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مف��شية �ش�ؤون �لالجئني : 20 �ألف 
عائلة ��شتفادت من منحة �لإمار�ت 
لدعم خطة �لأمم �ملتحدة يف �ليمن 

•• عدن-وام:

 " الالجئني  ل�����ش���ؤون  املتحدة  ل���الأمم  ال�شامية  املف��شية   " اأ���ش��ادت 
بالدعم ال�شخي الذي تقدمه دولة الإمارات العربية املتحدة والذي 
اأ�شهم يف التخفيف من وطاأة املعاناة التي تعي�شها الأ�شر اليمنية يف 
ال�قت الراهن .. وقالت اإن اأكرث من 20 األف عائلة مينية ا�شتفادت 
املتحدة  الأمم  لدعم خطة  الإم���ارات  دول��ة  التي قدمتها  املنحة  من 

لال�شتجابة الإن�شانية يف اليمن للعام 2018 حتى الآن.
جاء ذلك خالل لقاء �شعيد الكعبي مدير العمليات الإن�شانية لدولة 
الإمارات يف اليمن .. اأمين غرايبة ممثل مف��شية �ش�ؤون الالجئني 
العا�شمة  يف  املف��شية  مكتب  م��دي��رة  بارليفيت  وجاكلني  باليمن 
اأ���ش��ادا مب��ب��ادرات وجه�د وخطة  " واللذين  " ع��دن  امل�ؤقتة  اليمنية 
الإمارات الإن�شانية املت�ا�شلة يف اليمن عرب ذراعها الإن�شانية "هيئة 
والإي�ائية  الغذائية  امل���اد  تاأمني  ت�شتهدف  الأحمر" والتي  الهالل 
اليمنية  والأ�شر  للمت�شررين  ال�شحية  والرعاية  والكهرباء  واملياه 
وع�دة  معاناتهم  وط��اأة  من  التخفيف  يف  اأ�شهم  ما  احتياجا  الأ���ش��د 

احلياة اإىل طبيعتها يف املناطق املحررة.
من جانبه اأكد �شعيد الكعبي اأن الإم��ارات لن تدخر جهدا يف �شبيل 
ت��داع��ي��ات الأح����داث اجلارية  اأن يحد م��ن  ت��ق��دمي ك��ل م��ا م��ن �شاأنه 
كاهل  ع��ن  امل��ع��ان��اة  وط���اأة  ورف���ع  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  ح��ي��اة  على 
املتاأثرين .. م�شريا اإىل اأن املرحلة املقبلة �شت�شهد املزيد من الربامج 
الإن�شانية وامل�شروعات التنم�ية واخلدمية يف املناطق املحررة ووفقا 

لالحتياجات الفعلية للمت�شررين يف اليمن.
)التفا�شيل �ص3(

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�طني  اجلي�ص  ق���ات  �شيطرت 
اليمنية  ل���ل���ح���ك����م���ة  امل�����ال����ي����ة 
املعرتف بها دولياً، ام�ص الثالثاء، 
ع�����ش��ك��ري��ة جديدة،  م����اق���ع  ع��ل��ى 

�شرقي العا�شمة �شنعاء.
وق���ال امل��رك��ز الإع��الم��ي للجي�ص 
ال��ي��م��ن��ي، يف ب��ي��ان م��ق��ت�����ش��ب، اإن 
�شل�شلة  ح����ررت  اجل��ي�����ص،  ق�����ات 
ال�شرتاتيجية،  البيا�ص  ج��ب��ال 
احل�ثي،  ميلي�شيات  قب�شة  م��ن 
يف مديرية نهم )40 كيل� مرتاً 

�شرق �شنعاء(.
احل�ثي،  "ميلي�شيات  اأن  واأ�شاف 
يف  حم���ل���ي  وادي  ب����اجت����اه  ف�����رت 
امل��دي��ري��ة ذات��ه��ا، يف ال���ق��ت الذي 

ت�ا�شلت فيه املعارك هناك".
ومل يتطرق اجلي�ص اليمني، اإىل 

مزيد من املعل�مات.
ومنذ عامني ون�شف العام، تدور 
متقطع  ب�شكل  ع��ن��ي��ف��ة،  م��ع��ارك 
ال��ت��ي ت��شف  ن��ه��م،  م��دي��ري��ة  يف 
ل�شنعاء،  ال�شرقية  الب�ابة  باأنها 
اجلي�ص  ق����ات  فيها  وا�شتطاعت 
العديد  على  ال�شيطرة  اليمني، 
تلك  اجل���ب���ل���ي���ة يف  امل������اق�����ع  م����ن 
املديرية البالغة م�شاحتها قرابة 

ال�طنية  املقاومة  ق���ات  تنفذها 
األ�ية  راأ����ش���ه���ا  وع��ل��ى  امل�����ش��رتك��ة 
ال�اقعة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ع��م��ال��ق��ة، 
وغربي  و����ش���رق���ي  زب���ي���د  غ���رب���ي 
تتخللها  م��ت���ا���ش��ل��ة،  ال��ت��ح��ي��ت��ا، 
ا�شتباكات وق�شف مدفعي لق�ات 
التحالف على م�اقع للمتمردين 

يف التحيتا و�شرق حي�ص.
التعزيزات  تدفق  ا�شتمرار  وم��ع 
امل�شرتكة  املقاومة  التابعة لق�ات 

مربع. مرت  كيل�   1800
ه���ذا وق�����ش��ف��ت ط���ائ���رات حتالف 
دعم ال�شرعية يف اليمن، جتمعات 
مل�شلحي ميلي�شات احل�ثي امل�الية 
لإي���ران يف اإح���دى امل���زارع �شرقي 
بيت  مبديرية  احل�شينية  مدينة 
الفقيه مبحافظة احلديدة، مما 
اأ�شفر عن �شق�ط قتلى وجرحى.

ني�ز  "�شكاي  م���را����ش���ل  واأف��������اد 
عربية" اأن عملية التم�شيط التي 

الغربي،  ال�����ش��اح��ل  ج��ب��ه��ات  اإىل 
من  احل����ث���ي  ميلي�شيات  ك��ث��ف��ت 
انت�شارها الأمني يف �ش�ارع مدينة 

احلديدة.
اإن  امل���دي���ن���ة  وق���ال���ت م�������ش���ادر يف 
امل��ت��م��ردي��ن ي��ع��ي�����ش���ن ح��ال��ة من 
و�شط  احل���اد،  الأم��ن��ي  ال�شتنفار 
مل�شلحيهم  وكثيف  وا���ش��ع  انت�شار 
واأحيائها  احل���دي���دة  ����ش����ارع  يف 

ال�شكنية.
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القوات ال�سورية تطرد داع�ش من حدود اجلوالن

�جتماع يف جنيف �شبتمرب ح�ل تعديل �لد�شت�ر �ل�ش�ري
�سيناريوهات مفزعة يف االأفق:

�لربيك�شيت، �خل�ف من  �نعد�م �ل�شفقة...!

�نتهاء �حتجاز �لرهائن يف �أفغان�شتان مبقتل �ملهاجمني 
•• جالل اأباد-وكاالت:

مبنى  على  �شاعات  ا�شتمر  ه��ج���م  انتهاء  م�����ش���ؤول  اأك���د 
املهاجمني  مبقتل  ام�����ص  اأفغان�شتان  ���ش��رق  يف  حك�مي 
املتح�شنني الثنني، م�شرياً اإىل اإ�شابة 14 �شخ�شاً على 

الأقل بجروح.
ولية  حاكم  با�شم  املتحدث  خ�جياين  اهلل  عطاء  وق��ال 
اإن »املعارك ت�قفت وقتل  ننغرهار ل�كالة فران�ص بر�ص 
املهاجمان«، من دون اأن ي��شح احل�شيلة النهائية لهذه 
العملية التي ا�شتمرت خم�ص �شاعات ومل تعلن اأي جهة 
مت�شددون  اأنهم  ي�شتبه  اأف���راد  وك��ان  عنها.  م�ش�ؤوليتها 
داه���م����ا م��ب��ن��ى ح��ك���م��ي��ا يف م��دي��ن��ة ج���الل اأب�����اد ب�شرق 
الرهائن  ع�شرات  واحتجزوا  الثالثاء  الي�م  اأفغان�شتان 
تعلن  ومل  امل��دخ��ل.  عند  نف�شه  ان��ت��ح��اري  فجر  اأن  بعد 
الدامية يف  اأي جهة م�ش�ؤوليتها ولكن معظم الهجمات 
"داع�ص"  تنظيم  اأعلن  الأخ��رية  الأ�شابيع  خالل  املدينة 
املارة  من  وه���  ال�شه�د،  لأح��د  ووفقا  عنها.  م�ش�ؤوليته 
�شيارة  ت�قفت  عندما  الهج�م  ب���داأ  اهلل،  عبيد  وي��دع��ى 
�ش�داء بها ثالثة ركاب عند مدخل مبنى ت�شتخدمه اإدارة 

�ش�ؤون الالجئني وخرج م�شلح منها وفتح النار. واأ�شاف 
اأن مهاجما فجر نف�شه عند املدخل ودخل الآخران املبنى 

ال�اقع يف منطقة قريبة من متاجر ومكاتب حك�مية.
عن  اأ�شفر  مما  ال�شيارة  انفجرت  دقائق  بعد  اأن��ه  وتابع 

�شق�ط عدد من امل�شابني يف ال�شارع.
و�شاعدنا يف  امل�شابني  ع��ددا من  "راأينا  اهلل  عبيد  وق��ال 

نقلهم".
ومع اإغ��الق ق�ات الأم��ن املنطقة �ُشمع دوي اإط��الق نار 

كما علت �شحب من الدخان الأ�ش�د ف�ق املنطقة.
وقال �شهراب قادري الع�ش� باملجل�ص الإقليمي املحلي اإن 
املبنى  40 �شخ�شا حمتجزون على ما يبدو داخل  نح� 
الذي اندلعت به النريان يف املراحل الأوىل من الهج�م. 
اأحد الرهائن ات�شل ب�كالت الأمن واأبلغها  اأن  واأ�شاف 

اأن املهاجمني اأمروا من بالداخل بعدم احلركة.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م احل��ك���م��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة اآي����ة اهلل 
منظمات  مع  اجتماع  خالل  وقع  الهج�م  اإن  خ�جياين 

غري حك�مية تتعامل مع ق�شايا ذات �شلة بالالجئني.
اإىل  النا�ص  م��ن  وع��دد  الإدارة  نقل مدير  اأن��ه مت  وت��اب��ع 

مكان اآمن.

�قت�شاد �إير�ن ي���شل �لنهيار.. و�ل�شلطات تقمع غ�شب �ل�شارع
•• عوا�صم-وكاالت:

تت�شارع وترية انهيار العملة الإيرانية مع قرب دخ�ل احلزمة 
الأوىل من العق�بات الأمريكية حيز التنفيذ، واملت�قعة يف 7 
طهران  بني  امل�شتعلة  الكالمية  احلرب  جانب  اإىل  اأغ�شط�ص، 
األ���ف ري���ال يف ال�ش�ق   119 ال���دولر  ووا���ش��ن��ط��ن. وب��ل��غ �شعر 
امل�ازية، ام�ص اأي تراجع 18 يف املئة باملقارنة مع الأحد عندما 
كان �شعر �شرف الدولر مئة األف ريال اإيراين. ونتيجة لهذه 
كبار  وخا�شة  جيدا،  الإي��راين  ال�شعب  يدركها  التي  احلقيقة 

امل��اليل من  الكبري"، يتخ�ف نظام  "بازار طهران  التجار يف 
لالحتجاجات  ا�شتمرارا  الثالثاء،  جديدة،  تظاهرات  خ��روج 
على تردي الأو�شاع القت�شادية، وتغلغل الف�شاد يف م�ؤ�ش�شات 
اإىل  ال��ه��روب  �شيا�شة  الإي��ران��ي��ة  ال�شلطات  فاختارت  ال��دول��ة. 

الأمام، مع هب�ط �شعر العملة اإىل م�شت�ى قيا�شي جديد.
غري  ال�ش�ق  يف  الإي���راين  ال��ري��ال  قيمة  ت�شجيل  م��ع  وتزامنا 
الر�شمية 122 األفا مقابل الدولر، الثنني، اعتقلت ال�شلطات 
ع�شرات الأ�شخا�ص، بتهمة اإثارة البلبلة القت�شادية، واإ�شاعة 

الف�شاد يف الأر�ص، وهي تهم ت�شل عق�بتها لالإعدام.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

الغذاء  ت���ف��ر  اجل��ي�����ص  ط���ائ���رات 
البنزين،  يف  ون��ق�����ص  وال�������دواء، 
واأج��������اء ح����رب اأه���ل���ي���ة، ه����ذا ه� 
يت�قعه  ال��ذي  الأ���ش���اأ  ال�شيناري� 
ال��ب��ع�����ص يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف 
�����ش�����رة ان�����ع�����دام ال���ت��������ش���ل اىل 
�شفقة، مبعنى، غياب اتفاق ح�ل 

الربيك�شيت.
ب���ع���د اأك�������رث م����ن ع������ام م����ن ب���دء 
امل���ف���او����ش���ات، وب���ع���د ع���ام���ني من 
زال����ت احلك�مة  م���ا  ال���ش��ت��ف��ت��اء، 
الت��شل  يف  تتعرثرّ  الربيطانية 
لت����ف����اق داخ������ل ���ش��ف���ف��ه��ا على 
��������ش�������روط م���������غ���������ادرة الحت����������اد 

الأوروبي. 
ال�شديد  ب��ال��ت���اط���ؤ  ��ه��م  ُت��ترّ ي�����م 
م�����ع الحت���������اد الأوروب���������������ي، ويف 

مت�شدد  ب���اق���رتاح  ال���ت���ايل  ال���ي����م 
رئي�شة  ت�شتطع  مل  وه��ك��ذا  ج��دا، 
ال�������زراء ت��ريي��زا م����اي، الف���الت 
املفاو�شات داخل  من دوامة هذه 
ال����ذي  ال�����ق����ت  ح��ك���م��ت��ه��ا. ويف 
عطلته  حالياً  الربملان  فيه  دخل 

ال�شيفية، وتق�م رئي�شة احلك�مة 
يف  �شياحية  بج�لة  الربيطانية 
وحدهم  زوجها،  �شحبة  اإيطاليا 
ل  املت�شددون،  "الربيك�شيتي�ن" 

يرتاح�ن.
)التفا�شيل �ص13(

•• عوا�صم-وكاالت:

ام�ص  امل���ت���ح���دة،  الأمم  اأع���ل���ن���ت 
اإىل �ش�ريا  اأن مبع�ثها  الثالثاء، 
اج���ت���م���اع مطلع  ت��ن��ظ��ي��م  ي��ع��ت��زم 
جنيف  يف  املقبل  �شبتمرب  اأي��ل���ل 
ح�ل  وتركيا  واإي����ران  رو�شيا  م��ع 
مهمتها  د�شت�رية  جلنة  ت�شكيل 

اإعداد د�شت�ر جديد ل�ش�ريا.
بيان،  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  وق��ال��ت 
اأجرى  مي�شت�را  دي  �شتيفان  اإن 
الثالثاء "م�شاورات غري ر�شمية" 
ممثلني  م��ع  برو�شيا  �ش�ت�شي  يف 
ح�ل  ورو�شيا  وتركيا  اإي���ران  م��ن 
ت�شكيل هذه اللجنة التي �شت�شم 
ال�ش�ري  ال���ن���ظ���ام  م���ن  مم��ث��ل��ني 

واملعار�شة ال�ش�رية.
وتابع البيان اأن "املبع�ث اخلا�ص 
غري  م�شاورات  لإج���راء  عجلة  يف 
ايل�ل/�شبتمرب  ر�شمية يف مطلع 
اإي��ران ورو�شيا وتركيا ل��شع  مع 
اللجنة  على  الأخ����رية  اللم�شات 

الد�شت�رية".
وتلقى دي مي�شت�را، الذي ي�شارك 
يف حمادثات يف رو�شيا مع الق�ى 
ق�ائم  ي���م��ني،  ت�شتمر  ال��ث��الث 
واملعار�شة  ال�ش�رية  النظام  م��ن 
املقرتحني  امل��ر���ش��ح��ني  ب��اأ���ش��م��اء 

للجنة الد�شت�رية.

����م يف  ن����ظرّ م���ي�������ش���ت����را  وك�������ان دي 
اجتماعا  املا�شي  حزيران/ي�ني� 
مماثاًل يف مقر الأمم املتحدة يف 
جنيف لكنه مل يح�شل �ش�ى على 
النظام  م��ن  ا���ش��م��ا  ب�50  لئ��ح��ة 
ال�ش�ري، بينما مل تقدم املعار�شة 
لئحة مر�شحيها ال�50 �ش�ى يف 

مت�ز/ي�لي� احلايل.
الذي  مي�شت�را،  دي  اإىل  واأوك��ل��ت 
املتحدة  الأمم  ج����ه�����د  ي����ت�����ىل 
ب�شاأن �ش�ريا منذ 2014، مهمة 
اجتماع  خ���الل  ال��ل��ج��ن��ة  ت�����ش��ك��ي��ل 
�ش�ت�شي  ُع��ق��د يف  رو���ش��ي��ا  دع��م��ت��ه 
قاطعته  الثاين/يناير  كان�ن  يف 

املعار�شة.

العام  م��ن��ذ  م��ي�����ش��ت���را  دي  وق�����اد 
حمادثات  ج���لت  ت�شع   2016
جنيف  يف  واملعار�شة  النظام  بني 
اأبدا  الت��شل  دون  لكن  وفيينا، 

اإىل حتقيق نتائج.
عقب  املتحدة،  الأمم  بيان  وج��اء 
انتهاء اجتماع رباعي يف �ش�ت�شي، 
ج��ن���ب غ��رب��ي رو����ش���ي���ا، ���ش��م دي 
ومت  ال�شامنة،  وال��دول  مي�شت�را 
اإن�شاء  ب�����ش��اأن  ال��ت��ب��اح��ث  خ��الل��ه 
ال���ل���ج���ن���ة ال���د����ش���ت����ري���ة واآل����ي����ات 

عملها.
تراقب  جماعة  ق��ال��ت  ذل���ك،  اىل 
ال���ق����ات  اإن  ال�������ش����ري���ة  احل������رب 
مع  احل��دود  ا�شتعادت  احلك�مية 

حتتلها  التي  اجل���لن  مرتفعات 
اإ�شرائيل بعد اأن تخلى امل�شلح�ن 
عن  داع�����ص  بتنظيم  امل��رت��ب��ط���ن 

اآخر جيب لهم يف املنطقة.
ك��ان ق��د مت ط��رد ق����ات الرئي�ص 
ب�شار الأ���ش��د م��ن احل���دود يف عام 
الث�رة  اندلعت  عندما   ،2011
يف اأنحاء �ش�ريا �شد حكم عائلته 

الذي دام اأربعة عق�د.
املرتبط�ن  امل�����ش��ل��ح���ن  وان��ت��ق��ل 
يف  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  داع�����ص  بتنظيم 

وقت لحق.
وق���ال امل��ر���ش��د ال�����ش���ري حلق�ق 
�شلم�ا  امل�����ش��ل��ح��ني  اإن  الإن�������ش���ان 
الريم�ك  ح��ص  على  ال�شيطرة 

يف جن�ب غرب �ش�ريا الثنني.
احلربي  الإع�������الم  م���رك���ز  وق�����ال 
اجلي�ص  اإن  ل��ل��ح��ك���م��ة  ال���ت���اب���ع 
ال�اقعة  املنطقة  اأم���ن  ال�����ش���ري 
مرتفعات  ح�������دود  ط�������ل  ع���ل���ى 

اجل�لن.
ك���ان���ت اإ����ش���رائ���ي���ل ا���ش��ت���ل��ت على 
ح��رب مع  اجل����لن يف  مرتفعات 

�ش�ريا عام 1967.
على  ح��ال��ي��ا  احل��ك���م��ة  وت�شيطر 
ك��ام��ل ج��ن���ب غ���رب ���ش���ري��ا بعد 
درعا  حم��اف��ظ��ت��ي  اإىل  دخ��ل��ت  اأن 
املا�شي  ال�������ش���ه���ر  وال���ق���ن���ي���ط���رة 
املعار�شة  ق������ات  ���ش��د  ح��م��ل��ة  يف 

ط����ائ����رة ت���رك���ي���ة ت��ه��ب��ط 
�خلرط�م مطار  يف  ��شطر�ريا 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ا�شطراريا  تركية  ط��ائ��رة  هبطت 
يف م��ط��ار اخل���رط����م، ام�����ص الأول 
الثنني، كانت قادمة من اإ�شطنب�ل 
عا�شمة  برازافيل  اإىل  طريقها  يف 
الطائرة  قائد  تلقي  بعد  الك�نغ� 
بالغا ب�ج�د قنبلة، وفق ما ذكرت 
"�ش�نا".  ال�ش�دانية  الأنباء  وكالة 
وقال حممد املهدي ن�شر عبدون، 
ب���ا����ش���م مطار  ال���ر����ش���م���ي  ال���ن���اط���ق 
مت���ام  "يف  ال�����������دويل،  اخل������رط�������م 
ال�����ش��اع��ة ال�����ش��اب��ع��ة وخ��م�����ص دقائق 
بت�قيت  )الث�����ن�����ني(  ي������م  م�������ش���اء 
ت��ل��ق��ى مركز  امل���ح���ل���ي،  ال���������ش�����دان 
امل��الح��ة اجل���ي��ة ات�شال م��ن قائد 
تلقى  باأنه  يفيد  الرتكية  الطائرة 
قنبلة  ب�ج�د  جمه�ل  من  ر�شالة 
بالطائرة". واأ�شاف عبدون يف بيان 
الطائرة  ق��ائ��د  "اأمر  امل��ج��ه���ل  اإن 
ب��ال��ه��ب���ط م���ن ارت���ف���اع 36 األ���ف 
قدم"،   24000 ارت��ف��اع  اإىل  ق��دم 
الأذن  ط��ل��ب  ال��ط��ي��ار  اأن  م�����ش��ي��ف��ا 
بالهب�ط"، وفق ما ذكرت ال�كالة. 
كانت  "الطائرة  اأن  البيان  واأو�شح 
ع���اب���رة ل����الأج�����اء ال�������ش����دان���ي���ة يف 
م�شري  الك�نغ�"،  اإىل  ط��ري��ق��ه��ا 
بالهب�ط  لها  ال�شماح  "مت  اأنه  اإىل 
ومل  وال���رك���اب  ال��ط��ائ��رة  وتفتي�ص 
ي�����ش��ف��ر ال��ت��ف��ت��ي�����ص ع���ن وج������د اأي 
مهدد لل�شالمة ومن ثم منح الأذن 

للطائرة باملغادرة".

�ألف ميني ي�شتفيدون من �مل�شاعد�ت �لإمار�تية 
يف مديريتي �لتحيتا وزبيد باحلديدة 

 •• احلديدة-وام:
ام���راأة - من  اآلف  األ��ف طفل و6   30 األ��ف ميني - منهم   42 ا�شتفاد 
على  الإماراتي  الأحمر  الهالل  هيئة  وزعتها  التي  الغذائية  امل�شاعدات 
اأهايل مديرية التحيتا واملناطق املحررة يف مدينة زبيد والقرى املحيطة 
بهم يف حمافظة احلديدة وذلك يف اإطار ال�شتجابة الإن�شانية الف�رية 

لإغاثة اأهايل املناطق املحررة بال�شاحل الغربي لليمن.
و�شريت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي قافلة م�شاعدات اإغاثية عاجلة 
اإىل مديرية التحيتا واملناطق املحررة يف مدينة زبيد التاريخية ت�شمنت 
6 اآلف �شلة غذائية اإ�شافة اإىل ال�شلع الأ�شا�شية مت ت�زيعها على الأهايل 
وذلك �شمن احلمالت الإغاثية امل�شتمرة من دولة الإمارات بت�جيهات 
من القيادة الر�شيدة للدولة لل�ق�ف اإىل جانب اأهايل املناطق اليمنية 
املحررة و�شبه املحررة مل�شاعدتهم على جتاوز الظروف الإن�شانية ال�شعبة 

التي ميرون بها وت�فري �شبل املعي�شة احل�شنة لهم.
)التفا�شيل �ص3(

تاأهب ملعركة حترير زبيد.. وهلع حوثي يف ال�سوارع

�ل�شرعية ت�شيطر على م��قع جديدة �شرق �شنعاء
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن ر��شد للف�شاء  ي�شلط �ل�ش�ء على �أحدث تطبيقاته يف �مل�ؤمتر �لدويل لال�شت�شعار عن بعد باإ�شبانيا

•• دبي-وام:

امل�ؤمتر  للف�شاء يف  را�شد  بن  وفد من مهند�شي مركز حممد  �شارك 
الدويل لال�شت�شعار عن بعد واملعل�ماتية IGARSS الذي اأقيم يف 
مركز فالن�شيا للم�ؤمترات واملعار�ص يف اإ�شبانيا خالل الفرتة من 22 

اىل 27 ي�لي� اجلاري.
وح�شر ال�فد - الذي �شم عددا من مهند�شي ق�شم تط�ير التطبيقات 
والتحليل يف املركز - ور�ص عمل متخ�ش�شة وحما�شرات علمية ناق�ص 
خاللها امل�شارك�ن العديد من امل��ش�عات احلي�ية يف جمال تطبيقات 
املطالب  ال�ش�ء على  لت�شليط  بعد  وال�شت�شعار عن  اجلي�معل�ماتية 

امللحة ملراقبة وفهم وتنب�ؤ ديناميكيات ك�كب الأر�ص.
التطبيقات  ت��ط���ي��ر  ق�شم  رئ��ي�����ص  امل��ن�����ش���ري  �شعيد  امل��ه��ن��د���ص  وق���دم 

ل��ل��ف�����ش��اء رئ��ي�����ص الرابطة  ب���ن را����ش���د  وال��ت��ح��ل��ي��ل يف م���رك���ز حم��م��د 
 IEEE – الإم��ارات  اجلي�معل�ماتية وال�شت�شعار عن بعد يف دولة 
GRSS خالل امل�ؤمتر عر�شا تقدمييا تناول فيه املبادرات والأن�شطة 
التعليمية التي نظمتها الرابطة يف جمال ال�شت�شعار عن بعد خالل 
العام املا�شي يف دبي من اأبرزها امللتقى العلمي ال�شن�ي لنظم املعل�مات 

اجلغرافية وال�شت�شعار عن بعد.
مت  التي  العمل  وور����ص  الفعاليات  على  ال�ش�ء  املن�ش�ري  �شلط  كما 
واخلطط  اجل��اري  العام  من  والثاين  الأول  الربعني  خالل  تنظيمها 
امل�شتقبلية لالرتقاء مبجال ال�شت�شعار عن بعد يف الدولة لال�شتفادة 

منه يف جميع املجالت اخلدماتية.
املت�قع  ال�شت�شعار عن بعد  اإىل م�شابقة تطبيقات  املن�ش�ري  وتطرق 
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ال��ع��ام،  ه���ذا  م��ن  �شبتمرب  �شهر  ع��ق��ده��ا يف 

ا�شتخدام بيانات مهمة مت تلقيها من دبي �شات 2- وتط�ير اأداة ذكية 
حلل بع�ص التحديات املتعلقة بتحليالت ال�شت�شعار عن بعد با�شتخدام 
معاجلة ال�ش�ر ونظريات ومفاهيم التعلم العميق اإىل جانب اإ�شراك 
الطالب اجلامعيني يف ا�شتك�شاف جمال العل�م الأر�شية وال�شت�شعار 

عن بعد.
وق���ال ���ش��ع��ادة ي������ش��ف ح��م��د ال�����ش��ي��ب��اين م��دي��ر ع���ام م��رك��ز حم��م��د بن 
الدويل لال�شت�شعار عن بعد  بامل�ؤمتر  تاأتي م�شاركتنا  للف�شاء:  را�شد 
واأحدث  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  على  الط��الع  بهدف  واملعل�ماتية 
التطبيقات  اأح���دث  على  ال�����ش���ء  وت�شليط  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  التقنيات 
عدد  مع  وم����ناق�شتها  للف�شاء  را�شد  بن  حممد  مركز  ط�رها  التي 
ت�شاهم  وال��ت��ي  بعد  ع��ن  ال�شت�شعار  جم��ال  يف  والعلماء  اخل���رباء  م��ن 
وذلك  دب��ي  لإم���ارة  وال��ذك��اء  ال�شعادة  وم�ؤ�شر  احلياة  ج���دة  تعزيز  يف 

�شاحب  اأطلقها  التي   »2071 الإم���ارات  »مئ�ية  لأه����داف  جت�شيدا 
ال�شم� ال�شيخ حمم������د بن را�ش�����د اآل مك��ت�م نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« والتي ت�شكل اأهم معامل م�شتقبل 
باأن   2021 دبي  وخطة  لتاأ�شي�شها،  املئ�ية  الذكرى  بحل�ل  الدولة 
تك�ن دبي مدينة ذكية وم�شتدامة ذات عنا�شر بيئية نظيفة و�شحية 

وم�شتدامة.
 IGARSS ويعد امل�ؤمتر الدويل لال�شت�شعار عن بعد واملعل�ماتية
اأك�����رب جت��م��ع ع��ل��م��ي م��ت��خ�����ش�����ص ح��ي��ث ي�����ش��ارك يف ت��ن��ظ��ي��م��ه وكالة 
الف�شاء المريكي /NASA/ واملعهد المريكي ملهند�شي الكهرباء 
4000 اأكادميي وباحث  IEEE مب�شاركة اأكرث من  والإلكرتونيات 
من  بعد  ع��ن  وال�شت�شعار  اجلي�معل�ماتية  جم��ال  يف  ومتخ�ش�ص 

خمتلف دول العامل.

�لإن�شانية خليفة  مل�ؤ�ش�شة  �لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت  من  ��شتفادو�  �ش�مايل  �ألف   180

والأخرية للفريق الإغاثي مل�ؤ�ش�شة 
خليفة الإن�شانية �شبعة مناطق يف 
و�شلل  و�شناج  �شاحل  وه��ي  ب��رب��رة 
و���ش���ل وب���ه���دين وم���رودي جيح 
امل�ؤ�ش�شة  ت���ك����ن  وب���ذل���ك  واودل 
األ���ف �شلة غ��ذائ��ي��ة يف   36 وزع���ت 

هناك.
نفذت  امل���ؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
الإغ����اث����ة  م����ن  الأوىل  امل����رح����ل����ة 
�ش�مالية  اأ���ش��رة  اآلف   6 و�شملت 
واملرحلة  ج�����ب����الن����د  ولي�������ة  يف 
اأ�شرة  األ��ف   20 ا�شتهدفت  الثانية 

ومعج�ن الطماطم.
وت��اأت��ي ه��ذه اللفتة الإن�����ش��ان��ي��ة يف 
الإغاثية  امل���ؤ���ش�����ش��ة  ج��ه���د  اإط�����ار 
تقدمي  على  وحر�شها  والإن�شانية 
الع�ن للمحتاجني يف املناطق التي 
والك�ارث  ال���ن���زاع���ات  م���ن  ت��ع��اين 

القيادة  انطالقا من حر�ص  تاأتي 
ع��ل��ى م�شاعدة  ل��ل��دول��ة  ال��ر���ش��ي��دة 
ال�شعب ال�ش�مايل والتخفيف من 
فريقا  اأن  اإىل  م�شريا   .. معاناته 
الثالثة  الإغاثة  نفذ  امل�ؤ�ش�شة  من 
املخت�شة  اجل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

ا�شتفاد  ال��ث��الث  الإغ��اث��ة  م��راح��ل 
منها 180 األف �شخ�ص.

واح��ت���ت ال��ط��رود ال��غ��ذائ��ي��ة على 
ومهمة  اأ�شا�شية  غذائية  م���اد   9
كالأرز والطحني والزيت والعد�ص 
و�شاي  ومت��ر  ومعكرونة  واحلليب 

ب�نتالند  ولي������ة  يف  ���ش���م��ال��ي��ة 
ت�زيع  ومت  لها  التابعة  وامل��ن��اط��ق 
العائالت  ع��ل��ى  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�������اد 
واملحتاجني الذين يعان�ن اأو�شاعا 

ان�شانية �شعبة.
الثالثة  امل��رح��ل��ة  زي����ارات  و�شملت 

••  اأبوظبي-وام:

�شاحب  ل���ت����ج���ي���ه���ات  ت���ن���ف���ي���ذا   
ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
ال�شم�  ����ش���اح���ب  وب����دع����م  اهلل” 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومبتابعة  امل�شلحة  للق�ات  الأعلى 
زايد  بن  ال�شيخ من�ش�ر  �شم�  من 
جمل�ص  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�شة  ����ش����ؤون  وزي�����ر  ال��������زراء 
زايد  ب��ن  خليفة  م�ؤ�ش�شة  رئ��ي�����ص 
 .. الإن�شانية  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل 
الثالثة  املرحلة  امل�ؤ�ش�شة  اختتمت 
لل�ش�مال  اإغاثتها  من  والأخ���رية 
عاجلة  اإغاثية  م�شاعدات  بت�زيع 
�ش�مالية  اأ�شرة  اآلف  ع�شرة  على 
ق���رى وم��ن��اط��ق م��دي��ن��ة بربرة  يف 

ال�اقعة �شمال غرب ال�ش�مال.
امل�ؤ�ش�شة  يف  م�ش�ؤول  م�شدر  وق��ال 
الإن�شانية  امل�������ش���اع���دات  ه����ذه  اإن 

الطبيعية.
والقرى  الأقاليم  �شكان  وا�شتقبل 
ال�ش�مالية فريق م�ؤ�ش�شة خليفة 
املعربة  ب����الأه����ازي����ج  الإن�������ش���ان���ي���ة 
ع���ن ف��رح��ت��ه��م مب�����ش��اع��دات دولة 
اأثر  اجل��ف��اف  اأن  الإم����ارات خا�شة 

على حياتهم الي�مية.
ال�����ش���م��ال لن  ���ش��ع��ب  اأن  واأك������دوا 
ين�شى لالإمارات وقفتها اإىل جانبه 
الأ�شا�شية  احتياجاته  وت���ف��ريه��ا 
عبء  م��ن  بع�شا  ع��ن��ه  وتخفيفها 
اجل��ف��اف ال����ذي ق�����ش��ى ع��ل��ى جزء 
احلي�انية  ث���روت���ه���م  م����ن  ك���ب���ري 
املحا�شيل  م���ن  ال��ع��دي��د  واأ����ش���اب 

بالتلف.
امل�شاعدات  من  امل�شتفيدون  واأ�شار 
اإىل اأن دولة الإمارات كانت ال�شباقة 
وم�شاعدة  اخل���ري  ع��م��ل  يف  دائ��م��ا 
ال�����ش���م��ال و���ش��ع��ب��ه .. داع���ني اهلل 
اأن يحفظها ويدمي  القدير  العلي 
عليها نعمة الأمن والأمان يف ظل 

قيادتها الر�شيدة.

�أطباء م�شت�شفى دبي ينجح�ن يف �إنقاذ حياة 
مري�ض يعاين من تهتك حاد يف ع�شلة �لقلب

•• دبي-وام:

 - دبي  وال�شدر مب�شت�شفى  القلب  اأطباء جراحة  متكن 
مري�ص  حياة  انقاذ  من   - بدبي  ال�شحة  لهيئة  التابع 
اآ�شي�ي يبلغ من العمر 58 عاما كان يعاين من احت�شاء 
الأي�شر  للبطني  اخللفية  القلب  ع�شلة  يف  حاد  وتهتك 

وان�شداد يف ال�شريان التاجي اخللفي والأمين.
القلب  اأمرا�ص  ا�شت�شاري  الزمقان  با�شل  وقال الدكت�ر 
ورئ��ي�����ص ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي امل�����ش��رف ع��ل��ى ه���ذه العملية 
النادرة من ن�عها ان املري�ص و�شل اإىل مركز الإ�شابات 
واحل�ادث مب�شت�شفى را�شد وه� يعاين من اآلم �شديدة 
املر�شية  وت�شخي�ص احلالة  ال�شدر حيث مت فح�ص  يف 
جراحة  ق�شم  اإىل  مبا�شرة  وحت�يلها  الأطباء  قبل  من 
القلب وال�شدر مب�شت�شفى دبي واملتخ�ش�ص يف التعامل 
حيث  الإ�شعافية  املفت�ح  القلب  وجراحات  اأمرا�ص  مع 
مت نقل املري�ص ب�شكل ف�ري اإىل غرفة عمليات القلب 
املفت�ح لإجراء عملية عاجلة مت خاللها ترميم اجلدار 
ال�شريان  م�شار  وت��شيل  الأي�شر  للقلب  احلر  اخللفي 

التاجي الأمين املت�شيرّق ب�شدة.
خم�ص  ا�شتغرقت  التي  اجلراحية  العملية  ان  واأو���ش��ح 
�شاعات وتعد الأوىل من ن�عها على م�شت�ى القطاعني 
ال���ع���ام واخل���ا����ص ب��دب��ي مت خ��الل��ه��ا ا���ش��ت��خ��دام اأح���دث 
التقنيات اجلراحية يف هذا املجال تكللت بالنجاح التام 
حيث ا�شتقرت حالة املري�ص ومت نقله اإىل ق�شم العناية 
املركزة اجلراحية ملتابعة العالج حتت املراقبة احلثيثة.

واأ�شار اإىل ندرة هذا الن�ع من العمليات والتي تتطلب 

وال��دق��ة للتعامل معها يف  وامل��ه��ارة  الكثري م��ن اخل��ربة 
عنها  الناجمة  وال���ف��ي��ات  اخل��ط���رة  ن�شبة  ارت��ف��اع  ظ��ل 
..م�ؤكدا على الهتمام البالغ الذي ت�ليه هيئة ال�شحة 
بدبي لرفع كفاءة وقدرة ك�ادرها الطبية وتهيئة البيئة 
التقنيات  اأح����دث  وت�شخري  والإب�����داع  للعمل  املنا�شبة 

والتكن�ل�جيا العاملية خلدمة املر�شى.
امل�شرتك  والتن�شيق  بالتعاون  الزمقان  الدكت�ر  واأ�شاد 
يتعلق  فيما  ودب��ي  را�شد  مب�شت�شفيي  القلب  اأطباء  بني 
ح�ل  الطبية  ال�شت�شارات  وت��ب��ادل  وع��الج  بت�شخي�ص 
ال��ط��ب��ي ال�شحيح  ال���ق���رار  ال�����ش��ع��ب��ة لت���خ���اذ  احل�����الت 

والطرق العالجية املنا�شبة للحالة املر�شية.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ع���ربت ال��دك��ت���رة م���رمي حم��م��د الري�شي 
�شعادتها وفخرها  دبي عن  مل�شت�شفى  التنفيذية  املديرة 
الطبي  وب��ال��ف��ري��ق  ع���ام  ب�شكل  الطبية  الهيئة  ب��ك���ادر 
اىل  م�����ش��رية  خ��ا���ص  ب�شكل  العملية  ه���ذه  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 
احلر�ص الذي ت�ليه هيئة ال�شحة بدبي لت�فري كافة 
را�شد  مب�شت�شفيي  القلب  باأق�شام  املتط�رة  الإمكانيات 
قادرة  لتك�ن  الطبية  ك���ادره��ا  وت��دري��ب  وتاأهيل  ودب��ي 
بال�شرعة  املر�شية  احل��الت  خمتلف  مع  التعامل  على 
واحلرجة  املعقدة  احل��الت  وخا�شة  املنا�شبني  وال�قت 

التي تتطلب التدخل العاجل لإنقاذ احلياة .
واأ�شارت اىل النجاحات املتعددة التي حققها اأطباء هيئة 
النادرة  العمليات  من  العديد  اإج���راء  يف  بدبي  ال�شحة 
و���ش��دي��دة اخل��ط���رة ع��ل��ى ح��ي��اة امل��ر���ش��ى وال��ت��ي تكللت 
جميعها بالنجاح التام وبن�شب ت�شاهي ن�شب النجاح يف 

كربى املراكز العاملية يف هذا املجال.

جمل�ض �ل�زر�ء يعتمد قر�ر� باإعادة ت�شكيل جمل�ض �إد�رة وكالة �لإمار�ت للف�شاء
•• اأبوظبي-وام:

باإعادة  ق���راراً  ال����زراء  اعتمد جمل�ص 
الإمارات  وكالة  اإدارة  جمل�ص  ت�شكيل 
الدكت�ر  م���ع���ايل  ب��رئ��ا���ش��ة  ل��ل��ف�����ش��اء 
باله�ل  ح��م��ي��د  اهلل  ع��ب��د  ب���ن  اأح���م���د 
التعليم  ل�ش�ؤون  دولة  وزير  الفال�شي 

العايل واملهارات املتقدمة.
للف�شاء  الإم��ارات  وكالة  اإن�شاء  وجاء 
عام 2014 كاأول وكالة ف�شاء عربية 
بهدف تنظيم وت�جيه قطاع الف�شاء 
ال�طني  الق��ت�����ش��اد  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة وم����ن خالل 
بكفاءات  تتمتع  التي  الأج��ي��ال  اإع���داد 
م��ه��ن��ي��ة ع���ال���ي���ة وت���ط����ي���ر الأب����ح����اث 
ال�شراكات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��ربام��ج 

ال�شرتاتيجية يف جمال الف�شاء.
يف  للف�شاء  الإم���ارات  وكالة  وجنحت 
عربي  م�شروع  اأول  �شاحبة  تك�ن  اأن 
املريخ  ك�كب  ل�شتك�شاف  واإ���ش��الم��ي 
لتك�ن دولة الإمارات واحدة من بني 
ل�شتك�شاف  تطمح  ف��ق��ط  دول  ت�شع 
هذا الك�كب وذلك من خالل م�شروع 
تعاون  اإىل  بالإ�شافة  الأم��ل«  »م�شبار 
ال���ك��ال��ة م��ع »م��ع��ه��د م�����ش��در التابع 
جلامعة خليفة للعل�م والتكن�ل�جيا« 
و«اجل����ام����ع����ة الأم����ري����ك����ي����ة يف راأ������ص 
م�����ش��روع تط�ير  اخل��ي��م��ة« لإط�����الق 
وبناء القمر ال�شطناعي »مزن �شات« 

لدرا�شة الغالف اجل�ي لالأر�ص.
ال�شن�ات  خ��الل  ال�كالة  جنحت  كما 

بالقطاع  ال���ن���ه��������ص  يف  امل���ا����ش���ي���ة 
ال�طني  امل�����ش��ت���ى  ع��ل��ى  ال��ف�����ش��ائ��ي 
الت�شريعية  واأطره  وت�شكيل مالحمه 
اإ�شدار  خ��الل  من  وذل��ك  والقان�نية 
الف�شاء يف  لقطاع  ال�طنية  ال�شيا�شة 
مذكرة   16 وت�قيع  الإم����ارات  دول���ة 
ف�شاء  ومنظمات  وك���الت  م��ع  تفاهم 
الف�شاء  ا�شتك�شاف  جم��ال  يف  عاملية 
وال���ت���ب���ادل امل���ع���ريف وح�����ش���ل��ه��ا على 
العاملية �شمن  املنظمات  اأهم  ع�ش�ية 
كع�ش�ية  ال���ع���امل���ي  ال���ف�������ش���اء  ق���ط���اع 
»الحتاد الدويل للمالحة الف�شائية« 
بالإ�شافة اإىل ت�قيع مذكرات تفاهم 
ال���دول���ة  8 ج���ام���ع���ات رائ������دة يف  م���ع 
للتعاون يف جمالت التعليم والبح�ث 
والتطبيقات  وال��ت��ق��ن��ي��ات  وال���ع���ل����م 
الف�شاء  الف�شائية بهدف دعم قطاع 

ال�طني.
الإمارات  وكالة  اإدارة  جمل�ص  وي�شم 
حمد  م��ن  ك��ال  ع�ش�يته  يف  للف�شاء 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  املن�ش�ري  عبيد 
للف�شاء  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د  م���رك���ز 
ك���ن���ائ���ب ل���رئ���ي�������ص امل���ج���ل�������ص وخ���ال���د 
عبداهلل الب�عينني املزروعي م�شت�شار 
يف مكتب �شاحب ال�شم� نائب القائد 
�شليم  وب��در  امل�شلحة  للق�ات  الأع��ل��ى 
العلماء رئي�ص وحدة �شناعة  �شلطان 
الركن  والعميد  مبادلة  يف  ال��ط��ريان 
الدكت�ر مبارك �شعيد غافان اجلابري 
بطي  �شامل  املهند�ص  الركن  والعقيد 
امل�شلحة  ال��ق���ات  من  القبي�شي  �شامل 

عام  م��دي��ر  ال�شيباين  حمد  وي������ش��ف 
والتقنية  للعل�م  الإم����ارات  م�ؤ�ش�شة 
عبدالرحمن  وامل��ه��ن��د���ص  امل��ت��ق��دم��ة 

حممد احلمادي وكيل وزارة الرتبية 
وال���ت���ع���ل���ي���م ل����ل����رق����اب����ة واخل�����دم�����ات 
�شريف  وم�����ش��ع���د حم��م��د  امل�����ش��ان��دة 

حمم�د الرئي�ص التنفيذي لياه �شات 
والدكت�رة بهجت الي��شف من معهد 

م�شدر للعل�م والتكن�ل�جيا.
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة �أب�ظبي تنفذ برناجمًا ت�ع�يًا للم�شافرين برً� 

•• اأبوظبي-وام:

ن��ف��ذت ���ش��رط��ة اأب���ظ��ب��ي ب��رن��اجم��اً ت���ع���ي��اً يف ال��ع��ني ل��ق��ائ��دي املركبات 
و�شمان  �شياراتهم  التاأكد من �شالحية  �شرورة  على  ركز  برا  امل�شافرين 
“�شيف بال  اإط��ار حملة  �شالمة الإط��ارات قبل القيام بالرحلة وذل��ك يف 
ح�ادث” و�شمن اجله�د املت�ا�شلة لتعزيز ال�شالمة وجعل الطرق اأكرث 

اأمنا.
اإدارة  مدير  نائب  الظاهري  عبيد  مطر  العقيد  ق��ام   .. ال�شدد  ه��ذا  ويف 
ال�شائقني  ترخي�ص  مب��دي��ري��ة  ال��ع��ني  يف  وامل��رك��ب��ات  ال�شائقني  ترخي�ص 
الدرعي  �شيف  علي  امل��ق��دم  يرافقه  امل��رك��زي��ة  العمليات  بقطاع  والآل��ي��ات 
رئي�ص ق�شم املركبات يف الإدارة والرائد جمال خليفة ال�شام�شي مدير فرع 

الفح�ص الفني يف حمطة “اأدن�ك “ للفح�ص الفني لل�شيارات يف منطقة 
اأق�ال  عليها  كتبت  ت�ع�ية  بطاقات  بت�زيع  العني  مدينة  يف  ه��زاع  فلج 
ماأث�رة للمغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ 

ودعاء ال�شفر على ال�شائقني اأثناء قيامهم بفح�ص �شياراتهم.
ال�ش�ئية  الإ���ش��ارات  م��ن  التاأكد  ���ش��رورة  اإىل  ال�شائقني  الظاهري  ودع��ا 
درجة  وق��ي��ا���ص  امل�شتخدمة  الإط�����ارات  وم��الئ��م��ة  امل��رك��ب��ات  يف  وامل�شابيح 
احلرارة التي يتحملها واحلم�لة املنا�شبة بالإ�شافة اإىل �شنة ال�شنع واأخذ 

ق�شط من الراحة ملتابعة ال�شري لحقا .
وحذر قائدي املركبات من جتاوز احلم�لة امل�شم�ح بها على �شطح املركبة 
واأل يزيد ارتفاعها على 60 �شنتيمرتا .. م�شريا اإىل اأن جتاوز احلم�لة 

ي�ؤدي اإىل الإخالل بت�ازن ال�شيارة و�شع�بة ال�شيطرة عليها .

ت�شكيل جمل�ض �أمناء كلية �لإمام مالك لل�شريعة و�لقان�ن وتعيني م�شاعد 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لإ�شكان مب�ؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لالإ�شكان 

•• دبي-وام:

اآل مكت�م ويل عهد  اأ�شدر �شم� ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
دبي رئي�ص املجل�ص التنفيذي قراري املجل�ص رقمي 33 و34 ل�شنة 
2018 بت�شكيل جمل�ص اأمناء كلية الإمام مالك لل�شريعة والقان�ن، 
�شة حممد بن  وتعيني م�شاعد املدير التنفيذي لقطاع الإ�شكان مب�ؤ�شرّ

را�شد لالإ�شكان.
اأمناء  جمل�ص  ت�شكيل  على   ،2018 ل�شنة   33 رق��م  ال��ق��رار  ون�����صرّ 
ريعة والقان�ن برئا�شة خالد جا�شم بن كلبان،  ُكلرّية الإمام مالك لل�شرّ

وع�ش�ية كٍل من: جمال عبدالرحمن املدفع، نائباً للرئي�ص، والدكت�ر 
والدكت�ر  م��ب��ارك،  ال�شيخ  اأحمد  وخالد  احل���داد،  عبدالعزيز  اأحمد 
عي�شى عبداهلل بن مانع احلمريي، وعي�شى نا�شر ال�شركال، واأحمد 

ة ثالث �شن�ات قابلة للتجديد. حممد بن م�شمار، وذلك ملُدرّ
ووفقاً للقرار رقم 34 ل�شنة 2018، مت تعيني جا�شم حممد عبيد 
�شة  مب�ؤ�شرّ الإ���ش��ك��ان  لقطاع  التنفيذي  للمدير  م�شاعداً  ال�شميلي، 

حممد بن را�شد لالإ�شكان، ومنحه درجة ُمدير تنفيذي.
على اأن ُيعمل بهذين القرارين من تاريخ �شدورهما، ويتم ن�شرهما 

يف اجلريدة الر�شمية.

مف��شية �ش�ؤون �لالجئني : 20 �ألف عائلة ��شتفادت من منحة �لإمار�ت لدعم خطة �لأمم �ملتحدة يف �ليمن 

باحلديدة  وزبيد  �لتحيتا  مديريتي  يف  �لإمار�تية  �مل�شاعد�ت  من  ي�شتفيدون  ميني  �ألف    42

•• عدن-وام:

اأ�شادت » املف��شية ال�شامية لالأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني » بالدعم ال�شخي 
اأ�شهم يف التخفيف من  الذي تقدمه دولة الإم��ارات العربية املتحدة وال��ذي 
وطاأة املعاناة التي تعي�شها الأ�شر اليمنية يف ال�قت الراهن .. وقالت اإن اأكرث 
الإمارات  التي قدمتها دولة  املنحة  ا�شتفادت من  األف عائلة مينية   20 من 
لدعم خطة الأمم املتحدة لال�شتجابة الإن�شانية يف اليمن للعام 2018 حتى 

لدولة  الإن�شانية  العمليات  الكعبي مدير  �شعيد  لقاء  ذلك خالل  الآن. جاء 
الإمارات يف اليمن .. اأمين غرايبة ممثل مف��شية �ش�ؤون الالجئني باليمن 
 « امل�ؤقتة  اليمنية  العا�شمة  يف  املف��شية  مكتب  مديرة  بارليفيت  وجاكلني 
عدن » واللذين اأ�شادا مببادرات وجه�د وخطة الإمارات الإن�شانية املت�ا�شلة 
يف اليمن عرب ذراعها الإن�شانية »هيئة الهالل الأحمر« والتي ت�شتهدف تاأمني 
للمت�شررين  ال�شحية  والرعاية  والكهرباء  واملياه  والإي�ائية  الغذائية  امل�اد 
معاناتهم  وط��اأة  من  التخفيف  يف  اأ�شهم  ما  احتياجا  الأ�شد  اليمنية  والأ�شر 

وع�دة احلياة اإىل طبيعتها يف املناطق املحررة.
اأن الإم��ارات لن تدخر جهدا يف �شبيل تقدمي  اأك��د �شعيد الكعبي  من جانبه 
ال�شعب  الأح��داث اجلارية على حياة  اأن يحد من تداعيات  �شاأنه  كل ما من 
اأن  اإىل  م�شريا   .. املتاأثرين  كاهل  ع��ن  املعاناة  وط���اأة  ورف��ع  ال�شقيق  اليمني 
التنم�ية  وامل�شروعات  الإن�شانية  الربامج  من  املزيد  �شت�شهد  املقبلة  املرحلة 
يف  للمت�شررين  الفعلية  لالحتياجات  ووفقا  املحررة  املناطق  يف  واخلدمية 
اليمن. وقال الكعبي اإن القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات ت�يل عملية تخفيف 

عرب  كبريا  اهتماما  الإن�شانية  ظروفهم  وحت�شني  اليمنيني  الأ�شقاء  معاناة 
 « العاجلة عرب  الإن�شانية  للم�شاعدات  امل�شتمر  التدفق  با�شتمرار  ت�جيهاتها 
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي » التي ت�اكب عمليات حترير مناطق ال�شاحل 
�شكانها.  ا�شتقرار  لدعم  والتنم�ية  الإن�شانية  امل�شاعدات  من  مبزيد  الغربي 
جرى خالل اللقاء بحث اآلية تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية لليمنيني يف املدن 
املحررة اإىل جانب ما تقدمه الإمارات من دعم لربامج الأمم املتحدة املختلفة 

باليمن يف اإطار جمه�داتها الإن�شانية والتنم�ية مل�شاعدة ال�شعب اليمني.

