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اأجرى ات�ساال هاتفيا مع رئي�سة وزراء نيوزيلندا
حممد بن زايد ي�ؤكد م�ضاندة الإمارات وت�ضامنها مع 

ني�زيلندا ال�ضديقة يف م�اجهة اأ�ضكال التطرف والإرهاب 
•• اأبوظبي-وام:

�أجرى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�ت�����ش��اال هاتفيا م��ع معايل  �م�����س  ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة  �ل��ق��ائ��د �الأع��ل��ى  ن��ائ��ب 
�أعرب  �ل�شديقة  نيوزيلند�  جمهورية  وزر�ء  رئي�شة  �أردي����رن  جا�شيند� 
�لنيوزيالندي  و�ل�شعب  للحكومة  ومو��شاته  تعازيه  خال�س  عن  خالله 
يف  م�شجدين  ��شتهدف  �ل��ذي  �الإره��اب��ي  �لهجوم  �شحايا  و�أ���ش��ر  �ل�شديق 
مدينة كر�ي�شت ت�شري�س يف نيوزيلند� و�أ�شفر عن ع�شر�ت �ل�شحايا �لقتلى 

و�جلرحى �الأبرياء ...                              )�لتفا�شيل �س3(

حممد بن زايد ي�ضتقبل الرئي�س التنفيذي 
ل�ضركة »اإل 3 تكن�ل�جيا« الأمريكية

•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س يف ق�شر �لبحر كري�شتوفر كوبا�شيك 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة »�إل 3 تكنولوجيا« �الأمريكية �ملتخ�ش�شة يف قطاع 
�إمكانات   - �للقاء  - خالل  وبحث �جلانبان  �لدفاعية.  �لطري�ن  �أمن  �أنظمة 
�ل�شركات  م��ن  �الإم����ار�ت  دول��ة  �ل�شركة ونظري�تها يف  ب��ن  �ل��ت��ع��اون  وف��ر���س 
�ملتخ�ش�شة و�ملوؤ�ش�شات �ملعنية مبجاالت تكنولوجيا �لطري�ن مبا يدعم فر�س 
�شركة  �شموه ورئي�س  تبادل  �لدولة. كما  �لو�عدة يف  �لوطنية  �ل�شناعة  هذه 
�الهتمام  ذ�ت  �ملو�شوعات  من  عدد  ب�شاأن  �لنظر  وجهات  تكنولوجيا«   3 »�إل 
�مل�شرتك. ح�شر �للقاء .. �شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد 

�أبوظبي و�لوفد �ملر�فق للرئي�س �لتنفيذي ل�شركة »�إل 3 تكنولوجيا« .  
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�سمن فعاليات موؤمتر الف�ساء العاملي يف اأبوظبي 
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�ضناعي عربي م�ضرتك باأيدي العلماء العرب 
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�لعاملون يف جمال �ل�شحة يرفعون �لعلم �جلز�ئري مطالبن بوتفليقة بالرحيل  )رويرتز(

عنا�شر قو�ت �شوريا �لدميقر�طية ي�شريون بعالمة �لن�شر يف �لباغوز )� ف ب(

حممد بن ر��شد ي�شافح �أبناءه من �ل�شباب خالل �فتتاح موؤمتر �لف�شاء �لعاملي يف �أبوظبي  )و�م(

الفروف: ال�سعب اجلزائري يقرر م�سريه بناء على د�ستوره

لعمامرة: ب�تفليقة �ضي�ضلم ال�ضلطة اىل رئي�س منتخب 

اأعلنت اأ�سر 157 اإرهابيا معظمهم اأجانب

»ق�ضد« ت�ضيطر على خميم بالباغ�ز يتح�ضن فيه دواع�س

ت��رج��ي��ح »داف����ع الإره����اب« 
ه�لندا يف  اأوتريخت  بهج�م 

•• اأوتريخت-وكاالت:

و�ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ن��ي��اب��ة  �أع��ل��ن��ت 
فر�شية  �أن  �م�������س،  �ل���ه���ول���ن���دي���ة، 
�لد�فع �الإرهابي الإطالق �لنار على 
ب��ات��ت »جدية«،  �أوت��ري��خ��ت  ت���ر�م يف 
بينها  �أدل��ة  على  �لعثور  بعد  وذل��ك 
�مل�شتبه  �شيارة  د�خ���ل  ك��ان��ت  ر�شالة 
به �لرئي�شي. وقالت �لنيابة �لعامة 
فر�شية  �إن  ب���ي���ان،  يف  و�ل�����ش��رط��ة، 
بناء  باتت جدية  �الإره��اب��ي  �ل��د�ف��ع 

على �لر�شالة و�مور �خرى.
�لهولندية  �ل�������ش���رط���ة  و�ع���ت���ق���ل���ت 
�مل�شتبه به �لرئي�شي �لرتكي �الأ�شل 
غوكمن تاني�س )37 عاما( ورجلن 
�آخرين يبلغان 23 و27 عاما، بعد 

�لهجوم.

وا�ضنطن تهدد با�ضتهداف �ض�اريخ اإيران 
•• وا�شنطن-وكاالت:

�إي��ر�ن �شو�ريخها  لن�شر  بقوة«  »�شتت�شدى  �أنها  �ملتحدة  �لواليات  �أكدت 
ت�شعى  طهر�ن  �أن  �إىل  م�شرية  �الأو���ش��ط،  �ل�شرق  منطقة  يف  �لبالي�شتية 

لزعزعة ��شتقر�ر �ملنطقة.
�أم��ريك��ي��ة ك��ب��رية يف جم��ال �حل��د م��ن �لت�شلح، �م�س  وق��ال��ت م�����ش��وؤول��ة 
�ل�شرق  يف  �ال�شتقر�ر  ي��زع��زع  �ل�شاروخي  �إي���ر�ن  برنامج  �إن  �ل��ث��الث��اء، 

�الأو�شط ويزيد من خماطر حدوث »�شباق ت�شلح �إقليمي«.
�أمام  بوليت،  يليم  �لت�شلح،  للحد من  �خلارجية  وزي��ر  م�شاعدة  و�أك��دت 
موؤمتر لنزع �ل�شالح يعقد برعاية �الأمم �ملتحدة، �أن و��شنطن �شتت�شدى 
بقوة  لن�شر �إير�ن �شو�ريخ بالي�شتية يف �ملنطقة، ونقلها �أ�شلحة ب�شورة 

غري قانونية.
وحثت كل �لدول �مل�شوؤولة على تطبيق ق��ر�ر�ت جمل�س �الأمن �لدويل، 
�لتي تفر�س قيود� على نقل �لتكنولوجيا �ملتعلقة بال�شو�ريخ �إىل �إير�ن، 

وفقا لرويرتز.
�لنووي  �الت��ف��اق  �ل�شادر عقب   -  2231 �الأم���ن  ق��ر�ر جمل�س  وي��دع��و 
�لبالي�شتية  بال�شو�ريخ  متعلقة  �أن�شطة  ب��اأي  �لقيام  ع��دم  �إىل  �إي���ر�ن   -

�مل�شممة حلمل �أ�شلحة نووية.

•• عوا�شم-وكاالت:

�جلز�ئري  �خلارجية  وزي��ر  �شرح 
رمطان لعمامرة �لثالثاء مبو�شكو 
�أن �لرئي�س عبد �لعزيز بوتفليقة 
�لرئي�س  �إىل  �ل�����ش��ل��ط��ة  ���ش��ي�����ش��ل��م 
�مل��ن��ت��خ��ب »ب���ك���ل ����ش���ف���اف���ي���ة« بعد 
حتديد  �شيتم  رئا�شية  �نتخابات 

موعدها »يف �أقرب �الآجال«.
وقال لعمامرة �إثر لقاء مع نظريه 
�ل��رو���ش��ي �شريغي الف���روف: لقد 
�لرئا�شية  �الإنتخابات  تاأجيل  مت 
�لوطنية  �ل����ن����دوة  ب���ع���د  م����ا  �إىل 
�الإنتخابات  ت��اري��خ  �شتحدد  �ل��ت��ي 
�لرئي�س  و�ل������ت������زم  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة 
مر�شحا  ي��ك��ون  ال  �ن  ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة 
ب��ت�����ش��ل��ي��م رئا�شة  �ل���ت���زم  ب���ل  ف��ي��ه��ا 
�لتي  ل��ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  �جل���م���ه���وري���ة 
�شينتخبها �ل�شعب �جلز�ئري بكل 

�شفافية وحرية.
�لرو�شي  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وق����ال 
�أم�س �لثالثاء،  �شريغي الفروف، 
ه���و من  �جل����ز�ئ����ري  �ل�����ش��ع��ب  �إن 
�شيقرر م�شريه بناء على د�شتوره، 

•• عوا�شم-وكاالت:

قالت قو�ت �شوريا �لدميقر�طية، 
�ل��ت��ي حت��ا���ش��ر �آخ����ر ج��ي��ب حتت 
�ملتطرف  د�ع�س  تنظيم  �شيطرة 
�لثالثاء،  �أم�����س  ���ش��وري��ا،  ب�����ش��رق 

�إنها �أ�شرت 157 �إرهابيا.
ب������ايل، مدير  م�����ش��ط��ف��ى  وذك������ر 
�مل��رك��ز �الإع��الم��ي ل��ق��و�ت �شوريا 
تويرت،  ع���ل���ى  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة، 
�لباغوز  يف  ج����رت  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أن 
ونفذتها قو�ت خا�شة. ومل يذكر 

متى متت.
وت����اب����ع: �ل����ق����و�ت �أ�����ش����رت 157 
�إرهابيا من ذوي �خلربة �لطويلة 
مو�طنون  معظمهم  �لقتال..  يف 

�أجانب.
�شوريا  ق����و�ت  �أك�����دت  �الأث���ن���اء  يف 
�لدميقر�طية، �م�س �أن مقاتليها 
متكنو� من �ل�شيطرة ب�شكل كامل 
�ل��ب��اغ��وز، يف  بلدة  على خميم يف 

�إطار �ملعركة للق�شاء على تنظيم 
له  معقل  �آخ��ر  يف  �ملت�شدد  د�ع�س 

�شرقي �شوريا.
�إع��الم��ي يف قو�ت  وق��ال م�شوؤول 
�لقو�ت  �إن  �لدميقر�طية،  �شوريا 
تامة  �شيطرة  �شيطرت  �لكردية 
ع��ل��ى خم��ي��م ك����ان ي��ت��ح�����ش��ن فيه 
مقاتلو تنظيم د�ع�س يف �لباغوز، 

قرب �حلدود �لعر�قية.
و�أ����ش���اف �مل�����ش��وؤول �الإع���الم���ي يف 

بيان �أن »�لعملية مل تنته بعد«.
و�أو�شح �أن بع�س م�شلحي د�ع�س 
د�خ���ل منطقة �شغرية  ز�ل���و�  م��ا 
جد� على �شفة نهر �لفر�ت، ومل 
»ال  و�أ����ش���اف:  ب��ع��د.  ي�شت�شلمو� 

نعلم �إن كانو� �شيقاومون �أم ال«.

����ش���ح���ف���ي م���������ش����رتك م�����ع وزي�����ر 
�شريغي  �ل����رو�����ش����ي  �خل����ارج����ي����ة 
بالده  �أن  م��و���ش��ك��و،  يف  الف�����روف 
»بحيث  متميزة  مرحلة  من  متر 
�ل���������ش����ب����اب على  ع���ن�������ش���ر  �أخ���������ذ 
مهمة  بتغيري�ت  �مل��ن��اد�ة  عاتقهم 
�ل�شيا�شية  �ملنظومة  وجوهرية يف 

و�ملوؤ�ش�شاتية يف �جلز�ئر«.
وت�������اب�������ع: ������ش����ت����ج����اب����ت �ل�����دول�����ة 
�مل�شروع..  �لند�ء  لهذ�  �جلز�ئرية 
�لفعاليات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  وع��ر���ش��ت 
�ل���دخ���ول يف ح����و�ر وط��ن��ي �شامل 
م��ن خ���الل م��وؤمت��ر وط��ن��ي جامع 
وم�شتقل لبناء وبطريقة تو�فقية 

نظام جديد.
هذ�  و�أه�������د�ف  م���ب���ادئ  �أن  و�أك������د 
د�شتور  �إط���ار  يف  �شتعك�س  �لنظام 
ج��دي��د ي��ت��م و���ش��ع��ه الأول م���رة يف 
مفتوحة  بطريقة  �جلز�ئر  تاريخ 
على كافة �لفعاليات �لتي �شتقدم 

�أفكارها وت�شارك يف �شياغتها.
�لرئي�س  �أن  �إىل  �لعمامرة  و�أ���ش��ار 
على  و�ف��ق  بوتفليقة  عبد�لعزيز 

نقل �ل�شلطة �إىل رئي�س منتخب.

�شعي  ت��دع��م  ب���الده  �أن  �إىل  الف��ت��ا 
�جلز�ئر حلو�ر وطني د�خلي.

و�أ�������ش������اف الف��������روف يف م���وؤمت���ر 
�لوزر�ء  رئي�س  نائب  مع  �شحفي 
ووزي��������ر �خل����ارج����ي����ة �جل����ز�ئ����ري 
�الأخ����ري  �أن  ل���ع���م���ام���رة،  رم���ط���ان 

�جلز�ئر،  يف  �لتطور�ت  عن  �أبلغه 
و�أكد لعمامرة على �شرورة تقرير 

�ل�شعوب مل�شريها.
وذك�����ر الف������روف �أن�����ه ن��اق�����س مع 
�مل�شرتكة  رو�شيا  جهود  لعمامرة 

مع تركيا و�إير�ن يف �شوريا.

�م�س  ل���ع���م���ام���رة،  ق�����ال  ب���������دوره، 
�ل�شماح  ���ش��ي��ت��م  �إن������ه  �ل����ث����الث����اء، 
حكومة  يف  بامل�شاركة  للمعار�شة 
ت�شرف على �النتخابات �لرئا�شية 

�ملقبلة.
موؤمتر  خ��الل  لعمامرة،  و�أو���ش��ح 

بتوجيهات حممد بن زايد
الإمارات تقدم م�ضاعدات اإن�ضانية عاجلة 

ملت�ضرري اإع�ضار »اإيداي« يف ثالث دول اأفريقية
•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي.. تقدم دولة 
 18.3 �إن�شانية عاجلة بقيمة  �� م�شاعد�ت  �� ممثلة بهيئة �لهالل �الأحمر  �الإم��ار�ت 

مليون درهم للمتاأثرين من �إع�شار »�يد�ي« يف زميبابوي وموزمبيق ومالوي.
مو�د  �إىل  �إ�شافة  لالأطفال  غذ�ئية  ومكمالت  �لغذ�ئية  �مل��و�د  �مل�شاعد�ت  وتت�شمن 
طبية و�أدوية وم�شتلزمات �إيو�ء ي�شتفيد منها �أكرث من 600 �ألف �شخ�س يف �لدول 
�الإفريقية  �ل��دول  جانب  �إىل  بالوقوف  �حلكيمة  �لقيادة  توجيهات  وتاأتي  �لثالث. 

�ملت�شررة من كارثة �الإع�شار .                                  )�لتفا�شيل �س3(

الريا�ض تثني على تاأكيد وا�سنطن م�ساندتها لتحالف دعم »ال�سرعية«

تعزيزات ح�ثية وخروقات م�ضتمرة للهدنة باحلديدة 
•• عوا�شم-وكاالت:

�أث��ن��ى جمل�س �ل�����وزر�ء �ل�����ش��ع��ودي، �أم�����س �ل��ث��الث��اء، ع��ل��ى ت��اأك��ي��د وزير 
�ل�شرعية  �خلارجية �الأمريكي مايك بومبيو، دعم بالده لتحالف دعم 

يف �ليمن بقيادة �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
وثّمن �ملجل�س تاأكيد بومبيو على دعم �لواليات �ملتحدة، جلهود �ململكة 
مل�شاعدة �ليمن �شد �لتدخالت �الإير�نية، و�شرورة منع �إير�ن ووكالئها 

من �ل�شيطرة على خطوط �ملالحة �لدولية.
وكان �مل�شوؤول �الأمريكي قد �شدد يف موؤمتر �شحفي على �لدور �الإيجابي 

للمملكة يف منع �ليمن من �أن يتحول �إىل دمية بيد �إير�ن.  
�حلوثي  ميلي�شيات  ����ش��ت��ق��د�م  ع��ن  حم��ل��ي��ة،  م�����ش��ادر  ك�شفت  م��ي��د�ن��ي��ا، 
وعززت  ثقيلة،  �أ���ش��ل��ح��ة  ع��ل��ى  حت��ت��وي  ع�شكرية  ت��ع��زي��ز�ت  �الن��ق��الب��ي��ة، 

مو�قعها يف منطقة �جلبلية مبحافظة �حلديدة غرب �ليمن.
�لنار  �مليلي�شيات من خروقاتها للهدنة �الأممية لوقف �طالق  و�شعدت 
�شو�ريخ  م��وؤخ��ر�ً  و��شتخدمت  �جلبهات،  كل  م�شتوى  على  �حلديدة  يف 

بال�شتية يف ق�شف مو�قع قو�ت �ملقاومة �ليمنية �مل�شرتكة.
و�أفادت �مل�شادر، �ن �حلوثين يو��شلون ح�شد ميلي�شياتهم من مناطق 
�أي  ��شتعد�د�ت متو��شلة للحرب تن�شف  �إىل جبهات �حلديدة يف  تهامة 
من  �ك��رث  و�شلت  كما  �ل�شويد،  �ت��ف��اق  تطبيق  �إىل  للو�شول  حم���اوالت 
�إىل �شرق �جلبلية  ١٣ عربة دفع رباعي حتمل مقاتلن وعتاد� ع�شكريا 

لتعزيز مو�قعها هناك. 
�رتكاب  �الث��ن��ن،  �مل�����ش��رتك��ة،  �ليمنية  �ل��ق��و�ت  ر���ش��دت  �ل�����ش��ي��اق،  ذ�ت  يف 
�ل��ن��ار يف مدينة  �إط����الق  ل��وق��ف  خ��رق��اً   13 ن��ح��و  �حل��وث��ي،  ميلي�شيات 

�حلديدة و�لذي رعته �الأمم �ملتحدة نهاية دي�شمرب �ملا�شي.

ف��رن�����ض��ا حت������ّذر:  داع�����س 
ي��ع��ي��د ت�����ض��ك��ي��ل ن��ف�����ض��ه 

•• باري�س-وكاالت:

�لفرن�شية،  �ل���دف���اع  وزي����رة  ح���ذرت 
تنظيم  �أن  م���ن  ب�����اريل،  ف��ل��ور�ن�����س 

د�ع�س يعيد ت�شكيل نف�شه.
ورّح����ب����ت ب������اريل ب����ق����ر�ر �ل����والي����ات 

�ملتحدة �إبقاء قو�ت لها يف �شوريا.
د�ع�س  �لفرن�شية:  �ل��وزي��رة  وقالت 
ي��ذوب، لذ�  يعيد ت�شكيل نف�شه، وال 
ن��ح��ي��ي �خل���ط���وة �الأم���ريك���ي���ة بعدم 
�شحب قو�تها كاملة من �شوريا، كما 
وجودها  على  �الإب��ق��اء  عر�شت  �أنها 
هناك، و�لتعاون مع �لدول �الأخرى، 

ونحن نرحب بهذ� �ملقرتح.

•• اأبوظبي -وام:

�آل مكتوم  حتت رعاية وبح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
 .. »رع���اه �هلل«  دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب رئي�س 

�لف�شاء  »م��وؤمت��ر  م��ن  �لثانية  �لن�شخة  فعاليات  �أب��وظ��ب��ي  يف  �نطلقت 
�لعاملي«، �لذي ُيعّد �أكرب جتمع لقادة �لقطاع �لف�شائي ت�شت�شيفه منطقة 

�ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا، وتنّظمه وكالة �الإمار�ت للف�شاء.
                                      )�لتفا�شيل �س2(

رئي�س الدولة ي�ضدر مر�ض�ما احتاديا 
بتعيني قا�ضيني يف الق�ضاء الحتادي

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
خديجة  �لقا�شي  بتعين   2019 ل�شنة   27 رق��م  �الحت���ادي  �ملر�شوم  �هلل« 
�لق�شاء  يف  �لكتبي  �شامل  ر����ش��د  �شالمة  و�لقا�شي  �ملل�س،  خليفة  خمي�س 

�الحتادي.
�ملل�س يف وظيفة  �ل�شيدة خديجة خمي�س خليفة  تعين  �لقر�ر على  ون�س 
قا�شي  وظيفة  يف  �لكتبي  �شامل  ر����ش��د  �شالمة  و�ل�شيدة  ��شتئناف،  قا�شي 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ي�ضدر مر�ض�ما احتاديا بتعيني قا�ضيني يف الق�ضاء الحتادي

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �أ�شدر �شاحب 
رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« �ملر�شوم �الحتادي رقم 27 
�لقا�شي خديجة خمي�س خليفة  بتعين   2019 ل�شنة 
�ملل�س، و�لقا�شي �شالمة ر��شد �شامل �لكتبي يف �لق�شاء 

�الحتادي.
ون�س �لقر�ر على تعين �ل�شيدة خديجة خمي�س خليفة 
�شالمة  و�ل�����ش��ي��دة  ��شتئناف،  قا�شي  وظيفة  يف  �ملل�س 
ر��شد �شامل �لكتبي يف وظيفة قا�شي �بتد�ئي وذلك يف 

�ملحاكم �الحتادية.

ومتثل �لقا�شيتان »خديجة �ملل�س و�شالمة �لكتبي« �أول 
�الحتادي  �ل�شعيد  على  �ملن�شب  هذ�  ت�شغالن  �مر�أتن 
يف دولة �الإمار�ت، مبا يتو�فق مع �لتوجهات �حلكومية 
�لتنمية  �مل��ر�أة كجزء ال يتجز�أ من م�شرية  دع��م دور  يف 
و�لتقدم يف �لدولة، كما يدعم �لقر�ر تعزيز دور �أع�شاء 
�لعد�لة  حتقيق  يف  وم�شوؤولياتهم  �لق�شائية  �ل�شلطة 
�لد�شتور  ن�����ش��و���س  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى  �ل���د�ئ���م  و�حل���ر����س 

و�لقو�نن �ملرعية كاأ�شا�س لالأد�ء يف �لعمل �لق�شائي.
للمر�أة  �ل��ن��وع��ي��ة  �الإجن���������از�ت  م���ع  �ل����ق����ر�ر  وي���ت���ز�م���ن 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوجيهات  �الإم��ار�ت��ي��ة، 
رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن 

�لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، باإ�شر�ك �لعن�شر �لن�شائي 
�الحتادية يف  �ملحاكم  �لق�شائي على م�شتوى  �لعمل  يف 
�شريكا فاعال  ت�شبح  �أن  �مل��ر�أة  ��شتطاعت  �لدولة، حيث 
يف ريادة �لعمل �لق�شائي، من خالل تعين �أول قا�شية 
يف  قا�شية  و�أخ���ري�ً  نيابة  ووكيلة  �ملحلي  �مل�شتوى  على 

�ملحاكم �الحتادية.
�عتمدها  �لتي  و�ل�شيا�شات  �لقر�ر�ت  .�إىل جانب حزمة 
�مل�����ر�أة ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف �ملجتمع،  ل��دع��م  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س 
كاإ�شد�ر �أول ت�شريع من نوعه للم�شاو�ة يف �لرو�تب بن 
�جلن�شن، ورفع ن�شبة متثيل �ملر�أة �الإمار�تية يف �ملجل�س 

�لوطني �الحتادي �إىل 50 %.

هيئة تنمية املجتمع: ال�ضعادة منط حياة وثقافة
•• دبي - وام:

�أن �ل�شعادة لي�شت هدفا ميكن حتقيقه يف غ�شون  �أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية �ملجتمع يف دبي  �أكد �شعادة 
�لر�شا عن حياته وتتيح له روؤية  �لفرد لتحقق له  �أن يتحلى بها  �أي��ام بل هي منط حياة وثقافة يجب  �أو  �شنو�ت 

�جلو�نب �الإيجابية فيها.
و�أ�شاف - يف كلمة له مبنا�شبة “�ليوم �لعاملي لل�شعادة “ �لذي ي�شادف 20 مار�س من كل عام - �أن تخ�شي�س يوم 
عاملي لل�شعادة يندرج يف �إطار توعية �أفر�د �ملجتمع باأهمية �ل�شعادة و�شرورة �أن يبد�أ �لفرد باإ�شعاد نف�شه حتى يكون 
قادر� على �إ�شعاد من حوله كما �أنه فر�شة لتذكرينا بجميع مقومات �ل�شعادة �لتي حتيط بنا يف دولة �الإمار�ت و�لتي 

جتعلنا من �أ�شعد �شعوب �لعامل.
وقال �إن �ل�شعادة باب و��شع ومظلة ت�شم حتتها �لكثري من �ملفاهيم فالقناعة �شعادة و�لر�شا �شعادة و�الإجناز �شعادة 
وحب �الآخرين �شعادة وهو ما يجعلها متاحة للجميع �إذ� ما تو�جد �لوعي و�لثقافة باأهميتها وماهيتها.. ويف هيئة 

تنمية �ملجتمع يت�شع دورنا يف ن�شر هذه �لثقافة خا�شة فيما يتعلق بخدمة �أفر�د �ملجتمع وحت�شن حياتهم.

�سمن فعاليات موؤمتر الف�ساء العاملي يف اأبوظبي 

حممد بن را�ضد ي�جه بتط�ير اأول قمر �ضناعي عربي م�ضرتك باأيدي العلماء العرب 
�سموه يوؤكد: االإمارات تقود احلراك العربي يف قطاع الف�ساء، ولدينا اإميان بقدرات العقل العربي والعلماء العرب

•• اأبوظبي -وام:

�شاحب  وب���ح�������ش���ور  رع����اي����ة  حت����ت 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي »رع���اه 
�هلل« .. �نطلقت يف �أبوظبي فعاليات 
�لن�شخة �لثانية من »موؤمتر �لف�شاء 
�لعاملي«، �لذي ُيعّد �أكرب جتمع لقادة 
�لقطاع �لف�شائي ت�شت�شيفه منطقة 
�أفريقيا،  و���ش��م��ال  �الأو���ش��ط  �ل�����ش��رق 

وتنّظمه وكالة �الإمار�ت للف�شاء.
ميثاق  توقيع  حفل  �شموه  وح�شر 
للتعاون  �لعربية  »�ملجموعة  تاأ�شي�س 
�لف�شائي« �لتي جتمع حتت مظلتها 
ه �شموه  وجَّ حيث  عربية،  دولة   11
�ملنا�شبة بتطوير قمر �شناعي  بهذه 
م��ت��ق��دم الأغ���ر�����س م��ر�ق��ب��ة �الأر�����س 
و�لتغري�ت �لبيئية و�ملناخية، ليكون 
مبثابة هدية من دولة �الإمار�ت �إىل 
على  �شيعمل  حيث  �لعربية،  �ل���دول 
�ل�شناعي  �لقمر  وت�شنيع  ت�شميم 
عدد من �ملهند�شن و�ل�شباب �لعرب 
وّق��ع��ت على ميثاق  �لتي  �ل���دول  م��ن 
تد�شن �ملجموعة �الأوىل من نوعها 
يف �لعامل �لعربي. و�شيجري تطوير 
�مل�شروع �شمن �ملر�فق �ملتقدمة �لتي 
لت�شنيع  �الإم����ار�ت  دول��ة  بها  تتمتع 
�الأقمار �ل�شناعية، وباال�شتفادة من 
�خل���رب�ت �الإم��ار�ت��ي��ة �ل��ت��ي جمعتها 
م�شاريع  يف  �ل�شابقة  مهامها  خ��الل 
�الأنو�ع  �الأقمار من خمتلف  ت�شنيع 

و�الأحجام و�الأغر��س.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال 
�ليوم  �شهدنا   « مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لف�شاء  م���وؤمت���ر  �أع����م����ال  �ن���ط���الق 
�لعاملي يف �أبوظبي ... و�شهدنا �أي�شا 
توقيع ميثاق لتاأ�شي�س �أول جمموعة 
 11 �لف�شائي ت�شم  عربية للتعاون 
دولة عربية و�أول م�شاريعها �شيكون 
�لعلماء  عليه  �شيعمل  �شناعي  قمر 
�ل��ع��رب م��ن هنا م��ن دول���ة �الإم���ار�ت 
�لعقل  ب��ق��در�ت  م��وؤم��ن  �أن��ا  �شخ�شيا 

�لعربي«.
�لقمر  �أ���ش��م��ي��ن��ا   « ���ش��م��وه  و�أ�����ش����اف 
�ل�شناعي �لذي �شيعمل عليه �لعلماء 
بد�ية  تاريخ  813 / وه��و   / �لعرب 
�زدهار بيت �حلكمة يف بغد�د يف عهد 
�ملاأمون... �لبيت �لذي جمع �لعلماء 
�لطاقات  و�أط���ل���ق  �مل���ع���ارف  وت���رج���م 
منطقتنا  �ملنطقة..  الأب��ن��اء  �لعلمية 
م��ن��ط��ق��ة ح�������ش���ارة.. و���ش��ب��اب��ن��ا بناة 
ن��وؤم��ن جميعا  �أن  ب��د  ح�����ش��ار�ت.. ال 
�ل�شمو  �شاحب  و�أك���د   .« �مل��ب��د�أ  بهذ� 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �أن 
»�الإم���ار�ت تقود �حل��ر�ك �لعربي يف 
قطاع �لف�شاء، ولدينا �إميان بقدر�ت 
�لعرب«،  و�ل��ع��ل��م��اء  �ل��ع��رب��ي  �ل��ع��ق��ل 
�لعربية  »�أمتنا  �أّن  �إىل  �شموه  الفتاً 
ل���دي���ه���ا م�����ن �ل���ع���ل���م���اء و�خل�������رب�ت 
ما  �ال�شتثنائية  و�لطاقات  �لعلمية 
�لتطوير  ���ش��ب��اق  خل���و����س  ي��وؤه��ل��ه��ا 
�لف�شاء وحتقيق  و�البتكار يف قطاع 

�لتفوق و�لريادة«.
بالريادة  ف��خ��ره  ع��ن  �شموه  و�أع����رب 
قائاًل:  �لف�شاء،  علوم  يف  �الإمار�تية 
» �أطلقنا قبل �أ�شهر �أول قمر �شناعي 
باأيد �إمار�تية... ونعمل على بناء �أول 
م�شبار عربي و�إ�شالمي �إىل �ملريخ... 
وطموحنا �أن ن�شّجل جناحات عربية 
م�شيفاً  �ل��ك��ون«،  يف  نقطة  �أب��ع��د  يف 
وخرب�تنا  �أي���دي���ن���ا  »من�����د  ����ش���م���وه: 
ومو�ردنا �أمام �لعلماء �لعرب �لذين 

لبناء  و�ل��ط��م��وح  �حل��ل��م  ي�شاركوننا 
وختم   .« الأم��ت��ن��ا  �أف�����ش��ل  م�شتقبل 
ر�شالة  �ل�����ش��ن��اع��ي  �ل��ق��م��ر   « ���ش��م��وه 
توجهها دولة �الإمار�ت �إىل �ل�شعوب 
ب���اأن���ن���ا م���ن خ����الل �لعمل  �ل��ع��رب��ي��ة 
�مل�شرتك ن�شتطيع �أن نبني م�شتقباًل 

ز�هر�ً للجميع«.
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  و����ش���ه���د 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم خالل 
�لذي  للموؤمتر،  �جلل�شة �الفتتاحية 
�حلادي  حتى  م��ن  فعالياته  ت�شتمر 
و�لع�شرين من �شهر مار�س �جلاري، 
عر�شاً م�شور�ً عن �إجن��از�ت �لقطاع 
�لف�شائي �لوطني يف دولة �الإمار�ت، 
�إىل جانب ملحة عن فعاليات موؤمتر 
بح�شور  وذل�����ك  �ل���ع���امل���ي،  �ل��ف�����ش��اء 
ز�يد  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ومعايل 
وزير  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن  حممد 
و�مل�شتقبل.  �ل����وزر�ء  جمل�س  ���ش��وؤون 
ك��م��ا ق���ام ���ش��م��وه ب��ج��ول��ة يف �ملعر�س 
عدد�ً  متفقد�ً  للموؤمتر،  �مل�شاحب 
�لوطنية  �ل�����ش��رك��ات  م��ن�����ش��ات  م���ن 
و�ل��ع��امل��ي��ة �مل�����ش��ارك��ة، وم��ط��ل��ع��اً على 
بوكالة  �خلا�شة  �مل�شاريع  م��ن  ع��دد 

�الإمار�ت للف�شاء.
�لعربية  »�ملجموعة  تد�شن  وي��اأت��ي 
�أبوظبي  يف   « �ل��ف�����ش��ائ��ي  ل��ل��ت��ع��اون 
مببادرة من دولة �الإمار�ت ومب�شاركة 
11 دولة عربية، ت�شعى من خاللها 

�إط�����الق  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  �أو  �ل���وط���ن���ي 
�الأقمار �ل�شناعية الأغر��س جتارية 
وعلمية تعليمية، حيث �شخرت دولة 
�ملجموعة  �إن�شاء  �شبيل  يف  �الإم���ار�ت 
عملية  م��ن  جمعتها  �ل��ت��ي  خ��رب�ت��ه��ا 
�لوطني  �لف�شائي  �لقطاع  تطوير 
�ل�شنو�ت  خالل  وخا�شة  �لدولة،  يف 
�لقليلة �ملا�شية �لتي �شهدت حتقيق 

جمموعة من �الإجناز�ت �لهامة.
�لعاملي  �لف�شاء  موؤمتر  ويركز  ه��ذ� 
من خالل �أجندة �أعماله على �لفر�س 
�لف�شائي  �ل��ق��ط��اع  ي��وف��ره��ا  �ل���ت���ي 
�إىل  �ل�����ش��ر�ك��ات،  وت�شكيل  ل��ل��ت��ع��اون 
�أح��دث �لرب�مج  جانب �لتعرف على 
حيوية،  و�أك��رثه��ا  للدول  �لف�شائية 
وبحث �لتعاون و�لتكامل فيما بينها، 

ك��رمي��ة م���ن �ل���ق���ي���ادة �ل��ر���ش��ي��دة، يف 
�شبيل دفع وتطوير �لرو�بط �لعاملية 
ل��ق��ط��اع �ل��ف�����ش��اء، وم��و����ش��ل��ة تعزيز 
تبادل �ملعرفة وبناء عالقات �لتعاون 
�لالعبن  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ات  وت�شكيل 
�إىل  و���ش��واًل  �لقطاع،  يف  �لرئي�شين 
يف  و�ملتمثل  �ملن�شود  �ل��ه��دف  حتقيق 
خري  فيه  مل��ا  �لف�شاء  ع��ل��وم  ت�شخري 
�لب�شرية جمعاء وحت�شن �أحو�لها«.

�ل����ق����ط����اع  �أن  م����ع����ال����ي����ه  و�ع������ت������رب 
�أعتاب  على  يقف  �لعاملي  �لف�شائي 
�لتطور  ع��ن��و�ن��ه��ا  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة 
�ملزيد  فيها  وي��دخ��ل  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 
�الأن�شطة  خ����ط  ع���ل���ى  �ل�������دول  م����ن 
�لطلب  ت��ز�ي��د  وت�شهد  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة، 
�لف�شائية  �خل��دم��ات  خمتلف  على 

�إىل �إطالق منظومة جتمع �ملقدر�ت 
�لتقنية و�ملوؤهالت و�لكو�در �لعلمية 
تعزز  متقدمة  م�شاريع  على  لتعمل 
�لعاملي  �ل��ع��ل��م��ي  �مل��ج��ت��م��ع  م�����ش��اع��ي 
�خلارجي،  �لف�شاء  ��شتك�شاف  نحو 
وبر�مج  م��ب��ادر�ت  رع��اي��ة  جانب  �إىل 
لتاأهيل وتدريب �لكو�در �لقادرة على 
�لعربي  �ل�شباب  م��ن  �أج��ي��ال  �إع����د�د 
�مل�شرتكة  ب��امل�����ش��اري��ع  �شيدفع  �ل���ذي 

�إىل حتقيق �أهد�فها.
وي���ت���ز�م���ن ت��د���ش��ن �مل��ج��م��وع��ة مع 
�ملنطقة  ت�����ش��ه��ده��ا  �ن��ت��ع��ا���س  ح��رك��ة 
�ل���دخ���ول و�ل��ت��و���ش��ع يف قطاع  ن��ح��و 
�ل���ف�������ش���اء و�ل���ع���ل���وم �مل���رت���ب���ط���ة به، 
ت��اأ���ش��ي�����س هيئات  ����ش���و�ء م���ن ح��ي��ث 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  ف�����ش��ائ��ي��ة  ووك�������االت 

�لتكنولوجيا  ��شتعر��س  على  عالوة 
�جل��دي��دة ودوره���ا يف تغيري مالمح 
�لف�شائي، ف�شاًل عن جذب  �لقطاع 
�لقطاع  ل��ق��ي��ادة  �ل��ق��ادم��ة  �الأج���ي���ال 
جمتمعات  لبناء  �ل��ك��ف��اء�ت  وت��اأه��ي��ل 

�أكرث رفاهية و�أماناً.
و�أك������د م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور �أح���م���د بن 
�لفال�شي  ب��ال��ه��ول  حميد  �هلل  ع��ب��د 
�لعايل  �لتعليم  ل�����ش��وؤون  دول��ة  وزي��ر 
و�مل���ه���ار�ت �مل��ت��ق��دم��ة رئ��ي�����س جمل�س 
 - ل��ل��ف�����ش��اء  �الإم�������ار�ت  وك���ال���ة  �إد�رة 
�أهمية   - �الفتتاحية  كلمته  خ��الل 
موؤمتر  تنظيم  �إن   « ق��ائ��اًل  �حل���دث 
�لف�شاء �لعاملي ياأتي يف �إطار �جلهود 
�لدوؤوبة �لتي تبذلها وكالة �الإمار�ت 
ل���ل���ف�������ش���اء، وب����دع����م ك���ب���ري ورع���اي���ة 

وتنامي دور �لقطاع �خلا�س، م�شري�ً 
�أنها مرحلة تعترب �الأ�شرع �لتي  �إىل 
ي�شهدها �لقطاع منذ عقود، وهو ما 
يفر�س على جميع �الأطر�ف �ملعنية 
�ل�شر�كات  وت�شكيل  �جلهود  تن�شيق 
و�ال�شرت�تيجيات  �خل��ط��ط  وو���ش��ع 

�الأمثل.
و�أك����د �أن دول����ة �الإم������ار�ت ه��ي خري 
�لفر�س  ه����ذه  ال���ش��ت��ع��ر����س  م���ك���ان 
ف�شائي  قطاع  �أك��رب  �شاحبة  كونها 
�إىل  م�شري�ً  �ملنطقة،  م�شتوى  على 
كم�شاهم  �مل��ت��ن��ام��ي��ة  �ل���دول���ة  م��ك��ان��ة 
�لعاملية  �ل�شاحة  على  وطموح  فاعل 
يف  ريادتها  وعلى  �لف�شاء،  قطاع  يف 
قيادة �جلهود �مل�شتقبلية مبا ي�شمن 
�لقطاع  ه�����ذ�  م����ق����در�ت  ����ش��ت��ث��م��ار 
لتحقيق  ي��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  و�ل���ف���ر����س 

�لتنمية �مل�شتد�مة للمجتمعات.
�لدولة  وزي�����ر  م���ع���ايل  و����ش��ت��ع��ر���س 
و�ملهار�ت  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ل�����ش��وؤون 
وكالة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملتقدمة 
�لقطاع  �إجن���از�ت  للف�شاء  �الإم���ار�ت 
�لف�شائي �لوطني �لتي مت حتقيقها 
خالل �لعامن �ملا�شين منذ �لدورة 
�شملت  و�ل���ت���ي  ل���ل���م���وؤمت���ر،  �الأوىل 
�إطالق »�لربنامج �لوطني للف�شاء« 
�لذي ُيعد �أكرب خطة علمية متكاملة 
من نوعها يف �ملنطقة، و�إطالق قمر 
ج��رى تطويره  �ل��ذي  �شات«  »خليفة 
بالكامل باأيدي فريق من �ملهند�شن 
�الإم���ار�ت���ي���ن يف »م��رك��ز حم��م��د بن 
ر����ش��د ل��ل��ف�����ش��اء«، وق��م��ر »�ل���ي���اه 3« 
�شبكة  ع��رب  �ل��دول��ة  خ��دم��ات  لت�شل 

دولة،   145 �إىل  �ل�شناعية  �الأقمار 
ال�شتك�شاف  �الأم��ل«  »م�شبار  و�نتقال 
�لت�شميم  مرحلة  من  �ملريخ  كوكب 
�إىل م��رح��ل��ة �ل��ت��ج��م��ي��ع، ف�����ش��اًل عن 
لتمثيل  ف�����ش��اء  ر�ئ����دي  �أول  �خ��ت��ي��ار 
�لدولة يف �ملحطة �لف�شائية �لدولية 

وجميع �ملحافل �لعاملية.
و�أكد معاليه �أن عملية تطوير �لقمر 
و��شعة  م�شاحة  �شتكون  �ل�شناعي 
�ملت�شلح  �ل��ط��م��وح  �ل��ع��رب��ي  لل�شباب 
الإبر�ز  �ملتقدمة،  و�مل��ع��ارف  بالعلوم 
وك��ف��اء�ت��ه��م يف م�شروع  م��ق��در�ت��ه��م، 
�ملنطقة، وي�شيف  خم�ش�س خلدمة 

�إىل �لر�شيد �لعلمي للعرب«.
عاملية  م�������ش���ارك���ة  �مل�����وؤمت�����ر  و����ش���ه���د 
�لف�شاء  وك���االت  روؤ���ش��اء  م��ن  و��شعة 
مديرين  ج��ان��ب  �إىل  �ل���ع���امل،  ح���ول 
ت��ن��ف��ي��ذي��ن م���ن ����ش���رك���ات ر�ئ������دة يف 
جم���ال �ل��ف�����ش��اء و�ل���ط���ري�ن، ف�شاًل 
و�ملنظمات  �ل���ه���ي���ئ���ات  مم��ث��ل��ي  ع����ن 
و�مل���وؤ����ش�������ش���ات �حل���ك���وم���ي���ة، و�أب������رز 
�ل��ب��اح��ث��ن و�الأك����ادمي����ي����ن، وذل���ك 
�ملو�شوعات  م��ن  جمموعة  ملناق�شة 
و�لق�شايا �لهامة �ملرتبطة بالقطاع، 
و�ال�شرت�تيجيات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  م��ن 
و�أب��������رز �مل�������ش���اري���ع �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة �إىل 
تكنولوجيا  �إليها  و�شلت  م��ا  �أح���دث 
تطوير  و���ُش��ب��ل  �ل��ف�����ش��اء  ��شتك�شاف 
�لقطاع،  ل��ق��ي��ادة  �مل���وؤه���ل���ة  �ل����ك����و�در 
لتطوير  �ل���رتوي���ج  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
وحتليل  �ل����ف���������ش����اء،  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
�لف�شاء  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  وت��ط��وي��ر 

�لتجارية.
�إىل ذل����ك، �أع��ل��ن��ت وك��ال��ة �الإم�����ار�ت 
ل��ل��ف�����ش��اء ع����ن خ��ط��ط��ه��ا الإر�����ش����ال 
جم��م��وع��ة م��ن ب����ذور �ل��ن��ب��ات��ات �إىل 
وذلك  �ل��دول��ي��ة،  �لف�شائية  �ملحطة 
لدر��شتها من قبل رو�د �لف�شاء على 
�إمكانية  �إىل  للو�شول  �ملحطة  منت 

زر�عتها يف �لف�شاء �خلارجي.
�لتي  �ل��ب��ذور  �أن  �لوكالة  و�أو���ش��ح��ت 
هي  �ملحطة  �إىل  �إر���ش��ال��ه��ا  �شيجري 
الأ����ش���ج���ار �ل��ن��خ��ي��ل و�ل����غ����اف، حيث 
للظروف  حتملها  �خ��ت��ب��ار  �شيجري 
�جلاذبية  �ن���ع���د�م  م��ث��ل  �ل��ف�����ش��ائ��ي��ة 
و�ح���ت���ي���اج���ه���ا ل���ل���م���اء وغ����ريه����ا من 

�لتجارب.
�لدكتور  �شعادة  ق��ال  �ل�شدد،  وبهذ� 
�الأحبابي  ن��ا���ش��ر  حم��م��د  �مل��ه��ن��د���س 
للف�شاء  �الإم���ار�ت  وكالة  ع��ام  مدير 
» ت��اأت��ي ه���ذه �مل���ب���ادرة �مل��ه��م��ة �شمن 
للوكالة  �ال�شرت�تيجية  �مل�شتهدفات 
�إىل ت�شجيع جهود �لبحث  و�لر�مية 
�إعد�د  جانب  �إىل  و�البتكار،  �لعلمي 
�لقطاع  ق�����ادة  م���ن  �ل����ق����ادم  �جل���ي���ل 
�لف�شائي عرب جمموعة من �لرب�مج 
�شتحفز  �شك  ب��ال  وه��ي  �لتعليمية، 
على  �ل��دول��ة  �لطلبة يف  �لعديد من 
يف  �ل��زر�ع��ة  ملو��شيع  فهمهم  تعزيز 

�لف�شاء وغريها ذ�ت �ل�شلة«.
و�أ�����ش����اف » ت��ن�����ش��ج��م ه����ذه �مل���ب���ادرة 
�لدولة  م�شاريع  م��ن  جمموعة  م��ع 
�مل��رت��ب��ط��ة ب��ا���ش��ت��ك�����ش��اف �مل���ري���خ، من 
بينها م�شروع »�ملريخ 2117« �لذي 
ي��ت�����ش��م��ن جم��م��وع��ة م���ن �مل���ب���ادر�ت 
�ل�شاعية �إىل تعزيز �ملعرفة �لب�شرية 
حول �ملريخ، وم�شروع »مدينة �ملريخ 
مدينة  �أك���رب  تعترب  �ل��ت��ي  �لعلمية« 
�الأر����س  ع��ل��ى  ب��ن��اوؤه��ا  ي��ت��م  ف�شائية 
و900  م��ل��ي��ون��اً  تبلغ  م�شاحة  ع��ل��ى 
�أل����ف ق���دم م��رب��ع��ة، ل��ت��ك��ون منوذجاً 
كوكب  على  للتطبيق  �شاحلاً  عملياً 

�ملريخ«.

حممد بن را�سد : 
»813« وهو تاريخ بداية ازدهار بيت احلكمة يف  العرب  العلماء  عليه  �سيعمل  الذي  ال�سناعي  القمر  • اأ�سمينا 

بغداد يف عهد املاأمون.. البيت الذي جمع العلماء وترجم املعارف واأطلق الطاقات العلمية الأبناء املنطقة  
املبداأ بهذا  جميعا  نوؤمن  اأن  بد  ال  ح�سارات..  بناة  و�سبابنا  ح�سارة..  منطقة  • منطقتنا 

•اأطلقنا قبل اأ�سهر اأول قمر �سناعي باأيد اإماراتية.. ونعمل على بناء اأول م�سبار عربي واإ�سالمي اإىل املريخ.. 
وطموحنا اأن ن�سّجل جناحات عربية يف اأبعد نقطة يف الكون

الأمتنا اأف�سل  م�ستقبل  لبناء  والطموح  احللم  ي�ساركوننا  الذين  العرب  العلماء  اأمام  ومواردنا  وخرباتنا  اأيدينا  • مند 
باأننا من خالل العمل امل�سرتك ن�ستطيع اأن نبني م�ستقباًل زاهرًا للجميع  العربية  ال�سعوب  اإىل  االإمارات  توجهها  ر�سالة  ال�سناعي  • القمر 
و�سي�سارك يف ت�سنيعه مهند�سون و�سباب عرب  واملناخية  البيئية  والتغريات  االأر�ض  ملراقبة  خم�س�ض  ال�سناعي  • القمر 
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اأخبـار الإمـارات

اأجرى ات�ساال هاتفيا مع رئي�سة وزراء نيوزيلندا

حممد بن زايد ي�ؤكد م�ضاندة الإمارات وت�ضامنها مع ني�زيلندا ال�ضديقة يف م�اجهة اأ�ضكال التطرف والإرهاب 

بتوجيهات حممد بن زايد

الإمارات تقدم م�ضاعدات اإن�ضانية عاجلة ملت�ضرري اإع�ضار » اإيداي « يف ثالث دول اأفريقية
اأكرث من 600 األف �سخ�ض ي�ستفيدون من امل�ساعدات التي تت�سمن االحتياجات االأ�سا�سية بقيمة 18.3 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أج��رى �شاحب 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س �ت�شاال هاتفيا مع معايل جا�شيند� 
�أرديرن رئي�شة وزر�ء جمهورية نيوزيلند� �ل�شديقة �أعرب خالله عن خال�س 
و�أ�شر �شحايا  �ل�شديق  �لنيوزيالندي  و�ل�شعب  للحكومة  تعازيه ومو��شاته 

�لهجوم �الإرهابي �لذي ��شتهدف م�شجدين يف مدينة كر�ي�شت ت�شري�س يف 
نيوزيلند� و�أ�شفر عن ع�شر�ت �ل�شحايا �لقتلى و�جلرحى �الأبرياء ..�شائال 
�مل�شابن  على  ومي��ن  ور�شو�نه  برحمته  �ل�شحايا  يتغمد  �أن  تعاىل  �مل��وىل 
�آل نهيان -  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  بال�شفاء �لعاجل. و�طلع �شاحب �ل�شمو 
خالل �الت�شال - من رئي�شة وزر�ء نيوزيلند� على تد�عيات �لهجوم �الإرهابي 
موؤكد� �شموه م�شاندة دولة �الإمار�ت لنيوزيلند� �ل�شديقة وت�شامنها �لكامل 

تتخذها  م��ا  ك��ل  كافة وجت��اه  و�الإره����اب  �لتطرف  �أ���ش��ك��ال  معها يف مو�جهة 
و�ملقيمن على  و��شتقر�رها و�شالمة مو�طنيها  �أمنها  �إج��ر�ء�ت حلفظ  من 
�أر��شيها. و�شدد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان على �ل�شرورة 
�لذي  و�الإره��اب  �لتع�شب  ملحاربة  �لدولية  وتكثيف �جلهود  لتو��شل  �مللحة 
قيم  ون�شر  تعزيز  بجانب  و�لتطرف  �لعنف  �أ�شكال  كل  له ومو�جهة  دين  ال 

�لت�شامح و�لتعاي�س و�ل�شالم بن �شعوب �لعامل.

وتقديرها  �شكرها  خال�س  عن  نيوزيلند�  وزر�ء  رئي�شة  �أعربت  جانبها  من 
�أب��د�ه من م�شاعر  ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان على ما 
�إن�شانية �شادقة جتاه نيوزلند� و�شعبها و�أ�شر �ل�شحايا يف هذ� �ملوقف �الأليم. 
وجرى خالل �الت�شال تاأكيد عالقات �ل�شد�قة و�لتعاون بن دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة وجمهورية نيوزيلند� و�لقيم �مل�شرتكة للت�شامح و�لتعاي�س 

بن �لبلدين.

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �الأحمر 
�� م�شاعد�ت  �� ممثلة بهيئة �لهالل �الأحمر  �الإمار�تي.. تقدم دولة �الإم��ار�ت 
�إن�شانية عاجلة بقيمة 18.3 مليون درهم للمتاأثرين من �إع�شار » �يد�ي » 

يف زميبابوي وموزمبيق ومالوي.
�إ�شافة  لالأطفال  غذ�ئية  ومكمالت  �لغذ�ئية  �مل���و�د  �مل�شاعد�ت  وتت�شمن 
 600 من  �أك��رث  منها  ي�شتفيد  �إي���و�ء  وم�شتلزمات  و�أدوي���ة  طبية  م��و�د  �إىل 
�لقيادة �حلكيمة بالوقوف  �ألف �شخ�س يف �لدول �لثالث. وتاأتي توجيهات 

�إط��ار �جلهود  �ملت�شررة من كارثة �الإع�شار يف  �ل��دول �الإفريقية  �إىل جانب 
�الإن�شانية و�لتنموية �لتي ت�شطلع بها دولة �الإمار�ت على �ل�شاحة �لدولية 
�لنظر  دون  ملحتاجيها  �مل�شاعد�ت  تقدمي  يف  ونهجها  مبادئها  من  �نطالقا 
من  جعلت  �ل��ت��ي  �ل��دول��ة  ل�شيا�شة  وجت�شيد�  �إن�شانية  غ��ري  �ع��ت��ب��ار�ت  الأي 
�أ�شبحت �الإمار�ت  �لبعد �الإن�شاين نهجا ثابتا يف حتركاتها �خلارجية حتى 
�لعا�شمة �الإن�شانية �الأوىل يف �لعامل. وتغادر �لدولة ثالثة وفود من هيئة 
توجيهات  لتنفيذ  �ملعنية  �ل���دول  �ىل  متوجهة  �الإم��ار�ت��ي  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل 
توزيع  على  و�الإ���ش��ر�ف  �الإغ��اث��ي��ة  �لهيئة  عمليات  وق��ي��ادة  �حلكيمة  �لقيادة 
�مل�����ش��اع��د�ت ع��ل��ى �مل��ت��اأث��ري��ن وت��ف��ق��د �أو���ش��اع��ه��م �الإن�����ش��ان��ي��ة و�الط����الع على 
�لعام  �الأمن  �لفالحي  �لدكتور حممد عتيق  و�أكد  �ل�شرورية.  متطلباتهم 
مع  ت�شامنا  ت��اأت��ي  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات  �أن  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  لهيئة 

�أدى �إىل تدمري �لبنية  �إع�شار �يد�ي » �لذي  �الأو�شاع �الإن�شانية ل�شحايا » 
�شعبة.  �إن�����ش��ان��ي��ة  ظ���روف  يف  �شكانها  وت�����ش��ري��د  �مل��ن��اط��ق  بع�س  يف  �لتحتية 
�الإغاثية  �خلطط  يتابع  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �إن  وق��ال 
للمت�شررين  و�مل�شاندة  �لدعم  �أكرب قدر من  لتحقيق  �لهيئة  �لتي و�شعتها 
�شتكون  �لتي  �مل�شاعد�ت  �مل�شتفيدين من  وتو�شيع مظلة  بجانبهم  و�لوقوف 
�الإمار�ت  دولة  �أن وجود  �إىل  �لفالحي  و�أ�شار  �شاملة وملبية الحتياجاتهم. 
يف قلب هذه �الأزمة مب�شاعد�تها ومبادر�تها �الإن�شانية يف �أق�شى غرب �لقارة 
�ملو�جهة  عنا�شر  من  فاعال  عن�شر�  �أ�شبحت  �لدولة  �أن  يوؤكد  �الفريقية.. 
�لدولية يف جمال �لطو�رئ و�الأزمات حول �لعامل ومتتد �أن�شطتها وعملياتها 
�الإغاثية لكل �ملناطق و�الأقاليم �لتي تتاأثر �شعوبها باالأزمات �لكو�رث يف كل 

مكان بغ�س �لنظر عن موقعها وبعدها �جلغر�يف.

قوية مع  وو�شائج  وط��ي��دة  ت��ع��اون  بعالقات  ترتبط  �الإم����ار�ت   « �أن  و�أ���ش��اف 
�إن�شانية وتنموية طموحة تلبي  ب��اأدو�ر  �أهلتها للقيام  �لقارة �الفريقية  دول 
�حتياجات �شعوبها يف �حلياة و�لعي�س �لكرمي.. وجدد حر�س �لهالل �الأحمر 
�الن�شانية  �لتنمية  مبتطلبات  تفي  �ل��ت��ي  �مل���ب���ادر�ت  تبني  على  �الإم���ار�ت���ي 
�الأمثل  �ل�شبيل  باعتبارها  وك��و�رث  �أزم��ات  ت�شهد  �لتي  �ل��دول  و�لب�شرية يف 

لتحقيق �على درجات �الأمن و�ال�شتقر�ر يف تلك �لدول.
وقال �أمن عام �لهالل �الأحمر �إن وفود �لهالل �الأحمر �شت�شطلع بعدد من 
�ملهام �الإن�شانية خالل وجودها يف زميبابوي وموزمبيق ومالوي.. مو�شحا 
�أنه �إىل بجانب تقدمي �مل�شاعد�ت و�الحتياجات �ملبا�شرة للمت�شررين فاإنها 
جتري م�شحا ميد�نيا الأو�شاعهم وت�شميم بر�مج من �لو�قع �مليد�ين تتالءم 

مع طبيعة �الأزمة وتو�كب حجم �ملعاناة �لتي يعي�شها �ملتاأثرون.

الإمارات تطلق حملة وا�ضعة ملكافحة 
حمى ال�ضنك يف عدن

اإقامة دبي تد�ضن �ضرافا اآليا يخدم 
فئتني من اأ�ضحاب الهمم

•• عدن-وام:

�أك���دت دول���ة �الإم����ار�ت - ع��رب ذر�ع��ه��ا �الإن�����ش��اين »هيئة 
ومكافحة  �لت�شدي  على  حر�شها   - �الأح��م��ر«  �ل��ه��الل 
»حمى �ل�شنك« �لذي �نت�شر موؤخر� يف �لعا�شمة �ليمنية 

�ملوؤقتة »عدن«.
ويف ه���ذ� �الإط�����ار �ل��ت��ق��ى حم��م��د �ل�����ش��ح��ي مم��ث��ل هيئة 
�لهالل �الحمر �الإمار�تي �م�س �ل�شيد ر�شاد �شائع وكيل 
تنفيذ حملة ر�س  �آلية  حمافظ عدن حيث مت مناق�شة 
و��شعة ملدة ��شبوع يف جميع مديريات �ملحافظة ملكافحة 

»حمى �ل�شنك«.
و�أكد �ل�شحي خالل �للقاء ��شتعد�د هيئة �لهالل �الأحمر 

�لتي  للحملة  �ل��الزم��ة  �الحتياجات  توفري  �الإم��ار�ت��ي 
ت�شتهدف حماية �ملو�طنن �ليمنين من خماطر »حمى 
�أ�شاد وكيل حمافظة عدن بجهود  �ل�شنك«. من جانبه 
�الإم��ار�ت��ي يف ع��دن معربا  فريق هيئة �لهالل �الأح��م��ر 
عن �شكره وتقديره للدعم �ملتو��شل �لذي تقدمه دولة 
�الإمار�ت لل�شعب �ليمني يف �ملجاالت كافة. وكانت دولة 
�لهالل  »هيئة  �الإن�شاين  ذر�ع��ه��ا  عرب  قدمت  �الإم���ار�ت 
�إطار  ف����رت�ت خمتلفة يف  ع��ل��ى  ن��وع��ي��ا  دع��م��ا  �الأح���م���ر« 
�فتتاح  يف  متثل  �ل�شنك«  »حمى  ل���  للت�شدي  جهودها 
وتزويد   2015 ع��ام  �جلمهورية  م�شت�شفى  يف  م��رك��ز 
�ل�شلطة �ملحلية �آليات ر�س يف 2016 �إ�شافة �إىل �فتتاح 

مركز خا�س بحمى �ل�شنك يف تعز �لعام �ملا�شي.

•• دبي-وام: 

د�شنت �الإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �الأجانب يف دبي 
�آليا  �شر�فا  �الإ�شالمي  �ل�شارقة  م�شرف  مع  بالتعاون 
�الإعاقة  ذوي  م��ن  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  م��ن  فئتن  خل��دم��ة 
�لب�شرية و�حلركية �الأول من نوعه يف �ل�شرق �الأو�شط. 
تقدم  دب��ي  �إم���ارة  يف  حكومية  جهة  �أول  �الإد�رة  وتعترب 
مبرونة  �لهمم  الأ�شحاب  �الإلكرتونية  �ل�شر�فة  خدمة 
مقرها  يف  وذل����ك  �الآخ����ري����ن  مل�����ش��اع��دة  �حل���اج���ة  ودون 

�لرئي�شي.
ح�شر �لتد�شن .. �شعادة �للو�ء حممد �ملري مدير عام 
ونائبه  بدبي  �الأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة  �الإد�رة 
�ملدير  وم�شاعدي  �شرور  بن  مهري  عبيد  �ل��ل��و�ء  �شعادة 
�مل�شرف  يف  �ملوؤ�ش�شي  �لتميز  مدير  �لبلو�شي  وجا�شم 
�لبنكية  �مل�شرفية  �خل��دم��ات  م��دي��ر  �ل��ع��م��ودي  وول��ي��د 
ب��ج��ان��ب ح�شور  �الإد�رة  �ل�����ش��ب��اط يف  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد 
عدد من �لطرفن. وقال �شعادة �للو�ء �ملري �إن مبادرة 
�لوطنية  �ل�شيا�شة  م��ع  متا�شيا  ت��اأت��ي  �الآيل  �ل�����ش��ر�ف 

�أطلقها  �لتي  للمبادرة  وتنفيذ�  �لهمم  �أ�شحاب  لتمكن 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي “ جمتمعي - مكان 
للجميع” �لر�مية �إىل حتويل دبي بالكامل �إىل مدينة 

�شديقة الأ�شحاب �لهمم بحلول �لعام 2020.
و�أكد حر�س �إقامة دبي على دمج �أ�شحاب �لهمم وتوفري 
من  يتجز�أ  ال  ج��زء�  باعتبارهم  لهم  �خل��دم��ات  �أف�شل 
�ملجتمع .. مو�شحا �أن دعم هذه �لفئة يعترب م�شوؤولية 
م�شرتكة من جميع �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات يف تقدمي كل ما 

ي�شمن لهم حقوقهم �الإن�شانية.
�أ�شا�شية  خ��دم��ات  �أرب���ع  يتيح  �الآيل  �ل�����ش��ر�ف  �أن  ي��ذك��ر 
�ل�شحب  وه��ي  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  متطلبات  م��ع  تتنا�شب 
�ل��ن��ق��دي و�ال���ش��ت��ف�����ش��ار ع���ن �ل��ر���ش��ي��د و�إ�����ش����د�ر ك�شف 
�لتعريف  رق���م  ت��غ��ي��ري  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل�����ش��غ��ر  �حل�����ش��اب 
كل  تقدمي  بجانب  �شوتية  خدمة  تتيح  كما  �ل�شخ�شي 
خ��دم��ات �ل�����ش��ر�ف��ة �الع��ت��ي��ادي��ة ل��الأ���ش��خ��ا���س م��ن غري 
ذوي �الإعاقة مبا يف ذلك �ل�شحب �لنقدي ودفع فو�تري 

�خلدمات و�لتربعات وغريها.

الق�ات امل�ضلحة ت�ضارك يف  معر�س المارات لل�ظائف 2019
•• دبي-وام:

للقو�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ت�����ش��ارك 
�الم�����ار�ت  “معر�س  يف  �مل�����ش��ل��ح��ة 
تقام  2019” �ل����ذي  ل��ل��وظ��ائ��ف 
 19 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  فعالياته 
حتت  �جل�������اري،  م���ار����س   21 �إىل 

مظلة مركز دبي �لتجاري.
و�ن����ط����ل����ق����ت ف����ع����ال����ي����ات �ل���������دورة 
�شعاده عبد�هلل  للمعر�س بح�شور 
�ل��ف��ال���ش��ي �ملدير  ب���ن ز�ي�����د  ع��ل��ي 
�لب�شرية  �مل������و�رد  ل���د�ئ���رة  �ل���ع���ام 
جناح  ز�ر  �ل������ذي  دب�����ي  حل���ك���وم���ة 
ما  ع��ل��ى  و�ط��ل��ع  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
تقدمه �لقو�ت �مل�شلحة من فر�س 
ونظم  تدريبية  وب��ر�م��ج  وظيفية 

تعليمية متطورة.
بالتوقيع  �����ش����ع����ادت����ه  ق�������ام  ك����م����ا 
�خلا�شة  �مل��ن�����ش��ة  يف  �الل���ك���رتوين 
على  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب�”�شكر�ً 
للوطن”  �لعطاء  م��ن  ع��ام��اً   50
خمتلف  من  �إق��ب��ااًل  �شهدت  و�لتي 
�ملعر�س،  ت�����زور  �ل���ت���ي  �ل�������ش���ر�ئ���ح 
و�متنانهم  �شكرهم  ع��ن  للتعبري 
ل��ل��دور �مل��ه��م �ل���ذي ق���ام ب��ه �شموه 
بالعطاء  متيزت  عاماً   50 ط��و�ل 
و�لتميز و�لريادة و�لتي �شي�شّجلها 
�لتاريخ بحروٍف من نور، وما ز�ل 
يف م�����ش��ريت��ه ي�����ش��ج��ل �ل��ك��ث��رَي من 
لكونه قائد�ً مل  �الإجن���از�ت، نظر�ً 
لها  يقف عند كلمة �مل�شتحيل وحَوّ
الفتن  ومم��ك��ن،  و�ق���ع  كلمة  �إىل 
�إىل �أن �شموه ماز�ل ي�شطر �أجماَد 
دولة وي�شلك دروباً م�شرقة الأجيال 

ترفع هاماتها �شموخاً وكربياء.
ويف ه���ذ� �ل�����ش��دد و�ن��ط��الق��ا من 
�إميانها باأهمية �لتدريب و�لتاأهيل 
�ل���ع���ل���م���ي �ل���ت���ق���ن���ي وف������ق ق���و�ع���د 
عليها  م��ت��ع��ارف  منهجية  علمية 
كافة  �مل�شلحة  �لقو�ت  دعت  دوليا، 
�لطالب �ملو�طنن لالن�شمام �إىل 

على  �ملعر�س  يف  م�شاركتها  خ��الل 
�ملو�طنن  م���ن  ع����دد  ����ش��ت��ق��ط��اب 
و�مل��������و�ط��������ن��������ات �ل�������ر�غ�������ب�������ن يف 
�مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  �إىل  �الن��ت�����ش��اب 
ت�شع وح��د�ت ع�شكرية  من خ��الل 
و�لبحرية  �ل��ربي��ة  �ل���ق���و�ت  منها 
وحر�س  �جل��وي  و�لدفاع  و�جلوية 
�ملن�شاآت  حماية  وج��ه��از  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�مل�شرتك  و�ل���ط���ري�ن  و�ل�����ش��و�ح��ل 
وقيادة  �مل�شرتك  �الإم����د�د  وق��ي��ادة 
�حلرب  وقيادة  �لكيميائي  �لدفاع 
جميع  يف  و�مل�شاركة  �الإلكرتونية 

�ملنا�شبات �لوطنية �ملختلفة.
�ملجتمعي من  و�أك���دت على دوره��ا 
خالل ما توفره وحد�تها �ملختلفة 
تخ�ش�شات  يف  ع��م��ل  ف��ر���س  م���ن 
خم��ت��ل��ف��ة الأب����ن����اء �الإم����������ار�ت من 
�إىل  �الن���������ش����م����ام  يف  �ل����ر�غ����ب����ن 
����ش���ف���وف���ه���ا - ع�����رب مم��ث��ل��ي��ه��ا يف 
�أن  مو�شحة   - �لتوظيف  معر�س 
�ملوؤ�ش�شة  ���ش��ف��وف  يف  �الن���خ���ر�ط 
ينطوي  ���ش��رف��ا  ي��ع��د  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
قيم  م��ن  تنبع  ف��ري��دة  �شمات  على 
بات  بحيث  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �الإم������ار�ت 
�مل�شلحة  �ل���ق���و�ت  �إىل  �الن�����ش��م��ام 
مدخال حيويا مل�شتقبل �أف�شل لكل 

من يلتحق بها.
ويقدم ممثلو �لوحد�ت �لع�شكرية 
�لفر�س  و�فيا حول  �شرحا  للزو�ر 
وح����دة وطبيعة  ك���ل  يف  �مل���ت���و�ف���رة 
�لتدريبية  و�ل���رب�م���ج  ب��ه��ا  �ل��ع��م��ل 
�ل���ت���ي ي��ل��ت��ح��ق بها  و�ل����در������ش����ي����ة 

�ملن�شمون �إىل هذه �لوحد�ت.
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  يف  �لعمل  ويوفر 
ح��و�ف��ز جم��زي��ة وجم���االت و��شعة 
ل���ل���رتق���ي و�ل����رتف����ي����ع وجم������االت 
�إ����ش���اف���ي���ة مل��و����ش��ل��ة �ل���در�����ش���ة يف 
يف  �أو  �لع�شكرية  و�ملعاهد  �لكليات 
�جل��ام��ع��ات �ل��وط��ن��ي��ة ف�����ش��ال عن 
�ملهار�ت  لتطوير  منتظمة  دور�ت 

�لعملية و�لعلمية.

ب��ر�م��ج �ل��ت��دري��ب �مل��ت��ن��وع��ة لديها 
�ملهني  �ل��دب��ل��وم  ب��رن��ام��ج  خ��ا���ش��ة 
و�لذي   2019  /  2018 لعامي 
وه�����و معتمد  ع�����ام  مل�����دة  ���ش��ي��ك��ون 
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  قبل  من 

و�لهيئة �لوطنية للموؤهالت.
وي���ط���رح �ل���ربن���ام���ج �ل���ع���دي���د من 
�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات م��ن��ه��ا دب���ل���وم علوم 

�لطري�ن ودبلوم �شيانة �لطائر�ت 
ودبلوم  �ل��ط��ائ��ر�ت  هياكل  ودب��ل��وم 
�لهند�شة  ودبلوم  �جلوية  �لتقنية 
تو�فر  م���ع  �الإل��ك��رتوم��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
و�لرتقيات  �ل��و����ش��ع��ة  �ل��ن�����ش��اط��ات 
على  �مل�شتمر  و�ل��ت��ط��ور  �ل���دوري���ة 

�مل�شتوين �لعلمي و�لعملي.
طريقة  �جل����ن����اح،  �إد�رة  ووف������رت 

�إلكرتونية ذكية للتقدم للوظائف 
من خالل �ملعر�س حيث ت�شتخدم 
بقر�ءة  يقوم  �ل��ذي  �لذكي  �لقارئ 
�لر�غب  لل�شخ�س  �لهوية  بطاقة 
خالل  وم��ن  للوظيفة  �ل��ت��ق��دم  يف 
�جل��ه��از ي��ت��م ج��ل��ب �مل��ع��ل��وم��ات عن 

�ل�شخ�س �ملتقدم.
وحت���ر����س �ل����ق����و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة من 

خبريا وم�ض�ؤول ي�ضارك�ن يعقدون اربع جل�ضات خالل م�ؤمتر »دور الأ�ضرة يف دعم قيم الت�ضامح«  130
•• اأبوظبي-وام:

نظمت وز�رة �لت�شامح �أم�س خالل فعاليات موؤمتر »دور �الأ�شرة يف دعم 
رعاية  حتت  �الأول  �أم�س  �لت�شامح  وز�رة  �أطلقته  �ل��ذي   - �لت�شامح«  قيم 
رئي�س  �لعام  �لن�شائي  �الحت��اد  رئي�س  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأعلى  �لرئي�س  و�لطفولة  لالأمومة  �الأعلى  �ملجل�س 
�الأ�شرية »�أم �الإمار�ت« - �أربع جل�شات نقا�شية هي »��شت�شر�ف دور �ملر�كز 
و�لت�شامح  و�لت�شامح  و�الإع����الم  �لت�شامح  دع��م  يف  ب��ال��دول��ة  �ملجتمعية 
متكن  �لتي  و�ل��ق��و�ن��ن  و�لت�شريعات  و�لطفولة  �الأم��وم��ة  موؤ�ش�شات  يف 

�لت�شامح يف �ملجتمع«.
�شارك يف �جلل�شات �أكرث من 130 خبري� وم�شوؤوال من 60 جهة �حتادية 

وحملية وممثلن عن �لتنمية �الأ�شرية و�الحتاد �لن�شائي �لعام و�ملجل�س 
�الأعلى لالأمومة و�لطفولة، ومركز هد�ية، وعدد من �لوز�ر�ت و�ملجل�س 

�لوطني لالإعالم .
�لتي  �الإيجابية  و�حل���و�ر�ت  �ملقرتحات  من  �لكثري  �جلل�شات  وت�شمنت 
�إط��ار مبادر�ت  تدعو يف جمملها �ىل توحيد �جلهود لكافة �الأط��ر�ف يف 
و�ملوؤ�ش�شات  �الأ�شرة و�ملجتمع  �لت�شامح لدى  وم�شاريع تهدف لدعم قيم 

�حلكومية و�خلا�شة وو�شط طالب �ملد�ر�س و�جلامعات.
�أن  �لت�شامح  وزي��ر  مبكتب  �لعام  �ملدير  �ل�شابري  عفر�ء  �شعادة  و�أك���دت 
�لوز�رة حر�شت منذ �لبد�ية على دعوة كافة �جلهات ذ�ت �ل�شلة و�لعاملة 
من  تقدميها  مت  �لتي  �لعمل  �أور�ق  مناق�شة  مت  حيث   ، �ال���ش��رة  �شاأن  يف 
�لتي  �الأرب��ع��ة  �مل��ج��االت  �لناجحة يف  �لتجارب  و�أ�شحاب  �خل��رب�ء  خ��الل 

و�قعية  خطط  �إىل  و�ل��و���ش��ول  �حل���و�ر  �إث���ر�ء  بهدف  �جلل�شات،  �شملتها 
من  ت�شل  م�شرتكة  و�أن�����ش��ط��ة  وم�����ش��اري��ع  م��ب��ارد�ت  �إىل  حتويلها  ميكن 

خاللها ر�شالة �لت�شامح �جلميع.
من  عمليا  تطبيقها  يتم  �لعمل  و�أور�ق  �لنقا�شية  �جلل�شات  �إن  وق��ال��ت 
دور  »موؤمتر  فعاليات  خ��الل  توقيعها  مت  �لتي  �لتعاون  مذكر�ت  خ��الل 
�الأ�شرة يف تعزيز قيم �لت�شامح« بن وز�رة �لت�شامح ووز�رة تنمية �ملجتمع 
باأبوظبي وهيئة تنمية  �ملجتمع  �لعامل ود�ئ��رة تنمية  �لن�شائي  و�الحت��اد 

�ملجتمع بدبي ومركز هد�ية.
وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �أن  �ل�شابري  و�أ�شافت 
�لت�شامح  وز�رة  بن  �لتعاون  تفعيل  على  �حلر�س  كل  حري�س  �لت�شامح 
�إميانه  و�ق��ع  من  بالدولة  �لعاملة  و�الحت��ادي��ة  �ملحلية  �ملوؤ�ش�شات  وكافة 

بان وز�رة �لت�شامح هي وز�رة �جلميع وتعمل د�ئما ل�شالح �جلميع وهو 
للتو��شل  �لت�شامح  ب��وز�رة  �لعاملن  كافة  معاليه  به  يوجه  �ل��ذي  �ملبد�أ 
�لتعاي�س  �لد�ئم و�مل�شتمر حتى ت�شل ر�شالة  مع كافة �جلهات و�لتعاون 
تفعيل  وع���ن  �جل��م��ي��ع  �إىل  �الآخ���ري���ن  و�ح����رت�م  �الآخ����ر  وق��ب��ول  �ل�شلمي 
�أن  �لت�شامح  وز�رة  �أن هدف  �ل�شابري  �أك��دت  �الأربعة  تو�شيات �جلل�شات 
�إىل  و�مل��ب��ارد�ت  �الأفكار  تتحول  و�أن  �جلهات،  كافة  مع  �لتو��شل  ي�شتمر 
�أن�شطة وفعاليات م�شرتكة ت�شهم يف تعزيز �لت�شامح يف �جلهات �مل�شاركة 
توظف  �لت�شامح  وز�رة  �أن  م��وؤك��دة  معها،  و�ملتعاملن  جمهورها  ول��دى 
�ن  م��وؤك��دة  �جلهات  كافة  مع  �لتعاون  الإث���ر�ء  ومبادر�تها  �مكاناتها  كل 
�لتو�شيات حاليا ت�شنيفها و�شياغتها لال�شتفادة منها يف �أن�شطة �لوز�رة 

وفعالياتها �ملختلفة.
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اأخبـار الإمـارات
فاطمة بنت مبارك ت�ضتقبل امل�ضاركات يف م�ؤمتر دور الأ�ضرة يف تعزيز الت�ضامح

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبلت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام 
ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
�الأحمد  نعيمة  �ل�شيخة  �ملا�شية  �لليلة  �لبحر  بق�شر  �الأ�شرية  �لتنمية 
�جلابر �ل�شباح رئي�شة �للجنة �لتنظيمية لريا�شة �ملر�أة مبجل�س �لتعاون 
رئي�شة جمل�س  زينل  بنت عبد�هلل  �لعربية ومعايل فوزية  لدول �خلليج 
�لنو�ب يف مملكة �لبحرين و�شعادة �لدكتورة فرخندة ح�شن �الأمن �لعام 
�لعبد  �إبر�هيم  بنت  �أ�شو�ق  و�ل�شيدة  م�شر  يف  للمر�أة  �لقومي  للمجل�س 
�ملنعم حرم �شعادة �ل�شفري �ل�شعودي لدى �لدولة و�شعادة عفر�ء �ل�شابري 
“دور  �مل�شاركات يف موؤمتر  �لت�شامح  وزير  �لعامة مبكتب معايل  �ملديرة 

�الأ�شرة يف تعزيز �لت�شامح” �لذي �فتتح �أم�س �الول يف �أبوظبي.
ورحبت �شموها بامل�شاركات يف �ملوؤمتر، و�أكدت على �لدور �لذي يقع على 
مبد�أ  وتعليمهم  �الأ�شيلة  �لقيم  على  �الأج��ي��ال  تن�شئة  يف  �الأ���ش��رة  عاتق 
�لت�شامح �لتي حث عليها ديننا �ال�شالمي �حلنيف مع �حرت�م �لثقافات 

�الأخرى يف �ملجتمع.
وقالت �شموها �إن �لت�شامح يكفل للمجتمع حياة فيها تاآلف وتر�حم و�إن 
�الأ�شرة �لناجحة هي �لتي تزرع يف �أطفالها هذ� �ملبد�أ لين�شاأ جيل يدعو 
�شعبه  �أج��ل منفعة  ق��دوة لغريه من  ليكون  بها  �الأفكار ويعمل  �إىل هذه 

و�أمته و�ل�شعوب �الأخرى خارج بالده.
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �أن  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  و�أك��دت 
�لت�شامح يف حياته وك��ان مثاال له يف  ث��ر�ه و�شع منهج  نهيان طيب �هلل 

�لتعامل مع �الآخرين وجاءت �لقيادة �لر�شيدة للدولة لتتبع خطاه يف بث 
هذه �لقيم �لطيبة يف �ملجتمع و�لدعوة �إليها.

