مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

04:41
12:25
03:53
06:48
08:04

الثالثاء  16إبريل  2019م  10 -شعبان  1440العدد 12607
Tuesday 16 April 2019 - Issue No 12607

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة
www.alfajrnews.ae

 32صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

من�صور بن زايد يكرم الفائزين
بجائزة خليفة الرتبوية يف دورتها الـ 12

•• �أبوظبي-وام:

كرم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء،
وزي��ر � �ش ��ؤون ال��رئ��ا��س��ة ،رئي�س جمل�س �أم �ن��اء ج��ائ��زة خليفة الرتبوية،
ام����س يف ف�ن��دق ق�صر الإم� ��ارات ال�ف��ائ��زي��ن ب��اجل��ائ��زة يف دورت �ه��ا الثانية
ع�شرة  ،2019 - 2018على م�ستوى الدولة والوطن العربي ،و�أعلن
�سموه خ�لال احلفل عن �إط�لاق «جائزة خليفة العاملية للتعليم املبكر»
�ضمن جم ��االت ج��ائ��زة خليفة ال�ترب��وي��ة يف دورت �ه��ا ال �ق��ادم��ة كجائزة
عاملية تهدف اىل دعم وت�شجيع الأبحاث والدرا�سات� ،إ�ضافة �إىل �أف�ضل
املمار�سات واالبتكارات ،ون�شر ثقافة التميز واالب��داع يف جمال التعليم
املبكر ،بالإ�ضافة �إىل تكرمي ال�شيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي مديرة
م�ؤ�س�سة حميد ب��ن را��ش��د النعيمي اخل�يري��ة بعجمان ال�ف��ائ��زة بجائزة
ال�شخ�صية الرتبوية االعتبارية للدورة الثانية ع�شرة تقديراً لإ�سهاماتها
يف دفع م�سرية النهو�ض بالتعليم ،مع تكرمي � 4أ�سر �إماراتية متميزة.
(التفا�صيل �ص)3

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله �أبناء ال�شهداء امل�شاركني يف برنامج الإر�شاد و التوجيه املهني «خطوات» (وام)

ا�ستقبل وفد جمموعة �شنغهاي غوجي ال�صينية و�إمامي م�سجدي النور ولينوود يف نيوزيلندا

حممد بن زايد ي�ستقبل �أبناء ال�شهداء امل�شاركني يف برنامج «خطوات» وي�ؤكد اهتمام قيادة الدولة برعايتهم
•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أبناء ال�شهداء امل�شاركني
يف برنامج الإر��ش��اد و التوجيه املهني «خ�ط��وات» ال��ذي �أطلقه مكتب
�ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد �أبوظبي بالتعاون مع �صندوق

الوطن والذي ي�ستهدف الطالب املتفوقني درا�سيا الكت�شاف اخليارات
املتعلقة مب�سارهم املهني امل�ستقبلي و التعرف على حت��دي��ات بيئات
العمل املختلفة.
م��ن جهة �أخ��رى ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة وفد
جمموعة �شنغهاي غوجي ال�صينية برئا�سة مديرها العام جي ت�شوان

باو والعاملة يف املجاالت اال�ستثمارية وال�صناعية والعقارية.
من جهة �أخرى ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س ال�شيخني
جمال فودة �إم��ام م�سجد النور و �ألبي لطيف �إم��ام م�سجد لينوود يف
مدينة كراي�ست�شري�ش يف نيوزيلندا اللذين �شهدا هجوما �إرهابيا �أ�سفر
عن �سقوط ع�شرات من ال�ضحايا الأبرياء ( .التفا�صيل �ص)2

اجلي�ش ال�سوداين يجدد مطالبة املتظاهرين بف�ض االعت�صام

املجل�س الع�سكري يعني رئي�سا جديدا للأركان

•• اخلرطوم-وكاالت:

�أعلن املجل�س الع�سكري االنتقايل
يف ال � �� � �س� ��ودان� ،أم � ��� ��س االث� �ن�ي�ن،
ت�ع�ي�ين ال �ف��ري��ق �أول رك ��ن ها�شم
ع�ب��د امل�ط�ل��ب �أح �م��د ب��اب�ك��ر رئي�سا
ل�ل��أرك ��ان ،م���ش�يرا �إىل �أن ��ه يعيد
ت�شكيل رئا�سة الأركان امل�شرتكة.
وق � ��ال ب �ي��ان �� �ص ��ادر ع ��ن املجل�س
�إن الفريق �أول رك��ن عبد الفتاح
الربهان رئي�س املجل�س الع�سكري
اال�إنتقايل �أ�صدر عددا من املرا�سيم
والقرارت مت مبوجبها ترقية عدد
م��ن ال�ضباط �إيل رتبتي الفريق
�أول وال �ف ��ري ��ق ،و�إع � � ��ادة ت�شكيل
رئا�سة الأركان امل�شرتكة.
و�أ� � �ض ��اف امل �ج �ل ����س ال �ع �� �س �ك��ري يف
ب�ي��ان �أن ��ه مت تعيني ال�ف��ري��ق �أول
ركن حممد عثمان احل�سني نائبا
لرئي�س الأركان امل�شرتكة.
ك �م��ا ع�ي�ن ال �ف ��ري ��ق �أول بحري
رك��ن ع�ب��د اهلل امل �ط��ري الفر�ضي
م�ف�ت���ش��ا ع��ام��ا ل �ل �ق��وات امل�سلحة،
والفريق الركن �آدم هارون �إدري�س
رئي�سا لهيئة العمليات امل�شرتكة،

�سودانيون يوا�صلون اعت�صامهم بينما يقف ع�سكريون لت�أمني املواقع الع�سكرية (رويرتز)
ال��رك��ن ح��ذي�ف��ة ع�ب��دامل�ل��ك �أحمد
والفريق الركن جم��دي �إبراهيم القوى اجلوية.
ع �ث �م��ان رئ �ي �� �س��ا لأرك � � ��ان القوات ومت ت�ع�ي�ين ال �ف��ري��ق ب �ح��ري ركن ال�شيخ رئي�سا لهيئة اال�ستخبارات
الربية ،والفريق طيار ركن حممد جم��دي �سيد عمر م��رزوق رئي�سا الع�سكرية بالإنابة.
علي حممد حممود رئي�سا لأركان لأرك��ان القوات البحرية ،واللواء ك� �م ��ا ق � ��رر امل �ج �ل ����س الع�سكري

وا�شنطن بو�ست :ال دولة
فل�سطينية يف «�صفقة القرن»

•• وا�شنطن-وكاالت:

ك�شفت �صحيفة «وا�شنطن بو�ست»� ،أن خطة الإدارة الأمريكية لل�سالم
بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني ،والتي باتت ُتعرف بـ«�صفقة القرن» ،ال
تن�ص نهائيا على �إقامة دولة فل�سطينية.
وبح�سب امل�صدر ،ف�إن «�صفقة القرن» ال ت�ضم �سوى بع�ض «املقرتحات
العملية» لأجل حت�سني حياة الفل�سطينيني على امل�ستوى االقت�صادي،
لكنها ال ت�ضمن �إقامة دولة فل�سطينية �صغرية بجانب �إ�سرائيل.
ومن املرتقب �أن يجري الإعالن قريبا عن «�صفقة القرن» بعدما متت
�صياغتها خ�لال العامني املا�ضيني على �أي��دي جمموعة �صغرية من
م�ساعدي الرئي�س دونالد ترامب ،مثل امل�ست�شار جاريد كو�شرن واملبعوث
اخلا�ص جي�سون غرينبالت.
واعتمدت «وا�شنطن بو�ست» على �شهادات �أ�شخا�ص حتدثوا �إىل الفريق
ال��ذي ي��دي��ره كو�شرن ،و�أوردت ال�صحيفة �أن ال�صفقة تعر�ض حوافز
اقت�صادية مقابل االع�ت�راف العربي ب�إ�سرائيل ،لكن مع الإب�ق��اء على
فل�سطني يف و�ضعها الراهن ،دون �أي �سيادة ودولة.
ويف وقت �سابق ،قال كو�شرن ،يف مقابلة مع قناة «�سكاي نيوز عربية»� ،إن
الإدارة الأمريكية �سعت �إىل طرح مقرتحات واقعية وحل عادل يف خطة
ال�سالم حتى ت�ساعد على حت�سني حياة النا�س.
وقال م�س�ؤول كبري يف البيت الأبي�ض ،يوم اجلمعة« ،نعتقد ب�أن لدينا
خطة عادلة وواقعية وقابلة للتطبيق ..لقد نظرنا �إىل اجلهود ال�سابقة،
وا�ستقينا �أفكارا من اجلانبني وال�شركاء يف املنطقة ..ومبا �أن اخلطط مل
ت�ؤت �أكلها يف ال�سابق ،فلقد اعتمدنا مقاربة بديلة تقوم على عدم حجب
الواقع ،واحلديث ب�شكل �صريح لقول احلقيقة»( .التفا�صيل �ص)

تعيني اللواء �أحمـد خليفة �أحمـد
ال�شامي ،الناطق الر�سمي للقوات
امل�سلحة.
ه � ��ذا وج � � ��دد اجل� �ي� �� ��ش مطالبة
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ب�ف����ض االعت�صام.
ونا�شد اجلي�ش املتظاهرين بفتح
ال� �ط ��رق ��ات و�إع � � � ��ادة احل� �ي ��اة �إىل
طبيعتها.
ه��ذا و��ش�ه��د م�ق��ر ال�ق�ي��ادة العامة
للأركان يف اخلرطوم ،حيث يقبع
�آالف ال���س��ودان�ي�ين م�ن��ذ �أ�سابيع،
ت ��وت ��را ب�ي�ن الأم � ��ن واملعت�صمني
� �ص �ب��اح االث � �ن�ي��ن ،ب �ع��د �أن عمد
بع�ض العنا�صر الأمنية �إىل �إزالة
املتاري�س املو�ضوعة يف املكان.
ودف � ��ع ه� ��ذا ال �ت �ح��رك املعار�ضة
ال�سودانية �إىل اال�ستنفار ،ف�أعلن
جتمع املهنيني ال�سودانيني يف خرب
عاجل على ح�سابه على تويرت �أن
ه�ن��اك حم��اول��ة لف�ض االعت�صام
�أم� ��ام ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل ل��أرك ��ان،
و�إزال � � ��ة ج�م�ي��ع امل �ت��اري ����س .ودع ��ا
املواطنني �إىل «التوجه ف��وراً �إىل
�ساحات االعت�صام حلماية ثورتكم
ومكت�سباتكم» ،بح�سب تعبريه.

حم��ور ث��ام��ن نحو طرابل�س
لتحريرها م��ن امللي�شيات

•• اخلرطوم-وكاالت:

ب�ع��د �أ� �س �ب��وع م��ن ت��أك�ي��د الناطق
ب��ا��س��م اجل�ي����ش ال��وط �ن��ي الليبي
�أن معركة طرابل�س تتم عرب 7
حم��اور ح��دودي��ة �إداري� ��ة ،حتدث
اللواء �أحمد امل�سماري ،عن حمور
ث��ام��ن «خ�ل��ال الأي� � ��ام املقبلة»،
ق��د ي�ح��رر العا�صمة م��ن قب�ضة
امليلي�شيات واجلماعات الإرهابية
واملتطرفني.
وخ �ل��ال الأي � � ��ام امل��ا� �ض �ي��ة ،كثف
اجلي�ش الوطني الليبي هجماته
اجل��وي��ة ،يف �إط ��ار العملية التي
� �س �م��اه��ا «ط � ��وف � ��ان ال � �ك ��رام ��ة»،
وت�ه��دف �إىل تخلي�ص العا�صمة
الليبية من �سيطرة امليلي�شيات.
ويف �إي �ج��ازه ال�صحفي ال ��دوري
الذي تزامن مع انطالق معركة
ط��راب �ل ����س ،ت��وق��ع امل �� �س �م��اري يف
م ��ؤمت��ر الأم �� ��س �إ� �ض��اف��ة حمور
ث��ام��ن �إىل امل �ع��رك��ة ال �ت��ي ت�سري
بالفعل وفقا لـ« 7حماور».
ويعتقد حمللون �أن يكون املحور
الثامن هو مدينة �سرت ال�ساحلية
التي تقع يف و�سط ليبيا.

الإمارات تد�شن مركزا للإنزال ال�سمكي
يخدم �أكرث من � 10آالف �صياد يف اليمن

•• ال�ساحل الغربي-وام:

د�شنت دول��ة الإم��ارات ام�س مركز الإن��زال ال�سمكي ،يف منطقة احليمة
التابعة مل��دي��ري��ة التحيتا بال�ساحل ال�غ��رب��ي لليمن بعد �إع ��ادة ت�أهيله
وجتهيزه ب�أحدث املعدات لي�ضاف اىل « 22منزال لل�سمك» �أعيد ت�أهيلها
على نفقة الدولة .وي�ستهدف مركز الإنزال ال�سمكي ،يف احليمة بخدماته
�أكرث من � 10آالف ن�سمة يف احليمة واملناطق املجاورة لها ً .يتكون امل�شروع
من مر�سى لل�صيد وغرف للإدارة ومت تزويده مبنظومة طاقة �شم�سية

�شرطة دبي تعيد �ساعة ثمينة ل�سائح �سقطت يف مياه البحر
•• دبي-الفجر:

جنح فريق ال�ضفادع الب�شرية يف ق�سم الإنقاذ البحري
يف مركز �شرطة املوانئ التابع ل�شرطة دبي من ا�ستعادة
�ساعة ثمينة لأحد ال�سياح �سقطت يف مياه البحر.
وق��ال امل�ق��دم علي عبد اهلل الق�صيب النقبي رئي�س
ق�سم الإنقاذ البحري يف �شرطة دبي �إن مركز القيادة
وال�سيطرة يف الإدارة العامة للعمليات تلقى بالغاً
من �أحد ال�سائحني يوم اجلمعة املا�ضي يفيد ب�سقوط
�ساعته يف مياه البحر �أثناء تواجده يف �أحد املطاعم
املطلة على ج��زي��رة نخله جمريا و�أن �ساعته غالية
الثمن ويحتاج �إىل م�ساعدته يف �إيجادها.
و�أ� �ش��ار امل�ق��دم النقبي �إىل �أن دوري��ة �ضفادع ب�شرية
انتقلت �إىل ج��زي��رة النخلة و�أج ��رت عمليات بحث
ومتكنت من العثور عليها.

ً
احلر�س الإيراين ر�سميا �ضمن قائمة الإرهاب الأمريكية

ال�سائح يعرب عن �سعادته با�ستعادة �ساعته

•• وا�شنطن-رويرتز:

�أدرج��ت ال��والي��ات املتحدة ر�سميا ق��وات احلر�س ال�ث��وري الإي��راين على
قائمة املنظمات الإره��اب�ي��ة الأجنبية ح�سبما ورد يف مذكرة ن�شرت يف
ال�سجل االحتادي الأمريكي �أم�س االثنني.
وكان الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب قال الأ�سبوع املا�ضي �إنه �سيتخذ
ه��ذه اخل�ط��وة الرمزية لكن غ�ير امل�سبوقة .ون��ددت �إي ��ران على الفور
بهذا الإعالن الذي �أثار خماوف من �شن هجمات انتقامية على القوات
الأمريكية.
وق ��وات احل��ر���س ال �ث��وري ه��ي امل���س��ؤول��ة ع��ن ب��رن��ام��ج �إي ��ران لل�صواريخ
البالي�ستية وبرناجمها النووي .وهي �أي�ضا منخرطة يف القطاع امل�صريف
وقطاع ال�شحن البحري .و�ست�سهل اخلطوة الأمريكية اجلديدة مقا�ضاة
ال���ش��رك��ات �أو الأف� ��راد يف االحت ��اد الأوروب� ��ي مم��ن ي��دخ�ل��ون يف �أن�شطة
اقت�صادية مع �إي��ران .ويعاقب القانون الأمريكي بالفعل �أي مواطن
�أمريكي يتعامل مع احلر�س الثوري الإي��راين بال�سجن ملدة ت�صل �إىل
 20عاما لأن ال�ق��وات م��درج��ة على قائمة �أمريكية خا�صة للإرهاب
الدويل وهي برنامج عقوبات �أمريكي خمتلف.

طعون �أردوغ��ان «امل�ستميتة»
تثري الغ�ضب يف �إ�سطنبول
•• ا�سطنبول-وكاالت:

�أمر م�س�ؤولو االنتخابات املحلية يف
تركيا ،ام�س ،ب�إعادة فرز الأ�صوات
مرة ثانية يف حي ب�شرق �إ�سطنبول،
ب�ع��د ال�ط�ع��ون ال �ت��ي ق��دم�ه��ا حزب
العدالة والتنمية بزعامة الرئي�س
رج��ب ط�ي��ب �أردوغ � ��ان ع�ل��ى مدار
�أ�سبوعني يف النتائج التي �أظهرت
خ�سارة احل��زب احل��اك��م لل�سيطرة
على �أكرب مدن البالد.
و�أدت الطعون وال�شكاوى املتكررة
م��ن ح ��زب ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة يف
النتائج املبدئية� ،إىل تزايد ال�شعور
بالغ�ضب والإح �ب��اط ب�ين �أن�صار
حزب ال�شعب اجلمهوري املعار�ض.

التحالف ي�سقط  11طائرة حوثية م�سرية يف �سيئون
كيم ..لوبي قوي يف خدمته داخل اليابان

متكتم ..لكنه قوة �ضاربة:

�شونغريون ،اللوبي الكوري ال�شمايل يف اليابان!

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

من جهة ،العالقات متوترة �إىل �أق�صى احلدود ،وبدا ال�صراع و�شي ًكا قبل
عامني .ان يابان �شينزو �آب��ي ،التي اخرتقتها �صواريخ بيونغ يانغ عام
 ،2017وهي على مرمى حجر من �صواريخها ،تبقى م�سكونة برغبة
املحافظني يف �إ��ص�لاح الد�ستور ،مم��ا دف��ع ال�ب�لاد اىل ت��زوي��د جي�شها،
املتكون من � 150ألف جندي ،بقدرة عملياتية هجومية.
يف الوجه الآخر ،لئن كانت كوريا ال�شمالية متثل ،بالن�سبة لليابان ،يف
�أح�سن الأح��وال ،خط ًرا ،ويف الأ�سو�أ ع��د ًوا ،ف�إنه ال ي�صعب العثور على
�أماكن تكون فيها �أيديولوجية جوت�شي معرتف بها قانون ّيا:
(التفا�صيل �ص)13

•• اليمن-وكاالت:

�أعلن الناطق با�سم التحالف يف اليمن ،تركي املالكي،
�أم�س االثنني� ،أن التحالف متكن من �إ�سقاط  11طائرة
م�سرية حوثية يف �سيئون .و�أك��د يف م�ؤمتر �صحفي �أن
احلوثيني يخزنون طائرات «درون» قرب �أحياء م�أهولة
يف �صنعاء وي�ضعون من�صاتها يف املناطق ال�سكنية».
وق��ال «�إن �صعدة وع �م��ران ال ت ��زاالن منطقة تخزين
�صواريخ بالي�ستية».
و�أك � ��د �أن امل�ي�ل�ي���ش�ي��ات احل��وث �ي��ة ان�ق�ل�ب��ت ع �ل��ى اتفاق
�ستوكهومل ،وارتكبت  3364خرقا منذ االتفاق.
وقال املالكي «نواجه تهديد القوارب املفخخة للمالحة
يف البحر الأح �م��ر» ،م�شريا �إىل �أن التحالف ا�ستطاع
حتييد خطر ال�صواريخ البالي�ستية.
و�أ�ضاف «نعمل على حتييد القوارب ال�سريعة املفخخة
التي تهدد باب املندب».
و�أك� ��د �أن «ك��اف��ة امل��وان��ئ ال�ي�م�ن�ي��ة ت�ع�م��ل ب�ك��ل طاقتها
اال�ستيعابية بجهود التحالف ،ومت الت�صريح ل�ـ 24

�سفينة حت�م��ل م ��واد غ��ذائ�ي��ة وط�ب�ي��ة» .و�أ� �ش��ار �إىل �أن
ميلي�شيات احل��وث��ي تعمل على عرقلة ح��رك��ة ال�سفن
التجارية .و�أ�ضاف «ن�سهل دخ��ول ال�سلع احليوية عرب
املوانئ اليمنية ب�سرعة ودون �أي ا�ستثناء».
هذا و�أكد املالكي �أن اجلهود ال�سيا�سية م�ستمرة من دول
التحالف لدعم ال�شرعية.
م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رى� ،أ� �ص��درت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة اليمنية
توجيهات ببطالن كافة الوثائق ال�صادرة عن م�صلحة
الهجرة واجل��وازات واجلن�سيات الواقعة حتت �سيطرة
ميلي�شيات احلوثي يف �صنعاء.
ه ��ذا ال�ت�ع�م�ي��م وجّ �ه �ت��ه م�صلحة ال �ه �ج��رة واجل � ��وازات
يف ال�ع��ا��ص�م��ة امل��ؤق�ت��ة ع��دن �إىل م ��دراء ع�م��وم الفروع
باملحافظات املحررة وم��دراء املنافذ الربية والبحرية
واجل��وي��ة .ك�م��ا �أك ��دت م�صلحة ال�ه�ج��رة ع�ل��ى بطالن
الوثائق ال�صادرة عن امليلي�شيات من ت�أ�شريات الدخول
للأجانب ،والإقامات بكافة �أنواعها ،وبطاقات اللجوء،
و�شهادات اجلن�سية ،وموافقات ال��زواج ،بالإ�ضافة �إىل
جوازات ال�سفر.

متكاملة وي
معاناة املواط
اليمنيني يف
ال�ساحل الغ
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دائرة النقل ب�أبوظبي تطلق خدمة �إعادة تعبئة بطاقة حافالت �إلكرتونيا
•• �أبوظبي  -وام:

02

�أع�ل�ن��ت دائ ��رة النقل يف �أب��وظ�ب��ي  -ممثلة مب��رك��ز النقل
امل �ت �ك��ام��ل  -ع ��ن �إط �ل ��اق خ ��دم ��ة ج ��دي ��دة مل�ستخدمي
احل��اف�ل�ات ت���س�م��ح ب� ��إع ��ادة ت�ع�ب�ئ��ة ب �ط��اق��ات “حافالت”
�إلكرتونيا من خالل موقع الدائرة الر�سمي “www.
 ”dot.abudhabi.aeوعرب موقع وتطبيق “درب”
“� ”www.darb.aeسعياً منها لتح�سني خدمات
النقل العام يف �إمارة �أبوظبي.
ج��اءت ه��ذه امل �ب��ادرة �ضمن ح��زم��ة م��ن امل �ب��ادرات لتفعيل
اخل��دم��ات ال��ذك �ي��ة يف ال ��دائ ��رة وال �ت��ي ت �ه��دف �إىل جعل

رحلة االنتقال باحلافلة جتربة �أك�ثر �سهولة و�أق��ل زمناً
والتي ب��د�أت فيها ال��دائ��رة بتوحيد جميع فئات بطاقات
“حافالت” حت��ت ب�ط��اق��ة واح� ��دة ت �خ��دم ج�م�ي��ع فئات
م�ستخدمي حافالت النقل العام.
وبالإ�ضافة �إىل �إمكانية احل�صول على البطاقة من مراكز
البيع و�أج�ه��زة �شراء التذاكر املتوفرة يف خمتلف �أنحاء
�إمارة �أبوظبي ،تعمل هذه املبادرة من خالل موقع دائرة
النقل الر�سمي و تطبيق “درب” على توفري خا�صية �إعادة
تعبئة الر�صيد يف بطاقة “حافالت” �إلكرتونياً عن طريق
ال��رواب��ط امل��وج��ودة وال �ت��ي تطلب م��ن امل�ستخدم �إدخ ��ال
الرقم املت�سل�سل امل��دون �أ�سفل البطاقة وم��ن ثم حتديد

املبلغ املطلوب �إ�ضافته كر�صيد وال��دف��ع �إلكرتونياً عرب
البطاقة االئتمانية.
كما تتوفر �أي�ضاً خا�صية دف��ع املخالفات امل�سجلة داخل
حافالت النقل العام �إلكرتونياً عن طريق �إدخ��ال الرمز
الت�سل�سلي امل�سجل على �إي�صال املخالفة امل�ستلمة ومن ثم
الدفع عرب الباقة االئتمانية.
و�أف��اد مركز النقل املتكامل �أن حتديث وحت�سني خدمات
النقل ال�ع��ام ت��أت��ي يف �إط ��ار ح��ر���ص ال��دائ��رة على توفري
منظومة نقل مريحة� ،آمنة وحديثة ت�شجع على التوجه
نحو ا�ستخدام و�سائل النقل العام واال�ستفادة من مزاياها
املتعددة.

�شرطة �أبوظبي � :أول مايو �آخر موعد للم�شاركة
بجائزة القائد العام للتميز
•• �أبوظبي-وام:

حددت القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي الأول من مايو املقبل موعداً نهائيا لتلقي م�شاركات اجلوائز اخلارجية
جلائزة معايل “القائد العام للتميز  “ 2019والتي ت�شمل “�أفراد املجتمع” و “فرق عمل املجتمع املتميزة”.
وت�ستهدف اجلائزة التي تنظم كل �سنتني ،ن�شر ثقافة التميز وبث روح املناف�سة الإيجابية وامل�شاركة يف ن�شر الوعي
بثقافة التميز واجل��ودة وال�شفافية وجعلها مكوناً �أ�سا�سياً يف بيئة العمل احلكومية وبث روح التناف�س بني كافة
قطاعات املجتمع .
ودعت �شرطة �أبوظبي اجلمهور من �أفراد وم�ؤ�س�سات الراغبني بامل�شاركة واالطالع على حماور ومعايري و�شروط
اجلائزة� ،إىل زيارة موقعها الر�سمي https://www.adpolice.gov.ae

ا�ستقبل �أبناء ال�شهداء امل�شاركني يف برنامج «خطوات»

حممد بن زايد� :أبناء ال�شهداء و�أ�سرهم حمل اهتمام وعناية خا�صة من الدولة وقيادتها
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة �أب�ن��اء ال�شهداء امل�شاركني يف برنامج
الإر�شاد و التوجيه املهني « خطوات « الذي �أطلقه مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء
يف دي��وان ويل عهد �أبوظبي بالتعاون مع �صندوق الوطن وال��ذي ي�ستهدف
ال�ط�لاب املتفوقني درا��س�ي��ا الكت�شاف اخل �ي��ارات املتعلقة مب�سارهم املهني
امل�ستقبلي و التعرف على حتديات بيئات العمل املختلفة.
و تبادل �سموه و �أبناء ال�شهداء يرافقهم ال�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان
مدير تنفيذي مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد �أبوظبي خالل
اللقاء الذي جرى مبجل�س ق�صر البحر الأحاديث الأبوية حول طموحاتهم

و تطلعاتهم امل�ستقبلية وتعرف منهم على م��دى اال�ستفادة من مثل هذه
الربامج والفر�ص العملية والتدريبية التي توفرها لهم ل�صقل مهاراتهم
وامكاناتهم.
و ح��ث ��س�م��وه �أب �ن��اءه الطلبة ع�ل��ى ال�ع�م��ل ب�ج��د واج�ت�ه��اد لتحقيق التفوق
واال�ستفادة الق�صوى من الفر�ص التي تتاح لهم لتعزيز حت�صيلهم العلمي و
�إعدادهم وت�أهيلهم للمراحل امل�ستقبلية من حياتهم ..م�ؤكدا �أن �أبناء ال�شهداء
و�أ�سرهم حمل اهتمام وعناية خا�صة من قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» وقيادة الدولة التي ت�سعى �إىل
بناء قدراتهم النوعية املتميزة ومتكينهم للإ�سهام يف م�سرية تنمية الوطن
وم�ستقبله.
من جانبهم �أع��رب الطلبة امل�شاركون يف برنامج « خطوات « عن �سعادتهم

بلقاء �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان مثمنني ال��دع��م و
االهتمام الذي توليه القيادة احلكيمة لأبناء ال�شهداء وحر�ص �سموه على
املتابعة امل�ستمرة لهم و تقدمي الدعم لأ�سرهم و تلبية احتياجاتهم ..م�ؤكدين
�أن اهتمام �سموه بهم يعد ح��اف��زا لرفع م�ستوى �أدائ�ه��م وحت�صيلهم �أعلى
الدرجات العلمية.
يذكر �أن برنامج « خطوات « ي�أتي يف �إط��ار �سل�سلة الربامج وامل�ب��ادرات التي
ينفذها مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء لإعداد وت�أهيل ومتكني �أبناء ال�شهداء..
ويهدف �إىل التعرف على اهتمامات الطلبة و �إحلاقهم مبجاالت العمل التي
تتوافق و طموحاتهم م��ن خ�لال ال�ت��دري��ب يف خمتلف القطاعات وت�شمل
الطاقة والبحوث والف�ضاء واالت�صال والتكنولوجيا �إ�ضافة �إىل الطريان
و اال�ستثمار و العلوم ال�سيا�سية و الق�ضاء و امل�ج��االت الإداري ��ة �إىل جانب

�إر� �ش��اده��م وتوعيتهم مبتطلبات ��س��وق العمل واال��س�ت�ف��ادة م��ن �إمكاناتهم
ومهاراتهم وتوجيهها �إىل الطريق ال�صحيح.
ح�ضر اللقاء معايل الدكتورة �أمل عبداهلل القبي�سي رئي�سة املجل�س الوطني
االحتادي و �سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
العني و �سمو ال�شيخ عي�سى بن زايد �آل نهيان و�سمو ال�شيخ نهيان بن زايد
�آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية و الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة و �سمو ال�شيخ خالد بن زايد
�آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم و معايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح.

ا�ستقبل �إمامي م�سجدي النور ولينوود مبدينة كراي�ست�شري�ش يف نيوزيلندا

حممد بن زايد ي�ؤكد حر�ص الإمارات على تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ش احل�ضاري وال�سلم بني مكونات �شعوب ودول العامل
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س ال�شيخني جمال فودة �إمام م�سجد
النور و �ألبي لطيف �إمام م�سجد لينوود يف مدينة كراي�ست�شري�ش يف نيوزيلندا
اللذين �شهدا هجوما �إرهابيا �أ�سفر عن �سقوط ع�شرات من ال�ضحايا الأبرياء
 ..يرافقهما م�ع��ايل ال��دك�ت��ور علي را��ش��د النعيمي رئي�س املجل�س العاملي
للمجتمعات امل�سلمة و�سعادة ماثيو هوكينز �سفري نيوزيلندا لدى الدولة.
و رحب �سموه بامامي امل�سجد و تبادل معهما الأحاديث الودية و�أ�شاد بدورهما
و ب��دور علماء امل�سلمني يف تعزيز ال�صورة احلقيقية للدين اال�سالمي يف
الت�سامح والتعاي�ش وال�سالم.

و ثمن �سموه موقف ال�شعب النيوزيلندي ال�صديق ووعيه �إىل جانب احلكمة
التي تعاملت بها احلكومة النيوزيلندية برئا�سة جا�سيندا �أردرن مع الأزمة
وتداعيات هذا الهجوم و الذي اك�سبها احرتام وتقدير العامل.
و�أك ��د �سموه ح��ر���ص دول��ة الإم� ��ارات على تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ش
احل���ض��اري وال�سلم ب�ين مكونات �شعوب ودول ال�ع��امل ك��اف��ة ..م�شددا على
�ضرورة تكاتف جهود املجتمع الدويل للعمل على مواجهة خطاب الكراهية
و التع�صب وكل �أ�شكال العنف و التطرف �إىل جانب ن�شر قيم اخلري وثقافة
ال�سالم والت�آلف والتعاون التي تخاطب الفطرة الإن�سانية ال�سليمة.
و �أ��ض��اف �سموه �أن نهج دول��ة الإم ��ارات يقوم على مبادئ الت�سامح واملحبة
والتعاون والتوا�صل احل�ضاري وقبول الآخر الذي �أر�ساه املغفور له ال�شيخ
زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان « طيب اهلل ث��راه « وت�سري عليه ق�ي��ادة الدولة

الر�شيدة برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س
الدولة «حفظه اهلل « .و�شدد �سموه على �أهمية دور العلماء ورج��ال الدين
وامل�ؤ�س�سات الدينية املعنية يف تعزيز قيم املواطنة يف املجتمعات وتر�سيخ ثقافة
الت�سامح والتعاي�ش واحلوار وال�سالم العاملي �إ�ضافة �إىل االعتدال والو�سطية
ونبذ ومواجهة التع�صب والفكر املتطرف ..م�شريا �إىل �أن ما ت�شهده العديد
من مناطق العامل من �أعمال عنف و�إرهاب هو نتاج للفكر املتطرف وخطاب
الكراهية الذي تقف وراءه قوى التطرف.
من جانبهما �أعرب �إماما م�سجدي النور ولينوود يف كراي�ست�شري�ش عن جزيل
�شكرهما وتقديرهما لدولة الإم ��ارات على موقفها الإن�ساين امل�شرف مع
م�سلمي بالدهما عقب احلادث امل�أ�ساوي الذي تعر�ضوا له على �أيدي الإرهاب
الغا�شم الذي ال دين له .و �أ�شادا مببادرات دولة الإمارات الإن�سانية الهادفة

�إىل �إع�لاء ون�شر قيم الت�سامح وقبول الآخ��ر والتعاي�ش ال�سلمي واحرتام
التنوع بني ال�شعوب والثقافات على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
ح�ضر اللقاء معايل الدكتورة �أمل عبداهلل القبي�سي رئي�سة املجل�س الوطني
االحتادي و�سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة
العني و�سمو ال�شيخ عي�سى بن زاي��د �آل نهيان و�سمو ال�شيخ نهيان بن زايد
�آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة و �سمو ال�شيخ خالد بن زايد �آل
نهيان رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة زايد العليا لأ�صحاب الهمم ومعايل ال�شيخ
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح.

انطالق امل�سابقة الوطنية ملهارات الإمارات يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

حممد بن زايد ي�ستقبل وفد جمموعة �شنغهاي غوجي ال�صينية
•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
وفد جمموعة �شنغهاي غوجي ال�صينية برئا�سة مديرها
العام جي ت�شوان باو والعاملة يف املجاالت اال�ستثمارية
وال�صناعية والعقارية.

وتعرف �سموه من الوفد على �أعمال ال�شركة وجماالت
تعاونها مع نظرياتها من ال�شركات الإماراتية يف �إن�شاء
امل�شاريع اال�ستثمارية والعقارية وال�صناعات امل�ستدامة
امل�شرتكة  .ح�ضر اللقاء � ..سعادة حممد مبارك املزروعي
وك�ي��ل دي ��وان ويل ع�ه��د �أب��وظ �ب��ي و� �س �ع��ادة عبداجلليل
عبدالرحمن البلوكي بجانب ع��دد م��ن امل���س��ؤول�ين يف
ال�شركة ال�صينية.

انطلقت ام�س فعاليات الدورة احلادية ع�شرة من امل�سابقة الوطنية
مل�ه��ارات الإم ��ارات  2019التي ينظمها مركز �أب��وظ�ب��ي للتعليم
وال �ت��دري��ب امل�ه�ن��ي وال�ت�ق�ن��ي حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخة فاطمة
بنت مبارك رئي�سة االحت��اد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى
للأمومة والطفولة الرئي�سة الأع�ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
ملدة ثالثة �أيام يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض و�سط تناف�س
قوي ومميز بني  402مواطن ومواطنة يف  49مهارة وتخ�ص�ص
ه�ن��د��س��ي و��ص�ن��اع��ي وت�ك�ن��ول��وج��ي  .وق ��ال � �س �ع��ادة م �ب��ارك �سعيد
ال�شام�سي مدير ع��ام مركز �أبوظبي للتعليم وال�ت��دري��ب التقني
واملهني �إن الدورة اجلديدة من امل�سابقة الوطنية ملهارات الإمارات
ت�أتي يف �إطار اال�سرتاتيجية القوية التي تنفذها القيادة الر�شيدة
لتمكني �شباب الوطن من كافة �أدوات االب��داع ول�صناعة الأجيال
الوطنية القادرة على مواكبة الع�صر وتلبية متطلبات �سوق العمل
خا�صة خ�لال مرحلة م��ا بعد النفط وه��ي اال�سرتاتيجية التي
ن��ؤك��د م��ن خاللها على �أهمية العمل الوطني امل�ؤ�س�سي املتطور
دائماً لإكت�شاف و�صقل الكفاءات والقدرات الوطنية بهدف �إعداد
�أجيال واعدة من ال�شباب والفتيات املواطنني املبدعني والقادرين
ع�ل��ى تلبية متطلبات التنمية املجتمعية والنه�ضة ال�صناعية
واالقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة وامل�ستدامة مبختلف �إمارات
الدولة .و�أ�ضاف ال�شام�سي �أن مركز �أبوظبي للتعليم والتدريب

التقني واملهني ،يطبق ا�سرتاتيجية متقدمة متكنه من تنظيم
ك�برى الأح��داث والفعاليات ،و�إط�لاق م�ب��ادرات وبرامج متقدمة
منها امل�سابقة الوطنية للمهارات التي ت�ستقطب �شبابنا وفتياتنا
ومتنحهم الفر�ص الكاملة البراز مواهبهم وابتكاراتهم وحتفيزهم
لتنمية ق��درات�ه��م يف خمتلف امل�ج��االت الهند�سية والتقنية ومن
ث��م �صناعة امل��واط��ن امل�ب��دع وال�ق��ادر على تلبية متطلبات اخلطة
اال�سرتاتيجية للدولة  ،2021ور�ؤي��ة �أبوظبي  ،2030م�ؤكداً
ح��ر���ص ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ع�ل��ى ت�ط��وي��ر التعليم التقني واملهني
مبا ي�سهم يف تخريج الكوادر الوطنية التي تلبي كل الطموحات
وتتوافق مع خمتلف اخلطط اال�سرتاتيجية للدولة  .ولفت �إىل �أن
انطالقة امل�سابقة الوطنية للمهارات  2019جاءت ثرية بالكثري
م��ن االب��داع��ات حيث زاد ع��دد جم��االت التناف�س م��ن  7جماالت
خ�لال ال ��دورة الأوىل لت�صل �إىل  49جم��ا ًال خ�لال ه��ذه الدورة
احلالية ،لتفتح املجال ال�ستقطاب املزيد من الرباعم الوطنية،
بجانب ال�شباب و�أ�صحاب الهمم ،مبا يجعل من امل�سابقة من�صة
وطنية ذات �صبغة تقنية وهند�سية رائعة ت�ؤكد وبو�ضوح �أن لدينا
قدرات وطنية مبدعة وقادرة على امل�ساهمة يف النه�ضة ال�صناعية
التي ت�شهدها الدولة حالياً وم�ستقب ً
ال ،مما يجعلنا نهنئ قيادتنا
الر�شيدة على جناحها يف �صناعة ه��ذه النخبة من �أب�ن��اء الدولة
املبدعني ،وم��ن ث��م ف�إننا جميعاً نفتخر بهذه امل�سابقة الوطنية
ال�ت��ي حتظى ب��دع��م ورع��اي��ة متميزة م��ن �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى

للقوات امل�سلحة و�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك “�أم الإمارات”
�إميانا من قيادتنا الر�شيدة بقدرات �أبناء الدولة على الإب��داع يف
كافة امل�ج��االت حيث تتوا�صل ه��ذه ال��رع��اي��ة ال�سامية م��ن خالل
حر�ص “ �أم الإمارات “ على متابعة ورعاية �شباب وفتيات الإمارات
ومتكينهم من الفوز بامليداليات على امل�ستوى العاملي ولي�س املحلي
فقط حيث تثق �سموها يف قدرات املواطنني وامتالكهم لكافة �أدوات
الإب��داع واالبتكار يف خمتلف قطاعات العمل واالبتكار .من جهته
قال �سعادة الدكتور عبد الرحمن جا�سم احلمادي مدير عام معهد
�أبو ظبي للتعليم والتدريب املهني �إن منوذج التعليم املهني الذي
تقدمه دول��ة الإم ��ارات يعد منوذجاً فريداً و�أن املرتكز الأ�سا�سي
للتعليم املهني والتقني هو نوعية املخرجات وجاهزيتها ملتطلبات
�سوق العمل احلالية وامل�ستقبلية ،م�ؤكدا �أن “ �أبوظبي التقني “
جنح يف جعل امل�سابقة الوطنية ملهارات الإم��ارات  2019من�صة
حقيقية لعر�ض خم��رج��ات التعليم املهني ال�ت��ي تنفرد بالقدرة
وال�ك�ف��اءة يف النهو�ض باملجتمع واالرت �ق��اء مب�ستوى القطاعات
ال�صناعية املختلفة .و�أ��ش��اد ب��ال��دور امل�ح��وري للم�سابقة الوطنية
يف متكني فئة ال�شباب وت�أهيلهم للم�شاركة الفاعلة على امل�ستوى
املحلي والإقليمي والدويل والقدرة على التطبيق العملي واملمار�سة
احلية للمهارات واحلرف التقنية املكت�سبة وفق برامج وتخ�ص�صات
مت ت�صميميها بنا ًء على ا�سرتاتيجيات وخطط مدرو�سة مبا يواءم
مع متطلبات �سوق العمل والبنية االقت�صادية ومبا ي�ضمن حتقيق
ر�ؤية القيادة الر�شيدة .2030
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من�صور بن زايد يكرم الفائزين بجائزة خليفة الرتبوية يف دورتها الـ 12
•• �أبوظبي -وام:

كرم �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل
نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء،
وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،رئي�س جمل�س
�أمناء جائزة خليفة الرتبوية ،ام�س
يف فندق ق�صر الإم��ارات الفائزين
باجلائزة يف دورتها الثانية ع�شرة
 ،2019 - 2018على م�ستوى
ال��دول��ة وال��وط��ن ال �ع��رب��ي ،و�أعلن
��س�م��وه خ�ل�ال احل �ف��ل ع��ن �إط�ل�اق
«ج��ائ��زة خ�ل�ي�ف��ة ال�ع��امل�ي��ة للتعليم
املبكر» �ضمن جماالت جائزة خليفة
الرتبوية يف دورتها القادمة كجائزة
ع��امل�ي��ة ت �ه��دف اىل دع ��م وت�شجيع
الأب �ح��اث وال��درا� �س��ات� ،إ��ض��اف��ة �إىل
�أف �� �ض��ل امل �م��ار� �س��ات واالب� �ت� �ك ��ارات،
ون���ش��ر ث�ق��اف��ة ال�ت�م�ي��ز واالب � ��داع يف
جم��ال التعليم امل�ب�ك��ر ،بالإ�ضافة
�إىل ت� �ك ��رمي ال �� �ش �ي �خ��ة ع � ��زة بنت
ع�ب��داهلل النعيمي م��دي��رة م�ؤ�س�سة
حميد بن را�شد النعيمي اخلريية
بعجمان الفائزة بجائزة ال�شخ�صية
الرتبوية االعتبارية للدورة الثانية
ع�شرة تقديراً لإ�سهاماتها يف دفع
م �� �س�يرة ال �ن �ه��و���ض ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ،مع
تكرمي � 4أ�سر �إماراتية متميزة.
ح�ضر احلفل معايل ال�شيخ نهيان
بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح،
ومعايل �أحمد جمعة الزعابي وزير
� �ش ��ؤون امل�ج�ل����س الأع �ل��ى لالحتاد،
وم�ع��ايل ن��ورة بنت حممد الكعبي
وزي � ��رة ال �ث �ق��اف��ة وت�ن�م�ي��ة املعرفة
وم�ع��ايل جميلة بنت �سامل م�صبح
املهريي وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعليم
ال�ع��ام ،وم�ع��ايل ال��دك�ت��ور �أح�م��د بن
عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي
وزي��ر دول��ة ل�ش�ؤون التعليم العايل
واملهارات املتقدمة ،واللواء ال�شيخ
حممد بن طحنون �آل نهيان ،مدير

قطاع �ش�ؤون الأمن واملنافذ.
و�أكد �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان يف كلمته خ�لال ح�ضور
ورعاية �سموه حلفل جائزة خليفة
الرتبوية �أن اجلائزة تكت�سب قوتها
وقيمتها م��ن اال��س��م ال��ذي حتمله،
ا�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س الدولة،
حفظه اهلل ،ال ��ذي ي��ويل اهتماماً
ودع�م�اً كبريين مل�سرية التعليم يف
الدولة� ،إميانا منه ب�أن التعليم هو
قاطرة التنمية الوطنية .
و�أ�شار �سموه �إىل �أن قطاع التعليم
يف دول �ت �ن��ا ي�ح�ظ��ى ب �ك � ّل االهتمام
وال��دع��م �أي�ضا من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال� � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي «رع � ��اه اهلل»،
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة ،و�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ
�أع���ض��اء املجل�س الأع �ل��ى لالحتاد،
حكام الإمارات.
و�أ� �ض��اف ��س�م��وه :ل�ق��د ك��ان الوالد
امل ��ؤ�� ّ�س ����س امل �غ �ف��ور ل��ه ال���ش�ي��خ زايد

ب��ن �سلطان �آل ن�ه�ي��ان «ط � ّي��ب اهلل
ثراه» �أ�ش َّد النا�س اهتماماً بت�شييد
ال�صروح التعليمية يف داخل الدولة
وخارجها ،ونحن اليوم نح�صد ما
غر�سه «زايد اخلري» ،بتكرمي حملة
العلم واملعرفة الفائزين بالدورة
الثانية ع�شرة م��ن «ج��ائ��زة خليفة
ج�سدوا بعزمية
الرتبوية» ،الذين ّ
و�إ� �ص��رار م�ق��ول��ة ال��وال��د امل� ّؤ�س�س،

و�أ� �س �ه �م��وا يف دع ��م امل� �ب ��ادرات التي
ت�ثري العملية التعليمية وامليدان
ال�ترب��وي ،لبناء جيل عربي مز ّود
بالعلم واملعرفة ،وقادر على العطاء
وخدمة الأوطان.
وقال �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان� :إ َّن�ن��ا نفخر يف الإمارات
مب ��ا حت � ّق��ق م ��ن م �ن �ج��زات عاملية
يف ق �ط ��اع ال �ت �ع �ل �ي��م ،ال � ��ذي مي ّثل

نهيان بن مبارك ي�ستقبل �ضيوف جائزة خليفة الرتبوية
•• �أبوظبي -وام:

ا�ستقبل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح  -يف ق�صر
معاليه ام�س� -ضيوف « جائزة خليفة الرتبوية « .
ورحب معاليه خالل اللقاء ب�ضيوف اجلائزة  ..م�ؤكدا �أهمية اجلائزة التي
حتمل ا�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
«حفظه اهلل» والتي حتظى باهتمام �سموه منذ ت�أ�سي�سها عام . 2007
و هن�أ معاليه الفائزين باجلائزة وناق�ش معهم خمتلف املوا�ضيع التي فازت

بجوائز هذا العام  ،م�شددا على �أهمية التعليم وتطويره وت�شجيع االبتكار
واالبداع لأجيال امل�ستقبل.
و�أو�ضح �أن هذه اجلوائز من �ش�أنها �أن ت�شجع وحتفز على البحث العلمي
لدى جيل امل�ستقبل  ،معربا عن اعتزازه وفخره بالفائزين ومبا �أجنزوه يف
جمال التعليم واالبتكار.
و �أك��د معاليه �أن قبول الآخ��ر واح�ترام ال�شعوب كافة من مظاهر الرقي
احل�ضاري لل�شعوب وهو �سبيل تطورها  .ح�ضر اللقاء �سعادة �أمل عفيفي
�أمني عام اجلائزة واملحكمني والوفود امل�شاركة .

ركيزة �أ�سا�سية يف م�سرية النه�ضة
احل �� �ض��اري��ة وال �ت �ن �م��وي��ة للدولة،
التي حتتفي بعام الت�سامح ،ومن
ه �ن��ا ،ف ��إن �ن��ا ن �ق �دّر ك��ل ج �ه��د ب ّنا ٍء
لدفع م�سرية التعليم �إىل الأمام؛
ً
تر�سيخا لقيم التعاي�ش والت�سامح
وال�سالم ،كما نقدّر �إ�سهامات جميع
امل�شاركني يف اجلائزة ،وي�سعدنا �أن
نهنئ ال�ف��ائ��زي��ن ب��ال��دورة الثانية

ع���ش��رة ،متمنني لهم دوام التقدّم
والتوفيق.
وك��ان��ت ف�ع��ال�ي��ات احل�ف��ل ق��د بد�أت
ب��و��ص��ول �سمو راع��ي احل�ف��ل ،وتال
ال �ط��ال��ب ع �ب��دال��رح �م��ن العامري
من مدر�سة االحتاد بوزارة الرتبية
والتعليم ب�أبوظبي �آيات بينات من
القر�آن الكرمي ،ثم كرم �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان الفائزين

باجلائزة يف دورتها الثانية ع�شرة
م��ن داخ ��ل ال��دول��ة وع�ل��ى م�ستوى
الوطن العربي.
وت � ��أت ��ي «ج ��ائ ��زة خ �ل �ي �ف��ة العاملية
للتعليم امل�ب�ك��ر» ال�ت��ي �أع �ل��ن عنها
�سمو راع��ي احل�ف��ل ك�ج��ائ��زة عاملية
تهدف اىل دعم وت�شجيع الأبحاث
وال ��درا�� �س ��ات� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �أف�ضل
املمار�سات واالبتكارات ،ون�شر ثقافة
التميز واالب��داع يف جم��ال التعليم
امل �ب �ك��ر ،و� �س �ت �ك��ون ج ��ائ ��زة خليفة
الرتبوية احلا�ضنة لهذه اجلائزة
ا�ستكما ًال للنجاحات املتوا�صلة التي
حققتها على مدار الأعوام املا�ضية،
و�ستعتمد اجل��ائ��زة �أرق ��ى املعايري
واال��ش�تراط��ات الدولية ،و�ست�شكل
اجلائزة جلان حتكيم متخ�ص�صة،
ي�ستقطب لها �أف�ضل املتخ�ص�صني
يف هذا املجال على م�ستوى العامل،
لل��إ� �ش��راف ع �ل��ى ع�م�ل�ي��ة التقييم
واالخ� �ت� �ي ��ار ،ك �م��ا ��س�ي�ت��م الإع�ل��ان
خ �ل�ال ف �ت�رة ق��ري �ب��ة ع ��ن حم ��اور
اجل� ��ائ� ��زة وجم ��االت� �ه ��ا ،ومعايري
ال�تر��ش��ح وامل�ن��اف���س��ة .وك ��ان احلفل
قد �شمل تكرمي عدد من املجاالت
وه ��ي ،جم��ال التعليم ال �ع��ام -فئة

املعلم امل�ب��دع -و -فئة املعلم املبدع
ع��رب�ي�اً  ،-وجم��ال �أ��ص�ح��اب الهمم
فئة الأف ��راد -و  -فئة امل�ؤ�س�ساتواملراكز ، -وجم��ال التعليم العايل
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال ��دول ��ة وال��وط��ن
ال�ع��رب��ي  -ف�ئ��ة الأ� �س �ت��اذ اجلامعي
املتميز يف البحث العلمي ،-وجمال
التعليم العايل على م�ستوى الوطن
العربي  -الأ�ستاذ اجلامعي املتميز
يف ال �ت��دري ����س ،-وجم� ��ال التعليم
وخدمة املجتمع -فئة امل�ؤ�س�سات، -
و -فئة الأ�سرة الإماراتية املتميزة،-
وجم� ��ال ال �ب �ح��وث ال�ترب��وي��ة على
م �� �س �ت��وى ال ��وط ��ن ال �ع��رب��ي -فئة
ال� �ب� �ح ��وث ال �ت��رب � ��وي � ��ة ،-وجم� ��ال
ال �ت ��أل �ي��ف ال�ت�رب ��وي ل�ل�ط�ف��ل على
م�ستوى ال��دول��ة وال��وط��ن العربي
فئة الإبداعات الرتبوية .ويف خ� �ت ��ام احل� �ف ��ل ق ��دم ��ت �أم� ��ل
العفيفي الأمني العام للجائزة درع
اجل��ائ��زة ت��زام�ن�اً م��ع ع��ام الت�سامح
ك �ه��دي��ة ل �� �س �م��وه وت� �ق ��دي ��راً ل ��دور
وت��وج�ي�ه��ات �سموه يف دف��ع م�سرية
اجلائزة نحو التميز ،كما التقطت
ل�سموه �صورة تذكارية مع الفائزين
باجلائزة.

�شرطة �أبوظبي تفوز بجائزة خليفة الرتبوية يف جمال التعليم وخدمة املجتمع
•• �أبوظبي-وام:

ف � ��ازت ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل�شرطة
�أبوظبي بجائزة خليفة الرتبوية
يف ح �ف��ل دورت� �ه ��ا ال �ث��ان �ي��ة ع�شرة
ال � ��ذي �أق� �ي ��م يف ق �� �ص��ر الإم � � ��ارات
وذلك عن م�شروع “كن مبادر” يف
جم��ال التعليم وخدمة املجتمع -
فئة امل�ؤ�س�سات ،الذي قدمته �إدارة
م �� �س��رح اجل��رمي��ة ب �ق �ط��اع �ش�ؤون
الأم��ن واملنافذ  .ويهدف امل�شروع
�إىل ت�ق��دمي اخل��دم��ة �إىل املجتمع
املدين باعتباره �شريكا ا�سرتاتيجيا
يف املحافظة على منظومة الأمن
والأمان.
و��س�ل��م ��س�م��و ال���ش�ي��خ م�ن���ص��ور بن
زاي� � ��د �آل ن� �ه� �ي ��ان ،ن ��ائ ��ب رئي�س
جم �ل ����س ال � � � ��وزراء ،وزي � ��ر � �ش ��ؤون
ال��رئ��ا� �س��ة ،رئ �ي ����س جم�ل����س �أمناء
ج��ائ��زة خليفة ال�ترب��وي��ة اجلائزة
ل�شرطة �أبوظبي بح�ضور معايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزير الت�سامح ،وعدد من ال�شيوخ
واملعايل وال�سعادة وممثلي اجلهات
امل�شاركة يف اجلائزة.

