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نواب عراقيون ينتف�شون �شد مر�شحي اإيران
•• بغداد-وكاالت:

عرقل نواب عراقيون غا�ضبون حماولة من رئي�س الوزراء عادل عبد 
اإذ عطلوا جل�ضة للربملان كان  اأع�ضاء حكومته،  املهدي لتعيني باقي 

من املقرر اأن ت�ضمل ت�ضويتا على مر�ضحيه للوزارات الرئي�ضية.
واأث����ار اجل��م��ود ب�����ض��اأن ت�ضكيل احل��ك��وم��ة اح��ت��م��ال ح���دوث م��زي��د من 
ال�ضطرابات، يف وقت تكافح فيه الدولة لإعادة الإعمار والتعايف، بعد 

ثالث �ضنوات من احلرب مع تنظيم داع�س.
بالربملان  اأع�ضاء  املحمول  بالهاتف  امل�ضورة  املقاطع  اأحد  يف  ويظهر 
وهم ي�ضربون على الطاولت ويهتفون "باطل" فيما ت�ضبب يف اإنهاء 
اجلل�ضة يف نهاية املطاف، بينما غادر عبد املهدي واملر�ضحون الذين 

كانوا ي�ضعىون لنيل ثقة الربملان.
اإىل كتلة �ضائرون بقيادة مقتدى  النواب ينتمون  اأغلب هوؤلء  وكان 
ال�ضدر وحلفاء لهم على قائمة رئي�س الوزراء ال�ضابق حيدر العبادي. 
واعرت�ضوا على مر�ضحي رئي�س الوزراء حلقيبتي الداخلية والدفاع 

اللتني يدور حولهما تناف�س �ضديد.
وقال عبد املهدي يف وقت لحق اإنه �ضينتظر اأن يقرتح الربملان موعدا 
للت�ضويت، وهو ما يعني فعليا اإلقاء الكرة يف ملعبهم لختيار اأ�ضماء 

منا�ضبة للحقائب الوزارية الثمانية التي ل تزال �ضاغرة.
"ننتظر  ال��وزراء قال لل�ضحفيني:  اإن رئي�س  وقال تلفزيون حكومي 
ال��وزارات بعد  اأن يحدد موعدا جلل�ضة ا�ضتكمال  من جمل�س النواب 
ح�ضول التفاق بني اأع�ضائه"، م�ضيفا اأن حالة الفو�ضى حالت دون 

ت�ضكيل احلكومة.
اإ�ضافية،  وزراء  قوائم  نقدم  "لن  قوله:  اأي�ضا  عنه  التلفزيون  ونقل 
اأية  اأو  ونتطلع لتفاق نيابي للت�ضويت على قائمة الأ�ضماء احلالية 

قائمة اأخرى تقت�ضيها امل�ضلحة العامة".
املنا�ضب  تعيينه يف  ينبغي  ب�ضاأن من  اخل��الف  الواقعة عمق  وتظهر 
مواجهة  يف  امل��ه��دي  عبد  م��وق��ف  �ضعف  وك��ذل��ك  الباقية،  ال��وزاري��ة 

النق�ضامات بني اأقوى تكتلني يف الربملان.

•• دبي-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  اع��ت��م��د 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
"رعاه اهلل"  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
لالت�ضال  دب���ي  "جلنة  ت�ضكيل 
اخلارجي" التي تاأ�ض�ضت مببادرة 
حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  م��ن 
دب���ي وت�����ض��م ع����ددا م���ن قيادات 
جمموعة  �ضمن  ال��ث��اين  ال�ضف 
م������ن ال�������دوائ�������ر وامل����وؤ�����ض���������ض����ات 
املعنية  احل��ك��وم��ي��ة  وال���ه���ي���ئ���ات 
باأبرز القطاعات احليوية يف دبي 
التعريف  نطاق  بتو�ضيع  وتعنى 
يعزز  عامليا مب��ا  دب��ي  ب���اإجن���ازات 
الطموحة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت���وج���ه���ات 
الو�ضول  على  ويعينها  لالإمارة 
يف  املن�ضودة  الأوىل  امل��رات��ب  اإىل 

خمتلف املجالت.
�ضاحب  اأ�ضدر  اآخ��ر  �ضعيد  على 
را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
"رعاه اهلل" قرار جمل�س الوزراء 

الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء حاكم 
جمل�س  ق���رار  اهلل"  "رعاه  دب���ي 
 2018 47 ل�ضنة  ال��وزراء رقم 
الوطنية  امل����ع����اي����ر  ب���اع���ت���م���اد 
للم�ضت�ضفيات.وحدد  امل���وح���دة 
تخ�ضع  خا�ضة  معاير  ال��ق��رار 
لها جميع امل�ضت�ضفيات يف الدولة 

�ضاأن  2018 يف  ل�ضنة   45 رقم 
للقانون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��الئ��ح��ة 
الحتادي رقم 11ل�ضنة 2018 
الإجتار  على  بالرقابة  اخل��ا���س 
واملعادن  القيمة  ذات  ب��الأح��ج��ار 

الثمينة ودمغها.
م��ن ج��ان��ب اآخ���ر اأ���ض��در �ضاحب 
را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 

تطبيق  دون  ذل����ك  ي���ح���ول  ول 
لدى  بها  معمول  اأع��ل��ى  معاير 
يف  م��ن��ه��ا  ك��ل  ال�ضحية  اجل��ه��ات 

نطاق اخت�ضا�ضه.
تزيد  ال��ق��رار مهلة ل  ح��دد  كما 
للم�ضت�ضفيات  ���ض��ن��وات   3 ع���ن 
لتوفيق  ال����دول����ة  يف  ال���ق���ائ���م���ة 

اأو�ضاعها وفقا لأحكام القرار.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:31            
الظهر.......    12:16  
الع�رص........   03:16   
املغرب.....   05:37  
الع�صاء......   06:55

اخلميس   6   ديسمبر   2018  م  - 28 ربيع األول  1440  العدد  12496    
Thursday  6   December   2018  -  Issue No   12496

برعاية حممد بن زايد
اأبوظبي ت�شت�شيف املوؤمتر الأ�ل للر�ؤية 

العربية امل�شرتكة لالقت�شاد الرقمي 
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  حتت رعاية �ضاحب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ت�ضت�ضيف العا�ضمة اأبوظبي 
املوؤمتر الأول املعني بتطوير الروؤية العربية امل�ضرتكة لالقت�ضاد الرقمي 

وذلك يومي 16 و 17 دي�ضمرب احلايل.
وياأتي هذا املوؤمتر الذي اأعلن عنه ام�س "الأربعاء" يف القاهرة جمل�س 
جهود  �ضمن  العربية  ال���دول  بجامعة  العربية  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��وح��دة 
القت�ضاد  جم���الت  يف  الكبرة  العاملية  ال��ت��ح��ولت  مواكبة  يف  املجل�س 
الدولية وتفعيل  العربية واخل��ربات  القدرات  الرقمي عن طريق ح�ضد 
التعاون العربي امل�ضرتك لتحقيق جمموعة من الأهداف الإيجابية التي 

من �ضاأنها النهو�س باملجتمعات العربية.
امل�ضرتكة  العربية  ال�ضرتاتيجية  حم���اور  ع��ر���س  امل��وؤمت��ر  وي�ضتهدف 
واملفكرين  واخل���رباء  العربية  ال���دول  ممثلي  على  الرقمي  لالقت�ضاد 
والأك����ادمي����ي����ني وامل���م���ار����ض���ني ال����ع����رب وال����دول����ي����ني.. و���ض��ت��ن��ب��ث��ق عن 
ال�ضوء  ت�ضليط  �ضاأنها  من  تنموية  وم�ضاريع  م��ب��ادرات  ال�ضرتاتيجية 
العربية  اجلامعة  يف  الأع�ضاء  للدول  املتاحة  القت�ضادية  الفر�س  على 
يف جمالت التحّول الرقمي يف ظل تكامل عربي غر متناف�س ل�ضمان 

ا�ضتفادة كافة الدول العربية من الفر�س املتاحة.
ومت الإع�����الن ع���ن امل���وؤمت���ر يف م��ق��ر الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة مل��ج��ل�����س الوحدة 
عام  اأم��ني  الربيع  حممد  حممد  ال�ضفر  بح�ضور  العربية  القت�ضادية 
وزير  حلمي  ع��اط��ف  واملهند�س  العربية  القت�ضادية  ال��وح��دة  جمل�س 
وال��دك��ت��ور علي  ال�����ض��اب��ق  امل�����ض��ري  امل��ع��ل��وم��ات  وتكنولوجيا  الت�����ض��الت 
اخلوري م�ضت�ضار جمل�س الوحدة القت�ضادية العربية وعدد من اأ�ضحاب 

التخ�ض�ضات ذات ال�ضلة بالقت�ضاد الرقمي.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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ا�ضتمرار املمار�ضات الإرهابية من قبل احلوثيني جتاه املدنيني
�ضي.. ل بد من تايوان وان طال ال�ضفر

حممد بن را�ضد خالل زيارته املكتب الإعالمي حلكومة دبي )وام( 

اأ�ساليب جديدة ي�ستخدمها احلوثيون يف ا�ستهداف املدنيني

�فد احلكومة اليمنية ال�شرعية يغادر اإىل ال�شويد للم�شاركة يف مباحثات ال�شالم

اأ�سدر قرارين ب�ساأن الالئحة التنفيذية لقانون الجتار بالأحجار واملعادن، واملعايري الوطنية املوحدة للم�ست�سفيات 

حممد بن را�شد يعتمد ت�شكيل جلنة دبي لالت�شال 
اخلارجي �برنامج اإحاطات دبي الإعالمية

بعد انتكا�سة احلزب الدميقراطي الأخرية:
بني ال�شني �تايوان، احلرب الباردة امل�شتمرة...؟

اآلف القتلى يف 30 عاما.. ك�شف الأ�شرار الدموية لنظام اإيران
•• نيويورك-وكاالت:

ك�����ض��ف��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ع��ف��و ال���دول���ي���ة اأدل�����ة م��وث��ق��ة على 
الإيراين  النظام  ارتكبها  الإن�ضانية"  �ضد  "جرائم 
بحق املعار�ضية منذ 30 عاما وحتى اليوم، من خالل 
الق�ضاء،  نطاق  خ��ارج  واإع���دام  ق�ضري  اإخ��ف��اء  عمليات 

مطالبة الأمم املتحدة باإجراء حتقيق م�ضتقل.
"اأ�ضرار  ب��ع��ن��وان:  م��وث��ق  ت��ق��ري��ر  امل��ن��ظ��م��ة يف  وق���ال���ت 
ال�ضجون  ت����زال جم����ازر  مل����اذا ل  ب���ال���دم���اء..  م��ل��ط��خ��ة 
الإيرانية يف 1988 جرائم م�ضتمرة �ضد الإن�ضانية"، 
اإنه "من خالل اإخفاء م�ضر ومكان وجود الآلف من 
واأعدموا  ق�ضرا  اختفوا  الذين  ال�ضيا�ضيني  املعار�ضني 

�ضرا يف ال�ضجن منذ 30 عاما، فاإن ال�ضلطات الإيرانية 
ت�ضتمر يف ارتكاب جرائم �ضد الإن�ضانية".

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث واأن�ضطة ك�ضب التاأييد 
مبنظمة  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  برنامج  يف 
من  بالدماء  امللطخة  الأ���ض��رار  "هذه  الدولية:  العفو 
ال��ب��الد حتى يومنا  ت��زال تخيم على  اإي���ران ل  ما�ضي 
والت�ضويه  الإنكار  عن  النقاب  التقرير  ويك�ضف  هذا". 
 30 م��دار  على  الإيرانية  ال�ضلطات  قبل  من  امل�ضتمر 
عاما، �ضواء يف الداخل اأو على امل�ضتوى الدويل، لطم�س 
حقيقة اأنها اأخفت ق�ضريا وقتلت الآلف من املعار�ضني 
ال�ضيا�ضيني ب�ضكل ممنهج يف غ�ضون اأ�ضابيع، بني اأواخر 

يوليو واأوائل �ضبتمرب 1988.

•• اليمن-وكاالت:

اأن  اأف����ادت م�����ض��ادر حملية، ام�����س 
الإيرانية  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ض��ي��ات 
جديدة  اأ���ض��ال��ي��ب  اإىل  جل����اأت  ق��د 
اليمنيني  امل��دن��ي��ني  ا���ض��ت��ه��داف  يف 

وقتلهم.
واأو�ضحت تلك امل�ضادر اأن قذيفتي 
كاتيو�ضا قد �ضقطت اأحدهما على 
"الدهمية"  مبنى �ضكني يف �ضارع 
يف احل��دي��دة، والأخ����رى يف �ضارع 
مدينة  م���ن  ب���ال���ق���رب  ال��ت�����ض��ع��ني 
عن  ي�����ض��ف��را  اأن  دون  ال�������ض���ال���ح 

اإ�ضابات.
وقالت م�ضادر حملية اإن امللي�ضيات 
جلاأت لرتكيب بع�س من�ضات هذه 
ال��ق��ذائ��ف وال�����ض��واري��خ على منت 
اإطالقها  ويتم  متنقلة،  �ضاحنات 

من و�ضط الأحياء ال�ضكنية.
الأ�ضلحة  ه��ذه  م��وؤخ��را  واأ�ضبحت 
احلوثي  ملي�ضيات  �ضالح  املتنقلة 
ب�ضورة  اإطالقها  ويتم  الرئي�ضي، 
يوؤدي  مم��ا  وع�ضوائية،  م�ضتمرة 
�ضفوف  يف  ����ض���ح���اي���ا  ل�������ض���ق���وط 

املدنيني.
كاتيو�ضا  قذيفة  اأدت  اأي���ام  وق��ب��ل 
وتهدمي  م��دن��ي��ني   3 م��ق��ت��ل  اإىل 
منزلني يف "حي غليل" يف مدينة 

احلديدة.
احلكومة  وف���د  غ����ادر  ذل����ك،  اإىل 

 – اأرتز  ريت�شارد   - الفجر   ••

ترجمة خرية ال�شيباين

كان  ت���ق���ري���ًب���ا،  ع����اًم����ا   60 ق���ب���ل 
اجلي�س ال�ضيني يق�ضف الأرا�ضي 
اليوم،  منتظم.  ب�ضكل  التايوانية 
التايوانية  اجل��زي��رة  كيموي،  يف 
الأقرب اإىل ال�ضني القارية، ياأتي 
ال�ضياح ال�ضينيون لزيارة ما �ُضّيد 
م��ن م��راف��ق حت��ت الأر������س التي 
كانت مبثابة مالجئ للمقيمني. 
ومن املمكن اأي�ضا زيارة احل�ضون 
اأط���ل���ق���ت منها  ال���ت���ي  ال�����ض��غ��رة 
م��داف��ع ت���اي���وان ال��ن��ار ع��ل��ى الرب 

ال��رئ��ي�����ض��ي. ومي���ك���ن ال���ع���ث���ور يف 
اأدوات  على  املتخ�ض�ضة،  املتاجر 
املائدة ذات جودة ممتازة م�ضنوعة 

من بقايا القنابل ال�ضينية، حيث 
ل ت���زال ه��ن��اك خم��زون��ات مهمة 

منها يف اجلزيرة.
برئا�ضة  ال�������ض���رع���ي���ة،  ال��ي��م��ن��ي��ة 
اليماين،  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة خ��ال��د 
الريا�س  الأرب���ع���اء،  اأم�����س  ���ض��ب��اح 
ال�ضويدية  العا�ضمة  اإىل  متوجهاً 
لنطالق  مت���ه���ي���داً  ���ض��ت��وك��ه��ومل 

مفاو�ضات ال�ضالم.
وذك���������ر م�����دي�����ر م���ك���ت���ب رئ���ا����ض���ة 
وع�ضو  ال��ي��م��ن��ي��ة  اجل���م���ه���وري���ة 
الدكتور عبداهلل  املفاو�س،  الوفد 
وف������د  احلكومة  اأن  ال���ع���ل���ي���م���ي، 
ال�ضويد  اىل  ت����وج����ه  ال���ي���م���ن���ي���ة 
ب��اآم��ال ال�ضعب  ���ض��ب��اح��اً، حم��م��اًل 
اليمني يف حتقيق ال�ضالم امل�ضتدام 
اأ���ض��ا���س امل��رج��ع��ي��ات الثالث  ع��ل��ى 
الثابتة، ال�ضالم القائم على اإنهاء 
النقالب واإزالة كل الأ�ضباب التي 

اأدت اإليه.

"تنفيذاً  ال����ع����ل����ي����م����ي:  وق����������ال 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
احلكومة  وف���د  �ضي�ضع  اليمنية 
وتطلعاته  اليمني  ال�ضعب  هموم 
و�ضيبذل  اأول�����وي�����ات�����ه،  راأ��������س  يف 
امل�ضاورات  لإجن�����اح  اجل���ه���ود  ك���ل 
ف��ر���ض��ة حقيقية  ن��ع��ت��ربه��ا  ال��ت��ي 
ك���ل احلر�س  ن��ح��ر���س  ل��ل�����ض��الم، 
�ضعبنا  لتجنيب  ا�ضتغاللها  على 
املزيد من الدمار الذي ت�ضببت به 

امليلي�ضيات النقالبية".
اأعلنت،  قد  املتحدة  الأمم  وكانت 
و�ضول  ع����ن  ال����ث����الث����اء،  م�������ض���اء 
ميلي�ضيا  وفد  تقل  التي  الطائرة 
احل���وث���ي وامل��ب��ع��وث الأمم�����ي اإىل 
ال��ي��م��ن، م���ارت���ن غ��ري��ف��ث�����س، اإىل 

ال�ضويد.

�شيف بن زايد يرتاأ�س �فد الد�لة اإىل 
اجتماعات اللجنة الأمنية الإماراتية ال�شعودية 

•• اأبوظبي-وام:

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  تراأ�س 
وزير الداخلية ام�س وفد دولة الإمارات العربية املتحدة لجتماع اللجنة الأمنية 
الإماراتية - ال�ضعودية امل�ضرتكة فيما تراأ�ضه من اجلانب ال�ضعودي �ضاحب ال�ضمو 

الأمر عبدالعزيز بن �ضعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ال�ضعودي.
من  ع��دد  مناق�ضة  ال�ضعودية  الداخلية  وزارة  مقر  يف  عقد  ال��ذي  الجتماع  يف  ومت 
يف  القائم  املتميز  التعاون  تعزيز  و�ضبل  الأع��م��ال  ج��دول  على  املدرجة  املو�ضوعات 
املجالت الأمنية وال�ضرطية بني البلدين على نحو يرتقي اإىل تطلعات واآمال قادة 
وال�ضتقرار..  والأم��ان  الأم��ن  اأج��واء من  ل�ضعبيهما يف  الرفاهية  البلدين ويحقق 
الأمنية  املجالت  يف  التعاون  اأوج��ه  وتفعيل  لتعزيز  والأف��ك��ار  الآراء  تبادل  مت  كما 

وال�ضرطية ب�ضورة تعك�س تطلعات واآمال قادة البلدين و�ضعبيهما.
لدى  ال��دول��ة  �ضفر  نهيان  اآل  نهيان  بن  �ضخبوط  ال�ضيخ  �ضعادة  الجتماع  ح�ضر 

اململكة العربية ال�ضعودية.                                          )التفا�ضيل �س3(

اإ�شرائيل تن�شر �شورا لأنفاق حزب 
دليل يوجد  ل  اهلل..�لبنان: 

•• بريوت-وكاالت:

اأف����ادت م�����ض��ادر اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة، باأن 
اجل��ي�����س ق����ام ب��ا���ض��ت��دع��اء ق���وات 
تطور  لأي  حت�����ض��ب��ا  الح���ت���ي���اط 
اللبنانية،  احل��دود  على  حمتمل 
ال�ضمال،  درع  اإط��الق عملية  بعد 
ميلي�ضيات  قامت  اأنفاق  لتحييد 

حزب اهلل بحفرها.
ه�������ذا وق��������ال رئ����ي���������س ال����ربمل����ان 
ام�س،  ب������ري،  ن��ب��ي��ه  ال���ل���ب���ن���اين، 
دلياًل  ت���ق���دم  مل  اإ����ض���رائ���ي���ل  اإن 
احلدود  على  اأن��ف��اق  وج���ود  على 

امل�ضرتكة بني البلدين.
ونقل بيان من املكتب الإعالمي 
اجتماع  القول خالل  عنه  لربي 
م��ع ق��ائ��د اجلي�س وق���وات حفظ 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  ال�ضالم 
بالطبع،  فيها  "الرواية م�ضكوك 
بالإحداثيات  لبنان  طالب  وق��د 
باملزاعم  املتعلق  امل��و���ض��وع  ح���ول 
�ضيء  اأي  نتلق  الإ�ضرائيلية. ومل 
فعال  وهل  الإحداثيات  عن هذه 
هي موجودة هذه الأنفاق اأم ل".

اجلي�س  ب���ا����ض���م  ال���ن���اط���ق  وك������ان 
الإ���ض��رائ��ي��ل��ي، اأف��ي��خ��اي اأدرع����ي، 
ن�ضر الأربعاء، �ضوراً جديدة زعم 
اأن��ه��ا مل�ضنع ال��ب��ل��وك��ات امل���دين يف 
ب��ل��دة ك��ف��رك��ال، ال���ذي حت��ول اإىل 
اهلل  ح��زب  نفق  انطالق  "مكان 

تعبره. حد  على  الهجومي"، 

الإرهاب يرتاجع يف 2017.. 
عجز ح���ال���ة  يف  �داع�������س 

•• عوا�شم-وكاالت:

لل�ضالم،  اأح��دث موؤ�ضر دويل  ك�ضف 
الإرهابية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ع���دد  ت��راج��ع 
املا�ضي،  ال���ع���ام  خ���الل  وال�����ض��ح��اي��ا 
لتنظيم  م�����ض��ت��م��ر  ت��ق��ه��ق��ر  و����ض���ط 
يف  ه��زائ��م��ه  خلفية  ع��ل��ى  "داع�س" 

�ضوريا والعراق.
القت�ضاد  موؤ�ض�ضة  موؤ�ضر  واأظ��ه��ر 
عدد  انخفا�س  الأرب��ع��اء،  وال�ضالم، 
 27 بن�ضبة   2017 يف  ال��ه��ج��م��ات 
اأما   ،2016 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة 
األفا   18 ف��ب��ل��غ  ال�����ض��ح��اي��ا  ع�����دد 
الثالث  ول���ل���ع���ام  ق���ت���ي���ال.  و814 
ال��ت��وايل، ي��رتاج��ع ع��دد قتلى  على 
الهجمات الإرهابية يف العامل، بعد 
 ،2014 اأعلى م�ضتوى عام  بلغ  اأن 
تتخذ  الذي  املوؤ�ض�ضة  نقلت  ح�ضبما 

من �ضيدين مركزا لها.
عدد  اأن  املوؤ�ض�ضة  تقرير  يف  ووورد 
قتلى الهجمات الإرهابية يف اأوروبا 
اإىل   2017 عام  انخف�س  الغربية 
بينما كان 168 عام 2016.  ،81
الأولية  "الأرقام  اأن  التقرير  واأورد 
عن عام 2018 ت�ضر اىل ا�ضتمرار 
اأقل  وقوع  ت�ضجيل  النخفا�س، مع 
من 10 قتلى يف اأوروبا الغربية من 

يناير اإىل اأكتوبر".
وقال رئي�س املوؤ�ض�ضة �ضتيف كيليال: 
الأك�����رب من  اجل����زء  داع�������س  "فقد 
ب�ضبب هزائمه  قدرته على اجل��ذب 
على  ق��درات��ه  وت��راج��ع  الع�ضكرية، 
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اأخبـار الإمـارات

زار مقر املكتب الإعالمي حلكومة دبي واطلع على  اأحدث املبادرات 

حممد بن را�شد يعتمد ت�شكيل »جلنة دبي لالت�شال اخلارجي« �برنامج »اإحاطات دبي الإعالمية«

م��ن��ى امل����ري لأوج����ه ت��ع��اون املكتب 
الإع������الم������ي م����ع خم���ت���ل���ف دوائ������ر 
حكومة دبي وهيئاتها وموؤ�ض�ضاتها 
املكتب والتي  م��ن خ��الل م��ب��ادرات 
للدبلوما�ضية  دبي  »�ضبكة  تت�ضمن 
و«جلنة  والت�������ض���ال«  الإع���الم���ي���ة 
دب�����ي ل���الت�������ض���ال اخل�����ارج�����ي« مبا 
ي�����ض��م��ل��ه ه����ذا الإط�������ار م���ن اإع�����داد 
املعاهد  اأرق���ى  م��ع  تدريبية  ب��رام��ج 
ال���دول���ي���ة امل��ت��خ�����ض�����ض��ة وزي�������ارات 
اأف�ضل  ع��ل��ى  ل���الط���الع  خ���ارج���ي���ة 
العاملية  وامل���م���ار����ض���ات  ال���ت���ج���ارب 
الت�ضال  م���ه���ارات  ���ض��ق��ل  ب���ه���دف 
�ضمن  الثاين  ال�ضف  قيادات  لدى 
والتي  امل��ه��م��ة  احل���ي���وي���ة  امل����واق����ع 
املجتمع  م���ع  ت��الم�����ض��ا  اأك�����ر  ت��ع��د 
من  ذل���ك  يتطلبه  مب���ا  اخل���ارج���ي 
ت��ط��وي��ر ق����درات الت�����ض��ال لديهم 
وفق اأرقى النماذج العاملية. وتهدف 
اخلارجي«  لالت�ضال  دب��ي  »جل��ن��ة 
الإيجابي  ال��ت��ف��اع��ل  ت��ع��زي��ز  اإىل 

وتر�ضيخ  ع��امل��ي��ا  ر���ض��ال��ت��ه��ا  ان��ت�����ض��ار 
لالرتباط  ك��م��رك��ز  امل��ك��ت��ب  م��وق��ع 
املحلي  الإع����الم����ي  امل��ج��ت��م��ع  م���ع 
وتوطيد  وال����ع����امل����ي  والإق���ل���ي���م���ي 
م����ع خمتلف  ال����ت����ع����اون  ع����الق����ات 

اجلهات الإعالمية يف العامل.
واأث���ن���ى ���ض��م��وه ع��ل��ى ج��ه��ود املكتب 
واملبادرات  دبي  الإعالمي حلكومة 
يطرحها  التي  املختلفة  وامل�ضاريع 
اأهمية  �ضموه  موؤكدا  عليها  ويقوم 
اأطر  اإي��ج��اد  على  العمل  موا�ضلة 
مبتكرة لالت�ضال الإعالمي تواكب 
الع�ضر وتوظف اأدواته ومتكن من 
التوا�ضل  م�ضتويات  اأعلى  حتقيق 
الإعالمي  املجتمع  م��ع  الإي��ج��اب��ي 
يف اإطار من ال�ضفافية واملو�ضوعية 
والح������رتام وال���ت���ع���اون ال��ب��ن��اء مع 
ال��ذي ميثل عني املجتمع  الإع��الم 
على  واملعربة  لتطوراته  الرا�ضدة 
طموحاته وتطلعاته والنافذة التي 
يتعرف منها العامل على اجنازاتنا 

املهارات  خمتلف  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م 
الإع���الم���ي���ة واإك�����ض��اب��ه��م اخل���ربات 
على  ق��ادري��ن  لي�ضبحوا  ال��الزم��ة 
الإقليمي  الإع������الم  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
اإىل  دب��ي  ر�ضالة  واإي�����ض��ال  والعاملي 
اإي��ج��اب��ي��ة تعك�س  ال��ع��امل ب��ط��ري��ق��ة 
ال����واق����ع م���ا حت��ق��ق م���ن اإجن������ازات 
ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع. ك��م��ا عر�ضت 
التي  للمبادرات  امل��ري  منى  �ضعادة 
حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  يتوىل 
دبي تنفيذها عرب ذراعه الإبداعي 
دب��ي« ويهدف من خاللها  »ب��ران��د 
ال���روح الإب��داع��ي��ة التي  اإب����راز  اإىل 
»بكل  مبادرة  ومنها  دبي  بها  تت�ضم 
فخر من دبي« الرامية اإىل التعريف 
و�ضركات  اأع���م���ال  رواد  ب���اإجن���ازات 
لأن�ضطتها  م���ق���را  دب�����ي  اخ����ت����ارت 
لتحقق جناحا لفتا فيها وتنطلق 
دبي  و«مهرجان  العاملية  اإىل  منها 
نوعه  م��ن  الأول  احل��دث  كانف�س« 
ثالثية  للر�ضوم  العربي  العامل  يف 

وو�ضائل  ل��الإع��الم��ي��ني  امل�����ض��اف��ة 
الإعالم املختلفة ل�ضيما الأجنبية 
ويخت�ضر  عملهم  مهمة  ي�ضهل  اإذ 
ال����و�����ض����ول  ال�����وق�����ت واجل�����ه�����د يف 
حمدثة  وب���ي���ان���ات  م��ع��ل��وم��ات  اإىل 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  وموثوقة 
امل��خ��ت�����ض��ة ح��ي��ث ي��ت��م ت��ق��دمي هذا 
الإي��ج��از ب�ضفه دوري���ة م��ن خالل 
وعرب  احلكوميني  امل�ضوؤولني  اأح��د 
تقارير مف�ضلة مدعومة باحلقائق 

والأرقام.
زي������ارة �ضاحب  ج����اء ذل����ك خ����الل 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن را�ضد 
الإعالمي  امل��ك��ت��ب  مل��ق��ر  م��ك��ت��وم  اآل 
حل��ك��وم��ة دب���ي ح��ي��ث اط��ل��ع �ضموه 
املدير  من �ضعادة منى غامن املري 
حلكومة  الإعالمي  للمكتب  العام 
املكتب  م��ب��ادرات  اأح���دث  دب��ي على 
يف  ينفذها  التي  امل�ضروعات  واأه���م 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ا�ضرتاتيجيته  اإط���ار 
نطاق  وتو�ضيع  دب��ي  مكانة  تاأكيد 

اخلارجي  امل��ج��ت��م��ع  م���ع  وامل����وؤث����ر 
الأجنبي  والإع�����الم  ع��ام��ة  ب�ضفة 
ع��ل��ى وج���ه اخل�����ض��و���س مب��ا ي�ضهم 
على  ال�ضوء  من  مزيد  ت�ضليط  يف 
دبي  يف  التنمية  ج��وان��ب  خمتلف 
نوعية  اإجن���ازات  من  تت�ضمنه  مبا 
القت�ضادية  م�����ض��ارات��ه��ا  ���ض��ت��ى  يف 
والثقافية  ال�ضحية  والجتماعية 
والريا�ضية وغرها دعما لتوجهات 
العاملية  الإم��ارة يف تر�ضيخ ريادتها 
بتمديد دائرة التعاون مع خمتلف 
احلاليني  ال���ع���امل���ي���ني  ال�������ض���رك���اء 
واكت�ضاف املزيد من فر�س التعاون 
اإط�����ار فعال  ���ض��رك��اء ج����دد يف  م���ع 
ط��راأت على  التي  املتغرات  يواكب 
الت�ضال  وا�ضرتاتيجيات  مفاهيم 

املوؤثر حول العامل.
لالت�ضال  دب������ي  »جل����ن����ة  وت�������ض���ع 
اأولوياتها  ����ض���دارة  يف  اخل���ارج���ي« 
الإع��الم��ي��ة لل�ضف  امل��ه��ارات  �ضقل 
احلكومية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ال��ث��اين 

وما تقوم به دولة الإمارات ل�ضمان 
والعامل  للمنطقة  اأف�ضل  م�ضتقبل 
يكون عنوانه ال�ضعادة وغايته راحة 
النا�س وتقدم جمتمعاتهم. وتعرف 
�ضموه خالل الزيارة على مبادرات 
وم���������ض����اري����ع امل����ك����ت����ب الإع�����الم�����ي 
بتنفيذها  التي يقوم  دبي  حلكومة 
حاليا والأخرى قيد التنفيذ خالل 
املرحلة املقبلة مبا يف ذلك الأفكار 
ع��ل��ى اخلروج  فيها  ي��ح��ر���س  ال��ت��ي 
عن اأ�ضلوب الت�ضال التقليدي عرب 
التعرف على اأجنح مناذج الت�ضال 
اأف�ضل  واتباع  العامل  يف  احلكومي 
اأجل  املمار�ضات واأرقى املعاير من 
مبتكر  مبنظور  دب��ي  مكانة  تعزيز 
�ضموه  روؤي����ة  يعك�س  اإط����ار  ���ض��م��ن 
وتوجيهاته امل�ضتمرة بتبني الإبداع 
وامل�ضروعات  امل��ب��ادرات  خمتلف  يف 
تاأكيدا ملكانة دولة الإمارات كمركز 
لدعم الإبداع وت�ضجيع املبدعني يف 
�ضعادة  املجالت. وعر�ضت  خمتلف 

•• دبي-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  اع��ت��م��د   
نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع������اه اهلل« 
لالت�ضال  دب�����ي  »جل���ن���ة  ت�����ض��ك��ي��ل 
مببادرة  تاأ�ض�ضت  التي  اخل��ارج��ي« 
من املكتب الإعالمي حلكومة دبي 
وت�����ض��م ع���ددا م��ن ق���ي���ادات ال�ضف 
الثاين �ضمن جمموعة من الدوائر 
احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
احليوية  القطاعات  ب��اأب��رز  املعنية 
نطاق  ب��ت��و���ض��ي��ع  وت���ع���ن���ى  دب�����ي  يف 
مبا  عامليا  دبي  باإجنازات  التعريف 
الطموحة  التنمية  توجهات  يعزز 
لالإمارة ويعينها على الو�ضول اإىل 
املراتب الأوىل املن�ضودة يف خمتلف 
املجالت. كما اعتمد �ضموه برنامج 
»اإح��اط��ات دب��ي الإع��الم��ي��ة« التابع 
اإىل  وال��ه��ادف  الإع��الم��ي  للمكتب 
والإقليمي  املحلي  الإع��الم  اإط��الع 
امل�ضتجدات  اأه�����م  ع��ل��ى  وال�������دويل 
ال�ضاملة  التنمية  مب�ضرة  املتعلقة 
على  ل�ضيما  امل��ج��الت  خمتلف  يف 
وكذلك  الق���ت�������ض���ادي  ال�����ض��ع��ي��د 
اأح�����دث امل�����ض��اري��ع وامل����ب����ادرات ذات 
على  املوؤثر  ال�ضرتاتيجي  الطابع 
جممل جهود التنمية يف دبي �ضمن 
على  ت��اأك��ي��دا  الرئي�ضة  قطاعاتها 
ال�ضفافية  م�ضتويات  اأع��ل��ى  ات��ب��اع 
التعاون  لتوثيق  ال��دائ��م  وال�ضعي 
�ضواء  الإع�����الم�����ي  امل���ج���ت���م���ع  م����ع 
والتزاما  اخل���ارج���ي  اأو  ال��داخ��ل��ي 
بالنهج الذي طاملا �ضارت عليه دبي 
يف  رئي�ضا  �ضريكا  الإع���الم  باعتبار 
�ضموه  وت��ع��رف  التنمية.  م�ضمار 
يعد  ال��ذي  الربنامج  اأه���داف  على 
القيمة  ذات  امل��ه��م��ة  امل���ب���ادرات  م��ن 

�ضنويا  ي�ضتقطب  وال����ذي  الأب���ع���اد 
م�ضاركة اأهم مبدعي هذا الفن من 
حول العامل و«متحف دبي الفني« 
متحف  اإىل  دب��ي  لتحويل  ال��ه��ادف 
جمرا«  »م�����ض��روع  واأخ����را  مفتوح 
ال�ضمو  ����ض���اح���ب  اأط���ل���ق���ه  ال�������ذي 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد 
براند  من  مببادرة  املا�ضي  ال�ضهر 
دب���ي وي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه ب��ال��ت��ع��اون مع 
وبلدية  واملوا�ضالت  الطرق  هيئة 
والرتويج  ال�����ض��ي��اح��ة  ودائ�����رة  دب���ي 
الريا�ضي  دب��ي  وجمل�س  التجاري 
املنطقة  ه������ذه  م���ك���ان���ة  ل���ت���ع���زي���ز 
احليوية كوجهة ثقافية و�ضياحية 
الزيارة  �ضملت  ذل���ك  اإىل  ع��امل��ي��ة. 
�ضرحا قدمه �ضامل باليوحة مدير 
اإدارة اخلدمات الإعالمية يف املكتب 
الإعالمي حلكومة دبي وتناول فيه 
والأج��ه��زة احلديثة  النظم  اأح��دث 
با�ضتخدام  امل��ك��ت��ب  ي��وظ��ف��ه��ا  ال��ت��ي 
الرابعة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال����ث����ورة 
وتكنولوجيا الذكاء ال�ضطناعي يف 
تدعيم اإمكاناته اأ�ضوة باأهم املراكز 
الإع��الم��ي��ة يف ال��ع��امل وك��ذل��ك ما 
امتالكه  ع���ل���ى  امل���ك���ت���ب  ي���ح���ر����س 
الت�ضوير  واأدوات  م����ع����دات  م����ن 
فائقة  وال���ف���ي���دي���و  ال���ف���وت���وغ���رايف 
اجل����ودة ت��ع��د الأح����دث م��ن نوعها 
جتهيزات  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ع��امل  يف 
الف�ضائي  ال���ت���ل���ي���ف���زي���وين  ال���ب���ث 
امل���ب���ا����ض���ر ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات والح�������داث 
واإمكانية  وت�ضجيلها  اخل��ارج��ي��ة 
بثها اإىل خمتلف اأنحاء العامل عرب 
اإىل  اإ�ضافة  ال�ضطناعية  الأق��م��ار 
جتهيزات املونتاج ومعاجلة ال�ضور 
الفيديو  واأف�����الم  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة 
ال�ضوتي  ال��ت�����ض��ج��ي��ل  وا���ض��ت��ي��دي��و 
ال�ضوت  ت��ق��ن��ي��ات  ب���اأح���دث  امل��ج��ه��ز 

على م�ضتوى العامل.