و�أ�شارت �إىل �أن �الأ�شرة �الإمار�تية بحمد �هلل تعي�س يف ت�شامح ووئام فهي 
�أخالقية طيبة  م�شاهم ن�شط يف تكوين جمتمع مت�شامح يحمل �شفات 
�ل�شلوك  على  �أبنائها  تربية  يف  مثالية  �أ�شرة  تكون  الأن  يوؤهلها  ما  وه��و 

�حلميد، ونحن ندعمها ونوفر لها كل مقومات �لنجاح يف هذ� �ملجال.
�لت�شامح” عن  تعزيز  �الأ�شرة يف  “دور  �مل�شاركات يف موؤمتر  �أعربت  وقد 
�شعادتهن بلقاء �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �لتي لها �لدور �لكبري 
تقوم  �أ�شرة مثالية  لتكوين  �الإمار�تية ودعمها  �مل��ر�أة  و�لفاعل يف متكن 

على �ملبادئ و�لقيم �الأخالقية �حلميدة.
�أن  �المار�ت” على  “�أم  �شمو  مع  متاما  نتفق  �إننا   : �مل�شاركات  و�أ�شافت 

تربية �الأ�شرة �ملثالية تقع على عاتق �الأمهات �لالتي يجب �أن يقمن بدور 
فعال يف هذ� �ملجال لتكوين نو�ة جمتمع �شليم ين�شر �ملحبة بن �لنا�س 

بالكلمة �لطيبة وح�شن �لتعامل مع �الآخرين .
ع�����ش��اء تكرميا  م��اأدب��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة  �أق��ام��ت �شمو  وق���د 

للم�شاركات يف �ملوؤمتر.
حممد  بن  حمد�ن  بنت  �شم�شة  �ل�شيخة  �شمو  و�مل��اأدب��ة  �ملقابلة  ح�شرت 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف  ز�ي��د  �ل�شيخ حمد�ن بن  �آل نهيان حرم �شمو 
منطقة �لظفرة ومعايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي رئي�شة �ملجل�س 
وزيرة  �ل�شام�شي  �شامل  بنت  ميثاء  �لدكتورة  ومعايل  �الحت��ادي  �لوطني 
دولة و�شعادة نورة �ل�شويدي مديرة �الحتاد �لن�شائي �لعام و�شعادة �لرمي 

عبد�هلل �لفال�شي �الأمينة �لعامة للمجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة.

الإمارات تبتكر و�ضفة خا�ضة ل�ضعادة �ضعبها وريادته
•• اأبوظبي-وام:

�الإمار�ت  دول��ة  يف  �حلكومي  �لعمل  �أول��وي��ات  �شلم  �ل�شعادة  مفهوم  يت�شدر 
�لعربية �ملتحدة �لتي ��شتحدثت �أول وز�رة لل�شعادة يف �لعامل و�أطلقت �أول 

ميثاق وطني يكر�س ريادتها �لعاملية يف هذ� �ملجال.
وتنظر �الإمار�ت �إىل �ل�شعادة كهدف �إن�شاين وحق مكت�شب جلميع مو�طنيها 
وبر�مج  خطط  وف��ق  �نطلقت  لذلك  �ل���زو�ر،  وحتى  �أر�شها  على  و�ملقيمن 
حكومية �شاملة نحو حتقيق هدفها �ملن�شود وفقا الأجندتها �لوطنية يف �أن 

تكون �شمن �أف�شل 5 دول يف �لعامل �الأكرث �شعادة بحلول عام 2021.
ومب��ن��ا���ش��ب��ة “�ليوم �ل��ع��امل��ي ل��ل�����ش��ع��ادة �ل���ذي ي�����ش��ادف 20 م��ار���س م��ن كل 
�أب��رز عنا�شر  �لتقرير  “و�م” يف هذ�  �الإم��ار�ت  �أنباء  ع��ام، ت�شتعر�س وكالة 
لل�شعادة” �لتي �أ�شهمت يف حتقيق �لنتائج �الإيجابية  �الإمار�تية  “�لو�شفة 
�أ�شعد  �الإمار�تيون  بات  حيث  �لعاملي  �ل�شعادة  موؤ�شر  على  �مل�شتمر  و�لتقدم 

�شعب عربي ويف �ملركز �ل� 11 عامليا عام 2018.
يف �ملقام �الأول تعد �لعالقة �لفريدة بن �لقيادة يف دولة �المار�ت و�شعبها 
�لقيادة  حر�شت  حيث  �الإم���ار�ت���ي،  �ملجتمع  يف  �ل�شعادة  �أ���ش��ب��اب  �أب���رز  �أح���د 
�أبو�بها  �أن تكون  1971 على  �إعالن قيام دولة �الحتاد عام  �لر�شيدة منذ 
مفتوحة �أمام �أبناء �شعبها للتحاور و�ال�شتماع �إىل كل ما من �شاأنه �أن يرتقي 
بالوطن، بل و�أر�شت مبد�أ �أن �مل�شوؤول يجب �أن يتلم�س �حتياجات �أبناء �شعبه 
ميد�نياً.. هذ� �إىل جانب م�شاركة �ملو�طنن يف �أفر�حهم و�أتر�حهم مبا يعزز 

من �للحمة �لوطنية.
�قت�شاديا.. �نعك�شت �لقفز�ت �لكبرية �لتي حققها �القت�شاد �الإمار�تي على 
�لقومي  �لدخل  من  �لفرد  ن�شيب  �رتفع  حيث  �ملو�طنن،  معي�شة  م�شتوى 
�أل��ف درهم   220 �أل��ف دوالر -   59،9 �إىل  �الإج��م��ايل يف �الإم����ار�ت، لي�شل 
�لدخل  للفرد من  ن�شيب  �أعلى  ث��اين  �الإم���ار�ت،  �لفرد يف  ن�شيب  ليكون   -

�لقومي �الإجمايل يف �لعامل لعدة �شنو�ت.
وتوؤكد تقارير �لتنمية �لب�شرية �ل�شادرة عن �الأمم �ملتحدة �أنه ال يوجد �أي 
مو�طن �إمار�تي يعي�س يف فقر مدقع، و�أن ن�شبة �ل�شكان �لفقر�ء يف �الإمار�ت 

هي �شفر، بينما ت�شل ن�شبة �ل�شكان �ملعر�شن خلطر �لفقر يف �لدولة �إىل 
�ملعدالت على  �أقل  �ملائة وهي ن�شبة �شئيلة للغاية وتعد من  2 يف  �أقل من 

م�شتوى �لعامل.
�الإم����ار�ت قطاع  �أول���ت دول��ة   .. �أغ��ل��ى م��ا ميلك �الن�شان  �ل�شحة ه��ي  والأن 
�الإن�شان  حياة  يالم�س  �ل��ذي  �الأه���م  �لقطاع  كونه  بالغا  �هتماما  �ل�شحة 
معدل  وتخفي�س  �لوقائي  �جل��ان��ب  لرت�شيخ  جهودها  وكر�شت  و�شعادته، 
�الأمر��س �ملتعلقة بنمط �حلياة كال�شكري و�لقلب و�ل�شرطان، و�شوال �إىل 
رفع متو�شط �لعمر �ل�شحي وحتقيق �أف�شل �ملر�كز يف �ملوؤ�شر �لعاملي جلودة 

�لرعاية �ل�شحية.
ووفقا ل� “ تقرير �إح�شاء�ت �ل�شحة �لعاملية “ عام 2017 - و�لذي �شمل 
نتيجة  �رتفعت   - �ملتوقع  �ل�شحي  �لعمر  متو�شط  جم��ال  يف  دول��ة   194
2016، مت�شدرة  �شنة يف   67.9 �إىل   2015 �شنة يف   67 �الإم���ار�ت من 
بذلك كل �لدول �لعربية.. كما �أظهر موؤ�شر جودة �لرعاية �ل�شحية �ل�شادر 
عن معهد “ليجاتوم” يف �لعام 2017 تقدم �الإم��ار�ت من �ملرتبة 34 يف 

�لعام 2015 �إىل �ملرتبة 28 على م�شتوى �لعامل يف �لعام 2016.
ويف جمال �لتعليم .. يكفل �لد�شتور �الإمار�تي حق �لتعليم لكل �ملو�طنن، 
حتى  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  يف  ملو�طنيها  �مل��ج��اين  �لتعليم  �ل��دول��ة  وت��وف��ر 

�مل�شتوى �جلامعي.
 “  2020 –  2010 ��شرت�تيجية   “ و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  وط���ورت 
و”  �لوطنية  �الأجندة  ملرتكز�ت  وفقاً  �مل�شتوى  رفيع  تعليمي  نظام  لتحقيق 
روؤية �الإمار�ت 2021 “ �لتي ت�شعى لتعزيز جودة �لعملية �لتعليمية، وباأن 

يكون طالب دولة �الإمار�ت من بن �الأف�شل يف �لعامل.
 6.7 منها  دره��م،  مليار   10.3 نحو   2019 لعام  �لتعليم  مو�زنة  وبلغت 
مليار للتعليم �لعام، و3.6 للتعليم �لعايل و�جلامعي، �أي ما ن�شبته 17% 

من �إجمايل �مليز�نية �لعامة.
دولة  بهما  تنعم  �للذين  و�ال�شتقر�ر  �الأم��ن  عاملي  ف��اإن  فيه  �شك  ال  ومم��ا 
�ملو�طنن  جلميع  �ل�����ش��ع��ادة  حتقيق  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  �شاهما  ق��د  �الإم�����ار�ت 

و�ملقيمن على �أر�شها.

وبح�شب موؤ�شر�ت �الأجندة �لوطنية ذ�ت �الخت�شا�س بعمل وز�رة �لد�خلية 
فقد بلغ ن�شبة �ل�شعور باالأمن و�الأمان يف �لدولة %96.8 يف عام 2018 
م�شتوى  على  �أمانا  �الأك��رث  �مل��دن  قائمة  �أبوظبي  �لعا�شمة  ت�شدرت  فيما   ،

�لعامل.
رف��اه جميع �شر�ئح  �أج��ل �شمان  �الإم���ار�ت ج��ه��ود�ً كبرية من  وتبذل دول��ة 
�لعديد من  �ملحلية  �الحتادية و�حلكومات  وقد و�شعت �حلكومة  �ملجتمع، 

�لقو�نن و�ل�شيا�شات و�الأدلة �لتي تدعم تنمية �ملجتمع ورفاهه.
وت�شطلع وز�رة تنمية �ملجتمع بالدور �لرئي�س يف توفري �لدعم �الجتماعي 
�لطفل،  ح��ق��وق  تفعيل  على  ت��رك��ز  حيث  �ملجتمع،  يف  ك��اف��ة  �ملعنية  للفئات 
على  تركز  كما  �ملجتمع،  يف  �لهمم  �أ�شحاب  ودم��ج  �ملنتجة،  �الأ�شر  ومتكن 
تطوير �شيا�شة �ل�شمان �الجتماعي، ومتكن �لفئات �ل�شعيفة من �الندماج 
�أفر�د  �لرو�بط بن  �الإمار�تية وتقوية  �الأ�شرة  ��شتقر�ر  يف �ملجتمع وتعزيز 
�ملجتمع من خالل �البتكار �لد�ئم بهدف تقدمي خدمات وفق �أعلى �ملعايري 

�لعاملية يف �جلودة و�لكفاءة و�ل�شفافية.
ومتثل �لهيئة �لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات �الجتماعية �لتي �أن�شئت يف عام 
1999 مظلة حماية الأفر�د �ملجتمع بعد بلوغهم �شن �لتقاعد وتعمل على 
تقدير� جلهودهم وعطائهم  والأ�شرهم  لهم  �لالئق  تاأمن م�شتوى �حلياة 

خالل �ل�شنو�ت �لتي �أم�شوها يف ميادين �لعمل.
وتعترب �شيا�شة �الإ�شكان يف �الإمار�ت �أحد �أبرز �أوجه �لدعم �الجتماعي �لتي 
دور  يقت�شر  وال  للمو�طنن،  و�الجتماعي  �الأ���ش��ري  �ال�شتقر�ر  يف  ت�شاهم 
هذه �ل�شيا�شة على توفري �ملباين �ل�شكنية وح�شب و�إمنا يتع�د�ه �إىل �شرورة 
توفري �لبيئة �ل�شكنية �ملتكاملة و�ملجهزة بجميع عنا�شر �لبينية �الأ�شا�شية 

من خدمات ومو��شالت و�ت�شاالت وتعليم و�شحة وغريها.
�مل�شرفة  �الأذرع �حلكومية  �أب��رز  �أح��د  لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  وميثل 
على تنفيذ �شيا�شة �الإ�شكان يف �لدولة وقد �أ�شدر منذ �إن�شائه يف عام 1999 
وحتى نهاية عام 2017 حو�يل 59 �ألف قر�ر دعم �شكني بقيمة 32 مليار 

درهم يف خمتلف �إمار�ت �لدولة توزعت ما بن قرو�س ومنح �شكنية.
الإ�شكان  جديدة  خطط  جمموعة  �الإم���ار�ت  �عتمدت   2019 فرب�ير  ويف 

درهم  مليار   32 قدرها  �لقادمة، مبيز�نية  �شنو�ت  �ل�شت  �ملو�طنن خالل 
كما  �ل��دول��ة،  �أن��ح��اء  جميع  يف  للمو�طنن  �شكنية  وح���دة  �أل���ف   34 لبناء 
�عتمدت رفع قيمة �شقف �لر�تب مل�شتحقي �لدعم �ل�شكني يف برنامج �ل�شيخ 
ز�يد لالإ�شكان من 10 �آالف درهم �إىل 15 �ألف درهم، ورفع قيمة قرو�س 
م�شاكن �ملو�طنن يف �الأحياء �ل�شكنية �حلكومية من 800 �ألف درهم �إىل 

مليون و200 �ألف درهم كحد �أق�شى بح�شب قيمة �مل�شكن.
وتتخذ �الإم��ار�ت خطو�ت �شاملة يف مكافحة �لف�شاد عرب توفري ت�شريعات 
من  ح��زم��ة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لف�شاد،  �شبهات  �شد  ح���ازم  ق��ان��وين  كغطاء  تعمل 
كجر�ئم  �مل�شنفة  و�ملخالفات  �ل�شبهات  حددت  �لتي  و�لقو�نن  �لت�شريعات 
ف�شاد وو�شعت �لعقوبات �لر�دعة جتاه مرتكبي تلك �جلر�ئم، فيما �أ�شدرت 

�ل�شلطات �ملخت�شة �لعديد من �لتعاميم و�لقيود ذ�ت �لعالقة.
وتو��شل �الإمار�ت ت�شدرها لدول منطقة �ل�شرق �الأو�شط و�شمال �أفريقيا 
لتقرير  وف��ق��اً  وذل��ك  �لف�شاد،  ومكافحة  �ل�شفافية  يف  �ملنطقة  دول  ك��اأك��رث 
موؤ�شر مدركات �لف�شاد 2017 و�لذي �أ�شدرته منظمة �ل�شفافية �لعاملية، 

حيث حلت يف �ملركز 21 �شمن �أف�شل دول �لعامل.
�أ�شا�س  ���ش��رط  ه��و  �ل��ع��م��ل  بيئة  �ل�����ش��ع��ادة يف  �أن حتقيق  �الإم�����ار�ت  وت����درك 
لهذه  �الإيجابية  �لنتائج  و�أن  ال�شيما  �حلياة،  مفا�شل  جميع  يف  لتحقيقها 
�لتي  �ملتعاملن  ل�شريحة  �شتنتقل  بل  �لعاملن  على  تقت�شر  لن  �ل�شعادة 

ت�شمل فعليا كل فئات �ملجتمع.
�ملبادر�ت  �الإم��ار�ت جمموعة من  دولة  �أطلقت حكومة  ذلك  وتاأ�شي�شا على 
�لتي ترمي �إىل حتقيق بيئة عمل �شعيدة متثلت يف تعين روؤ�شاء تنفيذين 
�جلهات  لدى  و�الإيجابية  لل�شعادة  جمال�س  وتاأ�شي�س  و�الإيجابية،  لل�شعادة 
�جلهات  يف  و�الإي��ج��اب��ي��ة  �ل�شعادة  الأن�شطة  �أوق���ات  وتخ�شي�س  �الحت��ادي��ة، 
�الحتادية، وتاأ�شي�س مكاتب �الإيجابية و�ل�شعادة، �إىل جانب تعديل م�شمى 
�شعادة  وق��ي��ا���س  �مل��ت��ع��ام��ل��ن،  ���ش��ع��ادة  م��ر�ك��ز  �إىل  �ملتعاملن  خ��دم��ة  م��ر�ك��ز 
�ملتعاملن من خالل موؤ�شر�ت خا�شة �شنوية، و��شتطالعات للر�أي وتقارير، 
�جلهات  كافة  ل��دى  �ملوؤ�ش�شية  و�الإيجابية  لل�شعادة  قيا�شي  من��وذج  وتبني 

�حلكومية.

القيادة الر�سيدة مل تدخر جهدا يف ن�سر ال�سعادة واإر�ساء دعائمها على خمتلف امل�ستويات

اأمل القبي�ضي: الإمارات و�ضعت ال�ضعادة على راأ�س اأول�ياتها فجعلتها عن�انا ل�ضعبها
•• اأبو ظبي-الفجر:

�أك���دت معايل �ل��دك��ت��ورة �أم��ل عبد 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  �هلل 
�لوطني �الحتادي �أن �شعادة �شعب 
�أولوية  و���ش��ت��ظ��ل  ك��ان��ت  �الم�����ار�ت 
�لر�شيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  ل���دى  ق�����ش��وى 
بالوطن  ل���الرت���ق���اء  ت��ع��م��ل  �ل���ت���ي 
وت��ع��زي��ز رف��اه��ي��ة �مل���و�ط���ن، حيث 
تنظر دولة �الإمار�ت �إىل �مل�شتقبل 
و�لقيادة  �ل�شعب  بن  �لثقة  ب��روح 
و�ل����ت����ف����اوؤل و�الب����ت����ك����ار و�ل����روؤي����ة 
حتمل  �لتي  �لو��شحة  �مل�شتقبلية 
ر�شالة �لت�شامح و�ل�شالم، وتهدف 
�إ�شعاد �شعب �الإمار�ت و�لدول  �إىل 
فحكومة  و�ل�����ش��دي��ق��ة،  �ل�شقيقة 
م�شتقبل  ح��ك��وم��ة  ه���ي  �الإم�������ار�ت 
تنظر �إىل �لتحديات �لتي تو�جهها 
منارة  تكون  الأن  وت�شعى  �ملنطقة، 
ل��ل��ع��م��ل و�مل�������ش���ت���ق���ب���ل و�ل�������ش���ع���ادة  

و�الأمل. 
مفهوم  �أن  �يل  معاليها  و�أ����ش���ارت 
يف  ���ش��وره  باأبهى  يتجلى  �ل�شعادة 
روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
�لدولة،  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ملو�طن  �شعادة  �أن  يف  �هلل،  حفظه 
�أخيه  وتوجيهات  ق�شوى،  �أولوية 

�لت�شامح  يف  �الأ�شيل  ب��اإرث��ه  ع��رف 
و�النفتاح  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل��ت��ع��ددي��ة 
يعد  �ل���ذي   �ل��غ��ري  م��ع  و�لتعاي�س 
غر�شها  �ل���ت���ي  �ل���ق���ي���م  �ب������رز  م����ن 
ور���ش��خ��ه��ا  �مل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن �هلل 
�آل نهيان،  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
طيب �هلل ثر�ه، و�الآباء �ملوؤ�ش�شون، 
وهو �لنهج �لذي �شار عليه �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل،  حفظه  �لدولة،  رئي�س  نهيان 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
و�شاحب  �هلل   رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
نائب  �ب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
و�أخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ 
�الأع����ل����ى حكام  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء 
�لدولة  �أ�شبحت  �أن  �إىل  �الإم���ار�ت 
�ل�شديدة  �ل���ت���وج���ي���ه���ات  ظ����ل  يف 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ش��ي��دة م���ث���ااًل ب����ارز�ً 
�لت�شامح  ق��ي��م  لتعزيز  ومن���وذج���اً 
وتقدير  �ح��رت�م  يلقى  و�لتعاي�س، 
���ش��ع��وب �ل���ع���امل ك���اف���ة م���ن خالل 
�ل��ت��ي تطلقها  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل���ب���ادر�ت 

خلدمة �الإن�شانية.

و��شعة ن�شب �أعينها �شعادة �شعبها 
ورفاهيته حتى �أ�شبحنا من �أ�شعد 

�شعوب �لعامل.
   و�أكدت �أن قيادة �لدولة �لر�شيدة 
�لوطني  و�مل���ج���ل�������س  و�حل���ك���وم���ة 
�الحتادي هدفهم وروؤيتهم و�حدة 
�الإم��ار�ت الفتة  �شعب  �إ�شعاد  وهي 
�ل���ري���ادة  ل��ه��ا  �الإم���������ار�ت  �أن  �إىل 
�الإيجابية  �لقيم  تعزيز  يف  عامليا 
بن  و�ل�شعادة  �لتفاوؤل  روح  ون�شر 
و�لز�ئرين  و�مل��ق��ي��م��ن  �مل��و�ط��ن��ن 

من خمتلف �أنحاء �لعامل.
�لوطني  �ل��ربن��ام��ج  ب����اأن  ون���وه���ت 
ل��ل�����ش��ع��ادة و�الإي���ج���اب���ي���ة يف دول���ة 
�الإم�������ار�ت ي�����ش��ك��ل خ���ارط���ة طريق 
ت�����ش��ان��د �جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة يف 
مبا  وم�شاريعها  بر�جمها  تطوير 
قيادتنا  وروؤى  ت��وج��ي��ه��ات  ي��ل��ب��ي 

�لر�شيدة.  
ت�شتعر�س  �الإم�������ار�ت  �إن  وق���ال���ت 
ل���ل�������ش���ع���ادة ما  �ل���ع���امل���ي  �ل����ي����وم  يف 
ع���ززت من  م��ق��وم��ات  متتلكه م��ن 
لل�شعادة  عاملية  كوجهة  مكانتها 
و�الإي���ج���اب���ي���ة.. م����وؤك����دة ع��ل��ى �أن 
دول��������ة �الإم���������������ار�ت وم�������ن خ����الل 
�لعامل  ��شتبقت  �لر�شيدة  قيادتها 
ملو�طنيها  عنو�ناً  �ل�شعادة  بجعل 

�شبباً  �مل��ب��ارك��ة  �ل���دول���ة  �ن��ط��الق��ة 
ل�شعادة م�شتد�مة طو�ل �لعام لكل 

�ملو�طنن و�ملقيمن و�لز�ئرين.
و�أ�����ش����ارت  م��ع��ايل �ل��دك��ت��ورة �أمل 
�الإم���ار�ت  دول��ة  �ن  �يل  �لقبي�شي  
هدفاً  �شعبها  ���ش��ع��ادة  و���ش��ع��ت  ق��د 
تاأ�شي�س  م��ن��ذ  للتنمية  ج��وه��ري��اً 
حر�س  ح����ي����ث  �الحت�����������اد،  دول��������ة 
�ل��ق��ائ��د �مل��وؤ���ش�����س �مل��غ��ف��ور ل��ه باإذن 
�هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
ث����ر�ه، على  ن��ه��ي��ان، ط��ي��ب �هلل  �آل 
�شعب  �إ���ش��ع��اد  ك��ل مقومات  ت��وف��ري 
يندرج  �أن  ق��ب��ل  وذل���ك  �الم������ار�ت، 
هذ� �ملفهوم �الجتماعي/ �لتنموي 
���ش��م��ن �مل��ع��اي��ري �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة بن 
�لدولة  حر�شت  كما  �ل��ع��امل،  دول 
�ل�شعادة  م��ع��اي��ري  م��اأ���ش�����ش��ة  ع��ل��ى 
وخ��ط��ط��ه��ا �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة عرب  
��شتحد�ث وز�رة لل�شعادة و�أطلقت 
و�لروؤية  �ل��ت��ن��م��ي��ة،  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
لتكون   2030 لعام  �القت�شادية 
و�جلهات  �ل���������وز�ر�ت  ل��ك��ل  ن��ه��ج��اً 
�إ�شعاد  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل  �حل��ك��وم��ي��ة 

�ل�شعب ورفاهيته.
ويف ختام ت�شريحها �أكدت معاليها 
قدمت  �الم�������ار�ت  دول�����ة  �ن  ع��ل��ى 
للعامل �أروع �الأمثلة على �لتعاي�س 

بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل���������وزر�ء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
�ل�شمو  رع���اه �هلل، و���ش��اح��ب  دب���ي، 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�الأعلى للقو�ت �مل�شلحة، و�إخو�نهم 
�الإم����ار�ت  ح��ك��ام  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب 
و�لرب�مج  �ل�شيا�شات  كافة  �أن  يف 
و�خل���دم���ات �حل��ك��وم��ي��ة ال ب���د �أن 
�إيجابي  جمتمع  �شناعة  يف  ت�شهم 
�ملنا�شبة  �ل��ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة  و���ش��ع��ي��د 
ل�شعادة �الأفر�د و�الأ�شر و�ملوظفن 
وتر�شيخ �الإيجابية كقيمة �أ�شا�شية 
يف جمتمع �الإم���ار�ت.  ... م�شرية 
�أن دول���ة �الم����ار�ت جنحت يف  �يل 
�أ���ش��ل��وب حياة  �ل�����ش��ع��ادة  �أن جت��ع��ل 
وعنو�ن للرفاهية وكفاءة توظيف 
�إ�شعاد  مل�شلحة  �لطبيعية  �مل���و�رد 

�شعبها.
ت�شريح  يف  م���ع���ال���ي���ه���ا  وق�����ال�����ت 
�ل�شعادة  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  مبنا�شبة 
�ل������ذي ي�������ش���ادف �ل���ع�������ش���ري���ن من 
�لقيادة  �إن  ع���ام..  ك��ل  م��ار���س م��ن 
ن�شر  يف  جهد�  تدخر  مل  �لر�شيدة 
�ل�����ش��ع��ادة و�إر�����ش����اء دع��ائ��م��ه��ا على 
و�مل�شتويات  �الأ����ش���ع���دة  خم��ت��ل��ف 

و����ش��اف��ت م��ع��ايل �ل���دك���ت���ورة �مل 
�لتي  �الإم���ار�ت  دول��ة  �ن  �لقبي�شي 
حافظت على �ملرتبة �الأوىل عربياً 
للعام �لر�بع على �لتو�يل يف موؤ�شر 
ل�شعادة  وط���ن���ا  ل��ي�����ش��ت  �ل�������ش���ع���ادة 
و�إمن������ا جلميع  ف��ق��ط  مل��و�ط��ن��ي��ه��ا 
�ملقيمن على �أر�شها على �ختالف 
و�أعر�قهم،  وجن�شياتهم  دياناتهم 
�أن �الم��ار�ت قد حلت  �إىل  م�شرية 
يف  عاملياً  ع�شر  �لتا�شعة  �ملرتبة  يف 
يف  �ملقيمن  ل��دى  �ل�شعادة  قيا�س 
خمتلف دول �لعامل خالل �لفرتة 
و2019،   2005 ع���ام���ي  ب����ن 
عدة  �أوروب���ي���ة  دول  على  متقدمة 
�لتعاي�س  ر������ش�����وخ  ي���ع���ك�������س  مم�����ا 
و�لتعددية و�النفتاح وقبول �الآخر 
وجودة  �الإيجابية   �يل  باالإ�شافة 
�ل��ت��ي متثل يف جمملها   ، �حل��ي��اة  
�أي  ل��ل�����ش��ع��ادة يف  رك����ائ����ز ح���ي���وي���ة 

جمتمع. 
�ملجل�س  رئي�شة  معايل  و�و�شحت 
دول�����ة  �ن  �الحت�����������ادي  �ل����وط����ن����ي 
�الإمار�ت تعد من �أبرز دول �لعامل 
�لتي �شبقت �جلميع يف حتديد يوم 
�جتماعية  بنى  ب��اإي��ج��اد  لل�شعادة، 
الأن  و�شعت  متفوقة،  و�قت�شادية 
ت��ك��ون ���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا �ل��وط��ن��ي��ة منذ 

و�مل���ق���ي���م���ن و�ل�����ز�ئ�����ري�����ن ط����و�ل 
�أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  م��ن��وه��ة  �ل���ع���ام، 
�لتي  �ل�شنوية  �لر�أي  ��شتطالعات 
�لعربي  �ل�شباب  تطلع  �إىل  ت�شري 
و�لتي  �الم����ار�ت،  دول��ة  للعي�س يف 
�ال�شتطالعات  ه�����ذه  يف  حت���ت���ل 
دول  ي�شبق  موقعاً  دوري��ة  وب�شفة 
�لنموذج  �لبلد  باعتبارها  ك��ربى، 
فيه،  للعي�س  �ل�شباب  �لذي يطمح 
�أن حتذو بلد�نهم حذوه  ويتمنون 
�لعي�س  �لتنمية و�شمان فر�س  يف 
�إمنا يوؤكد  و�لعمل وجودة �حلياة، 
�أن �الم�����ار�ت  ����ش��ت�����ش��ع��ار �جل��م��ي��ع 
هي بلد �خلري و�ل�شعادة  و�الأمان 
ووطن �الأحالم �لذي ي�شعى خلري 

�لب�شر جميعا.
وقالت معايل �لدكتورة �لقبي�شي: 
»يف �لوقت �لذي �أخذت فيه مظاهر 
و�لكر�هية  و�لعن�شرية  �لتطرف 
بالتنامي يف بقاع عدة من �لعامل، 
بكتابة  �الإم������ار�ت  دول����ة  ت�شطلع 
�لب�شرية  ت��اري��خ  م��ن  م��ه��م  ف�����ش��ل 
جمال  يف  وم�شاريعها  مببادر�تها 
و�ل�شالم  �ل���ت���ع���اي�������س  ق���ي���م  ن�����ش��ر 
وعامليا  و�إقليمًيا  و�لت�شامح حملًيا 
وتعزيز �ل�شلم و�المن �لدولين ... 
�الإمار�تي  �ملجتمع  �ن  �يل  م�شرية 

ومت�����ازج �ل��ث��ق��اف��ات وج��ع��ل �خلري 
عري�شاً  عنو�ناً  و�ل�شالم  و�ملحبة  
�لوطن  �لكرمية يف  �حل��ي��اة   مييز 
�ملعطاء  �لذي بات رمز�ً لالإن�شانية 
وقيمها ومثلها �لعليا، وثاين �أكرث 

بلد� �أمانا علي م�شتوي �لعامل .
�ملجل�س  رئ���ي�������س  م���ع���ايل  و�ك�������دت 
�ل�����وط�����ن�����ي �الحت���������������ادي ح����ر�����س 
دبلوما�شيته  خ���الل  م��ن  �ملجل�س 
�ل��ربمل��ان��ي��ة وت��و����ش��ل��ه م��ع �شعوب 
وبرملانات �لعامل على تاأكيد �أهمية 
وتبني  ط����رح  يف  �ل���ربمل���ان���ات  دور 
�لت�شامح  وم���ب���ادئ  ق��ي��م  و�إع������الء 
و�ل��ت��ع��اي�����س وت��ف��ع��ي��ل �حل�����و�ر بن 
و�حل�شار�ت  �ل��ث��ق��اف��ات  خم��ت��ل��ف 
�الإن�شانية  م�����ش��ال��ح  ي���خ���دم  مب���ا 
ج��م��ع��اء و�ط��الع��ه��م ع��ل��ى جتربة 
�لريادي  �الإم�����ار�ت ودوره����ا  دول���ة 
وت��وج��ه��ه��ا �ل��ع��امل��ي يف �إع����الء قيم 
ومبادر�تها  و�ل��ت�����ش��ام��ح  �ل�����ش��ع��ادة 

وجهودها يف هذ� �الإطار

)االإمارات بلد الت�سامح(

 الثقافة وتنمية املجتمع حتتفل بعام الت�ضامح 
•• راأ�س اخليمة – الفجر :

نظمت وز�رة �لثقافة وتنمية �ملجتمع �لعامة بالتعاون مع �شرطة ر�أ�س �خليمة، 
متمثلة يف معهد تدريب �ل�شرطة، و�إد�رة �ل�شرطة �ملجتمعية،  فعاليات، �حتفااًل 
بالتعاون مع   ) �لت�شامح  بلد  �الم��ار�ت   ( �شعار  2019م، حتت  �لت�شامح  بعام 
نا�شر حممد  �لدكتور  �لعقيد  �شعادة  �ملجتمع، بح�شور  وتنمية  �لثقافة  وز�رة 
�لبكر مدير معهد تدريب �ل�شرطة، و�شعادة �لعقيد �لدكتور ر��شد �ل�شلحدي 

مدير  نائب  �خلاطري  �شعيد  �ملقدم  و�شعادة  �ملجتمعية،  �ل�شرطة  �إد�رة  مدير 
�إد�رة �ل�شرطة �ملجتمعية، و�شمية حارب �ل�شويدي مديرة منطقة ر�أ�س �خليمة 
�لتعليمية وموزة �مل�شافري مديرة �ملركز �لثقايف بر�أ�س �خليمة وذلك مب�شرح 
�لت�شامح،  بعام  �الحتفال  فعاليات  برنامج  ��شتمل  حيث  �لثقافة.  وز�رة  مركز 
جمموعة من �لفقر�ت و�لعرو�س، بدًء من �ل�شالم �لوطني، و�لقر�آن �لكرمي، 
فقرة  تقدمي  ذلك مت  �لت�شامح، عقب  وثائقي م�شور حول  تقدمي عر�س  ثم 
�إ�شتعر��شية، ثم م�شرحية حول �لت�شامح. وتخلل �الحتفال معر�س �شور حول 

 ) �لت�شامح  بلد  �الم��ار�ت   ( بعنو�ن  تثقيفية  وتقدمي حما�شرة  �لت�شامح،  عام 
�شبيعان  �إبر�هيم  �أحمد  �ملقدم  �شعادة  قدمها  �لت�شامح،  وثقافة  مفهوم  الإب��ر�ز 
خاللها  م��ت��ن��اواًل  �ل�شرطة،  ت��دري��ب  مبعهد  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  ق�شم  رئي�س 
�شرح قيمة �لت�شامح، كاإحدى �ملاآثر �لتي ��شتهر بها �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له 
ث��ره، من خ��الل ت�شاحمه مع  – طّيب �هلل  �آل نهيان  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ 
باأن قيمة �لت�شامح �لعظيمة تتجلى �الآن بو�شوح  دول و�شعوب �لعامل، موؤكد�ً 
على �أر�س �الإمار�ت من خالل تعاي�س خمتلف جن�شيات �لعامل فيها بان�شجام 

و�شالم ومودة، وذلك الأن �لت�شامح جزء �أ�شيل يف �ل�شخ�شية �الإمار�تية، �الأمر 
�لذي جعل �لدولة حتت�شن �كرث من 200 جن�شية، وي�شعر �جلميع حتت ظل 

قيادتها �لر�شيدة ونظامها �لعادل بكل �لتقدير و�الحرت�م دون متييز.
 ( �شعار  �لت�شامح حتت  بعام  �الحتفال  فعالية  �مل�شاركن يف  بلغ عدد �حل�شور 
�المار�ت بلد �لت�شامح ( ما يقارب ) 300 ( م�شارك من طلبة كليات �لتقنية 
من  وع��دد  �خليمة،  بر�أ�س  �الأمريكية  �جلامعة  وطلبة  �خليمة،  بر�أ�س  �ُلعليا 
طلبة �ملد�ر�س، وعدد من منت�شبي �لدور�ت �لتدريبية مبعهد تدريب �ل�شرطة.
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اأخبـار الإمـارات
انطالق الدورة الثامنة من املنتدى الدويل لالت�ضال احلك�مي

•• ال�شارقة - وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
�لدورة  فعاليات  �ليوم  تنطلق   .. �ل�شارقة  حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو 
�ملركز  ينظمه  �ل��ذي  �حلكومي  لالت�شال  �ل���دويل  �ملنتدى  م��ن  �لثامنة 
�لدويل لالت�شال �حلكومي - �لتابع للمكتب �الإعالمي حلكومة �ل�شارقة 
- وي�شتمر يومن يف مركز �إك�شبو �ل�شارقة مب�شاركة 70 ممار�شاً وخبري�ً 
34 جل�شة حو�رية  يناق�شون خالل  �الت�شال �حلكومي  عاملياً يف جمال 
�شعار  حت��ت  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �ملنتدى  يطرحها  �لتي  �ملو�شوعات  م��ن  �شل�شلة 

»تغيري �شلوك.. تطوير �إن�شان«.
��شرت�تيجيات  وتبني  �لب�شري  �ل�شلوك  حتليل  �آل��ي��ات  �ملنتدى  ويبحث 
�لتوعية وتغيري �شلوك �الأفر�د بهدف حتفيز �شركاء �لعملية �لتعليمية 

�ل�شعادة  �شبل  وتعزيز  �الإيجابية  وتاأ�شيل  �مل�شتقبل  ثقافة مهار�ت  وبناء 
�شيا�شات  و�أثرها على حتول  �لر�هن  �لع�شر  �مل�شتد�مة يف ظل متغري�ت 

�لتنمية �ملجتمعية و�شلوك �الأفر�د د�خل بلد�نهم.
�أهد�فه  تو�كب  �لتي  و�الأن�شطة  �ملبادر�ت  �إط��الق  على  �ملنتدى  ويحر�س 
 »2071 »�ل�����ش��ارق��ة  لعبة  �لثامنة  �ل���دورة  فعاليات  وم��ن   .. وتطلعاته 
و�أطفال  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  د�ئ���رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �ل�شلوك  لتغيري 
�حلكومي  لالت�شال  �ل���دويل  باملركز  خ��ا���س  �إ���ش��د�ر  و�إط���الق  �ل�شارقة 
بعنو�ن »�الت�شال �حلكومي.. ممار�شات ودر��شات« ومن�شات تفاعلية مثل 
من�شة »باحثون«، من�شة جائزة �ل�شيخ �شلطان لطاقات �ل�شباب ومن�شة 
�البتكار. وت�شمل �لفعاليات �جلديدة للمنتدى حمطات الكت�شاف �لذ�ت 
خم�ش�شة  ذهني  ع�شف  وجل�شات  ملهمة  تفاعلية  وجل�شات  وخطابات 
�الأم���ور وموظفي وخرب�ء  و�أول��ي��اء  �الإع��اق��ة  وذوي  و�الأط��ف��ال  لليافعن 

�الت�شال �حلكومي وملتقيات متخ�ش�شة.
�إىل  �مل�شاركة  م��ن  ع��ام��اً   50 »معر�س  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �ملنتدى  وي�شت�شيف 
على  �ل�شوء  ي�شلط  �ل���ذي   2020 �إك�شبو  م��ع  بالتعاون  �ال�شت�شافة« 
�إك�شبو �لدولية منذ �لعام  �لتاريخ �حلافل مل�شاركة �الإم��ار�ت يف معار�س 
�الإم����ار�ت ال�شت�شافة  �ختيار  ع��ن  �أع��ل��ن فيه  �ل��ذي  �ل��ي��وم  حتى   1970
ينظم   .. �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �مل��ن��ت��دى  فعاليات  هام�س  وع��ل��ى   .2020 �إك�شبو 
جمل�س �ل�شارقة لل�شباب »ملتقى �شباب �ل�شارقة« يف دورته �لثانية حتت 
�شعار »�شارقة �مل�شتقبل« حيث يتطلع �مللتقى �إىل حو�ر مع �ل�شباب حول 

�أفكارهم �الإبد�عية وت�شور�تهم �مل�شتقبلية ملدينة �ل�شارقة.
وت�شت�شيف موؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين �شمن م�شاركتها 
جانب  �إىل  و�ليافعن  و�ل�شباب  �الأط��ف��ال  من  ع��دد�ً  �ملنتدى  فعاليات  يف 
ع���دد م��ن �مل�����ش��وؤول��ن و�مل��خ��ت�����ش��ن يف جل�شة خ��ا���ش��ة حت��ت ع��ن��و�ن »من 

و�حل�شارية  �لتنموية  �مل�شرية  يف  �ل�شباب  دور  لبحث  �مل�شتقبل؟«  ي�شنع 
�أبرز �شفات  �ل�شوء على  ت�شلط  �ملحلي كما  �ملجتمع  وم�شوؤوليتهم جتاه 
قادة �مل�شتقبل و�أهمية تلك �ل�شفات يف متكن �لقائد من خدمة جمتمعه 
على �أكمل وجه. وي�شارك نادي �ل�شارقة لل�شحافة ب� 7 جل�شات متخ�ش�شة 
�ل�شحافة  جمال  يف  للعاملن  �ملهني  �لتطوير  فر�س  تعزيز  �إىل  تهدف 
و�الإعالم و�شقل خرب�تهم عرب و�شائل خمتلفة من �لدور�ت �لتدريبية 

وور�س �لعمل و�ملنتديات �حلو�رية.
وي�شارك يف �ملنتدى نخبة من �أبرز �شخ�شيات وخرب�ء �الت�شال �ملحلين 
و�لعاملين منهم �لدكتورة ملياء نو�ف فو�ز �ملدير �لتنفيذي الإد�رة �لهوية 
�ملوؤ�ش�شية و�ملبادر�ت �ال�شرت�تيجية يف م�شدر و�أندرو كن كاتب ومتحدث 
على  �حلديثة  �لتكنولوجيا  بتاأثري  خمت�س  �ملتحدة  �ململكة  م��ن  دويل 

�الأعمال و�لتعليم و�لثقافة و�ملجتمع يف �لقرن �ل 21.

مب�ساركة 70 ممار�سًا وخبريًا عامليًا يقدمون 37 جل�سة حوارية

حاكم ال�ضارقة ي�ضهد افتتاح فعاليات الدورة الثامنة من »الدويل لالت�ضال احلك�مي« الي�م

عبداهلل بن �ضامل القا�ضمي يرتاأ�س اجتماع تنفيذي ال�ضارقة

ن�ر دبي تختتم خميمها العالجي يف بنغالدي�س

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي�����ش��ه��د 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي، 
)�الأربعاء(،  �ليوم  �ل�شارقة،  حاكم 
�فتتاح فعاليات �لدورة �لثامنة من 
�ملنتدى لالت�شال �حلكومي �لذي 
لالت�شال  �ل���دويل  �مل��رك��ز  ينظمه 
�حلكومي �لتابع للمكتب �الإعالمي 
حلكومة �ل�شارقة، يف مركز �إك�شبو 
مار�س  و21   20 يومي  �ل�شارقة 
ممار�شاً   70 مب�����ش��ارك��ة  �جل����اري، 
�الت�شال  عاملياً يف جم��ال  وخ��ب��ري�ً 
�حل�����ك�����وم�����ي، ي���ن���اق�������ش���ون خ����الل 
من  �شل�شلة  ح��و�ري��ة،  جل�شة   34
�ملو�شوعات �لتي يطرحها �ملنتدى 
»تغيري  ���ش��ع��ار  �ل���ع���ام حت���ت  ه����ذ� 

�شلوك.. تطوير �إن�شان«.
�لثامنة  دورته  �ملنتدى يف  ويبحث 
�لب�شري،  �ل�شلوك  حتليل  �آل��ي��ات 
�لتوعية  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات  وت��ب��ن��ي 
وت��غ��ي��ري ���ش��ل��وك �الأف�������ر�د، بهدف 

عرب  خرب�تهم  و�شقل  و�الإع����الم، 
و����ش���ائ���ل خم��ت��ل��ف��ة م����ن �ل�������دور�ت 
�ل����ت����دري����ب����ي����ة، وور�����������س �ل���ع���م���ل، 

و�ملنتديات �حلو�رية.

�سيوف
وي�������ش���ارك يف �مل��ن��ت��دى ن��خ��ب��ة من 
�أب��رز �شخ�شيات وخ��رب�ء �الت�شال 
�ملحلين و�لعاملين، منهم �لدكتورة 
�لتنفيذي  ف��و�ز، �ملدير  ن��و�ف  ملياء 
الإد�رة �لهوية �ملوؤ�ش�شية و�ملبادر�ت 
و�أندرو  م�شدر،  يف  �ال�شرت�تيجية 
ك���ن، ك��ات��ب وم��ت��ح��دث دويل من 
بتاأثري  �مل��ت��ح��دة خم��ت�����س  �مل��م��ل��ك��ة 
على  �حل����دي����ث����ة  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
و�لثقافة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �الأع����م����ال، 

و�ملجتمع يف �لقرن �ل 21.
رينيه  �مل��ن��ت��دى،  ي��ت��ح��دث يف  ك��م��ا 
كار�يول، متحدث عاملي وخبري يف 
�لقيادة �مللهمة و�لثقافة من �ململكة 
موؤ�ش�س  زري��ق��ات،  ورب��ي��ع  �ملتحدة، 
“ ذكرى” �ل��ت��ي تعد من  م��ب��ادرة 
�مل��ب��ادر�ت يف �لعمل �ملجتمعي  �أه��م 

�البتكار.
وت�������ش���م���ل �ل���ف���ع���ال���ي���ات �جل����دي����دة 
الكت�شاف  حم����ط����ات  ل��ل��م��ن��ت��دى 
وجل�شات  وخ����ط����اب����ات  �ل�����������ذ�ت، 
ع�شف  وجل�شات  ملهمة،  تفاعلية 
لليافعن  خم�������ش�������ش���ة  ذه�����ن�����ي 
و�أولياء  �الإع��اق��ة  و�الأط��ف��ال وذوي 
�الأمور وموظفي وخرب�ء �الت�شال 

�حلكومي، وملتقيات متخ�ش�شة.
�لعام  ل��ه��ذ�  �مل��ن��ت��دى  وي�شت�شيف 
�مل�شاركة  من  عاماً   50 “معر�س 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �ال�شت�شافة”  �إىل 
ي�شلط  �ل�����ذي   ،2020 �إك�����ش��ب��و 
�حلافل  �ل���ت���اري���خ  ع���ل���ى  �ل�������ش���وء 
معار�س  يف  �الإم���������ار�ت  مل�����ش��ارك��ة 
�إك�شبو �لدولية منذ �لعام 1970، 
عن  فيه  �أعلن  �ل��ذي  �ليوم  وحتى 
�ختيار �الإمار�ت ال�شت�شافة �إك�شبو 

.2020
�ملنتدى  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����س  وع��ل��ى 
لهذ� �لعام، ينظم جمل�س �ل�شارقة 
�ل�شارقة”  “ملتقى �شباب  لل�شباب 
�شعار  حت����ت  �ل���ث���ان���ي���ة  دورت�������ه  يف 

�لتعليمية،  �لعملية  حتفيز �شركاء 
�مل�شتقبل،  م���ه���ار�ت  ث��ق��اف��ة  وب��ن��اء 
وتعزيز  �الإي���ج���اب���ي���ة،  وت���اأ����ش���ي���ل 
�مل�����ش��ت��د�م��ة يف ظل  �ل�����ش��ع��ادة  �شبل 
و�أثرها  �لر�هن  �لع�شر  متغري�ت 
�لتنمية  ���ش��ي��ا���ش��ات  حت�����ول  ع���ل���ى 
د�خل  �الأف���ر�د  و�شلوك  �ملجتمعية 

بلد�نهم.
وي��ح��ر���س �مل��ن��ت��دى ع��ل��ى �إط����الق 
تو�كب  �لتي  و�الأن�شطة  �مل��ب��ادر�ت 
عدد  �إىل  الفتاً  وتطلعاته،  �أهد�فه 
من فعاليات �لدورة �لثامنة منها، 
لتغيري   »2071 »�ل�شارقة  لعبة 
�ل�������ش���ل���وك ب���ال���ت���ع���اون م����ع د�ئ�����رة 
و�أطفال  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
خا�س  �إ���ش��د�ر  و�إط���الق  �ل�شارقة، 
باملركز �لدويل لالت�شال �حلكومي 
�لتابع  للمكتب  �الإعالمي حلكومة 
�ل���������ش����ارق����ة ب����ع����ن����و�ن »�الت���������ش����ال 
ودر��شات«،  ممار�شات  �حلكومي.. 
م��ث��ل من�شة  ت��ف��اع��ل��ي��ة  وم��ن�����ش��ات 
�ل�شيخ  ج���ائ���زة  م��ن�����ش��ة  ب���اح���ث���ون، 
ومن�شة  �ل�شباب،  لطاقات  �شلطان 

يتطلع  حيث  �مل�شتقبل”،  “�شارقة 
�مللتقى �إىل حو�ر مع �ل�شباب حول 
وت�شور�تهم  �الإب��د�ع��ي��ة،  �أفكارهم 

�مل�شتقبلية ملدينة �ل�شارقة.
وت�����ش��ت�����ش��ي��ف م��وؤ���ش�����ش��ة رب����ع قرن 
ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين، �شمن 
�ملنتدى،  ف��ع��ال��ي��ات  يف  م�شاركتها 
و�ل�شباب  �الأط�����ف�����ال  م����ن  ع�������دد�ً 
�إىل ج��ان��ب ع���دد من  و�ل��ي��اف��ع��ن 
جل�شة  يف  و�ملخت�شن  �مل�����ش��وؤول��ن 
ي�شنع  “من  ع��ن��و�ن  حت��ت  خا�شة 
�ل�شباب  دور  لبحث  �مل�شتقبل؟” 
و�حل�شارية  �لتنموية  �مل�شرية  يف 
�ملجتمع  جت�����اه  وم�������ش���وؤول���ي���ت���ه���م 
�ملحلي. كما ت�شلط �جلل�شة �ل�شوء 
�مل�شتقبل  ق���ادة  �أب����رز ���ش��ف��ات  ع��ل��ى 
متكن  يف  �ل�شفات  تلك  و�أه��م��ي��ة 
على  جمتمعه  خدمة  م��ن  �لقائد 

�أكمل وجه.
�ل�شارقة لل�شحافة  وي�شارك نادي 
تهدف  متخ�ش�شة  ج��ل�����ش��ات   7 ب��� 
�ملهني  �لتطوير  فر�س  تعزيز  �إىل 
�ل�شحافة  جم����ال  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ن 

•• ال�شارقة -وام:

ع��ق��د �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة 
�جتماعه  �م�����س  ���ش��ب��اح  �ل�����ش��ارق��ة 
برئا�شة  �الع���ت���ي���ادي،  �ال���ش��ب��وع��ي 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن �شامل 
حاكم  نائب  �لقا�شمي  �شلطان  بن 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  �ل�������ش���ارق���ة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي، وذل����ك مب��ك��ت��ب �شمو 

�حلاكم.
بد�أت جمريات �جلل�شة بالت�شديق 
�ل�شابقة،  �جل��ل�����ش��ة  حم�����ش��ر  ع��ل��ى 
�ملو��شيع  ب���ع���ده���ا  ل��ي�����ش��ت��ع��ر���س 
�ملدرجة على جدول �أعمال �جلل�شة 
و�ل����ت����ي ت��ت��ع��ل��ق ب�������ش���وؤون �الإم�������ارة 
خاللها  �ملجل�س  و�أ�شدر  �ملختلفة، 
�لتي ت�شب يف  �لقر�ر�ت  ع��دد� من 

حتقيق �مل�شلحة �لعامة.
و�أ�شدر �ملجل�س �لقر�ر رقم 7 ل�شنة 
�ل�شارقة  �شبكة  حل  ب�شاأن   2019
حلماية �لطفولة يف �إمارة �ل�شارقة 
�شبكة  حُت��ل  �أن  على  �ل��ق��ر�ر  ون�س 
وتوؤول  �لطفولة  حلماية  �ل�شارقة 
و�ملنقولة  �لثابتة  �أ�شولها  جميع 
�الجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ���رة  �إىل 

و202  ���ش��ن��اع��ي��ة  �أر����ش���ا  و338 
�أر�س جتارية.

تعديالت  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  و�ط���ل���ع 
م�شروع  حول  �ال�شت�شاري  �ملجل�س 
جامعة  ت��ن��ظ��ي��م  �إع����������ادة  ق����ان����ون 
ب�شاأن  ق��ان��ون  �ل�����ش��ارق��ة وم�����ش��روع 
�ل�شارقة  �أكادميية  وتنظيم  �إن�شاء 
لعلوم وتكنولوجيا �لف�شاء و�لفلك 
ووجه �ملجل�س برفعهم �إىل �شاحب 
توطئة  ل��ل�����ش��ارق��ة  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و 

الإ�شد�رهم.
و���ش��م��ن م���ا ����ش��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
�ملجل�س  �ط���ل���ع  �جل��ل�����ش��ة،  �أع���م���ال 
على جدول �أعمال �جلل�شة �لثالثة 
ع�������ش���رة ل������دور �الن���ع���ق���اد �ل���ع���ادي 
�لت�شريعي  �ل��ف�����ش��ل  م���ن  �ل���ر�ب���ع 
�ال�شت�شاري  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل��ت��ا���ش��ع 
�شتعقد  و�ل��ت��ي  �ل�����ش��ارق��ة،  الإم�����ارة 
مار�س   21 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم 
�شيا�شة  فيها  و�شيناق�س   ،2019

د�ئرة �لطري�ن �ملدين.
�ملر�شوم  �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى  ك��م��ا �ط��ل��ع 
 2019 ل�����ش��ن��ة   9 �الأم�����ريي رق���م 
�لقا�شمي  من�شور�ت  �إن�����ش��اء  ب�شاأن 

ن�شر”.  “د�ر 

•• دبي-وام:

ن��ظ��م��ت “ م��وؤ���ش�����ش��ة ن����ور دب����ي “ 
جمهورية  يف  ع���الج���ي���ا  خم��ي��م��ا 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع هيئة  ب��ن��غ��الدي�����س 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ����ش��ت��ف��اد منه 
5000 من كبار �ل�شن  �أك��رث من 
وغريها  �لبي�شاء  باملياه  �مل�شابن 
م���ن �أم����ر������س �ل���ع���ي���ون وذل�����ك يف 
�إطار جهودها ملكافحة �لعمى حول 

�لعامل.
��شتمر  �ل���ذي  �مل��خ��ي��م -  ���ش��ارك يف 
���ش��ب��ع��ة �أي�������ام يف م���دي���ن���ة ن���ار�ي���ل 
بوالية خولنا يف بنغالدي�س - 11 
وموظفات  موظفي  من  متطوعا 
هيئة  برنامج  خ��الل  م��ن  �لهيئة، 
�لتطوعي  دب�����ي  وم����ي����اه  ك���ه���رب���اء 

و�الإن�شاين خالل عام �لت�شامح.
وت�����رك�����ز �مل����وؤ�����ش���������ش����ة م�����ن خ����الل 
توفري  على  �لعالجية  خميماتها 
و�لفحو�شات  �ل����دو�ئ����ي  �ل���ع���الج 
�لطبية و�إجر�ء عمليات ��شتئ�شال 
�لنظار�ت  وتوفري  �لبي�شاء  �ملياه 
�لفح�س  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ل��ط��ب��ي��ة 

�لطبي �ملبكر لالأطفال.
وق���ال���ت �ل���دك���ت���ورة م���ن���ال ت���رمي، 
جمل�س  وع�شو  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
“ح�شب  دب��ي:  ن��ور  موؤ�ش�شة  �أمناء 
�إح�شاء�ت منظمة �ل�شحة �لعاملية، 
على  �شخ�س  مليون   253 يعاين 
م�شتوى �لعامل من �شعف �لنظر، 
�أو  عالجهم  ميكن  منهم   80%

كهرباء ومياه دبي بجهود موؤ�ش�شة 
نور دبي يف تنفيذ هذه �مل�شروعات 
�لعيون  �أم��ر����س  ملعاجلة  �ل��ر�ئ��دة 
.. مثنيا  �لعامل  للمحتاجن حول 
على جهود �ملتطوعن من موظفي 

وموظفات �لهيئة.
���ش��ع��ادة �شاعد  ن��اح��ي��ت��ه ق����ال  م���ن 
حممد �ملهريي �شفري �لدولة لدى 
�ل�شعبية  ب��ن��ج��الدي�����س  ج��م��ه��وري��ة 
�لتن�شيق  على  تعمل  �ل�شفارة  �إن 
و�جلمعيات  �ملوؤ�ش�شات  جميع  م��ع 
�ل�����دول�����ة الإي�������ش���ال  �خل����ريي����ة يف 
وذلك  �أ���ش��ح��اب��ه��ا  �إىل  �مل�����ش��اع��د�ت 
بنغالدي�س  حكومة  مع  بالتن�شيق 
.. موجها �ل�شكر ملوؤ�ش�شة نور دبي 
منذ  بنغالدي�س  يف  جهودها  على 

تاأ�ش�شيها عام 2008 “.
دبي  “ ن�����ور  �أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
خمت�شة  خ����ريي����ة  م���وؤ����ش�������ش���ة   “
�شاحب  �أطلقها  �لعمى  مبكافحة 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  �ل��وزر�ء حاكم دبي  جمل�س 
�إحدى  لت�شبح   2008 يف  �هلل” 
�ملوؤ�ش�شات �لد�عمة لال�شرت�تيجية 
�لتي   ”2020 “�لروؤية  �لدولية 
�لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �أطلقتها 
بحلول  �لعمى  م�شببات  ملكافحة 
�ل��ع��دي��د من  2020 وت��ن��ف��ذ  ع���ام 
�لرب�مج �لوقائية و�لعالجية وبلغ 
عدد �مل�شتفيدين من بر�جمها 27 

مليون �شخ�س حول �لعامل.

�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  و�شمن 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
حاكم �ل�شارقة �لر�مية �إىل حتقيق 
�الأم���������ان �الأ������ش�����ري و�ال����ش���ت���ق���ر�ر 
�ل�شكني و�الجتماعي و�القت�شادي 
�الأوىل  �ل��دف��ع��ة  �ملجل�س  ..�ع��ت��م��د 
منح  م�شتحقي  من   2019 ل�شنة 

يف �الإمارة.
ون���اق�������س �مل��ج��ل�����س م�������ش���روع ق���ر�ر 
�ملقاوالت  �أع��م��ال  م��ز�ول��ة  تنظيم 
�لهند�شية ..وبعد ��شتعر��س مو�د 
�أع�شاء  �ل�����ش��ادة  و�ب�����د�ء  �مل�����ش��روع 
�ملجل�س مالحظاتهم حول �لقانون 
..وجه �ملجل�س بدر��شة �ملالحظات 

وت�شمينها مل�شروع �لقانون.

و�لتجارية  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة  �الأر������ش����ي 
و�ل�شناعية يف �إمارة �ل�شارقة.

�مل��ه��ن��د���س خالد  ���ش��ع��ادة  و�أو�����ش����ح 
ب���ن ب��ط��ي �مل���ه���ريي رئ��ي�����س د�ئ����رة 
�لدفعة  �أن  و�مل�����ش��اح��ة  �لتخطيط 
قطعة   1130 ت�������ش���م  �الأوىل 
�أر���س على م�شتوى مدن ومناطق 
�شكنية  �أر���ش��ا   590 �الإم���ارة منها 

للرعاية  حتتية  بنية  وج���ود  ع��دم 
�لنائية  �مل���ن���اط���ق  يف  �ل�����ش��ح��ي��ة، 
يف ق��ارت��ي �أف��ري��ق��ي��ا و�آ���ش��ي��ا، حيث 
من  �شخ�س   263،438 ��شتفاد 
من   26،600 و  �ل��ف��ح��و���ش��ات، 
توزيع  ومت  �جل��ر�ح��ي��ة،  �لعمليات 
�أدى  مما  طبية  نظارة   62،034
�إىل حت�شن �أو�شاعهم �الجتماعية 
توفري  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�القت�شادية 
و�لوقائية  �ل��ع��الج��ي��ة  �ل���رب�م���ج 
�ل���رب�م���ج  ت���وف���ري  �إىل  و�إ�����ش����اف����ة 
تهدف  و�ل����وق����ائ����ي����ة،  �ل���ع���الج���ي���ة 
متكن  �إىل  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  خم��ي��م��ات 
�حلالة  لتح�شن  �ملجتمع  �أع�شاء 
�القت�شادية و�الجتماعية لالأفر�د 

�لذين يتلقون �لعالج �ملنا�شب.

باالإعاقة  �الإ���ش��اب��ة  م��ن  وق��اي��ت��ه��م 
�لعالج  ت��وف��ر  �ل��ب�����ش��ري��ة يف ح���ال 
يعاين  بنغالدي�س،  ويف  �مل��ن��ا���ش��ب. 
�لعمى،  م��ن  �شخ�س  �أل���ف   750
من  ط���ف���ل  م���ل���ي���ون   1.5 ون���ح���و 
�شعف �لنظر �لذي ميكن عالجه، 
�شخ�س  �أل����ف   250 �إىل  �إ���ش��اف��ة 
ب�شبب  �لب�شر  ب��ف��ق��د�ن  م��ه��ددي��ن 
�ل�شكري  مثل  �مل��زم��ن��ة  �الأم���ر�����س 
�ل�شبكية  �إىل �عتالل  ي��وؤدي  �ل��ذي 
يتوفر  مل  �إذ�  �لب�شرية  و�الإع��اق��ة 

�لعالج �ملنا�شب .”.
عام  “ م��ن��ذ  دب����ي  “نور  ووف������رت 
�لعيون  رع��اي��ة  خ��دم��ات   ،2008
ل���ل���م���ح���ت���اج���ن �ل�����ذي�����ن ي���ع���ان���ون 
م��ن ن��ق�����س يف �مل�����و�رد ف�����ش��ال عن 

�ملياه  �أن  ترمي  �لدكتورة  و�أ�شافت 
�أمر��س  �أك���رث  م��ن  تعد  �لبي�شاء 
�أ�شباب  و�أك�����رب  �ن��ت�����ش��ار�  �ل��ع��ي��ون 
�نك�شار�ت  تليها  �لب�شرية  �الإعاقة 
عملية  ت��ت��م  �أن���ه  مبينة  �ل��ب�����ش��ر.. 
����ش��ت��ئ�����ش��ال �مل��ي��اه �ل��ب��ي�����ش��اء وزرع 
�ملخيمات  يف  �ل���ع���ن  يف  �ل��ع��د���ش��ة 
�لعالجية ملوؤ�ش�شة نور دبي ومتكن 
ب�شره  �����ش���ت���ع���ادة  م����ن  �مل���ري�������س 
�لدر��شات  �أن  �إىل  الفتة  ب�شرعة.. 
�ملياه  �إز�ل�����ة  ج���ر�ح���ة  �أن  �أظ���ه���رت 
تخفيف  يف  ت�������ش���اه���م  �ل���ب���ي�������ش���اء 
�لفرد  حياة  وحت�شن  �لفقر  ح��دة 
�أ�شاد  جهته  من  �الأ�شرة.  و�قت�شاد 
�شعادة �شعيد حممد �لطاير �لع�شو 
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب 

لالت�شال  �ل�������دويل  �مل���ن���ت���دى  يف 
�الآليات  ع��ل��ى  للتعرف  �حل��ك��وم��ي 
�لالزم توفرها لدى فرق �الت�شال 
وعقليته  �الإن�شان  لفهم  �حلكومي 
ونف�شيته ونزعاته وحمفز�ته بناء 
وظروفه،  وحميطه  و�شعه  على 
ك��ي ت��الم�����س ر���ش��ائ��ل ه���ذه �لفرق 
�ملو�شع �ل�شحيح بد�خله، وتدفعه 
�إىل تبني �لتغيري �الإيجابي �لد�عم 

للتنمية.
�ل��دويل لالت�شال  �ملنتدى  و�أ�شهم 
عام  يف  �نطالقته  منذ  �حلكومي 

�ل��ت�����ش��ارك��ي وح��ا���ش��ل ع��ل��ى جو�ئز 
عاملية مرموقة ، و�لدكتور عبد �هلل 
با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  �ملغلوث، 
ومدير  �ل�شعودية،  �الإع��الم  وز�رة 
ع��ام م��رك��ز �ل��ت��و����ش��ل �حل��ك��وم��ي ، 
�الت�شال  م��دي��ر  �أول��ي��ف��ر،  وك��ري��غ 
و�ل�شيا�شة لرئي�س �لوزر�ء �ل�شابق 
ديفيد كامريون، ومي�شيل جيالن، 
�ل�شيكولوجية  يف  وخ��ب��رية  باحثة 
�الأكرث  �لكتاب  وموؤلفة  �الإيجابية 

مبيعاً “بث �ل�شعادة”.
وتاأتي ��شت�شافة هذه �ل�شخ�شيات 

يف �إبر�ز �أهمية �الت�شال،   ،2012
باعتباره �شرورة �إن�شانية لتحقيق 
�حلكومة  ب�����ن  �أم�����ث�����ل  ت����و������ش����ل 
و�جل�������م�������ه�������ور، وب���������ن �جل�����ه�����ات 
وفق  �ملجتمع،  و�أف����ر�د  �حلكومية 
و��شحة  ومعايري  مهنية،  ق��و�ع��د 
وو�شائل  وب���اأ����ش���ال���ي���ب  و����ش���ف���اف���ة، 
وهو  �لع�شر،  روح  تو�فق  متطورة 
�ملنجز�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د  ح��ق��ق  م���ا 
منظومة  ع��ززت  �لتي  و�ملخرجات 
�الت���������ش����ال �حل����ك����وم����ي يف دول�����ة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

وزارة الدفاع تنظم م�ؤمتر القان�ن الدويل 
وحروب القرن ال� 21  الثالثاء املقبل

•• اأبوظبي-وام:

وحروب  �ل���دويل  “�لقانون  م��وؤمت��ر  �ل��دف��اع  وز�رة  تنظم 
�لقرن �لو�حد و�لع�شرين” مب�شاركة �شركائها يف جمتمع 
و�الأو�شاط  �لوطنية  �ل��ق��وى  وم��ك��ون��ات  �ل��وط��ن��ي  �الأم���ن 
�الكادميية و�ملجتمع �ملدين و�لقانونين و�شناع �ل�شيا�شات 
بتو�شيات  ل��ل��خ��روج  �الخ��ت�����ش��ا���س  و�أ���ش��ح��اب  و�خل�����رب�ء 
و�ملتعلقة  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �الأخ���الق���ي���ة  �ل��ت��ح��دي��ات  مل��ع��اجل��ة 
�أمن����اط حروب  �الإن�����ش��اين يف  �ل����دويل  �ل��ق��ان��ون  بتطبيق 
يف  �ملقبل  �لثالثاء  ي��وم  وذل��ك  و�لع�شرين  �لو�حد  �لقرن 
نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة باأبوظبي حتت رعاية معايل 

حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير دولة ل�شوؤون �لدفاع .
و�أكد معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي، وزير دولة ل�شوؤون 
�لقانون  قو�عد  حتديث  على  �لعمل  يتوجب  ��ه  �أَنّ �لدفاع 
�لتطور�ت  �أج��ل مو�كبة  باحلروب، من  �ملرتبطة  �ل��دويل 
طبيعة  على  و�أث���رت  �ل��ن��ز�ع��ات،  �أ�شكال  على  ط���ر�أت  �لتي 
�حلروب، م�شدد� معاليه على �أهمية و�شع حٍدّ الحتماالت 
لالأ�ش�س  �إد�رتها وفقاً  �إىل �شرورة  �ندالع �حل��روب، الفتاً 
�الأخ��الق��ي��ة و�مل��ب��ادئ �الإن�شانية و�الت��ف��اق��ات �ل��دول��ي��ة، يف 

حال ن�شوبها.
باأهمية  ت��وؤم��ن  �الإم����ار�ت  دول��ة  �أن  على  معاليه  �أك��د  كما 
تر�شيخ و�إقر�ر مبادئ �الأمن و�ل�شالم �لدولين، و�شرورة 
�ملحافظة على حقوق �الإن�شان، م�شّدد�ً يف هذ� �ل�شدد على 
�أجل �حلِدّ  �ل��دويل، من  �أهمية ت�شجيع �حل��و�ر و�لتعاون 
من ن�شاط �لدول �ملزعزعة لالأمن و�ل�شالم و�ال�شتقر�ر، 
وعلى �شرورة تطوير منظومة �لقانون �لدويل، من �أجل 
ومو�كبة  �مل��ت�����ش��ارع��ة،  �لتكنولوجية  �ل��ت��ط��ور�ت  حم��اك��اة 

�لع�شر.
�ملتحدث  �لبلو�شي،  �إ�شماعيل  �لدكتور  �مل�شت�شار  و�أو�شح 
�ل�شحفي  �ملوؤمتر  - خالل  �لدفاع  وز�رة  ملوؤمتر  �لر�شمي 
ل��الإع��الن عن  �لكر�مة  و�ح��ة  �ليوم يف  �ل��ذي عقد �شباح 
�شمن  ياأتي  �ملوؤمتر  مو�شوع  �أهمية  �أن   - �ملوؤمتر  �أجندة 
قاد  و�ل��ذي  �ملت�شارع  و�لتكنولوجي  �لعلمي  �لتقدم  �شياق 
�إىل تغري�ت جذرية يف �أ�شكال �حلروب وطبيعة �ل�شر�عات 
مما ز�د من �شقف �لتحديات �الأخالقية و�لقانونية �لتي 
نتائج  ك��ون  �الإن�����ش��اين،  �ل��دويل  �لقانون  منظومة  تو�جه 
�حلديث  �لع�شر  يف  تظهر  ب����د�أت  �مل��ت�����ش��ارع  �ل��ت��ق��دم  ه���ذ� 
و�أ�شبحت حتدث تاأثري�ً عميقاً يف تغيري �الأ�ش�س و�ملبادئ 
و�الجت��اه��ات وخا�شة يف جم��االت �الأم��ن و�ل��دف��اع، وعليه 
مناق�شة عدد  �إىل  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  �ل��دف��اع من  وز�رة  تهدف 
من �لتحديات و�ال�شكاليات �لتي تطرحها حروب �لقرن 
�لو�حد و�لع�شرين على �لقانون �لدويل، كمحور �حلرب 
غري  �مل��رك��ب��ات  و��شتخد�م  �لف�شاء  وح���روب  �ل�شيرب�نية 
�لت�شغيل و�حل���روب  ذ�ت��ي��ة  �الأ���ش��ل��ح��ة  و�أن��ظ��م��ة  �مل��اأه��ول��ة 
لفهم  وذل��ك  �ملعلومات  وح��روب  و�لهجينة  �لالمتماثلة 
�لوطني  و�ل��دف��اع  �الأم���ن  على  �لتحديات  تلك  ت��د�ع��ي��ات 
�لوطني  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل�����ش��رك��اء  م��ع  ب��ه��دف معاجلتها 

و�لدويل.
و�أكد �لدكتور �إ�شماعيل �لبلو�شي �أن �ملوؤمتر �شيناق�س �إذ� 
مالئم  �حل��ايل  �شكله  يف  �الإن�شاين  �ل��دويل  �لقانون  ك��ان 
و�ملت�شارعة  �ملتالحقة  �مل��ت��غ��ري�ت  م��ع  للتعامل  وم��و�ك��ب 
من  جديدة  �أجيال  �أف��رزت  �لتي  �لتكنولوجية  للتطور�ت 

�حلروب.
وقال �إنه يف ظل ما ي�شهده �لعامل من متغري�ت مت�شارعة 
�ل��ع��امل يف  ج��د�ً على �ل�شعيد �الأم��ن��ي و�ل���ذي مل ي�شهده 
و�أ�شكال �حلروب  �ل�شر�عات  �أ�شبحت  �ملا�شين  �لعقدين 
يف  ت�شاعد�ً  م��وؤخ��ر�ً  يو�جه  �لعامل  و�أ�شبح  تعقيد�ً  �أك��رث 
�حلروب �لهجينة و�ل�شيرب�نية و�ال�شتحو�ذ على �الأنظمة 
نظامية  غ��ري  ق��و�ت  قبل  م��ن  �لت�شغيل  ذ�ت��ي��ة  و�الأ�شلحة 
�إرهابية  وجمموعات  �إجر�مية  وع�شابات  ميلي�شيات  من 

وغريها.
متنامياً  دور�ً  �أي�شاً  هناك  باأنه  �لر�شمي  �ملتحدث  وذك��ر 
�لتحديات  �أح���د  ي�شكل  ب��ات  �حلكومين  غ��ري  للفاعلن 
�ل����دويل �الإن�����ش��اين باعتباره  �ل��ق��ان��ون  �أم����ام  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
نظاماً متكاماًل من �لقيم و�ملعايري �لتي تنظم �لعالقات 
و�ل�شلوك يف �ملجتمع �لدويل، فاأ�شبح حتماً �إيجاد �لقو�عد 
�لفاعلن غري �حلكومين  و�ل�شابطة الأن�شطة  �حلاكمة 
تدعم  �آل��ي��ات  و�شع  خ��الل  م��ن  عليها،  �ملرتتبة  و�لنتائج 
مل��و�ج��ه��ة �لتطور�ت  �ل����دويل �الن�����ش��اين  �ل��ق��ان��ون  ت��ك��ي��ف 