و�أك � ��د ال� �ل ��واء ال���ش �ي��خ حم �م��د بن
ط�ح�ن��ون �آل ن�ه�ي��ان م��دي��ر قطاع
�� �ش� ��ؤون الأم� � ��ن وامل� �ن ��اف ��ذ ،خالل
ت�سلمه اجلائزة �أهميتها يف ت�شجيع
وتقدير املتميزين واملبدعني من
ال �ع��ام �ل�ي�ن يف امل� �ج ��ال التعليمي
الرتبوي ،حملياً وعربياً .
ولفت �إىل دور اجل��ائ��زة يف توفري

ب �ي �ئ��ة ت��رب��وي��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة حديثة
م �ت �ط��ورة ،ت���ش�ج��ع ع�ل��ى االبتكار،
والإب � � ��داع وال �ت �م �ي��ز ،م�ث�م�ن�اً دعم
القيادة الر�شيدة خلطط وبرامج
تطوير التعليم لأهميته يف بناء
الإن�سان ،وو�ضعه على ر�أ�س قائمة
الأول� � ��وي� � ��ات ال ��وط �ن �ي ��ة ،بتوفري
�أوج ��ه ال��دع��م ال�ل�ازم��ة لتحديثه

وت �ط��وي��ره ،وال �ع �ن��اي��ة بالقائمني
على �أمره.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ه��ذا الإجن��از ي�صب
يف ت �ع ��زي ��ز ال �ت �ف �ك�ي�ر الإب � ��داع � ��ي
واالب � �ت � �ك � ��اري مل �ن �ت �� �س �ب��ي �شرطة
�أب��وظ �ب��ي ،وت �ط��وي��ر ب�ي�ئ��ة العمل
لتحفيزهم على نيل اجل��وائ��ز يف
خمتلف املجاالت.
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خالل االجتماع الثاين للجنة التنفيذية ملجل�س التن�سيق ال�سعودي الإماراتي يف الريا�ض

ت�شكيل  7جلان تكاملية بدال من  3تدير  26جماال تنمويا م�شرتكا
•• الريا�ض-وام:

عقدت اللجنة التنفيذية ملجل�س التن�سيق ال�سعودي الإماراتي اجتماعها
ال�ث��اين يف العا�صمة ال�سعودية ال��ري��ا���ض ،وذل��ك يف �إط ��ار تفعيل الر�ؤية
امل�شرتكة للتكامل ب�ين البلدين اقت�صاد ًيا وتنمو ًيا وع�سكر ًيا ،وتكثيف
التعاون الثنائي يف املوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك بني البلدين ،ومن
خالل مناق�شة وا�ستعرا�ض جمموعة من املبادرات وامل�شاريع املتمركزة حول
حتقيق �أمن ورخاء ال�شعبني ال�شقيقني.
وناق�شت اللجنة برئا�سة معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �ش�ؤون
جمل�س الوزراء وامل�ستقبل رئي�س اللجنة التنفيذية من اجلانب الإماراتي،
وم�ع��ايل حممد ال�ت��وي�ج��ري ،وزي��ر االقت�صاد والتخطيط رئي�س اللجنة
التنفيذية م��ن اجل��ان��ب ال���س�ع��ودي ،ح��زم��ة م��ن امل �ب��ادرات اال�سرتاتيجية
امل�شرتكة ،والتي جت�سد ا�ستمرار التكامل الثنائي يف العديد من املجاالت
ك��اخل��دم��ات والأ� �س��واق امل��ال�ي��ة ،وال���س�ي��اح��ة ،وال �ط�ي�ران ،وري ��ادة الأعمال،
واجلمارك وغريها� ،إىل جانب مناق�شة عدد من التو�صيات العتماد عدد
من املجال�س واللجان امل�شرتكة.
وقال معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي �إن «جمل�س التن�سيق ال�سعودي
الإماراتي يقدم منوذجا مميزا للتكامل عاملياً ...برعاية ودعم ال حمدود
من قيادة البلدين ال�شقيقني ..وذلك لتكامل الر�ؤى وتوحيد اجلهود وبذل
الطاقات مل�صلحة مواطنينا».
و�أ� �ض��اف م�ع��ال�ي��ه �أن ح��زم��ة امل���ش��اري��ع وامل� �ب ��ادرات ال�ت��ي ناق�شتها اللجنة
التنفيذية ملجل�س التن�سيق ال�سعودي الإماراتي ت�ؤكد �أن م�سرية التكامل
ال�شامل بني الدولتني مت�ضي قدماً �إىل الأمام يف املجاالت كافة« ،مقبلون
على �آف��اق وا�سعة من التعاون املثمر والوثيق بني البلدين ،لدينا اليوم
م�شاريع جديدة ت�ستكمل ما مت �إجنازه يف الفرتة ال�سابقة ،وحتقق التغيري
امل�ل�ح��وظ  ..ون�ح��ن نتطلع لفتح جم��االت وق�ط��اع��ات ج��دي��دة للتعاون يف
ال�صحة والف�ضاء والثقافة وغريها».
و�أك ��د �أن «ال �ت �ط��ورات العاملية والإق�ل�ي�م�ي��ة م��ن حولنا حتملنا م�س�ؤولية
العمل ب��وت�يرة �أ��س��رع للتكامل وتوحيد ال��روئ والأف �ك��ار ل�صنع م�ستقبل
�أف�ضل ملواطنينا ،خا�ص ًة �أن ه��ذه التطورات جتعل ال��ره��ان على التعاون
اال�سرتاتيجي ال�سعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً».
من جانبه قال معايل حممد التويجري وزير االقت�صاد والتخطيط ،رئي�س
اللجنة التنفيذية م��ن اجل��ان��ب ال�سعودي بهذه املنا�سبة «�سعيدون جداً
با�ست�ضافة االجتماع الثاين للجنة التنفيذية ملجل�س التن�سيق ال�سعودي
الإم��ارات��ي يف ال��ري��ا���ض ،وف �خ��ورون بالعمل القائم ال��ذي ي�خ��دم جماالت
حيوية ومتنوعة .فنجاح م�ساعي جمل�س التن�سيق ال�سعودي الإماراتي
يعتمد ب�شكل رئي�سي على عملنا معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق مبادراتنا
امل�شرتكة على �أر�ض الواقع ،واال�ستمرار يف خلق فر�ص جديدة تن�صب يف
تطوير البلدين اقت�صاد ًيا وب�شر ًيا ومعرف ًيا .و�سنعمل �سوياً ل�ضمان التنفيذ
الفعال لفر�ص التعاون وال�شراكة بني البلدين ،عرب �آلية وا�ضحة تقوم على
منهجية متكاملة لقيا�س الأداء وتكفل ا�ستدامة وحتقيق اخلطط مبا
يحقق تكامل ا�سرتاتيجي بني البلدين يف ع��دد من املجاالت ويعزز �أمن
ومكانة الدولتني وتطور ورخاء �شعبيهما ال�شقيقني».
قرارات تنفيذية وتو�صيات تكاملية.
وت�ضمنت �أجندة االجتماع متابعة �سري عمل الفرق امل�شرتكة وم�ستجدات
امل�شاريع اال�سرتاتيجية ،بالإ�ضافة �إىل التو�صية مبجموعة من القرارات
التي تدعم �أهداف املجل�س ،وت�ساهم يف تفعيل املبادرات التي مت اعتمادها
و�إدخالها حيز التنفيذ ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم العمل الفرق امل�شرتكة وتطوير
�آليات املتابعة والتنفيذ ،واتباع �أف�ضل املمار�سات يف احلوكمة لت�سهيل عملية
اتخاذ القرارات ب�إدارة فعالة ،حيث متت مناق�شة  1- :جلان تكاملية تنظم
 26جماال ذات الأولوية.
�أو�صت اللجنة التنفيذية خالل اجتماعها بتفعيل  7جلان تكاملية ،تدير
وتنظم  26جماال ذات الأولوية ،وتقيم الفر�ص املتاحة للتعاون امل�شرتك
بني البلدين ،بالإ�ضافة �إىل مراجعة كافة امللفات املطروحة واملرتبطة
ب��امل�ب��ادرات وحتديد الأول��وي��ات ،والعمل على دع��م اللجنة التنفيذية من
خالل رفع املالحظات والتو�صيات.
وتت�ضمن اللجان التكاملية ك�ل ً
ا م��ن - :جلنة امل��ال واال�ستثمار برئا�سة
معايل عبيد بن حميد الطاير ،وزي��ر الدولة لل�ش�ؤون املالية من اجلانب
الإم��ارات��ي ،ومعايل الأ�ستاذ حمد بن عبداهلل اجل��دع��ان ،وزي��ر املالية من
اجلانب ال�سعودي.
 جلنة الطاقة وال�صناعة برئا�سة معايل �سهيل بن حممد املزروعي وزيرالطاقة وال�صناعة من اجلانب الإماراتي ،ومعايل املهند�س خالد الفالح،
وزير الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية من اجلانب ال�سعودي.
جلنة البيئة واال��س�ك��ان برئا�سة معايل ع�ب��داهلل بلحيف النعيمي وزيرتطوير البنية التحتية من اجلانب الإماراتي ،ومعايل ماجد بن عبداهلل
احلقيل ،وزير اال�سكان من اجلانب ال�سعودي.
جلنة ال�سياحة والإعالم برئا�سة معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر،وزي��ر دول��ة م��ن اجل��ان��ب الإم ��ارات ��ي ،وم�ع��ايل الأ��س�ت��اذ ت��رك��ي ب��ن عبداهلل
ال�شبانة ،وزير الإعالم من اجلانب ال�سعودي.
-جلنة التنمية الب�شرية برئا�سة معايل ح�سني بن �إبراهيم احلمادي ،وزير

�أبرز املخرجات واملبادرات :
ت�سخري القوى الإنتاجية واال�ستثمار من خالل تطوير ا�سرتاتيجية موحدة بني البلدين للأمن الغذائي
تفعيل م�شروع ال�سوق امل�شرتكة بني الدولتني
تبادل اخلربات وبرامج الإنتاج الإعالمي من خالل املوافقة على �إن�شاء جلنة م�شرتكة للتعاون الإعالمي
الرتبية والتعليم من اجلانب الإماراتي ،ومعايل الدكتور حمد بن حممد
�آل ال�شيخ ،وزير التعليم من اجلانب ال�سعودي.
اللجنة ال�سيا�سية برئا�سة معايل الدكتور �أنور بن حممد قرقا�ش ،وزيرالدولة لل�ش�ؤون اخلارجية من اجلانب الإماراتي ،ومعايل الأ�ستاذ عادل بن
�أحمد اجلبري ،وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية من اجلانب ال�سعودي.
اللجنة الع�سكرية والأمنية برئا�سة وزيرين من اجلانبني.� - 2إ�ضافة �أع�ضاء للجنة من اجلانب الإماراتي.
متت التو�صية بقرار ين�ص على تعيني معايل عبداهلل بلحيف النعيمي وزير
تطوير البنية التحتية ومعايل �سهيل بن حممد املزروعي وزي��ر الطاقة
وال�صناعة ك�أع�ضاء من اجلانب الإم��ارات��ي يف اللجنة التنفيذية ملجل�س
التن�سيق ال�سعودي الإماراتي.
 - 3الأمن الغذائي لدعم �أهداف املجل�س.
كما رفعت اللجنة تو�صية با�ستحداث جمال الأمن الغذائي �ضمن حماور
الرتكيز يف املجل�س ،واع�ت�م��اده كقطاع حم��وري للتعاون ،ومب��ا يعزز من
مكانة البلدين يف م�ؤ�شرات الأم��ن الغذائي العاملي ،ومن خالل منظومة
عمل م�ستدامة ومتكاملة تعمل على ت�سخري القوى الإنتاجية بني البلدين
/الزراعية واحليوانية وال�سمكية ،/وتفعيل املبادرات لتعزيز قدرات البحث
والتطوير يف جمال الغذاء ،وت�سهيل �إجراءات ممار�سة الأعمال �ضمن قطاع
الإن�ت��اج ال��زراع��ي وت�سهيل �إج��راءات التعاقد ال��زراع��ي ،وتكري�س التقنيات
الذكية يف �إنتاج الغذاء ،وت�شجيع ا�ستهالك املنتجات املحلية الطازجة ،ودعم
نظم التمويل للن�شاطات الزراعية والغذائية.
ومت يف ه��ذا ال�صدد التو�صية بتكليف معايل م��رمي بنت حممد املهريي،
وزيرة دولة بدولة االمارات بتطوير ا�سرتاتيجية موحدة للأمن الغذائي
بالتعاون مع اجلانب ال�سعودي ،والعمل على م�شاريع م�شرتكة لتعزيز
الأمن الغذائي امل�ستقبلي للبلدين.
 - 3الف�ضاء كقطاع حموري للتعاون �ضمن املجل�س.
كما ناق�ش اللجنة ُ�سبل اعتماد الف�ضاء كقطاع حم��وري للتعاون ،ومبا
ي�خ��دم �أه ��داف املجل�س وم�صالح البلدين ال�شقيقني ،وي�ساهم يف نف�س
الوقت بامل�شاركة الفعلية يف اجلهود الدولية ال�ستك�شاف الف�ضاء اخلارجي،
وت�شجيع وتطوير ا�ستخدام العلوم والتقنيات الف�ضائية ،بالإ�ضافة �إىل
تنويع االقت�صاد الوطني من خالل قطاع ف�ضائي م�شرتك ومتطور.
و��س�ي�ت��م م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون امل �� �ش�ترك ت�شجيع ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي يف هذا
املجال ودعم الباحثني املتخ�ص�صني فيه من الأ�ساتذة وطالب اجلامعات
وال��درا��س��ات العليا ،وتطوير ال�شراكات الدولية وعقد االتفاقيات لنقل
املعرفة يف جمال الف�ضاء وا�ستخداماته ال�سلمية ،و�إن�شاء الربامج وتبادل
اخلربات والزيارات مع امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال .كما يهدف التعاون
كذلك �إىل ت�أ�سي�س قاعدة للبحث والتطوير الف�ضائي ،وا�ستقطاب الكوادر
املواطنة ال�شابة وت�شجيعها على العمل يف جماالت الف�ضاء.
كما مت خالل االجتماع التو�صية مبنهجية معتمدة لعر�ض مذكرة اقرتاح
ت�شريع و�سيا�سة م�شرتكة على املجل�س ،واللتني حتددان الإجراءات و�آليات
العمل التي يجب �أن تتبعها اجلهات يف كال البلدين لعر�ض ت�شريعاتها
و�سيا�ساتها اجلديدة على املجل�س ،بحيث يتم العر�ض وفق مناذج حمددة
تت�ضمن معلومات وافية عن املقرتح ،مما ي�سهل على املجل�س اتخاذ �أف�ضل
القرارات ب�ش�أنها ،وحتديد �آليات التن�سيق الفعال لإدخالها حيز التنفيذ
وفق اجلدول الزمني املعتمد.
مبادرات ا�سرتاتيجية تدعم م�سرية التعاون ال�سعودي الإماراتي.
مت خالل اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�س التن�سيق ال�سعودي الإماراتي
ا�ستعرا�ض عدد من املبادرات اال�سرتاتيجية يف عدد من املحاور احليوية،
وهي مبادرات ت�ستهدف تعزيز التعاون بني واالرت�ق��اء مب�صالح ال�شعبني
ال�شقيقني يف العديد من املجاالت ،وجاءت بعد �أ�شهر من العمل امل�شرتك
ب�ين ال�ف��رق ال�سعودية الإم��ارات �ي��ة ل��دع��م م�سرية العمل التكاملي ،حيث
تت�ضمن حزمة املبادرات:
تفعيل م�شروع ال�سوق امل�شرتكة.
تفعيل وت�سريع العمل على م�شروع ال�سوق املفتوحة بني الدولتني ،والذي

�سي�ساهم يف حتقيق التنوع االقت�صادي لكال البلدين ،واحلفاظ يف نف�س
ال��وق��ت على امل�ي��زات ال�سوقية لكل دول��ة ،بالإ�ضافة �إىل حتقيق التكامل
االقت�صادي ،الذي من �ش�أنه �أن يعزز من قوة اقت�صادات الدولتني وتعزيز
موقعهما على اخل��ري�ط��ة ال��دول�ي��ة .و�سيعمل ال���س��وق على �ضمان حرية
تنقل الب�ضائع والأموال واخلدمات بني الدولتني ،وت�سهيل عملية التنقل
والعمل والعي�ش وممار�سة االعمال بحرية بني الدولتني ،بالإ�ضافة �إىل
ت�شجع امل�ستثمرين يف كال البلدين على تو�سيع �أعمالهم.
ا�سرتاتيجية موحدة للأمن الغذائي.
العمل على تطوير ا�سرتاتيجية موحدة للأمن الغذائي بني ال�سعودية
والإم ��ارات تهدف �إىل ت�سخري ال�ق��وى الإنتاجية -ال��زراع�ي��ة واحليوانية
وال���س�م�ك�ي��ة ،-وال�ع�م��ل ع�ل��ى م���ش��اري��ع م���ش�ترك��ة ل�ت�ع��زي��ز الأم ��ن الغذائي
امل�ستقبلي للبلدين ،ومن خالل منظومة عمل م�ستدامة ومتكاملة توظف
تكنولوجيا امل�ستقبل يف اب�ت�ك��ار احل �ل��ول ،ومب��ا ي�ع��زز م��ن مكانة البلدين
يف م��ؤ��ش��رات الأم��ن ال�غ��ذائ��ي ال�ع��امل��ي .حيث �ستعمل اال�سرتاتيجية على
تطوير حلول فاعلة ومبتكرة لرفع كفاءة وتناف�سية الإنتاج من الأغذية،
وتوفري قنوات الدعم للمعنيني يف هذا القطاع ،وا�ستقطاب اال�ستثمارات
الالزمة لإن�شاء م�شروعات حتقق الأمن الغذائي يف البلدين ،وتدعم النمو
االقت�صادي بفاعلية.
ر�ؤية م�شرتكة لل�سياحة.
تطوير ر�ؤي��ة �سياحية م�شرتكة تعنى بال�سياحة وال�ت�راث الوطني بني
البلدين ،من خالل ال�شراكة بني الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني
يف ال�سعودية ووزارة االقت�صاد يف الإم��ارات ،و�سيتم من خاللها و�ضع �أطر
تنظيمية للمجاالت ال�سياحية بني البلدين ،وخلق فر�ص م�شرتكة بني
البلدين يف امل�شاريع ال�سياحية وتوطيد العمل امل�شرتك ،وجذب املزيد من
ال�سياح �إىل املنطقة ،وو�ضع برامج للتوظيف بالقطاع ال�سياحي ،والتفعيل
الأمثل للفعاليات ال�سياحية.
جمل�س ال�شباب ال�سعودي الإماراتي.
مت ا�ستعرا�ض مقرتح لإن�شاء جمل�س ال�شباب ال�سعودي الإماراتي لي�شكل
داع ًما مه ًما و�أ�سا�س ًيا يف اتخاذ القرارات لتحقيق التغري الإيجابي جتاه �أهم
الق�ضايا التي حتظى باهتمام ال�شباب يف كال البلدين ،وذل��ك من خالل
تعزيز ال�شراكة بني ال�شباب ال�سعودي الإم��ارات��ي ومتكينهم من امل�شاركة
بفعالية يف و�ضع الت�صورات التنموية امل�ستقبلية ،وت�شجيعهم على تطوير
املبادرات الإمنائية واالجتماعية ملواجهة حتديات امل�ستقبل ،ومبا يتوافق
مع توجهات القيادة يف البلدين ال�شقيقني يف توفري بيئة مالئمة ال�ستثمار
اً
و�صول جليل من القادة
طاقات ال�شباب واال�ستفادة من قدراتهم الإبداعية،
يف امل�ستقبل لديه القدرة على تويل زمام م�سرية التنمية والتقدم والبناء.
اللجنة امل�شرتكة للتعاون الإعالمي.
مت ا�ستعرا�ض �إن�شاء «اللجنة امل�شرتكة للتعاون الإعالمي بهدف تطوير
القطاع الإعالمي يف البلدين والكوادر العاملة فيه ،والتعاون والتن�سيق
بني امل�ؤ�س�سات االعالمية وتعزيز عالقاتها ،وتبادل اخل�برات يف خمتلف
املجاالت الإعالمية ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم الفعاليات والأن�شطة الإعالمية
امل�شرتكة .و�ستعمل اللجنة على تبادل الربامج التلفزيونية والإذاعية،
والعمل على �آليات وبرامج للتدريب وبناء القدرات الإعالمية ،بالإ�ضافة
�إىل تطوير الإنتاج والتبادل الإذاعي والتلفزيوين امل�شرتك.
درا�سة اتفاقية الأجواء املفتوحة.
تكليف هيئة الطريان املدين يف االمارات والهيئة العامة للطريان املدين يف
ال�سعودية بدرا�سة االتفاقية ،ورفعها يف اجتماع جمل�س التن�سيق ال�سعودي
الإماراتي القادم ،ومبا يعك�س منو احلركة اجلوية وحركة الركاب والب�ضائع
املتزايدة بني ال�سعودية والإمارات ،وي�ساهم يف �إنعا�ش االقت�صاد لقطاعات
عديدة يف كال البلدين كالتجارة وال�سياحة.
ا�سرتاتيجية الأمن ال�سيرباين.
مناق�شة تطوير ا�سرتاتيجية الأمن ال�سيرباين ،والتي تهدف �إىل حماية
الف�ضاء ال�سيرباين لدى البلدين ،وخلق بيئة تقنية رقمية �آمنة من خالل

تبادل املعلومات واخل�ب�رات .وت�شمل امل�ب��ادرة �أرب�ع��ة حم��اور للتعاون هي:
م�شاركة املعلومات ،والتوعية ،وتبادل اخلربات ،والتعليم والتدريب.

جلنة م�شرتكة لرتويج ال�سلع وال�صناعات عاملي ًا.
ت�شكيل جلنة م�شرتكة من البلدين لدرا�سة وتقييم فر�ص الرتويج العاملي
لل�صناعات املحلية يف عدد من الدول حول العامل ،والتن�سيق بني اجلهات
املخت�صة يف البلدين وذلك للرتويج لل�سلع واخلدمات ال�صناعية واملنتجات
الوطنية يف البلدين ،وخ�صو�صاً يف املحافل واملعار�ض الدولية.
التعاون يف جمال الطاقة وال�صناعة.
درا�سة ُفر�ص تعزيز التعاون يف جمال الطاقة وال�صناعة و�أن�شتطتها ،ال�سيما
فيما يخ�ص الطاقة املتجددة والتعدين وال�صناعات التحويلية وم�شاريعها،
والتي تعد من القطاعات املهمة التي تخدم مواطني الدولتني ،وت�ساهم
يف تعزيز موقع البلدين على ال�صعيد العاملي ،وذلك من خالل البحث عن
الفر�ص امل�شرتكة التي من �ش�أنها تعظيم القيمة امل�ضافة للبلدين يف هذا
امل�ج��ال ،وم��ن خ�لال جمموعة من امل�شاريع وامل�ب��ادرات كمجمعات م�صايف
وبرتوكيميات يف الأ�سواق النامية ،واال�ستثمار امل�شرتك يف الغاز ،واال�ستثمار
امل�شرتك يف م�شاريع التعدين والطاقة املتجددة وال�صناعات التحويلية.
التكامل اللوج�ستي.
درا�سة التعاون والتكامل بني املناطق اللوج�ستية واملناطق احل��رة ،وذلك
بهدف توفري فر�ص ا�ستثمارية جاذبة يف القطاع اللوج�ستي عرب خمتلف
اخلدمات ،وتوفري بيئة حمفزة ت�ساهم يف منو هذه اخلدمات ،و�صو ًال لتنويع
القاعدة االقت�صادية يف البلدين وتعزيز متانة وقوة القطاع اللوج�ستي.
�شراكة يف املجال الدبلوما�سي.
مت ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ��ش��راك��ة ب�ين معهد الأم�ي�ر ��س�ع��ود الفي�صل للدرا�سات
الدبلوما�سية و�أكادميية االمارات الدبلوما�سية ،لتبادل اخلربات وتعزيزها
يف املجال الدبلوما�سي ،وت�شتمل ال�شراكة عقد برامج للتدريب والدرا�سات
ملن�سوبي وزارة خارجية البلدين.
زيارة ملنطقة الدرعية يف الريا�ض.
ويف اختتام االجتماع الثاين للجنة التنفيذية ملجل�س التن�سيق ال�سعودي
الإم��ارات��ي ،ق��ام �أع�ضاء اللجنة ب��زي��ارة �إىل منطقة الدرعية يف الريا�ضة
والتي تعترب عا�صمة ال�سعودية الأوىل ،حيث مت خالل الزيارة الإطالع
على عر�ض ي�شرح تاريخ املنطقة وخمتلف معاملها التاريخية ،والتي جت�سد
مرحلة تاريخية مهمة على مدار تاريخ الدولة ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إىل
جولة يف حي الطريف امل�سجل يف قائمة الرتاث العاملي باليوني�سكو.
اللجنة التنفيذية ملجل�س التن�سيق ال�سعودي الإماراتي.
مت ت�شكيل اللجنة التنفيذية ملجل�س التن�سيق ال�سعودي الإماراتي ل�ضمان
التنفيذ الفعال لفر�ص التعاون وال�شراكة بني البلدين ،وو�ضع �آلية وا�ضحة
لقيا�س الأداء مبا يكفل ا�ستدامة اخلطط وجناح املبادرات ،و�صوال لتكثيف
التعاون الثنائي يف املوا�ضيع ذات الأولوية ،والوقوف على �سري العمل يف
املبادرات وامل�شاريع امل�شرتكة.
وتت�ضمن اللجنة يف ع�ضويتها  15وزي ��را  ،م��ن بينهم  6م��ن اجلانب
الإم ��ارات ��ي مي�ث�ل��ون ال�ق�ط��اع��ات ذات الأول ��وي ��ة ،ح�ي��ث ي�ضم ف��ري��ق العمل
الإم��ارات��ي ك�ل ً
ا م��ن معايل �سلطان ب��ن �سعيد املن�صوري وزي��ر االقت�صاد
ومعايل الدكتور �أنور بن حممد قرقا�ش وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية
ومعايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة لل�ش�ؤون املالية ومعايل ح�سني
بن �إبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم ومعايل الدكتور �سلطان بن
�أحمد اجلابر وزي��ر دول��ة ومعايل علي بن حماد ال�شام�سي ،نائب الأمني
العام للمجل�س الأعلى للأمن الوطني ،بالإ�ضافة �إىل �سعادة عبداهلل بن
طوق� ،أمني عام جمل�س الوزراء.
يف ح�ين ت�ضم اللجنة م��ن اجل��ان��ب ال���س�ع��ودي م�ع��ايل الأ� �س �ت��اذ ع ��ادل بن
�أح�م��د اجل�ب�ير ،وزي��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون اخل��ارج�ي��ة ،معايل املهند�س خالد
بن عبدالعزيز الفالح ،وزير الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية ،ومعايل
الأ�ستاذ حمد بن عبداهلل اجلدعان ،وزير املالية ،ومعايل الدكتور حمد بن
حممد �آل ال�شيخ ،وزير التعليم ،ومعايل الأ�ستاذ تركي بن عبداهلل ال�شبانة،
وزي��ر الإع�ل�ام ،معايل الأ�ستاذ �أحمد بن عقيل اخلطيب ،رئي�س جمل�س
�إدارة ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الع�سكرية ،ومعايل الأ�ستاذ حممد بن
عبداهلل العاي�ش ،م�ساعد وزير الدفاع ،بالإ�ضافة �إىل معايل الأ�ستاذ في�صل
بن فا�ضل االبراهيم ،نائب وزير االقت�صاد والتخطيط �أمني عام اللجنة
للدورة الأوىل للمجل�س.
واجلدير بالذكر انه مت �إن�شاء جمل�س التن�سيق ال�سعودي الإماراتي �ضمن
اتفاقية بني دولة الإمارات العربية املتحدة واململكـــــة العربــية ال�سعوديـــة
يف �شهر مايو  ،2016وبتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  ،و�أخيه خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لتحقيق ر�ؤي��ة م�شرتكة تتمحور يف
�إب��راز مكانة الدولتني يف جماالت االقت�صاد والتنمية الب�شرية والتكامل
اً
و�صول لتحقيق رفاه جمتمع البلدين.
ال�سيا�سي والأمني الع�سكــــري،

كليفالند كلينك �أبوظبي ي�ضع حجر الأ�سا�س لنهج جديد ملحاربة ال�سرطان يف الإمارات
•• �أبوظبي-وام:

�أع �ل��ن م�ست�شفى “كليفالند كلينك �أبوظبي” � -أح ��د م��راف��ق الرعاية
ال�صحية عاملية امل�ستوى التابعة ل�شركة مبادلة لال�ستثمار  -و�ضع حجر
الأ�سا�س لبناء مركز الأورام التابع له الذي يهدف �إىل توفري نهج متطور
ومتكامل لت�شخي�ص ال�سرطان وعالجه يف دولة الإمارات� ،إىل جانب كونه
مركزاً لأبحاث ال�سرطان وتقنيات العالج املتطورة والتجارب ال�سريرية يف
املنطقة.
وميثل مركز الأورام ،امل�صمم على غرار مركز تاو�سيج لأمرا�ض ال�سرطان
التابع لكليفالند كلينك الذي يحتل املرتبة اخلام�سة بني �أف�ضل مراكز
�سرطان يف الواليات املتحدة ،بداية مرحلة جديدة تتيح للم�ست�شفى تقدمي
جمموعة �شاملة من خدمات ال�سرطان املتخ�ص�صة يف مكان واحد وتو�سيع
نطاق خدمات عالج الأورام املتوفرة فيه.
ومت ت�صميم املركز اجلديد ،الذي تبلغ م�ساحته � 17ألف مرت مربع ،مبا
يلبي احتياجات مر�ضى ال�سرطان� ،إذ يتكون من �سبعة طوابق ت�ضم مناطق
خم�ص�صة خل��دم��ات الت�صوير ون�ق��ل ال ��دم واحل �ق��ن وال �ع�لاج الإ�شعاعي

وال �ع�لاج ال�ك�ي�م��اوي ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل وج ��ود راب ��ط ي�صله مب�ن��اط��ق غرف
العمليات الرئي�سة يف مبنى امل�ست�شفى.
وتتيح ك��ل منطقة م��ن ه��ذه املناطق �إمكانية م�شاركة ك��وادر التمري�ض
واخل��دم��ة االجتماعية وال �ف��رق املتخ�ص�صة الأخ� ��رى� ،إىل ج��ان��ب وجود
غرف خا�صة بالفحو�ص والإجراءات الطبية �إذ يوفر املركز اجلديد نهجاً
فريداً يف رعاية املر�ضى ،حيث ي�ضم كل طابق من طوابقه جمموعة من
التخ�ص�صات ذات ال�صلة ،ما يفيد يف تعزيز التعاون بني الطواقم الطبية،
ويتيح تزويد معظم االحتياجات العالجية يف مكان واحد.
كما يت�سم ت�صميم مبنى امل��رك��ز مب��زاي��ا ت�ضمن �سهولة و�سال�سة حركة
املر�ضى وت��وف�ير كمية واف�ي��ة م��ن الإ� �ض��اءة الطبيعية وم��زي��ج مثايل من
الرعاية ال�سريرية وخدمات امل�ساندة ،مبا يف ذل��ك توفري غ��رف ال�صالة
وخدمات ال�سبا للمر�ضى� ،إ�ضافة �إىل ذلك� ،ستكون هناك �أماكن مريحة
ذات �إ��ض��اءة جيدة و�إط�ل�االت جميلة م�صممة خ�صي�صاً لتزويد املر�ضى
ببع�ض اخلدمات مثل العالج الكيميائي.
وقال وليد املقرب املهريي ،رئي�س جمل�س �إدارة م�ست�شفى “كليفالند كلينك
�أبوظبي” نائب الرئي�س التنفيذي للمجموعة الرئي�س التنفيذي لقطاع

اال�ستثمارات البديلة والبنية التحتية يف �شركة مبادلة  -خ�لال م�ؤمتر
�صحفي عقد اليوم يف مقر امل�ست�شفى بجزيرة املاريا � -إن هذا التو�سع يف
خدمات ال�سرطان يف كليفالند كلينك �أبوظبي ميثل خطوة مهمة على
�صعيد حماربة هذا املر�ض داخل الدولة ،فهو يهدف �إىل تطبيق مركزية
خ��دم��ات الأورام وت��وف�يره��ا للمر�ضى يف م�ك��ان واح ��د ،كما ي�ع��زز اجلهود
التي نبذلها لتوفري مرافق رعاية �صحية عاملية امل�ستوى للمر�ضى داخل
الدولة.
و�أو�ضح الدكتور راكي�ش �سوري ،الرئي�س التنفيذي يف م�ست�شفى “كليفالند
كلينك �أبوظبي” �أن تو�سيع خدمات الأورام يف امل�ست�شفى يهدف لتوفري نهج
متكامل ومتميز لعالج ال�سرطان ،وي�أتي هذا يف �إطار التزامنا بتلبية �أهم
احتياجات الرعاية ال�صحية املحلية اذ يعتمد مركز الأورام اجلديد على
نهج كليفالند كلينك ويتوقع �أن يحدث حتو ًال حقيقياً يف الرعاية املقدمة
ملر�ضى ال�سرطان يف الدولة.
وق��ال الدكتور ��س��وري �إن ت�شخي�ص ال�سرطان يعد جتربة �صعبة للغاية
يف ح�ي��اة املري�ض وه��ي تتطلب الكثري م��ن ال��دع��م العاطفي م��ن العائلة
واملقربني ،م�شريا �إىل �أن توفري منوذج كليفالند كلينك املتميز يف رعاية

مر�ضى ال�سرطان هنا يف �أبوظبي يعني �إتاحة الفر�صة للمر�ضى للح�صول
على العالج داخل الدولة و�سط الأهل والأ�صدقاء.
وتت�ضمن خدمات �أمرا�ض ال�سرطان املتوفرة حالياً يف م�ست�شفى “كليفالند
كلينك �أبوظبي” الت�صوير املقطعي والت�صوير البوزيرتوين PET-/
 /CTلت�شخي�ص الأورام ال�سرطانية وجراحة الروبوت قليلة الب�ضع
لعالجها ،هذا بالإ�ضافة �إىل تقدمي العالج الكيماوي يف بع�ض احلاالت بعد
اخلدمات اجلراحية املتطورة.
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حميد النعيمي يفتتح «امل�ست�شفى ال�سعودي الأملاين» يف عجمان بتكلفة  300مليون درهم
•• عجمان-وام:

اف �ت �ت��ح � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
ح�م�ي��د ب��ن را� �ش��د ال�ن�ع�ي�م��ي ع�ضو
امل �ج �ل ����س الأع� �ل ��ى ح��اك��م عجمان
ام�س امل�ست�شفى ال�سعودي االملاين
والذي يعترب ثالث مرافق الرعاية
ال���ص�ح�ي��ة يف دول ��ة االم � ��ارات بعد
اف �ت �ت��اح اث �ن�ين يف دب ��ي وال�شارقة
وال� �ع ��ا�� �ش ��ر يف م �ن �ط �ق��ة ال�شرق
االو� �س��ط و��ش�م��ال افريقيا بتكلفة
اجمالية بلغت  300مليون درهم
وميتد على م�ساحة تزيد عن 41
�أل��ف م�تر م��رب��ع تتيح ل��ه التو�سع
�أف� �ق� �ي� �اً وع� �م ��ودي ��ا ب� �ه ��دف تنويع
خدمات الرعاية ال�صحية املقدمة
للمواطنني واملقيمني .
ويعد امل�ست�شفى اجلديد واحداً من
�أكرب امل�ست�شفيات يف �إم��ارة عجمان
وال � � ��ذي � �س �ي �ق��دم جم �م ��وع ��ة من
�أف�ضل امل��راف��ق اخلا�صة بخدمات
عالية اجل ��ودة للرعاية ال�صحية
والأ�سا�سية والعناية املركزة.
و�سي�سهم «امل���س�ت���ش�ف��ى ال�سعودي
الأمل � � ��اين – ع �ج �م��ان» يف تقدمي
االح�ت�ي��اج��ات الطبية واجلراحية
ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن وامل � �ق � �ي � �م �ي�ن عرب
ت��زوي��ده��م مب�ج�م��وع��ة م��ن �أحدث
التقنيات وامل��راف��ق الطبية فائقة
ال �ت �ط��ور ح�ي��ث ي �ن��درج امل�ست�شفى
�ضمن �إطار مرحلة التو�سع الأوىل
للمجموعة يف امل�ن�ط�ق��ة و�سي�ضم
خ�ل�ال وق��ت الح��ق م��راك��ز للتميز
وك �ل �ي��ات ط �ب �ي��ة وم� ��راف� ��ق ل�سكن
امل��وظ �ف�ي�ن و��س�ي���ص�ب��ح ج� � ��زءاً من
مدينة البرتجي الطبية.
ح�ضر حفل االفتتاح ال�شيخ �أحمد
بن حميد النعيمي ممثل �صاحب
ال���س�م��و ح��اك��م ع �ج �م��ان لل�ش�ؤون
االداري � ��ة وامل��ال �ي��ة وال���ش�ي��خ را�شد
ب��ن حميد النعيمي رئ�ي����س دائرة
البلدية والتخطيط ومعايل ال�شيخ
الدكتور ماجد بن �سعيد النعيمي
رئي�س ديوان �صاحب ال�سمو حاكم
ع�ج�م��ان وال���ش�ي��خ �صقر ب��ن را�شد
ال�ن�ع�ي�م��ي وم �ع ��ايل عبدالرحمن
بن حممد العوي�س وزي��ر ال�صحة
ووق��اي��ة املجتمع و��س�ع��ادة عبداهلل
�أم�ين ال�شرفاء امل�ست�شار يف ديوان
احلاكم و�سعادة ط��ارق بن غليطه
مدير مكتب �صاحب ال�سمو حاكم
ع �ج �م��ان و� �س �ع��ادة ي��و� �س��ف حممد
ال�ن�ع�ي�م��ي م��دي��ر ع ��ام الت�شريفات
وال �� �ض �ي��اف��ة وامل �ه �ن��د���س �صبحي
برتجي رئي�س وم�ؤ�س�س «جمموعة
م�ست�شفيات ال �� �س �ع��ودي الأمل� ��اين»
وعدد من ر�ؤ�ساء ومديري الدوائر
احلكومية وم�س�ؤويل وزارة ال�صحة
و م ��ن مم �ث �ل��ي �� �ش ��رك ��ات امل� �ع ��دات
ال �ط �ب �ي��ة و�إدارة امل���س�ت���ش�ف�ي��ات يف
الدولة وكبار امل�س�ؤولني.

وب ��د�أت م��را��س��م اف�ت�ت��اح امل�ست�شفى
ال �� �س �ع��ودي االمل � ��اين ع �ن��د و�صول
م ��وك ��ب � �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و حاكم
عجمان اىل مقر امل�ست�شفى ب�إزاحة
ال �� �س �ت��ار ع ��ن ال �ل��وح��ة التذكارية
اي��ذان��ا بافتتاح امل�ست�شفى اجلديد
ثم جت��ول �سموه يرافقه املهند�س
�صبحي ب�ترج��ي رئي�س وم�ؤ�س�س
«جمموعة م�ست�شفيات ال�سعودي
الأملاين» ب�إق�سام واجنحة والعيادات
املختلفة يف امل�ست�شفى اطلع خاللها
ع �ل ��ى اح� � ��دث االج � �ه� ��زة الطبية
وال �ع�ل�اج �ي��ة ال �ت��ي ت���ض�م�ه��ا تلك
واالجنحة والعيادات العالجية.
وا�� �س� �ت� �م ��ع �� �س� �م ��وه م� ��ن االط � �ب ��اء
والقائمني وامل�س�ؤولني عن �أق�سام
امل���س�ت���ش�ف��ى اىل � �ش��رح واف حول
اداء واهمية كل ق�سم وم��ا يقدمه
من خدمات عالجية للمراجعني
وم��ا يحتويه م��ن م�ع��دات واجهزة
حديثة وفرتها املجموعة خلدمة
امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ضطرون
لل�سفر ل�ل�خ��ارج ل�ل�ع�لاج ومتابعة
حل��االت �ه��م امل��ر� �ض �ي��ة ال �ت��ي حتتاج
رع��اي��ة خ��ا��ص��ة ك�م��ا ا�ستمع �سموه
واحل�ضور كذلك اىل املهام الواجب
تنفيذها يف هذه االجنحة ودورها
يف م�ساعدة االطباء ملعرفة �أف�ضل
ال�سبل العالجية للمر�ض وذلك
م��ن خ�لال م��ا حتتويه م��ن اجهزة
طبية وتكنولوجية وتقنية غاية يف
الدقة ميكن من خاللها التعرف
على ما يعاين منه املري�ض.
وتفقد �سموه �أي�ضا خمتلف ارجاء
امل�ست�شفى وال� ��ذي وت�ب�ل��غ القدرة
اال� �س �ت �ي �ع��اب �ي��ة ل ��ه � 200سرير
م ��ا ي�ج�ع�ل��ه الأك �ب��ر م ��ن ن��وع��ه يف
ع �ج �م��ان يف ح�ي�ن ت�ت�ي��ح ل ��ه بنيته
التحتية وقدرته اال�ستيعابية على
م�ضاعفة ه��ذا العدد عند احلاجة
كما ي�ضم امل�ست�شفى � 25سريراً
ل�ل�ع�ن��اي��ة امل ��رك ��زة وخم �ت�ب�راً فائق
ال�ت�ط��ور للق�سطرة وال ��ذي يغطي
خم�ت�ل��ف ال�ت�خ���ص���ص��ات الوعائية

والدماغية والقلبية و 46عيادة
تخ�ص�صية و 7وح� ��دات للعناية
ال �ق �ل �ب �ي��ة امل � ��رك � ��زة و 12وح� ��دة
ل�ل��رع��اي��ة احل��رج��ة ل�ل�أط �ف��ال و9
وحدات للرعاية احلرجة حلديثي
ال��والدة �إىل جانب ق�سم الإ�سعاف
ال ��ذي ي�ع�م��ل ع�ل��ى م ��دار ال�ساعة.
وي�ضم ق�سم العمليات اجلراحية
للم�ست�شفى  4غرف للعمليات ،و6
وح��دات تعايف ،و 9وح��دات للعناية
املركزة وغرفتني للعزل كما يوفر
امل�ست�شفى جم�م��وع��ة وا��س�ع��ة من
اخل� ��دم� ��ات ال�ت�خ���ص���ص�ي��ة مب ��ا يف
ذلك جراحة القلب املفتوح وعالج
الأورام وج��راح��ة امل��خ والأع�صاب
وجراحة الأن��ف والأذن واحلنجرة
وج��راح��ة الوجه والفكني ومراكز
�إخ���ص��اب ورع��اي��ة احل��وام��ل وق�سم
�أطفال الأنابيب وجراحات املنظار
وال �ل �ي��زر و�إدارة ح � ��االت مر�ضى
ال�صدمات وغريها.
وي �ق��دم امل���س�ت���ش�ف��ى ك��ذل��ك خدمة
فح�ص كهرباء القلب لت�شخي�ص
وع� � �ل � ��اج اخل� � �ل � ��ل يف ال� �ن� ��� �ش ��اط
ال�ك�ه��رب��ائ��ي ل�ل�ق�ل��ب ك�م��ا �سي�شكل
�أح��د امل�ست�شفيات القليلة يف دولة
الإم � � ��ارات وال �ت��ي مي�ك�ن�ه��ا حتويل
الغرف اخلا�صة �إىل غرف م�شرتكة
يف ح��االت ال �ط��وارئ عند احلاجة
�إىل �إدارة الكوارث و�سي�سهم العدد
الكبري من الأ�س ّرة يف ق�سم العناية
امل��رك��زة يف ��ض�م��ان ح���ص��ول جميع
امل��ر� �ض��ى ع �ل��ى ال��رع��اي��ة الالزمة
بال�سرعة الق�صوى ودون احلاجة
لالنتظار.
وجت��ول �سموه واحل�ضور يف ق�سم
ال � �ط� ��وارئ واحل� � � ��وادث والعناية
امل� ��رك� ��زة وق �� �س��م دخ � ��ول املر�ضى
للعمليات والتنومي وق�سم املناظري
وغ� ��رف� ��ة ال �ع �م �ل �ي��ات الرئي�سية
ووح� � � ��دة االق � ��ام � ��ة والتمري�ض
وك�ب��ار ال�شخ�صيات وق�سم الرنني
امل�غ�ن��اط�ي���س��ي واال� �ش �ع��ة املقطعية
وت� ��� �ص ��وي ��ر االوع � � �ي � ��ة ال ��دم ��وي ��ة

وال�ع�ي��ادات الباطنية وم��رك��ز طب
ال �ق �ل��ب وم ��رك ��ز ج ��راح ��ة العظام
وغريها من العيادات حيث ا�ستمع
��س�م��وه م��ن امل �� �س ��ؤول�ين ع�ل��ى هذه
ال��وح��دات وامل��راك��ز وال�ع�ي��ادات اىل
�شرح واف حول دورها واهميتها يف
عالج املر�ضى من خالل ما يتوفر
فيها من �أحدث الأجهزة الطبية.
و�أكد �صاحب ال�سمو حاكم عجمان
ع�ق��ب االن �ت �ه��اء م��ن م��را��س��م حفل
االفتتاح �أن ما تقدمه امل�ست�شفيات
احل �ك��وم �ي��ة او اخل��ا� �ص��ة يف دول ��ة
االم � � � ��ارات م ��ن خ ��دم ��ات �صحية
وعناية فائقة ومتابعة متوا�صلة
م��ع امل��ر��ض��ى م��ن اج��ل االطمئنان
ع�ل��ى ح��ال�ت�ه��م ال���ص�ح�ي��ة وتقدمي
االر�شادات والن�صائح الطبية لهم
ي �ت �ف��وق ع �ل��ى م���س�ت���ش�ف�ي��ات عاملية
والدليل على ذلك التطور ال�سريع
ال��ذي ي�شهده القطاع ال�صحي يف
ال ��دول ��ة وج� ��ذب �أف �� �ض��ل اخل�ب�راء
واملتخ�ص�صني يف هذا املجال.
و�أ� �ش��اد ��س�م��وه ب��ال�ق�ي��ادة احلكيمة
ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
«ح �ف �ظ��ه اهلل» و� �ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال � � ��وزراء ح��اك��م دب ��ي «رع � ��اه اهلل»
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة و�إخوانهم �أ�صحاب ال�سمو
�أع� ��� �ض ��اء امل �ج �ل ����س الأع � �ل� ��ى حكام
الإم � ��ارات ال��ذي��ن ي��ول��ون اهتماما
ك �ب�يرا وي �� �س��ان��دون وي �ب��ارك��ون كل
مبادرة وخطة ا�سرتاتيجية تخدم
تطوير القطاع احلكومي واخلا�ص
يف تنمية املجال ال�صحي ويدعمون
تنفيذ �أي م�شاريع �صحية خا�صة
ك �ب �ن��اء امل���س�ت���ش�ف�ي��ات واجلامعات
ال�صحية اخلا�صة ويحر�صون على
تنفيذ برامج عملية يكون تدريب
الكوادر الوطنية الهدف الأ�سا�سي

الك �ت �� �س��اب �ه��م اخل� �ب ��رة املطلوبة
واال�� �س� �ت� �ف ��ادة م �ن �ه��ا يف امل�ستقبل
لقيادة العمل ال�صحي والطبي يف
دولة االمارات .
وق� ��ال � �س �م��وه �إن دول� ��ة الإم� � ��ارات
�أ� �ص �ب �ح��ت م� ��ن ال � � ��دول اجل ��اذب ��ة
لال�ستثمار يف امليادين كافة خا�صة
ال�ط�ب�ي��ة وال���ص�ح�ي��ة والتعليمية
اي�ضا  ..م�شريا �إىل �أن الف�ضل يف
ذل��ك ي��رج��ع ل�ل��دع��م ال ��ذي يحظى
به امل�ستثمرون يف ه��ذا ال�ش�أن من
ال �ق �ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ل�ل��دول��ة والتي
ال ت��دخ��ر ج�ه��دا يف �سبيل ت�سهيل
وحتفيز رجال الأعمال الإماراتيني
وغريهم من العرب لتنفيذ وبناء
امل�ج�م�ع��ات وامل�ست�شفيات واملراكز
الطبية.
واكد �سموه �أن القطاع ال�صحي يف
دول��ة االم��ارات العربية �أ�صبح من
القطاعات اجلاذبة للراغبني من
امل��ر��ض��ى داخ ��ل ال��دول��ة وخارجها
مل��ا يتمتع ب��ه م��ن خ��دم��ات �صحية
وك��وادر م�ؤهلة واج�ه��زة حديثة يف
امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة
ق��ل وج��وده��ا يف ال�ع��دي��د م��ن دول
العامل وان كثريا من امل�ستثمرين
ي��رغ �ب��ون يف اق��ام��ة امل�ست�شفيات
امل�ت�خ���ص���ص��ة ال �ت��ي ت���ض��م �أف�ضل
االج � �ه� ��زة ال �ط �ب �ي��ة يف ال� �ع ��امل ..
م�شريا اىل �أن متيز تلك اخلدمات
ال �� �ص �ح �ي��ة ي � ��أت � ��ي مل � ��ا ي� �ت ��وف ��ر يف
م�ست�شفياتها ومراكزها ال�صحية
م��ن م �ع��دات ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة حديثة
ت �� �س��اع��د ع �ل��ى ت���ش�خ�ي����ص املر�ض
وال �ع �م��ل ع �ل��ى اج � ��راء فحو�صات
دق�ي�ق��ة مي�ك��ن م��ن خ�لال�ه��ا و�ضع
برامج تف�صيلية للعالج.
و�أثنى �صاحب ال�سمو حاكم عجمان
على جهود جمموعة م�ست�شفيات
ال�سعودي الأمل��اين وما تقدمه من
خ��دم��ات ع�لاج�ي��ة م�ت�م�ي��زة ت�شكل
ردي� �ف ��ا ه��ام��ا ل �ل �خ��دم��ات الطبية
احل �ك��وم �ي��ة م � ��ؤك ��دا �أن� �ه ��ا ت�شكل
من��وذج��ا ح�ي��ا للعالقة التكاملية

لالرتقاء مبا تقدمه لعمالئها من معلمني وطالب و�أولياء �أمور

اخلدمات امل�ساندة بالرتبية تطلق مبادرة « تطوير » وتبد�أ مبركز �إ�سعاد املتعاملني بعجمان
•• دبي – حم�سن را�شد

�أط�ل�ق��ت وزارة ال�ترب�ي��ة والتعليم
م�ؤخرا ممثلة يف قطاع اخلدمات
امل �� �س��ان��دة  ،م � �ب� ��ادرة « ت �ط��وي��ر «
ل�لارت �ق��اء ب��اخل��دم��ات امل�ق��دم��ة يف
م��راك��ز ��س�ع��ادة املتعاملني  ،والتي
من �ش�أنها تقدمي خدمات متميزة
تتعلق باملوارد الب�شرية من خالل
ك��اف��ة م��راك��ز ا� �س �ع��اد امل�ت�ع��ام�ل�ين ،
املنت�شرة يف جميع ام��ارات الدولة
 ،وت�ت�م�ث��ل اخل ��دم ��ات امل �ق��دم��ة يف
االج��اب��ة ع��ن اال��س�ت�ف���س��ارات التي
ت � �ط� ��رح م � ��ن ق� �ب ��ل امل� ��راج � �ع�ي��ن ،
وخ��دم��ات �أخ ��رى تتعلق با�ستالم
وت���س�ل�ي��م ك��اف��ة ان � ��واع ال�شهادات
وال� �ط� �ل� �ب ��ات  ،وذل � ��ك للت�سهيل
وال �ت �ي �� �س�ير ع �ل��ى ك ��اف ��ة العمالء
الذين يرتددون على مراكز �سعادة
املتعاملني  ،على �أن ي�ب��د�أ تعميم
ت �ل��ك اخل� ��دم� ��ات وف � ��ق منهجية
وخ �ط��ة م�برجم��ة زم�ن�ي��ا  ،وعليه
قررت وزارة الرتبية �أن يتم البدء
يف تقدمي تلك اخلدمات اخلا�صة
املتميزة باملوارد الب�شرية  ،اعتبارا
م ��ن ال� �ي ��وم ال �ث�ل�اث ��اء 16ابريل
مبركز �سعادة املتعاملني بعجمان

االنطالقة اليوم وتعمم على جميع املراكز بالدولة تباع ًا
اخلدمات منها الرد على اال�ستف�سارات �أو ت�سليم وا�ستالم �أوراق ر�سمية
ك � ��أول م��رك��ز تنطلق م�ن��ه مبادرة
« تطوير «  ،على ان يتم التو�سع
م���س�ت�ق�ب�لا يف امل � �ب� ��ادرة يف جميع
امل ��راك ��ز وال� �ت ��ي ��س�ي�ع�ل��ن ع �ن �ه��ا يف
حينها .
ودع� ��ت وزارة ال�ترب �ي��ة والتعليم
يف ت�ع�م�ي��م ل �ه��ا ح���ص�ل��ت « الفجر
« ع�ل��ى ن�سخة م�ن��ه  ،ك��اف��ة مدراء
املدار�س وريا�ض االطفال ومراكز
التعليم امل�ستمر ك��ل يف ن�ط��اق��ه ،

االع �ل�ان ع��ن م �ب��ادرة « ت�ط��وي��ر «
ل�سنة  ، 2019وال�ت��ي ت�ستهدف
كافة اع�ضاء املنظومة التعليمية
معلمني واداري�ين وطالب واولياء
امور .
وا�ستعر�ضت وزارة الرتبية ممثلة
يف ق �ط��اع اخل ��دم ��ات امل �� �س��ان��دة ،
تلك اخلدمات املقدمة من خالل
مبادرة « تطوير «  ،والتي تنق�سم
اىل االج ��اب ��ة ع��ن اال�ستف�سارات

ال�ت��ي ت�ط��رح م��ن قبل امل��راج�ع�ين ،
كمتابعة ط�ل�ب��ات ال�ت��وظ�ي��ف التي
تعلن عنها ال��وزارة من حني الخر
 ،ل�ل�ع�م��ل يف امل �ي ��دان ال�ت�رب ��وي �أو
قطاعات ال��وزارة  ،وك��ذا ال�شروط
وامل � ��ؤه �ل�ات امل �ط �ل��وب��ة للوظائف
امل �ع �ل��ن ع �ن �ه��ا  ،و�آل� �ي ��ة ا�ستخدام
تطبيق الـ ( ، )FAHRباال�ضافة
اىل اال�� �س� �ت� �ف� ��� �س ��ارات اخل ��ا� �ص ��ة
ب � ��الإج � ��ازات امل��ر� �ض �ي��ة و�إج � � ��ازات

مرافقة مري�ض والوثائق املطلوبة
 ،وك��ذل��ك �آل�ي��ة ا�ستخدام اخلدمة
الذاتية يف برنامج بياناتي  ،وكافة
اال�ستف�سارات اخلا�صة ب�إجراءات
اال�ستقالة والتقاعد وال�ضوابط
ال� � ��واردة يف ال �ق��وان�ي�ن امل �ع �ت �م��دة ،
واال�ستف�سارات اخلا�صة مببادرة
علم ال جل الإم��ارات (معلم خارج
املالك( .
ك��ذل��ك ت�شمل م �ب��ادرة « ت�ط��وي��ر «
اح ��داث ت�ق�ن�ي��ات ع��ال�ي��ة م�ت�م�ي��زة ،
يف تقدمي خدمات تتعلق با�ستالم
وت���س�ل�ي��م ك��اف��ة ان � ��واع ال�شهادات
وال �ط �ل �ب��ات  ،ك �� �ش �ه��ادة مل��ن يهمه
الأمر (خا�صة للدرجات الوظيفية
ال ��دن� �ي ��ا)  ،واخل� ��دم� ��ات املتعلقة
باجلوازات من جتديد الإقامة �أو
�إل�غ��ائ�ه��ا  ،ب��اال��ض��اف��ة اىل خدمات
الت�أمني ال�صحي �سواء جتديد �أو
�إل �غ��اء  ،ا��ض��اف��ة اىل ا��س�ت�لام طلب
ال��ر� �س��وم ال��درا� �س �ي��ة لأب� �ن ��اء غري
املواطنني  ،ودع��م �إج��راءات املوارد
الب�شرية لكل العاملني باملدار�س
وريا�ض الأطفال خالل فرتة �إجازة
امل��دار���س  ،الف �ت�ين اىل ان معظم
خدمات املوارد الب�شرية متوفرة يف
اخلدمة الذاتية للموظف.

يف ت�ق��دمي اخل��دم��ات املتميزة بني
ال �ق �ط��اع احل �ك��وم��ي واخل ��ا� ��ص يف
الإم��ارات مثمنا جهودها يف توفري
ال �ع��دي��د م ��ن اخل ��دم ��ات الطبية
احلديثة ل�سكان امارة عجمان وما
حولها من املناطق يف الدولة.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه �أك� � � ��د م � �ع� ��ايل عبد
الرحمن بن حممد العوي�س وزير
ال�صحة ووقاية املجتمع �أن القيادة
الر�شيدة لدولة االم��ارات حري�صة
ع�ل��ى ت�ق��دمي �أف���ض��ل اخل��دم��ات يف
كافة القطاعات وخا�صة ال�صحية
منها ل��ذل��ك اول ��ت ق�ط��اع ال�صحة
احلكومي اهتماما ك�ب�يرا ووفرت
ك��ل االم �ك��ان �ي��ات يف ��س�ب�ي��ل خدمة
املر�ضى على اعلى م�ستوى وفتحت
ك ��ذل ��ك ل �ل �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص الباب
للمناف�سة والت�شجيع على تقدمي
االف�ضل واالكفاء ومل تكتف بذلك
ب��ل قامت بالت�شجيع امل�ستثمرين
وج� ��ذب اال� �س �ت �ث �م��ارات اخلارجية
ل�ت���ش�ج�ي��ع ه ��ذا ال �ق �ط��اع وتقدمي
االف�ضل للمواطنني واملقيمني.
وق ��ال م�ع��ال�ي��ه �إن وزارة ال�صحة
ووق��اي��ة املجتمع و�ضعت �أولويات
ت � �ت �ل��اءم م � ��ع م� ��� �س�ي�رة التنمية
ال���ش��ام�ل��ة يف ال��دول��ة لأن الهدف
دوم ��ا ه��و ت��وف�ير خ��دم��ات �صحية
عاملية متكاملة و�شاملة ومتميزة
ومبتكرة ل�ضمان وق��اي��ة املجتمع
م��ن الأم��را���ض ون�شر توعية على
�أعلى امل�ستويات لأن الوقاية دوماً
ه��ي الأ� �س��ا���س يف ال��رع��اي��ة الطبية
للمجتمعات.
وق� ��ال امل �ه �ن��د���س ��ص�ب�ح��ي برتجي
رئ� �ي� �� ��س وم � ��ؤ� � �س � ��� ��س «جم� �م ��وع ��ة
م���س�ت���ش�ف�ي��ات ال �� �س �ع��ودي الأمل� ��اين
يف ك�ل�م��ة ل��ه يف ق��اع��ة املحا�ضرات
الكربى �إن « امل�ست�شفى ال�سعودي
الأمل ��اين – عجمان» يعترب عا�شر
امل�ست�شفيات التي نقوم بافتتاحها
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أف��ري �ق �ي��ا ون�ت�ط�ل��ع ق��دم��ا لإر�ساء
�شراكة مثمرة وقائمة على الثقة

والدعم والتفاعل االجتماعي مع
املقيمني يف الإمارة.
و�أ� �ض��اف ان ه��ذا االف �ت �ت��اح وميثل
�أوىل خطواتنا نحو تطوير «مدينة
البرتجي الطبية» خ�لال الأعوام
القليلة ال �ق��ادم��ة ون�خ�ط��ط لبناء
مراكز للتميز وكليات طبية ومرافق
ل�سكن املوظفني �إىل جانب الكثري
من املرافق الأخرى و�سي�سهم ذلك
يف �إ�ضافة قيمة كبرية لعجمان من
ناحية توفري فر�ص العمل وتزويد
القطاع ال�صحي الإماراتي بالكوادر
ال�ط�ب�ي��ة امل ��ؤه �ل��ة وع��ال�ي��ة الكفاءة
وم��ن ��ش��أن اف�ت�ت��اح ه��ذا امل�ست�شفى
�أن يقربنا �أكرث من هدفنا املتمثل
ببناء  30م�ست�شفى رفيع امل�ستوى
وت��وف�ير � 50أل��ف فر�صة عمل يف
قطاع الرعاية ال�صحية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �� �س �ي��د مكارم
برتجي نائب رئي�س جمل�س �إدارة
«�شركة ال�شرق الأو� �س��ط للرعاية
ال�صحية» �إن جمموعة م�ست�شفيات
ال �� �س �ع��ودي الأمل� � ��اين «ت�ت�ط�ل��ع لأن
ت�صبح م��ن امل��زودي��ن الرئي�سيني
خلدمات الرعاية ال�صحية و�إحدى
اجلهات املف�ضلة للعمل ولتحقيق
ه��ذا ال �ه��دف ف��إن�ن��ا ن�ل�ت��زم بتوفري
�أرقى اخلدمات الطبية �إىل جميع
�أ�� �ص� �ح ��اب امل �� �ص �ل �ح��ة وت ��زوي ��ده ��م
ب�شكل م�ستمر ب ��أح��دث التقنيات
والإجراءات الطبية املتاحة وتوفر
م���س�ت���ش�ف�ي��ات�ن��ا خ��دم��ات متكاملة
م ��ع ال�ترك �ي��ز ب���ش�ك��ل خ��ا���ص على
التخفيف من معدل زيارات املر�ضى
وزمن �إقامتهم يف امل�ست�شفى.
و�أك ��د يف كلمته ان��ه ان���س�ج��ام�اً مع
�أح ��دث امل�م��ار��س��ات الطبية تتمتع
جميع عياداتنا اجلراحية ب�إمكانية
الو�صول �إىل مرافق جراحة اليوم
الواحد والتي تتيح بدورها �إمكانية
�إج��راء اجل��راح��ة خ�لال ي��وم واحد
دون احلاجة للإقامة يف امل�ست�شفى
وي �ن �ط��وي ذل ��ك ع �ل��ى ال �ك �ث�ير من
املزايا كانخفا�ض التكاليف وزيادة

م���س�ت��وي��ات ال��راح��ة ب��ال�ن���س�ب��ة �إىل
امل��ر� �ض��ى وامل���س�ت���ش�ف�ي��ات و�شركات
الت�أمني على حد �سواء».
حت � ��دث � �س �ل �ط��ان ب�ت�رج ��ي نائب
الرئي�س ل�ش�ؤون تطوير الأعمال
ل � � ��دى جم� �م ��وع ��ة م�ست�شفيات
ال� ��� �س� �ع ��ودي الأمل � � � ��اين والرئي�س
التنفيذي ل�شركة �إن�شاء امل�ست�شفيات
ال ��دول �ي ��ة امل � �ح� ��دودة ح� ��ول قطاع
ال�سياحة العالجية والنمو املت�سارع
لقطاع الرعاية ال�صحية يف دولة
الإمارات.
وقال �إن قطاع ال�سياحة العالجية
يف دولة الإمارات ي�ستقطب املر�ضى
م��ن خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال �ع��امل حيث
ت�سهم املبادرات احلكومية املتميزة
يف ه ��ذا الإط � ��ار ب��زي��ادة �أعدادهم
ونتيجة ل��ذل��ك فقد �شهدنا منواً
وت��و��س�ع�اً ه��ائ�ل ً
ا يف ق�ط��اع الرعاية
ال�صحية للدولة يف القطاعني العام
واخلا�ص ونظراً لنوعية اخلدمات
ال� �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا وال � �ت ��ي ت�ضاهي
مثيالتها يف ال �غ��رب ف��إن�ن��ا نتوقع
ب ��أن يحظى امل�ست�شفى ال�سعودي
الأمل��اين – عجمان ب�شعبية وا�سعة
بني املر�ضى القادمني من اخلارج
متاثل �شهرته بني املقيمني يف دولة
الإمارات.
وت� �ع ��د «جم� �م ��وع ��ة م�ست�شفيات
ال �� �س �ع��ودي الأمل � ��اين  -الإم� � ��ارات»
واح��دة م��ن �أك�بر �شركات الرعاية
ال�صحية اخلا�صة يف دولة الإمارات
بف�ضل م�ست�شفياتها املنت�شرة يف
دب��ي وال�شارقة وال�ي��وم يف عجمان
وذل� � ��ك م ��ن ح �ي��ث ع � ��دد الأ� � �س ��رة
وامل�شايف العاملة.
و ق ��ال ��ت ال ��دك� �ت ��ورة رمي عثمان
ال��رئ�ي����س التنفيذي ل �ـ «جمموعة
م�ست�شفيات ال�سعودي الأمل��اين» يف
دولة الإم��ارات العربية املتحدة �إن
املجموعة جنحت على مر ال�سنني
ب��اك�ت���س��اب ��س�م�ع��ة ط�ي�ب��ة ل�ه��ا عرب
ت �ق��دمي �أرق� � ��ى خ ��دم ��ات الرعاية
ال �� �ص �ح �ي��ة ف ��ائ �ق ��ة ال� �ت� �ط ��ور �إىل
املر�ضى يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و� �ش �م��ال �أف��ري �ق �ي��ا ون� �ق ��دم اليوم
ذات امل�ستوى الرفيع م��ن املعايري
الطبية الرفيعة �إىل املقيمني يف
عجمان وال �سيما يف جمال العناية
ال�ط�ب�ي��ة امل ��رك ��زة وي���س�ه��م افتتاح
«امل�ست�شفى ال���س�ع��ودي الأمل ��اين –
عجمان» يف تعزيز ح�ضورنا الرائد
كالعب �أ�سا�سي يف قطاع الرعاية
ال�صحية الإماراتي املتنامي وتلبية
احتياجات املر�ضى داخ��ل املنطقة
وخارجها كما وت�شكل �شراكتنا مع
اجلامعات الأملانية عن�صرا �أ�سا�سيا
يف احل� �ف ��اظ ع �ل��ى �أرق � ��ى املعايري
الطبية وتوفري �أح��دث الإجراءات
وت� ��دري� ��ب الأط � �ب� ��اء ع �ل��ى �أح� ��دث
التوجهات واالبتكارات الطبية.