حممد بن را�شد ي�شدر قرارا ب�شاأن الالئحة التنفيذية لقانون« الجتار بالأحجار �املعادن
•• اأبوظبي-وام:

نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ���ض��در 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« قرار 
جمل�س الوزراء رقم 45 ل�ضنة 2018 يف �ضاأن الالئحة التنفيذية 
2018 اخلا�س بالرقابة على  11ل�ضنة  للقانون الحتادي رقم 

الإجتار بالأحجار ذات القيمة واملعادن الثمينة ودمغها.
الر�ضمية  الأخ��ر من اجلريدة  العدد  املن�ضور يف   - القرار  ون�س 
اأي معدن  بطرح  �ضخ�س  كل  يلتزم  اأن  وج��وب  على   - الحت��ادي��ة 
ويف  القانون  من   2 امل��ادة  يف  امل��ح��ددة  القانونية  بالعيارات  ثمني 

امللحق رقم 1 املرفق بهذا القرار.
اأكانت  ���ض��واء  الثمينة  امل��ع��ادن  ت�ضدير  ي��ج��وز  ل  ل��ل��ق��رار،  ووف��ق��ا 

كانت  اإذا  اإل  القيمة  ذات  والأح��ج��ار  م�ضغولة  غ��ر  اأو  م�ضغولة 
بالت�ضدير  اخلا�ضة  التعريف  بطاقة  اأو  من�ضاأ  ب�ضهادة  م�ضحوبة 

وذلك وفقا ملا يحدده امللحق رقم 5 املرفق بهذا القرار.
اأن تكون وا�ضحة ومثبتة ل ميكن  وي�ضرتط يف بطاقة التعريف 
تت�ضمن  واأن  الأج��ل  طويلة  متينة  م��ادة  من  وم�ضنوعة  اإزالتها 

املعلومات املحددة يف امللحق القرار.
وحدد القرار العنا�ضر التي يجب اأن تت�ضمنها الدمغة الر�ضمية 
واملتمثلة يف عالمة ال�ضعار اخلا�س بنوع املعدن الثمني امل�ضتخدم 
وفقا  الثمني  املعدن  نقاء  درج��ة  اأو  عيار  وعالمة  ر�ضمية  كدمغة 
1 املرفق  للعيارات القانونية املحددة يف القانون ويف امللحق رقم 
بهذا القرار، وال�ضكل املميز املعتمد من هيئة الإمارات للموا�ضفات 

واملقايي�س الذي يدل على جهة الدمغ.

ولغايات التعامل التجاري يعترب ال�ضنف ذا عيار منخف�س اأو ذا 
اأقل من  اإذا كانت ن�ضبة املعدن الثمني فيه  درجة نقاء منخف�ضة 
�ضهم للذهب و800 �ضهم للف�ضة و850 �ضهم للبالتني.  500

اأو  اإق��ام��ة م��ع��ار���س ل��الأ���ض��ن��اف امل�ضغولة  وح���دد ال��ق��رار ���ض��روط 
الأحجار ذات القيمة .

واللتزام  املخت�ضة  ال�ضلطة  ترخي�س  على  احل�ضول  يجب  حيث 
بالعيارات القانونية املحددة يف القانون وهذا القرار وعدم طرح 
بق�ضد  املعار�س  يف  القيمة  ذات  الأح��ج��ار  اأو  امل�ضغولة  الأ�ضناف 
البيع مامل تكن مدموغة بالدمغة الر�ضمية اأو مرفقا بها بطاقة 
تعريف وفقا لأحكام القانون وهذا القرار، واأن ترفق بالأ�ضناف 
هو  ملا  وفقا  �ضهادة  قيمة  ذات  اأحجار  على  التي حتتوي  امل�ضغولة 

مبني يف املادة رقم 7 من هذا القرار.

رئي�س الد�لة �نائبه �حممد بن زايد 
يهنئون ملك تايالند باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية 
اإىل جاللة امللك ماها فاجرالوجنكورن ملك مملكة تايالند وذلك مبنا�ضبة  تهنئة 
اليوم الوطني لبالده. كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل«  »رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة برقيتي 
تهنئة مماثلتني اإىل جاللة امللك ماها فاجرالوجنكورن. وبعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد  حممد بن را�ضد 

تهنئة مماثلتني اإىل اجلرنال برايوت �ضان اأو�ضا رئي�س وزراء مملكة تايال

برعاية حاكم ال�شارقة .. انطالق 
ملتقى الت�شال �الأ�شرة بال�شارقة

•• ال�شارقة-وام:

 انطلقت اأم�س اأعمال الن�ضخة الأوىل من » ملتقى الت�ضال 
التابعة  الأ�ضرية  التنمية  مراكز  تنظمه  الذي   « والأ�ضرة 
ل�����ض��وؤون الأ���ض��رة حت��ت رع��اي��ة �ضاحب  للمجل�س الأع��ل��ى 
ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
ال�ضيخة  �ضمو  وقرينته  ال�ضارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
ج��واه��ر ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���ض��م��ي رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الأعلى 
للمنا�ضبات  اجلواهر  مركز  يف  بال�ضارقة  الأ�ضرة  ل�ضوؤون 

واملوؤمترات يف ال�ضارقة.
الأ�ضرية  التنمية  مراكز  روؤي��ة  وف��ق  امللتقى  تنظيم  ياأتي 
التي  املحورية  النقطة  باعتباره  الت�ضال  اأهمية  ب�ضاأن 
املوؤ�ض�ضي  املحيط  للولوج يف  املوؤ�ض�ضة  تنطلق من خاللها 
واملجتمعي والتي تر�ضم من خالله امل�ضار الذي يعمل على 
اإي�ضال خدماتها وبراجمها للجمهور اإ�ضافة اإىل توطيد 
العالقات مع املوؤ�ض�ضات املجتمعية و ت�ضليط ال�ضوء على 
اأهمية الت�ضال احلكومي واأهم التجارب املوؤ�ض�ضية اإ�ضافة 
اإىل تبادل اخلربات يف املجال ذاته وتعميم ال�ضتفادة على 
املحلية  اجلهات  يف  احلكومي  الت�ضال  موظفي  خمتلف 

بال�ضارقة.
و اأكدت �ضعادة مو�ضي بنت حممد ال�ضام�ضي رئي�س اإدارة 
�ضريانا  تعد  الت�ضال  عملية  اأن  الأ�ضرية  التنمية  مراكز 
حيويا لأي موؤ�ض�ضة اأو جهة �ضواء كانت حكومية اأو خا�ضة 

وجود  دون  اأه��داف��ه��ا  حت��ق��ق  اأن  للموؤ�ض�ضات  مي��ك��ن  ف��ال 
�ضركائها  مع  خاللها  من  تتوا�ضل  فعالة  ات�ضال  �ضبكة 
الروؤى وال�ضيا�ضات والأهداف  املعنية لإي�ضال  والأطراف 
املنطلق ت�ضعى  اإنه من هذا  اأ�ضافت  و  املطلوب حتقيقها. 
املنتديات  لإق��ام��ة  ج��اه��دة  ب��ال��دول��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 
ال�����ض��ن��وي��ة ل��الت�����ض��ال احل��ك��وم��ي ب��ه��دف اإر����ض���اء معاير 
ع�ضرية ملفهوم ومهام الت�ضال احلكومي و اإعطائه بعدا 
يف  امل�ضاهمة  الأدوات  اأح���د  باعتباره  وجمتمعيا  تنمويا 
تطوير العمل احلكومي. ا�ضتعر�س امللتقى جتربة اأف�ضل 
اأعدتها  دوؤوب  لعمل  احلكومي  الإت�ضال  يف  ا�ضرتاتيجية 
اأول علي  امل��الزم  اأبوظبي قدمها  ل�ضرطة  العامة  القيادة 
القحطاين مدير فرع ال�ضرتاتيجية والتطوير املوؤ�ض�ضي 
باإدارة الإعالم الأمني .. واأكد اأن روؤيتهم ت�ضمن ا�ضتمرار 
وال�����ض��الم��ة من  ب��الأم��ن  ينعم  اأب��وظ��ب��ي جمتمعا  اإم����ارة 
خالل تقدمي خدمات �ضرطية عالية اجلودة للمواطنني 

واملقيمني يف الإمارة وزوارها.
و اطلقت اجلهة املنظمة للملتقى مبادرة » راأيك يرينا .. 
بادر بفكرة » بهدف اإثراء امللتقى و اإتاحة الفر�ضة جلميع 
امل�ضاركني لطرح اأفكارهم واآرائهم لتطوير العمل املوؤ�ض�ضي 
يف جمال الت�ضال وحتقيق اأهداف امللتقى بال�ضتفادة من 
التجارب املطروحة لتطوير الآليات والأنظمة املتبعة يف 
ملوظفي  بيانات  قاعدة  واإع���داد  الأ�ضرية  التنمية  مراكز 

الت�ضال املوؤ�ض�ضي يف خمتلف اجلهات .

حكومة كوريا اجلنوبية متنح البواردي ��شام ا�شتحقاق التعا�ن لالأمن الوطني
•• �شيوؤول-وام:

وزير  ال��ب��واردي  اأحمد  بن  حممد  معايل  اجلنوبية  كوريا  حكومة  منحت   
دولة ل�ضوؤون الدفاع و�ضام ا�ضتحقاق التعاون لالأمن الوطني والذي مينح 
ملن حققوا اإجنازات وا�ضحة يف جمال حفظ الأمن الوطني وهو من اأو�ضمة 

الدرجة الأوىل ومن بني الأو�ضمة اخلم�ضة الوطنية يف جمهورية كوريا.
ا�ضتقبال  الو�ضام خالل   - �ضيوؤول حاليا  ي��زور  ال��ذي   - ت�ضلم معاليه  و قد 

معايل جيونغ كيونغ وزير الدفاع الوطني الكوري له ام�س.
التي  العالقات  بعمق  واأ�ضاد  الكورية  للحكومة  �ضكره  اأع��رب معاليه عن  و 
كبرا  اإ�ضرتاتيجيا  تطورا  وت�ضهد  اجلنوبية  وكوريا  الإم��ارات  دولة  تربط 

بف�ضل دعم وتوجيهات قيادتي البلدين ال�ضديقني.
وقال معاليه : » اإن التعاون بني الإمارات وكوريا اجلنوبية يعك�س منوذجا 
ا�ضتثنائيا للعالقات ال�ضرتاتيجية القائمة على الثقة و التعاون امل�ضرتك 
التنمية وحتقيق م�ضالح  اأجل  و تعزيز العالقات يف خمتلف املجالت من 

ال�ضعبني ال�ضديقني«.

�كيل »اخلارجية« يت�شلم ن�شخة من اأ�راق اعتماد ال�شفري امل�شري 
 

•• اأبوظبي-وام :

عام  دي��وان  اأم�س يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  وكيل  املزروعي  �ضاري  اأحمد  �ضعادة  ت�ضلم 
العربية  �ضفر جمهورية م�ضر  البديوي  �ضريف حممد  �ضعادة  اعتماد  اأوراق  ن�ضخة من  ال��وزارة 
ال�ضقيقة املعني لدى الدولة. ومتنى وكيل وزارة اخلارجية لل�ضفر امل�ضري التوفيق والنجاح يف 

اأداء مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون بني دولة الإمارات وبالده.
من جانبه اأعرب �ضعادة ال�ضفر امل�ضري اجلديد عن �ضعادته بتمثيل بالده لدى دولة الإمارات ملا 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ال�ضيا�ضة احلكيمة ل�ضاحب  اإقليمية ودولية مرموقة بف�ضل  حتظى به من مكانة 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«.
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�شد ي�شدر قرارا باعتماد املعايري الوطنية املوحدة للم�شت�شفيات

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« قرار جمل�س الوزراء رقم 47 

ل�ضنة 2018 باعتماد املعاير الوطنية املوحدة للم�ضت�ضفيات.
وحدد القرار- املن�ضور يف العدد الأخر من اجلريدة الر�ضمية الحتادية - 
معاير خا�ضة تخ�ضع لها جميع امل�ضت�ضفيات يف الدولة ول يحول ذلك دون 
اأعلى معمول بها لدى اجلهات ال�ضحية كل منها يف نطاق  تطبيق معاير 

اخت�ضا�ضه.
3 �ضنوات للم�ضت�ضفيات القائمة يف الدولة  وحدد القرار مهلة ل تزيد عن 

لتوفيق اأو�ضاعها وفقا لأحكام القرار.
جودة  حيث  من  امل�ضت�ضفيات  يف  تطبيقها  الواجب  املعاير  القرار  ويح�ضر 

اإ�ضافة  ال�ضحية،  ال��رع��اي��ة  وخمت�ضي  املر�ضى  و�ضالمة  اخل��دم��ات  توفر 
الإماراتية  الحت��ادي��ة  للقوانني  وفقا  امل�ضت�ضفيات  ت�ضميم  متطلبات  اإىل 

وبال�ضرت�ضاد باملعاير الدولية لعتماد امل�ضت�ضفيات.
ف�ضال   70 يف  ج��اءت  التي  للم�ضت�ضفيات  املوحدة  الوطنية  املعاير  ومتثل 
لدولة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ل���الأه���داف  ال���ب���ارزة  الإجن�����ازات  اأح���د  و14 ملحقا 
الم��ارات فيما يتعلق بالرتقاء مب�ضتوى تقدمي خدمات الرعاية ال�ضحية 

يف خمتلف اأنحاء الدولة.
املخت�ضة  للهيئات  اأ�ضا�ضا  للم�ضت�ضفيات  امل��وح��دة  الوطنية  املعاير  وتوفر 
تقدمي  من  للتاأكد  اجلغرايف  اخت�ضا�ضها  نطاق  يف  امل�ضت�ضفيات  اأداء  لتقيم 
تطوير  يف  امل�ضت�ضفيات  م�ضاعدة  �ضاأنها  م��ن  كما  وك��ف��اءة  ب��اأم��ان  اخل��دم��ات 
نظم اإدارة اجلودة اخلا�ضة بها وتقييم كفاءتها ل�ضمان اللتزام باملتطلبات 

التنظيمية للهيئات املخت�ضة.

�شفارة الد�لة يف بكني حتتفل باليوم الوطني 
•• بكني-وام:

يف  ا�ضتقبال  حفل  الأول  اأم�����س  ال�ضني  ل��دى  ال��دول��ة  �ضفارة  نظمت 
�ضعادة علي  47 بح�ضور  ال�  الوطني  اليوم  العا�ضمة بكني مبنا�ضبة 
عبيد علي الظاهري �ضفر الدولة لدى جمهورية ال�ضني ال�ضعبية 
وح�ضد من ممثلي احلكومة والوزارات ال�ضينية ويف مقدمتهم �ضيف 

ال�ضرف ت�ضن �ضياودونغ م�ضاعد وزير اخلارجية ال�ضيني.
كما ح�ضر احلفل ممثلو البعثات الدبلوما�ضية العربية والإ�ضالمية 
والأج��ن��ب��ي��ة ورج����ال الأع���م���ال وم���دي���رو ال�����ض��رك��ات ورج����ال الإع���الم 
وال�ضحافة وممثلو املوؤ�ض�ضات العلمية والتجارية والثقافية واأع�ضاء 
يف  ال��دار���ض��ون  الإم��ارات��ي��ون  والطلبة  الع�ضكرية  وامللحقية  ال�ضفارة 
اجلامعات ال�ضينية. واأكد الدكتور علي عبيد الظاهري - يف كلمته 

دولة  مل��ا حققته  ال��ع��ام  ه���ذا  الح��ت��ف��ال  - خ�ضو�ضية  احل��ف��ل  خ���الل 
الإمارات وال�ضني من اإجنازات عظيمة .. لفتا اإىل الزيارة التاريخية 
املا�ضي  الإم��ارات خالل يوليو  اإىل  بينغ  ال�ضيني �ضي جني  للرئي�س 
املوؤ�ض�س  ال��وال��د  ر�ضخها  للدولة  الرا�ضخة  القيم  اأن  اإىل  م�ضرا   ..
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه«.. معربا عن فخره 
ب�ضراكة الإمارات مع ال�ضني والتي جاءت لتحقق الروؤية امل�ضتقبلية 

التي ر�ضمها الوالد املوؤ�ض�س للدولة و�ضعبها.
ونوه �ضعادته اإىل اأن جمهورية ال�ضني تعد ال�ضريك التجاري الأول 
لدولة الإمارات يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا.. متوقعا 
 .. ال��ع��ام  ه��ذا  دولر  مليار   58 اإىل  بينهما  التجارة  حجم  ي�ضل  اأن 
ي�ضتهدف الزدهار  ال��ذي  النهج  الدولتني على نف�س  اأن ت�ضر  اآم��ال 

والرفاهية ل�ضعبيهما والقت�ضاد املفتوح لهما.

الإمارات �ال�شعودية.. مور�ث م�شرتك �م�شتقبل متكامل لالأبد
•• اأبوظبي-وام:

�ضجلت الحتفالت ال�ضعودية باليوم الوطني ال� 47 لدولة الإمارات، وقبلها 
الحتفالت الإماراتية باليوم الوطني ال�ضعودي ال�88، وما بني املنا�ضبتني 
لالإمارات،  �ضلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر  ال�ضعوي  عهد  ويل  �ضمو  زي���ارة  م��ن 
ال�ضابة مثياًل  العربية اجلديدة  الأجيال  ت�ضهد  ا�ضتثنائيا، رمبا مل  م�ضهدا 
على  وب��ال��ق��درة  والهيبة  الأ���ض��ال��ة  ب��اآي��ات  املو�ضحة  الوطنية  احل��ف��اوة  ل��ه يف 
والتكامل وبالروؤية  بالعزم  بناوؤه  اإ�ضاعة الطمئنان مب�ضتقبل عربي يجري 

الوا�ضحة والثقة.
ويف ظل قيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، حفظه اهلل، 
حفظه  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  وخ��ادم 
م�ضامني  يف  ون���رى  واململكة  الإم�����ارات  ب��ني  وتنمو  ال��ع��الق��ات  ت��زده��ر  اهلل، 
والتعميم. فقد �ضهدت خمتلف  الت�ضجيل  ي�ضتحق  امل�ضرتكة ما  الحتفالت 
مناطق اململكة العربية ال�ضعودية احتفالت بامل�ضرتك من املا�ضي وامل�ضتقبل 

باليوم  وال�ضعب واح��د« وذل��ك احتفاًء  زاي��د  »ع��ام  البلدين حتت عنوان  بني 
نظمت حفال مميزاً مبنا�ضبة  ال�ضعودية  الإع��الم  وزارة  الإماراتي.  الوطني 
اليوم الوطني الإماراتي، وعلى مدى ثالثة اأيام �ضهد مركز امللك عبد العزيز 
الثقايف »اثراء« التابع لأرامكو يف مدينة الظهران، فعاليات ثقافية وتراثية 
العامة  الهيئة  ومن  اململكة،  اأنحاء  خمتلف  عّمت  وجدانية  حفاوات  ومثلها 
للريا�ضة ال�ضعودية التي تو�ضحت باألوان العلم الإماراتي، اىل املطارات التي 
اهاًل  مغزاها:  حميمة  ترحيبية  ر�ضالة  الإماراتيني  امل�ضافرين  على  اأ�ضبغت 

باأ�ضقاء احللم والوفاء.
�ضعاراً  ل��الإم��ارات  الوطني  باليوم  لزهوهم  منحوا  وال��وف��اء،  احللم  اأ�ضقاء 
�ضعوديا وكانوا يف هذه الر�ضائل الوجدانية ي�ضتح�ضرون مع الإمارات ف�ضاًل 
متميزاً يف التاريخ العربي احلديث ا�ضتهله ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
واأ�ضقاوؤه احلكام برفع علم الحت��اد وجعلوا منه على مدى  ث��راه  طيب اهلل 
خم�ضة عقود رمزاً للحلم العربي والوفاء والعالقة املتميزة مع اململكة والتي 

تعززت بف�ضل قوة العالقة بني ال�ضيخ زايد وامللك في�ضل رحمهما اهلل.

امل�ضتقبلية  وال����روؤى  امل�����ض��رتك  ال��ت��اري��خ  م��ن  الوثيقة  ال��ق��واع��د  ه��ذه  وع��ل��ى 
منوذجاً  �ضّكل  ف��ري��د،  تكامل  يف  والإم����ارات  ال�ضعودية  ت�ضاركت  الوا�ضحة، 
اأبناء  دم��اء  فيها  امتزجت  التي  ال�ضهادة  حد  وو�ضل  التحديات  مواجهة  يف 
البلدين دعماً لل�ضرعية يف اليمن، يف نطاق حتالف ي�ضتهدف دحر الإرهاب 

ومواجهة التطرف.
�ضراكة وتكامل الإمارات وال�ضعودية التي انطلق العمل على ماأ�ض�ضتها خالل 
العامني املا�ضيني، تقوم، كما قال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، على الإميان 
وا�ضتقرارها  اأمنها  واأن  والعربية،  اململكة هي »عمود اخليمة اخلليجية  باأن 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  وغرها  الإم���ارات  وا�ضتقرار  اأم��ن  من 

والدول العربية الأخرى«.
وعلى هذه القناعة الرا�ضخة، متت برجمة ا�ضرتاتيجية للعزم يف التكامل بني 
البلدين يف خمتلف املجالت والأ�ضعدة، القت�ضادية والتنموية والع�ضكرية، 
وعرب ع�ضرات املحاور واللجان، ومئات امل�ضاريع التي ت�ضتنطق قوة م�ضرتكة 

هي الأقدر على م�ضتوى املنطقة وت�ضّكل على امل�ضتوى الأممي حدثاً جديداً 
ميتلك اأوراق قوة راجحة ور�ضائل �ضيا�ضية وتنموية لها اأهلية احل�ضور من 

موقع ال�ضدارة والعتبار.
هذه هي عالقات اململكة ودولة الإمارات كما و�ضفها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن را�ضد نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« بالقول »اإنها جتاوزت العالقات الدبلوما�ضية والتحمت لتكون الع�ضد 

بع�ضيده... يف ج�ضد واحد«.
ويف هذا البنيان املر�ضو�س، الذي تخدمه روؤى �ضيا�ضية واقت�ضادية تعززت 
احتفالت  ف��اإن  وامل��ب��ادرة،  ال��ق��وة  اأوراق  تكامل  اأ�ضا�ضها  ع��زم،  با�ضرتاتيجية 
وال�ضعبان،  ال��دول��ت��ان  عا�ضتها  كما  وال�ضعودية،  ل��الإم��ارات  الوطنية  الأي���ام 
ويل  و�ضفه  ال��ذي  امل�ضروع  للطموح  مفهوماً  اأ�ضا�ضاً  ُت�ضّكل   ،2018 خ��الل 
عهد اململكة الأمر حممد بن �ضلمان باأنه »�ضرق اأو�ضط جديد«، وقد جاءت 
بالقول: موروث م�ضرتك  ال�ضقيقني  البلدين  ال�ضعبية يف  ل�ضموه الجابات 

وم�ضتقبل متكامل.. نحتفل بهما معا اىل الأبد.

حمدان بن زايد ي�شيد ب�»زايد العليا« يف رعاية اأ�شحاب الهمم
•• اأبوظبي-وام:

بن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  ا�ضتقبل 
احلاكم  مم���ث���ل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
بق�ضر  ال�����ظ�����ف�����رة  م����ن����ط����ق����ة  يف 
ال��ن��خ��ي��ل وف����دا م��ن م��وؤ���ض�����ض��ة زايد 
وذوي  الإن�����ض��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  العليا 
اخل��ا���ض��ة وجمموعة  الح��ت��ي��اج��ات 
ل�ضموه هدية  الذي قدموا  الفهيم 
عبارة عن �ضيارة »جولف كار« تعمل 

بالطاقة ال�ضم�ضية.
واطلع �ضموه خالل ال�ضتقبال على 
ال�ضتخدامات  م��ت��ع��ددة  ال�����ض��ي��ارة 
التي قام بتجميعها وت�ضنيعها �ضتة 
منت�ضبي  م��ن  الهمم  اأ���ض��ح��اب  م��ن 
زايد  مبركز  املهني  التاأهيل  ور���س 
التابع  وامل��ه��ن��ي  ال��زراع��ي  للتاأهيل 
جمموعة  مع  بالتعاون  للموؤ�ض�ضة 

الفهيم.
ومت��ك��ن اأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م م���ن فئة 

للرعاية  ال��ع��ل��ي��ا  زاي�����د  م��وؤ���ض�����ض��ة 
الحتياجات  وذوي  الإن�������ض���ان���ي���ة 
اخلا�ضة وجمموعة الفهيم. واأثنى 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو 
ن��ه��ي��ان ع��ل��ى ه���ذا ال��ع��م��ل واأك����د اأن 
م��ك��ان��ة خا�ضة  ال��ه��م��م  لأ����ض���ح���اب 
�ضمن اأولويات الدولة واهتماماتها 
الر�ضيدة  ال���ق���ي���ادة  اأن  م��و���ض��ح��ا 
كافة  تقدمي  على  حتر�س  للدولة 
اأ�ضكال الدعم وامل�ضاندة لهذه الفئة 
�ضموه  واأ�ضاد  املجتمع.  املتميزة من 
للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ض�ضة  بدور 
الحتياجات  وذوي  الإن�������ض���ان���ي���ة 
اخل����ا�����ض����ة يف جم�������ال اخل����دم����ات 
والتاأهيلية  والتعليمية  الإن�ضانية 
ودمج  متكني  اأهمية  �ضموه  موؤكدا 
الأف�������راد م���ن اأ����ض���ح���اب ال��ه��م��م يف 
املجتمع وم�ضاندتهم وتقدمي كافة 
اأن����واع ال��دع��م لهم واحل��ر���س على 
ال����الزم لتطوير  ال��ت��دري��ب  ت��ق��دمي 

م�ضاعدتهم  ب���ه���دف  م���ه���ارات���ه���م 
اأو  وظ���ي���ف���ة  ع���ل���ى  احل���������ض����ول  يف 
وقدراتهم  مليولهم  منا�ضبة  مهنة 
اأفرادا فاعلني  م�ضتقبال لي�ضبحوا 

وموؤثرين يف املجتمع.
�ضلطان  ���ض��ع��ادة  ال�ضتقبال  ح�ضر 
خ���ل���ف���ان ال���رم���ي���ث���ي وك���ي���ل دي�����وان 

الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
الظاهري  م��ط��ر  اح���م���د  و����ض���ع���ادة 
احلاكم  مم��ث��ل  �ضمو  مكتب  م��دي��ر 
عبد  و���ض��ع��ادة  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
الأمني  احلميدان  العايل  عبد  اهلل 
العام للموؤ�ض�ضة وعبد اهلل اإ�ضماعيل 
بالإنابة  التنفيذي  املدير  الكمايل 

ونافع  ال���ه���م���م  اأ����ض���ح���اب  ل���ق���ط���اع 
امل�ضاندة  اخلدمات  احلمادي مدير 
ب��الإن��اب��ة وامل��ه��ن��د���س حم��م��د �ضيف 
العريفي مدير مركز زايد للتاأهيل 
اهلل  عبد  وحممد  واملهني  الزراعي 
عبد اجلليل الفهيم رئي�س تطوير 

العمال يف جمموعة الفهيم .

م����ن حتويل  ال���ذه���ن���ي���ة  الإع�����اق�����ة 
ت�ضتخدم  التي  الكهربائية  ال�ضيارة 
يف مالعب اجلولف عرب جتميعها 
تدويرها  واإع����������ادة  ب�������ض���واع���ده���م 

وحت����وي����ل����ه����ا ل���ل���ع���م���ل ب���ال���ط���اق���ة 
ال�ضم�ضية.

ومت تطبيق هذه الفكرة يف املرحلة 
الوىل باإعادة تاأهيل ثالثة �ضيارات 

بالطاقة  للعمل  اأخ���رى  كهربائية 
خالل  توزعيها  و�ضيتم  ال�ضم�ضية 
ال����ف����رتة ال����ق����ادم����ة وي���ع���ت���رب ه���ذا 
امل�������ض���روع م�����ض��روع��ا م�����ض��رتك��ا بني 

�شيف بن زايد يرتاأ�س �فد الد�لة اإىل اجتماعات اللجنة الأمنية الإماراتية ال�شعودية 

الإمارات ت�شارك يف »�زاري التعا�ن الإ�شالمي« ب�شاأن متكني املراأة

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  تراأ�س 
الوزراء وزير الداخلية ام�س وفد دولة الإمارات العربية املتحدة لجتماع 
اللجنة الأمنية الإماراتية - ال�ضعودية امل�ضرتكة فيما تراأ�ضه من اجلانب 
ال�����ض��ع��ودي ���ض��اح��ب ال�ضمو الأم����ر ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ���ض��ع��ود ب��ن ن��اي��ف بن 

عبدالعزيز وزير الداخلية ال�ضعودي.
ومت يف الجتماع الذي عقد يف مقر وزارة الداخلية ال�ضعودية مناق�ضة عدد 
من املو�ضوعات املدرجة على جدول الأعمال و�ضبل تعزيز التعاون املتميز 
القائم يف املجالت الأمنية وال�ضرطية بني البلدين على نحو يرتقي اإىل 

اأج��واء من  ل�ضعبيهما يف  الرفاهية  البلدين ويحقق  ق��ادة  واآم��ال  تطلعات 
الأمن والأمان وال�ضتقرار.. كما مت تبادل الآراء والأفكار لتعزيز وتفعيل 
اأوجه التعاون يف املجالت الأمنية وال�ضرطية ب�ضورة تعك�س تطلعات واآمال 

قادة البلدين و�ضعبيهما.
ح�ضر الجتماع �ضعادة ال�ضيخ �ضخبوط بن نهيان اآل نهيان �ضفر الدولة 

لدى اململكة العربية ال�ضعودية.
التطوير  املجل�س  الركن خليفة حارب اخلييلي رئي�س  اللواء  كما ح�ضره 
نهيان  اآل  طحنون  بن  حممد  ال�ضيخ  وال��ل��واء  الداخلية  ب���وزارة  املوؤ�ض�ضي 
مدير قطاع �ضوؤون الأمن واملنافذ ب�ضرطة اأبوظبي والعميد حممد حميد 
الوزراء  العام ملكتب �ضمو نائب رئي�س جمل�س  بن دملوج الظاهري الأم��ني 

وزير الداخلية واأع�ضاء اللجنة الأمنية امل�ضرتكة من الإمارات.
وح�����ض��ره م��ن اجل��ان��ب ال�����ض��ع��ودي م��ع��ايل ن��ائ��ب وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة الدكتور 
الدولة عبداهلل  اأمن  ال��داود ومعايل م�ضاعد رئي�س  نا�ضر بن عبدالعزيز 
بن عبدالكرمي العي�ضى ومعايل م�ضاعد وزير الداخلية ل�ضوؤون العمليات 
ع��ب��داهلل القحطاين  ب��ن  اأول �ضعيد  ال��ف��ري��ق  ال��ع��ام  الأم����ن  ع��ل��ى  امل�����ض��رف 
من  وع��دد  املهنا  حممد  الأمنية  لل�ضوؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  ومعايل 
الإماراتية  الأمنية  اللجنة  اأع�ضاء  الداخلية من  امل�ضوؤولني يف وزارة  كبار 

- ال�ضعودية امل�ضرتكة.
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  وك��ان 
الوزراء وزير الداخلية قد و�ضل مطار امللك خالد الدويل بالريا�س اليوم 

�ضعود  بن  الأمر عبدالعزيز  ال�ضعودي  الداخلية  وزير  ا�ضتقباله  وكان يف 
ال�ضيخ  و�ضعادة  ال�ضعوديني  امل�ضوؤولني  بن عبدالعزيز وعدد من  نايف  بن 

�ضخبوط بن نهيان اآل نهيان �ضفر الدولة لدى اململكة.
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  والتقى الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد 
العزيز بن �ضعود بن  ال�ضمو الأم��ر عبد  ال��وزراء وزي��ر الداخلية �ضاحب 
ال�����ض��ع��ودي وذل���ك يف دي���وان وزارة  ال��داخ��ل��ي��ة  ب��ن عبدالعزيز وزي���ر  ن��اي��ف 

الداخلية بالريا�س.
ومت خالل اللقاء بحث �ضبل تعزيز التعاون القائم بني وزارتي الداخلية 
ال�ضاحة  ع��ل��ى  الأو����ض���اع  ت��ط��ورات  اآخ���ر  مناق�ضة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ب��ل��دي��ن  يف 

اخلليجية.

•• واغادوغو-وام:

�ضاركت دولة الإمارات يف اأعمال الدورة ال�ضابعة للموؤمتر الوزاري حول دور 
والتي  الإ�ضالمي  التعاون  منظمة  يف  الأع�ضاء  ال��دول  يف  التنمية  يف  امل���راأة 
امل���راأة يف  ع��ن��وان »متكني  فا�ضو حت��ت  بوركينا  عا�ضمة  واغ��ادوغ��و  عقدت يف 

الدول الأع�ضاء :التحديات والآفاق«.
و تراأ�ضت معايل الدكتورة ميثاء بنت �ضامل ال�ضام�ضي وزيرة دولة وفد الدولة 
الأمم  اإدارة  م��ن  بوع�ضيبه  عي�ضى  حممد  �ضم  وال���ذي  امل��وؤمت��ر  يف  امل�ضارك 

املتحدة يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.
املوؤمتر  يف  الدولة  كلمة  خ��الل   - ال�ضام�ضي  ميثاء  الدكتورة  معايل  ونقلت 
العام  الن�ضائي  الحت��اد  رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  حتيات   -
رئي�ضة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية 

الأ�ضرية » اأم المارات » للم�ضاركني يف املوؤمتر.
روؤى جديدة  خ��الل  م��ن  امل���راأة  باأهمية متكني  �ضموها  اإمي���ان  اإىل  واأ���ض��ارت 

من  جمموعة  على  تعتمد  وه��ادف��ة،  وا�ضحة  منهجية  ذات  وا�ضرتاتيجيات 
ملواجهة  امل����راأة  ق���درات  تعزيز  خاللها  م��ن  ت�ضتطيع  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م  امل��ب��ادئ 
التحديات والعوائق التي قد حتول دون موا�ضلة دورها الفاعل ومبا ميكنها 
املراأة  م�ضرة  ا�ضتمرارية  تن�ضمن  والآل��ي��ات  احللول  من  بدائل  اإي��ج��اد  من 

وحتقيق املزيد من املكت�ضبات النه�ضوية.
وتبادل  البناء  التعاون  على  حتث  والتي  لالجتماع  �ضموها  ر�ضالة  ونقلت 
اأمر غاية يف الأهمية  ال��دول الأع�ضاء وال��ذي يعد  اخل��ربات والتجارب بني 
.. م�ضيفة اأن هذا يلزمنا جميعا اأن نوا�ضل ثقتنا بقدرات اأوطاننا واأن بناء 
الأوطان يحتاج اإىل القدرات والمكانات الب�ضرية املتطورة التي تعتمد على 

مبادئ اللتزام وحتمل امل�ضوؤولية وتوا�ضل العمل دون كلل اأو ملل.
واأ�ضافت اأن �ضموها توؤكد اأن املراأة املح�ضنة بالعلم واملبادئ والقيم، والقادرة 
على ال�ضرب واملثابرة وا�ضتثمار الوقت واملوارد والتحلي باحلكمة، هي التي 
خاللها  ومن   ، التنمية  �ضتحقق  امل��راأة  فمع  بلداننا،  يف  وجودها  اإىل  نطمح 

ن�ضمن بناء واإعداد اأجيال واعدة قادرة على النهو�س مبجتمعاتنا.

توؤمن  وال��ت��ي  الإم����ارات  دول���ة  واإجن����ازات  �ضيا�ضات  ال�ضام�ضي  وا�ضتعر�ضت 
وعادلة  لبناء جمتمعات حديثة  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ  اأم���ر  ه��و  امل����راأة  ب���اأن متكني 
ومت�ضاحمة، ولذلك تعمل على متكني املراأة يف جميع املجالت وعلى جميع 
الأ�ضعدة.. م�ضرة اإىل اأنه على ال�ضعيد الوطني، يكفل د�ضتور دولة الإمارات 
امل�ضاواة يف احلقوق وامل�ضوؤوليات لكل مواطنيها، ن�ضاء ورجال وقد اعتمدت 
والرواتب بني  الأج��ور  للم�ضاواة يف  قانون جديد  احلكومة موؤخرا م�ضروع 
اجلن�ضني، والذي ياأتي يف اإطار تعزيز ودعم ال�ضيا�ضات والت�ضريعات الوطنية 

القائمة ل�ضمان حماية حقوق املراأة.
واأك��دت اأن دولة الإم��ارات تعترب داعما قويا ل�ضطالع امل��راأة ب��اأدوار قيادية، 
اأع�ضاء  ثلث  الن�ضاء  متثل  حيث  حكومتنا  ت�ضكيل  يف  انعك�س  اللتزام  وه��ذا 
جمل�س الوزراء اإ�ضافة اإىل �ضغلها ملن�ضب رئي�س واأع�ضاء يف املجل�س الوطني 
الحتادي كما اأنها انخرطت يف ال�ضلك الدبلوما�ضي، وكان دورها م�ضرفا يف 
قد  ما  اإىل  اأ�ضيفت  عظيمة  اإجن��ازات  وحققت  والإقليمية،  الدولية  املحافل 
الذي  العام  الن�ضائي  الحت��اد  دور  اإىل  واأ�ضارت  قيامها.  منذ  الدولة  حققته 

ترتاأ�ضه �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك يف تعديل ال�ضرتاتيجيات الوطنية 
لروؤية  وفقا  امل���راأة  ودم��ج  متكني  ت�ضمن  ج��دي��دة  �ضيا�ضات  وو���ض��ع  القائمة 
الإمارات لعام 2021 واملعاير الدولية.. منوهة اإىل دور جمل�س الإمارات 
للتوازن بني اجلن�ضني ل�ضمان تنفيذ اأف�ضل املمار�ضات، فتحقيق التوازن بني 
اجلن�ضني يوؤدي اإىل فوائد كبرة يف جمالت القت�ضاد وال�ضالم والأمن، يف 
احلكومة واملجتمع ب�ضكل عام. وذكرت اأنه وبرعاية �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت 
للمراأة  املتحدة  الأمم  لهيئة  التابع  الت�ضال  مكتب  جهود  وبف�ضل  مبارك 
والحتاد  ال��دف��اع  وزارة  كل من  وقعت   .. الإم���ارات  دول��ة  اخلليج يف  ملنطقة 
بناء  اإىل  تهدف  تفاهم  مذكرة  للمراأة  املتحدة  الأمم  وهيئة  العام  الن�ضائي 

وتطوير قدرات املراأة العربية يف جمال العمل الع�ضكري وحفظ ال�ضالم.
املراأة يف �ضتى  وا�ضتعر�ضت معايل ال�ضام�ضي بع�س الح�ضائيات عن تواجد 
وت�ضغل  العاملة  القوى  %43 من  الإماراتية  امل��راأة  القطاعات حيث متثل 
%66 من وظائف القطاع احلكومي، بينها %30 من الوظائف القيادية 

العليا املرتبطة باتخاذ القرار، و%15 يف الوظائف الفنية.
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اأخبـار الإمـارات
�شفارة الد�لة يف ر�ما حتتفل باليوم الوطني 

•• روما-وام:

الوطني  اليوم  مبنا�ضبة  ا�ضتقبال  حفل  الإيطالية  اجلمهورية  لدى  الدولة  �ضفر  الري�ضي  نا�ضر  �ضقر  �ضعادة  اأق��ام 
ال�47 للدولة ح�ضره عدد من روؤ�ضاء املقاطعات يف اإيطاليا واأع�ضاء ال�ضلك الدبلوما�ضي املعتمدين وح�ضد من كبار 
الأ�ضيلة  العربية  الثقافة  فعاليات ج�ضدت  وت�ضمن احلفل  الإيطالية.  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  وم��دراء  الأعمال  رجال 
مب�ضاركة �ضقارين وفنانني ومو�ضيقيني اأمتعوا ال�ضيوف يف اأم�ضية اإماراتية بامتياز . وتقدم �ضعادة ال�ضفر الري�ضي 
»حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  مقام �ضاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  باأ�ضمى 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  اأخيه �ضاحب  واإىل  اهلل« 
دبي »رعاه اهلل« واإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات واإىل �ضعبها مبنا�ضبة اليوم الوطني 
ال�ضابع والأربعني. و�ضكر �ضعادته جميع من �ضاهم يف اإجناح احلفل خا�ضة املوؤ�ض�ضات الراعية للحفل مب�ضاركة جمعية 

الفجرة الجتماعية الثقافية وطران الإمارات وطران الحتاد ودائرة الثقافة وال�ضياحة اأبوظبي ودبي لل�ضياحة.

