري���ا  م����ن  �ل���د�خ���ل���ة 
وتنفيذ  �سفوفها  تنظيم  �إع����ادة  
�الأمن  لزعزعة  �إرهابية  عمليات 
متكنت  ن���ي���ن���وى،  حم���اف���ظ���ة  يف 
�ال�ستخبارية«  �ل�����س��ق��ور  »خ��ل��ي��ة 
من  و�لتكتيكي  �لفني  بفريقيها 
عبد�لغفور  �ملدعو  �الإرهابي  قتل 
ع��ب��د�هلل ك��رم��و���س و�ل���ذي ي�سغل 
�جلزيرة(،  والي��ة  )�أمني  من�سب 
م���ن خ����الل ن�����س��ب ك��م��ني ل���ه يف 

�سمال تلعفر.
و�أ����س���اف �ل��ب��ي��ان: »����س��ط��ر �أحد 
تفجري  �إىل  ك��رم��و���س  م��ر�ف��ق��ي 
�لعملية  تنفيذ  مت  وق���د  نف�سه. 
�لفرقة  ��ستخبار�ت  م��ن  باإ�سناد 
�خلام�سة ع�سر للجي�س �لعر�قي، 
وع��م��ل��ي��ات �حل�����س��د �ل�����س��ع��ب��ي يف 
ن���ي���ن���وى«. و�خ���ت���ت���م »�الإره�����اب�����ي 
�مل��ن��وه عنه ه��و �مل�����س��وؤول ع��ن قتل 
�أبناء  �الأب��ري��اء من  �لع�سر�ت من 

مدينتي �ملو�سل وتلعفر«.

�ل�سبي هي�ساهيتو قد يكون �لأخري:
احتياطي اليابان من الأباطرة املحتملني يتقل�ض!

•• الفجر - داميان دوران – ترجمة خرية ال�شيباين 

�سبتمرب   6 يف  مت  �ليابانية،  �الإم��رب�ط��وري��ة  �ل�ساللة  ل��د�ع��م��ي  بالن�سبة 
�إن��ق��اذ عر�س �الأق��ح��و�ن - موؤقًتا على �الأق���ل. يف ذل��ك �ل��ي��وم، بعد   2006
�سنو�ت من �النتظار و�لنقا�س، جاء �الأمري فوميهيتو، �سقيق �الإمرب�طور 
�حلاكمة:  �الأ�سرة  تنتظره  مبا  كيكو،  �الأم��رية  وزوجته  ناروهيتو،  �جلديد 

طفل ذكر.
كانت هذه �لوالدة، د�خل �ال�سرة �الإمرب�طورية �ليابانية وحتى لدى �لر�أي 
40 عاًما  �لعمر  �الأم تبلغ من  �لعام، مفاجئة، وحتى غري متوقعة: كانت 

�المري هي�ساهيتو بني و�لديه

ملك تايالند �جلديد عقب تتويجه وبجو�ره زوجته �مللكة �سوثيد� تيدجاي

»الهالل« تنفذ املرحلة الثانية من اإغاثة 
املتاأثرين من اإع�سار »اإيداي« يف مالوي

•• اأبوظبي-وام:

ن����ف����ذت ه���ي���ئ���ة �ل�����ه�����الل �الأح����م����ر 
�الإم����ار�ت����ي �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة من 
برنامج �إغاثة �ملتاأثرين من �إع�سار 
»�إي��د�ي« يف مالوي. وت�ستفيد من 
�لتي   - �الإن�������س���ان���ي���ة  �مل�������س���اع���د�ت 
و�ملكمالت  �لغذ�ئية  �ملو�د  ت�سمنت 
�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ل��الأط��ف��ال يف ع���دد من 
تاأثر�  �الأك������ر  و�مل���ن���اط���ق  �ل���ق���رى 
بتد�عيات �لكارثة - 60 �ألف �أ�سرة 

مت�سررة. )�لتفا�سيل �س2(

م�ساريع  تنفذ  اخلريية«  را�سد  بن  »حممد 
درهم مليون   70.7 بتكلفة  رم�سانية 

•• دبي -وام:

�علنت موؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم لالأعمال �خلريية و�الإن�سانية 
�لرم�سانية  �مل�ساريع  من  ع��دد  عن 
�خلريية د�خل �لدولة للم�ستحقني 
�أبناء �لدولة و�ملقيمني وكذلك  من 
عدد  يف  �مل�سلمني  م��ن  للمحتاجني 
و�ل�سديقة  �ل�سقيقة  �ل����دول  م��ن 
و  70.7 مليون درهم  تبلغ  بتكلفة 
ذلك بتوجيهات كرمية من �ساحب 
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي.
 )�لتفا�سيل �س2(

حممد بن را�سد ي�سهد �سباق 
2000 غينيز الإجنليزي للخيول

�سعيد  ب��ح��دث  ينبئ  ك���ان  ���س��يء  وال 
ب��ع��د م����رور �ث��ن��ي ع�����س��ر ع���اًم���ا على 
للزوجني.                                     �الأوىل  �الب����ن����ة  والدة 

)�لتفا�سيل �س12(

�أط����ل����ق ع��ل��ي��ه ��سم  ����س���ُي���دع���ى م����ن 
�ليوم  ه����و  و�ل�������ذي  ه��ي�����س��اه��ي��ت��و، 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ض الدولة مينح ال�سفري الكوري و�سام ال�ستقالل من الطبقة الأوىل

•• اأبوظبي- وام:

�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����س��ي��خ خليفة  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  م��ن��ح 
بارك كاجن هو �سفري  “حفظه �هلل” �سعادة  �لدولة  رئي�س 
�ال�ستقالل  و�سام  �لدولة  لدى  �جلنوبية  كوريا  جمهورية 

من �لطبقة �الأوىل.
بذلها  �لتي  للجهود  تقدير�ً  �لو�سام  �ل�سفري  منح  وي��اأت��ي 
وتعزيز  �أ�سهم يف تطوير  ما  �لدولة  ف��رتة عمله يف  خ��الل 

�لعالقات بني �لبلدين يف �لعديد من �ملجاالت.
وقلد �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل �ل�سفري �لو�سام خالل ��ستقباله له مبكتب 

�سموه بديو�ن عام �لوز�رة يف �أبوظبي �م�س.
و�أعرب �سموه عن �أمنياته لل�سفري بالتوفيق و�لنجاح مثنيا 
�لثنائية بني دولة �الإمار�ت  على دوره يف تعزيز �لعالقات 

وجمهورية كوريا �جلنوبية يف �ملجاالت كافة.
من جانبه �أعرب �سعادة بارك كاجن عن بالغ تقديره و�سكره 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب 
ل�سموه  �حلكيمة  بال�سيا�سة  �هلل” م�سيد�  “حفظه  �لدولة 

و�لدور �لبارز �لذي يلعبه �إقليمياً ودولياً.
كما توجه بال�سكر لكافة �جلهات �حلكومية يف �لدولة على 
م��ا وج��ده م��ن ت��ع��اون م��ا ك��ان ل��ه �الأث���ر �الإي��ج��اب��ي يف جناح 

مهمته يف تعزيز �لعالقات بني �لبلدين.

»الهالل« تنفذ املرحلة الثانية من اإغاثة املتاأثرين من اإع�سار »اإيداي« يف مالوي
•• اأبوظبي-وام:

�إغاثة  برنامج  من  �لثانية  �ملرحلة  �الإم��ار�ت��ي  �الأح��م��ر  �لهالل  هيئة  نفذت 
�ملتاأثرين من �إع�سار » �إيد�ي » يف مالوي.

وت�ستفيد من �مل�ساعد�ت �الإن�سانية - �لتي ت�سمنت �ملو�د �لغذ�ئية و�ملكمالت 
ت��اأث��ر� بتد�عيات  �ل��ق��رى و�مل��ن��اط��ق �الأك���ر  �لغذ�ئية ل��الأط��ف��ال يف ع��دد م��ن 

�لكارثة - 60 �ألف �أ�سرة مت�سررة .
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذ�  �مل�ساعد�ت  هذه  وتاأتي 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة ومتابعة 
�سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س 
�لتز�م  �لقيادة �حلكيمة  هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي. وجت�سد توجيهات 
�الإفريقية  �ل���دول  جانب  �إىل  و�ل��وق��وف  �الإن�سانية  مب�سوؤوليتها  �الإم����ار�ت 

وزميبابوي،  موزمبيق  �أي�سا  ت�سم  و�ل��ت��ي  »�إي����د�ي«  �إع�����س��ار  م��ن  �ملت�سررة 
�الإم����ار�ت  دول���ة  بها  ت�سطلع  �ل��ت��ي  و�لتنموية  �الإن�سانية  �جل��ه��ود  �إط���ار  يف 
�مل�ساعد�ت  تقدمي  يف  ونهجها  مبادئها  من  �نطالقا  �لدولية  �ل�ساحة  على 
ملحتاجيها دون �لنظر الأي �عتبار�ت غري �إن�سانية وجت�سيد� ل�سيا�سة �لدولة 
�لتي جعلت من �لبعد �الإن�ساين نهجا ثابتا يف حتركاتها �خلارجية. وو��سل 
وفد هيئة �لهالل �الأحمر �لثاين �إىل مالوي حتركاته �مليد�نية على �ل�ساحة 

هناك وقاد عمليات �لهيئة �الإغاثية بتوزيع �مل�ساعد�ت على �ملتاأثرين وتفقد 
�أو�ساعهم �الإن�سانية و�طلع على متطلباتهم �ل�سرورية. و�أ�سرف �لوفد على 
تنفيذ �خلطط �الإن�سانية �لتي و�سعتها �لهيئة لتحقيق �أكرب قدر من �لدعم 
من  �مل�ستفيدين  مظلة  وتو�سيع  بجانبهم  و�لوقوف  للمت�سررين  و�مل�ساندة 
�ساملة  وتعترب  للمتاأثرين  �الأ�سا�سية  �الحتياجات  ت�سمنت  �لتي  �مل�ساعد�ت 

وملبية الحتياجاتهم يف �لوقت �لر�هن.

»حممد بن را�سد اخلريية« تنفذ م�ساريع رم�سانية بتكلفة 70.7 مليون درهم

هذه  م��ن  �ملثلى  �الإ�ستفادة  م��ن  �مل�ستحقني  لتمكني  مبكر  بوقت  �ل��زك��و�ت 
�مل�ساعد�ت خالل �ل�سهر �لف�سيل يف �إمارة دبي و�ملناطق �ل�سمالية من �لدولة 
�ملوؤ�س�سة مب�ساعدة �لفقر�ء و�الأيتام و�الأر�مل و�ملحتاجني من  �إلتز�ما من 
مو�طني �لدولة ومن ثم �ملقيمني من خمتلف �جلن�سيات �الأخرى وق�ساء 
حاجاتهم و�إدخال �لبهجة و�ل�سرور يف نفو�سهم يف هذ� �ل�سهر �ملبارك وقد 
بلغت جملة �ملبالغ �ملجمعة من �أمو�ل �لزكاة 40 مليون درهم و�ست�ستفيد 
لكافة من  �سكره وتقديره  بوملحة  �لزكو�ت ووجه  �أ�سرة من هذه  �ألف   8
�لتعاون  �أن  مو�سحاً  لديها  �أم��و�ل��ه  زك��اة  و�أودع  �ملوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  ق��ام 
�سي�ستمر مع �ملح�سنني و�خلريين ورجال �الأعمال من �أجل خدمة �لفقر�ء 
�لدولة  د�خل  �ملوؤ�س�سة  م�ساريع  من  �أن  بوملحه  �إبر�هيم  وقال  و�مل�ساكني. 

وبرعت فيه �إىل حد كبري وما ز�لت تو��سل هذ� �لعطاء �ملبتكر م�ستلهمة يف 
�لتكنولوجيا �حلديثة  �لقيادة �حلكيمة لدولتنا با�ستخد�م  ذلك توجيهات 
يف تقدمي �خلدمات بطريقة ب�سيطة ومبتكرة وتعترب �ملوؤ�س�سة هي �الأوىل 
على م�ستوى �لدولة يف تنفيذ م�سروع �ملري �لرم�ساين بهذه �لطريقة حيث 
�مل�ستفيدين و�سيتم توزيع  تعود فائدتها ومردودها �الإيجابي على جمهور 
هذه �لبطاقات على �مل�ستفيدين على م�ستوى �لدولة بالتن�سيق مع �سركاء 
�ملوؤ�س�سة يف �لعمل �الإن�ساين من �جلمعيات �خلريية يف كل �إمارة وبلغ عدد 
�الأ�سر �مل�ستفيدة من هذه �لبطاقات 6 �آالف �أ�سرة بقيمة بلغت 4.3 مليون 

درهم .
توزيع  �لعام  ه��ذ�  �لرم�سانية  �ملوؤ�س�سة  م�ساريع  من  �أن  بوملحه  و�أ���س��اف 

•• دبي -وام:

و�الإن�سانية  لالأعمال �خلريية  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  موؤ�س�سة حممد  �علنت 
عن عدد من �مل�ساريع �لرم�سانية �خلريية د�خل �لدولة للم�ستحقني من 
�أبناء �لدولة و�ملقيمني وكذلك للمحتاجني من �مل�سلمني يف عدد من �لدول 
بتوجيهات  ذلك  و  دره��م  مليون   70.7 تبلغ  بتكلفة  و�ل�سديقة  �ل�سقيقة 
�آل مكتوم نائب رئي�س  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  كرمية من �ساحب 

�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«.
دبي  حاكم  �سمو  م�ست�سار  بوملحة  �إبر�هيم  �مل�ست�سار  �سعادة  بذلك  �سرح 
�لذي  �ملوؤ�س�سة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  ونائب  و�لثقافية  �الإن�سانية  لل�سئون 
�إ�سرت�تيجية �لدولة يف  �ل�ساأن تنبع من  �ملوؤ�س�سة يف هذ�  �أو�سح �ن �سيا�سة 
جمال حتقيق �لتكافل �الجتماعي �ل�سامل لكافة �سر�ئح �ملجتمع ويف ذلك 
بذلت �ملوؤ�س�سة جهودها خلدمة �لقاطنني على �أر�س �لدولة خالل �ل�سهر 
�لكرمي وو�سعت �ملوؤ�س�سة خطة �لعمل لتنفيذ هذه �مل�ساريع باكر� لتمكني 
�مل�ستحقني من �ال�ستفادة �ملُثلى من هذه �مل�ساعد�ت ب�سكل مبكر لال�ستعد�د 
لل�سهر �لف�سيل وتفاديا لالزدحام �لذي يحدث كل عام يف مقر �ملوؤ�س�سة من 

كرة �أعد�د �ملتقدمني للم�ساعد�ت .
و تقدم �سعادة �إبر�هيم بوملحه ب�سكره و�إمتنانه حلرم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم ... �سمو �ل�سيخة هند بنت مكتوم بن جمعة �آل 
مكتوم لدعمها �ملادي للعديد من �مل�ساريع �خلريية �لتي تقوم بها �ملوؤ�س�سة 
خا�سة خالل �سهر رم�سان �لكرمي حيث د�أبت �سموها على تنفيذ برنامج 
�ملري �لرم�ساين �سنويا مع �ملوؤ�س�سة من �أجل دعم �الأ�سر �ملتعففة خالل هذ� 
�ل�سهر �لف�سيل �سائاًل �هلل �أن يتقبل منها ذلك ويثيبها خري�ً على �إنفاقها 
ويجعله لها ذخر�ً يوم �لقيامة. وذكر بوملحة �ن �ملوؤ�س�سة قامت بتوزيع �ملري 
�لرم�ساين هذ� �لعام وللمرة �لثانية ع�سر على �لتو�يل عن طريق �لبطاقات 
�حلديثة  �الإن�����س��اين  �لعمل  وب��ر�م��ج  م�ساريع  م��ن  وه��و  �ملمغنطة  �ل��ذك��ي��ة 
و�ملبتكرة �لتي تقدم للمحتاجني حيث كانت �ملوؤ�س�سة ر�ئدة يف هذ� �مل�سمار 

كذلك م�سروع توزيع �ملنتجات �ال�ستهالكية من مادة �ل�سكر �لتي يحتاجها 
�لنا�س خالل �ل�سهر �لكرمي، وتقدم بوملحه ب�سكره وتقديره مل�سنع �خلليج 
ع�سر  �حلادية  ولل�سنة  تربع  �ل��ذي  �لغرير  ماجد  جمال  ول�ساحبه  لل�سكر 
150 طن بكمية حو�يل  على �لتو�يل بكميات من �ل�سكر بلغت هذ� �لعام 
على  منها  كميات  توزيع  مت  وقد  كيلو،   10 عبوة  كل  زنة  عبوة  �ألف   15
�جلمعيات �خلريية �لعاملة يف �الإمار�ت �الأخرى حر�سا من �ملوؤ�س�سة على 
و�سول هذه �ل�سلعة �ملهمة �إىل بيوت �مل�ستفيدين وبلغت قيمة هذه �لكميات 

�ملوزعة حو�يل 450 �لف درهم.
�لعزيزة  �الإن�ساين  للعمل  ز�يد  يوم  مبنا�سبة  �ملوؤ�س�سة  �أن  بوملحه  و�أو�سح 
بلد�ن  ع��دة  �ل��دول��ة ويف  د�خ��ل  �إن�سانية  م��ب��ادر�ت  ع��دة  �أطلقت  قلوبنا  على 
�سديقة كان �لهدف منها �ل�سري على نهج �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد يف �الأعمال 
�ل�سو�ب  قافلة  م��ب��ادرة  تنفيذ  �ل��دول��ة  د�خ��ل  �مل��ب��ادر�ت  �سملت  و  �الإن�سانية 
عا�سو�  �لذين  و�الأج���د�د  �الآب���اء  من  �ملوؤ�س�سني  من  �الأول  �لرعيل  لتكرمي 
و�سع  يف  وكفاحهم  ب�سربهم  و�أ�سهمو�  �ل��وط��ن  ه��ذ�  �أر����س  على  وت��رع��رو� 
�للبنات �الأوىل يف بناء �لدولة �لع�سرية و�جتهدو� يف و�سع �للبنات �الأوىل 
لهذ� �لوطن و نظمت �ملوؤ�س�سة مبادرة قافلة �ل�سو�ب �لرم�سانية من خالل 
�إقامة حفل �إفطار جماعي للم�سنني و�الأيتام، و مت توزيع ك�سوة �لعيد على 

�الأيتام وتنقلت �لقافلة يف 15 حمطة.
�أن تنفيذ مثل هذه  �أو�سح بوملحه  �لدولة  �مل�ساريع خارج  �أما على �سعيد 
ي��اأت��ي جت�سيد�ً الأو����س��ر �الأخ���وة يف مثل هذه  �ل���دول  �مل�ساريع يف ع��دد م��ن 
�ملنا�سبات �لكرمية �لتي نادى بها ديننا �حلنيف حيث قامت �ملوؤ�س�سة بتنفيذ 
م�سروع مفاطر رم�سان يف 50 دولة يف �أنحاء �لعامل بالتعاون مع عدد من 
�لالزمة  �ملعونات  لتقدمي  �ل��دول  تلك  يف  �خلريية  و�جلمعيات  �ملوؤ�س�سات 
�إطار  يف  وذل��ك  �لف�سيل  �ل�سهر  يف  �ملحدود  �لدخل  ذ�ت  لالأ�سر  و�إي�سالها 
�لتعاون �لقائم بني �ملوؤ�س�سة ونظر�ئها يف �لدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة مببلغ 
جتاوز 1.2 مليون درهم وبلغ عدد �الأ�سر �مل�ستفيدة من هذه �ملفاطر على 

نطاق كل �لدول 86 �ألف �أ�سرة.

املعا�سات: التاأمني الجتماعي يعزز جهود توفري حياة كرمية للمواطنني
•• اأبوظبي -وام: 

للمعا�سات  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  �أك���دت 
�أن  على  �الجتماعية  و�لتاأمينات 
�ل���ت���اأم���ني �الج��ت��م��اع��ي ي��ع��زز من 
ح��زم��ة �الم��ت��ي��از�ت �ل��ت��ي تقدمها 
�مل����ج����االت  �ل�����دول�����ة يف خم���ت���ل���ف 
للمو�طنني  كرمية  حياة  لتوفري 

و�أ�سرهم.
�سحفي  ب��ي��ان  يف  �لهيئة  و����س��ارت 
�لد�ستور  �أن  �إىل  �م�����س  ����س��درت��ه 
�ملجتمع  ب�سمول  �أق���ر  �الإم���ار�ت���ي 
�لعاجزين  لالأ�سخا�س  ورع��اي��ت��ه 
�ملخاطر  م��ن  �أنف�سهم  رع��اي��ة  ع��ن 
�لطبيعية وخماطر �لعمل كاملر�س 
�أو �لعجز �أو �ل�سيخوخة �أو �لبطالة 
�لتاأمينات  ق���و�ن���ني  خ����الل  م���ن 
م�سيفة  �الجتماعية،  و�مل�ساعد�ت 
باأن �لقانون �الحتادي رقم 7 ل�سنة 
و�لتاأمينات  للمعا�سات   1999
�الج��ت��م��اع��ي��ة وت���ع���دي���الت���ه �أل����زم 
�لقطاعني  يف  �لعمل  جهات  كافة 
تخ�سع  �لتي  و�خلا�س  �حلكومي 
و�ال�سرت�ك  بالت�سجيل  الأحكامه 
تنطبق  �ل����ذي����ن  �مل���و�ط���ن���ني  ع����ن 
عليهم �سروط �ل�سمول بالقانون، 
�لت�سجيل  م�����س��وؤول��ي��ة  �أن����اط  ك��م��ا 
�لعمل،  بجهات  �ال�سرت�ك  و�سد�د 

و�حلكومات  �الحتادية،  �حلكومة 
�مل���ح���ل���ي���ة، و�ل����ق����ط����اع و�خل����ا�����س 
يف ك����ل م����ن �إم��������ارة دب������ي، ور�أ�������س 
�خليمة، و�لفجرية، و�أم �لقيوين، 
ع����ام يخ�سع  وب�����س��ك��ل  وع���ج���م���ان، 
الأح��ك��ام��ه ك��اف��ة ج��ه��ات �ل��ع��م��ل يف 
�لنظر  بغ�س  �الحتادية  �حلكومة 
�لعمل وه��و ما  �الإم����ارة مقر  ع��ن 
ينطبق على كل من �إمارة �أبوظبي 
ٌي�سمل  ك��م��ا  �ل�������س���ارق���ة،  و�إم��������ارة 
بالقانون جهات �لعمل يف �لقطاع 

�خلا�س باإمارة �ل�سارقة.
�أي جهة  باأن  �ل�سهالوي  و�أ�سافت 
مو�طنني  ع��م��ااًل  ت�ستخدم  تعمل 
وت��ق��ع ���س��م��ن ه����ذ� �الإط������ار يجب 
هيئة  ل������دى  �ل��ت�����س��ج��ي��ل  ع��ل��ي��ه��ا 

بفر�س  �مل�سوؤولية  وع��زز من هذه 
�إ���س��اف��ي��ة يف ح����ال عدم  غ���ر�م���ات 
و�ال�سرت�ك  بالت�سجيل  ق��ي��ام��ه��ا 

عنهم.
�ملدير  �ل�سهالوي  ح��ن��ان  �أك���دت  و 
�لتنفيذي لقطاع �ملعا�سات باالإنابة 
على �أن �لهيئة ترى يف جهات �لعمل 
�أهد�ف  لتحقيق  فاعلني  ���س��رك��اء 
تاأمينية  مظلة  توفري  يف  �ل��دول��ة 
وعائالتهم  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  ت���وف���ر 
دخ���اًل ث��اب��ت��اً و���س��ه��ري��اً ع��ن��د ن�سوء 
�أي من �ملخاطر �لتي قد يتعر�س 
و�أن  عمله،  �أثناء  عليه  �ملوؤمن  لها 
بهذه  �إميانها  منطلق  من  �لهيئة 
�لو�سول  يف  ت���رغ���ب  �ل�������س���ر�ك���ة 
عن  �لعمل  ج��ه��ات  �إىل  بالتوعية 
�إلز�مية �لت�سجيل و�ال�سرت�ك عن 
�مل��و�ط��ن��ني �ل��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه��م من 
حقوقهم  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  منطلق 
�ل���ت���ي ك��ف��ل��ه��ا ل��ه��م �ل���ق���ان���ون، ويف 
�لغر�مات  جتنيبها  �ل��وق��ت  نف�س 
و�لعقوبات �لتي �أقرها �لقانون يف 

حال �ملخالفة.
يخ�سع  �أنه  �ل�سهالوي  و�أو�سحت 
الأح���ك���ام �ل��ق��ان��ون �الحت�����ادي رقم 
للمعا�سات   1999 ل�����س��ن��ة   7
و�ل�����ت�����اأم�����ي�����ن�����ات �الج����ت����م����اع����ي����ة 
وت���ع���دي���الت���ه ج����ه����ات �ل���ع���م���ل يف 

..مو�سحة  �الحت���ادي���ة  �مل��ع��ا���س��ات 
�لعمل  جهة  يعفي  ال  �لقانون  �أن 
حال  يف  �ال�سرت�ك  م�سوؤولية  من 
يتعلق  فيما  باأحكامه  �الإمل���ام  ع��دم 
و�لتي  و�ال�����س����رت�ك،  بالت�سجيل 
بالتاأمني  ي�سمل  �أن���ه  ع��ل��ى  تن�س 
للمعا�سات  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ل���دى 
و�ل���ت���اأم���ي���ن���ات �الج���ت���م���اع���ي���ة كل 
مو�طن يعمل لدى جهة عمل يف 
�خلا�س  �أو  �حلكومي  �لقطاعني 
با�ستثناء  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  بجميع 
�إمارة  �ملحلي و�خلا�س يف  �لقطاع 
فيها  ي�����س��م��ل  و�ل�������ذي  �أب����وظ����ب����ي 
�سندوق  خ����الل  م���ن  �مل���و�ط���ن���ون 
معا�سات ومكافاآت �لتقاعد الإمارة 
�أب����وظ����ب����ي، وك����ذل����ك �مل���و�ط���ن���ني 
�ل���ع���ام���ل���ني ب���ال���ق���ط���اع �مل���ح���ل���ي يف 
�سمن  �مل�سمولني  �ل�سارقة  �إم���ارة 
لل�سمان  �ل���������س����ارق����ة  �����س����ن����دوق 
قانون  باأن  م�سيفة  �الجتماعي.. 
�مل��ع��ا���س��ات �الحت�����ادي ي��ط��ب��ق على 
�سمول  يتم  بينما  فقط،  �ملدنيني 
�لتقاعد  ب���ق���و�ن���ني  �ل��ع�����س��ك��ري��ني 

�خلا�سة بهم وفقاً جلهة عملهم.
�ن����ه تخ�سع  �ل�����س��ه��الوي  وق���ال���ت 
�خلا�س  �لقطاع  يف  �لعمل  جهات 
�أبوظبي  �إم�����ارة  م��ن  ت��ت��خ��ذ  �ل��ت��ي 
لقانون  الإد�رت��ه��ا  رئي�سياً  م��رك��ز�ً 

�أب���وظ���ب���ي مب���ا يف ذلك  م��ع��ا���س��ات 
فروعها يف �الإمار�ت �الأخرى بينما 
يوجد  �لتي  �لعمل  جهات  تخ�سع 
مقرها �لرئي�سي يف بقية �الإمار�ت 

لقانون �ملعا�سات �الحتادي.
بالقطاع  يق�سد  �أن����ه  و�أو���س��ح��ت 
�ملعا�سات  ق��ان��ون  وف���ق  �حل��ك��وم��ي 
�حلكومية  �جل����ه����ات  �الحت��������ادي 
�لعامة  و�ل���ه���ي���ئ���ات  �الحت�����ادي�����ة، 
و�ل�سركات  �ل��ع��ام��ة  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
�لعامة و�مل�سارف �لتي ت�سهم فيها 
باالإ�سافة  �الحت���ادي���ة،  �حل��ك��وم��ة 
�ملحلية  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  �إىل 
�ل����ت����ي ط���ل���ب���ت ح���ك���وم���ة �الإم��������ارة 
�لقانون/  لهذ�  �إخ�ساعها  �ملعنية 
�أم  �لفجرية،  �خليمة،  ر�أ����س  دب��ي، 

�لقيوين، عجمان/.
بالقطاع  يق�سد  �ن���ه  �أو���س��ح��ت  و 
قانون  الأح��ك��ام  �خلا�سع  �خل��ا���س 
�مل��ع��ا���س��ات �الحت�����ادي ك��ل �سخ�س 
ي�ستخدم  �ع���ت���ب���اري  �أو  ط��ب��ي��ع��ي 
عمااًل مو�طنني لقاء �أجر �أياً كان 
على  يتوجب  باأنه  م�سيفة  نوعه، 
�خلا�س  �لقطاع  يف  �لعمل  جهات 
�لت�سجيل لدى �لهيئة �أينما كانت 
م��ر�ك��ز �إد�ر�ت��ه��ا حتى ل��و كانت يف 
�ملناطق �حلرة �أو �جلهات �لعاملة 

يف جمال �ل�سياحة و�لفندقة.

تنظيم جمال�ض �سرطة اأبوظبي الرم�سانية حتت 
�سعار »�سالم ت�سامح واإيجابية«

•• اأبوظبي-وام:

جمال�سها  �أب��وظ��ب��ي  �سرطة  تطلق 
�لثالثة  دورت���ه���ا  يف  �ل��رم�����س��ان��ي��ة 
»�����س����الم،  ����س���ع���ار  حت�����ت   2019
ع��ل��ى م�ستوي  �إي��ج��اب��ي��ة«  ت�����س��ام��ح، 

�إمارة �أبوظبي.
وتعقد �أوىل �ملجال�س يف �الأول من 
رم�سان يف جمل�س �ملنهل باأبوظبي 
�ملوؤ�س�سي«  »�ل���ت�������س���ام���ح  ب���ع���ن���و�ن 
�لعني  مبنطقة  �ل��ث��اين  و�مل��ج��ل�����س 
17 مايو �جل��اري حتت عنو�ن  يف 
�لت�سامح«  يف  �الإم��ارت��ي  »�ل��ن��م��وذج 
مبنطقة  �ل����ث����ال����ث  ي���ع���ق���د  ف���ي���م���ا 
عنو�ن  حتت  مايو   22 يف  �لظفرة 
وي�ست�سيفه  �لتعليم«  »�لت�سامح يف 
�ملو�طن حممد �لفالحي �ليا�سي.. 
ك���م���ا ي�����س��ت�����س��ي��ف جم���ل�������س ز�خ����ر 
مايو   27 يف  �ل����ع����ني  مب���ن���ط���ق���ة 
�ملجل�س �لرم�ساين �لر�بع ل�سرطة 
»�لت�سامح يف  �أبوظبي حتت عنو�ن 

�ملجتمع«.
و�أو����س���ح �ل��ع��ق��ي��د �ل��دك��ت��ور حمود 
�إد�رة  م����دي����ر  �ل����ع����ف����اري  ����س���ع���ي���د 
�من  ب��ق��ط��اع  �ملجتمعية  �ل�����س��رط��ة 
رم�سان  جم���ال�������س  �أن  �مل��ج��ت��م��ع 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل�����س��رط��ة  تنظمها 
ديو�ن  يف  �مل��ج��ال�����س  ���س��وؤون  مكتب 
وتعك�س  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  �سمو 

روؤية �لقيادة �لر�سيدة يف ن�سر قيم 
�لت�سامح و تر�سيخها يف جمتمعنا 
تعرب  �أن مو�سوعاتها  �إىل  و�أ�سار   .
�لتي  �لت�سامح  بقيم  �الع��ت��ز�ز  عن 
غ��ر���س��ه��ا �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����س��ي��خ ز�يد 
�هلل  »ط��ي��ب  نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن 
�الإم�����ار�ت وبث  » يف جمتمع  ث���ر�ه 
�الألفة بني �أفر�د �ملجتمع وتر�سيخ 

و�إقليمياً  حم��ل��ي��اً  �ل���دول���ة  م��ك��ان��ة 
للت�سامح  منوذجا  بو�سفها  وعاملياً 
و�لدينية  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل��ت��ع��ددي��ة 
�لت�سامح  ع���ام  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  وذل����ك 
2019، لن�سر مفاهيم هادفة مثل 
�لت�سامح  �ملجتمع،  يف  �لت�سامح   :
�ملوؤ�س�سي،  �ل��ت�����س��ام��ح  �الإع�����الم،  يف 

�لنموذج �الإمار�تي يف �لت�سامح.
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اأخبـار الإمـارات
هزاع بن زايد ي�سيد بربنامج 
قناة اأبوظبي »الزمن اجلميل«

•• اأبوظبي -وام:

�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�سيخ  �سمو  �أ�ساد 
الإمارة �أبوظبي مبحتوى برنامج �لزمن �جلميل �لذي �ختتم مو�سمه �الأول 

�أم�س �الأول على قناة �أبوظبي.
وقال �سموه �إنه يعك�س مقد�ر �جلمال و�الأ�سالة يف �لفنون �لعربية، ويوؤكد 

�سغف �ل�سباب �لعربي وتعلقه بالفرح و�حلياة.
وهي  لل�سعوب  �حل�ساري  �ل��وج��ه  ه��ي  و�مل��ع��ارف  و�لفنون  �لثقافة  و�ع��ت��رب 

�لذ�كرة �مل�سرتكة �لتي تظل حية عرب �الأجيال.

حرم رئي�ض الدولة ت�سهد حفل تخريج 
طالبات مدر�سة املدار الدولية بالعني

•• العني-وام:

�سهدت �سمو �ل�سيخة �سم�سة بنت �سهيل حرم �ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة “حفظه �هلل “ م�ساء 
�ل�سيخة  �سمو  �لعني. وتقدمت  �لدولية مبدينة  �مل��د�ر  �الأول حفل تخريج طالبات مدر�سة  �أم�س 
�سم�سة بنت �سهيل بالتهنئة لل�سيخة �سمة بنت من�سور بن طحنون �آل نهيان وزميالتها �خلريجات 
.. متمنية لهم �لتوفيق و�لنجاح يف خدمة جمتمعهن ووطنهن يف ظل �لقيادة �لر�سيدة �لتي حتر�س 

د�ئما على �لنهو�س بالتعليم وتذليل كل �ل�سبل �أمام �أبنائها لتحقيق �لتقدم و�لتميز و�الإبد�ع.
ح�سر �حلفل �ل�سيخة �سالمة بنت خليفة �آل نهيان وعدد من �ل�سيخات و�أولياء �الأمور. ويف نهاية 

�حلفل مت تكرمي �خلريجات.

الدفاع املدين يعزز التوعية با�سرتاطات ال�سالمة �سمن » رم�سان اآمن « 

اإطالق املرحلة الثانية حلدائق الفجرية املرجانية
•• الفجرية -وام:

�أطلق مركز �لفجرية للمغامر�ت �م�س يف نادي �لفجرية للريا�سات �لبحرية �ملرحلة �لثانية حلد�ئق �لفجرية لل�سعاب 
�ملرجانية �مل�ستزرعة بالتعاون مع وز�رة �لتغيري �ملناخي و�لبيئة بدعم ورعاية �سمو �ل�سيخ حممد بن حمد بن حممد 

�ل�سرقي ويل عهد �لفجرية .
 وح�سر �طالق �ملرحلة �لثانية �سعادة �سريف �لعو�سي مدير عام هيئة �لفجرية للمنطقة �حلرة و�سعادة �حمد �إبر�هيم 
مدير نادي �لفجرية للريا�سات �لبحرية و�سعادة �سعيد �ل�سماحي مدير عام هيئة �لفجرية لل�سياحة و�الآثار و�سعادة 
�إن �مل�سروع د�فع للمحافظة على �لبيئة يف ظل  �سعيد �ملعمري مدير عام مركز �لفجرية للمغامر�ت. وقال �ملعمري 
ت�سجيع �لقيادة �لر�سيدة وت�سخري �جلهود لنجاحه . وت�سمن برنامج �ملرحلة �لثانية ��ستزر�ع 200 قطعة مرجانية 
للو�سول �إىل �ألف قطعة يف مر�سى �لنادي بهدف �إىل �حلفاظ على �لبيئة و �إيجاد مو�قع لتكاثر �ملرجان لزيادة �لتنوع 

يف �حلياة �لفطرية .

•• اأبوظبي-وام:

للدفاع  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �أط��ل��ق��ت 
بالتن�سيق  �لد�خلية  ب��وز�رة  �مل��دين 
وبالتعاون  �الإقليمية،  �إد�ر�تها  مع 
�إد�رة �الإع��الم �الأمني، حملتها  مع 
“ �سمن  �آم��ن  “رم�سان  �لفرعية 
�ملتو��سلة  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة  ح��م��ل��ت��ه��ا 
�سمن  وذل���ك   “ د�رك  “�سالمة 
خ��ط��ة �ل��ت��وع��ي��ة �ل��رئ��ي�����س��ي��ة �لتي 
للدفاع  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �أطلقتها 
�مل��������دين م���ط���ل���ع �ل�����ع�����ام �جل�������اري 
ثقافة  ن�������س���ر  ب����ه����دف   ،2019
ب����ني فئات  و�ل�������س���الم���ة  �ل���وق���اي���ة 

�ملجتمع خالل �ل�سهر �لف�سيل.
�ل������ل������و�ء ج����ا�����س����م حممد  ووج��������ه 
�مل��رزوق��ي قائد ع��ام �ل��دف��اع �ملدين 
�إد�ر�ت  ك���اف���ة  �ل���د�خ���ل���ي���ة  ب�������وز�رة 
�لتابعة  �الإقليمية  �مل���دين  �ل��دف��اع 
للقيادة �لعامة للدفاع �ملدين برفع 
�سهر  ال�ستقبال  �ال�ستعد�د  درج��ة 
رم�����س��ان �ل��ف�����س��ي��ل، و�ل��ع��م��ل على 

�سروط  �مل�����دين  ل���ل���دف���اع  �ل���ع���ام���ة 
�ملطلوبة  و�ل����وق����اي����ة  �ل�������س���الم���ة 
الإ���������س��������د�ر ت����ر�خ����ي���������س �خل����ي����ام 
�ل��رم�����س��ان��ي��ة، وح�����ذرت م���ن قيام 
�لبع�س باإن�ساء �خليام دون �لرجوع 
و�حل�سول  �ملخت�سة  �جل��ه��ات  �إىل 
على ترخي�س باإن�سائها للتاأكد من 
و�ل�سالمة  �لوقاية  �سروط  تو�فر 
�لتي حددها �لدفاع �ملدين يف هذ� 

�ل�ساأن.
وب������ني �أه�������م �ال������س�����رت�ط�����ات ع���دم 
����س��ت��ع��م��ال �خل���ي���ام ل��ل��ت��خ��زي��ن �أو 
�لطهو  ومو�قد  �الأف��ر�ن  ��ستخد�م 
بد�خلها ، مع �سرورة و�سع وحدة 
م��ع��اجل��ة ه����و�ء خ����ارج �خل��ي��م��ة يف 
و�أن  د�خ���ل���ي،  تكييف  وج���ود  ح��ال��ة 
خم�س�سة  �لتكييف  وح���دة  ت��ك��ون 
�مل�سابيح  تكون  و�أن  �لغر�س،  لهذ� 
�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة �خل���ا����س���ة ب����االإن����ارة 
�لد�خلية بعيدة عن قما�س �خليمة 

مبا ال يقل عن 50 �سم.
كما يجب تزويد كل وحدة تكييف 

�أعدت خطة ت�سغيلية خالل �ل�سهر 
 “ �إط��الق حملة  �لف�سيل تت�سمن 
جوالت  لت�سمل   “ �آم����ن  رم�����س��ان 
�لرم�سانية  �خليام  على  تفتي�سية 
�أ�سحابها  �لتز�م  مدى  من  للتاأكد 
باإجر�ء�ت �لوقاية و�ل�سالمة ورفع 
�أي خم��ال��ف��ات يتم  ت��ق��اري��ره��ا ع��ن 
زي���ار�ت  ت�سيري  وك��ذل��ك  �سبطها، 
م��ي��د�ن��ي��ة ع��ل��ى �الأ����س���ر �ل��ت��ي تقوم 
�لرم�سانية  �ل���وج���ب���ات  ب����اإع����د�د 

ومعدالت  م��ع��اي��ري  �أع���ل���ى  ت���وف���ري 
�ل�����س��الم��ة �ل���ع���ام���ة ل��ك��اف��ة �أف�����ر�د 
�مل��ج��ت��م��ع، و�ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �سرورة 
و��سرت�طات  �إج�������ر�ء�ت  �الل���ت���ز�م 
�ل��وق��اي��ة و�ل�����س��الم��ة �ل��ع��ام��ة عند 

�إن�ساء �خليام �لرم�سانية.
و�أك����د �ل��ل��و�ء ج��ا���س��م �مل���رزوق���ي �أن 
وعلى  د�ئماً  �ملدين  �لدفاع  عنا�سر 
��ستعد�د  ح���ال���ة  يف  �ل����ع����ام  م������د�ر 
�أي ط���ارئ م��ع زيادة  مل��و�ج��ه��ة  ت���ام 
يف  و�جلاهزية  �ال�ستعد�د  معدالت 
�لتي  و�الأن�سطة  �ملنا�سبات  �أوق���ات 
و�سالمة  �أم���ن  �إج������ر�ء�ت  ت�ستلزم 
�إ�سافية، مثل �سهر رم�سان، �لذي 
�لفعاليات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ي�����س��ه��د 

�ملجتمعية.
�ل���دف���اع  م����ر�ك����ز  ك���اف���ة  �أن  وب�����ني 
��ستعد�د  ع��ل��ى  �ل���دول���ة  يف  �مل����دين 
�لف�سيل  �ل�����س��ه��ر  �أي����ام  ت���ام ط����و�ل 
�إىل  ، م�����س��ري�ً  �أي ط���ارئ  مل��و�ج��ه��ة 
�ملدين  للدفاع  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �أن 
�الإقليمية  �إد�ر�ت��ه��ا  م��ع  بالتن�سيق 

د�خ���ل �خل��ي��م��ة ب��ق��اط��ع خ��ا���س بها 
�لد�خلية  �ل��دي��ك��ور�ت  وم��ع��اجل��ة   ،
و�أقم�سة �لزينة مبو�د تبطئ �نت�سار 
و�ملو�د  �الأقم�سة  تكون  و�أن  �للهب، 
مقاومة  �خل���ي���ام  م��ن��ه��ا  �مل�����س��ن��ع��ة 
�ملو��سفات  حت���ق���ق  و�أن  ل���ل���ه���ب، 
�إ�سافة  �خل�سو�س،  بهذ�  �ملعتمدة 
ك��اٍف من طفايات  �إىل توفري عدد 
�حلريق �ليدوية ، وتوفري مر�قب 
�سالمة و�حد �أو �أكر لدى �جلهة 
�خليام  ت���رك���ي���ب  ع����ن  �مل�������س���وؤول���ة 
ب�سرط  �ل���ط���و�رئ،  ح���االت  ملتابعة 
طفايات  با�ستخد�م  ملماً  يكون  �أن 
و�أن  �لطو�رئ.  و�إج��ر�ء�ت  �حلريق 
تتو�فر لديه و�سيلة �ت�سال مبا�سر 
ب��ال��دف��اع �مل���دين عند �ل��ط��و�رئ �أو 

�حلاجة �إىل �أية ��ست�سار�ت.
يكون  �أن  �ل�����س��روط  تت�سمن  ك��م��ا 
و�ت�ساعها  �ل��ط��و�رئ  خم���ارج  ع��دد 
متطلبات  ح�������س���ب  و�رت����ف����اع����ه����ا 
�لوقاية و�ل�سالمة، بحيث يتنا�سب 
�ساغليها  وع��دد  �خليمة  حجم  مع 

�إف��ط��ار ���س��ائ��م ، �لذي  يف م�����س��روع 
بن  خليفة  �ل�سيخ  موؤ�س�سة  تنفذه 
ز�يد �آل نهيان لالأعمال �الإن�سانية 
خالل �ل�سهر �لف�سيل من كل عام 
، وذلك للوقوف على مدى تو�فر 

��سرت�طات �ل�سالمة يف �ملطابخ.
ربات  توعية  تت�سمن  �حلملة  كما 
�لوقائية  ب��اال���س��رت�ط��ات  �ل��ب��ي��وت 
�أثناء  �إتباعها  عليهن  يجب  �ل��ت��ي 
�إع���د�ده���ن ل��وج��ب��ات �ل��ف��ط��ور، مبا 
ويحول  �سالمتهن،  على  يحافظ 
، وتدريبهن  �ن��دالع �حل��ر�ئ��ق  دون 
م��درب��ني متخ�س�سني  خ���الل  م��ن 
من قبل �لدفاع �ملدين على كيفية 
�����س���ت���خ���د�م ط���ف���اي���ات �حل���ري���ق يف 
هذ�  يف  �مل�ساركة  �ملنزلية  �مل��ط��اب��خ 
�مل�سروع ، ف�ساًل عن توزيع كتيبات 
وم��ط��ب��وع��ات حت���ت���وي ع��ل��ى م���و�د 
�إتخاذ  �إىل  ت��دع��و  ه��ادف��ة  ت��وع��وي��ة 
�حليطة و�حلذر و�إتباع �الإر�ساد�ت 

�لوقائية �أثناء �إعد�د �لوجبات .
�لقيادة  ح�����ددت  �ل�����س��ي��اق  ذ�ت  يف 

وموقعها و�ملو�د �مل�سنوعة منها �أو 
�ملوجودة يف د�خلها.

�لعدد  ت��وف��ري  ك��ل خيمة  وي��ل��زم يف 
�ل�����ك�����ايف م�����ن ط����ف����اي����ات �حل���ري���ق 
يف  �مل��ط��ل��وب��ة  وب��االأح��ج��ام  �ملنا�سبة 
كل خيمة للتدخل �ل�سريع يف حال 

�أن  يجب  وك��ذل��ك   ، ح��ري��ق  ن�سوب 
تكون هياكل �خليام �سلبة ومتينة 
�أو �لرياح  وال تنهار بفعل �حل��ر�رة 
�ل�سديدة و�لتاأكد من �ختيار �ملكان 
�ملنا�سب لن�سب �خليمة ..و غريها 

من �ل�سروط.

الرتبية تنظم خلوة وزارية حتت �سعار »امل�ستقبل ملن ي�سنعه «

»كليات التقنية« توقع مذكرة تفاهم مع »مونتي�سوري العاملي«

•• دبي-وام:

نظمت وز�رة �لرتبية و�لتعليم خلوة وز�رية حتت 
�سعار “�مل�ستقبل ملن ي�سنعه” بح�سور وم�ساركة 
تربوية  وق����ي����اد�ت  �ل��������وزر�ء  �مل���ع���ايل  �أ����س���ح���اب 
وم�سوؤولني يف قطاعات حيوية ومب�ساركة نخبة 
من �ملخت�سني من عدة جهات بالدولة وذلك يف 

فندق جر�ند حياة بدبي.
ح�سر �خللوة معايل ح�سني بن �إبر�هيم �حلمادي 
وزير �لرتبية و�لتعليم ومعايل جميلة بنت �سامل 
�لتعليم  ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي����رة  �مل��ه��ريي  م�سبح 
�لعام ومعايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد 
�لتعليم  ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي���ر  �لفال�سي  ب��ال��ه��ول 
�ل��ع��ايل و�مل���ه���ار�ت �مل��ت��ق��دم��ة و م��ع��ايل �سما بنت 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  �مل��زروع��ي  فار�س  بن  �سهيل 
�ل�سباب ومعايل �سارة بنت يو�سف �الأمريي وزيرة 
دولة و معايل عمر بن �سلطان �لعلماء وزير دولة 

للذكاء �الإ�سطناعي .
ت��اأت��ي �خل��ل��وة �ل���وز�ري���ة يف �إط����ار ح��ر���س وز�رة 
�لوطنية  توحيد �جلهود  على  و�لتعليم  �لرتبية 
وو�سع  وم��وح��د  ت�����س��ارك��ي  ع��م��ل  �إط����ار  ل�سياغة 
و�لرب�مج  �خلطط  برتجمة  �لكفيلة  �لت�سور�ت 
�مل�ستقبلية �خلا�سة بوز�رة �لرتبية و�لتعليم على 

�أر�س �لو�قع.
تتكامل  �لتي  �ل���وز�رة  روؤي��ة  تنبثق �خللوة عن  و 
�الإم���ار�ت �حلكومي  دول��ة  وترتجم نهج حكومة 

�لر�ئد �لذي تتبعه بهدف �إيجاد �سيغة م�سرتكة 
�لعام  �لتعليم  قطاع  بني  �لبناء  �لتفاعل  حتقق 
لتكري�س  لتوظيف  �لوطنية  و�ملوؤ�س�سات  و�لعايل 
هذ� �لدور يف تعزيز �لروؤى �لتعليمية �مل�ستقبلية 
دفع  يف  كل  و�لتميز  �الإجن���از  يف  �سركاء  ليكونو� 
�لقطاعات  خمتلف  يف  و�ل��ت��ط��ور  �ل��ن��م��اء  عجلة 

و�ملجاالت �حليوية.
ح����ددت �ل�����وز�رة ع���دة حم����اور �أ���س��ا���س��ي��ة للخلوة 
�لوز�رية تت�سل يف �أهد�ف �لوز�رة لبناء منظومة 
تعليمية تناف�سية ت�ستجيب لالأولويات �لوطنية 
�لعن�سر  م��ن  ب��دوره��ا  و�ل��ت��ي جعلت  �ل��ط��م��وح��ة 
�الأهد�ف  �إىل  للو�سول  �أ�سا�سا وحمركا  �لب�سري 
�لدولة  ري��ادة  على  باحلفاظ  �لكفيلة  �مل�ستقبلية 

يف كافة �ملجاالت.
ت�����س��اوؤالت حمورية  و �ج��اب��ت �خل��ل��وة على ع��دة 
لنظامنا  ميكن  وهي:كيف  للنقا�س  مو�سع  هي 
تطوير  يف  وم���وؤث���ر�  ف��ع��اال  ي��ك��ون  �أن  �لتعليمي 
�سانعا  ليكون  وقيمه  ومعارفه  �لطالب  مهار�ت 
م���و�ج���ه���ة حتدياته  ع��ل��ى  وق�������ادر�  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل 

ومتغري�ته؟.
كما بحثت �خللوة يف �ملتغري�ت �ملوؤثرة يف م�ستقبل 
�لتعليم يف �لدولة وتناق�س كذلك �ل�سيناريوهات 
علميا  للتخطيط  عليها  �الع��ت��م��اد  ميكن  �ل��ت��ي 

ومنهجيا الإعد�د طالب �مل�ستقبل و�سناعته.
�أبرزها  و ن��اق�����س��ت ج��ل�����س��ات �خل��ل��وة ع���دة ن��ق��اط 
�لنظام �لتعليمي و�كت�ساب �ملعرفة و�آلية تطبيق 

�لتعليم وتقدمه �إىل جانب كيفية حتقيق �لنمو 
و�لتطور �مل�ستمر يف قطاع �لتعليم و�سناعة معلم 
�لطالب  و�سخ�سية  �ل��ن��ج��اح  وق��ي��ا���س  �مل�ستقبل 
توؤثر على  �مل�ستقبلية وكيف  �الإمار�تية  و�الأ�سرة 

تطور �لطالب �إىل جانب عدد �آخر من �لبنود.
�أك��د معايل ح�سني  �ل��وز�ري��ة  يف م�ستهل �خل��ل��وة 
و�لتطور  �لتقدم  وت��رية  �أن  كلمته  يف  �حل��م��ادي 
�لب�سري يف تنام م�ستمر منذ �أول خطوة خطاها 
و�سلنا  �أن  �إىل  �ل��ب�����س��ي��ط��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  �الإن�������س���ان 
�لر�بعة  �ل�سناعية  �لثورة  �إىل ع�سر  �ليوم  نحن 
بكل  �لب�سري  �لعقل  لقدرة  ترجمة  تاأتي  و�لتي 
يطوعها  �أد�ة  �أ���س��ب��ح��ت  ب��ذل��ك  وه���ي  تعقيد�ته 
��سرت�تيجياته  لتحقيق  فيها  وي�ستثمر  �الإن�سان 
�مل��ج��االت وعلى  �ل��وط��ن��ي��ة يف خمتلف  وخ��ط��ط��ه 

ر�أ�سها �لتعليم.
تنظمها  �لتي  �ل��وز�ري��ة  �خللوة  �أن  معاليه  و�أك��د 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم �سنويا ت�سعى �إىل ��ستلهام 
�آخر �لتطور�ت �لرقمية و�لتكنولوجية وو�سعها 
يف خدمة �لتعليم للو�سول به �إىل مركز �ل�سد�رة 
قيادتنا  لتطلعات  حتقيقا  �لعاملي  �مل�ستوى  على 
�ملركز  �حلبيبة  لدولتنا  تن�سد  �ل��ت��ي  �ل��ر���س��ي��دة 

�الأول يف كافة �لقطاعات �حليوية.
وما  �خللوة  �أن  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  و�أو���س��ح 
�أفكار  م��ن  وت�ستعر�سه  ن��ق��ا���س��ات  م��ن  تت�سمنه 
�لقر�ر  م��ت��خ��ذي  ل��ت��زوي��د  ج��دي��دة  ن��اف��ذة  ت�سكل 
�ل���رتب���وي ب���االأف���ك���ار و�مل���ق���رتح���ات �ل���ت���ي ميكن 

و�لرب�مج  م�ساندة �خلطط  وت�سهم يف  تطبيقها 
�لتعليمية �لتي تعكف �لوز�رة ب�سكل م�ستمر على 
و�أتاحتها  �لفعلي  �لتنفيذ  بلورتها وو�سعها حيز 
�ل��رتب��وي��ة وطلبتنا  ك���و�درن���ا  ل��ن��م��ك��ن  ل��ل��م��ي��د�ن 
�لفائدة  لتحقيق  معها  و�لتعاطي  �لتفاعل  من 

�ملرجوة منها.
ك��م��ا ���س��دد م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ال���س��ت��ف��ادة من 
لت�سهيل  خ��ي��ار�ت  م��ن  تتيحه  وم��ا  �لتكنولوجيا 
يف  �ملتمثلة  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق  يف  �ل�����وز�رة  مهمة 
على  قائمة  تناف�سية  تعليمية  منظومة  �إجن���از 

�البتكار.
فيها  ���س��ارك  وز�ري����ة  جل�سة  �خل��ل��وة  ت�سمنت  و 
�ل���ف���ال����س���ي ومعايل  �أح����م����د  �ل����دك����ت����ور  م���ع���ايل 
���س��ارة �مل��ه��ريي وم��ع��ايل ع��م��ر �ل��ع��ل��م��اء ملناق�سة 
�أف�سل  تنفيذ  و�آل��ي��ة  �مللحة  �ل��رتب��وي��ة  �لق�سايا 

�ال�سرت�تيجيات �لتعليمية.
�لفال�سي  بالهول  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  و�أك���د 
خالل حديثه باجلل�سة �أهمية �أن يتقن �لطالب 
�لبيئة  �أ���س��ا���س��ي��ة م�����س��ت��ق��اة م���ن  ع����دة م����ه����ار�ت 
�لتناف�س  �الجتماعية �ملحيطة بالطالب كمهارة 
�لتفكري  �أ���س��ال��ي��ب  خ���الل  م��ن  يكت�سبها  ب��ح��ي��ث 
�البد�عي و�لقدرة على �لتو��سل �لفعال بجانب 
مهارة �لتكيف مع �لبيئة �ملحيطة وما ينتج عنها 
بيئته  �أول��وي��ات  ي��و�ك��ب  م��ن من��و عقلي للطالب 
وجم��ت��م��ع��ه. م��ن ج��ان��ب��ه��ا حت��دث��ت م��ع��ايل �سارة 
�الأم����ريي ع��ن �ل��ط��ري��ق��ة �مل��ث��ل��ى ل��ت��دري�����س �ملو�د 

�لعلمية للطلبة من قبل �ملعلمني و�أولياء �الأمور 
�أكدت  ليتمكن �لطلبة من مهار�ت �لع�سر حيث 
يكون  و�أن  للتعلم  �ملنا�سبة  �لبيئة  توفري  �أهمية 
�لتعليم ب�سكل تطبيقي وعملي حيث يعترب ذلك 

من �أ�سا�سيات �لتعلم �ل�سليم.
عدة  �لطلبة  يتقن  �أن  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  رك���زت  ك��م��ا 
مهار�ت من �أجل �أن يتمكنو� من �كت�ساب �ملعرفة 
�مل�����س��ك��الت وط���رح �الأ�سئلة  وم��ن��ه��ا م��ه��ار�ت ح��ل 

وحتليل ما يو�جهونه معلومات.
�أكد معايل �لدكتور عمر �سلطان �لعلماء  بدوره 

�لقائمة  �مل��ه��ار�ت  من  �لطلبة  يتمكن  �أن  �أهمية 
و�لعملية  �لعلمية  و�الإج�����ر�ء�ت  �ل��ق��و�ن��ني  على 
�ملتتابعة لي�ستطيعو� الحقا حتويلها �إىل مهار�ت 

�جتماعية و�بد�عية متاحة للجميع.
مت  نقا�سية  حلقات  عقد  على  �خللوة  ��ستملت  و 
توزيع جمموعة حماورها على ط��اوالت �حلو�ر 
وتربوي  ق��ي��ادي   260 ن��ح��و  فيها  ���س��ارك  �ل��ت��ي 
وخبري وموظف وطالب من �جلامعات و�ملد�ر�س 
لقطاع  و�ل��د�ع��م��ة  �ملثمرة  بالتو�سيات  للخروج 

�لتعليم.

•• اأبوظبي-وام: 

�لعاملي«  »مونتي�سوري  تفاهم مع مركز  �لعليا مذكرة  �لتقنية  كليات  وقعت 
تطوير  خ��الل  م��ن  �جل��ان��ب��ني  ب��ني  �ال�سرت�تيجية  �ل�����س��ر�ك��ة  تعزيز  ب��ه��دف 
ودمج �سهادة مونتي�سوري يف برنامج بكالوريو�س �لرتبية تخ�س�س �لتعليم 

للمرحلة �ملبكرة.
جممع  مدير  �ل�سام�سي  عبد�للطيف  �لدكتور  �سعادة  �لتفاهم  مذكرة  وقع 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ستيجبيك  ول��ي��ون��ور  �لعليا  �لتقنية  كليات 
�لعاملية  و�ل�سفرية  لوك�سمبورغ  �أمرية  تي�سي  �الأم��رية  بح�سور  مونتي�سوري 

ملجموعة مونتي�سوري .
مدير  ن��ائ��ب  �ل��ع��ام��ري  ع���ادل  �ل��دك��ت��ور  �لتفاهم  م��ذك��رة  توقيع  ح�سر  كما 
عائ�سة  و�لدكتورة  و�مل�ستقبل  لال�سرت�تيجية  �لعليا  �لتقنية  كليات  جممع 
بو�سليبي مدير كليات �لتقنية باأبوظبي وعدد من �أع�ساء �لهيئتني �الإد�رية 

و�لتدري�سية وطالبات برنامج �لرتبية.
ووفقا ملذكرة �لتفاهم يبد�أ �لتعاون بني �جلانبني بالعمل على تطوير ودمج 

�سهادة مونتي�سوري »�ل�سهادة �ملعنية بالتعليم �ملبكر« يف برنامج بكالوريو�س 
برنامج  خلريجي  يتيح  مب��ا  �مل��ب��ك��رة  للمرحلة  �لتعليم  تخ�س�س  �ل��رتب��ي��ة 
�لرتبية من كليات �لتقنية �لعمل كمدر�سي مونتي�سوري �أو تاأ�سي�س ح�سانات 

مونتي�سوري كم�ساريع خا�سة بهم.
منهج  تعليم  يف  للتميز  مركز  تاأ�سي�س  �إىل  م�ستقبال  �ل��ت��ع��اون  يهدف  كما 
تقدمي  على  �لعاملي  مونتي�سوري  مركز  و�سيعمل  �ل��دول��ة  يف  مونتي�سوري 
تدريب نوعي متخ�س�س لالأ�ساتذة يف كليات �لتقنية على �لدبلومات �خلا�سة 

مبنهجية مونتي�سوري و�ملمار�سات �لتعليمية �خلا�سة بهذ� �ملنهج �لعاملي.
ملجموعة  �لعاملية  و�ل�سفرية  لوك�سمبورغ  �أم���رية  تي�سي  �الأم���رية  و�أع��رب��ت 
�لتقنية، موؤكدة  مونتي�سوري عن �سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع كليات 
�أهمية هذ� �ملنهج ودوره يف تاأهيل �ملعلمني يف مرحلة �لتعليم �ملبكر ملمار�سته 
وتطبيقه .. وقالت : »�إن كليات �لتقنية �لعليا موؤ�س�سة تعليمية ر�ئدة لديها 
�أهد�ف ديناميكية وملهمة ومن خالل �ل�سر�كة �جلديدة مع هذه �ملوؤ�س�سة 

�سنعمل على دعم حتقيق هذه �الأهد�ف« .
كليات  �ل�سام�سي مدير جممع  عبد�للطيف  �لدكتور  �سعادة  �أكد  من جانبه 

�ملبكرة حيث  للمرحلة  بالتعليم  و�ملتعلق  �لتعاون  �أهمية هذ�  �لعليا  �لتقنية 
�سي�ساهم يف متكني طلبة برنامج �لرتبية تخ�س�س �لتعليم �ملبكر من �متالك 
مهار�ت وممار�سات منهج مونتي�سوري �لعاملي من خالل تطوير ودمج �سهادة 
مبهار�ت  �خلريجون  �سيتمتع  �إذ  �لرتبوي  �لتخ�س�س  هذ�  يف  مونتي�سوري 
بل  لي�س فقط على م�ستوى عملهم كمدر�سني  �ملنهج  وخ��رب�ت تطبيق هذ� 
�أطفال  كح�سانات  �خلا�سة  م�ساريعهم  تاأ�سي�س  يف  رغبتهم  ح��ال  يف  �أي�سا 

تطبق هذ� �ملنهج عاملي.
�لر�بع«  �جليل  »خطة  مع  تتما�سى  �لتفاهم  مذكرة  �أن  �ل�سام�سي  و�أو���س��ح 
من  متخ�س�سة  فنية  ق��ي��اد�ت  لتخريج  ت�سعى  �لتي  �لعليا  �لتقنية  لكليات 
خالل متكني �لطلبة وفق تخ�س�ساتهم من �حل�سول على �سهادة فنية عاملية 
تدعم م�ستقبلهم �لوظيفي كما ت�سجع على تاأ�سي�س �مل�ساريع �خلا�سة وريادة 

�الأعمال.
ولفت �إىل �أن مرحلة �لطفولة �ملبكرة ذ�ت �أهمية كبرية الأنها ت�سهم يف بلورة 
يعتمد  مونتي�سوري  ومنهج  للم�ستقبل  و�إعد�دهم  مبكر�  �الأطفال  �سخ�سية 
قدر�تهم  ك�سف  على  وم�ساعدتهم  ل��الأط��ف��ال  �ملتكاملة  �لب�سرية  �لتنمية 

وتنمية مهار�ت �لقرن �ل21 لديهم ومتكينهم من �الإبد�ع و�البتكار، م�سري� 
�إىل �هتمام �لقيادة �حلكيمة يف �لدولة بهذه �ملرحلة على خمتلف �مل�ستويات 

�لتعليمية و�الجتماعية و�لثقافية.
ونوه �إىل �إطالق �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ملبكر«  �لعاملية للتعليم  �لرئا�سة موؤخر� »جائزة خليفة  �لوزر�ء وزير �سوؤون 
يف  �لعاملية  �خل��رب�ت  لت�سجيع  �ملبكر  �لتعليم  مرحلة  �أهمية  عك�ست  و�لتي 
�مل�ساركة بتجاربهم و�أبحاثهم وفق �أحدث �لتقنيات و�ملمار�سات مبا �سينعك�س 
على تطوير جمال �لتعليم �ملبكر، م�سري� �إىل �أن كليات �لتقنية تعمل د�ئما 
�لقيادة خا�سة على م�ستوى  روؤى وتوجهات  لتكون ج��زء� فاعال يف حتقيق 

بناء �الإن�سان.
من جهتها ذكرت ليونور �ستيجبيك �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة مونتي�سوري 
�لتقنية ومركز مونتي�سوري - لديهما روؤية طموحة  �أن �لطرفني - كليات 
�لتفاهم ميثل  �أن توقيع مذكرة  �إىل  �لتعليم، م�سرية  لعمل حتول موؤثر يف 

خطوة �أوىل نحو حتقيق تعاون مثمر للجانبني.
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اأخبـار الإمـارات

اجلامعة القا�سمية حتتفل يف 27 مايو اجلاري بتخريج دفعتها الأوىل 
•• ال�شارقة-وام:

حتت  �جل���اري  مايو   27 يف  �لقا�سمية  �جلامعة  حتتفل 
حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رعاية 
رئي�س  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي 
�جلامعة بتخريج دفعتها �الأوىل من �لطلبة �لبالغ عددهم 
162 طالبا و طالبة منهم 78 طالبا و 84 طالبة ممن 
�أكملو متطلبات در��ستهم يف كليات �جلامعة. و قال �سعادة 
�ل��دك��ت��ور ر���س��اد ���س��امل م��دي��ر �جل��ام��ع��ة �إن �حل��ل��م �أ�سبح 
حقيقة بف�سل �الإرد�ة �لو�ثقة و �لعزمية �لقوية و �لروؤية 

�لثاقبة ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد 
�لكبري  �ل�����س��رح  ه��ذ�  لت�سييد  �هلل  وف��ق��ه  �ل���ذي  �لقا�سمي 
�ل�سحيح و يدعو  لتخريج جيل ميثل �ال�سالم مبفهومة 
�أهله �ليه بو�سفهم �سفر�ء لال�سالم يف وقت باتت �لب�سرية 
متعط�سة لقيم �ال�سالم �ل�سمحة و �أخالقياته و هي �لغاية 
�سموه  م��ن  مبكرمة  و  �ن��ه  مو�سحا  �سموه  ين�سدها  �لتي 
حل�سور  �خلريجني  �لطلبة  �أمور  �أولياء  ��ست�سافة  �سيتم 

حفل �لتخريج و م�ساركة �أبنائهم فرحة تخرجهم.
�ل�سارقة  باإمارة  �ملخت�سة  �جلهات  �أن  �ىل  �سعادته  �أ�سار  و 
“ د�ئرة �الأ�سغال “ بد�أت يف �إن�ساء مبنيني لكلية �الت�سال 

�لعاملية  �ملو��سفات  �أح���دث  وف��ق  للطالبات  و�آخ���ر  للطبة 
حيث يت�سمن كل مبنى �أ�ستديوهات متخ�س�سة تعمل وفق 
لل�سوتيات  خمترب�  و  �العالمية  �لتقنية  و�سائل  �ح��دث 
كلية   / مبان   8 �جلامعة  ملباين  �الإجمايل  �لعدد  لي�سبح 
�ل�سريعة و �لدر��سات �الأ�سالمية و كلية �القت�ساد و �الد�رة 

و كلية �لقر�آن �لكرمي و �أخري� كلية �الت�سال / .
و ثمن �لدكتور ر�ساد �سامل �لدعم �ملتو��سل �لذي يقدمه 
مر�حل  لكافة  ومتابعته  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب 
على  �جلامعات  �أه��م  م��ن  و�ح���دة  لت�سبح  �جلامعة  تطور 

كافة �مل�ستويات �ملحلية و�الإقليمية و�لعاملية.

