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جلنة متابعة تنفيذ مبادرات رئي�س الدولة 
تعتمد حزمة من امل�شاريع اجلديدة

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة “حفظه �هلل” ودعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. �عتمدت 
“ جلنة متابعة تنفيذ مبادر�ت �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة “ حزمة 

من �مل�شاريع �جلديدة �شمن مبادر�ت �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة.
جاء ذلك خالل �لجتماع �لذي عقدته �للجنة يف مقر ديو�ن ويل عهد 
�أبوظبي برئا�شة �شعادة جرب حممد غامن �ل�شويدي مدير عام ديو�ن 
�شاحب �ل�شمو ويل عهد �أبوظبي حيث ناق�شت �للجنة �أهم م�شتجد�ت 
�ل�شمو  �مل�شاريع �جلارية �شمن مبادر�ت �شاحب  �لعمل يف بع�س  �شري 

رئي�س �لدولة.                                          )�لتفا�شيل �س2(

األف ميني بـ 8 حمافظات ي�شتفيدون   315
من م�شاعدات » الهالل« خالل 15 يوما

•• عدن-وام:

وزعت “هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي” �أكرث من 45 �ألف �شلة غذ�ئية 
على �أهايل �ملديريات و�ملدن �ملحررة يف �ملحافظات �ليمنية خالل �لأيام 
�خلم�شة ع�شر �ملا�شية منذ بدء حملة �لتوزيعات �لغذ�ئية لإغاثة �لأ�شر 
315 �ألف مو�طن ميني من بينهم 225  �لأ�شد حاجة. وقد ��شتفاد 
�لإمار�تية  �لتوزيعات  �م��ر�أة من حملة  �أل��ف   46 و ح��و�يل  �أل��ف طفل 
و  �لغذ�ئي  �لأم��ن  لتوفري  و�لغذ�ئية  �لإن�شانية  للم�شاعد�ت  �مل�شتمرة 
�لتي  �ملعي�شية  �لأع��ب��اء  من  �لتخفيف  و  �ل�شرورية  �لأ���ش��ر  �حتياجات 
خلفتها �نتهاكات ميلي�شيا �حلوثي �ملو�لية لإي���ر�ن.          )�لتفا�شيل 

اأكدت اأنها �سرتد بقوة على اأي اإجراء ي�ستهدفها 

ال�شعودية توؤكد رف�شها التام الأي تهديدات وحماوالت للنيل منها

•• اأبوظبي - وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
 2018 ل�شنة   10 رقم  �حت��ادي  بقانون  �م�س مر�شوما  “حفظه �هلل” 
على جميع  �أحكامه  ت�شري  و�ل��ذي  �ل�شايف  �أ�شا�س  على  �ملقا�شة  �شاأن  يف 
�ملحددة  �ل�شايف  �أ�شا�س  على  �ملقا�شة  �تفاقيات  �أو  �ملوؤهلة  �ملالية  �لعقود 
�أي �شخ�س يف �لدولة  �أو ترتيبات �ل�شمان �لتي تربم من قبل  مبوجبه 
على �أن ت�شتثنى من تطبيقه �ملناطق �حلرة �ملالية و�ملن�شاآت �ملالية �لتي 
ترخ�شها وذلك يف �حلدود �لتي يوجد فيها ت�شريعات تنظم ذ�ت �حلالت 

�لتي ين�س عليها يف هذ� �ملر�شوم بقانون.
�لت�شريعي  �لإط��ار  لتعزيز  �أ�شا�شي  �لقانون بهدف  �إ�شد�ر هذ�  ياأتي  كما 
�ملتعلق بت�شوية �للتز�مات �لنا�شئة عن �لعقود �ملالية �ملوؤهلة بالإعفاء �أو 

�ل�شتبد�ل �أو على �أ�شا�س �ل�شايف.
وزير  دب��ي  نائب حاكم  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  وق��ال 
�ملتحدة مت�شي  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  “ �إن   - �ملنا�شبة  بهذه   - �ملالية 

تطوي�����ر  نحو  ثابت������ة  بخطى  �حلكيمة  �لقيادة  توجيهات  وف��ق  �ل��ي��وم 
�لبنية �لت�شريعية و�لقانونية للدولة وتكامل جميع �جلو�نب و�لأحكام 
وحماية  �ملعنية  �لأط����ر�ف  ك��ل  حق����وق  ل�شمان  �ل�����ش��روري��ة  و�ل��ق��و�ع��د 
من  ويع��زز  �ملال���ي  �ل�ش���تقر�ر  يدع���م  مبا  ثقته���م  ورف���ع  �مل�شتثمرين 
�ملكان������ة  �شيعزز  �لقانون  �أن  كما  �لدولية  �ملحاف���ل  يف  �لدولة  تناف�شية 
�أه������م مر�كز �ملال و�لأعمال على م�شتوى  �لر�ئدة عامليا للدولة كاأح�����د 

�لعامل ».
�إ���ش��اف��ة ج��دي��دة للبنية  �ل��ق��ان��ون ���ش��ي��ك��ون  و�أ����ش���اف ���ش��م��وه “ �أن ه���ذ� 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �ملتقدمة  �ملالية  �لت�شريعية 
�ملتحدة، حيث �شيعمل على �حلد من خماطر �لئتمان و�لت�شوية، ويرفع 
باتفاقيات  �ملرتبطة  لل�شمانات  �شاملة  �لتنظيمية  �إج��ر�ء�ت��ه��ا  فعالية 
�لرقابة  �أطر  �أ�شا�س �ل�شايف، �لأمر �لذي يعزز بدوره من  �ملقا�شة على 
من  �مل��زي��د  وي�شتقطب  �ل��وط��ن��ي،  �لقت�شاد  ب���اأد�ء  ويرتقي  و�حل��وك��م��ة، 

�ل�شتثمار�ت �خلارجية للدولة«.
)�لتفا�شيل �س2(

•• الريا�ض-وام:

�لتام لأي تهديد�ت و حماولت  �ل�شعودية رف�شها  �لعربية  �ململكة  �أك��دت 
��شتخد�م  �أو  �قت�شادية  عقوبات  بفر�س  �لتلويح  عرب  �شو�ء  منها  للنيل 
�ل�شغوط �ل�شيا�شية �أو ترديد �لتهامات �لز�ئفة �لتي لن تنال من �ململكة 
م�شددة  و�ل��دول��ي��ة  و�لإ���ش��الم��ي��ة  �لعربية  ومكانتها  �لر��شخة  ومو�قفها 
�ململكة  �ل��زو�ل و�شتظل  �لو�هنة ك�شابقاتها هو  �مل�شاعي  �أن ماآل هذه  على 
�لظروف ومهما تكالبت  ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت  حكومة و�شعبا 

�ل�شغوط.
ونقلت وكالة �لأنباء �ل�شعودية “ و��س “ عن م�شدر �شعودي م�شوؤول قوله 
يف بيان �م�س: “ �إن �ململكة توؤكد �أنها �إذ� تلقت �أي �إجر�ء ف�شوف ترد عليه 
باإجر�ء �أكرب و �أن لقت�شاد �ململكة دور� موؤثر� وحيويا يف �لقت�شاد �لعاملي 
م�شري� �إىل   .. �إل بتاأثر �لقت�شاد �لعاملي”  �أن �قت�شاد �ململكة ل يتاأثر  و 
�أن �ململكة ومن موقعها �لر�ئد يف �لعاملني �لعربي و�لإ�شالمي لعبت دور� 
بارز� عرب �لتاريخ يف حتقيق �أمن و��شتقر�ر ورخاء �ملنطقة و�لعامل وقيادة 
و  �لقت�شادي  �لتعاون  وتعزيز  و�لإره����اب  �لتطرف  مكافحة  يف  �جل��ه��ود 

تر�شيخ �ل�شالم و �ل�شتقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل ول تز�ل �ململكة تعمل مع 
�لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة لتعزيز هذه �لأهد�ف م�شتندة يف كل ذلك �إىل 

مكانتها �خلا�شة بو�شفها مهبط �لوحي وقبلة �مل�شلمني«.
و �أ�شاف �مل�شدر “ �إن �ململكة تقدر وقفة �لأ�شقاء يف وجه حملة �لدعاء�ت 
�لذين  �لعامل  حول  �لعقالء  �أ�شو�ت  �ململكة  تثمن  كما  �لباطلة  و�ملز�عم 
غلبو� �حلكمة و�لرتوي و�لبحث عن �حلقيقة بدل من �لتعجل و�ل�شعي 
�إىل ��شتغالل �ل�شائعات و�لتهامات لتحقيق �أهد�ف و�أجند�ت ل عالقة لها 

بالبحث عن �حلقيقة«.

تدريبات تركية اأمريكية لإجراء دوريات م�سرتكة يف منبج 

اأول خرق التفاق اإدلب منذ نزع ال�شالح
•• عوا�صم-وكاالت:

و�لأمريكي،  �لرتكي  �جلي�شني  من  وح��د�ت  تو��شل 
بدوريات  �لقيام  بهدف  م�شرتكة،  ت��دري��ب��ات  �إج���ر�ء 

م�شرتكة يف �مل�شتقبل مبدينة منبج �ل�شورية.
�ل���رتك���ي ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه يف مو�قع  ون�����ش��ر �جل��ي�����س 
�لتو��شل �لجتماعي، �شور�ً عن �لتدريبات، و�أكد �أّن 
�لتدريبات تهدف لإجر�ء دوريات م�شرتكة خمطط 

لها م�شتقبال يف مدينة منبج.
ويف 18 يونيو حزير�ن �ملا�شي، �أعلنت رئا�شة �لأركان 
�لرتكية بدء �جلي�شني )�لرتكي و�لأمريكي( ت�شيري 
دوريات م�شتقلة على طول �خلط �لو�قع بني منطقة 
عملية “درع �لفر�ت” بريف حلب �ل�شمايل، ومنبج.

ويت�شمن �تفاق “خارطة �لطريق” لإخر�ج عنا�شر 
تنظيم “ي ب ك بي كا كا”، من منبج، وتوفري �لأمن 

و�ل�شتقر�ر فيها.
�لإن�شان،  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  �أعلن  ذل��ك،  �ىل   
�لثقيل”  �ل��ه��اون  بقذ�ئف  “ق�شفا  �أن  �لأح���د،  �م�س 
�شجل، ليلة �ل�شبت �لأح��د، من �ملنطقة �لعازلة على 
ريف  منطقتي  يف  �ل�شوري  �لنظام  �شيطرة  مناطق 

حلب �لغربي وريف حماة �ل�شمايل.
و��شح لالتفاق منذ  “�أول خرق  �أنه  �ملر�شد  و�أو�شح 
�ملنطقتني  هاتني  �أن  معترب�  �لثقيل”،  �ل�شالح  ن��زع 
ومن  �لثقيل  �ل�شالح  من  خاليتني  تكونا  “�أن  يجب 

�شمنها قذ�ئف �لهاون«.
عدة  قذ�ئف  “�أطلقت  �مل�شلحة  �لف�شائل  �أن  و�أ�شاف 
ريف  يف  ج���وري���ن  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل��ن��ظ��ام  مع�شكر  ع��ل��ى 
ق�شفت  كما  �شوريني،  جنديني  مقتل  �إىل  �أدت  حماة 
�أحياء يف منطقة حلب من مو�قعها يف �لريف  �أي�شا 

�لغربي، �لذي يقع يف �ملنطقة �لعازلة«.

�ل�شتيطان يق�شم �لر��شي �لفل�شطينية يف �خلليل بال�شفة )�أر�شيفية(

�لرياحي : لن ن�شارك يف �نقالب ناعم

قو�ت �جلي�س �ليمني حتقق �نت�شار�ت على �مللي�شيات �حلوثية وتتقدم �ىل معقلهم يف �شعدة

•• اليمن-وكاالت:

ب��اإ���ش��ن��اد من  �ليمني  ك��ب��د �جل��ي�����س 
�ل��ت��ح��ال��ف �ل��ع��رب��ي �مل��ت��م��ردي��ن يف 
خ�شائر  ���ش��ع��دة  حم��اف��ظ��ة  م�����ر�ن 
ف��ادح��ة، حمققا تقدما ج��دي��د�ً يف 
ر�أ����س  ت��ع��د م�شقط  �ل��ت��ي  �مل��ن��ط��ق��ة 
�ملو�لية  �حل��وث��ي  ملي�شيات  زع��ي��م 

لإير�ن.
زعيم  منزل  م��ن  �جلي�س  و�قjرب 
م�شافة  �حلوثي  ح�شني  �مللي�شيات 
�لتقدم �جلديد  وياأتي هذ�  كم،   6
�ل��ذي متكنت فيه قو�ت  �لوقت  يف 
�جلي�س �ملني من ��شتعادة عدد من 
هجوم  �إث��ر  �لإ�شرت�تيجية  �مل��و�ق��ع 
للملي�شيات  �شنته جتمعات  مباغت 
مبحافظة  ك����ت����اف  م����دي����ري����ة  يف 

�شعدة.
ن��ف��ذ �جل��ي�����س �ل��ي��م��ن��ي ب��دع��م من 
�ليمن  يف  �ل�شرعية  دع���م  حت��ال��ف 
ع��م��ل��ي��ات ه��ج��وم��ي��ة ون��وع��ي��ة على 
مو�قع �حلوثيني يف مديرية باقم 

مبحافظة �شعدة.
من  م�شنودة  كانت  �لعمليات  تلك 

تنفيذ �لعمليات.
�جل����ي���������س �ل����ي����م����ن����ي، ب�����دع�����م من 
�إ�شتعادة �جلبال  �لتحالف، يو��شل 
مو�قع  ك���ان���ت  �ل���ت���ي  و�مل���رت���ف���ع���ات 

�إ�شرت�تيجية مليلي�شيات �حلوثي.
�لذكرى  مبنا�شبة  ل��ه  خ��ط��اب  ويف 
�خلام�شة و�خلم�شني لثورة �لر�بع 
�لرئي�س  ���ش��دد  �أك��ت��وب��ر،  م��ن  ع�شر 
�ل��ي��م��ن��ي ع��ب��درب��ه م��ن�����ش��ور هادي 
�لطالق  على  ي�شمح  لن  �أن��ه  على 

باقتتال �جلنوبيني فيما بينهم.
وقال هادي �إن ما يجري يف �شنعاء 

لن يتكرر يف �جلنوب.
�إير�ن  �أن  و�أ�شاف هادي يف خطابه 
تريد بناء �لمرب�طورية �لفار�شية، 
م�شري�ً �ىل �أنه كان هناك معتقلون 
�لثوري  �حل���ر����س  م���ن  �ل��ي��م��ن  يف 
�لإير�ين ومن حزب �هلل �للبناين.

كانو�  �ملعتقلني  ه��وؤلء  �أن  و�أو���ش��ح 
�لتحقيقات  خ������الل  ي����ع����رتف����ون 
وي������������وؤك������������دون �أن��������ه��������م �م�������ت�������د�د 
�لتي  �ل��ف��ار���ش��ي��ة  ل��الم��رب�ط��وري��ة 
���ش��وف مت��ت��د وف���ق خ��ط��ط طهر�ن 

�إىل �لبحر �لأحمر.

نفذ عمليات هجومية نوعية يف مديرية باقم

اجلي�س اليمني يتقدم يف معقل احلوثيني ويقرتب من منزل زعيمهم

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

�لإ�شر�ئيلي  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  ه���دد 
�لأح���د،  �أم�����س  ن��ت��ان��ي��اه��و،  بنيامني 
ع�شكرية  ب��ع��م��ل��ي��ة  ح��م��ا���س  ح��رك��ة 
و����ش��ع��ة ���ش��ده��ا يف ق��ط��اع غ���زة، �إذ� 
����ش��ت��م��رت �مل�����ش��ري�ت ع��ل��ى �حل���دود 

و�ل�شياج �لفا�شل. 
�جتماع  جل�شة  يف  نتانياهو  وق���ال 
مل  “حما�س  �إن  �ل������وزر�ء،  ملجل�س 
تفهم �لر�شالة على ما يبدو، و�إذ� مل 
تتوقف �لهجمات �شدنا، ف�شتتوقف 
�إىل  �إ���ش��ارة  يف  خمتلفة”،  بطريقة 
غ��ر�ر �حلرب  عملية ع�شكرية على 

�لأخرية على غزة يف 2014.
عقل  حل��م��ا���س  ك���ان  �إذ�  و�أ�����ش����اف: 
تتلقى  �أن  قبل  تتوقف  �أن  فعليها 
قريبون  فنحن  �لقا�شية،  �ل�شربة 
ج������د�ً م����ن ن�������ش���اط م����ن ن�����وع �آخ����ر 

�شي�شمن �شربات قوية جد�ً.
�حلكومة  �أع�����ط�����ت  �لأث�������ن�������اء،  يف 
�لإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ة، �م���������س �لأح��������د، 

م��و�ف��ق��ت��ه��ا ع��ل��ى ب���ن���اء 31 وح���دة 
جنوبي  �خل��ل��ي��ل  يف  ����ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
خطوة  يف  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�شفة 
�لعام  منذ  نوعها  م��ن  �لأوىل  ه��ي 
يعي�س  �ل��ت��ي  �مل��دي��ن��ة  يف   ،2002
فيها مئات �مل�شتوطنني و�شط نحو 

200 �ألف فل�شطيني.
وكانت �ل�شلطات �لإ�شر�ئيلية �أعلنت 

يف �أكتوبر �ملا�شي عزمها على �تخاذ 
هذ� �لقر�ر، وكانت تنتظر مو�فقة 
�حلكومة عليه، وقال وزير �حلرب 
ليربمان،  �أف��ي��غ��دور  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، 
�جلل�شة  خ���ت���ام  يف  ن�����ش��ر  ب���ي���ان  يف 
للمرة  ل��ل��ح��ك��وم��ة:  �لأ����ش���ب���وع���ي���ة 
عاما   20 م��ن  �أك����رث  م��ن��ذ  �لأوىل 
�شيكون للخليل حي يهودي جديد 

�لتي  �لتحالف  ومدفعيات  ط��ري�ن 
�أ�شلحة  م��رك��ب��ات وخم����ازن  دّم����رت 

للحوثيني.
و�شيكة  ب����ات����ت  ب����اق����م  ف���م���دي���ري���ة 
�جلي�س  قبل  من  عليها  لل�شيطرة 
عملياته  ن���ف���ذ  �ل�������ذي  �ل���ي���م���ن���ي، 

�أهمها  حم��اور،   3 عرب  �لهجومية 
قبالة جبال �أبو�ب �حلديد.

�جلي�س  قنا�شة  من  ع��دد  ومتركز 
قنا�شة  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  �ل���ي���م���ن���ي 
�مل�شاد  �ل�23  وع���ي���ار  �حل��وث��ي��ني 
ن��ري�ن��ه باإجتاه  ك��ان��ت  ل��ل��ط��ائ��ر�ت، 

مو�قع �مليلي�شيات.
تفرغت  �ل��وع��رة  �جلبلية  �ملناطق 
�لتحالف،  وط��ري�ن  مدفعيات  لها 
ح��ي��ث دم�����رت م��ت��اري�����س وخم����ازن 
ل��ل��ح��وث��ي��ني، ف��ل��م تتوقف  �أ���ش��ل��ح��ة 
�أدخنة �لقذ�ئف و�ل�شو�ريخ طو�ل 

اإ�سرائيل تقر بناء حي ا�ستيطاين و�سط اخلليل

نتنياهو يهدد بعدوان وا�شع �شد غزة

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة ي�شدر مر�شوما بقانون احتادي يف �شاأن املقا�شة على اأ�شا�س ال�شايف

�سليم الرياحي يطالب ال�ساهد بالرحيل:
الوطني احلر يعلن اندماجه 

يف حركة نداء تون�س!
•• الفجر – تون�ض – خا�ض

�لتقلبات �جلوية  �ل�شيا�شية فاقت  �لتقلبات  �ن  يبدو 
ي�شتقر على  �ل�شيا�شي ل  �مل�شهد  بات  تون�س حيث  يف 
قر�ر، وحيث ل ت�شمد �ملو�قف و�لتحالفات �أكرث من 
ب��ات ف��رز �لأل����و�ن ومتابعة تطور�ت  �أ���ش��ب��وع، وح��ي��ث 
�ن  يف  غر�بة  ل  �ذ  ومرهقة،  �شعبة  عملية  �لأو���ش��اع 
تنام م�شاء على موقف لهذ� �حلزب �و ذ�ك، لت�شحو 
�ملتحدث  ل��ذ�ت  مغايرة  على موقف جديد مبفرد�ت 

وذ�ت �لل�شان.
مل مير وقت طويل على تاأكيد �لحتاد �لوطني �حلّر 

بقيادة رجل �لعمال �شليم �لرياحي، �ن�شمامه لكتلة 
برملانية جديدة �شتكون مبثابة حز�م �شيا�شي لرئي�س 

�حلكومة يو�شف �ل�شاهد.          )�لتفا�شيل �س15(

جثة مبقربة جماعية يف �شرت الليبية  100
•• طرابل�ض-اأ.ف.ب:

عرث على رفات �أكرث من مئة �شخ�س يف مدفن جماعي قرب مدينة �شرت 
من   2016 نهاية  يف  �حلكومية  �ل��ق��و�ت  ��شتعادتها  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لليبية 

م�شلحني جهاديني، بح�شب ح�شيلة جديدة ن�شرت �أم�س.
�لربعاء  �أعلن  �شرقي طر�بل�س(  كلم  ب�شرت )450  �لبلدي  �ملجل�س  وكان 
غرب  �لظهري  ب��ل��دة  يف  �ل��و�ق��ع  �مل��دف��ن  يف  �شخ�شا   75 رف���ات  على  �لعثور 

�شرت.
وقال حممد �لميل، �ملتحدث با�شم �ملجل�س �لبلدي يف مدينة �شرت لوكالة 
فر�ن�س بر�س �إن “ عدد �لرفات �رتفع �إىل 110 بعد �أيام من �لعثور على 

مقربة جماعية يف منطقة �لظهري )14 كلم غرب �شرت(«.
وكان �لهالل �لأحمر �لليبي �نت�شل �أوىل �لرفات من هذ� �ملدفن �لو�قع يف 

منطقة زر�عية.
و�أ�شاف �ملتحدث �أنه مت �شبط مقتنيات �شخ�شية و�أجهزة هو�تف مدفونة 
مع �جلثث. وتقوم �ل�شلطات يف حال �كت�شاف جثث باجر�ء حتاليل حم�س 
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اأخبـار الإمـارات

ال�شحة تنظم فعاليات توعوية بالتزامن مع اليوم العاملي اللتهاب املفا�شل 
•• دبي-وام: 

وفحو�شات  توعوية  فعاليات  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  تنظم 
�لذي يحتفل  �ملفا�شل  �لعاملي للتهاب  �ليوم  بالتز�من مع  جمانية 
 .. “ن�شلكم  �شعار  �ملقام حتت  و  ع��ام  كل  �أكتوبر من  19 من  به يف 
نطوي �مل�شافات لرنعاكم” بهدف زيادة وعي �أفر�د �ملجتمع باأعر��س 
�لتهاب �ملفا�شل �أ�شبابه وطرق �لوقاية وذلك يف مركز دبي ف�شتيفال 
�أمر��س  �أحد  �لروماتويدي  �ملفا�شل  �لتهاب  مر�س  ويعترب  �شيتي. 
�لتي  للمفا�شل  وتلفا  �آلم���ا  ت�شبب  �أن  ميكن  �لتي  �لذ�تية  �ملناعة 
توؤثر على نوعية حياة �ملري�س و يقدر معدل �نت�شار هذ� �ملر�س ما 

�لتقارير  �أفادت  فيما  �لعامل..  �أنحاء  جميع  يف  باملائة  بني 1�إىل 3 
�أن �لك�شف �ملبكر عن مر�س �لتهاب �ملفا�شل �لروماتويدي  �لطبية 
يوؤدي لتح�شن فر�س �لعالج بن�شبة 53 باملائة. و�أكد �لدكتور يو�شف 
�أهمية  على  �مل�شت�شفيات  لقطاع  �مل�شاعد  �لوكيل  �ل�شركال  حممد 
�لتهاب  باأعر��س  �ملجتمع  �أف���ر�د  بني  �لوعي  ل��زي��ادة  �لفعالية  ه��ذه 
يتما�شى  �لعالج مبا  �إىل  �لو�شول  ت�شهيل  و  �لروماتويدي  �ملفا�شل 
مع تو�شيات منظمة �ل�شحة �لعاملية ومتابعة �ملري�س وفقا للخطة 
�مل�شاعفات  تقليل  يف  ي�شهم  ما  �لطبي  �لطاقم  قبل  من  �لعالجية 
�لناجتة عن هذه �لأمر��س منوها �إىل �أن هناك 5 عياد�ت متخ�ش�شة 
لعالج هذ� �ملر�س يف م�شت�شفيات �لرب�حة بدبي و�لقا�شمي بال�شارقة 

و �أم �لقيوين و�لفجرية وعبيد�هلل بر�أ�س �خليمة.
ولفت �إىل مبادرة ن�شلكم �لتي �أطلقتها �لوز�رة وتعترب �لأوىل على 
�لروماتيزم  �أم��ر����س  خ��دم��ات  لتطوير  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  م�شتوى 
و�لتهاب �ملفا�شل با�شتخد�م نظام �لتطبيب عن بعد بني �مل�شت�شفيات 
و�شعتها  و�ل��ت��ي  �ل�شاملة  �خل��ط��ة  �شمن  و�ملجتمعية  �لتخ�ش�شية 
100باملائة يف �خلدمات  �ل��وز�رة لدمج �لذكاء �ل�شطناعي بن�شبة 
�لطبية تنفيذ� ل�شرت�تيجية �لإمار�ت للذكاء �ل�شطناعي وحتليل 
ين�شجم  مب��ا   2021 ع��ام  بحلول  100باملائة  مب��ع��دل  �لبيانات 

ومئوية �لإمار�ت 2071. 
وذكر �ل�شركال �أن �ملبادرة تهدف �إىل تطوير �أد�ء مر�كز �لروماتيزم 

�ملتخ�ش�شة بالتعاون مع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني من خالل �إطالق 
عياد�ت متنقلة مزودة بجهاز موجات فوق �شوتية و�أجهزة خمربية 
حديثة لفح�س �لدم ومعامالت �للتهاب لتعزيز �لت�شخي�س �ملبكر 

لأمر��س �لروماتيزم.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا �أو���ش��ح��ت �ل���دك���ت���ورة ك��ل��ث��وم �ل��ب��ل��و���ش��ي م���دي���رة �إد�رة 
بني  �لتوعية  ن�شر  �إىل  تهدف  �لفعالية  �أن  �ل���وز�رة  يف  �مل�شت�شفيات 
على  �جلمهور  و�إط���الع  �ملفا�شل  �لتهاب  ب��اأم��ر����س  �ملجتمع  �أف���ر�د 
�لعياد�ت  �ملبكر عن طريق  �لك�شف  و  �لت�شخي�س  و�إج��ر�ء�ت  عياد�ت 
�ملتنقلة يف �ملر�كز �ل�شحية ومرحلة �ملتابعة عن طريق �لتطبيب عن 

بعد بني �مل�شت�شفيات �ملركزية و�مل�شت�شفيات �لعامة.

رئي�س الدولة ي�شدر مر�شوما بقانون احتادي يف �شاأن املقا�شة على اأ�شا�س ال�شايف
•• اأبوظبي - وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل« �م�س مر�شوما بقانون �حتادي رقم 10 ل�شنة 2018 يف �شاأن �ملقا�شة 
�أ�شا�س �ل�شايف و�لذي ت�شري �أحكامه على جميع �لعقود �ملالية �ملوؤهلة  على 
�أو �تفاقيات �ملقا�شة على �أ�شا�س �ل�شايف �ملحددة مبوجبه �أو ترتيبات �ل�شمان 
�لتي تربم من قبل �أي �شخ�س يف �لدولة على �أن ت�شتثنى من تطبيقه �ملناطق 
�لتي يوجد  �حل��دود  وذل��ك يف  �لتي ترخ�شها  �ملالية  و�ملن�شاآت  �ملالية  �حل��رة 
فيها ت�شريعات تنظم ذ�ت �حلالت �لتي ين�س عليها يف هذ� �ملر�شوم بقانون.

كما ياأتي �إ�شد�ر هذ� �لقانون بهدف �أ�شا�شي لتعزيز �لإطار �لت�شريعي �ملتعلق 
بت�شوية �للتز�مات �لنا�شئة عن �لعقود �ملالية �ملوؤهلة بالإعفاء �أو �ل�شتبد�ل 

�أو على �أ�شا�س �ل�شايف.
�ملالية  �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن  وقال �شمو 
وفق  �ليوم  �ملتحدة مت�شي  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �إن   «  - �ملنا�شبة  بهذه   -
�لت�شريعية  �لبنية  تطوير  نحو  ثابتة  بخطى  �حلكيمة  �لقيادة  توجيهات 
�ل�شرورية  و�لقو�عد  و�لأحكام  �جلو�نب  وتكامل جميع  للدولة  و�لقانونية 
ثقتهم مبا  ورف��ع  �مل�شتثمرين  وحماية  �ملعنية  �لأط��ر�ف  كل  ل�شمان حقوق 
يدعم �ل�شتقر�ر �ملايل ويعزز من تناف�شية �لدولة يف �ملحافل �لدولية كما �أن 
�لقانون �شيعزز �ملكانة �لر�ئدة عامليا للدولة كاأحد �أهم مر�كز �ملال و�لأعمال 

على م�شتوى �لعامل ».
�لت�شريعية  للبنية  �إ�شافة جديدة  �شيكون  �لقانون  هذ�  �أن   « �شموه  و�أ�شاف 

�مل��ال��ي��ة �مل��ت��ق��دم��ة �ل��ت��ي تتمتع ب��ه��ا دول���ة �لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، حيث 
�شيعمل على �حلد من خماطر �لئتمان و�لت�شوية، ويرفع فعالية �إجر�ء�تها 
�لتنظيمية �شاملة لل�شمانات �ملرتبطة باتفاقيات �ملقا�شة على �أ�شا�س �ل�شايف، 
�لأمر �لذي يعزز بدوره من �أطر �لرقابة و�حلوكمة، ويرتقي باأد�ء �لقت�شاد 

�لوطني، وي�شتقطب �ملزيد من �ل�شتثمار�ت �خلارجية للدولة«.
وت�شمل »�ملقا�شة على �أ�شا�س �ل�شايف« وفقا لأحكام هذ� �لقانون حالت �إنهاء 
�أو ت�شفية �أو تعجيل �أي دفعة �أو �للتز�م بت�شليم حق �أو �أي �لتز�م يتعلق باأد�ء 
�أو ��شتالم �أو طلب �ل�شد�د ين�شاأ وفق »عقد مايل موؤهل« يتم �إبر�مه مبوجب 
»�تفاقية �ملقا�شة على �أ�شا�س �ل�شايف« �أو كان يخ�شع لأحكام »�تفاقية �ملقا�شة 

على �أ�شا�س �ل�شايف«.
وين�س �لقانون على �أنه يف حال مبا�شرة �إجر�ء�ت �لإع�شار و�لإفال�س �ملتعلقة 
باأحد �أطر�ف »�تفاقية �ملقا�شة على �أ�شا�س �ل�شايف«، تكون �لتز�مات �أي طرف 
�أو  ملطالبات  �لتفاقية حتويلها  يتم مبوجب هذه  و�لتي  �لوفاء  �أو  بال�شد�د 
�لتز�مات �شافية �أو متت مقا�شتها على �أ�شا�س �ل�شايف، نافذة وفقا ل�شروط 
�لعقود  على  ذ�ت��ه  �حلكم  وي�شري  �ل�����ش��ايف«،  �أ�شا�س  على  �ملقا�شة  »�تفاقية 
على  �ملقا�شة  لتفاقية  �خلا�شعة  �ملالية  و�ملعامالت  و�لعقود  �ملوؤهلة،  �ملالية 
�ل�شايف  �أ�شا�س  على  �ملقا�شة  �تفاقية  �أحكام  تنفيذ  يتم  كما  �ل�شايف.  �أ�شا�س 
�إقفال �للتز�مات على  �لتي تت�شمن طريقة حتديد �لر�شيد �ل�شايف لقيم 
تلك  �ل���و�ردة يف  لل�شروط  وفقا  �آخ��ر  ط��رف  و�أي  �ملع�شر  بني  �ل�شايف  �أ�شا�س 
�لت�شفية،  وقيمة  �ل�شوق،  لقيمة  بالن�شبة  �حلكم  ذ�ت  ويطبق  �لتفاقية، 
�أو �لوفاء  �إنهاء �ل�شد�د،  �أو  وقيمة �ل�شتبد�ل �ملح�شوبة فيما يتعلق بتعجيل 

�إبر�مه  يتم  �أك��رث  �أو  موؤهل«  م��ايل  »عقد  مبوجب  باحلقوق  �أو  باللتز�مات 
يجوز  ول  بها،  يتعلق  ما  �أو  �ل�شايف«  �أ�شا�س  على  مقا�شة  »�تفاقية  مبوجب 
تعليق �أو ف�شخ �أو عدم تنفيذ �أحكام »�تفاقية مقا�شة على �أ�شا�س �ل�شايف« �أو 
و�لإفال�س  �لإع�شار  �أحكام قو�نني  �إىل  ��شتناد�  باأية �شورة  جعلها م�شروطة 
�لنافذة �لتي تقيد حق ت�شوية �للتز�مات �أو �حلقوق �أو مبالغ �ل�شد�د �أو قيم 
�لإنهاء �مل�شتحقة ما بني �ملع�شر و�أي طرف �آخر �شو�ء كان ذلك بالإعفاء �أو 

�ل�شتبد�ل �أو على �أ�شا�س �ل�شايف.
ووفقا لأحكام هذ� �لقانون، ل يجوز للم�شفي �أن يبطل �أو يوقف �أو ميتنع 
دين  �أول��وي��ة  ت�شكل  �أن��ه��ا  �أ�شا�س  على  �لتالية،  �لعمليات  م��ن  �أي  تنفيذ  ع��ن 
م�شتحق ل�شالح طرف غري مع�شر، و�أي دفعة �أو حتويل �أو وفاء �أو ��شتبد�ل 
�أدو�ت  �أو  �أ�شول  �أو  �أو ممتلكات  �أو لأي م�شلحة  �أو �شمان  �أو مقاي�شة لنقد 
مالية �أخرى، �شو�ء كانت تقليدية �أو متو�فقة مع �أحكام �ل�شريعة �لإ�شالمية، 
بها،  �أو مت�شلة  �ل�شايف«  �أ�شا�س  »�تفاقية مقا�شة على  و�شو�ء متت مبوجب 
�لتي قام بها طرف مع�شر مل�شلحة طرف غري مع�شر، �أو �أي �لتز�مات حتملها 
طرف مع�شر مل�شلحة طرف غري مع�شر مبوجب »�تفاقية مقا�شة على �أ�شا�س 
�ل�شايف« �أو مت�شلة بها، ل�شد�د �أو حتويل �أو وفاء �أو ��شتبد�ل �أو مقاي�شة لنقد 
�أو �شمان �أو لأي م�شلحة �أو �أمو�ل �أخرى، و�أي معاملة يقوم بها طرف مع�شر 
�ملقا�شة  �أحكام  �ل�شايف« لتنفيذ  �أ�شا�س  »�تفاقية مقا�شة على  وفقا ل�شروط 

على �أ�شا�س �ل�شايف يف تلك �لتفاقية.
كما ي�شري �لقانون �إىل �أنه يتم �حت�شاب �لتز�م فرع �أو وكيل �لطرف �لأجنبي 
�ل��دول��ة مبوجب  �مل��وج��ود يف  به  �مل�شفي �خلا�س  �ل��ت��ز�م  �أو  �إع�شاره  يف حالة 

»�تفاقية مقا�شة على �أ�شا�س �ل�شايف متعددة �لفروع« من تاريخ �إنهاء �لعقود 
�ملالية �ملوؤهلة �ملربمة وفقا لل�شروط �لو�ردة يف تلك �لتفاقية، ويتقيد حق 
�لطرف غري �ملع�شر يف ��شتالم �لدفعات �إما يف �لتز�م �لطرف �لأجنبي ب�شد�د 
�أو وكيل �لطرف �لأجنبي ب�شد�د �شايف  �لتز�م فرع  �أو  �مل�شتحق،  �ملبلغ  �شايف 
�لطرف  ف��رع  م�شفي  �ل��ت��ز�م  تخفي�س  كما  يتم  �أق���ل،  �أيهما  �مل�شتحق  �ملبلغ 
�ملع�شر مبوجب  �ملع�شر جتاه �لطرف غري  �أو وكيل �لطرف �لأجنبي  �ملع�شر 
خ�شم  خ��الل  من  �ل��ف��روع«،  متعددة  �ل�شايف  �أ�شا�س  على  مقا�شة  »�تفاقية 
�لتز�مات �لطرف  �أو تدعم  �لتي توؤمن  �لعادلة لل�شمانات  �ل�شوقية  �لقيمة 
ل�شتيفاء  تنفيذها  مت  و�ل��ذي  �ل�شمان،  لهذ�  عو�ئد  �أي  قيمة  �أو  �لأجنبي 

�لتز�مات �لطرف �لأجنبي جتاه �لطرف غري �ملع�شر وفقا لهذه �لتفاقية.
و�أهم ما مييز هذ� �لقانون �أن �لعقود �ملالية �ملوؤهلة �لو�ردة فيه نافذة ونهائية 
ول تعد وفقا لأحكام هذ� �لقانون باطلة �أو غري قابلة للنفاذ �أو غري نهائية 
�ملعامالت  ق��ان��ون  يف  عليها  �ملن�شو�س  �ل��غ��رر  ب��اأح��ك��ام  عالقة  ل��ه  �شبب  لأي 
ق��ر�ر من  باإ�شد�ر  �شتقوم  �ملالية  وز�رة  ف��اإن  �لقانون  �ملدنية؛ ومبوجب هذ� 
�لوزير لت�شكيل جلنة م�شرتكة ت�شمى »جلنة حتديد �لعقود �ملالية �ملوؤهلة« 
�لإمار�ت  م�شرف  من  كل  عن  �ثنني  وع�شوية  �ل���وز�رة  عن  ممثل  برئا�شة 
�لتاأمني وهم  �ملالية و�ل�شلع وهيئة  �لأور�ق  �ملركزي وهيئة  �ملتحدة  �لعربية 
�لعقود  حتديد  يف  �للجنة  وتخت�س  �لدولة،  يف  �لرقابية  �ل�شلطات  ميثلون 
�ملالية �ملوؤهلة �لتي مل تدرج يف �لقانون، بالإ�شافة �إىل �شالحيتها يف حذف 
�أو �إ�شافة �أو ��شتبد�ل �لعقود �ملالية �ملوؤهلة من قائمة �لعقود �ملالية �ملوؤهلة 

�لو�ردة يف �لقانون.

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذ� 
�لدولة »حفظه �هلل« ودعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
.. �عتمدت »جلنة  �مل�شلحة  �لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  ويل عهد 
�مل�شاريع  �لدولة« حزمة من  �ل�شمو رئي�س  تنفيذ مبادر�ت �شاحب  متابعة 

�جلديدة �شمن مبادر�ت �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة.
�ل��ذي عقدته �للجنة يف مقر دي��و�ن ويل عهد  ج��اء ذل��ك خ��الل �لجتماع 
ديو�ن  ع��ام  م��دي��ر  �ل�شويدي  غ��امن  ج��رب حممد  ���ش��ع��ادة  برئا�شة  �أب��وظ��ب��ي 
م�شتجد�ت  �أه��م  �للجنة  ناق�شت  حيث  �أبوظبي  عهد  ويل  �ل�شمو  �شاحب 
�شري �لعمل يف بع�س �مل�شاريع �جلارية �شمن مبادر�ت �شاحب �ل�شمو رئي�س 
وز�رة  وكيل  �لرميثي  عبد�هلل  حممد  �شعادة   .. �لجتماع  ح�شر  �ل��دول��ة. 
�لعامري  ر��شد  �ملالية و�مل�شرتيات و�شعادة  �ل�شوؤون  �لرئا�شة لقطاع  �شوؤون 
حممد  و���ش��ع��ادة  �حلكومي  �لتن�شيق  لقطاع  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  وك��ي��ل 
ح�شن  و�شعادة  و�ملياه  للكهرباء  �لحتادية  �لهيئة  عام  مدير  �شالح  حممد 
جمعة �ملن�شوري وكيل وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية و�شعادة حممد جمعة 
�ملزروعي  جا�شم  علي  و�ملهند�س  �لطاقة  د�ئ��رة  وكيل  �لفال�شي  جر�س  بن 

مدير مكتب �شوؤون �ملبادر�ت.

•• الفجرية -وام:

نظمت �لهيئة �لوطنية لإد�رة �لطو�رئ و �لأزمات 
و �لكو�رث ممثلة يف مركز �لفجرية �لتابع لإد�رة 
�لتخطيط  كلية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل���ر�ك���ز 
.. دورة مبادئ �لتخطيط  للطو�رئ يف بريطانيا 

للتعايف من �لكو�رث.

�لتدريب  خط���������ة  ���ش��م��ن  �ل��������������������������������������دورة  ت���اأت���ي 
لتدريب  �ل��ه��ي��ئ��ة  �ع��ت��م��دت��ه��ا  �ل��ت��ي  �لتخ�ش�شي 
و��شتيعاب  ل��ف��ه��م  و�مل��ح��ل��ي��ة  �لحت���ادي���ة  �جل��ه��ات 
و�لأزم������ات  �ل���ط���و�رئ  م�������ن  �ل��ت��ع��ايف  م��ن��ظ��وم��ة 
و�لكو�رث و�ملقومات �لأ�شا�شية للبدء بالتعايف من 
�لأزمات ودور وم�شئولية �جلهة �لقيادية يف هذ� 

�ل�شدد.

ق�شري  �لتعايف  ح��ول  �شرحا  �ل���دورة  تناول�����������ت 
�لأم�����د و�ل��ت��ع��ايف ط��وي��ل �لأم�����د خ���الل �لأزم�����ات 
�حليوية  �ملوؤ�ش�شات  ت�شيب  ق��د  �ل��ت��ي  و�ل��ك��و�رث 
عدة  ط��رح  مت  في�����������ما  �ملختلفة..  �لق�����طاعات  و 
ت�ش������اوؤلت من قبل �حل�شور لفهم دور �جل�������هات 
�لتعايف  عملية  �أثناء  عم����لها  وكيفية  �مل�ش�������������اركة 

تلك.

جلنة متابعة تنفيذ مبادرات رئي�س الدولة تعتمد حزمة من امل�شاريع اجلديدة

الطوارئ واالأزمات  تنظم دورة بالفجرية حول التخطيط للتعايف من الكوارث

الطوارئ واالأزمات تنظم دورة تدريبية ملنت�شبي اخلدمة الوطنية

كل �لأطر�ف ذ�ت �ل�شلة باملوؤ�ش�شة 
و�لتي ت�شمل �ملدر�ء و�لإد�رة �لعليا 
�إىل  �إ�شافة  �لتنظيمية  و�جل��ه��ات 
�جل��م��ه��ور.. م�����ش��دد ع��ل��ى �شرورة 
�ل����ت����ع����رف ع����ل����ى ك�����ل �خل����ط����و�ت 
و�مل�شوؤوليات  و�لأدو�ر  �ل��الح��ق��ة 
�ل��ع��م��ل بغر�س  ب��ف��ري��ق  �خل��ا���ش��ة 
بالكفاءة  يتميز  ب��رن��ام��ج  تطبيق 

و�لفاعلية.
�لوعي  تعزيز  يف  �لهيئة  وت�شاهم 

�إد�رة  مفهوم  �أن  �ملحا�شر  و�أو�شح 
بناء  يعني  �لأع���م���ال  ����ش��ت��م��ر�ري��ة 
�ل�شتمر�ر  ع��ل��ى  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ق����درة 
ومهامها  خ��دم��ات��ه��ا  ت���ق���دمي  يف 
�لتي  و�ل�������ش���روري���ة  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
وبعد  خ���الل  للمجتمع  ت��ق��دم��ه��ا 
�لتعر�س لطارئ �أو �أزمة �أو كارثة 

ت�شبب يف �إرباك �لعمل �أو �إيقافه.
و�أكد �أهمية �لوعي �لكامل بكيفية 
دعم  يف  �لأعمال  ��شتمر�رية  �إد�رة 

�جلهات  ل��دى  باملعرفة  و�لرت��ق��اء 
فئات  وج��م��ي��ع  �ل��دول��ة  يف  �ملعنية 
�ملجتمع حتي ت�شبح دولة �لإمار�ت 
حكومتنا  روؤي���ة  حتقيق  يف  ر�ئ���دة 
تاأ�شيل  ع��ن  ف�شال   .. �ل��ر���ش��ي��دة 
و�لأزمات  �لطو�رئ  �إد�رة  مفاهيم 
�ملعنية  �جلهات  جلميع  و�لكو�رث 
يف �لدولة بهدف تعزيز �جلاهزية 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات على  و�ل����ش���ت���ع���د�د 

�مل�شتويني �لحتادي و�ملحلي.

•• اأبوظبي-وام:

نظمت �إد�رة �ل�شالمة و�لوقاية يف 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة 
بالتعاون  و�ل����ك����و�رث  و�لأزم��������ات 
�لوطني  �مل���رك���ز  م���ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
تدريبية  دورة  �ل��غ��ذ�ئ��ي  ل��الأم��ن 
��شتمر�رية  �إد�رة  يف  تخ�ش�شية 
�لأعمال ملنت�شبي �خلدمة �لوطنية 
�لثانية  -�لفئة  �خلام�شة  “�لفئة 
“ بهدف حت�شني منظومة �لأمن 

�لغذ�ئي و��شتمر�رية �لأعمال.
�ل��ت��ي قدمها  �ل�����دورة -  و���ش��ل��ط��ت 
���ش��ل��ط��ان ���ش��ع��ي��د �ل���زي���دي �مل����درب 
�ملعتمد يف �لهيئة - �ل�شوء على فهم 
�لأعمال  ��شتمر�رية  �إد�رة  مبادئ 
و�لأف����ر�د  للموؤ�ش�شات  وف��ائ��دت��ه��ا 
ب��ج��ان��ب ����ش���رح وت��و���ش��ي��ح من���وذج 
�إد�رة ��شتمر�رية �لأعمال �خلا�س 
AE/SCNS/“ ب����امل����ع����ي����ار 
 NCEMA 7000:2015
�لأ�شا�شية  �ملفاهيم  �إىل  “ �إ�شافة 
لإد�رة ��شتمر�رية �لأعمال و�لإملام 
بكيفية عملها و�لطرق و�لتقنيات 
�لفعال  �لتطبيق  يف  �مل�شتخدمة 

لها.

�شرطة اأبوظبي تناق�س خطة اال�شتجابة للر�شد االإ�شعاعي ملحطة  براكة

8 حمافظات ي�شتفيدون  بـ  األف ميني   315
من م�شاعدات » الهالل« خالل 15 يوما

•• الظفرة -وام:

و�ل�شتعد�د  �ل�شتجابة  خطة  �أبوظبي  �شرطة  ناق�شت 
ل��ل��ط��اق��ة �لنووية  ب���ر�ك���ة  مل��ح��ط��ة  ل��ل��ر���ش��د �لإ���ش��ع��اع��ي 
�لخت�شا�س  ذ�ت  �جل���ه���ات  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى  و�ل���وق���وف 
�لنووية  �لطو�رئ  ح��الت  مو�جهة  يف  �مل�شاركة  و�لفرق 
باإ�شر�ف  �ملو�شوعة  للمنظومة �خلارجية وفق �خلطط 

فريق �لر�شد �لإ�شعاعي.
�شيف  �لعقيد حمد�ن  تر�أ�شه  �ل��ذي   - �لجتماع  وتناول 
�ملن�شوري مدير مديرية �شرطة منطقة �لظفرة بقطاع 
ح�شب  �ل�شيناريو  تنفيذ  �آل��ي��ة  �شرح   - �جلنائي  �لأم���ن 
�لطو�رئ  ح��الت  مع  �لتعامل  وكيفية  �ملعتمدة  �خلطة 

�لتلوث  �ل��ن��ووي��ة يف �ملحيط �خل��ارج��ي وط��ري��ق��ة ر���ش��د 
�لإ�شعاعي ون�شر وحد�ت �لتطهري �لثابتة و�ملتنقلة.

�أهمية  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  �شرطة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  و�أك���د 
ت��ن��ف��ي��ذ �ل��ت��م��اري��ن �ل��ع��م��ل��ي��ة ودوره������ا يف ق��ي��ا���س درجة 
�حلالت  م��ع  �لتعامل  و�شرعة  و�جل��اه��زي��ة  �ل���ش��ت��ع��د�د 

�لطارئة حفاظاً على �شالمة و�أمن �أفر�د �ملجتمع.
ي�شم  �ل��ذي  �مل�شرتك  �لإ�شعاعي  �لر�شد  بفريق  و�أ���ش��اد 
�أبوظبي  �مل�����ش��ل��ح��ة و���ش��رط��ة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
 - �لبيئة  وهيئة  �لظفرة”  منطقة  �شرطة  “مديرية 
و�شركة  و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي  وجمل�س  �أبوظبي 
وق�شم  �لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  وجهاز  للطاقة  ن��و�ة 

�لأمن �لنووي يف مركز �شرطة �لروي�س �ل�شامل.

•• عدن-وام:

وزعت » هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي » �أكرث من 45 
�ألف �شلة غذ�ئية على �أهايل �ملديريات و�ملدن �ملحررة يف 
�ملحافظات �ليمنية خالل �لأيام �خلم�شة ع�شر �ملا�شية 
منذ بدء حملة �لتوزيعات �لغذ�ئية لإغاثة �لأ�شر �لأ�شد 
حاجة. وقد ��شتفاد 315 �ألف مو�طن ميني من بينهم 
46 �ألف �م��ر�أة من حملة  و حو�يل  طفل  �ألف   225
�لإن�شانية  للم�شاعد�ت  �مل�شتمرة  �لإمار�تية  �لتوزيعات 
�لأ�شر  �حتياجات  و  �لغذ�ئي  �لأمن  لتوفري  و�لغذ�ئية 
�لتي  �ملعي�شية  �لأع���ب���اء  م��ن  �لتخفيف  و  �ل�����ش��روري��ة 

خلفتها �نتهاكات ميلي�شيا �حلوثي �ملو�لية لإير�ن.
ل�  تابعة  منطقة  و  م��دي��ري��ة   26 �ل��ت��وزي��ع��ات  و�شملت 
و  �أب��ني  و  �ل�شالع  و  ع��دن  ه��ي  مينية  حمافظات   8
حلج و �حلديدة و ح�شرموت و �شبوة و تعز.. يف �إطار 

�لدعم �لإمار�تي �ملتو��شل لالأ�شقاء يف �ليمن من �أجل 
تطبيع �لأو�شاع ورفع �ملعاناة عن كاهل �شكان �ملناطق 
�شعيد  ق��ال  و  �حل��وث��ي.  ميلي�شيا  ح�شار  بعد  �مل��ح��ررة 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �لإن�شانية  �لعمليات  م��دي��ر  �لكعبي 
�لأحمر  �ل��ه��الل  لهيئة  �مليد�نية  �ل��ف��رق  �إن  �ليمن  يف 
�لغذ�ئية  �ل�شالل  ت��وزي��ع  عمليات  تو��شل  �لإم��ار�ت��ي 
على �لأ�شر �ليمنية �لأ�شد �حتياجا يف �ملناطق �ملت�شررة 
�لتي  و  لإي���ر�ن  �ملو�لية  �حل��وث��ي  ميلي�شيا  ح�شار  م��ن 
نتيجة  �ل��ر�ه��ن  �لإن�����ش��اين  �ل��و���ش��ع  تفاقم  يف  ت�شببت 
�ليمنيني.  �ملو�طنني  جتاه  �لإن�شانية  غري  ممار�شاتها 
�ملناطق  �أه��ايل  على  �لتوزيعات  تو��شل  �لكعبي  �أك��د  و 
توفري  ي�شمن  مبا  كافة  �ليمنية  باملحافظات  �ملحررة 
مو�جهة  على  تعينهم  �ل��ت��ي  �ل�����ش��روري��ة  متطلباتهم 
�لأو�شاع  ج���ر�ء  ب��ه��ا  مي���رون  �ل��ت��ي  �ل�شعبة  �ل��ظ��روف 

�لر�هنة يف �ليمن.
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اأخبـار الإمـارات
البواردي يد�شن املوقع االلكرتوين لوزارة الدفاع

•• اأبوظبي-وام: 

د�شن معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير دولة ل�شوؤون �لدفاع �ملوقع 
�لإلكرتوين �لر�شمي لوز�رة �لدفاع بح�شور �شعادة مطر �شامل �لظاهري 

وكيل وز�رة �لدفاع وكبار �ل�شباط يف �لوز�رة.
حكومة  روؤي��ة  مع  و�ن�شجاماً  ��شتجابة  �لدفاع  وز�رة  موقع  �إط��الق  ياأتي 
�لبنية  قطاعات  تفعيل  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�ل�شاحة  على  �لدولة  دور  تفعيل  يعزز  �ل��ذي  �لأم��ر  �مل�شتقبلية،  �لتحتية 
�لدفاع  وز�رة  ب����اأدو�ر  تعريفية  ب��و�ب��ة  �مل��وق��ع  ميثل  و  �لعاملية.  �ل��دول��ي��ة 
�لإمار�ت  دول��ة  ع��ن  �ل��دف��اع  ل�شمان  �ل�شرت�تيجية  وروؤي��ت��ه��ا  ور�شالتها 

�لعربية �ملتحدة.
�إط��الق وز�رة �لدفاع ملوقعها  �أن  �أكد معايل وزير دولة ل�شوؤون �لدفاع  و 
»�إمي��ان��اً منا  �ل���وز�رة وق��ال:  ب���اأدو�ر  �أهمية �لتعريف  �لل��ك��رتوين يعك�س 
مو�كبة  �إىل  و�شعينا  �لل���ك���رتوين،  �ل��ت��و����ش��ل  باأهمية  �ل��دف��اع  وز�رة  يف 
�إطالق  �إىل  عمدنا  �لذكية،  �لتقنيات  تطبيق  يف  �حلكومية  �لتوجهات 
موقع �لوز�رة على �شبكة �لنرتنت ليكون ج�شر�ً للتو��شل مع �ملجتمعات 
و�شع  يف  ومهامها  ب���اأدو�ره���ا  و�ل��ت��ع��ري��ف  و�ل��ع��امل��ي��ة  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ملحلية 
�شيا�شات و��شرت�تيجيات دفاع موجهة نحو �مل�شتقبل، وحتديد �لأولويات 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة لتطوير و����ش��ت��خ��د�م �ل���ق���در�ت �ل��وط��ن��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

�ملوؤ�ش�شات �لوطنية �لأخرى«.

من جهته �أكد �شعادة مطر �شامل �لظاهري وكيل وز�رة �لدفاع �أن �لبو�بة 
�للكرتونية للوز�رة حتمية تو��شلية من �أجل �لتعريف بر�شالة �لوز�رة 
جوهرها  يف  وتعك�س  ت��رتج��م  �ل��ت��ي  �ل�شرت�تيجية  و�أه��د�ف��ه��ا  وروؤي��ت��ه��ا 
�أ�شيل  نهج  يف  �لأخالقية،  وقيمها  �لإن�شانية  ومبادئها  �لإم��ار�ت  ر�شالة 
لوز�رة  �لل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ب��و�ب��ة  �أن  مو�شحا  �ل��ر���ش��ي��دة..  �ل��ق��ي��ادة  غر�شته 
�لدفاع ت�شطلع بدور حيوي على �شعيد �لإعالم و�ملعلومات، ونقل �خلرب 

و�ملعلومة و�ل�شورة �ل�شحيحة للجمهور يف �لد�خل و�خلارج.
وقد مت ت�شميم موقع وز�رة �لدفاع وفق �أف�شل �ملعايري �ملحلية و�لعاملية 
لي�شهل �لو�شول للمعلومات وب�شكل يدعم �لت�شفح و��شتخد�م �خلدمات 
�إلكرتونياً، ح�شب �ملعايري �خلا�شة باملو�قع �لحتادية �ل�شادرة عن هيئة 

تنظيم �لت�شالت، ووفق �لهوية �ملرئية �ملعتمدة لالأمانة �لعامة ملجل�س 
�لوزر�ء.

ويت�شمن �ملوقع نبذة تعريفية عن �لوز�رة، �إ�شافة �إىل �ملركز �لإعالمي 
�لفوتوغر�فية  �ل�شور  مت�شمنا  �ل��وز�رة  وفعاليات  باأخبار  يخت�س  �لذي 
و�ل��ف��ي��دي��و، وي�����ش��م ك��ذل��ك ك��ل��م��ات ل��ك��ب��ار م�����ش��وؤويل �ل�����وز�رة يف خمتلف 
�ملنا�شبات، ون�شخا �لكرتونية من �ملن�شور�ت �خلا�شة بالوز�رة �إىل جانب 
معرفة  للقارئ  يوفر  مما  �مل�شلحة،  �ل��ق��و�ت  وح��د�ت  عن  تعريفية  نبذة 

ومعلومات عامة عن وز�رة �لدفاع يف دولة �لإمار�ت .
كذلك  و�لإجن��ل��ي��زي��ة  �لعربية  باللغتني  �نطلق  �ل��ذي  �مل��وق��ع  يت�شمن  و 

�شفحة �ت�شل بنا �لتي حتتوي على �أرقام �لتو��شل مع �لوز�رة.

الهالل االأحمر تنفذ عددًا من م�شاريع اإعمار ال�شاحل الغربي يف اليمن بقيمة 107 ماليني درهم
•• ابوظبي - وام: 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة وم��ت��اب��ع��ة �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
�لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة �ل����ه����الل �لأح����م����ر 
م�شاريع  �لهيئة  تنفذ  �لإم���ار�ت���ي 
�ليمن،  يف  �لغربي  �ل�شاحل  �إعمار 
ماليني   107 ت���ب���ل���غ  ب���ت���ك���ل���ف���ة 
ي�شتفيد منها  دره��م،  �أل��ف  و100 
و620  �أل��ف��ا  و187  م��الي��ني   7
حمافظات  م���ن  ع����دد  يف  ���ش��خ�����ش��ا 

�ل�شاحل �لغربي.
�لهيئة يف موؤمتر �شحفي  و�أعلنت 
�أبوظبي  يف  مبقرها  �م�س  عقدته 
تنفيذها  �مل��زم��ع  �مل�����ش��اري��ع  ن��وع��ي��ة 
�لتي  و�مل������ج������الت  وت���ف���ا����ش���ي���ل���ه���ا 
خالل  �إجنازها  وخطط  تت�شمنها 
�أن هذه  و�أك���دت  �ل��ق��ادم��ة،  �ملرحلة 
��شتكمال للمبادر�ت  تاأتي  �مل�شاريع 
�لإن�شانية و�لتنموية �لتي ت�شطلع 
�ل�شاحة  على  �لإم�����ار�ت  دول���ة  بها 

�ليمنية.
و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
يف  ما�شية  �لإم����ار�ت  �أن  نهيان  �آل 
و�لإعمار  �لتنمية  عمليات  تعزيز 
�ملحررة  �ل��ي��م��ن��ي��ة  �مل��ح��اف��ظ��ات  يف 
م�شري�  قيادتها  ودع��م  بتوجيهات 
�لأح���م���ر  �ل����ه����الل  ه��ي��ئ��ة  �إن  �ىل 
ع��ل��ى مرحلة  م��ق��ب��ل��ة  �لإم�����ار�ت�����ي 
ج���ي���دة م����ن �ل��ت��ن��م��ي��ة و�لإع�����م�����ار 
�لتي  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �لبنيات  وت��اأه��ي��ل 
تاأثرت بالأحد�ث يف �ليمن، وجدد 
���ش��م��وه �ل����ت����ز�م �ل���ه���الل �لأح���م���ر 
�لإن�������ش���ان���ي���ة جتاه  مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه 

�لأ�شقاء يف �ليمن.

�لهيئة  ت��دخ��ر  »ل��ن   : �شموه  وق���ال 
و����ش���ع���ا يف ���ش��ب��ي��ل ت���ق���دمي ك����ل ما 
تد�عيات  م��ن  ي��ح��د  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن 
�لأح��د�ث وي�شاهم يف �إع��ادة �حلياة 
كانت  �أح�����ش��ن مم���ا  �إىل  �ل��ي��م��ن  يف 
�شموه  م�شيفا  �لأزم����ة  قبل  عليه 
���ش��ن��و�ت م���ن �لعمل  ث���الث  ب��ع��د   «
�لإن�شانية  و�مل�����ب�����ادر�ت  �ل��������دوؤوب 
��شتطاعت  �ل����ر�ئ����دة  و�ل��ت��ن��م��وي��ة 
و��شحة  ب�شمة  ت�شع  �أن  �لهيئة 
�خل�����دم�����ات  ج����������ودة  يف حت���������ش����ني 
�لتي  �مل��ح��اف��ظ��ات  يف  �ل�����ش��روري��ة 
 .. حتريرها  بعد  ��شتقر�ر�  �شهدت 
و��شحة  روؤيتنا  كانت  �لبد�ية  منذ 
يف م�����ش��ان��دة �ل�����ش��ع��ب �ل��ي��م��ن��ي من 
�ملتمثلة  �مل���ح���اور  خ���الل ع���دد م��ن 
�لتنموية  و  �لإغاثية  �جل��و�ن��ب  يف 
و�لجتماعية، و لبت هيئة �لهالل 
�لأحمر �حتياجات كل مرحلة على 
ع��ل��ى خ��ط��ط �لطو�رئ  ب��ن��اء  ح���دة 
كافة  مل��و�ك��ب  بعناية  و�شعت  �لتي 
�ليمنية  �ل�شاحة  على  �مل�شتجد�ت 
و �لتعامل معها مبا يقت�شيه و�قع 
�حلال وطبيعة �لأو�شاع �لإن�شانية 
و  �لعاجلة  �ملت�شررين  ومتطلبات 

جديد�  ب���ع���د�  وت�����ش��ي��ف  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لتي  و�مل�����ش��اري��ع  �ل��رب�م��ج  لنوعية 
منها  �مل�شتفيدين  وع���دد  تنفذها 
�ل�شاحل  حم��اف��ظ��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
�لهيئة  �أن  ع��ل��ى  م�����ش��دد�  �ل��غ��رب��ي، 
�حتياجات  ع��ي��ن��ي��ه��ا  ن�����ش��ب  ت�����ش��ع 
�لتنمية  م���ن  �ل��ي��م��ن��ي��ة  �ل�����ش��اح��ة 
و�إعادة �لإعمار يف �ملرحلة �لقادمة، 
لإكمال  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  �مل���ن���اط  و�ل������دور 
م�شريتها �لإن�شانية يف �ليمن حتى 
تتحقق تطلعات �لأ�شقاء �ليمنيني 
�لإن�شانية  ظ���روف���ه���م  وت��ت��ح�����ش��ن 

و�لقت�شادية و�لجتماعية.
�مل�شاريع  ه��ذه  �أن  �ل��ف��الح��ي  و�أك���د 
متت در��شتها بعناية ومت �ختيارها 
�ملحليني  �ل�شكان  وفقا لحتياجات 
هناك، لذلك جاءت ملبية لتطلعات 
�ل��ي��م��ن يف جم���الت  �لأ����ش���ق���اء يف 
�ل�������ش���ح���ة و�ل���ت���ع���ل���ي���م و�م���������د�د�ت 
�لنظيفة  �لكهرباء و�ملياه و�لطاقة 
�ل�شرت�تيجية  �ل���ط���رق  وت��اأه��ي��ل 
و�ملر�فق �خلدمية وتوفري م�شاريع 
�إىل جانب  �ل�شهد�ء  �إنتاجية لأ�شر 
دعم �ملز�رعني و�ل�شيادين وتنظيم 
�ل�شاحل  ل�����ش��ك��ان  ت��وع��ي��ة  ح��م��الت 

�مللحة«.
و�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�ن هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 
�ملحافظات  عمليات حترير  تو�كب 
�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  م��ن  باملزيد 
�شكانها  ��شتقر�ر  لدعم  �لتنموية 
وم�شاعدتهم على ��شتعادة ن�شاطهم 
وحيويتهم، �إىل جانب �مل�شاهمة يف 
مناطقهم  �إىل  �ل���ن���ازح���ني  ع�����ودة 
ب�شبب  هجروها  �أن  بعد  �لأ�شلية 

ت�شاعد وترية �لأحد�ث هناك.
�ل�شحفي  �مل�����وؤمت�����ر  يف  وحت������دث 
�لفالحي  عتيق  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور 
�لأم���������ني �ل�����ع�����ام ل���ه���ي���ئ���ة �ل���ه���الل 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أن  م���وؤك���د�  �لأح���م���ر 
يويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن 
مبادر�ت �لهيئة يف �ليمن �هتماما 
حتركاتها  بنف�شه  وي��ت��اب��ع  ك��ب��ري�، 
على �ل�شاحة �ليمنية ويوجه د�ئما 
بتعزيز بر�جمها و�أن�شطتها جلميع 

�ليمنيني دون ��شتثناء.
�أكملت  �لهيئة  �إن  �لفالحي  وق��ال 
يف  م�شاريعها  لتنفيذ  ترتيباتها 
و�لتي  ل��ل��ي��م��ن  �ل��غ��رب��ي  �ل�����ش��اح��ل 
ن��وع��ي��ة يف جهود  ن��ق��ل��ة  ���ش��ت��ح��دث 

�شخ�س. �ألف   165
�لهيئة  �ه��ت��م��ت  �آخ�����ر  حم����ور  ويف 
مب�شاريع تعزيز �لقدر�ت من خالل 
يف  للعاملني  �شيد  م��ع��د�ت  توفري 
زيادة  م��ن  لتمكينهم  �مل��ج��ال  ه���ذ� 
�لبند  �نتاجهم، وي�شتفيد من هذ� 
�إ�شافة  �شخ�س،  و700  �ألفا   48
لل�شيد  م���ر�����ش���ي   9 ت���اأه���ي���ل  �إىل 
و�إن�������ش���اء ����ش���وق ل��ب��ي��ع �لأ����ش���م���اك، 
�شخ�شا،   2250 م��ن��ه��ا  ي�شتفيد 
�إن�شاء  يتم  �أي�شا  �ل�شدد  ه��ذ�  ويف 
م�����ش��اري��ع �إن��ت��اج��ي��ة ���ش��غ��رية لدعم 
�ملتعففة  و�لأ����ش���ر  �ل�����ش��ه��د�ء  �أ���ش��ر 
خمبز�   24 تت�شمن  و�ل�شعيفة 
ماليني   4 �ن��ت��اج��ه��ا  م��ن  ي�شتفيد 

و320 �ألف �شخ�س.
ويف جمال �لزر�عة يتم تاأهيل 50 
مياه  مب�شخات  وتزويدها  مزرعة 
وبذور  ح�شرية  ومبيد�ت  و�أ�شمدة 
حم�����ش��ن��ة وم����ع����د�ت زر�ع����ي����ة �إىل 
جانب تربية �حليو�نات و ي�شتفيد 

منها �ألف �شخ�س.
وتت�شمن م�شاريع �لهالل �لأحمر 
�لغربي  �ل�شاحل  �لإمار�تي لإعمار 
�لطرق  �إن��������ارة  �أي�������ش���ا  �ل���ي���م���ن  يف 

وكيفية  �لأل��غ��ام  مبخاطر  �لغربي 
�إىل حمالت  �إ�شافة  �لتعامل معها 

توعية �شحية.
�لأحمر  �لهالل  م�شاريع  �أن  يذكر 
�ليمن  يف  �لغربي  �ل�شاحل  لإعمار 
تاأهيل  و�إع��������ادة  ر����ش���ف  ت��ت�����ش��م��ن 
بطول  �ل��دويل  �ل�شاحلي  �لطريق 
باب  من  وميتد  مرت�  كيلو   143
و�شيانة  �حل����دي����دة،  �إىل  �مل���ن���دب 
وتاأهيل 43 مدر�شة ت�شم 28 �ألفا 
وتوزيع  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب  و800 
�حل��ق��ي��ب��ة �مل��در���ش��ي��ة ع��ل��ى طالب 
�مل��د�ر���س وت��وف��ري �أج��ه��زة حا�شوب 
وي�شتفيد  �جل����ام����ع����ات  ل����ط����الب 
م��ن ه���ذ� �ل��ب��ن��د 15 �أل��ف��ا و500 
تاأهيل  �إىل  �إ�شافة  وطالبة،  طالب 
�لعياد�ت �لطبية ومر�كز  13 من 
من  ي�شتفيد  و�لطفولة  �لأم��وم��ة 
و50  مليون  �لعالجية  خدماتها 
خدمات  وت���وف���ري  م����ر�ج����ع،  �أل�����ف 
�لكهرباء بالطاقة �ل�شم�شية لآلف 
�لبند  ه���ذ�  م��ن  وي�شتفيد  �مل��ن��ازل 
58 بئر�  �ألف �شخ�س، وحفر   42
�ملياه  �شبكات  مب�شخاتها وتو�شيل 
منها  ي�شتفيد  �خل��ز�ن��ات  وت��وف��ري 

�ل�شم�شية  ب��ال��ط��اق��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
�أل���ف   150 �ل��ب��ن��د  ه����ذ�  وي���خ���دم 
�ملحليني،  �ل�����ش��ك��ان  م���ن  ���ش��خ�����س 
مبادرة   29 ت��ن��ف��ي��ذ  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�لإنتاجية  �مل�������ش���اري���ع  جم�����ال  يف 
�ل�شغرية ومتليكها لأ�شر �ل�شهد�ء 
�آلف   8 �لبند  ه��ذ�  م��ن  وي�شتفيد 

و600 �شخ�س.
�آخ��ر يتم تعزيز قدر�ت  ويف حمور 
ودع���م���ه���ا  �ل����ه����م����م  ذوي  م�����ر�ك�����ز 
 10 ت��وف��ري  خ���الل  م��ن  لوج�شتيا 
�إليها  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني  ل��ن��ق��ل  ����ش���ي���ار�ت 
�ألف  منها  �مل�شتفيدين  عدد  ويبلغ 

�لجتماعي  �مل��ج��ال  ويف  ���ش��خ�����س، 
ودع�����م �ل����ش���ت���ق���ر�ر �لأ�����ش����ري يتم 
تنظيم عر�شني جماعيني ي�شتفيد 
�إ�شافة  و�شابة،  �شاب   400 منهما 
وتنظيم  �مل��و���ش��م��ي��ة  �مل�����ش��اري��ع  �إىل 
�حتفالت �لأعياد ودعم �لفعاليات 
 354 منها  وي�شتفيد  �لريا�شية 

�ألفا و370 �شخ�شا.
و�لتثقيف  �لتوعية  يخ�س  وفيما 
من  ع���دد�  �لهيئة  تتبنى  �ل�شحي 
�ملبادر�ت للتوعية مبخاطر �لألغام 
منها  ي�شتفيد  �حل��روب  وخملفات 

مليون �شخ�س.