الرتبية :تقييم الرتبية الأخالقية يف  40مدر�سة باختبار موحد
•• دبي -حم�سن را�شد :

تعكف وزارة الرتبية والتعليم حالياً ،على �إجراء اختبار
تقييمي ملادة الرتبية الأخالقية يف  40مدر�سة حكومية،
بهدف تطوير منهاج الرتبية الأخالقية ،والوقوف على
مدى ا�ستفادة الطلبة وتطورهم�،إذ ي�ستمر االختبار ملدة
� 5أيام ،يف الفرتة من � 14إىل � 18إبريل اجلاري.
و�أو�ضحت ال��وزارة ممثلة يف قطاع املناهج والتقييم ،يف
تعميم ملديري املدار�س امل�ستهدفة� ، ،أن القائمة �ضمت 7
مدار�س يف �إمارة �أبوظبي ،ومدر�ستني يف مدينة العني،
مقابل  5م��دار���س يف دب��ي ،و 13مدر�سة يف ال�شارقة،
و 9يف عمان و 3يف ر�أ���س اخليمة ،ومدر�سة واح��ده يف
الفجرية.
تركز مناهج الرتبية االخالقية على تنمية �شخ�صية
اجل �ي��ل ال��واع��د م��ن ال �ن ����شء وال���ش�ب��اب م��ن املواطنني
وامل�ق�ي�م�ين يف دول ��ة الإم� � ��ارات م��ن ج�م�ي��ع اجلن�سيات
مب�خ�ت�ل��ف �أع �م��اره��م م��ن خ�ل�ال غ��ر���س ق �ي��م ومبادئ
�إن�سانية م�شرتكة.
وي�ت���ض�م��ن امل �ن �ه��اج �أرب � ��ع رك��ائ��ز �أ� �س��ا� �س �ي��ة ت�ت�م�ث��ل يف:
ال�شخ�صية والأخ �ل��اق ،وال �ف��رد وامل�ج�ت�م��ع ،والرتبية
امل��دن �ي��ة ،وال�ت�رب �ي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة ،ومي� ��زج ب�ي�ن املحتوى
الأكادميي وطرق ا�ستك�شاف ال�شخ�صية والأخالق ،ومت
ت�صميمه ك�سل�سلة متدرجة من الوحدات يتم تدري�سها
على مدى  12عاماً ،بدءاً من ال�صف الأول حتى ال�صف
الثاين ع�شر.
و ي �ه��دف �إىل ت��ر��س�ي��خ م�ف��اه�ي��م امل �� �س��اواة ،والت�سامح،
وال�صدق ،وقيمة الروابط الأ�سرية ،وعالقات ال�صداقة،
وكذلك �أهمية الرتاث .وا�ستمراراً حتى ال�صف الرابع،
ي��در���س ال�ط�لاب املفاهيم والأ��س����س ال�سليمة لتكوين
ال�شخ�صية ،والأخ �ل�اق ،ف� ً
ضال ع��ن م�ب��ادئ الدرا�سات

املجتمعية والثقافية.
وي�ستهدف تدري�س ه��ذه امل��ادة بناء اجليل ال�ت��ايل من
ال�شباب مبا مي ّكنهم من �أن يكونوا ق��دوة يحتذى بها
وي�ع��زز ق��درات�ه��م ل�ت��ويل الأدوار القيادية يف امل�ستقبل
للم�ساهمة ب�شكل ف ّعال يف بناء جمتمع على �أ�س�س �سليمة
يتمتع �أف��راده باحلياة الكرمية على امل��دى الطويل يف
دولة الإمارات والعامل.
وي�أخذ املنهاج اجتاهاً تقدمياً� ،إذ جرى ت�صميمه لإعطاء
درو���س مفيدة جلميع الفئات العمرية ،كما �أن��ه ي�شجع
الطلبة على بناء تعليمهم وجتاربهم اخلا�صة خالل
تعليمهم املدر�سي بدولة الإمارات.
ويتبنى املنهاج نهجاً مبتكراً يف التعليم بهدف ت�شجيع
املعلمني على التفاعل مع الطلبة من خالل جمموعة
ك �ب�يرة م��ن الأدوات وال�ت�ق�ن�ي��ات ال �ت��ي ت�ن��ا��س��ب جميع
الأعمار.
ويتخطى حدود الكتب التعليمية والف�صول الدرا�سية
من حيث �إ َّنه يعمل على تزويد الطلبة بخربات تعليمية
مبنية على التفاعل والطرق التعليمية غري التقليدية،
مثل ال��رح�لات امليدانية وامل �ب��ادرات االجتماعية� ،إىل
ج��ان��ب ت��دري��ب مكثف للمعلمني والإداري �ي��ن يف دولة
الإمارات للت�أكد من ت�أثري وات�ساق الطرق التعليمية.
ويتم تطبيق الربنامج على طلبة امل��دار���س احلكومية
واخلا�صة ،و�سي�ستفيد من توافر بيئة مدر�سية �شاملة
ت�سهم يف تفعيل دور �أولياء الأمور و�إ�شراكهم يف العملية
التعليمية من خالل التعاون مع املعلمني واملدر�سني.
قام بت�صميم برنامج الرتبية الأخالقية فريق متنوع
م��ن اخل�ب�راء التعليميني واالجتماعيني م��ن خمتلف
�أنحاء العامل ودول��ة الإم ��ارات ،وبُني املنهج على �أ�س�س
وقيم عاملية مت و�ضعها لتتنا�سب مع جميع الطلبة من
خمتلف اجلن�سيات واخللفيات واالنتماءات العرقية.
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حممد ال�شرقي يرت�أ�س اجتماع م�ؤ�س�سة الفجرية لتنمية املناطق
•• الفجرية -وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل
عهد الفجرية رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الفجرية لتنمية
امل�ن��اط��ق ع�ل��ى ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ ح�م��د بن
حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية بتلبية
احتياجات املواطنني ،الفتاً �إىل �أن تنمية املناطق يف الفجرية
و�إنعا�شها وتلبية احتياجاتها املعي�شية �ضرورة ملحة �ضمن
�آلية عمل حكومة الفجرية .جاء ذلك خالل تر�ؤ�س �سموه
�صباح ام�س يف مكتبه بالديوان الأمريي ،االجتماع الدوري
الأول للم�ؤ�س�سة خ�ل�ال ال �ع��ام  ..2019بح�ضور معايل

06

�سعيد حممد الرقباين امل�ست�شار اخلا�ص ل�صاحب ال�سمو
ح��اك��م ال�ف�ج�يرة ن��ائ��ب رئ�ي����س امل��ؤ��س���س��ة ،و��س�ع��ادة املهند�س
خمي�س النون مدير عام امل�ؤ�س�سة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
واطلع �سمو ويل العهد خالل االجتماع ،على ما مت �إجنازه
يف الربع الأول من العام اجلاري من م�شاريع وم�ساعدات و
ا�ستعر�ض �سري العمل فيها ،كما ناق�ش اخلطة ال�شاملة ب�ش�أن
امل�شاريع التنموية املزمع �إقامتها يف �إم��ارة الفجرية للعام
اجل ��اري ،بناء على توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد
بن حممد ال�شرقي  ،ويف مقدمتها البدء مب�شروع املجل�س
املجتمعي يف “م�سايف»  .و�أكد �سمو ويل العهد على توجيهات
�صاحب ال�سمو حاكم الفجرية ب�ضرورة العمل على �إجناز

امل�شاريع وات�خ��اذ ك��ل الإج ��راءات املنا�سبة لتذليل املعوقات
و��س��رع��ة �إجن ��از امل���ش��اري��ع امل���ص��ادق عليها .واع�ت�م��د املجل�س
�إعادة ت�شكيل اللجان املنبثقة عنه وهي جلنة درا�سة الطلبات
وتقييم العرو�ض واملناق�صات ،وجلنة متابعة الأم��ور التي
تهم �سري العمل يف امل�ؤ�س�سة .يذكر ان��ه متت �إع��ادة ت�شكيل
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الفجرية لتنمية املناطق برئا�سة �سمو
ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي وع�ضوية معايل
�سعيد بن حممد الرقباين نائباً للرئي�س ،و�سعادة �سهيل
را��ش��د القا�ضي ،و��س�ع��ادة علي خمي�س ال�صريدي ،وال�سيد
�سامل عبداهلل عبدالرحمن الأفخم ،وال�سيدة �سليمة عبداهلل
املزروعي ،وال�سيد �أحمد حممد را�شد اخلدمي العنتلي.

الإمارات تد�شن مركزا للإنزال ال�سمكي يخدم �أكرث من  10االف �صياد يف اليمن �شرطة �أبوظبي ت�شارك يف عمليات �إنقاذ � 570شخ�صا يف �أعايل جبال ر�أ�س اخليمة
•• ال�ساحل الغربي-وام:

•• �أبوظبي -وام:

د�شنت دول��ة الإم ��ارات ام�س مركز الإن ��زال ال�سمكي،
يف منطقة احليمة التابعة ملديرية التحيتا بال�ساحل
ال�غ��رب��ي لليمن بعد �إع ��ادة ت�أهيله وجت�ه�ي��زه ب�أحدث
املعدات لي�ضاف اىل « 22منزال لل�سمك»�أعيد ت�أهيلها
على نفقة الدولة .وي�ستهدف مركز الإن��زال ال�سمكي،
يف احل�ي�م��ة ب�خ��دم��ات��ه �أك�ث�ر م��ن � 10آالف ن�سمة يف
احليمة وامل�ن��اط��ق امل �ج��اورة ل �ه��ا ً .يتكون امل���ش��روع من
مر�سى لل�صيد وغرف ل�ل�إدارة ومت تزويده مبنظومة
ط��اق��ة �شم�سية متكاملة وي �ه��دف �إىل التخفيف من
معاناة املواطنني اليمنيني يف خمتلف ق��رى ومناطق
ال�ساحل الغربي .
و�أو��ض��ح حممد اجلنيبي مدير ال�ش�ؤون الإن�سانية لـ
«الهالل الأحمر الإم��ارات��ي» يف اليمن �أن الفي �صياد
�إ�ست�أنفوا ن�شاطهم جم��ددا بعد �إجن��از و�إفتتاح مركز
الإنزال ال�سمكي ،والذي �سي�ساهم ب�شكل كبري يف توفري
فر�ص العمل ،للم�شتغلني يف جمال �إ�صطياد وت�سويق
وبيع الأ�سماك.
م��ن ج�ه�ت��ه وج ��ه ه��ا� �ش��م ال �ع��زع��زي ،وك �ي��ل حمافظة
احل��دي��دة ال�شكر ل��دول��ة الإم ��ارات التي تنفذ العديد
من امل�شاريع الإن�سانية واخلدمية مما �أ�سهم ب�صورة
مبا�شرة يف �إعادة تطبيع احلياة والتخفيف من معاناة
املواطنيني يف خمتلف قرى ومناطق ال�ساحل الغربي.
وقال ح�سن علي �إبراهيم ،مدير عام مديرية التحيتا
�إن امل�شروع �ست�ستفيد منه مناطق /احليمة  -الورد
 النهاري  -بني عكي�ش  -ال�سادة  -الويل  -ال��وادي -امليناء./
وع�بر ع��دد م��ن ال�صيادين امل�ستفيدين ،ع��ن �شكرهم
اجل��زي��ل ل��دول��ة الإم ��ارات  ،التي ب��ادرت ب��إع��ادة ت�أهيل
امل��رك��زمم��ا �أت ��اح امل �ج��ال �أم��ام�ه��م لإ��س�ت�ئ�ن��اف ن�شاطهم
الأ�سا�سي املتمثل يف مهنة ال�صيد.

�شاركت مديرية الطوارئ وال�سالمة
ال�ع��ام��ة ب�ق�ط��اع ال�ع�م�ل�ي��ات املركزية
يف � �ش��رط��ة �أب��وظ �ب��ي ��ض�م��ن فريق
�إدارة ال� �ط ��وارئ والأزم� � ��ات املحلي
لإم��ارة ر�أ�س اخليمة يف عملية �إنقاذ
�� 570ش�خ���ص�اً يف �أع� ��ايل اجلبال
وب�ي�ن ال��ودي��ان ونقلهم �إىل �أماكن
�آمنة وتقدمي الدعم الطبي واملواد
الغذائية لهم.
و�أ� �س �ه �م��ت امل��دي��ري��ة م��ع ال �ف��رق يف
�شق ط��ري��ق رم�ل��ي ب�ين �أح��د اجلبال
وبع�ض ال��ودي��ان لعبور العديد من
الأ�شخا�ص العالقني ب�سبب الأمطار
ال �غ��زي��رة ،وذل� ��ك م�ن��ذ ب��داي��ة تغري
اجل��و م���س��اء الأم ����س االول ولغاية
�صباح ام�س.
و�أو�ضح الرائد را�شد احمد احلواي
رئي�س ق�سم �إنقاذ امل�سطحات املائية
ب�شرطة �أب��وظ�ب��ي �أن امل�ه�م��ة تكللت
ب��ال �ن �ج��اح ل �ل �ت �ع��اون امل �� �ش�ت�رك بني
ال�ف��رق ،الفتا �إىل �أن الق�سم �شارك
بقوارب مطاطية و�آليات �إنقاذ ثقيلة
يف العملية التي ا�ستمرت منذ الفجر
وحتى الثانية ظهرا  .جدير بالذكر
�أن فريق �إدارة ال �ط��وارئ والأزم ��ات
امل�ح�ل��ي لإم� ��ارة ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة �أوىل
اهتماماً كبريا ب�سالمة املح�صورين
و�أفراد املجتمع.

�شرطة دبي تنظم ور�شة للتعريف
مب�شروع « ارتكاز»

دعت �إىل �أهمية احلر�ص على الت�سجيل يف النظام

بلدية مدينة �أبوظبي:قيد املهند�سني �إلزامي جلميع املهند�سني
العاملني �ضمن قطاع البناء والإن�شاء يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

•• دبي -وام:

نظمت الإدارة العامة للموارد الب�شرية بالتعاون مع
الإدارة ال�ع��ام��ة للتدريب يف �شرطة دب��ي ور��ش��ة عمل
ملديري ال�ش�ؤون الإدارية ور�ؤ�ساء �أق�سام املوارد الب�شرية
يف “ال�سركال �أف�ي�ن�ي��و -م�ق��ر ب �ن��اة املدينة” ملناق�شة
خمرجات املرحلة الأوىل من م�شروع �إرت�ك��از .و�أكدت
فاطمة امل��ازم��ي م��دي��رة م�شروع “ارتكاز” �أن الور�شة

هدفت �إىل �إط�لاع مديري ال�ش�ؤون الإداري ��ة ور�ؤ�ساء
�أق�سام املوارد الب�شرية عن كثب على خمرجات املرحلة
الأوىل مل���ش��روع �إرت �ك ��از ال ��ذي ي�سعى �إىل ا�ست�شراف
م�ستقبل القوى العاملة يف �شرطة دب��ي .و�أ��ش��ارت �إىل
�أن امل�شروع يهدف �إىل حتقق التوجهات اال�سرتاتيجية
ل�ل�ق�ي��ادة ال�ع��ام��ة ل�شرطة دب��ي يف جم��ال �إدارة امل ��وارد
الب�شرية بطريقة علمية مدرو�سة ومواكبة للتطورات
يف خمتلف املجاالت.

دع��ت بلدية مدينة �أب��وظ�ب��ي جميع
املهند�سني العاملني يف قطاع البناء
والإن� ��� �ش ��اء يف �إم� � ��ارة �أب��وظ �ب��ي �إىل
الت�سجيل يف ن�ظ��ام قيد املهند�سني
اجل � ��دي � ��د ،م� ��� �ش�ي�رة �إىل � � �ض ��رورة
�إ� �ص��دار ال�ب�ط��اق��ات ال�ت��ي �ستخولهم
التعامل مع اجلهات احلكومية ذات
العالقة مب��ا فيها بلديات الإم ��ارة،
�إذ ي�ت�ع�ين ع �ل��ى � �ش��رك��ات امل �ق ��اوالت
وم �ك��ات��ب اال� �س �ت �� �ش��ارات الهند�سية
�إرف��اق ن�سخ �إلكرتونية من بطاقات
قيد املهند�سني جلميع التعامالت
اخلا�صة ب�إدارة الت�صنيف وقيد املهن
و�إدارة تراخي�ص البناء.
و�أكدت البلدية �أن املهند�س امل�صمم
يتم �إظهار بطاقته على املخططات
الهند�سية ح�سب التخ�ص�ص ليكون
م�س�ؤوال عن ه��ذه املخططات ب�شكل

موثق ووا�ضح.
و�أ�� � �ش � ��ارت ال �ب �ل��دي��ة �إىل �إجن ��ازه ��ا
ال��رب��ط الإل �ك�ت�روين املتعلق بنظام
ق� �ي ��د امل� �ه� �ن ��د�� �س�ي�ن م� ��ع �شركائها
اال� �س�ترات �ي �ج �ي�ين ،وت �ن ��وه البلدية
ل�ل�م�ه�ن��د��س�ين ال�ع��ام�ل�ين يف املكاتب
الهند�سية و�شركات املقاوالت �أهمية

ال�ت��أك��د م��ن وج��ود الأن�شطة املهنية
املنا�سبة يف الرخ�صة التجارية قبل
الت�سجيل يف نظام قيد املهند�سني،
�إذ �إن تخ�ص�ص امل�ه�ن��د���س ي�ج��ب �أن
يتنا�سب م��ع طبيعة الن�شاط الذي
مي��ار� �س��ه .وي �ح��دد ال �ن �ظ��ام اخلا�ص
ب ��إ� �ص��دار تعليمات ق�ي��د املهند�سني

يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي ن�ط��اق التطبيق،
ح �ي��ث ت �� �س��ري �أح � �ك� ��ام التعليمات
الواردة فيه على املهند�سني من كافة
االخت�صا�صات كالهند�سة املعمارية،
وال �ه �ن��د� �س��ة امل ��دن� �ي ��ة ،والهند�سة
الكهربائية ،والهند�سة امليكانيكية،
والهند�سية الكيميائية ،والهند�سة

الزراعية ،والهند�سية اجليولوجية،
وه �ن ��د� �س ��ة امل� ��� �س ��اح ��ة ،والهند�سة
ال�صناعية ،والهند�سة الفيزيائية.
و َي �� �ش�ت�رط ن �ظ��ام ق �ي��د املهند�سني
اجلديد تقدمي بطاقة هوية �سارية
امل�ف�ع��ول ،و��ش�ه��ادة ال�ب�ك��ال��وري��و���س �أو
ما يعادلها يف (الهند�سة املعمارية،
ال� �ه� �ن ��د�� �س ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة ،الهند�سة
الكهربائية ،الهند�سة امليكانيكية)
وجميع فروعها ،م��ع م��راع��اة �إرفاق
معادلة لل�شهادة العلمية ال�صادرة
خ ��ارج ال��دول��ة م��ن اجل �ه��ات املعنية،
وت�صديق ال�شهادة العلمية ال�صادرة
م��ن اجل��ام�ع��ات اخلا�صة يف الدولة،
ع �ل��ى �أن ت �ك��ون ج �م �ي��ع امل�ستندات
ال���ص��ادرة م��ن خ��ارج ال��دول��ة موثقة
م ��ن اجل � �ه ��ات ال��ر� �س �م �ي��ة يف دول ��ة
الإ�� �ص ��دار ووزارة خ��ارج�ي�ت�ه��ا ومن
�سفارة الدولة يف اخلارج من اجلهات
املعنية يف الدولة.

يف احتفال كبري نظمته جامعة ال�شارقة

الإعالن عن ت�أ�سي�س كلية للحو�سبة واملعلوماتية وبدء قبول الطلبة فيها
•• ال�شارقة-الفجر:

تنفيذا لتوجيهات ��ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن حممد
ال �ق��ا� �س �م��ي ع �� �ض��و امل �ج �ل ����س الأعلى
لالحتاد حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة
ال�شارقة� ،أعلنت جامعة ال�شارقة عن
ت�أ�سي�س كلية احلو�سبة واملعلوماتية
اجل��دي��دة وال�ت��ي ت�ضاف �إىل كوكبة
ك� �ل� �ي ��ات� �ه ��ا الأخ � � � � � ��رى يف خمتلف
التخ�ص�صات العلمية والأكادميية،
لت�أتي متناغمة مع مرتكزات الأجندة
الوطنية للدولة التي حتر�ص وت�ؤكد
ع �ل��ى ت�ق�ن�ي��ة ال ��ذك ��اء اال�صطناعي،
وامل��دن الذكية ،والتقنيات الأمنية،
واحل��و��س�ب��ة وتطبيقات تكنولوجيا
املعلومات يف جميع جماالت التنمية
ال��وط�ن�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة والفكرية،
مبا يف ذلك اقت�صاد املعرفة التعليمي
والرعاية ال�صحية والبيئة والعديد
م��ن امل �ج��االت الأخ� � ��رى .ج ��اء ذلك
خ� �ل��ال وق� ��ائ� ��ع احل � �ف� ��ل الر�سمي
ال��ذي مت تنظيمه يف مقر اجلامعة
بح�ضور ال�شيخ خالد بن �أحمد بن

�سلطان القا�سمي ،مدير عام حكومة
ال �� �ش��ارق��ة الإل �ك�ت�رون �ي��ة ،والأ�ستاذ
ال ��دك �ت ��ور ح �م �ي��د جم� ��ول النعيمي
م��دي��ر ج��ام �ع��ة ال �� �ش��ارق��ة ،و�سعادة
ع �ب ��داهلل � �س �ل �ط��ان ال �ع��وي ����س رئي�س
جمل�س �إدارة غرفة جت��ارة و�صناعة
ال���ش��ارق��ة ،وال��دك �ت��ور ��ص��ال��ح توفيق
البخيت امل�ست�شار الثقايف يف �سفارة
مملكة البحرين ب��ال��دول��ة .وخالل
االفتتاح قدم �سعادة الأ�ستاذ الدكتور
حميد جمول النعيمي مدير جامعة
ال���ش��ارق��ة ،ع��ر��ض�اً تو�ضيحياً تناول
خ�لال��ه ت�ط��ور جامعة ال���ش��ارق��ة من
حيث ع��دد ال�برام��ج ال��درا��س�ي��ة بها،
و�أع� � ��داد ال�ط�ل�ب��ة ال��دار� �س�ي�ن فيها،
وم��راك��زه��ا ومعاهدها البحثية ،ثم
ا�ستعر�ض �أهم املحاور العامة للخطة
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة اجل��دي��دة للجامعة
وال� �ت ��ي ي �ت��م ال �ع �م��ل ع�ل�ي�ه��ا حالياً.
م�ؤكداً خالل كلمته يف حفل االفتتاح
�أن ك �ل �ي��ة احل��و� �س �ب��ة واملعلوماتية
اجلديدة بجامعة ال�شارقة� ،ستعمل
ع�ل��ى امل���ض��ي ق��دم �اً ن�ح��و االجتاهات
احل��دي�ث��ة يف احل��و��س�ب��ة واالبتكارات

التكنولوجية لتحقيق جمموعة من
الأه � ��داف العلمية م��ن خ�ل�ال دمج
الربامج الأكادميية بغر�ض توظيفها
ل�سد ال�ف�ج��وة ب�ين ال�ت�ق��دم النظري
والتطبيقات العملية ،ومنها تعزيز
جت��رب��ة الطلبة بتوظيف احلو�سبة
احلديثة يف حل امل�شكالت الأكادميية
وال�ع�م�ل�ي��ة يف جم ��االت تخ�ص�صهم،
وتقدمي اال�ست�شارات وبرامج التدريب
يف جماالت هند�سة وعلوم احلا�سوب
وامل �ع �ل ��وم ��ات �ي ��ة خل ��دم ��ة املجتمع،
ومتكني اخلريجني من التناف�س يف
هذه املجاالت .م�شرياً ب�أنه ي�أتي ذلك
م��ن خ�لال ا��س�ت�ف��ادة كلية احلو�سبة
وامل�ع�ل��وم��ات�ي��ة اجل��دي��دة م��ن البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ال�ع�ل�م�ي��ة والأك ��ادمي �ي ��ة يف
ج��ام�ع��ة ال���ش��ارق��ة ،ووج ��ود ع��دد من
ال�ب�رام��ج الأك��ادمي �ي��ة امل �ط��روح��ة يف
الكليات املرتبطة مبجال احلو�سبة.
ف� ً
ضال عن توافر العديد من الفرق
البحثية يف معاهد وم��راك��ز البحث
العلمي باجلامعة ،والتي تتناول يف
�أبحاثها جم��االت ع��دي��دة م��ن بينها
ال �ب �ل��وك � �ش�ين ،و�إن�ت�رن ��ت الأ�شياء،

والأم ��ن ال�سيرباين ،وتقنية النانو
الذكية ،والذكاء اال�صطناعي ،وعلوم
البيانات ال�ضخمة ،ولغات الربجمة
وهند�سة الربجميات ،وغريها.
و�أ� � �ض� ��اف ال ��دك �ت ��ور ال �ن �ع �ي �م��ي ب�أنه
“واعتماداً على هذه املعطيات تنطلق
الكلية اجل��دي��دة يف مهمة دم��ج هذه
التقنيات املتقدمة يف جميع جماالت
ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي داخ� � ��ل اجلامعة
وخ ��ارج� �ه ��ا م ��ن خ�ل��ال ال�شراكات
ال �ف��اع �ل��ة م ��ع م ��ؤ� �س �� �س��ات و�شركات
ب �ح��وث ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات ذات
ال �� �ص �ل��ة ل �ت �ق��دمي خ ��دم ��ات �أف�ضل
للمجتمع ،لت�سهم من خالل ذلك يف
الوقوف بقوة وثقة يف غمار التحول
ال�ك�ب�ير ن�ح��و اق�ت���ص��اد امل �ع��رف��ة .كما
�ست�سعى كلية احلو�سبة واملعلوماتية
يف �إطار نهج مبتكر يف نظم احلو�سبة
لتقدمي �أق�صى دعم ممكن يف خدمة
ب��رام��ج وك �ل �ي��ات اجل��ام �ع��ة الأخ� ��رى
واح�ت�ي��اج��ات�ه��ا امل �ت �ن��وع��ة» .و�أو�ضح
ق��ائ�ل ً
ا “ �أن الكلية ال�ت��ي �سيتم بدء
القبول فيها ر�سمياً خالل هذا ال�شهر،
ل �ت �ب��د�أ ع��ام�ه��ا ال��درا� �س��ي م��ع بداية

ال �ع��ام الأك ��ادمي ��ي يف �شهر �سبتمرب
ال �ق��ادم� ،ست�شتمل ع�ل��ى ع��دة �أق�سام
من بينها ق�سم لهند�سة احلا�سوب،
وق�سم علوم احلا�سوب ،وق�سم نظم
امل �ع �ل��وم��ات الإداري� � ��ة “ .ك�م��ا ميكن
�أي�ضاً للكلية �أن توفر اخت�صا�صات
ف ��رع �ي ��ة ت �� �س��اه��م يف دم � ��ج م �ب ��ادئ
احل��و��س�ب��ة وال �ت �ق��دم التكنولوجي،
وذلك من خالل جمموعة كبرية من
اخليارات ،مثل :الذكاء اال�صطناعي،
الأم��ن ال���س�ي�براين ،ع�ل��وم البيانات،
ت�صميم وتطوير الأل�ع��اب الرقمية،
وامل �ع �ل��وم��ات �ي��ة احل� �ي ��وي ��ة ،والطب
ال� ��� �ش ��رع ��ي ال ��رق � �م ��ي ،واحلو�سبة
لو�سائل الإعالم ،واحلو�سبة من �أجل
ال�ق��ان��ون ،وتكنولوجيا الروبوتات.
و�أكد مدير اجلامعة يف نهاية كلمته
�أن� ��ه م��ن امل �ت��وق��ع �أن ي�ك�ت�م��ل املبنى
ال ��ذك ��ي اجل ��دي ��د اخل ��ا� ��ص بالكلية
ب�ح�ل��ول ع ��ام  2022وال� ��ذي ي�ضم
م �� �س ��اح ��ات ل �ل �م �ك��ات��ب وخم� �ت�ب�رات
لأع�ضاء هيئة التدري�س واملجموعات
البحثية وامل��وظ�ف�ين ال�ت��اب�ع�ين لها.
وعُقدت خالل مرا�سم حفل االفتتاح

حلقة نقا�شية �أدارها الأ�ستاذ الدكتور
ع �ب��دامل �ج �ي��د م��راب �ط��ي ع�م�ي��د كلية
العلوم� ،شارك فيها الأ�ستاذ الدكتور
ال���ص��دي��ق �أح �م��د امل�صطفي ال�شيخ،
ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر اجل ��ام� �ع ��ة لل�ش�ؤون
الأكادميية ،والأ�ستاذ الدكتور معمر
بالطيب نائب مدير اجلامعة ل�ش�ؤون
البحث العلمي وال��درا� �س��ات العليا.
وال ��دك� �ت ��ور ع �� �ص��ام ال ��دي ��ن عجمي
ع �م �ي��د � �ض �م��ان اجل � ��ودة والفعالية
امل��ؤ��س���س�ي��ة ،والأ� �س �ت��اذ ع�م��ر املحمود
الرئي�س التنفيذي يف الهيئة العامة
لتنظيم االت�صاالت ،والدكتور زاهر
الأغربي ،والدكتور �أندريا �أمييليني.
ت�ن��اول��ت اجل�ل���س��ة الأه �م �ي��ة العلمية
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ل �ك �ل �ي��ة احلو�سبة

وامل �ع �ل��وم��ات �ي��ة ودوره� � � ��ا يف خدمة
جم �ت �م��ع اجل��ام �ع��ة ب �� �ص �ف��ة خا�صة
واملجتمع املحلي والإقليمي ب�صفة
عامة وكذلك تلبية احتياجات �سوق
العمل خالل الفرتة املقبلة .وتبادل
احل�ضور من خالل املداخالت �أثناء
اجلل�سة احلوارية كافة وجهات النظر
ح��ول الكلية اجل��دي��دة و�أهميتها يف
خ��دم��ة املجتمع و��س��وق ال�ع�م��ل .كما
ا� �س �ت �ع��ر���ض احل �� �ض��ور ع �ل��ى هام�ش
االفتتاح املعر�ض الذي قدم فيه عدداً
من الفرق البحثية باجلامعة بع�ض
الأف �ك��ار وامل���ش��روع��ات البحثية التي
ي�ت��م ال�ع�م��ل عليها ح��ال�ي�اً واملتعلقة
مب� �ج ��ال احل��و� �س �ب��ة واملعلوماتية
ومنها تطبيقات الهواتف املحمولة

وا� �س �ت �خ��دام��ات �ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وعلوم
ال� ��روب� ��وت وت �ط �ب �ي �ق��ات �ه��ا ،وال ��ذك ��اء
اال�صطناعي وتعلم الآل��ة ،وبرجمة
ال�ط��ائ��رات امل�سرية وا�ستخداماتها،
والأم � ��ن امل�ع�ل��وم��ات��ي وال�سيرباين،
وال�ب�ل��وك ��ش�ين ،و�إن�ت�رن��ت الأ�شياء.
ح���ض��ر ح�ف��ل االف �ت �ت��اح ن ��واب مدير
اجل��ام�ع��ة وع �م��داء الكليات ور�ؤ�ساء
الأق�سام و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية
ب��اجل��ام �ع��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ع� ��دداً
ك� �ب�ي�راً م ��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات العامة،
و�شرطة ال�شارقة ،وممثلي اجلهات
احلكومية ،وممثلني ع��ن جمموعة
توتال ،وجمموعة مبادلة ،ومديري
�شركات تكنولوجيا املعلومات يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.
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معر�ض عجمان للتوظيف ينطلق ً
غدا يف جامعة عجمان �سفري الدولة ي�ستقبل م�س�ؤوال من كازاخ�ستان
•• عجمان ـ الفجر

تنطلق غ��داً الأرب�ع��اء ،فعاليات معر�ض عجمان للتوظيف
 2019ال��ذي تنظمه جامعة عجمان بالتعاون مع املوارد
الب�شرية املركزية يف حكومة عجمان ،ويقام املعر�ض يف مركز
ال�شيخ زايد للم�ؤمترات واملعار�ض حتت �شعار “االنطالقة
نحو م�ستقبل مهني ناجح» .وي�شهد املعر�ض م�شاركة �أكرث
م��ن � 50شركة م��ن القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص ،مم��ا يتيح
فر�صة طيبة للباحثني عن عمل من الطلبة واخلريجني يف
خمتلف التخ�ص�صات من مواطني دولة الإمارات واملقيمني
ل��زي��ارة امل�ع��ر���ض واالل �ت �ق��اء مبمثلي امل��ؤ��س���س��ات امل�شاركة

واالطالع على فر�ص العمل والتدريب املتاحة لديهم .هذا
و�سيقام على هام�ش امل�ع��ر���ض جمموعة م��ن ور���ش العمل
التدريبية املتخ�ص�صة التي تتناول موا�ضيع خا�صة بالإر�شاد
املهني وال��وظ�ي�ف��ي .كما �سيتم تخ�صي�ص ق��اع��ة منف�صلة
لإجراء املقابالت ال�شخ�صية للمتقدمني للوظائف املختلفة
التي تتيحها ال�شركات وامل�ؤ�س�سات خ�لال ف�ترة املعر�ض.
وج��دي��ر بالذكر �أن وزارة امل ��وارد الب�شرية وال�ت��وط�ين هي
�شريك ا�سرتاتيجي ملعر�ض التوظيف  ،2019والبنك
العربي املتحد هو الراعي الف�ضي للمعر�ض الذي �سيفتح
�أب��واب��ه للزوار من ال�ساعة التا�سعة �صباحا حتى ال�ساد�سة
م�سا ًء يوم الأربعاء املوافق � 17إبريل.

•• نور �سلطان  -وام:

ا�ستقبل �سعادة الدكتور حممد �أحمد بن �سلطان اجلابر �سفري الدولة لدى جمهورية كازاخ�ستان مبقر ال�سفارة
يف نور�سلطان �سعادة حبيب اهلل م�يرزو زودا املدير التنفيذي لأمانة �سر م�ؤمتر التفاعل وتدابري بناء الثقة
يف �آ�سيا  .وبحث الطرفان خالل اللقاء امل�سائل املتعلقة باالجتماع املقبل للجنة كبار امل�س�ؤولني الذي �سيعقد
يومي و 18و� 19أبريل اجلاري مبدينة نور�سلطان .و�أ�شار املدير التنفيذي �إىل �أن االجتماع �سيتناول ا�ستعرا�ض
الإعالن للقمة اخلام�سة مل�ؤمتر التفاعل وتدابري بناء الثقة يف �آ�سيا املزمع عقدها بتاريخ يف  15يونيو القادم يف
دو�شانبي ،حيث يعقد االجتماع يف �شكل مناق�شات بح�ضور نواب وزراء خارجية الدول الأع�ضاء يف امل�ؤمتر .و�أعرب
�سعادة حبيب اهلل مريزو زودا عن �شكره لدولة الإمارات على م�ساهماتها الطوعية كع�ضو امل�ؤمتر واطلع �سعادة
ال�سفري على عمل الأمانة يف تنفيذ تدابري الثقة يف البعد االقت�صادي والبيئي والإن�ساين  .و�أ�شار �إىل �أهمية
تعزيز التعاون من خالل تطوير نهج متعدد الأطراف ل�ضمان ال�سالم والأمن واال�ستقرار يف �آ�سيا.

07

�سيف بن زايد ي�شهد فعاليات امل�ؤمتر اخلام�س للتخطيط اال�سرتاتيجي وا�ست�شراف امل�ستقبل
•• �أبوظبي  -وام:

�شهد الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية الرئي�س الفخري جلمعية الإمارات للتخطيط اال�سرتاتيجي
وا�ست�شراف امل�ستقبل بح�ضور معايل الدكتورة �أمل عبداهلل القبي�سي رئي�سة
املجل�س الوطني االحت��ادي فعاليات “ امل��ؤمت��ر ال�سنوي اخلام�س جلمعية
الإم��ارات للتخطيط اال�سرتاتيجي وا�ست�شراف امل�ستقبل “ الذي جاء هذا
العام حتت �شعار “ الت�سامح يف ر�ؤى زايد “.
ح�ضر امل��ؤمت��ر معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة
والأمن العام بدبي ومعايل اللواء فار�س خلف املزروعي القائد العام ل�شرطة
�أبوظبي واللواء الركن خليفة حارب اخلييلي رئي�س جمل�س التطوير امل�ؤ�س�سي
ب��ال��وزارة وال�ل��واء ع�ب��داهلل خليفة امل��ري القائد ال�ع��ام ل�شرطة دب��ي واللواء
�سيف الزري ال�شام�سي قائد عام �شرطة ال�شارقة واللواء عبدالعزيز مكتوم
ال�شريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة واللواء الدكتور عبد القدو�س
العبيديل رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الإم��ارات للتخطيط اال�سرتاتيجي
وا�ست�شراف امل�ستقبل والعميد حممد حميد بن دملوج الظاهري الأمني العام
ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية وع��دد من املدراء
العامني ومديري الإدارات بوزارة الداخلية.
كما ح�ضره �سعادة �أحمد �شبيب الظاهري الأم�ين العام للمجل�س الوطني
االحتادي و�سعادة حممد �سامل بن كردو�س العامري ع�ضو املجل�س الوطني
االحت ��ادي و�سعادة الدكتور �سعيد ع�ب��داهلل امل�ط��وع ع�ضو املجل�س الوطني
االحت ��ادي وال�شيخ حممد ب��ن عبد اهلل امل�ع�لا �أم�ي�ن ع��ام جمعية الإم ��ارات
للتخطيط اال�سرتاتيجي وا�ست�شراف امل�ستقبل و�أع�ضاء اجلمعية وعدد من
املدعوين من �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي وال�ضيوف.
وتابع احل�ضور يف بداية امل�ؤمتر ،فيلما وثائقيا ،ا�ستعر�ض عددا من مقوالت
املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان “ طيب اهلل ث��راه “ يف تعزيز
مفهوم الت�سامح كقيمة جمتمعية �أ�صيلة التي ه��ي �أ�سا�س التوا�صل بني
املجتمعات.
وكرم الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية  ..املجل�س الوطني االحتادي على ا�ست�ضافته لأعمال امل�ؤمتر،
كما كرم �سموه املتحدثني بامل�ؤمتر وع��ددا من ال�شركاء الداعمني ،وت�سلم
�سموه من الطالبة �أ��ص��ول عمر ال�سويدي كتابا من ت�أليفها على هام�ش
التكرمي يحمل عنوان “ قلم ر�صا�ص يكت�شف وحرب يخطط “ .
و�أك��دت معايل الدكتورة �أم��ل القبي�سي �أن الت�سامح �أح��د �أب��رز املبادئ التي
زرعها القائد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان “ طيب
اهلل ث��راه “ ل��دى �شعب الإم ��ارات ،ف�صار ركنا �أ�سا�سيا يف توجهات قيادتها
و�سيا�ساتها ،ونحن نحتفي بـ “ عام الت�سامح “ ن�ستلهم قيم زايد ومبادئه يف
الت�سامح والتعاي�ش قيادة وحكومة و�شعبا عرب منظومة قيم زايد.
و�أ�شارت معاليها �إىل �أن املجتمع الإماراتي عرف ب�إرثه الأ�صيل يف الت�سامح
والتعددية الثقافية واالنفتاح والتعاي�ش ،وهو النهج الذي �سار عليه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب

ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأع�ل��ى للقوات امل�سلحة و�إخوانهم
�أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات حتى �أ�صبحت الدولة
يف ظل التوجيهات ال�سديدة لقيادتنا الر�شيدة مثاال ب��ارزا ومنوذجا عامليا
يحتذى به يف تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ش ما يلقى احرتام وتقدير �شعوب
ال�ع��امل ك��اف��ة م��ن خ�لال امل �ب��ادرات العاملية ال�ت��ي تطلقها الإم� ��ارات خلدمة
الإن�سانية .
و�أك ��دت �أن رع��اي��ة ال�ف��ري��ق �سمو ال�شيخ �سيف ب��ن زاي��د �آل نهيان امل�ؤمتر
ال�سنوي اخلام�س جلمعية الإم��ارات للتخطيط اال�سرتاتيجي وا�ست�شراف
امل�ستقبل ،والذي عقد مبقر املجل�س الوطني االحتادي ب�أبوظبي ،حتت �شعار
“ الت�سامح يف ر�ؤى زايد “ يدل داللة كبرية على اهتمام قيادتنا احلكيمة
بن�شر وتعزيز وتر�سيخ قيم الت�سامح ،م�شرية �إىل �أن امل�ؤمتر يلقي ال�ضوء
على مكانة قيم التعاي�ش والت�سامح يف الفكر اال�سرتاتيجي للقائد امل�ؤ�س�س،
وهو القائد الفذ الذي كان واعيا متاما لدوره التاريخي يف ت�شكيل م�ستقبل
الدولة فكان حري�صا على تنمية وتعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ش وال�سالم
يف العامل ومعاملة اجلميع وفق قواعد العدالة وامل�ساواة وكان حري�صا على
ن�شر القيم الإن�سانية النبيلة ،يف ربوع الوطن والعامل.
و�أ�شارت معاليها �إىل امل�ؤمتر الذي يعقد حتت �شعار “الت�سامح يف ر�ؤى زايد”
ميثل مقاربة منهجية ور�ؤية تخ�ص�صية عميقة لنهج الت�سامح يف فكر القائد
امل�ؤ�س�س ،الذي غر�س فينا منظومة متكاملة من القيم واملبادئ ،فح�ضارات
العامل و�إرثها الإن�ساين مل تنه�ض وحتقق مبتغاها يف التطوير �إال بقادة �أفذاذ
حملوا على عاتقهم قيمة الت�سامح كركيزة لتقدمهم ،واالن�صات والت�شاور
مع الآخرين �أ�سلوب عمل لبناء �أممهم وت�شييد �أركان عمران ح�ضارتهم وقد
حبانا اهلل مبثل هذا القائد الفذ املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
“ طيب اهلل ثراه “ الذي جعل من الت�سامح �أ�سلوب حياة.
وقالت “ �إن من يقر�أ كتب التاريخ جيدا ،يدرك ب�سهولة �أن القائد امل�ؤ�س�س
ال�شيخ زايد ،طيب اهلل ثراه ،كان ميتلك بنية �أ�سا�سية من الأخالق والقيم
التي ميزت قيادته �أوال ،ومن ثم الدولة التي �أ�س�سها ثانيا ،فقد كان بطبعه
حمبا للنا�س جميعهم من دون متييز وال تفرقة ،وكان ي�ؤمن جيدا مببادئ
ال��دي��ن الإ��س�لام��ي احلنيف ،وال �ع��ادات العربية الأ�صيلة ،وامتلك قناعات
را��س�خ��ة ت��دع��و للت�سامح وال�ت��آل��ف واح�ت�رام الآخ��ري��ن م��ن جميع الأدي ��ان
والأع��راق والثقافات ،وعندما �أ�س�س الدولة �أدرك �أن االنفتاح على الآخر
حتمية لتحقيق حلمه ببناء دولة ت�ضاهي الدول املتقدمة”.
ولفتت �إىل �أن الدولة اطلقت عددا من املبادرات العاملية خدمة للإن�سانية،
مثل  :مركز مكافحة التطرف العنيف “هداية” وغ�يره��ا م��ن املبادرات
ال ��رائ ��دة يف جم ��ال ال �ت �ع��اون وال�ت�ك��ام��ل ال �ع��امل��ي ،وت��ر��س�ي��خ ق�ي��م التما�سك
والرتابط واالح�ترام يف العامل �أجمع ،وت�أكيد �سماحة الأدي��ان ال�سماوية،
والقيم الإن�سانية امل�شرتكة للتعاي�ش يف �سالم وت�ع��اون ووئ ��ام ،وجت�سيدا
لتعزيز ثقافة احلوار بني ال�شعوب ،و�أخ�يرا انعقاد “ ملتقى احلوار العاملي
بني الأدي��ان حول الأخوة الإن�سانية” ،بح�ضور قدا�سة البابا فرن�سي�س بابا

الكني�سة الكاثوليكية ،وف�ضيلة الإم��ام الأكرب الدكتور �أحمد الطيب� ،شيخ
الأزهر رئي�س جمل�س حكماء امل�سلمني ،وتوقيع وثيقة الأخوة الإن�سانية على
�أر�ض الإمارات.
و�أكدت معايل الدكتورة �أمل عبداهلل القبي�سي على �أهمية جعل قيم ومبادئ
الت�سامح والأخ ��وة الإن�سانية التي ت�ضمنتها وثيقة “الأخوة الإن�سانية”
د�ستور عمل يف م�ؤ�س�ساتنا ،واملدار�س واجلامعات ،وم�ؤ�س�سات ال�شباب والأ�سرة
والطفولة ،ومن ال�ضروري �أن ترتجم مبادئ الأخوة الإن�سانية �إىل مناهج
تربوية وتعليمية و�سيا�سات وخطط وبرامج عمل.
وقالت معاليها �أن الإمارات باتت متثل قدوة عاملية ملهمة يف جمال تكري�س
الت�سامح والتعاي�ش على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي ،من خالل �إن�شاء وزارة الت�سامح،
وت�ط��وي��ر بنية ت�شريعية وق��ان��ون�ي��ة ت�ستهدف جت��رمي ال�ك��راه�ي��ة وتر�سيخ
التعاي�ش ،من خالل قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يق�ضي بتجرمي
الأفعال املرتبطة ب��ازدراء الأدي��ان ومقد�ساتها ومكافحة كل �أ�شكال التمييز
ونبذ خطاب الكراهية عرب خمتلف و�سائل وطرق التعبري ،مبا ي�ضع الأ�س�س
الرا�سخة لالحرتام املتبادل والتعاي�ش الإن�ساين ،م�شرية يف هذا ال�سياق �إىل
احت�ضان �أكرث من  200جن�سية من خمتلف الديانات واللغات والثقافات
والعادات يقيمون جميعا على �أر�ضها يف تعاي�ش ووئام.
و�أك��دت �أن كل ما �سبق هو ثمرة للر�ؤية العميقة لقيادتنا الر�شيدة التي
و�ضعت ا�سرتاتيجية وا�ضحة للت�سامح يف دول��ة الإم ��ارات ف�أنتجت املحبة
وال�سالم ،و�أ�س�ست لتعاي�ش فريد قل نظريه ح��ول ال�ع��امل ،م�شرية �إىل �أن
املجل�س الوطني االحت��ادي ي�شارك يف �أعمال امل�ؤمتر من خالل ورق��ة عمل
ح��ول الت�سامح يف الت�شريع الإم��ارات��ي قدمها �سعادة �سعيد امل�ط��وع ع�ضو
املجل�س الوطني االحتادي.
وي�أتي امل�ؤمتر� ،ضمن جهود تعزيز ون�شر ثقافة الفكر اال�سرتاتيجي وتعميقا
للوعي اال�ست�شرايف و�سط املجتمع الإماراتي ،كما يتميز هذا العام برتكيز
حماور امل�ؤمتر اخلام�س على احلديث حول “ الت�سامح يف ر�ؤى زايد “ خا�صة
ونحن يف عام الت�سامح ،وهذه تعد ا�ستجابة عملية لتوجيهات قيادة الإمارات
الر�شيدة نحو جعل هذا العام  2019عاما للت�سامح كقيمة �سامية.
وا�ستعر�ضت فعاليات امل�ؤمتر �أربعة حماور رئي�سية �شارك يف طرحها كل من
معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي
الذي تناولت ورقته “ القوة الناعمة يف فكر زايد “ ،حيث ا�ستعر�ض بع�ضا
من مناقب املغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان و�صفاته القيادية
كما جاءت يف كتاب من ت�أليف معايل �ضاحي خلفان ،وقدم �أمثلة ومقوالت
من القائد اخلالد يف قلوب و�أفئدة �شعبه و�أمته العربية ،بينما حتدث عن
“ االنفتاح احل�ضاري والت�سامح “ �سعادة �سلطان الرميثي الع�ضو واملقرر
للجنة العليا لعام الت�سامح فيما ق��دم �سعادة الدكتور �سعيد املطوع ع�ضو
املجل�س الوطني االحتادي ورقة بعنوان “ الت�سامح يف الت�شريع الإماراتي “،
يف حني ا�ستعر�ضت �سعادة عفراء حممد ال�صابري ،املدير العام ملكتب وزير
الت�سامح ،ورقة بعنوان “ الإمارات عا�صمة الت�سامح “ .
وق��ال �سعادة ال��دك�ت��ور �سعيد امل�ط��وع يف مداخلة ل��ه بعنوان “ الت�سامح يف
الت�شريع الإماراتي” �إن مواد د�ستور دولة الإمارات الذي يعد املظلة ال�شاملة

جلميع الت�شريعات والقوانني بالدولة ،وبني �أنه ويف �شهر يوليو ،2015
�صدر مر�سوما بقانون رق��م  2ل�سنة  “ 2015ق��ان��ون مكافحة التمييز
والكراهية “ يهدف �إىل �إث��راء ثقافة الت�سامح العاملي ،ومواجهة مظاهر
التمييز والعن�صرية� ،أيا كانت طبيعتها ،عرقية� ،أو دينية� ،أو ثقافية ،ويق�ضي
بتجرمي الأف�ع��ال املرتبطة ب��ازدراء الأدي��ان ومقد�ساتها ،ومكافحة �أ�شكال
التمييز كافة ،ونبذ خطاب الكراهية عرب خمتلف و�سائل وط��رق التعبري،
كما يحظر التمييز بني الأفراد �أو اجلماعات على �أ�سا�س الدين� ،أو العقيدة،
�أو املذهب� ،أو امللة� ،أو الطائفة� ،أو العرق� ،أو اللون� ،أو الأ�صل.
وا�ستعر�ض مبادرات املجل�س يف تعزيز ت�شريعات الت�سامح مبينا �أن املجل�س
نظم يف �شهر دي�سمرب  2016يف �أبوظبي بالتعاون مع االحت��اد الربملاين
ال��دويل قمة عاملية لرئي�سات ال�برمل��ان��ات حت��ت �شعار “ متحدون ل�صياغة
امل�ستقبل “ ،مب�شاركة برملانيني وق��ادة �سيا�سيني وممثلي حكومات وعلماء
ور�ؤ�ساء منظمات دولية وقطاع خا�ص وجمتمع و�شباب وخمرتعني ،و�صدر
ع��ن القمة “ �إع�ل�ان �أب��وظ�ب��ي “ ال��ذي حمل ع�ن��وان “ م�ت�ح��دون ل�صياغة
امل�ستقبل ،من �أجل عامل �أف�ضل “ ،م�ضيفا �أن “�إعالن �أبوظبي” �أكد التزام
رئي�سات الربملانات بو�ضع رفاهية و�سالم �شعوبهن وازدهارها واحلفاظ على
تكامل و�سالمة كل من كوكبنا والب�شرية يف �صلب الأهداف اال�سرتاتيجية
الربملانية وجعلها حم��ورا �أ�سا�سيا جلهود التنمية �إىل جانب اال�ستجابة
مل�ت�ط�ل�ب��ات ج�م�ي��ع ف �ئ��ات ال���ش�ع��ب مب��ا يف ذل ��ك ال��ذي��ن ي��واج �ه��ون م�شكالت
اقت�صادية واجتماعية.
و�أ�شار �إىل �أنه مت االتفاق يف �إعالن �أبوظبي يف مادة  7على تعزيز الت�سامح
وااللتزام يف املادة  12اقرتاح �إىل االحتاد الربملاين الدويل للنظر يف �إ�صدار
�إعالن برملاين دويل يف �ش�أن الت�سامح ،بهدف تعزيز ودعم القيم الإن�سانية
والت�سامح لدفع عملية ال�سالم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف،
مو�ضحا �أن املجل�س حقق من خالل الدبلوما�سية الربملانية التي تعد �أحد
الأدوات التي تع�ضد ال�سيا�سية اخلارجية للدولة من خالل التوا�صل مع
الربملانات الدولية والإقليمية ،العديد من الإجنازات التي تعزز مفهوم وقيم
الت�سامح منها تنظيم معر�ض وندوة يف الربملان الأوروب��ي حول امل�ساعدات
الإن�سانية بالتعاون مع جمموعة ال�صداقة الإماراتية الأوروبية يف الربملان
الأوروبي بعنوان “من امل�ساعدات الإن�سانية لال�ستقرار” وكانت جهود دولة
الإم��ارات يف املجال الإن�ساين واالغاثي حمل �إ�شادة وتقدير من املتحدثني
الرئي�سني يف الندوة ومن احل�ضور ،ومت الت�أكيد على �سيا�سة دولة الإمارات
القائمة على تقدمي املعونات والدعم للمحتاجني والدول كافة دون النظر
لأي اعتبارات دينية �أو عرقية �أو طائفية.
و�شهد الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية الرئي�س الفخري جلمعية الإمارات للتخطيط اال�سرتاتيجي
وا�ست�شراف امل�ستقبل ،بح�ضور معايل الدكتورة �أمل عبداهلل القبي�سي رئي�سة
املجل�س الوطني االحت��ادي توقيع مذكرة تفاهم وتعاون ا�سرتاتيجي بني
جمعية الإم��ارات للتخطيط اال�سرتاتيجي وا�ست�شراف امل�ستقبل وم�ؤ�س�سة
وطني الإم ��ارات دعما ل�ل�أج�ن��دات الوطنية وحتقيقا ل�ل�أه��داف امل�شرتكة
بح�ضور �سعادة �ضرار بالهول الفال�سي مدير امل�ؤ�س�سة.