»حتقيق اأمنية« تطلق مبادرة »كل يوم اأمنية« يف رم�سان
•• اأبوظبي - وام:

�أطلقت موؤ�س�سة » حتقيق �أمنية » مبادرة » كل يوم �أمنية » �لهادفة �إىل حتقيق 30 �أمنية لالأطفال على مدى 30 
م�ست�سار  نهيان  �آل  خليفة  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �سمو  حرم  بتوجيهات  وذل��ك  �ملبارك  رم�سان  �سهر  يف  يوما 
» حتقيق  ملوؤ�س�سة  �لفخري  �لرئي�س  نهيان  �آل  �سيف بن حممد  بنت  �سيخة  �ل�سيخة  �لدولة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب 
 « �لف�سيل يتز�من مع  �ل�سهر  �إن   «  :  « �أمنية  ملوؤ�س�سة » حتقيق  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لزبيدي  . وق��ال هاين   « �أمنية 
عام �لت�سامح » �لذي يتو�فق يف مبادئه مع ��سرت�تيجية �ملوؤ�س�سة �لر�مية �إىل ن�سر مفاهيم �حلب و�خلري و�لعطاء 
و�لبذل لتحقيق �سعادة �جلميع دون متييز ونهدف من هذه �حلملة �إىل ر�سم ب�سمة �الأمل و�لتفاوؤل على وجوه 30 
طفال وطفلة يف �الإمار�ت و�الأردن و�ليمن من �مل�سابني باأمر��س تهدد حياتهم«. وثمن �لزبيدي تربعات �الأيادي 
�أن  وتوؤكد  �لنبيلة  �الإن�سانية  �ملوؤ�س�سة  ر�سالة  تدعم  �لتي  �لقيمة  �ملجتمعية  و�مل�ساهمات  �لكرمية  �لبي�ساء  �خلرية 
�الإرث �خلالد لثقافة �خلري و�لعطاء �لتي غر�سها �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« ما 

ز�لت توؤتي ثمارها باأبهى �سورها.

عمار النعيمي يكرم الفائزين باملراكز الأوىل لفرق ال�سعادة يف حكومة عجمان

روؤ�ساء فرق  �لتكرمي من  �إىل �سرح و�ف قبل حفل  ��ستمع  وكان �سموه قد 
ر�سا  ون�سبة  ومبادر�تهم  �جناز�تهم  ح��ول  �مل��ر�ك��ز  بهذه  �لفائزة  �ل�سعادة 
�لقيادة  �ل�سعادة يف  ن�سبة ر�سا  بلغت  �ل�سعادة حيث  �ملوظفني عن مبادر�ت 
32 مبادرة وعدد  �ل�سعادة  %99 وعدد مبادر�ت  �لعامة ل�سرطة عجمان 
�ع�ساء فريق �ل�سعادة 17 ع�سو� وبالن�سبة لد�ئرة �لتنمية �ل�سياحية بلغت 
 21 �مل��ب��ادر�ت  ع��دد  و   95% �ل�سعادة  م��ب��ادر�ت  ع��ن  �ملوظفني  ر�سا  ن�سبة 
�ملالية فقد بلغت  �أما د�ئرة  11 ع�سو�  �ل�سعادة  �أع�ساء فرق  مبادرة وعدد 
�الأع�ساء  وع��دد  مبادرة   13 �ل�سعادة  مبادر�ت  وع��دد   87% �لر�سا  ن�سبة 

�أع�ساء.  5
كما ��ستمع �سموه �ىل خطط د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية يف حكومة عجمان و�لتي 
ت�سعى من خاللها �ىل �إد�رة �أجندة �ل�سعادة يف حكومة عجمان للو�سول �ىل 
��سلوب علمي يوؤثر على �سعادة �ملوظفني و��سعادهم يف �جلهات �حلكومية 
لل�سعادة  �سنوي  وقيا�س  �سعادتهم  ن�سبة  رفع  يف  ت�ساهم  مبادر�ت  وتطبيق 

�لعمل يف  �سو�ء مثمنا جهود فرق  و�ملقيمني على حد  للمو�طنني  �ملقدمة 
�ملرحلة  خالل  حتققت  �لتي  و�لنتائج  �ملحلية  و�ملوؤ�س�سات  �لدو�ئر  خمتلف 

�ملا�سية.
منظومة  لتطوير  �جلهد  ه��ذ�  ملو��سلة  �مل�ستقبل  ن�ست�سعر  �ن  علينا  وق��ال 
�لعمل �حلكومي و�ال�ستفادة من �الأد�ء �ملتميز للموظفني وكافة �لعاملني 
يف �حلكومة ومتابعة �خلطط و�لرب�مج �خلا�سة باإ�سعاد �ملوظفني و�لتعرف 
على �حلقائق و�أد�ء �لعمل يف كافة موؤ�س�ساتنا لالرتقاء مبوؤ�سر�ت �ل�سعادة 
روؤية  م��ع  متا�سيا  �ملتقدمة  �مل�����س��اف  �إىل  ب���االإم���ارة  للو�سول  و�الي��ج��اب��ي��ة 

�المار�ت وعجمان 2021 ».
�أن دولة �الإم��ار�ت بقيادتها �حلكيمة برئا�سة  و�أكد �سمو ويل عهد عجمان 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل  �ل�سيخ خليفة بن ز�يد  �ل�سمو  �ساحب 
يج�سدو�  �أن  ��ستطاعو�  �الإم���ار�ت  حكام  �ل�سيوخ  �ل�سمو  ��سحاب  و�إخ��و�ن��ه 

مفهوم �ل�سعادة على �أر�س �لو�قع .

•• عجمان-وام:

كرم �سمو �ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان فرق �ل�سعادة يف 
حكومة عجمان �لفائزة باملر�كز �لثالثة �الأوىل خالل �حلفل �لذي نظمته 

د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية يف فندق عجمان �سر�ي.
وفاز باملركز �الأول فريق �ل�سعادة بالقيادة �لعامة ل�سرطة عجمان ويف �ملركز 

�لثاين د�ئرة �لتنمية �ل�سياحية و�ملركز �لثالث د�ئرة �ملالية.
وهناأ �سمو �ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي �لدو�ئر وفرق �ل�سعادة �لفائزة 
�حلكومة  موظفي  و�سعادة  ر�سا  يف  عالية  ن�سبة  وحققت  �الوىل  باملر�كز 
عجمان  �م��ارة  يف  و�لهيئات  و�ملوؤ�س�سات  �لدو�ئر  يف  �مل�سوؤولني  جميع  د�عيا 
�ىل �سرورة �لعمل و�ملزيد من �جلهود من �جل حتقق �الإجناز�ت و�الرتقاء 
مبوؤ�سر�ت ر�سا و�سعادة �ملوظفني يف خمتلف �لقطاعات متا�سيا مع �لتطور 
�لذي ت�سهده دولة �الم��ار�ت عامة وعجمان خا�سة حتى ن�ستطيع حتقيق 

�ملر�كز �الوىل د�ئما وتقدمي �د�ء �أف�سل.
�إن حكومة عجمان لديها خطط وبر�مج ت�ستهدف كافة  �لعهد  وقال ويل 
م�ستد�مة  ���س��ع��ادة  لتحقيق  �ملجتمع  ف��ئ��ات  وك��اف��ة  �حل��ك��وم��ة  يف  �لعاملني 
يركز  �ل�سعيد  �مل��وظ��ف  الأن  �حلكومي  �لعمل  وك��ف��اءة  زي���ادة  على  وت�ساعد 
�ملبادر�ت  �لدو�ئر لتطوير جمموعة من  ن�سعى يف  على عمله فقط لذلك 
و�الرتقاء مب�ستوى �خلدمات  و�الإيجابية  �ل�سعادة  بيئة  لتعزيز  �حلكومية 

�لهادفة �إىل �إ�سعاد �ملوظفني و�ملتعاملني لرت�سيخ قيم �ل�سعادة يف �ملجتمع.
و��ساف �سموه �ن حكومة عجمان تهدف من كل ذلك للتعرف �إىل ما ي�سعد 
�ملوظفني وكافة فئات �ملجتمع لنتمكن من و�سع �الأ�س�س �ل�سليمة لتطوير 
�الإيجابية  �جلو�نب  على  م�سدد�ً   .. �ل�سعادة  لن�سر  و�ل�سيا�سيات  �لرب�مج 
وقدرة  �الجتماعية  �مل��ع��ام��الت  م��ن  جمموعة  ه��ي  �ل�سعادة  الأن  و�إب��ر�زه��ا 
�لفرد على ت�سكيل عالقات �جتماعية ناجحة ميكن من خاللها م�ساعدة 
ظروفهم  حت�سني  يف  و�مل�ساهمة  �أحالمهم  حتقيق  على  و�لعمل  �الآخ��ري��ن 

�حلياتية �ليومية.
و��سار �سموه �ىل �نه �سيتابع بنف�سه كافة �جلهود �ملبذولة ونتائج كل د�ئرة 
و�خلدمات  �ملوظفني  و�سعادة  ر�سا  مبوؤ�سر  �الرت��ق��اء  حيث  من  وموؤ�س�سة 

بال�سعادة  خا�سة  �د�ء  م��وؤ���س��ر�ت  �ع���د�د  خ��الل  م��ن  �حلكومية  �جل��ه��ات  يف 
�ل�سعادة  دبلوم  �إط��الق  �ملوؤ�س�سية من خالل  �ل�سعادة  ثقافة  م�ستوى  ورف��ع 
و�اليجابية لفرق �ل�سعادة و�سمان �لتنفيذ �لفعال و�ملجدي لرب�مج �جندة 

�ل�سعادة وتقيم فرق �ل�سعادة ب�سورة �سنوية بناء على �أ�س�س و��سحة.
عائ�سة  �لتكرمي  ت�سلمت  حيث  �لذكية  دب��ي  مدينة  مكتب  �سموه  ك��رم  كما 
تقييم فرق  �سموه جلنة  ك��رم  �ملكتب، كذلك  – مديرة  ب�سر  بن  بنت بطي 

�ل�سعادة.
ل�سموه  تقدير�  �لذكية  دبي  مدينة  مكتب  من  تذكاريا  درعا  �سموه  وتلقى 
على ما يقوم به مع فريق حكومة عجمان لتحقيق ر�سا و�سعادة موظفي 

�حلكومة.
ح�سر حفل �لتكرمي �ل�سيخ ر��سد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية 
عام  قائد  �لنعيمي  بن عبد�هلل  �سلطان  �ل�سيخ  �للو�ء  و�سعادة  و�لتخطيط، 
�سرطة عجمان و �سعادة ر��سد عبد�لرحمن بن جرب�ن �ل�سويدي مدير عام 
د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية و�لدكتورة عائ�سة بن ب�سر – مدير عام مكتب مدينة 
و  �ملوؤ�س�سات  و  �لدو�ئر �حلكومية  م��در�ء  و  روؤ�ساء  و عدد من  �لذكية  دبي 
عام  م��دي��ر  �لنعيمي  يو�سف  ���س��ع��ادة  و  عجمان  �إم����ارة  يف  �لعاملة  �لهيئات 

�لت�سريفات و �ل�سيافة و عدد من كبار �مل�سوؤولني.
من جانبه �أكد �سعادة ر��سد عبد �لرحمن بن جرب�ن �ل�سويدي مدير عام 
د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية �أن تعزيز �آليات �ل�سعادة يف خمتلف �جلهات �حلكومية 
ر��سد  بن  حميد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات  �إط��ار  يف  تاأتي  ب��االإم��ارة 
�لنعيمي ع�سو �ملجل�س �الأعلى حاكم عجمان و�سمو �ل�سيخ عمار بن حميد 

�لنعيمي ويل �لعهد رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.
و�أفاد �ل�سويدي �أن مبادرة فرق �ل�سعادة �لتي �أطلقتها د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية 
بحكومة عجمان تن�سجم مع روؤية عجمان 2021 �لتي تعمل على �إيجاد 
متميزة  ح��ك��وم��ة  حت��ف��زه  �أخ�����س��ر  �ق��ت�����س��اد  ب��ن��اء  يف  ي�سهم  �سعيد  جمتمع 
من�سجمة مع روح �الحتاد .. م�سري�ً �إىل �أن تلك �ملبادرة �ساهمت ب�سكل كبري 

يف تعزيز ثقافة �ل�سعادة بني موظفي �جلهات �حلكومية يف عجمان.
وثمن دور فرق �ل�سعادة جميعها يف زيادة م�ستويات �لر�سا وتر�سيخ مفاهيم 

�ل�سعادة و�الإيجابية و�البتكار يف بيئة �لعمل.

»�سندوق الوطن« يحتفل بتخريج الدفعة الأوىل من »املربمج الإماراتي« باأم القيوين
•• اأم القيوين-وام: 

�مل�ساركني  من  �الأوىل  �لدفعة  بتخريج  �م�س   « �لوطن  �سندوق   « �حتفل 
 70 و�لبالغ عددهم  �لقيوين  �أم  ب��اإم��ارة  �الإم��ار�ت��ي«  �ملربمج   « برنامج  يف 
�لقيوين و�لكلية  �أم  �لتنفيذي الإم��ارة  بالتعاون مع �ملجل�س  طالبا وطالبة 
�لتطبيقية �لربيطانية و�سركة » د�رك ماتر » وذلك يف �إطار �إعد�د جيل من 

�ملربجمني �ملبدعني �لقادرين على �لعمل يف جماالت �لربجمة .
ح�سر �حلفل - �لذي �أقيم على م�سرح �ملركز �لثقايف باأم �لقيوين - �سعادة 
�لقيوين  �أم  الإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع��ام  �أم��ني  �ل�سام�سي  ر����س��د  حميد 

“ و�لدكتور  �ل��وط��ن  “ �سندوق  �لقا�سي م��دي��ر ع��ام  �ل��دي��ن  ت��اج  وحم��م��د 
�سهل �حلبا�سنة �ملدير �لتنفيذي للكلية �لتطبيقية �لربيطانية وعدد من 
�مل�ساركة  �أمور �ملربجمني وعدد من �جلهات  �أولياء  �مل�سوؤولني وح�سد من 

و�لد�عمة للمبادرة.
تنظيم  “ يف  �لوطن  “ �سندوق  دور  �ل�سام�سي  ر��سد  حميد  �سعادة  وثمن 
“ و�ل��ذي ي�سهم يف جت�سيد تطلعات �لقيادة  “ �ملربمج �الإم��ار�ت��ي  برنامج 
�لر�سيدة �لر�مية �إىل �ال�ستثمار يف �لروة �لب�سرية وتوظيف �لتكنولوجيا 
�أجيال  تاأ�سي�س  خ��الل  من  �أف�سل  م�ستقبل  ل�سناعة  و�ملتطورة  �حلديثة 
�مل�ستقبل  متطلبات  تلبية  على  ق��ادرة  و�أدو�ت  تكنولوجيا  متتلك  �إمار�تية 

بدولة  للو�سول  �مل��ج��االت  �ستى  يف  �ل��ري��ادة  وحتقيق  حتدياته  وم��و�ج��ه��ة 
�الإمار�ت �إىل م�ساف �أف�سل �لدول يف �لعامل بحلول �لعام 2021 .

من جهته �أكد حممد تاج �لدين �لقا�سي �أن مبادرة “ �ملربمج �الإمار�تي “ 
�أ�سا�سيات �لربجمة للم�ساركني وتغر�س حب �لربجمة يف  ت�سهم يف تعليم 
قلوبهم نظر� ملا متثله من �أهمية كربى يف �سوق �لعمل و�ستزيد �أهميتها يف 
�مل�ستقبل، حيث يرى �خلرب�ء �أن �أكر من  % 60 من وظائف �مل�ستقبل ذ�ت 

�لقيمة �لعالية تتطلب مهار�ت �لربجمة �أو فهمها.
�أ�سا�سيات لغة �مل�ستقبل  وقال �إن �ملبادرة متكن �ملربجمني �الإمار�تيني من 
هام  �قت�سادي معريف  قطاع  لبناء  فيها ومتكينهم  تفوقهم  ل�سمان  وذلك 

ليكونو�  وجمتمعها  �لدولة  على  بالنفع  ويعود  �لربجمة  خدمات  ي�سدر 
قادرين على �البتكار و�الإبد�ع يف هذ� �ملجال.

�أم �لقيوين  و�أع��رب حممد �لقا�سي عن �سكره للمجل�س �لتنفيذي الإم��ارة 
�لربنامج  �إجن�����اح  يف  ت��ع��اون��ه��م��ا  ع��ل��ى  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �لتطبيقية  و�ل��ك��ل��ي��ة 
“�ملربمج  . وتعترب مبادرة  �لقيوين  �أم  �إم��ارة  �الأوىل يف  للمرة  �أقيم  �ل��ذي 
�لدولة  مد�ر�س  يف  و�لطالبات  للطالب  تتيح  معرفية  �الإمار�تي” من�سة 
�الإبد�عي  �لتفكري  مهار�ت  وتطوير  �لربجمة  فيها  مبا  لغات   3 �كت�ساب 
�لدور�ت  مكثفة من  خ��الل جمموعة  �إل��ك��رتوين من  تطبيق  بناء  وكيفية 

و�لرب�مج �لتعليمية.

جل�سة حوارية حول مهنتي« التمري�ض والقبالة«
•• دبي - وام: 

باإد�رة �لتمري�س  نظمت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع ممثلة 
جل�سة حو�ر حول �ل�سيا�سات �الإقليمية �خلا�سة بتطور مهنتي 
بالتعاون  �ملتو�سط وذلك  �ل�سرق  �إقليم  و�لقبالة يف  �لتمري�س 
»ذ�  فندق  يف  �لتمري�س  وجمعية  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  مع 
– �لتي تاأتي يف �إطار مبادرة تعزيز  يف« بدبي. تهدف �جلل�سة 
حول  �لعاملية  �جل��ه��ود  دع��م  – �إىل  �لتمري�س  مهنة  ج��اذب��ي��ة 
�لتقرير �الأول بعنو�ن »و�سع �لتمري�س يف �لعامل« �لذي �سيتم 
�إطالقه مع �لتقرير �لثالث عن »و�سع �لقبالة يف �لعامل« يف عام 
2020 تز�منا مع �الحتفال �لعاملي ب�سنة �لتمري�س و�لقبالة 

لعام 2020 ح�سر �لفعالية �لدكتور يو�سف �ل�سركال �لوكيل 
�ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  يف  �مل�ست�سفيات  لقطاع  �مل�ساعد 
وعلياء  �لتمري�س  �إد�رة  م��دي��رة  �لبلو�سي  �سمية  و�ل��دك��ت��ورة 

حربي مديرة مركز �الإح�ساء و�الأبحاث بالوز�رة .
�ن��ع��ق��اد �حلو�ر  �أه��م��ي��ة  �إىل  �ل�����س��رك��ال  �ل��دك��ت��ور يو�سف  و�أ���س��ار 
�لتمري�س  مهنتي  بتطور  �خلا�سة  �ل�سيا�سات  حول  �الإقليمي 
و�لقبالة يف �إقليم �ل�سرق �ملتو�سط و�لذي يعترب �ملبادرة �الأوىل 
من نوعها لال�ستثمار �الأمثل يف قدر�ت �ملمر�سني و�ملمر�سات 

و�لقابالت �لقانونيات .
و تخلل �حلو�ر حلقات نقا�سية حول �أهمية توفري نوعية عاملية 
�ملتعلقة  �لعلمية  و�الأدل���ة  و�ملعلومات  �لبيانات  من  وموثوقة 

�أهمية  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  ك��م��ا مت  و�ل��ق��ب��ال��ة..  �لتمري�س  ب��ك��و�در 
تر�سيخ هذه �لبيانات و�ملعلومات وفق �سيا�سات مرنة ت�ستجيب 

للحاجات و�الأولويات �ل�سحية لالأفر�د و�ملجتمع .
وخل�س �حلو�ر �إىل عدد من �لتوجهات و�لتي ت�سمنت �لتاأكيد 
�أهمية �ملعلومات و�لبيانات من حيث �جلودة و�مل�سد�قية  على 
�لبيانات  نوعية  من  للتحقق  وطنية  �آليات  و�عتماد  وتطوير 
للجهات  لرفعها  و�لقبالة  �لتمري�س  ك��ود�ر  ح��ول  و�ملعلومات 
�ملخت�سة يف �حل�ساب �ل�سحي �لوطني للقوى �ل�سحية �لعاملة 

يف وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع.
كما �أكد �حلو�ر على �أهمية حتديث وتوفري �لبيانات و�ملعلومات 

من خالل تعزيز �لبحث �لعلمي يف جميع �ملجاالت �ل�سحية .
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اأخبـار الإمـارات
جمل�ض مكافحة املخدرات ي�ستعر�ض نتائج موؤ�سرات اأداء الربع الأول 

•• دبي-وام:

معايل  برئا�سة  �جتماعه  خالل  �ملخدر�ت  مكافحة  جمل�س  ��ستعر�س 
�لعام  و�الأم����ن  �ل�سرطة  رئي�س  ن��ائ��ب  مت��ي��م،  خلفان  �ساحي  �ل��ف��ري��ق 
�ملبادرة  موؤ�سر�ت  نتائج  �لدولة  م�ستوى  على  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي،  يف 
�لوطنية ملكافحة �ملخدر�ت على م�ستوى �لدولة خالل �لربع �الأول من 
ومقارنتها  �مل�ستهدفات،  وما مت حتقيقه من  2019م،  �جل��اري  �لعام 
بنف�س �لفرتة من �لعام �ملا�سي، و�لتي �سملت �إجمايل كميات �ملخدر�ت 
فيها  �مل��ت��ورط��ني  و�أع����د�د  و�أن��و�ع��ه��ا  �ل��دول��ة،  م�ستوى  على  �مل�سبوطة 
كذلك  �ل��دول��ة،  �إم����ار�ت  م��ن  �إم����ارة  ك��ل  يف  ك��ل  يف  �مل�سجلة  و�لق�سايا 
موؤ�سر�ت �الأد�ء ل�سركاء �ملجل�س من �لدو�ئر و�ملوؤ�س�سات �ملعنية بق�سايا 

مكافحة �ملخدر�ت، و�لتوعية باأ�سر�رها.
و �طلع �ملجل�س خالل �جتماعه بنادي �سباط �سرطة دبي على تقرير 
حول �الآلية �ملتبعة يف �إتالف �ملخدر�ت �مل�سبوطة ، و�الإجر�ء�ت �ملتخذة 
فيها و�جلهات �مل�ساركة، وتعميم تلك �الآلية على كافة �جلهات �ملعنية 
تنظيمي  هيكل  ��ستحد�ث  م��ق��رتح  �ملجل�س  ��ستعر�س  كما  ب��ال��دول��ة، 

الإد�ر�ت مكافحة �ملخدر�ت على م�ستوى �لدولة.
وناق�س �ملجل�س �لرتتيبات �خلا�سة بامل�ساركة يف �ليوم �لعاملي ملكافحة 
يونيو من كل  �سهر  و�لع�سرين من  �ل�ساد�س  �لذي ي�سادف  �ملخدر�ت، 
و�إعالمية  توعوية  ب��اإع��د�د حمالت  �ملجل�س  رئي�س  ووج��ه معايل  ع��ام، 
و���س��ع��ار لتلك  ر���س��ال��ة م��وح��دة  �مل��ن��ا���س��ب��ة، و�خ��ت��ي��ار  ه���ذه  للم�ساركة يف 

�حلمالت.

�أه��م��ي��ة حتليل �لبيانات  �ل��ف��ري��ق ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان ع��ل��ى  و���س��دد م��ع��ايل 
ق�سايا  يف  ب��ال��ت��ورط  �مل��ه��ددة  �حل���االت  ال�ستك�ساف  �مل��ت��وف��رة  �جلنائية 
�ملخدر�ت و �جر�ء �لتد�بري �لالزمة للتدخل �ملبكر بالتعاون مع �الأ�سر 
 ،K9 و �أولياء �المور. و��ساد �ملجل�س بجهود وحدة �لكالب �جلمركية
و�لدي ��ستعر�سها �خلبري عبد�ل�سالم �ل�سام�سي، من �لهيئة �الحتادية 
�مل��ت��اح��ة يف �لوحدة،  ل��ل��ج��م��ارك، و و���س��ح �الإم��ك��ان��ي��ات و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
�مل��خ��در�ت بكل  �ل��ك��الب على �كت�ساف  ل��ت��دري��ب  و�الأ���س��ال��ي��ب �حل��دي��ث��ة 
�لوحدة  حققتها  �لتي  �لنتائج  جانب  �إىل  �إخفائها،  و�أ�ساليب  �أنو�عها، 
2019م،  �جل��اري  �لعام  من  �الأول  �لربع  خ��الل  �ل�سبط  عمليات  يف 
و�خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لعمل يف �لوحدة مبا يتما�سى مع �أحدث 
با�ستخد�م  �لعقلية  �إخفاء و�سبط �ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت  �كت�ساف  و�سائل 

.K9 لكالب �جلمركية�
�ل�سويدي، مدير عام مكافحة  ح�سر �الجتماع �لعميد �سعيد عبد�هلل 
ثاين،  و�لعميد عيد حممد  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �الحتادية،  �ملخدر�ت 
و�لعميد  ب��امل��خ��در�ت،  �الجت��ار  ملكافحة  �لعليا  �لوطنية  �للجنة  رئي�س 
عبد�لرحمن حممد �لعوي�س، رئي�س �ملكتب �لتنفيذي ملجل�س مكافحة 
�لوطنية  �للجنة  رئي�س  �ل��ذخ��ري،  ر��سد  �لدكتور  و�لعقيد  �مل��خ��در�ت، 
�لعليا للوقاية من �ملخدر�ت، و�لدكتور حمد عبد �هلل �لغافري، مدير 
للعالج  �لعليا  �لوطنية  �للجنة  رئي�س  للتاأهيل  �لوطني  �مل��رك��ز  ع��ام 
و�ل��ت��اأه��ي��ل و�ل���دم���ج �الج��ت��م��اع��ي، و�أح���م���د ع��ب��د �هلل ب��ن الح���ج �ملدير 
�ل�سوؤون �جلمركية باجلمارك �الحتادية، وعدد من  �لتنفيذي لقطاع 

�مل�سوؤولني و مديري مكافحة �ملخدر�ت بالدولة.

حاكم ال�سارقة ينال اأول �سهادة دكتوراه فخرية م�سرتكة مقدمة من جامعتي تورينو وبويل تيكنيكو دي الإيطاليتني

حاكم ال�سارقة يلتقي رئي�ض جامعة بويل تيكنيكو دي تورينو ويزور عددا من املراكز البحثية يف اجلامعة

•• تورينو – اإيطاليا-وام: 

�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 
�الأعلى حاكم �ل�سارقة �أن �لتطور �حل�سري يف �إمارة �ل�سارقة بد�أ منذ خم�سة 
عدد  �رت��ف��ع  حيث  لل�سكان  �لكبري  �لنمو  فيه  ي��ر�ع��ى  خمطط  ب�سكل  عقود 

�ل�سكان من 28 �ألف ن�سمة يف 1970 �إىل 1.4 مليون ن�سمة يف 2019.
جاء ذلك خالل كلمة �سموه �لتي �ألقاها �سمن مر��سم حفل �أقامته جامعتي 
فالنتينو  قلعة  يف  �الأول  �أم�����س  �الي��ط��ال��ي��ت��ني  دي  تيكنيكو  وب���ويل  ت��وري��ن��و 
�لدكتور�ه  ���س��ه��ادة  �سموه  ملنح  وذل���ك  �الي��ط��ال��ي��ة  ت��وري��ن��و  مبدينة  �لعريقة 
�لفخرية �مل�سرتكة �الأوىل من نوعها بني �جلامعتني يف �لتنمية �حل�سرية 

و�الإقليمية.
وقال �سموه “�إنه ملن دو�عي �ل�سرور و�سرف يل �أن �أح�سر هذ� �حلفل يف قلعة 
كما  �لكر�م،  و�ل�سيوف  �الأكادمييني  من  �لعديد  بح�سور  �لر�ئعة  فالنتينو 
ي�سرين �أن �أعرب عن خال�س تقديري جلامعتي تورينو وبويل تيكنيكو دي 
والإد�ر�تيهما و�سائر �أع�ساء �للجان �لتي ر�سحت و�سادقت على هذه �ل�سهادة 

�لعزيزة “.
و�أ�ساف �سموه قائال: هذ� هو يوم مميز بالن�سبة يل فاإن �لدكتور�ه �لفخرية 
من بويل تيكنيكو دي وتورينو، �سهادة �أعتز بها كثري�ً فجامعة بويل تيكنيكو 
دي تورينو هي �أقدم جامعة تقنية يف �إيطاليا وو�حدة من �جلامعات �الأوروبية 
�إىل جامعة  باالإ�سافة  و�لتكنولوجيا  �لكمبيوتر  �لهند�سة وعلوم  �لر�ئدة يف 

تورينو �لعزيزة �لتي تقدم بر�مج علمية متميزة ونتمنى لهما �لتوفيق .
�لفخرية  �لدكتور�ه  �سموه  منح  مت  �لتي  �حل�سرية  �لتنمية  حم��ور  وح��ول 
�لتنمية  ه��ي يف جم��ال  �ل��ي��وم  �لفخرية  �ل��دك��ت��ور�ه  �سموه:  ق��ال  يف جمالها 
�حل�سرية و�الإقليمية وهي �إحدى �ملجاالت �لهامة �لتي ��ستمتعت مبز�ولتها 
و�الإ�سر�ف عليها على مد�ر �لعقود �خلم�سة �ملا�سية.. ومن �سبق له منكم �أن 
ز�ر �ل�سارقة رمبا قد �ساهد ب�سمات �أ�سابعي على كل منطقة تقريبا من مدن 

ومناطق �إمارة �ل�سارقة.
و�أ�ساف �سموه: لقد كان �الأمر ممتعا ولكن لي�س �سهاًل فنمو �سكان مدينة 
�سكان  ع��دد  ك��ان  فقد  ه��ائ��اًل  ك��ان  �ملا�سية  �خلم�سة  �لعقود  خ��الل  �ل�سارقة 
�الإمارة حو�يل 28 �ألف ن�سمة يف عام 1970 وهو �الآن 1.4 مليون ن�سمة، 
منا عدد �ل�سكان 50 �سعفاً خالل تلك �لفرتة، وينمو حاليا مبعدل حو�يل 

. �سنويا   7%

قائاًل  �ل�سارقة  يف  �حل�سرية  للتنمية  �لرئي�سية  �الأه���د�ف  �سموه  و�أو���س��ح 
“منذ �لبد�ية كان لدينا ثالثة �أهد�ف رئي�سية و�سعناها ن�سب �أعيننا �أولها 
يجب �أن يكون لدى مدن ومناطق �إمارة �ل�سارقة �سبكات من �لبنى �لتحتية 
�ملاأمول من منط �حلياة للعدد  �مل�ستوى  �حلديثة �ملخطط لها و�لتي توفر 
�ملتز�يد من �ل�سكان، �أما ثاين �أهد�فنا يجب �أن يعك�س �لت�سميم و�لهند�سة 
�ملعمارية لبع�س �ملباين يف �ملدن �لطابع �ملميز لكل مدينة، وثالث �الأهد�ف 
و�ملو�قع  �ملباين  من  ممكن  ق��در  �أك��رب  ترميم  ح��ول  متحور  و�سعناها  �لتي 

�لرت�ثية �لتاريخية و�حلفاظ عليها”.
و��ستعر�س �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة يف معر�س حديثه منوذجا جلهود 
�ل�سارقة يف م�ساريع �لتنمية �حل�سرية و�لذي متثل يف �ملدينة �جلامعية يف 
�ل�سارقة حيث قال:منذ حو�يل 25 عاًما، قررنا تطوير موؤ�س�سات تعليمية 
عالية �جلودة يف �ل�سارقة، وكان ذلك يف وقت ذروة بالن�سبة �إىل معدل �لنمو 
�ل�سكاين يف �ملدينة.. وعلى �لرغم من وجود مو�قع �أقرب بكثري �إىل و�سط 

�ملدينة، فقد �خرتنا موقًعا يقع خارج �سو�حي �ملدينة �آنذ�ك.
و�أ�ساف �سموه: بد�أ �لبناء يف عام 1996 و�ن�سمت �أول جمموعة من �لطلبة 
 1997 �أكتوبر  يف  �ل�سارقة  وجامعة  �ل�سارقة  يف  �الأمريكية  �جلامعة  �إىل 
و�للتان مت تاأ�سي�سهما يف وقت و�حد.. ومت ت�سمية �ملوقع �لكبري بتخطيطه 
“�ملدينة �جلامعية”،و�ساهم  للغاية  و�ملميز مبباين وهياكل جذ�بة  �لف�سيح 
حدود  تو�سيع  يف  ور�ءه  وم��ا  حوله  و�ملتكامل  �مل��رت�ب��ط  �حل�سري  �لتطوير 
عن  �لناجت  �لطلب  من  كبرية  ن�سبة  حتقيق  يف  و�ساهم  كبري  ب�سكل  �ملدينة 

�لنمو �ل�سكاين.
�ملدينة  �أ�سبحت  �إن�سائها  مت  جامعتني  �أول  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �سموه  وت��اب��ع 
�لعلوم  و�أكادميية  �ل�سارقة،  �لعليا يف  �لتقنية  لكليات  �الآن موقعاً  �جلامعية 
�ل�سرطية، و�جلامعة �لقا�سمية، وكلية �الأفق �جلامعية، و�أكادميية �ل�سارقة 
لالأبحاث وغريهم من �ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�لبحثية وب�سكل �إجمايل هنالك 
85 /دول��ة خمتلفة و /1700 / ع�سو  32000 / طالب من/  ح��و�يل/ 
 120 م��ن/  �أك��ر  تقدمي  ويتم  �إد�ري،  /موظف  و/2600  تدري�س،  هيئة 
من  و��سعة  جمموعة  يف  �لعليا  و�ل��در����س��ات  �جلامعية  للدر��سات  /برنامج 

�لتخ�س�سات وجماالت �لدر��سة .
�ل�سارقة  �جل��ام��ع��ي��ة يف  �مل��دي��ن��ة  ج��ام��ع��ات  م��ن  �خل��ري��ج��ني  وح���ول م�ستوى 
و�ل�سابات  �ل�سباب  من  �الآالف  ين�سم   : �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  قال 
�ملوهوبني �جلدد �إىل جامعات وكليات �ملدينة �جلامعية يف كل عام.. ومتكن 

�كت�ساب  من  �لطلبة  �إليها  ينت�سب  �لتي  �جل��ودة  عالية  �الأكادميية  �لرب�مج 
�ملعرفة و�ملهار�ت �الأكادميية و�لفكرية �لالزمة للعمل بفاعلية يف �القت�ساد 
�لرقمي �لقائم على �ملعرفة.. ولقد خرجت هذه �جلامعات ع�سر�ت �الآالف 
من �لطلبة �لذين �ن�سمو� بالفعل �إىل عامل �لعمل منذ عام 2001.. ولهم 
تاأثري �يجابي يف جميع جو�نب �حلياة يف جمتمعاتهم وهو م�سدر فخر كبري 

.
وعقد  �لبحثية  �ملوؤ�س�سات  تطوير  على  �لعمل  ��ستمر�رية  �إىل  �سموه  ولفت 
نو��سل   : قائاًل  �الخت�سا�س  ذ�ت  يف  �لر�ئدة  �ملوؤ�س�سات  مع  فاعلة  �سر�كات 
�أنحاء  جميع  يف  �ملرموقة  �لبحوث  مر�كز  مع  �لبحثية  �ل�سر�كات  تطوير 
و�البتكار  و�لتكنولوجيا  للبحوث  �ل�����س��ارق��ة  جممع  �أن�����س��اأن��ا  فلقد  �ل��ع��امل، 
لت�سهيل وتعزيز �لرو�بط بني مر�كز �لبحوث و�ملجتمع وناأمل �أن ت�سهم هذه 
�لزيارة يف حتقيق �لتعاون عرب �لتحاور مع �الأ�ساتذة و�لباحثني يف جامعة 
بويل تيكنيكو دي تورينو وجامعة تورينو، لي�س فقط يف �لتنمية �حل�سرية 
ا يف جماالت �أو�سع ذ�ت �الهتمام �مل�سرتك مثل تقنيات  و�الإقليمية ولكن �أي�سً
�ملياه �لنظيفة و�أنظمة �لطاقة �ملتجددة وغريها.. ونحن نوؤمن مثلكم �إميانا 
عن�سر�ن  هما  �جل��دي��دة  �ملعرفة  ع��ن  و�لبحث  �جل��ي��د  �لتعليم  ب���اأن  ر��سخا 
�أ�سا�سيان للتنمية �مل�ستد�مة يف �ملجاالت �لثقافية و�الجتماعية و�القت�سادية 

للمجتمعات يف كل مكان .
�لكبري  �ل��رتح��ي��ب  �إن  �ل�����س��ي��د�ت و�ل�����س��ادة،   : ق��ائ��اًل  ���س��م��وه كلمته  و�خ��ت��ت��م 
و�ل�سيافة �لكرمية �لتي تلقيناها منكم جميعا منذ و�سولنا �إىل بوليتنيكو 
�سكرنا  خال�س  ع��ن  نعرب  �أن  ن��ود  كما  كبري،  تقدير  حم��ل  ه��ي  تورينو  دي 
لكم  متمنني  �ل��زي��ارة  ه��ذه  الإجن���اح  بجد  عملو�  �ل��ذي��ن  �الأ�سخا�س  جلميع 
�لتوفيق و�ل�سد�د . وتف�سل �سموه بعدها بت�سلم �سهادة �لدكتور�ه �لفخرية 
تورينو  دي  تيكنيكو  ب��ويل  جامعة  رئي�س  �ساركو  جويدو  �لربوفي�سور  من 

باالإ�سافة �إىل ميد�لية خا�سة وجم�سم لقلعة فالنتينو �لعريقة.
وياأتي منح �سموه �سهادة �لدكتور�ه �لفخرية تقدير�ً لدور �سموه �لفاعل يف 
�ل�سارقة يف خمتلف مدنها ومناطقها، و�اللتز�م  �لتنمية �حل�سرية الإم��ارة 
�مل�ستد�مة  �ملعمارية و�لتكنولوجيا  �لهند�سة  �لتكامل و�الندماج بني  بتعزيز 

مع مر�عاة �لثقافة �ملحلية.
وكان �حلفل قد بد�أ بكلمة للربوفي�سور جويدو �سار�كو رئي�س جامعة بويل 
تيكنيكو دي تورينو حتدث خاللها حول تاريخ �جلامعة �لعريقة �لتي �أ�س�ست 
�لعالقة  �سار�كو  جويدو  ثمن  كما  �لعلمية،  وبر�جمها  و�أق�سامها   1949

�لوطيدة بني �يطاليا وجامعاتها مع دولة �الإمار�ت على وجه �لعموم و�إمارة 
�ل�سارقة على وجه �خل�سو�س، م�سيد�ً بجهود �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة 

�حلثيثة مما جعلها منارة للعلم و�لثقافة يف �ملنطقة.
و�أ�سار رئي�س جامعة بويل تيكنيكو دي �إىل �أن هذه �لدكتور�ه �لفخرية �الأوىل 
�لتي تت�سرف �جلامعة بال�سر�كة مع جامعة تورينو مبنحها ل�سخ�سية عظيمة 

مب�ستوى �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي.
�لقى بعدها �لربوفي�سور �سريكز �سكاموتزي رئي�س جامعة تورينو كلمة عرب 
خاللها عن �سعادته مبنح حاكم �ل�سارقة �ل�سهادة �لفخرية و�لتي ي�ستحقها 
�ل�سارقة  �إم����ارة  ر�ئ���د يف تطوير  ت��اري��خ كبري وف��ك��ر  ل��ه م��ن  مل��ا  بكل ج���د�ره 

باالعتماد على �لعلم و�لثقافة كاأدو�ت للتطوير و�لتنمية.
و�ألقى كل من �لدكتور �ومربتو جانني ريفولني من�سق عام ق�سم �لدكتور�ه 
ق�سم  رئي�س  ب���روز�  �جينيو  و�ل��دك��ت��ور  تورينو،  دي  تكنيكو  ب��ويل  جامعة  يف 
�لدكتور�ه يف جامعه بويل تيكنيكو دي تورينو، و�لدكتورة جوزيبه فالديتار� 
كلمات  �الإيطالية،  �لتعليم و�جلامعات  وز�رة  �لعايل يف  �لتعليم  ق�سم  رئي�س 
هذه  لنيله  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�سمو  ���س��اح��ب  �إىل  �لتهنئة  خ��الل��ه��ا  ق��دم��و� 
�ل�سهادة �الأوىل من نوعها و�لتي توؤكد على دوره �لر�ئد يف جماالت �لتنمية 
�لتي يبذلها �سموه يف  �لثقافية  �ملبادر�ت و�جلهود  �إىل  �حل�سرية باالإ�سافة 

�إمارة �ل�سارقة وخارجها.
وعقب حفل ت�سلم �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة ل�سهادة �لدكتور�ه �لفخرية، 
وما  �أق�سامها  على  مطلعاً  �لعريقة  فالنتينو  قلعة  �أروق���ة  يف  �سموه  جت��ول 
ت�سمه من قاعات حيث تعد هذه �لقلعة �أول موقعاً جلامعة بويل تيكنيكو دي 
تورينو، كما �طلع �سموه على معار�س ت�سم �لعديد من �خلر�ئط و�لوثائق 

�لتاريخية للقلعة.
ر�فق �سموه كل من �سعادة عمر عبيد حممد �حل�سان �ل�سام�سي �سفري �لدولة 
لدى �جلمهورية �الإيطالية و�سعادة عبد�هلل بن حممد �لعوي�س رئي�س د�ئرة 
�لثقافة يف �ل�سارقة، و�سعادة �أحمد بن ركا�س �لعامري رئي�س هيئة �ل�سارقة 
للرت�ث،  �ل�سارقة  معهد  رئي�س  �مل�سلم  عبد�لعزيز  �لدكتور  و�سعادة  للكتاب، 
عبد�هلل  و�سعادة  �لقا�سمي،  �سلطان  �لدكتور  د�رة  رئي�س  �مل��ري  علي  و�سعادة 
و�سعادة حممد ح�سن خلف  �لدولة يف ميالن،  عام  قن�سل  �ل�سام�سي  ح�سن 
مدير عام هيئة �ل�سارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون، و�لدكتور عمرو عبد�حلميد 
م��دي��ر �أك��ادمي��ي��ة �ل�����س��ارق��ة ل��ل��ب��ح��وث وع���دد م��ن �مل�����س��وؤول��ني و�العالميني 

و�ملثقفني.

•• ال�شارقة -وام:

رئي�س  �سار�كو  جويدو  �لربوفي�سور  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  �لتقى 
تورينو  م��دي��ن��ة  يف  �جل��ام��ع��ة  م��ق��ر  يف  ت��وري��ن��و  دي  تيكنيكو  ب���ويل  ج��ام��ع��ة 

�اليطالية.
�لهيئة  �أع�ساء  من  وع��دد  �جلامعة  رئي�س  مع  �للقاء  خ��الل  �سموه  وت��ن��اول 
و�أهميتها،  �مل�سرتكة  �لعلمية  �ملجاالت  �الأحاديث حول  �الإد�ري��ة و�الأكادميية 
وبحث �سبل �لتن�سيق و�لتعاون يف �ل�سوؤون �الأكادميية �جلامعية يف خمتلف 
�ملجاالت ب�سكل عام ويف جماالت �لهند�سة �ملعمارية ب�سكل خا�س، و�لتي تتعلق 

بالبنى �لتحتية و�لبيئة مبختلف مكوناتها وحمتوياتها.
حاكم  �ل�سمو  �ساحب  �ه��ت��م��ام  ت��وري��ن��و  دي  تيكنيكو  ب��ويل  جامعة  وثمنت 
�الأكادميي  �مل�ستوى  وتاأ�سي�س جامعات متميزة  �لعلمية  �ل�سوؤون  �ل�سارقة يف 
�لد�ر�سني فيها عرب بر�جمها  �لتخ�س�سات، مبا يوؤهل  و�لعلمي يف خمتلف 
�لنجاحات يف  �أبرز  �أعلى �لطموحات وحتقيق  �الأكادميية و�لعلمية لتحقيق 

جماالتهم �لعملية.
�لنظيفة  �ملياه  �أبحاث  �ل�سارقة مركز  �ل�سمو حاكم  ز�ر �ساحب  �للقاء  عقب 
�لتابع للجامعة، حيث �طلع �سموه على ما ي�سمه �ملركز من خمترب�ت بحثية 
و�أجهزة حديثة ومعد�ت ت�ستخدم يف عمل �لبحوث ودر��سة علوم �ملياه بطرق 

علمية دقيقة م�ستمعاً �إىل �سرح حول �آلية عمل هذه �الأجهزة.
وقدم ق�سم �الأبحاث �لتقنية يف مركز �أبحاث �ملياه �لنظيفة يف �جلامعة ل�سموه 

عر�ساً حول بع�س �الأفكار و�الأبحاث �حلديثة �لتي تعمل عليها وجتربتها يف 
�أدو�ت متطورة  تكون  �أن  �إىل  و�ملخابر  �الأبحاث  �سياق  �الأفكار من  نقل هذه 
مبا�سر  ب�سكل  �ل��ع��ل��وم  ه��ذه  تعك�س  بحيث  و�ال���س��ت��خ��د�م،  �الأع��م��ال  ���س��وق  يف 
�خل�سر�ء  �لطاقة  علوم  يف  �الأبحاث  هذه  وترتكز  للمجتمع  �ملنفعة  حتقيق 
�لكربوين  �الن��ب��ع��اث  وتخفيف  �لبيئة  خ��دم��ة  يف  �حل��دي��ث��ة  و�لتكنولوجيا 

وتقنيات تعقيم �ملياه وتوليد �لطاقة من �الأمو�ج.
�لدقيقة  و�لتقنيات  �ل�سناعات  �أب��ح��اث  مركز  ل��زي��ارة  �سموه  بعدها  و�نتقل 
و�مل��ت��ط��ورة �ل��ت��اب��ع للجامعة ح��ي��ث ت��ع��رف ���س��م��وه ع��ل��ى ج��ه��ود �جل��ام��ع��ة يف 
تطوير �أعمال وتقنيات كربى �ل�سركات �لعاملية يف جمال �لف�ساء و�لطري�ن 

و�حلو��سيب و�الت�ساالت.
حتقيق  يف  �مل�ساهمة  يف  ودوره  �الأبحاث  مركز  عمل  �آلية  على  �سموه  و�طلع 
�حلو��سيب  جماالت  يف  معهم  �ملتعاونة  لل�سركات  ومتفردة  عديدة  جناحات 

و�الت�ساالت و�لطري�ن.
وتعد جامعة بويل تيكنيكو دي تورينو �أحد �أهم �جلامعات �لعاملية يف جماالت 
وخمترب�ت  �الأك��ف��اء  �الأ���س��ات��ذة  م��ن  �لعديد  ت�سم  حيث  �ملعمارية  �لهند�سة 

علمية متميزة، باالإ�سافة �إىل مناهج �أكادميية ر�ئدة.
ر�ف����ق ���س��م��وه خ���الل �ل���زي���ارة ك��ل م��ن ���س��ع��ادة ع��م��ر ع��ب��ي��د حم��م��د �حل�سان 
بن  عبد�هلل  و�سعادة  �الإيطالية  �جلمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �سفري  �ل�سام�سي 
�أحمد بن ركا�س  �ل�سارقة، و�سعادة  �لثقافة يف  �لعوي�س رئي�س د�ئرة  حممد 
�مل�سلم  عبد�لعزيز  �لدكتور  و�سعادة  للكتاب،  �ل�سارقة  هيئة  رئي�س  �لعامري 

رئي�س معهد �ل�سارقة للرت�ث، و�سعادة علي �ملري رئي�س د�رة �لدكتور �سلطان 
ميالن،  يف  �لدولة  عام  قن�سل  �ل�سام�سي  ح�سن  عبد�هلل  و�سعادة  �لقا�سمي، 

و�لتلفزيون،  لالإذ�عة  �ل�سارقة  عام هيئة  و�سعادة حممد ح�سن خلف مدير 
و�لدكتور عمرو عبد�حلميد مدير �أكادميية �ل�سارقة للبحوث.
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•• ال�شارقة-الفجر:

�لب�سرية  �مل��������و�رد  د�ئ�������رة  ن��ظ��م��ت 
ب��ال�����س��ارق��ة ور���س��ة ع��م��ل ب��ع��ن��و�ن “ 
يف   “ ثالثية  ب��اأب��ع��اد  �الأد�ء  تقييم 
مقهى �لر�وي ، مب�ساركة م�سوؤويل 
�خل����دم����ات  �إد�ر�ت  يف  �ل���ت���ق���ي���ي���م 
موؤ�س�سات  وهيئات  بدو�ئر  �مل�ساندة 
�سعادة  .بح�سور  �ل�سارقة  حكومة 
د�ئرة  مدير  �مل�سوي  �سامل  عبد�هلل 

�ملو�رد �لب�سرية .
�مل�سوي  ���س��امل  ع��ب��د�هلل  �سعادة  �أك���د 
نظام  تطوير  على  �ل��د�ئ��رة  حر�س 
�أف�سل  �إىل  ����س��ت��ن��اد�ً  �الد�ء  تقييم 
�ملمار�سات وجل�سات �لع�سف �لذهني 
، �الجتماعات ، نتائج �ال�ستبيانات ، 
�إد�ر�ت  م��ع  و�لتعاو�سن  بالتن�سيق 
�خل����دم����ات �مل�������س���ان���دة يف �ل���دو�ئ���ر 
باعتباره  �حل��ك��وم��ي��ة  و�ل���ه���ي���ئ���ات 
بتحقيق  �ل��ك��ف��ي��ل��ة  �الن��ظ��م��ة  �أح����د 
و�ملحفزة  �لوظيفي  و�لتطور  �لنمو 
و�البتكار  ل��الب��د�ع  �ل��د�ف��ع��ي��ة  على 
مل��وظ��ف��ي ح��ك��وم��ة �ل�����س��ارق��ة كونهم 
�لعملية  وحم����ور  �مل��ح��رك��ة  �ل���ق���وة 
وفاعلية  ك��ف��اءة  ل��رف��ع   ، �النتاجية 

�الإد�ء �حلكومي .
�أهتماما  �لد�ئرة تويل  بان  و�أو�سح 
نظام  جتاه  �لوظيفي  �لوعي  برفع 
�لتنظيم  خ��الل  م��ن  �الأد�ء  تقييم 
�مل�����س��ت��م��ر و�ل��������دوري ل��ل��ع��دي��د من 
نظام  ل�سرح  �لتعريفية،  �ل��ن��دو�ت 
�جلهات  مل��وظ��ف��ي  �الأد�ء،  ت��ق��ي��ي��م 

ج���ه���ات  ج���م���ي���ع  �حل����ك����وم����ي����ة، يف 
مدنها  بكافة  �الإم����ارة،  وموؤ�س�سات 

و�ملناطق �لتابعة لها.
�ملعرفة  تعزيز  �إىل  �لور�سة  تهدف 
�لب�سرية  �مل������و�رد  م�������س���وؤويل  ل����دى 
�الأد�ء  تقييم  ن��ظ��ام  تطبيق  ح���ول 
 ، �حلكومية  و�لهيئات  �ل��دو�ئ��ر  يف 
تقوم  �ل��ذي  �لهام  �ل��دور  ومناق�سة 
يف  �مل�����س��ان��دة  �خل���دم���ات  �إد�ر�ت  ب��ه 
وتوفري  �الد�ء  تقييم  نظام  تطبيق 
للروؤ�ساء  �ل��د�ع��م��ة  �لو�سائل  ك��اف��ة 
لتطبيقه  و�مل��وظ��ف��ني  �مل��ب��ا���س��ري��ن 
،ومتابعة نتائج تطبيقه ، ومعاجلة 
�ل���ت���ح���دي���ات �ل���ت���ي ت��ع��رت���س �سري 
�ملو�رد  د�ئ��رة  مع  بالتن�سيق  �لنظام 
بال�سرح  �لور�سة  تناولت  �لب�سرية. 
عملية تقييم �الإد�ء �ملتبع بحكومة 

بو��سطتها  ي��ج��ري  �ل��ت��ي  �ل�����س��ارق��ة 
مع  ب��امل��ق��ارن��ة  �مل��وظ��ف  �أد�ء  تقييم 
�ل�سلوكية  �ل���ك���ف���اء�ت  و  �الأه������د�ف 
�ل��ت��ي ي��ت��م و���س��ع��ه��ا ب��ال�����س��ر�ك��ة بني 
�مل��وظ��ف و�مل�����س��وؤول �مل��ب��ا���س��ر خالل 
فرتة �لتقييم، بحيث تكون حمددة 
وتخ�سع  �لتقييم  ف���رتة  ب��د�ي��ة  يف 
�لر�جعة  و�ل���ت���غ���ذي���ة  ل��ل��م��ر�ج��ع��ة 
�الأد�ء  ف������رتة  خ������الل  �مل�������س���ت���م���رة 
�ال�سرت�تيجية  �الب���ع���اد  .وك���ذل���ك 
لنظام  و�ل���ت���ط���وي���ري���ة   و�الإد�ري���������ة 
�المثل   و�ال�ستثمار   ، �الأد�ء  تقييم 
يف   �الد�ء  تقييم  وخم��رج��ات  مل��ز�ي��ا 
حتفيز �لطاقات و�الفكار �البد�عية 
، دعم �لقدر�ت �لتناف�سية لالفر�د ، 
�لتمكني �لوظيفي ، حت�سني وزيادة 
�النتاجية ، قيا�س �لر�سا �لوظيفي 

، وت��ق��وي��ة �ل�����والء �مل��وؤ���س�����س��ي. كما 
رك�����زت �ل���ور����س���ة ب��ال��ت��ف�����س��ي��ل على 
على  �حلا�سل  �مل��وظ��ف  مو��سفات 
�إىل حت�سني  يحتاج   ( تقييم  نقاط 
�لتوقعات  يفوق   ، �لتوقعات  يلبي   ،
ملحوظ  ب�سكل  �ل��ت��وق��ع��ات  ي��ف��وق   ،
�لتي  �مل��ن��اق�����س��ات  خ����الل  وم����ن    .)
�لتقييم  نقاط  نتائج  وعر�س  متت 
و�لنتائج  �مل���خ���رج���ات  مت��ث��ي��ل  مت   ،
ل�سخ�سيات  جم�سمات  �سكل  ع��ل��ى 
ث��الث��ي��ة �الب����ع����اد ل��ك��ل ن��ق��ط��ة من 
�لنقاط �الأربع )يحتاج �إىل حت�سني 
�لتوقعات  يفوق   ، �لتوقعات  يلبي   ،
، يفوق �لتوقعات ب�سكل ملحوظ( ، 
وذلك بالتعاون مع عدد من طالب 
�لفنون  كلية   “ �ل�����س��ارق��ة  ج��ام��ع��ة 

�جلميلة » .

•• دبي -وام:

وقعت وز�رة تنمية �ملجتمع مذكرة تفاهم مع تعاونية �الحتاد لرعاية 
�لتو��سل  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  �مل��ح��دود  �ل��دخ��ل  وذوي  �مل�سجونني  �أ���س��ر 
و�لتعاون بني �جلهتني يف خمتلف �ملجاالت ال�سيما يف رعاية م�سرتيات 
توفري  خ��الل  من  �ملحدود  �لدخل  وذوي  �مل�سجونني  �أ�سر  و�حتياجات 
�الأ�سا�سية  �الحتياجات  و�سد  متكني  يف  و�مل�ساهمة  م�سرتيات  بطاقات 
لالأ�سر �مل�ستحقة وتفعيل بر�مج �ل�سر�كة �ملجتمعية لتعزيز قيم �لتكافل 

�الجتماعي وذلك تز�مناً مع قرب حلول �سهر رم�سان �ملبارك.
وكيل  �إ�سماعيل  نا�سر  �سعادة  م��ن  ك��ل  وقعها  �لتي  �مل��ذك��رة  ومب��وج��ب 
و�لدكتور  �ملجتمع  تنمية  ب���وز�رة  �الجتماعية  �لرعاية  قطاع  م�ساعد 

�الحتاد  تعاونية  يف  و�لت�سويق  �ل�سعادة  �إد�رة  مدير  �لب�ستكي  �سهيل 
�ستقوم تعاونية �الحتاد بتقدمي �لدعم الأ�سر �مل�سجونني وذوي �لدخل 
و�حتياجات  ل�سد م�سرتيات  دره��م  �أل��ف   100 �إجمايل  �ملحدود مببلغ 

�الأ�سر �الأ�سا�سية.
و�أك����د ���س��ع��ادة ن��ا���س��ر �إ���س��م��اع��ي��ل �سعي �ل�����وز�رة �ل�����دوؤوب ن��ح��و جت�سيد 
�إىل  تهدف  و�لتي   2021 وروؤيتها  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  ��سرت�تيجية 
خدمات  ت��وف��ري  و���س��م��ان  �الإن�����س��ان  ورف��اه��ي��ة  �ل��ك��رمي  �لعي�س  حتقيق 

�جتماعية م�ستد�مة .
من جانبه قال �لدكتور �سهيل �لب�ستكي �إن تعاونية �الحتاد تهدف من 
خالل توقيع مذكرة �لتفاهم �ال�سهام يف حتقيق �لعي�س �لكرمي ورفاهية 

�الن�سان و�سمان توفري �خلدمات �الجتماعية ذ�ت �جلودة �لعالية .

•• ال�شارقة- وام: 

�سهد �للو�ء �سيف �لزري �ل�سام�سي قائد عام �سرطة 
تخ�سي�سة  دور�ت   ”5“ ت��خ��ري��ج  ح��ف��ل  �ل�����س��ارق��ة 
مبقر معهد تدريب �ل�سرطة مب�ساركة “1065” 
مبختلف  �ل�سباط  و���س��ف  �ل�سباط  م��ن  منت�سباً 

�الد�ر�ت.
���س��م��ل��ت ع���ن���اوي���ن �ل��������دور�ت �ل���ت���ي مت ت��خ��ري��ه��ا “ 
�البتكار  قادة  و”دبلوم  �لن�سائية”،  �لقياد�ت  دبلوم 
ودورة  �ل�سباط  بفئة  �ملوؤ�س�سي” �خلا�سة  و�لتميز 

“�مل�ستجيب �الأول” �ملخ�س�سة للتعامل �الأويل مع 
خمتلف �الأحد�ث �الأمنية ب�سرعة و�إحرت�فية ودورة 
منت�سبيها  عدد  بلغ  و�لتي  �لتكتيكية”  “�لرماية 
تلقو� خاللها حما�سر�ت عملية  /907/ منت�سباً 
ونظرية حول قانونية ��ستخد�م �ل�سالح و�لتدريب 
على خمتلف �أنو�ع �لرماية بجانب دورة “�ملعلومات 
�أكادميية هز�ع  بالتعاون مع  �الأمنية” �لتي جاءت 
“�ل�سيناريوهات  ل���دورة  �أ���س��اف��ة  �الأم��ن��ي��ة  للعلوم 
�لدور�ت  تهدف  و  و�مليد�نية”.  �الأمنية  للمر�قبة 
�ملهنية  �مل����ه����ار�ت  وت��ط��وي��ر  دع����م  �إىل  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 

ورفد  وتخ�س�ساتهم  رتبهم  مبختلف  للمنت�سبني 
مو�رد �ل�سرطة باخلرب�ت �لب�سرية ملو�كبة �لتطور 
وت��ف��ع��ي��ل �أه���د�ف���ه���ا �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �مل��ن��ب��ث��ق��ة من 
تعزيز  �إىل  �لر�مية  �لد�خلية  وز�رة  ��سرت�تيجية 
�الأم�����ن و�الأم�������ان. ح�����س��ر �حل��ف��ل �ل���ل���و�ء عبد�هلل 
�ملن�ساأت  الأم���ن  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  ع��ام  م��دي��ر  �لغيثي 
مبارك  عبد�هلل  و�لعميد  دب��ي  ب�سرطة  و�ل��ط��و�رئ 
ب��ن ع��ام��ر ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام و�مل�����در�ء �لعامون 
ونو�بهم ومدر�ء �الإد�ر�ت وعدد من كبار �ل�سباط 

و�ملخت�سني ب�سرطة �ل�سارقة.
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•• تورينو-وام:

�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أك��د 
ع�سو  �لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
�أن  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�س 
كتاب “ حديث �لذ�كرة “ ياأتي مكمال 
لق�سة �سموه يف كتاب “ �سرد �لذ�ت “ 
�إىل  و�لتي روت حياته منذ �لطفولة 
ظروف  ظ��ل  يف  �حل��ك��م  ���س��دة  ت�سلمه 
مع  �سموه  �سخ�سية  لتتغري  متغرية 
ما ت�سلم من م�سوؤولية كبرية ومهمة 

يف �سدة �حلكم.
ج���اء ذل���ك خ���الل ك��ل��م��ة ���س��م��وه �لتي 
�الأول يف حفل  �أم�����س  م�����س��اء  �أل��ق��اه��ا 
تد�سني �لن�سخة �الإيطالية من كتاب 
���س��م��وه “ ح��دي��ث �ل���ذ�ك���رة “ و�لذي 
�أقيم يف باالزو ماد�ما مبدينة تورينو 

�الإيطالية .
وكان �سموه قد رحب يف بد�ية كلمته 
ب��احل�����س��ور م���ن م�������س���وؤول���ني و�أدب������اء 
�الأهمية  �إىل  م�������س���ري�  ون���ا����س���ري���ن، 
�لعريقة  �الإيطالية  للثقافة  �لكبرية 
�لثقافة  رف��دت  �لتي  �لغنية  وقيمتها 
بقيمة علمية و�أدبية مميزة وم�ستمرة 
�إعطاء ثقافة نوعية يف  �الآن يف  حتى 

حياة �لفرد.
وقدم �سموه �ل�سكر للنا�سر على ن�سر 

“ حديث  �ل��ن�����س��خ��ة �الإي��ط��ال��ي��ة م���ن 
كتاب  �لثالثة يف  “ باأجز�ئه  �لذ�كرة 
“ �سرد �لذ�ت  و�ح��د ومن قبله كتاب 
�لذ�ت  �سرد   “ كتاب  �أن  مو�سحا   ،“
�لطفولة  منذ  �سموه  ق�سة  “ يروي 
وكان  �حلكم  �سدة  �إىل  و�سل  �أن  �إىل 
و���س��ول��ه ع��ل��ى ط��ري��ق��ة غ��ري��ب��ة حيث 
�أو  ل��ه  �مل��ب��ارك��ة  �ل��ن��ا���س ع��ل��ى  �ختلفت 
ينتهي  �أن  �إىل  ل���ه  �ل��ت��ع��ازي  ت��ق��دمي 

�لكتاب يف جو من �الإبهام.
“ حديث  كتاب  �أن  �إىل  �سموه  و�أ���س��ار 
�ل����ذ�ك����رة “ ي��ن��ط��ل��ق م���ن ج���دي���د يف 
�سدة  ت�سلمه  بعد  �سموه  حياة  ت��ن��اول 

تتغري  حيث  خمتلف  باأ�سلوب  �حلكم 
�ل�سخ�سية مع حتمل م�سوؤولية �أكرب 
�لطفولة  مرحلة  طبيعة  ع��ن  بعيد� 

و�ل�سباب.
وحول كيفية �لنظر للكتاب من حيث 
“ �لبع�س  ���س��م��وه  ق���ال  ���س��خ�����س��ن��ت��ه، 
ي��ن��ظ��ر ل��ك��ت��اب “ ح��دي��ث �ل���ذ�ك���رة “ 
وكاأنه كتاب �سخ�سي وهو لي�س كذلك 
دولة  تكوين  حياة  من  لفرتة  هو  بل 
و�أحد�ث ومعطيات  وجميع جمريات 
غري  بطريقة  �سردت  كلها  �ل��ق��ر�ر�ت 
من  و�سهلة  �سل�سة  ولكنها  م��ب��ا���س��رة 
���س��خ�����س خ��ا���س ه����ذه �ل��ت��ج��رب��ة من 

�لتجربة  ه��ذه  ع��دي��دة،  �سنني  خ��الل 
�ل��ت��ي �م���ت���دت ل�����س��ن��ني ط��وي��ل��ة كانت 
بجانبه  ك���ن���ا  ح��ك��ي��م  رج�����ل  ب���ق���ي���ادة 
يف  نوؤيده  وكنا  معه  ونقف  ونعا�سده 
�هلل  ت��وف��اه  حتى  �لق�سايا  م��ن  كثري 

وبكينا جميعا » .
وت��اب��ع ���س��م��وه “ ه���ذ� �ل��ك��ت��اب يروي 
ق�����س��ة �ل�����س��ي��خ ز�ي����د ب���ن ���س��ل��ط��ان �آل 
ن��ه��ي��ان “ رح��م��ه �هلل “ وجت��رب��ت��ه يف 
دولة �الإمار�ت بطريقة �سهلة وهادئة 
للن�سخة  �لنا�سر  �أن  �هلل على  ونحمد 
�الإيطالية ��ستطاع �أن يجعل �لثالثة 
�أج���ز�ء يف ج��زء و�ح��د بعك�س ما ن�سر 

�أجز�ء  ثالثة  خ��الل  من  �ل�سارقة  يف 
ث�����الث م����ر�ح����ل و�ل����ت����ي كانت  ع���ل���ى 
الإ�سد�ر  ع��ام  ك��ل  يف  �لتجهيز  ب�سبب 
كتاب جديد ملعر�س �ل�سارقة �لدويل 
لكتابة  �لوقت  يف  ي�سيق  مما  للكتاب 

�لق�سة كاملة يف جزء و�حد«.
“ نتمنى  و�ختتم �سموه كلمته قائال 
وناأتي  �ل��ق��ادم��ة  �ل�سنة  هنا  نكون  �أن 
�لقيمة  تعطي  �ل��ت��ي  �ل��ك��ت��ب  ببع�س 
لالإن�سان و�لثقافة، ونتمنى �أن ي�سهم 
هذ� �لكتاب يف نقل فكر دولة �الإمار�ت 
و�أن يطلعو� على هذه �لتجربة �لر�ئدة 
من حيث �لتفاهم و�الن�سجام و�لعمل 
�ل��وط��ن مب��ا ي�سهم يف ردم  �أج���ل  م��ن 
�مل�سكالت �لتي تعرقل �لتقدم، وباإذن 
�لدولة  ه���ذه  م�����س��رية  �ست�ستمر  �هلل 
�ملباركة يف �الأعو�م �لقادمة على نف�س 

�لنهج �لذي تاأ�س�ست عليه ».
عمدة  �أبيندينو  كيار�  �ل�سيدة  و�ألقت 
مدينة تورينو كلمة قدمت فيها �ل�سكر 
�ل�سارقة  ح��اك��م  �ل�سمو  �ساحب  �إىل 
من  �الإيطالية  �لن�سخة  �إط��الق  على 
م�سيدة  �لذ�كرة”،  “حديث  ك��ت��اب 
به �سموه  �لذي يقوم  �لكبري  باجلهد 
يف نقل �لتجارب و�لثقافة �الإمار�تية 
خمتلف  �إىل  و�الإ���س��الم��ي��ة  و�لعربية 

�أقطار �لعامل.