تنمية املجتمع تدعم توظيف اأ�شحاب الهمم بجهاز التتبع الب�شري
•• دبي-وام:

�ملجتمع جهودها  تنمية  وز�رة  تعزز 
على �شعيد رعاية ومتكني �أ�شحاب 
�لهمم برب�مج ذكاء ح�شرية تدعم 
�إمكانية  لهم  ت��ت��اح  �أن  يف  حقوقهم 
�حل�شول على فر�شة عمل بطريقة 
�ملهنية  م��ه��ام��ه��م  و�أد�ء  م��الئ��م��ة 
�لتتبع  ك���ج���ه���از  ���ش��ل�����س  ب���اأ����ش���ل���وب 

�لب�شري.
و ت��رت��ك��ز ه����ذه �ل��ت��ق��ن��ي��ة �ل���ت���ي مت 
ع���ر����ش���ه���ا يف م��ن�����ش��ة �ل�����������وز�رة يف 
معر�س جيتك�س �ملقام حاليا مبركز 
كامري�  على  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي 
تعمل ب��الأ���ش��ع��ة ف��وق �حل��م��ر�ء يتم 

�إىل  �إ�شافة  �ملهني  و�أد�ءه��م  و�قعهم 
عرب  �لنف�شي  �جل��ان��ب  ُي��رثي  كونه 
رفع م�شتوى �لثقة لدى �لأ�شخا�س 
بقدر�تهم  �إمي���ان���اً  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب 
لطاقاتهم  وت����ق����دي����ر�ً  �ل����ف����ردي����ة 
�ل��ك��ام��ن��ة �ل��ت��ي ت��خ��ت��زن �ل��ك��ث��ري من 

�لعطاء و�لإنتاجية.
وز�رة  �أن  �شليمان  وف���اء  و�أو���ش��ح��ت 
تعزيز  يف  م��ا���ش��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية 
بكل  �لهمم  �أ�شحاب  عطاء  م�شرية 
وحتى  �مل��ت��اح��ة  و�ل�شبل  �لإم��ك��ان��ات 
تكتمل معادلة �لتمكني و �لتوظيف 
على �لنحو �لأمثل ل بد من ثالثية 
�لنف�شي  ب���اجل���ان���ب  ت����ب����د�أ  �إجن�������از 
�لج���ت���م���اع���ي ث���م ب��ي��ئ��ة �ل��ع��م��ل ثم 

وت�������ش���ت���ه���دف �ل���ت���ق���ن���ي���ة �جل����دي����دة 
�لأ���ش��خ��ا���س �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م ممن 
�حلركية  �لإع����اق����ات  م���ن  ي���ع���ان���ون 
وباإمكان �لطلبة من �أ�شحاب �لهمم 
تاأهيل  �أجل  باجلهاز من  �ل�شتعانة 
وتقوية عدد من �ملهار�ت �ل�شخ�شية 
و�لنتباه  �لب�شري  �لإدر�ك  منها 
�لب�شري..  و�ل��ت��و����ش��ل  و�ل��رتك��ي��ز 
ك��م��ا ي�����ش��ت��خ��دم �جل��ه��از �مل��ب��ت��ك��ر مع 
�لإع����اق����ات  ذوي  م���ن  �لأ����ش���خ���ا����س 
بكل  باحلا�شوب  للتحكم  �حلركية 

��شتقاللية.
وتتوىل وز�رة تنمية �ملجتمع تقدمي 
و�لهيئات  للموؤ�ش�شات  �ل�شت�شار�ت 
�ملثلى  �ل��ط��ري��ق��ة  ح����ول  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

من خاللها قر�ءة �لأ�شعة �ل�شادرة 
بالأجهزة  للتحكم  �لعني  ب��وؤب��وؤ  من 
�لإلكرتونية عرب برنامج يتم ربطه 

باحلا�شب �لآيل.
و ت���ك���ون �آل���ي���ة ع��م��ل �ل��ت��ق��ن��ي��ة عرب 
�حلا�شب  �أم������ام  �ل�����ش��خ�����س  وق�����وف 
�لعني  حركة  خ��الل  وم��ن  �ملحمول 
بكل  كامل  ب�شكل  �لتحكم  ي�شتطيع 
ي�شتخدم  ك��م��ا  �جل���ه���از.  خ�شائ�س 
�جلهاز مع �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة 
�مل�شتخدمة  �لأدو�ت  ومن  �حلركية 
ف��ي��ه �أي�������ش���ا ف������اأرة �حل���ا����ش���ب �لآيل 
�لتحكم  �شهولة  توفر  �لتي  �ملعّدلة 
�مل�شتخدم  ك����ان  ح����ال  يف  ب���اجل���ه���از 

يعاين من م�شاكل حركية يف �ليد.

لتوظيف  دع��م��اً  �جل��ه��از  ل�شتخد�م 
�أ�شحاب �لهمم وم�شاعدة �ملوظفني 
بو�قعهم  لالرتقاء  �لفئة  ه��ذه  م��ن 
ت��وف��ري خدمة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل��ه��ن��ي 
�ل��ت��ق��ي��ي��م و�ل���ت���ط���ب���ي���ق و�لخ���ت���ي���ار 
ل��ك��ل ح���ال���ة مب���ا ي�شمن  �مل��ن��ا���ش��ب 
تاأمني �لقبول �لإيجابي و�ل�شال�شة 
بالن�شبة  �مل����ه����ام  لأد�ء  �مل���ط���ل���وب���ة 
�لهمم.  �أ����ش���ح���اب  م���ن  ل��ل��م��وظ��ف 
�شليمان  ب���ن  ح��م��د  وف�����اء  و�أك�������دت 
�أ�شحاب  ورعاية  تاأهيل  �إد�رة  مدير 
�أن  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  يف  �لهمم 
�إ�شافة  ُيعد  �لب�شري  �لتتبع  جهاز 
ومتكني  رع��اي��ة  �شعيد  على  نوعية 
يعزز  مبا  �لهمم  �أ�شحاب  وتوظيف 

�حل����ل����ول وت�������ش���خ���ري �لإم���ك���ان���ي���ات 
لالإبقاء على طاقات �أ�شحاب �لهمم 
بو�شلة  وتثبيت  وم��ع��ط��اءة  مبدعة 

�لأدو�ت �مل�شاعدة ويف �شياق �لأدو�ت 
مبوؤ�ش�شاته  �ملجتمع  ف��اإن  �مل�شاعدة 
بابتكار  ك���ب���ري  دور  ل����ه  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 

طموحاتهم نحو مزيد من �لإ�شر�ر 
على �لنجاح وذلك �أ�شا�س عمل وز�رة 

تنمية �ملجتمع.

�شرطة عجمان ت�شارك الهالل االأحمر بفعالية  �شالمة اأبنائنا
•• عجمان -وام:

���ش��ارك��ت �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان يف 
فعالية “�شالمة �أبنائنا” �لتي نظمها فرع هيئة 
بعجمان من خالل  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل 
باأهمية  ل��الأي��ت��ام  ت��وع��وي��ة  ت��ق��دمي حم��ا���ش��رة 

�ل�شالمة �ملرورية.
وت���ن���اول �ل��ن��ق��ي��ب ع��ل��ي ر�����ش���د �ل��ق��ي�����ش��ي مدير 
و�لدوريات  �مل���رور  ب���اإد�رة  �ل��ط��رق  ف��رع مر�قبة 
كيفية جتنب  �مل��ح��ا���ش��رة  يف  ع��ج��م��ان  ب�����ش��رط��ة 

�ل��وق��وع يف �حل���و�دث �مل��روري��ة و���ش��رورة �لتقيد 
�ل�شح������يح  و�لع������بور  و�مل�������رور  �ل�ش�����ري  بقو�عد 
�ملرك��بات  ح��رك�����������������ات  وم��������������������ر�ق��ب��ة  لل������طريق 
ق��ب��ل �ل��ع��ب��ور و�ث��ن��ائ��ه وك��ذل��ك خم��اط��ر �للعب 

بالطرقات �لعامة.
�حلافلة  لركوب  �لذهبية  �لقاعدة  �إىل  وتطرق 
موجها �لأطفال ب�شرورة �أخذ �حليطة و�حلذر 
�أث��ن��اء رك���وب �حل��اف��ل��ة و�خ��ت��ي��ار �مل��ك��ان �ملنا�شب 
للعبور وتقييم بعد �مل�شافة �لآمنة بني �لطالب 
و�حلافلة مو�شحا لهم �شرورة �للتز�م بالهدوء 

د�خل �حلافالت وعدم �لتحرك و�جللو�س على 
كر��شي �حلافلة �ملخ�ش�شة لهم و�أهمية �حرت�م 
قو�عد �ملرور و�لتقيد بالإر�شاد�ت �ملرورية �لتي 
ت�شمن �شالمتهم من �حلو�دث �ملرورية �لتي ل 

حتمد عقباها.
ويف ختام �ملحا�شرة وزع �لنقيب علي ر��شد وعدد 
من �أفر�د �لدوريات �لهد�يا �لتذكارية لالأطفال 
قلوبهم  �إىل  و�ل�شرور  �لبهجة  لإدخ��ال  �لأي��ت��ام 
لهم  متمنني  وجوههم  على  �لبت�شامة  ور�شم 

�ل�شالمة �ملرورية وحياة �شعيدة بال حو�دث.
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اأخبـار الإمـارات

برعاية فاطمة بنت مبارك �سمن الربنامج الوطني لقيم ال�سباب الإماراتي

املوؤ�ش�شة االحتادية لل�شباب تطلق جتربة اجتماعية
•• دبي –الفجر:

�أط����ل����ق����ت �مل���وؤ����ش�������ش���ة �لحت�����ادي�����ة 
ح��ل��ق��ات مبادرة  خ��ام�����س  ل��ل�����ش��ب��اب 
�شمن  �لجتماعية”  “�لتجارب 
�ل�شباب  لقيم  �لوطني  �ل��ربن��ام��ج 
برعاية  و�ل���ذي يحظى  �لإم��ار�ت��ي 
بنت  ف����اط����م����ة  �ل�������ش���ي���خ���ة  ����ش���م���و 
�لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك، 
ملوؤ�ش�شة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل��ع��ام 
�ملجل�س  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
“�أم  و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى 
�حللقة  ت�شمنت  حيث  �لإمار�ت”، 
�لتي حملت عنو�ن “�مل�شاعدة على 
جتربة  متثل  م�شاهد  �لطريق”، 
�شخ�س  �أن  يف  تتمثل  �ج��ت��م��اع��ي��ة 

و�لإجن����������از�ت، م���ع �حل���ف���اظ على 
�لتي  �لأ�شيلة،  �لإمار�تية  قيمهم 
دولة  �شعب  �أخ���الق  نبل  ت��دل على 
�لإم���ار�ت، ف��الأخ��الق �حل�شنة هي 

�أ�شا�س ��شتمر�ر نه�شة �لدولة.
�شمالن،  علياء  قالت  جانبها  م��ن 
لقيم  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  من�شق 
�حللقة  �إن  �لإم�����ار�ت�����ي  �ل�����ش��ب��اب 
�لتجارب  �شل�شلة  م���ن  �خل��ام�����ش��ة 
�لجتماعية �أظهرت تفاعال ً كبري� 
م�شاعدة  يف  �لإم����ار�ت  �شباب  م��ن   ً
ك���ل ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع، ح��ي��ث تفاعل 
�شاعات  خالل  �ل�شباب  من  �لكثري 
�ل��ت�����ش��وي��ر مل�����ش��اع��دت��ه، و�أظ���ه���رو� 
�ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ت��ع��اون و�مل���ب���ادرة يف 
ت���ق���دمي ي���د �ل���ع���ون ل����ه، مم���ا يدل 

�شباب دولة �لإمار�ت.
وي��ه��دف �ل��ربن��ام��ج �ل��وط��ن��ي لقيم 
�ل�������ش���ب���اب �لإم������ار�ت������ي م����ن خالل 
�لجتماعية”  “�لتجارب  م��ب��ادرة 
�لقيم  ح���ول  �ل�����ش��وء  ت�شليط  �إىل 
�ل����ت����ي ي��ت��ح��ل��ى ب���ه���ا �أب�����ن�����اء دول����ة 
و�لتي  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت 
تنبع من �لرتبية �لأخالقية �لتي 
تعلموها يف �ملنازل و�ملد�ر�س، ينتج 
عنها زيادة �لرت�بط �ملجتمعي بني 

�جلميع.
�شما  معايل  قالت  �ملنا�شبة  وبهذه 
ب��ن��ت ���ش��ه��ي��ل ف���ار����س �مل���زروع���ي �إن 
�ملجتمعية”  “�لتجارب  ب��رن��ام��ج 
�شباب  ق���ي���م  �إظ����ه����ار  �إىل  ي���ه���دف 
�لإم�����������ار�ت �ل���ت���ي ت��ع��ل��م��وه��ا منذ 

�شيارته  ت��ع��ط��ل��ت  �ل�����ش��ن  يف  ك��ب��ري 
منت�شف  يف  �ل��ط��ري��ق  ق��ارع��ة  على 
�لظهرية وهو بحاجة �إىل �مل�شاعدة، 
فعل  ردود  �مل�شاهد  �أظ��ه��رت  حيث 
�إيجابية من �شباب �لإمار�ت �لذين 
مل ي��رتددو� يف �لوقوف مل�شاعدته، 
�أن  �ل�شباب  م��ن  كثري  وع��ر���س  ب��ل 
�إقامته  مل��ك��ان  ب��ت��و���ش��ي��ل��ه  ي��ق��وم��و� 

ومن ثم تو�شيل �شيارته له.
تفاعل  �مل�������ش���اه���د  و�أظ�����ه�����رت  ك���م���ا 
�أثبتو�  �لذين  �ل�شباب  من  �إيجابي 
�ل��ن��اب��ع��ة من  ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة  حتليهم 
م��وؤك��دي��ن على  �لإم��ار�ت��ي��ة،  �لقيم 
�أن تفاعلهم �لإيجابي مع مثل هذه 
على  دلل��ة  يف  �لإن�شانية  �حل���الت 
به  يتحلى  �ل��ذي  �حل�شن  �ل�شلوك 

�لنبيلة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لقيم  �أن  على 
متاأ�شلة يف �شبابنا، وهذ� دليل على 
عليها  تربو�  �لتي  �حل�شنة  �لن�شاأة 

منذ �شغرهم.
�لربنامج  ���ش��م��الن  ع��ل��ي��اء  و�أك����دت 
من  �ل��ك��ث��ري  ت�شوير  يف  �شي�شتمر 
�مل�������ش���اه���د �ل����ت����ي ت���ظ���ه���ر �جل���ان���ب 
�لإي���ج���اب���ي ل�����ش��ب��اب �لإم���������ار�ت يف 
خمتلف �ملو�قف و�لظروف، بهدف 
ن�شر �ل�شورة �حل�شنة ملجتمع دولة 
و�شبابها، ولغر�س مبادئ  �لإمار�ت 
وق��ي��م ه���ذ� �ل���وط���ن، وك��ي��ف ميكن 
�ل�شتقر�ر  ت��ع��زز  �أن  �ل��ق��ي��م  ل��ه��ذه 

�لجتماعي يف �لدولة.
برنامج  �أن  ب����ال����ذك����ر  �جل�����دي�����ر 
�نطلق  �لإم����ار�ت����ي  �ل�����ش��ب��اب  ق��ي��م 

و�أ�شرهم  ب��ي��ئ��ت��ه��م  م���ن  ���ش��غ��ره��م 
وجم��ت��م��ع��ه��م و�ل���ت���ي ت��ظ��ه��ر مدى 
ح��ر���س �ل�����ش��ب��اب �لإم����ار�ت����ي على 
�ل���ع���ط���اء وم�������ش���اع���دة �ل����غ����ري، من 
و�خلري  �لعطاء  قيم  �إثبات  خ��الل 
و�لتعاون وحب �لآخرين، وهذ� هو 
قيادتنا  م��ن  تعلمناه  �ل��ذي  �لنهج 
�ل��ر���ش��ي��دة. و�أك������دت �مل���زروع���ي �أن 
�لإمار�تي  �ل�����ش��ب��اب  ق��ي��م  ب��رن��ام��ج 
�لإمار�ت”  “�أم  �أط��ل��ق��ت��ه  �ل�����ذي 
�أب��ن��اء ز�يد  �أن  ي��اأت��ي ت��اأك��ي��د�ً ع��ل��ى 
�ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  نهج  ينتهجون 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، موؤ�ش�س 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
يتطلعون  �لإم��������ار�ت  ���ش��ب��اب  و�أن 
بالنجاح  م���ل���يء  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  د�ئ����م����اً 

فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  بتوجيهات 
�لإمار�ت”  “�أم  م�����ب�����ارك  ب���ن���ت 
جمموعة  �ل���ربن���ام���ج  وي��ت�����ش��م��ن 
�ملبادر�ت  م��ن  ومتكاملة  متنوعة 
�لتي ت�شمل حمالت وبر�مج و�أدلة 

بالإ�شافة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  وح�����ش�����ش��اً 
�ل�شباب  مع  �ملبا�شر  �لتو��شل  �إىل 
وبالتعاون مع جمال�س  �لإمار�تي، 
�ل�شباب �لتي مت ت�شكيلها يف �إمار�ت 

�لدولة كافة.

م�شت�شفى املفرق يفتتح عيادة جلراحة ال�شمنة اإىل جانب العيادات امل�شاندة لتقدمي اخلدمة ال�شاملة يف يوم واحد
•• اأبوظبي-الفجر:

�ل�شحية  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  من�شاآت  �أحد  �ملفرق  م�شت�شفى  �فتتح 
»�شحة«، موؤخر� عيادة متخ�ش�شة جلر�حة �ل�شمنة، �شعيا لتوفري خدمات 
متكاملة عالية �جلودة و��شتجابة حلاجة �شكان مدينة �أبوظبي، ي�شت�شيف 
�مل�شت�شفى �لدكتور جايدو مانريت�س ��شت�شاري جر�حة ق�س �ملعدة ورئي�س 
6000 عملية ق�س معدة  �أج��رى  ت��و�م.  �لعامة يف م�شت�شفى  �جل��ر�ح��ة 
لعام  �ملتميز  �ل�شمنة  ج��ر�ح  جائزة  على  وح�شل  �ملهنية.  م�شريته  خ��الل 
�لتي تعنى   SRC �ملر�جعة �جلر�حية  جلنة موؤ�ش�شة  قبل  من   2015

بجودة و�شالمة �لرعاية �ل�شحية �ملقدمة للمر�شى.
و�أفادت �لدكتورة ناهد بالعال، ��شت�شارية جر�حة عامة ومديرة �لعياد�ت 
�خلارجية يف م�شت�شفى �ملفرق: بعد در��شة �أكرث �حلالت �ملر�شية �شيوعا 
يف م�شت�شفى �ملفرق ومدينة �أبوظبي قررت �إد�رة م�شت�شفى �ملفرق �فتتاح 
عيادة متخ�ش�شة يف جر�حة �ل�شمنة لتعزيز ر�شا �ملتعاملني من �خلدمات 
�ل�شحية �لتي نقدمها، وت�شيف �لدكتور بالعال: تعد �ل�شمنة �أحد �إبر�ز 
�شحية  م�شاعفات  م��ع  ت��رت�ف��ق  و�ل��ت��ي  �لإم����ار�ت  يف  �ل�شحية  �لق�شايا 

وغريها،  و�ل��دم  و�ل�شر�يني  �لقلب  و�أم��ر����س  �لغدد  كاأم�����ر��س  عدي�����دة 
�ل�شمنة  ع��الج  ه��و  �ل�شمنة  م�شاعفات  م��ن  لل�شفاء  �مل��ث��ايل  �حل��ل  وي��ع��د 

نف�شها.
لتخفيف  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  ملتطلبات  »تلبية  ناهد:  �لدكتورة  وت�شيف 
�ل�شمنة  ج��ر�ح��ة  ع��ي��ادة  �ف��ت��ت��اح  مت  ف��ق��د  وم�شاعفاتها  �ل�شمنة  م��ع��ان��اة 
بال�شمنة  �ملخت�شة  �لغدد  وعيادة  �لتغذية  كعيادة  لها  �مل�شاندة  و�لعياد�ت 
وعيادة �لخ�شائي �لنف�شي لدر��شة �حلالة �لنف�شية ملري�س �ل�شمنة  قبل 
�جلر�حة �ملقررة  له وحر�س �مل�شت�شفى على تقدمي جميع هذه �خلدمات 
�ل�شاملة  يف يوم و�ح��د ويف زي��ارة  و�ح��دة بجانب   �لفحو�شات �لالزمة 
وتاأمني  �مل��ر���ش��ى  وم��ر�ج��ع��ة  م���رور  عملية  ولت�شهيل  �ل�����ش��م��ن��ة،  مل��ري�����س 
�ملو�عيد �ملنا�شبة للمر�س مت تعيني ممر�شة خمت�شة يف خدمات جر�حة 
�ملخت�شني يف جميع  �ملري�س و�لأطباء  �لو�شل بني  �ل�شمنة لتكون حلقة 
�لقر�ر  �ت��خ��اذ  يتم  خاللها  م��ن  و�ل��ت��ي  و�ل��الزم��ة  �ملختلفة  �لتخ�ش�شات 

�ملنا�شب حلالة �ملري�س«.
�ل��دك��ت��ور ج��اي��دو م��ان��ريت�����س: ج��ر�ح��ات �ل�شمنة من  ي��ق��ول  وم��ن جانبه 
�حللول �لأكرث فعالية يف عالج �ل�شمنة عن طريق تقليل �ل�شهية للطعام، 

ويعد �إجر�ء جر�حة �ل�شمنة �أكرث �مانا مقارنة مبخاطر �ل�شمنة �ل�شحية 
�لأف�شل ملن يعاين من موؤ�شر كتلة  وغالبا ما تكون �جلر�حة هي �حلل 
يفوق 35 حيث �أن �لعالجات �لأخ��رى �لتي تتطلب فرتة زمنية طويلة 
لعالج �ل�شمنة ت�شع �ملري�س يف ما يعرف بظاهرة �ليويو وعودة �ملري�س 

�إىل نقطة �لبد�ية مر�ر� وتكر�ر�.
�مل��ر���ش��ى �مل��وؤه��ل��ني لإج����ر�ء ج��ر�ح��ة ع��الج �ل�شمنة ه��م م��ن ت��زي��د لديهم 
 35 ع��ن  م��وؤ���ش��ره  �أو م��ن يزيد   BMI  40 ع��ن  م��وؤ���ش��ر�ت كتلة �جل�شم 
BMI  ويعاين د�ء  �ل�شكري من �لنوع �لثاين �أو �لكولي�شرتول �أو �رتفاع 
�شغط �لدم. �لتقنية �مل�شتخدمة يف جر�حة �ل�شمنة هي تقنية �ملنظار من 

خالل ثقب �شغري لتقليل �لأمل و�ملحافظة على �ل�شكل �جلمايل.
�شيتم توفريها هي  �لتي  �أن��و�ع �جل��ر�ح��ات  �أن  �إىل  �لدكتور جايدو  ون��وه 
جر�حة �لتفاف �ملعدة، و�للتفاف �مل�شغر وتكميم �ملعدة وحتويل �لثني 
وب�شع  دقيقة   45 �إىل   30 من  �جلر�حة  وت�شتغرق  �ملعدة،  ورب��ط  ع�شر 
يف  �مل�شت�شفى  م��غ��ادرة  للمري�س  وميكن  �جل��ر�ح��ة،  بعد  لالإفاقة  �شاعات 
�ليوم �لتايل، و�شيت�شمن فريق عالج �ل�شمنة �خ�شائي نف�شي و�خ�شائي 

تغذية وطبيب �أمر��س �لغدد وطبيب عام.

مركز البحوث بدائرة الق�شاء يعد 3 م�شاريع قوانني و 10 درا�شات علمية
•• اأبوظبي-وام:

�أع�����د م���رك���ز �ل���ب���ح���وث و�ل���در�����ش���ات 
�لق�شائية بد�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي 
ثالثة م�شاريع قو�نني و 10 در��شات 
 2018 �لعام �جل��اري  علمية خ��الل 
�لنظام  ل����دع����م  ج�����ه�����وده  �إط���������ار  يف 
�لقانونية  ب���ال���در�����ش���ات  �ل��ق�����ش��ائ��ي 
على  مب�شاعدته  �لكفيلة  و�ل�شرعية 
�مل�شتجد�ت ومتابعة ودر��شة  م�شايرة 
قد  م��ا  ور���ش��د  �ل�����ش��اري��ة  �لت�شريعات 
يف  �إ���ش��اف��ة  �أو  ت��ع��دي��ال  منها  يتطلب 
�لتطبيقات  ع��ن��ه  ت��ك�����ش��ف  م���ا  ����ش���وء 

�لق�شائية.
و��شتعر�س جمل�س �إد�رة �ملركز خالل 
�مل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  ب��رئ��ا���ش��ة  �ج��ت��م��اع��ه 
د�ئرة  وك��ي��ل  �ل��ع��ربي  �شعيد  ي��و���ش��ف 
�مل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  وع�شوية  �لق�شاء 
�لعام  �لنائب  �لبلو�شي  حممد  علي 
�مل�����ش��ت�����ش��ار علي  �أب���وظ���ب���ي و  لإم������ارة 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل����ظ����اه����ري  �ل�������ش���اع���ر 
�مل�شت�شار  و  �ل��ق�����ش��ائ��ي  �ل��ت��ف��ت��ي�����س 
�لعام  ي��ع��ك��وب��ي �لأم�����ني  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز 
ملجل�س �لق�شاء وعبد �هلل �شيف زهر�ن 
مدير �إد�رة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي 
�أعمال  منهجية  �ملوؤ�ش�شي  و�لتطوير 
�لعمل  خ��الل  �ملنفذة  ومهامه  �ملركز 

�جلاري.
�لعربي  ي���و����ش���ف  �مل�����ش��ت�����ش��ار  و�أك�������د 
تعميق  يف  �مل����رك����ز  م�������ش���وؤول���ي���ة  �أن 

�لق�شائية  باملعارف  �لعلمي  �لبحث 
و�ل��ق��ان��ون��ي��ة ودر����ش��ة م��دى مالءمة 
�لقت�شادية  للتطور�ت  �لت�شريعات 
و�لج���ت���م���اع���ي���ة وحت��ل��ي��ل �مل���وؤ����ش���ر�ت 
�لأحكام ور�شد  �لق�شائية ومعطيات 
�لجتماعية  �ل����ظ����و�ه����ر  وحت���ل���ي���ل 
و��شتخال�س �لنتائج ي�شهم يف حتقيق 
للد�ئرة  �ل�شرت�تيجية  �لأول���وي���ات 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  روؤي���ة  وف��ق 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
د�ئرة �لق�شاء لتعزيز فاعلية وكفاءة 
�لتقا�شي. ومن جانبه �أو�شح �لدكتور 
جابر �حلو�شني مدير مركز �لبحوث 

�شوء  يف  �أن���ه  �لق�شائية  و�ل��در����ش��ات 
متابعة �لقو�نني �شارية �ملفعول ومن 
و�للقاء�ت  �لقانونية  �لأبحاث  خالل 
�ملوؤ�شر�ت  على  وب��الع��ت��م��اد  �لعلمية 
�لبيانية  و�لإح�����ش��ائ��ي��ات  �لق�شائية 
تتطلب  توقعات  من  �إليه  ت�شري  وم��ا 
�أمت  ت�شريعية  م��ع��اجل��ة  �نعكا�شاتها 
قو�نني  م�شاريع  ثالثة  �إع��د�د  �ملركز 
�للقطة،  ق���ان���ون  م�����ش��روع  ت��ت�����ش��م��ن 
م�شروع قانون حفظ �لنعمة وم�شروع 

قانون حماية �لبيانات �ل�شخ�شية.
و�أ�شار �إىل �أن �لبحث �لعلمي �ملنهجي 
تتيح  م�����ش��د�ق��ي��ة  ذ�ت  و���ش��ي��ل��ة  ي��ع��د 
�ملختلفة  �جل����و�ن����ب  ع��ل��ى  �ل����وق����وف 

لق�شية ما من خالل در��شة حيثياتها 
وحتليل معطياتها مبا يتيح �لو�شول 
�حللول  و�ق���رت�ح  �مل�شكلة  مكمن  �إىل 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة ول������ذ� ج�����رى �إع��������د�د 10 
در�����ش���ات ح���ول م��و���ش��وع��ات ع���دة من 
بينها دور �لق�شاء يف تعزيز �لتناف�شية 
�لقت�شادية لإمارة �أبوظبي ومكافحة 
�لأ�ش�س  و  �أب���وظ���ب���ي  يف  �مل�����خ�����در�ت 
�لإح�شائية  و�مل��ع��ط��ي��ات  �لت�شريعية 
�ل�شبكة  ع���ل���ى  �لأط�����ف�����ال  ح���م���اي���ة  و 
�لإلكرتونية و �لوكالة �لظاهرة.. كما 
ت�شمنت �لدر��شات مو�شوعات �أ�شباب 
�لقانونية  �حل��م��اي��ة  و  �ل����زو�ج  ت��اأخ��ر 
�لقطاع  تنظيم  �ل�شخ�شية،  للبيانات 

�أمتتة  �أب��وظ��ب��ي،  �إم�����ارة  �ل��ع��ق��اري يف 
�أحكام �ملحاكم و تنظيم �أعمال �لبناء 
و�لتجارية  �ملدنية  �ملر�فعات  و�أ�شول 

�أمام حماكم �أبوظبي.
جهود�  ي��ب��ذل  �مل���رك���ز  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
باملهمات  �ل��ق��ي��ام  �أج�����ل  م���ن  م��ك��ث��ف��ة 
للنظام  �أد�ة دعم  �إليه ب�شفته  �ملوكلة 
�لظو�هر  لر�شد  وجمهر�  �لق�شائي 
�ل�شلبية  و�لقت�شادية  �لجتماعية 
ملو�جهتها  �ملنا�شبة  �حللول  و�ق��رت�ح 
�لق�شائي  �لج��ت��ه��اد  ت��وج��ه  و�إب������ر�ز 
مبا  �لقانونية  �ملقت�شيات  ت��اأوي��ل  يف 
ي���ت���و�ف���ق و�ل���غ���اي���ة �مل�����ش��ت��ه��دف��ة من 

تقنينها.

حممد بن را�شد للمعرفة  ت�شتعر�س اأبرز م�شاريعها الذكية خالل جيتك�س 2018
•• دبي-وام:

ر��شد  ب��ن  حممد  �شة  موؤ�شَّ ت�����ش��ارك 
�ل�  �ل����دورة  يف  للمعرفة  م��ك��ت��وم  �آل 
جيتك�س  �����ش���ب���وع  ل��ف��ع��ال��ي��ات   38
للتكنولوجيا 2018، �لتي �نطلقت 
بدبي،  �لعاملي  �لتجاري  دبي  مبركز 

وت�شتمر حتى 18 �أكتوبر �جلاري.
وتهدف �ملوؤ�ش�شة من خالل �مل�شاركة 
�إىل ت�شليط �ل�شوء على م�شتجد�ت 
�ملعرفية  وم���ب���ادر�ت���ه���ا  م�����ش��اري��ع��ه��ا 
�ل���ذك���ي���ة ���ش��م��ن هذ�  وخ���دم���ات���ه���ا 

�لإطار.
وت�شتعر�س �ملوؤ�ش�شة تطبيق �ملعرفة 
 knowledge 4“ ل��ل��ج��م��ي��ع 
يقدم  �لذي  �لذكية  all” للهو�تف 
�ملعرفة”  “م�شروع  �إن���ت���اج���ات  ك���ل 
�ل�����ذي ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه ب���ال���ت���ع���اون مع 
�لإمنائي،  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ب��رن��ام��ج 
و�شيا�شات  جمتمعات  تعزيز  بهدف 
قائمة على �ملعرفة لتحقيق �لتنمية 

�مل�شتد�مة.
وي�شتهدف �لتطبيق فئات �لباحثني 
�جلامعات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�ل���ط���الب 
�ملحتوى  ج���ان���ب  �إىل  و�مل������د�ر�������س، 
وميكن  �ل�شيا�شات  ل�شانعي  �ملوّجه 
�مل�����ش��ت��خ��دم��ني م���ن حت��م��ي��ل جميع 
منتجات �مل�شروع من تقارير �ملعرفة 
�لعاملية  �مل��ع��رف��ة  م��وؤ���ش��ر�ت  ون��ت��ائ��ج 
مرئية  بيانات  جانب  �إىل  و�لقر�ءة، 
�لدول  نتائج  ح��ول  بيانية  ور���ش��وم 

على موؤ�شر �ملعرفة �لعاملي.
ب���ن حويرب،  ���ش��ع��ادة ج��م��ال  وق����ال 

�شة حممد بن  �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�شَّ
ر��شد �آل مكتوم للمعرفة �إن م�شاركة 
مثل  ب���ارز  ع��امل��ي  ح��دث  يف  �ملوؤ�ش�شة 
��شبوع جيتك�س للتقنية، ياأتي بهدف 
ورفع  ��ال،  ف��عَّ ح��و�ر  بخلق  �مل�شاهمة 
 .. �ملعرفة  باأهمية  �ل��وع��ي  م�شتوى 
مو�شحا �أنه من خالل م�شاركتنا يف 
�حلدث �شن�شتعر�س و�شائل متطورة 
تو�شيع  على  تعمل  ذك��ي��ة  وخ��دم��ات 
�لتي  �ملعرفية  �ملعلومات  ن�شر  د�ئ��رة 
�أنتجتها مبادر�ت “م�شروع �ملعرفة” 
و�لو�شول �إىل �أكرب �شريحة ممكنة 
و�شّناع  و�مل��ع��ن��ي��ني  �مل��خ��ت�����ش��ني  م���ن 
�ل�شيا�شات من جميع �أنحاء �لعامل.

ك��م��ا ت�����ش��ت��ع��ر���س �مل��وؤ���ش�����ش��ة خالل 
م�شتجد�ت  �حل����دث  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
وحلول  �ل��رق��م��ي��ة  دب����ي  “مكتبة 
تقّدم  و�ل���ت���ي  �لرقمي”  �مل��ح��ت��وى 
ت�شمل  رقمية  م��ادة  مليوين  حاليا 
ودر��شات  وك��ت��ب��ا  وجم���الت  �شحفا 

�إ�شافة �إىل �لبحوث و�ملو�د �لرت�ثية 
وحمتوى و�شائط متعددة.

وت�����ش��ل��ط �مل��وؤ���ش�����ش��ة �ل�����ش��وء �شمن 
على  �لرقمية”  دب�����ي  “مكتبة 
�أطلقته  �ل��ذي  ز�ي��د  مكتبة  م�شروع 
بالتز�من  �لرقمية”  دبي  “مكتبة 
مع “عام ز�يد” بهدف توثيق كل ما 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  عن  ن�شر  �أو  كتب 
“طيب  نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 

�هلل ثر�ه”.
دب����ي  “مكتبة  ل������������زو�ر  ومي�����ك�����ن 
“مكتبة  �لرقمية” �لدخول لر�بط 
ز�يد” و�لط��الع على جميع �لكتب 
باملغفور  �خل��ا���ش��ة  �ل��ف��ي��دي��وه��ات  �أو 
500 مادة  و�ل��ت��ي يبلغ ع��دده��ا  ل��ه 
�أن��ه ميكن  كما  وم�����ش��ورة..  مكتوبة 
للجهات و�ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة يف بناء 
�إ�شافة  خ��الل  م��ن  ز�يد”  “مكتبة 
�ل�شوء  ت�شلط  �ل��ت��ي  و�لكتب  �مل���و�د 

على م�شرية �لقائد �ملوؤ�ش�س.

ال�شحة  تطلق لعبة اإلكرتونية للتعريف مبهام التمري�س يف  جيتك�س 2018 
•• دبي -وام:

��شبوع  م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف  �مل��ج��ت��م��ع خ���الل  �ل�����ش��ح��ة ووق���اي���ة  �أط��ل��ق��ت وز�رة 
تت�شمن  �لتي  �لرتويجية  �لإلكرتونية  �للعبة   2018 للتقنية  جيتك�س 
�شخ�شيتي” �شند ورحمة” �لكرتونية �شمن حمور �لتوعية و�لإعالم يف 

�إطار �أهد�ف �ملبادرة �لوطنية لتعزيز جاذبية مهنة �لتمري�س.
ورحمة” �إىل  “�شند  �للكرتونية  �للعبة  ط��رح  ور�ء  من  �ل���وز�رة  تهدف 
ملهنة  للرتويج  مبتكرة  كو�شيلة  �لتثقيفية  �لتوعوية  �لر�شالة  �إي�شال 
و�إب����ر�ز  للمجتمع  �مل��و�ط��ن��ة  �لتمري�شية  �ل���ك���و�در  و�أه��م��ي��ة  �ل��ت��م��ري�����س 
�لكرتونية  �ل�شخ�شية  ����ش��ت��خ��د�م  و  للتمري�س  �مل��و�ط��ن��ة  �ل�شخ�شية 

�أخبار  تعر�س  �لتي  و�لوطنية  �لر�شمية  �ملنا�شبات  يف  ر�شمية  ك�شخ�شية 
�لدكتور  �أ�شار  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف  بالتمري�س.  �ملرتبطة  �ل���وز�رة  و�أن�شطة 
ت�شليط  �أهمية  �إىل  �مل�شت�شفيات  �مل�شاعد لقطاع  �لوكيل  �ل�شركال  يو�شف 
��شبوع  فعاليات  �شمن  �ل��رتوي��ج��ي��ة  �لل��ك��رتون��ي��ة  �للعبة  على  �ل�����ش��وء 
جيتك�س للتقنية نظر� لكونها من�شة تقنية متقدمة ت�شتقطب �هتماماً 
عاملياً حيث تعترب �شخ�شيتي “�شند ورحمة” و�شيلة مبتكرة من �لأن�شطة 
ورفع  �لتمري�س  مهنة  جاذبية  لتعزيز  �لوطنية  �مل��ب��ادرة  يف  �لتحفيزية 
�لإمار�ت  لروؤية  �لوطنية  �لأجندة  موؤ�شر�ت  فيها ح�شب  �لتوطني  ن�شبة 
�ل�شخ�شية  و��شتخد�م  للتمري�س  �ملو�طنة  �ل�شخ�شية  و�إب��ر�ز   2021
يف  وذلك  و�لوطنية  �لر�شمية  �ملنا�شبات  يف  ر�شمية  ك�شخ�شية  �لكرتونية 

�إطار ��شرت�تيجية �لوز�رة �لهادفة �إىل تقدمي �لرعاية �ل�شحية �ل�شاملة 
بيئة  يف  �لبتكار  ثقافة  تر�شيخ  و  م�شتد�مة  و  مبتكرة  بطرق  و�ملتكاملة 
�أنه تقرر ت�شمية �شخ�شية �ملمر�شة “رحمة “ لكونها  �لعمل. ولفت �إىل 
�شخ�شية  ��شم  �ختيار  مت  بينما  �ملمر�شات  بها  تتميز  �لتي  �ل�شفات  من 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقولة  �إل��ه��ام  م��ن  “�شند”  �مل��م��ر���س 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
“رعاه �هلل” عن �لتمري�س �إن “�لكو�در �لتمري�شية �لوطنية هم �ل�شند 

�حلقيقي للدولة يف وقت �أزماتها وحاجاتها”.
من جانبها �أكدت �لدكتورة �شمية �لبلو�شي مدير �إد�رة �لتمري�س �أهمية 
توعية �ملجتمع بدور �لتمري�س وتعزيز �ل�شورة �لإيجابية عنه و �لو�شول 

�لألعاب من  ��شتخد�م  �ملعرفة ويعترب  لن�شر  �لأف��ر�د  �أك��رب عدد من  �إىل 
�أكرث �لو�شائل �لتعليمية جناحاً و�أثر� لكونها ت�شد �نتباه �لفئات �لعمرية 
�ملختارة. وتتكون �للعبة �للكرتونية من منوذجني ي�شتهدف �لأول منها 
بالأدو�ت  �لتعريف  �إىل  8 �شنو�ت و يهدف  �إىل   3 فئة �لأطفال من �شن 
�حليوية  �ل��ع��الم��ات  م��ع��رف��ة  و  �لتمري�س  �أف����ر�د  ق��ب��ل  م��ن  �مل�شتخدمة 
يف  �لتمري�س  مهنة  عن  تعليمية  كو�شيلة  �للعبة  و��شتخد�م  �لطبيعية 
 8 �لأكرب من  �لعمرية  �لفئة  �لثاين  �لنموذج  ي�شتهدف  بينما  �ملد�ر�س.. 
�ملختلفة  �جلهات  دوره��ا يف  و  �لتمري�س  �لتعريف مبهنة  بهدف  �شنو�ت 
�حلالت  بع�س  م��ع  �لتعامل  بكيفية  �ل�شحية  و�لتوعية  بها  �مل��وج��ودة 

�لب�شيطة.
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد دبي ي�شدر قرارا بت�شكيل جمل�س 

اأمناء جامعة حمدان بن حممد الذكية
•• دبي -وام:

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي �لرئي�س �لأعلى ل� “جامعة 
خلفان  �شاحي  معايل  برئا�شة  �جلامعة  �أم��ن��اء  جمل�س  بت�شكيل  �لذكية” ق��ر�ر�  حممد  بن  حمد�ن 
متيم. وي�شم �ملجل�س يف ع�شويته كال من مط����ر حمم�����د �لطاي�����ر نائبا للرئي�س و�أحمد حمم���د بن 
حمي����د�ن و �لدكتور ل��وؤي حمم����د باله����ول و�شامي �أحمد �شاعن �لقمزي وعي����شى عب�د�لفتاح كاظ����م 
وعبد�هلل جا�ش����م بن كلب����ان ونا�ش����ر بط�ي �ل�شام�����شي وفاطم����ة غان����م �مل����ري وعبد �للطي���ف عبي����د 
�ملال و�لدكتورة رجاء عي����شى �لق����رق و�أحمد حم��د�ن بن دمل����وك وذلك ملدة �أربع �شنو�ت قابلة للتجديد 

على �أن يعمل بالقر�ر �عتبار� من �لثاين من �أكتوبر 2018 وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

هيئة التقيي�س اخلليجية حتتفل باليوم العاملي للموا�شفات 2018
•• الريا�ض – وام

�خلليج  ل��دول  �لتعاون  جمل�س  ل��دول  �لتقيي�س  هيئة  ت�شارك 
�لعربية دول �لعامل �لحتفال باليوم �لعاملي �ل�49 للمو��شفات 
�لذي ي�شادف يوم 14 �أكتوبر من كل عام وهو ذكرى تاأ�شي�س 
عام  يف  �إن�شاوؤها  مت  و�لتي   ISO للتقيي�س  �لدولية  �ملنظمة 
“�ملو��شفات  �شعار  حتت  �لعام  هذ�  �لحتفال  وياأتي   .1947

�لقيا�شية �لدولية.. و�لثورة �ل�شناعية �لر�بعة”.
و�أو�شح �لأمني �لعام للهيئة �شعود �خل�شيبي �أن هيئة �لتقيي�س 
لدول جمل�س �لتعاون و�شائر �أجهزة �لتقيي�س يف �لعامل حتتفل 
كمبادرة  للمو��شفات  �ل��ع��امل��ي  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  �شنوي  ب�شكل 

ج��م��اع��ي��ة ل��الإ���ش��ادة ب��اجل��ه��ود �مل�����ش��رتك��ة �ل��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا هيئات 
�لتقيي�س و�آلف �خلب�ر�ء و�ملتخ�ش�شني من جميع �أنحاء �لعامل 

للم�شاهمة يف �إعد�د وتطوير �ملو��شفات �لقيا�شية �لدولية.
و قال �إن �لت�شارع يف وترية �لتغيري �لذي جلبته �لثورة �ل�شناعية 
�لر�بعة �شيكون له حتديات كبرية وبالتايل �حلاجة �إىل �إ�شد�ر 
مو��شفات قيا�شية جديدة وكذلك تطوير �ملو��شفات �لقيا�شية 
�لقيا�شية  �ملو��شفات  �أن  م��وؤك��د�  �لتطور  ه��ذ�  ملو�كبه  �حلالية 
�ملخاطر  �ل�شالمة وتقليل  و�آمنة ل�شمان حتقيق  و�شيلة قوية 

يف خمتلف �ملجالت.
تعمل  و  �ل��ث��ورة  ه��ذه  ت��و�ك��ب  �لهيئة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار �خل�شيبي 
بالدول  �لوطنية  �لتقيي�س  �أجهزة  وبالتعاون مع  �إن�شائها  منذ 

�لأع�شاء ومن خالل �شر�كاتها �مل�شتد�مة مع خمتلف �ملنظمات 
�إعد�د  على  �لتقيي�س  جم��ال  يف  �لعاملة  و�لإقليمية  �لدولية 
و�إ�شد�رها  �لفنية  و�ل��ل��و�ئ��ح  �لقيا�شية  �مل��و����ش��ف��ات  وت��ط��وي��ر 
ومن�شجمة  فنية خليجية موحدة  ولو�ئح  قيا�شية  كمو��شفات 
م��ع �مل��م��ار���ش��ات �ل��دول��ي��ة مب��ا ي��خ��دم �ل����دول �لأع�����ش��اء بهدف 
�لتبادل  وت�شهيل  و�خل��دم��ي��ة  �لإن��ت��اج��ي��ة  ق��ط��اع��ات��ه��ا  ت��ط��وي��ر 
�لتجاري وحماية �مل�شتهلك و�لبيئة وكذلك ت�شجيع �ل�شناعات 
وقد  �خلليجي  �لقت�شاد  دع��م  يحقق  مبا  �لوطنية  و�ملنتجات 
�خلليجية  �لفنية  و�للو�ئح  �لقيا�شية  �ملو��شفات  جمموع  بلغ 
�لتي �شدرت عن �لهيئة حتى �لآن �أكرث من 23 �ألف مو��شفة 

قيا�شية ولئحة فنية خليجية.

�سمن مبادرة »اأمن املدار�س«

العميد العديدي يزور مدر�شة مردف االأمريكية 
•• دبي-الفجر:

�للو�ء عبد �هلل  �شعادة  بتوجيهات من 
ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  �مل���ري،  خليفة 
دب�����ي، وم��ت��اب��ع��ة �ل���ل���و�ء خ��ب��ري خليل 
�لقائد  م�شاعد  �مل��ن�����ش��وري،  �إب��ر�ه��ي��م 
�ل��ع��ام ل�����ش��وؤون �ل��ب��ح��ث �جل��ن��ائ��ي، قام 
�لعميد يو�شف �لعديدي، مدير مركز 
له،  �ملر�فق  و�لوفد  �لق�شي�س  �شرطة 
مردف  م��در���ش��ة  �إىل  ميد�نية  ب��زي��ارة 
�لأمريكية، وكان يف ��شتقباله �لأ�شتاذ 
�ملدر�شة،  م��دي��ر  �ل��ب��اق��ي،  ع��ب��د  ع���الء 
���ش��م��ن مبادرة  �ل����زي����ارة  ت���اأت���ي  ح��ي��ث 
»�أمن �ملد�ر�س« �لتي تهدف �ىل تعزيز 
�لعامة  �لقيادة  بني  �لعالقة  وتوطيد 

ل�شرطة دبي و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية.
�لعديدي  ي��و���ش��ف  �ل��ع��م��ي��د  و�ل���ت���ق���ى 
�لتدري�س  هيئة  �أع�شاء  م��ن  ع��دد  م��ع 
�لقيادة  ح��ر���س  م���وؤك���د�ً  �مل��در���ش��ة،  يف 
�لعامة ل�شرطة دبي على �أهمية تعزيز 
و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  مع  �ل�شر�كة 
و�ملوؤ�ش�شات  �لتعليمية،  دب��ي  ومنطقة 
�لعالقة  ذ�ت  و�لتعليمية  �ل��رتب��وي��ة 
�لأمني  �جل��ان��ب  ���ش��و�ء يف  ب��ال��ط��ال��ب 

�ل�شحي  �أو  �لثقايف  �أو  �لجتماعي  �أو 
ب�����ش��ورة م�����ش��ت��م��رة، م��ن �أج����ل حماية 
و�شعت  ح��ي��ث  �ل��وط��ن��ي��ة،  مكت�شباتنا 
م�شلحة  �ه���ت���م���ام���ات���ه���ا  م���ق���دم���ة  يف 
�لأج��ي��ال �ل��ق��ادم��ة م��ن �أب��ن��اء �لوطن. 
�لعديدي �شرحاً  �لعميد يو�شف  وقدم 
مبادرة  حول  �لتدري�س  هيئة  لأع�شاء 
»�أمن �ملد�ر�س« و�لتي تهدف �إىل تعزيز 
�ل�شرطة  ب���ني  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
يف  و�مل�شاهمة  �لتعليمية،  و�ملوؤ�ش�شات 
بناء جيل و�ع ومثقف �أمنياً ومرورياً، 

و�إطالق بر�مج توعوية بالتن�شيق مع 
من  وغ��ريه��ا  �لتعليمية،  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لزيارة  �لأخ���رى. ويف ختام  �لأه���د�ف 
جت���ول �ل��ع��م��ي��د ي��و���ش��ف �ل��ع��دي��دي يف 
�ملدر�شة و�لتقى طالبها، موجهاً �إياهم 
قدوة  يكونو�  و�أن  بالتعليم  بالهتمام 
لزمالئهم وم�شدر فخر لأهلهم وبذل 
مزيد من �جلهد يف حت�شيل �لدرو�س 
�أهد�فهم،  حتقيق  م��ن  يتمكنو�  حتى 
�ل�شعود  عند  ب��الن��ت��ب��اه  وجههم  كما 

و�لنزول من حافالت �ملد�ر�س.

�شلطان بن طحنون يطلع على اجلهود التطويرية يف �شرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام: 

�ط��ل��ع م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
�ملجل�س  ع�شو  نهيان  �آل  طحنون 
ملوؤ�ش�شة  �ملنتدب  �لع�شو  �لتنفيذي 
�لإم��ار�ت على �جلهود �لتطويرية 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل���ت���ي 
ل�شرطة �أبوظبي يف م�شرية �لعمل 
�أف�شل  ب��ات��ب��اع  و�لأم��ن��ي  �ل�شرطي 

�ملمار�شات �لعاملية �ملتقدمة .
زي������ارة معاليه  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة 
�للو�ء حممد خلفان  وك��ان معايل 

�أب���وظ���ب���ي �لذي  �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة 
يوثق �فتتاح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
“حفظه �هلل” ملقر �شرطة  �لدولة 
�ل�شيخ  م��ع��ايل  و�أ�����ش����اد  �أب���وظ���ب���ي. 
نهيان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
حققتها  �لتي  �لر�ئدة  ب��الإجن��از�ت 
�لتطور  �شباق  يف  �أبوظبي  �شرطة 
�أبوظبي  �أ�شبحت  حتى  و�حل��د�ث��ة 
�أمناً  و�ح��دة من �أكرث مدن �لعامل 
ملوؤ�شر�ت  حتقيقها  بجانب  و�أم��ان��ا 
�لقت�شادية  �ملجالت  يف  ��شتباقية 
و�ل�شياحية ون�شر �ل�شعادة و�لأمان 

ل�شرطة  �ل���ع���ام  �ل��ق��ائ��د  �ل��رم��ي��ث��ي 
م�شتقبليه  م��ق��دم��ة  يف  �أب���وظ���ب���ي 
و�لذي �أكد حر�س �شرطة �أبوظبي 
على حتقيق روؤية وتطلعات �لقيادة 
مبنظومتها  �لرت��ق��اء  يف  �لر�شيدة 
وتطلعات  خ��ط��ط  وف����ق  �لأم���ن���ي���ة 
حكومة �أبوظبي ومو��شلة تطبيق 

�أرقى معايري �لتميز �لعاملية.
�ل��ق��ائ��د �لعام  و����ش��ط��ح��ب م��ع��ايل 
�ل�شيخ  م��ع��ايل  �أب��وظ��ب��ي  ل�����ش��رط��ة 
يف  نهيان  �آل  طحنون  ب��ن  �شلطان 
“�ملوروث  م��ت��ح��ف  ���ش��م��ل��ت  ج��ول��ة 
�ل���ق���ي���ادة  م���ب���ن���ى  يف  �ل�شرطي” 

يف جمتمعنا.
بن  �شلطان  �ل�شيخ  معايل  وت�شلم 
طحنون �آل نهيان - خالل �لزيارة 
- �لع�شوية رقم 70 ملبادرة “كلنا 
�لعام  �لقائد  معايل  من  �شرطة” 
�شعادة  بح�شور  �أب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 
�ل�شريفي  ع���ل���ي  م���ك���ت���وم  �ل����ل����و�ء 
مدير عام �شرطة �أبوظبي ومدر�ء 

�لقطاعات.
“كلنا  م��ب��ادرة  �أن  �ل��رم��ي��ث��ي  و�أك����د 
�لتكاتف  روح  ع�����ززت   “ ���ش��رط��ة 
�مل���ج���ت���م���ع���ي ن���ح���و حت���ق���ي���ق روؤي������ة 
ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  و�أه����د�ف 

�أب���وظ���ب���ي يف �حل���ف���اظ ع��ل��ى �أم���ن 
و�شعادة جمتمع �أبوظبي من خالل 
����ش��ت��د�م��ة �لأم����ن و�حل���ف���اظ على 
�ملكت�شبات �حل�شارية �لتي حتققها 

م�شرية �لتطوير يف بالدنا.
تبادل معايل   .. �لزيارة  نهاية  ويف 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن ط��ح��ن��ون �آل 
�ل��ق��ائ��د �لعام  ن��ه��ي��ان م���ع م���ع���ايل 
ل�شرطة �أبوظبي �لدروع �لتذكارية 
�لتذكارية  �ل�����ش��ور  �ل��ت��ق��اط  ومت 
بح�شور مدير عام �شرطة �أبوظبي 
�شرطة  يف  �ل��ق��ط��اع��ات  وم���دي���ري 

�أبوظبي .

ا�ستعدادًا لإطالقه يف 29 اأكتوبر اجلاري

فريق عمل من مركز حممد بن را�شد للف�شاء يف اليابان للوقوف على جاهزية »خليفة �شات«  

تانيغا�شيما  م��رك��ز  م��ن  لإط��الق��ه 
وقع  �ل���ذي  �ل��ي��اب��ان،  يف  �لف�شائي 
�أكرب جممع  لكونه  �لختيار عليه 
�ليابان،  يف  �ل�����ش��و�ري��خ  لإط����الق 
و�أح���د �مل��و�ق��ع �ل��ف��ري��دة يف �لعامل 
باإطالق  مم���ّي���ز�ت���ه  ت�����ش��م��ح  �ل���ت���ي 
من  وغ��ريه��ا  �ل�شناعية  �لأق���م���ار 
�ملركبات �لف�شائية �إىل �ملد�ر، كما 
تنفيذ  من  �ملتعددة  مر�فقه  تتيح 
�شل�شلة من �لعمليات مثل جتميع 

•• دبي-الفجر: 

�أجرى فريق عمل من مركز حممد 
�لفحو�شات  ل��ل��ف�����ش��اء  ر�����ش���د  ب���ن 
»خليفة  ع��ل��ى  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
قاعدة  �إىل  و���ش��ل  �ل����ذي  ����ش���ات«، 
تانيغا�شيما  م��رك��ز  يف  �لإط������الق 
��شتعد�د�ً  ب���ال���ي���اب���ان  �ل��ف�����ش��ائ��ي 
�جلاري.  �أكتوبر   29 يف  لإطالقه 
ويتم حفظ �لقمر �ل�شناعي �شمن 
لذلك  خ�شي�شاً  م�شممة  م�شاحة 
حلني موعد �لإطالق، ويطلق على 
جتميع  »مبنى  ��شم  �مل�شاحة  ه��ذه 
يتوجب  حيث   ،VAB �ملركبات« 
يف  �لتو�جد  �ل�شناعي  �لقمر  على 
هذه �ملنطقة قبل موعد �لإطالق 
خالل مدة ت��رت�وح ما بني 5 �أيام 

�إىل 40 يوماً.
�إىل  ������ش�����ات«  »خ���ل���ي���ف���ة  وخ���������ش����ع 
ت�شمنت  خم���ت���ل���ف���ة  �خ�����ت�����ب�����ار�ت 
�أن  م��ن  للتحقق  وظيفياً  �خ��ت��ب��ار�ً 

���ش��ات« يف  م��دي��ر م�����ش��روع »خليفة 
مركز حممد بن ر��شد للف�شاء، »�أن 
»خليفة  على  �لنهائية  �لختبار�ت 
قاعدة  �إىل  و���ش��ل  �ل����ذي  ����ش���ات«، 
تانيغا�شيما  م��رك��ز  يف  �لإط������الق 
�لف�شائي يف موعده �ملحدد، يوؤكد 
قبل  م��ن  �ملو�شوعة  �خلطة  جن��اح 
م��رك��ز حم��م��د ب��ن ر����ش��د للف�شاء 
لإطالقه يف �ل� 29 �أكتوبر �حلايل، 
وهو ما يعك�س �ملهنية �لعالية �لتي 
�لعاملون  �ملهند�شون  بها  يتحلى 
على هذ� �مل�شروع �ل�شخم، و�لبالغ 
ومهند�شًة  مهند�شاً   70 ع��دده��م 
من �أبناء �لدولة �لذين جنحو� يف 
ت�شنيع »خليفة �شات«، ويو��شلون 

مهمتهم �إىل حني �إطالقه«.
ر��شد  ب��ن  م��رك��ز حممد  �أن  ي��ذك��ر 
�شابق،  وقت  يف  �أعلن،  قد  للف�شاء 
 2018 �أك���ت���وب���ر   29 ت���اري���خ  �أن 
لإطالق  �لر�شمي  �مل��وع��د  �شيكون 
»خليفة �شات« من قاعدة �لإطالق 

ج��م��ي��ع �لأن��ظ��م��ة �ل��ف��رع��ي��ة تعمل 
خا�شاً  و�خ����ت����ب����ار�ً  ج���ّي���د،  ب�����ش��ك��ل 
ب�شالمة �لبطاريات، وما �إىل ذلك 
م��ن �لخ��ت��ب��ار�ت ذ�ت �ل��ع��الق��ة، و 
مت جتهيزه لتاأكيد �شالمة و�شعه 
�ل�شاروخ  �لإط����الق«  مركبة  على 
تثبيته  مت  ك���م���ا   »)H-IIA(
لإطالقه؛  ��شتعد�د�  �ملركبة  على 
ميت�شوبي�شي  ����ش���رك���ة  وع���م���ل���ت 
تزويد  ع��ل��ى  �لثقيلة  لل�شناعات 
بكافة  �لإم�����ار�ت�����ي  �ل��ع��م��ل  ف���ري���ق 
�مل��ر�ف��ق �ل�����ش��روري��ة لإج����ر�ء هذه 

�لختبار�ت.
يو�شف  �شعادة  ق��ال  �ل�شاأن،  وبهذ� 
مركز  عام  مدير  �ل�شيباين،  حمد 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د ل��ل��ف�����ش��اء: »�إن 
�إجر�ء �لختبار�ت �لتقنية �لالزمة 
قمر  �أول  �����ش����ات«  »خ��ل��ي��ف��ة  ع���ل���ى 
�شناعي �شنع %100 يف �لدولة، 
��شتكماًل  ه���ام���ة  م���رح���ل���ة  ت���ع���د 
للتجهيز�ت �لتي نقوم بها ��شتعد�د�ً 

�ل�شيانة،  �لإط���������الق،  م���رك���ب���ات 
على  �لنهائية  �لفحو�شات  �إج��ر�ء 
�لأقمار �ل�شناعية، وحتميلها على 
مركبات �لإطالق، ومتابعة عملية 
�لإطالق، �إىل جانب تتبع مركبات 

�لإطالق بعد �لإقالع«.
حممد  مركز  �أن  �ل�شيباين  و�أك���د 
بتنفيذ  ملتزم  للف�شاء  ر����ش��د  ب��ن 
�لر�شيدة،  �ل����ق����ي����ادة  ت���وج���ي���ه���ات 
�لف�شاء  ل�شتك�شاف  وتطلعاتها 
وم�شاعفة  ف���ي���ه،  و�ل����ش���ت���ث���م���ار 
�لقطاع  ه����ذ�  ل��ت��ط��وي��ر  �جل���ه���ود 
وبناء  �لبتكار  تعزيز  على  �ملرتكز 
�ل��ت��ي بف�شلها  �ل��وط��ن��ي��ة،  �ل��ك��و�در 
�ليوم حققنا هذ� �لإجناز بت�شنيع 
�إطالقه  وق��ري��ب��اً  ���ش��ات«،  »خليفة 
ل����ي����ب����د�أ �ل���ع���م���ل يف م���������د�ره مل���دة 
�ملعلومات  لتوفري  �شنو�ت،  خم�س 
و�لبيانات �لتي تهدف �إىل حت�شني 

نوعية �حلياة.
�ل�شايغ،  ع��ام��ر  �أو����ش���ح  وب������دوره، 

�ل�شناعي  �لقمر  �شيبد�أ  تقريباً( 
ف�شائية  ����ش���ور  لل���ت���ق���اط  ع��م��ل��ه 
حمطة  �إىل  و�إر����ش���ال���ه���ا  ل���الأر����س 
�ل��ت��ح��ك��م �لأر����ش���ي���ة د�خ�����ل مركز 
ليلبي  للف�شاء،  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ح��ت��ي��اج��ات 
�ل���ع���امل. ويبلغ  و�ل��ت��ج��اري��ة ح���ول 
طول »خليفة �شات« مرت�ن ووزنه 
ليكون  فقط  ك��ي��ل��وج��ر�م��اً   330
�لعامل  م�شتوى  على  ر�ئ��د�ً  بذلك 
�لوزنية، ويت�شمن نظاماً  يف فئته 

�لف�شائي  تانيغا�شيما  م��رك��ز  يف 
�ل�شاروخ  م���ن  ع��ل��ى  �ل���ي���اب���ان  يف 
H-IIA، ليبد�أ �لعمل يف مد�ره 
مل���دة خ��م�����س ���ش��ن��و�ت، و���ش��وف تتم 
ع��م��ل��ي��ة �لإط������الق ب��ال�����ش��ر�ك��ة مع 
لل�شناعات  ميت�شوبي�شي  ���ش��رك��ة 
�لثقيلة �ملحدودة ووكالة ��شتك�شاف 

�لف�شاء �ليابانية جاك�شا. 
�شات«  »خ��ل��ي��ف��ة  دخ�����ول  ومب���ج���رد 
ح����ول  �مل���ن���خ���ف�������س  م����������د�ره  �إىل 
613 كم  �لأر������س )ع��ل��ى �رت���ف���اع 

ل��ت��ح��دي��د �مل���و�ق���ع يوفر  م��ت��ط��ور�ً 
ع����دد�ً ك��ب��ري�ً م��ن �ل�����ش��ور ثالثية 
�ل����و�ح����دة بدقة  �مل����رة  �لأب����ع����اد يف 
فائقة.  ��شتجابة  وب�شرعة  عالية 
يف  �ل�شور  ه��ذه  ��شتخد�م  و�شيتم 
�لبيئية  �ل���ت���غ���ري�ت  ر���ش��د  ج��ه��ود 
وتاأثري�ت �لحرت�ر �لعاملي، و�إد�رة 
�لتخطيط �لعمر�ين ب�شكل فّعال، 
ف�شاًل عن م�شاعدة جهود �لإغاثة 
�أثناء �لكو�رث �لطبيعية، و�شيعمل 

يف مد�ره ملدة خم�س �شنو�ت.

ت�ستهدف 1200 من الطلبة املر�سحني واملر�سحات ومنت�سبي اأكادميية �سرطة دبي

العميد غيث ال�شويدي يد�شن فعاليات الدورة االأوىل للتعامل مع اأ�شحاب الهمم اأثناء االأزمات والكوارث والطوارئ
•• دبي-الفجر:

�ل����دك����ت����ور غيث  �ل���ع���م���ي���د  د�����ش����ن 
�أكادميية  مدير  �ل�شويدي،  غ��امن 
����ش���رط���ة دب������ي، ف���ع���ال���ي���ات �ل������دورة 
منت�شبي  وتاأهيل  لتدريب  �لأوىل 
مع  �لتعامل  كيفية  يف  �لأكادميية 
�أ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م �أث���ن���اء �لأزم�����ات 
نظمها  �لتي  و�لطو�رئ،  و�لكو�رث 
و�ل�شالمة،  لالأمن  �ل��دويل  �ملركز 
�أ�شحاب  جم��ل�����س  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
لال�شت�شار�ت  )���ش��ي��ف��ر  و  �ل��ه��م��م 
�لأمنية �لوقائية(، و�شركة )�شيلد 
لال�شت�شار�ت �لأمنية �لربيطانية(، 

و�شركة )�أ. بي. �إ�س �شوليو�شن(.

وماجد  و�ل���دويل،  �ملحلي  �لتعاون 
�أ�شحاب  جم��ل�����س  مم��ث��ل  �ل�����ش��ي��خ، 
�لهمم ب�شرطة دبي، وهيثم مبارك 
ل�شركة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ن��ا���ش��ر، 
�ل������دورة تامر  ���ش��ي��ف��ر، وحم��ا���ش��ر 

نادر.
ثاين،  عتيق  حممد  �لعقيد  وق��ال 
�إن هذه �لدورة تاأتي �شمن مبادرة 
لالأمن  �ل������دويل  �مل���رك���ز  �أط��ل��ق��ه��ا 
�ل�شركاء  مع  بالتعاون  و�ل�شالمة 
وتدريب  لتاأهيل  �ل�شرت�تيجيني، 
ما يقارب من 1200 من �لطلبة 
و�ل����دور�ت  و�مل��ر���ش��ح��ات  �ملر�شحني 
�لأكادميية  وم��رت��ب  �لتاأ�شي�شية 
من �لع�شكريني و�ملدنيني، وتنمية 

لأ�شحاب  دب�����ي  و�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
)جم���ت���م���ع���ي،،،   2020 �ل���ه���م���م 
�شمو  �أطلقها  �لتي  للجميع(  مكان 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
رئي�س  دب���ي،  عهد  ويل  مكتوم،  �آل 
�ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة، لتكون 
�لهمم  لأ����ش���ح���اب  ���ش��دي��ق��ة  دب����ي 
و��شرت�تيجية  �لعام،  ذلك  بحلول 
�لهمم  لأ�����ش����ح����اب  دب�����ي  ����ش���رط���ة 
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�لأكادميية،  م��دي��ر  �ل�شيد  وط���رح 
متحرك  كر�شي  �بتكار  تبني  فكرة 
من  �لهمم  �أ�شحاب  لإ�شعاد  ذك��ي، 
وت�شهيل  �جل�شدية  �لإعاقات  ذوي 
ت���ن���ق���ل���ه���م، حت���ق���ي���ق���ا ل�����الأه�����د�ف 

�ل�شويدي،  �لدكتور  �لعميد  وق��ال 
�أن هذه �لدورة تاأتي �شمن حر�س 
تعليمات  ترجمة  على  �لأكادميية، 
خليفة  �هلل  ع��ب��د  �ل����ل����و�ء  ����ش���ع���ادة 
دبي،  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري، 
�للو�ء  ���ش��ع��ادة  بتوجيهات  وع��م��ال 
بن  �أحمد  �لدكتور حممد  �لأ�شتاذ 
فهد، م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون 
لتفعيل  و�ل���ت���دري���ب،  �لأك���ادمي���ي���ة 
�لوطنية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  خم����رج����ات 
�ل���ه���م���م، �لتي  �أ����ش���ح���اب  ل��ت��م��ك��ني 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب����ي، ح��ف��ظ��ه �هلل، 

�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي يف 
و�أ�شحاب  عموما  �ملجتمع  �إ���ش��ع��اد 
�خل�شو�س،  وج�����ه  ع���ل���ى  �ل���ه���م���م 
ث���م ���ش��ك��ر �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى �إط���الق 
�ملبادرة، موجها �مل�شاركني ب�شرورة 
حمتوى  من  �لق�شوى  �ل�شتفادة 
�لدورة وتطبيق ذلك �أثناء �لتعامل 

مع �أ�شحاب �لهمم.
�لأ�شتاذ  �لعميد  �لتد�شني  ح�شر 
�ل�شام�شي،  بطي  حممد  �لدكتور 
و�لعقيد  �لأك��ادمي��ي��ة،  مدير  نائب 
حممد عتيق ثاين عبد �هلل، مدير 
و�ل�شالمة،  لالأمن  �ل��دويل  �ملركز 
و�لر�ئد  ل���وت���اه،  خ��ال��د  و�ل��ع��ق��ي��د 
�مل��ري، رئي�س ق�شم  حممد خمي�س 

�لدورة  �أن حمتوى  �مل��ري،  خمي�س 
بال�شيا�شات  �ل���ت���ع���ري���ف  ت�����ش��م��ن 
و�ل������ش�����رت�ت�����ي�����ج�����ي�����ات �خل���ا����ش���ة 
�لإعاقات  و�أن��و�ع  �لهمم،  باأ�شحاب 

مع  �لتعامل  جم��ال  يف  م��ه��ار�ت��ه��م 
�أ����ش���ح���اب �ل��ه��م��م �أث���ن���اء �لأزم�����ات 

و�لكو�رث و�لطو�رئ.
وم��ن جهته �أو���ش��ح �ل��ر�ئ��د حممد 

وكيفية �شبل �لتعامل مع كل �إعاقة 
يف حالة حدوث �لأزمات و�لكو�رث 
باأف�شل  ل���ل���خ���روج  و�ل������ط������و�رئ، 

�لنتائج.