خالل مبادرة نظمها «ال�شارقة العمراين » و « ال�شارقة �صديقة للطفل »

 48طف ً
ال يقدمون مناذج وت�صاميم مبتكرة للأماكن العامة يف ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

اطلعت نخبة من املهند�سني والفنيني وخ�براء يف
التخطيط العمراين على جمموعة من الت�صاميم
والنماذج التي �أبتكرها  48طف ً
ال با�ستخدام اللعبة
الإل �ك�ترون �ي��ة امل �� �ش �ه��ورة “ماينكرافت” ،والذين
ط��رح��وا م��ن خ�لال�ه��ا �أف �ك��اره��م وت���ص��ورات�ه��م حول
كيفية ت�صميم وتطوير الأم��اك��ن العامة واملرافق
ال�ترف�ي�ه�ي��ة املخ�ص�صة ل�ه��م يف ال �� �ش��ارق��ة ،املدينة
ال�صديقة للأطفال واليافعني.
جاء ذلك خالل الفعالية اخلا�صة التي نظمها جمل�س
ال���ش��ارق��ة للتخطيط ال�ع�م��راين وم�ك�ت��ب ال�شارقة
�صديقة للطفل للك�شف عن النماذج املبتكرة التي
�صممها الأطفال واليافعون الذين ترتاوح �أعمارهم

ب�ي�ن  9و11عاماً ��ض�م��ن م���ش��ارك�ت�ه��م يف املبادرة
ال�ت��ي ج ��اءت ب��ال�ت�ع��اون م��ع ب��رن��ام��ج الأمم املتحدة
للم�ستوطنات الب�شرية“ ،املوئل” ،لإ�شراك الأجيال
اجل��دي��دة يف �صياغة امل�ستقبل العمراين للإمارة.
و�شارك الأطفال يف ور�شة عمل تدريبية ملدة يومني
متتاليني ،تعرفوا خاللها على �أ��ص��ول و�أ�سا�سيات
ال�ت�خ�ط�ي��ط احل �� �ض��ري وك�ي�ف�ي��ة ت�ط�ب�ي��ق �أ�ساليب
التخطيط احل�ضري مثل مبادئ و�أ�صول الت�صميم
والهند�سة املعمارية والنمذجة من خالل توظيف
الأدوات الإبداعية التي توفرها اللعبة االفرتا�ضية
ال�شهرية “ماينكرافت” يف ت�صميم املناظر الطبيعية
وب �ن��اء ال�ن�م��اذج ال�ت��ي تعك�س ت���ص��ورات�ه��م ور�ؤيتهم
ملدينة ال�شارقة يف القرن ال�ـ  .21وخ�لال الور�شة
التدريبية ،عمل الأطفال الذين مت تق�سيمهم �إىل

 16جمموعة ،ت�ضم كل منها ثالثة �أطفال ،على
ت�صميم مناذج با�ستخدام لعبة “ماينكرافت” ،حيث
قدموا �أك�ثر من  56فكرة مبتكرة متحورت حول
�أولوياتهم واملعايري ال��واج��ب توافرها يف الأماكن
وامل�ساحات العامة املخ�ص�صة لهم .و�أب��دى الأطفال
اهتماماً ك�ب�يراً بالبيئة املحيطة بهم الأم��ر الذي
عك�س حر�صهم على �ضمان ال�سالمة لهم ولأقرانهم
من خالل طرحهم ملقرتحات تتعلق مبعايري الأمن
وال���س�لام��ة مثل �إن���ش��اء مناطق خم�ص�صة للعبور
و�أر�صفة للم�شاة ،وزيادة املناظر الطبيعية واملرافق
الرتفيهية املائية وامل�ساحات اخل�ضراء والأماكن
امل�ظ�ل�ل��ة ،مم��ا يك�شف ت��رك�ي��زه��م ع�ل��ى �أه�م�ي��ة زيادة
املرافق التي ت�ساهم يف تعزيز قدرتهم على التكيف
م��ع الطق�س احل��ار يف ف�صل ال�صيف .كما ك�شفت

املقرتحات مفاهيم و�إجراءات �أمان مبتكرة للأطفال
من خمتلف ال�ق��درات� ،إ�ضافة �إىل مناطق ب�إ�شراف
الكبار لتعزيز ال�شعور ب��الأم��ن لديهم ،يف حني مل
ت�خ�ل��و م�ق�ترح��ات�ه��م م��ن ب�ع����ض الأف �ك ��ار الطريفة
مثل �أن تت�ضمن امل��راف��ق العامة حديقة حيوانات،
ولعبة املتاهة ،ولعبة العجلة ال��دوارة .ويف ت�صريح
له بهذه املنا�سبة ،قال املهند�س خالد �آل علي� ،أمني
عام جمل�س ال�شارقة للتخطيط العمراين� “ :شهدنا
خ�لال الأرب�ع��ة �أي��ام املا�ضية نتائج رائعة وم�شجعة
ل �ه��ذه امل� �ب ��ادرة ال �ت��ي ان �خ��رط ف�ي�ه��ا جم�م��وع��ة من
ال�صغار للتعبري عن �أفكارهم وت�صوراتهم مل�ستقبل
التخطيط العمراين لإم��ارة ال�شارقة ،الأم��ر الذي
�أت��اح لنا فر�صة ا�ستك�شاف �أف�ك��ار وم��راف��ق ومالمح
ج��دي��دة ت�شكل جمتمعة امل�ك��ون��ات الرئي�سية التي

ت�سهم يف تنمية جمتمعنا املحلي».
و�أ��ض��اف املهند�س �آل علي�“ :أن ه��ذه امل�ب��ادرة متثل
�إ�ضافة مهمة لإجنازاتنا التي تنعك�س على جهودنا
احلالية بالتعاون مع مكتب ال�شارقة �صديقة للطفل
بغية حتقيق �أهدافنا امل�شرتكة التي ت�صب يف �إطار
اخل �ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة لتحقيق م �� �ش��روع “ال�شارقة
�صديقة ل�ل�أط�ف��ال وال�ي��اف�ع�ين ”2021-2019
وجتعلنا �أق��رب �إىل تر�سيخ ال�شارقة كحا�ضنة �آمنة
جلميع الأطفال و�أ�سرهم» .وبدورها قالت الدكتورة
ح�صة خلفان الغزال ،املدير التنفيذي ملكتب ال�شارقة
�صديقة للطفل“ :نحن �سعداء جداً بهذه الإجنازات
املذهلة التي حققها الأط �ف��ال ال��ذي��ن �أ�سهموا من
خ�لال ت�صاميمهم و�أف �ك��اره��م املبتكرة يف �صياغة
حا�ضر وم�ستقبل مدينتهم عرب ا�ستخدامهم لهذه

اللعبة املف�ضلة لديهم (م��اي�ن�ك��راف��ت) ».و�أ�ضافت
الغزال“ :تعك�س هذه الإجنازات م�ساهمات الأطفال
وال�شباب يف حت�سني واق��ع اخل��دم��ات والت�سهيالت
امل�ق��دم��ة ل�ه��م ،ودورن ��ا يف مكتب ال���ش��ارق��ة �صديقة
للطفل �أن ن�ضمن �إع �ط��اء الأط �ف��ال ه��ذه الفر�ص
لتحقيق �أحالمهم وتطلعاتهم ،ليكون لهم دور يف
تغيري واقعهم احل��ايل وم�ستقبلهم �إىل الأف�ضل».
ويف خ�ت��ام ال�ف�ع��ال�ي��ة ،مت ت��وزي��ع � �ش �ه��ادات امل�شاركة
والتقدير على الأطفال امل�شاركني يف املبادرة ،كما مت
توزيع دروع تذكارية على ممثلي عدد من امل�ؤ�س�سات
م ��ن ب�ي�ن�ه��م م��در� �س��ة الإب � � ��داع ال �ع �ل �م��ي الدولية،
وم��دي �ن��ة ال �� �ش��ارق��ة ل�ل�خ��دم��ات الإن �� �س��ان �ي��ة ،وهيئة
املعرفة والتنمية الب�شرية ،وبرنامج الأمم املتحدة
للم�ستوطنات الب�شرية “املوئل».
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة الربيق ال�ساطع للنظافة العامة
رخ�صة رقم CN 1136357:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة نبيل احمد حممد اجلابري %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ا�سماعيل احمد حبه احلمادي %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جا�سم ح�سني خمي�س جا�سم احلو�سني %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حميد خمي�س عبداهلل علي الزعابي %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حمد �صالح �سلطان علي احلمادي %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل حممد �سليمان ح�سن ال�شحي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء /عبداهلل حممد �سليمان ح�سن ال�شحي من  %100اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ح�سن حممد احمد عبداهلل ال علي %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �صالح حممد �صالح احمد �صندل %7
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 150000
تعديل لوحة الإعالن /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة الربيق ال�ساطع للنظافة العامة
AL BAREEQ AL SATEAA GEN CLEANING EST
اىل/الربيق ال�ساطع للنظافة العامة ذ.م.م
AL BAREEQ AL SATEAA GEN CLEANING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر
يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

08
العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سمو للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1160953:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل مدير/حذف قا�سم ر�ضا �سيد خمتار ح�سني جعفري
تعديل لوحة الإعالن /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من /ال�سمو للنقليات العامة
AL SAMOU GENERAL TRANSPORT

اىل/ال�سمو للنقليات العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
AL SAMOU GENERAL TRANSPORT R - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة م�ستقبل االمل
رخ�صة رقم CN 1079538:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ميتال ازهاكات عبدالعزيز %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �سامل عبداهلل ناجم �سامل بني بوح�سن %51
تعديل ال�شركا ء تنازل وبيع/حذف عارف عبدالباري بخيت عبيد ال�سعدي
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من /بقالة م�ستقبل االمل
FUTURE AMAL GROCERY

اىل�/سيلفر ام اي �سي التجارة املواد الغذائية ذ.م.م
SILVER M A C FOODS TRADING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن
اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ركن املنارة لتجارة
املالب�س واالحذية
رخ�صة رقم CN 1046930:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سلطان �سامل �سيف �سيف الفال�سي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف حممد ا�سماعيل حممد �سلطان الزعابي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امري خان روراى
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/انفوبارك
اال�ست�شارات للح�سابات و ال�ضريبية
رخ�صة رقم CN 2522307:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم اجلزيرة ال�شعبي
رخ�صة رقم CN 1019939:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبدالعزيز �سعيد عبدالرب الغالبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد ي�سلم كرامة عو�ض الكثيريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/حمل مدينة زايد
لتجارة الأحذية الرجالية
رخ�صة رقم CN 1044502:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سلطان �سامل �سيف �سيف الفال�سي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل علي عثمان علي املهري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شري حممد ن�صيب جول
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لوتاه جاز للخدمات اال�ست�شارية
رخ�صة رقم CN 1541743:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يحيى �سعيد احمد نا�صر لوتاه من مالك اىل مدير
تعديل ن�سب ال�شركاء /يحيى �سعيد احمد نا�صر لوتاه من  %100اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة واي ا�س ال لال�ستثمار �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش.ذ.م.م
Y S L INVESTMENTS ONE PERSON COMPANY LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جمموعة ا�س ا�س لوتاه انرتنا�شيونال لال�ستثمار �ش.ذ.م.م
S S LOOTAH INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LLC
تعديل ر�أ�س املال/من  nullاىل 100000

تعديل لوحة الإعالن /اجمايل من م�ساحة  1*1اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من /لوتاه جاز للخدمات اال�ست�شارية

LOOTAH GAS CONSULTANCY SERVICES

اىل/لوتاه جاز للخدمات اال�ست�شارية ذ.م.م

LOOTAH GAS CONSULTANCY SERVICES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر
يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ال�سعد
لالكتلونيات رخ�صة رقمCN 1195302:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فلك�س
لتاجري ال�سياارات رخ�صة رقمCN 2520521:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/برواكتيف جرافيك�س
ذ.م.م رخ�صة رقم CN 1870154:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة جي�شري فاتاكات علي %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شاجهان كادونكوتيل �شريوفاتاترايل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الدكتور
علي النعيمي للمحاماه واال�ست�شارات القانونية
رخ�صة رقم CN 2530991:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (ابوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �شركــــــــة

�إعــــــــــالن

�إعــــــــالن ت�صفيـــــة �شركــــــــة
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العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

�شركة �أروما برودكت للبيع االيل -ذ.م.م

اف جي �إت�ش لل�صيانة العامة�-شركة ال�شخ�ص الواحد -ذ م م

يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات -انه مبوجب قرار اجتماع
اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ  2019/04/10بحل
وت�صفية �شركة
�شركة �أروما برودكت للبيع االيل  -ذ.م.م
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية-ابوظبي
بالرقم CN-1183377
فعلى من لدية اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم �إىل مكتب امل�صفى
املعني هاتف رقم  037378999فاك�س � 037378989ص.ب
 – 202075مدينة العني – �صناعية هيلي بناء عبد اهلل حممد
علي ال�شحي واخرون مكتب رقم ( )3و�إح�ضار امل�ستندات الثبوتيه,
وذلك خالل مدة �أق�صاها  45يوما من تاريخ هذا االعالن

يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية �أنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية
ال�صادر بتاريخ  2019/04/09بحل وت�صفية �شركة
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية-ابوظبي
بالرقم CN-2264502
فعلى من لدية اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم �إىل مكتب امل�صفى
املعني هاتف رقم  026716055فاك�س � 026716054ص.ب
 53181ابوظبي بالنادي ال�سياحي بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي
الطابق ( )7مكتب رقم ( )705و�إح�ضار امل�ستندات الثبوتيه ,وذلك
خالل مدة �أق�صاها  45يوما من تاريخ هذا االعالن.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جمر العود للعطور
رخ�صة رقم CN 2265093:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ابراهيم ا�سماعيل فريوز مبارك اخلتال %100
تعديل وكيل خدمات
حذف احمد عيد �شاهني عيد النعيمي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ا�سامه حمفوظ الطويل
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/نور الغروب للنقليات
واملقاوالت العامة رخ�صة رقمCN 1805267:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سيف حممد مريين علي البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سامل جمعه �سامل الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
العانكة لالعمال االلكرتوميكانيكية
رخ�صة رقم CN 1543084:تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جوهرة
الريف لالزياء املغربية رخ�صة رقمCN 1340932:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/صالون ورد النهار
للحالقة الرجالية رخ�صة رقمCN 1119393:
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة منذر كميد�ش عبدالواحد عبداهلل الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مراد احمد احمدي البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)
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�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بقالة ال�شمايل
رخ�صة رقم CN 1110189:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد ابراهيم حممد يون�س مياه %100
تعديل وكيل خدمات /ا�ضافة ها�شم �سامل خدمي الوح�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ها�شم �سامل خدمي الوح�شي
تعديل نوع الرخ�صة/من جتارية اىل حرفية
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

اف جي �إت�ش لل�صيانة العامة�-شركة ال�شخ�ص الواحد -ذ م م

�إعــــــــــالن
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴــــﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬــــــﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴـــــﻤﺒﺮ 2018
ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺣﻮل ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة:

ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

اﻟﺮأي
إن ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻤﺼﺮف ا�ﻣﺎرات ا�ﺳﻼﻣﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ( )”اﻟﻤﺼﺮف“( وﺷﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ
”اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ“( ،واﻟﺬي ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻠﺨﺺ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018وﻣﻠﺨﺺ ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﺪادﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎداً
إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2018

اﻟﻤﻮﺟﻮدات

إﻳﻀﺎح

2018
أﻟﻒ درﻫﻢ

2017
أﻟﻒ درﻫﻢ

اﻟﺪﺧﻞ

إﻳﻀﺎح

2018
أﻟﻒ درﻫﻢ

2017
أﻟﻒ درﻫﻢ

ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي

9

14,606,997

13,258,584

دﺧﻞ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

20

2,187,155

2,119,044

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك

10

3,818,689

11,182,044

ﻓﻲ رأﻳﻨﺎ ،ﻳﻌﺒﺮ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ،اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ا�دارة.

أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

11

2,521,108

1,808,550

ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ وا�رﺑﺎح اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك

21

)(518,400

)(492,248

ذﻣﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ

12

36,171,910

33,835,397

479,210

462,942

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
إن ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ ا�ﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ �ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮاءة ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻫﺬا ﺑﺪﻳ ً
ﻼ ﻋﻦ ﻗﺮاءة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ .إن ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ آﺛﺎر ا�ﺣﺪاث اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ وﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ
ﻟﻘﺪ أﺑﺪﻳﻨﺎ رأﻳ ًﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻔﻆ ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  15ﻳﻨﺎﻳﺮ  .2019ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀ ًﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ �ﻣﻮر اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻬﺎﻣﺔ.
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ا�دارة ﻋﻦ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
إن ا�دارة ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺨﺺ ﻋﺎدل ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ.
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
إن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ﻫﻲ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻫﻮ ﻣﻠﺨﺺ ﻋﺎدل ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ،
واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ) 810وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ(” ،ﻣﻬﻤﺎت إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ“.

ﻋﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
29

ﻗﺒﻮﻻت ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻋﻘﺎرات وﻣﻌﺪات

13

ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

263,395

617,349

209,081

213,296

309,017

503,202

58,379,407

61,881,364

4,143,466

5,286,185
41,822,450
5,526,649

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺒﻨﻮك

14

وداﺋﻊ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

15

41,609,691

ﺻﻜﻮك ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

16

3,685,160

ﻗﺒﻮﻻت ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

ﻣﺼﺮوﻓﺎت رﺳﻮم وﻋﻤﻮﻻت

)(112,578

)(71,679

ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻞ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻌﻤﻮﻻت

22

496,389

477,706

دﺧﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ آﺧﺮ

23

298,245

287,791

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

29

263,395

617,349

17

1,466,533
51,168,245

54,572,178

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر

18

5,430,422

5,430,422

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وإﻟﺰاﻣﻲ

19

502,612

410,186

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ آﺧﺮ

19

414,320

320,368

إﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

19

ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﺔ

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى

24

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وإدارﻳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ا�رﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ:
ﺟﻮزﻳﻒ ﻣﻮرﻓﻲ
ﺷﺮﻳـﻚ
رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ492 :
 11أﺑﺮﻳﻞ 2019
دﺑﻲ ،ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

دﺧﻞ رﺳﻮم وﻋﻤﻮﻻت

608,967

549,385

1,319,545

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

1,668,755

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

)(28,332

)(7,405

أرﺑﺎح ﻣﺤﺘﺠﺰة

892,140

1,155,615

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

7,211,162

7,309,186

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

58,379,407

61,881,364

1,626,796

2,463,389

2,392,293

)(1,153,014

)(1,009,514

1,310,375

1,382,779

ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ

)(291,415

)(680,781

ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ

)(94,701

-

)(386,116

)(680,781

924,259

701,998

0.170

0.129

25
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رﺑﺤﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ )درﻫﻢ(

إﻳـــﻀـــﺎﺣــــﺎت ﺣـــﻮل اﻟـــﺒـــﻴــﺎﻧـــﺎت اﻟـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻤـــﻮﺣـــﺪة ﻟﻠـــﻤـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ
 -1اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وا�ﻧﺸﻄﺔ

 - 9وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء

ﺗﺄﺳﺲ ﻣﺼﺮف ا�ﻣﺎرات ا�ﺳﻼﻣﻲ ش.م.ع) .ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮق ا�وﺳﻂ ﺳﺎﺑﻘﺎ( )”اﻟﻤﺼﺮف“( ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم ا�ﻣﻴﺮي اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ ﺣﺎﻛﻢ إﻣﺎرة
دﺑﻲ ﻛﺒﻨﻚ ﺗﻘﻠﻴﺪي ذو ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ إﻣﺎرة دﺑﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  3أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1975ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ
 ،1995وﻳﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮف ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي .ﻳﺴﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  2ﻟﺴﻨﺔ  2015ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  1ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2015ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدي رﻗﻢ  8ﻟﺴﻨﺔ .1984

أ( ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﻮع

ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدي اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  10ﻣﺎرس  ، 2004ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺣﻜﺎم
اﻟﺘﺤﻮل( ،ﺑﻌﺪ أن ﺣﺼﻞ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻮل ﺑﺘﺎرﻳﺦ  9أﻛﺘﻮﺑﺮ ) 2004ﺗﺎرﻳﺦ
وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ا�ﺳﻼﻣﻴﺔ ،واﻛﺘﻤﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ّ
ّ
ﻣﺼﺮف ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪوﻟﺔ ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
إن اﻟﻤﺼﺮف ﻫﻮ ﺷــﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻨﻚ ا�ﻣﺎرات دﺑﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،دﺑﻲ )”اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ“( ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺸــﺮﻛﺔ ا�م
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴــﺔ دﺑﻲ ﻟ�ﺳــﺘﺜﻤﺎر وﻫﻲ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴــﺎﻫﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ دﺑﻲ .إن اﻟﻤﺼﺮف ُﻣﺪرج ﻓﻲ
ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
إن اﻟﻤﺼﺮف ﻣﺪرج ﻓﻲ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ )رﻣﺰ اﻟﻤﺆﺷﺮ .(“EIB” :واﻟﻤﻮﻗﻊ ا�ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻫﻮ http://www.emiratesislamic.ae :ﺑﺎ�ﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ دﺑﻲ ،ﻳﻤﺎرس اﻟﻤﺼﺮف ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل  61ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻓﻲ ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف وﻓﺮوﻋﻪ وﺷﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﺑـ ”اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ“(.
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ %
31
دﻳﺴﻤﺒﺮ
2018

31
دﻳﺴﻤﺒﺮ
2017

ﺷﺮﻛﺔ ا�ﻣﺎرات ا�ﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذ.م.م  26أﺑﺮﻳﻞ  ، 2006ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺧﺪﻣﺎت وﺳﺎﻃﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ

100%

100%

ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻜﻮك ﻣﺼﺮف ا�ﻣﺎرات ا�ﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺤﺪودة  6ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2007ﺟﺰر ﻛﺎﻳﻤﺎن

ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻫﺪف ﺧﺎص

100%

100%

 15ﻣﺎﻳﻮ  ،2014ﺟﺰر ﻛﺎﻳﻤﺎن

ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻫﺪف ﺧﺎص

100%

100%

ﺗﺎرﻳﺦ وﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

ﺷﺮﻛﺔ ا�ﻣﺎرات ا�ﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺤﺪودة

اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

ﻳﻘــﺪم اﻟﻤﺼــﺮف ﺧﺪﻣــﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴــﺔ وﻣﺼﺮﻓﻴــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ وﻣﻨﺘﺠــﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل أدوات اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ وا�ﺳــﺘﺜﻤﺎر ا�ﺳــﻼﻣﻲ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘــﺔ ﻣــﻊ أﺣــﻜﺎم
اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ا�ﺳــﻼﻣﻴﺔ .إن اﻟﻌﻨــﻮان اﻟﻤﺴــﺠﻞ ﻟﻠﻤﺼــﺮف ﻫــﻮ ص.ب ،6564 .دﺑــﻲ ،ا�ﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة.

2018
أﻟﻒ درﻫﻢ
16,993,795

2017
أﻟﻒ درﻫﻢ
16,740,621

وﻛﺎﻟﺔ

11,399,230

9,897,583

وداﺋﻊ �ﺟﻞ

2,849,763

3,631,069

وداﺋﻊ ادﺧﺎر

9,915,590

10,972,126

أﺧﺮى

451,313

581,051

41,609,691

41,822,450

ب( ﺑﺤﺴﺐ وﺣﺪات ا�ﻋﻤﺎل

2018
أﻟﻒ درﻫﻢ

2017
أﻟﻒ درﻫﻢ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت

4,946,962

7,235,918

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟ�ﻓﺮاد

36,662,729

34,586,532

41,609,691

41,822,450

وداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ واﺷﻌﺎرات ﻗﺼﻴﺮة ا�ﺟﻞ

ﺑﻴﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل

إن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه .وﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
 - 3أﺳﺎس اﻟﻘﻴﺎس
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﺗﻢ ﻗﻴﺎس ا�دوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ؛
• ا�دوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ؛
• ﺗﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻗﺒﻞ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ (2018؛
• اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا�ﺧﺮ )ﻳﺴﺮي اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  (2018؛

 - 4ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي
2018
أﻟﻒ درﻫﻢ

2017
أﻟﻒ درﻫﻢ

ﻧﻘﺪ

329,989

367,632

وداﺋﻊ إﻟﺰاﻣﻴﺔ ووداﺋﻊ أﺧﺮى ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي

3,984,130

4,054,455

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ

1,908,650

1,758,279

ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي

8,384,228

7,078,218

14,606,997

13,258,584

 - 5ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺑﻨﻮك

ﻣﺤﻠﻴﺔ
أﻟﻒ درﻫﻢ

أﺟﻨﺒﻴﺔ
أﻟﻒ درﻫﻢ

إﺟﻤﺎﻟﻲ
أﻟﻒ درﻫﻢ

ﺗﻤﻮﻳﻼت �ﺟﻞ

1,610,016

1,610,016

1,738,554

ﻟﻴﻠﺔ واﺣﺪة ،ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ وﺑﺈﺷﻌﺎر ﻗﺼﻴﺮ ا�ﺟﻞ

1,424,776

1,424,776

2,082,175

3,034,792

785,937

3,820,729

 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك

)(2,040

ﻧﺎﻗﺼ ًﺎ  :ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ
3,034,792

785,937

3,818,689

 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

ﻣﺤﻠﻴﺔ
أﻟﻒ درﻫﻢ

أﺟﻨﺒﻴﺔ
أﻟﻒ درﻫﻢ

إﺟﻤﺎﻟﻲ
أﻟﻒ درﻫﻢ

ﺗﻤﻮﻳﻼت �ﺟﻞ
ﻟﻴﻠﺔ واﺣﺪة ،ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ وﺑﺈﺷﻌﺎر ﻗﺼﻴﺮ ا�ﺟﻞ
ﻣﺤﻠﻴﺔ
أﻟﻒ درﻫﻢ

 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

دﺧﻞ آﺧﺮ )ﺻﺎﻓﻲ(

66,374

28,056

298,245

287,791

 - 13ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وإدارﻳﺔ

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ

647,251

2018
أﻟﻒ درﻫﻢ

2017
أﻟﻒ درﻫﻢ

ﻣﺼﺮوﻓﺎت إﺷﻐﺎل

103,632

102,883

ﻣﻌﺪات وﺗﻮرﻳﺪات

28,903

24,660

اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

1,203,260

 - 10اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ا�ﺳﻼﻣﻴﺔ

1,238,041

رﺳﻮم ﻣﻌﺎد ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

234,194

179,430

وﻛﺎﻟﺔ

148,133

24,308

ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﺗﺼﺎﻻت

24,572

29,263

اﺳﺘﺼﻨﺎع

59,048

75,308

ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

17,351

20,247

اﺳﺘﻬﻼك

46,902

43,665

أﺧﺮى

50,209

39,781

1,153,014

1,009,514

إﺟﺎره

576,693

579,178

أﺧﺮى

200,021

202,209

2,187,155

2,119,044

 - 11ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻟﻠﻤﻮدﻋﻴﻦ وا�رﺑﺎح اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺼﻜﻮك

 - 14أﺗﻌﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا�دارة
2018
أﻟﻒ درﻫﻢ

2017
أﻟﻒ درﻫﻢ

اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮدﻋﻴﻦ

389,645

288,438

ا�رﺑﺎح اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺼﻜﻮك

128,755

203,810

518,400

492,248

وﻫﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ا�ﺗﻌﺎب ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  7ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ) 7 :2017ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(.

ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل

ﻳﻘﻮم ﻣﺼﺮف ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺎ�ﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻮﺣﺪ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل وﻳﺤﺪد
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻜﻞ .اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻋﺎم  ، 2017ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام إﻃﺎر ﺑﺎزل  3ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎزل ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ )”ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل“( ،ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺼﺮف ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻳﺘﺄﻟﻒ إﻃﺎر ﺑﺎزل  ،3ﺷﺄﻧﻪ
ﺷﺄن ﺑﺎزل  ،2ﻣﻦ ﺛﻼث ”رﻛﺎﺋﺰ” :اﻟﺤﺪ ا�دﻧﻰ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل  ،وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻧﻀﺒﺎط اﻟﺴﻮق.
اﻟﺤﺪ ا�دﻧﻰ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل
أﺻﺪر ﻣﺼﺮف ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ رأس ﻣﺎل ﺑﺎزل  ، 3واﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  1ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ، 2017ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪ
ا�دﻧﻰ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت  ،وﻫﻲ اﻟﺸﻖ  1ﻣﻦ ا�ﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﺸﻖ  1ورأس اﻟﻤﺎل ا�ﺟﻤﺎﻟﻲ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺤﻮﻃﻲ )اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺤﻮﻃﻲ( واﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ،ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  2.5%ﻟﻜﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ(
ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ أﺳﻬﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﻮاﻗﻊ .7%
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎم  ،2018ﻓﺈن اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺤﻮﻃﻲ ﻳﻌﺪ ﻓﺎﻋ ً
ﻼ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻧﺴﺒﺔ  1.88%ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة رأس اﻟﻤﺎل.
اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ،2019ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2.5%ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة رأس اﻟﻤﺎل .ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻟﻴﺲ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻌﺎم .2018
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﻳﻨﻘﺴﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﺸﻖ ا�ول ﻟ�ﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﺸﻖ ا�ول واﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ا�ﺿﺎﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎداً ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ.
• ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺸﻖ ا�ول ﻟ�ﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وﻳﻤﺜﻞ اﻟﻔﺌﺔ ا�ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ،رأﺳﻤﺎل ا�ﺳﻬﻢ وﻋﻼوة ا�ﺳﻬﻢ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ا�ﺧﺮى وا�رﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة واﻟﺤﺼﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﺸﻬﺮة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ا�ﺧﺮى
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ و ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ �ﻏﺮاض ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي.
• ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺸﻖ  2ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ واﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﺎح
اﻟﺸﻖ ا�ول ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪ ا�دﻧﻰ
ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻌﺎم
2018

ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪ ا�دﻧﻰ
ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﺑﺤﻠﻮل
اﻟﻌﺎم 2019

2018

2017

أ .ا�ﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

12.38%

13.00%

18.19%

17.36%

ب .ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻖ ا�ول ﻟ�ﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ

10.38%

11.00%

17.07%

16.23%

ج .ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻖ ا�ول ﻟ�ﺳﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟ�ﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ

8.88%

9.50%

17.07%

16.23%

رأس اﻟﻤﺎل
اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻣﺆﻫﻠﺔ

888,600

727,222

أرﺑﺎح ﻣﺤﺘﺠﺰة  (-) /ﺧﺴﺎرة

892,140

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﻖ  1ﻣﻦ أﺳﻬﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺳﺘﻘﻄﺎع اﻟﺤﺪ ا�دﻧﻰ

7,211,162

7,313,259

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﻖ  1ﻣﻦ أﺳﻬﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺸﻖ  1ﻣﻦ أﺳﻬﻢ
رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ )أ(

7,211,162

7,313,259

رأس ﻣﺎل إﺿﺎﻓﻲ ﻣﺆﻫﻞ – اﻟﺸﻖ 1

-

-

رأس ﻣﺎل إﺿﺎﻓﻲ ﻣﺆﻫﻞ – اﻟﺸﻖ  1آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل )أﺳﻬﻢ ﻋﻼوة ،ﺣﺼﺔ أﻗﻠﻴﺔ(

-

-

إﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎل ا�ﺿﺎﻓﻲ – اﻟﺸﻖ 1

-

-

-

-

اﻟﺸﻖ  2ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل ا�ﺧﺮ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ(

473,594

509,366

رأس ﻣﺎل إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ 1

2018
أﻟﻒ درﻫﻢ

إﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎل ا�ﺿﺎﻓﻲ – اﻟﺸﻖ  1ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻔﺌﺔ )ب(

7,211,162

7,313,259

اﻟﺸﻖ  2ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل

اﻟﺸﻖ ا�ول ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل

7,211,162

7,313,259

إﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺆﻫﻞ

7,684,756

ا�ﺻﻮل اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن

37,887,486

40,749,303

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق

17,938

21,601

2.440.338

55.088

2.495.426

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

4,342,402

5.166.244

3.520.374

8.686.618

إﺟﻤﺎﻟﻲ ا�ﺻﻮل اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

7.606.582

3.575.462

11.182.044

إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
أﻟﻒ درﻫﻢ

دوﻟﻴﺔ
أﻟﻒ درﻫﻢ

5,430,422

5,430,422
1,155,615

2017
أﻟﻒ درﻫﻢ

7,822,625

2018
أﻟﻒ درﻫﻢ

2017
أﻟﻒ درﻫﻢ

اﻟﺸﻖ  1ﻣﻦ أﺳﻬﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎدﻳﺔ

ﻣﺪرج أدﻧﺎه ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل رأس اﻟﻤﺎل وﻓﻘً ﺎ �ﻃﺎر ﺑﺎزل :3

42,247,826

ا�ﺟﻤﺎﻟﻲ
أﻟﻒ درﻫﻢ

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك

96,471

193,165

-

ﻧﺎﻗﺼ ًﺎ  :ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

382

70,350

121,285

192,017

96,853

263,515

121,285

481,653

64,509

171,694

-

236,203

إﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺸﻖ 2

473,594

509,366

إﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺸﻖ  2ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻔﺌﺔ )ج(

473,594

509,366

إﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ )أ  +ب  +ج(

7,684,756

7,822,625

-

293,803

-

293,803

 - 16اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ا�وﻟﻲ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ �ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 9
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ،ﻟﻢ ﻳﻄﺮا أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ �ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ).(9
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ اﻃﺎر ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ 39

ﺻﻜﻮك ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺻﻜﻮك ﺷﺮﻛﺎت

)(3,759

ﻧﺎﻗﺼ ًﺎ  :ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ
64,509
ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا�ﺧﺮ
 أدوات ﺻﻜﻮكﺻﻜﻮك ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺻﻜﻮك ﺷﺮﻛﺎت

-

465,497

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ �ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ )(9

ذﻣﻢ أﻧﺸﻄﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ

ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ
ﺗﺎرﻳﺦاﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة

اﻟﺮﺻﻴﺪ

ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮد
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا�ﺧﺮى

ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة

ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰى

أﻟﻒ درﻫﻢ
13,258,584

أﻟﻒ درﻫﻢ
-

أﻟﻒ درﻫﻢ
-

أﻟﻒ درﻫﻢ
-

أﻟﻒ درﻫﻢ
13,258,584

أﻟﻒ درﻫﻢ
13,258,584

أﻟﻒ درﻫﻢ
-

أﻟﻒ درﻫﻢ
-

أﻟﻒ درﻫﻢ
13,258,584

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك

11,182,044

-

-

-

11,182,044

11,177,577

-

-

11,177,577

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ :ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

-

-

621,240

-

621,240

616,573

-

-

616,573

ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة

-

9,181

628,723

-

637,904

-

631,936

-

631,936

-

-

59,719

59,719

ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ

-

-

549,515

-

549,515

-

-

519,501

519,501

1,263,004

165,085

31,278

1,459,367

ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا�ﺧﺮى – أدوات ﺻﻜﻮك

-

)(109

-

-

)(109

-

-

-

-

)(5,878

ذﻣﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ

33,835,397

-

-

-

33,835,397

32,938,039

-

-

32,938,039

1,263,004

165,085

90,997

1,513,208

1,424,366

894,097

212,282

2,530,745

ﻣﺪرج ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻼت ا�ﺛﺮ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ وا�رﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ �ﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  .9ﻳﺘﻌﻠﻖ ا�ﺛﺮ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وا�رﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ا�ﺧﺮى.

ﻧﺎﻗﺼ ًﺎ  :ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ا�وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

526,247

) 31دﻳﺴﻤﺒﺮ (2017

) 1ﻳﻨﺎﻳﺮ (2018
اﻟﺮﺻﻴﺪ

ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

2,521,108

ﺻﺎﻓﻲ ا�وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺔ
أﻟﻒ درﻫﻢ

إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
أﻟﻒ درﻫﻢ

دوﻟﻴﺔ
أﻟﻒ درﻫﻢ

ا�ﺟﻤﺎﻟﻲ
أﻟﻒ درﻫﻢ

-

9,072

-

9,072

-

9,072

-

9,072

ﺻﻜﻮك ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

64,142

128,064

62,033

254,239

ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق:

ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  31) 39دﻳﺴﻤﺒﺮ (2017

)(7,405

اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )اﻟﺼﻜﻮك( ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )اﻟﺼﻜﻮك( ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق إﻟﻰ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ ا�ﺧﺮى
اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )ﺻﻜﻮك وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ إﻟﻰ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ
أو اﻟﺨﺴﺎرة.
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ �ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (9ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا�ﺧﺮى.
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻰ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ �ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) 1) (9ﻳﻨﺎﻳﺮ (2018

3,151
)(5,968
5,599
684
)(3,939

ﺻﻜﻮك ﺷﺮﻛﺎت

372,261

303,322

320,141

995,724

أﺳﻬﻢ

102,000

278,875

8,330

389,205

أﺧﺮى

-

46,413

113,897

160,310

538,403

756,674

504,401

1,799,478

538,403

765,746

504,401

1,808,550

اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻰ  31) 39دﻳﺴﻤﺒﺮ (2017
اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ )ﺻﻜﻮك وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ( ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ إﻟﻰ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
)(35,504
اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ �ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ )) (9ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ذﻣﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
)(910,327
إﻳﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ وﻋﻘﻮد ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ(.
209,784
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻰ ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ �ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) 1) (9ﻳﻨﺎﻳﺮ (2018
ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻰ  39اﻟﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ّ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ �ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ ) (9ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .2018

 - 7ذﻣﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
2018
أﻟﻒ درﻫﻢ

2017
أﻟﻒ درﻫﻢ

ﻣﺮاﺑﺤﺔ

25,926,386

22,934,212

ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن

1,334,475

1,208,251

وﻛﺎﻟﺔ

215,844

244,467

اﺳﺘﺼﻨﺎع

1,726,396

1,897,264

إﺟﺎرة

12,940,601

13,178,245

أﺧﺮى

209,320

287,741

إﺟﻤﺎﻟﻲ ذﻣﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

42,353,022

39,750,180

ﻧﺎﻗﺼﺎً :دﺧﻞ ﻣﺆﺟﻞ

)(2,198,340

)(2,369,625

ﻧﺎﻗﺼﺎً :ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

)(3,982,772

)(3,545,158

36,171,910

33,835,397

3,304,803

1,155,615
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)(2,369,625

12,515,961
إﺟﻤﺎﻟﻲ ذﻣﻢ ا�ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  -اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ذﻣﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ -
اﻟﺨﺪﻣﺎتاﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔﻟ�ﻓﺮاد
22,204,897
ﻣﻨﺘﺠﺔ )اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت 1أ – 4و(
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ )اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت 5أ 5 -د(
إﺟﻤﺎﻟﻲا�ﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔاﻟﻤﺪﻳﻨﺔ-اﻟﺨﺪﻣﺎت
22,204,897
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔﻟ�ﻓﺮاد
34,720,858
إﺟﻤﺎﻟﻲ ا�ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

ﺣﺴﺐ وﺣﺪة ا�ﻋﻤﺎل :

اﻟﻒ درﻫﻢ

اﻟﻒ درﻫﻢ

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت

14,029,606

13,066,274

ﻗﻄﺎع ا�ﻓﺮاد

22,142,304

20,769,123

36,171,910

33,835,397

2018
أﻟﻒ درﻫﻢ

2017
أﻟﻒ درﻫﻢ

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة

وداﺋﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ

14,058

17,470

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ

2,252

2,148

وداﺋﻊ �ﺟﻞ ووداﺋﻊ أﺧﺮى

 - 8ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﺒﻨﻮك

13,258,584

-

-

13,258,584

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك

11,182,044

-

)(4,467

11,177,577

اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ :أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ/ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة

549,515

)(30,014

-

519,501

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻜﻮك ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ /ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا�ﺧﺮى

628,723

684

)(684

628,723

9,181

)(5,968

-

3,213

)(109

109

-

-

ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰى

اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻜﻮك ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق/ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ا�ﺧﺮى.
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻜﻮك ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق/ﻣﺼﻨﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻜﻮك ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ/ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

621,240

3,151

)(7,818

616,573

ذﻣﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ

33,835,397

-

)(897,358

32,938,039

اﻟﻤﺠﻤﻮع

60,084,575

)(32,038

)(910,327

59,142,210

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن:
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة .ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪد  ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ.
ﺧﺴﺎﺋﺮاﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺧﺴﺎﺋﺮاﻻﺋﺘﻤﺎن
درﻫﻢ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﻟﻤﺪة  12ﺷﻬﺮا
ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻌﻤﺮاﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ
اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ –
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018
– ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻗﻴﻤﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻻﺋﺘﻤﺎن
ذﻣﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ  -اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
14,108,439
1,592,478
12,515,961
ﻣﻨﺘﺠﺔ )اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت 1أ – 4و(
2,854,433
2,854,433
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ )اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت 5أ 5 -د(

3,844,070

 31دﻳﺴﻤﺒﺮ
) 2017ﻣﻌﻴﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺪوﻟﻲ (39

إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس/
اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

إﻋﺎدة ﻗﻴﺎس
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ
واﻟﺤﺮﻛﺎت
ا�ﺧﺮى

 1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2018
)اﻟﻤﻌﻴﺎراﻟﺪوﻟﻲ
�ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ (9

اﻟﻒ درﻫﻢ

اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺤﺘﺠﺰة

إﺟﻤﺎﻟﻲ ذﻣﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ

دﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت ا�ﺟﻨﺒﻴﺔ@

212,224

147,855

569,585

4,301,798

289,636

ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

دﺧﻞ إﻳﺠﺎري )ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺳﺘﻬﻼك(

10,456

2018
أﻟﻒ درﻫﻢ

45,072,702

ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة

ﺻﻜﻮك ﺷﺮﻛﺎت

أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ أوراق اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

1,659

13,322

”ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓﻲ ا�ﻳﻀﺎح رﻗﻢ  7ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ، 2018ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ �ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  .9إن ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ �ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9ﻣﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ“:

 - 6أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

أرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ أوراق اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

-

84,087

@ ﺗﺸﻤﻞ دﺧﻞ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت ا�ﺟﻨﺒﻴﺔ أرﺑﺎح اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت وأرﺑﺎح ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء.

 - 15إدارة وﺗﺨﺼﻴﺺ رأس اﻟﻤﺎل

إن إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ �ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺤﺪدة .وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ا�دارة أن ﺗﻀﻊ
أﺣﻜﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .إن اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ا�ﺣﻜﺎم أو اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ أو ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت أو اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ا�ﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ا�ﻳﻀﺎح رﻗﻢ .5

دﺧﻞ ا�رﺑﺎح

7,532

14,471

2017
أﻟﻒ درﻫﻢ

 - 2أﺳﺎس اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ �ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ا�ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

 - 12دﺧﻞ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ آﺧﺮ
2018
أﻟﻒ درﻫﻢ

2017
أﻟﻒ درﻫﻢ

ذﻣﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻟﻒ درﻫﻢ

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ 1
ﻳﻨﺎﻳﺮ )وﻓﻘً ﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
رﻗﻢ (39

ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن
ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﺧﺴﺎﺋﺮاﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟـ  12ﻣﺘﻮﻗﻌﺔﻟﻤﺪى ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺪى
ﺷﻬﺮاً
اﻟﻌﻤﺮ -ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻌﻤﺮ -ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔاﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
650,786

-

2,894,372

اﻟﻤﺠﻤﻮع

3,545,158

ﻣﺤﺪد

2,653,028

ﺟﻤﺎﻋﻲ

845,276

ا�ﺟﻤﺎﻟﻲ

3,498,304

ﻋﻜﺲ ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ
اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ �ﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 9

)(650,786

-

-

)(650,786

-

-

-

16,962,872

ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
وﻓﻖ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
�ﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 9

1,105,175

433,214

9,755

1,548,144

-

-

-

536,543

-

22,741,440

-

450,370

450,370

536,543

450,370

23,191,810

2,129,021

3,304,803

40,154,682

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ
)اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
وﻓﻘً ﺎ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ
ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (9

1,592,478

2,854,433

)(827,648

)(354,697

)(2,800,427

)(3,982,772

33,893,210

1,774,324

504,376

36,171,910

4,127,156

5,266,567

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت – ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ  41ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ) 196 :2017ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ( ﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻼء.

4,143,466

5,286,185

@ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺣﺪود  50ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ) 1ﺗﺮﻛﺰات ﺑﻤﺒﻠﻎ  5.499ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ( و 1ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﻓﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ) 2ﺗﺮﻛﺰات ﺑﻤﺒﻠﻎ  209ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(.
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻮﻟﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻋﺘﻤﺎد اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟ�ﻟﻐﺎء.

ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم

1,105,175

)(277,527

433,214

)(78,517

2,904,127

1,115,168

4,442,516

759,124

-

-

)(306,500

اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺸﻄﻮﺑﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ

-

-

)(1,259,505) (1,259,505

اﻟﺼﺮف وﺗﺴﻮﻳﺎت أﺧﺮى

-

-

347,137

827,648

354,697

2,800,427

إﻋﺎدة ﻗﻴﺪ  /ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻢ
إﺟﺮاؤﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم

)(306,500

2,653,028

1,202,173

845,276

-

3,498,304

1,202,173

)(280,513

)(194,490

)(475,003

)(680,316

-

)(680,316

347,137

-

-

-

3,982,772

2,894,372

650,786

3,545,158

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ذﻣﻢ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﻄﺒﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ  ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﺸﺎط ا�ﻧﻔﺎذ ﻳﺒﻠﻎ  1.259ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.
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Tuesday 16 April 2019 - Issue No 12607

االجتماعات ال�سنوية حلكومة �أم القيوين تنطلق يف ن�سختها الأوىل  17يونيو املقبل
•• �أم القيوين  -وام:

10

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم �أم القيوين ،تعقد حكومة �أم القيوين الن�سخة الأوىل من “االجتماعات
ال�سنوية حلكومة �أم القيوين” يف  17يونيو املقبل بهدف مناق�شة �سبل تعزيز
التن�سيق وبرامج وخطط العمل احلكومي على م�ستوى الإم��ارة ،واملواءمة
وم�ستهدفاتها وخمرجاتها مع �أخ��ذ زم��ام امل�ب��ادرة نحو حتقيق التو�صيات
اال�سرتاتيجية ال�صادرة عن “االجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإمارات”،
و�إط�لاق م�ب��ادرات نوعية وذل��ك من خ�لال �أخ��ذ خطوات �إ�ضافية مببادرات
حملية تتما�شى مع �أولويات الأجندة الوطنية لـ “ر�ؤية الإم��ارات ”2021
وت�سهم يف حتقيق الأجندة احلكومية لـ “ر�ؤية �أم القيوين  .»2021وقال

�سمو ال�شيخ را��ش��د ب��ن �سعود ب��ن را��ش��د املعال ويل عهد �أم القيوين رئي�س
املجل�س التنفيذي �إن��ه بناء على توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن
را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين ،تقرر عقد الن�سخة الأوىل
من االجتماعات ال�سنوية حلكومة �أم القيوين ملواءمة التوجهات احلكومية
على امل�ستويني املحلي واالحتادي ملا ي�شكله ذلك من قوة دافعة مل�سرية دولة
الإم ��ارات نحو امل�ستقبل .و�أك��د �سمو ويل عهد �أم القيوين �أن االجتماعات
ال�سنوية ت ��أت��ي يف �إط ��ار ال �ت��زام ح�ك��وم��ة �أم ال�ق�ي��وي��ن ب��دع��م م���س�يرة تعزيز
التن�سيق والتكامل بالعمل احلكومي على م�ستوى احلكومات املحلية لتحقيق
م�ستهدفات التنمية يف الأجندة الوطنية وال�سري قدماً باجتاه جت�سيد �أهداف
“مئوية الإمارات  .»2071و�أو�ضح �سموه �أن حكومة �أم القيوين ملتزمة
مب��واءم��ة جهودها م��ع توجهات احلكومة االحت��ادي��ة وتعزيز التن�سيق مع

احلكومات املحلية على كافة امل�ستويات لتحقيق م�ؤ�شرات الأجندة الوطنية
�ضمن قطاعات اخلدمات احلكومية واالقت�صاد والتعليم والإ�سكان وال�صحة
والأم��ن والبنية التحتية ..م ��ؤك��داً �سموه �أن “ر�ؤية �أم القيوين ”2021
تتكامل ور�ؤي ��ة الإم ��ارات لتحقيق التنمية امل�ستدامة ا�ستناداً �إىل �أهداف
ج��وه��ري��ة تتمثل يف تر�سيخ جمتمع م�ت�لاح��م؛ مبني على اقت�صاد متنوّع
م�ستدام ،يكون املواطن ركيزته الأ�سا�سية وحمور االهتمام واملحرك الرئي�سي
مل�سرية التطور التي ت�شهدها الإمارة للو�صول �إىل حكومة امل�ستقبل وحتقيق
ر�ؤي��ة الإم��ارات ب��أن تكون �ضمن �أف�ضل دول العامل .و�ست�شهد االجتماعات
ال�سنوية حلكومة �أم القيوين يف ن�سختها الأوىل طرح  3ملفات رئي�سية على
ط��اول��ة احل��وار تتمثل يف “ملف اال�ستثمار” و “ملف ال�سياحة” و “ملف
اخلدمات امل�ستقبلية” ،لتحفيز اجلميع على امل�شاركة يف و�ضع اخلطط

واال�سرتاتيجيات التي من �ش�أنها �أن ترفع من وترية الأداء والتميز وت�سهم
يف التطوير امل�ستمر للعمل احلكومي .وكانت �أم القيوين �شهدت يف فرباير
� 2018إط�لاق ر�ؤي��ة �أم القيوين ،و�إع�لان منوذج عمل حكومة امل�ستقبل يف
الإمارة ،لي�شمل  24م�شروعاً تنموياً يف القطاعات االقت�صادية واالجتماعية
وال�سياحية والبنية التحتية ،وذل��ك ت�ع��زي��زاً ل��روح ف��ري��ق العمل الواحد،
ومتا�شياً مع توجّ هات احلكومة االحتادية ،وحتقيقاً للأهداف الطموحة التي
و�ضعتها دولة الإمارات مل�ستقبل �إن�سانها وجمتمعها .و�سيتخلل جدول �أعمال
االجتماعات ال�سنوية �سل�سلة من اللقاءات واجلل�سات ملناق�شة امللفات الهامة
مب�شاركة كبار امل�س�ؤولني واخلرباء واملخت�صني من اجلهات احلكومية املحلية
واالحتادية يف الإمارة ،كما �ست�شهد الأيام القادمة الإعالن تباعاً عن جمموعة
من الفعاليات التي تتزامن مع االجتماعات واملبادرات الناجتة عنها.

الهاملي  :الت�سامح واحلوار واحرتام التنوع مرتكزات
�أ�سا�سية لعالقات العمل يف الإمارات

•• القاهرة -وام:

�أكد معايل نا�صر بن ثاين الهاملي
وزي ��ر امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة والتوطني
ان الت�سامح واحل��وار وتقبل الآخر
واح�ترام التنوع ومكافحة التمييز
ب�ك��ل �أ� �ش �ك��ال��ه ب�ي�ن ال �ق��وى العاملة
و�ضمان احلقوق هي من املرتكزات
الأ�سا�سية التي تقوم عليها عالقات
ال�ع�م��ل يف دول ��ة الإم� � ��ارات وه ��و ما
يعترب م��ن ال�ث��واب��ت الوطنية التي
حتر�ص قيادة الدولة على تعزيزها

با�ستمرار خ�صو�صا يف �ضوء �إعالن
ال � �ع� ��ام  2019ع ��ام ��ا للت�سامح
وال ��ذي ي��رك��ز يف اح��د حم ��اوره على
تعميم قيم الت�سامح يف امل�ؤ�س�سات
مبا ير�سخ التنوع فيها ويطور من
التعاون وتقبل الأخر.
ج��اء ذل��ك يف كلمة �أل�ق��اه��ا معاليه
ام�س خالل اجلل�سة العامة لأعمال
ال ��دورة  46مل��ؤمت��ر العمل العربي
امل �ن �ع �ق��د يف ال �ع��ا� �ص �م��ة امل�صرية
ال�ق��اه��رة مب�شاركة �أط ��راف االنتاج
م��ن مم�ث�ل��ي احل �ك��وم��ات و�أ�صحاب

الأعمال والعمال يف الدول العربية
حيث ي�تر�أ���س معاليه وف��د الدولة
امل �� �ش��ارك يف امل ��ؤمت��ر ال ��ذي يناق�ش
ح �ت��ى  21اب ��ري ��ل اجل � ��اري تقرير
م��دي��ر ع��ام منظمة العمل العربية
ال� ��ذي ي��رك��ز ع�ل��ى �أه �م �ي��ة عالقات
ال �ع �م��ل يف ت �ن �ف �ي��ذ خ �ط��ة التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة  2030وال� �ت ��ي تقر
بامل�س�ؤولية امل�شرتكة ل��دول العامل
يف حتقيق التنمية امل�ستدامة جلميع
ال�شعوب ف�ضال ع��ن مناق�شة عدد
من املو�ضوعات ذات العالقة بق�ضايا

العمل العربي .وق��ال معايل نا�صر
بن ثاين الهاملي يف كلمته ان دولة
الإمارات �أقرت حزمة من ال�سيا�سات
التي ت�ستهدف تطوير �إدارة عالقات
العمل مبا ي�سهم يف حتقيق اهداف
التنمية امل�ستدامة وهو االمر الذي
يتوافق مع ما يطرحه تقرير مدير
ع ��ام م�ن�ظ�م��ة ال �ع �م��ل ال �ع��رب �ي��ة من
ح �ي��ث �أن ع�ل�اق��ات ال �ع �م��ل اجليدة
ت �ع �ت�بر ا� �س �ت �ث �م��ارا ب �ع �ي��د امل � ��دى يف
ال �ت �ن �م �ي��ة وال� ��رخ� ��اء االجتماعي.
وتطرق معاليه يف هذا ال�سياق �إىل

ال�سيا�سة الوطنية للت�شغيل التي
تركز على تزويد املواطنني ب�أف�ضل
املهارات وتعزيز م�شاركتهم يف �سوق
العمل وك��ذل��ك ا�ستقطاب ومتكني
ال�ك�ف��اءات وامل��واه��ب و�إ��ض�ف��اء املزيد
من املرونة داخ��ل �سوق العمل ومد
مظلة احل�م��اي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة جلميع
فئات العاملني يف الدولة مبن فيهم
العاملني يف امل�ن��ازل وك��ذل��ك تعزيز
ال � �ت� ��وازن ب�ي�ن اجل �ن �� �س�ين يف �شتى ودع��ا اىل �ضرورة تعاون امل�س�ؤولني خل �ل��ق ج �ي��ل ج��دي��د م��ن الوظائف العمل ووظ��ائ��ف امل�ستقبل ال �سيما يف
م�ن��اح��ي احل �ي��اة مب��ا فيها امل�شاركة عن ق�ضايا العمل يف الوطن العربي التي تعتمد على املواهب والطاقات �ضوء التوقعات بارتفاع ن�سبة الأمتته
وت�ضافر اجلهود بني �أطراف االنتاج وذل��ك للتعامل مع حتديات م�ستقبل يف الوظائف خالل ال�سنوات املقبلة.
االقت�صادية وال�سيا�سية والعمل.

اللواء املري يعتمد م�ساعدات مالية بقيمة  2مليون درهم ملوظفي �شرطة دبي
•• دبي-الفجر:

اعتمد �سعادة ال�ل��واء عبد اهلل خليفة
امل � ��ري ،ال �ق��ائ��د ال �ع��ام ل���ش��رط��ة دبي،
طلبات م���س��اع��دات ��ص�ن��دوق التكافل
االج �ت �م��اع��ي ال �ب��ال��غ ع ��دده ��ا 211
طلبا مببلغ وق��دره  2مليون درهم،
وت�شمل تلك امل�ساعدات ،ر�سوم درا�سية
لأبناء العاملني ،و�سداد مبالغ ايجار
لل�سكن.
واك � ��د � �س �ع��ادة ال� �ل ��واء امل � ��ري حر�ص
ال �ق �ي��ادة ال �ع��ام��ة ل���ش��رط��ة دب ��ي على
ا��س�ع��اد موظفيها تنفيذاً لتوجيهات
ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ،وتخفيف الأعباء
ع��ن ك��اه��ل امل��وظ �ف�ين وت �ع��زي��ز مبد�أ
االن�ت�م��اء وال�ت�ع��اون امل�ؤ�س�سي و�إ�سعاد

املوظفني ورفع ن�سبة الر�ضا الوظيفي
لديهم.
وق� ��ال ال �ل ��واء امل� ��ري �إن � �ش��رط��ة دبي
م�ؤ�س�سة ت�سعى دوماً لر�ضا موظفيها
وتهيئ لهم بيئة منوذجية حمفزة على
الإب��داع واالبتكار ،وجعلت يف مقدمة
�أول��وي��ات �ه��ا �إ� �س �ع��اد امل ��وظ ��ف ،ووف ��رت
ك��اف��ة ��س�ب��ل ال ��راح ��ة ل�ه��م ولأ�سرهم
ليتفرغوا لإ�سعاد املتعاملني ،حتقيقا
ال�سرتاتيجية �شرطة دب��ي يف تقدمي
خ ��دم ��ات ذات ج� � ��ودة ع��امل �ي��ة تفوق
م���س�ت��وى ت��وق�ع��ات�ه��م وت���س�ه��م يف رفع
م�ستوى ر�ضاهم.
وم��ن جانبه �أك��د ال�ل��واء الدكتورعبد
ال �ق ��دو� ��س ع �ب��د ال � � ��رزاق العبيديل،
م�ساعد القائد العام ل�ش�ؤون التميز

وال ��ري ��ادة ،ح��ر���ص ��ش��رط��ة دب ��ي على
حت �ق �ي��ق �أق� ��� �ص ��ى درج � � ��ات ال�سعادة
مل �ن �ت �� �س �ب �ي �ه��ا ،وذل � ��ك ع� �م�ل ً�ا مبقولة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل،
يف ك�ت��اب��ه “وم�ضات م��ن فكر”( :ال
ب��د م��ن حت�ق�ي��ق ال �� �س �ع��ادة ملوظفيك،
ح �ت��ى ي���س�ت�ط�ي�ع��وا حت�ق�ي��ق ال�سعادة
للمجتمع).
واو�ضح اللواء العبيديل �أن �شرطة دبي
تعمل على حتقيق ال�سعادة ملوظفيها
عرب جمموعة من املبادرات والربامج
املتنوعة التي ت��أت��ي بتوجيهات من
�سعادة ال�ل��واء عبد اهلل خليفة املري،
القائد العام ل�شرطة دبي.

وم ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال�ع�م�ي��د الدكتور
حم�م��د ع�ب��د اهلل امل ��ر ،م��دي��ر الإدارة
العامة حلقوق االن�سان ،ان �صندوق
التكافل االجتماعي يلعب دوراً كبرياً
يف م�ساعدة منت�سبي �شرطة دبي من
ال�ع���س�ك��ري�ين وامل��دن �ي�ي�ن ،ح�ي��ث يقوم
ال�صندوق بتقدمي م�ساعدات مالية
ت�شمل ر�سوم درا�سية لأبناء العاملني
يف ��ش��رط��ة دب��ي م��ن �أ��ص�ح��اب الهمم،
وم �� �س��اع��دة م��ال �ي��ة لأ� �س ��ر املوظفني
العاملني �سابقاً يف �شرطة دبي لك�سوة
�أبنائهم يف عيدي الفطر والأ�ضحى،
وم�ساعدات مالية للعاملني يف �شرطة
دبي الذين تعر�ضوا حل��االت �إن�سانية
�أو حل��االت ال�ك��وارث والأزم ��ات ،ولعل
�أهم املبادرات الإن�سانية التي يقوم بها

ال�صندوق هي م�ساعدة �أبناء العاملني
م ��ن �أ�� �ص� �ح ��اب ال �ه �م��م يف ر�سومهم
ال ��درا�� �س� �ي ��ة� � ،س �ع �ي �اً م �ن �ه��ا لدجمهم
م��ع �أق��ران �ه��م الأ� �س��وي��اء يف املجتمع،
بالإ�ضافة اىل امل�ساهمات املجتمعية
التي تقدمها ال�شرطة للمجتمع.
اجلدير بالذكر �أن �صندوق التكافل
االجتماعي �أن�شئ يف �شرطة دبي منذ
العام  1989بهدف ا�سعاد املوظفني
وحت �ف �ي��زه��م وت �ن �م �ي��ة روح التعاون
والتكافل االجتماعي بينهم ،وحتقيق
اال� �س �ت �ق��رار ال�ن�ف���س��ي واالجتماعي
ب �ي �ن �ه��م ،مب ��ا ي�ن�ع�ك����س �إي� �ج ��اب� �اً على
م�ستوى الأداء وزي ��ادة الإن�ت��اج�ي��ة يف
العمل ،وي�سعى ال�صندوق �إىل تقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية ملنت�سبي القوة

م ��ن م��دن �ي�ي�ن وع �� �س �ك��ري�ين يف حال العالج ،ولعل �أهم املبادرات الإن�سانية
تعر�ضهم لأزم ��ات �إن�سانية وظروف التي يقوم بها ال�صندوق هي م�ساعدة
ط��ارئ��ة م�ث��ل احل��رائ��ق �أو م�صاريف �أب �ن��اء ال�ع��ام�ل�ين م��ن �أ��ص�ح��اب الهمم

يف ر��س��وم�ه��م ال��درا� �س �ي��ة�� ،س�ع�ي�اً منها
ل��دجم�ه��م م��ع �أق��ران �ه��م الأ� �س��وي��اء يف
املجتمع.