و�لتغري�ت �حلالية و�مل�شتقبلية.
“�لقانون  موؤمتر  �أن  �لبلو�شي  �إ�شماعيل  �لدكتور  و�أك��د 
�لدويل وحروب �لقرن �لو�حد و�لع�شرين “ ياأتي مكماَل 
�لو�حد  �ل���ق���رن  حل����روب  �ل���ق���ادة   “ م���وؤمت���ر�ت  ل�شل�شلة 
�إىل  وت��ه��دف  �ل��دف��اع  وز�رة  تنظمها  “ و�ل��ت��ي  و�لع�شرين 
�ال�شتباقية  حتقيق  على  �لقادرين  �مل�شتقبل  ق��ادة  �إع��د�د 
للتحديات  لال�شتجابة  �لتكيف  و���ش��رع��ة  و�ال���ش��ت�����ش��ر�ف 
�لنا�شئة من خالل ت�شليحهم باأحدث �لروؤى يف جماالت 
�إنتاج  يف  �لدفاع  وز�رة  مل�شاهمة  وحتقيقاً  و�لدفاع  �الأم��ن 
�مل�شتقبلية  �ملعرفة �ال�شرت�تيجية �ل�شرورية يف �ملجاالت 
�لدفاعية  �الأه�����د�ف  حتقيق  ل�شمان  �خل����رب�ت  وت��ب��ادل 

لدولة �المار�ت .
�شوف  �مل��وؤمت��ر  ب��اأن  �لبلو�شي  �إ�شماعيل  �لدكتور  و�أ���ش��اف 
وجل�شة  تخ�ش�شية  ع��م��ل  �أور�ق  ث���الث  ط���رح  يت�شمن 
رئي�شية، حيث �شيلقي �شعادة �أحمد عبد�لرحمن �جلرمن 
– م�شاعد وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل ل�شوؤون حقوق 
�الن�شان و�لقانون �لدويل ورقة عمل تخ�ش�شية بعنو�ن “ 
�لفاعلون من غري �لدول يف �شوء �أحكام �لقانون �لدويل” 
 - �لكعبي  جمعة  �شامل  حقوقي  رك��ن  �لعميد  و�شيطرح   ،
�الإمار�تية  �مل�شلحة  �لقو�ت  يف  �لع�شكري  �لق�شاء  مدير 
“�لتحديات �ملعا�شرة  ورقة عمل تخ�ش�شية حتت عنو�ن 
للقانون �لدويل و�الإن�شاين وجهود دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة يف �لت�شدي لها”، و�شيكمل �لدكتور وليام بوثبي 
- �لزميل �مل�شاعد يف مركز جنيف لل�شيا�شة �الأمنية بطرح 
ورقة عمل بعنو�ن “ قانون �حلرب �ل�شيرب�نية “ ، ومن 
ثم �شتنطلق �جلل�شة �لرئي�شية من خالل �ملتحدثن من 
“ حماية  عنو�ن  �الأحمر حتت  لل�شليب  �لدولية  �للجنة 
من  فيها  و�شي�شارك   “ �ملعا�شرة  �ل�شر�عات  يف  �ملدنين 
�للجنة  مكتب  “رئي�س  ب��ارب��ي  ���ش��ويف  �ل��دول��ي��ة  �للجنة 
�لدولية لل�شليب �الأحمر يف �الإمار�ت “ وخو�ن كارلو�س 
�مل�شلحة  و�ملنظمات  �مل�شلحة  للقو�ت  �الإقليمي  “�ملندوب 
لل�شليب  �لدولية  �للجنة  د�خ��ل  و�ليمن  �خلليج  دول  يف 
وتو�شيح  تطوير  يف  �للجنة  م�شاهمة  لعر�س  �الأحمر” 
وتنظيم  �ملدنين  حماية  على  �لتاأكيد  و�إع����ادة  وتف�شري 

�شلوك �لنز�عات �مل�شلحة.
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اإعــــــــــالن
�حلرة  �ل�ش�����ادة/�الفكار  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاوالت �لعامة
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1179113 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلمى مطر مبارك ر��شد �ملن�شوري ١00%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فايزه خليفة زوجة حممد حر�ن �لقمزي

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

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

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
�لهند�شية  �ل�ش�����ادة/�حتاد  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�الن�شائية ملقاوالت �لبناء يونك ذ ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1011599 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد عبد�حلليم عبد�لرحيم موحد %24

تعديل ن�شب �ل�شركاء
عبد�حلليم عبد�لرحيم عبد�هلل موحد من 49% �ىل %25

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

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

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/هيلثي  �لتنمية �القت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

بيوتي �شتايل
رخ�شة رقم:CN 2538762  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/1 �و �ن 

�ي ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 2242014  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
لندن  روز  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للزهور و�لهد�يا وتنظيم �ملنا�شبات ذ.م.م
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2556255 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خليفه حممد �بر�هيم �حمد بوهز�ع %5١

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي �شيف حممد �من �خلاجه

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

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

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
كلكولي�س  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لكهروميكانيكية
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2403185 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شعيد �شامل �لغفيلي �لكثريي ١00%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفه حارب خلفان حممد �لنيادي

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

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

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
�الهر�م  �ل�ش�����ادة/�شيدلية  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�جلديدة
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1034335 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد حممد عبد�لكرمي �ل�شام�شي ١00%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد �شيف خلفان ع�شكور �لعلي

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

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

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا 

�لليو�ن �البي�س

رخ�شة رقم:CN 1897693  تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

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

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

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عيادة حيدر�باد �جلديدة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1021164 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة اليق �حمد �شفيق �لرحمن ٣0%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نافي�شا ر�ج ر�جاه ١9%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/طارق �شعيد عبد�لعزيز �شعيد �لرويحي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ طارق �شعيد عبد�لعزيز �شعيد �لرويحي من ١00% �ىل %5١
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل ١50000

تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ عيادة حيدر�باد �جلديدة
NEW HYDERABAD CLINIC

�ىل/مركز كوينز �لطبي ذ.م.م
QUEENS MEDICAL CENTER LLC

تعديل ن�شاط/��شافة جممع طبي )862002١(
تعديل ن�شاط/حذف عيادة �لطب �لعام )862000١(

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

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

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة عبري �ل�شام العمال �جلب�س و�ال�شباغ

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1502918 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ب�شار �حمد �مل�شيخ من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ب�شار �حمد �مل�شيخ من ١00% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عو�س �شالح علي حمد �لهاجري من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عو�س �شالح علي حمد �لهاجري من 0% �ىل %5١
تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل نوع رخ�شة/من حرفية �ىل جتارية
تعديل �شكل قانوين/موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة عبري �ل�شام العمال �جلب�س و�ال�شباغ
ABIR AL SHAM GYPSUM & PAINTING WORKERS

�ىل/عبري �ل�شام لل�شيانة �لعامة ذ.م.م
ABIR AL SHAM GENERAL MAINTENANCE LLC

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

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

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
لال�شت�شار�ت  �ر�بيان  �ل�ش�����ادة/جلوبال  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�لتدريب ذ.م.م رخ�شة رقم:2120311 

null*null تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل

تعديل ��شم جتاري من/ جلوبال �ر�بيان لال�شت�شار�ت و�لتدريب ذ.م.م

GOLBAL ARABIAN CONSULTANCY AND TRAINING LLC

�ىل/جاكت لال�شت�شار�ت و�لتدريب �ل�شالمة ذ.م.م

GACT SAFETY TRAINING AND CONSULTANCY LLC

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

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 

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

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تنج رجن خلدمات متوين �ملو�د 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لغذ�ئية رخ�شة رقم:2631635 
تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري من/ تنج رجن خلدمات متوين �ملو�د �لغذ�ئية
TANGERANG FOR FOODSTUFF CATERING SERVICES

�ىل/تنج رجن لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية
TANGGERANG FOOD TRADING SERVICES

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - باجلملة )46٣0١0١(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات متوين باملو�د �لغذ�ئية )562900١(

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

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
�شركة   - �خلليج  رو�د  �ل�ش�����ادة/مكتبة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م رخ�شة رقم:2165127 

تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري من/ مكتبة رو�د �خلليج - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

RUWAD AL KHALEEJ LIBRARY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/�شكولز للن�شر و�لتوزيع - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

SKOOLS PUBLISHING AND DISTRIBUTION- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية 

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

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كيب تاون لل�شياحة و�لعطالت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2550341 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبيد �حمد علي بن تويه �ل�شويدي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبيد �حمد علي بن تويه �ل�شويدي من ١00% �ىل %5١
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شاهد حممود حممد �شديقو �ن�شاري %49

تعديل مدير/��شافة �شاهد حممود حممد �شديقو �ن�شاري
تعديل مدير/حذف حممد زبري منري �حمد

تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة ١*٣ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ كيب تاون لل�شياحة و�لعطالت
CAPE TOWN TOURS AND HOLIDYS

�ىل/كيب تاون لل�شياحة و�لعطالت ذ.م.م
CAPE TOWN TOURS AND HOLIDYS LLC

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

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �لناوي تي�شتي بوك�س

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1161662 
null*null ىل� null*null تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة

تعديل ��شم جتاري من/ مطعم �لناوي تي�شتي بوك�س
AL NAWI TASTY BOX RESTAURANT

�ىل/تي�شتي بوك�س �شفن �شفن كافيه
TASTY BOX SEVEN SEVEN CAFE

تعديل ن�شاط/��شافة �شالة لاللعاب �اللكرتونية )9٣2١002(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )56١000٣(

تعديل ن�شاط/حذف �د�رة �ملطاعم )82١١004(
تعديل ن�شاط/حذف مطعم )56١000١(

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

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
�لهو�ء  وتكييف  للتربيد  فو�ز  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

)عبد�لعزيز مبارك �حل�شاوي( و�شركاه ذ.م.م - فرع �لعن

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1182156 

تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري من/ �شركة فو�ز للتربيد وتكييف �لهو�ء )عبد�لعزيز مبارك �حل�شاوي( 

و�شركاه ذ.م.م - فرع �لعن

FAWAZ REF & A/C.CO )ABDELAZIZ MUBARAK ALHASAWI & COS LLC(

�ىل/�شركة فو�ز للتجارة و�خلدمات �لهند�شية ذ.م.م - فرع �أبوظبي 1

 FAWAZ TRADING AND ENGINEERING SERVICES CO LLC

- BRANCH OF ABU DHABI 1

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جلوبال لال�شت�شار�ت �لت�شويقية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1786099 

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 50000

تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

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

تعديل ��شم جتاري من/ جلوبال لال�شت�شار�ت �لت�شويقية

GLOBAL MARKETING CONSULTANCY

�ىل/جلوبال لال�شت�شار�ت �لت�شويقية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

GLOBAL MARKETING CONSULTANCY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بالتينيوم �يكون للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2132865 

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 50000

تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١

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

تعديل ��شم جتاري من/ بالتينيوم �يكون للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة

PLATINUM ICON CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/بالتينيوم �يكون للمقاوالت و�ل�شيانة �لعامة- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

 PLATINUM ICON CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

النب لال�ضت�ضارات- ذ م م
�جلمعية  قر�ر  مبوجب  �نه  قانونيون  –حما�شبون  جاك�شا  يعلن 
�لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بتاريخ 20١9/02/27 

برقم  ١905004546 يف �أبوظبي بحل  وت�شفية �شركة:
)النب لال�ست�سارات - ذ م م(

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية-�بوظبي بالرقم
مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  فعلى   CN-2603275  
فاك�س   0264٣4602 رقم  هاتف  �ملعن  �مل�شفى  مكتب  �إىل  �لتقدم 
64٣460٣ 02 �س ب 26٣89 �بوظبي �شارع حمد�ن  بناية /�ل�شيدة 
�مليز�ن مكتب رقم 0١ و�إح�شار  رجاء غنيم عبد �حلميد و�خرون. 
تاريخ  �أق�شاها 45 يوما من  �لثبوتية وذلك خالل مدة  �مل�شتند�ت 

ن�شر هذ� �الإعالن.

اإع��������الن ت�ضفي�����ة �ضرك��������ة 

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جنم ليو� ملو�د �لبناء ذ.م.م  

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1894093 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �نام �حلق �شفيع �لعامل %25

تعديل ن�شب �ل�شركاء

ر�شى �حليدر عتيق �لرحمن من 49% �ىل %24

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

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 

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

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

قال �لدكتور مطر حممد �لنعيمي 
- مدير عام بلدية مدينة �لعن - 
لل�شعادة  يوم  لي�س  به  ما نحتفي   :
�أ�ش�شته  ما  الإن   ، لل�شعادة  وطناً  بل 
دولة �الإمار�ت ل�شعبها ميثل ركائز 
ل�����ش��ع��ادة و رف��اه��ي��ة �أف����ر�ده����ا ، يف 
و�لت�شامح  باخلري  يحفل  جمتمع 
و�لتطور و�ملر�كز �الأوىل و�مل�شاو�ة ، 
وتاأتي كل هذه �لركائز منذ تاأ�شي�س 
�ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  ي��د  �ل��دول��ة على 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان – طيب 
�هلل ثر�ه - ، حتى �أ�شبحت �ل�شعادة 
نهجا وطنيا و حكوميا عرب �عتماد 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل����������وزر�ء حاكم  رئ���ي�������س جم���ل�������س 

لل�شعادة  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  دب���ي، 
ي��خ��دم كميثاق  �ل���ذي  و�الإي��ج��اب��ي��ة 
�شموه  �عتمد  كما  لل�شعادة،  وطني 
بيئة  ت�شتهدف خلق  م��ب��ادر�ت  ع��دة 
�لتز�ماً   ، وم��ن��ت��ج��ة  ���ش��ع��ي��دة  ع��م��ل 
دولة  ملجتمع  �الأ�شعد  �لبيئة  بخلق 

�الإمار�ت.  
و�أ�شاف �لنعيمي �أن دولة �الإمار�ت 
�إن�شاين  ك���ه���دف  ل��ل�����ش��ع��ادة  ت��ن��ظ��ر 
مو�طنيها  جلميع  مكت�شب  وح���ق 
و�ملقيمن على �أر�شها وحتى �لزو�ر،  
لذلك ��شتحدثت �أول وز�رة لل�شعادة 
و ج����ودة �حل��ي��اة ب��ه��دف ن�����ش��ر هذ� 
�أولويات عملها ،  �لتوجه على �شلم 
و هنا ياأتي دورنا كموؤ�ش�شات عاملة 
�ل�شعادة  ن�شر  و  ل��دع��م  �ل��دول��ة  يف 

�ملوجهة  �خل����دم����ات  ت��ط��وي��ر  ع���رب 
ل��ل��ج��م��ه��ور و �ط�����الق �مل����ب����ادر�ت و 
��شعاد  يف  ت�����ش��اه��م  �ل��ت��ي  �مل�����ش��اري��ع 

�ملجتمع و رفاهيته .

•• عجمان- وام:

�أطلق �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 
�مل���ج���ل�������س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي م�����ب�����ادرة “ 
معلوماتي “ وذلك مبنا�شبة �ليوم 
ي�شادف  �ل����ذي  ل��ل�����ش��ع��ادة  �ل��ع��امل��ي 

�ليوم 20 مار�س.
و�أكد �شموه - خالل �إطالق �ملبادرة 
�أن   - دي������و�ن �حل���اك���م  مب��ك��ت��ب��ه يف 
حكومة عجمان ت�شعى �إىل حتقيق 
من  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لرفاهية 
خالل ح�شر �الحتياجات �الأ�شا�شية 
ودر��شتها  عجمان  �إم���ارة  ملو�طني 
يف  �إيجابيا  ي�شاهم  مم��ا  وحتليلها 
�ل�شيا�شات �لالزمة  متكن تطوير 
�الجتماعي  �ال���ش��ت��ق��ر�ر  ل�����ش��م��ان 
ت�شهم يف  �لتي  �ملبادر�ت  �أح��د  وهي 

�شعادة جمتمع �ملو�طنن.
�لعديد من  هناك  �إن  �شموه  وق��ال 
�ملوؤ�ش�شات يف عجمان تعتزم تنظيم 
مبادر�ت متنوعة تفاعال مع �ليوم 

�أهمية  م��وؤك��د�   .. لل�شعادة  �لعاملي 
ت���ك���ات���ف �جل����ه����ود �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة مع 
�لعاملة  و�جل��م��ع��ي��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�أج��ل تو�شيع رقعة  �ل��دول��ة م��ن  يف 

�ملجتمع  الإ�شعاد  �الإن�����ش��اين  �لعمل 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  وتلبية 
�الإن�شاين  �لعمل  �أو����ش��ر  تعزيز  يف 

و�إ�شعاد �الآخرين.

عزة  �ل�شيخة  م��ن  �شموه  و��شتمع 
عام  م��دي��ر  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  بنت 
�لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة 
�خل�����ريي�����ة و������ش�����ع�����ادة �ل����دك����ت����ورة 
�ملدير  �حل��ب��ي�����ش��ي  ���ش��ع��ي��د  ه���اج���ر 
لالإح�شاء  عجمان  ملركز  تنفيذي 
حول  و�ف  ���ش��رح  �إىل  و�لتناف�شية 
�لقائمن  �مل���ب���ادرة وم��ه��ام  �أه����د�ف 

عليها.
�لنعيمي  ع����زة  �ل�����ش��ي��خ��ة  وق���ال���ت 
���ش��ي��ت��م م����ن خ���الل���ه���ا ح�شر  �إن������ه 
و�القت�شادية  �الجتماعية  �حلالة 
عجمان  �إم���ارة  ملو�طني  و�ملعي�شية 
و�أف���ر�د  �ل�شكن  ظ���روف  حيث  م��ن 
وخ�شائ�شهم  به  �ملقيمن  �الأ���ش��رة 
�ملو�رد  على  و�لتعرف  �الجتماعية 
و�لتز�ماته  �الأ����ش���رة  ل���رب  �مل���ادي���ة 
�مل��ال��ي��ة وط���رح م���ب���ادر�ت ت�شهم يف 

�شعادة �ملجتمع.
بالتعاون  �مل���ب���ادرة  �إط����الق  وي���اأت���ي 
حميد  موؤ�ش�شة  بن  ما  و�ل�شر�كة 
بن ر��شد �خلريية ومركز عجمان 
ومركز  و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ل��الإح�����ش��اء 
كفاء�ت  و�شركة  لالت�شال  عجمان 
�لدولية للحلول �لتقنية حيث يتم 
�إعد�د  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  تلك  م��ن خ��الل 
وتوفري قاعدة بيانات عن مو�طني 
�حتياجاتهم  تو�شح  �إم��ارة عجمان 
و�ل���رب���ط ب��ن �مل�����و�رد �مل���ادي���ة لرب 
�ملالية  و�الل�����ت�����ز�م�����ات  �الأ�������ش������رة 
و�ل��ت��ز�م��ات��ه و�ل��ت��ع��رف ع��ل��ى فئات 
الأ�شر  و�ل���دخ���ل  �ملعي�شة  م�����ش��ت��وى 
و�شيتم  ع��ج��م��ان  �إم������ارة  م��و�ط��ن��ي 
ملدة  �ل��ب��ي��ان��ات  بت�شجيل  �ل�����ش��م��اح 
مار�س   20 من  �عتبار�  يوما   45

�لقادم. مايو  �جلاري وحتى 5 

عمار النعيمي يطلق مبادرة » معل�ماتي « يف عجمان

•• اأبوظبي -وام:

يتنقل �مل�����ش��ارك��ون و�ل��الع��ب��ون و�جل��م��ه��ور ب��ن �مل��ق��ر�ت �ل��ت��ي ت�شت�شيف 
دورة �الألعاب �لعاملية لالأوملبياد �خلا�س “ �أبوظبي 2019 “ من خالل 
�أ�شطول من �ل�شيار�ت �لكهربائية �إ�شافة �إىل حافلة �شديقة للبيئة طو�ل 

مدة �إقامة �الألعاب يف �لعا�شمة �أبوظبي.
و�أطلقت د�ئرة �لطاقة باأبوظبي ب�شفتها �شريكا ر�شميا لالأوملبياد �خلا�س 
وقود  �لنظيفة..  “�لطاقة  2019” مبادرة  “�أبوظبي  �لعاملية  �الألعاب 
14-21 مار�س  �ل��ف��رتة ب��ن  �إق��ام��ة �الأل��ع��اب يف  �مل�شتقبل” ط��و�ل م��دة 
�لكهربائية  �ل�شيار�ت  من  �أ�شطول  تخ�شي�س  �ملبادرة  وتت�شمن  �جل��اري 

�إ�شافة �إىل حافلة �شديقة للبيئة لنقل �مل�شاركن و�لالعبن و�جلمهور 
�إق��ام��ة �الأل��ع��اب يف ك��ل م��ن مدينة ز�ي���د �لريا�شية ومركز  ب��ن م��ق��ر�ت 

�أبوظبي �لوطني للمعار�س.
وميكن للجمهور متابعة خط �شري �أ�شطول �ل�شيار�ت �لكهربائية و�الأثر 
�لبيئي ال�شتخد�م ذلك �لنوع من �ل�شيار�ت �ل�شديقة للبيئة على �ملوقع 
�ل�شيار�ت  �لتي قطعتها  �مل�شافة  بلغت  �لطاقة حيث  لد�ئرة  �الإلكرتوين 
�لكهربائية يف �لفرتة من 14 �إىل 18 مار�س �أي حتى �ليوم �لر�بع من 
�شجرة   23 زر�ع��ة  يعادل  ما  وه��و  كيلومرت�   5652 �خلا�س  �الأوملبياد 

وخف�س 1778 كجم من �نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون.
وقال �شعادة حممد بن جر�س �لفال�شي وكيل د�ئرة �لطاقة باأبوظبي يف 

ت�شريحات لوكالة �أنباء �الإمار�ت “و�م” �إن مبادرة “�لطاقة �لنظيفة.. 
�الأوملبياد”  “طاقة  �ملتكاملة  �لد�ئرة  �مل�شتقبل” تاأتي �شمن حملة  وقود 
�لد�عمة الأكرب حدث �إن�شاين عاملي ت�شت�شيفه �لعا�شمة �أبوظبي بهدف 
�حلياة  �أمن����اط  و�ت��ب��اع  �لنظيفة  �ل��ط��اق��ة  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط 
�لتنقل �الأخ�شر  �مل�شتد�مة وت�شجيع �جلمهور و�ل��زو�ر على تبني حلول 

و��شتخد�م �ل�شيار�ت �لكهربائية �ل�شديقة للبيئة.
�إن �ملبادرة تهدف �إىل تقلل �النبعاثات �لكربونية وت�شهم ب�شكل  و�أ�شاف 
كبري يف حت�شن جودة �حلياة و�حلفاظ على �لبيئة ومو�ردها �لطبيعية.. 
ت�شببه  �ل��ذي  و�ل�شو�شاء  �ل�شمعي  �لتلوث  من  �حلد  يف  ت�شهم  �أنها  كما 
�لقيادة  روؤي���ة  م��ع  ين�شجم  مب��ا  �لتقليدي  بالوقود  تعمل  �لتي  �ملركبات 

 2030 �أبوظبي  2071 وروؤية  �لر�شيدة وم�شتهدفات مئوية �الإم��ار�ت 
�لتغري  تاأثري  �لهو�ء و�حل��د من  بيئة م�شتد�مة وحت�شن ج��ودة  الإيجاد 

�ملناخي.
�أن  �مل�شتقبل” ت��وؤك��د  وق��ود  �لنظيفة..  “�لطاقة  م��ب��ادرة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�أبوظبي �شريك فاعل يف �جلهود �لعاملية �لر�مية �إىل �حلد من ��شتهالك 
�ملو�رد �لطبيعية و�لتقليل من حجم �النبعاثات �لكربونية و�آثارها على 
بتبني  اللتز�منا  منوذجا  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وتعد  �لعامة..  و�ل�شحة  �لبيئة 
��شتهالك  م��ع��دالت  م��ن  حت��د  �لتي  �حلديثة  و�حل��ل��ول  �لتقنيات  �أف�شل 
�لطاقة كما ندعو جميع �الأفر�د و�ل�شركات �لعاملة يف �الإمارة لتبني هذه 

�حللول و�الإ�شهام يف حت�شن م�شتوى جودة �حلياة يف �الإمارة.

دائرة الطاقة ت�فر �ضيارات كهربائية للتنقل بني مقرات الأوملبياد اخلا�س يف اأب�ظبي

•• عجمان-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �الأعلى 
ب��ن علي  �أق��ام��ه��ا �م�����س �ل�شيخ حممد  �ل��ت��ي  �ل��غ��د�ء  ح��اك��م عجمان م��اأدب��ة 
�لنعيمي رئي�س د�ئرة �لعدل يف عجمان با�شرت�حة رو�س �ملر�بيع يف منطقة 

�حلليو تكرميا ل�شموه و�ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولن يف �إمارة عجمان.
ممثل  �لنعيمي  حميد  بن  �أحمد  �ل�شيخ   .. �شموه  جانب  �إىل  �ملاأدبة  ح�شر 
حميد  ب��ن  عبد�لعزيز  و�ل�شيخ  و�مل��ال��ي��ة  �الإد�ري����ة  لل�شوؤون  عجمان  حاكم 
�لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية و�ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي 
رئي�س د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط و�ل�شيخ �لدكتور ماجد بن �شعيد �لنعيمي 
رئي�س ديو�ن �حلاكم و�ل�شيخ �شعيد بن ر��شد �لنعيمي و�ل�شيخ �شقر بن ر��شد 
�لنعيمي و�ل�شيخ حميد بن عمار �لنعيمي و�شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن 
عبد�هلل �لنعيمي قائد عام �شرطة عجمان و�ل�شيخ �شلطان بن علي �لنعيمي 
و�ل�شيخ �حل�شن بن علي �لنعيمي و�شعادة عبد�هلل �أمن �ل�شرفاء �مل�شت�شار 
يف ديو�ن �حلاكم وعدد من �ل�شيوخ وطارق بن غليطه �لغفلي مدير مكتب 

�شاحب �ل�شمو حاكم عجمان وكبار �مل�شوؤولن ووجهاء و�أعيان �لبالد.

حمدان بن زايد يجري ات�ضال هاتفيا ب�فد الهالل 
الأحمر لإغاثة الالجئني الفنزويليني يف ك�ل�مبيا

•• اأبوظبي -وام:

�آل نهيان ممثل �حل��اك��م يف منطقة  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �شمو  �أج���رى 
�لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي �ت�شاال هاتفيا بوفد �لهيئة 

�ملوجود حاليا يف كولومبيا الإغاثة �لالجئن �لفنزويلين هناك.
�لتي  و�مل��ب��ادر�ت  لالجئن  �لر�هنة  �الإن�شانية  �الأو���ش��اع  على  �شموه  و�طلع 

ت�شطلع بها �لهيئة لتخفيف معاناتهم وحت�شن �شبل حياتهم.
لالجئن  حاليا  تقدميها  يتم  �لتي  �مل�شاعد�ت  حجم  على  �شموه  ووق��ف 
بتوجيهات  تنفيذه  يتم  �ل���ذي  �الإغ��اث��ي  �ل��ربن��ام��ج  تفا�شيل  على  وت��ع��رف 
جتاه  و�الأخ��الق��ي��ة  �الإن�شانية  م�شوؤوليتها  من  �نطالقا  �لر�شيدة  �لقيادة 

�لنازحن و�لالجئن و�شحايا �الأزمات و�لكو�رث على �ل�شاحة �لدولية.
�أ�شكال �لدعم  �لوفد بتقدمي  �آل نهيان  �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد  و�أمر �شمو 
حتى  بجانبهم  و�ل��وق��وف  �حلالية  ظروفهم  يف  لالجئن  كافة  و�مل�شاندة 
بتوفري  �لر�شيدة  �لقيادة  تطلعات  حتقيق  على  و�لعمل  حمنتهم،  تنجلي 

ظروف حياة �أف�شل لهم وم�شاعدتهم على جتاوز �الأزمة �لر�هنة.
�لكولومبية  �لعا�شمة  �إىل  م��وؤخ��ر�  ق��د و�شل  �الأح��م��ر  �ل��ه��الل  وف��د  وك��ان 
بوغوتا و�شرع يف تنفيذ برنامج �إغاثي �شامل لالجئن يف �أماكن تو�جدهم 

�ملوؤقتة على �حلدود مع فنزويال .
ب�شبب  م�شبوقة  غري  و�إن�شانية  �قت�شادية  �أزم��ة  تو�جه  فنزويال  �أن  يذكر 
�لفنزويلين يعربون  �الآالف من  ع�شر�ت  ما جعل  و�ل��دو�ء،  �لغذ�ء  نق�س 

�حلدود يوميا �إىل كولومبيا للح�شول على �حتياجاتهم �الأ�شا�شية .

•• اأبوظبي-وام: 

�أ�شادت �ل�شيخة �شالمة بنت طحنون 
�لذي  بالدعم  نهيان  �آل  حممد  ب��ن 
حت��ظ��ى ب���ه �مل�������ر�أة �الإم����ار�ت����ي����ة من 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة.  وث��م��ن��ت رعاية 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
رئي�شة �الحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة 
�ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �الأع��ل��ى  �لرئي�شة 
�الأ����ش���ري���ة ل��الأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة يف 

�الإمار�ت و�لعامل.
�أم�����ش��ي��ة نظمتها  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
لالإعالم  �الأ����ش���ال���ة  د�ر  جم��م��وع��ة 
م�����ش��اء �م�����س ب��ف��ن��دق ج��م��ري� �أب����ر�ج 
عنو�ن  حت����ت  ب���اأب���وظ���ب���ي  �الحت��������اد 
مبنا�شبة  �الأجيال”  �شانعة  “�شكر� 

يوم �الأم.
�مل��ر�أة يف  �إن  �شالمة  �ل�شيخة  وقالت 
�الح���رت�م  ب��ك��ام��ل  جمتمعنا حت��ظ��ى 
�أر�شاها  و �لتقدير وفق �لروؤية �لتي 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
�آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ و �لتي 
�ملجتمع  �مل���ر�أة يف  �رت��ق��اء  �أ�شهمت يف 
م�شرية  يف  ���ش��ري��ك��ا  م��ن��ه��ا  وج��ع��ل��ت 

�لتنمية بالدولة.
باملو�قف  نف�شه  �ل��وق��ت  يف  ون��وه��ت 
�لن�شائية  �لنه�شة  ل��ر�ئ��دة  �لنبيلة 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
�ال�شتقر�ر  �أ�شهمت يف حتقيق  و�لتي 
دول�����ة  و�الأ���������ش��������ري يف  �مل���ج���ت���م���ع���ي 

�الإمار�ت.
مت خالل �الأم�شية �لتي �شاركت فيها 
يف �لقيادة  �لتوعوية  �آمان  “ خدمة 
تكرمي  �أبوظبي” ..  ل�شرطة  �لعامة 
ب���ذل���ن جهود�  �ل��ن�����ش��اء  من�����اذج م���ن 

كبرية يف خدمة �لوطن.
بن  طحنون  �ل�شيخ  �أك���د  جهته  م��ن 
خليفة بن حممد بن خالد �آل نهيان 
�أن هذه �ملنا�شبة حتمل يف طياتها كل 
�ل��وف��اء و �حل��ب و�العرت�ف  م��ع��اين 
قدمن  �ل��ل��و�ت��ي  ل��الأم��ه��ات  باجلميل 

�لت�شحيات تلو �لت�شحيات .
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  دع��م  وتناول 
بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه 
�حرت�م  من  به  حظيت  ما  و  للمر�أة 
و تقدير فهي �الأم و�لزوجة و�الأخت 
بف�شل  �أ�شبحت  و  �الأجيال  و�شانعة 
“ ���ش��ري��ك��ا يف  “ رح���م���ه �هلل  روؤي���ت���ه 
�إىل  .. م�شري�  بناء و تنمية �ملجتمع 
ل��ن��م��اذج م�شرفة  �ل��ي��وم  �ل��ت��ك��رمي  �أن 
وقدوة حقيقية ملجتمع �ملر�أة بدولتنا 
�لوفاء  ر�شالة  من  ج��زء  هو  �لعزيزة 
وتتويج  �الأج��ي��ال  �شانعة  ل��ع��ط��اء�ت 
ملجمل �جل��ه��ود و �مل��ه��ام و�الجن���از�ت 
�لتي قمن بها على �مل�شتوين �ملحلي 
ممثلو  ق���دم  جهتهم  م��ن  و�ل��ع��امل��ي. 
بالقيادة  �ل��ت��وع��وي��ة  �آم������ان  خ���دم���ة 
تعريفا  �أب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
�أه���د�ف���ه���ا  ل��ل��ح�����ش��ور ب���اخل���دم���ة و 
�ملجتمع  ث���ق���ة  ت���ع���زي���ز  يف  ودوره��������ا 
جهودها  �شمن  �ل��ط��م��اأن��ي��ن��ة  ون�����ش��ر 
ل��ت��ع��زي��ز م�����ش��رية �الأم������ن و �الأم�����ان 
ون�شر �لطماأنينة بن �أفر�د �ملجتمع. 
قرينة  رو���ش��ت��ي��ك  ب���وزي���ن���ا  وق���دم���ت 
�لدولة  ل����دى  �ل��ب��ول��ن��دي  �ل�����ش��ف��ري 
�ل�شلك  ع��ق��ي��الت  جم��م��وع��ة  رئي�شة 
�لدبلوما�شي �ل�شكر و�لتقدير ل�شمو 
على  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة 
�لعمل  جم��ال  يف  �ل��ب��ارزة  �إ�شهاماتها 
�لد�عم للمر�آة حمليا وعامليا.. فيما 
�للجنة  رئي�س  �لعبيدي  وف��اء  �أك��دت 
�ملنظمة للفعالية �ملكانة �لتي حتتلها 
ب��االإم��ار�ت كونها ن��و�ة �الأ�شرة  �مل��ر�أة 
و �ملجتمع. و تخلل �الأم�شية - �لتي 
من  ل��ع��دد  دروع  ت�شليم  خ��الل��ه��ا  مت 
�الأم����ه����ات �مل���ك���رم���ات - ف��ع��ال��ي��ات و 
فقر�ت منها ق�شائد �شعرية لل�شاعر 
�أمي  �أوب��ري��ت  و  �ل�شام�شي  ع��ب��د�هلل 
�أجيال  مل��در���ش��ة  �ل���ع���امل  ل��غ��ات  ب��ك��ل 
�أغنية  �أع��ق��ب��ه��ا  �الأم��ري��ك��ي��ة  �ل��ف��الح 
ل��ل��ف��ن��ان ع��ب��د �ل��رح��م��ن �جل��ن��ي��د ثم 
����ش��ت��ع��ر����ش��ي��ة مم��ي��زة ملدر�شة  ف��ق��رة 

�ملنارة �خلا�شة.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أب���وظ���ب���ي م��ت��م��ث��ل��ة ب��ق�����ش��م �لرقابة  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  ت��ن��ف��ذ 
لتنظيم  مبادر�ت  ع��ّدة  �لعامة  �ل�شحة  �إد�رة  يف  �لبيطرية 
�آلية �لرقابة و�لرعاية �خلا�شة باحليو�نات �الأليفة، وذلك 
�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ��رة  رئي�س  معايل  لقر�ر  ��شتناد� 
بالالئحة  �مل��رت��ب��ط   ،2018 ل�شنة   4 رق���م  و�ل��ب��ل��دي��ات 
�لتنفيذية للقانون رقم 2 ل�شنة 2012 �خلا�س بالرقابة 
على  تن�س  �للو�ئح  �أن  �لبلدية  و�أ���ش��ارت  �حليو�نات.  على 

�لعامة،  �الأم��اك��ن  يف  �الأل��ي��ف��ة  �حل��ي��و�ن��ات  ��شطحاب  منع 
مثل �حلد�ئق �ملغلقة و�ل�شو�طئ، ومر�كز �لت�شوق، و�ملر�فق 
�ملغلقة، �إال �أنه مت �ل�شماح با�شطحاب �حليو�نات يف �أماكن 
�مل��ح��اذي��ة للمر�فق  م�����ش��ار�ت �جل���ري  م��ث��ل بع�س  ع��دي��دة 

�لعامة مثل �ل�شو�طئ و�حلد�ئق وغريها من �ملر�فق. 
وتاأتي هذه �خلطوة �شمن تنظيم عملية �لرقابة على �قتناء 
�حليو�نات �شو�ء من قبل �الأفر�د �أو �ملن�شاآت �خلا�شة ببيع 
�حليو�نات �الأليفة وطيور �لزينة وغريها من �حليو�نات، 
و�ل�شحة  �لعام  �ملظهر  على  �ملحافظة  �إط��ار  �شمن  وذل��ك 

�أبوظبي، وحماية لالأفر�د من  �إم��ارة  �لعامة يف  و�ل�شكينة 
كافة �أ�شكال �الإزعاج �أو تهديد �شالمتهم �أثناء �لتجو�ل يف 

�ملر�فق �لعامة.
 ون��وه��ت �ل��ب��ل��دي��ة �أن �ل��ق��و�ن��ن ت��خ��ال��ف م��ن ي��ق��وم ببيع 
�حليو�نات الأ�شخا�س حتت �شن 18 عاماً بغر�مة وقدرها 
3000 درهم و10000 ملن يقوم ببيع حيو�نات خطرية 
وتهدد �شالمة �الأف��ر�د، وغريها من �لعقوبات و�لغر�مات 
يف حال ترك �حليو�ن �شائبا للتخل�س منه، �أو بيع حيو�نات 

مري�شة، وعدم ت�شجيل �حليو�ن �أو جتديد ت�شجيله.

طبية  فح�س  �شهاد�ت  تو�فر  ���ش��رورة  �إىل  �لبلدية  ودع��ت 
�أو ����ش���ر�ء �حل���ي���و�ن���ات م���ن دون  م��رخ�����ش��ة، ومي���ن���ع ب��ي��ع 
�حل�شول على �لرت�خي�س و�ملو�فقات �لالزمة من �جلهات 

�ملخت�شة.
برنامج  �إن�شاء  على  حاليا  �أبوظبي  مدينة  بلدية  وتعكف   
�أفر�د �ملجتمع �لذين  لت�شجيل �حليو�نات، وتهيب بجميع 
مي��ت��ل��ك��ون �حل��ي��و�ن��ات �الأل��ي��ف��ة ����ش���رورة �ل��ع��ن��اي��ة و�لرفق 
بحيو�ناتهم، و�أال تكون م�شدر�ً الإزعاج �الآخرين باأ�شو�تها 

�أو بر�ئحتها.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �الحتاد 
�لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة 
�لرئي�شة �الأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية .. نظمت �ملوؤ�ش�شة 
فعالية “�أطفالنا.. من �ل�شعادة �إىل �الزدهار” �حتفاال ب� “ 
“ وذل��ك يف مركز �ملوؤ�ش�شة - بو�بة  يوم �لطفل �الإم��ار�ت��ي 
�أبوظبي. ونظمت �ملوؤ�ش�شة �لفعالية بالتعاون مع �شركائها 
�ال�شرت�تيجين �ملتمثلن يف د�ئرة �لق�شاء، ووز�رة �لرتبية 
تنمية  ود�ئ����رة  �الأ���ش��ري��ة،  للرعاية  ز�ي���د  ود�ر   ، و�لتعليم 
، ونادي تر�ث �الإمار�ت،  �لتعليم و�ملعرفة  �ملجتمع، ود�ئرة 
و�الإحتياجات  �الإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  وموؤ�ش�شة 
�خل��ا���ش��ة، و�ل���ق���ي���ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة �أب���وظ���ب���ي، ود�ئ����رة 
 ، �ملجتمع  تنمية  وز�رة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �أب��وظ��ب��ي،   - �ل�شحة 
و�ملجل�س �الأعلى لالأمومة و�لطفولة. وتهدف �ملوؤ�ش�شة من 
�الحتفال �إىل متكن وزيادة وعي �الأطفال لفهم حقوقهم 
�مل�شتويات  وعلى  و�ملجتمع  �الأ���ش��رة  د�خ��ل  وم�شوؤولياتهم 
�لوطنية، و�شمان حقوقهم لكي ينمو يف بيئة �شحية و�آمنة 
ود�عمة تطّور جميع قدر�تهم ومهار�تهم، كما يهدف �إىل 
غر�س �حرت�م �لّتعددية و�لت�شامح وتقّبل �الآخر و�لت�شامن 

�إ�شافة  وو�جباتهم،  حلقوقهم  فهمهم  عند  �الأط��ف��ال  بن 
�إىل �إعد�د جيل �شعيد وفاعل �جتماعياً و�قت�شادياً، وتوعية 
حقوق  �تفاقية  عليها  تن�س  كما  �لطفل  بحقوق  �ملجتمع 
ور�س  عدة  �الحتفالية  ت�شمنت  “ودمية«.  وقانون  �لطفل 
عمل تز�منت مع �إطالق موؤ�ش�شة �لتنمية �الأ�شرية للمحور 
�لثاين من حملة “ �أ�شرة متما�شكة .. جمتمع مت�شامح .. 
وطٌن �آمن” بعنو�ن “�أبناوؤنا م�شوؤوليتنا” ومن �لفعاليات 
“مر�شم حر باأنامل �الأطفال” و�أوبريت  �لتي مت تنفيذها 
و�ل�شالم” و”�ألعاب تر�ثية” و”�شينما �مل�شتقبل”  “�ملحبة 
وور�س “حياتي من �إبد�عي” و” ملاذ� نقر�أ” و” بالت�شامح 
تقدميها  مت  زمان” �ل��ت��ي  “ �إب���د�ع���ات  نرتقي” وور����ش���ة 
بالتعاون مع نادي تر�ث �الإمار�ت، �إ�شافة �إىل تقدمي فقرة 
�الحتفال  �الأ�شرية خالل  �لتنمية  ونفذت موؤ�ش�شة  �ألعاب. 
ب�” يوم �لطفل �الإمار�تي “ ويف مر�كزها �ملنت�شرة يف �إمارة 
بعنو�ن  توعوية  ور�شة  و�لعن  �لظفرة  �أبوظبي ومنطقتي 
نف�شها  �لور�شة  تنفيذ  مت  كما  م�شوؤوليتنا” ..  “حمايتهم 
من  �الجتماعية  و�جل��ه��ات  �ملجتمع  تنمية  د�ئ���رة  ملوظفي 

�ل�شركاء �ال�شرت�تيجين للموؤ�ش�شة.
ومن �لفعاليات �مل�شاحبة لالحتفال زيارة موظفي موؤ�ش�شة 

�لتنمية �الأ�شرية و�أطفالهم لق�شر �حل�شن.

حاكم عجمان يح�ضر ماأدبة غداء اأقامها حممد بن علي النعيمي

بلدية مدينة اأب�ظبي تط�ر اآلية الرقابة والعناية باحلي�انات

الدكت�ر مطر النعيمي : 
الإمارات حققت دعائم ال�ضعادة 

»التنمية الأ�ضرية « حتتفل بي�م الطفل الإماراتي

�ضالمة بنت طحن�ن ت�ضيد بدعم 
القيادة الر�ضيدة للمراأة الإماراتية

فقد �ملدعو / حممد �شدقي 
�الردن     ، ي��ا���ش��ن  ع���ب���د�هلل 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)285324N( من يجده 
عليه �الت�شال بتليفون رقم  

0506215450

فقدان ج�از �ضفر
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•• عجمان : الفجر: 

بن  �أح��م��د  عمر  �ملهند�س  �شعادة  �أك��د 
ع���ام موؤ�ش�شة  �مل��ه��ريي م��دي��ر  ع��م��ري 
�ملوؤ�ش�شة  حر�س  �لعامة  �مل��و����ش��الت 
و�لكو�در  �مل�����و�رد  بتنمية  �اله��ت��م��ام 
�ل��ب�����ش��ري��ة م���ن خ����الل ت���وف���ري كافة 
�ل��و���ش��ائ��ل و�الإم���ك���ان���ات �مل��ت��اح��ة مبا 
وتعزيز  ك���ف���اءت���ه���م  رف�����ع  يف  ي�����ش��ه��م 
�إنتاجيتهم من خالل �لدعم �مل�شتمر 
بهدف حتقيق �خلطة �ال�شرت�تيجية 
جتاه  دوره����ا  ت��ع��زي��ز  يف  ي�شهم  ومب���ا 
عجمان  روؤي�������ة  وحت���ق���ي���ق  �مل��ج��ت��م��ع 

.  2021
موؤ�ش�شة  ت��ن��ظ��ي��م  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
�ملوظفن  ملتقى  �لعامة   �ملو��شالت 
تعزيز  ب���ه���دف   20١9 ل���ع���ام  �الأول 
وكافة  �لعليا  �الإد�رة  ب��ن  �لتو��شل 
وخلق  �لتحفيز  �أج���ل  م��ن  �مل��وظ��ف��ن 
روح �ملناف�شة يف �لعمل ورفع م�شتوى 
�لكفاءة و�ل�شعور باالنتماء �لوظيفي 
�لتعاون  روح  ت�شجيع  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
و�ل���ع���م���ل ب������روح �ل���ف���ري���ق �ل����و�ح����د، 
�لتنفيذين  �مل���در�ء  مب�شاركة  وذل��ك 

للقطاعات و مدر�ء �الإد�ر�ت و روؤ�شاء 
جامعة  يف  �ملوظفن  وكافة  �الأق�شام 

عجمان.
�ل��ع��ام يف بد�ية  �مل��دي��ر  ورح��ب �شعادة 
�مللتقى باحل�شور م�شري�ً �إىل  �أهمية 
�مللتقى �لذي يعترب �نطالقة حقيقية 

 ، �ملوظفن  كافة  �ملفتوح بن  للحو�ر 
�هتماما  ت��ويل  �ملوؤ�ش�شة  ب��اأن  م�شيفا 
ل��ل��م��وظ��ف��ن جلعلهم  ك��ب��ري� ودع���م���ا 
قادرون على حتقيق تطلعات �ملوؤ�ش�شة 
يعترب  �مل��ل��ت��ق��ى  �أن  ك��م��ا   ، �الم������ارة  و 
فر�شة كبرية لعر�س �جناز�تنا خالل 

مبا  �مل�شار  وحتديد  �ل�شابقة  �لفرتة 
يحقق �ال�شتمر�ر يف �لنجاح.

ويف نهاية �مللتقى كرم �شعادة �ملهند�س 
�ملوظفن  ع���م���ري  ب����ن  �أح����م����د  ع���م���ر 
حتقيق  يف  �شاهمو�  ممن  و�ملوظفات 

�أهد�ف �ملوؤ�ش�شة.

•• اأبوظبي -وام:

بد�أت �م�س فعالية �إعادة ت�شنيف فريق �الإمار�ت للبحث و�الإنقاذ �شمن فئة 
“�لثقيل “من قبل �لهيئة �لدولية للبحث و�الإنقاذ يف �الأمم �ملتحدة.

وجرى �فتتاح �لفعالية يف فندق �شاطئ �لر�حة، بح�شور معايل �للو�ء ركن 
طيار فار�س خلف �ملزروعي قائد عام �شرطة �أبو ظبي، وت�شمنت عر�س فيلم 

عن �شرعة �ال�شتجابة �لدولية للفريق خالل �الأزمات و�لكو�رث.
و�أكد �للو�ء علي خلفان �لظاهري، مدير قطاع �لعمليات �ملركزية بذل �ملزيد 
من �جلهود من خالل �إعادة ت�شنيف فريق �الإمار�ت للبحث و�الإنقاذ، وتقدمي 

�الأف�شل بالتعاون مع �ل�شركاء يف �ملوؤ�ش�شات �ملحلية و�ملنظمات �لدولية.

تتعر�س  �لتي  �لبلد�ن  �ملنكوبن يف  �إغاثة  �الإم��ار�ت يف  �إىل م�شاركة  وتطرق 
للكو�رث على �ل�شعيدين �الإقليمي و�لدويل، م�شري� �إىل جهود �لقيادة يف عام 
2009 على �لت�شنيف �ملتو�شط،  �لذي ح�شل يف  �لفريق،  لتاأ�شي�س   2005

ويف 2103 “ �لثقيل ».
وعرب عن تقديره للفريق �لذي جعل من �شرطة �أبوظبي، جزء� من �لهيئة 
جماالت  يف  و�لعون  �لدعم  بتقدمي  و�الإن��ق��اذ،  للبحث  �لدولية  �ال�شت�شارية 
و�لزالزل  �لكو�رث  �ملناطق �حل�شرية، وللمت�شررين يف  و�الإنقاذ، يف  �لبحث 
قطاع  مدير   ، �لنعيمي  �شاهن  �شامل  �ل��ل��و�ء  ح�شر�لفعالية،  �ل��ع��امل.  ح��ول 
���ش��وؤون �ل��ق��ي��ادة ، و�ل��ع��م��ي��د حم��م��د �شهيل �ل��ر����ش��دي ، م��دي��ر ق��ط��اع �الأمن 
كدير  حممد  و�أو���ش��ح   . و�ملنت�شبن  �ل�شباط  من  وع��دد   ، باالإنابة  �جلنائي 

�إعادة  �أن عملية تقييم  �لدولين،  �ملقيمن  مايدين يف كلمة قائد جمموعة 
ت�شنيف فريق �الإمار�ت للبحث يف فئة �لثقيل، �شتكون بالتاأكد من �الإجر�ء�ت 
و�ملتطلبات �ملعتمدة. وقال ترييه �شكافيد�ل ، يف كلمة ممثل �لهيئة �لدولية 
�ال�شت�شارية للبحث و�الإنقاذ، �إن نظام ت�شنيف �ملجموعة �ال�شت�شارية �لدولية 
للبحث و�الإنقاذ، هو عملية مر�جعة �لنظر�ء بحيث يجتمع ممار�شو �لبحث 
و�الإنقاذ �حل�شري لتبادل �خلرب�ت، وتاأكيد قدرتهم على تلبية �حلد �الأدنى 
�لت�شنيف �خلارجي، يتم  �إع��ادة  �أن عملية  �إىل  و�أ�شار   . �ملعتمدة  �ملعايري  من 
فيها تبادل �أف�شل �ملمار�شات وتوثيق جماالت حمتملة للتح�شن، م�شري� �إىل 

جهود فرق �الإمار�ت للبحث و�الإنقاذ الإعادة ت�شنيفه يف �لثقيل.
وخاطب �لفريق قائال “ �إننا وعلى مد�ر �الأيام �لقليلة �لقادمة �شرنى دليال 

و��شحا على �أن عملكم �ل�شاق يظهر نف�شه جليا وناجحا يف �إعادة �لت�شنيف 
�خلارجي من قبل �ملجموعة �ال�شت�شارية �لدولية«.

، وبع�س �الإجر�ء�ت  �إعادة �لت�شنيف لفئة �لثقيل  و�شيجري �لفريق مترين 
تنفيذ� ملتطلبات ومعايري �لهيئة �لدولية للبحث و�الإنقاذ.

�لهيئة  متطلبات  م��ن  تعد  �ل��ت��ي  �لتمارين  م��ن  ع���دد�  �أج���رى  �لفريق  وك���ان 
�شيناريوهات خمتلفة حتاكي جميع طرق  ت�شمن  و�الإنقاذ  للبحث  �لدولية 
ح�شب  �لطبيعية  للكو�رث  �ال�شتجابة  يف  ق��در�ت��ه  وقيا�س  و�الإن��ق��اذ،  �لبحث 

�لنظام �لعاملي �ملعتمد يف هذ� �ملجال.
و�خلدمات  �لطبي  �ملجال  يف  للفريق  �مليد�نية  �لقدر�ت  قيا�س  على  ورك��زت 

�للوج�شتية، و�لقدرة على تنفيذ �أعمال �لبحث و�الإنقاذ و�شرعة �ال�شتجابة.

فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ي�ضتعد لإعادة الت�ضنيف

•• دبي-وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ز�ر 
م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي ���ش��ب��اح �م�����س م��ع��ر���س دبي 
�ملايل  دبي  ينظمه مركز  دبي” �ل��ذي  “�آرت  للفنون 
�لعاملي يف مدينة �جلمري� من 20 حتى 23 مار�س 
�حلايل مب�شاركة �أكرث من 500 فنان وفنانة و90 
40 دولة  “غالريي” ومما يزيد عن  �شالة عر�س 

مبا فيها دولة �الإمار�ت.
وق���د ب����د�أ ���ش��م��وه زي���ارت���ه ل��ل��م��ع��ر���س ب��ت��ف��ق��د �شالة 
مقتنيات ويل عهد دبي من �ل�شور �لتاريخية �لنادرة 
للعديد من مناطق و�أحياء دبي يف فرتة �ل�شتينيات 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  ���ش��ور  ج��ان��ب  �إىل  و�ل�����ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات 

�ل�شيوخ حكام �الإمار�ت.
وي�����ش��م �مل��ع��ر���س �خل��ا���س مب��ق��ت��ن��ي��ات ���ش��م��و �ل�شيخ 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل م��ك��ت��وم و�ل����ذي 
يحمل �شعار “ للت�شامح تاريخ “ حيث توقف �شموه 
ومر�فقوه عند �لعديد من �ل�شور و�للوحات �لفنية 
وتعرف على  �لتاريخية  دبي  وبع�س معامل  لل�شيوخ 
�أ���ش��م��اء �مل�����ش��وري��ن �ل��ذي��ن ك��ان��و� ق��د �ل��ت��ق��ط��و� هذه 
�لتقطها  �ل��ت��ي  �شموه  ���ش��ور  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �ل�شور 

�شخ�شيا يف كثري من �ملنا�شبات.
وع����رج ���ش��م��وه خ���الل ج��ول��ت��ه �ل�����ش��ام��ل��ة يف �شاالت 
وردهات و�أروقة �ملعر�س على �شالة عر�س “ بياجيه 
ت�شميم  ع��امل  يف  �ملعروفة  �لفرن�شية  �لعالمة   “

�ملجوهر�ت و�حللي �ملميزة و�لنادرة .

و��شتمع �شموه �إىل �شرح من �لقائمن على �ل�شالة 
و�آلية  طريقة  ح��ول  �لكبار  “بياجيه”  وم�����ش��وؤويل 
من  قطعة  ل��ك��ل  و�ل��ت�����ش��وي��ق  و�لت�شنيع  �لت�شميم 

�ملعرو�شات �لثمينة و�لفريدة.
و�شملت جولة �شموه قاعة �جلوهرة �لتي ت�شم بن 
وجم�شمات  للوحات  و�الأك��رب  �الأه��م  �لعدد  جنباتها 
ب���رون���زي���ة وخ�����ش��ب��ي��ة وغ���ريه���ا الأ�شهر  وم��ن��ح��وت��ات 
�أوروبا  ودول  �الإم���ار�ت  دول��ة  �لعاملين من  �لفنانن 
و�أفريقيا  �لالتينية  و�أم��ري��ك��ا  �آ���ش��ي��ا  ���ش��رق  وج��ن��وب 
و�ل�����ش��رق �الأو�����ش����ط. وت���وق���ف ���ش��م��و ويل ع��ه��د دبي 
بنت  منال  �ل�شيخ  ل�شمو  �لثقايف  �ملكتب  من�شة  عند 
دبي  موؤ�ش�شة  رئي�شة  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د 
للمر�أة وتعرف �شموه من �لقائمات على �ملن�شة �إىل 

و�لفنية  �لثقافية  و�لفعاليات  و�ل��رب�م��ج  �الأن�شطة 
�لعديد  يف  وم�شاركاته  �لثقايف  �ملكتب  ينظمها  �لتي 
من �ملعار�س و�ملنا�شبات �لتي تقام يف �لدولة للتعريف 
�إىل تر�شيخ مفهوم �لثقافة  باأهد�ف �ملكتب �لر�مية 
و�لفن يف �أو�شاط بنات �الإمار�ت ب�شكل عام. ثم تفقد 
ت�شم كذلك جمموعة  “ �لتي  “ �آرينا  قاعة  �شموه 
كبرية ومميزة من �للوحات و�لر�شومات و�ملج�شمات 
وعاملين و�شاالت عر�س  �إمار�تين  لفنانن  �لفنية 
“ غالريي” عاملية. وختم �شموه جولته بزيارة قاعة 
“ �لتي تعر�س  �ل�شالم  “مينا  �الحتفاالت يف فندق 
�أعماال فنية متنوعة لفنانن وفنانات �إمار�تيات ومن 
�إىل  وتعرف  �شموه  تفقدها  �لالتينية  �أمريكا  دول 
�لفنانن و�لفنانات وجتاذب معهم �أطر�ف �حلديث 

هذه  ودالالت  يبدعونها  �لتي  �لفنية  �الأعمال  حول 
�الأعمال من �للوحات و�ملنحوتات وغريها.

وي��ق��دم “ �آرت دب��ي “ �أح���د �ل��رب�م��ج غ��ري �لربحية 
للمعار�س �لفنية �لعاملية مثل برنامج “ كامب�س �آرت 
�أخ��رى جديدة  �لفنية” وفقرة  دبي” و”زمالة دبي 
“ �الإم���ار�ت �الآن” وهي مبادرة ت�شلط  حتت عنو�ن 

�ل�شوء على �الأن�شطة و�الأعمال �لفنية �ملحلية.
وو�شف �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم “ �آرت دبي” يف ن�شختة �لثالثة ع�شرة بامللتقى 
و�لت�شامح  �الإب��د�ع  و�لثقافة يف مدينة  للفن  �لعاملي 
�الإن�شاين  �لتناغم  �أيقونة  �شموه  و�عتربه  و�البتكار 
دولة  وثقافة  �لعامل  ثقافات  خمتلف  بن  و�لثقايف 
يعزز  ما  و�الإن�شانية  و�الإ�شالمية  �لعربية  �الإم��ار�ت 

مكانة دولتنا �حلبيبة كدولة حمبة و�شالم وت�شامح 
وم�����ش��او�ة. ورح���ب ���ش��م��وه خ���الل ج��ول��ت��ه يف �أرج���اء 
�ملعر�س بامل�شاركن يف هذه �لتظاهرة �لفنية �لثقافية 
يف  و�لثقافة  �ل��ف��ن  �أهمية  على  م��وؤك��د�   .. �ل�شنوية 
ر�فق  و�خت�شارها.  �ل�شعوب  ب��ن  �مل�شافات  تقريب 
�أنور  زك��ي  �جل��ول��ة.. معايل  دب��ي يف  �شمو ويل عهد 
�ملر رئي�س  �أحمد  دول��ة ومعايل حممد  ن�شيبة وزي��ر 
�أمناء متحف �الحت��اد و�شعادة عي�شى كاظم  جمل�س 
حم��اف��ظ م��رك��ز دب���ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي و���ش��ع��ادة هالل 
�لتجاري  دبي  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملري  �شعيد 
�لعاملي مدير عام د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري 
يف دبي �إىل جانب عدد من �مل�شوؤولن و�ل�شخ�شيات 

�لثقافية و�الأدبية يف �لدولة.

مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  �أك��د معايل 
رئي�س  �ل��ت�����ش��ام��ح  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
�أمناء جائزة خليفة �لدولية  جمل�س 
�أن  �ل��زر�ع��ي  و�البتكار  �لتمر  لنخيل 
�إعالن �أبوظبي ب�شاأن �شو�شة �لنخيل 
�حلمر�ء يعترب عالمة فارقة ودليل 
على �لتعاون �لدويل ملكافحة �شو�شة 

�لنخيل �حلمر�ء. 
جاء ذلك عقب �لنجاح �لكبري �لذي 
للدول  �لزر�عة  وزر�ء  موؤمتر  حققه 
�ملنتجة للتمور �لذي نظمته �جلائزة 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع م��ن��ظ��م��ة �الأغ����ذي����ة 
ووز�رة  �مل��ت��ح��دة  ل�����الأمم  و�ل����زر�ع����ة 
برعاية  و�ل��ب��ي��ئ��ة،  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من  كرمية 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لرئا�شة،  �����ش����وؤون  وزي������ر  �ل���������وزر�ء 
و�لذي ��شت�شافته �لعا�شمة �أبوظبي 
ي���وم �ل�����ش��ب��ت �مل���و�ف���ق 9 م��ار���س �آذ�ر 
وزر�ء  ع����ن  ����ش���در  ف���ق���د   ،2019

�لزر�عة وروؤ�شاء وفود �لدول �ملنتجة 
�الجتماع  يف  �مل�������ش���ارك���ن  ل���ل���ت���م���ور 
�ل������وز�ري ل��ل��م��ان��ح��ن م��ن �أج����ل دعم 
و�لربنامج  �الئ���ت���م���اين  �ل�����ش��ن��دوق 
�لنخيل  �شو�شة  ملكافحة  �الإق��ل��ي��م��ي 
�أبوظبي  “�إعالن  ي�شمى  �حلمر�ء ما 
ب�شاأن �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء”. هذ� 
فارقة  عالمة  ي�شكل  �شوف  �الإع��الن 
�حلمر�ء  �لنخيل  �شو�شة  مكافحة  يف 
ونقطة  �الإق���ل���ي���م���ي  �مل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
�لتعاون  من  جديدة  ملرحلة  �نطالق 
�الإق��ل��ي��م��ي و�ل������دويل مل��ك��اف��ح��ة هذه 
�الآفة �خلطرية عابرة �حلدود. وجاء 
يف �الإعالن  �إقر�ر�ً باالأبعاد �لثقافية 
و�لدينية و�الجتماعية و�القت�شادية 
ل�شجرة �لنخيل �ملباركة، و�لتي كانت 
�لغذ�ء �الأ�شا�شي للعديد من  ثمارها 
بال�شرق  �لقاحلة  �ملناطق  يف  �ل���دول 
مدى  على  �أفريقيا  و�شمال  �الأو�شط 
�لعظيمة  للجهود  وتثميناً  ق����رون؛ 

لدعم  �ملنطقة  ب��ل��د�ن  بذلتها  �ل��ت��ي 
وت���ط���وي���ر ق���ط���اع مت����ر �ل���ن���خ���ي���ل يف 
ل��ل��ت��ه��دي��د �لذي  �مل��ن��ط��ق��ة؛ و�إدر�ك��������اً 
�حلمر�ء  �لنخيل  �شو�شة  �آف��ة  ت�شكله 
�لرهيبة ل�شجرة نخيل �لتمر و�آثارها 
�لوطني  �الق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى  �ل�����ش��ل��ب��ي��ة 
�لعي�س  و����ش���ب���ل  �ل���غ���ذ�ئ���ي  و�الأم��������ن 
نوؤكد  و�لبيئة؛  �لريفية  للمجتمعات 

لال�شرت�تيجية  دع���م���ن���ا  جم��������دد�ً 
�الإقليمي  و�ل����ربن����ام����ج  �الإط�����اري�����ة 
للق�شاء على �شو�شة �لنخيل �حلمر�ء 
�ملتحدة  �الأمم  منظمة  رع��اي��ة  حت��ت 
)�ل��ف��او(؛ ونثني  و�ل��زر�ع��ة  لالأغذية 
مثل  �ملانحة،  و�ملنظمات  �ل��دول  على 
�ململكة  مل��ت��ح��دة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت 
ُعمان  و�شلطنة  �ل�شعودية  �لعربية 
�الئتماين  لل�شندوق  �مل��ايل  لدعمها 
�لربنامج  دع����م  �إىل  ي���ه���دف  �ل�����ذي 
�الإق��ل��ي��م��ي؛ ون��ع��رب ع��ن �أ���ش��م��ى �آيات 
�لتقدير و�لعرفان لقياد�ت �الإمار�ت 
وج����ائ����زة خليفة  �مل���ت���ح���دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
و�البتكار  �ل��ت��م��ر  ل��ن��خ��ي��ل  �ل���دول���ي���ة 
�الجتماع  ه��ذ�  ال�شت�شافة  �ل��زر�ع��ي 
ولكرم �ل�شيافة؛ونعرب عن �المتنان 
للمنظمة  �لعام  و�ملدير  للفاو  �حل��ار 
�شيلفا  د�  غر�ت�شيانو  جو�شيه  �ل�شيد 
�أج������ل و�شع  �ل����ق����ي����ادي م����ن  ل����ل����دور 
����ش��ت��د�م��ة ن��خ��ي��ل �ل��ت��م��ر ع��ل��ى ر�أ����س 

�أولويات �لتنمية �مل�شتد�مة.
الدول  وزراء  موؤمتر  تو�سيات 

املنتجة للتمور
عبد  �لدكتور  �شعادة  �أ�شار  جانبه  من 
�لوهاب ز�يد �أمن عام �جلائزة �إىل �أن 
وزر�ء �لزر�عة وروؤ�شاء �لوفود �مل�شاركة 
يف �ملوؤمتر قد رحبو� و�أقرو� �لربنامج 
منظمة  و���ش��ع��ت��ه  �ل������ذي  �الإق���ل���ي���م���ي 
�الأغ���ذي���ة و�ل���زر�ع���ة )�ل���ف���او( و�ل���ذي 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ث��الث��ة ن��ق��اط ه���ي دعم 
�لبحوث �لعلمية ملكافحة �الآفة، وبناء 
و�لتكنولوجيا،  �ملعرفة  نقل  �لقدر�ت، 
�أهمية  �مل�����ش��ارك��ة ع��ل  �ل����دول  و�أك�����دت 
ذل����ك تدريب  �ل����ق����در�ت مب���ا يف  دع����م 
�ملدربن، كما �أكدت �لدول على �أهمية 
�لتعاون �الإقليمي وتكاتف �جلهود من 
�الإقليمية  �ملن�شة  وتفعيل  دع��م  �أج��ل 
�الإ�شرت�تيجية  �الأه�������د�ف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
�ملكافحة  ط����رق  ����ش��ت��خ��د�م  و�أه���م���ي���ة 
كما   ،)IPM( و�شيحا  بيئيا  �الأمنة 

�مل�����ش��ارك��ون ملو��شلة �جل��ه��ود من  دع��ا 
�الآفات  �أك��رب ملو�جهة كل  �أج��ل تن�شيق 
��شرت�تيجيات  وتنفيذ  و�شياغة  وبناء 
�لتمور  ق���ط���اع  ل��ت��ط��وي��ر  م�����ش��ت��د�م��ة 
�لدول  وطلبت  م�شتد�مة،  �أ�ش�س  على 
م���ن )�ل���ف���او( م��و����ش��ل��ة �جل���ه���ود من 
�مل�شروع  ال�شتكمال  �مل��و�رد  ح�شد  �أج��ل 
�الإق��ل��ي��م��ي و�ل���ت���و�����ش���ل م���ع ممولن 
ع���امل���ي���ن م���ث���ل �الإحت����������اد �الأورب����������ي. 
نهاية  يف  جتتمع  �أن  �ل����دول  و�أو����ش���ت 
م��ا مت  تقييم  �أج���ل  م��ن   2020 ع���ام 
و�إحكام  بالتنفيذ  و�لتو�شيات  �إجن��ازه 
جهتها  من  �ال�شرت�تيجية.  �إج���ر�ء�ت 
�أعلنت �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة دعم 

دوالر  مليون   2 ب���  �الئ��ت��م��ان  �شندوق 
دوالر  �أل���ف   250 يف  وليبيا  �أم��ري��ك��ي 
�ل�شابق  �الإع����الن  �إىل  ت�����ش��اف  و�ل��ت��ي 
للمملكة �لعربية �ل�شعودية ب� 2 مليون 
دوالر و 0.1 مليون دوالر من �شلطنة 
)�لفاو(  منظمة  �ألتزمت  كما  ع��م��ان. 
دوالر  مليون   2.4 ق��دره  م��ا  بتقدمي 
من بر�مج دعم فني ��شرت�تيجي على 
ما  للفرتة  و�إق��ل��ي��م��ي  وط��ن��ي  م�شتوى 
على  ب��ن��اء   2024 �إىل   2019 ب��ن 
 1.9 �إىل  ي�شاف  �ل���ذي  �ل���دول  طلب 
مليون دوالر مت تقدميهم بن عامي 
2016 و 2019. كما قررت �ملنظمة 
�لعربية للتنمية �لزر�عية �مل�شاهمة ب 

100 �ألف دوالر �أمريكي عينا ملكونات 
بناء �لقدر�ت و�لت�شارك �ملعريف.

�مل��ب��ذول��ة من  �ل���دول �جل��ه��ود  وثمنت 
�لتمر  ل��ن��خ��ي��ل  ق��ب��ل ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة 
�الأغذية  ومنظمة  �لزر�عي  و�البتكار 
و�ملنظمة  �مل��ت��ح��دة  ل����الأمم  و�ل���زر�ع���ة 
و�ملعهد  �ل���زر�ع���ي  للتنمية  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل��ع��ل��ي��ا حلو�س  ل���ل���در�����ش���ات  �ل���ع���ايل 
باري  �شيهام  �ملتو�شط  �الأبي�س  �لبحر 
�لتغري  وز�رة  ق��ب��ل  وم���ن  و�الإي����ك����ارد� 
�مل���ن���اخ���ي ول��ب��ي��ئ��ة ل���دول���ة �الإم�������ار�ت. 
و�متنانها  �شكرها  �ل��دول عن  وع��ربت 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم��������ار�ت  ل���دول���ة 

ال�شت�شافة �ملوؤمتر وتنظيمه.

حمدان بن حممد يزور معر�س دبي للفن�ن »اآرت دبي«

�سدر عن وزراء الزراعة وروؤ�ساء وفود الدول املنتجة للتمور امل�ساركني يف منظمة )الفاو(

اإعالن اأب�ظبي ب�ضاأن �ض��ضة النخيل احلمراء
نهيان بن مبارك: اإعالن اأبوظبي عالمة فارقة للتعاون الدويل ملكافحة االآفة

•• دبي -وام: 

�أعلنت �لهيئة �الحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية 
�أنها �أعدت، 42 در��شة وبحثا متخ�ش�شا خالل �لعام 
�ملا�شي ، متحورت حول �أنظمة و�شيا�شات وت�شريعات 
�الحتادية،  �حل��ك��وم��ة  يف  �ملطبقة  �لب�شرية  �مل����و�رد 
�حلكومي  �لقطاع  �لعمل يف  �شوق  م�شتقبل  ودر��شة 
و�لكفاء�ت،  �مل��و�ه��ب  م��ن  و�ح��ت��ي��اج��ات��ه  �ل��دول��ة،  يف 
�لعاملة  ل��ل��ق��وى  �ل���دمي���وغ���ر�ف���ي���ة  و�خل�����ش��ائ�����س 
�شعادة  وق��ال��ت  �الحت��ادي��ة.  �حلكومة  يف  �مل�شتقبلية 
�شيا�شات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شويدي  عائ�شة 
ت��األ جهد�  �لهيئة مل  �إن  �لهيئة  �لب�شرية يف  �مل��و�رد 
لرت�شيخ منظومة ت�شريعية حديثة ومتكاملة الإد�رة 
�أف�شل  �لب�شرية يف �حلكومة �الحتادية وفق  �مل��و�رد 
و�إ�شد�رها  �إعد�دها  دليل  وخري  �لعاملية،  �ملمار�شات 
ب�شكل م�شتمر للعديد من �لدر��شات و�الأبحاث �لتي 
و�أنظمة  وت�شريعات  �شيا�شات  و�ق��ع  ب��در����ش��ة  تعنى 
�الحتادية،  �حل��ك��وم��ة  يف  �ملطبقة  �لب�شرية  �مل����و�رد 
وتهدف �إىل ��شت�شر�ف م�شتقبل ر�أ�س �ملال �لب�شري، 
�لعمل  �شوق  ومتطلبات  �حتياجات  على  و�ل��وق��وف 
�مل�شتقبلي يف �لدولة، متا�شيا مع �لتطور�ت �لعاملية.

جهودها  كثفت  �لهيئة  �أن  �إىل  �شعادتها  و�أ����ش���ارت 
فريق  جن��ح  ح��ي��ث   ،2018 �ل��ع��ام  خ���الل  �لبحثية 
وبحثا  در������ش����ة   42 و�إ������ش�����د�ر  �إع��������د�د  يف  ع��م��ل��ه��ا 
ومنها  �حلكومية،  �لب�شرية  �مل����و�رد  يف  متخ�ش�شا 

در��شات �الإنتاجية و�لكفاءة يف �حلكومة �الحتادية، 
وم�شفوفة  �مل�شتمر،  �لتعلم  ��شرت�تيجية  و�إع����د�د 
�لب�شرية  �مل��و�رد  و�أنظمة  ت�شريعات  تطبيق  �شالمة 
�لدرجات  يف �حلكومة �الحتادية، وحتديث ج��د�ول 
كفاءة  ومعايري  �الحت��ادي��ة،  و�ل��رو�ت��ب يف �حلكومة 
�ل���در�����ش���ات �لعليا  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، وع�����الوة  �ل��ه��ي��اك��ل 
مل��وظ��ف��ي �حل��ك��وم��ة �الحت����ادي����ة، وم��ع��اي��ري حتديد 
�جلهات  يف  �لقيادية  للوظائف  �لوظيفية  �لدرجات 
�إ�شافة �إىل در��شة كفاءة �لقوى �لعاملة  �الحتادية، 
يف �حلكومة �الحتادية. و�أ�شافت �أنه من �لدر��شات 
و�مل�شت�شارين،  �خل����رب�ء  ع��ق��ود  ت��ع��دي��ل   .. �الأخ����رى 
و�ل���در�����ش���ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��و�زن ب��ن �جل��ن�����ش��ن يف 
�لوظيفي  �ل���رف���اه  �حل��ك��وم��ة �الحت���ادي���ة، ودر�����ش���ة 
�لتعاقب  وتخطيط  �الحت��ادي��ة،  �حلكومة  ملوظفي 
�أو�شاع  وت�شوية  �الحت��ادي��ة،  �حلكومة  يف  �لوظيفي 
�مل��وظ��ف��ن �حل��ا���ش��ل��ن ع��ل��ى م���وؤه���الت ج��ام��ع��ي��ة يف 
�الأد�ء  �إد�رة  ن��ظ��ام  وت��ع��دي��ل  �الحت���ادي���ة،  �حل��ك��وم��ة 
�خل��ا���س مب��وظ��ف��ي �حل��ك��وم��ة �الحت���ادي���ة، و�الإط����ار 

�لعام للكفاء�ت �ل�شلوكية يف �حلكومة �الحتادية.
مقارنة  در����ش��ة  �أع��دت  �لهيئة  �أن  �ل�شويدي  وذك��رت 
�الإم�����ار�ت،  ح��ك��وم��ة  يف  �لب�شرية  �مل����و�رد  ت�شريعات 
ودر�����ش���ة م��ق��ارن��ة �أخ�����رى خ��ا���ش��ة ب��اأن��ظ��م��ة �مل����و�رد 
تطور  م�شتوى  قيا�س  و�آلية  �الإلكرتونية،  �لب�شرية 
�ل�شديقة  �ل��ع��م��ل  بيئة  ودر�����ش���ة  �ل��ب�����ش��ري��ة،  �مل����و�رد 
در��شة  و  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  يف  �لهمم  الأ���ش��ح��اب 

�حلكومة  يف  �مل�����ش��ت��م��ر  �ل��ت��ع��ل��م  “��شرت�تيجية 
ملوظفي  �ل��وظ��ي��ف��ي  �ل���رف���اه  ودر�����ش���ة  �الحتادية” 
�نتهت  �لهيئة  �أن  �إىل  ولفتت  �الحت��ادي��ة.  �حلكومة 
من �إعد�د در��شة ت�شوية �أو�شاع �ملوظفن �حلا�شلن 
�حلكومة  يف  �خلدمة  �أثناء  جامعية  موؤهالت  على 
حيث  �لثانوية،  �ل�شهادة  على  و�ملعينن  �الحت��ادي��ة، 
�ملدرجة  �مل��و�ط��ن��ن  �مل��وظ��ف��ن  ك��ل  �ل��در����ش��ة  �شملت 
�لب�شرية  �مل��و�رد  معلومات  �إد�رة  نظام  يف  �أ�شماوؤهم 
�أعدت  ك��م��ا  “بياناتي”..  �الحت���ادي���ة  �حل��ك��وم��ة  يف 
للكفاء�ت  �إط��ار� حمدثا  �ملا�شي  �لعام  �لهيئة خالل 
�شعادة  وبينت  �الحت���ادي���ة.  �حل��ك��وم��ة  يف  �ل�شلوكية 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �شيا�شات �ملو�رد �لب�شرية يف 
�آلية لقيا�س م�شتوى ن�شج  �أعدت  �لهيئة  �أن  �لهيئة 
�أرب����ع حماور  �ل��ب�����ش��ري��ة، ح��ي��ث ي�شتند ع��ل��ى  �مل����و�رد 
و�لدمج  و�ل��ت��ط��وي��ر،  �لتوظيف،  ك��ف��اءة  ه��ي  رئي�شة 
د�ئمة  �لهيئة  �أن  و�أو�شحت  و�حلوكمة.  و�الإ���ش��ر�ك، 
و�أنظمة  وت�شريعات  �شيا�شات  حتديث  �إىل  �ل�شعي 
�ملو�رد �لب�شرية �ملعمول بها على م�شتوى �حلكومة 
�خلا�س  �الأد�ء  �إد�رة  نظام  ذل��ك  �الحت��ادي��ة، مب��ا يف 
در��شة  �أع��دت  حيث  �الحت��ادي��ة،  �حلكومة  مبوظفي 
�ل����وز�ر�ت  م��ع  بالت�شاور  �ل��ن��ظ��ام،  بتحديث  خا�شة 
و�جلهات �الحتادية ذ�ت �لعالقة و�مل�شتفيدة منها.. 
الفتة �إىل �أن �لهيئة �نتهت خالل 2018 من �إعد�د 
�حلكومة  يف  �ل��وظ��ي��ف��ي  �ل��ت��ع��اق��ب  تخطيط  در����ش��ة 

�الحتادية.