حمد بن حممد ال�شرقي يز�ر مقر القيادة العامة ل�شرطة الفجرية

�يل عهد الفجرية يفتتح موؤمتر زايد �الرتاث

•• الفجرية -وام:

الأعلى  املجل�س  ال�ضرقي ع�ضو  بن حممد  ال�ضيخ حمد  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
حاكم الفجرة اأن تقدمي اأف�ضل اخلدمات للمتعاملني وجودتها يعد معيار 
قيمة  اأن  اإىل  م�ضرا  والحت���ادي���ة  احلكومية  امل��راك��ز  يف  احلقيقي  ال��ن��ج��اح 
وجعلها  عليها  املحافظة  يف  تكمن  الإم����ارات  دول��ة  بلغتها  التي  الإجن����ازات 

حمطة انطالق نحو اإجنازات اأهم.
جاء ذلك خالل زيارة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي ام�س 
اإمارة الفجرة مبنا�ضبة ح�ضوله للمرة الثانية  ملركز املرور والرتخي�س يف 
اخلدمة  م��راك��ز  ت�ضنيف  نتائج  وف��ق  جن��وم  اخلم�س  ت�ضنيف  ال��ت��وايل  على 
احلكومية. وكان يف ا�ضتقبال �ضموه لدى و�ضوله اإىل املركز.. اللواء حممد 
اأحمد بن غامن الكعبي القائد العام ل�ضرطة الفجرة وكبار القادة وال�ضباط 

يف القيادة العامة ل�ضرطة الفجرة.

املركز  اأرج���اء  يف  ال�ضرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وجت��ول 
للمتعاملني  املقدمة  اخلدمات  ونوعية  فيه  العمل  اآلية  على  �ضموه  وتعرف 
بت�ضهيل  املتعلقة  املركز  يف  امل�ضتخدمة  الذكية  التطبيقات  على  اأطلع  كما 
وتدريب  العمل  اأ�ضاليب  تطوير  مبوا�ضلة  �ضموه  ووج��ه  املعامالت.  اإج��راء 
والبتكار  التحديث  عملية  يواكب  مبا  الالزمة  الإمكانات  وتوفر  الكوادر 

امل�ضتمرة التي ت�ضهدها الإمارات يف كافة املجالت.
و�ضكر �ضموه العاملني يف املركز على ما حققوه من متيز يف اخلدمات التي 
ر�ضا  م��ن  م�ضتوى  اأك���رب  حتقيق  يف  جناحهم  على  وه��ن��اأه��م  امل��رك��ز  يقدمها 
التي  العطاء  ثقافة  النا�س هو جزء من  اإ�ضعاد  اأن  موؤكدا  واإ�ضعادهم  النا�س 
اأبناء الإم��ارات. كما زار �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد  فطر عليها 
ال�ضرقي مقر القيادة العامة ل�ضرطة الفجرة وتفقد �ضموه غرفة العمليات 
التي  اليومية  املهام  وتعرف على طبيعة  فيها  العمل  و�ضر  القيادة  يف مقر 
وتلقي  التوا�ضل  واآليات  الغرفة  الت�ضال يف  اأجهزة  اأح��دث  بها وعمل  تقوم 

البالغات واأنظمة الإنذار املبكر.. كما ا�ضتمع اإىل �ضرح موجز اإىل اآلية عمل 
غرفة العمليات يف اإدارة الأزمات.

واجتمع �ضموه بعدد من كبار ال�ضباط ومديري الإدارات يف القيادة العامة 
ال�ضباط  من  ع��دد  قدمه  ايجاز  اإىل  �ضموه  ا�ضتمع  حيث  الفجرة  ل�ضرطة 
العامة ل�ضرطة الفجرة وخطط عمل  القيادة  العمل يف  عن تطورات �ضر 
والتي   2069 ال��ع��ام  يف  ت�����ض��ادف  ال��ت��ي  ال��ف��ج��رة  �ضرطة  مبئوية  املتعلقة 
العمل  يف  عامليا  الأوىل  املراكز  حتقيق  اإىل  و�ضول  العمل  تطوير  ت�ضتهدف 
ال�ضرطي وذلك مبا يتما�ضى مع الإجنازات واملكت�ضبات الوطنية التي حتققها 

دولة الإمارات يف كافة امل�ضتويات.
الدولة  يف  ال�ضرطي  بالعمل  املتعلقة  الوطنية  املوؤ�ضرات  على  �ضموه  واطلع 
ويف اإمارة الفجرة واخلا�ضة بن�ضبة ال�ضعور بالأمان ومعدل اجلرائم املقلقة 

ووفيات الطرق و�ضرعة ال�ضتجابة حلالت الطوارئ و�ضواها.
وهناأ �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي القيادة العامة ل�ضرطة 

الفجرة على الجنازات العظيمة التي حققتها يف خمتلف اأجهزتها واإداراتها 
نالتها خالل خم�ضني عاما  التي  العاملية والإقليمية والوطنية  الثقة  وعلى 
من تاأ�ضي�ضها وح�ضلت مبوجبها على جوائز وتقديرات و�ضهادات اآيزو عاملية 

تعرتف مب�ضتوى عملها.
واأ�ضاد �ضموه بامل�ضتوى الرفيع الذي تتمتع به �ضرطة الفجرة قيادة و�ضباطا 
واأف��رادا �ضواء يف جمال التدريب والتاأهيل والتطوير والبتكار اأو يف العمل 
امليداين حتت مظلة وزارة الداخلية بقيادة الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد 

اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
وتقدم اللواء حممد اأحمد بن غامن الكعبي القائد العام ل�ضرطة الفجرة 
بال�ضكر والتقدير اإىل �ضاحب ال�ضمو حاكم الفجرة.. مثمنا دعمه الكبر 
وتوجيهاته املباركة التي كان لها الأثر الطيب يف ما بلغته �ضرطة الفجرة 
من م�ضتوى رفيع يف حفظ الأمن وحماية اأفراد املجتمع وممتلكاته العامة 

واخلا�ضة واللتزام بالقوانني املرعية وخدمة النا�س و�ضون حقوقهم.

•• الفجرية -وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد بن حممد ال�ضرقي ويل عهد الفجرة اأهمية 
والأ�ضالة  العراقة  ومفاهيم  قيم  وغر�س  الإماراتي  الرتاث  وتطوير  اإحياء 
يف نفو�س ال�ضباب من خالل العمل املنظم واإقامة ور�س العمل التي ت�ضاعد 
على اإبراز املوروث الإماراتي وتعريف الأجيال النا�ضئة باإرث اأجدادهم الغني 

بالقيم والأ�ضالة.
جاء ذلك خالل افتتاح �ضموه ام�س »موؤمتر زايد والرتاث« الذي يقام حتت 

رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو املجل�س الأعلى 
حاكم الفجرة يف فندق نوفوتيل الفجرة وتنظمه هيئة الفجرة لل�ضياحة 

ولآثار تزامنا مع عام زايد.
وقال �ضمو ويل عهد الفجرة اأن اإ�ضهامات املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« كثرة يف حماية الرتاث ورعايته حمليا واإقليميا 
ودوليا.. م�ضراً اإىل اأن القيادة الر�ضيدة تعمل على دعم كافة امل�ضاريع التي 

تعزز الهوية الوطنية وتر�ضخ القيم واملبادئ التي تخلد تاريخنا املجيد.
ال�ضبل والطرق  اأف�ضل  اأهمية مناق�ضة  الفجرة على  �ضمو ويل عهد  و�ضدد 

اأج��دادن��ا ومتابعة  وت���راث  الإم����ارات  ت��راث  احل��ف��اظ على  ت�ضاعد على  التي 
الدولية كدللة على  وامللتقيات  املوؤمترات  الإماراتي يف  امل��وروث  ا�ضتعرا�س 

التاريخ العريق الذي تتميز بها دولة الإمارات.
املتحدثني  م��ن  نخبة  ي��وم��ني  م��دى  على  يعقد  ال���ذي  امل��وؤمت��ر  وي�ضت�ضيف 
املعا�ضرين لجنازات ال�ضيخ زايد من دولة المارات والدول العربية الذين 
تر�ضيخ  زاي��د يف  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  دور  اأرب��ع��ة حم��اور  خ��الل  م��ن  يتناولون 
املجتمع  تاريخ  ا�ضتعرا�س  على  ع��الوة  للدولة  امل��ادي  وغ��ر  امل��ادي  ال��رتاث 
�ضيا�ضات  بف�ضل  عليه  التي حدثت  النوعية  والنقلة  ال�ضنني  الإماراتي عرب 

الدعم من القيادة الر�ضيدة للدولة.
احتاد  رئي�س  ال�ضرقي  �ضيف  ب��ن  حمد  ب��ن  اهلل  عبد  ال�ضيخ  الفتتاح  ح�ضر 
المارات لبناء الج�ضام واللياقة البدنية و�ضعادة �ضامل الزحمي مدير مكتب 
ويل عهد الفجرة والدكتور اأحمد ال�ضام�ضي رئي�س هيئة الفجرة لل�ضياحة 
والآثار و�ضعيد ال�ضماحي مدير عام هيئة الفجرة لل�ضياحة والآثار واأع�ضاء 
الفجرة،  ب��اإم��ارة  املحلية  ال��دوائ��ر  مديري  من  وع��دد  الهيئة  اإدارة  جمل�س 
والآث���ار  ال���رتاث  يف  واملخت�ضني  العربية  ال��وف��ود  ممثلي  م��ن  كبر  وح�ضد 

والدبلوما�ضيني والإعالميني.

�شرطة الفجرية تطلق حملة » ل تن�شغل بغري الطريق «
•• الفجرية-الفجر:

اأطلقت القيادة العامة ل�ضرطة الفجرة ممثلة باملرور والدوريات فعاليات 
 « الطريق  تن�ضغل بغر  » ل  �ضعار  ال�ضاد�ضة حتت  الفرعية  املرورية  احلملة 
املرورية  الت�ضغيلية  ال�ضهر اجل��اري �ضمن اخلطة  اعتباراً من مطلع  وذلك 
واملبادرة اخلا�ضة برت�ضيخ مبادئ الثقافة املرورية من خالل برامج التوعية 
جعل  ب��ه��دف  الفجرة  و�ضرطة  الداخلية  وزارة  ل�ضرتاتيجية  وجت�ضيداً 

الطرق اأكر اأمناً.
املجتمع  واأف��راد  الطريق  وم�ضتخدمي  ال�ضائقني  توعية  اإىل  تهدف احلملة 
مبخاطر ظاهرة الن�ضغال بغر الطريق اأثناء القيادة وبيان الآثار ال�ضلبية 
ل�ضتخدام الهاتف النقال وتطبيقات مواقع التوا�ضل الجتماعي التي توؤدي 
اإىل ت�ضتيت ذهن قائد املركبة، وعدم قدرته على رد الفعل املنا�ضب يف احلالت 

املفاجئة مما يوؤدي اإىل وقوع احلوادث والإ�ضابات والوفيات.
والقوانني  بالأنظمة  اللتزام  ثقافة  ن�ضر  اإىل  ن�ضر  اإىل  احلملة  ت�ضعى  كما 
على  القيادة  اأث��ن��اء  اخلطرة  واملمار�ضات  ال�ضلوكات  عن  والبتعاد  امل��روري��ة 
الطريق. ومن جهته اأكد �ضعادة العميد دكتور علي را�ضد بن عوا�س اليماحي 
مدير اإدارة املرور والدوريات اأن ظاهرة الن�ضغال بغر الطريق اأثناء القيادة 
الطريق وهي من  وم�ضتخدمي  املركبات  قائدي  ت�ضكل خطورة كبرة على 
ال�ضلوكات التي ت�ضغل ال�ضائق عن النتباه وتوؤدي اإىل النحراف بني م�ضارات 
الطريق واإبطاء �ضرعة املركبة مما يعطل حركة ال�ضر وارتكاب العديد من 

املخالفات املوؤدية اإىل وقوع احلوادث.
الن�ضغال بغر  النتباه واحل��ذر وعدم  اإىل �ضرورة  العميد بن عوا�س  ودعا 

الطريق لأن احلوادث تقع يف ثوان معدودة.
ونوه مدير املرور اإىل اأن خمالفة الن�ضغال بغر الطريق با�ضتخدام الهاتف 

 )800( غرامتها  كانت  �ضورة  ب��اأي  اأو  القيادة  اأثناء  اليد  بوا�ضطة  النقال 
درهم و )4( نقاط مرورية.

واأفاد النقيب حممد ح�ضن الب�ضري مدير فرع التوعية والإع��الم املروري 
اأن ن�ضر الثقافة املرورية باملخاطر والآثار ال�ضلبية لظاهرة الن�ضغال بغر 
على  �ضلباً  توؤثر  والتي  الظاهرة اخلطرة  هذه  احلد من  ت�ضهم يف  الطريق 
التي يذهب  اإىل وق��وع احل��وادث  ي��وؤدي  املركبة وال�ضيطرة عليها مما  قيادة 

�ضحيتها اأرواح الأبرياء من ال�ضائقني وم�ضتخدمي الطريق.
كما اأو�ضح الدور الإيجابي الذي تلعبه برامج التوعية بال�ضالمة املرورية من 
الن�ضائح  خالل تعزيز دور احلملة لن�ضر الوعي والثقافة املرورية وتقدمي 
التوعية  اإىل  بالإ�ضافة  املختلفة،  التوعية  نقاط  الوقائية عرب  والإر���ض��ادات 
املحا�ضرات  واإل��ق��اء  الجتماعي  التوا�ضل  وو�ضائل  الن�ضية  الر�ضائل  ع��رب 

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   التوعوية وتوزيع املطبوعات والكتيبات.
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3084  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- نرج�س كل مراد قرباين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ���س.م.ع  املتكاملة  لالت�ضالت  الم��ارات 
واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )16068.26( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة 
لذا   Ch2.D.19 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ضاعة   2018/12/18 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

بالن�ضا  ب��اول   / املدعو  فقد 
بونيفاكيو  ب���ال���ي���ن���ج���ي���ت 
اجلن�ضية  ال�����ف�����ل�����ب�����ني     ،
رق������م  �������ض������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )6713428EB(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0525501987 

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د ماين 
ال������دي������ن ����ض���م�������س ال������ع������امل ، 
اجلن�ضية  ب����ن����غ����الدي���������س   
رق������م  �������ض������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )BB0460009(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0506161566    

فقدان جواز �شفر
ال��������وردى   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اج����و�����ض����ت����ني ف����ي����الن����وف����ى، 
ال������ف������ل������ب������ني اجل����ن���������ض����ي����ة 
رق������م  �������ض������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )EB7762408(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0506334249

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو / داود �ضليمان 
الردن     ، ع��ب��ي��دات  ف��رح��ان 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
يجده  م��ن   )160434(
بتليفون  الت�������ض���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم  0564419173    

فقدان جواز �شفر

�ضريل   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
رابايراباى �ضردونا ، الفلبني   
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )0787356EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0525607728

فقدان جواز �شفر
دع�������اء   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
امل�����غ�����رب     ، ال�����������ض�����ع�����ي�����دي 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )0419545FR( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0552774359

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / ابيل بلي�ضينج 
نيجريا     ، م���ب���ي���م���ي�������ض���ى 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )09528965A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0558144767

فقدان جواز �شفر
ف������ق������د امل���������دع���������و/ �����ض����رىل 
ا�ضبانيا    ، ل��وك��ا���س  مارتينيز 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
)0007629AI( - يرجى 
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اق���رب  او  ا���ض��ب��ان��ي��ا  ب�����ض��ف��ارة 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

بلدية احلمرية توا�شل �للعام الثالث على التوايل توزيع  ك�شوة ال�شتاء  على كافة الفئات امل�شاندة �شمن مبادرتها لعام زايد
•• ال�شارقة _ الفجر:

�ضمن  مبادرتها  ال��ت��وايل  على  الثالث  وللعام  احلمرية  بلدية  وا�ضلت 
عام زايد يف توزيع ك�ضوة ال�ضتاء على كافة كوادرها من الفئات امل�ضاندة 

والعمال مبختلف اإدارات واأق�ضام البلدية.
وت�ضكل املبادرة اإىل الأعمال التي تر�ضخ بلدية احلمرية من جهودها يف 
تعزيز اجلوانب الإن�ضانية بني كافة كوادر بلدية احلمرية والذين يوؤدون 
ال�ضتوية  املالب�س  توفر  خ��الل  م��ن  احلمرية  ملنطقة  م��ق��درة  خ��دم��ات 
ل�ضيما و اأن اأوقات عملهم تتطلب تواجدهم خالل �ضاعات النهار املبكرة 
. وتعلي املبادرة من قيم اإثراء و تر�ضيخ ال�ضلوكات التي من �ضاأنها تعزيز 

حق  امل�ضاندة  ولهم  الفئة  بهذه  والهتمام  الجتماعي  التكافل  اأرك���ان 
الرعاية والتوا�ضل  . ومتثلت املبادرة التي اأطلقت عليها بلدية احلمرية 
فئة  على  الفاخرة  ال�ضتوية  املالب�س  بتوزيع  القيام  يف  ال�ضتاء(  ك�ضوة   (

العمال وال�ضائقني وامل�ضتخدمني ببلدية احلمرية .
اأهمية مبادرة  واأكد مبارك را�ضد ال�ضام�ضي مدير بلدية احلمرية على 
بلدية احلمرية متا�ضيا مع »عام زايد » بالقيام ب�ضراء املالب�س ال�ضتوية 
وتوزيعها على كافة الفئات امل�ضاندة و�ضط فرحة كبرة وح�ضور لفت 

من قبل تلك الفئات التي اأبدت �ضعادتها بهذه املبادرة .
واأ�ضار ال�ضام�ضي تعد املبادرة التي تقام للعام الثالث على التوايل وتنفذها 
العامل يعد واح��دا من  واأن  ببلدية احلمرية  خا�ضة  العامة  العالقات 

التي  الراحة  �ضبل  له  توفر  اأن  احلمرية  بلدية  وعلى  العطاء  منظومة 
ال�ضتاء كاملة  اإ�ضعاده، وذلك من خالل ك�ضوة  تدعم مكانته وتعزز من 

مت�ضمنة مالب�س و�ضرتات وجوارب وقبعات �ضتوية .
امل��الب�����س خمتلف  م��ن  ع��دد  ت��وزي��ع  امل��ب��ادرة  ت�ضمنت  ال�ضام�ضي  واأ���ض��ار 
�ضاعات  الطق�س ل�ضيما خالل  ب��رودة  الفئات  تلك  والتي تقي  الأحجام 
الليل املتاأخرة ويف النهار الباكر ومتنحهم دفئا خالل ممار�ضة اأعمالهم 

والتي تتطلب متابعة وتنفيذ يف ال�ضباح ويف امل�ضاء .
العالقات  بجهود  بلدية احلمرية  ال�ضام�ضي مدير  را�ضد  مبارك  واأ�ضاد 
العامة يف البلدية  حلر�ضهم على تنفيذ هذه املبادرة وما بها من قيم 
اإن�ضانية عالية وم�ضاركتهم يف �ضراء املالب�س ال�ضتوية الفاخرة وتوزيعها 

املبادرة حتقق قيم  اأن هذه  . واأك��د ال�ضام�ضي  امل�ضاندة  على هذه الفئات 
زاي��د  وما حملته من قيم وما غلفته من  اإن�ضانية هامة ونحن يف عام 
البلدية  ك���وادر  ك��اف��ة  ب��ني  للتوا�ضل  ت��ع��زي��زا  متثل  جمتمعية  م�ضاركة 
وكاأنهم اأ�ضرهم واحدة الكل ي�ضارك يف خدمة اإمارة ال�ضارقة باحلمرية 
الفرحة  اإدخ��ال  من خ��الل ه��ذا اجل��و الجتماعي وم�ضاركة اجلميع يف 

على هذه الفئة التي لها دورها جهدها �ضمن كادر بلدية احلمرية .
و  العمال  لفئة  اإطالقها  مت  التي  ال�ضتاء«  »ك�ضوة  مبادرة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
التي  ال���روؤى  اإح��دى  احلمرية حققت  ببلدية  وامل�ضتخدمني  ال�ضائقني 
خلدمة  اجلميع  تكامل  اإىل  زاي��د  ع��ام  يف  احلمرية  بلدية  اإليها  ت�ضعى 

بع�ضهم البع�س واإدخال ال�ضعادة على قلوب هذه الفئة.

حاكم ال�شارقة ي�شتقبل ذياب بن حممد بن زايد 
•• ال�شارقة-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
ب�����ن حممد  ����ض���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي 
�ضمو  ب��ح�����ض��ور  ال�������ض���ارق���ة  ح���اك���م 
ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان ب����ن حم���م���د بن 
القا�ضمي ويل عهد ونائب  �ضلطان 
ال�ضيخ  �ضمو  ام�س  ال�ضارقة  حاكم 
ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
اإدارة �ضركة الحتاد  رئي�س جمل�س 
الدكتور  دارة  يف  وذل��ك  للقطارات 

�ضلطان القا�ضمي.
حاكم  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  ورح�������ب 
ب�ضمو  اللقاء  م�ضتهل  يف  ال�ضارقة 
ال�ضيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل 
م�ضروع  اإىل  اللقاء  وتطرق  نهيان 
الوطنية  احل����دي����دي����ة  ال�������ض���ك���ك 
واإجنازاته  وت��ط��ورات��ه  الإم��ارات��ي��ة 

وخططه.
التطورات  اآخ��ر  على  �ضموه  واطلع 
احلديدية  ال�����ض��ك��ك  م�������ض���روع  يف 
الوطنية الإماراتية والذي �ضربط 
�ضبكة حديثة  وف��ق  الدولة  اإم���ارات 

الدولة  ح��دود  على  الغويفات  م��ن 
مع اململكة العربية ال�ضعودية غربا 
اإىل  ال�ضارقة و�ضول  باإمارة  مرورا 
اإمارة الفجرة يف ال�ضاحل ال�ضرقي 
امل�ضاريع  م��ن  ع��دد  يتبعها  اأن  على 
ال�ضبكة..  ل���ض��ت��ك��م��ال  امل�ضتقبلية 
اأن يزداد حجم النقل  ومن املتوقع 
من 7 ماليني طن �ضنويا اإىل اأكر 

من 50 مليون طن.
وت����وج����ه ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ذي������اب بن 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  حم��م��د 
الحت������اد  ����ض���رك���ة  اإدارة  جم���ل�������س 
والتقدير  ب��ال�����ض��ك��ر  ل���ل���ق���ط���ارات 
الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
�ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
ال�ضارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
اه���ت���م���ام���ه وح����ر�����ض����ه على  ع���ل���ى 
احلديدية  ال�ضكك  م�ضروع  اجن��از 
م�ضيدا  الإم�����ارات�����ي�����ة..  ال��وط��ن��ي��ة 
�ضموه مبا تقدمه القيادة الر�ضيدة 
من دعم ل حم��دود واهتمام كبر 
لتطوير امل�ضاريع ال�ضرتاتيجية يف 
اأهمية هذا  �ضموه  موؤكدا  الدولة.. 
امل�����ض��روع ال��وط��ن��ي ال���ذي يعد نقلة 

جديد  نقل  قطاع  ويوؤ�ض�س  نوعية 
العديد  الإم���ارات ويحقق  دول��ة  يف 
من الفوائد حمليا ودوليا ويربط 
ال�ضناعية  وامل��ن��اط��ق  ال��دول��ة  م��دن 
ويدعم  القت�ضادي  التنوع  ويحفز 

التنمية القت�ضادية يف الدولة.
اإدارة  ���ض��م��و رئ��ي�����س جم��ل�����س  وق����ال 
هذا  اأن  للقطارات  الحت���اد  �ضركة 
امل�����ض��روع ي��ع��رب ع��ن ال���ت���زام �ضركة 
دولتنا  ل��ل��ق��ط��ارات جت���اه  الحت�����اد 
اأف�����ض��ل دول  ب��ني  الإم�����ارات  لتكون 

العامل يف جودة النقل مبا يتما�ضى 
ت�ضعى  ال���ت���ي   2021 روؤي�������ة  م����ع 
اإىل  ال���دول���ة  اق��ت�����ض��اد  اإىل حت��وي��ل 
ت��ن��اف�����ض��ي م���ع���ريف مبني  اق��ت�����ض��اد 
على البتكار عرب ت�ضجيع البتكار 
الإطار  وتعزيز  والتطوير  والبحث 
الرئي�ضية  للقطاعات  التنظيمي 
القيمة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  وت�ضجيع 
امل�ضافة مبا يطور من بيئة الأعمال 
ويعزز جاذبية الدولة لال�ضتثمارات 
للنمو  كمحفز  ال�ضبكة  تعمل  حيث 

القت�ضادي من خالل ربط املراكز 
الرئي�ضية  وال�ضناعية  ال��ت��ج��اري��ة 
وتوفر و�ضيلة نقل اآمنة وموثوقة 

لالأجيال القادمة.
ح�ضر اللقاء �ضعادة املهند�س �ضالح 
بن بطي املهري امل�ضت�ضار يف دائرة 
واأع�ضاء  وامل�������ض���اح���ة  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
للقطارات  الحت���اد  �ضركة  جمل�س 
م���ع���ايل ف�����الح حم���م���د الأح���ب���اب���ي 
ي��و���ض��ف �ضالح  امل��ه��ن��د���س  و���ض��ع��ادة 

ال�ضويجي.

ومتطورة.
وتعرف �ضموه على اجلدول الزمني 
املحدد لالنتهاء من امل�ضروع واأهم 
���ض��ي��ع��م��ل عليها  ال���ت���ي  ال��ق��ط��اع��ات 
ف�ضال  احلديدية  ال�ضكك  م�ضروع 
واملرجوة  امل��ت��وق��ع��ة  ال���ف���وائ���د  ع���ن 
وانعكا�ضاته  احليوي  امل�ضروع  لهذا 
الق�����ت�����������ض�����ادي�����ة والج����ت����م����اع����ي����ة 

تدعم  حيث  والبيئية  وال��ت��ج��اري��ة 
النمو  ال�����ض��ك��ك احل��دي��دي��ة  ���ض��ب��ك��ة 
امل�ضتقبلي بنظام نقل م�ضتدام واآمن 
عدد  تخفيف  يف  �ضي�ضهم  وح��دي��ث 
املركبات امل�ضتخدمة على الطرقات 
مما يحقق فوائد اقت�ضادية وبيئية 
بف�ضل معايرها العاملية امل�ضتوى، 
حركة  حت�������ض���ني  ع���ل���ى  و����ض���ت���ع���م���ل 

ممرات  ع��رب  والأف����راد  ال�ضلع  نقل 
جتارية جديدة.

امل��رح��ل��ة الأوىل  ومت الن��ت��ه��اء م��ن 
البالغ  احل���دي���دي���ة  ال�����ض��ك��ك  م����ن 
م���رتا يف عام  ك��ي��ل��و   264 ط��ول��ه��ا 
املرحلة  يف  البدء  و�ضيتم   2015
الثانية من امل�ضروع والذي �ضيمتد 
ك��ي��ل��و مرتات   605 م�����ض��اف��ة  ع��ل��ى 

»جلنة الوطني« ت�شتعر�س نتائج زيارات مراكز اأ�شحاب الهمم 
•• دبي-وام:

ا����ض���ت���ع���ر����ض���ت جل����ن����ة ال�����������ض�����وؤون 
وال�ضكان  وال���ع���م���ل  الج��ت��م��اع��ي��ة 
واملوارد الب�ضرية للمجل�س الوطني 
اأم�س  اجتماعها  خ��الل  الحت���ادي 
العامة  الأم������ان������ة  مب���ق���ر  الأول 
�ضعادة  برئا�ضة  دب��ي  يف  للمجل�س 
رئي�س  ال���رح���وم���ي  اأح����م����د  ح���م���د 
ال���ل���ج���ن���ة امل�����الح�����ظ�����ات ال����ت����ي مت 
ر�ضدها ونتائج احللقات النقا�ضية 
وال���زي���ارات امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي قامت 
ب��ه��ا ل��ع��دد م��ن امل��راك��ز ال��ت��ي تقدم 
�ضمن  الهمم  لأ�ضحاب  خدماتها 
خ��ط��ة ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ي تبنتها 
وزارة  »���ض��ي��ا���ض��ة  م��و���ض��وع  ملناق�ضة 
اخلدمات  ���ض��اأن  يف  املجتمع  تنمية 

وتبادل  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ض��ل��ت 
الراأي حول كيفية تطويرها.

واأكد �ضعادة حمد اأحمد الرحومي 
املو�ضوع  لهذا  اللجنة  مناق�ضة  اأن 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ح��ر���س  يج�ضد 
اجلهود  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  الحت��������ادي 
التنمية  م�ضرة  دعم  اإىل  الرامية 
ال�ضاملة املتوازنة وحتقيق اأهدافها 
ممار�ضة  �ضمن  امل��ج��الت  �ضتى  يف 
الد�ضتورية  لخت�ضا�ضاته  املجل�س 
وال���رق���اب���ي���ة وح���ر����ض���ه ع��ل��ى طرح 
التي  الق�ضايا  خمتلف  ومناق�ضة 
ب�����ض��وؤون الوطن  ت��ت��ع��ل��ق م��ب��ا���ض��رة 

واملواطنني.
�ضمن  امل��و���ض��وع،  اللجنة  وتناق�س 
الت�ضريعات  وه���ي:  حم���اور  ث��الث��ة 
����ض���اأن ح��م��اي��ة حقوق  امل��ت��ع��ل��ق��ة يف 

قامت بها اللجنة ملراكز عدة تقدم 
خدمات لأ�ضحاب الهمم واحللقات 
ال��ن��ق��ا���ض��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت��ه��ا يف عدة 
باأ�ضحاب  خاللها  والتقت  اإم��ارات 
تدار�ضت  ح��ي��ث  وذوي����ه����م  ال��ه��م��م 
اللجنة املالحظات التي خرجت بها 
لهم  املقدمة  اخل��دم��ات  وم�ضتوى 
من خمتلف اجلهات ومقرتحاتهم 
يف تطوير تلك اخلدمات والو�ضول 
بها اإىل م�ضتوى ت�ضاهي اخلدمات 
املقدمة لأ�ضحاب الهمم يف الدول 

املتقدمة.
ا�ضتعر�ضت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  واأ����ض���اف 
اللقاءات  اأي�ضا يف اجتماعها نتائج 
امل����راك����ز  ال����ت����ي مت ع����ق����ده����ا م�����ع 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ض��ة ال��ت��ي تقدم 
خ��دم��ات��ه��ا لأ����ض���ح���اب ال��ه��م��م ومت 

املقدمة لأ�ضحاب الهمم«.
ع�ضويتها  يف  ال���ل���ج���ن���ة  وت�������ض���م 
���ض��ع��ادة ك��ل م��ن ع���زة ���ض��ل��ي��م��ان بن 
و�ضعيد  ال��ل��ج��ن��ة  م��ق��ررة  ���ض��ل��ي��م��ان 
ال��رم��ي��ث��ي وع��ائ�����ض��ة را�ضد  ���ض��ال��ح 
وعلياء  ال�ضحي  علي  و�ضامل  ليتيم 

�ضليمان اجلا�ضم وحممد اأحمد.
ح�ضر الجتماع من الأمانة العامة 
للمجل�س الوطني الحتادي �ضعادة 
اأح���م���د ���ض��ب��ي��ب ال��ظ��اه��ري الأم���ني 
العام و�ضعادة الدكتور جابر حممد 
امل�ضاعد  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال���زع���اب���ي 
�ضعادة  وق��ال  وال��رق��اب��ة.  للت�ضريع 
رئي�س  ال���رح���وم���ي  اأح����م����د  ح���م���د 
اللجنة اإنه ا�ضتكمال خلطة اللجنة 
ا�ضتعر�ضت  امل��و���ض��وع  مناق�ضة  يف 
امل��ي��دان��ي��ة التي  ال����زي����ارات  ن��ت��ائ��ج 

ت��دار���س امل��الح��ظ��ات ال��ت��ي خرجت 
اللجنة  اأن  اإىل  م�ضرا  اللجنة  بها 
ك��ل��ف��ت الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة ب���اإع���داد 
مقارنة معيارية للقانون الحتادي 
�ضاأن  يف   2009 ل�ضنة   29 رق���م 
حقوق اأ�ضحاب الهمم واملالحظات 
احللقات  خ��الل  طرحها  مت  ال��ت��ي 
امليدانية  وال�����زي�����ارات  ال��ن��ق��ا���ض��ي��ة 
ومدى تفعيل املواد املعنية مع هذه 

املالحظات.
ونوه �ضعادته اإىل اأن اللجنة �ضوف 
تعقد لقاء مع ممثلي وزارة تنمية 
املجتمع لال�ضتماع اإىل اآرائهم حول 
اخلدمات التي تقدمها لتلك الفئة 
لتطويرها  امل�ضتقبلية  واخل��ط��ط 
اللجنة  ا���ض��ت��ف�����ض��ارات  ع��ل��ى  وال����رد 
حول املالحظات واملقرتحات التي 

ال����ت����ع����ل����ي����م����ي����ة، الق�����ت�����������ض�����ادي�����ة، 
الج����ت����م����اع����ي����ة وال����رتف����ي����ه����ي����ة« 
ال�����وزارة  ودور  ال��ه��م��م،  لأ���ض��ح��اب 

اأ���ض��ح��اب الهمم  الأ���ض��خ��ا���س م��ن 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  و���ض��ي��ا���ض��ة 
»ال�ضحية،  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  يف 

اأ�ضحاب  دور  وت��ع��زي��ز  مت��ك��ني  يف 
»الحتادي،  العمل  �ضوق  يف  الهمم 

احلكومي واخلا�س«.

انعقاد جل�شات ر�ؤ�شاء جلان العمل يف الحتاد الإقليمي الثاين يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

ناق�س روؤ�ضاء جلان العمل يف الحتاد 
التابع  “اآ�ضيا”  ال��ث��اين  الإق��ل��ي��م��ي 
للمنظمة العاملية لالأر�ضاد اجلوية - 
خالل اجتماعاتهم التي بداأت اأم�س 
وت�ضتمر يومني - التقارير ال�ضنوية 
اللجان  اأجن��زت��ه��ا  ال��ت��ي  للن�ضاطات 
خ����الل ال���ع���ام امل���ا����ض���ي يف جم���الت 
اخت�ضا�س كل منها والتي تتنوع بني 
خدمات الطق�س واخلدمات املناخية 
واملياه  ال��ه��ي��درول��وج��ي��ا  وخ���دم���ات 

وخدمات الر�ضد اجلوي املتكامل.
وتراأ�س اأعمال اللجنة - التي عقدت 
لالأر�ضاد  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  م��ق��ر  يف 
ال��دك��ت��ور عبد  �ضعادة   - اأب��وظ��ب��ي  يف 
الوطني  املركز  مدير  املندو�س  اهلل 
الأ�ضيوي  الحت���اد  رئي�س  ل��الأر���ض��اد 
املندو�س  ل��الأر���ض��اد اجل��وي��ة. وق���ال 
اأعمال  اف��ت��ت��اح  خ���الل  ك��ل��م��ت��ه  يف   -
اللجنة - اإنه يتم عقد هذا الجتماع 
التحديات  مل��ن��اق�����ض��ة  دوري  ب�����ض��ك��ل 
وو������ض�����ع ال�������ض���ي���ا����ض���ات واخل����ط����ط 
املرافق  تطوير  اأجل  من  امل�ضتقبلية 
الإقليم..  تطوير  اإط��ار  يف  الوطنية 
قدما  مت�ضي  اجل��ه��ود  اأن  م�ضيفا 
عن  املنظمة  عمل  دع��م  طريق  على 
ط��ري��ق خ���ط���وات واإج�������راءات تت�ضم 
بالتنظيم والواقعية وهو ما يحظى 

ك��ب��رة وه��ام��ة ن��ح��و حت��دي��ث بنيته 
ال���ت���ح���ت���ي���ة ورف�������ع ك����ف����اءة م�������وارده 
التكنولوجيا  و����ض���خ���ر  ال��ب�����ض��ري��ة 
الرقمية اإ�ضافة اإىل و�ضائل الإعالم 
الجتماعي  ال���ت���وا����ض���ل  وو����ض���ائ���ل 
ممكنة  �ضريحة  اأك��رب  اإىل  للو�ضول 
م��ن امل��ج��ت��م��ع، ل��رف��ع وع��ي��ه ب��ك��ل ما 
وكيفية  اجل���وي���ة  ب���احل���الت  ي��ت��ع��ل��ق 
الجتماع  وب��ح��ث  م��ع��ه��ا.  ال��ت��ع��ام��ل 
اخلا�ضة  الإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ة 
اإىل   2020 من  ل��الأع��وام  بالإقليم 
وال�ضعوبات  وال��ت��ح��دي��ات   2023

ب��رتح��ي��ب ح����ار م���ن ج���ان���ب ال����دول 
املركز  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار  الأع�������ض���اء. 
ال��دول��ة عمل  ل��الأر���ض��اد يف  الوطني 
اإ�ضرتاتيجيني  هدفني  حتقيق  على 
اإجناح  يف  الفعالة  امل�ضاهمة  اأولهما 
والبحث  الوطنية  التنمية  خطط 
العلمي وثانيها تقدمي خدمات تلبي 
املجتمعية.  والتوقعات  الحتياجات 
على  للتاأكيد  اأن��ه  املندو�س  واأو���ض��ح 
اأهدافه  حتقيق  ون��ح��و  ال��دع��م  ه���ذا 
خالل  املركز  خطى  الإ�ضرتاتيجية، 
خطوات  املا�ضية  القليلة  ال�ضنوات 

ال����ت����ي ت�����واج�����ه م�����راف�����ق الأر������ض�����اد 
ي�ضم  ال�����ذي  الإق���ل���ي���م  يف  اجل���وي���ة 
لالأولويات  وت���ط���رق  دول������ة.   34
اجلوية  الأر����ض���اد  لعمل  الرئي�ضية 
يف الإق��ل��ي��م والإ���ض��الح��ات الإداري����ة 
العاملية لالأر�ضاد  والفنية للمنظمة 
املواقف  بحث  اإىل  اإ���ض��اف��ة  اجل��وي��ة 
يف  اجلوية  الأر���ض��اد  ملرافق  املوحدة 
العام  امل��وؤمت��ر  خ��الل  لطرحه  اآ�ضيا 
اجلوية  لالأر�ضاد  العاملية  للمنظمة 
الذي �ضيعقد يف جنيف خالل �ضهر 

مايو من العام القادم.