•• احلديدة-وام:

من   - ام���راأة  اآلف  و6  طفل  األ��ف   30 - منهم  األ��ف ميني   42 ا�شتفاد 
امل�شاعدات الغذائية التي وزعتها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي على اأهايل 
مديرية التحيتا واملناطق املحررة يف مدينة زبيد والقرى املحيطة بهم يف 
لإغاثة  الف�رية  الإن�شانية  ال�شتجابة  اإط��ار  يف  وذل��ك  احلديدة  حمافظة 

اأهايل املناطق املحررة بال�شاحل الغربي لليمن.
عاجلة  اإغاثية  م�شاعدات  قافلة  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  و�شريت 

التاريخية ت�شمنت  التحيتا واملناطق املحررة يف مدينة زبيد  اإىل مديرية 
اإ�شافة اإىل ال�شلع الأ�شا�شية مت ت�زيعها على الأهايل  6 اآلف �شلة غذائية 
وذلك �شمن احلمالت الإغاثية امل�شتمرة من دولة الإمارات بت�جيهات من 
القيادة الر�شيدة للدولة لل�ق�ف اإىل جانب اأهايل املناطق اليمنية املحررة 
التي  ال�شعبة  الإن�شانية  ال��ظ��روف  جت��اوز  على  مل�شاعدتهم  امل��ح��ررة  و�شبه 

ميرون بها وت�فري �شبل املعي�شة احل�شنة لهم.
واأكد �شعيد الكعبي مدير العمليات الإن�شانية لدولة الإمارات يف اليمن اأن 
تدفق ق�افل امل�شاعدات على اأهايل املناطق املحررة و�شبه املحررة مبحافظة 

اإطار م�اكبة العمليات الع�شكرية باملزيد من امل�شاعدات  احلديدة ياأتي يف 
الإغاثية الف�رية وب�شكل متزامن ي�شمن ال��ش�ل اإىل الأ�شر اليمنية ف�ر 
فك احل�شار “احل�ثي” عنهم مبا ين�شجم مع ت�جيهات القيادة الر�شيدة 
لدولة الإم��ارات لتعزيز قدرات امل�اطنني اليمنيني يف الت�شدي لتداعيات 
الظروف الإن�شانية الناجمة جراء احلرب التي �شببتها املمار�شات الإرهابية 

مليلي�شيات احل�ثية امل�الية لإيران.
من  عاجال  اإغاثيا  ج�شرا  �شريت  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  وكانت 
امل�شاعدات اإىل اليمن ي�شمل 35 األف طن عبارة عن 10 ب�اخر اإماراتية 

7 رحالت  اإ�شافة اإىل ج�شر ج�ي ي�شمل  حمملة بامل�اد الغذائية املتن�عة 
تنقل 14 األف طرد غذائي لل�شعب اليمني ال�شقيق اإىل جانب ت�شيري 100 
قافلة م�شاعدات من ال�ش�ق اليمني املحلي �شمن اخلطة ال�شاملة للتحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية ال�شع�دية لإغاثة احلديدة واملناطق املحيطة 
النطاق  وا�شعة  مماثلة  اإغاثية  عمليات  تنفيذ  يف  جنح  ب��دوره  وال��ذي  بها 
عندما قام بتحرير كل من عدن واملكال واملخا مما اأدى اإىل حت�شني احلياة 
بعد  عليه  ك��ان  مما  ح��ال  اأف�شل  اأ�شبحت  والتي  هناك  ل��الأه��ايل  املعي�شية 

حتريره.

وكيل وز�رة �لدفاع ي�شتقبل �لرئي�ض �لتنفيذي ل�شركة  ر�يثي�ن  �لأمريكية
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شعادة مطر �شامل الظاهري وكيل وزارة 
باأب�ظبي  ال����زارة  مقر  يف  مبكتبه  ام�ص  الدفاع 
الإدارة  الدكت�ر ت�ما�ص كينيدي رئي�ص جمل�ص 
وال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة “ راي���ث���ي����ن “ 
الأنظمة  ���ش��ن��اع��ات  يف  املتخ�ش�شة  الأم��ري��ك��ي��ة 

الدفاعية.
ومت خ��الل ال��ل��ق��اء بحث جم���الت ال��ت��ع��اون بني 
ال�شركات  م��ن  ونظرياتها   “ رايثي�ن   “ �شركة 
اإىل  الإم������ارات  دول���ة  يف  املتخ�ش�شة  وال��ه��ي��ئ��ات 
ج��ان��ب ت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ب�����ش��اأن ع���دد من 
اللقاء  ح�شر  امل�شرتك.  الهتمام  ذات  امل�ا�شيع 

عدد من كبار م�ش�ؤويل و�شباط وزارة الدفاع.

�إ�شعاف دبي » تنظم برناجمًا تدريبيًا ح�ل �لإ�شعافات �لأولية لل�شباب 
•• دبي-وام:

الإ�شعافات  ح�ل  تدريبياً  برناجماً  الإ�شعاف  خلدمات  دبي  م�ؤ�ش�شة  نظمت 
الأولية بعن�ان »امل�شتجيب الأول« التابع مل�شروع التط�ع الإ�شعايف يف مركز 
ال�شباب باأبراج الإمارات يف دبي والذي ي�شتهدف تدريب ال�شباب على تقدمي 

الإ�شعافات الأولية بطريقة مهنية واحرتافية.
الإ�شعاف  خل��دم��ات  دب��ي  مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��غ��ف��اري  عي�شى  وق���ال 
خالله  تعرف  وعمليا  نظريا  مكثفا  منهجا  ت�شمن  الربنامج  اإن  بالإنابة 
اأو  كانت مر�شية  �ش�اء  الطارئة  احل��الت  مع  التعامل  اإىل طرق  املنت�شب�ن 
اإدارة  اأف��اد طالب غل�م طالب مدير  اإ�شابات يف م�قع احل��ادث. من جانبه 
التدريب والتعليم امل�شتمر اأنه بناء على ا�شرتاتيجية م�ؤ�ش�شة دبي خلدمات 
الإ�شعاف القائمة على ت�طيد الدور املجتمعي وامل�ش�ؤولية املجتمعية وتنفيذ 
ت�جهات حك�مة دولة الإمارات يف جمال دعم ال�شباب مت عقد هذا الربنامج 
ال�شباب هم  ه���ؤلء  اأن  ملفه�م  تر�شيخا  ال�شباب  لأول مرة لأع�شاء جمال�ص 
عماد املجتمع ف�شال عن هذه اخلط�ة مكملة لدور امل�ؤ�ش�شة يف تفعيل قان�ن 

اأو  ال�شباب  وا�شتقطاب متط�عني من جمال�ص  الإ�شعايف  املجال  التط�ع يف 
غريهم ليخدم�ا الدولة والإمارة بروؤية اإن�شانية عميقة.

بدوره اأكد املهند�ص حممد جا�شم اجلالف نائب رئي�ص جمل�ص اإ�شعاف دبي 
اإىل متكني ال�شباب من امل�شاهمة يف حتقيق  اأن هذه املبادرة تهدف  لل�شباب 
من  م�شت�ى  اأعلى  حتقيق  و�شمان   2021 دب��ي  وروؤي���ة  ال�طنية  الأج��ن��دة 
اأن  اإىل  الإ�شعافية والطب الطارئ وتاأمني م�قع احلدث م�شريا  اخلدمات 
بعد  الأول«  »امل�شتجيب  رخ�شة  ومنحهم  اأف��راد   10 بتخريج  قام  الربنامج 
الأولية  الإ���ش��ع��اف��ات  وال��ت��ي متكنهم م��ن تقدمي  ال��ت��دري��ب  اأي���ام م��ن  خم�شة 

بطريقة مهنية واحرتافية.
برنامج  اإن  لل�شباب  دبي  قالت فاطمة اجلا�شم ع�ش�ة جمل�ص  ومن جهتها 
»امل�شتجيب الأول« يهدف اإىل تدريب اأفراد املجتمع على الإ�شعافات الأولية 
اأي  يف  حدوثها  املحتمل  والإ���ش��اب��ات  املر�شية  احل��الت  مع  التعامل  وط��رق 
مكان بحيث يتمكن اأفراد املجتمع من اتخاذ الإج��راءات ال�شليمة اإىل حني 
زيادة  و  املجتمع  اأف���راد  حياة  حفظ  يف  ي�شاهم  ما  الإ�شعاف  مركبة  و�ش�ل 

�شرعة الإ�شتجابة وحت�شني اخلدمة.

م�شاندة   تعتزم ��شتخد�م �لذكاء �ل�شطناعي يف تنفيذ م�شاريع �لبنية �لتحتية
•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب���ظ��ب��ي  �شركة  تعتزم 
ا�شتخدام   “ م�����ش��ان��دة   “ ال��ع��ام��ة 
يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تطبيقات 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م�����ش��اري��ع  تنفيذ 
املقبلة  ال��ف��رتة  امل�����ش��ت��دام��ة خ���الل 
وذل��ك يف اإط��ار حتقيق روؤي��ة دولة 
للذكاء  ال�شرتاتيجية  الإم�����ارات 

ال�شطناعي.
را�شد  ���ش���ي��دان  املهند�ص  واأو���ش��ح 
ال��ظ��اه��ري ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
ال�شركة  اأن  بالإنابة   “ “م�شاندة 
التطبيق  اآل����ي����ات  ح��ال��ي��ا  ت���در����ص 
الذكاء  ب��رام��ج  ل�شتخدام  العملي 
يف  ا�شتخدامه  و�شبل  ال�شطناعي 
املختلفة  التحتية  البنية  م�شاريع 

التي تنفذها.
هام�ص  ع��ل��ى   - ال���ظ���اه���ري  واأك������د 
برامج   “ حم��ا���ش��رة  يف  م�شاركته 
 - والب��ت��ك��ار  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
ت�اجه  التي  والفر�ص  التحديات 
التي   “ وال���������ش����رك����ات  امل����ظ���ف���ني 
مقرها  يف   “ “م�شاندة  نظمتها 
اأهمية   - ب���اأب����ظ���ب���ي  ال��رئ��ي�����ش��ي 
وتطبيقاته  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
م�شتقبل  ل��ب��ن��اء  امل��ف��ت��اح  ب��اع��ت��ب��اره 
ال�شع�ب  رف��اه��ي��ة  يحقق  م�شتدام 
ويدعم جه�د التنمية القت�شادية 
ا�شتثمار  جانب  اإىل  والجتماعية 
الأمثل  النح�  على  ال��ط��اق��ات  ك��ل 
وا�شتغالل كافة امل�ارد والإمكانات 
الب�شرية واملادية املت�افرة بطريقة 

اأن تك�ن دول��ة الإم����ارات م��ن رواد 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  ت��ب��ن��ي  يف  ال���ع���امل 

ال�شطناعي.
وتناولت املحا�شرة مفه�م تعريف 
وت�شنيفاته  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
وبرامج  واأخ���الق���ي���ات���ه  واأن������اع�����ه 
املختلفة  ال����ش���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
الهيئات  يف  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا  وكيفية 
جانب  اإىل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال�����ش��رك��ات 
احلياة الي�مية كما �شلطت ال�ش�ء 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ا����ش���ت���خ���دام ال���ذك���اء 
احلك�مي  العمل  يف  ال�شطناعي 
اأه���داف  حتقيق  يف  الب��ت��ك��ار  ودور 
بني  ال��ف��رق  م�شتعر�شة  ال�شركات 

الإبداع والبتكار.
تبعيات  اإىل  امل��ح��ا���ش��رون  وت��ط��رق 
الع����ت����م����اد ع���ل���ى ب����رام����ج ال���ذك���اء 
العمل  �����ش�����ق  يف  ال����ش���ط���ن���اع���ي 
احلالية  ال���ع���ام���ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

املحا�شرة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  خ��الق��ة. 
ه��دف��ت اإىل اإط�����الع امل���ظ��ف��ني يف 
امل�شتجدات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  م�����ش��ان��دة 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  ب���رام���ج  يف 
اك��ت�����ش��اب مهارات  م��ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
ت�ظيف  جم��������الت  يف  خم���ت���ل���ف���ة 
ت����ط����ب����ي����ق����ات ب�������رام�������ج ال������ذك������اء 
باآليات  النه��ص  يف  ال�شطناعي 
وت�شريع  ب���الأداء  والرت��ق��اء  العمل 
الإنتاجية  وزي���ادة  الإجن���از  وت���رية 
اإ�شافة اإىل خلق بيئة عمل اإبداعية 

مبتكرة.
اإط��ار ت�جهات  املحا�شرة يف  وتاأتي 
وروؤيتها  للدولة  الر�شيدة  القيادة 
ثقافة  تر�شيخ  يف  ال�شرتاتيجية 
املجتمع  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
�شمن  امل���خ���ت���ل���ف���ة  وامل�����ؤ�����ش���������ش����ات 
للذكاء  ال���ط��ن��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال���ش��ط��ن��اع��ي وال���ت���ي ت��ه��دف اإىل 

وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف جم�����ال ال���ذك���اء 
املحا�شرة  وق�����دم  ال���ش��ط��ن��اع��ي. 
ال��دك��ت���ر ع����ارف �شلطان  ك���ل م���ن 
التنفيذي  احلمادي نائب الرئي�ص 
ل���ل���ع���ل����م  خ����ل����ي����ف����ة  ج�����ام�����ع�����ة  يف 
والدكت�ر  بال�كالة  والتكن�ل�جيا 
امل�شاعد  الأ���ش��ت��اذ  اأندريا�شهين�شل 
والدكت�ر  احلا�شب  عل�م  ق�شم  يف 
ط��الل ره����ان الأ���ش��ت��اذ امل�شاعد يف 
والدكت�ر  احل��ا���ش��ب  ع���ل����م  ق�����ش��م 
رئي�شي  باحث  جيانيني  غابرييل 
يف  ل��الب��ت��ك��ار  “اإبتيك”  م��رك��ز  يف 

جامعة خليفة.
املهند�ص  ���ش��ع��ادة  امل��ح��ا���ش��رة  �شهد 
اأح����م����د حم���م���د ����ش���ري���ف اخل������ري 
رئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة اأب�ظبي 
“م�شاندة”  ال���ع���ام���ة  ل��ل��خ��دم��ات 
وامل�ظفني  املهند�شني  من  ولفيف 

يف ال�شركة.



األربعاء  1   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12392  
Wednesday   1   August   2018  -  Issue No   12392

04

اأخبـار الإمـارات
ويل عهد عجمان ي�ؤدي �شالة �جلنازة 

على جثمان �أحمد �ل�شام�شي
•• عجمان-وام:

اأدى �شم� ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان عقب �شالة الظهر ام�ص الثالثاء �شالة 
اجلنازة على جثمان املغف�ر له اأحمد حممد بن رحمة العامري ال�شام�شي ع�ش� املجل�ص ال�طني 

الحتادي �شابقاً الذي وافته املنية ام�ص الأول.
اإمارة  اأبناء  امل�ش�ؤولني وجم�ع غفرية من  ال�شي�خ وكبار  اإىل جانب �شم�ه عدد من  واأدى ال�شالة 

عجمان واملقيمني. و�شيع جثمان الفقيد اإىل مث�اه الأخري يف مقربة اجلرف.
وقدم �شم� ويل عهد عجمان وال�شي�خ واملعزون واجب العزاء وامل�ا�شاة لذوي الفقيد داعني اهلل عز 

وجل اأن يتغمده ب�ا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شل�ان.

حماية �لبيئة بر�أ�ض �خليمة« : �ل�شيخ ز�يد ه� قدوتنا للحفاظ على �لبيئة و�أنظمتها �ملختلفة
•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكد الدكت�ر �شيف حممد الغي�ص املدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية 
براأ�ص اخليمة ان الهيئة اأ�شهمت �شاأنها �شاأن جميع الهيئات وامل�ؤ�ش�شات ذات 
الإم��ارات على  الدولة يف ح�ش�ل دولة  البيئي على م�شت�ى  بال�شاأن  ال�شلة 
املركز الأول على امل�شت�ى اخلليجي والإقليمي للمنطقة العربية وقارة اآ�شيا 
 2017 للعام  املحيطات  م�ؤ�شر �شحة  العامل يف  م�شت�ى  28 على  واملركز 
39 عامليا من حيث تاأثري  كما �شاهمت الهيئة يف حتقيق الإم��ارات للمركز 
املياه على �شحة الإن�شان ويف حتقيق الإمارات للمرتبة 44 عامليا يف جمال 
املنظمة  وال�ش�ابط  الت�شريعات  وتطبيق  ر�شد  خ��الل  من  الأ�شماك  �شيد 
منع  �شمنها  ومن  الأ�شماك  �شيد  واأوق��ات  »اأدوات  الأ�شماك  �شيد  لعمليات 

ال�شيد باجلرافات«.
البيئي  العمل  تط�ر  الإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  مع  ح���ار خا�ص  وا�شتعر�ص يف 
يف الدولة تاأ�شيا بنظرة القائد امل�ؤ�ش�ص املغف�ر له باأذن اهلل ال�شيخ زايد بن 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه والذي كان قدوة ومثال يحتذى به حيث  �شلطان 
اإن�شان  كل  م�اردها كجزء من حياة  على  واحلفاظ  البيئة  زرع حب حماية 

يعي�ص على هذه الأر�ص.

بالأنظمة  وعالقتها  ال�شمكية  ال���رثوة  ل���ش��ت��دام��ة  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه���د  وع��ن 
ان��ه يجب ان تك�ن نقطة الرت��ك��از الأوىل يف  البيئية الخ��رى ذك��ر الغي�ص 
ميثل�ن  ال��ذي��ن  ال�شيادين  اإ���ش��ع��اد  ه��ي  ال�شمكية  ال���رثوة  ا�شتدامة  حتقيق 
اأ�شا�ص مهنة ال�شيد وتعترب عملية ت�عيتهم هي ال�شبيل الأ�شا�شي لتحقيق 
لإ�شعاد  »احل�شباه«  مبادرة  الهيئة  اأطلقت  لذلك  ال�شمكية  الرثوة  ا�شتدامة 
ال�شيادين من خالل بطاقات ذكية ميكن تعبئتها بر�شيد من النقاط نظري 
على  للح�ش�ل  ا�شتخدامها  ميكن  والتي  البحرية  البيئة  على  حمافظتهم 
خدمات جمانية فيما يتعلق بال�شكن واملرا�شي واملخازن وغريها ف�شال عن 
تع�ي�ص  ومبادرة  ال�شيد  لعمال  الرم�شاين  الت�شامح  اإفطار  مائدة  مبادرة 
لأف�شل  م�شابقة  وتنظيم  لهم  جمانية  طبية  فح��شات  وعمل  ال�شيادين 
�شياد ملتزم بالق�انني املنظمة ملهنة ال�شيد واإىل جانب ذلك تت�ا�شل جه�د 
ا�شطناعي بحري  1000 كهف  اأك��رث من  اإن��زال  بنجاح يف م�شروع  الهيئة 
البيئة  حلماية  القيادات  ملتقى  م��ب��ادرة  اإىل  بالإ�شافة  لالأ�شماك  كم�ائل 
 600 من  اأك��رث  زراع��ة  مت  خالله  من  وال��ذي  ال�شيادين  واإ�شعاد  البحرية 
ال�شمكية  ال��رثوة  ا�شتدامة  اإيجاب كبري يف  اأثر  ملا لها من  �شجرة منجروف 

ك�نها حا�شنات طبيعية لالأ�شماك.
والأعا�شري  احل���راري  الحتبا�ص  مثل  املناخية  التغريات  اأث��ر  عن  وحت��دث 

وغريها على النظام البيئي حيث كانت هيئة حماية البيئة براأ�ص اخليمة ذات 
م�قع ريادي بتنظيمها اأول م�ؤمتر عاملي لالحتبا�ص احلراري على م�شت�ى 
2011 وحتى تاريخه م�شريا اىل ان ع�امل جناح العمل  الدولة منذ عام 
فئات  خمتلف  بني  البيئية  الت�عية  ن�شر  يف  ال��ت���ازن  ه�  ع��ام  ب�شكل  البيئي 
اأن���اع ال�شناعات يف النطاق  املجتمع و �شم�ل الرقابة البيئية على خمتلف 
اجلغرايف الذي تعمل فيه امل�ؤ�ش�شة وعدم ال�شتثناء يف تطبيق ال�شرتاطات 
البيئية على جميع املن�شاآت واتباع اأحدث اأ�شاليب ومناهج البحث العلمي يف 

العمل البيئي امل�ؤ�ش�شي.
براأ�ص اخليمة  البيئة  التي حققتها هيئة حماية  النجاحات  اأبرز  وا�شار اىل 
الرابع  اجل��ي��ل  تطبيق منظ�مة  ال��ث��اين يف  ب��امل��رك��ز  ف���ازت  ال��ف��رتة حيث  يف 
اإم��ارة راأ���ص اخليمة ومركزا رياديا على امل�شت�ى املحلي اذ مت  على م�شت�ى 
اعتمادها يف اأجندة �شهر البتكار بدولة الإمارات 2018 ومركزا رياديا يف 
م�شروع فرق حماة البيئة الطالبية معتربا ان مبادرة وجائزة رقابة ناعمة 
لبيئة م�شتدامة تعترب مبادرة مبتكرة ومتفردة ورائدة اأطلقتها هيئة حماية 
التط�ع يف عمليات  امل��راأة من  البيئة والتنمية براأ�ص اخليمة بهدف متكني 
بيئة  اأج��ل  من  البيئية  والت�عية  القيا�ص  خدمات  وتقدمي  البيئية  الرقابة 

م�شتدامة.

80 �ألف كلمة و2933 �شاعة ترجمة ف�رية 
مبحاكم ر�أ�ض �خليمة

قدموا 78  اقرتاحًا وفكرة خريية جديدة

»د�ر �لرب« حتتفي باأ�شحاب �لأفكار �ملبدعة يف �لعمل �لإن�شاين

مرور راأ�ش اخليمة

م�شاءلة قان�نية ملن يعطي مفاتيح �ل�شيارة لغري �حلا�شلني على �لرخ�شة

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

اأجنز ق�شم الرتجمة باإدارة اخلدمات الق�شائية بدائرة حماكم راأ�ص اخليمة 
خالل  حتريرية  ترجمة  كلمة  األف  و80  ف�رية،  ترجمة  �شاعة   2933
الن�شف الأول من العام اجلاري، بن�شبة زيادة عن العام املا�شي بالفرتة ذاتها 
و�شلت اإىل %193 يف الرتجمة الف�رية و%60 بالرتجمة التحريرية، 
حيث اأجنز الق�شم 1000 �شاعة ترجمة ف�رية و50 األف كلمة خالل العام 

املا�شي.
راأ�ص اخليمة  دائرة حماكم  الزعابي مدير عام  اأحمد  اإبراهيم  �شعادة  واأكد 
اأن املرتجمني بالدائرة تناط اإليهم مهام كبرية تتطلب جه�دا �شاقة، ودقة 
ل متناهية، وهم حملف�ن وعليهم م�ش�ؤولية ملقاة على عاتقهم، فاملرتجم 
يعترب اأحد اأع�ان الق�شاة خالل اجلل�شة، ومن مهامه الرتجمة بني القا�شي 
واأطراف الدع�ى خا�شة الغري ناطقني باللغة العربية، كما يق�م برتجمة 
العربية والعك�ص،  اإىل  اللغات الأجنبية  الإداري��ة من  امل�شتندات واخلطابات 
والرتجمة الف�رية للمتعاملني من اجلن�شيات الغري العربية خالل تقدمي 
اخلدمة، وا�شتقبال ا�شتف�شارات املتعاملني من غري العرب، مبينا اأن خدمات 

الرتجمة بالدائرة تقدم جمانا للمتقا�شني دون اأية ر�ش�م.
ذات كفاءة  ب�شرية  ك���ادر  ال��دائ��رة حر�شت على تعيني  اأن  الزعابي  واأو���ش��ح 
اإج��م��ايل املرتجمني  ال��رتج��م��ة حيث و���ش��ل ع��دد  وخ���ربة ط�يلة يف جم��ال 

ي�فر  الق�شم  ف���اإن  ل��غ��ات   10 يف  خمت�شني  مرتجمني،   10 اإىل  ب��ال��دائ��رة 
خدماته لهذه اللغات وهي: اللغة العربية والإجنليزية والأوردو والهندية 
حال  ويف  وال�شرايكي،  وال�شندي  والبنجابي  واملليامل  والب�شت�  والفار�شية 
اأو  كالإيطالية  بالدائرة  مت�فرة  غري  بلغة  الرتجمة  اإىل  احلاجة  اقت�شت 
مكاتب  يف  معتمدين  مبرتجمني  ال�شتعانة  يتم  الأ�شبانية،  اأو  ال�شينية 
الرتجمة اأو انتداب مرتجمني خارجيني بالتن�شيق مع ال�شفارات الأجنبية 
ترجمة  �شاعة   2933 ق��دم  الق�شم  اأن  واأ���ش��اف  بهم.  لتزويدنا  ال��دول��ة  يف 
ف�رية، و80 األف كلمة ترجمة خالل الن�شف الأول من العام اجلاري، حيث 
اأما  ال�شف�ية،  الرتجمة  من  الأك��رث  الن�شيب  على  الأوردو  لغة  ا�شتح�ذت 

حتريريا فجاءت اللغة الإجنليزية.

ترجمة عن بعد
وذكر مدير عام املحاكم اأن املرتجمني اأوكلت اإليهم الرتجمة بني القا�شي 
واملحك�م عليه بال�شجن عن بعد وذلك بعد اإطالق الدائرة خلدمة الت�شال 
املرئي املبا�شر عن بعد لنزلء امل�ؤ�ش�شات العقابية والإ�شالحية، وياأتي ذلك 
اإىل  املتط�رة  عملها  منظ�مة  �شمن  اخليمة  راأ���ص  حماكم  م�شاعي  �شمن 
الأداء احلك�مي مبا ي�شمن  املتعاملني والت�شهيل عليهم والتميز يف  اإ�شعاد 
وحتقيق  والإداري  الق�شائي  امل��ج��ال  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق 

العدالة الناجزة.

•• دبي-الفجر:

واأق�شامها،  اإدارات���ه���ا  ب��ني  ي��ت���زع���ن  م�ظفا،   22 ال��رب  دار  جمعية  ك��رم��ت 
اإبداعية، خدمت العمل اخلريي  78 اقرتاحا وفكرة ابتكارية  ممن قدم�ا 

والإن�شاين يف الدولة والعامل.
وقال عبد اهلل علي بن زايد الفال�شي، املدير التنفيذي ل«دار الرب«: اإن من 
 ،2018 التي قدمها م�ظف� اجلمعية يف  اأب��رز القرتاحات والأفكار،  بني 
العمرة  منا�شك  اأداء  بنفقات  التكفل  يقت�شي  الذي  العمر«،  »عمرة  م�شروع 
اإبراهيم  لغري املقتدرين، واإن�شاء »�ش�ق اجلمعة« اخلريي يف �شاحة م�شجد 
حلقات  وفتح  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  لتحفيظ  الذكي  الهاتف  وبرنامج  اخلليل، 
حتفيظ خارجية يف املدار�ص خالل الفرتة ال�شباحية، وتنظيم دورة تاأهيلية 
للخامتني حلفظ كتاب اهلل، عز وجل، بعن�ان )كيف ت�شبح معلما للقراآن(، 
حتت  يتيم،  لأ�شرة  ا�شتثماري  وم�شروع  لالأيتام،  ال�شحي  التاأمني  ومقرتح 
امل�شاهمة  ومقرتح  الأي��ت��ام،  مدر�شة  وفكرة  رزق���ي(،  اأك�شب  )علمني  عن�ان 
بالربيد  باإر�شالها  القا�شي  اخل�شراء«،  »التقارير  واق��رتاح  يتيم،  تعليم  يف 

الإلكرتوين. 
ت�شمنت  اجلمعية  مل�ظفي  التط�يرية  الأف��ك��ار  قائمة  اأن  الفال�شي  وب��ني 
اأي�شا مبادرة الدوام الر�شمي امل�شتمر يف اجلمعية، ومقرتح م�شروع »اقراأ«، 
وت�ش�يق  املحتاجني،  وت�ظيف  و«هدية حم��ب«،  اخل��ري«،  »دره��م  وم��ب��ادرات 

الن�شية  الر�شائل  ع��رب  التكلفة،  حم���دودة  ال�شغرية،  الإن�شانية  امل�شاريع 
الق�شرية، وفكرة »التدوير ال�ظيفي«، واقرتاح بناء مركز اإ�شالمي، يحمل 

اله�ية الإماراتية، يف اخلارج.
الرئي�شي،  مبقرها  اأحيته  خا�ص  حفل  خ��الل  الفال�شي،  اهلل  عبد  و�شلم   
واخلالقة،  املبدعة  الأفكار  واأ�شحاب  املتميزين  دبي،  زايد يف  ال�شيخ  ب�شارع 
من امل�ظفني من الرجال وال�شيدات، هدايا عينية و�شهادات تقدير، نظري 
وتعزيز  العمل اخلريي  واإبداعهم، وم�شاهمتهم اجلادة يف تط�ير  متيزهم 
امل�شاريع الإن�شانية، و�ش�ل اإىل تر�شيخ قيم وتعاليم ديننا احلنيف، وترجمة 

�شيا�شة وروؤية الدولة وت�جيهات القيادة الر�شيدة.
الرب«،  »دار  يف  والتميز  اجل����دة  اإدارة  تنظيمه  ت�لت  ال��ذي  احل��ف��ل،  ح�شر 
الدكت�ر عبدالعظيم م�شطفى، مدير اإدارة اجل�دة، ومدراء الإدارات، وعدد 

كبري من امل�ظفني يف اجلمعية. 
بداأ حفل التكرمي باآيات من القراآن الكرمي، تالها حممد عبدال�شالم اأحد 
األقى خالد  ثم  ال��رب«،  ل«دار  التابع  ال��ق��راآن،  لتحفيظ  الرب  م�شروع  طالب 
اأكد  خا�شة،  كلمة  احلفل،  عريف  للجمعية،  الإعالمي  امل�شت�شار  التميمي، 
فيها اأهمية الإبداع والبتكار يف عمل امل�ظف وم�شريته املهنية، م�شريا اإىل 
اهتمام القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات بالأفكار واملقرتحات املتميزة، وكل 
املفاهيم، التي تق�د اإىل التقدم والتنمية وال�شتدامة والتط�ير ال�شامل يف 

�شتى القطاعات. 

•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

املرور  ب���اإدارة  ممثلة  اخليمة  راأ���ص  ل�شرطة  العامة  القيادة  حر�ص  اإط��ار  يف 
والدوريات – فرع الت�عية والإعالم املروري – وجه�دها امل�شتمرة يف ن�شر 
اأفراد املجتمع من خالل اإطالق العديد من  الت�عية الأمنية املرورية بني 
خاللها  من  ج�شدت  والتي  العام  م��دار  على  امليدانية  الت�ع�ية  احلمالت 
اإ�شرتاتيجية وزارة الداخلية لبل�غ اأعلى م�شت�يات ال�شالمة املرورية جلميع 
الأبناء   « �شعار  حتت  مرورية  حملة  الإدارة  اأطلقت   ، الطريق  م�شتخدمي 

م�ش�ؤوليتك .. ل ت�شلمهم مفاتيح ال�شيارة »
  واأكد العقيد اأحمد �شعيد النقبي مدير اإدارة املرور والدوريات اأن خماطر 
القيادة بدون رخ�شة قيادة من قبل فئة من ال�شباب يرتتب عليه عدم القدرة 
على التحكم الكامل باملركبة ب�شكل �شحيح والت�شبب بح�ادث قد ت�ؤدي اإىل 
اإ�شابات خطرية واإحداث اأ�شرار مادية ومعن�ية كبرية وعدم الإملام الكامل 

بل�حات املرور والإر�شادات ال�اجب اإتباعها .

الإجراءات  اتخاذ  و�شيتم  تهاون  اأي  هناك  يك�ن  لن  اأن��ه  النقبي  واأ���ش��اف    
واأنظمة  بق�انني  اللتزام  �شرورة  على  م�شدداً  املخالفني،  بحق  القان�نية 
املعم�ل بها يف الدولة ، وتن�ص املادة رقم )51( من قان�ن عق�بات ال�شري 
واملرور باأنه يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر وبغرامة ل تقل 
عن خم�شة اآلف درهم اأو باإحدى هاتني العق�بتني، كل من قاد مركبة على 
الطريق بدون رخ�شة قيادة اأو برخ�شة ل ت�شمح له بقيادة ذات ن�ع املركبة .
الذين ي�شمح�ن  الأم���ر  اأولياء  اأن  امل��رور وال��دوري��ات  اإدارة  واأو�شح مدير    
الطريق  على  مركبة  بقيادة  عاماً   18 عن  اأعمارهم  تقل  الذين  لأبنائهم 
لقان�ن  طبقاً  م�شاءلتهم  تتم  للخطر  والآخ��ري��ن  اأبنائهم  حياة  وتعري�ص 
�شخ�ص  لأي  ي��ج���ز  ل  اأن���ه  كما  للخطر،  لتعري�شهم  اجلانحني  الأح����داث 
م�ش�ؤول عن مركبة ميكانيكية اأن ي�شمح بقيادتها ملن ل يحمل رخ�شة تخ�له 
الطريق  الأم���ر وم�شتخدمي  اأولياء  تنا�شد  راأ�ص اخليمة  قيادتها، و�شرطة 
عدم ال�شماح لأبنائهم الذين ل يحمل�ن رخ�شة �ش�اقة من قيادة مركباتهم 

على الطريق.

ز�يد عام  من  �لأول  �لن�شف  خالل  �خلري«  »بيت  �أنفقتها  درهم  ملي�ن   109
•• دبي –الفجر:

الإنفاق  ح��ج��م  اأن  اخل����ري«  »ب��ي��ت  اإدارة   اأعلنت 
بلغ  زاي�������د  ع������ام  م�����ن  الأول  ال���ن�������ش���ف  خ������الل 
منه  ا����ش���ت���ف���ادت  دره������م،   108.730.000
 73.144.799 منها  وحالة،  اأ�شرة   55440
درهم مت اإنفاقها خالل حملة رم�شان »و�شنزيد 
امْلُْح�ِشِننَي« التي ا�شتمرت من بداية رجب وحتى 

نهاية رم�شان.

زيادة االإنفاق يف رم�سان
واأكدت اجلمعية اأن نتائج احلملة قد رفعت معدل 
»فرحة«،  برنامج  تنفيذ  ب�شبب  ال�شهري  الإنفاق 
الرم�شانية،  امل�����ش��اري��ع  م��ن  ال��ع��دي��د  ���ش��م  ال���ذي 
التي �شعت لإ�شعاد الأ�شر خالل ال�شهر الف�شيل 
ملي�ن   12 اأنفقت  حيث  امل��ب��ارك،  الفطر  وعيد 
و3.942.439  الرم�شاين،  امل��ري  على  دره��م، 
عدد  ليتجاوز  �شائم،  اإفطار  م�شروع  على  دره��م 
ال�جبات املقدمة لل�شائمني عرب مفاطر رم�شان 
ال�شرف على م�شروع  ن�شف ملي�ن وجبة. وبلغ 
قامت  كما  دره���م،   1.947.000 الفطر  زك��اة 
على  دره���م    6.287.970 ب��اإن��ف��اق  اجل��م��ع��ي��ة 
 9.345.100 �شرف  ومت  الفطر،  عيد  ك�ش�ة 

درهم كعيدية.

م�ساريع الدعم ال�سهري للأ�سر
وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال��دع��م ال��ن��ق��دي ال�����ش��ه��ري خالل 
الأ�شهر ال�شتة الأوىل من عام زايد، واملقدم لالأ�شر 
والفجرية  ب��دب��ي  اخل���ري  ب��ي��ت  اأف����رع  يف  امل�شجلة 
 12.362.000 وع���ج���م���ان  اخل��ي��م��ة  وراأ��������ص 
ملراكز  املقدم  الدعم  قيمة  بلغت  حني  يف  دره��م، 
والع�ير  ال��رب���ش��اء  يف  اخل��ريي��ة  مكت�م  اآل  هيئة 
درهم،   13.389.800 مبلغ  واللي�شيلي  وحتا 

يزيد  ملا  نقدية  م�شاعدات  اجلمعية  تقدم  حيث 
عن 4000 اأ�شرة ب�شكل �شهري، بلغ جمم�ع ما 
اأنفقت عليهم اجلمعية حتى نهاية ي�ني� 25.7 
ملي�ن درهم. كما مت تقدمي دعم غذائي �شهري 
ومراكز  اخل���ري  ب��ي��ت  اأف����رع  يف  امل�شجلة  ل��الأ���ش��ر 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  دره����م،   3.477.000 الهيئة 
للمنازل  و���ش��ي��ان��ة  منزلية  م�شتلزمات  ت��ق��دمي 
للظروف  كدعم  دره���م،   1.733.070 بقيمة 

املعي�شية لالأ�شر.

االإنفاق على االأيتام
وب���ل���غ ال����دع����م امل����ق����دم لأ�����ش����ر الأي�����ت�����ام يف اأف�����رع 
العام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  خ����الل  اخل����ري  ب��ي��ت 
قيمة  ب��ل��غ��ت  ح��ني  يف  دره����م،   3.054.343
ال��دع��م امل��ق��دم لأ���ش��ر الأي��ت��ام يف م��راك��ز هيئة اآل 
مكت�م اخلريية 2.457.900 درهم، بالإ�شافة 
ال��ذي��ن ترعاهم  ال��ذي تلقاه الأي��ت��ام  ال��دع��م  اإىل 
ح�ايل   اإىل  ع��دده��م  ي�شل  وال���ذي���ن  اجل��م��ع��ي��ة، 
الرم�شانية،  امل�شاريع  يتيماً، من خالل   1800
اأقيمت لهم  العيد، كما  العيدية وك�ش�ة  �شيما  ل 

الإفطارات والرحالت الرتفيهية املن�عة.

امل�ساعدات الطارئة
لالأ�شر  طارئة  م�شاعدات  اخل��ري«  »بيت  وقدمت 
واحلالت التي جلاأت اإليها خالل الن�شف الأول 
 22.839.608 بقيمة  اخل��ري  زاي���د  ع��ام  م��ن 
اأف����رع اجلمعية الأرب���ع���ة، كما  دره���م م��ن خ���الل 
كم�شاعدات  دره��م   6.701.789 مبلغ  قدمت 
مكت�م  اآل  ه��ي��ئ��ة  م����راك����ز  خ�����الل  م����ن  ط����ارئ����ة 
اخل���ريي���ة. وب��ل��غ الإن���ف���اق ع��ل��ى م�����ش��روع »عالج« 
2.166.086 درهم  امل�جه للمر�شى املقيمني 
 417.639 اإىل  بالإ�شافة  اأف��رع اجلمعية  عرب 
ملراكز  ت���ج��ه���ا  ال��ذي��ن  للمر�شى  ق��دم��ت  دره���م 

ما  لي�شل جم��م���ع  اخل���ريي���ة،  م��ك��ت���م  اآل  ه��ي��ئ��ة 
 2.6 اإىل  ع��الج  م�����ش��روع  على  اجلمعية  اأنفقته 

ملي�ن درهم.

للغارمني مليون   3.4
الغارمني  برفع مدي�نيات عن  وقامت اجلمعية 
خالل الن�شف الأول من عام زايد اخلري بقيمة 
 3.107.535 منها  دره���م،   3.465.325
���ش��م��ن حملتها  اخل�����ري  ب���ي���ت  ق��دم��ت��ه��ا  دره������م 
ي�م  ومبنا�شبة  املح�شنني«  »و�شنزيد  الرم�شانية 
7 �شجناء  �شراح  الإن�شاين، لإط��الق  زايد للعمل 
بالتعاون  الدولة،  اإم��ارات  م�اطنني يف عدد من 
الإ�شالحية  وامل���ؤ���ش�����ش��ات  ال���ف���رج  ���ش��ن��دوق  م���ع 
الذمم  باإنهاء  اجلمعية  قامت  حيث  والعقابية، 
امل��ال��ي��ة امل��رتت��ب��ة ع��ل��ي��ه��م، وال��ت��ي ك��ان��ت ���ش��ب��ب��اً يف 
�شجنهم، لينال�ا حريتهم على اأعتاب عيد الفطر 

املبارك. 

االإنفاق على بقية امل�ساريع
اجلمعية  م�شاريع  بقية  على  الإن��ف��اق  وا�شتمر 
���ش��م��ن امل���ع���دلت ال�����ش��ه��ري��ة الع���ت���ي���ادي���ة، حيث 
اجلارية  ال�شدقة  م�شروع  على  اجلمعية  اأنفقت 
م�شروع  على  واأن��ف��ق��ت  دره���م،   4.449.390
كم�اد  دره����م   2.843.600 ال��ط��ع��ام  اإط���ع���ام 
للطلبة اجلامعيني مبلغ  غذائية، وقدمت دعماً 
اجلمعية  اأف��رع  خ��الل  من  دره��م   561.396
الهيئة  م��راك��ز  خ��الل  م��ن  دره���م  و507.465 
التي تديرها بيت اخلري �شمن م�شروعها لدعم 
دعماً  اجلمعية  ق��دم��ت  كما  »ت��ي�����ش��ري«.   التعليم 
من  دره���م   69.600 بقيمة  الهمم  لأ���ش��ح��اب 
دره��م من  و624.900  اأف���رع اجلمعية  خ��الل 
اأخرى  م�شاعدات  اإىل  بالإ�شافة  امل��راك��ز،  خ��الل 

بقيمة 1.104.770 درهم. 
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اأخبـار الإمـارات
»�حتاد كتاب �لإمار�ت« : حاكم �ل�شارقة حّ�ل �أحالم �ملثقفني �إىل و�قع

•• ابوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ت�جيهات  الإم�����ارات  واأدب����اء  ك��ت��اب  احت���اد  ثمن 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�ش�  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت���ر 
ال�شارقة الرئي�ص الفخري لحتاد كتاب واأدباء الإمارات بتمكني اأع�شاء 
للثقافة  حقيقيا  متكينا  ميثل  م��ن  اخل��ارج��ي��ة  امل�شاركات  م��ن  الحت���اد 
ال���ط��ن��ي��ة ن��ح��� التجلي واحل�����ش���ر وال��ت��ب��ادل امل��ع��ريف واحل�����ش��اري مع 
الآخر، م�شريا اإىل احل�ش�ر الفاعل ل�فد ال�شارقة ك�شيف �شرف مميز 
يف معر�ص باري�ص الدويل للكتاب يف مار�ص املا�شي، وح�ش�ره املرتقب 
يف معر�ص �شاوباول� للكتاب الذي ينطلق غداً. واعرب حبيب ال�شايغ 
الأمني العام لالحتاد العام لالأدباء والكتاب العرب، رئي�ص جمل�ص اإدارة 

احت��اد كتاب واأدب���اء الإم���ارات يف بيان اأ���ش��دره الحت��اد الي�م عن �شكره 
با�شمه وبا�شم اأع�شاء احتاد الكتاب، وجميع الكتاب العرب امل�شاركني يف 
الفعاليات �شمن وفد ال�شارقة ل�شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة على هذه 
اللتفاتة الراقية التي تاأتي �شمن نهج واع كر�شه �شم�ه، والتزمته هيئة 
ال�شارقة للكتاب، حيث ي�شارك كتاب واأدباء الإمارات الي�م يف الفعاليات 
باأربعة  والأجنبية  العربية  الكتب  معار�ص  جلميع  امل�شاحبة  الثقافية 
بناء  الحت���اد،  يراعي  معر�ص،  كل  يف  والنقد  وال�شرد  ال�شعر  اأه��ل  من 
وت�ازن  ت���ازن اجلن�شني من جهة،  اختيارهم  �شم�ه يف  ت�جيهات  على 
الأجنا�ص الأدبية من جهة ثانية، وه� ما يعده كتاب ومبدع� الإمارات 
فر�شا غالية ومقدرة، خ�ش��شا مع ترجمة الأعمال الأدبية، بالت�ازي 
اإىل لغات العامل احلية. واأكد ال�شايغ ا�شتعداد كتاب واأدباء  والتزامن، 

ال�جه  املحافل على  واجبهم يف كل  بدورهم  للقيام  الإم��ارات  ومثقفي 
الأكمل، مبا يخدم دولة الإمارات وثقافتها واإرثها، وكذلك ا�شتعدادهم 
التام، اإميانا منهم باأهمية و�شرورة م�شروع ال�شارقة الثقايف واحل�شاري، 

لالإ�شهام يف اإجناح » ال�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب 2019 ».
باري�ص و�شاوباول�  اإىل واقع يف  املثقفني  اأحالم  ان �شم�ه ح�ل  واعترب 
وقريبا يف ني�دلهي ويف منتدى الأدب العربي ال�شيني يف القاهرة بدعم 
من �شم�ه يف اإطار » منتدى الأدب العربي والعامل »،مما �شيمكن الأدب 
واأهم  العاملية،  وحتقيق  الآخ���ر،  اإىل  ال��ش�ل  من  العربيني  والثقافة 
وامل�شلمني يف  للعرب  الأجمل  ال�ش�رة احلقيقية  تقدمي  كله،  ذلك  من 
زمن اختطف فيه البع�ص هذه ال�ش�رة و�ش�هها جلهة الرتويج لق�ى 

التكفري وتيارات التطرف والإرهاب والظالم.

بهدف توظيف اأحدث التقنيات لتطوير اأدائها

بلدية مدينة �أب�ظبي تطلق �ملرحلة �لتجريبية ل�شتخد�مات �لطيار�ت بدون طيار يف عمليات �لتفتي�ض �لهند�شي على �مل��قع �لإن�شائية
•• اأبوظبي-الفجر: 

القبي�شي  ب��در  �شيف  �شعادة  اأط��ل��ق 
املدير العام لبلدية مدينة اأب�ظبي 
ل�شتخدام  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
ال��ط��ي��ارات ب���دون ط��ي��ار )ال���درون( 
الهند�شي  ال��ت��ف��ت��ي�����ص  ع��م��ل��ي��ات  يف 
على امل�اقع الإن�شائية يف اأب�ظبي، 
البلدية نح�  وذل��ك يف خط�ة من 
ت���ظ��ي��ف ال��ت��ق��ن��ي��ات احل���دي���ث���ة يف 
وبهدف  املختلفة  العمليات  خدمة 

الرتقاء باخلدمات.
وتاأتي هذه املبادرة ثمرة لت�جهات 
الت�شجيع  ب�����ش��اأن  ال��ب��ل��دي��ة  اإدارة 
الع�شر  م�����اك����ب����ة  ع���ل���ى  واحل�������ث 
الت�شال  و�شائل  اأحدث  با�شتخدام 
يف م����راح����ل ال��ت��ف��ت��ي�����ص امل���ي���داين 
بلدية  ح��ر���ش��ت  وق����د  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  اأب���ظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
ال����ط����ائ����رات امل����������زودة ب���ك���ام���ريات 
الهند�شي  ال��ت��ف��ت��ي�����ص  اأع����م����ال  يف 
للم�شاريع  ال���ب���ن���اء   ل��رتاخ��ي�����ص 

الهند�شيني  واملفت�شني  املهند�شني 
وب����ال����ت����ايل خ���ف�������ص الن���ب���ع���اث���ات 

الكرب�نية وحماية البيئة.
تراخي�ص  اإدارة  م����دي����ر  واأك��������د 
اأب�ظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ال��ب��ن��اء يف 
ا�شتكمال  بعد  ع��ازم��ة  البلدية  اأن 
على  التجريبية  املرحلة  اختبارات 
نطاق  يف  التقنية  ه���ذه  ا���ش��ت��خ��دام 
وا�شع لكافة امل�شاريع ال�اقعة �شمن 
هذا  وم���ن  ال��ب��ل��دي��ة،  اخت�شا�شات 
بالتن�شيق  البلدية  �شتق�م  املنطلق 
املعنية  وال���دوائ���ر  امل���ؤ���ش�����ش��ات  م��ع 
بدون  ال��ط��ائ��رات  تقنية  بت�شغيل 
ال����دورات  اأج����ل تنظيم  ط��ي��ار م��ن 
املهن�شني  ل���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
ا�شتخدامات  ع���ل���ى  وت���دري���ب���ه���م 
وت�ظيفها  الطائرات  هذه  تقنيات 
عمليات  ل���دع���م  امل���ث���ايل  ب��ال�����ش��ك��ل 
التفتي�ص  جم������ال  يف  ال���ب���ل���دي���ة 
والرقابة الهند�شية كمرحلة اأوىل، 
على اأن يتم ت��شيع نطاق ا�شتخدام 
باخلدمات  ل��الرت��ق��اء  ال���ط���ائ���رات 

بلدية مدينة اأب�ظبي مع اإطالقها 
ل�شتخدامات  التجريبية  املرحلة 
ال��ط��ي��ارات ب���دون ط��ي��ار ت��ك���ن من 
التي  الدولة  يف  الرائدة  امل�ؤ�ش�شات 
الفنية  الإمكانيات  ه��ذه  ت�شتخدم 
والتفتي�ص  املراقبة  عمليات  لتنفذ 
لكل جمريات امل�شاريع، ومطابقتها 
مع املعايري املعم�ل بها يف اأب�ظبي 
ومبا يت�افق مع �شروط ومتطلبات 
ا�شتخدام  اأن  واأ���ش��ار  ال��رتخ��ي�����ص. 
مراقبة  يف  املبتكرة  الطريقة  هذه 
وتفتي�ص امل�اقع الإن�شائية عن بعد 
متكن املهند�شني والعاملني يف هذا 
على  امل�شتمر  الط��الع  من  املجال 
الإن�شائي،  امل���ق��ع  ت��ط���رات  ك��اف��ة 
والتقاط ال�ش�ر البان�رامية احلية 
التنفيذ،  م��راح��ل  لكافة  املتكاملة 
اإ�شدار  من  النظام  ن  ميكرّ وكذلك 
من  الدقيقة  الهند�شية  التقارير 
خالل التعاون بني مهند�شي اإدارة 
مبراقبة  املعنيني  البناء  تراخي�ص 
للتاأكد  الإن�شائية  امل�اقع  وتفتي�ص 

ال�شتخدامات  كاأحد  الإن�شاء  قيد 
الإيجابية لتلك التقنية احلديثة، 
يف  وج�دها  اأثبتت  البلدية  اأن  كما 
وقامت  العاملية،  البلديات  م�شاف 
طبقاً  البناء  نظم  اأف�شل  بتاأ�شي�ص 
لأحدث املعايري العاملية، وخططت 
جديدة  ت���ط����ر  مل��رح��ل��ة  ال��ب��ل��دي��ة 
تط�ر  ويعد  وذات معايري حديثة، 
وتداخلها  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
الأخ��رية مع بروز  ال�شن�ات  خالل 
الطائرات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال��ت�����ش���ي��ر 
امل��������زودة ب���ك���ام���ريات اإح�������دى اأه����م 
و���ش��ائ��ل الإع�����الم اجل���دي���د، والتي 
اأ�شبحت متاحة للجميع، بل اإن اآلة 
وت�ش�ير  ال��ف���ت���غ��رايف  الت�ش�ير 
ترافقنا  اأ�شبحت  الفيدي�  مقاطع 
املتنقلة  اله�اتف  �شمن  با�شتمرار 
ثقافة  م��ن  ال�شريع  التح�ل  واإىل 

الكلمة اإىل ثقافة ال�ش�رة.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د امل��ه��ن��د���ص حممد 
عمر با�شليب مدير اإدارة تراخي�ص 
البناء يف بلدية مدينة اأب�ظبي اأن 

ا�شرتاطات  ك���اف���ة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  م���ن 
البناء ومتطلباته.