»الحتادية للم�ارد الب�ضرية« تعد 42 درا�ضة وبحثا متخ�ض�ضا يف امل�ارد الب�ضرية خالل 2018م�ا�ضالت عجمان تنظم ملتقى امل�ظفني الأول 
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•• اأبوظبي-وام:

ك�شفت هيئة �لبيئة - �أبوظبي �م�س 
�أنها ب�شدد �لبدء باأعمال بناء م�شتل 
مركزي للنباتات �ملحلية يف �أبوظبي 
طاقته  ت�����ش��ل  �أن  ي���ت���وق���ع  و�ل�������ذي 
�شنوياً  �شتلة  مليون  �إىل  �الإنتاجية 
بحلول  �لفعلي  �الإنتاج  يبد�أ  �أن  على 
2020 حيث �شيخدم �الإمارة  �لعام 
باأكملها و�شيفيد يف �جلانب �لبحثي 
ملختلف  �الإن����ب����ات  جت�����ارب  الإج�������ر�ء 
�الأن��������و�ع �ل��ن��ب��ات��ي��ة �ل���ربي���ة و�إن���ت���اج 
�ل�شتالت لتجربتها �شمن �لزر�عات 
خمتلف  يف  �جل��ف��اف��ي��ة  �ل��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة 
مل�شاريع  �إ����ش���اف���ة  �الإم�������ارة  م��ن��اط��ق 

�لهيئة �ملختلفة.
و�أكدت �شعادة �لدكتورة �شيخة �شامل 
�لظاهري �الأمن �لعام باالإنابة لهيئة 
�الأنو�ع  حماية  �أن  �أبوظبي   - �لبيئة 
�لنباتية �لربية �ملحلية يعترب جزء�ً 

�إىل  م�شرية  �لهيئة،  م�شوؤوليات  من 
�أن �لنباتات �ملحلية يف �أبوظبي ت�شكل 
�لنباتات  م��ن  باملئة   58 ن�شبته  م��ا 
�لهيئة  وت��ت��وىل  �ل���دول���ة  �ل��ربي��ة يف 
توفري �حلماية لهذه �لنباتات �شمن 
عرب  وحمايتها  �لطبيعية  بيئاتها 

�لطبيعية”  ز�يد للمحميات  “�شبكة 
برية  حممية   13 ع��دده��ا  و�ل��ب��ال��غ 
ح��ي��ث ت��ت��و�ج��د �ل��ع��دي��د م���ن �أن�����و�ع 
�ل��ن��ب��ات��ات �مل����ه����ددة ب���االن���ق���ر�����س يف 
�ل���ع���دي���د م���ن ه����ذه �مل��ح��م��ي��ات مثل 
متنزه جبل حفيت �لوطني وحممية 

�حلبارى وغريها من �ملحميات.
حاليا  تقوم  �لهيئة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�لو�قع  ب��ي��ن��ون��ة  م�����ش��ت��ل  �إد�رة  ع��ل��ى 
طاقته  وت�����ش��ل  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
�الإنتاجية �إىل 300 �ألف �شتلة �شنوياً 
يف  �ملنتجة  �ل�شتالت  ��شتخد�م  ويتم 

كاإعادة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  م�����ش��اري��ع 
تاأهيل بع�س �ملو�ئل �لربية وزر�عتها 
كما  �حلبارى  كمحمية  �ملحميات  يف 
خمزنة  جمموعات  حالياً  به  يوجد 
م��ن �ل��ب��ذور مل��ا يقرب م��ن 58 نوعاً 
وذكرت  �ملحلية  �لربية  �لنباتات  من 
ب��ع�����ش��ا م���ن �أه����م ه���ذ� �الأن������و�ع وهي 
و�ل�شمر  �ل��ق��زم  و�لنخيل  �خلن�شور 
و�لثمام  و�لغ�شا  و�لقف�س  و�ل��غ��اف 
و�حلاذ  بنوعيها  و�الأرط�����ا  و�ل�����ش��وع 
و�أو�شحت  �ل��ن��ب��ات��ات.  م��ن  وغ��ريه��ا 
يحتوي  �لقائم  �مل�شتل  �أن  �لظاهري 
ع��ل��ى جم��م��وع��ات خم��زن��ة م��ن بذور 
يهدف  �ل����ت����ي  �ل�����ربي�����ة  �ل����ن����ب����ات����ات 
�ليومية  �لعمليات  يف  ��شتخد�مها 
الإك���ث���ار و�ن���ت���اج �ل��ن��ب��ات��ات وجت����ارب 
�ملبذولة  �إىل �جلهود  �إ�شافة  �الإنبات 
ب��ذور ه��ذه �لنباتات  ن��و�ة من  جلمع 
�لطويل  �مل���دى  على  تخزينها  ليتم 
وه���و مركز  �الأك����رب  �مل�����ش��روع  �شمن 

�لنباتية  �لور�ثية  للم�شادر  �أبوظبي 
�ل��ع��ام �حلايل  �إن�����ش��اوؤه  �شيبد�أ  �ل��ذي 
وم�����ن �مل���ت���وق���ع �الن���ت���ه���اء م���ن���ه بعد 
خمزنا  �ملركز  يكون  �أن  على  عامن 
لكافة �أنو�ع بذور �لنباتات �لربية يف 
�لدولة و�ملقدر عددها ب�731 نوعا.

�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  �أه���م  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�ملحافظة  �شبيل  يف  �ل��ه��ي��ئ��ة  ت��و�ج��ه 
بع�س  قيام  يف  تتمثل  �لنباتات  على 
�خلا�شة  و�ل�شركات  �ملحلية  �جلهات 
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق مع  �ل���ب���ذور دون  ب��ج��م��ع 
�ل��ه��ي��ئ��ة مب���ا ي�����ش��ك��ل ���ش��غ��ط��اً كبري�ً 
�مل�����ش��ت��ه��دف��ة وتدمري  �الأن�������و�ع  ع��ل��ى 
�لبيئات �خلا�شة بهذه �لنباتات �أثناء 
عمليات �جلمع غافلن عن �أن جمع 
�لبذور بطريقة غري منهجية يوؤدي 
يرتك  ال  �أن��ه  حيث  �لبيئة  لتخريب 
خالله  م���ن  ت�����ش��ت��ط��ي��ع  خم����زون  �أي 
�لتجديد  بعملية  تقوم  �ن  �لنباتات 

�لطبيعي لنف�شها.

•• جنيف-وام:

جتاه  �لثابت  موقفها  �الإم����ار�ت  دول��ة  ج��ددت 
من  �مل�����ش��روع��ة  �لفل�شطيني  �ل�����ش��ع��ب  ح��ق��وق 
بلغ  �ل���ذي  �الإن�����ش��اين  دعمها  مو��شلة  خ��الل 
يقرب  م��ا   2018 نهاية  حتى   2013 منذ 
دولة  دع��م  وكذلك  �أمريكي،  دوالر  مليار  من 
�جلهود  ك���اف���ة  �إىل  و�ن�����ش��م��ام��ه��ا  �الإم��������ار�ت 
�إنهاء  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  و�الإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��دول��ي��ة 
�الحتالل �الإ�شر�ئيلي و�إقامة دولة فل�شطينية 

ذ�ت �شيادة وعا�شمتها �لقد�س �ل�شرقية.
ت�شم �شوتها  �أنها  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أعلنت  كما 

و�الإ�شالمية  �لعربية  �ملجموعتن  بياين  �إىل 
ب�����ش��اأن �م��ت��ن��اع بع�س �ل����دول ع��ن �مل�����ش��ارك��ة يف 
جمل�س  �أع��م��ال  �شمن  �ل�شابع  �لبند  مناق�شة 

حقوق �الإن�شان.
ج���اء ذل���ك ف��ى ك��ل��م��ة �الإم������ار�ت �أم����ام �ل����دورة 
�ألقاها  �لتي  �الإن�شان  حقوق  ملجل�س  �الأربعن 
�لد�ئم  �مل��ن��دوب  �ل��زع��اب��ي  ���ش��امل  عبيد  �شعادة 
لدولة �الإمار�ت لدى �الأمم �ملتحدة يف جنيف 
يف �إط�����ار �ل��ن��ق��ا���س �ل���ع���ام ح���ول ح��ال��ة حقوق 
�لعربية  �الأر����ش��ي  ويف  فل�شطن  يف  �الإن�����ش��ان 

�ملحتلة �الأخرى.
و�أكد �شعادته �أن دولة �الإم��ار�ت تالحظ بقلق 

�مل�شاركة  عن  �ل��دول  بع�س  �متناع  و��شتغر�ب 
يف مناق�شة �لبند �ل�شابع، وذلك خالفا لقر�ر 
�جلمعية �لعامة 60-251 �لذي يدعو �ملجل�س 
�إىل تعزيز �حرت�م حقوق �الإن�شان للجميع ويف 
كل مكان، خا�شة و�أن موقف �لدول �ملعنية من 
يف  ت�شاهم  قد  خطرية  �شابقة  ين�شئ  �أن  �شاأنه 
تر�شيخ �ملمار�شات �النتقائية، و�أ�شلوب �ملعايري 
�النتهاكات  وت�شجيع  و�لت�شيي�س،  �مل��زدوج��ة 
�لتي  �الإن�����ش��ان  حل��ق��وق  و�ملنتظمة  �ملمنهجة 
فيها  مبا  باالحتالل  �لقائمة  �لقوة  بها  تقوم 
و�لت�شريد  و�حل�����ش��ار  �جل��م��اع��ي��ة  �ل��ع��ق��وب��ات 
و�لتعذيب  �لتع�شفي  و�الح��ت��ج��از  و�ل��ت��ج��وي��ع 

و�الختفاء �لق�شري و�لرتهيب وتدمري �ملنازل 
وتو�شيع �مل�شتوطنات و�لقتل.

�ل�شعب  ع��ن  �لتخلي  �أن  على  �شعادته  و���ش��دد 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي �ل������ذي ي���ع���اين م����ن ك����ل هذه 
�ملكر�شة  للمقا�شد  �نتهاكا  يعترب  �النتهاكات، 
يف �لقانون �لدويل و�لقانون �الإن�شاين و�نكار� 
للحقيقية و�حلق و�لعد�لة و�ل�شرعية �لدولية 
�الإن�شان  ح��ق��وق  جمل�س  عليها  ي��رت��ك��ز  �ل��ت��ي 
�ل�شامية  �ملفو�شة  لل�شيدة  �شكره  ع��ن  معربا 
حلقوق �الإن�شان و�ملقرر �خلا�س �ملعني بحالة 
�لفل�شطينية  �الأر�����ش���ي  يف  �الإن�����ش��ان  ح��ق��وق 

�ملحتلة على تقاريرهما.
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•• دبي -وام:

حتت  ب��دب��ي  �لن�شائية  �لنه�شة  جمعية  نظمت 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ح���رم  رع��اي��ة 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” �شمو �ل�شيخة هند 
بنت مكتوم بن جمعة �آل مكتوم �لن�شخة �لعا�شرة 
“ زفة   - �ل�شيد�ت  �لعر�س �جلماعي - حفل  من 
حر�ير” مب��رك��ز دب���ي �ل��ت��ج��اري و���ش��ط �الأف����ر�ح 
و�الأهازيج مع �أ�شر �لعر�ئ�س و�ل�شيوف. و�أ�شادت 
جلمعية  �لعام  �ملدير  �لفال�شي  فاطمة  �لدكتورة 

�جلماعي  �ل��ع��ر���س  مب�����ش��روع  �لن�شائية  �لنه�شة 
�لذي ياأتي تفعيال للخطة �ال�شرت�تيجية للدولة 
يف �ملحور �ملجتمعي عرب بناء �الأ�شرة �ملتما�شكة..

�لتي  �جلماعية  �الأع��ر����س  منظومة  �أن  مو�شحة 
خالل  �ل��زم��ن  م��ن  عقد  قبل  �جلمعية  �أطلقتها 
10 دور�ت متتالية �أ�شحت تقليد� ح�شاريا يعزز 
تخفيف  يف  باالإ�شهام  �الإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  تالحم 
لبناء  �مل���ادي���ة  ومتطلباته  �ل���زف���اف  ح��ف��ل  �أع���ب���اء 
ب��اإق��ام��ة حفل جماعي  دي���ون  ب��ال  �أ���ش��رة م�شتقرة 
�أكدت  بالن�شاء. من جانبها  و�آخر خا�س  للرجال 
عفر�ء �حلاي مديرة مركز �لنه�شة لال�شت�شار�ت 

و�لتدريب باجلمعية حر�س �جلمعية على �إيالء 
�الأ���ش��ري��ة ج��ل �الهتمام  و�ل��ت��ح��دي��ات  �ل��ق�����ش��اي��ا 
�لرو�بط  ب��ال��ق��ي��م و�مل���ب���ادئ وت��ع��م��ي��ق  و�ل��ت��م�����ش��ك 
�الأ�����ش����ري����ة ع����رب ت����ق����دمي �ل�����رب�م�����ج و�ل���������دور�ت 
�الآمنة  �لزوجية  �حلياة  ثقافة  لن�شر  �لتاأهيلية 
�ل��زو�ج. وثمنت م�شاركة  و�لهانئة للمقبلن على 
�ملجتمعية  وم�شوؤوليتها  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة 
كموؤ�ش�شة حكومية د�عمة ملثل هذه �لرب�مج ذ�ت 
�ل�شورة  و�إظ��ه��ار  �لنبيلة  �الجتماعية  �لب�شمة 
�أف������ر�د �ملجتمع  �حل��ق��ي��ق��ي��ة ل����روح �ل��ت��ك��اف��ل ب���ن 

وموؤ�ش�شاته.

•• دبي -وام:

�نطونيو  �لعاملي  للفنان  “�خليول �لطائرة”  نظمت بلدية دبي معر�س 
 19 حتى  وي�شتمر  �أفينو  �ل�شركال  يف  �إط��الق��ه  مت  و�ل���ذي  �شينيوريني 
للعالقات  �إ���س  بي  “كي  مع  بالتعاون  �ملعر�س  تنظيم  مت  �ملقبل.  �أب��ري��ل 
�الإعالمية” و�شركة “71 �شرتكت�شال �آرت وبدعم من هيئة دبي للثقافة 
و�لفنون ومتحف �شاروق �حلديد لالآثار .. فيما ي�شكل �نطالقة ملجموعة 
من �لفعاليات �لفنية �لتي ت�شم معار�س وحلقات نقا�س مثل “م�شاهمة 
�ملر�أة يف جمال �لفن” و”�لثقافة و�لتعليم يف دولة �الإمار�ت” يف �لفرتة 
من 18 مار�س وحتى 5 مايو �لقادم. وقال �أنطونيو �شينيوريني �لفنان 
�لعاملي �إن م�شدر �الإلهام يف جمموعة �خليول �لطائرة ياأتي مبا�شرة من 
�خليول  ترمز  حيث  �الأر���س  ه��ذه  وثقافة  �لعريق  �لفني  �ملنطقة  تاريخ 

�لطائرة لالأهمية �لثقافية للفن �ل�شخري �لقدمي �أو ما يعرف بالر�شوم 
 71“ موؤ�ش�س  في�شكونتي  م��ريي��ام  ب��اوال  قالت  جانبها  م��ن  �ل�شخرية. 
ومكانا  ل��الإب��د�ع  م��رك��ز�ً  �أ�شبحت  �الإم����ار�ت  دول��ة  �آرت” �إن  �شرتكت�شال 
ًلالإلهام �لفني ومل يعد فقط باإمكان �لفنانن �لعاملين �إطالق �أعمالهم 
�لفن  ��شتخد�م  �أي�شاً  باإمكانهم  بات  بل  �لناب�شة باحلياة  �ملدينة  يف هذه 
كو�شيلة �ت�شال .. م�شري� �إىل �أن �لتفاعل مع �ملجتمع من خالل �لفعاليات 
�لفنية مينح �لفنانن فر�شة �لتعريف بجوهر �لفن. من ناحيتها �أكدت 
�إ�س  ل�� كي بي  �لتنفيذي  �إمار�تية و�لرئي�س  �أعمال  كوثر بن �شليم �شيدة 
�لفعاليات  �لقطاع �خلا�س يف دعم  �أهمية م�شاركة  �الإعالمية  للعالقات 
�لفنية يف دولة �الإمار�ت حيث ينمو قطاع �لفن و�الإبد�ع فيها ب�شكل �شريع 
ولذلك ينبغي على �لقطاع �خلا�س �أن يكر�س جهوده لدعم �لن�شاط �لفني 

�ملحلي و�ال�شتفادة من �لفر�س �القت�شادية �لكبرية �لكامنة فيه.

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

و�����ش���ل ف��ري��ق �ل��ت��وع��ي��ة و�الإع�����الم 
و�لدوريات  �مل����رور  ب�����اإد�رة  �مل����روري 
�ملركزية  للعمليات  �لعامة  ب���االإد�رة 
يف �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ر�أ����س 
حول  �لتوعوية  �حلملة  يف  �خليمة 
�مل�����ش��اة للحد من  ح��ق��وق وو�ج���ب���ات 
�أطلقتها منذ  �لتي  �لده�س  ح��و�دث 
�ملناطق  على عدد من  �الإد�رة  فرتة 
ت�����ش��ت��ه��دف��ه��ا �حلملة  �ل��ت��ي  �ل��ه��ام��ة 
�لتوعية  م���ن  �مل���زي���د  ن�����ش��ر  ب���ه���دف 
�لتز�مها  �إط����ار  يف  وذل���ك  �مل���روري���ة 
بتنفيذ هدف وروؤية وز�رة �لد�خلية 
و�الأمان  �الأم��ن  تعزيز  �إىل  �لر�مية 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول���ة  ت��ك��ون  و�أن 
يف  �ل��ع��امل  دول  �أف�شل  م��ن  �ملتحدة 
حتقيق �الأمن و�ل�شالمة عرب جعل 

�لطرق �أكرث �أمناً .
�ل��ن��ق��ي��ب حم��م��د عبيد     و�����ش����ارك 

�شل�شول مدير فرع �لتوعية و�الإعالم 
�أول حمد�ن  �ملروري ير�فقه �ملالزم 

�حلملة  ر�شالة  �إي�شال  يف  �حلب�شي 
�لتوعوية على ما يقارب عن 300 

ممن  �ل�شري�ميك  م�شنع  يف  عامل 
�لهو�ئية  �ل���در�ج���ات  ي�شتخدمون 
و�ل���ن���اري���ة ع��ل��ى ح���د �ل�������ش���و�ء ، من 
�لف�شفورية  �ل�شرت�ت  توزيع  خالل 
 ، ب��ال��ب��ط��اري��ة  ت��ع��م��ل  “م�شيئة” 
و�الإر����ش���اد�ت حول  �لن�شح  وت��ق��دمي 
�ل�شحيحة  بالطريقة  ��شتخد�مها 
و�الآمنة وبيان �أهميتها خا�شة �أثناء 
�نخفا�س  ع��ن��د  �ل��ل��ي��ل  يف  جت��ول��ه��م 
م�����ش��ت��وى �ل����روؤي����ة و�الإ������ش�����اءة مما 
�ملركبات  ل��ق��ائ��دي  ت��ن��ب��ي��ه��اً  ي��ع��ط��ي 
ب��وج��وده��م ل��ت��ف��ادي وق����وع ح���و�دث 
�الأكرب  ن�شبتها  تقع  �ل��ت��ي  �ل��ده�����س 

على فئة �لعمال .
   و�أكد �لنقيب  �شل�شول باأن م�شاركة 
�ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  �شمن  �الإد�رة 
عام  ومبنا�شبة  عليها  حتر�س  �لتي 
�لت�شامح وعلى تفعيلها وم�شاركتها 

وتاأكيد�ً  �إ�شهاماً  �ملبادر�ت  هذه  ملثل 
ع��ل��ى ر���ش��ال��ت��ه��ا ودوره�����ا �ل��ف��ع��ال يف 
�شر�ئح  خم���ت���ل���ف  م����ع  �ل���ت���و�����ش���ل 
�جلانب  ت��ع��ك�����س  و�ل����ت����ي  �مل��ج��ت��م��ع 
و�لوطني  و�الإن�����ش��اين  �الج��ت��م��اع��ي 

لل�شرطة ودوره��ا يف خدمة �ملجتمع 
�إمياناً  �جلميع  مع  و�لتفاعل  كافة 
كافة  ب��ن  م�شرتكة  �مل�شوؤولية  ب��اأن 
للحفاظ  �ملجتمع  و�أف����ر�د  �جل��ه��ات 
ع��ل��ى �أم���ن���ه و�����ش���ت���ق���ر�ره ع���رب رفع 

�اللتز�م  باأهمية  و�إدر�ك��ه��م  وعيهم 
و�لتعليمات  ل���الأو�م���ر  و�الم���ت���ث���ال 
و�شالمتهم  مل�شلحتهم  ج��اءت  �لتي 
م���ن ك��اف��ة �مل��خ��اط��ر �مل��ح��ي��ط��ة بهم 

وجتنب �ل�شلوكيات �خلاطئة .

•• دبي-الفجر:

لرعاية  دب������ي  م���وؤ����ش�������ش���ة  �ف���ت���ت���ح���ت 
“فيال  مبنى  �أم�س  و�الأط��ف��ال  �لن�شاء 
�إن�شائه  مت  �ل��ذي  �الأطفال” �جلديد، 
�شي”،  بي  �إ���س  “�إت�س  بنك  من  بدعم 
الإيو�ء �شحايا �لعنف و�ال�شتغالل من 
�أو  �أه��ل  لديهم  لي�س  �لذين  �الأط��ف��ال 
�شن  �أعمارهم من  وت��رت�وح  مر�فقن 

�لوالدة وحتى 12 �شنة.
دروي�س  ب���ن  �أح���م���د  ����ش���ع���ادة  و�ف���ت���ت���ح 
�إد�رة موؤ�ش�شة  �ملهريي، رئي�س جمل�س 
دبي لرعاية �لن�شاء و�الأطفال، و�شعادة 
�ملوؤ�ش�شة،  عام  مدير  �لب�شطي،  عفر�ء 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الإحت������ادي، 
�ملبنى �جلديد يف مقر �ملوؤ�ش�شة يف دبي، 
�شرف،  �لفتاح  عبد  من  كل  مب�شاركة 
�إ�س  “�إت�س  لبنك  �لتنفيذي  �لرئي�س 
و�شعادة  و  �الأو���ش��ط،  �شي” �ل�شرق  بي 

�ل����ع����ام ملركز  �مل����ط����وع، �الأم�������ن  ع���ل���ي 
الإ�شت�شار�ت  �لعاملي  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�ل���وق���ف و�ل��ه��ب��ة، �ل����ذي ي���ن���درج حتت 
ر  �إد�رة موؤ�ش�شة �الأوقاف و�شوؤون �لُق�شّ

بدبي
وتت�شمن فيال �الأطفال �أكرث من 20 
�إىل  �الإ�شتيعابية  طاقتها  ت�شل  غرفة 
25 طفاًل، وتخ�شع لنظام �إ�شر�ف �الأم 
باالإ�شافة  �ل�شاعة  مد�ر  على  �لبديلة 
كافة  ي��ق��دم��ن  �ل��ل��و�ت��ي  �مل��رب��ي��ات  �إىل 
و�مل�شرفات  ل��الأط��ف��ال  �ل��دع��م  �أ���ش��ك��ال 
�أخ�شائية  هناك  �أن  كما  �ل�شو�ء،  على 
يتابعن  وممر�شة  و�جتماعية  نف�شية 
وي�شعن  منتظم  ب�شكل  �ل��ط��ف��ل  من��و 
خطط �لتدخل و�لتاأهيل �ملالئمة لكل 

طفل.
لرت�عي  �الأط��ف��ال  فيال  ت�شميم  ومت 
�أف�����ش��ل �مل��ع��اي��ري �ل��ع��امل��ي��ة م���ن حيث 
و�لديكور  و�الأث������اث  �الأل������و�ن  �خ��ت��ي��ار 

ول������رت�ع������ي �ح����ت����ي����اج����ات �الأط�����ف�����ال 
و�الجتماعية  و�لنف�شية  �لبيولوجية 
حتفز  غنية  بيئة  وتوفري  و�لنمائية، 
وت�شتثمر  وخم��ي��ل��ت��ه  �ل��ط��ف��ل  ح��و����س 
طاقاته و�بد�عاته يف جو من �ل�شرية 
و�خل�����ش��و���ش��ي��ة، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 

�ل�شركاء و�لد�عمن.
�الأول  جناحن  �إىل  �لفيال  وتنق�شم 
خا�س باالأطفال �لر�شع و�الأطفال دون 
�شن �ملدر�شة و�لثاين خا�س باالأطفال 
�شنة،   12 عمر  حتى  �ملدر�شة  �شن  يف 
نوم،  غ��رف  على  �جل��ن��اح��ن  وي�شتمل 
لالأن�شطة  غ�����رف  در������ش����ي����ة،  غ�����رف 
�لفنية، منطقة �ألعاب، غرف معي�شية، 
مطابخ،  خمازن، دور�ت مياه، مكاتب 
و�ملربيات،  للم�شرفات  غ��رف  �إد�ري����ة، 
�لتمري�س  غ���رف  �إ���ش��ت��ق��ب��ال،  منطقة 

وغرف غ�شيل.
و��شتغرق بناء مبنى “فيال �الأطفال” 

من  بتمويل  كامل،  ع��ام  نحو  �جلديد 
�إ���س بي �شي” �ل��ذي ترّبع  “�إت�س  بنك 
�أم��ري��ك��ي الإن�����ش��اء هذ�  مب��ل��ي��ون دوالر 
�مل��ب��ن��ى، ل��دع��م ج��ه��ود م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
توفري  يف  و�الأط���ف���ال  �لن�شاء  ل��رع��اي��ة 
�لرعاية و�حلماية ل�شحايا �لعنف من 
�إ�شتقر�ر  وتعزيز  و�الأط���ف���ال،  �لن�شاء 
�الإم���ار�ت. وخالل  �الأ�شرة يف جمتمع 
ر��شد  ب��ن  ق��ام مركز حممد  �الف��ت��ت��اح 
و�لهبة،  �ل��وق��ف  �ل��ع��امل��ي ال���ش��ت�����ش��ار�ت 
للوقف؛  دب��ي  عالمة  �شهادة  بتقدمي 
“�إت�س �إ�س بي �شي” على دعمه  لبنك 
للجهود �ملجتمعية ب�شكل عام، ودعمه 
ملوؤ�ش�شة دبي لرعاية �لن�شاء و�الأطفال 
وق�������ش���اي���ا �ل���ط���ف���ل و�مل���������ر�أة يف دول����ة 
�الإمار�ت ب�شكل خا�س. من جهته �أكد 
�شعادة �أح��م��د ب��ن دروي�����س �مل��ه��ريي �أن 
�ملوؤ�ش�شة  يف  و�لبناء  �لتطوير  م�شرية 
ال تتوقف ولي�س لها حدود �أ�شوة بنهج 

�لقيادة �لر�شيدة و�ملبد�أ �لر��شخ �لذي 
زرعه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لدولة،  نائب رئي�س  �آل مكتوم،  ر��شد 
دبي،  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء،  رئ��ي�����س جمل�س 
ي��وج��د خ��ط نهاية  ب��اأن��ه ال  رع���اه �هلل 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  و�أ�شاف  و�لتميز.  للنجاح 
�لدعم �لذي يقدمه بنك  تثمن عالياً 
�إت �إ�س بي �شي، م�شري�ً �أن هذ� �الإجناز 
�جلديد باإفتتاح فيال �الأطفال مل يكن 
وحر�شه  �ل��ب��ن��ك،  دع��م  ل��وال  ليتحقق 
�إ�شتقر�ر  ت��ع��زي��ز  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  ع��ل��ى 
وت��ن��م��ي��ة جم��ت��م��ع �الإم������������ار�ت. ومن 
�لب�شطي،  عفر�ء  �شعادة  قالت  جهتها 
مدير عام موؤ�ش�شة دبي لرعاية �لن�شاء 
ب�شكل  تعمل  �ملوؤ�ش�شة  �أن  و�الأط���ف���ال 
م�شتمر على تطوير م�شتوى خدماتها 
لتو�كب �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية، مبا 
يتما�شي مع توجهات �لدولة وقيادتها 
�لتميز  حتقيق  على  بالعمل  �لر�شيدة 

�مل���ج���االت، ولذلك  و�ل���ري���ادة يف ك��اف��ة 
�جلديدة  �الأط���ف���ال  ف��ي��ال  �إن�����ش��اء  مت 
�ل��ت��ي ت��ع��د مب��ث��اب��ة خ��ط��وة ك��ب��رية يف 
ه���ذ� �الإط������ار. وق���ال���ت ���ش��ع��ادة عفر�ء 
بنك  �إىل  بال�شكر  ن��ت��ق��دم  �ل��ب�����ش��ط��ي: 
“�إت�س �إ�س بي �شي” على دعمه �لكبري 
�لن�شاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة  جلهود 
و�الأط��ف��ال، و�ل��ذي يعد يقدم منوذجاً 
ر�ئ�������د�ً يف �مل�����ش��وؤول��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س، و�مل�����ش��اه��م��ة ب�شكل 
موؤثر يف تعزيز �إ�شتقر�ر �ملجتمع ودعم 
�ملر�أة و�لطفل. من جهته قال  ق�شايا 
عبد �لفتاح �شرف، �لرئي�س �لتنفيذي 
�ل�شرق  �شي”  ب��ي  �إ�����س  “�إت�س  ل��ب��ن��ك 

�الأو�شط: “�لقيم �الأ�شا�شية لدى بنك 
“�إت�س �إ�س بي �شي” هي �أن نكون د�ئماً 
ع��ل��ى ق���در �ل��ث��ق��ة، وع��ل��ى ت��و����ش��ل مع 
على  منفتحن  ن��ك��ون  و�أن  �الآخ��ري��ن، 
�الأطفال  فيال  م�شروع  ودع��م  �الآخ���ر، 
�لن�شاء  ل���رع���اي���ة  دب�����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف 
هذه  و����ش��ح  ب�شكل  ي��ع��رب  و�الأط���ف���ال 
�لقيم، من خالل تقدمي �ملاأوى الأحد 
�أكرث �لفئات حاجة للم�شاعدة«. وقال 
�شعادة علي �ملطوع، �الأمن �لعام ملركز 
ال�شت�شار�ت  �لعاملي  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
جهود  ت�شافر  “�إن  و�ل��ه��ب��ة:  �ل��وق��ف 
ي�شهم  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعن 
�ملجتمعي،  �الأم������ان  ���ش��ب��ك��ة  ت��ع��زي��ز  يف 

�شنوي يف  ه��دف حتقيق من��و  وي��دع��م 
ي��و�ك��ب ويعادل  �الإن�����ش��ان��ي��ة  �الأع���م���ال 
وثيقة  ب��ن��ود  وف��ق  �الق��ت�����ش��ادي  �لنمو 
�خلم�شن �لتي �أعلنها �شاحب �ل�شمو 
مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 

�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل.«
و�عترب �أن تعاون موؤ�ش�شة دبي لرعاية 
موؤ�ش�شات  م���ع  و�الأط�����ف�����ال  �ل��ن�����ش��اء 
�لقطاع �خلا�س �حلري�شة على تنفيذ 
مبادر�ت م�شوؤولة �جتماعياً يعد ر�فد�ً 
�ملتما�شك  �ملجتمع  لتحقيق  �أ�شا�شياً 
و�الأ�شد  �له�شة  فئاته  مع  و�ملت�شامن 

حاجة للدعم و�لتمكن.

بلدية دبي تنظم معر�س »اخلي�ل الطائرة«برعاية هند بنت مكت�م.. جمعية النه�ضة الن�ضائية تنظم »زفة حراير« يف ن�ضختها العا�ضرة

الإمارات ت�ضتغرب امتناع بع�س الدول عن مناق�ضة البند ال�ضابع �ضمن اأعمال جمل�س حق�ق الإن�ضان

حماكم دبي : �ضعادة امل�اطن اأول�ية ق�ض�ى وهدف م�ضتدام
•• دبي -وام:

�ل�شعادة  مفهوم  �أن  دبي  حماكم  عام  مدير  �ملن�شوري  عيد  طار�س  �شعادة  �أك��د 
يتجلى يف �أبهى �شوره يف روؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” باأن �شعادة �ملو�طن �أولوية ق�شوى وهدف م�شتد�م 
وتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم 
�أ�شحاب �ل�شمو حكام �الإمار�ت باأن كل �ل�شيا�شات و�لرب�مج و�خلدمات �حلكومية 
ال بد �أن ت�شهم يف �شناعة جمتمع �إيجابي و�شعيد وتهيئة �لبيئة �ملنا�شبة الإ�شعاد 
جمتمع  يف  �أ�شا�شية  كقيمة  �الإي��ج��اب��ي��ة  وتر�شيخ  و�مل��وظ��ف��ن  و�الأ���ش��ر  �الأف����ر�د 
�الإمار�ت. وقال - يف كلمة له مبنا�شبة “ �ليوم �لعاملي لل�شعادة “ �لذي ي�شادف 
مار�س من كل عام - �إن �شعب �الإم��ار�ت يحق له �أن يفخر مبا حتقق من   20
�إجناز�ت بدعم وروؤى �لقيادة �حلكيمة لي�شتحق عن جد�رة باأن يكون “ �أ�شعد 
�شعب” فقد بذلت دولة �الإمار�ت جهد�ً كبري�ً من �أجل �أن ت�شنع �ل�شعادة لكل 
من يقيم على �أر�شها قبل ��شتحد�ث وز�رة لل�شعادة حينما �أطلقت ��شرت�تيجية 
�لتنمية و�لروؤية �القت�شادية لعام 2030 لتكون نهجاً لكل �لوز�ر�ت و�جلهات 
�الحتادية للعمل على �إ�شعاد �ل�شعب كما �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم بقوله: “ بنى ز�يد �شعباً متعلماً طموحاً منفتحاً وغر�س يف هذ� 
�ل�شعب �أجمل معاين �لبذل و�لعطاء وحب �خلري “.. م�شيفاً: “�لعطاء �شعادة 
�خلري  �إال  ل�شعبنا  نريد  وال  �شعادة  مقابل  دون  و�لبذل  �شعادة  �لنا�س  وخدمة 

و�ل�شعادة«.

ا�ستجابة  حلملة التوعية املرورية

�ضرتات ف�ضف�رية مل�ضتخدمي الدراجات يف �ضرياميك راأ�س اخليمة 

بدعم من بنك »اإت�ض اإ�ض بي �سي« ومركز »الوقف والهبة«

» دبي لرعاية الن�ضاء والأطفال « تفتتح مبنى جديدا 
لإي�اء �ضحايا العنف من الأطفال

»بيئة اأب�ظبي« تعكف على اإن�ضاء م�ضتل مركزي للنباتات املحلية
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 øjO äGóæ°S ™«H øe ìÉHQCG
 áª«≤dÉH áØæ°üe ájQÉªãà°SG

 πNódG ∫ÓN øe ádOÉ©dG
ôNB’G πeÉ°ûdG

 á«dÉe ¥GQhCG ™«H øe ìÉHQC’G
™«Ñ∏d áMÉàe ájQÉªãà°SG-206^436

 øe (IQÉ°ùÿG)/íHôdG
ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQhC’G(108^609)2^369

 øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH IOóëŸG
IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN

äGQÉéjE’G πNO39^41148^466
 äGQÉ≤©dG ™«H øe ìÉHQCG

/ájQÉªãà°SG äGQÉ≤Y)
(¿hõfl

1^78316^220

 äÓª©dG ±ô°U πNO
á«ÑæLC’G1^252^4211^193^684

≥à°ûe πNO118^91773^593

(‘É°U) ôNBG πNO267^686(5^394)

1^604^7411^569^320

 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG  ÜÉ©JCG .12

 á``YƒªéŸG  IQGOEG  ¢``ù∏›  AÉ``°†YCG  ≈``dEG  ™``aódG  á≤ëà``°ùe  ÜÉ``©JC’G  ø``ª°†àJ  »``gh
  .(º``gQO  ¿ƒ``«∏e  31  :2017)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  31  á``¨dÉÑdG

 ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü«°üîJh IQGOEG .13

 á``YƒªéŸG  ≈``∏Y  ±Gô``°TE’ÉH  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  Ωƒ``≤j
 Oó``ëjh  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  á``jÉØc  ∫ƒ``M  äÉ``eƒ∏©e  ≈``≤∏àj  ∂``dòdh  ó``Mƒe  ¢``SÉ°SCG  ≈``∏Y
 ÜÉ``°ùàMG  º``àj  ,2017  ΩÉ``Y  ø``e  GQÉ``ÑàYG  .πµc  á``Yƒªéª∏d  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  äÉ``Ñ∏£àe
 ∫RÉ``H  á``æé∏d  3  ∫RÉ``H  QÉ``WEG  ΩGóîà``°SÉH  á``YƒªéŸG  iƒà``°ùe  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ
 É``¡eó≤j  »``àdG  äÓ``jó©àdG  ≥``«Ñ£J  ó``©H  ,(“∫RÉ``H  á``æ÷“)  á``«aô°üŸG  á``HÉbô∏d
 .á``«æWƒdG  á``ë∏°üŸG  IÉ``YGôe  ™``e  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe
 ≈``fOC’G  ó``◊G  :“õ``FÉcQ“  çÓ``K  ø``e  ,2  ∫RÉ``H  ¿CÉ``°T  ¬fCÉ``°T  ,3  ∫RÉ``H  QÉ``WEG  ∞``dCÉàj

.¥ƒ``°ùdG  •É``Ñ°†fGh  á``«HÉbôdG  á``©LGôŸG  á``«∏ªYh  ,∫É``ŸG  ¢``SCGQ  äÉ``Ñ∏£àŸ

∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àŸ ≈fOC’G ó◊G

 ∫É``e  ¢``SCGQ  í``FGƒdh  á``ª¶fCG  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  Qó``°UCG
 ”  å``«M  ,2017  ô``jGÈa  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  ò``«ØæàdG  õ``«M  â``∏NO  »``àdGh  ,3  ∫RÉ``H
 ≥``°ûdG  »``gh  ,äÉjƒà``°ùe  á``KÓK  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGôd  ≈``fOC’G  ó``◊G  äÉ``Ñ∏£àe  ≥``«Ñ£J

.‹É``ªLE’G  ∫É``ŸG  ¢``SCGQh  1  ≥``°ûdGh  á``jOÉ©dG  º¡``°SC’G  ø``e  1

 (»``WƒëàdG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àMG)  »``WƒëàdG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àMG  ø``jƒµJ  º``àj
 πµ``d  %2^5  ≈``dEG  π``°üj  ≈``°übCG  ó``ëH  ,∫É``ŸG  ¢``SCGôd  á``jQhódG  äÉ``Ñ∏≤àdG  »``WÉ«àMGh
.%7  ™``bGƒH  á``jOÉ©dG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  º¡``°SCG  á``ª«b  ø``e  ≈``∏YCG  ¿ƒ``µj  å``«ëH  (»``WÉ«àMG

 kÓ``YÉa  ó``©j  »``WƒëàdG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àMG  ¿EÉ``a  ,2018  ΩÉ``©dÉH  ≥``∏©àj  É``ª«a
 Ió``YÉb  ø``e  %1^88  áÑ``°ùf  ó``æY  É``¡«∏Y  ®É``Ø◊G  »``¨Ñæjh  á``«dÉ≤àf’G  äÉ``Ñ«JÎdG  ‘
 áÑ``°ùæH  ®É``ØàM’G  Üƒ``∏£ŸG  ø``e  ¿ƒµ«``°S  ,2019  ΩÉ``©dG  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  .∫É``ŸG  ¢``SCGQ
 ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àM’  Ò``KCÉJ  …CG  ∑É``æg  ¢``ù«d  .∫É``ŸG  ¢``SCGQ  Ió``YÉb  ø``e  %2^5

.2018  ΩÉ``©∏d  ¬``«∏Y  ®É``Ø◊G  É``Hƒ∏£e  ¢``ù«dh  ,á``jOÉ°üàb’G  äÉ``Ñ∏≤à∏d

 É``¡fCG  ≈``∏Y  á``YƒªéŸG  ∞``«æ°üJ  ”  ,‘É``°VE’G  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àMG  ≈``dEG  á``aÉ°VE’ÉH
 á``«eÉ¶ædG  á``«ªgC’G  äGP  ∑ƒ``æÑdG  ø``e

 Ió``MGƒc  É``gõcôe  ≈``∏Y  ®É``Ø◊G  π``LCG  ø``eh  ,"D-SIB"  »``∏ëŸG  iƒà``°ùŸG  ≈``∏Y
 á``YƒªéŸG  ≈``∏Y  »``¨Ñæj  »``∏ëŸG  iƒà``°ùŸG  ≈``∏Y  á``«eÉ¶ædG  á``«ªgC’G  äGP  ∑ƒ``æÑdG  ø``e
 Gò``gh  .2018  ΩÉ``©∏d  %1^13  áÑ``°ùf  ó``æY  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  Ió``YÉb  ≈``∏Y  ®É``Ø◊G
 ΩÉ``©dG  ∫ƒ``∏ëH  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  Ió``YÉb  ø``e  %1^5  ≈``dEG  π``°ü«d  ™ØJÒ``°S  »``WÉ«àM’G

.2019

 »eÉ¶ædG ∫ÉŸG ¢SCGQ

 ∫hC’G  ≥``°ûdG  »``gh  á«``°ù«FQ  äÉ``Äa  çÓ``K  ≈``dEG  ∂``æÑ∏d  »``eÉ¶ædG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  º``°ù≤æj
.É``¡°üFÉ°üN  ≈``∏Y  kGOÉ``ªàYG  ‘É``°VE’G  ÊÉ``ãdG  ≥``°ûdGh  ∫hC’G  ≥``°ûdGh  á``jOÉ©dG  º¡``°SCÓd

 ¢``SCGQ  ø``e  IOƒ``L  ≈``∏YC’G  á``ÄØdG  π``ãÁh  ,á``jOÉ©dG  º¡``°SCÓd  ∫hC’G  ≥``°ûdG  πª``°ûj  •
 »``eÉ¶ædGh  Êƒ``fÉ≤dG  »``WÉ«àM’Gh  º¡``°SC’G  IhÓ``Yh  º¡``°SC’G  ∫Éª``°SCGQ  ,∫É``ŸG
 ó``©H  Iô£«``°ùŸG  Ò``Z  á``°ü◊Gh  Iõ``éàëŸG  ìÉ``HQC’Gh  iô``NC’G  äÉ``«WÉ«àM’Gh
 á``«eÉ¶ædG  äÓ``jó©àdGh  á``°Sƒª∏ŸG  Ò``Z  äGOƒ``LƒŸGh  á``jQÉéàdG  Iô¡``°ûdG  º``°üN
 π``eÉ©àdG  º``àj  ø``µd  h  ÚªgÉ``°ùŸG  ¥ƒ``≤M  ‘  á``LQóŸG  Oƒ``æÑdÉH  á``≤∏©àŸG  iô``NC’G
 äÉ``¡«LƒàdG  Ö``°ùM  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  á``jÉØµH  á``°UÉN  ¢``VGôZC’  á``Ø∏àfl  IQƒ``°üH  É``¡©e

  .…õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  π``Ñb  ø``e  á``MÎ≤ŸG

 Ò``Z  º¡``°SCÓd  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  äGhOCG  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ø``e  1  ≥``°ûdG  πªà``°ûj  •
. á``j O É©d G

 »``WÉ«àM’Gh  á``∏gDƒŸG  á``jƒfÉãdG  ¿ƒ``jódG  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ø``e  2  ≥``°ûdG  πªà``°ûj  •
  .á``dOÉ©dG  á``ª«≤dG  »``WÉ«àMGh  ¬``æY  í``°üØŸG  Ò``Z

  (áªàJ) ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü«°üîJh IQGOEG .13 

:3 ∫RÉH QÉWE’ É k≤ah ∫ÉŸG ¢SCGQ ∫ƒM áeÉY áëŸ √ÉfOCG êQóe

2018
ºgQO ∞dCG

2017
ºgQO ∞dCG

ìÉàŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ
 á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M øe ∫hC’G ≥°ûdG

 ájOÉ©dG46^678^016 42^649^802

 ∫ÉŸG ¢SCGQ øe ∫hC’G ≥°ûdG55^607^384 51^527^359
πgDƒŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG58^802^536 57^782^602

ôWÉîŸÉH áëLôŸG ∫ƒ°UC’G

¿ÉªàF’G ôWÉfl243^860^147 238^799^078
¥ƒ°ùdG ôWÉfl9^035^854 7^841^446

á«∏«¨°ûàdG ôWÉîŸG28^043^576 26^381^543
 áëLôŸG ∫ƒ°UC’G ‹ÉªLEG

ôWÉîŸÉH280^939^577 273^022^067

∫ÉŸG ¢SCGQ áÑ°ùf

 äÉÑ∏£àe
 ≈fOC’G ó◊G

 ∫ÉŸG ¢SCGôd
2018 ΩÉ©∏d

20182017

 áYƒªéª∏d óMƒŸG ‹ÉªLE’G .CG%13^50%20^93%21^16
 ‹ÉªLEÓd ∫hC’G ≥°ûdG áÑ°ùf .Ü

óMƒŸG%11^50%19^79%18^87

 º¡°SCÓd ∫hC’G ≥°ûdا áÑ°ùf .ê
óMƒŸG ‹ÉªLEÓd ájOÉ©dG

%10^00%16^61%15^62

(áªàJ) ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü«°üîJh IQGOEG .13

:3 ∫RÉH QÉWE’ É k≤ah ∫ÉŸG ¢SCGQ ∫ƒM áeÉY áëŸ √ÉfOCG êQóe
2018

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
 ájOÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG

∫ÉŸG ¢SCGQ5^557^7755^557^775
IRÉàªŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG12^270^12412^270^124

á∏gDƒe  äÉ«WÉ«àMG4^384^0564^429^333
IQÉ°ùN (-) / Iõéàfi ìÉHQCG32^412^53827^403^808
*áMÎ≤ŸG / á©bƒàŸG ìÉHQC’G(2^223^110)(2^223^110)
á«∏bC’G á°üM øe πgDƒe ≠∏Ñe9^0668^028

 ájOÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG
 ´É£≤à°SGh á«ª«¶æàdG äÓjó©àdG πÑb

≈fOC’G ó◊G
52^410^44947^445^958

á«ª«¶æàdG äÉeƒ°üÿG :kÉ°übÉf(5^732^433)(5^995^195)
 ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG ‹ÉªLEG

 á«ª«¶æàdG äÓjó©àdG ó©H ájOÉ©dG
≈fOC’G ó◊G ´É£≤à°SGh

46^678^01641^450^763

 ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG ‹ÉªLEG
 á«dÉ≤àf’G äÉÑ«JÎdG ó©H ájOÉ©dG

 ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG äÉYÉ£≤à°S’
(CG) áÄØdG øe á«dÉ≤àf’G ájOÉ©dG ∫ÉŸG

46^678^01642^649^802

 1 áÄØdG øe ‘É°VEG ∫Ée ¢SCGQ
1 ≥°ûdG - πgDƒe ‘É°VEG ∫Ée ¢SCGQ8^929^3689^477^076

 ≈∏Y ôNBG 1 ≥°ûdG - πgDƒe ‘É°VEG ∫Ée ¢SCGQ
(á«∏bCG á°üM ,IhÓY º¡°SCG) ∫ÉãŸG π«Ñ°S- -
1 ≥°ûdG - ‘É°VE’G ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG8^929^3689^477^076

 1 ≥°ûdG - ‘É°VE’G ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG
(Ü) áÄØdG á«dÉ≤àf’G äÉÑ«JÎdG ó©H8^929^3688^877^557

∫ÉŸG ¢SCGQ øe 2 ≥°ûdG
…ƒfÉK ¢Vôb ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y 2 ≥°ûdG äGhOCG146^9003^752^068
 ∂dP ‘ ÉÃ) ôNB’G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 2 ≥°ûdG

(∂dP ÒZh áeÉ©dG äÉ°ü°üîŸG3^048^2523^102^694
2 ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG3^195^1526^854^762

 äÉÑ«JÎdG ó©H 2 ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ∫ÉªLEG
(ê) áÄØdG ,á«dÉ≤àf’G3^195^1526^255^243

(ê + Ü + CG) »ª«¶æàdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG58^802^53657^782^602

 äÉ``¡«LƒJh  Ò``jÉ©e  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  Qó``°UCG  ,2018  ô``jÉæj  17  ‘*
 ìÉ``HQC’G  äÉ``©jRƒJ  ´É``£àbG  ∑ƒ``æÑdG  ≈``∏Y  Ú``©àj  ,∂``dP  ≈``∏Y  kGOÉæà``°SGh  ,∫É``ŸG  ¢``SCGôd  3  ∫RÉ``H

.∫É``ŸG  ¢``SCGQ  á``jÉØc  áÑ``°ùf  ÜÉ``°ùàMG  ™``e  Iõ``éàëŸG  ìÉ``HQC’G  ø``e  á``MÎ≤ŸG

 »``eÉ©d  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  á``jÉØc  áÑ``°ùf  ÜÉ``°ùàMG  º``àj  ,∂``dòd  kÉ``≤ah
 á``MÎ≤ŸG  äÉ``©jRƒàdG  Ò``KCÉJ  QÉ``ÑàY’G  ‘  ò``NC’G  ó``©H  2018  h  2017

.2018  h  2017  »``eÉ©d

ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG    .5
2018 Èª°ùjO 31ºgQO ∞dCG ‹ÉªLE’G

 øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe IôLÉàª∏d á«dÉe ¥GQhCG
  IQÉ°ùÿGh íHôdG ∫ÓN

  á«eƒµM äGóæ°S1^439^869
 äÉcô°T äGóæ°S1^584^696

3^024^565
 IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe

 º¡°SCG432^251
iôNCG316^919

749^170
ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH áØæ°üe

á«eƒµM äGóæ°S11^466^464
äÉcô°T äGóæ°S2^483^464

áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl : kÉ°übÉf(29^902)
13^920^026

 πeÉ°ûdG πNódG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe
øjO äGhOCG - ôNB’G

á«eƒµM äGóæ°S571^900
äÉcô°T äGóæ°S1^740^585

áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl : kÉ°übÉf(5^949)
2^306^536

 πeÉ°ûdG πNódG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe
á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M äGhOCG - ôNB’G

º¡°SCG66^106
iôNCG66^106

ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQhC’G ‹ÉªLEG20^102^254
ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘É°U 20^066^403

(áªàJ) ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG    .5
2017 Èª°ùjO 31ºgQO ∞dCG ‹ÉªLE’G

IôLÉàª∏d É¡H ßØàfi
á«eƒµM äGóæ°S2^010^393
 äÉcô°T äGóæ°S1^533^597

º¡°SCG11^307
3^555^297

¥É≤ëà°S’G ïjQÉJ ≈àM É¡H ßØàfi
á«eƒµM äGóæ°S1^129^751
 äÉcô°T äGóæ°S48^470

1^178^221
™«Ñ∏d áMÉàe

á«eƒµM äGóæ°S9^256^205
äÉcô°T äGóæ°S4^010^170

 º¡°SCG769^555
 iôNCG272^884

14^308^814
 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe

 ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G
iôNCG5^910

5^910
19^048^242

áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG    .6

 ´ƒædG Ö°ùM  (CG2018
ºgQO ∞dCG

2017
ºgQO ∞dCG

ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH
±ƒ°ûµŸG ≈∏Y äÉHƒë°S137^047^799124^651^482

πLC’ ¢Vhôb143^647^199136^814^451
áfÉeCG äGóæ°S πHÉ≤e ¢Vhôb9^262^5437^779^801

áeƒ°üfl ä’É«Ñªc2^326^1772^596^675
 äÉbÉ£Ñd áæjóe ºeP

 ¿ÉªàF’G6^397^2365^767^317
iôNCG500^084591^617

 ºeòdG h ¢Vhô`≤dG ‹ÉªLEG
áæjóŸG299^181^038278^201^343

iôNCG øjO äGhOCG-51^357
 ºeòdG h ¢Vhô`≤dG ‹ÉªLEG

áæjóŸG299^181^038278^252^700
 ¢VÉØîfG ¢ü°üfl :kÉ°übÉf

 áª«≤dG(21^117^025)(20^648^034)
278^064^013257^604^666

 ºeòdG h ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG
 â°Vô©J »àdG áæjóŸG
áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’

15^922^20114^772^946

 :∫ÉªYC’G äGóMh Ö°ùM  (Ü
2018

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
 äÉcô°ûdG241^507^233223^779^753

 OGôaC’G36^556^78033^772^980
 áæjõÿG-20^471

iôNCG-31^462
278^064^013257^604^666

∑ƒæÑ∏d ≥ëà°ùe .7
2018

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
 Ö∏£dG â– ™FGOh2^277^3652^178^650

á∏HÉ≤ŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQC’G1^611^1251^385^690
 ™e AGô°ûdG IOÉYEG äÉ«bÉØJG

∑ƒæÑdG235^706358^070

iôNCG ™FGOhh πLC’ ™FGOh18^215^47217^388^783
22^339^66821^311^193

 AÓª©dG ™FGOh .8

´ƒædG Ö°ùëH
2018

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
 äGQÉ©°TEGh Ö∏£dG â– ™FGOh

πLC’G IÒ°üb121^171^522123^766^654

 πLC’ ™FGOh136^554^828108^935^161
QÉNOG ™FGOh26^737^56426^269^769

iôNCG6^457^0066^741^332
290^920^920265^712^916

iôNCG á°VÎ≤e ∫GƒeCGh IQó°üŸG ¿ƒjódG .9
2017

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
32^098^003 32^359^770  á£°Sƒàe äGóæ°ùdG èeÉfôH

πLC’G
6^426^875 7^311^043 ∑ƒæH øe á∏LBG ¢Vhôb

1^263^970 1^044^417
 ≥jQƒJ øY áªLÉf ¢Vhôb

 ìÉ°†jE’G ™LGQ) ¢Vhô≤dG
(14 ºbQ

39^788^848 40^715^230

 ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG πNO ‘É°U .10
2018

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
 äÉéàæe øe ä’ƒª©dG πNO

…QÉéàdG πjƒªàdG äÉeóNh674^354678^404

Ωƒ°SôdG πNO3^164^5823^084^603
áWÉ°SƒdG Ωƒ°SQ56^64179^307

 Ωƒ°SôdGh á¶ØëŸG ÜÉ©JCG
 iôNC’G ájQGOE’G126^52995^995

 Ωƒ°SôdG πNO ‹ÉªLEG
ä’ƒª©dGh4^022^1063^938^309

 Ωƒ°SôdG äÉahô°üe
ä’ƒª©dGh(1^165^624)(981^346)

2^856^4822^956^963

iôNC’G á«∏«¨°ûàdG äGOGôjE’G .11
2018

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
 ≈∏Y ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ πNO

 áØæ°üŸG º¡°SC’G äGQÉªãà°SG
 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH

ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG
2^888-

 ≈∏Y ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ πNO
 áØæ°üŸG º¡°SC’G äGQÉªãà°SG

 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH
IQÉ°ùÿG hCG íHôdG

18^416-

--
ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ πNO11^82833^946

.ájƒæ°ùdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øe IPƒNCÉe √ÓYCG É¡«dEG QÉ°ûŸG äÉMÉ°†jE’ا*

 ôWÉîŸG IQGOEG .4

 :¿ÉªàF’G IOƒL π«∏– (CG)
 πµ``°ûH  √ó``jó–  º``àj  ⁄  É``e  .ICÉ``Ø£ŸG  á``Ø∏µàdÉH  á``°SÉ≤ŸG  á``«dÉŸG  äGOƒ``Lƒª∏d  ¿É``ªàF’G  IOƒ``L  ∫ƒ``M  äÉ``eƒ∏©e  ‹É``àdG  ∫hó``÷G  í``°Vƒj

.á``jÎaódG  ≠``dÉÑŸG  ‹É``ªLEG  ∫hó``÷G  ‘  ≠``dÉÑŸG  π``ã“  ,á``«dÉŸG  äGOƒ``Lƒª∏d  áÑ``°ùædÉH  ,Oó``fi

 (áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG .4

:(áªàJ) ¿ÉªàF’G IOƒL π«∏– (CG)

ºgQO
2018 Èª°ùjO 31

 Gô¡°T 12 IóŸ
 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN

á©bƒàŸG

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG

 -»°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe ÒZ

¿ÉªàF’G

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG

  -»°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe

¿ÉªàF’G

´ƒª›

äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG - AÓª©∏d ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dG
(h4 - CG1 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe241^343^1778^554^019-249^897^196

(O 5 - CG 5 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe ÒZ--15^373^24515^373^245
--------------------------------------------

äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG - AÓª©∏d ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG241^343^1778^554^01915^373^245265^270^441
OGôaCÓd á«aô°üŸG äÉeóÿG - AÓª©∏d ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dG

(h4 - CG1 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe32^505^945855^696-33^361^641
(O 5 - CG 5 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe ÒZ--548^956548^956

OGôaCÓd á«aô°üŸG äÉeóÿG - AÓª©∏d áæjóŸG ºeòdG ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG32^505^945855^696548^95633^910^597
 

AÓª©∏d áæjóŸG ºeòdG ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG273^849^1229^409^71515^922^201299^181^038
*áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ¢ü°üfl(3^928^737)(1^639^483)(15^548^805)(21^117^025)

ájÎaódG áª«≤dG269^920^3857^770^232373^396278^064^013

ºgQO
2018 Èª°ùjO 31

 Gô¡°T 12 IóŸ
 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN

á©bƒàŸG

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG

 - »°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe ÒZ

¿ÉªàF’G

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG
 »°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe -

¿ÉªàF’G

´ƒªéŸG

äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG - »eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP
(h4 -CG1 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe23^823^0252^640^153-26^463^178

(O 5 - CG 5 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe ÒZ--4^319^2554^319^255
äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG - »eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP ‹ÉªLEG23^823^0252^640^1534^319^25530^782^433

OGôaCÓd á«aô°üŸG äÉeóÿG - »eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP
(h4 - CG1 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe23^322^602609^062-23^931^664

(O 5 - CG 5 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe ÒZ--737^873737^873
--------------------------------------------

OGôaÓd á«aô°üŸG äÉeóÿG - »eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP ‹ÉªLEG23^322^602609^062737^87324^669^537
»eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP ‹ÉªLEG47^145^6273^249^2155^057^12855^451^970

 
*áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ¢ü°üfl(1^122^321)(752^284)(3^710^878)(5^585^483)

ájÎaódG áª«≤dG46^023^3062^496^9311^346^25049^866^487

 á``ªFÉb  π``HÉ≤e  ¢``Vhô≤d  (º``gQO  ¿ƒ``«∏e  328  :2017)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  45  á``éàæŸG  ¢``Vhô≤dG  πª``°ûJ  -  äÉcô``°û∏d  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿG
 .AÓ``ª©dG  á``ÑbGôe

*يشــمل هــذا املبلــغ توقعــات خســائر ائتــ�ن يف حــدود 505 مليــون درهــم يف املرحلــة 1 (تركــزات �بلــغ 67،769 مليــون درهــم) و20 مليــون درهــم يف املرحلــة 2 (تركــزات �بلــغ 3،339 مليــون درهــم) و1 مليــون 
درهم يف املرحلة 3 (تركزات �بلغ 2،228 مليون درهم) . تسهيالت غ� ممولة تشمل الض�نات وخطابات اعت�د احتياطية والتزامات القروض غ� القابلة لإللغاء. 

 .AÓª©dG áÑbGôe áªFÉb πHÉ≤e ¢Vhô≤d ( ºgQO ¿ƒ«∏e 4^650 :2017) ºgQO ¿ƒ«∏e 2^803  áéàæŸG ¢Vhô≤dG πª°ûJ- äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG

áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG2018 Èª°ùjO 312017 Èª°ùjO 31

ºgQO ∞dCG
 `d á©bƒàe ¿ÉªàFG ôFÉ°ùN

kGô¡°T 12

 ióŸ á©bƒàe ¿ÉªàFG ôFÉ°ùN
 ÒZ -»°VGÎa’G ôª©dG

áª«≤dG á°†Øîæe

 á©bƒàe ¿ÉªàFG ôFÉ°ùN
 -»°VGÎa’G ôª©dG ióŸ

áª«≤dG á°†Øîæe
´ƒªéŸGOófi»YÉªL‹ÉªLE’G

(39 ºbQ ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©Ÿ É k≤ah) ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG7^027^384-13^620^65020^648^03413^355^8906^237^30619^593^196
9 á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG ≈dEG ∫É≤àf’G ó«b ¢ùµY(7^027^384)--(7^027^384)---

9 á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG ≥ah É¡H ±Î©ŸG á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN3^600^0031^652^8712^522^8647^775^738---
(9 á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ª∏d ًÉ≤ah á«MÉààa’G ájƒ°ùàdG) ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG3^600^0031^652^87116^143^51421^396^38813^355^8906^237^30619^593^196

ΩÉ©dG ∫ÓN áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl328^734(13^388)2^396^4992^711^8452^037^858790^7312^828^589
ΩÉ©dG ∫ÓN ÉgDhGôLEG ” äÓ«°ü– / ó«b IOÉYEG--(1^116^097)(1^116^097)(1^124^142)-(1^124^142)

áæ°ùdG ∫ÓN áHƒ£°ûŸG ≠dÉÑŸG--(1^873^405)(1^873^405)(648^282)-(648^282)
iôNCG äÉjƒ°ùJh ±ô°üdG--(1^706)(1^706)(674)(653)(1^327)

»eÉàÿG ó«°UôdG3^928^7371^639^48315^548^80521^117^02513^620^6507^027^38420^648^034
»eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP2018 Èª°ùjO 312017 Èª°ùjO 31

ºgQO ∞dCG
 `d á©bƒàe ¿ÉªàFG ôFÉ°ùN

kGô¡°T 12

 á©bƒàe ¿ÉªàFG ôFÉ°ùN
 á°†Øîæe ÒZ -ôª©dG ióŸ

áª«≤dG

 ióŸ á©bƒàe ¿ÉªàFG ôFÉ°ùN
áª«≤dG á°†Øîæe -ôª©dG

´ƒªéŸGOófi»YÉªL‹ÉªLE’G

(39 ºbQ ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©Ÿ É k≤ah) ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG583^664-4^061^3494^645^0133^971^709782^3914^754^100
9 á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG ≈dEG ∫É≤àf’G ≈∏Y ¢ùµY(583^664)--(583^664)---

9 á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG ÖLƒÃ É¡H ±Î©ŸG á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN1^324^035912^16913^4562^249^660---
(9 á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ª∏d ًÉ≤ah ∫ó©ŸG ìÉààa’G) ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG1^324^035912^1694^074^8056^311^0093^971^709782^3914^754^100

ΩÉ©dG ∫ÓN áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl(201^714)(159^885)1^426^3801^064^7811^426^785(198^739)1^228^046
ΩÉ©dG ∫ÓN ÉgDhGôLEG ” »àdG ∫GƒeC’G OGOÎ°SG / áHÉàc--(515^113)(515^113)(653^119)-(653^119)

áæ°ùdG ∫ÓN áHƒ£°ûŸG ≠dÉÑŸG--(1^275^439)(1^275^439)(684^147)-(684^147)
iôNC’G äÓjó©àdGh ±ô°üdG--24524512112133

»eÉàÿG ó«°UôdG1^122^321752^2843^710^8785^585^4834^061^349583^6644^645^013

 (áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG .4

  á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN øY áÄ°TÉædG ≠dÉÑŸG (ب

  .ºgQO 3^149  ≠dÉÑdG PÉØfE’G •É°ûæd á©°VÉN ∫GõJ ’ »àdGh ,áæ°ùdG ∫ÓN É¡Ñ£°T ” »àdG áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG ≈∏Y ºFÉ≤dG …óbÉ©àdG ≠∏ÑŸG 

www.emiratesnbd.com

 
ش.م.ع

IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ∫ƒM Ú∏≤à°ùŸG äÉHÉ°ù◊G »≤bóe ôjô≤J

…CGôdG

 á©HÉàdG ¬JÉcô°Th (“∂æÑdG“) ´.Ω.¢T »æWƒdG »HO äGQÉeE’G ∂æÑd IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿EG
 31 ‘ Éªc óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ¢üî∏e øe ∞dCÉàj …òdGh ,(“áYƒªéŸG“ `H á©ªà› É¡«dEG QÉ°ûj)

 IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈dEG kGOÉæà°SG ÉgOGóYEG ” »àdGh ,óMƒŸG πNódG ¿É«H ¢üî∏eh 2018 Èª°ùjO
  .2018 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d áYƒªéª∏d á≤bóŸG

 ,á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øY ádOÉY IQƒ°üH ≥aôŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e qÈ©j ,ÉæjCGQ ‘
.IQGOE’G É¡JOóM »àdG äÉeƒ∏©ŸG ≈dEG kGOÉæà°SG

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e

 OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ŸG É¡Ñ∏£àJ »àdG äÉMÉ°üaE’G áaÉc øª°†àj ’ IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿EG
 äÉHÉ°ù◊G »≤bóe ôjô≤Jh IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e IAGôb Èà©J ’ ,‹ÉàdÉHh .á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG

 ¢üî∏e ¿EG .É¡H ≥aôŸG äÉHÉ°ù◊G »≤bóe ôjô≤Jh á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG IAGôb øY kÓjóH Gòg
 ïjQÉJ ó©H â©bh »àdG çGóMC’G QÉKBG ¢ùµ©J ’ á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

.IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM Éfôjô≤J

É¡dƒM Éfôjô≤Jh á≤bóŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

 ôjÉæj 15 ïjQÉàH QOÉ°üdG Éfôjô≤J øª°V á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM ßØëàe ÒZ kÉjCGQ ÉæjóHCG ó≤d
.áeÉ¡dG ≥«bóàdG QƒeC’ í«°VƒJ kÉ°†jCG ôjô≤àdG øª°†àj .2019

IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e øY IQGOE’G á«dhDƒ°ùe

 ‘ ¢ùµ©æàd áHƒ∏£ŸG äÉeƒ∏©ŸG ójó–h IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e OGóYEG øY ádhDƒ°ùŸG »g IQGOE’G ¿EG
.á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d ∫OÉY ¢üî∏e ¿ƒµj å«ëH IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e

äÉHÉ°ù◊G »≤bóe á«dhDƒ°ùe

 ∫OÉY ¢üî∏e ƒg IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿Éc GPEG Ée ∫ƒM …CGôdG AGóHEG »g Éæà«dhDƒ°ùe ¿EG
 810 ºbQ ‹hódG ≥«bóàdG QÉ«©Ÿ kÉ≤ah â“ »àdGh ,ÉæJGAGôLEG ≈dEG kGOÉæà°SG á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d

.“á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ∫ƒM ôjô≤J OGóYEG äÉª¡e“ ,(¬JÓjó©Jh)

:πÑb øe á©bƒe
‘Qƒe ∞jRƒL

∂`jô°T
492 :πé°ùdG ºbQ

2019 ¢SQÉe 18
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO

ìÉ°†jEG2018
ºgQO ∞dCG

2017
ºgQO ∞dCG

äGOƒLƒŸG

ájõcôŸG ±QÉ°üŸG iód ™FGOhh ó≤f984^604^31671^852^618
∑ƒæÑdG øe ≥ëà°ùe1039^907^25349^726^135

ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG1120^066^40319^048^242
 áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG13278^064^013257^604^666

 »eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP1549^866^48746^487^948
 ácÎ°ûe ™jQÉ°ûeh á∏«eR äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°SG 1^581^1801^624^330

äÉ≤à°ûª∏d áÑLƒŸG ádOÉ©dG áª«≤dG383^670^8922^851^520
ájQÉªãà°SG äGQÉ≤Y 549^705537^680

AÓª©dG ä’ƒÑb427^736^1646^111^947
 äGó©eh äÉµ∏à‡ 2^515^8842^442^833

 á°Sƒª∏ŸG ÒZ äGOƒLƒŸGh ájQÉéàdG Iô¡°ûdG165^686^2585^688^203
iôNCG äGOƒLƒe176^094^1916^396^161

äGOƒLƒŸG ‹ÉªLEG500^342^746470^372^283

äÉHƒ∏£ŸG
∑ƒæÑ∏d ≥ëà°ùe1822^339^66821^311^193

AÓª©dG ™FGOh19290^920^920265^712^916
»eÓ°SE’G ΩÉ¶ædG ¢SÉ°SCG ≈∏Y AÓª©∏d  ™FGOh2056^945^10260^815^385

 iôNCG á°VÎ≤e ∫GƒeCGh QOÉ°U øjO2140^715^23039^788^848
™aódG á≤ëà°ùe ∑ƒµ°U223^685^1605^526^649

äÉ≤à°ûª∏d áÑdÉ°ùdG ádOÉ©dG áª«≤dG383^767^7482^252^495
AÓª©dG ä’ƒÑb427^736^1646^111^947
iôNCG äÉHƒ∏£e2310^208^3919^491^313

äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG436^318^383411^010^746

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ245^557^7755^557^775
áæjõN º¡°SCG(46^175)(46^175)

∫hC’G ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ äGóæ°S259^477^0769^477^076
º¡°SC’G IhÓY »WÉ«àMG2412^270^12412^270^124

»eÉ¶fh ÊƒfÉb »WÉ«àMG262^778^8882^778^888
iôNCG äÉ«WÉ«àMG262^869^5332^869^533

ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG26(72^904)261^568
á∏ª©dG πjƒ– »WÉ«àMG26(1^231^558)(1^219^088)

Iõéàfi ìÉHQCG32^412^53827^403^808
 »ªgÉ°ùŸ IóFÉ©dG ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG

  áYƒªéŸG ‘ äGóæ°ùdG »∏eÉMh
64^015^29759^353^509

Iô£«°ùe ÒZ á°üM9^0668^028
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG64^024^36359^361^537

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG500^342^746470^372^283

äÉMÉ°†jEG
2018

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
¬HÉ°ûŸG πNódGh óFGƒØdG πNO2716^930^89413^573^947

á¡HÉ°ûe äÉahô°üeh óFGƒØdG äÉahô°üe27(5^997^538)(4^615^211)
óFGƒØdG πNO ‘É°U10^933^3568^958^736

 ájQÉªãà°S’Gh á«∏jƒªàdG äÉéàæŸG øe πNódG
á«eÓ°SE’G

282^870^2132^632^045
 ΩÉ¶ædG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ÚYOƒª∏d ìÉHQCG äÉ©jRƒJ

 ∑ƒµ°üdG »∏eÉM ≈dEG áYƒaóŸG ìÉHQC’Gh »eÓ°SE’G
29(916^022)(804^821)

 äÉéàæŸGh »eÓ°SE’G πjƒªàdG øe πNódG ‘É°U
ájQÉªãà°S’G

1^954^1911^827^224

 »eÓ°SE’G πjƒªàdG πNOh óFGƒØdG πNO ‘É°U
 øe á«aÉ°U á«eÓ°SE’G ájQÉªãà°S’G äÉéàæŸGh

ÚYOƒª∏d ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ
12^887^54710^785^960

 ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G πNO4^022^1063^938^309
ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G äÉahô°üe(1^165^628)(981^346)

 ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G äGOGôjEG ‘É°U302^856^4822^956^963
 á«dÉe ¥GQhCG øe (IQÉ°ùÿG) / íHôdG ‘É°U

 IôLÉàª∏d
3153^526142^917

 iôNC’G á«∏«¨°ûàdG πNódG OƒæH321^604^7411^569^320
»∏«¨°ûàdG πNódG ‹ÉªLEG17^402^29615^455^160

á«eƒª©dGh ájQGOE’G äÉahô°üŸG33(5^619^671)(4^844^229)
áª«≤dG ¢VÉØîfG πÑb á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’G11^782^62510^610^931

 á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ‘É°U34(1^748^181)(2^228^517)
  áª«≤dG ¢VÉØîfG ó©H á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’G10^034^4448^382^414

 ™jQÉ°ûeh á∏«eR äÉcô°T øe IQÉ°ùN/ íHQ á°üM
ácÎ°ûe

136^01972^167

áÑjô°†dG πÑb  áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG10^170^4638^454^581

 áÑjô°V Ωƒ°SQ(128^940)(108^785)
 áÑjô°†dG ó©H  áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG10^041^5238^345^796

   :≈dEG IóFÉ©dG
áYƒªéŸG »ªgÉ°ùe10^040^4858^345^024

Iô£«°ùe ÒZ á°üM1^038772
 áÑjô°†dG ó©H áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG10^041^5238^345^796

º¡°ùdG á«ëHQ371^701^40

 ácô°ûdG øY äÉeƒ∏©e  .1

 á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  á``dhO  ‘  (”∂``æÑdG“)  .´.Ω.¢``T  »``æWƒdG  »``HO  äGQÉ``eE’G  ¢``ù«°SCÉJ  ”  
 ´.Ω.¢``T  ‹hó``dG  äGQÉ``eE’G  ∂``æH  Ú``H  êÉ``eófE’G  á``é«àf  2007  ƒ``«dƒj  16  ï``jQÉàH  Ió``ëàŸG
 Ö``LƒÃ  (”»``æWƒdG  »``HO  ∂``æH“)  »``æWƒdG  »``HO  ∂``æHh  (”‹hó``dG  äGQÉ``eE’G  ∂``æH“)
 (¬``JÓjó©Jh  1984  ΩÉ``©d   8  º``bQ  …OÉ``–’G  ¿ƒ``fÉ≤dG  )  á``jQÉéàdG  äÉcô``°ûdG  ¿ƒ``fÉb
 ¿CÉ``°ûH  2015  áæ``°ùd  2  º``bQ  …OÉ``–’G  ¿ƒ``fÉ≤dG  π``NO  .á``eÉY  áªgÉ``°ùe  á````cô°ûc
 ¿ƒ``fÉ≤dG  π``fi  π``ë«d  ,2015  ƒ``«dƒj  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  ò``«ØæàdG  õ``«M  á``jQÉéàdG  äÉcô``°ûdG

 .1984  áæ``°ùd  8  º``bQ  …OÉ``–’G

 á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  πª``°ûJ  2018  Èª``°ùjO  31  ‘  á``«¡àæŸG  áæ``°ù∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  
 ‘  á``YƒªéŸG  á``°üMh  (”á``YƒªéŸG“  ``̀H  É``©e  º``¡«dEG  QÉ``°ûj)  á``©HÉàdG  ¬JÉcô``°Th  ∂``æÑ∏d

.ácÎ``°ûe  ™jQÉ``°ûeh  á``∏«eR  äÉcô``°T

 •É``°ûf  π``ãªàjh  .(“EMIRATESNBD“  :ô``°TDƒŸG)  ‹É``ŸG  »``HO  ¥ƒ``°S  ‘  ∂``æÑdG  êGQOEG  ”  
 Úµ∏¡à``°ùª∏d  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿGh  äÉcô``°û∏d  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿG  ‘  »``°SÉ°SC’G  á``YƒªéŸG
 áµÑ``°T  ≈``∏Y  ∂``æÑdG  ™``bƒe  ¿Gƒ``æY  .á«eÓ``°SE’G  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿGh  á``æjõÿGh