تفاهم بني التخطيط العمراين  يف اأبوظبي و جي �شي ديكو لتطوير حلول ح�شرية مبتكرة 

�لفرن�شية  �ل�������ش���رك���ات  وت�����ش��ت��ع��د 
يف �لإم�������ار�ت م��ث��ل ج���ي ���ش��ي ديكو 
�لالزمة  �ملبتكرة  �حل��ل��ول  لتوفري 
�لتطور �حل�شري.. م�شري�  ملو�كبة 
�لتفاهم  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  �أن  �إىل 
�ل�������ش���ر�ك���ات �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة بني 
فرن�شا و�أبوظبي تتما�شى مع خطط 
�أبوظبي �مل�شتقبلية و�لطاحمة �إىل 
�ملدن  �أب���رز  ك��اأح��د  مكانتها  تر�شيخ 
�أ�شاليب  ت��وف��ري  �ل��ر�ئ��دة يف جم��ال 

تكنولوجيا  ت��ط��ب��ي��ق  خ�����الل  م����ن 
لل�شو�رع  �أث����اث  لت�شميم  م��ب��ت��ك��رة 
ي�شهم يف  وم�شتد�م،  وذكي  ح�شري 
عملية ربط �ملناطق وت�شهيل حركة 
�ل�شكان فيها، مع �إبر�ز هوية مرئية 
قيمها  م��ن  ت��ع��زز  للمدينة  مم��ي��زة 

�لثقافية و�لرت�ثية.
�لدولة  ل��دى  فرن�شا  �شفري  ق��ال  و 
على  تعمل  �حل��دي��ث��ة  �لتقنيات  �إن 
ت��غ��ي��ري �أ����ش���ل���وب �حل����ي����اة يف �مل����دن 

�حلياة �مل�شتد�مة و�لذكية.
مع  بالتز�من  �مل��ذك��رة  توقيع  ياأتي 
�إعالن موئل �لأمم �ملتحدة - موؤخر� 
للدورة  �أب��وظ��ب��ي  ��شت�شافة  ع��ن   -
�لعا�شرة للمنتدى �حل�شري �لعاملي 
يف فرب�ير عام 2020، ولأول مرة 
يف �ملنطقة �لعربية ويعترب �ملنتدى 
مفتوحة  من�شة  �لعاملي  �حل�شري 
�ملدن،  م�شتقبل  ومناق�شة  للتفكري 
كما �أن���ه ي��وف��ر م��ن��رب�ً ل��ل��ح��و�ر بني 

•• اأبوظبي-وام:

�لأحبابي  وقع معايل فالح حممد 
�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ��رة  رئي�س 
مذكرة  �أب���وظ���ب���ي  يف  و�ل���ب���ل���دي���ات 
تفاهم ��شرت�تيجية مع جان �شارل 
ديكو رئي�س جمل�س �لإد�رة و�ملدير 
�لتنفيذي �مل�شارك ل�شركة جي �شي 
ديكو بح�شور �شعادة لودوفيك بوي 
لدى  �لفرن�شية  �جلمهورية  �شفري 

�لدولة.
ت��رك��ز �مل��ذك��رة ب��ني �ل���د�ئ���رة و جي 
جمال  يف  �ملتخ�ش�شة   - دي��ك��و  �شي 
�لإعالنات �خلارجية على م�شتوى 
و�لتطوير  �لأب��ح��اث  على   - �لعامل 
يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  لتقدمي 
م�شتد�مة  ح�����ش��ري��ة  بيئة  ت�شكيل 
�أب��وظ��ب��ي وت��ع��زي��ز ن��وع��ي��ة حياة  يف 
�مل����و�ط����ن����ني و�مل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى حد 

�شو�ء.
وحت������دد م����ذك����رة �ل���ت���ف���اه���م �إط�����ار 
�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ����رة  ع��م��ل 
و�ل��ب��ل��دي��ات يف �أب��وظ��ب��ي وج���ي �شي 
ديكو للعمل معاً ب�شكل وثيق بهدف 
تعزيز �مل�شهد �حل�شري يف �أبوظبي 

فر�س  ويك�شف  �مل�شلحة،  �أ�شحاب 
�لقطاعني  ب��ني  �ل�شانحة  �ل��ت��ع��اون 

�لعام و�خلا�س.
من جهته قال معايل فالح حممد 
�حل�شري  �مل��ن��ت��دى  �إن  �لأح���ب���اب���ي 
يناق�س  �أبوظبي  2020 يف  �لعاملي 
جمال  يف  �لعاملية  �لتوجهات  �أب���رز 
�ل���ش��ت��د�م��ة �حل�����ش��ري��ة م��ن خالل 
دمج �لتنمية �حل�شرية مع تقنيات 
�لثورة �ل�شناعية �لر�بعة .. م�شري� 
�شركة  م��ع  �مل��ذك��رة  ت��وق��ي��ع  �أن  �إىل 
ت��ق��دمي �خلدمات  ع��امل��ي��ة ر�ئ����دة يف 
����ش���ي ديكو  �حل�������ش���ري���ة م���ث���ل ج����ي 
لتطوير  فر�شاً  لأب��وظ��ب��ي  �شيوفر 
�لتي  �لتحديات  تلبي  �شباقة  حلول 

تو�جه تطورها �حل�شري.
�مل����ذك����رة يف دعم  ت��وق��ي��ع  وي�����ش��ه��م 
�لبتكار من  لتعزيز  �لإم��ارة  جهود 
�لقطاع  �لتعاون مع  خالل ت�شجيع 
نطاق  يف  �مل��دين  و�ملجتمع  �خلا�س 
�ل�شر�كات �لتي تخدم �لقطاع �لعام 
يتما�شى  و�ل�����ش��ك��ان، مب��ا  و�خل��ا���س 
م��ع روؤي����ة �حل��ك��وم��ة �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
م�شتد�م  �قت�شاد  تنمية  مو��شلة 

ومتنوع.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم اأم القيوين ي�شتقبل ال�شفري العماين

•• اأم القيوين- وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين يف �لديو�ن �لأمريي �م�س 
وبح�شور �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين �شعادة �لدكتور خالد بن �شعيد بن �شامل 
�جلر�دي �شفري �شلطنة عمان �لذي قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله �شفري� لبالده لدى �لدولة. 
�أم �لقيوين ب�شعادة �ل�شفري �لعماين .. متمنيا له طيب �لإقامة و�لتوفيق و�لنجاح يف  ورحب �شاحب �ل�شمو حاكم 
��شتعر��س  �للقاء  �ل�شقيقني يف �ملجالت كافة. وجرى خالل  �لبلدين  �مل�شرتك بني  �لتعاون  �أو��شر  مهامه وتعزيز 
عالقات �لتعاون �لثنائية �لقائمة بني �جلانبني وتبادل �لأحاديث �لتي من �شاأنها �أن تعزز تلك �لعالقة يف �لعديد 
من �ملجالت و�شبل توطيدها ملا فيه م�شلحة �ل�شعبني �ل�شقيقني. و�أعرب �ل�شفري �لعماين عن �شعادته بلقاء �شاحب 
�ل�شمو حاكم �أم �لقيوين .. م�شيد� مبكانة وعمق �لعالقات �لثنائية وبالنه�شة �حل�شارية �ل�شاملة �لتي ت�شهدها دولة 
�لإمار�ت عامة و�أم �لقيوين خا�شة يف خمتلف �لقطاعات. ح�شر �للقاء .. �ل�شيخ خالد بن ر��شد �ملعال رئي�س �لديو�ن 

�لأمريي و�شعادة نا�شر �شعيد �لتالي مدير �لديو�ن �لأمريي و�شعادة ر��شد حممد �أحمد مدير �لت�شريفات.

منتدى الرقابة على ال�شادرات النووية يبحث يف دبي اأف�شل املمار�شات والتجارة غري امل�شروعة
•• دبي-وام: 

و�شناعة  جت��ارة  غرفة  يف  �م�س  �لنووية  للرقابة  �لحتادية  �لهيئة  نظمت 
 ”2018 لعام  �لنووية  �ل�شادر�ت  على  �لرقابية  �ملمار�شات  “منتدى  دبي 
مب�شاركة 9 دول وممثلون عن �لأمم �ملتحدة وذلك ملناق�شة �لو�شع �لر�هن 

ملنظومة �لرقابة على ��شتري�د وت�شدير �ملو�د �لنووية وم�شتقبلها.
�أجل تبادل �ملعرفة و�خلرب�ت فيما  وي�شارك خرب�ء وطنيون ودوليون من 
بلد�نهم  جتارب  لتقدمي  �لنووية  �ل�شادر�ت  على  �لرقابة  ب�شو�بط  يتعلق 
مع  �لنووية  �ل�����ش��ادر�ت  على  �لرقابة  منظومة  لتقييم  �لعمل  ومنهجية 
عر�س �أف�شل �ملمار�شات ومناق�شة �أوجه �لتعاون �ملختلفة لتعزيز �ملنظومة 

ومو�جهة �لتجارة غري �مل�شروعة.
وقال ر�وؤول عّو�د نائب مدير عام �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية ل�شوؤون 
�لعمليات “ ويف �إطار �لتز�مها بتحقيق �أعلى معايري حظر �لنت�شار �لنووي 
للت�شدير  ���ش��ارم  نظام  بتطبيق  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �لتزمت 
�لفاعلة  �ل�شتجابة  على  حر�شاً  لل�شمانات  و�شفاف  �شامل  ونظام  �لنووي 
لأية حماولة لالإجتار غري �مل�شروع يف �ملو�د �لنووية. ميثل �ملنتدى هذ� �لعام 
فر�شة جلمع لفيف من �خلرب�ء �لدوليني ملناق�شة �لو�شع �لر�هن ملنظومة 
تو�شيات  �إىل  �لتو�شل  و�أي�شاً  �لنووية وم�شتقبلها  �ل�شادر�ت  �لرقابة على 
تهدف �إىل تعزيز �لتد�بري �ملتخذة لدعم �ملمار�شات �حلالية.” و��شاف �ن 
دولة �لإمار�ت تعد �أول دولة يف �لعامل تبنى �أربع حمطات للطاقة �لنووية 
يف �آن و�حد بعد م�شي ثالثة عقود. ويرتكز برنامج �لطاقة �لنووية لدولة 
�ل�شفافية  �لنووية للدولة وهي  �ل�شيا�شة  �لتز�مات حددتها  �لإم��ار�ت على 

على  تفتي�س  بعملية  �أي�����ش��اً  وت��ق��وم  للرقابة  �خلا�شعة  �مل���و�د  م��ع  تتعامل 
�ملرخ�شني بالتعاون مع �جلهات �ملحلية و�لحتادية بالدولة �شماناً لاللتز�م 
بالقو�نني و�للو�ئح. وقد �أ�شدرت �لهيئة يف هذ� �ل�شدد 104 رخ�شة منهم 

�لنووية. للطاقة  �لإمار�ت  ملوؤ�ش�شة  �شادرة  رخ�شة   14
�أخرى  ودول  �لوطنيني  �شركائها  مع  وطيدة  بعالقات  �لهيئة  ترتبط  كما 

ومنظمات دولية �لتي تدعم مهمتها يف �لرقابة على �لقطاع �لنووي. 
�لقت�شادية  لل�شوؤون  �لأمل���اين  �لحت���ادي  و�ملكتب  �لهيئة  و�شعت  وم��وؤخ��ر�ً 
�مل��ت��و�ج��دة يف دولة  �ل�شركات  م��ن  �آل��ي��ة تتطلب  �ل�����ش��ادر�ت  و�ل��رق��اب��ة على 
�أملانيا  للرقابة يف  �أو ت�شدير مو�د خا�شعة  ��شتري�د  و�لر�غبة يف  �لإم��ار�ت 
�أن تتو��شل مع �لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية للح�شول على رخ�شة يف 
هذ� �ل�شاأن حيث ت�شاعد هذه �لآلية �لهيئة على �لتعرف على تفا�شيل هذه 
�ل�شركات �لتي ترغب يف ��شتري�د وت�شدير �ملو�د �خلا�شعة للرقابة وبالتايل 
تعزز من جهود �لرقابة يف هذ� �ل�شدد فيما تربط �لهيئة �لحتادية للرقابة 
�لنووية باتفاقية مع وز�رة �لتجارة �لأمريكية لتبادل �ملعلومات فيما يتعلق 

بالرت�خي�س يف �ل�شتري�د و�لت�شدير.
�لدولية  للوكالة  �لتابعة  �لنووية  �لتحتية  �لبنية  مر�جعة  بعثة  و�أ���ش��ادت 
للطاقة �لذرية بدولة �لإمار�ت لتطبيقها عدد�ً من �لآليات لتتبع �لأن�شطة 
غري �ملرخ�س لها و�لتي ت�شمل ��شتعمال مو�د نووية �أو مو�د �أخرى خا�شعة 

للرقابة من �أجل تطبيق فعال لبنود �تفاقية �ل�شمانات.
وكان �ملجل�س �ل�شت�شاري �لدويل قد ��شاد �لعام �ملا�شي بدولة �لإمار�ت يف 
حتقيق جناح متو��شل يف برناجمها للطاقة �لنووية و�لذي يلتزم مببادئ 

�ل�شالمة و�لأمن وحظر �لنت�شار �لنووي و�ل�شفافية و�ل�شتد�مة.

و�ل�شالمة  �لأمن  و�أف�شل معايري  �لنووي  �لنت�شار  و�أف�شل معايري حظر 
على  ين�س  �لإم���ار�ت  لدولة  �ل��ن��ووي  �لقانون  �ن  �ىل  م�شري�  و�ل�شتد�مة 
�ل�شلمية.  �أغر��شه  �أجل  بالدولة من  �لنووي  �لقطاع  بتنظيم  �لهيئة  قيام 
ويف هذ� �ل�شاأن �أ�شدرت �لهيئة لئحة �لرقابة على ��شتري�د وت�شدير �ملو�د 
يف  �مل��زدوج  �ل�شتخد�م  وذ�ت  �لنووي  باملجال  �ل�شلة  ذ�ت  و�ملعد�ت  �لنووية 

نف�س �ملجال.
�لنووي من  �لنت�شار  باأعلى م�شتويات حلظر  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لتز�م  و�ك��د 
خالل تطبيق نظام �شارم للرقابة على �ملو�د �خلا�شعة يف هذ� �ملجال. وقد 
و�شعت �لدولة بنية حتتية قوية تتو�فق مع �ملتطلبات �لدولية و�ل�شيا�شات 
�لتي  لل�شركات  �لرت�خي�س  �إ���ش��د�ر  تقوم  �لهيئة  �ن  �ىل  م�شري�  �لوطنية 

موؤمتر »اآخر م�ستجدات الأمرا�س املعدية« مب�ساركة اأكرث من 200 اخت�سا�سيًا

9 اأ�شهر يف  العام  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  ي�شتقبلهم  مري�س  اآالف   105
•• اأم القيوين ـ الفجر 

نظم م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة �لعام يف �أم �لقيوين �أحد مبادر�ت رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل  �ملوؤمتر �ل�شنوي �لر�بع  يف »�آخر م�شتجد�ت �لأمر��س �ملعدية«، يف 
فندق �شري�تون �ل�شارقة بح�شور �أكرث من 200 طبيباً و�خت�شا�شياً وفنياً 

من خمتلف �إمار�ت �لدولة.
�آلف   105 ��شتقبل نحو  �مل�شت�شفى  �أن  �لتنفيذي  �ملدير  ليام دويف   و�أو�شح 
مري�شاً يف �لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل من �لعام �جلاري، فيما ��شتقبلت �لأق�شام 
�خلدمات  بتح�شني  ٌيعنى  �مل�شت�شفى   �ن  موؤكد�  مري�شاً،   4300 �لد�خلية 

�ل�شحية �ملقدمة للمجتمع �ملحلي ول �شيما �لأمر��س �ملعدية.
�لتي يجريها  �لعلمية  �ملوؤمتر�ت و�لور�س  �أهمية عقد مثل هذه  و�شدد على 
�مل�شت�شفى يف كل عام وذلك تنفيذ� لروؤية �مل�شت�شفى يف تطوير ورفع م�شتوى 

يقوم  حيث  �ل��ط��ب��ي��ة،   �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف  للعاملني  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
�مل�شت�شفى منذ تاأ�شي�شه بعقد موؤمتر�ً �شنوياً يتناول مو�شوعاً طبياً  مهماً.

ولفت �إىل �أن �ملوؤمتر  جاء ثمرة �جلهود �ملبذولة جلميع �لعاملني يف �مل�شت�شفى 
و�لقليمي،   �ملحلي  �مل�شتوى  على  �ملتخ�ش�شني  من  �لعديد  ��شتهدف  حيث 
وناق�س نخبة من �ل�شت�شاريني �لعاملني يف �مل�شت�شفى وغريهم من �خلرب�ء 
�ملتخ�ش�شني يف �لأمر��س �ملعدية كيفية �لوقاية منها و�لعديد من �ملو��شيع 
م�شتوى  رفع  �مل�شت�شفى  �إد�رة  �أول��وي��ات  �شمن  من  �أن��ه  موؤكد�  �لعالقة،  ذ�ت 
�ملهار�ت �لطبية �لالزمة لتقييم وت�شخي�س �حلالت �ملر�شية �ملعدية وكيفية 

�لتعامل معها بناًء على �ل�ش�س و�لربتوكولت �لعاملية �ملعتمدة.
من جهته �ّكد �لدكتور مبارك �لفار�شي رئي�س ق�شم �ملخترب�ت يف م�شت�شفى 
�ل�شيخ خليفة �لعام  ورئي�س �للجنة �لعلمية يف �ملوؤمتر �أن �مل�شت�شفى ��شتطاع 
حتقيق �أعلى معايري �جلودة �لطبية �لعاملية �ملقدمة للمر�س و �لو�شول �إىل 

معدلت �لكفاءة يف تقليل ن�شب �لإ�شابة بالأمر��س �ملعدية، �ذ يعمل فريق 
مكافحة �لعدوى يف �مل�شت�شفى باإجر�ء م�شحاً و �لتفتي�س �ليومي و �لتعليم 
�مل�شتمر للطاقم �لطبي و �ملر�شي، كما يقوم فريق بتحديث �شيا�شة �شرف 
�مل�شاد�ت �حليوية يف �مل�شت�شفى للوقوف على كافه و�شفات �مل�شاد�ت �حليوية 
�ملقاومه  لتجنب  ��شتخد�مها  تقليل  و  �لبكترييا  على  �لو��شع  �ملفعول  ذ�ت 

�لبكتريية.
و�أكد �أن فريق �لعمل  يكر�شون جهودهم لتح�شني حياة �ملر�شى و�لعاملني و 
ذلك بتقدمي �خلدمات �لطبية وفقاً لأعلى معايري �جلودة من حيث ��شتخد�م 
�أحدث �لنظم و �لأجهزة  و�تباع �خر �لتطور�ت �لعلمية يف هذ� �حلقل، كما 
يوجد �شيا�شات مكتوبة و معتمدة لكافة �لأمر��س �ملعدية وكيفية عالجها و 

�لوقاية منها ف�شاًل عن وجود غرف عزل حديثه لالأمر��س �ملعدية.
�ملقاومة  �لبكترييا  �ح�شائيات  تق�شي  ���ش��رورة  ناق�س  �مل��وؤمت��ر  �ن  و�أو���ش��ح 

و�نو�ع  �لبكترييا  تلك  و�ن����و�ع  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �حل��ي��وي��ة  للم�شاد�ت 
�مل�شاد�ت �حليوية �ملقاومة لها، و�لطرق �حلديثة يف معاجله تعفن �لدم يف 
�شرف  يف  �حلديثة  �لطرق  كذلك  �خل��دج،  لالأطفال  �ملركزة  �لعناية  وح��ده 
ل��ه��ا، و�لطرق  �مل�����ش��اد�ت �حل��ي��وي��ة و تقليل خم��اط��ر �ل���ش��ت��ع��م��ال �خل��اط��ئ 
كذلك  �ل�شامتة،  �لبولية  �مل�شالك  �لتهابات  وع��الج  ت�شخي�س  يف  �حلديثة 
�ل��ط��رق �حل��دي��ث��ة يف معاجلة �ل��ت��ه��اب��ات �ل��ك��ل��ى، وط���رق �ل��وق��اي��ة و معاجلة 
�لمر��س  �لكلى، و�خري� �حلديث يف  لق�شطرة غ�شيل  �مل�شاحبة  �للتهابات 

�ملعدية عند �لطفال.
خمتلف  م��ن  لال�شتفادة  كبرية  فر�شة  ت�شكل  �ل��ل��ق��اء�ت  ه��ذه  �أن  �إىل  ولفت 
توفري  على  وتعمل  و�ملهار�ت  �ملعلومات  وتبادل  �ملحلية  و�لتجارب  �خل��رب�ت 
بيئة علمية خ�شبة ت�شاهم يف �إثر�ء �ملعرفة و�لطالع على كل ما هو جديد يف 

هذ� �ملجال وما يتعلق به من م�شتلزمات.

�شرطة راأ�س اخليمة تكرم املتميزين 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

�لنعيمي  �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن  كّرم 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، نخبة من 
و�ملر�كز  �لإد�ر�ت  خم��ت��ل��ف  م���ن  �مل��ت��م��ي��زي��ن 
منهجية  �شمن  وذل��ك  �لقيادة،  م�شتوى  على 
�لتكرمي، �لتي تعتمدها �شرطة ر�أ�س �خليمة 
خمتلف  يف  �مل��ت��م��ي��زي��ن  �ملنت�شبني  لتحفيز   ،
�مل�����ج�����الت، مل����ا ي���ب���ذل���ون���ه م����ن ج���ه���ٍد وت���ف���اٍن 
و�إخال�س يف �خلدمات �ملقدمة �إىل �جلمهور، 

�لد�خلية،  وز�رة  ��شرت�تيجية  م��ن  �نطالقاً 
�نتهاج  خالل  من  خا�شاً  �هتماماً  تويل  �لتي 

مبد�أ �لتطوير و�لتح�شني �لعملي �مل�شتمر.
و�أ�شاد �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي، 
ب���امل���ك���رم���ني م����ن �مل��ن��ت�����ش��ب��ني و�مل���ت���ع���اون���ني، 
وب���ج���ه���وده���م �ل���ك���ب���رية �ل���ت���ي ب���ذل���وه���ا لكي 
ي�شتحقو� هذ� �لتكرمي مقابل ما  قدموه من 
�أعمال و�إجناز�ت، موؤكد�ً يف �لوقت ذ�ته حر�س 
على  �خليمة  ر�أ����س  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
تكرمي منت�شبيها �ملتميزين، لبذل �ملزيد من 

�جلهد و�لعطاء وليكونو� قدوة ح�شنة، ومثال 
ب��ه ب��ني ج��م��ي��ع زم��الئ��ه��م، م�شيفاً  ي��ح��ت��ذي 
تتطلب  �أ�شبحت  �مللَحة  �ملهنية  �ل�شرورة  �أن 
تكنيك  و��شتخد�م  �لأد�ء،  يف  �ل�شريع  �لتطور 
عايل يف �لعمل �ل�شرطي وبالأخ�س يف جمال 
�ل�شتجابة  ���ش��رورة  م��ع  و�لب��ت��ك��ار،  �لب����د�ع 
�ل�����ش��ري��ع��ة مل��ت��ط��ل��ب��ات �ل���ع���م���ل، ح��ت��ى نحقق 
�لد�خلية،  وز�رة  ل��ه  تطمح  م��ا  �إىل  �لو�شول 
من تطور و�رتقاء مهني، يكفل �لو�شول �إىل 

�أعلى م�شتويات تعزيز �لأمن و�لأمان.
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•• دبي-وام: 

دبي  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إد�رة  جم��ل�����س  ع��ق��د 
�لثالث  �ل����دوري  �جتماعه  ل��ل��م��ر�أة 
منى  �شعادة  برئا�شة   2018 لعام 
�لإد�رة  رئي�شة جمل�س  �مل��ري  غ��امن 
و�لع�شو �ملنتدب مت خالله مناق�شة 
�مل��درج��ة على  �ملو�شوعات  ع��دد من 
���ش��م��ن �خلطة  �لأع�����م�����ال  ج������دول 

�ل�شنوية �ملعتمدة للموؤ�ش�شة.
��شتعر��س  �لج��ت��م��اع  خ���الل  ومت 
�ملا�شية  �ل����ف����رتة  �إجن���������از�ت  �أب�������رز 
ك��م��ا ن��اق�����س ح���زم���ة م���ن �مل���ب���ادر�ت 
و�مل�شاريع �خلا�شة باملوؤ�ش�شة ونادي 
دبي لل�شيد�ت و�ملكتب �لثقايف ل�شمو 
�ل�شيخة منال بنت حممد بن ر��شد 
تنفيذها  �شيتم  و�ل��ت��ي  م��ك��ت��وم  �آل 
مو��شلة  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ف���رتة  خ����الل 
جلهودها �لر�مية لالرتقاء مبكانة 
�مل����ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة و�إع�����د�د كفاء�ت 
وقياد�ت وطنية قادرة على �لتعامل 
ومتطلبات  �حل��ا���ش��ر  م��ع حت��دي��ات 
ي�����ش��ه��م يف حتقيق  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل مب���ا 
بتعزيز  �ملتعلقة  �لوطنية  �لأه��د�ف 
م�شرية  يف  �مل�����ر�أة  ودور  مكت�شبات 
تو�جدها  ودع���م  �ل�شاملة  �لتنمية 
�إن  �ملري  منى  �شعادة  وقالت  عامليا. 
�ل�شيخ  �شمو  ح��رم  بقيادة  �ملوؤ�ش�شة 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �شوؤون 
بنت  منال  �ل�شيخة  �شمو  �لرئا�شة 
رئي�شة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
جم��ل�����س �لإم����������ار�ت ل���ل���ت���و�زن بني 
�لإ�شهام  ع��ل��ى  حت��ر���س  �جل��ن�����ش��ني 
و�ل��ت��ع��ري��ف ب����اإجن����از�ت �ل���دول���ة يف 
وجناحاتها  باملر�أة  �لهتمام  جمال 
روؤية  وف��ق  ودوليا  و�إقليميا  حملياً 
مكانتها  ل��ت��ع��زي��ز  ت��ه��دف  متكاملة 
�لعاملية  ل���ل���ري���ادة  ب��ه��ا  و�ل���و����ش���ول 
�لعديد  �أط��ل��ق��ت  �لإط������ار  ه���ذ�  ويف 
وفقاً  �ملبنية  �لنوعية  �مل��ب��ادر�ت  من 
لأف�شل �ملعايري و�ملمار�شات �لعاملية 
���ش��ق��ل مهار�ت  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  �ل���ت���ي 
م�شاركتها  وتعزيز  �لإمار�تية  �ملر�أة 
متثيلها  ن�شبة  ورف��ع  �لعمل  ب�شوق 
�شنع  ومر�كز  �لقيادية  �ملنا�شب  يف 
�حلكومي  ب���ال���ق���ط���اع���ني  �ل�����ق�����ر�ر 
مر�جعة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�خل��ا���س 
و�ل�شيا�شات  �لت�شريعات  و�ق����رت�ح 
�مل�شتويني  ع���ل���ى  ل���ه���ا  �ل����د�ع����م����ة 
�لج��ت��م��اع��ي و�مل��ه��ن��ي �ل��ت��ي متكنها 
�ل���ت���و�زن ب��ني حياتها  م��ن حت��ق��ي��ق 

�لعملية وحياتها �لأ�شرية.
و�أع����رب����ت �مل�����ري ع���ن �رت���ي���اح �شمو 
�ل�شيخة منال بنت حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم ملا مت �إجنازه من مبادر�ت 
�ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ���الل  وم�����ش��اري��ع 
�أعلنه  ز�يد” �لذي  “عام  ل�  مو�كبة 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
“حفظه �هلل” وفاًء لقائد �لإن�شانية 
و�حتفاء باإجناز�ته وماآثره �لعطرة 
متكينه  ب���ي���ن���ه���ا  م�����ن  ك�������ان  �ل����ت����ي 
حتى  �لإمار�تية  للمر�أة  وت�شجيعه 
مقدمة  يف  �ل��ي��وم  �ل��دول��ة  �أ�شبحت 

دول �لعامل �لد�عمة للمر�أة.
�مل���ردود  �أن  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه��ا  و�أ����ش���ارت 
�لدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لإي���ج���اب���ي 
“قوة  ت��ق��ري��ر  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  لإط������الق 
من  و�ح����د�  ي��ع��د  �لختيار” �ل����ذي 
للعام  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �مل�������ش���اري���ع 
�حلايل �إ�شافة �إىل �إطالق �لن�شخة 
�لثانية من م�شروع �ليد�ر �لذي مت 
لت�شليط  �لفن  توظيف  خالله  من 
�ل�شوء على م�شرية و�إجناز�ت �ملغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
طيب �هلل ثر�ه و��شتمر�رية مبادرة 
طالبات  ت�شتهدف  �لتي  “قدوة” 
�لوطنية  �جل��ه��ود  �شمن  �جل��ام��ع��ة 
�ل��ر�م��ي��ة ل��ت��ح��ف��ي��زه��ن و�إع���د�ده���ن 
�لعطاء  ثقافة  وتر�شيخ  للم�شتقبل 
ل���دى �مل��ج��ت��م��ع �لإم����ار�ت����ي و�مل�����ر�أة 
نادي  ب�شفة خا�شة وكذلك تنظيم 
�خلام�شة  �لن�شخة  لل�شيد�ت  دب��ي 
“�لت�شميم  �خل�����ريي  ل��ل��م��ع��ر���س 
“لتعليمها”  حلملة  لالأمل” دعما 
�ل��ف��ت��ي��ات يف  �ل��ه��ادف��ة ل��دع��م تعليم 

�لدول �لنامية.
وع������ربت ����ش���ع���ادة م���ن���ى �مل������ري عن 
�شكرها لكافة �أع�شاء جمل�س �لإد�رة 

�لقيمة يف جل�شات  على م�شاركتهن 
�ملوؤ�ش�شة  من  لكل  �لذهني  �لع�شف 
ونادي دبي لل�شيد�ت و�ملكتب �لثقايف 
ل�شمو �ل�شيخة منال بنت حممد بن 
عن  �أثمرت  و�لتي  مكتوم  �آل  ر��شد 
�أه��د�ف كل منها  تلبي  نتائج طيبة 
حيث مت �لتوجيه ببدء �لعمل على 
�ملو�شوعات �لتي �شيتناولها منتدى 
 2019 دب������ي  يف  �ل���ع���امل���ي  �مل���������ر�أة 
�شتعقد  �لتي  �حل��و�ري��ة  و�جلل�شات 
�إد�رة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  وتكثيف  خالله 
�لفرتة  خ�����الل  �مل������ايل  دب�����ي  ����ش���وق 
يف  “�ملر�أة  م���ب���ادرة  ب�����ش��اأن  �مل��ق��ب��ل��ة 
�إىل رفع  �لإد�رة” �لهادفة  جمال�س 
ن�شبة متثيل �ملر�أة يف جمال�س �إد�رة 
�ملدرجة  �لعامة  �مل�شاهمة  �شركات 
20 باملائة  �إىل  �مل��ايل  يف �شوق دب��ي 
ومت �لتطرق �إىل تو�شيات �لجتماع 
ب���ني �مل��وؤ���ش�����ش��ة و����ش���وق دب����ي �مل���ايل 
موؤخر�ً لتحقيق هذ� �لهدف ومنها 
ت�شجيع �ل�شركات �ملُدرجة يف �ل�شوق 
على تعيني �مر�أة على �لأقل يف كل 
�لإعالمية  �لتوعية  وزي���ادة  �شركة 
�مللتزمة  �ل�شركات  باملبادرة وتكرمي 
�إلكرتوين  ر�ب��ط  و�إط���الق  بالهدف 
للر�غبات  �لذ�تية  �ل�شرية  لتحميل 
جمال�س  ل��ع�����ش��وي��ة  �ل���رت����ش���ح  يف 
كل  م���ن  م�����ش��وؤول  وت��ع��ي��ني  �لإد�رة 

�شركة ملتابعة طلبات �ملر�شحات.
�نتهت  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �ن  �مل���ري  وذك����رت 
بقياد�ت  بيانات  قاعدة  تطوير  من 
ن�����ش��ائ��ي��ة و�ع�����دة ل��ت��م��ث��ي��ل �مل������ر�أة يف 
جمال�س �لإد�رة يتم حتديثها ب�شكل 
م�شتمر كما تعلن د�ئما يف ح�شابها 
عن  �لجتماعي  �لتو��شل  مب��و�ق��ع 
�ل�����ش��رك��ات يف تعيني  ب��ع�����س  رغ��ب��ة 
ن�����ش��اء يف جم��ال�����س �إد�ر�ت�����ه�����ا، مبا 
لهذه  �ل��رت���ش��ح  �ل��ر�غ��ب��ات يف  يفيد 

�مل��ن��ا���ش��ب. وث���م���ن �مل��ج��ل�����س خالل 
�جتماعه �لتنظيم �لناجح للربنامج 
حوكمة  “�أ�شا�شيات  �ل���ت���دري���ب���ي 
�حلكومية”  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 
يف �شهر يوليو �ملا�شي بالتعاون مع 
مب�شاركة  �ل�شركات  حوكمة  معهد 
20 قيادية �إمار�تية من �لقطاعني 
م�شتوى  على  و�خل��ا���س  �حلكومي 
�مل�شاركات  تدريب  وت�شمن  �لدولة 
مبجال�س  ي���ت���ع���ل���ق  م�����ا  ك�����ل  ع����ل����ى 
بهدف  و�حل��وك��م��ة  �ل�شركات  �إد�رة 
�لإد�رة  جمال�س  لع�شوية  تاأهيلهن 
من  �مل�شتفيد�ت  ع��دد  �رت��ف��ع  حيث 
هذ� �لربنامج �إىل 150 �شيدة على 
عام  �إط��الق��ه  �شنو�ت منذ   3 م��دى 

دفعات.  7 خالل  من   2015
�أث���ن���ى ع��ل��ى ج���ه���ود ف���ري���ق عمل  و 
موؤ�ش�شة دبي للمر�أة يف �إعد�د تقرير 
قر�ر�ت  يف  بحث  �لإخ��ت��ي��ار:  “قوة 
�ملر�أة �ملتعلقة بالعمل ووجهات نظر 
�ملجتمع يف دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية 
�شهر  يف  ر�شميا  �ملتحدة” و�إطالقه 
من  تقرير  ك���اأول  �مل��ا���ش��ي  �شبتمرب 
�شريحة  ي��ت��ن��اول  �ل���دول���ة  ن��وع��ه يف 
�لتعرف  بهدف  �لعاملة  غري  �مل��ر�أة 
تو�جهها  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���دي���ات  ع��ل��ى 
�ن�����ش��م��ام��ه��ا ل�شوق  ع���دم  و�أ����ش���ب���اب 
�ملالئمة  �ل�شيا�شات  و�قرت�ح  �لعمل 
م�شرية  يف  قدر�تها  من  لال�شتفادة 
جمل�س  ع�شو�ت  و�أ���ش��ادت  �لتنمية 
�لإد�رة باحل�شور �ملميز خالل حفل 
�لتي  �لإط��الق و�جلل�شة �حل��و�ري��ة 
ع���ق���دت خ���الل���ه مب�����ش��ارك��ة معايل 
ن���ا����ش���ر ب����ن ث�����اين �ل���ه���ام���ل���ي وزي����ر 
ومعايل  و�لتوطني  �لب�شرية  �ملو�رد 
وزيرة  حميد  بو  عي�شى  بنت  ح�شة 
�لدكتور  و���ش��ع��ادة  �مل��ج��ت��م��ع  تنمية 
ع���ب���د�ل���رح���م���ن �ل����ع����ور م���دي���ر عام 

�لب�شرية  للمو�رد  �لهيئة �لحتادية 
�حلكومية و�لتي خرجت بتو�شيات 
�ل�شيا�شات  من  مزيد  لو�شع  مهمة 
�لعمل  ���ش��وق  ل���ل���م���ر�أة يف  �جل���اذب���ة 
�لإمار�تية  بالكفاء�ت  و�لح��ت��ف��اظ 
�لت�شريعات  م�����ن  و�ل�����ش����ت����ف����ادة 
للمر�أة  �لد�عمة  �حلالية  �ملتطورة 
بني  �لفر�س  تكافوؤ  ت�شمن  و�ل��ت��ي 
�جل��ن�����ش��ني.. و ك����ان لإط�����الق هذ� 
�لتقرير مبا ت�شمنته من معلومات 
تو�شيات  م���ن  �إل���ي���ه  ت��و���ش��ل  وم����ا 
�لدولة  م�شتوى  على  و��شعاً  �شدًى 

و�جلهات �حلكومية.
�لط������الع  �لج����ت����م����اع  خ������الل  ومت 
دبي  ن��ادي  م��ب��ادر�ت وفعاليات  على 
�لحتفاء  و�ك���ب���ت  �ل��ت��ي  ل��ل�����ش��ي��د�ت 
�خلريي  �ملعر�س  ومنها  ز�ي��د  بعام 
“�لت�شميم لالأمل” �لذي  �ل�شنوي 
�شعار  �ل��ع��ام حت��ت  ه��ذ�  تنظيمه  مت 
“لكل عرو�س” ومت تخ�شي�س ريعه 
“لتعليمها”  حملة  لدعم  بالكامل 
�ملنال  “مبادرة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
تعليم  دع����م  ب���ه���دف  �لإن�شانية” 
�لفتيات يف �لدول �لنامية بال�شر�كة 
حملة  �لعطاء” وك��ذل��ك  “دبي  م��ع 
“باقة �خلري” �لتي مت �إطالقها يف 
دعم  ل�شالح  �ملا�شي  رم�شان  �شهر 
ولقت  �ل��ع��ام��الت  فئة  م��ن  �لن�شاء 
و�لكثري  �ملجتمع  من  كبري�ً  جتاوباً 

من �ملوؤ�ش�شات يف �لدولة.
نتائج  ع���ل���ى  �مل���ج���ل�������س  �ط���ل���ع  ك���م���ا 
فعاليات  م����ن  �ل���ث���ان���ي���ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
لل�شيد�ت”  �آي�������س  دب����ي  “�شاطئ 
�أغ�شط�س   18 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل 
 2018 ���ش��ب��ت��م��رب  م���ن  �لأول  �إىل 
ع����دد  يف  ب����امل����ائ����ة   15.4 ب���ن���م���و 
�لز�ئر�ت حيث حققت جناحا لفتا 
يعزز �ملكانة �لعاملية لدبي يف تنظيم 

�لفعاليات و�لأحد�ث و�إ�شافة وجهة 
�ملحلية  ل��ل�����ش��ي��اح��ة  ج���دي���دة  ج����ذب 
تدعم  و�لطفل  للمر�أة  و�خلارجية 
بدولة  �ملتنوعة  �ل�شياحية  �ملقومات 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
��شتعد�د�ت  عن  عر�س  تقدمي  ومت 
ل�شت�شافة  ل��ل�����ش��ي��د�ت  دب���ي  ن����ادي 
لل�شيد�ت”  دبي  “تريثلون  �شباقات 
و�ل������ذي  �مل���ق���ب���ل  ن���وف���م���رب   9 يف 
على  �ل��ث��اين  للعام  �ل��ن��ادي  ينظمه 
مع  ��شرت�تيجية  ب�شر�كة  �ل��ت��و�يل 
و�ل��ري��ا���ش��ة مبجل�س  �مل������ر�أة  جل��ن��ة 
ريا�شي  ك��اأول حدث  �لريا�شي  دبي 
�ش�س  خُمَ �مل��ن��ط��ق��ة  يف  ن���وع���ه  م���ن 
ل��ل�����ش��ي��د�ت ف��ق��ط مت��ا���ش��ي��اً م��ع نهج 
�لدولة يف دعم �ملر�أة وت�شجيعا على 
�لريا�شية  �لأن�شطة  كافة  ممار�شة 
�إقامة  �جل��ه��ود  ه���ذه  ت�شمل  ح��ي��ث 
خميم �لرتيثلون خالل �لفرتة من 
15 �أكتوبر �إىل 7 نوفمرب 2018 
لتاأهيل و�إعد�د �ملت�شابقات للبطولة 
متكاملة  ع��ائ��ل��ي��ة  ق���ري���ة  و�إق����ام����ة 
وترفيهية  ري��ا���ش��ي��ة  �أن�����ش��ط��ة  ب��ه��ا 
نف�س  يف  �ل�شباق  ملتابعي  و�شحية 

يوم �حلدث.
�لإد�رة عن �شكره  كما عرب جمل�س 
دب���ي لل�شيد�ت  ن���ادي  ل��ف��ري��ق ع��م��ل 
باليوم  �لح��ت��ف��ال  �لطيبة  مل��ب��ادرت��ه 
�لعربية  للمملكة   88 �ل���  �لوطني 
ف��ع��ال��ي��ات متنوعة  �ل�����ش��ع��ودي��ة ع��رب 
�ملقيمات  ل���ل�������ش���ع���ودي���ات  ومم����ي����زة 
و�ل���ز�ئ���ر�ت وك��ذل��ك �ل�����ش��ي��د�ت من 
خم��ت��ل��ف �جل��ن�����ش��ي��ات ت���ع���ب���ري�ً عن 
�لعالقات �ملتينة بني دولة �لإمار�ت 
�لعربية  و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�شعودية على �مل�شتويني �حلكومي 
�لر�شيدة  �لقيادة  ظل  يف  و�ل�شعبي 
للمملكة  ومل���ا  �ل�شقيقني  للبلدين 

من مكانٍة خا�شة يف عقل ووجد�ن 
كل عربي.

و�ط����ل����ع �مل���ج���ل�������س ع���ل���ى �مل�����ب�����ادر�ت 
و�مل�شاريع �لتي نفذها �ملكتب �لثقايف 
حممد  بنت  م��ن��ال  �ل�شيخة  ل�شمو 
�آل مكتوم خ��الل �لفرتة  ر����ش��د  ب��ن 
“�ليد�ر”  م�شروع  ومنها  �ملا�شية 
�لثانية  ن�����ش��خ��ت��ه  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل�����ذي 
ز�يد”  “عام  �شعار  حتت  �لعام  ه��ذ� 
بالتعاون مع جامعة ز�يد فرع دبي 
140 مرت�ً  لتنفيذ جد�رية بطول 
�إمار�تية  ط��ال��ب��ة   22 مب�����ش��ارك��ة 
تت�شمن �شور�ً و�أعماًل فنية تعك�س 
�جلهود �لوطنية �ملخل�شة للمغفور 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
تاأ�شي�س  يف  ث������ر�ه-  �هلل  ط��ي��ب   –
�إليه من مكانة  �لدولة وما و�شلت 
ع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة و�إجن���از�ت���ه���ا على 
كافة �ل�شعد حيث مت �إز�حة �ل�شتار 
عن �جلد�رية على �ل�شور �خلارجي 
مبنطقة  ل��ل�����ش��ي��د�ت  دب�����ي  ل����ن����ادي 
�ملا�شي  �أغ�����ش��ط�����س   6 ي���وم  ج��م��ري� 
ي�����وم جلو�س  ذك������رى  م����ع  ت���ز�م���ن���اً 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
 6 ثر�ه” يف  �هلل  “طيب  نهيان  �آل 
توىل  ع��ن��دم��ا   1966 �أغ�����ش��ط�����س 
�أبوظبي  �إم����ارة  يف  �حل��ك��م  مقاليد 
ويتم عر�شها ملدة عام كامل لإتاحة 
�لفن  وحم��ب��ي  للجمهور  �لفر�شة 
ل��الط��الع ع��ل��ى ه���ذ� �ل��ع��م��ل �ملميز 
�لذي �أجنزته كوكبة من �لطالبات 

�لإمار�تيات بجامعة ز�يد.
“”لغة  م���ب���ادرة  �إىل  �ل��ت��ط��رق  ومت 
�لثقايف  �ملكتب  �أطلقها  �لفن” �لتي 
�ملبا�شر  للتو��شل  ح��و�ري��ة  كمن�شة 
و�ل���ن���ق���ا����س وت����ب����ادل �لأف�����ك�����ار بني 
د�ر�شي �لفنون و�لت�شميم بجامعات 
�ل���دول���ة م��ن ج��ه��ة وجم��م��وع��ة من 

�أ�شحاب  و�مل�����ش��م��م��ني  �ل���ف���ن���ان���ني 
�خل������ربة و�ل����ت����ج����ارب �مل���م���ي���زة من 
جهة �أخرى ما يتيح �لفر�شة لنقل 
�لإبد�عية  �مل��و�ه��ب  �إىل  خ��رب�ت��ه��م 
رحبة  �آفاقاً  �أمامهم  ويفتح  �ل�شابة 
�لثقافية  ب��ال�����ش��اح��ة  ل���الل���ت���ح���اق 
و�لفنية �لإمار�تية و�لعاملية مو�كبًة 
بال�شباب  �لر�شيدة  قيادتنا  لهتمام 
م�شتقبل  ي�����ش��ي��غ  رئ��ي�����ش��ي  ك���م���ورد 
�ل���دول���ة يف ك��اف��ة �ل��ق��ط��اع��ات و مت 
تنظيم جل�شة نقا�شية يف �إطار هذه 
للطالبات  �أب��وظ��ب��ي  بكلية  �مل��ب��ادرة 
�مل���ا����ش���ي.. كما  ���ش��ب��ت��م��رب  ���ش��ه��ر  يف 
ث��م��ار ور����س �لعمل  ����ش��ت��ع��ر����س  مت 
�لثقايف  �ملكتب  نظمها  �لتي  �لفنية 
 3 �أك����ت����وب����ر �جل��������اري يف  ���ش��ه��ر  يف 
ب���دب���ي �شمن  م����د�ر�����س ح��ك��وم��ي��ة 
مبادرة “�لفن يف �ملد�ر�س” �لهادفة 
لدى  �ل���ف���ن���ي  �حل�������س  ت��ن��م��ي��ة  �إىل 
�لأطفال وتطوير مهار�تهم بطرق 
ف��ن��ي��ة م��ب��ت��ك��رة ع��ل��ى �أي����دي فنانني 
�إطار حر�س  متخ�ش�شني وذلك يف 
بنت  م��ن��ال  �ل�شيخة  �شمو  و�ل���ت���ز�م 
بدعم  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
لدى  �لإب��د�ع��ي��ة  �ل��ق��در�ت  وتنمية 

�ملو�هب �لفنية �ل�شغرية.
و�طلع �ملجل�س على م�شروع حتديث 
�لثقايف  باملكتب  �حل�شابات �خلا�شة 
�لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  على 
�ل�����ذي ي���ع���زز ه��وي��ت��ه ور����ش���ال���ت���ه يف 
دعم وتبني �ملوهوبني من �لأطفال 
�لفني  �ل���ق���ط���اع  ورف�����د  و�ل�������ش���ب���اب 

و�لثقايف يف �لدولة باإبد�عاتهم.
عقد �لجتماع يف مقر موؤ�ش�شة دبي 
للمر�أة بح�شور كٍل من نائبة رئي�شة 
بدري  يو�شف  هالة  �لإد�رة  جمل�س 
جمموعة  يف  �مل�����ش��ت�����ش��اري��ن  ك��ب��رية 
�لجتماعية  و�مل�شوؤولية  �لت�شالت 
�أبوظبي  لل�شركات يف �شركة برتول 
�لوطنية “�أدنوك” و�أع�شاء جمل�س 
�لإد�رة كل من: خولة ر��شد �ملهريي 
لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب 
�ل�شرت�تيجية و�لت�شال �حلكومي 
وفهيمة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  بهيئة 
عبد�لرز�ق �لب�شتكي نائب �لرئي�س 
تطوير  ق��ط��اع  رئي�س   - �لتنفيذي 
�ملايل وهدى  �لأعمال يف �شوق دبي 
�لتنفيذي  �لرئي�س  بوحميد  عي�شى 
للت�شويق يف “دبي �لقاب�شة” وجهاد 
�خلدمات  مدير  كاظم  عبد�لرز�ق 
�لقانونية بغرفة دبي و�جلود �أحمد 

لوتاه م�شممة ور�ئدة �أعمال.

••دبي –الفجر:

كل  �أقامته  �لذي  �لكبري  �لحتفال  يف  �مل�شاركون  �أكد 
�لرتبوي  و�مل��رك��ز  �لإن�شانية  �ل��در����ش��ات  جمعية  م��ن 
و��شتمتع  �إق���ر�أ  ومكتبة  �خلليج  ل��دول  �لعربية  للغة 
م�شاء  �لثقايف  ح�شني  بنت  عو�شة  رو�ق  يف  �لإمار�تية 
�أم�س �حتفاًء باليوم �لعاملي للمعلم  باأن �لنمو و�لتطور 
�ل�شريع يف دولة �لإمار�ت يلقي على �ملعلم م�شوؤوليات 
، وقالت �لدكتورة موزة عبيد غبا�س رئي�شة  �إ�شافية 
�لرو�ق يف معر�س كلمتها بهذه �ملنا�شبة بعد �أن حّيت 
على  و�أثنت  و�لرتبويني  �لرتبويات  من  �حلا�شرين 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  :” �إن  للمعلم   �ملهم  �ل���دور 
ت��ن��م��و وف���ق �خلطط  �ل����دول  ك��ب��اق��ي  �مل��ت��ح��دة لي�شت 
كل  نبني  نحن   ، خطوة  �أع���و�م  خم�شة  ك��ل  �خلم�شية 

يوم وخططنا �لتنموية �شريعة وت�شكل قفز�ت نوعية 
، وعلى �ملعلم �أن يحول هذه �ل�شرت�تيجيات �لكربى 
�ملغني  فاطمة  �لأ���ش��ت��اذة  ح��ّي��ت  .” كما  �لأج��ي��ال  �إىل 
�لرتبوي  �ل��دور  �لإن�شانية  �لدر��شات  جمعية  رئي�شة 
�لأجيال  مربي   ، �ملعلم  ب��ه  ي�شطلع  �ل��ذي  و�لوطني 
 ”: قالته  ومم��ا   ، للوطن  �لكثري  �ل�شيء  ق��دم  �ل��ذي 
�إن كل ما هو جميل يرمز للوطن ، و�ملعلم و�حد من 
هذه �لرموز �جلميلة �لتي �أعطت ب�شخاء وبحب حتى 
�ملعلم  دولتنا  �أع��ّزت  وق��د   ، تلو �جليل  خّرجت �جليل 
ووف��رت له ما يطور عمله ، و�أوج���دت �مل��ب��ادر�ت �لتي 
كمبادرة  �ل��ق��ر�ءة  على  �لطالب  حتفيز  عليه  ت�شّهل 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

حفظه �هلل ) �لتحدي �لقر�ئي �لعربي ( .
ويف كلمته �لرتبوية حتدث �لدكتور عي�شى �حلمادي 

ل���دول �خلليج  �لعربية  للغة  �ل��رتب��وي  �مل��رك��ز  م��دي��ر 
�لوطن  بناء  يف  �لكبري  دوره  مثمًنا  �ملعلم  ف�شل  عن 
�مل���ج���الت، كما  ب�����ش��و�ع��د م��وؤه��ل��ة ح�����ش��ارًي��ا يف جميع 
�أ�شار �إىل �أهمية هذه �ملنا�شبة �لتي يحتفل بها �لعامل 
�ل�شنوية  �ل��ذك��رى  وه���ي مت��ث��ل  م   1994 ع���ام  م��ن��ذ 
و�ليون�شكو  �لدولية  �لعمل  منظمة  تو�شية  لعتماد 
تت�شمن  حيث   ، �ملعلمني  و���ش��ع  ب�����ش��اأن   1966 ع��ام 
ب��ح��ق��وق �ملعلمني  ت��ت��ع��ل��ق  �ل��ت��و���ش��ي��ة م��ع��اي��ري  ه����ذه 
و�لتعلم  �لأويل  �إع��د�ده��م  وم��ع��اي��ري  وم�شوؤولياتهم 
�لتعليم  و�ل��ع��م��ال��ة وظ�����روف  و�ل��ت��وظ��ي��ف  �لإ����ش���ايف 
و�ل��ت��ع��ل��م . ك��م��ا �ع��ت��م��دت ه���ذه �ل��ت��و���ش��ي��ة ف��ي��م��ا بعد 

لتغطية �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي. 
منظمة  �ع��ت��م��دت   2018 �ل���ع���ام  ه���ذ�  :” يف  وق����ال 
يف  �حل��ق   � ليكون  باملعلم  �لح��ت��ف��اء  �شعار  �ليون�شكو 

�لتعليم يقت�شي وجود معلمني موؤهلني � ومن خالل 
كحق  بالتعليم  �لع�����رت�ف  �أن  ل��ن��ا  يت�شح  ت��ق��دم  م��ا 
�أ�شا�شي ل ميكن حتقيقه �إل بوجود معلمني موؤهلني 
�لنق�س  يف  يتمثل  �ليوم  �لعاملي  �لتحدي  �أن  بيد   ،...
يف ع��دد �ملعلمني وه��ي ظاهرة عاملية ، ول ي��ز�ل نحو 
264 مليون طفل و�شاب خارج �ملدر�شة على م�شتوى 
يحتاج  لالإح�شاء  �ليون�شكو  معهد  وح�شب   ، �لعامل 
معلم  مليون   69 من  يقرب  ما  توظيف  �إىل  �لعامل 
م   2030 لعام  �لتعليم  ه��دف  �إىل  للو�شول  جديد 

�ملتمثل يف �لتعليم �لبتد�ئي و�لثانوي �ل�شامل “.
وبهذه �ملنا�شبة �لعاملية �أ�شار �حلمادي �إىل جهود مكتب 
�لرتبية �لعربي لدول �خلليج و�ملركز يف جمال خدمة 
�ملعلمني و�لرتقاء باأد�ئهم ومن �أبرز تلك �لإ�شد�ر�ت 
�لتي ترجمها �ملكتب: �جلديد يف فن وعلم �لتدري�س، 

�ل�شفية  و�لإد�رة  �مل��رن  و�ملعلم  �ل�شفي،  و�لت�شجيع 
�لتعلم �لرقمي، بالإ�شافة  �لإيجابية و�إ�شرت�تيجيات 
�إىل �لدر��شة �جلديدة �لتي �أ�شدرها �ملركز �لرتبوي 
�ختيار  معايري  بعنو�ن:  �خلليج  ل��دول  �لعربية  للغة 
و�إع�����د�د وت��دري��ب معلمي �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة، ك��م��ا قدم 

�حلمادي بهذه �ملنا�شبة �ل�شكر .
و�لتقدير �إىل كل معلم ومعلمة على جهودهم �لنرية 
�ملجتمع،  يف  �ل�شامية  ور���ش��ال��ت��ه��م  �مل��ق��د���س  وعملهم 
�أ�شتاذته  �إىل  �خل���ا����س  و�ل���ت���ك���رمي  �ل�����ش��ك��ر  و�أه������دى 
�لبتد�ئية  �لرملة  مبدر�شة  دميا�س  �شيخة  �لقديرة 
بال�شارقة  �شابًقا، وهي �أول من ��شتقبلته بالرتحيب 
يف �أول يوم يدخل فيه �ملدر�شة عندما كان يف �ل�شف 
�لأول �لب��ت��د�ئ��ي مم��ا ك��ان ل��ه �لأث���ر ولها �لف�شل يف 

حبه للمدر�شة و�لتعلم.

مكتبة  م��دي��رة  بو�شنني  ود�د  �لأ���ش��ت��اذة  حت��دث��ت  ث��م 
�لتي  �ملكتبة  ون�شاطات  فعاليات  ع��ن  و��شتمتع  �ق���ر�أ 
�ل���ق���ر�ءة ل��ك��ل �لأع���م���ار وت�شجيع  ت�����ش��ت��ه��دف حت��ف��ي��ز 
�لفعاليات  �لعديد من  و�لط��الع من خالل  �لثقافة 
 160 �ملبادرة  لهذه  وينتمي   ، �ملجتمعية  و�لن�شاطات 
و�أ�شارت   ، �ل��ع��رب��ي��ة  �جلن�شيات  خمتلف  م��ن  ع�����ش��و�ً 
لتكون  ول����دت  و����ش��ت��م��ت��ع  �ق����ر�أ  مكتبة  ف��ك��رة  �أن  �إىل 
و�أن تر�ثنا   ، �ملجتمع  منارة ثقافية يف م�شرية تنمية 
�لقر�ءة  ع��ل��ى  وي�����ش��ج��ع  يحفز  و�ل��ع��رب��ي  �لإ���ش��الم��ي 
و�مل��ط��ال��ع��ة ، ويف ع�����ش��رن��ا �حل���ايل ك���ان �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
و�لكتابة  �ل��ق��ر�ءة  تعلم  يف  يحتذى  م��ث��اًل  �هلل  رحمه 
�لكتب  �أم��ه��ات  و�لط���الع على  �ل��ق��ر�ءة  ث��م مو��شلة 
و�ملر�جع يف �لتاريخ و�لأدب و�لفقه ، وكانت جمال�شه 

جمال�س علم و�أدب وثقافة و�شعر .

يف ررواق عو�شة بنت ح�شني الثقايف.. جمعية الدرا�شات االإن�شانية واملركز الرتبوي للغة العربية لدول اخلليج ومكتبة اإقراأ يقفون تقديرا واعتزاز باملعلم

•• ماالبو-وام: 

�شارك �شعادة �أحمد نا�شر عبد�لرحيم حممد �خلاجة �شفري �لدولة 
لدى جمهورية غينيا يف �حتفالت �لعيد �لوطني �خلم�شني ل�شتقالل 

جمهورية غينيا �ل�شتو�ئية.
ح�شر �لحتفال - �لذي �أقيم يف �لعا�شمة مالبو - روؤ�شاء �لدول وكبار 

�مل�شوؤولني و�لبعثات �لدبلوما�شية �ملعتمدة لدى غينيا �ل�شتو�ئية.
�لقو�ت  ف��ي��ه خم��ت��ل��ف  ���ش��ارك��ت  ع�����ش��ك��ري��ا  ع��ر���ش��ا  �لح��ت��ف��ال  ت�شمن 
و�جلمعيات  �ملدنية  �لهيئات  بجانب  �ل�شتو�ئية  لغينيا  �لع�شكرية 
رئي�س  �أنبا�شوجو  �أجنيما  �أوبياجن  تيدورو  فخامة  و�أق��ام   .. �لأهلية 
�لدول  روؤ���ش��اء  �شرف  على  غ��د�ء  ماأدبة  �ل�شتو�ئية  غينيا  جمهورية 
و�ل���وف���ود �مل�����ش��ارك��ة و�ل��ب��ع��ث��ات �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة �مل��ع��ت��م��دة ل���دى غينيا 

�ل�شتو�ئية وكبار �مل�شوؤولني.
بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �لدولة حتيات �شاحب  �شفري  �شعادة  ونقل 
�لرئي�س  فخامة  �إىل  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
بالده  ��شتقالل  ذكرى  مبنا�شبة  �أنبا�شوجو  �أجنيما  �أوبياجن  تيدورو 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حتيات  نقل  كما 
“رعاه �هلل”  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
تيدورو  �لرئي�س  فخامة  �إىل  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 

�أوبياجن �أجنيما �أنبا�شوجو.
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حتيات  نقل  كما 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �إىل معايل فرن�شي�س 

با�شكال �أوباما رئي�س وزر�ء جمهورية غينيا �ل�شتو�ئية.

جامعة ال�شارقة ت�شارك يف م�شابقة جائزة الهالت العاملية يف كواالملبور �شفري الدولة ي�شارك يف احتفاالت غينيا اال�شتوائية بذكرى ا�شتقاللها
•• كواالملبور-وام:

�شارك فريق من طلبة جامعة �ل�شارقة يف �لنهائيات 
م��دي��ن��ة كو�لملبور  �ل��ه��ال��ت يف  �لإق��ل��ي��م��ي��ة جل��ائ��زة 
ب��ع��د ف����وزه ب��اجل��ول��ة �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة للجائزة 
�أكتوبر  خ��الل  �ل�شارقة  جامعة  ��شت�شافتها  و�لتي 

.2017
و�ب��ت��ك��ر �ل��ف��ري��ق ن��ظ��ام��ا م��ت��ك��ام��ال ل��ت��ن��ق��ي��ة �ملياه 
لل�شرب  �شاحلة  مياه  �إىل  تكريرها  و�إع���ادة  �مللوثة 
ثم  �ل�شم�شية،  �ل��ط��اق��ة  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  و�ل���ش��ت��ع��م��ال 

ي��ت��م ����ش��ت��خ��د�م خم��ل��ف��ات �مل��ي��اه �مل��ل��وث��ة ب��ع��د �إع����ادة 
للزر�عة  وتهيئتها  �لرتبة  تخ�شيب  يف  ��شتخد�مها 
من  �لتخفيف  يف  �مل��ن��زيل  �لنظام  ه��ذ�  �شاهم  حيث 
م�شادر  عن  لبعدهم  �لنائية  �ملناطق  �شكان  معاناة 
�مل���ي���اه و����ش��ت��غ��ر�ق��ه��م �ل��ك��ث��ري م���ن �ل���وق���ت و�جلهد 
للح�شول عليها. و�عتمدت فكرة �مل�شروع على طاقة 
من  بدل  �ل�شم�شية  �لطاقة  وهي  متجددة  طبيعية 
عبء  من  يخفف  �ل��ذي  �لأم��ر  �لكهربائية  �لطاقة 
يف  �ل��ك��ربى  �ل�شعوبة  ك��ان��ت  وق��د  �مل��ادي��ة،  �لتكلفة 
تنفيذ �مل�شروع تكمن يف �إيجاد نظام متكامل ي�شمن 

تكلفة  ب��اأق��ل  �مل�شتهدفة  للمنطقة  �لطاقة  حتويل 
ممكنة، وقد ��شتطاع �لفريق تخطي جميع �لعقبات 
وت���ق���دمي �مل�������ش���روع �أم�����ام ن��خ��ب��ة م���ن �ل��ب��اح��ث��ني يف 

جمالت �لهند�شة �لكهربائية و�لطاقة �ملتجددة.
���ش��م ف��ري��ق ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة ع��ب��د �ل��ع��زي��ز ب�شري 
�لهند�شة  كلية  يف  �خلام�شة  �ل�شنة  طالب  �شليمان 
و�آيات ر�شيد �شمودة طالبة �ل�شنة �خلام�شة يف كلية 
يف  �ملاج�شتري  طالب  ���ش��ود�ن  وملهم  �لأ���ش��ن��ان  ط��ب 
�لهند�شة �لكهربائية وخلدون فريد مارديني طالب 

�ل�شنة �خلام�شة يف كلية طب �لأ�شنان. 

جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة دبي للمراأة ي�شتعر�س االإجنازات واخلطط امل�شتقبلية



االثنني  15   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12453  
Monday   15   October   2018  -  Issue No   12453

08

اأخبـار الإمـارات

•• دبي - الفجر

ملجموعة  �لتنفيذي  �ملدير  عثمان  رمي  �لدكتورة  ت�شلمت 
م�شت�شفيات �ل�شعودي �لأملاين �لإمار�ت تكرميا خالل حفل 
ع�شاء �ختتام فعاليات �ملوؤمتر �لدويل للتنظيم �ل�شحي ، 
بح�شور �شعادة حميد �لقطامي �ملدير �لعام لهيئة �شحة 
للموؤمتر  ورعايتها  �مل�شت�شفى  تقدير� جلهود  وذلك  دبي، 
�حل��ايل يف  �أكتوبر  �شهر  م��ن  �ل�شابع  و�ل���ذي مت عقده يف 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  برعاية  �لعاملي  دب��ي  مركز 
ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س هيئة 

�ل�شحة يف دبي.
ويف يف تعليقها على �مل�شاركة يف �ملوؤمتر و�لذي حمل �شعار 
�لعلمية”،  و�لأدل��ة  بالبتكار  �ل�شحي  �لتنظيم  “متكني 
لهذ�  �ملجموعة  رع��اي��ة  �أن  عثمان؛  رمي  �ل��دك��ت��ورة  ق��ال��ت 
�لفعالة يف  �مل�شاهمة  ب�����ش��رورة  منا  �إمي��ان��اً  ت��اأت��ي  �مل��وؤمت��ر 
تطوير �لقطاع �ل�شحي و�ن�شجاماً مع توجه هيئة �ل�شحة 
�لرعاية  م�شتوى  رف��ع  و  �لطبية  �خلدمات  لتطوير  دب��ي 
لل�شياحة  م��وث��وق��ة  وج��ه��ة  دب��ي  جعل  �شبيل  يف  �ل�شحية 
كو�در  و  �إمكانيات  من  متتلكه  ما  خ��الل  من  �لعالجية، 
فاإن  ذل��ك  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �مل��ر���ش��ى،  �حتياجات  تلبي  موؤهلة 

�خلرب�ت  لتبادل  فر�شة  هو  م��وؤمت��ر�ت  هكذ�  يف  �مل�شاركة 
و �لطروحات �لتي ت�شاعد يف حت�شني �ملمار�شات �ل�شحية 

ملزودي �لرعاية �لطبية.
�لدوؤوب  لل�شعي  م�شيفة، لطاملا كانت دبي مثاًل يحتذى 
و  �ل�شحي  �مل��ج��ال  يف  �لتميز  لتحقيق  �ملتو��شل  و�لعمل 
نحن فخورون �أن ن�شاهم يف م�شرية �لتميز يف هذ� �ملجال، 
موؤكدة من جهة �أخرى �أن جمموعة م�شت�شفيات �ل�شعودي 
�لأملاين يف �لإمار�ت يف �شعي حثيث لتطوير وتوحيد �آليات 
على  كانت  كما  لتبقى  م�شت�شفياتها  يف  �لطبية  �ملمار�شة 

مدى �ل�شنو�ت �ل�شابقة حمط ثقة �ملر�شى.

•• الفجر : حممد اأ�صامة 

�نت�شار�ت  بذكرى  �مل�شرية  �جلالية  �حتفلت 
�ل��رئ��ي�����س لالأندية  �مل��ق��ر  �مل��ج��ي��دة يف  �أك��ت��وب��ر 
يف  �ملتحدة  �لعربية  �لأم��ار�ت  بدولة  �مل�شرية 
عجمان، وو�شط �أجو�ء مبهجة بح�شور �شعادة 
�لقن�شل �مل�شري �أحمد حامد و�مل�شت�شار لطفي 
و�لكابن   ، �مل�شرية  �لأن��دي��ة  رئي�س  ح�شني 
�شيد عبد�حلفيظ جنم �لنادي �لأهلي، وبهاء 
�ل���ن���ادي و�ع�شاء  �ل��دي��ن ج��رب ن��ائ��ب رئ��ي�����س 
بالإمار�ت  �مل�شرية  �لأن��دي��ة  �إد�ر�ت  جمال�س 
وح�شر  �مل�شرية،  �جلالية  رم��وز  من  ولفيف 

من �جلانب �لإمار�تي �ملالزم عبد�هلل خلفان 
من �ل�شرطة �ملجتمعية باإمارة عجمان ووحيد 
�لفاخري �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لعجماين 
�أمين  �مل�شري  �لفنان  �حلفل  و�أحيا  �خلريية 

�لعناين. 
ورحب �مل�شت�شار لطفي ح�شني رئي�س جمل�س 
�لإم�����ار�ت  دول����ة  �مل�����ش��ري��ة يف  �لأن���دي���ة  �إد�رة 
�لنادي  كلمة  يف  باحل�شور  �ملتحدة  �لعربية 
للبلدين  �ل��وط��ن��ي  بال�شالم  �حل��ف��ل  و��شتهل 
ودولة  �لعربية  م�شر  جلمهورية  �ل�شقيقني 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وع���ر����س فيلم 
ت�شجيلي عن حرب �أكتوبر �ملجيدة ومقتطفات 

قبل  �ل�شاد�ت  �أنو  �لرئي�س حممد  كلمات  من 
�عادة  �مل�شلحة يف  �ل��ق��و�ت  ودور  �حل��رب  وبعد 
ب��ع��د �لن��ت�����ش��ار �مل�شتحق  �ل���ت���و�زن �لق��ل��ي��م��ي 
�لدول  �ل��ف��ي��ل��م دور  �لأر������س، وب���ني  �إع�����ادة  يف 
�لعربية يف م�شاندة م�شر يف حربها ل�شرتد�د 
�مللك في�شل بن  و�ل��ك��ر�م��ة وم��ا قدمه  �ل��ع��زة 
ع��ب��د �ل��ع��زي��ز و�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �آل 
عززت  ومعنوية  مادية  م�شاعد�ت  من  نهيان 
م��ن �لن��ت�����ش��ار، كما ق��دم��ت ط��ال��ب��ات مدر�شة 
�نغام  على  فنية  فقرة  �جل���ر�ح  ب��ن  عبيد  �أب��و 

�لأغاين �لوطنية �مللهمة لروح �أكتوبر. 
�ل�شرطة  �مل���الزم ع��ب��د�هلل خلفان م��ن   وق���دم 

فيها  و�شح  كلمة  عجمان  ب��اإم��ارة  �ملجتمعية 
�لرت�بط بني �لبلدين ودور م�شر يف تاأ�شي�س 
من  و�لتطوير  �لتنمية  يف  و�مل�شاركة  �لدولة 
�ل��ب�����ش��ري��ة �مل����درب����ة، و�شرب  خ����الل �ل����ك����و�در 
�لأمثلة �مل�شرفة يف هذ� �ملجال م�شري� �إىل عمق 
�ل�شعبني.   بني  �لنف�شي  و�لن�شهار  �لعالقات 
�مل�شري  �ل��ق��ن�����ش��ل  ق�����دم  �حل���ف���ل  ن���ه���اي���ة  يف 
للم�شاركني  �لتذكارية  �ل���دروع  حامد  �أح��م��د 
 45 بالذكرى  بالحتفال  �متنانه  عن  معربا 
روح  و��شتح�شار  �ملجيد  �أك��ت��وب��ر  لنت�شار�ت 
و�لتطور  و�لتنمية  �مل�شرية  ل�شتكمال  �لن�شر 

�لذي ت�شهده م�شر حاليا. 