�شحية الوطني« توا�شل مناق�شة م�شر�عي قانونني ب�شاأن مهنتي الطب �ال�شيدلة
•• دبي-وام:

وا���ض��ل��ت جل��ن��ة ال�����ض��وؤون ال�����ض��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
املجل�س الوطني الحتادي خالل اجتماعها الذي 
دبي  يف  العامة  الأمانة  مقر  يف  الأول  اأم�س  عقد 
ال�ضام�ضي  احل�ضان  عبيد  �ضامل  �ضعادة  برئا�ضة 
احتادي  قانون  م�ضروع  مناق�ضة  اللجنة،  رئي�س 
يف �ضاأن تنظيم مزاولة مهنة الطب الب�ضري، كما 
ناق�ضت عددا من مواد م�ضروع قانون احتادي يف 
�ضاأن تنظيم مهنة ال�ضيدلة واملن�ضاآت ال�ضيدلنية 
اأع�ضاء  الج��ت��م��اع  ال��ط��ب��ي��ة. ح�����ض��ر  وامل��ن��ت��ج��ات 
اللجنة �ضعادة كل من.. خلفان عبداهلل بن يوخة 
»مقرر اللجنة«، وناعمة عبداهلل �ضعيد ال�ضرهان، 
اأحمد  وحممد  الذباحي،  عي�ضى  ح��ارب  وفي�ضل 
حممد اليماحي. واأو�ضح �ضعادة خلفان بن يوخة 
اأن����ه مت خ���الل الج��ت��م��اع م��ن��اق�����ض��ة ج��م��ي��ع مواد 
مزاولة  تنظيم  ���ض��اأن  يف  احت���ادي  ق��ان��ون  م�ضروع 
مهنة الطب الب�ضري الذي يتكون من 36 مادة، 

واإدخ��ال تعديالت على عدد منها.. لفتا اإىل اأنه 
مع  املقرتحة  والتعديالت  م��واده  مناق�ضة  �ضيتم 
ومن  املقبل،  اللجنة  اجتماع  يف  احلكومة  ممثلي 
ب�ضاأنه  النهائي  تقريرها  بعمل  اللجنة  تقوم  ثم 
متهيدا لرفعه لرئا�ضة املجل�س ملناق�ضته يف اإحدى 

اجلل�ضات املقبلة. واأ�ضاف اأن اللجنة ناق�ضت عددا 
من م��واد م�ضروع قانون احت��ادي يف �ضاأن تنظيم 
واملنتجات  ال�ضيدلنية  واملن�ضاآت  ال�ضيدلة  مهنة 
الطبية، الذي يتكون من 122 مادة، على اأن يتم 

ا�ضتكمال مناق�ضته يف الجتماعات املقبلة.

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/7639   

   املنذر : املن�ضوري للعقارات 
املنذر اإليه : روبي اوي�ضي�س ملقاولت البناء - �س ذ م م )جمهول حمل الإقامة( 

يرغب املنذر باإنذار املنذر اإليه ب�ضرورة �ضداد ما هو م�ضتحق عليه من اإيجار عبارة عن 
مبالغ تخ�س الإيجار كالتي :

1- قيمة �ضيك مبلغ وقدره 13.000 درهم �ضيك رقم 000189  بتاريخ 2018/2/10 و�ضيك 
مببلغ وقدره 13.0000 درهم �ضيك رقم 000190 بتاريخ 2018/4/10 و�ضيك اخر مببلغ 
بنك  �ضادر من  ال�ضيكات  2018/7/10 جميع  بتاريخ   000191 رقم  �ضيك  درهم   13.000

ابوظبي التجاري و�ضبب رجوع ال�ضيكات لعدم كفاية الر�ضيد. 
وعليه يكون املنذر اليه مطالب مببلغ اإجمايل وقدره 39.000 درهم 

النهائية  الفواتر  واح�ضار  ال�ضواغل  من  خالية  للعني  وت�ضليمه  امل��اأج��ور  واخ��الء   -2
للكهرباء واملياه ، وتت�ضمن هذه اخلطوات لي�س اجراء ل�ضرتداد حيازة املحل فقط وامنا 

اي�ضا كافة الموال املطلوبة بخ�ضو�س اليجار.   
الإجراءات  يتخذ  �ضوف  واإل  اأع��اله  اللتزام  ب�ضرورة  اإليه  املنذر  على  ينبه  فاملنذر  لذا 
كافة  دب��ي مع حتمل  اليجارية  املنازعات  ل��دى مركز ف�س  دع��وى  اإقامة  يف  القانونية 

الر�ضوم وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/7638   

   املنذر : املن�ضوري للعقارات 
املنذر اإليه : ركن املدينة للمقاولت - �س ذ م م  )جمهول حمل الإقامة( 

يرغب املنذر باإنذار املنذر اإليه ب�ضرورة �ضداد ما هو م�ضتحق عليه من اإيجار عبارة 
عن �ضيك مرجتع دون ر�ضيد تخ�س الإيجار كالتي :

1- قيمة �ضيك مبلغ وقدره 7.750 درهم �ضيك رقم 001467  بتاريخ 2018/4/30 
و�ضيك مببلغ وقدره 7.750 درهم �ضيك رقم 001468 بتاريخ 2018/7/30 و�ضيك 
اخر مببلغ 7.750 درهم �ضيك رقم 001469 بتاريخ 2018/10/30 وجميع ال�ضيكات 

�ضادرة من بنك الهالل رجوع ال�ضيكات لعدم كفاية الر�ضيد. 
وعليه يكون املنذر اليه مطالب مببلغ اإجمايل وقدره 23.250 درهم 

2- اخالء املاأجور وت�ضليمه للعني خالية من ال�ضواغل واح�ضار الفواتر النهائية 
للكهرباء واملياه.

ل���ذا ف��امل��ن��ذر ينبه ع��ل��ى امل��ن��ذر اإل��ي��ه ب�����ض��رورة الل���ت���زام اأع����اله واإل ���ض��وف يتخذ 
املنازعات اليجارية دبي  اإقامة دعوى لدى مركز ف�س  القانونية يف  الإج��راءات 

مع حتمل كافة الر�ضوم وامل�ضاريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



اخلميس  6   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12496  
Thursday  6   December   2018  -  Issue No   12496

06

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

انطلقت بديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بالعا�ضمة “ اأبوظبي 
“ اأعمال جلنة امل�ضاورات ال�ضيا�ضية الأوىل الإماراتية - الأوزبكية.

تراأ�س اجلانب الإماراتي �ضعادة خليفة �ضاهني املرر م�ضاعد وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية بح�ضور �ضعادة حممد حارب املحربي 
�ضفر الدولة لدى اأوزبك�ضتان و�ضعادة اأحمد احلاي الهاملي مدير اإدارة غرب 
الأوزبكي  اجلانب  تراأ�س  حني  يف  ال��دويل،  والتعاون  اخلارجية  ب��وزارة  اآ�ضيا 
�ضعادة دل�ضاد اأحدوف نائب وزير اخلارجية جلمهورية اأوزباك�ضتان بح�ضور 
و�ضعادة  اأوزبك�ضتان  جلمهورية  العام  القن�ضل  قلي�ضوف  بيك  من�ضور  �ضعادة 

وال�ضرق  اآ�ضيا  جنوب  دول  مع  التعاون  اإدارة  رئي�س  خوجايوف  الدين  لطف 
الأو�ضط واأفريقيا. وجرى خالل العمال ا�ضتعرا�س عدد من املوا�ضيع ذات 
الثنائية  العالقات  وتطوير  التع�اون  تعزيز  �ضبل  وبحث  امل�ضرتك  الهتمام 
مبا ي�ضهم يف حت��قيق امل�ضالح امل�ضرتكة وتبادل وجهات النظر حول عدد من 

الق�ضايا الإقليمية.
واأ�ضاد م�ضاعد وزير اخلارجية والتعاون الدويل لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية بالعالقات 
الإم��ارات��ي��ة -الأوزب��ك��ي��ة م��وؤك��داً حر�س واهتمام دول��ة الإم���ارات على تعزيز 
وتطوير هذه العالقات مبا يعك�س طموحات وتوجهات القيادة العليا يف كال 

البلدين.
بالعالقات  اأوزب��اك�����ض��ت��ان  جمهورية  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ائ��ب  ن��وه  جانبه  وم��ن 

الأوزبكية -الإماراتية موؤكداً حر�س بالده على تعزيز العالقات الثنائية مع 
دولة المارات وعلى تو�ضيع قاعدة التعاون الثنائي امل�ضرتك بني البلدين.

خالل  ال�ضيا�ضية  لل�ضوؤون  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  م�ضاعد  واأك�د 
من  ال�ضتفادة  واأهمية  امل�ضرتكة  العالقات  تعزيز  ���ض��رورة  اللجنة  اأع��م��ال 
امليزات التناف�ضية من اأجل تو�ضيع قاعدة التعاون امل�ضرتك وال�ضبل الكفيلة 
والتجارية  الق��ت�����ض��ادي��ة  خا�ضة  امل��ج��الت  جميع  يف  وت��ط��وي��ره��ا  بتعزيزها 
الر�ضمية  ال��وف��ود  زي���ارات  تبادل  ت�ضجيع  عن  ف�ضال  والثقافية  وال�ضياحية 
لال�ضتفادة من الإمكانات املتطورة واملحفزة يف كال البلدين والرتقاء بها اإىل 

م�ضتويات اأف�ضل واآفاق اأرحب ب�ضكل يخدم م�ضتقبلهما.
وعقد  البلدين  بني  امل�ضتمر  والت�ضاور  التن�ضيق  اأهمية  على  اجلانبان  و�ضدد 

اجتماعات جلنة امل�ضاورات ال�ضيا�ضية بني البلدين ب�ضكل منتظم والتعاون يف 
املنظمات الإقليمية والدولية.

واأك��دا  والتطرف  الإره���اب  ملكافحة  املبذولة  اجلهود  اجلانبان  وا�ضتعر�س 
واإع��ادة ال�ضتقرار  باملنطقة  املتفاقمة  اإيجاد حلول ناجحة لالأزمات  �ضرورة 

اإليها مبا ي�ضهم يف تعزيز الأمن وال�ضتقرار الإقليمي والدويل.
ويف ختام اأعمال اللجنة دعا �ضعادة خليفة �ضاهني خليفة املرر م�ضاعد وزير 
اخلارجية والتعاون الدويل لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية اجلانب الأوزبكي ال�ضتمرار 
يف تطوير العالقات الثنائية والرتقاء بها اإىل م�ضتويات اأف�ضل واآفاق اأرحب 
الأهداف  يخدم  مبا  املجالت  خمتلف  يف  وتنميتها  توطيدها  يف  ي�ضهم  مبا 

وامل�ضالح امل�ضرتكة ومبا يلبي ويحقق م�ضالح ال�ضعبني ال�ضديقني.

انطالق اأعمال الد�رة الأ�ىل للجنة امل�شا�رات ال�شيا�شية الإماراتية – الأ�زبكية

•• دبي-وام:

�ضهد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد 
دبي،  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
القلب  م��وؤمت��ر  اأع��م��ال  اأم�����س،  �ضباح 
هيئة  جنحت  ال��ذي   ،2018 العاملي 
با�ضت�ضافته  الفوز  يف  بدبي  ال�ضحة 
ب��ع��د م��ن��اف�����ض��ة ق���وي���ة ت��ف��وق��ت فيها 
�ضنغافورة، وكيب  م��ن   دب��ي على كل 
، وال��ذي بداأ  ت��اون، وكوريا اجلنوبية 
اأع��م��ال��ه اأم�����س بح�ضور اأك���ر م��ن 5 
ومتخ�ض�س،  وط��ب��ي��ب  ع����امل  اآلف 
ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  ميثلون 
والأك�����ادمي�����ي�����ة وم�����راك�����ز الأب����ح����اث 
املتخ�ض�ضة  واملنظمات  واجلمعيات 
ال���ع���امل، وذل�����ك يف  يف خم��ت��ل��ف دول 
م��رك��ز دب����ي ال���ت���ج���اري ال���ع���امل���ي. ويف 
قال معايل حميد  الفتتاحية  كلمته 
لهيئة  العام  املدير  القطامي  حممد 
املوؤمتري�ضت�ضيف  ان  بدبي،  ال�ضحة 
اليوم نخبة من املجتمع الطبي، وهو 

لال�ضتفادة  مثالية  ف��ر���ض��ة  ي��ع��د  م��ا 
م���ن ال���زخ���م ال��ع��ل��م��ي وور������س العمل 
واجلل�ضات  امل��ف��ت��وح��ة  وامل��ن��اق�����ض��ات 
موحدة  ب��روؤي��ة  ل��ل��خ��روج  املتوا�ضلة، 
تعك�س حجم امل�ضكلة واحللول املمكنة 
والقابلة للتنفيذ، من اأجل احلد من 
ان��ت�����ض��ار اأم���را����س ال��ق��ل��ب، ال��ت��ي تعد 
امل�ضبب الأول للوفاة يف العامل. واأكد 

واإن  بدبي،  ال�ضحة  هيئة  اأن  معاليه 
كانت تعمل بكل طاقاتها واإمكانياتها 
من اأجل جودة احلياة والو�ضول اإىل 
فاإنها  و���ض��ع��ادة،  �ضحة  اأك��ر  جمتمع 
دائ��م��اً يف  تكون  اأن  على  كذلك  تعمل 
امل�ضاهمة  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  طليعة 
يف حركة التطور الطبي، م�ضتندة يف 
ذلك اإىل مكانة دبي ودورها الإيجابي 

املوؤثر، واإىل الإمكانيات الهائلة التي 
الأ�ضرع  امل��دي��ن��ة  مدينتنا..  متتلكها 
من����واً يف ال���ع���امل، ف��ي��م��ا ل��ف��ت معايل 
�ضرعت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  ال��ق��ط��ام��ي 
لأمرا�س  ال��ع��امل��ي  امل���رك���ز  اإن�����ض��اء  يف 
واأبحاث القلب ليكون منوذجاً واقعياً 
للوقاية من هذا النوع من الأمرا�س، 
املف�ضلة  ال���وج���ه���ة  اأي�������ض���اً  وي����ك����ون 

مميزة  ا�ضت�ضفاء  بيئة  عن  للباحثني 
لل�ضحة واحلياة املديدة. وا�ضتعر�س 
رئي�س  وود  دي���ف���ي���د  ال���ربوف���ي�������ض���ور 
له  كلمٍة  يف  العاملية  القلب  منظمة 
التي  الكبرة  اجلهود  املوؤمتر  خالل 
ال�ضحية  واملوؤ�ض�ضات  املنظمة  تبذلها 
ال��ع��امل��ي��ة م��ن اأج����ل احل���د م��ن معدل 
وف���ي���ات اأم����را�����س ال��ق��ل��ب والأوع���ي���ة 
الدموية، حيث اأ�ضار اإىل اأن معدلت 
مرات   5 اإىل   4 من  ترتفع  الوفيات 
البلدان  يف  الطبيعية  معدلتها  عن 
منخف�ضة الدخل والفقرة. وتعرف 
معايل  م����ن  دب������ي،  ع���ه���د  ويل  ���ض��م��و 
ح��م��ي��د ال��ق��ط��ام��ي وب��ح�����ض��ور معايل 
العوي�س  حم��م��د  ب���ن  ع��ب��دال��رح��م��ن 
على  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزي��ر 
تتبنا  التي  امل�ضروعات  من  جمموعة 
للحد  بدبي  ال�ضحة  هيئة  تنفيذها 
م��ن ت��ف��اق��م ان��ت�����ض��ار اأم���را����س القلب 
املجتمع.  يف  ال���دم���وي���ة  والأوع�����ي�����ة 
تنظيم  مع  بالتعاون  املوؤمتر  وينعقد 

الحتاد العاملي للقلب، ومتتد اأعمال 
ه�����ذا احل������دث ال���ع���امل���ي ال���ك���ب���ر اىل 
دي�����ض��م��رب اجل����اري يف م��رك��ز دبي   8
التجاري العاملي، وذلك بالتزامن مع 
انعقاد املوؤمتر التا�ضع جلمعية القلب 
الإم��ارات��ي��ة، وامل��وؤمت��ر اخلام�س ع�ضر 
وت�ضم  اخلليجية.  ال��ق��ل��ب  جلمعية 
اأجندة املوؤمتر العاملي اأكر من 200 
حول  مناق�ضاتها  تدور  علمية  جل�ضة 
الدم،  �ضغط  وارتفاع  القلب  اأمرا�س 

وما يت�ضل بذلك من اأمرا�س اأخرى، 
ي�������ض���ارك ح���وايل  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
600 خبر عاملي و�ضيتم ا�ضتعرا�س 
ع��ل��م��ي��ة، عن  ورق����ة   1000 ح����وايل 
علم  يف  والتحديات  امل�ضتجدات  اآخ��ر 
ويتوقع   ، القلب  اأمرا�س  علم  جمال 
م�ضارك من  اآلف   4 ح��وايل  ح�ضور 
خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال��ع��امل اإ���ض��اف��ة اإىل 
التمثيل احلكومي للهيئات واجلهات 
ال�ضحة  م��ن��ظ��م��ة  م��ث��ل  ال��ر���ض��م��ي��ة، 

العاملية، واجلمعية الأوروبية لأمرا�س 
الأمريكية،  القلب  وجمعية  القلب، 
القلب،  لأمرا�س  الأمريكية  والكلية 
واجلمعية  الأفريقية،  القلب  و�ضبكة 
ال�����ض��ع��ودي��ة لأم����را�����س ال��ق��ل��ب. كما 
من  ع��دد  امل��وؤمت��ر  هام�س  على  يعقد 
العمل  وور�����س  العلمية  امل��ح��ا���ض��رات 
وحلقات النقا�س، اإ�ضافة اإىل املعر�س 
التنظيمية  الهيئات  لبع�س  املفتوح 

واجلمعيات العاملية ذات العالقة.

•• دبي-وام:

قدم �ضمو ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ويل عهد دب��ي واج��ب ال��ع��زاء ف��ى وف��اة امل��رح��وم ال�ضاب 

�ضامل حممد خمي�س بن هندي املهري.
جاء ذلك خالل زي��ارة �ضموه جمل�س ع��زاء املرحوم فى 
حيث  ام�س  ظهر  بعد  دب��ي  ف��ى  الثانية  زعبيل  منطقة 
واقارب  ا�ضقاء  اىل  وموا�ضاته  عزائه  �ضادق  �ضموه  قدم 

وذوي الفقيد راجيا اهلل تبارك وتعايل ان يتغمده بوا�ضع 
اهله  ويلهم  جانته  ف�ضيح  وي�ضكنه  ومغفرته  رحمته 
جميل ال�ضرب وح�ضن العزاء وانا هلل وانا اليه راجعون .

كما قدم �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
للمعرفة  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  موؤ�ض�ضة  رئي�س 
واجب العزاء فى وفاة املرحوم �ضامل حممد خمي�س بن 
بوا�ضع  يتغمده  ان  وج��ل  عز  اهلل  راجيا  املهري  هندي 

رحمته ور�ضوانه وي�ضكنه ف�ضيح جناته.

•• دبي-وام:

برعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
انطلقت قمة املعرفة 2018 بح�ضور �ضمو ال�ضيخ حمدان بن 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�ضمو ال�ضيخ اأحمد 
بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم للمعرفة التي تنظم القمة فى ن�ضختها اخلام�ضة. 
العاملي  التجاري  دبي  مركز  فى  الفتتاحية  اجلل�ضة  ح�ضر 
معايل حممد ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي��ر ���ض��وؤون جمل�س 
الوزراء وامل�ضتقبل ومعايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س 

�ضلطان  ب��ن  ع��م��ر  وم��ع��ايل  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزي���ر 
العلماء وزير دولة للذكاء الإ�ضطناعي. كما ح�ضرها معايل 
والأمن  ال�ضرطة  رئي�س  نائب  متيم  خلفان  �ضاحي  الفريق 
العام يف دبي ومعايل حميد حممد القطامي رئي�س جمل�س 
الدارة املدير العام لهيئة ال�ضحة فى دبي اىل جانب عدد من 
واجلامعات  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  الدوائر  ومديرى  روؤ�ضاء 
واكر  الدولة  فى  والتقنية  والبحثية  الكادميية  واملعاهد 
ال��ف خبر وب��اح��ث ومتخ�ض�س ف��ى جم��ال املعرفة فى  م��ن 
اجلل�ضة  افتتحت  العربية.  ال��دول  الم���ارات وخمتلف  دول��ة 
واحل�ضور  دب��ي  عهد  ويل  �ضمو  �ضاهد  ثم  الوطني  بال�ضالم 
واقوال  واهدافها  بالقمة  التعريف  ت�ضمن  م�ضورا  عر�ضا 

مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  ماثورة 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
للمعرفة وحتدي  را�ضد  اهلل” وتعريفا بجائزتي حممد بن 
كلمة  اىل  �ضموه  ا�ضتمع  كما  ال��ع��رب��ي.  ال��وط��ن  ف��ى  الم��ي��ة 
م�ضورة وم�ضجلة لل�ضيد اآخيم �ضتايرن رئي�س برنامج الأمم 
تنظيمها  وفكرة  املعرفة  بقمة  ا�ضاد  الذى  الإمنائي  املتحدة 
من قبل موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد ال مكتوم للمعرفة ودورها 
فى  والباحثني  املتخ�ض�ضني  بني  التوا�ضل  ج�ضور  بناء  فى 
والراء  النظر  وج��ه��ات  لتبادل  ال��ع��امل  ح��ول  املعرفة  جم��ال 
اخلالقة من اجل بناء قاعدة معرفية متنوعة تعود بالنفع 

على الدول وال�ضعوب فى ارجاء العامل.

حمدان بن حممد ي�شهد انطالق اأعمال موؤمتر القلب العاملي 

انط���الق قم���ة املعرف���ة 2018 ف���ي دب���يحمدان بن حممد يعزي فى �فاة �شامل املهريي 

اختتام فعاليات الد�رة اخلام�شة من »م�شرعات دبي امل�شتقبل«

مرك��ز حمم��د ب��ن را�ش��د العامل��ي ل�شت�ش��ارات 
الوق��ف �الهب��ة ي�شتقب��ل �ف��دا �شنغالي��ا

هيئة تنمية املجتمع يف دبي حتتفي باليوم العاملي للتطوع
•• دبي-وام:

اليوم  مبنا�ضبة  دب��ي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  نظمت   
دي�ضمرب  اخلام�س من  ي�ضادف  ال��ذي  للتطوع  العاملي 
يف  التطوعي  بالعمل  لالحتفاء  فعالية  ع��ام  ك��ل  م��ن 
املتطوعون  التي حققها  الالفتة  والإجن���ازات  الإم��ارة 

واجلهات التطوعية خالل العام 2018.
التي  امل��ح��ط��ات  لأب���رز  ا�ضتعرا�ضا  الفعالية  و���ض��ه��دت 
اجلاري  ال��ع��ام  خ���الل  للتطوع  دب���ي  ب��رن��ام��ج  �ضهدها 
اأبريل  واأث���ر ق��ان��ون دب��ي للتطوع ال���ذي ���ض��در خ��الل 
من العام اجلاري والدور الذي اأ�ضنده القانون لهيئة 
تنمية املجتمع يف ت�ضجيع اجلهات احلكومية واجلهات 
التي  املبادرات  اإطالق  على  الأهلية  واملن�ضاآت  اخلا�ضة 
وعي  وتو�ضيع  الإم����ارة  يف  تطوعية  اأع��م��ال  تت�ضمن 
التطوعي  العمل  باأهمية  واخل��ا���س  العام  القطاعني 

والفوائد املتعدد لتوظيف جهود املتطوعني.
امل��دي��ر التنفيذي لقطاع  ب��ن ح��ري��ز  امل��ر  وق���ال ح��ري��ز 
التنمية والرعاية الجتماعية يف هيئة تنمية املجتمع 
يف كلمته اأن عدد املتطوعني امل�ضجلني لدى الهيئة و�ضل 
اإىل اأكر من 18 األف متطوع مع نهاية �ضهر نوفمرب 
من العام اجلاري مو�ضحا اأن قانون دبي للتطوع وفر 
الهيئة من حماية حقوق  اطارا تنظيما وا�ضحا مكن 
وتوجيه  التطوعية  �ضاعاتهم  واحت�ضاب  املتطوعني 

العمل التطوعي يف الإمارة يف الجتاه ال�ضحيح.
اأه��م��ي��ة خا�ضة  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  “ ميتلك  واأ����ض���اف 
دولة  كمجتمع  وامل��ت��ط��ورة  املتح�ضرة  املجتمعات  يف 
ال�ضيا�ضات  و�ضع  يف  احلكومة  دور  اأن  حيث  الإم���ارات 
القوانني ي�ضهل  امل�ضتقرة و�ضن  البيئة الأمنة  وتوفر 
اأن جهود املتطوعني ت�ضيف  حياة افراد املجتمع غر 
لتحقيق  املجتمعات  حتتاجه  ال���ذي  الإن�����ض��اين  البعد 

التكافل والتالحم بني اأفرادها«.
واأو�ضح اأن ارتفاع عدد املتطوعني امل�ضاركني يف فعاليات 
طبيعية  نتيجة  يعد   2018 ال��ع��ام  خ��الل  تطوعية 
دبي  ق��ان��ون  قدمها  وا�ضحة  ت��ط��وع  منظومة  ل��وج��ود 
للتطوع ومن�ضة متكاملة كربنامج دبي للتطوع تتيح 
كافة  العتبار  بعني  وتاأخذ  واملتطوعني  ربط اجلهات 

التفا�ضيل الالزمة ل�ضمان جودة العمل التطوعي.
وق�����ال “ ب����ات ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ن��ه��ج ح���ي���اة لبع�س 
اأع�ضاوؤها  يعمل  والتي  دب��ي  يف  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات 
التطوعية  الفرق  وت�ضكيل  التطوع  ثقافة  تعزيز  على 
املجتمع  �ضرائح  م�ضاركة  ل�ضتقطاب  الفر�س  وط��رح 
هذا  واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  املزيد من  ت�ضلك  باأن  وناأمل 
التطوعي  العمل  لن�ضر  منربا  بدورها  لت�ضبح  النهج 

والتعريف فيه«.
من  امل��ت��ط��وع��ني  اأب����رز  املجتمع  تنمية  هيئة  وك��رم��ت 
يف  الفعالة  وامل�ضاهمة  التطوعية  ال�ضاعات  عدد  حيث 
 10 التكرمي  ت�ضمن  كما  والفعاليات  املبادرات  اإجناح 
الهيئة  وكرمت  املواطنني..  كبار  من  املتطوعني  من 
التطوعية  الفر�س  عدد  على  بناء  تطوعية  جهات   8
وامل�ضاركات التطوعية اإ�ضافة اإىل تكرمي خا�س ملبادرة 
م��ن��ال الإن�����ض��ان��ي��ة ال��ت��ي ع���ززت م��ن ن�ضر قيم زاي���د يف 
الدولة. كما مت تكرمي  والتكافل خارج حدود  العطاء 
ثالث فرق تطوعية جلهودهم الكبرة واأدائهم املنظم 
اجلاري.  العام  �ضهدها  التي  التطوعية  الفعاليات  يف 
يذكر ان العمل التطوعي يف اإمارة دبي حقق يف العام 
2018 بح�ضب برنامج دبي للتطوع وفرا ماليا يوفق 
نتيجة لالرتفاع الكبر الذي  وذلك  درهم  8 ماليني 
التطوعية املطروحة  الفر�س  �ضهدته المارة يف عدد 
اأن�ضطة  يف  امل�����ض��ارك��ني  امل��ت��ط��وع��ني  اأع������داد  وازدي�������اد 
العام  خ��الل  املجتمع  تنمية  هيئة  و�ضجلت  تطوعية. 
التطوعية  الفر�س  ع��دد  يف  كبرا  ارتفاعا   2018
اأربعة ا�ضعاف ما كان عليه خالل العام املا�ضي  يفوق 
واأرجعت الهيئة ذلك اإىل اإدخال حت�ضينات كبرة على 
الفر�س  �ضهول طرح  ع��ززت من  للتطوع  دبي  تطبيق 
تنظيم  قانون  ودور  املتطوعني  وا�ضتقطاب  التطوعية 
املتطوع  اجلهة  التزامات  تو�ضيح  التطوعي يف  العمل 
لديها واملتطوعني ف�ضال عن التجارب الإيجابية لدى 
اجلهات يف ا�ضتثمار طاقات املتطوعني وما يحققه ذلك 
من وفر مايل. كما ارتفع اأعداد املتطوعني امل�ضاركني 
يف اأن�ضطة تطوعية اأكر من خم�ضة اأ�ضعاف عما كان 
 15941 اإىل  2017 حيث و�ضل  العام  عليه خالل 

مع نهاية �ضهر اأكتوبر من العام اجلاري.

•• دبي-وام:

 اختتمت موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل فعاليات الدورة اخلام�ضة 
من برنامج م�ضرّعات دبي امل�ضتقبل التي �ضهدت م�ضاركة 40 
�ضركة نا�ضئة من بينها 10 �ضركات من دولة الإمارات عملت 
مبتكرة  اإيجاد حلول  على  متتالية  اأ�ضابيع  ت�ضعة  مدار  على 
وذكية من خالل توظيف الذكاء ال�ضطناعي والتكنولوجيا 
احلديثة ملجموعة من التحديات اأطلقتها 12 جهة حكومية 
“م�ضرّعات  م��ن  اخلام�ضة  ال����دورة  و�ضجلت  دب���ي.  اإم����ارة  يف 
النا�ضئة  ال�ضركات  من  قيا�ضية  م�ضاركة  للم�ضتقبل”  دبي 
ال�ضركات  ه��ذه  تفاهم بني  26 مذكرة  اإب��رام  اأ�ضفرت عن  و 

واجلهات احلكومية امل�ضاركة.
دبي  م�ضرعات  م��ن  اخلام�ضة  ال����دورة  اخ��ت��ت��ام  حفل  وج���رى 
بح�ضور  التفاهم  وم��ذك��رات  التفاقيات  وتوقيع  امل�ضتقبل 
ال�ضحة  لهيئة  العام  املدير  القطامي  حممد  حميد  معايل 
بدبي و�ضعادة الدكتور عبداهلل الكرم رئي�س جمل�س املديرين 
وداوود  ب��دب��ي  الب�ضرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر 

الهاجري مدير عام بلدية دبي.
واأكد خلفان بلهول الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل 
نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأن 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
ر�ضم مالمح م�ضتقبل اإمارة دبي ووجه ب�ضرورة العمل على 
خالل  من  �ضموه  حددها  التي  امل�ضتقبلية  الأه��داف  حتقيق 
حكومي  عمل  منهج  وجعله  الب��ت��ك��ار  على  الع��ت��م��اد  زي���ادة 
وفاعل  مهم  �ضريك  وجعلهم  واملبدعني  املبتكرين  وت�ضجيع 
يف م�ضرة التنمية امل�ضتدامة التي ت�ضهدها الدولة يف جميع 
“م�ضرّعات  اأه��داف  مع  متاماً  يتوافق  منظور  وه��و  اأركانها 
بن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي  للم�ضتقبل”  دب��ي 
ورئي�س جمل�س  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ض��د  ب��ن  حممد 

اأمناء موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل.
بتحقيق  للم�ضتقبل جنح  دبي  م�ضرّعات  برنامج  ان  واأ�ضاف 
دورته  وا�ضتقطبت  ال�ضابقة  ال��دورات  خالل  ملحوظ  تطور 
من  �ضركة   600 م��ن  اأك��ر  م��ن  م�ضاركة  طلبات  اخلام�ضة 
احلكومية  اجلهات  لتزويد  وذل��ك  العامل  ح��ول  دول��ة   74

وذكية  مبتكرة  حلول  واإي��ج��اد  املبتكرة  وتقنياتها  بخرباتها 
وذل���ك من  ال��ربن��ام��ج  خ��الل  م��ن  اأطلقتها  ال��ت��ي  للتحديات 
خ����الل ت��وظ��ي��ف ت��ق��ن��ي��ات ال���ث���ورة ال���راب���ع���ة احل��دي��ث��ة مثل 
ب����دون ط��ي��ار واإنرتنت  ال���ذك���اء ال���ض��ط��ن��اع��ي وال���ط���ائ���رات 
الذي  ال���دور  النجاح  ه��ذا  ويعك�س  ت�ضني  والبلوك  الأ���ض��ي��اء 
لل�ضركات  عاملية  كحا�ضنة  امل�ضتقبل  دب��ي  م�ضرعات  تلعبه 
النا�ضئة واملبتِكرة من جميع اأنحاء العامل. ُيذكر اأن برنامج 
دبي امل�ضتقبل” الذي ت�ضرف عليه موؤ�ض�ضة دبي  “م�ضّرعات 
�ضركات  جتمع  من�ضة  ويوفر  اأ�ضابيع   9 ل�  ميتد  للم�ضتقبل 
التكنولوجيا يف العامل مع اجلهات احلكومية الرائدة يف دبي 
خللق حلول مبتكرة. ويلعب الربنامج الذي اأطلقه �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” دوراً حمورياً 
مع  بالتعاون  ال�ضرتاتيجية  القطاعات  م�ضتقبل  ت�ضكيل  يف 
اجلهات احلكومية واخلا�ضة يف دبي من خالل �ضل�ضلة من 
وخرباء  مر�ضدين  مع  وال��ل��ق��اءات  املتخ�ض�ضة  العمل  ور���س 

مميزين وبرامج وفعاليات ثقافية متنوعة.

•• دبي-وام:

مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الغرير  عي�ضى  �ضعادة  ا�ضتقبل   
بدبي  والهبة  ال��وق��ف  ل�ضت�ضارات  العاملي  را���ض��د  ب��ن  حممد 
�ضعادة اإبراهيم �ضوري �ضيال �ضفر جمهورية ال�ضنغال لدى 
جمهورية  يف  ل��الأوق��اف  العليا  الهيئة  وف��د  يرافقه  ال��دول��ة 
التعاون  تعزيز  اإط���ار  يف  امل��رك��ز  مقر  زاروا  ال��ذي��ن  ال�ضنغال 
مقا�ضده  دائ���رة  وتو�ضيع  ال��وق��ف  ثقافة  لتعزيز  امل�����ض��رتك 

لت�ضمل فئات اجتماعية وقطاعات اقت�ضادية اأكرب.