و�أل��ق��ى م��اري��و ك��ات��ي م��دي��ر �جلامعة 
�لكاثوليكية يف ميالن كلمة قدم فيها 
مو�سحا  �لذ�كرة”،  “حديث  لكتاب 
�أه����م����ي����ة �ل����ك����ت����اب م�����ن خ������الل نقل 
�الأحد�ث �لتاريخية يف بد�ية تاأ�سي�س 
دولة �الإم��ار�ت �الأمر �لذي يعرب عن 
للدولة  �حلقيقية  �لثقافية  �ل�سورة 
ب�سورة  �ل��ت��اري��خ  ف��ه��م  يف  ي�سهم  مب��ا 

�سل�سة وحقيقية.
ووقع �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور 
ع�سو  �لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
عدد�  �ل�سارقة  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س 
م���ن �ل��ن�����س��خ �الإي���ط���ال���ي���ة م���ن كتاب 
“حديث �لذ�كرة” و�أهد�ها للح�سور 

من دبلوما�سيني ونا�سرين و�أدباء.
وت���خ���ل���ل �حل���ف���ل ت��ن��ف��ي��ذ ع���م���ل فني 

�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ���س��ورة  �سكل 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 
�إىل ع��ر���س م��رئ��ي حول  ب��االإ���س��اف��ة 
عرف  �لذ�كرة”،  ح���دي���ث   “ ك���ت���اب 

مبحتوياته ومو�سوعاته.
وك��ان �سموه قد جتول يف �أروق��ة عدد 
م���ن �مل���ع���ار����س �مل����وج����ودة يف ب����االزو 
م��اد�م��ا و�ل��ت��ي �سمت جم��م��وع��ة من 
جمموعة  من  و�ملعرو�سات  �للوحات 
�إىل  و��ستمع  �مللكية،  �سافوي  �الأم��ري 
�ملعر�س  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م��ني  م���ن  ����س���رح 
�الأعمال ومدلوالتها  �أبرز هذه  حول 
�سعادة  �لفنية. ح�سر �حلفل كل من 
عمر عبيد حممد �حل�سان �ل�سام�سي 
�جلمهورية  ل�����دى  �ل����دول����ة  ���س��ف��ري 
�الإي���ط���ال���ي���ة، و����س���ع���ادة ع����ب����د�هلل بن 

حممد �لعوي�س رئي�س د�ئرة �لثقافة، 
و���س��ع��ادة �أح��م��د ب��ن رك��ا���س �لعامري 
رئي�س هيئة �ل�سارقة للكتاب، و�سعادة 
�ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �مل�����س��ل��م رئي�س 
معهد �ل�سارقة للرت�ث، و�سعادة علي 
�سلطان  �ل��دك��ت��ور  د�رة  رئ��ي�����س  �مل���ري 
�ل��ق��ا���س��م��ي، و���س��ع��ادة ع���ب���د�هلل ح�سن 
�ل�����س��ام�����س��ي ق��ن�����س��ل ع����ام �ل���دول���ة يف 
خلف  ح�سن  حممد  و�سعادة  م��ي��الن، 
لالإذ�عة  �ل�����س��ارق��ة  هيئة  ع���ام  م��دي��ر 
عمرو  و�ل�����دك�����ت�����ور  و�ل����ت����ل����ف����زي����ون، 
عبد�حلميد مدير �أكادميية �ل�سارقة 
ل���ل���ب���ح���وث، و����س���ع���ادة حم���م���د جالل 
�لري�سي �ملدير �لتنفيذي لوكالة �أنباء 
�الإمار�ت “و�م” وجمع من �لنا�سرين 

و�الإعالميني.

حاكم ال�سارقة يد�سن الن�سخة الإيطالية من كتاب »حديث الذاكرة«

•• الفجرية -الفجر:

�أعلنه  �ل���ذي  �لت�سامح،  ع��ام  م��ع  ت��ز�م��ن��اً 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�هلل”،  “حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
عامليًة  عا�سمًة  �الإم���ار�ت  لرت�سيخ  عاماً 
ل��ل��ت�����س��ام��ح.  ك���رم ���س��ع��ادة �ل���ل���و�ء حممد 
�أحمد بن غامن �لكعبي قائد عام �سرطة 

�جلاليات  �أبناء  من  جمموعة  �لفجرية 
�ملقيمة باإمارة �لفجرية �لذين كان لهم 
�لدولة  ف��رتة عملهم يف  �أث��ن��اء  ب��ارز  دور 
35 ع��ام��ا و�ل���ذي���ن كانو�  مل��ا ي��زي��د ع��ن 
مثااًل لتقدمي خدمات جليلة يف �ملجتمع 
و�ل�سمعة و�ل�سرية �لذ�تية �حل�سنة.  و�أكد 
بن غ��امن �أن مثل ه��ذه �مل��ب��ادر�ت تعك�س 
�لثابت  و�لنهج  و�الأخ��الق  �لت�سامح  قيم 

�حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  عليه  ح��ر���س��ت  �ل���ذي 
بني  وت��ك��ري�����س��ه  تر�سيخه  ع��ل��ى  ل��ل��دول��ة 
�ملحبة  ن�سر  بهدف  �ملجتمع  �أف���ر�د  كافة 
�ملتبادل  و�الإح���رت�م  و�لتعاي�س  و�ل�سالم 
بني جميع �لقاطنني على �أر�س �الإمار�ت 
�أن  م��و�ط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني.  م�سيفاً  م��ن 
وال  �لع�سر،  وليد  لي�س  فيها  �لت�سامح 
���س��ع��ار ب����ر�ق ت��ت��ن��اق��ل��ه و���س��ائ��ل �الإع����الم 

هو  �إمن���ا  و�ل��ت��ف��اخ��ر،  للتباهي  �ملختلفة 
�ملجتمعات،  لكل  و�أ�سا�سية  هامة  حاجة 
فباتت �لدولة �ليوم يف نظر �لعامل مثااًل 
للتعاي�س و�لت�سامح، حيث حتت�سن على 
�أر�سها �أكر من 200 جن�سية مبختلف 
ث��ق��اف��ات��ه��ا ودي��ان��ات��ه��ا ي��ع��ي�����س��ون يف وئام 
دكتور  �لعقيد  �سعادة  و�أك���د  و�ن�����س��ج��ام.  
���س��ع��ي��د حم��م��د �ل�����س��و �حل�����س��اين رئي�س 

�أن عام  ب��ال��ق��ي��ادة  �ل��ت�����س��ام��ح  جل��ن��ة ع���ام 
�لذي  �لنهج  على  تاأكيد�ً  ياأتي  �لت�سامح 
�أ�س�سه �ملغفور له باإذن �هلل  تعاىل �ل�سيخ 
ز�ي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان �آل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل 
ثر�ه ، وت�سري عليه �لقيادة �لر�سيدة ، و 
�أ�سار �إىل �أهمية �إطالق وتنفيذ �ملبادر�ت 
�ملجتمعية و�الإن�سانية �لهادفة �لتي تعزز 
وت�سهم يف ن�سر قيم �لت�سامح بني خملف 

�جل��ن�����س��ي��ات و�جل��ال��ي��ات يف �ل���دول���ة ، يف 
�سبيل �إ�سعادهم وغر�س روح �الإيجابية و 
�لعطاء �الإن�ساين ، كما �أ�ساف �حل�ساين 
�ملبادر�ت  م��ن  و�سل�سلة  حزمة  هناك  �أن 
طو�ل  م�ستمرة  و�الإن�سانية  �ملجتمعية 
�لت�سامح  �أع����دت م��ن ف��ري��ق ع���ام  �ل��ع��ام 
�لعليا  �للجنة  م��ع  بالتن�سيق  ب��ال��ق��ي��ادة 
�إبر�ز  للمبادر�ت بوز�رة �لد�خلية بهدف 

ج��ه��ود دول����ة �الإم�������ار�ت يف ت��ع��زي��ز هذه 
ح�سر  �مل��ج��ت��م��ع.  يف  �الإن�����س��ان��ي��ة  �لقيمة 
�لتكرمي �لعميد حميد حممد �ليماحي 
مدير عام �لعمليات �ل�سرطية و �لعقيد 
�إد�رة مركز  �سيف ر��سد �لزحمي  مدير 
�إبر�هيم  �ل�سيد  و  �لفجرية  دب��ا  �سرطة 
�مل�سرق  لبنك  �لتنفيذي  �ملدير  �ملهريي 

�الإ�سالمي و عدد من �سباط �لقيادة.

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

ب��ن��اًء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات ���س��ع��ادة �ل��ل��و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل 
عبد �هلل بن علو�ن قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة، 
برفع حالة �ال�ستعد�د ورفع �جلاهزية ب�سرطة ر�أ�س 
�ال�ستقر�ر  دع��ائ��م  وتر�سيخ  �الأم���ن  لن�سر  �خليمة، 
يف �الإم��ارة خالل �سهر رم�سان �ملبارك، من خالل 
تعكر  �ل��ت��ي  �ل�سلبية  �ل��ظ��و�ه��ر  ك��اف��ة  على  �لق�ساء 
خالل  �ملجتمع  الأف����ر�د  �المي��ان��ي��ة  �الأج�����و�ء  �سفو 
تو�جد  تعزيز  �سيتم  باأنه  م��وؤك��د�ً  �لف�سيل،  �ل�سهر 
عن  �خل��ارج��ني  ملر�قبة  �ملدنية  �الأمنية  �ل��دوري��ات 
تكثيف  �سيتم  كما  �مل�ستهرتين،  و�سبط  �ل��ق��ان��ون 
�مل�ستهرتين  ل�����س��ب��ط  �ل��ل��ي��ل��ي��ة  �ل����دوري����ات  ت���و�ج���د 
و�ملخالفني لالأنظمة و�لقو�نني خا�سة يف �الأماكن 
�حل��ي��وي��ة �ل�����س��ي��اح��ي��ة ك��ال��ف��ن��ادق و�الأ�����س����و�ق وبني 

�الأحياء �ل�سكنية ويف  �لطرق �خلارجية وغريها .
نائب  ع��ل��ي منخ�س  �هلل  ع��ب��د  �ل��ع��م��ي��د  ع��ق��د  ح��ي��ث 

مدير عام �لعمليات �ل�سرطية �جتماعاً تن�سيقياً مع 
خمتلف �الإد�ر�ت �ملخت�سة ، ح�سر �الجتماع �لعميد 
�سليمان حممد �لكيزي مدير �إد�رة مر�كز �ل�سرطة 
وتناول   ، �لقيادة  �سباط  كبار  من  وع��دد  �ل�ساملة، 
�الجتماع �خلطة �الأمنية �ل�ساملة �لتي تهدف �إىل 
تن�سط  �لتي  �ل�سلبية   �لظو�هر  كافة  على  �لق�ساء 
���س��ه��ر رم�����س��ان وت��ع��ك��ر �الأج������و�ء �الإميانية  خ���الل 
و��ستقر�ر �جلمهور، حيث �سيتم �لرتكيز من خالل 
�خلطة �ملو�سوعة على ر�سد ومتابعة �أماكن �نت�سار 
�مل��ت�����س��ول��ني و�ل���ذي���ن ي���رتك���زون �أم����ام �مل�����س��اج��د ويف 
تكثيف  و�سيتم  �لعامة،  و�الأ�سو�ق  �ل�سكنية  �ملناطق 
�لدوريات �المنية يف خمتلف مناطق �الإمارة للحد 
�سعاف  ي�ستغل  �ل��ت��ي  �ل�سلبية  �ل��ظ��و�ه��ر  ه��ذه  م��ن 
�لنفو�س من خاللها �الأجو�ء �الإميانية �لتي تر�فق 
�ملجتمع لفعل �خلري و�لعطاء  �سهر رم�سان وميل 

خالله،.
�ل�سرطة  م��ر�ك��ز  ك��اف��ة  ب���اأن  منخ�س،  �لعميد  و�أك���د 

و�ملنت�سرة  �خت�سا�سه  منطقة  ح�سب  كاًل  �ل�ساملة 
مفتوحة  �أبو�بها  �ستكون  �الإم���ارة،  �أنحاء  جميع  يف 
للقيام  �الأوق����������ات  ك����ل  يف  �جل���م���ه���ور  ال����س���ت���ق���ب���ال 
�جلمهور  على  للتي�سري  وذل��ك  �أفرعها  يف  بو�جبها 
و�ال�ستجابة �ل�سريعة لبالغات و�سكاوى �ملو�طنني 
و�مل��ق��ي��م��ني وم��ن��ع �جل��رمي��ة ق��ب��ل وق��وع��ه��ا، ورجال 
�لدور  ب��ه��ذ�  للقيام  �ملنا�سبات  يف  يتناوبون  �الأم���ن 
�حليوي بهدف توفري ر�حة و�أمن و�سالمة �ملجتمع 
�ل�سرطية  �لعمليات  و�أف����ر�د  �سباط  �إن  م�سيفاً   ،
و�ملجتمعية  و�لدينية  �لوطنية  �ملنا�سبات  ف��رتة  يف 
�أكمل  ي��وؤدون دوره��م يف �لتعامل مع �جلمهور على 
وجه، الإميانهم بالدور �لكبري و�ملهم �لذي يقومون 
ويحر�سون  وتدعيمه  �الأم��ن  تعزيز  و�ملتمثل يف  به 
�ل��ت��ع��اون م��ع �جل��م��ه��ور �سمن مفهوم  ع��ل��ى  د�ئ��م��اً 
�إيجابياً  م����ردود�ً  يعطي  مم��ا  �ملجتمعية،  �ل�سر�كة 
�ل�سريعة  �ال�ستجابة  من  ميكنهم  �إن�سانياً  وو�ق��ع��اً 

ملعاجلة �أي م�سكلة .

العمليات ال�سرطية ترفع اجلاهزية 
خالل �سهر رم�سان املبارك

موارد ال�سارقة تنظم ور�سة » تقييم الأداء باأبعاد ثالثية « 

�سرطة الفجرية تكرم عددًا من اأبناء اجلاليات الذين اأم�سوا 35 عاما يف الدولة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:
لالإطفاء  �الإم��������ار�ت  ���س��رك��ة  ن��ف��ذت 
5 مر�كز �إطفاء  و�الإنقاذ �لتي تدير 
�إىل  ي�سل  م��ا  �ل��دول��ة  م�ستوى  على 
�ملا�سي  �ل��ع��ام  خ��الل  مهمة   600
���س��م��ل��ت �إط���ف���اء �حل���ر�ئ���ق و�الإن���ق���اذ 
�مل����ه����ام �لتي  �ل���ف���ن���ي وغ����ريه����ا م����ن 
قامت بها وحدة �لتدخل �ل�سريع يف 

�ل�سركة.
�لرئي�س  �حل���م���ادي  �إب��ر�ه��ي��م  وق����ال 
موؤمتر  خ���الل  لل�سركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
���س��ح��ف��ي ع���ق���د مب���ق���ر �ل�������س���رك���ة يف 
لالإطفاء  “�الإمار�ت  �إن  �أب��وظ��ب��ي 
و�الإنقاذ” قدمت خالل �لعام �ملا�سي 

الأكر  وتقييمية  ��ست�سارية  خدمات 
على  جم���م���ع  م�������س���روع   500 م����ن 

م�����س��ت��وى �ل���دول���ة مب���ا ي��ت��و�ف��ق مع 
�الإحتادية  و�ل��ل��و�ئ��ح  �لقو�نني  كافة 
و�سالمة  باالإنقاذ  �خلا�سة  و�ملحلية 
�ملتو��سل  �لنجاح  يعك�س  م��ا  �حل��ي��اة 
وتو�سع  �الأد�ء  �سعيد  على  لل�سركة 
ن��ط��اق �ل��ع��م��ل مب��ا ي��ع��زز م��ن منوها 

�ملطرد.
�لدولية  �الع��ت��م��اد�ت  �سعيد  وع��ل��ى 
�ل�����س��رك��ة ح�سلت  �إن  ق���ال �حل��م��ادي 
على �عتماد �لهيئة �لعاملية ملهند�سي 
مكافحة �حلر�ئق ونتطلع �إىل �إطالق 
بالقو�عد  للتوعية  �أكادميي  برنامج 
من  و�ل�سالمة  للطو�رئ  �الأ�سا�سية 

�حلر�ئق يف دولة �الإمار�ت .

•• اأبوظبي-الفجر: 

وقع �سعادة �سيف بدر �لقبي�سي �ملدير 
�لعام لبلدية مدينة �أبوظبي و�ل�سيد 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ك���ام���ارك  روب���ن 
جمموعة  يف  �ل���ت���ج���اري���ة  ل���ل�������س���وؤون 
تفاهم  م���ذك���رة  ل���ل���ط���ري�ن  �الحت������اد 
�لتعاون يف  تعزيز عالقات  ت�ستهدف 
جم��ال �الإب����د�ع و�الب��ت��ك��ار، وذل���ك يف 
مقر بلدية مدينة �أبوظبي، وبح�سور 
�لتنفيذيني  �مل����دي����ري����ن  م����ن  ع�����دد 
وممثلي جمموعة �الحتاد للطري�ن.

م���ن ج��ان��ب��ه �أك����د ���س��ع��ادة ���س��ي��ف بدر 
ياأتي  �مل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  �أن  �لقبي�سي 
���س��م��ن �إط������ار ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة د�ئ����رة 
و�لبلديات  �ل���ع���م���ر�ين  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�لهادفة  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة   -

�مل�����س��رتك ومد  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  �إىل 
ج�����س��ور �ل��ت��و����س��ل ل��ال���س��ت��ف��ادة من 

�أجل  �لوطنية من  �ملوؤ�س�سات  خرب�ت 
�لعامة، وحتفيز  باخلدمات  �الرتقاء 

و�البتكار  �الإب�������د�ع  حم����ور  وت��ف��ع��ي��ل 
يتجز�أ  ال  ج���زء�ً  ي�سكل  �أ�سبح  �ل���ذي 

وروؤيتها  �لبلدية  ��سرت�تيجية  م��ن 
هذه  �أن  م�����س��ري�ً  �أد�ئ���ه���ا،  حت�سني  يف 
للتعاون  �أرح���ب  �آف��اق��اً  تفتح  �مل��ذك��رة 
جمال  يف  �جل��ان��ب��ني  ب��ني  و�لتن�سيق 
�الإبد�عية  �لتنمية  بخطط  �الرتقاء 

و�البتكارية.  
وم�������ن ج����ان����ب جم����م����وع����ة �الحت�������اد 
للطري�ن  �أكد �ل�سيد روبن �أن مذكرة 
�لتعاون �مل�سرتك تتيح �لفر�سة �أمام 
مزيد من فر�س �لتعاون و�ال�ستفادة 
من خرب�ت �سركة �الحتاد للطري�ن، 
وهي �سركة ر�ئدة يف جمال �البتكار، 
مدينة  بلدية  مع  للعمل  نتطلع  كما 
�أبوظبي يد�ً بيد لن�سر ثقافة �الإبد�ع 
�لتجارب  م��ن  و�ال�ستفادة  و�الب��ت��ك��ار 

�مل�سرتكة يف هذ� �ملجال.  
ت��ن�����س مذكرة  ع��ل��ى �ل�����س��ع��ي��د ذ�ت�����ه 

ب��ل��دي��ة مدينة  �ل��ت��ف��اه��م ع��ل��ى ق��ي��ام 
�أب���وظ���ب���ي مب��ن��ح جم��م��وع��ة ط���ري�ن 
وطن  من�سة  يف  �ل��ع�����س��وي��ة  �الحت����اد 

�البتكار لد�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين 
�لع�سوية  منحها  و�أي�سا  و�لبلديات، 
�مل�سابقات  يف  �لتحكيم  جلنة  �سمن 

و�مل��ق��ام��ة م��ن قبل د�ئرة  �الإب��د�ع��ي��ة 
و�لبلديات  �ل���ع���م���ر�ين  �ل��ت��خ��ط��ي��ط 

كع�سو رئي�سي.

•• دبي -وام:

جنح مركز جمارك جبل علي وتيكوم 
حبة  م���ل���ي���ون   5.715 ����س���ب���ط  يف 
�إح��دى �حل��اوي��ات لت�سل  كبتاجون يف 
�حلبوب  تلك  �سبطه من  م��امت  كمية 
مليون   10.715 �إىل  �أ���س��ه��ر   4 يف 

حبة .
ومت����ت ع��م��ل��ي��ة �ل�����س��ب��ط ب��ع��د ر�سد 
حتركات حاوية جتارية حتمل �سحنة 
ل��ل��م��و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة م��ن��ذ خ��روج��ه��ا من 
و�سولها  وح���ت���ى  �حل����اوي����ات  حم��ط��ة 
�أظهرت  �ل��ت��ي  �لتفتي�س  من�سة  �ىل 
�ختالف  وجود  باالأ�سعة  �مل�سح  �أجهزة 

يف م�ستوى �لكثافة باملو�د �ملوجودة يف 
�إمكانية  يرجح  م��ا  �حل��اوي��ة  منت�سف 

�ح��ت��و�ئ��ه��ا ع��ل��ى م���و�د خم��ب��اأة تختلف 
�ملف�سح عنها  �ملادة  كثافتها عن كثافة 

.
�لب�سائع  وتفريغ  �حلاوية  فتح  وبعد 

منها بالكامل تبني �أن بع�س �الأكيا�س 
�ل��ع��د���س �الأحمر  حت��ت��وي ع��ل��ى م����ادة 
بو��سطة  ف��ح�����س��ه��ا  وع��ن��د  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
�أج���ه���زة م�����س��ح �ل���ط���رود ب��االأ���س��ع��ة مت 
�لعثور على �حلبوب �ملخدرة يف �أكيا�س 

بال�ستيكية �سغرية .
مدير  م�سبح  حم��ب��وب  �أح��م��د  وق����ال 
�إن �سبطية  دب���ي  د�ئ����رة ج��م��ارك  ع���ام 
�ل��ك��ب��ت��اج��ون �جل���دي���دة ت��ظ��ه��ر مدى 
الإجناز  �جلمركية  مر�كزنا  ��ستعد�د 
مهماتها يف حماية �لوطن من خماطر 
و�����س���ر�ر �مل�����و�د �مل���خ���درة م��ن��وه��ا �إىل 
��ستخد�م جمارك دبي �أحدث �الأجهزة 
�لتهريب  حم��������اوالت  ع����ن  ل��ل��ك�����س��ف 

�لها�سمي  ي��و���س��ف  وق����ال   . �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�إن  �جلمركية  علي  جبل  �إد�رة  مدير 
�أجنزها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��ت��اج��ون  ���س��ب��ط��ي��ة 
وتيكوم  ع��ل��ي  ج��ب��ل  ج���م���ارك  م���رك���ز 
بني  و�لتن�سيق  �لتعاون  بف�سل  ج��اءت 
�ال�ستخبار�ت �جلمركية  و�إد�رة  �ملركز 
�كت�سبها  �ل���ت���ي  �ل���ك���ب���رية  و�خل�������ربة 
�سباط �لتفتي�س �جلمركي يف معاينة 
�سعيب  �أكد  فيما  �لب�سائع و�حلاويات 
�ال�ستخبار�ت  �إد�رة  مدير  �ل�سويدي 
حمرك  ن���ظ���ام  دور  ع��ل��ى  �جل��م��رك��ي��ة 
�لذي طورته جمارك  �لذكي  �ملخاطر 
دب������ي ل���ر����س���د �ل�������س���ح���ن���ات �ل���ق���ادم���ة 

وت�سنيفها تبعا لدرجة �ملخاطرة .

جمارك دبي حتبط تهريب 5.715 مليون حبة كبتاجون

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ر�أ�س  �سمال  �سعم،  و�دي  مبنطقة  ل��ل��رت�ث،  ر��سد  بن  حممد  قرية  �سهدت 
على  �ل�سوء  �سلطت  �الإم���ار�ت،  ب�”�لت�سامح” يف  �سعبية  �حتفالية  �خليمة، 
ح�سد  بح�سور  ووط��ن��ي��ا،  و�جتماعياً  �إن�سانيا  “�لت�سامح”  و�أه��م��ي��ة  قيمة 
ر�أ���س �خليمة  �لقبائل يف  و�أبناء  �ملدين  �ملجتمع  و�سخ�سيات  �مل�سوؤولني  من 
و�الإم��ار�ت. و�أكد �سعيد عبد �هلل �لظهوري، �ساحب قرية حممد بن ر��سد 
“�لت�سامح”  للرت�ث. وحتدث �الإعالمي �سيف بن عمري �لكتبي عن قيمة 
�لديني  �الإم���ار�ت مبوروثهم  �أب��ن��اء  وت�سبث  �الإم���ار�ت وجمتمعها،  دول��ة  يف 
و�الأخالقي و�الجتماعي و�لوطني و�حل�ساري، وهو ما يحظى �لت�سامح مع 
�لزعابي ق�سيدة  بن ها�سل  �ل�ساعر حمد  و�ألقى  ر��سخة.  �الآخرين مبكانة 

�الإم��ار�ت، جيال بعد  “�لت�سامح” �ملتاأ�سلة يف جمتمع  حول قيم ومفاهيم 
وقيمته  �هلل،  رحمه  نهيان،  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  دور  متناوال  جيل، 
�لعربية  �ململكة  من  �ل�سمري،  �أحمد  بن  نايف  �ل�ساعر  وق��دم  �لتاريخية. 
يف  وت�سحياتهم  و�الإم�����ار�ت  �ل�سعودية  ���س��ه��د�ء  ح��ول  ق�سيدة  �ل�����س��ع��ودي، 
“�حلزم”، وبطوالت قو�ت �لتحالف �لعربي يف �ليمن وبقاع خمتلفة. وقر�أ 
ق�سيدة �أخرى حول �سخ�سية ودور ومناقب �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي، نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة، 
بن  �أحمد  و�الحتفالية  �ملجل�س  ح�سر  وثناءهم.  �مل�ساركني  �إع��ج��اب  نالت 
حمد�ن �آل مالك، و�سعيد عبد �هلل �لظهوري، �ساحب ومدير قرية حممد 
بن ر��سد للرت�ث، و�سليمان �لكيزي، مدير مر�كز �ل�سرطة يف �لقيادة �لعامة 

ل�سرطة ر�أ�س �خليمة، وممثلي عدد من قبائل ر�أ�س �خليمة.

قرية حممد بن را�سد للرتاث ت�ست�سيف احتفالية �سعبية ب� »الت�سامح« 

بلدية مدينة اأبوظبي والحتاد للطريان تعززان تعاونهما مبجال البداع والبتكار 

•• دبي-الفجر:
��ستقبل �سعادة جمعة �ملاجد رئي�س مركز جمعة �ملاجد 
نيافة  �مل��ا���س��ي  �خلمي�س  ي��وم  ب��دب��ي  و�ل����رت�ث  للثقافة 
�مل���ط���ر�ن ي��وح��ن��ا ج��ن��ربت رئ��ي�����س �أ���س��اق��ف��ة ح��ل��ب للروم 
�ل��ك��اث��ول��ي��ك. ت��اأت��ي ه��ذه �ل��زي��ارة ب��ه��دف �الط���الع على 
جت��رب��ة �مل��رك��ز يف �حل��ف��اظ ع��ل��ى �مل��خ��ط��وط��ات و�لكتب 

و�لدوريات �لنادرة.
حيث  للمركز  �لتابع  �لرتميم  معمل  يف  �ل��زي��ارة  ب��د�أت 
�جلاف،  و�لتنظيف  �لتعقيم  ط��رق  على  نيافته  �ط��ل��ع 
�خلا�س  �ل����ورق  وت�سنيع  و�ل���ي���دوي،  �الآيل  و�ل��رتم��ي��م 
باملخطوطات. ثم ز�ر �ملعمل �لرقمي ، و�ملكتبات �خلا�سة 
وت��وق��ف م��ط��واًل ع��ن��د ق�����س��م �ل��ك��ت��ب �خل��ا���س��ة بدر��سة 
�الإلهيات �مل�سيحية، و�طلع على مناذج من �لكتب �لنادرة 

�لتي يعود تاريخ ن�سرها �إىل �لقرن �لتا�سع ع�سر �مليالدي، 
وختمت �جلولة بزيارة ق�سم خدمات �لباحثني.

�ل�سديد  �إع��ج��اب��ه  ع��ن  �مل��اج��د  نيافته جلمعة  ع��رب  وق��د 
مبا ر�أى، وقال: “مل �أر يف حياتي مثلما ر�أيت يف مركز 
جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث، حفظ �ملوىل هذ� �ل�سرح 

�حل�ساري �لفريد من نوعه يف �لعامل �لعربي«.
وقد بحث جمعة �ملاجد مع �ل�سيف عدد�ً من �لق�سايا 
ع��ل��ى �ملخطوطات  ب��امل��ح��اف��ظ��ة  ت��ت��ع��ل��ق  �ل��ت��ي  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
عليها  ليطلع  و�إتاحتها  وت�سويرها  و�لعناية برتميمها 
ب��اح��ث، وب��ني ل��ه دور �مل��رك��ز يف �ملحافظة على كتب  ك��ل 
�لرت�ث بغ�س �لنظر عن ديانتها �أو توجهاتها، و�سكر له 
حر�سه على زيارة �ملركز للتعرف عليه وعلى �خلدمات 

�لتي يقدمها.

» الإمارات لالإطفاء والإنقاذ« تنفذ 600 مهمة يف 2018جمعة املاجد ي�ستقبل رئي�ض اأ�ساقفة حلب للروم الكاثوليك
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 اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2019/3271(
�ملنذر : جممع دبي �ل�سناعي - �س ذ م م - حاليا "مدينة دبي �ل�سناعية �س ذ م م"�سابقا "

�أل مكتوم - هاتف رقم : 043643400 �س ب 66066  �إم��ارة دبي - منطقة �سيح �سعيب 2 - قرب مطار  �لعنو�ن : 
دبي - وميثلها �ل�سيد/ وميثلها �ل�سيد/ حممد يو�سف حممد يو�سف ، ويحمل هوية �إمار�تية رقم : 4049641-8-
1986-784 مبوجب وكالة رقم : 2018/1/111327 و�مل�سدقة من كاتب �لعدل بدبي بتاريخ 2018/5/14 - هاتف 

رقم : 058-9551570
�ملنذر �ليه : �سركة �آر �يه كي بركا�ست ل�سناعة �ملباين �خلر�سانية �جلاهزة - ذ م م 

عنو�ن : مكتب رقم 404 و 405 ملك كونتنتال للعقار�ت - جممع دبي لال�ستثمار - قطعة �الر�س رقم 1192 598 - 
رقم مكاين 1559265973 �إمارة دبي ، هاتف رقم : 048831790 

يخطر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة معاجلة �الأخالل جتاه �سد�د �ملبالغ �ملرت�سدة عليها مبوجب �تفاقية �مل�ساطحة 
�ي��ام من  �سارية من تاريخ 2014/2/1 عن قطعة �الر���س رقم 51003 - رقم بلدية 5330194 يف غ�سون 7 �سبعة 
تاريخ ��ستالم هذ� �النذ�ر ، بغري ذلك �ست�سطر �ملنذرة �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية و�لتي ت�سمل �ملطالبة بانهاء 
و�مل�سروفات  �لر�سوم  �ليها  �ملنذر  �ملرت�سدة مع حتميل  �ملبالغ  ب�سد�د  �ليها  �ملنذر  �ل��ز�م  �أو  و/  �مل�ساطحة  �تفاقية 

ومقابل �تعاب �ملحاماة.   
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12623 بتاريخ 2019/5/5   

مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم 2018/1930 مدين كلي - ال�شارقة 

اإعالن املدعي عليها باإعادة الدعوى من حمكمة االإ�شتئناف 
�ىل �ملدعى عليها / تعمري �لقاب�سة لالإ�ستثمار 

حيث �ن �ملدعي / �إبر�هيم ن�سري �لدين - فرن�سي �جلن�سية 
قد �قام عليكم �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله لدى هذه �ملحكمة. وبجل�سة 2018/12/31 م �سدر 
�حلكم  باإلغاء  مدين   )2018/1284( رقم  �الإ�ستئناف  يف  �ل�سارقة  �إ�ستئناف  حمكمة  من  حكم 
�مل�ستاأنف �لقا�سي بعدم قبول �لدعوى لوجود �سرط �لتحكيم و�لق�ساء جمدد� باإعادة �لدعوى 

ملحكمة �أول درجة لنظر �لدعوى مو�سوعا. 
�لتا�سعة  �ل�ساعة  متام  يف  �لثانية(  �لكلية  )�لد�ئرة  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�سوركم  يقت�سي  لذلك 
ويف   ، بيانات  لديك من  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  وذلك لالجابة  2019/5/22م  يوم  �سباح  من 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنكم  وكيل  �ر�سال  عدم  �و  �حل�سور  عن  تخلفكم  حالة 

نظر�لدعوى يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى      

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2018/7476 جتاري كلي 
�ملرفوعة من �ملدعي/�سركة فري�سن�س �لتجارية 

�ىل �ملدعي عليه/1- �لفا �ند�سرتيز )م م ح(2- بر��سانت نار�يان الخياين 
مبلغا  للمدعية  ت�سامنا  عليهما  �ملدعي  باأد�ء  �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
وقدره ثمامنائة و�ستة و�ربعون �لفا و�سبعمائة وخم�سون درهما )846.750 درهم( 
مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د على 
درهم  و�لف  و�مل�ساريف  بالر�سوم  وبالز�مهما   ، �لدين  �أ�سل  �لفو�ئد  تتجاوز  �ال 
فيه  ق�سو�  فيما  �الأغلبية  ر�أي  �خالف   : خمالف  ر�أي  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل 
بالن�سبة للفو�ئد �لقانونية الأنها تعد من قبل �لربا �ملحرم طبقا الأحكام �ل�سريعة 

�الإ�سالمية �لغر�ء. 
اإدارة اخلدمات الق�شائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2014/851 

�ىل �ملحكوم عليه / جولد كر�ست للعقار�ت - منطقة حرة 
��سدرت  ق��د  �الب��ت��د�ئ��ي��ة  �الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
بحقك حكما  يف �لدعوى رقم 2012/20 مدين )كلي( ، يقت�سي باإلز�مك بدفع 
مبلغ وقدره )587734( درهم �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف.  وحيث �ن �ملحكوم له/
حممد عمر عبد�هلل بلفقيه ، قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�سجل �لتنفيذ حتت 
يوما من   )15( به خالل  �ملحكوم  �ملبلغ  ب�سد�د  مكلف  �أن��ت  لذ�   2014/851 رقم 
ت��اري��خ  ن�سر �الإخ��ط��ار ويف ح��ال تخلفك عن ذل��ك ف��اإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك 

�الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم ح�سب �الأ�سول. 
 قلم التنفيذ املدين  
بدار الق�شاء عجمان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
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منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  : �خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  �لتجارية عن تقدم وكيل  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
بتاريخ :  2009/5/5 �ملودعة بالرقم : 128929 

بتاريخ : 2011/2/24 �مل�سجلة بالرقم :  133165 
باإ�سم �ملالك :  �م �آند �ت�س مانيجمينت ليميتد 

وعنو�نة  : �لطابق �لر�بع، �آي بي �ل هاو�س،كاود�ن، بورت لوي�س، جمهورية موري�سيو�س.
��سم �ملتنازل له :  �م �ت�س جي  �آي بي  هولدينج ) �سنغابور ( بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نه : 2 �ليك�ساندر� رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�س ، �سنغافورة ) 159919(  

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 94 بتاريخ :  2010/4/5
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
�لفنادق، �ملقاهي، �ملطاعم، مطاعم �خلدمة �لذ�تية.

تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2017/6/8      
 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  :�خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
بتاريخ :  2009/5/5 �ملودعة بالرقم : 128930 

بتاريخ : 2011/2/24 �مل�سجلة بالرقم :   133166 
باإ�سم �ملالك :  �م �آند �ت�س مانيجمينت ليميتد 

وعنو�نة  : �لطابق �لر�بع ، �آي بي �ل هاو�س ، كاود�ن ، بورت لوي�س ، جمهورية موري�سيو�س .
��سم �ملتنازل له :  �م �ت�س جي  �آي بي  هولدينج ) �سنغابور ( بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نه : 2 �ليك�ساندر� رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�س ، �سنغافورة ) 159919(  

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 94    بتاريخ :  2010/4/5
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 44
�لينابيع  خدمات   ، �لتجميل  �سالونات   ، �لع�سبية  بالعطور  �ملعاجلة  خدمات   ، �ملعدنية  �لينابيع  منتجعات 

�ملعدنية �ل�سحية ، خدمات �حلمامات �لرتكية.
تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2017/6/8      

 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  :�خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم : 13249        بتاريخ :  1995/10/11

�مل�سجلة بالرقم :  8982       بتاريخ : 1997/3/2
باإ�سم �ملالك :  ترويل �لكرتونك�س مانوفاك�سرنغ  ليميتد

وعنو�نة  : 1-3 وينغ يب �سرتيت � كوي �سنغ ، نيوترييتوريز � هونغ كونغ
��سم �ملتنازل له :  ترويل �وبتو - �لكرتونك�س ليميتد

نيو   ، �سنغ  ك��و�ي   ، �سرتيت  ي��ب  وي��ن��غ    1-3، �سنرت  نيتينج  �سون  ت�سوجن   ، ع�سر  �لثالث  �لطابق   : وعنو�نه 
ترييتوريز ، هونغ كونغ

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 155  بتاريخ :  2015/8/9
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 9
�الالت �حلا�سبة ، �أجهزة كومبيوتر ، �أجهزة تخزين معلومات كومبيوتر ، ند�ء ) بليب ( ، تلفونات متحركة ، 

�أجز�ء وملحقات لكل �لب�سائع �ملذكورة ، بطاريات كهربائية ، حجري�ت بطاريات ، �ساحنات بطاريات .
تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2017/5/23      

 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  : �خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  �لتجارية عن تقدم وكيل  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :  
�ملودعة بالرقم : 134629        بتاريخ :  2009/10/13

�مل�سجلة بالرقم :  147815          بتاريخ : 2011/6/23
باإ�سم �ملالك :  باير كون�سيومر كري هولدينجز �ل �ل �سي 

وعنو�نة  : 100 باير بوليفارد ، ويباين ، نيوجري�سي 07981 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية
��سم �ملتنازل له : باير كون�سيومر كري �يه جي

 وعنو�نه : بيرت مرييان - �سرت��سي 84 ، 4052 بازل ، �سوي�سر�
و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 95 بتاريخ :  2010/5/5
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 5
�مل�ستح�سر�ت �ل�سيدالنية لال�ستخد�م �لب�سري  .

تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2015/6/15
 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  :�خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم : 156108        بتاريخ :  2011/4/20
�مل�سجلة بالرقم :                     بتاريخ :  2012/5/13

 باإ�سم �ملالك :  �م �آند �ت�س مانيجمينت ليميتد 
وعنو�نة  : �لطابق �لر�بع ، �آي بي �ل هاو�س ، كاود�ن ، بورت لوي�س ، جمهورية موري�سيو�س .

��سم �ملتنازل له :  �م �ت�س جي  �آي بي  هولدينج ) �سنغابور ( بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نه : 2 �ليك�ساندر� رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�س ، �سنغافورة ) 159919(  

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 112 بتاريخ :  2011/11/29
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 44
منتجعات �لينابيع �ملعدنية

تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2017/6/8      
 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  :�خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم : 163007        بتاريخ :  2011/9/27
�مل�سجلة بالرقم :                     بتاريخ :  2012/4/4

باإ�سم �ملالك :  �م �آند �ت�س مانيجمينت ليميتد 
وعنو�نة  : �لطابق �لر�بع ، �آي بي �ل هاو�س ، كاود�ن ، بورت لوي�س ، جمهورية موري�سيو�س .

��سم �ملتنازل له :  �م �ت�س جي  �آي بي  هولدينج ) �سنغابور ( بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نه : 2 �ليك�ساندر� رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�س ، �سنغافورة ) 159919(  

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 113 بتاريخ  :  2012/1/30
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 36
تاأجري و��ستئجار �ل�سقق ؛ �إد�رة �لبنايات .

تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2017/6/8      
 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  :�خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم : 163008        بتاريخ :  2011/9/27
�مل�سجلة بالرقم :                     بتاريخ :  2012/4/4

باإ�سم �ملالك :  �م �آند �ت�س مانيجمينت ليميتد 
وعنو�نة    : �لطابق �لر�بع ، �آي بي �ل هاو�س ، كاود�ن ، بورت لوي�س ، جمهورية موري�سيو�س .

��سم �ملتنازل له :  �م �ت�س جي  �آي بي  هولدينج ) �سنغابور ( بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نه : 2 �ليك�ساندر� رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�س ، �سنغافورة ) 159919(  

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 113 بتاريخ  :  2012/1/30
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
�لفنادق ؛ �ملنتجعات ؛ تاجري �ماكن �القامة �ملوؤقتة ؛ �ملطاعم .

تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2017/6/8      
 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  : �خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  �لتجارية عن تقدم وكيل  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم : 167964        بتاريخ :  2012/1/16
�مل�سجلة بالرقم :                     بتاريخ :  2013/4/15

باإ�سم �ملالك :  �م �آند �ت�س مانيجمينت ليميتد 
وعنو�نة  : �لطابق �لر�بع ، �آي بي �ل هاو�س ، كاود�ن ، بورت لوي�س ، جمهورية موري�سيو�س .

��سم �ملتنازل له :  �م �ت�س جي  �آي بي  هولدينج ) �سنغابور ( بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نه : 2 �ليك�ساندر� رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�س ، �سنغافورة ) 159919(  

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 125 بتاريخ  :  2013/1/30
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 3
. قطع من  �لتجميل  �أقنعة   . �إ�ستحمام لي�ست لغايات طبية  .�أم��الح  �للوز .عطور�ت )زي��وت عطرية(   زيت 
�سابون  �لزينة . كرميات جتميلية . كرميات لتبيي�س �لب�سرة . زيوت عطرية . بخور . �أطقم جتميل . زيت 
�خلز�مى . غ�سوالت )لو�سن( الغر��س �لتجميل . م�ستح�سر�ت �إز�لة �ملكياج . �أقنعة جتميلية . زيوت لغايات 

�لتجميل . �سامبو . قطع من �ل�سابون .
تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2017/6/8      

 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  : �خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  �لتجارية عن تقدم وكيل  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم : 149032        بتاريخ :  2010/11/3
�مل�سجلة بالرقم :                     بتاريخ :  2012/3/25

باإ�سم �ملالك :  �م �آند �ت�س مانيجمينت ليميتد 
وعنو�نة  : �لطابق �لر�بع ، �آي بي �ل هاو�س ، كاود�ن ، بورت لوي�س ، جمهورية موري�سيو�س .

��سم �ملتنازل له :  �م �ت�س جي  �آي بي  هولدينج ) �سنغابور ( بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نه : 2 �ليك�ساندر� رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�س ، �سنغافورة ) 159919(  

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 113 بتاريخ  :  2012/1/30
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35
�ملتعلقة  �لتجارية  �ملعلومات  ؛  �لعطالت  ق�ساء  �سكن  يف  �لوقت  م�ساركة  خلدمات  �لتجارية  �الأعمال  �إد�رة 
مب�ساركة �لوقت يف �سكن ق�ساء �لعطالت ؛ �إد�رة �الأعمال �لتجارية لنادي �لعطالت ؛ ترويج �لت�سويق من 
خالل جمع �لنقاط بو��سطة ع�سوية نادي �لعطالت ؛ �إد�رة �الأعمال �لتجارية للفنادق ؛ وخدمات ع�سوية 

�الأعمال �لتجارية .
تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2017/6/8      

 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  :�خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  وكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم : 156105        بتاريخ :  2011/4/20

�مل�سجلة بالرقم :                    بتاريخ :  2015/6/2
باإ�سم �ملالك :  �م �آند �ت�س مانيجمينت ليميتد 

وعنو�نة  : �لطابق �لر�بع ، �آي بي �ل هاو�س ،  كاود�ن ، بورت لوي�س ، جمهورية موري�سيو�س .
��سم �ملتنازل له :  �م �ت�س جي  �آي بي  هولدينج ) �سنغابور ( بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نه : 2 �ليك�ساندر� رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�س ، �سنغافورة ) 159919(  

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 116 بتاريخ :  2012/4/30
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
�لفنادق ؛ �ملنتجعات .

تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2017/6/8      
 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  : �خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  �لتجارية عن تقدم وكيل  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم : 156106        بتاريخ :  2011/4/20
�مل�سجلة بالرقم :                    بتاريخ :  2012/5/13

باإ�سم �ملالك :  �م �آند �ت�س مانيجمينت ليميتد 
وعنو�نة  : �لطابق �لر�بع ، �آي بي �ل هاو�س ، كاود�ن ، بورت لوي�س ، جمهورية موري�سيو�س .

��سم �ملتنازل له :  �م �ت�س جي  �آي بي  هولدينج ) �سنغابور ( بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نه : 2 �ليك�ساندر� رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�س ، �سنغافورة ) 159919(  

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 112 بتاريخ :  2011/11/29
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 44
منتجعات �لينابيع �ملعدنية. 

تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2017/6/8      
 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :     

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  : �خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  �لتجارية عن تقدم وكيل  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
بتاريخ :  2011/4/20 �ملودعة بالرقم : 156107 

بتاريخ :  2015/6/2 �مل�سجلة بالرقم : 
باإ�سم �ملالك :  �م �آند �ت�س مانيجمينت ليميتد 

وعنو�نة  : �لطابق �لر�بع ، �آي بي �ل هاو�س ، كاود�ن ، بورت لوي�س ، جمهورية موري�سيو�س .
��سم �ملتنازل له :  �م �ت�س جي  �آي بي  هولدينج ) �سنغابور ( بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نه : 2 �ليك�ساندر� رود ، رقم 02- 05 ديلتا هاو�س ، �سنغافورة ) 159919(  

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 116 بتاريخ :  2012/4/30
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
�لفنادق و�ملنتجعات . 

تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2017/6/8
 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لرتخي�ش 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك :

بطلب �لرتخي�س با�ستعمال �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم :   188345   بتاريخ : 2013/3/13
�مل�سجلة بالرقم :                  بتاريخ : 2015/4/19

باإ�سم �ملالك :  �ل�سيد / كري�ستوف روبن
وعنو�نة    : 34 كاي هيرني �لر�بع ، 75004 باري�س ، فرن�س�ا

��سم �ملرخ�س له :  كولوري�ست كري�ستوف روبن
وعنو�نة : 73 رو �سانت �آن ، 75002 باري�س ، فرن�سا

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : ) 150 (   بتاريخ :   2015/3/3
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 3
�سامبو ، م�ستح�سر�ت للعناية ولتجميل �ل�سعر ، م�ستح�سر�ت ل�سبغ �ل�سعر ، م�ستح�سر�ت للعناية بالب�سرة 

ولتجميل �لب�سرة ؛ عطور�ت ؛ م�ستح�سر�ت جتميل .
تاري�خ �لرتخي�س  :  2012/10/1

 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك : �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية و 

بر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم : 209233           تاريخ :  2014/4/3

�مل�سجلة بالرقم :                        بتاريخ : 2014/9/2 
باإ�سم �ملالك   : بي بي جي �إند�سرتيز �وهايو ، �إنك .

وعنو�نه :  3800 وي�ست �ل�سارع 143 ، كليفيالند ، والية �أوهايو 44111 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية .
��سم �ملتنازل له : فيرتو ، �إ�س. �يه. بي. دي �سي. يف.

وعنو�نه : �يه يف. ريكاردو مارجني زوز�يا رقم 400 ،  �سي  �و �ل.  فايل  ديل  كامبي�سرتي ، �سان بيدرو  جارز�  
جار�سيا  ، نويفو  ليون ، �ملك�سيك 66265

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 142 بتاريخ: 2014/7/1
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :  19
زجاج للمباين يف �لفئة 19 .

تاري�خ �نتقال �مللكية:  2017/2/1
 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  : �خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  �لتجارية عن تقدم وكيل  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم :  26096       بتاريخ : 1998/4/13
�مل�سجلة بالرقم :  21132       بتاريخ :  1999/6/2

باإ�سم �ملالك :  تيمبو ناجادي �آ�سيا بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نة     : و�ن مارينا بوليفارد ، رقم 00- 28 ، �سنغافورة 018989    

��سم �ملتنازل له :  بي تي . باركالي برودكت�س             
 ، تيمور  كونينجان   ،  3-4 ك��اف  �سايد   ر�زون���ا  �آر.  �ت�س  �إل.  ، جيه  ت��اور  �سكان  تيمبو   . دي  : ج��ي  وع��ن��و�ن��ه  

�سيتيابودي ، جاكرتا �سيالتان ، �إندوني�سيا ،
و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد :   169 بتاريخ  :   2016/10/31

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 3
و�لطالء�ت  �ملائي  �لطالء   ، �لتجميل  م�ستح�سر�ت   ، �لعطرية  �لزيوت   ، �لزينة  ماء   ، �لكولونيا   ، �لعطور 
�ملعدة الأظافر �ليدين ومزيالت طالء�ت �الأظافر ، �الأظافر �الإ�سطناعية ، بودرة �لوجه و�جل�سم ، غ�سول 
وكرميات �لرتطيب ، منظفات وم�ستح�سر�ت تق�سري �جللد ، م�ستح�سر�ت �لعناية بال�سعر �أي �ل�سامبوو�ت 
ترطيب  وم�ستح�سر�ت  �ل�سعر  رعاية جمال  وم�ستح�سر�ت   ، �ل�سعر  ملم�س  وتنعيم  تلطيف  م�ستح�سر�ت   ،
�ل�سعر وم�ستح�سر�ت تلوين و�سبغ �ل�سعر وم�ستح�سر�ت حترير و�إر�حة �ل�سعر وم�ستح�سر�ت متويج �ل�سعر 
ور�سو�س �ل�سعر وم�ستح�سر�ت ت�سفيف �ل�سعر ، مزيالت �لرو�ئح �لكريهة �جل�سمية ، م�ستح�سر�ت تنظيف 

�الأ�سنان ، غ�سول جتميل للج�سم . يف �لفئة 3
تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2017/4/26  

  تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل : 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �نتقال �مللكية 
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  : �خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  �لتجارية عن تقدم وكيل  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم : 266316        بتاريخ :  2017/1/12
�مل�سجلة بالرقم :                    بتاريخ :  2017/8/14

باإ�سم �ملالك  :  �سنغابور د�ميوند �نفي�ستمينت �يك�ست�سينج بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نه      : 460 �ليك�سندر� رود رقم 04-14 ، بي ��س �يه بلدينج ، �سنغافورة 119963

��سم �ملتنازل له : ذي �سنغابور د�ميوند مينت بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نه      : 460 �ليك�سندر� رود رقم 04-14 ، بي ��س �يه بلدينج ، �سنغافورة 119963

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 177 بتاريخ :  2017/6/22
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 14
�ملعادن �لنفي�سة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�سنوعة من معادن نفي�سة �أو مطلية بها، غري �لو�ردة يف فئات 

�أخرى ؛ �ملجوهر�ت ، و�الأحجار �لكرمية ؛ ما�س ؛ �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة.
تاري�خ �نتقال �مللكية:  2017/11/21      

 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سر عن �نتقال �مللكية 
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  : �خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  �لتجارية عن تقدم وكيل  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

وبر�ء�ت �الخرت�ع بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :
�ملودعة بالرقم : 266317        بتاريخ :  2017/1/12
�مل�سجلة بالرقم :                    بتاريخ :  2017/8/14

باإ�سم �ملالك  :  �سنغابور د�ميوند �نفي�ستمينت �يك�ست�سينج بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نه      : 460 �ليك�سندر� رود رقم 04-14 ، بي ��س �يه بلدينج ، �سنغافورة 119963

��سم �ملتنازل له : ذي �سنغابور د�ميوند مينت بي تي ئي. ليميتد
وعنو�نه      : 460 �ليك�سندر� رود رقم 04-14 ، بي ��س �يه بلدينج ، �سنغافورة 119963

و�ملن�سورة يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد : 177 بتاريخ :  2017/6/22
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 36
؛  �الإ�ستثمار  حتليل  ؛  �ملالية  �ملعلومات  توفري  ؛  �ملالية  و�مل�سورة  �الإ�ستثمار  خدمات  ؛  �لتمويلية  �خلدمات 
خدمات �إد�رة �سند�ت �الإ�ستثمار �لتجارية ؛ جتارة �سلع �ملا�س  ) خدمات متويلية ( ؛  �سم�سرة �ل�سلع ؛ خدمات 
تبادل �ل�سلع ؛ خدمات تبادل �ملا�س ) خدمات متويلية ( ؛ توفري ت�سهيالت حفظ �لود�ئع ؛ خدمات �لتاأمني ؛ 

خدمات �ل�سمان ؛ �لتقييم �ملايل ؛ خدمات توفري �ملعلومات و�مل�سورة و�الإ�ست�سارة للخدمات �ملذكورة �آنفا.
تاري�خ �نتقال �مللكية       :  2017/11/21      

 تاريخ �لتاأ�سري يف �ل�سجل :

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتعديل )�سكل �لعالمة(
�لتجارية  للعالمات  �ملتحدة  : �خلدمات  �ملالك   / �لت�سجيل  �لتجارية عن تقدم وكيل  �لعالمات  �إد�رة  تعلن 

 PETRONAS وبر�ء�ت �الخرت�ع  طلب لتعديل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :  28404    بتاريخ : 1998/9/29

�مل�سجلة بالرقم :  27749    بتاريخ : 2001/5/27
باإ�سم �ملالك :  �س. برتوليام نا�سيونال بريهاد

وعنو�نه     : تاور 1 بيرتونا�س توين تاورز كو�ال ملبور �سيتي �سنرت 50088 كو�ال ملبورماليزيا
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :   42
��ستك�ساف وتطوير و�نتاج �لبرتول و�لغاز – تدبري �مل�ساكن و�لفنادق وخدمات �القامة يف �لفنادق و�ماكن 
�لعطالت – �لتحليالت بخ�سو�س �لبرتول و�لغاز – تطوير حقول �لغاز – �لتنقيب �جليولوجي – �البحاث 
�جليولوجية – تدبري ت�سهيالت �ملعار�س – خدمات ت�سميم بر�مج �لكمبيوتر – خدمات �بحاث �ملخترب�ت 
�ملتعلقة ب�سناعة �لبرتول و�لغاز – ��ست�سار�ت مر�قبة �لتلوث – �خلدمات �الد�رية بالكمبيوتر و�ال�ست�سار�ت 
�لرقابة  – خ��دم��ات  �ال���س��ك��ان  م��ك��ات��ب  – خ��دم��ات  �لكمبيوتر  ب��ر�م��ج  – ����س��ت�����س��ار�ت  بالكمبيوتر  �ملتعلقة 
�ملتعلقة  – �لتحقيقات  �لبحرية  �حل��و�دث  يف  و�لتحقيق  �مل��و�ين  بت�سغيل  متعلقة  وجميعها  �لفني  و�لن�سح 
بالعمليات �لبحرية – �لتحقيق يف حو�دث �لتلوث �لبحري خدمات ��ست�ساريو �مللكية �ل�سناعية و��ست�سار�ت 

�لبرتوكيماويات – �حلر�س �المني و�ال�ست�سار�ت �المنية جميعها م�سموله يف �لفئة 42. 
بيانات �لتعديل : 

تعديل �سكل �لعالمة كما هو مو�سح �أعاله .  
تاريخ �لتعديل : 2018/10/2

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتعديل بعد �لت�سجيل 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك: �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية و 

بر�ء�ت �الخرت�ع  بن�سر �لتعديالت �ملو�سحه �أدناه عن �لعالمة �لتجارية �لتالية :
بتاريخ :  1998/9/28 �ملودعة بالرقم:  28405 
بتاريخ : 1999/6/29 �مل�سجلة بالرقم:  21526  

باإ�سم �ملالك :  �س. برتوليام نا�سيونال بريهاد
وعنو�نه : تاور 1 بيرتونا�س توين تاورز كو�ال ملبور �سيتي �سنرت50088 كو�ال ملبورماليزيا

و�ملن�سورة  يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد :   بتاريخ: 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 4
�لزيت �خلام ، �لبرتوكيماويات ، �ملنتجات �لبرتولية ، �لغاز �لطبيعي �مل�سال ، �لزيوت و�ل�سحوم ، زيوت �لتزليق 
، �لوقود �ل�سائل و�لغازي �ل�سلب ، مكونات تر�سيب و�مت�سا�س �لغبار ، �ل�سمع لالإ�ستخد�م يف �لت�سنيع ، �ملو�د 
لالأغر��س  �لبرتول  هالم   ، �ملباين  على  للمحافظة  �لزيت   ، و�لوقود  �لزيوت  �ىل  �مل�سافة  �لكيماوية  غري 
�ل�سناعية ، �ل�سحم �حليو�ين ، زيوت نقل �حلركة �لتلقائية و�لزيوت �لهايدرولية ، �لوقود ، برتوكيماويات 
�لغاز   ، مونومر  �ستريين  بنزين  �يثيل   ، �يربوليثيلني   ، بيوتيل  تريتياري  ميثيل   ، �الأثيلني   ، �مليثانول   ،

�لطبيعي �ل�سائل ، كونها جميعا برتوكيماويات . 
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق:

تعديل �للوغو �ىل :  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 

منوذج �إعالن �لن�سرعن �لتعديل بعد �لت�سجيل 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �ملالك: �خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية و بر�ء�ت �الخرت�ع  

بن�سر �لتعديالت �ملو�سحه �أدناه عن �لعالمة �لتجارية �لتالية :
بتاريخ :  1998/9/28 �ملودعة بالرقم:  28406 
بتاريخ : 2002/1/15 �مل�سجلة بالرقم:  30469 

باإ�سم �ملالك :  �س. برتوليام نا�سيونال بريهاد
وعنو�نه : تاور 1 بيرتونا�س توين تاورز كو�ال ملبور �سيتي �سنرت50088 كو�ال ملبورماليزيا

و�ملن�سورة  يف �جلريدة �لر�سمية �لعدد :  بتاريخ : 
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 1
 ، ب�ساتني   ، زر�عة   ، ، غابات  �ل�سناعة ويف عمليات �سناعة وت�سنيع  ،مو�د وم�ستح�سر�ت ال�ستعمالها يف  منتجات كيميائية 
�أ�سمدة   ، �أ�سمدة )من �لنباتات (   ، علوم وت�سوير ، عرق �سجر �سناعي ومركب كيميائيا ، بال�ستيك لالإ�ستعمال �ل�سناعي 
)من �ملخلفات( ، مو�د خ�سبه )�سماد( ، غر�ء مو�د ال�سقة و��سمنت ، غاز�ت ، كلها يف هيئة جافة �أو �سائلة �أو غازية ، مذوبات 
زيت ، مو�د كيميائية لف�سل �لزيت ، �سائل هايدروليك ، مو�د كيميائية م�سافة لل�سو�ئل ، مو�د كيميائية م�سافة للوقود ، 
مو�د كيميائية م�سافة ملو�د �لت�سحيم ، مو�د كيميائية م�سافة للجازولني ، مو�د كيميائية م�سافة ملو�د ت�سحيم �حلفريات 
، ر�سوبيات للحفر )مو�د م�ساعدة( ، منتجات تربيد كيميائية خ�سو�سا لتربيد �أنظمة �نبوب �لت�سخني ، �سو�ئل ت�ستعمل 
يف �عمال �لتعدين ، �سو�ئل حتويل �حلر�رة ، �سو�ئل جلهاز تخفي�س �ل�سدمات ، مو�د ز�ئدة �حلمو�سة ل�سحن �لبطاريات 
 ، ، مو�د تذويبية  �ل�سائل  ، م�ستح�سر�ت توفري  ، مادة م�سادة لل�سمة ملاكينات �الح��رت�ق �لد�خلية  و�ل�سحنات �لكهربائية 

كلها م�سمنة يف �لفئة )1(.
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق:

تعديل �للوغو �ىل :  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد 5 مايو  2019 العدد 12623 
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•• دبي -وام:

بتخريج  دب��ي  م��دين  دف���اع  �حتفل 
�لدورة �الأوىل من متدربي مبادرة 
�ملجتمعية  �إطفائي”  بيتنا  “يف 
�لدفاع  “مركز  م���ن  �مل�����س��ت��د�م��ة 

�ملدين يف �ملزهر«.
خبري  �للو�ء  برعاية  �حلفل  �أقيم 
عام  مدير  �ملطرو�سي  ث��اين  ر��سد 

�لدفاع �ملدين بدبي وح�سور �ملقدم 
�لرحومي  حم��م��د  ح�����س��ني  خ��ب��ري 
بقطاع  �مل��ر�ك��ز  ���س��وؤون  �إد�رة  مدير 

�الإطفاء و�الإنقاذ.
�مل��ق��دم خبري ح�سني حممد  وق��ال 
�ل��رح��وم��ي �إن �مل��ب��ادرة ت��ه��دف �إىل 
�ملدين”  �ل��دف��اع  “مر�كز  حت��وي��ل 
�إىل “مر�كز تدريب للمجتمع على 

مهار�ت �ل�سالمة« .