•• دبي –الفجر:

ت�������ش���ت���ع���ر����س حم����اك����م دب�������ي خ����الل 
م�شاركتها هذ� �لعام �أحدث خدماتها 
وم��ب��ادر�ت��ه��ا وح��ل��ول��ه��ا �ل��ذك��ي��ة باقة 
خ�����دم�����ات »�ل����ت����ق����ا�����ش����ي ع�����ن ب���ع���د« 
حديثة،  م��رئ��ي��ة  تقنيات  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 
�شعادة  حت��ق��ي��ق  �إىل  ت���ه���دف  �ل���ت���ي 
�لتقا�شي،  م�شار  وت�شهيل  �ملتقا�شني 
 2018 جيتك�س  م��ع��ر���س  يف  وذل���ك 
�لذكية  دب���ي  ح��ك��وم��ة  من�شة  ���ش��م��ن 
دبي  �شعيد مب��رك��ز  �ل�����ش��ي��خ  ق��اع��ة  يف 

�لتجاري �لعاملي.
�ملن�شوري  عيد  طار�س  �شعادة  و�أ�شار 
دبي، تعد خدمات  مدير عام حماكم 
�أه����م �خلدمات  �ل��ت��ق��ا���ش��ي ع��ن ب��ع��د، 
ت�شهيل  يف  �مل���ح���اك���م  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي 
�ل��ت��ق��ا���ش��ي وت��ق��ل��ي�����س رحلة  ع��م��ل��ي��ة 
�ملتقا�شني، با�شتخد�م تقنيات مرئية 
�إذ تندرج حتت هذه �خلدمة  حديثة، 
�لتي  �ملختلفة  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �لعديد 
ت�شب يف ��شتخد�م �لربنامج �ملرئية، 
وم��ن��ه��ا: م��ب��ادرة �جل��ل�����ش��ات ع��ن بعد، 
و قريب  ذرى،  و  �ل��دع��وى،  �إع����د�د  و 
)�لإ�شهاد�ت(، و  �ملحكمة �لعمالية، و 

�لت�شوية �لودية للمنازعات.
و�أ�شاف �شعادته، حماكم دبي م�شتمرة 
�لتقني  �ل�شتخد�م  جمال  تو�شيع  يف 
�لالفت  للتطور  وذل��ك  خدماتها،  يف 
يف �لفرتة �ملن�شرمة يف �ملجال �لتقني 
و�لعاملية،  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����ش��ع��د  ملختلف 
وترجمة لروؤية �شيدي �شاحب �ل�شمو 
مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة،  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، �لر�مية 
�لأذك����ى  �مل��دي��ن��ة  دب����ي  ت��ك��ون  �أن  �إىل 
وترجمة  �ل��ع��امل،  يف  �شعادة  و�لأك���رث 
�إىل  �لتي تهدف   2021 دبي  خلطة 
ذك��ي��ة وم�شتد�مة  م��دي��ن��ة  دب���ي  ج��ع��ل 
ومبدعة  و�شباقة  ومت�شلة  ومتكاملة 

يف تلبية �حتياجات �لفرد و�ملجتمع.
وذكر �شعادة عبد�لقادر مو�شى، نائب 
»�نتقلت  دب�����ي،  حم���اك���م  ع����ام  م���دي���ر 
جديدة  م��رح��ل��ة  �إىل  دب����ي  حم���اك���م 
�ل���ذك���ي وخدمة  �ل��ت��ح��ول  يف جم����ال 
��شت�شر�ف  خ����الل  م���ن  �مل��ت��ع��ام��ل��ني، 
تكنولوجية  ح��ل��ول  وتبني  �مل�شتقبل 
�أ�شهمت  م���ت���ط���ورة  و�أن���ظ���م���ة  ع��امل��ي��ة 
�أهد�فها  حتقيق  يف  ملمو�س  وب�شكل 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  لتطلعات  �مل��و�ك��ب��ة 

و�ل��ر�م��ي��ة، وم��ن �أه���م �مل��ب��ادر�ت �لتي 
�أ�شلوب  يف  �ل���ن���وع���ي���ة  �ل��ن��ق��ل��ة  ت���ع���د 
هي  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على  �لتقا�شي 
�ملجال  يف  �ملرئية  �لتقنية  فكرة  تبني 
�لق�شائي، و�لذي يعد �خليار �لأف�شل 
تقدم  ح��ي��ث  للمتقا�شني،  و�لأ���ش��ه��ل 
حم��اك��م دب���ي �ل��ع��دي��د م��ن �خلدمات 
�حلديثة،  �مل���رئ���ي���ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
بعد«،  ع��ن  »�لتقا�شي  يف  ت�شب  �لتي 

وم���ن ب��ي��ن��ه��ا: م���ب���ادرة �جل��ل�����ش��ات عن 
بعد  عن  �جلز�ئية  �ملحاكمة  �أي  بعد، 
�لق�شايا  جل�شات  تناول  تتيح  و�لتي 
عن  �ل��ب�����ش��ي��ط-  –�جلنح  �جل���ز�ئ���ي���ة 
�ملبا�شر  �حل��ي  �لنقل  خا�شية  طريق 
للموقوف �أو نزيل �ملوؤ�ش�شة �لعقابية، 
مُتكن �لقا�شي من مر�جعة �ملوقوف 
من  و�لأحكام  �لقر�ر�ت  �إ�شد�ر  ومن 
�جلل�شة  ع��رب  وق��ت  �أي  ويف  مكان  �أي 

�جلل�شات  م��ت��ج��اوزة  �حل��ي��ة  �مل��رئ��ي��ة 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة �ل�����ش��اب��ق��ة وم����ا م���ا كان 
يرتتب عليها من حتديات، موؤكد�ً �أن 
�خلدمة ذللت تلك �لتحديات ووفرت 
ن��ح��و ع�شر  �ل�������ش���ع���ادة و�لإي���ج���اب���ي���ة 
م�شتوى  على  وذكية  �شعيدة  حكومة 

�ملتعامل و�لأمن و�لبيئة.
�إعد�د  خدمة  تعد  �شعادته،  و�أ���ش��اف 
�لدعوى، �خلدمة �ملقدمة من فريق 

�إعد�د �لدعوى للمحامني بحيث يتم 
ل�شتكمال  �ل��ط��رف��ني  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل 
بالق�شية  �خلا�شة  �ملتطلبات  جميع 
ومر�جعتها  �مل�����ش��ت��ن��د�ت  ت��ق��دمي  م��ن 
ب�������دون �حل����اج����ة ل�����زي�����ارة م����ن قبل 
�ملحامني، و�لتي تزيد يف ر�شا و�شعادة 
�مل��ت��ع��ام��ل��ني، وت��خ��ف��ي��ف �ل��ع��ن��اء على 
�ملحامني، وذلك عن طريق ��شتخد�م 
�ملقدمة   )BOTIM( ب���رن���ام���ج 
م��ن ���ش��رك��ة �ت�����ش��الت، وف��ي��م��ا يتعلق 
�ملوقوفني؛  م���ع  �مل���رئ���ي  ب��الت�����ش��ال 
قدمت حماكم دبي خدمة ذرى، �لتي 
�لتنفيذ  ق�شايا  جل�شات  تناول  تتيح 
�مل�����دين ع���ن ط���ري���ق خ��ا���ش��ي��ة �لنقل 
نزيل  �أو  ل��ل��م��وق��وف  �مل��ب��ا���ش��ر  �حل����ي 
�لقا�شي  لتمكن  �لعقابية،  �ملوؤ�ش�شة 
م��ن م��ر�ج��ع��ة �مل��وق��وف وم��ن �إ�شد�ر 
�أي مكان ويف  �لقر�ر�ت و�لأحكام من 
�حلية  �ملرئية  �جلل�شة  عرب  وق��ت  �أي 
�لتقليدية  �جلل�شات  متجاوزة  ل�ذرى 
من  عليها  يرتتب  ك��ان  وم��ا  �ل�شابقة 
جميع  �أن  �شعادته  م��وؤك��د�ً  حت��دي��ات، 
بعد  ع��ن  ��شبحت  �لتنفيذ  جل�شات 
بن�شبة %100،حيث �أن خدمة ذرى 
�ل�شعادة  ووف��رت  �لتحديات  كل  ذللت 

حكومة  ع�����ش��ر  ن���ح���و  و�لإي����ج����اب����ي����ة 
�ملتعامل  م�شتوى  على  وذكية  �شعيدة 

و�لأمن و�لبيئة.«
�لإ�شهاد�ت  خدمة  �أن  �شعادته،  وب��نّي 
�ل���ذي ي��وّث��ق �لإ����ش���ه���اد�ت ع��ن طريق 
�حل�شول  �شيتيح  و�ل��ذي  ذك��ي،  جهاز 
��شتخد�مه  تطبيق ميكن  عن طريق 
م��ن خ���الل ج��ه��از ذك���ي، وي��ك��ون ذلك 
مكان،  �أي  ويف  �ل�����ش��اع��ة  م����د�ر  ع��ل��ى 
ي�شرتط  ل  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  لتوفري 
فيها �حل�شور �ل�شخ�شي للمتعاملني، 
وكفاءة  ف��ع��ال��ي��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل  ���ش��ع��ي��اً 
�إجناز  زم��ن  معدل  طريق  عن  �لأد�ء 
�خلدمة، وتوفري �لوقت على �لق�شاة 
و�ل�شتغالل  و�ملر�جعني،  و�ملوظفني 
و�ملالية  -�ل��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ل��م��و�رد  �لأم���ث���ل 
ن�شبة  زي��ادة  �إىل  للو�شول  و�مل��ادي��ة-، 
ر�شا �ملتعاملني عن �خلدمات �ملقدمة 
م��ن �ل���د�ئ���رة. و�أ���ش��اف ���ش��ع��ادت��ه، �أما 
�ملحكمة �لعمالية، فتعاونت مع وز�رة 
للنظر  و�ل��ت��وط��ني،  �لب�شرية  �مل����و�رد 
وت�����ش��ه��ي��ل رحلة  �ل��ع��م��ال  ق�����ش��اي��ا  يف 
�لتقا�شي عليهم من خالل خطر �أمني 
عمالية  ق�شية  ب���ورود  �مل��ن��اوب  �ل�شر 
م��وع��د �جلل�شة  ل��ل��ق��ا���ش��ي، وحت��دي��د 

�لعمل  ورب  �ل��ع��ام��ل  بح�شور  وذل���ك 
)تو�فق(  م��رك��ز  يف  نف�شه،  �ل��ي��وم  يف 
قاعة �لت�شال �ملريء بالو�زرة، �إذ يتم 
�جلل�شة  لفتح  �لقا�شي  مع  �لتو��شل 
ما  وه��ذ�  �لعمال،  وم�شقة  عناء  دون 
�شي�شهل يف عملية �لتقا�شي وحتقيق 
عد�لة نافذة تت�شم بالدقة و�ل�شرعة، 
ق�����ش��ائ��ي��ة مي�شرة  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 

�لو�شول للجميع.
للمتعاملني  مي��ك��ن  ���ش��ع��ادت��ه،  و�أ����ش���ار 
�ج������ر�ء ج��ل�����ش��ات �ل��ت�����ش��وي��ة �ل���ودي���ة 
للمنازعات عن طريق �لت�شال �ملرئي 
)BOTIM( �أو با�شتخد�م برنامج 
زمنه  حتديد  يتم  �ل��ذي  “�شكايب«، 
مع  ودي��ة،  ت�شوية  طلب  تقدمي  حني 
ليتم  للطرفني  كامري�  توفر  وج��وب 
و�لو�شول  �مل�شلح،  م��ع  م��رئ��ي��اً  �ل��ب��ث 
حيث  �لأط�����������ر�ف،  ب����ني  �ت����ف����اق  �إىل 
تنفيذ  يف  م��ا���ش��ي��ة  دب����ي  حم��اك��م  �أن 
من  �ل��ذك��ي  للتحول  ��شرت�تيجيتها 
خالل تقدمي جمموعة من خدماتها 
عن بعد، لبلوغ �لهدف �لطموح �لذي 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  و�شعه 
مر�جعي  بخف�س  و�ملتعلق  مكتوم  �آل 

�ملر�كز �حلكومية بن�شبة 80%.

تكرمي ال�شعودي االأملاين دبي يف املوؤمتر 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم ال�شحي

بح�سور القن�سل امل�سري  

اجلالية امل�شرية حتتفل بانت�شارات اأكتوبر يف االإمارات

خالل م�ساركتها يف من�سة حكومة دبي الذكية مبعر�س جيتك�س 2018

حماكم دبي ت�شتعر�س باقة خدمات »التقا�شي عن بعد« با�شتخدام تقنيات مرئية حديثة

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
و�لبحرية  �لربية  للمو��شالت  �لهيئة �لحتادية  تعلن 
للتطوير  االمارات  /مركز  بان  �لبحري(  �لنقل  )قطاع 
الفني وال�سالمة ذ.م.م قد تقدم بطلب ت�شجيل �ل�شفينة 

�ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
               اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني- مركز اأبوظبي 

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة            رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
Abu Dhabi - UAE    211598           »مطوع 7 »�شابقاً: بوعمر�ن 

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن  تقدم وكيل �لت�شجيل/�ملالك:

�س.ظفري للتنمية و�ملقاولت ذ.م.م
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

�ملودعة حتت �لرقم: 120818
با�ش��م : �س.ظفري للتنمية و�ملقاولت ذ.م.م

وعنو�نه: �بوظبي �س.ب: 3706 هاتف: 6459000 فاك�س: 6459111
بتاريخ: 2009/3/26 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 93985 

�سورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف 2018/10/20 وحتى تاريخ 2028/10/20

 اإدارة العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15  اأكتوبر 2018 العدد 12453

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك: ميلك�شيك كل�شر

MILKSHAKE Kulture:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم:299203    بتاريخ: 2018/9/27

باإ�شم : ميلك�شيك كل�شر
وعنو�نه : دبي- دبي- �لمار�ت �لعربية �ملتحدة هاتف: 0565055023 

.milkshakekulture@gmail.com :مييل�
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43 
خدمات تويف �لطعمة و�مل�شروبات وخدمات �ليو�ء �ملوؤقت.

I على  MILKSHAKE# بالحرف �لالتينية بخط مميز باللون �لزرق وحرف  و�شف �لعالمة: كلمة 
�شكل زجاجة حتتها كلمة Kulture بالحرف �لالتينية بخط مميز باللون �ل�شود.

milkshake على  �ل�شرت�طات:�حلماية للعالمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمة 
حدة يف �لو�شع �لعادي

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  15  اأكتوبر 2018 العدد 12453 العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/863 جتاري كلي               

                               �ىل �ملدعي عليه / 1- �يزي مارت للتجارة �لعامة - �س ذ م م - ب�شفتها مدين ،
وب�شفته   ، �ل�شخ�شية  وب�شفته   ، و�شامن  �شد�د  كفيل  )ب�شفته   - ر�ن  د�م��ود�  �شريات  ر�جي�س   -2
مالك ومدير متجر و�شوبر ماركت �ل�شوق �لب�شيط( ، 3- ريني مول جوزيف - ب�شفتها كفيل �شد�د 
 ، �شد�د و�شامن  ( ب�شفتها كفيل  م  م  ذ  )���س  �ق�شام  �شوبر ماركت ومتجر  م��ارت  ، 4- ئي  و�شامن 
5- �ورجن �شوبر ماركت )�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة(  - ب�شفتها كفيل �شد�د و�شامن ، 6- نيو ئي 
مارت �شوبر ماركت �س ذ م م - ب�شفتها كفيل �شد�د و�شامن ، 7- �شوبر ماركت مردف ئي مارت - �س 
ذ م م - ب�شفتها كفيل �شد�د و�شامن ، 8- �شوبر ماركت درمي مارت - �س ذ م م - ب�شفتها كفيل �شد�د 
و�شامن ، 9- درمي مارت هايرب ماركت �س ذ م م - ب�شفتها كفيل �شد�د و�شامن ، 10- متجر و�شوبر 
ماركت �ل�شوق �لب�شيط ب�شفتها كفيل �شد�د و�شامن - وميثلها مالكها : ر�جي�س �شريات د�مود� ر�م 
، 11- �أي �شي مارت للتجارة �لعامة - �س ذ م م - ب�شفتها كفيل �شد�د و�شامن ، 12- موؤ�ش�شة عجمان 
�أبوظبي  �لتجارية - ب�شفتها كفيل �شد�د و�شامن ، جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك 
�لتجاري - فرع وميثله / �شعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالتكافل و�لت�شامن مببلغ وقدره )10339521.01  درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها 
جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  2018/10/15  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1960  جتاري كلي

بهوجو�ين  جايكي�شني  مانوج   -2 ذ.م.م  ح��رة  منطقة  ماركتينج  1-كابيتال   / عليه  �ملدعي  �ىل 
ب�شفته �لمني و�ل�شامن ورئي�س جمل�س �لد�رة و�مل�شوؤول لكل �ملدعي عليهم 3- كومال مانوج 
���س.م.ح - ب�شفته �لم��ني 5-كابيتال ماركتينج  بهوجو�ين - ب�شفته �لم��ني 4- كابيتال ميديا 
 - ����س.م.ح  �شريفي�شيز  �ن��د  لوجي�شتك  جلوبال   -6 �لم��ني  ب�شفته   - ذ.م.م  و�لع���الن  للدعاية 
ب�شفته �لمني 7- كابيتال جروب منطقة حرة ذ.م.م ب�شفته �لمني جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /بنك �لوطني �لعماين �س.م.ع.ع فرع دبي وميثله:�حمد ح�شن رم�شان �ل علي قد �أقام 
وقدره  و�لت�شامن مببلغ  بالت�شامم  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
�ملطالبة  تاريخ  و�لفائدة 12% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  )10729449.54( درهم 
�مل��و�ف��ق:2018/10/22 �ل�شاعة:09:30 �س  �لتام .وح��ددت لها جل�شة يوم �لثنني  وحتى �ل�شد�د 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�    ch2.E.22:بالقاعة

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1910  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة و�شادة للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م 2- حممد �شالح حممد 
م�شلح 3- ذي فري�شت دبي كوربوري�شن �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�شبيعي  �����س.ذ.م.م وميثله:�مل عمري  �لم���ار�ت  /�ر�م��ك�����س 
مببلغ  بينهما  فيما  و�لت�شامن  بالت�شامم  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
وقدره )1.117.667.84( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من 
تاريخ �ل�شتحقاق �حلا�شل يف:2017/3/30 وحتى �ل�شد�د �لتام .وحددت لها جل�شة يوم 
�لحد �ملو�فق:2018/11/4 �ل�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذ� فاأنت مكلف 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1431  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-نورة �حمد حممد عبد�لرحمن فكري جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /بنك دبي �ل�شالمي �س.م.ع وميثله:عبد�هلل خلفان حممد خلفان 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ  �ملدحاين قد 
وقدره )560521( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة .وحددت لها جل�شة 
يوم �خلمي�س �ملو�فق:2018/10/18 �ل�شاعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.21  لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
لنظر طلب  )وذل��ك  �لأق��ل  �أي��ام على  بثالثة  قبل �جلل�شة  للمحكمة  �و م�شتند�ت 
�لغفال �ملقدم من �ملدعي باحلكم له باملرت�شد يف ذمة �ملدعي عليها من ��شتخد�م 

�لبطاقة �لئتمانية �ملمنوحة لها من �لبنك �ملدعي(
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1937  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-فورتري�س كابيتال لال�شتثمار �س.ذ.م.م 2- حامد �حمد خمتار حامد 
عبد�هلل  وميثله:حمد�ن  �شاباتيني  /�ن��دري��ا  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  حممد 
عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لكعبي  �شيف  �شبيح 
بالت�شامن مببلغ وقدره )9034971( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت 
  ch2.E.21:بالقاعة �ل�شاعة:09:30 �س  �ملو�فق:2018/10/25  يوم �خلمي�س  لها جل�شة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• دبي - وام: 

قال �ل�شيخ خالد بن �أحمد �لقا�شمي مدير عام د�ئرة �حلكومة �لإلكرتونية 
للتقنية  جيتك�س  �أ�شبوع  من  �لأول  �ليوم  فعاليات  خالل  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف 
حكومة  يف  �أن��ن��ا   .. �لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مبركز  �م�س  ب���د�أت  �لتي   2018
�ل�شارقة �للكرتونية ن�شري وفق نهج �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �لهادف �ىل �لتحول 
�لرقمي من خالل ت�شكيل �للجنة �لعليا للتحول �لرقمي و�لتي تعمل على 

�أجناز هذ� �لهدف خالل عام 2019 .
و�أو�شح يف ت�شريح خا�س لوكالة �أنباء �لإم��ار�ت “ و�م “ �أن هذه �لتطور�ت 

�لإلكرتونية  وخ��دم��ات��ه��ا  �ل�����ش��ارق��ة  ح��ك��وم��ة  ج��ن��اح  يعر�شها  �ل��ت��ي  �لتقنية 
و�لرقمية وتطبيقاتها �لذكية تاأتي من �أجل ر�حة متعامليها و�إ�شعادهم كما 
نوؤمن �أن �لتقنية متثل �لعن�شر �لأهم يف �لع�شر �حلديث لتحقيق �لنه�شة 
�لرقمية �ل�شاملة يف �إمارة �ل�شارقة.. م�شري� �ىل �أن ن�شخة هذ� �لعام مكنت 
تزد�د  �أن  يتوقع  نوعية  قفز�ت  �مل�شاركة من حتقيق  �ل�شارقة  دو�ئ��ر حكومة 
هذ�  يف  �لعاملية  �لتطور�ت  مو�كبة  بهدف  �ملقبلة  �ل�شنو�ت  خ��الل  وتريتها 

�ملجال.
“ �لنمو  �أن جناح حكومة �ل�شارقة �لإلكرتونية جاء حتت عنو�ن  ولفت �ىل 
�لرقمي “ وهو يحاكي مبنى �شركة �ل�شارقة للبيئة “ بيئة “ �لذي �شممته 
و�جلهات  �ل��دو�ئ��ر  م��ن   36 وي�شم  ح��دي��د  زه��ا  �ل��ر�ح��ل��ة  �لعاملية  �ملهند�شة 

و�ملبادر�ت  �خل���دم���ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ع��ن  بالك�شف  ���ش��ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �حل��ك��وم��ي��ة 
تي�شري  يف  �شت�شهم  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  و�ل��رق��م��ي��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  و�لتطبيقات 
�لإجر�ء�ت و�خلدمات للمتعاملني وتقدميها لهم يف �أي وقت ومن �أي مكان 
خالل �أيام �ملعر�س. وقال �أن جناح �حلكومة ي�شم “ خارطة رقمية “ حتتوي 
ربطها  �ل�شارقة �حلكومية مت  بدو�ئر  �لبيانات �خلا�شة  على جمموعة من 
للخارطة  �ملن�شمة حاليا  �لدو�ئر  �أن عدد  �ىل  و�ح��دة.. م�شري�  على من�شة 
هي 8 دو�ئر “ د�ئرة �لح�شاء وتنمية �ملجتمعية ود�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
ود�ئرة  �ل�شارقة  ومياه  كهرباء  وهيئة  و�ل�شياحي  �لتجاري  �لمن��اء  ود�ئ��رة 
�لتخطيط و�مل�شاحة وجمل�س �لتخطيط �لعمر�ين وبلدية �ل�شارقة “ و�شول 
�ىل جميع �لدو�ئر �لأخرى لفتا �ىل �أن هذه �خلارطة �لرقمية �لتي ��شتغرق 

�جنازها 4 �أ�شهر �شيتم و�شعها مبقار �أ�شحاب �لقر�ر بالإمارة.
ي�شار �ىل �أن �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
�ل�شيخ �شامل بن عبد�لرحمن �لقا�شمي  �ل�شارقة كما ز�ره  ز�ر جناح حكومة 
رئي�س مكتب �شمو حاكم �ل�شارقة ير�فقه �ل�شيخ حممد بن حميد �لقا�شمي 
مدير د�ئرة �لإح�شاء و�لتنمية �ملجتمعية يف �ل�شارقة جناح حكومة �ل�شارقة 
قبل  من  مف�شل  �شرح  �إىل  و��شتمعو�   .2018 للتقنية  جيتك�س  �أ�شبوع  يف 
�لإلكرتونية  �حلكومة  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  �لقا�شمي  �أح��م��د  ب��ن  خالد  �ل�شيخ 
و�شعادة نور �لنومان مدير �لد�ئرة عن �آخر �لبتكار�ت �لتي تقدمها حكومة 
�لكامل يف  �لرقمي  �لتحول  �إىل  �ملبذولة للو�شول  �إطار �جلهود  �ل�شارقة يف 

�لإمارة.

خالد بن اأحمد القا�شمي: »النمو الرقمي« �شعار حكومة ال�شارقة االلكرتونية يف جيتك�س 2018 

�سملت اليوني�سيف وجلنة الإنقاذ الدولية وجامعة نيويورك

جمل�س دبي لل�شباب ينظم زيارة ملوؤ�ش�شات دولية واأكادميية رائدة لتعزيز احل�شور العاملي ل�شباب االإمارات

مركز دبي لالأمن االإلكرتوين يد�شن خمتربا الأبحاث االأمن الرقمي 
االأول من نوعه باملنطقة

» االحتادية للموا�شالت 
الربية والبحرية « ت�شارك 

يف جيتك�س 2018
•• اأبوظبي-وام:

و�ل��ب��ح��ري��ة مبعر�س  �ل��ربي��ة  ل��ل��م��و����ش��الت  �لهيئة �لحت���ادي���ة  ت�����ش��ارك 
جيتك�س دبي 2018 �لذي �نطلق �م�س. 

�لهيئة  ع��ام  �خل��وري مدير  �شريف  �أحمد حممد  �ملهند�س  �شعادة  وق��ال 
�لحتادية للمو��شالت �لربية و�لبحرية �إن م�شاركة �لهيئة يف معر�س 
جيتك�س دبي 2018 تاأتي �لتز�ما منها بتنفيذ مبادرة �حلكومة �لذكية 
�لتي �أطلقها �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” .. لفتا �ىل �أن هذ� 
�ملعر�س يعد مبثابة مظلة تقنية �شاملة تتيح للهيئة �لحتادية فر�شة 
�لإلكرتونية  وتطور�تها  بخدماتها  و�لعمالء  �جلمهور  لتعريف  جيدة 
�إىل جانب �لطالع على �أحدث منتجات �لتقنية حول �لعامل و�إمكانية 

�ل�شتفادة منها يف تطوير �أعمالها.
�هتماما كبري� بعمالئها وحتر�س على  �لهيئة تويل  �أن  و�أك��د �خل��وري 
مكاتب  جميع  يف  لهم  �ملقدمة  �خل��دم��ات  وتب�شيط  �لإج����ر�ء�ت  تطوير 
�لهيئة بالدولة ودمج �لبتكار�ت �حلديثة و�لتكنولوجيا �شمن �أعمالها 
مل�شايرة تطور�ت �لع�شر ويف �شبيل ذلك ت�شعى �إىل تقدمي �أكرث �خلدمات 
للت�شهيل  �لتكنولوجيا  وتوظيف  ومتيز�،  و�شرعة  �شهولة  �لإلكرتونية 
عليهم وت�شريع �إجر�ء�ت �لعمل من خالل م�شاركتها يف معر�س جيتك�س 
على  ت�شجيع �جلمهور  بغية  �ملتعاملني  �شريحة من  �أكرب  �إىل  للو�شول 

��شتخد�م خمتلف خدماتها �لذكية من خالل تطبيقها �لذكي .

اأكادمييــة اأبوظبــي احلكوميــة تطلــق بـــرامــــج 
تدريـــب وتطويــر عامليــة امل�شتـــوى

•• اأبوظبي -وام:

�أع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي �إط���الق 
�حلكومية  �أب���وظ���ب���ي  �أك����ادمي����ي����ة 
لرفد �لقطاع �حلكومي يف �لإمارة 
ب���رب�م���ج ت��دري��ب��ي��ة ت��ت��ب��ن��ى �أرق����ى 
�مل��م��ار���ش��ات �ل��دول��ي��ة �مل��ع��ت��م��دة يف 
�لب�شرية  �ل���ك���و�در  ت��ط��وي��ر  جم���ال 
�إطار جهودها �ملبذولة لتحقيق  يف 
ت�شريع  �إىل  �لهادفة  �أبوظبي  روؤية 
من����و �ق���ت�������ش���اده���ا �مل����ع����ريف ودف����ع 
�ملال  ر�أ���س  وتطوير  تنمية  م�شرية 

�لب�شري يف �لإمارة.
�أبوظبي  �أك���ادمي���ي���ة  و���ش��ت�����ش��ط��ل��ع 
برنامج  بدور حيوي يف  �حلكومية 
�لتنموية  ل��ل��م�����ش��رع��ات  �أب���وظ���ب���ي 
“غد� 21” �لذي �عتمده �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
 ،2018 ���ش��ب��ت��م��رب  يف  �أب���وظ���ب���ي 

�مل�شتقبلية  �ل���ط���م���وح���ات  وي��ل��ب��ي 
�لتنمية  مل�����ش��رية  دف��ع��ا  لأب���وظ���ب���ي 
�ل�شاملة وتعزيز� لتناف�شية �قت�شاد 

�لإمارة.
�أب���وظ���ب���ي  “�أكادميية  وت����ه����دف 
�إمكانات  ت��ع��زي��ز  �إىل  �حلكومية” 
و�ملتميزين  �مل����وظ����ف����ني  ج���م���ي���ع 
�ل�شتثنائية  �لقيادية  و�ل��ك��ف��اء�ت 
يف �ل��ق��ط��اع �حل��ك��وم��ي م��ن خالل 
�لتنفيذية  ب���امل���ه���ار�ت  ت���زوي���ده���م 
�لالزمة عرب  و�لقيادية  و�لإد�ري��ة 

بر�مج نوعية عالية �مل�شتوى.
يف  مهم  ب��دور  �لأكادميية  و�شتقوم 
�إمارة  وتطلعات  طموحات  حتقيق 
�لتميز �حلكومي،  �أبوظبي لتعزيز 
�قت�شاد  بناء  نحو  م�شريتها  ودعم 
�ل�شتد�مة  ع��ل��ى  ق���ائ���م  ت��ن��اف�����ش��ي 
و�لنفتاح من خالل تطوير كو�در 
موؤهلة تتمتع بجاهزية عالية على 

مو�جهة �لتغري�ت �مل�شتمرة.
حتقيق  يف  �لأك��ادمي��ي��ة  ت�شهم  كما 
21” من  “غد�  ب��رن��ام��ج  �أه����د�ف 

�لب���ت���ك���ار يف حتفيز  ت��ب��ن��ي  خ����الل 
�ل��ت��ع��ل��م �شمن  م��ن��ظ��وم��ة  ودع������م 
جانب  �إىل  �حلكومي  �لعمل  بيئة 
�عتماد و مو�كبة �أحدث �لجتاهات 
�ملتو��شل  و�ل��رتك��ي��ز  و�لأب����ح����اث، 
�لحتياجات  وتلبية  حت��دي��د  على 

�مل�شتقبلية لالإمارة.
�أف�شل  مع  �لأك��ادمي��ي��ة  و�شتتعاون 
و�لأكادميية  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
�ملحلية و�لعاملية، ف�شال عن �إقامة 
�شر�كات مع �أبرز �ملن�شات �لتعليمية 
عرب �لإنرتنت حول �لعامل، وذلك 
ل�شمان توفري جتربة تعلم �شاملة 

تت�شم باأعلى �ملعايري.
وجاء تاأ�شي�س “ �أكادميية �أبوظبي 
�حلكومية “ مبوجب �لقانون رقم 
�ل��ذي �شاحب   ،2018 ل�شنة   15
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
�أبوظبي،  لإم�����ارة  ح��اك��م��ا  ب�شفته 
و�ل���ق���ا����ش���ي ب��ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا م���ب���ادرة 
تعليمية ومهنية تهدف بالتحديد 

يف  �حلكومية  �لكفاء�ت  تعزيز  �إىل 
هذ�  خ���الل  م��ن  لت�شهم  �لإم������ارة، 
�لنهج يف ��شتمر�رية م�شرية �لتقدم 

يف �لدولة.
معايل  ق����ال  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه  يف  و 
�لزعابي  ب��وع��ت��اب��ة  ج��ا���ش��م حم��م��د 
 : �لتنفيذي  �أبوظبي  رئي�س مكتب 
�أبوظبي  �أكادميية  �إط��الق  “ميثل 
�حل��ك��وم��ي��ة م��ع��ل��م��ا م��ه��م��ا �شمن 
�ل��ت��ي تتخذها  �ل��ث��اب��ت��ة  �خل��ط��و�ت 
ل��دع��م تطلعات  �أب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة 
لتمكني  �لر�مية  �لإم���ارة  و�أه���د�ف 
ودعمهم  �حل���ك���وم���ي���ة  �ل����ق����ي����اد�ت 
�مل�شتقبلية،  �ل��ت��ح��دي��ات  مل��و�ج��ه��ة 
�إىل توفري  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  وت��ه��دف 
�لتي  و�لتعليمية  �ملعرفية  �لفر�س 
تتكامل مع روؤية �لقيادة وقناعتها 
�جلهات  �ل��ت��ز�م  باأهمية  �لر��شخة 
�ملنوط  �لوطني  بالدور  �حلكومية 
نوعية  تدريب  بر�مج  لتوفري  بها 

ملوظفيها.
تطمح  �ل������زع������اب������ي:  و�أ���������ش��������اف 

موظفي  ت��زوي��د  �إىل  �لأك���ادمي���ي���ة 
بر�مج  ب��اأح��دث  �حلكومي  �لقطاع 
متكنهم  �لتي  و�لتطوير  �لتدريب 
�ملهنية،  ك���ف���اء�ت���ه���م  ت��ط��وي��ر  م���ن 
وتعزيز  �ل���ق���ي���ادي���ة،  وق����در�ت����ه����م 
�مل�شتقبلية  �جل��اه��زي��ة  م�شتويات 
ل����دي����ه����م؛ مل����و�ج����ه����ة �ل���ت���ح���دي���ات 
�ملتغرية  و�ل���ع���امل���ي���ة  �لإق���ل���ي���م���ي���ة 

با�شتمر�ر.
متثل �أكادميية �أبوظبي �حلكومية 
تتبع  م�شتقلة  حكومية  موؤ�ش�شة 
وتتمثل  �لتنفيذي  �أبوظبي  مكتب 
�شيا�شات  و���ش��ع  يف  م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا 
لتطوير  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وخ���ط���ط 
و�لرت������ق������اء ب����امل����ه����ار�ت �لإد�ري���������ة 
حكومة  مل����وظ����ف����ي  و�ل�����ق�����ي�����ادي�����ة 
�أب��وظ��ب��ي، وذل���ك م��ن خ���الل طرح 
عالية  وتطويرية  تعليمية  بر�مج 

�جلودة.
تطوير  �إىل  �لأك���ادمي���ي���ة  وت��ه��دف 
�ل��ت��ي تتميز  �ل����ك����و�در �حل��ك��وم��ي��ة 
��شتثنائية  ومهار�ت  عالية  بكفاءة 

تدريب  �أن�شطة  توفري  خ��الل  م��ن 
�ملمار�شات  �أف�������ش���ل  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة 
بعني  �لأخ��ذ  مع  �ملعتمدة  �لدولية 
�لعتبار متطلبات و�أولويات �إمارة 
مهم  دور  لها  و�شيكون  �أب��وظ��ب��ي.. 
لتعزيز  �أب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  حتقيق  يف 
�قت�شاد  وب��ن��اء  �حل��ك��وم��ي  �لتميز 

قائم على �ملعرفة.
وي��ن�����ش��ج��م ه����ذ� �ل������دور م���ع روؤي����ة 
�لأكادميية �لتي تتطلع من خاللها 
قادة  �شنع  يف  �ل��ري��ادة  حتقيق  �إىل 
�لإمار�ت وتطوير  �مل�شتقبل بدولة 
كو�در �أكرث فعالية يف ميد�ن �لعمل 
�لأكادميية  و���ش��ت��ق��وم  �حل��ك��وم��ي. 
ت��دري��ب��ي��ة نوعية  ب���ر�م���ج  ب��ت��وف��ري 
ومتطورة با�شتخد�م �آليات متنوعة 
و�لف�شول  �لإنرتنت  عرب  كالتعلم 
ولتحقيق  �لنموذجية..  �لدر��شية 
ذلك �شتتعاون مع �أف�شل �ملوؤ�ش�شات 
بر�مج  لتقدمي  و�ملحلية  �لعاملية 
ملوظفي  �مل�شتوى  عالية  تدريبية 

�لقطاع �حلكومي.

�سما املزروعي: جتربة 
الإمارات الرائدة يف متكني 
ال�سباب اأ�سبحت واحدة من 

التجارب امللهمة عامليًا

مرمي املن�سوري: الزيارة تهدف 
للتعريف باإجنازات �سبابنا 

ومتكينهم من امل�ساركة بفاعلية 
يف املبادرات ال�سبابية العاملية 

•• دبي-الفجر: 

من  ع���دد  �إىل  زي����ارة  لل�شباب  دب���ي  جمل�س  ن��ظ��م 
تتخذ  و�لتي  بال�شباب  �ملهتمة  �لدولية  �ملنظمات 
من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية مقر�ً لها، وذلك 
�شمن �شعيه يف �لتعريف بالتجربة �لإمار�تية يف 
�ملجل�س،  يطلقها  �لتي  و�ملبادر�ت  �ل�شباب  متكني 
�لفعاليات  �لإم�����ار�ت يف  ���ش��ب��اب  وت��ع��زي��ز ح�����ش��ور 
بح�شور  وحت��ظ��ى  تنظيمها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لتي  �ل��زي��ارة  ج��دول  ��شتمل  وق��د  كبري.  �شبابي 
�لإم����ار�ت  دول���ة  وف��د  م�شاركة  هام�س  على  �أت���ت 
�ل���ذي ينظم بدعم  �ل��ع��امل��ي  �ل�����ش��ب��اب  يف م��ن��ت��دى 
�ملتحدة، على جمموعة من �جلل�شات  �لأمم  من 
لل�شباب  دب��ي  جمل�س  وف��د  �طلع  حيث  �لنقا�شية 

�ملكون من مرمي �ملن�شوري رئي�شة �ملجل�س وعائ�شة 
�لرميثي ع�شوة �ملجل�س خالل جولته يف مدينة 

�لأن�شطة  على  ن��ي��وي��ورك 
تنظمها  �لتي  و�لفعاليات 
�لتابعة  “�ليون�شيف” 
ملنظمة �لأمم �ملتحدة، كما 
مت زيارة مركز �ملكت�شفني، 
�ل�شباب �خلا�س  وجمل�س 
�لإنقاذ  وجل��ن��ة  ب��امل��دي��ن��ة، 
�ل�������دول�������ي�������ة، وج����ام����ع����ة 
ن��ي��وي��ورك ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 

زي��ارة قن�شلية دول��ة �لإم���ار�ت. كما �طلع �لوفد 
خالل زيارته ملدينتي كاليفورنيا ولو�س �أجنلو�س 
على �لأن�شطة �لتي يقوم بها فريق “مبادرة �ملر�أة 

�إىل تنظيم زيار�ت لعدد من  و�لفتاة” بالإ�شافة 
و�لتي  �لر�ئدة  و�لأكادميية  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 
ت���ق���دم �أف�������ش���ل �مل���ن���اه���ج يف 
و�لتحفيز  �ملهار�ت  تطوير 
و�لتفكري  �لب���ت���ك���ار  ع��ل��ى 

�لإبد�عي.
وق���ال���ت م��ع��ايل ���ش��م��ا بنت 
���ش��ه��ي��ل �مل�����زروع�����ي، وزي����ر 
�ل�شباب،  ل�����ش��وؤون  �ل��دول��ة 
�إد�رة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س 
�مل����وؤ�����ش���������ش����ة �لحت������ادي������ة 
لل�شباب: جتربة دولة �لإمار�ت �لر�ئدة يف متكني 
�ل�شباب �أ�شبحت و�حدة من �لتجارب �ملهمة عاملياً 
كما �أنها �أ�شبحت حتظى باهتمام عاملي، ول�شيما 

من خالل �ملبادر�ت �ملبتكرة �لتي تطلقها �ملوؤ�ش�شة 
�أو �ملجال�س �ل�شبابية �ملتوزعة  �لحتادية لل�شباب 

يف جميع �إمار�ت �لدولة.
و�أثنت معاليها على جهود 
لل�شباب  دب������ي  جم���ل�������س 
�ل�����ش��ب��اب عرب  يف مت��ك��ني 
�ل���ف���ع���ال���ي���ات و�مل�����ب�����ادر�ت 
�إطالقها  على  يعمل  �لتي 
نف�شه  �لوقت  يف  وم�شيدة 
ب���ال���ن���ت���ائ���ج �لإي����ج����اب����ي����ة 
للزيارة، و�لتي �أثمرت عن 

م�شاركة  من  تعزز  للتو��شل  جديدة  �آف��اق  �إيجاد 
�ل�شباب �لإمار�تي يف �لفعاليات �لعاملية �لكربى.

جمل�س  رئي�س  �ملن�شوري  م��رمي  قالت  وب��دروه��ا 

جمل�س  وفد  بها  قام  �لتي  �لزيارة  لل�شباب:  دبي 
�لتعريف  على  �حل��ر���س  م��ن  ت��اأت��ي  لل�شباب  دب��ي 
ب�����������اإجن�����������از�ت �ل���������ش����ب����اب 
�ملجال  وف�شح  �لإم���ار�ت���ي، 
�آر�ئهم  مل��ن��اق�����ش��ة  �أم��ام��ه��م 
و�أفكارهم مع �شباب �لعامل 
�لدولية  �مل���ن�������ش���ات  ع����رب 
�ملهمة �لتي تناق�س ق�شايا 
�ل�������ش���ب���اب ح������ول �ل����ع����امل، 
�لتو��شل  من  نوع  و�إيجاد 
لتبادل �ملعارف و�خلرب�ت.

و�أ����ش���اف���ت �مل���ن�������ش���وري: �إن�����ه مت خ����الل �ل���زي���ارة 
�لإمار�تي  �ل�شباب  �أم���ام  �مل��ج��ال  لف�شح  �لتن�شيق 
ليكون جزء�ً من �لفعاليات �لتي تنظمها منظمة 

�ملدعوين  �شمن  ك��ذل��ك  ول��ي��ك��ون��و�  �ل��ي��ون��ي�����ش��ف، 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ن����ادي �مل��ك��ت�����ش��ف��ني �ل�����ش��ب��اب، هذ� 
باملبادر�ت  �جل��ه��ات  ه���ذه  ت��زوي��د  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لتي يقوم بها �ل�شباب �لإمار�تي لالطالع عليها 
و�إدر�ج بع�س منها �شمن �ملبادر�ت �مل�شتقبلية �لتي 
لل�شباب  دب��ي  جمل�س  ويعمل  عليها.  �لعمل  يتم 
�حلكومة  ت��وج��ه��ات  م���ع  �مل����و�ءم����ة  حت��ق��ي��ق  �إىل 
و�إيجاد  لل�شباب،  �لإم����ار�ت  وجمل�س  �لحت��ادي��ة 
من�شة للتو��شل بني �ل�شباب و�جلهات �حلكومية 
و�خلا�شة يف �لإمارة وجمل�س �لإم��ار�ت لل�شباب، 
طموحاتهم  �إىل  للتعرف  �ل�شباب  مع  و�لتو��شل 
و�لتحديات �لتي قد تو�جه م�شتقبلهم، وتطوير 
مبادر�ت وم�شاريع تهدف �إىل حتقيق طموحاتهم 

و�حتياجاتهم.

•• دبي-وام:

د���ش��ن م��رك��ز دب��ي ل��الأم��ن �لإلكرتوين 
على  ن���وع���ه  م����ن  �لأول  ه����و  خم���ت���رب� 
م�����ش��ت��وى م��ن��ط��ق��ة �ل�������ش���رق �لأو����ش���ط 
�بتكار�ت بحثيه  �إفريقيا خللق  و�شمال 
�لأمن  ملو�جهة حتديات  م�شبوقة  غري 

�لإلكرتوين �مل�شتقبلية.
�لهند�شة  ك��ل��ي��ة  يف  �مل��خ��ت��رب  و�ف���ت���ت���ح 
ب��ج��ام��ع��ة دب�����ي ����ش���ع���ادة ي���و����ش���ف حمد 
�ل�شيباين مدير عام مركز دبي لالأمن 
�لإل��ك��رتوين و���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور عي�شى 
حفل  يف  دب��ي  جامعة  رئي�س  �لب�شتكي 
�جلامعة  مبنى  يف  �ملنا�شبة  بهذه  �أقيم 

ومت خ����الل �حل��ف��ل ع��ر���س �لأه�����د�ف 
�لذي  و�لدور  للمخترب  �ل�شرت�تيجية 
�ل�شرت�تيجيات  به يف حتقيق  �شي�شهم 
و�خلطط �ملحورية يف م�شتقبل مدينة 
دب����ي و�لإم����������ار�ت ك��ك��ل وخ���ا����ش���ة دبي 
وح��ت��ى يف م�شرية  دب���ي  وروؤي����ة   10x
2071 �لتي يتطلب  مئوية �لإم��ار�ت 
�مل�شتوى  على  �لأدو�ر  تكامل  حتقيقها 
�لحت��ادي. ويخت�س �ملخترب يف �أبحاث 
�لتقليدية  غ���ري  �لإل����ك����رتوين  �لأم�����ن 
�حلا�شلة  �ل���ت���ط���ور�ت  ت���و�ك���ب  و�ل���ت���ي 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  جم���ال  يف  ع��امل��ي��ا 
�لأ�شياء  و�إن����رتن����ت  �ل��ب��ي��ان��ات  وث�����ورة 
يف  �لأبحاث  هذه  عرب  �ملركز  و�شي�شهم 

�إل��ك��رتوين متكنه من  �أم��ن  بناء حلول 
ح��م��اي��ة �ل����رثوة �ل��رق��م��ي��ة لإم����ارة دبي 
ت�شتخدمها  �ل��ت��ي  باحللول  و�لرت��ق��اء 
بناها  ت���اأم���ني  �حل��ك��وم��ي��ة يف  �جل���ه���ات 
م�شتمر  ب�����ش��ك��ل  وب��ي��ان��ات��ه��ا  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�لرقمية  و�ملخاطر  �لتحديات  ي�شتبق 
قبل حدوثها. وقال �شعادة يو�شف حمد 
�ل�شيباين مدير عام مركز دبي لالأمن 
�حلكيمة  قيادتنا  روؤي���ة  �لإل���ك���رتوين: 
و�جلاهزية  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط  ت��ك��ت��ف��ي  ل 
تركز  ب���ل  ف��ق��ط  �ل��ق��ري��ب  للم�شتقبل 
خ���ط���ط وحلول  و����ش���ع  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ت��ل��ب��ي �ح��ت��ي��اج��ات دبي 
�لعامل  مدن  بني  حتتلها  �لتي  و�ملكانة 

لتوجيهات  ترجمة  وه��و  قادمة  لعقود 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
“رعاه  �ل��������وزر�ء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 
دبي  ��شرت�تيجية  �أط��ل��ق  عندما  �هلل” 
مكانة  لرت�شيخ  �لإل���ك���رتوين  ل��الأم��ن 
دول���ة �لإم����ار�ت ب��ني �أك���رث دول �لعامل 
وت�شخري  �لإلكرتوين  �لف�شاء  يف  �أمنا 
�لتكنولوجيا ل�شنع و�قع جديد وحياة 
ح��اف��ل��ة ب��ال��ف��ر���س ومن����وذج ي��ح��ت��ذى يف 
�ل��ت��ن��م��ي��ة و�لأم�������ن �لل����ك����رتوين على 

م�شتوى �لعامل.
عي�شى  �لدكتور  �شعادة  قال  جانبه  من 
�لب�شتكي رئي�س جامعة دبي �إن �جلامعة 

�إىل حت��ق��ي��ق روؤي������ة �لإم�������ار�ت  ت�����ش��ع��ى 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  تن�شيط  يف   2021
�ملوؤ�ش�شات  ي���خ���دم  �ل�����ذي  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي 
�ل���د�ع���م���ة ل���ه���ذه �ل����روؤي����ة م��ع��ت��رب� �أن 
�خل��ط��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة جل��ام��ع��ة دبي 
تخدم  بحثية  مر�كز  �إن�شاء  يف  تتجلى 
يف  �لتكنولوجية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��روؤي��ة 
�لعاملية  �ل��ري��ادة  نحو  �أهد�فها  حتقيق 
خمترب  �أهمية  م�شتعر�شا  �لبتكار  يف 
�لإل��ك��رتوين �لبحثي يف خدمة  �لأم��ن 
�لهجمات  م����ن  وح���م���اي���ت���ه  �مل���ج���ت���م���ع 
�لعد�ئية  �لإل��ك��رتون��ي��ة  و�لخ���رت�ق���ات 
�ملجتمع  ��شتقر�ر  �شد� منيعا يف  ليكون 
�لتجارية  �لعمليات  �إلكرتونيا وحماية 

و�مل�����ال�����ي�����ة وغ������ريه������ا م������ن ق���ر�����ش���ن���ة 
�لإنرتنت.

م�شروع  ت�شغيل  �ي�شا  �ملخترب  وي�شم 

�لبحث �لفائز بجائزة منحة “�لبتكار 
�لبحثي يف �لمن �لإلكرتوين” و�لتي 
�ملعلومات  لأم���ن  دب���ي  م��رك��ز  ينظمها 

���ش��ن��وي��ا وه����و ب��ح��ث م��ت��خ�����ش�����س يف “ 
�لال�شلكية  �لت�������ش���الت  ن��ظ��م  ت���اأم���ني 

و�لتطبيقات �لذكية.
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•• جنيف-وام:

�هلل  �أم��ل عبد  �لدكتورة  �أك��دت معايل 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 
�لحتادي و�شعادة �شديق �شهاب رئي�س 
�لأفريقية  �جليو�شيا�شية  �ملجموعة 
�لتي  �ل�����دويل  �ل���ربمل���اين  يف �لحت�����اد 
ت�شم “51” دولة �أهمية تعزيز �أوجه 
ل�شيما  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �لتعاون 
�ل��ربمل��ان��ي��ة م��ن��ه��ا ب���ني �لإم�������ار�ت �إىل 
مع  و�ل�شر�كة  �لتو��شل  تفعيل  جانب 
�إىل  �مل�شتندة  �لأف��ري��ق��ي��ة  �ل��ق��ارة  دول 
قيم عاملية م�شرتكة وم�شالح �شيا�شية 
و �قت�شادية متنامية وتوجهات ثقافية 

وفكرية متو�فقة.

�لجتماع  خ�����الل  �جل����ان����ب����ان  و�أك��������د 
�ل�شد�قة  عالقات  �شبل  تعزيز  �أهمية 
�لوطني  �مل���ج���ل�������س  ب����ني  و�ل����ت����ع����اون 
�ملجموعة  دول  وب��رمل��ان��ات  �لحت�����ادي 
�لأف����ري����ق����ي����ة مب�����ا ي����ع����زز �ل���ع���الق���ات 
�لقارة  ودول  �لإم���ار�ت  بني  �لر��شخة 
�أن ي��ك��ون هناك  �لأف��ري��ق��ي��ة و���ش��رورة 
و�ملعارف  �خل�����رب�ت  وت���ب���ادل  ت��ن�����ش��ي��ق 
�ملحافل  و�مل��و�ق��ف يف  �ل���روؤى  وتن�شيق 

�لربملانية �لدولية.
و�����ش����دد� ع���ل���ى �أه���م���ي���ة �ل�������دور �ل����ذي 
�حلو�ر�ت  تعزيز  يف  �ل��ربمل��ان��ات  تلعبه 
�شعوب  ب���ني  �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�حل�������ش���اري���ة 
�ل�����ع�����امل و�ل����ت����ق����ري����ب ب���ي���ن���ه���م وم����د 
و�أهمية  �حل�شاري،  �لتو��شل  ج�شور 

�لأمن  على  للحفاظ  �جلهود  توحيد 
و�ل����ش���ت���ق���ر�ر و�ل�������ش���الم ، و�ح������رت�م 
����ش���ي���ادة �ل��������دول وع�������دم �ل���ت���دخ���ل يف 
�شوؤونها �لد�خلية، و�للتز�م باملو�ثيق 
�إ�شعال  وع����دم  �ل��دول��ي��ة،  و�مل���ع���اه���د�ت 

�لفن �لطائفية.
معايل  ت��ق��دم��ت  مت�شل  �شعيد  ع��ل��ى 
يف  �لقبي�شي  �هلل  عبد  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة 
كلمة لها �أمام �ملجموعة �جليو�شيا�شية 
�لأفريقية يف �لحتاد �لربملاين �لدويل 
بدعوة من �ملجموعة حل�شور �أعمالها 
بال�شكر لتوجيه �لدعوة �إليها حل�شور 
�جتماع �ملجموعة �لأفريقية بالحتاد 

�لربملاين �لدويل.
وق���ال���ت: ه���ذه �ن��ط��الق��ة مم��ت��ازة لأن 

�أن  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  �أود  و  م��ع��ا  ن��ع��م��ل 
يف  �لإف��ري��ق��ي��ة  �ل�شيا�شية  �مل��ج��م��وع��ة 
�لحت����اد �ل���ربمل���اين �ل����دويل ت��ع��م��ل يف 
بيئة فنية متميزة ونتطلع للعمل معا 
و�لدفاع  �شعوبنا  ط��م��وح��ات  لتحقيق 

عن ق�شاياهم.
�لقبي�شي  �ل��دك��ت��ورة  معايل  و�أ���ش��اف��ت 
�لحت����اد  يف  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��ج��م��وع��ة  �إن 
�لربملاين �لدويل تت�شدى للكثري من 
�لتحديات، موؤكدة �أهمية �لتن�شيق مع 
يف  معا  و�لعمل  �لأفريقية  �ملجموعة 
�إطار و�حد وبناء حو�ر م�شرتك فعال 

خلدمة �لق�شايا �مل�شرتكة.
و�أ���ش��ارت �إىل �ل��دور �ملهم �ل��ذي تلعبه 
�لتو��شل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �لإم�������ار�ت  دول����ة 

�مل�����ش��ت��م��ر م���ع �ل�����دول �لإف��ري��ق��ي��ة من 
خالل �لزيار�ت �ملتبادلة يف ظل �هتمام 
ب��ت��ع��زي��ز عالقات  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
�لتعاون �مل�شرتك مع �لقارة �لإفريقية 

مبا يعود باخلري على �جلانبني.
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  �أن  �إىل  ون����وه����ت 
�ل�شنو�ت  يف  ����ش��ت�����ش��اف  �لحت��������ادي 
�لأخرية �لعديد من روؤ�شاء �لربملانات 
من  �ل����ك����ث����ري  وق�������ع  و  �لإف�����ري�����ق�����ي�����ة 
�ملعرفة  ل��ت��ب��ادل  �لثنائية  �لت��ف��اق��ي��ات 
و�مل��ع��ل��وم��ات و�ل��ل��ق��اء�ت �ل��ث��ن��ائ��ي��ة مع 
جهود  يف  ����ش���اه���م���ت  �ل����ت����ي  �جل����ه����ات 
�ملجالت  �شتى  يف  و�ل�شتثمار  �لتنمية 
�مل�شاعد�ت  و�إي�شال  �ل�شمر�ء  بالقارة 
�ل�شحية  �مل�شاعد�ت  ومنها  ل�شعوبهم 

و�لتعليمية.
�ملجموعة  رئ��ي�����س  �أ�����ش����اد  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�لحتاد  يف  �لأفريقية  �جليو�شيا�شية 
�لربملانية  باجلهود  �ل��دويل  �لربملاين 

برئا�شة  �لإمار�تية  �لربملانية  لل�شعبة 
م����ع����ايل �ل�����دك�����ت�����ورة �أم�������ل ع���ب���د �هلل 
�لفعاليات مثنيا  �لقبي�شي يف خمتلف 
ع��ل��ى دوره����ا �حل��ي��وي �ل���ذي تلعبه يف 

مكافحة �لإرهاب و�لتطرف من خالل 
�ل�شت�شارية  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  رئ��ا���ش��ت��ه��ا 
�مل�شتوى  رف��ي��ع��ة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 

�ملعنية مبكافحة �لإرهاب و�لتطرف.

•• جنيف -وام:

عر�شت �ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية - خالل م�شاركتها 
يف منتدى �لن�شاء �لربملانيات �شمن �جتماعات �لحتاد 
�ل��ربمل��اين �ل���دويل يف جنيف - جت��رب��ة دول���ة �لإم���ار�ت 
�لعلوم  ب��ني �جلن�شني يف جم���الت  �مل�����ش��او�ة  ت��ع��زي��ز  يف 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ودع����م ومت��ك��ني �مل�����ر�أة وم�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
�لعلوم  �ل����دول����ة يف  وك���ذل���ك جت���رب���ة  ك���اف���ة  �مل����ج����الت 
�ملتقدمة. مثل �ل�شعبة �لربملانية يف هذ� �لجتماع �شعادة 
عفر�ء ر��شد �لب�شطي ع�شوة �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�لربملانيات  �ل��ن�����ش��اء  م��ن��ت��دى  لرئي�س  �ل��ث��اين  �ل��ن��ائ��ب 
و�شعادة علياء �شليمان �جلا�شم ع�شوة �ملجل�س �لوطني 
م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف  �لب�شطي - خ���الل  و�أك�����دت  �لحت�����ادي. 
�لج��ت��م��اع �ل���� 28 مل��ن��ت��دى �ل��ن�����ش��اء �ل��ربمل��ان��ي��ات �شمن 
�جتماعات �جلمعية �ل� 139 و�ملجل�س �حلاكم يف دروته 
�لدويل  �لربملاين  لالحتاد  �لد�ئمة  و�للجان   203 �ل� 
يف  �م�س  �أعمالها  �نطلقت  �لتي  له  �لتابعة  و�لأج��ه��زة 
�أطلقت يف  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن حكومة   - مدينة جنيف 

�أبريل 2018 �أجندة �لإمار�ت للعلوم �ملتقدمة 2031 
و��شرت�تيجية 2021 للعلوم �ملتقدمة �ملنبثقة عنها.. 
�ملتقدمة  ل��ل��ع��ل��وم  �ل��وط��ن��ي��ة  “�لأجندة  �أن  �إىل  لف��ت��ة 
�لعلوم يف �إيجاد حلول  توظيف  على  2031” ترتكز 
للتحديات و��شتك�شاف فر�س ذ�ت مردود �قت�شادي من 
خالل �لعمل على 8 �أولويات علمية حتى �لعام 2031 
على  �لعمل  و�شيتم   2021 حتى  علميا  ه��دف��ا  و30 
 8 10 جهات وت�شكيل  تنفيذ �ل�شرت�تيجية مب�شاركة 

جمال�س على م�شتوى �لقطاعات ذ�ت �لأولوية.
وذكرت �لب�شطي �أنه مت تعيني معايل �شارة بنت يو�شف 
�لأمريي وزيرة دولة لتكون �مل�شوؤولة عن ملف �لعلوم 
�لأجندة  تطبيق  على  �لإ����ش���ر�ف  م�شوؤولية  �ملتقدمة 
�لتي  �لثالث  خططها  عرب  �ملتقدمة  للعلوم  �لوطنية 
يف  ر�ئ��دة  جهة   50 لنحو  م�شرتكة  جهود  نتاج  تعترب 
�لقطاعني حكومي و�خلا�س على م�شتوى �لدولة عمل 
ومتخ�ش�س  م�شوؤول   100 م��ن  �أك��رث  �شياغتها  على 
بالتعاون مع 55 جهة د�عمة بحثو� يف خم�س جل�شات 
و�ل�شناعة  و�لبرتول  و�ملياه  �لطاقة  قطاعات  حو�رية 

�لعلوم  جمالت  يف  �لدولة  �أولويات  لتحديد  و�ل�شحة 
�ملتقدمة. و�أ�شارت �إىل �أن �لتطور �لتكنولوجي و�مل�شاو�ة 
بني �جلن�شني يعترب�ن �أجز�ء مهمة من �أهد�ف �لتنمية 
�مل�شتد�مة 2030 كما �أن تطوير �لعلوم و�لتكنولوجيا 
�أهد�ف  حتقيق  يف  مهمة  ع��و�م��ل  كلهم  تعد  و�لب��ت��ك��ار 
�أخرى من �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة �ملتمثلة يف كيفية 
�إي���ج���اد ح��ل��ول م��ب��ت��ك��رة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع �لأم����ن �لغذ�ئي 

و�لتغري �ملناخي.
و�أوردت �لتحديات �لتي حتول دون تعزيز �مل�شاو�ة بني 
وبالأخ�س  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جمالت  يف  �جلن�شني 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  جم����ال  يف  �ل��ن�����ش��اء  �ن���خ���ر�ط 

و�لهند�شة و�لريا�شيات و�شبل معاجلتها.
�مل���ر�أة يتم م��ن خ��الل تعزيز فر�س  �أن متكني  وذك���رت 
وفر�س  و�لتعليم  و�ل��ت��غ��ذي��ة  �ل�شحة  ع��ل��ى  ح�شولها 
�لتنمية �لب�شرية �لأخرى مثل �مل�شاركة �ل�شيا�شية و�أنه 
ميكن تعزيز �شبل �لعي�س �مل�شتد�مة للمر�أة من خالل 
تو�شيع نطاق و�شول �لن�شاء �ملنتجات �إىل �لأ�شو�ق و�إىل 

فر�س �لتعليم و�لتدريب و�لتوظيف.

�جلا�شم  �شليمان  علياء  �شعادة  ��شتعر�شت  جانبها  من 
ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي خالل �جتماع منتدى 
�لربملانية  �ل�����ش��ع��ب��ة  م��ق��رتح��ات  �ل��ربمل��ان��ي��ات  �ل��ن�����ش��اء 
�لإمار�تية ب�شاأن تعزيز �مل�شاو�ة بني �جلن�شني يف جمالت 
للم�شاهمة  �لربملانات  و�لتكنولوجيا حيث دعت  �لعلوم 
يف عمليات �إ�شالح �شامل للتعليم �لتكنولوجي لي�شمن 
�لقطاع  يف  و�لرجل  للمر�أة  مت�شاو  و�نخر�ط  م�شاركة 

�لتعليمي �حلديث.
ودعت �لربملانات ملر�جعة ��شرت�تيجيات �لتعليم وخا�شة 
فيما  م��وح��دة  معايري  و���ش��ع  ل�شمان  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
يتعلق مبهار�ت �لقرن �حلادي و�لع�شرين و�شمان �در�ج 
�ملهار�ت رفيعة �مل�شتوى يف �ملناهج �لدر��شية وتوفري كل 
مبزيد  للقيام  �لالزمة  و�لختبار  �لتمويل  بيئات  من 

من �لأبحاث.
و�لفتيات  �مل��ر�أة  �إيجاد طرق لتمكني  وطالبت ب�شرورة 
�مل�شتقبل  يف  رئي�شي  دور  ولعب  ت�شميم  يف  �مل�شاركة  يف 

�لرقمي �مل�شرتك وي�شمل �لوعي و�لتدريب �ملهني.
ون��اق�����س م��ن��ت��دى �ل��ن�����ش��اء �ل��ربمل��ان��ات �ل��و���ش��ع �حلايل 

و��شتك�شاف  و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  يف  �مل����ر�أة  مل�����ش��ارك��ة 
�مل�شاو�ة  �لتي تعرت�س  �لعقبات  �ملبتكرة ملعاجلة  �ل�شبل 
�أ�شباب وعو�قب متثيل �ملر�أة  بني �جلن�شني ف�شال عن 
و�لهند�شة  و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  يف  ناق�شا  متثيال 

و�لريا�شيات.
�لنهو�س  �إىل  �لر�مية  �لأن�شطة  �مل�شاركون على  و�طلع 
�جلمعية  �أعمال  يف  و�مل�شاهمة  �جلن�شني  بني  بامل�شاو�ة 
�مل�شاو�ة  وتعزيز  جندري  منظور  من   139 �ل��  �لعامة 
�جلندرية يف �أن�شطته وتقرير مكتب �لن�شاء �لربملانيات 
وعلى م��د�ولت �ملكتب يف دورت��ه �لتي عقدت يف جنيف 

مار�س 2018 و 14 �أكتوبر 2018.  24
من جهة �أخرى تقدمت �ل�شعبة �لربملانية بتعديالتها 
وم��ق��رتح��ات��ه��ا �ل��ت��ي ت��خ�����س �ل��ن�����ش��اء و�لأط����ف����ال على 
م�شودة م�شروع قر�ر بعنو�ن “تعزيز �لتعاون �لربملاين 
�عتماد  �إىل  بالنظر  وحوكمتها  �لهجرة  ح��ول  �ل��دويل 
�مليثاق �لعاملي لهجرة �آمنة ومنظمة ومنتظمة” ب�شاأن 
تعديل �لفقرة 7 من ديباجة �لقر�ر بحيث يتم �إ�شافة 
و�لإق�شاء  و�ل��ت��ه��م��ي�����س  �جل��ن�����ش��اين  “و�لعنف  ع��ب��ارة 

�أ�شباب  حتديد  لأهمية  وذل��ك  �لطبيعية”  و�ل��ك��و�رث 
�لعنف  �لهجرة مثل  �إىل  توؤدي  �إ�شافية مهمة  �إن�شانية 
�لطبيعية.  و�لكو�رث  و�لإق�شاء  و�لتهمي�س  �جلن�شاين 
�أن  ينبغي  �لهجرة  �أن  على  يوؤكد  “�إذ  �لفقرة:  لت�شبح 
تكون خيار� ولي�س �شرورة و�أن �لدول تتحمل م�شوؤولية 
للهجرة  �جل��ذري��ة  �لأ���ش��ب��اب  جميع  ملعاجلة  م�شرتكة 
�لقت�شادية  �لفر�س  وج��ود  وع��دم  و�ل�����ش��ر�ع  كالعنف 
و�نتهاكات  �لجتماعية  �مل�شاو�ة  عدم  لل�شباب  وخا�شة 
و�لتهمي�س  �جل���ن�������ش���اين  و�ل���ع���ن���ف  �لإن���������ش����ان  ح���ق���وق 
�ملناخ.” وكذلك  وتغري  �لطبيعية  و�لكو�رث  و�لإق�شاء 
باإ�شافة  �ل����ق����ر�ر:  دي���ب���اج���ة  م���ن   9 �ل���ف���ق���رة  ت��ع��دي��ل 
�لإعاقة” وذلك لأهمية �لإ�شارة �إىل  “�لأ�شخا�س ذوي 
مر�عاة �لأ�شخا�س ذوي �لإعاقة حتى يكون �لن�س �أكرث 
�إىل  �حل��اج��ة  على  ي��وؤك��د  �إذ  �ل��ف��ق��رة:  لت�شبح  �شمولية 
حلماية  وحت�شينها  ودعمها  �مل�شرتكة  �ملعايري  تطوير 
�مل��ه��اج��ري��ن وح��وك��م��ة �ل��ه��ج��رة ول�����ش��م��ان ن��ه��ج مر�عاة 
و�لأ�شخا�س  �لأطفال  ومر�عاة  �جلن�شانية  �لعتبار�ت 

ذوي �لإعاقة يف جميع مر�حل �لهجرة.

عر�س جتربة االإمارات يف تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني اأمام اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل

معر�س »�شدى القوافل« يعر�س 50 قطعة اأثرية مكت�شفة يف ال�شعودية وال�شارقة
•• ال�صارقة -وام:

�أكتوبر   17 من  �ب��ت��د�ء  ل��الآث��ار  �ل�شارقة  متحف  ي�شت�شيف 
“�شدى  م���ع���ر����س   2019 ي���ن���اي���ر   31 وح���ت���ى  �جل�������اري 
�لقو�فل... مر�كز ح�شارية من �ململكة �لعربية �ل�شعودية” 
�ل�شوء على  �لإ���ش��الم وذل��ك لت�شليط  خ��الل ف��رتة م��ا قبل 
�لرو�بط �لوثيقة �لتي جمعت ما بني �أبناء �جلزيرة �لعربية 
وتقدمي ملحة عن �لعالقات �لتجارية و�لثقافية �لتي جمعت 
بني �ملر�كز �لتجارية يف �ملا�شي. ويقدم �ملعر�س �لذى تنظمه 
هيئة �ل�شارقة للمتاحف بالتعاون مع �لهيئة �لعامة لل�شياحة 
�ملعر�س  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �ل��وط��ن��ي  و�ل����رت�ث 
خم�شني قطعة �أثرية مكت�شفة يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�أم��ام �جلمهور وتك�شف عن  �لأوىل  للمرة  و�ل�شارقة تعر�س 
�مل�شرتكة  و�لعاد�ت  و�لتقاليد  �لعميقة  �لتاريخية  �لرو�بط 

بني �أبناء منطقة �جلزيرة �لعربية حيث تعد هذه �ملجموعة 
�لأثرية بالغة �لأهمية ت�شمل مو�قع جنر�ن، و�لعال، وتيماء 
�جلغر�يف  مبوقعها  �ملميزة  �لثالثة  �مل��و�ق��ع  ه��ذه  تعد  حيث 
عندما  �لرئي�شية  �لتجارية  �خل��ط��وط  �أه���م  على  حم��ط��ات 
�لتجار  ق��و�ف��ل  و  �مل�شافرون  يق�شدها  توقف  حمطة  كانت 
�لتي كانت تقطع �مل�شافات �ل�شحر�وية �ل�شا�شعة على �لإبل 
و�لأو�ين  �ل��ب��خ��ور  م��ث��ل  �ملختلفة  بالب�شائع  حمملة  وه���ي 
�لفخارية وغري ذلك من �مل�شنوعات �حلرفية. وكان يتوجب 
يعربو�  �أن  �لقدمية  �لتجارية  �لطرق  على  �مل�شافرين  على 
يف جنر�ن يف جنوب �جلزيرة �لعربية يف طريقهم �إىل �لعال 
و�ملناطق يف  �مل��دن  ب��ني  رب��ط  نقطة  �لعال  �شكل موقع  حيث 
فيما  �ل�شمال  �أق�شى  يف  �لكربى  �لثقافية  و�ملر�كز  �جلنوب 
�مل�شافرون للمرور يف تيماء يف رحالتهم  كان يحتاج �لتجار 
�لتي  �لأثرية  �لقطع  قائمة  وتت�شمن  �لر�فدين.  بالد  �إىل 

�شتعر�س للجمهور منحوتات غنية بالتفا�شيل من �لربونز 
مبج�شم  ينتهي  �لرملي  �حلجر  من  ومذبح  و�لإب��ل  للماعز 
لر�أ�س ثور له قرنان ومفتاح من �لربونز ومباخر بت�شاميم 
متنوعة وعدد من �لتماثيل �إ�شافة �إىل جمموعة من �جلر�ر 
و�لأو�ين �لفخارية خمتلفة �لأ�شكال و�لأحجام. و�إىل جانب 
�لقطع �لأثرية �ملكت�شفة يف �ل�شعودية تعر�س 6 قطع �أثرية 
من مقتنيات متحف �ل�شارقة لالآثار �كت�شفت من �أهم �ملو�قع 
�لتاريخية يف �ل�شارقة وهي مليحة ومويلح وجبل �لبحي�س 
و�لتي يعود تاريخها �إىل فرتة ترت�وح ما بني 2000 �شنة 

قبل �مليالد وعام 300 بعد �مليالد.
تاريخية  وثيقة وعميقة  �ملعر�س على وجود �شالت  ويوؤكد 
�لعربية  �شكان �جلزيرة  و�لعاد�ت بني  �لتقاليد  مت�شابهة يف 
وكيف �شاهمت جتارة �لب�شائع و�مل�شنوعات يف �حلفاظ على 
�ملجتمعات قبل �لتعامل بالنقود. وقالت �شعادة منال عطايا 

ملحة  يقدم  �ملعر�س  �ن  للمتاحف  �ل�شارقة  هيئة  ع��ام  مدير 
�لتجارية يف  به �لطرق  �ل��ذي كانت ت�شاهم  �ملهم  �ل��دور  عن 
على  عملت  وكيف  �ملختلفة  �ملجتمعات  بني  �ل�شالت  �إن�شاء 
بناء رو�بط ثقافية طويلة �ملدى بني �ملجتمعات بالرغم من 
نائب  قال  بينها. من جانبه  تف�شل  �شا�شعة  م�شافات  وج��ود 
�ململكة  �لوطني يف  و�ل��رت�ث  لل�شياحة  �لعامة  �لهيئة  رئي�س 
�لعربية �ل�شعودية جمال بن �شعد عمر �ن هذ� �ملعر�س �لهام 
�جلزيرة  يف  �ملدنية  �ملجتمعات  ب��ني  �لرت��ب��اط  م��دى  يعك�س 
�لعربية على �متد�د �أطر�فها و�لذي ن�شاأ بف�شل هذه �ل�شبكة 
�ملتقدمة من �لطرق �لتجارية �لتاريخية م�شري� �إىل �أن هذ� 
�لعربية  �ململكة  بني  للعالقات  تاريخي  �متد�د  هو  �ملعر�س 
مهمة  فر�شة  وه��و  �ملتحدة  �لعربية  و�لإم�����ار�ت  �ل�شعودية 
للباحثني و�ملهتمني ف�شال عن كونه ن�شاطا ثقافيا و�شياحيا 

مهما.

اأمل القبي�شي ورئي�س املجموعة االأفريقية يف الربملان الدويل 
يبحثان تعزيز العالقات الثنائية

•• ال�صارقة -وام: 

تعر�س �جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة خالل م�شاركتها �شمن جناح 
للتقنية  �أ�شبوع جيتك�س  �ل�38 ملعر�س  �ل��دورة  �ل�شارقة يف  حكومة 

�مل�شاريع �لطالبية يف جمايل �لهند�شة و�لت�شميم.  2018
خالل  �لأمريكية  �جلامعة  مدير  �شريفيه  ب��ي��ورن  �لدكتور  و�أك���د 
�مل�شاركة يف هذ� �حلدث  �أهمية  �ملعر�س  �جلامعة يف  ملن�شة  زيارته 
بتنفيذ  �لتز�منا  توؤكد  �إن م�شاركة �جلامعة  �لكبري.. وقال  �لتقني 
�لقا�شمي  �شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  روؤي��ة �شاحب 
�لأمريكية  �جلامعة  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 

�أن ن�شبح  �إىل  بال�شعي نحو �لبتكار و�لإب��د�ع خا�شة ونحن ن�شبو 
�مل�شاريع  ت��وؤك��ده  �ل��ر�ئ��دة يف �ملنطقة وه��و م��ا  م��ن م��ر�ك��ز �لبحوث 
�إىل  �ملعر�س  �لهام. و�شارك يف  �ليوم يف هذ� �حلدث  �لتي نعر�شها 
جانب كل من كلية �لهند�شة وكلية �لعمارة و�لفن و�لت�شميم عدد 
ور�بطة  �لعليا  �لدر��شات  مكتب  مثل  �جلامعة  ودو�ئ��ر  �أق�شام  من 
خريجي �جلامعة �لمريكية يف �ل�شارقة ومركز �لتعليم �لتنفيذي 
مع  �ل�شارقة  يف  �لمريكية  �جلامعة  م�شاركة  وتن�شجم  و�مل��ه��ن��ي. 
�أفكار جديدة تتما�شى  �مل�شتمرة يف �لتطوير و�بتكار  جهود �لإمارة 
تنمية  على  للحفاظ  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  مع 

�لإمارة �جتماعيا وثقافيا و�قت�شاديا وتعزيز مكانتها.