:ƒ``g  â``fÎfE’G
 á``©HÉàdG  äÉcô``°ûdG  á£``°ûfCG  ø``Y  π``«°UÉØàdG  ø``e  ó``jõŸ  .www.emiratesnbd.com  

.40  º``bQ  ìÉ``°†jE’G  ≈``∏Y  ´Ó``W’G  ≈``Lôj

 .IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO  . »HO  . 777 .Ü.¢U ƒg πé°ùŸG ácô°ûdG ¿GƒæY ¿EG  

 ºgÉ``°ùŸG  ácô``°T  »``gh  QÉªãà``°SÓd  »``HO  á``°ù°SDƒe  »``g  á``Yƒªéª∏d  ΩC’G  ácô``°ûdG  ¿EG  
 .»``HO  á``eƒµM  ƒ``g  É``¡«a  »``°ù«FôdG

áÑ°SÉëŸا ¢SÉ°SCG  .2

 ∫Éãàe’G ¿É«H  (CG

 OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ª∏d  kÉ``≤ah  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ”
 äGÒ``°ùØàdGh  á``«dhódG  á«Ñ``°SÉëŸG  Ò``jÉ©ŸG  ¢``ù∏›  ø``Y  IQOÉ``°üdG  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG
 äÉ``Ñ∏£àeh  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ŸG  ¢``ù∏›  ø``Y  IQOÉ``°üdG

 .Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  á``dhO  ‘  ájQÉ``°ùdG  Ú``fGƒ≤dG

 äÉ``fÉ«ÑdG  √ò``g  OGó``YEG  ‘  É¡eGóîà``°SG  ”  »``àdG  á«``°ù«FôdG  á«Ñ``°SÉëŸG  äÉ``°SÉ«°ùdG  ¿EG
 IQƒ``°üH  äÉ``°SÉ«°ùdG  √ò``g  ≥``«Ñ£J  ”h  .√É``fOCG  á``æ«Ñe  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG

 .∂``dP  ±Ó``N  ô``còj  ⁄  É``e   . á``eó≤ŸG  äGƒæ``°ùdG  ™``«ªL  ≈``∏Y  á≤``°ùàe

 ¢SÉ«≤dG ¢SÉ°SCG  (Ü

 á``«îjQÉàdG  á``Ø∏µàdG  CGó``ÑŸ  É``≤ah  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ”
   :»``∏j  É``e  Gó``Y  É``ª«a

 ;ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G ¢SÉ«b ”  •
 ∫Ó``N  ø``e  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  Iô``LÉàª∏d  É``¡fCG  ≈``∏Y  á``Øæ°üŸG  á``«dÉŸG  äGhOC’G  •

 ;á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  É¡``°SÉ«b  ”  IQÉ``°ùÿG  hCG  í``HôdG
 ô``jÉæj  1  π``Ñb)  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  ™``«Ñ∏d  á``MÉàŸG  á``«dÉŸG  äGOƒ``LƒŸG  ¢``SÉ«b  ”  •

 ;(2018
 ô``NB’G  πeÉ``°ûdG  π``NódG  ∫Ó``N  ø``e  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  á``«dÉŸG  äGOƒ``LƒŸG  •

;  (2018  ô``jÉæj  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  …ô``°ùj)
 É``ª«a  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  É``¡H  ±Î``©ŸGh  IÉ``£¨ŸG  äÉ``Hƒ∏£ŸGh  äGOƒ``LƒŸG  ¢``SÉ«b  ”  •

.É``¡à«£¨J  º``àj  »``àdG  ô``WÉîŸÉH  ≥``∏©àj

 Ö``∏£àj  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ª∏d  É``≤ah  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ¿EG
 ™``°†J  ¿CG  IQGOE’G  ø``e  ∂``dòc  Ö``∏£àjh  .IOó``fi  á``eÉg  á«Ñ``°SÉfi  äGô``jó≤J  ΩGóîà``°SG
 …ƒ``£æJ  »``àdG  •É``≤ædG  ¿EG  .á``Yƒªéª∏d  á«Ñ``°SÉëŸG  äÉ``°SÉ«°ùdG  ≥``«Ñ£J  QÉ``WEG  ‘  kÉ``eÉµMCG
 É``¡«a  ¿ƒ``µJ  »``àdG  •É``≤ædG  ∂``∏J  hCG    ó``«≤©àdG  hCG  ΩÉµ``MC’G  ø``e  IÒ``Ñc  á``LQO  ≈``∏Y
 á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«Ñ∏d  áÑ``°ùædÉH  á``«ªgCG  äGP  äGô``jó≤àdG  hCG  äÉ``°VGÎa’G

   .5  º``bQ  ìÉ``°†jE’G  ‘  É``¡æY  ìÉ``°üaE’G  ”  ó``b

 á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG  .3

 9 ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ª∏d ‹hC’G ≥«Ñ£àdG ïjQÉàH á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ∞«æ°üJ (CG

 .(9) ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG ≥«Ñ£J óæY áLQóŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ≠dÉÑe ≈∏Y Ò«¨J …CG CGô£j ⁄ ,√ÉfOCG ∫hó÷G ‘ IQƒcòŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG AÉæãà°SÉH

39 ºbQ ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e QÉWG ‘ ∞«æ°üàdG
(2017 Èª°ùjO 31)

(9) ºbQ  á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG QÉWEG ‘ ∞«æ°üàdG
(2018 ôjÉæj 1)

 ºeòdGh ¢Vhô≤dG
 áæjóŸG

 ≈àM É¡H ßØàfi
¥É≤ëà°S’G ïjQÉJ™«Ñ∏d É¡H ßØàfi

 áª«≤dÉH áØæ°üe
 ∫ÓN øe ádOÉ©dG

IQÉ°ùÿGh íHôdG
ó«°UôdG áØ∏µàdÉH áØæ°üe

ICÉØ£ŸG

 áª«≤dÉH áØæ°üe
 ∫ÓN øe ádOÉ©dG

 πNódG OƒæH
iôNC’G πeÉ°ûdG

 áª«≤dÉH áØæ°üe
 ∫ÓN øe ádOÉ©dG

IQÉ°ùÿGh íHôdG
ó«°UôdG

ºgQO ∞dCGºgQO ∞dCGºgQO ∞dCGºgQO ∞dCGºgQO ∞dCGºgQO ∞dCGºgQO ∞dCGºgQO ∞dCGºgQO ∞dCG

á«dÉŸG äGOƒLƒŸG

ájõcôŸG ±QÉ°üŸG iód ™FGOhh ó≤f71^852^618---71^852^618 71^840^210  -  -  71^840^210 

∑ƒæÑdG øe ≥ëà°ùe49^726^135---49^726^135 49^583^960  -  -  49^583^960 

:ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQh’G
 áª«≤dÉH áØæ°üe IôLÉàª∏d á«dÉe ¥GQhCG

 IQÉ°ùÿGh íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG---3^555^2973^555^297 -  -  3^555^297  3^555^297 

 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH IOófi
IQÉ°ùÿGh íHôdG---5^9105^910 -  -  951^610  951^610 

ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH áØæ°üe-1^178^221--1^178^221 13^208^169  -  -  13^208^169 

 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe
 äGhOCG - iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG OƒæH

 øjódG
--13^266^375-13^266^375 -  1^138^372  -  1^138^372 

 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe
 äGhOCG - iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG OƒæH

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M
--1^042^439-1^042^439 -  199^817  -  199^817 

áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG257^604^666---257^604^666 256^864^879  -  -  256^864^879

≈eÓ°S’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP46^487^948---46^487^948 45^081^555  -  -  45^081^555 

(áªàJ) á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG  .3

(áªàJ)  9 ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ª∏d ‹hC’G ≥«Ñ£àdG ïjQÉàH á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ∞«æ°üJ (CG

 ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMÉH ôKC’G ≥∏©àj .9 ºbQ  á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG ≈dEG ∫ƒëàdG áé«àf áÄ°TÉædG IõéàëŸG ìÉHQC’Gh ≈WÉ«àM’G ≈∏Y ,ÖFGô°†dG º°üN ó©H ôKC’G äÓ«∏– ≈dÉàdG ∫hó÷G ‘ êQóe
.iôNC’G á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M äÉfƒµe ≈∏Y ôKCG óLƒj ’ .IõéàëŸG ìÉHQC’Gh

ºgQO ∞dCG
 ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG

(2017 Èª°ùjO 31) 39 ºbQ ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e QÉWEG ‘ »eÉàÿG ó«°UôdG 261^568 
ICÉØ£ŸG áØ∏µàdG ≈dEG ™«Ñ∏d áMÉàe øe (øjódG) ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQh’G ∞«æ°üJ IOÉYG 47^448 

IQÉ°ùÿGh íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe ≈dEG ™«Ñ∏d áMÉàe øe (á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh øjódG) ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQh’G ∞«æ°üJ IOÉYG(62^361) 
iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG OƒæH ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe ≈dEG ™«Ñ∏d áMÉàe øe á«µ∏ŸG ¥ƒ≤◊ á«dÉe ¥GQhCG ∞«æ°üJ IOÉYEG(112^567) 

.iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG OƒæH ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe ≈dEG ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH áØæ°üŸG (øjódG) ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQh’G ∞«æ°üJ IOÉYG(14^920) 
 .iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG OƒæH ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG áæjóŸG á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d (9) ºbQ  á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG QÉWEG ‘ á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùîH ±GÎY’G 826 

iôNC’G äÉcô◊G 22^999 
(2018 ôjÉæj 1) (9) ºbQ  á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG QÉWG ‘ ≈MÉààa’G ó«°UôdG 142^993 

IõéàëŸG ìÉHQ’G
(2017 Èª°ùjO 31) 39 ≈dhódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e ÖLƒÃ »eÉàÿG ó«°UôdG 27^403^808 

IQÉ°ùÿGh íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe ≈dEG ™«Ñ∏d áMÉàŸG øe (á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh ¿ƒjódG) ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQh’G ∞«æ°üJ IOÉYG 32^226 
IQÉ°ùÿGh íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe ≈dEG ¥É≤ëà°S’G ≈àM É¡H ßØàfi øe (¿ƒjódG) ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQh’G ∞«æ°üJ IOÉYG 1^799 

iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG OƒæH ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe ≈dEG ™«Ñ∏d áMÉàŸG øe á«µ∏ŸG ¥ƒ≤◊ á«dÉŸG ¥GQh’G ∞«æ°üJ IOÉYG 112^567 
iôNC’G äÉcô◊Gh 9 ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ª∏d kÉ≤ah áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl ¢SÉ«b IOÉYEG(2^300^758) 

iôNCG äÉcôM(32^805) 
(2018 ôjÉæj 1) (9) ºbQ  á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG QÉWG ‘ ≈MÉààa’G ó«°UôdG25^216^837
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 øjO äGóæ°S ™«H øe ìÉHQCG
 áª«≤dÉH áØæ°üe ájQÉªãà°SG

 πNódG ∫ÓN øe ádOÉ©dG
ôNB’G πeÉ°ûdG

 á«dÉe ¥GQhCG ™«H øe ìÉHQC’G
™«Ñ∏d áMÉàe ájQÉªãà°SG-206^436

 øe (IQÉ°ùÿG)/íHôdG
ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQhC’G(108^609)2^369

 øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH IOóëŸG
IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN

äGQÉéjE’G πNO39^41148^466
 äGQÉ≤©dG ™«H øe ìÉHQCG

/ájQÉªãà°SG äGQÉ≤Y)
(¿hõfl

1^78316^220

 äÓª©dG ±ô°U πNO
á«ÑæLC’G1^252^4211^193^684

≥à°ûe πNO118^91773^593

(‘É°U) ôNBG πNO267^686(5^394)

1^604^7411^569^320

 IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG  ÜÉ©JCG .12

 á``YƒªéŸG  IQGOEG  ¢``ù∏›  AÉ``°†YCG  ≈``dEG  ™``aódG  á≤ëà``°ùe  ÜÉ``©JC’G  ø``ª°†àJ  »``gh
  .(º``gQO  ¿ƒ``«∏e  31  :2017)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  31  á``¨dÉÑdG

 ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü«°üîJh IQGOEG .13

 á``YƒªéŸG  ≈``∏Y  ±Gô``°TE’ÉH  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  Ωƒ``≤j
 Oó``ëjh  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  á``jÉØc  ∫ƒ``M  äÉ``eƒ∏©e  ≈``≤∏àj  ∂``dòdh  ó``Mƒe  ¢``SÉ°SCG  ≈``∏Y
 ÜÉ``°ùàMG  º``àj  ,2017  ΩÉ``Y  ø``e  GQÉ``ÑàYG  .πµc  á``Yƒªéª∏d  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  äÉ``Ñ∏£àe
 ∫RÉ``H  á``æé∏d  3  ∫RÉ``H  QÉ``WEG  ΩGóîà``°SÉH  á``YƒªéŸG  iƒà``°ùe  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ
 É``¡eó≤j  »``àdG  äÓ``jó©àdG  ≥``«Ñ£J  ó``©H  ,(“∫RÉ``H  á``æ÷“)  á``«aô°üŸG  á``HÉbô∏d
 .á``«æWƒdG  á``ë∏°üŸG  IÉ``YGôe  ™``e  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe
 ≈``fOC’G  ó``◊G  :“õ``FÉcQ“  çÓ``K  ø``e  ,2  ∫RÉ``H  ¿CÉ``°T  ¬fCÉ``°T  ,3  ∫RÉ``H  QÉ``WEG  ∞``dCÉàj

.¥ƒ``°ùdG  •É``Ñ°†fGh  á``«HÉbôdG  á``©LGôŸG  á``«∏ªYh  ,∫É``ŸG  ¢``SCGQ  äÉ``Ñ∏£àŸ

∫ÉŸG ¢SCGQ äÉÑ∏£àŸ ≈fOC’G ó◊G

 ∫É``e  ¢``SCGQ  í``FGƒdh  á``ª¶fCG  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  Qó``°UCG
 ”  å``«M  ,2017  ô``jGÈa  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  ò``«ØæàdG  õ``«M  â``∏NO  »``àdGh  ,3  ∫RÉ``H
 ≥``°ûdG  »``gh  ,äÉjƒà``°ùe  á``KÓK  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGôd  ≈``fOC’G  ó``◊G  äÉ``Ñ∏£àe  ≥``«Ñ£J

.‹É``ªLE’G  ∫É``ŸG  ¢``SCGQh  1  ≥``°ûdGh  á``jOÉ©dG  º¡``°SC’G  ø``e  1

 (»``WƒëàdG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àMG)  »``WƒëàdG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àMG  ø``jƒµJ  º``àj
 πµ``d  %2^5  ≈``dEG  π``°üj  ≈``°übCG  ó``ëH  ,∫É``ŸG  ¢``SCGôd  á``jQhódG  äÉ``Ñ∏≤àdG  »``WÉ«àMGh
.%7  ™``bGƒH  á``jOÉ©dG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  º¡``°SCG  á``ª«b  ø``e  ≈``∏YCG  ¿ƒ``µj  å``«ëH  (»``WÉ«àMG

 kÓ``YÉa  ó``©j  »``WƒëàdG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àMG  ¿EÉ``a  ,2018  ΩÉ``©dÉH  ≥``∏©àj  É``ª«a
 Ió``YÉb  ø``e  %1^88  áÑ``°ùf  ó``æY  É``¡«∏Y  ®É``Ø◊G  »``¨Ñæjh  á``«dÉ≤àf’G  äÉ``Ñ«JÎdG  ‘
 áÑ``°ùæH  ®É``ØàM’G  Üƒ``∏£ŸG  ø``e  ¿ƒµ«``°S  ,2019  ΩÉ``©dG  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  .∫É``ŸG  ¢``SCGQ
 ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àM’  Ò``KCÉJ  …CG  ∑É``æg  ¢``ù«d  .∫É``ŸG  ¢``SCGQ  Ió``YÉb  ø``e  %2^5

.2018  ΩÉ``©∏d  ¬``«∏Y  ®É``Ø◊G  É``Hƒ∏£e  ¢``ù«dh  ,á``jOÉ°üàb’G  äÉ``Ñ∏≤à∏d

 É``¡fCG  ≈``∏Y  á``YƒªéŸG  ∞``«æ°üJ  ”  ,‘É``°VE’G  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  »``WÉ«àMG  ≈``dEG  á``aÉ°VE’ÉH
 á``«eÉ¶ædG  á``«ªgC’G  äGP  ∑ƒ``æÑdG  ø``e

 Ió``MGƒc  É``gõcôe  ≈``∏Y  ®É``Ø◊G  π``LCG  ø``eh  ,"D-SIB"  »``∏ëŸG  iƒà``°ùŸG  ≈``∏Y
 á``YƒªéŸG  ≈``∏Y  »``¨Ñæj  »``∏ëŸG  iƒà``°ùŸG  ≈``∏Y  á``«eÉ¶ædG  á``«ªgC’G  äGP  ∑ƒ``æÑdG  ø``e
 Gò``gh  .2018  ΩÉ``©∏d  %1^13  áÑ``°ùf  ó``æY  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  Ió``YÉb  ≈``∏Y  ®É``Ø◊G
 ΩÉ``©dG  ∫ƒ``∏ëH  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  Ió``YÉb  ø``e  %1^5  ≈``dEG  π``°ü«d  ™ØJÒ``°S  »``WÉ«àM’G

.2019

 »eÉ¶ædG ∫ÉŸG ¢SCGQ

 ∫hC’G  ≥``°ûdG  »``gh  á«``°ù«FQ  äÉ``Äa  çÓ``K  ≈``dEG  ∂``æÑ∏d  »``eÉ¶ædG  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  º``°ù≤æj
.É``¡°üFÉ°üN  ≈``∏Y  kGOÉ``ªàYG  ‘É``°VE’G  ÊÉ``ãdG  ≥``°ûdGh  ∫hC’G  ≥``°ûdGh  á``jOÉ©dG  º¡``°SCÓd

 ¢``SCGQ  ø``e  IOƒ``L  ≈``∏YC’G  á``ÄØdG  π``ãÁh  ,á``jOÉ©dG  º¡``°SCÓd  ∫hC’G  ≥``°ûdG  πª``°ûj  •
 »``eÉ¶ædGh  Êƒ``fÉ≤dG  »``WÉ«àM’Gh  º¡``°SC’G  IhÓ``Yh  º¡``°SC’G  ∫Éª``°SCGQ  ,∫É``ŸG
 ó``©H  Iô£«``°ùŸG  Ò``Z  á``°ü◊Gh  Iõ``éàëŸG  ìÉ``HQC’Gh  iô``NC’G  äÉ``«WÉ«àM’Gh
 á``«eÉ¶ædG  äÓ``jó©àdGh  á``°Sƒª∏ŸG  Ò``Z  äGOƒ``LƒŸGh  á``jQÉéàdG  Iô¡``°ûdG  º``°üN
 π``eÉ©àdG  º``àj  ø``µd  h  ÚªgÉ``°ùŸG  ¥ƒ``≤M  ‘  á``LQóŸG  Oƒ``æÑdÉH  á``≤∏©àŸG  iô``NC’G
 äÉ``¡«LƒàdG  Ö``°ùM  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  á``jÉØµH  á``°UÉN  ¢``VGôZC’  á``Ø∏àfl  IQƒ``°üH  É``¡©e

  .…õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  π``Ñb  ø``e  á``MÎ≤ŸG

 Ò``Z  º¡``°SCÓd  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  äGhOCG  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ø``e  1  ≥``°ûdG  πªà``°ûj  •
. á``j O É©d G

 »``WÉ«àM’Gh  á``∏gDƒŸG  á``jƒfÉãdG  ¿ƒ``jódG  ≈``∏Y  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  ø``e  2  ≥``°ûdG  πªà``°ûj  •
  .á``dOÉ©dG  á``ª«≤dG  »``WÉ«àMGh  ¬``æY  í``°üØŸG  Ò``Z

  (áªàJ) ∫ÉŸG ¢SCGQ ¢ü«°üîJh IQGOEG .13 

:3 ∫RÉH QÉWE’ É k≤ah ∫ÉŸG ¢SCGQ ∫ƒM áeÉY áëŸ √ÉfOCG êQóe

2018
ºgQO ∞dCG

2017
ºgQO ∞dCG

ìÉàŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ
 á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M øe ∫hC’G ≥°ûdG

 ájOÉ©dG46^678^016 42^649^802

 ∫ÉŸG ¢SCGQ øe ∫hC’G ≥°ûdG55^607^384 51^527^359
πgDƒŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG58^802^536 57^782^602

ôWÉîŸÉH áëLôŸG ∫ƒ°UC’G

¿ÉªàF’G ôWÉfl243^860^147 238^799^078
¥ƒ°ùdG ôWÉfl9^035^854 7^841^446

á«∏«¨°ûàdG ôWÉîŸG28^043^576 26^381^543
 áëLôŸG ∫ƒ°UC’G ‹ÉªLEG

ôWÉîŸÉH280^939^577 273^022^067

∫ÉŸG ¢SCGQ áÑ°ùf

 äÉÑ∏£àe
 ≈fOC’G ó◊G

 ∫ÉŸG ¢SCGôd
2018 ΩÉ©∏d

20182017

 áYƒªéª∏d óMƒŸG ‹ÉªLE’G .CG%13^50%20^93%21^16
 ‹ÉªLEÓd ∫hC’G ≥°ûdG áÑ°ùf .Ü

óMƒŸG%11^50%19^79%18^87

 º¡°SCÓd ∫hC’G ≥°ûdا áÑ°ùf .ê
óMƒŸG ‹ÉªLEÓd ájOÉ©dG

%10^00%16^61%15^62
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2018

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
 ájOÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG

∫ÉŸG ¢SCGQ5^557^7755^557^775
IRÉàªŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG12^270^12412^270^124

á∏gDƒe  äÉ«WÉ«àMG4^384^0564^429^333
IQÉ°ùN (-) / Iõéàfi ìÉHQCG32^412^53827^403^808
*áMÎ≤ŸG / á©bƒàŸG ìÉHQC’G(2^223^110)(2^223^110)
á«∏bC’G á°üM øe πgDƒe ≠∏Ñe9^0668^028

 ájOÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG
 ´É£≤à°SGh á«ª«¶æàdG äÓjó©àdG πÑb

≈fOC’G ó◊G
52^410^44947^445^958

á«ª«¶æàdG äÉeƒ°üÿG :kÉ°übÉf(5^732^433)(5^995^195)
 ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG ‹ÉªLEG

 á«ª«¶æàdG äÓjó©àdG ó©H ájOÉ©dG
≈fOC’G ó◊G ´É£≤à°SGh

46^678^01641^450^763

 ∫ÉŸG ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG ‹ÉªLEG
 á«dÉ≤àf’G äÉÑ«JÎdG ó©H ájOÉ©dG

 ¢SCGQ º¡°SCG øe 1 ≥°ûdG äÉYÉ£≤à°S’
(CG) áÄØdG øe á«dÉ≤àf’G ájOÉ©dG ∫ÉŸG

46^678^01642^649^802

 1 áÄØdG øe ‘É°VEG ∫Ée ¢SCGQ
1 ≥°ûdG - πgDƒe ‘É°VEG ∫Ée ¢SCGQ8^929^3689^477^076

 ≈∏Y ôNBG 1 ≥°ûdG - πgDƒe ‘É°VEG ∫Ée ¢SCGQ
(á«∏bCG á°üM ,IhÓY º¡°SCG) ∫ÉãŸG π«Ñ°S- -
1 ≥°ûdG - ‘É°VE’G ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG8^929^3689^477^076

 1 ≥°ûdG - ‘É°VE’G ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG
(Ü) áÄØdG á«dÉ≤àf’G äÉÑ«JÎdG ó©H8^929^3688^877^557

∫ÉŸG ¢SCGQ øe 2 ≥°ûdG
…ƒfÉK ¢Vôb ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y 2 ≥°ûdG äGhOCG146^9003^752^068
 ∂dP ‘ ÉÃ) ôNB’G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe 2 ≥°ûdG

(∂dP ÒZh áeÉ©dG äÉ°ü°üîŸG3^048^2523^102^694
2 ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG3^195^1526^854^762

 äÉÑ«JÎdG ó©H 2 ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ∫ÉªLEG
(ê) áÄØdG ,á«dÉ≤àf’G3^195^1526^255^243

(ê + Ü + CG) »ª«¶æàdG ∫ÉŸG ¢SCGQ ‹ÉªLEG58^802^53657^782^602

 äÉ``¡«LƒJh  Ò``jÉ©e  …õ``côŸG  Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  ±ô``°üe  Qó``°UCG  ,2018  ô``jÉæj  17  ‘*
 ìÉ``HQC’G  äÉ``©jRƒJ  ´É``£àbG  ∑ƒ``æÑdG  ≈``∏Y  Ú``©àj  ,∂``dP  ≈``∏Y  kGOÉæà``°SGh  ,∫É``ŸG  ¢``SCGôd  3  ∫RÉ``H

.∫É``ŸG  ¢``SCGQ  á``jÉØc  áÑ``°ùf  ÜÉ``°ùàMG  ™``e  Iõ``éàëŸG  ìÉ``HQC’G  ø``e  á``MÎ≤ŸG

 »``eÉ©d  ∫É``ŸG  ¢``SCGQ  á``jÉØc  áÑ``°ùf  ÜÉ``°ùàMG  º``àj  ,∂``dòd  kÉ``≤ah
 á``MÎ≤ŸG  äÉ``©jRƒàdG  Ò``KCÉJ  QÉ``ÑàY’G  ‘  ò``NC’G  ó``©H  2018  h  2017

.2018  h  2017  »``eÉ©d

ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG    .5
2018 Èª°ùjO 31ºgQO ∞dCG ‹ÉªLE’G

 øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe IôLÉàª∏d á«dÉe ¥GQhCG
  IQÉ°ùÿGh íHôdG ∫ÓN

  á«eƒµM äGóæ°S1^439^869
 äÉcô°T äGóæ°S1^584^696

3^024^565
 IQÉ°ùÿG hCG íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe

 º¡°SCG432^251
iôNCG316^919

749^170
ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH áØæ°üe

á«eƒµM äGóæ°S11^466^464
äÉcô°T äGóæ°S2^483^464

áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl : kÉ°übÉf(29^902)
13^920^026

 πeÉ°ûdG πNódG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe
øjO äGhOCG - ôNB’G

á«eƒµM äGóæ°S571^900
äÉcô°T äGóæ°S1^740^585

áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl : kÉ°übÉf(5^949)
2^306^536

 πeÉ°ûdG πNódG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe
á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M äGhOCG - ôNB’G

º¡°SCG66^106
iôNCG66^106

ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQhC’G ‹ÉªLEG20^102^254
ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQhC’G ‘É°U 20^066^403

(áªàJ) ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG    .5
2017 Èª°ùjO 31ºgQO ∞dCG ‹ÉªLE’G

IôLÉàª∏d É¡H ßØàfi
á«eƒµM äGóæ°S2^010^393
 äÉcô°T äGóæ°S1^533^597

º¡°SCG11^307
3^555^297

¥É≤ëà°S’G ïjQÉJ ≈àM É¡H ßØàfi
á«eƒµM äGóæ°S1^129^751
 äÉcô°T äGóæ°S48^470

1^178^221
™«Ñ∏d áMÉàe

á«eƒµM äGóæ°S9^256^205
äÉcô°T äGóæ°S4^010^170

 º¡°SCG769^555
 iôNCG272^884

14^308^814
 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe

 ôFÉ°ùÿG hCG ìÉHQC’G
iôNCG5^910

5^910
19^048^242

áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG    .6

 ´ƒædG Ö°ùM  (CG2018
ºgQO ∞dCG

2017
ºgQO ∞dCG

ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH
±ƒ°ûµŸG ≈∏Y äÉHƒë°S137^047^799124^651^482

πLC’ ¢Vhôb143^647^199136^814^451
áfÉeCG äGóæ°S πHÉ≤e ¢Vhôb9^262^5437^779^801

áeƒ°üfl ä’É«Ñªc2^326^1772^596^675
 äÉbÉ£Ñd áæjóe ºeP

 ¿ÉªàF’G6^397^2365^767^317
iôNCG500^084591^617

 ºeòdG h ¢Vhô`≤dG ‹ÉªLEG
áæjóŸG299^181^038278^201^343

iôNCG øjO äGhOCG-51^357
 ºeòdG h ¢Vhô`≤dG ‹ÉªLEG

áæjóŸG299^181^038278^252^700
 ¢VÉØîfG ¢ü°üfl :kÉ°übÉf

 áª«≤dG(21^117^025)(20^648^034)
278^064^013257^604^666

 ºeòdG h ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG
 â°Vô©J »àdG áæjóŸG
áª«≤dG ‘ ¢VÉØîf’

15^922^20114^772^946

 :∫ÉªYC’G äGóMh Ö°ùM  (Ü
2018

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
 äÉcô°ûdG241^507^233223^779^753

 OGôaC’G36^556^78033^772^980
 áæjõÿG-20^471

iôNCG-31^462
278^064^013257^604^666

∑ƒæÑ∏d ≥ëà°ùe .7
2018

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
 Ö∏£dG â– ™FGOh2^277^3652^178^650

á∏HÉ≤ŸG ∑ƒæÑdG iód Ió°UQC’G1^611^1251^385^690
 ™e AGô°ûdG IOÉYEG äÉ«bÉØJG

∑ƒæÑdG235^706358^070

iôNCG ™FGOhh πLC’ ™FGOh18^215^47217^388^783
22^339^66821^311^193

 AÓª©dG ™FGOh .8

´ƒædG Ö°ùëH
2018

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
 äGQÉ©°TEGh Ö∏£dG â– ™FGOh

πLC’G IÒ°üb121^171^522123^766^654

 πLC’ ™FGOh136^554^828108^935^161
QÉNOG ™FGOh26^737^56426^269^769

iôNCG6^457^0066^741^332
290^920^920265^712^916

iôNCG á°VÎ≤e ∫GƒeCGh IQó°üŸG ¿ƒjódG .9
2017

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
32^098^003 32^359^770  á£°Sƒàe äGóæ°ùdG èeÉfôH

πLC’G
6^426^875 7^311^043 ∑ƒæH øe á∏LBG ¢Vhôb

1^263^970 1^044^417
 ≥jQƒJ øY áªLÉf ¢Vhôb

 ìÉ°†jE’G ™LGQ) ¢Vhô≤dG
(14 ºbQ

39^788^848 40^715^230

 ä’ƒª©dGh Ωƒ°SôdG πNO ‘É°U .10
2018

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
 äÉéàæe øe ä’ƒª©dG πNO

…QÉéàdG πjƒªàdG äÉeóNh674^354678^404

Ωƒ°SôdG πNO3^164^5823^084^603
áWÉ°SƒdG Ωƒ°SQ56^64179^307

 Ωƒ°SôdGh á¶ØëŸG ÜÉ©JCG
 iôNC’G ájQGOE’G126^52995^995

 Ωƒ°SôdG πNO ‹ÉªLEG
ä’ƒª©dGh4^022^1063^938^309

 Ωƒ°SôdG äÉahô°üe
ä’ƒª©dGh(1^165^624)(981^346)

2^856^4822^956^963

iôNC’G á«∏«¨°ûàdG äGOGôjE’G .11
2018

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
 ≈∏Y ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ πNO

 áØæ°üŸG º¡°SC’G äGQÉªãà°SG
 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH

ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG
2^888-

 ≈∏Y ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ πNO
 áØæ°üŸG º¡°SC’G äGQÉªãà°SG

 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH
IQÉ°ùÿG hCG íHôdG

18^416-

--
ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ πNO11^82833^946

.ájƒæ°ùdG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øe IPƒNCÉe √ÓYCG É¡«dEG QÉ°ûŸG äÉMÉ°†jE’ا*

 ôWÉîŸG IQGOEG .4

 :¿ÉªàF’G IOƒL π«∏– (CG)
 πµ``°ûH  √ó``jó–  º``àj  ⁄  É``e  .ICÉ``Ø£ŸG  á``Ø∏µàdÉH  á``°SÉ≤ŸG  á``«dÉŸG  äGOƒ``Lƒª∏d  ¿É``ªàF’G  IOƒ``L  ∫ƒ``M  äÉ``eƒ∏©e  ‹É``àdG  ∫hó``÷G  í``°Vƒj

.á``jÎaódG  ≠``dÉÑŸG  ‹É``ªLEG  ∫hó``÷G  ‘  ≠``dÉÑŸG  π``ã“  ,á``«dÉŸG  äGOƒ``Lƒª∏d  áÑ``°ùædÉH  ,Oó``fi

 (áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG .4

:(áªàJ) ¿ÉªàF’G IOƒL π«∏– (CG)

ºgQO
2018 Èª°ùjO 31

 Gô¡°T 12 IóŸ
 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN

á©bƒàŸG

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG

 -»°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe ÒZ

¿ÉªàF’G

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG

  -»°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe

¿ÉªàF’G

´ƒª›

äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG - AÓª©∏d ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dG
(h4 - CG1 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe241^343^1778^554^019-249^897^196

(O 5 - CG 5 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe ÒZ--15^373^24515^373^245
--------------------------------------------

äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG - AÓª©∏d ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG241^343^1778^554^01915^373^245265^270^441
OGôaCÓd á«aô°üŸG äÉeóÿG - AÓª©∏d ∞∏°ùdGh ¢Vhô≤dG

(h4 - CG1 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe32^505^945855^696-33^361^641
(O 5 - CG 5 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe ÒZ--548^956548^956

OGôaCÓd á«aô°üŸG äÉeóÿG - AÓª©∏d áæjóŸG ºeòdG ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG32^505^945855^696548^95633^910^597
 

AÓª©∏d áæjóŸG ºeòdG ¢Vhô≤dG ‹ÉªLEG273^849^1229^409^71515^922^201299^181^038
*áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ¢ü°üfl(3^928^737)(1^639^483)(15^548^805)(21^117^025)

ájÎaódG áª«≤dG269^920^3857^770^232373^396278^064^013

ºgQO
2018 Èª°ùjO 31

 Gô¡°T 12 IóŸ
 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN

á©bƒàŸG

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG

 - »°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe ÒZ

¿ÉªàF’G

 ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN
 ióe ≈∏Y á©bƒàŸG
 »°VGÎa’G ôª©dG
 áª«b á°†Øîæe -

¿ÉªàF’G

´ƒªéŸG

äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG - »eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP
(h4 -CG1 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe23^823^0252^640^153-26^463^178

(O 5 - CG 5 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe ÒZ--4^319^2554^319^255
äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG - »eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP ‹ÉªLEG23^823^0252^640^1534^319^25530^782^433

OGôaCÓd á«aô°üŸG äÉeóÿG - »eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP
(h4 - CG1 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe23^322^602609^062-23^931^664

(O 5 - CG 5 äÉØ«æ°üàdG) áéàæe ÒZ--737^873737^873
--------------------------------------------

OGôaÓd á«aô°üŸG äÉeóÿG - »eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP ‹ÉªLEG23^322^602609^062737^87324^669^537
»eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP ‹ÉªLEG47^145^6273^249^2155^057^12855^451^970

 
*áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ¢ü°üfl(1^122^321)(752^284)(3^710^878)(5^585^483)

ájÎaódG áª«≤dG46^023^3062^496^9311^346^25049^866^487

 á``ªFÉb  π``HÉ≤e  ¢``Vhô≤d  (º``gQO  ¿ƒ``«∏e  328  :2017)  º``gQO  ¿ƒ``«∏e  45  á``éàæŸG  ¢``Vhô≤dG  πª``°ûJ  -  äÉcô``°û∏d  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿG
 .AÓ``ª©dG  á``ÑbGôe

*يشــمل هــذا املبلــغ توقعــات خســائر ائتــ�ن يف حــدود 505 مليــون درهــم يف املرحلــة 1 (تركــزات �بلــغ 67،769 مليــون درهــم) و20 مليــون درهــم يف املرحلــة 2 (تركــزات �بلــغ 3،339 مليــون درهــم) و1 مليــون 
درهم يف املرحلة 3 (تركزات �بلغ 2،228 مليون درهم) . تسهيالت غ� ممولة تشمل الض�نات وخطابات اعت�د احتياطية والتزامات القروض غ� القابلة لإللغاء. 

 .AÓª©dG áÑbGôe áªFÉb πHÉ≤e ¢Vhô≤d ( ºgQO ¿ƒ«∏e 4^650 :2017) ºgQO ¿ƒ«∏e 2^803  áéàæŸG ¢Vhô≤dG πª°ûJ- äÉcô°û∏d á«aô°üŸG äÉeóÿG

áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG2018 Èª°ùjO 312017 Èª°ùjO 31

ºgQO ∞dCG
 `d á©bƒàe ¿ÉªàFG ôFÉ°ùN

kGô¡°T 12

 ióŸ á©bƒàe ¿ÉªàFG ôFÉ°ùN
 ÒZ -»°VGÎa’G ôª©dG

áª«≤dG á°†Øîæe

 á©bƒàe ¿ÉªàFG ôFÉ°ùN
 -»°VGÎa’G ôª©dG ióŸ

áª«≤dG á°†Øîæe
´ƒªéŸGOófi»YÉªL‹ÉªLE’G

(39 ºbQ ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©Ÿ É k≤ah) ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG7^027^384-13^620^65020^648^03413^355^8906^237^30619^593^196
9 á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG ≈dEG ∫É≤àf’G ó«b ¢ùµY(7^027^384)--(7^027^384)---

9 á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG ≥ah É¡H ±Î©ŸG á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN3^600^0031^652^8712^522^8647^775^738---
(9 á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ª∏d ًÉ≤ah á«MÉààa’G ájƒ°ùàdG) ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG3^600^0031^652^87116^143^51421^396^38813^355^8906^237^30619^593^196

ΩÉ©dG ∫ÓN áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl328^734(13^388)2^396^4992^711^8452^037^858790^7312^828^589
ΩÉ©dG ∫ÓN ÉgDhGôLEG ” äÓ«°ü– / ó«b IOÉYEG--(1^116^097)(1^116^097)(1^124^142)-(1^124^142)

áæ°ùdG ∫ÓN áHƒ£°ûŸG ≠dÉÑŸG--(1^873^405)(1^873^405)(648^282)-(648^282)
iôNCG äÉjƒ°ùJh ±ô°üdG--(1^706)(1^706)(674)(653)(1^327)

»eÉàÿG ó«°UôdG3^928^7371^639^48315^548^80521^117^02513^620^6507^027^38420^648^034
»eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP2018 Èª°ùjO 312017 Èª°ùjO 31

ºgQO ∞dCG
 `d á©bƒàe ¿ÉªàFG ôFÉ°ùN

kGô¡°T 12

 á©bƒàe ¿ÉªàFG ôFÉ°ùN
 á°†Øîæe ÒZ -ôª©dG ióŸ

áª«≤dG

 ióŸ á©bƒàe ¿ÉªàFG ôFÉ°ùN
áª«≤dG á°†Øîæe -ôª©dG

´ƒªéŸGOófi»YÉªL‹ÉªLE’G

(39 ºbQ ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©Ÿ É k≤ah) ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG583^664-4^061^3494^645^0133^971^709782^3914^754^100
9 á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG ≈dEG ∫É≤àf’G ≈∏Y ¢ùµY(583^664)--(583^664)---

9 á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG ÖLƒÃ É¡H ±Î©ŸG á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN1^324^035912^16913^4562^249^660---
(9 á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ª∏d ًÉ≤ah ∫ó©ŸG ìÉààa’G) ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG1^324^035912^1694^074^8056^311^0093^971^709782^3914^754^100

ΩÉ©dG ∫ÓN áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl(201^714)(159^885)1^426^3801^064^7811^426^785(198^739)1^228^046
ΩÉ©dG ∫ÓN ÉgDhGôLEG ” »àdG ∫GƒeC’G OGOÎ°SG / áHÉàc--(515^113)(515^113)(653^119)-(653^119)

áæ°ùdG ∫ÓN áHƒ£°ûŸG ≠dÉÑŸG--(1^275^439)(1^275^439)(684^147)-(684^147)
iôNC’G äÓjó©àdGh ±ô°üdG--24524512112133

»eÉàÿG ó«°UôdG1^122^321752^2843^710^8785^585^4834^061^349583^6644^645^013

 (áªàJ) ôWÉîŸG IQGOEG .4

  á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùN øY áÄ°TÉædG ≠dÉÑŸG (ب

  .ºgQO 3^149  ≠dÉÑdG PÉØfE’G •É°ûæd á©°VÉN ∫GõJ ’ »àdGh ,áæ°ùdG ∫ÓN É¡Ñ£°T ” »àdG áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG ≈∏Y ºFÉ≤dG …óbÉ©àdG ≠∏ÑŸG 

www.emiratesnbd.com

 
ش.م.ع

IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ∫ƒM Ú∏≤à°ùŸG äÉHÉ°ù◊G »≤bóe ôjô≤J

…CGôdG

 á©HÉàdG ¬JÉcô°Th (“∂æÑdG“) ´.Ω.¢T »æWƒdG »HO äGQÉeE’G ∂æÑd IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿EG
 31 ‘ Éªc óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H ¢üî∏e øe ∞dCÉàj …òdGh ,(“áYƒªéŸG“ `H á©ªà› É¡«dEG QÉ°ûj)

 IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈dEG kGOÉæà°SG ÉgOGóYEG ” »àdGh ,óMƒŸG πNódG ¿É«H ¢üî∏eh 2018 Èª°ùjO
  .2018 Èª°ùjO 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d áYƒªéª∏d á≤bóŸG

 ,á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG øY ádOÉY IQƒ°üH ≥aôŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e qÈ©j ,ÉæjCGQ ‘
.IQGOE’G É¡JOóM »àdG äÉeƒ∏©ŸG ≈dEG kGOÉæà°SG

á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e

 OGóYE’ á«dhódG ÒjÉ©ŸG É¡Ñ∏£àJ »àdG äÉMÉ°üaE’G áaÉc øª°†àj ’ IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿EG
 äÉHÉ°ù◊G »≤bóe ôjô≤Jh IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e IAGôb Èà©J ’ ,‹ÉàdÉHh .á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG

 ¢üî∏e ¿EG .É¡H ≥aôŸG äÉHÉ°ù◊G »≤bóe ôjô≤Jh á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG IAGôb øY kÓjóH Gòg
 ïjQÉJ ó©H â©bh »àdG çGóMC’G QÉKBG ¢ùµ©J ’ á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdGh IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

.IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM Éfôjô≤J

É¡dƒM Éfôjô≤Jh á≤bóŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG

 ôjÉæj 15 ïjQÉàH QOÉ°üdG Éfôjô≤J øª°V á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ∫ƒM ßØëàe ÒZ kÉjCGQ ÉæjóHCG ó≤d
.áeÉ¡dG ≥«bóàdG QƒeC’ í«°VƒJ kÉ°†jCG ôjô≤àdG øª°†àj .2019

IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e øY IQGOE’G á«dhDƒ°ùe

 ‘ ¢ùµ©æàd áHƒ∏£ŸG äÉeƒ∏©ŸG ójó–h IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e OGóYEG øY ádhDƒ°ùŸG »g IQGOE’G ¿EG
.á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d ∫OÉY ¢üî∏e ¿ƒµj å«ëH IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e

äÉHÉ°ù◊G »≤bóe á«dhDƒ°ùe

 ∫OÉY ¢üî∏e ƒg IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ¿Éc GPEG Ée ∫ƒM …CGôdG AGóHEG »g Éæà«dhDƒ°ùe ¿EG
 810 ºbQ ‹hódG ≥«bóàdG QÉ«©Ÿ kÉ≤ah â“ »àdGh ,ÉæJGAGôLEG ≈dEG kGOÉæà°SG á≤bóŸG IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«Ñ∏d

.“á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ¢üî∏e ∫ƒM ôjô≤J OGóYEG äÉª¡e“ ,(¬JÓjó©Jh)

:πÑb øe á©bƒe
‘Qƒe ∞jRƒL

∂`jô°T
492 :πé°ùdG ºbQ

2019 ¢SQÉe 18
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ,»HO

ìÉ°†jEG2018
ºgQO ∞dCG

2017
ºgQO ∞dCG

äGOƒLƒŸG

ájõcôŸG ±QÉ°üŸG iód ™FGOhh ó≤f984^604^31671^852^618
∑ƒæÑdG øe ≥ëà°ùe1039^907^25349^726^135

ájQÉªãà°SG á«dÉe ¥GQhCG1120^066^40319^048^242
 áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG13278^064^013257^604^666

 »eÓ°SE’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP1549^866^48746^487^948
 ácÎ°ûe ™jQÉ°ûeh á∏«eR äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°SG 1^581^1801^624^330

äÉ≤à°ûª∏d áÑLƒŸG ádOÉ©dG áª«≤dG383^670^8922^851^520
ájQÉªãà°SG äGQÉ≤Y 549^705537^680

AÓª©dG ä’ƒÑb427^736^1646^111^947
 äGó©eh äÉµ∏à‡ 2^515^8842^442^833

 á°Sƒª∏ŸG ÒZ äGOƒLƒŸGh ájQÉéàdG Iô¡°ûdG165^686^2585^688^203
iôNCG äGOƒLƒe176^094^1916^396^161

äGOƒLƒŸG ‹ÉªLEG500^342^746470^372^283

äÉHƒ∏£ŸG
∑ƒæÑ∏d ≥ëà°ùe1822^339^66821^311^193

AÓª©dG ™FGOh19290^920^920265^712^916
»eÓ°SE’G ΩÉ¶ædG ¢SÉ°SCG ≈∏Y AÓª©∏d  ™FGOh2056^945^10260^815^385

 iôNCG á°VÎ≤e ∫GƒeCGh QOÉ°U øjO2140^715^23039^788^848
™aódG á≤ëà°ùe ∑ƒµ°U223^685^1605^526^649

äÉ≤à°ûª∏d áÑdÉ°ùdG ádOÉ©dG áª«≤dG383^767^7482^252^495
AÓª©dG ä’ƒÑb427^736^1646^111^947
iôNCG äÉHƒ∏£e2310^208^3919^491^313

äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG436^318^383411^010^746

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M

Qó°üŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ245^557^7755^557^775
áæjõN º¡°SCG(46^175)(46^175)

∫hC’G ≥°ûdG ∫ÉŸG ¢SCGQ äGóæ°S259^477^0769^477^076
º¡°SC’G IhÓY »WÉ«àMG2412^270^12412^270^124

»eÉ¶fh ÊƒfÉb »WÉ«àMG262^778^8882^778^888
iôNCG äÉ«WÉ«àMG262^869^5332^869^533

ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG26(72^904)261^568
á∏ª©dG πjƒ– »WÉ«àMG26(1^231^558)(1^219^088)

Iõéàfi ìÉHQCG32^412^53827^403^808
 »ªgÉ°ùŸ IóFÉ©dG ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG

  áYƒªéŸG ‘ äGóæ°ùdG »∏eÉMh
64^015^29759^353^509

Iô£«°ùe ÒZ á°üM9^0668^028
ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤M ‹ÉªLEG64^024^36359^361^537

ÚªgÉ°ùŸG ¥ƒ≤Mh äÉHƒ∏£ŸG ‹ÉªLEG500^342^746470^372^283

äÉMÉ°†jEG
2018

ºgQO ∞dCG
2017

ºgQO ∞dCG
¬HÉ°ûŸG πNódGh óFGƒØdG πNO2716^930^89413^573^947

á¡HÉ°ûe äÉahô°üeh óFGƒØdG äÉahô°üe27(5^997^538)(4^615^211)
óFGƒØdG πNO ‘É°U10^933^3568^958^736

 ájQÉªãà°S’Gh á«∏jƒªàdG äÉéàæŸG øe πNódG
á«eÓ°SE’G

282^870^2132^632^045
 ΩÉ¶ædG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ÚYOƒª∏d ìÉHQCG äÉ©jRƒJ

 ∑ƒµ°üdG »∏eÉM ≈dEG áYƒaóŸG ìÉHQC’Gh »eÓ°SE’G
29(916^022)(804^821)

 äÉéàæŸGh »eÓ°SE’G πjƒªàdG øe πNódG ‘É°U
ájQÉªãà°S’G

1^954^1911^827^224

 »eÓ°SE’G πjƒªàdG πNOh óFGƒØdG πNO ‘É°U
 øe á«aÉ°U á«eÓ°SE’G ájQÉªãà°S’G äÉéàæŸGh

ÚYOƒª∏d ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ
12^887^54710^785^960

 ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G πNO4^022^1063^938^309
ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G äÉahô°üe(1^165^628)(981^346)

 ä’ƒª©dGh ÜÉ©JC’G äGOGôjEG ‘É°U302^856^4822^956^963
 á«dÉe ¥GQhCG øe (IQÉ°ùÿG) / íHôdG ‘É°U

 IôLÉàª∏d
3153^526142^917

 iôNC’G á«∏«¨°ûàdG πNódG OƒæH321^604^7411^569^320
»∏«¨°ûàdG πNódG ‹ÉªLEG17^402^29615^455^160

á«eƒª©dGh ájQGOE’G äÉahô°üŸG33(5^619^671)(4^844^229)
áª«≤dG ¢VÉØîfG πÑb á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’G11^782^62510^610^931

 á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d áª«≤dG ¢VÉØîfG IQÉ°ùN ‘É°U34(1^748^181)(2^228^517)
  áª«≤dG ¢VÉØîfG ó©H á«∏«¨°ûàdG ìÉHQC’G10^034^4448^382^414

 ™jQÉ°ûeh á∏«eR äÉcô°T øe IQÉ°ùN/ íHQ á°üM
ácÎ°ûe

136^01972^167

áÑjô°†dG πÑb  áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG10^170^4638^454^581

 áÑjô°V Ωƒ°SQ(128^940)(108^785)
 áÑjô°†dG ó©H  áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG10^041^5238^345^796

   :≈dEG IóFÉ©dG
áYƒªéŸG »ªgÉ°ùe10^040^4858^345^024

Iô£«°ùe ÒZ á°üM1^038772
 áÑjô°†dG ó©H áæ°ùdG øY áYƒªéŸG ìÉHQCG10^041^5238^345^796

º¡°ùdG á«ëHQ371^701^40

 ácô°ûdG øY äÉeƒ∏©e  .1

 á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  á``dhO  ‘  (”∂``æÑdG“)  .´.Ω.¢``T  »``æWƒdG  »``HO  äGQÉ``eE’G  ¢``ù«°SCÉJ  ”  
 ´.Ω.¢``T  ‹hó``dG  äGQÉ``eE’G  ∂``æH  Ú``H  êÉ``eófE’G  á``é«àf  2007  ƒ``«dƒj  16  ï``jQÉàH  Ió``ëàŸG
 Ö``LƒÃ  (”»``æWƒdG  »``HO  ∂``æH“)  »``æWƒdG  »``HO  ∂``æHh  (”‹hó``dG  äGQÉ``eE’G  ∂``æH“)
 (¬``JÓjó©Jh  1984  ΩÉ``©d   8  º``bQ  …OÉ``–’G  ¿ƒ``fÉ≤dG  )  á``jQÉéàdG  äÉcô``°ûdG  ¿ƒ``fÉb
 ¿CÉ``°ûH  2015  áæ``°ùd  2  º``bQ  …OÉ``–’G  ¿ƒ``fÉ≤dG  π``NO  .á``eÉY  áªgÉ``°ùe  á````cô°ûc
 ¿ƒ``fÉ≤dG  π``fi  π``ë«d  ,2015  ƒ``«dƒj  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  ò``«ØæàdG  õ``«M  á``jQÉéàdG  äÉcô``°ûdG

 .1984  áæ``°ùd  8  º``bQ  …OÉ``–’G

 á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  πª``°ûJ  2018  Èª``°ùjO  31  ‘  á``«¡àæŸG  áæ``°ù∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  
 ‘  á``YƒªéŸG  á``°üMh  (”á``YƒªéŸG“  ``̀H  É``©e  º``¡«dEG  QÉ``°ûj)  á``©HÉàdG  ¬JÉcô``°Th  ∂``æÑ∏d

.ácÎ``°ûe  ™jQÉ``°ûeh  á``∏«eR  äÉcô``°T

 •É``°ûf  π``ãªàjh  .(“EMIRATESNBD“  :ô``°TDƒŸG)  ‹É``ŸG  »``HO  ¥ƒ``°S  ‘  ∂``æÑdG  êGQOEG  ”  
 Úµ∏¡à``°ùª∏d  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿGh  äÉcô``°û∏d  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿG  ‘  »``°SÉ°SC’G  á``YƒªéŸG
 áµÑ``°T  ≈``∏Y  ∂``æÑdG  ™``bƒe  ¿Gƒ``æY  .á«eÓ``°SE’G  á``«aô°üŸG  äÉ``eóÿGh  á``æjõÿGh

:ƒ``g  â``fÎfE’G
 á``©HÉàdG  äÉcô``°ûdG  á£``°ûfCG  ø``Y  π``«°UÉØàdG  ø``e  ó``jõŸ  .www.emiratesnbd.com  

.40  º``bQ  ìÉ``°†jE’G  ≈``∏Y  ´Ó``W’G  ≈``Lôj

 .IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO  . »HO  . 777 .Ü.¢U ƒg πé°ùŸG ácô°ûdG ¿GƒæY ¿EG  

 ºgÉ``°ùŸG  ácô``°T  »``gh  QÉªãà``°SÓd  »``HO  á``°ù°SDƒe  »``g  á``Yƒªéª∏d  ΩC’G  ácô``°ûdG  ¿EG  
 .»``HO  á``eƒµM  ƒ``g  É``¡«a  »``°ù«FôdG

áÑ°SÉëŸا ¢SÉ°SCG  .2

 ∫Éãàe’G ¿É«H  (CG

 OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ª∏d  kÉ``≤ah  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ”
 äGÒ``°ùØàdGh  á``«dhódG  á«Ñ``°SÉëŸG  Ò``jÉ©ŸG  ¢``ù∏›  ø``Y  IQOÉ``°üdG  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG
 äÉ``Ñ∏£àeh  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ŸG  ¢``ù∏›  ø``Y  IQOÉ``°üdG

 .Ió``ëàŸG  á``«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  á``dhO  ‘  ájQÉ``°ùdG  Ú``fGƒ≤dG

 äÉ``fÉ«ÑdG  √ò``g  OGó``YEG  ‘  É¡eGóîà``°SG  ”  »``àdG  á«``°ù«FôdG  á«Ñ``°SÉëŸG  äÉ``°SÉ«°ùdG  ¿EG
 IQƒ``°üH  äÉ``°SÉ«°ùdG  √ò``g  ≥``«Ñ£J  ”h  .√É``fOCG  á``æ«Ñe  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG

 .∂``dP  ±Ó``N  ô``còj  ⁄  É``e   . á``eó≤ŸG  äGƒæ``°ùdG  ™``«ªL  ≈``∏Y  á≤``°ùàe

 ¢SÉ«≤dG ¢SÉ°SCG  (Ü

 á``«îjQÉàdG  á``Ø∏µàdG  CGó``ÑŸ  É``≤ah  á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ”
   :»``∏j  É``e  Gó``Y  É``ª«a

 ;ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ°SCG ≈∏Y á≤à°ûŸG á«dÉŸG äGhOC’G ¢SÉ«b ”  •
 ∫Ó``N  ø``e  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  Iô``LÉàª∏d  É``¡fCG  ≈``∏Y  á``Øæ°üŸG  á``«dÉŸG  äGhOC’G  •

 ;á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  É¡``°SÉ«b  ”  IQÉ``°ùÿG  hCG  í``HôdG
 ô``jÉæj  1  π``Ñb)  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  ™``«Ñ∏d  á``MÉàŸG  á``«dÉŸG  äGOƒ``LƒŸG  ¢``SÉ«b  ”  •

 ;(2018
 ô``NB’G  πeÉ``°ûdG  π``NódG  ∫Ó``N  ø``e  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  á``«dÉŸG  äGOƒ``LƒŸG  •

;  (2018  ô``jÉæj  1  ø``e  kGQÉ``ÑàYG  …ô``°ùj)
 É``ª«a  á``dOÉ©dG  á``ª«≤dÉH  É``¡H  ±Î``©ŸGh  IÉ``£¨ŸG  äÉ``Hƒ∏£ŸGh  äGOƒ``LƒŸG  ¢``SÉ«b  ”  •

.É``¡à«£¨J  º``àj  »``àdG  ô``WÉîŸÉH  ≥``∏©àj

 Ö``∏£àj  á``«dÉŸG  ô``jQÉ≤àdG  OGó``YE’  á``«dhódG  Ò``jÉ©ª∏d  É``≤ah  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«ÑdG  OGó``YEG  ¿EG
 ™``°†J  ¿CG  IQGOE’G  ø``e  ∂``dòc  Ö``∏£àjh  .IOó``fi  á``eÉg  á«Ñ``°SÉfi  äGô``jó≤J  ΩGóîà``°SG
 …ƒ``£æJ  »``àdG  •É``≤ædG  ¿EG  .á``Yƒªéª∏d  á«Ñ``°SÉëŸG  äÉ``°SÉ«°ùdG  ≥``«Ñ£J  QÉ``WEG  ‘  kÉ``eÉµMCG
 É``¡«a  ¿ƒ``µJ  »``àdG  •É``≤ædG  ∂``∏J  hCG    ó``«≤©àdG  hCG  ΩÉµ``MC’G  ø``e  IÒ``Ñc  á``LQO  ≈``∏Y
 á``Yƒªéª∏d  Ió``MƒŸG  á``«dÉŸG  äÉ``fÉ«Ñ∏d  áÑ``°ùædÉH  á``«ªgCG  äGP  äGô``jó≤àdG  hCG  äÉ``°VGÎa’G

   .5  º``bQ  ìÉ``°†jE’G  ‘  É``¡æY  ìÉ``°üaE’G  ”  ó``b

 á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG  .3

 9 ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ª∏d ‹hC’G ≥«Ñ£àdG ïjQÉàH á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ∞«æ°üJ (CG

 .(9) ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG ≥«Ñ£J óæY áLQóŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ≠dÉÑe ≈∏Y Ò«¨J …CG CGô£j ⁄ ,√ÉfOCG ∫hó÷G ‘ IQƒcòŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG AÉæãà°SÉH

39 ºbQ ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e QÉWG ‘ ∞«æ°üàdG
(2017 Èª°ùjO 31)

(9) ºbQ  á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG QÉWEG ‘ ∞«æ°üàdG
(2018 ôjÉæj 1)

 ºeòdGh ¢Vhô≤dG
 áæjóŸG

 ≈àM É¡H ßØàfi
¥É≤ëà°S’G ïjQÉJ™«Ñ∏d É¡H ßØàfi

 áª«≤dÉH áØæ°üe
 ∫ÓN øe ádOÉ©dG

IQÉ°ùÿGh íHôdG
ó«°UôdG áØ∏µàdÉH áØæ°üe

ICÉØ£ŸG

 áª«≤dÉH áØæ°üe
 ∫ÓN øe ádOÉ©dG

 πNódG OƒæH
iôNC’G πeÉ°ûdG

 áª«≤dÉH áØæ°üe
 ∫ÓN øe ádOÉ©dG

IQÉ°ùÿGh íHôdG
ó«°UôdG

ºgQO ∞dCGºgQO ∞dCGºgQO ∞dCGºgQO ∞dCGºgQO ∞dCGºgQO ∞dCGºgQO ∞dCGºgQO ∞dCGºgQO ∞dCG

á«dÉŸG äGOƒLƒŸG

ájõcôŸG ±QÉ°üŸG iód ™FGOhh ó≤f71^852^618---71^852^618 71^840^210  -  -  71^840^210 

∑ƒæÑdG øe ≥ëà°ùe49^726^135---49^726^135 49^583^960  -  -  49^583^960 

:ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQh’G
 áª«≤dÉH áØæ°üe IôLÉàª∏d á«dÉe ¥GQhCG

 IQÉ°ùÿGh íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG---3^555^2973^555^297 -  -  3^555^297  3^555^297 

 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH IOófi
IQÉ°ùÿGh íHôdG---5^9105^910 -  -  951^610  951^610 

ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH áØæ°üe-1^178^221--1^178^221 13^208^169  -  -  13^208^169 

 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe
 äGhOCG - iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG OƒæH

 øjódG
--13^266^375-13^266^375 -  1^138^372  -  1^138^372 

 ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe
 äGhOCG - iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG OƒæH

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M
--1^042^439-1^042^439 -  199^817  -  199^817 

áæjóŸG ºeòdGh ¢Vhô≤dG257^604^666---257^604^666 256^864^879  -  -  256^864^879

≈eÓ°S’G πjƒªà∏d áæjóe ºeP46^487^948---46^487^948 45^081^555  -  -  45^081^555 

(áªàJ) á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG  .3

(áªàJ)  9 ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ª∏d ‹hC’G ≥«Ñ£àdG ïjQÉàH á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG ∞«æ°üJ (CG

 ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMÉH ôKC’G ≥∏©àj .9 ºbQ  á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG ≈dEG ∫ƒëàdG áé«àf áÄ°TÉædG IõéàëŸG ìÉHQC’Gh ≈WÉ«àM’G ≈∏Y ,ÖFGô°†dG º°üN ó©H ôKC’G äÓ«∏– ≈dÉàdG ∫hó÷G ‘ êQóe
.iôNC’G á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M äÉfƒµe ≈∏Y ôKCG óLƒj ’ .IõéàëŸG ìÉHQC’Gh

ºgQO ∞dCG
 ádOÉ©dG áª«≤dG »WÉ«àMG

(2017 Èª°ùjO 31) 39 ºbQ ‹hódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e QÉWEG ‘ »eÉàÿG ó«°UôdG 261^568 
ICÉØ£ŸG áØ∏µàdG ≈dEG ™«Ñ∏d áMÉàe øe (øjódG) ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQh’G ∞«æ°üJ IOÉYG 47^448 

IQÉ°ùÿGh íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe ≈dEG ™«Ñ∏d áMÉàe øe (á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh øjódG) ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQh’G ∞«æ°üJ IOÉYG(62^361) 
iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG OƒæH ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe ≈dEG ™«Ñ∏d áMÉàe øe á«µ∏ŸG ¥ƒ≤◊ á«dÉe ¥GQhCG ∞«æ°üJ IOÉYEG(112^567) 

.iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG OƒæH ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe ≈dEG ICÉØ£ŸG áØ∏µàdÉH áØæ°üŸG (øjódG) ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQh’G ∞«æ°üJ IOÉYG(14^920) 
 .iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG OƒæH ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üŸG áæjóŸG á«dÉŸG äGOƒLƒª∏d (9) ºbQ  á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG QÉWEG ‘ á©bƒàŸG ¿ÉªàF’G ôFÉ°ùîH ±GÎY’G 826 

iôNC’G äÉcô◊G 22^999 
(2018 ôjÉæj 1) (9) ºbQ  á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG QÉWG ‘ ≈MÉààa’G ó«°UôdG 142^993 

IõéàëŸG ìÉHQ’G
(2017 Èª°ùjO 31) 39 ≈dhódG áÑ°SÉëŸG QÉ«©e ÖLƒÃ »eÉàÿG ó«°UôdG 27^403^808 

IQÉ°ùÿGh íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe ≈dEG ™«Ñ∏d áMÉàŸG øe (á«µ∏ŸG ¥ƒ≤Mh ¿ƒjódG) ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQh’G ∞«æ°üJ IOÉYG 32^226 
IQÉ°ùÿGh íHôdG ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe ≈dEG ¥É≤ëà°S’G ≈àM É¡H ßØàfi øe (¿ƒjódG) ájQÉªãà°S’G á«dÉŸG ¥GQh’G ∞«æ°üJ IOÉYG 1^799 

iôNC’G πeÉ°ûdG πNódG OƒæH ∫ÓN øe ádOÉ©dG áª«≤dÉH áØæ°üe ≈dEG ™«Ñ∏d áMÉàŸG øe á«µ∏ŸG ¥ƒ≤◊ á«dÉŸG ¥GQh’G ∞«æ°üJ IOÉYG 112^567 
iôNC’G äÉcô◊Gh 9 ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ª∏d kÉ≤ah áª«≤dG ¢VÉØîfG äÉ°ü°üfl ¢SÉ«b IOÉYEG(2^300^758) 

iôNCG äÉcôM(32^805) 
(2018 ôjÉæj 1) (9) ºbQ  á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG QÉWG ‘ ≈MÉààa’G ó«°UôdG25^216^837
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عربي ودويل

رئي�س كازاخ�ضتان يعلن ا�ضتقالته   
 •• ا�شتانا-اأ ف ب:

�شلطان  نور  كاز�خ�شتان  رئي�س  �أعلن 
مفاجىء  ب�شكل  ��شتقالته  نز�رباييف 
مدى  على  �ل�شلطة  توليه  بعد  �أم�س 
�لدولة  هذه  يف  تقريبا  عاما  ثالثن 
و�لغنية  �لو�شطى  �آ���ش��ي��ا  يف  �ل��و�ق��ع��ة 

باملو�رد �لطبيعية.
ن���ز�رب���اي���ي���ف )87 ع���ام���ا( يف  وق�����ال 
قر�ر  �ت���خ���ذت  “لقد  م��ت��ل��ف��ز  خ��ط��اب 
رف�����س �ل���والي���ة �ل��رئ��ا���ش��ي��ة«. وتوىل 
حن  كاز�خ�شتان  رئا�شة  نز�رباييف 
كانت ال تز�ل جمهورية تابعة لالحتاد 

�ل�شوفياتي. وتاأتي ��شتقالته �إثر تز�يد �لنقمة �الجتماعية و�ال�شتياء ب�شبب 
و�شع �القت�شاد �لذي ال يز�ل يتعافى من تد�عيات تدهور �أ�شعار �لنفط عام 
�حلكومة.  باإقالة  نز�رباييف  قيام  على  �أ�شابيع  بعد  ياأتي  كما   .4102
ورغم ذلك �شيو��شل نز�رباييف لعب دور مهم يف �شنع �لقر�ر �ل�شيا�شي يف 
�لبالد بعد ��شتقالته ب�شبب و�شعه �لد�شتوري ك”قائد �المة«.  كما �أ�شبح 

رئي�شا ملجل�س �المن يف �لبالد �ل�شنة �ملا�شية.

ب�تني ي�قع قان�نا يحظر بث اأخبار كاذبة 
••مو�شكو-رويرتز:

غر�مات  يفر�س  ق��ان��ون  على  ب��وت��ن  ف��الدمي��ري  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�س  ���ش��دق 
�أو يظهرون  باأنباء كاذبة  �ل�شلطات  �لذين ين�شرون ما ت�شفه  �لرو�س  على 
“��شتخفافا �شارخا” بالدولة على �النرتنت وذلك ح�شبما �أظهرت �شفحة 

�إلكرتونية ر�شمية للمعلومات �لقانونية .
�آلية لفر�س �لدولة رقابة،  �أن هذ� �لقانون قد يوفر  وحذر منتقدون من 
�لتقارير  ملكافحة  ���ش��روري��ة  �جل��دي��دة  �الإج�����ر�ء�ت  �إن  يقولون  ن��و�ب��ا  لكن 
�لقانون  وي�شمح  �الن��رتن��ت.  على  �مل�شيئة  و�لتعليقات  �لكاذبة  �الإخ��ب��اري��ة 
بطلبات  �الل��ت��ز�م  عن  تقاع�شت  �إذ�  �الإلكرتونية  �ملو�قع  بحجب  لل�شلطات 
غ��ري �شحيحة.  وق��ائ��ع  تت�شمن  �أن��ه��ا  �ل��دول��ة  ت��رى  �لتي  �ملعلومات  ح��ذف 
�ألف   400 �إىل  �لقانون �جلديد ميكن تغرمي �الأف��ر�د ما ي�شل  ومبوجب 
روبل “6100 دوالر” ب�شبب ترويج معلومات كاذبة على �النرتنت توؤدي 
�إىل “�إخالل ج�شيم بالنظام �لعام«. وميكن �أي�شا تغرمي �الأ�شخا�س �لذين 
يبدون “��شتخفافا �شارخا” على �النرتنت بالدولة �أو �ل�شلطات �أو �لعلم 
�أو �لد�شتور �لرو�شي ما ي�شل �إىل 100 �ألف روبل. و�إذ� كرر �ل�شخ�س نف�س 

�ملخالفة ميكن �شجنه فرتة ت�شل �إىل 15 يوما.

عقوبات م�سادة .. وعواقب غري مق�سودة

بالأرقام...هكذا تربح رو�ضيا لعبة العق�بات

 2005 ب��ن  كري�شرن  قب�شتها  �لتي  �ل��ر���ش��اوى  قيمة 
و2015 �إىل 160 مليون دوالر.

�ل�شابقة  �لرئي�س  تّتهم  منف�شلة،  �أخ���رى  ق�شية  ويف 
ت��ل��زمي عقود  ب��اي��ز يف  مب��ح��اب��اة رج���ل �الأع���م���ال الز�رو 
دوالر”  مليار   1،2“ بيزو�س  مليار   45 بقيمة  عامة 
خالل واليتيها �لرئا�شيتن بن عامي 
�جلل�شة  و�شتبد�أ  و2015.   2007
�أي��ار- يف  �لق�شية  لهذه  �الفتتاحية 

مايو �ملقبل.
جمل�س  يف  �لع�شو  كري�شرن  وت��ق��ول 
�ل�شيوخ وهو من�شب مبنحها ح�شانة 
برملانية جزئية، �إنها �شحية ��شطهاد 
�لرئي�س  ح��ك��وم��ة  ق��ب��ل  م��ن  �شيا�شي 

ماوري�شيو ماكري “مين-و�شط«.
ماكري  ي��ت��و�ج��ه  �أن  �مل���ت���وّق���ع  وم����ن 
وك��ري���ش��رن يف م��ع��رك��ة �ن��ت��خ��اب��ي��ة يف 

ت�شرين �الأول-�أكتوبر.
�لو�قع  �لبلد  رئا�شة  وتولت كري�شرن 
يف �أمريكا �جلنوبية بن عامي 2007 
حكم  �ل���ذي  كري�شرن  ن�شتور  ل��زوج��ه��ا  خلفاً  و2015 

�لبالد بن عامي 2003 و2007.

�ل�شفارة �لفنزويلية رغم �أن ح�شاباتها جممدة.
�حل�شول  يتحتم  �إن��ه  فيكيو  م��ن  مقرب  م�شدر  وق��ال 
عليها  ت�شيطر  �لتي  �لوطنية  �جلمعية  مو�فقة  على 

�ملعار�شة ال�شتخد�مها.
و�أكد متحدث با�شم وز�رة �خلارجية �الأمريكية �أن �إد�رة 
�لرئي�س دونالد تر�مب �لتي �عرتفت 
�أخ��رى بغو�يدو رئي�شا  50 دولة  مع 

�نتقاليا، تدعم تلك �خلطوة.
فر�ن�س  ل���وك���ال���ة  �مل���ت���ح���دث  وق������ال 
يف  ب����ه  م���رح���ب  ت���ط���ور  “�إنه  ب���ر����س 
 .. ف��ن��زوي��ال  م��ع  �لثنائية  ع��الق��ات��ن��ا 
�إن �شيا�شة �لواليات �ملتحدة هي دعم 
�لدميوقر�طية يف فنزويال و�لرئي�س 
�النتقايل غو�يدو و�جلمعية �لوطنية 
�ملنتخبة  �لوحيدة  �ملوؤ�ش�شة  �لتي هي 

دميوقر�طيا يف �لبالد«.
�لع�شكري  �مللحق  �إن  فيكيو  و����ش��اف 
�لكولونيل  و��شنطن،  يف  �لفنزويلي 
�شيبقى يف  �شيلفا  �شيلفا  لوي�س  خو�شيه 

من�شبه.
�لثاين- كانون   26 حتى  م��ادورو  �شيلفا  �شيلفا  ومثل 

يناير عندما قبل عر�س غو�يدو �لعفو عن �لع�شكرين 
�لذين يرف�شون حكومة مادورو �ال�شرت�كية.

 

ق�ضية ف�ضاد جديدة �ضد الرئي�ضة الأرجنتينية ال�ضابقة  

ممثل غ�ايدو يت�ىل ال�ضيطرة على م�اقع فنزويلية 

 •• بوينو�س اير�س-اأ ف ب:

�ل�شابقة  �ل��رئ��ي�����س  �إىل  �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  �ل��ق�����ش��اء  وّج����ه 
ع�شر  ب��ح��و�يل  بتوّرطها  �مل�شتبه  كري�شرن،  كري�شتينا 
تتعلق  �حتيال  ق�شية  يف  ج��دي��دة  تهمة  ف�شاد،  ق�شايا 

با�شتري�د غاز م�شال.
بوناديو،  ك��الودي��و  �ل��ق��ا���ش��ي  و�أرف����ق 
با�شطهادها  كري�شرن  تّتهمه  �ل���ذي 
���ش��ي��ا���ش��ي��اً، �ل���ق���ر�ر �الت��ه��ام��ي بطلب 
�ل�شابقة رهن �حلب�س  �لرئي�س  �إيد�ع 
�جلزئية  �حل�شانة  لكّن  �الحتياطي، 
ك��ري���ش��رن ب�شفتها  ب��ه��ا  ت��ت��م��ّت��ع  �ل��ت��ي 

�شناتورة حالت دون ذلك.
�لبالغة  �ل�شابقة  �ل��رئ��ي�����س  وت��و�ج��ه 
66 عاماً دعاوى ق�شائية عّدة وتهم 

ف�شاد.
�أب����رز ه���ذه �ل��ق�����ش��اي��ا ف�شيحة  وم���ن 
فيها  �مل���ّت���ه���م���ة  �لف�شاد”  “دفاتر 

بع�شر�ت  ر�����ش����اوى  ب��ت��ل��ّق��ي  ك���ري����ش���رن 
مالين �لدوالر�ت.

بلغت  فقد  �شتورنيلي  كارلو�س  �لعام  �ملّدعي  وبح�شب 

•• ميامي-اأ ف ب:

قال ممثل زعيم �ملعار�شة �لفنزويلية خو�ن غو�يدو يف 
�ل�شيطرة على ثالثة مو�قع  �إنه توىل  �أم�س  و��شنطن 

دبلوما�شية فنزويلية يف �لواليات �ملتحدة.
ودخ�����ل ك���ارل���و����س ف��ي��ك��ي��و، �مل���ع���ّن من 

رئي�شا  نف�شه  ن�����ش��ب  �ل����ذي  غ���و�ي���دو 
ع�شكرين  م���ب���ن���ي���ن  ب�����ال�����وك�����ال�����ة، 
توىل  فيما  و��شنطن،  يف  فنزويلين 
�مل�شت�شار غو�شتافو ماركانو �لقن�شلية 

يف نيويورك.
با�شتعادة  ن��ق��وم  “نحن  فيكيو  وق���ال 
�لفنزويلي  �ل�شعب  �أ���ش��ول  وح��م��اي��ة 
مو��شلة  من  �لغا�شب  �لنظام  لوقف 
���ش��رق��ت��ه��ا وت���دم���ريه���ا ك���م���ا ف���ع���ل يف 

�ل�شنو�ت �لع�شرين �الأخرية«.
�رياز�  �خلارجية خورخي  وزير  وندد 
م���ادورو  ن��ي��ك��وال���س  للرئي�س  �مل����و�يل 

“باالحتالل �لق�شري وغري �ل�شرعي«.
وو�شفت �حلكومة �لفنزويلية يف بيان على توتري تلك 
�خلطوة “باالنتهاك �خلطري جد� لاللتز�مات �لدولية 
للحكومة �الأمريكية” وهددت باتخاذ خطو�ت مماثلة 

يف فنزويال.
وقال فيكيو �إنه يف �الأيام �لقادمة �شتقوم بعثته بحيازة 

بتعهد قطعه �لرئي�س دونالد تر�مب، فيما يقو�س قدرة �ل�شلطات 
يحفظ  طالبان  مع  �شيا�شي  �تفاق  �إىل  �لو�شول  على  �الأفغانية 
مكا�شب، مثل تعليم �ملر�أة، و�لتي �كت�شبت منذ �لغزو �الأمريكي يف 

2001 و�لذي �أنهى حكم طالبان.
وقال �مل�شوؤول �الأفغاين �ل�شابق �إنه “يعترب هذه �خلطوة حماولة 
الإجبار غني على �الإطاحة مبهيب �لذي �أ�شبح م�شت�شار�ً �لرئي�س 

لالأمن �لقومي بعدما عمل مبعوثا له �إىل و��شنطن«.
�أن  على  معه  �ل��ك��ون��غ��ر���س،  يف  م�شاعد  وه��و  ث���ان،  م�شدر  و�ت��ف��ق 
جو�نب  “�أحد  مهيب  مع  �الت�شاالت  لوقف  غني  على  �ل�شغط 
جمل�س  موظفي  مت��ول  �الأمريكية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  الأن  هذ�” 

�الأمن �لقومي �لتابع للرئي�س �الأفغاين.