•• دبي - وام:

��ستعر�ست فرق بناة �ملدينة - �لتابعة 
�لتنفيذي  للمجل�س  �لعامة  لالأمانة 
م��ب��ادرة حكومية   14  - دب��ي  ب��اإم��ارة 
م�سرتكة  حكومية  خدمات  لتح�سني 
يف �إمارة دبي خالل �جتماع �لفرق مع 
م���در�ء �لعموم و�أ���س��ح��اب �ل��ق��ر�ر من 
27 جهة حكومية و�إحتادية وخا�سة 
بح�سور ع��دد م��ن �مل����در�ء �ل��ع��م��وم يف 

حكومة دبي .
مبادر�ت  عر�س  �الجتماع  خالل  ومت 
حت�سني �خلدمات �حلكومية �مل�سرتكة 
و�لنتائج �ملتوقعة من تطبيقها و�لتي 
�إىل م�ستويات  ت�ستهدف �لو�سول بها 
ري����ادي����ة ج����دي����دة، جت�����س��ي��د�ً ل���روؤي���ة 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
�هلل” وتوجيهات �سمو �ل�سيخ حمد�ن 
�آل مكتوم ويل  ر����س��د  ب��ن  ب��ن حممد 
�لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
يف  نوعية  نقلة  �إح���د�ث  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
دبي  يف  �حلكومية  �خلدمات  م�ستوى 

على كافة �مل�ستويات.
و�سملت قائمة �خلدمات �لتي �ستقوم 
مبادر�ت  تطبيق  على  بالعمل  �لفرق 
حقوق  خ��دم��ة  م���ن:  ك��ال  لتح�سينها 
“مبادرتان”، وخدمة تاأهيل  �الإن�سان 
�ملبكر  �ل���ت���دخ���ل  وخ����دم����ة  �ل�����ن�����زالء، 
ل��الأط��ف��ال �أ���س��ح��اب �ل��ه��م��م، وخدمة 
رحلة  وخ��دم��ة  �الإ�سكانية،  �ل��ق��رو���س 
تاأمني  وخدمة  “مبادرتان”،  �مل�سافر 
�حلكومية  و�خل����دم����ات  �ل��ف��ع��ال��ي��ات، 
�مل��ن��اط��ق �حل����رة، وخ��دم��ة مز�ولة  يف 
وخدمة   ،“ �مل��دين  “�لدفاع  �الأع��م��ال 
دبي”،  “غرفة  �الأع�����م�����ال  م����ز�ول����ة 

وخدمة مز�ولة �الأعمال “�ل�سناعة”، 
“�لنقل  �الأع����م����ال  م���ز�ول���ة  وخ���دم���ة 
�الأعمال  مز�ولة  وخدمة  �لتجاري”، 

�لغذ�ئية«. “�لرقابة 
و�أكد �سعادة عبد �هلل �لب�سطي �الأمني 
�لعام للمجل�س �لتنفيذي الإمارة دبي 
�أن تطوير �خلدمات �حلكومية ي�سكل 
�أحد �لركائز �الأ�سا�سية لتحقيق �سعادة 
�ملتعاملني، �نطالقاً من روؤية �لقيادة 
تعزيز  ت�ستهدف  �لتي  بدبي  �لر�سيدة 
�لقطاع �حلكومي مبا  فعالية وكفاءة 
ت�سهيل  يف  �الإم���ارة  طموحات  ي��و�ك��ب 
ت��ق��دمي �خل���دم���ات وت��ق��دمي خدمات 
ذ�ت جودة عالية عاملياً ..، م�سري�ً �إىل 
و�ملجتمع  �لفرد  �حتياجات  تلبية  �أن 

تاأتي �سمن �أولويات حكومة دبي.
وثمن جهود فرق بناة �ملدينة للو�سول 
م�ستويات  �إىل  �حلكومية  باخلدمات 
ريادية جديدة، وفق مبادر�ت مبتكرة 
 .. �جل���ودة  معايري  �أع��ل��ى  �إىل  ت�ستند 
منوها �إىل �أن �ملبادر�ت �ل� 14 �لتي مت 
�ست�سهم يف تطوير  �ليوم  ��ستعر��سها 

�خلدمات �حلكومية �مل�سرتكة وت�سب 
يف م�����س��ل��ح��ة م��ت��ع��ام��ل��ي �خل����دم����ات 

وت�سهم يف �إ�سعادهم .
ق��ال معايل حميد حممد  من جانبه 
�ل�سحة  لهيئة  �لعام  �ملدير  �لقطامي 
�ملدينة” �لتي  “بناة  مبادرة  �إن  بدبي 
�أط��ل��ق��ه��ا ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم، ويل عهد 
دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، �أوجدت 
�ملوؤ�س�سي  ل��ل��ع��م��ل  ح���دي���ث���اً  من����وذج����اً 
�سلبة  �أر�سية  �أ�س�ست  كما  �مل�سرتك، 
للحلول �لذكية و�الأفكار �ملبتكرة �لتي 
وخدمة  �ملجتمع  م�سلحة  يف  ت�سب 

�لنا�س.
�آفاقاً رحبة  �أن �ملبادرة فتحت  و�أو�سح 
ب���ني هيئات  �الإي��ج��اب��ي��ة  ل��ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
دب��ي، ووثقت  و�إد�ر�ت ودو�ئ��ر حكومة 
.. الفتاً  بينها  �ملثمر  �لتعاوين  �لعمل 
تقدر  ب��دب��ي،  �ل�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  �أن  �إىل 
مهمة  فر�سة  وتعدها  �ل�سر�كات  بناء 
“ بناة �ملدينة”، وما  لتحقيق �أهد�ف 
ي��ن��ت��ج ع���ن ذل���ك م���ن خ��ط��ط وبر�مج 

ومبادر�ت.
وق���ال ���س��ع��ادة ���س��ام��ي �ل��ق��م��زي مدير 
عام د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي: 
خالل  من  دبي  �قت�سادية  “حتر�س 
�لعمل  �إىل  �ملدينة”،  “بناة  م��ب��ادرة 
ب����روح �ل��ف��ري��ق �ل���و�ح���د م���ع خمتلف 
�ملعنية  و�جل��ه��ات  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 
�حلكومية  �خل��دم��ات  كافة  لتح�سني 
�مل���������س����رتك����ة مب���خ���ت���ل���ف �ل���ق���ط���اع���ات 
و�ملجاالت و�لنهو�س بها �إىل م�ستوى 
د�وود  وث���م���ن   .  « و�ل��ت��م��ي��ز  �ل����ري����ادة 
�ل���ه���اج���ري، م��دي��ر ع����ام ب��ل��دي��ة دبي، 
ف����رق �لعمل  �مل���ب���ذول���ة م���ن  �جل���ه���ود 
�سمن بناة �ملدينة .. م�سري� �إىل �لدور 
�ملدينة”  “بناة  يلعبه  �ل���ذي  �ل��ف��ع��ال 
بتح�سني  �ل��ق��ي��ادة  روؤي�����ة  يف جت�����س��ي��د 
�مل�سرتكة،  �حل���ك���وم���ي���ة  �خل�����دم�����ات 
و�سمان ��ستمر�رية ريادتها وجودتها، 
ومبا يعزز قدرة �خلدمات �حلكومية 

لتحقيق �سعادة �ملتعاملني.
ومن جانبه �أكد �سعادة حمد بوعميم 
مدير عام غرفة جتارة و�سناعة دبي 

مز�ولة  خدمات  حت�سني  مبادرة  “�إن 
�الأع���م���ال �مل�����س��رتك��ة ب���ني غ��رف��ة دبي 
و�ق��ت�����س��ادي��ة دب��ي ه��ي �إ���س��اف��ة نوعية 
للو�سول  �لد�ئم  �سعينا  توؤكد  جديدة 
�لتميز  م��ن  م�سبوقة  غ��ري  �آف���اق  �إىل 
و�لنجاح تتنا�سب مع طموحات وروؤية 
ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���س��ي��دة يف ت��ق��دمي منوذج 
عاملي يحتذى به يف كيفية ��ستقطاب 
الإد�رة  �الأع����م����ال  ورج�����ال  �ل�����س��رك��ات 
�أعمالهم يف �ملنطقة �نطالقا من دولة 
�أح��م��د عبد  �الإم����ار�ت ». و�أك���د �سعادة 
�لكرمي جلفار، مدير عام هيئة تنمية 
ت�سافر  �أهمية  على  دب��ي  يف  �ملجتمع 
�جل���ه���ود و�ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن�����س��ي��ق بني 
خدمات  تقدمي  يف  �ملعنية  �ملوؤ�س�سات 
متد�خلة لفئات �جتماعية معينة، مبا 
�ملتعاملني  ح�سول  ت�سهيل  يف  ي�ساهم 
فعالية  �خل��دم��ات وحتقيق  ه��ذه  على 
�سلطان بطي  وق���ال  �أف�����س��ل.  وج����ودة 
بن جمرن مدير عام د�ئ��رة �الأر��سي 
و�الأمالك يف دبي: “جاء حر�سنا على 
�لعموم  م����در�ء  �ج��ت��م��اع  �مل�����س��ارك��ة يف 
العتماد مبادر�ت فرق “بناة �ملدينة”، 
ت��ن��ف��ي��ًذ� ل��ت��وج��ي��ه��ات �ل��ق��ي��ادة يف دبي 
وتقدمي  �ملوؤ�س�سي،  بالعمل  لالرتقاء 

�أف�سل �خلدمات للمتعاملني ».
و�أك���������د �ل�����ل�����و�ء خ���ب���ري ر�������س�����د ث���اين 
�ملدين  �ل��دف��اع  ع��ام  مدير  �ملطرو�سي 
بيئة  يوفر  �جلماعي  �لعمل  �أن  بدبي 
حيث  ريادية  مبتكرة  و�أفكار  �إبد�عية 
“ �إىل �لعمل  �مل��دي��ن��ة  “ ب��ن��اة  ي��ه��دف 
�ملبادر�ت  م��ن  جم��م��وع��ة  تنفيذ  ع��ل��ى 
ب��اخل��دم��ات �حلكومية  ت��رت��ق��ي  �ل��ت��ي 
�لت�سميم  ملنهجية  وف��ق��اً   ، �مل�سرتكة 

�الإبد�عي للخدمات.
�لفندي  جميلة  �مل��ه��ن��د���س��ة  و�أ����س���ادت 
م��دي��ر ع���ام �ل��ربن��ام��ج مب���ب���ادرة بناة 

دولة  حكومة  ب��اأن  توؤكد  �لتي  �ملدينة 
�الإمار�ت تعمل كفريق و�حد لتحقيق 

غايات �سامية يف �سعادة �ملتعاملني .
من جانبه قال �سعادة �لدكتور عبد�هلل 
مدير  �ملديرين  جمل�س  رئي�س  �لكرم 
�لب�سرية  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  عام 
ب��دب��ي �أن م��ا ي��وف��ره ب��ن��اة �مل��دي��ن��ة من 
ف���ر����س �إي��ج��اب��ي��ة وت��ف��اع��ل��ي��ة الإع�����ادة 
ت�سميم �خلدمات �حلكومية �مل�سرتكة 
�لت�سميم  م��ن��ه��ج��ي��ة  �إىل  �����س���ت���ن���اد�ً 
مب�ساركة  ل���ل���خ���دم���ات  �الإب�������د�ع�������ي 
�حلكومية،  �لعمل  ف��رق  من  زمالئنا 
�مل�سرتكة لالإرتقاء  �أهد�فنا  يعزز من 
و�لو�سول  �حل��ك��وم��ي��ة  ب���اخل���دم���ات 
جديدة  ري���ادي���ة  م�����س��ت��وي��ات  �إىل  ب��ه��ا 
نحو  �لر�سيدة  �لقيادة  تطلعات  تلبي 
حت�سني �خلدمات �حلكومية �مل�سرتكة 

باإمارة دبي.
�ملدير  م�سبح  حم��ب��وب  �أح��م��د  وق���ال 
�لعمل  “يقدم  دب���ي:  جل��م��ارك  �ل��ع��ام 
�جل��م��اع��ي �مل�����س��رتك م��ن خ���الل فرق 
مبادرة بناة �ملدينة منوذجاً جديد�ً يف 
�لعمل  بتطوير  �لعاملية لدبي  �لريادة 
م�سرتك  ف����وز  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �حل���ك���وم���ي 

للجهات �مل�ساركة و�مل�سافرين » .
�لتنفيذي  �ملدير  �ملعلم،  حممد  وق��ال 

وم���دي���رع���ام م���و�ن���ئ دب���ي �ل��ع��امل��ي��ة – 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �الإم�������ار�ت،  �إق��ل��ي��م 
/جافز�  علي  جلبل  �حل��رة  للمنطقة 
جلبل  �حل����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  “تتبنى   :  /
متكاملة  ��سرت�تيجية  /جافز�/  علي 
وخ���ط���ط���اً م��ب��ت��ك��رة ل��ت��ط��ب��ي��ق �أح����دث 
�حللول و�الأنظمة �لتقنية وت�سخريها 

خلدمة �ملجتمع وقطاع �الأعمال ».
�ملدير  �ل�����در�ي  خليفة  ���س��ع��ادة  و�أك����د 
دب����ي خلدمات  مل��وؤ���س�����س��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�ملدينة”  “بناة  ف��ري��ق  �أن  �ال���س��ع��اف 
�ل����ذي ���س��ارك��ت ف��ي��ه �مل��وؤ���س�����س��ة �ساهم 
م���ب���ادر�ت خ��الق��ة ومبدعة  ب���اإط���الق 
الإف����ادة �أ���س��ح��اب �ل��ه��م��م ودجم��ه��م يف 

�ملجتمع .
�ل�سويدي،  �إمي��ان  �أك��دت  ومن جانبها 
�أن  دب�����ي  من������وذج  م���رك���ز  �أول  م���دي���ر 
تكون  �أن  د�ئ��م��اً  ت�سعى  دب���ي  ح��ك��وم��ة 
�الرت��ق��اء مب�ستوى  ور�ئ���دة يف  �سباقة 
وحت�سينها  �حل���ك���وم���ي���ة  �خل����دم����ات 
م�����س��ت��وي��ات غري  �إىل  ب��ه��ا  ل��ل��و���س��ول 

م�سبوقة بطرق مبتكرة.
“بناة  ف�����رق  �ج���ت���م���اع  و�����س���ت���ع���ر����س 
�خل����دم����ات  م����ن  �ل���ع���دي���د  �ملدينة” 
�الإن�سان  ح��ق��وق  خ��دم��ة  يف  م��ت��م��ث��ل��ة 
وخدمة  �ل�����ن�����زالء  ت���اأه���ي���ل  وخ����دم����ة 

�لقرو�س  وخ���دم���ة  �مل��ب��ك��ر  �ل���ت���دخ���ل 
�مل�سافر  رح��ل��ة  وخ���دم���ة  �الإ���س��ك��ان��ي��ة 
و�خلدمات  �لفعاليات  تاأمني  وخدمة 
�حلكومية يف �ملناطق �حلرة وخدمات 
م����ز�ول����ة �الأع����م����ال “ غ���رف���ة دب����ي “ 
“�لرقابة  �الأع��م��ال  م��ز�ول��ة  وخ��دم��ة 
�الأعمال  م��ز�ول��ة  وخدمة  �لغذ�ئية” 
“�ل�سناعة” وخدمة مز�ولة �الأعمال 
مز�ولة  وخدمة  �لتجاري”  “�لنقل 

�الأعمال “�لدفاع �ملدين« .
“بناة �ملدينة” تو��سل  �أن فرق  يذكر 
�ل����ع����م����ل ع����ل����ى حت�������س���ني �خل�����دم�����ات 
ور�س  �مل�سرتكة من خالل  �حلكومية 
منهجية  وت��ط��ب��ي��ق  م��ت��و����س��ل��ة  ع��م��ل 
كافة  لتح�سني  �الإب���د�ع���ي  �لت�سميم 
�مل�سرتكة  �حل���ك���وم���ي���ة  �خل�����دم�����ات 
وياأتي  دب���ي،   2020 �إك�سبو  بحلول 
�ج��ت��م��اع �مل�����در�ء �ل��ع��م��وم �ل����ذي عقد 
�ليوم �سمن مرحلة “عر�س �حلالة” 
�لفرق من مرحلة  �نتهاء  بعد  وذل��ك 
“�لتح�سري للتغيري”، و”�ال�ستك�ساف 
�الأف����ك����ار  و”توليد  و�لتعاطف”، 
كل  م��ن��ح  ي��ت��م  �أن  ع��ل��ى  و�الختبار”، 
�لفعلي  �أ�سهر للتطبيق   6 فريق مدة 
للمبادر�ت �لتي مت �عتمادها ومن ثم 

ت�سليم نتائج �لتح�سني لبناة �ملدينة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�لقبي�سي  ع��ب��د�هلل  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة  معايل  ��ستقبلت 
هيلني  ���س��ع��ادة  �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  رئي�سة 
كويلرت – وكيلة وز�رة �لدفاع �لنيوزيلندية و�لوفد 

�ملر�فق لها  يف مقر �ملجل�س يف �أبوظبي. 
ويف ب���د�ي���ة �ل��ل��ق��اء رح���ب���ت م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �مل 
�لقبي�سي بوكيلة وز�رة �لدفاع �لنيوزيلندية و�أعربت 
و�ل�سعب  للحكومة  و�مل��و����س��اة  �لتعازي  خال�س  ع��ن 
�ل�����س��دي��ق و�أ����س���ر ���س��ح��اي��ا �لهجوم  �ل��ن��ي��وزي��الن��دي 
����س��ت��ه��دف م�����س��ج��دي��ن يف مدينة  �ل����ذي  �الإره����اب����ي 
ع�سر�ت  عن  و�أ�سفر  نيوزيلند�  يف  ت�سري�س  كر�ي�ست 
�ل�سحايا �لقتلى و�جلرحى �الأبرياء...م�سيدة بدور 
��سر  �ل��وق��وف بجانب  ن��ي��وزي��الن��د� يف  �حل��ك��وم��ة يف 

�ل�سحايا يف هذ� �لهجوم �الإرهابي.. 
حللول  ت�سعى  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  معاليها  و�أك����دت 
�ملنطقة  يف  �الزم����ات  ملختلف  دبلوما�سية  �سيا�سية 
�أك���دت معاليها �ل��ت��ز�م دول��ة �الإم���ار�ت  و�ل��ع��امل كما 
و�حرت�م  �ل�سلمي  و�لتعاي�س  �لت�سامح  �أف��ك��ار  بن�سر 
يف  من��وذج��ا  تعترب  �ل��دول��ة  و�إن  �ملجتمع،  يف  �الآخ���ر 

�ل��ت�����س��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����س ب���ني �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع بحيث 
200 جن�سية  ي��ع��ادل  م��ا  �الإم����ار�ت  دول���ة  يعي�س يف 
�لعامل،  �الأوىل على م�ستوى  و��ستحدثت وز�رة تعد 
2019 عاما للت�سامح، كما �طلقت  �أن عام  و�أعلنت 
ف�سيلة  وقعها  �ل��ت��ي  �الإن�سانية”  “�الأخوة  وثيقة 
بابا  �أح��م��د �لطيب وق��د����س��ة  �ل��دك��ت��ور  �سيخ �الأزه���ر 
�لتاريخية  �لزيارة  �أثناء  فرن�سي�س  �لبابا  �لفاتيكان، 
غري �مل�سبوقة �لتي قام بها رمزي �لدين �الإ�سالمي 
و�مل�سيحي �إىل دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة خالل 
ما  �إىل  م�سرية  م�ستعر�سة،  �مل��ا���س��ي،  ف��رب�ي��ر  �سهر 
ت�سمنته من قيم ومبادئ متثل يف جمملها خارطة 
و��ستقر�ر�ً،  �أم��ن��ا  و�أك����ر  م��ت�����س��ام��ح،  ل��ع��امل  ط��ري��ق 
و�عتبارها وثيقة مبادئ ��سرت�ساديه يف مكافحة �آفة 
�لتطرف و�الإره��اب، و�إحياء �لقيم �لدينية �الأ�سيلة 
و��ستعادة دور �الأ�سرة كنو�ة حيوية يف بناء �ملجتمعات 

ومن ثم �لدول .
�الحت���ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  �أع�����س��اء  �ل��ل��ق��اء  ح�سر 

�سعادة كل من عزة بن �سليمان و�حمد �جلرو�ن. 
ت���ع���زي���ز عالقات  ���س��ب��ل  ب���ح���ث  �ل���ل���ق���اء  خ�����الل  ومت 
على  �لعمل  خ��الل  من  �لربملانية  وخا�سة  �لتعاون 

�سد�قة  جلنة  و�إن�ساء  وتعاون  تفاهم  مذكرة  توقيع 
�لتعاون  ب��ع��الق��ات  �ل���دف���ع  ب��رمل��ان��ي��ة، الأه��م��ي��ت��ه��ا يف 
و�ل�����س��د�ق��ة �ل��ق��ائ��م��ة ب��ني دول���ة �الإم�����ار�ت �لعربية 
�أرح�����ب مب���ا يحقق  �آف�����اق  �إىل  �مل��ت��ح��دة ون��ي��وزل��ن��د� 
تطلعات قيادتي و�سعبي �لبلدين �ل�سديقني.  و�سدد 
�لدولتني  �لتعاون بني  �أهمية تفعيل  �جلانبني على 
يف جميع �ملجاالت ال �سيما يف دعم توجهات �جلانبني 
هذه  حتققه  ملا  �مل�سرتك  �الهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  يف 
�ل�سر�كة من مزيد من �لتفاهم و�لتعاون و�لتن�سيق 
على �ل�سعيد �لدويل يف ظل �لت�سابه يف مبادئ هذه 
يج�سد  ومب��ا  �خلارجية.  �سيا�ساتها  و�أه���د�ف  �ل��دول 
ونيوزيالند�  �الإم���ار�ت  دول��ة  بني  �ملتنامية  �مل�سالح 
يف ظل �ملبادئ �مل�سرتكة و�الأ�س�س �لتي ميكن �لبناء 
عليها مثل : �إ�ساعة �ل�سالم و�الأمن و�لتعاون �لدويل 
ح��ي��ال خم��ت��ل��ف �ل��ق�����س��اي��ا، وت��اأك��ي��د �ح����رت�م حقوق 
�ملتحدة  �الأمم  و�أه�����د�ف  م��ب��ادئ  و�إع�����الء  �الإن�����س��ان 
و�لقانون �لدويل وعدم �لتدخل يف �ل�سوؤون �لد�خلية 
للدول �الأخرى و�ل�سيادة �لوطنية و�لتاأكيد علي على 
�أهمية �لت�سامح لعامل �أكر �أمنا و��ستقر�ر�ً. و�سددت 
معايل �لدكتورة �لقبي�سي و�سعادة هيلني كويلرت – 

وكيل وز�رة �لدفاع �لنيوزيلندية على �أهمية تطوير 
عالقات �لتعاون بني �لبلدين يف خمتلف �لقطاعات 
�ملتجددة  �لطاقة  �سيما  ال  و�لتجارية  �القت�سادية 
و�لتعليم كون دولة �الإمار�ت ت�ستحوذ على ما ن�سبته 
28 باملائة من �جمايل حركة �لتبادل �لتجاري بني 
دول �ل�سرق �الأو�سط ونيوزلند�، وحتتل �ملرتبة 11 
عاملياً يف �لتبادل �لتجاري مع نيوزلند�، كما �أكد� على 
�سرورة تفعيل �لعالقات �لربملانية بني �جلانبني من 
خالل تاأطريها مبذكرة تفاهم للتعاون و�لتن�سيق يف 
�ستى جماالت �لعمل �لربملاين و�إن�ساء جلنة وتفعيل 
�لزيار�ت �لربملانية وتبادل �خلرب�ت وتن�سيق �ملو�قف 
حمط  تعد  �لتي  �لق�سايا  خمتلف  ح��ول  و�لت�ساور 
�هتمام �لبلدين، وذلك خالل �مل�ساركة يف �لفعاليات 
تتعلق  �لتي  �لق�سايا  يف  خا�سة  �لدولية،  �لربملانية 

بتعزيز �الأمن و�ل�سلم �لدوليني.
وت��ن��اول �ل��ل��ق��اء �أخ���ر ت��ط��ور�ت �الأو����س���اع يف �ملنطقة 
�ل���دول خا�سة  �ل��ت��ي ت�سهدها ع��دد م��ن  و�الأح�����د�ث 
�سوريا و�لعر�ق و�ليمن، ودعم دولة �الإمار�ت �لعمل 
على �حلل �ل�سيا�سي للو�سول �إىل حل هذه �الأزمات 
يف  �الإير�نية  �لتدخالت  مناق�سة  مت  كما  �الإن�سانية، 

ودعمها لالإرهاب،  �ملنطقة  لدول  �لد�خلية  �ل�سوؤون 
وجهود دولة �الإمار�ت يف مكافحة �الإرهاب و�لتطرف 
دولة  تقدمها  �لتي  �الإن�سانية  و�مل�ساعد�ت  �لعنيف، 
م�ستوى  على  للم�ساعد�ت  م��ان��ح  ك��اأك��رب  �الإم�����ار�ت 
�لعامل ال �سيما لالجئني خا�سة �ل�سوريني يف �لدول 
�الإمار�ت  دول��ة  حر�س  عن  ف�سال  لهم،  �مل�ست�سيفة 
�لدوليني  و�ل�����س��ل��م  �الأم����ن  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  وم�ساعيها 
يف  وج��ه��وده��ا  �ل��ع��امل،  دول  خمتلف  ويف  �ملنطقة  يف 
مكافحة �لفكر �ل�سال و�لتطرف �لعنيف من خالل 
يج�سد  �ل��ذي  �الأم��ر  وهد�ية،  �سو�ب  مركزي  �إن�ساء 

حر�س دولة �الإمار�ت على 

حماربة �لإرهاب و�لتطرف فكريا .
و����س��ت��ع��ر���س��ت ت��ط��ور م�����س��رية �حل��ي��اة �ل��ربمل��ان��ي��ة يف 
�لدولة وبرنامج �لتمكني �لذي �أعلنه �ساحب �ل�سمو 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�����س��ي��خ 
�لوطني  �ملجل�س  لتمكني   2005 ع��ام  �هلل  حفظه 
�ل��ت��ي ج���رت خالل  �ملجل�س  و�ن��ت��خ��اب��ات  �الحت�����ادي، 
2015، وتو�سيع قاعد  2006 و2011و  �الأعو�م 
م�ساركة �ملو�طنني يف عملية �سنع �لقر�ر من خالل 

م�ساعفة �أعد�د �لهيئات �النتخابية، وم�ساركة �ملر�أة 
�ل�سمو  �ساحب  وق���ر�ر  �ملجل�س،  يف  وع�سوة  ناخبة 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل بزيادة ن�سبة متثيل �ملر�أة يف 

�ملجل�س �إىل 50 باملائة �عتبار� من �لدورة �ملقبلة. 
�ل���دف���اع  وز�رة  وك���ي���ل���ة  ����س���ع���ادة  �أع�����رب�����ت  ب�����دوره�����ا 
�لقبي�سي  �لدكتورة  ملعايل  �سكرها  �لنيوزيلندية عن 
على ح�سن �ال�ستقبال ... م�سيدة باملكانة �لتي و�سلت 
�لتمكني  مو�سوع  يف  وخا�سة  �الإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  لها 
ورفع ن�سبة متثيل �ملر�أة يف ع�سويه �ملجل�س �لوطني 
�الحتادي �يل 50 يف �ملائة �عتبار� من �لدورة �ملقبلة  
.كما ثمنت �ل��دور �ل��ذي تقوم به دول��ة �الم���ار�ت يف 
جمال مكافحة �الإره��اب و�لتطرف  وعم �لالجئني  
 ، �لعاملي   �مل�ستوي  �الإن�سانية علي  �مل�ساعد�ت  وتقدم 
موؤكده بالدها توؤمن باأن �لعمل �ل�سيا�سي و�لربملاين 

هما �ل�سبيل �لوحيد حلل خمتلف �الأزمات.
كما �كدت على وجود �آفاق و��سعة للتكامل �لتجاري 
و�القت�سادي بني �لبلدين يف �لعديد من �لقطاعات، 
لنيوزيلند�  فيمكن  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �الأم����ن  �أب���رزه���ا  وم���ن 
�لغنية برو�تها �لزر�عية و�حليو�نية و�ل�سمكية �أن 

تكون �سريكا �قت�ساديا لدولة �الإمار�ت.

•• ال�شارقة-وام:

بحث �ملجل�س �ال�ست�ساري الإمارة �ل�سارقة يف جل�سته �ل�ساد�سة 
�سعادة  برئا�سة  مبقره  �الأول  قبل  �أم�س  عقدت  �لتي  ع�سرة 
خولة عبد�لرحمن �ملال رئي�سة �ملجل�س و�سمن �أعماله لدور 
�النعقاد �لعادي �لر�بع من �لف�سل �لت�سريعي �لتا�سع م�سروع 
�لوقاية و�ل�سالمة يف  �سيا�سة هيئة  ب�ساأن مناق�سة  تو�سياته 

�إمارة �ل�سارقة و�لو�رد من جلنة �إعد�د م�سروع �لتو�سيات.
�ل�سمو  �ساحب   .. �مل��ال  عبد�لرحمن  خ��ول��ة  ���س��ع��ادة  وه��ن��اأت 
�ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ 
لقب  ر�سميا  �الإم��ارة  ت�سلم  مبنا�سبة  �ل�سارقة  حاكم  �الأعلى 

“ �ل�سارقة عا�سمة عاملية للكتاب 2019 “ وباركت ل�سموه 
�ل��ذي يفاخر به  �الإم����ار�ت ه��ذ� �الجن���از  ولل�سارقة ول��دول��ة 
�جلميع لفوز �ل�سارقة بهذ� �للقب �الأغلى و�الأ�سمى يف ف�ساء 
�لثقافة و�ملعرفة و�حل�سارة. كما هناأت قرينة �ساحب �ل�سمو 
�لقا�سمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�سيخة  �سمو  �ل�سارقة  حاكم 
ربع  موؤ�س�سة  رئي�سة  �الأ�سرة  ل�سوؤون  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�سة 
�ل�سخ�سية  �سموها  الختيار  و�ملفكرين  �لقادة  ل�سناعة  قرن 
و�لتميز  للتفوق  �ل�سارقة  ج��ائ��زة  �سمن  للتعليم  �ل��د�ع��م��ة 
�لرتبوي يف ن�سختهال �ل� 25 وذلك جلهودها يف دعم �لتعليم 
د�خل �لدولة وخارجها و�إ�سهاماتها �لر�ئدة يف جماالت عدة 
وباركت ل�سموها جتديد من�سبها كمنا�سرة بارزة لالأطفال 

�لالجئني. بعد ذلك تال �لع�سو �أحمد ح�سني بوكاله مقرر 
 : وق��ال   .. �لتو�سيات  كافة  �لتو�سيات  م�سروع  �إع��د�د  جلنة 
�ل�سارقة ناق�س يف جل�سته  الإمارة  �ال�ست�ساري  �ملجل�س  “ �إن 
و�ل�سالمة  �ل��وق��اي��ة  هيئة  �سيا�سة  ع�سرة  �خلام�سة  �لعامة 
�سقر  بن  خالد  �ملهند�س  �ل�سيخ  بح�سور  �ل�سارقة  �إم��ارة  يف 
و�سعيا  ومعاونيه  و�ل�سالمة  �لوقاية  هيئة  رئي�س  �لقا�سمي 
من �ملجل�س يف �إعطاء �لهيئة �الأهمية �لق�سوى نظر� ملهامها 
�أرقى  وتطبيق  �خلدمات  �أف�سل  تقدمي  يف  �ملتمثلة  �حليوية 
. وعقب   « �لوعي  ورفع م�ستوى  و�ل�سالمة  �لوقاية  معايري 
�مل��و�ف��ق��ة ع��ل��ى �لتو�سيات  �مل��ج��ل�����س مت��ت  �أع�����س��اء  م��ن��اق�����س��ة 
�خلا�سة ب�سيا�سة هيئة �لوقاية و�ل�سالمة يف �إمارة �ل�سارقة.

ا�ست�ساري ال�سارقة يقر تو�سياته ب�ساأن هيئة الوقاية وال�سالمة

اأمل القبي�سي ووكيلة وزارة الدفاع النيوزيلندية يوؤكدان على اأهمية الت�سامح لعامل اأكرث اأمنا وا�ستقرارًا

•• دبي-وام:

�أعلنت �الإد�رة �لعامة لالإقامة و�سوؤون �الأجانب بدبي 
.و  �مل��ب��ارك  رم�سان  �سهر  خ��الل  �لعمل  مو�عيد  ع��ن 
تبد�أ فرت�ت �لعمل من �ل�ساعة �لتا�سعة �سباحا حتى 
�خلام�سة و�لن�سف م�ساء من يوم �الأحد حتى �خلمي�س 
�لرئي�سي لالإد�رة  �ملبنى  �أق�سام تقدمي �خلدمة يف  يف 
�ملنارة ومركز �لطو�ر  يف منطقة �جلافلية ويف مركز 

�لتابعة الإقامة دبي  �جلديد وباقي �ملر�كز �خلارجية 
�سيعمل  بينما  �الإم���ارة  مناطق  خمتلف  يف  �ملتو�جدة 
�لدويل  دب��ي  3 مبطار  رق��م  ق�سم �خلدمات يف مبنى 

على مد�ر �ل�ساعة طيلة �أيام �الأ�سبوع.
�آم����ر ل�سعادة  ل��ل��ج��م��ه��ور �الت�����س��ال مب��رك��ز  و مي��ك��ن 
على   8005111 �مل��ج��اين  �ل��رق��م  على  �ملتعاملني 
�ل�سهر  �أي���ام  ط��و�ل  وذل��ك  لال�ستف�سار  �ل�ساعة  م��د�ر 

�لكرمي.

اإقامة دبي تعلن عن مواعيد عملها يف 
�سهر رم�سان املبارك

»بناة املدينة« ت�ستعر�ض تطوير 14 مبادرة لتح�سني اخلدمات احلكومية بدبي 

تخريج دورة » يف بيتنا اإطفائي«
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نحن  يتفقان:  ال  وم�سروعه  �ل�سعب  م�سروع  �إن  لقايد  “�أقول  وق��ال 
نريد دول��ة مدنية وه��و يريد دول��ة ع�سكرية«. وب��ني �حل��ني و�الآخر، 

يهتف �حلا�سرون “حتيا �جلز�ئر!” �أو “عا�س �ل�سعب!«.
“�نتهى زمن �خلوف  وقال ر�سيد وهو يلف ج�سمه بالعلم �جلز�ئري 

من �لكالم«.
�جلمعة  يوم  �ملتقدة  �لنظرة  �ساحب  �ل�سبعيني  من�سر  �أحمد  ينتظر 
قبل  حتى  ك��ان  �ل��ذي  وكالمهم  �خلطباء  �إىل  لال�ستماع  �سرب  بفارغ 

�سهرين فقط �سرباً من �خليال.
“منرب  �سماها  �لتي  �ملن�سة  �إن  �ملتقاعد  �ل�سيدالين  �مل��وظ��ف  وق��ال 
�لتو��سل  �سبكات  “عامل  م��ن  ب��اخل��روج  ت�سمح  �لدميوقر�طية”، 
�الجتماعي �ملحدود”، حيث ُولد �الحتجاج ولكن “حيث يختبئ بع�س 

�لنا�س خلف �سا�ساتهم للتعبري عن �أنف�سهم«.

55 عاما وهو ينتظر دوره �سمن طابور �خلطباء �الرجتاليني، “لقد 
�أعاد لنا حرية  مار�سنا �لرقابة �لذ�تية خوفاً من �العتقال. �حلر�ك 

�لتعبري«.
“نحن  عامة  �سركة  و�ملوظف يف  عاما(،   33( �مل��ازوين  وق��ال حممد 

متعط�سون للتعبري عن ر�أينا وللحرية«.
مثل  مبا�سرة،  بلهجة  ويتحدث  كالمه  يف  يوجز  من  �خلطباء  وب��ني 

�ساب �عتلى �ملنرب ليقول جملة و�حدة:
 “يتنحاو فاع” مردد�ً �سعار �الحتجاجات �ملطالبني باأن “يرحل كل” 

رجال �لنظام �ل�سابق.
�سالح  قايد  �أحمد  �لفريق  �إىل  مبا�سرة  ر�سالة  ليوجه  �آخ��ر  وي�سعد 
رئي�س �أركان �جلي�س �لذي �أ�سبح فعلياً �لرجل �لقوي يف �لبالد منذ 
��ستقالة �لرئي�س عبد �لعزيز بوتفليقة حتت �سغط �ل�سارع و�جلي�س.

له  �ل��ذي مل ت�سهد  �سباط فرب�ير   22 ولكن منذ بد�ية �حل��ر�ك يف 
�سعور باحلاجة  يتكلم. هناك  �أن  “�لكل يريد  �لبالد مثياًل من قبل 

للتعبري بحرية«.
من “ركن �خلطباء” �ملرجتل، ميكن قول كل �سيء، با�ستثناء �ل�ستائم 

و�لت�سكيك يف وحدة �جلز�ئر.
يعي�س فياليل �لذي يعمل مع موؤ�س�سات خريية بني �جلز�ئر ولندن. 
يف حديقة هايد  “ركن �خلطباء”  و��ستوحى فكرة �إقامة �ملن�سة من 
بارك يف لندن منذ �لقرن �لتا�سع ع�سر، حيث ميكن للجميع �لتحدث 

بحرية.
علق فياليل على �ملن�سة الفتة بثالث لغات كتب عليها “ركن �خلطباء، 
�جلز�ئر” باالنكليزية، و”منرب حرية �لتعبري” بالفرن�سية” و”منرب 
من ال منرب له” بالعربية. وقال ��سماعيل �ملوظف �لبالغ من �لعمر 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

جمعة،  كل  �جلز�ئرية  �لعا�سمة  يف  �ل�سارع  و�سط  يو�سع  منرب  يوفر 
الأي  ميكن  من�سة  �سهرين،  من  �أك��ر  منذ  �الأ�سبوعي  �الحتجاج  يوم 
كان �أن يعتليها للتعبري عن ر�أيه وتوجيه �النتقاد�ت وطرح �ملقرتحات 

يف بلد ُحرم طوياًل من حرية �لتعبري.
من  �لبالغ  فياليل  �إليا�س  ين�سب  م��ار���س،  �آذ�ر   15 منذ  �أ�سبوع  ك��ل 
�لعمر 54 عاماً قبل �لظهر من�سته �مل�سنوعة من �ملعدن �الأحمر �أمام 
�ساحة موري�س �أودين، �أحد �أماكن �الحتجاج �لرئي�سية �سد �ل�سلطات. 

ومن ثم، يبد�أ �خلطباء �ملتطوعون يف �لتعاقب عليها.
��ستقالل �جلز�ئر  �إنه، منذ  �لنا�سط يف �ملجتمع �ملدين  وقال فياليل 
عام 1962، و”طو�ل 57 عاماً، ُمنع �لنا�س من �لتحدث بحرية”. 

ركن اخلطباء منرب حلرية التعبري يف اجلزائر  

�مللك،  �أو�سح  فقد  �لرمز،  لزعيمه 
على  ي��ب��ق��ى  �أن  ي���ف���رت����س  �ل������ذي 
�ختار  �أن��ه  �ل�سيا�سة،  وف��وق  �حلياد 

مع�سكره.

مكره
�مل��ل��ك��ي��ة نقطة  ت��ع��ت��رب  و�ل�����س��ب��ب: 
بني  �ل��ت��وت��ر�ت  ب��ل��ورة  يف  رئي�سية 
�لتي  �لكربى  �الجتماعية  �لقوى 

تت�سارع يف تايالند.
�لع�سكريون  ي��ع��ت��زم  ن��اح��ي��ة،  م��ن   
�ملتحالفون مع �الأح��ز�ب �ملحافظة 
�لو�سطى  �ل��ط��ب��ق��ات  م���ن  وب���دع���م 
تاريخية  روؤي���ة  �إد�م����ة  �حل�سرية، 
قو�نني  حتميها  للموؤ�س�سة،  بالية 
�إهانة �لذ�ت �مللكية �الأكر �سر�مة 

يف �لعامل.
وم������ن ن���اح���ي���ة �أخ�����������رى، �أح��������ز�ب 
�ل�سباب،  يبايعها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ار���س��ة 
ملكية  �إىل  �النتقال  بع�سها،  ياأمل 
�لطريقة  على  حقيقية  د�ستورية 
��ا حتويل  �الإجن��ل��ي��زي��ة، ول��ك��ن �أي�����سً
جزء من ميز�نية �جلي�س، وهو درع 
�جتماعية  �سيا�سة  ل�سالح  �مللكية، 

حقيقية.
�لر�سمية  �ل���ن���ت���ي���ج���ة  ����س���ت���ع���ل���ن 
�خلمي�س.  ي�������وم  ل����الن����ت����خ����اب����ات 
�لت�سبث  يف  �جل��ي�����س  ��ستمر  “�إذ� 
ب��ال�����س��ل��ط��ة، ف��ه��ن��اك خ��ط��ر �ن���دالع 
�لنا�سط �لطالبي  يحذر  �لعنف”، 
ومن  خ��ي��ب��وري��ب��ون.  �أدول  �ل�����س��اب��ق 
�لذين  ه���وي���ة  ت���غ���ري  �أن  �مل����رج����ح 
�حلكومة  بت�سكيل  ل��ه��م  �سُي�سمح 
كل �سيء بالن�سبة �إىل ر�ما �لعا�سر، 
�لتخلي عن  على  ُيجرب  ق��د  �ل��ذي 
جزء �سغري من �متياز�ته يف حال 

فوز �ملعار�سة. 
ثقله  ك����ّل  ي��وظ��ف  �الن���ت���ظ���ار،  ويف 

لتجنب ذلك.
للت�سريعات  �ل��ر�ه��ن��ة  �حل��ال��ة  يف   
�ل��ت��اي��ل��ن��دي��ة، ال ميكن  و�ل��ث��ق��اف��ة 
مبا�سرة  م��ع��ار���س��ة  وج����ود  ت�����س��ور 

لرغبة �ساغها �مللك بو�سوح.

للن�سر  �لكبري  �ل��ت��اج  �مل��ل��ك  ت�سلم 
�خلال�س(،  �ل���ذه���ب  م���ن  ك���غ   7(
و�ل�������س���وجل���ان �مل��ل��ك��ي و�الأح����ذي����ة 
�مللكية، من بني �أ�سياء �أخرى ترمز 

لقوته �سبه �الإلهية.
ج��رت ه��ذه �لطقو�س وه��و عري�س 
����س���اب: ح��ي��ث ت�����زوج �الأرب�����ع�����اء، يف 
حفل �سريع من رفيقته، �لتي تقود 
وح���دة �م���ن �مل��ل��ك، وع��م��ل��ت �سابقا 
ل�سركة �خلطوط  م�سّيفة طري�ن 
�جل����وي����ة �ل���ت���اي���ل���ن���دي���ة �ل���دول���ي���ة، 
�لتي  40 عاما،  تيدجاي،  �سوثيد� 

�أ�سبحت �الآن �مللكة �سوثيد�. 
فاجاأ �الإعالن �لبلد باأكمله، فهذه 
 66 �لر�بعة. فللملك،  هي زوجته 

عاما، �سمعة رجل مزو�ج.
 زو�جه �الأول –من �بنة عمه، وله 
ف�ساًل  ع���رف   - و�ح����دة  بنتا  منها 

�سريًعا. 
�أخطاء  ب�����س��ب��ب  �ل���ط���الق  و�أُع����ل����ن 
تتمكن  �أن  دون  للزوجة  ح�سرية 
م���ن �ل���دف���اع ع���ن ن��ف�����س��ه��ا. ومينع 
�ملتعلق  ل��ل��غ��اي��ة  �ل�����س��ارم  �ل��ق��ان��ون 
�سخ�س  �أي  �مللكية،  �ل���ذ�ت  باإهانة 
�أو  ن��ق��د للملك  �أدن����ى  ت��ق��دمي  م��ن 

�مللكة �أو وريث �لعر�س.

“�إنه  �آ����س���ي���ا  ����س���رق  م������وؤرخ ج���ن���وب 
يذكرنا  ب��اأ���س��ل��وب  للحكم  ي�ستعد 

بامللكية �ملطلقة.«
�ل��ت��ت��وي��ج لتمنح   وت���اأت���ي ط��ق��و���س 
لتايالند  وموؤقتة  ظاهرية  وح��دة 

�ملنق�سمة بعمق.
 ق���ب���ل ����س���ت���ة �أ�����س����اب����ي����ع، �أج����ري����ت 
�النتخابات يف �لبالد، وهي �الأوىل 
�لذي   2014 ع���ام  �ن��ق��الب  م��ن��ذ 
ع�سكرية  طغمة  �ل�سلطة  يف  ب  ن�سّ

طويلة  ���س��ي��ا���س��ي��ة  ط��م��وح��ات  ذ�ت 
�مل���دى. نتائج ه��ذه �الن��ت��خ��اب��ات ال 
و�ملع�سكرين  م��ع��روف��ة  غ��ري  ت���ز�ل 
�أ�سبحو�  ع�سكريني  �مل��ت��ن��اف�����س��ني، 
يدعيان  �ملعار�سة،  �سد  �سيا�سيني 

�لفوز.
�لتي  �سقيقته،  م��ن��ع  خ���الل  وم���ن 
�أ���س��ب��ح��ت م��ن ع��ام��ة �ل�����س��ع��ب، من 
للمعار�سة،  ت���اب���ع  ح�����زب  ق����ي����ادة 
و�المنية  �ملدنية  �الأو�سمة  و�إل��غ��اء 

ممثلة  وه������ي  �ل���ث���ان���ي���ة،  زوج����ت����ه 
خم�سة  منها  ول��دي��ه  ���س��ر�ً  تزوجها 
�أطفال، �أُطردت من �لق�سر وتعي�س 
بعد  �ملتحدة  �لواليات  �ملنفي يف  يف 

مز�عم باخليانة. 
ويف �الآون��ة �الأخ��رية، عام 2014، 
�ل�سابقة  �ل���ر�ق�������س���ة  ط�����الق  مت 
وو���س��ع��ه��������������ا رهن  ����س���ري���ر�����س���م���ي 
�لذي  �لوقت  �الإقامة �جلربية، يف 
وعمها  �لثالثة  �إخوتها  فيه  يقيم 

يف �ل�سجن بتهمة �لنيل من �لذ�ت 
�مللكية.

�ملع�سوق
ن��وب��ات �ل��غ�����س��ب �ل��ت��ي ت��ن��ت��اب مها 
�أ�سطورية:  ف���اج���ري�ل���وجن���ك���ورن 
�سخ�سية بعيدة كليا عن �سخ�سية 
و�لده �ملحبوب بوميبول �أدولياديج 
- �مللك ر�ما �لتا�سع - �لذي تويف يف 

�أكتوبر 2016:

 وج�����س��د �ل��ن��م��وذج �الم��ث��ل للملك 
�سبط  يف  من��وذج  �ل�سالح،  �لبوذي 
�ل��ن��ف�����س و�الع�����ت�����د�ل. ح��ت��ى ذلك 
�أن وري��ث �لتاج  �حل��ني، كان ُيعتقد 

غري مهتم بال�سلطة:
م��ي��ون��ي��خ معظم  ي��ع��ي�����س يف  ف��ه��و   
�أن ميار�س،  ب��اإم��ك��ان��ه  ح��ي��ث  �ل��ع��ام 
حياة  �أ�سلوب  �الأنظ����ار،  عن  بعيًد� 

�أكر حرية.
ولكن مبجرد و�سوله �إىل �لعر�س، 

تعزيز  �إىل  �جل��دي��د  �حل��اك��م  �سعى 
�سلطته. 

مو�د  تعديل  طريق  عن  خ�سو�سا 
�أن  �أج��ل  من  �لد�ستور،  من  معينة 
ي��ك��ون ق�����ادر� ع��ل��ى �إ����س���د�ر �أو�م����ر 
توقيع  �إىل  �حل���اج���ة  دون  م��ل��ك��ي��ة 

�لربملان.
ا �أ�سول مكتب �لتاج   وقد نقل �أي�سً
 30 با�سمه، وهي تقدر باأكر من 
مليار يورو. ويقول باتريك جوري 

جرت �لطقو�ش وهو عري�ش:

راما العا�سر، ملك جديد على تايالند املنق�سمة بعمق...!
قد ُيجرب �مللك �جلديد على �لتخلي عن جزء �سغري من �متياز�ته يف حال فوز �ملعار�سة

 مبجرد و�سوله �إىل �لعر�ش، �سعى �حلاكم �جلديد �إىل تعزيز �سلطتهنوبات الغ�سب التي تنتاب مها فاجريالوجنكورن اأ�سطوريةفاجري�لوجنكورن ق�سى معظم  وقته  يف �ملانيا وتزوج ثالث مر�ت

من مر��سم زو�ج �مللك

ملك ميار�س �ل�سيا�سة

من م�سّيفة طري�ن  �ىل ملكة

�سورة للملك يف مدخل �لق�سر

�سقيقته ممنوعة من تزعم حزب معار�س و�لده �ملحبوب بوميبول �أدولياديج

ج�سد والده املحبوب بوميبول اأدولياديج 
النموذج المثل للملك البوذي ال�سالح

 يرجح اأن تغريرّ هوية الذين �سي�سكلون 
احلكومة كل �سيء بالن�سبة اإىل راما العا�سر

خ�������الل �ح���ت���ف���ال 
على  مي��ت��د  م��ن��ظ��م، 
م���د�ر ث��الث��ة �أي���ام، 
وم�������س���ت���وح���ى م��ن 
بر�همانية  طقو�ش 
�لثالث  �ل��ق��رن  م��ن 
مها  ت������ّوج  ع�������س���ر، 
ف��اج��ري�ل��وجن��ك��ورن 
“ر�ما  بلقب  ر�سمًيا 
�لق�سر  يف  �لعا�سر” 

�مللكي يف بانكوك.

•• الفجر – خرية ال�شيباين



األحد    5   مايو    2019  م   -   العـدد  12623  
Sunday   5   May   2019  -  Issue No   12623 عربي ودويل

11

ذكر موقع بازفيد نيوز �الإخباري �أم�س �أن رئي�سة �لوزر�ء �لربيطانية 
�ت��ف��اق يكفل دع��م ح��زب �لعمال  �إب���ر�م  ب��ق��رب  ت��ريي��ز� م��اي متفائلة 

�ملعار�س التفاق �خلروج من �الحتاد �الأوروبي.
�ملا�سي  �الأ�سبوع  “يف  للموقع  �ملحادثات  وقالت م�سادر مطلعة على 
�لعمال  حل��زب  جديد�  عر�سا  �حلكومة  من  وم�سوؤولون  وزر�ء  ق��دم 
�سمن  �ملتحدة  �ململكة  بقاء  ي�سمل  باجلمارك  خا�س  ترتيب  ب�ساأن 

�لعنا�سر �لرئي�سية الحتاد جمركي مع �الحتاد �الأوروبي«.
�تفاق ويرون  الإب��ر�م  �ملتوقع  �ملوعد  تعلم  �مل�سادر ال  �إن  �ملوقع  وق��ال 
�أنه من �ملحتمل �أن يرجئ زعيم حزب �لعمال جريميي كوربني �إبر�م 

�تفاق ملا بعد �نتخابات �لربملان �الأوروبي �ملقررة يف 23 مايو �أيار.
على  رد�  �ل�سبت  �ليوم  �لربيطاين  �لعدل  وزي��ر  ج��وك  ديفيد  وق��ال 
���س��وؤ�ل��ه ع��ن ت��ف��اوؤل م���اي ب�����س��اأن �إب����ر�م �ت��ف��اق �إن���ه يتعني ع��ل��ى حزب 
�ملحافظني �حلاكم وحزب �لعمال �ملعار�س �لتو�سل لتو�فق لتمرير 

�تفاق �خلروج يف �لربملان.
تقرير موقع  ب�ساأن  ���س��وؤ�ل  على  رد�  نيوز  �سكاي  ج��وك ملحطة  وق��ال 
بازفيد عن �لعر�س �لذي قدمته �حلكومة حلزب �لعمال “�سيتعني 
على �جلانبني �لتو�سل لتو�فق«. و�أ�ساف “�إذ� جنحنا يف �إيجاد بع�س 

�الأر�سية �مل�سرتكة فال ينبغي �أن نقلل من �ساأن ذلك«.
 

�إعادة  �إىل  �لنم�سا،  وزر�ء  رئي�س  كورت�س،  �سيبا�ستيان  �مل�ست�سار  دعا 
�أن  و�عترب  “ل�سبونة”،  �الأوروب��ي  �الحت��اد  معاهدة  ب�ساأن  �لتفاو�س 
�لتحديات �جلديدة تتطلب حتديث �تفاق �الحت��اد �الأوروب��ي، وقال 
�لزمن  يو�كب  �أوروب��ي جديد الأن �حل��ايل ال  “توجد حاجة التفاق 
�لربملان  �نتخابات  الإج���ر�ء  �لنم�سا  ��ستعد�د  �إط���ار  ويف  �ملعا�سر.” 
يف  كثرية  متغري�ت  ح��دوث  �إىل  كورت�س،  �مل�ست�سار  �أ���س��ار  �الأوروب����ي، 
�أوروبا، منذ �عتماد معاهدة �الحتاد �الأوروبي يف 2009 ، الفتا �إىل 
�أزمة �لديون و�ليورو، �أزمة �لهجرة، م�سكلة �ملناخ، وخروج بريطانيا 
من �الحتاد �الأوروبي. ودعا رئي�س وزر�ء �لنم�سا �إىل و�سع �آليات فعالة 
تعاقب “�الأع�ساء �لذين ير�كمون �لديون، و�لبلد�ن �لتي ال ت�سّجل 
وخيمة  عو�قب  وفر�س  �ل�سرعيني،  غري  �ملهاجرين  بعبور  وت�سمح 

على �لدول �لتي تنتهك حكم �لقانون و�لدميقر�طية �لليرب�لية«.
وطالب �مل�ست�سار كورت�س برتكيز �الحتاد �الأوروبي م�ستقبال ب�سكل 
�أكرب على �مللفات و�لق�سايا �لكربى �لتي ت�سمل �ل�سيا�سات �خلارجية 
يف  �الإف���ر�ط  وع��دم  �الأوروب��ي��ة،  �ملفو�سية  وتقلي�س حجم  و�الأمنية، 
حتالف  يف  تفكري  وج��ود  كورت�س  ونفى  و�لتنظيم.  �لبريوقر�طية 
�الأحز�ب �ملحافظة مع �ل�سعوبيني و�ليمني �ملتطرف يف �أوروبا، و�أكد 
�الأوروبي”،  �الحت��اد  تطوير  يف  �حللفاء  بني  من  يكونو�  “لن  �أنهم 
�أق�سى �لي�سار و�ليمني،  �إىل  “ال نريد ترك �الحتاد �الأوروب��ي  وقال 

لكن نحتاج ل�سيا�سة قوية من �لو�سط.«

�إد�رة �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب مبقارنة  بعد �سهر من قيام 
باديال مدير�ً  مانويل  وتعيني   ،5 �لفئة  باإع�سار من  �حل��دود  �أزم��ة 
�الأخري  �أع��ل��ن  ف��ي��در�يل،  لتن�سيق  ��ستجابة  �مل�سرتك  �لعمل  لفريق 
ع��ن ت��رك من�سبه وع��ودت��ه �إىل ري��و غ��ر�ن��دي كرئي�س ق��ط��اع. وجاء 
دونالد  �لرئي�س  تهديد�ت  بعد  �ملا�سي  �أبريل)ني�سان(   2 يف  تعيينه 
ت��ر�م��ب ب��اإغ��الق �حل����دود ب��ني �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة و�مل��ك�����س��ي��ك، لردع 
ع�سر�ت �الآالف من طالبي �للجوء. وقال متحدث با�سم وز�رة �الأمن 
�إن  �أم�س �جلمعة  �الإخ��ب��اري،  �سي”  بي  “�أي  ملوقع  بيان  �لد�خلي يف 
�أنه  و�أ�ساف  �الأ�سبوع”،  �ستنتهي هذ�  �لطو�رئ عرب �حلدود  “خلية 
موؤقتة  كاآلية   )IBEC( �حل��دود  عرب  �ل��ط��و�رئ  خلية  �إن�ساء  “مت 
لتن�سيق ��ستجابة �حلكومة باأكملها لالأزمة �الإن�سانية و�الأمنية على 
�حلدود �جلنوبية �لغربية، وكان �ملق�سود منها د�ئماً حتديد �الأدو�ت 
و�ملو�رد �لالزمة ملعاجلة �الأزمة وقد فعلت ذلك«. و�أو�سح �ملتحدث �أن 
باديال �سينتقل بعيد�ً عن �مل�سوؤوليات �لتي �سملت تن�سيق �أحدث طلب 
من �لوكالة مل�ساعدة �لقادة �لع�سكريينن، و�أعلن �لبنتاغون �الأ�سبوع 
�ملا�سي، �أنه �سيقدم �لدعم �لع�سكري لنقل ورعاية �ملهاجرين �لذين 

ي�سلون �إىل �حلدود �جلنوبية.

عوا�شم

لندن

فيينا

وا�شنطن

�سبط 161 مهاجرًا �سرق العا�سمة الليبية
 •• طرابل�س-اأ ف ب:

قبالة  قانوين  غري  مهاجر�ً   161 توقيف  �م�س  �لليبية  �لبحرية  �أعلنت 
قبل  �لعا�سمة طر�بل�س  �سرق  كلم   120 بعد  على  �خلم�س  �ساحل مدينة 
يومني. و�أو�سح �أيوب قا�سم �ملتحدث با�سم �لبحرية �لليبية يف بيان تلقت 
“متكنت دورية تابعة خلفر �ل�سو�حل - �لزورق  فر�ن�س بر�س ن�سخة منه، 
على  مطاطيني  قاربني  ر�سد  من  �أيار/مايو،   3 �خلمي�س  يوم   - �سرب�تة 
�مر�أة   15 �ملهاجرين  ب��ني  �أن  �لبيان  و�أو���س��ح  مهاجر�ً”.   161 متنهما 

وخم�سة �أطفال.
و�أ�ساف قا�سم �إن �لعملية “متت على بعد 82 مياًل �سمال غرب �خلم�س«.

وفقا  �جلمعة،  ليلة  منت�سف  �خلم�س  �إن���ز�ل  نقطة  �إىل  �مل��ه��اج��رون  ونقل 
�ملتحدة  ل���الأمم  �ل��ت��اب��ع��ة  ل��الج��ئ��ني  �لعليا  �ملفو�سية  و�أك����دت  للمتحدث. 
مركز  يوجد  حيث  �خلم�س  �إىل  ونقلهم  �ملهاجرين  �ع��رت����س  تغريدة  يف 
�عرت��س  من  �أي��ام  ثالثة  عقب  �لعملية  هذه  وتاأتي  �ملهاجرين.  الحتجاز 

خفر �ل�سو�حل قارباً يحمل 96 مهاجر�ً قبالة �خلم�س �الأربعاء.
وقالت �ملفو�سية �لعليا لالجئني �إن �لبحرية �لليبية نفذت 15 عملية منذ 

بد�ية 2019، �عرت�ست خاللها و�أنقذت 1287 �سخ�سا.
�إعادة  وتذكر هيئات �الأمم �ملتحدة و�ملنظمات �الإغاثية با�ستمر�ر برف�سها 
�ملهاجرين �لذين يتم �عرت��سهم �إىل ليبيا �لغارقة يف �لفو�سى منذ �سقوط 
نظام �لقذ�يف يف 2011. وقالت منظمة �لهجرة �لدولية �الأربعاء �إن “ليبيا 

لي�ست ميناًء �آمناً و�إن �العتقال �لتع�سفي للمهاجرين يجب �أن ينتهي« .
و�أف��ادت م�ساعدة مبعوث �المم �ملتحدة يف ليبيا ماريا دو فايل ريبريو يف 
3،500 من  نحو  حيال م�سري  للغاية”  “قلقة  �أنها  �أبريل  ني�سان  نهاية 
�حتجاز  لوجودهم يف مر�كز  “�ملعر�سني للخطر”  �ملهاجرين و�لالجئني 

قرب مناطق �ملعارك �لد�ئرة يف ليبيا منذ بد�ية ني�سان �بريل.

ملف �لنز�ع على �ل�سرعية:

نداء تون�ض: هل خ�سر ال�سب�سي البن املعركة...؟

�سخ�سا قتلو� يف �أعمال عنف مت�سلة بالحتجاجات  65

املتظاهرون ال�سودانيون يوا�سلون العت�سام خالل رم�سان  
•• اخلرطوم-اأ.ف.ب:

لن  �سيئا  �أن  على  حميد  �أح��م��د  �ل�����س��ود�ين  �ملتظاهر  ر  ي�سّ
يثنيه عن مو��سلة �العت�سام لل�سغط على �جلي�س لت�سليم 
�ل�سلطة للمدنيني وال حتى بدء �ل�سيام خالل �سهر رم�سان 

حتت �أ�سّعة �ل�سم�س �حلارقة.
للمطالبة  �خل��رط��وم  يف  معت�سمني  �ملتظاهرون  ي��ز�ل  وال 
�إط���اح���ة �جلي�س  �أ���س��اب��ي��ع م��ن  ث��الث��ة  ب��ع��د  ب�سلطة م��دن��ي��ة 

�لرئي�س عمر �لب�سري.
وقال حميد )21 عاما( لوكالة فر�ن�س بر�س �جلمعة من 
�لر�أ�س لكن ج��زء�ً من �جل�سم ال  “قطعنا  موقع �العت�سام 

يز�ل موجود� ومي�سك بر�أ�س هذ� �لرئي�س«.
وحتى  كله  رم�سان  خ��الل  هنا  �سائمني  “�سنبقى  و�أ���س��اف 

بعد رم�سان �إىل حني حتقيق مطلبنا«.
وهّزت �ل�سود�ن �سهور من �لتظاهر�ت �لتي خرجت يف �أنحاء 
�لبالد �سد حكم �لب�سري �لذي ��ستمر ثالثني عاما، �إذ �تهم 

�ملحتجون �لرئي�س ونظامه ب�سوء �إد�رة �قت�ساد �لبالد.
�ملتظاهرين  �آالف  حت��دى  ني�سان/�بريل،  من  �ل�ساد�س  ويف 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  م��ق��ر  �إىل  وو���س��ل��و�  ل��ل��دم��وع  �مل�سيل  �ل��غ��از 

للجي�س يف �خلرطوم حيث �أقامو� موقع �العت�سام.
تز�يد  �لب�سري مع  وع��زل  �أي��ام، تدخل �جلي�س  وبعد خم�سة 

�لتون�سي و�حل�سا�سيات  �ل�سعب  بليل لن مير على عموم 
�ل�سيا�سية �لوطنية �ل�سادقة.

م��ن ج��ان��ب��ه، �ع��ت��رب ر���س��ا ب��ل��ح��اج ع�����س��و جم��م��وع��ة “مل 
�أن �عرت�ف �لوزير �ملكلف  بحركة ند�ء تون�س،  �ل�سمل” 
بالهيئات �لد�ستورية وحقوق �الن�سان �لفا�سل حمفوظ 
بجناح �سفيان طوبال يف ند�ء تون�س، “توظيف من �الد�رة 
عندما  خا�سة  خ��ط��رية  و�سابقة  �سيقة  حزبية  مل�سالح 
ت�سدر من عميد للمحامني ومتح�سل على جائزة نوبل 
�أن يد�فع عن دولة �لقانون  لل�سالم �لذي من �ملفرو�س 

و�ملوؤ�س�سات وحياد �الإد�رة«.
مبوقع  �سفحته  على  ن�سرها  حتديثة  يف  بلحاج  وذّك���ر 
يعترب  و�أن��ه  وهلة  �أول  و��سح من  ب��اأن موقفه  في�سبوك، 
�أن موؤمتر �ملن�ستري مل يكن دميقر�طيا، و�أن طريف �لنز�ع 
�نقلبا على بع�سهما بطريقة غري �سرعية و�أن كالهما ال 

ميثل �لند�ء �حلقيقي.
و��سار �إىل �أن �خلالفات �لد�خلية لالأحز�ب ال تبت فيها 
لنف�س  �سبق  ما  ذلك  و�أن  �لق�ساء  و�إمن��ا  �الإد�رة  م�سالح 

�لوز�رة �أن عربت عنه كتابة.
�أنها  �حلادثة  بهذه  توؤكد  �ل�ساهد  “حكومة  �أن  والح��ظ 
توظف �الإد�رة مل�سالح حزبية �سيقة وهو �أمر خطري على 

م�سار �النتقال �لدميقر�طي” ح�سب تعبريه.

 لي�سبح بذلك �أع�ساء مكتبه �ل�سيا�سي يحملون �ل�سرعية 
�لقانونية �أمام موؤ�س�سات �لدولة و�لقانون

حتذير و�د�نة
وقد حّمل بيان �سادر عن حركة ند�ء تون�س �سق حافظ 
كل  يف  �مل�سوؤولية  و�أج��ه��زت��ه��ا  �حل��ك��وم��ة  �ل�سب�سي،  ق��ائ��د 
�نحر�ف بال�سلطة وذلك يف تعليق على ما وقع �لرتويج 
�نحياز  بخ�سو�س  �الجتماعي  �لتو��سل  �سبكات  عرب  له 
�الإد�رة �إىل جناح قد �ّتخذ �حلزب يف �ساأنهم قر�ر� حا�سما 
بالرفت �لنهائي من هياكل �حلزب وكتلته �لنيابية ح�سب 

�لبيان.
وج���اء يف �ل��ب��ي��ان ‘’يهّم ق��ي��ادة ح��زب ح��رك��ة ن���د�ء تون�س 
�لتذكري �أّن دور �الإد�رة هو �حلياد طبقا للمر�سوم �ملتعّلق 
به  تتعّلق  برمته  �مللف  و�أّن  �ل�سيا�سية  �الأح���ز�ب  بتنظيم 
�الأمر  �قت�سى  و�إن  خطرية  و�خ���الالت  قانونية  طعون 
ق�سائية وعليه فاإّننا نحّمل �حلكومة و�أجهزتها �مل�سوؤولية 

يف كل �نحر�ف بال�سلطة.<<
 وتابع �لبيان “ونا�سف ل�سعي �لبع�س �إىل �إد�رة �ل�سر�عات 
�ل�سيا�سية عرب ن�سر �الإ�ساعات و�الأكاذيب �لتي من �ساأنها 
�إرباك �الأمن �لعام و�مل�سار �لدميقر�طي يف هذه �ملرحلة 

�ل�سعبة �لتي متر بها �لبالد«.

و�أك���د ن��اج��ي ج��ل��ول �أم���ني ع��ام ح��رك��ة ن���د�ء تون�س جناح 
�جتماع �ملن�ستري، �أن �حلزب مل يتلق �أي �إ�سعار �أو مكتوب 
من رئا�سة �حلكومة بخ�سو�س قبولها ملف نتائج موؤمتر 
�لند�ء �ملنبثق عن �جتماع �حلمامات، م�سدد� على �أنه يف 
حال ثبوت �نحياز �الإد�رة �إىل �سق دون �آخر �سيتم �للجوء 

�إىل �لق�ساء حل�سم �خلالف.

»توظيف �لإد�رة«
من جهته، قال رئي�س �للجنة �ملركزية بحركة ند�ء تون�س 
حافظ قائد �ل�سب�سي، �إّن ‘’ما قام به �لوزير لدى رئي�س 
�حلكومة �ملكلف بالعالقة مع �لهيئات �لد�ستورية فا�سل 
حمفوظ من توظيف �الإد�رة هو �نحياز بال�سلطة مل�سالح 
حال  كل  عل  به  تليق  ال  خطرية  و�سابقة  �سيقة  حزبية 

كعميد �سابق«.
و�أ�ساف �ل�سب�سي �البن يف تدوينة على �سفحته �لر�سمية 
�ن�سياقه  ‘’�أن  في�سبوك،  �الجتماعي  �لتو��سل  مبوقع 
حمر�سيه  ت��ع��ل��ي��م��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  ور�ء  حم���ف���وظ(  )ف��ا���س��ل 
وتدخله �ملنحاز يف �لتالعب بنز�ع ال دخل له فيه ب�سهادته 
�آخر  على  ط��رف  ن�سرة  بهدف  �سيقة  ح�سابات  لت�سفية 
ل��ي��دي��ر لعبة قذرة  �ل�����س��ت��ار  ب��ق��ي ور�ء  وذل���ك خ��دم��ة مل��ن 
�ستم�س من نز�هة �مل�سار �لدميقر�طي وفق خمطط دبر 

عازمني  للجي�س  �لعامة  �لقيادة  جممع  �أم���ام  �ملتظاهرون 
على مو��سلة �ل�سغط. وخالل �سالة �جلمعة �لتي �أقيمت 
�ألقى خطبته من  �إم��ام  دعا  �ل�سم�س �حلارقة،  حتت ح��ر�رة 
تقيه  �مل�سّلني مظلة  �أح��د  بينما حمل  �ساحنة �سغرية  فوق 
ومو��سلة  “�ل�سهد�ء”  ت��ذك��ر  �إىل  �حل�����س��ود  �ل�سم�س،  م��ن 
�سفوف  “توحيد”  يف  ي�ساهم  �أن��ه  �عترب  �ل��ذي  �العت�سام 

�ل�سود�نيني.
م�سوؤولون  وي�����س��ري 
�إىل �أن 65 �سخ�سا 
�أع���م���ال  يف  ق���ت���ل���و� 
ع������ن������ف م���ت�������س���ل���ة 
ب��ال��ت��ظ��اه��ر�ت منذ 
�الأول/ ك������ان������ون 

دي�سمرب.
مئات  ي��������ز�ل  وال 
�مل������ت������ظ������اه������ري������ن 
بال�سعار  ي��ه��ت��ف��ون 
�لذي رددوه خالل 
�لتي  �الحتجاجات 
بالب�سري  �أط���اح���ت 
����س���الم،  “حرية، 

�لدعو�ت للموؤ�س�سة �لع�سكرية من �حل�سود للتدخل و�إنهاء 
�أع�ساء  ع�سرة  م��ن  �مل��ك��ّون  �لع�سكري  �ملجل�س  لكن  حكمه. 
�لذي توىل �ل�سلطة الحقا جتاهل �سغوط �ل�سارع و�لدعو�ت 
�إىل جمل�س مدين، ما  �ل�سلطة  لت�سليم  �الآن  �لدولية حتى 

دفع �ملحتجني �الآن للتظاهر �سده مطالبني بحّله.
وبعد عدة جوالت من �ملحادثات بني �مل�سوؤولني �لع�سكريني 
ت�سكيل  على  �لطرفان  �تفق  �الحتجاجية،  �حل��رك��ة  وق���ادة 

خمتلط  جم����ل���������س 
ب����������ني �مل������دن������ي������ني 
و�ل�����ع�����������س�����ك�����ري�����ني 
ي��������������ح��������������ل حم�������ل 
�لع�سكري  �ملجل�س 
�حلاكم  �الن��ت��ق��ايل 

حاليا.
�أي����������ام من  ورغ���������م 
�جلدل، مل يتمكنو� 
ب���ع���د م����ن �الت���ف���اق 
ع������ل������ى ت�������س���ك���ي���ل���ة 

�ملجل�س �مل�سرتك.
ه������ذ�  وج�����������ه  ويف 
�جل��������م��������ود، ي����ب����دو 

�عرت�ف ر�سمي
بالعالقة  �ملكلف  �حلكومة  رئي�س  لدى  �لوزير  �أن  يذكر 
�مل�سادقة  �إ�سناد  و�الأح��ز�ب، قرر  �لد�ستورية  �لهيئات  مع 
رئي�س  ط��وب��ال  ل�سفيان  تون�س  ن��د�ء  م��وؤمت��ر  نتائج  على 

�للجنة �ملركزية للند�ء.
وكان �سفيان طوبال رئي�س �للجنة �ملركزية لند�ء تون�س 
)جناح �حلمامات( �أعلن �أن �لوزير لدى رئي�س �حلكومة 
�لد�ستورية و�الأح��ز�ب قرر  �لهيئات  �ملكلف بالعالقة مع 

�إ�سناد �مل�سادقة على نتائج موؤمتر ند�ء تون�س.
�الد�رية  �لناحية  م��ن  ذل��ك  ترجمة  �ن  ط��وب��ال  و����س��اف 
لند�ء  �ل�سرعية  بالقيادة  �حلكومة  رئا�سة  �ع��رت�ف  هو 
�ن�سطار� جديد� خالل  ع��رف  وك��ان �حل��زب قد  تون�س.. 
موؤمتره �النتخابي �الخري بني ما �أ�سبح يعرف ب “جناح 
�ملن�ستري” ممثال يف حافظ قائد �ل�سب�سي وبني ما يعرف 

ب “بجناح �حلمامات” ممثال ب�سفيان طوبال..
من  �ل��ر���س��م��ي��ة  ل��ل��م�����س��ادق��ة  ت�سلمه  ك���ان  �إذ�  م���ا  وح����ول 
�ي�سا رف�س  يعني  نتائج موؤمتره،  رئا�سة �حلكومة على 
رئا�سة  �ىل  �ملن�ستري”  “جناح  �سلمه  �ل��ذي  �ملطلب  نف�س 
طبيعي  �م���ر  “ذلك  �ن  ط��وب��ال  �سفيان  ق���ال  �حل��ك��وم��ة، 
وفق  �ملن�ستري( غري مكتمل”  ملفهم )جناح  �ن  باعتبار 

تعبريه..