جوب  حليمة  ال�ضيدة  تراأ�ضته  ال���ذي  ال��وف��د  زي���ارة  وت��ه��دف 
املدير العام للهيئة العليا لالأوقاف يف جمهورية ال�ضنغال اإىل 
تبادل اخلربات واأف�ضل املمار�ضات التي تتبناها املوؤ�ض�ضتان يف 
امل�ضاريع  اأح���دث  الط���الع على  اإىل جانب  ال��وق��ف  جم��الت 

الوقفية املبتكرة التي يعمل عليها ماملركز.
ل�ضت�ضارات  العاملي  را���ض��د  ب��ن  حممد  مركز  فريق  وع��ر���س 
املركز  الدور الذي ي�ضطلع به  الزائر  الوقف والهبة للوفد 
الأوق���اف حتقيقا  خ��الل  م��ن  الجتماعية  احل��اج��ات  لتلبية 
لروؤيته باأن تكون دبي مركزا عامليا لتحفيز ومتكني الأوقاف 

الوفد  اأع�����ض��اء  ت��ع��رف  كما  الإن�ضانية  واخل��دم��ات  وال��ه��ب��ات 
البتكار يف  لتعزيز  التخ�ض�ضية  ال�ضت�ضارية  على اخلدمات 
الوقف التي يقدمها املركز. واكد �ضعادة علي املطوع الأمني 
ال��ع��ام مل��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ض��د ال��ع��امل��ي ل���ض��ت�����ض��ارات الوقف 
والهبة اهمية الزيارة فى التوا�ضل والتعاون بني املوؤ�ض�ضات 
مفهوم  تطوير  على  ي�ضاعد  مم��ا  امل��ج��ال  نف�س  يف  العاملة 
الوقف وتو�ضيع اآفاقه ومقا�ضده لت�ضمل مزيدا من ال�ضرائح 
امل�ضتقبلية  الفر�س  ل�ضت�ضراف  اأعيننا  ويفتح  والقطاعات 

وتخطي التحديات ل�ضتمرار التعاون امل�ضرتك.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-وام:

�ضعود  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  ت��راأ���س 
ب��ن ���ض��ق��ر ال��ق��ا���ض��م��ي ويل ع��ه��د راأ����س 
اخليمة رئي�س املجل�س التنفيذي ام�س 

الجتماع العتيادي للمجل�س.
و�ضادق املجل�س يف بداية جل�ضته على 
حم�ضر اجتماعه ال�ضابق ثم ا�ضتعر�س 
امل���و����ض���وع���ات امل����درج����ة ع���ل���ى ج����دول 
اخلدمات  بتطوير  واملتعلقة  اأع��م��ال��ه 
الت�ضريعات  وا���ض��ت��ك��م��ال  احل��ك��وم��ي��ة 
الروؤية  وب��ل��ورة  امل�ضتقبل  وا�ضت�ضراف 

ال�ضرتاتيجية.
عبداللطيف  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
للمجل�س  ال�����ع�����ام  الأم���������ني  خ���ل���ي���ف���ة 
على  اط���ل���ع  امل��ج��ل�����س  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة الق��ت�����ض��ادي��ة حول 
تعزيز  وع�����وام�����ل  م����وؤ�����ض����رات  ر�����ض����د 
والتطورات  الأع���م���ال  بيئة  يف  ال��ث��ق��ة 
القت�ضادية يف الإمارة وكذلك درا�ضة 
توجهات احلكومة الحتادية نحو رفع 
الأن�ضطة  يف  الأج���ان���ب  ملكية  ن�ضبة 
القت�ضادية حيث وجه املجل�س اللجنة 
الكفيلة  الو�ضائل  اإيجاد  على  بالعمل 

ب��ت��ع��زي��ز ال��ن��م��و الق��ت�����ض��ادي وتقدمي 
املقرتحات الالزمة ملعاجلة التحديات 
التي تواجه بيئة الأعمال وكذلك رفع 
تو�ضيات حول اآلية واإجراءات التملك 
القت�ضادية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  الأج��ن��ب��ي 
فتح  املطلوب بني  ال��ت��وازن  مبا يحقق 
النوعية  والإ����ض���اف���ة  ال��ت��م��ل��ك  ن�����ض��ب��ة 
لالقت�ضاد  الأج���ان���ب  للم�ضتثمرين 

املحلي.
وا�ضتعر�س املج�س كذلك تقرير جلنة 
ال��ت��ح��ول الإل���ك���رتوين وال���ذك���ي حول 
تنفيذ خطط م�ضاريع  العمل يف  �ضر 
الرقمي  وال��ت��وق��ي��ع  ال��ذك��ي  ال���دخ���ول 
ب���ني اجلهات  الإل����ك����رتوين  وال���رب���ط 
ت�ضريع  �����ض����رورة  واك������د  احل���ك���وم���ي���ة 
العمل  لتطوير  امل�ضاريع  ه��ذه  اإجن���از 
احل��ك��وم��ي وت�����ض��ه��ي��ل ع��م��ل��ي��ة تقدمي 

اخلدمات للمتعاملني.
ويف اإطار ا�ضتكمال املنظومة الت�ضريعية 
واف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى م�����ض��روع لئحة 
اخل�ضراء  املباين  وموا�ضفات  �ضروط 
بغر�س  “بارجيل”  الإم�������������ارة  يف 
دع���م روؤي����ة ال���دول���ة يف اإن�����ض��اء مباين 
وجممعات ومدن اأكر ا�ضتدامة لتلبية 

الحتياجات الجتماعية والقت�ضادية 
والبيئية لالأجيال احلالية  والثقافية 
على  الالئحة  وتهدف  وامل�ضتقبلية.. 
ت��وج��ي��ه قطاع  اإىل  اخل�����ض��و���س  وج���ه 
موارد  على  للحفاظ  والت�ضييد  البناء 
وتو�ضيع  امل���ائ���ي���ة  وامل���������وارد  ال���ط���اق���ة 
امل��ت��ج��ددة وتعزيز  ال��ط��اق��ة  ا���ض��ت��خ��دام 
امل�ضتدامة  ال���ب���ن���اء  م�����واد  ا���ض��ت��خ��دام 
وتعزيز  والنفايات،  املخلفات  وتقليل 

الراحة والرفاهية لل�ضكان.
وناق�س املجل�س اإطار الروؤية التنموية 
وت���وج���ه���ات���ه���ا   2030 ل��������الإم��������ارة 
ا�ضتعر�س  ح���ي���ث  ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة 
الإط�����ار وجم����الت الرتكيز  م��ك��ون��ات 
وخارطة  التنفيذ  وممكنات  الرئي�ضية 
واآليات  وامل�����ض��وؤول��ي��ات  الأدوار  ت��وزي��ع 
الت�ضال  وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات  امل��وائ��م��ة 
ثالثة  الإط���ار  ويت�ضمن  وال��ت��وا���ض��ل. 
جمالت تركيز رئي�ضية ترتبط بالبعد 
وال�ضتدامة  والجتماعي  القت�ضادي 
با�ضتكمال  املجل�س  ووج���ه  ال��ب��ي��ئ��ي��ة.. 
متطلبات الإخ��راج النهائي للروؤية يف 

�ضوء اخلطة املو�ضوعة.
كما اطلع املجل�س على التقرير املقدم 

للتميز  ���ض��ق��ر  ال�����ض��ي��خ  ب���رن���ام���ج  م���ن 
احلكومي حول اإجنازات مراكز �ضعادة 
التميز  معاير  تطبيق  يف  املتعاملني 
اخلدمي حيث اأ�ضاد بح�ضول 8 مراكز 
���ض��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني ع��ل��ى ت�����ض��ن��ي��ف 4 
نظام  �ضمن  الأوىل  ال���دورة  يف  جن��وم 
اإ�ضراف  حتت  العاملي  النجوم  ت�ضنيف 
مكتب رئا�ضة جمل�س ال��وزراء.. ووجه 
م�ضاركة  ت��و���ض��ي��ع  ب�����ض��رورة  امل��ج��ل�����س 
ج��م��ي��ع م���راك���ز ���ض��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني يف 
العمل  وت���ط���وي���ر  ال���ق���ادم���ة  ال��������دورة 
والب�ضرية  التقنية  املتطلبات  وتوفر 
يف  العاملني  ت��دري��ب  ب��رام��ج  وتكثيف 
الت�ضنيف  مب�ضتوى  لالرتقاء  املراكز 

اإىل اأعلى امل�ضتويات.
منظومة  ال�ضياق  ه��ذا  يف  وا�ضتعر�س 
ت��ط��وي��ر اخل����دم����ات احل��ك��وم��ي��ة وما 
عمل  واآل��ي��ات  منهجيات  من  تت�ضمنه 
رئي�ضية  حم������اور  اأرب����ع����ة  يف  ت��ت��م��ث��ل 
التميز  ج������ائ������زة  حم��������ور  ت���������ض����م����ل: 
فئات  م��ن  بها  يرتبط  وم��ا  احلكومي 
ومعاير ذات ال�ضلة بجودة اخلدمات 
وي�ضمل:  وال��ربام��ج  امل�ضاريع  وحم��ور 
ودرا�ضات  ال�����ض��ري  امل��ت�����ض��وق  ب��رن��ام��ج 

�ضهولة  جم�����ال  يف  ال�������دويل  ال���ب���ن���ك 
ممار�ضة الأعمال بالرتكيز على كفاءة 
التكلفة  العمليات اخلدمية من حيث 
وال�ضرعة وب�ضاطة الجراءات وحمور 
ب��ن��اء ال��ق��درات وامل��ه��ارات ل��رف��ع كفاءة 
اخلدمات،  ت��ق��دمي  ع��م��ل��ي��ة  وف��اع��ل��ي��ة 
وا�ضتيفاء متطلبات الت�ضنيف وحمور 
الدعم امل�ضتمر واملتابعة ال�ضرتاتيجية 
خمرجات  وم����وؤ�����ض����رات  مل�����ض��ت��ه��دف��ات 

العمليات اخلدمية.
اأف�ضل  مب����واك����ب����ة  امل���ج���ل�������س  ووج�������ه 
ال��ن��م��اذج يف ت��ق��دمي اخل��دم��ات وتبني 
املتعاملني  اإ�ضعاد  يف  املمار�ضات  اأف�ضل 
ال�ضرتاتيجية  التوجهات  مع  متا�ضيا 
تطوير  اأه���م���ي���ة  واأك������د  ل��ل��ح��ك��وم��ة.. 
القدرات املوؤ�ض�ضية الداخلية وتوظيف 
وفاعلية  ب��ك��ف��اءة  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
وت���ع���زي���ز ث���ق���اف���ة ال���ت���م���ي���ز اخل���دم���ي 
والبتكار وتوطيد ال�ضراكات اخلارجية 
كما  املن�ضودة..  امل�ضتهدفات  لتحقيق 
الت�ضنيف  اأنظمة  اأكد �ضرورة تطبيق 
العاملية والرتكيز على معاير �ضهولة 
ممار�ضة الأعمال التي ي�ضدرها البنك 
العملية  ع��ن��ا���ض��ر  ل��ت��ح�����ض��ني  ال�����دويل 

اخلدمية وحتقيق اأعلى املراتب.
وا�ضتعر�س املجل�س التقرير املقدم من 
التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة 
حول م�ضاركة حكومة راأ�س اخليمة يف 
الجتماعات ال�ضنوية الثانية حلكومة 
الإمارات حيث اأ�ضاد بالرعاية الكرمية 
ل�����ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل”  “رعاه 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�ضلحة لهذا امل�ضروع الوطني الرائد 
والن�ضجام  ال���ت���ك���ام���ل  ي���ع���زز  ال������ذي 
ب����ني ج��م��ي��ع امل�������ض���ت���وي���ات وامل���ك���ون���ات 
احلكومية لتحقيق الروؤية امل�ضتقبلية 
للدولة.. ووجه يف هذا ال�ضاأن اجلهات 
املوائمة  ع��م��ل��ي��ة  ب��ت��ع��زي��ز  احل��ك��وم��ي��ة 
املجالت  ج��م��ي��ع  يف  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
املبادرات  تنفيذ  الفاعلة يف  وامل�ضاهمة 

عنها  مت��خ�����ض��ت  ال����ت����ي  وامل���������ض����اري����ع 
الج��ت��م��اع��ات وال���ض��ت��ف��ادة م��ن اأف�ضل 
املمار�ضات التي مت طرحها اأثناء اللقاء 
ال��ت��ك��ام��ل يف تعزيز  اإط�����ار  وا���ض��ت��ث��م��ار 
ال�ضرتاتيجية  ال��روؤي��ة  جن��اح  ف��ر���س 
فرق  يف  بفاعلية  وامل�����ض��ارك��ة  ل��الإم��ارة 
املتابعة  اأو  بالتح�ضر  املكلفة  العمل 
تقدمي  يف  وال����ض���ت���م���رار  ال��ت��ق��ي��ي��م  اأو 
الأفكار واملبادرات املبتكرة لدعم جهود 

التكامل.

•• دبي-وام:

ال�ضطناعية  الكهوف  م�ضروع  البيئة  و  املناخي  التغر  وزارة  ا�ضتكملت   
باملنطقة ال�ضرقية يف املنطقة الواقعة مابني جزيرة البدية ومدينة خورفكان 
مواردها  ا���ض��ت��دام��ة  و���ض��م��ان  البيئة  حلماية  ا�ضرتاتيجيتها  �ضمن  وذل���ك 
الوزارة  برنامج  �ضمن  امل�ضروع  ه��ذا  ياأتي  البيولوجي.  وتنوعها  الطبيعية 
لإن�ضاء املوائل ال�ضطناعية لتنمية الروات املائية احلية وذلك من خالل 

اإنزال كهوف ا�ضطناعية ا�ضمنتية بالبيئة البحرية .
واملرحلة   2017 مايو  يف  منها  الأوىل  مرحلتني  على  امل�ضروع  اجن��از  ومت 
على  مواقع  بعدة  كهف موزعة   500 2018 مبجموع  نوفمرب  الثانية يف 

امتداد ال�ضاحل من جزيرة البدية بالفجرة اإىل مدينة خورفكان يف امارة 
ال�ضارقة. و جرى اختيار مواقع الإنزال يف مناطق قريبة من �ضواحل الدولة 
بهدف تهيئة مواقع ا�ضطناعية حا�ضنات لالأحياء املائية والروة ال�ضمكية 
ت�ضهم يف تنمية خمزون الروة ال�ضمكية على امل�ضتوى البعيد وتدعم ا�ضتمرار 
العمل يف مهنة ال�ضيد من خالل تخفيف التكاليف الت�ضغيلية لرحلة ال�ضيد 
املرتتبة على ال�ضيادين. ومن �ضاأن هذه املناطق اأن ت�ضهم يف تخفيف ارتياد 
لتكاليف  تعر�ضهم  التي  ال��دول��ة  �ضواحل  ع��ن  البعيدة  املناطق  ال�ضيادين 
�ضالح  وق��ال  املحلي.  الغذائي  الم���داد  ا�ضتدامة  وت�ضمن  عالية  ت�ضغيلية 
الري�ضي مدير اإدارة ا�ضتدامة الروة ال�ضمكية يف وزارة التغر املناخي والبيئة 
اإن هذه املبادرة بالتعاون مع ال�ضلطات املحلية املخت�ضة وال�ضراكة مع �ضركات 

التكامل  اأوا�ضر  ال��وزارة يف تعزيز  ا�ضرتاتيجية  تاأتي �ضمن  القطاع اخلا�س 
وتقوية  ل��ل��وزارة  ال�ضرتاتيجية  الأه����داف  حتقيق  يف  املحلية  اجل��ه��ات  م��ع 
 ، التنمية  عملية  يف  رئي�ضيا  حم��ورا  باعتباره  اخلا�س  القطاع  مع  ال�ضراكة 
وتعزيز قيم امل�ضوؤولية املجتمعية بهدف دعم ا�ضتدامة البيئة البحرية وبناء 
حا�ضنات ل�ضغار الأ�ضماك يف البيئة البحرية ال�ضاحلية لإعادة بناء خمزون 
ال��وزارة تبذل جهودا م�ضتمرة بهدف  اإن  الري�ضي  واأ�ضاف  ال�ضمكية.  الروة 
اأهم  ا�ضتدامة الروة ال�ضمكية باعتبارها من  تعزيز حرفة ال�ضيد وتطوير 
املبادرة  ه��ذه  اإذ متثل  ال��دول��ة،  م��ي��اه  امل��ت��وف��رة يف  الطبيعية احل��ي��ة  امل�����ض��ادر 
خطوة اإ�ضافية يف زيادة جناح برنامج “الكهوف ال�ضطناعية” الذي اأطلقته 
“الكهوف ال�ضطناعية”  اأن برنامج  2016. جدير بالذكر  الوزارة يف عام 

الذي بداأت وزارة التغر املناخي والبيئة تنفيذه يف عام 2016، �ضمل اإن�ضاء 
حممية بحرية ا�ضطناعية مبنطقة راأ�س �ضدنا بها 500 كهف اإ�ضمنتي و5 
اإ�ضمنتية ا�ضطناعية باملنطقة املمتدة من جزيرة  مواقع لل�ضيد من كهوف 
الطيور بدبا الفجرة اإىل راأ�س �ضدنا و5 مواقع لل�ضيد من كهوف اإ�ضمنتية 
اإنزال  اأم القيوين اإىل جانب  اإ�ضمنتي باإمارة  300 كهف  ا�ضطناعية باإنزال 
باإمارة عجمان يف موقع م�ضاحته من 300 مرت مربع  اإ�ضمنتي  300 كهف 
و100 كهف يف منطقة احلمرية بال�ضارقة و100 كهف يف امارة دبي اإ�ضافة 
اإىل 400 كهف يف امارة راأ�س اخليمة عالوة على عدد من الكهوف موزعة 
ا�ضتكمال  على  جار  والعمل  اأبوظبي  يف  ال�ضيد  مبياه  خمتلفة  مناطق  على 

الربنامج ح�ضب ما هو خمطط له يف عام 2019 .

» التغري املناخي « ت�شتكمل م�شر�ع الكهوف ال�شطناعية ما بني جزيرة البدية �خورفكان

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

اأجازت القيادة العامة ل�ضرطة راأ�س اخليمة تطبيق 
جم��م��وع��ة م���ن امل����ب����ادرات امل��ق��رتح��ة ال��ت��ي قدمها 

.  2017 عام  خالل  لل�ضرطة  23منت�ضبا 
اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد  كّرم 
املطبقة  املقرتحات  تلك  اأ�ضحاب  راأ�س  �ضرطة  عام 
تطبيقاً  ال����ع����ام،  ال���ق���ائ���د  ف��ئ��ة   -   2017 ل��ل��ع��ام 
لإ�ضرتاتيجية وزارة الداخلية، الرامية اإىل ت�ضجيع 

املوظفني  الإب��داع والبتكار، وت�ضجيع  وتعزيز روح 
على تبني الأفكار واملقرتحات اجليدة التي ت�ضب 

يف تطوير العمل ال�ضرطي.
واأكد قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة، �ضرورة توفر 
بيئة مالئمة وحمفزة  على الت�ضجيع وتبني الأفكار 
البناءة يف العمل املوؤ�ض�ضي، مع املتابعة امل�ضتمرة عن 
مقرتحاتهم  وتقدير  واملبتكرين،  للمبدعني  كثب 
الإبداعية والبتكارية، وتكرميهم نظر ا�ضهاماتهم 
املتطور،  ال�����ض��رط��ي  الأداء  ت��دع��م  ال��ت��ي  امل��ت��م��ي��زة 

عن  ف�ضاًل  ال�ضرطية،  الأمنية  باملنظومة  وترتقي 
دورها اليجابي يف اإ�ضعاد اأفراد اجلمهور، وحتقيق 
ومن  لهم.  اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي  يف  تطلعاتهم 
�ضرطة  ع��ام  قائد  حر�س  املكرمون  ثمن  جهتهم، 
راأ�س اخليمة، على تكرميهم وت�ضجيعهم معتربينه 
الأفكار  من  املزيد  تقدمي  نحو  لهم  وحافزاً  دافعاً 
والبناءة  النرة  البتكارية  واملقرتحات  الإبداعية 
التي ت�ضهم يف تطوير بيئة العمل املوؤ�ض�ضي، وتعود 

بالنفع على جميع فئات املجتمع. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

�ضعيد  حممد  الدكتور  العميد  تفقد 
العمليات  ع������ام  م����دي����ر  احل����م����ي����دي 
املركزية بالقيادة العامة ل�ضرطة راأ�س 
ال�ضم  اأحمد  العقيد  يرافقه  اخليمة 
والدوريات  امل��رور  اإدارة  مدير  النقبي 
الطريق   ، ال�������ض���ب���اط  م����ن  وع���������دداً 
الدائري يف منطقة �ضمل باإمارة راأ�س 
�ضحة  على  للوقوف  وذل��ك   ، اخليمة 
ال��دوران على  فتحات  بع�س  و�ضالمة 
ه��ذا ال��ط��ري��ق وال��ت��اأك��د م��ن تنفيذها 
واملعاير  امل���وا����ض���ف���ات  لأرق�����ى  وف���ق���اً 
القيادة  تطلعات  يواكب  ومبا  العاملية 
املجالت  بجميع  ل��ل��ري��ادة  �ضعيها  يف 
و����ض���وًل   2021 روؤي����ت����ه����ا  وب����دع����م 
    .  2071 الإم����ارات  مئوية  لتحقيق 
واأكد العميد احلميدي خالل اجلولة 
����ض���رورة ال���ت���اأك���د م���ن اإغ�����الق بع�س 
فتحات الدوران خا�ضة بعد وقوع عدد 
على  والعمل   ، ب�ضببها  احل���وادث  م��ن 
تنفيذ فتحات مبا يتنا�ضب مع طبيعة 
بهدف  وام���ت���داده  وال��ط��ري��ق  املنطقة 
ت��وف��ر م��ق��وم��ات ال�����ض��الم��ة والأم����ان 
وم�ضتخدمي  امل����رك����ب����ات  ل�����ض��ائ��ق��ي 
التقيد  ع���ل���ى  واحل�����ر������س  ال���ط���ري���ق 
اأ�ضحاب  مع  والتوجيهات  بالتعليمات 
اخلدمات  دائ������رة  م���ن  الخ��ت�����ض��ا���س 
العامة ، والعمل على رفع كفاءة تلك 
ا�ضتكمال  حلني  وتطويرها  الفتحات 
وفقاً  ت�ضميمها  وم���واءم���ة  امل�����ض��روع 

للمعطيات ودون اأن تقع اأي عرقلة اأو 
اإرباك حلركة املرور وحتيل دون وقوع 
احل���وادث امل��روري��ة . وق��ال مدير عام 
العمليات املركزية باأن الإدارة حتر�س 
ت��ن��ف��ي��ذ وتطبيق  ع��ل��ى  ك���ل احل���ر����س 
ا�ضرتاتيجية وزارة الداخلية وحتقيق 

اأهدافها املتمثلة يف جعل الطرق اأكر 
اأم��ن��اً واأم��ان��اً وت��ق��دمي اخل��دم��ات على 
والكفاءة  اجل���ودة  م��ن  م�ضتوى  اأع��ل��ى 
يحقق  مب�����ا  امل���ت���ع���ام���ل���ني  جل���م���ه���ور 
اأرواحهم  حلماية  وال�ضعي   ، اإ�ضعادهم 
والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  ع��رب  وامل��م��ت��ل��ك��ات 

و�ضع  ح��ول  ال�ضركاء  م��ع  امل�ضتمرين 
رفع  ت�ضمن  ال��ت��ي  العاملية  املقايي�س 
الأمان  معاير  وتوافر  الطرق  كفاءة 
بدورها  وت�ضهم  واجل���ودة  وال�ضالمة 
املرورية  الخ���ت���ن���اق���ات  م���ن  احل����د  يف 

والتقليل من احلوادث املرورية .

•• عمان-وام:

رئي�س  ال���غ���ري���ر  ع��ب��دال��ع��زي��ز  اط���ل���ق   
عبداهلل  م���وؤ����ض�������ض���ة  اأم�����ن�����اء  جم��ل�����س 
من  الوىل  امل��رح��ل��ة  للتعليم  ال��غ��ري��ر 
الالجئني  لتعليم  ال�ضندوق  ب��رام��ج 
درهم  مليون   100 قيمتها  والبالغة 
بلدانهم  الذين تعاين  الطلبة  لتعليم 
والكوارث والقاطنني يف كل  احل��روب 
وقال  ولبنان.  والردن  الم���ارات  من 
ال��غ��ري��ر يف م��وؤمت��ر �ضحفي ع��ق��ده يف 
عمان اأن العامل العربي مير بتحديات 
حيث  التعليم  حت��دي��ات  ومنها  كبرة 
اأن الظروف التي مرت بها بع�س دول 
الوطن العربي خلقت م�ضكلة لجئني 
الت�ضرب  خل��ط��ر  معر�ضني  ا���ض��ب��ح��وا 
الدرا�ضي وبقائهم دون تعليم ا�ضا�ضي.. 
يف  خ�ض�س  ال�ضندوق  اأن  اىل  م�ضرا 
مرحلته الوىل دعما مبا�ضرا ملوؤ�ض�ضات 

اأكر من  لتمكني  ومنظمات  تعليمية 
طالب  اآلف   6 منهم  طالب   6500
العلمي  ال��ت��ح�����ض��ي��ل  م���ن  الردن  يف 
واملهني وتنمية مهاراتهم يف املرحلتني 
ال��ث��ان��وي��ة واجل��ام��ع��ي��ة. وب���ني اأن 70 
من  امل�ضتفيدين  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن  ب��امل��ئ��ة 
الالجئني  من  هم  ال�ضندوق  برنامج 
الفل�ضطينيني وال�ضوريني و30 باملئة 

معر�ضني  الأردن�����ي�����ني  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن 
خلطر الت�ضرب من املدار�س.. معتربا 
ان ه���ذا ال�����ض��ن��دوق ال����ذي اط��ل��ق��ه يف 
زايد”  “عام  مبنا�ضبة  املا�ضي  يونيو 
يعد اأكرب مبادرة عربية خا�ضة لدعم 
ولبنان  الأردن  يف  م�ضتفيد  األف   20
وملدة 3 �ضنوات. واأ�ضاف ان ال�ضندوق 
يوني�ضف   “ منظمة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 

طالب   4166 ل���  ال��دع��م  �ضيقدم   “
اردنيني  وطلبة  املخيمات  يف  لج���ىء 
معر�ضني خلطر الت�ضرب من املدار�س 
الثاين ع�ضر  التا�ضع حتى  ال�ضف  من 
درا�ضتهم  م��وا���ض��ل��ة  م���ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م 
واجتماعيا  ن��ف�����ض��ي��ا  وم�������ض���ان���دت���ه���م 
وتدريبهم على املهارات احلياتية حتى 

يكملوا تعليمهم.

•• مك�شيكو �شيتي-وام :

�ضارك وفد من الدولة برئا�ضة معايل �ضارة بنت 
يو�ضف الأمري وزيرة دولة و�ضم �ضعادة اأحمد 
الوليات  ل���دى  ال���دول���ة  �ضفر  امل��ن��ه��ايل  ح���امت 
ال�ضلطة  انتقال  مرا�ضم  يف  املك�ضيكية  املتحدة 
ال�ضابق  ال��رئ��ي�����س  م��ن  ال��ف��ي��درال��ي��ة  التنفيذية 
اأنريكي بينيا نييتو اإىل فخامة اأندري�س مانويل 

لوبيز اأبرادور رئي�س الوليات املتحدة املك�ضيكية 
اجل���دي���د وذل����ك ت��ل��ب��ي��ة ل���دع���وة م���ن احلكومة 

الفيدرالية املك�ضيكية.
ح�ضر املرا�ضم - التي اأقيمت يف مقر الكوجنر�س 
و�ضيوف  ال��دول  من  العديد  وف��ود   - املك�ضيكي 
�ضعادة  القطاعات. من جهته قدم  من خمتلف 
هام�س  على   - املك�ضيكي  الرئي�س  اإىل  املنهايل 
تهنئة   - التنفيذية  ال�ضلطة  ان��ت��ق��ال  م��را���ض��م 

الإم���ارات  و�ضعب  ال��دول��ة  يف  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة 
وال�ضداد  بالتوفيق  التمنيات  مع  فخامته  اإىل 
الثنائية  ول���ل���ع���الق���ات  اجل����دي����دة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
التقدم  املك�ضيكي  ولل�ضعب  والنمو  بال�ضتمرار 
والزده��������ار.  واأع�����رب ال��رئ��ي�����س امل��ك�����ض��ي��ك��ي عن 
ت��ق��دي��ره ل��دول��ة الإم������ارات ح��ك��وم��ة و���ض��ع��ب��ا .. 
ال�ضداقة  اأوا���ض��ر  توطيد  على  حر�ضه  م��وؤك��دا 

والتعاون وامل�ضي قدما يف الرتقاء بهما.

قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة ُيَكّرم اأ�شحاب 
املقرتحات املطبقة 2017

مدير عام العمليات املركزية يتفقد »فتحات«الطريق الدائري براأ�س اخليمة 

رجل اأعمال اإماراتي يطلق املرحلة الأ�ىل من �شند�ق تعليم الالجئني يف الأردن

الإمارات ت�شارك يف مرا�شم انتقال ال�شلطة 
التنفيذية الفيدرالية يف املك�شيك

�يل عهد راأ�س اخليمة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
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العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جولد هووك للمقاولت العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�ضة رقم:2204926 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبدامللك حممد �ضالح علي اجلنيبي %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة مهند حممد حممد �ضالح %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف مهند حممد حممد �ضالح

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف غازي نا�ضر �ضعيد م�ضلم الكثري

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ارماتا خلدمات النفط ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:1416958 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد عمار الق�ضار %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضامل حممد جابر عبداهلل املنهايل %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف في�ضل عبيد ح�ضن را�ضد العيان

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد همام الق�ضار

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم ناب للموؤكولت اليرانية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1187129 

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*5 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/ مطعم ناب للموؤكولت اليرانية

NAAB IRIANINA FOOD RESTAURANT

اىل/مطعم زيو

ZIU RESTAURANT

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ح�ضانة جودي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:1004459 
null*null تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ضاحة 5*1 اىل

تعديل ا�ضم جتاري من/ ح�ضانة جودي ذ.م.م
JUDY NURSERY LLC

اىل/احل�ضانة الماراتية الربيطانية- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
EMIRATES BRITITS NURSERY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضن اند �ضكاي لل�ضيانة العامة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:1990012 
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/ �ضن اند �ضكاي لل�ضيانة العامة ذ.م.م
SUN & SKY GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/�ضن اند �ضكاي للمقاولت العامة واللكرتوميكانيكية ذ.م.م
SUN & SKY ELECTROMECHANIAL AND GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة مقاولت تركيب انظمة التكييف والتهوية وتربيد الهواء و�ضيانتها )4322005(
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة مقاولت م�ضاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة تركيب املعدات والكهربائية ميكانيكة و�ضيانتها )4322008( 
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مي اند اونلي مان �ضبا

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1767982 
تعديل وكيل خدمات/ ا�ضافة عبداهلل احمد حممد بن في�ضل ال�ضحي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ح�ضن ار�ضد ار�ضد حممود بت %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل احمد حممد عبداهلل

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ضاحة 7.50*1 اىل 1*1
RCS-1648434-1601 من اىل Building Name/تعديل عنوان

�ضركة  اىل  العقارية  الدار  املالك/  من   Building Owner Name/عنوان تعديل 
كابيتالند للعقارات ذ.م.م

Shop من   اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/برايفت جيم

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1912716 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة علي عبداهلل علي احلمادي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضالح علي عبداهلل علي احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/فاين  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1800839:لند لل�ضتائر والتنجيد رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/عبداهلل 

 CN 2394942:احمد البنعلي لال�ضتثمار رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضرتا لل�ضيانة اللكرتوميكانيكية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1086205 

تعديل راأ�س املال/ من null اىل 1500000

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ضاحة 0.15*0.80 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/ �ضرتا لل�ضيانة اللكرتوميكانيكية

CIRTA ELECTRO- MAINTENANCE

اىل/�ضرتا لل�ضيانة اللكرتوميكاينيكية- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

AL MUHAIRY GENERAL TRADING COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 

اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

تنويه
بال�ضارة اىل العالن ال�ضادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12472 بتاريخ 2018/11/06 

بخ�ضو�س الرخ�ضة التجارية )CN-2434456( بال�ضم التجاري: هن�ضان للمقاولت 

العامة. تنوه دائرة التنمية القت�ضادية بت�ضحيح العالن امل�ضار اليه:

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة جايبوك يل %49

تعديل ن�ضبة را�ضد مطر را�ضد مطر القبي�ضي من املالك 100% اىل ال�ضريك %51

تعديل ال�ضكل القانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل راأ�س املال/150000

بال�ضافة اىل التعديالت ال�ضابقة

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل 14 يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق 

او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ميال�س 

للت�ضميم الداخلي
رخ�ضة رقم:CN 1440659 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
CN بال�ضم التجاري المارات لين  رقم:1004928 
لتاأجر ال�ضيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة واعادة 

الو�ضع كما كان عليه �ضابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بينوي لبيع م�ضتح�ضرات التجميل

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2368832 
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/ بينوي لبيع م�ضتح�ضرات التجميل
PINOY COSMETICS

اىل/�ضالون �ضما�س للرجال
SMASH GENTS SALON

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة ق�س وت�ضفيف ال�ضعر واحلالقة للرجال فئة ثانية )9602101.2(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع العطور - بالتجزئة )4772007(

تعديل ن�ضاط/حذف بيع م�ضتح�ضرات التجميل - بالتجزئة )4772008(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإعــــــــــالن
خلياطة  ال�ض�����ادة/�ضريفه  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب ازياء ال�ضيدات رخ�ضة رقم:1114284 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �ضلطان مطر هالل حميد الدرعي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضخبوط حممد حمود الدرعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الت�ضميم 

CN 1700002:الف�ضل لل�ضتائر رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3085  مدين جزئي
الق��ام��ة مبا  النايلي جمهول حم��ل  الب�ضر  ب��ن  ال��دي��ن  / 1- كمال  امل��دع��ي عليه  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عامة(  )م�ضاهمة  املتكاملة  لالت�ضالت  امل��دع��ي/الم��ارات  ان 
والر�ضوم  دره��م   )6572.18( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2018/12/11 ال�ضاعة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.A.1 بالقاعة  ���س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/231  جتاري كلي

اىل املحكوم عليه/1- جراند ميدو�ضت تاور لل�ضقق الفندقية م.ح جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2018/5/27  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/انوفيتف برودك�ضن جروب م.م.ح بالزام املدعي عليها واخل�ضم املدخل 
بان يوؤديا اىل املدعية بالت�ضامن مبلغ )843.280( درهم والفائدة بن�ضبة 9% من تاريخ 
بالر�ضوم  والزمتهما  التام  ال�ضداد  وحتى  يف:2018/2/1  احلا�ضل  الق�ضائي  املطالبة 
قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�ضاريف 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2277  جتاري كلي

القامة مبا  الربيكي جمهول حمل  احمد  1-نادية مبارك ح�ضن   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي /م�ضرف المارات ال�ضالمي )م�ضاهمة عامة( وميثله:جابر را�ضد حممد 
جابر را�ضد ال�ضالمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
واتعاب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره��م   )683060.00( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان 
لها  التام.وحددت  ال�ضداد  املطالبة وحتى  تاريخ  التاأخرية 9% من  والغرامه  املحاماة 
  ch2.E.21:بالقاعة �س  ال�ضاعة:09:30  امل��واف��ق:2018/12/24  الثنني  يوم  جل�ضة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• اأبوظبي –الفجر:

 نّظمت دائرة تنمية املجتمع – اأبوظبي 
مقر  اإىل  مل��وظ��ف��ي��ه��ا،  ت��ط��وع��ي��ة  رح���ل���ة 
وذوي  الإن�ضانية  للرعاية  زايد  موؤ�ض�ضة 
مب�ضاركة  وذل��ك  اخلا�ضة،  الحتياجات 
مبنا�ضبة  ال�ضحة،  دائ���رة  م��ن  موظفني 

اليوم العاملي للتطوع.
و�ضهد الرحلة التطوعية كٌل من معايل 
اآل  ب��ن بطي  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ 
ح��ام��د رئ��ي�����س دائ����رة ال�����ض��ح��ة، ومعايل 
رئي�س  اخلييلي  خمي�س  مغر  الدكتور 
الدكتور  و�ضعادة  املجتمع،  تنمية  دائ��رة 
دائ���رة تنمية  وك��ي��ل  ال��ن��ي��ادي  فهد مطر 
الهاملي  ح���م���د  وحم����م����د  امل���ج���ت���م���ع، 
عبداهلل  و���ض��ع��ادة  ال�ضحة،  دائ���رة  وك��ي��ل 
العام  الأم������ني  احل���م���ي���دان  ع���ب���دال���ع���ال 
بالإنابة ملوؤ�ض�ضة زايد للرعاية الإن�ضانية 
اإ�ضافة اإىل  وذوي الحتياجات اخلا�ضة، 

عدد من القيادات واملوظفني.
اأ�ضحاب  ال��دائ��رت��ني،  م��وظ��ف��و  و���ض��ارك 
توزيعها  �ضيتم  حقائب  اإن��ت��اج  يف  الهمم 
 – اخلا�س  الأوملبياد  يف  امل�ضاركني  على 
كيفية  على  وت��ع��رف��وا   2019 اأب��وظ��ب��ي 
اطلعوا  ك��م��ا  احل��ق��ائ��ب،  واإن���ت���اج  ت�ضنيع 
على »ا�ضتديو الت�ضميم لأ�ضحاب الهمم« 
والذي يعد خط اإنتاج دائم يربز اإبداعات 

ومواهب اأ�ضحاب الهمم املتنوعة.
الدكتور مغر  معايل  اأك��د  ومن جانبه، 
اخلييلي، اأن اإمارة اأبوظبي حتر�س على 
رفع �ضاأن العمل التطوعي وجعله �ضمن 
بكافة  املجتمع  منظومة متكاملة تخدم 
�ضرائحه، فالعمل التطوعي هو ممار�ضة 
احلكومي  العمل  مرت�ضخة يف منظومة 

يف اأبوظبي.
اإىل  ال����زي����ارة  “تاأتي  اخل��ي��ي��ل��ي:  وق�����ال 
الإن�ضانية  ل���ل���رع���اي���ة  زاي������د  م��وؤ���ض�����ض��ة 
والحتياجات اخلا�ضة، ويف اليوم العاملي 
ل��ل��ت��ط��وع، ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى الأه��م��ي��ة التي 
ت��ول��ي��ه��ا دائ�����رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع للعمل 
ال���ت���ط���وع���ي، ح���ي���ث ي�����ض��ه��م ال���ت���ط���وع يف 
ومبتكر  وم�����ض��وؤول  نا�ضط  جمتمع  ب��ن��اء 

اجتماعياً.”
املجتمع،  تنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س  واأ����ض���اف 
تنمية  دائ���رة  م��ن  موظفني  م�ضاركة  اأن 
املحفل  ه��ذا  ال�ضحة يف  ودائ��رة  املجتمع 
على  الت�ضجيع  بهدف  ي��اأت��ي  التطوعي، 
حياة.  واأ���ض��ل��وب  كمنهج  ال��ت��ط��وع  ت��ب��ن��ي 
م�ضراً اإىل اأن ما يقوم به اأ�ضحاب الهمم 
�ضيحملها  ال��ت��ي  ل��ل��ح��ق��ائ��ب  اإن���ت���اج  م���ن 
امل�����ض��ارك��ني يف الأومل���ب���ي���اد اخل���ا����س، هو 
مدعاة للمفخرة، وجت�ضيد ملا و�ضلت اإليه 
اأبوظبي من تقدم يف جمال دمج  اإم��ارة 

ومتكني اأ�ضحاب الهمم يف املجتمع.
واأع��رب اخلييلي عن اأهمية ن�ضر الوعي 
حول اأهمية امل�ضاركة املجتمعية يف كافة 
امل��ح��اف��ل والأح�������داث، وحت��ف��ي��ز الأف����راد 

على امل�ضاركة بفاعلية يف خدمة املجتمع 
املجتمعية،  القيم  تعزيز  يف  ي�ضهم  مب��ا 
ال��ت��ط��وع��ي. م�����ض��دداً يف الوقت  وال��ع��م��ل 
ذات����ه ع��ل��ى ال�����دور ال��ك��ب��ر ال����ذي يلعبه 
املجتمع يف دعم اأ�ضحاب الهمم، وتوفر 
النجاح  من  متكنهم  التي  الأدوات  كافة 
املجتمع  م��ن  ال�ضريحة  فهذه  والتميز، 
دائما ما اأثبتت قدرتها على العطاء بال 

حدود.
الألعاب  اإىل  اخلييلي  م��غ��ر  د.  واأ����ض���ار 
والتي  اخل����ا�����س،  ل���الأومل���ب���ي���اد  ال��ع��امل��ي��ة 
بعد  اأب��وظ��ب��ي  العا�ضمة  �ضت�ضت�ضيفها 
اأقل من مئة يوم، والتي �ضيتم ا�ضتخدام 
احلقائب امل�ضّنعة باأيدي اأ�ضحاب الهمم 
اأكر من 10 اآلف ريا�ضي م�ضارك من 
باتت  اأبوظبي  اأن  م��وؤك��داً  دول��ة.   170
جعلتها  مرموقة  عاملية  مبكانة  حتظى 
ملتًقى لكافة ال�ضعوب من خمتلف اأنحاء 
ال���ع���امل. وم��ع��رب��اً يف ال��وق��ت ع��ن فخره 
وت�ضنع  تنتج  التي  الإماراتية  ب��الأي��ادي 

منتجات ت�ضل لكافة اأنحاء العامل.
ومن جانبه، عرب معايل ال�ضيخ عبداهلل 
اآل ح����ام����د، رئ���ي�������س دائ�����رة  ب����ن حم���م���د 
باأ�ضحاب  ف��خ��ره  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  ال�ضحة 
الإعاقة  تقهر  التي  وباإجنازاتهم  الهمم 
م�ضراً  لها  ح��دود  ل  التي  وباإبداعاتهم 
اإل���ه���ام وع���زمي���ة لنا  اأن���ه���م م�����ض��در  اإىل 

جميعنا للمثابرة لتحقيق الأهداف. 
كيفية  بتعلم  “�ضعدنا  معاليه:   واأ�ضاف 
���ض��ن��اع��ة احل��ق��ائ��ب ال��ت��ي ت�����ض��ن��ع بحب 
باأيادي اأ�ضحاب الهمم لتقدم للم�ضاركني 
الذي يقدم  الأمر  الأوملبياد اخلا�س،  يف 
ر�ضالة للعامل مفادها اأن نهج املغفور له 
ال�ضيخ زايد يف بناء جمتمع دامج  اأ�ضهم 

يف جعل اأ�ضحاب الهمم اأفراداً فاعلني يف 
املجتمع  و�ضركاء يف التنمية« 

واأ�ضار معاليه: »يف اليوم العاملي للتطوع، 
نحتفي بالعطاء والعمل التطوعي ك�ضمة 
من �ضمات املجتمع الإماراتي وجزء من 
تكوينه وهويته، اإن اإرث زايد يف العطاء 
القيادة  عليه  ت�ضر  التطوعي  والعمل 

الر�ضيدة ويج�ضده �ضعب الإمارات«   
العايل  عبد  اهلل  عبد  �ضعادة  رحب  فيما 
ملوؤ�ض�ضة  ال����ع����ام  الأم��������ني  احل����م����ي����دان 
وذوي  الإن�����ض��ان��ي��ة  للرعاية  العليا  زاي���د 
الح���ت���ي���اج���ات اخل���ا����ض���ة ب����زي����ارة فرق 
ال�ضحة،  دائ��رت��ي  منت�ضبي  امل��ت��ط��وع��ني 
ال�ضيخ  معايل  برئا�ضة  املجتمع  وتنمية 
ال ح��ام��د و معايل  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل 
اأبوظبي  اخل��ي��ل��ي  يف  م��غ��ي��ر  ال��دك��ت��ور 
املبادرة  ت��ل��ك  ع��ل��ى  واأث���ن���ى  ل��ل��م��وؤ���ض�����ّض��ة، 
الإن�����ض��ان��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم��ون م��ن خاللها 
منت�ضبي  ال��ه��م��م  اأ����ض���ح���اب  مب�����ض��ارك��ة 
حقيبة  اآلف   10 اإن���ت���اج  يف  امل��وؤ���ض�����ّض��ة 
الهمم  اأ�ضحاب  اأي��دي  ب�ضنع  لالأوملبياد 
امل�ضعود  �ضركة  مع  وال�ضراكة  بالتعاون 

بر�ضتيج للخياطة. 