ترد  مل  كما  �لتعليق،  عن  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  و�متنعت 
�ل�شفارة �الأفغانية حتى �الآن على طلبات للتعقيب.

�أفغان�شتان خليل  و�تهم مهيب �لدبلوما�شي �الأمريكي �ملولود يف 
يف  �ل�شرعية  طالبان  مبنح  و��شنطن  يف  �شحايف  موؤمتر  يف  ز�ده، 

�لوقت �لذي “ينزع فيه �ل�شرعية عن �حلكومة �الأفغانية«. 
لت�شريف  “حكومة  ت�شكيل  يحاول  رمب��ا  ز�ده  خليل  �أن  و�أ���ش��اف 
�لذي  �للقب  �إىل  �إ�شارة  يف  �مللك”،  نائب  �الأعمال يكون هو فيها 

كان يطلق على حاكم �لهند �إبان �ال�شتعمار �لربيطاين.
عن  نقل  �للهجة  �شديد  ببيان  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  وردت 
هيل قوله ملهيب يف وقت الحق يوم �خلمي�س �إن ت�شريحاته “من 

�شاأنها عرقلة �لعالقات �لثنائية وعملية �ل�شالم«.

�نتقد  مهيب  وك��ان  هجمات.  ل�شن  قاعدة  �أفغان�شتان  ��شتخد�م 
�ملمثل  �الأمريكين  �ملفاو�شن  كبري  �ملا�شي  �خلمي�س  حادة  علناً 

�خلا�س زملاي خليل ز�ده.
لل�شوؤون  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة  �إن”وكيل  �مل�شادر  وقالت 
�ل�شيا�شية ديفيد هيل �أبلغ غني عرب �لهاتف يف �ليوم �لتايل باأن 
�ملدنين  �مل�شوؤولن  مهيب لن ي�شتقبل مهيب يف و��شنطن، وباأن 

و�لع�شكرين �الأمريكين لن يتعاملو� معه«.
وقال م�شوؤول �أفغاين كبري �شابق: “�ت�شل هيل بغني و�أبلغه باأن 
مهيب مل يعد مرحباً به يف و��شنطن، �لواليات �ملتحدة لن تتعامل 

معه بعد �الآن يف كابول �أو يف و��شنطن«.
وتخ�شى كابول من عزم و��شنطن �شحب �لقو�ت �الأمريكية للوفاء 

•• وا�شنطن-وكاالت:

رفيع  �أمريكياً  دبلوما�شياً  �إن  مطلعة  م�شادر   4 قالت 
�مل�����ش��ت��وى �أب��ل��غ �ل��رئ��ي�����س �الأف���غ���اين �أ����ش���رف غ��ن��ي باأن 
مع  �الآن  ب��ع��د  يتعاملو�  ل��ن  �الأم��ري��ك��ي��ن  �مل�����ش��وؤول��ن 

م�شت�شاره لالأمن �لقومي.
�الت�شاالت  وق���ف  ق����ر�ر  ي��ث��ري  �أن  �مل���وؤك���د  ���ش��ب��ه  وم���ن 
�لبلدين  بن  �لتوتر  مهيب  �هلل  حمد  مع  �الأمريكية 
�لتي  �مل��ف��او���ش��ات  م��ن  ك��اب��ول  ��شتبعاد  بعد  �حلليفن 
�الأمريكية،  �ل��ق��و�ت  �ن�����ش��ح��اب  ع��ل��ى  ب��االأ���ش��ا���س  ت��رك��ز 
وحماولة منع حركة طالبان �جلماعات �ملت�شددة من 

اأمريكا تقاطع م�ضت�ضار الرئي�س الأفغاين لالأمن الق�مي 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ي��ت��ع��ه��د �ل���ن���ظ���ام �ل���������ش����وري منذ 

�إدلب،  حمافظة  با�شتعادة  ف��رتة 
�لتي  �����ش����وري����ا  غ������رب  ����ش���م���ال  يف 
�ملعار�شن  �جلهادين  �آخر  ت��وؤوي 
حل��ك��م��ه. وي��ب��دو �أن �الت���ف���اق بن 
يق�شي  �ل������ذي  ورو�����ش����ي����ا  ت���رك���ي���ا 
�لنظام،  �إدل��ب من هجوم  بحماية 
ب����ات ي���و�ج���ه ���ش��غ��ط��اً م���ت���ز�ي���د�ً. 
ف��ق��د ت�����ش��اع��دت ����ش��ت��ب��اك��ات بن 
مع  �آخرين  ومت�شددين  جهادين 
�ل��ن��ظ��ام. وح�����ش��ب منظمة  ق����و�ت 
يوحي  غروب”،  “كر�ي�شي�س 
�إط����الق ت��رك��ي��ا ل���دوري���ات جديدة 
بح�شول تقدم على طريق تطبيق 
هناك  ول��ك��ن  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة،  �ل�شفقة 

حاجة للقيام باأكرث من ذلك. 
ف��ق��د ت�����ش��اع��دت ����ش��ت��ب��اك��ات بن 
�آخرين  وم��ت�����ش��ددي��ن  ج���ه���ادي���ن 
منظمة  وح�شب  �ل��ن��ظ��ام.  وق���و�ت 
يوحي  غروب”،  “كر�ي�شي�س 
دوري������ات جديدة  ت��رك��ي��ا  �إط������الق 
بتقدم على طريق تطبيق �ل�شفقة 
�لثنائية، ولكن هناك حاجة الأكرث 
من ذل��ك.  ويكت�شب ه��ذ� �لتطور 
�أهمية الأن �إدلب متثل �آخر معقل 
�ل�شورية،  ل��ل��م��ع��ار���ش��ة  رئ���ي�������س 
وتوؤوي قر�بة 3 مالين �شخ�س. 
وال تتوفر و�شيلة و��شحة لتحييد 
وقوع  دون  �إدل�����ب  يف  �جل��ه��ادي��ن 

عدد كبري من �لقتلى.
����ش���اأن ه���ج���وم ك��ب��ري لقو�ت  وم����ن 
ي��دف��ع مب���وج���ات من  �أن  �ل��ن��ظ��ام 
�لرتكية،  �حل��دود  �لالجئن نحو 
ف�شاًل عن �حتمال �نت�شار جهاديي 

�إدلب يف �أنحاء �لعامل. 
غروب”،  “كر�ي�شي�س  ر�أي  ويف 
تاأكيد  ورو�شيا  تركيا  يف  يفرت�س 
�لتز�مهما باتفاقية �إدلب جمدد�ً، 
و�ل����ع����م����ل ع����ل����ى م����ن����ع م���و�ج���ه���ة 
�حتو�ء  م���ع  ك���ارث���ي���ة،  ع�����ش��ك��ري��ة 
يفرت�س  كما  �ملنطقة.  مت�شددي 
دورياتها  نطاق  تو�شيع  تركيا  يف 
يف �مل��ن��ط��ق��ة، ف��ي��م��ا ت��ع��م��ل ك��ل من 

�لنظام  ح�س  على  ورو�شيا  تركيا 
�لعنف.  وق����ف  ع��ل��ى  و�مل��ت��م��ردي��ن 
وم���ن ث���م، ي��ف��رت���س ب��ه��م حماية 
�ل���ط���رق �ل��ت��ج��اري��ة �ل��رئ��ي�����ش��ة يف 
�إدل�������ب.  ورغ�����م جت��ن��ب حمافظة 
�إدل����������ب، ����ش���م���ال غ������رب ����ش���وري���ا، 
هجوماً  ب��ه��ا  �مل��ح��ي��ط��ة  و�مل��ن��اط��ق 
�إذ�  و��شحاً  لي�س  و��شعاً،  ع�شكرياً 
كان هذ� �لو�شع �شي�شتمر. ويقيم 
3 مالين �شخ�س، معظمهم من 

�ملدنين، يف هذه �ملحافظة. 
جهادين  �إدل�����ب  ت�شت�شيف  ك��م��ا 
ع����ن بع�س  ف�������ش���اًل  م���ت���ط���رف���ن، 
�ل�شوري.  للنظام  �ملعار�شن  �أ�شد 
�ل�شوري  و�لنظام  رو�شيا  و�أ���ش��ارت 
�إىل عزمهما على ��شتعادة �ملنطقة 
�أق�����رب ف��ر���ش��ة مم��ك��ن��ة. ولكن  يف 
ه���ج���وم���اً ل��ل��ن��ظ��ام م���دع���وم���اً من 
�إن�شانية،  ك��ارث��ة  ���ش��ي��ول��د  رو���ش��ي��ا 
وي����وؤدي ل��ن��زوح �أع����د�د ك��ب��رية من 
�لالجئن، ما قد يزعزع ��شتقر�ر 
تركيا �ملجاورة، وت�شتت متطرفن 

قد يثريون �لفو�شى يف �لعامل.
غروب”  “كر�ي�شي�س  وت���ل���ف���ت 
التفاق بن تركيا و�إير�ن ورو�شيا، 

 ،2017 �شبتمرب”�أيلول”  منذ 
�تفاق  �لنار، �شمن  �إط��الق  لوقف 
�شاعد  م����ا  ت�شعيد”  “خف�س 
�إدل��ب. ويف �شبتمرب”  على حماية 
�أيلول” 2018، �أُعلنت يف منتجع 
���ش��وت�����ش��ي ع��ل��ى �ل��ب��ح��ر �الأ�����ش����ود، 
ما  ورو���ش��ي��ا،  تركيا  ب��ن  �ل�شفقة 
و�شيكاً،  بد�  للنظام  �أوقف هجوماً 

وعزز �ل�شفقة �ل�شابقة. 
�تفاقية  �ألزمت  منه،  �الأهم  ولكن 
�الأول����ي����ة  �لت�شعيد”  “خف�س 
وحماربة  ب��ع��زل  �الأط����ر�ف  جميع 
ون�شت  ج����ه����ادي����ة،  جم����م����وع����ات 
���ش��ف��ق��ة ���ش��وت�����ش��ي ع��ل��ى �إج�����ر�ء�ت 
“جمموعات  ل����ط����رد  �إ����ش���اف���ي���ة 
�إرهابية ر�ديكالية” خارج �ملنطقة 

�ملنزوعة �ل�شالح يف �إدلب. 
�تفاق  ت��ط��ب��ي��ق  م�����ش��وؤول��ي��ة  وت��ق��ع 
عاتق  ع��ل��ى  معظمها  يف  �شوت�شي 
ت��رك��ي��ا، �ل��ت��ي ق���رت ح��ت��ى �الآن  يف 
�ال���ش��ط��الع مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا. ويف 
�لوقت نف�شه، ت�شاعدت �لهجمات 
�مل���ت���ب���ادل���ة ب���ن م��ت�����ش��ددي �إدل����ب 

وقو�ت �لنظام �ل�شوري. 
حياة  تنظيم  هيمنة  �إىل  وي�����ش��ار 

�الأخرية  �لن�شخة  �ل�شام،  حترير 
�لن�شرة، ف�شيل م�شلح  من جبهة 
وف����رع �ل��ق��اع��دة يف ���ش��وري��ا، على 

معظم �أر��شي حمافظة �إدلب. 
وب��ع��د جن���اح ف�����ش��ائ��ل م��ت��م��ردة يف 
�إدلب،  على  �لهيئة  �شيطرة   ك�شر 
يف بد�ية 2018، ��شتعاد �لتنظيم 
يف  �ملنطقة  كامل  على  �شيطرته  
�لثاين” 2019.  كانون  يناير” 
وب�شرف �لنظر عن �لهيئة، تعترب 
بع�س �لتنظيمات �الأخرى �مل�شلحة 
طموحات  ذ�ت  ج��ه��ادي��ة  �إدل����ب  يف 
ع���امل���ي���ة، ول���ك���ن م��ع��ظ��م �أف����ر�ده����ا 
�عتبارهم  ومي���ك���ن  �إ����ش���الم���ي���ون، 
م�����ش��ل��ح��ن مي��ث��ل��ون ����ش���ر�ئ���ح من 

�شكان �ملحافظة. 
يعرف  ف��ال  �لهيئة،  تنظيم  و�أم���ا 
ب��ال��ت��ح��دي��د م����اذ� مي��ث��ل. ويف ظل  
يف  ع�شكري  ن�شر  حتقيق  ف��ر���س 
�شوريا، عمل �لتنظيم على تطبيق 
�إ���ش��الم��ي حملي.  م�����ش��روع ح��ك��م 
�لتز�مهم  ق���ادت���ه  ي���وؤك���د  وف��ي��م��ا 
بع�شهم  �أظ����ه����ر  “باجلهاد”، 
وتو�شل  وم����رون����ة.   ب��ر�غ��م��ات��ي��ة 
تركيا  لتو�فق مع  م��ر�ر�ً  �لتنظيم 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�لعلوم  �أ�شتاذة  تويغ،  ج��ودي  ر�أت 
فريجينيا  جامعتي  يف  �ل�شيا�شية 
وج���ورج ت���اون، �أن���ه ك��ان ُيفرت�س 
�الأمريكية  بالعقوبات  ُتلحق  �أن 
يف  بالنخبة  �الأذى  رو���ش��ي��ا،  ع��ل��ى 
�أطلقت  ذلك  بدل  لكنها  مو�شكو، 

تنمية �قت�شادية وقومية.
و�أثارت تويغ عدد�ً من �لت�شاوؤالت 
“هل  �ل����ع����ق����وب����ات، م���ن���ه���ا  ح�����ول 
على  �لعقوبات  و��شنطن  تفر�س 
تغيري  ت��ري��د  �ل��ت��ي  �ل�شخ�شيات 
�لذين  ت�����ش��رر  وه����ل  ���ش��ل��وك��ه��ا؟ 
�أوكر�نيا  يف  �لفو�شى  يف  ت�شببو� 
و�ل��ق��رم، وم��ن ه��اج��م��و� �شريغي 
ومن  و�آخ���ري�����������������������ن،  ����ش���ك���ري���ب���ال 
�أفرطو� يف �لتدخ����ل يف �نتخاب����ات 
غربية؟ وهل ميكننا �إحلاق �الأذى 
ب��ن��خ��ب��ة رو����ش���ي���ا ب��ط��ري��ق��ة تلف 
فيه  مبا  قمنا  هل  بوتن؟  �نتباه 

�لكفاية؟«. 
�لعقوبات  �لكاتبة تعترب  ر�أي  ويف 
ح���ال���ة من���وذج���ي���ة ل���ع���و�ق���ب غري 
�ملز�رعن  جعلت  فقد  مق�شودة، 

�لرو�س يف �أف�شل حاالتهم.
�لعقوبات  و���ش��ع��ت  �ل���ب���د�ي���ة،  يف 
�ملنتجات  ت�شهدف  �ل��ت��ي  �مل�����ش��ادة 
�مل�شتورد،  �ل���غ���رب���ي���ة  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
بعد  �لتنفيذ  حيز  دخ��ل��ت  و�ل��ت��ي 
�الأوىل  �لعقوبات  م��ن  فقط  �أي���ام 
�لرو�س  �مل�شتهلكن   ،2014 يف 
غياب  ب�شبب  ���ش��ع��ي��ف،  و���ش��ع  يف 
بد�ئل فورية لالأجبان �الأوروبية 

�ل�شهية و�الأطعمة �مل�شنعة. 
ولكن �الأذو�ق ُعدلت ب�شرعة، و�أدت 
�آثار ��شتبد�ل �لو�رد�ت �إىل تعزيز 
موقع رو�شيا بحلول 2016، �إىل 
�لعامل.  يف  للقمح  م�����ش��در  �أك���رب 

يف �ل��وق��ت �ل����ذي ����ش��ت��ن��زف��ت فيه 
�ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة ح�����ش��ت��ه��ا يف 
ب�شبب  �لعاملية  �ل��زر�ع��ي��ة  �ل�شوق 
و�حلروب  �جلمركية،  �لتعريفة 
باتت  ت��ر�م��ب،  عهد  يف  �لتجارية 
بن�شاط  �ل���ف���ج���وة  مت����الأ  رو����ش���ي���ا 

وبقوة.

عقوبات م�سادة
وت�شري كاتبة �ملقال، �إىل �أن رو�شيا 
بد�أت يف �أغ�شط�س”�آب” 2014، 
حلظر  م�����ش��ادة  ع��ق��وب��ات  تطبيق 
غ���ذ�ئ���ي���ة معينة  ���ش��ل��ع  �����ش���ت���ري�د 
م��ن �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة و�الحت���اد 

�الأوروبي. 
�ملحظورة  �مل����و�د  ق��ائ��م��ة  و�شملت 
و�لفاكهة،  و�الأ���ش��م��اك،  �ل��ل��ح��وم، 
�حلليب،  وم��ن��ت��ج��ات  و�خل�����ش��ار، 
و�الألبان، و�الأجبان، وعدد�ً كبري�ً 
من �الأغذية �مل�شنعة و�جلاهزة. 

لي�شمل  �حل���ظ���ر  ن���ط���اق  و�ت�������ش���ع 
مو�د�ً غذ�ئية وكماليات، و�أطعمة 
��شتري�دها،  على  رو�شيا  �عتمدت 
�جلغر�يف  �لنطاق  �ت�شاع  �أن  كما 
ت��ع��وي�����س كامل  ل��ل��ح��ظ��ر ���ش��ع��ب 
�لنق�س عرب زي��ادة �ل���و�رد�ت من 
بلد�ن غري م�شمولة بالعقوبات. 

طرق مبا�شرة   3
و�شعرت رو�شيا باأثر �لعقوبات ب� 3 
طرق مبا�شرة، وهي زيادة تقلبات 
�أدى لرت�جع  ما  �ل�شرف،  �أ�شو�ق 
وزي��������ادة �شغط  �ل����روب����ل  ق��ي��م��ة 

�إىل  �لو�شول  وتقييد  �لت�شخم، 
�الأ�شو�ق �ملالية، ف�شاًل عن تر�جع 

�ال�شتهالك و�ال�شتثمار�ت. 
ول���ك���ن ب��ع�����س م��ن��ت��ج��ات �الحت����اد 
�الأوروب�������ي وج����دت ط��ري��ق��ه��ا �إىل 
من  ت�شديرها  �إع��ادة  بعد  رو�شيا 

دول �أخرى.
ت�شاعفت  �مل���ث���ال،  ���ش��ب��ي��ل  وع��ل��ى 
 ،2014 م���ن  �الأخ�����ري  �ل���رب���ع  يف 
من  �الأوروب�������ي  �الحت�����اد  و�رد�ت 
بيالرو�شيا،  �إىل  �الألبان  منتجات 

ع�شرة �أ�شعاف. 

هدية
�لعقوبات  �أن  �ل���ك���ات���ب���ة  وت������رى 
ه��دي��ة ل�شناعة  �مل�����ش��ادة مب��ث��اب��ة 
�الأغ��ذي��ة �ل��زر�ع��ي��ة �ل��رو���ش��ي��ة، �إذ 
�شجعت على �عتماد ��شرت�تيجية 
�أقرت  �لتي  �ل����و�رد�ت،  ��شتتبد�ل 
�ل��ق��رن �حل����ايل، طلباً  ب��د�ي��ة  يف 

لالكتفاء �لذ�تي �لغذ�ئي.
�لعقوبات  �أخ��رى، مهدت  وبعبارة 
ليتغلب  ب���وت���ن  �أم������ام  �ل���ط���ري���ق 
ع����ل����ى م�������ش���ك���ل���ة ق�����دمي�����ة ي���ع���ود 
تاريخها النهيار ذلك �لقطاع، يف 

ت�شعينيات �لقرن �ملا�شي. 
�أعلن �الإجر�ء�ت �مل�شادة  وعندما 
ي���وم���ن ف���ق���ط م����ن فر�س  ب���ع���د 
�ل����ع����ق����وب����ات، ت�������ش���اءل ع�����دد من 
�ل�شلع  قائمة  كانت  �إذ�  �ملر�قبن، 
�ملحظورة �أعدت �شلفاً، وعلى وجه 
�لتحديد لتعزيز �الإنتاج �ملحلي. 

�الأغذية  قطاع  ��شتغل  وبالفعل، 

�لفر�شة.  �ل��رو���ش��ي��ة  �ل���زر�ع���ي���ة 
وفجاأة �أبدى عدد من �مل�شتثمرين 
�هتماماً باحلقل �لزر�عي، و�أ�شبح 
�ل��ق��ط��اع �ل����زر�ع����ي، ل����دى بع�س 
�لرو�س، م�شدر فخر قومي وحب 

للوطن.

نقاط م�سيئة
�لزر�عية  �الأغ��ذي��ة  وه��ك��ذ� غ��دت 
�إح���������دى �ل����ن����ق����اط �مل�������ش���ي���ئ���ة يف 
�الق��ت�����ش��اد �ل��رو���ش��ي �ل���ذي �شهد 
و2016،   2014 ب���ن  رك������ود�ً 
بن�شبة  �ل���ن���م���و  م���ع���دل  و�رت����ف����ع 

.%3.2
وح�����ش��ب �آن�����دري غ���وري���ف، مدير 
ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة ف���و����س �آغ����رو 
ل���الأ����ش���م���دة �ل��ف��و���ش��ف��ات��ي��ة: “يف 
�لز�رعة  ق��ط��اع  ي��وم و�ح���د، حقق 

�لرو�شي �أرباحاً هائلة«. 
وت�����ش��ري �ل��ك��ات��ب��ة ال���ش��ت��م��ر�ر هذ� 
�لنمو، �إذ باتت رو�شيا تنتج حالياً 
�لقمح،  من  ت�شتهلكه  ما  �شعفي 
�ل�شكر،  من  ذ�ت��ي��اً  مكتفية  و�شبه 
�الإنتاج  وح��ل  �للحوم.  ومنتجات 
و�ر�د�ت  م���ك���ان  يف  ك��ل��ي��اً  �مل��ح��ل��ي 

حلوم �لدجاج و�خلنزير.

�أ�شبحت   ،2016 وب���ح���ل���ول   
يف  للحبوب  م�شّدر  �أك��رب  رو�شيا 
�لعامل، وجتاوزت مبيعات �ل�شالح 
ت�شدرها  ���ش��ل��ع��ة  �أك�����رب  ل��ت�����ش��ب��ح 
رو�شيا بعد �لنفط و�لغاز، ولت�شل 
 21 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  �إىل  قيمتها 

مليار دوالر. 
 ،2018 متوز”  يوليو”  ويف 
�لعقوبات  ��شتمر�ر  بوتن  �أع��ل��ن 
دي�شمرب”كانون  ح��ت��ى  �مل�����ش��ادة 

�الأول” 2019.
لي�س يف  �ملقال،  كاتبة  �عتقاد  ويف 
ب��وت��ن م��ا ي��دع��و للده�شة،  ق���ر�ر 
حققو�  �ل���رو����س  �مل����ز�رع����ن  الأن 
�إجناز�ت، و��شتفادو� من �الأو�شاع 
�لعقوبات  ول����دت  �إذ  �جل����دي����دة، 
�ملو�د  بناء �شناعة  الإع��ادة  فر�شة 
ومت�شك  �ل���رو����ش���ي���ة،  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 

بوتن بتلك �لفر�شة.    

ولكن،  �جلهادية،  �لعقيدة  يخرق 
�لوقت  يف  ي�����ش��ع��ى  ال  �أن������ه  ي���ب���دو 

�حلا�شر �شوى ل�شمان بقائه. 
�إع���ادة  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  ويخل�س 
�شوت�شي  م���ذك���رة  يف  �ال���ش��ت��ث��م��ار 
�إدلب  ل�شكان  م��ث��ال��ي��ة،  ت��ك��ون  ل��ن 
�ل�شوري  ل��ل��ن��ظ��ام  �أو  �مل���دن���ي���ن، 
�شلطته  ب�شط  �إع����ادة  ي��اأم��ل  �ل���ذي 
على كامل �أر��شيه، �أو رو�شيا �لتي 

ت�شاركه �لهدف نف�شه.
ومع ذلك، فهي حتى �الآن �خليار 
�لبديل  ف��ي��م��ا  �مل��ت��وف��ر،  �الأف�����ش��ل 
�ملتمثل يف هجوم م�شرتك للنظام 
موتاً  �شيعني  �إدل��ب،  على  ورو�شيا 
وت���ه���ج���ري�ً ج���م���اع���ي���اً، وم���وج���ات 
�ل��الج��ئ��ن وم��وط��ن��اً جديد�ً  م��ن 

للجهادين حول �لعامل.
�أ�شو�أ  �الأم��ر  �شيكون  �آخ��ر،  وبكالم 
�شاأن  م��ن  �مل��ق��اب��ل،  ويف  للجميع. 
�أن يخدم  �إدل���ب  ه��دوء متجدد يف 
�ملم�شالح �لرو�شية و�لرتكية، مبا 
�لثنائية.  عالقتهما  ت��ط��ور  ف��ي��ه 
�أرو�ح مدنين  �شينقذ  �أنه  و�الأه��م 
�آخر  م��ف��ر  ال  منطقة  يف  ع��ال��ق��ن 

لهم منها.

اإعادة اال�ستثمار يف اتفاق �سو�سي هي اخليار االأن�سب

اأف�ضل اخليارات ال�ضيئة لإدلب ال�ض�رية...ما ه�؟
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عربي ودويل

ق�شى 89 �شخ�شا على �الأقل نتيجة �لفي�شانات �ملفاجئة �لتي �شربت 
�قليم بابو� يف �إندوني�شيا يف نهاية �ال�شبوع فيما �عُترب �لع�شر�ت من 
�الأهايل يف عد�د �ملفقودين، بح�شب ح�شيلة جديدة �أعلنتها �لثالثاء 
يف  �أي�شا  �الأ�شخا�س  من  كبري  ع��دد  و�أ�شيب  �ل��ك��و�رث.  �إد�رة  وكالة 
�شنتاين  بلدة  يف  �ل�شبت  �جلارفة  �الأمطار  عن  �لناجتة  �لفي�شانات 
�لو�قعة على بعد نحو ع�شرين كيلومرت من عا�شمة �القليم جيابور�. 
على  بالبحث  �ملتمثلة  �ل�شعبة  �ملهمة  �الندوني�شي  �جلي�س  ويتوىل 
�جلثث بن �لوحول يف وقت تباطاأت عمليات �لبحث و�شط �ملخلفات 

�لتي ت�شتمل على �شخور و�أ�شجار مقتلعة تغلق �لطرقات.
�النقاذ  ف��رق  �أجلت  بينما  �ملفقودين  ع��د�د  �شخ�شا يف   64 ي��ز�ل  وال 

6800 �شخ�س �إىل مر�كز �إيو�ء موؤقتة.
�لكو�رث �شتوبو بورو نوغروهو �ن  �د�رة  وقال �ملتحدث با�شم وكالة 
“�لعديد من �ل�شكان يختارون �لبقاء يف �ملالجئ النهم ال يز�لون يف 

حالة �شدمة ويخ�شون حدوث في�شانات �خرى«.
�إقليم  �لفي�شانات يف  �ن  �الثنن  �أعلنت  �لكو�رث  �د�رة  وكالة  وكانت 
�ل�شابقة  �حل�شيلة  كانت  فيما  �الق��ل،  على  قتيال   77 �أوقعت  بابو� 
ت�شري �ىل 58 قتيال. وتكرث �لفي�شانات يف �ندوني�شيا خالل مو�شم 

هطول �المطار بن ت�شرين �الأول �كتوبر وني�شان �بريل.
�إثر  يناير  �ل��ث��اين  ك��ان��ون  يف  حتفهم  �الق��ل  على  �شخ�شا   70 ولقي 
جنوب  يف  �شيليب�س  ج��زي��رة  �ج��ت��اح��ت  �أت��رب��ة  و�ن���زالق���ات  في�شانات 
�ل�شكان �ىل �جالء  �لبالد. وخالل �الأ�شابيع �الخرية، ��شطر مئات 

حميط نهر �شيتاروم يف �قليم جاو� �لغربية ب�شبب في�شانات.

ن�شر �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب �شورة عرب مو�قع �لتو��شل 
�الجتماعي ل�شيك تربع فيه بربع ر�تبه �لرئا�شي �ل�شنوي �إىل وز�رة 

�الأمن �لد�خلي.
وقال تر�مب لدى ن�شره �شورة ل�شيك ب� 100 �ألف دوالر عرب تويرت: 
“بينما ال حتب �ل�شحافة �أن تكتب عن ذلك، وال �أنا �أحتاج �إىل ذلك 
�أي�شاً، فاإنني �أتربع بر�تبي �لرئا�شي �ل�شنوي �لبالغ 400 �ألف دوالر 
�إىل هيئات خمتلفة طو�ل �لعام، وهذه �ملرة لوز�رة �الأمن �لد�خلي«.

ل��ن يت�شلم ر�تبه  �إن���ه   2016 �ن��ت��خ��اب��ه يف  ب��ع��د  ق���ال  ت��ر�م��ب  وك���ان 
�لرئا�شي، ويقول �إنه يفي بهذ� �لوعد حتى �الآن.

“لو�جه  بر�تبه  يتربع  مل  �إذ�  �إن��ه  قائال  �الأمريكي  �لرئي�س  وم�شى 
عا�شفة من “و�شائل �الإعالم �لكاذبة«.

موظفن  منعت  �ملوريتانية  �ل�شلطات  �إن  مطلعة،  م�شادر  ق��ال��ت   
�ثنن من منظمة �لعفو �لدولية من دخول �أر��شيها و�شحبت منهما 

تاأ�شري�ت �لدخول �لتي ح�شال عليها من مطار نو�ك�شوط �لدويل.
و�أو�شحت �مل�شادر، �أن �ملوظفن فر�ن�شو� بوتل من فرن�شا، و�ل�شيدة 
كني فامت ديوب من �ل�شنغال، قد مت ترحيلهما �الثنن، بعد �أن و�شال 
حقوقية  منظمات  بها  تقوم  �أن�شطة  يف  للم�شاركة  نو�ك�شوط  �إىل 
موريتانية منها منتدى �ملنظمات �لنا�شطة يف حقوق �الإن�شان وهيئة 

�ل�شاحل �حلقوقية.
وقال م�شدر مقرب من �ل�شلطات �ملوريتانية، �إن نو�ك�شوط رف�شت 
�إعد�د  على  �لدولية الأن منظمتهم تعمد دوماً  �لعفو  ن�شطاء  دخول 
تقارير منحازة وغري مو�شوعية �شد موريتانيا وال تعرتف بجهودها 
يف جمال �لق�شاء على �لفقر وعلى خملفات �ال�شرتقاق وال تكرتث 
باملليار�ت �لتي ت�شرفها �لدولة كل عام الإجناز م�شاريع تخفف من 

وطاأة �لفقر وخملفات �لعبودية.
وتاأخذ موريتانيا على �لعفو �لدولية ومنظمات حقوقية دولية منها 
وتعمل  ملوريتانيا  معادية  مقاربة  تبني  ووت�س”،  ر�يت�س  “هيومن 
و�العتماد  �لبالد  �شورة  ت�شويه  على  تقاريرها  جميع  يف  با�شتمر�ر 
تلفق  حملية  موريتانية  منظمات  �أع��دت��ه��ا  تقارير  على  كمرجعية 

�حلقائق على �الأر�س وتتاجر بهذ� �مللف.

عوا�شم

جاكارتا

وا�شنطن

نواك�شوط

ال�ضجن 20 عاما لزعيم ق�مي يف راخني بب�رما 
•• �شيتوي-اأ ف ب:

�أزمة  ت�شهد  �لتي  ر�خ��ن  والي��ة  يف  �لقومية  �حلركة  من  زعيم  على  ُحكم 
�لتوتر يف هذه  بتاأجيج  �أم�س، ما يهدد  بال�شجن ع�شرين عاما  �لروهينغا، 

�ملنطقة �لتي تت�شاعد فيها �ملعارك بن �ملتمردين �لقومين و�جلي�س.
عا�شمة  �شيتوي،  حمكمة  �م��ام  �لغا�شبن  �الأ�شخا�س  من  مئات  و�حت�شد 
�آيي مونغ،  �لذي �شدر �شد  �لقا�شي  والية ر�خ��ن، لالحتجاج على �حلكم 

كما ذكر �شحايف لوكالة فر�ن�س بر�س.
للحركة  �ل�شيا�شية  �ل���ذر�ع  �لوطني،  �أر�ك���ان  حل��زب  �ل�شابق  �لرئي�س  وه��و 
�لقومية �الأر�كانية، �الإثنية �لبوذية �لتي تعار�س وجود م�شلمي �لروهينغا 

يف هذه �ملنطقة من غرب بورما.
�لعظمى”  “�خليانة  بتهمة  حاكمته  �شيتوي  حمكمة  �إن  �ل��دف��اع  وي��ق��ول 

و”�لت�شهري” يف خطاب حاد �لنربة �ألقاه يف كانون �لثاين/يناير 2018.
�لتي  �لبورمية  �مل�شلح �شد �حلكومة  �لت�شدي  �إىل  �أنه دعا  ويوؤكد �الدع��اء 
تهيمن عليها �إتنية �لبامار، ومن �أفر�دها �لفائزة بجائزة نوبل لل�شالم �أونغ 

�شان �شو ت�شي. 
وكان �آيي مونغ ُو�شع قيد �الحتجاز مع كاتب �أر�كاين، بعد ب�شعة �أيام، وهو 

موقوف منذ ذلك �حلن.
وتو�جه بورما �شر�عات م�شلحة لعدد كبري من �الأقليات �الإتنية يف جميع 

�أنحاء �لبالد.
 لكن �ملو�جهات بن �جلنود �لبورمين وجماعة “جي�س �أر�كان” )مطالبون 

�ر�كانيون باال�شتقالل(، قد تز�يدت يف �الأ�شابيع �الأخرية.
“جي�س  جمموعة  �شنته  هجوم  يف  �ل�ش�رطة  عنا�ش����ر  م��ن  ت�ش������عة  وُق��ت��ل 

�أر�كان«. 
و�متدت �أعمال �لعنف هذ� �الأ�شبوع �إىل مدينة مروك يو �لتاريخية، وهي 

موقع �شياحي يف جزء من والية ر�خن ��شتثنته �ملعارك حتى �الآن.

التفّ�ق الأبي�س والإ�ضالم املتطرف...وجهان لإرهاب واحد

هذه ال�ضيناري�هات تنتظر بريطانيا للخروج من »الحتاد«

•• وا�شنطن-وكاالت:

ت����ن����اول �ل���ك���ات���ب خ���ال���د ذي������اب يف 
بو�شت”  “و��شنطن  ���ش��ح��ي��ف��ة 
نيوزيلند�،  يف  �مل�شجدين  جم��زرة 
�أن  �إره����اب����ي  زع����م  �إذ�  �إن����ه  ق���ائ���اًل 
�ل��ه��ج��وم �ل���ذي ن��ف��ذه ك���ان يهدف 
�إىل “�إعطاء دفع لتقلبات �لتاريخ، 
��شتقر�ر  زع���زع���ة  يف  ي���زي���د  مب���ا 
و��شتقطابه”،  �ل��غ��رب��ي  �مل��ج��ت��م��ع 
�ملنفذ  �أن  �العتقاد  �لبديهي  فمن 
�إ����ش���الم���ي م���ت���ط���رف. ل���ك���ن هذه 
�شليبي،  �أب��ي�����س  كتبها  �ل��ك��ل��م��ات 

وي�شعر بالتفوق. 
و�ملتناق�س  �مل�����ش��و���س  �ل��ب��ي��ان  ويف 
تار�نت  ب��ري��ن��ت��ون  ن�����ش��ره  �ل�����ذي 
�لعن�شري،  �الأب��ي�����س  �الأ����ش���رت�يل 
�ملتهم باإطالق �لنار يف �مل�شجدين 
مب���دي���ن���ة ك���ر�ي�������ش���ت ت�����ش��ري���س يف 
نيوزيلند�، يوؤكد هذ� �ل�شاب �لذي 
�أن  بفخر  باالإرهابي  نف�شه  ي�شف 
�لقتل يهدف �إىل “�النتقام و�إثارة 
�ل��ع��ن��ف و�إح�������د�ث �الن��ق�����ش��ام بن 
�لذين  و�ل��غ��ز�ة  �الأوروب���ي  �ل�شعب 
�الأوروبي”،  �ل�������رت�ب  ي��ح��ت��ل��ون 
ب��ع��ي��د�ً عن  �ل��ه��ج��وم نفذ  �أن  رغ��م 
�الأر����ش��ي �الأوروب��ي��ة يف �آخ��ر زو�يا 

�لعامل �ملاأهولة. 
�أفعاله  �أن  �أي�����ش��اً  ت���ار�ن���ت  وك��ت��ب 
�ملتحدة  �ل����والي����ات  “�شتبلقن” 
وثقافية،  �شيا�شية  �أ���ش�����س  “على 

وعرقية. 
ومن �شاأن روؤيته �ملنحرفة ت�شريع 

�ل���ن���ظ���ام �حل������ايل، وخلق  ت���دم���ري 
�أنقا�س  ع��ل��ى  م�شيحية  ي��وت��وب��ي��ا 

�لتعددية �لثقافية. 
�ملخيلة  �أن  �إىل  ذي�������اب  ول����ف����ت 
�ملتطرف  ل��الأو���ش��رت�يل  �لعدمية 
�لد�خل،  �لثوري من  �لتغيري  عن 
ف��ي��ه جهاديون  ي��ف��ك��ر  م���ا  ت��ع��ك�����س 

ومتطرفون �إ�شالميون كثريون. 
وع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل �مل����ث����ال، ف�����اإن قتال 
“�لعدو �لقريب” دعامة مركزية 
و�ل���ربن���ام���ج  �الإي���دي���ول���وج���ي���ا  يف 
جزئياً  وتف�شر  لد�ع�س  �ل�شيا�شي 
ملاذ� �شكل �مل�شلمون �لهدف �الأكرب 

للتنظيم. 
�الإيديولوجيتن  هاتن  �إن  وق��ال 
�لتفوق  ل���الآخ���ري���ن،  �ل��ك��اره��ت��ن 
�الأبي�س و�الإ�شالم �ملتطرف، ميكن 
�عتبارهما قطبن متعاك�شن، �إال 
و�لفريقان  مت�شابهة.  �آر�ءهما  �أن 
م���������ش����اب����ان ب����ج����ن����ون �ل���ع���ظ���م���ة، 
وم�����ش��ك��ون��ان مب��زي��ج م�����ش��م��وم من 
�ل��ت��ف��وق و�ل��دون��ي��ة جت���اه �الآخ����ر، 
يف  تطرفاً  �الأقل  باالأفر�د  ويهز�آن 
�حلنن  ويتملكهما  جمتمعاتهما، 
�إىل �ملا�شي �ملتخيل عن �ل�شيطرة 

�لثقافية. 
باأن  �العتقاد  �أن  �لكاتب  والح��ظ 
�لعدو  ت�����ش��اع��د  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��ن��خ��ب 
ثقافتها  ب���خ���ي���ان���ة  وحت����ر�����ش����ه 
�أتباع  بن  �شائع  �أي�شاً،  و�شعوبها 
�ل����ت����ف����وق �الأب����ي���������س و�ل����ن����ازي����ن 
�جل����دد، و�ل��ي��م��ن �مل��ت��ط��رف. هذ� 
�الع����ت����ق����اد ه����و �أ�����ش����ل ت���اأك���ي���د�ت 

“�ملنظمات  ب��اأن  �ل�شخيفة  تار�نت 
مبا�شرة  ت�شارك  �حلكومية  غ��ري 
لل�شعب  �جل���م���اع���ي���ة  �الإب���������ادة  يف 

�الأوروبي«. 
�ختيار  �شبب  على  ذلك  وين�شحب 
�الإره�����اب�����ي �ل���رنوي���ج���ي �أن����در�����س 
عن  ت��ار�ن��ت  كتب  �ل��ذي  بريفيك، 
�لقريب”  “�لعدو  ب���ه،  �إع��ج��اب��ه 
مل��ه��اج��م��ت��ه وق���ت���ل �مل�������ش���ارك���ن يف 
�شبيبة  ل���ر�ب���ط���ة  ���ش��ي��ف��ي  خم��ي��م 
باأنهم  و�شفهم  و�ل��ذي��ن  �ل��ع��م��ال، 
ذوو “ثقافة مارك�شية”، عو�س �أن 

�أخرى  ميزة  “�لغربية”  �حلد�ثة 
ي���ت�������ش���ارك ف���ي���ه���ا �الإ����ش���الم���ي���ون 
و�مل�����������ش�����ي�����ح�����ي�����ون م�������ن �ل���ي���م���ن 
�ملتطرف.  ويقول موؤ�ش�س جماعة 
�لبنا  ح�شن  �الإره��اب��ي��ة  �الإخ�����و�ن 
يف  ب��ج��د  ع��م��ل��و�  “�الأوروبين  �إن 
حم��اول��ة الإغ���ر�ق �ل��ع��امل باملادية، 
�لفا�شدة، وجر�ثيمهم  وب�شفاتهم 
�ل��ق��ات��ل��ة ل��ي��ط��غ��و� ع��ل��ى �أر�����ش���ي 
�إليها  �م����ت����دت  �ل���ت���ي  �مل�����ش��ل��م��ن 

�أيديهم«. 
باأن  ت��ار�ن��ت مقتنع  ف���اإن  وك��ذل��ك 

�أخرى  �أقليات  �أو  م�شلمن  يختار 
وباتت  �أي�����ش��اً،  �لكر�هية  لها  يكن 
�خلطاب  ه��ذ�  من  خمففة  ن�شخة 
�ليمينية  �الأو�����ش����اط  يف  ���ش��ائ��ع��ة 
�ملحافظة.  و�ل���دو�ئ���ر  �لتقليدية 
�ل�شيطنة  يف  جت���������ش����دت  ك����م����ا 
و�ملثقفن  ل��ل��ي�����ش��اري��ن  �مل��ت��ز�ي��دة 
و�ل�شحافين  و�الأك�����ادمي�����ي�����ن 
�لذين و�شفهم �لرئي�س �الأمريكي 
ب�  منتظم  ب�شكل  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 

“�أعد�ء �ل�شعب«. 
�إزدر�ء  �أن  �إىل  �ل���ك���ات���ب  ول���ف���ت 

•• لندن-وكاالت:

رئي�س  حت����اول  �أن  م��رت��ق��ب��ا  ب����ات 
ترييز�  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة،  �ل��������وزر�ء 
باملو�فقة  �ل���ربمل���ان  �إق���ن���اع  م����اي، 
�إليه  تو�شلت  �ل��ذي  �التفاق  على 
�الأوروب����ي،  للخروج م��ن �الحت���اد 
يف حماولة ثالثة قبل �لتوجه �إىل 
ق�شري  ت��اأج��ي��ل  لطلب  ب��روك�����ش��ل 

لعملية �النف�شال.
�لربملان  يف  �ل��ت�����ش��وي��ت  وخ�����الل 
ع����ل����ى م�������دى ث����الث����ة �أي����������ام من 
�أع�شاء  ق���رر  �مل��ا���ش��ي،  �الأ����ش���ب���وع 
جمل�س �لعموم عدم تاأييد �شفقة 
�إليها ماي  �خل��روج �لتي تو�شلت 
�خلروج  يف  �لرغبة  عار�شو�  كما 
من �الحتاد �الأوروبي دون �تفاق.

�لعموم  جمل�س  �أع�����ش��اء  و�أب����دى 
�لذي  �النف�شال  �إرج���اء  يف  رغبة 
مار�س،   29 ي���وم  م���وع���ده  ي��ح��ل 
وذل���ك ب��ه��دف �إي��ج��اد خم���رج من 

حالة �جلمود.
�أمامهم  �إن  للنو�ب  م��اي  وق��ال��ت 
يوؤيدو�  �أن  فاإما  �ثنن؛  خيارين 
تاأجيال ق�شري�  ويطلبو�  �تفاقها 

تاأجيال  ويطلبو�  يرف�شوه  �أن  �أو 
�أطول كثري�.

وفيما يلي ما يتوقع �أن يحدث يف 
�الأيام �ملقبلة:

الت�سويت على
 اخلروج للمرة الثالثة

تاأجيال  تف�شل  �إن��ه��ا  م��اي  ق��ال��ت 
وهذ�  �خل����روج.  لعملية  ق�����ش��ري� 
يعني وفقا لتقديرها، �أنها حتتاج 
الإجر�ء ت�شويت ثالث يف جمل�س 
�ل��ع��م��وم �ل��ربي��ط��اين �مل��وؤل��ف من 
�لذي  �التفاق  على  مقعد�   650
ت��و���ش��ل��ت �إل���ي���ه، وذل����ك ق��ب��ل قمة 
�الحت������اد �الأوروب���������ي ي���وم���ي 21 

و22 مار�س �جلاري.
وهذه �خلطوة متنح ماي فر�شة 
حتى يوم �الأربعاء لقلب �لهزمية 
�ل���ت���ي م��ن��ي��ت ب��ه��ا ب���ف���ارق 149 

�شوتا يف 12 مار�س.
وي��وم �الأح��د، ق��ال وزي��ر �لتجارة، 
ل���ي���ام ف���وك�������س، �إن�����ه ���ش��ي��ك��ون من 
ت�شويت  �إج����ر�ء  ت��ربي��ر  �ل�شعب 
ثالث �إذ� كانت �حلكومة تعلم �أنها 

�شتخ�شره.

�إجر�ء  �إمكانية  �لبع�س  و�ق��رتح   
�ل���ت�������ش���وي���ت ب���ع���د ق���م���ة �الحت�����اد 

�الأوروبي.

جمل�ض االحتاد االأوروبي
روؤ�شاء �حلكومات  عندما يجتمع 
بروك�شل،  �الأوروب����ي يف  ب��االحت��اد 
ي����وم �خل��م��ي�����س، ���ش��ت�����ش��ت��غ��ل ماي 
ت��اأج��ي��ل لفرتة  �ل��ق��م��ة يف ط��ل��ب 
�لتي  �الن��ف�����ش��ال  �ل��ت��ف��او���س على 
مت���ت���د ع���ام���ن وم�����ن �مل����ق����رر �أن 

تنتهي يف 29 مار�س.
�ملحادثات  هذه  نتيجة  و�شتتحدد 
�تفاق  �لربملان على  على مو�فقة 
ل��ه��ا، ف�شال عن  رف�����ش��ه  �أو  م���اي 
�الحتاد  �شيقرنها  �لتي  �ل�شروط 
من  بد  وال  بالتاأجيل.  �الأوروب���ي 
م��و�ف��ق��ة ج��م��ع �ل�����دول �الأخ����رى 
و�لبالغ  �الحت������اد  يف  �الأع�������ش���اء 

عددها 27 دولة على �لتاأجيل.

 خطة جديدة؟
�الحت������اد  �أن  �إىل  وزر�ء  ون����ب����ه 
�الأوروب��ي لن يو�فق على �الأرجح 
�شوى على تاأجيل طويل �إذ� قوبل 

و���ش��ي��ل��ة ت�����ش��م��ح ل��ل��ربمل�����������������ان ب���اأن 
يف  �أغلبي��������ة  حتقيق  �إىل  ي�ش����عى 

م�ش�����ار بديل.
ومل تخ�س �حلكومة حتى �الآن يف 
هذ�  ح��دوث  كيفية  يف  �لتفا�شيل 
�الأم��ر، لكن جمموعة ال ي�شتهان 

�تفاق ماي بالرف�س مرة �أخرى، 
ث���م���ة حاجة  ���ش��ت��ك��ون  وع���ن���ده���ا، 
لعملية  ب��دي��ل  ن��ه��ج  �إي���ج�������اد  �إىل 

�خلروج.
قال����ت  ذل��������ك،  غ�����ش�����������������ون  يف 
الإيجاد  م�شتعدة  �إنها  �حلكوم���ة 

من  “جمتمعاً  �أ����ش���ب���ح  �ل����غ����رب 
�ل���ع���دم���ي���ة �مل��ت��ف�����ش��ي��ة و�ل���ن���زع���ة 

�ال�شتهالكية �لغربية«. 
وخل�س �لكاتب �إىل �أنه �إذ� �شيطر 
�شي�شادرون  ف��اإن��ه��م  �مل��ت��ط��رف��ون، 
حلمايتها  �ملفرت�شة  جمتمعاتهم 
م����ن �الأع����������د�ء �مل���ف���رت����ش���ن من 

�لد�خل و�خلارج. 
�لو�شائل  كل  ن�شتخدم  �أن  ويجب 
�جتماعية  م���ن  ل��دي��ن��ا  �مل���ت���وف���رة 
للحوؤول  و�شيا�شية،  و�قت�شادية 

دون كارثة مماثلة. 

�أن تت�شمن  بها من �لنو�ب تريد 
عمليات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
“�لت�شويت �ملعربة” على خيار�ت 
�خليار  حت��دي��د  بغر�س  خمتلفة 
�أغلبية يف  �أن يحق�ق  �ل��ذي ميكن 

جمل�س �لعموم.

رابع ان�ضقاق يف حك�مة ترودو منذ ف�ضيحة الف�ضاد 
وقال نيو�شي يف ر�ديو موزمبيق �إنه قام بجولة بالطائرة 
�لتي �شهدت في�شان مياه نهرين  �ملنكوبة  فوق �ملنطقة 
�إن قرى �ختفت و�شاهد جثثا تطفو على �شطح  . وقال 
باإمكاننا  �أن  �إىل  ي�شري  ���ش��يء  “كل  �أن  و�أ����ش���اف  �مل����اء. 

ت�شجيل �أكرث من �ألف حالة وفاة«.
�أكرث  �إىل  باالإ�شافة  �شخ�شا،   98 �أي�شا  �الإع�شار  وقتل 
من 200 مفقود يف زميبابوي ح�شبما قالت �حلكومة، 
�الثنن، يف حن بلغ عدد �لقتلى جر�ء �الأمطار �لغزيرة 

و�لفي�شانات يف ماالوي 56 �شخ�شا حتى �الآن.
ومل تعلن �ل�شلطات �أرقاما جديدة عقب و�شول �الإع�شار 

�إىل �لبالد.

•• عوا�شم-وكاالت:

يف ت�شريح �شادم عقب جولة �شخ�شية قام بها بنف�شه، 
ع���دد قتلى  �إن  ن��ي��و���ش��ي،  م��وزم��ب��ي��ق فيليب  رئ��ي�����س  ق���ال 
�الإع�����ش��ار �إي����د�ي و�ل��ف��ي�����ش��ان��ات �ل��ت��ي وق��ع��ت يف �الآون���ة 
ب�شكل  بذلك  لريفع  �شخ�س  �أل��ف  يتجاوز  قد  �الأخ���رية 
كبري �لعدد �ملحتمل للقتلى باملقارنة مع �الأرقام �حلالية. 
وتاأكد حتى �الآن مقتل 85 �شخ�شا يف موزمبيق نتيجة 
ِل��الإع�����ش��ار �إي����د�ي، �ل���ذي خلف قتلى ودم����ار� ك��ب��ري� يف 
و��شعة  مناطق  �إغ��ر�ق  بعد  وم���االوي،  زميبابوي  �أنحاء 

من �الأر��شي باملياه، وتدمري طرق وقطع �الت�شاالت.

�ملعار�شة«. وكانت �ملعار�شة �ّتهمت ويرنيك بالتحّيز يف �لق�شية �لتي 
تلت �ّتهام مكتب ترودو بالتدّخل ملنع �لق�شاء �لكندي من مالحقة 

�شركة �لبناء �لعمالقة بتهم دفع ر�شى يف ليبيا.
ترودو  من  �ملقربة  �لد�ئرة  ب��اأن  �التهامات  على  �لف�شيحة  وترتكز 
�إىل  �لتعر�س  من  �شي-الفاالن”  �إن  “�إ�س  �شركة  لتجنيب  تدخلت 
�ملحاكمة ب�شاأن ق�شية ر�شى. وتو�جه حكومة ترودو منذ �شهر �أ�شو�أ 
�أزمة �شيا�شية منذ و�شوله �إىل �ل�شلطة يف 2015، وقد �أطاحت هذه 

�لف�شيحة حتى �ليوم باأربعة من �ملقربن برئي�س �لوزر�ء.
�ّتهامات  م��ون��رتي��ال  يف  وم��ق��ّره��ا  �لعمالقة  �ل��ب��ن��اء  �شركة  وت��و�ج��ه 
بالف�شاد لال�شتباه باأنها دفعت ر�شى بع�شر�ت مالين �لدوالر�ت بن 
�لعامن 2001 و2011 الإبر�م عقود مع �حلكومة �لليبية يف عهد 

�لعقيد �لر�حل معّمر �لقذ�يف.

•• اأوتاوا-اأ ف ب:

�أعلن �أكرب موظف يف �حلكومة �لكندية مايكل ويرنيك تقاعده بعد 
ت�شهده  �ن�شقاق  ر�ب��ع  يف  �لعامة،  �لوظيفة  يف  �لعمل  من  عاماً   38
حكومة جا�شنت ترودو منذ �ندالع ف�شيحة “�إ�س �إن �شي-الفاالن”، 

�شركة �لبناء �لعمالقة �ملّتهمة بدفع ر�شى يف ليبيا.
وقال �أمن عام جمل�س �ل��وزر�ء يف ر�شالة �إىل ت��رودو “لقد دفعتني 
قادر�ً  �أك��ون  لن  �أّنني  ��شتنتج  الأن  �ملا�شية  �لقليلة  �الأ�شابيع  �أح��د�ث 
للمجل�س  ك��ك��ات��ب  �ملقبلة  �الن��ت��خ��اب��ي��ة  �ل��ع��م��ل خ���الل �حل��م��ل��ة  ع��ل��ى 
“لقد كان يل �شرف �لعمل  �خلا�س و�أمن عام للحكومة«. و�أ�شاف 
�أّنه  مع �لطو�قم �النتقالية لثالثة روؤ�شاء وزر�ء. من �لو��شح �الآن 
�أحز�ب  ق��ادة  م��ع  متبادل  و�ح���رت�م  ثقة  �أق��ي��م عالقة  �أن  ال ميكنني 

»اإيداي« قتل األف �ضخ�س يف م�زمبيق

ب�ل�ض�نارو مينح �ضركات اأمريكية حق ا�ضتخدام قاعدة 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

وّق����ع �ل��رئ��ي�����س �ل��رب�زي��ل��ي جاير 
ب���ول�������ش���ون���ارو خ�����الل زي�������ارة �إىل 
مبوجبه  مينح  �ّت��ف��اق��اً  و��شنطن 
��شتخد�م  ح��ّق  �أم��ريك��ي��ة  �شركات 
خم�ش�شة  ب��������الده  يف  ق�����اع�����دة 
�لف�شائية  �مل���ّك���وك���ات  الإط������الق 
��شطناعية  �أق��م��ار  و���ش��ع  ب��ه��دف 

يف �ملد�ر.
�ليميني  �لرئي�س  وب��ول�����ش��ون��ارو، 
�ملتطّرف �لذي �شي�شتقبله نظريه 
�الأم����ريك����ي دون���ال���د ت��ر�م��������ب يف 
�ل��ب��ي��ت �الأب��ي�����������������س �ل���ث���الث���اء، ال 
بامللياردير  �إع��ج��اب�����������������������������ه  ي��خ��ف��ي 
يب�����������دي  �أّن����ه  ك��م��ا  �جل��م��ه��وري 
�لتعاون  لتعزيز  كبرية  حما�ش�����ة 
�مل��ت��ح��دة بعد �أكرث  م��ع �ل��والي��ات 
�ل��زم��ن م��ن حكم  م��ن عق������د م��ن 
�أمريكا  يف  دول�����ة  الأك��رب  �لي�شار 

�لالتينية.
وّقعه  �ل������ذي  �الت����ف����اق  وي���ن�������ّس 

�أم������ام غرفة  ب��ول�����ش��ون��ارو  وق�����ال 
هلل  “�حلمد  �الأمريكية  �لتجارة 
على �لتغيري �الإيديولوجي �لذي 

ح�شل �أخري�ً يف �لرب�زيل.
�ل���رب�زي���ل  �إىل  ن��ع��ي��د  �أن  ن���ري���د   
يري�����د  ك��م��ا  مت��ام��������������������اً  ع��ظ��م��ت��ه��ا 
الأم�����ريك�����ا  ي���ع���ي���د  �أن  ت������ر�م������ب 

عظمتها«.
مثالية  �أل���ك���ان���رت�  ق���اع���دة  وت���ع���دُّ 
�لف�شاء  �إىل  �ل�شو�ريخ  الإط��الق 
خط  من  قربها  ب�شبب  �خلارجي 
عمليات  �أّن  ي��ع��ن��ي  م��ا  �ال���ش��ت��و�ء 
�الإط����������الق م����ن ه������ذه �ل���ق���اع���دة 
�لوقود  �أق��ّل من  كميات  ت�شتهلك 
 30 �إىل  ن�شبته  ت�شل  ت��وف��ري  يف 

.%
 وهي �ملناف�س �الأول لقاعدة كورو 
وتاأمل  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة،  غ��و�ي��ان��ا  يف 
حت�شل  �أن  �لرب�زيلية  �حلكومة 
���ة من  م����ن خ���الل���ه���ا ع���ل���ى ح�������شّ
الإطالق  �لعاملية  �ل�شوق  عائد�ت 

�ل�شو�ريخ �لف�شائية.

�الأول من  �ل��ي��وم  ب��ول�����ش��ون��ارو يف 
زيارته �إىل �لواليات �ملتحدة على 
�الأمريكية  ل��ل�����ش��رك��ات  �ل�����ش��م��اح 
يف  �ألكانرت�  قاعدة  ت�شتخدم  ب��اأن 
والية مارنهاو “�شمال” الإطالق 
ف�شائية  وم���ك���وك���ات  ����ش���و�ري���خ 
��شطناعية  �أق��م��ار  و���ش��ع  بق�شد 

جتارية يف �ملد�ر.

وال يز�ل هذ� �التفاق بحاجة الأن 
ي�شادق عليه �لكونغر�س �لرب�زيلي 
ك��ي ي��دخ��ل ح��ّي��ز �ل��ت��ن��ف��ي��ذ، علماً 
�لرب�زيلي  �لرئي�س  عهد  يف  باأّنه 
�الأ���ش��ب��ق �إن��ري��ك��ي ك����اردوزو رف�س 
ر�أى  الأنه  �تفاقا م�شابها  �لربملان 
عن  �ملتحدة  للواليات  تنازاّل  فيه 

�ل�شيادة �لرب�زيلية.

ال�ضني ت�ؤكد و�ضاطتها بني باك�ضتان والهند 
 •• بكني-رويرتز:

قالت وز�رة �خلارجية �ل�شينية �إن بكن لعبت “دور� بناء” يف تهدئة �لتوتر 
�أكرب  �شر�ع  يف  �لدخول  على  �لبلد�ن  �أو�شك  بعدما  و�لهند،  باك�شتان  بن 
�ل�شهر �ملا�شي عقب هجوم على قافلة �شبه ع�شكرية هندية يف �إقليم ك�شمري 

�ملتنازع عليه.
كانت خم�شة م�شادر مطلعة على تطور�ت �ملو�جهة بن �لبلدين قد قالت 
�أكرب  �إنها كادت تخرج عن �ل�شيطرة و�إن��ه مل مينع ن�شوب �شر�ع  لرويرتز 
�شوى تدخل م�شوؤولن �أمريكين من بينهم م�شت�شار �الأمن �لقومي جون 

بولتون.
�باد  و�إ���ش��الم  نيودلهي  يف  حكومية  وم�شادر  غربيون  دبلوما�شيون  وق��ال 
وو��شنطن �إن �لهند هددت يف وقت من �الأوقات باإطالق �شتة �شو�ريخ على 
�شاروخية  ب�شربات  �شرتد  �إنها  قالت  �باد  �إ�شالم  و�إن  باك�شتان  على  �الأق��ل 

“ثالثة �أمثال” �ل�شربة �لهندية.
�أي�شا  �ملتحدة تدخلتا  �لعربية  �ل�شن و�الإم��ار�ت  �إن  باك�شتاين  وقال وزير 

لتهدئة �لتوتر بن �جلارتن.
وقالت وز�رة �خلارجية �ل�شينية يف بيان �أر�شل بالفاك�س �إىل رويرتز م�شاء 
�لتعاي�س  �إن  �الأزم���ة  تهدئة  يف  �ل�شن  دور  ب�شاأن  ���ش��وؤ�ل  على  رد�  �الث��ن��ن 

�ل�شلمي بن باك�شتان و�لهند ي�شب يف م�شلحة �جلميع.
ها جارة ترتبط بعالقات ودية مع �لبلدين “�شجعت  و�أ�شافت �أن �ل�شن بعدِّ

على �إجر�ء حمادثات �شالم ولعبت دور� بناء يف تهدئة �لو�شع �ملتوتر«.
وقالت �لوز�رة “بذلت بع�س �لدول �الأخرى جهود� �إيجابية يف هذ� �ل�شاأن 
�إ�شهاب �أن �ل�شن م�شتعدة �أي�شا للعمل مع �ملجتمع  �أي�شا«. وذكرت دومنا 
�لدويل ملو��شلة ت�شجيع �لبلدين على �اللتقاء يف منت�شف �لطريق وت�شوية 

�خلالفات باحلو�ر و�ل�شبل �ل�شلمية.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ موؤ�ش�شة 

حمدي دياب العمال �حلد�دة و�لنجارة �مل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 1129237 تقدمو� �لينا بطلب

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم برياين دربار

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1117820 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد عو�س مطر جمعه �ل�شام�شي ١00%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل ر��شد �شامل م�شفر �لظاهري

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

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 

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

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لطيف �لعاملية لالعالف

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:2608508 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عبد�هلل حممد عبد�هلل �لرم�شاين ١00%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل حممد نا�شر حممد �ل نا�شر

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

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 

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

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة �ك�شرت� بر�يت

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN  رخ�شة رقم:1147282 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عمر �شالح عبد�هلل ري�س �لعامري ١00%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف جابر علي يو�شف حممد �لبلو�شي

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

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 

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

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
�شبا  البريال  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN لل�شيد�ت  رخ�شة رقم:2331113 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة لطيفه مبارك ن�شيب بالنوبي �لكويتي ١00%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبد�لكرمي غلوم حممد �لبلو�شي

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

�القت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان 

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

�شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ ور�شة 

�شفن موتورز
رخ�شة رقم:CN 2500278 تقدمو� �لينا بطلب

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ هر�ت 

لت�شليح �ملركبات
رخ�شة رقم:CN 1732410 تقدمو� �لينا بطلب

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شرتوجن كار للعنابة بال�شيار�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2734927 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عبد�لكرمي �مل�شامله %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ح�شن علي حممد �لنقيب �لعفيفي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ح�شن علي حممد �لنقيب �لعفيفي من ١00% �ىل %5١

تعديل لوحة �العالن/ �جمايل من م�شاحة null*null �ىل ١*١
تعديل نوع رخ�شة/من جتارية �ىل حرفية

تعديل �شكل قانوين/موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ �شرتوجن كار للعنابة بال�شيار�ت

STRONG CAR FOR CARE CAR
�ىل/�شرتوجن كار للعنابة بال�شيار�ت ذ.م.م

STRONG CAR FOR CARE CAR LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

 
�لعادية  �لعمومية  �جلمعية  �ج��ت��م��اع  �ىل  �الأع�����ش��اء  �ل�����ش��ادة  ت��دع��و� 

ملناق�شة جدول �العمال:

1- �لت�شديق على حم�شر �جتماع �جلمعية �لعمومية �ل�شابق

2- �ملو�فقة على تقرير جمل�س �الد�رة عن �أعماله يف �ل�شنة �ملنتهية 

يف:2018/12/31 وبر�مج �لن�شاط وخطة �لعمل لعام 2019م

2019 ومناق�شة �حل�شاب �خلتامي  �مليز�نية لعام  3- �عتماد م�شروع 

لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف:2018/12/31

4- �ختيار مدقق �حل�شابات وحتديد مكافاآته

5- بحث �القرت�حات �ملقدمة من �الع�شاء

6- ما ي�شتجد من �عمال

�خلمي�س �ملو�فق:4/�بريل/2019 م �ل�شاعة �لثامنة 
م�شاء مبقر �جلمعية
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عربي ودويل

باك�شتان  منها  دول  م��ن  الج��ئ��ون 
و�ل����ه����ن����د وت����رك����ي����ا و�ل�������ش���وم���ال 
وفل�شطن  وب��ن��غ��الد���س  و�ل��ك��وي��ت 

و�الأردن.
لل�شفر  �ل�����ش��ح��اي��ا  �أ����ش���ر  وت��ك��اف��ح 
ح�شور  �أج���ل  م��ن  نيوزيلند�  �إىل 
�جلناز�ت. وقالت �شلطات �لهجرة 
يف ن��ي��وزي��ل��ن��د� �إن��ه��ا �أ����ش���درت 65 

تاأ�شرية الأفر�د �الأ�شر.
وقالت �ل�شلطات �إن �لهجوم �أ�شفر 
�شخ�شا   50 �إ����ش���اب���ة  ع���ن  �أي�����ش��ا 
�آخ��ري��ن، بينهم 30 ال ي��ز�ل��ون يف 
و9  ت�شري�س،  ك��ر�ي�����س  م�شت�شفى 
ح��ال��ة حرجة.  �مل�����ش��اب��ن يف  م���ن 
�لر�بعة من  وج��رى نقل طفل يف 
عمره �إىل م�شت�شفى يف �أوكالند يف 

حالة حرجة.
�لربملان،  يف  م��و����ش��اة  خ��ط��اب  ويف 
�ل���ث���الث���اء، دع����ت رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء 
جا�شيند� �أرديرن �لبالد، �إىل دعم 
�جلالية �مل�شلمة �ملكلومة، ال �شيما 

عند عودتها �إىل �شالة �جلمعة.
و�ح���د.  “نحن  �أردي�������رن:  وق���ال���ت 
خطابها  و�أن����ه����ت  نحن”،  �إن���ه���م 
باللغة  عليكم”  “�ل�شالم  بتحية 

�لعربية.

•• كراي�شت ت�شري�س-اأ ف ب:

وعدت رئي�س �لوزر�ء �لنيوزيلندية 
ج��ا���ش��ي��ن��د� �أردي������رن �أم�������س ب����اأن ال 
�ملجزرة  مرتكب  ��شم  �أب���د�ً  تلفظ 
�لتي ��شتهدفت �جلمعة م�شجدين 
ت�شري�س،  ك���ر�ي�������ش���ت  م���دي���ن���ة  يف 
قوة  ك���ل  “�شيو�جه  �أّن�����ه  م���وؤّك���دة 

�لقانون«.
عقدها  ط���ارئ���ة  ج��ل�����ش��ة  وخ�����الل 
بتحية  و�ف���ت���ت���ح���ت���ه���ا  �ل������ربمل������ان 
نطقتها  �لتي  عليكم”  “�ل�شالم 
�إّن  �أردي��رن  قالت  �لعربية،  باللغة 
قوة  كل  “�شيو�جه  �مل��ج��زرة  منّفذ 

�لقانون يف نيوزيلند�«.
�ال�شرت�يل  �ملتطّرف  �أّن  و�أ�شافت 
قو�ت  �ألقت  �لذي  تارنت  برينتون 
�لقب�س  �ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة  �الأم������ن 
جمزرة  �أ���ش��و�أ  تنفيذه  عقب  عليه 
“�شعى  �مل�����ش��امل  ب��ل��ده��ا  ت��اري��خ  يف 
�إىل �حل�شول  �الإرهابي  من عمله 
على �أ�شياء كثرية، �أحدها �ل�شهرة، 
�أبد�ً  ت�شمعوين  لن  �ل�شبب  ولهذ� 

�أذكر ��شمه«.
�إّنه جمرم.  “�إّنه �إرهابي.  و�أ�شاف 
�أتكّلم،  �إّنه متطّرف. لكّنه، عندما 

���ش��ي��ك��ون ب����ال �������ش�����م!«. وت����ارن����ت، 
�ل�شابق  �ل��ب��دن��ّي��ة  �ل��ل��ي��اق��ة  م����دّرب 
�لبالغ من �لعمر 28 عاما، جاهر 
بكونه فا�شياً من دعاة تفوق �لعرق 
�أمام  �ل�شبت  م��ث��ل  وق���د  �الأب��ي�����س 
�لقتل  تهمة  �إليه  وّجهت  حمكمة 
بعدما �أطلق �لنار د�خل م�شجدين 
�شالة  �أثناء  ت�شري�س  كر�ي�شت  يف 
 50 مقتل  �إىل  �أّدى  م��ا  �جل��م��ع��ة 

�شخ�شاً وجرح 50 �آخرين.
�إىل  �لتي ح�شرت  �أردي���رن  وقالت 
�شود�ء  مالب�س  مرتدية  �ل��ربمل��ان 
“�أنا�شدكم �أن تلفظو� �أ�شماء �لذي 
�لذي  �ل��رج��ل  ����ش��م  ولي�س  ق�شو� 

قتلهم«.
�ن  �إىل  كلمتها  خ��ت��ام  يف  و�أ����ش���ارت 
�أ�شبوعا  �شي�شادف  �جلمعة  “يوم 
على �لهجوم، و�شيتجمع �مل�شلمون 
الأد�ء �ل�شالة يف ذلك �ليوم. فلنقر 

بحزنهم«.

وجتهيزها  �جلمعة  ي��وم  هجمات 
للدفن وفقا لل�شعائر �الإ�شالمية، 
وج���اءت ف��رق م��ن �ملتطوعن من 

�خلارج للم�شاعدة يف �لرتتيبات.
وق���ال���ت ����ش���ارة ���ش��ت��ي��و�رت ب���الك، 
مديرة وز�رة �لدفاع �ملدين و�إد�رة 
�ل���ط���و�رئ، يف م��وؤمت��ر �شحفي يف 
مدركن  “كنا  ت�شري�س:  كر�ي�س 
متاما ل�شرورة �لتعامل بح�شا�شية 

مع متطلبات كل �أ�شرة«.
�إىل  �ل���ق���ت���ل  ت��ه��م��ة  ت���وج���ي���ه  ومت 
�الأ�������ش������رت�يل ب���ري���ن���ت���ون ت���ار�ن���ت 
يوم �ل�شبت �ملا�شي،  “28 عاما”، 
على  بحب�شه  �ل�����ش��ل��ط��ات  و�أم�����رت 
ذم����ة �ل��ق�����ش��ي��ة، وم����ن �مل���ق���رر �أن 
 5 يف  �ملحكمة  �أم��ام  للمثول  يعود 
�إنه  �ل�شرطة  ق��ال��ت  حيث  �أب��ري��ل، 
�التهامات  م���ن  �مل���زي���د  ���ش��ي��و�ج��ه 

على �الأرجح.
�أو  م��ه��اج��رون  �ل�شحايا  ومعظم 

حمتو�ه  ع��ن  م�شتخدم  �أي  يبلغ 
خالل �لبث �حلي.

�شد  ب����الغ  �أول  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
دقيقة   29 ب��ع��د  ج����اء  �ل��ف��ي��دي��و 
دقيقة   12 وبعد  �لت�شجيل،  م��ن 
قبل  �لفيديو  وحظي  نهايته،  من 

حذفه ب�4 �آالف م�شاهدة.
�لتالية،   24 �ل�����  �ل�����ش��اع��ات  ويف 
ون�شف  ب��وك، مليون  في�س  حذف 
 1.2 منها  �ل��ف��ي��دي��و،  م��ن  ن�شخة 
مليون حذفت قبل �أن يتمكن باقي 

�مل�شتخدمن من م�شاهدتها.
�لثالثاء،  نيوزيلند�،  وب���د�أت  ه��ذ� 
�ل�شحايا  ل���دف���ن  �ل��ت��ح�����ش��ري�ت 
�خل���م�������ش���ن �ل����ذي����ن ����ش���ق���ط���و� يف 
�لهجوم على �مل�شجدين يف مدينة 
�أيام  بعد  وذل��ك  ت�شري�س،  كر�ي�س 
م���ن ح��ال��ة �حل����زن �ل�����ش��دي��د على 
مقتلهم على يد �إرهابي �أ�شرت�يل.
غ�����ش��ل ج��ث��ام��ن �شحايا  وي��ج��ري 

�جل������د�ر �ل�����ذي ك���ث���ري� م���ا ق����ال يف 
�ملك�شيك  �إن  �النتخابية  جتمعاته 

�شتقوم بتمويله.
حكومي  ب��اإغ��الق  ت��ر�م��ب  وت�شبب 
قر�ر  على  رئا�شي  فيتو  �أول  ووق��ع 
�جل���د�ر،  ل��ب��ن��اء  �شعيا  للكونغر�س 
ف��ي��م��ا �أق������رت �إد�رت��������ه ���ش��م��ن��ا ب���اأن 

�ملك�شيك لن تدفع تكاليفه.
وينتهج �لرئي�س �ملك�شيكي �جلديد 
لوبيز  مانويل  �ندري�س  �لي�شاري 
�وبر�دون، ��شلوبا هادئا مع تر�مب 
رغم �لتباين �الإيديولوجي �لكبري 

بينهما.
�ملهاجرين  �إب����ق����اء  ع���ل���ى  وو�ف�������ق 
�لو�شطى  �أم���ريك���ا  م���ن  �ل���ف���اري���ن 
د�خ������ل �مل��ك�����ش��ي��ك �ث����ن����اء �ل���ب���ت يف 
�ل�����والي�����ات  ط���ل���ب���ات جل���وئ���ه���م يف 
�مل��ت��ح��دة، يف خ���روج ع��ن ممار�شات 
خالفات  لتجنب  �شعيا  تقليدية 

علنية مع تر�مب.

�لذين  ه��م  �لتكنولوجيا  ���ش��رك��ات 
�بتكرو� هذه �لقدر�ت، ويف �لغالبية 
�لعظمى من �حل��االت، هي متاحة 
لكننا  و�شعيدة،  �شلمية  الأغ��ر����س 
من  لالإرهابين  ميكن  �أن��ه  نعرف 
ي�شتخدموها  �أن  �الأن�������و�ع  ���ش��ت��ى 
كان  “�إذ�  و�أ������ش�����اف  �أ�����ش����ل����ح����ًة«. 
باإمكانهم كتابة خو�رزمية ل�شمان 
�أن  ي��ري��دون��ك  �لتي  �الإع��الن��ات  �أن 
هاتفك  ع��ل��ى  �شتظهر  ت�����ش��اه��ده��ا 
�مل��ح��م��ول، ف��اأن��ا و�ث���ق مت��ام��اً �أنهم 
خو�رزمية  ك��ت��اب��ة  ع��ل��ى  ق�������ادرون 
الإز�لة حمتوى �لكر�هية من على 

من�شات �لتو��شل �الجتماعي«.
ن�شتطيع  �أن���ن���ا  و�ث����ق  “�أنا  وت���اب���ع 
�أّنهم  م���ن  ل��ل��ت��اأّك��د  ���ش��وي��اً  �ل��ع��م��ل 
ي��ح��م��ون م��و�ط��ن��ي��ن��ا ب�����ش��م��ان منع 
طّوروها  �ل��ت��ي  �الأدو�ت  ����ش��ت��خ��د�م 
لن�شر  �الإرهابين  قبل  �أ�شلحة من 

�أجند�تهم �ملتعلقة بالكر�هية«.