احلديثة  التقنية  هذه  اأن  واأ�شاف 
يف  ت�شاهم  ال����درون  ل�شتخدامات 
الذي  امل�شتقطع  ال���ق��ت  تقلي�ص 
ي�شتغرقه املهند�ش�ن وي�فر عليهم 
اإىل  مكاتبهم  من  النتقال  م�شقة 
امل���اق��ع الإن�����ش��ائ��ي��ة ح��ي��ث ميكنهم 
م���ن خ���الل ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع مقاول 
الطائرة  ت�شغيل  الإن�شائي  امل�قع 
ي�����ش��اوؤون واإج�����راء عمليات  وق��ت��م��ا 
والتفتي�ص  وال���ت���دق���ي���ق  ال��ك�����ش��ف 
ملك�نات  الدقيقة  التفا�شيل  على 
امل�شروع، وت��شيف ال��شع القائم، 
وت���ث��ي��ق ك��ل م��رح��ل��ة م��ن مراحل 
امل�شروع بال�ش�رة احلية )فيدي�(، 
اإيجابيا  ينعك�ص  بال�شرورة  وه��ذا 
ع���ل���ى م�����ش��ت���ى ال��ت��ن��ف��ي��ذ وج������دة 
التقنية  هذه  ت�شاهم  كما  امل�شروع، 
من  ال�شتدامة  معايري  حتقيق  يف 
ال�ق�د  ا���ش��ت��ه��الك  تر�شيد  خ���الل 
�شيارات  حت���رك���ات  ت��خ��ف��ي��ف  ع���رب 

•• اأبوظبي-وام:

العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات  وق���ع���ت 
ب�رد«  »ب��الك  مع  �شراكة  اتفاقية 
برامج  وت���ط����ي���ر  ت����ف���ري  ب���ه���دف 
والتعلم  ال��ت��ع��ل��ي��م  وت��ك��ن���ل���ج��ي��ا 
ال��رق��م��ي يف ال��دول��ة واإن�����ش��اء اأول 
الرقمي  التعليم  يف  للتميز  مركز 
ب��ال�����ش��رق الأو����ش���ط. وت��ع��د »بالك 
تعمل  ع���امل���ي���ة  م����ؤ����ش�������ش���ة  ب���������رد« 
م���ع م���ؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ع��ل��ي��م يف جمع 
جتربة  وتط�ير  العاملية  التجارب 
التعليم الرقمية وتط�ير مهارات 
جمال  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال�����ك������ادر 
ال��ت��ق��ن��ي مب���ا يدعم  ال����ش���ت���خ���دام 
القرن  طلبة  واحتياجات  ت�قعات 
�شعادة  التفاقية  وق��ع   .»21« ال��� 
ال�شام�شي  عبداللطيف  الدكت�ر 
مدير جممع كليات التقنية العليا 
وب��ي��ل ب���ل��ه��او���ص رئ��ي�����ص جمل�ص 
التنفيذي  وال���رئ���ي�������ص  الإدارة 
مل���ؤ���ش�����ش��ة ب����الك ب������رد وذل�����ك يف 
املتحدة  ب����ال�����لي����ات  اأورلن�����������دو 
الدكت�ر  ب��ح�����ش���ر  الأم���ري���ك���ي���ة 
كليات  نائب مدير  مهيدات  جهاد 
العليا ل�ش�ؤون تكن�ل�جيا  التقنية 
من  امل�ش�ؤولني  من  وعدد  التعليم 

الطرفني.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت���ر اأح��م��د بن 
الفال�شي  باله�ل  اهلل حميد  عبد 
وزير دولة ل�ش�ؤون التعليم العايل 
جممع  رئي�ص  املتقدمة  وامل��ه��ارات 
ا�شتثمار  اإن  العليا  التقنية  كليات 
التقنيات الذكية يف خدمة العملية 
ا�شرتاتيجي  ه��دف  ه�  التعليمية 
ل��ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا وال����ذي 
ب���اأداء هذه  الرت��ق��اء  على  ينعك�ص 
ف�شاءات  ن��ح���  ودف��ع��ه��ا  ال��ك��ل��ي��ات 
جديدة من الريادة والتميز يف ظل 
املت�شارعة  التكن�ل�جية  التغريات 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  كتطبيقات 
وال�����ب�����ل������ك ت�������ش���ني واحل��������ش���ب���ة 
ت�ظيف  تتطلب  والتي  ال�شحابية 
املتقدمة يف تط�يع هذه  امل��ه��ارات 
التكن�ل�جيا لل��ش�ل مل�شتهدفات 
 2071 الإم�������������������ارات  م�����ئ������ي�����ة 
للتعليم  ال�طنية  وال�شرتاتيجية 
اأن  ال�����ع�����ايل. واأ������ش�����اف م���ع���ال���ي���ه 

الكليات ك�شريك مع »بالك ب�رد« 
ويف  الرقمي  التعليم  ���ش��ه��ادات  يف 
الرتكيز  �شيتم  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رح��ل��ة 
والتح�ل  الب��ت��ك��ار  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى 

التكن�ل�جي.
ال�شاذيل  ه����اين  ق����ال  ج��ه��ت��ه  م���ن 
»بالك  ل���  الأول  الإقليمي  امل��دي��ر 
ب����رد« اإن الم���ر احل��ا���ش��م يف هذه 
هيئة  ع�ش�  ه���  الرقمية  ال��ث���رة 
تدريبا  وم����درب  م���ؤه��ل  ت��دري�����ص 
جيدا ولديه طابعا رقميا ..م�شريا 
اأن���ه مل  ت���درك  امل���ؤ���ش�����ش��ات  اأن  اإىل 
لدى  يت�فر  اأن  امل��ق��ب���ل  م��ن  يعد 
امل�ؤ�ش�شة الكادميية عدد قليل من 
ذوي  التدري�شية  الهيئة  اأع�����ش��اء 
كانت  اإذا  التكن�ل�جية  ال��ك��ف��اءة 
امل�ؤ�ش�شة ترغب يف جذب الطالب 
ي�شبح�ا  اأن  ع��ل��ى  وم�����ش��اع��دت��ه��م 
اأك�����رث ق��اب��ل��ي��ة ل��ل��ت���ظ��ي��ف واأك����رث 
جناحا. ويعترب نظام اإدارة التعلم 
من  واح��دا   »Blackboard«
الإلكرتوين  التعلم  اأنظمة  اأق���ى 
التعليم  م�ؤ�ش�شات  يف  امل�شتخدمة 
ت��ق��دمي خدمات  ب��ه��دف  ال��ع��امل��ي��ة 
والطالب  للمعلم  راقية  تعليمية 
اإدارة  ي���دع���م  ح���ي���ث  وامل����ؤ����ش�������ش���ة 
كفاءة  ومراقبة  الطلبة  ومتابعة 
امل�ؤ�ش�شة  يف  التعليمية  العملية 
كبرية  ف��ر���ص  وي��ت��ي��ح  التعليمية 
مقرراتهم  مع  للت�ا�شل  للطلبة 
املحا�شرات  قاعة  خارج  الدرا�شية 
يف اأي مكان ويف اأي وقت وذلك من 
لالطالع  م��ت��ن���ع��ة  اأدوات  خ���الل 
العلمية  امل���������ادة  حم����ت�����ى  ع���ل���ى 
خمتلفة  ب��ط��رق  معها  وال��ت��ف��اع��ل 
الت�ا�شل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�شهلة 
الطلبة  بقية  و  امل��ق��رر  اأ���ش��ت��اذ  م��ع 
ب��شائل  املقرر  نف�ص  يف  امل�شجلني 

اإلكرتونية خمتلفة.
ويتك�ن النظام من اأدوات وو�شائل 
التدري�شية  الهيئة  لأع�شاء  تتيح 
ال������ق������درة ع����ل����ى ب�����ن�����اء م�����ق�����ررات 
ب�شه�لة  وت��ف��اع��ل��ي��ة  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 
هذه  حم���ت����ى  اإدارة  م���ع  ك���ب���رية 
املقررات بطريقة مرنة و ب�شيطة 
باملهام  ال��ق��ي��ام  م��ن  يتمكن  وح��ت��ى 
الي�مية للعملية التعليمية ب�شكل 

فعال.

ال�شراكة  ه��ذه  اأن  العليا  التقنية 
م�اجهة  يف  ال���ك���ل���ي���ات  ����ش���ت���دع���م 
بالتط�ر  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ت���ح���دي���ات 
التعليم  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي 
التكن�ل�جية  امل��ت��غ��ريات  اإط���ار  يف 
ال��ع��امل��ي��ة ال���ت���ي ب���ات���ت ت����ؤث���ر على 
الالزمة  املخرجات  اإع���داد  عملية 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل مم���ا تطلب  ل���ظ��ائ��ف 
ل�شمان  الرقمي  التح�ل  تعزيز 
ال����ن����ج����اح ال����ط����الب����ي وج���اه���زي���ة 
طلبة  احتياجات  لتلبية  املدر�شني 
املعلم  وت�����ف����ري   21 ال������  ال����ق����رن 
التح�ل  ي��دع��م  الإل���ك���رتوين مب��ا 
و�شي�شاهم  امل���ؤ���ش�����ش��ي  ال���رق���م���ي 
ال�شرتاتيجية  ال��رك��ائ��ز  دع���م  يف 
للكليات واملتمثلة يف تعزيز التف�ق 
البداعي  التعليم  و  الأك���ادمي���ي 
ت�ظيف  و  ال���ط���الب���ي  ال���ن���ج���اح  و 

اخلريجني.
العليا  التقنية  كليات  اأن  واأ���ش��اف 

التعاون بني كليات التقنية العليا 
ن�عية  ق��ف��زة  ي�شكل  ب����رد  وب���الك 
لتحقيق التح�ل الذكي يف الكليات 
الهيئات  اأع�شاء  �شي�شاعد  وال��ذي 
التدري�شية على اكت�شاب منظ�مة 
املتقدمة  امل���ه���ارات  م��ن  متكاملة 
واخلربة العملية ال�شرورية التي 
مبخرجات  الرت����ق����اء  يف  ت�����ش��ه��م 
قدما  وامل�شي  التعليمية  العملية 
امل�شتقبل  وظ��ائ��ف  ا���ش��ت�����ش��راف  يف 
ينعك�ص  الأم���ر  وه���ذا  ومتطلباته 
ب��ط��ب��ي��ع��ة احل������ال ع���ل���ى الرت����ق����اء 
هذا  يف  الطلبة  واإمكانات  بقدرات 
ال�شباب  ق���درات  وت�ظيف  امل��ج��ال 
م�شاهمتهم  وتكري�ص  وطاقاتهم 
امل�شتقبلية يف النه��ص بالقطاعات 
اقت�شاد  وبناء  الدولة  احلي�ية يف 

املعرفة ورفع تناف�شية الدولة.
واأكد �شعادة الدكت�ر عبداللطيف 
ال�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر جم��م��ع كليات 

ل��دي��ه��ا ج��ه���د و����ش���راك���ات عديدة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ح����ل ال���رق���م���ي يف 
العديد  ولديها  اجلامعي  احل��رم 
من املبادرات التي تدعم ال��ش�ل 
املهارات  لديها  ن�عية  مل��خ��رج��ات 
البداع  من  ومتكنها  الحرتافية 
النهاية  يف  ل��ي��م��ث��ل���ا  والب���ت���ك���ار 
ال�طني  اإ�شافة ن�عية لالقت�شاد 
مع  ال�����ش��راك��ة  اأن  اىل  ..م�������ش���ريا 
بالك ب�رد �شترثي جتربة الطلبة 
ا�شتخدام  خ���الل  م��ن  وامل��در���ش��ني 
ب�رد  ب��الك  يف  احلديثة  التقنيات 
مبا يدعم �شمعة الكليات يف جمال 
التعليم التطبيقي والتكن�ل�جي.

وذكر اأن اتفاقية التعاون �شتطبق 
تتعلق  الوىل  م��راح��ل  ع���دة  ع��ل��ى 
عاملي  متميز  لنم�ذج  بالتاأ�شي�ص 
من  بالدولة  الرقمي  التعليم  يف 
متخ�ش�ص  مت��ي��ز  م���رك���ز  خ����الل 
خاللها  �شتعمل  الثانية  واملرحلة 

واملناطق  ال��ط��ائ��رة،  وم���ا���ش��ف��ات 
املح�ش�ر الطريان فيها، وجمالت 
اخت�شا�شات  ���ش��م��ن  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب����ظ���ب���ي، وق����درة 
اأثناء  ال��ت��ح��م��ل  ع��ل��ى  ال���ط���ائ���رات 
املدى  القا�شية،  املناخية  الظروف 

الأخرى.
ت�شتثمر  ���ش���ف  ال��ب��ل��دي��ة  اأن  ون����ه 
التعرف  يف  ال��ت��ج��ري��ب��ة  امل���رح���ل���ة 
ا�شتخدامات  تفا�شيل  ك��اف��ة  على 
الطائرات بدون طيار مثل ت�شجيل 
املطل�بة،  وال��ت�����ش��اري��ح  ال��ط��ائ��رة، 

)امل�����ش��اف��ة والرت���ف���اع( ال���ذي ت�شل 
اإليه الطائرة ، ومعايري ال�شمانات 
واجل���دة، وربطها بغرفة عمليات، 
وجتميع كل هذه املعطيات ودرا�شة 
اجل��دوى متهيدا لإط��الق املرحلة 
احلقيقة والنهائية لهذه التقنية. 

جامعة �ل�شارقة ت�شت�شيف 
مع�شكر »عطلتكم غري« 

•• ال�صارقة -وام:

ا�شت�شافت جامعة ال�شارقة منت�شبي مع�شكر »�شيف ال�شارقة الريا�شي« يف 
حتت  العام  هذا  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�ص  اأطلقه  وال��ذي  الثانية  ن�شخته 
�شعار »عطلتكم غري« وي�شتهدف 150 منت�شباً باأعمار ترتاوح من 7 - 12 

من الذك�ر والإناث ويحت�ي على العديد من الربامج.
وقلد الأ�شتاذ الدكت�ر حميد جم�ل النعيمي مدير جامعة ال�شارقة عددا 

من املتميزين من امل�شاركني باملنديل الك�شفي اخلا�ص بجامعة ال�شارقة.

كليات �لتقنية« ت�قع �تفاقية لإن�شاء �أول مركز للتميز يف �لتعليم �لرقمي بال�شرق �لأو�شط �ل�ش�ؤون �لإ�شالمية :  �لبعثة �لتح�شريية 
تغادر�ل�شبت �ملقبل �إىل �لأر��شي �ملقد�شة

•• اأبوظبي-الفجر:

عقد الدكت�ر حممد مطر الكعبي 
لل�ش�ؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص 
الإ�شالمية والأوقاف ، رئي�ص بعثة 
م��شعا  اجتماعا   ، الر�شمية  احل��ج 
البعثة  يف  كافة  اللجان  روؤ�شاء  مع 
بت�جيهات  م�����ش��ت��ه��ل��ه  يف  اأ�����ش����اد   ،
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ومتابعة  ودع���م 
ت�شهيل  من  ب��دءاً  احلجاج  ل�ش�ؤون 
الإج���راءات داخ��ل الدولة ثم �شهر 
تاأديتهم  اأث���ن���اء  وامل��ت��اب��ع��ة  ال��ب��ع��ث��ة 
ع�دتهم  ح��ني  اإىل  احل��ج،  منا�شك 
اأر���ص ال�طن . من�ها بتعاون  اإىل 
وامل�ؤ�ش�شات  ال���������زارات  م���ن  ع����دد 
ت�شكيل  يف  للم�شاركة   وان�شمامها 
اأع�شاء  مكتب �ش�ؤون احلجاج ، كما 
الطبية  الإج���راءات  بت�شهيل  اأ���ش��اد 
واملراكز  امل�شت�شفيات  يف  للتطعيم 
وح�شن  احلجاج  واإ�شعاد   ، الطبية 
ا�شتقبالهم ذهابا واإيابا يف املطارات  

.يف الدولة . 
 ومت خالل الجتماع مناق�شة املهام 
وتفقد  اللجان  جلميع  وال�اجبات 

ا�شتعداداتها ، والتاأكيد على العمل 
اأف�شل  لتقدمي  وال�شهر  املت�ا�شل 
والتن�شيق  ل��ل��ح��ج��اج  اخل����دم����ات 
احلمالت  اأ����ش���ح���اب  م���ع  ال����دائ����م 
املتميز  امل�شت�ى  على  للمحافظة 
يف تقدمي الأعمال التي ي�ؤدونها يف 
منا�شك احلج اأح�شن الأداء ، وذلك 
الر�شيدة يف  القيادة  روؤية  لتحقيق 

اإ�شعاد حجاج الدولة.
الر�شمية  البعثة  رئي�ص  �شكر  وقد 
حك�مة خادم احلرمني ال�شريفني 
لدورها الرائد وتط�يرها امل�شتمر 
للخدمات املقدمة حلجاج بيت اهلل 

بالذكر   واجل���دي���ر  ه���ذا   ، احل�����رام 
�شتغادر  ال��ت��ح�����ش��ريي��ة  ال��ب��ع��ث��ة  اأن 
2018/8/4م   ال���ق���ادم  ال�����ش��ب��ت 
الأولية  ال��رتت��ي��ب��ات  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د 
وت��ه��ي��ئ��ة ك��ل م��ا ي��ح��ت��اج��ه احلجاج 
يف امل�شاعر املقد�شة يف منى وعرفة 
ومزدلفة ، ومتابعة العق�د املربمة 
ا�شتالم  و  الط�افة  م�ؤ�ش�شات  م��ع 
الأرا�����ش����ي وجت��ه��ي��ز امل��خ��ي��م��ات يف 
ومزدلفة  وع���رف���ة  م��ن��ى  م���ن  ك���ل 
و�شتبا�شر  با�شتقبال حجاج الدولة 
يف م��ط��اري امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز يف 
جدة ومطار املدينة املن�رة واملقرر 
اع���ت���ب���ارا من  ال�����ش��ف��ر  ي����ب����دوؤوا  اأن 
2018/8/9م هذا و  تقرر �شفر 
�ش�ؤون احلجاج  كامل جلان مكتب 

ي�م 2018/8/11م.    
ي�شار اإىل اأن الهيئة العامة لل�ش�ؤون 
الإ���ش��الم��ي��ة والأوق������اف ق��د اأمتت 
الرتتيبات الالزمة حلج هذا العام 
1439ه� 2018-م حيث اأدخلت 
���ش��ف��ر حجاج  اإج�������راءات  امل�����ش��ار  يف 
الدولة كافة اإىل الأرا�شي املقد�شة 

باململكة العربية ال�شع�دية.       

وز�رة �ل�شحة تطلق حملة ت�عية ح�ل 
مر�ض �إلتهاب �لكبد �ل�بائي

•• دبي-وام:

ت�عية  حملة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
املبكر عن  الك�شف  اأهمية  الأ�شب�ع اجل��اري ح�ل  خالل 
مر�ص اإلتهاب الكبد ال�بائي وذلك بالتزامن مع الي�م 
منظمة  اأعلنته  ال��ذي  ال���ب��ائ��ي  الكبد  لإل��ت��ه��اب  العاملي 

ال�شحة العاملية يف 28 ي�لي� من كل عام .
وت��ه��دف احل��م��ل��ة ال��ت��ي حت��م��ل ���ش��ع��ار »اف��ح�����ص ..عالج 
لدى  ال�عي  م�شت�ى  رف��ع  اإىل  ال�بائي«  الكبد  اإلتهاب 
خماطر  ح���ل  واملقيمني  امل�اطنني  من  املجتمع  اأف���راد 
خاللها  ويتم   «  C و   B و   A ال���ب��ائ��ي«  الكبد  التهاب 
اجراء فح��شات طبية جمانية ون�شر م�اد ت�عية ح�ل 
طرق انتقال العدوى وطرق ال�قاية منهما والت�شخي�ص 

و خيارات العالج .
وت�شمنت احلملة - التي اإنطلقت ي�م الأحد املا�شي يف 
�شيتي  »في�شتيفال  اإىل  الإثنني  وانتقلت  ال�شارقة  بلدية 
دب��ي وتختتم بعد غد  » ثم يف هيئة كهرباء ومياه  دب��ي 
مراكز  اإق��ام��ة   - اجل��ن���ب«  »دب���ي  منطقة  يف  اخلمي�ص 
وحملة  ت���ع��ي��ة  وم��ن�����ش��ة  امل���ر����ص  ع���ن  امل��ب��ك��ر  للفح�ص 
اإعالمية ت�شمل عدة م�شت�يات منها احلملة الإعالمية 
يف ال�شحف وو�شائل الت�ا�شل الإجتماعي على م�شت�ى 
امل�شت�شفيات و املراكز ال�شحية و يف الدوائر احلك�مية و 

املراكز التجارية بالدولة .
امل�شاعد  ال�كيل  ال�شركال  ي��شف حممد  الدكت�ر  واأك��د 
لقطاع امل�شت�شفيات خالل الإفتتاح الر�شمي للحملة يف 
هذه  اأهمية  على  بال�شارقة  والتط�ير  التدريب  مركز 
وامل�شتدامة  ال�شاملة  ال�شحية  التغطية  لتاأمني  احلملة 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  اإ�شرتاتيجية  وتنفيذ  للمجتمع 

املجتمع الرامية اإىل تقدمي الرعاية ال�شحي�ة ال�شاملة 
وقاية  ت�شمن  وم�شتدامة  مبتكرة  ب��ط��رق  واملتكاملة 
املجتمع من الأمرا�ص و بناء اأنظمة اجل�دة وال�شالمة 
العالجية وفق م�ؤ�شرات اأكرث تط�را لقيا�ص الأداء مع 
اأهداف  لتحقيق  العاملية  التناف�شية  مبعايري  الإل��ت��زام 
و  ال�قائي  2021 برت�شيخ اجلانب  ال�طنية  الأجندة 

اإر�شاء نظام �شحي مبعايري عاملية .
واأ�شار اإىل اأن احلملة تت�افق مع اأهداف منظمة ال�شحة 
العاملية ب�شاأن اإلتهاب الكبد الفريو�شي لعام 2030 يف 
بالعدوى  امل�شابني  الأ�شخا�ص  من  باملائة   90 خ�ش�ع 
بفريو�ص التهاب الكبد« B »والعدوى بفريو�ص التهاب 
من  باملائة   80 وح�ش�ل  التحري  لإختبار   »C الكبد« 

املر�شى امل�ؤهلني على العالج .
واإ���ش��ت��ع��ر���ص ال��دك��ت���ر ال�����ش��رك��ال ج��ه���د دول���ة الإم����ارات 
يف م���اج��ه��ة م��ر���ص ال��ت��ه��اب الكبد ال���ب��ائ��ي م��ن خالل 
املجتمع واجلهات  ال�شحة ووقاية  وزارة  ت�حيد خطط 
املمار�شات  لأح��دث  وفقا  واخلا�شة  احلك�مية  ال�شحية 
والتاأهيل  ع��امل��ي��ا  املطبقة  ال��ع��الج��ي��ة  وال���ربوت����ك����لت 
الطبية  الك�ادر  من  ال�شحية  الرعاية  ملقدمي  امل�شتمر 
وعالج  ت�شخي�ص  ط���رق  ب���اأح���دث  وت��ع��ري��ف��ه��م  وال��ف��ن��ي��ة 
من  للحد  ال�قائية  ال�شيا�شات  اأف�شل  وتطبيق  املر�ص 
الر�شمية  الإح�شائيات  اأن  اإىل  ..لف��ت��ا  امل��ر���ص  انت�شار 
ن�شبة  العامل يف  اأق��ل دول  الإم���ارات من  دول��ة  اأن  ت�ؤكد 
الإ���ش��اب��ة ب��ه��ذا ال��ن���ع م��ن امل��ر���ص واأن الإم�����ارات تقدم 
ال���ع���الج ب���امل���ج���ان ل��ل��م��ر���ش��ى امل����اط���ن���ني ع��ل��م��ا اأن�����ه مت 
 C الكبد  التهاب  ا�شتحداث عالجات جديدة لفريو�ص 
ويف اإمكانها حتقيق معدلت �شفاء تزيد على 90 باملائة 

وفق منظمة ال�شحة العاملية.

كهرباء �ل�شارقة و بيئة تتعاونان فى جمال �عادة �لتدوير و�لطاقة �لنظيفة
•• ال�صارقة-وام:

“بيئة”تعزيز  �شركة  مع  ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بحثت 
ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني يف جم���ال اإع�����ادة ال��ت��دوي��ر والطاقة 
ي�شاهم  مبا  لها،  م�شتدامة  م�شادر  ت�فري  و�شمان  النظيفة 
ال�شرق  ملنطقة  بيئية  كعا�شمة  ال�����ش��ارق��ة  م��ك��ان��ة  تر�شيخ  يف 

الأو�شط.
واكد �شعادة الدكت�ر املهند�ص را�شد الليم رئي�ص هيئة كهرباء 
احلرميل،  خ��ال��د  ل�����ش��ع��ادة  ا�شتقباله  خ���الل  ال�����ش��ارق��ة  وم��ي��اه 
للهيئة  الرئي�شي  “بيئة”باملقر  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص 
ان  ميكن  ما  كل  مع  الفعال  التعاون  على  حتر�ص  الهيئة  اأن 

اإميانا  ال�شارقة  ب��اإم��ارة  واملقيمني  امل�اطنني  م�شلحة  يخدم 
اأرقى اخلدمات  تقدمي  املتمثلة يف  بر�شالتها احل�شارية  منها 
وم�شاهمة منها يف النه��ص بالبيئة والتعاون مع كل الأطراف 
ذات العالقة يف املجال البيئي وذلك وفقا لروؤية �شاحب ال�شم� 
املجل�ص  ع�ش�  القا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ 
م�شتدامة  بيئة  ت�فري  اإىل  والهادفة  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى 

لالأجيال القادمة.
واأ�شار اإىل اأنه مت خالل اللقاء بحث عدة حماور اأهمها التعاون 
تر�شيد  ح���ل  ت�ع�ية  وح��م��الت  م��ب��ادرات  تنفيذ  يف  امل�شرتك 
كال  جت��ارب  من  الإ�شتفادة  وكيفية  واملياه  الطاقة  اإ�شتهالك 
ال�شتهالك  ال��شائل لرت�شيد  اأف�شل  اإىل  لل��ش�ل  الطرفني 

يف  ال��ت��ع��اون  اإمكانية  لبحث  اإ���ش��اف��ة  البيئة،  على  واملحافظة 
من  وغ��ريه��ا  والكرت�نية  ال���رق��ي��ة  املكتبية  النفايات  ت��دوي��ر 

النفايات والإ�شتفادة منها.
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  احل��رمي��ل،  خ��ال��د  �شعادة  وت���ج��ه 
على دعمها  ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  اإىل  “بيئة”بال�شكر 
املت�ا�شل لكافة املبادرات الهادفة اإىل ت�فري الطاقة من م�شادر 
اإىل  ال�شارقة  اإم��ارة  اإىل حت�يل  الرامية  وامل�شاريع  م�شتدامة، 
اإمارة �شديقة للبيئة بالعتماد على اأف�شل املمار�شات البيئيرّة 
ومياه  كهرباء  هيئة  بني  ال�شراكة  اأن  اإىل  م�شرياً  امل�شتدامة 
اإىل احلفاظ على  ال�شارقة و�شركة بيئة ا�شرتاتيجية وتهدف 

البيئة و�شمان ا�شتدامة الطاقة .
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اإعــــــــــلن
 - لالن�شاءات  انرتنا�شي�نال  ال�ش�����ادة/ا�شتاتيك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب �شركة ال�شخ�ص ال�احد ذ.م.م   رخ�شة رقم:1050127 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيف بدر عامر م�شلم ال�شيعري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جمم�عة الرمي �شركة ال�شخ�ص ال�احد ذ.م.م
ALREEM GROUP SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مبارك احمد �شلطان ال�شالمى النيادي
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ال�شخ�ص ال�احد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ا�شتاتيك انرتنا�شي�نال لالن�شاءات 

�شركة ال�شخ�ص ال�احد ذ.م.م
STATIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

 اىل/املكارم جل�بال للمقاولت العامة ذ.م.م
AL MAKAREM GLOBAL GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وايت ارك لالعمال الكهروميكانيكية 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2427423 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد علي حممد ح�شن باط�ق من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد علي حممد ح�شن باط�ق من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اح�شان فريد فريد غالم %49

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة 
تعديل ا�شم جتاري من/وايت ارك لالعمال الكهروميكانيكية

WHITE ARC ELECTROMECHANICAL WORKS
 اىل/وايت ارك لالعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م

WHITE ARC ELECTROMECHANICAL WORKS LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اي �شي ا�ص تكن�ل�جيز لرتكيب و�شيانة 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب انظمة الت�شالت  رخ�شة رقم:2573500 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة يا�شر ا�شعد عبدالكرمي %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل هالل حممد هالل املهريي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل هالل حممد هالل املهريي من 100% اىل %51

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة 
تعديل ا�شم جتاري من/اي �شي ا�ص تكن�ل�جيز لرتكيب و�شيانة انظمة الت�شالت

I C S TECHNOLOGIES TELECOMM COMMUNICATION SYSTEMS EQUIPMENT
 اىل/اي �شي ا�ص تكن�ل�جيز لرتكيب و�شيانة انظمة الت�شالت ذ.م.م

I C S TECHNOLOGIES TELECOMM COMMUNICATION SYSTEMS EQUIPMENT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اي�ص للزه�ر
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1050125 

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/اي�ص للزه�ر

ICE FLOWERS

 اىل/روز ع�د ب�تيك لل�رود
ROSE OUD BOUTIQUE FLOWER

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1

اإعــــــــــلن
ال�شكر  عني  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالن�شاءات ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1150042 قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل عبدالرحمن احمد ها�شم الدرمكي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نعيم حممد م�شطفى الرا�شي %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداللطيف ابراهيم هزمي ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نعيم حممد م�شطفى الرا�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم كاب راي�ص 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2440451 
تعديل مدير/ا�شافة �شينامادات حممد ي��شف

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 50000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة 4.5*1 اىل 1*4.50

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص ال�احد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/مطعم كاب راي�ص

CAP RICE RESTAURANT

 اىل/مطعم كاب راي�ص  - �شركة ال�شخ�ص ال�احد ذ.م.م
CAP RICE RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شاوث و�شت خلدمات ا�شدار 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب ال�شهادات رخ�شة رقم:1177747 
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/�شاوث و�شت خلدمات ا�شدار ال�شهادات
SOUTH WEST CERTIFCATION SERVICES

 اىل/تي ي� يف ا�ص دبلي� لإ�شدار �شهادات املعايرة
T U V S W STANDARDIZATION CERTIFCATIONS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعلن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�ش��ص الرخ�شة 
رقم:CN 2133478 بال�شم التجاري:�شرتوجن جيت 
ال��شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  لنجارة 

كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شب�ع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/منطقة 

الرا�ص للتجارة ذ.م.م - فرع اب�ظبي
رخ�شة رقم:CN 1063947 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/�ش�بر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ش� للتطريز واخلياطة
رخ�شة رقم:CN 2219289 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1

اإلغاء اعلن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�ش��ص الرخ�شة 
رقم:CN 1054398 بال�شم التجاري:�شال�ن بال�ص 
لتجميل ال�شيدات بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

ال��شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شب�ع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1

اإلغاء اعلن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�ش��ص الرخ�شة 
رقم:CN 1185488 بال�شم التجاري:اللم�شه املبدعة 
للم�شغ�لت اليدوية بالغاء طلب الغاء الرخ�شة واعادة 

ال��شع كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شب�ع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماج�شتيك لل�شيانة العامة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1728297 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/امل �شعيد را�شد مطر البادي من مالك �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/امل �شعيد را�شد مطر البادي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ن�ر كمال مري امان %49

تعديل راأ�ص املال/ من null اىل 150000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ماج�شتيك لل�شيانة العامة 

MAJESTIC GENERAL MAINTENANCE
 اىل/ماج�شتيك للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م

MAGESTIC CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت م�شاريع املباين بان�اعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة املحف�ظ للخراطة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1015692 
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*5 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة املحف�ظ للخراطة
AL MAHFOODH TURNING WORKSHOP

 اىل/ور�شة املحف�ظ للخراطة
AL MAHFOOZ TURNING WORKSHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1

�شك�ير �ش�بر ماركت- ذ.م.م 
بناء على قرار �شركاء �شركة �شك�ير �ش�بر ماركت- ذ.م.م – امل�شدق لدى 

كاتب العدل بتاريخ  30/ 2018/07 حتت رقم ) 1809007972 ( .
الت�شفية  اأعمال  بدء  عن  و�شركاه  عبا�ص  اأ�شعد   / امل�شفى  نحن  نعلن 
ل�شركة �شك�ير �ش�بر ماركت- ذ.م.م، فكل من له مطالبة اأو حق�ق على 
امل�ؤيده  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اأعاله  املذك�ره  ال�شركه 
( ي�ما من   45 ( الر�شمى وملدة  الدوام  امل�شفى وذلك خالل  اإىل  لذلك 
تاريخ الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املده املحدده بالإعالن ي�شقط 
حقه باملطالبة . عن�ان امل�شفى : اأب�ظبى  - جزيرة الرمي -  بناية اأدك�ص 
تاور – الطابق 35- مكتب رقم 3505 تليف�ن : 026282650 – فاك�ص : 

asad.abbas@abbasaccounting.ae :026282655 . امييل
امل�سفى /اأ�سعد عبا�ش و�سركاه

�إع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1

�شرت�ت�ض �دفان�ض ل�شت�شار�ت تقنية �ملعل�مات- ذ م م
احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
وال�شت�شارات الداريه انه مب�جب قرار اجتماع اجلمعية 

العم�مية غري العادية ال�شادر بتاريخ 2018/07/01
بحل وت�شفية �شركة

�سرتات�ش ادفان�ش ال�ست�سارات تقنية املعلومات - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرتا�ص او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�شفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�ص 026716054 
�شعيد  بناية  ال�شياحي  بالنادي  اب�ظبي   53181 �ص.ب 
عبداهلل اجلنيبي الطابق )4( مكتب رقم )403( واإح�شار 
امل�شتندات الثب�تيه، وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 ي�ما من 

تاريخ هذا العالن.

�إع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1

اإعــــــــــلن
والت�ش�ير  للطباعه  ال�ش�����ادة/م�شاندة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1194818 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمد احمد حمد احمد املن�ش�ري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ا�ص ام عزيز بختيار �شيد ن�ر ال�شالم %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عثمان غنى طفيل احمد %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد احمد حمد احمد املن�ش�ري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عثمان غني طفيل احمد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيد حممد اب� الكالم

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة بي�رتي

رخ�شة رقم:CN 2324940 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فاطمه �شامل حمد عبيد العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل عبدالرحمن نا�شر عاي�ص العتيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1

اإعــــــــــلن
املنري  امل�شباح  ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح كهرباء ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1111858   قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمد بن حممد بن حميد ال�ش�ايف %100

تعديل وكيل خدمات/عبيد احمد �شامل ك�ي الكعبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبد اخلالد خان عبداحلميد خان
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1

اإعــــــــــلن
للمنظفات  باك  ال�ش�����ادة/�ش�بر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملنتجات ال�رقية
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2351206 

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*4
تعديل ا�شم جتاري من/�ش�بر باك للمنظفات واملنتجات ال�رقية

SUPER PACK FOR DETERGENTS AND PAPER PRODUCTS

 اىل/�ش�بر باك للمنظفات واملنتجات البال�شتيكية
SUPER PACK FOR DETERGENTS AND PLASTIC PRODUCTS

تعديل ن�شاط/حذف بيع املنتجات ال�رقية - بالتجزئة )4773963(
تعديل ن�شاط/حذف بيع العلب والعب�ات - بالتجزئة )4752039(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام :

التنظيمية  اجلهة   - اأب�ظبي   - ال�شحة  دائ��رة  اأعلنت 
لقطاع الرعاية ال�شحية يف اإمارة اأب�ظبي - اأنه �شيتم 
الأدوية  تن�ص على وج���ب �شرف  اآلية جديدة  تطبيق 
امل��ث��ي��ل��ة ول��ه��ا ن��ف�����ص ال���درج���ة م��ن ال�����ش��الم��ة الدوائية 
والتي  الطبيب  و�شفة  على  بناء  للمري�ص  والفاعلية 

تك�ن مغطاة �شمن مظلة التاأمني ال�شحي.
وو�شعت الدائرة �شعرا مرجعيا لالأدوية لدفع مطالبات 
الأدوية، ي�فر اختيارات عدة من الأدوية ويف حال اختار 
املري�ص الدواء ذو ال�شم التجاري اأو الدواء املثيل فيتم 

ذلك عن طريق دفع فرق ال�شعر بني �شعر الدواء الذي 
مت اختياره مع ال�شعر املرجعي، و�شيتم ا�شتبعاد الأدوية 
ذات امل�شدر ال�احد والأدوي��ة �شديدة ال�شمية من هذه 

القائمة.
التنفيذ  ح��ي��ز  �شتدخل  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الآل��ي��ة  وت��اأت��ي 
اعتباراً من 1 �شبتمرب 2018، لتحقيق هدف اأ�شا�شي 
الأدوية  ت�فر  �شمان  وه�  الدائرة  اإليه  ت�شعى  ورئي�ص 
وا�شتدامتها و�شه�لة و�ش�ل امل�شتهلكني اإليها من خالل 
دعم وت�شجيع ا�شتخدام الأدوية املثيلة، ف�شاًل عن فتح 
اآفاق اأو�شع لدعم ال�شناعة املحلية لالأدوية التي خطت 

طريقها بنجاح نح� البتكار وبراءات الخرتاع.

•• ابوظبي-وام:

ال�ش�يدي،  ���ش��ن��د  ج���م���ال  ال���دك���ت����ر  ����ش���ع���ادة  ب��ح��ث 
م��دي��ر ع���ام م��رك��ز الإم������ارات ل��ل��درا���ش��ات والبح�ث 
�شعادة ين جيان  مع  مكتبه  ام�ص يف  ال�شرتاتيجيَّة 
الدولة  ل���دى  ال�شعبية  ال�����ش��ني  ج��م��ه���ري��ة  ���ش��ف��ري 
الدرا�شات  ومراكز  املركز  بني  التعاون  تط�ير  �شبل 
الت�ا�شل  اإىل  املركز  �شعي  اإط��ار  ال�شينية، وذل��ك يف 
والنفتاح مع خمتلف مراكز الأبحاث، وحر�شه على 
وامل�شاركة يف م�شاريع بحثية عاملية  تبادل اخل��ربات 
ت�اجه  التي  الدولية  التحديات  ال�ش�ء على  ت�شلط 

العامل و�شبل التعامل معها.

وتناول �شعادة الأ�شتاذ الدكت�ر جمال �شند ال�ش�يدي 
و����ش���ع���ادة ال�����ش��ف��ري خ����الل ل��ق��ائ��ه��م��ا ام�����ص عالقات 
ال�شداقة التي تربط دولة الإمارات العربية املتحدة 
املجالت،  خمتلف  يف  ال�شعبية  ال�شني  وجمه�رية 
املجالت  ح���ل  النظر  وجهات  اجلانبان  تبادل  كما 
والعمل  التعاون  تفعيل  واآليات  والبحثية،  العلمية 
امل�����ش��رتك م��ن خ���الل ت��ب��ادل اخل����ربات وال���زي���ارات، 

وتنظيم اأن�شطة وفعاليات م�شرتكة.
ال�ش�يدي  ال��دك��ت���ر ج��م��ال �شند  ���ش��ع��ادة  اأ���ش��اد  وق��د 
مب�شت�ى العالقات الإماراتية-ال�شينية فيما اأعرب 
اإع��ج��اب��ه بالنم�ذج  ال�����ش��ف��ري ين ج��ي��ان ع��ن  ���ش��ع��ادة 

التنم�ي لدولة الإمارات العربية املتحدة.

جمال �شند �ل�ش�يدي و�ل�شفري �ل�شيني يبحثات تبادل �خلرب�ت د�ئرة �ل�شحة - �أب�ظبي تطلق �آلية جديدة ل�شرف �لأدوية �ملثيلة

•• اأبوظبي-الفجر:

 ن����ظ����م جم���ل�������ص اأب������ظ�����ب�����ي ل���ل���ج����دة 
واملطابقة، اجلهة املعنية بتط�ير البنية 
اأب���ظ��ب��ي، ور�شة  ل��ل��ج���دة يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اجلدارة  اختبارات  نتائج  ملناق�شة  عمل 
الطبي للفح��شات الطبية التي �شملت 
ال�شريرية  الكيمياء  يف  فح��شات   3
 8 و   ،)clinical chemistry(
 Blood( ال���دم  خ��الي��ا  يف  فح��شات 
وذلك   ،)cell identification
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��دي��ن��ة ال�����ش��ي��خ خليفة 
ال�طني  الع���ت���م���اد  ون���ظ���ام  ال��ط��ب��ي��ة، 
الماراتي )ENAS( و هيئة الإمارات 
 )ESMA( واملقايي�ص  للم�ا�شفات 
لالعتماد  ال��ع��امل��ي  الإم��������ارات  وم���رك���ز 
من  كبري  عدد  ومب�شاركة   ،)EIAC(

املختربات الطبية املحلية والإقليمية.
ب����رن����ام����ج  ت�������زي������ع ع����ي����ن����ات  وق��������د مت 
اخ���ت���ب���ارات اجل�����دارة ال��ط��ب��ي يف جمال 
 clinical( ال�����ش��ري��ري��ة  ال��ك��ي��م��ي��اء 
يعترب  ال�������ذي   -  )chemistry
 31 الدولة - على  الأول على م�شت�ى 
خم��ت��رباً طبياً م��ن داخ���ل ال��دول��ة، كما 
اختبارات  ب��رن��ام��ج  ع��ي��ن��ات  ت����زي���ع  مت 
التعرف  جم����ال  يف  ال��ط��ب��ي  اجل�������دارة 
 Blood cell( ال�����دم  خ���الي���ا  ع��ل��ى 
يعترب  الذي   -  )identification
على   - ال����دول����ة  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى  الأول 
الدولة،  داخل  من  طبياً  خمترباً   37
وخم��ت��ربي��ن م���ن خ�����ارج ال����دول����ة، وقد 
والفر�ص  ال��ق���ة  ن��ق��اط  ال��ن��ت��ائ��ج  بينت 

التح�شينية للمختربات امل�شاركة.
افتتاحية  كلمة  ال���ر���ش��ة  و���ش��ه��دت  ه��ذا 
مت  واملطابقة،  للج�دة  اأب�ظبي  ملجل�ص 
التعاون  اأه��م��ي��ة  على  ال��ت��اأك��ي��د  خاللها 
امل���������ش����رتك ب�����ني امل���ج���ل�������ص و����ش���رك���ائ���ه 
مدينة  وخ�����ش������ش��اً  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني، 
الإمارات  وهيئة  الطبية،  ال�شيخ خليفة 
 )ESMA( واملقايي�ص  للم�ا�شفات 
 ،)ENAS( ال�طني  العتماد  واإدارة 
لالعتماد  ال��ع��امل��ي  الإم��������ارات  وم���رك���ز 
اأب�ظبي  )�شركة  و�شحة   ،)EIAC(
تثمني  فيها  ومت  ال�شحية(،  للخدمات 
امل�شاركة،  ال��ط��ب��ي��ة  امل���خ���ت���ربات  ج��ه���د 
من  ي�شعى  امل��ج��ل�����ص  اأن  اإىل  والإ�����ش����ارة 
خ���الل ت��ن��ف��ي��ذه ل���ربام���ج اجل������دارة اإىل 
رفع  يف  ت�شاهم  متط�رة  اأدوات  ت���ف��ري 
والتفتي�ص  الفح�ص  عمليات  م�شت�ى 
وت�طني املعرفة ودعم البحث والتط�ير 

دوره  ي�شاهم يف حتقيق  والت�شنيع، مبا 
يف  ل��ل��ج���دة  التحتية  البنية  تط�ير  يف 
الإمارة، ومبا يتما�شى مع الأهداف التي 
اقت�شاد  بناء  اأب�ظبي يف  و�شعتها خطة 

تناف�شي م�شتدام ومنفتح عاملياً”.
املهريي،  �شلطان  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
مدير اإدارة خدمات املعل�مات وامل�شاركة 
واملطابقة  للج�دة  اأب�ظبي  جمل�ص  يف 
تطبيق  دع��م  على  املجل�ص  “يحِر�ص   :
يف  وال�شالمة  اجل���دة  واأنظمة  معايري 
م�شت�ى  بتعزيز  وامل�شاهمة  اأب���ظ��ب��ي، 
والتقنيات  الأج����ه����زة  و���ش��الم��ة  ج�����دة 
قطاعات  يف  امل�������ش���ت���خ���َدَم���ة  وامل�����ع�����دات 
الأعمال  ذلك  يف  مبا  املختلفة  الأعمال 
ال��ق��ط��اع احل��ي���ي من  ل��ه��ذا  مل��ا  الطبية 
اأفراد  و�شحة  حياة  على  كبرية  اأهمية 

املجتمع.«
واأ������������ش�����������اف امل����������ه����������ريي، »َي�����������ن�����������َدِرج 
ب����رن����اجم����ي ال���ك���ي���م���ي���اء ال�������ش���ري���ري���ة 
 ،)clinical chemistry(
 Blood cell( ال��������دم  وخ�����الي�����ا 
»خطة  اإطار  يف   )identification
التي   ،»2018 ل��ع��ام  اجل�����دارة  ب��رام��ج 
وتت�شمن  ال��ع��ام  ب��داي��ة  املجل�ص  اأعلنها 
187 فح�شاً  ��ي  وُت��غ��طِّ ب��رن��اجم��اً،   32
والبيئية  الطبية  الفح��شات  يف جمال 
والإن�شائية والرتبة والتفتي�ص، وتهدف 
التدقيق  عمليات  مب�شت�ى  ل��الرت��ق��اء 
لأف�شل  وف��ق��اً  اأب���ظ��ب��ي  يف  والتفتي�ص 
الربامج واملنهجيات العلمية والتقنيات 
احلديثة املعتمدة دولياً يف جمال اجل�دة 

والقيا�ص«.

الزعابي  اإمي�����ان  و�شرحت الدكت�رة 
رئي�شة ق�شم املختربات يف مدينة ال�شيخ 
�شركة  من�شاآت  اإح���دى  الطبية  خليفة 
)�شحة(  ال�شحية  للخدمات  اأب���ظ��ب��ي 
اجلهات  ب����ني  امل�������ش���رتك  ال���ت���ع���اون  اأن 
املحلية يعد ركيزة اأ�شا�شية لل�شري قدماً 
والربامج  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  حتقيق  يف 
برنامج  امل�����ع�����ت�����م�����دة. واإن  ال����ط���ن���ي���ة 
اختبارات اجلدارة الطبي يعد منعطفاً 
املختربات  تقييم ج�دة  يف م�شار  رئي�شاً 
ال���ربن���ام���ج  ه������ذا  الطبية. وي�شاهم 
الطبية  املختربات  بقدرات  يف  الرتقاء 
املختربات  م���ع  م��ق��ارن��ت��ه��ا  خ����الل  م���ن 
اأهمية  تقليل  اإىل  ولي��ه��دف  الأخ����رى 
ت�شحيح  يف  ي�شاهم  ول��ك��ن  خم��ت��رب  اأي 
امللح�ظة.  التقنية غري  امل�شارات  بع�ص 
اإىل م�شاعدة جهات العتماد  بالإ�شافة 
امل���خ���ت���ربات امل��رج��ع��ي��ة لكل  يف حت���دي���د 
الدكت�رة  ح����دة. واأك����دت  ع��ل��ى  ف��ح�����ص 
التعاون بني اجلهات م�شتمر  اأن  اإمي��ان 
ل��ت��ط���ي��ر ال��ربن��ام��ج والأخ�����ذ ب��ه قدماً 
الدكت�رة  واأب���دت  ال���ش��ت��دام��ة.  ل�شمان 
بالنيابة  اجل����دة  درع  بت�شلم  �شعادتها 
من  الطبية  خليفة  ال�شيخ  مدينة  ع��ن 
واملطابقة  ل��ل��ج���دة  اأب����ظ���ب���ي  جم��ل�����ص 
ن��ت��ائ��ج دقيقة  ك��اأف�����ش��ل خم��ت��رب ي��ق��دم 

و�شحيحة.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، اأك������دت ال���دك���ت����رة رح���اب 
العتماد  اإدارة  م��دي��رة  ال��ع��ام��ري،  ف��رج 
ال�طني، يف هيئة الإمارات للم�ا�شفات 
اعتماد  مت  اأن��ه  »م�ا�شفات«،  واملقايي�ص 
اختبارات اجل��دارة لقطاع  برامج  نتائج 

املختربات الطبية والذي نظمه  جمل�ص 
والتي  وامل���ط���اب���ق���ة،  ل��ل��ج���دة  اأب����ظ���ب���ي 
حك�مياً  خمترباً   40 اأك��رث من  ت�شمل 
وذلك  ال���دول���ة،  م�شت�ى  ع��ل��ى  وخ��ا���ش��اً 
نتائج  يف  والتباين  الفروقات  لتحديد 
الفح��شات الطبية، من اأجل ال�شتفادة 
منها يف اإعداد املتطلبات الفنية املرتبطة 
للمختربات  ال�طني  العتماد  بربنامج 
امل�ا�شفات  م��ع  ين�شجم  ومب��ا  الطبية، 

واملمار�شات الدولية يف هذا ال�شاأن.
واأو�شحت اأن هذا التعاون يعك�ص اأهمية 
وخمرجات  امل��ط��اب��ق��ة  تقييم  ن�����ش��اط��ات 
�شمن  وت��اأث��ريه��ا  الطبية  الفح��شات 
ال�����ش��ح��ي��ة وعملية  ال��رع��اي��ة  م��ن��ظ���م��ة 
ات��خ��اذ ال��ق��رار اخل��ا���ص ب��امل��ري�����ص. كما 
اخلا�شة  الج�����راءات  ت�حيد  يف  ي�شهم 
املختربات  ك���ف���اءة  ب�����ش��م��ان  ب��الع��ت��م��اد 
الطبية على م�شت�ى الدولة، وممار�شة 
ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ج��ه��ات تقييم  ن��ظ��ام  دور 
حتقيق  يف  وامل�شاهمة  دع��م  يف  املطابقة 
اأهداف الأجندة ال�طنية ذات العالقة .