درجات  تتجاوز  وق��ت  يف  �لن�سر  �إ���س��ار�ت  ر�ف��ع��ني  عد�لة”، 
�حلر�رة يف منت�سف �لنهار 40 درجة مئوية.

وقال �ملتظاهر عو�س حممد عو�س “ال �سك يف �أنني �ساأبقى 
م�سيفا �أنه يعت�سم �أمام  �إىل حني ت�سكيل حكومة مدنية”، 
و�سع  �ل��ذي  �ملحامي  وق��ال  بالب�سري.  �الإطاحة  منذ  �ملجمع 
“�أنا هنا و�ساأق�سي رم�سان يف  �ل�سود�ين على كتفيه  �لعلم 
مطالب  تلبي  مدنية  حكومة  “�أريد  و�أ���س��اف  �مل��ك��ان«.  ه��ذ� 
�جل��م��ي��ع«. وي��وؤك��د �مل��ت��ظ��اه��رون �أن��ه��م و���س��ع��و� خطة ل�سهر 
كان  �سو�ء  �الثنني  �أو  �الأح��د  يبد�أ  �أن  يتوقع  �ل��ذي  رم�سان 

ذلك بالن�سبة ل�ساعات �لنهار �أو �لليل.
وق����ال ج��ع��ف��ر ود �ل���ري���ف �ل����ذي ي���و�ظ���ب ع��ل��ى �مل�����س��ارك��ة يف 
م�سكلة  ال  و�الإف��ط��ار.  لل�سيام  ترتيبات  “و�سعنا  �العت�سام 
�إنه و�سام �سرف بالن�سبة لنا لُنظهر مدى  لدي يف �ل�سيام. 

�لتز�منا«.
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  مقر  م��ن  بالقرب  “�ل�سوم  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
للجي�س يف �حلر هو �أقل ما ميكننا �لقيام به للح�سول على 
من جهته، �أكد �ملتظاهر �سالح �لدين �إبر�هيم  ما نريده”. 

�أنه قادر على �ال�ستمر�ر على هذ� �لو�سع الأ�سهر.
رم�سان  خ��الل  “�سنبقى  تعدين  �سركة  يف  �مل��وظ��ف  وق���ال 
“�إذ� مل تلَب  م�سيفا  وبعد رم�سان وحتى عيد �الأ�سحى”، 

مطالبنا، فلن ينتهي �العت�سام«.

�الأول من فرب�ير)�سباط( �ملا�سي، بعد ق�ساء بع�س �لوقت يف �لعام �ملا�سي يف 
حملته �النتخابية للدميقر�طيني يف �أيو� ونيفاد� و�ساوث كارولينا ومي�سي�سيبي. 
وقام حتى �الآن بحملة على ر�سالة �لوحدة و�لعمل �جلماعي، ووعد باجلمع بني 
�جلنائية  �لعد�لة  �إ�سالح  مثل  ق�سايا  يف  مثله  و�جلمهوريني  �لدميقر�طيني 

خالل فرتة وجوده يف جمل�س �ل�سيوخ.
عاماً(  بوتيجيغ)37  بوتيجيغ..قام  بيت  �إنديانا  عمدة  بيند،  �ساوث 
�لوطنية  �للجنة  رئي�س  تر�سيح  ع��ر���س  م��ع  لنف�سه  وط��ن��ي  ����س��م  ب��اإن�����س��اء  �أواًل 
�لدميقر�طية يف عام 2017، ويعد �أ�سغر �ملر�سحني يف �سباق عام 2020 وقد 

ي�سبح �أي�ساً �أول رجل مثلي �جلن�س يتم �نتخابه رئي�ساً.
يجادل بوتيجيغ باأنه ميكن �أن ميثل حتواًل بني �الأجيال يف �حلكومة، ويتحدث 
�الإ�سالح  مثل  �ل�����س��ب��اب،  �الأم��ري��ك��ي��ني  على  �ستوؤثر  �ل��ت��ي  �لق�سايا  ع��ن  ك��ث��ري�ً 
بالرت�سح  نيته  �إىل  �الإ���س��ارة  وبعد  �مل��ن��اخ،  وتغري  �الأ�سلحة  ومر�قبة  �ل�سريبي 
�ل�سباق  دخ��ل  �ملا�سي،  �ل��ث��اين(  يناير)كانون  يف  ��ستك�ساف  جلنة  �أطلق  عندما 
ر�سمياً يف 14 �أبريل)ني�سان( �ملا�سي يف جتمع حا�سد يف م�سقط ر�أ�سه يف جنوب 

بيند.

والية  عن  �ل�سيوخ  جمل�س  وع�سو  �ل�سابق  �لرئي�س  نائب  بايدن..�أ�سبح  جو 
ديالوير �ملر�سح �ل� 20 يف �ملجال �لدميقر�طي بعد �الإعالن عن حملته يف 25 

�أبريل)ني�سان( �ملا�سي يف فيديو عرب �الإنرتنت.
و�أو�سح موقع حملته �النتخابية �لركائز �لثالثة �لتي ي�ستند عليها، وقال �إنها 
�إع��ادة بناء �لطبقة �لو�سطى،  مفاهيم على �ملحك يف �النتخابات �ملقبلة، وهي: 
و����س��ت��ع��ادة �ل��ق��ي��ادة �الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى �ل�����س��اح��ة �ل��ع��امل��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة �إىل تعزيز 

دميقر�طية �ساملة.
�أبرز  م��ن  يجعله  �ل��ذي  �ال���س��م  على  �لتعرف  م��ن  بنوع  �ل�سباق  ب��اي��دن  وي��دخ��ل 
�ملر�سحني بحكم �الأمر �لو�قع، لكنه �سيو�جه �أ�سئلة حول �تهامات �لن�ساء حول 
�للم�س غري �ملرغوب فيه، و�ملال، و�لر�سائل، و�لعمر، و�لهوية و�الأيديولوجية يف 

بيئة �سيا�سية خمتلفة متاماً عن تلك �لتي بد�أها يف حياته �ملهنية منذ عقود.
يف  تر�سيحه  �ل�سابق  نيو�رك  وعمدة  نيوجري�سي  �سناتور  بوكر..�أعلن  كوري 

مناف�سيه �لدميقر�طيني وي�سري �إىل �أنه �سيح�سل على مو�رد جيدة يف حماولته 
تر�مب،  �نتخاب  �إع��ادة  حملة  مدير  وق��ال  �لبي�ساوي.  �ملكتب  يف  ثانية  لوالية 
بر�د بار�سكال: “جمعنا �ملذهل دليل �إ�سايف على �سجل �لرئي�س تر�مب �لو��سح 

باالإجناز نيابة عن �ل�سعب �الأمريكي«.
مايكل بينيت..�أعلن �ل�سناتور �لبارز من كولور�دو عن رئا�سته خالل ظهوره 
بعد �أ�سابيع  يوم 2 مايو)�أيار( �جلاري على �سبكة “�سي بي �إ�س هذ� �ل�سباح”، 
فقط من جناح عمليته �إثر �إ�سابته ب�سرطان �لربو�ستاتا، وبذلك ي�سبح �ملر�سح 
�ل� 21 يف �سباق �لرئا�سة. وقال �إن “قدرته على �لفوز على �لدو�ئر �النتخابية 
وزمالئه �جلمهوريني، وجتربته �لو��سعة يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س، متيزه 
�أن هذ� �لبلد يو�جه حتديني  “�أعتقد  و�أ�ساف  يف جمال دميقر�طي مزدحم”، 
هائلني، �أحدها �الفتقار �إىل �حلركية �القت�سادية و�لفر�سة ملعظم �الأمريكيني، 

و�الآخر هو �حلاجة �إىل ��ستعادة �لنز�هة حلكومتنا«.

•• وا�شنطن-وكاالت:

�ل���ن���و�ب خالل  ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني يف جمل�س  �ل�����س��ام��ل��ة  �أع���ق���اب �الن��ت�����س��ار�ت  يف 
بفارغ  �حلزب  يف  �لكثريون  يتوقع   ،2018 للعام  �لن�سفي  �لتجديد  �نتخابات 

�ل�سرب �نتخابات 2020 �لرئا�سية فر�سة الإقالة �لرئي�س دونالد تر�مب.
�لت�سويت  والي��ات  �إىل  �النتخابية  �حلمالت  ورح��الت  كبري  �ملر�سحني  فمجال 
�ملبكر مبا يف ذلك �أيو� ونيو هامب�ساير و�ساوث كارولينا كانت متكررة، حيث ال 

يوجد �أي موؤ�سر على تباطوؤ �حلمالت.
باملر�سحني  قائمة  يلي  فيما  ن�ستعر�س  �الإخباري،  �سي”  بي  “�أيه  ملوقع  ووفقاً 

�لذين �سيخو�سون �ل�سباق �لرئا�سي �إىل �لبيت �الأبي�س لعام 2020:
عام  يف  �ل��رئ��ا���س��ة  من�سب  فيه  تقلد  �ل���ذي  �ل��ي��وم  نف�س  يف  تر�مب..  دونالد 
 )FEC( أولية �إىل جلنة �النتخابات �لفيدر�لية� �أور�ق��اً  2017، قدم تر�مب 

للتاأهل كمر�سح رئا�سي لعام 2020.
و�أعلنت حملة �إعادة �نتخاب �لرئي�س يف �أو�ئل �أبريل)ني�سان( �ملا�سي �أنها جمعت 
�أكر من 30 مليون دوالر يف �لربع �الأول من عام 2019، وهو ما يفوق جميع 

من �سيحكم الوليات املتحدة يف 2020؟

�لرئي�ش �لفل�سطيني يجدد رف�سه �سفقة �لقرن 

اإ�سرائيل تغلق املجال اجلوي يف حميط غزة 
•• اأريحا-غزة-وكاالت:

قررت حكومة �الحتالل �الإ�سر�ئلي، 
�م�س �ل�سبت، �إغالق �ملجال �جلوي 
يف حميط قطاع غ��زة، بعد �لتوتر 
�الأمني �لذي بد�أ منذ �سباح �ليوم، 
و�إط�����الق ر���س��ق��ات ���س��اروخ��ي��ة من 
مدن  على  �لفل�سطينية  �لف�سائل 

�لغالف.
“يديعوت  ����س���ح���ي���ف���ة  وق������ال������ت 
“يف  �إن��ه  �الإ�سر�ئيلية،  �أحرنوت” 
�أع���ق���اب �ل��ت�����س��ع��ي��د �الأم����ن����ي، فقد 
ت��ق��رر �إغ���الق �مل��ج��ال �جل���وي �أمام 
�ل���ط���ائ���ر�ت �مل���دن���ي���ة و�ل���ط���ائ���ر�ت 
من  ك��م   10 حميط  يف  �خلفيفة، 

حدود قطاع غزة«.
“هذه  �أن  �ل�����س��ح��ي��ف��ة،  و�أ����س���اف���ت 
�سباح  ح��ت��ى  ����س���اري���ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 
�لغد و�سدور �إ�سعار �آخر، بناء على 

طبيعة �الأو�ساع �الأمنية«.
�لفل�سطينية،  �لف�سائل  و�أطلقت 
منذ �ساعات �سباح �ليوم، �أكر من 

تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س 
�إن��������ه ي���ع���م���ل ع���ل���ى �إع����������د�د خطة 
�ل�����س��الم م��ن��ذ ن��ح��و ع���ام���ني ومن 
مقرتحاته  ع���ن  �ل��ك�����س��ف  �مل��ت��وق��ع 
�نق�ساء  ب��ع��د  ح���زي���ر�ن  ي��ون��ي��و  يف 
ملعهد  كو�سرن  وقال  رم�سان.  �سهر 
�الأدنى  �ل�سرق  ل�سيا�سة  و��سنطن 
هو  �إع����د�ده  م��ن  �سنتمكن  “ما  �إن 
�أن������ه ���س��ي��ك��ون نقطة  ح����ل ن��ع��ت��ق��د 
�ل�سيا�سية  للق�سايا  ج��ي��دة  ب��د�ي��ة 
�إط��ار� ملا ميكن �لقيام به  وم��ن ثم 
مل�����س��اع��دة ه����وؤالء �ل��ن��ا���س ع��ل��ى بدء 

حياة �أف�سل«.
تكليفي  “مت  ك���و����س���رن  و�أ������س�����اف 
مبحاولة �إيجاد حل بني �جلانبني 
�إطار  هو  �سنطرحه  ما  �أن  و�أعتقد 

مبديات  وق��ذي��ف��ة،  ���س��اروخ   100
خمتلفة على مناطق غالف قطاع 
�الحتالل  ج��ي�����س  رد  ف��ي��م��ا  غ�����زة، 
ب���ق�������س���ف ع���������س����ر�ت �اله����������د�ف يف 

مناطق متفرقة من قطاع غزة«. 
�لفل�سطيني  �لرئي�س  ب��دوره، جدد 
موقفه  �أم���������س  ع���ب���ا����س  حم����م����ود 
�لر�ف�س خلطة �ل�سالم �الأمريكية 

حتى قبل �العالن ر�سميا عنها.
حول  ������س�����وؤ�ل  رد�  ع���ب���ا����س  وق������ال 
ت�سريحات جاريد كو�سرن م�ست�سار 
ما  ك��ل  “كو�سرن  �الأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت 
باخت�سار  نقبله.  ال  ن��ح��ن  ي��ق��ول��ه 
كل ما قدموه نحن ال نقبله �سو�ء 
�لالجئني  �أو  بالقد�س  يتعلق  فيما 
�أو  �حل������دود  �أو  �مل�����س��ت��وط��ن��ات  �أو 

عمل �أعتقد �أنه و�قعي... �إنه قابل 
للتنفيذ وهو �أمر �أعتقد ب�سدة �أنه 
�أف�سل  حياة  �إىل  �جلانبني  �سيقود 
�لتي  وت���ت���األ���ف �خل���ط���ة  ك����ث����ري�«. 
لعدة  �الإع���الن عنها  تاأجيل  ج��رى 
�لثمانية  �الأ���س��ه��ر  خ���الل  �أ���س��ب��اب 
رئي�سيني  �سقني  �ملا�سية من  ع�سر 
�أحدهما �سيا�سي ويتعلق بالق�سايا 
�لقد�س  و����س���ع  م��ث��ل  �جل���وه���ري���ة 
و�الآخ��������ر �ق���ت�������س���ادي ي���ه���دف �إىل 
م�ساعدة �لفل�سطينيني على تعزيز 

�قت�سادهم.
يفكر  �أن  “�آمل  ك���و����س���رن  وق������ال 
�جلانبان �الإ�سر�ئيلي و�لفل�سطيني 
�ل�����س��الم( قبل  ج��ي��د� فيها )خ��ط��ة 
�تخاذ �أي خطو�ت �أحادية �جلانب” 

غ��ريه��ا«. و�أ���س��اف خ��الل �فتتاحه 
�ال�ستقالل  جلامعة  تابعة  ملن�ساآت 
يقدمو�  �أن  ن��ت��وق��ع  “ال  �أري��ح��ا  يف 
مهما  �سيئا  �الأم��ري��ك��ي��ة(  )�الإد�رة 
كله  وه��و  قدموه  �ملهم  �ل�سيء  الأن 
“ولذلك من يقول  �سدنا«. وتابع 
�نتظرو� ماذ� �سيقدمو� نحن نقول 
لن ننتظر و�منا نقول باالإجمال ما 
�أمريكا مرفو�س مرفو�س  تقدمه 

مرفو�س«.
وكان كو�سرن قد قال يوم �خلمي�س 
�إن خطة �ل�سالم يف �ل�سرق �الأو�سط 
�ستكون  و�سعها  على  يعكف  �ل��ت��ي 
ملعاجلة  جيدة”  ب���د�ي���ة  “نقطة 

�ل�سر�ع �الإ�سر�ئيلي �لفل�سطيني.
�بنة  �إي��ف��ان��ك��ا  زوج  ك��و���س��رن  وق����ال 

�أن��ه مل يبحث ق�سية �سم  م�سيفا 
�مل�ستوطنات مع نتنياهو.

منت�سف  �لفل�سطينيون  وي��ع��ق��د 
للمجل�س  �جتماعا  �جلاري  �ل�سهر 
�ملنبثق  �لتحرير  ملنظمة  �مل��رك��زي 
�لفل�سطيني  �لوطني  �ملجل�س  عن 
لبحث  ت�سريعية  هيئة  �أع��ل��ى  وه��و 
خطة  ومنها  �لق�سايا  من  �لعديد 

�ل�سالم �الأمريكية.

هل ك�سب طوبال �ملعركة؟�ل�سب�سي �البن ور�سا بلحاج.. توظيف لالد�رة

ت�������س���ت���م���ر ح�����رب 
�ل�سرعية د�خل ند�ء 
جناحي  بني  تون�ش- 
و�حلمامات  �ملن�ستري 
بعد  �سعريها  و�زد�د 
�ملكتب  رئي�ش  �ع��الن 
�ل�سيا�سي حلركة ند�ء 
ت��ون�����ش-�حل��م��ام��ات 

عادل �جلربوعي،
�مللف  ق��ب��ول  مت  �ن���ه 
للحزب بعد  �لقانوين 
�لنتخابي  �مل���وؤمت���ر 

�لأول.

•• الفجر – تون�س - خا�س
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�لنبالء  ق���اع���دة  ت��و���س��ي��ع  ب���اجت���اه 
�مل�سطوبة،  �ل����ع����ائ����الت  ل��ت�����س��م��ل 
وبع�س �لقوى �ل�سيا�سية �لي�سارية، 
�مل�سالة فر�سة الإنهاء  ر�أت يف  �لتي 

�لنظام �الإمرب�طوري �إىل �الأبد.
باإعالن  ف��وًر�  �ملناق�سات  �إيقاف  مت 
�أن  والدة وري���ث ذك���ر، ل��ك��ن مي��ك��ن 
�أقل  عند  �ل�سرعة  بنف�س  ُت�ستاأنف 

م�سكل يو�جهه �الأمري �ل�ساب.
�الإمرب�طورية  �ال�سرة  ولئن كانت 
�ل��ي��اب��ان��ي��ة ت��ع��رف ع��م��ل��ي��ة جتميل 
وت�������س���ب���ي���ب ب���ت���ت���وي���ج ن���اروه���ي���ت���و 
و�ملغادرة �لطوعية لو�لده �أكيهيتو، 
�لذي يقدره �لر�أي �لعام، فان هذه 
�الأخ����رية ال ت���ز�ل ي��ه��دده��ا تقل�س 

�الأجيال.
ومن �ملفارقات �أن �الأ�سرة �حلاكمة 
م�سري  نف�س  تتقا�سم  ل��الأرخ��ب��ي��ل 
�نهيار  ي��ع��اين م���ن  �ل����ذي  ب��ل��ده��ا، 
دميوغر�يف ال يبدو �أن �سيًئا يوقفه: 
وهو �ل�سبب يف �أن هي�ساهيتو، ميكن 
�ن يكون، دون حرب �أو �سربة قدر، 

هو �الإمرب�طور �الأخري لليابان.

�حلدث  �أن��ه��ى  لئن  �أخ���رى،  بعبارة 
�ملدى  على   ،2006 لعام  �ل�سعيد 
�الأحمر  �الن������ذ�ر  ج�����ًد�،  �ل��ق�����س��ري 
ب��خ�����س��و���س �ل�������س���الل���ة، ف����اإن����ه مل 
زمنيا. �مل�سكلة  تاأجيل  �سوى  يتم 
لعام  �ل��ي��اب��اين  �لد�ستور  ك��ان  و�إذ� 
�الحتالل  جزئيا  )�ساغه   1947
�الأم��ري��ك��ي( ي�سمن �حل��ف��اظ على 
�الأ���س��رة �الإم��رب�ط��وري��ة، ومينحها 
يعرّب  ال   - �ل�������س���الح���ي���ات  ب��ع�����س 
يوقع  لكنه  �سيا�سيا،  �الإم��رب�ط��ور 
ويحافظ  م��ع��ي��ن��ة  ق����و�ن����ني  ع���ل���ى 
ب��ح��ك��م �الأم�������ر �ل����و�ق����ع ع���ل���ى دور 
ذل��ك كن�س  – فانه مع  دبلوما�سي 
�ال�سرة  وح���ده���ا  �ل��ن��ب��الء:  ط��ب��ق��ة 
�الإمرب�طورية تتمّتع و�سع خا�س، 
ف���ق���د مت �إل����غ����اء ج��م��ي��ع �الأل����ق����اب 

�الأخرى.
�الإمرب�طورية  �الأ����س���رة  ���س��اي��رت 
�ل���ي���اب���اين ككل:  �مل��ج��ت��م��ع  ح���رك���ة 
�الأطفال.  من  قليال  ع��دد�  �جنبت 
�ل��ظ��اه��ر، قريب  ت��ط��ور طبيعي يف 
�ل��ع��ائ��الت �ملالكة  ب��ق��ي��ة  ج����ًد� م��ن 

�الأوروبية، ولكنه عائق �أمام قانون 
للذكور  فقط  ي�سمح  �إم��رب�ط��وري 
�أن  باعتالء �لعر�س، و�لذين يجب 
يكونو� هم �ي�سا من وريث للعر�س 
�المرب�طور  ي��ك��ن  مل  و�ن  )ح��ت��ى 

�ملبا�سر(.

��ستبعاد �لن�ساء
�لعر�س.  تعتلي  �أن  للمر�أة  يحق  ال 
و�الأ�سو�أ من ذلك، �أنها ُت�ستبعد من 
تزوجت  �إذ�  �الإمرب�طورية  �ال�سرة 
من عامة �لنا�س، مما يعني عمليا 
و�لعمل  �لق�سر  م��غ��ادرة  عليها  �أن 

من �جل �ن تعي�س.
ه���ذ� ه���و �مل�����س��ري �مل��ح��ت��م��ل لبنات 
ن���اروه���ي���ت���و وف��وم��ي��ه��ي��ت��و، م����ا مل 
يتزوجا �أو - فر�سية غري حمتملة 
ولكن لي�ست م�ستحيلة من �لناحية 
هي�ساهيتو  ت���زوج  �إذ�   - �لقانونية 

ل�سلفتها  �ملفاجئ  �حلمل  لتف�سري 
عام 2006. لكن �جهزة �الت�سال 
ت�سريب  �أي  دون  حالت  �لر�سمية، 
�سغوط  وج��ود  باحتمال  يفيد  قد 
ع��ل��ى �ل��ث��ن��ائ��ي �الأرب��ع��ي��ن��ي الإجناب 
طفل ثالث، وبالتايل �إنهاء �لنقا�س 
�لذي غادر جدر�ن �لق�سر، ليمتد 

�إىل �لف�ساء �ل�سيا�سي.

م�سائر متو�زية
عام 2005، مت ت�سكيل جلنة من 
�ل���وزر�ء  رئي�س  قبل  م��ن  �خل���رب�ء 
جوني�سريو  �ل���ل���ي���رب�يل  �آن��������ذ�ك، 
كويزومي، للنظر يف و�سول �مر�أة 
�ل����رغ����م من  ع���ل���ى  �ل����ع����ر�����س،  �ىل 
ب����د�أت عام  �ل�����س��ري��ة  �أن �مل��ح��ادث��ات 

.1997
 ك����ان����ت �ل����ت����ج����اذب����ات ق����وي����ة بني 
�جل��م��اع��ات �ل��ق��وم��ي��ة، �ل��ت��ي تدفع 

�الأم�����ري  والدة  �إن  �ل����ق����ول  ي���ج���ب 
�لتوتر�ت  م���ن  ���س��ي��اق  يف  ت��ن��ّزل��ت 
�خل���������ط���������رية د�خ���������������ل �ال���������س��������رة 
�الإم��رب�ط��وري��ة. يف �أو�ئ���ل �الألفني 
��سيبت  �مل����ا�����س����ي،  �ل�����ق�����رن  م�����ن 
ناروهيتو،  �الأمرية ما�ساكو، زوجة 
�ليابان،  �إمرب�طورة  �أ�سبحت  �لتي 
�أ�سعفها.  خطري  ع�سبي  بانهيار 
تفر�سه  �ل���ذي  �ل�سغط  �ل�����س��ب��ب؟ 
�لتي  على  �الإم��رب�ط��وري��ة  �لوكالة 
مل ت�ستطع �أن تعطي �بًنا لزوجها، 

ومل تتمكن من �إجناب طفل �آخر.
�سيمبون  �آ�ساهي  �سحيفة  وك�سفت 
�أو�خر  يف  ا  �أي�سً �ليومية  �ليابانية 
عام 2018، �أنها مل تتعافى، وفًقا 
مل���ذك���رة م���ن �الأط����ب����اء، ورمب�����ا لن 
تتمكن من �اليفاء بجميع و�جبات 

�الإمرب�طورة.
�ملز�يد�ت  �نت�سرت  �ل�سياق،  هذ�  يف 

�لتي  �بنة �الإم��رب�ط��ور،  �بنة عمه، 
تتجاوز �الأمري بخم�س �سنو�ت.

و�سائل  يف  �ل��ف��ه��م  ����س���وء  ي�����س��ت��م��ر 
�الإعالم �لدولية حول هذ� �لتمييز 
�مل��ت��م��ث��ل يف ����س��ت��ب��ع��اد �ل��ن�����س��اء من 
�لعر�س وحتى من طبقة �لنبالء يف 
حال �لزو�ج، وهو فعل يتم تقدميه 
غالًبا باعتباره �إرًثا لثقافة �حتقار 
�لن�ساء يف يابان متخلف يف جمال 

�مل�ساو�ة بني �جلن�سني.
�سحيحة  ل��ي�����س��ت  �ل��ن��ق��ط��ة  ه�����ذه 
�ليابان �عتالء  متاًما، فقد عرفت 
�لعر�س.  �إم�����رب�ط�����ور�ت  ث��م��ان��ي��ة 
�حلايل  �مل�سري  �أن  �ملفارقات  وم��ن 
لن�ساء �الأ�سرة يعود لروؤية تقدمية 
و�لتي  �حل��رب،  بعد  ما  لت�سريعات 
تهدف �إىل �حلد من خماطر عودة 
�سيا�سيا  قوية  �إمرب�طورية  عائلة 
- كما ك��ان �حل��ال يف زم��ن �حلرب 

�لعاملية �لثانية.
من  �ل���ن�������س���اء  �����س���ت���ب���ع���اد  ع�����دم  �إن 
ُيدخل  قد  �الإمرب�طورية،  �ال�سرة 
�زو�ج�����ه�����م،  �ل���ن���ب���الء  ط��ب��ق��ة  �ىل 
من  جنني  ت�سكيل  �إع���ادة  وبالتايل 
ميكن  �ل��ذي��ن  �ليابانيني  �ل��ن��ب��الء 
�أن يتو�سعو� وينتظمون من خالل 

�لتحالفات.
ا،  �أي�سً �ال�ستبعاد  تف�سري  ومي��ك��ن 
ب��رغ��ب��ة �أك����ر و�ق��ع��ي��ة: ي��ج��ب �أال 
وبالتايل  �ل���دول���ة،  �أم�����و�ل  ت��ت��ك��ّف��ل 
�أم���������و�ل د�ف����ع����ي �ل�������س���ر�ئ���ب، �ال 
�ال�سرة  �أع�ساء  �أي  �الأدن���ى،  باحلد 

�الإمرب�طورية �حلالية فقط..

�حلياة حتت مر�قبة عالية
هي�ساهيتو  يعي�س  �ل�سياق،  هذ�  يف 
ولكنه  �ل��ظ��اه��ر،  يف  طبيعية  ح��ي��اة 
حممّي ب�سكل كبري حتى ال يتحول 
�ىل مادة �سجال وجدل، من خالل 
ع��م��ل��ي��ة �ت�����س��ال م��ق��ف��ل��ة م���ن قبل 
�الإمرب�طورية  �لوكالة  كوني�سو، 
�ليومية  �الأن�سطة  يف  تتحكم  �لتي 
�ملحتوى  وتنتقي  �الأ���س��رة،  الأف���ر�د 

�لذي �سيبث للجمهور �لعري�س.

�ل�سبي  �حتفل   ،2019 يف مار�س 
بدبلوم �ملدر�سة �البتد�ئية، قبل �أن 
�سل�سلة جديدة من  �أبريل  يبد�أ يف 
�ل�سور وهو هادئ جد� �ىل جانب 
و�لديه لدخول �ملعهد )يف �ليابان، 
�لربيع(  يف  �لدر��سية  �ل�سنة  تبد�أ 
، وه�������ذ� ك����ل �����س����يء ع����ن �أخ����ب����اره 

�الأخرية.
ت��ع��د �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل���ذي يحمل 
من  ع��������ام   2600 م������ن  �أك����������ر 
لل�ساللة،  �ل���ر����س���م���ي  �ل����ت����اري����خ 
�لرئي�سية  �ل��ره��ان��ات  م��ن  و�ح����دة 
�الإم�����رب�ط�����وري�����ة، وقد  ل���ل���وك���ال���ة 
على  ب�سرعة  �ل�سحافة  ����س��ت��ول��ت 
 26 ح��دث �جلمعة،  ح��دث غريب 
�أب����ري����ل، ع��ن��دم��ا دخ����ل رج����ل �إىل 
�الأم��ري )يف غيابه( وترك  مدر�سة 
ما  ل�سبب  مكتبه،  على  �سكينتني 

ز�ل جمهوال.
يف  كبرًي�  قلق�������ًا  �لق�سي�����ة  �أث���ارت 
�ل���ع���ام، و�سلطت  �ل�����ر�أي  ج���زء م��ن 
موؤ�س�سة  ه�����س��ا���س��ة  ع��ل��ى  �ل�������س���وء 
�ل���وق���ت  ي���رت���ه���ن م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا يف 
�حلايل على �سبي يبلغ من �لعمر 

12 عاًما.

تتقا�سم �لأ�سرة �حلاكمة نف�ش م�سري 
بلدها، �لذي يعاين من �نهيار دميوغر�يف

يحمل ال�سبي ال�سغري على عاتقه م�سوؤولية 
تفادي زوال اأقدم عائلة حاكمة يف العامل 

ل تعتلي �ملر�أة �لعر�ش، ويتم ��ستبعادها 
من �لأ�سرة �إذ� تزوجت من عامة �لنا�ش

�ل�سبي هي�ساهيتو قد يكون �لأخري:

احتياطي اليابان من الأباطرة املحتملني يتقل�ض ...!
•• الفجر - داميان دوران – ترجمة خرية ال�شيباين 

 6 يف  مت  �ليابانية،  �لإمرب�طورية  �ل�ساللة  لد�عمي  بالن�سبة 
2006 �إنق�����اذ عر�ش �لأقح����و�ن - موؤقًتا على �لأقل.  �سبتمرب 
يف ذلك �ليوم، بعد �س����نو�ت من �لنتظ���ار و�لنقا�ش، جاء �لأمري 
ناروهيت�����و،  �جلدي�����د  �لإمرب�ط������ور  �س������قيق  فوميهيتو، 

طفل  �حلاكمة:  �لأ�سرة  تنتظره  مبا  كيكو،  �لأم��رية  وزوجت�ه 
ذكر.

 كانت هذه �لولدة، د�خل �ل�سرة �لإمرب�طورية �ليابانية وحتى 
لدى �لر�أي �لعام، مفاجئة، وحتى غري متوقعة: كانت �لأم تبلغ 
�سعيد بعد مرور  ينبئ بحدث  �سيء كان  40 عاًما ول  �لعمر  من 

�ثني ع�سر عاًما على ولدة �لبنة �لأوىل للزوجني.

م�سوؤولية مزدوجة
�سُيدعى من �أطلق عليه ��سم هي�ساهيتو، و�لذي هو �ليوم مر�هق، 
�لأخري  هذ�  تويف  �إذ�  و�لده،  ورمبا  عمه،  بعد  �لأرخبيل  ليحكم 
بعد وفاة �لإمرب�طور �لذي ت�سلم يف �لأول من مايو �سارة �ل�سلطة 
�ل�سبي  هذ�  يحمل  �ليوم،  من  لكن  �لياباين.  للعر�ش  �لرمزية 
�ل�سغري على عاتقه م�سوؤولية م�ساعفة لتفادي زو�ل �أقدم عائلة 

 112 126 من �لأباطرة، منهم  حاكمة يف �لعامل - و�لتي ت�سم 
مت �لتحقق منهم تاريخًيا - مهددة �لآن بالنقر��ش. يجب عليه 
�بنة  �أو  لأخو�ته  ميكن  ل  لأنه  �حلياة،  قيد  على  يبقى  �أن  �أوًل 
ا �أن ينجب طفال  عمه �عتالء �لعر�ش مكانه. و�سيتعني عليه �أي�سً
ذكر�، من دون �أن يكون قادًر� على �لعتماد على �أخ لإعطاء �سليل 

للعر�ش - مثل �لإمرب�طور �جلديد، �لذي �أجنب �بنة فقط.

جوني�سريو كويزومي.. �سعى لتويل �لعر�س �مر�ة

�ال�سرة �المرب�طورية يف �سورة جماعية

�المري مع �ختيه.. �لن�ساء ممنوعات من �لعر�س

�المري هي�ساهيتو بني و�لديه

هري�هيتو.. �مرب�طور �للحظة وماذ� بعد

�المري هي�ساهيتو يتح�سل على دبلوم �ملدر�سة �البتد�ئية

يعي�ض هي�ساهيتو حياة طبيعية يف الظاهر، ولكنه حتت رقابة ل�سيقة حلمايته من كل اأنواع ال�سجال

من املفارقات اأن امل�سري احلايل لن�ساء الأ�سرة 
يعود لروؤية تقدمية لت�سريعات ما بعد احلرب

 اإجناب عدد قليل من الأطفال عائق اأمام قانون 
اإمرباطوري ي�سمح فقط للذكور باعتالء العر�ض
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املال والأعمال
ملتقى اإماراتي اأوزبكي ل�ستقطاب الكفاءات ل�سوق العمل 

�أن يطر�أ منو كبري يف فر�س �لعمل يف دولة �الإم��ار�ت خا�سة الأ�سحاب 
�لن�سيب  ل��ه��ا  �ل��ع��ال��ي��ة و�خل����رب�ت و�ل��ك��ف��اء�ت و�ل��ت��ي �سيكون  �مل���ه���ار�ت 
�الأك��رب من فر�س �لتوظيف �ملتنامية«. و�أك��د �أن دول��ة �الإم��ار�ت تطبق 
خطة ��سرت�تيجية لتطوير قدر�ت ومتكني مو�ردها �لب�سرية �لوطنية 
وتاأهيلها لقيادة �لقطاعات �القت�سادية يف �لدولة بالتو�زي مع مو��سلة 

�لرتحيب با�ست�سافة �لكفاء�ت �لعاملية ال �سيما �الأوزبكية منها .
و�أ�ساد معايل نا�سر بن ثاين �لهاملي بالرب�مج �لطموحة �لتي تنفذها 
حكومة �أوزبك�ستان لتطوير مهار�ت عمالتها �لوطنية وهو ما من �ساأنه 
�لكفاء�ت  ��ستقطاب  على  �الإم����ار�ت  دول���ة  يف  �لعمل  �أ���س��ح��اب  ت�سجيع 
عليها  �تفقت  �ل��ت��ي  �مل�سرتكة  �ل��رب�م��ج  ���س��وء  يف  خ�سو�سا  �الأوزب��ك��ي��ة 
لربوتوكل  تنفيذ�  �ل�سر�كة  تفعيل  خطة  مب��وج��ب  �لبلدين  حكومتا 

�لتعاون بينهما .

•• ط�شقند -وام:

�الإمار�تي  �لعمل  “ملتقى  �أعمال  ط�سقند  �الأوزبكية  �لعا�سمة  يف  عقد 
�الأوزبكي لفر�س �لتوظيف” مب�ساركة و��سعة من قبل وكاالت للتوظيف 

و�أ�سحاب �أعمال يف كال �لبلدين.
�الإمار�ت  دولة  بني  �ل�سر�كة  تفعيل  �أحد خمرجات خطة  �مللتقى  ويعدُّ 
�لتعاون  لربوتوكول  تنفيذ�  �لعمل  جم��االت  يف  �أوزبك�ستان  وجمهورية 

�ملربم بني حكومتي �لبلدين يف �سهر �إبريل �ملا�سي.
�لب�سرية و�لتوطني  �مل��و�رد  �لهاملي وزي��ر  وق��ال معايل نا�سر بن ثاين 
�ل�سيا�سة �حلكيمة  “ �إن دول��ة �الإم���ار�ت بف�سل  �مللتقى -  - يف كلمة يف 
�لر�ئدة  �القت�ساد�ت  من  �أ�سبحت  �لثاقبة  وروؤيتها  �لر�سيدة  للقيادة 
�ل�سادر  �لتناف�سية  تقرير  يف  �ل��دول��ة  ت�سنيف  �أن  �إىل  م�سري�   .. عامليا 
�لثاين من حيث  �لعاملي جاء يف �ملركز  �ملنتدى �القت�سادي  موؤخر� عن 

�لقدرة على جذب �ملو�هب و�لكفاء�ت و�الحتفاظ » .
و�أ���س��اف : “ �ن��ه م��ع �ق���رت�ب �ن��ط��الق “�ك�سبو دب��ي 2020 “ يتوقع 

�ساأنه متهيد  �الأوزبكي من  �الإمار�تي  �لعمل  �أن ملتقى  و�أو�سح معاليه 
�لبلدين لرفد  �لطريق ل�سر�كة ��سرت�تيجية بني وكاالت �لتوظيف يف 
و�حتياجات  متطلبات  تلبي  �ل��ت��ي  ب��ال��ك��ف��اء�ت  �الإم���ار�ت���ي  �لعمل  ���س��وق 

�لقطاع �خلا�س يف �لدولة .
وعالقات  �لت�سغيل  وزي���ر  كودبييف  ���س��ريزود  م��ع��ايل  �أ���س��اد  جانبه  م��ن 
�الإم���ار�ت  دول��ة  حققتها  �لتي  و�ملكت�سبات  باملنجز�ت  �الأوزب��ك��ي  �لعمل 
و�لتي �أ�سبحت مبوجبها و�حدة من �ملر�كز �لعاملية �لر�ئدة يف �القت�ساد 
�أن  �إىل  م�سري�   .. �ملجاالت  من  وغريها  و�البتكار  و�ل�سياحة  و�لتجارة 
�خلطط �حلكومية و�لتنموية �ل�ساملة �لتي تنتهجها �لدولة �ستقودها 

بكل تاأكيد نحو حتقيق �أهد�ف مئوية �الإمار�ت.
وقال �إن ملتقى �لعمل �الإمار�تي �الأوزبكي ميثل خطوة مهمة للغاية يف 
�إطار تطوير �لتعاون �لثنائي بني �لبلدين �ل�سديقني يف جماالت �لعمل 

�ملتبادلة  �لتنموية  �لفو�ئد  من  يعزز  مبا  و�ل��ق��در�ت  �مل��ه��ار�ت  وتطوير 
بني  و�ل�سر�كة  �لتعاون  �أهمية  على  و�أك��د   . �مل�سرتكة  �مل�سالح  ويخدم 
�أثر فاعل يف ��ستقطاب  وكاالت �لتوظيف يف �لبلدين ملا �سيكون له من 

�لعمالة �الأوزبكية �إىل �سوق �لعمل �الإمار�تي.
ويف  �لدولة  يف  توظيف  وك��االت  بني  تعاون  وثيقة  �إب��ر�م  �مللتقى  و�سهد 
�أوزبك�ستان بح�سور �لدكتور عمر �لنعيمي وكيل وز�رة �ملو�رد �لب�سرية 
باحلرفية  وعائ�سة  �لدولية  و�لعالقات  لالت�سال  �مل�ساعد  و�لتوطني 
كال  يف  و�ملعنيني  �مل�سوؤولني  من  وع��دد  �لعمل  ل�سوؤون  �مل�ساعد  �لوكيل 

�جلانبني.
وز�رة  يف  �لدولية  �لعالقات  �د�رة  مدير  �لنعيمي  علي  ع��ب��د�هلل  وق��دم 
تطور  ف��ي��ه  ت��ن��اول  ع��ر���س��ا  �مللتقى  خ���الل  و�ل��ت��وط��ني  �لب�سرية  �مل����و�رد 
�لوطنية  و�لت�سريعات  تاأ�سي�سها  �الم��ار�ت منذ  دولة  �لعمل يف  جماالت 
�لتي حتكم �لعالقة بني طريف عالقة �لعمل �سو�ء ما يتعلق بالعاملني 
حقوق  ي�سمن  مب��ا  �مل�����س��اع��دة  �لعمالة  �أو  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  من�سات  يف 

�لطرفني وو�جباتهما حيال بع�سهما �لبع�س .

مب�ساركة 100 ر�ئد �أعمال من 18 دولة عربية

مركز ال�سباب العربي يختتم فعاليات الدورة الثانية ملبادرة »�سوق م�ساريع ال�سباب العربي«

»غرفة ال�سارقة« تبحث مع جمموعات العمل تعزيز خدمة القطاع وجاذبية بيئة الأعمال

غرفة عجمان تنظم ندوة قانونية حول اإعادة الهيكلة املالية
�أع�ساء  �الأم��و�ل مبا يخدم تطلعات  وروؤو���س  �خلا�سة 
حمفزة  ��ستثمارية  بيئة  و�إيجاد  و�مل�ستثمرين  �لغرفة 
�لقو�نني  �َسّرعت  ر�سيدة  ق��ي��ادة  كنف  يف  تعمل  و�آم��ن��ة 
وتعرفهم  �جل���م���ي���ع  ح���ق���وق  ت�����س��م��ن  �ل���ت���ي  �مل��ن��ظ��م��ة 

بو�جباتهم«.
و�أو�سح �أن �سل�سلة �لندو�ت �لقانونية ودور�ت �لتحكيم 
�إد�رة  جمل�س  من  مبا�سرة  بتوجيهات  تاأتي  عام  ب�سكل 
غرفة عجمان و�سمن تنفيذ �اله��د�ف �ال�سرت�تيجية 
ل��ل��غ��رف��ة و�حل���ر����س ع��ل��ى ت��ق��دمي خم��ت��ل��ف �خلدمات 
�ملجتمع  وكذلك  ومنت�سبيها  �لغرفة  الأع�ساء  و�لدعم 
�مل��ح��ل��ي مب���ا ي�����س��م��ن من���و و�زده������ار �ق��ت�����س��اد �الإم�����ارة 

وريادته.
وخالل �لندوة �لقانونية �أكد �ملحا�سر �أن �مُل�سرع يف دولة 
�مل�سروعات  حلماية  قو�نني  و�سع  �إىل  �جت��ه  �الإم���ار�ت 
�لتجارية عند تعرها وتقدمي �لدعم �لالزم لها لتجنب 
�الجتماعية  �مل�سالح  على  و�ملحافظة  �إفال�سها  �سهر 
�ملايل  �لتعر  �أن  باعتبار  بها،  �ملرتبطة  و�القت�سادية 
�القت�سادية  �لظو�هر  �أحد  هو  �لتجارية  للم�سروعات 
�لعامة �لتي قد حتدث دون �رتباط باأ�سلوب �قت�سادي 
�إىل  �ملتعر  �لتجاري  بامل�سروع  ت��وؤدي  معني، و�لتي قد 

�لدخول يف هاوية �الإفال�س.
�لت�ساوؤالت  ب��ع�����س  ع��ل��ى  �الإج���اب���ة  �ل���ن���دوة مت  وخ����الل 
و�لتي كان من �أهمها مدى فعالية �الآليات �مل�ستحدثة 
�الإمار�تي يف تقدمي حماية فعالة  �الإفال�س  يف قانون 

للم�سروعات �لتجارية �ملتعرة.

•• عجمان ـ الفجر 

قانونية  ن��دوة  عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
حول  �ملالية”  لال�ست�سار�ت  ج��ي  “�ي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
و�الإع�سار  �ملالية  �لهيكلة  و�إع���ادة  �الفال�س”  “قانون 
�ملُ�سرع  م���ن ج���ان���ب  �مل�����س��ت��ح��دث��ة  �الآل����ي����ات  وت��و���س��ي��ح 
�لتجارية من  �مل�سروعات و�ل�سركات  �الإمار�تي لوقاية 
�الإفال�س، وذلك �سمن �سل�سلة �لندو�ت �لقانونية �لتي 
لدى  �ل��ق��ان��وين  �ل��وع��ي  زي���ادة  بهدف  �لغرفة  تنظمها 

�لقطاع �خلا�س.
حممد  �سعادة  �سر�ي،  عجمان  فندق  يف  �لندوة  ح�سر 
بن خليفة بن �ساملني ع�سو جمل�س �إد�رة غرفة عجمان 
�لتنفيذي لقطاع  – �مل��دي��ر  �مل��رزوق��ي  ع��ب��د�هلل عمر  و 
وع����دد من  و�مل���ع���ام���الت  �ل��ع�����س��وي��ة  ت�سجيل  خ���دم���ات 
ممثلي مكاتب �ملحاماة و�لقانونيني و�ملدققني �ملاليني 
و�ع�����س��اء �ل��غ��رف��ة ورج����ال �الأع���م���ال ب���االإم���ارة وطلبة 

�جلامعات.
و�أكد عبد�هلل عمر �ملرزوقي �أن غرفة عجمان حتر�س 
على ن�سر �لوعي �لقانوين  يف �أو�ساط جمتمع �الأعمال 
من خالل ندو�تها �لقانونية �لتي ت�سلط �ل�سوء على 
وذلك  �القت�سادي،  بالقطاع  �ل�سلة  ذ�ت  �لت�سريعات 
بالتعاون مع �جلهات �ملعنية، لتوؤكد غرفة عجمان على 

دورها يف دعم وتنمية �القت�سادي.
وقال “ت�سعى غرفة عجمان لعقد �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�����س��رك��ات  �إ���س��ت��د�م��ة  ل�سمان  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

�سفقة  ع��ل��ى  عائ�سة  وح�سلت  وت�سميم  �لتطبيق  ال���س��ت��خ��د�م 
��ستثمار من �لدكتور مرو�ن �لزرعوين. 

�إب���ر�م �سفقة معها هي من�سة  �لتي مت  �الأخ���رى  �مل�ساريع  وم��ن 
حممد  و�مل�ستثمر  �ل��ع��اق��ل  م��ع��اذ  �ل�����س��ع��ودي  لل�ساب  “مبار�ة” 
�لوري، و�لتي تهدف �إىل جمع �لريا�سيني و�ملهتمني يف �لريا�سة 
يف من�سة و�حدة ت�سهل عليهم عملية �لتو��سل مع غريهم من 
�لريا�سيني للتحدث و�لتو��سل وت�سكيل �لفرق وحجز �ملالعب. 
�أ�س�ستها  و�ل��ت��ي   ،»ZHRecruitment« ��ستقطبت  كما 
على  �ملوريتاين  �ل�سباب  ودع��م  مل�ساعدة  موريتانية،  فتاة  �سلمى، 
�إيجاد وظائف يف موطنهم عن طريق توفيق �ل�سركات و�ل�سباب 
ح�سب خرب�تهم وموؤهالتهم، �أحد �مل�ستثمرين �لذي �آمن بفكرة 
�سلمى وباالأثر �الإيجابي �لذي �سيعود م�سروعها على جمتمعها، 
ومن  �أخ����رى.  دول  لت�سمل  و�لتو�سع  جتربتها  نقل  �أم���ل  وع��ل��ى 
موقع  هو  ��ستثمار  �سفقة  على  ح�سلت  �لتي  �الأخ��رى  �مل�ساريع 
“تقوية” و�ملعني مب�ساعدة �لطلبة على �حل�سول على �لدرو�س 
�خل�سو�سية وذلك عن �لطريق �ملحادثة مع ومو�د �إلكرتونية .  
مت عقذ ما يزيد عن 10  �سفقات ��ستثمارية يف م�ساريع �ل�سباب 

�لعربي، وبناء �سر�كات جديدة بني رو�د �الأعمال و�ملوؤ�س�سات.
�ل�سباب  م�ساريع  ���س��وق  م��ن  �لثانية  �ل����دورة  فعاليات  و�أق��ي��م��ت 
�ال�سرت�تيجيني،  �ل�����س��رك��اء  م��ن  نخبة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل��ع��رب��ي، 
�لوطني  �لربنامج  �الأعمال،  لريادة  �لعاملية  �ل�سبكة  فيهم  مبن 
للم�ساريع و�ملن�ساآت �ل�سغرية و�ملتو�سطة، و�سركة جوجل �لعاملية، 
�أكرب مركز  �لتكنولوجي �لذي يعد  ومركز دبي لريادة �العمال 

خلدمة �ملبادرين �لتكنولوجيني يف �ل�سرق �الأو�سط.

تدعم �جلهود و�لروؤى حلكومات دول �لعامل �لعربي يف دفع عجلة 
�لتنمية و�الزدهار، وحتفز �ملزيد من �ملو�هب �ل�سابة على �إطالق 
�لعنان لعقولهم وطاقاتهم يف جمال �لريادة و�البتكار للم�ساهمة 

يف بناء �قت�ساد �إبد�عي م�ستد�م.«
�ملوؤ�س�سة  ع��ام  م��دي��ر  �ل��ن��ظ��ري،  �سعيد  �سعادة  ق��ال  جانبه،  وم��ن 
�لتنفيذي لال�سرت�تيجية يف مركز  �لرئي�س  لل�سباب،  �الحتادية 
“حققت مبادرة �سوق م�ساريع �ل�سباب �لعربي  �ل�سباب �لعربي: 
هدفها �الأ�سا�س يف جمع رو�د �الأعمال �ل�سباب بامل�ستثمرين، حيث 
�ل��دورة �سر�كات عدة وتبني �لعديد من �مل�سروعات  �سهدت هذه 
وت�سكل  �ملجتمعات  على  �إيجابياً  م���ردود�ً  حتقق  �لتي  �لنا�سئة  
حلوال مبتكرة للتحديات  يف عدد من �لقطاعات وتدعم جهود 

بناء �قت�ساد �إبد�عي م�ستد�م لالأجيال �لقادمة.

�سفقات و�سر�كات
و�سهد �ليوم �لثاين من �سوق م�ساريع �ل�سباب �لعربي توقيع عدًد 
من �ل�سر�كات و�سفقات �لتمويل بني �مل�ستثمرين ورو�د �الأعمال 
رجال  باهتمام  وم�ساريعهم  �أفكارهم  ��ستطاعت  �لذين  �ل�سباب 
�الأعمال �مل�ساركني يف فعاليات �لدورة �لثانية من �سوق م�ساريع 

�ل�سباب �لعربي.
عائ�سة  �ل�سابة  �الإمار�تية  للفنانة  “منورة”  م�سروع  وح�سلت 
للمنا�سبات  ه��ات��ف��ي  تطبيق  ب��ت��ط��وي��ر  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  �ل�����س��ام�����س��ي، 
ب��ع��دم��ا مت��ك��ن��ت من  خ�����س��و���س��اً  م�ستثمرين  دع���م  �الج��ت��م��اع��ي��ة 
و�ح��د فقط.  �آالف م�ستخدم يف عام  �أك��ر من ثالثة  ��ستقطاب 
ح��ي��ث ���س��ت��ق��وم م��ن خ���الل ه���ذ� �ل��دع��م ب��دع��وة ف��ن��ان��ني �آخرين 

•• دبي-الفجر: 

�ختتمت يف دبي �أم�س فعاليات �لدورة �لثانية من “�سوق م�ساريع 
�ل�سباب �لعربي” �لتي نظمها مركز �ل�سباب �لعربي برعاية  �سمو 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ من�سور 
مد�ر  على  �لعربي،  �ل�سباب  مركز  رئي�س  �لرئا�سة،  �سوؤون  وزي��ر 
يومني لتوفري من�سة جتمع بني رو�د �الأعمال �ل�سباب، و�أ�سحاب 

�ل�سركات �لنا�سئة مع نخبة من �مل�ستثمرين. 
�ل�����س��وق ز�رت م��ع��ايل ع��ه��ود بنت خلفان  ويف �ل��ي��وم �الأخ���ري م��ن 
�ل��روم��ي وزي��رة دول��ة لل�سعادة وج��ودة �حلياة مدير ع��ام مكتب 
�الأفكار  على  معاليها  و�طلعت  �ل�سوق،  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئا�سة 
من  �ل�سباب  �الأعمال  رو�د  من  نخبة  يقدمها  �لتي  و�مل�سروعات 
خمتلف �أنحاء �لعامل �لعربي. وقامت ودينا ع�ساف، �ملن�سق �ملقيم 
لالأمم �ملتحدة يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة باحل�سور و�الإ�سادة 
�لزرعوين،  مرو�ن  دكتور  ح�سر  و�أي�ساً  �لعرب،  �ل�سباب  باأعمال 
بت�سجيع  ق��ام  ،حيث  للبلوك�سني  دب��ي  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س 

�ل�سباب و�ال�ستثمار يف �سركاتهم و�أفكارهم.
وبهذه �ملنا�سبة، معايل �سما بنت �سهيل بن فار�س �ملزروعي، وزيرة 
دولة ل�سوؤون �ل�سباب، نائب رئي�س مركز �ل�سباب �لعربي:” يثبت 
�أفكار مبتكرة وحلواًل  �لعربي ج��د�رة وتفوقاً يف تقدمي  �ل�سباب 
�إبد�عية، فهذه �الإبد�عات توؤكد رغبة و��سعة من �ل�سباب بامل�ساركة 

يف خدمة جمتمعاتهم وم�سرية �لتقدم و�الزدهار يف دولهم.
�ل�سباب  م�ساريع  �سوق  يف  �ل�سباب  قدمه  معاليها:” ما  و�أ�ساف 
�لعربي من �أفكار متتاز ب�سهولة ترجمتها �إىل م�سروعات �إنتاجية 

�قرتح  �لفنادق  قطاع  �أن  �لفنادق 
�ل�سياحية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  ع����دد�ً 
على  �سيعمل  و�ل��ت��ي  و�ملجتمعية 
�لدو�ئر  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
و�مل���وؤ����س�������س���ات �مل��ح��ل��ي��ة ب����االم����ارة 
�حلركة  ت��ن�����س��ي��ط  ع��ل��ى  و�ل���ع���م���ل 
وتكثيف  و�ل�سياحية،  �القت�سادية 
�لرتويجية  و�حلمالت  �لفعاليات 
لتن�سيط �حلركة �ل�سياحية خالل 
�ل�سوء  وت�سليط  �ل�سيف  ف�سل 
ع���ل���ى �ل�������س���ارق���ة ك���وج���ه���ة ر�ئ�����دة 
لل�سياحة �لعائلية. يف حني متثلت 
�أبرز �إجناز�ت جمموعة عمل قطاع 
مر�كز �لت�سوق بتفعيل �لتعاون مع 
�لدو�ئر �ملعنية و�لتن�سيق يف �إخر�ج 
�ل��رتوي��ج��ي��ة يف �لفرتة  �ل��ع��رو���س 
�ملقبلة ب�سورة الئقة، و�أ�ساد قطاع 
ب��اجل��ه��ود �لتي  �ل��ت�����س��وق  م���ر�ك���ز 
ت��ب��ذل��ه��ا غ��رف��ة �ل�����س��ارق��ة الإجن���اح 
و�حلمالت  و�ملعار�س  �ملهرجانات 
و�ل�سيف  �ل��رب��ي��ع  ع���رو����س  م��ث��ل 

ورم�سان �ل�سارقة.
تكون  الأن  �ل�سارقة  غرفة  وت�سعى 
جمموعات �لعمل �لو�سيلة �الأكر 
قطاع  ب����ني  ل���ل���ت���و�����س���ل  ف���ع���ال���ي���ة 
�لعام  و�لقطاع  و�لغرفة  �الأع��م��ال 
�لتحديات  م��و�ج��ه��ة  يف  ل��الإ���س��ه��ام 
و�ال�ستفادة من �لفر�س يف تكوين 
�حتياجات  ت��ل��ب��ي  م��ت��ك��ام��ل��ة  ب��ن��ي��ة 
�القت�سادية  �لقطاعات  وتطلعات 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  ج���ه���ود  وت���دع���م 

�مل�ستد�مة.

•• ال�شارقة-الفجر:

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  �أك��������دت 
�ملرئيات  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل�����س��ارق��ة 
�لتي  و�مل�������ب�������ادر�ت  و�مل����ق����رتح����ات 
�لعمل  جم�����م�����وع�����ات  ت����ق����دم����ه����ا 
مظلتها  حتت  �لعاملة  �لقطاعية 
ت��ع��زي��ز خدمة  ت�����س��ه��م يف  و�ل���ت���ي 
جاذبية  وتعزيز  �خل��ا���س  �لقطاع 
ب��ي��ئ��ة �الأع���م���ال يف �ل�����س��ارق��ة، مبا 
�قت�ساد  ع���ل���ى  �إي����ج����اب����اً  ي��ن��ع��ك�����س 
جميع  م�ساهمة  وتعزيز  �الإم����ارة، 
�ل�سناعية  و�الأع����م����ال  �الأن�����س��ط��ة 
و�لتجارية و�ملهنية يف دعم م�سرية 
ت�سهدها  �ل��ت��ي  �ل�ساملة  �لتنمية 

�ل�سارقة على خمتلف �ل�سعد.
ج��اء ذل��ك خ��الل �الج��ت��م��اع �لربع 
مع   2019 ل��ع��ام  �الأول  ���س��ن��وي 
مم��ث��ل��ي جم��م��وع��ات �ل��ع��م��ل �لذي 
مقرها  يف  �ل���غ���رف���ة  ����س��ت�����س��اف��ت��ه 
عبد  �سعادة  برئا�سة  وعقد  موؤخر�ً 
�هلل �سلطان �لعوي�س رئي�س جمل�س 
وبح�سور  �ل�����س��ارق��ة،  غ��رف��ة  �إد�رة 
�ملدير  �أم��ني  �أح��م��د  حممد  �سعادة 
�ل��ع��ام ب��ال��وك��ال��ة، و�إب��ر�ه��ي��م ر��سد 
�لعالقات  �إد�رة  م��دي��ر  �جل�����رو�ن 
�القت�سادية و�لت�سويق يف �لغرفة، 
وجمال �سعيد بوزجنال مدير �إد�رة 
�الإع�����الم، و�أجم����د ع��و���س �لكرمي 
رئي�س ق�سم جمموعات �لعمل، �إىل 
جانب روؤو���س��اء ون��و�ب جمموعات 
و�لفنادق  �ل�سناعة  قطاعات  عمل 

�لر�ئدة،  �لعقار  و�سركات  �ل��ق��ر�ر 
لل�سر�كات  فر�س  فتح  عن  ف�ساًل 
مر�جعة  �ىل  �����س���اف���ة  ج����دي����دة، 
وتعديل بع�س �لقر�ر�ت �لتي تعزز 

�لبيئة �لتناف�سية للقطاع.
من جهته �سلط “اللو �ساموئيل” 
�ل�سناعة   قطاع  جمموعة  رئي�س 
يف  �ل�سناعي  �ل��و�ق��ع  �ل�سوءعلى 
�ل�����س��ارق��ة و�إ���س��ه��ام��ات �ل��غ��رف��ة يف 
جت����اوز �ل��ت��ح��دي��ات وو���س��ع حلول 
�ل�سناعة  �أن  م��وؤك��د�ً  ل��ه��ا،  ناجعة 
�لرئي�سة  �الأول���وي���ات  �سمن  ت��اأت��ي 
�لقطاع   ي��ل��ع��ب  ح���ي���ث  ل�����الإم�����ارة 
�ل�������س���ن���اع���ي حم���������ور�ً رئ���ي�������س���اً يف 
�القت�ساد �لوطني فقد حقق قطاع 
بن�سبة  �الن��ت��اج  يف  من���و�ً  �ل�سناعة 
%3 يف عام 2018 وهو ما يعزز 
على  �لتنمية  عجلة  دع��م  يف  دوره 
م�ستوى �إمارة �ل�سارقة.  من جهته 
رئي�س  نائب  �لذهب  �إبر�هيم  قال 
�مل�ستعملة  �ل�سيار�ت  جت��ارة  جلنة 
�إن قطاع �سوق �ل�سيار�ت �مل�ستعملة 
مبيعاته  يف  ملحوظاً  ن�ساطاً  �سهد 
�ملرموقة  ل��ل��م��ك��ان��ة  و�ل�����رتوي�����ج 
جتارة  يف  �إقليمي  كمركز  لل�سوق 
جهتها  م��ن  �مل�ستعملة،  �ل�سيار�ت 
�للجنة  �سليمة حالق ع�سو  قالت 
قطاع  ع��م��ل  مل��ج��م��وع��ة  �لتمثيلية 

ومر�كز �لت�سوق و�ل�سقق �لفندقية 
وجتارة �ل�سيار�ت �مل�ستعملة.