وجاءت كلمتها فيما بد�أ �لع�شر�ت 
بالو�شول  �ل�����ش��ح��اي��ا  �أق����ارب  م��ن 
يف  للم�شاركة  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  م��ن 
عمليات  توؤخرها  �لتي  �جل��ن��از�ت 
�ل��ت��اأك��د م��ن �ل��ه��وي��ات و�إج�����ر�ء�ت 

�لطب �ل�شرعي.
ووع���دت �أردي����رن ب��اإ���ش��الح قانون 
�شمح  �ل������ذي  �الأ����ش���ل���ح���ة  ح����ي����ازة 
�لتي  �الأ���ش��ل��ح��ة  ب�����ش��ر�ء  للم�شلح 
�ل��ه��ج��وم��ن على  ����ش��ت��خ��دم��ه��ا يف 
ت�شريت�س  كر�ي�شت  يف  م�شجدين 

ومنها بندقيتن �شبه �آليتن.
�لنيوزيلنديون  �مل��و�ط��ن��ون  وب���د�أ 
�حلكومة  ل����ن����د�ء  ب���اال����ش���ت���ج���اب���ة 
�ل�شرطة  لكن  �أ�شلحتهم.  ت�شليم 
حول  بيانات  متلك  ال  �إن��ه��ا  قالت 
ت�شليمها  مت  �ل��ت��ي  �الأ�شلحة  ع��دد 

منذ �جلمعة.
و�أ�شدرت �ل�شرطة بيانا قالت فيه 
�الأمنية  �الإج�����ر�ء�ت  “ب�شبب  �أن���ه 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�الأم���ريك���ي دونالد  �ل��رئ��ي�����س  ع��ن 
ت���ر�م���ب حم��ام��ي��ا خم�����ش��رم��ا من 
�ملك�شيك،  يف  ����ش���ف���ري�  و�����ش���ن���ط���ن 
متثيل  يف  ح�����ش��ا���ش��ا  دوره  ���ش��ي��ك��ون 
على  �مل�شمم  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س 

بناء جد�ر بن �لبلدين.
كاتبا  ك��ري�����ش��ت��وف��ر الن�����دو  وع���م���ل 
�ملحكمة  يف  حمافظن  لقا�شين 
�لعليا قبل �أن ي�شبح حماميا بارز� 

يف ق�شايا �ال�شتئناف.
وال يتمتع الندو بخربة دبلوما�شية 
يف  �لالتينية  �أم��ريك��ا  در����س  لكنه 
جامعة هارفرد ويتكلم �ال�شبانية. 
وو�ل����ده ج���ورج الن���دو ك��ان �شفري� 
ت�شيلي  يف  �مل����ت����ح����دة  ل����ل����والي����ات 
وبار�غو�ي وفنزويال ومن �شانعي 
�ل���ق���ر�ر �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �الأم����ريك����ي يف 

�أمريكا �لالتينية.

نرجو  �حل��ال��ي��ة،  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �ملكثفة 
م��ن �مل��و�ط��ن��ن �الت�����ش��ال بنا قبل 

�لقيام بت�شليم �شالح«.
تفا�شيل  �إن  �أردي����������رن  وق����ال����ت 
�لتعديالت �ملقرتحة للقانون حول 
�الإع���الن  �شيتم  �ال���ش��ل��ح��ة  ح��ي��ازة 
�لقادم،  �الأ����ش���ب���وع  ب��ح��ل��ول  ع��ن��ه��ا 
لكنها �أ�شارت �إىل �أن �حتمال �إعادة 
�شر�ء �الأ�شلحة ومنع �لبنادق �شبه 

�الآلية مطروحان.
وقالت “كحكومة، نحن متكاتفن 
وو��شحن جد�: �لهجوم �الإرهابي 
يف كر�ي�شت ت�شريت�س يوم �جلمعة 
ك�����ان �أ������ش�����و�أ ع���م���ل �إره�����اب�����ي على 
�الأ�شو�أ  م��ن  �ل��و�ق��ع  �أر����ش��ي��ن��ا، يف 
�حلديث.  �ل��ت��اري��خ  يف  �ل���ع���امل  يف 
ك�شف عن جملة من مكامن  لقد 
�الأ���ش��ل��ح��ة يف  ق��و�ن��ن  �ل�شعف يف 

نيوزيلند�«.
حذفه  يوتيوب  موقع  و�أعلن  هذ� 

مقاطع  م����ن  �الآالف  ع���������ش����ر�ت 
�ل���ف���ي���دي���و ل���ل���ه���ج���وم �الإره�����اب�����ي 
�ملا�شية  �جلمعة  ��شتهدف  �ل���ذي 
كر�ي�شت  م��دي��ن��ة  يف  م�����ش��ج��دي��ن 

ت�شري�س �لنيوزلندية .
�لن�شخ  �أن  ليوتيوب،  بيان  و�أو�شح 
رفعها  م�شتخدمون  ح���اول  �ل��ت��ي 
�لهجوم  ل���ف���ي���دي���و  �مل����وق����ع  ع���ل���ى 
“غري م�شبوقة من حيث �لنطاق 

و�ل�شرعة«.
وبلغ معدل حماوالت رفع �لفيديو 
�لتالية  �ل�شاعات  يف  يوتيوب  على 
للهجوم، حماولًة كل ثانية، ح�شب 
�أنها  �إىل  �أ�شارت  �لتي  �ل�شركة،  ما 
كانت  �لتي  �حل�شابات  ه��ذه  �أل��غ��ت 

ت�شعى “لن�شر وتهويل ما حدث«.
و�أع����ل����ن ف��ي�����س ب����وك �الث���ن���ن �أن 
�لذي  للهجوم  �الأ���ش��ل��ي  �لفيديو 
حظي  دق���ي���ق���ة   17 م���دت���ه  ت��ب��ل��غ 
مل  و�أن���ه  ف��ق��ط،  م�شاهدة  ب�200 

تر�شيح  وج��������اء 
لالندو  ت���ر�م���ب 
م�شاء  ب���ي���ان  يف 
�الث�����������������ن�����������������ن. 
تعيينه  ويتطلب 
جمل�س  ت���اأك���ي���د 

�ل�شيوخ.
وال تز�ل �لعديد 
م������ن �مل���ن���ا����ش���ب 
�شية  ما بلو لد �
�شاغرة  �لرئي�شة 
ب���ع���د �أك�������رث من 
�����ش����ن����ت����ن ع���ل���ى 

تويل تر�مب �لرئا�شة.
ول��ي�����س ل��ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة �شفري� 
�أيار-مايو عندما  �ملك�شيك منذ  يف 
�لتي  جيكوب�شون  روبرتا  ��شتقالت 
ع��ي��ن��ه��ا �ل��رئ��ي�����س �ل�����ش��اب��ق ب����ار�ك 

�وباما.
وكانت جيكوب�شون قررت يف �لبدء 

مو��شلة مهامها 
ب�����ع�����د �ن����ت����خ����اب 
ل�شمان  ت��ر�م��ب 
�ال�����ش����ت����م����ر�ري����ة 
��شتكت  ل���ك���ن���ه���ا 
يف  �لفو�شى  م��ن 
�تخاذ �لقر�ر�ت.

م����ق����اب����ل����ة  ويف 
م���������ع �الذ�ع���������������ة 
�لعامة  �لوطنية 
��شتقالتها  ب��ع��د 
�ل�شفرية  و�شفت 
�شيا�شة  �ل�شابقة 
تر�مب �ملت�شددة يف م�شاألة �لهجرة 
وحذرت  �أمريكية”  “غري  ب��اأن��ه��ا 
�أن حتد من مكانة  �أنها ميكن  من 

�لواليات �ملتحدة يف �ملنطقة.
�ل�شلطة  �إىل  ت����ر�م����ب  وو�����ش����ل 
ب��خ��ط��اب معاد  ب��ع��د حملة مت��ي��زت 
بناء  ع���ل���ى  ومت�����ح�����ورت  ل���ل���ه���ج���رة 

 •• دم�شق-اأ ف ب:

ب�”لغة  �أم�����س  �ل��ك��ردي��ة  �ل��ذ�ت��ي��ة  �الإد�رة  ن����ددت 
وزير  ت�����ش��ري��ح��ات  ت�شمنتها  �ل��ت��ي  �لتهديد” 
�ل���دف���اع �ل�����ش��وري ع��ل��ي ع��ب��د�هلل �أي�����وب، لناحية 
تاأكيده عزم دم�شق ��شتعادة مناطق �شيطرة قو�ت 
�أو  “�مل�شاحلات”  ع��رب  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  ���ش��وري��ا 

“�لقوة” �لع�شكرية.
�شمال  �لذ�تية يف  �الإد�رة  �لدفاع يف  و�أورد مكتب 
و�شرق �شوريا يف بيان �أن “��شتخد�م لغة �لتهديد 
���ش��د ق����و�ت ���ش��وري��ا �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �ل��ت��ي قامت 
���ش��وري��ا من  و���ش��رق  �شمال  ك��ل  بتحرير وح��م��اي��ة 
�لقوى �الإرهابية يخدم فقط �لقوى �لتي تعمل 

على تق�شيم وحدة �شوريا«.
و�أفاد �أن ت�شريحات �أيوب “توؤكد �أن �لنظام ي�شر 
�لع�شكري  �حل�شم  خ��الل  م��ن  نف�شه  �إن��ت��اج  على 
و�الأمني، خالفاً ملا نهدف �إليه يف �الإد�رة �لذ�تية 

ل�شمال و�شرق �شوريا يف حتقيق �الأمن و�ال�شتقر�ر 
ع���ن ط��ري��ق ت�����ش��وي��ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ���ش��ام��ل��ة«. وتاأتي 
مو�قف �الأكر�د غد�ة تاأكيد وزير �لدفاع �ل�شوري 
�ملناطق  “بتحرير”  �شيقوم  �ل�شوري  �جلي�س  �أن 
�لتي ت�شيطر عليها قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية 
“بالقوة” �أو عرب “�مل�شاحلات �لوطنية«. وت�شكل 
قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية، �ملوؤلفة من ف�شائل 
عربية وكردية ر�أ�س حربة يف �ملعركة �شد تنظيم 
�لدويل  �لتحالف  م��ن  ب��دع��م  ���ش��وري��ا،  د�ع�����س يف 
ب��ق��ي��ادة �أم���ريك���ي���ة. وت��و���ش��ك ح��ال��ي��اً ع��ل��ى طرد 

�لتنظيم من �آخر جيب له يف �شرق �شوريا.
هذه  �أن  ب��ي��ان��ه��ا  يف  �ل��ذ�ت��ي��ة  �الإد�رة  و�ع���ت���ربت 
�حلكومة  “�إ�شر�ر”  ع��ل��ى  ت���دل  �ل��ت�����ش��ري��ح��ات 
�ل�شورية على “�شيا�شة �لقمع”. و�أكدت �أنها “مع 
خيار �حلل �ل�شيا�شي �ملبدئي ولكن لن نتهاون يف 

�لدفاع �مل�شروع عن حقوقنا«.
وب�����د�أ �الأك�������ر�د خ����الل �ل�����ش��ي��ف م��ف��او���ش��ات مع 

بعد. ويقول م�شوؤولون  دم�شق، مل حتقق تقدماً 
�أكر�د �إن �حلكومة �ل�شورية تريد �إعادة �لو�شع يف 
مناطقهم �إىل ما كان عليه قبل �ندالع �لنز�ع يف 
�لعام 2011 وهو ما ال ميكنهم �لقبول به، مع 
رغبتهم باحلفاظ على موؤ�ش�شات �الإد�رة �لذ�تية 
 15 نحو  �الأك��ر�د  وي�شكل  تدريجياً.  بنوها  �لتي 
�شوريا  قو�ت  وتعد  �ل�شكان.  �إجمايل  �ملئة من  يف 
�لدميوقر�طية ثاين قوى ع�شكرية على �الأر�س 
 30 نحو  على  ت�شيطر  �إذ  �ل�شوري،  �جلي�س  بعد 
�أبرز حقول  يف �ملئة من م�شاحة �لبالد، تت�شمن 

�لغاز و�لنفط و�أر��س زر�عية وثرو�ت مائية .
�لتهمي�س، ت�شاعد نفوذ �الأكر�د  وبعد عقود من 
تدريجياً  �ل��ن��ظ��ام  ق���و�ت  �ن�شحاب  م��ع  ت��دري��ج��ي��اً 
من مناطقهم بدء�ً من �لعام 2012. ويف �لعام 
�إد�رة  �إق��ام��ة   2013 �ل��ع��ام  �أع��ل��ن��و� يف  �ل��الح��ق، 
ذ�تية يف مناطق �شيطرتهم، و�أعادو� �حياء لغتهم 

وتر�ثهم وبنو� موؤ�ش�شات تعليمية و�أمنية.

�لناخبن  ال�شتمالة  للمهاجرين 
�مل��ح��اف��ظ��ن، وم��ن��ذ �مل���ج���زرة �لتي 
�رت��ك��ب��ه��ا م��ت��ط��رف �أ����ش���رت�يل من 
دع�����اة ت���ف���وق �ل���ع���رق �الأب���ي�������س يف 
كر�ي�شت  م��دي��ن��ة  يف  م�����ش��ج��دي��ن 
�جلمعة  �ل��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة  ت�����ش��ري���س 
قتياًل   50 �شحيتها  ور�ح  �ملا�شي 
موري�شون  �أد�ن  ج���ري���ح���اً،  و50 

مر�ر�ً وجهار�ً �لتطرف.
�لتكنولوجيا  ����ش���رك���ات  وه����اج����م 
�ل���ع���م���الق���ة ب�����ش��ب��ب ع���ج���زه���ا عن 
�ملتطرف،  �مل��ح��ت��وى  �ن��ت�����ش��ار  م��ن��ع 
�ملبا�شر عرب في�س بوك  �لبث  مثل 
ملجزرة �مل�شجدين وقتل �مل�شلن يف 

�أحدهما.  
“م�شوؤويل  �إن  لل�شحافين  وق��ال 

�لذي تقوده �لواليات �ملتحدة �شّد تنظيم د�ع�س . 
وعند �القت�شاء ميكن زيادة عديد �لقو�ت �لكندية 
�أي�شاً  �شي�شاهمون  ع�شكرياً   850 �إىل  �ل��ع��ر�ق  يف 
تعزيز  ع��ل��ى  ول��ب��ن��ان  �الأردن  م��ن  ك��ل  م�����ش��اع��دة  يف 
وزير  وقال  م�شوؤولن.  بح�شب  �الأمنية،  قدر�تهما 
�لدفاع �لكندي هارجيت �شاجان يف موؤمتر �شحايف 
م�شرتك مع وزيرة �خلارجية “حّققنا تقّدماً كبري�ً 
�لعمل.  ملزيد من  �حلاجة  ن��درك  لكّننا  وم�شتدمياً 
�الآن يجب �أن ن�شمن �أاّل ي�شتطيع د�ع�س �إعادة بناء 

“قدر�ته” وتهديد �أمن �لعر�ق«.
كندي  جندي   200 نحو  �شيو��شل  �أوك��ر�ن��ي��ا،  ويف 
و�الأم����ور  �لع�شكرية  و�ل��ه��ن��د���ش��ة  �الأ���ش��ل��ح��ة  ت��وف��ري 

•• اوتاوا-اأ ف ب:

�أع��ل��ن وزي���ر� �ل��دف��اع و�خل��ارج��ي��ة �ل��ك��ن��دّي��ان �أم�س 
�لتدريبيتن  �لع�شكريتن  �لبعثتن  مهام  متديد 
�ملقّرر  و�أوك��ر�ن��ي��ا. وك��ان من  �ل��ع��ر�ق  �لكندّيتن يف 
�آذ�ر-م���ار����س،  نهاية  يف  �لبعثتن  م��ه��ام  تنتهي  �أن 
�إر�شالهما  ��شتدعت  �ل��ت��ي  �الأم��ن��ي��ة  �مل��خ��اوف  ل��ك��ّن 
لغاية  كند�  �شتحتفظ  �لعر�ق،  ويف  ماثلة.  ت��ز�ل  ال 
�لقو�ت  م��ن  عن�شر�ً  ب�250   2021 �آذ�ر-م���ار����س 
�ملحلّية  �الأمنية  �لقو�ت  تدريب  مهّمتهم  �خلا�شة 
�إل���ي���ه���ا، ك��م��ا ���ش��ت��ح��ت��ف��ظ بعّدة  وت���ق���دمي �ل��ن�����ش��ح 
�لدويّل  �الئ��ت��الف  يف  ت�شارك  هجومية  مروحيات 

�ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة و�ل���ت���دري���ب���ات �ل��ط��ب��ي��ة ح��ت��ى نهاية 
�آذ�ر”مار�س” 2022. ومنذ �لعام 2015، دّربت 
وت�شت�شيف  �أوك���ر�ين.  جندي  �أل��ف   11 نحو  كند� 
متوز”يوليو   4 ول��غ��اي��ة   2 م��ن  �لكندية  ت��ورون��ت��و 
�ملقبل موؤمتر�ً ثالثاً حول �الإ�شالح يف �أوكر�نيا. من 
فريالند  كري�شتيا  �خلارجية  وزي��رة  قالت  جهتها 
على  �الع��ت��م��اد  تو��شل  �أن  بو�شعها  “�أوكر�نيا  �إّن 
جّد�ً  �ملهّم  “من  �أّن��ه  و�أ�شافت  �لر��شخ«.  كند�  دعم 
و�ل�شعب  �أوك���ر�ن���ي���ا  �إىل  ق��وي��ة  ب��ر���ش��ال��ة  ن��ب��ع��ث  �أن 
�الوكر�ين و�ملجتمع �لدويل مفادها �أّن غزو “�شبه 
جزيرة” �لقرم و�شّم �لقرم �نتهاك خطري للقانون 

�لدويل«.

ب�ينغ تعرتف ب�ج�د خلل يف طائراتها
•• وا�شنطن-وكاالت:

قال ديني�س مويلنربج �لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة بوينغ �إن �ل�شركة تدرك �أن “�أرو�ح �لنا�س تعتمد على �لعمل 
737 ماك�س يف  �لطر�ز  �لطائر�ت من  ل�شالمة  �لتام”  “�ل�شمان  �أج��ل  �إج���ر�ء�ت من  وتتخذ  نوؤديه”  �ل��ذي 
�أعقاب حادثي حتطم. و�أ�شاف مويلنربج، �لذي يو�جه �أكرب �أزمة منذ توليه �ملن�شب، �أي�شا �أن حتديثا برجميا 
يف  �أكتوبر  يف  �إي��ر  ليون  �شركة  طائرة  حتطم  �أعقاب  يف  فيه  ب��د�أت  قد  �ل�شركة  كانت  ماك�س   737 للطائر�ت 
يف  ماك�س   737 بوينج  طائرة  حتطم  يف  �ملحققن  �إن  ل��روي��رتز،  م�شدر  وق��ال  “قريبا«.  �شي�شدر  �إندوني�شيا 
�إير، فيما يزيد �ل�شغط على  �أوجه ت�شابه قوية يف ز�وية طري�ن حيوية مع طائرة ليون  �إثيوبيا تو�شلو� �إىل 
بوينغ �أكرب �شانع للطائر�ت يف �لعامل. وحتطمت طائرة �خلطوط �الإثيوبية قبل نحو ثمانية �أيام فيما �أ�شفر 
عن مقتل 157 �شخ�شا. وت�شبب �حلادث يف وقف ت�شغيل �أ�شطول ماك�س يف �أنحاء �لعامل. وقال مويلنربج يف 
ر�شالة “بناء على �حلقائق �مل�شتقاة من حادث رحلة �شركة ليون �إير 610 و�لبيانات �ملتاحة من حادث رحلة 
737 ماك�س«.  �أجل �ل�شمان �لتام ل�شالمة �لطائر�ت  �إج��ر�ء�ت من  302، نتخذ  �شركة �خلطوط �الإثيوبية 

و�أ�شاف “�إننا ندرك �أي�شا وناأ�شف للتحديات �لتي يو�جهها عمالوؤنا و�لركاب نتيجة وقف ت�شغيل �الأ�شطول«.

كندا متّدد لبعثتيها الع�ضكريتني يف العراق واأوكرانيا  

فرق من اخلارج لدفن قتلى » املذبحة «

ني�زيلندا: منفذ جمزرة امل�ضجدين »�ضي�اجه كل ق�ة القان�ن«  

•• �شيدين-وكاالت:

دع����ا رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء �الأ����ش���رت�يل 
حكومات  �أم�س  موري�شون،  �شكوت 
�ل�����ش��غ��ط على  �إىل  �أج��م��ع  �ل��ع��امل 
ملعاجلة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ����ش���رك���ات 
�ملتطّرف  �ملحتوى  �نت�شار  م�شكلة 
على �الإنرتنت، وذلك بعد جمزرة 

�مل�شجدين يف نيوزيلند�.
نا�شد  �ل���ي���وم،  ن�����ش��رت  ر���ش��ال��ة  ويف 
م����وري���������ش����ون ن����ظ����ريه �ل����ي����اب����اين 
ت�شت�شيف  �ل������ذي  �آب�������ي،  ���ش��ي��ن��زو 
�لع�شرين  جم��م��وع��ة  ق��م��ة  ب����الده 
�إدر�ج  �ملقبل،  يونيو”حزير�ن”  يف 
�لقمة  �أعمال  �ملو�شوع على جدول 

�لتي �شتعقد يف مدينة �أو�شاكا.
حملة  م����وري���������ش����ون  وي�����خ�����و������س 
بوالية  ل��ل��ف��وز  ���ش��ع��ب��ة  �ن��ت��خ��اب��ي��ة 
ث��ان��ي��ة يف وق���ت ي��و�ج��ه ف��ي��ه حزبه 
�ملعادية  �مل�شاعر  بتاأجيج  �تهامات 

ترامب يعني حماميا حمافظا �ضفريا يف املك�ضيك  

الإدارة الذاتية الكردية تندد ب� »تهديدات« دم�ضق  

اأ�ضرتاليا تدع� ملكافحة التطرف عرب الإنرتنت

اإنذار كاذب ب�ج�د قنبلة يف بروك�ضل 
 •• بروك�شل-اأ ف ب:

قمة  ع�شية  �م�س  بروك�شل  �الأوروب��ي��ة يف  �ملوؤ�ش�شات  ���ش��ارع  م��ن  ج��زء  �أغ��ِل��ق 
بوجود  �إن��ذ�ر�  �لتو��شل  جمال  يف  ��شت�شار�ت  موؤ�ش�شة  تلقي  بعد  �أوروب��ي��ة، 

قنبلة، فيما و�شف مدر�وؤها ما جرى باأنه “مزحة” غري منا�شبة.
وتلقت موؤ�ش�شة جي+ �الت�شال، وهي �شركة ��شت�شار�ت يف �لعالقات �لعامة 
و�لتو��شل �ال�شرت�تيجي، وتقع مكاتبها مقابل مكاتب فر�ن�س بر�س وعلى 

بعد ب�شعة �أمتار عن ممثلية �ململكة �ملتحدة.
بر�س،  لفر�ن�س  �ملوؤ�ش�شة  �أحد مدر�ء  تا�شتت�س، وهو   � بارو�س  وقال توما�س 
“�أخليت �ملكاتب و�أبلغت �ل�شرطة”. و�أ�شاف “يف �الأثناء، تلقينا �ت�شاال �آخر، 
و�شاألت حمدثي �أين هي �لقنبلة؟ فاأجابني: +حتت مقعدك+. �شاألته يف �أي 
طابق يقع مكتبي، فرد بكالم فارغ. �شاألته متى �شتنفجر �لقنبلة؟ قال بعد 
ن�شف �شاعة و�أغلق” �لهاتف. وخل�س بارو�س � تا�شتت�س �إىل “�أنها مزحة كما 
بينما جرى رفع �الن��ذ�ر بعد �شاعتن من �لتدخل، نحو �ل�شاعة  �أعتقد”، 
�لبلجيكية  �ل�شرطة  وتعاملت  غ(.  ت   12،00( �ملحلي  بالتوقيت  �لو�حدة 
بجدية مع �لق�شية، وحرك رجالها ورجال �الطفاء و�شائل مهمة وخم�س 
�آليات، و�حدة من بينها معدة الجالء جرحى حمتملن يف �أ�شرع وقت. كما 
طّوقت �ملنطقة وحو�شر �شكانها، ون�شرت كالب مدربة على ك�شف �ملتفجر�ت 

لفح�س كل �ل�شيار�ت �ملركونة على جانب طرقات �ملنطقة.
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ف��ق��د �مل��دع��و / ع��ل��ي ح�شن 
حم����م����د ح���������ش����ن ن����ا�����ش����ر، 
�جلن�شية  ب�����اك�����������ش�����ت�����ان   
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������و�ز   -
من   )XG6893462(
يجده عليه �الت�شال بتليفون 

رقم  0563340516

فقدان ج�از �ضفر
فقد �ملدعو/ حممد �إ�شماعيل 
مياه متيز �لدين ، بنغالدي�س 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)0082855(   يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
�لبنغالدي�شية �و �قرب مركز 

�شرطة باالمار�ت.

فقدان ج�از �ضفر

ف���ق���د �مل����دع����و/�رن����ا �ك���ان���رت� 
�جلن�شية  �ل��ف��ل��ب��ن   ، �ف���ي���ال 
ج��������������������و�ز ���������ش��������ف��������ره رق��������م 
)A1906560P(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان ج�از �ضفر
ف�����ق�����د �مل����دع����و/ح����ن����ي����ف����ه 
ن������اك������اجن������اك������و �وغ�������ن�������د� 
�جلن�شية ، جو�ز �شفره رقم 
يرجى    )B1068555(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
�قرب  �و  �وغ���ن���د�  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان ج�از �ضفر

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1602  عمايل جزئي
جمهول  ������س.ذ.م.م  �ل�شحن  خل��دم��ات  �شعيب  ١-ي��ا���ش��ر   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /نييما ب��اري��ج��ب��ون ب��ري��دي  ق��د �أق����ام عليك 
 ١١.000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )٣000( دره����م و�ل���ر����ش���وم و�مل�����ش��اري��ف رقم 
�ملو�فق  �الح��د  جل�شة  لها  وح���ددت   MB189409821AE:ل�شكوى�
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة ���س   08.٣0 �ل�شاعة   20١9/٣/24
�و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/546 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شده/١- موؤ�ش�شة مطعم ومقهى رويال كباب ملالكها �ديتي 
منان مي�شرتي جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ملدينة 
�أقام  قد  �جلرمن  �بر�هيم  ��شماعيل  وميثله:علي  ���س.ذ.م.م  للتغليف 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )2758٣( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.وعليه فان 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م  �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/304  ا�شتئناف جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ ١- دليب ر�ه��والن جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف / �لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ 

�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 20١7/١748 جتاري كلي 
وحددت لها جل�شه يوم �الثنن  �ملو�فق 20١9/٣/25 �ل�شاعة ١0.00 
�و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رقم  بالقاعة  �شباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/367  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�آل للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م 2- �مري ��شد �له نور �له زماين 
ر�د جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /بنك �شادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�شي( قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالتكافل و�لت�شامن 
مببلغ وقدره )١28١2947.76( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لتاأخريية �التفاقية بو�قع ١4% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.وحددت لها 
  ch2.E.22:بالقاعة �ل�شاعة:09:٣0 �س  �ملو�فق:١5/20١9/4  جل�شة يوم �الثنن 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/874  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-�شي�شلى للمقاوالت �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /
بروجان �ل�شرق �الو�شط القامة �ل�شقاالت �س.ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن ح�شن حممد 
�ملطوع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )٣22.946.74(
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها  �لتام و�شمول �حلكم  �ل�شد�د  �ال�شتحقاق وحتى 
  ch1.C.14:بالقاعة �ل�شاعة:08:٣0 �س  �مل��و�ف��ق:28/٣/20١9  يوم �خلمي�س  جل�شة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
دى بى جروب حللول �الأعمال، �شركة تاأ�ش�شت يف 20١٣/8/١٣ حتت رقم �لت�شجيل 

68088 تعلن �أنها تعزم �إغالق فرعها �مل�شجل لدى �شلطة دبي للمجمعات 
�الإبد�عية حتت �الإ�شم �لتجاري دى بى جروب بي�شنيز �شوليو�شن رخ�شة رقم 

94٣47 عنو�ن مكتب نفيذى رقم 46 – �لطابق 7 – برج �رور�، �س.ب.  : 5007١7، 
دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة )“�لفرع”(   �أي طرف معني لديه مطالبة �شد 

�لفرع عليه بتقدميها يف غ�شون 45 يوما من تاريخ هذ� �الإ�شعار عن طريق 
�لربيد �مل�شجل �أو �الت�شال ب� : �ل�شيدة : رنا �لغوثاين

�إ�شم �ل�شركة: دي بي جروب حللول �الأعمال
�س.ب.: 5007١7 ،  دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

هاتف رقم: 05068282٣2
UAE@dbgroupintl.com :بريد �اللكرتوين

لن ُتقبل �ملطالبات �لتي ُتقدم بعد �نق�شاء مدة  45 يوما.

ا�شعار بالت�شفية
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الفجر الريا�ضيالفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر:

ب��ن حم  ���ش��امل  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ م�شلم  ز�ر 
�ال�شت�شاري  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ع��ام��ري 
�لوطني الإمارة �أبوظبي رئي�س جمل�س 
دورة  م��ق��ر  ح���م  ب���ن  جم��م��وع��ة  �د�رة 
�خلا�س  ل��الأومل��ب��ي��اد  �لعاملية  �الأل��ع��اب 
مدينة  حت��ت�����ش��ن��ه��ا  �ل���ت���ي   2019
، ر�فقه  �مل��ع��ار���س  �أر�����س  �أب��وظ��ب��ي يف 
خالل �لزيارة �ل�شيخ �أحمد بن م�شلم 

ب��ن ح��م ، و�ل�����ش��ي��خ م��ب��ارك ب��ن م�شلم 
��شتقبالهم �شلطان  . وك��ان يف  بن حم 
متطوعي  م���دي���ر  �ل���ظ���اه���ري  حم��م��د 

�ملر��شم  . 
�ل�����ش��ي��خ م�شلم  ������ش����اد  ج���ان���ب���ة  وم�����ن 
بالدعم �ل�شخي و�لرعاية �لتي توليها 
�ملبا�شر  و�هتمامهم  �لر�شيدة،  �لقيادة 
و�الرتقاء  �لريا�شي  �لقطاع  بتنمية 
�أن  موؤكد�  �لعاملية،  �ل��دول  لطليعة  به 
و�لنهج  �لر�شيدة  بقيادتها  �الإم����ار�ت 

�الإن�شاين �لذي ت�شري عليه يف تقدمي 
مبن  �ملجتمع  �أف����ر�د  لعموم  �ل��رع��اي��ة 
�لريادة  حتقق  �لهمم،  �أ�شحاب  فيهم 
و�ل��ت��م��ي��ز وت���وؤك���د �أن �أر�����س ز�ي����د هي 
وموطن  �ل���ث���ق���اف���ات  خم��ت��ل��ف  �أر�������س 

�لت�شامح و�ل�شعادة.
م�����ش��ي��ف��اً ن��ف��خ��ر ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة دول����ة 
�خلا�س  »�الأوملبياد  فعاليات  �الإم��ار�ت 
دولة  كاأول  �الألعاب �لعاملية 2019«، 
على م�شتوى منطقة �ل�شرق �الأو�شط 

يعك�س  �ل��ذي  �الأم��ر  �أفريقيا،  و�شمال 
مكانة �الإمار�ت �لر�ئدة وقدرتها على 

تنظيم �الأحد�ث �لعاملية �لكربى،.
�ال�شت�شاري  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  و�����ش���ار 
�لوطني الإمارة �بوظبي” ياأتي تنظيم 
�الإمار�ت،  دول��ة  �خلا�س يف  �الأومل��ب��ي��اد 
�لقيادة  من  مبا�شرين  ودع��م  برعاية 
توفري  باأهمية  منها  �إمياناً  �لر�شيدة، 
كل �لو�شائل �لتي متكن �أ�شحاب �لهمم 
جمتمعهم،  يف  �لفاعلة  �مل�شاهمة  من 

ح�����ي�����ث ع����م����ل����ت خم����ت����ل����ف �جل�����ه�����ات 
على  �لقيادة  من  بتوجيهات  بالدولة، 
و�لت�شريعية  �لتحتية  �لبنية  ت��وف��ري 
�لفئة  ل���ه���ذه  �مل��الئ��م��ة  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

�لعزيزة من �أبناء �ملجتمع.
ب��اجل��ه��ود �ملخل�شة  ب��ن ح��م  ����ش��اد  كما 
للجنة �لعليا �ملنظمة للدورة وحر�شها 
و�الإد�رة  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  يف  و�ه��ت��م��ام��ه��ا 
لتحقيق �لنجاحات للحدث �لريا�شي 

�الإن�شاين �الأكرب يف �لعامل. 

•• اأبوظبي- الفجر

يروي �أ�شحاب �لهمم فر�شان �الإر�دة خالل 
لالألعاب  �خلا�س  �الأومل��ب��ي��اد  يف  م�شاركتهم 
�لعاملية “�أبوظبي 2019” ق�ش�شا ملهمة 
لري�شمو�  و�الأم��ل  و�لعزم  �الإ�شر�ر  عنو�نها 
مل�����ش��ت��ق��ب��ل م�����ش��رق يعك�س  ����ش���ورة م��ب��ه��ج��ة 
�لتنمية  م�شرية  يف  �مل�شاركة  على  قدرتهم 

و�لتطور.
ومثل �حتفاء �الإمار�ت �ال�شتثنائي باأ�شحاب 
�لهمم ر�شالة و��شحة لرفع م�شتوى �لوعي 
مت�شامنة  جمتمعات  �إن�����ش��اء  �أه��م��ي��ة  ح��ول 
�لت�شامن  ق��ي��م  ل��ت��ع��زي��ز  وم��ث��اال  وم���وح���دة 

و�الندماج.
�لق�ش�س  �أ���ش��ح��اب  �الإر�دة  ف��ر���ش��ان  و�أك����د 
�الأومل���ب���ي���اد �خلا�س  �مل�����ش��ارك��ن يف  �مل��ل��ه��م��ة 
لالألعاب �لعاملية “�أبوظبي 2019” خالل 
“و�م” �أن  �أنباء �الإم��ار�ت  ��شتطالع لوكالة 
كونهم  و�العتز�ز  للفخر  مبعث  �إجناز�تهم 
و�الإر�دة  بالعزمية  �إع��اق��ت��ه��م  على  ت��ف��وق��و� 
و�الأمل  بالطموح  �الأوىل  �مل��ر�ك��ز  وحققو� 
ل��ي��وؤك��دو� ل��ل��ع��امل �أن��ه��م ���ش��رك��اء �الإجن����از�ت 
فكرية  وق���ال���ت  �مل��ج��ت��م��ع��ات.  يف  و�ل���ع���ط���اء 
عبد�ل�شالم  رحمة  �لالعبة  و�ل��دة  حجازي 
�جلودو  مناف�شات  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �حل�شيني 
�لعاملية  لالألعاب  �خلا�س  �الأوملبياد  �شمن 
تدربت ملدة  �إبنتها  �إن   ”2019 “�أبوظبي 
�الأوىل  �مل�شاركة  هي  ه��ذه  وتعد  �شهور   3
ح�����ش��دت خاللها  ع��امل��ي��ة  ب��ط��ول��ة  ل��ه��ا يف 
�مل��رك��ز �خل��ام�����س، م��وؤك��دة ����ش��ت��م��ر�ر رحمة 
�لبطوالت  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  �ل���ت���دري���ب���ات  يف 
�الإمار�ت  �أر���س  على  تقام  �لتي  �لريا�شية 
�أبو�ب �الأمل الأ�شحاب �لهمم  و�لتي فتحت 
�لطيبة  �أر���ش��ه��ا  على  للمقيمن  و�ل�����ش��م��اح 

�مل�شاركة يف �الأوملبياد �خلا�س.
من  ميتلكون  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب  �أن  و�أك����دت 
ي�شبحو�  باأن  يوؤهلهم  ما  و�لعزمية  �الإر�دة 

وم�شاركن  �ملجتمعات  يف  فاعلن  عنا�شر 
ت�شهدها  �لتي  و�لتطور  �لتنمية  م�شرية  يف 

�الإمار�ت دولة �الإن�شانية و�لت�شامح.
ح�����ش��ن الع���ب���ة منتخب  ����ش���ريي���ن  وق����ال����ت 
�لفائزة  �ل���������ش����وري  �ل���وط���ن���ي  �الأومل����ب����ي����اد 
بامليد�لية �لذهبية �شمن مناف�شات �جلودو 
باالأوملبياد،  �لثانية  تعد  هذه  م�شاركتها  �إن 
�أنها دخلت مع�شكر� مغلقا ملدة  �إىل  م�شرية 
تكلل  �شهرين وتلقت تدريبات مكثفة حتى 
طاملا  �لتي  �الأول  باملركز  بالفوز  جمهودها 
حلمت بتحقيقه لتظهر �حرت�فية يف �الأد�ء 

تبهر متابعي �الأوملبياد �خلا�س.
وك���ان �ل��الع��ب �الإم���ار�ت���ي ���ش��امل �ملزروعي 
ق��د جن��ح يف ح�����ش��د �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة يف 
م��ن��اف�����ش��ات �جل����ودو و���ش��ط م�����ش��ارك��ة 240 

العبا من 120 دولة .
وع��رب حمد �ل�شحي الع��ب ك��رة �ل��ق��دم عن 
�الأوملبياد  يف  �الإم�������ار�ت  ل��ت��م��ث��ي��ل  ���ش��ع��ادت��ه 
موؤخر�  ظهر  �أن  ل��ه  �شبق  و�ل���ذي  �خل��ا���س 
�لت�شميم  ق��وة  عن  يحكي  وثائقي  فيلم  يف 

و�لروح �لريا�شية.
وت��ل��ق��ي ح��م��د ت���دري���ب���ات م��ك��ث��ف��ة م���ن �أجل 
�ل���ك���روي���ة ورف����ع لياقته  ت��ط��وي��ر م��وه��ب��ت��ه 
وتطوير مهار�ته و�لذي �نعك�س على �شلوكه 
�ل�شاب  �ل��الع��ب  �أ�شحى  حيث  و�شخ�شيته 
متلهفا الإخبار و�لديه عن مدى ��شتمتاعه 
بامل�شاركة يف �ملباريات �لت�شامنية وكم ي�شعر 
بال�شعادة عندما يلعب �إىل جانب �أ�شدقائه 
�الإمار�ت  علم  ورف��ع  �لذهب  ح�شد  متمنيا 

عاليا.
�الأمريكية  �ل�شباحة  حققت  جانبها  م��ن 
غري�س �شيبولدت �لتي ت�شارك يف مناف�شات 
�الأوملبياد �خلا�س �أف�شل �أد�ء يف �شباق 200 
�ل�شابة  ت��اأم��ل  بينما  متنوعة  �شباحة  م��رت 
21 ���ش��ن��ة م���ن والية  �ل��ب��ال��غ��ة م���ن �ل��ع��م��ر 
من  لر�شيدها  �مل��زي��د  ت�شيف  �أن  �إيلينوي 
�الإجناز�ت خالل �الأوملبياد �خلا�س �الألعاب 

�لعاملية “�أبوظبي “2019.
بعمر  كانت  �ل�شباحة منذ  ومتار�س غري�س 
�أنها تناف�س يف �الأوملبياد  خم�س �شنو�ت كما 
�شاعدتها  وق��د   2017 ع��ام  منذ  �خل��ا���س 
�خلا�س  �الأومل��ب��ي��اد  مناف�شات  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�أ�شعد  �ل��ذي  �الأم��ر  بنف�شها  زي��ادة ثقتها  يف 

عائلتها و�أ�شدقاءها من حولها.
وت�شارك �ل�شباحة �ل�شابة �لتي لديها حالة 
و�ل�شدر  �حل��ر  �لتتابع  م�شابقات  يف  توحد 
�شمن مناف�شات �ل�شباحة �لتي تقام يف دبي 

.
لالأوملبياد  ويوؤكد كري�س “�الأخ �الأكرب” �أن 
�شقيقته قائال:  �خلا�س دور كبري يف حياة 
“عندما يكون لديك �أخ لديه �إعاقة ما فاإنه 
�أنه  ي�شعر  وه��و  �ل��وق��ت  م��ن  �لكثري  مي�شي 
وحيد وال يكون لديه �لكثري من �لن�شاطات 
�الأطفال  لبقية  بالن�شبة  �حل����ال  ه��و  ك��م��ا 
�خلا�س  �الأومل��ب��ي��اد  �إىل  ي��اأت��ي  عندما  ولكن 
و�شعد�ء  مت�شابهون  �جلميع  �أن  ي��رى  فاإنه 
و�جلميع يهلل وي�شجع �الآخرين«. �إىل ذلك 
ت�شارك �شارة �لبالغة من �لعمر 17 �شنة يف 
 14 من  و�ح��دة  تعد  و�لتي  �لبوت�شي  لعبة 
�لعربية  �ململكة  فريق  �شمن  ريا�شية  فتاة 
حالة  لديها  �لتي  �شارة  وكانت  �ل�شعودية، 
ق��د تخرجت  د�ون منذ والدت��ه��ا  م��ت��الزم��ة 
برنامج  ج���دة �شمن  �ل��ع��ون يف  م��رك��ز  م��ن 
�شفها  يف  �الأوىل  كانت  وق��د  �ملبكر  �لتدخل 
ومتكنت من �إحر�ز �لعديد من �مليد�ليات يف 

�لبولينج و�ل�شباحة و�ملناف�شات �مليد�نية.
وتقيم �ل�شابة �ملوهوبة يف جدة مع و�لديها 
باالأ�شدقاء  ت�����ش��ف��ه��م  �ل���ذي���ن  و�أخ���و�ت���ه���ا 
�مل��ف�����ش��ل��ن، وت����رى ����ش���ارة يف �ل��ع��الق��ة بن 
ب��اأن��ه��ا م��ث��ل �ل�شد�قة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �الأل���ع���اب 
�أختها  م��ع  جتمعها  �لتي  �ملتينة  و�ل��ع��الق��ة 
الر� حيث تقول : “�لبوت�شي و�لبولينج هما 
�شارة  مثل  و�لبولينج  �لبوت�شي  و�إن  �أخ��و�ت 

والر� �إنهما قريبتان من بع�شهما«.

بالريا�شي  �أكيلي�س  �لفنزويلي  وي��و���ش��ف 
�شلل  بحالة  والدت���ه  رغ��م  و�لن�شيط  �ل��ب��ارع 
موهوبا  �شباحا  لي�شبح  ن�شاأ  فقد  دم��اغ��ي 
�أطر�فه  ع��ل��ى  �أكيلي�س  �إع��اق��ة  �أث����رت  ح��ي��ث 
ال�شتخد�م  ي��دف��ع��ه  م���ا  وج���ذع���ه  �ل�����ش��ف��ل��ي��ة 
كر�شي متحرك للتنقل. وي�شتخدم �أكيلي�س 
�أد�ء  وت��ق��دمي  لل�شباحة  �لقويتن  ذر�ع��ي��ه 
�ل�شاب  وي��ع��د  �ل�����ش��ب��اح��ة  مم��ي��ز يف ح��و���س 
ريا�شيي  م��ن  �شنة   34 �لعمر  م��ن  �ل��ب��ال��غ 
2011 كما  �الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س م��ن��ذ ع���ام 
�أنه يحب �لتحدث مع �الآخرين عن ريا�شة 

�ل�شباحة.
�أن  م���ن  “لقد مت��ك��ن��ت  �أك��ي��ل��ي�����س:  وي���ق���ول 
�أظ��ه��ر ل��ل��ع��امل �أن����ه رغ���م ت��ع��ر���ش��ي الإعاقة 
تقف  ح��و�ج��ز  هناك  فلي�س  وبدنية  ذهنية 
�أمامي على �الإطالق .. �ل�شماء هي �حلدود 

بالن�شبة يل«.
�شعر  زياجن”  “يل  �ل�شيني  والدة  وحلظة 
ت�شخي�شه  ع��ن��د  ه��ائ��ل��ة  ب�����ش��دم��ة  و�ل������د�ه 
�إنها  ت��ق��ول و�ل��دت��ه  مب��ت��الزم��ة د�ون ح��ي��ث 
�شيء  ب��اأن كل  �شعرت  �شعمت �خل��رب  عندما 
و�ل��دي��ه حت�ش�شا  �أن  �إال  ح��ول��ه��ا  م��ن  ي��ن��ه��ار 
زياجن”  “يل  بلغ  �الأم��ل عندما  �شعاعا من 
عمر� منا�شبا للم�شاركة يف �الأوملبياد �خلا�س 
�لتي  �الأوىل  �مل���رة  ك��ان��ت  �ل��وق��ت  ذل���ك  ويف 
�لذي  �لطريق  �ل�شاب  عائلة  فيها  �شعرت 
ميكن له �أن يحقق �لنجاح فيه خالل حياته 
حيث مل يكن �الأمر �شهال فقد عانى “ يل 
و�لتو�زن  �لتن�شيق  يف  م�شاكل  من  زياجن” 

وكان ح�شا�شا للغاية يف حالة �لف�شل.
و�أكدت و�لدة “يل زياجن” �أن �لريا�شة كان 
لها دور مهم يف م�شاعدته وحتفيزه من �أجل 
تطوير مهار�ته حيث كان يف عمر �ل� “11 
�شنة” من �أ�شغر �ملناف�شن خالل �الأوملبياد 
 2015 �ل�شيفية  �لعاملية  �الألعاب  �خلا�س 
وف�شيتن  ذهبية  ميد�لية  خاللها  و�أح��رز 

وبرونزيتن يف ريا�شة �جلمباز �الإيقاعي.

الأوملبياد اخلا�س .. ق�ض�س ملهمة عن�انها عزمية الإرادة
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���ش��ه��د م��ع��ايل حم��م��د خ��ل��ف��ان �ل��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س �لهيئة 
�لعامة للريا�شة نائب رئي�س جمل�س �أبوظبي �لريا�شي 
و�لبولينج  �الأر�شي  و�لتن�س  �لقدم  كرة  مناف�شات  �أم�س 
�خلا�س  ل���الأومل���ب���ي���اد  �ل��ع��امل��ي��ة  �الأل����ع����اب  دورة  ���ش��م��ن 
�أ�شحاب  2019«. و�لتقى معاليه عدد� من  “�أبوظبي 

�أن يقوم بجولة تفقد  �مل�شاركن يف �حلدث قبل  �لهمم 
للمناف�شات.  �مل�شت�شيفة  و�ل�����ش��االت  �مل��الع��ب  خاللها 
وثمن معاليه �جلهود �لتنظيمية �لكبرية �لتي �شاهمت 
�لعالية  بالروح  .. م�شيد�  �لعاملي  �إجناح هذ� �حلدث  يف 
�ملتطوعن.  به  �لذي يقوم  �لكبري  للمتناف�شن و�لعمل 
�أن �لبطولة حققت جناحا باهر� بتوجيهات  �إىل  و�أ�شار 
�لقيادة �لر�شيدة وتكاتف جهود جميع �الأطر�ف �ملعنية 

ببنية  ت��زخ��ر  �الإم�����ار�ت  �أن  مبينا   .. للحدث  و�ملنظمة 
حتتية ريا�شية قادرة على ��شت�شافة كربيات �لبطوالت 
خالل   - معاليه  ر�ف��ق  �لريا�شات.  خمتلف  يف  �لعاملية 
�لعام  �الأم��ن  �لدو�شري  �ملح�شن  عبد  �شعادة   - جولته 
للريا�شة  �لعامة  �لهيئة  �لريا�شية يف  لل�شوؤون  �مل�شاعد 
و���ش��ع��ادة ع����ارف ح��م��د �ل���ع���و�ين �الأم�����ن �ل���ع���ام ملجل�س 

�أبوظبي �لريا�شي.

الرميث��ي ي�ضه��د ع��ددا م��ن مناف�ض��ات 
الأوملبي��اد اخل��ا�س »اأب�ظب��ي 2019«

م�ضلم بن حم يزور »الأوملبياد اخلا�س« وي�ضيد بالقيادة 
الر�ضيدة ودعمها الكبري مل�ضرية اأ�ضحاب الهمم

 •• اأبوظبي -الفجر: 

�مل�شاهري  م�����ن  ك���ب���ري  ع������دد  ع������رّب 
و�ملعروفة  �ل���ب���ارزة  و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
من ريا�شين وممثلن و�شخ�شيات 
�إع����الم����ي����ة وق���������ادة ع����امل����ي����ن، عن 
ت�����ش��ام��ن��ه��م م���ع �ل��ري��ا���ش��ي��ن من 
�أثناء م�شاركتهم يف  �لهمم  �أ�شحاب 
�لعاملية  �الألعاب  �خلا�س  �الأوملبياد 
خ����الل  م�����ن   ،2019 �أب�����وظ�����ب�����ي 
�لتو��شل  من�شات  على  م�شاركتهم 

�الجتماعي.
و�ملناف�شات  �لفعاليات  تو��شل  ومع 
�أك��������د ع���دد  يف خم���ت���ل���ف �مل������و�ق������ع، 
تاأثرهم  ع���ن  �مل�����ش��اه��ري  م���ن  ك��ب��ري 
وتقديرهم لالإجناز�ت �ملذهلة �لتي 
يحققها �لريا�شيون �لبالغ عددهم 
7500 ريا�شي، وما يظهرونه من 

يف  �مل�شاركة  �أثناء  و�إ���ش��ر�ر  �شجاعة 
مناف�شات 24 ريا�شة �أوملبية.

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وك�������ان 
ن��ه��ي��ان، ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�الإمار�ت  دول��ة  يف  �مل�شلحة  للقو�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة ق���د ن�����ش��ر على 
�أ�شحاب  “تويرت” موؤكًد� على دور 
به  يتمتعون  �ملجتمع وما  �لهمم يف 
“ببالغ �ل�شعادة  �إر�دة و�إ�شر�ر:  من 
�فتتحنا  و�ل��رتح��ي��ب..  و�الع���ت���ز�ز 
�خلا�س  لالأوملبياد  �لعاملية  �الألعاب 
�حل�����دث   ”2019 “�أبوظبي 
الأ�شحاب  عاملياً  �الأ�شخم  �لريا�شي 
�أكرث  ف��ي��ه  يتناف�س  و�ل����ذي  �ل��ه��م��م 
خمتلف  م����ن  ب���ط���ل   7000 م����ن 
دول �لعامل قهرو� �ل�شعاب وحتلو� 
ب��������االإر�دة ل��ي��م��ث��ل��و� �أوط���ان���ه���م بكل 

فخر«.
�لرئي�س  �أوب���ام���ا،  ب����ار�ك  ن�شر  ك��م��ا 
تغريدة  يف  �ل�������ش���اب���ق  �الأم����ري����ك����ي 
“�أنا  ف��ي��ه��ا:  ق����ال  “تويرت”  ع��ل��ى 
دعمنا  ع��ن  نعرب  �أوب��ام��ا،  ومي�شيل 
�لكامل لفريق �الأوملبياد �خلا�س يف 
م�شاركتهم  �أثناء  �ملتحدة،  �لواليات 
يف �الأوملبياد �خلا�س �الألعاب �لعاملية 
�الأ�شبوع.  هذ�  فعالياتها  تقام  �لتي 
يقدم لنا ريا�شيو �الأوملبياد �خلا�س 
و�إجن���از�ت  ع��ن قلب  من���اذج مذهلة 

�لواليات �ملتحدة«.
ك��م��ا ���ش��م��ت ق��ائ��م��ة �مل�����ش��اه��ري من 
�ل���ري���ا����ش���ي���ن �ل����ذي����ن ع������ربو� عن 
ي��و���ش��ن بولت،  ��ا  �أي�����شً ت�����ش��ام��ن��ه��م 
�حلائز على �لرقم �لقيا�شي �لعاملي 
و�ل����ع����د�ء  م�����رت،   100 ����ش���ب���اق  يف 
للم�شافات  �الأ�شطوري  �لربيطاين 

�ل�������ش���ري حم���م���د خمتار  �ل���ط���وي���ل���ة 
منها  ك��ل  غ��رد  حيث  ف��رح،  “مو” 

لدعم �لريا�شين �مل�شاركن.
للريا�شي  ت��ه��ان��ي��ه  ب���ول���ت  وق������دم 
بعدما  وي���ن���ت،  ك����ريك  �جل��م��اي��ك��ي 
�شباق  يف  �لف�شية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  �أح���رز 
حممد  �أر�����ش����ل  ف��ي��م��ا  م�����رت،   50
جلميع  ودع��م  ت�شجيع  ر�شالة  ف��رح 
�الألعاب  يف  �مل�شاركن  �لريا�شين 

�لعاملية. 
“�شيكون  ت��وي��رت:  على  ف��رح  ون�شر 
�لعاملية  �الألعاب  �خلا�س  �الأوملبياد 
�الأك���رث  2019 �حل����دث  �أب��وظ��ب��ي 
�الأومل����ب����ي����اد  ت�����اري�����خ  ت�������ش���ام���ًن���ا يف 
#ها_هم_ #كلنا_مًعا  �خلا�س 

�أ�شحاب_�لهمم«.
كما غرد ليام جاالجر، جنم �لروك 
�أن���د رول �ل��ربي��ط��اين، م��ع��رًب� عن 

دع��م��ه الث��ن��ن م��ن �ل��ري��ا���ش��ي��ن يف 
بعدما  �ل��ع��ظ��م��ى،  بريطانيا  ف��ري��ق 
�أح������رز� �مل��ي��د�ل��ي��ات �ل���ربون���زي���ة يف 

مناف�شات �لتن�س.
�أح��رز جاك ديك�شون، وبن  وبعدما 
تايلور �مليد�ليات �لربونزية ل�شالح 
و�لدة  �أر���ش��ل��ت  �لعظمى،  بريطانيا 
�ل�شابق  �لرئي�شي  �ملغني  �إىل  ج��اك 
�أو����ش��ي�����س، و�ل���ذي يتابعه  يف ف��رق��ة 
�أكرث من ثالثة مالين متابع على 

تويرت.
�لعاملي  ل��ل��ن��ج��م  �ل�����و�ل�����دة  وب���ي���ن���ت 
�ل�شابان  ح��ق��ق��ه  �ل������ذي  �الإجن��������از 
�ملو�شيقى  ع�شاق  من  يعد�ن  �للذ�ن 
�لتي يقدمها ليان، لتتلقى رًد� من 
عليه  ل��رتد  ر�ئع!”،  “عمل  �لنجم 
حتولت  “لقد  �ل��ري��ا���ش��ي:  و�ل�����دة 

�أحالمهما �إىل حقيقة«.

وي�����ش��ت��ه��ر ج���االج���ر، ب��ال��ت��ف��اع��ل مع 
�مل��ت��اب��ع��ن ع��ل��ى ت��وي��رت، ومل مي�س 
�ملتابعون يف  وقت طويل حتى دخل 
�أكرب على  �حلو�ر، ليتعرف جمهور 
�الإجن�����از �ل����ذي ح��ق��ق��ه �ل�����ش��اب��ان يف 

�أبوظبي. 
�لكندية  �مل��غ��ن��ي��ة  ن�����ش��رت  ب���دوره���ا 
�لتي  �آف��ري��ل الف��ن،  �لبوب  وجنمة 
يف  �لر�شمية  �الأغنية  ب��اأد�ء  �شاركت 
“كان  ت��وي��رت:  على  �الف��ت��ت��اح  حفل 
م���ن دو�ع������ي �ل��ف��خ��ر �مل�������ش���ارك���ة يف 
لالأوملبياد  �لر�شمية  �الأغ��ن��ي��ة  �أد�ء 
وعدد  ف���ون���زي  ل��وي�����س  ج��ان��ب  �إىل 
م��ن �مل��غ��ن��ن �مل��ذه��ل��ن خ���الل حفل 
�الألعاب  �خل��ا���س  �الأومل��ب��ي��اد  �فتتاح 
2019! متنياتي  �أبوظبي  �لعاملية 
#ها_هم_ للجميع.  بالتوفيق 

�أ�شحاب_�لهمم«.

ويف �الإم�����ار�ت، ���ش��ارك �ل��ع��دي��د من 
�الإعالمية  و�ل�شخ�شيات  �ل�شيوخ 
�لر�شائل  و�إر����ش���ال  �ل��دع��م  بتقدمي 
و�لدعم  و�لتحفيز  باحلب  �ملفعمة 
�الألعاب  يف  �مل�شاركن  للريا�شين 
�ل�شيخ  ����ش���م���و  وك��������ان  �ل����ع����امل����ي����ة. 
نائب  ن���ه���ي���ان،  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ه�����ز�ع 
الإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئ��ي�����س 
�أبوظبي، قد �لتقى مع �لريا�شين 
�لهمم،  �أ����ش���ح���اب  م���ن  �الأومل���ب���ي���ن 
حفل  “�شهدنا  ت��وي��رت:  على  ون�شر 
�أبوظبي  �خل��ا���س  �الأومل��ب��ي��اد  �فتتاح 
يكر�س  ت��اري��خ��ي  ح���دث   ،2019
ويعطي  لالإمار�ت  �الإن�شاين  �ل��دور 
�لهمم  �أ�شحاب  لدمج  كبري�ً  زخماً 
وتقدير  �شوتهم  و�شماع  ودعمهم 
�ملجاالت،  خمتلف  يف  �إ���ش��ه��ام��ات��ه��م 
حققو�  �لتي  �لريا�شة  ذل��ك  يف  مبا 

�إجن��از�ت ر�ئعة.  وقالت دياال  فيها 
دبي  موؤ�ش�شة  يف  �الإع��الم��ي��ة  ع��ل��ي، 
�خلا�س  “ �الأومل���ب���ي���اد  ل����الإع����الم: 
يك�شف عن �لبطولة �حلقيقة خلف 
�أ�شحاب �لهمم.. �لبطولة �حلقيقة 
ه��ي �أم��ه��ات��ه��م« ك��م��ا حت���دث معايل 
�آل  ب����ن حم���م���د  ع���ب���د �هلل  �ل�����ش��ي��خ 
حامد، رئي�س د�ئرة �ل�شحة معرًب� 
بقوله:  �مل�شاركن  �لريا�شين  عن 
�أكرب  �إعاقة  �ملجتمع  يف  يوجد  “ال 
من عدم �لقدرة على روؤية �الآخرين 
وما ميتلكونه من ق��در�ت. و�أ�شاف 
معايل �ل�شيخ عبد �هلل �لذي �شارك 
تن�س  لعبة  يف  ت�شامنية  م��ب��ار�ة  يف 
�الأوملبياد  ري��ا���ش��ي��ي  م���ع  �ل��ري�����ش��ة 
كنت  “لقد  �أدن����ي����ك:  يف  �خل���ا����س 
وم�شاهدة  م��ع��ه��م  ب��ال��ل��ع��ب  ���ش��ع��ي��ًد� 

قدر�تهم �لتي �أذهلتني«.

قادة العامل وجن�م التلفزي�ن واأبطال الريا�ضة يعربون عن ت�ضامنهم 
مع الريا�ضيني يف الأوملبياد اخلا�س على من�ضات الت�ا�ضل الجتماعي

مل ي��ك��ن ي��ت��وق��ع �ل�����ش��اب ج����ري�رد م��ب��ايل، �ل���ذي �ب��ت��ع��د عن 
�أربع  قبل  �أف�شل  بحياة  يحظى  �أن  �شبيل  يف  �الأ�شلي  وطنه 
بلده �جلديد يف  �شيتمكن من متثيل  �أن��ه  �الآن،  �شنو�ت من 
مناف�شات ريا�شية على �مل�شتوى �ل��دويل.  ولكن هذ� �الأمر 
�أ�شحى و�قًعا، عندما مّثل �إيطاليا �شمن منتخب كرة �لقدم 
�أ�شحاب  م��ع  ب��اع��ت��ب��اره الع��ب مت�شامن  7 الع��ب��ن(  )ف��ئ��ة 
�لعاملية  �الألعاب  �خلا�س  �الأوملبياد  مناف�شات  �شمن  �لهمم 
�أبوظبي 2019. ويوؤكد �ل�شاب �أنه حمظوظ حل�شوله على 
فر�شة للم�شاركة يف �أكرب حدث �إن�شاين وريا�شي يف �لعامل 
لهذ� �لعام، وذلك بعدما ترك وطنه �لكامريون خوًفا على 
�الأم،  وطنه  عن  مبايل  �بتعد   ،2014 �أكتوبر  ويف  حياته.  
عندما كان طفاًل بعد قيام �حلرب. و��شطر يف رحلته لعبور 
�أن ينقذه قارب  �لنيجر وليبيا و�جلز�ئر، قبل  �إىل  �حل��دود 
�أكرث  بعد   ،2015 نوفمرب   1 بتاريخ  �الإيطالية  لل�شلطات 
و�جهها  �لتي  �ل�شعوبات  ورغم  رحلته.  بد�ية  على  عام  من 
يف م�شتهل حياته عندما كان الجًئا يف �إيطاليا، ي�شعر مبايل، 
�لبالغ من �لعمر 20 �شنة، بالفخر يف �لوقت �حلايل عندما 
يتحدث  �أن���ه  كما  وط��ن��ه.  باعتباره  �لبلد  ه��ذ�  ع��ن  يتحدث 
�للغة �الإيطالية وي�شعر بال�شعادة لرد �جلميل للمجتمع من 
خالل �لتعاون مع بر�مج �الأوملبياد �خلا�س: “كانت رحلتي 
��شطررت  عندما  بال�شعوبات،  وحافلة  قا�شية  �إيطاليا  �إىل 
�شيح�شل  عما  فكرة  �أي  لدينا  تكن  مل  و�الب��ت��ع��اد.  للرحيل 
�آخر بهدف �حل�شول  �إىل  معنا عندما كنا نتنقل من مكان 
على حياة �أف�شل«. و�أ�شاف بقوله: “كانت �حلياة �شعبة يف 
�إيطاليا، ب�شبب تعر�شنا للتمييز،  �إىل  �لبد�ية بعد و�شويل 

ولكنني مل �أ�شمح لهذ� �الأمر �أن يوؤثر علّي باعتبار �أن حياتي 
حافلة بالتحديات، وهذ� كان و�حًد� منها«. »كنت حمظوًظا 
�شاأل  قد  وك��ان  �لالجئن،  خميم  يف  يعلمنا  �شخ�س  لوجود 
�أرغ��ب بالتدرب مع جمموعة من العبي كرة  �إذ� كنت  فيما 
�لقدم من ذوي �لتحديات �لذهنية. مل يكن لدي فكرة عن 
�أنهم جمموعة من �الأ�شخا�س  �لبد�ية �شوى  هذ� �الأمر يف 
ملا  بهم  كثرًي�  تاأثرت  ولكنني  �لذهنية.  �لتحديات  ذوي  من 
ميلكونه من �إ�شر�ر وعزمية، ومنذ تلك �للحظة و�أنا �أرغب 
�الأوملبياد �خل��ا���س«. مي�شي  برنامج  �أك��ون ج��زًء� من  �أن  يف 
مبايل معظم وقته مع ريا�شيي �الأوملبياد �خلا�س يف �أوقات 
�لذهب مع  �إح��ر�ز  در��شته. وقد متكن من  �ال�شرت�حة من 
�أو  �لفوز  �لنتيجة  كانت  �شو�ًء  �شابًقا. ولكن  �لوطني  فريقه 
بالدهم  �إىل  �شيعودون  �جلميع  �أن  مبايل  ي��رى  �خل�����ش��ارة، 
مرفوعي �لر�أ�س ومتاأثرين بدور �الأوملبياد �خلا�س يف ن�شر 
يقيم حالًيا يف  �ل���ذي  م��ب��ايل  ي��ق��ول  و�ل��ت��ك��ات��ف.   �لت�شامن 
�لقرن �حل��ادي و�لع�شرين، ولكن  “نحن نعي�س يف  تورينو: 
ما ز�ل هناك �أ�شخا�س يتعر�شون للتمييز ب�شبب �لتحديات 
مثل  مكان  هناك  لي�س  �حلقيقة،  “يف  و�أ���ش��اف:  �لذهنية«. 
�أهمية هو �لرتكيز على  �الأومل��ب��ي��اد �خل��ا���س. �الأم��ر �الأك��رث 
بكل  للقيام  و�لعزمية  �الإ�شر�ر  و�متالكهم  �لهمم،  �أ�شحاب 
�الألعاب  �شت�شاهم  بنف�شي.  ذل��ك  �شهدت  لقد  يريدونه.  ما 
�لعاملية يف ن�شر ر�شالة �لت�شامن، و�إلهام �لريا�شين للقيام 

باملهام باأنف�شهم«
و�ختتم بقوله: “�إنه �شرف يل �أن �أكون جزًء� من �الأوملبياد 
�خلا�س، و�شتبقى ذكرى هذ� �حلدث يف ذهني على �لدو�م«.

لجئ �ضابق يلهم زمالءه يف املنتخب الإيطايل لكرة القدم 
يف الأوملبياد اخلا�س الألعاب العاملية اأب�ظبي 2019
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•• الريا�س : �شيد م�شطفى

 و���ش��ل��ت ب��ع��ث��ة �مل��ن��ت��خ��ب �الأومل���ب���ي 
ل����ك����رة �ل����ق����دم م�������ش���اء �أم���������س �إىل 
�لعا�شمة �ل�شعودية �لريا�س، تاأهبا 
للم�شاركة يف ت�شفيات بطولة كاأ�س 
�إىل  و�ملوؤهلة  عاماً،   23 حتت  �آ�شيا 
طوكيو  �الأومل���ب���ي���ة  �الأل����ع����اب  دورة 

.2020
و�أوق��ع��ت �ل��ق��رع��ة �الأب��ي�����س، �شمن 
�إىل  ت�شم  �لتي  �لر�بعة  �ملجموعة 
ج��ان��ب��ه ك��ل م��ن �ل�����ش��ع��ودي��ة، لبنان 

و�ملالديف.
مبارياته  �الأوملبي  �الأبي�س  ويفتتح 
يوم �جلمعة �أمام لبنان، فيما يو�جه 
منتخب �ملالديف يف �ملبار�ة �لثانية 
�ل�����ش��ه��ر، على  24 م���ن ه����ذ�  ي����وم 
�ملجموعة  يف  م��ب��اري��ات��ه  يختتم  �أن 
�ملنتخب  �شقيقه  مبو�جهة  �لر�بعة 
�ل�شعودي يوم 26 من �ل�شهر ذ�ته.
غادرت  ق��د  منتخبنا   بعثة  وك��ان��ت 
��شتدعي  �ذ   ، �ل��ي��وم  ظ��ه��ر  �ل��دول��ة 

ما�شيج  ب���ق���ي���ادة  �ل���ف���ن���ي  �ل���ط���اق���م 
خلو�س  الع�����ب�����ا   23 ������ش�����ك�����ورز�، 
�ل��ت�����ش��ف��ي��ات، وه������م: خالد  غ���م���ار 
علي  حم�����م�����د  ح�����������ش�����ن،  حم�����م�����د 
���ش��اك��ر، وحم��م��د �ل��ع��ط��ا���س، وز�ي���د 
�لعامري،  وعبد�لرحمن  �لعامري 
خ��ل��ي��ف��ة �حل����م����ادي، �أح���م���د ف����وزي، 
�ل�شام�شي،  حممد  يعقوب،  جا�شم 
وحم�������م�������د ر����������ش��������د �حل��������م��������ادي، 
�مل����ح����رزي، وخالد  ر�����ش���د  و�أح���م���د 
�حلربي،  وم��ن�����ش��ور  �ل���ظ���ن���ح���اين، 
وط����ح����ن����ون �ل�����زع�����اب�����ي، وف����ار�����س 
وعلي  جا�شم،  وع��ب��د�هلل  �مل��رزوق��ي، 
وماجد  �لبلو�شي،  وخ��ال��د  ���ش��ال��ح، 
ر����ش��د�مل��ح��رزي، و����ش��م��اع��ي��ل خالد 
وماجد  �ل��ن��وب��ي،  وخلفان  خمي�س، 

�إبر�هيم، وعلي عيد.
وي�شارك يف �لت�شفيات 44 منتخباً 
مت تق�شيمها على منطقتن، �الويل 
و�جلنوب  )�لغرب  �آ�شيا  غرب  وهي 
منتخباً،   24 مب�شاركة  و�لو�شط(، 
�شرق  �لثانية،  �ملنطقة  �شمت  فيما 

و�آ�شيان(،  )�ل�شرق  بق�شميها  �آ�شيا 
وتوزعت  م��ن��ت��خ��ب��اً.   20 و���ش��م��ت 
على  �آ�شيا  غ��رب  منطقة  منتخبات 
���ش��ت��ة جم���م���وع���ات، ب����و�ق����ع �أرب���ع���ة 
فيما  جم��م��وع��ة،  ك��ل  يف  منتخبات 
على  �آ�شيا  �شرق  منتخبات  تق�شمت 
خ���م�������س جم����م����وع����ات، وت�������ش���م كل 

جمموعة �أربع منتخبات �أي�شا.
وت��ت��ن��اف�����س �مل��ن��ت��خ��ب��ات �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لت�شفيات على �لفوز ب�15 بطاقة 
�لتي تقام مطلع  موؤهلة للنهائيات 

�لعام �ملقبل بالنظام �ملجمع �أي�شا.
�شاحب  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات  �إىل  وي���ت���اأه���ل 
�إىل  جمموعة،  كل  يف  �الأول  �ملركز 
منتخبات  �أرب����ع����ة  �أف�������ش���ل  ج���ان���ب 

حت�شل على �ملركز �لثاين.
ومن �ملقرر �أن يوؤدي �لفريق  �أوىل 
�لطاقم  ي��ب��د�أ  �ذ   ، غ���د�  ت��دري��ب��ات��ه 
�الأخرية  �للم�شات  و�شع  يف  �لفني 
و�لت�شكيلة  �للعب  بطريقة  �ملتعلقة 
بها  �أن يخو�س  �مل��ق��رر  م��ن  �ل��ل��ت��ان 

�ملبار�ة �الفتتاحية �شد لبنان.

و�أكد مدير �ملنتخب �لوطني جمال 
�شيدخل  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  �أن  ب���وه���ن���دي، 
جاهزيته  �أوج  يف  وه���و  �لت�شفيات 

�لفنية و�لبدنية.
�شحافية:  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  وق�����ال 
�أف�شل  �خ���ت���ار  �ل��ف��ن��ي  “�جلهاز 
ت�شكيلة من حيث �جلاهزية �لفنية 
�ملختارون  و�ل��الع��ب��ون  و�ل��ب��دن��ي��ة، 
ق��د �أب��ل��و� ب��الء ح�شن ���ش��و�ء خالل 
خا�شها  �لتي  �لتجريبية  �ملباريات 
�لتي  �ل���ت���دري���ب���ات  يف  �أو  �مل��ن��ت��خ��ب 

�شبقت �ل�شفر �إىل �لريا�س«.
�شيدخل  “�ملنتخب  ب���اأن:  و�أ���ش��اف 
�لت�شفيات وهو و��شعاً ُن�شب عينيه 
للمرحلة  �ل���ت���اأه���ل  ب��ط��اق��ة  ح��ج��ز 
لطموحات  �ل��ت��ق��دي��ر  م���ع  �ل��ث��ان��ي��ة 
يف  م��ع��ن��ا  �شتلعب  �ل��ت��ي  �مل��ن��ت��خ��ب��ات 
�ملجموعة �لر�بعة و�لتي من �ملوؤكد 

�أنها متلك نف�س طموحاتنا«.
كل  “�شندخل  ب���ق���ول���ه:  و�أ�������ش������ار 
نفكر  ول���ن  خمتلف  ب�شكل  م��ب��ار�ة 
�أن  قبل  بالت�شفيات  م��ب��ار�ة  �أي  يف 

ت�شبقها  �لتي  �ملباريات  من  ننتهي 
و�ل����رتك����ي����ز ح���ال���ي���ا م��ن�����ش��ب على 
�لبو�بة  ون��ع��ت��ربه��ا  ل��ب��ن��ان،  م��ب��ار�ة 
�لتي �شنعرب منها للمرحلة �لثانية 
�الفتتاحية  �ملباريات  يف  �لفوز  الأن 
�حلالة  ع��ل��ى  ب���االإي���ج���اب  ي��ن��ع��ك�����س 

�ملعنوية و�لنف�شية الأي فريق«.
كامل  “مع  ه����ن����دي:  ب����و  و�أك����م����ل 
فر�س  ُت�شنف  �أر�ء  الأي  �الح���رت�م 
�إال  �ل��ر�ب��ع��ة،  �مل��ج��م��وع��ة  منتخبات 
�أن��ه ال يوجد  �لقدم علمتنا  �أن كرة 
و�لعربة  كبري  و�أخ���ر  �شغري  فريق 
�الإيجابية  �لنتائج  د�ئما يف حتقيق 
بحجم �جلهد و�لعطاء �لذي يبذله 

�لالعبن د�خل �أر�شية �مليد�ن«.