العامري  رح������اب  ال����دك����ت�����رة  واأك��������دت 
اأعد  ال�طني”  الع���ت���م���اد  “نظام  ان 
ل��الع��ت��م��اد يدعم  ال��ف��ن��ي��ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
بع�ص  ت���ع���زي���ز  يف  ال�����دول�����ة  ت����ج���ه���ات 
املختربات  على  تعتمد  التي  القطاعات 
واأب������رزه������ا قطاع  ال���ف���ح�������ص،  ون���ت���ائ���ج 
تقدمي  ل�شمان  ال��ع��الج��ي��ة،  ال�����ش��ي��اح��ة 
اخلدمات الطبية وفق اأف�شل املمار�شات 
ال��ع��امل��ي��ة و���ش��م��ان ك��ف��اءت��ه��ا م���ن خالل 

تلبية املتطلبات ال�طنية والدولية.
العامري  رح�����اب  ال���دك���ت����رة  وق���دم���ت 

ال���ط��ن��ي، ورقة  الع��ت��م��اد  اإدارة  م��دي��رة 
اأهمية  فيها  ت�شرح  ال�ر�شة  خالل  عمل 
كفاء  رف���ع  اجل�����دارة يف  اخ���ت���ب���ارات  دور 
ن��ت��ائ��ج ال��ف��ح������ش��ات امل��ق��دم��ة م���ن قبل 
تبني  اإىل  م�شرية  الطبية،  امل��خ��ت��ربات 
تلك  الماراتي  ال�طني  العتماد  نظام 
ال��ربام��ج ك��اأح��د اه��م الآل��ي��ات يف تقييم 
املقدمة من  اخلدمات  كفاءة خمرجات 

املختربات �شمن ا�شرتاتيجية النظام.
ون�هت العامري مبا قدمته ال�ر�شة من 
ت�شليط لل�ش�ء على النظام الإلكرتوين 
“اإجناز” واملناط بتطبيق نظام الرقابة 
الدولة  يف  املطابقة  تقييم  جهات  على 
من خالل خدمات الت�شجيل والعتماد 
من  الأول  ي��ع��ت��رب  وال������ذي  وال��ت��ع��ي��ني، 
تقدمي  يف  ال��ع��امل  م�شت�ى  ع��ل��ى  ن���ع��ه 
ت���ل���ك اخل����دم����ات ب���ا����ش���ت���خ���دام ال���ذك���اء 

ال�شطناعي وتقنية بل�ك ت�شني.
واأك����دت ع��ل��ى ا���ش��ت��م��راري��ة ال��ت��ع��اون بني 
واملقايي�ص  للم�ا�شفات  الإم���ارات  هيئة 
اأب�ظبي  وجم���ل�������ص  “م�ا�شفات”، 
يف  املعنية  واجلهات  واملطابقة،  للج�دة 
م�شت�ى  وع��ل��ى  خ��ا���ص  ب�شكل  الم�����ارة 
ا�شتدامة  يخدم  مبا  ع��ام  ب�شكل  الدولة 
وتعزيز  امل��ط��اب��ق��ة  تقييم  ج��ه��ات  ك��ف��اءة 

البنية التحتية للج�دة.
امل��ه��ن��د���ش��ة علياء  اأك������دت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
ا����ش���م���اع���ي���ل امل������رزوق������ي ن����ائ����ب امل���دي���ر 
العاملي  الم���������ارات  مل���رك���ز  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
لالعتماد باأن النجاح يف ت�فري الرعاية 
التحديات  اك���رب  م��ن  يعترب  ال�شحية 
اأه��م��ي��ة العتماد  ال���ي����م، ون���ه��ت ع��ل��ى 

ي�شمن  ح���ي���ث  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��م��خ��ت��ربات 
الدقة  م�شت�يات  اأع��ل��ى  ل��ه��م  الع��ت��م��اد 
والتحاليل  الخ���ت���ب���ارات  يف  واجل�������دة 
جت��رى ع��ن ط��ري��ق ك����ادر فنية م�ؤهلة 
ع��ل��ى اأع���ل���ى امل�����ش��ت���ي��ات ال���دول���ي���ة، كما 
الجهزة و�شيانتها مبا  �شالمة  ي�شمن 
ي��ت��ن��ا���ش��ب م���ع ال��ت��ط���ر ال��ت��ق��ن��ي يف هذا 
امل���ج���ال، وي�����ش��ب ك��ل ذل���ك يف م�شلحة 
م�ؤ�ش�شات واأفراد املجتمع بال�شكل الذي 
ي�شمن رقي اخلدمات املقدمة وتط�ير 

العمل.
اإن ت���ف��ري خ��دم��ات الع��ت��م��اد يف جمال 
ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة م���ن خ����الل نظام 
اعتماد عاملي معرتف به دولياً ي�شتخدم 
ك��اأداة لرفع م�شت�يات اجل���دة والكفاءة 
ويعزز من قب�ل نتائج اجلهات العاملة 
العامل  م�شت�ى  على  امل��ج��الت  تلك  يف 
وي���دع���م م��ت��خ��ذي ال���ق���رار يف ال���دول���ة، 
ترتيب  رف���ع  يف  ي�شاهم  ب����دوره  وال����ذي 
الرعاية  ج��������دة  م����ؤ����ش���ر  يف  ال�����دول�����ة 
ال�شحية على م�شت�ى العامل، واأ�شافت 
يعترب  الع���ت���م���اد  اأن  ع��ل��ي��اء  امل��ه��ن��د���ش��ة 
يف  ي�م  بعد  ي�ما  ينم�  ا�شا�شياً  متطلباً 
م�شاألة  وباتت  ال�شحية،  الرعاية  قطاع 
ح�ش�ل املختربات الطبية على العتماد 
مطلباً حك�مياً حتمياً يف الدولة يهدف 
اإىل ت�فري بنية حتتية ذات تقنية عالية 
والذي من �شاأنه دعم القت�شاد و�شحة 

و�شالمة البيئة واملجتمع. 
وكما اأو�شحت املهند�شة علياء ان هناك 
ك��ب��رياً يف ال��ط��ل��ب ع��ل��ى اعتماد  ت���زاي���داً 
امل��خ��ت��ربات ال��ط��ب��ي��ة ل���دى امل��رك��ز حيث 
املعتمدة  الطبية  امل��خ��ت��ربات  ع���دد  ب��ل��غ 
خمتربا   160 ي���ع���ادل  م���ا  الآن  ح��ت��ى 
داخل وخارج الدولة مبعدل زيادة ي�شل 
املعتمدة  املختربات  %70 يف عدد  اىل 
م��ق��ارن��ة ب��ال�����ش��ن���ات ال�����ش��اب��ق��ة وال����ذي 
عدد  ناحية  من  العامل  دول  به  يناف�ص 

املختربات املعتمدة، 
ط�ر  املركز  ب��اأن  علياء  املهند�شة  وقالت 
م��ت��ط��ل��ب��ات ف��ن��ي��ة ع��امل��ي��ة ت��ع��ت��رب الأوىل 
م���ن ن���ع��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت���ى ال���ع���امل من 
امل�شم�لة  امل��ج��الت  تخ�ش�شية  ن��اح��ي��ة 
بال�شتفادة  ت��ط���ي��ره��ا  مت  وال��ت��ي  ب��ه��ا، 
املت�فرة  والعاملية  املحلية  اخل��ربات  من 
على م�شت�ى العامل والذي يعد وثيقة 
ثمينة لتحديد خارطة الطريق للمركز 
الطبية،  امل��خ��ت��ربات  اع��ت��م��اد  عملية  يف 
عاملية  م��ع��اي��ري  املتطلبات  �شملت  وق���د 
يف  الطبية  املختربات  مب�شاركة  خا�شة 

تعترب  والتي  اجل��دارة  اختبارات  برامج 
ج�دة  م�����ش��ت���ى   ل�����ش��م��ان  م��ه��م��ة  اأداة 
املختربات،  ب��ت��ل��ك  اخل���ا����ش���ة  ال��ن��ت��ائ��ج 
امل���رك���ز م���ن خ���الل ال�ر�شة  اأك����د  وك��م��ا 
اب�ظبي  مل��ج��ل�����ص  ال��ف��ع��ال  ال�����دور  ع��ل��ى 
املتاحة  والإمكانيات  واملطابقة  للج�دة 
امل��ج��ل�����ص ك��ج��ه��ة وط��ن��ي��ة عاملة  ل����دى 
بالدولة متخ�ش�شة يف تقدمي اختبارات 
اجل��دارة يف كافة املجالت ذات العالقة 
التفتي�ص،  وجهات  الفح�ص  مبختربات 
ومن اجلدير بالذكر باأن الربنامج الذي 
واخلا�ص  املجل�ص  قبل  من  تنظيمه  مت 
باختبارات اجلدارة للمختربات الطبية 
تعترب نقلة ن�عية فريدة من ن�عها مما 
ال�طنية  اجل��ه��ات  اأدوار  تكاملية  ي��ع��زز 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ع��زي��ز ال����ع���ي ال��ط��ب��ي ورفع 
وق��د �شرحت  الثقة يف تلك اخل��دم��ات، 
يق�م  �ش�ف  املركز  ب��اأن  علياء  املهند�شة 
بتقدمي خدمة اعتماد ملزودي اختبارات 
 ISO اجلدارة ح�شب امل�ا�شفة العاملية
خدمات  م��ن  يعترب  وال���ذي   17043
العتماد اجلديدة للمركز وذات الهمية 
وال�شيطرة  اجل����دة  ال��ك��ب��رية يف جم��ال 
على  تعمل  التي  اجلهات  على  الن�عية 
اأن�اعها  مب��خ��ت��ل��ف  ال��ف��ح������ص  اإج������راء 
عام  خ��الل  املركز  ي�فرها  �ش�ف  والتي 
ال�شرتاتيجية  خلطته  وفقا   2019
للمتطلبات  وحت��ق��ي��ق��اً  ع��ن��ه��ا.  امل��ع��ل��ن 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي تتيح 
التناغم والدقة والأداء الأمثل ال�شحيح 
جلميع املجالت الطبية يف امل�شت�شفيات 
�شباقة قام  الطبية وكخط�ة  والعيادات 
املركز بتقدمي خدمة اعتماد خمتربات 
معايرة الأجهزة الطبية والذي ي�شاهم 
ل��ل��دول��ة يف جمال  ال���ري���ادة  يف حت��ق��ي��ق 
وكفاءة  وج���دة  الفعالة  الطبية  الإدارة 
الأجهزة الطبية امل�شتخدمة يف الدولة. 
واأك�����دت امل��ه��ن��د���ش��ة ع��ل��ي��اء ب����اأن اإح����داث 
التكاملية مع اجلهات ذات ال�شلة حملياً 
واحتادياً م�شتفيداً من ميزة العرتاف 
وجعلته  عليها  ح�����ش��ل  وال��ت��ي  ال����دويل 
احلفاظ  وبغر�ص  اقليماً  واح��د  ال��رق��م 
على ه��ذه ال�����ش��دارة م��ن خ��الل تط�ير 
التعاون  ف��ان  ودول���ي���اً،  حملياً  اأع��م��ال��ه��ا 
جمل�ص  �شمنها  وم��ن  اجلهات  تلك  مع 
اأب�ظبي للج�دة واملطابقة والذي يعترب 
املهمني  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  م��ن 
العادل  التطبيق  خ���الل  م��ن  امل��رك��ز  يف 

والأنظمة  ال��ق���ان��ني  ل��ك��اف��ة  وامل����ث����ق 
احلك�مية وامل�ا�شفات املحلية والعاملية 
م�شت�ى  يف  وال��ث��ق��ة  ال�����ش��ف��اف��ي��ة  ي���ع���زز 
الطبية  اخل�����دم�����ات  وج����������دة  ك�����ف�����اءة 
امل���ت����ف���رة يف ال����دول����ة، مم����ا  ي���زي���د من 
وم�ؤ�ش�شاته  املجتمع  اأف���راد  ثقة  معيار 
لكافة  املقدمة  احلك�مية  اخل��دم��ات  يف 
ويدعم  ل��ل��دول��ة  وال��زائ��ري��ن  القاطنني 
فخر الإماراتيني جتاه اله�ية ال�طنية 
اأب�ظبي  جمل�ص  ��م  وُي��ن��ظِّ الإم���ارات���ي���ة. 
متن�عة  ب���رام���ج  وامل���ط���اب���ق���ة،  ل��ل��ج���دة 
املحللني  وت��ط���ي��ر  وت���دري���ب  ل��ت��اأه��ي��ل 
واملخت�شني يف اأب�ظبي كجزء من »خطة 
حيث   »2018 ل��ع��ام  اجل�����دارة  ب��رام��ج 
بالتعاون  ال�����ش��دد  ب��ه��ذا  املجل�ص  ي��ق���م 
والدولية  املحلية  امل�ؤ�ش�شات  اأرق���ى  م��ع 
املتخ�ش�شة مبجالت اجل�دة واملطابقة 
مطابقة  ����ش���م���ان  ب���ه���دف  وال���ق���ي���ا����ص، 
املنتجات، والك�ادر، والأنظمة مل�ا�شفات 
َدة من ِقَبل اإمارة اأب�ظبي،  اجل�دة املُحدَّ
ومي��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ني ب��امل�����ش��ارك��ة يف هذه 
ال��ربام��ج ال��دخ���ل على ال��راب��ط التايل 
وم�اعيد  ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه��ا،  ع��ل��ى  ل���الط���الع 

تقدميها واأ�شعارها 
للج�دة  اأب�ظبي  جمل�ص  اأن  اإىل  ي�شار 
ل ج��ه��ة ح��ك���م��ي��ة يف  اأورّ وامل��ط��اب��ق��ة ه���� 
العتماد  ع��ل��ى  حت�شل  اأب���ظ��ب��ي  اإم����ارة 
ال�����دويل وف���ق���اً ل��ل��م���ا���ش��ف��ة ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة

 ISO/IEC 17020:2012
القيا�ص  اأدوات  م��ن  التحقق  جم��ال  يف 
القان�نية، وه� ما يعك�ص التزام املجل�ص 
حتقيق  يف  الر�شيدة  القيادة  بت�جهات 

خطة وروؤية اأب�ظبي.
للج�دة  اأب����ظ���ب���ي  جم��ل�����ص  اأن  ي���ذك���ر 
ليك�ن  واملطابقة تاأ�ش�ص يف عام 2009 
اإم����ارة  يف  التنظيمية  ل��ل��ج��ه��ات  مم��ك��ن��اً 
اأب����ظ���ب���ي، ول���رف���ع ج������دة ال�������ش���ادرات 
وتعزيز  امل��ت��داول��ة حم��ل��ي��اً،  وامل��ن��ت��ج��ات 
ال�شناعية،  والتنمية  اجل�����دة،  ث��ق��اف��ة 
خالل  من  املنتج  و�شالمة  والتناف�شية، 
متكني املنظمني ل��شع وتنفيذ �شالمة 
وبرامج  القان�نية  واملقايي�ص  املنتجات 

املطابقة. 
اأب���ظ��ب��ي للج�دة  ي��ح��دد جم��ل�����ص  ك��م��ا 
واملعايري  الت�جيهية  املبادئ  واملطابقة 
امل�شنعة  امل��ن��ت��ج��ات  اأن  م���ن  ل��ل��ت��ح��ق��ق 
اأعلى  م��ع  تتفق  الإم�����ارة  وامل��ت��داول��ة يف 

معايري ال�شالمة واجل�دة واملطابقة.

برناجمان ينفذان للمرة االأوىل على م�ستوى الدولة

�أب�ظبي للج�دة ينظم ور�شة عمل ملناق�شة نتائج �ختبار�ت �جلد�رة للفح��شات 
�لطبية )�لكيمياء �ل�شريرية وخاليا �لدم(

قدمت فحو�سات طبية واإر�سادات غذائية ملنت�سبي »نا�سئة ال�سارقة«بلدية �لظفرة تفتتح �شاطئ مدينة �ل�شلع 

�إد�رة �لتثقيف �ل�شحي تعزز مكانة �ل�شارقة مدينة �شحية لالأطفال و�ليافعني •• الظفرة- وام :

املهند�ص علي مبارك  �شعادة  افتتح 
التنفيذي  املدير  املن�ش�ري  ذيبان 
و�ش�احيها  امل���دن  خ��دم��ات  لقطاع 
ب��ب��ل��دي��ة منطقة  ال�����ش��ل��ع  - م��دي��ن��ة 
ال�شلع  م���دي���ن���ة  ����ش���اط���ئ  ال���ظ���ف���رة 
املن�ش�ري  �شيف  م��ب��ارك  بح�ش�ر 
وامل���راف���ق  احل����دائ����ق  اإدارة  م���دي���ر 
م�ظفي  م���ن  وع�����دد  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
القطاع. وقال على ذيبان املن�ش�ري 
اإن بلدية منطقة الظفرة حري�شة 
على ت�فري اأف�شل اخلدمات لل�شكان 
انطالقاً من خطتها ال�شرتاتيجية 
بهدف  الجتماعية  وم�ش�ؤوليتها 
املدينة  �شكان  اأم���ام  ال�شاطئ  فتح 
وال�����������زوار ل���ال����ش���ت���م���ت���اع ب�����اأج������اء 
ال��ب��ح��ر وال�����ش��اط��ئ اخل����الب الذي 
وت�فري  ال�����ش��ل��ع  م��دي��ن��ة  ب��ه  تتميز 
متن�عة  ترفيهية  واأن�شطة  اأماكن 
ل��الأط��ف��ال والأ����ش���ر وج��م��ي��ع فئات 

املجتمع من اأجل اإ�شعادهم.
ال�����ش��اط��ئ جاء  اف��ت��ت��اح  اأن  واأو����ش���ح 
ملتنف�ص  ال�������ش���ك���ان  حل���اج���ة  ت��ل��ب��ي��ة 
لحتياجات  وتلبية  ال�شاطئ  على 
املجتمع املحلى حيث حتر�ص بلدية 
منطقة الظفرة على ال�شتماع اإىل 
والعمل  واقرتاحاتهم  ال�شكان  اآراء 
العديد  مع  بالتعاون  تلبيتها  على 
وال�شركاء  احلك�مية  اجلهات  من 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني، ان���ط���الق���اً من 
ت����ج���ي���ه���ات ق���ي���ادت���ن���ا ال���ر����ش���ي���دة 
ال��ت��ي حت��ر���ص ع��ل��ى ت���ف��ري اأف�شل 

اخلدمات لل�شكان.

•• ال�صارقة –الفجر:

ت��ع��زي��ز جه�د  لأه���داف���ه���ا يف  حت��ق��ي��ق��اً 
وت�شجيع  ال�شحية  بالت�عية  الإم���ارة 
اأفراد املجتمع على اتباع اأمناط احلياة 
التثقيف  اإدارة  ����ش���ارك���ت  ال�����ش��ح��ي��ة، 
الأعلى  للمجل�ص  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����ش��ح��ي 
اأم�ص  ي���م  بال�شارقة،  الأ���ش��رة  ل�ش�ؤون 
الريا�شي،  الي�م  الثالثاء، يف فعاليات 
التابعة  ال�شارقة،  نا�شئة  نظمته  الذي 
القادة  ل�����ش��ن��اع��ة  ق����رن  رب����ع  مل���ؤ���ش�����ش��ة 
اليافعني  م��ن  ملنت�شبيها  واملبتكرين، 
وال�شباب. وحر�شت الإدارة على تقدمي 
الفح��شات الطبية املجانية اإىل كافة 
�شملت  والتي  الي�م،  امل�شاركني يف هذا 
وفح�ص  وال�����ش��ك��ر  ال�����ش��غ��ط  ف��ح�����ص 
ال���ش��ن��ان و ال������زن  و ال���ط����ل  وكتلة 
العديد من  اإىل جانب تقدمي  اجل�شم 
املمار�شات  ح�ل  والإر���ش��ادات  الن�شائح 
الأغذية  واأن������اع  ال�شليمة  ال�شحية 
ال�شحة  ع��ل��ى  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة 

وال�شالمة العامة.  
باإقبال  ال��ف��ح������ش��ات  ه����ذه  وح��ظ��ي��ت 
لفت من قبل النا�شئة وذويهم الذين 
ت�����اج����دوا يف ال���ي����م ال��ري��ا���ش��ي، وه� 
ال�����ش��ارق��ة، املدينة  اه��ت��م��ام  م���ا ع��ك�����ص 
واليافعني،  ل����الأط����ف����ال  ال�������ش���دي���ق���ة 
وحر�شها  وال�شباب  اليافعني  باأبنائها 
ومن  كافة،  املجالت  يف  رعايتهم  على 
والريا�شي  ال�����ش��ح��ي  امل��ج��ال��ني  بينها 
مل�شلحة  اإي��ج��اب��ي��اً  �شخ�شياتهم  لبناء 

وطنهم وجمتمعهم.
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•• اأبوظبي-وام:

ناق�شت جلنة الإدارة التنفيذية بالقيادة العامة ل�شرطة اأب�ظبي يف اجتماعها برئا�شة �شعادة 
الل�اء مكت�م علي ال�شريفي مدير عام �شرطة اأب�ظبي اجله�د التط�يرية للعمل ال�شرطي 
والأمني يف اإمارة اأب�ظبي. ودعا مدير عام �شرطة اأب�ظبي اأع�شاء اللجنة اإىل ال�شتمرار يف 
الرتقاء بنهج العمل ال�شرطي وتط�يره وتعزيز قيم الإيجابية وال�شعادة لتحقيق تطلعات 
واملبادرات  اخلطط  تطبيق  يف  ال�شتمرار  اأهمية  ال�شريفي  الل�اء  واأك��د  الر�شيدة.  القيادة 
وتبني الأفكار واملقرتحات الهادفة التي ت�شهم يف حتقيق روؤية واأهداف ا�شرتاتيجية القيادة 

العامة ل�شرطة اأب�ظبي والهتمام بالعن�شر الب�شري وتقدمي اأف�شل اخلدمات للمجتمع .

•• ابوظبي-وام:

ال��ع��ني ���ش��رح زايد  زار وف��د م��ن دي����ان ممثل احل��اك��م مبنطقة 
امل�ؤ�ش�ص والذي اأُن�شئ ليك�ن تكرمياً وطنياً دائماً ملغف�ر له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، واحتفاء بالإرث املُلهم والقيم النبيلة 
واطلع  املتحدة.  العربية  الإم����ارات  دول��ة  م�ؤ�ش�ص  القائد  ل��الأب 
ال�فد خالل الزيارة على العمال الفنية املبتكرة ومركز خدمات 
الزوار والذي ي�شم �ش�را وق�ش�شا تلقى ال�ش�ء على حياته طيرّب 
اهلل ثراه وجمم�عة من التجارب التفاعلية واأثره الطيب على 

م�شت�ى الدولة والعامل. كما اطلع ال�فد على ال��شائط املتعددة 
التي ُتلقي ال�ش�ء على حياة واإرث وقيم املغف�ر له باإذنه تعاىل من 
اأ�شخا�ص  نادرة وق�ش�ص �شخ�شية يق�شها  اأر�شيفية  خالل �ش�ر 
جمعتهم به معرفة �شخ�شية وت�شجيالت �ش�تية ب�ش�ت ال�شيخ 
زايد. يذكر ان �شرح زايد مت تد�شينه يف 26 فرباير املا�شي من 
خالل الك�شف عن العمل الفني الذي يت��شط ال�شرح “الرثيا”، 
وجاء ذلك بالتزامن مع اإعالن �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” 2018 “عام زايد” 

وذلك مبنا�شبة مرور 100 عاٍم على م�لد الأب امل�ؤ�ش�ص.

تنفيذية �شرطة �أب�ظبي تناق�ض �جله�د 
�لتط�يرية للعمل �ل�شرطي و�لأمني

وفد من دي��ن ممثل �حلاكم مبنطقة 
�لعني يزور �شرح ز�يد 

••اأ.�س.د – طارق زياد:

اأحمد حممد  الل�اء طيار  اأطلق �شعادة 
ب���ن ث���اين ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة دبي 
ب��ال���ك��ال��ة، ح��م��ل��ة » ي����م ب���ال ح�����ادث« 
الأمنية يف  الت�عية  اإدارة  التي تنظمها 
الإدارة العامة لإ�شعاد املجتمع بالتعاون 
اأن  ل��ل��م��رور، لأج���ل  ال��ع��ام��ة  م��ع الإدارة 
يك�ن اأول ي�م يف العام الدرا�شي املُقبل 
بال  ي�����م����اً   2018-9-2 وامل������اف�����ق 

ح�ادث مرورية.
وج����اء اإط����الق احل��م��ل��ة خ���الل م�ؤمتر 
ثاين  اب��ن  ال��ل���اء  �شعادة  عقده  �شحايف 
دبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ق��ر  يف 
القن�شل  هايفنغ  ات��زو  �شعادة  بح�ش�ر 
ال�شعبية،  ال�شينية  جلمه�رية  ال��ع��ام 
العام  القن�شل  اأر���ش��د  حم��م��د  و���ش��ع��ادة 
�ش�ماتي  و�شعادة  باك�شتان،  جلمه�رية 
القن�شل العام جلمه�رية الهند، و�شعادة 

م�شاعد  الغيثي  علي  اهلل  عبد  العميد 
القائد العام ل�ش�ؤون العمليات بال�كالة، 
مدير  امل��زروع��ي  مهري  �شيف  والعميد 
الإدارة للمرور، والعقيد اأحمد بن زعل 
مدير املكتب التنظيمي للقيادة، املقدم 
الإع���الم  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��ا���ش��م  في�شل 
مدير  الفال�شي  بطي  وال�شيد  الأمني، 
عدد  وبح�ش�ر  الأمنية،  الت�عية  اإدارة 

من ال�شباط وال�شحافيني.

»وثيقة تعهد«
ك��م��ا ود����ش���ن ���ش��ع��ادة ال���ل����اء اب����ن ثاين 
حلملة  خم�ش�شة  اإل��ك��رتون��ي��ة  �شفحة 
»ي���م بال ح���ادث« على �شفحة �شرطة 
»وثيقة  على  حتت�ي  الإلكرتونية  دب��ي 
املجتمع  واأف��������راد  ل��ل�����ش��ائ��ق��ني  ت��ع��ه��د« 
ميكنهم من خاللها امل�شاركة يف احلملة 
والت�قيع على جمم�عة من اللتزامات 
اأرقام  اأو  اأ�شمائهم  ت�شجيل  خ��الل  م��ن 

ه�اتفهم،  رق��م  اأو  امل���روري���ة   ملفاتهم 
وذلك على الرابط التايل:

h t t p s : / / w w w .
dubaipolice .gov .ae /
w p s / p o r t a l / h o m e /
miscellaneouslinks/
day_without_accident

التي  امل�����ش��ارك���ن يف احل��م��ل��ة  وي��ت��ع��ه��د 
�شت�شتمر اإىل الثاين من �شبتمرب، على 
اللتزام  ه��ي:  التعهدات  من  جمم�عة 
ب��ق���ان��ني ال�����ش��ري وامل������رور، رب���ط حزام 
الأمان اأثناء القيادة، اللتزام بال�شرعة 
اآمنة  م�شافة  ت���رك  ل��ل��ط��ري��ق،  امل��ح��ددة 
الهاتف  ا�شتخدام  ع��دم  امل��رك��ب��ات،  ب��ني 
اأث��ن��اء ال��ق��ي��ادة، واإع���ط���اء امل�����ش��اة حقهم 
عند العب�ر، فيما �شيتم اإر�شال �شهادات 
امل�شاركني يف احلملة  اإىل  �شكر وتقدير 

وتقدمي ج�ائز قيمة لهم و�شح�بات.
واأكد �شعادة الل�اء ابن ثاين اأن اإطالق 

القيادة  ح��ر���ص  اإط���ار  ي��اأت��ي يف  احلملة 
اأن يك�ن ي�م  العامة ل�شرطة دبي على 
ع�دة الطلبة اإىل مدار�شهم بال ح�ادث، 
تنفيذها  ي��ت��م  احل��م��ل��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
بالتعاون مع ال�شركاء ال�شرتاتيجيتني 
ل�����ش��رط��ة دب����ي وب���ال���ت���ع���اون م���ع اأف�����راد 
تطمح  دب��ي  �شرطة  اأن  مبيناً  املجتمع، 
امل��شم  ي��ك���ن  اإىل  م��ن خ���الل احل��م��ل��ة 
اأول  يف  ح����ادث  ب��الد  للمدار�ص  املقبل 

اأيام الدوام.
كما واأك���د ���ش��ع��ادة ال��ل���اء اب��ن ث��اين اأن 
احلملة �شيتم تنظيمها اعتباراً من هذا 
درا���ش��ي جديد  ع��ام  بداية كل  العام مع 
قيا�ص  و�شيتم  املقبلة،  ال�شن�ات  خ��الل 
اإىل  ال�شائقني  ح��اث��اً  ونتائجها،  اأث��ره��ا 
املرورية  ب��ال��ق���ان��ني  ب���امل���رور  الل���ت���زام 
ب�شكل دائم من اأجل �شالمتهم و�شالمة 

م�شتخدمي الطريق.
اإح�شائيات احل�ادث

بدوره، اأكد العميد عبد اهلل الغيثي، اأن 
وق���ع ح�ادث  ع��دم  اإىل  تهدف  احلملة 
وخا�شة ح�ادث ال�فيات يف الي�م الأول 
�شرطة  اأن  اإىل  م�شرياً  الدرا�شي،  للعام 
ت�جهها  حتقيق  اإىل  دائ��م��اً  ت�شعى  دب��ي 
املدينة  يف  امل���ت���م���ث���ل  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 

الأمنة.
ولفت العميد الغيثي اإىل اأن �شرطة دبي 
�شجلت خالل الأ�شب�ع الأول من العام 
 58 2017، وق����ع  ال��درا���ش��ي امل��ا���ش��ي 
3 واإ�شابة  اأدت اإىل وفاة  حادثاً مرورياً 
باإ�شابات  و35  بليغة،  باإ�شابات   23
م��ت������ش��ط��ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع����دد احل������ادث 
خالل الأ�شب�ع الدرا�شي الأول من العام 
اإىل  اأدت  مرورياً  حادثاً   68  ،  2016
باإ�شابات   23 واإ�شابة  �شخ�شني،  وف��اة 
باإ�شابات مت��شطة، فيما  ، و45  بليغة 
ب��ل��غ ع���دد احل�����ادث يف الأ���ش��ب���ع الأول 
من العام الدرا�شي للعام 2015، 66 

 23 واإ�شابات  اإثنني،  ل�فاة  اأدت  حادثاً 
باإ�شابات بليغة و43 مت��شطة.

على  ال�شائقني  الغيثي  العميد  وح��ث 
ا�شتخدام  وع����دم  ب��ال�����ش��رع��ة  الل����ت����زام 
اله�اتف النقالة اأثناء القيادة، واللتزام 
عن  الن�شغال  وع���دم  ال�شري  بخط�ط 
اأث��ن��اء القيادة،  اأخ���رى  ال��ط��ري��ق ب��اأم���ر 
وعدم القيادة يف حال الإره��اق البدين، 
م�ؤكداً يف ال�قت ذاته على اأهمية التزام 

الأماكن  غ��ري  م��ن  العب�ر  بعدم  امل�شاة 
املخ�ش�شة.

يوم بل وفيات
بدوره، اأكد العميد �شيف مهري املزروعي 
يك�ن  اأن  ه���  احل��م��ل��ة  م��ن  ال��ه��دف  اأن 
الي�م الأول للعام الدرا�شي دون ح�ادث 
اإىل  ال�شائقني  داعياً  وفيات،  اإىل  ت���ؤدي 
اللتزام بالق�انني وامل�شاركة يف احلملة 
من خالل الت�شجيل يف »وثيقة التعهد« 

على م�قع �شرطة دبي.
ال�شائقني  امل��زروع��ي  العميد  وح��ث  كما 
على اللتزام باإ�شارة قف امل�شتخدمة يف 
احلافالت املدر�شية وعدم جتاوزها من 
ل�ق�ع  وت��ف��ادي��اً  العامة  ال�شالمة  اأج��ل 
اإىل اأن قطع اإ�شارة قف  ح�ادث، من�هاً 
اخلا�شة باحلافالت املدر�شية غرامتها 
األف درهم اإىل جانب 10 نقاط �ش�داء 

وفقاً للقان�ن املروري.

•• دبي-الفجر:

يف وقت ل تزال فيه م�ؤ�ش�شات عاملية 
الت�تر  ب�����اأج������اء  م��ت��م�����ش��ك��ة  ك�����ربى 
تقليدي  كاأ�شل�ب  والرت��ب��اك،  والقلق 
املتقدمني  ق��درات  ميكنها من اختبار 
قرارات  وات��خ��اذ  ال�شاغرة  ل�ظائفها 
ت���ظ��ي��ف��ة ���ش��ائ��ب��ة و���ش��ل��ي��م��ة، حتقق 
ال�شبق  دب��ي،  ل�شرطة  العامة  القيادة 
ال�شعيدة«  العمل  »مقابلة  تطبيق  يف 
وعربياً  حم��ل��ي��اً  ن���ع��ه��ا  م���ن  الأوىل 
وعاملياً، وذلك �شمن م�شت�يات عالية 
واخل�ش��شية  وال�شعادة  ال��راح��ة  من 
ن����ادي ���ش��ب��اط �شرطة  وال�����ش��رع��ة، يف 
بي خالل الفرتة من 1-9 اأغ�شط�ص 
اجل������اري، م���ا م��ك��ن ���ش��رط��ة دب����ي من 
ال��رتب��ع ع��ل��ى ع��ر���ص ال�����ش��دارة كاأول 
جديدة  بداية  ُتد�شن  عاملياً  م�ؤ�ش�شة 
وُملهمة ملرحلة ت�ظيف ا�شتثنائية يف 
املبدعني  ا�شتقطاب  زايد، هدفها  عام 
من املر�شحني واملر�شحات حتت �شعار 

»منكم الطم�ح ومنا امل�شتقبل«. 
درا�سات وحقائق

خليفة  عبداهلل  ال��ل���اء  �شعادة  ويق�ل 
امل����ري، ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ش��رط��ة دبي: 
ي����اأت����ي ح��ر���ش��ن��ا ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل نظام 
ال�����ش��ع��ي��دة« ليحطم  ال��ع��م��ل  »م��ق��اب��ل��ة 
التقليدية  والأن��ظ��م��ة  الأ���ش��ال��ي��ب  ك��ل 
ولالأ�شف  التي  وامل�شتهلكة،  القدمية 
امل�ؤ�ش�شات  ك��ربى  ت��زال معتمدة يف  ل 
و�شع  تتج�شد يف  والتي  العامل،  ح�ل 
عنا�شر  م��ن  تخل�  غ��رف��ة  امل��ت��ق��دم يف 
ال���راح���ة وال����ه����دوء ال��ن��ف�����ش��ي، عالوة 
ال�شغط عليه  اأ�شاليب  ا�شتخدام  على 
اأح���ي���ان كثرية،  ا���ش��ت��ف��زازه يف  ورمب����ا 
ل�شغل  وكفاءته  قدراته  قيا�ص  بحجة 
اأن ذلك  ع��ل��م��اً  ال�����ش��اغ��رة،  ال���ظ��ي��ف��ة 
العاملية  ال���درا����ش���ات  اأح�����دث  وح�����ش��ب 
املتخ�ش�شة يف علم التحفيز الب�شري، 
اأج�اء  اإن  حيث  عك�شية،  بنتائج  ياأتي 
ال��ت���ت��ر وال���ش��ت��ف��زاز امل��ع��ت��م��دة ح�ل 
نتائج  جتعل  املقابالت،  خالل  العامل 

اللجان غري دقيقة ومن�شفة، ل�شيما 
واإن اأحدث الدرا�شات ُتظهر اأن 81% 
ل��ل��م��ق��اب��الت وب�شبب  امل��ت��ق��دم��ني  م��ن 
مبعل�مات  ي��دل���ن  وال��ق��ل��ق،  ال��ت���ت��ر 
اإن بع�شهم يدعي  غري �شحيحة كما 
بالأ�شا�ص،  ملهارات ل ميلكها  امتالكه 
املقابالت  جل���ان  م��ن   90% اإن  ك��م��ا 
اأو  �شل�ك  اأو  حت��دث  بطريقة  ت��ت��اأث��ر 
يعك�ص  ل  وه�����ذا  ال�����ش��خ�����ص،  م��ظ��ه��ر 

حقيقة اأدائه فعلياً.
فر�سة ذهبية

العامة  ال���ق���ي���ادة  و���ش��ع��ت  واأ�����ش����اف: 
ابتكار  عينيها،  ن�شب  دب���ي،  ل�شرطة 
عاملياً  م�شب�قة  غ��ري  اآل��ي��ات  وتطبيق 
يف عملية الختيار والت�ظيف، بحيث 
ري����ادة ج��دي��دة يف جمال  ل��ه��ا  ت�شمن 
انطالق  وم����ع  ال���ب�������ش���ري،  ال��ت��ح��ف��ي��ز 
 ،30 دورة مر�شحي ال�شباط الدفعة 
الدفعة  ال�����ش��ب��اط  م��ر���ش��ح��ي  ودورة 
-2018 لعام  الن�شائي،  العن�شر   3
الطم�ح  “منكم  �شعار  2019، حتت 

وبنات  اأبناء  �شيك�ن  امل�شتقبل”،  ومنا 
اأول من ي�شهد ويخترب هذه  ال�طن، 
ال�شتثنائية، حيث �شيحظ�ن  املرحلة 
يف عام زايد، وحتديداً الي�م، بفر�شة 
ومهاراتهم  اإبداعاتهم  لإظهار  ذهبية 
�شرطة  �شباط  ن���ادي  يف  وخ��ربات��ه��م، 
اأج�اء  ال��ق��ره���د، وذل��ك �شمن  دب��ي- 
بعيداً  واخل�ش��شية  بالراحة  تت�شم 

عن اخل�ف والقلق والرتباك. 
ثروة الوطن

وت��اب��ع ���ش��ع��ادة ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�شرطة 
دبي: اأوىل املغف�ر له باإذن اهلل ال�شيخ 
نهيان طيب اهلل  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
ال�شباب،  لرعاية  اهتمامه  جل  ث��راه، 
وعماد  ال�����ط����ن  ث������روة  ب���اع���ت���ب���اره���م 
“اإننا  ي��ق���ل  ك���ان  ح��ي��ث  وم�شتقبله، 
ننتظره  مل  م��ا  ال�����ش��ب��اب  م��ن  ننتظر 
من الآخرين وناأمل من هذا ال�شباب 
وخدمات  ك���ربى  اإجن�����ازات  ي��ق��دم  اأن 
ع��ظ��ي��م��ة جت���ع���ل ه�����ذا ال�����ط����ن دول����ة 
ركب  يف  ي�شري  ع�شرياً  وب��ل��داً  حديثة 

قيادتنا  �شارت  وقد  املعا�شر”،  العامل 
امل�ؤ�ش�ص،  ال���ال��د  نهج  على  الر�شيدة 
اإمياناً منها باأن ت�شليح اأبنائنا وبناتنا 
�شبيلنا  وامل����ه����ارات  وامل��ع��رف��ة  ب��ال��ع��ل��م 
لدولتنا  وال���ن���م���اء  اخل����ري  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

الغالية.
�سعارنا

�شعار  ا�شتلهمنا  ���ش��ع��ادت��ه:  واأ����ش���اف 
 ،30 دورة مر�شحي ال�شباط الدفعة 
 3 الدفعة  ال�شباط  مر�شحي  ودورة 
الطم�ح  »م��ن��ك��م  ال��ن�����ش��ائ��ي،  العن�شر 
�شيدي  مق�لة  م��ن  امل�شتقبل«،  وم��ن��ا 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكت�م،  اآل  را�شد 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال������زراء ح��اك��م دبي، 
ينتظر  ل  »امل�������ش���ت���ق���ب���ل  اهلل،  رع�������اه 
امل��ت��ب��اط��ئ��ني«، مل��ا فيها  امل���رتددي���ن ول 
اأن  اأه��م��ي��ة  اإىل  اإ����ش���ارة وا���ش��ح��ة  م���ن 
يتحلى ال�شخ�ص باحلما�ص والطم�ح 
ترجم  وقد  الهدف،  ليبلغ  والجتهاد 
ال�������ش���ع���ار ب���دق���ة ه����ي���ة ����ش���رط���ة دبي 

على  بج�هرها  وامل��رت��ك��زة  امل�ؤ�ش�شية 
اإن  حيث  والبناء،  والبتكار  الت�ا�شل 
نح�  الكبري  حما�شنا  يعك�ص  ال�شعار 
امل�شتقبل،  وا�شت�شراف  والعمل  البناء 
ويف ذل��ك دع���ة لأب��ن��اء وب��ن��ات ال�طن 
يك�ن�ا  ح���ت���ى  ب���ال���ط���م����ح،  ل��ل��ت��ح��ل��ي 
ج��دي��ري��ن ب��ال��ف��ر���ص ال��ن���ع��ي��ة التي 
ل��ه��م لبناء  ���ش��رط��ة دب����ي  ���ش��ت��م��ن��ح��ه��ا 
بناء  يف  كذلك  وامل�شاهمة  م�شتقبلهم 
���ش��رياً على  املجتمع وال���ط��ن، وذل���ك 
م��ب��داأ »���ش��اح��ب ال��ط��م���ح ه��� الأجدر 

بالفر�ص والأكرث ا�شتحقاقا لها«.
جديدنا

امل���ر����ش���ح���ني  دورة  ج�����دي�����د  وح����������ل 
 ،2019-2018 ل��ع��ام  وامل��ر���ش��ح��ات 
نائب  اجل��الف،  جمال  العميد  اأو�شح 
مدير الإدارة العامة لل�ش�ؤون الإدارية، 
رئي�ص جلنة التعيني والإيفاد، اأن هناك 
خدمات ذكية متفردة، لت�شهيل عملية 
يف  ال�شعادة  وب��ث  املر�شحني،  ت�شجيل 
نف��شهم، وقال: �شيتم تنظيم معر�ص 

»الإيجابية« للمرة الأوىل، على مدى 
يف نادي �شباط �شرطة دبي،  اأي��ام،   9
بهدف منح املتقدمني فر�شة التعرف 
اإدارات  على طبيعة العمل يف خمتلف 
والحتكاك  دب�����ي،  ���ش��رط��ة  واأق�������ش���ام 
باملبدعني من امل�ظفني لك�شر حاجز 
اخل�����ف وال���ره���ب���ة، وال���ش��ت��ف��ادة من 
تك�ين  على  وم�شاعدتهم  خرباتهم، 
لفتاً  اأدواره���م،  عن  م�شتقبلي  ت�ش�ر 
من  من�ذجية  قاعات  تخ�شي�ص  اإىل 
التي  ال���داخ���ل���ي���ة  ال����دي����ك�����رات  ح��ي��ث 
امل�ؤ�ش�شية  دب��ي  �شرطة  ه���ي��ة  تعك�ص 
ب���ط���راز ف��ن��دق��ي ف���اخ���ر، ي���راع���ي اأدق 
�شاأنها  م��ن  ال��ت��ي  الفنية،  التفا�شيل 
امل�شاعر  ال��ت���ت��ر وخ��ف�����ص  احل���د م��ن 

لدى  �ش�اء  امل�شت�يات  لأدن��ى  ال�شلبية 
املتقدمني اأو اأولياء اأم�رهم.

اختبار ن�عي
لختبار  املتقدمني  �شيخ�شع  وق���ال: 
لقيا�ص  دول��ي��اً  ومعتمد  �شامل  ن�عي 
ب�شكل  والنف�شية  الفكرية  ق��درات��ه��م 
اأ�شئلة  ع��دة  م��ن خ��الل  دق��ي��ق،  علمي 
ي��ج��ي��ب���ن ع��ل��ي��ه��ا ب�����ش��ك��ل ف����ردي على 
اأن  »الآي��ب��اد«، على  الل�حية  الأج��ه��زة 
اإر�شال النتائج ب�شكل ف�ري واآيل  يتم 
ل��ت��ت��م��ك��ن من  امل���ق���اب���الت،  اإىل جل��ن��ة 
ب�شاأن  وعادلة  من�شفة  ق��رارات  اتخاذ 
من  �شابقة  وه���ي  الخ��ت��ي��ار،  عمليات 

ن�عها.

•• دبي-الفجر:

وال�شحة  ال���ب���ي���ئ���ة  اإدارة  ن���ظ���م���ت 
الإدارة  يف  امل���ه���ن���ي���ة  وال���������ش����الم����ة 
يف  وال��ت��ج��ه��ي��زات  للخدمات  ال��ع��ام��ة 
بعن�ان  ت�ع�ية  جل�شة  دب��ي  �شرطة 
ال�شحة  على  الإلكرتونية  »املخاطر 
العقيد  ب���ح�������ش����ر  وال���������ش����الم����ة«، 
مدير  احل��اج  حممد  متيم  الدكت�ر 
وال�شالمة  وال�����ش��ح��ة  البيئة  اإدارة 
ال�شباط  م�����ن  وع���������دد  امل����ه����ن����ي����ة، 
الدكت�ر  امل�شت�شار  قدمها  والأف���راد، 
خ���ال���د ال�����ش��ل��م��ان امل������درب ال�����دويل، 
بهدف ت�شليط ال�ش�ء على خماطر 
الأل��ع��اب الإل��ك��رتون��ي��ة واأث��ره��ا على 

ال�شحة وال�شالمة العامة.
الألعاب  اأن  ال�شلمان  امل�شت�شار  واأك��د 
م�شاحة  ت�شكل  ب��ات��ت  الل��ك��رتون��ي��ة 

وال�شباب،  الأط��ف��ال  حياة  يف  كبرية 
ل�شيما واأن �شناعتها ت�اكب اأحدث 
ويف  التكن�ل�جيا،  اإل��ي��ه  تت��شل  م��ا 
امل��ق��اب��ل ف����اإن ت��اأث��ري حم��ت���اه��ا على 
اإ�شكالية  ميثل  وال�����ش��ب��اب  الأط��ف��ال 
الثقايف  للتدفق  ن��ظ��را  املجتمع،  يف 
تلك  م�شامني  يف  املتن�ع  والفكري 
الأل�����ع�����اب، و���ش��ع���ب��ة ال��ت��ح��ك��م مبا 

تت�شربه عق�ل اأطفالنا.
ت�سنيفات اأخلقية

اجلل�شة  خ�����الل  امل�����ش��ت�����ش��ار  وب������نيرّ 
اللكرتونية  لالألعاب  اأن  الت�ع�ية 
ملعايري  وف���ق���ا  اأخ����الق����ي  ت�����ش��ن��ي��ف 
الألعاب  وت��ط���ي��ر  ت�����ش��ن��ي��ف  م��رك��ز 
رابطة  لهيئة  ال��ت��اب��ع  الل���ك���رتوين 
العامل الإ�شالمي، بحيث يتم تزويد 
واملربني  الأم����ر  واأول��ي��اء  الالعبني 
مبعل�مات م�جزة وم��ش�عية ح�ل 

لعبة ومدى مالءمتها  حمت�ى كل 
ف����ئ����ة ع�����م�����ري�����ة، مب������ا ميكن  ل����ك����ل 
القرارات  اتخاذ  من  الأم����ر  اأول��ي��اء 
ال�شليمة، م��شحا اأن هذا الت�شنيف 
اأن�اع من املخالفات هي  ي�شمل عدة 
للعقيدة،  ي�شئ  م��ا  وك���ل  الإمي��ان��ي��ة 
على  الع��ت��داء  مي�ص  مبا  والنف�شية 
ح��ي��اة ال��ن��ا���ص، ال��ع��ق��ل��ي��ة مب���ا يتعلق 
الأخالقية  وال��ع��ق��اق��ري،  ب��امل��خ��درات 
مبا يف�شد الأخالق والآداب العامة، 
امل��ال��ي��ة مب��ا يحقق ه���درا يف امل���ال اأو 
ك�شبه بطرق غري م�شروعة، وغريها 

من املخالفات الأخرى.
وق����ال اإن����ه ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن وج�د 
اإي����ج����اب����ي����ات ل����ع����دد م�����ن الأل�����ع�����اب 
الل���ك���رتون���ي���ة مب����ا ي��ن��م��ي ق�����درات 
الالعب يف ج�انب التحليل و�شرعة 
ل�شيما  وال���ت���خ���ط���ي���ط،  ال���ب���دي���ه���ة 

تعليمية  الأل����ع����اب  ت��ل��ك  ك���ان���ت  اإن 
هنالك  املقابل  يف  لكن  تخ�ش�شية، 
ال�شباب  على  خ��ط���رة  ت�شكل  األ��ع��اب 
للعنف  املروجة  ال�شلبية  بتاأثرياتها 
الألعاب  اأن  واأ�����ش����اف  والن���ت���ح���ار. 
�شحة  على  �شلبا  ت�ؤثر  اللكرتونية 
مرحلة  اإىل  بهم  وت��دف��ع  الأط���ف���ال، 
الإدمان، وت�شيبهم بال�شمنة والك�شل 
الظهر  اآلم��ا يف  واخل��م���ل، وت�شبب 
والأع�شاب،  وال�������ش���داع  وال��ع��ي��ن��ني 
ال���ق��ت وت��ع��زل املء  اأن��ه��ا تهدر  كما 
ع��ن ح��ي��ات��ه ال���اق��ع��ي��ة وت��دف��ع��ه اإىل 
تاأثريها  جانب  اإىل  ه��ذا  الن��ط���اء، 
العنف  اإىل  ب��ه  اآخ���ذة  ال�شل�ك  على 
اإليه  وال��ع��دوان��ي��ة.  ووف��ق��ا مل��ا ت�شري 
تقارير مراكز متخ�ش�شة يف م�اجهة 
جرائم النرتنت يف الإمارات، اأو�شح 
طلبة  ن�شبة  اأن  ال�شلمان  امل�شت�شار 

ا�شتخدام  يف  ال��ن��ا���ش��ط��ني  امل���دار����ص 
���ش��ب��ك��ات ال��ت���ا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي يف 
وذلك   95% اإىل  ت�شل  الإم�����ارات 

من �شن 14 اإىل 18 عاما.
املواطنة الرقمية

تعزيز  �شرورة  على  امل�شت�شار  و�شدد 
دور امل�اطنة الرقمية كمادة ترب�ية 
الن�صء  اإىل  ت��ت���ج��ه  امل�����دار������ص   يف 
ل��ت���ع��ي��ت��ه��م ب��ال��ت��ع��ام��ل الآم������ن مع 
ذاته  ال�قت  التكن�ل�جيا، م�ؤكدا يف 
الرقابي يف حماية  الأ�شرة  دور  على 
الأبناء من التعر�ص مل�ؤثرات خارجية 
ا���ش��ت��دراج��ه��م لطريق  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
ق���د يتعر�ص  م���ن  اخل���ط���اأ، وم��ن��ه��م 

لالبتزاز لقلة وعيه واإدراكه.
حلول للأ�سرة

وطرح عددا من احلل�ل التي ميكن 
اللج�ء اإليها جتنبا لأ�شرار الألعاب 

الل���ك���رتون���ي���ة، م��ن��ه��ا حت��دي��د وقت 
برنامج  و����ش���ع  مل��م��ار���ش��ت��ه��ا،  م��ع��ني 
ي��ف��ت��ح الطفل،  مل��ع��رف��ة م���ا  رم��اق��ب��ة 
مكان  يف  الأل����ع����اب  ه����ذه  مم���ار����ش���ة 
تخ�شي�ص  ال��ع��ائ��ل��ة،  و���ش��ط  م��ف��ت���ح 
اأوقات ملمار�شة الريا�شة، غر�ص حب 
اكت�شاف  ال��ط��ف��ل،  نف�ص  يف  ال��ق��راءة 
والعمل  ال���ط���ف���ل  ف���ي���ه  ي����ب����دع  م�����ا 

ا�شتخدام  م���راق���ب���ة  ت��ن��م��ي��ت��ه،  ع��ل��ى 
ا�شتك�شاف  ل���ل���ن���رتن���ت،  الأط�����ف�����ال 
للطفل  املحببة  اللكرتونية  امل�اقع 

وغريها.
ت�سريع قانون

كما دعا امل�شت�شار اإىل وج�ب ت�شريع 
م امل����زع���ني  ق����ان�����ن خم��ت�����ص ي����ج����ررّ
ي���روج����ن لألعاب  ال��ذي��ن  وال��ت��ج��ار 

اأو  العنف  على  حت��ر���ص  الكرتونية 
ت�شئ باأي �شكل اإىل الطفل والنا�شئة 
اأو  الأخ�����الق�����ي  اجل����ان����ب  �����ش�����اء يف 
النحراف،  اإىل  تدفعه  اأو  ال�شل�كي 
دور  تعزيز  وج���ب  اإىل  اأي�شا  من�ها 
البح�ث والدرا�شات يف جمال تاأثري 
الأجيال  على  الك��رتون��ي��ة  الأل��ع��اب 

احلالية والقادمة.

د�سن » وثيقة تعهد« على موقع �سرطة دبي االإلكرتوين 

�لل��ء �بن ثاين يطلق حملة »ي�م بال ح��دث« مع بدء �لعام �لدر��شي 

نظام توظيف ا�ستثنائي للمر�سحني واملر�سحات يف عام زايد

�شرطة دبي ُتد�شن �لي�م �أول »مقابلة عمل �شعيدة« عامليًا

االجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  نا�سطون  االإمارات  يف  املدار�ش  طلبة  % من   95

�شرطة دبي تنظم جل�شة ت�ع�ية ح�ل » �ملخاطر �لإلكرتونية على �ل�شحة و�ل�شالمة«
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

عقد املجل�ص التنفيذي لإمارة ال�شارقة الي�م مبكتب 
�شم�  برئا�شة  الأ���ش��ب���ع��ي  اجتماعه  احل��اك��م  �شم� 
ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب 

حاكم ال�شارقة نائب رئي�ص املجل�ص التنفيذي.
املطروحة  امل��ش�عات  من  ع��ددا  الجتماع  وتناول 
على جدول الأعمال واملتعلقة ب�ش�ؤون اإمارة ال�شارقة 
املحلية  وامل�ؤ�ش�شات  الدوائر  يف  املقدمة  واخلدمات 
والقاطنني  امل�اطنني  يخدم  مبا  تط�يرها  و�شبل 

مبدن ومناطق الإمارة.
ويف اإط�����ار ح��ر���ص امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ل��ى رفع 
ال��ع��ام��ل��ني يف جم����ال حق�ق  امل����ظ���ف���ني  م�����ش��ت���ى 
الطفل واإك�شابهم اخلربات املتخ�ش�شة يف خمتلف 

الإمارة  روؤي��ة  الطف�لة مبا يحقق  اأنظمة جمالت 
الطفل  لنم�  املنا�شبة  البيئة  ال�شارقة  تك�ن  اأن  يف 
الدفعة  اأ�شماء  املجل�ص  اعتمد   .. ورعايته  واإبداعه 
الرابعة للمر�شحني للدبل�م املهني حلماية الطفل 
وال��ب��ال��غ ع��دده��م 15 م���ظ��ف��ا وم���ظ��ف��ة وذل���ك يف 
املجتمع  وكلية  الدائرة  بني  التعاون  اتفاقية  اإط��ار 
اإبراهيم  عفاف  �شعادة  واأك���دت  ال�شارقة.  بجامعة 
املري رئي�ص دائرة اخلدمات الجتماعية اأن الدفعة 
حققتها  ال��ت��ي  للنجاحات  م�ا�شلة  ت��اأت��ي  ال��راب��ع��ة 
تعزيز  يف  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  ال�شابقة  ال��دف��ع��ات 
للعمل يف جمال  ك���ادر متخ�ش�شة وم�ؤهلة  وج���د 
العامل  يف  مدينة  اأول  ال�شارقة  واأن  خا�شة  الطفل 
حت�����ش��ل ع��ل��ى ل��ق��ب م��دي��ن��ة ���ش��دي��ق��ة ل��ل��ط��ف��ل مما 
ي�شع م�ش�ؤولية كبرية على عاتق الدائرة يف ت�فري 

اجل���ان��ب اخلا�شة  تكمل  ال��ت��ي  امل��م��ي��زات  وت��ع��زي��ز 
مبجالت العمل يف الطف�لة ويف مقدمتها الك�ادر 
الب�شرية املتخ�ش�شة. وبارك املجل�ص ح�ش�ل هيئة 
م��ط��ار ال�����ش��ارق��ة ال����دويل ع��ل��ى ع���دد م��ن �شهادات 
اجل�دة العاملية يف جمال اأنظمة اإدارة اأمن املعل�مات 
اإىل  ال�����ش��ك��اوى  اإدارة  ون���ظ���ام  امل��ت��ع��ام��ل��ني  وخ���دم���ة 
جانب اعتماد الهيئة يف امل�شت�ى الثالث يف خف�ص 
النبعاثات الكرب�نية كاأول مطار يف دولة الإمارات 
وثاين مطار يف منطقة ال�شرق الأو�شط مما يعزز 
تط�ير  يف  ال���دويل  ال�شارقة  م��ط��ار  هيئة  دور  م��ن 
يتما�شى  مب��ا  العاملية  الأن��ظ��م��ة  ل��ت���اك��ب  اأنظمتها 
لالإمارة.  عاملي  كمنفذ  امل��ط��ار  واأه��م��ي��ة  مكانة  م��ع 
هيئة  رئي�ص  امل��دف��ع  �شامل  علي  �شعادة  وا�شتعر�ص 
مطار ال�شارقة الدويل اجله�د التي بذلتها الهيئة 

العديد  ع��ل��ى  وح�ش�لها  امل��ا���ش��ي��ة  الأع������ام  خ���الل 
العاملية يف جمالت  من �شهادات اجل�دة والعتماد 
للمطار  الت�شغيلية  لالأعمال  املختلفة  التخ�ش�ص 
م�ؤكدا ا�شتمرار الهيئة يف م�شاعفة جه�دها مل�اكبة 
املتعلقة  امل���ج���الت  ال��ع��امل��ي��ة يف  امل���ا���ش��ف��ات  اأح����دث 
اإىل  ترقيتها  و�شبل  امل��ط��ار  يف  املقدمة  ب��اخل��دم��ات 
امل�شت�ى  على  احل�ش�ل  �شمان  على  العمل  جانب 
الرابع يف جمال خف�ص النبعاثات الكرب�نية وه� 
ما يعني انعدامها من امل�شدر مبا�شرة لكي تتمكن 
الهيئة من الرتقاء ملرحلة ت�شيري عمليات ت�شغيلية 

خالية من النبعاثات الكرب�نية.
ومت خالل اجتماع املجل�ص التنفيذي اأي�شا مناق�شة 
التي ت�شب يف �شالح  الق�شايا والقرارات  عدد من 

حتقيق امل�شلحة العامة وخدمة الإمارة.

•• دبى-وام:

ح�شر �شم� ال�شيخ ح�شر بن مكت�م 
اإع��الم دبي  اآل مكت�م مدير دائ��رة 
القن�شلية  اأقامته  الذي  الحتفال 
مبنا�شبة  دب��ي  يف  املغربية  العامة 

19 لع��ت��الء جاللة  ال��ذك��رى ال���� 
امللك حممد ال�شاد�ص ملك اململكة 

املغربية ال�شقيقة العر�ص.
ك���م���ا ح�����ش��ر الح����ت����ف����ال - ال����ذي 
ق��اع��ة ج���دل��ف��ني بفندق  اأق���ي���م يف 
اأب����راج الإم����ارات ب��دب��ي - ع��دد من 

والأجنبية  العربية  الدول  قنا�شل 
وكبار ال�شخ�شيات والأعيان واأبناء 

اجلالية املغربية.

رحايل  عبدالرحيم  �شعادة  واأ���ش��اد 
بالعالقات  املغربي  العام  القن�شل 
ال�طيدة التي تربط دولة الإمارات 

الرعاية  ظ��ل  يف  املغربية  واململكة 
حممد  امللك  جاللة  من  الكرمية 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  ع��اه��ل  ال�����ش��اد���ص 
ال�شيخ  ال�����ش��م���  واإخ����ان���ه ���ش��اح��ب 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شم� 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكت�م 

“رعاه  دبي  ال���زراء حاكم  جمل�ص 
ال�شيخ  ال�����ش��م���  و����ش���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
ال�شم�  واأ�شحاب  امل�شلحة  للق�ات 

ال�شي�خ حكام الإمارات.
الحتفال  اأن  اإىل  رح����ايل  ول��ف��ت 
بهذا العيد ياأتي تزامنا مع احتفال 

املغف�ر له  الإم���ارات مبئ�ية  دول��ة 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
الذى  “ الرجل  ثراه  اهلل  “ طيب 
اأم��ة واأر�شى دعائم دول��ة يجد  بنى 
فيها امل�اطن وال�افد كل مق�مات 
اأن  اإىل  .. لف��ت��ا  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغف�ر له 
امللك  ل��ه  املغف�ر  واأخ��ي��ه  نهيان  اآل 
 “ اهلل  “ رحمهما  ال��ث��اين  احل�شن 
اإر�شاء  يف  الكبري  ال���دور  لهما  ك��ان 
اأ�ش�ص عالقة اأخ�ية ق�ية ومتميزة 

بني البلدين ال�شقيقني«.
وا���ش��ت��ع��ر���ص الجن�������ازات ال��ت��ي مت 
ينبغى  التي  والتحديات  حتقيقها 
جاللة  باهتمام  من�ها  م�اجهتها 
للجالية  ورع���اي���ت���ه  امل���غ���رب  م��ل��ك 
اأفراد  ودع���ت��ه  اخل��ارج  املغربية يف 
بلدان  يف  الن���دم���اج  اإىل  اجل��ال��ي��ة 
الرتباط  يف  تفريط  دون  القامة 
به�يتهم  ومت�����ش��ك��ه��م  ب����ط���ن���ه���م 
بال��شطية  امل��ت�����ش��م��ة  ال���دي���ن���ي���ة 

والعتدال.