ودائرة  ال�ضحة،  دائ��رة  اأ�ضاد بجهود  كما 
اللتني  اأب���وظ���ب���ي  يف  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
اجتماعية  ت��ن��م��ي��ة  ل���ت���وف���ر  ت���ع���م���الن 
املجتمع،  لأف����راد  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  ت�ضمن 
حكومة  وروؤي����ة  ا�ضرتاتيجية  وتطبيق 
العمل  ب�ضاأن موا�ضلة  الر�ضيدة  اأبوظبي 
وبناء  واآم���ن  واث���ق  جمتمع  اإق��ام��ة  على 
اقت�ضاد م�ضتدام ومنفتح عاملياً وميتلك 

القدرة على املناف�ضة.  
العليا  زاي��د  ملوؤ�ض�ضة  العام  الأم��ني  وق��ال 
الحتياجات  وذوي  الإن�ضانّية  للرعاية 
اخلا�ضة يف ت�ضريح �ضحفي له مبنا�ضبة 
ُيعدُّ  التطوع  اإن  للتطوع:  العاملي  اليوم 
الإن�ضانية، وممار�ضة  املبادرات  من  نوعاً 
اليومية  ح��ي��ات��ن��ا  يف  نعي�ضها  اإي��ج��اب��ي��ة 
وج��ه��د م���ب���ذول ����ض���اٍم م���ن اأج����ل منفعة 
الآخرين،  ويعدُّ العمل التطوعي عاماًل  
اأ�ضا�ضياً يف بناء املجتمع ون�ضر التما�ضك 

الجتماعي بني مواطنيه.
الرعاية  ت��ق��دمي  يف  ال��ت��ط��وع  اأن  واأك�����د 
يعترب  الهمم  اأ�ضحاب  لفئات  وامل�ضاعدة 
من اأهم اأنواع التطوع املقدمة للمجتمع، 
ن�����ظ�����راً مل���ج���م���وع���ة م�����ن الح���ت���ي���اج���ات 
العناية  ومهارات  والتدريبية  التعليمية 
يف  ي�ضاعد  مبا  يتطلبونها،  التي  بالذات 
متكينهم ودجمهم باملجتمع، مو�ضحاً اأن 
التطوع يف مراكز رعاية اأ�ضحاب الهمم 
، مما  النظرة نحوهم  تغير  اإىل  ي��وؤدي 
ُيقبل  اأف�ضل بهم، حيث  اإىل وعٌي  ي��وؤدي 
اإيجاد  وحم��اول��ة  تعليمهم،  على  النا�ُس 
طبيعية  ب�ضورة  للَعي�س  لهم  توؤهِّ و�ضائل 

كالأ�ضخا�س العاديني.
واأك����د ���ض��ع��ادة/ ع��ب��د اهلل احل��م��ي��دان اأن 
اأ�ضحاب الهمم �ضريحة مهمة من �ضرائح 

وامل�ضاندة  ال���دع���م  ك���ل  حت��ت��اج  امل��ج��ت��م��ع 
مبتطلباتهم  ل���ل���وف���اء  اجل���م���ي���ع،  م����ن 
اأن  اإىل  م�ضراً  اليومية،  واحتياجاتهم 
الإن�ضانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ض�ضة 
تعمل  اخل���ا����ض���ة  الح���ت���ي���اج���ات  وذوي 
جمال  يف  ال��ت��ط��وع  ث��ق��اف��ة  تنمية  على  
نظراً  ال���ه���م���م  اأ�����ض����ح����اب  الأ����ض���خ���ا����س 
يف  ودوره  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  لأه���م���ي���ة 
وم�ضاعدة  للمجتمع،  ال��ت��ط��ور  حتقيق 
ال�����ض��ع��ف��اء وامل��ح��ت��اج��ني ف��ي��ه،  وذك���ر اأن 
الإن�ضانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ض�ضة 
وتنفيذاً  اخل��ا���ض��ة  الح��ت��ي��اج��ات  وذوي 
خالد  ال�ضيخ  �ضمّو  ومتابعة  لتوجيهات 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س الإدارة، 
���ض��ك��ل��ت ف���ري���ق ل��ل��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي من 
حب  لغر�س  يهدف  ومنت�ضبيها  كوادرها 
اخلر والتطوع وخدمة املجتمع كقيمة 
عليا يف موؤ�ض�ضاتنا ومبداأ اأ�ضا�ضي يف حياة 
اأبنائنا لرت�ضيخ مفهوم العمل التطوعي 
وال�ضتفادة من  املوؤ�ّض�ضة،  لدى موظفي 
خرباتهم ومهاراتهم يف خدمة املجتمع، 
واإتاحة الفر�ضة اأمامهم لإبراز طاقاتهم 

تعميق  عن  ف�ضاًل  ومواهبهم،  الكامنة 
م�ضتوى  وزي����ادة  املجتمعية  امل�����ض��وؤول��ي��ة 
التفاعل مع الأن�ضطة املجتمعية، وتبادل 
اخل���ربات وامل��ع��ارف م��ع ف��رق التطوع يف 

اجلهات واملوؤ�ض�ضات الأخرى. 
ال��ع��ل��ي��ا للرعاية  وك��ان��ت م��وؤ���ض�����ض��ة زاي���د 
اخلا�ضة  الحتياجات  وذوي  الإن�ضانية 
الت�ضميم  ا�ضتديو  م�ضروع  اأطلقت  ق��د 
ل��ي��ك��ون خ��ط اإن��ت��اج دائ���م ب��دع��م ورعاية 
ممثلة   - امل�ضعود  �ضركات  جمموعة  من 
للخياطة،  بر�ضتيج  امل�����ض��ع��ود  ���ض��رك��ة  يف 
وذلك لإنتاج 10 اآلف حقيبة لالأوملبياد 
اخلا�س – اأبوظبي 2019 ب�ضنع اأيدي 

اأ�ضحاب الهمم.
ال�ضحة  دائ����رة  :اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر  و 
الأوملبياد  تنظيم  يف  ت�����ض��اه��م  اأب��وظ��ب��ي 
وتن�ضيق  تخطيط  خ���الل  م��ن  اخل��ا���س 
اخلدمات الطبية املتوفرة لكافة اأن�ضطة 
برنامج  ذل����ك  ال���ع���امل���ي مب���ا يف  احل�����دث 
ذلك  ولتحقيق  الأ�ضحاء«،  »الريا�ضيني 
اخلدمات  م��ع  بالتن�ضيق  ال��دائ��رة  ت��ق��وم 
ال�ضركاء  ك��اف��ة  ب��ني  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
�ضتنظم  ك��م��ا  ال����دول����ة،  يف  ال�����ض��ح��ي��ني 
الدائرة دورات تدريبية للطواقم الطبية 
الريا�ضيني  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  ل��ت��ه��ي��ئ��ت��ه��ا 
اأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م وك��ذل��ك التدريب  م��ن 
ال�ضيناريوهات  كافة  م��ع  التعامل  على 
وتهدف  احل��دث،  تنظيم  اأث��ن��اء  املتوقعة 
عاملية  طبية  رعاية  تقدمي  اإىل  ال��دائ��رة 
اللجنة  م���ن  امل��ط��ل��وب��ة  امل��ع��اي��ر  ت���ف���وق 
هذا  اخلا�س،  العاملي  لالأوملبياد  العاملية 
الطبية  العمليات  قيادة  مركز  و�ضيعمل 
التابع لدائرة ال�ضحة على مدار ال�ضاعة 

خلدمة احلدث العاملي املهم. 

•• تون�س -وام:

اجلمهورية  رئي�س  ال�ضب�ضي  قايد  الباجي  فخامة  ت�ضلم 
املن�ضوري  حممد  را���ض��د  ���ض��ع��ادة  اع��ت��م��اد  اأوراق  التون�ضية 
�ضفرا للدولة لدى اجلمهورية التون�ضية. ورحب الرئي�س 
الأخوية  بالعالقات  منوها   .. ال�ضفر  ب�ضعادة  التون�ضي 
املتميزة التي جمعت دوما بني دولة الإمارات واجلمهورية 
مبا  وتنميتها  تطويرها  على  حر�ضه  موؤكدا   .. التون�ضية 
 .. ال�ضقيقني  وال�ضعبني  للبلدين  امل�ضرتكة  امل�ضالح  يخدم 
م�ضيدا مبناقب املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 

“طيب اهلل ثراه«. من جانبه نقل �ضعادة ال�ضفر املن�ضوري 
اإىل الرئي�س التون�ضي حتيات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
“حفظه اهلل” و�ضاحب  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م  رئ��ي�����س جمل�س  ال��دول��ة 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة .. م�ضرا اإىل 
اأن القيادة احلكيمة للدولة كلفته ببذل كل اجلهود املمكنة 
التي  املرموقة  املكانة  اإىل  الثنائية  بالعالقات  لالرتقاء 

ترتقي مل�ضتوى عالقات الأخوة بني البلدين ال�ضقيقني.

الرئي�س التون�شي يت�شلم اأ�راق اعتماد �شفري الد�لة

مبنا�سبة اليوم العاملي للتطوع
م��وظف���و دائ���رة تنمي����ة املجتم���ع �دائ�����رة ال�شح����ة

 ي�شارك����ون اأ�شح���اب الهم���م اإنت���اج حقائ���ب الأ�ملبي���اد اخل���ا�س

مب�ساركة ٧٩ طالبا حافظا

»دار الرب« تختتم الن�شخة ال�شاد�شة من م�شر�عها القراآين يف راأ�س اخليمة

اآل حامد: نفخر 
باأ�سحاب الهمم 
وباإبداعاتهم 
التي ل تعرف 

احلدود

د. مغري اخلييلي: 
العمل التطوعي 

ممار�سة مرت�سخة 
يف منظومة العمل 

احلكومي يف اأبوظبي

احلميدان: التطوع 
مع  اأ�سحاب الهمم 
يعدُّ اأهم مبادرات 

التمكني الجتماعي 
يف املجتمع

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ال�����رب يف  اخ���ت���ت���م ف�����رع ج��م��ع��ي��ة دار 
ال�ضاد�ضة  ال��ن�����ض��خ��ة  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
القراآن،  لتحفيظ  الرب  م�ضروع  من 
الإم���ارة، يف  فرع الطالب الذكور يف 
اأحياه ب�ضالة  احلفل ال�ضنوي، الذي 
الربيرات  ���ض��ي��ح  مبنطقة  ال�����ض��ع��ادة 
“نور  �ضعار  راأ����س اخل��ي��م��ة، حت��ت  يف 
على نور”، وت�ضمن تكرمي الطالب 
“املهتدين  و����ض���ري���ح���ة  امل�������ض���ارك���ني 
اجلدد”، حتت رعاية املهند�س ال�ضيخ 

�ضامل بن �ضلطان بن �ضقر القا�ضمي، 
براأ�س  املدين  الطران  دائ��رة  رئي�س 
ال�ضاد�ضة  ال����دورة  حظيت  اخل��ي��م��ة. 
من امل�ضروع القراآين برعاية “الريا 
بالتيني،  راع  وال�ضياحة”،  لل�ضفر 
وكل من موا�ضالت الإمارات و�ضالة 
ال�����ض��ع��ادة، راع��ي��ني ذه��ب��ي��ني، وهيئة 
احل���ك���وم���ة الإل���ك���رتون���ي���ة يف راأ������س 
اخل��ي��م��ة، راع ف�����ض��ي، و���ض��ب��ك��ة روؤي���ة 
ال�ضمد  َوَع��َب��د  الإعالمية  الإم���ارات 
ال��ق��ر���ض��ي واأ����ض���وق الإم��������ارات، رعاة 
الن�ضخة  خ��ت��ام  ح�����ض��ر  م�����ض��اه��م��ني. 

ال�ضاد�ضة من امل�ضروع القراآين، التي 
�ضارك فيها 79 طالبا، ال�ضيخ ماجد 
القا�ضمي،  ���ض��ق��ر  ب���ن  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن 
وع��ب��د ال���ق���ادر ال���ري�������س، م��دي��ر عام 
ج��م��ع��ي��ة دار ال����رب، وع��ل��ي ع��ب��د اهلل 
براأ�س  فرع اجلمعية  ال�ضحي، مدير 
اخل��ي��م��ة، وع��ب��ي��د ال���ربي���ك���ي، مدير 
امل��وا���ض��الت امل��در���ض��ي��ة، واأحمد  ف��رع 
موؤ�ض�ضة  ع��ام  مدير  الزعابي،  را�ضد 
�ضقر بن حممد القا�ضمي لالأعمال 
اخل���ري���ة والإن�������ض���ان���ي���ة، وع�����دد من 
واأدار  وال�����ض��خ�����ض��ي��ات.  امل�������ض���وؤول���ني 

احلفل وقدمه خالد عزيز التميمي.  
عزف  على  اخلتامي  احلفل  ا�ضتمل 
اآي���ات من  ال��وط��ن��ي، وت���الوة  الن�ضيد 
القراآن الكرمي، تالها الطالب عبد 
اهلل عي�ضى، من جامعة ال�ضارقة، ثم 
اجلمعية،  كلمة  ال�ضحي  علي  األ��ق��ى 
زايد  بن  علي  اهلل  عبد  عن  بالنيابة 
ل�”دار  التنفيذي  امل��دي��ر  الفال�ضي، 
عن  وث��ائ��ق��ي  فيلم  وع��ر���س  الرب”، 
م�������ض���روع ال�����رب ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال����ق����راآن 
ف���رع اجلمعية  واأن�����ض��ط��ة وم�����ض��اري��ع 
ف�ضيلة  وق�������راأ  اخل���ي���م���ة،  راأ��������س  يف 

احلمادي،  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ 
الإ�ضالمية  ال�ضوؤون  بدائرة  الواعظ 
يف ال�ضارقة، كلمة خا�ضة يف احلفل، 
امل�ضاركني  ال��ط��الب  ت��ك��رمي  بجانب 
امل�ضروع، و8  ال�ضاد�ضة من  يف الدورة 
من “مل�ضلمني اجلدد”، امل�ضجلني يف 
واملتعاونني.  والرعاة  اجلمعية،  فرع 
متثلت  �ضارة،  مفاجاأة  احلفل  و�ضهد 
اإ�ضالمه،  ن��ي��ج��ري  ���ض��اب  اإ���ض��ه��ار  يف 
خ����الل احل���ف���ل، م���ت���اأث���را ب����الأج����واء 
امل�ضوؤولني  حفاوة  و�ضط  الإمي��ان��ي��ة، 

واحل�ضور. 

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3091  مدين جزئي
حمل  جمهول  ال�ضحي  ال�ضيخ  مبارك  �ضعيد  خمي�س  احمد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/�ضركة المارات لالت�ضالت املتكاملة �س.م.ع قد اأقام عليك 
 )12891.34( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى 
املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  �ضدادها  املتاأخر  اخلدمة  فواتر  قيمة  درهم 
والفائدة القانونية 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و�ضم ملف النزاع 
امل��واف��ق 2018/12/11  الثالثاء  ي��وم  لها جل�ضة  وح���ددت  م��دين.  رق�����م:2018/1674 
اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.A.1 بالقاعة  8.30 �س  ال�ضاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3090  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- علي خمي�س علي خمي�س م�ضيقري ال�ضميلي جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/�ضركة المارات لالت�ضالت املتكاملة �س.م.ع قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )12754.68( درهم 
قيمة فواتر اخلدمة املتاأخر �ضدادها والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و�ضم ملف النزاع رقم:2018/1670 
�س   8.30 ال�ضاعة   2018/12/18 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت  م��دين. 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.19 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

اح����م����د   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
عبداللطيف  م�������ض���ط���ف���ى 
م�ضر     ، ري������ح������ان  اح�����م�����د 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
من   )A23149161(
يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0501397379

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

اإغفال  ع����دم  م���ع  واأط���روح���ات���ه���م، 
باملهام  القيام  املهم يف  التقنية  دور 
تنفيذها  مي��ك��ن  ل  ال��ت��ي  املتبقية 
الب�ضرية  ال��ع��ن��ا���ض��ر  وج�����ود  دون 
املوؤهلة والأنظمة الإدارية والفنية 

املحكمة«.
فوائد اإدارة املعرفة

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ع����ددت م��ه��ا خمي�س 
تنفيذي رئي�س �ضيا�ضات وبحوث يف 
الهيئة فوائد اإدارة املعرفة ومنها: 
»زيادة الفعالية والإنتاجية، وذلك 
عرب ال�ضتفادة من احللول املجربة 
ال�ضابقة،  الأخ��ط��اء  تكرار  وجتنب 

•• دبي-الفجر: 

للموارد  الحتادية  الهيئة  اأطلعت 
ال��ب�����ض��ري��ة احل��ك��وم��ي��ة، وف�����داً من 
بدبي  وامل��وا���ض��الت  ال��ط��رق  هيئة 
لإدارة  ال�ضرت�ضادي  الدليل  على 
الحتادية،  احل��ك��وم��ة  يف  امل��ع��رف��ة 
ال�����ذي اأع����دت����ه ال��ه��ي��ئ��ة، م����وؤخ����راً، 
احلكومة  م�ضتوى  على  واأطلقته 

الحتادية.
ال���وف���د �ضددت  ا���ض��ت��ق��ب��ال  وخ����الل 
ال�����ض��وي��دي املدير  ���ض��ع��ادة ع��ائ�����ض��ة 
املوارد  �ضيا�ضات  لقطاع  التنفيذي 
اأهمية  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ب�����ض��ري��ة يف 
اخلربات  وت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
ال��ن��اج��ح��ة يف متكني  وامل��م��ار���ض��ات 
ب����ني خمتلف  ال���ب�������ض���ري���ة  امل���������وارد 
واخلا�ضة،  احلكومية  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
املوؤ�ض�ضات،  ه���ذه  ك��ف��اءة  ي��ع��زز  مب��ا 
والرفاه  الر�ضا  م�ضتويات  ويرفع 
الوظيفي لدى موظفيها، ويحول 
جاذبة  اإىل  ف��ي��ه��ا  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ات 
وح���ا����ض���ن���ة لأ�����ض����ح����اب امل����واه����ب 

ال�ضمنية،  »امل��ع��رف��ة  ه���ي:  اأن������واع 
وال�ضمنية النظامية وال�ضريحة«. 
ال�ضويدي:  عائ�ضة  �ضعادة  وق��ال��ت 
بثالث  املعرفة  تطوير  دورة  »مت��ر 
م��راح��ل: ه��ي اإن��ت��اج امل��ع��رف��ة ويتم 
عن  �ضمنية  معرفة  خلق  خاللها 
والأفكار  اخل����ربات  ت��ب��ادل  ط��ري��ق 
واملرحلة  املوظفني،  بني  وامل��ه��ارات 
الثانية وتركز على حتويل املعرفة 
�ضريحة  م��ع��رف��ة  اإىل  ال�����ض��م��ن��ي��ة 
وذلك عن طريق التوا�ضل واحلوار 
وال���ت���ف���ك���ر اجل����م����اع����ي، واأخ��������راً 
املختلفة  امل����ع����ارف  دم����ج  م��رح��ل��ة 
وف��ي��ه��ا ي��ت��م اإن��ت��اج م��ع��رف��ة جديدة 
ع��ن ط��ري��ق م��زج امل��ع��ارف بنوعيها 

ال�ضريح وال�ضمني«.
خ���ط���وات  اأه�������م  »اإن  واأ������ض�����اف�����ت: 
اقتناع  ه���ي  امل��ع��رف��ة  اإدارة  جن����اح 
موظفني  كانوا  �ضواء  امل�ضتهدفني 
وتخزين  ح�ضر  باأهمية  م��دراء  اأم 
املعرفة  وت���وزي���ع  واإن���ت���اج  وت��رت��ي��ب 
من  جنيها  ميكن  ال��ت��ي  وال��ف��وائ��د 
واأفكارهم  لتجاربهم  م�ضاركاتهم 

ويدعمها  امل��ع��رف��ة،  اإدارة  م��ف��ه��وم 
عرب توفر �ضرح واٍف حول تقييم 
لديها،  امل���ع���رف���ة  ن�����ض��ج  م�����ض��ت��وى 
مكونات  ال���دل���ي���ل  ي���ع���ر����س  ك���م���ا 
لفتًة  املعرفة،  اإدارة  ا�ضرتاتيجية 
عدداً  ي�ضتعر�س  ال��دل��ي��ل  اأن  اإىل 
تواجهها  ق��د  التي  التحديات  م��ن 
اإدارة املعرفة، والأدوات  اجلهات يف 
�ضاأنها  م����ن  ال����ت����ي  والأ�����ض����ال����ي����ب 
امل�ضاهمة يف اإنتاج واكت�ضاب املعارف 
وح���ف���ظ���ه���ا ون�������ض���ره���ا وك����ذل����ك يف 

قيا�ضها وتقييمها.
هي  امل���ع���رف���ة  اإدارة  اأن  وذك��������رت 
املعرفية  لالأ�ضول  املُنظمة  الإدارة 
قيمة  خ����ل����ق  ب���غ���ي���ة  اجل�����ه�����ة؛  يف 
م�������ض���اف���ة وت���ل���ب���ي���ة الح���ت���ي���اج���ات 
الإ�ضارة  وجت���در  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة؛ 
كافة  ت�ضمل  املعرفة  اإدارة  اأن  اإىل 
التي  والنظم  والعمليات  امل��ب��ادرات 
املعرفة  واكت�ضاب  اإنتاج  على  تعمل 
ون�ضرها  وت��خ��زي��ن��ه��ا  وت�����ض��ن��ي��ف��ه��ا 
ا�ضتخدامها،  واإع��ادة  وا�ضتخدامها 
مبينًة اأن املعرفة تتاألف من ثالثة 

والكفاءات. وحتدثت خالل اللقاء 
مع كٍل من: »مرة فريدون مدير 
و�ضمرة  املوؤ�ض�ضية،  املعرفة  ق�ضم 
ق�ضم  رئ��ي�����ض��ي يف  اأم������ري حم��ل��ل 
الدليل  امل��وؤ���ض�����ض��ي« ح���ول  امل��ع��رف��ة 
يف  امل��ع��رف��ة  لإدارة  ال���ض��رت���ض��ادي 
احلكومة الحتادية، الذي اأطلقته 
الهيئة الحتادية للموارد الب�ضرية 
وترمي  امل��ا���ض��ي،  ال��ع��ام  احلكومية 
باأهمية  التوعية  اإىل  خ��الل��ه  م��ن 
اإدارة الأ�ضول املعرفية يف الوزارات 
عن  والتعرف  الحتادية  واجلهات 
املعرفة  اإدارة  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  ك��ث��ب 
وتطبيقاتها، وت�ضليط ال�ضوء على 
يف  واأهميتها  املعرفة  اإدارة  ف��وائ��د 
والإبداع  الإنتاجية  م�ضتويات  رفع 

والبتكار يف املوؤ�ض�ضات.
اأن  اإىل  ال�ضويدي  عائ�ضة  واأ���ض��ارت 
اأن��واع املعارف،  اإىل  الدليل يتطرق 
اإىل  بالإ�ضافة  ومراحل تطويرها، 
واخلارجية،  الداخلية  م�ضادرها 
تعود  التي  الفوائد  على  ياأتي  كما 
تتبنى  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  على  بالنفع 

الب�ضري، حيث اأن اخلربة الإن�ضانية 
من  وامل��ه��ارات  واملعتقدات  والقيم 
اأك��ر العنا�ضر فاعلية وت��اأث��راً يف 
واملحتوى،  جديدة،  معارف  توليد 
اأي نظام على  حيث تعتمد فاعلية 
وتكاملها  ودقتها  املعلومات  ج��ودة 
ومالءمتها والعمليات وتعني �ضبل 
تخزين املعرفة والو�ضول للبيانات 
والأ�ضا�س  وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ال��داخ��ل��ي��ة 
التي  التكنولوجيا  الرابع والأخر 
الإن�ضانية  اخل���ربة  ت��خ��زي��ن  تتيح 
�ضبل  وت����وف����ر  امل���ع���رف���ة  ت��ن��ظ��ي��م 

الو�ضول اإليها«.

ُيذكر  168 مليون دره��م.  بقيمة 
اإىل  ت��ه��دف  ال��رت���ض��ي��د  اأن ج���ائ���زة 
تكرمي املوؤ�ض�ضات التعليمية يف دبي 
امل��ب��ذول��ة لرت�ضيد  ع��ل��ى ج��ه��وده��ا 
وُتَقّدم  واملياه،  الكهرباء  ا�ضتهالك 
تقديراً خا�ضاً لالإجنازات الفردية 
�ضمن هذا القطاع ت�ضمل الطالب 

وت�ضجيع  املوؤ�ض�ضية،  الذاكرة  وبناء 
الب����ت����ك����ار والإب������������داع م����ن خ���الل 
التناغم  وزي����ادة  اجل��م��اع��ي  العمل 
ال��وظ��ي��ف��ي ور����ض���ا امل��وظ��ف��ني عرب 
وامل�ضاركة  التحفيز  م�ضتويات  رفع 
اإىل  بالإ�ضافة  املوؤ�ض�ضي،  وال���ولء 
ت��ط��وي��ر ال��ك��ف��اءات وامل���ه���ارات مما 
يقلل ن�ضب الدوران، بالإ�ضافة اإىل 
املتعاملني عرب تقدمي  زي��ادة ر�ضا 
خ��دم��ات ذات ج����ودة، وم���ن خالل 

التوا�ضل الفعال«.
واأكدت اأن اإدارة املعرفة ترتكز على 
جمموعة من الأ�ض�س هي: »العامل 

اتخاذ  عملية  وت�����ض��ري��ع  وحت�����ض��ني 
املمار�ضات  ت��وف��ر  ب�ضبب  ال���ق���رار، 
الأن�������ض���ب، وت�����ض��ري��ع ع��م��ل��ي��ة نقل 
املعرفة، وذلك بالرتكيز على ح�ضر 
وال�ضمنية  ال�����ض��ري��ح��ة  امل���ع���ارف 
ال�ضرتاتيجية  الأه����م����ي����ة  ذات 
وحفظها  وتوثيقها  والت�ضغيلية 
املهام  اأداء  ل�����ض��م��ان  وحت��دي��ث��ه��ا 
املوظفني  ف���ئ���ة  ودع������م  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
للجهات  ان�ضمامهم  عند  اجل���دد 
م�����ن خ������الل ت���ن���ف���ي���ذ »ال����ربن����ام����ج 
ال��ت��ع��ري��ف��ي ل��ل��م��وظ��ف��ني اجل�����دد«، 
اجلهة  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة  وحت���ق���ي���ق 

•• دبي- 

دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  نظمت 
مبعاير  تعريفية  ور����س  �ضل�ضلة 
وف�����ئ�����ات »ج������ائ������زة ال����رت�����ض����ي����د«، 
وذل�������ك ب���ع���د اإع����الن����ه����ا ع����ن فتح 
 13 ال���  ال����دورة  الت�ضجيل يف  ب��اب 
الدرا�ضي  للمو�ضم  اجل���ائ���زة  م��ن 
�ضعار  حت��ت   ،»2019-2018«
بالتعاون  م�ضتدام«،  مل�ضتقبٍل  »معاً 
مع وزارة الرتبية والتعليم، وهيئة 
املعرفة والتنمية الب�ضرية يف دبي، 
اإىل جانب �ضركة الحتاد خلدمات 
اإ���ض��ك��و«، ال�ضريك  ال��ط��اق��ة »احت���اد 
الداعم على امل�ضتويني ال�ضت�ضاري 
الطاقة.  كفاءة  خلدمات  والتقني 

الع�ضو  ال���ط���اي���ر،  حم��م��د  ���ض��ع��ي��د 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب 
“جائزة  دب������ي:  وم����ي����اه  ك���ه���رب���اء 
امل�ضرتك  للعمل  من��وذج  الرت�ضيد 
املوؤ�ض�ضات  ب��ني  اجل��ه��ود  وت�ضافر 
العامة واخلا�ضة يف دبي، ان�ضجاماً 
�ضاحب  ����ض���ي���دي  ت���وج���ي���ه���ات  م����ع 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
رعاه  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
اهلل. وي�����ض��رن��ا ت��ع��اون��ن��ا امل��ث��م��ر مع 
وهيئة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
بدبي،  الب�ضرية  والتنمية  املعرفة 
م���ن اأج�����ل دع����م اأه�������داف امل���ب���ادرة 
التي  امل�������دى  ط���وي���ل���ة  ال���وط���ن���ي���ة 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ���ض��ي��دي  اأط��ل��ق��ه��ا 

وكيفية  امل����ت����م����ي����ز«  ال����رت�����ض����ي����د 
ال��ت�����ض��ج��ي��ل ف���ي���ه���ا، و����ض���روط���ه���ا، 
التقني  ب�ضقيها  املطلوبة  واملعاير 
اجلوائز  اإىل  اإ���ض��اف��ة  وال��ت��وع��وي، 
�ضتقدم  ال���ت���ي  ال��ق��ّي��م��ة  ال��ن��ق��دي��ة 
للفائزين عن كل فئة. كما هدفت 
التعليمية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ح���ث  اإىل 
الهيئتني  واأع���������ض����اء  وال���ط���ل���ب���ة 
التدري�ضّية والإدارّية على امل�ضاركة 
حتقيقاً  اجل�����ائ�����زة،  يف  ال���ف���ع���ال���ة 
املتمثلة  ال�ضرتاتيجية  لأهدافها 
والعمل  البيئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف 
على ا�ضتدامة مواردها الطبيعية، 
وت��ط��ب��ي��ق اأف�������ض���ل امل���م���ار����ض���ات يف 
جمال تر�ضيد ال�ضتهالك وتعزيز 
ك���ف���اءة ال���ط���اق���ة. وق�����ال ���ض��ع��ادة : 

واأق�������ام�������ت ال���ه���ي���ئ���ة ع����ل����ى م�����دار 
تعريفية  ور�����س  ت�����ض��ع  اأ���ض��ب��وع��ني 
والإجنليزية،  العربية  باللغتني 
 120 ي��زي��د على  م��ا  ���ض��ارك فيها 
القطاعني  م��ن  تعليمية  م��ن�����ض��اأة 
اإم������ارة  احل���ك���وم���ي واخل�����ا������س يف 
الدرا�ضية  امل���راح���ل  م��ث��ل��وا  دب����ي، 
الأطفال،  وريا�س  احل�ضانات  من 
واجلامعات،  الكّليات  اإىل  و���ض��وًل 

بالإ�ضافة مراكز اأ�ضحاب الهمم.
هدفت الور�س اإىل تعريف املن�ضاآت 
التعليمية بفئات اجلائزة الأربعة؛ 
التعليمية  »امل���ن�������ض���اأة  ف��ئ��ة  وه�����ي: 
و»قائد  ال��رت���ض��ي��د«،  يف  امل��ت��م��ي��زة 
ال���رت����ض���ي���د امل����ت����م����ي����ز«، و»ف����ري����ق 
»م�ضروع  وفئة  املتميز«،  الرت�ضيد 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
»اقت�ضاد  ���ض��ع��ار  حت���ت  اهلل،  رع����اه 
م�ضتدامة«؛  ل��ت��ن��م��ي��ة  اأخ���������ض����ر 
الإمارات  مئوية  اأه���داف  وحتقيق 
 2021 الإمارات  وروؤية   ،2071
اإىل  اإ�ضافة   ،2021 دب��ي  وخطة 
النبعاثات  خف�س  ا�ضرتاتيجية 
انبعاثات  م���ن  ل��ل��ح��د  ال��ك��رب��ون��ي��ة 
الكربون بن�ضبة %16 بحلول عام 
اأن  اإىل  �ضعادته  ولفت   ».2021
هذه اجلهود امل�ضرتكة اأثمرت على 
نتائج  املا�ضية  �ضنة   12 ال���  م��دار 
مبهرة، حيث بلغ عدد املحا�ضرات 
الهيئة  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة 
1424 حما�ضرة ا�ضتهدفت اأكر 
اأن  ك��م��ا  األ����ف ط���ال���ب.   353 م���ن 

اإ�ضافة  للكهرباء؛  املوفر   LED
جالون  مليون  و500  مليار  اإىل 
مل���لء  ي���ك���ف���ي  م����ا  اأي  امل�����ي�����اه،  م����ن 
اأوملبي،  �ضباحة  ح��و���س   2،746
الأمر الذي اأ�ضهم يف خف�س 133 
األف طن من انبعاثات ثاين اأك�ضيد 
مالية  وف��ورات  وحتقيق  الكربون، 

املن�ضاآت  حققتها  ال��ت��ي  ال��وف��ورات 
واأع�ضاء  وال���ط���ل���ب���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ا�ضتهالك  يف  التدري�ضية  الهيئات 
ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه يف ال���ف���رتة من 
 249 2017 بلغت  اإىل   2007
يعادل  م���ا  اأي  ���ض��اع��ة،  ج��ي��ج��اوات 
م�ضباح  م��ل��ي��ون   15 م���ن  اأك�����ر 

�ضبكات  م�ضتخدمي  ه��م  الإم�����ارات 
ن�ضبة  وه��ي  الجتماعي،  التوا�ضل 
ع��ال��ي��ة ع��امل��ي��اً، وق����ال: ي��ب��ل��غ معدل 
ال��ف��رد يف  ال��ت��ي يق�ضيها  ال�����ض��اع��ات 
مواقع  با�ضتخدام  الإم�����ارات  دول���ة 
�ضاعتني  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ض���ل 
باملعدل  م���ق���ارن���ة  دق���ي���ق���ة،  و56 
�ضاعتني  ي���ب���ل���غ  وال��������ذي  ال����ع����امل����ي 
املوؤ�ضرات  ه��ذه  وك��ل  دق��ي��ق��ة،  و15 
و�ضبكات  الن��رتن��ت  بيئة  اأن  ت��وؤك��د 
الإمارات،  يف  الجتماعي  التوا�ضل 
الإيجابي  للتوا�ضل  خ�ضبة  بيئة 
ومم��ار���ض��ة الأع���م���ال، وك��ذل��ك بيئة 
خ�ضبة لال�ضتخدام ال�ضلبي املُرتكز 

على الحتيال. 
القيادة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وا���ض��ت��ط��رد: 
ل�����ض��رط��ة دب�����ي، مت حجب  ال��ع��ام��ة 
بداية  منذ  وهمي  ح�ضاب  اآل��ف   5
 ،2017 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  الن�ضف 
وذلك عرب نظام تلقائي ير�ضد هذا 
النوع من احل�ضابات، كما اإننا ناأمل 
»اح��ذر احل�ضابات  من خالل حملة 
على  التوعية  نن�ضر  اأن  الوهمية« 
نطاق اأو�ضع بني م�ضتخدمي مواقع 

من اجلن�ضية العربية خارج الدولة 
للم�ضاعدة  م��ا���ض��ة  ب��ح��اج��ة  وه����ي 
امل��ال��ي��ة، ولإغ��رائ��ه��ا ب��اإر���ض��ال املبلغ، 
اإعادة  �ضيتم  ب��اأن��ه  لها  التعهد  يتم 
املبلغ ب�ضكل م�ضاعف يف حال القيام 

مب�ضاعدة تلك العائلة.  
عبيد  �����ض����امل  ال���ع���ق���ي���د  وحت��������دث 
املباحث  اإدارة  مدير  نائب  �ضاملني، 
اإجرامي  اأ�ضلوب  عن  الإلكرتونية، 
اأ�ضحاب  ب��ع�����س  اأن  م���وؤك���داً  اآخ�����ر، 
احل�����اج�����ة احل���ق���ي���ق���ي���ني ي���ل���ج���وؤون 
التي  ال���وه���م���ي���ة  احل�������ض���اب���ات  اإىل 
���ض��خ�����ض��ي��ات هامة،  ���ض��ف��ة  ت��ن��ت��ح��ل 
اجلهات  ب��دًل من  امل�ضاعدة،  لطلب 
ا�ضتغالل  فيتم  الر�ضمية،  اخلرية 
حاجتهم، من قبل هوؤلء املحتالني 
الذين يطلبون منهم حتويل ر�ضوم 
اخلدمة البنكية للتمكن من اإر�ضال 

امل�ضاعدات املالية لهم.  
معدلت عاملية

الزرعوين،  حممد  املهند�س  واأك���د 
مدير اإدارة ال�ضيا�ضات والربامج يف 
 92% اأن  ات�ضالت،  تنظيم  هيئة 
دولة  يف  النرتنت  م�ضتخدمي  من 

ح�ضابات  واإدارة  ب��اإن�����ض��اء  ي��ق��وم��ون 
�ضخ�ضيات  وبيانات  باأ�ضماء  وهمية 
م�����ض��ه��ورة وه��ام��ة حم��ل��ي��اً،  لغر�س 
الحتيال على م�ضتخدمي من�ضات 
ال��ت��وا���ض��ل الج��ت��م��اع��ي، لف��ت��اً اإىل 
تو�ضيح  ع��ل��ى  ت�ضعمل  احل��م��ل��ة  اأن 
يتبعها  التي  الحتيالية  الأ�ضاليب 
كما  امل���ال،  لك�ضب  املحتالني  ه���وؤلء 
الإج����راءات  على  ال�����ض��وء  �ضت�ضلط 
التي يتوجب على اجلمهور اتباعها 
العثور على ح�ضاب وهمي،  يف حال 