�سلطان  ع����ب����د�هلل  ����س���ع���ادة  و�أك�������د 
�الجتماع،  م�����س��ت��ه��ل  يف  �ل��ع��وي�����س 
بو�سفها  �ل�����س��ارق��ة  غ��رف��ة  �ل��ت��ز�م 
يف  �خل��ا���س  للقطاع  �الأول  �ملمثل 
�لنوع  �ل�����س��ارق��ة، بعقد ه��ذ�  �إم���ارة 
من �للقاء�ت �لتفاعلية مع ممثلي 
منتظم  ب�سكل  �لعمل  جمموعات 
ق��رب على  ع��ن  ل��الط��الع  ودوري، 
�لقطاعات  و���س��وؤون خمتلف  و�ق��ع 
و�لت�ساور  �الإم��ارة،  يف  �القت�سادية 
حول �لفر�س �لتي تتيح لهم �لنمو 
�أكرب  ب�سكل  و�ملناف�سة  و�الزده����ار 
و�الإقليمية  �مل��ح��ل��ي��ة  �الأ����س���و�ق  يف 
�لغرفة  بحر�س  منوهاً  و�لعاملية 
كافة  ج��ه��ود  ت�سخري  على  �ل��د�ئ��م 
خلدمة  وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا  �إد�ر�ت�����ه�����ا 
�لقطاعية  �ل���ع���م���ل  جم���م���وع���ات 
وتو�سياتها  �أع��م��ال��ه��ا  وم��ت��اب��ع��ة 
ودعم مبادر�تها �ملبتكرة، �نطالقاً 
�ملجموعات  تلك  ودور  �أهمية  من 
وتطوير  �القت�سادية  �لتنمية  يف 

قطاعات �الأعمال �خلا�سة.
�ل����غ����رف����ة على  رئ����ي���������س  و�أث������ن������ى 
�لعمل  جم��م��وع��ات  ممثلي  ج��ه��ود 
حتقيق  ����س���ب���ي���ل  يف  �مل���ت���و�����س���ل���ه 
�الأه��د�ف �ملرجوة خلدمة م�سالح 

و�لتي  �ل��ع��ق��ار�ت  ق��ط��اع  ملجموعة 
�ف�����رزت ع���ن جن����اح ك��ب��ري ملعر�س 
“�يكر�س”  �ل��ع��ق��اري  �ال���س��ت��ث��م��ار 
�لعام،  ل��ه��ذ�  �ل�����س��اد���س��ة  دورت����ه  يف 
ب�سكل  �مل���ع���ر����س  ����س���اه���م   ح���ي���ث 
�ل�������س���وء على  ت�����س��ل��ي��ط  ك���ب���ري يف 
�لعقارية  �ال���س��ت��ث��م��اري��ة  �ل��ف��ر���س 
�تاحة �ملجال  �ملتنامية، من خالل 
بفر�سة  و�ل������زو�ر  للم�ستثمرين 
�للقاء مع ��سحاب �العمال و�سناع 

�لتكنولوجيا  م���ن  و�ال����س���ت���ف���ادة 
�حل���دي���ث���ة. و����س��ت��ع��ر���س روؤو����س���اء 
جمموعات �لعمل خالل �الجتماع 
نبذة عن �أبرز �الإجن��از�ت �ل�سابقة 
جمموعاتهم،  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل����ت����ي 
باالإ�سافة �إىل �لتعريف بخططهم 
�لتحديات  و�أه��م  �ملقبلة  للمرحلة 
�لتي تو�جه قطاعاتهم وتوؤثر على 
�لن�ساط �القت�سادي، معربني عن 
على  للغرفة  وتقديرهم  �سكرهم 

�الأعمال،  �ل�سارقة وجمتمع  �إمارة 
حققتها  �لتي  ب��االإجن��از�ت  منوهاً 
�لعام  خ����الل  �ل��ع��م��ل  جم��م��وع��ات 
جنحت  �لتي  و�لتحديات  �ملا�سي 
ب����ت����ج����اوزه����ا ب����ت����ع����اون وث����ي����ق مع 
�ل���غ���رف���ة، م����وؤك����د�ً �حل���ر����س على 
ومتغري�ته  �ل�����س��وق  و�ق���ع  متابعة 
و�ح���ت���ي���اج���ات���ه ل�����س��م��ان �إح������د�ث 
�ل���ت���و�زن يف �الإن���ت���اج و�ل��ت��ن��وع، مع 
و�البتكار  �الإب�����د�ع  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز 

ملجموعاتهم،  توليه  �ل��ذي  �لدعم 
تلعبه  �ل������ذي  �ل��������دور  وم���ث���م���ن���ني 
م�سالح  حتقيق  �سبيل  يف  �لغرفة 
ق��ط��اع �الع���م���ال يف �الم������ارة.  من 
ج��ه��ت��ه ����س��ت��ع��ر���س ���س��ع��ي��د غامن 
عمل  جمموعة  رئي�س  �ل�سويدي، 
�لقطاع  و�ق�����ع  �ل���ع���ق���ار�ت  ق���ط���اع 
�لعقاري يف �مارة �ل�سارقة، ومدى 
�ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ن�����س��ي��ق م��ع �جلهات 
�لتمثيلية  �للجنة  م��ع  �حلكومية 

العدد 12623 بتاريخ 2019/5/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1575  جتاري جزئي              

�لنعمان  ب��ن  2-زي���ن  م(  م  ذ  )���س  �لبناء  م���و�د  لتجارة  �لنعمان  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ي  �ىل 
حمل  جم��ه��ويل  �لعبيدي  �سيف  ط��ال��ب  ع��ب��د�هلل   -3 �ل�سنقيطي  �ملجتبى  حممد  ب��ن 
�لعامة )�س ذ م م(  وميثله/عبد�هلل  �لعاملية للتجارة  �القامة مبا �ن �ملدعي/ م�سندم 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سعيدي  حممد  عبد�لرحمن 
يوؤدو� للمدعية مبلغ )130000 درهم( مائة  بان  و�لت�سامم  بالت�سامن  �ملدعي عليهم 
�ل�سد�د  �ل��دع��وى وحتى مت��ام  تاريخ قيد  �سنويا من  بو�قع %12  دره��م  �ل��ف  وث��الث��ون 
مع �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 
�أو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �س   2019/5/12
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1761  جتاري جزئي              

ج��ان حممد   زينب  2-�ور�جن  م(  م  ذ  )���س  �الث��اث  ل�سناعة  �ليت  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/م�سندم �لعاملية للتجارة �لعامة )�س ذ م م( وميثله 
/عبد�هلل عبد�لرحمن حممد �ل�سعيدي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
)مائة  درهم(   12562879( وقدره  و�لت�سامم مببلغ  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م 
�لفائدة  مع  فل�س(  و�سبعون  درهما  وع�سرون  وثمان  و�ستمائة  �لفا  وع�سرون  وخم�سة 
�لقانونية بو�قع 12% �سنويا من تاريخ �لقيد �لدعوى وحتى متام �ل�سد�د مع �لر�سوم 
و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2019/5/8  
ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
 يف الدعوى رقم 2018/346 تنفيذ عقاري 

جميناي   - "�سابقا"  ل��ي��م��ت��د  ت����ن  ب���روب���رت���ي���ز  �����س����ده/1-�أم����ن����ي����ات  �مل���ن���ف���ذ  �ىل 
طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  "حاليا" ومالكيها  ليمتد  ت��ن  ب��روب��رت��ي��ز 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ول��ي��ن�����س��ا ج���ل���وب���ال ل��ي��م��ت��د ق�����ررت حم��ك��م��ة دب����ي �الإب���ت���د�ئ���ي���ة بتاريخ 
ملف  يف  دره����م(   1351103.40( �مل��ط��ال��ب��ة  ق��ي��م��ة  ل�����س��د�د  �ع��الن��ك��م   2019/4/14
 : �ملنطقة   - �سقق   : �ل��ع��ق��ار  )ن���وع  �حل��ج��ز  �ل��ع��ق��ار حم��ل  بيع  و�إال  �أع���اله  �لتنفيذ 
-  109  -  110  -  1101( �ل�سقق  رق���م   -  207  : �الأر�����س  رق���م   - �ل��ت��ج��اري   �خل��ل��ي��ج 
 - 103 - 1014 - 1013 - 1012 - 1011 - 1010 - 101 - 1009 - 1008 - 1007 - 1006

104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 1102( خالل 15 يوم من تاريخ �الإعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12623 بتاريخ 2019/5/5   
يف الدعوى رقم 2018/2120 جتاري كلي

�إىل �ملدعي عليهم يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله �ل�سادة : 
1- فالدميري فوروبييف  2- نتاليا فوربييفا  3- �سركة / نتاليا تورز 

مبوجب �حلكم �ل�سادرة من حماكم دبي ب�ساأن �نتد�بنا خبري ح�سابي يف �لدعوى 
�ملذكورة �أعاله. وحيث مت �لبدء يف �أعمال �خلربة �حل�سابية ، وعليه يتوجب عليكم 
�حل�سور �ىل مقر مكتب / �خل�سر وم�ساركوه حما�سبون قانونيون �لكائن يف )دبي - 
منطقة �ملمزر - بناية �بر�ج �ملمزر - مكتب رقم 506( وبرفقتكم كافة �مل�ستند�ت �لتي 
تتعلق مبو�سوع �لدعوى �ملقامة عليكم من �ل�سادة/ �سركة �لفا لل�سياحة ذ م م ، وذلك 

يوم �خلمي�س �ملو�فق 2019/5/9 يف متام �ل�ساعة 11.00 �سباحا.  
�شامل را�شد �شامل اخل�شر ال�شام�شي 
اخلبري املحا�شبي يف الدعوى  

دعوة اإجتماع خربة ح�شابية 
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»اإمباور« ترعى فعاليات املوؤمتر التح�سريي الثاين لتاأ�سي�ض املنظمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر

�ملتعلقة  و�مل�ستجد�ت  �ملو�سوعات 
ب��ق��ط��اع �الئ���ت���م���ان و�ل�������س���ادر�ت ؛ 
و�ل���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا �مل�����س��اه��م��ة يف 
��سرت�تيجية �لتنويع غري �لنفطية 
ل���دول���ة �الإم�������ار�ت ب��االإ���س��اف��ة �إىل 
و�لت�سدير  �لتجارة  �أن�سطة  زي��ادة 

بني �ل�سركات �ملحلية و�لعاملية.
من جهته، قال ما�سيمو فال�سيوين، 
ل�سركة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل����رئ����ي���������س 
�الحت��������اد الئ���ت���م���ان �ل���������س����ادر�ت: 
ر�أ�س  غ��رف��ة  م��ع  �سر�كتنا  “تدعم 
�الحت�����اد الئتمان  م��ه��م��ة  �خل��ي��م��ة 
�لقطاعات  ت��ع��زي��ز  يف  �ل�������س���ادر�ت 
�ل���ب���الد، ولقد  �ل��ن��ف��ط��ي��ة يف  غ���ري 
�ساهم قطاع �ل�سناعة ب�سكل كبري 
�خليمة  ر�أ����س  �الرت��ق��اء مبكانة  يف 
�مل�ستد�م لالإمارة،  �لتقدم  ويف دفع 
تنظيم  �مل�����س��ارك��ة يف  خ���الل  وم���ن 
ر�أ�س  مع غرفة  ه��ذه  �لعمل  ور�سة 
قوية  ر�سالة  نوجه  فاإننا  �خليمة، 
ل��ت��ع��زي��ز �ل�������س���رك���ات �مل��ح��ل��ي��ة من 
خالل �حللول �ل�ساملة وكذلك من 
خالل ت�سجيع �ملزيد من �الأن�سطة 

�لتجارية و�لت�سديرية«.
ر�أ�س  �أن �سادر�ت  بالذكر   �جلدير 
�خليمة قد بلغت يف �لعام 2018 
درهم،  مليار   7.903 ن��ح��و   �ىل 
�لعديد  �ل�����س��ادر�ت  ت��ل��ك  و�سملت 
من �ملنتجات، مبا يف ذلك �الأحجار 
و�ل�سري�ميك  و�الإ�سمنت  و�جل�س 

ومنتجات �لزجاج.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

�خليمة  ر�أ�����������س  غ�����رف�����ة  ن���ظ���م���ت 
و�الحتاد الئتمان �ل�سادر�ت ور�سة 
للتعريف بالدور �لهام الإمارة ر�أ�س 
للن�ساط  �إقليمي  كمركز  �خليمة 
�لدولة  يف  و�لتجاري  �القت�سادي 
لل�سناعة  ع��امل��ي  كمركز  و�أي�����س��ا  ؛ 

و�لت�سدير.
مناق�سة  �ل��ع��م��ل  ور����س���ة  ت���ن���اول���ت 
�ل���ت���ح���دي���ات  �ل���ت���ي ت���و�ج���ه قطاع 
�لتي  �مل��ح��ف��ز�ت  وك���ذ�  ؛  �لت�سدير 
�لقطاع  ه����ذ�  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����س��اه��م 
ب��االإم��ارة ، مل��ا ل��ه م��ن دور متنامي 
�لناجت  ت��ع��زي��ز  يف  ي�����س��اه��م  وه�����ام 
ب��اإم��ارة ر�أ���س �خليمة ، مما  �ملحلي 
ي��زي��د م��ن ث��ق��ة �الأ����س���و�ق �لدولية 
و�سط  وه��ذ�  �ملحلية  �ل�سوق  بقدرة 
�القت�سادية  �لتغري�ت  ت�سهده  ما 
لالحتياجات  ب��اال���س��اف��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
وت�سجيع  ل��ت��ح��ف��ي��ز  �ل�������س���روري���ة 
و�ال�ستثمار  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 

�ل�سناعي يف �إمارة ر�أ�س �خليمة. 
وبلغت �سادر�ت �أع�ساء غرفة ر�أ�س 
2018 �ىل نحو   �خليمة يف �لعام 
7.903 مليار درهم، و�سملت تلك 
�ملنتجات،  م��ن  �لعديد  �ل�����س��ادر�ت 
و�جل�س  �الأح����ج����ار  ذل����ك  يف  مب���ا 
و�الإ�سمنت و�ل�سري�ميك ومنتجات 

�لزجاج.
مدير  �ل�سبب،  ح�سن  حممد  �أك���د 

للم�سدرين  دع��م��ه��م��ا  خ���الل  م��ن 
�سينعك�س  و�ل���ذي  �الأع��م��ال،  ورو�د 
�إيجابا على �قت�ساد دولة �الإمار�ت 
ب�سكل عام، و�الإمارة ب�سكل خا�س .

وت�سمنت �لور�سة  حلقات  نقا�سية 

ت��ف��اع��ل��ي��ة ت���ن���اوب ع��ل��ى �إد�رت����ه����ا ؛ 
�الحت�����اد الئتمان  م�����س��وؤويل  ك��ب��ار 
قانونني  وخ�������رب�ء   ، �ل���������س����ادر�ت 
ومم��ث��ل��ني ع��ن ق��ط��اع �ل��ت�����س��دي��ر ؛ 
ح��ي��ث ت��ن��اول��ت �مل��ن��اق�����س��ات خمتلف 

بالوكالة  �خليمة  ر�أ���س  غرفة  ع��ام 
ور�سة  �ف��ت��ت��اح��ي��ة  يف  ل���ه  ك��ل��م��ة  يف 
�إم���ك���ان���ات �الم�������ارة وما  ؛  �ل��ع��م��ل 
تقدمه ملجتمع �الأعمال و�لت�سدير 
يف دول�������ة �الإم������������ار�ت ب����وج����ه ع���ام 

�الأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة.
ر�أ�س  غ��رف��ة  :”�ن  �ل�����س��ب��ب  وت��اب��ع 
تعزيز  ع���ل���ى  حت����ر�����س  �خل���ي���م���ة 
�����س���ت���د�م���ة ب��ي��ئ��ة �الأع����م����ال د�خ���ل 
�الإم���ارة من خ��الل دع��م �لعالقات 

بوجه  �خل���ي���م���ة  ر�أ���������س  وب������اإم������ارة 
�لتوجيهات  بف�سل  وذل��ك   ، خا�س 
من  �لكرمية  و�لرعاية   �ل�سديدة 
�سعود  �ل�سيخ  �ل�سمّو  �ساحب  قبل 
�ملجل�س  �لقا�سمي، ع�سو  بن �سقر 

وجمتمع  �أع�سائها  بني  �لتجارية 
، م��وؤك��د�ً على �ن  �الأع��م��ال عموما 
تلك �ل�سر�كة �لقائمة مع  �الحتاد 
�ن  �ساأنها  من  �ل�����س��ادر�ت  الئتمان 
�إم��ارة ر�أ���س �خليمة  تعزز من منو 

�ل�سغرية. ويذكر �أن نا�سئة �ل�سارقة 
ه���ي م��وؤ���ّس�����س��ة ���س��ب��اب��ي��ة ُت���رّك���ز على 
�ملُبّكر  و�الكت�ساف  و�البتكار  �الإب��د�ع 
ملو�هب �لنا�سئة يف �الأعمار من 13 
18 �سنة، و�لعمل على رعايتها  �إىل 
ب�سكل م�ستمر، وتهيئة �لبيئة �جلاذبة 
للنا�سئة يف ممار�سة �لهو�يات وتعلم 
�لثمانية  م���ر�ك���زه���ا  ع���رب  �مل����ه����ار�ت 
�مل��ن��ت�����س��رة يف م���دن وم��ن��اط��ق �إم����ارة 
�لتي  باخلرب�ت  وتزودهم  �ل�سارقة، 
تنمي ح�سهم �لوطني وت�ساعدهم يف 
�لقيام باأدو�رهم للنهو�س و�الرتقاء 

باملجتمع �الإمار�تي.  

غرفة اأبوظبي تبحث التعاون 
التجاري مع �ساحل العاج 

•• اأبوظبي- وام:

بحث �سعادة حممد هالل �ملهريي مدير عام غرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي 
خالل لقائه يف مقر �لغرفة �سعادة توري فامان رئي�س غرفة �ساحل �لعاج 
�سبل تعزيز �لتعاون �لتجاري بني �جلانبني. وتناول �للقاء ��ستعر��س �أهم 
�ملتكامل  و�لتن�سيق  �مل�سرتك  �لتعاون  لتحقيق  �ملتوفرة  و�ملناخات  �لفر�س 
باملجاالت  و�لتعريف  �لتجارية  و�لوفود  �لزيار�ت  تنظيم  �إىل  يهدف  �لذي 
�لو�عدة �لتي ت�ستقطب فعاليات �لقطاع �خلا�س وتعزز فر�س �ال�ستثمار يف 
ظل مز�يا �النفتاح �لتجاري ومرونة �ل�سيا�سات �القت�سادية �لتي تتمتع بها 

بيئة �الأعمال لدى �جلانبني .
�لتي  نبذة عن �خلدمات  �للقاء  �ملهريي خالل  �سعادة حممد هالل  وق��دم 
ب�سفه  �خلا�س  و�لقطاع  �الأع��م��ال  ورج��ال  للم�ستثمرين  �لغرفة  تقدمها 
عامة و�سلط �ل�سوء على بيئة �إمارة �أبوظبي �القت�سادية و�جلاذبة لالأعمال 
و�لتي �أ�سبحت حمط �هتمام �مل�ستثمرين و�ال�ستثمار�ت �الأجنبية ل�سهولة 

ممار�سة �الأعمال ومتتعها باملناخ �ال�ستثماري �ملالئم.
ووج���ه �مل��ه��ريي �ل��دع��وة لفعاليات �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف ���س��اح��ل �ل��ع��اج �إىل 
�مل�ساركة يف �أعمال �ملعر�س �لعاملي للفرن�سايز �لذي �ستنظمه غرفة �أبوظبي 
و�لعالمات  �ال�ستثمار�ت  ت��ب��ادل  فر�س  م��ن  �سيتيحه  مل��ا  �ملقبل  �أكتوبر  يف 

�لتجارية �لعاملية.
من جانبه �أعرب رئي�س غرفة �ساحل �لعاج عن �سعادته بزيارة غرفة �أبوظبي 
و�لتعرف على خدماتها و�أن�سطتها �ملختلفة لدعم �لقطاع �خلا�س، م�سري�ً 
�أهم �لوجهات �ملف�سلة لتبادل �ال�ستثمار�ت  �أبوظبي هي من  �إم��ارة  �أن  �إىل 

معها وتعزيز وتقوية �ملبادالت �لتجارية بني قطاعاتها .

و�لقيادة و�لعمل بروح �لفريق وفن 
و�أ�سا�سيات  �الآخ��ري��ن  م��ع  �لتو��سل 
و�لت�سوير  و�ل���ت���ق���دمي،  �ل���ع���ر����س 
�لفعالة  �الأدو�ت  و�أه����م  و�ل��ت�����س��وي��ق 
�أو  ل��ل��م��ن��ت��ج  �ل����رتوي����ج  و�مل����وؤث����رة يف 
�الدخار  �أ�ساليب  وتعلمو�   �مل�سروع، 
وكيفية �إيجاد م�سادر دخل �إ�سافية 
ب����ع����ي����د�ً ع�����ن �الق�������رت���������س، وذل�����ك 
يتنا�سب  ومب�سط  �سائق  مبحتوى 
مع �أعمارهم من 15 �إىل 18 �سنة، 

كما  م��ب��ت��ك��رة،  بطريقة  حت�سريها 
 »”PHOTO CAFÉ ز�رو� 
وقدم لهم عبد �هلل �ملحرزي خال�سة 
�لقهوة،  ���س��ن��اع��ة  ف����ن  يف  خ���ربت���ه 
كما  ناجح،  م�سروع  تاأ�سي�س  وكيفية 
 »QUEST« �إىل  �لنا�سئة  توجه 
عبد  وح��دث��ه��م  ب��ال�����س��ي��ار�ت  للعناية 
هذ�  و�أ�سر�ر  عن  �ليماحي  �لرحمن 
�للون  ب��اخ��ت��ي��ار  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س��ة 
�ل�سيار�ت،  ���س��ب��غ  ح��م��اي��ة  وك��ي��ف��ي��ة 

�ل�سياحية  �ملعامل  �أب��رز  و��ستك�سفو� 
يف �إمارة �ل�سارقة.

�مل�����س��ارك��ون جم��م��وع��ة من  ك��م��ا ز�ر 
�مل���������س����روع����ات �ل���ق���ائ���م���ة، و�ل���ت���ق���و� 
�أ�سحابها من رو�د �الأعمال و�لكو�در 
�الإم����ار�ت����ي����ة، ح��ي��ث ز�ر �ل��ن��ا���س��ئ��ة » 
 »VEGAS BURGER
وت�����ع�����رف�����و� م������ن �����س����اح����ب����ه ����س���امل 
�لوجبات  خ��ف��اي��ا  �إىل  �ل���ده���م���اين 
�خل���ف���ي���ف���ة و�ل������ربج������ر، وم�����ه�����ار�ت 

و�أنو�ع �جللود �مل�ستخدمة يف تنجيد 
�ل�سيار�ت يف جتربة عملية.

يو�سف  ��ستقبل  �ل�سياق  نف�س  ويف 
�مل���ر����س���ودي م��دي��ر ���س��ن��دوق خليفة 
بالفجرية،  �مل���������س����اري����ع  ل���ت���ط���وي���ر 
�ل��ربن��ام��ج يف مكتبه،  �مل�����س��ارك��ني يف 
و�فياً عن خدمات  وقدم لهم �سرحاً 
�ملتبعة  و�الإج�����������ر�ء�ت  �ل�������س���ن���دوق، 
حل�سول �ل�سباب على �لدعم �ملبا�سر 
م�سروعاتهم  لتنفيذ  �ملبا�سر  وغ��ري 

مليار درهم �سادر�ت �لأع�ساء   7.9

غرفة راأ�ض اخليمة والحتاد لئتمان ال�سادرات تروجان لراأ�ض اخليمة 

�سياغة  �إىل  للو�سول  دب���ي،  يف  �مل��ي��د�ن  بفندق  �الأح���د،  �ل��ي��وم  يعقد 
WGEO«، من خالل و�سع  “�تفاق  معتمدة من �الأع�ساء ب�ساأن 
ملحة  �مل��وؤمت��ر،  ويعر�س  �الت��ف��اق.  على  و�لتوقيع  �الأخ���رية  �للم�سات 
كونها  �لفريدة  و�مل��ي��ز�ت   WGEO ل�  �الأ�سا�سية  �ملهام  عن  عامة 
�تخاذ  ح��ق  تعطي  و�ل��ت��ي  للقطاعات  �ل�����س��ر�ك��ات   م��ت��ع��ددة  موؤ�س�سة 
ت�سهيل  �إىل  �ملوؤمتر،  وي�سعى  �حلكومية.  غري  للقطاعات  �لقر�ر�ت  
بامل�ساركة   ،WGEO�ل ي�سمح  عملي  �إط���ار  �ع��ت��م��اد  نحو  �ل��ت��ق��دم 
�حلو�ر  وت�سهيل  �أه���د�ف���ه،  لتحقيق  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  م��ع  بفعالية 
�الأع��م��ال و�حل��ك��وم��ات؛ لال�ستفادة من  رج���ال  ب��ني  �ملعرفة  وت��ب��ادل 
نقاط �لقوة يف �لقطاعات �ملتعددة و�لتخ�س�سات �ملختلفة؛ لتحقيق 
من  �ملنظمون،  ي�سعى  كما  �الأخ�سر.  �القت�ساد  �إىل  �النتقال  فو�ئد 
خالل �ملوؤمتر، �إىل ت�سجيع تبني ثقافة �القت�ساد �الأخ�سر، يف �سياق 

•• دبي-الفجر: 

“�إمباور”،  �مل��رك��زي  �ل��ت��ربي��د  الأن��ظ��م��ة  �الإم�����ار�ت  موؤ�س�سة  �أع��ل��ن��ت 
م�ساركتها ورعايتها، للموؤمتر �لتح�سريي �لثاين لتاأ�سي�س �ملنظمة 
�لعاملية لالقت�ساد �الأخ�سر »WGEO«، بح�سور �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم، رئي�س �ملجل�س �الأعلى للطاقة يف 
دبي، وعدد من �مل�سوؤولني رفيعي �مل�ستوى من �حلكومات و�لوكاالت 
�الإمنائية �لدولية و�لقطاع �خلا�س. ومتنح رعاية موؤ�س�سة �الإمار�ت 
�لثاين  �لتح�سريي  للموؤمتر  “�إمباور”،  �ملركزي  �لتربيد  الأنظمة 
ملدة  كاملة  ع�سوية  �الأخ�سر،  لالقت�ساد  �لعاملية  �ملنظمة  لتاأ�سي�س 
�لثاين  �لتح�سريي  للموؤمتر  �ملنظمون،  وي��ه��دف  �ملنظمة.  يف  ع��ام 
�لذي   ،»WGEO»الأخ�سر� لالقت�ساد  �لعاملية  �ملنظمة  لتاأ�سي�س 

�لبيئية،  �لق�سايا  دعم  م�ساهماتها يف  �إط��ار  �الأخ�سر، يف  لالقت�ساد 
وتعزيز ��ستد�مة و��ستمر�رية �ملو�رد �لطبيعية، و�ملمار�سات �خل�سر�ء 
م��ن خالل  ت��ع��م��ل  “�إمباور”  �أن  ع��ل��ى  و���س��دد  �ل��ق��ط��اع��ات«.  ك��ل  يف 
م�ساريعها ومبادر�تها �لر�ئدة على ��ست�سر�ف م�ستقبل كفاءة �لطاقة، 
يف  وتعزز من جهودها لتحقيق “�قت�ساد �أخ�سر لتنمية م�ستد�مة”، 
�لقطاع   مع  وتنويعها  �ل�سر�كات  تعزيز  خ��الل  من  �الإم����ار�ت،  دول��ة 
�لوطنية  �ال�سرت�تيجيات  خمتلف  يخدم  مبا  و�خل��ا���س،  �حلكومي 
�لهادفة   2021 �الإم�����ار�ت  روؤي����ة  بينها  وم���ن  �خل�����س��و���س،  ه���ذ�  يف 
�لطاقة  �لبلد�ن يف خمتلف جم��االت  �أف�سل  �لدولة من  ت�سبح  الأن 
�لهادفة   2021 دب��ي  وخ��ط��ة   ،2021 �ل��ع��ام  بحلول  و�ال���س��ت��د�م��ة 
ذكية ومتكاملة ومت�سلة م�ستد�مة يف  �الإم��ارة مدينة  تكون  �أن  �إىل 

مو�ردها وذ�ت عنا�سر بيئية نظيفة و�سحية وم�ستد�مة.

�لتنمية �مل�ستد�مة و�لق�ساء على �لفقر، متا�سيا مع �أهد�ف �لتنمية 
�أحمد بن �سعفار، �لرئي�س  2030 لالأمم �ملتحدة. وقال  �مل�ستد�مة 
“ي�سعدنا يف �إمباور رعاية هذ� �حلدث �لعاملي  �لتنفيذي ل�”�إمباور”، 
�ملهم؛ حيث نعمل على �مل�ساركة يف كربى موؤمتر�ت �لطاقة �لعاملية؛ 
�لتنمية  يف  و�ملبتكرة  �لتقنية  وتوجهاتنا  �إجناز�تنا  �أبرز  ال�ستعر��س 
�خلرب�ت  ل��ت��ب��ادل  �لفر�سة  خاللها  م��ن  �سيتاح  و�ل��ت��ي  �مل�����س��ت��د�م��ة، 
“�أن �ملوؤمتر يعترب  و�ملعارف �ملتعلقة باالقت�ساد �الأخ�سر«. و�أ�ساف، 
و�أ�سحاب  �ملوؤثرين  �لقادة  جتمع  عاملية  ��سرت�تيجية  من�سة  مبثابة 
فر�س  بتعزيز  وت�سمح  �الأخ�سر،  �القت�ساد  دعم  جم��االت  يف  �لقر�ر 
هذ�  رعاية  وي�سعدنا  عليها،  و�حلفاظ  �لطاقة  كفاءة  يف  �ال�ستثمار 
على  “�إمباور”،  حر�س  �سعفار”،  “بن  و�أك��د  �ملهم«.  �لعاملي  �حلدث 
�مل�ساركة ورعاية �ملوؤمتر �لتح�سريي �لثاين لتاأ�سي�س �ملنظمة �لعاملية 

حتويل �لأفكار مل�ساريع جتارية تناف�سية

حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع تخرج 23 رائد اأعمال يف دبلوم مهارات ت�سميم وتطوير النماذج الأولية للم�ساريع الريادية
»هيئة التاأمني« راعيا ف�سيا 

ملوؤمتر الطاقة العاملي باأبوظبي
•• اأبوظبي -وام: 

توقيع  عن  و�لع�سرين  �لر�بع  �لعاملي  �لطاقة  ملوؤمتر  �لتنظيمية  �للجنة  �أعلنت 
�تفاقية مع “هيئة �لتاأمني” تكون �لهيئة مبوجبها ر�عيا ف�سيا للموؤمتر �لذي 
ينعقد يف �أبوظبي خالل �لفرتة من 9 �إىل 12 �سبتمرب 2019 مبركز �أبوظبي 
�لوطني للمعار�س. و�أعرب �سعادة �إبر�هيم عبيد �لزعابي مدير عام هيئة �لتاأمني 
عن �لفخر بامل�ساركة يف موؤمتر �لطاقة �لعاملي ورعاية هذ� �حلدث �لعاملي �لذي 
�سي�سكل فر�سة الطالع �لوفود �مل�ساركة و�ل�سركات �لعاملية على �لتنمية �ل�ساملة 
�لتي ت�سهدها �الإمار�ت و�لنمو �القت�سادي �ملتقدم و�لفر�س �ال�ستثمارية �لغنية 
�لقطاعات  و�ل��ت��اأم��ني وغ��ريه��ا م��ن  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع��ي  �ل��دول��ة يف  �ل��ت��ي متتلكها 

�القت�سادية.
وقال �لزعابي : “ �إن �لهيئة ت�سعى خالل هذ� �حلدث �لعاملي �إىل ت�سليط �ل�سوء 
على قدر�ت �سوق �لتاأمني �الإمار�تية ومكانتها �لريادية على م�ستوى �لعامل و�لتي 
�أ�سو�ق �لدولة مركز� �قليميا لل�سركات �لعاملية �لعاملة يف جمال �لتاأمني  جعلت 

وتقدمي �خلدمات �لتاأمينية �ملختلفة«.
و�ل�سناعة  �لطاقة  وز�رة  وكيل  �لنيادي  مطر  �لدكتور  �سعادة  رح��ب  جانبه  من 
مب�ساركة  و�لع�سرين  �ل��ر�ب��ع  �لعاملي  �لطاقة  ملوؤمتر  �لتنظيمية  �للجنة  ورئي�س 
توفري  �أن  �إىل  م�سري�  للموؤمتر،  �لر�عية  �جل��ه��ات  �سمن  لتكون  �لتاأمني  هيئة 
لتوفري  �لطاقة،  �الأهمية يف قطاع  بالغ  �أم��ر�  ي�سكل  �ملالئمة  �لتاأمينية  �لتغطية 
“ يف   : �لنيادي  وق��ال  �ملتوقعة.  �الأح��د�ث غري  للموؤ�س�سات من خماطر  �حلماية 
�لطاقة  ق��ادة قطاع  �ملتمثلة يف �جلمع بني  �مل��وؤمت��ر  روؤي��ة  لتحقيق  �إط��ار جهودنا 
�لعاملي مع �لقطاعات �الأخرى ذ�ت �ل�سلة و�لتي ت�سكل يف جمملها �لنظام �لبيئي 
للطاقة، فاإن قطاع �لتاأمني ي�سكل جزء� بارز� من هذ� �لنظام �لبيئي، ومن هذ� 
�ملنطلق فاإننا فخورون بان�سمام �لهيئة �إىل �ل�سركات �لر�عية ونتطلع �إىل �لتعرف 
على روؤيتها �ملتعمقة يف هذ� �ملجال �حليوي«. جدير بالذكر �أن دورة �ملوؤمتر هذ� 
�لقطاع يف  قادة  و�ستجمع  �الزدهار”  �أجل  “�لطاقة من  �سعار  �ستقام حتت  �لعام 
�لعامل لتحديد ��سرت�تيجية مبتكرة وم�ستد�مة مل�ستقبل قطاع �لطاقة تقوم على 
�لتعاون �مل�سرتك ومبا ي�سهم يف حتقيق �الزدهار �الجتماعي و�لتجاري و�ملجتمعي. 
وتعدُّ هذه �لدورة هي �الأوىل �لتي يتم فيها ��ست�سافة �ملوؤمتر يف منطقة �ل�سرق 
�الأو�سط، فيما �ستكون �الإمار�ت �أول دولة يف منظمة “ �أوبك “ و�أول دولة عربية 

ت�ست�سيف �ملوؤمتر طو�ل تاريخه �لذي ميتد �إىل 95 عاما.

•• دبي-الفجر: 

خ����رج����ت م���وؤ����س�������س���ة حم����م����د بن 
�ل�سغرية  �مل�ساريع  لتنمية  ر����س��د 
موؤ�س�سات  �إح������دى  و�مل���ت���و����س���ط���ة، 
د�ئ������رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����س��ادي��ة يف 
23 ر�ئد� لالأعمال يف دبلوم  دبي، 
�لنماذج  وتطوير  ت�سميم  مهار�ت 
ويعد  �لريادية،  للم�ساريع  �الأولية 
مركز  بني  �لتعاون  ثمرة  �لدبلوم 
�لتابع  و�البتكار  ل��الإب��د�ع  حمد�ن 
لريادة  دبي  و�أكادميية  للموؤ�س�سة، 
ملوؤ�س�سة  �لتعليمي  �ل��ذر�ع  �الأعمال 
�مل�ساريع  لتنمية  ر��سد  بن  حممد 
و�سركة  �مل��ت��و���س��ط��ة   و  �ل�����س��غ��رية 

�الأفكار �ملبتكرة وحتفيزهم على �لعمل و�الإبد�ع يف �سبيل �خلروج ب�سل�سلة 
على  �ملوؤ�س�سة  حر�س  �جلناحي  و�أك��د  �مل�ستد�مة«.  �لتجارية  �مل�ساريع  من 
تكرمي هذه �ل�سريحة من �خلريجيني، �لذين يحملون نخبة من �مل�ساريع 
�أن  �إىل  �لتي من �ملتوقع لها �لناجح �لكبري خالل �الأع��و�م �ملقبلة. م�سري�ً 
�جلهود م�ستمرة يف متابعة هذه �مل�ساريع و�لتاأكد من ��ستد�مة �أعمالها، �إىل 

جانب توفري �لدعم �ال�ست�ساري و�ملايل لها �إن لزم �الأمر. 
ويركز دبلوم مهار�ت ت�سميم وتطوير �لنماذج �الأولية للم�ساريع �لريادية 
�مل�ساريع �جل��دي��دة، وه��ي: تعزيز  �سبيل تطوير   5 حم��اور رئي�سة يف  على 
�لوعي بتكنولوجيا �لنماذج �الأولية و�ملو�رد و�ملهار�ت �الأ�سا�سية لها، وتعريف 
ومتكني  �الأولية،  للنماذج  و�لت�سنيع  �لت�سميم  يف  تقنيات  باأحدث  �الأف��ر�د 
�الأولية وم�ساعدتهم على  بالنماذج  �ملهار�ت �خلا�سة  تنمية  �مل�ساركني من 
مهار�ت  وتدريب  مل�سروع جت��اري،  للتطبيق وحتويله  قابل  �خل��روج مبنتج 
يف  ومتكينهم  �لعلمية  و  �لتطبيقية  �ملعرفة  تطوير  خ��الل  من  �مل�ساركني 
�ملو�ءمة  على  �لقدرة  و�كت�ساب  �ملنتجات  تطوير  وتنفيذ  تخطيط  مبا�سرة 
باملو�رد  �ل��وع��ي  وزي���ادة  و�ل�سناعات،  �ملختلفة  �لفنية  �ل��ف��رق  م��ع  و�لعمل 

�ملحلية �ملتاحة على �النرتنت، و�ملو�رد �لدولية �ملتاحة لالأفر�د«.

�قت�سادية  �مل�سوؤولني من  �الأعمال يف دبي، وذلك بح�سور عدد من  بقرية 
دبي وموؤ�س�ساتها.

�لنماذج  من  جمموعة  على  �لقمزي  �سامي  �سعادة  �أطلع  �لتخريج  وعقب 
و�ملعايري  �لت�سميم  يف  �البتكاري  باجلانب  تتميز  �لتي  للم�ساريع  �الأولية 
�الأدو�ت  من  �لدبلوم  يعدُّ  ق��ائ��اًل:  �لقمزي  و�أ�ستطرد  للبيئية.  �ل�سديقة 
�لرئي�سة يف �سقل �ملهار�ت و�حل�س �الإبد�عي، و�الإ�سهام يف رفع كفاءة �مل�ساريع 
�ملطروحة يف �ل�سوق �ملحلي، �إذ حتتوي �أجندة �لدبلوم على 16 من �لرب�مج 
و�ملتخ�س�سني  �خل��رب�ء  من  نخبة  يقدمها  �لتي  و�ملحا�سر�ت  �لتطويرية 
يف �سبيل �الرتقاء مب�ساريع رو�د �الأعمال، لتت�سم بعامل �البتكار  يف طرح 
ر�سيد  �إىل  ي�ساف  م���ردود  ذ�ت  وجلعها  �لتناف�سية،  و�ملنتجات  �خل��دم��ات 

�القت�ساد �ملحلي بدولة �الإمار�ت و�إمارة دبي على وجه �لتحديد«.
ومن جانبه، قال عبد �لبا�سط �جلناحي: “تلعب موؤ�س�سة حممد بن ر��سد 
�أ�سحاب  �نطالقة  يف  حمورياً  دور�ً  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  لتنمية 
�مل��و�ه��ب م��ن رو�د �الأع��م��ال، م��ن خ��الل ��ستعر��س �الأف��ك��ار و�ل��ع��م��ل على 
بلورتها وتطويرها وحتويلها �إىل و�قع ملمو�س. ويعمل �لدبلوم على تزويد 
�ملبادرة، وت�سجيع  �لتي يحتاجونها، و�إذكاء روح  �مل�ساريع باالأدو�ت  �أ�سحاب 

يف  و�ال�ست�سارية  �لتقنية  �خلدمات  تقدمي  يف  �ملتخ�س�سة  باي�س  �أوري��ج��ن 
و  لبناء  �لالزمة  �ملهار�ت  �لدبلوم  ويقدم  �ملنتجات،  وتنفيذ  ت�سميم  جمال 
تطوير هذه �لنماذج �الأولية للم�ساريع من خالل �لتدريب �لعملي وتوفري 

�ملعرفة �لفنية و�لتقنية. 
م�ساريع  �ىل  للم�ساريع  �الأولية  �لنماذج  حتويل  دعم  �إىل  �ملوؤ�س�سة  وت�سعى 
وبالتايل  �ملحلي،  �ل�سوق  ��ستهد�ف  على  مقدرة  وذ�ت  وتناف�سية  جتارية 
يف  �ملقدم  �لدعم  خالل  من  �ملبتكرة  �أفكارهم  وجت�سيد  منتجاتهم  تطوير 
متكاملة  �أعمال  بيئة  �ملركز  يوفر  حيث  �البتكار  و  لالإبد�ع  حمد�ن  مركز 
مل�ساعدة رو�د �الأعمال على بدء و تطوير م�ساريعهم �الإبد�عية و �البتكارية  
وطرح �سل�سلة من �مل�ساريع �لناحجة بقيادة رو�د �الأعمال، �لتي لها �أثر كبري 
على كافة �الأ�سعدة �القت�سادية و�الجتماعية و�لثقافية على م�ستوى �إمارة 

دبي و�الإمار�ت عموماً.
علي  جانب  �إىل  دب��ي،  �قت�سادية  ع��ام  مدير  �ل��ق��م��زي،  �سامي  �سعادة  وق��ام 
�ملدير  �جلناحي،  وعبد�لبا�سط  دبي  �قت�سادية  عام  مدير  نائب  �إبر�هيم، 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة،  �مل�ساريع  ر��سد لتنمية  ملوؤ�س�سة حممد بن  �لتنفيذي 
و�البتكار  لالإبد�ع  حمد�ن  مركز  يف  �لدبلوم،  من  �الأوىل  �لدفعة  بتخريج 

»خلرّك تاجر« مدر�سة مهارات ل��� »نا�سئة ال�سارقة« •• ال�شارقة-الفجر:

�إك�ساب  على  حر�سها  م��ن  �نطالقاً 
�ملهار�ت  م��ن  جم��م��وع��ة  منت�سبيها 
�الأفكار  لتحويل  �لالزمة  �حلياتية 
و������س����ت����ث����م����ار�ت  م���������س����روع����ات  �إىل 
�ل�سارقة  ن��ا���س��ئ��ة  ن��ظ��م��ت  ؛  و�ع�����دة 
ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة  �لتابعة 
�ل���ق���ادة و�مل��ب��ت��ك��ري��ن ب��رن��ام��ج خّلك 
ريادة  يف  �مل�سغر  “ �ل��دب��ل��وم  ت��اج��ر 
�لعام  ه���ذ�  ُي��ق��ام  �ل���ذي  �الأعمال”، 
وي���ق���دم���ه  �ل����ث����ان����ي����ة،  ن�������س���خ���ت���ه  يف 
�إبر�هيم  هز�ع  و�الإعالمي  �مل�ست�سار 

�ملن�سوري.
ُينفذ  �ل��ذي  �لربنامج  يهدف  حيث 
نا�سئة خورفكان مب�ساركة  يف مركز 
مر�كز  م��ن��ت�����س��ب��ي  م���ن  ن��ا���س��ئ��اً   18
�ل�سرقية،  باملنطقة  �ل�سارقة  نا�سئة 
فهم  ع���ل���ى  �ل��ن��ا���س��ئ��ة  ت����دري����ب  �إىل 
�أ�سا�سيات �لتجارة وتاأهيلهم لدخول 
عامل �الأعمال، �إ�سافة �إىل �لتعريف 
ريادي  م�����س��روع  تاأ�سي�س  ب��خ��ط��و�ت 
ب��د�ي��ة م��ن �خ��ت��ي��ار �ل��ف��ك��رة وم���رور�ً 
�لفكرة  بتحويل  وختاماً  بدر��ستها 
��ستمر�ريته  م��ع  قائم  م�سروع  �إىل 

و�ملحافظة على جناحه.
�لنا�سئة على جمموعة من  وت��درب 
�لتفاو�س  يف  جت�سدت  �لتي  �ملهار�ت 
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املال والأعمال

•• ال�شارقة-الفجر:

�أحمد  ب����ن  ���س��ل��ط��ان  �ل�����س��ي��خ  ���س��ه��د 
�ل�سارقة  جمل�س  رئ��ي�����س  �لقا�سمي 
لالإعالم �ليوم �ملفتوح ملجتمع مدينة 
�لذي  “�سم�س”  ل��الإع��الم  �ل�سارقة 
ن��ظ��م��ت��ه �مل��دي��ن��ة ب��ح�����س��ور ع���دد من 
من  وع��دد  فيها،  �ملرخ�سة  �ل�سركات 
و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات  وم��در�ء  روؤ�ساء 
�ل�������س���ارق���ة،  �إم���������ارة  �حل���ك���وم���ي���ة يف 
ممثلي  م���ن  ح�����س��د  �إىل  ب���االإ����س���اف���ة 
و�الإقليمية،  �ملحلية  �الإع��الم  و�سائل 
�أحمد  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  �لتقى  �إذ 
�لتي  �ل�����س��رك��ات  مبمثلي  �لقا�سمي  
��ستعر�ست ما تقدمه من خدمات يف 
خمتلف قطاعات �الأعمال و�البتكار.

�ل�سارقة  جمل�س  رئي�س  �أع��رب  وق��د 
لالإعالم عن �سعادته مبا �سهده من 
موؤكد�ً  لل�سركات  تف�سيلية  عرو�س 
�أن “�سم�س” باتت متثل �ليوم مركز�ً 
�مل��ن��ط��ق��ة �سمن  ل��الب��ت��ك��ار يف  ع��امل��ي��اً 
حتقيق  على  ق��ادرة  متكاملة  مدينة 
�لتفرد و�لتميز و�الإبد�ع م�سري�ً �إىل 
�أنها منطقة حرة ذ�ت �سمة �بتكارية 
ن�ساًطا   120 ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  ت��ق��دم 
�جلمع  للم�ستثمر  وت�سمح  جت��ارًي��ا 
�أن�����س��ط��ة جت���اري���ة لنف�س  ب���ني ع����دة 

�لرخ�سة.
�ل�سارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  و�أ�����س����اف 
ل���الإع���الم ب��ع��د ل��ق��ائ��ه مم��ث��ل��ني عن 
خم��ت��ل��ف �ل�������س���رك���ات �مل���رخ�������س���ة يف 
�ملدينة قائاًل “توفر مدينة �ل�سارقة 

يف �مل���ج���ال �الإع����الم����ي و�الإب����د�ع����ي، 
وت����ق����دمي �ل�����ري�����ادة �الإق���ل���ي���م���ي���ة يف 
�لتعليم  من  ب��دء�ً  �مل��ج��االت  خمتلف 
�ملحتوى  وتطوير  ودع��م  و�لتدريب، 
�جلودة،  عايل  و�الإبد�عي  �الإعالمي 
وت����وف����ري ب��ي��ئ��ة م���الئ���م���ة ل���الإع���الم 
و�الإب�����د�ع، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق �إيجاد 
بنية  ذ�ت  وم�ستد�مة  جاذبة  مدينة 
حت��ت��ي��ة وخ����دم����ات مب�����س��ت��وى عاملي 
وبتكاليف معقولة، ومتكني �ل�سركات 

و�ملتو�سطة  �ل�����س��غ��رية  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
و�ل�����ري�����ادي�����ني م�����ن �الن������خ������ر�ط يف 

�لقطاعات �الإعالمية �الإبد�عية«.
�لذي  �لرئي�سي  �ل��دور  ويتمثل  ه��ذ� 
لالإعالم  �ل�����س��ارق��ة  م��دي��ن��ة  ت��ل��ع��ب��ه 
توفري  يف  ح��رة  كمنطقة  “�سم�س” 
فيها،  للعاملني  �لت�سهيالت  ك��اف��ة 
و�إتاحة �لفر�س �الآمنة للم�ستثمرين 
�سمن بيئة جاذبة وخمتلفة، لتكون 
�مل����دي����ن����ة ن���ق���ط���ة حت������ول ك������ربى يف 

لالإعالم “�سم�س” جلميع �لعاملني 
�لقطاعات  وكافة  �الإع���الم  قطاع  يف 
�لت�سهيالت  خم���ت���ل���ف  �الأخ�����������رى 
و�ملرنة  �حليوية  �لقانونية  و�للو�ئح 
و�للوج�ستية  �ل��ع��ام��ة  و�خل����دم����ات 
ما  وه��ذ�  �ال�ستثمار،  يريد  من  لكل 
�سهدناه �ليوم من خالل �للقاء �لذي 
�ل�سركات،  مب��م��ث��ل��ي  �ل���ي���وم  ج��م��ع��ن��ا 
تقدمه  م����ا  ي���ظ���ه���ر  �ل�������ذي  �الأم��������ر 
متفردة  خ����دم����ات  م����ن  “�سم�س” 

من  �مل�ستثمرين  لكافة  ���س��و�ه��ا  ع��ن 
خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���ع���امل، �أ���س��ف �إىل 
ذلك كل ما يتو�فر فيها من م�ستوى 
عاٍل للخدمات �ملبتكرة يف بيئة �آمنة 

وو�عدة  لتاأ�سي�س �ل�سركات«.
من جهته ��ستعر�س �سعادة �لدكتور 
�مل���دف���ع رئ��ي�����س مدينة  خ���ال���د ع��م��ر 
خالل  “�سم�س”  لالإعالم  �ل�سارقة 
ك��ل��م��ة ل���ه خم��ت��ل��ف �خل���دم���ات �لتي 
��ستعر�س  كما  “�سم�س”،  تقدمها 

�ل���ت���ي قامت  �ل����ر�ئ����دة  �مل�������س���روع���ات 
ب��ه��ا �مل��دي��ن��ة وه���ي �ل��ت��ج��رب��ة �لفنية 
للحلول  ����س���م�������س  و  �الإم������ار�ت������ي������ة 
�الإعالمي،   �لتدريب  ذر�ع  و  �لرقمة 
م�سروعات  م��ن  ع��دد  �إىل  باالإ�سافة 
�أن”�سم�س”  �إىل  م�سري�ً  �مل�ستقبلية، 
متثل و�ح��دة من �أب��رز �مل��دن �لذكية 
�الإعالم  عامل  يف  �ملتخ�س�سة  �حل��رة 
و�ال�ستثمار مبا تقدمه من مفهومات 
ومبتكرة،  ج��دي��دة  م��ت��ط��ورة  وروؤى 

وبر�سالة و��سحة تتلخ�س يف  تعزيز 
�الإبد�عية،  �الأع���م���ال  ري����ادة  �ن��ت�����س��ار 
وتوفري منظومة مرت�بطة وناب�سة 
باحليوية و�لن�ساط تتيح للمبتكرين 
�الإق��������ام��������ة، و�ل����ت����ع����ل����م، و�الإب������������د�ع 

�مل�سرتك.
�ل�سارقة  م���دي���ن���ة  رئ���ي�������س  وق�������ال 
عملنا  “يرتكز  “�سم�س”  ل��الإع��الم 
و�حت�سان  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  �مل��دي��ن��ة  يف 
�ملرخ�سة  �لب�سرية  و�لقوى  �ملو�هب 

مفهوم �ملدن �حلرة، ولتمثل منوذجاً 
للمدن �حلرة �لذكية �البتكارية ذ�ت 
�لتي  و�ل�ساملة،  �ملتكاملة  �خلدمات 
تعمل على ت�سجيع �ملو�هب و�لكو�در 
وفتح  �الأع�����م�����ال،  ري�������ادة  جم�����ال  يف 
و�مل�سروعات  �ل�سركات  �أم��ام  �الأب��و�ب 
�ل�����س��غ��رية و�مل��ت��و���س��ط��ة و�ل��ك��ربى يف 

عامل �الإعالم وما يرتبط به. 
�ل�سارقة  مدينة  �أن  بالذكر  �جلدير 
على  ت��ع��ت��م��د  “�سم�س”  ل����الإع����الم 
م��ف��ه��وم��ات ج���دي���دة يف �ل��ع��م��ل، من 
و�لتعامل،  و�الأد�ء،  �ل�سرعة،  جانب 
ل���ت���ت���ج���اوز ك���ون���ه���ا م���ن���ط���ق���ة ح�����رة، 
ت�ستقطب  متكاملة،  مدينة  لت�سبح 
و�ل�سركات  �مل��وه��وب��ني،  �الإع��الم��ي��ني 
يف  �ملرخ�سة  و�ملوؤ�س�سات  �الإعالمية، 
بالعمل  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل���ج���االت  ج��م��ي��ع 
وت�ستند يف عالقتها مع  �الإع��الم��ي، 
�ل�سر�كة  م��ب��د�أ  ع��ل��ى  ه���ذه �جل��ه��ات 
و�لنجاح  �لتميز  لتحقيق  و�لتفاعل 
و�الإب������������د�ع و�الب�����ت�����ك�����ار، ك���م���ا �أن���ه���ا 
�ل��ع��ام��ل��ني يف عامل  ك���ل  ت�����س��ت��ه��دف 
�الإع�����الم و�ال���س��ت��ث��م��ار م���ن خمتلف 
ب��ل��د�ن �ل��ع��امل، وت��وف��ر لهم خمتلف 
�لقانونية  و�ل���ل���و�ئ���ح  �ل��ت�����س��ه��ي��الت 
�حل�����ي�����وي�����ة و�مل�������رن�������ة و�خل������دم������ات 
يريد  من  لكل  و�للوج�ستية  �لعامة 
�ملتكاملة،  �ملدينة  هذه  يف  �ال�ستثمار 
�ل���ت���ي ي���ت���و�ف���ر م�����س��ت��وى ع������اٍل من 
�لتي  �ل�����س��ارق��ة  �إم������ارة  �الب���ت���ك���ار يف 
لتاأ�سي�س  وتقدمية  �آمنة  بيئة  متثل 

�ل�سركات.

بح�سور عدد من �ل�سركات �ملرخ�سة يف �ملدينة

�سلطان بن اأحمد القا�سمي ي�سهد اليوم املفتوح ملجتمع مدينة ال�سارقة لالإعالم »�سم�ض«

اختيار الحتاد للقطارات دي بي »ا�ست�ساري الت�سغيل« للمرحلة الثانية من �سبكة ال�سكك احلديدية الوطنية الإماراتية
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �سركة �الحتاد للقطار�ت دي بي، �مل�سوؤولة عن عمليات و�سيانة �ملرحلة 
�الأوىل من �سبكة �ل�سكك �حلديدية �لوطنية يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة،  
و�لتي مت تاأ�سي�سها كنتيجة ل�سر�كة بني �سركة �الحتاد للقطار�ت بن�سبة 51% 
و�سركة دويت�سه بان بن�سبة %49، عن �ختيارها الأن تكون “��ست�ساري �لت�سغيل” 
للمرحلة �لثانية من م�سروع �سبكة �ل�سكك �حلديدية �لوطنية �الإمار�تية، وبعد 
للمرحلة  �لت�سغيلية  �لعمليات  يف  �ملتميز  و�لنجاح  �خل��ربة  من  �سنو�ت  خم�س 
�الأوىل من �ل�سبكة. و�ستقوم �سركة �الحتاد للقطار�ت دي بي بخربتها �لر�ئدة 
وبالدرو�س �مل�ستفادة من �لعمليات �لت�سغيلية للمرحلة �الأوىل، بتقدمي جمموعة 
�لثانية،  �ملرحلة  خ��الل  للقطار�ت  �الحت��اد  ل�سركة  �ال�ست�سارية  �خلدمات  من 
منها مر�جعة ت�سميم �الأ�سول، وتطوير متطلبات �لتوطني، �إىل جانب �إعد�د 

�الإجر�ء�ت �لت�سغيلية وخطط �إد�رة �ل�سالمة، وذلك للعمل على ت�سليم �مل�سروع 
وفقاً للميز�نية �ملحددة، وباأقل تكلفة ت�سغيلية. وبهذه �ملنا�سبة، قال �سعيد �سامل 
�ل�سويدي، �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �الحتاد للقطار�ت دي بي: “بعد جناحنا 
نفخر  �الأوىل،  للمرحلة  �لت�سغيلية  �لعمليات  يف  �ملا�سية  �خلم�س  �ل�سنو�ت  يف 
باختيارنا “��ست�ساري �لت�سغيل” للمرحلة �لثانية من �سبكة �ل�سكك �حلديدية 
�لوطنية �الإمار�تية، و�لذي �إن دلَّ على �سيء فاإمنا يدلُّ على �سر�كتنا �لقوية مع 
�سركة �الحتاد للقطار�ت، وثقتها مبا منتلكه من خربة حملية وعاملية، وكو�در 
جتمع  �ل�سركة  �أن  �إىل  م�سري�ً  و�مل�سوؤولية،  �لكفاءة  من  ع��اٍل  ق��دٍر  على  وطنية 
بني �خلربة �ملحلية و�أف�سل �ملمار�سات �لعاملية من �سر�كتها مع م�سغل �ل�سكك 
�حلديدية �الأملاين، دويت�سه بان، ومنوهاً �إىل �أن هذ� �الختيار يتما�سى مع �لروؤية 
�لطموحة ل�سركة �الحتاد للقطار�ت دي بي باأن تكون �خليار �ملف�سل يف قطاع 
جانبه  ومن  �أفريقيا«.  و�سمال  �الأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �حلديدية  �ل�سكك 

تعزيز�ً  �خلليجي،  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ومنطقة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
للمكانة �لر�ئدة لدولة �الإمار�ت كمركز لوج�ستي عاملي. وت�سع �سركة �الحتاد 
�آمنة وموثوقة وفعالة،  �أولوياتها توفري خدمات  للقطار�ت دي بي يف مقدمة 
�لعمالء، وو�سع معيار  �لتز�مها بتقدمي خدمات عالية �جل��ودة تركز على  مع 
عايل �مل�ستوى لعمليات �ل�سكك �حلديدية يف �ملنطقة. �جلدير بالذكر �أن �سركة 
�الحتاد للقطار�ت دي بي توفر �أكر �حللول كفاءة لنقل �لب�سائع �لثقيلة بني 
�ملر�كز �ل�سناعية و�ملو�نئ يف دولة �الإمار�ت �لعربة �ملتحدة ومنطقة دول جمل�س 
�سبكة  من  �الأوىل  �ملرحلة  و�سيانة  ت�سغيل  �ل�سركة  وتتوىل  �خلليجي،  �لتعاون 
�ل�سكك �حلديدية �لوطنية �الإمار�تية، �لتي متتد على م�سافة 264 كيلومرت 
وتعمل على نقل حبيبات �لكربيت من م�سادره يف منطقتي �ساه وحب�سان �إىل 
ميناء �لت�سدير يف �لروي�س، حيث جنحت حتى �الآن يف نقل �أكر من 22 مليون 

طن من حبيبات �لكربيت ل�سالح �سركة برتول �أبوظبي �لوطنية “�أدنوك«.

�الحتاد  �سركة  يف  و�لت�سويق  �ال�سرت�تيجية  �إد�رة  مدير  �لها�سمي،  �أحمد  قال 
“من�سي قدماً يف �إجناز م�سروع �سبكة �ل�سكك �حلديدية �لوطنية  للقطار�ت: 
�مل�سروع  ه��ذ�  م��ن  �لثانية  �ملرحلة  تطوير  على  حالياً  نعمل  حيث  �الإم��ار�ت��ي��ة، 
�لو�فية  قوي ميتلك �خلربة  �سريك  وجود  �إىل  �سعينا  من  و�نطالقاً  �لوطني، 
فقد مت �ختيار �سركة �الحتاد للقطار�ت دي بي الأن تكون “��ست�ساري �لت�سغيل” 
لن�ستكمل �سوياً �لنجاحات �لباهرة �لتي مت حتقيقها يف �ملرحلة �الأوىل و�لتي مت 
�ملقبلة  �لفرتة  �سنعمل خالل  كما  �ملحددين،  و�لوقت  للميز�نية  وفقاً  ت�سليمها 
على در��سة �لنموذج �الأمثل لت�سغيل �سبكة �ملرحلة �لثانية ومن �ملتوقع �أن نقوم 
بتاأهيل �ل�سركات �لعاملية �ملتخ�س�سة يف هذ� �ملجال ». وخالل �ل�سنو�ت �لقليلة 
�ملا�سية جنحت �سركة �الحتاد للقطار�ت و�سركة �الحتاد للقطار�ت دي بي، يف 
بناء �سر�كة قوية تن�سجم مع �لتز�ماتهما �مل�سرتكة جتاه تبني �أف�سل �ملمار�سات 
�لعاملية، �إىل جانب طموحهما يف تطوير �سبكة �سكك حديدية متقدمة يف دولة 

�أرقى �خلدمات، وباقة من  تقدمي 
م���ن �حلو�فز  و���س��ل��ة  �ل��ت�����س��ه��ي��الت 
لل�سركات  و�ملُ����ج����زي����ة  �جل�����اذب�����ة 
و�مل�ستثمرين و�الأفر�د من خمتلف 

دول �لعامل.
باحلمرية  �حل��رة  �ملنطقة  وت�سم 
دولة   165 م���ن  ���س��رك��ة   5070
�ل��ع��امل تعمل  ق����ار�ت  م��ن خمتلف 
يف ق��ط��اع��ات م��ت��ن��وع��ة، وه���ي ثاين 
�أك������رب م��ن��ط��ق��ة ح�����رة يف �ل���دول���ة 

بينها  وم�����ن  �مل���رم���وق���ة  �ل���ع���امل���ي���ة 
يف  ح���رة  منطقة  �أف�����س��ل  “جائزة 
وجو�ئز   ”2017 ل��ع��ام  �ل���ع���امل 
�لتفوق يف �الأعمال �لعاملية، وجائزة 
�الحتاد �لعاملي لالأعمال، و�لعديد 
م��ن �جل��و�ئ��ز �الأخ���رى �لتي توؤكد 
على مدى متّيز “حرة �حلمرية” 
�حلرة  �ملناطق  �أ�سرع  من  كو�حدة 
منو�ً على م�ستوى �ل�سرق �الأو�سط، 
ودالل����ة و����س��ح��ة ع��ل��ى ري��ادت��ه��ا يف 

••ال�شارقة-الفجر:

ح�������س���دت ه��ي��ئ��ة �مل��ن��ط��ق��ة �حل����رة 
على  �ل��ث��ان��ي��ة  ولل�سنة  ب��احل��م��ري��ة 
يف  �خلدمات”  “جائزة  �ل���ت���و�يل 
�حل����رة  �ل���ت���ج���ارة  م��ن��ط��ق��ة  “فئة 
جو�ئز  �سمن  �ال�ستثمار”  ووجهة 
�لتجارية  �ل����ع����الم����ات  “�أقوى 
�لعاملية  �ل��ق��ي��ادي��ة  و�ل�����س��خ�����س��ي��ات 
�لتعاون  جم��ل�����س  ودول  �آ���س��ي��ا  يف 
 ”2019-2018 �خل���ل���ي���ج���ي 
“يونايتد  موؤ�س�سة  تديرها  و�لتي 
باإ�سر�ف  �سريفي�سز”  ري�سريت�س 
ووترهاو�س  “بر�ي�س  �سركة  م��ن 

كوبرز” �لعاملية.
�سامل  ����س���ع���ود  �����س����ع����ادة  ف������از  ك���م���ا 
�ملنطقة  ه��ي��ئ��ة  م��دي��ر  �مل����زروع����ي، 
�ملنطقة  وهيئة  باحلمرية،  �حل��رة 
�حل�����رة مل���ط���ار �ل�������س���ارق���ة �ل����دويل 
 40 الأف�سل  ون”  “�آ�سيا  بجائزة 
ق��ي��ادي��اً م���وؤث���ر�ً دون ���س��ن �ل���� 40 
عاماً يف �آ�سيا ودول جمل�س �لتعاون 

ت�سرت�سد  ح��ي��ث  �ل�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
وتوجيهاته  �حل���ك���ي���م���ة  ب����������روؤ�ه 
�ل�سديدة نحو تعزيز �سمعة ومكانة 
�الإمارة كقوة �قت�سادية هامة على 
�خلارطة �لعاملية تتمّيز بو�حد من 
�القت�سادي  �لتنّوع  معدالت  �أعلى 

�إقليمياً.
�سكره وتقديره  �سعادته عن  وعرب 
لكافة �ملوظفني و�لعاملني يف هيئة 
�مل��ن��ط��ق��ة �حل�����رة ب��احل��م��ري��ة على 
بذلوها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  ج��ه��وده��م 
�مل��ا���س��ي��ة، وكانت  �مل��رح��ل��ة  خ����الل 
�جلائزة  ب���ه���ذه  �ل���ف���وز  ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا 
�لعاملية �ملرموقة للعام �لثاين على 
�عرت�فاً  ي�سكل  م��ا  وه��و  �ل��ت��و�يل، 
�ملنطقة  وبريادة  بجهودهم،  دولياً 
ومتيزها يف تقدمي خدمات عالية 
�جلودة وفق �أرقى �ملعايري �لعاملية، 
ملزيد  جذب  عامل  ��سبحت  بحيث 
و�لكفاء�ت،  �الأم�����و�ل  روؤو������س  م��ن 
لال�ستفادة من �لفر�س و�خلدمات 
تقدمها  �ل���ت���ي  �ل���ف���ري���دة  و�مل����ز�ي����ا 

 ”2019-2018 �خل���ل���ي���ج���ي 
�لعالية  �ل��ق��ي��ادي��ة  مل��ه��ار�ت��ه  ن��ظ��ر�ً 
�لتي برزت يف �الإ�سر�ف على عملية 
�مل�سبوق  وغ���ري  �مل��ت��و����س��ل  �ل��ن��م��و 
�ل����ذي ح��ق��ق��ت��ه �مل��ن��اط��ق �حل����رة يف 
�الإمارة حتت �إد�رته خالل �ل�سنو�ت 
�لقليلة �ملا�سية، ودوره �حليوي يف 
لوج�ستية  خ��دم��ات  ق��ط��اع  تطوير 
�الإقليمي  �مل�ستويني  على  ري���ادي 

و�لعاملي.
وت�سلم �ملزروعي �جلائزتني خالل 
“�آ�سيا  نظمته جملة  �لذي  �حلفل 
وورلد  يونايتد  و”جمموعة  ون” 
فندق  يف  م�����وؤخ�����ر�ً  �لقاب�سة” 
ماركيز”  م���اري���وت  دب��ل��ي��و  “جيه 
يف مدينة دب��ي وح�����س��ره ع��دد من 
�لقطاعني  يف  �مل�������س���وؤول���ني  ك���ب���ار 
�ل��ع��ام و�خل��ا���س، ورج���ال �الأعمال 
و�مل�ستثمرين يف قارة �آ�سيا ومنطقة 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي، ب��االإ���س��اف��ة �إىل 

ممثلي و�سائل �الإعالم. 
وقد مت �ختيار �لفائزين باجلو�ئز 

�سملت  �أبحاٍث  على  بناًء  و�الأل��ق��اب 
فرعية  ف��ئ��ة  و62  ق���ط���اع���اً،   16
جتارية  ع���الم���ة   100 الخ���ت���ي���ار 
�آ�سيا  ق��ارة  م��ن  قيادية  و�سخ�سية 
�خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  ودول 
ممن كان لهم �أثر بالغ ودور كبري 
�القت�سادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
ب�سكل خا�س،  دولهم  �مل�ستد�مة يف 
وم��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي وق���ارة 

�آ�سيا على وجه �لعموم.
و�أعرب �سعادة �سعود �سامل �ملزروعي 
ري�سريت�س  “يونايتد  ل�  �سكره  عن 
�لتي  �ل���ث���ق���ة  ع���ل���ى  �سريفي�سز” 
منحته �إياها، موؤكد�ً �إن �الإجناز�ت 
�ملتتالية �لتي حتققها هيئة �ملنطقة 
�ملنطقة  وهيئة  باحلمرية  �حل���رة 
�حلرة ملطار �ل�سارقة �ل��دويل، هي 
ث��م��رة �ل���دع���م �ل���الحم���دود �لذي 
وكو�درهما  �ملنطقتان  ب��ه  حت��ظ��ى 
�لوطنية، من جانب �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �ل��ق��ا���س��م��ي 

“هذ�  �أن  م��ع��ت��رب�ً  للم�ستثمرين، 
ي��ع��ك�����س حر�س  �مل���ت���ج���ّدد  �ل����ف����وز 
�لهيئة و�سعيها �ملتو��سل و�لدوؤوب 
ل����الرت����ق����اء ب���خ���دم���ات���ه���ا و�أد�ئ�����ه�����ا 
نوعية  نقلة  حتقيق  �إىل  و����س���واًل 
ومو��سلة  �أن�سطتها،  خمتلف  يف 
م�����س��رية �ل��ت��م��ي��ز و�ل���ع���ط���اء حتت 
�ل��ر���س��ي��دة، وحتقيقاً  ق��ي��ادت��ن��ا  ظ��ل 

لروؤيتها وتوجيهاتها �حلكيمة«.
�سركة   76 �أن  ب���ال���ذك���ر  وي���ج���در 
تعمل يف �ملنطقة �حلرة باحلمرية 
فازت  كانت قد  �ل�سارقة،  �إم��ارة  يف 
ب��ف��ئ��ات خم��ت��ل��ف��ة �سمن  م����وؤخ����ر�ً 
�الإم����ار�ت  ب��ر�ن��دز  “�سوبر  ج��ائ��زة 
�ملرموقة، �لتي متنحها   ”2018
�لعاملية”  ب��ر�ن��دز  “�سوبر  منظمة 
بتقييم  و�مل��ت��خ�����س�����س��ة  �ل��ع��ري��ق��ة 
�لعالمات  مت��ّي��ز  م�ستوى  و�إب�����ر�ز 

�لتجارية حول �لعامل.
وك�����ان�����ت ه���ي���ئ���ة �مل���ن���ط���ق���ة �حل�����رة 
ب��احل��م��ري��ة ق���د ح�����ازت ع��ل��ى باقة 
متميزة من �جلو�ئز و�العرت�فات 

 26.7 م�ساحة  ع��ل��ى  مت��ت��د  ح��ي��ث 
�أر��سي  وت�سم  مربع،  مرت  مليون 
ببنية  وتتميز  وجت��اري��ة،  �سناعية 
وم��ر�ف��ق حديثة  م��ت��ط��ورة،  حتتية 
تعزز من خطط �لتو�سع �خلارجي 
يف  خ�سو�ساً  فيها  للم�ستثمرين 
�إىل  �لت�سدير  و�إع����ادة  �ال���س��ت��ري�د 

�أ�سو�ق �لعامل.

مليون دولر من البنك   200
الدويل لدعم م�سروعات مب�سر

•• القاهرة -وام:

�مل�سرية،  �لدويل  و�لتعاون  �ال�ستثمار  وزيرة  ن�سر،  �سحر  �لدكتورة  �أعلنت 
وديفيد مالبا�س، رئي�س جمموعة �لبنك �لدوىل، �أم�س عن تفا�سيل م�سروع 
 200 جديد لدعم رو�د �الأعمال و�مل�سروعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة بقيمة 

مليون دوالر، و�لذي و�فق عليه جمل�س �إد�رة �لبنك موؤخر�.
م�سر،  �إىل  �جلديد  �لبنك  لرئي�س  �الأوىل  �ل��زي��ارة  م�ستهل  فى  ذل��ك  ج��اء 

مبقر وز�رة �ال�ستثمار و�لتعاون �لدويل �مل�سرية.
توفري  �إىل  �لر�مية  لالإ�سالحات  �لبنك  دعم  �إط��ار  �مل�سروع يف  وياأتي هذ� 
�ملزيد من �لفر�س لل�سباب و�لن�ساء يف م�سر، و�سريكز �مل�سروع على زيادة 
�إمكانية  وت��ع��زي��ز  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  لل�سركات  �مل��ت��اح  �الئ��ت��م��ان  حجم 
ح�سولها على �الئتمان، �إذ متثل هذه �ل�سركات م�سدر� رئي�سا للنمو وخلق 
�لبنك  ��ستثمار�ت  �إن حمفظة  ن�سر  �سحر  �لدكتورة  �لعمل. وقالت  فر�س 
�لدويل يف م�سر تتاألف حاليا من 16 م�سروعا بقيمة 6.69 مليار دوالر.

للمرة �لثانية على �لتو�يل

حرة احلمرية ومديرها يفوزان بجائزة اأقوى العالمات التجارية وال�سخ�سيات القيادية يف اآ�سيا واخلليج العربي

افتتاح املحطة العائمة الذكية للنقل البحري يف دبي ف�ستيفال �سيتي

•• دبي-وام:

هيئة  �ملديرين يف  ورئي�س جمل�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  �سعادة مطر  �فتتح 
دبي  يف  �لبحري  للنقل  �لذكية  �لعائمة  �ملحطة  بدبي  و�ملو��سالت  �لطرق 
الأك��ر من  تت�سع  �لدولة  عائمة يف  �أول حمطة  تعد  �لتي  �سيتي  ف�ستيفال 

25 ر�كباً.