» زايد لالإ�شكان« ي�شتعر�س خدماته الذكية يف »جيتك�س 2018«»امريكية ال�شارقة« ت�شارك يف جيتك�س 2018 
•• دبي-وام:

ي�شتعر�س برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان - خالل 
جتربته   -  “  2018 “جيتك�س  يف  م�����ش��ارك��ت��ه 
يف ت��ق��دمي �خل��دم��ات �ل��ذك��ي��ة ودوره �ل��ري��ادي يف 
نو�فذ  �إط����الق  خ���الل  م��ن  �مل�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف 

جديدة للخدمات ونقل �ملعرفة.
�لعامة  �ملديرة  �لفندي  جميلة  �ملهند�شة  وذك��رت 
معر�س  يف  ي�������ش���ارك  �ل���ربن���ام���ج  �أن  ل��ل��ربن��ام��ج 
�لعا�شر على �لتو�يل ما يعك�س  “ للعام  “جيتك�س 
خدماته  تطوير  و  �مل�شتقبل  با�شت�شر�ف  �هتمامه 

�أن  �إىل  م�شرية   .. �ملتعاملني  تطلعات  يفوق  مب��ا 
�لربنامج �شيعر�س نو�فذ جديدة للخدمات ونقل 
باأهمية  �ميانه  و  حر�شه  �إط��ار  يف  وذل��ك  �ملعرفة 
��شتيعاب �ملتغري�ت �مل�شتقبلية و�ل�شتعد�د لها من 
خالل تغيري خارطة و�شكل تقدمي �خلدمات �إىل 

ما بعد �خلدمات �لذكية.
�شبع  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �شيقدم  �ل��ربن��ام��ج  �إن  و�أ���ش��اف��ت 
خدماته  ���ش��م��ن  م����ط����ورة  و  ج����دي����دة  خ����دم����ات 
منها �شمن  �ملحدثة  �لن�شخ  و�إط��الق  للمتعاملني 
للتطور�ت  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  ���ش��رع��ة  لتحقيق  خ��ط��ت��ه 
�شعادة  ي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق  ومب����ا  �ل��ت��ن��ك��ول��وج��ي��ة 

و�ملعرفة  و�شهولة ح�شوله على �خلدمة  �ملتعامل 
باأحدث �لطرق و�أكرثها ذكاء .

من  يتطلع  �ل��ربن��ام��ج  �أن  �إىل  �ل��ف��ن��دي  ون��وه��ت 
موؤ�ش�شية  �شر�كات  بناء  �إىل  �مل�شاركة  ه��ذه  خ��الل 
�خلدمات  تطوير  بهدف  �ل��ر�ئ��دة  �ملوؤ�ش�شات  م��ع 
�لتي ت�شاهم يف حت�شني جتارب �ملتعاملني وتر�شم 
�ل�شتثمار  خالل  من  �خلدمات  م�شتقبل  مالمح 
�لأم����ث����ل ل��ل��م��ع��رف��ة وت�����ش��خ��ري ت��ق��ن��ي��ات �ل���ذك���اء 
�ل�شطناعي و�لو�قع �ملعزز وغريها من �لتقنيات 
و�ل�شعادة  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  وحتقيق  �لإن�����ش��ان  خل��دم��ة 

لالأ�شر.

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1234  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-كانتي بهاين بيكا بهاي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /
�أقام  ق��د  �جل��رم��ن  �بر�هيم  ��شماعيل  وميثله:علي  دب��ي  ف��رع  �لوطني  �لفجرية  بنك 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن فيما بينهم مببلغ 
�لتفاقية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )3006324( وق��دره 
من   %12 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �ىل  بال�شافة  �شنويا   %11 بو�قع  �ملبلغ  ه��ذ�  على 
لها جل�شة  .وح��ددت  �ل�شد�د  7 مار�س 2018 وحتى متام  �لو�قع يف   �ل�شتحقاق  تاريخ 
لذ�    ch2.E.21:بالقاعة �ل�����ش��اع��ة:09:30 �س  �مل���و�ف���ق:2018/10/29  �لثنني  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ص ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2007  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-و�لكو �متياز للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
عبد�لرز�ق  وميثله:ر��شد  �ملنزلية  �ملطابخ  لتجارة  /�شي�شيليا  �ملدعي  �ن  مبا 
حممد تهلك قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه 
مببلغ وقدره )747582.1( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لتام .وح��ددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ل�شد�د  12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
فاأنت  لذ�    ch2.E.22:بالقاعة �س  �ل�شاعة:09:30  �مل���و�ف���ق:2018/10/17 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/1234  جتاري كلي

تهاكر جمهول  بهاين  كانتي  كري�شنا   -2 ذ.م.م  للتجارة  تهكار  �شركة   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
��شماعيل  وميثله:علي  دب���ي(  )ف���رع  �لوطني  �لفجرية  �مل��دع��ي/ب��ن��ك  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
�بر�هيم �جلرمن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )3006324( وقدره  بينهم مببلغ  فيما 
�لتفاقية على هذ� �ملبلغ بو�قع 11% �شنويا بال�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
تاريخ �ل�شتحقاق �لو�قع يف 7 مار�س 2018 وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني 
�ملو�فق 2018/10/29 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
 )20679 �لرخ�شة  )رق��م  ذ.م.م.  ح��رة-  منطقة  كومباين  موبيليتي  جلوبال  �شابك  �ل�شادة/  ترغب 
�ملبني رقم 11 مدينة دبي لالنرتنت ���س.ب. 9572، مدينة دبي  �ملقر107 �لطابق �لول  �لكائنة يف 
�لبد�عية(،  للمجمعات  دب��ي  �شلطة  ل��دى  و�ملرخ�شة  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم���ار�ت  دب��ي،  لالإنرتنت، 
ب�شطب  يتعلق  فيما   2018 �أكتوبر   9 بتاريخ  �ملنعقد  �ل�شريك  قبل  �ملتخذ من  قر�رها  بالإعالن عن 
�ختياريا  �ل�شركة  حل  �شيتم   « ذ.م.م.  ح��رة-  منطقة  كومباين  موبيليتي  جلوبال  �شابك   « ت�شجيل 
مبوجب �لإج��ر�ء �ملن�شو�س عليه يف �ملادة 101 من �للو�ئح �ملنظمة لل�شركات �خلا�شة يف �ملجمعات 
�لإبد�عية بدبي ل�شنة 2016.  وعليه، ٌيطلب مبوجبه من �أي طرف ذي م�شلحة ولديه مطالبة �شد 
�ل�شركة �لتقدم مبطالباته �مل�شتحقة خالل 45 يوماً من �لإخطار وذلك عن طريق �لربيد �مل�شجل 

�أو بالت�شال على �لعنو�ن �لتايل: 
�شابك جلوبال موبيليتي كومباين منطقة حرة- ذ.م.م. 

عناية / علي بن �أحمد بن عبد�هلل �لغامدي   
�شندوق بريد 9275  ،  هاتف: 0097142486831

ali.ghamdi@sabic.com : بريد �إلكرتوين :
لن يعتد باملطالبات �مل�شتلمة بعد �نتهاء فرتة �لإخطار ملدة 45 يوماً.

ا�سعار بالت�سفية
العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   

م�شوؤولية  ذ�ت  ح��رة  منطقة  �شركة  هي  م  م  ذ   - ح��رة  منطقة  �ي�شت  ميدل  �نتليجن�س  �نرت�كتيف 
�لرخ�شة رقم 16657، وعنو�نها  �لإبد�عية مبوجب  للمجمعات  دبي  �شلطة  حم��دودة م�شجلة لدى 
�لإمار�ت  دب��ي،  ، ���س.ب: 33675،  �لطابق 15،    ت��اورز،  �شنرت�ل  بزن�س  �ملبنى  �ي��ه،  �مل�شجل يف 1503 
�شيتم   ،2018 �شبتمرب    1 بتاريخ   �ل�شركاء  ق��ر�ر  �أن��ه مبوجب  تعلن  �ملتحدة، )"�ل�شركة"(،  �لعربية 
حل �ل�شركة �ختياريا مبوجب �لإجر�ء �ملن�شو�س عليه يف �ملادة 101 من �للو�ئح �ملنظمة لل�شركات 

�خلا�شة يف �ملجمعات �لإبد�عية بدبي ل�شنة 2016.
�لإ�شعار عن  تاريخ هذ�  يوما من   45 �ل�شركة خالل  يجوز لأي طرف معني تقدمي مطالبته �شد 

طريق �لربيد �مل�شجل �أو عرب �لت�شال  ب�:  
�ل�شيدة ماري بوريي

�نرت�كتيف �نتليجن�س ميدل �ي�شت منطقة حرة - ذ م م
�س.ب: 33675 ،  دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�لهاتف: 0502402378
 m.borye@taylorwessing.com :لربيد �للكرتوين�
لن يتم قبول �ملطالبات �لتي يتم تقدميها بعد �نق�شاء مدة �ل�45 يوما.

ا�سعار بالت�سفية
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•• اأبوظبي-وام:

لال�شتثمار�ت  »�ل���ع���امل���ي���ة  �أع���ل���ن���ت 
�لإعالمية« تعيني حممد �حلمادي 
�لروؤية  �شحيفة  ل��ت��ح��ري��ر  رئ��ي�����ش��ا 
�إطالقها  ���ش��ي��ع��اد  و�ل���ت���ي  �ل��ي��وم��ي��ة 

ب�شكل وم�شمون وروح جديدة. 
ه���ذه �خل��ط��وة �شمن جهود  وت��اأت��ي 
»�لعاملية  ت��ب��ذل��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ت��ط��وي��ر 
�لإع����الم����ي����ة« بعد  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت 
�شحيفة  »موؤ�ش�شة  على  ��شتحو�ذها 
�ل���روؤي���ة« يف وق���ت ���ش��اب��ق م��ن �لعام 
تطوير  ع���ل���ى  و�ل���ع���م���ل  �جل���������اري، 
»�لروؤية«  ل���  ج��دي��دة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لإعالمية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  وف��ق 
و�أحدث �لتقنيات و��شتقطاب �أف�شل 
�لكفاء�ت يف خ�شم فر�س وحتديات 

�شناعة �لإعالم و�لتحول �لرقمي.
وي��ع��د �ل��ك��ات��ب و�ل�����ش��ح��ف��ي حممد 
�حل��م��ادي و�ح���د� م��ن �أب���رز �لوجوه 
�ملرموقة،  �لإم���ار�ت���ي���ة  �لإع��الم��ي��ة 
وكان قد �أ�شرف على جهود �لتحول 
�ل���رق���م���ي ل��ل��م��ن�����ش��ات �لإخ����ب����اري����ة 
�ليومية  �لحت��اد  ل�شحيفة  �لتابعة 
مبا  حتريرها،  رئا�شة  توليه  خ��الل 
�لذكية  �لتطبيقات  �إط��الق  ذل��ك  يف 
�ملحتوى  �����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة  وت��ن��ف��ي��ذ 
�لرقمي، وحتديث �لهوية �ملوؤ�ش�شية 
ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة و�أ����ش���ه���م���ت ج���ه���وده يف 
من  و��شعني  وتاأثري  �نت�شار  حتقيق 
�ملحتوى  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ت��ع��زي��ز  خ����الل 
�لإع���الم���ي �ل��رق��م��ي وزي������ادة ن�شب 
ق�����ر�ء �ل�����ش��ح��ي��ف��ة وت��ف��اع��ل��ه��م على 

خمتلف �ملن�شات.

�حلافلة،  �ملهنية  م�شريته  وخ���الل 
رئي�شي  ب�������دور  �حل�����م�����ادي  ����ش���اه���م 
�لن�شخة  و�إ�������ش������د�ر  ت���اأ����ش���ي�������س  يف 
“نا�شيونال  جم��ل��ة  م���ن  �ل��ع��رب��ي��ة 
جيوغر�فيك” �لعاملية خالل توليه 
من�شب �أول رئي�س حترير للمجلة..
رئي�س  من�شب  �حلمادي  ي�شغل  كما 
�لإمار�تية  �ل�����ش��ح��اف��ي��ني  ج��م��ع��ي��ة 
وع�����������ش�����وي�����ة �لحت���������������اد �ل����������دويل 
�ل�شحفيني  و�حت������اد  ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني 

�لعرب.
ون����ال �حل���م���ادي و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �لتي 
�أ�شرف على قيادتها خالل م�شريته 
�جلو�ئز  م���ن  �ل��ع��دي��د  �لإع���الم���ي���ة 
و����ش���ه���اد�ت �ل��ت��ق��دي��ر، م���ن �أب���رزه���ا 
لل�شحافة”  ع��م��ر�ن  “ترمي  ج��ائ��زة 
�شحفي،  م���ق���ال  �أف�������ش���ل  ف���ئ���ة  ع����ن 

فئة  عن  �لعربية  �ل�شحافة  وجائزة 
»�ل�شحافة �لذكية«.

يف  متميز  ب�شجل  �حلمادي  ويتمتع 
�إد�رة �لتحول �لرقمي و�لتو��شل مع 
�جل��م��ه��ور �ل�����ش��اب، وجت��ارب��ه �لغنية 
�مل�شاريع  و�إد�رة  و�ملتنوعة يف تطوير 
خربته  ج����ان����ب  �إىل  �لإع�����الم�����ي�����ة 
ل�شوؤون  �ل��ع��م��ي��ق  و�إدر�ك������ه  �ل��ك��ب��رية 

�ملنطقة وتوجهات �جلمهور.
ي�شهد  �حل�����م�����ادي:  حم���م���د  وق������ال 
�لإع��������الم �ل���ع���رب���ي و�ل���ع���امل���ي منو� 
حثيثة  ب���ج���ه���ود  م���دف���وع���ا  ك����ب����ري� 
ل��ت��ط��وي��ر ق������در�ت �ل���ق���ط���اع و�إن���ت���اج 
حم��ت��وى �إع���الم���ي م��ن��اف�����س وق����ادر 
وتكليفي  و�ل��ت��اأث��ري..  �لنت�شار  على 
و�ملن�شة  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ه����ذه  ب��ق��ي��ادة 
�لإعالمية �لطموحة هي ثقة كبرية 

روؤية  تعتمد  و�أنها  بها، خا�شة  �أعتز 
ع��ل��ى جمهور  ت��رك��ز  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�شباب وت�شعى ملو�كبتهم يف رحلتهم 

نحو �مل�شتقبل.
جهدنا  ق�شارى  “�شنبذل  و�أ���ش��اف: 
 “ “ �ل�����روؤي�����ة  ت��ل��ب��ي  �أن  ل�������ش���م���ان 
ت��ط��ل��ع��ات ق��ر�ئ��ه��ا وج��م��ه��وره��ا، و�أن 
وتر�شي  توقعاتهم،  ح��دود  تتجاوز 
بكافة  و�شغفهم  للمعرفة  ف�شولهم 
مناحي �حلياة �ليومية و�مل�شتقبلية، 
�لرقمية  م��ن�����ش��ات��ه��ا  ع����رب  �����ش����و�ء 
�لفيديو  م�����ش��ت��خ��دم��ة  �جل�����دي�����دة، 
و�لن��ف��وج��ر�ف��ي��ك وم�����ش��ت��ف��ي��دة من 
�لذكية  و�لتقنيات  �لأدو�ت  جميع 
و�لو�شائط �ملتعددة �لتي جتذب فئة 
�أور�ق  ع��رب  �أو  بالتحديد،  �ل�شباب 

�ل�شحيفة �ليومية«.

�لتحرير  �إد�رة  �حل����م����ادي  و���ش��ك��ر 
وتفانيها  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى  �ل�����ش��اب��ق��ة 
�لفريق  م��ع  �شيعمل  �أن���ه  م��وؤك��د�   ..
�حل�������ايل ب���ك���ل ع������زم وح����م����ا�����س كي 
يف  �ملتميز  “�لروؤية” موقعها  تتبو�أ 
دورها  وتلعب  �لإمار�تية  �ل�شحافة 
ن���ق���ل �خلرب  و�ل���ع���رب���ي يف  �مل���ح���ل���ي 
�شفافية  بكل  للقارئ  �ملعلومة  ون�شر 

وم�شد�قية.

�شعيد بن طحنون يح�شر 
اأفراح ال�شام�شي 

•• العني-وام:

�أقامه  �ل��ذي  �ل�شتقبال  نهيان حفل  �آل  بن طحنون  �شعيد  �ل�شيخ  ح�شر معايل 
�إىل كرمية حممد  �شامل  زف��اف جنله  �ل�شام�شي مبنا�شبة  ر��شد عبد�هلل حممد 
�لأف��ر�ح يف  �أقيم يف قاعة  �ل��ذي  �ل�شام�شي. كما ح�شر �حلفل -  عبد�هلل حممد 
منطقة ز�خر مبدينة �لعني - عدد من �ل�شيوخ ووجهاء �لقبائل وكبار �ل�شخ�شيات 

و�مل�شوؤولني و�شباط �لقو�ت �مل�شلحة و�ل�شرطة وجمع من �ملدعوين و�ملهنئني.
وتخلل �حلفل �لأهازيج �لرت�ثية و�لعرو�س �لفنية.

حممد احلمادي رئي�شا لتحرير �شحيفة الروؤية 

» زايد العليا« ودائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي حتتفالن باليوم العاملي للع�شا البي�شاء
•• اأبوظبي-وام: 

وذوي  �لإن�شانّية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  نظمت 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع د�ئ�����رة �لثقافة  �لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة 
مبنا�شبة  خا�شة  فعالية  �م�����س  �أب��وظ��ب��ي   – و�ل�شياحة 
�ليوم �لعاملي للع�شا �لبي�شاء بح�شور �لطلبة �ملكفوفني 
و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  من  وفريق  �أم��وره��م  و�أول��ي��اء 

وجانب من موظفي موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا.
وت�شمنت هذه �لفعالية جمموعة متنوعة من �لأن�شطة 
مركز  يف  وتوعوية  تعريفية  م�شرية  بينها  من  �ملتميزة 
وكو�درها  �ملكفوفني  “دملا” للت�شوق، مب�شاركة عدد من 
�لوظيفية، وممثلو �شركائها �ل�شرت�تيجيني، و�لطالب 
�مل��دم��وج��ني مبد�ر�س  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل��ت��ح��دي��ات  ذوي  م��ن 
�لأمور.   و�أولياء  �ملحلي،  �ملجتمع  �لعام، وممثلو  �لتعليم 
وقال �شعادة عبد �هلل عبد �لعايل �حلميد�ن �لأمني �لعام 
تاأتي  �لتي  �لفعالية  تنظيم  م��ن  �ل��ه��دف  �أن  للموؤ�ّش�شة 
مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للع�شا �لبي�شاء �لذي ي�شادف يوم 

15 �أكتوبر من كل عام هو توعية وتثقيف �أفر�د �ملجتمع 
�لطلبة  �أم��ور  �أولياء  توعية  وكذلك  �ملكفوفني،  بق�شايا 
ب�شرورة  �لب�شرية  �لتحديات  ذوي  من  �لهمم  �أ�شحاب 
تدريب �بنائهم على ��شتخد�م �لع�شا �لبي�شاء، وتو�شيح 
�أهميتها لهم. وبدوره، قال في�شل �لظاهري مدير �إد�رة 
�لثقافة  د�ئ��رة  يف  بالإنابة  �لعامة  و�لعالقات  �لت�شال 
هذه  يف  �مل�شاركة  على  �حل��ر���س  �أبوظبي   – و�ل�شياحة 
تقدمي  بهدف  �لبي�شاء  للع�شا  �لعاملي  باليوم  �لفعالية 
�حتياجاتهم  يف  و�ل��ن��ظ��ر  للمكفوفني  �مل��ع��ن��وي  �ل��دع��م 
�لفئة  ه���ذه  وق�����در�ت  �إجن�����از�ت  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  وت�شليط 
و�شرورة  �ملتفاوتة  وطاقاتهم  و�إمكاناتهم  �ملجتمع  من 
دجمهم يف �ملجتمع �لدمج �لأمثل لكي يتجاوزو� حمنة 
زي�����ادة �لوعي  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ه���ذه �حل���اج���ة �خل��ا���ش��ة 
�ملجتمعي بخ�شو�شية �أفر�د هذه �لفئة وكيفية �لتعامل 
رفع  ت�شهم يف  �لح��ت��ف��الت  ه��ذه  مثل  �أّن  م��وؤك��د�  معهم 
�لتوعية باأهمية و�شرورة ��شتخد�م �لع�شا �لبي�شاء من 

قبل �ملكفوفني.

من ناحيتها قالت ناعمة عبد �لرحمن �ملن�شوري مديرة 
�ليوم  ه��ذ�  تخ�شي�س  �إن  �ملكفوفني  رعاية  مكتب  �إد�رة 
و�لندماج  و�ل��ت��ع��اون  للت�شامن  دع���وة  ه��و  ل��الح��ت��ف��ال 
وتركيز  لت�شليط  رم��ز  وه��و  �لفئة،  ه��ذه  م��ع  �ملجتمعي 
و�لتنقل،  و�لتعليم  �لعمل  يف  حقوقهم  على  �له��ت��م��ام 
وتوفري �خلدمات �ل�شرورية لهم، وت�شهيل �أدو�ت و�آليات 
بدور  �ملجتمعي  �لوعي  ن�شر  �إىل  �إ�شافة  بكر�مة،  �حلياة 
تلك �لفئة يف �لب��د�ع و�مل�شاركة يف �لتنمية و�لتخطيط 

للم�شتقبل. 
�ملر��شم  �إد�رة  ق�شم  مع  بالتعاون  م�شرية  تنظيم  وجرى 
�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �لعامة  و�ل��ع��الق��ات 
فيما مت عر�س فيلم وثائقي لق�شة جناح �ملوظف ه�شام 
رعاية  مبكتب  �ملتميزة  �ملوؤ�ش�شة  ك���و�در  �أح��د  �ل��و�ح��دي 
�لتحديات  �ل��ه��م��م ذوي  �أ���ش��ح��اب  �مل��ك��ف��وف��ني، وه���و م��ن 
من  وهو  �لغفلي،  �لطالب-غيث  �لقى  بينما  �لب�شرية، 
ق�شيدة  �لب�شرية  �لتحيات  ذوي  فئة  �لهمم  �أ���ش��ح��اب 

�شعرية يف حب �لوطن.

وي�����ش��ع��ى �لح��ت��ف��ال ب��ه��ذ� �ل���ي���وم ل��ل��ت��ع��ب��ري ع���ن �هتمام 
�لتحديات  بالأفر�د من ذوي  �لعامل  �لأمم وجميع دول 
كافة  على  لهم  �خل��دم��ات  تقدمي  خ��الل  من  �لب�شرية، 
حقوقهم  يف  �ملب�شرين  بالأفر�د  وم�شاو�تهم  �مل�شتويات، 
ت�شهم  �لتي  �خلا�شة  �حتياجاتهم  وتاأمني  وو�جباتهم، 
يف زي����ادة ق��در�ت��ه��م، و�إع��ط��ائ��ه��م �ل��ف��ر���س ل��ك��ي يحيو� 
ويعي�شو� �شمن جمتمعاتهم، �أفر�د�ً م�شاهمني يف بنائها 

وتقدمها.
رمز  لأن��ه��ا  للكفيف  مهمة  �لبي�شاء  �لع�شا  �ن  ي��ذك��ر   
معرفة  على  �لكفيف  وت�شاعد  يب�شر،  ل  باأنه  لل�شخ�س 
�لتي  �لعقبات  وحتديد  عليها،  ي�شري  �لتي  �لأر����س  ن��وع 
�لكفيف على  تعرت�س طريقه ومعرفة نوعها، وت�شاعد 
ت�شاعده  كما  �لعقبات،  من  بالعديد  �ل�شطد�م  جتنب 
�ل�����ش��ري وت��ت��ب��ع �لأر�شفة  ع��ل��ى حت���دي���د م�����ش��ار  ك���ذل���ك 
مثل  �لبي�شاء  للع�شي  �أن����و�ع  ع��دة  وه��ن��اك  و�جل�����در�ن، 
و�لع�شا  �لطويلة  و�لع�شا  و�لإر�شادية  �لرمزية  �لع�شا 

�لإلكرتونية. 

اأخبار ال�ساعة .. 
فخر اإماراتي كبري باأ�شحاب الهمم

•• اأبوظبي-وام:

نقلة   2017 �أبريل عام  18 من  �ل�  “ حمل  “ �أخبار �ل�شاعة  قالت ن�شرة 
نوعية يف جمال �لتعامل مع متكني �أ�شحاب �لهمم و�لنتقال بهم ومعهم 
�أطلق  �مل�شاركة و�لفاعلية و�لتاأثري حيث  �إىل مرحلة  من مرحلة �لعتماد 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�شاملة  وطنية  �شيا�شة  حينه  يف  �هلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�مل�شمى عليهم ر�شميا بعد  �أ�شحاب �لهمم و�إط��الق هذ�  ومتكاملة لتمكني 
لدولة  �ل��ذي خلق ميزة م�شافة  �لإعاقة” �لأم��ر  “ذوي  ك��ان م�شماهم  �أن 
�لإمار�ت ت�شاف �إىل �شجالتها يف تبني �أدق �مل�شائل �إن�شانية على �ل�شعيدين 
ق��ي��ادة طموحات  نحو  �ل����دوؤوب  �شعيها  �إط���ار  يف  وذل���ك  و�ل��ع��امل��ي  �لإقليمي 
ومت�شاو  ع��ادل  ب�شكل  وعزميتهم  �أزره��م  من  و�ل�شد  عاليا  �لهمم  �أ�شحاب 

ومتكافئ مع فئات �ملجتمع �لأخرى.
وحتت عنو�ن “فخر �إمار�تي كبري باأ�شحاب �لهمم” .. �أ�شافت �أنه ويف خطوة 
م�شرفة قام بها �أ�شحاب �لهمم جمدد� �أ�شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
لأ�شحاب  �لإم��ار�ت��ي  �ملنتحب  ولعبات  لعبي  باإجناز  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�لهمم يف م�شاركته يف دورة �لألعاب “ �لبار�ملبية �لآ�شيوية “ �ملقامة حاليا 
يف جاكرتا بتحقيقه ذهبيتني و6 ميد�ليات ف�شية و3 ميد�ليات برونزية 
قائال عرب تغريدة على ح�شاب �شموه �لر�شمي على “تويرت”: رفعتم �لر�أ�س 
وك�شبتم �لتحدي وعلمتم �جلميع معنى �لإر�دة.. فخور بكم”. �لأمر �لذي 
يوؤكد ما �بتغاه �شموه من تاأ�شي�س “ �ملجل�س �ل�شت�شاري لأ�شحاب �لهمم” 
ح��ني ق��ال وق��ت �لإع���الن ع��ن تاأ�شي�شه : �إع��اق��ة �لإن�����ش��ان ه��ي ع��دم تقدمه 
وبقاوؤه يف مكانه وعجزه عن حتقيق �لإجن��از�ت وما حققه �أ�شحاب �لهمم 
�إجن��از�ت دليل على  �ملا�شية من  �ل�شنو�ت  يف خمتلف �ملجالت وعلى مدى 
�أن �لعزمية و�لإر�دة ت�شنعان �مل�شتحيل وتدفعان �لإن�شان �إىل مو�جهة كل 

�لظروف و�لتحديات بثبات للو�شول �إىل �لأهد�ف و�لغايات.
و�أ�شارت �لن�شرة �ل�شادرة �م�س عن “ مركز �لإم��ار�ت للدر��شات و�لبحوث 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  �أن  �إىل   .. “ �ل�شرت�تيجية 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ب�شاحب  ممثلة 
لأ�شحاب  م�شت  �شنو�ت  مد�ر  على  قدمته  �لذي  �هلل” و�لدعم  “حفظه 
�لهمم يف �ملجالت كافة �أكدت �أن �أبناء وبنات �لإمار�ت �لطيبني قادرون على 
وقوة  بعزمية  و�ل�شري  �ل�شعاب  على حتدي  وقدر�تهم  �إمكاناتهم  �ختالف 
وجناح نحو �لأمام �إذ كان لإقر�ر �لعديد من �ملبادر�ت �لتي مت�س هذه �لفئة 
وخ�شو�شا �لريا�شي منها نتائج مذهلة �أ�شعلت طاقات �أ�شحاب �لهمم حتى 

باتو� يحققون �لإجناز تلو �لآخر بف�شل هذ� �لدعم و�لتحفيز.
ولفتت �إىل �أن ريا�شة �أ�شحاب �لهمم يف �لدولة حققت خالل يونيو �ملا�شي 
ملقر  �لإم���ار�ت  دول��ة  ��شت�شافة  �ل��وزر�ء  �عتماد جمل�س  بعد  مك�شبا جديد� 
�للجنة “ �لبار�ملبية �لآ�شيوية” بو�شفه معلما ريا�شيا فريد� من نوعه يف 

قارة �آ�شيا و�لوجهة �لرئي�شية لريا�شة �أ�شحاب �لهمم باملنطقة و�لعامل.
وذكرت �أن فوز �إمارة �أبوظبي كاأول مدينة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�إفريقيا بتنظيم �لألعاب �لعاملية لالأوملبياد �خلا�س 2019 جاء موؤكد� جناح 
دولة �لإمار�ت عموما و�إمارة �أبوظبي خ�شو�شا يف تنظيم �أ�شخم �لفعاليات 
و�أكرثها مكانة على �مل�شتوى �لعاملي حيث �شي�شارك يف هذ� �حلدث �لعاملي 
�أكرث من 7 �آلف لعب ولعبة ميثلون �أكرث من 180 دولة وذلك بف�شل 
دعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة لأ�شحاب �لهمم ومتكينهم وبف�شل ��شتيفاء 
�لإمارة �ملتطلبات كافة من �لبنية �لتحتية و�ملن�شاآت �لريا�شية ومقر �إقامة 
�شنو�ت  وكثمرة جهد  �ملوؤهلة  �لوطنية  و�لكو�در  �ملو��شالت  و�شبكة  �لوفود 
�أنه ميثل  ��شت�شافة هذ� �حلدث وخا�شة  �أجل  من �لعمل و�لتخطيط من 
وتتبادل خالله  �ل�شعوب  فيه  تتو��شل  وثقافية  و�جتماعية  �إن�شانية  �أبعاد� 

�خلرب�ت.
�ل�شرت�تيجيات  �أن   .. �لفتتاحي  مقالها  ختام  يف  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  و�أك���دت 
�ملتبعة يف دولة �لإمار�ت يف متكني �أ�شحاب �لهمم �شت�شهم يف تعزيز �لروح 
�ملتقدة و�لوثابة لهذه �لفئة من �ملجتمع كما �أنها �شتعزز من مكانة �لدولة 
ملا  ومتكينهم  �لهمم  �أ�شحاب  دعم  ب�شاأن  و�ل��دويل  �لإقليمي  �مل�شتوى  على 
تنتهجه من �شيا�شات وممار�شات حتقق �مل�شاركة �لفاعلة و�لفر�س �ملتكافئة 
لهم يف جمتمع د�مج ي�شمن �حلياة �لكرمية لهم ولأ�شرهم وي�شهل عليهم 
وتطوير  لهم  �شاملة  رع��اي��ة �شحية  توفري  خ��الل  م��ن  �لإجن����از�ت  حتقيق 
نظام تعليمي د�مج يف جمالت �لتعليم �لعام و�ملهني و�لعايل وتوفري بر�مج 
تاأهيل مهنية تنا�شب خمتلف �لإعاقات وم�شتويات �شدتها ومبا يتنا�شب مع 
متطلبات �شوق �لعمل ف�شال عن توفري �شيا�شات �شمان �جتماعي منا�شبة 
لحتياجاتهم �إ�شافة �إىل �إدماجهم يف خمتلف �لأن�شطة و�ملجالت �لثقافية 

و�لجتماعية و�لريا�شية.

االأ�شبوع الثقايف االإماراتي 
يختتم فعالياته يف باري�س

•• باري�ض-وام:

كبري  تفاعل  و�شط  فعالياته  باري�س  يف  �لإم��ار�ت��ي  �لثقايف  �لأ�شبوع  �ختتم 
فر�شة  �مل�شاحبة  �لفعاليات  �شكلت  و�لعاملي، حيث  �لفرن�شي  من �جلمهور 
خالل  من  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لثقافة  من  مهمة  مالمح  على  �جلمهور  لتعريف 
�لثقايف  �لأ�شبوع  برنامج  و�شمل  متنوعة.  وثقافية  وفنية  تر�ثية  فعاليات 
و�لأر�شيف  توتال  �شركة  باري�س عر�س فيلم مرئي من قبل  �لإم��ار�ت��ي يف 
�لوطني �شلط �ل�شوء على عالقة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
طيب �هلل ثر�ه �لتاريخية مع فرن�شا من خالل زيارته �لأوىل يف �شبعينيات 
بني  �مل�شرتكة  �لقوية  �لعالقة  قو�عد  و�شع  يف  �شاهم  مبا  �ملا�شي  �لقرن 
�لبلدين. وت�شمن �لربنامج تنظيم معر�س “ق�ش�س �لإمار�ت للت�شميم: 
�إمار�تية،  مو�هب  ثمانية  �أعمال  �شم  حيث  �لإمار�ت”  من  �لقادم  �جليل 
�لت�شميم  �لدولة وطرق  �ملعا�شر للت�شميم يف  �مل�شهد  �ل�شوء على  �شلطت 
�حلديثة و�ملو�د �مل�شتخدمة. كما �أقيمت �أم�شية مو�شيقية حتت عنو�ن “فن 
�ل�شوربون  �ملاج�شتري يف جامعة  ز�يد” �حتفاء بعام ز�يد، حيث قدم طلبة 
�أبوظبي عزفاً للبيانو ومو�شيقى �حلجرة، وت�شمن �حلفل عزفاً ملقطوعات 
�لإمار�تي  للفنان  �إىل مو�شيقى عربية معا�شرة  �إ�شافة  كال�شيكية �شهرية 
حمد �لطائي. و��شتعر�شت هيئة دبي للثقافة و�لفنون �مل�شهد �لفني �ملزدهر 
يف �إمارة دبي عرب ت�شليط �ل�شوء على تاأثري معر�س �شكة للفنون يف �مل�شهد 

�لفني �ملحلي، ودوره يف تنمية �لعالقة �حليوية بني �لفنانني و�ملجتمع.
و�أقيمت على هام�س فعاليات �لأ�شبوع �لثقايف �لإمار�تي يف باري�س حو�ر�ت 
ثقافية تناولت مو��شع فنية و�إبد�عية منوعة حيث حتدث �ل�شيخ ز�يد بن 
على  �مل��دن  “تاأثري  بعنو�ن  حو�رية  جل�شة  يف  نهيان  �آل  خليفة  بن  �شلطان 
�لفنانني  على  فرن�شا  وت��اأث��ري  �لإم���ار�ت  يف  �لفنانني  جتربة  �لفنون” عن 

�لعرب.

»�شحة دبي« ت�شتعر�س اأحدث براجمها وخدماتها 
الذكية يف »جيتك�س 2018 « 

•• دبي -وام:

��شتعر�شت هيئة �ل�شحة بدبي خالل م�شاركتها 
�أح������دث   “  2018 “جيتك�س  م���ع���ر����س  يف 
مع  متو�فقة  ج���اءت  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة  تطبيقاتها 
�أف�شل �لنظم و�ملعايري �ملعمول بها يف �ملوؤ�ش�شات 

�ل�شحية �لدولية.
�لطبية  �خل��دم��ات  م��ن  حزمة  �لهيئة  وجمعت 
 DHA حليوية يف تطبيق و�حد وهو تطبيق�
متعاملي  و  �مل��ر���ش��ى  ع��ل��ى  وت��خ��ف��ي��ف��ا  ت�شهيال 
وقا�شدي من�شاآت “�شحة دبي” للح�شول على 

�خلدمات �لنوعية �لتناف�شية.
�لهيئة  �لذي ك�شفت  �لتطبيق �جلديد  ويو�كب 
يف  �خلا�شة  من�شتها  خ��الل  من  تفا�شيله  عن 
مبركز  �م�س  �نطلق  �ل��ذي   - جيتك�س  معر�س 
 - و�ملعار�س  للموؤمتر�ت  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي 
�لدولة  ت�شهدها  �لتي  �لذكي  �لتحول  مرحلة 
ومدينة دبي ويتما�شى مع جممل �لطفر�ت �لتي 
�لأمثل  �لتوظيف  �شعيد  على  �لهيئة  حتققها 
تقدمي  يف  �لأ�شا�س  وجعلها  �حلديثة  للتقنيات 
و�لعالجية  و�لت�شخي�شية  �لوقائية  �خلدمات 

حتقيقا لر�شا �ملتعاملني و�شعادتهم.
ومن �خل�شائ�س �لرئي�شة للتطبيق �أنه �خت�شر 
كثري� من وقت و جهد �ملتعاملني و�لعاملني يف 
�خلدمات  من  للمزيد  �ملجال  يفتح  مبا  �لهيئة 
ي��ك��ف��ل تقدمي  �أن����ه  ع��ال��ي��ة �جل�����ودة �إىل ج��ان��ب 
�خل���دم���ات ع��ل��ى م�����د�ر �ل�����ش��اع��ة وط������و�ل �أي����ام 

�لأ�شبوع . وقال معايل حميد حممد �لقطامي 
معر�س  �إن  ب��دب��ي  �ل�شحة  لهيئة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
ر�ق  من��وذج عاملي  تقدمي  يف  جنح  “جيتك�س” 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  بني  �لإيجابية  للتناف�شية 
�لتجمعات  �أف�����ش��ل  ك���اأح���د  م��ك��ان��ت��ه  وت��ر���ش��ي��خ 
و�لتقنيات  و�لب��ت��ك��ار  �لإب�����د�ع  يف  �ملتخ�ش�شة 
�لذكية حتى �شار موؤ�شر� مهما لقيا�س �لكفاءة 
وتقييم �لأد�ء و �لوقوف على ما مت �إجنازه على 
ط��ري��ق �لإب����د�ع و�لب��ت��ك��ار وم��ا مت تقدميه من 

خدمات لإ�شعاد �أفر�د �ملجتمع.
ت�شع  بدبي  �ل�شحة  هيئة  �أن  معاليه  �أو���ش��ح  و 
من  ب��ه  تقوم  م��ا  ك��ل  يف  �أعينها  ن�شب  �ملتعامل 
وتطبيقات  بر�مج  من  ت�شتحدثه  ما  و  �أع��م��ال 
خدماتها  ع��ل��ى  �مل��ت��ع��ام��ل  ح�����ش��ول  ل��ت�����ش��ه��ي��ل 
و�ل�شتفادة من قدر�ت �لهيئة �لطبية لفتا يف 
�أن ثمة ��شرت�تيجية و��شحة  �لوقت نف�شه �إىل 
على  �لطبية  كو�درها  ل� “�شحة دبي” لتمكني 
�ملقرتنة  �ملهنية  �ملمار�شات  من  �لتحديد  وج��ه 
و�أن  و�لتقنيات  و�لتجهيز�ت  �لو�شائل  باأف�شل 
�لأول  ي�شري يف خطني متو�زيني يخت�س  ذلك 
بتوفري �لتجهيز�ت و�لتقنيات و�حللول �لذكية 
�لطبي  �لتعليم  على  �لثاين  �خل��ط  يركز  فيما 
�لناجحة  و�لتجارب  �خل��رب�ت  وتبادل  �مل�شتمر 
�ملتعاملني  �إ�شعاد  �أجل  وذلك من  �ملعرفة  ونقل 

وخدمة �ملر�شى.
من�شتها  يف  ب��دب��ي  �ل�شحة  هيئة  وت�شتعر�س 
�أنظمتها  م��ن  مهمة  ب��اق��ة  ب��امل��ع��ر���س  �خل��ا���ش��ة 

ثالثة  على  ت�شتمل  و�لتي  �ملتطورة  �ملوؤ�ش�شية 
�أنظمة رئي�شة وهي نظام “�لنو�فذ �لقانونية” 
ب��ال��ت��ق��اري��ر �خل��ا���ش��ة بربنامج  ي��ت��ع��ل��ق  �ل�����ذي 
وتقارير  �لإد�رة  كموؤ�شر�ت  �لقانونية  �لنافذة 
�ملوؤ�ش�شية  “�لهوية  ونظام  �لعمل  ج��ودة  قيا�س 
ب��ال��ه��وي��ة �لإل��ك��رتون��ي��ة وه���و نظام  “ �خل��ا���س 
ويعزز  �لد�خلية  �لإج����ر�ء�ت  �أمتتة  على  يعمل 
نظام  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ملتبعة  �لأم��ن��ي��ة  �لإج�����ر�ء�ت 
�إلكرتوين  ن��ظ��ام  “وهو  �لطبية  “�ل�شكاوى 
�ملتعاملني  �لإج���ر�ء�ت على  تب�شيط  �إىل  يهدف 
�ل�شك�اوي  لتقدمي  �أمامهم  �لفر�س  كل  وتهيئة 
�أنظمة  ثالثة  �لهيئة  ت�شتعر�س  كما  �لطبية. 
“�شالمة  ن���ظ���ام  ت�����ش��م��ل  �ل�����ش��ح��ي��ة  ل���الأج���ه���زة 
نظام  ب��رب��ط  يخت�س  وه���و  �لأ�شياء”  �إن��رتن��ت 
على  ي�شهل  مما  �لطبية  بالأجهزة  “�شالمة” 
�لأط��ب��اء �ت��خ��اذ �ل��ق��ر�ر يف ف��رتة زمنية وجيزة 
نظام  وه��و   »CBORD  - “�لتغذية  ون��ظ��ام 
�إلكرتوين فائق �مل�شتوى يقوم بتحويل �لتغذية 
طلب  يتم  خ��الل��ه  وم��ن  للمر�شى  �آم���ن  ب�شكل 
�لنظام  على  بناء  للمر�شى  �ل��وج��ب��ات  وت��وف��ري 
�لغذ�ئي �ملتبع لكل مري�س ب�شكل خا�س �إ�شافة 
عبارة  وهو  بودي�����و  جه���از  نظام  ياأتي  ذلك  �إىل 
مبتكرة  ب���اأدو�ت  �ل��ذ�ت��ي  للفح�س  كب�شولة  عن 
�لوزن  مثل  عديدة  ق���ر�ء�ت  توفر  جارحة  غري 
و�ل�شغط  و�ل�����ش��ك��ر  �ل��ده��ون  ون�شبة  و�ل��ط��ول 
ودرجة  �حل��ر�رة  ودرج��ة  و�حلديد  و�لأك�شجني 

ترطيب �جل�شم وغريها.

م���ريت���ا   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�ثيوبيا     ، ت����وم����ورو  �ب���ك���و 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP4000370( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0507305050

فقدان جواز �شفر
نا�شر  �حمد   / �ملدعو  فقد 
�فغان�شتان     ، م��ري  حم��م��د 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )0064458O( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0555520544

فقدان جواز �شفر
����ش���ه���ز�د   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
باك�شتان     ، عنايت �هلل خان 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )5141901ZR( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0552278001

فقدان جواز �شفر

ت���ي���ك���ار�م  �مل�����دع�����و /  ف���ق���د 
ن����ي����ب����ال     ، ������ش�����ري�����������ش�����ث�����ا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )05957739( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0565494098

فقدان جواز �شفر
مياه  ����ش���وت���ى  �مل������دع������و/  ف���ق���د 
بنغالدي�س    ، م����ي����اه  ����ش���ل���ط���ان 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   -  )AE4894830(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�شفارة �لبنغالدي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

�لعو�س  �مل��دع��و/ �لم��ام  فقد 
�ل���������ش����ود�ن   ، �ح����م����د حم���م���د 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)p02505877( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �ل�شود�نية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
�حمد  ري�������از  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د 
ب���اك�������ش���ت���ان   ، �ي����������از  حم����م����د 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)TN1166121(- يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �شفر
���ش��ه��ل عبد�هلل  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
�لردن   ، �ل�������ش���ب���ول  ����ش���ل���ي���م 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )338875N(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لردن��ي��ة  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
م�شوؤولية  ذ�ت  ح��رة  منطقة  �شركة  هي  م  م  ذ   - ح��رة  منطقة  �ي�شت  ميدل  �نتليجن�س  �نرت�كتيف 
�لرخ�شة رقم 16657، وعنو�نها  �لإبد�عية مبوجب  للمجمعات  دبي  �شلطة  حم��دودة م�شجلة لدى 
�لإمار�ت  دب��ي،  ، ���س.ب: 33675،  �لطابق 15،    ت��اورز،  �شنرت�ل  بزن�س  �ملبنى  �ي��ه،  �مل�شجل يف 1503 
�شيتم   ،2018 �شبتمرب    1 بتاريخ   �ل�شركاء  ق��ر�ر  �أن��ه مبوجب  تعلن  �ملتحدة، )"�ل�شركة"(،  �لعربية 
حل �ل�شركة �ختياريا مبوجب �لإجر�ء �ملن�شو�س عليه يف �ملادة 101 من �للو�ئح �ملنظمة لل�شركات 

�خلا�شة يف �ملجمعات �لإبد�عية بدبي ل�شنة 2016.
�لإ�شعار عن  تاريخ هذ�  يوما من   45 �ل�شركة خالل  يجوز لأي طرف معني تقدمي مطالبته �شد 

طريق �لربيد �مل�شجل �أو عرب �لت�شال  ب�:  
�ل�شيدة ماري بوريي

�نرت�كتيف �نتليجن�س ميدل �ي�شت منطقة حرة - ذ م م
�س.ب: 33675 ،  دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�لهاتف: 0502402378
 m.borye@taylorwessing.com :لربيد �للكرتوين�
لن يتم قبول �ملطالبات �لتي يتم تقدميها بعد �نق�شاء مدة �ل�45 يوما.

ا�سعار بالت�سفية
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•• وا�صنطن-رويرتز:

قال م�شوؤولون �أمريكيون �إن عمليات �لبحث عن مفقودين يف 
�أعقاب �لإع�شار مايكل حتولت يف وقت مبكر من �شباح �ليوم 
�آم��ال �لعثور  �إىل عمليات بحث عن جثث مع ت�شاوؤل  �لأح��د 

على ناجني يف �ملناطق �لأكرث ت�شرر� يف ولية فلوريد�.
وقال �أليك�س بريد رئي�س �إد�رة �لإطفاء يف بنما �شيتي “حتولنا 
بني  م��ن  و�ملدينة  لالأ�شف”.  �جل��ث��ث..  �نت�شال  عمليات  �إىل 
�لتجمعات �ل�شكانية �ل�شاحلية يف فلوريد� �لتي �شربها مايكل 
�لذي و�شل �إىل �لياب�شة يوم �لأربعاء بقوة �إع�شار من �لفئة 
يف  كيلومرت�   225 ت��ف��وق  �شرعتها  ب��ري��اح  حممال  �ل��ر�ب��ع��ة 
وق��ال بريد  �لبحر.  �رتفاع قاتل لأم��و�ج  �ل�شاعة ومت�شببا يف 
ناأمل يف  �ل�شم�س..  �لبحث من جديد مع طلوع  “�شن�شتاأنف 
�أن جند �ملزيد )من �لناجني(.. لكن �لأمر �أ�شبح حمل �شك 
تر�مب  دونالد  �لرئي�س  يزور  �أن  �ملتوقع  ومن  فاأكرث«.  �أكرث 
وليتي فلوريد� وجورجيا هذ� �لأ�شبوع لتفقد �لأ�شر�ر وقال 
�إن  �لأول  �أم�����س  م��ن م�شاء  م��ت��اأخ��ر  وق��ت  �لأب��ي�����س يف  �لبيت 
�لرئي�س ملتزم بالكامل مب�شاعدة �لوليات و�لوكالت �ملحلية 
خالل عملية �لتعايف من �لإع�شار. وو�شل عدد �لقتلى ب�شبب 

مايكل �إىل 18 على �لأقل حتى م�شاء �أم�س �ل�شبت وهو عدد 
مع  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �شرق  جنوب  يف  يرتفع  �أن  �ملتوقع  من 
�نتقال �ملنقذين من منزل �إىل منزل يف �ملناطق �ل�شاحلية يف 
فرق  ومتكنت  كارولينا.  و�شاوث  ون��ورث  وجورجيا  فلوريد� 
�لبحث و�لإنقاذ من �لعثور على مئات �لأ�شخا�س �لذي وردت 
فرق  �إن  منقذون  وق��ال  �ملا�شي.  �لأ�شبوع  بفقد�نهم  بالغات 
�لعا�شفة  دمرته  متنقل  منزل  ��شتغاثات من  �شمعت  �لبحث 
م�شابتني  و�بنتها  �م���ر�أة  �إن��ق��اذ  م��ن  ومتكنو�  �شيتي  بنما  يف 
مبر�س �ل�شكري وكانتا دون �ن�شولني ملدة يومني وعلى و�شك 
يعمل يف  كان  �لذي  �ملتطوعني  �أحد  وقال  ب�شدمة.  �لإ�شابة 
منطقة بنما �شيتي �إن نق�س �لغذ�ء و�ملاء من بني �أكرث �لأمور 

�إحلاحا بالن�شبة للمت�شررين.
ويف ظل �نقطاع �لتيار �لكهربائي وخدمات �لهاتف ��شتعانت 
فرق �لإنقاذ بالكالب �ملدربة على �لبحث عن �جلثث وطائر�ت 
�ملدفونني  �لأ�شخا�س  �إىل  للو�شول  ثقيلة  ومعد�ت  م�شرية 
�إنه  فلوريد�  �شكوت حاكم  ريك  وقال مكتب  �لأنقا�س.  حتت 
جرى ن�شر �أكرث من 1700 فرد من رجال �لبحث و�لإنقاذ، 
بحري  �إنقاذ  ف��رق  �شبعة  يت�شمن  �لعدد  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�شري� 

�شريع ف�شال عن م�شاركة نحو 300 �شيارة �إ�شعاف.

•• ميالنو-اأ.ف.ب:

م�شتويات  �شمن  �مل��ج��اع��ة  ت���ز�ل  ل 
دول�����ة،   60 ن���ح���و  �ل���ق���ل���ق يف  ت���ث���ري 
وفقا ملوؤ�شر عاملي و�شعته منظمتان 

و�لأملانية  ورلدو�يد”،  “كون�شرين  �لي��رل��ن��دي��ة  هما  حكوميتني  غ��ري 
“فيلتهنغرهيلفي«.

و�ليمن  ت�����ش��اد  )م��ث��ل  دول���ة   51 �مل��ج��اع��ة م�شتويات خ��ط��رية يف  وب��ل��غ��ت 
ومدغ�شقر وز�مبيا و�شري�ليون( ومقلقة يف جمهورية �أفريقيا �لو�شطى، 
منظمة  ميالنو  يف  �لأ�شبوع  ه��ذ�  عنه  ك�شفت  �ل��ذي  �لتقرير  لهذ�  وفقا 

�لإغاثة �لإيطالية “ت�شي�شفي«.
بلد�ن  �شبعة  يف  �لو���ش��اع  حيال  �ل�شديد  قلقها  عن  �ملنظمات  تعرب  كما 
)بينها �ل�شومال وبوروندي و�شوريا( حيث �مكنها جمع معطيات ب�شكل 

جزئي فقط.
ويعاين ما جمموعه 124 مليونا من �ملجاعة �حلادة يف �لعامل، يف حني 
يتاأثر 151 مليون طفل بتوقف منوهم يف حني يهدد �ملوت 51 مليونا.

�لتح�شن. فقد �نخف�س موؤ�شر  �ملقلقة، ظهر ب�شع  �ملعطيات  ورغم هذه 
 20،9 119 دولة �ىل  2018 يف  2000 و  �ملجاعة �لعاملي بني عامي 

من 29،2. فقد ت������م �إحر�ز تق������دم يف �أنغول و�إثيوبيا ورو�ند� و�شريالنكا 
وبنغالد�س.

لكن من ��شل 79 دولة يف �لت�شنيف �لعاملي �شمن م�شتوى معتدل من 
�ملجاعة �و خطري �و مثري للقلق �و مقلق للغاية، فقط 29 �شتحقق هدف 

�لق�شاء على �ملجاعة عام 2030.
�آ�شيا و�أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء �لكربى  و�لو�شع مثري للقلق يف جنوب 
مقبولة”،  “غري  �لر�شع  وفيات  ومعدل  �لتغذية  �شوء  م�شتويات  حيث 

وفقا للمنظمة �ليطالية.
ويف جمهورية �أفريقيا �لو�شطى، تبلغ ن�شبة �شوء �لتغذية %61،8 ويف 

�ل�شومال %50،6 ويف زميبابوي 46،6%.
ويف �ل�����ش��وم��ال، يبلغ م��ع��دل وف��ي��ات �ل��ر���ش��ع يف ف���رتة م��ا ق��ب��ل �خلم�س 
�شنو�ت %13،3 ، ويف ت�شاد %12،7، ويف جمهورية �أفريقيا �لو�شطى 

.12،4%
وقالت د�نييال برينات�شي، �ملديرة �لتنفيذية يف �ملنظمة �ليطالية خالل 

موؤمتر �شحايف �ن “�لعمل �مل�شرتك 
و�حلكومات  �ل����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  م��ن 
ملو�جهة  ���ش��روري  �مل���دين  و�ملجتمع 
�لعامل  �ل��غ��ذ�ء يف مناطق من  �أزم��ة 
حيث ل يز�ل �لو�شع ينذر باخلطر. 
�ل�شتثمار�ت  زي��ادة  كافية. يجب  لي�شت  �مللحة  للحالت  �ل�شتجابة  لكن 

وتطوير بر�مج �لتنمية �لطويلة �لأجل«.
�إن  ذ�ته����������ا  �ملنظمة  يف  �ملن�ش���������قة  ميي،  فالريي�������ا  قال��������ت  جهته���������ا،  من 
�لوق����������ت  يف  �لق�شرية”  �لهج����������رة  وتد�عيات  �ش���������بب  هي  “�ملجاع���������ة 
كم�شاكل  و�لنزوح  �ملجاع��������ة  معاجل������������ة  “يج�����ب  و�أ�شاف�����������ت  ذ�ت���������ه. 

�شيا�شية«.
وتابعت �ميي �أن “�لكو�رث �لطبيعية- �جلفاف و�لفي�شانات - توؤدي �إىل 
�ملجاعة و�لنزوح فقط عندما تكون �حلكومات غري م�شتعدة �أو غري ر�غبة 

يف �لتحرك، �ما ب�شبب �لنق�س يف �لمكانيات �أو �لإهمال �ملتعمد«.
ومن بني 68،5 مليون �شخ�س ��شطرو� �إىل مغادرة منازلهم يف �لعامل، 

هناك 40 مليونا نزحو� د�خل بالدهم.
لن  �لمد”  وطويلة  “�شاملة  تكون  �ن  يجب  �ملقاربة  �ن  �مي��ي  وختمت 

“متو�شط فرتة �لنزوح هو 26 عاما«.

•• بريوت-اأ ف ب:

�لهاون  ب��ق��ذ�ئ��ف  ق�����ش��ف  ���ُش��ّج��ل   
حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  بح�شب 
�لإن�شان من �ملنطقة �لعازلة حول 
�إدلب على مناطق �شيطرة �لنظام 
�لغربي  ح��ل��ب  ري���ف  �ل�����ش��وري يف 
وري���ف ح��م��اة �ل�����ش��م��ايل، م��ا يهدد 
�لرتكي  �لرو�شي  �لتفاق  م�شري 
ع�شية  �لثقيل  �ل�شالح  ن��زع  ح��ول 
�أبرز  �آخ���ر  مل�شري  ه���ام  ��شتحقاق 
م��ع��اق��ل �مل��ع��ار���ش��ة وه��ي��ئ��ة حترير 

�ل�شام.
وياأتي ذلك بعد �أيام من �لإعالن 
من  �لثقيلة  �لأ�شلحة  �شحب  عن 
لالتفاق  تنفيذ�  �لعازلة،  �ملنطقة 
�ل������رتك������ي �ل�����رو������ش�����ي �ل���������ذي مت 
 17 يف  �شوت�شي  يف  �إليه  �لتو�شل 
�أيلول �شبتمرب لتجنيب حمافظة 
�لنطاق  و������ش����ع  ه���ج���وم���ا  �إدل�������ب 

للنظام �ل�شوري.
و�أك����د م��دي��ر �مل��ر���ش��د ر�م���ي عبد 
�ل��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س بر�س 
“�إنه �أول خرق و��شح لالتفاق منذ 
�أن  معترب�  نزع �ل�شالح �لثقيل”، 
هاتني �ملنطقتني يجب “�أن تكونا 

فر�ن�س  م���ر�����ش���ل  �أف������اد  م���ا  وف����ق 
بر�س، موّقعة من �جلي�س �لعربي 
�ل�شوري. ورد يف �إحد�ها “يا �أبناء 
�دل���ب وحم��ي��ط��ه��ا... �ب��ت��ع��دو� عن 
حمتوم  ف��م�����ش��ريه��م  �مل�����ش��ل��ح��ني 

وقريب«.
وياأتي �تفاق �شوت�شي بعد �شل�شلة 
�إليها  �لتو�شل  مت  هدنة  �تفاقات 
م��ن �حلرب  ���ش��ن��و�ت  �شبع  خ���الل 
يف �شوريا �أ�شفرت عن مقتل �أكرث 
�ألف �شخ�س وماليني   360 من 

�لنازحني.

�شمال  يف  �لو�قعة  �ملحافظة  و�أن 
�لبالد و�خلا�شعة ل�شيطرة  غرب 
ومعار�شة  م��ت��ط��رف��ة  ف�����ش��ائ��ل 
�ل�����دول�����ة  ك����ن����ف  �ىل  “�شتعود 

�ل�شورية«.
وك����ان �لأ����ش���د �أع���ل���ن م�����ر�ر� نيته 
����ش��ت��ع��ادة �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى كامل 

�لأر��شي �ل�شورية.
وتلقى �شكان يف �دلب و�أجز�ء من 
حمافظات جماورة �شمن �ملنطقة 
ر�شائل  �جلمعة  �ل�شالح  �ملنزوعة 
هو�تفهم،  ع��ل��ى  ق�����ش��رية  ن�����ش��ي��ة 

خاليتني من �ل�شالح �لثقيل ومن 
�شمنها قذ�ئف �لهاون«.

 10 �أعلن يف  وك��ان عبد �لرحمن 
“مل  �أن���ه  �أك��ت��وب��ر  �لأول  ت�����ش��ري��ن 
����ش���الح ث��ق��ي��ل يف  �أي  ي��ت��م ر����ش���د 
�ل�شالح”  �ملنزوعة  �ملنطقة  كامل 
وحمافظات  �إدل������ب  يف  �مل��رت��ق��ب��ة 

حلب وحماة و�لالذقية.
وكانت تركيا و�لف�شائل �ملعار�شة 

�أكدت هذه �ملعلومات.
ل��ك��ن ع��ب��د �ل��رح��م��ن �أ����ش���ار م�شاء 
�مل�شلحة  �لف�شائل  �أن  �إىل  �ل�شبت 
“�أطلقت عدة قذ�ئف على مع�شكر 
للنظام يف منطقة جورين يف ريف 
جنديني  م��ق��ت��ل  �ىل  �أدت  ح���م���اة 
�شوريني، كما ق�شفت �أي�شاً �أحياء 
مو�قعها  م���ن  ح��ل��ب  م��ن��ط��ق��ة  يف 
يف �ل��ري��ف �ل��غ��رب��ي، �ل��ذي يقع يف 

�ملنطقة �لعازلة«.
وتعّذر على عبد �لرحمن تاأكيد ما 
�إذ� كان �جلهاديون هم من �أطلقو� 

�لقذ�ئف �أم �لف�شائل �ملعار�شة.
�ل�شام  حت���ري���ر  ه��ي��ئ��ة  وت�����ش��ي��ط��ر 
)جبهة �لن�شرة �شابقا قبل �إعالن 
�لقاعدة(  بتنظيم  �رتباطها  ف��ك 
�جلهادية  �لف�شائل  من  وغريها 

�شريد بحزم على �أي ��شتفز�ز«.
“قو�ت  �إن  �مل��ر���ش��د  م��دي��ر  وق���ال 
مناطق  تق�شف  ت���ز�ل  ل  �ل��ن��ظ��ام 
يف �ملنطقة �لعازلة، ومنها مناطق 
ريف  يف  �للطامنة  ق���رب  زر�ع��ي��ة 
�لأحد”  ���ش��ب��اح  �ل�����ش��م��ايل  ح��م��اة 
يفر�س  ل  “�لتفاق  �أن  مو�شحا 
على �لنظام �شحب �شالحه �لثقيل 

من هذه �ملناطق«.
��شتكمال  ع��ل��ى  �لت����ف����اق  ون�������س 
����ش���ح���ب �ل���������ش����الح �ل���ث���ق���ي���ل من 
�لعا�شر  بحلول  �ل��ع��ازل��ة  �ملنطقة 
من ت�شرين �لول/�كتوبر، �لأمر 
�مل�شلحة  �لف�شائل  �أع��ل��ن��ت  �ل���ذي 
�ن�شحاب  يت�شمن  ك��م��ا  �إمت���ام���ه، 
�ل�شام  حت���ري���ر  ه��ي��ئ��ة  م�����ش��ل��ح��ي 
�لعازلة  �مل��ن��اط��ق  م���ن  �جل��ه��ادي��ة 
بحلول �خلام�س ع�شر من �ل�شهر 
�حل���ايل، �لأم���ر �ل��ذي مل يح�شل 

بعد.
و�لأح���������د �أك������د �مل���ر����ش���د �أن������ه مل 
معلنة”  �ن�شحابات  “�أي  ير�شد 
ل��ل��ج��ه��ادي��ني م���ن �مل��ن��ط��ق��ة حتى 

�لآن.
و�أف�����اد م��ر����ش��ل ف��ر�ن�����س ب��ر���س يف 
مل  �جلهادية  �لف�شائل  �أن  �إدل���ب 

�ملنطقة  ث��ل��ث��ي  م����ن  �أك������رث  ع���ل���ى 
 60 نحو  وعلى  �ملرتقبة،  �لعازلة 

باملئة من حمافظة �إدلب.
وتنت�شر ف�شائل ين�شوي معظمها 
�لوطنية  “�جلبهة  �إط���������ار  يف 
للتحرير” يف بقية �ملناطق، بينما 
�لريف  يف  �لنظام  ق��و�ت  وتنت�شر 

�جلنوبي �ل�شرقي.
و�أف�����اد م��ر����ش��ل ف��ر�ن�����س ب��ر���س يف 
غرب حلب �أن هذه �ملنطقة �شهدت 
�إطالق قذ�ئف هاون بعد �أيام من 

�لهدوء.
و�أفادت �شحيفة �لوطن �ل�شورية 
“خطوط  ب����اأن  ل��ل��ن��ظ��ام  �مل��و�ل��ي��ة 
�لغربي  ح��ل��ب  ري���ف  يف  �ل��ت��م��ا���س 
ت�شهد �إطالق �لقذ�ئف و�ل�شو�ريخ 
من �ل�شالح �لثقيل �لذي يفرت�س 
�أنه جرى �شحبه من �ملنطقة، على 

�لأحياء �لمنة«.
�ل�����ش��ح��ي��ف��ة عن  ن��ق��ل��ت  �إىل ذل���ك 
�جلي�س  �إن  قوله  ميد�ين  م�شدر 
يف  لالإرهابيني  حت��ذي��ر�ت  “وجه 
�لريف �لأخري ويف حمافظة �إدلب 
منزوعة  �ملنطقة  من  بالن�شحاب 
�ملهلة  �ن���ق�������ش���اء  ق���ب���ل  �ل�������ش���الح 
�ملحددة وفق �تفاق �شوت�شي، وباأنه 

ت��ع��ط��ي��ل �لت����ف����اق نكون  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�أن  “�إما  �ث��ن��ني:  �أم����ام خ��ي��ار م��ن 
�لوطنية  و�جلبه��ة  ت��رك��ي��ا  ت�شن 
�شد  ع�ش�كريا  هجوما  للتحرير 
ه��ي��ئ��ة حت���ري���ر �ل�������ش���ام، و�إم������ا �أن 
لدخول  �ل��ف��ر���ش��ة  رو���ش��ي��ا  تغتنم 
�لنظام  ق��������و�ت  مب�����وؤ�زرة  �إدل����ب 

وحلفائها«.
�ل�����ش��وري ب�شار  �ل��رئ��ي�����س  و�أع���ل���ن 
�لأ�شد �لأ�شبوع �ملا�شي �أّن �لّتفاق 
و�أنقرة  م��و���ش��ك��و  �أب���رم���ت���ه  �ل����ذي 
موؤّقت”  “�إجر�ء  ه��و  �إدل���ب  ح��ول 

ت��ق��م ب��ن��ق��ل م��ق��ات��ل��ي��ه��ا يف �لأي�����ام 
�لأخرية.

�للتز�م  �أن  حم��ل��ل��ون  وي��وؤك��������������د 
ب���امل���ه���ل���ة �ل����ث����ان����ي����ة ه�����و �لأك�������رث 

�شعوبة.
�ملحلل  �أول����ي����ف����ر  ن������و�ر  وو�����ش����ف 
ل���ل���در�����ش���ات  يف م����رك����ز ع����م����ر�ن 
�ل�شرت�تيجية ومقره تركيا قر�ر 
هيئة حترير �ل�شام ب�شاأن �للتز�م 
“�لختبار”  باأنه  �شوت�شي  باتفاق 

�ل�شعب.
وق���ال �أول��ي��ف��ر �إن���ه يف ح��ال قررت 

م�سري التفاق الرو�سي-الرتكي مهدد بالف�سل 

اإطالق قذائف من املنطقة العازلة حول اإدلب

هولندا تعلن عن »حرب معلوماتية« مع رو�شيا 
•• الهاي-اأ ف ب:

�عتربت وزيرة �لدفاع �لهولندية �أنك بيليفيد �أن هولند� 
�أحبطت  بعدما  رو�شيا  مع  معلوماتية”  “حربا  تخو�س 
ذكرت  كما  �ب��ري��ل،  ني�شان  يف  رو���ش��ي��ا  �لكرتونيا  هجوما 

�ذ�عة وتلفزيون �أن.بي.�أو �لهولندية.
ت�شرين  بد�ية  يف  �لهولندية  �ل�شتخبار�ت  جهاز  و�أعلن 
�لأول �كتوبر �أنه طرد يف ني�شان �بريل �أربعة من �لعمالء 
�لرو�س كانو� يعدون لهجوم �لكرتوين على منظمة حظر 

�ل�شلحة �لكيميائية يف لهاي.
وك���ان �ل��ع��م��الء �ل��رو���س �أوق���ف���و� �آل��ي��ة حم�����ش��وة باملعد�ت 

�لألكرتونية يف مر�آب فندق قريب من مقر منظمة حظر 
كما  �ملعلوماتي،  نظامها  لقر�شنة  �لكيميائية،  �ل�شلحة 

ذكرت �ل�شلطات �لهولندية.
على  برنامج  يف  �لأح��د  �شباح  بيليفيد  �ل�شيدة  و�عتربت 
�شبكة �أن.بي.�أو1 �لتلفزيونية �لهولندية �لعامة، �ن “ما 

ح�شل خطري فعال«.
ورد� على �شحايف �شاألها هل ميكن و�شف �لو�شع �لر�هن 
�أجابت  �لكرتونية”،  “حرب  ب��اأن��ه  ورو���ش��ي��ا  هولند�  ب��ني 

�لوزيرة: “نعم، هذ� هو �لو�شع«.
منظمة  قر�شنة  �أر�دت  ت��ك��ون  �أن  ب�����ش��دة  مو�شكو  ون��ف��ت 
�إبعاد  �أن  �لث��ن��ني  م��وؤك��دة  �لكيميائية،  �ل���ش��ل��ح��ة  ح��ظ��ر 

وحتدث وزير  “�شوء تفاهم”.  �لرو�س �لأربعة ناجم عن 
�خلارجية �لرو�شي �شريغي لفروف عن “رحلة روتينية” 
يقدم مزيد� من  �أن  دون  بها، من  يقومون  �لأرب��ع��ة  ك��ان 

�لتفا�شيل.
�لطرق  مبختلف  يحاولون  “�لنا�س  �أن  بيليفيد  و�أك���دت 
�لتدخل بحياتنا �ليومية، و�لتاأثري على دميوقر�طيتنا«.

هذ�  يف  �ل�شذ�جة  من  �لتخل�س  علينا  “يتعني  و�أ�شافت 
“لذلك ك��ان م��ن �ملهم  وق��ال��ت  �مل��ج��ال و�ت��خ��اذ تد�بري”. 
�لعمالء  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �لقر�شنة  ع��ن حم��اول��ة  �لأع���الن 

�لرو�س«.
ك��ان��ت منظمة حظر  ف��ي��م��ا  �مل��ح��اول��ة  ه���ذه  وق���د ح�شلت 

�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة جت����ري حت��ق��ي��ق��ا ح����ول ت�شميم  �ل���ش��ل��ح��ة 
قام  �لتي  �شكريبال  �شريغي  �ل�شابق  �لرو�شي  �جلا�شو�س 
�لع�شكرية  لال�شتخبار�ت  ع��م��الء  ل��ن��دن  ت��ق��ول  كما  بها 
�لرو�شية. ونفت مو�شكو نفيا قاطعا �ي تورط لها يف هذه 

�لق�شية.
كيميائي  ه��ج��وم  ح���ول  حتقيقا  �مل��ن��ظ��م��ة  جت���ري  ك��ذل��ك 
�ىل  �لغربية  �لبلد�ن  ت��ع��زوه  ب�شوريا،  دوم��ا  يف  مفرت�س 

�لقو�ت �حلكومية �ل�شورية �ملدعومة من مو�شكو.
�أن وز�رت����ه����ا ز�دت  �ل��ه��ول��ن��دي��ة  �ل���دف���اع  وذك�����رت وزي�����رة 
هذه  بعد  �ملعلوماتية  للحرب  �ملخ�ش�شة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  م��ن 

�لحد�ث.

ميكن اأن يكون بداية لنبعاث جديد للتنظيم

داع�س ي�شتخدم تكتيكات جديدة قدمية بعد انهياره
•• بغداد-وكاالت:

يف �ل���ع���ر�ق و����ش���وري���ا، ب��ال��ك��اد مير 
�أ�شبوع، ل ي�شن فيه د�ع�س هجوماً 
مرغماً  ق���ري���ة،  �أو  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى 
�ل���ب���ق���اء يف حالة  ع��ل��ى  خ�����ش��وم��ه 
����ش��ت��ن��ف��ار، يف �ل��وق��ت �ل���ذي يقاتل 
ف��ي��ه ق���و�ت م��دع��وم��ة م��ن �لقو�ت 
تتقدم يف �جلزء  �ل��ت��ي  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�لأخ����ري م��ن �أر�������سٍ ل ت���ز�ل حتت 
���ش��ي��ط��رة �ل��ت��ن��ظ��ي��م ق���رب �حل���دود 

�ل�شورية �لعر�قية. 
وينقل عن �خلبري ه�شام �لها�شمي، 
للحكومة  �مل�������ش���ورة  ي���ق���دم  �ل�����ذي 

ي��ت��ع��ر���س فيه  �ل�����ذي  �ل���وق���ت  ويف 
�جليوب  يف  ل��ه��ج��م��ات  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�لأخرية له يف �شوريا، �أطلق �شل�شلة 
�إعالنات عن م�شوؤولية مزيفة عن 
د�ع�س  �أن  ع��ل��ى  ل��ت��وؤ���ش��ر  ه��ج��م��ات 
�ل�����ش��اح��ة بعد  ل��ل��ب��ق��اء يف  ي��ج��ه��د 
على  وهيمنته  “دولته”  خ�شارته 

�أجندة �لأخبار �لعاملية. 
و�ل�شخ�شيات �لأ�شا�شية �لتي وقفت 
للتنظيم قد  �لدعائية  �لآل��ة  خلف 
قتلت يف معظمها. و�شقطت �لرقة 
قبل عام يف مثل هذ� �ل�شهر، وفقد 
با�شتثناء  �أر����ش��ي��ه  معظم  د�ع�����س 
م��ا ي���و�زي 2 يف �مل��ئ��ة م��ن م�شاحة 

وخطف 30 �آخرين، معظمهم من 
�لن�شاء و�لأطفال. 