خالل �سل�سلة ور�ش و�أ�شغال يدوية وجل�سات حتفيزية يف خميم الربيع

«مفو�ضية مر�شدات ال�شارقة» تن ّمي مهارات منت�سباتها ملواجهة حتديات احلياة
•• ال�شارقة-الفجر:

اختتمت مفو�ضية مر�شدات ال�شارقة
فعاليات خميم الربيع ال��ذي نظمته
خ�ل�ال ��ش�ه��ر �أب��ري��ل اجل� ��اري ،بهدف
االرتقاء مبهارات الزهرات واملر�شدات
وت �ط��وي��ر ��ش�خ���ص�ي��ات�ه� ّ�ن و�إع ��داده ��ن
ملواجهة حتديات احلياة بعزم وثقة.
وت�ضمن برنامج املخيم �سل�سل ًة من
ور�ش العمل الفنية والأ�شغال اليدوية
ودرو� ��س الطبخ واملكياج ال�سينمائي،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ف �ع��ال �ي��ات ل �ب �ن��اء الفرق
وتنمية املهارات االجتماعية وجل�سات
حوارية حتفيزية.
و�أك � ��دت ��ش�ي�خ��ة ال���ش��ام���س��ي ،مديرة
مفو�ضية مر�شدات ال�شارقة �أن تنظيم
خم �ي��م ال��رب �ي��ع ي �ع��د م��ن الفعاليات
امل� �ه� �م ��ة ال � �ت� ��ي ت �ت �ي ��ح ل �ل �م ��ر� �ش ��دات

والزهرات جتديد حيويتهن واكت�ساب
م�ه��ارات �أك�ثر واالط�ل�اع على معارف
جديدة وتطوير عالقاتهن ببع�ضهن
خا�صة مع تنوع الأن�شطة والفعاليات

ال �ت��ي ي �� �ض �م �ه��ا .ون �ظ �م��ت م�ؤ�س�سة
“�ساين�س م �ي��د ّ
فن” املتخ�ص�صة
مبجال الو�سائل التعليمية العلمية
ب��ال�ت�ع��اون م��ع “جمموعة الإم � ��ارات

للبيئة البحرية” ،خ�ل�ال فعاليات
امل �خ �ي��م ج�ل���س��ات ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ترفيهية
ح ��ول ال �ف �� �ض��اء وال �ع �ل��وم ع �ل��ى مدى
خ �م �� �س��ة �أي � � � ��ام ،ه ��دف ��ت �إىل تنمية

معارف امل�شاركات بالعلم والتجربة،
وت�ع��ري�ف�ه� ّ�ن ع�ل��ى امل�ح�م�ي��ات واحلياة
البحرية يف الإم��ارات ،وال�سبل املتبعة
يف ال��دول��ة حلماية الطبيعة وتعزيز

اال� �س �ت��دام��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة ودور مبادرات
تنظيف ال�شواطئ .واطلعت الزهرات
ع�بر دورات الطبخ التي نظمت على
م��دى خم�سة �أي��ام ،على ف� ّ�ن ومهارات

ال �ط �ب��خ و�إع� � � ��داد �أط � �ب ��اق ومقبالت
م �ت �ن��وع��ة وت �ع��رف��ن ع �ل��ى الثقافات
واحل���ض��ارات التي ن�ش�أت فيها ،حيث
ح�صلت امل�شاركات يف نهاية اجلل�سات

على �شارة “ال�شيف ال�صغري» .بدورها،
تعرفت املر�شدات خالل جل�سات املكياج
ال�سينمائي التي قدمها معهد “�إيه.
�إل.زد” للتجميل وال �ت��دري��ب ،على
�أ�سرار ّ
فن املكياج و�أف�ضل تقنيات و�ضع
م�ستح�ضرات التجميل ،كما تعلمن
خالل الور�ش الفنية تقنيات التلوين
امل��ائ��ي والتخطيط و�صناعة الأختام
وال� ��ورود وال���ش�م��ع ،ب ��إ� �ش��راف الفنانة
ه��و��س��ان��ا يل ��س��و ي ��ي ،وب��ال �ت �ع��اون مع
�شركة “فويل جودز هول�سيلرز» .من
جانبه ،قدم مركز “موهبة للتدريب
والتحفيز الإيجابي” للزهرات �سل�سلة
م��ن فعاليات ب�ن��اء ال�ف��رق ت�ه��دف �إىل
تنمية امل�ه��ارات الريادية للم�شاركات
م��ن خ�لال ت��دري�ب��ات عملية م�صممة
ل �ت �ط��وي��ر م� �ه ��ارات الإدارة وحتفيز
الذات وتقوية ال�شخ�صية.

نظمتها جمعية �أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان

«�أنا �أبتكر» تختتم جوالتها امليدانية على املدار�س امل�شاركة يف دورتها الثانية
•• ال�شارقة-الفجر:

اخ�ت�ت�م��ت م�سابقة “�أنا �أبتكر” ،ال�ت��اب�ع��ة جلمعية
�أ�صدقاء مر�ضى ال�سرطان ،والرامية لتعزيز وعي
ط�ل�ب��ة امل ��دار� ��س يف ال ��دول ��ة ب���س��رط��ان��ات الأط �ف ��ال،
وحت�ف�ي��زه��م ع�ل��ى ت�ق��دمي ت�ق�ن�ي��ات م�ب�ت�ك��رة للك�شف
عن �أعرا�ض ال�سرطان وعالجه ،جوالتها امليدانية

للمدار�س ال�ـ  10امل�شاركة يف دورت�ه��ا الثانية التي
انطلقت ف�براي��ر امل��ا��ض��ي .ووزع ��ت امل�سابقة خالل
جوالتها على امل��دار���س �صندوق الأدوات الروبوتية
“�أنا �أبتكر” ،على  150طالباً ،بهدف منحهم فر�صة
تطبيق معارفهم من خالل التعليم احلر “�ستيم”
يف جم ��االت (ال �ع �ل��وم ،وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،والهند�سة،
والفنون ،والريا�ضيات) ،لإيجاد حلول عملية وابتكار

�أجهزة جديدة للك�شف عن الأعرا�ض ال�سبعة الرئي�سة
ل���س��رط��ان الأط �ف��ال وع�ل�اج��ه .و��ص��اح��ب اجلوالت
تنظيم دورات تدريبية وجل�سات �إر�شادية قدمها عدد
من املدربني املعتمدين ،هدفت �إىل تعريف الطالب
واملدر�سني امل�شرفني على �آليات البحث عن التقنيات
املالئمة لت�صميم وتنفيذ الأفكار العلمية والتعاون
على تطبيقها لتقدمي م�شاريع ناجحة واخرتاعات

مفيدة ،وتوىل فريق من اخلرباء التقنيني الإ�شراف
ع �ل��ى ت���ص�م�ي��م امل �� �ش��اري��ع ال �ط�لاب �ي��ة وت �ن �ف �ي��ذه��ا يف
جميع املدار�س امل�شاركة .ومتكن املبتكرون ال�صغار
با�ستخدام الأدوات الروبوتية من تقدمي �أفكار فريدة
واخرتاعات ت�ساعد على الك�شف عن �أعرا�ض �سرطان
الأط�ف��ال ،ت�ضمنت �سريراً ق��ادراً على قيا�س الوزن
الذي يفقده الطفل ،وجهازاً جمهرياً لفح�ص بيا�ض

العني ،ونظاماً لتقييم التقلبات املزاجية واالنفعالية
لدى الأطفال امل�صابني ،وروبوتاً لتلبية االحتياجات
الطبية للمري�ض ،وكامريا م��زودة بجهاز ا�ست�شعار
ي�ع�م��ل ب�برن��ام��ج “�سكرات�ش” مل��راق �ب��ة العالمات
احليوية للطفل و�إر��س��ال تقرير ب��أي تغيريات فيها
�إىل طبيبه ووالديه .وا�ستعان الطالب امل�شاركون
يف م�سابقة “�أنا �أبتكر” يف ت�صميم �أفكارهم و�صناعة

مناذجهم الأولية بكتيبات “بناء الروبوتات” ل�ستة
م�شاريع منوذجية ،وجمموعة �أدوات تت�ضمن �أجهزة
حتكم مربجمة م�سبقاً و�أخرى مربجمة با�ستخدام
برجميات قيا�سية مثل “ترونز” و”�سكرات�ش”� ،إىل
جانب ع�شرة �أجهزة ا�ست�شعار للك�شف عن النب�ض
وال��رط��وب��ة ودرج ��ة احل ��رارة وال���ض��وء وغ�يره��ا من
التغريات الفيزيولوجية والبيئية.
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م�شروع تون�س :مرزوق يغادر الأمانة العامة للحزب ال�صني جتري تدريبات ع�سكرية قرب تايوان
•• الفجر  -تون�س

ق� ّرر املجل�س امل��رك��زي حلركة م�شروع تون�س تطوير
التنظيم الداخلي للحركة وذلك ب�إحداث خطة رئي�س
احلركة يتوالها الأم�ين العام احل��ايل حم�سن مرزوق،
واختيار �أم�ين ع��ام جديد للحركة يف االجتماع املقبل
للمكتب ال�سيا�سي.
و�أك��د املجل�س املركزي للحركة يف بيان �أ��ص��دره �أم�س
االثنني� ،إثر اجتماع دورته العادية الأحد ،على “موا�صلة
اجلهود من �أجل توحيد العائلة الو�سطية ،ق�صد حتقيق
ال �ت��وازن ال�سيا�سي ،وع�ل��ى �أ��س��ا���س التميز ع��ن م�شروع

اجتماع املجل�س املركزي مل�شروع تون�س

اخل�ل��ط ب�ين ال��دي��ن وال���س�ي��ا��س��ة ،وال��وط��ن واجلماعة،
ب�ع� ِّد اخ �ت�لاف امل���ش��روع�ين يف امل �ب��ادئ وال�ق�ي��م ،اقتناعا
من احلركة �أن م�صلحة تون�س تقت�ضي احل�صول على
�أغلبية من�سجمة ،حتقق الو�ضوح واال�ستقرار ،ومتكن
من الإ�صالحات ال�سيا�سية ال�ضرورية التي بها حتقق
الإ�صالحات االقت�صادية واالجتماعية».
و�أبرزت احلركة يف ذات البيان �أنها “�ستعمل دائما على
حتقيق امل�صاحلة الوطنية والوقوف �ضد املالحقات التي
تطال رج��ال النظام ال�سابق ،واعتبار �أع�م��ال منظومة
العدالة االنتقالية هيئة ودوائ��ر ق�ضائية انتهت منذ
 31ماي .2018

•• تايبه-رويرتز:

�أج��رت ق��اذف��ات و�سفن حربية �صينية تدريبات ح��ول تايوان
ام�س يف �أح��دث مناورات ع�سكرية قرب اجلزيرة التي تتمتع
بحكم ذات��ي و�صفها م���س��ؤول �أم��ري�ك��ي كبري ب��أن�ه��ا “�إكراه”
وتهديد ال�ستقرار املنطقة .وال توجد ع�لاق��ات ر�سمية بني
الواليات املتحدة وتايوان لكن وا�شنطن ملزمة قانونا بتقدمي
امل�ساعدة للجزيرة للدفاع عن نف�سها وهي م�صدرها الرئي�سي
للأ�سلحة .وكثفت ال�صني ال�ضغوط على تايوان ،التي ت�شتبه
يف �أن رئي�ستها ت�ساي �إي�ن��ج-وي��ن ت�سعى من �أج��ل اال�ستقالل
الر�سمي للجزيرة وهي م�س�ألة متثل خطا �أحمر لل�صني التي
مل ت�ستبعد اللجوء للقوة لإخ�ضاع تايوان ل�سيطرتها.

وا�شنطن تهنّئ حكومة �أ�شتية اجلديدة

�صحيفة عربية :ال دولة فل�سطينية يف «�صفقة القرن»
•• عوا�صم-وكاالت:

قالت �صحيفة “ه�آرت�س” العربية �إن عدداً من ر�ؤ�ساء
ال ��وزراء ووزراء اخل��ارج�ي��ة ال�سابقني يف دول االحتاد
الأوروب ��ي ،وال��ذي��ن �شغل بع�ضهم �أي�ضاً منا�صب عليا
يف الأمم امل�ت�ح��دة ،وح�ل��ف �شمال الأط�ل���س��ي ،واالحتاد
الأوروب��ي ،طالبوا االحت��اد الأوروب��ي بتجديد امل�صادقة
ع �ل��ى دع� ��م ح ��ل ال ��دول� �ت�ي�ن يف ال � �ن� ��زاع الإ�سرائيلي
الفل�سطيني ،ق�ب��ل ن�شر خ�ط��ة ال���س�لام ال�ت��ي و�ضعها
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،واالمتناع عن دعم
اخلطة �إذا مل حترتم هذا املبد�أ والقانون الدويل.
وج��اءت العري�ضة بعد �أن ك�شفت م�صادر �أمريكية �أن
خطة ترامب لل�سالم ال ت�شمل قيام دول��ة فل�سطينية،
وتتنافى مع  26عاماً من مفاو�ضات ال�سالم القائمة
ع�ل��ى ح��ل ال��دول �ت�ين ،وال �ت��ي حت�ظ��ى ب ��إج �م��اع املتجمع
الدويل.
وم��ن بني � 37شخ�صية وقعت ال�ن��داء ،رئي�س الوزراء
الفرن�سي ال�سابق جان م��ارك �أروي ،ووزي��را اخلارجية
الربيطانيني �سابقاً ،ديفيد ميلباند وجاك �سرتو ،وزير
اخل��ارج�ي��ة الأمل ��اين ال�سابق زيغمار غابرييل ،ومن�سق
ال�سيا�سة اخلارجية ال�سابق يف االحتاد الأوروبي خافيري
�سوالنا ،وغريهم من ر�ؤ�ساء الدول والوزراء ال�سابقني.
وجاء يف هذه الر�سالة “نتوجه �إليكم يف حلظة حرجة
يف ال�شرق الأو�سط و�أوروبا ،لقد �شجعت �أوروبا بالتعاون
م��ع الإدارات الأم��ري�ك�ي��ة ال�سابقة ،ح�ل ً
ا ع ��اد ًال للنزاع
الإ�سرائيلي الفل�سطيني يف �إطار حل الدولتني ولبالغ
الأ�سف ،تخلت الإدارة الأمريكية احلالية عن ال�سيا�سة
الأمريكية القدمية ون�أت بنف�سها عن القواعد القانونية
الدولية».
و�أ��ض��اف��وا “حتى الآن اع�ترف��ت فقط ب��ادع��اءات جانب
واح��د ح��ول ال�ق��د���س ،و�أظ �ه��رت الم �ب��االة مزعجة �إزاء
تو�سيع امل�ستوطنات الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة .ال��والي��ات املتحدة
علقت التمويل للأونروا وبرامج �أخرى تعود بالفائدة
على الفل�سطينيني».
ً
وح�سب الر�سالة ،قال املوقعون �أي�ضا “يف مواجهة هذا
•• هل�سنكي�-أ ف ب:

فاز اال�شرتاكيون الدميوقراطيون
يف االن �ت �خ��اب��ات الت�شريعية التي
ج � ��رت الأح� � � ��د يف ف� �ن� �ل� �ن ��دا ،بعد
ع�شرين ع��ام��ا ع�ل��ى �آخ ��ر انت�صار
ح�ق�ق��وه ،متقدمني ب�ف��ارق �ضئيل
على اليمني املتطرف.
وح� ��� �ص ��ل احل � � � ��زب اال� � �ش�ت��راك� ��ي
ال� ��دمي� ��وق� ��راط� ��ي ب� �ق� �ي ��ادة وزي� ��ر
امل��ال �ي��ة ال���س��اب��ق �أن �ت��ي ري �ن��ي على
�أرب �ع�ين م�ق�ع��دا م��ن �أ� �ص��ل  22يف
الربملان ،مقابل  39مقعدا حلزب
“الفنلنديني احلقيقيني” ،وفق
ال �ن �ت��ائ��ج ال �ن �ه��ائ �ي��ة ،ب �ف ��ارق 0,2
ن �ق �ط��ة ب�ي�ن احل ��زب�ي�ن ب �ع��د ليلة
انتخابية من الرتقب.
وب � ��ذل � ��ك ي � �ع� ��ود اال� � �ش �ت�راك � �ي ��ون

الغياب امل�ؤ�سف اللتزام وا�ضح بر�ؤية الدولتني� ،أعلنت
�إدارة ترامب �أنها على و�شك االنتهاء من �إعداد وتقدمي
خطة ج��دي��دة لل�سالم الإ�سرائيلي الفل�سطيني ،رغم
ال�شك يف ن�شرها ،ويف توقيت ن�شرها ،فمن الأهمية
مب�ك��ان �أن ت�ك��ون �أوروب� ��ا يف م�ت��أه�ب� ًة وت�ت���ص��رف ب�شكل
ا�سرتاتيجي».
و�أ�ضافوا “نعتقد �أن على �أوروبا اعتماد وتعزيز برنامج
ي �ح�ترم امل �ب��ادئ الأ��س��ا��س�ي��ة ل�ل�ق��ان��ون ال� ��دويل ،مبادئ
االحتاد الأوروبي حلل النزاع امل�صادق عليها يف املا�ضي،
والتي تعك�س تفهمنا امل�شرتك �أن ال�سالم الدائم يتطلب
�إقامة دولة فل�سطينية �إىل جانب �إ�سرائيل على حدود
 ،1967و�إج ��راء ت�ب��ادل ل�ل�أرا��ض��ي ب�شكل متفق عليه
وباحلد الأدن��ى واملت�ساوي ،و�أن تكون القد�س عا�صمة
ل �ل��دول �ت�ين ،و� �ض �م��ان ت��رت �ي �ب��ات �أم �ن �ي��ة ت�ل�ب��ي خماوف
اجلانبني وحت�ترم ال�سيادة مع حل متفق عليه وعادل
لق�ضية الالجئني».
و�أك��د كبار امل�س�ؤولني الأوروب �ي�ين �أن “على �أوروب ��ا �أن
ترف�ض �أي خطة ال تفي بهذه املعايري” ،م�ضيفني� ،أنه
رغم تفهمهم للإحباط يف وا�شنطن من ف�شل خطط
ال���س�لام الأم��ري�ك�ي��ة يف امل��ا��ض��ي ،ف ��إن �أي خطة تقل�ص
ا�ستقالل فل�سطني �إىل دول��ة بال �سيادة ،ودون توا�صل
�إقليمي �ستف�شل و�ست�ضر باجلهود امل�ستقبلية.
ويعتقد املوقعون �أنه من الأف�ضل �أن تعمل �أوروبا جنباً
�إىل جنب مع الواليات املتحدة ،ولكن يف الو�ضع الذي
تتعر�ض فيه امل�صالح والقيم الأوروب �ي��ة لل�ضرر ،على
�أوروبا العمل يف م�سار خا�ص.
و�أو��ض��ح املوقعون �أن الأف�ضل لأوروب��ا ،يف انتظار ن�شر
خطة ترامب� ،إعادة ت�أكيد التزامها باملبادئ املتفق عليها
يف املا�ضي على �أ�سا�س حل الدولتني بل وتعزيزه.
�إىل ذلك ،ه ّن�أت الواليات املتحدة احلكومة الفل�سطينية
اجل��دي��دة ال�ت��ي �ش ّكلها ال�سبت رئي�س ال� ��وزراء حممد
�أ�شت ّية و�ض ّمت وزراء موالني للرئي�س حممود عبا�س
و�أق�صت حركة حما�س.
وق��ال جي�سون غرينبالت ،م�ست�شار الرئي�س دونالد
ترامب لعملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،يف تغريدة

ال ��دمي ��وق ��راط� �ي ��ون �إىل مقدمة
ال �� �س��اح��ة ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ب �ع��د �أرب� ��ع
�سنوات على ف�شلهم يف االنتخابات
الت�شريعية عام  2015حيث حل
حزبهم يف املرتبة الرابعة.
و�أع �ل��ن ري �ن��ي مل�ن��ا��ص��ري��ه “للمرة
الأوىل م � �ن� ��ذ  1999ي� �ك ��ون
اال� �ش�تراك �ي��ون الدميوقراطيون
حزب رئي�س الوزراء».
وت� �ع ��ود �آخ� � ��ر م � ��رة ت �� �ص��در فيها
احل� ��زب االن �ت �خ��اب��ات الت�شريعية
�إىل ال � �ع� ��ام  ،1999ح �ي�ن ق ��اد
بافو ليبونن ائتالفا م��ن الي�سار
واليمني حتى العام  .2003ومنذ

•• وا�شنطن-وكاالت:

�أث��ار التدخل الأجنبي يف االنتخابات الأمريكية جد ًال
وا��س�ع�اً يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أخ �ي�راً ،علماً �أن التدخل
الأمريكي يف انتخابات دول �أخرى لي�س جديداً ،ح�سب
املحرر يف �صحيفة “كري�ستيان �ساين�س مونيتور” هوارد
الفران�شي الذي ر�أى يف مواقف الرئي�س دونالد ترامب
الأخرية قبيل االنتخابات يف �إ�سرائيل ،منعطفاً جديداً
للتدخل الأمريكي.
ي��وم الأرب� �ع ��اء الأخ�ي��ر ،ع�ن��دم��ا اح�ت�ف��ل �أن �� �ص��ار رئي�س
الوزراء الإ�سرائيلي بفوزه االنتخابي ،مل يرفع امل�ؤيدون
�صور نتانياهو فح�سب ،و�إمنا �أي�ضاً �صور زعيم �أجنبي
هو ترامب ،ما ي�ؤكد حجم ال��دور ال��ذي لعبه الرئي�س
الأمريكي و�إدارت��ه يف انتخابات �إ�سرائيلية تكللت بفوز
نتانياهو بوالية خام�سة ال �سابق لها ،ورابعة له على
التوايل ،رئي�ساً للوزراء.
ويقول يو�سي �آل�ف�ير ،م�س�ؤول ا�ستخباراتي �إ�سرائيلي
ال م�ستق ً
�سابق ،يعمل حالياً حمل ً
ال للأمن القومي:
“مل ي �ق��ل ت ��رام ��ب ،ان �ت �خ �ب��وا ب �ي �ب��ي ،ل �ك��ن ب �ق ��در ما
�أتذكر مل ي�سبق �أن ح�صل �شيء مماثل يف ال�سابق� ،أن
يت�صرف رئي�س بطريقة توحي بانحيازه ل�صالح �أحد
املر�شحني».
ومل ي�سمع �ألفر ،يف احلملة االنتخابية يف �إ�سرائيل� ،أي
�شكاوى من تدخل زعيم �أجنبي ل�صالح رئي�س الوزراء.
وي���ض�ي��ف “يحظى ت��رام��ب ب�شعبية ك �ب�يرة ه �ن��ا ،لأن
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي�ين ال ي �ف �ك��رون يف الأ� �ش �ي ��اء ال �ت��ي تزعج
الأمريكيني منه».
وح�سب كاتب املقال ،ف��إن التدخل الأمريكي يف �ش�ؤون
دول �أخ��رى لي�س جديداً� .إذ تدخلت الواليات املتحدة،
منذ ب��روزه��ا ق��و ًة دول�ي� ًة عظمى ،بعد احل��رب العاملية
الثانية� ،سراً �أو علناً ،يف انتخابات ب�أمريكا الالتينية
وجنوب �شرق �آ�سيا .ودعمت �أمريكا مر�شحني مف�ضلني،

على تويرت “تهانينا حلكومة ال�سلطة الفل�سطينية
اجلديدة» .و�أ�ضاف “من خالل خربة �أع�ضائها ،ن�أمل �أن
نتم ّكن من العمل �سوياً لإحالل ال�سالم وحت�سني حياة
الفل�سطينيني .لقد حان الوقت لفتح ف�صل جديد».
وتت�أ ّلف حكومة �أ�شت ّية من  21حقيبة وزاري��ة احتفظ
فيها ري��ا���ض املالكي ب ��وزارة اخل��ارج�ي��ة ،وع�ّي�نّ الناطق
الرئا�سي نبيل �أبو ردينة نائباً لرئي�س ال��وزراء ووزيراً
ل�ل�إع�لام ،بينما �أ��س�ن��دت حقيبة االق�ت���ص��اد �إىل خالد
الع�سيلي.
ومت تعيني زياد �أبو عمرو ،نائباً لرئي�س ال��وزراء برتبة
وزير ،و�أجمد غامن �أميناً عاماً ملجل�س الوزراء ،و�إبراهيم
ملحم متحدّثاً با�سم احلكومة.
ومل ت� ّت�ف��ق ال�ف���ص��ائ��ل الفل�سطينية ع�ل��ى ّ
مر�شحيها
لوزارتي الداخلية والأوق ��اف ،و�سيكون رئي�س الوزراء
قائما ب�أعمال هاتني ال��وزارت�ين حل�ين ح�سم �أم��ر من
�سيتوالهما.

وان�ت�ق��دت حما�س ت�شكيل احلكومة اجل��دي��دة ،م ّتهمة
حركة فتح التي يزعمها عبا�س بـ”التف ّرد والإق�صاء».
وقالت حما�س �إنّ “ت�شكيل حركة فتح حكومة ا�شتية
ا�ستمرار ل�سيا�سة التفرد والإق�صاء ،وتعزيز االنق�سام
تلبية مل�صالح حركة فتح ورغباتها على ح�ساب م�صالح
�شعبنا الفل�سطيني ووحدته وت�ضحياته ون�ضاالته».
وو�صفت حركة حما�س احلكومة ب�أنها “انف�صالية”
و”فاقدة لل�شرعية” الد�ستورية والوطنية ،م ّتهمة
�إ ّياها ب�أ ّنها �ستع ّزز فر�ص ف�صل ال�ضفة عن غزة كخطوة
عملية لتنفيذ ما بات يعرف با�سم “�صفقة القرن” ،يف
�إ�شارة �إىل خطة �سالم �أمريكية مل ين�شر فحواها بعد.
وح��رك�ت��ا ف�ت��ح وح�م��ا���س ع�ل��ى خ�ل�اف م�ن��ذ �أن �سيطرت
احلركة الإ�سالمية على قطاع غزة بالقوة عام 2007
بعد �سنة من فوزها يف االنتخابات الربملانية.
وتعطلت احلياة ال�سيا�سية الفل�سطينية فعلياً مذاك،
وف�شلت حماوالت امل�صاحلة املتعدّدة بني الطرفني.

يوها �سيبيال �إىل املرتبة الرابعة
م��ع خ���س��ارت��ه  18م �ق �ع��دا .و�أق ��ر
�سيبيال بالهزمية معلنا “�إننا �أكرب
اخلا�سرين يف هذه االنتخابات».
من جهته �أعلن زعيم “الفنلنديني
احلقيقيني” ي��و� �س��ي ه� ��اال �أه ��و
مل�ن��ا��ص��ري��ه يف هل�سنكي “مل �أكن
�أتوقع مثل هذه النتيجة ،مل يكن
�أحد يتوقع ذلك».
وك ��ان احل ��زب ال�ي�م�ي�ن��ي املتطرف
ان���ض��م ع ��ام � 2015إىل حكومة
و�� �س ��ط ال �ي �م�ي�ن ب � �ق ��رار �سيا�سي
عار�ضه نا�شطوه الأك�ث�ر تطرفا،
ك �م��ا اع � �ت�ب��روا اع � �ت� ��دال مواقف

احل� ��زب وال ��س�ي�م��ا ب �� �ش ��أن �أوروب � ��ا
مبثابة خيانة.
ويف  2017تف ّكك احل��زب وغادر
الفنلنديون احلقيقيون احلكومة.
و�أ� � ّ�س� ��� �س ��ت غ��ال �ب �ي��ة م ��ن نوابهم
“البديل اجلديد” ال ��ذي �س ّمي
الح�ق�اً ح��زب “الإ�صالح الأزرق”
ال � ��ذي ب �ق��ي يف ال �� �س �ل �ط��ة ،بينما
ان�ض ّم �آخرون �إىل الرئي�س اجلديد
املت�شدّد للحزب يو�سي هاال-اهو.
و�شغل احل��زب ال�ساحة ال�سيا�سية
خالل احلملة االنتخابية بطرحه
م�س�ألة الهجرة يف بلد ولد حواىل
 6,6%من �سكانه البالغ عددهم

حالة غري عادية يف العالقات الأمريكية الإ�سرائيلية

التدخل الأمريكي يف اخلارج...ترامب ُي�سجل �سابقة
�أو حركات م�ؤيدة للدميقراطية يف �شرق �أوروبا ،وعملت
على الت�أثري على نتائج انتخابات ،وتن�صيب� ،أو خلع
حكومات.
ولكن اخلرباء يلفتون �إىل �أن ذلك كان يربر على �أ�سا�س
�أنه يخدم م�صالح الأمن القومي الأمريكي� ،أو �أنه با�سم

عوا�صم
عمان
�أك ��د ال�ب�ي��ان اخل�ت��ام��ي الج�ت�م��اع ر�ؤ� �س��اء ب��رمل��ان��ات ا ْالردن ،وقرب�ص،
واليونان� ،أم�س الإثنني ،يف منطقة البحر امليت غرب العا�صمة الأردنية
عمان“ ،دعم احل��ل ال�شامل وال�ع��ادل وال��دائ��م لل�صراع الفل�سطيني
الإ�سرائيلي على �أ�سا�س حل الدولتني ،وفقاً للقانون الدويل وقرارات
الأمم املتحدة ذات ال�صلة ومبادرة ال�سالم العربية ،والتم�سك بو�ضع
مدينة القد�س ،والو�صاية الها�شمية على مقد�ساتها» .و�أكد االجتماع
“دعم جهود ا�ستئناف املفاو�ضات املتعلقة بق�ضية قرب�ص ،م�شدداً
على موقفه الداعم للتو�صل �إىل حل دائ��م تقبله الأط��راف ،ا�ستناداً
�إىل ق��رارات ال�شرعية الدولية واالح�ترام املتبادل ل�سيادة وا�ستقالل
و�سالمة �أرا� �ض��ي ال��دول وع�لاق��ة اجل ��وار» .و�أو� �ض��ح البيان �أن��ه “مت
االتفاق على االرتقاء بالتعاون الإقليمي يف املجاالت الثالثة التي مت
اختيارها وهي الطاقة وال�سياحة والتعليم والثقافة» .وقال البيان �إن
“ر�ؤو�ساء الربملانات يف كل من قرب�ص واليونان والأردن �أكدوا �أهمية
حتويل الطاقة لتكون حمفزاً من �أج��ل ال�سالم ،واالزده��ار وتطوير
�أم��ن ال�ط��اق��ة ،باالمتثال ال���ص��ارم للقانون ال��دويل واح�ت�رام حقوق
الطاقة ال�سيادية ل�ل��دول» .و�أو��ض��ح البيان �أن “ر�ؤو�ساء الربملانات
الثالثة ناق�شوا العرو�ض ال�سياحية امل�شرتكة ،والتي ت�ستهدف الأ�سواق
اجلديدة ،وتنويع وحتديث ال�سفر امل�شرتك متعدد الأغرا�ض».

اال�شرتاكيون الدميوقراطيون يعودون �إىل ال�سلطة يف فنلندا
ذل��ك احل�ين� ،شارك اال�شرتاكيون
الدميوقراطيون يف عدة حكومات
بدون �أن يتولوا رئا�ستها.
ورك ��ز ال �ي �� �س��اري��ون ح�م�ل�ت�ه��م �ضد
�سيا�سة التق�شف ال�ت��ي ينتهجها
االئ�ت�لاف احلاكم املنتهية واليته
وال� � � ��ذي ي �� �ض��م ال ��و�� �س ��ط وح� ��زب
االئ� � �ت �ل��اف ال ��وط � �ن ��ي اليميني
وحزب الإ�صالح الأزرق امل�شكك يف
�أوروب��ا ،وقد �أتاحت هذه ال�سيا�سة
�إخ ��راج ال�ب�لاد م��ن االنكما�ش عام
.2016
وت ��راج ��ع ح ��زب ال��و� �س��ط بزعامة
رئ �ي ����س ال� � ��وزراء امل�ن�ت�ه�ي��ة واليته
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القيم الأمريكية والعاملية ،مثل الدميقراطية وحقوق
الإن�سان.
ويف ر�أي ال �ك��ات��ب ،ف � ��إن م ��ا مي �ي��ز ت��دخ��ل ت ��رام ��ب يف
االنتخابات الإ�سرائيلية� ،أن��ه دع��م من رئي�س �أمريكي
لزعيم �آخ��ر ،ف� ً
ضال ع��ن توظيف ذل��ك ال��دع��م لتعزيز

 5,5مليون ن�سمة خارج فنلندا.
ومت اعتقال ع�شرة �أ�شخا�ص من
�أ�� �ص ��ل �أج �ن �ب ��ي يف ك ��ان ��ون الأول
دي�سمرب وك��ان��ون ال�ث��اين نوفمرب
ل�لا� �ش �ت �ب��اه ب��ارت �ك��اب �ه��م تعديات
جن�سية .وت�صدرت هذه التوقيفات
و�سائل الإع�ل�ام و�أث ��ارت ا�ستنكارا
كبريا يف فنلندا وموجة دعم حلزب
الفنلنديني احلقيقيني الذي تعهد
ب��احل��د م��ن ال �ه �ج��رة ب�شكل كبري
وت�شديد قوانني اللجوء.
وي �ن��دد احل ��زب اي���ض��ا بـ”التهويل
املناخي” ال� ��ذي ي�ت�ه��م خ�صومه
بالقيام ب��ه ،م ��ؤك��دا �أن املواطنني
يجب �أال يدفعوا ثمن امل��زي��د من
التدابري ملكافحة التغري املناخي.
و�� �ض ��اع ��ف احل � � ��زب الأح� � � ��د ع ��دد
مقاعده من � 17إىل  39مقعدا.

مكانته و�سط قاعدته ال�سيا�سية.
ويف ه��ذا ال���س�ي��اق ،ي�ق��ول �آرون ديفيد ميلر ،م�ست�شار
�سابق يف �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط لدى وزارة اخلارجية
الأمريكية“ :نادراً ما �سمعت طيلة عملي  25عاماً مع
�إدارات جمهورية ودميقراطية ،عن رئي�س م�صمم على
دعم مر�شح مف�ضل يف انتخابات �إ�سرائيلية».
و�أ��ض��اف “نتدخل ط��وال الوقت يف �ش�ؤون دول �أخرى،
وتدخلنا يف ان�ت�خ��اب��ات ،وخلعنا ح�ك��وم��ات .ول�ك��ن هذه
ح��ال��ة خمتلفة مت��ام �اً .ح��ال��ة غ�ير ع��ادي��ة يف العالقات
الأمريكية الإ�سرائيلية ،و�أ�سلوب علني لدعم نتانياهو
ومرتبط مب�صالح ترامب ال�سيا�سية».
وكما يقول عدد من املتابعني ،ال ميكن تف�سري توقيت
اتخاذ الإدارة الأمريكية ق��راري��ن مهمني يف الأ�سابيع
الأخ �ي�رة� ،إال باملح�سوبية ال�سيا�سية ،خ��ا��ص� ًة بعد �أن
�أظ �ه��رت ا��س�ت�ط�لاع��ات ل �ل��ر�أي ت��راج��ع ن�ت��ان�ي��اه��و �أم��ام
مناف�سه يف االنتخابات ،بيني غانت�س زعيم حزب �أزرق
�أبي�ض الو�سطي.
اعرتف ترامب ب�سيادة �إ�سرائيل على اجل��والن ،خالفاً
لر�ؤ�ساء �سابقني .ثم ،قبل �أ�سبوع من االنتخابات� ،صنفت
وزارة اخلارجية الأمريكية احلر�س الثوري الإيراين،
ت�ن�ظ�ي�م�اً �إره��اب �ي �اً �أج �ن �ب �ي �اً ،وه ��و م��ا ف���ش��ل يف حتقيقه
نتانياهو منذ ��س�ن��وات ب�سبب معار�ضة اال�ستخبارات
الأمريكية والبنتاغون .وحظي القراران بدعم وا�سع
من قبل قاعدة ترامب.
وح�سب كاتب املقال ،يُثري تدخل ترامب الوا�ضح للت�أثري
على االنتخابات الإ�سرائيلية الذهول ،لأنه يتزامن مع
ا��ش�ت��داد احل�سا�سية يف ال��والي��ات املتحدة م��ن التدخل
الأجنبي يف االنتخابات.
ويوا�صل الكونغر�س مناق�شة تدخل رو�سيا يف انتخابات
الرئا�سة يف  ،2016والتي خل�صت وكاالت ا�ستخبارات
�أمريكية �إىل �أنها كانت تهدف لتقوي�ض فر�ص هيالري
كلينتون ،وتعزيز احتماالت فوز ترامب.

باري�س
يك�شف الرئي�س الفرن�سي اميانويل ماكرون �سل�سلة اجراءات يعتزم
اتخاذها للرد على املطالب ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
للمحتجني م��ن ح��رك��ة ال���س�ترات ال���ص�ف��راء ال��ذي��ن ي�ت�ظ��اه��رون يف
خمتلف انحاء البالد منذ خم�سة �أ�شهر .والرئي�س الفرن�سي مدرك
ان الرهانات كبرية ،حيث عليه اقناع مواطنيه بهذه االجراءات من
�أجل عدم تهديد ما تبقى من واليته .لكن االمور لن تنتهي عند هذا
احلد حيث �سيديل باعالن جديد الأربعاء “و�سي�شرح بالتفا�صيل”
ور�ش العمل الكربى خالل م�ؤمتر �صحايف يعقده يف ق�صر االليزيه،
و��س�ي�ك��ون الأول م�ن��ذ ب��داي��ة والي �ت��ه يف �أي ��ار م��اي��و  .2017وكان
م��اك��رون �أطلق يف منت�صف كانون الثاين يناير “النقا�ش الوطني
الكبري” وه��ي �صيغة غ�ير م�سبوقة يف ال �ب�لاد ب�ه��دف ن��زع فتيل
�أ�سو�أ �أزمة يواجهها منذ و�صوله اىل ال�سلطة واملتمثلة مبتظاهري
“ال�سرتات ال�صفراء” الذين يحتجون منذ منت�صف ت�شرين الثاين
نوفمرب على �سيا�سته ال�ضريبية واالجتماعية .و�شارك ماكرون يف
هذه النقا�شات يف خمتلف انحاء البالد وحتدث ل�ساعات ،لكن بدون
�أن تعرف نتائجها ،واالرجح ب�سبب عدم حتديد اخليارات بعد .ففي
 9ني�سان ابريل مل يكن �أي �شيء قد ح�سم بعد بح�سب ما قال �أحد
املقربني منه .و�أ�ضاف “انه رئي�س غالبا ما يبت باالمور يف اللحظة
الأخ �ي�رة» .وامل��ؤ��ش��ر ال��وح�ي��د ظهر الأح ��د ،حيث �أ� �ش��ار امل���ص��در اىل
“تغيريات جوهرية �ستطلق” ،لكن م�صادر �أخ��رى �أ��ش��ارة اىل �أنه
“يجب عدم توقع �شيء” من خطاب االثنني.
كابول
ك�شفت �أفغان�ستان  43مناق�صة مل�شاريع موارد طبيعية �أم�س الإثنني يف
م�سعى جلذب اال�ستثمارات �إليها بعد حروب على مدار عقود.
و ُتقدر قيمة الأ�صول املعدنية يف �أفغان�ستان مبا ي�صل �إىل تريليون دوالر،
ويُنظر على �أنها ركن من �أرك��ان االقت�صاد ،لكن غياب الأم��ن ،وتف�شي
الف�ساد ،و�ضعف البنية التحتية ،يحول دون ا�ستغاللها .و�أطلقت القائم
ب�أعمال وزير املناجم والبرتول ،نرج�س نيهان العطاءات ،التي ت�شمل
م�شاريع نفط وغاز .وقالت يف مقابلة مع رويرتز “لدينا جمموعة من
احلوافز اجليدة للم�ستثمرين» .وتطرح �أفغان�ستان  14عطاء مل�شاريع
�ضخمة ع�ل��ى ال���ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة م��ن خ�ل�ال عمليات تناف�سية ومتنح
ال�صغرية لل�شركات حملية .و�أ�ضافت نيهان �أن “امل�شاريع لقيت اهتماماً
من �شركات �أمريكية و�أوروبية» .وي�أتي �إعالن العطاءات و�سط حمادثات
�سالم بني طالبان والواليات املتحدة التي تريد اخلروج من �أفغان�ستان
التي غزتها للإطاحة بطالبان قبل نحو عقدين .ومن املقرر �أن يجتمع
اجلانبان من جديد هذا ال�شهر .وقالت نيهان“ :هناك طريقتان للنظر
�إىل الأم��ر ..الو�ضع قد ي�سوء �أكرث” و�سط �ضبابية حول ما قد يتفق
عليه الطرفات و�إذا كانت الواليات املتحدة �ستن�سحب قريباً».

م�شاورات يف ا�سرائيل الختيار رئي�س للوزراء

•• القد�س املحتلة�-أ ف ب:

بد�أ الرئي�س الإ�سرائيلي ر�ؤوفن ريفلني �أم�س �سل�سلة لقاءات االثنني مع ممثلي
االح��زاب ال�سيا�سية التي دخلت الربملان مبوجب نتيجة االنتخابات الت�شريعية
اال�سبوع املا�ضي الختيار ال�شخ�صية التي �سيكلفها ت�شكيل احلكومة اجلديدة.
ومن املرجح �أن يختار ريفلني رئي�س ال��وزراء املنتهية واليته بنيامني نتانياهو
بعدما فاز حزبه الليكود مبعظم املقاعد يف االنتخابات التي جرت يف  9ني�سان/
ابريل ما يجعله ال�شخ�صية الأوف��ر حظا لت�شكيل حكومة ائتالفية .وكان حزب
الليكود ال��ذي ف��از ب  36مقعدا يف االنتخابات� ،أول م��ن التقى ريفلني �صباح
االثنني .وامل�شاورات التي تبث ب�شكل مبا�شر من مقر ريفلني �ستتوا�صل على مدى
يومني ،يقوم خاللها ممثلو كل حزب بابالغ الرئي�س بخيارهم حول ال�شخ�صية
التي �ستتوىل ت�شكيل احلكومة .و�سيوكل الرئي�س املهمة اىل ع�ضو الربملان الذي
ينال ت�أييد  61نائبا على الأقل ي�شكلون غالبية مقاعد الربملان امل�ؤلف من 120
ع�ضوا .ولي�س من املفاجىء �أن يكون ممثلو حزب الليكود اختاروا نتانياهو لت�شكيل
االئتالف احلكومي اجلديد .وقال وزير ال�سياحة املنتهية واليته ياريف ليفني
للرئي�س اال�سرائيلي “بالطبع نرغب يف تكليف بنيامني نتانياهو ،رئي�س حزب
الليكود ورئي�س ال��وزراء ،بت�شكيل احلكومة املقبلة ،وهو ال�شخ�ص ال��ذي يحظى
بثقتنا الكاملة وب��أو��س��ع ت�أييد �شعبي» .و�ستعلن اللجنة املركزية لالنتخابات
النتائج النهائية االربعاء و�أعلن الرئي�س اال�سرائيلي انه �سي�ستدعي ال�شخ�ص
الذي يختاره لتكليفه ت�شكل احلكومة يف نف�س اليوم .و�سيكون �أمام النائب الذي
�سيتم اختياره مهلة  28يوما لت�شكيل احلكومة .وباالمكان متديد هذه الفرتة
 14يوما .وبامكان نتانياهو جمع غالبية من  65مقعدا من نواب الليكود ال36
و”�شركائه الطبيعيني” كما ي�سميهم ،من االح��زاب الدينية اليهودية .و�سيتم
ت�شكيل االئتالف احلكومي يف ظل �إعالن املدعي العام يف �شباط/فرباير عن عزمه
توجيه االتهام لنتانياهو بالف�ساد واالحتيال وخيانة االمانة يف ثالث ق�ضايا.
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�إعــــــــالن
العدد  12606بتاريخ 2019/4/15

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

يعلن ال�سادة /درمي بوك�س لتقنية احلا�سب الآيل (�ش .ذ م م)
�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية –دبي بالرقم ()682636
عن التعديالت التالية:
تعديل ن�سب ال�شركاء
 علي عبداهلل علي ابراهيم ال�سعدي من � %51إىل %10 حم�سن قا�ضي من � %24إىل %40 ا�ضافة عبد اهلل علي ابراهيم عبد اهلل ال�سعدي %50 حذف رحيلة حممد ريا�ضفعل كل من له حق االعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية بدبي من تاريخ ن�شر هذا االعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�ضاء املدة
حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة.

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

الغاء اعالن �سابق

�إعــــــــــالن

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ن�سيم غياثي ل�صبغ
و�سمكرة ال�سيارات ذ.م.م
رخ�صة رقم CN 1157460:قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة انوار بارفيز عبدالهاي %24
تعديل ن�سب ال�شركاء
حممد جهاجنري مابول احلق من  %49اىل %25
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا
االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة عن اي حق او دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 1021288:باال�سم التجاري بقالة زهرة دملا
بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة الو�ضع كما كان
عليه بالغاء �سابقاً.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
راميتا الهند�سية رخ�صة رقمCN 1164176:
تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (العني)

مغ

مغ

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل � /سبي�شاليزد
خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

تعلن �أدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل � /سبي�شاليزد
خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم134964 :
با�ســم� :شركة �أبوظبي للإ�ستثمار
وعنوانه�:ص.ب  ،46309منطقة اخلالدية� ،شارع ط��ارق بن زي��اد ،بناية بنك �أبوظبي
الوطني ،ابوظبي  -الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات
الواقـعة بالفئة36 :
وامل�سجلة حتت رقم  108063بتاريخ2010/10/19 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2009/10/ 21وحتى تاريخ2029/10/ 21 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم128311 :
با�ســم� :شركة �أبوظبي للإ�ستثمار
وعنوانه�:ص.ب  ،46309منطقة اخلالدية� ،شارع ط��ارق بن زي��اد ،بناية بنك �أبوظبي
الوطني ،ابوظبي  -الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع/اخلدمات
			
الواقـعة بالفئة36 :
وامل�سجلة حتت رقم  129318بتاريخ2011/01/23 :
و�ستظل احلماية ن��اف��ذة املفعول مل��دة ع�شر �سنوات �أخ��رى اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ انتهاء
احلماية يف  2009/04/ 16وحتى تاريخ2029/04/ 16 :
�إدارة العالمات التجارية

املودعة حتت رقم 305519 :بتاريخ2019 / 2 / 2 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم � :سيدهارت هان�س راج.
وعنوانه� :ص.ب  ، 117987دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
املالب�س  ،لب�س القدم � ،أغطية الر�أ�س.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 25
و�صف العالمة " REAL FEET " :بحروف التينية ب�شكل مميز يعلوها ر�سم ر�أ�س حيوان ب�شكل
مميز و العالمة بالألوان الأحمر و الأ�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

املودعة حتت رقم 305518 :بتاريخ2019 / 2 / 2 :
تاريخ �إيداع الأولوية / / :
با�ســم  :كابا �شاكا كاندراي فودز برايفت ليمتد.
وعنوانه� 10 :أيه  ،طريق هادو�س  ،نينجامباكام  ،ت�شيناي  ،تاميل نادو  ،الهند.
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ،وخدمات الإيواء امل�ؤقت ،خدمات الفنادق  ،خدمات املطاعم  ،خدمات
التموين بالطعام وال�شراب  ،توفري ال�سكن للعطالت  ،حجز وخدمات احلجز للمطاعم و�أماكن الإجازات.
الواقـعة بالفئة  :رقم ( ) 43
و�صف العالمة " KAPPA CHAKKA KANDHARI " :بحروف التينية ب�شكل مميز
حتتها الأح��رف الالتينية "  a neo stalgic gourmentو اجلميع على خلفية مظللة باللون
الأ�سود.
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اع�ترا���ض على ذل��ك التقدم به مكتوباً اىل �إدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد
والتجارة � ،أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ� 7 :إبريل 2019
املودعة حتت رقم309238 :
تاريخ �إيداع الأولوية		
با�ســم� :سوين �إنرتاكتيف �إنرتتينمنت يوروب ليمتد
وعنوانه 10:جريت مارلبورو �سرتيت ،لندن دبليو�1إف �7إل بي ،اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة والأدوات
الب�صرية و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل
�أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم يف الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات
مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة� ،أقرا�ص فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ �آليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر؛ برامج
كمبيوتر؛ �أجهزة �إطفاء احلرائق ،بطاريات كهربائية� ،أجهزة �شحن البطاريات� ،أقرا�ص مدجمة (�سمعية  -ب�صرية) ،لوحات
مفاتيح لأجهزة الكمبيوتر ،ذاكرات كمبيوتر ،برامج م�سجلة لت�شغيل الكمبيوتر � ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،برامج كمبيوتر
م�سجلة ،برجميات كمبيوتر م�سجًّ لة ،م�شغِّالت الأقرا�ص لأجهزة الكمبيوتر) ،ملفات �صورية قابلة للتنزيل ،من�شورات
�إلكرتونية قابلة للتفريغ ،بطاقات مغناطي�سية م�شفرة� ،أقرا�ص مرنة� ،سماعات الر�أ�س� ،أجهزة ات�صال داخلي� ،أجهزة بينية
لأجهزة الكمبيوتر ،مكربات �صوت ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ،ميكروفونات� ،شا�شات عر�ض (�أج��زاء كمبيوتر)،
�أو�ساط تخزين بيانات ب�صرية� ،أقرا�ص ب�صرية ،لبادات الف�أرة ،برامج كمبيوتر (برجميات قابلة للتنزيل) ،برامج كمبيوتر
(برجميات قابلة للتنزيل) ،برامج �ألعاب كمبيوتر ،برامج �ألعاب كمبيوتر ،بطاقات ذكية ( بطاقات ال��دارات املتكاملة)،
برجميات كمبيوتر (م�سجلة)� ،أجهزة �إر�سال �إ�شارات �إلكرتونية ،م�شغل وم�ضي لناقل تتابعي م�شرتك  ،لفافات تخزين
�ألعاب الفيديو� ،صور كرتونية متحركة� ،صور جم�سمة ،م�شغالت و�سائط حممولة� ،أجهزة �إلكرتوديناميكية للتحكم عن بعد
بالإ�شارات ،اجهزة التحكم عن بعد� ،أجهزة متثيلية للقيادة والتحكم باملركبات ،م�سجالت فيديو - .الواقـعة بالفئة9 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة من الأحرف الالتينة املكتوبة ب�صورة مميزة للغاية ""GT
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله بالربيد امل�سجل
للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 20 :مار�س 2019
املودعة حتت رقم308272 :
تاريخ �إيداع الأولوية  22نوفمرب 2018
با�ســم�:شركة ر�ؤية العاملية لال�ستثمار (م�ساهمة مقفلة)
وعنوانه:الريا�ض ،جممع عالية بالزا ،تقاطع طريق ابي بكر ال�صديق مع �شارع الثمامة ،اململكة العربية
ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون العقارية ،.التحليل املايل ،ال�سم�سرة ،ا�ستثمار
ر�ؤو���س الأم��وال ،التحقق من ال�شيكات ،املقا�صة املالية ،ا�ست�شارات الت�أمني ،الإئتمان ،الإ�ست�شارات املالية،
اال�ست�شارات املالية ،الأعمال امل�صرفية ،التقييم املايل (الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات) ،الكفاالت
املالية  ،اخل��دم��ات التمويلية� ،إ�ستثمار الأم ��وال ،ال�ضمانات ،املعلومات املالية ،املعلومات املالية� ،سم�سرة
الت�أمني� ،إ�ست�شارات الت�أمني ،معلومات الت�أمني ،معلومات الت�أمني� ،إ�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،متويل ال�شراء
والإيجار  ،القرو�ض املالية ،القرو�ض ب�ضمان ،الإدارة املالية ،الإدارة املالية ،التمويل التباديل ،ال�صرافة،
ال�صرافة ،وكاالت العقارات ،تثمني العقارات� ،سم�سرة العقارات ،ت�أجري العقارات ،ت�أجري العقارات� ،سم�سرة
الأوراق املالية ،خدمات ال�ضمان ،حتويل الأموال �إلكرتونياً ،حتويل الأموال �إلكرتونياً
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة م��ن الكلمة الالتينية "� "VISIONأ�سفلها كلمة " "INVEST
مكتوبة بحروف التينية �أ�صغر ،تعلوهما عبارة ''ر�ؤية لال�ستثمار'' بحروف عربية و �إىل جانبهم على جهة
اليمني �شعار على �شكل احلرف الالتيني '' ''Vيت�ضمن خطوط عمودية مائلة
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 20 :مار�س 2019
املودعة حتت رقم308270 :
تاريخ �إيداع الأولوية  22نوفمرب 2018
با�ســم�:شركة ر�ؤية العاملية لال�ستثمار (م�ساهمة مقفلة)
وعنوانه:الريا�ض ،جممع عالية بالزا ،تقاطع طريق ابي بكر ال�صديق مع �شارع الثمامة ،اململكة العربية
ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون العقارية ،.التحليل املايل ،ال�سم�سرة ،ا�ستثمار
ر�ؤو���س الأم��وال ،التحقق من ال�شيكات ،املقا�صة املالية ،ا�ست�شارات الت�أمني ،الإئتمان ،الإ�ست�شارات املالية،
اال�ست�شارات املالية ،الأعمال امل�صرفية ،التقييم املايل (الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات) ،الكفاالت
املالية  ،اخل��دم��ات التمويلية� ،إ�ستثمار الأم ��وال ،ال�ضمانات ،املعلومات املالية ،املعلومات املالية� ،سم�سرة
الت�أمني� ،إ�ست�شارات الت�أمني ،معلومات الت�أمني ،معلومات الت�أمني� ،إ�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،متويل ال�شراء
والإيجار  ،القرو�ض املالية ،القرو�ض ب�ضمان ،الإدارة املالية ،الإدارة املالية ،التمويل التباديل ،ال�صرافة،
ال�صرافة ،وكاالت العقارات ،تثمني العقارات� ،سم�سرة العقارات ،ت�أجري العقارات ،ت�أجري العقارات� ،سم�سرة
الأوراق املالية ،خدمات ال�ضمان ،حتويل الأموال �إلكرتونياً ،حتويل الأموال �إلكرتونياً
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة� :شعار على �شكل احلرف الالتيني "  "Vيت�ضمن خطوط عمودية مائلة
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية

تعلن �إدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل  /كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 20 :مار�س 2019
املودعة حتت رقم308250 :
تاريخ �إيداع الأولوية  22نوفمرب 2018
با�ســم�:شركة ر�ؤية العاملية لال�ستثمار (م�ساهمة مقفلة)
وعنوانه:الريا�ض ،جممع عالية بالزا ،تقاطع طريق ابي بكر ال�صديق
مع �شارع الثمامة ،اململكة العربية ال�سعودية
وذلك لتمييز الب�ضائع  /اخلدمات  /املنتجات:
خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون العقارية ،.التحليل املايل ،ال�سم�سرة ،ا�ستثمار
ر�ؤو���س الأم��وال ،التحقق من ال�شيكات ،املقا�صة املالية ،ا�ست�شارات الت�أمني ،الإئتمان ،الإ�ست�شارات املالية،
اال�ست�شارات املالية ،الأعمال امل�صرفية ،التقييم املايل (الت�أمني والأعمال امل�صرفية والعقارات) ،الكفاالت
املالية  ،اخل��دم��ات التمويلية� ،إ�ستثمار الأم ��وال ،ال�ضمانات ،املعلومات املالية ،املعلومات املالية� ،سم�سرة
الت�أمني� ،إ�ست�شارات الت�أمني ،معلومات الت�أمني ،معلومات الت�أمني� ،إ�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،متويل ال�شراء
والإيجار  ،القرو�ض املالية ،القرو�ض ب�ضمان ،الإدارة املالية ،الإدارة املالية ،التمويل التباديل ،ال�صرافة،
ال�صرافة ،وكاالت العقارات ،تثمني العقارات� ،سم�سرة العقارات ،ت�أجري العقارات ،ت�أجري العقارات� ،سم�سرة
الأوراق املالية ،خدمات ال�ضمان ،حتويل الأموال �إلكرتونياً ،حتويل الأموال �إلكرتونياً
الواقـعة بالفئة36 :
و�صف العالمة :تتكون العالمة م��ن الكلمة الالتينية "� "VISIONأ�سفلها كلمة " "INVEST
مكتوبة بحروف التينية �أ�صغر ،و�إىل جانبهما على جهة اليمني �شعار على �شكل احل��رف الالتيني ""V
يت�ضمن خطوط عمودية مائلة
		
اال�شــرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد �أو �إر�ساله
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�شار �إليه ،وذلك خالل  30يوماً من هذا الإعالن.
�إدارة العالمات التجارية
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متكتم ..لكنه قوة �ضاربة:

�شونغريون ،اللوبي الكوري ال�شمايل يف اليابان!...
•• الفجر  -داميان دوراند – ترجمة خرية ال�شيباين
من جهة ،العالقات متوترة �إىل �أق�صى احلدود ،وبدا
ال�صراع و�شي ًكا قبل عامني .ان يابان �شينزو �آبي ،التي
اخرتقتها �صواريخ بيونغ يانغ عام  ،2017وهي على
مرمى حجر من �صواريخها ،تبقى م�سكونة برغبة

املحافظني يف �إ�صالح الد�ستور ،مما دفع البالد اىل
تزويد جي�شها ،املتكون من � 150ألف جندي ،بقدرة
عملياتية هجومية.
يف الوجه الآخر ،لئن كانت كوريا ال�شمالية متثل،
خطرا ،ويف
بالن�سبة لليابان ،يف �أح�سن الأح��وال،
ً
الأ�سو�أ عد ًوا ،ف�إنه ال ي�صعب العثور على �أماكن تكون

فيها �أيديولوجية جوت�شي معرتف بها قانون ّيا:
يلتحق � 10آالف �شاب كل يوم بواحدة من املدار�س
 ،160تتوزع من احل�ضانة �إىل اجلامعة ،خم�ص�صة
�أ�سا�سا للكوريني ال�شماليني ،يف حني ال يتو ّفر للكوريني
اجلنوبيني املولودين يف اليابان� ،أقل من ن�صف دزينة
من امل�ؤ�س�سات املماثلة.