“�لعربية �الجنليزية �ملليامل �الأوردية �ل�سينية” كما جرى تركيب جهاز 
طلب �ال�ستغاثة »SOS« �الأول من نوعه يف �ملحطة بهدف مر�قبة �سالمة 
�إر�ساد�ت  و�إعطاء  للتنبيه  ذكية  وكامري�ت  نظام �سوتي  وتوفري  �ملتعاملني 
�الأمن و�ل�سالمة وخا�سة يف حاالت �لطو�رئ �إىل جانب خدمة “و�ي � فاي” 
يف  ت�سهم  �لتي  �ملهمة  �خلدمات  من  ُتعد  �لتي  �ملحطة  يف  للركاب  �ملجانية 

�إ�سعاد متعاملي �لنقل �لبحري.

و�أعلى متطلبات �الأمن و�ل�سالمة وخدمة بيع �لتذ�كر و�أماكن �نتظار ذ�ت 
خمتلف  ��ستيعاب  على  بقدرتها  �ملحطة  تت�سم  كما  دبي  خور  على  �إطاللة 
و�سائل �لنقل �لبحري �لتي ت�سمل �لفريي و�لبا�س �ملائي و�لتاك�سي �ملائي 
و�لعربة �لرت�ثية و�لعربة �ملكيفة كما متتاز مبوقعها �لقريب من حمطة 
�جل����د�ف للنقل �ل��ب��ح��ري وحم��ط��ة �خل����ور مل���رتو دب���ي وحم��ط��ة حافالت 

�ملو��سالت �لعامة �لتي تقع يف �جلانب �ملقابل من خور دبي.
توفر  حيث  نوعها  من  �الأوىل  �لذكية  �ملحطات  من  �لعائمة  �ملحطة  وتعد 
وجد�ول  �الآن��ي��ة  �ملعلومات  جميع  �ملحطة  يف  �مل��وج��ودة  �لتقنية  �الأج��ه��زة 
للمتعامل  ميكن  وكذلك  �لطق�س  وحالة  �لبحري  �لنقل  رح��الت  ت�سغيل 
تخطيط رحلته من خالل �لك�سك �لذكي وب�سكل متكامل مع باقي و�سائل 
�أج��ه��زة ذك��ي��ة للمتعاملني الإجناز  ت��وف��ري  �الأخ���رى كما ج��رى  �مل��و����س��الت 
يف  وجودهم  �أثناء  و�ملو��سالت  �لطرق  بهيئة  �خلا�سة  �ملختلفة  �ملعامالت 
�ملحطة �إ�سافة �إىل توفري �لركن �لذكي على منت فريي دبي �لذي يعد �أول 
مركز ذكي عائم يف و�سائل �لنقل يف �ملنطقة ويقدم خدماته بخم�س لغات 

وت�سهم �ملحطة يف تعزيز �لتكامل بني خمتلف و�سائل �لنقل �جلماعي وذلك 
بربط خدمة و�سائل �لنقل �لبحري -خط �جلد�ف � دبي ف�ستيفال �سيتي- 

مع خدمة حافالت �ملو��سالت �لعامة وحمطة �خلور ملرتو دبي.
و�سيجري ت�سيري رحالت �لعربة كل 10 دقائق بني حمطتي دبي ف�ستيفال 
حتى  �سباحاً  �ل�سابعة  �ل�ساعة  من  يومياً  �ملحطة  وتعمل  و�جل��د�ف  �سيتي 

�ل�ساعة �لثانية ع�سرة بعد منت�سف �لليل وتبلغ تعرفة �لرحلة درهمني.
وتفقد �سعادة مطر �لطاير مر�فق حمطة دبي ف�ستيفال �سيتي �لتي �سهدت 
“ر�كباً يف  �رتفع من” 42863  �ل��ذي  ع��دد م�ستخدميها  يف  كبري�ً  من��و�ً 
2016 �إىل” 187 “�ألف ر�كب يف 2017 ثم �رتفع بن�سبة %24 لي�سل 
2018 ومتتاز �ملحطة بت�سميمها �مل�ستوحى  “�ألف ر�كب يف  �إىل” 245 
و�رتباطها  �خل�سر�ء  �الأبنية  معايري  مع  وتو�فقها  �لبحرية  �الأحياء  من 
تو�سيع  و�إمكانية  مظللة  خارجية  مناطق  وتوفري  �لبحري  �لر�سيف  مع 

�ملحطات يف �مل�ستقبل وكذلك قابليتها للنقل ملوقع �آخر.
�لهمم  باأ�سحاب  خا�سة  مر�فق  توفري  �ملحطة  مبنى  ت�سميم  يف  وروع��ي 

العدد 12623 بتاريخ 2019/5/5   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : �ملتخ�س�سة خلدمات �لنقل )�ش ذ م م(  
�لعنو�ن : مكتب رقم 1004 ملك حممد حار�س بالل �سفيق بردبي - ند ح�سه - �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رق��م   538700  : �لرخ�سة  رق��م   ، حم���دودة  م�سوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين 
�لتجاري : 77051 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�سري 
يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
 2018/4/15 بتاريخ   دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق    2018/4/15 بتاريخ   دبي 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني �خل�سر وم�ساركوه 
�سلطان عبد�لرحمن  قا�سم  رقم 506 ملك  : مكتب  �لعنو�ن  )حما�سبون قانونيون(  
�لبنا - �ملمزر هاتف : 2578853-04 فاك�س : 3521200- 04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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��سم �مل�سفي : �خل�سر وم�ساركوه )حما�سبون قانونيون(
�ملمزر   - �لبنا  عبد�لرحمن  �سلطان  قا�سم  ملك   506 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
د�ئرة  تعلن  ه���ذ�  مب��وج��ب   04  -3521200  : ف��اك�����س   04-2578853  : ه��ات��ف 
�لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية 
�ملتخ�س�سة خلدمات �لنقل )�ش ذ م م( وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2018/4/15 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/4/15 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12623 بتاريخ 2019/5/5   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2019/948 مدين جزئي 
�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-�إب��ر�ه��ي��م ع��ب��د�هلل م��دين جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
حممد  عبد�لرحمن  وميثله/عبد�هلل  ع  م   - للتاأمني  �الإحت���اد  �سركة  �مل��دع��ي/ 
�ل�سعيدي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه باأن 
بو�قع  �لقانونية  للفائدة  �إ�سافة  دره��م(  وق��دره )14000  للمدعية مبلغ  ي��وؤدي 
�لر�سوم  �ل�����س��د�د ��سافة �ىل  �ل��دع��وى وح��ت��ى مت��ام  ت��اري��خ رف��ع  9% �سنويا م��ن 
و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2019/5/9 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• دبي-وام: 

حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �سهد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم 
دبي )رعاه �هلل(، ظهر �م�س، بح�سور 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح����م����د�ن ب����ن حممد 
دبي،  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�آل  ر����س��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  و�سمو 
�ملالية،  مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
�الإجنليزي  غ��ي��ن��ي��ز   2000 ���س��ب��اق 
�لكال�سيكي، �لذي �أقيم على م�سمار 
�لعريق  م���اي���ل(  رويل  )ن��ي��وم��ارك��ت 
ب����اجن����ل����رت�، مب�������س���ارك���ة ن���خ���ب���ة من 
�أبرز  �إىل  باال�سافة  �لعاملية  �خليول 

�خليول �الإمار�تية.
�ل�سمو نائب رئي�س  و�أع��رب �ساحب   
�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم 
�لرفيع  للم�ستوى  تقديره  عن  دب��ي 
�لغينيز  ����س���ب���اق  ب����ه  ي��ت��م��ت��ع  �ل������ذي 
�ل�سباقات  �أع�����رق  �أح����د  �الجن��ل��ي��زي 
ومبا  للخيول،  �لعاملية  �لكال�سيكية 
وعمل  حمكم  تنظيم  من  به  يحظى 

دوؤوب لتوفري كافة مقومات �لر�حة 
وكذلك  �مل�ساركة  و�خليول  للفر�سان 
حل�����س��ور �حل���دث �ل��ري��ا���س��ي �لكبري 
�أنحاء  ���س��ت��ى  م���ن  ق���دم���و�  و�ل����ذي����ن 

�لعامل.
وو��سلت خيول �المار�ت �إنت�سار�تها 

منتزعة �سد�رة �أحد �أقوى �الأ�سو�ط 
�سوط  �ل��ي��وم  لهذ�  �لغينيز  �سباق  يف 
�مليل  مل�سافة  ه��او���س(  كلوب  )ج��وك��ي 
�أحرز  �إذ  �لثانية،  للفئة  �مليل  ون�سف 
)كوميونيك(  �مل���ه���ر  �الأول  �مل���رك���ز 
ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 

�آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي  ب��ن ر����س��د 
بقيادة �لفار�س )�سيلف�سرت دي �سوز�( 
وباإ�سر�ف �ملدرب )مارك جون�ستون(، 
ك��م��ا ك���ان �مل��رك��ز �ل��ث��اين م��ن ن�سيب 
دول�����ة �الم��������ار�ت ب��و����س��ط��ة �جل����و�د 
عبيد  ب��ن  حم��م��د  لل�سيخ  )دي���ف���وي( 

)ديفيد  �ل��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة  م��ك��ت��وم  �آل 
�إي���ج���ان( وب���اإ����س���ر�ف �مل����درب )روج���ر 

فاريان(.
نيابة  بال�سوط  �لفوز  جائزة  وت�سلم 
ع��ن �مل��ال��ك �ل�����س��ي��خ ح��م��د ب��ن دملوك 
�جلماهري  ت�سفيق  و�سط  مكتوم  �ل 

�ل��غ��ف��رية ل��ه��ذ� �الن��ت�����س��ار. وجنحت 
ثنائية  �الم������ار�ت يف حت��ق��ي��ق  خ��ي��ول 
عرب �سوط )هافانا غولد هانديكاب( 
 13 �سر�ساً بني  و�ل��ذي �سهد �سر�عاً 
خ��ي��ال ق���وي���ة، وق���د �ن���ت���زع ل��ق��ب هذ� 
�ل�سيخ  ل�سمو  )ُمي�سر(  �ملهر  �ل�سوط 

�آل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن ر����س��د  ح��م��د�ن 
حاكم دبي وزير �ملالية بقيادة �لفار�س 
)ج��ي��م ك�����ر�ويل( وب���اإ����س���ر�ف �مل���درب 
�لثاين  �ملركز  �أم��ا  هانون(  )ريت�سارد 
�مل���ه���ر )م����و�ك����ب( ل�سمو  ن���ال���ه  ف��ق��د 
�آل مكتوم  ر����س��د  ب��ن  �أح��م��د  �ل�����س��ي��خ 

ب��ق��ي��ادة �ل���ف���ار����س )دي��ف��ي��د �إي���ج���ان( 
وباإ�سر�ف �ملدرب )روجر فاريان(.

�ستيك�س(  ماركت  )نيو  �سوط  و�سهد 
مل�سافة �مليل وربع �مليل، �سر�عاً �ساخناً 
�ملناف�سة  لتنتهي  قوية  4 خيول  بني 
)يو  �ملهر  بو��سطة  �إمارتية  بثنائية 
�إئ���ي ج��وي��ل( لل�سيخ حم��م��د بن  �ي���ه 
�لفار�س  ب���ق���ي���ادة  م��ك��ت��وم  �آل  ع��ب��ي��د 
�إي���ج���ان( وب��اإ���س��ر�ف �ملدرب  )دي��ف��ي��د 
)روج���ر ف��اري��ان(، �أم���ا �مل��رك��ز �لثاين 
فقد ح�سده �ملهر )و�لكينغ ذ� �ساند( 
)ريان  �لفار�س  بقيادة  �سهيل  ل�سعيد 
)ريت�سارد  �مل����درب  وب��اإ���س��ر�ف  م���ور( 
ب��ل��ق��ب �سباق  ه����ان����ون(. وق����د ظ��ف��ر 
مل�سافة  �الإجن��ل��ي��زي  غينيز   2000
)ماغنا  �مل���ه���ر  �الأوىل  ل��ل��ف��ئ��ة  �مل���ي���ل 
19 خيال  غ��ري�����س��ي��ا( م��ت��ف��وق��ا ع��ل��ى 
�أوبرين(  )دون��ا���س��ا  �ل��ف��ار���س  ب��ق��ي��ادة 
�أوبرين(.  )�إي���دن  �مل���درب  وب��اإ���س��ر�ف 
ح�سر فعاليات �ليوم �الأول من �سباق 
�لغينيز عدد من �ل�سيوخ و�مل�سوؤولني 
ومالك �خليول و�ملدربني وجمع من 

�ملهتمني بهذه �لريا�سة.

•• دبي-الفجر

 96 �ل�����س��ق��ي  �ل�سفينة”  ط��اق��م  ت���وج 
بن  ح���م���د�ن  �ل�����س��ي��خ  ���س��م��و  “ملالكها 
عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
�لريا�سي  دب���ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  دب���ي 
ب��ق��ي��ادة �ل��ن��وخ��ذة خ��ل��ف ب��ط��ي م�سبح 
�لغ�سي�س باملركز �الأول ل�سباق �لن�سخة 
�سباق  و�ل��ع�����س��ري��ن حل����دث  �ل��ت��ا���س��ع��ة 
�لقفال لل�سفن �ل�سر�عية �ملحلية 60 
�أم�����س �الأول حتت  �أق��ي��م  قدما و�ل���ذي 
رعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل 

مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية .

ب��ن ح��م��د�ن بن  �ل�����س��ي��خ �سعيد  وت����وج 
ن�����ادي حتا  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د 
�ملر�كز  �أ���س��ح��اب  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ري��ا���س��ي 
و�سلمهم  �ل�سباق  يف  �الأوىل  �خلم�سة 
و�لو��سلني  باحلدث  �ل��دروع �خلا�سة 
�الأوىل  �ملرحلة  نهاية  خ��ط  عند  �أوال 
ب��ني ج��زي��رت��ي ���س��ري ب��ون��ع��ري و�لقمر 

و�سط ح�سور جماهريي كبري .
باحلبالة  نا�سر  علي  �لتتويج  ح�سر 
دبي  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
وحممد  �لبحرية  للريا�سات  �ل��دويل 
ع���ب���د �هلل ح������ارب وج����م����ال زع�����ل بن 
كري�سان ع�سو� جمل�س �الإد�رة وهزمي 

�لقمزي م�سرف �ل�سباق .
 96 �ل�سقي  �ل�سفينة  ط��اق��م  ومت��ك��ن 
خالل زمن قدره 10:09:17 �ساعة 

بلوغ خط �لنهاية .
 120 زيوريخ  �ل�سفينة  طاقم  و�أنهى 
ملالكها �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد 
�آل مكتوم �ملرحلة �الأوىل يف  بن ر��سد 

�ملركز �لثاين .
 103 غ��ازي  �ل�سفينة  طاقم  وناف�س 
ملالكها �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد 
�لنوخذة  بقيادة  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�حمد �سعيد �لرميثي بقوة يف �ملرحلة 
�الأوىل وو�سل �إىل �ملركز �لثالث بينما 

 199 ح�سيم  �ل�سفينة  ط��اق��م  جن��ح 
ملالكها �ل�سيخ ز�يد بن حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان وبقيادة �لنوخذة ح�سن عبد 
�هلل �ملرزوقي يف �إنهاء �ملرحلة يف �ملركز 

�لر�بع.
و�أن���ه���ى ط��اق��م �ل�����س��ف��ي��ن��ة �ل���زي���ر 16 
ملالكها خليفة ر��سد بن �ساهني وبقيادة 
�ل���ن���وخ���ذة حم��م��د ر�����س���د ب���ن �ساهني 
�خلام�س  �مل���رك���ز  يف  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة 
تبعه يف �ملركز �ل�ساد�س طاقم �ل�سفينة 
حممد  ع��ب��د�هلل  ملالكها   15 ���س��م��ردل 
�لنوخذة  وب��ق��ي��ادة  �ل��ف��الح��ي  ح����ارب 

�سلطان �سعيد حارب.

�لن�سخة  يف  �ل���ل���ق���ب  ح���ام���ل  وح���ق���ق 
�لثامنة و�لع�سرين �لعام �ملا�سي طاقم 
�سمو  مل��ال��ك��ه��ا   103 غ����ازي  �ل�سفينة 
ر��سد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ 
�حمد  �ل��ن��وخ��ذة  وب��ق��ي��ادة  م��ك��ت��وم  �آل 
�سعيد �لرميثي �ملركز �لر�بع مع نهاية 
�ل�سباق بينما ذهب �ملركز �خلام�س يف 
�لو�سف  �ل�سفينة  طاقم  �إىل  �ل�سباق 
بن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  ملالكها   87
وبقيادة  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
م�سبح  ح����م����د  حم����م����د  �ل�����ن�����وخ�����ذة 

�لغ�سي�س.
بن  بن حمد�ن  �سعيد  �ل�سيخ  وحر�س 

�لتهاين  توجيه  على  مكتوم  �آل  ر��سد 
�لتا�سعة  �ل��ن�����س��خ��ة  ���س��ب��اق  الأب����ط����ال 

لل�سفن  �لقفال  �سباق  من  و�لع�سرين 
م�سيد�  قدما   60 �ملحلية  �ل�سر�عية 

�لنو�خذة  وج��ه��ود  �مل�ساركة  مب�ستوي 
و�ملالك و�لبحارة �مل�ساركني .

•• دبي-الفجر

�مل��ح��رتف��ني عن  �أع��ل��ن��ت جل��ن��ة دوري   
جلو�ئز  للمر�سحني  �الأول��ي��ة  �لقو�ئم 
فئات  لثماين  �ل��ع��رب��ي  �خلليج  دوري 
خم��ت��ل��ف��ة، و���س��ي��ب��د�أ �ل��ت�����س��وي��ت على 
�عتبار�ً من يوم  �ملر�سحني يف كل فئة 
�الأحد 5 مايو �جلاري حتى 10 منه، 
على �أن يتم �الإعالن عن �أف�سل ثالثة 
مر�سحني عن كل فئة يف 11 مايو، ثم 
�الإعالن �لنهائي عن �لفائزين خالل 
�خلليج  دوري  ج���ائ���زة  ت���وزي���ع  ح��ف��ل 
�لعربي �لذي يقام يف �لعا�سرة و�لربع 
مايو   17 �مل��و�ف��ق  �جلمعة  م�ساء  م��ن 
باإمارة  �ل�سالم  �جل��اري يف فندق مينا 
�لفئات  لهذه  �لت�سويت  و�سيتم  دب��ي. 
�ملخ�س�س  �الإل����ك����رتوين  �مل���وق���ع  ع���رب 
www.awards. ل����ل����ج����ائ����زة 
كل  مب�����س��ارك��ة   ،agleague.ae

�الأندية  �ل���ق���دم،  ك���رة  خ����رب�ء يف  م���ن 
�الإعالم  �لفريق”،  وم��درب  كابنت   “
�أف�سل  �ختيار  خالل  من  و�جلماهري 
خم�سة مر�سحني عن كل فئة. وبح�سب 
�لقائمة �الأولية �لتي مت �الإعالن عنها 
�لذهبية  �ل��ك��رة  ج��ائ��زة  على  يتناف�س 
من:  ك��ل  �إمار�تي”  الع���ب  “�أف�سل 
ع��ل��ي م��ب��خ��وت وخ��ل��ف��ان م���ب���ارك من 
�جلزيرة، �ساهني عبد�لرحمن و�سيف 
�ل�سارقة،  م��ن  ���س��رور  وم��اج��د  ر����س��د 
ي��و���س��ف ج��اب��ر م��ن ب��ن��ي ي��ا���س، �سهيل 
خليل  �أح��م��د  �لظفرة،  م��ن  �ملن�سوري 
وم���اج���د ح�����س��ن م���ن ���س��ب��اب �الأه���ل���ي، 
�ل��ب��ل��و���س��ي م��ن �حت����اد كلباء.  ي��ع��ق��وب 
�لكرة  جلائزة  �ملر�سحني  �سمن  وج��اء 
�أجنبي”:  الع���ب  “�أف�سل  �ل��ذه��ب��ي��ة 
كورونادو،  �إيغور  �سوكوروف،  �أوتابيك 
ري����ان م��ن��دي��ز ووي��ل��ت��ون ���س��و�ر���س من 
�ل�سارقة، �ألفارو نيغريدو من �لن�سر، 

بيدرو  �لعني،  من  �سيوتاين  ت�سوكا�سا 
كوندي من بني يا�س، باال�س جوجاك 
�سوز�  وليوناردو دي  كلباء،  من �حت��اد 

و�سيبا�ستيان تاجليبو من �لوحدة.
بجائزة  �خل���ا����س���ة  �ل��ق��ائ��م��ة  وت�����س��م 
خم�سة  م��������درب  الأف���������س����ل  �ل����ق����ائ����د 
�لعنربي  عبد�لعزيز  وه���م:  م��درب��ني 
�أرو�بارينا  رودول��ف��و  �ل�سارقة،  م��درب 
كورن�سالف  �الأه����ل����ي،  ���س��ب��اب  م����درب 
ي��ور���س��ي��ت�����س م����درب ب��ن��ي ي���ا����س، فوك 
ر�زوف��ي��ت�����س م����درب �ل��ظ��ف��رة، و�أمي���ن 
ويف جائزة  م��درب عجمان.  �ل��رم��ادي 
و�عد  الع��ب  “�أف�سل  �لذهبي  �لفتى 
فوق”  ف���م���ا   1998 م���و�ل���ي���د  م����ن 
ي��ت��ن��اف�����س ك���ل م����ن: ع��ل��ي ���س��ال��ح من 
من  �حلمادي  مبارك  خليفة  �لو�سل، 
ع��ب��د�هلل وطحنون  م��اج��د  �جل���زي���رة، 
�ل����زع����اب����ي وم���ن�������س���ور �حل����رب����ي من 
�لوحدة، حممد خلفان من �لفجرية، 

�سامل  وعبد�لعزيز  عبد�لرز�ق  �سعود 
�لكعبي من �سباب �الأهلي، ماجد ر��سد 
�أما  كلباء.  �حتاد  �لعتيبة من  وعي�سى 
�لذهبي  �ل��ق��ف��از  ب��ج��ائ��زة  يتعلق  فيما 
�نح�سر  فقد  م��رم��ى  ح��ار���س  الأف�سل 
�ل�سر�ع بني خم�سة حر��س هم: خالد 
�ل�سام�سي  حممد  �ل��ع��ني،  م��ن  عي�سى 
م���ن �ل����وح����دة، ع�����ادل �حل��و���س��ن��ي من 
�ل�سارقة، علي �حلو�سني من عجمان، 
يا�س.     ب���ن���ي  م����ن  �ل���ظ���ن���ح���اين  وف���ه���د 
وجاء �ختيار �ملر�سحني يف هذه �لفئات 
�الختيار   جل���ن���ة  ق���ب���ل  م����ن  �خل���م�������س 
�مل�ستكي،  �مل��ك��ون��ة م���ن: ع��ب��د �حل��م��ي��د 
�إ�سماعيل ر��سد، عبد�لرحمن حممد، 
�ل��ع��وي�����س، �سبيت خ��اط��ر، علي  م��اج��د 
وخالد  عبد�هلل  عامر  �لكعبي،  �سعيد 
باختيار  �للجنة  قامت  حيث  بيومي. 
�مل���ر����س���ح���ني مل���رح���ل���ة �ل��ت�����س��وي��ت من 
�سركة  م��ن  �ملقدمة  �ملبدئية  �لقائمة 

�الإح�سائي  �ل�����س��ري��ك  ر�د�ر  ���س��ب��ورت 
و�ملبنية  �مل���ح���رتف���ني،  دوري  ل��ل��ج��ن��ة 
و�الإح�سائية  �لفنية  �ملعلومات  على 
�لعربي،  �خل��ل��ي��ج  دوري  ب��ط��ول��ة  يف 
للمر�سحني  �لفني  �لتقييم  وك��ذل��ك 
من خالل �أع�ساء �للجنة.   �أما جائزة 
�أف�سل من�سة رقمية ريا�سية �لتي مت 
تر�سحت  فقد  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ��ستحد�ثها 
للمعايري،  م�ستوفية  من�سة   12 لها 
مت تقييمها جميًعا يف �ملرحلة �الأوىل، 
�ملوقع  ع��رب  �لت�سويت  ي��ك��ون  �أن  على 
�لثانية.  �مل���رح���ل���ة  ه���و  �الإل�����ك�����رتوين 
ويتناف�س على هذه �جلائزة من�سات: 
�الإعالمية،  ل��ل��در����س��ات  م��ي��دي��ا   24
قناة  �ل����ري����ا�����س����ي����ة،  �ل����ع����ني  م���ن�������س���ة 
�سبورت  �سيلفي،  ي��ال  قناة  حمد�نية، 
4 �أوول، حدث �لريا�سة، �أك�سن نيوز، 
فوتبول،  �إم�������ار�ت  ����س���دد،  م���ريك���ات���و، 
UAE. و   ،AELeague

جلائزتي  �ملر�سحون  �أم��ا   .Goals
�أف�����س��ل الع��ب م��ن �خ��ت��ي��ار �جلماهري 
وهدف �ملو�سم، ف�سيتم حتديدهم بناء 
على �ختيار �جلماهري عرب �حل�سابات 
�لر�سمية للجنة دوري �ملحرتفني على 
مو�قع �لتو��سل �الجتماعي يف �لفرتة 
�جلدير  �جل������اري.  م��اي��و  و8   5 ب���ني 
�أن جو�ئز دوري �خلليج �لعربي  ذكره 

�لت�سويت  ح�سب  �الأوىل  فئتني  ت�سم 
وت�سمل �لفئات �ل�ست �لتي مت �الإعالن 
فئتني  �إىل  باالإ�سافة  مر�سحيها  ع��ن 
باختيار �جلماهري، فيما تعتمد �لفئة 
�لثانية من �جلو�ئز على �الإح�سائيات 
ي�سم  �ل��ذي  �الأح���الم  فريق  وت�سمل: 
مر�كزهم  يف  ت���ف���وق���و�  الع����ب����اً   11
�لت�سويت لالعبني  نتائج  �إىل  �إ�سافة 

جائزة  �الأخ���رى،  باجلو�ئز  �لفائزين 
�حلذ�ء �لذهبي لهد�ف دوري �خلليج 
�لعربي، جائزة �حلذ�ء �لف�سي لهد�ف 
دوري �خلليج �لعربي حتت 21 عاماً، 
فانتا�سي  للعبة  �لفني  �مل��دي��ر  ج��ائ��زة 
جائزة  ث���م  �ل���ع���رب���ي،  �خل��ل��ي��ج  دوري 
�ملحتوى  وج��ائ��زة  �الأن��دي��ة  تر�خي�س 

�الإلكرتوين.

•• راأ�س اخليمة -الفجر

�أع��ل��ن ن���ادي �ل��رم�����س �إق��ام��ة مبار�ة 
ودية ��ستعر��سية بني قد�مى م�سر 
�ل��ع��ا���س��رة م��ن م�ساء  و�ل�������س���ود�ن يف 
على  �حل������ايل  م���اي���و   10 �جل���م���ع���ة 
بن  عبد�هلل  �ملرحوم  بطولة  هام�س 
�ل��ت��ي ينظمها  �ل���ق���دم  ل��ك��رة  ج��م��ع��ة 
�خلا�سة  �لفعاليات  �سمن  �ل��ن��ادي 
مقر  يف  �ل��رم�����س��ان��ي��ة  ب��ال��ب��ط��ول��ة 
�أي�ساً بطولة  �لنادي و�لتي تت�سمن 
�مل���رح���وم ���س��امل حم��م��د ب���ن غردقة 
�لنادي  ك�سف  حيث  �ل��ط��ائ��رة،  لكرة 

ع���ن و����س���ول ب��ع�����س �ل���ق���د�م���ى من 
جنوم �جليل �لذهبي يف �لبلدين �إىل 
�لدولة بعد غٍد للم�ساركة يف �حلدث 

�لريا�سي �لكبري.
�مل��ن��ظ��م��ة جو�ئز  �ل��ل��ج��ن��ة  ور����س���دت 
مباريات  للجماهري يف جميع  قيمة 
�ل�سحوبات  خ����الل  م���ن  �ل��ب��ط��ول��ة 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة �ل��ت��ي ت��ت��م ي��وم��ي��اً وذلك 
م���ن خ����الل �مل�������س���ارك���ة يف �الإج���اب���ة 
ي�ستعد  كما  �لتفافية،  �الأ�سئلة  على 
تر�ثية  ف��ع��ال��ي��ات  لتنظيم  ل��ل��ن��ادي 
لعك�س  �ل��ب��ط��ول��ة  خ����الل  م��ت��ن��وع��ة 
�اله���ت���م���ام ب���ه���ذ� �جل���ان���ب �مل���ه���م يف 

�ل��ت��ع��ري��ف ب���ال���رت�ث �ل��وط��ن��ي، �إىل 
جانب تكرمي بع�س �ل�سخ�سيات من 

�لو�سط �لريا�سي.
وق����ال �مل���ق���دم ف��ه��د ع���ب���د�هلل، نائب 
رئي�س  �ل��ن��ادي،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�لبطولة  �إن  �مل���ن���ظ���م���ة،  �ل���ل���ج���ن���ة 
�ملعطيات  بكل  �ل��ن��ادي  �ل��ت��ز�م  متثل 
�أم����ام �لفئات  �ل��ف��ر���س��ة  ت��ت��ي��ح  �ل��ت��ي 
�لريا�سة  ملمار�سة  �ملختلفة  �لعمرية 
�أهميتها  ب�سبب  منها  و�ال���س��ت��ف��ادة 
���س��ه��ر رم�������س���ان، �إىل  خ�����س��و���س��اً يف 
تعزيز  عن  يبحث  �ل��ن��ادي  �أن  جانب 
دوره �ملجتمعي يف تنظيم و��ست�سافة 

على  �ملختلفة  �لريا�سية  �لفعاليات 
�سهدت  �لتي  �ملا�سية  �لن�سخة  غ��ر�ر 

جناحاً م�سرفاً ب�سهادة �جلميع.
باجلهود  ع�����ب�����د�هلل  ف���ه���د  و�أ�������س������اد 
�للجان  م���ن  ب��ذل��ت  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 
�لفرتة  خالل  �لبطولة  يف  �ملختلفة 
�ملا�سية يف �لتح�سري و�ملتابعة  لكل 
مع  و�لتن�سيق  �ملطلوبة  �لرتتيبات 
�جلهات �ملرتبطة و�الأندية �مل�ساركة، 
�لدعوة  ي��وج��ه  �ل��ن��ادي  �أن  مو�سحاً 
�مل�سرية  و�جل���م���اه���ري  جل��م��اه��ريه 
�ملبار�ة  وح�سور  ملتابعة  و�ل�سود�نية 
�ال���س��ت��ع��ر����س��ي��ة ب��ني ق��د�م��ى م�سر 

�لفنية  �ل��ق��ي��م��ة  ب�����س��ب��ب  و�ل�������س���ود�ن 
من  �جلميل  �لزمن  لنجوم  �ملمتازة 
ذكريات  خ��ل��ف��و�  �ل���ذي���ن  �ل��الع��ب��ني 
و�ملهارة  ب��ال��ف��ن  �مل��الع��ب  يف  جميلة 

و�الإبد�ع.
�الإع����������الن  مت  �آخ����������ر  ج�����ان�����ب  ويف 
للفعاليات  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع���ن 
�ل���ري���ا����س���ي���ة و�مل�����وؤل�����ف�����ة م�����ن فهد 
عبد�هلل رئي�ساً ويو�سف �ملناعي نائباً 
ل���ه و���س��ال��ح ع��ل��ي��ون رئ��ي�����س��اً للجنة 
مدير�ً  �ل�سحي  ويو�سف  �الإعالمية 
للجنة  رئي�ساً  كا�سني  وحمد  مالياً 
حممد  وع�سوية  �لعامة  �لعالقات 

�لبغار  وجا�سم  �حلمر  و�أح��م��د  ب�سر 
و�أحمد مال �هلل وعبد�هلل �ملن�سوري 
وع���ب���د�هلل مفتاح،  ب�����س��ر  و�إب���ر�ه���ي���م 
مدير�ً  �حلميد  حممد  ع��ن  ف�ساًل 
حممد  علي  وحممد  �حلكام  للجنة 
و�أن�������س �خلوجة  ل��ل��ب��ط��ول��ة  م��ن�����س��ق��اً 

و�سادي  �مل�ساندة  للخدمات  من�سقاً 
هالل مقرر�ً و�سكرتري�ً للبطولة.

يذكر �أن بطولة �ملرحوم عبد�هلل بن 
فريقاً   17 م�����س��ارك��ة  ت�سهد  جمعة 
�مللك،  للمحاماة،  �خليمة  ر�أ���س  هي 
�إيريل للمقاوالت، ر�ك تيم، �الحتاد، 

مطعم  جمعة،  بن  عبد�هلل  �مل��رح��وم 
عام  للحد�ئق،  �ملهند�س  ديرة هيلي، 
�لت�سامح، �لعنيد، ر�ك تيم، �الإمار�ت 
للمز�د�ت، �ملفاجاأة، �ملرحوم عبد�هلل 
�سبورت�س  ني�سن  خيماوي،  غ��ردق��ة، 

تيم ونادي �لرم�س.

حممد بن را�سد ي�سهد �سباق 2000 غينيز الإجنليزي للخيول

»املحرتفون« تعلن قوائم املر�سحني جلائزة دوري اخلليج العربي ملو�سم 2019-2018

»ال�سق��ي 96« حت��رز لق��ب �سب��اق القف��ال 

على هام�ش بطولة عبد�هلل بن جمعة �لرم�سانية 

مباراة ا�ستعرا�سية بني قدامى م�سر وال�سودان يف نادي الرم�ض 
فعاليات تر�ثية وجو�ئز للجماهري و�لطائرة »�إىل �لو�جهة« 
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة-الفجر

عام  ق��ائ��د  �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  �هلل  �ل��ل��و�ء علي عبد  ك��رم 
حممد  �ل��دك��ت��ور  �لعميد  بح�سور  �خل��ي��م��ة،  ر�أ����س  �سرطة 
وع��دد من  �ملركزية،  �لعمليات  عام  �سعيد �حلميدي مدير 
كبار �سباط �ل�سرطة، نخبة من �لفرق و�لعنا�سر �ل�سرطية 
�ملتميزة ب�سرطة ر�أ�س �خليمة يف �أد�ء مهامها �ملوكلة �إليها 
وم�ساركاتهم  �أدور�ه�������م  ع���ن  ف�����س��اًل  و�إخ����ال�����س،  ب��ك��ف��اءة 
�لنعيمي  نخبة مميزة من  كرم  �ملتميزة. حيث  �ملجتمعية 
�ملرور و�لدوريات و�ملتعاونني و�ملتميزين، وفريق �ملنقذين ، 
ومن جانب �آخر، كّرم �سعادته، �لعنا�سر �ل�سرطية �ملتميزة 
وبطوالت  مناف�سات  يف  متقدمة  م��ر�ك��ز  ع��ل��ى  �حل��ا���س��ل��ة 
حملّية ودولية وهم كٌل من: �ملالزم �أول عبد �لرحمن عبيد 
�خلاطري، حل�سوله على �ملركز �لثاين يف بطولة غرب �آ�سيا 

لكمال �الأج�سام مبملكة �لبحرين، ف�ساًل عن ح�سوله على 
بر�أ�س  �الأج�سام  لكمال  �الم���ار�ت  بطولة  يف  �لثالث  �ملركز 
�حلب�سي،  �الأغب�س  حممد  �سلطانة  �أول  و�سرطي  �خليمة، 
�جلوجيت�سو،  ب��ط��ول��ة  يف  �الأول  �مل���رك���ز  ع��ل��ى  حل�����س��ول��ه��ا 
على  حل�سوله  �مل��ه��ريي  ع��ام��ر  �أح��م��د  عمر  �أول  و���س��رط��ي 
حمد  �أول  و�مل�ساعد  �جلوجيت�سو،  بطولة  يف  �لثالث  �ملركز 
علي يو�سف، وذلك ملا بذله من جهد يف قيادة نهائي كاأ�س 
�لقدم بكل ج��د�رة و��ستحقاق، كما مت  رئي�س �لدولة لكرة 
�لزعابي، وذلك  �أول علياء �سعيد بن ياعد  �مل�ساعد  تكرمي 
نظري تعاونها مع زمالئها، وملا لها من دور كبري يف مركز 
�ملجتمعية  للم�سكالت  �الجتماعي من خالل حلها  �لدعم 
وتقدمي  �الأ���س��ري��ة،  و�الإر���س��اد�ت  �لن�سائح  �أف�سل  وتقدمي 
تطوعية  �أعمال  من  به  قامت  ما  عن  ف�ساًل  �ملحا�سر�ت، 

وخدمية كان لها �الأثر �لكبري يف �ملجتمع.

•• ال�شارقة-الفجر

�مل�����ر�أة عن  ل��ري��ا���س��ة  �ل�����س��ارق��ة  ك�سفت م��وؤ���س�����س��ة 
م�ساركة 340 العبة من 25 فريقا يف مناف�سات 
11، �لتي  �ل����  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �ل��رم�����س��ان��ي��ة  �ل�����دورة 
رم�سان  يف  معانيها  “للريا�سة  �سعار  حتت  تقام 
ق��ري��ن��ة �ساحب  م��ن  ك��رمي��ة  نحييها” وب��رع��اي��ة 
جو�هر  �ل�سيخة  �سمو  �ل�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  �ل�سمو 
�ل�سارقة  موؤ�س�سة  رئي�سة  �لقا�سمي،  حممد  بنت 
لريا�سة �مل��ر�أة، خالل �لفرتة ما بني 8 �إىل 14 

مايو �ملقبل.
تنطلق  �لتي  للدورة،  �ملنظمة  �للجنة  �أعلنت  كما 
�لرحمن  عبد  خولة  تقدمها  رم�سانية  بجل�سة 
�ل�سارقة  �ال�ست�ساري الإم��ارة  �ملجل�س  رئي�سة  �ملال 

�أربع  ت�سمل  �لتي  �ل���دورة  �ملناف�سات.  ج��دول  عن 
 4 فيها  تتناف�س  �ل��ت��ي  �ل�����س��ل��ة،  ك���رة  ه��ي  �أل���ع���اب 
فرق، و�لطائرة، ي�سارك فيها 10 فرق و�لرماية 
وتنطلق  ف���رق،   4 و�ل�����س��ه��م  و�ل��ق��و���س  ف���رق،   7
9 مايو �جلاري،  �ملناف�سات يوم �خلمي�س �ملو�فق 
مبو�جهات كرة �لطائرة، �لتي ت�ستمر حتى �الأحد 

مايو.  12
وت���ق���ام م��ن��اف�����س��ات ك����رة �ل�����س��ل��ة ي���وم���ي �الثنني 
�أي���ام  ت�����س��ه��د  13 و14 م���اي���و، ف��ي��م��ا  و�ل���ث���الث���اء 
�خل��م��ي�����س، و�جل��م��ع��ة، و�ل�����س��ب��ت، م���ن 9 وحتى 
�لفرق  وتخو�س  �لرماية،  مو�جهات  مايو   11
�مل�ساركة يف لعبة �لقو�س و�ل�سهم غمار �ملناف�سات 

يومي �خلمي�س و�جلمعة 9 و10 مايو.
وت�سم قائمة �لفرق �مل�ساركة كل من نادي �ل�سارقة 

�لريا�سي للمر�أة، ونادي �لعني �لريا�سي، و فريق 
 ،»Wildcats« جامعة �ل�سارقة، وو�يلد كات�س
�أ�سبرييا  فريق  و  �لريا�سي،  ظبي  �أب��و  وجمل�س 
مونفيز �الإيطايل، وفريق ماكاتي لل�سحن، ونادي 
�لذيد �لثقايف �لريا�سي، و�لقيادة �لعامة ل�سرطة 
�ل�سارقة،  ل�����س��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  و�ل��ق��ي��ادة  �أب��وظ��ب��ي، 
و�لقيادة �لعامة ل�سرطة عجمان، و�لقيادة �لعامة 
ل�سرطة  �لعامة  و�لقيادة  �خليمة،  ر�أ���س  ل�سرطة 
�لطائرة  و�أك��ادمي��ي��ة  �سكيز،  ف��ري��ق  و  �ل��ف��ج��رية، 
�يليت، ونادي بني يا�س �لريا�سي، ونادي �لو�سل 
�ل�����س��ارق��ة ل��الأل��ع��اب �لفردية  �ل��ري��ا���س��ي، ون����ادي 
فريق   ،Ravens ر�ف��ن��ز  وف��ري��ق  �حل��ز�ن��ة،   –
�ل�سارقة  م��در���س��ة  ب��دب��ي،  �الأم��ري��ك��ي��ة  �جل��ام��ع��ة 

�الأمريكية �لدولية.

ويف هذ� �ل�سدد قالت �سعادة ندى ع�سكر �لنقبي، 
 “ �مل���ر�أة:  لريا�سة  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير 
يعك�س ح��ج��م �ل��ف��رق �مل�����س��ارك��ة يف ه���ذه �ل����دورة، 
�ل�سابقة،  �ل����دور�ت  حققته  �ل���ذي  �لنجاح  م��دى 
كما  �لتنظيم،  وم�����س��ت��وى  �مل��ن��اف�����س��ات،  ح��ي��ث  م��ن 
غمار  خو�س  على  و�الأندية  �لفرق  حر�س  يوؤكد 
�ملناف�سات، لرفد �لالعبات مبزيد من �خلرب�ت، 
�لذي  �ملبا�سر  و�لتناف�س  �الح��ت��ك��اك  خ��الل  م��ن 
�لالعبات يف عدد  وي��رف��ع ر�سيد  �ل���دورة،  ي��ري 

�لبطوالت �لر�سمية �لتي �ساركن فيها«.
يت�سق مع  �ل��دورة  “�أن مو��سلة تنظيم  و�أ�سافت 
مبا  عملياً،  توجهاتها  ويرتجم  �ملوؤ�س�سة  �أه��د�ف 
ال  �مل��ر�أة،  ريا�سة  باأهمية  �لوعي  تعزيز  ي�سهم يف 
�سيما يف �سهر رم�سان �لف�سيل، و�إتاحة �لفر�سة 

لالعبات الإبر�ز مهار�تهن وخرب�تهن، ف�ساًل عن 
قد  �لتي  �مل��و�ه��ب  ع��ن  �لك�سف  �ل���دورة يف  �أهمية 

حتقق �الإجناز�ت �الإقليمية و�لدولية«.
�لرم�سانية  �ل��دورة  خالل  من  �ملوؤ�س�سة  وتهدف 
�لريا�سات  ممار�سة  ثقافة  تر�سيخ  �إىل  �ل�سنوية 
خالل �سهر رم�سان �لف�سيل، ورفع �لوعي لدى 
�ملحلية  �ملناف�سات  �أهمية خو�س  �لالعبات، حول 
و�لعاملية  �الإقليمية  للم�ساركات  توؤهلهن  �ل��ت��ي 

و�لو�سول �إىل من�سات �لتتويج.
ور�سدت موؤ�س�سة �ل�سارقة لريا�سة �ملر�أة �لعديد 
م��ن �جل��و�ئ��ز �مل��ال��ي��ة ل��ل��ف��رق �ل��ف��ائ��زة يف �ملر�كز 
�لثالثة �الأوىل، يف كل لعبة من �الألعاب �الأربعة، 
�لرتفيهية  و�الأن�����س��ط��ة  �ل���ع���رو����س  ع���ن  ف�����س��اًل 
ت�سمل  و�لتي  �ملناف�سات،  هام�س  على  تقام  �لتي 

م�سابقات، و�سحوبات يومية، ر�سدت لها �للجنة 
�ملنظمة جو�ئز قيمة.

�لدكتور  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  �أن  �إىل  ي�����س��ار 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د �ل��ق��ا���س��م��ي، ع�����س��و �ملجل�س 
�الأمريي  �ملر�سوم  �أ�سدر  �ل�سارقة،  حاكم  �الأعلى 
�ل�سارقة  موؤ�س�سة  باإن�ساء  2016م،  لعام   79
�لوطنية،  �لكفاء�ت  �مل��ر�أة بهدف متكني  لريا�سة 
وت��ط��وي��ر ر�أ�����س �مل���ال �ل��ب�����س��ري يف جم���ال ريا�سة 
�ملر�أة، وتن�سئة جيل موؤهل من �لقياد�ت �لن�سائية 
يف �ملجال �لريا�سي، و�لعمل على تطوير �لكو�در 
�لثقافة  ت��ر���س��ي��خ  �إىل  �إ����س���اف���ة  و����س��ت��ق��ط��اب��ه��ا، 
�لريا�سية و�لتوعية �ملجتمعية باأهميتها، وتعزيز 
ريا�سية  بيئة  وتوفري  للريا�سة،  �مل���ر�أة  ممار�سة 

حمفزة ت�سهم يف تطوير ريا�سة �ملر�أة.

•• دبي-الفجر

�لتح�سري�ت  �ملنظمة  �للجنة  �أكملت 
حيث تزين جممع ند �ل�سبا �لريا�سي 
باأبهى حلة ترقباً ال�ستقبال زو�ره من 
وخمتلف  و�جل���م���اه���ري  �ل��ري��ا���س��ي��ني 
�ل�سابعة  �لن�سخة  يف  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 
�لتي  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �ل�سبا  ن��د  دورة  م��ن 
�سمو  رع��اي��ة  وحت���ت  بتوجيهات  ت��ق��ام 
ر��سد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ 
رئي�س  دب�����ي،  ع��ه��د  ويل  م���ك���ت���وم،  �آل 
�مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، رئ��ي�����س جمل�س 
دبي  وينظمها جمل�س  �لريا�سي،  دبي 
رم�سان  ���س��ه��ر  يف  ���س��ن��وي��ا  �ل��ري��ا���س��ي 
�لف�سيل حتت �سعار “قدر�ت ال حدود 
يوم  م��ن  ب��د�ي��ة  بالفرتة  وذل��ك  لها”، 
بعد غد �لثالثاء �ملو�فق 7 مايو وحتى 
وتعد �حلدث  نف�سه،  �ل�سهر  من   24
�الأ�سخم من نوعها على م�ستوى تنوع 
�ل��ري��ا���س��ي��ة وق��ي��م��ة �جلو�ئز  �الأل���ع���اب 
�ملالية �ملخ�س�سة للفائزين �لبالغة 6 

ماليني درهم.
كافة  �مل���ن���ظ���م���ة  �ل���ل���ج���ن���ة  و�أجن����������زت 
حت�سري  خ�������الل  م�����ن  �ل����رتت����ي����ب����ات 
�ل�ساالت يف جممع ند �ل�سبا �لريا�سي 

و�أبرزها  �ملناف�سات  �ستحت�سن  �ل��ت��ي 
�ل�ساالت،  ق���دم  وك����رة  �ل��ط��ائ��رة  ك���رة 
تن�س  �ل��ب��ادل  مناف�سات  ت��ق��ام  �أن  على 
�الأح��دث من نوعها على  �ل�ساالت  يف 
�إىل جانب  �ملجمع،  �لعامل يف  م�ستوى 
�خلا�سة  و�خل��ي��م��ة  �مل���درج���ات  تهيئة 
و�سائل  وتوفري  �جلماهري  با�ستقبال 
و�ل�سر�ب  �لطعام  وخ��دم��ات  �لرتفيه 
�سبل  �أف�سل  وغريها مبا ي�سمن لهم 
�لريا�سية  �الأج�����و�ء  وع��ي�����س  �ل���ر�ح���ة 
�ل�سهر  يف  �الأن����ي����ق����ة  و�مل���ج���ت���م���ع���ي���ة 
�لف�سيل. كما �أجنزت �للجنة �ملنظمة 
بتحدي  �خلا�سة  �لعو�ئق  حت�سري�ت 
نا�س �لليلي، و�لذي �سيقام يف �ملنطقة 
�ملجاورة ملجمع ند �ل�سبا �لريا�سي، �إىل 
�إن�ساء مو�قع خا�سة ال�ستقبال  جانب 
يف  �مل�ساركة  للفرق  �خلدمات  وتوفري 
�لهو�ئية  و�ل��در�ج��ات  �جل��ري  �سباقي 
وذلك �سمن منطقة جممع ند �ل�سبا 
�ل��ري��ا���س��ي، �إىل ج��ان��ب �ل��وق��وف على 
�مل��و�ق��ع �الأخرى  �ل��رتت��ي��ب��ات يف  ك��اف��ة 
وهي  �مل��ن��اف�����س��ات  بقية  حتت�سن  �ل��ت��ي 
ن��ادي �سباب �الأه��ل��ي دب��ي، مو�نئ دبي 
ونادي  للت�سميم،  دب��ي  ح��ي  �ل��ع��امل��ي��ة، 

دبي الأ�سحاب �لهمم.

على �سعيد �آخر، ت�سع �للجنة �ملنظمة 
جتهيز�ت  ع��ل��ى  �الأخ�������رية  �ل��ل��م�����س��ات 
بطولة �ملبارزة �لتي تقام للعام �لثالث 
�ن�سمامها  ق����ر�ر  ب��ع��د  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى 
مناف�سات  وت��ق��ام  �ل�����دورة.  مل�����س��اب��ق��ات 
�ملبارزة خالل �لفرتة من 10 �إىل 13 
بت�سفيات  ت��ب��د�أ  �جل����اري، حيث  م��اي��و 
�ملجموعات ب�سالة نادي �سباب �الأهلي 
ب�سالة  �لنهائيات  تقام  �أن  على  دب��ي، 
عدد  و�سل  وق��د  �لريا�سية،  �ل�سبا  ند 
العب   185 �الآن  ح��ت��ى  �مل�����س��ج��ل��ني 
و�إيطاليا  وم�سر  �لكويت  من  والعبة 
وهولند�  و�إي�������ر�ن  وف��رن�����س��ا  وت��ون�����س 

�أن ي�سل  �مل��ت��وق��ع  و�ل�����س��ع��ودي��ة، وم���ن 
والع���ب���ة،  الع�����ب   250 �إىل  �ل����ع����دد 
وم��ع��ه ت��زي��د ع��دد �ل���دول �مل�����س��ارك��ة يف 
يف  �ملبارزة  مناف�سات  وتقام  �لبطولة. 
5 م�سابقات هي بطولة �سالح �اليبيه 
ومو�ليد  �مل���و�ط���ن���ني  م����ن  ل���ل���رج���ال 
�مل���و�ط���ن���ات، وبطولة  و�أب���ن���اء  �ل���دول���ة 
�ملو�طنات  من  للفتيات  �اليبيه  �سالح 
�ملو�طنات،  و�أب���ن���اء  �ل��دول��ة  وم��و�ل��ي��د 
وبطولة �سالح �لفلورية للرجال دويل 

دويل  للرجال  �اليبيه  �سالح  وبطولة 
وبطولة �سالح �اليبيه للفتيات دويل، 
للمناف�سات  �لر�سمي  للجدول  وطبقا 
�اليبيه  م�سابقة  مايو   10 ي��وم  ت��ب��د�أ 
للرجال  و�الإي��ب��ي��ه  ل��ل�����س��ي��د�ت حم��ل��ي 
م�سابقة  ت��ق��ام  م��اي��و   11 وي���وم  دويل، 
�لفلورية رجال دويل ويوم �الأحد 12 
للرجال  �الي��ب��ي��ه  م�سابقة  ت��ق��ام  م��اي��و 
حملي و�اليبيه لل�سيد�ت دويل، وتقام 
�لنهائيات جلميع �مل�سابقات ب�سالة ند 

و�أكدت  �ملقبل.    13 مايو  ي��وم  �ل�سبا 
�مل���ط���رو����س���ي ع�سو  �ل���دك���ت���ورة ه����دى 
�ل�سبا  ن���د  ل������دورة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
مناف�سات  على  و�مل�����س��رف��ة  �لريا�سية 
�ل��رتت��ي��ب��ات جاهزة  ك��اف��ة  �أن  �مل���ب���ارزة 
مايو   10 ي����وم  �حل�����دث  الن���ط���الق���ة 
�مل��ق��ب��ل، ون��ط��م��ح يف حت��ق��ي��ق ع���دد من 
�ملكا�سب �جلديدة يف �لن�سخة �جلديدة، 
خا�سة �أن �ملبارزة بد�أت قوية يف �لدورة 
�ملناف�سات  يف  كبرية  م�ساركة  و�سهدت 

ك��م��ا ���س��ارك ف��ي��ه��ا ع���دد م��ن �الأبطال 
�لتون�سية  �أمثال  و�لعامليني  �الأوملبيني 
�الأوملبياد  ب��ط��ل��ة  �ل��ب��وب��ك��ري  �إي��ن��ا���س 
�لعامل  ب�سبا�س بطلة  ومو�طنتها عزة 
و�مل�������س���ري ع����الء �ل���دي���ن �ل�����س��ي��د �أبو 
�لف�سية  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة  �مل���ت���وج  �ل��ق��ا���س��م 
�أومل���ب���ي���اد لندن  �ل��ف��ل��وري��ه يف  ل�����س��الح 
وغريهم من �لنجوم �لذين   ،2012
�سطعو� يف �لدورة يف �ل�سنو�ت �ملا�سية 
و�أو�سحت  ق��وي��ة.   ب�سمة  لهم  وكانت 
�ملطرو�سي �الأمني �لعام الحتاد �ملبارزة 
لالحتاد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���ك���ت���ب  ع�����س��و 
على  �إق��ب��ال كبري  هناك  �أن  �الآ���س��ي��وي 
�مل�ساركة يف �لبطولة، يف ظل م�ساركة 
�مل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى �ر�����س �لدولة  ج��م��ي��ع 
بعد  للت�سجيل،  �أمامهم  �ملجال  وفتح 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ملو�طنات،  الأب���ن���اء  ب��ال�����س��م��اح  �ل���دول���ة 
�لدولة،  ومو�ليد  �جل���و�ز�ت  وحاملي 
�لريا�سية  �مل�����س��اب��ق��ات  يف  ب��امل�����س��ارك��ة 
وعدم  �لدولة،  يف  ُتقام  �لتي  �لر�سمية 
مل�ساركتهم  �ل��دول��ة  جن�سية  ����س��رت�ط 
�أن يتجاوز  �مل�سابقات، ونتوقع  يف هذه 
�ل�250 الع��ب والعبة  ح��اج��ز  �ل��ع��دد 

�لذي  �لعدد  �سعف  وه��و  �لبطولة،  يف 
ونوهت  �ملا�سية.   �لن�سخة  يف  ���س��ارك 
�إىل �أن �ملبارزة يف دورة ند �ل�سبا باتت 
ل��ع��دد ك��ب��ري م���ن �لالعبني  م��ع��روف��ة 
و�لالعبات، بل باتت مق�سد� لهم من 
يف  �ملقبلة  للم�ساركات  جتهيزهم  �أجل 
�ملختلفة  �ملد�ر�س  ظل وجود عدد من 
يف �ل��ل��ع��ب��ة و�ال���س��ت��ف��ادة �ل��ك��ب��رية من 
�أبطال،  ب��الع��ب��ني  �الح��ت��ك��اك  خ���الل 
ك��م��ا �أن ن�����س��خ��ة ه����ذ� �ل���ع���ام ت���اأت���ي يف 
توقيت مميز نظر� الأنها متثل حمطة 
����س��ت��ع��د�د� لبطولة  �ل��ق��وي��ة  �الإع������د�د 
للمبارزة  �الأيبيه  ل�سالح  �لعامل  كاأ�س 
�لتي  �مل��ط��رو���س��ي  و�أ���س��اف��ت  للفتيات. 
للمبارزة  �الآ���س��ي��وي  �ملجل�س  ت��رت�أ���س 
فنية  فقط  لي�ست  �ملكا�سب  �أن  للمر�أة 
�إد�ري����ة م��ن خالل  ب��ل ه��ن��اك مكا�سب 
�ك��ت�����س��اب خ����ربة �ل��ت��ن��ظ��ي��م ل���ع���دد من 
�لكو�در �لوطنية بجانب م�ساركة عدد 
من �حلكام �لدوليني و�لدرجة �الأوىل 
م���ن �مل���و�ط���ن���ني وه����ي ف��ر���س��ة جيدة 
يف  �ل��ذي��ن  �حل��ك��ام  خا�سة  بهم  للدفع 
بد�ية �لطريق، وبالطبع وجود �للعبة 
�ملكت�سب  ه���و  �ل�����س��ب��ا  ن���د  دورة  ���س��م��ن 

�حلقيقي لنا.

»�ل�سارقة لريا�سة �ملر�أة« تعلن عن جدول �ملناف�سات

ال� 11 الريا�سية  الرم�سانية  الدورة  يف  فريقًا   25 من  لعبة   340

»�ملجمع« يرتدي �أبهى حلة للحدث

اكتمال التح�سريات لفتتاح الن�سخة ال�سابعة لدورة  ند ال�سبا الريا�سية
�ملبارزة يف  وعامليون  عرب  جنوم  يتقدمهم  ولعبة  لعبا   185

بينهم �سلطانة �لفائزة ببطولة �جلوجيت�سو

قائد �سرطة راأ�ض اخليمة يكرم اأ�سحاب الإجنازات
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يف �لوقت �لذي ي�ستعد فيه خامي�س 
�إىل طي �سفحة جتربته  رودريغيز 
�لكروية مع بايرن ميونخ �الأملاين، 
على  �إجنليزية  �أندية  عدة  تت�سارع 
يف  ياأمل  �ل��ذي  �لكولومبي،  �لنجم 
و��ستعادة  نف�سه  ع��ن  �لغبار  نف�س 
يف عامل  ق���ري���ب���اً  �مل���ع���ه���ود  ب���ري���ق���ه 

�ل�ساحرة �مل�ستديرة.
ك��م��ا ك����ان ُم��ت��وق��ع��اً، و���س��ل��ت ق�سة 
خامي�س رودريغيز مع فريق بايرن 
ميونخ �إىل ف�سلها �الأخري، �إذ ح�سم 
�أي���ام قر�ره  �ل��ب��اف��اري قبل  �ل��ن��ادي 
بعدم �سر�ء عقد �لنجم �لكولومبي، 
حقائبه  حل�������زم  ي�������س���ت���ع���د  �ل��������ذي 
وح��ط �ل��رح��ال يف و�ح��د من �أقوى 
�لدوريات �لكروية يف �لعامل، ح�سب 

تقارير �سحافية ُمتطابقة.
و�أ�سارت �سحيفة ذ� �سن �لربيطانية 
وت�سيل�سي  يونايتد  مان�س�سرت  �أن 
����س���ر����س���ة من  م���ن���اف�������س���ة  دخ������ال يف 
بايرن  جن��م  بخدمات  �لظفر  �أج��ل 
فرتة  يف  رودريغيز  خامي�س  ميونخ 
�أن موهبة  �إذ  �ل�سيفية،  �النتقاالت 
�ل�ساحرة  �لي�سرى  �ل��ق��دم  �ساحب 
�حلمر”  “�ل�سياطني  �هتمام  يثري 

و”�لبلوز” على حد �سو�ء.

وياأمل مان�س�سرت يونايتد يف تعزيز 
من  العبني  بعدة  �لكروية  كتيبته 
خلامي�س  ميكن  �إذ  �لعايل،  �لطر�ز 
�الإ�سافة  ُي���ع���ط���ي  �أن  رودري����غ����ي����ز 
�ل�����الزم�����ة ل���ل���ف���ري���ق �الإجن����ل����ي����زي 
�لفنية  مل�����س��ات��ه  ب��ف�����س��ل  �ل���ع���ري���ق، 
�للعب يف  وق��درت��ه على  �ل�����س��اح��رة، 
�مل�ستطيل  ف����وق  م��رك��ز  م���ن  �أك����ر 

�الأخ�سر.
فاإنه  �للندين،  ت�سيل�سي  فريق  �أم��ا 
خدمات  م����ن  �ال�����س����ت����ف����ادة  ي����ن����وي 
خ��ام��ي�����س رودري���غ���ي���ز، ال���س��ي��م��ا و�أن 
و�حد  فقد�ن  من  “�لبلوز” قريب 
�ل�سنو�ت  يف  جن���وم���ه  �أب��������رز  م����ن 
�الأخ���رية )�إي��دي��ن ه����از�رد(، ف�ساًل 
ع��ن رغ��ب��ة �ل��ف��ري��ق يف �ل���ع���ودة �إىل 

�بتعد  �ل���ت���ي  �ل���ت���ت���وي���ج،  م��ن�����س��ات 
�ل�سنو�ت  يف  ما  نوعاً  �لفريق  عنها 

�الأخرية.
ومُيكن �أن ينجح خامي�س رودريغيز 
يف ن�سر �سحره �لكروي فوق �ملالعب 
�ساحب  و�أن  خ��ا���س��ة  �الإجن��ل��ي��زي��ة، 
�ل��ق��دم �ل��ي�����س��رى �ل�����س��اح��رة ميتلك 
خربة كبرية ر�كمها �أثناء العبه يف 

�لكبري على  ف��رق من �لطر�ز  ع��دة 
غر�ر ريال مدريد وبايرن ميونخ.

زي��������������ادة ع�����ل�����ى ذل������������ك، ����س���ي���ك���ون 
منا�سبة  وج��ه��ة  “�لربميريليغ” 
من  نف�سه  �إث��ب��ات  بهدف  خلامي�س 
جديد و��ستعادة بريقه، �لذي خفت 

يف �ل�سنو�ت �الأخرية.
من جهة �أخرى، كان خامي�س �نتقل 
�إىل بايرن ميونخ على �سبيل �الإعارة 
�إذ قدم  م���ن ف��ري��ق ري����ال م���دري���د، 
متذبذباً  �أد�ء  �لكولومبي  �لنجم 
م��ع �ل��ف��ري��ق �ل��ب��اف��اري، وج��ل�����س يف 
�أك���ر م��ن م���رة ع��ل��ى دك���ة �لبدالء، 
فيما تبدو عودة خامي�س رودريغيز 
للغاية  “�ملرينغي” �أمر�ً �سعباً  �إىل 
ب�سبب عالقة �لالعب غري �جليدة 
�لدين  زي���ن  �لفرن�سي  �مل����درب  م��ع 

زيد�ن، ح�سب عدة تقارير �سابقة.
يوفنتو�س  ف���ري���ق  �أن  �إىل  ُي�������س���ار 
�لر�غبة  �ل����ف����رق  م����ن  �الإي�����ط�����ايل 
خدمات  من  �ال�ستفادة  يف  ب��دوره��ا 
يريد  �إذ  رودري�����غ�����ي�����ز،  خ���ام���ي�������س 
خامي�س  ���س��م  “�لبيانكونريي” 
قوية  �����س����ر�ك����ة  ت����ك����وي����ن  ب�����ه�����دف 
�ل�سابق  زم���ي���ل���ه  م����ع  �ل���ف���ري���ق  يف 

كري�ستيانو رونالدو. 

تابع توتنهام ثالث �لرتتيب تخبطه وخ�سر للمرة �لثالثة يف �ربع مباريات 
على �أر�س بورمنوث �سفر1- يف �ملرحلة �ل� 37 قبل �الخرية من �لدوري 

�الإنكليزي لكرة �لقدم، يف مبار�ة �أكمل ن�سفها تقريبا بت�سعة العبني.
يف  �لثالث مهدد�  وب��ات مركزه  نقطة،   70 عند  توتنهام  ر�سيد  وجتمد 

حال فوز ت�سل�سي �لر�بع )68( على �سيفه و�تفورد �الحد.
وكان توتنهام �سي�سمن، يف حال فوزه، حلوله بني �الربعة �الو�ئل وبالتايل 

تاأهله �ىل دوري �بطال �وروبا �ملو�سم �ملقبل.
وبد� العبو �لفريق �للندين متوترين فخ�سر �ثنني بد�عي �لطرد، �وال 
�ل�سوط  نهاية  يف  هيونغ-مني  �سون  �ل��دويل  �جلنوبي  �ل��ك��وري  �ملهاجم 
�الول ثم �ملد�فع �الرجنتيني �لبديل خو�ن فويث مطلع �لثاين بعد نحو 

دقيقتني من نزوله.
و��ستعد توتنهام �لذي ال يز�ل يفتقد هد�فه �لدويل �مل�ساب هاري كاين، 
ب�سكل �سيء الياب ن�سف نهائي دوري �بطال �وروبا �الربعاء �ملقبل، حيث 
�لهولندي  �م�سرتد�م  �ياك�س  �أم��ام  �ر�سه  على  خ�سارته  تعوي�س  يحاول 

�سفر1-.
وجاءت جمريات �ل�سوط �الول من طرف و�حد، �ذ �سيطر توتنهام ب�سكل 
تام على مرمى �حلار�س �اليرلندي �ل�ساب مارك تر�فر�س )19 عاما(، 

خ�سو�سا يف �ول ن�سف �ساعة.
و��سبح تر�فر�س �ول حار�س مر�هق ي�ستهل م�سو�ره يف �لربميريليغ بعد 

جو هارت عام 2006.

و���س��د ت��ر�ف��ر���س ت�����س��دي��دة �ل��رب�زي��ل��ي ل��وك��ا���س م���ور� م��ن ح��اف��ة �ملنطقة 
 ،)25( ثانية  فر�سة  �ملنفرد  �لرب�زيلي  يحرم  �ن  قبل   )19( ب�سعوبة 
و�سدد �سون فوق �لعار�سة )31( قبل �ن يتابع تر�فر�س تعملقه ب�سده 

ر�أ�سية ديلي �يل )33(.
وبعد خروج بورمنوث من منطقته نحو مرمى �حلار�س �لفرن�سي هوغو 
�لكولومبي  ل�سربه  �سون  بطرد  قوية  بنك�سة  توتنهام  ��سيب  لوري�س، 

جيفر�سون لريما دون كرة )43(.
وبني �ل�سوطني، �جرى �ملدرب �الرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو تبديلني 
�ل��ذي ك��اد يطرد يف  �إري��ك د�ي��ر  ب��دال من  فدفع بالكيني فيكتور و�نياما 
�ل�سوط �الول وفويث بدال من �لبلجيكي توبي �لدرفريلد، لكن �لبديل 

�لثاين �لبالغ 21 عاما طرد بعد دقيقتني و13 ثانية خلطاأ عنيف �سد 
جاك �سيمب�سون )48(.

وهد�أت هجمات توتنهام، و�نتقلت �الف�سلية للم�سيف يف �آخر ربع �ساعة 
بحثا عن ترجمة �لتفوق �لعددي، لكن �ساحب �ملركز �لثاين ع�سر �أخفق 
يف �ال�ستفادة حتى �للحظات �الخرية عندما خطف هدف �لفوز يف �لوقت 
من  ركنية  �ث��ر  �لقريبة  �آك���ي  ن��اي��ث��ان  �لهولندي  بر�أ�سية  �ل�سائع  ب��دل 

�خت�سا�سي �لتمرير�ت �حلا�سمة �ال�سكتلندي ر�ين فر�يزر )1+90(.
يتخلف  �ذ  نيوكا�سل،  �ر���س  وق��ت الح��ق على  �لثاين يف  ليفربول  ويلعب 
بفارق نقطة عن مان�س�سرت �سيتي �ملت�سدر وحامل �للقب �لذي ي�ستقبل 

لي�سرت �الثنني.