عبد�هلل بن �شامل �لقا�شمي يرت�أ�ض �جتماع �ملجل�ض �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة 

ح�شر �آل مكت�م يح�شر �حتفال �لقن�شلية �ملغربية بعيد �لعر�ض

•• الفجرية-وام :

البلدية  ا�شتعداد  الفجرية  بلدية  ع��ام  مدير  الأف��خ��م  �شيف  حممد  اأك��د 
بالتعاون مع هيئة البيئة - اأب�ظبي لتد�شني حزمة جديدة من الإجراءات 
 “ “ ال���ري��ع��ة  ملحمية  البيئية  ال���ش��ت��دام��ة  بتاأمني  اخلا�شة  وامل��م��ار���ش��ات 
منظمة  قبل  من  اإدراج��ه��ا  بعد  عامليا  حتتلها  باتت  التي  املكانة  وم�اكبة 
الأمم املتحدة للرتبية والعل�م والثقافة “ الي�ني�شك� “ يف ال�شبكة العاملية 
ُتن�شم  الدولة  يف  حممية  ث��اين  بذلك  لت�شبح  احلي�ي  املحيط  ملحميات 
اأب�ظبي.  ل�شبكة املحميات العاملية بعد جزيرة مروح مبنطقة الظفرة يف 
واأكد مدير عام بلدية الفجرية، املهند�ص حممد �شيف الأفخم اأن النجاحات 
التي حققتها املحمية خالل ال�شن�ات املا�شية تاأتي ترجمة للدعم املبا�شر 

املجل�ص  ع�ش�  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  قبل  من 
الأعلى حاكم الفجرية ، واملتابعة الدائمة من قبل �شم� ال�شيخ حممد بن 
حمد ال�شرقي ويل عهد الفجرية. وثمن مدير عام بلدية الفجرية تعاون 
هيئة البيئة –اأب�ظبي- �شمن التفاقية امل�قعة بني اجلانبني، يف الرتقاء 
مبنظ�مة املمار�شات والإجراءات املتبعة يف نقل وتطبيق اأف�شل املمار�شات 
العاملية ذات ال�شلة .. م�ؤكداً اأن الطرفني و�شعا خطة لتنفيذ العديد من 
انتهاء  بعد  تفا�شيلها  عن  الإع��الن  مف�شال  املحمية  يف  البيئية  املبادرات 
رفع  �شي�شاهم يف  ما  املقبلة وه�  الفرتة  والبيئة خالل  امل�شحية  البح�ث 
م�شت�ى ال�شتدامة البيئية يف املحمية عرب نقل وتطبيق اأف�شل املمار�شات 

العاملية يف املحافظة على التن�ع البي�ل�جي واحلياة الفطرية.
ال���ذي قدمته جمعية الإم����ارات للحياة  ب��ال��دور وال��دع��م  واأ���ش��اد الأف��خ��م 

الفطرية، وال�شندوق العاملي ل�ش�ن الطبيعية يف تعزيز احلياة الفطرية 
خ��الل ال�����ش��ن���ات امل��ا���ش��ي��ة. واأ���ش��اف ب���اأن ال��ت���اف��ر ال��دائ��م للمياه العذبة 
وال�ع�رة التي كفلتها جغرافية امل�قع خلقت تفرداً ا�شتثنائيا قل نظريه، 
وه� ما �شاهم يف اإيجاد م�طن خ�شب وبيئة مثالية فريدة لت�اجد اأكرث 
80 ن�عا  اأك��رث من  500 ن�ع خمتلف من احلياة يف امل�قع .. منها  من 
خمتلفا من الطي�ر وع�شرات من اأن�اع الزواحف والثدييات بالإ�شافة اإىل 
النباتات،  200 ن�ع  واأك��رث من  الأ�شماك والربمائيات  اأخ��رى من  اأن���اع 
امل���ق��ع فيما عرث  اكت�شفت يف  وال��ن��ب��ات��ات  م��ن تلك احل��ي���ان��ات  وال��ع��دي��د 
بالنقرا�ص.  امل��ه��ددة  والنباتات  احلي�انات  من  العديد  على  املحمية  يف 
اأنه مت الإع��الن عن وادي ال�ريعة ك��اأول منطقة جبلية حممية يف  يذكر 
اأ�شدره  اأم��ريي  ملر�ش�م  2009 وذل��ك وفقاً  16 مار�ص عام  الإم���ارات يف 

الأعلى  املجل�ص  ع�ش�  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
حاكم الفجرية. ويف عام 2013 عينت حك�مة الفجرية جمعية الإمارات 
للحياة الفطرية لريادة عملية تط�ير خطة اإدارية ملحمية وادي ال�ريعة 
ال�طنية بالتعاون مع بلدية الفجرية و ت�شعى اخلطة الإدارية اإىل حماية 
امل�ارد الطبيعية يف ال�ادي ب�شكل يتالءم مع الثقافة املحلية ووفقاً لأف�شل 

املمار�شات الدولية.
الدولية  الأه��م��ي��ة  ذات  الرطبة  الأرا���ش��ي  لئ��ح��ة  على  املحمية  واأدرج����ت 
م�شاحة  املحمية  وتغطي   ،  2010 ع��ام  يف  “رام�شار”  لتفاقية  التابعة 
اإ�شافياً  مربعاً  كيل�مرتا   92 اأكرث  بها  ويحيط  مربعاً  كيل�مرتاً   129
اإدراجها  كمنطقة حدودية كاأول منطقة جبلية حممية يف الإم��ارات ومت 

كمحمية وطنية وفقاً للفئة الثانية لالحتاد الدويل ل�ش�ن الطبيعة.

بلدية �لفجرية ت�شعى لتعزيز مكانة حممية “�ل�ريعة” �لعاملية

حممد   / امل��������دع���������  ف�����ق�����د 
حممد  ح�������ش���ني  ع���ل���م���ج���ري 
بنغالدي�ص     ، ع����ب����دامل����ت����ني 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج���از 
يجده  م��ن   )1624519(
رقم   بتليف�ن  الت�شال  عليه 

    0552813493

فقد�ن ج��ز �شفر
امل���دع���� / دي���ن���ا حممد  ف��ق��د 
ال�����������ش������م�����ال     ، حم�������م��������د 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج���از 
يرجى   )00174523P(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة ال�ش�مالية  او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات. 

فقد�ن ج��ز �شفر
فقد املدع� / اقبال ال�شيد 
ال�ش�دان     ، احل��ن��ف��ي  امل��ك��ي 
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )02021431P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ش���ال 

    0503434890

فقد�ن ج��ز �شفر
امل����دع����� / رات����ن����ا بت  ف���ق���د 
اندوني�شيا     ، �شاكروندهى 
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )7208469B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ش���ال 

 0568119515

فقد�ن ج��ز �شفر

فقد املدع� / حممد باب�ل 
بنغالدي�ص     ، م��ي��اه  ا�شحاق 
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )7674521AG( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ش���ال 

 0552402680

فقد�ن ج��ز �شفر

�شيد  ورده ندمي  املدع�/  فقد 
حممد ندمي نا�شر ، باك�شتان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����از ���ش��ف��ره رقم 
)CA9454372(- يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة  الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن ج��ز �شفر

عبدالر�شيد  امل����دع�����/  ف��ق��د 
ب����اك���������ش����ت����ان   ، داد  ن������ب������ى 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����از ���ش��ف��ره رقم 
)EH9842721(- يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة  الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن ج��ز �شفر

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/78  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-عبدال�هاب ادى باي� ابراهيم 2- ت�فيق ابي�دون اوكي 3- زرك�ن 
بروكري  بروبريتيز  /فالك�  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  ليمتد  ه�لدينجز 
وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ري��ام��ي  مطر  علي  وميثله:ح�شن  �����ص.ذ.م.م 
 )120.000( وق��دره  مبلغ  مت�شامنني  وال��ث��اين  الول  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ:2017/3/28وحتى 
والفائدة  دره��م   )40.800( وق���دره  مببلغ  الثالثة  عليها  امل��دع��ي  وال���زام  ال��ت��ام  ال�شداد 
12% م��ن ت�����اري�����خ:2017/3/30 وح��ت��ى ال�����ش��داد ال��ت��ام و���ش��م���ل احل��ك��م ب��ال��ن��ف��اذ املعجل 
�ص   08.30 ال�شاعة   2018/8/7 امل���اف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���م  جل�شة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال 
بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/385  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-طالل ي��شف حممد جنيبي/من ورثة املرح�م ي��شف حممد ي��شف جنيبي 2- مرمي 
ال�شيخ ا�شحاق عبدالرحمن/ من ورثة املرح�م ي��شف حممد ي��شف جنيبي 3- ن�شرين عبداهلل م�شطفى 
ورثة  ي��شف حممد جنيبي/ من  يا�شر   -4 ي��شف جنيبي  ي��شف حممد  املرح�م  ورث��ة  عبداللطيف/ من 
ي��شف حممد  املرح�م  ورث��ة  ي��شف جنيبي/ من  ي��شف حممد  ي��شف حممد جنيبي 5- حممد  املرح�م 
ي��شف جنيبي 6- احمد ي��شف حممد ي��شف جنيبي/ من ورثة املرح�م ي��شف حممد ي��شف جنيبي 7- 
منال ي��شف ال�شيخ حممد جنيبي/ من ورثة املرح�م ي��شف حممد ي��شف جنيبي 8- عائ�شة ي��شف حممد 
/ املدعي  ان  القامة مبا  ي��شف جنيبي  جمه�ل حمل  ي��شف حممد  املرح�م  ورث��ة  ي��شف جنيبي/ من 

خالد �شع�د حممد العريفي وميثله:عبا�ص م�شتت فندي املالكي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
احلكم بف�شخ وابطال عقد البيع امل�ؤرخ:2008/5/19 بالزام املدعي عليهم ب�شفتهم وبالت�شامن مببلغ وقدره 
)42.586.313.00( درهم مع الفائدة 9% من تاريخ اقامه الدع�ى وحتى ال�شداد التام والر�ش�م وامل�شاريف 
  ch1.B.8:واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�شة ي�م الحد امل�افق 2018/8/19 ال�شاعة 09.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1040  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد 2- �شت�ش�ن بروبرتيز ليمتد 
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /وليد ي��شف را�شد حماده قد اأقام عليك 
والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى 
مببلغ وقدره )125000( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القان�نيه ب�اقع 12% من 2016/10/1 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة 
ي�م اخلمي�ص امل�افق 2018/8/16 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة ch1.B.10  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/538  عقاري كلي
مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���ل  ليمتد  ه�لدينجز  1-���ش��ي��خ   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  ق��د  ل���ت��اه  عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�شني  �شلت�كي  /ت����رج  امل��دع��ي  ان 
ع��ل��ي��ك ال���دع����ى وم������ش���ع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل��دع��ي عليها مب��ب��ل��غ وقدره 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش���م  دره���م   )1.765.973.55(
جل�شة  لها  التام.وحددت  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 القان�نيه 
ي�م الثالثاء امل�افق 2018/8/14 ال�شاعة 09.30 �ص بالقاعة:ch1.B.8  لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1033  مدين جزئي
�����ص.ذ.م.م جم��ه���ل حمل  ال��ع��ام��ة  للتجارة  الم���ان  �شم�ص   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
علي  وميثله:عبداهلل  م.م.ح  ك�مباين  تريدينج  املدعي/البطر�ص  ان  مبا  القامة 
عبدال�هاب عبداهلل ال�ش�يدي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  املدعي عليه مببلغ وقدره )201850( درهم 
والفائدة 9% من تاريخ احل�الة امل�شرفية احلا�شل يف:2017/8/14 وحتى ال�شداد 
التام. وحددت لها جل�شة ي�م الحد امل�افق 2018/8/5 ال�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch 2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/260  مدين كلي
ج���ن��دال جمه�ل حمل  اقبال  ج���ن��دال من�ر  احمد من�ر   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ن�ر فا�شل عبدال�احد قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
وقدره  باداء مبلغ  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  الق�شاء 
املدعية تع�ي�شا جابرا عما حلقها من ا�شرار مادية  )1.000.000( درهم ل�شالح 
لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�شاريف  بالر�ش�م  املدعي عليها  وال��زام  ومعن�ية 
جل�شة ي�م الحد امل�افق 2018/8/5 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

امل�شاهمني حل�ش�ر  ال�شادة  دع���ة  )ال�شركة(،  ���ص.م.خ.  كابيتال  امل��ال  �شركة  اإدارة  ي�شر جمل�ص 
اإجتماع اجلمعية العم�مية لل�شركة، واملقرر انعقاده ي�م الثالثاء امل�افق 28 من �شهر اأغ�شط�ص  
لعام 2018 يف متام ال�شاعة ال�احدة ظهرا يف مقر ال�شركة ال�اقع يف مكتب 901، 48 برج جيت، 

داون تاون دبي، �شارع ال�شيخ زايد وذلك للنظر يف جدول الأعمال التايل:
 Axis 1. النظر يف امل�افقة مب�جب قرار خا�ص على بيع ت�شعة )9( وحدات �شكنية امل�ج�دة يف
 Axis و ، A-802 و A-801 و C-708 و D-704 و D-701 و C-609 و D-602 1 ، ال�حدات

4 ال�حدات  102 و 101 .
لت�شمل  لل�شركة  الأ���ش��ا���ش��ي  النظام  تعديل  على  خ��ا���ص  ق���رار  مب���ج��ب  امل���اف��ق��ة  يف  النظر   .2
دولة  وخ��ارج  داخ��ل   ، لل�شركة  املمتلكات  اأن����اع  جميع  وبيع  ل�شراء  الإدارة  جمل�ص  �شالحيات 

الإمارات العربية املتحدة.
الثالثاء  ي�م  العم�مية  للجمعية  الثاين  الإجتماع  �شيك�ن  الن�شاب،  اكتمال  عدم  حال  ويف   -

امل�افق 4 من �شهر �شبتمرب لعام 2018  يف نف�ص املكان والزمان.
- يج�ز للم�شاهم الذي يتعذر عليه احل�ش�ر، اأن يف��ص كتابة عن طريق تف�ي�ص اأو وكالة اأي 
�شخ�ص من غري اأع�شاء جمل�ص الإدارة للح�ش�ر عنه والت�ش�يت نيابة عنه �شريطة اأن يك�ن 

% من اأ�شهم راأ�ص املال. هذا ال�شخ�ص �شاحب التف�ي�ص ل يتمتع باأكرث من 5 
رئي�ش جمل�ش االإدارة

دع�ة حل�ش�ر �جتماع �جلمعية �لعم�مية
 ل�شركة �ملال كابيتال �ض.م.خ



األربعاء  1   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12392  
Wednesday   1   August   2018  -  Issue No   12392 عربي ودويل

11

•• بريوت-اأ ف ب:

جيب  اىل  داع�����ص  تنظيم  مقاتلي  م��ن  ع�شرات  انكفاأ 
حمدود يف اأق�شى حمافظة درعا يف جن�ب �ش�ريا على 
وقع هج�م عنيف ت�شنه ق�ات النظام بدعم رو�شي، وفق 

ما اأفاد املر�شد ال�ش�ري حلق�ق الإن�شان الثالثاء.
النظام  ق���ات  ب��ني  مفاو�شات  املر�شد  بح�شب  وت���دور 
اىل  نقلهم  تت�شمن  املحا�شرين،  التنظيم  ومقاتلي 
البادية ال�ش�رية مقابل اطالق �شراح 30 �شيدة وطفل 
املجاورة  ال�ش�يداء  حمافظة  م��ن  التنظيم  خطفهم 

الأ�شب�ع املا�شي.
وقال مدير املر�شد رامي عبد الرحمن ل�كالة فران�ص 
بر�ص “تدور منذ الثنني مفاو�شات بني ق�ات النظام 
وتنظيم داع�ص لإجالء نح� مئة مقاتل مع اأفراد من 
اإىل  عائالتهم يتح�شن�ن يف اق�شى ح��ص الريم�ك 
املختطفني  التنظيم  اطالق  مقابل  ال�ش�رية،  البادية 

ال�30 من ال�ش�يداء«.
و�شنرّ التنظيم الأربعاء، انطالقاً من نقاط وج�ده يف 

البادية، 
خالله  قتل  ال�ش�يداء  حمافظة  على  وا�شعاً  هج�ماً 
املتطرف�ن  يخطف  اأن  قبل  �شخ�شاً   250 من  اأك��رث 
30 ���ش��ي��دة وط��ف��ل م��ن اح���دى ق���رى ري���ف املحافظة 

ال�شرقي.
واأو�شح عبد الرحمن اأنه “تزامناً مع هذه املفاو�شات 
ال�شعبة، �شنرّت الطائرات احلربية الرو�شية غارات �شد 

مقاتلي التنظيم املحا�شرين بهدف ال�شغط عليهم«.
اأن  دون  من  ال�ش�يداء  على  الهج�م  التنظيم  وتبنى 
على م�اقع  نا�شطني  اأن  اإل  املخط�فني.  اإىل  يتطرق 
اإن  الت�ا�شل الجتماعي تداول�ا �شريط فيدي� قال�ا 

�شيدة  فيه  تظهر  تلقته،  املخط�فني  ع��ائ��الت  بع�ص 
اإنها لدى التنظيم بينما بدا وراءها يف خلفية  اأعلنت 

مظلمة عدد من ال�شيدات وطفل على الأقل.
حمافظتي  م��ن  الأك���رب  اجل���زء  على  �شيطرتها  وب��ع��د 
عينيها  ن�شب  النظام  ق�ات  و�شعت  والقنيطرة،  درعا 

طرد التنظيم من املنطقة.
ب��دع��م رو�شي  عنيفاً  ه��ج���م��اً  اأ���ش��ب���ع��ني  ��ت قبل  و���ش��نرّ  
التقدم على ح�شاب اجلهاديني يف  متكنت خالله من 

منطقة ح��ص الريم�ك.
واأف�����ادت وك��ال��ة الأن���ب���اء ال�����ش���ري��ة ال��ر���ش��م��ي��ة )�شانا( 
الإرهابيني”  �شف�ف  بني  انهيار  “حالة  عن  الثنني 
بعد حما�شرتهم من ثالث جهات، مت�قعة “�شق�طهم 

خالل الأيام القليلة القادمة«.
درعا،  من  التنظيم  مقاتلي  اج��الء  اتفاق  يك�ن  ول��ن 
يف حال مت الت��شل اليه، الأول من ن�عه. ففي اأيار/

م��اي���، ط���ردت ق����ات ال��ن��ظ��ام التنظيم م��ن اأح��ي��اء يف 
جن�ب دم�شق، ومت اجالء مئات من مقاتليه من خميم 

الريم�ك واحياء جماورة اإىل البادية ال�ش�رية.
ومتتد البادية على م�شاحة مرتامية من و�شط �ش�ريا 
حتى احل��دود مع العراق وتت�شمن ج��زءاً من اأطراف 

حمافظة ال�ش�يداء ال�شمالية ال�شرقية.
ومنذ اجالئهم، ينفذ اجلهادي�ن هجمات على نقاط 
البادية واملناطق املحيطة  النظام وحلفائها يف  لق�ات 

بها، وفق املر�شد.
اىل ذلك، �شقطت عدة قذائف ناجتة عن ال�شتباكات 
يف اجلن�ب ال�ش�ري بني ق�ات النظام وتنظيم داع�ص 
الإرهابي على الأرا�شي الأردنية، �شباح الي�م الثالثاء، 

دون اأن تت�شبب بخ�شائر اأو اأ�شرار مادية.
مناطق  يف  �شقط  “القذائف  اإن  اأم��ن��ي،  م�شدر  وق��ال 

فيما  بال�شكان”،  م�ؤه�لة  وغ��ري  احل��دود  من  قريبة 
قال �شه�د عيان، اإن “اأعمدة دخان ت�شاعدت من مكان 
�شق�ط هذة القذائف التي مل يعرف عددها حتى الآن 

ويجري حالياً حتديد م�شدرها«. 
ويلتزم اجلانب الأردين ال�شمت اإزاء �شق�ط القذائف 

من اجلانب ال�ش�ري،
املعارك  ا�شتداد  ع��ن  ناجتة  ع�ش�ائية  ق��ذائ��ف  ك�نها   
اأرا���ص خالية  ال�ش�رية وت�شقط على  الأرا���ش��ي  داخ��ل 

من ال�شكان يف العادة.
متنزه  م��ن  ب��ال��ق��رب  �شقطت  “القذائف  اأن  واأ���ش��اف 
عقربا ال�شياحي يف ل�اء بني كنانه باربد �شمال اململكة، 

حمدثة حالة من الهلع والرعب بني �شكان املنطقة«.
ال�شديدة  الن��ف��ج��ارات  “اأ�ش�ات  اأن  امل�شدر،  واأو���ش��ح 
وال�شتباكات ت�شمع ب��ش�ح حالياً يف املناطق الأردنية 
املناطق  ت�شهد  فيما  وال��ريم���ك،  وحرثا  عقربا  وه��ي 

املقابلة لل�اء الرمثا حالة من الهدوء«.
اأي���ام بحملة   10 ال�����ش���ري منذ  النظام  ق���ات  وب���دات 
يف  الأردن  مع  احل��دودي��ة  للمناطق  وق�شف  ع�شكرية 
ب��ل��دات ك���ي��ا وم��ع��ري��ة وع��اب��دي��ن وح��ي��ط والقنيطرة 
والنعيمة وبيت اإره والق�شري وبع�ص املناطق املجاورة 
يف ح������ص ال��ريم���ك ب��اجل��ن���ب ال�����ش���ري يف حماولة 

لل�شيطرة عليها وحتريرها من تنظيم داع�ص.

اأحد  الإطفاء �شع�بات يف مكافحة  األفا من عمال   36 نح�  ي�اجه 
اأعنف حرائق الغابات يف تاريخ كاليف�رنيا وياأمل�ن اأن ميكنهم هدوء 

الرياح من اإحراز تقدم اأكرب يف احت�اء احلريق.
م��ن��ذ ي�م  م��ف��ق���دي��ن  �شبعة  اأ���ش��خ��ا���ص وم���ا زال  �شتة  وت���اأك���دت وف���اة 
اخلمي�ص. واحرتق اأكرث من 800 منزل و300 مبنى اآخر واأجرب 
اأتلف حريق )ك��ار فاير( نح� 104  األ��ف على الإج��الء بعد اأن   37

اآلف فدان يف بلدة ريدينج وحميطها.
اأقام�ا  اأن  بعد  الثنني  اأم�ص  التقدم  بع�ص  الإط��ف��اء  عمال  واأح���رز 
ارت��ف��اع��ا من  باملئة م��ن منطقة احل��ري��ق   23 خط�طا ع��ازل��ة ح���ل 
هدوء  بف�شل  وذل��ك  ال�شابق،  الأ���ش��ب���ع  معظم  خ��الل  باملئة  خم�شة 
الرياح املت�قع اأن ي�شتمر ي�مني.وهذا ه� �شابع اأعنف حريق ت�شهده 
ريدينج وحميطها  دون مقدمات يف  واندلع  تاريخها  كاليف�رنيا يف 
الأ�شب�ع املا�شي بعد اأن ح�لته رياح عاتية اإىل عا�شفة من نار قفزت 
ف�ق نهر �شكرامنت�.واحلريق ه� الأكرب بني 17 حريقا ي�شتعر الآن 
درج��ات احلرارة  وارتفعت  امل��زارع  اجتاح اجلفاف  اأن  بعد  ال�لية  يف 

ب�شدة وهبت رياح عاتية.

قتل رجل قام بتفجري نف�شه �شباح ام�ص يف ملعب خال لكرة القدم 
يف فريفييه ب�شرق بلجيكا، وفق ما اعلن نائب رئي�ص بلدية املدينة 

ح�شن ايدين ل�كالة فران�ص بر�ص.
ه�يته  تعرف  مل  ال��ذي  “الرجل  ان  هاتفي  ات�شال  يف  ايدين  وق��ال 
فجر نف�شه يف و�شط امللعب قرابة ال�شاعة 08،30 )06،30 ت غ( 

الثالثاء وكان وحيدا يف و�شط امللعب«.
“فر�شية النتحار تبدو مرجحة  وا�شاف ع�ش� املجل�ص البلدي ان 
حاليا لنه ل� اراد الت�شبب ب�شق�ط �شحايا لت�جه اىل مكان اآخر يف 

وقت اآخر«.ومل ي�شفر النفجار عن �شحايا اآخرين.
انه اوروب��ي يف اخلم�شني  “تدل على  وتابع ايدين ان ا�شالء الرجل 
مرجحا ان يك�ن ع�شكريا �شابقا.ويف ات�شال هاتفي مع  من العمر”، 
الرهاب  مكافحة  �ش�ؤون  عن  امل�ش�ؤولة  النيابة  قالت  بر�ص،  فران�ص 
بان المر ل  الق�شية، ما ي�حي  انها لي�شت مكلفة هذه  يف بلجيكا، 
يتعلق بعمل ارهابي.وبعد ا�شب�ع على العتداء على �شحيفة “�شاريل 
ايبدو” الفرن�شية ال�شاخرة يف باري�ص، مت تفكيك خلية متطرفة يف 

منزل يف فريفييه يف 15 كان�ن الثاين يناير 2015.
وكانت هذه اخللية ت�شم ثالثة �شبان عائدين من �ش�ريا، قتل اثنان 
ومت  الثالث  وج���رح  ال�شرطة،  رج���ال  على  ال��ن��ار  فتحا  بعدما  منهم 

اعتقاله.

قال م�ش�ؤول مطلع ام�ص اإن اأفغان�شتان �شتجري انتخاباتها الرئا�شية 
املقبلة ي�م 20 اأبريل ني�شان العام املقبل.

ي��اأت��ي تاأكيد م���ع��د اإج���راء الن��ت��خ��اب��ات يف ظ��ل ا���ش��ت��ع��دادات لإجراء 
انتخابات برملانية منف�شلة يف اأكت�بر ت�شرين الأول تكتنفها م�شكالت 

فنية وتنظيمية واتهامات بالتزوير وانتهاكات.
لكن  ال��ث��اين  ت�شرين  ن���ف��م��رب  ق��ب��ل  امل��ر���ش��ح��ني  ت�شجيل  ي��ب��داأ  ول���ن 
بالفعل  املر�شحني املحتملني وحلفائهم بداأت  �شيا�شية بني  مناورات 
ومن املت�قع على نطاق وا�شع اأن يرت�شح الرئي�ص اأ�شرف غني لفرتة 

رئا�شية ثانية مدتها خم�شة اأع�ام.
واأجريت اآخر انتخابات رئا�شية يف عام 2014 ومل ت�شفر عن فائز 
وا�شح بعد اتهامات بعمليات تزوير وا�شعة يف النتخابات من جانب 

اأن�شار الرئي�ص غني ومناف�شه عبد اهلل عبد اهلل.
اأمريكية  ب��شاطة  اتفاقا  املتناف�شان  وق��ع  اجل��دل  م��ن  �شه�ر  وبعد 
لت�شكيل حك�مة وحدة وطنية ت�ىل فيها غني من�شب الرئي�ص بينما 
ت�ىل عبد اهلل من�شب الرئي�ص التنفيذي الذي جرى ا�شتحداثه له.

عوا�صم

وا�شنطن

كابول

بروك�شل

ع�شرة قتلى يف �نفجار بجن�ب �لفيليبني 
•• كوتاباتو-اأ ف ب:

حافلة  انفجار  يف  ام�ص  ومدني�ن،  ع�شكري�ن  بينهم  اأ�شخا�ص،  ع�شرة  ُقتل 
�شغرية مفخخة عند نقطة تفتي�ص تابعة للجي�ص يف جن�ب الفيليبني.

اوقف  عندما  الفجر  بعيد  داع�����ص،  تنظيم  تبناه  ال���ذي  التفجري،  ووق���ع 
ع�شكري�ن واأع�شاء يف ميلي�شيا م�الية للحك�مة �شاحنة �شغرية لتفتي�شها.
الغالبية  ذات  لم��ي��ت��ان  منطقة  ���ش���اح��ي  يف  وق���ع  ال���ذي  ال��ت��ف��ج��ري  وادى 
امل�شلمة، اىل مقتل  الغالبية  ذات  با�شيالن  امل�شيحية وال�اقعة على جزيرة 

جندي وخم�شة عنا�شر من امليلي�شيا واأربعة مدنيني.
“اب�  جلماعة  بانتمائه  ُي�شتبه  ال���ذي  احل��اف��ل��ة  �شائق  التفجري  يف  وق��ت��ل 
بح�شب ما اعلن املتحدث با�شم اجلي�ص فيليب ادغارد اريفال� يف  �شياف”، 

م�ؤمتر �شحايف عقده يف مانيال.
تلقيها  بعد  ت��اأه��ب  ح��ال  يف  كانت  احلك�مية  ال��ق���ات  اأن  املتحدث  واأو���ش��ح 

معل�مات تفيد باأن اجلماعات امل�شلحة تن�ي زرع متفجرات يف اجلزيرة.
مل  ل�  با�شيالن  �شكان  �شيعي�شها  ك��ان  التي  املاأ�شاة  تخيرّل  ميكن  “ل  وق��ال 

ن�قف )ال�شاحنة( عند نقطة التفتي�ص«.
وكانت ال�شلطات اأعلنت يف وقت �شابق مقتل خم�شة اأ�شخا�ص.

وبا�شيالن هي اأحد معاقل جماعة “اب� �شياف” التي تنفذ عمليات خطف 
من اجل احل�ش�ل على فدية.

و”اب� �شياف” جماعة متطرفة انبثقت من التمرد النف�شايل الذي اأوقع 
اأكرث من 150 األف قتيل منذ �شبعينات القرن املا�شي يف جن�ب الأرخبيل 
رودريك  لميتان  بلدية  رئي�ص  م�شاعد  الكاث�ليكية.واعترب  الغالبية  ذي 
اأن تك�ن م�جهة ل�شتهداف ا�شتعرا�ص  اأن املتفجرات كان ميكن  ف�ريغاي 
املنطقة  و���ش��ط  يف  طفل  اآلف  اأرب��ع��ة  فيه  ي�����ش��ارك  ال��ث��الث��اء  �شباح  م��ق��رر 
احتفال ب�”�شهر الغذاء” ال�طني. وقال ملحطة “ايه بي ا�ص-�شي بي ان” 
التلفزي�نية ان ال�شتعرا�ص “قد يك�ن ه� )الهدف(”، م�شيفا “من اجليد 

انه مت ت�قيفهم عند احلاجز«.

�سقوط قذائف �سورية قرب احلدود االأردنية

د�ع�ض ينكفئ �إىل جيب �شغري يف جن�ب �ش�ريا  

••لندن-اأ ف ب:

ام�����ص ان الن���ت���ح���اري الذي  ت��ق��ري��ر  ذك���ر 
يف  م������ش��ي��ق��ي  ح��ف��ل  يف  �شخ�شا   22 ق��ت��ل 
�شالح  ق���ام  ع�����ش��رات  ب��ني  ك���ان  مان�ش�شرت، 
البحرية الربيطانية باإجالئهم من ليبيا 

قبل ثالث �شن�ات من تنفيذه العتداء.
من  بريطاين  وه���  عبيدي،  �شلمان  وك��ان 
بريطانيني   110 ب��ني  م��ن  ل��ي��ب��ي،  ا���ش��ل 
احلربية  ال�����ش��ف��ي��ن��ة  ق���ام���ت  وع���ائ���الت���ه���م، 
ونقلهم  باجالئهم  انرتبرايز  الربيطانية 

 ،2014 اآب/اغ�������ش���ط�������ص  يف  م��ال��ط��ا  اىل 
بح�شب ما ذكرت �شحيفة ديلي مايل.

ال�شاب  ف���ج���ر   2017 اي����ار/م����اي�����  ويف 
البالغ اآنذاك 22 عاما، نف�شه خارج قاعة 
انكلرتا  غ��رب  �شمال  يف  اري��ن��ا  مان�ش�شرت 
اريانا  المريكية  للمغنية  حفل  نهاية  يف 
ال�����ش��ح��اي��ا �شبعة  ب���ني  غ����ران����دي. وك�����ان 

اطفال.
وق������ال م�������ش���در ح���ك����م���ي ل��ل�����ش��ح��ي��ف��ة ان 
كهذا  وح�شيا  عمال  الرجل  ه��ذا  “ارتكاب 
على ارا�شي اململكة املتحدة بعدما انقذناه 

من ليبيا، ه� خيانة مطلقة«.
امل�ق�ف حاليا يف  و�شقيقه ها�شم عبيدي، 
كان  مان�ش�شرت،  اعتداء  يف  للتحقيق  ليبيا 
من بني الذين مت اجالوؤهم اي�شا بح�شب 

التقرير.
واظهر تقرير ر�شمي ن�شر يف كان�ن الول/

خ�شع  عبيدي  �شلمان  ان  املا�شي  دي�شمرب 
الربيطانية  ال�شتخبارات  وك��ال��ة  ملراقبة 
ام.اآي-5 بني كان�ن الثاين/يناير ومت�ز/

ت�قف  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ل��ك��ن   ،2014 ي���ل��ي��� 
لت�شارب يف ال�شماء.

ال�شتخبارات  وكالة  ان  قال  التقرير  لكن 
ح�شلت على معل�مات يف ال�شهر ال�شابقة 
احلقيقية  اهميتها  فهمت  “ل�  لالعتداء 
حتقيق  ف��ت��ح  اىل  لدت  �شحيح”  ب�����ش��ك��ل 
كان  عبيدي  ان  مايل  ديلي  جديد.وذكرت 
عند اجالئه مي�شي عطلة يف ليبيا بعدما 

قطع درا�شته اجلامعية ل�شنة.
ج�رنال  ���ش��رتي��ت  وول  �شحيفة  وذك����رت 
ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ن��ق��ال ع��ن ���ش��دي��ق للعائلة 
يف  وال���ده  م��ع  ليبيا  اىل  �شافر  عبيدي  ان 
2011 لالن�شمام اىل “كتيبة طرابل�ص” 

التي كانت تقاتل نظام معمر القذايف.
تده�ر  “خالل  ح��ك���م��ي  م��ت��ح��دث  وق����ال 
مت   ،2014 ع��ام  ليبيا  يف  المني  ال��شع 
ن�����ش��ر ق����ة احل����دود ل��ل��م�����ش��اع��دة يف اجالء 

م�اطنني بريطانيني وعائالتهم«.
اعتداء  ان��در���ش���ن يف  “تقرير  ان  وا���ش��اف 
التحقيقات  ان  اىل  ت������ش��ل  م��ان�����ش�����ش��رت 
املتعلقة ب�شلمان عبيدي يف 2014 والقرار 
التايل بعدم اعتباره م��شع اهتمام اتخذا 
ع��ل��ى ا���ش��ا���ص م��ع��ل���م��ات م��ت���اف��رة يف ذلك 

ال�قت«.

منفذ �عتد�ء مان�ش�شرت بني بريطانيني مت �إجالوؤهم من ليبيا  

جدل يف �يطاليا �إثر قيام �شفينة باإعادة مهاجرين 
•• روما-اأ ف ب:

غري  منظمات  غ��رار  على  اليطاليني  ال�شيا�شيني  من  ع��دد  اتهم 
عرب  ال���دويل  ال��ق��ان���ن  ب��خ��رق  ايطالية  جت��اري��ة  �شفينة  حك�مية 
املياه  الغرق يف  انقاذهم من  بعد  ليبيا  108 مهاجرين اىل  نقل 

الدولية.
من  املهاجرين  بانت�شال  فنت�ت�”  “ا�ش�  الم��داد  �شفينة  وقامت 
ميال  �شتني  نح�  بعد  على  كان�ا  بينما  الثنني  م�شاء  زورق  على 
بحريا �شمال غرب طرابل�ص، بح�شب ما افادت امل�اقع التي تتابع 

احلركة البحرية.
وكان حر�ص احلدود اليطالي�ن ين�شق�ن خالل ال�شن�ات املا�شية 

ال�ش�اطىء  اىل  ع��ادة  امل��ه��اج��رون  ينقل  ان  على  الن��ق��اذ،  عمليات 
�شيا�شة  تغريت  املا�شي  ي�ني�  ح��زي��ران  ومنذ  ان��ه  ال  اليطالية. 
احلك�مة اليطالية وطلبت روما من ال�شفينة نقل املهاجرين اىل 

طرابل�ص.
وقالت املف��شية العليا لالجئني تعليقا على ما ح�شل “ان ليبيا 
لي�شت ملجاأ اآمنا وميكن ان ي�ؤدي المر اىل خرق للقان�ن الدويل”، 
امل�شاألة.من  ح���ل  املعل�مات  جتمع  ت��زال  ل  انها  اي�شا  م��شحة 
ان  فرات�اين  نيك�ل  الي�شارية  اليطالية  النائبة  اعتربت  جهتها 
حاليا  م���ج���دة  والنائبة  جماعي”.  “طرد  عن  عبارة  ح�شل  ما 
وتابعت  حك�مية  غ��ري  ا�شبانية  ملنظمة  تابعة  �شفينة  م��ن  على 

الت�شالت الال�شلكية التي اجرتها �شفينة المداد.

ما  فاعتربت  احلك�مية  غري  الملانية  ووت�ص”  “�شي  منظمة  اما 
ح�شل “اول عملية طرد قامت بها �شفينة ايطالية منذ �شن�ات«.

 2012 العام  ايطاليا  الن�شان  الوروبية حلق�ق  املحكمة  ودانت 
بعد ان اعادت �شفينة ع�شكرية ايطالية مهاجرين اىل ليبيا العام 

.2009
وكانت ليبيا ي�مها حتت حكم معمر القذايف، وغرقت يف الف��شى 

بعد �شق�طه العام 2011.
ويعاين املهاجرون الفارقة يف افريقيا من جتاوزات خطرية تراوح 
بني العتقال وال�شرب وال�شتغالل، يف حني ان %40 فقط من 
املا�شية  القليلة  ال�شن�ات  ايطاليا خالل  اللج�ء يف  الذين طلب�ا 

ح�شل�ا على م�افقة.

االأمن يف�ش اعت�سام متظاهري الب�سرة

مطالب بالتحقيق يف تعذيب معتقلني يف �لعر�ق 
•• بغداد-وكاالت:

اكدت منظمة “هي�من رايت�ص ووت�ص” ام�ص 
يتعر�ش�ن  العراق  يف  متهمني  معتقلني  ان 
باجراء  الق�شاء  مطالبة  تعذيب،  لعمليات 

حتقيقات يف هذا ال�شاأن.
ال�شرق  ق�شم  م��دي��رة  نائبة  فقيه  مل��ا  وق��ال��ت 
الأو�����ش����ط يف ه��ي���م��ن راي���ت�������ص ووت�������ص ان 
الق�شائي  ال��ن��ظ��ام  يف  م��ت��ف�����ٍص  “التعذيب 
الق�شاء  ل����دى  ل��ي�����ص  ذل����ك  ال���ع���راق���ي وم����ع 

تعليمات بالتعامل مع ادعاءات التعذيب«.
وا�شافت “لن يح�شل املدعى عليهم، ومنهم 
امل�شتبه بانتمائهم اإىل داع�ص، على حماكمة 
اأن ق���ات الأم��ن ميكنها تعذيب  عادلة طاملا 

النا�ص دون رادع لنتزاع اعرتافاتهم«.
واع��ت��ق��ل��ت ال���ق����ات ال��ع��راق��ي��ة ع�����ش��ري��ن الف 
تنظيم  اىل  انتمائهم  يف  لال�شتباه  �شخ�ص 
ال��ت��ي �شيطرت ع��ل��ى ثلث  داع�����ص الإره���اب���ي 
الق�ات  ت��ت��م��ك��ن  ان  ق��ب��ل  ال���ب���الد  م�����ش��اح��ة 
ال�شيطرة  وا���ش��ت��ع��ادة  ط��رده��ا  م��ن  العراقية 
ملفات  املنظمة  املناطق.وراجعت  ه��ذه  على 
ثالثني ق�شية اأمام حماكم بغداد قال فيها 
م��شحة  للتعذيب،  تعر�ش�ا  انهم  املتهم�ن 
باأي  الرد  الق�شاة  22 ق�شية، رف�ص  انه يف 

�شكل من الأ�شكال على ادعاءات التعذيب.
ويف عدة ق�شايا اأمر القا�شي باإجراء فح�ص 
لكنه مل  ت��ع��ذي��ب،  اآث���ار  �شرعي ووج���د  طبي 
ياأمر بال�شرورة باإعادة املحاكمة اأو التحقيق، 
اأو مقا�شاة ال�شباط والعنا�شر املت�رطني يف 

هذه العمليات.
اأن�اع  “جميع  ال��ع��راق��ي  ال��د���ش��ت���ر  ويحظر 
التعذيب النف�شي، واجل�شدي، واملعاملة غري 

الإن�شانية«.

انه  ووت�ص”  راي���ت�������ص  “هي�من  وق����ال����ت 
كل  يف  التحقيق  الق�شائية  ال�شلطات  على 
التعذيب  ب�شاأن  امل�شداقية”  ذات  “املزاعم 

ومع ق�ات الأمن امل�ش�ؤولة.
ال��ق��ا���ش��ي بنقل  ي���اأم���ر  واك�����دت ����ش���رورة ان 
ف�����را بعد  اإىل م���راك���ز خم��ت��ل��ف��ة  امل��ع��ت��ق��ل��ني 
املعاملة،  �ش�ء  اأو  للتعذيب  تعر�شهم  ك�شف 

حلمايتهم من النتقام.
قان�ن  اىل مت��ري��ر  ال��ربمل��ان  املنظمة  ودع���ت 
�شد التعذيب يطلب من الق�شاة اأن ياأمروا 
اأنه  يق�ل  معتقل  لكل  طبي  فح�ص  باإجراء 

تعر�ص للتعذيب.
وطلبت املنظمة ان “ي�شرتط الت�شريع على 

باإجراء فح�ص طبي على  ياأمر  اأن  القا�شي 
خالل  للتعذيب  تعر�شه  يدعي  معتقل  اأي 
24 �شاعة من العلم باملزاعم، لن جتاهلها 
التعذيب ه�  اأن  الأمن  تر�شل ر�شالة لق�ات 

و�شيلة �شاحلة لإجراء التحقيق«.
اأن  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك���م��ة  “على  فقيه  وق���ال 
تفعل اأكرث بكثري مما تق�م به الآن ل�شمان 
م�ث�قة  اجل��ن��ائ��ي��ة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ت��ك���ن  اأن 
والعنا�شر  ال�����ش��ب��اط  وملحا�شبة  وح��ي��ادي��ة، 

الذين يعذب�ن املعتقلني«.
العراقية،  الأم����ن  ق�����ات  اأزال�����ت  ذل����ك،  اىل 
ال���ث���الث���اء، خ���ي���ام امل��ع��ت�����ش��م��ني اأم������ام مبنى 
جمل�ص حمافظة الب�شرة )جن�بي البالد(، 

ال���ذي���ن خرج�ا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ف���رق���ت  ك��م��ا 
تردي  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا  �شلمية،  ت��ظ��اه��رة  يف 

الأو�شاع املعي�شية.
ويف وقت �شابق من الثالثاء، اأقام املتظاهرون 
خيام اعت�شام اأمام ب�ابة جمل�ص ال�محافظة، 

مغلقني بذلك مقر احلك�مة املحلية.
يف  ال��ب�����ش��رة  يف  املحتجني  غ�شب  ي���زال  ول 
املالية تخ�شي�ص  وزارة  اإع��الن  رغ��م  ���ه،  اأوجرّ
اأكرث من 97 مليار دينار عراقي، من اأجل 

حت�شني واقع اخلدمات مل�اطني املحافظة.
دعت  الب�شرة  يف  التن�شيقية  اللجان  وكانت 
املتظاهرين اإىل “اخلروج يف تظاهرة �شلمية، 

بغر�ص املطالبة بحق�ق الب�شرة«.

�شتك�ن  ال��ت��ظ��اه��رة  اأن  ال��ل��ج��ان  واأو���ش��ح��ت 
�شد  ببناء  للمطالبة  املحافظة  اأم��ام جمل�ص 
الب�شرة، واإكمال م�شروع ميناء الفاو الكبري، 
واإيجاد فر�ص عمل للعاطلني، بالإ�شافة اإىل 

اإطالق �شراح ما تبقى من املعتقلني.
بت�شعيد  ت�����ع����دت  ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ات  وك����ان����ت 
اأ�شكال  ل��ت��ت��خ��ذ  ال�����ش��ل��م��ي��ة،   الع��ت�����ش��ام��ات 
اأك������رث  ق������ة، ك��ق��ط��ع اجل�ش�ر  اح��ت��ج��اج��ي��ة 
هناك  تكن  للمحافظة يف حال مل  الرئي�شة 

ا�شتجابة فعلية ملطالب املتظاهرين.
وم���ع ع��ج��ز احل��ك���م��ة امل��رك��زي��ة ع��ن اإخماد 
املخاوف  تتنامى  العراقيني  غ�شب  ���ش��رارة 

من اأن تخرج الأم�ر عن ال�شيطرة.
وكان رئي�ص ال�زراء العراقي حيدر العبادي 
ب�شبب  البالد  الكهرباء يف  وزي��ر  اأم��ر ب�قف 

اأزمة الكهرباء و�شعف اخلدمات.
واأع���ل���ن ال��ع��ب��ادي ع���ن ه���ذا ال���ق���رار، الأح���د 
امل��ا���ش��ي، ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه ع��ل��ى م���ق��ع ت�يرت 
قا�شم  وق���ف  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  الإل����ك����رتوين، 
ال����ف����ه����داوي ���ش��ي�����ش��ت��م��ر ح���ت���ى ي��ن��ت��ه��ي من 

التحقيق.
ول ت������زال ال���ع���دي���د م����ن امل������دن وال���ب���ل���دات 
ال���ع���راق���ي���ة ت���ع���اين م����ن ان���ق���ط���اع���ات ح����ادة 
واأث��ارت هذه  الكهربائي.  التيار  ومتكررة يف 
ال�شهر، يف  احتجاجات، هذا  الق�شية جزئيا 
الب�شرة  العراق، خا�شة يف حمافظة  جن�ب 

الغنية بالطاقة.
اأع���م���ال عنف  اإىل  الح��ت��ج��اج��ات  وحت����ل���ت 
ع���ن���دم���ا ف��ت��ح��ت ق�������ات الأم�������ن ال����ن����ار على 
حك�مية،  مكاتب  يهاجم�ن  كان�ا  غا�شبني 
اأ�شفر  �شيا�شية، مما  لأح��زاب  تابعة  واأخ��رى 
عن مقتل واإ�شابة متظاهرين، بينما اعتقلت 

ال�شلطات اآخرين.
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عربي ودويل

مي�سيل بارنييه يرف�ش

ترييزا ماي يف دوامة مفرغة

جاكوب موغ يندد ب�سيا�سة التخويف

الربيك�سيت  �سوؤال حمري

- جاك�ب م�غ: �حلك�مة 
متار�ض �لتخ�يف لي�شبح 

�لربيطاني�ن �أكرث ت�شاحما 
مع �شروط �خلروج 

- بعد عامني من �ل�شتفتاء، ما ز�لت �حلك�مة 
�لربيطانية تتعرّث يف حتديد �شروطها

- مل ت�شتطع رئي�شة �ل�زر�ء ترييز� ماي 
�لفالت من دو�مة �ملفاو�شات د�خل حك�متها

- �أحد �حلل�ل ه� �لبقاء يف �لحتاد 
�جلمركي �أو �ل�ش�ق �مل�حدة

- ع��قب �نعد�م �لتفاق مع �لحتاد 
�لأوروبي �شتك�ن فعال كارثية

•• الفجر – خرية ال�صيباين

طائرات اجلي�ش توفر الغذاء والدواء، ونق�ش يف البنزين، 
الذي  االأ�ــســواأ  ال�سيناريو  هو  هــذا  اأهلية،  حــرب  واأجـــواء 

يتوقعه البع�ش يف اململكة املتحدة يف �سورة انعدام التو�سل 
الربيك�سيت.    ــول  ح اتــفــاق  غــيــاب  مبعنى،  �سفقة،  اىل 
من  عامني  وبعد  املفاو�سات،  بــدء  من  عــام  من  اأكــر  بعد 
اال�ستفتاء، ما زالت احلكومة الربيطانية تتعررّ يف التو�سل 

ــاد  االحت مــغــادرة  �ــســروط  على  �سفوفها  داخـــل  التــفــاق 
االحتاد  مع  ال�سديد  بالتواطوؤ  هم  ُتترّ يــوم  االأوروبـــــي.    
مت�سدد جدا، وهكذا  باقرتاح  التايل  اليوم  االأوروبــي، ويف 
مل ت�ستطع رئي�سة الوزراء ترييزا ماي، االفلت من دوامة 

هذه املفاو�سات داخل حكومتها. ويف الوقت الذي دخل فيه 
احلكومة  رئي�سة  وتقوم  ال�سيفية،  عطلته  حاليًا  الربملان 
زوجها،  �سحبة  اإيطاليا  يف  �سياحية  بجولة  الربيطانية 

وحدهم “الربيك�سيتيون” املت�سددون، ال يرتاحون.

�سيناريوهات مفزعة يف االأفق:

�لربيك�شيت، �خل�ف من »�نعد�م �ل�شفقة«...!

تقرير عن العواقب
   يعترب جاك�ب ري�ص م�غ، النائب املحافظ 
املت�شدد، واملكلف مبجم�عة الأبحاث ح�ل 
اأوروب��ا داخ��ل احل��زب، اإن احلك�مة حتاول 
ي�شبح�ا  ان  اج��ل  م��ن  الناخبني  تخ�يف 
اأكرث ت�شاحما مع �شروط خروج بريطانيا 

من الحتاد الأوروبي.
ي��ق���ل �شتيف بيكر، كاتب      م��ن ج��ان��ب��ه، 
الربيك�شيت،  عن  امل�ش�ؤول  الأ�شبق  الدولة 
“قلق  اإن��ه  ي�لي�،  اأوائ���ل  ا�شتقال يف  ال��ذي 
الت�شالية  ال�شرتاتيجية  ب�شاأن  للغاية 
ويدع�  احلك�مية ح�ل انعدام ال�شفقة”. 
اأي�شا، اإىل ن�شر تقرير طالب  هذا الأخري 
ب����اإع����داده ع��ن��دم��ا ك���ان يف م��ن�����ش��ب��ه، ح�ل 
ع��دم وج����د �شفقة لكل ع�ش� يف  ع���اق��ب 
الحتاد الأوروبي، ولي�ص للمملكة املتحدة 

فقط.

   وتاأتي ردود الفعال هذه يف وقت وعدت 
ال�شيف  وث���ائ���ق خ����الل  ب��ن�����ش��ر  احل��ك���م��ة 
الحتاد  من  بريطانيا  خروج  نتائج  ت�شرح 
�شيتم  النهاية،  ات��ف��اق. ويف  دون  الأوروب���ي 
بداية  اأو  اأغ�����ش��ط�����ص  ���ى  م����فرّ يف  ال��ن�����ش��ر 
ت�شربت،  ق��د  م��ع��ل���م��ات  ان  ال  ���ش��ب��ت��م��رب، 
هناك على �شبيل املثال، حديث عن انت�شار 
اجل��ي�����ص ك���اأح���د احل���ل����ل مل���اج��ه��ة نق�ص 

الطعام والدواء. 
يلغي  اأن  ���ش��اأن��ه  م���ن  ات���ف���اق  غ���ي���اب  اإن     
 ،2020 الفرتة النتقالية حتى دي�شمرب 
يجب  ال��ب��الد  اأن  �شمنيا  يعني  وب��ال��ت��ايل 
التجارة  منظمة  ل��ت��ع��ري��ف��ات  تخ�شع  اأن 
ال��ع��امل��ي��ة، وال��ت��ي ه��ي اأق���ل م��زاي��ا م��ن تلك 
الحتاد  داخ���ل  عليها  ال��ت��ف��او���ص  ال��ت��ي مت 
روبرت�  ح��ذر  ال�شتفتاء،  قبل  الوروب����ي. 
العاملية،  التجارة  منظمة  رئي�ص  اأزيفيدو، 

�شتكلف  الأوروب���ي  اأن مغادرة الحت��اد  من 
امل�شدرين الربيطانيني 5.6 مليار جنيه 

ا�شرتليني �شن�ياً من الر�ش�م الإ�شافية.

منتجات عالقة على احلدود
   اإذا كان اأعداء ترييزا ماي يتحدث�ن عن 
م�شروع اخل�ف رقم اثنني - يف اإ�شارة اإىل 
ال�شتفتاء  قبل  لأوروب����ا  امل���ال��ي��ة  احلملة 
قامت  انها  الربيك�شيت  اأن�شار  يرى  التي 
بع�ص  اأن  – رغ��م  التخ�يف  اأ���ش��ا���ص  على 
املخاوف تبدو حقيقية جدا. وح�شب اإريك 
�شا�شك�ص  ج��ام��ع��ة  يف  الأ���ش��ت��اذ  ميل�شت�ن، 
وخبري يف ال�شيا�شة الغذائية، فاإن ع�اقب 
كارثية:  ف��ع��ال  ���ش��ت��ك���ن  الت���ف���اق  ان���ع���دام 
عاما  وع�شرين  خم�شة  اأو  ع�شرين  “قبل 
كان لدى الباعة نح� اأ�شب�ع اأو ع�شرة اأيام 
م��ن امل��خ��زون��ات ول��ك��ن ال��ي���م لي�ص لديهم 

اأو ي���م��ني، ل��ذل��ك من  ���ش���ى ي���م ون�شف 
اأن���ه �شيك�ن  ال��ت��ف��ك��ري يف  ال���اق��ع��ي مت��اًم��ا 

هناك نق�ص«.
   وت����اأت����ي امل�����ش��ك��ل��ة ب�����ش��ك��ل رئ��ي�����ش��ي من 
املنتجات القابلة للتلف التي تعتمد عليها 
الف�اكه  مثل  كبري،  ب�شكل  املتحدة  اململكة 
واخل�����ش��روات وم��ن��ت��ج��ات الأل���ب���ان، ولكن 
يف  الكافية  غري  التخزين  �شعة  من  اأي�شا 

البالد يف ال�قت احلايل. 
   وم���ن دون ات���ف���اق، ف����اإن ه���ذا ي��ع��ن��ي اأن 
القابلة  ب��ال��ب�����ش��ائ��ع  امل��م��ل���ءة  ال�����ش��اح��ن��ات 
للتلف �شتبقى عالقة على احلدود من اأجل 
املراقبة. “اإذا كانت احلك�مة قد فكرت يف 
هذا ال�شيناري� منذ ت�ش�يت عام 2016، 
لكانت قد ا�شتعدت ونظمت امل�شالة، ولكن 
مار�ص  اىل  ه��ن��ا  م���ن  الأوان  ف����ات  الآن 
للتاأكد  وفعال،  ال�شتاذ.  ي�شرح   ”2019

من اأن حركة الب�شائع �شل�شة، فاإنها حتتاج 
وم�ظفني  ع����ددا  اأك����رث  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ى  اإىل 
اإ�شافيني، ويكاد يك�ن من امل�شتحيل و�شع 
الثمانية  خ���الل  الل�ج�شتيات  ه���ذه  م��ث��ل 

اأ�شهر القادمة.