وللإ�شراف على هذه ال�شبكة التعليمية ،وكذلك
جميع الأن�شطة االقت�صادية التي ميلكها الكوريون
ال�شماليون يف اليابان ،تنت�صب منظمة يقع مقرها
الرئي�س ،وهو مبنى يت�ألف من ع�شرة طوابق ،بالقرب
من الربملان الياباين والوزارات يف مقاطعة ت�شيودا:
�شونغريون.
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ّ
اندماج الكوريني ال ميكنهم من اجلن�سية اليابانية �إال بعد �إجراء طويل نتائجه جمهولة
ظهور �شونغريون ي�ستمد جذوره من ال�سنوات الأوىل للحرب الباردة

خطاب هو جونغ مان  ،رئي�س �شونغريون  ،يف جمعيته العامة يف طوكيو يف  26مايو 2018

اليابان يف مرمى ال�صواريخ الكورية ال�شمالية

كيف �سمحت اليابان ب�إن�شاء منظمة ال تخفي رغبتها يف خدمة م�صالح بلد يهدد الأرخبيل؟
كيم ..لوبي قوي يف خدمته داخل اليابان
لوبي ك��وري �شمايل حقيقي ،له
ح���ض��ور يف ال �� �ش��ارع ،وي�ب�ل��غ عدد
امل �ن �ت �م�ين �إل� �ي ��ه خ�م���س�م�ئ��ة �أل ��ف
ع�ضو .ورغ��م �أن �أع ��داد املنتمني
�آخ ��ذة يف االن�خ�ف��ا���ض ال �ي��وم� ،إال
�أنها ال ت��زال تعدُّ ” �سفارة الأمر
الواقع” ل �ك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة يف
اليابان.
فكيف �سمحت ال�ي��اب��ان ب�إن�شاء
منظمة على �أرا��ض�ي�ه��ا ال ُتخفي
رغ�ب�ت�ه��ا يف خ��دم��ة م���ص��ال��ح بلد
يهدد الأرخبيل ،والتي هن�أها كيم
يونغ بحرارة يف بيان ر�سمي عام
2014؟
دولة داخل الدولة
ي�ستمد ظهور �شونغريون جذوره
م ��ن ال �� �س �ن��وات الأوىل للحرب
الباردة .ففي نهاية احلرب العاملية
ال �ث��ان �ي��ة ،يف ال �ي��اب��ان املهزومة،
وال �ت��ي ��س�ق�ط��ت حت��ت االحتالل
الأم � ��ري� � �ك � ��ي ،ق� � ��رر ال � �ك� ��وري� ��ون
امل �ق �ي �م��ون يف ال� �ي ��اب ��ان – كانت
�شبه اجلزيرة الكورية م�ستعمرة
ل�ل�إم�براط��وري��ة ال�ي��اب��ان�ي��ة منذ
عام  - 1905ت�أ�سي�س �أول رابطة
جتمع كل الكوريني والكوريات يف
االرخبيل .يف ذل��ك الوقت ،كانت
ه�ن��اك ك��وري��ا واح ��دة ف�ق��ط ،قبل
�أن تتمزق ال�ب�لاد ب�سبب احلرب
ال �ق��ات �ل��ة “”1953-1950
�إىل دولتني كل منهما ذات نظام
�سيا�سي متناق�ض ،ع�ل��ى جانبي
خط التوازي .38
�شهدت اجلمعية ذات االنق�سام..
�إن� �ه ��ا والدة � �ش��ون �غ��ري��ون التي
�ستمثل الكوريني الذين ي�شعرون
ب�أنهم قريبون ،لأ�سباب جغرافية
�أو �أي��دي��ول��وج �ي��ة ،م��ن ال�شمال.
ع �ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ف�ق��د تفوقت
�إىل ح��د ك�ب�ير ع�ل��ى ن�ظ�يرت�ه��ا يف
م�ي�ن��دان ،وال�ت��ي متثل الكوريني
اجل�ن��وب�ي�ين ،وحت��ول ت��أث�يره��ا يف
ب��داي�ت�ه��ا �إىل ن�ك�ت��ة .ك�ي��ف نف�سر
ه ��ذا ال �ت �ب��اي��ن؟ ل�ن�ف�ه��م اجل ��واب،
يجب ان ننظر ال�ي��ه بعيون ذاك
ال�ع���ص��ر ال ��ذي ك��ان��ت ف�ي��ه كوريا
اجل �ن��وب �ي��ة – امل��رت �ب��ة احل ��ادي ��ة
ع�شرة يف االقت�صاد العاملي اليوم -
واح��دة من �أفقر ال��دول على هذا
الكوكب.
«ح� �ت ��ى م �ن �ت �� �ص��ف �سبعينات
القرن الع�شرين ،ك��ان االقت�صاد
وم �� �س �ت��وى امل�ع�ي���ش��ة يف ال�شمال
�أع� �ل ��ى م ��ن ن �ظ�ي�ره يف اجلنوب.

م ��ن ج �ه��ة �أخ� � ��رى ،ك��ان��ت كوريا
اجلنوبية حتت �سيطرة الأنظمة
اال�ستبدادية .ونتيجة لذلك� ،أ ّيد
املثقفون والي�ساريون يف اليابان،
ال �� �ش �م ��ال ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر قيا�سا
للجنوب” ،ي�شرح �إىل “�سليت”
ك �ي��م ك �ي��ون��غ م ��و ،امل�ت�خ���ص����ص يف
ال� �ع�ل�اق ��ات ال ��دول� �ي ��ة بجامعة
وا�سيدا يف طوكيو ،وال��ذي ي�شري
اي���ض��ا �إىل �أن ��ه “ مل ت�ك��ن لنظام
�سيول الثقة يف الكوريني املقيمني
يف اليابان وي�شتبه يف كونهم من
“احلمر” .وق ��د حت ��ول الكثري
منهم �إىل �شونغريون.
يف يابان اخلم�سينات من القرن
امل ��ا�� �ض ��ي ،وال� �ت ��ي ك��ان��ت تتعافى
ببطء ،يف مرحلة �أوىل ،من حرب
م��دم��رة الق �ت �� �ص��اده��ا ورجالها،
�ست�صبح �شونغريون حقيقة دولة
داخ��ل ال��دول��ة ،مر ّفعة �ضرائبها
اخلا�صة لأع�ضائها بهدف متويل
ن �ظ��ام ت�ع�ل�ي�م��ي م���س�ت�ق��ل متاما،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ن�شاط ل��وب��ي من
�أج��ل امل�صالح الكورية يف اليابان
يطال جميع الأحزاب الرئي�سة يف
امل�شهد ال�سيا�سي الياباين.

الهجرة والدبلوما�سية
والأعمال
ورغم ذلك ،عانى “ �شونغريون “
من ف�ضيحة �سلطت ال�ضوء على
بعده الأيديولوجي ،و�ساهمت يف
�أول انحدار له� :أطلقت اجلمعية
برناجما للهجرة امل�ضادة ق�صد
ً
�إر� �س��ال ك��وري�ين م��ن ال�ي��اب��ان �إىل
كوريا ال�شمالية.
ومت يف بداية اخلم�سينات ،وخالل
ب�ضع �سنوات ،ترحيل حوايل مائة
�ألف ع�ضو يف منظمة �شونغريون،
�أو م ��ن امل �ق��رب�ين م �ن �ه��ا ،باجتاه
�ساحل ك��وري��ا ال�شمالية �أي �إىل
“اجلنة اال�شرتاكية” .وك ��ان
ه��ذا مبباركة الطبقة ال�سيا�سية
اليابانية ،ال�سعيدة على الي�سار
مب�ساعدة ك��وري��ا ال�شمالية على
التطور ،وال�سعيدة على اليمني
ل��ر�ؤي��ة ع��دد الكوريني يف اليابان
يتقل�ص.
عند و�صولهم� ،أدرك املهاجرون
�أنهم و�ضعوا قد ًما يف بلد مل يعد،
ب��ال�ن���س�ب��ة ل �ل��ذي��ن ُول � ��دوا هناك،
البلد ال��ذي غ� ��ادروه ،وال ��ذي لن
يتمكنوا م��ن م�غ��ادرت��ه جم ��ددا..
وانتهى الأم��ر بحوايل � 10آالف
�شخ�ص يف ال���س�ج��ون ال�سيا�سية
يف ك��وري��ا ال���ش�م��ال�ي��ة ،ح�ي��ث قال
نظام بيونغ يانغ �إنهم “ملوثون
بالر�أ�سمالية” .ف���ض�ي�ح��ة كان
ميكن �أن تقو�ض نفوذ �شونغريون
يف اليابان كلما ازداد �إدراك الر�أي

ال �ع��ام ال �ي��اب��اين مل��ا يخفيه نظام
بيونغ يانغ� ،إال �أن املنظمة جنحت
يف ال �ت �غ �ل��ب ع� �ل ��ى ه � ��ذا اخل� �ط� ��أ
امل��أ��س��اوي ،ب�سبب موقف اليابان
ال�سيا�سي جتاه املهاجرين.
لئن مت دمج الكوريني املقيمني
يف ال� �ي ��اب ��ان ،وب ��ات ��وا يتحدثون
ال �ي��اب��ان �ي��ة ،و�أح� �ي ��ا ًن ��ا ول� � ��دوا يف
الأرخبيل ،فانهم لن يتمكنوا من
احل�صول على اجلن�سية �إال بعد
�إج� ��راء ط��وي��ل ن�ت��ائ�ج��ه جمهولة
 ال يط ّبق القانون الياباين حقالأر�� � ��ض ،ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك ،يظل
ه� � ��ؤالء ال��زي�ن�ي�ت���ش��ي ،ال ��ذي ��ن مل
ي ��روا ك��وري��ا م�ط�ل� ًق��ا ،يتعر�ضون
للنبذ مع ا�ستحالة الو�صول �إىل
ال��وظ��ائ��ف “مبا يف ذل��ك القطاع
اخلا�ص” و�إىل ب �ع ����ض امل ��زاي ��ا
االجتماعية ،ومرتبطني بالنظام
الأك�ث�ر تهديدا لطوكيو .لذلك
�سيوا�صل الكوريون االن�ضمام �إىل
�شونغريون حتى و�إن مت التخلي
ع��ن م�شاريع ال�ه�ج��رة اىل كوريا
ال�شمالية يف الثمانينات.
تفرغت املنظمة بعد ذلك ملهمة
الدفاع عن امل�صالح االقت�صادية
من خالل الأن�شطة التي طورها
ال��زي �ن �ي �ت �� �ش��ي ،ال ��ذي ��ن �سيحقق
ريا يف جماالت
بع�ضهم ً
جناحا كب ً
هي نف�سها منبوذة .ع��امل الليل،
احل��ان��ات ،امل�ط��اع��م ،البات�شينكو،
ولكن � ً
أي�ضا يف قطاعات الت�أمني
�أو البنوك �أو ال�ب�ن��اء ...وغريها

من م�صادر الإي��رادات ال�ضخمة،
ال�ت��ي غ��ال�ب�اً م��ا ي�صعب تعقّبها،
و�سمحت ب�إثراء �شونغريون خالل
الإق� �ل��اع االق �ت �� �ص��ادي لليابان.
وح�سب بيانات مركز الدرا�سات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ،يف
ذروتها �أواخر الت�سعينات ،ر�سملت
املنظمة ما ال يقل عن  25مليار
دوالر .ه ��ل مت ا� �س �ت �خ��دام جزء
منها لتمويل نظام بيونغ يانغ؟
الت�أكيد ،وخا�صة املقدار املحتمل،
ال يزال مو�ضوع نقا�ش.
وامل� �ف ��ارق ��ة ،ان ه� ��ذا التو�سع
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ح � ��دث باحلماية
ال�ن���س�ب�ي��ة ل�ل���س�ل�ط��ات ال�سيا�سية
ال �ي��اب��ان �ي��ة ،ال �ت��ي مل ت �ك��ن ترى
�ضريا يف ان يكون لها �شريك مثل
�شونغريون ،مبا يف ذلك حمافظو
احلزب الليربايل الدميقراطي -
ال��ذي��ن ال ي�ت�رددون م��ع ذل��ك ،يف
التنديد ببيونغ ي��ان��غ باعتبارها
ت�شكل ت �ه��دي��دا� .أح ��د املدافعني
ع ��ن � �ش��ون �غ��ري��ون ،ك� ��ان كاكوي
ت��ان��اك��ا ،رئ�ي����س ال � ��وزراء م��ن عام
� 1972إىل ع��ام  ،1974ومن
ال�شخ�صيات ال �ب��ارزة يف اليمني
ال�ي��اب��اين ،ال��ذي ميكنه التعويل
ع�ل��ى ال��دع��م امل ��ايل ل�شونغريون
ل �ت �ط��وي��ر م��اك �ي �ن �ت��ه ال�سيا�سية
واالنتخابية.
الدبلوما�سية املوازية
ل�ك��ن يف ال�ت���س�ع�ي�ن�ي��ات ،ك ��ان على

اللوبي الكوري ال�شمايل مواجهة
ن�ه��اي��ة ��ش�ه��ر ال�ع���س��ل م��ع اليمني
الياباين ال��ذي ق��اد البالد ب�شكل
��ش�ب��ه م�ستمر م�ن��ذ ع��ام 1955
“با�ستثناء ف�ت�رت�ي�ن -1993
 1994و.”2012-2009
وبات على �شونغريون التعامل ،يف
نف�س الوقت ،مع قوانني مكافحة
ال�ف���س��اد اجل��دي��دة ،ال�ت��ي �ص ّعبت
العالقات االقت�صادية الغام�ضة
وامل �� �ش �ب ��وه ��ة ،وت �� �ص � ّل��ب املوقف
ال�سيا�سي ال�ي��اب��اين جت��اه كوريا
ال�شمالية ،ونهاية دعم الكثري من
الكوريني لنظام بيونغ يانغ ،الذي
مل ي �ع��د مي �ث��ل الأم � ��ل يف منوذج
بديل.
ت�ضاعف ال���س�ل�ط��ات اليابانية
الإج� � � � � � ��راءات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة �ضد
امل �ق��رب�ين م��ن � �ش��ون �غ��ري��ون .عام
 ،2016يف خ�ضم �أزم ��ة اختبار
ال���ص��واري��خ البالي�ستية الكورية
ال�شمالية ،مت حظر ما ال يقل عن
 22كور ًيا ،كانوا قد زاروا بيونغ
ي��ان��غ م ��ن ال �ي��اب��ان خ�ل�ال رحلة
نظمتها �شونغريون ،م��ن العودة
�إىل اىل الأرخ� �ب� �ي ��ل ،ك �ج��زء من
العقوبات التي فر�ضتها اليابان
على بيونغ يانغ .وم��ع ذل��ك ،ف�إن
طوكيو ،بخالف كوريا اجلنوبية،
ال متلك ت�شريعا �صارما حقً مينع
�أن �� �ش �ط��ة ال�ت�ج���س����س ،مم��ا يدفع
ال�سلطات �إىل حم��اك�م��ة امل�شتبه
بهم يف التخابر ل�صالح نظام كيم

�شينزو ابي يحلم بلقاء كيم
لأ�سباب غريبة.
ع��ام  ،2016مت القب�ض على
ممثل �شونغريون وعميد �سابق
جل��ام �ع��ة ك ��وري ��ا ال �� �ش �م��ال �ي��ة يف
ال�ي��اب��ان ،لال�شتباه ب��ه يف عملية
تافهة� :سرقة بطاقة ائتمان .كما
مت �إجراء تفتي�ش منزله يف ق�ضية
�أخ � ��رى ،خ�ي��ال�ي��ة ع�ل��ى م��ا يبدو،
ت �ت �م �ث��ل يف االح� �ت� �ي ��ال يف جمال
ال�ت��أم�ين قبل رف��ع التهم عنه يف
نهاية املطاف.
ع ��ام  ،2017ك ��ان ال� ��دور على
ك��ون �غ��و ه ��وك ��ن � �ص��اح��ب �شركة
ت ��أم�ي�ن ،يف حت�ق�ي��ق ح ��ول �إخفاء
�أ�صول .وال�شركة �أ�سا�سا ،هي �شركة
ت�أمني مرتبطة ب�شونغريون ت� ّؤمن
�أع���ض��اءه��ا .وق��د �سمح التحقيق
يف ك��ل الأح� ��وال جل�ه��از مكافحة
ال �ت �ج �� �س ����س ال� �ي ��اب ��اين بالبحث
ال�شامل يف مباين ال�شركة.
وع� �ن ��دم ��ا ال ي ��واج ��ه اللوبي
ال� � �ك � ��وري ال� ��� �ش� �م ��ايل الق�ضاء،
ف� ��إن ال�ي�م�ين امل�ت�ط��رف الياباين
ي �ت �ك � ّف��ل مب �ه �م��ة ال� �ت� �ه ��دي ��د .يف
فرباير � ،2018أطلق اثنان من
اليابانيني� ،أح��ده�م��ا على الأقل

ّ�سلطت ف�ضيحة «اجلنة اال�شرتاكية» املفارقة� ،أن التو�سع االقت�صادي للمنظمة رغبة �شينزو ابي يف مقابلة كيم جونغ
ال�ضوء على البعد الأيديولوجي للمنظمة حدث بحماية ال�سلطات ال�سيا�سية اليابانية �أون ميكن �أن ت�ضع املنظمة يف قلب اللعبة

مقر املنظمة يف طوكيو

كوريون اعادوهم من اليابان اىل كوريا ال�شمالية بال رجعة

ن�شط يف جمموعة قومية ،النار
على املبنى .وو��ص��ف �شونغريون
على الفور العملية بـ “ال�سيا�سات
العدائية” للحكومة اليابانية
�ضد كوريا ال�شمالية.
ولكن ،حتى وان �أ�صبح موقف
املنظمة �أكرث �صعوبة مع ت�صاعد
ال �ت��وت��ر ب�ي�ن ك ��وري ��ا ال�شمالية
وال � �ي� ��اب� ��ان ،ف �ل�ا ي� � ��زال ب�إمكان
� �ش��ون �غ��ري��ون ال� �ع ��ودة .ل �ق��د عبرّ
�شينزو �آبي ،عدة مرات منذ نهاية
عام  ،2018عن رغبته يف مقابلة
ك�ي��م ج��ون��غ �أون يف ق�م��ة مماثلة
ل�ت�ل��ك ال �ت��ي ن�ظ�م��ت م��ع دونالد
ت��رام��ب ،رغبة دبلوما�سية ميكن
�أن ت�ضع املنظمة يف قلب اللعبة.
خلف الكوالي�س ،ميكن للوبي
الكوري ال�شمايل االعتماد دائ ًما
ع�ل��ى ال��دع��م ال���س��ري لربملانيني
حم ��اف� �ظ�ي�ن“ .ال ي � � ��زال هناك
م��ؤي��دون ل�شونغريون يف احلزب
ال��دمي �ق��راط��ي ال �ل �ي�برايل حزب
رئي�س ال ��وزراء لكنهم يالزمون
ال�صمت بخ�صو�ص ه��ذا التقارب
خ��وف��ا م��ن خ���س��ارة م�ق��اع��ده��م يف
االنتخابات املقبلة” ،ي��ؤك��د كيم
كيونغ مووك.
وي� ��وا� � �ص� ��ل ال� �ل ��وب ��ي ال � �ك� ��وري
ال �� �ش �م��ايل ،امل �ت �ك �ت��م ل �ك �ن��ه ق ��وي،
مهمته الدبلوما�سية امل��وازي��ة ،يف
م�ق��ره ع�ل��ى ب�ع��د كيلومرت واحد
من مكتب �شينزو �آبي.
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�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري بتعيني م�صفي

�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري بانحالل �شركة

ا�ســــم امل�صفي :يو�سف بن خادم لتدقيق احل�سابات
عنـــوانــــه :مكتب ( )9-10ملك مركز منت لالعمال  -رقة البطني مبوجب هذا تعلن
دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه  ،قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني
امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية " �صنعاء لل�سياحة وال�سفر " (�ش.ذ.م.م) وعنوانها:
حم��ل رق��م  10ملك عبد ال�ق��ادر عبد ال��واح��د �شريف – ال�سوق الكبري  -ب��ردب��ي وذلك
مبوجب القرار ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ ( )2018/09/24وامل�صدق
لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ ( )2018/09/24وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب ( )9 10-ملك مركز منت لالعمال  -رقة البطني
 هاتف  )04 – 2226266( :فاك�س ( )04 – 2223773م�صتحبا معه كافة امل�ستنداتوالأوراق الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

ا�ســـم ال�شركة� :صنعاء لل�سياحة وال�سفر (�ش.ذ.م.م)
رقم الرخ�صــة 674577 :عنـوانها :حمل رقم  10ملك عبد القادر عبد الواحد �شريف
– ال�سوق الكبري  -بردبي ال�شكـل القانوين :ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل
التجاري  1099959 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه  ،قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكور اعاله  ،وذلك مبوجب القرار
ال�صادر من اجلمعية العمومية لل�شركاء بتارخ ( )2018/09/24وامل�صدق لدى ال�سيد
الكاتب العدل بتاريخ ( )2018/09/24وعلى من لديه اعرتا�ض او مطالبة التقدم اىل
امل�صفي املعني يف مكتب ( )9 -10ملك مركز منت لالعمال  -رقة البطني  -هاتف :
( )04 – 2226266فاك�س ( )04 – 2223773م�صتحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك يف خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي
العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/1052تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده-1/طريق الثقة لتجارة مواد البناء (م�ؤ�س�سة فردية)  -2علي
حممد علي القالف جمهول حمل االق��ام��ة مبا ان طالب التنفيذ/البحار
ال�سبع لل�صناعات احلديدية ���ش.ذ.م.م وميثله�:أمل عمري ال�سبيعي قد �أقام
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )84281.50درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة
�ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور
خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

ا�سم ال�شركة  :املنخول لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
العنوان  :حمل رقم  3ملك م�ؤ�س�سة االوقاف و�ش�ؤون الق�صر -ديره -الرباحة ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  505037 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  74509 :مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/4/3واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2019/4/3وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني �سمارت
فيجن ملراجعة احل�سابات ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  201-50ملك بلو ب��اي مركز
االعمال ذ.م.م -بردبي -اخلليج التجاري م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
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الدعوى رقم 2018/2076:ا�ستئناف جتاري
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امل�ست�أنف:جلف الين لل�سيارات �ش.م.ح وميثلها حممد احمد تركمان
امل�ست�أنف �ضده -1:حممد فوزي حممد �سليمان  -2حممد �سيد علي حممد  -3االمرية
موتورز م.م.ح
وفقا لقرار حمكمة دبي املوقرة بندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى اعاله فقد تقرر عمل
اجتماع خربة ح�سابي وذلك يوم االحد املوافق 2019/4/21:ومن بعد االجتماع االنتقال
اىل املنطقة احلرة ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا
مكتبنا يف �شارع ال�شيخ زاي��د -بالقرب من فندق ك��راون ب�لازا  -برج �سعيد(1بناية بنك
االمارات دبي الوطني) الطابق  19مكتب رقم  1901بجانب حمطة املرتو املركز التجاري
العاملي  -لال�ستف�سار يرجى االت�صال على الرقم043862200:
ي ��رج ��ى ت� ��أك� �ي ��د احل� ��� �ض ��ور ب� ��ال� ��رد ع� �ل ��ى ه � ��ذا االمي � �ي� ��ل او ب ��ال� �ت ��وا�� �ص ��ل م �ع �ن��ا على
الرقم0581695751:

اخلبري احل�سابي/ظافر حممد كنان حممد احلرية
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�إعالن بالن�شر

حماكم دبي االبتدائية

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي � :سمارت فيجن ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  201-50ملك بلو باي مركز االعمال ذ.م.م -بردبي-
اخلليج التجاري مبوجب ه��ذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية املنخول لت�أجري ال�سيارات
�ش.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/4/3واملوثق لدى
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/4/3وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور
�أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة دبي
دائرة التنمية االقت�صادية

ا�سم ال�شركة وعنوانها  :ايزلند وافز لنقل الب�ضائع وحزمها (�ش.ذ.م.م).
رقم الرخ�صة  677531 /ال�شكل القانوين � :شركة ذات م�سئولية حمدودة .رقم القيد
بال�سجل التجاري  1103410 :مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه
قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذكورة �أعاله وذلك مبوجب
قرار اجلمعية العمومية لل�شركة بتاريخ  2019/02/04واملوثق لدي الكاتب العدل حتت
رقم )2019/1/25870 /بتاريخ  2019/02/04وبتعيني امل�صفي املذكور �أعاله للقيام
بت�صفية ال�شركة ح�سب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل  .وعلى من
لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة –
بور�سعيد – ت � 2955248/ص ب , 8540/م�صطحبا معة كافة امل�ستندات واالوراق
الثبوتية ،وذلك خالل ( )45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
دائرة التنمية االقت�صادية

ا�سم امل�صفي وعنوانه � :سفيان االغا و�شركاه – حما�سبون قانونيون
ا�سم ال�شركة وعنوانها  :ايزلند واف��ز لنقل الب�ضائع وحزمها (�� ��ش.ذ.م.م ).رق��م الرخ�صة
 677531 /العنوان :مكتب رق��م ( )210ملك حمد املدفع  -دي��ره – الق�صي�ص .ال�شكل
ال�ق��ان��وين � :شركة ذات م�سئولية حم ��دودة  .رق��م القيد بال�سجل ال�ت�ج��اري 1103410 :
مبوجب هذا تعلن دائ��رة التنمية االقت�صادية بدبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري
لديها بانحالل ال�شركة املذكورة �أعاله وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�شركة بتاريخ
 2019/02/04واملوثق لدي الكاتب العدل حتت رقم املحرر - 2019/1/25870بتاريخ
 2019/02/04وبتعيني امل�صفي املذكور �أعاله للقيام بت�صفية ال�شركة ح�سب قرار اجلمعية
العمومية املوثق ل��دي الكاتب ال�ع��دل .وعلى من لديه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف – ديرة – بور�سعيد – مكتب رقم – 204/الطابق الثاين
 بناية الغامن اجلديدة – ت� – 2955248 :ص ب  8540 :م�صطحبا معه كافة امل�ستنداتوالأوراق الثبوتية وذلك خالل  45يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2019/255جتاري جزئي
اىل املحكوم عليهما -1/بلو بال�س للتجارة العامة �ش.ذ.م.م ب�صفتها ال�شركة م�صدرة ال�شيكات
� -2سواجات دي��وان رامي�ش كومار دي��وان  -ب�صفته حمرر ال�شيكات جمهول حمل االقامة
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/3/18يف الدعوى املذكورة اعاله
ل�صالح/م�ؤ�س�سة ال�صفوة للتجهيزات الطبية بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن فيما بينهما ان
ي�ؤديا اىل املدعي مبلغ وقدره ( )129.480درهم والفائدة القانونية على ذلك املبلغ بواقع %9
من 2019/1/10:وحتى متام ال�سداد والزمتهما الر�سوم وامل�صاريف وخم�سمائة درهم مقابل
اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة اعالن متظلم �ضده بالن�شر
يف الدعوى  2019/99تظلم جتاري

اىل املتظلم �ضده -1 /هدى عبدالغني حممد الطيب جمهول حمل االقامة
مبا ان املتظلم  /حممود حممد عبدالف�ضيل عبدالباري وميثله:ب�شار عبداهلل
علي ابراهيم امل�سايبة قد �أقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم
من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/3033والر�سوم وامل�صاريف .وحددت
لها جل�سة يوم االحد املوافق  2019/4/28ال�ساعة � 08.30ص بالقاعة Ch :
 1.A.5لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل
 ,ويف حالة تخلفك ف�أن احلكم �سيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�صادرة عن حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
يف الدعوى رقم  2018/8246م جتاري كلي ال�شارقة
�إعادة اعالن

اىل املدعي عليهم:بونيت �شاراجنيت ميهتا  -2نيو�ستيل ترايدجن ب .يف.تي ليمتد  -3ديني�ش
كومار هاردايال ميهتا  -4جيوتي دني�ش مهيتا  -5جي ام فريو اللويز
حيث �أن املدعني  -1وامكار الدولية م.م.ح  -2اميت كومار ميهتا
قد اقاما عليكم الدعوى رقم اعاله يطالبا يف ختامها احلكم بندب خبري ح�سابي لالطالع
على كافة امل�ستندات واملرا�سالت الخ  ...الطلبات باال�ضافة اللزام املدعي عليهم بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  ,لذلك يقت�ضي ح�ضوركم امام هذه املحكمة (الدائرة
الكلية الثانية) يف متام ال�ساعة التا�سعة من م�ساء يوم  2019/5/2وذلك لالجابة على
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بينات ويف حالة تخلفكم عن احل�ضور او عدم ار�سال وكيل
عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�شر نظر الدعوى يف غيابكم.
مكتب �إدارة الدعوى

فقدان جواز �سفر
ف�ق��دت امل��دع��وة  /اجنيليتا
اي�ف��اجن�ي�ل�ي���س�ت��ا هيالريو
 ،ف� �ل� �ب� �ي� �ن� �ي ��ة اجلن�سية
 ج� � � � ��واز �� �س� �ف ��ره ��ا رق� ��م( )P1795887Aمن
ي �ج��ده ع�ل�ي��ه ت���س�ل�ي�م��ه اىل
اق � � ��رب م ��رك ��ز �� �ش ��رط ��ة او
ال�سفارة الفلبينية

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /ك�ل�اودي ��ا
كوالنتي�س مريكادو  ،فلبيني
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق� ��م ()EC2663174
م��ن ي �ج��ده ع�ل�ي��ه ت�سليمه
اىل اق��رب مركز �شرطة او
ال�سفارة الفلبينية

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /ع�ل��ي احمد
� �ش�ير حم �م��د  ،باك�ستاين
اجلن�سية  -جواز �سفره رقم
( )1164491م��ن يجده
ع�ل�ي��ه ت���س�ل�ي�م��ه اىل اق ��رب
م��رك��ز ��ش��رط��ة او ال�سفارة
الباك�ستانية

فقدان جواز �سفر
ف�ق��د امل��دع��و  /ع�ن��اي��ت اهلل
وايل اح �م ��د  ،باك�ستاين
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()ER1742951
م��ن ي �ج��ده ع�ل�ي��ه ت�سليمه
اىل اق��رب مركز �شرطة او
ال�سفارة الباك�ستانية

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم  -الكاتب العديل

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم  2018/1851جتاري كلي
اىل املحكوم عليهما -1/بي ا�س كو للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -2سعيد فريوز رجنري ب�صفته
كفيل و�ضامن ملديونية بي ا�س كو للتجارة العامة ���ش.ذ.م.م جمهول حمل االقامة نعلنكم
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2019/3/7يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/
بنك ر�أ���س اخليمة الوطني ���ش.م.ع اوال:ب��ال��زام املدعي عليهما بالتكافل والت�ضامن بت�أدية
مبلغ وق��دره ( )576.720.64درهم للمدعي والفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ
املطالبة الواقع يف 2018/8/14:وحتى ال�سداد التام  -ثانيا:احلكم ب�صحة وتثبيت امر احلجز
التحفظي رق��م 42:ل�سنة  2018جت��اري  -ثالثا:الزمت املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  .حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�سم

لإعـــالناتكم فــي

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
اعالن بالن�شر امام الدائرة املخت�صة
رقم املوافقة املبدئية2019/104440:
رقم الطلب0106036911622019315654407:
التاريخ2019/3/16:
ال�سادة دائرة التنمية االقت�صادية ر�أ�س اخليمة
تقدم الينا املذكورين ادناه بطلب احل�صول على عدم ممانعة ا�ستخراج ترخي�ص لال�سم التجاري
ثريفتي لت�أجري ال�سيارات فرع ر�أ�س اخليمة THRIFTY CAR RENTAL RAK BRANCH
ذات الن�شاط التجاري:ت�أجري ال�سيارات
اجلن�سية
اال�سم
الت�سل�سل نوع العالقة الرقم املوحد
االمارات العربية املتحدة
عبداهلل احمد املو�سى
مالك
490029
1
 190033نايف عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى االمارات العربية املتحدة
مدير
2

ال مانع لدينا من ا�ستخراج الرتخي�ص التجاري وفق ال�شروط واالجراءات املتبعة يف دائرتكم
املوقرة � -صالحية املوافقة املبدئية  30يوم من تاريخ اال�صدار.

الإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب  -ر�أ�س اخليمة

�إنذار عديل بالن�شر
الرقم 2019/9927:

املنذر:احلبتور لل�سيارات �ش.ذ.م.م  -بوكالة املحامي/را�شد النعيمي
املنذر اليه:املنامة للمواد الغذائية ذ.م.م
ينبه املنذر على املنذر اليه �سرعة �سداد املبالغ املرت�صدة بذمته باجمايل
مبلغ وق��دره ( )31.920دره��م  -بخ�صو�ص مركبة ميت�سوبي�شي الن�سر -
موديل  - 2016ابي�ض اللون  -رقم اللوحة  - 53747جهة الرتخي�ص عجمان
 خ�صو�صي رمز اللوحة  , Bوذل��ك خالل �سعبة اي��ام من تاريخ ن�شر هذااالنذار ويف حالة رف�ض ال�سداد �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم
برد املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�سوم وامل�صاريف املقررة

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم  -الكاتب العديل

�إعالن بالن�شر للخ�صم املدخل

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
�إنذار عديل بالن�شر
الرقم 2019/9926:

املنذر:احلبتور لل�سيارات �ش.ذ.م.م  -بوكالة املحامي/را�شد النعيمي
املنذر اليه:املنامة للمواد الغذائية ذ.م.م
ينبه املنذر على املنذر اليه �سرعة �سداد املبالغ املرت�صدة بذمته باجمايل
مبلغ وق��دره ( )31.920دره��م  -بخ�صو�ص مركبة ميت�سوبي�شي الن�سر -
موديل  - 2016ابي�ض اللون  -رقم اللوحة  - 53761جهة الرتخي�ص عجمان
 خ�صو�صي رمز اللوحة  , Bوذل��ك خالل �سعبة اي��ام من تاريخ ن�شر هذااالنذار ويف حالة رف�ض ال�سداد �سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بالزامكم
برد املبلغ والفائدة القانونية مع حتملكم كافة الر�سوم وامل�صاريف املقررة

العدد  12607بتاريخ 2019/4/16
الدعوى رقم 2018/1526:جتاري كلي  -دعوة ت�سليم م�ستندات

اىل اخل�صم املدخل هارتيون او هان�س او هن�سيان نبلغك بوجوب ت�سلم
ن�سختك من امل�ستندات املودعة من قبل املدعية خالل اجتماع اخلربه
رقم  1والذي عقد بتاريخ االثنني املوافق 2019/4/15:وذلك من مكتب
اخل�ب�ير الهند�سي�/سعادة �أب��وج��رج��ي وال�ك��ائ��ن يف منطقة ال�ك��رام��ة ,
تقاطع �شارعي خالد بن الوليد وزعبيل  ,مقابل وزارة اخلارجية  ,بناية
هم�سة (�أ)  , Hamsa A -مكتب رقم 307
اخلبري الهند�سي�/سعادة فرح ابو جرجي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد
�إدارة العالمات التجارية
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يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل ��دع ��و  /ا�سامه
داي� � � � �� � � � ��ش  ،م � �غ� ��رب� ��ي
اجلن�سية  -جواز �سفره
رقم ()4039052QT
م� ��ن ي� �ج ��ده االت �� �ص ��ال
ع� � � � � � �ل � � � � � ��ى ال � � � � � ��رق � � � � � ��م
0582668862
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الإكوادور تتهم �أ�ساجن مبحاولة التج�س�س
•• لندن-وكاالت:

اتهم رئي�س الإك��وادور لينني مورينو ،م�ؤ�س�س ويكيليك�س ،جوليان �أ�ساجن،
مبحاولة ا�ستغالل ال�سفارة الإكوادورية يف لندن”مركز جت�س�س” ،و�أعرب
عن �أ�سفه لـ”انتهاكه با�ستمرار �شروط” جلوئه ال�سيا�سي ،وذلك يف مقابلة
مع �صحيفة الغارديان ،ن�شرت �أم�س االثنني.
واعتقل النا�شط ال��ذي ك�شف موقعه يف � 2010آالف ال��وث��ائ��ق ال�سرية
للحكومة الأمريكية ،اخلمي�س املا�ضي بعد �سحب الإكوادور اللجوء ال�سيا�سي
الذي منحته له يف  .2012واعتقلت ال�شرطة الربيطانية بالقوة �أ�ساجن،
بنا ًء على طلب ت�سليم من الواليات املتحدة ب�سبب انتهاك �شروط االفراج
امل��ؤق��ت املفرو�ض من الق�ضاء الربيطاين يف  2012فيما يتعلق بطلب

ترحيله لل�سويد .وتعر�ض مورينو النتقادات يف بالده ب�سبب �إنهاء احلب�س
االحتياطي للأ�سرتايل ،الذي منحته له حكومة الرئي�س ال�سابق رافائيل
كوريا� ،إال �أنه دافع عن قراره ب�أنه مل يكن قرارا “تع�سفياً” ،ولكنه قائم على
“الت�شريع الدويل» .و�أ�شارت ال�صحيفة الربيطانية �إىل �أن ويكيليك�س كان
مرتبطاً مبوقع الكرتوين ن�شر �أن �شقيق مورينو� ،أن�ش�أ �شركة “�أوف �شور”،
ون�شر �أي�ضاً �صوراً خا�صة للرئي�س الإكوادوري و�أ�سرته.
ونفى م��وري��ن �أن يكون ت�صرفه رد فعل انتقامي ،واع�ت�بر �أن الأ�سرتايل
ا�ستخدم ال�سفارة يف لندن للتدخل يف دميقراطيات دول �أخرى.
و�أك ��د �أن بريطانيا ق��دم��ت ل��ه �ضمانات خطية ب ��أن الإك � ��وادور �ستحرتم
احلقوق الأ�سا�سية لأ�ساجن ،و�أنها لن ترحله �إىل �أي دولة �سيواجه فيها حكم
الإعدام.

•• برلني-وكاالت:

ك�شفت وزارة الداخلية الأملانية ،مباحثات مع والي��ات احتادية لت�أ�سي�س مزيد من مراكز ا�ستقبال
املهاجرين والالجئني .وق��ال وكيل وزارة الداخلية هلموت تاي�شمان“ :جنري مباحثات مع والية
�سك�سونيا لإن�شاء مركزين �آخرين ،خا�ص ًة يف مدينتي كمنيت�س واليبت�سيغ» .و�أ�ضاف �أنه من املحتمل �أن
يتبع ذلك اتفاقات مع واليتني �أخريني حول ت�أ�سي�س مركز فيها حتى نهاية يونيو(حزيران) املقبل،
وق��ال“ :توا�صلت معنا والي��ات احتادية �أخ��رى و�أعربت عن اهتمامها بالتعاون» .ي�شار �إىل �أن مراكز
اال�ستقبال اجلديدة املتفق عليها يف اتفاقية االئتالف احلاكم لالجئني واملهاجرين حتت ا�سم “مراكز
املر�ساة” موجودة يف �أرب��ع والي��ات احتادية فقط حتى الآن .وم��ن املقرر بح�سب اتفاقية االئتالف،
�أن تتعاون الهيئة االحتادية للهجرة و�ش�ؤون الالجئني ،والهيئة االحتادية للعمل ،ومكاتب ال�شباب،
وهيئات �ش�ؤون الأجانب داخل هذه املراكز م�ستقب ً
ال ،على �أن يُعاد من ال يح�صل على احلماية املبا�شرة
من هذه املراكز �إىل بالده� ،أو �إىل الدولة الأوروبية الأخرى امل�س�ؤولة عن طلب جلوئه.

مناورات احلزب احلاكم مك�شوفة

••عوا�صم-وكاالت:

قال ي�شار ياكي�ش ،وزير اخلارجية
ال�ترك��ي الأ�سبق وع�ضو م�ؤ�س�س
يف حزب العدالة والتنمية احلاكم
يف تركيا� ،إن االنتخابات املحلية
ال� �ت ��ي �أج� ��ري� ��ت يف  31م ��ار� ��س
(�آذار) امل��ا� �ض��ي ،حت��ول��ت �سريعاً
�إىل مهزلة ،و�أن الأحزاب الرتكية
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال��رئ�ي���س�ي��ة �أ�صبحت
تركز ب�شكل �أ�سا�سي على النتائج
يف �إ�سطنبول.
ك �ت��ب يف م� �ق ��ال ب �� �ص �ح �ي �ف��ة “ذا
�آراب نيوز” �أن ح ��زب العدالة
وال�ت�ن�م�ي��ة احل��اك��م ي��دع��ى الفوز
على م�ستوى ال�ب�لاد ،ولكن رغم
ف��وز حت��ال��ف احل ��زب احل��اك��م مع
حزب احلركة القومية ،اليميني
امل � �ت � �ط� ��رف ،ب � ��أك�ث��ر م� ��ن ن�صف
الأ�صوات يف تركيا� ،إال �أن ذلك ال
يعني بال�ضرورة �أن هذا التحالف
�سيح�صل على الأغلبية يف جميع
جم��ال����س ال �ب �ل��دي��ات احل�ضرية،
خ��ا��ص� ًة �أن ك��ل م�ق��اط�ع��ة ت�ساهم
بخم�س �أع�ضاء جمل�سها البلدي
يف املجل�س البلدي الرتكي.
وبطبيعة احل ��ال ،ل��دى الدوائر
ال �ك�برى ع ��دد �أك�ب�ر م��ن املقاعد
يف جم��ال���س�ه��ا ال �ب �ل��دي��ة ،ولذلك
يزداد عدد ممثليها من الأع�ضاء
يف املجل�س البلدي ال�ترك��ي ،ويف
االنتخابات الأخ�يرة ح�صل حزب
ال�شعب اجلمهوري املعار�ض على
الأغ �ل �ب �ي��ة يف م�ع�ظ��م املقاطعات
الكربى.

املزيد من املراكز ال�ستقبال الالجئني يف �أملانيا

االنتخابات الرتكية حتولت �إىل مهزلة ..والرتكيز على ا�سطنبول
ويلفت كاتب املقال �إىل �أن النتائج
املوقتة املتوفرة حتى الآنُ ،ت�شري
�إىل �أن ح��زب ال�شعب اجلمهوري
امل�ع��ار���ض يت�صدر االن�ت�خ��اب��ات يف
�إ��س�ط�ن�ب��ول ،ل�ك��ن ح ��زب العدالة
والتنمية ي�ب��ذل ق���ص��ارى جهده
لتغيري هذا االجتاه.
وعندما ب��د�أت نتائج االنتخابات
ت �ظ �ه��ر يف  31م ��ار� ��س (�آذار)
امل ��ا�� �ض ��ي ،ب� ��دا �أن م��ر� �ش��ح حزب
العدالة والتنمية بن علي يلدرمي
ي�ح�ق��ق ت �ق��دم �اً ك� �ب�ي�راً ،ول �ك��ن يف
غ�ضون �ساعات قليلة ارتفع الفارق
بينه وبني مناف�سه الرئي�سي �أكرم
�إم��ام �أوغلو ،مر�شح حزب ال�شعب
اجلمهوري ،وبعد فرز 98.8%
م ��ن �أ� � �ص� ��وات �إ� �س �ط �ن �ب��ول قرب
منت�صف الليل ،توقف بث نتائج
املدينة ،ومل تقدم و�سائل الإعالم
الرتكية املوالية حلكومة �أردوغان
�أي تف�سري لذلك.
وي� �ق ��ول ك��ات��ب امل� �ق ��ال “بحلول
الأ�سبوع الثاين بعد االنتخابات،
ب��ات��ت �إع� ��ادة ف��رز الأ� �ص ��وات غري
ال�صاحلة هي الق�ضية الأ�سا�سية،
ما �أدى �إىل ت�أخري فرز الأ�صوات
ال�صحيحة لأك�ثر من  14يوماً
بعد االنتخابات .وجتاهل املجل�س
الأعلى لالنتخابات اقرتاح حزب

ال�شعب اجلمهوري بتكوين فرق
�إ� �ض��اف �ي��ة ل�ت���س��ري��ع ال� �ف ��رز .ومع
الدخول الآن يف الأ�سبوع الثالث
ب �ع��د االن �ت �خ��اب��ات ،ف � ��إن الأم� ��ور
حتولت �إىل مهزلة».
ويلفت الكاتب �إىل ادعاءات حزب
العدالة والتنمية ع��ن خمالفات
يف �إح ��دى مقاطعات �إ�سطنبول،

ال�صني تنتقد «�أكاذيب» بومبيو ب�ش�أن فنزويال
•• بكني�-أ ف ب:

ان �ت �ق��دت ال �� �ص�ين �أم ����س وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة الأمريكي
مايك بومبيو التهامه بكني ب�إطالة �أمد
الأزم��ة يف فنزويال ،وا�صفة ت�صريحاته
بـ”الكذب» .وتعد بكني بني �أبرز مقر�ضي
ف�ن��زوي�لا وحت��اف��ظ ع�ل��ى ع�لاق��ات�ه��ا مع
حكومة الرئي�س نيكوال�س مادورو ،التي
حتظى كذلك بدعم رو�سيا.
وق ��ال امل�ت�ح��دث ب��ا��س��م وزارة اخلارجية
ال�صينية ل��و ك��ان��غ �إن وزي ��ر اخلارجية
الأم �ي��رك � ��ي “�أهان ب �ك ��ل ا�ستهتار”
ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن ال �� �ص�ين ودول �أمريكا
الالتينية م�شريا �إىل �أن وا�شنطن تعترب �أن املنطقة
مبثابة “�ساحتها اخللفية» .و�أ�ضاف “منذ مدة ،يكرر
ال�سا�سة الأمريكيون اخلطاب ذاته عرب توجيه الإهانات
لل�صني يف كل �أنحاء العامل والت�أجيج وزرع بذور الفتنة
يف ك��ل م �ك��ان» .و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن “كالمهم و�أفعالهم

خ�سي�سة .والأكاذيب تبقى �أكاذيب ولو مت تكرارها �ألف
مرة� .سيد بومبيو ،ب�إمكانك التوقف عن ذلك» .وي�أتي
التنديد ال�صيني للرد على خطاب بومبيو يف ت�شيلي
اجلمعة حيث قال الأخ�ير �إن “متويل”
بكني لنظام م ��ادورو “�ساهم يف تفاقم
الأزمة و�إطالة �أمدها” يف فنزويال.
وخ� �ت ��م ب��وم �ب �ي��و ج ��ول� �ت ��ه يف �أم�ي�رك ��ا
اجلنوبية التي �شملت �أرب��ع دول بزيارة
�أجراها �إىل مدينة كوكوتا الكولومبية
امل �ح��اذي��ة ل�ف�ن��زوي�لا وال �ت��ي ت�ع��د نقطة
عبور بالن�سبة لآالف الفنزويليني الذين
فروا من الأزمة يف بلدهم.
ودعا خالل الزيارة مادورو لفتح احلدود
�أمام امل�ساعدات الإن�سانية .كما �شدد على
دعوات الواليات املتحدة ملادورو باال�ستقالة .واعرتفت
وا�شنطن وع���ش��رات ال��دول الأخ ��رى بزعيم املعار�ضة
الفنزويلية خوان غوايدو كرئي�س �شرعي لفنزويال.

ع�شرات القتلى مبعارك يف ت�شاد

•• جنامينا�-أ ف ب:

ق�ت��ل ال �ع �� �ش��رات ،بينهم �سبعة ج �ن��ود ت���ش��ادي�ين و63
“�إرهابيا” ،يف ا�شتباكات اندلعت ج��راء ه�ج��وم �شنه
عنا�صر ج�م��اع��ة ب��وك��و ح ��رام ل�ي��ل الأح ��د ع�ل��ى قاعدة
ع�سكرية ،وفق ما �أفاد متحدث با�سم اجلي�ش الت�شادي
�أم�س  .وقال الكولونيل عزم برماندوا لوكالة فران�س
بر�س �إن �سبعة جنود قتلوا وجرح  15عندما “هاجم
الإره��اب �ي��ون ق��وات�ن��ا ع�ن��د منت�صف ال�ل�ي��ل يف بوهاما
مبنطقة ب�ح�يرة ت���ش��اد» .و�أ� �ض��اف ب ��أن “� 63إرهابيا
قتلوا” م�ؤكدا موا�صلة البحث عن مهاجمني �آخرين.
و�أ�شار �إىل �إن وزير الدفاع الت�شادي داوود يايا ابراهيم

وق��ائ��د �أرك��ان اجلي�ش طاهر �إي ��رادا توجها �إىل موقع
املعارك االثنني “لتقييم الو�ضع».
وال�شهر املا�ضي ،قتل  23جنديا يف منطقة بحرية ت�شاد
يف هجوم اعترب الأك�ثر دموية �ضد اجلي�ش الت�شادي
ت�ن�ف��ذه ج�م��اع��ة ب��وك��و ح� ��رام ال �ت��ي �أط �ل �ق��ت مت� ��ردا يف
نيجرييا قبل عقد .وات�سعت رقعة اال�ضطرابات لت�شمل
النيجر وت�شاد يف �إطار مترد بوكو حرام الذي �أ�سفر عن
مقتل �أكرث من � 27ألف �شخ�ص ودفع �أكرث من 1,7
ماليني �إىل النزوح .و�شكلت الكامريون وت�شاد والنيجر
ونيجرييا قوة متعددة اجلن�سيات ملحاربة بوكو حرام.
ومنذ حزيران/يونيو العام املا�ضي� ،شنت بوكو حرام
�سبعة هجمات يف ت�شاد على الأقل.

�إذ ي��زع��م احل� ��زب ،وج ��ود منازل
وهمية مدرجة يف قائمة عناوين
ال� �ن ��اخ� �ب�ي�ن ،و�أن “الناخبني
االفرتا�ضيني” ت�سببوا يف زيادة
غ�ير ع��ادي��ة يف جمهور الناخبني
يف تلك املقاطعة.
وي��رى كاتب امل�ق��ال �أن��ه ل��ن يكون
�سه ً
ال على حزب العدالة والتنمية

�إث�ب��ات مثل ه��ذا االدع ��اء ،لأن��ه ال
ُي���س�م��ح ل�ل�م��واط�ن�ين بالت�صويت
دون بطاقة الهوية .وعالوة على
ذلك ،كان يتعني حل هذه امل�شكلة،
�إذا كانت م��وج��ودة �أ��س��ا��س�اً� ،أثناء
ف�ترة التحقق قبل االنتخابات،
ولي�س بعد ثبوت خ�سارة احلزب
احلاكم يف تلك الدائرة.

وي �ل �ف��ت ال �ك��ات��ب �إىل �إ�شكالية
�أخ � � ��رى ت �ت �م �ث��ل يف م �ن��ع بع�ض
ر�ؤ�� �س ��اء ال �ب �ل��دي��ات ال��ذي��ن ف ��ازوا
يف االنتخابات املحلية م��ن تويل
ع�م�ل�ه��م يف وظ��ائ �ف �ه��م ،بدعوى
ع ��زل �ه ��م م� ��ن اخل� ��دم� ��ة العامة
مبوجب مر�سوم رئا�سي ،ولذلك
�شغل منا�صب ر�ؤ� �س��اء البلديات

امل��ر��ش�ح��ون ال��ذي��ن ح���ص�ل��وا على
ثاين �أكرب عدد من الأ�صوات.
ويرى كاتب املقال �أنه كان ينبغي
�أال تظهر ه��ذه الإ�شكالية �أي�ضاً
بعد االنتخابات ،وكان من الأجدر
للمجل�س الأع �ل ��ى لالنتخابات
�أن مينع ه� ��ؤالء الأ��ش�خ��ا���ص من
الرت�شح يف املقام الأول.
و ُي���ش�ير ال�ك��ات��ب �إىل �سلوك �آخر
مي �ث��ل ان �ح ��راف �اً ع ��ن املمار�سات
ال�سابقة لقبول طلبات �إعادة فرز
الأ�صوات� ،إذ قدم احلزب احلاكم
ط �ل �ب �اً لإع � � � ��ادة ف � ��رز الأ� � �ص� ��وات
يف دائ � ��رة ان�ت�خ��اب�ي��ة دون �إثبات
خمالفات �أو �أخطاء ،الأمر الذي
يتعار�ض مع ما ح�صل يف 2014
عندما قدم من�صور يافا�س ،الذي
ك��ان ُيناف�س على من�صب رئي�س
ب �ل��دي��ة �أن� �ق ��رة ،ط �ل �ب �اً للمجل�س
الأع�ل��ى لالنتخابات لإع ��ادة فرز
الأ�صوات ،ولكن طلبه رف�ض لأنه
مل ي �ق��دم دل �ي�ل ً�ا واق �ع �ي �اً الثبات
املخالفات.
وي� � ��رى ك ��ات ��ب امل � �ق ��ال �أن حزب
العدالة والتنمية ب��ات حما�صراً
رغ��م امل�ن��اورات التي �أق��دم عليها،
�إذ يقول حزب ال�شعب اجلمهوري
امل �ع��ار���ض �إن ل��دي��ه يف �أر�شيفه
ال�ن���ص��و���ص الأ��ص�ل�ي��ة لل�سجالت
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ال � �ت� ��ي وق� �ع� �ه ��ا م� ��راق � �ب� ��ون من
جميع الأح� ��زاب ال�سيا�سية لكل
�صندوق من �صناديق االقرتاع يف
�إ�سطنبول.
وتو�ضح ه��ذه ال�سجالت �أن �إمام
�أوغ� �ل ��و ،م��ر� �ش��ح احل � ��زب ،يتقدم
ب �ح��وايل � 14أل ��ف � �ص��وت ،ومن
امل�ستبعد �إلغاء هذه امليزة حتى لو
�أعيد فرز جميع الأ�صوات.
وي�ضيف الكاتب �أن حزب العدالة
وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ي �خ �� �ش��ى املطالبة
ب��ان �ت �خ��اب��ات ج ��دي ��دة � � �س� ��وا ًء يف
ا�سطنبول �أو يف كامل البالد حتى
ال يبدو حزب ال�شعب اجلمهوري
امل� �ع ��ار� ��ض �أك �ث��ر ق� ��وة �إذا تقرر
ت�صويت جديد.
وع �ل��اوة ع �ل��ى ذل� ��ك ،ث �م��ة بع�ض
ن �ظ��ري��ات امل � ��ؤام� ��رة ال �ت��ي ت�شري
�إىل �أن ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية
يحاول ك�سب الوقت قبل ت�سليم
ب� �ل ��دي ��ة �إ�� �س� �ط� �ن� �ب ��ول �إىل ح ��زب
ال �� �ش �ع��ب اجل� �م� �ه ��وري ،لتفريغ
خزائن البلدية ،و�صرف الأموال
لل�شركات اخلا�صة التي تتعامل
حالياً مع البلدية.
ً
ويختتم الكاتب ق��ائ�لا“ :هناك
ت�ق��اري��ر م�ت�ك��ررة ت��زع��م �أن حزب
ال�ع��دال��ة والتنمية ي�ح��اول �إبقاء
املجل�س الأعلى لالنتخابات م�شتتاً
ومن�شغ ً
ال بالعديد م��ن املطالب
ب�إعادة فرز الأ�صوات حتى يتمكن
من تدمري امل�ستندات التي تدينه.
ولكن مهما كانت احلقيقة ،ف�إن
تركيا و�شعبها ي�ستحقان �أف�ضل
من هذه الكوميديا ال�سوداء».

«اليمني الأملاين» ي�ستخدم جرائم احلق العام �ضد املهاجرين
•• كوتبو�س�-أ ف ب:

يتهم من�شور انتخابي لليمني املتطرف االمل��اين “الالجئني بجلب
اجلرمية اىل املدينة” م�ستغال بذلك كل جرمية حق ع��ام عادية
ت�شمل �أجانب .وهي و�سيلة تبدو ناجعة لتمرير خطابه يف بلد هزه
�سيا�سيا و��ص��ول �أك�ث�ر م��ن مليون مهاجر .وي�ن��وي ح��زب “البديل
لأملانيا” خ�لال االنتخابات االوروب�ي��ة اعتماد اال�سلوب ذات��ه الذي
مكنه من �أن ي�صبح منذ  2017ق��وة املعار�ضة االوىل يف الربملان
االحتادي يف هذا البلد الذي كان اليمني املتطرف �شبه منعدم فيه
منذ نهاية احلرب العاملية الثانية .وقال جورج ميثن رئي�س الئحة
احل��زب لالنتخابات االوروب �ي��ة “مل يعد ب��ام�ك��ان �أمل��ان�ي��ا ا�ستقبال
مهاجرين �أن ع��دد الهجمات ب�سكني وعمليات االغت�صاب والعنف
ب�ح��ق ال�ن���س��اء ي�ق�ترف�ه��ا ع��دد �أك�ب�ر م��ن اال��ش�خ��ا���ص ذوي الثقافة
اال�سالمية منه �+أ�شخا�ص من هنا .»+وبح�سب اح�صاءات ال�شرطة
فان  38,6باملئة من “االفعال االجرامية العنيفة” ارتكبها �أجانب

يف  .2018لكن يف الوقت نف�سه تراجعت ن�سبة اجلرمية اىل �أدنى
م�ستوى لها منذ توحيد �أملانيا .وعلق مريو ديرتي�ش من م�ؤ�س�سة
اماديو انتونيو ملكافحة العن�صرية “يتم ت�ضخيم وترويج كل حادثة
ت�شمل �أجانب خ�صو�صا من املهاجرين» .ب��د�أت هذه املمار�سات مع
اع �ت��داءات جن�سية ن�سبت ل�شبان م��ن ط��ال�ب��ي ال�ل�ج��وء يف 2015
بكولونيا ،ا�ستهدفت ع�شرات الن�ساء .و�شكل ذلك �صدمة يف البالد
ومنطلقا لتنامي ال�ت�ي��ارات القومية املتطرفة .وا�ستمر ذل��ك بعد
عامني اث��ر اغتيال فتاة املانية ( 15ع��ام��ا) ب�سكني بيد �صديقها
ال�سابق االفغاين يف مدينة كاندل ق��رب احل��دود الفرن�سية .ونظم
فرع حزب البديل يف املدينة لعدة �أ�شهر تظاهرات للتنديد ب�سيا�سة
انغيال مريكل يف جمال الهجرة.
وت�ك��رر الأم��ر يف كمينت�س يف مقاطعة �ساك�س نهاية �آب اغ�سط�س
 2018اث��ر مقتل امل��اين ب�سالح �أب�ي����ض ،وجت��ري حماكمة طالب
جل��وء �سوري حاليا يف ه��ذه الق�ضية .ومتثل ه��ذه املقاطعة معقال
حلزب البديل وحتركاته �ضد املهاجرين .واذا كانت هذه الق�ضايا

جرائم مثبتة ،فان ق�ضايا �أخ��رى مت اختالقها لتغذية مناخ مثري
للقلق ونعت جميع طالبي اللجوء امل�سلمني ب�أنهم قتلة �أو مغت�صبي
ن�ساء.
وتزعم مدونة لليمني املتطرف �أن حياة االملانيات باتت “منذ الغزو”
عبارة عن �سل�سلة من االعتداءات اجلن�سية وجرائم القتل .كما زعم
مقال يف املدونة �أن جثة ام��ر�أة مت رميها يف حفرة بعد تعنيفها من
مهاجر .وبعد �أن مت تداولها عرب تويرت �آالف املرات ،تبني ان الق�صة
خمتلقة ،وذلك بعد اثبات ان املجرم لي�س اال �أحد �أقارب ال�ضحية.
واتهمت �شرطة �ساك�س احلزب اليميني املتطرف بن�شر “اخبار زائفة
بغر�ض ا�شعال النار» .وعلق ديرتي�ش “هذا �أ�سلوب قدمي مفاده �أنه
ب�صرف النظر ع��ن الر�سالة (�صحيحة ام ك��اذب��ة) ف��ان �شيئا منها
�سيبقى يف النهاية يف ذاكرة النا�س» .و�أ�ضاف “لقد ف�سر ع�ضو �سابق
يف حزب البديل كيف يتالعب احلزب باملعلومات .فاذا تبني �أن اخلرب
كاذب ( )..فهم على ا�ستعداد لتغيري الرواية واخ��راج عنا�صر فيها
من �سياقها �أو بب�ساطة الكذب املبا�شر».