وت�ضجيعهم لالإبالغ عنه.
اأ�ضاليب اإجرامية

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال��ع��ق��ي��د حممد 
العامة  الإدارة  مدير  نائب  اأه��ل��ي، 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
يلعب  وال��ت��ح��ري:  البحث  ل�����ض��وؤون 
على  الوهمية  احل�ضابات  اأ�ضحاب 
املجتمع  اأف���راد  ل��دى  العاطفة  وت��ر 
اخل���ل���ي���ج���ي ع���م���وم���اً والإم������ارات������ي 
بال�ضخاء  ل��ت��م��ي��زه��م  خ�����ض��و���ض��اً، 
اأ�ضاليب  ت���ن���وع  ورغ�����م  وال���ع���ط���اء، 
ال�ضائع  اأن  اإل  امل��ج��رم��ني،  ه����وؤلء 
عائلة  بتواجد  ال�ضحية  اإق��ن��اع  ه��و 

الحتيال  خ��ط��ر  م���ن  ال����دول����ة  يف 
من  العديد  اإط���الق  ع��رب  الرقمي، 
واحلمالت  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل����ب����ادرات 
ال��ت��وع��وي��ة، ول��ع��ل اأح��دث��ه��ا حملة 
التي  الوهمية«  احل�ضابات  »اح���ذر 
اللواء  رعاية  حتت  اأم�س،  انطلقت، 
العام  القائد  املري،  عبداهلل خليفة 
واإ�ضراف  ومبتابعة  دب���ي،  ل�ضرطة 
ال��ع��م��ي��د ج���م���ال ����ض���امل اجل�����الف، 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 

املوؤمتر  خ��الل  اجلنائية،  واملباحث 
حملة  ب��اإط��الق  اخل��ا���س  ال�ضحفي 
»اح�����ذر احل�����ض��اب��ات ال��وه��م��ي��ة«، يف 
دبي:  ل�ضرطة  العامة  القيادة  مقر 
ملواقع  ال�ضلبي  البع�س  ا���ض��ت��خ��دام 
»تويرت  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت���وا����ض���ل 
بدوافع  واإن�����ض��ت��غ��رام«  وف��ي�����ض��ب��وك 
م�ضوؤوليتنا  ي�����ض��اع��ف  الح���ت���ي���ال، 
جتاه تعزيز اأمن واأمان م�ضتخدمي 
ومع  ال��دول��ة،  يف  ال��رق��م��ي  الف�ضاء 

حتى  وت�ضتمر  اجلنائية،  واملباحث 
اخلام�س من يناير 2019، بهدف 
التوا�ضل  ع��ل��ى  اجل��م��ه��ور  ت�ضجيع 
مع ال�ضرطة والإب��الغ عن ح�ضابات 
اخلري،  والعمل  الإن�ضانية  جت��ار 
حل��ج��ب��ه��ا وت����ع����زي����ز اأم�������ن ال���ع���امل 

الفرتا�ضي. 
ظاهرة 

وقال العميد جمال �ضامل اجلالف، 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 

•• دبي-

العاملي على مواقع  الإقبال  يف ظل 
ورواجها  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���ض��ل 
الأعمال  وت��ن��م��ي��ة  ل��ل�����ض��ه��رة  م��ن��اب��ر 
وت�������ض���وي���ق امل���ن���ت���ج���ات، ه���ن���اك من 
ح�ضابات  خلف  الت�ضرت  اإىل  مييل 
هامة  �ضخ�ضيات  وانتحال  وهمية، 
النا�س  اأم��������وال  ع���ل���ى  ل���الح���ت���ي���ال 
ب��داف��ع ت��ق��دمي م�����ض��اع��دات خرية، 
للعطاء،  ال��ب��ع�����س  ح���ب  م�ضتغلني 
باأ�ضاليبهم  الآخ���ر  البع�س  وج��ه��ل 
الحتيالية وغاياتهم الدنيئة، وقد 
بذلت القيادة العامة ل�ضرطة دبي، 
للتحريات  العامة  ب����الإدارة  مُمثلة 
وامل���ب���اح���ث اجل���ن���ائ���ي���ة، ع��ل��ى مدى 
ال�����ض��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة، وب��ال��ت��ع��اون مع 
ومركز  الت�����ض��الت،  تنظيم  هيئة 
والإدارة  الإل��ك��رتوين،  لالأمن  دب��ي 
واإدارة  ال�ضطناعي  للذكاء  العامة 
ال��ت��وع��ي��ة الأم��ن��ي��ة، ج���ه���وداً كبرة 
بالت�ضدي ملحتايل الف�ضاء الرقمي 
عام  �ضرهم  �ضرارة  انطلقت  الذين 
من  جميعهم  اأن  وتبني   ،2015
ال���دول���ة وم����ن ف��ئ��ة عمرية  خ�����ارج 
كما  ع��ام��اً،   35-30 ب��ني  ت����رتاوح 
���ض��رط��ة دب����ي ع��ل��ى حماية  ع��م��ل��ت 
التوا�ضل  م����واق����ع  م�����ض��ت��خ��دم��ي 

الوهمية  احل�ضابات  ظاهرة  انت�ضار 
�ضرطة  ع��م��ل��ت   ،2015 ع�����ام  يف 
ح�ضاباً،   128 ح��ج��ب  ع��ل��ى  دب����ي 
وم���ع ت��زاي��د اإق���ب���ال اجل��م��ه��ور على 
عام  يف  التوا�ضل  م��واق��ع  ا�ضتخدام 
�ضعاف  اأطماع  ت�ضاعفت   ،2016
وقفت  دب��ي  �ضرطة  ولكن  النفو�س، 
لهم باملر�ضاد وحجبت 292 ح�ضاباً 
وهمياً، لتتوا�ضل بعد ذلك جهودها 
 133 2017 ع��رب حجب  ع��ام  يف 
2018 فقد  ع���ام  اأم���ا يف  ح�����ض��اب��اً، 
الوهمية  احل�ضابات  ح�ضيلة  بلغت 

ح�ضاباً. التي مت حجبها 126 
وتابع: املثر لالإعجاب اأن اجلمهور 
ك���ان ول ي���زال ���ض��ري��ك��اً اأ���ض��ا���ض��ي��اً يف 
الإجن���ازات على مدى  حتقيق تلك 
ال�ضنوات، ويعود الف�ضل يف ذلك اإىل 
فاعلية احل�ضور املجتمعي ل�ضرطة 
دبي، وقدرتها تنمية الوعي، وتعزيز 
احل�س الأمني لدى �ضريحة وا�ضعة 
ع��الوة على اجلهود  من اجلمهور، 
دبي  �ضرطة  دوري����ات  تبذلها  ال��ت��ي 

الإلكرتونية. 
اأهداف   

وح��������ول اأه�����������داف ح���م���ل���ة »اح�������ذر 
مدير  اأو�ضح  الوهمية«،  احل�ضابات 
واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة 
هوية  جم����ه����ويل  اأن  اجل���ن���ائ���ي���ة، 

»احذر احل�سابات الوهمية« على مواقع التوا�سل وبلغ عنها

�شرطة دبي تواجه حمتايل الف�شاء الرقمي بالتوعية املجتمعية 
جمال �سامل اجلالف: حجب 126 ح�سابًا وهميًا يف 2018
حممد اأهلي: جمهولون ي�ستغلون �سخاء املجتمع الإماراتي
حممد الزرعوين: نظام ذكي يت�سدى لـ5 اآلف حمتال رقمي

الإمارات �كوريا اجلنوبية 
تبحثان التعا�ن الدفاعي

•• �شيوؤول-وام:

بحث معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�ضوؤون الدفاع ومعايل 
دولة  بني  الدفاعي  التعاون  ال��ك��وري  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  كيونغ  جيونغ 

الإمارات وكوريا اجلنوبية.
الكورية  الإم��ارات��ي��ة  العليا  امل�ضرتكة  الع�ضكرية  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ام�س يف �ضيوؤول والتي جرى خاللها مناق�ضة عالقات التعاون الثنائية بني 
املجالت وبخا�ضة  و�ضبل دعمها وتطويرها يف جميع  ال�ضديقني  البلدين 
وزارة  يف  وامل�ضوؤولني  ال�ضباط  كبار  من  ع��دد  الجتماع  ح�ضر  الدفاعية. 

الدفاع وعدد من امل�ضوؤولني يف وزارة الدفاع الكورية.

»الحتادية للموارد الب�شرية« تطلع »طرق دبي«
 على دليل اإدارة املعرفة يف احلكومة الحتادية

�سارك فيها اأكرث من 120 من�ساأة تعليمية حكومية وخا�سة

هيئة كهرباء �مياه دبي تنظم �شل�شلة �ر�س تعريفية للمن�شاآت التعليمية 
حول معايري �فئات »جائزة الرت�شيد« للعام الدرا�شي 2019-2018
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�ضرب زلزال قّوته 7،5 درجات على مقيا�س ريخرت قبالة كاليدونيا 
اجلديدة مما دفع ال�ضلطات اإىل اإطالق حتذير من حدوث ت�ضونامي 
والطلب من الأه��ايل اإخالء مناطق يف اجلزيرة الواقعة يف املحيط 
الهادئ  املحيط  الت�ضونامي يف  التحذيرات من  وقال مركز  الهادئ. 
املوقع  يذكر  اأن  دون  املنطقة  يف  “مت ر�ضدها”  ت�ضونامي  اأم��واج  اإن 
ال�ضمال  اإىل  التي تقع  اأهايل كاليدونيا اجلديدة  بالتحديد. وتلقى 
من نيوزيلندا ر�ضائل ن�ضية ق�ضرة تطلب منهم التوجه اإىل مالجئ 
ف��ورا، وفقا للمركز.. لكن اله��ايل يف كاليدونيا اجلديدة وفانواتو 
املجاورة قالوا اإنهم مل ي�ضعروا بالزلزال، كما مل يتم اإطالق �ضفارات 
الت�ضونامي على الفور يف فانواتو. وقال مركز ر�ضد الت�ضونامي اإن 
بعد  وذلك  ال�ضواحل”  ت�ضونامي خطرة متوقعة يف بع�س  “اأمواج 
واقعة �ضمن  “�ضواطئ  ت�ضمل  اأن منطقة اخلطر  �ضابق من  حتذير 
الزلزال  مركز  ويقع  ال��زل��زال«.  مركز  من  كيلومرت   1000 نطاق 
العديد  ع��ن  الإب���الغ  نوميا. ومت  �ضرق  كلم   300 ح��واىل  بعد  على 
من الهزات الرتدادية فيما حذر مركز الت�ضونامي من اأمواج ي�ضل 
ارتفاعها اإىل ثالثة اأمتار فوق م�ضتويات املد يف كاليدونيا وفانواتو، 
نيوزليندا  �ضلطات  وا����ض���درت  ف��ي��ج��ي.  اأن��ح��اء  بع�س  يف  امل���رت  واإىل 
الغاوؤه.  مت  ما  �ضرعان  الزلزال،  بعد  ت�ضونامي  من  مماثال  حتذيرا 

ومل ترد تقارير فورية عن وقوع اأ�ضرار من جراء الزلزال الأول.
 

امراأتان  بينهم  اآخ��رون   10 متّكن  فيما  حتفهم،  مهاجًرا   15 لقى 
غرق  عقب  البحر  ع��ر���س  يف  ي��وًم��ا   11 ق�ضائهم  بعد  ال��ن��ج��اة  م��ن 
الليبي  اأفاد الهالل الأحمر  قاربهم قبالة �ضواحل ليبيا، بح�ضب ما 
بعد  انطالقه من مدينة �ضرباتة على  . وبعد  بر�س  وكالة فران�س 
م�ضراتة،  قبالة  القارب  انقلب  طرابل�س،  العا�ضمة  غ��رب  كلم   70
على الأرج��ح نتيجة �ضوء الأح��وال اجلوية، بح�ضب ما قال املتحّدث 
با�ضم الهالل الأحمر الليبي بهاء الكوا�س. وكان املهاجرون ي�ضعون 
للو�ضول اإىل ال�ضواحل الإيطالّية. وبعد ق�ضائهم 11 يوماً يف البحر 
بال طعام اأو ماء، و�ضل الناجون م�ضاء الإثنني اإىل �ضاطئ يف مدينة 
م�ضراتة، بح�ضب ما اأو�ضح عن�ضر اآخر يف الهالل الأحمر طلب عدم 
ك�ضف هويته. واأ�ضار اإىل اأّن الناجني هم جزائري وم�ضري وثمانية 
مهاجرين اآخرين بينهم امراأتان من اإفريقيا جنوب ال�ضحراء. وقال 
الناجون اإّن هناك 3 ن�ضاء بني القتلى ال�15. واأ�ضار الكوا�س اإىل اأّن 
الناجني الذين ُيعانون من اإ�ضابات وجفاف تلّقوا اإ�ضعافات اأّولية قبل 
نقلهم اإىل مركز لحتجاز املهاجرين يف م�ضراتة. وعرّب رئي�س بعثة 
املنّظمة الدولية للهجرة يف ليبيا عثمان بلبي�ضي عن اأ�ضفه للحادث 
اأّن  واأو�ضح  �ضديًدا”.  “جفاًفا  الناجني عانوا  اإّن  قائاًل  “املاأ�ضوي”، 

فريًقا طّبًيا من منّظمته كان يف طريقه لتقدمي الرعاية لهم.
يف  الراغبني  الأفارقة  املهاجرين  لآلف  ومعرًبا  وجهًة  ليبيا  ُت�ضّكل 

الو�ضول اإىل ال�ضواحل الأوروبية.
  

من املقرر اأن تعلن موؤ�ض�ضة حقوقية اأ�ض�ضها النجم ال�ضينمائي جورج كلوين 
املحاكمات  ا�ضم مراقبة  عاملية حتت  مبادرة  كلوين  اأمل  املحامية  وزوجته 
فيها  حت���دث  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  امل��ح��اك��م��ات  مل��راق��ب��ة   )TrialWatch(
انتهاكات ولت�ضنيف الأنظمة الق�ضائية يف الدول. وقال عدد من املحامني 
احلقوق  كلية  مع  بالتعاون  �ضتعمل  اإنها  باملبادرة  املعنيني  والأك��ادمي��ي��ني 
بجامعة كولومبيا ونقابة املحامني الأمريكيني على تدريب �ضبكة دولية 
من مراقبي املحاكمات ت�ضم اأفرادا من غر املحامني �ضي�ضتخدم خرباء من 
جمال القانون تقاريرهم لت�ضنيف املحاكمات وفقا ملعاير دولية. وقالت 
اأمل كلوين يف بيان “اليوم، يتم ا�ضتغالل املحاكم يف اأنحاء العامل كاأدوات 
واإ�ضكات  معار�ضة،  �ضخ�ضيات  ب�ضجن  ب�ضهولة  احلكومات  وتفلت  قمع. 
مراقبة  �ضت�ضلط  املحاكم.  طريق  عن  �ضعيفة  فئات  وا�ضطهاد  منتقدين 
املحاكمات ال�ضوء على هذه النتهاكات«. واأمل، التي تزوجت النجم الفائز 
بالأو�ضكار جورج كلوين عام 2014، حمامية دولية وحمامية مدافعة عن 
حقوق الإن�ضان وهي اأ�ضتاذ زائر يف كلية احلقوق بجامعة كولومبيا منذ عام 
2015. ويف عام 2016 اأ�ض�ضت هي وزوجها موؤ�ض�ضة كلوين للعدالة التي 

تركز على تعزيز العدالة يف قاعات املحاكم وخارجها.

عوا�شم

�سيدين

طرابل�س

وا�سنطن

املخابرات الكندية: التهديدات 
الإلكرت�نية اأخطر من الإرهاب 

•• اأوتاوا -رويرتز:

كالتهديدات  ال��ت��دخ��الت اخل��ارج��ي��ة  اإن  ال��ك��ن��دي��ة  امل��خ��اب��رات  رئ��ي�����س  ق���ال 
بالده  اأم���ام  اأك���رب  ا�ضرتاتيجية  حت��دي��ات  متثل  والتج�ض�س  الإل��ك��رتون��ي��ة 
مقارنة بالإرهاب. واأ�ضاف ديفيد فينيو رئي�س جهاز املخابرات الكندي يف 
تاأثر مدمر  املعادية  ال��دول  لأن�ضطة  يكون  اأن  “ميكن  ن��ادر  علني  خطاب 
على اأنظمتنا وموؤ�ض�ضاتنا الدميقراطية«. واأ�ضار فينيو اإىل اأن حجم و�ضرعة 
ونطاق وتاأثر التدخالت اخلارجية زاد نتيجة لالإنرتنت ومن�ضات التوا�ضل 

الجتماعي والو�ضائل الإلكرتونية الأرخ�س واملتاحة ب�ضكل اأكرب.
واأ�ضاف يف كلمته مبدينة تورونتو اأم�س الثالثاء “احتل الإرهاب لأ�ضباب 

مفهومة جزءا كبرا من اهتمامنا اجلمعي لقرابة ع�ضرين �ضنة.
والتهديدات  اخل��ارج��ي  كالتدخل  القومي  لالأمن  اأخ��رى  تهديدات  »لكن 
اأي�ضا  وينبغي  اأك��رب  ا�ضرتاتيجية  حتديات  متثل  والتج�ض�س  الإلكرتونية 

التعامل معها«.
وقال اإن اأجهزة املخابرات يف دول معادية جتمع معلومات �ضيا�ضية واقت�ضادية 
ر�ضد  الكندي  امل��خ��اب��رات  اأن جهاز  واأ���ض��اف  ك��ن��دا.  يف  وع�ضكرية  وجت��اري��ة 
توجها على نحو خا�س للتج�ض�س الذي ترعاه الدول يف جمالت كالذكاء 
للهواتف  اخلام�س  اجليل  و�ضبكة  النظيفة  والتكنولوجيا  ال�ضطناعي 
املحمولة. ومل يذكر فينيو اأي دولة بال�ضم لكن احلكومات الغربية ت�ضعر 
مبخاوف متزايدة مما ت�ضفه باحتمال هيمنة الدولة ال�ضينية على �ضبكات 

اجليل اخلام�س وغرها من �ضبكات الت�ضالت.
 

حادثة اجلاهلية ت�سفية للح�سابات

حزب اهلل ي�شتهدف احلريري �جنبالط اأمنيًا ��شيا�شيًا 

نائب تركي: اعتقال 9 اآلف �595 �شخ�شًا خالل �شهرين
•• اأنقرة-وكاالت:

يوماً  ال�58  اأن��ه خالل  تركية،  برملانية  تقارير  اأف��ادت 
املا�ضية مت اعتقال وحب�س 9 اآلف و595 �ضخ�ضاً يف 

الداخل الرتكي.
عن  ال��ن��ائ��ب  اأن  ال��رتك��ي��ة،  “زمان”  �ضحيفة  وذك���رت 
مراد  عن  املعار�س  الرتكي  اجلمهوري  ال�ضعب  ح��زب 
املا�ضية مت حب�س  58 يوماً  اأنه خالل ال�  اأم��ر، اأعلن 

9 اآلف و595 �ضخ�ضاً«.
يف  املعتقلني  ع��دد  واأرق����ام  “بيانات  اأن  اأم���ر  واأو���ض��ح 
وت�ضتند  �ضحيحة  املا�ضيني  ال�ضهرين  خ��الل  تركيا 
اإىل ت�ضريحات ر�ضمية اأدىل بها وزير وزير العدل عبد 
املجيد جول يف الربملان بعد ا�ضتف�ضار النائب عن عدد 

ال�ضجناء يف اأنحاء تركيا«.
على  تلق�����اه  ال���ذي  ال���رد  اأن  ال��رتك��ي  النائب  واأو���ض��ح 
األفاً   232 وج��ود  اإىل  اأ�ض�����������ار  ال�ضتفهامية  املذكرة 
ق�ضائي������ة،  اأحكام������اً  بحقهم  �ضدرت  �ضجيناً  و434 
داخل  املحاكم�������ة  ق��ي��د  �ضجيناً  و502  األ���ف���اً  و67 
نوفمرب   16 م���ن  اع��ت��ب��������������������������اراً  ت��رك��ي��ا،  ال�����ض��ج��ون يف 

)ت�ض�����رين الثاين(  2018.
كما �ضرح اأمر اأنه “عند مقارنة بيانات وزارة العدل 
اأحكاماً  بحقهم  ال�ضادر  ال�ضجناء  ع��دد  ارتفاع  يتبني 
خالل 58 يوما بواقع 9 اآلف و595 �ضخ�ضاً وارتفاع 

الغر�س  املختارة،  اإىل  التوجه  تنوي  كانت  “وهابية” 
منه توجيه ر�ضالة اىل الزعيم الدرزي وليد جنبالط 
الأزمة  ان��دلع  النظام منذ  الرا�ضخة من هذا  ملواقفه 

ال�ضورية.

ا�ستهداف احلريري وجنبالط
باأن  “العرب”،  �ضحيفة  ذك��رت  كما  حمللون  وي��ق��راأ 
اأحداث ال�ضاعات الأخرة يف لبنان، ب�ضفتها واجهة من 
واجهات ت�ضادم منطق الدولة، مع املنطق امليلي�ضياوي 
الذي ينتهجه حزب اهلل للهيمنة على القرار ال�ضيا�ضي 

يف البلد.
الذي �ضهدته بلدة  الأمني  الت�ضعيد  اأن  ويرى ه��وؤلء 
احتكاك  ع��ن  يعرب  ل  ال�����ض��وف  يف  ال��درزي��ة  اجلاهلية 
حزب  بها  يدفع  ان��زلق  حالة  عن  بل  الطابع،  حملي 

اهلل داخل املكونات الطائفية للبنان.
حزب  اأن  ال��درزي��ة  الطائفة  ل�ضوؤون  مراقبون  ويجزم 
اهلل اأراد ا�ضتخدام وهاب هذه املرة من اأجل الت�ضويب 
�ضعد  املكلف،  ال���وزراء  رئي�س  ه��و  الأول  ه��دف��ني،  على 
متم�ضكاً  زال  ما  التي  املوقف  عن  لإثنائه  احل��ري��ري، 

•• عوا�شم-وكاالت:

املواجهة  تخطى  منحى  لبنان،  جبل  يف  التوتر  �ضلك 
وئام  الأ�ضبق،  والوزير  اللبنانية،  الدولة  بني  الواقعة 
الو�ضع  على  التداعيات  انعك�ضت  اإذ  واأن�����ض��اره،  وه��اب 
التقدمي  “احلزب  رئي�س  اإثر منح  الداخلي،  ال��درزي 
للعملية  �ضيا�ضياً  غطاء  جنبالط  وليد  ال�ضرتاكي” 

الأمنية.
اأب���رز حلفاء  م��ن  ُي��ع��ّد وه���اب  ع��رب��ي��ة،  بح�ضب �ضحف 
دم�ضق من الدروز اللبنانيني، وتوجه باإ�ضاءات اأخرة 
الرئي�س  ووال��ده  احلريري،  �ضعد  املكلف  الرئي�س  اإىل 

الراحل، رفيق احلريري، قبل اأن يعتذر عنها.

راأ�س الفتنة
يف  حم��ام��ني  اأن  الو�ضط”،  “ال�ضرق  �ضحيفة  ذك���رت 
“تيارامل�ضتقبل” قدموا �ضكوى ق�ضائية، اتهموا وهاب 
وقت  الأهلي، يف  ال�ضلم  وتهديد  النق�ضامات،  بتاأجيج 
�ضهد فيه اجلبل الذي يوؤيد مبعظمه حزب “التقدمي 
توتراً، اإثر معلومات عن مواكب �ضّيارة  ال�ضرتاكي”، 
مناطق  ج��ال��ت  م�����ض��ل��ح��ون،  ي�ضتقلها  ل���وه���اب  ت��اب��ع��ة 

متفرقة يف اجلبل.
وحفيظة  غ�ضب  وامل�ضلحني  للموكب  ف��ي��دي��و  واأث����ار 
التوا�ضل  م���واق���ع  ون�����ض��ط��ت  احل����ري����ري،  م��ن��ا���ض��ري 
الج��ت��م��اع��ي ح��ام��ل��ة ت�������ض���اوؤلت ع���ن م���وق���ف الأم����ن 
اللبناين فيما �ضجب م�ضمون الفيديو عدد من القوى 
جنبالط،  وليد  ال��درزي،  الزعيم  اأبرزهم  ال�ضيا�ضية، 
الأمر الذي اأف�ضى لتجدد التوتر يف اجلبل، اإثر تبادل 

التهامات بامل�ضوؤولية عن مقتل حممد اأبو ذياب.
وبذلك، تكون املواجهة مع الدولة حم�ضورة بالق�ضاء 
املختار،  اأن ينفي تبلغه عرب  ال��ذي ل ي�ضتطيع وه��اب 
وعرب الإع��الم، بوجوب مثوله اأمامه، بح�ضب ما قال 
م�ضدر قانوين والذي لفت اإىل اأن الإجراء القانوين 
اأمام  وه��اب  مثول  بوجوب  يتمثل  م�ضابهة،  ح��الت  يف 

الق�ضاء.

مطلوب للعدالة
�ضحيفة “امل�ضتقبل” اللبنانية اأوردت اأن وهاب اأم�ضى 
نهاية الأ�ضبوع بني التواري يف الأحراج والتلطي خلف 

الق�ضاء  اأم��ر  اإىل  المتثال  من  وتهّرباً  هرباً  الدماء، 
مطلوباً  واأ���ض��ح��ى  ال��ف��نت،  اإث����ارة  ج���رم  يف  والتحقيق 

للعدالة.
اأبناء  ب��ني  الفتنوية  الفتائل  اإ���ض��ع��ال  يف  الف�ضل  وبعد 
اجلبل عرب العرا�ضة امل�ضّلحة التي نّظمها م�ضلحوه يف 
اأرجاء املنطقة و�ضوًل اإىل املختارة، �ضعى وهاب يائ�ضاً 
املوحدين  طائفة  اجلبل  اأبناء  حتري�س  حماولة  اإىل 
اجلرمية  لرت��ك��اب��ات��ه  تغطيتهم  وا���ض��ت��ج��داء  ال����دروز 
على  لعبه  و�ضهدائه من خالل  الوطن  بحق مقامات 
وتر تاأليب “الكرامات” يف مواجهة القوى ال�ضرعية، 
بزعامتها  الدرزية  الطائفة  اأبناء  واأد  ما  �ضرعان  لكن 
ال�ضيا�ضية وقيادتها �ضرارة الفتنة والتاأكيد باأغلبيتهم 
ال�ضاحقة على وق���وف اجل��ب��ل حت��ت راي���ة ال��دول��ة ويف 

كنفها.
ويف هذا الإطار، كان ت�ضديد حا�ضم من زعيم املختارة، 
الوقوف  على  الو�ضط”  “بيت  م��ن  ج��ن��ب��الط،  ول��ي��د 
الر�ضمية  الأمنية  القوى  دعم  مبدياً  الدولة”،  “مع 
يف قيامها بواجباتها ونافياً يف املقابل وجود اأي �ضيء 
ُيهّدد كرامة الدروز اإثر لقائه رئي�س احلكومة املكّلف، 

�ضعد احلريري.

حادثة اجلاهلية ت�سفية للح�سابات
حادثة اجلاهلية بح�ضب ما ذكرت �ضحيفة “القب�س”، 
اأطلقت املخاوف من انفالت الأمور اأمنيا، يف ظل اأزمة 
�ضيا�ضية وحكومية م�ضتفحلة، “ل ب�ضي�س اأمل فيها”، 

على حد قول البطريرك املاروين، ب�ضارة الراعي.
على  اللبنانيني  الأق��ط��اب  اأن  نيابي  م�ضدر  واع��ت��رب 
اخ��ت��الف ت��وج��ه��ات��ه��م ي���درك���ون اأن اه���ت���زاز الأم����ن يف 
لن ت�ضتثني اأحداً من نرانها،  البالد “لعبة خطرة”، 
امل�ضار  اح��ي��اء  اجلاهلية  ح��ادث��ة  تعيد  اأن  ي�ضتبعد  ول 
ن��ح��و فو�ضى  ال��ب��الد  ان��ح��دار  احل��ك��وم��ي، خ�ضية م��ن 
اجلمهورية،  رئي�س  من  جدية  مبادرة  متوقعاً  اأمنية، 

مي�ضال عون، تنقذ ما ميكن انقاذه. 
وي�ضيف امل�ضدر اأن “الأزمة احلكومية امل�ضتفحلة مبا 
للنظام  ذهبية  فر�ضة  �ضكلت  ا�ضطفافات  من  خلفته 
ال�ضاحة  على  مار�ضه  ال��ذي  ال��دور  ل�ضتعادة  ال�ضوري، 
اللبنانية طيلة فرتة و�ضايته على لبنان. ويعترب ما 
جرى يف اجلاهلية، وما �ضبقه من التح�ضر لعرا�ضات 

�ضجنا   65 لف��ت��ت��اح  ال��ع��دل  وزارة  ���ض��ع��ي  اإىل  واأ����ض���ار 
جديدا خالل عام 2019، لفتاً اإىل اأن حزب العدالة 
ال��ذي مل يعد ميتلك حجة جديدة لتربير  والتنمية 
اأزم�����ات اقت�ضادية  اإدارت�����ه ل��ل��ب��الد ال��ت��ي ت��ع��اين  ���ض��وء 

�ضخ�ضاً”،   208 بواقع  املحاكمة  قيد  ال�ضجناء  ع��دد 
يومية  زي��ادة  متو�ضط  يعني  الأم��ر  “هذا  اأن  م�ضيفاً 
يف اأعداد ال�ضجناء ال�ضادر بحقهم اأحكام بواقع 165 

�ضخ�ضاً«.

و�ضوله  عقب  انتحر  املا�ضي  يوليو)متوز(  مطلع  يف 
اأملانيا حول عمليات ترحيل  اإىل كابول، وُيثار جدل يف 
الأف���غ���ان ب�����ض��ب��ب ات�����ض��اع احل����رب ���ض��د ح��رك��ة طالبان 

وتنظيم داع�س الإرهابي.
خالل  ُق��ت��ل��وا  الأق����ل  ع��ل��ى  �ضخ�ضاً   70 اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
الأ�ضبوعني املا�ضيني يف هجومني كبرين بكابول، وبلغ 
الأفغانية  العا�ضمة  �ض���������هدتها  التي  الهجم������������ات  عدد 
اأكر  اأودت بحياة  21 هجمة كبرة  العام  ه��ذا  خ��الل 
على  اآخ��ري��ن   999 اب��ت  واأ����س  �ض����������خ�س   500 م��ن 

الأقل.
وب��ح�����ض��ب ب��ي��ان��ات اجل��ي�����س الأف����غ����اين، ف����اإن احلكومة 
املناطق  من   50% من  اأك��ر  على  ت�ضيطر  الأفغانية 
يف البالد، بينما تدور نزاعات حول حوايل %30 من 

املناطق.

••كابول-وكاالت:

اأم�س  �ضباح  ك��اب��ول  الأف��غ��ان��ي��ة  العا�ضمة  اإىل  و�ضلت 
دفع���������ة  متنه���������ا  وعلى  اأملاني������ا  من  قادم��������ة  طائرة 
طلبات  املرف�����و�س  الأفغ�������ان  الالجئ�����ني  من  جديدة 

جلوئهم.
وذك���ر م��وظ��ف��ون يف م��ط��ار ك��اب��ول اأن ال��ط��ائ��رة هبطت 
قبيل ال�ضاعة ال�ضابعة �ضباحاً )التوقيت املحلي( وعلى 
متنها 14 اأفغانياً مرحاًل، وجتدر الإ�ضارة اإىل اأن هذه 

دفعة الرتحيل رقم 19 من اأملانيا اإىل اأفغان�ضتان.
الأول(  دي�ضمرب)كانون  يف  ترحيل  دف��ع��ة  اأول  وك��ان��ت 
الرتحيل  عمليات  خ��الل  اأملانيا  ورحلت   ،2016 ع��ام 

اجلماعي ال�ضابقة لأفغان�ضتان 425 رجاًل.
69 فرداً  اأن رج��اًل من بني دفعة ترحيل ت�ضم  يذكر 

مع  املتحالفني  اآذار”   8 “�ضنة  متثيل  رف�س  يف  بها 
الت�ضاوري  “اللقاء  كتلة  داخ��ل  واملن�ضوين  اهلل  ح��زب 
الربملانية”، والهدف الثاين هو الزعيم الدرزي، وليد 
ال���ذي �ضبق لأم���ني ع���ام ح���زب اهلل، ح�ضن  ج��ن��ب��الط، 
ن�ضراهلل، اأن وجه انتقادات علنية له رداً على انتقادات 

جنبالط ل�ضيا�ضة طهران ودم�ضق يف لبنان.
وتقول اأو�ضاط �ضيعية معار�ضة حلزب اهلل اإن “احلزب 
بني  �ضداماً  ب�ضفته  الأم��ر  تقدمي  جتنب  اإىل  ي�ضعى 
اأدوات����ه  ي��ح��اول م��ن خ���الل  واأن����ه  ال�����ض��ي��ع��ة وال�ضنة” 
ا�ضتخدم  ر�ضائل  مترير  امل��رة  ه��ذه  وال��درزي��ة  ال�ضنية 
هذه  وتلحظ  تفلح،  ومل  م�ضيحية  اأدوات  �ضابقاً  لها 
ت�ضريحات  م��ن  اهلل  ح��زب  امتعا�س  م��دى  الأو���ض��اط 
وزير اخلارجية يف حكومة ت�ضريف الأعمال، جربان 
فالرجل،  با�ضيل، حول تقييمه لعقدة “�ضنة 8 اآذار”. 
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن حت��ال��ف��ه وحت���ال���ف احل����زب الذي 
اأنه  اإل  اهلل،  احل��ر، مع حزب  الوطني  التيار  يرتاأ�ضه، 
من  برعاية  �ضيعية  �ضنية،  ه��ي  العقدة  ه��ذه  اأن  راأى 
حزب اهلل، ولي�س كما يراها اآخرون باأنها عقدة �ضنية 

�ضنية بني احلريري واأتباعه.

املعار�ضة  الف�ضائل  قمع  على  يعمل  ب��ات  وحقوقية، 
بال�ضيا�ضات القمعية والتهديد بال�ضجن.

وهناك اأكر من 50 األف �ضخ�س تعر�ضوا لالعتقال 
يف ت��رك��ي��ا ع��ق��ب الن���ق���الب ال��ف��ا���ض��ل ال����ذي وق���ع عام 
2016، بينما ف�ضل من العمل اأكر من 130 األف 

�ضخ�س.
ومن جهتها، دعت منظمة العفو الدولية “اأمني�ضتي” 
اإىل و�ضع حد لنتهاكات حقوق الإن�ضان التي متار�س 
يف تركيا �ضد املعار�ضني واملدافعني عن حقوق الإن�ضان 

با�ضم “الأمن القومي« .
وقالت “اأمني�ضتي” اإنه “منذ حماولة انقالب يوليو 
2016، اأطلقت حكومة الرئي�س رجب طيب اأردوغان، 
ح��م��ل��ة م��روع��ة ���ض��د امل��داف��ع��ني ع��ن ح��ق��وق الإن�ضان 
والأك���ادمي���ي���ني، وكثرين  وامل��ح��ام��ني  وال�����ض��ح��ف��ي��ني 

غرهم ممن ُينظر اإليهم على اأنهم معار�ضني«.
وك����ان ت��ق��ري��ر اآخ����ر ���ض��در ن��ه��اي��ة ال�����ض��ه��ر امل��ا���ض��ي عن 
 130 “ما يقرب من  اإن  قال  الدولية  العفو  منظمة 
تع�ضفياً  وظ��ائ��ف��ه��م  م���ن  ف�����ض��ل��ه��م  مت  م���وظ���ف  األ�����ف 
اأك���ر م��ن ع��ام��ني يف تركيا خ��الل ف��ر���س حال��ة  قبل 
بحقهم”،  ال��ع��دال��ة  تتحقق  اأن  ي��ن��ت��ظ��رون  ال���ط���وارئ 
ب�ضبب  الرتكية  اإىل احلكومة  انتقادات لذعة  موجهاً 
العتقال  ق���رارات  للطعن يف  اآل��ي��ة فعالة  ع��دم وج��ود 

والف�ضل. 

ر��شيا: ل دليل على انتهاكنا معاهدة القوى النو�ية 
 •• مو�شكو-رويرتز:

قالت وزارة ال�ضوؤون اخلارجية الرو�ضية ام�س اإن الوليات املتحدة مل تقدم دليال حتى الآن على اأن 
مو�ضكو تنتهك معاهدة القوى النووية املتو�ضطة املدى لكنها قالت اإنها م�ضتعدة ملوا�ضلة بحث الأمر 

مع وا�ضنطن.
واأمهلت الوليات املتحدة رو�ضيا 60 يوما لإثبات براءتها بخ�ضو�س ما ت�ضفه وا�ضنطن باأنه انتهاك 
للمعاهدة املربمة عام 1987 قائلة اإنها �ضت�ضطر لبدء عملية ان�ضحاب ت�ضتمر �ضتة اأ�ضهر اإذا مل يطراأ 
ال�ضفارة  اإن  اإف��ادة �ضحفية  الرو�ضية يف  با�ضم اخلارجية  املتحدثة  زاخاروفا  اأي تغير. وقالت ماريا 
الأمريكية يف مو�ضكو �ضلمت رو�ضيا مذكرة م�ضاء اأم�س الثالثاء تقول فيها اإن وا�ضنطن �ضتن�ضحب من 
املعاهدة ما مل تبداأ مو�ضكو اللتزام بها. واأ�ضافت “مت ت�ضليم هذه الوثائق لإجراء املزيد من البحث. 
ومرة اأخرى توجد فيها ادعاءات ل اأ�ضا�س لها ب�ضاأن انتهاكنا املزعوم لهذه التفاقية. قلنا مرارا اإن 

هذا حم�س تخمني ومل يتم تقدمي دليل لنا«.

بالرمو عا�ضمة �ضقلية يف مايو اأيار املا�ضي.
وك����ان ذل����ك اأول اج��ت��م��اع ل��ل��ع��ائ��الت ال��ق��وي��ة يف 
بالرمو منذ اإلقاء القب�س على زعيمهم ال�ضابق 
�ضلفاتوري “توتو” ريينا يف عام 1993 واإدانته 
باإ�ضدار اأوامر بارتكاب ع�ضرات من جرائم القتل.