الوقت �ساغط
   ولكل ه��ذا، ف��اإن اأح��د احلل�ل ه� البقاء 
امل�حدة،  ال�ش�ق  اأو  اجلمركي  الحت���اد  يف 
بال�شبط  ه����ي  ال��ف��ر���ش��ي��ة  ه�����ذه  اأن  اإل 
الق�شية املعيقة لدى م�ؤيدي الربيك�شيت 

“املت�شدد«.
    يف اخ����ر خ��ط��ة ل��ل��خ��روج م���ن الحت����اد 
اقرتحت  ت�����ش��ي��ك��رز،  خ��ط��ة  اأو  الأوروب�������ي، 
اتفاقية جمركية مب�شطة،  ال�زراء  رئي�شة 
مي�شيل  الأوروب��ي��ني  املفاو�شني  كبري  لكن 
بارنييه رف�شها. اإنها اإذن، ع�دة اإىل نقطة 

�شتجرى  ال���ت���ي  امل���ف���او����ش���ات  يف  ال���ب���داي���ة 
للحك�مة  ال�����ش��ي��ف��ي��ة  ال��ع��ط��ل��ة  ن��ه��اي��ة  يف 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة. وه����ذه امل����رة ���ش��ي��ك���ن على 
هذه الخرية اإيجاد حل لأن ال�قت ينفد. 
18 و19  فخالل القمة الأوروبية ي�مي 

املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ���ش��ي��ت��ع��ني ع��ل��ى  اأك���ت����ب���ر، 
اخلروج  قبل  الن�شحاب  اتفاقية  ت��ق��دمي 
ال��ن��ه��ائ��ي م���ن الحت�����اد الأوروب�������ي يف 29 

مار�ص.
عن لوطون ال�سوي�سرية

ت�سغله  بيكر  �ستيف 
اال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة 

االت�سالية

ت�ن�ض تدين 
�لهج�م على ناقلتي نفط �شع�ديتني

•• الفجر - تون�س

اأ�شدرته وزارة اخلارجية  اأعربت ت�ن�ص يف بيان     
اأمن  ا�شتهداف  لتجدد  اإدانتها  عن  الثالثاء،  اأم�ص 
الهج�م  اإث��ر  ال�شقيقة،  ال�شع�دية  العربية  اململكة 

على ناقلتي نفط �شع�ديتني يف البحر الأحمر.
اأن هذا الت�شعيد اخلطري يعد     واعتربت ت�ن�ص 
الدولية  املالحة  و�شالمة  لأم��ن  �شريحا  تهديدا 

���ص الأمن  وح��رك��ة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة، وع��م��ال ي��ع��ررّ
امل��ب��ذول��ة من  الق��ل��ي��م��ي للخطر وي��ع��ي��ق اجل��ه���د 
اأجل اإيجاد ت�ش�ية �شيا�شية لالأزمة اليمنية واإعادة 

الأمن وال�شتقرار يف هذا البلد ال�شقيق.
   وكان التحالف العربي لدعم ال�شرعية يف اليمن، 
اأف���اد الأرب��ع��اء امل��ا���ش��ي، ب���اأن احل���ث��ي��ني ا�شتهدف�ا 
مما  الأح��م��ر،  البحر  يف  �شع�ديتني  نفط  ناقلتي 

اأحلق بها اأ�شرارا، و�شفها بالب�شيطة.

    وقال الناطق با�شم التحالف العقيد الركن تركي 
املالكي “ اإن �شفن ق�ات البحرية تدخلت واأف�شلت 
اأ�شرار  اإىل  ال��ن��اق��ل��ت��ني  ت��ع��ر���ش��ت  ف��ي��م��ا  ال��ه��ج���م، 

طفيفة”، 
خطرياً  “تهديداً  ي�شكل  الهج�م  اأن  على  م�شددا 
حل��ري��ة امل���الح���ة ال��ب��ح��ري��ة وال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة يف 
م�شيق باب املندب والبحر الأحمر، ما قد يت�شبب 

باأ�شرار بيئية واقت�شادية«.

مع  تت�سامن  تون�ش 
�سقيقتها ال�سعودية
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/علي �شعيد املن�ش�ري للمقاولت وال�شيانة 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:1098548 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي �شعيد مبارك حممد املن�ش�ري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي �شعيد مبارك حممد املن�ش�ري من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �ش�م�ن �شني ملي�ن �شني %49

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/علي �شعيد املن�ش�ري للمقاولت وال�شيانة العامة

ALI SAEED ALMANSOORI GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE
 اىل/علي �شعيد املن�ش�ري للمقاولت وال�شيانة العامة .ذ.م.م

  ALI SAEED ALMANSOORI GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE LLC 

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي 

حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 28555
باإ�شم : �شميم التجارية العامة  )ذ.م.م(

وعن�انه: �ص.ب. 4031  دبي ا.ع.م المارات.
بتاريخ:1999/04/19 وامل�شجلة حتت الرقم : 20539 

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :30
الأرز.

احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/10/12 
وحتى تاريخ: 2028/10/12
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وزارة القت�شاد
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EAT 6618

منوذج اإعلن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شارك�ه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 121606
باإ�شم : ج�ن�ش�ن اآند ج�ن�ش�ن

وعن�انه: وان ج�ن�ش�ن اأند  ج�ن�ش�ن بالزا ، ني� برنزويك ،  ني� جري�شي ،08933 - 7001 
ال�ليات  املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ:2010/03/18 وامل�شجلة حتت الرقم : 100743 
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :5
م�شتح�شرات �شيدلنية.

احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/10/30 
وحتى تاريخ: 2028/10/30

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  1  اأغ�شط�س 2018 العدد 12392

EAT 41075

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/4828    

                          املنذر : �شركة احليل اأوريك�ص  للتم�يل حاليا - �ص م خ  
املنذر اليها : املحيط للديك�ر الداخلي  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )100.629.00( درهم نتيجة الخالل 
من  ا�شب�ع  خالل  وذل��ك  ال�شيارات  مت�يل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد 
تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على كل ال�شيارات املم�لة 

ل�شاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�شيارات التالية :- 
 - لن�شر  )ميت�ش�بي�شي  ن���ع  م��ن  دب��ي(   /  M/43319/خ�ش��شي( رق��م  ال�شيارة   -1

�شال�ن( )م�ديل 2014 - ل�ن ف�شي( 
2- ال�شيارة رقم )18280/خ�ش��شي/G / دبي( من ن�ع )ميت�ش�بي�شي كانرت - بيك 

اب( )م�ديل 2011 - ل�ن )ابي�ص ال�شم التجاري( 
با�ص(   - ا�ص  )ت�ي�تا هاي  ن�ع  دب��ي( من   /  N/رقم )12440/خ�ش��شي ال�شيارة   -3

)م�ديل 2012 - ل�ن )ابي�ص ال�شم التجاري( 
4- ال�شيارة رقم )83788/خ�ش��شي/P / دبي( من ن�ع )ميت�ش�بي�شي لن�شر - �شال�ن( 

)م�ديل 2014 - ل�ن )ا�ش�د( 
واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،، 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر

 رقم 4877/2018/3   
   املنذر : بنك ال�طني العماين )�ص م ع ع( فرع دبي 

املنذر اليه: اخلليج جي�تي العاملية - �ص ذ م م  )جمه�ل حمل القامة( 
يلتزم املنذر اليه مب�جب خطاب الت�شهيالت امل�ؤرخ يف  28 ن�فمرب 2013 ، وامل�شتندات الخرى ذات العالقة واملربمة 
اإماراتي ) مائة ملي�ن وثمامنائة وثمانية ع�شر  : 100.818.398.98 درهم  وق��دره  البنك )املنذر( بدفع مبلغ  مع 
الف وثالثمائة وثمانية وت�شع�ن درهم وثمانية وت�شع�ن فل�ص فقط ل غري( مت�شمن الف�ائد حتى تاريخ النذار 

العديل )الدين( اىل املنذر 
)الرهن  للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�شمان  الراهن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  قام  الدين  هذا  مقابل 
، على قطعة  ال�اقعني يف جممع دبي لال�شتثمار 2  العقار والر���ص  البنك الرهن على احلق يف  العقاري( ل�شالح 
الر�ص رقم 41 ، امل�شاحة 3.969.83 مرت مربع ، دبي ، المارات العربية املتحدة )العقار( رقم مكاين : 1817065073 
رقم البلدية : 684-597  وقد مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح املنذر وفقا لال�ش�ل لدى دائرة الرا�شي والأمالك 

يف دبي بتاريخ  31 مار�ص 2014 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بت�جيه ا�شعار لتنفيذ 
الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القان�ن رقم )14( ل�شنة 

2008  ال�شادر يف �شاأن الره�نات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من ت�جيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

ولحقا ، ف��شت حمكمة دبي التبدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بت�جيه ا�شعار تنفيذ الرهن عن طريق ن�شره يف 
ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مب�جب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شري  يف ت�شديد الدين 
كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني ي�ما بعد تاريخ ن�شر هذا العالن. �شيق�م املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم بطلب 

اىلاملحكمة للح�ش�ل على اأمر لبيع العقار. 
، الإم��ارات العربية املتحدة او  ، دبي  ميكن للمنذر اليه الت�ا�شل مع املنذر على العن�ان التايل : �ص ب : 66106 

على الرقم : 043049400 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/4825    

                          املنذر : بنك دبي الإ�شالمي  
املنذر اليها : اركان للخدمات الفنية - �ص ذ م م 

نتيجة الخالل  درهم  وق��دره )457.196.00(  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
من  ا�شب�ع  خ��الل  وذل��ك  ال�شيارات  مت�يل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد 
تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على كل ال�شيارات املم�لة 

ل�شاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�شيارات التالية :-
ا�شتي�شن(  ن���ع )رين� دا�شرت -  دب��ي( من   / P ال�شيارة رق��م ) 51280 / خ�ش��شي /   -1

)م�ديل 2015-ل�ن ابي�ص(   
2- ال�شيارة رقم ) 50438 / خ�ش��شي / P / دبي( من ن�ع )ت�ي�تا ب��رادو  - ا�شتي�شن( 

)م�ديل 2014-ل�ن ا�ش�د(
ا�شتي�شن(  ن���ع )رين� دا�شرت -  دب��ي( من   / P ال�شيارة رق��م ) 51306 / خ�ش��شي /   -3

)م�ديل 2015-ل�ن ابي�ص(
ا�شتي�شن(  ن���ع )رين� دا�شرت -  دب��ي( من   / P ال�شيارة رق��م ) 51304 / خ�ش��شي /   -4

)م�ديل 2015-ل�ن ابي�ص(
با�شات -  ن���ع )ف�لك�ص واج��ن  دب��ي( من   / E  / رق��م ) 49309 / خ�ش��شي  ال�شيارة   -5

�شال�ن( )م�ديل 2014-ل�ن ا�ش�د(  
واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،،

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/4831    

                          املنذر : م�شرف اأب�ظبي الإ�شالمي  
املنذر اليها :  عبداملجيد ر�ش�ل للنقل الثقيل واخلفيف - �ص ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )59.737.59( درهم نتيجة الخالل 
ا�شب�ع من  ال�شيارات وذلك خالل  ب�شداد الق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقدى مت�يل 
ال�شيارات  كل  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ 

املم�لة ل�شاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�شيارات التالية :- 
1- ال�شيارة رقم ) 94115 / نقل عام / دبي( من ن�ع )ت�ي�تا هايل�ك�ص - بيك اب( 

الل�ن )ابي�ص( م�ديل )2015( 
2- ال�شيارة رقم ) 85184 / نقل عام / دبي( من ن�ع )ت�ي�تا هايل�ك�ص - بيك اب( 

الل�ن )ابي�ص( م�ديل )2015( 
3- ال�شيارة رقم ) 84345 / نقل عام / دبي( من ن�ع )ت�ي�تا هايل�ك�ص - بيك اب( 

الل�ن )ابي�ص( م�ديل )2015( 
4- ال�شيارة رقم ) 83011 / نقل عام / دبي( من ن�ع )ت�ي�تا هايل�ك�ص - بيك اب( 

الل�ن )ابي�ص( م�ديل )2015( 
واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/4835    

                          املنذر : بنك دبي ال�شالمي  
املنذر اليها : اركان للخدمات الفنية - �ص ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدره )159.921.00( درهم نتيجة الخالل 
من  ا�شب�ع  خالل  وذل��ك  ال�شيارات  مت�يل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد 
تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على كل ال�شيارات املم�لة 

ل�شاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�شيارات التالية :- 
1- ال�شيارة رقم ) 75976 / خ�ش��شي / F / دبي( من ن�ع )رين� ك�لي��ص - ا�شتي�شن( 

الل�ن )ف�شي(  )م�ديل 2014( 
2- ال�شيارة رقم ) 40385 / خ�ش��شي / N / دبي( من ن�ع )رين� دا�شرت - ا�شتي�شن(

الل�ن )ف�شي(  )م�ديل 2014( 
3- ال�شيارة رقم ) 40169 / خ�ش��شي / N / دبي( من ن�ع )رين� دا�شرت - ا�شتي�شن( 

الل�ن )ف�شي(  )م�ديل 2014( 
4- ال�شيارة رقم ) 40487 / خ�ش��شي / N / دبي( من ن�ع )رين� دا�شرت - ا�شتي�شن( 

الل�ن )ف�شي(  )م�ديل 2014( 
واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،،

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم  2018/4836    

                          املنذر : م�شرف اأب�ظبي الإ�شالمي  
املنذر اليها : جنمة ط�كي� لتاأجري ال�شيارات - �ص ذ م م

نتيجة  �شداد مبلغ وقدره )44.735.35( درهم  ب�شرعة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وذلك  ال�شيارات  مت�يل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الق�شاط  ب�شداد  الخ��الل 
خالل ا�شب�ع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية 
على كل ال�شيارات املم�لة ل�شاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�شيارات التالية :- 

 - �شنرتا  )ني�شان  ن���ع  م��ن  )29632/خ�ش��شي/H/دبي(  رق��م  ال�شيارة   -1
�شال�ن( الل�ن )ف�شي( م�ديل )2015( 

 - �شنرتا  )ني�شان  ن���ع  م��ن  )29634/خ�ش��شي/H/دبي(  رق��م  ال�شيارة   -2
�شال�ن( الل�ن )رمادي( م�ديل )2015( 

 - �شنرتا  )ني�شان  ن���ع  م��ن  )29751/خ�ش��شي/H/دبي(  رق��م  ال�شيارة   -3
�شال�ن( الل�ن )ف�شي( م�ديل )2015( 

ن�ع  اأي  من  املنذر  حق�ق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  واملم�لة 
كانت،،،،

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم   4876/2018/3

   املنذر : بنك ال�طني العماين )�ص م ع ع( فرع دبي 
املنذر اليه: اخلليج جي�تي العاملية - �ص ذ م م  )جمه�ل حمل القامة( 

يلتزم املنذر اليه مب�جب خطاب الت�شهيالت امل�ؤرخ يف  28 ن�فمرب 2013 ، وامل�شتندات الخرى ذات العالقة واملربمة 
ع�شر  وثمانية  وثمامنائة  ملي�ن  مائة   ( اإماراتي  دره��م   100.818.398.98 وق��دره   مبلغ  بدفع  )املنذر(  البنك  مع 
الف وثالثمائة وثمانية وت�شع�ن درهم وثمانية وت�شع�ن فل�ص فقط ل غري( مت�شمن الف�ائد حتى تاريخ النذار 

العديل )الدين( اىل املنذر 
)الرهن  للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�شمان  الراهن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  قام  الدين  هذا  مقابل 
، على قطعة  ال�اقعني يف جممع دبي لال�شتثمار 2  العقار والر���ص  البنك الرهن على احلق يف  العقاري( ل�شالح 
الر�ص رقم 36 ، امل�شاحة 99.266.95 مرت مربع ، دبي ، المارات العربية املتحدة )العقار( رقم مكاين : 1738865068 
رقم البلدية : 653-597  وقد مت ت�شجيل هذا الرهن ل�شالح املنذر وفقا لال�ش�ل لدى دائرة الرا�شي والأمالك 

يف دبي بتاريخ  31 مار�ص 2014 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بت�جيه ا�شعار لتنفيذ 
الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القان�ن رقم )14( ل�شنة 

2008  ال�شادر يف �شاأن الره�نات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من ت�جيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

ولحقا ، ف��شت حمكمة دبي التبدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بت�جيه ا�شعار تنفيذ الرهن عن طريق ن�شره يف 
ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مب�جب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شري  يف ت�شديد الدين 
كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني ي�ما بعد تاريخ ن�شر هذا العالن. �شيق�م املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدم بطلب 

اىلاملحكمة للح�ش�ل على اأمر لبيع العقار. 
، الإم��ارات العربية املتحدة او  ، دبي  ميكن للمنذر اليه الت�ا�شل مع املنذر على العن�ان التايل : �ص ب : 66106 

على الرقم : 043049400 

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

•• الفجر - مي�صال كولومي�س
- ترجمة خرية ال�صيباين

  اإنه قدر عظيم مليخائيل غوربات�سوف. ريفي، من القوقاز، �سمح 
ال�سخ�سية،  والعلقات  حقيقي،  وهو  لل�سيوعية،  حما�سه  له 

جدا،  �سغريا  لــه،  �سمحت  احل�سد،  مــن  الكثري  اأثـــارت  التي 
باخرتاق االأ�سوار املقفلة لنظام هرم، وباأن يعرُب كل اخلطوات 
املوؤدية اإىل التتويج االأ�سمى.. اإنها االنتهازية اجلريئة اأي�سا.   
مدركا مبكرا الف�سل الوا�سح - ولكن غري املعرتف به من قبل 
ام�سك  ان  ما  يرتع�ش،  او  يــرتدد  مل  لل�سرتاكية،   - نظرائه 

الليربالية،  من  م�ستوحاة  اإ�سلحات  تكري�ش  يف  بال�سلطة، 
منتج،  د، غري  ت�سلطي، متجمرّ نظام  �سروخا يف قب�سة  اأحدثت 
ا،  وخ�سو�سا فا�سد.    مبا�سرة بعد هذه العملية، و�سع اأي�سا حدرّ
الهيمنة  من  عاما  ل�سبعني  ال�سوفياتي،  االحتاد  حدود  خارج 
على دول م�ستعبدة من قبل نظام ديكتاتوري ال يرحم، وذلك 

الباردة.   ثم،  وانهاء احلرب  ال�ستار احلديدي،  انهيار  برتك 
التحوالت  دوامة  �سحية  بدوره  انتهى  كان،  الذي  كال�ساحر 
مكانه  تــرك  على  اإجــبــاره  حد  اإىل  اأطلقها،  التي  العا�سفة 
بطريقة مهينة الإ�سلحي اأكر منه، على االأقل، هذا ما كان 

ُيعتقد اآنذاك - يف �سخ�ش بوري�ش يلت�سني.

انتهى �سحية دوامة التحوالت العا�سفة التي اأطلقها:

غ�ربات�ش�ف: �لرجل �لذي �أر�د �إنقاذ �لحتاد �ل�ش�فياتي

بوري�ش يلت�سني : انتهى الدر�ش يا...

غوربات�سوف يف خريف العمر

رايي�سا.. ملهمته ورفيقة دربه بجانب بربرا بو�ش

�سقوط حائط برلني بداية نهايته

نهاية احلرب الباردة

غوربات�سوف يوقع ا�ستقالته

- �أدرك غ�ربات�ش�ف �أن �لحتاد �ل�ش�فياتي يف حاجة لي�ض لعملية حتديث و�إّنا لإعادة هيكلة �لنم�ذج �لقائم

- ��شتنتج ميخائيل �أنه �أمام مقاومة �لأجهزة يجب خماطبة �ل�شعب مبا�شرة وكانت ورقة »�لغال�شن��شت«
الكوالك وال�ستاليني

    يف ق��ري��ة ب��ري��ف���ل��ن��� ح��ي��ث ُول����د يف 
الثاين من مار�ص عام 1931 يف عائلة 
غ�ربات�ش�ف  م��ي��خ��ائ��ي��ل  ك���ان  ري��ف��ي��ة، 
ب���ني عاملني:  ق���ا  ال��ط��ف���ل��ة مم���زرّ م��ن��ذ 
الأرث�ذك�شية  ال�شي�عية  العقيدة  عامل 
لأمه  جده  ميار�شها  التي  تلك  النقية، 
ب���ان���ت����يل غ����ب���ك���ال����، رئ���ي�������ص امل���زرع���ة 
وعامل  )الك�خل�ز(،  للقرية  اجلماعية 
رو�شيا اأكرث تقليدية، ولكن اأي�شا اأكرث 

انفتاحا على التغيري. 
ال�شاب ميخا لأبيه،  ك��ان ج��درّ     وفعال 
تقليدي،  م��زارع  غ�ربات�ش�ف،  ان��دري��ه 

معاد لتجميع الأرا�شي، وي�شعى ل�شتغالل ما ميلكه 
عن طريق بيع منتجاته ملن يدفع اأكرث. وهذا م�قف 
بعد  خا�شة  �شتالني،  حكم  حت��ت  ط�يال  ي�شمد  مل 

املجاعة الكربى يف ثالثينات القرن الع�شرين. 
   وعندما بلغ غ�ربات�ش�ف من العمر ثالث �شن�ات، 
مت اع��ت��ق��ال اأن����دري����ه، ال����ذي ي��ع�����ش��ق��ه وم��ف��ت���ن به، 
واإر�شاله اإىل الغ�لغ. وباأعج�بة، لأنه كان من النادر 
يف تلك احلقبة الع�دة من �شيبرييا، مترّ الإفراج عن 

“الك�لك” املتمرد بعد عام واحد فقط.
   يف الأثناء، ا�شتقر ال�شاب غ�ربات�ش�ف وا�شرته يف 
، الذي يعترب املارك�شية كتاب �شل�ات  بانتيلي، واجلدرّ
ي�مية، و�شتالني مبثابة اإله، ت�شللت عبادته اىل ميخا 
ب��داي��ة فرتة  يف  اأن��ه  يعني  وه��ذا  الأوىل.  �شن�اته  يف 
الحتجاج،  �شفارات  بعد  ال�شاب  يعانق  املراهقة، مل 
بل على العك�ص من ذلك، كانت له م�شرية مدر�شية 
منظمة  يف  امل�ش�ؤولية  يف  منتظما  وارت��ق��اء  مثالية، 
49، نال  ال�����ش��ب��اب ال�����ش��ي���ع��ي، وال��ك������ش��م���ل: ع���ام 
املدر�شية  دورت��ه  واأنهى  للعمل،  الأحمر  العلم  و�شام 
“الربوليتاري”  الت��شيم  هذا  ف�شية.     مبيدالية 
املزدوج، كان له تاأثري كبري على م�شتقبله: فقد فتح 
اأمامه، وه� امتياز نادر مل�اطن ريفي، اأب�اب جامعة 
م������ش��ك���. در����ص ال��ق��ان���ن ه��ن��اك، وال��ت��ق��ى ب��ال��ت��ي مل 
امللهمة  اأي�شا  وامنا  راي�شا،  ام��راأة حياته،  تكن فقط 

والداعمة لتقدمه اإىل قمة ال�شلطة.
�سعود برقي

   اأول خيبة كبرية يف �شع�ده: كان ياأمل يف احل�ش�ل 
يف  تعيينه  ف��ت��م  م������ش��ك���،  يف  ق�شائي  من�شب  ع��ل��ى 
فبما  فر�شته.  كانت  ال���اق��ع،  يف  وه��ي  �شتافروب�ل، 
انه ارتقى ب�شرعة يف الك��شم�لت املحلية، وميتلك 
للتقدم،  ومتعط�ص  مم��ت��ازاً،  �شيا�شياً  ا  ح�شرّ م�شبقا 
فقد ا�شتفاد من تقرير خروت�ش�ف، امل�شتنكر لعبادة 

�شخ�شية �شتالني، والداعي اإىل اإ�شالح 
اأف�شل  منطقته  يف  ل��ُي�����ش��ب��ح  احل����زب، 
داع���ي���ة ل���الأف���ك���ار اجل����دي����دة. وم����ن ثم 
خطيبا  نف�شه  عن  غ�ربات�ش�ف  ك�شف 
ب���ال���ف���ط���رة، ي���ع���رف ك��ي��ف ي��ت���ج��ه اإىل 
جمه�ره، ول يرف�ص اأبداً النقا�ص، حتى 

عندما ياأتي من فالحني ب�شيطني.
   يف الثالثني، مت تعيينه اأول �شكرتري 
اإقليمي لل�شباب ال�شي�عي، وه� ما �شمح 
له بالع�دة اإىل م��شك� للم�شاركة، عام 
والع�شرين  الثاين  امل�ؤمتر  يف   ،1961
للحزب، اخلط�ة الأوىل نح� ال�شلطة. 
   وه�����ن�����اك، دخ�����ل ع���ل���ى اخل�����ط اأح����د 

�شريغييفيت�ص  ميخائيل  �شي�شاعد  ال����ذي  رع��ات��ه 
لالنتقال من مقاطعته اإىل �شاحة الكبار. انه فيدور 
ك�لك�ف، 42 عاًما، ومثل غ�ربات�ش�ف، وهذا اأمر 
نادر يف الن�منكالت�را، ابن فالح. بعد ت�ليه من�شب 
وزير، مت ار�شاله من قبل خروت�ش�ف، الذي يثق فيه 
وتطبيق  �شتافروب�ل،  اإقليم  ادارة  ليت�ىل  بالكامل، 
اأجل  من  الكرملني  �شيد  بها  اأو�شى  التي  التدابري 

النه��ص بزراعة متهاوية.
ابن  جت��رب��ة  اجل��دي��د  املنطقة  رئي�ص  �شي�شتخدم     
الفالح هذا، وجاء بغ�ربات�ش�ف اىل جانبه كرئي�ص 
اللحظة،  ت��ل��ك  امل��ن��ط��ق��ة. وم���ن  ل���ك����ادر احل����زب يف 
حلزب  الأول  ال�شكرتري  ا�شتثنائياً:  �شع�ده  �شيك�ن 
بعد  و”انتخابه”   ،1966 عام  �شتافروب�ل  مدينة 
عامني ال�شكرتري الثاين للمنطقة، ثم عام 1970، 
يف �شن 39 عاما، وبت��شية �شريحة من ك�لك�ف، 
يف  ال�ش�فياتي  ال�شي�عي  للحزب  الأول  ال�شكرتري 

القليم.
�سداقات مفيدة

1971، ها ه� يف م��شك�، ومت اختياره، يف  ع��ام     
للحزب  امل��رك��زي��ة  اللجنة  يف  كع�ش�   ،24 امل���ؤمت��ر 
اإق�شاء  مت  الأث����ن����اء،  يف  ال�����ش���ف��ي��ات��ي.  ال�����ش��ي���ع��ي 
�شيد  ه���  بريجنيف  لي�نيد  واأ���ش��ب��ح  خ��روت�����ش���ف، 

الحتاد اجلديد.
لأن  رمب��ا  التح�ل،  بهذا  غ�ربات�ش�ف  يتاأثر  مل      
الزراعي  اخل��ب��ري  ك����لك����ف،  ت�شمى  ح��ظ��ه  م��ظ��ل��ة 
ل��ل��ن��ظ��ام، وك��ذل��ك ي����ري اأن����دروب�����ف، رئ��ي�����ص جهاز 
امل���خ���اب���رات ال�����ش���ف��ي��ات��ي��ة )ك����ي ج���ي ب����ي( يف ذلك 
ك��ان احل��ظ اىل جانب ميخائيل، وه�  ال�قت. فقد 
ل يزال م�ش�ؤول حملياً جمه�ل لك��شم�ل، لريتبط 
ب�����ش��داق��ة، وي��ت��ح��دث ب��اإ���ش��ه��اب ع��ن ع��ل��ل ال��ب��الد مع 
رئ��ي�����ص امل��خ��اب��رات، ع��ن��دم��ا ك���ان ه���ذا الخ����ري، اأكرث 
املعدنية  باملياه  عالجا  يبا�شر  يبدو،  مما  ليربالية 

بج�ار �شتافروب�ل.
   وه���ن���اك ���ش��دف��ة م���اأ����ش���اوي���ة منحت 
ت�يف  ك��ب��ري:  تت�يج  اأول  غ���رب��ات�����ش���ف 
فيدور ك�لك�ف فجاأة يف 26 ن�فمرب 
1978، ومت الدفع مبيخائيل ملن�شب 
ك���ان بريجنيف  ال����ذي  ال���زراع���ة  وزي����ر 
ل��ل��م��ت���ف��ى. وه��ك��ذا ا�شتفاد  ق��د ح��ج��زة 
هذا  م��ن  ب�اقعية  ك��ان يف حمايته  م��ن 
بريجنيف  له  وكتب  املفاجئ،  الختفاء 

.» �شخ�شيا: “هيا، انق�صرّ
اأربع  بعد  عندما  خا�شة  ي���رتدد،  مل     
�شن�ات، خلف ي�ري اأندروب�ف لي�نيد 
الأول.  ال�شكرتري  واأ���ش��ب��ح  بريجنيف 
�شاركه،  الذي  لل�شخ�ص  �شلطة  لأعلى  ال�شع�د  ومع 
ح�ل  ط���ي��ل��ة  مناق�شات  الطبيعي،  ع��الج��ه  خ���الل 
كيفية فتح املجتمع، ي�شتطيع غ�ربات�ش�ف اأن ياأمل 
القدر  ان  د، غري  امل�شرتكة تتج�شرّ اأفكارهما  روؤية  يف 
قرر خالف ذلك.. فقد ت�يف ي�ري اأندروب�ف يف 9 
فرباير 1984، قبل اأن يتمكن من و�شع اخلط�ط 

العري�شة لالإ�شالحات التي مت التفكري فيها.
   ك��ان ميكن ان يتح�ل ه��ذا الخ��ت��ف��اء ال��ث��اين اىل 
�شربة مل�شرية غ�ربات�ش�ف ال�شيا�شية، ولكن حتى يف 
هذه البريوقراطية ذات الرم�ز الثابتة، من ال�شعب 
وق���ف ���ش��ع���د ال�����ش��خ�����ص ال����ذي و���ش��ف��ه اأن���دروب����ف 
ت�شرف  بالزراعة،  تكتفي  “ل  وريثه:  باأنه  ب��ش�ح 
كما ل� اأنك متلك كل امل�ش�ؤوليات “، �شبق ان ن�شحه. 
اأ�شبح  الإ�شالحيني،  ياأ�ص جميع  وام��ام  ذل��ك،  ومع 
اأول،  رجل اجلهاز ق�شطنطني ت�شرينينك� �شكرتريا 
اأنه وجد �شع�بة كربى  وكان مري�شا جدا اىل حد 

يف قراءة تاأبني اأندروب�ف.
املري�شة  ال�شلطة  ه���ذه  ت����زداد  الأ���ش��ه��ر،     ومب����رور 
املكتب  رئا�شة  غ�ربات�ش�ف  و�شيت�ىل  وه��زال،  وهنا 
يعني،  وه��ذا  ت�شرينينك�،  مير�ص  عندما  ال�شيا�شي 
قاعات  اأن��ه يف  درج��ة  اىل  ترا�شه يف منا�شبات كثرية 
و�شائل  حترير  قاعات  يف  احل��ال  ه�  كما  الكرملني، 
ب ب� “ال�شكرتري مكرر”.  الإعالم الر�شمية، كان ُيلقرّ
احلقيقي،  الأول  الرجل  لي�شبح  ط�ياًل  ينتظر  مل 
اأن مت  ب��ع��د  ي���م��ا  وع�����ش��رون  وخم�شة  واح����دة  ف�شنة 

تت�يجه، ت�يف ت�شرينينك�.
 54 �شن  وه��� يف   ،1985 م��ار���ص   10 م�شاء     يف 
غ�ربات�ش�ف  خ��رج  ال�شلطة.  قمة  اإىل  و�شل  عاما، 
اىل احلديقة قرب بيته الريفي مع راي�شا الطريقة 
بي.   جي  الكي  ميكروف�نات  من  للهروب  ال�حيدة 
���ش��ن���ات، وان���ا يف  “ط�ال �شبع  ل��ه��ا:  ان��ه ق��ال  وروى 
حتقيق  املمكن  من  هل  بجدران..  ا�شطدم  م��شك�، 
تتمنرّاها  ال���ت���ي  ال��ع��م��ي��ق��ة  ال��ت��غ��ي��ريات 
ال�����ب�����الد؟ ل ب����د م����ن ذل������ك، لأن����ن����ا ل 
ن�شتطيع ال�شتمرار على هذه احلال. »

الربي�سرتويكا...
   يف ك��ل الح������ال، ك���ان يف عجلة من 
البداية  الف��ع��ال.  اىل  لالنتقال  اأم���ره 
ك���ان���ت ب��ك��ه��ن��ة ك��������ادر احل�������زب. وبني 
وم�ؤمتر  ملهامه  غ�ربات�ش�ف  مبا�شرة 
اأقل  بعد  وال��ع�����ش��ري��ن،  ال�شابع  احل���زب 
من عام، مت اإعفاء ما يقرب من 117 
من امل�ش�ؤولني والقادة، مبا يف ذلك 35 
املناطق.    اأول يف  �شكرتريا  وزي��را و46 

النظام  م��راج��ع��ة  ع��م��ل��ي��ة  تقت�شر  مل 
على التطهري، كما تعرفه البالد منذ 
غ�ربات�ش�ف  اأدرك  فقد   .1917 عام 
حاجة  يف  ال�����ش���ف��ي��ات��ي  الحت�������اد  اأن 
حتديث،  عملية  مل��ج��رد  ل��ي�����ص  م��ل��ح��ة، 
القائم.    النم�ذج  هيكلة  لإع���ادة  وامن��ا 
وبداية من ال�شيف الذي تلي و�ش�له 
ا�شًما:  حركته  �شيعطي  ال�شلطة،  اإىل 
“الربي�شرتويكا”، حتديث لالقت�شاد، 
ال��ت��ي ل  القائمة  امل��م��ار���ش��ات  م��راج��ع��ة 
ان ي�شاحبها و�شع  يريد غ�ربات�ش�ف 
فاإن  العك�ص،  على  ب��ل  ج��ان��ب��ا.  احل���زب 
“من  التي  الأخ��ري، هي  دمقرطة هذا 

كما قال يف  �شاأنها اأن تق�د بالدنا اإىل اآفاق جديدة”، 
ر بج�ن كينيدي. لهجة فخمة، تذكرّ

   ال ان���ه، وك��م��ا ك���ان م��ن��ت��ظ��را، رف�����ص ال��ع��دي��د من 
اأن  خا�شة  املقرتحة،  اجل��دي��دة  ال�شيا�شة  الأب��اط��رة 
ا�شتقاللية   - اأُط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  الأوىل  الإ����ش���الح���ات 
حقيقة  اإىل  والع�دة  اجلماعية،  امل��زارع  اأو  ال�شركات 
بل  ف��ق��ط،  ف���ري��ة  نتائج  ال�ش�ق - مل حتقق  ق��ان���ن 
ر م�جة �شخط وا�شتياء  رافقها ارتفاع يف الأ�شعار فجرّ
اأن ي��ك���ن ال��ت��ق��دم ���ش��ري��ع��اً يف  ���ش��ع��ب��ي. فكيف مي��ك��ن 
اق��ت�����ش��اد ح��ي��ث الإن���ف���اق ال��ع�����ش��ك��ري اأك���رب يف قيمته 
م��ن ال���لي��ات امل��ت��ح��دة، يف ح��ني اأن ال��ن��اجت الق�مي 
الإجمايل لالحتاد ال�ش�فياتي ل يكاد ي�شل اإىل ربع 

الناجت الأمريكي.
... والغل�سنو�ست

اأن الأجهزة تقاوم،  اأن��ه، مبا     ي�شتنتج غ�ربات�ش�ف 
لعب  ذلك  ولأج��ل  مبا�شرة.  ال�شعب  خماطبة  يجب 
التي �شتك�ن مع  ورقة ال�شفافية، “الغال�شن��شت”، 
الربي�شرتويكا رمزاً لل�شيا�شة اجلديدة. وُترجم هذا 
اأكت�بر،  ث���رة  منذ  م�شب�قة  غري  لل�شحافة  بحرية 
ال���ب���الد مل�شريات  م���ن  ع���دي���دة  ام��ك��ن��ة  وب��ظ��ه���ر يف 
وم��ظ��اه��رات، يف بع�ص الأح���ي���ان، م��ع��ادي��ة، واأخ���رى 
نف�شه،  ال�قت  ويف  مُتنع.  ال�شابق  يف  كانت  م�شاندة، 
تخل�ص الغ�لغ من عديد ال�شجناء ال�شيا�شيني، من 

بينهم املن�شق اأندريه �شاخاروف.
هناك  ك��ان��ت  الأوىل،  ول��ل��م��رة   ،1988 ي�ني�  يف     
لكنها  احل���زب،  ن���اب  لنتخابات  متعددة  حات  تر�شرّ
اأم���ل: قلة م��ن املنتخبني اجل��دد خ��رج���ا من  خيبة 
املت�شككني  فالرو�ص  انفتاحاً،  الأك��رث  الق��رتاع  ه��ذا 

اعادوا الطبقة القدمية.
ب��ل��ده، فاإن  ��ا حقيقيا يف  ن��ب��يرّ ب��ع��ُد  ي��ك��ن     ول��ئ��ن مل 
اخلط�ط  بتحريك  ي��ق���م  غ���رب��ات�����ش���ف  ميخائيل 
اأوروبا  يف  ال�شقيقة”  “البلدان  يف  �شرعة  باأق�شى 

ال�شرقية.
�شرية  اأثناء قمة   ،1986 ن�فمرب   يف 
ال�شرقيني  ل��ل��ق��ادة  اأع��ل��ن  م������ش��ك���،  يف 
ال�شروري  م��ن  �شيك�ن  اأن��ه  املحنطني 
الآن اأخذ ق�انني ال�ش�ق بعني العتبار، 
وخا�شة اأن “لكل دولة احلق يف اختيار 
من���ذج��ه��ا ال��ت��ن��م���ي، ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة اأو 
عقيدة  ن��ه��اي��ة  ان���ه���ا   .“ ال����ش���رتاك���ي���ة 
ال�����ش��ي��ادة امل���ح���دودة، ت��ل��ك ال��ت��ي ت�شمح 
مثل  ال��ع�����ش��ك��ري��ة،  ال��ت��دخ��الت  بجميع 
ال�������ذي ح������دث ����ش���د رب����ي����ع ب�������راغ ع���ام 

.1968

معرتف به يف الغرب
اإذا مل يكن  اأنه  ره     اإن خطاأ غ�ربات�ش�ف، ه� ت�ش�رّ
��ق���ا الف����ق وغ���ري قادرين  ال���ق���ادة، وم��ع��ظ��م��ه��م ���ش��يرّ
م�شار  �شتتبع  ال�شع�ب،  الأق���ل  فعلى  ال��ت��ط���ر،  على 
الإ�شالحات احلذرة التي بداأها الحتاد ال�ش�فياتي. 
غري ان حرية الختيار اجلديدة هذه، بالإ�شافة اإىل 
�شالح  يف  تكن  مل  الع�شكري،  التدخل  خطر  انعدام 
مع  الربي�شرتويكا  �شُيكيرّف�ن  الذين  الإ�شالحيني 
بلدهم، بل للق�ميني الذين حافظ�ا طيلة 70 �شنة 
لل�ش�فيات، ورغبتهم  ال�شتعباد على كراهيتهم  من 

يف النتقام.
   ب�لندا من خالل حركة ت�شامن، ثم املجر، بلغاريا، 
املعادية  امل��ظ��اه��رات  ت�����ش��اع��ف  وت�����ش��ي��ك������ش��ل���ف��اك��ي��ا، 
حلكامها، ثم هاجم�ا م��شك�، واأخرياً غ�ربات�ش�ف 
فاإن هذا الخري حال  نف�شه. ومع ذلك، وب�شجاعة، 
دون القادة املت�شددين، اأي اأملانيا ال�شرقية اأو بلغاريا، 
ال�شي�عي”  “النظام  ل�شتعادة  ع�شكريا  والتدخل 
ذات  اعتمد  وخ�ش��شا،   ،1989 ي�لي�  ب�لندا،  يف 
ال���ش��ل���ب ح��ت��ى اأث���ن���اء ���ش��ق���ط ج����دار ب��رل��ني يف 9 

ن�فمرب 1989.
   اإذا كان هذا امل�قف ال�شجاع ل�شانع الربي�شرتويكا 
ج���ت لحقا  ُت����رّ ال��غ��رب  ك��ب��رية يف  �شعبية  ق��د لق���ى 
بجائزة ن�بل لل�شالم، ففي رو�شيا، فاإن ال�شعب يرى 
فيه امل�ش�ؤول عن انهيار الإمرباط�رية، وعن الكارثة 
�شن�ات  من  ج�انبها  بع�ص  يف  الأ���ش���اأ  القت�شادية 

احلرمان يف اأ�ش�اأ اأيام ال�شتالينية. 
فبا�شتثناء  ال��ك��رم��ل��ني،  يف  رف��اق��ه  اإىل  بالن�شبة  اأم���ا 
ي��رون �ش�ى  عدد قليل ج��داً من املقربني، فانهم ل 

ال�شذاجة اأو اخليانة.
مناف�ش يدعى يلت�سني

   وفعال، بعد �شق�ط اجل��دار، �شيجد غ�ربات�ش�ف 
ميينه  على  ُمهاجما  م��شك�  يف  وب�����ش��رع��ة،  نف�شه، 

يقبل�ا  مل  الذين  املحافظني،  قبل  من 
ال�شرتاكية”،  “مكا�شب  ع��ن  تراجعه 
�شريع  اإ������ش�����الح  اأن���������ش����ار  ق���ب���ل  وم������ن 
ل��ل��م���ؤ���ش�����ش��ات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف الحت����اد 
ال�احد،  احلزب  ومراجعة  ال�ش�فياتي، 
النظام  واإ�شالح  داخلية،  �ش�ق  واإن�شاء 
الغاز  اح���ت���ك���ار  ون���ه���اي���ة  ال�������ش���ري���ب���ي، 

والنفط.
   ولهذا التيار زعيم، ب�ري�ص يلت�شني. 
به غ�ربات�ش�ف  الأورال جاء  رجل من 
اإىل حزامه ل�شمعته كم�شلح. بالتاأكيد، 
ان������ه م�����ن امل������ؤي�����دي�����ن ل���الإ����ش���الح���ات 
ياأت�ن  عندما  ول��ك��ن  ج���دا،  الليربالية 
اإىل ال�شلطة يظهرون حدودهم وانحرافهم ل�شالح 
بع�ص امل�شتفيدين الثرياء الذين �شي�شع�ن البالد 

يف حالة اإفال�ص.
   يتمتع يلت�شني بطم�ح مفرط، وعندما مت انتخابه 
ك��ان يف  ال��رو���ش��ي،  ل��الحت��اد  رئي�ًشا   1990 يف ماي� 
اأ�شبح  ال���ذي  ل��غ���رب��ات�����ش���ف،  مناف�ًشا  الم���ر  واق���ع 

رئي�ًشا لالحتاد ال�ش�فياتي قبل �شهرين.
    رو�شيا �شد الحتاد ال�ش�فياتي، هي املباراة التي 
والتقاعد   1991 ع���ام  دي�����ش��م��رب  ح��ت��ى  �شت�شتمر 
الجباري لغ�ربات�ش�ف. مباراة يعتقد غ�ربات�ش�ف 
اأنه كان باإمكانه الف�ز بها اإذا اأدرك الغرب حقيقة ما 
كان يحدث يف بالده و�شاعده، كما �شاعدت ال�ليات 
املتحدة اأملانيا عام 1945، من خالل خطة مار�شال 

العمالقة التي قيمتها 50 مليار دولر.
انت�سار االأوليغار�سية

    عاد بخفيرّ حنني يف 19 ي�لي� 1991 من اأول 
الحتاد  ع�ش�يتها  ن��ال  التي  ال�شبع  ملجم�عة  قمة 
املناورة  غ�ربات�ش�ف  ميخائيل  وح��اول  ال�ش�فياتي، 
من  ال�ش�فياتي  الحت���اد  ان��ف��ج��ار  لتجنب  الخ���رية 
به، مبا  املرتبطة  لكل اجلمه�ريات  خالل اقرتاحه 
يف ذلك دول البلطيق واأوكرانيا التي فكت ارتباطها 

حينها، معاهدة احتاد يف ن�ع من الك�نفدرالية.
   انقالب ب�شع وفا�شل، يف 19 اغ�شط�ص عام 1991، 
افتعله املحافظ�ن م�شتغلني عطلة ميخائيل لب�شعة 
خ�شارته  يف  ت�شبب  الأ���ش���د،  البحر  حافة  على  اأي���ام 

هذه اجل�لة الخرية. 
و�شجني النقالبيني يف منزله يف �شبه جزيرة القرم، 
وقف  ال��ذي  يلت�شني،  لب�ري�ص  مفت�حا  املجال  ترك 
ع��ل��ى دب��اب��ة خ���ارج ال��ك��رم��ل��ني ل��ي��ب��دو وك��اأن��ه الرجل 
تلت،  التي  الأرب��ع��ة  الأ�شهر  املتاآمرين.    ه��زم  ال��ذي 
ا�شتقالة ميخائيل غ�ربات�ش�ف  وحتى الإعالن عن 
اذلل  ل��ه  بالن�شبة  �شتك�ن   ،1991 دي�شمرب   25
ط����ي���ال ح���ي���ث و����ش���ع ع�����دة م������رات يف 
وبينما  نظرائه،  قبل  من  اأقلرّي  م�قف 
كانت ال�شلطة تفلت من بني يديه، كان 
ينت�شران  ال��رو���ش��ي  والحت���اد  يلت�شني 
وم��ع��ه��م��ا الول��ي��غ��ار���ص ال���ذي���ن، طيلة 
ثماين �شن�ات، حتى و�ش�ل فالدميري 
ام��ت�����ش���ا حتى  ال�����ش��ل��ط��ة،  اإىل  ب���ت��ني 
النخاع ل�شاحلهم ن�شغ رو�شيا التي ظن 
حتقيق  با�شتطاعته  ان  غ���رب��ات�����ش���ف 
الدكتات�رية  م���ن  ال�����ش��ل�����ص  ان��ت��ق��ال��ه��ا 
دة، اإىل  ال�����ش��ي���ع��ي��ة، ال���ع���اج���زة وامل����ه����درّ

دميقراطية حديثة.