غزو العراق فتح الباب للإرهاب...كيف ميكن غلقه؟
•• وا�شنطن-وكاالت:

ق��ال روب��رت ب��اي��ب� ،أ�ستاذ العلوم
ال�سيا�سة ومدير م�شروع الأمن
وال � �ت � �ه � ��دي � ��دات ل � � ��دى جامعة
�شيكاغو ،يف ندوة نظمتها م�ؤ�س�سة
“نا�شونال �إنرت�ست” عن العراق
بعد �ستة ع�شر عاماً من احلرب،
�إن ال�غ��زو الأم��ري�ك��ي يف 2003
ك� ��ان �أك �ب��ر ك ��ارث ��ة يف ال�سيا�سة
اخل��ارج �ي��ة م �ن��ذ ح ��رب فيتنام،
الف�ت�اً �إىل الف�شل يف حتقيق �أي
من الأهداف املعلنة للحرب ،منع
�أ��س�ل�ح��ة ال��دم��ار ال���ش��ام��ل ،ون�شر
الدميقراطية الرا�سخة ،وتعزيز
اال�ستقرار الإقليمي ،واحل��د من
الإرهاب.
وق �ت��ل يف ال� �ع ��راق م �ن��ذ 2003
نحو � 4500أمريكي ،وجرح 32
�ألفاً� ،أي �أكرث من الذين قتلوا يف
� 11سبتمرب( �أي �ل��ول) 2001
الإرهابية .وقتل �أكرث من 110
�أل��ف عراقي نتيجة جل��والت من
احل� ��رب الأه �ل �ي��ة ال �ت��ي �أ�شعلها
الغزو الأمريكي.
وع ��ان ��ت � �س��وري��ا م ��ن �آث� � ��ار تلك
احل � � ��رب ،م ��ا �أدى �إىل فو�ضى
وا�سعة فيها .ودخلت �إي��ران على
اخل��ط و��ش��ارك��ت يف ت�ل��ك احلرب
عرب قوات حتارب بالنيابة عنها.
والأ�� �س ��و�أ ح���س��ب ب��اي��ب �أن حرب
ال�ع��راق �أث��ارت يف  2003موجة
ه��ائ �ل��ة م ��ن الإره� � � � ��اب ،خا�ص ًة
الإرهاب االنتحاري الأكرث فتكاً.
وقبل الغزو الأمريكي للعراق يف
مار�س ( �آذار)  ،2003مل ي�شهد

ت��اري��خ ال� �ع ��راق �أي ع�م�ل�ي��ة على
�شاكلة الإره��اب االنتحاري .لكن
م��ا �إن غ��زت��ه ال��والي��ات املتحدة،
حتى ب��د�أت الهجمات االنتحارية
ب�شكل فوري.
وم�ن��ذ ذل��ك ال�ي��وم ،ع��ان��ى العراق
هجمات انتحارية �أك�ث�ر م��ن �أي
بلد �آخر 2394 ،بحلول ،2019
م��ا �أدى ملقتل � 24أل��ف �شخ�ص،
منهم عدد من اجلنود واملدنيني
الأم��ري�ك�ي�ين ،وم��ن دول غربية.
ومع ظهور داع�ش ،ت�صاعدت تلك
الهجمات االنتحارية ،يف الغرب.
وي�شري الكاتب �إىل �أن الهجمات

االنتحارية الإرهابية يف العراق
ك ��ان ��ت ن �ت �ي �ج � ًة ل� �غ ��زو واح� �ت�ل�ال
العراق .وكان تنظيم القاعدة يف
العراق تنظيماً �إرهابياً ،م�س�ؤو ًال
ب �� �ش �ك��ل رئ �ي �� �س ��ي ع� ��ن هجمات
انتحارية اكت�سبت زخماً خا�ص ًة
بعد هجمات مثرية يف ،2003
�ضد مقار دولية ،و�أه��داف تابعة
حلكومة �شيعية دعمتها ومكنتها
الواليات املتحدة.
ووف� ��ق �أب� ��و م���ص�ع��ب ال ��زرق ��اوي،
م�ؤ�س�س تنظيم القاعدة يف العراق،
كانت تلك الأه��داف “عني و�أذن
ويد املحتل الأمريكي” .ولذلك

ه��اج�م��ت ال �ق��اع��دة ،م��ا اعتربته
ع� ��دوه� ��ا احل �ق �ي �ق ��ي ،احلكومة
ال�شيعية اجلديدة .و
وم ��ن رح ��م ال �ق��اع��دة يف العراق
خرج تنظيم داع�ش.
ويقدم كاتب املقال �صورة كاملة
ل �ل��و� �ض��ع يف ال � �ع ��راق ،وي� ��رى �أن
ال� �غ ��زو الأم ��ري� �ك ��ي �أن� �ت ��ج مت� ��رداً
�سنياً م�ستداماً ،رداً على احتالل
م�ن��اط��ق �سنية م��ن ق�ب��ل ك��ل من
ال� �ق ��وات الأم��ري �ك �ي��ة ،وحكومة
�شيعية جديدة مكنتها الواليات
امل�ت�ح��دة .وه�ك��ذا �أ�صبح الإرهاب
االن �ت �ح��اري ،ع�ن��د �� ُ�س�ن��ة العراق،

مبثابة الرد على االحتاللني.
وت �ب �ع �اً ل��ذل��ك ،ي ��رى ال �ك��ات��ب �أن
ان�سحاب ق��وات �أمريكية وغربية
م��ن ال �ع��راق ل�ي����س ك��اف �ي �اً لوقف
موجة الإرهاب االنتحاري ،مورداً
م�ث��ا ًال مل��ا ج��رى يف فيتنام بعدما
ان�سحب الأمريكيون.
ل �ك��ن ،ك��ات��ب امل�ق�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ال ي ��رى� ،أن
غــزو ال�ع��راق ،يف مــــــار�س( �آذار)
 ،2003ك��ان خط�أً م�أ�سوياً و ّلد
�إره� ��اب � �اً دائ� �م� �اً�� ،س�ي���س�ت�م��ر حتى
ي �ن��ال ��س�ن��ة ال �ع��راق حـــق تقرير
م�صريهم �سيا�سياً واقت�صادياً
واجتماعياً.
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الفجر الريا�ضي

الإمارات تفوز على الهند يف « �آ�سيوية هوكي اجلليد » ب�أبوظبي
فاز منتخب الإم��ارات على نظريه الهندي “- 4
 “ 2يف املباراة االفتتاحية لبطولة ك�أ�س التحدي
الآ�سيوي لهوكي اجلليد لل�سيدات التي تقام يف
�أب��وظ�ب��ي وت�ستمر مناف�ساتها ح�ت��ى � 19إبريل
اجل��اري يف �صالة �أبوظبي للتزلج مبدينة زايد
الريا�ضية.
وي�ن�ظ��م ال�ب�ط��ول��ة احت ��اد الإم � ��ارات للريا�ضيات
اجلليدية و�أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�ضة
الن�سائية ومب�شاركة  9منتخبات مت تق�سيمها �إىل

م�ستويني.
ح���ض��ر اف�ت�ت��اح ال�ب�ط��ول��ة ه��ام��ل القبي�سي نائب
رئ�ي����س احت� ��اد الإم � � ��ارات ل�ل��ري��ا��ض��ات اجلليدية
وفاطمة العلي ممثل اكادميية فاطمة بنت مبارك
للريا�ضة الن�سائية وجمعة الظاهري االمني العام
الحت ��اد الإم � ��ارات ل�ل��ري��ا��ض��ات اجل�ل�ي��دي��ة وخالد
املطريي نائب رئي�س ن��ادي الريا�ضات ال�شتوية
الكويتي و�آندي �إيريك مدير تطوير هوكي اجلليد
الآ�سيوي باالحتاد الدويل لهوكي اجلليد.

و�أك��د هامل القبي�سي احل��ر���ص على جن��اح ك�أ�س
التحدي اال�سيوي لهوكي اجلليد لل�سيدات الذي
يقام للمرة الأوىل يف دولة الإمارات ..وقال نتطلع
حل�صد اللقب خا�صة بعد االجن ��از ال�ت��ي حققه
منتخب الرجال م�ؤخرا بالت�أهل �إىل ك�أ�س العامل
ل�ه��وك��ي اجل�ل�ي��د ع�ق��ب ت���ص��دره الت�صفيات التي
�أقيمت يف �أبوظبي �أي�ضا م�شريا �إىل �أن حظوظ
املنتخب كبرية يف حتقيق �إجناز يف هذه البطولة
وح�صد ك�أ�س �آ�سيا لهوكي اجلليد.
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اختتام الدورة الـ  32من طواف
املغرب للدراجات 2019
اختتمت �أم ����س الأول مناف�سات ال ��دورة ال �ـ  32م��ن ط ��واف املغرب
مب�شاركة  18فريقا ميثلون �أرب��ع ق��ارات من بينها  3ف��رق مغربية
وا�ستمرت  11يوما حتت رعاية جاللة امللك حممد ال�ساد�س ملك
اململكة املغربية.
وقالت وكالة املغرب العربي للأنباء “ وم��ع “ �إن البلجيكي لوران
اي�ف��رارد من الفريق اجل��زائ��ري “�سوفاك” ت��وج بلقب ط��واف املغرب
 2019وذل��ك بعد ان�ت�ه��اء مرحلته ال�ع��ا��ش��رة والأخ �ي�رة  ..م�شرية

�إىل فوز الرو�سي بي�سكوف ماك�سيم متفوقا بال�سرعة النهائية على
الرنويجي �أوك�سفري �ساندر من الفريق الرنويجي “ايليت هريو”
 ،وال �ي��ون��اين ت��زورت��زاك �ي ����س ب��ول�ي�ك��رون�ي����س م��ن ال �ف��ري��ق البلجيكي
“تارتيليتو ايزوريك�س” ..فيما �أنهى املغربي املهدي �شكري طواف
امل�غ��رب يف ��ص��دارة الرتتيب ال�ع��ام اخل��ا���ص بال�شبان ،وح��ل �سابعا يف
الرتتيب العام� .شارك يف الطواف  106دراج�ين يف املرحلة الأوىل،
متكن  92منهم من قطع جميع املراحل مل�سافة  1673كلم.

17
17
19
19

ويل عهد الفجرية يوقع عقد �إن�شاء ا�ستاد نادي دبا الريا�ضي بتكلفة  100مليون درهم
•• الفجرية-الفجر

وقع �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن
حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية
يف مكتبه ب��ال��دي��وان الأم�ي�ري عقداً
لإن �� �ش��اء و�إجن� � ��از “ا�ستاد ن� ��ادي دبا
الريا�ضي” ال� ��ذي �أم� ��ر ب��ه �صاحب
ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح �م ��د ب� ��ن حممد
ال�شرقي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
الفجرية مع �شركة فوج �سنج العاملية
بكلفة تقديرية ت�صل حوايل “”100
مليون دره��م على �أن ي�شمل امل�شروع
ج�م�ي��ع امل��راف��ق ال��ري��ا��ض�ي��ة احليوية
ح���س��ب امل��وا� �ص �ف��ات ال�ع��امل�ي��ة وح�سب
املخططات الهند�سية التي قدمتها
�شركة “املهند�سون اال�ست�شاريون».
وت� �ق ��دم � �س �م��و ويل ال �ع �ه��د بال�شكر
وال �ت�ق��دي��ر ل���ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
ح �م��د ب ��ن حم �م��د ال �� �ش��رق��ي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى حاكم الفجرية على

اه �ت �م��ام � �س �م��وه ب��ال�ت�ن�م�ي��ة ال�شاملة
وامل�ستمرة للإمارة على كل الأ�صعدة،
م�ؤكداً �أن �إن�شاء ا�ستاد دبا الريا�ضي
ُي�ع��د ج ��زءاً م��ن امل���ش��روع��ات احليوية
التي تقوم الإم��ارة بتنفيذها ،ومتثل

نقلة نوعية كبرية مب�ستوى اخلدمات
الأ�سا�سية فيها.
وق��ال �سمو ويل العهد �أن توجيهات
�صاحب ال�سمو حاكم الفجرية ب�إن�شاء
ا� �س �ت��اد دب� ��ا ال��ري��ا� �ض��ي ،ج� ��اء لدعم

احلركة الريا�ضية يف املدينة وت�شجيعا
على التميز وحتقيق الإجنازات.
وج� ��ه ��س�م��و ويل ال �ع �ه��د جميع
ك �م��ا ّ
امل ��ؤ� �س �� �س��ات احل�ك��وم�ي��ة يف الفجرية
ب�ت�ق��دمي ك��ل �أن � ��واع ال��دع��م املطلوب

لت�شييد اال��س�ت��اد ال��ري��ا��ض��ي ب�أف�ضل
امل��وا� �ص �ف��ات ال �ف �ن �ي��ة يف م��دي �ن��ة دبا
الفجرية ،وتزويد من�ش�آته الريا�ضية
بكل ما من �ش�أنه �إبراز ح�ضور الن�شاط
الريا�ضي وتطويره يف املدينة.

وتقدم �سعادة �أحمد �سعيد ال�ضنحاين
رئي�س جمل�س �إدارة نادي دبا الفجرية
بال�شكر والتقدير �إىل �صاحب ال�سمو
ال �� �ش �ي��خ ح �م��د ب ��ن حم �م��د ال�شرقي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية

وويل ع�ه��ده �سمو ال�شيخ حممد بن
حمد ال�شرقي على دعمهما للحركة
ال��ري��ا� �ض �ي��ة يف الإم � � ��ارة ورعايتهما
الكرمية لأبنائها والذي كان له الأثر
الأكرب يف املردود الكبري الذي حتققه

ريا�ضة الفجرية يف ك��اف��ة املناف�سات
املحلية والدولية.
وق� � ��ال ال �� �ض �ن �ح��اين �أن ا�� �س� �ت ��اد دبا
ال��ري��ا��ض��ي ي�شكل من��وذج �اً للأندية
الريا�ضية احلديثة حيث �صمم مبا
ي�ل�ب��ي م�ت�ط�ل�ب��ات االحت � ��اد الآ�سيوي
وال��دويل “فيفا”� ،إىل جانب تنفيذ
ا� �ش�تراط��ات جل�ن��ة دوري املحرتفني
لإقامة املباريات املحلية والدولية..
م���ش�يراً �إىل �أن اال��س�ت��اد ال��ذي �سيتم
تنفيذه يف فرتة �أق�صاها عام ون�صف
العام �سيكون بطاقة ا�ستيعابية ت�صل
�إىل � 10آالف متفرج.
ح�ضر التوقيع �سعادة حممد �سعيد
ال�ضنحاين مدير ال��دي��وان الأمريي
يف ال�ف�ج�يرة و��س�ع��ادة ��س��امل الزحمي
مدير مكتب �سمو ويل العهد و�سعادة
املهند�س حممد �سيف الأفخم مدير
عام بلدية الفجرية و�أع�ضاء جمل�س
�إدارة نادي دبا الفجرية الريا�ضي.

بحث التعاون الريا�ضي بني جمل�س دبي الريا�ضي
وجمهورية بيالرو�سيا
ب� �ح ��ث جم �ل ����س دب� � ��ي ال ��ري ��ا� �ض ��ي
وال�ق�ن���ص�ل�ي��ة ال �ع��ام��ة جلمهورية
ب�ي�لارو��س�ي��ا يف دب��ي �آف ��اق التعاون
ال�ث�ن��ائ��ي ب�ين دب��ي وب�ي�لارو��س�ي��ا يف
امل�ج��ال ال��ري��ا��ض��ي و�سبل تعزيزها
خالل الفرتة املقبلة.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال زي � � ��ارة �سعادة
اي �غ��ور ب��ون��داري��ف القن�صل العام
جلمهورية بيالرو�سيا يف دب��ي اىل
مقر املجل�س ولقاءه مع نا�صر �أمان
�آل رح �م��ة م���س��اع��د الأم�ي��ن العام
للمجل�س حيث ا�ستعر�ضا جماالت

التعاون يف القطاع الريا�ضي بني
اجلانبني الذين يوليان الريا�ضة
�أه �م �ي��ة ك �ب�ي�رة �� �س ��واء م ��ن جانب
االهتمام احلكومي لن�شر ممار�سة
ال��ري��ا��ض��ة يف �أو� �س��اط امل�ج�ت�م��ع� ،أو
ناحية تنظيم الفعاليات الريا�ضية
املحلية والإقليمية والدولية.
وق��دم نا�صر �أم��ان �آل رحمة �شرحا
للقن�صل ال�ع��ام ع��ن نظام ت�صنيف
ال�ف�ع��ال�ي��ات ال��ري��ا��ض�ي��ة ال ��ذي يعد
الأول من نوعه يف العامل و�أطلقه
جم �ل ����س دب � ��ي ال ��ري ��ا�� �ض ��ي بهدف

ت�ط��وي��ر ق �ط��اع تنظيم الفعاليات
الريا�ضية وتعزيز جوانب التميز
واجلودة يف التنظيم.
كما قدم م�ساعد �أمني عام املجل�س
ن�سخة م��ن ك�ت��اب دل�ي��ل الفعاليات
الريا�ضية يف دبي 2030-2019
و� �ش��رح لل�ضيف ع��ن ن�ه��ج املجل�س
يف �إ�� �ص ��دار ه ��ذا ال �ك �ت��اب ال�سنوي
وكذلك التطبيق الذكي الذي يقدم
معلومات مف�صلة ع��ن الفعاليات
الريا�ضية ال�ت��ي يتم تنظيمها يف
دبي خالل العام اجل��اري والأعوام

ال�ـ  12املقبلة ،وه��ي مهمة �صعبة
ومت� �ث ��ل حت ��د ك �ب�ي�ر مل �ج �ل ����س دبي
الريا�ضي لإجناز هذا امل�شروع ،لكن
املجل�س حري�ص على اال�ستمرار يف
اجناز هذا امل�شروع لأهميته الكبرية
وال �ف��وائ��د ال�ع��دي��دة ال�ت��ي يقدمها
مل �ن �ظ �م��ي ال �ف �ع��ال �ي��ات الريا�ضية
واملهور الريا�ضي على حد �سواء.
وع�ّب�رّ القن�صل العام جلمهورية
بيالرو�سيا يف دبي عن �سعادته مبا
�شاهده �أث�ن��اء زي��ارت��ه ملقر املجل�س
واط�ل�اع��ه ع�ل��ى ج �ه��ود امل�ج�ل����س يف

جم��ال ن�شر ممار�سة الريا�ضة يف
�أو�ساط املجتمع ،ويف جمال تنظيم
ال �ف �ع��ال �ي��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة املختلفة
وا�ستقطاب الأحداث الدولية.
و�أك��د بونداريف �أن دول��ة الإمارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ع �م��وم��ا ودب ��ي
خ�صو�صا تعد من املناطق املف�ضلة
ل�ت�ن�ظ�ي��م ال �ف �ع��ال �ي��ات الريا�ضية
مي �ت �ل �ك��ه ك ��ل ج ��ان ��ب م ��ن خ�ب�رات
مل ��ا ت���ض�م��ه م ��ن م �ن �� �ش ��آت ريا�ضية امل�م�ي��ز وال �ف�ترة ال��زم�ن�ي��ة الكبرية الريا�ضية.
و�سياحية مميزة وت��وف��ر اخلربات ال �ت��ي ي�غ�ط��ي ف�ع��ال�ي��ات�ه��ا ي �ع��د من كما عرب القن�صل العام جلمهورية ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة وم� �ن� ��� �ش� ��آت ريا�ضية
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ،ك�م��ا �أك ��د �أن �إ�صدار عوامل دعم ن�شر ممار�سة الريا�ضة ب �ي�لارو� �س �ي��ا ب��دب��ي ع��ن رغ �ب �ت��ه يف و�سياحية تدعم القطاع الريا�ضي
دليل الفعاليات الريا�ضية بال�شكل وتطوير ق�ط��اع تنظيم الفعاليات ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ب�ين اجل��ان�ب�ين ملا لدى اجلانبني.

بهدف تعزيز ريا�ضة املر�أة

« بيئة » جتدد رعايتها اال�سرتاتيجية لفريقي كرة الطاولة والكاراتيه يف «ال�شارقة لريا�ضة املر�أة»
�أعلنت م�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة امل ��ر�أة ،عن
موا�صلة تعاونها م��ع �شركة ال���ش��ارق��ة للبيئة
“بيئة” ب�ع� ِّده��ا راع �ي �اً ا�سرتاتيجياً لفريقي
كرة الطاولة والكاراتيه التابع لنادي ال�شارقة
ال��ري��ا��ض��ي ل �ل �م��ر�أة ،ال�ت��اب��ع مل��ؤ��س���س��ة ال�شارقة
لريا�ضة امل��ر�أة التي ت�سعى �إىل تعزيز م�شاركة
خمتلف اجلهات وامل�ؤ�س�سات لالرتقاء بريا�ضة
املر�أة والو�صول بها �إىل املن�صات العاملية.
ووق ��ع ك�لا اجل��ان �ب�ين ات�ف��اق�ي��ة م� ��ؤخ ��راً ،تقوم
مب��وج �ب �ه��ا “بيئة” ب �ت �ق��دمي ال ��دع ��م امل� ��ادي
وال�ل��وج���س�ت��ي ل �ك��ل م��ن ف��ري��ق ك ��رة الطاولة،
وفريق الدفاع عن النف�س “الكاراتيه” ،فيما
تقوم امل�ؤ�س�سة برفع �شعار ال�شركة والرتويج
لها �ضمن �أن�شطتها خالل عام .2019
وت �ه��دف االت�ف��اق�ي��ة ال�ت��ي وق�ع�ه��ا ع��ن م�ؤ�س�سة
ال���ش��ارق��ة ل��ري��ا��ض��ة امل� ��ر�أة ��س�ع��ادة ن��دى ع�سكر

النقبي ،وعن �شركة بيئة خالد احلرميل� ،إىل
ا�ستمرار التعاون املتبادل يف جم��ال النهو�ض
واالرتقاء بالريا�ضة الن�سائية ،وتر�سيخ مفاهيم
ال�شراكة امل�ؤ�س�سية مبا يخدم خمتلف قطاعات
املجتمع.
ويف هذا ال�صدد قالت �سعادة ندى ع�سكر النقبي،
م��دي��ر ع��ام م�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة امل ��ر�أة:
“ي�أتي هذا التعاون ا�ستمراراً للعمل امل�ؤ�س�سي
امل�شرتك الذي يجمع بني امل�ؤ�س�سات الر�سمية
واخلا�صة يف �إم��ارة ال�شارقة ،وخ�صو�صاً �شركة
ال���ش��ارق��ة للبيئة “بيئة” ال �ت��ي اع�ت��دن��ا منها
امل� �ب ��ادرة يف دع ��م خم�ت�ل��ف امل �� �ش��اري��ع التنموية
والنه�ضوية التي تقودها �إمارة ال�شارقة ،حريث
�سبق لنا التعاون مع هذه ال�شركة الرائدة ،التي
�سجلت على ال��دوام ح�ضورها الفاعل وامل�ؤثر،
عرب رعايتها ودعمها للعديد من املبادرات التي

نظمتها م�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة املر�أة و�سعت
من خاللها �إىل رفع الوعي املجتمعي ب�ضرورة
دعم الريا�ضة الن�سوية».
ومن جانبه ،قال �سعادة خالد احلرميل ،الرئي�س
التنفيذي للمجموعة يف “بيئة”“ :انطالقاً
م��ن ا�سرتاتيجيتنا ال��رام�ي��ة �إىل تعزيز جودة
احل� �ي ��اة ،ي���س�ع��دن��ا �أن ن �ك��ون رع� ��اة ل �ف��رق كرة
الطاولة ،والدفاع عن النف�س “الكاراتيه” يف
م�ؤ�س�سة ال�شارقة لريا�ضة املر�أة التي �أ�سهمت يف
دعم تقدم وتطوير الريا�ضة الن�سوية يف �إمارة
ال���ش��ارق��ة ،الأم ��ر ال��ذي ين�سجم م��ع توجهاتنا
يف �شركة “بيئة” ،وي�ترج��م �إمياننا الرا�سخ،
ب �� �ض��رورة حت�ف�ي��ز امل�ج�ت�م��ع ع�ل��ى ات �ب��اع �أمن ��اط
احل�ي��اة ال�صحية والن�شطة ،وامل���ش��ارك��ة ب�شكل
فعال يف تعزيز ال��روح الريا�ضية ودع��م متكني
املر�أة عرب خمتلف املبادرات واملن�صات».

ملتقى « ريا�ضة �أ�صحاب الهمم » يدعو ملزيد من االهتمام بهم

انتخاب الإماراتي �صالح املو�سى رئي�س ًا للجمعية اخلليجية للمعاقني
•• املنامة :الفجر

انتخبت �أم ����س اجلمعية العمومية
للجمعية اخلليجية للإعاقة جمل�س
�إدارة جديد برئا�سة االماراتي املهند�س
�صالح عبداهلل املو�سى ع�ضو جمل�س
�إدارة جمعية �أهايل املعاقني بال�شارقة
للدورة اجلديدة “ 2020-2019
« .و�أ� �س �ف��رت ع��ن ان �ت �خ��اب الدكتورة
عائ�شة الكيومية م��ن �سلطنة عمان
ملن�صب ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س والبحرينية
ب�سمة �صالح ب��وردح��ة ملن�صب الأمني
املايل والدكتور �سعد حممد ال�شبانة
م��ن ال���س�ع��ودي��ة مل�ن���ص��ب �أم �ي�ن ال�سر
العام وع�ضوية كل من  :منى �سعيد
امل �ن �� �ص��وري “الإمارات” وحممد
ح���س�ين ن��ام��ي “البحرين” و�أك � ��رم

امل �ع��ويل “�سلطنة عمان” والدكتور
خليل احلويجي “ال�سعودية “ورحاب
حم �م��د ب��ور� �س �ل��ي وه � ��دى اخل ��ال ��دي
“الكويت» .جاء ذلك على هام�ش ختام
امللتقى العلمي التا�سع ع�شر للجمعية
ال ��ذي ع�ق��د يف امل�ن��ام��ة حت��ت ��ش�ع��ار “
ريا�ضة �أ�صحاب الهمم  ..حتد وطموح
“ برعاية ال�شيخ خ��ال��د ب��ن حمد ال
خليفة جن��ل ملك البحرين النائب
الأول لرئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب
والريا�ضة ،الرئي�س الفخري لالحتاد
ال�ب�ح��ري�ن��ي ل��ري��ا� �ض��ة ذوي الإع��اق��ة
وب �ح �� �ض��ور م �ع ��ايل ال �ف��ري��ق ال�شيخ
دع �ي��ج ب��ن خ�ل�ي�ف��ة �آل خ�ل�ي�ف��ة رئي�س
جم�ل����س �إدارة اجل�م�ع�ي��ة اخلليجية
ل�ل�إع��اق��ة وم �ع��ايل جميل ب��ن حممد
علي حميدان وزي��ر العمل والتنمية

دور الأن ��دي ��ة واالحت� � ��ادات ومفاهيم
حديثة مثل :الرتبية البدنية املعدلة
لأ�صحاب الهمم ،والألعاب الريا�ضية
للمكفوفني بني التكييف والتعديل،
واال�ترب �ي��ة ال�ب��دن�ي��ة ل ��ذوات الإعاقة
الفكرية يف امل��دار���س ،ودور الريا�ضة
يف ال�ت��واف��ق النف�سي للطالب ال�صم
يف اجل��ام �ع��ات ،وال �ت��دري �ب��ات املهارية
لأ�صحاب الهمم يف كرة اليد.
وقدم الأوراق �أكادمييون و�إعالميون
ومتخ�ص�صون يف الرتبية الريا�ضية
ال �ب��دن �ي��ة م��ن دول جم�ل����س التعاون
وال ��وط ��ن ال �ع��رب��ي ،وم �ث��ل االم � ��ارات
يف ت �ق ��دمي اجل �ل �� �س��ات م ��اج ��د را�شد
االج �ت �م��اع �ي��ة ال�ب�ح��ري�ن��ي  .ومتيزت امل �� �ش��ارك�ين ح�ي��ث ن��اق���ش��ت  35ورقة ال �ت �ق �ل �ي��دي واجل � ��دي � ��د ،وم�ستقبل ال�ع���ص�ي�م��ي رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة البارملية
اجل�ل���س��ات العلمية الع�شر مبحتوى علمية � ،إ��ش�ك��االت الإع�ل�ام الريا�ضي الإع�ل��ام ال��ري��ا��ض��ي ودوره يف تعزيز الآ��س�ي��وي��ة يف ورق ��ة ع��ن دور اللجنة
ع�ل�م��ي ث ��ري ون�ق��ا��ش��ات ت�ف��اع�ل�ي��ة من ل��ذوي الإع��اق��ة وق��ارن��ت ب�ين الإعالم �إب��داع��ات ذوي الإع��اق��ة .كما تناولت وم�سريتها فيما ق��دم الإع�لام��ي عبد

ال��رح �م��ن ن �ق��ي ال�ب���س�ت�ك��ي ام�ي�ن عام
ج�م�ع�ي��ة ال���ص�ح�ف�ي�ين ورق� ��ة ع��ن دور
االعالم يف دعم ريا�ضة �أ�صحاب الهمم.
وك�شف مقدمو الأوراق العلمية عن
من�ط�ي��ة ال�ب�رام ��ج ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ،يف
مقابل تغطيات �أكرث حيوية وتفاعلية
م ��ن م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
التي تنقل الأحداث والبطوالت وقت
حدوثها وتت�سم بالتفاعلية مما يجعل
هذه املواقع متنف�ساً ال�صحاب الهمم
والأبطال الريا�ضيني منهم.
و�أو�� �ص ��وا ب �� �ض��رورة �إه �ت �م��ام الإع�ل�ام
امل��رئ��ي وامل�ك�ت��وب ب��ري��ا��ض��ات �أ�صحاب
الهمم على قدم امل�ساواة مع الريا�ضات
الأخ��رى لغري املعاقني ،و�إيجاد كوادر
و�إع�لام�ي�ين متخ�ص�صني يف الإعالم
ال��ري��ا� �ض��ي لأ� �ص �ح��اب ال �ه �م��م  ،و�أن

ت�ستعني م�ؤ�س�سات الإعاقة بالتوثيق
الإع�ل�ام ��ي و�إع�ل�ام �ي�ي�ن �إحرتافيني
مب � ��ا ي� ��� �س� �ه ��م يف ت � �ع ��زي ��ز احل � � ��ق يف
الرتفيه وتعريف اجلمهور بالأبطال
الريا�ضيني من �أ�صحاب الهمم .
و�� �ض ��م وف � ��د االم � � � ��ارات ل �ل �م �ل �ت �ق��ى :
املهند�س �صالح عبداهلل املو�سى ومنى
�سعيد املن�صوري ونادية خليل ال�صايغ
م�ؤ�س�سة مركز امل�شاعر الإن�سانية يف
دبي والربوفي�سور مروان عبداملجيد
�إب ��راه� �ي ��م امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي لنادي
ع �ج �م��ان لأ�� �ص� �ح ��اب ال �ه �م ��م� ،سامل
اجلنيبي رئي�س جمل�س �إدارة مركز
ال �ن��ور لأ� �ص �ح��اب ال�ه�م��م يف ابوظبي
وال��دك�ت��ور علي ال��زع��اب��ي م��ن جامعة
ال���ش��ارق��ة والإع�ل�ام��ي عبدالرحمن
نقي الب�ستكي.
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الأ�سطورة فالكاو يتقدم ح�ضور ختام املو�سم العا�شر

الن�صر و�شباب الأهلي واملناف�سة على ك�أ�س رئي�س الدولة لل�صاالت
•• ال�شارقة -الفجر:

18

ي�سدل ال�ستار على مو�سم م�سابقات الرجال يف كرة قدم ال�صاالت اليوم
مب��واج�ه��ة م�سك اخل�ت��ام ال�ت��ي �ستجمع ب�ين الن�صر و��ش�ب��اب الأه �ل��ي يف
ال�سابعة والربع من م�ساء اليوم على ملعب �صالة را�شد بن حمدان يف
القلعة الزرقاء يف نهائي ( �أغلى الك�ؤو�س )بطولة ك�أ�س �صاحب ال�سمو
رئي�س الدولة يف ن�سختها العا�شرة ووجهت اللجنة التنفيذية برئا�سة
عبدامللك جاين الدعوة اىل رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�ضي والأمني
العام للمجل�س واىل امل�س�ؤولني يف جمل�س دبي الريا�ضي ورئي�س و�أع�ضاء

احتاد الأم��ارات لكرة القدم والهيئة العامة لل�شباب والريا�ضة واللجنة
الأومل �ب �ي��ة الوطنية وجميع ر�ؤ� �س��اء و�أع �� �ض��اء جمال�س �إدارات الأندية
املن�ضوية حتت لواء اللعبة للم�شاركة يف حفل م�سك ختام املو�سم العا�شر
 .ويتقدم احل�ضور فالكاو ا�سطورة كرة ال�صاالت النجم الربازيلي العاملي
الكبري املعتزل  2016بطل العامل مرتني من  3م�شاركات يف املونديال
باعتباره اف�ضل الع��ب يف ت��اري��خ اللعبة م��ن حيث الأرق ��ام والإجن ��ازات
وامل�ستويات وال�شهرة واطلق فالكاو ام�س على ح�سابه يف ان�ستغرام الذي
يحظى مبتابعة كبرية من جميع انحاء العامل انه غدا �سيكون متواجدا
يف نهائي كا�س االمارات لكرة ال�صاالت يف �صالة الن�صر يف دبي ومن خالل

ما ن�شره فالكاو ا�صبح نهائي االحالم اليوم معروفا و�سيكون متابعا على
ان�ستغرام من جميع املهتمني باللعبة يف خمتلف انحاء العامل  ..وجاء
ت�أهل الن�صر اىل النهائي على ح�ساب خورفكان بعد �أن خ�سر العميد يف
الذهاب �2-صفر وفاز يف الذهاب �4-صفر �أما فريق �شباب الأهلي فقد
تاهل على ح�ساب دبا احل�صن بعد التعادل معه يف املنطقة ال�شرقية 3-3
والفوز عليه  4-8يف �صالة مكتوم بن حممد بقلعة الفر�سان وعلى كل
يعترب �شباب الأهلي حالة خا�صة جدا يف هذا املو�سم كونه تواجد طرفا يف
جميع النهائيات على مدار املو�سم فقد خ�سر نهائي كا�س االحتاد مطلع
املو�سم احلايل على يد الظفرة وو�صل نهائي البالي اوف وجنح يف انتزاع

درع الدوري عن جدارة و ح�صد بطولة الن�سخة الأوىل من كا�س االمارات
بالفوز على خورفكان يف النهائي وهاهو ي�صل اىل النهائي ال��راب��ع يف
املو�سم مناف�سا وحمافظا على حظوظه يف ح�صد اللقب الثالث ويقود
�شباب الأه�ل��ي امل��درب ع�ب��داهلل عبدالبا�سط وم�ساعه الهولندي خالد
حمداوي وحمد امل��ري م�شرف ع��ام الفريق وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة
الألعاب اجلماعية وعبداهلل كيدي اداري الفريق ويفقد الفريق ا�ضفل
العبيه النجم املتوهج ح�سني مال اهلل بداعي احل�صول على البطاقة
ال�صفراء الثالثة يف ن�صف النهائي ا�ضافة ايل احمد الفردان وحممد
�سامل ورا�شد عبيد بداعي الإ�صابة.

تنطلق برعاية حممد بن زايد

احتاد الإمارات للجوجيت�سو ي�ضع اللم�سات الأخرية على الن�سخة احلادية ع�شرة للبطولة

حدث ريا�ضي على الأجندة العاملية
عبد املنعم الها�شمي:بطولة �أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو حلم الريا�ضيني و�أكرب ٍ
فهد ال�شام�سي:حت�ضريات جارية على قدم و�ساق ل�ضمان �أف�ضل تنظيم يواكب �أهمية احلدث
عارف العواين:دعم حممد بن زايد كان له �أبلغ الأثر يف انت�شار هذه الريا�ضة والإقبال على ممار�ستها
يعقوب ال�سعدي:عر�ض �سل�سلة من الربامج التي تتناول �آخر التح�ضريات النطالق بطولة

•• تغطية -رم�ضان عطا

ك�شف احتاد الإمارات للجوجيت�سو عن
�آخ��ر ال�ت�ط��ورات يف �إط ��ار حت�ضرياته
لتنظيم الن�سخة احل��ادي��ة ع�شرة من
ب �ط��ول��ة �أب ��وظ �ب ��ي ال �ع��امل �ي��ة ملحرتيف
اجلوجيت�سو  ،2019وذل ��ك خالل
م��ؤمت��ر �صحفي عقده االحت��اد بهذه
امل �ن��ا� �س �ب��ة ام� �� ��س يف ف� �ن ��دق ’�سانت
ري�ج�ي����س .وت�ن�ط�ل��ق ب�ط��ول��ة �أبوظبي
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو 2019
حت ��ت رع� ��اي � � ٍة ك ��رمي ��ة م ��ن �صاحب
ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن زاي� ��د �آل
نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،وذلك خالل
الفرتة املمتدة بني � 26-20أبريل،
وت�ست�ضيفها ’مبادلة �أرينا‘ ب�أبوظبي
.
وح� ��� �ض ��ر امل� � ��ؤمت � ��ر ع� � ��دد م � ��ن كبار
ال�شخ�صيات وامل�س�ؤولني م��ن بينهم،
� �س �ع��ادة ع �ب��د امل �ن �ع��م ال �� �س �ي��د حممد
ال �ه��ا� �ش �م��ي ،ال �ن��ائ��ب الأول لرئي�س
االحت� ��اد ال � ��دويل ،رئ�ي����س االحتادين
الإم��ارات��ي والآ� �س �ي��وي للجوجيت�سو،
و��س�ع��ادة ع��ارف حمد ال �ع��واين� ،أمني
ع� ��ام جم �ل ����س �أب ��وظ� �ب ��ي الريا�ضي،
وال�سيد يعقوب ال�سعدي رئي�س قنوات
�أب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض�ي��ة ،وال�سيد طارق
زياد العامري املدير التنفيذي لقطاع
الرتاخي�ص بالإنابة يف دائرة التعليم
وامل �ع��رف��ة ب ��أب��وظ �ب��ي ،وال���س�ي��د �أحمد
ثاين املطرو�شي ،ع�ضو جمل�س الإدارة
امل �ن �ت��دب ل���ش��رك��ة “�إعمار العقارية،
وال���س�ي��د ف � ��ؤاد فهمي دروي ����ش مدير
ع��ام �شركة ب��امل��ز الريا�ضية ،وال�سيد
�سائد حجازي ،مدير ع��ام م�ساعد –
مبيعات ج��اك��وار الن��د روڤ��ر يف �شركة
ب��رمي�ير م��وت��ورز ،وال�سيد فهد علي
ال�شام�سي امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي الحتاد
الإمارات للجوجيت�سو ،بالإ�ضافة �إىل
جمموعة من و�سائل الإع�لام املحلية
والإق �ل �ي �م �ي��ة وع� ��دد م��ن �أمل� ��ع �أبطال
ريا�ضة اجلوجيت�سو.
وت �ع �ت�ب�ر ب �ط��ول��ة �أب ��وظ� �ب ��ي العاملية
مل �ح�تريف اجل��وج�ي�ت���س��و � 2019أهم
مناف�سة ع�ل��ى م�ستوى ال �ع��امل لهذه
ال ��ري ��ا�� �ض ��ة ،ح �ي��ث ت� �ع ��ود البطولة
ب�ن���س�خ�ت�ه��ا احل ��ادي ��ة ع���ش��ر لتوا�صل
م�سرية جناحاتها التي �سطرتها على
مدى الدورات الع�شر ال�سابقة ولتعزز
م �ك��ان��ة �أب��وظ �ب��ي ب��و��ص�ف�ه��ا ’موطن
اجلوجيت�سو‘ .وت�شهد ن�سخة هذا العام
من��واً ك�ب�يراً على خمتلف الأ�صعدة،
حيث ر�سخت بطولة �أبوظبي العاملية
مل�ح�تريف اجلوجيت�سو مكانة مميزة،

وب��ات��ت ح�ل��م جلميع حم�ت�ريف اللعبة
حول العامل.
وت���س�ت�ق�ط��ب ن���س�خ��ة ه ��ذا ال �ع ��ام من
البطولة م�شاركات عاملية وا�سعة من
�أك�ث�ر م��ن  100دول��ة ،حيث يح�صد
ال�ل�اع� �ب ��ون ال� �ن� �ق ��اط ال� �ت ��ي ت�ضاف
ل��ر� �ص �ي��ده��م ور� �ص �ي��د الأنديةالتي
ي �ن �ت �م��ون �إل �ي �ه ��ا م ��ن خ�ل��ال خو�ض
املناف�سات الأكرب والظفر ب�أهم �ألقاب
اللعبة على م�ستوى ال�ع��امل .وتعترب
ب �ط��ول��ة �أب ��وظ �ب ��ي ال �ع��امل �ي��ة ملحرتيف
اجل��وج�ي�ت���س��و �آخ ��ر ب �ط��والت املو�سم،
وب��ال�ت��ايل ف�ه��ي ت ��ؤث��ر ب�شكل �أ�سا�سي
ع�ل��ى ال�ت���ص�ن�ي��ف ال�ن�ه��ائ��ي لالعبني.
و�أو��ض��ح االحت��اد �أن ن�سخة ه��ذا العام
من البطولة تركز على عامل اجلودة
وامل�ستوى الفني العايل.
و�أ� �ش��ار احت��اد الإم� ��ارات للجوجيت�سو
�إىل �أنه مت ا�ستكمال عدد الالعبني يف
كافة الفئات .و�أك��د االحت��اد �أن ن�سبة
ت�سجيل الفتيان يف بطولة النا�شئني
تخطت  28%من العدد امل�ستهدف،
بينما تخطت ن�سبة ت�سجيل الفتيات
يف بطولة النا�شئني  .30%و�سجلت
ن���س�ب��ة امل �ت �ط��وع�ين يف ال�ن���س�خ��ة 11
من بطولة �أبوظبي العاملية ملحرتيف
اجل��وج�ي�ت���س��و من ��وا م �ل �ح��وظ��ا حيث
و� �ص��ل ال �ع��دد �إىل  100م�ت�ط��وع يف
الن�سخة احلالية مقارنة مع الن�سخة
املا�ضية م��ن البطولة .وبلغت ن�سبة
النمو يف ع��دد حاملي احل��زام الأ�سود
�ضمن فئة ال��رج��ال يف ع��ام ،2019
. 12%
و�ست�شهد البطولة املمتدة على مدار
� 7أي� ��ام ب��رن��اجم �اً غ�ن�ي�اً باملناف�سات
عاملية امل�ستوى مب�شاركة نخبة من
�أملع الريا�ضيني الذين �سي�ستعر�ضون
مواهبهم وم�ه��ارات�ه��م لإل �ه��ام اجليل
اجلديد من الأبطال.
ويف هذا الإطار مت تخ�صي�ص يوم لفئة
الأ� �س��ات��ذة ،حيث يتناف�س امل�شاركون
اللذين تزيد �أعمارهم عن  30عاماً
و��س�ي�ج��ري تنظيم ت���ص�ف�ي��ات احل��زام
الأ��س��ود والبني ن�صف النهائية لفئة
ال�ك�ب��ار ،ع�ل��ى � 3أب���س�ط� ٍة ب ��إ� �ش��راف 3
حكام على كل ب�ساط ،مبا ي�ضمن �أرفع

م�ع��اي�ير ال�ن��زاه��ة التحكيمية ويلغي
�أي اح�ت�م��الٍ للخط�أ يف ه��ذه املرحلة
الت�أهيلية املهمة.
يف �إط� ��ار ك�ل�م�ت��ه ال �ت��ي �أل �ق��اه��ا خالل
امل ��ؤمت��ر ال�صحفي ،ق��ال ��س�ع��ادة عبد
املنعم ال�سيد حممد الها�شمي ،النائب
الأول لرئي�س االحتاد الدويل ،رئي�س
االحت� ��ادي� ��ن الإم � ��ارات � ��ي والآ� �س �ي ��وي
للجوجيت�سو
عملنا بوترية مت�سارعة وب�شكلٍ جاد
ود�ؤوب ال�ستكمال تنظيم البطولة
ب�شكلٍ يليق با�سم موطن اجلوجيت�سو
�أبوظبي .وي�سرنا �أن نرحب ب�أبطال
اجلوجيت�سو من جميع �أنحاء العامل
يف بلدهم الثاين الإم��ارات ،ويف رحاب
العا�صمة �أب��وظ�ب��ي يف ع��ام الت�سامح.
ولقد حققت البطولة منذ انطالقتها
قبل عقدٍ من الزمن منواً كبرياً ،حتى
ب��ات��ت حلم الريا�ضيني و�أك�ب�ر حدثٍ
ري��ا� �ض��ي يف ع ��امل اجل��وج�ي�ت���س��و على
الأجندة الريا�ضية العاملية».
و�أ� � �ض� ��اف ال �ه��ا� �ش �م��ي“ :متثل هذه
ال�ب�ط��ول��ة م �ث��ا ًال حقيقياً ع��ن �أهمية
ال �ع �م ��ل اجل� �م ��اع ��ي وال � �ت � �ع� ��اون بني
االحت � � ��ادات ال��ري��ا� �ض �ي��ة وم�ؤ�س�سات
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخل��ا���ص ،ون�شكر
جميع �شركائنا لدعمهم وتواجدهم
يف ن�سخة هذا العام التي متثل بطول ًة

لدولة لإم��ارات ب�أ�سرها ولي�س فقط
لأبوظبي».
ون ��وه ال�ه��ا��ش�م��ي مب���ش��ارك��ة �أك�ث�ر من
 100متطوع �إماراتي يف ن�سخة هذا
العام من البطولة ميثلون �أح��د �أهم
م�ق��وم��ات جن��اح ال�ب�ط��ول��ة ،ويحملون
ر�سالتها �إىل العامل عن ق��درة �شباب
الإم� ��ارات يف ت�ق��دمي �أرف ��ع امل�ستويات
التنظيمية.
�أكد �سعادة عارف حمد العواين الأمني
ال�ع��ام ملجل�س �أب��وظ�ب��ي ال��ري��ا��ض��ي �أن
دع��م ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حممد
بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد للقوات امل�سلحة للقطاع
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي ب �� �ش �ك��ل ع� � ��ام وري ��ا�� �ض ��ة
اجل��وج�ي�ت���س��و ب���ش�ك��ل خ��ا���ص ك ��ان له
�أب�ل��غ الأث ��ر يف انت�شار ه��ذه الريا�ضة
والإق �ب��ال على ممار�ستها يف خمتلف
�أن�ح��اء دول��ة الإم� ��ارات .وك��ذل��ك ت�أتي
توجيهات �سمو ال�شيخ نهيان بن زايد
�آل ن �ه �ي��ان رئ �ي ����س جم�ل����س �أبوظبي
ال ��ري ��ا�� �ض ��ي ان� �ط�ل�اق ��ا م� ��ن حر�صه
على ت�ق��دمي ال��دع��م وال��رع��اي��ة لكافة
الأن�شطة الريا�ضية.
و�أك � ��د ط� ��ارق زي� ��اد ال �ع��ام��ري املدير
التنفيذي لقطاع الرتاخي�ص بالإنابة
ح ��ر� ��ص دائ � � ��رة ال �ت �ع �ل �ي��م وامل �ع ��رف ��ة
ال���ش��ري��ك ال ��داع ��م الحت ��اد الإم � ��ارات

للجوجيت�سو يف ن�شر وتطوير اللعبة
بكل مدار�س العا�صمة ،كما واحلر�ص
على امل�شاركة يف �إجناح بطولة �أبوظبي
ال �ع��امل �ي��ة مل �ح�ت�ريف اجل��وج�ي�ت���س��و من
خالل انخراط الالعبني والالعبات
�أب�ن��اء برنامج �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة للجوجيت�سو امل��در��س��ي وهم
بالآالف يف تلك البطولة ،و�أي�ضا من
خ�لال ح�ضور البع�ض منهم يف قلب
احلدث باملدرجات لت�شجيع زمالئهم
ودعمهم جماهرييا.
و�أ� � � � �ض� � � ��اف“ :كما ك � � ��ان ب ��رن ��ام ��ج
اجل��وج�ي�ت���س��و امل��در� �س��ي ه��و الرافعة
التي �ساهمت يف ن�شر وتطوير اللعبة
يف الإمارات على مدار ال�سنوات الع�شر
الأخ �ي��رة� ،إىل �أن �أ��ص�ب�ح��ت �أبوظبي
عا�صمة اجلوجيت�سو العاملية� ،ستبقى
امل� ��دار�� ��س وط�ل�اب �ه��ا ي �ت �ف��اع �ل��ون مع
ك��ل ف�ك��ر ج��دي��د ،ي�سهم يف ب�ن��اء جيل
ق��وي ق ��ادر ع�ل��ى حت�م��ل امل���س��ؤول�ي��ة يف
امل�ستقبل».
و�أك��د ال�سيد يعقوب ال�سعدي رئي�س
ق � �ن� ��وات �أب� ��وظ � �ب� ��ي ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة �أن
جم�م��وع��ة ال �ق �ن��وات ��س�ت�ق��وم بتغطية
ك ��ام ��ل م �ن��اف �� �س��ات ال� �ب� �ط ��ول ��ة على
م��دار �سبعة �أي ��ام� ،إ��ض��اف��ة �إىل عر�ض

�سل�سلة من الربامج التي تتناول �آخر
التح�ضريات النطالق بطولة �أبوظبي
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو ،ومو�سم
اجلوجيت�سو املحلي ب�شكل عام ،ف�ضال
عن ت�سليط ال�ضوء على الدعم الكبري
ال��ذي يقدمه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل���س�ل�ح��ة ،ل�ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة وتنميتها
على ال�صعيد العاملي.
و�صرح ف�ؤاد دروي�ش مدير عام �شركة
باملز الريا�ضية قائال“ :نعتز اعتزازاً
ب��ال�غ�اً ب�شراكتنا الإ��س�ترات�ي�ج�ي��ة مع
احت � ��اد الإم� � � � ��ارات ل �ل �ج��وج �ي �ت �� �س��و يف
خمتلف املحافل والفعاليات ال �سيما
ب �ط��ول��ة �أب ��وظ �ب ��ي ال �ع��امل �ي��ة ملحرتيف
اجلوجيت�سو ال�ت��ي �أ��ض�ح��ت م��ن �أكرب
و�أه� � ��م ال �ف �ع��ال �ي��ات ال��ري��ا� �ض �ي��ة على
ال���س��اح��ة ال��دول �ي��ة ،ي�ن�ت�ظ��ره��ا جميع
العبي وجماهري ريا�ضة اجلوجيت�سو
عاماً بعد عام برتقب و�شغف».
وق��ال �أح�م��د ث��اين امل�ط��رو��ش��ي ،ع�ضو
جمل�س الإدارة املنتدب ل�شركة “�إعمار
العقارية”� :أود �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر
�إىل “احتاد الإم ��ارات للجوجيت�سو”
لإت ��اح ��ة ال �ف��ر� �ص��ة ل �ن��ا ل��رع��اي��ة هذه
البطولة التي حتظى باهتمام خا�ص
م��ن ق �ب��ل ق �ي��ادت �ن��ا ال��ر� �ش �ي��دة ،فهذا

التعاون من�سجم يف م�ضمونه و�أهدافه
مع التزامنا الرا�سخ بدعم املبادرات
الريا�ضية واالجتماعية الوطنية التي
تقدم من�صات بارزة للتعريف ب�إمكانات
ال�شباب الإماراتي ،كما ميثل امتداداً
ل�سعينا ال��دائ��م للتعاون م��ع خمتلف
الهيئات وامل�ؤ�س�سات الوطنية و�ضمن
�شتى القطاعات.
وقال عادل الزرعوين ،رئي�س جمل�س
امل �� �س ��ؤول �ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة يف م�صرف
�أب��وظ �ب��ي اال�سالمي ”:ل �ط��امل��ا كان
م �� �ص��رف �أب ��وظ� �ب ��ي الإ�� �س�ل�ام ��ي من
ال ��داع� �م�ي�ن الأ� �س ��ا� �س �ي�ي�ن لريا�ضة
اجلوجيت�سو وكلنا فخر يف م�صرف
�أبوظبي الإ�سالمي لرعايتنا لبطولة
�أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو.
ونوا�صل التزامنا بت�شجيع ودعم هذه
ال��ري��ا��ض��ة ال �ت��ي ت���س��اع��د ع�ل��ى تعزيز
التوا�صل والرتابط بني �أفراد املجتمع
وتر�سيخ مكانة دولة الإمارات العربية
املتحدة على ال�ساحة الدولية.
وع �ل ��ق � �س��ائ��د ح � �ج� ��ازي ،م ��دي ��ر عام
م�ساعد مبيعات ج��اك��وار الن��د روڤر
ب�شركة برميري موتورز قائ ً
ال�“ :إننا
يف �شركة ب��رمي�ير م��وت��ورز و جاكوار
الن ��د روڤ ��ر ن�ف�خ��ر ب��دع�م�ن��ا لبطولة
�أبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو
م �ن��ذ ع � ��ام  .2011ي �ت �م��ا� �ش��ى هذا
ال�ت�ع��اون املثمر م��ع التزامنا الرا�سخ
بدعم الأن�شطة الريا�ضية التي ت�سهم
يف اكت�شاف املواهب الريا�ضية وت�صقل
�إمكاناتهم البدنية والعقلية وتر�سخ
معاين �سامية بني �أفراد املجتمع.
م��ن ج��ان�ب��ه� ،أو� �ض��ح ال�سيد فهد علي
ال�شام�سي ،امل��دي��ر التنفيذي الحتاد
الإمارات للجوجيت�سو �أنه وكما يف كل
عام ،حر�ص الأبطال من �أبناء الدولة
من خمتلف الت�صنيفات على ت�سجيل
م�شرف يف هذه البطولة ،حيث
ح�ضو ٍر
ٍ
زاد ع��دد ال�لاع �ب�ين وال�لاع �ب��ات من
خمتلف فئات الأحزمة ب�شكل ملحوظ
ع ��ن ال�ن���س��خ ال �� �س��اب �ق��ة  ،ويطمحون
لتقدمي �أدا ٍء يليق با�سم الوطن.
ولفت �إىل �أن بطولة هذا العام �ست�شهد
م �� �ش��ارك��ة ن��وع �ي��ة ل�ل�اع �ب�ي�ن �ضمن
مناف�سات الباراجوجيت�سو اخلا�صة

ب �ف �ئ��ة �أ�� �ص� �ح ��اب ال �ه �م��م ومبختلف
ت�صنيفاتهم ،م��ا ُي�ع�ت�بر دل �ي�ل ً
ا على
االهتمام ال��ذي توليه دول��ة الإمارات
ب��ال��ري��ا��ض�ي�ين وال�ل�اع �ب�ي�ن م��ن ذوي
الهمم.
و�أو� � �ض� ��ح ال �� �ش��ام �� �س��ي �أن البطولة
�سرتحب بعد ٍد كبري من امل�شاركني من
الدول التي تن�ضم للمرة الأوىل ،مثل
كازخ�ستان والأردن واململكة العربية
ال�سعودية و�أنغوال.
و�أ�ضاف”:بذلت ال �ل �ج �ن��ة املنظمة
جهوداً كبرية ل�ضمان �أعلى م�ستويات
ال���ص�ح��ة وال �� �س�لام��ة يف ج�م�ي��ع �أي ��ام
البطولة ،حيث تنت�شر الفرق الطبية
يف خمتلف امل��واق��ع ل�ضمان التعامل
ب��أ��س��رع و�أف���ض��ل �شكلٍ م��ع �أي حاالت
طارئة ت�ستدعي تدخلهم .كما وحر�ص
الفريق التنظيمي على ت�أمني خمتلف
االحتياجات للم�شاركني واملتطوعني
واجل � �م � �ه� ��ور ،مب� ��ا يف ذل � ��ك م ��واق ��ع
اال��س�تراح��ة واال��س�ت�ف��ادة م��ن خيارات
م�ت�ن��وع��ة م��ن الأط �ع �م��ة وامل�شروبات
وغريها من اخلدمات «.
وت��اب��ع ال���ش��ام���س��ي�“ :أود �أن �أتوجه
بال�شكر ل�شركاء جناحنا م��ن الرعاة
وال��داع �م�ي�ن والإع�ل�ام �ي�ي�ن والذين
ي�ترج�م��ون املعنى احلقيقي للتعاون
ال� �ب� � ّن ��اء ب�ي�ن امل ��ؤ� �س �� �س��ات م ��ن �شتى
القطاعات ،حيث يحر�ص �شركا�ؤنا على
تر�سيخ ح�ضور ريا�ضة اجلوجيت�سو يف
امل�ج�ت�م��ع الإم ��ارات ��ي وان�ت���ش��اره��ا بني
�أو� �س��ع ال�ق��واع��د اجل�م��اه�يري��ة ،الأمر
ال ��ذي ي�سهم ب�شكل ك�ب�ير يف حتقيق
م���س��اع�ي�ن��ا ال��رام �ي��ة �إىل ب �ن��اء جيل
�إم��ارات��ي واع��د وق��وي .فال�شكر واجب
جل�م�ي��ع ال��داع �م�ي�ن وال ��رع ��اة الذين
ح��ر� �ص��وا ع�ل��ى ت�ن�ظ�ي��م ب �ط��ول � ٍة تليق
بحمل ا�سم �أبوظبي ودولة الإمارات».
ورحب ال�شام�سي بالريا�ضيني الذين
ت��واف��دوا �إىل �أب��وظ�ب��ي للم�شاركة يف
ال�ب�ط��ول��ة متمنياً ل�ه��م عي�ش �أج ��واء
ريا�ضية حما�سية ،داعياً �إياهم للتع ّرف
ع �ل��ى �أب ��وظ� �ب ��ي ،ع��ا� �ص �م��ة الت�سامح
ال�ع��امل�ي��ة ال �ت��ي ت�ف�ت��ح ذراع �ي �ه��ا اليوم
م��رح�ب� ًة ب��أب�ط��ال اللعبة م��ن خمتلف
�أن�ح��اء ال�ع��امل .واع�ل��ن ال�شام�سي عن
قيمة اجل��وائ��ز ال�ت��ي �سيتم تقدميها
للم�شاركني يف البطولة التي تتجاوز
� 600أل� ��ف دوالر �أم��ري �ك��ي .حيث
�سيح�صد ال�ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز الأول عن
فئة الرجال يف احل��زام الأ�سود جائزة
ق��دره��ا � 15أل��ف دوالر �أم��ري�ك��ي� ،أما
الفائز باملركز الثاين ف�سيح�صل على
� 8آالف دوالر �أمريكي والفائز باملركز
الثالث على � 5آالف دوالر �أمريكي.