توتنهام ي�سقط يف بورمنوث بت�سعة لعبني 

�إذ� كان �ملدرب يورغن كلوب قد ف�سل يف �إيجاد حيلة �أمام 
ماتيب  جويل  �لدفاع  وقلب  مي�سي،  ليونيل  �لعنكبوت 
�أكد �أن ال حيلة �أمامه، فاإن جمهور ليفربول يرى �الأمر 
ب�سكل خمتلف، �إذ عر على ثغرة يف �للحظات �الأخرية 

الإيقاف �خلطر �الأرجنتيني.
ماتيب،  ج��وي��ل  ليفربول  م��د�ف��ع  �ل��ك��ام��ريوين،  وك���اأن 
كان يعرف ما ينتظر فريقه �أمام بر�سلونة قبيل ذهاب 
�أمام بر�سلونة، ففي حو�ر  ن�سف نهائي دوري �الأبطال 
�الأ���س��ب��وع حت��دث عن  �الأمل��ان��ي��ة مطلع  م��ع جملة كيكر 

“�لربغوث” قائاًل: “�أمام مي�سي ال تنفع �أي حيلة!«.
�ملبار�ة  ه��ذه  �أظ��ه��ر يف  بالفعل، مي�سي  م��ا ح��دث  وه��ذ� 

�آخر، و�ملناف�سة �سده  �أنه بالفعل من كوكب 
�أح��د من  لن تكون متكافئة، الأن ال 

جن�����وم ل���ي���ف���رب���ول مي��ت��ل��ك ذ�ت 
�الإمكانيات.

ليفربول،  ف��ر���س  ب��ات��ت  �الآن 
ب��ع��د ه��زمي��ت��ه ب��ث��الث��ة �أه����د�ف، 
�إىل  ل��ل��ت��اأه��ل  م�ستحيلة  ���س��ب��ه 

�لنهائي.
والأن م�سجعي ليفربول يت�سبثون 

فكرو�  حل��ظ��ة،  �آخ����ر  �إىل  ب���االأم���ل 
تبدو  ق�����د  خ����ط����ة  يف 

لتحقيق  فريقهم  فر�س  لرفع  للبع�س  “جهنمية” 
ليونيل  باإبعاد  �إال  �أن يتحقق  �لذي ال ميكنه  �مل�ستحيل 

مي�سي نف�سه!.
قام  وكاأنه  �الأرب��ع��اء  مي�سي  ظهر  عندما  تبد�أ  و�لق�سة 
ب�سرب �لظهري �الأمين فابينيو بيده، رد�ً على حماوالت 

�الأخري الإيقافه.
�لو�رد  ذل��ك من  �الأم���ر، وم��ع  �لبث مل حت�سم يف  �سور 
�نفعالية �سد مد�فع  �أن يكون مي�سي قام بحركة  جد�ً 

ليفربول �لذي كان له باملر�ساد طيلة �ملبار�ة.
ومل تكن حماوالت فابينيو جميعها نظيفة �سد مي�سي، 
ما دفع حكم �ملبار�ة يف �لدقيقة 81 �ىل رفع �لبطاقة 

�ل�سفر�ء بوجه ظهري ليفربول �الأمين.
�الإجنليزي  �ل��ن��ادي  م�سجعي  يهم  م��ا  �أن  بيد 
هو ما قام به مي�سي بحق فابينيو، ليجعلو� 
من ذلك �سبباً الإطالق عري�سة على �ملو�قع 
�الإل���ك���رتون���ي���ة ت��ط��ال��ب ب��اإي��ق��اف م��ي�����س��ي يف 
�إياب ن�سف �لنهائي، �لذي يقام على ملعب 

�آنفيلد.
 3500 �لعري�سة  على  �ملوقعني  ع��دد  وبلغ 
 5000 �إىل  �ل���و����س���ول  و�ل���ه���دف  ���س��خ�����س، 
�الأوروبي،  �الحت��اد  �إىل  ُترفع  حتى  �سخ�س، 
ف��ه��ل ���س��ي��ن��ف��ع ذل����ك ل����دى �الحت����اد 
�الأوروب�����ي ل��ك��رة �ل��ق��دم؟ �أمر 

م�ستبعد جد�ً.

�ختري �لهدف �لذي �سجله �لنجم �مل�سري لليفربول 
بفوز  �نتهت  �ل��ت��ي  �مل��ب��ار�ة  خ��الل  ت�سيل�سي  �سباك  يف 
و�لثالثني  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة  �سمن   0-2 ل��ي��ف��رب��ول 
كاأف�سل  �لقدم،  لكرة  �ملمتاز  �الإجنليزي  �ل��دوري  من 

�أهد�ف فريقه خالل �أبريل )ني�سان( �ملا�سي.
يف  لليفربول  �لثاين  �لهدف  �سجل  �سالح  وك��ان 

�ملبار�ة،  من   53 �لدقيقة  يف  ت�سيل�سي  �سباك 
�أبريل   14 �آنفيلد يف  �أقيمت على ملعب  �لتي 

)ن��ي�����س��ان( �مل��ا���س��ي، و�خ��ت��ري ك��اأف�����س��ل �أه����د�ف 
�ل�����س��ه��ر م���ن خ���الل ��ستطالع  �ل��ف��ري��ق ط����و�ل 

�أجر�ه �لنادي مبوقعه �الإلكرتوين.
وج����اء �ل��ه��دف �ل����ذي �سجله ���س��الح يف 

�ملبار�ة  يف  �ساوثامبتون،  �سباك 

�لتي �نتهت بفوز ليفربول 3-1 يف 5 �أبريل، يف �ملركز 
�لثاين بقامة �أف�سل �أهد�ف �لفريق.

فينالدوم  جيورجينيو  هدف  �لثالث  �ملركز  يف  وت��اله 
�أم������ام ك����اردي����ف ���س��ي��ت��ي، يف 
�نتهت  �ل���ت���ي  �مل�����ب�����ار�ة 
 0-2 بفوز ليفربول 

�أبريل.  يف 21 

قال �ملدير �لفني لريال مدريد، �لفرن�سي زين �لدين 
�سي�ستمرون  �ل��ف��ري��ق  الع��ب��ي  م��ن  �لكثري  �إن  زي����د�ن، 
بع�س  �إح������د�ث  رغ����م  �مل��ق��ب��ل،  “�مللكي” �مل��و���س��م  م���ع 

�لتغيري�ت.
��ست�سافة  ع�سية  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف  زي���د�ن  و���س��رح 
 36 �جلولة  يف  برينابيو  �سانتياغو  مبلعب  فياريال 

من �لدوري �الإ�سباين: “�ستحدث تغيري�ت هنا لكن 
�سيبقى �لكثريون«.

وحث زيد�ن العبيه على عدم فقد�ن �حلما�س يف �آخر 
بهدف  �لهزمية  بعد  خا�سة  باملو�سم  مباريات  ثالث 
نظيف �أمام ر�يو فايكانو �جلولة �ملا�سية قائاًل: “لن 
نفقد �لرغبة يف لعب كرة �لقدم، �ملو�سم ينتهي لكن 
على �لالعبني �أن يفكرو� يف �ملو�سم �ملقبل.. �سنحاول 

غد�ً �خلروج بنتيجة جيدة«
�سانتياغو  �ل��ف��وز مب��ل��ع��ب  رغ��ب��ت��ه يف  زي����د�ن  و�ب����رز 
برنابيو، و�أ�سار �إىل �أنه “�سيحاول �أن يجعل جمهور 

�لريال فخور�ً بجميع العبيه«.
كان  �مل��و���س��م  ���س��ع��وب��ات..  “و�جهنا  زي�����د�ن:  وق���ال 
معقد�ً، وعلى �الأقل نود غد�ً �أن نقدم مبار�ة جيدة.. 
�الأوىل  �لدرجة  ب��دوري  �لبقاء  على  يلعب  فياريال 
وي���اأت���ي ب��رغ��ب��ة يف ت��ق��دمي م���ب���ار�ة ج��ي��دة و�خل���روج 
جميع  ن�����س��ت��ع��د..  �أن  علينا  ل���ذ�  ل�����س��احل��ه  بنتيجة 
ب��ري��ال م��دري��د وتزد�د  ي��ري��دون �الإ���س��ر�ر  �خل�سوم 

رغبتهم عندما يكون لديهم ما يلعبون من �أجله«.
وع��ن �ل��الع��ب �ل��وي��ل��زي غ��اري��ث ب��ي��ل، ق��ال زيد�ن: 
“بيل عليه �أن يتدرب ويلعب، على �جلميع �أن يدرك 
من  �قرر  �أنا  بعدها  عاتقهم،  على  �مللقاة  �مل�سوؤولية 
يلعب ومن يجل�س على مقاعد �لبدالء.. �سرنى ما 

�سنفعله غد�ً.. �نتظر �الأف�سل من �جلميع«.
وحتدث زيد�ن عن �حتمالية �سم �لفرن�سي بول بوغبا، 
�أن  �أريد  �أعرف بوغبا، فاأنا ال  �أين  “بعيد�ً عن  وقال: 
مان�س�سرت  بوغبا العب  �الآن..  �الأم��ر  هذ�  �أخو�س يف 
ومن  �سيحدث  ما  �سرنى  �ملو�سم  نهاية  ويف  يونايتد 
ولن  �سياأتي  بوغبا  �أن  �أق��ل  �سياأتي، مل  وم��ن  �سريحل 

�أقول هذ� حتى حت�سم �الأمور«.
وحول �لهزمية �مام ر�يو فايكانو و�لتعادل قبلها 

“يف خيتايف  �أمام خيتايف قال زي��د�ن:  �سلبياً 

لعبنا جيد�ً و�فتقدنا للهدف.. ويف فاييكا�س مل نلعب 
لدينا  �الآن  �لفريق..  يعجبني  ومل  جيد�ً 
م�سوؤولية  ونتحمل  جديدة  مبار�ة 
�رتد�ء قمي�س �لريال.. علينا �أن 

نكون �إيجابيني«. 

عري�سة اإلكرتونية 
لإيقاف خطر مي�سي

هدف �سالح ب�سباك ت�سيل�سي 
الأف�سل يف اأبريل

زيدان يعلق على �سفقة بوغبا املحتملة

خامي�ض يقرتب من الدوري الإجنليزي

�مل�سابقات  �ىل  م��وؤه��ل  مركز  حلجز  �سعيه  يف  �لنقاط  �إه���د�ر  مر�سيليا  و����س��ل 
�الوروبية �ملو�سم �ملقبل ب�سقوطه يف فخ �لتعادل �أمام م�سيفه �سرت��سبوغ 1-1 
يف �فتتاح �ملرحلة �خلام�سة و�لثالثني من �لدوري �لفرن�سي لكرة �لقدم. و�بتعد 
مر�سيليا �أكر عن �ملركز �لر�بع �ملوؤهل �ىل م�سابقة “يوروبا ليغ” �ملو�سم �ملقبل 
�ل��ذي يالقي موناكو يف  �إتيان  �أرب��ع نقاط عن �سانت  حيث بات يتخلف بفارق 
عقر د�ره �الحد، ويف حال فوزه �سريتفع �لفارق �إىل 7 نقاط. كما بات مهدد� 
بخ�سارة مركزه �خلام�س يف حال فوز مونبلييه )54( على �أميان �الأحد. ورفع 
مر�سيليا ر�سيده �إىل 55 نقطة يف �خلام�س مقابل 46 نقطة ل�سرت��سبوغ يف 
�لذي مل يفز يف مبارياته �خلم�س �الخرية  �لتا�سع. وكان �سرت��سبورغ،  �ملركز 
يف �لدوري، ح�سم م�ساركته يف “يوروبا ليغ” بفوزه بكاأ�س �لر�بطة على ح�ساب 
رين  ح�سم  فيما  �لثاين،  �لتمهيدي  �ل��دور  من  م�سو�ره  يبد�أ  �أن  على  غانغان، 
حامل  جرمان  �سان  باري�س  با�سقاطه  �ملحلية  بالكاأ�س  بفوزه  �لثانية  �لبطاقة 
�للقب يف �العو�م �الربعة �الأخرية بركالت �لرتجيح. و�عتقد �لفريق �ملتو�سطي 
�نه قام باال�سعب عندما �فتتح �لت�سجيل بو��سطة فالري جرمان من ت�سديدة 
من خارج منطقة �جلز�ء )47(، لكن ��سحاب �الأر�س فر�سو� �لتعادل بف�سل 
�لذي  �ستيف ماند�ند�  ��ستعر��سي من حار�س مر�سيليا  فا�سل  بعد  كيني الال 
�سد بد�ية ركلة ج��ز�ء �سددها جونا�س مارتن بعد خطاأ من ع��ادل ر�م��ي على 
بر�أ�سه  �سددها  توما�سون  �أدري��ان  �إىل  �لكرة  لت�سل  �أج��ورك،  لودوفيك  �ملهاجم 
و�سدها �حلار�س مرة جديدة، قبل �أن يف�سل يف �ملحاولة �لثالثة “�لثابتة” �أمام 

الال )65(.

مر�سيليا يوا�سل اإهدار النقاط 
يف �سعيه الأوروبي 

ليفانتي يكت�سح رايو فايكانو برباعية 
مبار�ة  يف  و�ح��د،  مقابل  �أه���د�ف  باأربعة  فايكانو  ر�ي��و  �سيفه  ليفانتي  �كت�سح 
�أقيمت �أم�س �ل�سبت على ملعب �سيوتات دي فالن�سيا، �سمن مناف�سات �جلولة 
�لدوري �الإ�سباين لكرة �لقدم.  ��ستهل �ساحب �الأر�س �لتهديف عرب  من   36
مور�لي�س  لوي�س  خو�سيه  بالفريق  زميله  و�أه���در  )ق14(،  كامبانيا  خو�سيه 
�سربة جز�ء يف �لدقيقة 30 من عمر �ملبار�ة، قبل �أن يتمكن �لربتغايل روبن 
�ل�سوط  نهاية  من  دقيقتني  قبل  لليفانتي  �لثاين  �لهدف  ت�سجيل  من  فيزو 
�ألبارو غار�سيا )ق71( هدف حفظ  �الأول )ق43(. ويف �ل�سوط �لثاين �سجل 
و�ملقدوين  )ق85(  رميي�سريو  خا�سون  يحرز  �أن  قبل  لفايكانو،  �ل��وج��ه  م��اء 
�الأخرية  �لدقائق  للم�سيف يف  و�لر�بع  �لثالث  �لهدفني  باردي )ق90(  �إني�س 
�ل�15،  40 نقطة باملركز  من �ملو�جهة. وباالنت�سار رفع ليفانتي ر�سيده �إىل 
بينما جتمد ر�سيد ر�يو فايكانو عند 31 نقطة باملرتبة �ل�19 وقبل �الأخرية 
من ترتيب “�لليغا”، �لتي ينفرد بر�سلونة ب�سد�رتها بو�قع 83 نقطة، وتوج 

بلقبها بالفعل �جلولة �ملا�سية.  
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ريك�سو�ض باب البحر راأ�ض اخليمة  يح�سد
 جائزة اأف�سل املنتجعات يف ال�سرق الأو�سط 

�أف�سل �ملنتجعات �لتي تقدم كافة  ح�سل ريك�سو�س باب �لبحر على جائزة 
�ل�ساد�سة  لل�سنة  �الأو�سط  �ل�سرق  �الأ�سلي يف  �لغرفة  �خلدمات �سمن �سعر 
على �لتو�يل، حمقًقا رقًما قيا�سًيا جديًد�، وذلك خالل حفل جو�ئز �ل�سفر 
�لعاملية 2019 �لذي �أقيم يف �أبوظبي. وقد مت �الإعالن عن �جلائزة �سمن 
مر��سيم ع�ساء �حتفالية بح�سور �أهم �لعاملني يف جمال �ل�سياحة و�ل�سفر 

يف �ملنطقة. 

�ح��ت��ف��ل��ت م���در����س���ة ���س��ق��ر �الإم�������ار�ت 
ب��ت��خ��ري��ج كوكبة  �ل��دول��ي��ة �خل��ا���س��ة 
م���ن ب���ر�ع���م ق�����س��م ري���ا����س �الأط���ف���ال 
 .2019-  2018 �ل��در����س��ي  ل��ل��ع��ام 
على  ح��ف��اًل  �مل��در���س��ة  �إد�رة  ون��ظ��م��ت 
م�سرح مكتبة ز�يد �ملركزية يف مدينة 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  ح�سره  �ل��ع��ني، 
�ملدر�سة �سعادة حمد �سعيد بن تري�س 
�لظاهري، ومديرة �ملدر�سة �أنطو�نيت 
ريا�س  ق�����س��م  وم���دي���رة  �ل���ن�������س���ر�هلل، 
�الأطفال بل�سم �سيحا وعدد من �أهايل 
�لهيئتني  و�أع�ساء  �خلريجني،  وذوي 
و�لتدري�سية، وتخلل �حلفل  �الإد�ري��ة 
وت��ع��ب��ريي��ة متنوعة  ف��ن��ي��ة   ف���ق���ر�ت 
�خلريجني  ومتيز  �إب���د�ع  فيها  جتلى 
�حلفل  نهاية  ويف  و�الأد�ء.  �ل�سكل  يف 

وّزعت �ل�سهاد�ت على �خلريجني.

جزيرة يا�ض تعلن عن باقات عائلية خا�سة مبو�سم ال�سيف
�ل�سيف  �خلا�سة مبو�سم  �لعائلية  باقاتها  �الإم���ار�ت، عن  دول��ة  �لر�ئدة يف  �لرتفيهية  �لوجهة  يا�س،  ك�سفت جزيرة   

2019. وتت�سمن �لباقات �الإقامة و�لدخول �ملجاين �إىل مدن �جلزيرة �لرتفيهية لكل طفل دون �سن 12 عاماً ير�فق 
�سخ�ساً بالغاً عند حجزه لالإقامة يف �أحد فنادق �جلزيرة �أو �لفنادق �مل�ساركة يف �أبوظبي ملدة ليلة و�حدة �أو �أكر، وذلك 

�عتبار�ً من �سهر مايو وحتى نهاية �سهر �سبتمرب �ملقبل.
ومتنح باقات )�لدخول �ملجاين لالأطفال( للعائالت فر�سة �ال�ستمتاع باأكر من 100 لعبة ومرفقاً ترفيهياً �سمن 
�ملدن �لرتفيهية �لثالث يف �جلزيرة و�حلائزة على جو�ئز عديدة، ليخو�سو� جتارب تخطف �الأنفا�س يف عامل فري�ري 
�أبوظبي، ومغامر�ت مائية مليئة باملرح يف يا�س ووتروورلد، وي�ستمتعو� باالألعاب �مل�ستوحاة من �سخ�سياتهم �ملف�سلة 

يف عامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي، ليحظى جميع �أفر�د �لعائلة بق�ساء عطلة �سيفية ال مثيل لها. 
ا ��ستك�ساف �جلانب �لتناف�سي لديهم عرب خو�س �سباق �سيار�ت �لكارتينغ �ملليء باالإثارة  وي�ستطيع �أفر�د �لعائلة �أي�سً
7 �سنو�ت،  5 �إىل  �أي�ساً جتربة قيادة �ل� )كارتينغ( لالأطفال من �سن  و�لت�سويق يف حلبة مر�سى يا�س، �لتي تت�سمن 

وجتربة قيادة �ل� )كارتينغ( للكبار وفعاليات ملن بني �سن 8 �إىل 12 عاًما.
�أبرزها )رح��الت �سرد�ل  �أوق��ات عائلية ممتعة، ومن  �الأن�سطة �خلارجية لق�ساء  وتزخر جزيرة يا�س مبجموعة من 
للغو�س على �للوؤلوؤ( �لتي تنطلق من  يا�س مارينا، و�لتي تعيد �إحياء تقاليد مهنة �لغو�س و�سيد �للوؤلوؤ �لتي ت�سّكل 

م�سلم بن حم يح�سر حفل تخرج �سامل عو�ض العامري
�أقام �ملو�طن عو�س �سامل �لعامري و�أوالده حفل ��ستقبال مبنا�سبه تخرج 
�سامل  عو�س �لعامري من كلية ز�يد �لع�سكرية، ح�سر �حلفل  �لذي �أقيم 
�ملجل�س  ع�سو  �لعامري  حم  بن  �سامل  م�سلم  �ل�سيخ  �ل�ساخمة  منطقة  يف 
بن  حممد  ركا�س  �ملهند�س  و�ل�سيخ  �أبوظبي  الإم��ارة  �لوطني  �ال�ست�ساري 
�مل�سلحة  قو�ت  و�سباط  �لقبائل  و�أعيان  �سيوخ  من  وعدد  �لعامري  ركا�س 
و�ل�سرطة، وتخلل �حلفل ق�سائد �سعرية وكلمات يف حب �لوطن و�أ�سحاب 

�ل�سمو �ل�سيوخ.

مدينة جمريا ت�ست�سيف مدفع 
رم�سان للعام الثاين على التوايل

 ياألف �ل�سائمون يف �سهر رم�سان �ملبارك �سوت �ملدفع �إيذ�ناً بحلول موعد 
دبي  �سرطة  م��ع  جمري�”  “مدينة  تعاونت  �ملنطلق،  ه��ذ�  وم��ن  �الإف��ط��ار. 

للحفاظ على هذ �الإرث �الأ�سيل.
وخالل �سهر رم�سان �ملبارك للعام �جلاري 2019، �ستن�سب �سرطة دبي، 
مرة �أخرى، مدفع �سهر رم�سان يف جزيرة �حل�سن مبدينة جمري�، ليحظى 
�لزو�ر و�ل�سياح بفر�سة م�ساهدة طقو�س �ملدفع �لرم�ساين �الأ�سيلة �لتي 

تاأذن لل�سائمني باالإفطار مع رفع �آذ�ن �سالة �ملغرب.
وحتت �إ�سر�ف �الإد�رة �لعامة الأمن �لهيئات و�ملن�ساآت و�لطو�رئ يف �سرطة 
دبي، �سيتم و�سع �ستة مد�فع خالل �سهر رم�سان �ملبارك يف مو�قع خمتلفة 

يف دبي، ي�سرف على كل و�حد منها �أربعة �أفر�د من �سرطة دبي.
وبهذه �ملنا�سبة، قال �للو�ء عبد�هلل علي �لغيثي، مدير �الإد�رة �لعامة الأمن 
�لهيئات و�ملن�ساآت و�لطو�رئ يف �لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي:  �عتادت مدينة 
دبي �سماع �سوت �ملدفع �لرم�ساين منذ �ستينات �لقرن �ملا�سي خالل �سهر 
رم�سان �ملبارك، ليعلن عن �نتهاء �ساعات �ل�سيام وبدء وقت �الإفطار. وتطلق 
نحو 200 قذيفة يف �أرجاء دبي خالل �أيام �ل�سهر �لكرمي وعيد �لفطر عرب 
�سهر  �إذ يطلق كل مدفع قذيفتني متتاليتني �حتفاًء بحلول  �ستة مد�فع، 
�خلري، وقذيفة و�حدة يومياً لالإعالن عن حلول وقت �الإفطار، وقذيفتني 

�أي�ساً مع حلول �لعيد ومثلهما جمدد�ً يف �ل�سباح عقب �سالة �لعيد .

تعيني رئي�ض جديد للعمليات 
بفنادق ومنتجعات »نيكي بيت�ض«

بيت�س،  ن��ي��ك��ي  جم��م��وع��ة  �أع���ل���ن���ت 
فيني�سيو  �ل�������س���ي���د  ت���ع���ي���ني  ع�����ن 
لفنادق  للعمليات  رئي�ساً  �ألبرييلي 
�ملجموعة �لعاملية، لقيادة �خلطط 
لل�سنو�ت  و�لتنموية  �لتطويرية 

�ملقبلة. 
�ألبرييلي يف  فيني�سيو  �ل�سيد  وبد�أ 
�لعمل مع فنادق ومنتجعات نيكي 
ب��د�ي��ة عام  م��ن��ذ   - ب��دب��ي   - بيت�س 
�ملعايري  ترجمة  ل�سمان   ،2019
�أق�سام  كافة  يف  �لثابتة  �لت�سغيلية 

�ملجموعة.
ويتمتع بخربة تزيد عن 20 عاماً 
 5 ع��ل��ى  �ل��ف��ن��ادق م��وزع��ة  �إد�رة  يف 
ُم�سّغلي  م���ع  ع��م��ل  ح��ي��ث  ق������ار�ت، 
�لفنادق �لرئي�سيني مثل جمموعة 
هاكا�سان،  جمري� لل�سيافة وق�سر 

�الإمار�ت يف �أبوظبي.

ماج�ستري بالمتياز ومرتبة ال�سرف لنا�سر احلمادي
يتقدم بدر وحممد و�سيف وعلي عبد�لرحمن نقي �لب�ستكي وظبية نا�سر 
�حلمادي باأجمل �لتهاين و�لتربيكات لو�لدها نا�سر عبد�هلل ر�سيد �حلمادي 
�ملاج�ستري يف  �سهادة  لنيله  )تر�ن�سكو(  و�لتحكم   للنقل  �أبوظبي  �سركة  يف 
�إد�رة �الأعمال بدرجة �المتياز مع مرتبة �ل�سرف من كلية �أبوظبي لالإد�رة 
�سمن دفعة )عام �لت�سامح( وتكرميه بح�سور د. مبارك حمد بن مرزوق 
�أبوظبي  غرفة  �إد�رة  جمل�س  ع�سو  �لكلية  �أمناء  جمل�س  رئي�س  �لعامري 
و�سعادة حممد هالل �ملهريي مدير عام �لغرفة و�لربوفي�سور عبد�هلل �أبو 
نعمة رئي�س �لكلية وعدد من كبار �ل�سخ�سيات �الأكادميية و�أع�ساء �لهيئة 

�لتدري�سية و�أولياء �أمور �خلريجني.

ق�سر الإمارات يك�سف عن باقات ال�سيف
 احل�سرية يف �سوق ال�سفر العربي 2019

 ك�سف فندق ق�سر �الإمار�ت، �لفاخر عن باقات خا�سة ملو�سم 
�لعربي  �ل�سفر  ���س��وق  يف  م�����س��ارك��ت��ه  خ���الل  وذل���ك  �ل�سيف 
بق�سر  و�لت�سويق  �ملبيعات  مديرة  وقالت   . بدبي   .2019
�لعام حقق  ه��ذ�  �الأول من  �لربع  �إن  �أول�سون  �آن��ا  �الإم���ار�ت، 
ق�سر  ف��ن��دق  يحقق  �أن  .وت��وق��ع��ت  �لنظري  منقطع  �إ���س��غ��ااًل 

�إ�سغااًل مرتفعا ب�سبب �لفعاليات �ملتو��سلة  �الإمار�ت للن�سف �لثاين من �لعام �حلايل 
�لتي ت�سهدها �أبوظبي . وعن م�ساركة �لفندق يف معر�س �سوق �ل�سفر �لعربي ، قالت 
�آنا �أول�سون، مديرة �ملبيعات و�لت�سويق بق�سر �الإمار�ت: لقد حّقق �سوق �ل�سفر �لعربي 
و�لرب�مج  و�ملعامل  �الأن�سطة  جميع  ��ستعر��س  �ساهم  حيث  �لعام،  ه��ذ�  كبري�ً  جناحاً 
�لثقافية �جلديدة، يف �إك�سابه �لكثري من �لزخم. و��ستطعنا من خالل �ملعر�س معرفة 

�ملزيد عن توجهات �لطلب يف �ل�سوق، لنتمكن من �لتح�سري للمو�سم �ملقبل. 

مدر�سة �سقر الإمارات حتتفل بتخرج براعم 2019

 غرفة ال�سارقة تكرم طالبات الربنامج التدريبي امل�ساركات يف فعاليات اأ�سبوع الأ�سم ال� 44

 خيمة الت�سامح الرم�سانية يف فندق باب الق�سر  حتتفي بالإعالميني 
)خيمة  يف  �ملا�سية   �لليلة  لالإعالميني  ترحيبي  �إف��ط��ار  حفل  �لق�سر،�أبوظبي،  ب��اب  فندق  �أق���ام   
�لت�سامح( �لرم�سانية �لفاخرة ،و�مل�سممة خ�سي�ساً لالحتفاء ب�سهر رم�سان �ملبارك .  ورحب �ل�سيد 
�لت�سامح( �لعام على )خيمة  �مل�سرف  �لق�سر،  باب  بفندق  �لت�سريفات  �إد�رة  �ل�سام�سي مدير  مر�سد 

باالإعالميني �لذين فاق عددهم �ل� 60 �سحافيا ميثلون خمتلف و�سائل �الإعالم يف �لدولة  وقال يف 
كلمته �أمام �حل�سور : �إن هذه �خليمة حتتفي بقيم �لت�سامح يف دولة �الإمار�ت وبالتقاليد �لعربية 
�الأ�سيلة، مت ت�سميمها بطريقة ع�سرية و�أ�سقف حتاكي �سماء �لليايل �ل�ساحرة �لتي ت�سفي �ملزيد من 
�لدفء و�ل�سكينة على �ملكان .  وقال �ل�سيد م�سطفى طنطاوي مدير �لعمليات يف فندق باب �لق�سر 
و�ل�سركات  �الأف��ر�د  من  و�ل��زو�ر  �ل�سيوف  ن�ستقبل  �أن  �حلفل:ي�سعدنا  خالل  �لرتحيبية  كلمته  يف 
�إن �خليمة ت�سم  �الأوق��ات حيث  �أروع  �ملبارك لق�ساء  �أيام ليايل �سهر رم�سان  و�ملوؤ�س�سات هنا طيلة 
للعائلة و�الأ�سدقاء.  �الأ�سيل وتت�سمن زو�يا و��سعة خم�س�سة  �ل�سرقي  �لطر�ز  ر�ئعة على  جل�سات 

باالإ�سافة �إىل �لقهوة �لعربية وت�سكيلة و��سعة من �الأطباق �لرم�سانية �لتقليدية �ل�سهية. 

 فاز طلبة )مدر�سة خولة بنت ثعلبة( مب�سابقة �آرال فود 
موفرز �لعاملية �ملتخ�س�سة يف تكري�س �لعاد�ت �لغذ�ئية 
�ل�سحية يف �ملد�ر�س عرب �تباع �سروط ومعايري عاملية 
�لطلبة  ومتكن  �ل�سحية  �لتغذية  جم��ال  يف  مدرو�سة 
�بتكار م�سروع  �أن متكنو� من  بامل�سابقة بعد  �لفوز  من 
 ، �مل�سابقة  معايري  م��ع  يتنا�سب  مثايل  �سحي  غ��ذ�ئ��ي 
�ل�سو�لح  م��رو�ن  �سعادة  �لفائزة  �ملدر�سة  تتويج  و�سهد 
وكيل �لوز�رة لل�سوؤون �الكادميية للتعليم �لعام و�سعادة 

�لدمنارك  مملكة  �سفري  ميلنب،  �سكولد  مايكل  فر�نز 
�مل��ت��ح��دة، و�أن��ي��ت هومل،  ل��دى دول���ة �الإم����ار�ت �لعربية 
�مل��دي��ر �ل��ع��ام ل�سركة �آرال ف���ودز يف �الإم����ار�ت وع��م��ان و 
عائ�سة �سيف �ل�سريي، مديرة �ل�سحة و�للياقة �لبدنية 
يف وز�رة �لرتبية و�لتعليم وذلك يف حفل نظمته �لوز�رة 

على م�سرحها يف ديو�نها �لعام بدبي .
وتناف�س على �لفوز بامل�سابقة طلبة  150 مدر�سة عامة 

وخا�سة يف �لدولة منذ �سهر دي�سمرب �ملا�سي .

�ل���ربن���ام���ج  و�����س����ع  ي���ت���م  �أن  ع���ل���ى 
ملهار�ت  و�ملنا�سب  �ملالئم  �لتدريبي 
��ستعد�دهم  �أب��دو�  �لذين  �لطالبات 
مل��ا لديهم من  �أد�ء مم��ي��ز�  وق��دم��و� 
دو�ف����ع الك��ت�����س��اب �مل��ع��رف��ة و�خلربة 
و�ملعلومات عن �سري �الأعمال �ليومي 
�ملوكلة  �مل��ه��ام  م��ع  �لتعامل  وكيفية 
للمتعاملني،  �خل���دم���ات  وت���ق���دمي 
و�أ���س��ه��م��ت �مل��ت��اب��ع��ة �مل��ي��د�ن��ي��ة من 
�ملعنيني يف �لغرفة و�مل�سرفة �ملكلفة 
من مدر�سة �الأمل لل�سم بال�سارقة 
يف �إجناح تنفيذ �لربنامج �لتدريبي 
وروؤى  خ���ط���ط  م����ن  ي��ع��ت��رب  �ل������ذي 

مدينة �ل�سارقة للخدمات �الإن�سانية 
يف حتقيق �لدمج �ملجتمعي الأبنائها 
�لطالب و�لطالبات ودعوة �جلهات 
�حل���ك���وم���ي���ة و�خل����ا�����س����ة الإت����اح����ة 
ثم  ومن  و�لتاأهيل  �لتدريب  فر�س 
ل����ذوي �الإع���اق���ة �لذين  �ل��ت��وظ��ي��ف 
و�لقدر�ت  �مل���ه���ار�ت  م��ن  مي��ت��ل��ك��ون 
خدمة  يف  للم�ساهمة  �ل��ك��ايف  �ل��ق��در 
و�قتد�ر،  و�ب��ت��ك��ار  ب���اإب���د�ع  �ملجتمع 
�بر�هيم  ك���ّرم  �ل��ربن��ام��ج  خ��ت��ام  ويف 
�لعالقات  �إد�رة  م���دي���ر  �جل������رو�ن 
و�ل��ت�����س��وي��ق يف غرفة  �الق��ت�����س��ادي��ة 

�ل�سارقة �مل�ساركات يف �لربنامج.

تعيينات جديدة يف جمموعة
 فنادق ومنتجعات جنة بالإمارات 

�جلوهري  هيثم  تعيني  ع��ن  و�ملنتجعات  للفنادق  جنة  جمموعة  �أعلنت   
لق�سم  �لرئي�س  نائب  �سروف  و�أ�سامة   ، ب��االإم��ار�ت  �ملبيعات  الإد�رة  م��دي��ًر� 

�لت�سويق و�ملبيعات .
ع��اًم��ا يف جمال   12 ت��ف��وق  �ل��ت��ي  و�لعاملية  �الإقليمية  وم��ن خ��الل خ��ربت��ه 
�ملبيعات،  �أن�سطة  على  �الإ���س��ر�ف  على  �جل��وه��ري  هيثم  �سيعمل  �ل�سيافة، 
يف  �ملجموعة  مكانة  تعزيز  يف  ت�ساهم  �لتي  �لعمل  ��سرت�تيجيات  وتطوير 

�سوق �لعمل وزيادة عائد�ته. 

و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ����س���ارك���ت 
�الأ�سم  �أ�سبوع  فعاليات  يف  �ل�سارقة 
فعالياته  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل����ذي   44 �ل����� 
�أبريل   27-20 بني  �لفرتة  خالل 
)توظيف  ����س���ع���ار  حت�����ت  �مل����ا�����س����ي 
�ل�����س��م م�����س��وؤول��ي��ة جم��ت��م��ع(، حيث 
جمموعة  �ل�سارقة  غرفة  ��ستقبلت 
م��ن �ل��ط��ال��ب��ات م��ن م��در���س��ة �الأمل 
للخدمات  �ل�سارقة  مبدينة  لل�سم 
�الإع�����اق�����ة  ذوي  م�����ن  �الإن���������س����ان����ي����ة 
تدريبي  ب��رن��ام��ج  �سمن  �ل�سمعية، 
�الأ�سم،  �أ���س��ب��وع  خ���الل  �إع�����د�ده  مت 
�ملجموعة  ه��ذه  تعريف  و��ستهدف 
وم�������س���ارك���ة �ل���ط���ال���ب���ات ل��ل��ع��م��ل يف 
و�لتطوير  للتدريب  �ل�سارقة  مركز 
يف �ل��غ��رف��ة خ���الل ���س��اع��ات �ل����دو�م 
و�للو�ئح  لالأنظمة  وفقا  �لر�سمي 
�ملعمول بها، ومن ثم �إتاحة �لفر�سة 
م�سوؤوليات  لتحمل  تهيئتهم  �أم���ام 
ت��ن��ف��ي��ذ ب���ع�������س �الأع�����م�����ال و�مل����ه����ام 

و�ملعاونة يف �إجنازها.
وق����د ح��ر���س��ت �ل��غ��رف��ة م���ن خالل 
و�لتطوير  للتدريب  �ل�سارقة  مركز 

طلبة مدر�سة خولة بنت ثعلبة يفوزون مب�سابقة »اآرل فود موفرز« العاملية



حتقق حلمها يف العمل مع 2500 مت�ساح
حققت �مر�أة �أربعينية من والية فلوريد� �الأمريكية، حلمها �أخري�ً 
�لنمطية  �ل�����س��ورة  تغيري  ب��ه��دف  �لتما�سيح،  �آالف  م��ع  �لعمل  يف 
 47( ب��ون  �سافانا  وكانت  �ملفرت�سة.  �حليو�نات  ه��ذه  مع  للتعامل 
عاماً( و�لتي خدمت �سابقاً مع م�ساة �لبحرية �الأمريكية، قد بد�أت 
�لعمل يف حممية غاتورالند، �لتي ت�سم �أكر من 2500 مت�ساح. 

وت�سمل �لتما�سيح �لتي تعمل معها �سافانا، متا�سيح قد ي�سل طول 
�سافانا  �أم��ت��ار.  وتهدف   4 يعادل ح��و�يل  �أي ما  13 قدماً  بع�سها 
هذه  ح��ول  �لنا�س  ت�سور�ت  تغيري  �إىل  �لتما�سيح  م��ع  �لعمل  م��ن 
ب�سكل  معها  �لتعامل  ميكن  خملوقات  تعتربها  �لتي  �ملخلوقات 
بون  �سافانا  �أن  يذكر  �الأخ���رى.   �الأليفة  �حليو�نات  مثل  طبيعي 
تعمل �أي�ساً ك�سفرية ل�سركة غيرتالند غلوبال �لتي تعنى باحلفاظ 

على �حليو�نات، وفق ما نقلت �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

ق�سة ع�سق دامية يف �سنوات ال�سبا
�الأو�ساط  ه��زت  قتل  ج��رمي��ة  يف  �لنظر  �الأم���ريك���ي،  �لق�ساء  ب���د�أ 
�لتعليمية يف �لبالد، ر�ح �سحيتها فتى مل يتجاوز 15 عاما، ب�سبب 

غرية كبرية �سيطرت على زميله يف ظل �سر�ع على فتاة.
�لثانوية  يف  طالبا  �أن  �الأم��ريك��ي��ة  نيوز"  "فوك�س  �سبكة  وذك���رت 
زميله  طعن  �لبالد،  �سرقي  �سمال  ما�سات�سو�ست�س  بوالية  �لعامة 

قبل �أن يقطع ر�أ�سه ويديه،  وفقما قال �ملدعي �لعام يف �لوالية.
 15 2016، عندما كان عمره  ع��ام   �لفتى هذه �جلرمية  و�رتكب 

عاما، وقد �عرتف بها، وفقا للمدعي �لعام.
يع�سقها  ك��ان  �سبية  بورغي�س  ماثيو  ر�أى  عندما  �لق�سة  وب���د�أت 
جتل�س مع زميل له يف كافترييا مدر�سة ثانوية، �الأمر �لذي �أثار 

غ�سبه، فدخل يف نوبة غرية، وبد�أ يف �ل�سر�خ.
يف  �لفتى  حماكمة  م��ن  �الأوىل  �جلل�سة  خ��الل  �ل��ع��ام  �مل���دع  و�أك���د 

جرمية �لقتل، �أنه �رتكبها ب�سبب �لغرية.
بالقتل عرب ر�سائل  بد�أ بورخي�س يهدد �سديقته  ويف وقت الحق، 

ن�سية قال يف �إحد�ها : "�أفكر يف قتل �سخ�س ما".
�لتي  �سديقته  �إىل  �أخ��رى  بر�سالة  بعث  �جلرمية،  ي��وم من  وقبل 
�لتي  �ملقبلة  �ملرة  "يف  وق��ال:  �لز�ئدة،  ب�سبب غريته  �نف�سل عنها 
ت�ساهدينني فيها ، �نظري �إىل عينّي، الأنها �ستكون �ملرة �الأخرية".
كامري�ت  �إح���دى  فيديو  �سريط  �إن  �لق�سائية  �ل�سلطات  وق��ال��ت 
�أحد  ب��اجت��اه  بورغي�س  م��ع  ي�سري  �ل�سحية  �لفتى  �أظ��ه��ر  �ملر�قبة 
�الأنهار يف �لوالية، وقت �جلرمية. ورغم �أن �ملدعى �لفتى �لقاتل 
�عرتف بجرميته لل�سطات، �لتي وجدت �أي�سا دالئل �أخرى تدينه، 

فاإنه وحماميه حاوال الحقا نفي �رتكاب �جلرمية.

ثعبان الثالث عيون يذهل العامل 
عر حر��س غابات على ثعبان بثالث عيون، يف بلدة هامتي دو �لنائية، 
�إد�رة  �لتابعة لوالية نورثرن ترييتوري �سمايل �أ�سرت�ليا. و�أو�سحت 
�الأر��سي �ل�سمالية للمتنزهات و�حلياة �لربية، يف بيان لها، �أن �لثعبان 
كان �سغري� يف �ل�سن، وقد مت �لعثور عليه على بعد نحو 40 كيلومرت� 
جنوبي د�روين، عا�سمة �لوالية. ونفق �لثعبان �لذي �أطلق عليه ��سم 
عليه على طريق  �لعثور  من  قليلة  ئاأ�سابيع  بعد  بايثون"،  "مونتي 
�أرنهيم �ل�سريع، رغم �سعي �الإد�رة جاهدة من �أجل �إطعامه و�لعناية 
طوله  يبلغ  �لذي  به منذ �كت�سافه. وجاءت �سهرة �لثعبان "مونتي"، 
�لثالثة، حيث توجد  �مل�سوهة وعيونه  �سنتيمرت�، من جمجمته   40
عني �إ�سافية تخرج من منت�سف ر�أ�سه. وحققت �سورة �لثعبان �لتي 
ن�سرتها �الإد�رة على "في�سبوك"، �خلمي�س، �نت�سار� و��سعا على مو�قع 

�لتو��سل �الجتماعي، كما تناقلتها �سحف وجمالت علمية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الرجل 7 اإك�ض لرج يخ�سر ن�سف وزنه
بعد �أن فقد �أكر من ن�سف وزنه، ك�سف �أحد �أ�سخم �لرجال �لذين عرفهم �لعامل عن �لتغيري�ت �لتي طر�أت على 

برناجمه �لغذ�ئي، وبات يبحث �الآن عن �حلب وي�سعى �إىل ت�سلق قمة "جبل �سنودون" يف ويلز.
وقبل �أن ي�سبح "�أكرب خا�سر وزن" يف �لعامل عام 2019 بفقد�نه �أكر من ن�سف وزنه، كان جون فيدلر يبلغ من 

�لوزن حو�يل 215 كيلوغر�ما، ح�سب �سحيفة "مريور" �لربيطانية.
وكان فيدلر، �لبالغ من �لعمر 42 عاما، يو�سف باأنه �لرجل �ساحب "7 �إك�س الرج".

و�عتمد فيدلر على خطة الإنقا�س وزنه، فخ�سر حو�يل 133 كيلوغر�ما، حتى �أ�سبح وزنه �الآن حو�يل 82 كيلوغر�ما 
فقط. �أما حميط خ�سره، فكان 66 �إن�سا، لكنه �أ�سبح حاليا �أقل من ن�سف ذلك �لقيا�س، وبات باإمكانه �أن يرتدي 
مالب�س متو�سطة �حلجم. وو�سط هذ� �لتحول �لكبري بات �أحتى �أفر�د عائلته غري قادرين على �لتعرف عليه، وفقا 
لل�سحيفة. وقال فيدلر بعد خ�سارة هذ� �لوزن: "�أ�سعر باأنني منحت فر�سة ثانية. �أريد �أن �أحقق �لكثري من �الأمور 
�لتي �فتقدتها جر�ء �لوزن �لز�ئد". وعندما كان "ثقيال" و�سخما، مل يكن فيدلر ي�ستطيع �أن يقف على قدميه 
�إال دقائق قليلة، حيث يعاين �الأرهاق و�لتعب و�آالم �لظهر �سريعا. وب�سبب خماوفه ب�ساأن وزنه وب�سبب �آالمه، قرر 
فيدلر �الن�سمام �إىل برنامج "جمموعة �لنحافة �لعاملية" يف �إجنلرت�. ويف �لربنامج �أ�سبح يتناول وجبات �سحية 
وميار�س ريا�سة �مل�سي، �إىل �أن خ�سر �أكر من ن�سف وزنه، بحيث �أ�سبح يرك�س ويتدرب، ومن �ملنتظر �أن يقوم �ل�سهر 

�ملقبل بت�سلق جبل �سنودون يف ويلز.
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ن�سيحة غريبة عن الدجاج
�ملتحدة،  �لواليات  يف  منها  و�لوقاية  �الأمر��س  على  �ل�سيطرة  مركز  وّجه 
ن�سيحة مهمة لتح�سري �لدجاج ب�سكل �سحي، �إال �أن ن�سيحته �أثارت جدال 
و��سعا بني رو�د مو�قع �لتو��سل �الجتماعي. ووفق تغريدة ن�سرها �حل�ساب 
قبل  �ل��دج��اج  يغ�سل  ب��اأال  �خل���رب�ء  ن�سح  "تويرت"،  على  للمركز  �لر�سمي 
طهوه. و�أو�سحو�: "ال تغ�سلو� �لدجاج �لنيئ، الأن ذلك قد ين�سر �جلر�ثيم 
منها لالأغذية �الأخرى �أو �الأو�ين يف �ملطبخ". ورغم فو�ئده �لغذ�ئية، فغالبا 
ما يكون حلم �لدجاج �لنيئ ملوثا ببكترييا �سارة مثل �لعطيفة �أو �ملنثنية، 
باالإ�سافة �إىل �ل�ساملونيال و�لكلو�سرتيديوم �أو �ملغزلية. ونقل موقع جملة 
"نيوزويك" �الأمريكية عن �ملركز �الأمريكي، �أن تناول �لدجاج غري �ملطهو 
ب�سكل جيد �أو ع�سار�ته قد يوؤدي �إىل �لت�سمم �لغذ�ئي.  و�أ�سعلت �لتغريدة 
من  فريق  و�ف��ق  فبينما  �الجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  على  مكثفا  نقا�سا 
رو�د تلك �ملو�قع على ن�سيحة �ملركز، �عتربها �آخرون خاطئة، وقالو� �إنهم 
يتم  �أن  �لبع�س  �ق��رتح  �لدجاج قبل حت�سريه، كما  يتوقفو� عن غ�سل  لن 
��ستبد�ل �ملاء باخلل و�لليمون يف عملية �لتنظيف. ورد� على تلك �لتعليقات، 
ن�سر �ملركز الحقا تغريدة �أ�سار فيها: "ميكن قتل �جلر�ثيم بالطهي �جليد 

ولي�س بغ�سل �لدجاج. ال تتهاونو� مب�سائل �ل�سالمة �لغذ�ئية".

�ستاربك�ض ت�سحب ربع مليون مكب�ض قهوة
ربع مليون مكب�س  �أك��ر من  �سحب  "�ستاربك�س" �الأمريكية  �سركة  ق��ررت 
ب�ساأن حتطمها  تقارير  تلقي  بعد  �أك��ر من عامني،  منذ  بيع  ي��دوي  قهوة 

�أثناء �ال�ستخد�م، مما ت�سبب يف جروح لبع�س م�ستخدميها.
�لتي  �ل�سركة  �أن  جورنال" �الأمريكية،  �سرتيت  "وول  �سحيفة  و�أو�سحت 
متتلك �آالف �ملقاهي حول �لعامل، تهدف �إىل �سحب ما يقرب من 263 �ألفا 

من مكاب�س �لقهوة.
وت�سمل عملية �ل�سحب 231 �ألف قطعة وحدة يف �لواليات �ملتحدة و33 �ألفا 

يف كند�، بيعت يف �لفرتة بني عامي 2016 و2019.
و�ستتحمل "�ستاربك�س" خ�سارة تقدر بنحو 5.3 مليون دوالر �إذ� مت �إرجاع 
مقابل  منها  �لو�حد  بيع  مت  حيث  �لربتغال،  يف  �مل�سنوعة  �ملكاب�س  جميع 

حو�يل 20 دوالر�.
عمليات  �لكندية  �ل�سحة  هيئة  تنظم  جورنال"،  �سرتيت  ل�"وول  ووف��ق��ا 
�ال�ستهالكية  �ملنتجات  ملر�قبة  �الأمريكية  �للجنة  مع  بالتن�سيق  �ل�سحب، 

و�سل�سلة "�ستاربك�س".  
وكانت هيئة �ل�سحة �لكندية وجلنة حماية �مل�ستهلك يف �لواليات �ملتحدة 
�أعلنتا �أن �ملقب�س �لبال�ستيكي �لذي يعلو �الآلة قد يتحطم عندما ي�سغط 
وبالتايل  مك�سوفا،  �مل��ع��دين  �لق�سيب  يجعل  مم��ا  �ملكب�س،  على  �مل�ستخدم 

ت�ساميم فل�سطينية 
بالطرق التقليدية 

جمردة  )ت�ساميم  موؤ�س�سة  ت�سعى 
موؤ�س�سة  وه�����ي  ف��ل�����س��ط��ني(  م����ن 
الإع����ط����اء  �ل����رب����ح  �إىل  ت����ه����دف  ال 
مو�هبهم  لتطوير  فر�سة  �ل�سباب 
و�إب��د�ع��ات��ه��م و�إي���ج���اد �أ����س���و�ق لهم 
م�ساريع  �إن�����س��اء  ع��ل��ى  مل�ساعدتهم 

�سغرية وحت�سني دخلهم.
توفري  �إىل  �أي�سا  �ملوؤ�س�سة  وتعمل 
�ل�سبان  �حلرفيني  لتدريب  مركز 
على تنظيم �أ�سو�ق ملنتجاتهم يكون 
على  م�ساعدتهم  �الأ�سا�سي  هدفها 

ت�سويقها باأقل تكاليف ممكنة.
وقال ر�ئد حموري �ملدير �لتنفيذي 
للموؤ�س�سة "نحن نعمل على �إيجاد 
يكون  فل�سطيني  ت�سميمي  طابع 
�لتقليدية  ب����ال����ط����رق  م�������س���ن���وع 
�ملنتجات  هذه  تكون  و�أن  �حلرفية 
حتكي ق�سة عن فل�سطني بطريقة 

مبتكرة من فل�سطني".
و�أ����س���اف يف ح��دي��ث ل��روي��رتز بعد 
�ل�سبان  �حل��رف��ي��ني  ���س��وق  �ف��ت��ت��اح 
يف  �لفل�سطيني  �ملتحف  �ساحة  يف 
مب�ساركة  �جل��م��ع��ة  ي����وم  ب���ريزي���ت 
ث��الث��ني حرفيا ق��دم��و� �أع��م��اال يف 
�ل�سوق  "هذ�  خم��ت��ل��ف��ة  جم�����االت 
�لثاين �لذي ننظمه بعد مرور �سنة 
على عمل �ملوؤ�س�سة ولدينا برنامج 
�أن يكون هناك �سوق كل �سهرين". 
�أعمال �مل�ساركني يف �سوق  وتوزعت 
�أعمال  ع��ل��ى  �ل�����س��ب��ان  �حل��رف��ي��ني 
و�لزجاج  و�ل��ف�����س��ة  �خل�����س��ب  م���ن 
و�لهد�يا  �الطفال  و�ألعاب  و�جللد 
مبتكرة  ب���ط���ري���ق���ة  �ل����ت����ذك����اري����ة 
وعمل  باحلناء  �لر�سم  �إىل  �إ�سافة 
�ل���و����س���م وك����ذل����ك ت�����س��ام��ي��م من 
�لورق �إىل جانب عر�س لالأطعمة 

و�حللويات.

جينيفر لوبيز حتتفل 
بعيد ميالدها يف م�سر

�ل��ع��امل��ي��ة  جينيفر  �ل��ف��ن��ان��ة  حت��ي��ي 
م�سر  يف  غ���ن���ائ���ًي���ا  ح���ف���ال  لوبيز  
�ل�����س��ي��ف وحت���دي���د�ً يف �سهر  ه���ذ� 
�ل�ساحل  م��ن��ط��ق��ة  يف  �مل��ق��ب��ل  �آب 
�ل�سمايل، وذلك �سمن �إطار جولة 
تبد�أ  �لتي  �لغنائية  لوبيز  جينيفر 
من �لواليات �ملتحدة �الأمريكية يف 
7 متوز �ملقبل، مبنا�سبة �الحتفال 
وتنتهي   ،50 �ل�����  م��ي��الده��ا  ب��ع��ي��د 

�جلولة يف 4 �آب.
تعد  ل���وب���ي���ز  ج��ي��ن��ي��ف��ر  �أن  ي���ذك���ر 
�أ�سول  من  �الأمريكية  �ل�سخ�سية 
ث��ر�ء يف هوليوود،  �الأك��ر  التينية 
و���س��ن��ف��ت م���ن ���س��م��ن �أك�����ر 100 
�أ�سول  م���ن  �أم���ريك���ي���ة  ���س��خ�����س��ي��ة 

التينية نفوذ� يف �أمريكا.

ق�سة احلار�سة التي اأ�سبحت ملكة
�أن تاأ�سر قلب ملك تايالند �لذي  �أمن  ��ستطاعت حار�سة 
عامل  م��ن  نف�سها  تنقل  و�أن  ي��وم��ني،  بعد  ر�سميا  �سيتوج 

�ملوظفني �إىل عامل �مللكات يف �إعالن فاجاأ �لكثريين.
ويف �لتفا�سيل �لتي �أوردتها �سحيفة "غارديان" �لربيطانية، 
تايالند، ماها فاجريونغكورن  �أعلن ملك  �خلمي�س، فقد 
�ل�سخ�سي  �أم��ن��ه  م�����س��وؤول  نائبة  ت���زوج  �أن���ه   ، ع��ام��ا(   66(
�مللكة. و�ن�سمت �سوثيد�، �لتي  لقب  ومنحها  "�سوثيد�"، 
كانت تعمل م�سيفة طري�ن يف �خلطوط �لتايالندية، عام 
نائبة  فاجريونغكورن  وعينها  �مللكي،  �حلر�س  �إىل   2014
رتبة  �إىل  رقاها   2016 ويف  �ل�سخ�سية،  حر��سته  لوحدة 
جرن�ل يف �جلي�س. وياأتي �الإعالن �مللكي �ملفاجئ، �الأربعاء، 
تايالند،  تتويج فاجريونغكورن على عر�س  �أي��ام من  قبل 
�ملقرر �ل�سبت يف �لعا�سمة بانكوك. و�سيتوج �مللك �جلديد 
على �لعر�س بعد وفاة و�لده بوميبول �أدولياديغ، �لذي ظل 
2016. وحتدثت  �أكتوبر  70 عاما، يف  �لعر�س لنحو  على 
�لتي  بحار�سته  �مللك  جتمع  عاطفية  عالقة  ع��ن  تقارير 
يعتقد �أن عمرها ) 40 عاما(، خا�سة مع تكر�ر ظهورهما 
�مللكي  �لق�سر  لكن  عامة،  �أماكن  يف  �لبع�س  بع�سهما  مع 
ر�ما  با�سم  �أي�سا  فاجريونغكورن  ويعرف  بذلك.  يقر  مل 
�مللك  30 مليار دوالر. وكان  بنحو  �لعا�سر، وتقدر ثروته 
تزوج 3 مر�ت يف �ل�سابق و�أجنب 7 �أبناء. ونظام �حلكم يف 
ال  �مللك  �أن  �أي  د�ستوري،  ملكي   ،1962 عام  منذ  تايالند 
بنفوذ  تتمتع  �ملالكة  �لعائلة  لكن  تنفيذية،  �سلطات  ميلك 

و��سع يف �لبالد.

ال�سرطة حتقق يف فيديو رمي الكلب الوح�سي
فيديو،  لقطات  يف  حتقيقا  �لربيطانية  �ل�سرطة  فتحت 
�سخري  ج��رف  م��ن  �لبحر  يف  كلبا  يرمي  �سابا  �أظ��ه��رت 

مبقاطعة كورنو�ل �ل�ساحلية، جنوب غربي �إجنلرت�.
�لتو��سل  م��و�ق��ع  رو�د  ت��د�ول��ه  �ل���ذي  �ل��ف��ي��دي��و  و�أظ��ه��ر 
�سابا  "�سن" �لربيطانية،  �الجتماعي، ون�سرته �سحيفة 
�ل��ب��ح��ر، بينما  �ل��ذع��ر يف  ب��دت عليه م��الم��ح  ي��رم��ي كلبا 

ي�سحك من ي�سور �ملقطع يف نهايته.
�لتحقيق  فاإنه يجري  �سرطة يف كورنو�ل،  ووفق �سباط 
يف �حلادثة �لتي مت �الإبالغ عنها، علما �أن �لكلب مل ي�سب 
�ل�ساب  ن�سره  �ل��ذي  �لفيديو  ب��اأذى حل�سن حظه. وقوبل 
"�إن�ستغر�م" و"تويرت"،  على  بح�سابه  �لكلب  رمى  �لذي 
بردود فعل غا�سبة. و�سفت م�ستخدمو مو�قع �لتو��سل 
ما قام به �ل�ساب ب�"�لعمل غري �الإن�ساين"، يف حني ن�سرت 
�ل�سرطة تعليقا طلبت فيه عدم �لرد على �ملقطع، م�سرية 

�إىل �أنها تتعامل مع �لق�سية.

بعلبك تكرم عبد احلليم حافظ 
�حتفاالتها  برنامج  �لدولية  بعلبك  مهرجانات  �أطلقت 
لهذ� �ل�سيف و�لتي تتنوع بني عربية و�أجنبية باالإ�سافة 

�إىل حفل تكرمي �لفنان �لر�حل عبد �حلليم حافظ.
و�أعلن وزير �لثقافة حممد د�وود �أن بعلبك تتحدث عن 
وو�سفها  ومهرجاناتها  وقلعتها  �أهلها  خالل  من  نف�سها 
تاريخ  من  تعنيه  مبا  �للبنانية  �ملهرجانات  "لوؤلوؤة  باأنها 
و�حت�سان د�ئم للفن �لر�قي وما �سكلته عرب تاريخها من 

حلقة و�سل ما بني �ل�سرق و�لغرب". م�سجعو حرب �لنجوم يلتقطون �سورة جماعية �أمام مبنى تايبيه 101. � ف ب

ميزة جديدة من 
غوغل مل�ستخدميها

ب����ع����د �ل����ك����ث����ري م������ن �ل���������س����ك����اوى 
باخل�سو�سية،  �ملتعلقة  و�مل��خ��اوف 
�ست�سمح  �أنها  غوغل  �سركة  �أعلنت 
�سجل  ب����ح����ذف  ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني 
و�أن�سطتهم  �جل��غ��ر�ف��ي��ة،  �مل���و�ق���ع 
على �الإنرتنت و�لتطبيقات، ب�سكل 

تلقائي )�أوتوماتيكي(.
م�سح  �الآن  للم�ستخدمني  وميكن 
�أنه  �إال  ب��ه��م،  �خل��ا���س��ة  �ل��ب��ي��ان��ات 
ب��ذل��ك عن  �ل��ق��ي��ام  عليهم  ي��ت��ع��ني 
تعطيلها  �أو  يدويا،  حذفها  طريق 
�أم��ر ال يتقنه �لكثري  مت��ام��ا، وه��و 
من �لنا�س. ويف حال قرر �مل�ستخدم 
�أو  �مل���و�ق���ع،  �سجل  ت�سغيل  �إي��ق��اف 
�أن�����س��ط��ة �ل���وي���ب، ف����اإن ذل���ك يوؤثر 
�إذ �إن  ع��ل��ى جت��رب��ت��ه ع��ل��ى غ��وغ��ل، 
�ل�سركة لن ت�ستطيع تقدمي �أف�سل 
تنا�سبه،  �لتي  و�لنتائج  �لتو�سيات 
على  �العتماد  ت�ستطيع  لن  كونها 
�ل�سابقة  �لبحث  وعمليات  بياناته 
�ل��ت��ي ق���ام ب��ه��ا. وق���ال���ت غ��وغ��ل يف 
مدونة على �الإنرتنت: "نعلن عن 
�سي�سهل  �ل��ذي  �لتلقائي،  �حل��ذف 

عليكم �إد�رة بياناتكم".
على  للحفاظ  "نعمل  و�أ���س��اف��ت: 
�أم�����ان، وقد  ب��ي��ان��ات��ك��م خ��ا���س��ة ويف 
�إن  ق��ال��ت  �ل��ت��ي  الآر�ئ���ك���م  ��ستمعنا 
�أكر �سهولة  �أن نوفر طرقا  علينا 
بياناتكم  �إد�رة  من  لتتمكنو�  لكن 
�أو حذفها". وميكن للم�ستخدمني 
للوقت  زم���ن���ي  ح���د  �خ���ت���ي���ار  �الآن 
ب�سجل  غوغل  فيه  حتتفظ  �ل��ذي 
�أو   3 �إىل  ي�سل  و�ل���ذي  �ل��ب��ي��ان��ات، 
يختار  �أن  ومب���ج���رد  ����س���ه���ر�.   18
�خليارين،  هذين  �أح��د  �مل�ستخدم 
�ملتعلقة  �لبيانات  كل  م�سح  ف�سيتم 

به، �الأقدم من تلك �ملدد.

درا�سة تهدم املاألوف ب�ساأن اأف�سل �سديق لالإن�سان
�لكالب  ب�سمعة  م��وؤخ��ر�  ن�سرت  حديثة  در����س��ة  �سككت 
له،  وت��خ��ل�����س  ب��ه  وت��ه��ت��م  ل��الإن�����س��ان  ���س��دي��ق��ة  بو�سفها 
و�عتربت هذه �ملعلومات "م�سللة"، على �الأقل بالن�سبة 

�إىل �أبناء عمومتها �لربية، �أي �لذئاب.
ووجدت �لدر��سة، وهي عبارة عن �سل�سلة من �لتجارب 
�لتي �أجريت بو��سطة �سا�سات �للم�س، �أن �لذئاب لي�ست 
�لتي  �ل��ك��الب،  بعك�س  جمموعتها  �أع�ساء  جت��اه  �أنانية 
ن�ساأت �سمن جمموعات �أي�سا، بح�سب ما ذكرت �سحيفة 

ميل" �لربيطانية. "ديلي 
�الأخري  �لعدد  يف  ن�سرت  �لتي  �لدر��سة،  موؤلفو  ويقول 
من دورية "بلو�س و�ن"، �إن �لنتائج ت�سري �إىل �أن �لكالب 
�لد�جنة و�الأليفة ورثت ميولها �لتعاونية من �أ�سالفها 

�لذئاب �ل�سر�سة، ولي�س من خالل �ت�سالها مع �لب�سر.
و�أجرى �لدر��سة مركز علوم �لذئاب يف �لنم�سا بو��سطة 
جتارب على �سا�سات �للم�س، حيث مت تدريب �حليو�نات 
على ��ستخد�م �نوفهم لل�سغط على رمز "�لعطاء" على 

�ل�سا�سة.
وخالل �لتجارب، عمدت �لذئاب �إىل ت�سليم �لغذ�ء �إىل 
وجار جماور بعد �ل�سغط على رمز �لعطاء، �سو�ء وجد 

حيو�ن �آخر من �ملجموعة �أو ال.
كما ك�سفت �لتجارب مل تتو�نى عن تو�سيل �لطعام �إىل 
لن  �أن��ه��ا  �إدر�ك��ه��ا  رغ��م  بها،  �خلا�سة  �ملجموعة  �أع�ساء 

حت�سل على �أي �سيء يف �ملقابل.
مبجرد  �لطعام  بتو�سيل  �هتمامها  فقدت  �لذئاب  لكن 

ظهور ذئب �آخر غري ماألوف �أو من خارج �ملجموعة.
�أي ميل حم��دد الإطعام  �ل��ك��الب  م��ن جهتها، مل تظهر 
�لكالب �الأخرى عندما ال يكون هناك �أي مردود ذ�تي، 

ب�سرف �لنظر عما �إذ� كانت تعرفها �أم ال.
للدر��سة  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة  �مل��وؤل��ف��ة  ق��ال��ت  �الإط������ار،  ه���ذ�  ويف 
�لتدجني مل  �أن  "تظهر  �ل��در����س��ة  ه��ذه  �إن  دي��ل  ر��سيل 
م�سيفة  �جتماعية"،  �أك��ر  بال�سرورة  �ل��ك��الب  يجعل 
�أن �لدر��سة �أظهرت، على ما يبدو، �أن �لت�سامح و�لكرم 
�إح��ر�ز م�ستويات عالية  �أف��ر�د �ملجموعة �ساعد يف  جتاه 

من �لتعاون، كما هو �حلال عند �لذئاب.
�لتجربة  نتائج  تطبيق  م��ن  ح���ذرت  �ل��در����س��ة  �أن  غ��ري 
و�لتخل�س من �لكالب وحماولة متلك ذئاب، �إذ يعتقد 
�لدر��سة  يف  ظهرت  �لتي  �ل�سلوكيات  تلك  �أن  �لباحثون 

ميكن �أن تكون نتيجة للتدريب �أو �لت�سجيع فقط.

رت عالقتي باأبنائي مادونا : دمرّ
ك�سفت �لفنانة �لعاملية  مادونا ،  �أنها دّمرت عالقتها مع �أوالدها ب�سبب 
ما  ح�سب  �سغري  عمر  ع��ن  �جل���و�ل  �لهاتف  با�ستخد�م   لهم  �سماحها 

�أفادت �سحيفة “ذ� �سن” �لربيطانية.
�أر�س �لو�قع باأوالدها بعد �ن منحتهم  �إن عالقتها �نتهت على  وقالت 
�لهاتف �جلو�ل يف �سن �ل�13 عاًما م�سرية �ىل �نها مل ت�ستطع مقاومة 
تاأثري �لعامل �لرقمي على عائلتها. ولكن حتر�س �ملغنية �لتي تبلغ من 
�لعمر 60 عاًما، على جتنب حدوث نف�س �ل�سيء مع �بنها د�يفيد �لبالغ 
من �لعمر 13 عاًما ومتنعه من �حل�سول على هاتف: “�ساألتزم بذلك 
الأطول فرتة ممكنة، الأنني �رتكبت خطاأ عندما �أعطيت �أطفايل �الأكرب 
عمًر� هو�تفهم عندما كانو� يف �لثالثة ع�سرة. لقد �أنهى عالقتي معهم، 

و�أ�سبح جزًء� كبرًي� جًد� من حياتهم”.