- �شمح له حما�شه 
لل�شي�عية و�لعالقات 
�ل�شخ�شية باخرت�ق 

�لأ�ش��ر �ملقفلة لنظام هرم

- �عتقد غ�ربات�ش�ف 
�أنه كان باإمكانه �لف�ز يف 
مبار�ته �شد يلت�شني ل� 

�شاعده �لغرب 

- ظن �ن با�شتطاعته 
حتقيق �لنتقال �ل�شل�ض من 
�لدكتات�رية �ل�شي�عية �إىل 

دميقر�طية حديثة

- و�شع حّد� ل�شبعني عاما 
من �لهيمنة على دول 

م�شتعبدة و�أ�شدل �ل�شتار 
على �حلرب �لباردة
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 اعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / نايل بدوى ادم تامر 
املدعي / بنك الإحتاد ال�طني �ص م ع ذ يف الدع�ى رقم 2018/4359 الدائرة املدنية اجلزئرة الوىل   
نعلمكم بان - قد رفع الدع�ى املذك�رة اعاله يطالب فيها : الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي 
الزام   - درهم(  وثالث�ن  وت�شعة  وخم�شمائة  الف  واربع�ن  )مائتان  درهم   240.539 وقدره  مبلغ 
املدعي عليه بذات ال�شفة بان ي�ؤدي للمدعي الفائدة التفاقية ب�اقع 21% من تاريخ رفع الدع�ى 
وحتى ال�شداد التام - �شم ملف النزاع رقم 2018/905 جتاري اىل ملف الدع�ى. - �شم�ل احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة لتعليق املطالبه مبادة جتارية - الزام املدعي عليه بالر�ش�م وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة - لذا يقت�شي ح�ش�رك اأمام مكتب اإدارة الدع�ى رقم 3 مبحكمة ال�شارقة 
الحتادية البتدائية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابة على الدع�ى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات ، وذلك ي�م الثالثاء امل�افق 2018/8/14 ، ال�شاعة 8 ون�شف �شباحا وذلك للنظر 
يف الدع�ى املذك�ر امل�شار اليها اعاله - ب��شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ش�رك �شيتم اتخاذ 

الجراءات القان�نية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
 اإعالن  باحلكم ن�شر اأمام حمكمة اأبوظبي الحتادية البتدائية 

يف الدعوى رقم )2017/263( )اإداري كلي(   

بناء على طلب املحك�م لها / الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف - 
الإمارات عن�انها / تن�ب عنها اإدارة ق�شايا الدولة ب�زارة العدل 

الإمارات   - املثلجة  الدواجن  لتجارة  ايفر�شت  م�ؤ�ش�شة   / عليها  املحك�م  اإىل 
اليها  امل�شار  الإدارية  الق�شية  ان  لديكم  معل�ما  ليكن   - ن�شرا    / عن�انها   -
اأعاله قد حكم فيها مبثابة احل�ش�ري بجل�شة 2017/12/26 م ، اأمام الدائرة 
من  تبداأ  ي�ما  ثالثني  مدة  خالل  لالإ�شتئناف  قابال  حكما  الكلية  الإدارية 

الي�م التايل لتبليغكم هذا الإعالن. 
حرر بتاريخ : 2018/7/18    حمرر الإعالن : حممد ريا�ص

عن/ مدير اإدارة اخلدمات الق�شائية 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر  

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�شية رقم 2018/4290 جتاري جزئي ال�شارقة 

اإعادة اإعالن  
اىل املدعى عليه / 1- �شركة الليه لتجارة قطع غيار ال�شيارات - ذ م م 

2 - حنيف احمد بافا احمد بافا 
اعاله  املذك�رة  الدع�ى  عليكم  اقامت  قد   - خ  م  �ص   - للتم�يل  اخلليج  �شركة   / املدعي  ان  حيث 
لدى هذه املحكمة ، وتطلب الزامكم ت�شامنا باأداء مبلغ 258.561.99 درهم بالإ�شافة اىل الفائدة 
املدعي  الزام  لطلب  بال�شافة  التام  ال�شداد  وحتى  الدع�ى  رفع  تاريخ  من   %15 ب�اقع  التفاقية 
عليهما بامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذلك يقت�شي ح�ش�رك امام الدائرة اجلزئية الرابعة 
القاعة رقم 140 مبحكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح 
ي�م الربعاء  امل�افق 2018/9/5 وذلك لالطالع والرد على الدع�ى ويف حالة تخلفكم عن احل�ش�ر 

او عدم اإر�شال وكيل عنكم يف ال�قت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدع�ى يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
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اعـالن تغيري ا�شـم
املن�ش�ري(  حممد  علي  حممد  )فاخرة  امل�اطنة  تقدمت 
بطلب اىل حمكمة ال�شلع البتدائية ق�شم الت�ثيقات بتغيري 

ا�شمها من )فاخرة( اىل)اأمل(
املذك�ر خالل 15  الق�شم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

ي�ما من تاريخ ن�شر العالن
مرمي علي عامر علي املن�شوري موثق اأول - ق�شم التوثيق العام

مولي عبدالرحمن علي -  قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1200
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيدة/  لبنى �شيد حممد عاطف بهاتي ، باك�شتانية  اجلن�شية 
ل�شيانة  النذير  )ور�شة  يف    %100 البالغة  ح�شتها   كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب 
هارون  حممد  راجي�ل  ال�شيد/  اىل  وذلك   )521124( رقم  رخ�شة  مب�جب  ال�شيارات( 

مريدها - بنغالدي�ص اجلن�شية 
تعديالت اخرى: تنازل مالك الرخ�شة لخر

وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1201
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ �شامل �شامل عي�شى اجلالف ، اإماراتي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ كالم ه�لدار جميب�ر 
ه�لدار ، بنغالدي�ص اجلن�شية ، يف الرخ�شة امل�شماة )�شال�ن �شامل عي�شى للحالقة( تاأ�ش�شت 
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )501320( رقم  رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  باإمارة 
بال�شارقة - تعديالت اخرى : مت تغيري ال�شكل القان�ين من )م�ؤ�ش�شة فردية( اىل م�ؤ�ش�شة 

فردية )ب�كيل خدمات(. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1203

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ معن عزيز - كندي اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ ا�شرف �شايبا ب�لمبالفان علي باب� - 
هندي اجلن�شية يف )مي�شيغان لغ�شيل ال�شيارات( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب 

رخ�شة رقم ) 723902( 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر 
املرجع : 1202

اإماراتي  اجلن�شية   ، احمد حيدر  قا�شم  احمد  ال�شيد/ خالد  بان  للجميع  ليكن معل�ما 
ك�ي�شمريات  ال�شيد/  اىل    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
اوفيزوف - تركمان�شتان اجلن�شية ، يف رخ�شة )ور�شة الماليا ل�شبغ و�شمكرة ال�شيارات( 
ال�شكل  تغيري  ومت  الرخ�شة  �شاحب  تنازل  مت  حيث   )219362( رقم  الرخ�شة  مب�جب 

القان�ين من : م�ؤ�ش�شة فردية اىل م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 

الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : دي ا�ش اف للخدمات االإلكرتوميكانيكية - �ش ذ م م  
العن�ان : مكتب رقم 5 ملك م�شبح احمد دروي�ص بالقيزي الفال�شي - الكرامه  ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    706404  : الرخ�شة  رق��م    ، حم���دودة  م�ش�ؤولية  ذات   : القان�ين 
قد مت  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1133335  مب�جب   : التجاري 
مب�جب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذك�رة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
بتاريخ   دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  وامل�ثق    2018/7/10 بتاريخ   دبي  ق��رار حماكم 
املعني امل�شفي  اإىل  ال��ت��ق��دم  مطالبة  اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى    2018/7/10 

 ايه & ام االن�ساري لتدقيق احل�سابات  العن�ان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شم� 
ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان - املركز التجاري الأول -  هاتف : 04-5515605  
الثب�تية وذلك خالل  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  : 5515606-04  م�شطحباً  فاك�ص 

)45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

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

ا�شم امل�شفي : ايه & ام االن�ساري لتدقيق احل�سابات  
العن�ان : مكتب رقم 1-2903 ملك �شم� ال�شيخ هزاع بن زايد بن �شلطان ال نهيان 
الأول -  هاتف : 5515605-04  فاك�ص : 5515606-04 مب�جب  التجاري  املركز   -
هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعاله 
لت�شفية  دي ا�ش اف للخدمات االإلكرتوميكانيكية - �ش ذ م م   وذلك مب�جب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/7/10  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
2018/7/10 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي  الكائن  مكتبه 

والأوراق الثب�تية وذلك خالل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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يف  الدعوى 2018/255 جتاري كلي - دبي 

 املدعي / البنك العربي - �ص م ع - ب�كالة املحامي / بيت احلكمة للمحاماة وال�شت�شارات القان�ينة -  
املدعي عليهم / الأول : �شغنت�شر �شناك�ص - �ص ذ م م ، الثاين : �شليمان ف�زان حممد الربيعة ،  
الثالث : عمر عبداهلل عبدالعزيز ال�شام�شي ، الرابع : نزار ج�ب ، اخلام�ص : ابراهيم بن حممد 

بن ابراهيم حافظ ، ال�شاد�ص : �شليمان بن ابراهيم بن عبداهلل احلديثي 
املعلن اليه / املدعي عليه الأول / �شغنت�شر �شناك�ص - �ص ذ م م - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة 
دبي امل�قرة لعمال اخلربة يف الدع�ى اعاله فقد حددنا ي�م الثنني امل�افق 2018/8/13 يف 
 : يف  الكائن  مكتبنا  مبقر  وذلك  للخربة  الأول  الجتماع  لعقد   ، �شباحا   10.00 ال�شاعة  متام 
مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119.  لذا يطلب 
ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نا حل�ش�ر الجتماع املذك�ر مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة 
بالدع�ى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تط�رات اجراءات 

تنفيذ املاأم�رية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �شعيد حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�شور 
الجتماع الأول للخربة   
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 اإخطار باأداء الدين  عن طريق الن�شر  باللغة الإجنليزية 

حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
دائرة التنفيذ     2016/750 تنفيذ 

بناء على طلب وكيل املحك�م له / تاتيانا اوديج�فا - اجلن�شية : رو�شيا  
الإمارات  ادواردز  راي   / ح وميثلها  م  م  اي��ه  اي��ه  اي��ه  عليه/ايفينت  املحك�م  �شد 
راأ�ص اخليمة ، اجلزيرة احلمراء ، ميديا �شيتي ، وعلى الأمر ال�شادر من قا�شي 
التنفيذ يف امللف رقم 750 ل�شنة 2016 تنفيذ راأ�ص اخليمة فاإننا نخطركم باأداء 
الدين امل�شتحق عليكم ومقداره )185125( درهم فقط - مائة وخم�شة وثمان�ن 
الف ومائة وخم�شة وع�شرون درهم - خالل �شهر من تاريخ الإخطار واإل �شيتم 

اتخاذ بحق الجراءات القان�نية املنا�شبة لتنفيذ. 
قا�شي التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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  ال�شماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�ص اخليمة باأن املدع�/ عمر عبداهلل حممد �ش�مر ، طالبا بتعديل 
)وارية(  من  الثالث  املقطع  وتعديل  )حممد(  اىل  �ش�مر(  )حممد  من  الثاين  املقطع 
وعمر  وحممد  ابراهيم   / املدع�ين  ل�شماء   ، )وراية(  الرابع  واملقطع  )�ش�مر(  اىل 
ومعاذ وخ�لة ومرمي ومريه ، اأبناء / عبداهلل حممد �ش�مر وراية ، ول�شماء املدع�ين 
/ اأحمد وب�شرى ورا�شد وب�شمه وامل واإميان ، ابناء / حبيب حممد �ش�مر ورايه ، لتك�ن 
ابناء /   ، ابراهيم وحممد عمر ومعاذ وخ�لة ومرمي ومريه  التعديل /  ا�شماوؤهم بعد 
عبداهلل حممد �ش�مر ورايه ، واأحمد وب�شرى ورا�شد وب�شمه وامل واإميان ، اأبناء / حبيب 
حممد �ش�مر ورايه.  وان من له م�شلحة يف العرتا�ص ان يتقدم خالل خم�شة ع�شر 

ي�ما من تاريخ العالن امام ق�شم ال�شهادات يف حمكمة راأ�ص اخليمة.
 قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 
 د. ماهر نعيم ح�شن �شرور       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/4859(

املخطر / املنذر : حميد اهلل خان قا�شي 
املخطر اليه / املنذر اليه : جمال عبدالرزاق �شباغ  )جمه�ل العن�ان ( 

فان املنذر ومب�جب النذار العديل املاثل ينذر املنذر املنذر اليه بالزيادة يف 
القيمة اليجارية وفقا لأق�شى حد ي�شمح به القان�ن وذلك على ان يك�ن 
الإيجار ال�شن�ي عن مدة الإيجار التي �ش�ف تبداأ من تاريخ 2018/12/31 
وحتى تاريخ 2019/12/30 مبلغ وقدره 33120 درهم )ثالثة وثالث�ن الفا 
ومائة وع�شرون درهما( �شن�يا كبدل اإيجار عادل اأو احلد الأق�شى امل�شم�ح 

وفقا للقان�ن يدفع على اأربع دفعات. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ش���م ال�شركة : “ باي�نري جل�بال ب�ليمري�ص للتجارة العامة “ )�ص.ذ.م.م(
ال�شيخ را�شد بن خليفه ال  رقم الرخ�ش��ة : 725558 عن��انها : مكتب رقم 1601 ملك 
ذات م�شئ�لية حم��دودة  رقم   : القان�ين  ال�شك�ل  التجاري   – املركز  – بردبي  مكت�م 
القيد بال�شجل التجاري : 725558  مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي 
باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بانحالل ال�شركة املذك�ر اعاله ، وذلك 
مب�جب القرار ال�شادر من اجلمعية العم�مية لل�شركاء بتارخ )2017/12/21( وامل�شدق 
لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/12/21(  وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة 
التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني 
– 04( م�شتحبا معه كافة امل�شتندات  – 04( فاك�ص )2223773  -  هاتف : )2226266 

والأوراق الثب�تية وذلك يف خالل 45 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

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

ا�ش����م امل�شفي : ي��شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن����ان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مب�جب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها بتعيني  
امل�شفي املذك�ر اعاله للقيام بت�شفية » باي�نري جل�بال ب�ليمري�ص للتجارة العامة » 
 – ال مكت�م  بن خليفه  را�شد  ال�شيخ  رق��م 1601 ملك  : مكتب  )����ص.ذ.م.م( وعن�انها  
بردبي – املركز التجاري  وذلك مب�جب القرار ال�شادر من اجلمعية العم�مية لل�شركاء 
بتارخ )2017/12/21( وامل�شدق لدى ال�شيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/12/21(  وعلى 
من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم اىل امل�شفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 )04 – – 04( فاك�ص )2223773  منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : )2226266 
تاريخ  من  ي�ما   45 خالل  يف  وذل��ك  الثب�تية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شتحبا 

ن�شر هذا العالن.
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1043 جتاري كلي 
م  البناء - �ص ذ م  اىل املحك�م عليه/1- حممد با�شم �شالح وب�شفته مدير و�شريك يف �شركة اخلط الزرق ملقاولت 
جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/1/29  يف الدع�ى املذك�رة اعاله 
ل�شالح/ حممد داود م��شى جعفر علي بحل وت�شفية �شركة اخلط الزرق ملقاولت البناء - �ص ذ م م وتعني اخلبري 
ال�شابق ندبه م�شفيا لها وذلك بجرد كافة اأ�ش�ل ال�شركة وما لها من حق�ق والتزامات وعلى مدير ال�شركة والقائمني 
على اإدارتها تقدمي كافة كافة ح�شابات واأم�ال ودفاتر ووثائق ال�شركة للم�شفي وعلى الأخري حترير قائمة مف�شلة 
اأعمال الت�شفية وعلى  باأم�ال ال�شركة والتزاماتها وميزانيتها وي�قعها معه مدير وال�شركة وان مي�شك دفرتا لقيد 
امل�شفي ان يق�م بكل ما يلزم للمحافظة على اأم�ال ال�شركة وحق�قها وان ي�شت�يف مالها قبل الغري وان ي�دع املبالغ التي 
بقب�شها يف اأحد امل�شاريف حل�شاب ال�شركة حتت الت�شفية ف�ر قب�شها وان ي�يف ما على ال�شركة من دي�ن وبيع ما لديها 
من منق�لت او عقار باملزاد العلني على ال يبيع كل م�ج�دات ال�شركة مرة واحدة اإل باإذن من املحكمة وعليه اإخطار  
لتقدمي طلباتهم خالل  الت�شفية مع دع�تهم  بافتتاح  ال��ش�ل  بعلم  بكتب م�شجلة  ان وج��دوا  ال�شركة  دائني  جميع 
خم�شة واربع�ن ي�ما من تاريخ الإخطار وللم�شفي اجراء الإخطار بالن�شر يف �شحيفتني حمليتني ي�ميتني ت�شدران 
بال  حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر 

با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعـالن تغيري ا�شـم
تقدمت امل�اطنة )�شلم حممد علي حبيب الها�شمي( 
ق�شم   - البتدائية  اأب�ظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

الت�ثيقات بتغيري ا�شمها من )�شلم( اىل)�شالمه(
املذك�ر  الق�شم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�ص  لديه  فمن 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر العالن
بدر اأحمد احلمادي - موثق 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2017/529  تنفيذ عقاري 
م��ش�ع الق�شية : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2016/283 عقاري كلي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )12577961.41 درهم ( �شامال للر�ش�م وامل�شاريف 
طالب العالن : طالب التنفيذ : �شركة ايجيندوم الإمارات  ايه بي ا�ص 

املطل�ب اعالنه : املنفذ �شده : 1-  �شيدرا ليمتد - جمه�ل حمل القامة. 
اخلا�شة  ام�����ال����ك����م  ع���ل���ى  احل����ج����ز  مت  ب����ان����ه  ن��ع��ل��ن��ك��م   -  : الإع���������الن  م��������ش����ع 
وه�����ي ع����ب����ارة ع����ن ع����ق����ار مب��ن��ط��ق��ة اخل���ل���ي���ج ال����ت����ج����اري رق�����م الر���������ص 68 ا�شم 
-906-803-703-501-1902-1809 ال������ح�����دات   ارق������ام  ت�����اور  ب����رمي  ذا   امل��ب��ن��ى 

يف  وذل��ك   A1402-A1401-A1406-A1404-A1405-A1403
،  وذل��ك للعلم مبا ج��اء فيه  املبلغ املرت�شد وق��دره )12577961.41( دره��م  ح��دود 

ونفاذ مفع�له قان�نا
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2014/265 تنفيذ عقاري   

م��ش�ع الق�شية : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2013/325 عقاري كلي ب�شداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )667.910 درهم( ، �شامال للر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة 

طالب العالن : طالب التنفيذ : روهيت ك�رديب ت�شاند ج��شهي   
املطل�ب اعالنه : املنفذ �شدهما : 1- �شركة جمم�عة ال�احة املحدودة  

2- جمم�عة ال�احة للم�شروعات املحدودة - جمه�يل حمل القامة. 
م��ش�ع الإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على ام�الكم اخلا�شة وهي عبارة عن �شقة 
 11d4- رقم ال�شقة - Oasis-tower شكنية مبنطقة احلبية الرابعة - ا�شم املبنى�
رقم الر�ص : 51 وفاء للمبلغ املطالب وقدره )667910( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه 

ونفاذ مفع�له قان�نا. بناء على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ 2018/7/26 
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2112 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- �شركة او جي �شي لتجارة م�شتقات النفط - �ص ذ م م - وميثلها مالكها ومديرها 
/ �شاجد عمر  جمه�ل حمل القامة مبا اأن املدعي / تران�ص جلف انريجي - م م ح وميثله / حممد 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   - الها�شمي  برهان  مرت�شى  يعق�ب  مرت�شى 
2018/6/11 يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/ تران�ص جلف انريجي - م م ح بالزام املدعي عليها 
امريكي  واربعمائة و�شت�ن دولر  الف  واربع�ن   ت���ؤدي للمدعية مبلغ ملي�ن وثالثمائة وت�شعة  بان 
الف  وخم�ش�ن  واث��ن��ان  وت�شعمائة  ماليني  ارب��ع��ة  مبلغ  ي��ع��ادل  م��ا  اي  امريكي(  دولر   1.349.460(
وخم�شمائة وثمانية ع�شر درهم وع�شرون فل�ص )4.952.518.20( درهم والفائدة القان�نية على هذا 
املبلغ ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة احلا�شل يف 2017/10/2 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1091  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-كارياتيد للعقارات املحدودة "امل�ؤ�ش�ص ملنتجع النادي 
/حمم�د  امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمريا" جمه�ل  نخلة  يف  امللكي 
احمد حمم�د الكندري وميثله / را�شد عبداهلل علي ه�ي�شل النعيمي -  قد 
2017/3105 جتاري جزئي  رقم  بالدع�ى  ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  
 2018/9/25 امل�افق  الثالثاء   ي���م  جل�شه  لها  وح��ددت   2018/5/16 بتاريخ 
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم 

او من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/440  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- بالل �شبحي ديبا�ص جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ات�ص ا�ص بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود وميثله / احمد ح�شن رم�شان اآل 
علي - قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )1.084.433.27 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
12% من املطالبة وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة ي�م الحد امل�افق  
2018/8/12 ال�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو 
فان احلكم  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�شة 

�شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12392 بتاريخ 2018/8/1   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/797  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-تران�ص اي�شت للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ راين ريفري�شمينت�ص - �ص م ح قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة  ب�قف ومنع التعدي على عالماتها التجارية ووقف اعمال املناف�شة الغري 
م�شروعة ون�شر احلكم على نفقة املدعي عليهما مع الزامهما بالر�ش�م وامل�شاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة مع �شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل.   وحددت لها جل�شة ي�م 
فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ال�شاعة 9.30 �ص  امل�افق  2018/8/13   الثنني  
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ش�ر 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شم�  اأك���د 
نائب حاكم دبي وزير املالية على اأن �شباق دبي 
ال�شهري  ني�بري  م�شمار  يف  العربية  للخي�ل 
العربية  ان���اق���ة وا����ش���ال���ة اخل���ي����ل  ع���ن  ك�����ش��ف 
عق�د  ثالثة  بعد  التناف�شية  وقدرتها  ال�شيلة 
ال��ع��رب��ي��ة يف  للخي�ل  ���ش��ب��اق  اول  ن��ظ��م  ان  م��ن��ذ 
ب��رع��اي��ة من   1984 ال���ع���ام  ب�����ارك  ك��ي��م��ب��ت���ن 
�شم�ه ليكتمل الجناز يف هذا العام يف م�شمار 
ني�بري. وقال �شم�ه يف ت�شريح له على هام�ص 

الأ�شيلة  العربية  للخي�ل  ال���دويل  دب��ي  �شباق 
العريق  ني�بري  م�شمار  احت�شنه  الذي  ال�37 
ال��ن��ت��ائ��ج اجليدة  امل��ت��ح��دة يف ���ش���ء  امل��م��ل��ك��ة  يف 
ا�شتغرق  “ ل��ق��د  ال�����ش��ب��اق  يف  ال��ع��رب��ي��ة  للخي�ل 
اأك��رث منه بقليل لن�شل  اأو  الم��ر ثالث�ن عاما 
اىل هذا الي�م الذي تت�شيد فيه اخلي�ل العربية 
اىل  يع�د  كله  والف�شل  بريطانيا  يف  امل�شابقات 
امل�اطن  نظر  وجهة  تغري  يف  ومثابرتنا  جهدنا 
ال��ربي��ط��اين يف قيمة وا���ش���ل وم��ه��ارة اخلي�ل 

ال��ع��رب��ي��ة مل���ا مت��ت��از ب���ه م���ن م���ق���درات و�شفات 
دول  اأرب����ع  تنظيم  ان  ���ش��م���ه  واأ����ش���اف  ن�����ادرة«. 
عدد  وزي��ادة  العربية  اخلي�ل  �شباقات  اأوروب��ي��ة 
املالك واملدربني ميثل اإجنازا كبريا لنا يف تغري 
م��ف��اه��ي��م اأورب�����ا وب��ري��ط��ان��ي��ا جت���اه ���ش��ف��ات تلك 

اخلي�ل .
حافال  ك����ان  ال�����ش��ب��اق  اأن  اإىل  ���ش��م���ه  واأ�����ش����ار 
دولة  ودور  والجتماعية  الريا�شية  باملعطيات 
املنطقة  ل�شكان  حافزا  كان  و�شي�خها  الم��ارات 

وج��ل��ه��م م���ن ال��ربي��ط��ان��ي��ني ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف 
طالب  وخ�ش��شا  حتفيزية  اجتماعية  �شباقات 
كبريا  تفاعال  اظهروا  الذين  ال�شغار  املدار�ص 

مع اخلي�ل العربية.
م��ن ج��ان��ب��ه اك���د ���ش��ع��ادة م���ريزا ال�����ش��ائ��غ مدير 
اآل مكت�م  را�شد  ال�شيخ حمدان بن  مكتب �شم� 
بيئة  خلق  كيفية  يف  تتمح�ر  ك��ان��ت  الفكرة  ان 
اجلديد  اجليل  واقناع  العربية  للخي�ل  حمبة 
م�شاهمات  عرب  العربية  اخلي�ل  مع  بالتفاعل 

مدر�شية مقابل مكافاآت مادية رمزية لت�شجيع 
تعطي  ال��ت��ي  ثقافتنا  يف  ال��دخ���ل  على  الطلبة 

للخي�ل اأهمية كبرية.
وقال ال�شايغ اإن جه�د �شم� ال�شيخ حمدان بن 
للفر�شان  بال�شماح  تكللت  قد  مكت�م  اآل  را�شد 
املحرتفني بقيادة اخلي�ل العربية يف ال�شباقات 
مما �شاهم يف زيادة الإقبال اجلماهريي عليها، 
اأ�شعل  م���ا  امل���درب���ني  ع����دد  زاد  احل�����ال  وك���ذل���ك 

املناف�شة يف خمتلف امل�شامري.

اخلي�ل  ���ش��ب��اق��ات  تنظيم  ان  ���ش��ع��ادت��ه  وا���ش��اف 
العربية لن يقت�شر على القارة الأوروبية فقط 
يف  حتقق  ال��ذي  النظري  املنقطع  النجاح  فبعد 
اأخريا  اإيطاليا  ث��م  وفرن�شا  واأمل��ان��ي��ا  بريطانيا 
اللجنة  القادمة �شتك�ن امريكا حيث  فال�جهة 
املنظمة عكفت على الت�شال باجلهات املخت�شة 
لإقامة �شباق هناك ومت تدار�ص عدة مقرتحات 
نظرا  كينتاكي  يف  يقام  اأن  على  ال���راأي  وا�شتقر 

ل�ج�د ا�شطبالت �شم� ال�شي�خ هناك.

•• دبي –الفجر: 

الأوملبي  ال���ط��ن��ي  منتخبنا  غ����ادر 
التا�شعة من  الدولة يف متام  اأر���ص 
م�شاء اأم�ص الول الأثنني، لتد�شني 
اخلارجي  ال��ت��ح�����ش��ريي   مع�شكره 
ال��ف��رتة من  الأخ���ري يف ماليزيا يف 
31 ي�لي� اإىل 9 اأغ�شط�ص القادم، 
ا�شتحقاقاته  خل������ص  ا����ش���ت���ع���داداً 
الألعاب  دورة  يف  املقبلة  الر�شمية 
التي  ال��ث��ام��ن��ة ع�����ش��ر،  الآ����ش���ي����ي���ة 
جاكارتا،  م��دي��ن��ة  ���ش��ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا 
 2 اإىل  اأغ�شط�ص   14 م��ن  للفرتة 
قرعة  وك��ان��ت  ال��ق��ادم��ني،  �شبتمرب 
ال��ب��ط���ل��ة ق���د اأ����ش���ف���رت ع���ن وق����ع 
املجم�عة  يف  ال����ط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
ك�ريا  م��ن��ت��خ��ب��ات  م����ع  اخل���ام�������ش���ة 
قريغي�شتان،  البحرين،  اجلن�بية، 

وماليزيا.
الأومل���ب���ي  الأب���ي�������ص  وداع  يف  وك�����ان 
را�شد  �شعادة  ال���دويل،  دب��ي  مب��ط��ار 
احتاد  اإدارة  جمل�ص  ع�ش�  الزعابي 
ال���ك���رة، واإب���راه���ي���م ال��ن��م��ر الأم����ني 
امل�����ش��اع��د ل��ل�����ش���ؤون ال��ف��ن��ي��ة، وعبيد 

اإدارة  م���دي���ر  ال�����ش��ام�����ش��ي  م���ب���ارك 
املنتخبات وال�ش�ؤون الفنية.

نا�شر  ع�����ب�����داهلل  �����ش����ع����ادة  وق��������ال 
الكرة،  احتاد  رئي�ص  نائب  اجلنيبي 
وال�ش�ؤون  املنتخبات  جلنة  رئي�ص 
ي�شم  الأومل��ب��ي  الأبي�ص  اإن  الفنية، 
املتميزة  ال��ع��ن��ا���ش��ر  م��ن  جم��م���ع��ة 
�شاأن  لها  �شيك�ن  والتي  وامل�ه�بة، 
كبري بامل�شتقبل �ش�اء مع الأندية اأو 
املنتخبات ال�طنية، ولديها الطم�ح 
اإيجابية  نتائج  لتحقيق  والإ���ش��رار 
الذي  الأم�����ر  »الآ�����ش����ي����اد«، وه�����  يف 
للتدريبات  متابعتنا  خ��الل  مل�شناه 

مبختلف املع�شكرات املا�شية.
الكرة،  احت��اد  رئي�ص  نائب  واأ���ش��اف 
“الآ�شياد”  يف  امل�����ش��ارك��ة  اأن  اإىل 
جلنة  وم�شاعي  خطط  �شمن  تاأتي 
منتخباتنا  م�شاركة  على  املنتخبات 
ال����ط���ن���ي���ة مب��خ��ت��ل��ف ال���ب���ط����لت 
والعاملية  وال����ق����اري����ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
الأبي�ص  م�����ش��ارك��ة  اأن  م�����ؤك����داً   ،
الآ�شي�ي  امل��ح��ف��ل  ه���ذا  الأومل���ب���ي يف 
الفني  للجهاز  منا�شبة  فر�شة  يعد 
ال��ب���ل��ن��دي ما�شيج  امل����درب  ب��ق��ي��ادة 

الالعبني  ق���درات  ملعرفة  ���ش��ك���رزا، 
الب��ي�����ص مقبل  واأن  اأك���رث خ��ا���ش��ة، 
اأوملبياد  اإىل  على الت�شفيات امل�ؤهلة 

ط�كي� 2020.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ�����ش����اد ����ش���ع���ادة حممد 
عبداهلل بن هزام الظاهري الأمني 

بتح�شريات  ال���ك���رة  لحت����اد  ال���ع���ام 
الأب���ي�������ص الأومل����ب����ي ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
املنتخبات  اأن جلنة  الآ�شياد، م�ؤكداً 

ال���ط��ن��ي��ة  ق��ام��ت ب��ت���ف��ري برنامج 
امل�شاركة  ل��ه��ذه  م��ن��ا���ش��ب  اإع������دادي 
لريا�شة  ك��ربى  اأهمية  متثل  التي 

�شتحظى  واأن���ه���ا  الإم������ارات خ��ا���ش��ة 
واإعالمية  ج��م��اه��ريي��ة  مب��ت��اب��ع��ة 

كبرية.
الكرة  العام لحت��اد  الأم��ني  وت�جه 
الأوملبية  ال�طنية  للجنة  بال�شكر 
كافة  ت��ن�����ش��ي��ق  يف  ج���ه����ده���م  ع���ل���ى 
امل�شاركة،  ب��ه��ذه  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الأم�������ر 
متمنياً لكافة ممثلي الإمارات �ش�اء 
اجلماعية  اأو  ال��ف��ردي��ة  ب���الأل���ع���اب 
الت�فيق والنجاح يف حتقيق اجنازات 

جديدة لريا�شة الإمارات.
قائمة  ���ش��م��ت  ذات�����ه،  ال�����ش��ي��اق  ويف 
ماليزيا،  ملع�شكر  الأومل��ب��ي  منتخبنا 
�شرور  �شاهني  وه���م:  لع��ب��اً،   26
الغيالين،  رب��ي��ع  اأح��م��د  ال��درم��ك��ي، 
العامري،  ع���ب���داهلل  ع��ب��دال��رح��م��ن 
حممد  احل���م���ادي،  م��ب��ارك  خليفة 
عبداهلل  زاي���د  العطا�ص،  زي��ن  عمر 
الها�شمي،  حممد  اأحمد  العامري، 
الن�بي،  خ���ل���ف���ان  ح�����ش��ن  ع����ب����داهلل 
جا�شم  حمد  جمعة،  غ��امن  عبداهلل 
اب��راه��ي��م �شرور،  اجل�����ش��م��ي، م��اج��د 
عيد  علي  خمي�ص،  خالد  ا�شماعيل 
باعبداهلل،  اهلل  عبد  ح�شني  غميل، 

حممد  احل��را���ش��ي،  خلفان  حممد 
امل�����ش��م��اري، ج��ا���ش��م يعق�ب  خ��ل��ف��ان 
را�����ش����د حم���م���د عمر،  ال���ب���ل��������ش���ي، 
حممد عبدالبا�شط عبداهلل، اأحمد 
را�شد �شلطان، خالد ابراهيم هالل، 
ال�����ش��ام�����ش��ي، �شامل  حم��م��د ح�����ش��ن 
�شلطان ال�شرجي، خالد عبدالرحيم 

باوزير، �شلطان عبداهلل املنذري.
والإداري  الفني  للجهاز  بالإ�شافة 
ال��ذي ي�شم كٍل  الأومل��ب��ي،  لالأبي�ص 
م�شرف  ال�����ش��ام�����ش��ي  م����رتف  م����ن، 
مدير  ب���ه��ن��دي  ج��م��ال  للمنتخب، 
مدرب،  ���ش��ك���رزا  ما�شيج  امل��ن��ت��خ��ب، 
راف������ال ج���ان���ا����ص م�����ش��اع��د م����درب، 
خ��ال��د ع��ل��ي ج��اب��ر م�����ش��اع��د مدرب، 
للحرا�ص،  م�����درب  مل���ي���اغ���ري  ن�����ادر 
ووج�شيت�ص جلناتي�ك مدرب لياقة 
بدنية، مريو�شالف جريكل حملل 
م��ب��اري��ات، حم��م��د ال��ع��رب��ي طبيب، 
طبيعي،  م��ع��ال��ج  اجل��ل��ي��د  ع���ب���داهلل 
كري�شتيان تانا�شي »مدلك«، اإدميار 
الربيعي  ���ش��ي��ف  م���دل���ك،  دا���ش��ل��ف��ا 
-م�ش�ؤول  احل�����اج  ج���م���ال  م�����ش���ر، 

املهمات.

•• دبي –الفجر:

ال�شاد�شة من  الأوملبي يف  ال�طني  و�شل منتخبنا 
العا�شمة  يف  اإق��ام��ت��ه  ملقر  ال��ث��الث��اء،  ام�ص  �شباح 
اخلارجي  مع�شكره  لتد�شني  ك�الملب�ر،  املاليزية 
اأغ�شط�ص،   8 ول��غ��اي��ة  ي���ل��ي���   31 م���ن  ل��ل��ف��رتة 

الألعاب  ل���دورة  الأخ����رية  حت�شرياته  حمطة  يف 
مدينة  يف  �شُتقام  والتي  ع�شر،  الثامنة  الآ�شي�ية 
 2 اإىل  اأغ�شط�ص   14 من  الإندوني�شية  جاكارتا 

�شبتمرب.
اأن  الأومل��ب��ي،  ب�هندي مدير منتخبنا  اأك��د جمال 
للت�ليفة  ال������ش���ل  اإىل  يهدف  ماليزيا  مع�شكر 

املتجان�شة من الالعبني، والتي �شتحدد الت�شكيلة 
الألعاب  دورة  ب��ه��ا  ���ش��ن��خ������ص  ال��ت��ي  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
الآ���ش��ي���ي��ة، بعد خ������ص الأب��ي�����ص الأومل��ب��ي ملباراة 
القادم  ي���م الأح���د  ال�شع�دي  ودي��ة م��ع الأخ�����ش��ر 

اأغ�شط�ص. امل�افق 5 
الفني والإداري  اأختيار اجلهاز  واأ�شاف ب�هندي، 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب لإق���ام���ة امل��ع�����ش��ك��ر يف م��ال��ي��زي��ا، جاء 
اإندوني�شيا  م��ع  ومناخها  طق�شها  ت�شابه  نتيجة 
منتخبنا  اأن  اإىل  م�شرياً  للبط�لة،  »امل�شت�شيفة« 
اأغ�شط�ص   8 ي���م  جاكارتا  اإىل  �شي�شافر  ال�طني 
يف  الر�شمية  ا�شتحقاقاته  غمار  خل��ص  املقبل، 

الآ�شياد.

يف حمطة ا�ستعداداته االأخرية للآ�سياد

�لأبي�ض �لأوملبي مع �لأخ�شر �ل�شع�دي �لأحد �لقادم

حمد�ن بن ر��شد : �خلي�ل �لعربية تت�شيد �مل�شابقات يف بريطانيا

االأبي�ش االأوملبي يغادر اإىل مع�سكره املاليزي

�جلنيبي: �لأوملبي ي�شم عنا�شر م�ه�بة وثقتنا كبرية باجلهاز �لفني
بن هزام: امل�ساركة يف »االآ�سياد« مهمة واالأبي�ش يف كامل اجلاهزية
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»ع�����ن« ملن�ش����ر ب���ن ز�ي�����د ُيت�����ج بك���اأ�ض رئي��������ض 
�لدول�����ة للخي�����ل �لعربي����ة يف بلجيك�����ا

ت�ج املهر ع�ن ليا�ص لإدارة �شباقات 
ال�شيخ  ل�����ش��م���  ال����ع����ائ����دة  اخل����ي����ل 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�ش�ر 
رئي�ص جمل�ص ال���زراء وزير �ش�ؤون 
الرئا�شة بلقب كاأ�ص �شاحب ال�شم� 
العربية  ل��ل��خ��ي���ل  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 
25 يف  ال������  ب��ن�����ش��خ��ت��ه��ا  الأ����ش���ي���ل���ة 
اأوروبيا  والرابعة  اخلام�شة  املحطة 
مب�شمار  الأول  اأم�ص  اقيمت  التي 
او�شتند  يف  ال��ع�����ش��ب��ي  ول��ي��ن��غ��ت���ن 

مبملكة بلجيكا.
وجنح “ ع�ن “ ذو الربعة �شن�ات 
وتريجانت  دو  اي  امل���درب  ب��اإ���ش��راف 
كارل��ص  رب�برت�  الفار�ص  وبقيادة 
انت�شار  ت�شجيل  م��ن  م�نتنيجرو 
مميز يف ظل الج���اء املاطرة التي 
الذي  ولينغت�ن  م�شمار  �شهدها 
و�شعارات  ال���دول���ة  ب���اأع���الم  ت���زي���ن 
الدولة  رئ�ص  ال�شم�  �شاحب  كاأ�ص 

للخي�ل العربية الأ�شيلة.
وانطلق “ ع�ن “ من الب�ابة رقم 
10 من نخبة اخلي�ل  بني  من   6
العربية يف بلجيكا واوروبا امل�شاركة 
مل�شافة  اأق����ي����م  ال������ذي  ال�������ش���ب���اق  يف 
“ 3” ومتكن  1600 مرت جروب 
من الت�اجد يف املقدمة مع خ�شمه 
ما  واثقة  وخطى  ب��ت���ازن  ديناميت 
من  ال�شباق  لقب  خطف  من  مكنه 

بفارق راأ�ص عند خط النهاية.
وبرهن “ ع�ن “ ال�شمعة املرم�قة 
خل��ي���ل ���ش��م��� ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش���ر بن 
اآل نهيان ومكانتها التناف�شية  زايد 
اأع����رق امل�����ش��ام��ري ال��ع��امل��ي��ة التي  يف 
ت�ا�شل عرو�شها الق�ية وح�شادها 
امل�شامري  كافة  يف  لالألقاب  املميز 
الوروبية المر الذي ي�ؤكد الدعم 
والتخطيط  الكبريين  واله��ت��م��ام 
ملراتب  اخل���ي����ل  ل���ق���ي���ادة  ال�����ش��ل��ي��م 

متقدمة يف ال�شباقات العاملية.
واأقيم ال�شباق �شمن �شل�شلة �شباقات 
2018 والتي  الغالية لعام  الكاأ�ص 
ال�شيخ  ال�شم�  تقام برعاية �شاحب 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وبت�جيهات  اهلل”  “حفظه  الدولة 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�ش�ر  ال�شيخ  �شم� 
العربي  نهيان دعما لإع��الء اخليل 
الأ�شيل وتعزيز مكانته يف امل�شامري 
العاملية مبا يتما�شى مع نهج املغف�ر 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
وذلك  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان 
زايد” وحتت  “عام  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
برئا�شة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  م��ظ��ل��ة 
�شعادة مطر �شهيل اليبه�ين ع�ش� 
ع�ش�  الحت����ادي  ال���ط��ن��ي  املجل�ص 

اب�ظبي  جم��ل�����ص  اإدارة  جم��ل�����ص 
الريا�شي وباإ�شراف عام من في�شل 
الرحماين م�شت�شار جمل�ص اأب�ظبي 

الريا�شي.
ويف اخلتام قام �شعادة حممد عي�شى 
الدولة  �شفري  ال�ش�يدي  ب��شهاب 
�شعادة  يرافقه  بلجيكا  مملكة  لدى 
�شعد بن حممد العريفي رئي�ص بعثة 
اململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقة 
وفي�شل  الوروب������ي  الحت�����اد  ل���دى 
�شل�شلة  ع����ام  م�����ش��رف  ال���رح���م���اين 
�شباقات كاأ�ص �شاحب ال�شم� رئي�ص 
ال�شيلة  العربية  للخي�ل  ال��دول��ة 
م�شت�شار جمل�ص اأب�ظبي الريا�شي 
“ وتقدمي  “ ع���ن  البطل  بتت�يج 
ال����ك����اأ�����ص ل�����ش��ع��ي��د امل����ه����ريي ممثل 
الذي  ال��ري��ا���ش��ي  اأب���ظ��ب��ي  جمل�ص 
مدرب  عن  بالنيابة  اجلائزة  ت�شلم 
اخليل بجانب تقدمي كاأ�ص للفار�ص 
رب�برت� كارل��ص م�نتنيجرو الذي 
ق���اد ع����ن لن��ت�����ش��ار مم��ي��ز يف ختام 

املحطة البلجيكية.
واأكد �شعادة حممد عي�شى ب��شهاب 
ال�شم�  �شاحب  كاأ�ص  اأن  ال�ش�يدي 
العربية  ل��ل��خ��ي���ل  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 
غالية  م��ن��ا���ش��ب��ة  مت���ث���ل  ال����ش���ي���ل���ة 
لرتباطها  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  وع���زي���زة 
ق��ل���ب��ن��ا جميعا  ع��ل��ى  غ����ال  ب��ا���ش��م 
.. م���ع���ربا ع����ن ف���خ���ره واع����ت����زازه 
با�شتمرارية احلدث ل� 25 عاما مبا 
يعك�ص ر�شالة الإمارات يف الت�شامح 
ال���ع���امل مبحبة  ل�����دول  والن���ف���ت���اح 

و�شالم.
وتقدم بالتهنئة اإىل �شاحب ال�شم� 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ص 
اآل  زاي��د  بن  من�ش�ر  ال�شيخ  و�شم� 
ال�زراء  رئي�ص جمل�ص  نائب  نهيان 

للنجاح  ال���رئ���ا����ش���ة  �����ش�����ؤون  وزي������ر 
ال��ك��ب��ري ال�����ذي ح��ق��ق��ه ال�����ش��ب��اق يف 
دبل�ما�شي  ح�����ش���ر  و���ش��ط  بلجيكا 
وجماهريي مميز يف اج�اء ممطرة 
“ بلقب  “ ع���ن  امل��ه��ر  ف���ز  �شهدت 

املحطة اخلام�شة.
واأع�������رب ع���ن ���ش��ع��ادت��ه مب���ا حققه 
ال�����ش��ب��اق م���ن اأه�����داف ع��ل��ى �شعيد 
تر�شيخ واعالء �شاأن اخليل العربي 
العاملية  امل�������ش���ام���ري  يف  الأ�����ش����ي����ل 
تع�د  احل����دث  جن���اح���ات  اأن  م��ب��ي��ن��ا 
ل��ث��م��رة ال��ع��الق��ات ال���ط��ي��دة التي 
بلجيكا  الم���ارات مع مملكة  جتمع 
انعك�شت  ال��ت��ي  امل��ت��ي��ن��ة  وال����رواب����ط 

جناحاتها مبختلف املجالت.
وق��ال “ اإن دول��ة الإم���ارات العربية 

املتحدة ت�يل اهتماما كبريا لدعم 
ب�شكل  وتهتم  الرتاثية  الريا�شات 
الأ�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  ب��اخل��ي���ل  ك��ب��ري 
�شع�ب  وتعريف  عليها  واملحافظة 
تاريخنا  وال��ع��امل مب�����ش��رية  اوروب����ا 
تراثنا  م��ن  مهما  ج���زءا  باعتبارها 
وما�شينا ال�شيل باعتبار ال�شل�شلة 
متر عرب دول عربية واأوروبية عدة 
مدل�لت  ل��ه  احل����دث  اإن  م�شيفا 
التقارب  ع��م��ق  م���دى  ت��ب��ني  ك��ث��رية 
وال��ع��الق��ات ب��ني الم����ارات والدول 

امل�شت�شيفة للحدث ».
بن  �شعد  ���ش��ع��ادة  اأع���رب  م��ن جانبه 
حممد العريفي رئي�ص بعثة اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع���دي��ة ل���دى الحتاد 
بح�ش�ر  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  الوروب��������ي 

رئي�ص  ال�شم�  �شاحب  ك��اأ���ص  �شباق 
ال�شيلة  العربية  للخي�ل  ال��دول��ة 
يف مم��ل��ك��ة ب��ل��ج��ي��ك��ا وامل�������ش���ارك���ة يف 
يعك�ص  الذي  البهيج  الكرنفال  هذا 
حر�ص الإمارات على ابراز وتعريف 
ال��ع��رب��ي ال�شيل  ب��ال��رتاث  ال��ع��امل 
املتمثل يف اخلي�ل العربية املرتبطة 

بتاريخنا وما�شينا.
العربي  ال���ط��ن  اأن  العريفي  واأك���د 
 .. احل���دث  وم��ك��ان��ة  بقيمة  يفتخر 
مت�جها بال�شكر اإىل دولة المارات 
على اهتمامها بهذا اجلانب والدور 
العربي  اخل���ي���ل  ل�����ش��ب��اق��ات  امل��م��ي��ز 
التعاون  اأن  اإىل  واأ����ش���ار  ال���ش��ي��ل. 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  ب�����ني  ال�����ث����ي����ق 
بكافة  يتجلى  والم��ارات  ال�شع�دية 

املجالت ومنها جمال دعم �شباقات 
ال���ش��ي��ل متقدما  ال��ع��رب��ي  اخل��ي��ل 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ل����ف���د  ب��ال�����ش��ك��ر 
مبكانة  بلجيكا  لتعريف  وحر�شهم 

اخليل العربي املتجذر برتاثنا.
الرحماين  في�شل  ���ش��ع��ادة  وت��ق��دم 
كاأ�ص  �شباقات  �شل�شلة  ع��ام  م�شرف 
العربية  ل��ل��خ��ي���ل  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 
اأب�ظبي  جمل�ص  م�شت�شار  ال�شيلة 
وخال�ص  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ال���ري���ا����ش���ي 
التربيكات اإىل �شم� ال�شيخ من�ش�ر 
تت�يج  نهيان مبنا�شبة  اآل  زاي��د  بن 
الدولة  رئ��ي�����ص  ك���اأ����ص  ب��ل��ق��ب  ع�����ن 
حمطته  يف  ال���ع���رب���ي���ة  ل���ل���خ���ي����ل 
والرابعة  اخل��ام�����ش��ة  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة 
ال��ف���ز يدل  اأن  م����ؤك���دا   .. اوروب���ي���ا 

على العرو�ص الق�ية التي ت�شجلها 
العاملية  امل�شامري  يف  �شم�ه  خي�ل 
العاملي  وال�شيت  ال��ك��ب��رية  وامل��ك��ان��ة 

الذي و�شلت اإليه.
واأ����ش���اد ب��ال��ن��ج��اح��ات ال��ب��اه��رة التي 
حت���ق���ق���ه���ا ال���ن�������ش���خ���ة اخل���ام�������ش���ة 
ال�شم�  �شاحب  لكاأ�ص  والع�شرين 
العربية  ل��ل��خ��ي���ل  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 
ال�شيلة يف م�شامري اوروبا والعامل 
يف  البلجيكية  امل��ح��ط��ة  خ��ت��ام  ب��ع��د 
م�����ش��م��ار ول��ي��ن��غ��ت���ن يف او���ش��ت��ن��د .. 
ال���ذي حت��ق��ق يف  ال��ن��ج��اح  اأن  مبينا 
واأكد  الت�قعات  ف��اق  بلجيكا  �شباق 
ع���ل���ى امل���ك���ان���ة ال���ت���اري���خ���ي���ة لأع�����رق 

ال�شباقات الكال�شيكية يف العامل.
الريادي  الدور  اأن  الرحماين  وذكر 
تق�دنا  ال�����ش��دي��دة  وروؤي���ت���ه  ل�شم�ه 
ال��ن��ج��اح��ات يف  امل��زي��د م��ن  لتحقيق 
ن��ه��ج املغف�ر  ك���ل م������ش��م وت���رتج���م 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
“ لإعالء  ث��راه  “ طيب اهلل  نهيان 
العامل  م�شامري  يف  العربي  اخليل 
الدبل�ما�شي  باحل�ش�ر  م�شيدا   ..
الغفري  واجل����م����اه����ريي  ال���رف���ي���ع 
العربية  اخل��ي���ل  نخبة  وم�����ش��ارك��ة 
اكد  ال�����ذي  ال�����ش��ب��اق  ال���ش��ي��ل��ة يف 
ح�ش�ره واهميته يف او�شاط املالك 
والعاملية  العربية  اخلي�ل  ومرابط 

املت�اجدة يف بلجيكا.
ل�شفارة  والتقدير  بال�شكر  وت��ق��دم 
واأع�شاء  بلجيكا  مملكة  يف  ال��دول��ة 
وتعاونهم  الكبري  لدورهم  ال�شفارة 
ال�شكر  ب��ج��ان��ب  احل�����دث  جن����اح  يف 
التعاون  جم��ل�����ص  دول  ل�������ش���ف���ارات 
على  وحر�شهم  العربي  اخلليجي 
احل���������ش�����ر وم�������ش���ارك���ة الم��������ارات 
اح��ت��ف��ال��ي��ت��ه ب��ال�����ش��ب��اق اخل��ام�����ص يف 
راي مديرة  بلجيكا. وتقدمت هني 

بالتهنئة  بلجيكا  �شباقات اخليل يف 
ال�شيخ  ول�����ش��م���  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
ن��ه��ي��ان على  اآل  ب���ن زاي����د  م��ن�����ش���ر 
ال��ن��ج��اح��ات ال��ك��ب��رية ل��ك��اأ���ص رئي�ص 
ال�شيلة  العربية  للخي�ل  ال��دول��ة 
وال���ف����ز ب��ل��ق��ب ال���ك���اأ����ص ع���رب املهر 
فخرها  ع��ن  معربة   ..  “ ع���ن   “
باحت�شان م�شمار ولينغت�ن حدث 
واملكانة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  القيمة  ب��ه��ذه 
الكبرية للعام الثالث على الت�ايل.

يعك�ص  ال�شباق  تنظيم  اأن  واأك����دت 
ع����م����ق ال�����ع�����الق�����ات ال�����ت�����ي ت���رب���ط 
المارات مع مملكة بلجيكا م�شيدة 
على  القائمة  املنظمة  اللجنة  بدور 

تنظيم احلدث.
وت�جه �شعيد املهريي ممثل جمل�ص 
اأب���ظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي ب��اأ���ش��م��ى اآي���ات 
الر�شيدة  للقيادة  والعرفان  ال�شكر 
اخليل  لإع����الء  امل��ت���ا���ش��ل  لدعمها 
ب��ك��اف��ة م�شامري  ال��ع��رب��ي الأ���ش��ي��ل 
�شباق  اأن  م����ؤك���دا   .. ال���ع���امل  دول 
رئي�ص  ل��ك��اأ���ص  امل��ح��ط��ة اخل��ام�����ش��ة 
الأ�شيلة  العربية  للخي�ل  ال��دول��ة 
كبرية  جن��اح��ات  ���ش��ج��ل  بلجيكا  يف 
التنظيمية  اجل�����ان����ب  ك���اف���ة  م���ن 
واجل�����م�����اه�����ريي�����ة وال����رتوي����ج����ي����ة 

وامل�شاركة الق�ية.
اأن ف���ز امل��ه��ر ع���ن جاء  ول��ف��ت اإىل 
املميزة  اخل���ي����ل  م��ك��ان��ة  ل��ي��ع��ك�����ص 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�ش�ر  ال�شيخ  ل�شم� 
ال��ك��ب��ري يف متثيل  ن��ه��ي��ان ودوره������ا 
���ش���رة يف  باأف�شل  الإم����ارات  خي�ل 

امل�شامري العاملية.
كارل��ص  رب���ب��رت���  ال��ف��ار���ص  وع���رب 
م���ن��ت��ن��ي��ج��رو ال����ذي ق���اد “ ع����ن “ 
الدولة  رئي�ص  كاأ�ص  بلقب  للتت�يج 
ل���ل���خ���ي����ل ال���ع���رب���ي���ة ال����ش���ي���ل���ة يف 
بالإجناز  �شعادته  بالغ  عن  بلجيكا 
الكبري الذي حققه والف�ز مبحطة 
حمتدمة  مناف�شة  و���ش��ط  بلجيكا 
و������ش�����راع م���ث���ري م����ع دي���ن���ام���ي���ت يف 
اأن  م�����ؤك����دا   .. الخ�������رية  الم����ت����ار 
للحظات  م���ث���رية  ك���ان���ت  امل��ن��اف�����ش��ة 
الخرية التي ح�شمت النتيجة بعد 
الن���دف���اع ال��ق���ي وال�����ش��ري��ع لع�ن 
ال�شعاب  ت��خ��ط��ى  يف  جن����ح  ال������ذي 
وظ����روف ال��ط��ق�����ص امل��م��ط��ر وك�شب 
التهنئة  الرهان عن ج��دارة مقدما 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�ش�ر  ال�شيخ  ل�شم� 

نهيان بالف�ز الرائع.
متثل  ي��ا���ص  خ��ي���ل  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
خ���رية اخل��ي���ل ال��ع��رب��ي��ة يف اأوروب����ا 
انت�شارات  حت��ق��ي��ق  وا���ش��ت��ط��اع��ت 

كبرية يف امل�شامري العاملية.

•• ال�صارقة-الفجر

 ا�شهاماً يف اإطالع امل�شاهد املحلي والعربي على اآخر م�شتجدات ال�شاحة الريا�شية 
برنامج  م��ن  الثالث  امل��شم  الريا�شية  ال�شارقة  قناة  تطلق  والعاملية،  املحلية 
النتقالت  ف��رتة  خ��الل  الأن��دي��ة  �شفقات  عر�ص  يف  املتخ�ش�ص  “مريكات�”، 
والعائد  الفنية،  قيمها  وحتليل  عليها  ال�ش�ء  وت�شليط  ومناق�شتها،  ال�شيفية، 
القت�شادي املنتظر منها للم��شم الريا�شي 2018-2019، وذلك ابتداء من 

املا�شي. ي�لي�   30
كل  من  واجلمعة  والأرب��ع��اء  الإث��ن��ني  اأي��ام  يعر�ص  ال��ذي  الربنامج،  وي�شت�شيف 

اخلرباء  من  نخبة  9:30م�شاًء،  ال�شاعة  مبا�شرة  اله�اء  على  ويعر�ص  اأ�شب�ع، 
وقان�نيني  وو�شطاء ولعبني  الكروي من مدربني  بال�شاأن  املعنيني  الريا�شيني 
باُع  لهم  ممن  الإم��ارات��ي،  الريا�شي  ال�شارع  يف  بجماهريية  يتمترّع�ن  واإداري���ني، 

ط�يل يف جمال التحليل الكروي.
وي�شع برنامج” مريكات�”، املع�شكرات اخلارجية لالأندية الإماراتية لكرة القدم 
حتت جمهر التحليل والنقد البناء، بداية من التخطيط الذي يتخلل احل�ش�ص 
التدريبية، مروراً مبا يدور وراء الك�الي�ص، وبرامج الإعداد والتح�شري و�ش�ًل 
املدررّبني،  خلطط  وحتليله  امل��ب��اري��ات،  جمريات  وت��ن��اول  ال���دوري،  انطالقة  اإىل 

ام، وا�شت�شرافه للنتائج والرتتيب.  وتقييمه لأداء الالعبني وط�اقم احلكرّ

كلرّ  تقدمي  كاملة،  �شاعة  م��دار  على  ي�شتمر  ال��ذي  الربنامج  ويقدم 
من العالميني علي اجل�شمي، وعلي الظبياين، واإع��داد علي عمر، 
الأجانب  الالعبني  اأب���رز  ع��ن  مف�شلة  تعريفية  نبذة  للم�شاهدين 
الذي  املحليني،  والالعبني  املحرتفني،  دوري  اىل  ال�افدين  اجل��دد 
ان�شم�ا اىل اأندية جديدة بحثا عن جتربة احرتافية ترثي قدراتهم 
ال�شارقة  ق��ن��اة  ال��ربام��ج يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة. وق���ال عتيق حم��م��د م��دي��ر 

على  املطروحة  الريا�شية  للربامج  مغاير  بطابع  الربنامج  ميتاز  الريا�شية: 
ال�شاحة املحلية والعربية، حيث يتخطى مرحلة نقل اخلرب اإىل امل�شاهد بطريقة 
ال�شاحة  قلب  يف  لي�شعه  التلفاز  �شا�شة  ح���دود  خ���ارج  اإىل  ينقله  ب��ل  اع��ت��ي��ادي��ة، 

الريا�شية ويقدم له كل ما يخفى عن الأنظار من ق�شايا م�ش�قة وممتعة، تت�شف 
كل  ال�شغ�فني مبعرفة  املتابعني  مع  واملبا�شر  احلي  والتفاعل  ال�شريع  باإيقاعها 
خالل  ت�شهدها  التي  والتنقالت  والعربية  املحلية  الفرق  بتح�شريات  يتعلق  ما 

امل�ا�شم.

يعر�ش على قناة ال�سارقة الريا�سية يف مو�سمه الثالثة

»مريكات�« يناق�ض �شفقات �لأندية �لريا�شية خالل فرتة �لنتقالت �ل�شيفية
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الفجر الريا�ضي

جيم���ض يتطل���ع ل�شتع���ادة 
»عظم���ة« ليك���رز 

)حمرتيف �مل�شرب( تت�قع جناحًا يف ت�قيت �لإر�شال  
�شيك�ن فر�ص ت�قيت حمدد ل�شرب الإر�شال واإجراء عملية الإحماء يف بط�لت كرة امل�شرب 
اإيجابيا لالعبني، حتى من اعتاد منهم على احلركات الروتينية مثل ال�شباين رافايل نادال، 

بح�شب ما ت�قع امل�ش�ؤول عن رابطة حمرتيف اللعبة.
�شي�شكل  بانه  متفائل  “اأنا  وامل�شابقات  الق�انني  ل�ش�ؤون  الرئي�ص  نائب  براد�ش�  غايل  وق��ال 

يق�م�ن  لكن عندما  ج��دي��د،  لأن���ه  القلق  بع�ص  ه��ن��اك  ان  اأع��ت��ق��د  ك��ب��رية.  ا���ش��اف��ة 
بتجربته �شيتاأقلم�ن معه«.

واختربت بط�لة ال�ليات املتحدة املفت�حة �شاعات الت�قيت لتحديد مدة 
فرتة الحماء و�شرب الر�شال يف ت�شفيات ن�شخة 2017، واأعلنت عن 

خطط لتطبيقها يف البط�لة املقبلة التي تبداأ يف 27 اأغ�شط�ص املقبل 
على مالعب �شلبة يف ني�ي�رك.

وواف���ق���ت راب��ط��ت��ا امل��ح��رتف��ني وامل��ح��رتف��ات والحت�����اد المريكي 
ل��ك��رة امل�����ش��رب، على ب��رت���ك���ل ل���ش��ت��خ��دام ���ش��اع��ات الت�قيت 

يعتاد  ك��ي  م��ي��دوز  لفال�شينغ  التح�شريية  ال��ب��ط���لت  يف 
الالعب�ن عليها.