وه����ز �ل��ك��م��ني �مل��ج��ت��م��ع  �ل�����درزي 
�ل�����ذي ب��ق��ي ع��ل��ى ه��ام�����س �حلرب 
�لأهلية �ل�شورية �لتي د�مت �شبعة 
�أع������و�م، م���ا �أث�����ار �مل���خ���اوف م���ن �ن 
�شيحاولون  �ملرت�جعني،  �مل�شلحني 
جيوب  يف  �أنف�شهم  جتميع  �إع����ادة 

نائية �أخرى.

قرية غريب
وذكر �لكاتب �أنه يف �ل�شهر �ملا�شي، 
�قتحم مقاتلو د�ع�س قرية غريب 
�لعر�قية ما �دى �إىل مقتل ثالثة 
وجرح ت�شعة، بعدما رف�س �ل�شكان 
بالطعام  و�إمد�دهم  �لتعاون معهم 

و�لذخرية. 
ويف �لأ�شبوع �ملا�شي، هاجم د�ع�س 
ما  �ملو�شل،  جنوب  �ل�شعدية  قرية 
�أ���ش��ف��ر ع��ن م��ق��ت��ل ث��الث��ة وخطف 

�آخر. 
منتظمة  هجمات  �لتنظيم  وي�شن 
ع��ل��ى ق���رى يف حم��اف��ظ��ات دي���اىل، 
و����ش���الح �ل����دي����ن، وك����رك����وك، ويف 
�أماكن �أخرى وي�شتهدف �مل�شوؤولني 
�ملحليني �أو �ل�شرطة لأنهم يعملون 

حل�شاب �حلكومة. 
حمافظة الأنبار

و�شرح �ملتحدث �لع�شكري �لعر�قي 
�لأ�شبوع  ر����ش���ول  ي��ح��ي��ي  �ل��ف��ري��ق 
�مل��ا���ش��ي ب����اأن ق����و�ت �لأم�����ن ب����د�أت 
عملية و��شعة �لنطاق يف حمافظة 
�لأن���ب���ار ع��ل��ى �حل����دود م��ع �شوريا 

لإخر�ج خاليا نائمة من د�ع�س.
ويحذر �ملحللون من �أن ذلك ميكن 
لن��ب��ع��اث جديد  ب���د�ي���ة  ي��ك��ون  �أن 
ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م، وم�����ش��اب��ه ل��ذل��ك �لذي 
بعدما   ،  2010 يف  �شعوده  �شبق 
ظن كثريون �أن �شلف �لتنظيم، يف 
�لوليات  زي���ادة  �ل��ع��ر�ق، ه��زم بعد 
�ملتحدة قو�تها هناك يف 2007.     

يعمل  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  �أن  �ل���ع���ر�ق���ي���ة، 
يعمل  ك���ان  �ل��ت��ي  ب��ال��ط��ري��ق��ة  �لآن 
���ش��ع��وده يف  ق��ب��ل   ،2010 ب��ه��ا يف 
�أربعة  ت��وج��ت بعد  و�ل��ت��ي  �ل��ع��ر�ق، 
�ملو�شل  ع��ل��ى  ب��ال���ش��ت��ي��الء  �أع�����و�م 
ك��ربى م��دن �ل��ع��ر�ق، وعلى �لرقة 
يف  “خالفة”  معلنني  ���ش��وري��ا  يف 
�لبلدين.   م����ن  و�����ش���ع���ة  م���ن���اط���ق 
�إرهابي  تنظيم  �أخطر  �أن  وُي�شيف 
يثبت،  �أن  ي��ح��اول  �ل��ع��امل  و�ج��ه��ه 
رغم خ�شارته لالأر��شي �أنه ل ز�ل 

ميلك �أذرعاً للهجوم.

البقاء يف ال�ساحة

�لعر�ق و�شوريا. 
وم���ع ذل����ك، ث��م��ة خم����اوف م���ن �أن 
د�ع�������س �ل�����ذي ق���د ل ي��ت��م��ك��ن من 
�إعادة �ل�شيطرة على هذ� �لنوع من 
�لأر��شي �لتي �شيطر عليها �شابقاً 
ل��ك��ن��ه ُي���ح���اول �لإم�������ش���اك ب���اأر�����سٍ 
�لهجمات  �أع���ن���ف  و�أت�����ت  ج���دي���دة. 
منذ �نهيار دولة �لتنظيم �ملزعومة 
عندما  ي��ول��ي��و)مت��وز(،  �آو�خ�����ر  يف 
مقاتلي  م����ن  �ل���ع�������ش���ر�ت  �ق���ت���ح���م 
�ل�شويد�ء  �ملت�شدد مدينة  �لتنظيم 
�ملجاورة  و�لقرى  �شوريا  جنوب  يف 
وعمدو�  �ل�������دروز،  ي�����ش��ك��ن��ه��ا  �ل���ت���ي 
�شخ�س   200 م��ن  �أك��رث  قتل  �إىل 

اآمال �شئيلة يف العثور على ناجني من اإع�شار مايكل 

املجاعة مب�شتويات مقلقة يف 60 بلدا 
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قتلى  ع��دد  �إن  �م�����س  بال�شومال  حملي  م�شت�شفى  يف  م�����ش��وؤول  ق��ال 
تفجريين ي�شتبه يف �أنهما �نتحاريان يف مدينة بيدوة بجنوب �لبالد 
�ملدير  حا�شي  �لفتاح  عبد  وق��ال  قتيال.   20 �إىل  �رتفع  �لأول  �أم�س 
 40 ونحو  جثة   20 “��شتقبلنا  لل�شحفيني  بيدوة  مل�شت�شفى  �لعام 

م�شابا �إثر تفجريي �أم�س” �لأول.
و�أعلنت حركة �ل�شباب �لإ�شالمية �ملت�شددة �ملرتبطة بتنظيم �لقاعدة 
باحلكومة  �لإط��اح��ة  �حلركة  وتريد  �لتفجريين.  عن  م�شوؤوليتها 
�ملركزية �ملدعومة من �لغرب يف �ل�شومال وفر�س حكم ي�شتند �إىل 

تف�شريها �ملت�شدد لل�شريعة .
باأنهما  ي�شتبه  “�شخ�شان  لرويرتز  �ملدينة  يف  �شرطة  �شابط  وق��ال 

�نتحاريان فجر� نف�شيهما د�خل مطعمني يف بيدوة«.
م�شاء  �نفجارين  دوي  �شمعو�  �أنهم  ل��روي��رتز  بيدوة  يف  �شكان  وذك��ر 

�ل�شبت �أعقبهما ت�شاعد �أعمدة دخان كثيف.
وقال عبد �لعزيز �أبو م�شعب �ملتحدث با�شم �لعمليات �لع�شكرية يف 
�حلكومية  �لقو�ت  لأن  �ملطعمني  ��شتهدفو�  �إنهم  لرويرتز  �حلركة 
�شد  �أمريكية  جوية  �شربة  بعد  �لتفجري�ن  ووق��ع  عليهما.  ت��رتدد 

مت�شددي �حلركة يف منطقة هار�ديري باإقليم جلمدج.
�أثر  �إنها ما ز�لت تقيم  وقالت �لقيادة �لأفريقية للجي�س �لأمريكي 
هذه �ل�شربة �جلوية �لتي نفذت يوم �جلمعة بالتعاون مع �جلي�س 

�ل�شومايل.
 

نافالني   �أليك�شي  �ملعار�س  �لرو�شي  �لزعيم  �شر�ح  �ل�شلطات  �أطلقت 
غري  �ح��ت��ج��اج  تنظيم  بتهمة  �ل�شجن  يف  ي��وم��ا   20 ق�شى  �أن  ب��ع��د 

قانوين يف �ل�شهر �ملا�شي.
�نتهت  بعدما  �أي��ل��ول،  �شبتمرب   24 منذ  نافالني  �ل�شلطات  وتعتقل 
30 يوما، ب�شبب �لتخطيط ملظاهرة  فرتة �حتجاز �شابقة ��شتمرت 

غري م�شرح بها يف يناير كانون �لثاين.
ويزعم �أن�شار نافالني �أن �عتقاله كان يهدف �إىل �إبعاده يف وقت تنامى 

فيه �ل�شتياء من �إ�شالحات جتريها �حلكومة ول حتظى ب�شعبية.
�لرو�س  �آلف  دف��ع  مما  �لتقاعد  معا�س  �شن  رف��ع  �لكرملني  ويعتزم 

للخروج يف �حتجاجات يف �ل�شو�رع.
 
 

قال �لرئي�س �لإير�ين ح�شن روحاين �م�س يف كلمة بثها �لتلفزيون 
�لر�شمي �إن �لوليات �ملتحدة ت�شعى �إىل تغيري نظام �حلكم يف �إير�ن 
منذ  للجمهورية  ع��د�ء  �لأك��رث  هي  �حلالية  �لأمريكية  �لإد�رة  و�إن 

�أربعة عقود.
�لرئي�س  �أن قرر  �ملتحدة بعد  �إي��ر�ن و�لوليات  �لتوتر بني  وت�شاعد 
�لأمريكي دونالد تر�مب يف مايو �أيار �لن�شحاب من �لتفاق �لنووي 

�لذي �أبرمته قوى عاملية مع طهر�ن.
�لدر��شي  �لعام  بدء  مبنا�شبة  �ألقاها  �لتي  �لكلمة  يف  روح��اين  وق��ال 
�جلديد يف جامعة طهر�ن “خالل �لأربعني عاما �ملن�شرمة مل ت�شهد 
�لوليات �ملتحدة �إد�رة �أكرث حقد� من �حلكومة �حلالية على �إير�ن 

و�لإير�نيني و�جلمهورية �لإ�شالمية«.
و�أ�شاف “جاء وقت كان فيه �شخ�س و�حد فقط يكن �لعد�ء. �لباقون 

كانو� معتدلني. �لآن... جتمع �لأ�شو�أ مع بع�شهم �لبع�س«.
و�تهم روحاين �لأمريكيني با�شتخد�م �حلرب �لنف�شية و�لقت�شادية 
و�لت�شكيك يف �شرعية �جلمهورية �لإ�شالمية لإحد�ث تغيري يف نظام 

�حلكم يف �إير�ن.
وتابع “تقليل �شرعية �لنظام هو هدفها )�لوليات �ملتحدة( �لنهائي. 
عندما يقولون �لتخل�س من، �أو تغيري �لنظام على حد قولهم، كيف 
يحدث تغيري �لنظام؟ عن طريق �حلد من �ل�شرعية وبغري ذلك ل 

يتغري �لنظام«.

عوا�صم

مقدي�شو

طهران

مو�شكو

داع�س يف نيجرييا قد
 يقتل موظفتي اإغاثة 

•• جنيف-اأبوجا-رويرتز:

�إن تنظيم د�ع�س يف  �م�س  بيان  �لأحمر يف  �لدولية لل�شليب  �للجنة  قالت 
نيجرييا رمبا يقتل خالل 24 �شاعة موظفتني تعمالن يف جمال �لإغاثة 
�لدولية حمتجزتني منذ مار�س �آذ�ر وطالبت �حلكومة �لنيجريية بالعمل 

على �إطالق �شر�حها كما دعت �إىل �لر�أفة بها.
�لطبية هما حو�ء  �لإغ��اث��ة  �أن موظفتني يف جم��ال  �للجنة  بيان  و�أ���ش��اف 
تعر�شتا  و�إنهما  ر�ن  بلدة  يف  تعمالن  كانتا  لوك�شا  و�ألي�س  ليمان  حممد 
�لدولية  �للجنة  م��ع  تعمل  �لتي  �لقابلة  ومعهما  �آذ�ر  م��ار���س  يف  للخطف 

�شيفور� ح�شيني �أحمد خور�شا �لتي قتلت يف �شبتمرب �أيلول.
وتابع �لبيان �أن �جلماعة �مل�شلحة حتتجز كذلك تلميذة عمرها 15 عاما 
تدعى ليه �شاريبو كانت خطفتها يف فرب�ير �شباط من د�خل مدر�شتها يف 
�إن مهلة  “�ل�شرعة و�ل�شتعجال �شروريان.  �أن  �لبيان  بلدة د�بت�شي. وذكر 
 24 �أق��ل من  بعد  تنتهي  �شوف  �أخ��رى  قتل ممر�شة  عنها  ينتج  �أن  ميكن 
�إطالق  مقابل  يف  �مل�شلحة  للجماعة  مطالب  عن  تقارير  ترد  ومل  �شاعة«. 
�شر�ح �لرهائن. ونقل �لبيان عن باتري�شيا د�نزي مديرة �لعمليات يف �للجنة 
�لدولية لل�شليب �لأحمر قولها “ننا�شدكم ترك هوؤلء �لن�شاء. هن قابلة 

وممر�شة وطالبة. وهن �شاأن كل من خطفو� ل عالقة لهن باأي قتال«.
و�أ�شافت “هن بنات و�شقيقات. �إحد�هن �أم. ن�شاء ل يز�ل �مل�شتقبل �أمامهن. 

لديهن �أطفال لرتبيتهم وعائالت يف �نتظارهن«.
لل�شليب  �لدولية  �للجنة  تدعمها  م�شت�شفى  يف  قابلة  تعمل  ليمان  وكانت 
�ملتحدة  �لأمم  منظمة  م��ع  تعمل  مم��ر���ش��ة  لوك�شا  ك��ان��ت  بينما  �لأح��م��ر 
للطفولة )يوني�شف(. وقالت �للجنة �لدولية �لتي تتخذ من جنيف مقر� 
 . د�ع�����س  تنظيم  ع��ن  �ملنبثقة  �أفريقيا  غ��رب  يف  �أع�شاء  �خلاطفني  �إن  لها 
�جل��م��اع��ة �خلاطفة.  ����ش��م  ع��ن  �لإع����الن  قبل  م��ن  ترف�س  �للجنة  وك��ان��ت 
ومل تذكر �للجنة كيفية معرفتها مبهلة �ل�شاعات �لأربع و�لع�شرين. ومل 
هاتفية  �ت�شالت  على  �لآن  �لنيجريي حتى  �لرئي�س  با�شم  يرد متحدثان 

ور�شائل ن�شية طلبا للتعليق.

يف خميم الريموك .. فل�شطيني ال يعباأ باحلرب  

حلفاء مريكل مهددون بهزمية انتخابية  
�ملتوقع  وم��ن  بعد.  ر�أيهم  يح�شمو� 
�أن يبد�أ �شدور �لنتائج �عتبار� من 

�ل�شاعة 16،00 ت غ.
�شتكون  �ل���ت���وق���ع���ات،  ���ش��ح��ت  و�إذ� 
�نتخابات بافاريا خطوة �أخرى نحو 
تر�جع �لحز�ب �لتقليدية و�شرذمة 
يف  ُي�����ش��اه��د  ك��م��ا  �ل�شيا�شي  �مل�����ش��ه��د 

دميوقر�طيات غربية �أخرى.

وبالن�شبة ملريكل �لتي �شعف موقعها 
فاإن  و�لأخ���رية،  �لر�بعة  وليتها  يف 
�ل�شيا�شي  �ل�شغط  �شيفاقم  ذل���ك 
�نتخابات  �أ�شبوعني من  عليها قبل 
حملية خطرية �أخرى، يف مقاطعة 

هي�شن بو�شط �أملانيا.
فولفغانغ  �ل���ربمل���ان  رئ��ي�����س  وق����ال 
ملريكل،  �ل��ق��دمي  �حلليف  �شويبله، 

�إن �نتخابات �ملقاطعتني “�شتوثر�ن 
وبالتايل  �لوطنية  �ل�شيا�شات  على 

�شمعة �مل�شت�شارة«.
وط����امل����ا �����ش���ت���خ���دم ح�����زب �لحت�����اد 
�ل�شريك  �لج���ت���م���اع���ي،  �مل�����ش��ي��ح��ي 
�ل���ت���ق���ل���ي���دي �ل����ب����اف����اري ل���الحت���اد 
بزعامة  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  �مل�شيحي 
مريكل، �شيا�شة �ملهرجانات �ل�شعبية 

�ملوؤيدين  ل��ت��ج��ي��ي�����س  �لح��ت��ف��ال��ي��ة 
بق�شورها  �ل�����ش��ه��رية  �مل��ق��اط��ع��ة  يف 
“�أكتوبرفر�شت”  �لبرية  ومهرجان 
�شيمنز  م��ث��ل  �ل���ر�ئ���دة  و�ل�����ش��رك��ات 
وب��ي.�إم. دبليو ونادي ميونيخ لكرة 

�لقدم.
بال�شتقر�ر  �حل�������زب  وي���ت���ب���اه���ى 
�لتقليدية  و�ل���ق���ي���م  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي 
�ملحافظة يف �ملقاطعة ذ�ت �لغالبية 
�ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، و���ش��ج��ع ع��ل��ى تعليق 
وحظر  �مل������د�ر�������س  يف  �ل�������ش���ل���ب���ان 

�حلجاب يف �لأماكن �لعامة.
ود�ئ���م���ا م���ا ح��ق��ق �حل����زب ف����وز� يف 
�لنتخابات يف بافاريا وحكم �شر�كة 
�مل�شيحي  �لحت������اد  م���ع  ب���رل���ني  يف 

�لدميوقر�طي بزعامة مريكل.
تغريت  �ل���دي���ن���ام���ي���ة  ه������ذه  ل���ك���ن 
عندما   2015 م��ن��ت�����ش��ف  ب���ع���د 
�ملحاذية  �مل��ن��ط��ق��ة  ه����ذه  �أ���ش��ب��ح��ت 
لتدفق  �أماميا  خطا  فجاأة  للنم�شا 
وغالبيتهم  و�ملهاجرين  لالجئني 
من �مل�شلمني �لفارين من �حلروب 
و�لفقر، ن�شفهم من �شوريا و�لعر�ق 

و�أفغان�شتان.
تو�فد  �أث�����ار  �أويل،  ت��رح��ي��ب  وب��ع��د 
�ملهاجرين رد فعل معاديا لالأجانب، 
�لبديل  “حزب  ���ش��ع��ود  �إىل  �أدى 
لأملانيا” �لذي جذب يف �لنتخابات 
�مل���ا����ش���ي ماليني  �ل����ع����ام  �ل���ع���ام���ة 
�لأ�شو�ت مت�شببا يف �إ�شعاف جميع 

�لأحز�ب �لتقليدية.

منع 50 �شخ�شية نيجريية 
من ال�شفر ب�شبب الف�شاد

•• اأبوجا-وكاالت:

�أع���ل���ن���ت �ل���رئ���ا����ش���ة �ل��ن��ي��ج��ريي��ة �أن 
من  �أك��رث  و�شعت  �لأمنية  �لأج��ه��زة 
05 �شخ�شية رفيعة �مل�شتوى ُي�شتبه 
�ل��ف�����ش��اد ع��ل��ى قائمة  ت��ورط��ه��ا يف  يف 
�نتظار  يف  �ل�����ش��ف��ر  م���ن  �مل��م��ن��وع��ني 

�لتحقق من �شحة �ل�شبهات. 
“جهاز  �إن  بيان  يف  �لرئا�شة  وق��ال��ت 
�أمنية  و�أج��ه��زة  �لنيجريي  �لهجرة 
�أخ����رى و���ش��ع��ت م��ا ل ي��ق��ل ع��ن 05 
���ش��خ�����ش��ي��ة رف���ي���ع���ة �مل�������ش���ت���وى حتت 
�لبالد  �ملر�قبة ومنعتها من مغادرة 
�أو�شاعها”،  يف  �لف�شل  يتم  �أن  �إىل 
تر�قب  �مل��ع��ن��ي��ة  “�لوكالت  و�أن 
هدر  ملنع  لهوؤلء  �ملالية  �لتحويالت 
�أ�شماء  �لأمو�ل«. ومل تعلن �لرئا�شة 
ه�����وؤلء �مل�����ش��ب��وه��ني، ل��ك��ن ي��ب��دو �أن 
م�شتهدفة  �ملعار�شة  من  �شخ�شيات 
بهذ� �لإجر�ء. وكان �لرئي�س حممد 
ب���خ���اري ح�����ش��ل ه���ذ� �لأ����ش���ب���وع على 
�ل�شوء �لأخ�شر لتنفيذ هذ� �لإجر�ء 
�ملعار�شة يف منعه من  بعدما ف�شلت 
�لذي  وب��خ��اري،  �لق�شاء،  ع��رب  ذل��ك 
 5102 يف  �لنتخابية  حملته  بنى 
يتهم  �ل��ف�����ش��اد،  مبكافحة  وع��د  على 
نظام �شلفه غودلك جوناثان بنهب 

�لبالد على نطاق و��شع.

•• لندن-اأ ف ب:

تو�جه رئي�شة �لوزر�ء �لربيطانية 
ترييز� ماي معركة على جبهتني 
�أجل  تقاتل من  �إذ  �لأ���ش��ب��وع،  ه��ذ� 
بروك�شل  و�إق���ن���اع  وزر�ئ���ه���ا  �إق���ن���اع 
�أي�������ش���ا ب��خ��ط��ت��ه��ا ب�������ش���اأن خ����روج 
�لوروبي،  �لحت��اد  من  بريطانيا 
يف وقت دخلت مفاو�شات بريك�شت 

منعطفا خطري�.

ماي تواجه م�شاعب متزايدة ب�شبب بريك�شت 

على �لطوى يف كثري من �لأحيان. 
ق����ر�ر من  “�آخذ  �أب����و من���ر  وق����ال 
مو  بال�شالح.  �إيل  ما  �شنني  �شبع 

�شغلتي.. �لدم مو هني«.
�أب��و منر )36 عاما( يوؤدي  وك��ان 
�ل�شنني  مر  على  خمتلفة  �أ�شغال 
بالو.  كلبه  م��ع  �ل��وق��ت  وي��ق�����ش��ي 
�حل�شار..  يف  “�شديقي  وق����ال 
معي...  ربيان  �لعزيز..  �شديقي 
�لبيت  بيحر�شلي  عليه..  باعتمد 

بغيابي«.
كان  �ل�شتباكات  �قرتبت  وعندما 
�لبيت  يف  غ��رف��ة  �أب��ع��د  يف  يختبئ 
ي�شتخدمها  حتى  مطرقة  ومعه 
من  نف�شه  لإخ���ر�ج  ��شطر  ما  �إذ� 

بني �لركام.
يعي�س  �ل���ذي  �حل��ي  �لعنف  ح��ول 
وكانت  �أ����ش���ب���اح  م��دي��ن��ة  �إىل  ف��ي��ه 
و�ملت�شابكة  �مللتوية  �مل��ع��ادن  قطع 
و�جل������در�ن �مل��ن��ه��ارة ت�����ش��د بع�س 
�ل���������ش����و�رع ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ����ش���و�رع 

 •• دم�صق-رويرتز:

�ن��ت��ق��ل��ت �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى خميم 
�لريموك لالجئني �لفل�شطينيني 
يف دم�����ش��ق م��ن ي��د لأخ����رى �أكرث 
من مرة �أثناء �حل�رب �ل�ش�����ورية. 
مقاتلي  �إىل  �ملعار�شة  م��ن  فمرة 
تعود  �أن  ق��ب��������������ل  د�ع�������س  ت��ن��ظ��ي��م 
للقو�ت  �أخ�����رى  م����رة  �ل�����ش��ي��ط��رة 

�حلكومية.
ل��ك��ن �أب�����و من���ر مل ي���ت���زح���زح عن 

مكانه.
فقد ظل يف منزل �أ�شرته مع كلبه 
و�ملعارك  و�حل�شار  �لقنابل  رغ��م 
�ل�شارية عل مدى �أكرث من �شبع 
�حلمام  تربية  يف  و��شتمر  �شنو�ت 
ف����وق ���ش��ط��ح �ل��ب��ي��ت رغ����م هروب 

�لنا�س باأعد�د غفرية.
�ل�شوري  �جل��ي�����س  ����ش��ت��ع��اد  وم��ن��ذ 
قبل  �جل��ي��ب  ه��ذ�  على  �ل�شيطرة 
�أبو  �شاعد  �أ���ش��ه��ر  خم�شة  ح���و�يل 

من���ر يف رف����ع �أك������و�م �ل���رك���ام من 
�ل�����ش��و�رع و�إ����ش���الح �ل��ب��ي��وت �لتي 

هجرها �أ�شحابها.
وق��ال �أب��و منر لرويرتز يف خميم 
�ل�شورية  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  �ل���ريم���وك 
“هاي �لبناية كنت �شاكن فيها �أنا 
و�خ��وت��ي. ك��ل �خ��و�ت��ي مزوجني. 
تكمل  �ل���ولد  ع�شان  ل��رب�  طلعو� 

مد�ر�شها«.
حلايل  ب�شل  �أن���ا  “قلت  و�أ���ش��اف 
�أهلي  بايل عرزق  بدير  بهالبناية 
�إن���ه �ن ���ش��اء �هلل ك��ام ي��وم برتجع 
�شبع  د�م��ت  �هلل  و�شبحان  بتفرز. 

�شنني و�حلمد هلل. �هلل �شربنا«.
�لأ�شل  �لفل�شطيني  �أب��و منر  كان 
�حللويات  ل��ب��ي��ع  م��ت��ج��ر�  مي��ت��ل��ك 
تنطلق  �أن  ق��ب��ل  �ل���ب���ق���الوة  م��ث��ل 

�شر�رة �حلرب.
تخزين  �إىل  ع��م��د  �ل���ب���د�ي���ة  ويف 
�لطعام من بيوت �أقاربه �خلاوية. 
ينام  ك��ان  �لكميات  تناق�س  وم��ع 

�لطيار�ت؟... فاتو� �مل�شلحني؟ ما 
بياأثر«. و�لآن يريد �أبو منر �إعادة 
�حل��ي��اة �إىل �ل��ريم��وك وي��اأم��ل �أن 

يتمكن �لنا�س من �لعودة قريبا.

�أخرى مغلقة بالفتات حتذر من 
�لألغام.

�مل��ع��رك��ة �لأخرية  وع��ن��دم��ا ح��ان��ت 
هذ� �لعام كان ع�شر�ت من �ل�شكان 

ق��د ه��رب��و� �أو م��ات��و� ومل ي��ب��ق يف 
�حلي �شوى 16 �شخ�شا.

لكنه رف�س �لرحيل. وقال “هربت 
ق�شفت  ب����ي����اأث����ر..  م����ا  �ل����ن����ا�����س؟ 

تاميز”  “�شند�ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف 
مقبولة  “غري  م����اي  خ��ط��ط  �أّن 
على  �ل���������وزر�ء  وح���������سّ  متاما” 
�جلماعية”  �شلطتهم  “ممار�شة 

هذ� �ل�شبوع.
ول  دب���ل���ن  ول  ل���ن���دن  ت���ري���د  ول 
نقاط  ت����ف����ر�����س  �أن  ب����روك���������ش����ل 
�أيرلند�  تفتي�س على �حلدود بني 
لكن  �ملتحدة،  و�ململكة  �ل�شمالية 
بانتظار  ق��ائ��م��ة  ت���ز�ل  ل  �مل�شكلة 
�إيجاد حل لرغبة ماي يف مغادرة 
�ل�شوق �لأوروبية �ملوحدة و�لحتاد 

�جلمركي.
و�قرتحت بريطانيا �أن ت�شتمر يف 
�تباع �لقو�عد �جلمركية لالحتاد 
�لأوروبي بعد خروج بريطانيا من 
�لحت����اد �لأوروب������ي ك��خ��ي��ار بديل 
�أن  �إىل  مفتوحة،  �حل���دود  لإب��ق��اء 
�ت��ف��اق جتاري  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  ي��ت��م 
نقاط  �إىل  �حل��اج��ة  يجّنب  �أو���ش��ع 

��شتيعاب  �أول  م��اي  على  ويتعني 
مترد حكومي �شدها، ثم حماولة 
مفاو�شات  �أزم������ة  ع��ل��ى  �ل��ت��غ��ل��ب 
�ل���ط���الق يف ق��م��ة ل���ق���ادة �لحت����اد 
�لوروب������ي يف ب��روك�����ش��ل، رغ���م �أن 
�إح���ر�زه���ا �خ��رت�ًق��ا ل ي���ز�ل يبدو 

بعيد �ملنال.
ي��ن��ف��د يف حمادثات  �ل��وق��ت  وب����د�أ 
�لربيطاين،  �لأوروب������ي  �ل��ط��الق 
وق�����د ت���ك���ون ق���م���ة ق������ادة �لحت�����اد 
�لأوروب�����ي ه���ذ� �لأ���ش��ب��وع حا�شمة 
لندن  ب��ني  �ت��ف��اق  �إىل  �لتو�شل  يف 

وبروك�شل.
ومع �قرت�ب خروج بريطانيا من 
�آذ�ر/ نهاية  يف  �لأوروب����ي  �لتكتل 

مار�س �ملقبل، �أّكد رئي�س �ملفو�شية 
يونكر  ك����ل����ود  ج�����ان  �لأوروب�������ي�������ة 
حتقيق  �إىل  �حل����اج����ة  �جل���م���ع���ة 
مفاو�شات  يف  جوهري”  “تقدم 
يتعلق  م��ا  يف  خ�شو�شا  بريك�شت، 

حدودية.
وتقول ماي �إن ذلك �شيكون موؤقتا 
با�شمها  �مل��ت��ح��دث��ة  ل��ك��ن  ف���ق���ط، 
�أجربت على تو�شيح هذه �لنقطة 
�أن  �أن ذكرت تقارير �إعالمية  بعد 
لن  �لنهائي  “�مل�شاند”  �لرتتيب 

يكون له تاريخ �نتهاء قانوين.
�لأوروبي  بالحتاد  �مل�شككني  لكن 
�لتي  �ل��ف��رتة  بتحديد  ي��ط��ال��ب��ون 
�لتقّيد  بريطانيا  فيها  �شتو��شل 
�لأوروبية  �جل��م��رك��ي��ة  ب��ال��ق��و�ع��د 
من  ب��ع��ده��ا  م��ن  �شتتمكن  و�ل��ت��ي 
توقيع �تفاقات جتارية مع �شركاء 

�آخرين.
�أن يجعل  وب��و���ش��ع ه���ذ� �لق����رت�ح 
مع  متما�شية  �ل�شمالية  �ي��رل��ن��د� 
قو�عد بروك�شل، وبالتايل خمتلفة 

عن باقي �ململكة �ملتحدة.
�خل���ط���ط غ�شب  ه�����ذه  و�أث����������ارت 
لربيك�شت  �مل��وؤي��دي��ن  �مل��ت�����ش��ددي��ن 

مب�شاألة �حلدود �ليرلندية.
�لأوروبي  �ملجل�س  رئي�س  وو�شف 
تبد�أ  �ل��ت��ي  �لقمة  تو�شك  دون��ال��د 
“حلظة �حلقيقة”  باأّنها  �لأربعاء 
خل�����روج م��ن��ظ��م ل��ربي��ط��ان��ي��ا من 

�لحتاد �لأوروبي.
عليها  فلي�س  مل���اي،  بالن�شبة  �أم���ا 
�ل����ق����ادة  ب���ث���ق���ة  ت����ف����وز  �أن  ف���ق���ط 
�أي�����ش��ا بحلفائها  ب��ل  �لوروب���ي���ني، 

�ملثريين للم�شاكل يف بريطانيا.
و�شيبد�أ م�شل�شل �لعمل �ل�شاق ملاي 
م�شاألة  تناق�س  عندما  �ل��ث��الث��اء 
�حلدود �لإيرلندية مع حكومتها، 
�آخرين  وزر�ء  ب��اأن  تكهنات  و�شط 
قد ي�شتقيلو� �إذ� ما م�شت رئي�شة 

�لوزر�ء قدما يف مقرتحاتها.
�ل�شابق  ب��ري��ك�����ش��ت  وزي�����ر  وك���ت���ب 
��شتقال من  ديفيد ديفي�س، �لذي 
�لفائت  مت��وز/ي��ول��ي��و  يف  من�شبه 
�حتجاجا على خطة ماي للطالق، 

�ليميني  �مل���ح���اف���ظ���ني  ح�����زب  يف 
بالإ�شافة  م����اي،  ت��ت��زع��م��ه  �ل����ذي 
�لوحدوي  �حل����زب  يف  حل��ل��ف��ائ��ه��ا 
�إي����رل����ن����د�  يف  �ل�����دمي�����وق�����ر�ط�����ي 

�ل�شمالية.
ومع �حتفاظها بغالبية ب�شيطة يف 
�لأقلية  حكومة  تعتمد  �ل��ربمل��ان، 
�لوحدوي  �حل��زب  على  �ملحافظة 
�لأح���ز�ب يف  �أك��رب  �لدميوقر�طي 

�إيرلند� �ل�شمالية.

•• ميونيخ-اأ.ف.ب:

يديل �لناخبون يف مقاطعة بافاريا 
جنوب �أملانيا باأ�شو�تهم يف �نتخابات 
ق����د ت���وق���ع ه���زمي���ة ك���ب���رية بحزب 
�لجتماعي،  �مل�����ش��ي��ح��ي  �لحت�������اد 
�نغيال  �لمل��ان��ي��ة  �مل�شت�شارة  حليف 

مريكل.
هذ�  �أن  �إىل  �ل�شتطالعات  وت�شري 
تقريبا  �ل��ذي حكم منفرد�  �حل��زب 
ه���ذه �ل���ولي���ة �ل��رثي��ة م��ن��ذ �أو�خ���ر 
غالبيته  ���ش��ي��خ�����ش��ر  �خل��م�����ش��ي��ن��ات، 

�ملطلقة.
�لآخر  �ل�شريك  يحقق  �أن  ويتوقع 
�له�س  �لكبري”  “�لئتالف  يف 
�لذي تتزعمه مريكل، وهو �حلزب 
نتيجة  �لدميوقر�طي،  �ل�شرت�كي 
�ليميني  �حل��زب  يبدو  فيما  �شيئة، 
“�لبديل  للهجرة  �ملعادي  �ملتطرف 
برملان  دخ���ول  عتبة  على  لأملانيا” 

�ملقاطعة.
غ��ري �أن �أك���رب �ل��ر�ب��ح��ني ق��د يكون 
�مليول،  �ل��ي�����ش��اري  �خل�����ش��ر  ح����زب 
له  �لتاأييد  ن�شبة  ت�شاعفت  �ل���ذي 
�ل�شابقة  �ملقاطعة  �ن��ت��خ��اب��ات  منذ 
باملئة، وهو   19 �إىل ح��و�ىل  لت�شل 

ما �شيجعله ثاين �أقوى �لأحز�ب.
�ل�شاعة  �لق����رت�ع  م��ر�ك��ز  وف��ت��ح��ت 
مليون   9،5 �أم��������ام  غ  ت   6،00
ناخب. وعدد كبري منهم قالو� قبل 
وقت ق�شري على �لقرت�ع �إنهم مل 

�ل�شرف  م��و�ث��ي��ق  م��ب��ادئ  �نتهكت  �لع���الم  و���ش��ائ��ل  بع�س 
�لإعالمية وخرجت عن �ملهنية و�ملو�شوعية، و�شارت تبث 
مك�شوفة..  �شيا�شية  لأه��د�ف  �حلقائق  وتزيف  �لأك��اذي��ب 
على  د�ئما  حافظت  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �أن  موؤكد� 
تقاليدها �لر��شخة، مر�عية لالأنظمة و�لأعر�ف و�ملو�ثيق 

�لدولية.
ك�شف  على  حر�شها  على  برهنت  �ململكة  �أن  على  و���ش��دد 
من  م��و�ط��ن��ا  بو�شفه  خا�شقجي  ج��م��ال  �خ��ت��ف��اء  حقيقة 
ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة حتقيق  ت����رتدد يف ط��ل��ب  م��و�ط��ن��ي��ه��ا ومل 
�لق�شية  مالب�شات  لك�شف  �لرتكي  �جلانب  مع  م�شرتكة 

بكل �شفافية.

•• الريا�ض-وام:

�لزياين  ر��شد  بن  عبد�للطيف  �لدكتور  معايل  ��شتنكر 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل����دول  �ل��ت��ع��اون  ملجل�س  �ل��ع��ام  �لأم����ني 
�لعربية  �ململكة  ل��ه��ا  تتعر�س  �ل��ت��ي  �لإع��الم��ي��ة  �حل��م��ل��ة 
جمال  �ل�شعودي  �مل��و�ط��ن  �ختفاء  خلفية  على  �ل�شعودية 
خا�شقجي يف تركيا. و�أكد �لزياين يف ت�شريحات له : “ �أن 
ما يتم تد�وله يف بع�س و�شائل �لإعالم �لعربية و�لدولية 
هو �تهامات ز�ئفة و�دع��اء�ت باطلة ل ت�شتند �إىل حقائق 

وتهدف �إىل �لإ�شاءة �إىل �ململكة �لعربية �ل�شعودية«.
�إن   : �ل��زي��اين قوله  ع��ن  �ل�شعودية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 

•• وا�صنطن-اأ.ف.ب

قال �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب يف مقابلة تبث �لأحد �أن 
وزير دفاعه جيم ماتي�س “رمبا” يغادر من�شبه، م�شري� �إىل �أّن 
�حدى  ماتي�س  ويعترب  ب��اآخ��ر«.  �أو  ب�شكل  “دميوقر�طي  �لأخ��ري 
�شخ�شية  �أي�����ش��ا  لكنه  ت��ر�م��ب،  �إد�رة  يف  �مل��وث��وق��ة  �ل�شخ�شيات 
م�شتقلة قادرة على �إحد�ث �لتو�زن للتخفيف من وطاأة طريقة 
تعامل تر�مب �لفظة مع حلفاء و��شنطن. ويف مقابلة يف برنامج 
�ُشئل تر�مب �إذ� كان  “60 دقيقة” على حمطة “�شي بي ��س”، 
ماتي�س يريد �أن يغادر من�شبه. وقال تر�مب “رمبا يكون كذلك. 
�أو  ب�شكل  دميوقر�طي  �أن��ه  �أعتقد  �حلقيقة،  تعرف  �أن  �أردت  �إذ� 

ح�شب مقتطفات ن�شرتها �ملحطة. وتابع “لكن �جلرن�ل  باآخر”، 
�عني يف  يغادر.  �شريع. رمبا  ب�شكل  تفاهمنا  ماتي�س رجل جيد. 
وقت ما كل �شخ�س �شيغادر«. و�أو�شح تر�مب �أّنه تناول �لغد�ء مع 
ماتي�س قبل يومني، و�أّن ماتي�س مل يبلغه نيته مغادرة من�شبه. 
تر�مب  �ملح  �أن  بعد  من�شبه  ماتي�س  مغادرة  عن  �حلديث  وياأتي 
�لفائت  �لأ���ش��ب��وع  �شهدت  �لتي  حكومته  يف  مقبلة  تغيري�ت  �إىل 
تقدمي �شفرية �لوليات �ملتحدة لدى �لأمم �ملتحدة نيكي هايلي 
من حوله.  “يغري بع�س �لأ�شياء”  �إنه  ��شتقالتها. وقال تر�مب 
و�أو�شح “�عتقد �أّن لدينا حكومة عظيمة. �نا غري �شعيد ببع�س 
�ل�شخا�س. �نا غري متحم�س ل�شخا�س �آخرين فيما هناك بع�س 

�ل�شخا�س �لذين �حتم�س لهم للغاية«.

ترامب يلمح اإىل احتمال ا�شتقالة ماتي�س الزياين ي�شتنكر احلملة االإعالمية التي تتعر�س لها ال�شعودية

قتياًل يف انقالب عربة مهاجرين برتكيا    22 •• ا�صطنبول-اأ.ف.ب:

قتل 22 �شخ�شا بينهم �أطفال �م�س 
عندما �نحرفت عربة تقل مهاجرين 

يف  و�شقطت  �شريع  طريق  عن  �ليونان،  �إىل  متوجهني  كانو�  �أنهم  يعتقد 
جمرى ماء بغرب تركيا، بح�شب و�شائل �إعالم ر�شمية.

وكانت �لعربة �لتي يعتقد �أنها �شاحنة، تعرب طريقا �شريعا يف منطقة �إزمري 
قرب مطار �إزمري عندما �نقلبت وهوت عدة �أمتار ووقعت يف �ملجرى �ملائي، 

بح�شب وكالة �لأنا�شول �لر�شمية.
�آخرين.   13 �أ�شيب  فيما  م�شرعهم  لقو�  �شخ�شا   22 �إن  �لوكالة  وقالت 

وكانت ح�شيلة �أولية �أ�شارت �إىل مقتل 19 �شخ�شا يف �حلادث �لد�م.
ومل تت�شح بعد هويات �ل�شحايا.

و�أظهرت م�شاهد �لتلفزيون �لرتكي �لعربة وقد حتولت �إىل حطام. وهرع 
ع��دد كبري م��ن عنا�شر �لإغ��اث��ة �إىل مكان �حل���ادث. وق��ال��ت وك��ال��ة دوغان 
لالأنباء �إن �شائق �لعربة وهو تركي عمره 35 عاما جنا من �حلادث، وقد 
�شاحنة  لتفادي  �نحرف  �أن��ه  �مل�شت�شفى  يف  �شريره  على  من  �ل�شرطة  �بلغ 

بي�شاء يف �لجتاه �ملعاك�س.
�مل�شدر  بح�شب  حامل،  و�م��ر�أة  وطفلني  ر�شيعني  �لقتلى  ح�شيلة  وت�شمل 
نف�شه. و�أو�شحت �لوكالة �ّن �لعربة �ملنكوبة كانت يف طريقها �إىل �شو�حل 
�لن��ط��الق منها على مركب  �مل��ه��اج��رون  يعتزم  ك��ان  �إزم���ري، حيث  منطقة 

و�شول �إىل جزيرة �شامو�س �ليونانية.

ب�شعة  ���ش��ام��و���س  ج���زي���رة  وت��ف�����ش��ل 
ديليك  جزيرة  �شبه  عن  كيلومرت�ت 
ب�شمال تركيا �ملحاذية ملنطقة �إزمري. 
ومع متاثله لل�شفاء، ميثل �ل�شائق �ل�شاب �أمم �ملحكمة مع طلب من �لدعاء 
�أّن  �إىل  �أ���ش��ارت  �ل��ت��ي  �أو���ش��ح��ت وك��ال��ة �لأن��ا���ش��ول  �ل��ع��ام بتوقيفه، على م��ا 

�ل�شلطات فتحت حتقيقا يف �حلادث.
وتعد تركيا نقطة عبور للمهاجرين �لفارين من بالدهم يف �ل�شرق �لأو�شط 
و�آ�شيا و�إفريقيا هربا من �حلروب و�لفقر، �شعيا حلياة �أف�شل يف �أوروبا عن 

طريق �ليونان، �لع�شو يف �لحتاد �لأوروبي.
2015، معظمهم يف  �ل��ي��ون��ان يف  �إىل  ت��رك��ي��ا  م��ن  م��ه��اج��ر  م��ل��ي��ون  وع���رب 
مر�كب، مت�شببني باأزمة فر�شت �تفاقا بني �أنقرة و�لحتاد �لأوروبي لوقف 

تدفق �لالجئني.
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العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

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

فهد حممد �لهاجري لت�شليح �ل�شيار�ت 
رخ�شة رقم:CN 1049729 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

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

CN 2077587:ل�شرة للتدبري �ملنزيل  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

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

�لذوق للمالب�س و�لحذية 
رخ�شة رقم:CN 2168927 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جبل �ل�شحر�ء للنقليات 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2265219 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد هارون عبد�هلل �بر�هيم %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حكيم �شالح حممد بن عجاج �لهاجري

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

اإعــــــــــالن
�لركاب  لنقل  �ل�ش�����ادة/�شانو�ز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب باحلافالت �ملوؤجرة رخ�شة رقم:1352113 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �منه �ل�شيخ مع�شوم عبد�لقادر %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �ل�شيخ خالد عبد�هلل حممد �ملعال

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �لق�شر �لذهبي 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1016963 
تعديل وكيل خدمات

��شافة �شعد �شعيد مبارك وحريي �ملن�شوري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شهيل حممد عبد�هلل حممد منقذ بادينار %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1794447 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

هيثم �شالح �لدين عبد�للطيف عبد�لر�شول من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

هيثم �شالح �لدين عبد�للطيف عبد�لر�شول من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف بابكر قا�شم �بر�هيم خمري %100
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

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

 CN �لتوماتيكية ذ.م.م رخ�شة رقم:1020398 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعود عبد�لعزيز يحيى دويل �ل�شعيدي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�لرحيم قا�شم عبد�لرحيم �ملرزوقي

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

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

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

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

�لبرتولية- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1732280 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شليل مبارك �شامل �ملزروعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمود حميد مبارك �ملن�شوري

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

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

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عني �ل�شقر للكمبيوتر ذ.م.م  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1176388 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعد بطي �شامل مالح �ملن�شوري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعديه �شاهد �شاهد ن�شيم %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعد بطي �شامل مالح �ملن�شوري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف قمر عبا�س حممد �قبال

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كرك �ند بايت�س

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2556084 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة بروين حبيب زوجة على ر��شد �شعيد �ل�شحي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جبل �ل�شحر�ء لنقل �لركاب 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب باحلافالت رخ�شة رقم:1973683 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد هارون عبد�هلل �بر�هيم %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حكيم �شالح حممد عو�س عجاج �لهاجري

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

اإعــــــــــالن
و�ملقاولت  للعقار�ت  �لوفاء  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:1114891 
null*null تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل

تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �لوفاء للعقار�ت و�ملقاولت �لعامة  
AL WAFAA REAL -ESTATE AND GENERAL CONTRACTING

�ىل/موؤ�ش�شة �لوفاء للعقار�ت و�لنظافة �لعامة
AL WAFAA REAL -ESTATE AND GENERAL CLEANING EST

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتنظيف �خلارجي )و�جهات( �ملباين )8129001(
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين )8121001(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   �لعامة  و�ل�شيانة  للمقاولت  �لرثيا  �ل�ش�����ادة/برج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1013331 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل عبد�لفتاح بهار عبد�لرز�ق من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/عبد�هلل عبد�لفتاح بهار عبد�لرز�ق من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ر�شا ح�شني عبد�هلل

تعديل ر��س �ملال/من 150000 �ىل 100000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 0.40*0.20 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/ برج �لرثيا للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م    

BORJ AL THORAYA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE LLC

�ىل/برج �لرثيا للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م  
 BORJ AL THORAYA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

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

�لعالية للمقاولت �لعامة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 2124202 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

فابور لل�شيافة–ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية �ملوثق لدى �لكاتب �لعدل 

بالرقم 1809000127 و�خلا�س بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �أعاله
فابور لل�سيافة -ذ م م

يعلن �مل�شفي/ موري�شون مينون -حما�شبون قانونيون- بحل وت�شفية 
�ل�شركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل  �عاله  �ملذكورة  �ل�شركة 
�إىل  �ملوؤيدة لذلك  �مل�شتند�ت  �لتقدم مبطالبته مع  �ملذكورة �عاله عليه 
�مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �لإعالن، 

وكل من مل يتقدم خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
للمر�جعة: عنو�ن �مل�شفي: �شارع حمد�ن برج /�بوظبي بالز�  �لطابق 7 

مكتب رقم )705( هاتف  026772727 �س ب 31616
امل�سفي الق�سائي
موري�سون مينون حما�سبون قانونيون  

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

اإعــــــــــالن
�لنجارة  لعمال  �حل�شاري  �ل�شرح  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�حلد�دة �مل�شلحة  رخ�شة رقم:1499675 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة وليد حممد �ل�شيد حممد حممد �ل�شيد �لربماوي %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خمي�س حممد ر��شد �لعي�شائي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خمي�س حممد ر��شد حممد �لعي�شائي

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �ل�شرح �حل�شاري لعمال �لنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة  
EDIFICE OF CIVILIZATION CARPENTRY AND BLACKSMITHING ARMED

�ىل/�ل�شرح �حل�شاري لعمال �لنجارة و�حلد�دة �مل�شلحة ذ.م.م
 EDIFICE OF CIVILIZATION CARPENTRY AND BLACKSMITHING ARMED LLC

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

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

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

 CN 1189432:كاربون فايرب لل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/درة لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1259840 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هدى �شعيد زوجة خالد �شليمان ر��شد �شليمان �ملربوعي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة بهاميني كيد�رنات  �شاه ر�مي�س كومار %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خالد �شليمان ر��شد �شليمان �ملربوعي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15

امل�شنع الفني النظمة التربيد ذ.م.م
بناء على قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملوثق لدى 
�لكاتب �لعدل بالرقم 1809005096  بتاريخ 2018/07/05 و�خلا�شه 

بحل وت�شفيه �ل�شركة : 
امل�شنع الفني النظمة التربيد ذ.م.م

لتدقيق  �جلديده  �لنظمة  ح�شريه  �بو  طارق  �مل�شفي/  يعلن 
�حل�شابات عن ت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �عاله فكل من له مطالبة 
�لتقدم مبطالبته مع  �ملذكورة �عاله عليه  �ل�شركة  �أو حقوق على 
�مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي 
خالل  يتقدم  مل  من  وكل  �لإعالن،  تاريخ  من  يوماً   45 وملدة 
�مل�شفي  تليفون  باملطالبة.  حقه  ي�شقط  بالإعالن  �ملحددة  �ملدة 
�بوظبي  �أبوظبي.   45577 �س.ب   026743511 فاك�س   026783473

�شارع حمد�ن بناية �شيدلية �لنور �لطابق 10 مكتب 102

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 



االثنني  15   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12453  
Monday   15   October   2018  -  Issue No   12453

19191915

عربي ودويل

�أع�����ل�����ن ح������زب �لحت������اد     ف���ق���د 
�ل��وط��ن��ي �حل���ر يف ب��ي��ان ل��ه �أم�س 
�لحد، �أنه قرر �لندماج يف حركة 
ن���د�ء ت��ون�����س، جم���دد� ع��دم دعمه 
و�ملطالبة  �حل���ال���ي���ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ب��ت��ح��وي��ر ك��ل��ي ل��ه��ا مب���ا يف ذلك 
رئي�شها. وفو�س �ملجل�س �لوطني 
ب���ات���خ���اذ جميع  �حل������زب  رئ���ي�������س 
و�لجر�ئية  �لقانونية  �ل��ت��د�ب��ري 

من �جل �إمتام عملية �لندماج.

نظرة نقدية
  وك�������ان رئ���ي�������س ح������زب �لحت������اد 
�لرياحي،  �شليم  �حل���ر  �ل��وط��ن��ي 
�ل�شبت  �ل����ق����ر�ر  ل���ه���ذ�  م��ه��د  ق���د 
عندما �شدد على �ن “نظرة حزب 
للحكومة  �حل��ر  �لوطني  �لحت��اد 
دفعت  �أن  ب��ع��د  ن��ق��دي��ة  �أ���ش��ب��ح��ت 
�حلكومة  �ل�شيا�شية  �ل��ت��ج��اذب��ات 
�أولوياتهم  ل��ت��غ��ي��ري  ورئ��ي�����ش��ه��ا 
�لنتخابية  �لأج���ن���د�ت  وت��ق��دمي 
ع��ل��ى �لأج����ن����دة �ل��ت��ن��م��وي��ة وعلى 
�إ�شافة  �حل��ارق��ة  �مل��و�ط��ن  ملفات 
�ىل �خ��ت��الل �ل��ت��و�زن ب��ن رئا�شة 

�جلمهورية و�حلكومة«.
   و�أكد �لرياحي �أن حزبه �شاهم يف 
�لوطني  �لئ��ت��الف  كتلة  تاأ�شي�س 
�أجل  من  �أحدثت  �لتي  �لربملانية 
�إحد�ث تو�زن د�خل �لربملان، فيما 
خارج  توظيفها  �أط�����ر�ف  حت���اول 

�لإطار �لتي بعثت من �أجله.
   و�أف�������اد رئ��ي�����س ح����زب �لحت����اد 
‘’�لدخول  ب����اأن  �حل����ر،  �ل��وط��ن��ي 
نو�با  ت�����ش��م  ب���رمل���ان���ي���ة  ك��ت��ل��ة  يف 
م�����ش��ت��ق��ي��ل��ني وم�������ش���ت���ق���ّل���ني �أم����ر 
تلك  ت��ت��ح��ول  ح��ني  ل��ك��ن  طبيعي، 
�لكتلة �إىل ‘ماركة’ حلزب �شيا�شي 
قبول  ميكننا  ل  �لتكوين  ب�شدد 
�إىل خروج  �إ���ش��ارة منه  يف  ذلك’’، 
حزبه من كتلة �لئتالف �لوطني 
�لتي و�شفها ب� ‘’م�شروع مك�شوف 

لتكوين حزب �لدولة«.
كلمته  يف  �ل���ري���اح���ي  و�أو�����ش����ح     
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  �ف��ت��ت��اح  خ���الل 
‘’�لحتاد  �أن  للحزب،  �ل�شتثنائي 
��شتعمال  يرف�س  �حل��ر  �لوطني 
�آليات �لدولة لتكوين حزب رئي�س 
بالقول:  م�����ش��ي��ف��ا  �حلكومة’’، 
�حلر  �لوطني  توظيف  ‘’نرف�س 
ل���ت���ك���وي���ن ح�����زب �ل�����دول�����ة �ل����ذي 

�شيكون خيار� فا�شال<<.
   و��شاف، �إّن دخول نو�ب �حلزب 
كان  �لوطني  �لئ��ت��الف  كتلة  �إىل 
على  �لت�شويت  ه��و  م��ن��ه  �ل��ه��دف 
�لقو�نني ل غري ولي�س �لتحالف 
موؤكد�  غ��ريه��ا،  �أو  �لنه�شة  م��ع 
ب��اأي طلب  �أّن �حل��زب غ��ري معني 
�أي  �أو  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ث���ق���ة  جت���دي���د 

حتوير وز�ري �أو دعم �حلكومة.
   وو�شف خروج بع�س �لنو�ب من 
�أحز�ب وتكوينها ل�تكتالت برملانية 
ج���دي���دة ب���الن���ق���الب �ل���ن���اع���م، يف 
�إ�شارة للنو�ب �لذين �ن�شحبو� من 

حركة ند�ء تون�س.
   وبنّي �لرياحي يف كلمة �فتتاحية 
�ملتحدث  ع���ن���ه  ن���ي���اب���ة  �أل���ق���ت���ه���ا 
�ل�شو��شي  �شمرية  �حل���زب  با�شم 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  �أ���ش��غ��ال  خ���الل 
�ل����ش���ت���ث���ن���ائ���ي حل�������زب �لحت�������اد 
“ل عالقة  �أن����ه  �ل��وط��ن��ي �حل����ر، 
بال�شتقر�ر  �ل�شيا�شي  لال�شتقر�ر 
يتعلل  “من  م��ت��اب��ع��ا  �حل��ك��وم��ي، 
نقول  بتغيري  �لقيام  لعدم  بذلك 
حينها  �لد�شتور  نغرّي  عندما  ل��ه 
ن��ت��ح��دث ع��ل��ى �ل���ش��ت��ق��ر�ر وعلى 

�لنظام �ل�شيا�شي«.
�ل�شيا�شي  “�لو�شع  ب���اأن  و�أف���اد     
�حل�����ايل ���ش��ع��ب وك���ارث���ي ويجب 
وقت”،  �أق���رب  يف  �لنزيف  �إي��ق��اف 
يو�شف  �حلكومة  رئي�س  مطالبا 
�إىل  و�لعودة  “�لرحيل  ب�  �ل�شاهد 

ند�ء تون�س«.
   وت���اب���ع �ل���ري���اح���ي ب���ال���ق���ول �إن 
و�ملجموعة  �حل���ك���وم���ة  “رئي�س 
�مل��ح��ي��ط��ة ب���ه غ���ري ق���ادري���ن على 
على  و���ش��ّدد  �لإ�شافة”.  ت��ق��دمي 
�لو�شع  يف  �ل�����ش��روري  “من  �أن���ه 
وو�شع  �حل��ك��وم��ة  تغيري  �حل���ايل 
�أ�شخا�س لهم �لقدرة على �لتغيري 

�ملحكمة  و�إر�������ش������اء  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي 
�لهيئات  وب���ق���ي���ة  �ل���د����ش���ت���وري���ة 
“طاملا  قائلة  ف��ق��ط،  �لد�شتورية 
كتلة  ف��اإن  بثو�بتها  �لكتلة  تلتزم 
منتمية  �شتبقي  �حل���ر  �ل��وط��ن��ي 

�إليها«.
  وبينت �أن �أع�شاء �ملجل�س �لوطني 
متم�شكني  ز�ل��������و�  م����ا  حل���زب���ه���ا 
�حلكومي  للعمل  تقييمهم  ب��ع��د 
يو�شف  ح���ك���وم���ة  م����ن  ب���امل���وق���ف 
حكومة  يعتربونها  �لتي  �ل�شاهد 
ف��ا���ش��ل��ة وي��ط��ال��ب��ون ب��ال��ع��ودة �ىل 
�ل�شلطة  ومنطلق  �أ�شل  �ل��ربمل��ان 
لخ��ت��ي��ار رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة جديد، 

وفق تعبريها
  كما �أبرزت �ل�شو��شي �أن �ملجل�س 
�ل��وط��ن��ي ف��و���س ل��رئ��ي�����س �حلزب 
بالتفاو�س  �لقيام  �لرياحي  �شليم 
�لأخرى  �ل�شيا�شية  �مل��ك��ون��ات  م��ع 
م������ن �أج���������ل ب�����ن�����اء �ل���ت���ح���ال���ف���ات 

�مل�شتقبلية للحزب.

غري مفهوم
  ويف �ول رد فعل قال �لنائب عن 
ك��ت��ل��ة �لئ���ت���الف �ل��وط��ن��ي كرمي 
�ل���ه���اليل، �أم�������س �لأح������د، �إّن�����ه ل 
يف  �ملفاجئ  �لتغيري  �أ�شباب  يفهم 
�لوطني  رئ��ي�����س �لحت����اد  م��وق��ف 
تلميح  يف  �ل��ري��اح��ي  �شليم  �حل���ّر 
�إىل خروج نّو�ب حزبه من �لكتلة 

�ملذكورة.
  وذّكر �لهاليل بح�شور �لرياحي 
�جلل�شة �لفتتاحية للكتلة �ملُ�شّكلة 
حديثا ومباركته عملها وتوجيهه 
ر�شالة �إىل نّو�بها مبنا�شبة �فتتاح 
�ل�������ش���ن���ة �ل���ربمل���ان���ي���ة �جل����دي����دة، 
م��ت�����ش��ائ��ال “ل ن���ع���رف م���ا �ل���ذي 

حدث حتى يتغرّي موقفه؟«.
   و�أّكد �أن �لكتلة �شّكلتها جمموعة 
ن��و�ب �لوطني  �ل��ن��و�ب منهم  م��ن 
�حل����ر و�أّن����ه����ا ت��اأ���ّش�����ش��ت لأه�����د�ف 
م��ع��ّي��ن��ة، م�����ش��ّدد� ع��ل��ى �أّن����ه لي�شت 

لالأحز�ب �أّية �شيطرة عليها.
�أّن  �إىل  �ملُ�����ت�����ح�����ّدث  ول�����ف�����ت     
يدلو�  �حل����ّر مل  �ل��وط��ن��ي  ن����و�ب 
�أنهم  ت����وؤّك����د  ت�����ش��ري��ح��ات  ب����اأّي����ة 
مرجحا  �لكتلة،  من  �شين�شحبون 
�شليم  ت�������ش���ري���ح���ات  ت����ك����ون  �أن 

�لرياحي �شيا�شية.
�لرياحي  دع�����وة  وب��خ�����ش��و���س     
�ل�شاهد  يو�شف  �حلكومة  رئي�س 
حزب  �إىل  و�ل���ع���ودة  �ل��رح��ي��ل  �إىل 
“هذه  �لهاليل  ق��ال  ن��د�ء تون�س، 
يهّم  �شيا�شيا  موقفا  ُتعّد  �لدعوة 
�ّت�شالتنا  �حل��ر..  �لوطني  قيادة 
مّتت مع نو�ب حزب �لرياحي ومل 

ت�شمل قياد�ته �ل�شيا�شية«.
   و�أ�شاف “�إذ� رغب نو�ب �لوطني 
ونحن  �لكتلة،  �لبقاء يف  �حل��ر يف 
و�إذ�  ب��ه��م  فمرحبا  ذل���ك،  نتمّنى 
�أح��ر�ر ونحن  ق��ّررو� �ملغادرة فهم 

نكّن لهم كل �لحرت�م”.
   وعّلق على ت�شريح �لرياحي باأّن 
حزبه لن ُي�شارك يف �نقالب ناعم 
قائال “�لنقالب كلمة كبرية… 
ولي�شت يف حمّلها.. �نقالب ماذ�؟ 
ل يوجد �أي �نقالب… و�مل�شاألة 
تتعّلق بت�شكيل نو�ب كتلة برملانّية 

لدفع ن�شق �لعمل �لربملاين«.
  و�شدد على �أن �لكتلة �شتو��شل ما 
و�أنه ل يوجد  “�لبناء”  و�شفه ب� 
م�شروعها،  لإي��ق��اف  ي��دع��وه��ا  م��ا 
كيفية  ع��ل��ى  “ترّكز  �أن��ه��ا  م����ربز� 
�مل�����ش��اه��م��ة يف �خ�����ر�ج ت��ون�����س من 
�لأزم�������ة �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف ج����ّو من 

�لن�شجام و�لتفاهم«.
   يف ح��ني ق��ال �لنائب ع��ن حزب 
�لحت�������اد �ل���وط���ن���ي �حل�����ر ط����ارق 
�أع�شاء  �إّن����ه ط��ل��ب م��ن  �ل��ف��ت��ي��ت��ي 
تاأجيل  �ل��وط��ن��ي  �لئ��ت��الف  كتلة 
�لإثنني  �ل��ي��وم  �ملُ��ق��ّرر  �جتماعهم 
تتم�ّشك  �جلديدة  “�لكتلة  �ن  �ل 
و�إذ�  �ل����ي����وم..  �ج��ت��م��اع��ه��ا  ب��ع��ق��د 
�أ����ش���ّرت ع��ل��ى ذل���ك دون���ن���ا، فلكّل 

حادث حديث«.
   و�أّك����د ع��دم �ّت��خ��اذ ق���ر�ر ر�شمي 
�إىل حّد �لآن حول �ن�شحاب نو�ب 
�لوطني �حلر من كتلة �لئتالف 

�لوطني.

و�إيقاف �لنزيف«.

م�ستقبل احلزب
  من جهة �أخ���رى، حت��دث رئي�س 
�حلزب �شليم �لرياحي عن روؤيته 
قر�ر  �إن  وق��ال  ومل�شتقبله،  حلزبه 
كان  �حل��زب  رئا�شة  من  �ن�شحابه 
ب���غ���اي���ة �مل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى �حل����زب 
ما  وتد�عيات  وزر  حتميله  وع��دم 
على  لرئي�شه،  ي�شمرونه  ك��ان��و� 
ح��د ت��ع��ب��ريه.   و�أ����ش���اف �أن���ه قرر 
من  بالن�شحاب  وقتيا  �لت�شحية 
رئ��ا���ش��ة �حل���زب يف �ن��ت��ظ��ار مرور 
ق���ر�ر�  “كان  م��ت��اب��ع��ا  �ل��ع��ا���ش��ف��ة، 
����ش���روري���ا ل��ت��ج��ن��ي��ب �حل������زب ما 
�أ�شبح  وهذ�  تلفيقه �شدي  �أر�دو� 
من �ملا�شي.. �إن تون�س يف مفرتق 
�ملرحلة مرحلة فرز  ...و�ن  طرق 
وغربلة و�شر�ع على �لبقاء.. ولن 

يكون �لبقاء �إل لالأف�شل«..
حزب  �أن  �ل���ري���اح���ي  و�ع���ت���رب      
�لحتاد �لوطني �حلر هو م�شروع 
لتون�س، ولذلك هو مل ولن يكون 
�شيا�شي  رق��م  جم��رد  �مل�شتقبل  يف 
و�شيا�شي  حزبي  م�شهد  يف  ع��ادي 
لإجن�������از  م����اك����ي����ن����ة  �إىل  حت�������ول 
�لن���ت���خ���اب���ات ف���ق���ط، م����وؤك����د� �أن 
بنقا�شات  �لقيام  ب�شدد  “�حلزب 
متقدمة من �أجل ت�شكيل �ئتالف 
متهيد� للمرحلة �لقادمة وخا�شة 

�نتخابات 2019«.
�أن �لحتاد  �ل��ري��اح��ي  و�أ����ش���اف     
���ش��ي��ك��ون طرفا  �حل�����ر  �ل���وط���ن���ي 
�شيا�شي  “م�شروع  يف  ف����اع����ال 
كبري” من �ملنتظر ت�شكيله، قائال 
“ل جم��ال لأن يكون �حلزب  �إن��ه 
يف �إ�شارة  طرفا يف �نقالب ناعم”، 
منه خلروج كتلة �حلزب من كتلة 

�لئتالف �لوطني.
   وتابع يف هذ� �لإطار “�ل�شغار ل 
ي�شنعون �لتاريخ، وروؤيتنا للحزب 
�لوقت  �أن  ه��ي  �حل���زب  ومل�شتقبل 
ق��د ح���ان ل�����ش��رورة �لن��ت��ق��ال �إىل 
فيه  يكون  كبري  �شيا�شي  م�شروع 
و�مل��ح��رك مل ل؟..  �ل��ن��و�ة  حزبنا 
�أن ندخل �ملرحلة �لقادمة  ول بد 

يو�شف  ل��رح��ي��ل  وق��ت��ه��ا  ب��ا���ش��م��ه 
�ل�شاهد.

�شيعلن  �مل�������ش���در  ن��ف�����س  ووف�����ق    
�حل����زب ع��ن ����ش��ت��ق��ال��ة ن��و�ب��ه من 
�لتي  �ل���وط���ن���ي  ك��ت��ل��ة �لئ����ت����الف 
يرت�أ�شها م�شطفى بن �حمد وقد 
م�شاور�ت  نتائج  ع��ن  �أي�شا  ُيعلن 
ُي��ج��ري��ه��ا م���ع �ح�����ز�ب ورمب����ا عن 
�ئ��ت��الف ح��زب��ي، مب��ا يعني  ت�شكل 
م�شهد  يف  �لور�ق  خ��ل��ط  �ع�����ادة 
�عادة  يعي�س منذ فرتة على وقع 
حتالف  ظهور  �ىل  �ف�شت  ت�شكل 
�ل�شاهد و�لنه�شة.    وبالن�شحاب 
�مل��رت��ق��ب ل���ن���و�ب �ل��وط��ن��ي �حلر 
نائبا   39 �ل�شاهد  لكتلة  ي�شبح 
 51 ن���و�ب���ه���ا  ب���ع���د �ن ك�����ان ع�����دد 
بح�شاب �ن�شمام 4 نو�ب ��شتقالو� 

موؤخر� من ند�ء تون�س.
�لوطني  م��ن  �أّن م�شدر�  يذكر     
�حلر كان قد �أّكد وجود حالة من 
نو�ب �حلزب  �لتململ يف �شفوف 
�لئتالف  بكتلة  �لتحاقهم  ب��ع��د 
ح�شولهم  ع���دم  ب�شبب  �ل��وط��ن��ي 

على رئا�شة �أية جلنة بالربملان.
   ويف تو�شيح ملوقف �حل��زب من 
�لناطقة  ق���ال���ت  �ل��ن��ق��ط��ة،  ه����ذه 
�ل��ر���ش��م��ي��ة ب��ا���ش��م �حل���زب �شمرية 
�حل����زب  ك��ت��ل��ة  “�إن  �ل�������ش���و�����ش���ي 
�لئتالف  ك��ت��ل��ة  م���ن  �شتن�شحب 
تدعم  ه��ا  �أن  ث��ب��ت  �إذ�  �ل��وط��ن��ي، 
يو�شف �ل�شاهد وت�شعى �ىل تكوين 
م�شروع �شيا�شي معه للو�شول �ىل 

�حلكم.«.
لوكالة  ت�������ش���ري���ح  يف  و�أك���������دت    
�أم�س  ل���الأن���ب���اء  �ف��ري��ق��ي��ا  ت��ون�����س 
��شغال  �خ���ت���ام  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �لح�����د 
للمجل�س  �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل������دورة 
�لوطني للحزب، �أن �أع�شاء �لكتلة 
�ل��ربمل��ان��ي��ة ل��ل��وط��ن��ي �حل����ر غري 
�جلهوية  بالتن�شيقيات  ملزمني 
با�شم  ت��رك��ي��زه��ا  ي��ت��و����ش��ل  �ل��ت��ي 

�لئتالف �لوطني، وفق قولها
  و�أ�شافت �أن نو�ب �حلزب يعدون 
كتلة  تاأ�شي�س  يف  �أ�شا�شيا  عن�شر� 
مت  �ل���ت���ي  �لوطني”  �لئ����ت����الف 
�مل�شار  ��شتكمال  لغر�س  �إحد�ثها 

من  ميكننا  كبري  حزبي  مب�شروع 
حتقيق �لتو�زن يف �مل�شهد �حلزبي 
�لو�شول  وي�����ش��م��ن  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
�لتون�شيني  خ��دم��ة  �ل�شلطة  �إىل 
�لدميقر�طية  �مل��م��ار���ش��ة  وي��ج��ذر 

يف تون�س«.

البقاء ب�سروط
   ه����ذ� و�أك������دت م�����ش��ادر مطلعة 
نو�ب  �ن  حملية  �إع���الم  لو�شائل 
ح�����زب �لحت��������اد �ل���وط���ن���ي �حل���ر 
ي�شتعدون لإعالن ��شتقالتهم من 

وموقف  �لكتلة  وح��ل  و�لل��ت��ح��اق 
�ل�شاهد  ح���ك���وم���ة  م����ن  �حل�������زب 
�شكلت مفاجاأة يف �مل�شهد �ل�شيا�شي 
على �شوء �ملعار�شة �ل�شر�شة �لتي 
�ب��ان م�شاور�ت  ُع��رف بها �حل��زب 
�لناطق  ودع���وة   2 ق��رط��اج  وثيقة 

�ملُ�شكلة  �لوطني  �لئ��ت��الف  كتلة 
ع��ل��ى رئي�س  و�مل��ح�����ش��وب��ة  ح��دي��ث��ا 

�حلكومة يو�شف �ل�شاهد.
ن����و�ب �حل����زب وعددهم     وك����ان 
بكتلة  �ل��ت��ح��ق  م��ن  �ول  م��ن   12
�لئتالف �لوطني �بان تاأ�شي�شها. 