ال�سام�سي: بطاقة التاأهل هدف 
كل العب باملنتخب االوملبي

�أكد حار�س منتخبنا  �الوملبي ونادي 
�شيدخلون  �لالعبن  �أن  �ل��وح��دة، 
كاأ�س  لبطولة  �الأول��ي��ة  �لت�شفيات 
�إىل  و�ملوؤهلة  عاماً   23 حتت  �آ�شيا 

طوكيو  �الأومل���ب���ي���ة  �الأل����ع����اب  دورة 
�لتاأهل  وهو  و�حد  بد�فع   ،2020

كمت�شدرين للمجموعة.
�شحافية:  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  وق�����ال 
نر�شم  �أن  ك��الع��ب��ن  “تعاهدنا 
�جلماهري  وج������ه  ع���ل���ى  �ل���ب�������ش���م���ة 
�الإم����ار�ت����ي����ة ون���ك���رر ن��ف�����س �جن���از 
�لكرة �الإمار�تية حينما تاأهلت �إىل 
�أوملبياد لندن 2012، ونحن ندرك 
�لرفيعة  �ملكانة  لهذه  �لو�شول  �أن 

يف  ما  �أق�شى  نبذل  �أن  �إىل  بحاجة 
و�شعنا ونقدم %200 من م�شتو�نا 

للو�شول �إىل هذ� �ملبتغى«.
لتقدمي  “م�شتعدون  وت�����اب�����ع: 
متفائلون  �إن���ن���ا  ر�ئ���ع���ة،  ت�����ش��ف��ي��ات 
يف  مميزة  جمموعة  لدينا  للغاية، 
ك��ل �مل��ر�ك��ز وه��م ق���ادرون على فعل 
كل ما ي�شتلزم منهم، كما �أن لدينا 
م�شتوى  ع��ل��ى  و�إد�ري  ف��ن��ي  ج��ه��از 
ع�����ال ب����ذل����و� م��ع��ن��ا �أق�������ش���ى م����ا يف 

بال�شورة  �الأبي�س  لتجهيز  و�شعهم 
�أهد�فه يف  �لتي متكنه من حتقيق 
على  �ل�شام�شي  و�شدد  �لت�شفيات«. 
بد�أت  �لتامة  �لرتكيز  “حالة  �أن: 
�إىل  و�شلنا  �أن  منذ  �لالعبن  على 
وناأمل  �لت�شفيات،  لهذه  �لريا�س 
�أن يكون �لتوفيق معنا يف كل مبار�ة 
و�إكمال  �ل��ت��اأه��ل  ب��ب��ط��اق��ة  ل��ل��ع��ودة 
 2020 ط���وك���ي���و  ح���ت���ى  �مل���������ش����و�ر 

بنجاح«

قاد �لرو�شي �شريجي كارياكن �ملحرتف �ل�شابق يف 
�شفوف نادي �لعن للثقافة و�ل�شطرجن ، منتخب 
ب��ل��ده رو���ش��ي��ا ل��ل��ف��وز ب��ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل لل�شطرجن 
) بطولة  �الأوملبياد  و�أو�ئ��ل  �لقار�ت  �أبطال  للفرق 
�أ�شتانا  مدينة  يف  �أختتمت  �لتي   ) �لكبار  �لع�شرة 
عا�شمة كاز�خ�شتان مب�شاركة �أقوى 10 منتخبات 
من  منتخبات   4 منها  منها  �لعامل  م�شتوى  على 
قارة �أ�شيا هي �ل�شن و�لهند وكاز�خ�شتان و�إير�ن 

، بينما فازت �ل�شن ببطولة فرق �ل�شيد�ت .  
�شخبوط  بن  بن خليفة  �شلطان  �ل�شيخ  ب��ادر  وقد 

لل�شطرجن  �ال���ش��ي��وي  �الحت����اد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �ل 
بتقدمي  و�ل�شطرجن  للثقافة  �لعن  ن��ادي  رئي�س 
�ل��ت��ه��ن��ئ��ة �ىل �أن���دري���ه ف��ي��الت��وف رئ��ي�����س �الحت���اد 
�لرو�شي لل�شطرجن على هذ� �الجناز �لكبري .  كما 
فوز  بعد  لل�شطرجن  �ل�شيني  �الحت��اد  رئي�س  هناأ 

منتخب �شيد�ت �ل�شن ببطولة فرق �ل�شيد�ت . 
كما قدم ه�شام علي �لطاهر �الأمن �لعام لالحتاد 
�لرو�شي  للبطل  �لتهنئة  لل�شطرجن  �الأ���ش��ي��وي 
كارياكن خالل �ت�شال هاتفي معه عقب �لتتويج 
وهناأ �أي�شا �الحتاد �ل�شيني لل�شطرجن بعد �لفوز 

ببطولة �ل�شيد�ت . 
رئي�شا  كان  �لطاهر  ه�شام  �أن  �إىل  �الإ�شارة  وجتدر 
�لفائز  و�ل�شطرجن   للثقافة  �لعن  ن��ادي  لفريق 
 2008 عام  �الأبطال  �الأ�شيوية  �الأندية  ببطولة 
�شفوف  يف  حمرتفا  العبا  كارياكن  ك��ان  عندما 
ف��ري��ق �ل��ع��ن يف �أول جت��رب��ة �إح��رت�ف��ي��ة ل��ه خارج 

رو�شيا .   
�لذهبية  و�مليد�ليات  �الأول  �ملركز  رو�شيا  ح�شدت 
يف بطولة �لعامل لفرق �لرجال بر�شيد 16 نقطة 
بينما حلت �إجنلرت� يف �ملركز �لثاين بر�شيد 13 

�أومل��ب��ي��اد جورجيا  �ل�����ش��ن بطلة  ن��ق��ط��ة  وج����اءت 
نقطة   12 بر�شيد  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  يف   2018
وجاءت �لهند يف �ملركز �لر�بع بر�شيد 11 نقطة 

.
�ل�شن  ف��ازت  �ل�شيد�ت  لفرق  �لعامل  بطولة  ويف 
�أن حققت  بعد  �لذهبية  و�مليد�ليات  �الأول  باملركز 
�ل���ع���الم���ة �ل��ك��ام��ل��ة ب��ر���ش��ي��د 18 ن��ق��ط��ة م���ن 9 
بينما حلت  �ملناف�شة  �لفرق  �إنت�شار�ت على جميع 
رو�شيا يف �ملركز �لثاين بر�شيد  14  نقطة وجاءت 

جورجيا يف �ملركز �لثالث بر�شيد  12  نقطة 

•• العني -الفجر

�الألعاب  �خل��ا���س  �الأومل��ب��ي��اد  يف  بامل�شاركن  �لعن  د�ن���ات  منتجع  �حتفى 
�لتي  �لبطولة  يف  م�شاركتهم  مبنا�شبة  وع��ائ��الت��ه��م،   2019 �لعاملية 
تقام يف �لدولة حاليا .  ورحب �ل�شيد طالل �لها�شمي، �ملدير �لتنفيذي  
هذ�  “يعد  بقوله  و�حل�شور  بامل�شاركن  �الإم��ار�ت��ي،  �خلا�س  لالأوملبياد 

�حلدث �لريا�شي �الإن�شاين �الأ�شخم عاملًيا، ويهدف �إىل متكن �أ�شحاب 
على  �ملنطوية  �لكبرية  �الإيجابية  �الآث��ار  خالل  من  وت�شجيعهم،  �لهمم 
�إليا�س  ط��ارق  وق��ال   « عربها.  و�لتناف�س  �لريا�شية  �الأن�شطة  ممار�شة 
مدير منتجع د�نات �لعن معلًقا بهذ� �ل�شدد: “�إن �لعائالت هي �مل�شدر 
�الول للدعم و�حلب و�لت�شجيع لهوؤالء �لريا�شين من �أ�شحاب �لهمم. 

وي�شرنا �ن نرحب بهم يف يوم �ملرح �لعائلي �لذي �أقيم خ�شي�شاً لهم » 

عرب حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س �حتاد �مل�شارعة و�جلودو 
�أ�شحاب  لفئة  �الإر�دة  ملنتخب  �اليجابية  بامل�شاركة  �شعادته  عن 
�لهمم للجودو يف دورة �الألعاب �لعاملية لالأوملبياد �خلا�س ،�لتي 
تختتم يوم غد �خلمي�س يف �أبوظبي، و�لذي �شم 7 العبن ملختلف 
�الأوز�ن ، و�الأعمار يف مقدمتهم �لالعب �لو�عد �شامل �ملزروعي 
�لذي نال �أول ميد�لية برونزية للجودو �الإمار�تي �شمن �لفئة 
الأ�شحاب  �الإر�دة  منتخب  بان   - و�أ�شاف   .. �لبطولة  �لثالثة يف 

مع  �لقادمة،  �ملرحلة  خ��الل  �هتمام  كل  �شيجد  للجودو  �لهمم 
مع  �لر�شمية   �ملناف�شات  يف  و�مل�شاركة  �لتدريب  فر�س  توفري 
�حلايل  �الوملبياد  خ��الل  �لر�ئع  �لتاألق  بعد  �الأ�شوياء   �أقر�نهم 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  كرمية  برعاية  حظي  ،�ل��ذي 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبو ظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة ر�عي فر�شان �الإر�دة ،مما �أ�شهم يف تقدمي �حلدث ب�شكل 
�خلا�س  لالأوملبياد  �ملنظمة  �للجنة  جهود  بف�شل  ومتميز  ر�ئ��ع 

على  �ملتطوعن  وج��ه��ود   )2019 ظبي  )�أب���و  �لعاملية  �الأل��ع��اب 
م�شتوى �لدولة ، وتعاون كافه �لوفود �مل�شاركة ب�شكل ر�ئع وتعاون 
متميز كان مكان �إ�شادة ليخرج �حلدث �لذي �شم �أكرث من ع�شرة 
�آالف كما خطط له. و�ختتم حممد بن ثعلوب �لدرعي – لقد 
�أ�شهم �حلدث �لريا�شي �ملجتمعي �لذي �شهد م�شاركة �أكرث من 
�مل�شتوى  على  لي�س  ك��ث��رية  �يجابيات  حتقيق  يف   ، دول���ة   200
�ملحلي �أو �ملنطقة بل على م�شتوى �لعامل باأثره ، و�لتي �شتظهر 

�يجابياتها ب�شكل كبري ل�شالح تلك �لفئة خالل �لفرتة �لقادمة 
�أن �شخرت دولة �الإم��ار�ت كافه متطلبات �لنجاح للحدث  ، بعد 
�لريا�شي �ملجتمعي �لر�ئع ،وهو لي�س جديد� على �إمار�ت �خلري 
و�لت�شامح فهي د�ئما  �شباقة يف مثل هذه �ملبادر�ت ذ�ت �لطابع 
�الإن�شاين و�الجتماعي مما �شاهم يف خلق �أجو�ء �ملحبة و�لت�شامح 
من  �الإر�دة  فر�شان  بن  �ل�شريف  و�لتناف�س  �لريا�شية  و�ل��روح 

خمتلف دول �لعامل يف �إمار�ت ز�يد �خلري و�لت�شامح .

هناأ املزروعي على امليدالية االأوىل

حممد بن ثعل�ب ي�جه املزيد من الهتمام مبنتخب الإرادة للج�دو

�سلطان بن خليفة بن �سخبوط هناأ االحتاد الرو�سي 

 حمرتف �ضطرجن العني �ضريجي كارياكني يق�د رو�ضيا للف�ز ببط�لة العامل للفرق

منتجع دانات العني  يحتفي بامل�ضاركني 
يف الأوملبياد اخلا�س  

»بوهندي« يوؤكد جاهزية الالعبني النف�سية والفنية

بعثة املنتخب الأوملبي حتط الرحال يف الريا�س لبدء حلم ال��ض�ل اإىل ط�كي�

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2153  عمايل جزئي
/�يلجياردينو  عليه  �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  كاي  باند�ن  ١-حار�س   / �ملدعي  �ىل 
ل��ل��زه��ور ������س.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:ه��اين رج���ب م��و���ش��ى ع��ب��د�هلل �جل�����ش��م��ي  ق��د �أق����ام عليك �لدعوى 
�لدعوى  ت�شجيل  �ملحكمة  عد�لة  من  تقابال  �ملدعيه  ��شليا  عليها  �ملدعي  يطلب  ومو�شوعها 
توؤدي  ب��ان  بالز�مها  و�حلكم  الئحتها  من  ب�شورة  تقابال  عليه  �ملدعي  ��شليا  �ملدعي  و�ع��الن 
�لقانونية بو�قع  �لفائدة  �ملدعية تقابال مبلغ �جمايل )50.442.40( مع  ��شليا  للمدعي عليها 
١2% من تاريخ �ملطالبة حتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة وحددت 
لها جل�شة �الثنن �ملو�فق 20١9/٣/25 �ل�شاعة 08.٣0 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل )علما بانه مت تعجيل �لدعوى من �لوقف(
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/13918  عمايل جزئي 

�القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لعامه  للتجارة  �شوليو�شينز  عليه/١-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 20١9/2/١4 يف �لدعوى �ملذكورة 
بالز�م  ح�شوري  مبثابه  �ملحكمة  بحكمت  كزبور  ظهري  ظهري  ل�شالح/حممود  �ع��اله 
�و  �لعودة �ىل موطنه  ت��وؤدي للمدعي مبلغ )22545( درهم وتذكرة  بان  �ملدعي عليها 
�لتنفيذ قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل �خر و�لزمتها  قيمتها نقد� ما مل يكن وقت 
من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  من  �ملدعي  و�عفت  �مل�شروفات  من  باملنا�شب 
من  �عتبار�  يوما  ثالثن  خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات. 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/11635  عمايل جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/١- �لرقة خلدمات مكافحة �حل�شر�ت جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�ملذكورة �عاله  �ملنعقدة بتاريخ 20١9/١/٣١ يف �لدعوى  بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
 )59٣50( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �الم��ن  نور  ل�شالح/�شمرية 
�ل�شياحية عينا �و قيمتها نقد� ما مل  درهم وبتذكرة عودة �ىل موطنها على �لدرجة 
تلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شروفات 
خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  منها.  ن�شيبها  من  �ملدعية  و�عفت 
ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/477  ا�شتئناف جتاري    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ ١- يورو بربيفر�لزبى يف جمهول حمل �القامة 
�لقر�ر/ �حلكم  ��شتاأنف  قد  �ي��ه   �ن  بنك  �شيتي   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا 
�ل�شادر بالدعوى رقم 20١7/4٣٣ جتاري كلي بتاريخ:6/٣/20١8     

وح��ددت لها جل�شه يوم �الح��د  �ملو�فق 20١9/4/١4 �ل�شاعة ١0.00 
�شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/948  تنفيذ عمايل 

�����س.ذ.م.م جمهول حمل  ل��ت  �وت  فاكتوري  ب��ر�ن��دز  بيج  ���ش��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
وميثله:يو�شف  جو�شي  هاري�شكومار  �لتنفيذ/بهو�شان  طالب  �ن  مبا  �القامة 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام  عليك  حممد �حمد يو�شف �حل��م��ادي  قد 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4٣8١9( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�ملحكمة.   ر�شوم خلزينة  درهم   )296٣( مبلغ  �ىل  باال�شافة  �ملحكمة  �و خزينة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/400  ا�شتئناف عمايل 

�ىل �مل�شتاأنف �شده/١- د�بليو �ن كيه �نترييورز �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف/
جمدي عبد�هلل حممد عبد�لفتاح مبا �ن �مل�شتاأنف/جمدي عبد�هلل حممد عبد�لفتاح قد �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان حكمت �ملحكمة بقبول �ال�شتئناف �شكال وقبل �لف�شل 
�التية )�ق�شم  بال�شيغة  �مل�شتاأنف �شدها ليحلفها  �ليمن �حلا�شمة ملدير  بتوجيه  يف مو�شوعه 
بتقرير  ورد  ما  و�ن  �ل�شركة  20١7 من  �بريل  �شهر  �ج��ره عن  ��شتلم  �مل�شتاأنف  �ن  �لعظيم  باهلل 
حماية �الجور يف هذ� �ل�شاأن �شحيح و�نه مل يقم باي �عمال ��شافية �ثناء فرتة عمله بال�شركة 
و�نها مل تكلفه بها وال ي�شتحق �ملبلغ �ملطالب به عنها و�نه ال يوجد بال�شركة ك�شوف عن هذه 
�ملو�فق:28/٣/20١9  يوم �خلمي�س  للحلف جل�شة  وح��ددت  �شهيد(،  �قول  ما  و�هلل على  �العمال 

 .ch1.A.4:وعلي مدير �مل�شتاأنف �شدها �ملثول بها للحلف �ل�شاعة:١١:00 �شباحا يف �لقاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  ال�شتئناف

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/714  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / ١-تنميات لال�شتثمار و�لتطوير �لعقاري ذ.م.م 2- تنميات للتطوير 
�لعقاري �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /�شوفيا �شاموزوفا وميثله:ب�شار 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد  �مل�شايبة  �بر�هيم  عبد�هلل 
عليهم بالت�شامن و�لت�شامم ب�شد�د مبلغ وقدره )24.25٣.492.70( درهم على �شبيل 
تاريخ �ال�شتحقاق  بن�شبة ١2% من  �لقانونية  �لفائدة  �لنافع مع  �لفعل  �لتعوي�س عن 
�لتام و�لز�م بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب  �حلا�شل يف:2007/8/8 وحتى تاريخ �ل�شد�د 
�ل�����ش��اع��ة:١١:00 �س  �مل���و�ف���ق:26/٣/20١9  ي��وم �لثالثاء  �مل��ح��ام��اة.وح��ددت لها جل�شة 
بالقاعة:ch1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12584 بتاريخ 2019/3/20   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/2947  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/١- حيفا للخدمات �لفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 20١8/١2/١0 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
�س.ذ.م.م  مك�س(  )يني  �ملحدودة  �مل�شلحة  �خلر�شانة  ملنتجات  �لعاملية  ل�شالح/�ل�شركة 
�شند  �ل�شيك  قيمة  دره��م   )١00.000( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  بالز�م 
�لدعوى و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف:20١8/8/7 وحتى متام �ل�شد�د 
و�لزمت �ملدعي عليها بامل�شاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد  �ل�شمو  هذ� �الع��الن �شدر با�شم �شاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

�لطبيب و�لربوفي�شور يف طب  �ن�شمام  �أبوظبي عن  �ل�شحة  د�ئرة  �أعلنت 
�للجنة  عمل  لفريق  �شيدينبريغ  بيرت  �لدكتور  �لريا�شي  و�لطب  �لعائلة 
�لطبية لالأوملبياد �خلا�س وذلك للعمل جنبا �إىل جنب مع �لطو�قم �لطبية 

�مل�شاركة يف �الأوملبياد �خلا�س �الألعاب �لعاملية �أبوظبي 2019.
الأ�شحاب  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ط��ب  يف  �ملتخ�ش�س  �شيدينبريغ  �ل��دك��ت��ور  وو���ش��ل 
�لهمم �إىل �أبوظبي موؤخر� لتقدمي �لدعم للجنة �لطبية �ملحلية لالأوملبياد 
�خلا�س وكذلك �مل�شاهمة يف حتديد لياقة �لريا�شين للم�شاركة يف �الألعاب 

�لريا�شية.
ويعنى �لدكتور �شيدينبريغ بامل�شاهمة يف قر�ر�ت حا�شمة فيما يتعلق باأهلية 

�لالعبن ملو��شلة �للعب �أو �لتوقف وذلك وفق �آلية معتمدة لذلك.

د�ئرة  و�الأزم����ات يف  �ل��ط��و�رىء  د�ئ���رة  م��دي��ر  �لنعيمي  �شعيد  وق���ال مطر 
�لدكتور �شيدينبريغ �لذي يعد من  با�شت�شافة  “ �شعد�ء  �أبوظبي  �ل�شحة 
�أبرز �خلرب�ء على م�شتوى �لعامل يف جمال �لطب �لريا�شي وطب �لعائلة 
الأ�شحاب  �لريا�شية  �مل�شابقات  من  �لعديد  يف  �شارك  و�أن  له  �شبق  حيث   ،
بها هي  ���ش��ارك  �آخ���ر بطولة  وك��ان��ت  ع��ام��ا،  19 ع�شر  م��دى  وع��ل��ى  �لهمم 

�الألعاب �خلا�شة �الأمريكية«.
و�أ�شاف “ نتطلع �إىل توفري كافة �شبل جناح هذ� �حلدث �لريا�شي �لكبري 
�لطبية  �ل��رع��اي��ة  لتقدمي  و�مل��ادي��ة  �لب�شرية  �ل��ق��در�ت  ت��وف��ري  ع��ن ط��ري��ق 
�لطبية  �لطو�قم  مع  بيرت  �لدكتور  و�شي�شاهم  �لدولة.  ل�شيوف  �ملنا�شبة 
من كافة �جلهات �ل�شحية يف تقدمي خدمات طبية متكاملة بن خدمات 

�الإ�شعاف و�خلدمات �لتخ�ش�شية يف �مل�شت�شفيات«.
ويعمل �لدكتور �شيدينبريغ كربوفي�شور يف �لطب �لريا�شي وطب �لعائلة 
يف جامعة بن�شلفانيا �الأمريكية بالواليات �ملتحدة، ولديه خربة ال تقل عن 
عاما يف جمال �لطب �لريا�شي، كما لديه م�شاركات و��شعة يف دور�ت   20

�الألومبياد �خلا�س على م�شتوى �لعامل.
�ل��دول��ة ومقر�ت  م��ط��ار�ت  �ل��دول��ة يف  ل�شيوف  �لطبية  �خل��دم��ات  وتتوفر 
�ل�شكن ومو�قع �الألعاب �لريا�شية وحفل �الفتتاح و�خلتام وبرنامج �ملدينة 
�للجنة  و�شتعمل  للريا�شين..  �لطبي  �لفح�س  وب��رن��ام��ج  �مل�شت�شيفة 
بكو�در طبية متخ�ش�شة من خمتلف �جلهات  �حل��دث  تزويد  على �شمان 
�ل�شحية ومتطوعن طبين مدربن من خمتلف مناطق �لدولة، ليقدمو� 

�لرعاية �لطبية �لالزمة �شو�ء خدمات �الإ�شعاف و�لرعاية �لطبية �الأولية 
قيادة  �شيعمل مركز  فيما  �مل�شت�شفيات،  �ملتخ�ش�شة يف  �لطبية  �أو�خلدمات 

�لعمليات �لطبية بد�ئرة �ل�شحة على مد�ر �ل�شاعة خلدمة �حلدث.
ويعد �الأوملبياد �خلا�س �الألعاب �لعاملية �أبوظبي 2019 �حلدث �لريا�شي 
�الإن�شاين �الأ�شخم على م�شتوى �لعامل و�لذي ي�شارك فيه 7500 ريا�شي 

و3000 مدرب ميثلون �أكرث من 190 دولة.
وت�شت�شيف دولة �الإم��ار�ت �الأوملبياد �خلا�س �الألعاب �لعاملية الأول مرة يف 
�ل��ذي يقام يف دولة  منطقة �ل�شرق �الأو���ش��ط، حيث يعترب �حل��دث �الأك��رب 
�الإمار�ت على �الإطالق، و�شت�شم �الألعاب �لعاملية 24 ريا�شة �أوملبية ر�شمية 

يف 7 مالعب يف �إمارة �أبوظبي وملعبن يف �إمارة دبي.

ان�ضمام الدكت�ر بيرت �ضيدينبريغ لفريق عمل اللجنة الطبية لالأوملبياد اخلا�س

ي��ب��ح��ث �مل�����درب ي��و�ك��ي��م ل���وف عن 
ثالثة  �إبعاد  بعد  منتقديه  ��شكات 
كو�در يف منتخب �أملانيا لكرة �لقدم 
�لذي يو�جه �شربيا وديا 
�الأربعاء يف فولف�شبورغ 
م�شو�ره  ي�شتهل  �أن  قبل 
�أوروبا  كاأ�س  ت�شفيات  يف 

كرة �لقدم. يف   2020
وياأمل لوف �لذي و�شل متاأخر� 
ب�شبب جر�حة يف  �إىل فولف�شبورغ 
�أ�شنانه هذ� �الأ�شبوع، يف �النطالق 
برحلة �لتعوي�س عن �شنة 2018 
توديعه  ���ش��ه��دت  و�ل���ت���ي  �مل��خ��ي��ب��ة 
�ملوؤمل من دور �ملجموعات ملونديال 
مونديال  ل��ق��ب  وف���ق���د�ن  رو���ش��ي��ا 
2014، وه��ب��وط��ه من  �ل��رب�زي��ل 
دوري  مل�����ش��اب��ق��ة  �الأول  �مل�����ش��ت��وى 

�الأمم �الأوروبية.
وت��ع��د ودي����ة ���ش��رب��ي��ا حت�شري� 
النطالق ت�شفيات كاأ�س �أوروبا 
2020 بالن�شبة الملانيا على 
�أر�س جارتها هولند� �لقوية، 
حيث ي�شعى “مان�شافت” �إىل 
�لثاأر خل�شارته �أمام “منتخب 

�لطو�حن” �شفر3- يف 

ت�شرين �الأول �كتوبر �ملا�شي يف 
�إيابا  �أملانيا  �أم�شرتد�م )تعادال يف 

�الأمم. دوري  يف   )2-2
عا�شه  �ل�����ذي  �خل���ري���ف  ظ���ل  ويف 
�ملنتخب �الأملاين �لعام �ملا�شي، وقع 
�ل�شغوط  حتت  عاما(   59( لوف 
الظ���ه���ار ق���درت���ه ع��ل��ى ب��ن��اء فريق 
ن����اج����ح ج����دي����د ن����و�ت����ه م����ن جيل 

�ل�شباب.
ب��ت نحوه  ��وِّ ل��ك��ن ���ش��ه��ام �ل��ن��ق��د ���شُ
جم������دد� ب�����ش��ب��ب ط���ري���ق���ة �إب����ع����اده 
ثالثة من كو�دره، �ملد�فعان مات�س 
والعب  ب��و�ت��ن��غ  وج���ريوم  هومل�س 
�لو�شط �لهجومي توما�س 

“كيكر”  جم��ل��ة  وك��ت��ب��ت  م���ول���ر. 
�الثنن “لوف يغامر على طريقة 

لعبة �لبوكر«.
خيار�ته  �أن  على  ي�شر  ل��وف  لكن 
مبنية على جمريات �ل�شنة �ملا�شية، 
و�أو�شح “تعن علينا �لتفكري منذ 
كاأ�س �لعامل. يجب �أن نكون �أ�شرع، 
�أكرث طموحا ودينامية. فقدنا كل 
و�أ�شبحت  �ل���ع���امل  ك���اأ����س  يف  ذل���ك 

كرتنا قابلة للتوقع«.

م��ن��ح ل���وف ث��الث��ة الع��ب��ن �شبان 
فر�شتهم �الأوىل.

�ن�شم نيكال�س �شتارك )23 عاما( 
مد�فع هرتا برلن، ماك�شيميليان 
و�شط  الع���ب   )22( �إي��غ��ي�����ش��ت��اي��ن 
فريدر برمين ولوكا�س كلو�شرتمان 
)22( ظهري اليبزيغ، �إىل ت�شكيلة 
مانويل  باحلار�س  فقط  �حتفظت 
نوير والعب �لو�شط طوين كرو�س 
م���ن �مل���ت���وج���ن ق��ب��ل ن��ح��و خم�س 

�شنو�ت مبونديال 2014.
يبقى  ن��وي��ر  �أن  ل��وف �جلمعة  �أك���د 
برغم  �حل��ر����ش��ة،  �الأول يف  خ��ي��اره 
بر�شلونة  حار�س  لتثبيت  �لدعو�ت 

�ملتاألق مارك-�أندريه تري �شتيغن.
للعب  �شابة  ��شماء  ل��وف  ��شتدعى 
زوليه  نيكال�س  مثل  قيادية  �أدو�ر 
)23 عاما(، يو�شو� كيمي�س )24( 

وليون غوريت�شكا )24(.
ور�أى �أن “بع�س �لالعبن يجب �أن 
يقطعو� خطوة �إ�شافية. غوريت�شكا 
�شافية،  �أف��ك��ار�  ميلكان  وكيمي�س 
“يتعن  متابعا  و�آر�ء”،  ط��م��وح��ا 
�مل�شوؤولية،  حت��م��ل  زول���ي���ه  ع��ل��ى 
يتعن  �الآن.  �مل���زي���د  م��ن��ه  ن��ت��وق��ع 
�لتعليمات  وي�شدر  ينّظم  �أن  عليه 

من �خلط �خللفي«.
وع��ل��ى ه���ذ� �الأ����ش���ا����س، ي��ت��وق��ع من 
�لالعب �لفارع �لطول )1،95 م( 

خالفة �ملبعدين هومل�س وبو�تنغ.
���ش��ك��ك ك����ث����ريون ب���خ���ي���ار�ت لوف 
ب����ال����ت����خ����ل���������س م��������ن م����د�ف����ع����ن 
�شلفه  ف��ي��ه��م  خم�����ش��رم��ن، مب���ن 
كلين�شمان  يورغن  �ل�شابق  وزميله 
�لذي قاد �أملانيا �إىل مركز ثالث يف 
مونديال 2006 عندما كان لوف 

م�شاعد� له.
“�شيد”  لوكالة  كلين�شمان  وق��ال 
فر�ن�س  بوكالة  �ملرتبطة  �الأملانية 
�أن  “�آمل يف  �الأ���ش��ب��وع  ه���ذ�  ب��ر���س 
لهومل�س،  م��ف��ت��وح��ا  �ل��ب��اب  ي��ب��ق��ى 

بو�تنغ ومولر«.
“هم الع��ب��ون مم��ي��زون ومن  تابع 
�إذ�  م���ت���اح���ن  ي���ك���ون���و�  �أن  �ل����ه����ام 
�حتجت �ليهم. عندما تتخذ قر�ر� 
مماثال، يرفع هذ� �الأمر �ل�شغط 

على �لفريق«.
�لكرة  �أن  م���ن  ك��ل��ي��ن�����ش��م��ان  وح����ذر 
غري  مظهر  يف  �أ�شبحت  �الأمل��ان��ي��ة 
الئق، ويتعن �تخاذ قر�ر�ت كبرية 
“�لنتائج كانت  لوقف �لنزيف الأن 

خميبة يف �ل�شنو�ت �الأخرية«.
)ربع  ع���ن  �أن��دي��ت��ن��ا  “غياب  ت��اب��ع 
�أوروب��������ا  �أب�����ط�����ال  دوري  ن���ه���ائ���ي( 
ف�شيحة كربى. �آمل يف ح�شول رد 
فعل، تغيري يف �ملقاربة يعيدنا �إىل 

�لقمة«.
باأملانيا  �أط���اح���ت  ه��ول��ن��د�  وك���ان���ت 
دوري  مل�شابقة  �ملجموعات  دور  من 
تغلبت  ح���ي���ث  �الأوروب������ي������ة  �الأمم 
�أم�������ش���رتد�م  يف  -3�شفر  ع��ل��ي��ه��ا 
غيل�شنكري�شن.  يف   2-2 وتعادلتا 
وهبطت �أملانيا �إىل �مل�شتوى �الأول، 
�الأربعة  دور  ه��ول��ن��د�  بلغت  فيما 

بت�شدرها �ملجموعة �الأوىل.
كاأ�س  ت�����ش��ف��ي��ات  ق���رع���ة  و�أوق����ع����ت 
�أوروبا هولند� و�أملانيا يف جمموعة 
و�حدة )�لثالثة( �إىل جانب �إيرلند� 

�ل�شمالية و�إ�شتونيا وبيالرو�شيا.

�إبر�هيموفيت�س  زالت���ان  �ل�شويدي  �ملهاجم  طالب 
بوقف �ملقارنة بن �حلقبة �لذهبية لل�شري �أليك�س 
فريغو�شون و�لفرتة �حلالية يف فريقه �ل�شابق 
مان�ش�شرت يونايتد �الإنكليزي، و�شن هجوما 
�مل�����درب  م����ع   ”92 “�شف  الع���ب���ي  ع���ل���ى 

�الأ�شطوري.
وق����������اد �ال�����ش����ك����ت����ل����ن����دي ف����ريغ����و�����ش����ون 
بن  �حلمر”  “�ل�شياطن 
يف  �عتز�له  وتاريخ   1986
معه  حم��ق��ق��ا   2013
 13 بينها  لقبا   38
يف �لدوري �الإنكليزي 
لكرة �لقدم و�ثنان يف 
دوري �أبطال �أوروبا.

رحيله،  ب��ع��د  ل��ك��ن 
�ملدربون  ف�شل 
ي  �شكتلند ال �
مويز  دي��ف��ي��د 
و�ل���ه���ول���ن���دي 
ل�����������وي�����������������������س 
ف����������������ان غ��������ال 
و�ل����ربت����غ����ايل 
ج������������وزي������������ه 
م�����وري�����ن�����ي�����و 
على  ب����ال���������ش����ري 
خطاه، قبل منح �ملهمة 
�الأول/دي�شمرب  ك��ان��ون  يف 
�ملا�شي ب�شكل موقت للمهاجم 
غونار  �أويل  �ل��رنوج��ي  �ل�شابق 
�لنادي  �نت�شل  �ل��ذي  �شول�شكاير 
جزئيا من كبوته وق��اده �ىل ربع 

نهائي دوري �الأبطال.
وق����ال زالت�����ان �ل����ذي ح��م��ل �أل����و�ن 
و2018   2016 ب���ن  م��ان�����ش�����ش��رت 
م��ع مورينيو،  ب��ع��الق��ة ج��ي��دة  ومت��ت��ع 
“مريور”  ���ش��ح��ي��ف��ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  يف 
ُيقارن  ي���ح���دث  م���ا  “كل  �الإن��ك��ل��ي��زي��ة 
كان  ل��و  ي��ق��ول��ون  ف��ريغ��و���ش��ون.  بحقبة 
ملا ح�شل ذلك، مل يكن  فريغو�شون هنا 
فريغو�شون ليقوم بذلك... كل �شيء كان 

فريغو�شون«.
�أنا )م�شوؤوال( كنت �شاأقول  “لو كنت  وتابع 
�شناعة  �أري��د  فريغو�شون.  لدينا  يعد  مل 

تاريخ خا�س بي وق�شتي �خلا�شة«.

�أجنلي�س  ل��و���س  ع��ام��ا(،الع��ب   37( زالت���ان  و�نتقد 
 ”92 “�شف  غ��االك�����ش��ي �الأم���ريك���ي ر�ه��ن��ا، الع��ب��ي 
ويوجهونها  ملورينيو  �النتقاد  �شهام  وجهو�  �لذين 
ر�هنا لالعب �لو�شط �لفرن�شي بول بوغبا خ�شو�شا 
ي��ون��اي��ت��د عندما  ع���ن   2012 ع���ام  ب�����ش��ب��ب رح��ي��ل��ه 
يوفنتو�س  ثم عودته من  ع�شرة  �لتا�شعة  بعمر  كان 

�الإيطايل ب�شفقة قيا�شية يف 2016.
وعلق �لالعب �ل�شابق الأياك�س �لهولندي ويوفنتو�س 
�الإ�شباين  وبر�شلونة  �الإي��ط��ال��ي��ن  وم��ي��الن  و�ن���رت 
�النتقاد�ت  على  �لفرن�شي،  ج��رم��ان  �شان  وب��اري�����س 
�ل��ت��ي وج��ه��ه��ا الع��ب��ون ���ش��اب��ق��ون م��ث��ل ب���ول �شكولز 
وغ���اري نيفيل ب��ال��ق��ول “مل ي��ع��ودو� ه��ن��ا. ه��م على 
�ل�شا�شة وي�شتكون طو�ل �لوقت النهم غري ن�شيطن 
�بحثو� عن  �لنادي  �لعمل يف  �أردمت  �إذ�  �ل��ن��ادي..  يف 

وظيفة فيه«.
�لكثري من  �أح��رزت  ذهبية  ت�شكيلة   92 و�شم جيل 
فيل،  و�شقيقه  ونيفيل  �شكولز  غ��ر�ر  على  �الل��ق��اب، 

ديفيد بيكهام، نيكي بات و�لويلزي ر�ين غيغز.
تعر�س  �ل���ذي  �لنقد  ع��ن  �مل�شاغب  �ل��ه��د�ف  وت��اب��ع 
ذلك  يحبون  ال  ف��ريغ��و���ش��ون  د�ئ���رة  “يف  بوغبا  ل��ه 
مع  حياتهم  كل  �أم�شو�  الأنهم  عودته(  ثم  )رحيله 
ف��ريغ��و���ش��ون.. مل ي��ك��ن مب��ق��دوره��م �ل��ك��الم �إذ� مل 
يتحدثون  �أفو�ههم.  بفتح  فريغو�شون  لهم  ي�شمح 
�ذ� ك��ان فريغو�شون ق��د �شمح  �أع���رف م��ا  �ل��ي��وم وال 

لهم«.
�أف�شل  �أن ي�شبح  ق��ادر  �أن بوغبا  و�أ�شر زالت��ان على 
�ل�����ش��اب ماركو�س  �مل��ه��اج��م  الع���ب يف م��رك��زه وب����اأن 
ر��شفورد هو م�شتقبل مان�ش�شرت يونايتد، خ�شو�شا 

بعدما �أ�شبح يلعب ب�شكل جماعي مع �لفريق.
وودع يونايتد ربع نهائي كاأ�س �إنكلرت� �ل�شبت �ملا�شي 
بخ�شارته على �أر�س ولفرهامبتون 1-2، يف مبار�ة 
يف  ق��دوم��ه  منذ  �الأ����ش���و�أ  ب��اأن��ه��ا  �شول�شكاير  و�شفها 
�ل�شيئة  �ملو�شم  بد�ية  النقاذ  �الول/دي�شمرب  كانون 

يف �إ�شر�ف مورينيو.
وحقق يونايتد عودة ر�ئعة يف دوري �الأبطال بعدما 
قلب تاأخره بهدفن ذهابا على �أر�شه، �ىل فوز 1-3 
على م�شيفه باري�س �شان جرمان �لفرن�شي يف ثمن 
�لنهائي، كما عاد للمناف�شة على �أحد �ملر�كز �الربعة 

�ملوؤهلة لدوري �الأبطال يف �لدوري �ملحلي.
يونايتد  �الب��ط��ال  دوري  نهائي  رب��ع  و�أوق��ع��ت قرعة 
�إعادة  يف  �الإ�شباين  بر�شلونة  مع  نارية  مو�جهة  يف 
�لفريق  خ���رج  ح��ي��ث  و2011   2009 ل��ن��ه��ائ��ي��ي 
ليونيل  �الأرجنتيني  جنمه  م��ع  ظ��اف��ر�  �لكاتالوين 

مي�شي.

زلتان يهاجم » �ضف 92 « يف مان�ض�ضرت ي�نايتد ل�ف يخترب ت�ضكيلة اأملانيا اأمام �ضربيا 

يف  بزمالئه  رون��ال��دو  كري�شتيانو  �حل��ايل  �الإي��ط��ايل  يوفنتو�س  جن��م  �لتحق 
�ملنتخب �لربتغايل �لذي غاب عنه طيلة ت�شعة �أ�شهر، قبل �لعودة �ليه ع�شية 

�نطالق �لت�شفيات �ملوؤهلة �ىل كاأ�س �أوروبا 2020.
و��شتدعي �إبن �ل�34 عاما من قبل مدرب �ملنتخب فرناندو �شانتو�س خلو�س 
لت�شفيات  �لثانية  �ملجموعة  مناف�شات  �شمن  ل�شبونة  يف  �ملقررتن  �ملبار�تن 

كاأ�س �أوروبا 2020 �شد �أوكر�نيا �جلمعة ثم �شربيا �الإثنن.
وغاب رونالدو يف �الأ�شهر �لت�شعة �الخرية عن �شت مباريات ملنتخب بالده منذ 
�خلروج من ثمن نهائي مونديال رو�شيا �ل�شيف �ملا�شي، وذلك لت�شهيل تاأقلمه 
مع ناديه �جلديد يوفنتو�س بعد �نتقاله �إليه من ريال مدريد �الإ�شباين مقابل 

نحو 100 مليون يورو يف �شيف �لعام 2018.
ويف غيابه، حل رفاق رونالدو على ر�أ�س جمموعتهم يف دوري �الأمم �الأوروبية 
�أمام �إيطاليا وبولند�، فتاأهلو� �ىل “دور �الربعة” �ملقرر بن 5 و9 حزير�ن/

يونيو �ملقبل يف بورتو وغيمار�ي�س يف �لربتغال.
وت�شتقبل �لربتغال �شوي�شر� يف �أول ن�شف نهائي فيما تلعب هولند� مع �نكلرت� 
جو�و  يوفنتو�س  يف  رون��ال��دو  زميل  ر�أى  �لثالثاء،  له  ت�شريح  ويف  �لثاين.  يف 
كان�شيلو �أن “كري�شتيانو ي�شيف �جلودة الأي فريق. �إنه من دو�عي �شروري �أن 

�ألعب معه وهو مهم للغاية بالن�شبة لنا«.

رونالدو يلتحق مبع�ضكر 
املنتخب الربتغايل 

ينظمه جمل�ض دبي الريا�سي

دبي اأندية  ملدربي  ال�ضن�ي  امللتقى  يف  م�ضارك   100

•• دبي-الفجر

100 م��درب من مدربي  �أك��رث من  ي�شارك 
�مللتقى  دب����ي يف  ب���اأن���دي���ة  �ل�����ش��ن��ي��ة  �مل���ر�ح���ل 
ينظمه جمل�س  �ل���ذي  ل��ل��م��درب��ن  �ل�����ش��ن��وي 
�لتو�يل  على  �ل�شاد�س  للعام  �لريا�شي  دبي 
�لفنين  �إ����ش���ر�ف �خل�����رب�ء و�مل������در�ء  حت���ت 
الأك���ادمي���ي���ات ك���رة �ل���ق���دم ب���ال���دول���ة، وتقام 
دبي  �الأهلي  �شباب  نادي  �مللتقى يف  فعاليات 
مبالعب �ملمزر، ويختتم �ليوم  �الأربعاء 20 

مار�س 2019.
ومت خالل �مللتقى تنظيم 3 دور�ت تدريبية 
�أقيمت على مد�ر �أربعة �أيام وت�شمنت �إقامة 
حم��ا���ش��ر�ت وور�����س ع��م��ل ن��ظ��ري��ة وعملية 
�لدورة  وخ�ش�شت  خمتلفة،  مو�شوعات  يف 
 13 لفئة  �لعمرية  �مل��ر�ح��ل  مل��درب��ي  �الأوىل 
18 �شنة، كما خ�ش�شت �ل��دورة �لثانية  �إىل 

 12 �إىل   6 لفئة  �لعمرية  �مل��ر�ح��ل  مل��درب��ي 
ملدربي  �لثالثة  �ل��دورة  �شنة، ومت تخ�شي�س 
�مل��ل��ت��ق��ى مدربي  �مل���رم���ى، وح�����ش��ر  ح���ر�����س 

خمتلف �أكادمييات كرة �لقدم بدبي. 
برنارد  �ل��ك��روي  �خلبري  �مللتقى  يف  وحا�شر 
و�ملحا�شر  لنادي عجمان  �لفني  �ملدير  �شوم 
�ل����دويل �ل�����ش��اب��ق يف �حت����اد �الإم������ار�ت لكرة 
�لقدم، وكايو ز�ناردي �ملدير �لفني الأكادميية 
كلينجر،  �أوجو  �لكرو�تي  وم�شاعده  �لن�شر، 
الأكادميية  �لفني  �مل��دي��ر  وينكل  ف��ان  وج��ان 
���ش��ب��اب �الأه���ل���ي دب���ي ل��ك��رة �ل���ق���دم، وفيليبو 
تاردو�شي ممثل �شركة و�ي �شكاوت �لدولية 
للتحليل �لكروي، وريج مي�شال �ملدير �لفني 
الأكادميية �لو�شل لكرة �لقدم، وعبد �لنا�شر 
لكرة  حتا  الأكادميية  �لفني  �ملدير  ميدوين 
الأكادميية  �لفنية  �ملدير  روند  �شيف  �لقدم، 
�الإمار�ت لكرة �لقدم،  كما قام بتقدمي ور�س 

عمل ح��ر����س �مل��رم��ى ك��اًل م��ن زك��ري��ا �أحمد 
�ملحا�شر يف �الحتادين �الآ�شيوي و�الإمار�تي 
حر��س  م��درب  خمي�س  ونا�شر  �لقدم،  لكرة 
�ل�����ش��اب��ق يف  و�مل��ح��ا���ش��ر  �ل��وط��ن��ي��ة  �ملنتخبات 
�حتاد �الإم��ار�ت لكرة �لقدم، وخمي�س �شامل 
�لن�شر  ن�����ادي  �مل���رم���ى يف  ح���ر�����س  م�����ش��رف 
مو�شوعات  �مل��ل��ت��ق��ى  وت����ن����اول  �ل���ري���ا����ش���ي. 
�الأوىل  �ل���دورة  ت�شمنت  مت  حيث  خمتلفة، 
حما�شر�ت عملية ونظرية ملدربي فئة 13-
هي:  مو�شوعات  ع��دة  وناق�شت  �شنة   18
�لهجومي  و�لتن�شيط  �للعب  �أ�شلوب  حتديد 
و�لبناء �لهجومي �ل�شريع، و�الإبد�ع و�شرعة 
�تخاذ �لقر�ر�ت، و�لتقنيات �حلديثة يف كرة 
�ل��ق��دم و�ل��ت��ي مت �شرحها بعر�س در���س من 
وكيفية  للمحرتفن،  �الإجن��ل��ي��زي  �ل���دوري 
و�ملباريات  �ل��الع��ب��ن  وحت��ل��ي��ل  ����ش��ت��ك�����ش��اف 
الإ�شالح نقاط �ل�شعف و�لرتكيز على نقاط 

�لقوة. فيما تناولت �لور�س �لتي قدمت �إىل 
مو�شوعات  ���ش��ن��ة   12 –  6 ف��ئ��ة  م���درب���ي 
�ل���ق���دم، وتطوير  ك���رة  �ل��ف��ن��ي يف  �ل��ت��ط��وي��ر 
�أ���ش��ا���ش��ي��ات ط��ري��ق��ة �حل��ائ��ط يف ك���رة �لقدم 
)و�ن – تو(، و��شتخد�م �لذكاء يف �لتدريب، 
و�تخاذ �لقر�ر �ل�شحيح يف و�شعية �لتناف�س، 
�إىل  قدمت  �لتي  �لعمل  ور���س  ت�شمنت  كما 
تدريبات  مو�شوعات  �ملرمى  حر��س  مدربي 
ب��ن��اء �ل��ه��ج��م��ة و�مل�����ش��ان��دة حل��ار���س �ملرمى، 
حال  يف  �لتعامل  وكيفية  بالقدم،  �لتمرير 
مو�جهة �حلار�س للمهاجم يف و�شعية و�حد 
�شد و�حد. وياأتي تنظيم هذ� �مللتقى �شنوًيا 
يف �إطار تنفيذ برنامج جمل�س دبي �لريا�شي 
�خل��ا���س ب��ت��ط��وي��ر �ل��ن��ا���ش��ئ��ن و�ل�����ش��ب��اب، يف 
�لفنية،  �ل���ك���و�در  ب��ت��اأه��ي��ل  �مل��ت��ع��ل��ق  �جل��ان��ب 
ورف����ع درج����ة ك��ف��اءة �مل���درب���ن �ل��ع��ام��ل��ن يف 
و�شركات  �أندية  و�أكادمييات  �ل�شنية  �ملر�حل 

��شتمر�ر�ً  �مللتقى  ويعترب  بدبي،  �لقدم  كرة 
لرب�مج �ملجل�س �لتطويرية يف جمال �إعد�د 
�ل��ت��ي ت�شمنت تنظيم  �ل��ق��دم،  ك��رة  م��درب��ي 
�ملدربن  مل�شاعدي  خارجية  تدريبية  دور�ت 
بالتعاون  دب��ي  ب��اأن��دي��ة  �ل��ق��دم  ك��رة  ب�شركات 
م���ع �الحت������اد�ت �ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل��دول��ي��ة حيث 
و�أملانيا،  فرن�شا،  �حت����اد�ت:  م��ع  �ل��ت��ع��اون  مت 
و�إيطاليا، و�لربتغال، و�إ�شبانيا لكرة �لقدم، 
�ل���دور�ت  �إ���ش��اف��ة �إىل جمموعة ك��ب��رية م��ن 
جمل�س  ويحر�س  �ملتخ�ش�شة.  �لتدريبية 
دبي �لريا�شي على تطوير �لقطاع �لريا�شي 
يف دبي، وي�شعى با�شتمر�ر لتنفيذ جمموعة 
�إىل  �لتي تهدف  �لفنية  �لرب�مج  كبرية من 
تاأهيل �ملدربن، ورفع م�شتوى كفاءة �لكو�در 
متخ�ش�شة  دور�ت  ع��رب  �ل��وط��ن��ي��ة،  �لفنية 
و�ملنتخبات  �الأن��دي��ة  لقيادة  �مل��درب��ن  توؤهل 

�لوطنية م�شتقباًل.



رف�س ت�ضجيل ابنه.. وال�ضبب �ضادم
يف  �أك��ت��وب��ر  ب�6  �الأ���ش��رة  حمكمة  �أم���ام  ماأ�شاتها  روت  رج��ب  �شلوى 
م�شر، وتتمثل فى �تهام زوجها لها مبمار�شة �لزنا ورف�شه ت�شجيل 

طفلهما با�شمه، ب�شبب كونه ال ي�شبهه.
و�أو�شحت �شلوى: �أحارب الإثبات ن�شب �بني ومنحه �شهادة ميالد 
حتمل ��شم �أبيه، �لذي رف�س ت�شجيله و�تهمني باحلمل من غريه 
و�خليانة و�شهر بي و�شط �لنا�س وجميع معاريف دون �أن �أفعل �شيًئا، 

وكل ذلك ب�شبب عدم ت�شابه طفلي معه.
"طردين م��ن م��ن��زيل وت����زوج غ���ريي عندما  �مل��دع��ي��ة:  و�أ���ش��اف��ت 
�عرت�شت على طريقته فى معاملتي ومعا�شرته يل مثل �حليو�نات، 
ورغبته فى عملي كخادمة يف �ملنازل بجانب وظيفتي �حلكومية".

و��شتطردت: "تعر�شت لل�شرب و�الإهانة وظل يطلقني ويرجعني 
حتى  �إثباته  رف�س  وبعدها  �لطالق  مين  �ألقى  خ��الف  �آخ��ر  ويف 
يحرمني �أنا وطفلي من حقوقي، و�ألقاين يف �ل�شارع، ومن وقتها 
و�أنا و�أهلي يف �ملحاكم دون نتيجة، وعندما طلبت �لرحمة منه رد 
"ه�شيبك زي �لبيت �لوقف لغاية ما متوتي بح�شرتك �أنت و�بنك"، 

وذلك بعد �أن طالني باتهامات باطلة وخملة ودمر �شمعتي".

�ضر الأحمر والأزرق يف �ضيارات الإ�ضعاف؟
باإف�شاح  فتهّم  �ل�شارع،  يف  و�ل�شرطة  �الإ�شعاف  �شيار�ت  �شوت  ت�شمع 
�مل��ج��ال �أم��ام��ه��ا ل��ل��م��رور، ول��ك��ن ه��ل ت�شاءلت ي��وم��ا، مل���اذ� مت �ختيار 
�للونن �الأحمر و�الأزرق "و�الأبي�س يف بع�س �الأحيان" لتكون �إ�شارة 

�لتحذير عند �لطو�رئ؟
�للون  �ل�شرطة  ���ش��ي��ار�ت  ��شتعملت  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ق��رن  �أرب��ع��ي��ن��ي��ات  يف 
يرمز  �الأحمر  �للون  الأن  �ملكان،  يف  وجودها  من  للتحذير  �الأحمر 

للحاالت �لطارئة، و�لتوقف، و�لتحذير.
ولكن ملاذ� �أ�شيف �للون �الأزرق الحقا؟

ت�شري �لوثائق �لتاريخية �إىل �أن هناك �شببان لوجود �للون �الأزرق:
�الأزرق يف  و�ل��ل��ون  �لنهار  �الأح��م��ر يف  �للون  روؤي��ة  �ل�شهل  �أوال: من 
ب�شكل  �ل�شائقن  حت��ذي��ر  يف  ي�شاعد  �ل��ل��ون��ن  ب��ن  فاجلمع  �ل��ل��ي��ل، 

�أف�شل.
لل�شيار�ت،  �خللفية  �الأ�شو�ء  بن  ي�شيع  قد  �الأحمر  �للون  وثانيا: 

وبالتايل وجود �للون �الأزرق ي�شاعد يف لفت �النتباه �إليه.
ولكن هل تعلمون �أي�شاً �أن لكل لون ��شتخد�ماته؟

�للون  �إ�شافة  �أم��ا  م��ن جهة، ي�شري حلالة ط��ارئ��ة،  �الأح��م��ر،  �ل��ل��ون 
�الأزرق �إليه فتعني �أن �شيارة �ل�شرطة �أو �الإ�شعاف تتو�جد يف �ملكان.

خدمة بث جديدة لال�ضتمتاع بالألعاب اأثناء التج�ال
�ل�شهرية   Steam �الأل��ع��اب  ملن�شة  �مل�شغلة  ف��ال��ف  �شركة  �أع��ل��ن��ت 

تد�شن خدمة بث جديدة لال�شتمتاع باالألعاب �أثناء �لتجو�ل.
 Steam Link خ���دم���ة  �أن  �الأم���ري���ك���ي���ة  �ل�����ش��رك��ة  و�أو����ش���ح���ت 
من�شة  �إىل  �ملنزيل  �حلا�شوب  حتويل  على  �شتعمل   Anywhere
�ألعاب، وبعد ذلك يتم بث �الألعاب على �لهو�تف �لذكية �أو �أجهزة 
�لالب توب، وال تز�ل هذه �خلدمة �جلديدة يف مر�حل �الختبار 

�ملبكرة.
و�إذ� رغب �مل�شتخدم يف جتريب هذه �خلدمة �جلديدة، فاإنه يحتاج 
�شركة فالف  و�أك��دت   ،Steam برنامج  �الإ���ش��د�ر �حل��ايل من  �إىل 
لالت�شال  جيدة"  حتميل  "�شرعة  ت��وف��ر  �أي�شا  يلزمه  �الأم���ر  �أن 
�شبكة جيد"  "�ت�شال  ت��وف��ر  ���ش��رورة  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ب��االإن��رتن��ت، 
جلهاز �ال�شتقبال، ومل حتدد �شركة فالف قيم معينة جلودة �ت�شال 
 Steam Link Anywhere خدمة  ��شتعمال  ويتم  �الإن��رتن��ت، 

حاليا ب�شكل جماين.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

النفجار الغام�س قرب رو�ضيا اأق�ى 10 مرات من هريو�ضيما
�ملا�شي فوق بحر  �لعام  �لهائل �لذي وقع يف �جلو  "نا�شا" �أن �النفجار  �إد�رة �لطري�ن و�لف�شاء �الأمريكية  �أعلنت 
بريينغ قرب رو�شيا، كان ب�شبب نيزك �شخم. وذكرت نا�شا �أن �النفجار كان �أقوى بع�شر مر�ت من �لقنبلة �لذرية 
ت�شيليابين�شك  نيزك يف منطقة  �نفجار  بعد  قرن،  �نفجار خالل  �أكرب  ثاين  ويعد  على هريو�شيما،  �أ�شقطت  �لتي 
�لرو�شية يف عام 2013. وحدث �النفجار يف �لنيزك �الأحدث عندما كان على �رتفاع 25.6 كيلومرت� فقط من �شطح 

�لكوكب، و�شقط بز�وية حادة ت�شل �إىل 7 درجات عندما ت�شبب �حتكاكه مع �لغالف �جلوي يف �النفجار.
وجرى �لك�شف عن �النفجار من قبل �الأقمار �ل�شناعية �لع�شكرية �الأمريكية يف �لعام �ملا�شي، ومت �إحالة �حلادث 
�إىل "نا�شا". ووفقا مل�شوؤول �لدفاع عن �لكوكب يف "نا�شا" لينديل جون�شون، �نفجرت كرة �لنار قرب طريق جوي 

للطائر�ت، لذ� �شاأل �لباحثون �شركات �لطري�ن عما �إذ� كانو� قد ر�أو� �أي عالمات على ذلك.
وكان �نفجار دي�شمرب 2018 قويا بن�شبة 40 باملئة فقط، مقارنة ب�شربة نيزك ت�شيليابين�شك يف عام 2013، �لذي 
�أدى �إىل �إ�شابة مئات �الأ�شخا�س عندما �نفجر. وتفوق �ل�شوء �ل�شادر من �النفجار على نور �ل�شم�س لفرتة وجيزة، 
و�أ�شاب بع�س �لقريبن من �ملنطقة بحروق وحطم نو�فذ �ملباين. لكن �لباحثن يقولون �إن �شخرة �أكرث �شالبة 

من �شاأنها �أن ت�شبب �أ�شر�ر� وخ�شائر �أكرب.
وكان نيزك ت�شيليابين�شك متوهجا و�أكرث حر�رة عندما كان على بعد 28 كيلومرت� فوق �الأر�س، وقد جرى ح�شاب 

�شرعته يف هذه �ملرحلة عن 64 �ألف كيلومرت يف �ل�شاعة �أو 18 كيلومرت يف �لثانية �لو�حدة.
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اكت�ضاف دليل يثبت كتابات هريودوت عن م�ضر القدمية
يف �لقرن �خلام�س قبل �مليالد، قام �ملوؤرخ �ليوناين هريودوت بزيارة م�شر 
وكتب عن قو�رب نهرية غري عادية يف �لنيل. وخ�ش�س 23 �شطًر� يف كتابه 
حتى ي�شف ب�شكل "معقد" كيف يبني �مل�شريون �لقدماء �لقارب "باري�س". 
�ل�شفينة  بناء  ب�شاأن  ه��ريودوت  رو�ي��ة  ب�شاأن  �لعلماء  ق��رون، جت��ادل  ولعدة 
وذلك �لقارب �ملخ�ش�س لل�شحن عرب �لنيل. حينها قال �لعلماء  "باري�س". 
�إن رو�ي��ة ه��ريودوت يف كتابه خلت من �أي دليل "مادي �أثري" على وجود 

مثل هذه �ل�شفن و�لقو�رب على �الإطالق.
حطام  �إىل  �أك�شفورد  جامعة  تو�شلت  بعدما  �لدليل،  ظهر  فقد  �الآن  �أم��ا 
"حمفوظ بعناية تامة" يف �ملياه �ملحيطة مبدينة هرقليون �مل�شرية �لغارقة 

عن مدى دقة �ملوؤرخ، بح�شب ما ن�شرت �شحيفة "غارديان" �لربيطانية.
"بامل�شرية �لقدمية" تقع على  "باليونانية" �أو ثوني�س  ومدينة هرقليون 
عمق نحو 10 �أمتار حتت �شطح �ملاء بالقرب من �شاطئ �أبو قري يف حمافظة 
�مل�شرية  �ملدينة  �إغ���ر�ق  يف  �شببا  �مل��ق��دوين  �الإ�شكندر  وك��ان  �الإ�شكندرية. 
�إىل  �لرئي�س  �مل��ي��ن��اء  لتكون  �الإ���ش��ك��ن��دري��ة  مدينة  �أ���ش�����س  بعدما  �ل��ق��دمي��ة، 
روبن�شون، مدير  د�ميان  �لدكتور  قال  �لك�شف،  وتعليقا على هذ�  �ليونان. 
مركز �الآثار �لبحرية بجامعة �أك�شفورد: "باكت�شاف هذه �حلطام، �أدركنا �أن 

هريودوت على �شو�ب. ما و�شفه هريودوت هو ما كنا ننظر �إليه".
"باري�س". والحظ  �لقارب  بناء  ه��ريودوت  �شهد  �مليالد،  قبل   450 عام  يف 
كيف �أن عمال �لبناء "قطعو� �ألو�حا خ�شبية بطول 100 �شم وو�شعوها فوق 
�أ�شافو�  و�لطويلة،  �لقوية  �خل�شب  قطع  "على  وتابع  كالطوب".  بع�شها 
�ألو�ًحا بنف�س �لطول. ثم مدو� جزعا فوق هذه �لقطع و�الألو�ح ... وح�شرو� 

�لت�شققات من �لد�خل بربديات".

الرياح مع املتظاهرين �ضد عنا�ضر ال�ضرطة 
يحاولون  وه��م  �لبلغارية  �ل�شرطة  م��ن  �أف����ر�د�  م�����ش��ورة  لقطات  �أظ��ه��رت 
معاجلة بع�شهم �لبع�س بعدما �أطلقو� رذ�ذ �لفلفل باخلطاأ على �أنف�شهم، 
بدال من �أن يطلقوه جتاه �ملتظاهرين �لذين دعو� الإجر�ء �نتخابات برملانية 

مبكرة، و�حرت�م �لدميقر�طية يف بالدهم.
ويظهر يف �لفيديو �أن رجال �ل�شرطة �لذين كانو� يحاولون تفريق �ملحتجن 
�إطالق  عند  �ل��ري��اح  �جت���اه  �الع��ت��ب��ار  يف  ي��اأخ��ذو�  مل  �شوفيا  �لعا�شمة  يف 
خر�طيم ر�س رذ�ذ �لفلفل. فعندما حاول �أحد �ل�شباط توجيه �لرذ�ذ �إىل 
�لبلغاري  �لربملان  خ��ارج  للحكومة  مناه�شة  �حتجاجات  نظمت  جمموعة 
ردت  بعدما  �أعينهم  �الأمل  و�نتاب  فجاأة  وجوههم  �أحمرت  �الأ�شبوع،  نهاية 
�لرياح �ملعاك�شة رذ�ذ �لفلفل �إليهم. ومنذ ذلك �حلن، �نت�شرت على و�شائل 
�لتو��شل �الجتماعي �ملقاطع �مل�شحكة �لتي يظهر فيها جمموعة من رجال 

�ل�شرطة يرت�جعون ويغ�شلون �أعينهم باملاء.

تنظيف املج�هرات 
الآمن يف املنزل

حت���ت���اج �حل���ل���ي و�مل���ج���وه���ر�ت �إىل 
تنظيفها  ويختلف  خا�شة،  عناية 

وتلميعها عن باقي �أدو�ت �ملنزل. 
وت���ت���م���ي���ز �مل�����ج�����وه�����ر�ت و�حل����ل����ي 
و�الأحجار  �مل��ع��ادن  م��ن  �مل�شنوعة 
�ل���ك���رمي���ة، ب��ا���ش��ت��ع��ادة مل��ع��ان��ه��ا من 
�مل�شاحيق  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ن��د  ج��دي��د، 

و�الأدو�ت �ملنا�شبة.
ثينغ،  غ����ود  و�ن  م���وق���ع  وي���و����ش���ح 
�أف�����ش��ل ط��ري��ق��ة ل��ت��ن��ظ��ي��ف �حللي 

و�ملجوهر�ت يف �ملنزل.
- �ب�������د�أي ب��و���ش��ع �مل���ج���وه���ر�ت يف 
�ل��ق��ل��ي��ل م���ن �مل�����اء �ل�����د�ف�����ىء، مع 
�شابون  من  قليلة  قطر�ت  �إ�شافة 
على  لي�شاعد  مطهر،  غ��ري  �شائل 
�إز�لة �لزيوت و�الأو�شاخ، دون �إتالف 

�ملجوهر�ت.
�أطفال  �أ�شنان  - ��شتخدمي فر�شاة 
�ملجوهر�ت،  ق��ط��ع  ل��ف��رك  ن��اع��م��ة 
وبقايا  �الأو������ش�����اخ  م���ن  ل��ل��ت��خ��ل�����س 

�لغبار يف �لزو�يا.
ناعمة  قما�س  قطعة  ��شتخدمي   -
و�شتجدين  �مل��ج��وه��ر�ت،  لتجفيف 

�أنها تعود جديدة بالكامل.
للذهب،  �آم����ن����ة  �ل���ط���ري���ق���ة  ه�����ذه 
و�ل���ف�������ش���ة، و�ل���ب���الت���ن، و�مل���ا����س، 
بهاً  �ل���ق���ي���ام  و�ل����ي����اق����وت، ومي�����ك 
�أو مرة  �الأم����ر،  ل���زم  �إذ�  �أ���ش��ب��وع��ي��اً 

و�حدة يف �ل�شهر على �الأقل.
فهي  �ل��ل��وؤل��وؤ  تنظيف  طريقة  �أم���ا 
م�����ش��اب��ه��ة، ل��ك��ن م���ع ح����ذر �أك����رب. 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م ق��ط��ع��ة قما�س  وذل����ك 
ناعمة، ونقع �للوؤلوؤ ب�شع دقائق يف 
ماء د�فئ مع قطرة من �ل�شابون، 
نظيفة  من�شفة  على  و�شعها  قبل 

لتجف. 

نتفليك�س حتذف م�ضاهد 
من فيلم بريد ب�ك�س

ملطالب  نتفليك�س  �شبكة  خ�شعت 
فيلم  من  م�شاهد  وح��ذ  متابعيها، 
"بريد بوك�س"، عن �نحر�ف قطار 
عن م�شاره يف بلدة الك ميجانتيك 
قتياًل،   47 خلف  و�ل��ذي  �لكندية، 

ودمر ع�شر�ت �ملباين.
وبعد �شل�شلة من �ملفاو�شات رف�شت 
فيها نتفليك�س حذف �مل�شاهد �لتي 
م�شبق،  برتخي�س  عليها  ح�شلت 
�أك��دت يوم �جلمعة �ملا�شي  �أنها  �إال 
و��شتبد�لها  ح��ذف��ه��ا،  �ع��ت��ز�م��ه��ا 
م�شل�شل  م����ن  �أخ�������رى  مب�������ش���اه���د 
�أ�شفها  �أم��ري��ك��ي��ق��دمي، م��ع��ربة ع��ن 
بلدة  مل��و�ط��ن��ي  �شببته  �أمل  �أي  ع��ن 

الك ميجانتيك �لكندية.
�ل�شبكة  نتفليك�س  جمهور  و�ت��ه��م 
للحادث  ب��ا���ش��ت��غ��الل  �الأم���ري���ك���ي���ة 

و�شحاياه.

طفالن يحطمان 37 �ضيارة وهما ي�ضحكان
�ُت��ه��م ���ش��ب��ي��ان م��ن م��دي��ن��ة ب���ريث �الأ���ش��رت�ل��ي��ة بارتكاب 
�أ�شر�ر جنائية حيث هاجما موقف �شيار�ت ليحطما 37 
مركبة خمتلفة. وبا�شتخد�م قدميهما، �إ�شافة �إىل �ألو�ح 
من  لهما  ممكن  ع��دد  �أك���رب  �لطفالن  حطم  خر�شانية، 

زجاج �ل�شيار�ت �الأمامي.
وميكن روؤية �ل�شبين، �لبالغن من �لعمر 10 و13 عاًما 
فقط، وهما ي�شحكان �أثناء �شقهما طريقهما عرب �شاحة 

.”Maddington Toyota“ شيار�ت�
�الأحد  �شباح  م��ن  �الأوىل  �ل�شاعات  يف  “�ملجزرة”  ب���د�أت 
�ملا�شي عندما تعر�شت 23 �شيارة للتلف. وُتظهر كامري� 
�ملر�قبة �نتقال �ل�شبين من �شيارة �إىل �أخرى يف وكالة 
�الأمامي.  �ل�شيار�ت  زج��اج  على  يدو�شان  وهما  تويوتا، 
ب��ع��ده��ا ع����اد� يف وق���ت الح���ق م���ن �ل���ي���وم جل��م��ع مالب�س 
تركاها ور�ءهما، قبل �أن يعود� مرة �أخرى لياًل ليحطما 

14 مركبة �أخرى.
و�إجمااًل، من �ملتوقع �أن تتجاوز تكلفة �خل�شائر 70 �ألف 
دوالر، مع تقدير �شركة تويوتا �أن �إ�شالح جميع �ل�شيار�ت 

�لبالغ عددها 37 �شيارة �شي�شتغرق �شهًر� على �الأقل.

واقعة غام�ضة تقتل 3 اأ�ضخا�س
ل��ق��ي 3 ���ش��ب��اب ح��ت��ف��ه��م يف ح����ادث وق����ع خ����ارج ف��ن��دق يف 
خالل  �لربيطاين،  �ل�شمالية  �أيرلند�  باإقليم  كوك�شتاون 
�ل�شرطة  �أعلنت  �لقدي�س باتريك، وفقما  �الحتفال بيوم 

�ملحلية.
 17 �لعمر  م��ن  تبلغ  �شابة  �إن  ب��ي��ان  يف  �ل�شرطة  وق��ال��ت 
�حلادث،  يف  ت��وف��و�  عاما  و16   17 يبلغان  و�شابن  عاما 
يف  م�شتقرة  حالة  يف  عاما   16 عمرها  �شابة  ترقد  بينما 
جروح  ج���ر�ء  �ل��ع��الج  �آخ����ر�ن  ���ش��اب��ان  وتلقى  �مل�شت�شفى. 
بعد  على  تقع  �لتي  كوك�شتاون،  ح��ادث  ج��ر�ء  بهما  �أمل��ت 
 21:30 �ل�شاعة  بلفا�شت يف حو�يل  كيلومرت� غربي   75
بتوقيت غرينت�س. وقال م�شوؤول يف �ل�شرطة �إن "�ل�شبب 
�لفعلي للحادث ال يز�ل جمهوال، لكن هناك تقارير عن 
وقوع تد�فع يف �ملوقع، وت�شري �لتحقيقات �الأولية �إىل �أن 
جمموعة كبرية من �ل�شباب كانت تنتظر لدخول �شالة 
�ندالع  ع��ن  ت��ق��اري��ر  �أي�����ش��ا  "لدينا  و�أ����ش���اف:  للرق�س". 
على  و�ح��د  �شخ�س  و�أب��ل��غ  �لو�قعة،  ب��د�أت  �أن  بعد  �شجار 

�الأقل عن تعر�شهم العتد�ء".

حقيبة عمالقة تت�ضع جلميع مقتنياتك
يحتاج �لبع�س حلمل �لكثري من مقتنياتهم يف حقائبهم 
�خلا�شة مثل �لهاتف و�لكمبيوتر �ملحمول وم�شتح�شر�ت 
حقائب  حمل  ي�شتلزم  �ل���ذي  �الأم���ر  و�ل��ك��ت��ب،  �لتجميل 

كبرية �حلجم تت�شع لكل هذه �الأ�شياء.
ولهذ� �لغر�س �أنتجت �شركة لوي�س فوتون حقيبة عمالقة 

ميكن حملها على �لظهر تت�شع للكثري من �الأ�شياء. 
جمموعة  �شمن  �نتاجها  مت  �لتي  �حلقيبة  هذه  وتتميز 
خريف 2019 باأنها ت�شلح كحقيبة للنوم، وتت�شع الأ�شياء 
�لكثري  على  و�حتو�ئها  و�لو�شائد،  �الأغطية  مثل  كبرية 
�ملنتج الأول  �ملق�شور�ت و�جليوب. وقد مت طرح هذ�  من 
مرة يف عر�س �أزياء لوي�س فوتون للرجال خلريف و�شتاء 

2019 يف بد�ية هذ� �لعام.  كور دي بريات لدى و�سولها حل�سور مهرجان جوائز Juno لعام 2019 يف لندن. رويرتز

اأول كامريا قابلة للطي 
�إطالق   360 �إن�شتا  �شركة  �أعلنت 
اللتقاط  للطي  قابلة  كامري�  �أول 
�شور ب�360 درجة �أو �شور ثالثية 

�الأبعاد ب� 180 درجة.
�ل�شينية،  �ل�����ش��رك��ة  و�أو����ش���ح���ت 
�ملتخ�ش�شة يف �إنتاج كامري�ت 360 
درجة، �أن �لكامري� Evo �جلديدة 
وتتيح  للطي  قابل  بت�شميم  متتاز 
و�شعي  ب��ن  �ل��ت��ح��ول  للم�شتخدم 
�إن�شتا  �شركة  و�أ�شافت  �لت�شوير. 
عن  للم�شتخدم  مي��ك��ن  �أن���ه   360
 Insta360 VR تطبيق  ط��ري��ق 
تو�شيل نظار�ت �لو�قع �الفرت��شي 
 Go VR �أوكولو�س  �ل�شائعة مثل 
�أو �إت�س تي �شي Vive Focus �أو 
بكامري�   Gear VR �شام�شوجن 
نقل  ي��ت��م  ل��ك��ي   ،Evo �إن�شتا360 
�ل�شور ال�شلكياً وت�شغيلها بعد ذلك 

.3D يف �لو�شع ثالثي �الأبعاد
 HoloFrame عالوة على �أن �أد�ة
م�شمم  تكميلي  ملحق  عن  عبارة 
للهو�تف �لذكية، يتيح للم�شتخدم 
م�شاهدة �ل�شور �أو مقاطع �لفيديو 
ثالثية �الأبعاد على �شا�شة �لهو�تف 
نظارة  �إىل  �حل��اج��ة  دون  �ل��ذك��ي��ة 

.3D خا�شة ثالثية �الأبعاد
 Evo �إن�شتا360  ك��ام��ري�  وت���اأت���ي 
ب���اأب���ع���اد م���دجم���ة تبلغ  �جل����دي����دة 
3رx 5 50رx 49 52 مم يف حالة 
 113 وزن���ه���ا  ي��ت��ع��دى  �ل���ط���ي، وال 
غ���ر�م���اً، وع��ن��دم��ا ي��ت��م ف��رده��ا فاإن 
x 49 x 3ر26  �أبعادها تبلغ 4ر98 
�ل�����ش��ور بدقة  �ل��ت��ق��اط  مم، وي��ت��م 
 x 3040  6080" 18 ميغابيك�شل 
�ل�شينية  �ل�شركة  وتروج  بيك�شل"، 
ل���ل���ك���ام���ري� �جل����دي����دة م����ن خالل 
ب���دق���ة و�شوح  �ل��ف��ي��دي��و  ت�����ش��ج��ي��ل 

x 2880 5760 بيك�شل.

تغيريات ب�ضيطة لإثراء ديك�ر املنزل
�لربيع هو �لوقت �ملنا�شب لبد�ية جديدة، وهذ� يعني �أنه 
فر�شة مثالية لتجديد ديكور منزلك.  و�أطلقت �شركة 
�خلم�شن  بالذكرى  �حتفااًل  �لربيطانية  كيو  �آن��د  بي 
�أف�شل  الختيار  خا�شة،  م�شابقة  �ل�شهر  هذ�  لتاأ�شي�شها 
�حلكم  و�شيتم  �ل��رب��ي��ع،  لف�شل  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �لت�شاميم 
خمت�شة،  حتكيم  جلنة  قبل  من  �لفائزة  �لنماذج  على 
جنيه   2500 بقيمة  ق�شيمة  على  �لفائز  �شيح�شل  كما 

��شرتليني من منتجات �ل�شركة.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي، جم��م��وع��ة م��ن �الأف���ك���ار الإع��ط��ائ��ك بع�س 
�الإلهام، لتجديد منزلك يف ف�شل �لربيع، بغ�س �لنظر 
عن ميز�نيتك، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية:
- تزين �ل�شقف : لطاملا كان �لرتكيز يف �لت�شاميم   1
�ل��د�خ��ل��ي��ة ع��ل��ى �جل�����در�ن، ح��ي��ث يغفل �ل��ك��ث��ريون عن 
�ل�شقف، �لذي ميكن �أن يحدث فرقاً كبري�ً، عن طريق 
��شتخد�م ورق �جلدر�ن �أو ر�شم نقو�شات مميزة ت�شفي 

مزيد�ً من �أجو�ء �الإثارة على �ملكان.
- طالء �الأبو�ب: �الأبو�ب �لقدمية ت�شيء �إىل �ملظهر   2
مظهر  على  �حل�شول  وميكن  بالكامل،  للمنزل  �ل��ع��ام 
متجدد للغرف، عن طريق �إعادة طالء �الأبو�ب باألو�نك 

�ملف�شلة، و�لتي تتنا�شب مع �ملفهوم �لعام للديكور.
يكون  �أن  �ال���ش��ت��ح��م��ام: مي��ك��ن  ح��و���س  ����ش��ت��ب��د�ل   -  3
ولكن  ومكلفة،  كبرية  مهمة  بالكامل  �حل��م��ام  جتديد 
ميكنك حتويل �مل�شاحة �خلا�شة بك عن طريق معاجلة 
�ملثال  �شبيل  على  �الأح��و����س،  و�لتجهيز�ت.  �لرتكيبات 
هي مركز �حلّمام، وميكن �حل�شول على مظهر متجدد 

عن طريق ��شتبد�لها.
��ة: ميكن  �إىل جنتك �خل��ا���شّ ن��وم��ك  غ��رف��ة  - ح���ّول   4
حت���دي���ث �أل������و�ن ط����الء غ���رف���ة �ل���ن���وم، وت��ب��دي��ل بع�س 
�مللحقات و�للوحات �ملعلقة على �جل��در�ن، للخروج من 

�أجو�ء �مللل و�لروتن.
- تبديل �ل�شتائر: ال تقل �أهمية تبديل �ل�شتائر عن   5
�الألو�ن  �ختيار  �ل�شروري  وم��ن  �جل���در�ن،  ل��ون  تغيري 
و�لنقو�شات �ملنا�شبة مثل �الأزه��ار و�لفر��شات من وحي 

ف�شل �لربيع.
م�شاحات  زي���ادة  ميكن  �لتخزين:  م�شاحات  زي���ادة   -  6
��شتغالل  خ��الل  م��ن  �مل��ن��زل،  يف  �أن��ي��ق  ب�شكل  �لتخزين 
�مل�شاحات �خلالية على �جلدر�ن، وتثبيت جمموعة من 

�لرفوف �لع�شرية.

بريين �ضات تطلب الطالق ر�ضميًا
بعد �حلديث عن �نف�شال �لنجمة �لرتكية بريين �شات عن زوجها �لنجم �لرتكي 
فاري�شي"  "ميديا  موقع  ك�شف  �ل��ط��رف��ن،  م��ن  �خل��رب  تاأكيد  دون  دوغ��ل��و  كنان 
باأ�شرع وقت  �أن يح�شل ذلك  �إن �شات طلبت �لطالق من زوجها، وتريد  �لرتكي 

حيث �إنها ال تريد �أي تعوي�س مادي مقابل �إمتام �لطالق.
منزلن  يف  �لثنائي  ويعي�س  �ل��ط��الق،  على  م�شممة  �شات  �أن  �إىل  �مل��وق��ع  و�أ���ش��ار 
على  �لتغلب  باإمكانهما  وزوج��ت��ه  �أن���ه  �أوغ��ل��و  كينان  ي��وؤك��د  وق��ت  يف  منف�شلن، 

م�شاكلهما.
يذكر �أن �شات �أطلت موؤخر�ً يف �أحد �شو�رع �إ�شطنبول،  دون �أن ت�شع خامت �لزو�ج 

يف يدها.
�شيارتها  �لبابر�تزي وهي تقود  �لتقطها لها  �لتي  �ل�شور  �إحدى  �شات ظهرت يف 

�جلديدة، لكن من دون �أن ت�شع خامت �لزو�ج بيدها.