عامليا   20 امل�شنف  ني�شيك�ري  ك��ي  ال��ي��اب��اين  وق���ال 
“بالن�شبة   2014 يف  م��ي��دوز  فال�شينغ  وو�شيف 

يل، لن تك�ن الأم�ر �شهلة«.
اأين  لأف��ك��ر  ال���ق��ت  اأح�شل على  “لن  وت��اب��ع 

اأ���ش��ع ار����ش���ايل ب��ني ال��ن��ق��اط، وم���ع احلر 
���ش��ت��ك���ن الأم�������ر اأ���ش��ع��ب ب��ح�����ش��ب ما 

اأعتقد«.
من  ال����ع����دي����د  “هناك  واأ��������ش�������اف 

بع�شهم  امل��خ��ت��ل��ف��ني.  ال���الع���ب���ني 
البع�ص  ب�����ش��رع��ة.  ال��ل��ع��ب  ي��ح��ب 

ي��ح��ب اأخ����ذ ال��ك��ث��ري م���ن ال�قت 
ب��ني ال��ن��ق��اط. ق��د ت��ك���ن جيدة 
للجمه�ر الراغب بروؤية مزيد 
�شريعة. ل  النقاط ونقاط  من 
اأعرف اذا كانت جيدة لالعبني«.

ان لع���ب���ني مثل  ب���راد����ش����  وي�����رى 
ن��ادال، الذي يق�م بعدة ترتيبات قبل 

دي�ك�فيت�ص  ن�فاك  ال�شربي  او  ار�شاله، 
ال�����ك�����رة ط�يال  ت���ن���ط���ي���ط  ي���ح���ب  ال�������ذي 

�شيتاأقلم�ن مع الق�اعد اجلديدة.
ي�شاهدان  ع��ن��دم��ا  ال�����ش��اب��ان،  “هذان  ق���ال 

ال�قت، �شيتاأقلمان. اأعتقد انه �شيك�ن مفيدا 
ل��راف��ا )ن����ادال(، مرهقا ب��اق��ي ال��الع��ب��ني بعد 

مطاردة كراته«.
اأ�شرع  ب�ترية  واجلماهري  الالعب�ن  ويطالب 

بني  لقاء  اىل  ا�شار  ال��ذي  براد�ش�  بح�شب  للعب 
ملناق�شة  ن��ي���ي���رك،  يف  املحرتفني  راب��ط��ة  م���دراء 

ا�شتخدام ال�شاعات خالل بط�لت العام املقبل.
بعد   2018 القاعدة يف بط�لت  ولن تطبق هذه 

فال�شينغ ميدوز، با�شتثناء دورة يف ميالن� اليطالية 
حيث اجريت جتارب عليها العام املا�شي.

و�ش�ف ت�شرع ال�شاعات من عملية الحماء قبل املباراة، 

من خالل ال�شماح لالعبني بتبادل الكرات ملدة خم�ص دقائق ثم ال�شتعداد لدقيقة ا�شافية 
قبل بداية امل�اجهة.

وقال براد�ش� “ل يجب اأن يلعب�ا الكرة، بل ان يك�ن�ا جاهزين للعب«.
ومتنح �شاعة الر�شال 25 ثانية لالعبني لالنطالق يف حركة �شربة الر�شال، بحيث ي�شغط 

احلكم على ال�شاعة بعد اعالنه النتيجة.
وتابع براد�ش� “�شنطلق ال�شاعة عندما يبداأ بحركته، ولي�ص عندما يق�م بتنطيط 

الكرة«.
معني،  بانقطاع  لل�شماح  ت�شفريها  او  ال�شاعة  اي��ق��اف  للحكام  ميكن 

ومينح ال�قت اي�شا لتبديل الكرات بعد ال�ش�اط.
ان  يجب  التي  الوق��ات  منطقيا.  بروت�ك�ل  “بنينا  براد�ش�  وا�شاف 

تت�قف فيها يجب ان تك�ن بديهية للجميع«.
النا�ص،  ���ش��ي��ج��ن ج��ن���ن  رائ���ع���ة  ن��ق��ط��ة  ل��دي��ك  ك��ان��ت  “اذا  وت���اب���ع 
الالعب�ن  ي�شمع  عندما  الت�شفيق.  انتهاء  حتى  �شينتظرون 

النتيجة، يعرف�ن ان ال�شاعة انطلقت«.
واملتلقي  ار���ش��ال  ال�����ش��ارب  �شيخ�شر  ال��ت��ح��ذي��ر،  وب��ع��د 
نقطة بحال خمالفة القاعدة “بالن�شبة يل 
�شيحقق هذا المر جناحا اذا مل تكن 

هناك انتهاكات زمنية«.
الالعبني  ان  ب���راد����ش����  وراأى 
ي�����ح�����ب������ن اإزال����������������ة ال���ت���ق���ي���د 
وو�شع  احلكم  من  بالت�قيت 
لرياها  ال�شا�شة  على  �شاعة 
يعاقب  ان  “يت�قع  اجلميع 
احلكام الالعبني بانتهاك 
ت�شفري  مت  اذا  ل���ل����ق���ت 
يبداأوا  مل  ب��ح��ال  ال�شاعة 

حركتهم«.
ال�قت  من  كثري  “يف  وتابع 
ك��ان��ت حت�����ش��ل الأم������ر ب�شكل 
اأخرى  اأح��ي��ان  يف  لكن  منطقي، 
التناق�ص  حت���������ش����ل.  ت����ك����ن  مل 
يحبط الالعبني”، م�شريا اىل انه 
الم�ر  �شي�شهل  الم��ر  ان  “حتى 
ع��ل��ى احل���ك���ام، ل ي���ري���دون ان 
ي���ت���ع���ط���ل����ا ل�����درج�����ة ع����دم 

حتكيم املباراة«.
الك�شندر  الأمل��������اين  وراأى 
عامليا  ثالثا  امل�شنف  زفرييف 
اآراء الالعبني  ان ال�شتماع اىل 
�شيك�ن اأمرا حا�شما “�شيك�ن هاما 
على رابطة املحرتفني ال�شتماع اىل 

الالعبني وال�شتماع لآرائهم«.

يتطلع النجم ليربون جيم�ص اىل قلب املعادلة ال�شيئة 
لل��ص اجنلي�ص ليكرز يف ال�شن�ات الخرية من دوري 
يحمل  ع��ن��دم��ا  للمحرتفني،  الأم���ريك���ي  ال�شلة  ك���رة 

ال�انه للمرة الأوىل يف امل��شم املقبل.
وقال جيم�ص ل�شبكة “اي ا�ص بي ان” 

املتمثل  التحدي  “اأحب  المريكية 
يف م�����ش��اع��دة ف��ري��ق ل��ل������ش���ل اىل 
فيها يف  مت�اجدا  يكن  اأماكن مل 

الفرتة الخرية«.
ال�ا�شح  “ومن  وتابع 

مل  ل����ي����ك����رز  ان 
ي���ب���ل���غ ال����ب����الي 
)الأدوار  اوف 

 ) ئية ق�شا ل ا
يف ال�شن�ات 

الخرية، 
ل������ك������ن 

�ش�شة  م�ؤ
ليكرز وعالمتها 

ال�������ت�������اري�������خ�������ي�������ة 
مع  ت�����ت�����ط�����اب�����ق�����ان 

العظماء«.
اك����ن  “ان  واردف 
ج�����������زءا م�������ن ذل�����ك 
ه��� اأم���ر رائ���ع لي�ص 
بالن�شبة  ف�����ق�����ط 
لعائلتي  ل��ك��ن  يل، 
ال�شلة  كرة  ولتاريخ 

عم�ما«.
جيم�ص  وحت����������دث 

الثنني يف ت�شريحات 
الوىل  ل��ل��م��رة  ع��ل��ن��ي��ة 

كليفالند  ت����رك����ه  م���ن���ذ 
اىل  وان�شمامه  كافاليريز 

ليكرز يف املنطقة الغربية.
ويخ��ص ابن الثالثة والثالثني 

بي  “ان  دوري  يف  ال�16  م��شمه 
باللقب  ت��ت���ي��ج��ه  ب��ع��د  ايه”، 

النهائي  وبل�غه  م��رات  ثالث 
ب��ي��ن��ه��ا ثماين  ت�����ش��ع م�����رات 

ت�اليا.
على  ج����ي����م���������ص  وواف���������������ق 

 154 مقابل  م���ا���ش��م  لرب��ع��ة  ليكرز  اىل  الن�����ش��م��ام 
م��ل��ي���ن دولر ام��ريك��ي، ب��ع��د ان ق���اد ك��اف��ال��ي��ريز اىل 

نهائي الدوري يف ال�شن�ات الربع املا�شية.
ومنح جيم�ص مدينة كليفالند اأول القابها الريا�شية 
اىل  كافاليريز  ق��اد  عندما   ،1964 منذ  الكربى 
2016، لكنه خ�شر ثالث مرات  ال��دوري يف  لقب 
�شتايت ووري��رز. ثم قرر  النهائي �شد غ�لدن  يف 
ال����ان ليكرز يف حم��اول��ة ل�شتعادة  ال��دف��اع ع��ن 

اجماد النادي العريق.
وحقق ليكرز 35 ف�زا مقابل 47 خ�شارة 
امل��شم املا�شي، ومل يبلغ البالي اوف 
اأح�����رز  ب���ان���ه  ع��ل��م��ا   ،2013 م���ن���ذ 
اللقب 16 مرة. ومل يتخط الدور 
ال��ث��اين م��ن ال��ب��الي اوف منذ 
الكبري ك�بي  النجم  قاده 
ب���راي���ن���ت اىل 
ل��������ق��������ب��������ي 
 2 0 0 9
و2010.

وا�������ش������اف 
ج����ي����م���������ص 
نهاية  “يف 
ال�����ن�����ه�����ار، ال�������ش���ب���ان 
وهذا  ال��ك��رة،  لعب  يحب�ن 
ب��ه ك��ل ي���م. اأحب  م��ا يق�م�ن 

ذلك«.
معدل  ب��ل��غ  ال�����ذي  ال���الع���ب  واردف 
نقطة   27،5 امل��ا���ش��ي  امل������ش��م  ت�شجيله 
و8،6 متابعات و9،1 متريرات حا�شمة يف 
املباراة ال�احدة “مع جلب لن�ص �شتيفن�ش�ن 
وراج�ن  ب��ي��زيل  مايكل  وب��ي��ز  ماكغي  وج��اف��اي��ل 
طيلة  ال�شلة  ب��ك��رة  ي��ف��ك��رون  �شبان  ه��ن��اك  رون����دو، 

النهار. وكل �شيء اآخر ه� ثان�ي«.
وخا�ص جيم�ص 1143 مباراة �شمن الدور العادي 
بلغ  ه��ي��ت، حيث  وم��ي��ام��ي  كليفالند  ال����ان  حت��ت 
متابعات   7،4 ن��ق��ط��ة،   27،2 ت�شجيله  م��ع��دل 

و7،2 متريرات حا�شمة.
ال�����ش��اب��ع يف الرتتيب  امل���رك���ز  وي��ح��ت��ل ج��ي��م�����ص 
التاريخي مل�شجلي الدوري )31308 نقاط(، 
وميلك ذهبيتني اوملبيتني يف 2008 و2012 

مع املنتخب المريكي.

ع�دة  �شابقا،  ال��ع��امل  يف  اأول  امل�شنف  م�����راي،  اأن���دي  ال��ربي��ط��اين  حقق 
م�فقة اىل املالعب ال�شلبة وتاأهل اىل الدور الثاين من دورة وا�شنطن 
الأم��ريك��ي��ة ال��دول��ي��ة يف ك��رة امل�����ش��رب، ب��ف���زه على الأم��ريك��ي ماكينزي 
3-6 و6-4 و7-5. واحتاج م�راي الذي غاب عن املالعب  ماكدونالد 
11 �شهرا وخ�شع يف يناير املا�شي لعملية جراحية يف ورك��ه، اىل  طيلة 
اأول مباراة له على املالعب  �شاعتني و37 دقيقة لكي يخرج فائزا من 
األقاب  بثالثة  الفائز  الربيطاين  وبدا  �شهرا.   17 ح�ايل  منذ  ال�شلبة 
يف الغراند �شالم متاأثرا بعد الف�ز الذي حققه على الأمريكي امل�شنف 
80 عامليا، قائال “قاتلت ب�شرا�شة واأجربت على ذلك. حتركاتي وال�شياء 

الأخرى كانت جيدة. مل اأنهار. �شمدت جيدا«.
 ،2017 ي�لي�  ورك���ه يف  لإ���ش��اب��ة يف  تعر�ص  م����راي  وك���ان 

الربيطانية،  ومي���ب���ل���دون  ب��ط���ل��ة  ع���ن  وغ�����اب 
بعد ع�دة  ال��ك��ربى،  الرب���ع  ال��ب��ط���لت  ثالثة 

غري ناجحة اىل املالعب يف دورة ك�ينز يف  
م�راي  ترتيب  وت��راج��ع  املا�شي.  ي�ني� 

الالعبني  ت�شنيف  يف  ع���ام���ا(   31(
بعدما   832 ل��ل��م��رك��ز  امل��ح��رتف��ني 
مباريات  ث����الث  ب��خ������ص  اك��ت��ف��ى 
الدور  لقاء  قبل  ال��ع��ام  ه��ذا  فقط 
الذي  وا���ش��ن��ط��ن  دورة  م��ن  الأول 
وباإمكانكم  بتخطيه  “ا�شتمتع 
التي  بالطريقة  ذل��ك  مالحظة 
احتفلت بها. كانت مباراة �شعبة 

وك����ان ب��الإم��ك��ان اأن ت��ذه��ب يف 
الجتاهني. كان من اجلميل 

اأن اأف�ز بها«.
وك�����ان�����ت م�����ب�����اراة الأح������د 
على  مل��������������راي  الأوىل 
منذ  ال�������ش���ل���ب���ة  امل����الع����ب 

دورة انديان ويلز للما�شرتز 

فا�شيك  ال��ك��ن��دي  اأم����ام  الأول  ال����دور  يف  خ�شر  ح��ني   2017 م��ار���ص  يف 
مع  بريطانية  م�اجهة  الثاين  ال��دور  يف  م���راي  ويخ��ص  ب��شبي�شيل. 
كايل ادم�ند الذي اأعفي من الدور الأول كم�شنف رابع، علما باأن الأخري 
فاز على م�راي يف املباراة الأخرية لال�شكتلندي وكانت يف الدور الثاين 
العام من الدور  اي�شتب�رن. واأقر م�راي الذي خرج هذا  لدورة 
الأول لدورة ك�ينز على يد ال�شرتايل 
نيك كريي��ص ثم فاز يف الدور الأول 
ال�ش�ي�شري  ع��ل��ى  اي�����ش��ت��ب���رن  ل����دورة 
يخ�شر  اأن  قبل  فافرينكا  �شتاني�شال�ص 
يف الثاين �شد ادم�ند، اأنه “يت�جب علي 
اأردت الف�ز بهذه  اإذا  اأف�شل  األعب ب�شكل  اأن 

املباراة، اأن اأك�ن اأكرث �شرا�شة.. ».
الذهاب بعيدا يف دورة وا�شنطن  وياأمل م�راي 
التي و�شل اىل مباراتها النهائية عام 2006 
ح���ني خ�����ش��ر ام����ام ال��ف��رن�����ش��ي ارن����� كليمان 
الثانية  م�شاركته  يف  م�����ش���اره  انتهى  ث��م 
على   2015 ع���ام  الأول  ال����دور  ع��ن��د 
غابا�شفيلي،  ت��ي��م���راز  ال��رو���ش��ي  ي��د 
م��ن اأج����ل ا���ش��ت��ع��ادة وت����رية اللعب 
دورة  يخ��ص  اأن  قبل  وامل��ب��اري��ات 
للما�شرتز  المريكية  �شين�شيناتي 
ال��ت��ي ي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا مب���ج��ب بطاقة 

دع�ة من 11 اىل 19 اغ�شط�ص.
يذكر اأن الأملاين الك�شندر زفرييف ت�ج 
وه�  امل��ا���ش��ي  امل������ش��م  وا�شنطن  بلقب 
م�ش�اره  ويبداأ  العام  هذا  ثانيا  �شنف 
من الدور الثاين اأمام الت�ن�شي مالك 
اجل���زي���ري ال����ذي ت��غ��ل��ب الأح�����د على 
ال��رو���ش��ي ي��ف��غ��ي��ن��ي دون�����ش��ك���ي 4-6 

و1-6.

�شتخ��ص الفرق الك�رية امل�حدة غمار دورة الألعاب الآ�شي�ية املقررة يف 
18 اغ�شط�ص و2 �شبتمرب املقبلني، دون راع عاملي، مثل  اندوني�شيا بني 

املفرو�شة على بي�نغ يانغ. القت�شادية  العق�بات  ب�شبب  “نايكي”، 
وقررت الك�ريتان ال�شهر املا�شي امل�شاركة بفرق م�حدة يف ثالث ريا�شات 

هي الكان�ي والتجذيف وكرة ال�شلة لل�شيدات.
ب�شبب  املتحدة  الأمم  م��ن  متعددة  لعق�بات  ال�شمالية  ك���ري��ا  وتخ�شع 
برناجمها الن�وي وفر�ص عليها حظر على ا�شترياد ال�شلع الفاخرة، مبا 
اىل  اجلن�بية  ك�ريا  يف  امل�ش�ؤولني  دف��ع  مما  الريا�شية،  املعدات  ذل��ك  يف 

البحث عن منتجني حمليني للزي الر�شمي.
فران�ص  ل�كالة  اجلن�بي  ال��ك���ري  ال�شلة  ك��رة  احت��اد  م��ن  م�ش�ؤول  وق��ال 
�شعار  و�شع  ميكننا  ل  العق�بات.  ب�شبب  نايكي  ارت��داء  ميكننا  “ل  بر�ص 

اأي ماركات عاملية«.
و�شريتدي فريق كرة ال�شلة الن�شائي امل�حد زيا من �شناعة �شركة حملية 
امل�ش�ؤول، يف حني �شريتدي فريق الرجال الذي  اأكد  �شغرية، بح�شب ما 
الراعي  “نايكي”،  ال�ان ك�ريا اجلن�بية فقط، قم�شانا من  يدافع عن 

الر�شمي ملنتخبي الرجال وال�شيدات يف ك�ريا اجلن�بية.
كما وجد احتاد ك�ريا اجلن�بية للكاياك، الذي ترعاه �شركة “دي�شينت” 
للفريق  الر�شمي  ال���زي  لت�شنيع  حملية  �شركة  ال��ي��اب��ان��ي��ة،  الريا�شية 

امل�شرتك.
قال م�ش�ؤول يف الحتاد “قمنا بقيا�ص اأحجام لعبي ك�ريا ال�شمالية بعد 

و�ش�لهم ي�م الحد املا�شي والزي الر�شمي الن قيد الإنتاج«.
و�شل الأحد اىل ك�ريا اجلن�بية ريا�شي�ن من اجلارة ال�شمالية بهدف 
خ��ص التمارين امل�شرتكة، وذلك يف اطار ال�شتعداد لآ�شياد اندوني�شيا. 
وو�شل ال�فد الك�ري ال�شمايل املك�ن من 34 ريا�شيا وب�شحبة الط�اقم 

الفنية اىل مطار اين�شي�ن الدويل عرب العا�شمة ال�شينية بكني.
ال�شمالية، لكن من  الك�رية  البعثة  ومل يعلن عن تفا�شيل جدول عمل 

املت�قع اأن تبداأ التمارين الأ�شب�ع احلايل.

ول تزال اجلارتان من الناحية الفنية يف حالة حرب منذ احلرب الك�رية 
من معاهدة �شالم. بدل  بهدنة  انتهت  التي   1953-1950

ال�شت�ية  الوملبية  اللعاب  دورة  امل�شاركة يف  ال�شمالية  اأن قرار ك�ريا  اإل 
التي ا�شت�شافتها ك�ريا اجلن�بية يف فرباير املا�شي يف بي�نغ ت�شانغ، اأدى 

اىل تقارب م�شتمر بني الدولتني.
وق���د ���ش��ار وق��ت��ذاك ري��ا���ش��ي���ن م��ن ال��ب��ل��دي��ن حت��ت ع��ل��م م���ح��د يف حفل 
ال��ك���ري اجلن�بي م���ن ج���اي-ان على  الرئي�ص  الف��ت��ت��اح، يف وق��ت عمل 

احداث تقارب بني بي�نغ يانغ ووا�شنطن.
اون  ج�نغ  كيم  ال�شمايل  الرئي�شان  اتفق  ابريل،  يف  عقدت  قمة  وخ��الل 
دولية  ريا�شية  اح��داث  “يف  معا  امل�شاركة  على  ج��اي-اإن  واجلن�بي م�ن 

مثل اللعاب ال�شي�ية 2018«.
عالقتهما  يف  اجلليد  لك�شر  الريا�شة  الك�ريتان  ا�شتخدمت  ما  وغالبا 
الداخلية، ومع املجتمع الدويل، بدءا من كرة القدم و�ش�ل اىل اله�كي 

على اجلليد.
حفل  يف  ال���ف���د  ا�شتعرا�ص  خ��الل  البلدين  ميثل  م�حد  وف��د  و�شي�شري 
جزيرة  يف  وباليمبانغ  جاكرتا  يف  املقررة  الآ�شي�ية  اللعاب  دورة  افتتاح 

�ش�مطرة.
اله�كي  م�شابقة  يف  لل�شيدات  م�حد  مبنتخب  �شاركتا  الك�ريتان  وكانت 
على اجلليد لول مرة، وذلك يف الوملبياد ال�شت�ي الذي ا�شت�شافته ك�ريا 

اجلن�بية يف فرباير املا�شي يف بي�نغ ت�شانغ.
قمة  اىل  اأدى  مم��ا  احل��ني،  ذل��ك  منذ  الدبل�ما�شية  اجل��ه���د  وت�شافرت 
تاريخية بني كيم والرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب يف �شنغاف�رة ال�شهر 

املا�شي.
لكن ال�ليات املتحدة حذرت من تخفيف العق�بات �شد النظام الك�ري 
اللجنة  م��ن  امل��ق��دم  الطلب  ب��الع��رتا���ص على  م���ؤخ��را  وق��ام��ت  ال�شمايل، 
املعدات  بت�شليم  ال�شماح  اأج��ل  من  املتحدة  الأمم  اىل  الدولية  الأوملبية 

الريا�شية اىل البلد املعزول.

�شر�هة �ألي�ش�ن كادت �أن تغري م�شار حياته 
مل يكن الربازيلي األي�ش�ن لي�شبح اأغلى حار�ص يف تاريخ كرة القدم ل� 
مل يقتنع والداه باأنه �شينحف ويكرب مبا فيه الكفاية لتحقيق النجاح، 
“ذي  ل�شحيفة  بافان  دانيال  ال�شابق  مدربه  ك�شف  ما  بح�شب  وذل��ك 

الثالثاء. ام�ص  ال�شادر  عددها  يف  �شن” الربيطانية 
ال�شهر  ان�شم هذا  وال��ذي  25 عاما  البالغ  الربازيلي  وك��ان احلار�ص 
67 ملي�ن جنيه  الإنكليزي مقابل مبلغ قيا�شي قدره  اىل ليفرب�ل 
ا�شرتليني )88 ملي�ن دولر، 75 ملي�ن ي�رو( من روما الإيطايل، 
اىل  وال��دي��ه  دف��ع  ما  الغازية،  وامل�شروبات  بالب�شك�يت  للغاية  م�لعا 

ال�شعي لإبعاده عن كرة القدم واعادته اىل درا�شته.
“ذي  ل�شحيفة  انرتنا�شي�نال،  ن��ادي  ح��را���ص  م��درب  ب��اف��ان،  وك�شف 
�شن” اأنه “يف ي�م من الأيام جاء والداه يبحثان عني، ظنا منهما باأن 

القدم”، م�شيفا  اإخراجه من كرة  واأرادا  الريا�شة  له يف  ل م�شتقبل 
اأف�شل اإذا وا�شل درا�شته وباأن عليه ترك  �شيك�ن  م�شتقبله  اأن  “ظنا 
�شي�ا�شل  األي�ش�ن  ب��اأن  اإقناعهما  من  متكنت  “لكني  وتابع  ال��ن��ادي«. 
ال��ن��م��� ل��ل������ش���ل اىل م��رح��ل��ة ال��ن�����ش���ج بح�شب ع��م��ره و���ش��ي��ك���ن له 
اأنه قال لل�الدين ل يجب عليهما  م�شتقبل عظيم كحار�ص”، كا�شفا 
القلق ب�شاأن ق�شر قامته ن�شبيا يف ذلك ال�قت، لأنه �شينم� بالتاأكيد 

وي�شبح ح�ش�را ق�يا يف منطقة اجلزاء.
وكان بافان م�شيبا لأن األي�ش�ن منا لي�شل ط�له اىل 1،93 م، وا�شعا 
ما  الآخرين،  الأولد  بدايته مقارنة مع  البطيء يف  “ن�ش�جه  خلفه 
جعله حار�شا اأق�شر من الآخرين واأثقل وزنا. هذا الأمر جعله يف كثري 
من الأحيان حمروما من مركز يف الت�شكيلة الأ�شا�شية وحتى يف بع�ص 

الأحيان من اجلل��ص على مقاعد البدلء«.
متيز  لكنه  ع��م��ره  يف  الأولد  م��ن  اأب��ط��اأ  ك��ان  “وراثيا،  ب��اف��ان  واأردف 
بحركات فنية خمتلفة، ونحن راهنا منذ اللحظة الأوىل على من�ه. 
احلمد هلل اأنهما ا�شتمعا اإيل. بعد عام كان قد منا 6،5 اإن�ص )16،51 
اإذ  الربازيلية،  الكرة  يف  النادرة  احل��الت  من  األي�ش�ن  ويعد  �شنتم(«. 
يتحدر من عائلة مي�ش�رة من الطبقة ال��شطى، ف�الدته كانت وكيلة 
عقارية، فيما عمل والده يف جتارة الأحذية واجلل�د. ال ان �شعى بكل 
ما امكن لإثبات نف�شه يف نادي انرتنا�شي�نال الذي ان�شم اىل فرقه 
من  اأك��رث  خل��ص  طريقه  يف  ع�شرة  اخلام�شة  يف  ك��ان  حني  العمرية 
مقابل   2016 عام  روما  اىل  النتقال  قبل  بقمي�شه،  مباراة   100

ي�رو. ماليني   7،5

ع�دة م�فقة مل�ر�ي �إىل �ملالعب �ل�شلبة  �لفرق �لك�رية �مل�حدة تخ��ض 
�لآ�شياد دون ر�ع عاملي 



فقدت 100 كغم من وزنها
بعدما عانت من ال�شمنة املفرطة ب�شبب اعتيادها على تناول الكعك 
واحلل�يات منذ �شن مبكرة، قررت األك�شندرا اأو�شيب�فا )23 عاماً( 
نها  التخل�ص من اأكرب قدر من وزنها، وبداأت باتباع نظام �شارم مكرّ

من خ�شارة ع�شرات الكيل�غرامات. 
األك�شاندر قد بداأت رحلة فقدان ال�زن منذ ثالث �شن�ات،  وكانت 
من  منعتها  ال��ت��ي  وب��دان��ت��ه��ا  الثقيل  ب���زن��ه��ا  ذرع���اً  �شاقت  بعدما 

اجلل��ص على مقاعد الدرا�شة يف اجلامعة ب�شكل مريح. 
4 ك��غ��م ع��رب ممار�شة  اأويل خل�����ش��ارة  األ��ك�����ش��ن��ادرا يف حت���ٍد  وب����داأت 
بفقدان  جنحت  وبالفعل  �شحي.  حياة  اأ�شل�ب  وتبني  الريا�شة 
ال�زن يف املرحلة الأوىل، الأمر الذي �شجعها على متابعة رحلتها 
األك�شاندرا على امل�شي مل�شافة  ب��اإرادة �شلبة.  وقد اعتادت  الط�يلة 
الريا�شية  التمارين  ممار�شة  اإىل  اإ�شافة  ي�مياً،  كم   8 اإىل  ت�شل 
غ���رام خالل  ك��غ��م   103 م��ق��داره  م��ا  ف��ق��دت  ح��ت��ى  ب�شكل منتظم، 
يف  حققته  ال��ذي  الباهر  النجاح  وم��ع  املا�شية.   الثالث  ال�شن�ات 
لإجراء  فر�شة  على  احل�ش�ل  يف  األك�شندرا  تاأمل  ال����زن،  فقدان 
جراحة لإزالة الرتهالت الكثرية ح�ل بطنها واأجزاء اأخرى من 

ج�شمها، وفق ما ورد يف �شحيفة ديلي �شتار الربيطانية. 

�شابط �شرطة يت�شبب بحادث مروع
مل يلتزم �شابط �شرطة اأمريكي بالق�انني التي حتظر ا�شتخدام 
حادث  وق���ع  اإىل  اأدى  مم��ا  املركبة،  ق��ي��ادة  اأث��ن��اء  الذكية  اله�اتف 
ميزوري،  ولي��ة  يف  املحلي   fox2 م�قع  واأف���اد  خطري.  ا�شطدام 
اأمام  دراج��ة ه�ائية كان ينتظر دوره للمرور   �شائق  باأن  الثنني، 

مفرتق طرق يف مدينة بكي�لري، عندما باغتته �شيارة ال�شرطة.
و�شجلت احلادثة كامريا كانت مثبتة على خ�ذة قائد املركبة، التي 

اأطيح بها مع وق�ع �شاحبها جراء احلادث.
وذكر قائد الدراجة:" �شاهدت �شيارة ال�شرطة تقرتب مني فجاأة، 
كانت ال�قت متاأخرا من اأجل القفز وتفادي الت�شادم ف�قعت على 

الأر�ص"، لكن حل�شن احلظ كانت الإ�شابة طفيفة.
وبادر ال�شرطي اإىل ركن �شيارته جانبا، واخلروج منها لالطمئنان 
�ش�ؤال  ت�جيه  اإىل  �شارع  الذي  امل�شاب،  الدراجة  �شائق  على �شحة 
"ملاذا ت��ك��ت��ب ر���ش��ائ��ل ق�����ش��رية على  ط��غ��ت ع��ل��ي��ه ن���ربة ال��غ�����ش��ب: 
باأنه  واع��رتف  اكتب"،  اأك��ن  "مل  �شريعا:  ال�شابط  الهاتف"، لريد 

كان على خطاأ ب�شبب ت�شتت ذهنه.

ي�شدمها �لربق وهي حتاول ت�ش�ير �لعا�شفة
تعر�شت �شيدة بريطانية ل�شاعقة برق �شديدة كادت ت�دي بحياتها، 

بعد اأن حاولت ت�ش�ير العا�شفة ال�شديدة من نافذة منزلها.
احلدود  على  غال�شيلز  م��ن  ع��ام��اً(   43( ك�تل�ل  تري�شي  وك��ان��ت 
الغي�م  ت�ش�ير  حماولة  املحم�ل،  بهاتفها  مت�شك  ال�شكتلندية، 
ال��داك��ن��ة، ق��ب��ل اأن ت�����ش��رب ع��ا���ش��ف��ة ال����ربق ه��ات��ف��ه��ا، مم��ا ت�شبب 

باإ�شابتها ب�شاعقة كهربائية.
وتق�ل تري�شي اإن ال�شاعقة الكهربائية عربت ذراعها الأمين، مما 
هاتفها  غطاء  اأن  وتعتقد  ج�شدها،  يف  الإب��ر  ك�خز  ب�شع�ر  ت�شبب 
ال�شدمة،  �شدة  من  وخفف  حايتها  اأنقذ  ال��ذي  ه�  البال�شتيكي، 

بح�شب ما نقلت �شحيفة �شك�ت�ص مان ال�شكتلندية.
واأ�شافت "�شرب الربق غطاء الهاتف، ول�ل وج�د الغطاء، لرمبا 
كان الهاتف انفجر يف يدي، وكانت ع�اقب احلادثة �شتك�ن اأق�ي 
بكثري من ذلك. مل اأتعر�ص لأي اأذى، وجميع اأطفايل واأ�شدقائي 

الذين كان�ا برفقتي جن�ا كذلك من احلادثة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ريا�شات �لحتكاك �جل�شدي تزيد خطر �ل�شلل �لرعا�ض
واألعاب  والرجبي  وامل�شارعة  املالكمة  مثل  اجل�شدي  الحتكاك  ريا�شات  اأن  من  جديدة  درا�شة  نتائج  رت  ح��ذرّ
ا�ص )باركن�ش�ن(. وكانت درا�شات �شابقة قد ربطت  الكاراتيه والتايك�ندو تزيد خطر الإ�شابة مبر�ص ال�شلل الرعرّ
بني الإ�شابات يف هذه الريا�شات وزيادة خطر الإ�شابة باخلرف والزهامير. لكن الدرا�شة اجلديدة وجدت اأنه 

كلما زاد عدد ال�شن�ات التي مي�شيها الالعب يف هذه الريا�شات ارتفعت خماطر الإ�شابة بال�شلل الرعا�ص.
احتكاكاً ج�شدياً  التي تت�شمن  الريا�شات  اأن  الدرا�شة يف جامعة ب��شطن يف ما�شات�ش��شت�ص، ووجدت  واأجريت 
األفا- �شين�كلني، والذي يرتاكم على منطقة معينة  ى  وا�شدامات ت�شيب الراأ�ص تزيد من ن�شبة بروتني ي�شمرّ

بالدماغ وي�ؤدي ذلك اإىل الإ�شابة باخلرف واأعرا�ص مر�ص ال�شلل الرعا�ص.
وُن�شرت نتائج الدرا�شة يف جملة "اإك�شربمينتال ني�رول�جي"، وكان العلماء قد لحظ�ا جمم�عة من الأعرا�ص 
ريا�شات  مار�ش�ا  الذين  الالعبني  من  كثري  لدى  والبطء  امل�شي  و�شع�بات  الرتعا�ص  مثل  باحلركة  املرتبطة 
"مر�ص لي�ي" الذي  الأعرا�ص  ى هذه  والرجبي واملالكمة، وت�شمرّ الأمريكية  القدم  مثل ه�كي اجلليد، وكرة 
مر�ص  اأعرا�ص  وترتبط  بالدماغ،  احلركة  عن  م�ش�ؤولة  مناطق  يف  اإليه  امل�شار  الربوتني  تراكم  نتيجة  يحدث 

لي�ي بال�شلل الرعا�ص. 
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غيمة طائر�ت جتتاح �ل�شماء
الآن واأثناء النتهاء من كتابة هذا امل��ش�ع، ارتفع عدد الطائرات يف خمتلف 
اأج�اء العامل اإىل 12152 طائرة، بيد اأن بع�ص تلك الأج�اء اأكرث ازدحاما 
حركة  يتعقب  ال��ذي   ،"24 رادار  "فاليت  مل�قع  وفقا  غريها،  من  بكثري 
والطائرات يف  العامل  اإىل خارطة  وبالنظر  �شمائنا.  كل طائرة جتارية يف 
ال�شماء، يالحظ اأن هناك مناطق اأكرث ازدحاما من غريها، لكن اأيها اأكرث 
الأكرث  املنطقة  اأوروب��ا هي  �شماء غربي  ف��اإن  التقارير،  وبح�شب  ازدحاما؟ 
ازدحاما يف العامل، ومتتد هذه املنطقة من جن�ب اإجنلرتا اإىل اأملانيا مرورا 
به�لندا وبلجيكا وفرن�شا واإ�شبانيا واإيطاليا، وتليها اأج�اء ال�ليات املتحدة 
وال�شني واخلليج العربي. وتعد مطارات العا�شمة الربيطانية لندن الأكرث 
حركة يف العامل اأجمع، اإذ بلغ عدد امل�شافرين من واإىل مطارات لندن ال�شتة 
)هيرثو، غات�يك، �شتان�شتد، ل�ت�ن، لندن �شيتي، �شاوث اإند( ح�ايل 171 

ملي�ن م�شافر، بح�شب �شحيفة التليغراف الربيطانية.
كذلك ي�جد 6 مطارات يف ني�ي�رك، تعاملت كلها مع ما ي�شل اإىل 136 
ملي�ن م�شافر عام 2017، وبالنظر اإىل وج�د مطارات اأخرى قريبة ن�شبيا، 
وا�شنطن  ومطار  ب�ا�شنطن  ريغان  رونالد  ومطار  فيالدلفيا  مطار  مثل 
دول�ص، فاإن املنطقة تعترب من اأكرث املناطق ازدحاما بحركة الطائرات، حيث 

تتعامل املطارات الت�شعة يف املنطقة مع اأكرث من 200 ملي�ن م�شافر.
ويف ال�ليات املتحدة اأي�شا، تعد منطقة ل��ص اأجنل��ص ب�لية كاليف�رنيا 
تتعامل مطارات  الطائرات، حيث  بحركة  ازدح��ا  العامل  مناطق  اأك��رث  من 
املدينة اخلم�شة مع اأكرث من 102 ملي�ن م�شافر �شن�يا، منهم 75 ملي�ن 

من واإىل مطار ل��ص اأجنل��ص وحده.
الطائرات،  بحركة  اأخ��رى  مزدحمة  منطقة  ت�جد  كاليف�رنيا  جن�ب  ويف 
وتتعامل  خ��شيه  و�شان  واأوكالند  فران�شي�شك�  �شان  مطارات  ت�جد  حيث 

هذه املطارات الثالثة مع اأكرث من 81 ملي�ن م�شافر �شن�يا.

باند� يحتفل مبيالده �ل�شاد�ض 
�شان  بحديقة  ال�شاد�ص  بعيد ميالده  وو  �شياو يل  العمالق  الباندا  احتفل 

دييج� للحي�ان .
وو(،  )ال�شيد  با�شم  اأي�شا  املعروف  للباندا،  حفال  احلديقة  اإدارة  واأقامت 
جرى خالله تعليق الهدايا له بغ�ش�ن الأ�شجار ف�شال عن �شت قطع من 

كعك )كب كيك(.
وهذا ه� �شاد�ص باندا عمالق ي�لد يف احلديقة لالأم باي ي�ن.

ه��ض �شاب ب�شفاه كايلي 
جيرن يتح�ل �إىل كارثة

ه�لت   ت�����ش��اي��ق  جيم�ص  ل���ط���امل���ا 
�شفتيه  م���ظ���ه���ر  م����ن  ع����اًم����ا   24
الفيلر  اإىل  ف���ل���ج���اأ  ال���رف���ي���ع���ت���ني، 
ل��ت��ب��دوا اأك����رث ام���ت���اًلء وه���� يف ال� 
16 م��ن ع��م��ره، م��ن��ف��ق��اً اأك���رث من 
لت�شبح  اإ�شرتليني  جنيه  األ��ف   14
�شفتاه ت�شبه �شفتي جنمة تلفزي�ن 
اإطاللة  ويف  جيرن .  ال���اق��ع  كايلي 
ميل"  "دايلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ع���رب  ل���ه 
�شفتيه  اأن  اإت�����ش��ح  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
كبري،  ب�شكل  منتفختني  اأ�شبحتا 
ك��م��ا اأُ���ش��ي��ب ب��ع��دة ك��دم��ات نتيجة 
الفيلر  جل�شات  من  الهائل  العدد 
التي خ�شع لها. واأ�شارت ال�شحيفة 
التخلي  ي��ن���ي  ل  جيم�ص  اأن  اإىل 
التجميل،  وع��م��ل��ي��ات  ال��ف��ي��ل��ر  ع��ن 
وك�شف عن خططه لإج��راء املزيد 
معجب  اأن��ه  م��شًحا  امل�شتقبل،  يف 
وقال:  اهتمام،  به من  مبا يحظى 
مماًل  ���ش��ك��ل��ي  ي���ب���دو  اأن  اري�����د  "ل 
فاإن  ذل���ك  ج��ان��ب  واإىل  وعادًيا". 
ل��ع��م��ل��ي��ة تكبري  ج���امي�������ص خ�����ش��ع 
لالأنف،  جتميل  وعملية  للم�ؤخرة 
العمليات  لكل هذه  وعن خ�ش�عه 
�شعيًدا  اأو  را���ش��ًي��ا  اأك���ن  :"مل  ق���ال 
ا�شعر  فاأنا  وج�شدي،  وجهي  ب�شاأن 

بالراحة اأكرث مبظهري املزيف".

ديفيد بيكهام يتح�ل 
�إىل م�شفف �شعر

ال�شهري   الإنكليزي  ال��ق��دم  ك��رة  ���ش��ارك لع��ب 
وه�  فيها  ب��دا  �ش�رة  اجلمه�ر  بيكهام   ديفيد 

يق�ص �شعر اإبنته.
عرب  ن�شرها  التي  ال�ش�رة  على  بيكهام  وعلرّق 
الت�ا�شل  م�اقع  اأح��د  على  اخلا�شة  �شفحته 
الإجتماعي قائاًل :"هناك �شخ�ص �شعيد واآخر 
غري �شعيد، لكنني مل اأكن اأتخيل اأن تع�د هذه 

الفنانة ال�شغرية جميلة بعد الي�م".
ال�����ش���رة ب�شكل كبري،  امل��ت��اب��ع���ن م��ع  وت��ف��اع��ل 
ملي�ن،   2 ع��ل��ى  معجبيها  ع���دد  ���ش��ارف  ح��ي��ث 
اأثنت  التي  التعليقات  من  الكثري  اإىل  اإ�شافة 
واإه��ت��م��ام��ه بهم  ب�����اأولده  ع��ل��ى ع��الق��ة بيكهام 

حالياً.
زوجته  م���ن  ب��ي��ك��ه��ام  ل��دي��ف��ي��د  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
اأرب���ع���ة اأولد ه��م ب��روك��ل��ني وك���روز  ف��ي��ك��ت���ري��ا 

ورومي� وهاربر.

يع�د �إىل �حلياة خالل �لتح�شري لدفنه
فبينما  اللبنانية،  البلدات  اإحدى  �شهدتها  غريبة  واقعة 
ف�جئت  اأف��راده��ا،  اأح��د  دف��ن  ملرا�شم  ت�شتعد  عائلة  كانت 

بع�دة "امليت" اإىل احلياة جمددا.
مغدو�شة  مبنطقة  ق�شطة  ع��ائ��ل��ة  ف��ي��ه  ك��ان��ت  وق���ت  ويف 
ب�شيدا جن�ب لبنان ت�شتعد ملرا�شم دفن اإبراهيم ق�شطة، 
العائلة  باإعالن  البلدة  اأه��ايل  ال�شبت، ف�جئ  ت�يف  الذي 
لفقيدها  العائلة  نعي  وبعد  احل��ي��اة.  اإىل  "امليت"  ع���دة 
ب�شكل ر�شمي وحتديد الثنني م�عدا لت�شييعه، وم�اعيد 
تقبل التعازي يف البلدة، تراجعت العائلة عن بيان النعي، 
و�شارعت اإىل اإلغاء مرا�شم الدفن بعد ع�دة قلب "امليت" 

اإىل النب�ص جمددا.  
ال�فاة،  اإع��الن  �شاعات على  بيان بعد  العائلة يف  و�شددت 
واأنه  الإن�شان"،  اإرادة  م��ن  اأق����ى  اهلل  "م�شيئة  اأن  على 
عاد قلب اأب� �ش�قي يخفق من جديد،  الأحبة  "ب�شل�ات 
واعتذرت  امل�شت�شفى".  يف  م�شتقرة  ب��ح��ال��ة  ح��ال��ي��ا  وه���� 
ال��ع��ائ��ل��ة م��ن اجل��م��ي��ع، و���ش��ك��رت ك��ل م��ن ت��ع��اط��ف  معها، 
معلنة "اإلغاء النعي واملرا�شم املذك�رة فيه". وعربرّ اأهايل 
�ش�قي"  "اأب�  ع���دة  بخرب  فرحتهم  ع��ن  مغدو�شة  بلدة 
الت�ا�شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  اآخ����رون  اأ���ش��ار  بينما  امل�����ت،  م��ن 
قد  "الفقيد"  عائلة  تك�ن  اأن  احتمال  اإىل  الجتماعي 

ت�شرعت يف اإعالن خرب ال�فاة وحتديد مرا�شم الدفن.

مت�شاح عمالق يثري �لرعب يف متجر
ب�لية  الذعر يف متجر  اأم��ريك��ي حالة من  �شاب  اأح��دث 
فل�ريدا الأمريكية بعدما دخل اإليه وه� يحمل مت�شاحا 
ا�شت�ائيا حيا، حر�ص على تكميم فمه. وبح�شب ما نقلت 
�شحيفة "ديلي ميل"، فاإن روبي �شرتات�ش�ن، الذي دخل 
التم�شاح يف  اأنه وجد  اأكد  املتجر يف مدينة جاك�ش�نفيل، 
احلي�ان  وب��اأن  اخل��ارج،  يف  مرك�نة  كانت  التي  ال�شاحنة 
الأ�شماك واحلياة  اإليها. وقالت هيئة  ت�شلرّل  الزاحف قد 
لكنها  التم�شاح،  ح��ادث  اإنها حتقق يف  فل�ريدا  الربية يف 
ال��ذي ظهر يف  ال�شاب  اإج���راءات بحق  اأي  مل تعلن اتخاذ 
الفيدي�. ومب�جب قان�ن ال�لية ل يحق لأي �شخ�ص اأن 

ميتلك اأو يقتل اأو يجرح اأو مي�شك اأي مت�شاح ا�شت�ائي.
غبيا،  عمال  ك��ان  ب��ه  ق��ام  م��ا  اأن  اإىل  �شرتات�ش�ن  واأ���ش��ار 
ورمبا  ق�شائية  تهما  ي�اجه  اأن  ي�شتبعد  ل  فه�  ولذلك 

يدخل ال�شجن ب�شبب "مزاحه" الثقيل.
وفيما قال البع�ص اإن ال�شاب الأمريكي اأحدث ج�ا مرحا 
اإن  قائلني  التم�شاح"،  "حادث  اآخ���رون  انتقد  املتجر  يف 
الأمر كان خطريا، ورمبا كان من ال���ارد اأن يتح�ل اإىل 

ماأ�شاة، ل� متكن احلي�ان من فكرّ التكميم ح�ل فمه.

غزلن �ليابان تتعلم �إلقاء �لتحية 
ن�����ش��ر م���ق��ع ال���ي���اب���ان ب��ال��ع��رب��ي ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه يف م�قع 
اليابانية  الغزلن  تعلم  يبني  ق�شري  "في�شب�ك" فيدي� 
وذلك  ال��ي��اب��ان��ي��ة!  ال��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  التحية  اإل��ق��اء  كيفية 
ك��ت��ع��ب��رٍي ل��ل�����ش��ك��ر ل��الأ���ش��خ��ا���ص ال���ذي���ن ي��ق��دم���ن اإليهم 
على  التحية  باإلقاء  تق�م  فتاًة  الفيدي�  ويبني  الطعام! 
غزاٍل يجل�ص قبالتها بعد تقدميها الطعام له، ثم يبا�شر 
الغزال بدوره يف اإلقاء التحية عليها من خالل النحناء 

مثلما يفعل الياباني�ن.
ملكة جمال الكون اجلنوب اإفريقية دميي ليه نيل بيرتز لدى و�سولها حل�سور موؤمتر �سحفي للإعلن عن تايلند 

البلد امل�سيف مل�سابقة ملكة جمال الكون 2018 يف بانكوك )رويرتز(

حاول �أد�ء رق�شة 
كيكي ف�شدمته �شيارة

ت��زال رق�شة كيكي التي حظيت  ل 
الأخرية  الآون��ة  يف  كبرية  ب�شعبية 
تثري مزيداً من اجلدل، ويف اأحدث 
ب�����ش��ب��ب��ه��ا، �شدمت  وق��ع��ت  ح���ادث���ة 
اأن ي�ؤدي  �شيارة �شائقاً كان يحاول 

هذه الرق�شة يف ال�شارع.
على  انطلقت  قد  الرق�شة  وكانت 
ملغني  اأغنية  اأنغام  �شكل حتٍد، على 
الراب الأمريكي دريك، حيث يقفز 
ملتابعة  �شيارته  من  ال�شيارة  �شائق 
تزال  ال��رق�����ص خ��ارج��ه��ا وه����ي ل 
اإطالقها،  ومنذ  الغالب.  يف  ت�شري 
�شارك العديد من الأ�شخا�ص ومن 

بينهم م�شاهري يف هذه الرق�شة.
وك���ان ج��اي��ل��ني ن�����روود م��ن ولية 
ال�شهرية  الرق�شة  ي�ؤدي  فل�ريدا، 
بجانب باب ال�شيارة، عندما حاول 
على  انزلق  لكنه  داخلها،  يقفز  اأن 
الطريق، قبل اأن ت�شدمه ال�شيارة، 

ويتعر�ص لإ�شابات طفيفة.
وقال ن�روود بعد املحاولة الفا�شلة 
كنت  ����ش���يء،  ل��ك��ل  خ��ط��ط  "لقد 
���ش��اأق���م ب��ال��رق�����ص ث���م اأق���ف���ز على 
الرق�ص،  واأت���اب���ع  ال�����ش��ي��ارة  غ��ط��اء 
لكنها كانت تقرتب ب�شرعة كبرية، 
الطريق،  ع��ل��ى  ق��دم��اي  وان��زل��ق��ت 
لهذا لهذا ال�شبب ف�شلت املحاولة. 
مل اأتعر�ص لإ�شابات خطرية، لقد 

ُخد�شت ذراعي فقط".
وجنا ن�روود من احلادثة باإ�شابات 
ال�شلطات  ولكن  خفيفة،  وكدمات 
م�ا�شلة  م����ن  ال�������ش���ك���ان  ح�������ذرت 
التحدي اخلطري، الذي قد ي�دي 
ب��ح��ي��ات��ه��م، ب��ح�����ش��ب ���ش��ح��ي��ف��ة ذا 

وي�شت الأ�شرتالية.

فريو�ض غام�ض يهدد بقتل 900 ملي�ن �شخ�ض
املتحدة  ال�����لي����ات  رائ�����د يف  م��ع��ه��د ط��ب��ي  ���ه  ن���برّ
بقتل  ينذر  خطريا  فريو�شا  اأن  اإىل  الأمريكية، 
اإذا مل  ال���ع���امل،  ���ش��خ�����ص يف  م��ل��ي���ن   900 ن��ح��� 
ينجح العلماء يف تط�ير لقاح ناجع يف امل�شتقبل 

القريب.
فاإن  األريت"،  "�شاين�ص  م�قع  نقل  ما  وبح�شب 
الفريو�ص "كالد اإك�ص" الذي ينتمي اإىل "�شاللة 
�شبيهة  تنف�شية  اأع��را���ش��ا  ي��ح��دث  الإنفل�نزا"، 
بتلك التي ي�شعر بها املري�ص عند اإ�شابته بنزلة 
ف  التعررّ ي��ح��اول���ن  زال����ا  م��ا  العلماء  لكن  ب���رد، 

عليه ب�ش�رة دقيقة.
وت��ظ��ه��ر اأع����را�����ص ال���ف���ريو����ص ع��ل��ى امل�����ش��اب يف 
اإىل  �شخ�ص  من  وتنتقل  واح��د،  اأ�شب�ع  غ�ش�ن 
الإ�شابات  عدد  وو�شل  ال�شعال،  اآخر عن طريق 
به اإىل 400 حتى ال�قت احلايل، ولقي خم�ش�ن 
�شخ�شا م�شرعهم ب�شببه، اأغلبهم يف فرانكف�رت 

الأملانية وكاراكا�ص الفنزويلية.

"اخلطري" �شعال  بالفريو�ص  امل�شاب�ن  ويعاين 
وارتفاعا يف درج��ة احل��رارة، ويف بع�ص احلالت 
بهم  وينتهي  ال��دم��اغ،  يف  انتفاخ  لديهم  يح�شل 

الأمر يف غيب�بة قاتلة.
وعر�ص مركز ج�ن�ص ه�بكينز لالأمن ال�شحي 
ر  لتط�رّ حمتمل  �شيناري�  املتحدة،  ال���لي��ات  يف 
10 يف املئة من  اأن يقتل قرابة  املر�ص، مرجحا 

�شكان العامل اإذا مل يتم الت�شدي له.
اإن  املحتمل"  "ال�شيناري�  و���ش��ع���ا  م��ن  وي��ق���ل 
احل�شيلة التي مت عر�شها تت�شم بالتحفظ، لأنه 
عددا  ويح�شد  الفريو�ص  ي�شيب  اأن  املمكن  من 

اأكرب من ال�شحايا يف ظل غياب اللقاح.
قاتال  ي�شبح  ق��د  ال��ف��ريو���ص  اأن  امل��ع��ه��د  وي����رى 
اأكرث  اأ�شاب  "�شار�ص" الذي  على غرار فريو�ص 
و2003   2002 عامي  بني  �شخ�ص  اآلف   8 من 
واأدى اإىل وفاة ع�شرة يف املئة ممن انتقلت اإليهم 

العدوى.

كيم كارد��شيان بت�شريحة 
�شعر جديدة

فاجاأت جنمة تلفزي�ن ال�اقع  كيم كاردا�شيان  اجلمه�ر باإطاللتها معتمدًة ت�شريحة 
�شعر جديدة مغايرة كلياً لإطاللتها ال�شابقة.

Jimmy Kimmel LIVE الذي  اأطلت كاردا�شيان خالل ح�ش�رها برنامج  فقد 
من  تاألرّفت  ع�شرية  ثيابا  مرتدية  ق�شري  ب�شعر  كيميل،  جيمي  الإع��الم��ي  يقدمه 
قته  نع من القما�ص املخمل، و�شل ط�له اإىل اأعلى الكاحل، ن�شرّ بنطل�ن �شكيني اأ�ش�د �شُ
ا، واأكملت اإطاللتها باإنتعال كعب عاٍل  مع ت�ب اأوف �ش�لدر جريء، بالل�ن الأ�ش�د اأي�شً

اف، من اآخر جمم�عات عالمة Yeezy، التي ُيديرها زوجها كانيه وي�شت. �شفرّ
وخالل احللقة ك�شفت عن وزنها الذي يبلغ ال�53 كلغ، م�شريًة اإىل اأنها تتبع نظاماً 

ريا�شياً حمرتفاً، اإىل جانب اإتباعها نظاما غذائيا خا�شا.