�لرياحي: لن ن�شارك يف �نقالب ناعم �ل�شو��شي:  �شنن�شحب يف هذه �حلالة

كرمي �لهاليل:  قر�ر غري مفهوم

نقا�شات متقدمة من اأجل ت�شكيل ائتالف متهيدا للمرحلة القادمة وخا�شة انتخابات 2019

كتلة الوطني احلر �شتن�شحب من كتلة االئتالف الوطني اإذا ثبت اأنها تدعم رئي�س احلكومة

ال حتــــــــــاد 
الــــوطــــنــــي 
يرف�س  احلر 
يف  امل�ساركة 
ــه  ــف ــس ــــا و� م
بـــالنـــقـــالب 
ـــــاعـــــم ـــــن ال

الــريــاحــي: 
ـــــع  ـــــس ـــــو� ال
ــي  ــيــا�ــس ــ�ــس ال
احلايل �سعب 
وكـــــــارثـــــــي 
ويجب اإيقاف 
ــــف ــــزي ــــن ال

�سليم الرياحي يطالب ال�ساهد بالرحيل:

الوطني احلر يعلن اندماجه يف حركة نداء تون�س...!
•• الفجر – تون�ض – خا�ض

   يبدو اأن التقلبات ال�سيا�سية فاقت التقلبات اجلوية يف 
تون�س حيث بات امل�سهد ال�سيا�سي ل ي�ستقر على قرار، 
اأ�سبوع،  وحيث ل ت�سمد املواقف والتحالفات اأكرث من 
الأو�ساع  تطورات  ومتابعة  ــوان  الأل فرز  بات  وحيث 

عملية �سعبة ومرهقة، اذ ل غرابة يف ان تنام م�ساء 
موقف  على  لت�سحو  ذاك،  او  احلزب  لهذا  موقف  على 

جديد مبفردات مغايرة لذات املتحدث وذات الل�سان.
   مل مير وقت طويل على تاأكيد الحتاد الوطني احلّر 
ان�سمامه لكتلة  بقيادة رجل العمال �سليم الرياحي، 
برملانية جديدة �ستكون مبثابة حزام �سيا�سي لرئي�س 

لال�ستقرار  ودعما  تامينا  ال�ساهد،  يو�سف  احلكومة 
مقدمات،  دون  الريح  ــاه  اجت انقلب  حتى  احلكومي، 
واختارت �سفن الحتاد الوطني احلر ان تر�سو يف ميناء 
غري ميناء يو�سف ال�ساهد، يف مفاجاأة للجميع، وليعيد 
حدود  على  تقف  �سيا�سية  �ساحة  يف  الأوراق  خلط 

�ل�شاهد يف مو�جهة �ختبار �خرالفو�سى.

دعا للّتعجيل بتغيري احلكومة:

الّنداء ُيرّحب بقرار الوطني احلّر
•• الفجر – تون�ض - خا�ض

�أم�س �لأح��د، بقر�ر �لحت��اد �لوطني �حلر  رّحب حزب حركة ند�ء تون�س، 
م�شروع  ق��ي��ام  �أج���ل  م��ن  �ل��ط��رف��ني  �إر�دة  “�لتقاء  وب���  �شلبه”  “�لندماج 
�لوطنية  لال�شتحقاقات  ي�شتجيب  مفتوح  ودمي��ق��ر�ط��ي  وط��ن��ي  �شيا�شي 
وي�شمن �لتو�زن �ل�شيا�شي ويحمي تون�س من كل �ملخاطر خا�شة من �لنهج 

�ل�شيا�شي �ملغامر«.
 ودعت �حلركة يف بالغ �شادر عنها �أم�س ““كل �لقوى �لوطنية و�حلد�ثية 
�إىل حو�ر وطني �أ�شا�شه �لتقييم و�لتجاوز لإر�شاء �لتقاء وطني وجمهوري 

حول م�شروع �لباجي قائد �ل�شب�شي �لرئي�س �ملوؤ�ش�س لند�ء تون�س«.
 وذّكرت مبوقفها �لّد�عي �إىل “�لتغيري �لعاجل و�ل�شامل للحكومة لإيقاف 
تهّدد  �لتي  �ل�شيا�شية  �لأزم���ة  وجت��اوز  و�لجتماعي  �لقت�شادي  �لنهيار 

�لنتقال �لدميقر�طي«.

ند�ء تون�س ي�شنع �حلدث مع �لوطني �حلركتلة �لئتالف �لوطني هل ينح�شر نفوذها بان�شحاب �لوطني �حلر

جرعة �وك�شيجني حلزب �لند�ء



االثنني  15   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12453  
Monday   15   October   2018  -  Issue No   1245316

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   

اعـالن تغيري ا�سـم
تقدم �ملو�طن )�عظم خان حاجي حممد و�رث �عظم خان( 
�لتوثيقات  ق�شم   - �لبتد�ئية  �أبوظبي  حمكمة  �ىل  بطلب 

بتغيري ��شمه من )�عظم خان( �ىل)حمد�ن(
�ملذكور خالل 15  �لق�شم  فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل 

يوما من تاريخ ن�شر �لعالن
عواطف ال�سريف - كاتب عدل

حممد �سامل املن�سوري - قا�سي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 182
�إمار�تية �جلن�شية   - �ل�شعدي  ربيع  ��شماء مربوك عبد�هلل  �ل�شيد/  بان  ليكن معلوما للجميع 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شتها �لبالغة 100%  يف �لرخ�شة �مل�شماة / مغ�شلة �خلو�نيج 
- مبوجب رخ�شة رقم )215886( وذلك لل�شيد/ ديديجي �ي�شاك �ومالد - هندي �جلن�شية  - 
تعديالت �خرى : تنازل مالك �لرخ�شة �ل�شابق ل�شاحبها �حلايل ، ومت تغري �ل�شكل �لقانوين 

للرخ�شة : موؤ�ش�شة فردية - �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

مكتب الكاتب العدل- ال�سارقة   

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
يف  الدعوى  2018/1261 جتاري كلي - دبي 

�ملدعي / بنك دبي �لتجاري - بوكالة / نا�شر �ل�شام�شي للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية 
�ملعلن �ليهم / �ملدعي عليه �لأول : تيم وورك لل�شحن و�ملالحة 

�ملدعي عليه �لثاين / عبا�س عبد�حل�شني حم�شن جو�د �ل�شجو�ين 
�ملدعي عليه �لثالث / �ر�شد �حمد مالك فاحت حممد 

�ملوقرة لعمال �خلربة يف �لدعوى �عاله فقد حددنا  بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي 
يوم �لثنني �ملو�فق 2018/10/22 يف متام �ل�شاعة �لثانية من بعد �لظهر لعقد �لإجتماع �لأول 
للخربة وذلك  مبقر مكتبنا �لكائن يف : مكتب �ل�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع �ملطار ، مبنى �لفجر 
�لجتماع  حل�شور  قانونا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يطلب  لذ�    ،  119 رقم  مكتب   ، لالأعمال 
�ية  ب�شاأن  باأول  �ول  �خلبري  مر�جعة  وعليكم   ، بالدعوى  �ملتعلقة  �مل�شتند�ت  كافة  �إح�شار  مع 

��شتف�شار�ت وملتابعة تطور�ت �جر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��شتالم �مل�شتند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�سور 
االجتماع االأول للخربة   

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
 يف الدعوى  رقم 2018/2714 جتاري جزئي    

�ملدعي : بنك �لحتاد �لوطني 
�ملدعي عليه : فيكتور �ندريو ديل رو�شاريو كروز 

دبي  حمكمة  قبل  من  و�ملعني   ، �لهادي  ح�شن  هادي  حممد  عقيل   / �لدكتور  �خلبري  "يعلن 
�لحتاد  بنك  �ملدعي/   من  و�ملقامة   ، جزئي  جتاري    2018/2714 رقم  �لدعوى  يف  �لبتد�ئية 
�لوطني ،  وتنفيذ� للمهمة فان �ملدعي عليه  �ل�شيد / فيكتور �ندريو ديل رو�شاريو كروز مدعو� 
�ملو�فق   ، و�ملقرر عقده يوم �لحد   �و بو��شطة وكيل معتمد  �مل�شرفية  حل�شور �جتماع �خلربة 
2018/10/21 م  يف متام �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر�  يف مقر مكتبنا �لكائن يف �إمارة دبي - ديرة 
- بور�شعيد - بناية �لو�شل بزن�س �شنرت - بجو�ر  فندق جي 5 )فندق روتانا �شابقا( - �شارع رقم 
�لتكرم  منكم  نرجو  لذ�     32428  94178  : رقم مكاين   902 رقم  - مكتب  �لتا�شع  �لطابق   -  27
باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد �عاله ، و�إح�شار جميع �لأور�ق و�مل�شتند�ت �لتي توؤدون تقدميها لنا 

لنتمكن من �أد�ء مهمتنا.  
مكتب اخلبري امل�سريف 
د - عقيل حممد هادي ح�سن  الهادي 

تكليف االإعالن بالن�سر 
حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة ال�سرعية )حمكمة اال�سرة( 
يف الدعوى رقم 2017/275م )تنفيذ( 

�ىل �ملنفذ �شده / خالد �شعيد �شامل �شالح �لك�شادي ، وجن�شيته : �إمار�تي 
�لعنو�ن : جمهول حمل �لقامة 

لدى  عليك  �أقامت  �أحمد حممد �جلعيدي  عالية   / �لتنفيذ  �ن طالبة  حيث 
�أمام هذه �ملحكمة يف  هذه �ملحكمة �لتنفيذ �ملذكور �عاله فيقت�شي ح�شورك 
�ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا من يوم �لثنني �ملو�فق 2018/11/5 م وذلك لالجابة 
على طلب طالبة �لتنفيذ.  ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و عدم �إر�شال وكيل 

عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيابك.    
مدير الدعوى/ في�سل علي املعال     

         دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة ال�سرعية - حمكمة اال�سرة 
العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية
اعالن حكم بالن�سر

�سادر من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف  الدعوى رقم 2018/1705 مدين )جزئي( 

�ملرفوعة من �ملدعي/ �لهيئة �لعامة لل�شوؤون �ل�شالمية و�لوقاف 
�شد �ملدعي عليه / ديبان�شو خور�نا  

نعلمك باأنه قد �شدر بحقك يف �لدعوى �مل�شار �ليها �لقر�ر �ملبني �أدناه 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري :  1- بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
�لعقد  �لعني مو�شع  باخالء  عليه  �ملدعي  �لز�م   -2   ، �ملتاأخرة  �لجرة  قيمة  درهم   13.750
وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل مع �شد�د مبلغ 55.000 درهم قيمة �لجرة �شنويا 
من تاريخ 2017/2/15 وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي ، 3- �لز�م �ملدعي عليه باح�شار �شهادة 
بر�ءة ذمة عن ��شتهالك �لكهرباء و�ملاء حتى �لخالء �لفعلي للعني �ملوؤجرة ، 4-�لز�م �ملدعي 

عليه بالر�شوم و�مل�شاريف. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ 
، �جلن�شية : �لإم��ار�ت وطلب �لت�شديق على  فاطمة �شالح عبد�هلل �شالح �لها�شمي 
حمرر يت�شمن )تنازل( يف �ل�شم �لتجاري ن�شيم �خلور ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات 
 609966 رق��م  جتارية  رخ�شة  �ل�شارقة  يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�س 
�ل�شادر بتاريخ 2010/11/9 من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان.  �ىل �ل�شيد/ 
حممد جالل �حمد �شايد مياه ، �جلن�شية : بنغالدي�س - ليكن معلوما للجميع بان 
يف  �ل�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء 14 يوم  من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/1271 جتاري كلي                              
�ىل �ملدعي عليهم /1 - خز�نة �لحالم للتجارة - �س ذ م م  2-ر�جي�س كومار �وم بر�كا�س �شود - 
ب�شفته �شريك وكفيل �شخ�شي ملديونية خز�نة �لحالم للتجارة - �س ذ م م  3-�شاهل �شود ر�جي�س 
كومار �شود -  ب�شفته كفيل �شخ�شي ملديونية خز�نة �لحالم للتجارة - �س ذ م م  جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي �لتجاري �س م ع - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم 
باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 2018/10/3 �حلكم �لتمهيدي �لتايل  بندب �خلبري �مل�شريف �ملخت�س 
�شاحب �لدور باجلدول ، وتكون مهمته �لطالع على ملف �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن 
يقدمه �خل�شوم و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدعي عليها �ن لزم �لمر و�لطالع على �ملر��شالت 
و�للكرتونية وحددت  �لورقية  �لتجارية  و�لدفاتر  �ل�شجالت  �ن وجدت  و�للكرتونية  �لورقية 
يوم  �ملحكمة جل�شة  لها  وح��ددت  ب�شد�دها.   �ملدعي  و�لزمت  دره��م   20000 وقدرها  �مانة خربة 

.Ch2.E.22 لربعاء  �ملو�فق 2018/11/14 �ل�شاعة 30 : 9 �شباحا يف �لقاعة�
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/1261 جتاري كلي 

�ىل �ملدعي عليهم /1 - تيم وورك لل�شحن و�ملالحة - �س ذ م م  2-عبا�س عبد�حل�شني حم�شن 
جو�د �ل�شجو�ين - ب�شفته كفيل �شخ�شي ملديونية تيم وورك لل�شحن و�ملالحة  3-�ر�شد �حمد 
مالك فاحت حممد - ب�شفته كفيل �شخ�شي ملديونية تيم وورك لل�شحن و�ملالحة. جمهويل حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي �لتجاري �س م ع - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم 
باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 2018/10/3 �حلكم �لتمهيدي �لتايل  بندب �خلبري �مل�شريف �ملخت�س 
�شاحب �لدور باجلدول ، وتكون مهمته �لطالع على ملف �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن 
يقدمه �خل�شوم و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدعي عليها �ن لزم �لمر و�لطالع على �ملر��شالت 
و�للكرتونية وحددت  �لورقية  �لتجارية  و�لدفاتر  �ل�شجالت  �ن وجدت  و�للكرتونية  �لورقية 
يوم  �ملحكمة جل�شة  لها  وح��ددت  ب�شد�دها.   �ملدعي  و�لزمت  دره��م   10000 وقدرها  �مانة خربة 

.Ch2.E.22 لربعاء  �ملو�فق 2018/11/14 �ل�شاعة 30 : 9 �شباحا يف �لقاعة�
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/214 جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليهم/1- �شركة �ملر�شاة للكيماويات - ذ م م ب�شفتها �ل�شركة �ملقرت�شة ومظهرة �ل�شيك 
ل�شالح �لبنك �ملدعي ، 2-ر�م جوبالن ناير �م و��شوديفان ناير ب�شفته �ملوقع على �ل�شيك �ملظهر ل�شالح 
�لبنك �ملدعي ، 3-موؤ�ش�شة طريق �خلليج �لتجارية - ب�شفتها �ل�شركة م�شدرة �ل�شيك ، 4-�جيتا ر�ين 
ر�جيف زوجة ر�جيف �لينكيل ب�شفتها حمرره �ل�شيك �ل�شادر من موؤ�ش�شة طريق �خلليج �لتجارية  
جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/7/30  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ بنك �لفجرية �لوطني )فرع دبي( بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن فيما بينهم 
بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره 389.846.00 ثالثمائة وت�شعة وثمانون �لف وثمامنائة و�شتة و�ربعون 
درهما و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ ��شتحقاق كل �شيك وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهم بالر�شوم 
و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/1842   جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-ل��ذر بال�س للتجارة - �س ذ م م  2-�شريو�س حممد نور �تباعي - ب�شفته كفيل 
�شخ�شي ملديونية لذر بال�س للتجارة - �س ذ م م  3-عبد�لعزيز عبد�لرحمن ن�شر �هلل �لعارف - ب�شفته 
كفيل �شخ�شي ملديونية لذر بال�س للتجارة  - �س ذ م م  4-كر�مت �هلل حممد ��شحاق رجنرب - ب�شفته 
كفيل �شخ�شي ملديونية لذر بال�س للتجارة - �س ذ م م   جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك دبي 
�لتجاري - �س م ع وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر �ل�شام�شي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
درهم(   6.567.039.00( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  و�لت�شامم  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
بو�قع  �لقانونية  و�لفو�ئد  درهما(  وثالثون  وت�شعة  �ل��ف  و�شتون  و�شبعة  وخم�شمائة  ماليني  )�شتة 
12% من تاريخ 2018/7/22  حتى �ل�شد�د �لتام ،  و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة ، و�لر�شوم 
�س   9.30 �ل�شاعة   2018/10/28 �ملو�فق   �لح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف 
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.15 بالقاعة 
من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.

رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
اعالن اجتماع خربة بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/2722 جتاري جزئي - حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية     

�ملدعي عليهما 1- حممد يو�شف �حمد �شاهني  2-�شلطان حممد �شعيد علي �حلب�شي 
نظر� لوجود دعوى مرفوعة �شدكما من �ملدعي / ر��شد حممد ماجد �لزمر  �مام 
حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية ، ونظر� لتعييننا خبري� حما�شبيا يف �لدعوى 
يوم  �خلربة  �جتماع  حل�شور  نعلنكم  فاننا  به  �ل�شادر  �حلكم  مبوجب  �ليها  �مل�شار 
�لثالثاء �ملو�فق 2018/10/30 وذلك بعد �لتو��شل مع �خلبري �ملنتدب على رقم �ملحمول 
0529900993  - يرجى �لطالع و�ح�شار كافة ما لديكم من م�شتند�ت مرتجمة �ىل 

�للغة �لعربية و�حل�شور يف �ملوعد �ملحدد.   
اخلبرياملحا�سبي 
د/ اأن�سار حممد اأحمد �سديق 
حممول  0529900993  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
 يف الدعوى رقم 613 ل�سنة 2018 عمايل جزئي - دبي  

�ملقامة من / فيناى مارتني ما�شكارنها�س ،  �شد / كيو �ن �يه �نرتنا�شيونال - �س ذ م م 
�خل�شم �ملدخل �لأول / جورج جابرينل �شوجنار�جان ، �خل�شم �ملدخل �لثاين / لك�شمي ر�مي�س 
مينون ، �خل�شم �ملدخل �لثالث / ميالين روفينتا ريبيلو هاردينغ ، �خل�شم �ملدخل �لر�بع / �شبهاز 

�شليم بابولل �شيخ ، �خل�شم �ملدخل �خلام�س / كونفري جينت لإد�رة �لفعاليات - �س ذ م م    
نعلن نحن �خلبري �حل�شابي / �حمد �بر�هيم حممد بن فار�س ، �نه مت تعيننا من حمكمة دبي 
�ملوقرة لتنفيذ مهمة �خلربة �حل�شابية �لو�ردة بحكم �ملحكمة �ل�شادر بجل�شة 2018/9/29 يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله - كما �خل�شوم �ملدخلني �ملذكورين �عاله حل�شور �جتماع �خلربة �ملقرر 
له جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/10/24 يف متام �ل�شاعة 2.00 ظهر� ، وذلك مبقر مكتبنا 

مبركز �لد�نة - مكتب رقم 510- �شارع �آل مكتوم ، ديرة - دبي. 
خبري ح�سابي 
اأحمد ابراهيم حممد بن فار�ص  

اإعالن اإجتمـــــــاع اخلبـــــــرة

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��شم �ل�شركة : ا�سد اهلي للتجارة العامة - �س ذ م م   
�لكبري    �ل�شوق   - دي��رة   - �هلي  حممد  عبد�مللك  ع��ب��د�هلل  ملك   4 رق��م  حم��ل   : �لعنو�ن 
�لقيد  رق��م    546836  : �لرخ�شة  رق��م    ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذ�ت   : �ل��ق��ان��وين  �ل�شكل 
بال�شجل �لتجاري : 63310 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد 
مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ   �لعدل حماكم دبي  بتاريخ  2018/10/4   و�ملوثق لدى كاتب  ق��ر�ر حماكم دبي 
ايه  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى    2018/10/4
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم 
    04-2517721 : فاك�س    04-2517720 : -  هاتف  �ملرقبات   - دي��رة   - �ل��زرع��وين  حممد 
م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��شم �مل�شفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات 
 �لعنو�ن : مكتب رقم 602 ملك عبد�لرحيم حممد �لزرعوين - ديرة - �ملرقبات -  هاتف : 
2517720-04  فاك�س : 2517721-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
للتجارة  ا�سد اهلي  لت�شفية   �أع��اله  �ملذكور  �مل�شفي  باأنه قد مت تعيني  بدبي 
ب��ت��اري��خ  2018/10/4   دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  م   م  العامة - �س ذ 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/4  وعلى من لديه 
�أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/1656 جتاري جزئي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- كينت للتجارة �لعامة - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي 
ذ م م( وميثله / عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع  نعلنكم  دي��ال لتوريد �حلديد )�س   /
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2018/9/30 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
ل�شالح/ ديال لتوريد �حلديد - �س ذ م م - بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي �ىل �ملدعية مبلغ 
مقد�ره 321483 درهم )ثالثمائة وو�حد وع�شرون �لفا و�ربعمائة وثالثة وثمانون درهما( 
وفائدة ت�شعة باملائة �شنويا 9% من تاريخ 2018/5/2 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها بالر�شوم 
و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما 
لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن �سحيفة طعن بالن�سر

 يف الطعن 2018/498 طعن جتاري 
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لتجاري  لال�شتثمار  تبارك  ملالكها  لال�شتثمار  تبارك  �شركة  �لطاعن/ 
�شركة �ل�شخ�س �لو�حد - �س ذ م م وميثله / عبد�لرحمن عمر عبد�هلل 
خمري - باعالن �ملطعون �شده/1- �أني�س بن عي�شى بن حممد �لزدجايل 
�لطعن  �ق���ام عليكم  �ل��ط��اع��ن  ب��ان  �لق��ام��ة - نعلنكم  - جم��ه��ول حم��ل 
�ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم �حل�شور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد 

على �شحيفة �لطعن �ملقدمة �شدكم.
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3190   جتاري جزئي              

�ن  �لق��ام��ة مبا  / 1- خليفة حمد �هلل م�شحب  جمهول حمل  عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/ �لربغوثي للتجارة �لعامة - ذ م م وميثله / علي �بر�هيم حممد �حلمادي   
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
)123.900 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لفائدة  12% من �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�لتام.  وح��ددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2018/10/24  �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3091  جتاري جزئي              

حمدودة   م�شوؤولية  ذ�ت  �شركة   - ب��روك��رز  �ن�شورن�س  1-�ل��ي��ت   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شركة �لتاأمني �لعربية �ل�شعودية - �س م ب 
م وميثله / عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )14.149.38 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ  �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/11/1  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
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 �لأقل ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2971  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- رويال كيت�س للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة - ذ م م   جمهول حمل 
�مل�شرف   - �خلارجية  و�لتجارة  لال�شتثمار  �لعربي  �مل�شرف  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة 
وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر �ل�شام�شي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ وقدره )50.000 درهم( )خم�شون �لف درهم( 
و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام ، و �شمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة، مع �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها 
جل�شة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/11/1  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12453 بتاريخ 2018/10/15   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر

�سادرة عن حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم 2017/7301 جتاري جزئي 

اإعالن املدعي عليه بورود التقرير 
�ىل �ملدعى عليه / حممد عبدو �لنا�شف 

حيث �ن �ملدعي : بنك �أبوظبي �لتجاري )�س م ع ( 
قد �قام عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �أعاله ويعلنك فيها : 

لعالن �ملدعي عليهم بورود �لتقرير 
لذلك يقت�شي ح�شورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لتجارية �لر�بعة( 
�لقاعة رقم 140 يف متام �ل�شاعة �لثامنة ون�شف من �شباح يوم  2018/10/17 م وذلك 
لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكما من بيانات ، ويف حال تخلفكما عن �حل�شور 
يف  �لدعوى  نظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  �لوقت  يف  عنكما  وكيل  �ر�شال  عدم  �و 

غيابكما. 
مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية
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 انذار عديل بالن�سر 

رقم  2018/6433 
�ملنذر/ �شركة �ر��شي �لعقارية - �س م خ 

�شد �ملنذر �ليه / با�شل عبد�للطيف حممد  عبا�س - �ردين �جلن�شية )جمهول حمل �لقامة( 
نخطركم مبوجب هذ� �لنذ�ر بانه يف حالة عدم �شد�د قيمة �ل�شيكني �رقام 00073 ، 00074 �مل�شحوبة على م�شرف 
عجمان بال�شافة ملا هو مرت�شد من قيمة �يجارية عن عقد �مل�شجل لدى موؤ�ش�شة �لتنظيم �لعقاري حتت رقم 
�ل�شنة �ليجارية  �يجار عن  تاريخ 2018/8/20 وحتى �لن وتوقيع عقد  �لفرتة من  0120130820000690 عن 
�جلديدة و�شد�د ما هو م�شتحق من �جرة عن تلك �ل�شنة بو�قع قمية �يجارية قدرها 67000 درهم �شنويا مبوجب 
�شيكات م�شتحقة �ل�شد�د بتو�ريخ ��شتحقاقها وفقا لذ�ت �ل�شروط �ملو�شحة بالعقد �ل�شابق وذلك خالل ��شبوع 
من تاريخ هذ� �لخطار �شيعترب هذ� مبثابة �بد�ء �لرغبة يف عدم �لتجديد وعليه يلتزم عليكم �شرورة �خالء 
�لعني �ملوؤجرة وت�شليمها خالية من �ل�شو�غل وباحلالة �لتي كانت عليها قبل �لتاأجري مع �شرورة �شد�د �لقيمة 
�ل�شحي  و�ل�شرف  و�ملياه  �لكهربا  من  ذمة  ب��ر�ءة  و��شتخر�ج  �لفعلي  �لخ��الء  تاريخ  حتى  �مل�شتحقة  �ليجارية 
بال�شافة ل�شد�د ر�شوم قد تكون م�شتحقة لدى �لبلدية و��شتخر�ج بر�ءة ذمة من �لبلدية ، و�إل �شن�شطر �ىل 

�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �شدكم مع حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف �لقانونية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/6435(

�ملخطر : �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار - ذ م م 
بوكالة �ملحامي / حممد �ل�شركال للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية 

�ملخطر �ليها �لوىل  : �إنتغر�يتد توبولرز  و �وليفيلد �شباليز - �س م ح 
�ملخطر �ليها �لثانية : نور بنك - فرع دبي 

وعليه ، ب�شرورة بالز�مهما ب�شد�د مبلغ وقدره 790.822.35 )�شبعمائة وت�شعون �لف وثمامنائة و�ثنني وع�شرون 
درهم وخم�شة وثالثون فل�س فقط ل غري( وهو �ملبلغ �لإجمايل للمبالغ �لأ�شلية �مل�شتحقة مقابل ر�شوم �ليجار 
�مل�شافة" �ل�شارية  �لقيمة  �ل�شد�د" و"�شريبة  عدم  "غر�مة  جانب  �إىل  �ل�شحي  �ل�شرف  ور�شوم  �خلدمة  ور�شوم 
و�لكائنة   598-473 رق��م  �لر���س  قطعة  ��شتئجارها  عن  �ل��ت��ام.   �ل�شد�د  وحتى   2018/5/20 تاريخ  من  و�ملحت�شبة 
باإمارة دبي مبنطقة جممع دبي لال�شتثمار بجبل علي ، وذلك خالل �ملهلة �لقانونية وهي 30 يوما من تاريخ ن�شر 
هذ� �لخطار ، على �ن هذ� "�لخطار بالخالل"  ل يوؤثر على �ي حقوق متاحة للمخطر مبوجب �لقانون و/�أو 
�لعقد يف مو�جهة �ملخطر �ليهما و�لتي هي حمفوظة بقوة �لقانون و�لتعاقد ، بالإ�شافة �ىل حتملكم كافة �لر�شوم 

و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن  بالن�سر
رقم )2018/6431(

�ملنذر : ماجد عبد�للطيف خالد �ملهيد�ب 
�ملنذر �ليه : ر�جا جني�س �شكار ��شن حمي �لدين 

�ملو�شوع / �إعالن بالن�شر يف �إنذ�ر عديل رقم )2018/1/212938( 
�لتي  باحلالة  للمنذر  وت�شليمها  �ملذكورة  �ملوؤجرة  �لعني  �خ��الء  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر   / �ملنذر  ينذر 
�مل�شتحقات �ليجارية و�لبالغ )46.000( درهم و�أي مبالغ �خرى مرت�شدة  ، و�شد�د  ت�شلمها عليه 
بذمته مع �إ�شالح ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�شوية ح�شاب �ملاء و�لكهرباء وغريها عن مدة 
�شغلها للعني حتى تاريخ �لخالء �لتام وذلك يف خالل مدة �ق�شاها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 
�لنذ�ر �لعديل ، و�إل �شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ �لج��ر�ء�ت �لق�شائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر 
وما ي�شتجد من قيمة �يجارية و�لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�شرر ، وحتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�شوم 

وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي
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الفجر الريا�ضي

ح�شر  بنت  �شم�شة  �ل�شيخة  توجت 
�إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و   ، م��ك��ت��وم  �آل 
�ل����ط����ائ����رة، رئ���ي�������ش���ة جلنة  �حت�������اد 
غامن  �لعميد  و���ش��ع��ادة   ، �ملنتخبات 
�لعمليات  �إد�رة  مدير  غ��امن  �أحمد 
�خليمة  ر�أ���س  �شرطة  يف  �ل�شرطية 
، و�ل�����ش��ي��د خ��ل��ف ����ش���امل ب���ن عنرب 
جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب 
بطولة  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن   ، �لإم��������ار�ت 
�لرماية لل�شيد�ت )�لدورة �لثانية( 
2018، �لتي �حت�شنها نادي  لعام 
و�لتي  ر�أ�س �خليمة  �شرطة  �شباط 
للتنمية  �لإم���ار�ت  جمعية  نظمتها 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ق�شم  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�لجتماعية  �لريا�شية  �لأن�شطة 
ب���اإد�رة �لإع���الم و�ل��ع��الق��ات �لعامة 
ومعهد  �خل���ي���م���ة  ر�أ��������س  ب�����ش��رط��ة 

��شتمرت  و�ل��ت��ي  �ل�شرطة،  ت��دري��ب 
 120 ، مب�شاركة  �أي���ام  ث��الث��ة  مل��دة 
�لن�شائي  �لعن�شر  ميثلن   ، ���ش��ي��دة 
�ل�شرطية،  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن  ع���دد  يف 
و�ملوؤ�ش�شات   �ل�����دو�ئ�����ر  وخم���ت���ل���ف 

�حلكومية بالدولة.
ح��ي��ث ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى �مل���رك���ز �لأول 
�لغاوي  حم��م��د  ف��اط��م��ة  �ملت�شابقة 
جمال  م���ي���ث���اء  �ل�����ث�����اين  و�مل������رك������ز 
�لزعابي و�ملركز �لثالث منى عي�شى 

�إ�شماعيل..
و�أكدت �ل�شيخة �شم�شة �آل مكتوم ، يف 
كلمه خا�شة ، عن �شعادتها بالتو�جد 
يف هذ� �ملحفل �لكبري و�لذي يوؤكد 
ح����ر�����س �جل����ه����ات �مل���ن���ظ���م���ة، على 
�لريا�شية  �حل���رك���ة  م�����ش��رية  دع���م 
ومتكني  �ل�����دول�����ة،  يف  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 

منت�شبات  م��ن  �لن�شائية  �لعنا�شر 
�ل�������ش���رط���ة، وغ����ريه����ن م����ن خ����ارج 

�ملجال �ل�شرطي يف خمتلف �لدو�ئر 
حتفيزهن  خ��الل  م��ن  و�ملوؤ�ش�شات، 

مثل  يف  �مل�شاركة  نحو  وت�شجيعهن 
ه���ذه �ل��ب��ط��ولت �مل��ت��م��ي��زة، و�ب����ر�ز 

على  و�ل�شد  وق��در�ت��ه��ن  مهار�تهن 
و�ل�شعود  �لرت���ق���اء  ن��ح��و  �أي��دي��ه��ن 

و�لبطولت  �مل��ن��اف�����ش��ات  �إىل  ب��ه��ن 
�لدولية و�لعاملية

من جانبه �أ�شاد �لعميد غامن �أحمد 
غامن مدير عام �لعمليات �ل�شرطية 
، بامل�شاركة �لكبرية يف هذه �لبطولة 
�ملر�أة  ق��دم��ت  م��ن خاللها  و�ل��ت��ي   ،
�لم��ار�ت��ي��ة ج��ه��وده��ا �ل��ك��ب��رية من 
�أجل دعم موؤ�شر �لريا�شة �لن�شائية 
�مل�شاركات  جهود  مثمناً  �لدولة،  يف 
�ملتميزة �ملبذولة يف بطولة �لرماية 
من  �لثانية،  ن�شختها  يف  لل�شيد�ت 
وتطوير  �شقل  على  �لعمل  خ��الل 
م���ه���ار�ت���ه���ن يف جم�����ال �ل���رم���اي���ة، 
و�ل�شد�د  �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ه��ن  م��ت��م��ن��ي��اً 
�ل���ن���ت���ائ���ج �شمن  �أف�������ش���ل  و�ح��������ر�ز 

�ملناف�شات و�ل�شتحقاقات �لقادمة.
م���ن ج��ان��ب��ه �أك�����د خ��ل��ف ����ش���امل بن 

�إد�رة  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س  ع��ن��رب 
جمعية  ح��ر���س  �لإم������ار�ت  جمعية 
�لإمار�ت على �مل�شاركة �ملجتمعية يف 
�ملر�أة،  تدعم  �لتي  �ملحافل  خمتلف 
�أن �حل�شور و�مل�شاركة �لكبرية  كما 
�لن�شائي  �لريا�شي  �ملحفل  ه��ذ�  يف 
�أ�شبحت  �مل��������ر�أة  �أن  ع���ل���ى  ي����وؤك����د 
خمتلف  يف  وف��اع��ل  رئي�شي  عن�شر 
و�لبطولت،  و�لفعاليات  �لأن�شطة 
وت��ق��دم ب��ن ع��ن��رب ب��خ��ال�����س �ل�شكر 
�آل  �شم�شة  �ل�شيخة  �إىل  و�لتقدير 
وت�شريفها  ح�شورها  على  مكتوم 
�حلفل �خلتامي كما تقدم بخال�س 
�خليمة  ر�أ�����س  ���ش��رط��ة  �إىل  �ل�����ش��ك��ر 
و�ل�شكر  �لبطولة  ��شت�شافة  على 
للجميع على �إجناح هذه �لتظاهره 

�لريا�شية �ملميزة.

••  دبي –الفجر:

يلتقي منتخبنا �لوطني �لأوملبي لكرة 
�مل�شري  �ملنتخب  �شقيقه  م��ع  �ل��ق��دم  
�ل��ث��ان��ي��ة، و�لتي  �ل���ودي���ة  �ل��ت��ج��رب��ة  يف 
�شتجمعهما يف �ل�شاد�شة و�لن�شف من 
م�شاء �ليوم �لأثنني على �إ�شتاد مكتوم 
بن ر��شد �آل مكتوم بنادي �شباب �لأهلي 
دبي، يف ختام مع�شكره �حلايل و�لذي 
ي��اأت��ي يف �إط����ار حت�����ش��ري�ت��ه  خلو�س 
�لألعاب  ل�����دورة  �مل��وؤه��ل��ة  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات 

�لأوملبية طوكيو 2020.
و�أ�شار جمال بوهندي مدير �ملنتخب، 
�أن منتخبنا ��شتفاد �لكثري من �لتجربة 
�لأوىل، وخا�شة �نها �أمام منتخب من 
�ملنتخبات �لعربية و�لإفريقية �لقوية، 
جتربة  ف��ر���ش��ة  خ��الل��ه��ا  ل��ن��ا  و�شنحت 
�ملن�شمني  �ل���الع���ب���ني  م����ن  �ل���ع���دي���د 
�لأوملبي،  �لأب��ي�����س  ل�����ش��ف��وف  ح��دي��ث��اً 
�ل���ك���ث���ري من  ي��ل��ع��ب  وم��ع��ظ��م��ه��م مل 

�ل��دوري، مقارنة بالعبي  �ملباريات يف 
ي�شاركون مع  �لذين  �مل�شري  �ملنتخب 
�أنديتهم يف مباريات �لدوري �مل�شري.

و�أك���د ب��وه��ن��دي، �أن ه��ن��اك �مل��زي��د من 

�شيخو�شها  �ل��ت��ي  �ل���ودي���ة  �مل���ب���اري���ات 
مع�شكر�ته  خ��الل  �لأومل��ب��ي   منتخبنا 
�ملعد  �ل����ربن����ام����ج  ���ش��م��ن  �ل����ق����ادم����ة، 
�لوطنية  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  ق��ب��ل جل��ن��ة  م���ن 

و�ل�شوؤون �لفنية لتكون خري حت�شري 
ون�شعى  �ل���ق���ادم���ة،  ل��ال���ش��ت��ح��ق��اق��ات 
متنا�شقة  توليفة  خللق  خاللها  م��ن 
و�كت�شاب  �لالعبني،  بني  ومتجان�شة 

خربة �ملو�جهات �لدولية، و�ل�شتقر�ر 
للمنتخب،  �لنهائية  �لت�شكيلة  ع��ل��ى 
ول��ك��ن��ن��ا يف �ن��ت��ظ��ار م���ا ���ش��ت�����ش��ف��ر عنه 
لتحديد  �ل��ق��ادم،  نوفمرب  يف  �لقرعة 

�ملنتخبات �لتي �شيتم مو�جهتها ودياً. 
وك����ان م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �لأومل����ب����ي ق���د خا�س 
�شقيقه  �أم���ام  �لأوىل  �ل��ودي��ة  م��ب��ار�ت��ه 
�مل�شري يوم �جلمعة �ملا�شية، و�نتهت 

بالتعادل �ل�شلبي دون �أهد�ف.
وت�����ش��م ق��ائ��م��ة م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �لأومل���ب���ي 
هم  �حل���ايل،  �ملع�شكر  يف  لع��ب��اً   25
�شعيد  عجمان،  �شاكر  علي  حممد   :

نا�شر  ���ش��ل��ي��م��ان  �ل�������ش���ع���دي،  ج��م��ع��ة 
�لعني،  �أحمد  حممد  علي  �لعامري، 
عمر  حممد  �لعتيبة،  حممد  عي�شى 
�لعامري،  ع��ب��د�هلل  ز�ي����د  �ل��ع��ط��ا���س، 
�لعامري،  ع����ب����د�هلل  ع���ب���د�ل���رح���م���ن 
�جلزيرة،  �مل��ط��رو���ش��ي  �أح��م��د  في�شل 
ع���ل���ي خ���ال���د �ل���ب���ل���و����ش���ي ح���ت���ا، غيث 
ح�شني عبد�لرحمن، حممد �إبر�هيم 
�لبلو�شي  ي��ع��ق��وب  ج��ا���ش��م  �جل�����ش��م��ي، 
�لن�شر، حممد هالل �لنعيمي، �أحمد 
�إبر�هيم  خ���ال���د  �ل���ع���ك���ربي،  ���ش��ل��م��ان 
جا�شم  ع��ب��د�هلل  �ل��وح��دة،  �لظنحاين 
عبد�لرحمن  خ��ال��د  �ل���و����ش���ل،  ع��ل��ي 
�ل��ب��ل��و���ش��ي، ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ح��م��د �شالح 
�أحمد  بني يا�س، خالد حممد عبيد، 
�إ�شماعيل  كلباء،  �حتاد  �لنقبي  عامر 
خ��ال��د خ��م��ي�����س، حم��م��د ج��م��ع��ة عيد 
�إبر�هيم  م��اج��د  دب���ي،  �لأه��ل��ي  �شباب 
عبد�هلل  خليفة  )�ل�����ش��ارق��ة(،  ���ش��رور 

خاطر �لفجرية.

•• دبي-الفجر : 

للجولف وعن  �لوطني  منتخبنا  بعثة  تغادر  �ليوم 
تون�س  �ىل  م��ت��وج��ه  �ل������دويل  دب����ي  م���ط���ار  ط���ري���ق 
للم�شاركة يف �لبطولة �لعربية 38 لرجال �جلولف 
على  تون�س  �لتون�شية  �لعا�شمة  حتت�شنها  و�ل��ت��ي 
�لتون�شية  بالعا�شمة  للجولف  قمرت  ن��ادي  ملعب 
وت�شهد  �جل�����اري،  �ل�����ش��ه��ر  م��ن   22 ت��ون�����س  وحتي 
�لعربي  روزنامة �لحت��اد  تاأتي وفق  و�لتي  �لبطولة 
بوطننا  �للعبة  جنوم  ميثلها  منتخب   11 للجولف 

�لعربي.
 املنتخب

�أرب���ع���ة لع��ب��ني ط��م��وح �ل��ت��م��ث��ي��ل �مل�شرف  وي��ح��م��ل 
�لعربية، وهم  �ل��ب��ط��ول��ة  يف  �لإم����ار�ت����ي  ل��ل��ج��ول��ف 
خ���ال���د �جل�������ش���م���ي و�ح����م����د ���ش��ك��ي��ك و����ش���ي���ف ثابت 

خ��ال��د مبارك  �لبعثة  وي���ر�أ����س  �ل��ه��اج��ري،  وحم��م��د 
�ملنتخبات  مدير  ل��الحت��اد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ل�شام�شي 
و�ملر�فق  �شمري �لولين،  �لتون�شي  و�ملدرب  �لوطنية 

�لإعالمي �لزميل فائز بجبوج.
حت�سريات جادة 

 10 �شمن  �لرجال من  منتخب  قائمة  �عتماد  ومت 
لعبني خ�شعو� منذ مايو �ملا�شي لختبار�ت ف�شاًل 
عن تدريبات مكثفة حملية وخارجية تكللت �ل�شيف 
وذل����ك حتت  �أمل���ان���ي���ا،  خ���ارج���ي يف  �مل��ا���ش��ي مبع�شكر 
�لتون�شي  بقيادة  للمنتخب  �لفني  �جل��ه��از  �إ���ش��ر�ف 
خالد  م����ن  م���ت���و�����ش���ل  �شمري �لولين وبح�شور 
�ملنتخبات  مدير  ل��الحت��اد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ل�شام�شي 
معايل  بقيادة  �للعبة  �إد�رة  من  ومبتابعة  �لوطنية، 
�ل��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س �لحت����اد و�خو�نه  �ل�����ش��ي��خ ف��اه��م 

�أع�شاء جمل�س �لإد�رة.

�ملنتخب  قائد  �جل�شمي  خالد  م��ن  ك��ل  و��شل   وق��د 
وزم���ي���ل���ه ���ش��ي��ف ث���اب���ت ت��دري��ب��ات��ه��م �ل��ي��وم��ي��ة على 
���ش��اع��ات يومياً،   4 �لأ����ش���ب���وع ومب���ع���دل  �أي�����ام  م����د�ر 
�حتاد  دفع  من خالل  �شكيك  �أحمد  �ل�شاب  وي�شتعد 
�لأ�شيوية  �لبطولة  يف  بالالعب للم�شاركة  �للعبة 
و�ملحيط �لهادئ �لتي ��شت�شفتها �شنغافورة، �لأ�شبوع 
�ملخ�ش�شة  �ل��ب��ط��ولت  �أك����رب  ث���اين  �ملا�شي، وتعد 
ل��الع��ب��ني �ل���ه���و�ة ع��ل��ى �ل���ع���امل، ب��الإ���ش��اف��ة لالعب 
�ل�شاب حممد عادل �لهاجري و�لذي �شارك يف دورة 
�إندوني�شيا  �لتي �أقيمت يف   18 �لآ�شيوية  �لأل��ع��اب 
�أوملبياد  جاكرتا وباملباجن، و�أخري�ً يف  مب��دي��ن��ت��ي 

�ل�شباب �لثالث يف �لرجنتني.
ال�سام�سي : ي�سيد بالعداد

لحتاد  �لعام  �لأم��ني  �ل�شام�شي  مبارك  �أ�شاد خالد 
�ل���ذي  و�حل���م���ا����س  للجولف باللتز�م  �لم��������ار�ت 

���ش��اد م��ر�ح��ل �ع���د�د �ملنتخب و�ب���دى خ��الل��ه جميع 
�لالعبني �جلدية يف �شعيهم لتثبيت �قد�مهم �شمن 
: �لحتاد مل ياألو� جهد�ً  �إن  وقال  �ملنتخب،  �شفوف 
يف ت��وف��ري ج��م��ي��ع ���ش��ب��ل �ل��ن��ج��اح لأب��ن��ائ��ه، يف �شعية 
�لتدريبات  �لالعبني من خالل  لالرتقاء مب�شتوى 
�ملكثفة و�ملع�شكر�ت �لد�خلية و�خلارجية �ىل جانب 
�لبطولت  معظم  يف  لعبينا  تو�جد  على  �حلر�س 
�خلليجية  �لبطولت  �ل�شنية يف  كل ح�شب مرحلته 

و�لعربية و�لقارية و�شوًل لالأوملبياد.
ع��ل��ى فريق  �ل��ت��ح�����ش��ري�ت مل تقت�شر  ب���ان  و����ش��اف 
و�لفتيات  �ل�شنية  �لقو�عد  فرق  حتظى  بل  �لرجال 
�لتح�شري�ت  ح��ي��ث  م��ن  و�له��ت��م��ام  �ل��دع��م  بنف�س 
�ملثال  �شبيل  وع��ل��ى  �ملقبلة،  لال�شتحقاقات  �جل���ادة 
م�����ش��ارك��ة حم��م��د �ل��ه��اج��ري ورمي����ا �حل��ل��و يف دورة 
�ملا�شي،  �ل�����ش��ه��ر  ج���اك���رت���ا  �ل�شيوية يف  �لأل����ع����اب 

وحالياً يف �أوملبياد �ل�شباب يف �لرجنتني. 
و�أ����ش���اف �ن ت��و�ج��د �ل��ه��اج��ري و�حل��ل��و مب��ث��ل هذه 
مل�شاركته �لهاجري  مهمة  حمطات  متثل  �لبطولت 
�لهاجري  وم�شاركة  بتون�س،  �لعربية  �لبطولة  يف 
و�لنا�شئني  لل�شباب  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ب��ط��ول��ة  و�حللو يف 

باملغرب  �لبي�شاء  �ل��د�ر  حتت�شنها  و�لتي  و�لفتيات 
�ملقبل،  ن��وف��م��رب   )  -17  12( م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل 
ومتنى �لزرعوين �ن يوفق لعبونا يف جميع �ملحافل 
بتحملهم  �ل��ك��ب��رية  لثقتنا  ف��ي��ه��ا  ي���ت���و�ج���دو�  �ل��ت��ي 

�مل�شوؤولية �مللقاة على عاتقهم.

�شم�شة اآل مكتوم تتوج الفائزات ببطولة راأ�س اخليمة للرماية لل�شيدات

يف ختام حمطة الإعداد الأوىل لت�سفيات طوكيو

االأبيـــ�س االأوملبـــي يـــواجــــه �شقيقــــه امل�شــــري اليـــــوم

امل�سرف   التمثيل  لعبني ين�سدون   4

االأبي�س يغادر اىل تون�س للم�شاركة بعربية اجلولف 

�آل مكتوم  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد  دعا �شمو 
ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي جميع 
�أف���ر�د �ملجتمع يف دول��ة �لإم���ار�ت ويف دب��ي ب�شكل خا�س 
“ ب��امل�����ش��ارك��ة يف   2018 ل��ل��ي��اق��ة  دب���ي  “حتّدي  ل��ق��ب��ول 
�شمّوه  �أطلقها  �لتي  �لر�ئدة  �ملبادرة  �لثانية من  �ل��دورة 
مب�شتويات  �لرت��ق��اء  بهدف  �ملا�شي  �لعام  �لأوىل  للمرة 
�جلاري  �أكتوبر   26 من  �عتبار�ً  وذلك  �لبدنية  �للياقة 
وحتى 24 نوفمرب �ملقبل مت�شمنًة برنامج متكامل من 
�لفعاليات  من  و�لعديد  �لريا�شية  و�لأن�شطة  �لتمارين 
�لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة وذل����ك ���ش��م��ن م�����ش��رية دبي 

للتحّول �إىل �ملدينة �لأكرث ن�شاطاً يف �لعامل.
مو�قع  على  �ل�شخ�شي  ح�شابه  ع��رب  ���ش��م��ّوه  وج��ه  وق��د 
�لدعوة  �ن�شتجر�م  و  �شات  �شناب  �لجتماعي  �لتو��شل 
�لعاملني يف خمتلف  ذلك  �ملجتمع مبا يف  فئات  جلميع 
دبي  يف  �مل��د�ر���س  وطلبة  و�ل�شركات  �حلكومية  �جل��ه��ات 

لقبول �لتحدي وحتقيق هدف �لدورة �جلديدة �لطموح 
�ملتمثل يف �لو�شول �إىل مليون م�شارك وم�شاركة وذلك 
على  �جلميع  ي�شّجع  حم��ّف��ز  فيديو  مقطع  خ��الل  م��ن 
�إطالق  “جاء  ���ش��م��وه:  ق���ال  �ملنا�شبة  وب��ه��ذه  �مل�����ش��ارك��ة. 
يف  �جلميع  ت�شّجع  ة  من�شّ لإي��ج��اد  للياقة  دب��ي  حت���ّدي 
�لريا�شة  �لإم��ار�ت ب�شكل عام على ممار�شة  دبي ودول��ة 
و�للياقة  �ل�شّحة  �لرتقاء مب�شتوى  بهدف  كامل  ل�شهر 
للمجتمع بكل �شر�ئحه وفئاته �لعمرية.. �لتحدي هذ� 
��شتقطاب  �لعام ينطلق لتحقيق هدف طموٍح يتمثل يف 
يف  لال�شتثمار  �جلميع  �أدع���و  �أن  و�أود  م�����ش��ارك  مليون 
نو��شل  �ملبادرة ونحن  �إلينا يف هذه  بالن�شمام  �ل�شحة 

تقدمنا يف حتويل دبي �إىل �أكرث �ملدن ن�شاطاً وممار�شة 
�لنجاح  “بعد   : �شمّوه ً و�أ���ش��اف  �لعامل”.  يف  للريا�شة 
�أكرب  �ملا�شي و�شعنا هدفاً  �لعام  ل��دورة  �ملتحقق  �لطيب 
�أو�شع  نطاق  على  �مل�شاركة  لتحفيز  �ل��ع��ام  ه��ذ�  لتحدي 
خمتلف  م��ن  �جل��م��ي��ع  مت��ّك��ن  وم��ري��ح��ة  �شهلة  باأن�شطة 
�ل��ف��ئ��ات �ل��ع��م��ري��ة وم�����ش��ت��وي��ات �ل��ل��ي��اق��ة �ل��ب��دن��ي��ة من 
30 دقيقة للن�شاط  �أدعو �جلميع لتخ�شي�س  �مل�شاركة. 
�لبدين يومياً ملدة 30 يوماً للتمتع بحياة �شحّية لنكون 
�مل�شاركة  على  ونحفزهم  و�أ���ش��دق��ائ��ن��ا  لعائالتنا  ق���دوة 
يف  مهماً  ج���زء�ً  و�للياقة  �لريا�شة  م��ن  ولنجعل  �أي�����ش��اً 
من  �ملجتمع  �أف����ر�د  جميع  وب��اإم��ك��ان  حياتنا”.  �أ���ش��ل��وب 

خمتلف �لأعمار �مل�شاركة �شمن برنامج �لتحدي �ملمتد 
و��شعا من  �شي�شمل طيفا  و�ل���ذي  ي��وم��اً   30 م��د�ر  على 
�لأن�شطة �لريا�شية وتدريبات �للياقة �لبدنية يف مو�قع 

عديدة موزعة على خمتلف �أنحاء دبي.
و�أن�شطة  بر�مج  للياقة” بت�شميم  “حتّدي دبي  ويتمّيز 
تتنا�شب مع خمتلف �لفئات �لعمرية وم�شتويات �للياقة 
كذلك  تنا�شب  �أن�����ش��ط��ة  ت�شميم  روع���ي  ح��ي��ث  �ل��ب��دن��ي��ة 
�أ�شحاب �لهمم وذلك لإتاحة �لفر�شة للجميع لتح�شني 
لياقتهم وحتفيزهم على �ّتباع �أ�شلوب حياة �أكرث �شعادة 
ون�شاطاً عرب �مل�شاركة يف �لعديد من �لألعاب �لريا�شية 
ويت�شمن  �ملدينة.  �أنحاء  يف  �ملتوفرة  �لتمارين  وبر�مج 

�لكرنفال  �أب��رزه��ا  من  �لفعاليات  من  �لعديد  �لتحّدي 
هيئة  ب��رع��اي��ة  �شيتي”  ف�شتيفال  “دبي  يف  �لف��ت��ت��اح��ي 
�شيتي  ف�شتيفال  دبي  مع  وبالتعاون  دبي  ومياه  كهرباء 
�لربج”  “حديقة  يف  تنظيمه  �شيتم  �ل���ذي  و�خل��ت��ام��ي 
برعاية بنك �لإمار�ت دبي �لوطني وبالتعاون مع �إعمار 
قرى  خم�س  �شتت�شمنها  �ل��ت��ي  �لأن�����ش��ط��ة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�جلاري  �أكتوبر   28 من  �عتبار�ً  يومياً  ت�شتمر  للياقة 
بامل�شاركة  للر�غبني  وميكن  �ملقبل.  نوفمرب   22 حتى 
بالعديد  �مل��ع��زز  للياقة”  دب��ي  “تطبيق  ع��رب  �لت�شجيل 
م���ن �مل���ز�ي���ا �جل���دي���دة م���ا ُي�����ّش��ه��ل ع��ل��ي��ه��م ت��ت��ب��ع �أد�ئهم 
و�لت�شجيل  �للياقة  ودرو����س  �لفعاليات  على  و�لط���الع 
فيها �إ�شافة �إىل ت�شجيع �لآخرين عرب م�شاركة جتاربهم 
على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.. وميكن معرفة مزيد 
www. : م���ن �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل ع���رب �مل���وق���ع �لإل����ك����رتوين
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�لتي  �لريا�شية،  لالأ�شرة  �ل�شارقة  جائزة  �أمناء  جمل�س  ك�شف 
ينظمها جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي، حتت رعاية قرينة �شاحب 
حممد  ب��ن��ت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  �ل�شمو 
رئي�شة  �لأ����ش���رة،  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
جائزة �ل�شارقة لالأ�شرة �لريا�شية عن ��شتقبال �أكرث من 60 
تاأتي حتت  �لتي  �لثانية من �جلائزة  �ل��دورة  طلب م�شاركة يف 

�شعار »�أبطال خلف �لأبطال«.
�أمناء �جلائزة �لذي  جاء ذلك خالل �لجتماع �لثامن ملجل�س 
بح�شور �أع�شاء  �لريا�شي،  �ل�شارقة  جمل�س  يف  م��وؤخ��ر�ً  ُعقد 
�أمناء  جمل�س  رئي�س  �حل��ز�م��ي،  ه��الل  عي�شى  �شعادة  �ملجل�س، 
جائزة �ل�شارقة لالأ�شرة �لريا�شية، و ندى ع�شكر �لنقبي، �أمني 
عام �جلائزة، و خولة �ل�شركال، رئي�س جلنة �لإعالم و�لعالقات 
و�لفعاليات،  �لت�شويق  جلنة  رئي�س  �ملحمود،  حنان  و  �لعامة، 
و�لتحكيمية  �لفنية  �للجنة  رئي�س  ط��اه��ر،  �شالح  و�ل��دك��ت��ور 
�للجنة  رئي�س  نائب  عبد�لعظيم،  حممد  للجائزة،و�لدكتور 

�لفنية و�لتحكيمية للجائزة.
و��������ش������ت������ق������ب������ل������ت �جل��������ائ��������زة م�����������������ش��������ارك��������ات م��������ن ك��������اف��������ة 
�لتي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة«،  �لأ���ش��رة  �لمار�ت  �ل�شبع، وح�شدت »فئة 
�أفر�د �لأ�شر �أ�شحاب �لإجناز�ت �لريا�شية �لر�شمية  ت�شتهدف 
�أو �لعاملي، على �لن�شبة �لأكرب  �أو �لعربي  على �ل�شعيد �ملحلي 
من  �لدورة �جلديدة  �أن  �إىل  ي�شري  جملة �مل�شاركات ما  م��ن 
�جلائزة �شتحتفي هذ� �لعام بالإجناز�ت �لريا�شية �لتي حققها 

�أبناء �لإمار�ت.
باب �مل�شاركة لفئات  ف��ت��ح  ق��د  �جل���ائ���زة  �أم���ن���اء  جم��ل�����س  وك����ان 
�لفر�شة مو�تية  ز�ل���ت  �مل��ا���ش��ي، ول  م��اي��و  �لأرب����ع يف  �جل��ائ��زة 
��شتقبال  ي�شتمر  حيث  طلباتهم،  للر�غبني بامل�شاركةلتقدمي 
�ملوقع  خ���الل  م��ن  �مل��ق��ب��ل  دي�����ش��م��رب   12 ح��ت��ى  طلبات �لأ�شر 
�ل�شارقة  ج��ائ��زة  وت�����ش��رتط   ،ww.ssfa.ae لإلكرتوين�
مو�طني  م��ن  ي��ك��ون��و�  على �مل�شاركني �أن  �لريا�شية  ل��الأ���ش��رة 

و�إ�شهامات  �إجن�����از�ت  �أ���ش��ح��اب  ي��ك��ون��و�  و�أن  �لإم������ار�ت،  دول���ة 
ريا�شية متميزة على �مل�شتوى �ملحلي و�لدويل ب�شفة فردية �أو 

جماعية، وي�شمل ذلك جميع �لريا�شات. 
ومتثل جائزة �ل�شارقة لالأ�شرة �لريا�شية قيمة �إ�شافية للريا�شة 
�ملحلية و�لنه�شة �ملجتمعية و�لتما�شك �لأ�شري، ويتجلى ذلك 
يف �ختيارها »�أبطال خلف �لأبطال« �شعار�ً لدورتها �جلديدة، �إذ 
تدعو فيه �لأ�شر �إىل تر�شيخ وتعزيز قيم �لت�شامن و�لرت�بط 
�أن  �جلديدة، كما توؤكد على  و�لأج��ي��ال  �لنا�شئة  يف  �لأ���ش��ري، 
�لأ�شرة متثل حجر �لز�وية يف عملية �لتنمية �ملجتمعية، فدعم 
ب�شباب  �ملجتمع  �لو�حدة يرفد  �لأ�شرة  د�خ��ل  �ملو�هب  ورعاية 
بناء  يف  �مل�شاهمة  يف  ب��دوره  وموؤمن  �لنجاح،  قمم  �إىل  متطلع 

جمتمع قوي ومتما�شك.
ويعكف جمل�س �أمناء جائزة �ل�شارقة لالأ�شرة �لريا�شية حالياً 
�لتعريف  �إىل  �لعمل �لهادفة  ور�����س  م��ن  �شل�شلة  ع��ق��د  ع��ل��ى 
�ل�شطرجن  من نادي  كل  مع  بالتعاون  تاأتي  و�لتي  باجلائزة، 
�لريا�شي،  �لثقايف  �لذيد  ون��ادي  �لريا�شيبال�شارقة،  �لثقايف 
�ل�شرقية( وعدد  �لرئي�شي، و�ملنطقة  �ل�شارقة )�لفرع  وجامعة 
من �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �حلكومية �ملعنية بال�شاأن �لريا�شي يف 
�لأمناء ل�شتقطاب  �شعي جمل�س  �إطار  وياأتي ذلك يف  �لدولة، 

�أكرب عدد ممكن من �مل�شاركات. 
�أمناء  جمل�س  رئ��ي�����س  �حل���ز�م���ي،  ه���الل  عي�شى  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
جائزة �ل�شارقة لالأ�شرة �لريا�شية: يوؤكد �لإقبال �لذي ت�شهده 
�لدورة �لثانية من جائزة �ل�شارقة لالأ�شرة �لريا�شية، جناحها 
يف �ل��دخ��ول �إىل ك��ل بيت �إم���ار�ت���ي على �م��ت��د�د رب���وع �إم���ار�ت 
�لدولة �ل�شبع، ون�شر ر�شالة وروؤية �لدولة يف ت�شجيع كل �أفر�د 
�أنو�عها،  مبختلف  �لريا�شية  �لأن�شطة  �لأ�شرة على ممار�شة 
وحثهم على �إبر�ز �إجناز�تهم �لريا�شية �لتي ت�شهم بال �شك يف 
�إلهام مزيد من �لأ�شخا�س على �لنخر�ط يف ميادين �لريا�شة 

وتبني �أمناط حياة �شحية.

�جلائزة،  يف  �مل�شاركة  حجم  �رتفاع  يعك�س  �حل��ز�م��ي:  و�أ���ش��اف 
�حل�س �لوطني �لكبري لدى �لأ�شر �لإمار�تية، و�إميان �أفر�دها 
�لعامل  ُتعرف  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  �إجن��اح  �لوطنية يف  مب�شوؤوليتهم 
مبنجز�ت �أبناء �لإمار�ت، ومن هذ� �ملنطلق ندعو جميع �لأ�شر 
�مل�شاركة �إىل تقدمي  ���ش��روط  عليها  تنطبق  �ل��ت��ي  �لإم��ار�ت��ي��ة 
يف  �لريا�شية  كما ندعو جميع �لحتاد�ت  طلبات �مل�شاركة، 
�لدولة للم�شاهمة يف تعزيز �أهد�ف �جلائزة، وت�شجيع �لأندية 

و�لفرق �لتي تندرج حتتها على �مل�شاركة. 
من  �لثانية  �ل���دورة  جل��و�ئ��ز  �لإجمالية  �ملالية  �لقيمة  وتبلغ 
600 �ألف درهم يف فئاتها �لأربع، �إذ تخ�ش�س 300  �جلائزة 
�لريا�شية«،  »�لأ���ش��رة  �لكربى« لفئة  »�جل��ائ��زة  �إم��ار�ت��ي  دره��م 
�لريا�شيني، و100  من  �ل��و�ح��دة  �لأ���ش��رة  لأف���ر�د  متنح  �لتي 
�ملتبقية  �لثالث  �لفئات  �لفائزين يف  فائز من  لكل  درهم  �ألف 
�أ�شهمت يف  �لتي  �لأ�شر  �لتي ت�شتهدف  »�أ�شرة بطل«،  وهي فئة 
تاأ�شي�س بطل ريا�شي �أو بطلة ريا�شية، وفئة »بطل ذو �إعاقة/ 
�إعاقة«، �لتي مت ��شتحد�ثها يف هذه �لدورة متا�شياً  بطلة ذ�ت 
مع نهج دولة �لإم��ار�ت �لر�مي �إىل دعم �شريحة ذوي �لإعاقة 
وفئة »�مل�شاركة �لأ�شرية يف جمال  �ملجتمع،  و�إع��ادة دجمهم يف 

�لريا�شة �ملجتمعية و�ل�شحية« �مل�شتحدثة هذ� �لعام �أي�شاً.
�نطلقت  �ل��ت��ي  �لريا�شية،  ل��الأ���ش��رة  �ل�شارقة  وجت�شد جائزة 
و�شالمة  على �شحة  �ل�شارقة  �إم���ارة  حر�س   ،2014 ع��ام  يف 
روح  ت��ن��م��ي��ة  ع��ل��ى  �لأ�����ش����ر  �إىل ت�شجيع  �لإن�������ش���ان، وت���ه���دف 
�لهوية  �لريا�شيني، وتعزيز  �أبنائها  �لولء و�لنتماء ل�دى 
�لوطنية، وحتفيز �لأ�شرة ع�لى توفري كل و�شائل �لدعم وتوجيه 
و�ملوؤ�ش�شات  �لأندية  يف  وللم�شاركة  ريا�شياً،  �ملتميزين  �أبنائها 
�لعالقة  عن توطيد  ف�شاًل  �لوطنية،  و�ملنتخبات  �لريا�شية 
بني �لأ�شرة و�ملوؤ�ش�شات �لريا�شية مبا يخدم حتقيق �ملزيد م�ن 
يف  �ملر�شحني  خ��رب�ت  م��ن  و�ل�شتفادة  �لريا�شية،  �لإجن����از�ت 

�جلائزة لتاأهيل �لأ�شر �لريا�شية �لأخرى.

و��شلت دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة وجاء  حت��ق��ي��ق �جن���از�ت���ه���ا 
ذل���ك ه���ذه �مل����رة م��ن خ���الل �لجن���از 
�لريا�شي �لإد�ري �لكبري �لذي حتقق 
للدولة باإعادة �نتخاب �ل�شيخ �شلطان 
�ل نهيان  ���ش��خ��ب��وط  ب���ن  ب���ن خ��ل��ي��ف��ة 
لل�شطرجن  �لآ�شيوي  لالحتاد  رئي�شا 
  2022 –  2018 ج��دي��دة  ل����دورة 
وفور �لعالن عن فوز�ل�شيخ �شلطان 
جديدة  �نتخابية  ل����دورة  ب��ال��رئ��ا���ش��ة 
ت��ل��ق��ى ب���رق���ي���ة ت��ه��ن��ئ��ة م����ن �أرك�������ادي 
�لدويل  دفوركوفيت�س رئي�س �لحتاد 
ل��ل�����ش��ط��رجن وم�����ن روؤ������ش�����اء �لحت�����اد 
�حلركة  وقياد�ت  �لأ�شيوية  �لوطنية 
لالرتقاء  جهوده  مثمنني  �لريا�شية 

باللعبة يف �لقارة �ل�شفر�ء.
�لقاري  باملن�شب  �لح��ت��ف��اظ  ومي��ث��ل 
للنجاحات  �م���ت���د�د�  ع��ام��ا   16 مل���دة 
�لإمار�تية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�لإجن������از�ت 
و يف خمتلف  �ل����ش���ع���دة  ك���اف���ة  ع��ل��ى 
�ل���ري���ا����ش���ي���ة، وج�������اء فوز  �لأل�����ع�����اب 
�عتماد  بعد  بالتزكية  �شلطان  �ل�شيخ 
ل���ق���ر�ر رف�س  �ل��ع��م��وم��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
�لرت�شح  �ور�ق  �لن���ت���خ���اب���ات  جل��ن��ة 
�ل�شنغافوي  مناف�شه  ب��ه  تقدم  �ل��ذي 
�جناتيو�س ليوجن وقائمته �لنتخابية 
نظر� ملخالفتها بنود �لنظام �ل�شا�شي 
يف ما يخ�س �ل�شرت�طات وم�شوغات 
ثقة  �شلطان  �ل�شيخ  لينال  �لرت�شيح  
��شرة �ل�شطرجن �ل�شيوي لال�شتمر�ر 
�آف����اق  �إىل  ل��ل��ع��ب��ة جم�����دد�  ق���ي���ادة  يف 
�لكثري  لتحقيق  فيها  تتطلع  رح��ب��ة 
�لقارة  �نتخابات  وكانت  �لطموح  من 

�ل�����ش��ف��ر�ء ق���د �أق��ي��م��ت ق��ب��ل �أي�����ام يف 
مدينة باتومي يف جورجيا ومب�شاركة 
ق��ي��ا���ش��ي��ة م��ن �حت�����اد�ت مي��ث��ل��ون 52 
52 دولة  �أ���ش��ل  �أ���ش��ي��وي��ة م��ن  دول����ة 
�أع�شاء يف �لحت��اد �لقاري للعبة من 
�ل�شرت�لية  �ل��ق��ارة  و�شبه  ��شيا  دول 

ودول جنوب �ملحيط �لهادي. 
�لأ�شيوية  �لإن��ت��خ��اب��ات  �أ���ش��ف��رت  وق��د 
ع��ن ف���وز ق��ائ��م��ة �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
رئي�س  نهيان  �آل  �شخبوط  بن  خليفة 
لالحتاد �لأ�شيوي و�شمت �لقائمة كل 
من بهار�ت �شينغ  �لهند ملن�شب نائب 
�أبيجال  و�ل�شيدة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
نائب  ملن�شب  �ل�شني  �شودجني  تيان 
�ل��رئ��ي�����س وه�����ش��ام �ل��ط��اه��ر �لم����ار�ت 
�بوندو  وكا�شتو  �لعام  �لمني  ملن�شب 

�لفلبني ملن�شب �لمني �ملايل.
�شلطان بن خليفة بن �شخبوط: دعم 
حممد بن ز�يد منحنا ثقة قارة �آ�شيا 

وكانت �برز مفاتيح �لفوز
فوزه  �إع��الن  بعد  له  ت�شريح  �أول  يف 
برئا�شة �لحتاد �لآ�شيوي لل�شطرجن، 
قال �ل�شيخ �شلطان: نبارك لالإمار�ت 
��شمى  ونرفع  �لآ�شيوي،  �ملن�شب  هذ� 
ح�شرة  م���ق���ام  �إىل  �ل���ت���ه���اين  �ي������ات 
�ل�شيخ  �لغايل  �لو�لد  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�شاحب  و�ىل  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 
�ل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س �ل��������وزر�ء ح���اك���م دب����ي و�ىل 
�ل�����ش��م��و  �ع�شاء  �خ��و�ن��ه��م ����ش��ح��اب 
حكام  ل�����الحت�����اد  �لع�����ل�����ى  �مل���ج���ل�������س 

�لمارت ، و�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�مل�شلحة، �لذي لول دعم �شموه ولول 
�شموه  عطاء  ول��ول  �لبي�شاء  �آي��ادي��ه 
غري �ملحدود ملا ��شتطعنا حتقيق هذه 
�لنجاحات وما منحتنا قارة �آ�شيا هذه 
�لثقة �لغالية، �لتي ندعو �هلل عزوجل 

�أن نكون �أهاًل لها. 
�شخبوط  بن  �شلطان  �ل�شيخ  وتوجه 
ز�يد  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  �إىل  بال�شكر 
�بوظبي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �ل 
�ل����ري����ا�����ش����ي ع���ل���ى دع����م����ه ل���الحت���اد 
�ل�شيوي لل�شطرجن موؤكد� �ن حملته 
�لنتخابية لقت دعما وتعاونا كبري� 

�أبوظبي  مبجل�س  �لعمل  ف��ري��ق  م��ن 
عارف  �شعادة  �لعام  و�مينه  �لريا�شي 

�لعو�ين.
�شلطان   �ل�شيخ  �ك��د  �خ��ر  م��ن ج��ان��ب 
نبذل ق�شارى  ب��اأن  �ننا جندد عهدنا 
�لقارة  ط��م��وح��ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ج��ه��دن��ا 
لالإمار�ت  �ملن�شب  ه���ذ�  �ن  م�شيفا 
حتت  ن��ق��ف  فكلنا  ل�شخ�شي،  ول��ي�����س 
ن�شتمد  وكلنا  �ل�شاخمة،  �لر�ية  تلك 
وت��اأث��ري هذ�  ق��وة وح�شور  قوتنا من 
مكانته  ��شتحق  �ل��ذي  �ملعطاء  �لبلد 
�آ�شيا  وت������درك  �ل����رك����ب،  م��ق��دم��ة  يف 
�أوفت   وع���دت  �إذ�  �لإم�����ار�ت  �أن  كلها 
 م��ك��رر� م��ا ذك���ره �شابقا �ن م��ا حتقق 
م����ن �جن������از ب��ف�����ش��ل ع���ط���اء �ل����ق����ادة، 

�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �مل��ب��ا���ش��ر  و�ل���دع���م 
ب�شببه  �ل��ذي  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن 
ل��رئ��ا���ش��ة �لحتاد  �ن��ت��خ��اب��ه  �ع����ادة  مت 
نقدمها هدية  �ن��ن��ا  ق��ائ��ال  �لآ���ش��ي��وي 
معاهدين  �شموه،  مقام  �إىل  ب�شيطة 
ج����ن����وده  د�ئ������م������اً  ن����ظ����ل  �أن  �����ش����م����وه 
ه��دف��ن��ا يف كل  ي��ك��ون  و�أن  �لأوف����ي����اء، 
�لإم��������ار�ت.  ر�ي�����ة  ن���رف���ع  �أن   حم��ف��ل 
ت�شريحاته،  �شلطان  �ل�شيخ  و�ختتم 
�نتخابنا  �ع�����ادة  �أن   ن����درك  ق���ائ���اًل: 
لرئا�شة �لحتاد �لآ�شيوي لل�شطرجن، 
تعني �ملزيد من �لعمل ول ننظر �إليها 
تكليفاً  نر�ها  و�إمن��ا  ميزة،  باعتبارها 
لأن��ن��ا فيه  ل���ه،  �أه����اًل  ن��ك��ون  �أن  علينا 
�إمن��ا منثل �لإم���ار�ت، وندعو �هلل عز 

وجل �أن يعيننا يف هذه �ملهمة.
بتطوير  �شن�شتمر  �ل��ط��اه��ر:  ه�����ش��ام 
����ش���ط���رجن �����ش���ي���ا يف �إط��������ار �لأ�����ش����رة 

�لو�حدة �ملرت�بطة
�لطاهر  علي  ه�شام  �أك��د  ناحيته  من 
�لآ�شيوي  ل���الحت���اد  �ل���ع���ام  �لأم������ني 
�ل�شيخ  �نتخاب  �إع���ادة  �أن  لل�شطرجن 
ل���دورة  من�شبه  يف  وب���ق���اءه  ���ش��ل��ط��ان 
كاأمني عام م�شوؤولية  جديدة يحمله 
م�شاعفة خا�شة �ن �لحتاد �ل�شيوي 
ل��ل�����ش��ط��رجن ه��و �ك���رب �حت����اد ��شيوي 
يف  �لقارية  �ل�شيوية  �لحت���اد�ت  بني 
�لل���ع���اب �ل��ري��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى �لط���الق 
م����ن ح���ي���ث ع�����دد �لع�������ش���اء و�ل�����ذي 
ي�شم �حت��اد�ت من 52 دول��ة  و�أ�شار 

�ملحدود من قبل  �لدعم غري  �أن  �إىل 
�ل��ر���ش��ي��دة، ور�ء �لإجن����از�ت  �ل��ق��ي��ادة 
�للعبة  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  ت��ت��ح��ق��ق  �ل���ت���ي 
و�ل���ري���ا����ش���ات �لخ�������رى، م����وؤك����د� �أن 
رئي�س  مبن�شب  �شلطان  �ل�شيخ  ف��وز 
�لحت��������اد �لآ������ش�����ي�����وي، ي���ع���د �إجن��������از�ً 
ل��ري��ا���ش��ة �لم�����ار�ت �شاكر�  م��ت��ج��دد� 
ج��م��ي��ع م���ن ���ش��اه��م يف ه����ذ� �لجن����از 
�لعامة  �لهيئة  �لخ��وة يف  ���ش��و�ء� من 
للريا�شة �أو�حتاد �لمار�ت لل�شطرجن 
�أو �ملجتمع �لريا�شي ب�شكل عام  قائال 
على  للمحافظة  نعمل  �شوف  �ننا   “
حققناها  �لتي  و�ل���ش��اف��ات  �ملكا�شب 
جمدد�  و�شنعمل  �ل�شابقة  �ملرحلة  يف 
و�لتح�شني  و�لب��ت��ك��ار  �لتطوير  على 
ب���اأ����ش���ت���م���ر�ر يف �ط�����ار �أ�����ش����رة و�ح����دة 

مرت�بطة “. 
�شلطان  �ل�شيخ  ق��ام  �آخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
�جلمعية  ومب���������ش����ادق����ة  �مل���ن���ت���خ���ب 
�لعمومية لالحتاد �ل�شيوي  بتعيني 
�ل��رئ��ا���ش��ي لالحتاد  �مل��ك��ت��ب  �ع�����ش��اء 
�ل�شيوي لل�شطرجن �لذي ي�شم نو�ب 
�لرئي�س عن �شتة مناطق يف �لقارة وهم 
�ل�شيدة   �آ�شيا  �شرق  : منطقة  كل من 
 ، ك��وري��ا �جلنوبية  ���ش��وك   ه��ي��ان �ون 
�ل�شيد  �آ�شيا  و�و����ش��ط  �شمال  منطقة 
بريك بلجبييف كاز�خ�شتان ، منطقة 
بري�شبريو  بي�شاي  ��شيا  �شرق  جنوب 
�آ�شيا �ل�شيد  �لفلبني ، منطقة جنوب 
وي��ج�����ش��وري��ا ل��ك�����ش��م��ان ���ش��ري��الن��ك��ا ، 
م��ن��ط��ق��ة غ���رب �أ���ش��ي��ا م�����ش��اع��د هليل 
�ل�شعودية   �لعربية  �ململكة  �لزويهري 
جاري  �ل�����ش��ي��د  �ق��ي��ان��و���ش��ي��ا  منطقة   ،

ويت�شل ��شرت�ليا. ومت �نتخاب روؤ�شاء 
�ملناطق �لأ�شيوية على �لنحو �لتايل : 
رئي�س  تات تاجن فيتنام  �ل�شيد  د�جن 
�شامي  و�ل�����ش��ي��د  ����ش��ي��ا  ���ش��رق  منطقة 
ملنطقة غرب  رئي�شا  �لأردن  �شفاريني 
تورديالييف  ح�����ش��ني  و�ل�����ش��ي��د  ����ش��ي��ا 
و�و��شط  �شمال  ملنطقة  �وزبك�شتان  
�شميم  �ل��دي��ن  �شهاب  و�ل�شيد   ، �آ�شيا 
��شيا  ج����ن����وب  مل��ن��ط��ق��ة  ب���ن���ج���الد����س 
و�ل�شيد بول �شبيلر نيوزيلند ملنطقة 
�ل����ش���رت�ل���ي���ة وجنوب  �ل����ق����ارة  ���ش��ب��ه 
جون  �شو  و�ل�شيدة  �ل��ه��ادي   �ملحيط 
و�ل�شيد   �ل�������ش���ني  مل��ن��ط��ق��ة  رئ���ي�������ش���ة 
ملنطقة  رئ��ي�����ش��ا  دوجن�������ري  ر�ب���ي���ن���د� 
�أع�����ش��اء عن   4 �إن��ت��خ��اب  �ل��ه��ن��د ومت 
�لتنفيذي  �ملكتب  لع�شوية  �أ�شيا  قارة 
ل���الحت���اد �ل������دويل ل��ل�����ش��ط��رجن وهم 
تايلند  ر�ك��ب��ان��ي��ج  ���ش��ه��اوب��ول  �ل�����ش��ي��د 
و�ل�����ش��ي��د ظ��اف��ر ع��ب��د�لأم��ري مظلوم 
�لبلو�شي  �ح���م���د  و�ل�����ش��ي��د  �ل����ع����ر�ق 
�شينبيار  و�ل�������ش���ي���د  ع���م���ان  ���ش��ل��ط��ن��ة 
تعيني  ومت  منغوليا.  ت�����ش��ريي��ن��دورج 
باملكتب  كاأع�شاء  م�شت�شارين  �رب��ع��ة 
�ل�شيوية  �مل��ن��اط��ق  م���ن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لرئي�شية وهم  �ل�شيد كيه كيه جان 
هوجن كوجن و�ل�شيد ميالن تربانوف 
قريطم  ع��زت  و�ل�شيد  قريغي�شتان 

لبنان و�ل�شيد �كر� لل نيبال.
�لعنزي  ر����ش��د  �لدكتور  �إنتخاب  ومت 
من �لكويت رئي�شا للجنة �لأخالقيات 
ومعه يف �لع�شوية ح�شن تورديالييف 
من �أوزبك�شتان و�ل�شيد جاري ويت�شل 

��شرت�ليا.