فريق عمل املبادرات الفنية التطويرية ي�ستعر�ض ترتيبات الور�شة الفنية ال�سنوية
•• ابوظبي  -الفجر :

ع�ق��دت جلنة دوري امل�ح�ترف�ين اجتماعا تن�سيقيا
لفريق عمل املبادرات الفنية التطويرية �أم�س الأول
الأح��د املوافق � 14أبريل اجل��اري ،ح�ضره عبداهلل
ن��ا��ص��ر اجل�ن�ي�ب��ي رئ�ي����س جل�ن��ة دوري املحرتفني،
عبداحلميد امل�ستكي رئي�س اللجنة الفنية ،وليد
احلو�سني املدير التنفيذي للجنة و�أع�ضاء فريق
امل �ب��ادرات الفنية وذل ��ك ل�ل��وق��وف ع�ل��ى الرتتيبات
الأخ �ي�رة ل�ل��ور��ش��ة الفنية ال�سنوية ال�ت��ي تنظمها
جلنة دوري املحرتفني يف احلادية ع�شرة من �صباح
ال�سبت امل��واف��ق � 20أب��ري��ل اجل��اري يف فندق يا�س
روتانا بالعا�صمة �أبوظبي.
وكانت جلنة دوري املحرتفني قد �شكلت فريق عمل

امل �ب��ادرات الفنية التطويرية برئا�سة عبداحلميد
امل�ستكي رئ�ي����س اللجنة الفنية وع���ض��وي��ة ك��ل من
احل�ك��م ال ��دويل ال���س��اب��ق ن��ا��ص��ر ع �ب��داهلل والكابنت
�إ�سماعيل را�شد ع�ضوا اللجنة الفنية ،و الكابنت
ع�ب��دال���س�لام ج�م�ع��ة ،ال �ك��اب�تن ع�ب��دامل�ج�ي��د النمر،
الكابنت �سليم عبدالرحمن والكابنت عبداهلل علي.
واطلع فريق عمل املبادرات الفنية التطويرية على
تقييم مبادرات املو�سم اجل��اري : 2019-2018
�إ�سقاط الإن��ذار الثاين ،نظام بطولة ك�أ�س اخلليج
ال�ع��رب��ي� ،آل �ي��ة ت�سجيل وم���ش��ارك��ة ال�لاع�ب�ين حتت
� 21سنة يف م�سابقتي دوري اخلليج العربي وك�أ�س
اخلليج العربي ،مبادرة زمن اللعب الفعلي)
ثم ا�ستعر�ض الفريق امل�ب��ادرات اجل��دي��دة للمو�سم
املقبل  2020-2019التي �ستتم مناق�شتها مع

ممثلي الأندية يف الور�شة الفنية التطويرية ال�سبت
املقبل وت�شمل :مقرتح �أج�ن��دة املو�سم املقبل� ،آلية
ت�سجيل وم�شاركة الالعبني يف م�سابقة حتت 21
�سنة ،تثبيت الفئة العمرية مل�سابقة دوري اخلليج
العربي حتت � 21سنة� ،آلية م�شاركة الالعبني يف
م�سابقتي ك�أ�س اخلليج العربي ودوري حت��ت 21
ع��ام��ا� ،إي�ق��اف ال�لاع��ب بعد احل�صول على الإنذار
ال��راب��ع ،م�شاركة  3الع�ب�ين م��ن ال�ف��ري��ق الأول يف
م���س��اب�ق��ة دوري اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي حت��ت  21عاما،
ا�ستحداث م�سابقة جديدة لفئة حتت  21عاما).
وكانت اللجنة قد وجهت الدعوة للأندية حل�ضور
ممثليها يف الور�شة امل��ذك��ورة ،وا�شرتطت �إلزامية
ح�ضور املدير الفني للفريق ،بالإ�ضافة �إىل دعوة
العاملني يف الإدارات الفنية للأندية.
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الفجر الريا�ضي

 145مت�سابقا يف م�سابقة اجلري لفئتي
فوق وحتت �سن الثالثني بر�أ�س اخليمة
حقق مكتب القائد العام ونائبة املركز الأول �ضمن مناف�سة اجلري لفئتي فوق
وحتت �سن الثالثني عاماً  ،وذلك �ضمن فعاليات ال��دورة اخلام�سة للفعاليات
الريا�ضية للمنطقة الأمنية .
حيث انطلقت مناف�سات اجل��ري  ،مب�شاركة (  ) 145م���ش��ارك م��ن �ضباط
ومنت�سبي املنطقة الأمنية بر�أ�س اخليمة  ،والعاملني بح�ضور �سعادة العميد
حممد �إب��راه�ي��م اجل�ي�ري م��دي��ر �إدارة ال���ش��ؤون امل��ال�ي��ة  ،وع��دد م��ن ال�ضباط

ومنت�سبي ال�ق�ط��اع الأم�ن��ي  .و�أ� �ش��اد ��س�ع��ادة العميد اجل�ي�ري باحلما�س الذي
�أب��داه امل�شاركني بكل الإدارات امل�شاركة يف فعاليات ال��دورة اخلام�سة للفعاليات
الريا�ضية على م�ستوى القطاع الأم�ن��ي ،ومبادرتهم �إىل امل�شاركة يف جميع
الأن�شطة الريا�ضية  ،مثمناً حر�ص القيادة على االهتمام باجلانب الريا�ضي من
خالل امل�شاركة والتفاعل يف هذه البطوالت واملناف�سات التي جتمع بني العاملني
من خمتلف الرتب وامل�ستويات والإدارات والوحدات .
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�سباحو نادي احلمرية يتوجون بلقب املركز
الأول يف بطولة االمارات لل�سباحة
•• دبي-الفجر:

ت��وج �سباحو ن��ادي احلمرية بك�أ�س بطولة الإم ��ارات لل�سباحة فئة
ال�ت�ط��وي��ر ل�ل�م��راح��ل ال�سنية وال�ع�م��وم وا��س�ت�ح�ق��وا امل��رك��ز الأول يف
الرتتيب العام لكل املراحل.
وحققوا ك�أ�س املرحلة لفئة ت�سع �سنوات وع�شرة بجانب ك�أ�س املرحلة
احلادية ع�شرة والثانية ع�شرة وك�أ�س املرحلة الثالثة ع�شرة والرابعة
ع�شرة حا�صدين  ٤١ميدالية منوعه منها  ١٤ذهب و ١٤ف�ضه و١٣

برونز .و�أ�شاد جمعه ال�شام�سي رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي احلمرية
الثقايف الريا�ضي مب�ستوى ال�سباحني يف ن��ادي احلمرية م�ؤكدا �أن
ريا�ضة ال�سباحة حتظى باهتمام كبري �ضمن ا�سرتاتيجية النادي يف
�إطار االهتمام باالن�شطة املائية يف النادي .
وهن�أ ال�سباحني واجلهاز االداري والفني على هذا االجناز وحتقيق
امل��رك��ز الأول يف ب�ط��ول��ة االم � ��ارات لل�سباحة بو�صفها م��ن �أق��وى
البطوالت يف ال�سباحة و�أ�شار ال�شام�سي �إىل �أن جمل�س االدارة يويل
اهتماما بكل الريا�ضات وتطوير الالعبني .

خم�سة رجال يحققون العالمة الكاملة يف اجلولتني
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الأمريكية الأ�سطورة كمربيل تفوز بذهبية الأ�سكيت قبيل ختام ك�أ�س العامل اليوم
•• العني  -الفجر:

حت��ت رع��اي��ة ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل���س�ل�ح��ة ت�خ�ت�ت��م ال �ي��وم مناف�سات
ب�ط��ول��ة رم��اي��ة االط �ب��اق م��ن االب ��راج
“ اال�سكيت” والتي ت�شهد م�شاركة
 125راميا حيث يت�صدر خم�سة رماة
اليوم االول بعد رماية جولتني فقط
وحققوا العالمة الكاملة  50طبقا
من �أ�صل  50طبقا وهم اال�سرتايل
ب �ي�تر ارج �ي��رو وال� �ي ��ون ��اين لوني�س
والفنلندي تيمو ليتينن وااليطايل
رو�سيتي وال�نروي�ج��ي اي��رك واتندال
فيما ي�لاح�ق�ه��م  11رام �ي��ا بر�صيد
 49ط�ب�ق��ا وامل�ج�م��وع�ت�ين يدخالن
دائ � ��رة امل�ن��اف���س��ة وي ��أت ��ي ب �ع��د هاتني
املجموعتني  26رام�ي��ا بر�صيد 48
راميا .
ولعل االرق��ام التي حتققت للبطولة
حتى االن ت�شري اىل قوة املناف�سة يف
عام الت�أهل للأوملبياد الذي ميثل حلم
كل الريا�ضيني يف جميع االلعاب .
اما رماتنا فقد ابتعدوا عن املناف�سة
ب�ع��د ان ج��ان�ب�ه��م ال�ت��وف�ي��ق يف اليوم
االول حيث حقق حممد ح�سن 47

طبقا من �أ�صل  50طبقا فيما حقق
ال�شيخ �سعيد بن مكتوم بن را�شد �آل
مكتوم و�سيف بن فطي�س  45طبقا
و��س�ت�ت��م رم��اي��ة  75ط�ب�ق��ا اي ثالث
جوالت �سيتم يف نهايتها ت�أهل اف�ضل
�ستة رم��اة اىل النهائيات للمناف�سة
ع�ل��ى امل �ي��دال �ي��ات ال �ث�ل�اث وبطاقتي
الت�أهل للأوملبياد .
م ��ن ج ��ان ��ب �آخ� � ��ر ت ��وج ��ت الرامية

االمريكية اال�سطورية كمربيل رود
بطلة لرماية االطباق من االب��راج “
اال�سكيت” ونالت امليدالية الذهبية
ب��ر� �ص �ي��د  53ط �ب �ق��ا ب �ع��د مناف�سة
غري م�سبوقة مع الرامية الت�شيلية
ال �� �ص��اع��دة ب �ق��وة ك��روف�ي�ت��و فران�سي
 52طبقا ونالت امليدالية الف�ضية
ووقد �سبق لهما الفوز بالكوتا وحلت
يف امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ون��ال��ت امليدالية

ال �ب�رون� ��زي� ��ة وال� �ك ��وت ��ا القرب�صية
ان ��دري ��ا وح �ق �ق��ت ر� �ص �ي��د  41طبقا
وذه �ب��ت ال �ك��وت��ا ال�ث��ان�ي��ة للبولندية
جارمولين�سكا �صاحبة املركز اخلام�س
.
ولعل اب��رز ظ��واه��ر بطولة اال�سكيت
لل�سيدات ه��و ا��س�ت�خ��دام ن�ظ��ام اعادة
ال �ف �ي��دي��و “ الفار”مرتني االوىل
ب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب م ��درب القرب�صية

�أندريا والثانية بناء على طلب مدرب
االمريكية كمربيل رود .
وعقب النهائي ق��ام الك�سندر وارترن
�سكرتري عام االحتاد الدويل للرماية
وع�ب��د اهلل ��س��امل ب��ن ي�ع�ق��وب االمني
ال� �ع ��ام الحت � ��اد االم � � � ��ارات للرماية
وال �ق ��و� ��س وال �� �س �ه��م وحم �م��د را�شد
ال �ن��ا� �ص��ري م��دي��ر ع ��ام ن� ��ادي العني
للفرو�سية والرماية واجلولف بتتويج

الفائزات يف اال�سكيت .
وت �ت �� �ص��در ام��ري �ك��ا ال � ��دول امل�شاركة
ب��ر� �ص �ي��د م �ي��ال �ي �ت�ين االوىل ذهبية
والأخ� � ��رى ف���ض�ي��ة وت�ل�ي�ه��ا يف املركز
الثاين املانيا بر�صيد مياليتني االوىل
ذهبية والثانية برونزية واحتل املركز
ال �ث��ال��ث ك��روات �ي��ا وف��رن �� �س��ا بر�صيد
ذهبية واحدة .
�أعرب اللواء الركن را�شد خمي�س بن

عابر الهاملي رئي�س احت��اد االمارات
للرماية والقو�س وال�سهم عن �سعادته
مب ��ا ح �ق �ق �ت��ه ب �ط��ول��ة ك ��ا� ��س العامل
لرماية االط�ب��اق العني  2019من
جن ��اح ��ات ف �ن �ي��ة وت �ن �ظ �ي �م �ي��ة والتي
اخ �ت �ت �م��ت ي� ��وم ام �� ��س ب� �ن ��ادي العني
للفرو�سية والرماية واجلولف .
ووجه اللواء الهاملي ال�شكر والعرفان
اىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن

زايد �آل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب
ال�ق��ائ��د ال �ع��ام ل�ل�ق��وات امل�سلحة على
رعايته الكرميه للبطولة ودعم �سموه
الالحمدود لرماية االمارات .
ك�م��ا وج ��ه ال���ش�ك��ر اىل ��س�م��و ال�شيخ
حم� �م ��د ب� ��ن خ �ل �ي �ف��ة ب� ��ن زاي � � ��د �آل
نهيان رئي�س ن��ادي العني للفرو�سية
وال��رم��اي��ة واجل��ول��ف ع�ل��ى احت�ضان
النادي هذا احلدث العاملي .
وح�ي��ا ال�ل��واء الهاملي ج�ه��ود اللجنة
املنظمة واللجان العاملة بالبطولة
وال�ت��ي اك��دت ق��درة ك��وادرن��ا الوطنية
ع �ل��ى م��وا� �ص �ل��ة ال �ن �ج��اح التنظيمي
لأكرب االحداث الريا�ضية و�أ�ضخمها
 .وق��ال  ”:اننا يف االم ��ارات نحر�ص
ك��ل احل��ر���ص ع�ل��ى ان ي�ع��ود �ضيوفنا
اىل اوط��ان �ه��م وه��م ي�ح�م�ل��ون اطيب
الذكريات عن دولة االمارات العربية
املتحدة م�شريا اىل ان جمل�س ادارة
االحت � ��اد � �س��وف ي�ب�ح��ث يف اجتماعه
املقبل ترتيبات ا�ست�ضافة نهائي كا�س
العامل للرماية “ النخبة “ واملقرر
ان حتت�ضنة ال��دول��ة خ�ل�ال الفرتة
م��ن ال�ث��ام��ن اىل اخل��ام����س ع�شر من
�شهر اكتوبر املقبل لكي تخرج يف ابهى
�صورة لأننا ال نقبل بغري التميز يف
التنظيم «.

ي�ستقبل « �شياطني » يونايتد يف لقاء الإياب

رونالدو ر�أ�س حربة احلر�س القدمي لل�سيدة العجوز

بر�شلونة للتخل�ص من لعنة ربع نهائي دوري الأبطال

يوفنتو�س لإجناز املهمة �أمام �شباب �أياك�س

ي�سعى ب��ر��ش�ل��ون��ة الإ� �س �ب��اين وجن�م��ه الأرجنتيني
ل�ي��ون�ي��ل م�ي���س��ي ل�ل�ت�خ�ل����ص م��ن ل�ع�ن��ة ال � ��دور ربع
النهائي يف م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم
التي تالحقهما منذ ثالثة �أع��وام عندما ي�ستقبل
الفريق الكاتالوين اليوم الثالثاء يف “كامب نو”
“�شياطني” مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي يف �إياب
امل�سابقة القارية العريقة.
وي�صارع بر�شلونة على ثالث جبهات ،فعلى ال�صعيد
املحلي يخطو بخطوات ثابتة نحو الإحتفاظ بلقبه
يف “الليغا” للعام الثاين على التوايل ،كما يتطلع
لتحقيق الثنائية املحلية واالحتفاظ بالك�أ�س عاما
خام�سا على التوايل عندما �سيواجه فالن�سيا على
ملعب “بينيتو فيامارين” يف �إ�شبيلية يف
� 25أيار مايو املقبل.
وع� �م ��د م � � ��درب ب��ر� �ش �ل��ون��ة �إرن�ستو
ف��ال�ف�يردي �إىل �إراح� ��ة ت�سعة العبني
�أ� �س��ا� �س �ي�ين يف م �ب ��ارات ��ه يف ال � ��دوري
�أم ��ام هوي�سكا ال�ت��ي انتهت
ب� ��ال � �ت � �ع� ��ادل ال�سلبي
ال�سبت ،م��ن بينهم
جنمه مي�سي

حت�ضريا للمباراة املرتقبة �أمام يونايتد الثالثاء.
وت�ع��ر���ض مت�صدر ترتيب ال�ه��داف�ين يف “الليغا”
( 33ه��دف��ا) لإ��ص��اب��ة يف وج�ه��ه بعد �إح�ت�ك��اك مع
مدافع يونايتد كري�س �سمولينغ ،و�أنهى اللقاء مع
كدمات وتورم حول �أنفه وخده ،فيما عانى فريقه
للعودة من ملعب “�أولد ترافورد” ب�أف�ضلية هدف
وحيد ُ�سجِ ل بالنريان ال�صديقة بعدما ارتطمت
الكرة بكتف لوك �شو وحتولت يف �شباك فريقه �إثر
ر�أ�سية من الأوروغوياين لوي�س �سواريز (.)12
وتعك�س هيمنة بر�شلونة على “الليغا” ت�ألق جنمه
ال���ص�غ�ير ال ��ذي جت ��اوز ه ��ذا ال���ش�ه��ر ح��ار���س ريال
م��دري��د �إي �ك��ر كا�سيا�س ك ��أك�ثر ال�لاع�ب�ين ف ��وزا يف
تاريخ الدوري ،مع  335فوزاً.
هذه الإنت�صارات �ساهمت يف �إحكام النادي
الكاتالوين قب�ضته على البطولة املحلية،
ففاز يف �سبعة �ألقاب من الع�شرة االخرية،
ومن املرجح �أن يرتفع الرقم �إىل ثمانية
�ألقاب من  ،11يف ظل تقدم بر�شلونة يف
ال�صدارة بفارق  9نقاط عن و�صيفه
�أت �ل �ت �ي �ك��و م ��دري ��د ( 74مقابل
.)65
ولكن على ال�صعيد القاري
اخلط�أ ممنوع ،فرب�شلونة
ال يريد �أن يكون �ضحية
ج��دي��دة �أم � ��ام يونايتد
بعدما �سقط يف الأعوام
ال �ث�ل�اث��ة امل��ا� �ض �ي��ة يف
رب��ع النهائي �أم��ام كل
م��ن �أتلتيكو مدريد
ويوفنتو�س وروما
الإي � � �ط� � ��ال � � �ي� �ي��ن،
خ �� �ص��و� �ص��ا �أن
ذكرى خ�سارة
ال�ع��ام املا�ضي
م��ا زال��ت را�سخة
يف الأذه � � � � ��ان ،وعلى
ل�سان جنمه مي�سي.
وك��ان مي�سي ��ص��رح يف �آب �أغ�سط�س
املا�ضي بعد فوز فريقه بثنائية الدوري
والك�أ�س املحليني قائال “حققنا يف املو�سم
امل��ا��ض��ي الثنائية ،ولكننا �شعرنا باخليبة
ح�ي��ال الطريقة ال�ت��ي ��س��ارت بها الأم ��ور يف
دوري �أبطال �أوروبا».
وتابع “نعد هذا املو�سم �أننا �سنبذل ق�صارى
جهدنا لإع��ادة هذه الك�أ�س اجلميلة �إىل كامب
نو» .ويدرك النجم الأرجنتيني جيدا �أهمية الوفاء
بوعده وتعط�ش جماهري كاتالونيا للفوز القاري،
خ�صو�صاً �أن بر�شلونة �أح ��رز اللقب م��رة واحدة
فقط يف الأع ��وام ال�سبعة الأخ�ي�رة ،وث�ل�اث مرات
يف � 10أعوام منذ �أن ت�سلم املدرب ال�سابق جو�سيب

غوارديوال مهامه يف  ،2008مقابل �أربعة �ألقاب
للغرمي التقليدي ري��ال م��دري��د يف خم�سة �أعوام،
منها ثالثة تواليا يف املوا�سم الثالثة االخرية قبل
ان يخ�سر لقبه هذااملو�سم بخروجه يف الدور ثمن
النهائي �أم��ام �أياك�س �أم�سرتدام الهولندي .ور�أى
املهاجم االوروغ��وي��اين لوي�س �سواريز �أن “االمر
يثري الغ�ضب” ،م�ضيفا “مدريد �صنع التاريخ،
وهي �شوكة يف خا�صرتنا» .وتعك�س �أرقام مي�سي يف
البطولتني املحلية والقارية ت�ألق وتخبط فريقه
بر�شلونة يف ال��وق��ت ذات��ه على ال�صعيدين املحلي
واالوروب ��ي :يف “الليغا” ف��از “الربغوث” بت�سعة
�ألقاب وه��و يت�صدر ترتيب الهدافني التاريخيني
ب��ر��ص�ي��د  414ه ��دف ��ا� ،أم � ��ام ال �ن �ج��م الربتغايل
ك��ري���س�ت�ي��ان��و رون ��ال ��دو الع ��ب ي��وف�ن�ت��و���س احلايل
وريال مدريد ال�سابق ( .)311وعلى �صعيد دوري
الأبطال �أحرز مي�سي اللقب �أربع مرات فقط ،وهي
�أرقام متوا�ضعة ت�ضعه بالت�ساوي مع  11العبا من
النادي املدريدي فقط ،من بينهم نات�شو ،الربازيلي
كا�سيمريو وداين كارفاخال� ...أما رونالدو في�سعى
ه��ذا امل��و��س��م لإح ��راز لقبه ال���س��اد���س م��ع “ال�سيدة
العجوز» .وتنقلب الأدوار على ال�ساحة االوروبية
م��ن ال�ن��اح�ي��ة التهديفية �إذ مت�ي��ل ال�ك�ف��ة ل�صالح
رون��ال��دو ال ��ذي �سجل  125ه��دف��ا م�ق��اب��ل 108
ملي�سي .وي��راه��ن ك �ث�يرون ع�ل��ى �إم�ك��ان�ي��ة مواجهة
ن��اري��ة ب�ين ه��ذي��ن ال�ن�ج�م�ين يف ال�ن�ه��ائ��ي القاري،
يف ح��ال مت�ك��ن ب��ر��ش�ل��ون��ة م��ن ح���س��م م��واج�ه�ت��ه يف
ع�ق��ر داره م��ع ي��ون��اي�ت��د وم��ن ث��م جت ��اوز ليفربول
الإنكليزي �أو بورتو الربتغايل يف ن�صف النهائي.
ام��ا يوفنتو�س فعليه التغلب ع�ل��ى �أي��اك����س ،ومن
ثم حجز بطاقته �إىل املباراة النهائية على ح�ساب
مان�ش�سرت �سيتي الإن�ك�ل�ي��زي �أو مواطنه توتنهام
هوت�سرب .وال يالم مي�سي على �ضعف بر�شلونة يف
اوروب��ا ،ولكن الفوز يف املباراة النهائية على ملعب
“واندا ميرتوبوليتانو” يف مدريد من �ش�أنه �أن
ي���ض�ي��ف امل��زي��د م��ن ال�ب�ري��ق وال���س�ح��ر �إىل �سجل
االرجنتيني مقارنة م��ع غرميه ال�ل��دود رونالدو،
الذي �أكد بت�سجيله “هاتريك” الفوز النظيف على
�أتلتيكو مدريد يف �إي��اب ثمن النهائي ،بعدما كان
فريق “ال�سيدة العجوز” قد تخلف بثنائية نظيفة
ذهابا يف مدريد� ،أنه “�سيد” دوري الأبطال .وت�شعر
جماهري بر�شلونة بالإحباط نتيجة اخلروج املتكرر
م��ن ال��دور رب��ع النهائي وب ��أمل اخل��روج �أم��ام روما
املو�سم املا�ضي بعدما ف��رط الفريق ب�ف��وزه ذهابا
 ،1-4باخل�سارة �صفر� -3إياباً.
وي�شعر رفاق مي�سي �أي�ضاً بثقل التاريخ على �أكتافهم
وب�أهمية الفوز بدوري الأبطال مل�ساعدة مي�سي على
حتقيق امل��زي��د م��ن الإجن ��ازات .وك��ان �سواريز عرب
عن هذه اخليبة بقوله بعد الفوز بثنائية الدوري
وال �ك ��أ���س املحليني امل��و��س��م امل��ا��ض��ي “هي بطوالت
مهمة ،ولكن هذا ال يخفي ما ح�صل يف روما».

�سي�شكل النجم ال�برت�غ��ايل كري�ستيانو رون��ال��دو ر�أ� ��س ح��رب��ة احل��ر���س القدمي
لفريق يوفنتو�س الإي �ط��ايل ال��ذي �سيحاول �إجن��از املهمة �أم��ام �شباب �أياك�س
�أم�سرتدام الهولندي لدى ا�ست�ضافة الأخري اليوم الثالثاء على ملعبه “�أليانز
�ستاديوم” يف تورينو يف �إي��اب رب��ع نهائي دوري �أب�ط��ال �أوروب ��ا لكرة القدم.
ويريد كل من الفريقني ك�سر الي�أ�س الذي �أ�صابه يف ال�سنوات الأخرية امل�أ�سوية
على ال�صعيد الأوروب��ي وحتديدا يف امل�سابقة الأوىل التي تقت�صر م�شاركتهما
عليها كون االول يهيمن على اللقب يف الدوري الإيطايل ،بينما يتبادل �أياك�س
حامل الرقم القيا�سي ( 33لقبا) التتويج مع ايندهوفن الثاين ( 24لقبا).
وكان فريق ال�سيدة العجوز قريبا من احل�سم حمليا نهاية الأ�سبوع املا�ضي يف
املرحلة الثانية والثالثني وحتقيق اجن��از غري م�سبوق قبل �ست مراحل من
نهاية البطولة� ،إال �أنه ت�أجل مرتني بخ�سارة فريقه الرديف ال�سبت �أمام م�ضيفه
�سبال  ،2-1ثم بفوز مالحقه وو�صيفه نابويل على م�ضيفه كييفو  1-3الأحد
حيث كان يكفيه التعادل يف �أي من املباراتني .بدوره ،يحتل �أياك�س املركز الثاين
يف الدوري الهولندي ( 71نقطة) بفارق ثالث نقاط خلف غرميه �أيندهوفن
الذي لعب مباراة �أكرث ،وهو يتفوق عليه يف املوا�سم الثمانية الأخ�يرة باعتالء
املن�صة �أربع مرات مقابل ثالث (�أحرز فيينورد روتردام اللقب يف  ،)2017لكن
تتويجه الأخري يعود اىل عام  .2014وكانت مباراة الذهاب على ملعب يوهان
كرويف �أرينا يف �أم�سرتدام الأربعاء املا�ضي انتهت بتعادل الفريقني ،1-1
�إذ منح رون��ال��دو التقدم ليوفنتو�س يف نهاية ال�شوط الأول ،وادرك
الربازيلي دافيد نريي�س يف الدقيقة الأوىل من الثاين التعادل ل�شباب
�أياك�س الذين لفتوا الأنظار بعدما وا�صلوا انطالقتهم القوية والتي
متثلت بتجريد ري��ال مدريد الإ�سباين بطل الن�سخ الثالث الأخرية،
من اللقب يف ثمن النهائي (الذهاب  2-1يف �أم�سرتدام ،والإي��اب 1-4
يف مدريد) .وميلك يوفنتو�س اف�ضلية الت�سجيل خارج �أر�ضه بف�ضل
الهدف  125لرونالدو ،الهداف التاريخي امل�سابقة ،لكن تعادلهما
يف ال��ذه��اب يعك�س �صعوبة املهمة ويعيد اىل الأذه� ��ان نتيجتي
النهائي بينهما يف ن�سختي  1973عندما فاز �أياك�س �1-صفر
على ملعب النجم الأح �م��ر يف ب�ل�غ��راد ،و 1996عندما فاز
يوفنتو�س بركالت الرتجيح  2-4بعد تعادلهما  1-1على
امللعب الأوملبي يف روما .ويبدو مدرب يوفنتو�س ما�سيميليانو
�أل�ي�غ��ري مطمئنا اىل اللقب املحلي وم�صمما على احراز
اللقب الأوروبي الغائب عنه منذ  23عاما ورفع عدد �ألقابه
يف امل�سابقة اىل ثالثة بعد �أن توج لأول مرة عام  1985على
ح�ساب ليفربول الإنكليزي (�1-صفر) .و�أراح اليغري معظم
عنا�صره الأ�سا�سية �ضد �سبال حت�سبا حل�سم لقاء العودة مع �أياك�س مثل رونالدو،
املدافع ليوناردو بونوت�شي ،الفرن�سي بليز ماتويدي ،الربازيلي �أليك�س �ساندرو،
الكروتي ماريو ماندزوكيت�ش والبو�سني مرياليم بيانيت�ش .وقال بعد اخل�سارة
الثانية ه��ذا املو�سم يف البطولة املحلية “ال�سكوديتو (اللقب املحلي) �سي�أتي
عاجال �أم �آج�لا .لو كنا و�ضعنا كل ثقلنا يف املباراة حل�سمنا النتيجة ب�سهولة،
لكن ثمة هدفا �أ�سمى ينتظرنا الثالثاء” يف مواجهة �أياك�س .ويتابع ال�شاب
مويز كني ( 19عاما) ت�ألقه ،و�سجل يف املباراة �ضد �سبال هدفه ال�ساد�س يف �ست
مباريات ،لكن يوفنتو�س �سيحرم على الأرجح من قائده جورجو كييليني (34
عاما) الذي يتعافى من �إ�صابة يف ربلة ال�ساق ،و�سيحل حمله دانييلي روغاين.
ويبقى رونالدو ( 34عاما) ال�سالح الأم�ضى بالن�سبة لفريق “ال�سيدة العجوز”
الذي ا�شرتاه من ريال مدريد مقابل نحو  100مليون يورو مع راتب �سنوي
ي�صل اىل  31مليونا بهدف امل�ساهمة يف احراز الك�أ�س الطويلة الأذنني بعد �أن
حل و�صيفا للبطل �سبع مرات (رقم قيا�سي) �آخرها عامي ( 2015خ�سر �أمام
بر�شلونة الإ�سباين  )3-1و( 2017خ�سر �أم��ام ري��ال  .)4-1ولعب رونالدو
احلا�صل على جائزة الكرة الذهبية الف�ضل العب يف العامل خم�س مرات ،دورا
�أ�سا�سيا وحا�سما يف كل من الألقاب اخلم�سة التي توج بها (�أربعة مع ريال ،وواحد
مع مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي عام  ،)2008ال�سيما ركلة اجلزاء يف الدقيقة
 7+90التي ف��از فيها الفريق الأ�سباين على يوفنتو�س بالذات يف رب��ع نهائي
املو�سم املا�ضي .و�سجل رونالدو خم�سة �أه��داف يف امل�سابقة هذا املو�سم �أولها يف
مرمى فريقه الأ�سبق يونايتد ،ثم ثالثية يف مرمى �أتلتيكو مدريد الإ�سباين يف

اياب ثمن النهائي ليتخطى اخل�سارة ذهابا �صفر ،-2و�آخرها يف مرمى �أياك�س.
وعلى الطرف الآخر ،ي�سعى �أياك�س الذي �أحرز لقبه الثالث تواليا عام 1973
على ح�ساب يوفنتو�س قبل �أن يتوج بالرابع الأخري عام  1995بفوزه على ميالن
الإيطايل (�1-صفر) ،للعودة بقوة يف هذه امل�سابقة بفريق �شاب ،برغم �أن الت�أثري
املايل لزعماء البطولة الهولندية هو �أقل بكثري من املتاح لدى يوفنتو�س .و�أنفق
الفريق ال��ذي يحمل �شارة القائد فيه املدافع ماتيي�س دي ليخت ( 19عاما)،
 45مليون يورو يف �سوق االنتقاالت من اجل تدعيم �صفوفه وتعزيز �آماله يف
دوري الأب�ط��ال .وج��اء الدوليان الهولندي دايل بليند من مان�ش�سرت يونايتد،
وال�صربي دو�شان تاديت�ش من �ساوثمبتون الإنكليزي لقيادة فريق يبلغ متو�سط
�أع�م��اره  24ع��ام��ا .ويبلغ متو�سط اع�م��ار ال�ق��وة ال�ضاربة يف الفريق واملتمثلة
بتاديت�ش ،نريي�س واملغربي حكيم زيا�ش 22 ،عاما ،وقد كانت فعالة جدا هذا
املو�سم� .أما املخ�ضرم كال�س-يان هونتيالر البالغ  35عاما فقد جنح يف ت�سجيل
ثالثية خالل فوز �أياك�س على اك�سل�سيور  2-6يف الدوري املحلي نهاية الأ�سبوع
الفائت .لكن ال�شكوك حتوم حول م�شاركة العب الو�سط الن�شيط فرانكي دي
يونغ ال��ذي �سيلتحق يف ال�صيف برب�شلونة ،ب�سبب ا�صابته بت�شنج يف ع�ضالت
الفخذ .ولفت نريي�س الأنظار بت�سجيله �سبعة �أه��داف يف ثماين مباريات ،لكن
دي يونغ يبقى ا�ستثنائيا يف خط الو�سط .و�سيحاول يوفنتو�س الت�أهل اىل
ن�صف النهائي للمرة الثالثة يف �آخر خم�سة موا�سم ،و�أياك�س للمرة
الأوىل منذ  ،1997و�صاحب احلظ ال�سعيد منهما �سيقابل الفائز
من املواجهة الإنكليزية اخلال�صة بني توتنهام هوت�سرب ومان�ش�سرت
�سيتي اللذين يلتقيان يف الإياب الأربعاء على ملعب االخري “ا�ستاد
االحتاد” بعد �أن فاز الأول ذهابا
ع� �ل ��ى م �ل �ع �ب��ه اجل ��دي ��د
�1-صفر.

مقتنيات �سعد زغلول مبعر�ض يف الإ�سكندرية
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

يحيي متحف الفنون اجلميلة بالإ�سكندرية ذكرى مرور  100عام على ثورة  1919ب�إقامة معر�ض ي�ضم مقتنيات
خا�صة للزعيم الراحل �سعد زغلول ووثائق تاريخية ت�سجل وقائع هذا احلدث الفريد يف تاريخ م�صر.
ي�ضم املعر�ض بع�ض املقتنيات امل�ستعارة من متحف بيت الأمة يف القاهرة منها طربو�ش الزعيم الراحل وع�صاه
واملعطف الذي كان يرتديه �أثناء نحت متثاله ال�شهري على يد الفنان حممود خمتار والعلم الذي ُلف فيه جثمانه
عند وفاته عام � 1927إ�ضافة �إىل �صور ووثائق ن��ادرة ت�شمل ن�سخا �أ�صلية من ال��دوري��ات وال�صحف التي تابعت
الأي��ام الأوىل لثورة  .1919كما ي�ضم املعر�ض مقتنيات �شخ�صية لل�سيدة �صفية زغلول ت�شمل معطفا و�سجادة
�صالة وحذاء و�صورا عائلية .وقال علي �سعيد مدير متحف الفنون اجلميلة بالإ�سكندرية لرويرتز "املتحف يهتم
بالأحداث التاريخية التي لها امتداد فني مثل ثورة  1919وهذا العام نحتفل مبرور  100عام على هذه الثورة
لذلك فكرنا �أن ننظم هذا املعر�ض" .و�أ�ضاف "حاولنا �أن جنعل املعر�ض مبثابة امل�صباح الذي ي�سلط ال�ضوء على
بع�ض مالمح ثورة  1919التي مل حتظ بالقدر الكايف من التغطية الإعالمية �أو التعريف بها ،وعملنا على �إبراز
بع�ض مقتنيات �سعد زغلول التي كانت خمزنة وغري معرو�ضة مبتحفه يف القاهرة".
وي�ضم املعر�ض  100ر��س��م ك��اري�ك��ات�يري ن��ادر لر�سامني ع��ا��ص��روا ث��ورة  1919م��ن مقتنيات اجلمعية امل�صرية
للكاريكاتري �إ�ضافة �إىل جم�سم �صغري ل�سعد زغلول من الربونز و�آخ��ر للمطرب �سيد دروي�ش ومتاثيل �أخرى
م�ستعارة من متحف حممود خمتار.

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د� .رشيف البا�سل

email:bassel@alfajrnews.ae
املكتب الرئي�سي �أبوظبي  :هاتف - 4488300:فاك�س4488436 :
دبي :هاتف - 2217155:فاك�س2210070 :
العني  :هاتف - 7663631:فاك�س7666518 :
املرا�سالت� :ص.ب 505:

email:editors@alfajrnews.ae
طبعت مبطابع الفجر -التوزيع:

مطاردة ل�سارق تنتهي مب�صيدة رباعية

موجة �سخرية من العاملة الأمريكية

�أظ �ه��ر م�ق�ط��ع ف �ي��دي��و ن���ش��رت��ه ��ص�ح�ي�ف��ة "ديلي ميل"
ال�بري�ط��ان�ي��ة ،عملية م �ط��اردة ت�ق��وم ب�ه��ا ��س�ي��ارة �شرطة
ب�سرعة كبرية ،تنتهي مب�صيدة نفذتها �أربع �سيارات.
و�صور الفيديو من طائرة مروحية تابعة لقوات ال�شرطة،
مطاردة ل�سيارة م�سروقة من نوع "فولك�س فاغن غولف"
تنطلق ب�سرعة ت�صل �إىل  190كيلومرت يف ال�ساعة.
وح��و��ص��ر ك�ي�ران م ��وريف ( 22ع��ام��ا) يف ن�ه��اي��ة املطاردة
بتدخل �سيارات تابعة لل�شرطة على طريق "�أي "580
�شرق النك�شاير� ،شمال غرب �إجنلرتا.
وتعليقا ع�ل��ى احل��ادث��ة ،ق��ال م���س��اع��د م��دي��ر العمليات
باخلدمة اجلوية بال�شرطة الوطنية الربيطانية� ،ستيف
جونز" :تعقب �أحد �أفراد طاقم املروحيات ال�سيارة ،وكان
على ات�صال مع ال�ضباط على الأر�ض لتوجيههم نحوها"،
م�ضيفا "تعد م�ث��ل ه ��ذه امل� �ط ��اردة خ �ط�ي�رة ،وتتطلب
تعاونا وتن�سيقا بني ال�سيارات امل�شاركة يف القب�ض على
ال�شخ�ص املطلوب" .وحكم القا�ضي كليمنت غولد�ستون
الذي و�صف ال�سرعة التي كان موريف يقود بها ال�سيارة
بـ"اخلطرية للغاية" ،و�أ�صدر حكما عليه بال�سجن لـ22
�شهرا .واعتقلت ال�شرطة �إىل جانب م��وريف � 3أ�شخا�ص
�آخ��ري��ن� ،أح��ده��م متهم يف قتل �شخ�ص بطعنه يف ملهى
ليلي ،بحادثة وقعت يف �أكتوبر املا�ضي.
وال تعد املخالفة الأوىل من نوعها بالن�سبة ملوريف� ،إذ �أنه
يتمتع ب�سجل حافل بالتجاوزات تزيد عن  ،34ف�ضال عن
جتاهل �أوامر ال�شرطة بالتوقف ودفعهم ملطاردته مل�سافة
� 8أميال يف �أكتوبر املا�ضي.

حتولت عاملة �أمريكية �شابة �إىل م��ادة للجدل وال�سخرية بعدما
�أ�شرفت على م�شروع �إخراج �أول �صورة فعلية للثقب الأ�سود الذي
ظل مبثابة �أمر متخيل حتى وقت قريب ،مما دفع كثريين للدفاع
عنها .وحظيت كاتي باومان 29 ،عاما ،بثناء وا�سع ،م�ؤخرا� ،إثر
انت�شار �صورة لها وه��ي فرحة بال�صورة التاريخية ،لكن ال�شابة
مل ت�سلم م��ن االن�ت�ق��اد .وات�ه��م معلقون على من�صات التوا�صل
االجتماعي ،ال�شابة ب�أنها ن�سبت الإجن��از والعمل اجلماعيني �إىل
نف�سها ،و�أ�صبح كثريون ينظرون �إليها دون اهتمام بباقي �أفراد
الفريق .ون�شر �آخ��رون �صورة للفريق العلمي الوا�سع ،و�أو�ضحوا
�أنه ي�ضم مئتي باحث يعملون يف  60م�ؤ�س�سة مرموقة ،كما �أنهم
ينحدرون من  18دولة يف كافة القارات .و�أورد موقع "ذا فريج"
�أن حالة ب��اوم��ان ت�سلط ال�ضوء على م��ا تتعر�ض ل��ه الن�ساء من
ظلم يف الو�سط العلمي ،و�أ�شارت �إىل درا�سة يف  2013ك�شفت �أن
الن�ساء يتلقني �أجورا �أقل يف الو�سط الأكادميي .و�أوردت �أن عددا
من املعلقني تداولوا �صورة ت�سخر من الن�ساء وتقول �إنهن ين�سنب
العمل �إىل �أنف�سهن حتى و�إن �أجنزن ن�سبة حمدودة من امل�شروع.
يف غ���ض��ون ذل ��ك ،ق��ال م��داف�ع��ون ع��ن ال�ع��امل��ة ال���ش��اب��ة �إن باومان
تعر�ضت لهجوم غري مربر ،لأنها مل تنكر م�ساهمة الفريق الكبري
يف �أي حلظة ،وكل ما فعلته ،وهو �أنها التقطت �صورة م�ؤثرة خالل
حلظات متقدمة من امل�شروع ثم قالت يف تعليق مرفق� ،إنها تكاد ال
ت�صدق ال�صورة التي قامت ب�إخراجها.

�ضبط �شحنة من قرون وحيد القرن
�ضبطت ال�شرطة يف جمهورية جنوب �أفريقيا  167م��ن قرون
وحيد القرن يعتقد �أنها كانت متجهة �إىل جنوب �شرق �آ�سيا ،وهي
من �أكرب الكميات التي مت �ضبطها يف البالد.
وقالت ال�شرطة �أم�س الأول الأح��د �إنها اعتقلت �شخ�صني ت�شتبه
بهما ،عمرهما  57و 61عاما ،عند �ضبط القرون .جاء ذلك بعد
ورود بالغ لل�شرطة عن عربتهما.
وقال الربيجادير هاجنواين مولودزي املتحدث با�سم ال�شرطة يف
ر�سالة ن�صية "مل حتدد القيمة بعد ،هذه واحدة من �أكرب الكميات
امل�ضبوطة يف البالد" .و�أ� �ض��اف �أن ال�شرطة م��ا زال��ت حتقق يف
الق�ضية .يعي�ش نحو  80يف املئة من حيوانات وحيد القرن بالعامل
يف جنوب �أفريقيا .وتفيد تقديرات جماعة (�أنقذوا وحيد القرن)
املعنية باحلفاظ على هذه احليوانات ب�أن �أكرث من �ألف وحيد قرن
قتلت �سنويا يف البالد بني عامي  2013و .2017وهناك نوعان
من وحيد القرن مل يتبق منهما �إال �أقل من  80حيوانا يف الربية.
وال�صيد غري امل�شروع لوحيد القرن مدفوع بالطلب على قرونه يف
دول مثل ال�صني وفيتنام حيث ي�ستخدم يف الطب التقليدي كما
يُنظر �إليه على نحو متزايد كرمز للنجاح والرثاء.

ذكرت ال�سلطات يف والية فلوريدا الأمريكية� ،أن طائرا
�شبيها بالنعامة قتل الرجل الذي يربيه ،م�ؤخرا ،بعدما
وق��ع على الأر� ��ض .وبح�سب م��ا نقلت "غارديان" ،ف�إن
احل �ي��وان ال�ق��ات��ل ه��و ط��ائ��ر ال�شلبم ال ��ذي ال ي�ستطيع
ال �ط�يران وي�ستوطن ع��ادة يف ك��ل م��ن �أ��س�ترال�ي��ا وبابوا
غينيا .وا�ستخدم الطائر خمالبه الطويلة لقتل ال�شخ�ص
الذي يربيه ،على مقربة من البيت ،ومل يت�ضح م�صري
احل �ي��وان ب�ع��د احل ��ادث امل ��أ� �س��اوي .وي�ع��رف ه��ذا الطائر
بعنفه ال�شديد وي�ستطيع �إحل��اق �ضرر كبري بالإن�سان
�إذا هجم عليه ،وتتم تربيته يف الواليات املتحدة من قبل
هواة ،وال يتم ا�ستهالك حلمه .وميتاز الطائر مبخالبه
الطويلة التي ت�صل �إىل ع�شرة �سنتمرتات كاملة ،كما �أنه
ي�ستطيع يرك�ض ب�سرعة تبلغ  31ميال يف ال�ساعة.

عامل من احل�شرات يف اخل�ضار الطازجة

الذكاء اال�صطناعي يتفوق على الأطباء يف الت�شخي�ص

ا�ستخدم طالب الطب احليوي من جامعة �أل�ب��ورغ الدمناركية،
مارتن كاري كري�ستيان�سن ( 28عاماً) ،جمهراً خا�صاً للك�شف عن
الكائنات احلية التي تعي�ش على اخل�ضروات الطازجة.
واك�ت���ش��ف م��ارت��ن ع��امل �اً ك��ام�ل ً
ا م��ن ال�ك��ائ�ن��ات احل�ي��ة املختبئة يف
اخل�ضروات الطازجة التي ا�شرتاها من متجر بقالة عادي ،ابتداء
من اجلزر والبطاط�س وانتهاء بالكرف�س والكراث.
و�أظهر املجهر الذي تبلغ درجة التكبري فيه  1000مرة ،جمموعة
كبرية من احل�شرات التي �شملت العث واملن ،والديدان امل�ستديرة،
والرباغيث والريقات ،يف �أنواع خمتلفة من اخل�ضروات.

�أظ�ه��رت درا��س��ة يف �أملانيا �أن ال��ذك��اء اال�صطناعي ميكن
�أن ي�شخ�ص ��س��رط��ان اجل�ل��د ب�شكل �أف���ض��ل م��ن �أ�ساتذة
اجل�ل��دي��ة .تناف�س خ�لال  157طبيب جلدية م��ن 12
م�ست�شفى جامعي يف �أملانيا �ضد الكمبيوتر.
وكانت املناف�سة بني الأطباء و برنامج طور خ�صي�صاً لهذه
التجربة .ك��ان على الأط�ب��اء خ�لال التجربة �أن يقيموا
� 100صورة وحماولة معرفة ما �إذا كان املر�ض املوجود يف
ال�صور هو �شامة �أو "وحمة" �أم �سرطان اخلاليا ال�صبغية
"امليالنوما".

هاتف ذكي جديد قابل
للطي ب�شا�شة �شفافة
ك�شفت �صور لرباءة اخرتاع خا�صة
ب�شركة "�إل جي" عن هاتف ذكي
قابل للطي ي�أتي ب�شا�شة �شفافة،
دون �أن ت ��ؤك ��د �إم �ك��ان �ي��ة حتويل
الت�صميم ملنتج حقيقي.
وت�شهد �صناعة الهواتف القابلة
ل �ل �ط��ي ت �ن��اف �� �س��ا حم� �م ��وم ��ا بني
ال �ع��دي��د م ��ن ال �� �ش��رك��ات التقنية
�أمثال "�سام�سونغ" و"هواوي"� ،إال
�أن الكثري من الت�سا�ؤالت ال تزال
تبحث عن �إج��اب��ة فيما يتعلق بها
مثل �سهولة ا�ستعمالها وحجمها
الكبري ،وهل ميكن ت�صنيع هاتف
من هذا النوع دون �أن يحتوي على
منطقة "ثني".
ون� ��� �ش ��ر م� ��وق� ��ع "فون �أرينا"
امل �ت �خ �� �ص ����ص ب ��الأخ� �ب ��ار التقنية
�صورا قال عنها �إنها خا�صة برباءة
اخ �ت��راع ت �ق��دم��ت ب �ه��ا "�إل جي"
لهيئة براءات االخرتاع الأمريكية
يف العام  ،2015دون �أن يك�شف عن
�إم�ك��ان�ي��ة حت��وي��ل الت�صميم ملنتج
يطرح يف الأ�سواق.
وبح�سب ال�صورة �سيزود الهاتف
ب�شا�شة ع��ر���ض �شفافة ،م��ع ميزة
الطي من املنت�صف بف�ضل وجود
م��ا ي�شبه "املف�صالت" الدقيقة
التي تق�سم ال�شا�شة جلز�أين.
و��س�ي���ض��م ال �ه��ات��ف ج � ��زءا واح� ��دا
غ �ي��ر �� �ش� �ف ��اف �� �س� �ي� �ح� �ت ��وي على
املكونات الداخلية مثل البطارية
والكامريات.

طائر غا�ضب يقتل مربيه

ريتا ويل�سون خالل ح�ضورها ليلة االفتتاح لـ  Tiny Beautiful Thingsيف م�سرح با�سادينا يف با�سادينا ،كاليفورنيا( .ا ف ب)

مي�شيل �أوباما ت�أ�سر قلوب الربيطانيني

�أ� �س��رت ال�سيدة الأم��ري�ك�ي��ة الأوىل ال�سابقة مي�شيل �أوب��ام��ا ق�ل��وب �آالف
الربيطانيني عندما حتدثت ع��ن اجتماع م��ع امللكة �إليزابيث "احلنون
واللطيفة للغاية" و�أثنت على التنوع الذي ت�شهده لندن يف ندوة بالعا�صمة
الربيطانية .وتزور مي�شيل ،زوجة الرئي�س ال�سابق باراك �أوباما الذي توىل
ال�سلطة بني  2009و ،2017لندن للرتويج ل�سريتها الذاتية (بيكامينج).
ويف ال�ق��اع��ة ال�ت��ي اك�ت�ظ��ت ب��احل���ض��ور ال��ذي��ن ��س��اف��ر ك�ث�ير منهم ل�ساعات
للقاء مي�شيل� ،ضحك احلا�ضرون طويال بعد دقائق من اعتالئها خ�شبة
امل�سرح عندما ا�سرتجعت ال�ضجة التي �أحدثتها عام  2009عندما خرقت
الربوتوكول امللكي بو�ضع ذراعها حول امللكة.
ومزحت قائلة �إنها تعلمت فيما بعد �أن ت�ضع يديها بجانبها �أو خلف ظهرها
لكبح غرائزها الطبيعية.
لكنها مل تبد ندما على فعل ذلك قائلة "ال �أع��رف �أنه كان يجب علي �أن
�أفعل �شيئا خمتلفا لأنه كان رد فعل ب�شريا طبيعيا".
وقالت �إنها ت�أثرت عندما قررت امللكة �أن ت�ضع يف مالب�سها �شارة �صغرية
قدمتها لها هي وزوجها �أوباما هدية خالل الزيارة وو�صفت امللكة البالغة
م��ن العمر  92بالقول "هذا ه��و م��ا �شعرت ب��ه :ال��دفء وال��رق��ة والذكاء
والعقل � -أنا �أحبها" .وزارت مي�شيل خالل جولتها �أمريكا ال�شمالية ودوال
ا�سكندنافية .وبعد لندن� ،ستذهب �إىل باري�س و�أم�سرتدام .وكانت دار الن�شر
الأملانية التي تولت ن�شر �سريتها الذاتية قالت ال�شهر املا�ضي �إن (بيكامينج)
�أ�صبحت �أكرث كتب ال�سري الذاتية مبيعا على الإطالق.

مهرجان الكويت للمونودراما يكرم مرمي ال�صالح
تنطلق غ ��داً الأرب �ع ��اء ال� ��دورة ال���س��اد��س��ة م��ن م�ه��رج��ان ال�ك��وي��ت الدويل
للمونودراما مب�شاركة عرو�ض من الكويت وال�سعودية والإمارات و�سلطنة
عمان والأردن وتون�س وليتوانيا .ويعتمد هذا النوع من العرو�ض على املمثل
الواحد وه��و ما ي�ضعه �ضمن �أ�صعب الفنون الأدائ�ي��ة على امل�سرح .وقال
جمال اللهو م�ؤ�س�س ورئي�س املهرجان �إن هذه العرو�ض اختريت من بني
 65عر�ضا تلقاها املهرجان الذي تنظمه �شركة مايندز للإنتاج الإعالمي
بالتعاون مع املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب .والعرو�ض الت�سعة
امل�شاركة ه��ي (ح�ط��ام �إن���س��ان) لفرقة امل�سرح الكويتي ،و(�أح���ض��ان املوج)
لفرقة امل�سرح ال�شعبي الكويتية ،و(�سمها ما �شئت) من تون�س ،و(حكايات
يف ال��رم��ال) م��ن ليتوانيا ،و(م�ل��ف �إجن�ل�ي��زي) و(وج ��ود) م��ن ال�سعودية،
و(�أدري �ن��ال�ين) م��ن الأردن ،و(ظ��ل الإم�براط��ور) م��ن الإم ��ارات ،و(ا�سمي
طباخ) من �سلطنة عمان .وحتمل ال��دورة اجلديدة ا�سم املمثلة الكويتية
مرمي ال�صالح "تكرميا واعتزازا بتاريخها الفني الزاخر الطويل".

العائلة املالكة يف بريطانيا
تنتظر ديانا

ق��د يتكتم الأم�ي�ر ه��اري وميغان م��ارك��ل على
�أي معلومات ب�ش�أن طفلهما املنتظر ،لكن هذا
مل مينع كل �شخ�ص يف بريطانيا من حماولة
تخمني جن�س وا�سم ال�ضيف امللكي اجلديد.
و�إذا �صدق �صانعو املراهنات يف بريطانيا ،فمن
امل�ؤكد �أن املولود امللكي �سيكون فتاة ،وقد حتمل
ا�سم ديانا ،تيمنا بوالدة الأمري هاري.
و�أغلقت وكالة "ويليام هيل" للمراهنات باب
التوقعات حول جن�س اجلنني قبل ب�ضعة �أيام،
بعد "�سيل" الرهانات التي تدفقت من �أ�شخا�ص
مقتنعني ب�أن الزوجني امللكيني �سينجبان فتاة.
وح �ت��ى الآن ،ي �ت �� �ص��در ا� �س��م "ديانا" قائمة
التوقعات ،لكن ت�أتي �أ�سماء فيكتوريا و�ألي�س
وغري�س و�إليزابيث يف املراكز التالية.
ك�م��ا ت�ت���ص��در �أ� �س �م��اء �أل�ب��رت و�أرث � ��ر وجيم�س
التخمينات� ،إذا ما كان ال�ضيف اجلديد ذكرا.

من �أجل النجاح ..ن�صيحة من �أغنى رجل

و�صف �أغنى رج��ل يف ال�صني ،ج��اك م��ا� ،ساعات
العمل الطويلة يف ال�شركات التقنية ب�أنها تعد
"نعمة كبرية" بالن�سبة للموظفني والعمال
ال�شباب �صغار ال�سن ،داعيا ه�ؤالء حلمد النعمة
التي يتمتعون بها.
ودافع م�ؤ�س�س موقع "علي بابا" عن نظام العمل
اخلا�ص بال�شركة والقائم على � 12ساعة عمل
يف � 6أيام بالأ�سبوع ،من ال�ساعة التا�سعة �صباحا
وحتى التا�سعة م�ساء.
وج� � ��اء ك �ل��ام م� ��ا خ �ل��ال ج �ل �� �س��ة ع �م��ل ناق�ش
خاللها "التوازن بني العمل واحلياة" بالن�سبة
للعمال واملوظفني يف ميدان ال�شركات التقنية
ال�صينية.
وحتدث ما يف خطاب ملوظفيه قائال�" :أرى ب�أن
العمل ملثل هذه ال�ساعات الطويلة نعمة كبرية"،
وت�ساءل بالقول�" :إذا مل تعمل و�أنت يف �شبابك
�ساعات طويلة فمتى �ستكون ق��ادرا على العمل
وف��ق برنامج �شبيه مبا نتبعه؟" ،وف��ق ما نقلت
�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.

و�أ�ضاف" :اجلميع يريد النجاح والتمتع بحياة
طيبة ،ول�ك��ن دع�ن��ي �أ� �س ��أل ه ��ؤالء كيف ميكنكم
حتقيق ذلك دون بذل جهد جبار وق�ضاء �ساعات
طويلة يف العمل".
ودعا العمال �إىل حمد النعمة التي يتمتعون بها،
م�شريا �إىل مرور �صناعة التكنولوجيا بظروف
�صعبة ،وتناق�ص فر�ص العمل يف هذا امل�ضمار،
وتدين العائدات التي كانت امل�ؤ�س�سات جتنيها.
واختتم حديثه بالقول�" :أعد نف�سي حمظوظا
وال �أ�شعر بالأ�سف للعمل � 12ساعة يوميا ،ولن
�أغري هذا اجلزء من منط حياتي".
وي ��أت��ي ت���ص��ري��ح م��ا ب�ع��د اح �ت �ج��اج��ات �شهدتها
م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي م��ن ق�ب��ل عمال
�صينيني على ال�سيا�سات املفرطة ،التي تطبقها
بع�ض ال�شركات يف جمال �ساعات العمل.
وك��ان ن�شطاء ق��د �أطلقوا ه��ذا ال�شهر م�شروعا
بعنوان  ،ICU.996و�ضع فيه عاملون بقطاع
التقنية "علي بابا" على ر�أ���س ال�شركات التي
توفر "ظروف عمل �سيئة".

ناعومي كامبل
تنف�صل عن ليام باين

ق ��ررت ع��ار��ض��ة الأزي� ��اء ال�ع��امل�ي��ة ناعومي كامب ل الإن�ف���ص��ال عن
حبيبها املغني العاملي ليام باي ن بعد ح��وايل الأرب�ع��ة �أ�شهر على
عالقتهما .وبح�سب م���ص��در م �ق � ّرب منهما ق��ال ل�صحيفة "ذا
مريور" الربيطانية":ليام وناعومي ا�ستمتعا بوقتهما �سويا ،وكانا
من�سجمني �إىل حد كبري ،لك ّنه مل يكن مقدّرا لهما � ْأن يكونا �سويا.
وم��ع ذل��ك ف�سيحافظان على �صداقتهما ،وال يوجد م�شاعر كره
بينهما" .وم�صدر �آخ��ر �أك��د ل�صحيفة "ذا �صن" الربيطانية ،ما
قي َل مُ�سب ًقا ،بل و�أ�ضاف تفا�صيل �أخرى عن عالقتهما ،جاء فيها:
"ا ّتخذت ناعومي قرارا ب�أن ترتك الأمور تف�شل مع ليام ،فهي ال
تريده ،وو�ضعته جانبًا يف حياتها .بب�ساطة لقد ملت منه".

�أخت ميغان ماركل
تهددها
قالت �صحيفة "�صن" الربيطانية
�إن �سامانثا م��ارك��ل ،ه��ددت �أختها
ميغان ب�إف�ساد فرحة قدوم املولود
امللكي لدوق �سا�سك�س الأمري هاري
وزوجته ،من خالل كتاب �ستطرحه
يف الأ�سواق يف نف�س وقت الوالدة.
وكثريا ما انتقدت �سامانثا �أختها
م�ي�غ��ان ( 37ع��ا ًم��ا) ع�ل� ًن��ا ب�سبب
عالقتها ب�أبيها وبها.
وك��ان��ت ��س��ام��ان�ث��ا م��ارك��ل تتحدث
ب��ا� �س �ت �م��رار ع ��ن و� �ض��ع م �ي �غ��ان يف
العائلة امللكية منذ خطبتها على
الأمري هاري يف عام .2017
وب �ي �ن �م��ا ت���س�ت�ع��د دوق� ��ة �سا�سك�س
ل � � �ل� � ��والدة ،اح� �ت� �ل ��ت �أخ� �ت� �ه ��ا غري
ال �� �ش �ق �ي �ق��ة ال �ب��ال �غ��ة م ��ن العمر
 54ع��ا ًم��ا ع�ن��اوي��ن ال�صحف مرة
�أخرى.
وك�شفت �أن اجلزء الأول من كتابها
 ب �ع �ن��وان "يف ظ ��ل الدوقة" –�سين�شر يف الأ�سواق "بحلول نهاية
�أبريل" .وقال �سامانثا ل�صحيفة
دي� �ل ��ي � �س �ت ��ار �أون� �ل��اي� � ��ن�" :إنها
م��ذك��رات ��ص��ادق��ة داف�ئ��ة وظريفة
ون��اب�ع��ة م��ن ال�ق�ل��ب .لي�ست كتي ًبا
�سلب ًيا".
و�أ� �ض��اف��ت "(لكن) ه��ل ك��ل �شيء
ب��ال�ك�ت��اب �إي �ج��اب��ي؟� ،شخ�صيا �أنا
�أفرت�ض ذلك ( )..دعنا نقل فقط
�أن ال�ثرث��رة البغي�ضة ع��ن ميغان
م ��ارك ��ل ع �ل��ى الإن �ت�رن� ��ت �سلبية،
وباملقارنة ف�إن كتابي لي�س كذلك.
ي �ب��دو �أن ال �ن��ا���س ي ��ري ��دون كتابا
بذيئا ....لكنه لي�س كذلك".