�سلطان بن خليفة بن �سخبوط يهدي الإجناز لرئي�س الدولة واحلكام وحممد بن زايد

فوز االإمارات برئا�شة االحتاد االأ�شيوي لل�شطرجن لدورة انتخابية جديدة

�لعام للرجال لل�شطرجن  ت�شدر فريق �لفجرية قمة �لدوري 
 ،0-4 بنتيجة  لل�شطرجن  �لعني  ن��ادي  فريق  على  ف��وزه  بعد 
يف �جلولة �لفتتاحية للم�شابقة �لتي �أقيمت بنادي �لفجرية 
ل��ل�����ش��ط��رجن، ح��ي��ث ف���از ع��م��ار �ل�����ش��در�ين ع��ل��ى ح����ارب نا�شر 
�ل�شام�شي وحممد �شعيد �ليليلي على حمد �ل�شام�شي، وخليفة 
على  �لبلو�شي  جا�شم  و�شالح  �ل�شريفي  ح��م��د�ن  على  خالد 
�لأوىل  �نتهت قمة �جلولة  �ل��ذي  �لوقت  �لنيادي، يف  عبد�هلل 
لل�شطرجن  �لثقايف  �ل�شارقة  ون��ادي  لل�شطرجن  دبي  ن��ادي  بني 
�ل�شارقة على  2-2، حيث ح�شل عمر نعمان لعب  بالتعادل 
نقطة �لفوز بعدما تغيب �شهيل طيب من دبي، وتعادل عثمان 
�ل�شارقة  �حل���و�ر لع��ب  م��ع جا�شم  دب��ي  ن���ادي  مو�شى لع��ب 
وتعادل جنيب حممد �شالح من نادي دبي مع حممد �لطاهر 
من نادي �ل�شارقة، وفاز �إبر�هيم �شلطان من دبي على عبد�هلل 
�لأمني  �ل�شام�شي  خلفان  ح�شني  ود�شن  �ل�شارقة.  من  م��ر�د 
�ل��ع��ام ل��الحت��اد �جل��ول��ة �لف��ت��ت��اح��ي��ة ب��ن��ادي دب���ي لل�شطرجن 

و�لثقافة، وي�شارك يف دوري �لرجال 5 �أندية للمرة �لأوىل.
لل�شطرجن  �ل��ع��ني  ن���ادي  ف��از  �ل�����ش��ي��د�ت،  دوري  مناف�شات  ويف 
 2.5 ب��ال�����ش��ارق��ة،  �ل�����ش��ط��رجن و�ل��ث��ق��اف��ة للفتيات  ن���ادي  ع��ل��ى 
�لعني  لعبة  دروي�س  و�فية  ف��ازت  بعدما  نقطة،   1.5 مقابل 
وتفوقت  �ل�شارقة،  فتيات  لعبة  �ملعيني  �شرحان  عائ�شة  على 
�ل�شارقة،  من  �شيف  عائ�شة  على  �لعني  من  �لكلباين  ودمي��ة 
وتعادلت موزة �ملعمري من �لعني مع حنان خليل من �ل�شارقة 
�ل�شارقة من حتقيق  فيما جنحت فاطمة �شيف لعبة فتيات 
�لفوز �لوحيد لفريقها يف �ملبار�ة بالتغلب على �أمل فا�شل من 
�لعني.  ويف �ملو�جهة �لثانية و�لتي جمعت بني دبي لل�شطرجن 

و�لثقافة ونادي �أبوظبي لل�شطرجن فقد �نتهت بالتعادل 2-2، 
�ل��ف��وز يف م��ب��ار�ت��ني، حيث  بعدما جن��ح ك��ل ف��ري��ق يف حتقيق 
�أ�شفرت �مل��و�ج��ه��ات ع��ن ف��وز �آم��ن��ة نعمان م��ن ن��ادي دب��ي على 
�ل�شام�شي  عو�شة  وف��ازت  �أبوظبي،  ن��ادي  من  �ل�شركال  رو�شة 
�لوهابي  دب��ي، ثم فاطمة  ب�شاير خليل من  �أبوظبي على  من 
�لطاولة  دب��ي، ويف  نعمان من  �شيماء  �أبوظبي على  ن��ادي  من 
�لأخ�����رية ف����ازت ي��ا���ش��م��ني ع��ل��ي م���ن ن����ادي دب���ي ع��ل��ى لطيفة 
�لدرمكي من نادي �أبوظبي  يدير �ملباريات طاقم من �حلكام 
�حلمادي،  حممد  في�شل  �ل���دويل  �حلكم  برئا�شة  �ملو�طنني 

ومعه عي�شى �ملرزوقي و�شلمان �لطاهر وهاجر يو�شف.
�لبد�ية  �أن �شربة  ع��ام �لحت��اد  �أم��ني  �ل�شام�شي  و�أك��د ح�شني 
ك�شفت عن قوة �ملناف�شة بني �لفرق �شو�ء على م�شتوى �لرجال 
�مل�شاركة يف دوري  �لأندية  زي��ادة عدد  �أن  �ل�شيد�ت، بجانب  �أو 
�لرجال �إىل 5 فرق، لأول مرة يوؤكد جناح �شيا�شة �لحتاد يف 
م�شاركة  على  و�حلر�س  �مل�شابقات  وتطوير  �لقاعدة،  تو�شيع 
�أك����رب ع���دد م��ن �لأن���دي���ة �لأع�����ش��اء يف ك��ل ب��ط��ولت �لحت���اد 
�أن �شربة �لبد�ية �أظهرت وجود عدد من  �ملحلية. و�أ�شار �إىل 
يف  للم�شاركة  �لأن��دي��ة  بهم  دفعت  �لذين  �لنا�شئني  �لالعبني 
دوري �لرجال مما يعد خطوة مهمة لإع��د�د �شف ثاين قوي 
لالأندية ودعم كبري للمنتخبات �لوطنية للنا�شئني و�ل�شباب، 
ب��ع��دد من  �ل��ت��ي دف��ع��ت  وه��و م��ا يتما�شى م��ع �شيا�شة �لحت���اد 
�حلكام من �ل�شف �لثاين لإد�رة �ملباريات، وعمل قاعدة كبرية 
من �حلكام �ملو�طنني، وقد �شاهدنا تاألق حكامنا يف �لأوملبياد 
ما  وه��و  م��وؤخ��ر�،  جورجيا  يف  �أق��ي��م  �ل���ذي  لل�شطرجن  �لعاملي 

يدفعنا لبذل �ملزيد من �جلهود يف نف�س �لجتاه.

بعد فوزه على فريق نادي العني لل�سطرجن

الفجرية يعتلي قمة دوري رجال ال�شطرجن
اإقبال على »فئة الأ�سرة الريا�سّية« وا�ستقبال امل�ساركات حتى 2 دي�سمرب املقبل  

»ال�شارقة لالأ�شرة الريا�شية« ت�شتقطب اأكرث من 60 م�شاركة من االإمارات ال�شبع 

نادي  �إد�رة  جمل�س  خ��ط��و�ت  ��شتكمال  �شياق  يف  ت��اأت��ي  ريا�شية  خطوة  يف 
�ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س يف ��شتكمال ن�شر �لألعاب �ملختلفة 
وتاأهيل لعبني لنيل مر�كز متقدمة بها �شارك �لنادي بعدد من �لالعبني 

يف ريا�شة �جلودة يف بطولة كاأ�س عام ز�يد .
�ل�شارقة  لنادي  �جل��ودو  لفريق  ر�شمية  م�شاركة  �أول  هي  �مل�شاركة  وتعد 
لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س منذ �فتتاح �لنادي يف �لبطولة و�لتي �أقيمت 
�مل�شاركة  �ل�شارقة  مبدينة  �حلز�نة  مبنطقة  �لريا�شي  �ل�شارقة  ن��ادي  يف 
يتبناها  �لتي  و�ل�شرت�تيجية  �ملتكاملة  �لريا�شية  �لإد�رة  م��دى  عك�شت 
من  لعبيه  كافة  تاأهيل  يف  �لنف�س  عن  �لدفاع  لريا�شات  �ل�شارقة  ن��ادي 
على  ق��ادري��ن  يكونو�  و�أن  �جل��ودو  ريا�شة  يف  ل�شيما  �لريا�شات  خمتلف 
يف  �لريا�شية  �لقيمة  عن  �لطرف  غ�س  دون  �إجن���از�ت  وحتقيق  �ملناف�شة 
ممار�شتها و�أخالقها وفنونها . و�أ�شفرت نتائج �لبطولة عن حتقيق لعبي 

على  و�حل�شول  مبهرة  نتاج  �لنف�س  عن  �لدفاع  لريا�شات  �ل�شارقة  نادي 
�لالعب  ح�شل   2005/2004 مو�ليد  فئة  �مليدليات  ففي  خمتلف 
وح�شل  �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ة  كجم على   50 وزن  ج��ان��ي��ف  �ح��م��د  حم��م��د 
�لف�شية وح�شل  �مليد�لية  على  60 كجم  وزن  بلقا�شيم  �شليمان  �لالعب 
وح�شل  �ل��ربون��زي��ة  �مليد�لية  على  كجم   55 وزن  ح�شني  ب�شار  �ل��الع��ب 
�لربونزية  �مليد�لية  علي  كجم   55 وزن  �مل��ه��ريي  �شعيد  �شامل  �ل��الع��ب 
 وح�شل �لالعب يو�شف �ل�شام�شي وزن 38 كجم على �مليد�لية �لف�شية.
ويف فئة مو�ليد 2001 - 2003 ح�شل �لالعب دزيرببل ماجوميدوف 
وزن 90 كجم على �مليد�لية �لربونزية و�لالعب ميكان جا�شم وزن 81 
وزن  �لدين   �كرب �شالح  �لالعب  �لربونزية وح�شل  �مليد�لية  كجم على 
كجم على �مليد�لية �لربونزية. ويف نهاية �لبطولة �لتي �شطرت لها   42
�لنطاق  و��شع  تاأهيل  من  حققته  وم��ا  للتنظيم  تقدير�  �لعجاب  كلمات 

لن�شر  خا�شة  روؤي���ة  حتقيق  ع��ن  ف�شال  مناف�شاتها  يف  �مل�شاركني  لكافة 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعوي�س  عبد�لرحمن  �أحمد  ق��ام   . �جل��ودو  ريا�شة 
ع�شو  �لع�شم  عبيد  ير�فقه  �لنف�س  عن  �لدفاع  لريا�شات  �ل�شارقة  ن��ادي 
�إد�رة نادي �ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س و نا�شر خليفة  جمل�س 
بوز�رة  �ل�شحية  و�ل�شوؤون  �لدولية  �لعالقات  يف  �مل�شاعد  �لوكيل  �لبدور 
و�جلودو  للم�شارعة  �لإم��ار�ت  �حتاد  �إد�رة  رئي�س جمل�س  ونائب  �ل�شحة 
�إد�رة �إحتاد �لإم��ار�ت للم�شارعة  و حممد جا�شم �شجو�ين ع�شو جمل�س 
و�جل��ودو �أمني �ل�شر �مل�شاعد و�مل�شرف �لعام علي ريا�شة �جل��ودو و حمد 
�شامل �لنعيمي ع�شو جمل�س �إد�رة �لإحتاد و �شامل خمي�س �شعيد �ملزروعي 
ع�شو جمل�س �إد�رة نادي �إحتاد كلباء م�شرف عام �لألعاب �لفردية و حميد 
�لفردية  لالألعاب  �ل�شارقة  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل��زرع��وين  �شام�س 

م�شرف عام �لكار�تيه و�جلودو  بتكرمي �لالعبني �لفائزين يف �لبطولة.

نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س يكرم العبي اجلودو بعد جناحهم يف اأول م�شاركة ر�شمية با�شم النادي وحتقيقهم ميداليات ملونة يف كاأ�س عام زايد
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الفجر الريا�ضي

�ملقبل  �ل�شبت  ي��وم  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دب��ي  ن��ادي  ينظم 
���ش��ب��اق �جل���ول���ة �ل��ث��ال��ث��ة و�خل��ت��ام��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة دب���ي للقو�رب 
�ل�شباقات  روزن���ام���ة  �شمن  وذل���ك  ق��دم��ا   43 �ملحلية  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة 
�للجنة  و�أعلنت   .2019-2018 �لريا�شي  �ملو�شم  يف  �لبحرية 
�ملنظمة يف نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية عن بدء �إجر�ء�ت 
�لت�شجيل للم�شاركة يف �ل�شباق �لكبري و�ملرتقب يوم �ل�شبت �ملقبل 
للم�شاركة  �لت�شجيل  ي�شتمر  حيث  -�لث��ن��ني-  �ل��ي��وم  م��ن  �عتبار� 
�إغالق  �ملقبل موعد  يوم �خلمي�س  �لثانية من ظهر  �ل�شاعة  حتى 
�مل�شاركة يف �حلدث. ودعت  باب �لت�شجيل و�إع��الن قائمة �لقو�رب 

يف  �ل��ر�غ��ب��ني  و�ل��ن��و�خ��ذة  �مل���الك  جميع  لل�شباق  �ملنظمة  �للجنة 
يف  للم�شاركة  �لت�شجيل  �إج����ر�ء�ت  ��شتكمال  �ل�شباق  يف  �مل�شاركة 
���ش��ب��اق �جل��ول��ة �ل��ث��ال��ث��ة ع��رب جل��ن��ة �ل�����ش��ب��اق��ات يف �ل��ن��ادي �أو عرب 
�لر�بط �للكرتوين �ملخ�ش�س للت�شجيل يف �ل�شباق و�لذي �خطر 
به جميع �ملالك و�لنو�خذة من خالل �لر�شائل �لن�شية �لق�شرية 
-�أ�س �م �أ�س-. وكان �لنادي قد نظم وبنجاح تام �جلولتني �لأوىل 
43 قدما يف   و�لثانية من بطولة دبي للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 
�لثاين و�لع�شرين من �شهر �شبتمرب �ملا�شي و�ل�شاد�س من �ل�شهر 
�جلاري حيث ظفر �لقارب �لو�شف 127 بقيادة �لنوخذة حممد 

بينما  �لفتتاحية  �جلولة  يف  �لأول  باملركز  �لغ�شي�س  م�شبح  حمد 
نال �لقارب بر�ق 33 بقيادة �لنوخذة ر��شد حممد �لرميثي لقب 
دبي  بطولة  من  و�لثاين  �لأول  �ل�شباقني  و�شهد  �لثانية.  �جلولة 
للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 43 قدما م�شاركات كبرية عك�شت مدي 
�لهتمام و�ملتابعة �لتي حتظي بها هذه �لفئة حيث �شجل �ل�شباق 
�لأول م�شاركة 86 حممال يف حني و�شل عدد �لقو�رب �مل�شاركة يف 
�أن يزيد �لعدد يف �جلولة  106 قاربا ويتوقع  �ل�شباق �لثاين �إىل 
يف  �لفئة  لهذه  �لنهائية  �ملحطة  متثل  و�لتي  و�خلتامية  �لثالثة 

�ملو�شم �لريا�شي -2019.2018

�سواطئ )دانة الدنيا( حتت�سن احلدث

خامتــة جــوالت ال�شـراعيــة 43 قـدمـا يف دبـي ال�شبـت

يف بطولتي مهرجان اأبوظبي لل�سباحة ، وكاأ�س الإمارات لتطوير ال�سباحة يف ال�سارقة

�شباحو نادي تراث االإمارات يح�شدون عددا من امليداليات 

�سمن املجموعة الرابعة

اإ�شبانيا حل�شم التاأهل على ح�شاب اإنكلرتا 
�ل��ت��اأه��ل �ىل ن��ه��ائ��ي��ات كاأ�س  �إ���ش��ب��ان��ي��ا حل�����ش��م  ت��ت��ط��ل��ع 
ملعب  على  �إنكلرت�  ت�شت�شيف  عندما   2020 �أوروب��ا 
مناف�شات  �لثنني �شمن  �إ�شبيلية  يف  فيامارين  بينيتو 
�لإ�شباين  �ملنتخب  على  ويتعني  �ل��ر�ب��ع��ة.  �ملجموعة 
��شتلم  �لذي فاز مببارياته �لثالث حتى �لآن منذ �ن 
 ،2018 رو�شيا  مونديال  بعد  �نريكه  لوي�س  تدريبه 

جت��دي��د �ل��ف��وز ع��ل��ى �إن��ك��ل��رت� �ل��ت��ي ه��زم��ه��ا 2-1 على 
ملعب وميبلي يف لندن يف �أيلول/�شبتمرب �ملا�شي، لكي 

ي�شمن مقعده مبكر� يف �لنهائيات �لقارية.
�لعامل  كاأ�س  و�شيفة  كرو�تيا  �شحقت  �إ�شبانيا  وكانت 

�أي�����ش��ا ���ش��م��ن هذه  ب�����ش��د����ش��ي��ة نظيفة  �لأخ�����رية 
�لت�شفيات.

ويعترب ملعب �إ�شبيلية حيث يخو�س 
مبار�ة  �أول  �لأ����ش���ب���اين  �مل��ن��ت��خ��ب 
1995 ف��األ خري  عليه منذ عام 
على ل روخا لأنه فاز يف 12 من 
�أن  كما  عليه.  �قيمت   13 �أ�شل 
يخ�شر  �لإ���ش��ب��اين مل  �مل��ن��ت��خ��ب 
دقيقة   90 م���ن  م����ب����ار�ة  �أي 
 ،2016 �أوروب������ا  ك��اأ���س  م��ن��ذ 
مبار�ة  يف  �أي�شا  يخ�شر  ومل 
ر���ش��م��ي��ة ع��ل��ى �أر����ش���ه منذ 

يف  �ليونان  �أم��ام  �شقوطه 
�ىل  �مل��وؤه��ل��ة  �لت�شفيات 

كاأ�س �وروبا 2004.
و�������ش�����ت�����ع�����د �مل���ن���ت���خ���ب 
�ل�������ش������ب������اين ب���اأف�������ش���ل 
ملو�جهة  ممكنة  طريقة 
باكت�شاحه  �إن�����ك�����ل�����رت� 
 1-4 ويلز  ملعبه  خ��ارج 
�ل�شبوع �ملا�شي علما باأن 
�ملدرب �ر�ح بع�س لعبيه 

�لأ�شا�شيني.
مهاجم  �مل���ب���ار�ة  يف  وت���األ���ق 
بورو�شيا دورمتوند �لأملاين 
�مل���ع���ار م���ن ب��ر���ش��ل��ون��ة باكو 
�شجل  �ل���������ذي  �أل����ك����ا�����ش����ري 
حظوظه  ل���ي���ع���زز  ه���دف���ني 
باللعب ��شا�شيا �شد �إنكلرت� 
مهاجم  غ��ي��اب  يف  �شيما  ل 
دييغو  م����دري����د  �أت���ل���ت���ي���ك���و 
�ل�شابة  ب���د�ع���ي  ك��و���ش��ت��ا 
مهاجم  م�شتوى  وت��ر�ج��ع 
ت�شل�شي �لإنكليزي �ألفارو 

مور�تا.
�ىل  �ألكا�شري  و��شتدعي 
بعد  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب 
بقوة  نف�شه  ف��ر���س  �أن 

مع  �لأول  م��و���ش��م��ه  يف 
ب��ورو���ش��ي��ا دورمت���ون���د، �إذ 

�أ�شبح ثاين لعب فقط يف 
�لأملاين، بعد  تاريخ �لدوري 
غريت دورفل )مع هامبورغ 

 6 ي�شجل   ،)1963 ع��ام 
م�شاركاته  يف  �أه������د�ف 

�لأوىل.  �ل������ث������الث 
وق��������ال �أل���ك���ا����ش���ري 

يل  وم��ك��اف��اأة  فخر  م�شدر  ي�شكل  هنا  �ىل  “قدومي 
على �لعمل �لذي قمت به يف بد�ية هذ� �ملو�شم. لطاملا 

و�شعت ن�شب عيني هدف �لعودة �ىل �ملنتخب«.
�ل��ذي تعود  �ل�25 عاما  �إب��ن  وق��ال 
�ل�13  �لدولية  مبار�ته 
�آذ�ر/ و�لأخ��رية �ىل 
 2016 م������ار�������س 
هنا  �ىل  “جئت 
م��ن �أج��ل حماولة 
ت��������������ق��������������دمي م������ا 
عتي  �شتطا با
م  غتنا � و

�ألكا�شري  و�أع���رب  �ل��ف��ر���س«.  يل  تتاح  عندما  فر�شتي 
�لذي  �مل��درب  �أنريكي،  بالعمل جم��دد� مع  �شعادته  عن 
“لوي�س  م�شيفا   ،2016 ع��ام  بر�شلونة  �ىل  ب��ه  ج��اء 
�أن��ري��ك��ي م���درب ج��دي ج���د�، ل ي��ع��رف �مل���و�رب���ة. يقول 
روؤيته.  يريد  وم��ا ل  روؤي��ت��ه  يريد  ما  بو�شوح،  �لأم���ور 
ذ�ته  �لوقت  �إيجابي لالعبني”، معترب� يف  �أم��ر  وه��ذ� 
�أن “م�شتوى �لالعبني يف �ملنتخب مرتفع جد�، وعليك 
�أن تقدم م�شتوى مو�زيا لهم على �أقل تقدير لكي يتم 

�ختيارك«.
مبار�ته  ر�م��و���س  �شريخيو  ��شبانيا  ق��ائ��د  و�شيخو�س 
 7 �ىل  ح���اج���ة  يف  ي�����ز�ل  ول   160 �ل���رق���م  �ل���دول���ي���ة 
مباريات ملعادلة �لرقم �لقيا�شي �ملحلي بحوزة �حلار�س 
�ل����ش���ط���وري زم��ي��ل��ه �ل�����ش��اب��ق يف ري�����ال م���دري���د �يكر 

كا�شيا�س.
�أم���ا �إن��ك��ل��رت� ر�ب��ع��ة ك��اأ���س �ل��ع��امل �لخ����رية، فانتزعت 
�لتعادل �ل�شلبي من كرو�تيا يف زغرب �ل�شبوع �ملا�شي 
ولن ينفعها �شوى �لفوز �إذ� ما �ر�دت �لحتفاظ بالتاأهل 
تكون  لن  مهمتها  لكن  �لقارية  �لنهائيات  �ىل  �ملبكر 
�شهلة. و�شيغيب عن منتخب “�ل�شود �لثالثة” 
لع��������ب �ل�����و������ش�����ط ج����������ورد�ن 
وقد  لإيقافه،  هندر�شون 
غاريث  �مل�����درب  ي��ج��ري 
بع�س  �����ش����اوث����غ����اي����ت 
مقارنة  �ل��ت��ب��دي��الت 
�ل�شا�شية  بالت�شكيلة 
�ملبار�ة  �لتي خا�شت 

�شد كرو�تيا.

ح�شد �شباحو نادي تر�ث �لإمار�ت عدد�ً من �مليد�ليات خالل 
لل�شباحة  �أبوظبي  مهرجان  بطولتي  يف  �أم�����س  م�شاركتهم 
لتطوير  �لإم��ار�ت  وكاأ�س  �حلديريات،  ب�شاطئ  �أقيمت  �لتي 
�ل�شارقة،  يف  �لذيد  ن��ادي  م�شبح  ��شت�شافها  �لتي  �ل�شباحة، 
م��ي��د�ل��ي��ت��ني ذهبيتني،  ع��ل��ى  �ل���ن���ادي  ���ش��ب��اح��و  ح��ي��ث حت�شل 

وثالث ف�شيات، وثالث ميد�ليات برونزية، يف �لبطولتني.
ففي بطولة مهرجان �أبوظبي لل�شباحة �لتي �أقيمت ب�شاطئ 
�حلديريات، حقق �ل�شباح �شيف ر��شد �حلمادي ذهبية �شباق 

1600 مرت مياه مفتوحة حتت 12 �شنة، فيما �أحرز ف�شية 
�ملرحلة نف�شها �ل�شباح �أحمد حممد �ملرزوقي، بينما حت�شل 
�ل�شباح حممد ر��شد �حلمادي، على برونزية �شباق 1600 
���ش��ن��ة يف �لبطولة   17 م��رت م��ي��اه م��ف��ت��وح��ة م��رح��ل��ة حت��ت 

نف�شها.
�أم����ا يف ب��ط��ول��ة ك���اأ����س �لإم�������ار�ت ل��ت��ط��وي��ر �ل�����ش��ب��اح��ة �لتي 
�ل�شباح  فحقق  �ل�شارقة،  يف  �لذيد  ن��ادي  م�شبح  ��شت�شافها 
حمد�ن حممد �حلمادي �مليد�لية �لذهبية ل�شباق 50 مرت 

حممد  �ل�شباح  �أح���رز  فيما  �شنة،   13-12 مرحلة  فر��شة 
ملرحلة  فر��شة  م��رت�ً   50 �شباق  برونزية  �حلمادي  �شليمان 
حتت 11 �شنة، وح�شل على برونزية �شباق 100 مرت حرة 

مرحلة 12-13 �شنة �ل�شباح حمد�ن حممد �حلمادي.
ويف ���ش��ب��اق��ات �ل��ت��ت��اب��ع، �أح����رز ف��ري��ق ن���ادي ت���ر�ث �لإم�����ار�ت 
�مليد�لية �لف�شية ل�شباق 200 مرت متنوع تتابع حتت 11 
�شنة، وف�شية �شباق 200 مرت حرة تتابع ملرحلة حتت 11 

�شنة يف �لبطولة نف�شها.

توج �ل�شربي نوفاك ديوكوفيت�س 
�ل�شينية،  �شنغهاي  ل��دورة  بطال 
لالألف  �مل��ا���ش��رتز  دور�ت  ث��ام��ن��ة 
بفوزه  �مل�������ش���رب  ك����رة  يف  ن��ق��ط��ة 
ت�شوريت�س  ب��رن��ا  �ل��ك��رو�ت��ي  ع��ل��ى 
�لنهائية  �ملبار�ة  يف  و4-6   3-6
يف  �لول  �مل����رك����ز  م����ن  و�ق�������رتب 
يحتله  �ل���ذي  �ل��ع��امل��ي  �لت�شنيف 

�لإ�شباين ر�فايل ناد�ل.
و�لتتويج هو �لر�بع لديوكوفيت�س 
 2012 �أع����و�م  ب��ع��د  �شنغهاي  يف 
فارتقى  و2015،  و2013 
مرتبة و�حدة يف �لت�شنيف �لعاملي 
ليحتل �ملركز �لثاين بفارق �شئيل 

عن �ملاتادور �لإ�شباين.
ت��ب��و�أ �ملركز  وك����ان دي��وك��وف��ي��ت�����س 

قبل  �لخ�������رية  ل���ل���م���رة  �لول 
ن��ح��و ع��ام��ني وه���و �عرب 

ع�����ن رغ���ب���ت���ه يف 

��شتعادته يف نهاية �لعام �حلايل.
عرو�شه  �ل�شربي  �لنجم  وو��شل 
�لتي  �لخ��رية  �لأ�شهر  يف  �لقوية 
كبريين  بلقبني  للتتويج  �أه��ل��ت��ه 
يف بطولتي وميبلدون و�لوليات 
�مل��ت��ح��دة �مل��ف��ت��وح��ة ع��ل��ى مالعب 
تخطيه  ليوؤكد  ميدوز  فال�شينغ 
تعر�س  �ل���ت���ي  �ل����ش���اب���ة  مت���ام���ا 
�لعام  ه��ذ�  مطلع  مرفقه  يف  لها 
لعملية  �خل�شوع  على  و�ج��ربت��ه 

جر�حية.
�لنهائي  دي��وك��وف��ي��ت�����س  وخ���ا����س 
يف  وجن����ح  م�����ش��ريت��ه  يف  �ل103 
�لتتويج يف 72 لقبا بينها 14 يف 

�لغر�ند �شالم.
يف �ملقابل خا�س �لكرو�تي �ل�شاب 
)21 ع���ام���ا( �ه����م م���ب���ار�ة يف 
فخذه  ل����ف  وق�����د  م�������ش���ريت���ه 
بال�شافة  ب�����ش��م��ادة  �لمي����ن 
�ىل م��ع��ان��ات��ه م���ن ����ش��اب��ة يف 
رقبته. ويبقى عز�ء �لكرو�تي 
�خر�جه �ل�شوي�شري �ملخ�شرم 
ن�شف  يف  ف�����ي�����درر  روج�����ي�����ه 

�لنهائي خالل هذه �لدورة.
ويعترب ت�شوريت�س من �قرب 
لديوكوفيت�س  �ل���ش��دق��اء 
يتدربان  م���ا  وغ���ال���ب���ا 

�شويا.

�أم������ام هولند�  �مل���ذل���ة  �خل�������ش���ارة  ب��ع��د 
�لأمم  دوري  يف  ن���ظ���ي���ف���ة  ب���ث���الث���ي���ة 
يو�كيم  �أمل��ان��ي��ا  م���درب  بلغ  �لأوروب���ي���ة، 
ل����وف و�جل���ي���ل �ل���ق���دمي �مل���ت���وج بطال 
مطالبا  وب������ات  �حل�����ش��ي�����س  ل���ل���ع���امل 
ب���رد ف��ع��ل و�جن����از يف م��و�ج��ه��ة فرن�شا 
�جلميع  وك��ان  �لثالثاء.  �لعامل  بطلة 
�لأمل���اين  �ملنتخب  ينتف�س  �أن  ي��ت��وق��ع 
�لدور  م��ن  حنني  بخفي  �خل���روج  بعد 
�لأم����ور  ل��ك��ن  مل��ون��دي��ال رو���ش��ي��ا  �لأول 
هولند�  �أم�����ام  وجت��ل��ت  ����ش���وء�  �زد�دت 
�أق�����ش��ى ه��زمي��ة بجارتها  �ل��ت��ي �أحل��ق��ت 
�ملنتخبني،  ب���ني  �ل���ل���ق���اء�ت  ت���اري���خ  يف 
�ىل  “فوكو�س”  ب�����ش��ح��ي��ف��ة  دف����ع  م���ا 
“منذ كارثة �ملونديال، ل �شيء  �لقول 
عام   2018 يتح�شن”...”�شيظل 
نهائيا�لنقا�س  �لأمل��ان��ي��ة  �ل��ك��رة  ك��ارث��ة 
�شيفتح جمدد�”، معتربة باأن �ملنتخب 
�لملاين يعي�س كابو�س كاأ�س �لعامل من 

مبار�ة �ىل �خرى.
لأملانيا  ���ش��ن��ح��ت  �مل���ون���دي���ال،  يف  وك��م��ا 
لعبيها  ل��ك��ن  للت�شجيل  ع���دة  ف��ر���س 
�ملرمى،  نحو  �لطريق  �يجاد  يف  ف�شلو� 
�ملو�جهات  خ�����ش��ارة  ���ش��ي��ن��اري��و  وت���ك���رر 
�ل���ف���ردي���ة و�����ش���اع���ة �ل���ك���ر�ت م���ا جعل 
عر�شة  نوير  مانويل  �حل��ار���س  مرمى 
خلطر د�ئم. وكما يف �ملونديال، ��شتغل 
م�شاحات  �ملناف�شة  �ملنتخبات  مهاجمو 
�شا�شعة يف خط �لدفاع �لأملاين ليدكو� 

�شباكه بالأهد�ف.
وخل�������س م�����درب �مل��ن��ت��خ��ب ل����وف هذ� 
�للحظة  ه��ذه  “ن�شعر يف  بقوله  �لأم��ر 
باأننا ل منلك �لثقة بالنف�س �لتي كانت 
�شالحا بارز� لنا. عندما مُتنى �شباكنا 
ب���الأه���د�ف، نفقد �ل��ب��و���ش��ل��ة، ه���ذ� مل 

يكن يحدث لنا قبل �أ�شهر عدة«.
لكن �ل�شوؤ�ل �لذي يطرح نف�شه باإحلاح، 
هل ل يز�ل لوف �لرجل �ملنا�شب لقيادة 
دفة �ملنتخب بعد 12 عاما على ت�شلمه 

من�شبه؟
�شحيفة  ت���ب���دو  �لط��������ار،  ه�����ذ�  ويف 
“بيلد” �لو��شعة �لنت�شار يف طليعة 

له  ووجهت  لوف  باإقالة  �ملطالبني 
“ل وجود  بقولها  �نتقاد�ت لذعة 
�للعب،  لأف��ك��ار يف  مبتكرة،  جل��ر�أة 

�ملرمى.  �أمام  ل فعالية 
ق���ام )�مل�����درب( 

ب����اإ�����ش����ر�ك 

ي�شجل  مل  �ل���ذي  �أوث  �شالكه  مهاجم 
�أي هدف هذ� �ملو�شم، وترك �جلناحني 
مقاعد  على  وبر�ندت  �شاين  �لر�ئعني 

�لالعبني �لحتياط«.
وف�����اءه  ل�����وف  ع���ل���ى  “بيلد”  وت���ع���ي���ب 
ل��الع��ب��ي��ه �ل��ق��د�م��ى �ل���ذي ت���وج معهم 
�أب�����ط�����ال ل���ل���ع���امل يف �ل������رب�زي������ل ع���ام 
بد�  �ل�����ذي  ل����وف  و�ع������رتف   .2014
ت�شريحات  يف  �مل����ب����ار�ة  ب��ع��د  حم��ب��ط��ا 
حول  �لنقا�س  ب��اأن  �لمل��اين  للتلفزيون 
طبيعي...بطبيعة  “�أمر  م�شتقبله 
�حل����ال ت��وق��ع��ت ح�����ش��ول ه����ذ� �لأم����ر. 
عندما  ذل��ك  مع  �لتعاي�س  علي  يتعني 
حار�س  ووج��ه  �لطريقة«.  بهذه  نلعب 
�أوليفر  �أمل��ان��ي��ا �ل�����ش��اب��ق  م��رم��ى وق��ائ��د 
�للوم  ح��ال��ي��ا،  معلقا  يعمل  �ل���ذي  ك��ان 
�لالعبني  م���ن  �ل���ق���دمي  �ل��رع��ي��ل  �ىل 
بقوله “يتعني على �لالعبني �لبارزين 
�ملجموعة وحتمل م�شوؤولياتهم،  قيادة 
يختل  ب���ذل���ك  ي���ق���وم���ون  ل  وع���ن���دم���ا 
تو�زن �لفريق«. وكان ل�شان حال لوف 
�لع�شر  �ل��دق��ائ��ق  “يف  ب��ق��ول��ه  مم��اث��ال 
�لالعبني  ع��ل��ى  يتعني  ك���ان  �لخ����رية، 
�لرك�س  ولي�س  م�شوؤولياتهم  حتمل 
ك��امل��ج��ان��ني يف ك��ل �ن��ح��اء �مل��ل��ع��ب. هذه 

�خل�شارة �ملريرة هي من �شنيعنا«.
�مل����ب����ار�ة ���ش��د ه���ول���ن���د�، يتحمل  ف��ف��ي 
خطاأ  م��ا  نوعا  نوير  مانويل  �حل��ار���س 
�لهدف �لأول بتوقيع مد�فع ليفربول 
فريجيل فان د�يك، �أما زميله يف بايرن 
م��ي��ون��ي��خ ج����ريوم ب��و�ت��ن��غ ف��ك��ان �شيئا 
ل��ل��غ��اي��ة، يف ح���ني مت��ي��ز زم��ي��ل��ه �لآخ���ر 
�ملرمى،  �م��ام  بالرعونة  مولر  توما�س 

وظهر توين كرو�س ب�شورة باهتة.
ب��اأن��ه يتعني على فريقه  ل��وف  و�ع��ت��رب 
�ملو�جهة  ق���ب���ل  �ل���ع���رب  �����ش���ت���خ���ال����س 
�لأمم  دوري  يف  فرن�شا  �شد  �حلا�شمة 
“يجب ع��ل��ى كل  �ل��ث��الث��اء  �لأوروب���ي���ة 

لعب �ظهار �شخ�شيته �شد فرن�شا«.
�ل���ذي يطرح  �ل�����ش��وؤ�ل  لكن 
نف�شه هل �شيقوم لوف 
ببع�س  بالت�شحية 
ل�شالح  �ل����رك����ائ����ز 
�ل�شبان؟ قلة تر�هن 

على ذلك. 

ديوكوفيت�س يتوج بطال 
يف دورة �شنغهاي

لوف واأبطال العامل يف احل�شي�س  



يحرق نف�شه حاماًل يان�شيب خا�شرة
�خلا�شرة  �ليان�شيب  بطاقات  من  كبري�ً  ع��دد�ً  يحمل  رج��ل  ح��ّول 
�أحد  من  بالقرب  �للهب  من  كتلة  �إىل  نف�شه  �لبنزين  من  وعبوة 

�ملعابد �لبوذية يف تايلند.
�ملعبد  م��ب��ن��ى  �إىل  ع���ام���اً(  ج���ري�ك���ون���ار�ت )52  ب��ري�ب��ون��غ  ودخ����ل 
�ملر�قبة  كامري�ت  و�شوهد عرب  �شباحاً،  �خلام�شة  �ل�شاعة  حو�يل 
وبعد  م�شتعلة،  م��ادة  على  حتتوي  عبوة  يحمل  وهو  �لتلفزيونية، 

فرتة وجيزة، �شوهدت كرة �شخمة من �لنار بالقرب من �ملعبد.
وُهرع �لُرهبان وههم يف حالة �شدمة �إىل �خلارج، و�شاهدو� �لرجل 
�أل�شنة  و�لنري�ن تلتهم ج�شده، ولدى و�شول فرق �لإطفاء، كانت 

�للعب ل تز�ل تت�شاعد منه، و�لدخان ميالأ �ملكان.
ومت��ك��ن رج���ال �لإط��ف��اء م��ن �إخ��م��اد �ل��ن��ري�ن، وع���رثو� على بقايا 
يف  �لبنوك  ووث��ائ��ق  �ملتفحمة  �ليان�شيب  بطاقات  م��ن  �لع�شر�ت 

جيوبه، بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.
ومتكنت �ل�شرطة من حتديد هوية �لرجل، من خالل وثائق ديون 
م�شرفية مت �لعثور عليها بحوزته، ول تز�ل �لتحقيقات جارية يف 

�حلادثة، ومن غري �لو��شح بعد �شبب �نتحار �لرجل.

تتعر�س لالغت�شاب بعد ح�شورها جتمعًا حول �شحاياه
�إح��دى �شحايا �لغت�شاب،  �أن تكون  �أمريكية تتوقع  مل تكن فتاة 
من  �لناجيات  لدعم  جتمع  يف  م�شاركتها  م��ن  قليلة  �شاعات  بعد 

�لعتد�ء�ت �جلن�شية.
وكانت �لفتاة �لتي مل يتم �لك�شف عن هويتها، قد ح�شرت جتمعاً 
يهدف �إىل �لدفاع عن �شحايا �لغت�شاب يف �شاحة بارك �شنرت�ل 
�ل�شر�ب  و�حت�شت  �ملا�شي،  �ل�شبت  يوم  �لأمريكية  بولية ميزوري 
�أن  �ملقاهي، قبل  �أح��د  �أل��ربن )22 عاماً( يف  ز�ك��ري  �ملتهم  برفقة 

يعود� �إىل �حلرم �جلامعي.
وتقول �ل�شحية �إنها ��شتيقظت يف ذلك �ليوم، لتجد �ألربن يحاول 
�غت�شابها يف غرفتها باحلرم �جلامعي قبل �أن تتمكن من �لتخل�س 

منه، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
�إقامة عالقة حميمة مع �لفتاة رغماً  �أن��ه ح��اول  �أل��ربن  و�ع��رتف 
باأنني  و�أ�شعر  بالقوة،  ذلك  فعل  �أنني حاولت  "�أعتقد  وقال  عنها، 
�شجن  يف  �أل��ربن  �ل�شرطة  و�حتجزت  ذلك".  ب�شبب  �شيء  �شخ�س 
مقاطعة غرين على غر�مة قيمتها 20 �ألف درهم، بانتظار ظهوره 

�أمام �ملحكمة يف وقت لحق.

�شقطت من الطابق 27 ب�شبب �شيلفي 
لقيت �مر�أة م�شرعها بعدما �شقطت من �لطابق �ل�27 باأحد �ملباين 
حماولتها  �أث��ن��اء  بنما،  مبدينة  �لكاجنريخو  مبنطقة  �ل�شكنية 

�لتقاط �شورة "�شيلفي" وهي جال�شة على �شور �ل�شرفة.
ووفقاً لرو�يات غري ر�شمية، فاإن �ملر�أة- جمهولة �لهوية- فوجئت 
�أثناء  �ل�شرفة  من  �شقوطها  يف  ت�شببت  �لهو�ء  من  �شديدة  بدفعة 
حماولة �لتقاط �شورة �شيلفي. ون�شرت �شحيفة "كريتيكا" �ملحلية 
على �شفحتها �لر�شمية �أن بع�س �شهود �لعيان �أو�شحو� �أن بع�س 
من عمال �لبناء باأحد �ملباين �لقريبة طلبو� منها �لنزول عن �شور 
�ل�شرفة ولكنها مل تعرهم �نتباهها ومل تلتفت لتحذير�تهم، وبعد 
مرور خم�س دقائق وقع هذ� �حلادث �ملوؤمل. ومل ي�شتدل على هوية 
هذه �ملر�أة حتى هذه �للحظة، ولكن �أ�شار �لبع�س �إىل �أنها �إ�شبانية 

وو�شلت للبالد يوم �خلمي�س، وفقاً لل�شحيفة. 
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اأمل جديد للم�شابني بالعمى
ت�شاعد  ب��اأن  �آم��ال  و�شط  جذعية،  خاليا  على  بالعتماد  للعني  �شبكية  �إنتاج  من  موؤخر�،  �أمريكيون،  علماء  متكن 

�لتجربة �لطبية مر�شى �لعيون م�شتقبال، ومتنح بارقة �أمل ملن يعانون فقد�ن �لب�شر.
وقال باحثون من جمعة جونز هوبكينز يف ولية ماريالند �لأمريكية، �إنهم �أر�دو� معرفة �لطريقة �لتي ت�شاعد بها 

�خلاليا �جلذعية عيون �لإن�شان على روؤية �لألو�ن.
"�شاين�س"، فاإن �لك�شف �لطبي قد يقود �إىل تطوير عالجات جديدة وثورية  وبح�شب �لدر��شة �ملن�شورة يف جملة 

لبع�س �أمر��س �لعيون مثل �لتنك�س �لبقعي، و�لذي ي�شيب كبار �ل�شن يف �لعادة ب�شبب تلف �ل�شبكية.
و�أجريت �أغلب �لأبحاث �لطبية حول �لب�شر �شابقا، بالعتماد على جتارب �أجريت على �لفئر�ن و�لأ�شماك، ولذلك 

فاإن نتائجها مل تكن دقيقة، نظر� �إىل �ختالف �لعني �لب�شرية، وتعقد نظام عملها.
ولأن �لنتائج �ملبنية على هذه �لعينيات �حليو�نية ل تعد دقيقة، حاول �لعلماء �أن يطورو� �شبكية عني من �خلاليا 

�جلذعية لالإن�شان.
�لأل��و�ن دور�  �لتي ت�شمح للب�شر بروؤية �لأزرق و�لأحمر و�لأخ�شر، حيث توؤدي هذه  �لباحثون على �خلاليا  وركز 

�أ�شا�شيا يف عملية �لإب�شار لدى �لإن�شان.
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مزحة كادت تتحول اإىل فاجعة
كادت مزحة "ثقيلة" يف �لهند �أن تتحول �إىل فاجعة بعدما �نق�س �شلطعون 

على ل�شان رجل يقوم مبالعبته، و�أ�شابه يف فمه.
يبلغ من  هنديا  �لإنرتنت رجال  على  تد�وله  فيديو جرى  و�أظهر مقطع 
�أم��ام �شلطعون مي�شكه باإحدى يديه يف  37 عاما وهو يخرج ل�شانه  �لعمر 
منطقة تاميل نادو جنوبي �لهند، وفقا ل�شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية. 
وبد� �ل�شلطعون غري مكرتث بل�شان روما ر�و، يف �لبد�ية، على �لرغم من 
حماولة �إثارته، لكن ما �إن �قرتب �حليو�ن من فم �لرجل حتى �نق�س على 

ل�شانه و�أحكم �لقب�س عليه.
و�شرع �لرجل �ملازح يف �لأنني و�إبد�ء �لأمل بعدما �شحب �ل�شلطعون، ل�شانه 
بينما كان �لأ�شدقاء يحاولون تخلي�س �لرجل �لعالق من �ل�شرطان �لعنيد. 
و�أخذ �أ�شدقاء �ل�شحية ي�شحكون على ما وقع، لكن معلقني على من�شات 

�لتو��شل �لجتماعي �عتربو� �شلوك �ل�شخ�س �ملازح متهور� جد�.
وقال معاتبو ر�و �إنه جلب �لأذى لنف�شه حني �أ�شر على �إخر�ج ل�شانه �أمام 

�ل�شلطعون لعدة ثو�ن كما لو كان ي�شعى �إىل ما ح�شل.

تكنولوجيا ثالثية االأبعاد لبناء الرتاث املدمر 
�لت�شوير  وتكنولوجيا  م�شرية  ط��ائ��ر�ت  نا�شئة  فرن�شية  �شركة  ت�شتخدم 
ثالثي �لأبعاد يف عملية �إعادة بناء رقمي ملو�قع �لرت�ث �لثقايف �لتي دمرها 
وهي  �إكونيم،  �شركة  يف  �لفنيون  وي�شتخدم  �لأو���ش��ط.  �ل�شرق  يف  �ل�شر�ع 
و�لكامري�ت  �مل�شرية  �لطائر�ت  لها،  مقر�ً  باري�س  من  تتخذ  نا�شئة  �شركة 
�لتي  �لثقايف  �ل��رت�ث  ملو�قع  �ل�شور  من  �لأل���وف  مئات  للتقاط  �لرقمية 
تعر�شت للخطر �أو �لدمار مثل تدمر وحلب يف �شوريا و�ملو�شل يف �لعر�ق.

�للوغاريتمات  ��شتخد�م  بني  �ملعلومات  تكنولوجيا  خرب�ء  ميزج  ذلك  بعد 
�لتي مت و�شعها خ�شي�شا لهذ� �لغر�س و�لذكاء �ل�شناعي و�أجهزة �لكمبيوتر 
�لفائقة �لقدرة ملعاجلة �ل�شور من �أجل عمليات �إعادة بناء ثالثية �لأبعاد 
للمو�قع. ويحدو �لأمل �لفنيني و�خلرب�ء يف �أن يتم ��شتخد�م �إعادة �لبناء 
�لتي مزقتها �حلرب مثل  �ملدن  بناء  �لأو�ن لإع��ادة  �لرقمية عندما يحني 
حلب و�ملو�شل. وتعاونت �إكونيم مع �إد�رة �لرت�ث �لعاملي يف منظمة �لأمم 
�ملتحدة للرتبية و�لعلم و�لثقافة )يون�شكو( للم�شاركة يف م�شروعهم "�إحياء 
روح �ملو�شل"، �لذي يعمل على و�شع �خلطط لإعادة �إعمار �ملدينة �لعر�قية 
�لتي تعر�شت للق�شف �ل�شديد خالل �لقتال �شد تنظيم �لدولة �لإ�شالمية 
�لذي �شيطر عليها لثالث �شنو�ت. و�فتتح معر�س �إعادة �لبناء �لرقمي يوم 
�لأربعاء )10 �أكتوبر ت�شرين �لأول( يف معهد �لعامل �لعربي بعنو�ن "ع�شر 

�ملدن �لقدمية.. رحلة �فرت��شية من تدر �إىل �ملو�شل".
�ألعاب فيديو فرن�شية،  �أي�شاً مع يوبي�شوفت، وهي �شركة  �إكونيم  وتعاونت 
خللق جتربة و�قع �فرت��شي كبرية من عملية �إعادة �لبناء �لرقمية، و�لتي 

ميكن لزو�ر معهد �لعامل �لعربي يف باري�س جتربتها ومعاي�شتها.

ميالنيا تك�شف �شر 
ر�شالة اجلاكيت املثرية

ميالنيا  �لأوىل،  �ل�����ش��ي��دة  ك�شفت 
�أج��رت��ه حديثا،  ت��ر�م��ب، يف ح���و�ر 
ع��ن ���ش��ر �ل�����ش��رتة �مل��ث��رية للجدل 
�ملا�شي  ي��ون��ي��و  يف  �رت���دت���ه���ا  �ل��ت��ي 
تك�شا�س.  ل���ولي���ة  زي��ارت��ه��ا  �أث���ن���اء 
�لأمريكي  �لرئي�س  زوج���ة  وك��ان��ت 
�شركة  م����ن  ب�������ش���رتة  ظ���ه���رت  ق����د 
"ز�ر�" حتمل عبارة: "�أنا ل �أكرتث 
فعال، فماذ� عنك؟"، و�أثار �ل�شوؤ�ل 
و��شعة ل�شيما  "�مل�شتفز" �نتقاد�ت 
�أن �ل�شيدة �لأوىل كانت يف �لطريق 
�لأطفال  لرعاية  من�شاأة  زيارة  �إىل 
ف�شلهم  ج��رى  �لذين  �ملهاجرين، 
ع���ن �آب���ائ���ه���م. وق���ال���ت م��ي��الن��ي��ا يف 
"�آيه بي �شي نيوز" �إنها  ح��و�ر مع 
�أث��ن��اء �ل��ن��زول من  �رت���دت �ل�شرتة 
�إليها  �ل�����ش��ع��ود  �ل��ط��ائ��رة وخ����الل 
"ر�شالة م�شمرة" �إىل  حتى توجه 
�لي�شاري"،  ب�"�لإعالم  و�شفته  ما 

�لذي ل يكف عن �نتقادها.
و�أ�شافت: "�أردت �أن �أقول لهم �إين 
�نتقدو�،  �أو  قالو�  �أك��رتث مهما  ل 
�لقيام  م��ن  مينعني  ل��ن  ذل��ك  لأن 

مبا �أر�ه �أمور� �شحيحة".
�ملثرية  �ل�شرتة  ترتد ميالنيا  ومل 
�أثناء زيارتها لالأطفال يف �حلادي 
و�لع�شرين من يونيو �ملا�شي، لكن 
�إن  قالو�  �لأوىل  �ل�شيدة  منتقدي 
بزوجة  ت��ل��ي��ق  ل  �مل���ث���رية  �ل�����ش��رتة 
�لإن�شانية  وم��ه��م��ت��ه��ا  �ل���رئ���ي�������س 
�مل���ف���رت����ش���ة. و�أك�������دت م��ي��الن��ي��ا يف 
�حل����و�ر �أن���ه ك���ان م��ن �ل��و����ش��ح �أن 
لالأطفال،  موجهة  غ��ري  �لر�شالة 
"�جلاكيت"  �رت��دت  �أنها  و�أ�شافت 
يف �ل��ط��ائ��رة ف��ق��ط، وف���ق م��ا نقلت 

�إن�شايدر". "بزن�س 

طفل ينجو باأعجوبة من 
ق�شيب معدين 

جن���ا ط��ف��ل �أم���ري���ك���ي م���ن �مل�����وت ب���اأع���ج���وب���ة، بعد 
�إثر  على  و�ل��دت��ه  �شيارة  معدين  ق�شيب  �خ��رت�ق 

�نحر�فها عن م�شارها.
مقاطعة  يف  �شيارتها  تقود  �لطفل  و�ل���دة  وك��ان��ت 
فري�شنو بولية كاليفورنيا يوم �خلمي�س، عندما 
فاجاأها كلب على �لطريق، وفقدت �ل�شيطرة على 
ب�شياج  لت�شدمه  ت��ف��ادي��ه،  �ل�����ش��ي��ارة، وه��ي حت���اول 

معدين.
�إىل مكان  �ل����ط����و�رئ  ط���و�ق���م  و���ش��ل��ت  وع��ن��دم��ا 
�حلادث، �شاهدو� ق�شيباً معدنياً بطول 10 �أقد�م 
ي��خ��رتق �ل�����ش��ي��ارة م���ن م��ق��ع��ده��ا �خل��ل��ف��ي، وكان 
وب�شكل  �حل��ادث،  حلظة  �ملقعد  يف  يجل�س  �لطفل 
مثري للده�شة مل ُي�شب باأي �أذى، بح�شب �شيحفة 

�شي بي �إ�س �شكرمنتو.
ومت نقل �لطفل على �لفور �إىل �مل�شت�شفى لإجر�ء 
�لفحو�شات �لالزمة له، ول يعرف بعد ماذ� حل 

بالأم �لتي كانت تقود �ل�شيارة.

اجلوع  يجرب جمرما على ت�شليم نف�شه 
40 عاما، نف�شه لقو�ت  �شّلم رجل تركي يبلغ من �لعمر 
حمافظة  يف  �رتكبها  قتل  بجرمية  و�ع���رتف  �ل�شرطة، 
�خلطوة  ه��ذه  على  �إق��د�م��ه  مرجعا  تركيا،  و�شط  قونيا 
"حرييت"  �شحيفة  �أوردت  م��ا  ووف���ق  "غريب".  ل�شبب 
باأنه  و�ع���رتف  بال�شرطة،  �لقاتل  �ت�شل  فقد  �ل��رتك��ي��ة، 
�أ�شفر  �لنار من بندقية �شيد ناحية �شديقه، مما  �أطلق 
�لذي  �ملكان  �إىل  �ل�شرطة  قو�ت  �لقاتل  وقاد  عن مقتله. 

�أخفى فيه جثة �ل�شحية، بعد �رتكابه جلرميته.
ونقلت �ل�شحيفة �لرتكية عن �لقاتل قوله، باإنه �ختباأ يف 
منزل �شيفي لثالثة �أيام، �إل �أن �شعوره باجلوع وف�شله يف 
�حل�شول على طعام، دفعه �إىل �تخاذ قر�ر بت�شليم نف�شه 

لل�شرطة.
وبّينت �ل�شرطة �أن �لقاتل كان يف حالة يرثى لها عندما 
�شّلم نف�شه، �إذ كان غري قادر على �لوقوف على قدميه، �إل 

�أنه �شرد كافة تفا�شيل �جلرمية بعد تقدمي �لطعام له.

يطلق النار على فتى يبحث عن مدر�شته
�نت�شرت لقطات "مرعبة" لأمريكي متقاعد، وهو يطلق 
منزله  ل�شرفة  ج��اء  �شمر�ء،  ب�شرة  ذي  �شبي  على  �ل��ن��ار 
�حلو�دث  �شل�شلة  من  جديدة  و�قعة  يف  للم�شاعدة،  طلبا 
�لأعو�م  يف  �ملتحدة  بالوليات  �نت�شرت  �لتي  �لعن�شرية 
�لأخرية. و�أظهرت لقطات فيديو مر�قبة �لفتى برينان 
ووكر وهو يتقدم ملنزل �شغري يف ولية مي�شيغان، قبل �أن 
يهم بالفر�ر، بعد �أن خرج له رجل حامال بندقية، ليطلق 

�لنار عليه ويو�شك على �إ�شابته.
�لبالغ من  ووك��ر  �إن  "ديلي ميل"،  وق��ال موقع �شحيفة 
ملدر�شته  �لجت��اه��ات  ع��ن  �ل�����ش��وؤ�ل  �أر�د  ع��ام��ا،   14 �لعمر 

�لثانوية، بعد �أن فوت رحلته �ليومية بحافلة �ملدر�شة.
وتبني لحقا �أن �ل�شخ�س �لذي �أطلق �لنار جيفري زيغلر، 

رجل �إطفاء متقاعد يف �خلم�شينات من �لعمر.
ويف ت�شريحات لحقة، قالت زوجة زيغلر �إنها ظنت باأن 
ووكر ل�س �أر�د �أن يقتحم منزلها، عندما ر�أته عند عتبة 
�لذي  �لنائم،  زوجها  و�إيقاظ  لل�شر�خ  دفعها  �ملنزل، مما 

�أح�شر بندقيته م�شرعا، ليطلق �لنار على �لفتى.

ال�شرطة تطارد طائرا.. والنهاية ماأ�شاوية
�ل�شرطة  ب��ني  مار�ثونية  م��ط��اردة  فيديو  مقطع  �أظ��ه��ر 
لكن  �لأ�شرت�لية،  �لإمي��و  ف�شيلة  من  وطائر  �لإ�شبانية 
�ل��ن��ه��اي��ة ك��ان��ت م��اأ���ش��اوي��ة بح�شب م��د�ف��ع��ني ع��ن حقوق 

�حليو�ن.
در�جتني  يركبان  �لإ�شبانية  �ل�شرطة  عن�شر�ن من  وقام 
�لإمي��و يف �شو�رع بلدة تقع على  ناريتني مبطاردة طائر 

بعد 12 كيلومرت� �شمايل بر�شلونة.
وبح�شب ما نقلت �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية، فاإن 
�ملطاردة �نتهت بالقب�س على طائر �لإميو �لذي هرب من 
�إحدى �ملز�رع على �لأرجح، لكنه �شرعان ما نفق يف �ل�شارع 
�ل��ذي �نتابه من ج��ر�ء �لرك�س مل�شافة  من ج��ر�ء �لتعب 
�أكرب  ويعد  �أ�شرت�ليا  من  �لإمي��و  طائر  وينحدر  طويلة. 
طائر يف �لبالد، لكنه ل ي�شتطيع �لتحليق ب�شبب حجمه 
�لكبري حتى و�إن كان قادر� على �لرك�س ب�شرعة 30 ميال 

يف �ل�شاعة �إذ� �قت�شت �حلاجة. املمثلة فران دري�سر خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم )جمنونة �سديقتي ال�سابقة( يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. )ا ف ب(

مزايا خارقة الأ�شرع 
كامريا يف العامل

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ن  علماء  ك�شف 
وك���ن���د�، ع��ن ت��ط��وي��ر �أ����ش���رع كامري� 
�ل����ع����امل، مب���ز�ي���ا خ����ارق����ة، حيث  يف 
ترليونات   10 �ل��ت��ق��اط  ت�شتطيع 
يعزز  م��ا  �ل��و�ح��دة،  �لثانية  �إط���ار يف 
�لعر�س  ب��ت��ق��ن��ي��ة  �ل�����ش��وء  ت�����ش��وي��ر 
"ديلي  ل�شحيفة  ووف��ق��ا  �ل��ب��ط��يء. 
�لكامري�  ف���اإن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  ميل" 
�ل��ت��ي ط��وره��ا ب��اح��ث��ون م��ن جامعة 
كاليفورنيا  ومعهد  �لكندية  كيبك 
ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة ت��ف��ت��ح �آف���اق���ا م��ه��م��ة �أم����ام 
ور�شد  �لطبية  و�لتحاليل  �لبحوث 
بع�س �جلزئيات �ملهمة يف �لطبيعة. 
ول تتجاوز �لهو�تف �لذكية �ملوجودة 
ع�شر�ت  �حل��������ايل  �ل�����وق�����ت  خ������الل 
�لإطار�ت يف �لثانية �لو�حدة، ويلجاأ 
�مل�شتخدمون �إىل خا�شية �لإبطاء يف 
�لعادة لأجل لتدقيق يف بع�س �لأمور، 
�لتي ل ينتبهون �إليها �أثناء �لعر�س 
�لكامري� على  وتعتمد هذه  �لعادي. 
�مل�شغوط  ب�"�لت�شوير  تعرُف  تقنية 
ي�شاعد  مما  �لفائقة"،  �ل�شرعة  ذي 
يف ر�شد نب�س �ل�شوء ويظهر زو�ياه 
�ل���ك���ون. ويقول  م���ا يف  �أ����ش���رع  وه����و 
�ل���ك���ام���ري� �لأ�����ش����رع يف  �إن  �ل��ع��ل��م��اء 
�لتفاعالت  ر���ش��د  ت�شتطيع  �ل��ع��امل 
�لطبيعة  يف  حت�شل  �لتي  �ل�شريعة، 
وي�شتع�شي  و�مل��������ادة  �ل�������ش���وء  ب����ني 
�حل�������ايل.  �ل�����وق�����ت  �ل���ت���ق���اط���ه���ا يف 
بالغة  بكامري�  �لباحثون  و��شتعان 
ع���ادة يف  ��شتخد�مها  ي��ج��ري  �ل��دق��ة 
"�ل�شكانر" �ملتقدمة، ولذلك  �أجهزة 
�أمام  �لتي متر  �ل�شوء  فاإن جزيئات 
�إلكرتونات  �إىل  ت��ت��ح��ول  �ل��ك��ام��ري� 
ميكن �لتقاطها و�إخ�شاعها للتحليل 

يف وقت لحق.

تتبع اإر�شادات هاتفه.. فعلق على جرف �شخري
�ل�شناعية  �لأق���م���ار  ع��رب  �لتتبع  تقنيات  ت��ق��دم 
فيه  ت��رغ��ب  م��ك��ان  �أي  �إىل  �ل��و���ش��ول  �إم��ك��ان��ي��ة 
�شائحاً  لكن  �ملحمولة،  �ل��ه��و�ت��ف  ع��رب  ب�شهولة 
�ل�ُشبل،  ب��ه  تقطعت  وق��د  نف�شه  وج��د  بريطانياً 

بعد �أن تبع �إر�شاد�ت هاتفه عرب طريق جبلي.
�ن��ت�����ش��ال م�شافر  �لإن����ق����اذ م���ن  ومت���ك���ن ع���م���ال 
بريطاين من فوق جرف �شخري يف كند�، بعد 
�أن �شّل طريقه يف �شل�شلة من �ملحطات �خلطرة، 
�ملالحي  �ل��ت��ت��ب��ع  تطبيق  �ك��ت�����ش��اف  ع���دم  ب�شبب 

للت�شاري�س �لوعرة.
�شرقي  من  ع��ام��اً(   37( باكنغهام  مايكل  ووج��د 
لندن نف�شه على حافة بالقرب من جبل غرو�س، 
بتطبيق  بعد �خل��روج يف رحلة جبلية، م�شتعيناً 
ه��ات��ف��ي ع��ل��ى ه��ات��ف��ه م��ن ط���ر�ز �آي��ف��ون 8، لكن 
�لتطبيق مل ياأخذ باحل�شبان �لت�شاري�س �لوعرة 
للمكان، فانتهى �حلال بال�شائح على حافة جرف 

�شخري.
بالهلع  �أ�شيب  ت��ائ��ه،  �أن��ه  مايكل  �أدرك  وعندما 
وقرر �لنزول، متجهاً �إىل طريق منحدرة، ليجد 
نف�شه عالقاً على جانب �ملنحدر. وعلى مدى 15 
�شاعة، �عتقد �أنه هالك ل حمالة و�ملطر ينهمر 
�أنه كان يبكي مثل طفل  بغز�رة فوقه، و�عرتف 
�شغري، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

�ل��ل��ون، على  ب��رت��ق��ايل  م��اي��ك��ل قمي�شاً  و�رت����دى 
�أح��د من مالحظة وج��وده فوق  �أن يتمكن  �أم��ل 
وقت  يف  �إن��ق��اذه  ومت  �لفجر،  ب��زوغ  عند  �ملنحدر 
لحق، بعد �أن �ت�شل برقم غريب كان قد ح�شل 

عليه كاإجر�ء �حرت�زي قبل �شعوده للجبل.
نحو  ط��ول��ه  يبلغ  �جلبلي  �مل�����ش��ار  ه��ذ�  �أن  ُي��ذك��ر 
1.8 مياًل، ويجذب �أكرث من 150 �ألف �شخ�س 
���ش��ن��وي��اً، ومي��ت��د ع��ل��ى و�ج���ه���ة ج��ب��ل غ���رو����س يف 

فانكوفر.

ما حقيقة تدهور �شحة 
اأجنلينا جويل

بعدما �نت�شر �لعديد من �لأخبار �لتي �أ�شارت �إىل �أن �ملمثلة �لعاملية  �أجنلينا 
جويل  تدهورت �شحتها خالل معركتها مع �ملمثل �لعاملي  بر�د بيت  ب�شبب 
�إحدى �ل�شحف �لعاملية كل ما تردد ومت و�شفه  �أطفالهما، نفت  ح�شانة 
بالق�ش�س �ملزيفة و�لكاذبة، ولفت �ملوقع �إىل �أن جويل �شوهدت  وهي تبدو 
على  �ل�شوء  �شلطت  قد  �ل�شائعات  وكانت  ج��د�.  جيدة  و�شحتها  �شعيدة 
�أطفالها  ح�شانة  �أج��ل  من  و�لن�شال  للجدل  �ملثرية  ج��ويل  ط��الق  ق�شة 
�ل�شحية  �حل��ال��ة  ت��ده��ور  م��و���ش��وع   ح��ول  �ل�شائعات  ه��ذه  ود�رت  �ل�شتة، 

للنجمة �لعاملية وفقدها �ملزيد من �لوزن لتبدو �أنحف.