كان  حيث  ال�ضجن  يف  املا�ضي  ال��ع��ام  ريينا  وت��ويف 
يق�ضي 26 عقوبة بال�ضجن مدى احلياة. واأجرت 
و���ض��ائ��ل الإع�����الم الإي��ط��ال��ي��ة م��ن��ذ ف���رتة طويلة 
قالوا  املدعني  لكن  �ضيخلفه،  من  ب�ضاأن  تكهنات 
انتظرت  ب��ال��رم��و  ع�����ض��اب��ات  اإن  ال��ث��الث��اء  اأم�����س 
اإىل م���ا ب��ع��د وف���ات���ه لخ��ت��ي��ار خ��ل��ي��ف��ة ل����ه. وقال 

•• بالريمو-رويرتز:

األقت ال�ضرطة الإيطالية القب�س على من ي�ضتبه 
باأنه الزعيم اجلديد للمافيا يف �ضقلية وعلى 45 
لتوجه  الع�ضابة،  يف  اأف��راد  باأنهم  ي�ضتبه  اآخرين 
البناء  اإع��ادة  التي حت��اول  للع�ضابة  �ضربة كبرة 

بعد �ضنوات من النتكا�ضات.
جواهرجي  وه��و  مينيو،  �ضتيمو  اخ��ت��ي��ار  وج���رى 
ال�ضابق  ح��ك��م يف  ���ض��ده  ���ض��در  ع��ام��ا   80 ع��م��ره 
نو�ضرتا  ك��وزا  ع�ضابة  لزعامة  باملافيا،  لرتباطه 
الإجرامية يف اجتماع �ضري لعائالت الع�ضابة يف 

لل�ضحفيني  الدع��اء  رئي�س  فوي  لو  فران�ضي�ضكو 
كوزا  لع�ضابة  القدمية  للقواعد  ع��ودة  “”هناك 
الجتماع  خ���الل  “ناق�ضوا  واأ����ض���اف  نو�ضرتا”. 
)يف مايو(... �ضرورة اإعادة تاأ�ضي�س القواعد التي 
اأهدرت«. وتقل�ضت الع�ضابة التي كانت الأقوى يف 
�ضقلية وكانت اأ�ضهر ع�ضابة يف العامل يف العقدين 

املا�ضيني مع �ضجن الكثر من زعمائها.
ذي  ملينيو  اإيطالية �ضورا  اإعالم  و�ضائل  وعر�ضت 
ال�ضعر الأبي�س والذي ي�ضع نظارات طبية بينما 
خمفيتان  املكبلتان  وي��داه  تقتاده  ال�ضرطة  كانت 

حتت معطف.

ال�شرطة الإيطالية تعتقل الزعيم اجلديد للمافيا 

��شول دفعة جديدة من
 الالجئني املرحلني اإىل اأفغان�شتان
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العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1836
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ ثاين هزمي �ضامل هزمي ال�ضويدي ، اإماراتي اجلن�ضية وكما 
يرغب ال�ضيد/ نا�ضا كبر خان �ضاحب - هندي اجلن�ضية يف البيع والتنازل عن ح�ضتهم البالغة 
)100%( وذلك اىل ال�ضيد/ را�ضد عبيد را�ضد عبيد ال علي - اإماراتي اجلن�ضية واىل ال�ضيد/ 
حت�ضني كامرات فوليكودان ، هندي اجلن�ضية يف الرخ�ضة با�ضم )باب املعرفة للتجارة ذ م م( 

تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )719784( - تغيرات اخرى : ل يوجد.   
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�ضبوعني  بعد  اليه  امل�ضار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1839

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ علي بخيت علي �ضليمان املزروعي - اإماراتي اجلن�ضية 
�ضاليني  ال�ضيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�ضته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
الكوفة(  ديفاناند كاروناكاران جوفيندان - هندية اجلن�ضية يف الرخ�ضة با�ضم )مطعم 
والتي تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة رقم )21653( - تغيرات اخرى : تغير 

ال�ضكل القانوين من موؤ�ض�ضة فردية اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1841

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ خالد احمد ح�ضني ا�ضماعيل - اإماراتي اجلن�ضية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ بالوت �ضراكاتوديل 
- هندي اجلن�ضية يف الرخ�ضة امل�ضماة )الفن ال�ضعبي ملقاولت الملنيوم والزجاج( تاأ�ض�ضت 
ال�ضكل  تغير  مت   : اخرى  تعديالت   -  )625529( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة 

القانوين من موؤ�ض�ضة فردية ، اىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
 اعـــــــالن       

املرجع : 2018/327 ك.ع. د 
ال�ضيد/ جهانكر  العدل والت�ضديقات- عجمان من  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
تنازل   : يت�ضمن  حم��رر  علي  الت�ضديق  طلب  بنغالدي�س   : اجلن�ضية   ، مياه  بازلو  حممد  مياه 
التنمية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�ضة  م(  م  ذ  امل��ب��اين  ل�ضيانة  )احلو�ضني  التجاري  ال���ض��م  رخ�ضة  ع��ن 
القت�ضادية يف عجمان حتت رقم امللف : 93573  وامل�ضجل لدى غرفة جتارة و�ضناعة عجمان. 
اىل ال�ضيد/ دولل عبدل موله ، اجلن�ضية : بنغالدي�س ، وال�ضيد/ حممد تف�ضل ح�ضني وعظ 
الدين ، اجلن�ضية : بنغالدي�س ، وال�ضيد/ ها�ضم علي حممد احمد علي ، اجلن�ضية : بنغالدي�س 
، مبوافقة ال�ضيد/ حممد يو�ضف احمد يو�ضف احلو�ضني  ، اجلن�ضية : الإمارات.  ليكن معلوما 
بان الكاتب العدل بعجمان �ضيقوم بالت�ضديق على  التوقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�شادية- عجمان

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 219
اإماراتية اجلن�ضية   ، ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ مرمي علي احمد حممد العبيديل 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ في�ضل �ضامل 
علي مالك املن�ضوري ، اإماراتي اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة التجارية امل�ضماة با�ضم )مغ�ضلة 

الوادي الأخ�ضر( تاأ�ض�ضت باإمارة ال�ضارقة مبوجب رخ�ضة مهنية رقم )738052(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان 
الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء 
امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 343/2018

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ نا�ضر جمعه حمد حممد امل�ضغوين ، اإماراتي اجلن�ضية وال�ضيد/ 
انور ح�ضني حممد م�ضطفى - بنغالدي�ضي اجلن�ضية وال�ضيد/ منر الزمان انا مياه - بنغالدي�ضي 
اجلن�ضية وال�ضيد حممد حمني الدين دلوار ح�ضني - بنغالدي�ضي اجلن�ضية وال�ضيد/ حممد ميلون 
عبدالبارك - بنغالدي�ضي اجلن�ضية يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�ضتهم البالغة )%100( 
اىل ال�ضيد/ عبدالعزيز احمد حممد ح�ضني - كويتي اجلن�ضية يف )بيت المان للحداده الهند�ضية 
ذات  �ضركة  من  القانوين  ال�ضكل  تغير  مت   : تعديالت   -  )569909( رقم  رخ�ضة  مبوجب  م(  م  ذ 

م�ضوؤولية حمدودة اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب 
العدل. فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد 

ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل
دائرة التنمية االقت�شادية - ال�شارقة ال�شناعية -18  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
 اإعالن بالن�شر

 2018/192 منازعات ايجارية 
اإىل املدعي عليها / جونا لنيت ابراهام 

حيث ان املدعية / �ضركة �ضراميك راأ�س اخليمة - �س م ع 
قد اقامت الدعوى الق�ضائية رقم )2018/192 منازعات ايجارية(  �ضد املدعي عليها 

ومبا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب احلكم مبا يلي : 
1- بف�ضخ عقد اليجار املوؤرخ 2016/5/2 املربم بني املدعية واملدعي عليها واعتباره كاأن مل يكن واإعادة احلال اىل كان 
عليه قبل التعاقد والغاء اي عالقة تعاقدية بني الطرفني بخ�ضو�س عقد اليجار مو�ضوع الدعوى ، وذلك لإخالل 
املدعي عليه بعدم �ضداد امل�ضتحق عليها من ايجار �ضنوي حتى تاريخ رفع الدعوى واملطالبة باخالء العني امل�ضتاأجرة مع 

الت�ضليم مع ت�ضفية الكهرباء واملياه. 
2- احلكم بالزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 57.200 درهم )�ضبعة وخم�ضون الف ومائتي درهم ل غر( وما ي�ضتجد 
من اجرة من تاريخ رفع الدعوى وحتى تاريخ اخالء العني وا�ضتالمها ، مع الزامها بدفع مبلغ وقدره 3163 )ثالثة الف 
ومائة وثالث و�ضتون درهم( تعوي�ضا ، عن كافة ال�ضرار املادية والدبية جراء تاأخرها يف �ضداد اليجار امل�ضتحق ، وفائدة 
قانونية قدرها 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام ال�ضداد.  3- الزام املدعي عليها امل�ضاريف والر�ضوم ومقابل اتعاب 
املحاماة  مما يقت�ضي ح�ضورك اىل مكتب اإدارة الدعوى البتدائية مبحكمة راأ�س اخليمة يوم الحد املوافق 2018/12/9 

م ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع.   

مكتب  اإدارة الدعوى/معاذ احمد العمو�شي 

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
 اإعالن بالن�شر 

 2018/274 مدين جزئي 
اىل املدعي عليه / عا�ضم عبدالغفار عو�س م�ضطفى 

حيث ان املدعي الأول / خالد مال اهلل غالم حممد العو�ضي  
واملدعي الثاين / يحى ال�ضادق املنا 

قد اأقاموا الدعوى الق�ضائية رقم )2018/274 مدين جزئي( �ضد املدعي عليه
وملا �ضنورد فيما بعد / وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 

1- ا�ضتدعاء املدعي عليه لقرب حماكمة 
2- الزام املدعي عليه بدفع مبلغ )40000( درهم املدعي للمدعي / يحي ال�ضادق املنا 

3- والزام املدعي عليه بدفع مبلغ )35000( درهم للمدعي / خالد مال اهلل غالم 
4- الزام املدعي عليه الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. 

راأ�س اخليمة يوم اخلمي�س  الدعوى البتدائية مبحكمة  اإدارة  مما يقت�ضي ح�ضورك اىل مكتب 
املوفق 2018/12/6 م ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 

مكتب  اإدارة الدعوى/معاذ احمد العمو�شي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 اإعالن بالن�شر 

 2018/39 منازعات عقارية  
اىل املدعي عليها / جوليان اك�ضافر نازاريت

 )PACIFIC LIMITED( حيث ان املدعية / �ضركة با�ضيفيك ليمتد
قد اأقامت الدعوى الق�ضائية رقم )2018/39 منازعات عقارية( �ضد املدعي عليها

ومبا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب احلكم مبا يلي : 
1- ف�ضخ عقد البيع وال�ضراء للوحدة الوحدة رقم PA-D811 الواقعة يف الطابق الثامن يف 
م�ضروع با�ضيفيك ، جزيرة املرجان ، اإمارة را�س اخليمة ورد الوحدة للمدعية ومتكينها من حيازة 

الوحدة املذكورة. 
2- الزام املدعي عليهم بذات الطريق بالر�ضوم وامل�ضروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 

الثالثاء  يوم  راأ���س اخليمة  البتدائية مبحكمة  الدعوى  اإدارة  يقت�ضي ح�ضورك اىل مكتب  مما 
املوفق 2018/12/11 م ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 

حرر بتاريخ : 2018/11/29 
مكتب  اإدارة الدعوى/معاذ احمد العمو�شي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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  اال�شماء           
امل��دع��وة/ ج��اه��ارا �ضيد  ب���اأن  تعلن دائ���رة حم��اك��م راأ����س اخليمة 
�ضريف �ضعيد ، تقدمت بطلب تعديل املقطع الأول من )جاهارا( 
اىل )فاطمة( ل�ضمها ، ليكون ا�ضمها بعد التعديل / فاطمة �ضيد 

�ضريف �ضعيد. 
وان من له م�ضلحة يف العرتا�س ان يتقدم خالل خم�ضة ع�ضر 
راأ�س  ام��ام ق�ضم ال�ضهادات يف حمكمة  يوما من تاريخ الع��الن 

اخليمة.
 قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 
 اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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يف الدعوى رقم 2018/1842 جتاري كلي 

املعلن اليهما / املدعي عليها الأوىل : لذر بال�س للتجارة - �س ذ م م 
املدعي عليه الثالث/�ضرو�س حممد نور اتباعي ب�ضفته كفيل �ضخ�ضي ملديونية لذر بال�س للتجارة 
- �س ذ م م ، املدعي عليه الرابع / عبدالعزيز عبدالرحمن ن�ضر اهلل العارف ب�ضفته كفيل �ضخ�ضي 
ا�ضحاق  حممد  اهلل  كرامت   / اخلام�س  عليه  املدعي    ، م  م  ذ  �س   - للتجارة  بال�س  ل��ذر  ملديونية 
رجنرب ب�ضفته كفيل �ضخ�ضي ملديونية لذر بال�س للتجارة - �س ذ م م - بناء على تكليفنا من قبل 
حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الحد املوافق 2018/12/16، 
وذلك يف متام اخلام�ضة م�ضاءا موعدا لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك مبكتبنا الكائن دبي- بر 
دب��ي- �ضارع ال�ضيخ زاي��د بالقرب من حمطة مرتو املركز امل��ايل ، ب��رج  العطار مكتب رقم 2403 ، 
الطابق الرابع والع�ضرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�س 3589966-04 ، �س ب 91153 دبي - لذا 
يطلب ح�ضوركم او من ميثلكم قانونا حل�ضور الجتماع املذكور مع اح�ضار كافة امل�ضتندات املتعلقة 

 i2an بالدعوى - م�ضعل الزرعوين للمحا�ضبة القانونية- ع�ضو يف
اخلبر املحا�ضبي : د. م�ضعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�شور 
االجتماع اخلربة االأول
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- خورفكان  : ال�ضيد/ 
عبداهلل حميد عبداهلل �ضعيد النقبي ، اجلن�ضية : الإمارات ، وطلب الت�ضديق على 
حمرر يت�ضمن )تنازل( يف ح�ضته البالغة 100% يف ال�ضم التجاري خياط خالد 
لتطريز املالب�س ، ن�ضاط الرخ�ضة خياطة وتطريز العبايات وال�ضيل ، واملرخ�س 
من دائرة التنمية القت�ضادية يف  خورفكان رخ�ضة مهنية رقم 240516 ال�ضادر 
بتاريخ 1986/7/26 يف دائرة التنمية القت�ضادية بخورفكان.  اىل ال�ضيد/ جمال 
احمد �ضودري ، اجلن�ضية : بنغالدي�س  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �ضيقوم بالت�ضديق على توقيعات ذوي ال�ضاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ضاء ا�ضبوعني من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 221
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/  علي معيوف حممد باحل�ضا املهري - اإماراتي 
عبدالوهاب  علي  ال�ضيد/  اىل   )%100( البالغة  ح�ضته  كامل  عن  تنازل  اجلن�ضية 
امل�ضماة  الفردية  املوؤ�ض�ضة  يف  اجلن�ضية  اإماراتي   - العو�ضي  عبدالرحمن  عبداهلل 
التنمية  دائرة  ال�ضادرة من  ال�ضيارات( واملرخ�ضة برقم )626550(  لتاأجر  )ا�ضفار 

القت�ضادية بال�ضارقة. 
ل�ضنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العالن للعلم وانه �ضوف يتم 
الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه 

اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�ضبل القانوين حيال ذلك. 
   الكاتب العدل بال�شارقة 

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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فقدت املدعوة / ماجدة خلفان حمود الدرمكي 
- اإماراتية اجلن�ضية - �ضهادة ا�ضهم �ضادرة من 

�ضركة الواحة العاملية للتاأجر �س.م.ع   
بعدد 271 �ضهما.

من يجدها عليه الإت�ضال بال�ضركة املدونة 
اأعاله او تليفون رقم 0502500883

فقدان �شهادة ا�شهم
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اإعالن املدعي عليه بالن�شر حل�شور اجتماع اخلربة الهند�شية

يف الق�شية رقم 2017/741 جتاري كلي - دبي 
ال�ضادة / اليجن�س للظالل والديكور بوكالة البناي وم�ضاركوه يرجى اعالن املدعي عليها بالن�ضر 
بال�ضيغة التالية ال�ضادة/ كيلي للمقاولت العامة -�س ذ م م ، ب�ضفتكم مدعي عليها يف الدعوى 
2017/741 جتاري كلي دبي - وحيث مت ندب اخلبر الهند�ضي لفح�س م�ضروع �ضوق التنني على 
النحو الوارد بقرار املحكمة املوقرة وال�ضادر بتاريخ 2018/10/31 ، وحيث تنظر الدعوى الآن 
امام اخلبر الهند�ضي ، وعليه ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة املقرر له تاريخ 2018/12/27 
بناية   - ابوهيل  �ضارع   - �ضرق  العنز  الكائن بدبي - هور  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا مبقر اخلبر 
عبدالرزاق الزرعوين - والبناية بها بنك الفجرة الوطني - مكتب 210 ، على ان يتم موافاتنا 

بامل�ضتندات والبيانات اخلا�ضة مب�ضروع �ضوق التنني.
املهند�س / ح�شن ابراهيم القر�س 
اخلبري بالدعوى 
فاك�س )ابوظبي( 02/6328942 ، هاتف : 050-5412815
 elkershhassan@gmail.com : بريد الكرتوين

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اإعالن اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/344 مدين كلي - دبي
املقامة من / امل�ضت�ضفى المريكي - دبي - )فرع من حممد وعبيد املال( - �س ذ م م 

�ضد / 1- خديجة حممد بو�ضعيب بركاح ، 2- عبداهلل حممد عبداهلل احمد املرزوقي 
انه مت تعيننا من   ، ابراهيم حممد بن فار�س  نعلن نحن اخلبر احل�ضابي / احمد 
ال�ضادر  املحكمة  بحكم  الواردة  لتنفيذ مهمة اخلربة احل�ضابية  املوقرة  دبي  حمكمة 
بجل�ضة 2018/11/19 يف الدعوى املذكورة اعاله - كما نلعن املدعي عليهما حل�ضور 
اجتماع اخلربة املقرر له جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2018/12/12 يف متام ال�ضاعة 1.00 
ظهرا ، وذلك مبقر مكتبنا الكائن مبركز الدانة - مكتب رقم 601 ، �ضارع اآل مكتوم - 

ديرة - دبي.     
خبري ح�شابي / 
احمد ابراهيم حممد بن فار�س  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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 اإعالن املدعي عليه بورود التقرير ن�شرا

يف الق�شية رقم  2018/2690 جتاري جزئي 
اىل املدعى عليه / منت�ضر حممد �ضعيد نفاع - اردين اجلن�ضية 

حيث ان املدعية / �ضركة بي ام دبليو البطحاء للتمويل م�ضاهمة خا�ضة - ميثلها مديرها 
وائل حممد رحمي عبداحلميد

قد اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة وتعلمك بورود تقرير اخلربة. 
اجلزئية  الدائرة  البتدائية  الحتادية  ال�ضارقة  حمكمة  امام  ح�ضورك  ويقت�ضي 
الأوىل القاعة رقم 137 الطابق الأول يف متام ال�ضاعة الثامنة والن�ضف من �ضباح يوم 
2018/12/11 وذلك ل�ضتالم ن�ضختك من التقرير وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف 
املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  ار�ضال  عدم  او  احل�ضور  عن  تخلفك  حالة 

�ضتبا�ضر نظر الدعوى يف غيباك. حرره / عبا�س حمجوب ،،، 2018/12/4 
 اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7637 (

املنذر : جليندل هولي�ضكا بو�ضول - فلبينية اجلن�ضية 
املنذر اليه : توفيق �ضامل امني - اماراتي اجلن�ضية

)جمهول حمل الإقامة( 
يخطر املنذر املنذر اليه باداء مبلغ وقدره 50000 درهم وذلك خالل مدة 
اق�ضاها خم�ضة ايام من تاريخ الن�ضر ، وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ كافة 
الجراءات القانونية التي حتفظ له حقه واملطالبة بالتعوي�س املنا�ضب 
وم�ضاريف  ر���ض��وم  بكافة  اليه  امل��ن��ذر  م��ع حتميل  �ضرر  او  اأي عطل  ع��ن 

التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

اإعالن بالن�شر
رقم )2018/7657 (

عبدال�ضميع   / ميثلها  حم���دودة  م�ضوؤولية  ذات  �ضركة  عبداللطيف  ب��ن  م�ضطفى   : امل��ن��ذر 
عبدالكرمي عبداجلليل - مبوجب وكالة م�ضدقة ا�ضول رقم 2015/1/30763

املنذر اليه : بونار فان�ضو هاندا - هندي اجلن�ضية 
ومبوجب هذا النذار العديل فان املنذر ينذر املنذر اليه )بونار فان�ضو هاندا( ب�ضرورة اخالء 
البدل  دف��ع  ح��ال تخلف عن  يوما ويف  ي��وم ثالثون  القانونية )30(  امل��دة  انتهاء  ف��ور  العقار 
اليه  املنذر  مبطالبة  الكامل  بحقه  املنذر  ويحتفظ   2017/11/26 بتاريخ  امل�ضتحق  اليجار 
بالتعوي�س والعطل وال�ضرر عند اي تاأخر يف اخالء العقار ، وال �ضي�ضطر املالك )املنذر( 
مع  الداء  ام��ر  وا�ضت�ضدار  اليجارية  وال��دع��وى  والق�ضائية  القانونية  الج���راءات  لتخاذ 

حتميل املنذر اليه كافة ر�ضوم الدعوى اليجارية وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 
فى الدعوى رقم 2018/98 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �ضي ال�ضرق الو�ضط املحدود  - عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�ضرق الو�ضط ، مدينة 
دبي لالنرتنت ، �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

تري  ، لمي  عقارات جمرا جولف   ، الوىل  املعي�ضم  ، جممع  دب��ي  اإم��ارة    : عنوانه   - رادكري�ضنان  كومار  ناندا   : �ضده  املنفذ 
 : فاك�س   ،  10 حتويلة   048830930  : عمل  تلفون   ،  043213001  : منزل  تلفون   ،  68 ب��ي  فيال   ، ج��رون��ا   ، ف��ايل 

 1785267675  : مكاين  رقم   048830903
بيع  �ضيجرى  اقت�ضى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ضاء ويف  ال�ضاعة   2018/12/12 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  الأ�ضا�ضي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�ضراء  راغبي  emiratesauction.ae( وعلى 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خالل ع�ضرة ايام التالية 
جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�ضرة ايام التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط ال تقل 
هذه الزيادة  عن ع�ضر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  
: نوع العقارا : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : معي�ضم الول - رقم الر�س : 974 - رقم البلدية : 1 - 685 - امل�ضاحة 

: 800.90 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )6000000( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/87 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�ضعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف 

وكالة الني�ضان لل�ضيارات - هاتف :2946945-04 هاتف : 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826
املنفذ �ضده : �ضونى �ضريفا�ضتافا  - واآخرون 
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عربي ودويل

بكني  ان��زع��اج  اأدى  اأ���ض��ه��ر،  م��دى  على 
وعمليات  ت�ضرفات  اإىل  ت��اي��وان  جت��اه 
قالت  ال�ضيف،  هذا  الأ�ضكال.  متعددة 
وزارة اخلارجية ال�ضينية اأن “ال�ضركات 
اأن  يجب  ال�ضني  يف  العاملة  الأجنبية 
لل�ضني”.  ال��رتاب��ي��ة  ال��وح��دة  حت���رتم 
واأرب����ع����ني �ضركة  اأرب������ع  م���ن  وط��ل��ب��ت 
ال�ضني - منها  التي حت��ط يف  ط��ران 
الفرن�ضية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  ���ض��رك��ة 
تايوان على خرائطها  ان ل تظهر   –
وم���واق���ع���ه���ا ع���ل���ى ���ض��ب��ك��ة الإن����رتن����ت، 
ا�ضا�س  على  وامن��ا  منف�ضلة،  كمنطقة 
اأنها جزء من ال�ضني. وا�ضتجابت تلك 

ال�ضركات للطلب.
تبذل بكني جهداً دعائياً كبراً باجتاه 
ر�ضائل  وتنتقد  ال��ت��اي��واين،  الإن��رتن��ت 
اإ�ضالحات حكومة  كثيفة ب�ضدة بع�س 
اجلديد  ال��ق��ان��ون  خ�ضو�ضا،  ت��اي��ب��ي��ه، 
تهاجم  اأخ��رى  ر�ضائل  املعا�ضات.  ح��ول 
للبخور  املفرط  ال�ضتخدام  ي�ضّمى  ما 
وت��ع��م��ل حكومة  ال���ب���وذي���ة.  امل��ع��اب��د  يف 
تايبيه على التعريف باأن هذا النوع من 

احلمالت يتم تنظيمها يف ال�ضني.
اجل����زي����رة  يف  ح������زب  ت���اأ����ض���ي�������س  ومت 
وقد  ال�ضني”،  ل���وح���دة  “للرتويج 
داهمت �ضرطة تايبيه مقاره بحثا عن 
الرئي�ضي  ال��رب  اأدل���ة على مت��وي��ل م��ن 

ال�ضيني.

�سورة لدميقراطية ناجحة
ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى ال������دويل، ���ض��ّن��ت بكني 
قاعدة يف ال�ضبعينات: اأي دولة �ضريكة 
عالقات  ل��ه��ا  ت��ك��ون  األ  ي��ج��ب  لل�ضني 
ر���ض��م��ي��ة م���ع ت��اي��ب��ي��ه. ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
الآن  ال�ضينية  احلكومة  تعمل  ذل���ك، 
من  امل��ت��وا���ض��ع��ة  ال�ضبكة  تفكيك  ع��ل��ى 
ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ت��وا���ض��ل احل��ف��اظ على 
ع����الق����ات دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة م����ع ت����اي����وان. 
الأحيان،  معظم  يف  ل��ذل��ك،  وكمقابل 
لقتناء  مي�ضرة  فائدة  بن�ضب  قرو�س 
م���ع���دات رئ��ي�����ض��ي��ة. وق����د ف�����ازت بكني 
و�ضاو  غامبيا  با�ضطياد   2016 ع��ام 
ت����وم����ي وب���ري���ن�������ض���ي���ب���ي، وب���ب���ن���م���ا ع���ام 
غرت   ،2018 ي��ون��ي��و  ويف   ،2017
�ضنة   58 بعد  مع�ضكرها،  ال�ضلفادور 
الفاتيكان،  ت��اي��وان.  مع  العالقات  من 
ال��ت��ق��ارب بني  اأخ���ذن���ا يف الع��ت��ب��ار  اإذا 
اأن  الكاثوليكية وبكني، يجب  الكني�ضة 
يكون الفاتيكان هو القادم على قائمة 
ال��ق��ط��ي��ع��ة م���ع ت���اي���وان. ه��ن��اك �ضبعة 
ع�ضر دولة فقط تعرتف اليوم بتايوان 
دبلوما�ضيا. ومن غر املوؤكد اأن تتمّكن 
كل هذه ال�ضغوط التي متار�ضها بكني 
ويف  اجلزيرة.  �ضكان  على  التاأثر  من 
كتب  بالفتات   ،2018 اأك��ت��وب��ر،   20
اأن  ي��ري��د  ال��ت��اي��واين  “ال�ضعب  عليها 
لل�ضم”،  “ل  و  نف�ضه”  ���ض��ّي��د  ي��ك��ون 
املتظاهرين  م��ن  الآلف  ع�ضرات  �ضار 
يف �����ض����وارع ت��اي��ب��ي��ه. ه����ذا ال���ن���وع من 
الذي نظمه حتالف فرموزا،  احل��راك 
هو  وهدفه  اجلزيرة.  يف  م�ضبوق  غر 
امل�ضرة  ب��ب��دء  اإن����غ- ون  ت�����ض��اي  اإق���ن���اع 
ال�ضتقالل.  اج���ل  م��ن  ت�ضويت  ن��ح��و 
ال ان الرئي�ضة تبقى حذرة، وتتم�ّضك 
بالو�ضع  اجلزيرة،  بو�ضع  يتعلق  فيما 
ا  اأي�ضً منعت  اأكتوبر،   20 ويف  القائم. 
م�����ض��وؤويل احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي من 
ويوؤكد  امل���ظ���اه���رة.  ت��ل��ك  يف  امل�����ض��ارك��ة 
ال���ق���ادة ال�����ض��ي��وع��ي��ون يف ب��ك��ني م����راًرا 
وتكراًرا اإن اإعالن ا�ضتقالل تايوان قد 
يوؤدي اإىل تدخل ع�ضكري من ال�ضني. 
وه����ذا ال��ن��وع م��ن ال��ك��الم ي��وؤخ��ذ على 

حممل اجلد من قبل حكومة تايبيه.
اأ�ضبحت  ال�����راه�����ن�����ة،  ����ض���ورت���ه���ا  يف 
و�ضكانها  ل��ت��اي��وان  ال�ضيا�ضية  احل��ي��اة 
ن�ضمة،  مليون   22.5 ع��دده��م  البالغ 
جت�ضيدا لدميقراطية ناجحة، والقيم 
امل���ط���روح���ة ل��ل��ن��ق��ا���س ال���ع���ام ه���ي قيم 
اإىل  باإ�ضارة  م�ضحوبة  اأ�ضيلة  �ضينية 
عالقة عميقة مع الثقافة الأمريكية. 
ع���دي���د اجل����وان����ب ل ت��ع��ج��ب احل����زب 
وت�ضتطيع  ب���ل  ال�����ض��ي��ن��ي،  ال�����ض��ي��وع��ي 
ملليار و400  امل��وج��ه��ة  دع��اي��ت��ه  اع��اق��ة 

مليون �ضخ�س حتت هيمنته.
يف ال����ع����الق����ة امل����ع����ق����دة ب�����ني ت����اي����وان 
ب���ني تاأثر  وال�������ض���ني، ه���ن���اك ����ض���راع 
منوذج للتمثيل ال�ضيا�ضي على ال�ضاكلة 
اأ�ضا�س  ع��ل��ى  ومم���ار����ض���ات  ال���غ���رب���ي���ة، 
ال�ضيطرة ال�ضلطوية على ال�ضعب. وان 
�ضلوك دونالد ترامب حيال �ضني �ضي 
جني بينغ، ميكن اأن يعزز جتّذر تايوان 
يف الدميقراطية، ويوحي نظام ال�ضني 
ال�ضعبية اأنه لن يدعم مثل هذا املثال.

بكني،  يف  ان��ه  تايبيه،  يف  اإ�ضاعة  تقول 
يعمل جي�س التحرير ال�ضعبي ال�ضيني 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر اأ���ض��ط��ول ب��رم��ائ��ي قادرا 
ت��اي��وان والو�ضول  ع��ل��ى غ���زو ج��زي��رة 
اإ�ضاعة   ... ال��ب��ح��ر  ع��رب  خ��ف��ي��ة  ال��ي��ه��ا 

ي�ضعب طبعا التحقق من �ضحتها.

البداية، فاز احل��زب الدميقراطي   يف 
ال��ت��ق��دم��ي يف اأع���ق���اب ان��ت��خ��اب��ات حرة 
مت���ام���ا. وه�����ذا احل�����زب م���وج���ود منذ 
جميع  ان  ع��ل��م��ا  ع����اًم����ا،   20 ح�����وايل 
اأ�ضكال ال�ضلطات امل�ضادة تعمل بفاعلّية 
يف تايوان، على غرار ما هو موجود يف 
ان  ح��ني  يف  الغربية.  الدميقراطيات 
جمهولة  املوؤ�ض�ضات  ه��ذه  م��ن  العديد 

بالكامل يف ال�ضني.
للحزب  الأ����ض���ا����ض���ي���ة  ال���ف���ك���رة  ث���ان���ي���اً، 
تايوان  اأن  التقدمي هي  الدميقراطي 
دولة ذات �ضيادة ويجب اأن تظل كذلك. 
اما بالن�ضبة للحزب ال�ضيوعي ال�ضيني، 
ال��ع��ك�����س، ه��ن��اك ���ض��ني واح�����دة فقط، 
وتايوان جمرد مقاطعة منها، كما هو 
وماكاو،  كونغ  لهونغ  بالن�ضبة  احل��ال 
التي، بعد املرحلة النتقالية احلالية، 
خالل  ال�ضينية  احلظرة  اإىل  �ضتعود 

ثالثني �ضنة.

معار�سون مدعومون
ن���ت���ي���ج���ة ل����ه����ذه الخ�����ت�����الف�����ات، ف���ان 
لإ�ضعاف  ال��ف��ر���س  ك��ل  ترت�ضد  بكني 
النتخابات  ان  ت��اي��ب��ي��ه.  يف  ال�����ض��ل��ط��ة 
روؤ�ضاء  ال��ت�����ض��وي��ت  ي��خ�����س   - امل��ح��ل��ي��ة 
القرى، وروؤ�ضاء الحياء، وامل�ضت�ضارين 
ال���ت���ي ج�����رت يف الآون������ة  ال���ب���ل���دي���ني - 
الخ��رة يف ت��اي��وان ي��وم 24 نوفمرب، 
للحزب  اإنكارها  ميكن  ل  نك�ضة  كانت 

الدميقراطي التقدمي.
ا�ضتغل  ال��غ��رب،  يف  غالبا  يحدث  وكما 
يتيحها  ال���ت���ي  ال��ف��ر���ض��ة  ال���ن���اخ���ب���ون 
ل��ه��م اق������رتاع اإق��ل��ي��م��ي، ل��ل��ت��ع��ب��ر عن 
ملمو�ضة.  ق�ضايا  ب�ضاأن  ر�ضاهم  ع��دم 
واملعا�ضات  ال���ع���م���ل  وق�����ت  ف����اإ�����ض����الح 
ق��ل��ب اجلدل  ي��ق��ع��ان يف  ال��ت��ق��اع��دي��ة، 
تكلفة  وارت��ف��اع  ت��اي��وان،  يف  ال�ضيا�ضي 
يكن  ومل  ال�ضكان،  قلق  يثر  املعي�ضة 
ال�ضعبية  ال�ضني  مع  التقارب  مو�ضوع 
تلك  ج��دول  على  التحديد  وج��ه  على 
الن��ت��خ��اب��ات. يف امل��ق��اب��ل، ت��ب��دو بكني 
باأن   - اأو تتظاهر بذلك   - على قناعة 
“املواقف  رف�����ض��وا  اجل���زي���رة  ن��اخ��ب��ي 
التايوانية  للرئي�ضة  النف�ضالية” 
وحزبها. وتطالب بع�س �ضحف بكني، 
يف  النظر  “اإعادة  اإىل  اإن����غ-ون  ت�ضاي 

موقفها من العالقات” مع ال�ضني.
بع�س  مت�����ّت�����ع  الن�����ت�����خ�����اب�����ات،  ق����ب����ل 
مب�ضاندة  ال���ت���اي���وان���ي���ني  امل���ع���ار����ض���ني 
ال�ضيوعية،  ال�����ض��ي��ن��ي��ة  ال�������ض���ح���اف���ة 
مر�ّضحو  اخل�������ض���و����س،  وج�����ه  وع���ل���ى 
عن  املن�ضق  ذل��ك  يف  مبا  الكومينتانغ، 
ه��ذا احل��زب القومي ال��ذي ف��از بفارق 
كاو�ضيونغ، معقل من معاقل  كبر يف 
والأهم  ال��دمي��ق��راط��ي.  ال�ضعب  ح��زب 
القت�ضادي  ال��و���ض��ع  ان  ذل��ك  ك��ل  م��ن 
والجتماعي يف تايوان هو الذي غذى 
لقد  اجل���دد.  املنتخبني  ه���وؤلء  حملة 
اأ�ضل  من  مدينة  ع�ضر  بخم�ضة  ف��ازوا 
ي�ضيطرون  ك��ان��وا  بينما  م��دي��ن��ة،   22

على �ضتة مدن فقط.
ن��وف��م��رب، جرت   24 ال���ي���وم،  ن��ف�����س  يف 
ع�ضرة ا�ضتفتاءات لي�ضّوت التايوانيني 
وجه  وع��ل��ى  جمتمعية.  م�ضائل  ع��ل��ى 
اخل�����ض��و���س، ���ض��وت ال��ن��اخ��ب��ون بن�ضبة 
على  احل���ف���اظ  ل�����ض��ال��ح  ب���امل���ائ���ة   72
الزواج بني الرجال والن�ضاء فقط، اأما 
مت  فقد  املثليني،  بني  للزواج  بالن�ضبة 

رف�ضه ب� 67 باملائة.
 24 ا���ض��ت��ح��ق��اق��ات  ي��ب��ق��ى ان جم��م��ل 
التكهن  ام��ك��ان��ي��ة  ت���وف���ر  ل  ن��وف��م��رب 
النتخابات  ن��ت��ائ��ج  عليه  �ضتكون  مب��ا 
الرئا�ضية التي �ضتجرى يف تايوان عام 
2020. فقد ا�ضتقالت الرئي�ضة ت�ضاي 
عن  ك��م�����ض��وؤول��ة  من�ضبها  م��ن  ون  اإن���غ 

احلزب الدميقراطي التقدمي فقط.

انقالب العرتاف
تربز هذه الأخبار النتخابية، كحلقة 
ال�ضينني،  بني  النف�ضال  من  جديدة 
فبعد   .1949 ع���ام  اإىل  ت��ع��ود  وال��ت��ي 
الأهلية،  احل�����رب  م���ن  ����ض���ن���وات  ع����دة 
ت�ضي  ماو  بقيادة  ال�ضيوعيون  ا�ضتكمل 
الزعيم  وه��رب  للقارة.  غزوهم  تونغ، 
�ضيك  ك���اي  ت�ضيانغ  امل���ه���زوم  ال��ق��وم��ي 

وبع�س اأتباعه اإىل جزيرة تايوان.
ي�ضكنه  �ضلطويا  نظاًما  هناك  اق��ام��وا 
ال�ضني  على  ال�ضيطرة  ا�ضتعادة  حلم 
باأكملها يف يوم من الأيام. وهو ما قاد 
اإىل عدم اإعالن ا�ضتقالل اجلزيرة. مع 
اندلع احلرب الباردة، متتعت حكومة 
الوليات  ب��دع��م  ���ض��ي��ك  ك���اي  ت�����ض��ي��ان��غ 
الدول  بها جميع  واع��رتف��ت  امل��ت��ح��دة، 
على  لل�ضني  وح��ي��د  كممثل  ال��غ��رب��ي��ة 
ال�ضاحة الدولية. عام 1964، �ضتكون 
فرن�ضا اأول من يك�ّضر هذا الإجماع. يف 
“ثقل  با�ضم  ديغول،  اأعلن  يناير،   27
العالقات  اإق���ام���ة  والعقل”،  الأدل������ة 
ال�ضيوعية.  ال�ضني  مع  الدبلوما�ضية 

وق��ب��ل ي��وم��ني م���ن ت��ل��ك اخل���ط���وة، يف 
جرنالن  و���ض��ل   ،1964 ي��ن��اي��ر   25
وجاك  بي�ضيكوف  زي��ن��ويف   - فرن�ضيان 
كبرة  معرفة  على  وهما  غويلرماز، 
تايبيه.  اإىل   - ال�����ض��ي��ن��ي��ة  ب��ال��ث��ق��اف��ة 
كاي  لت�ضيانغ  ليعلن  دي��غ��ول  ار�ضلهم 
و�ضك  على  وال�ضني  فرن�ضا  اأن  ت�ضيك 

اإقامة عالقات دبلوما�ضية.
ا�ضفه  ال���ق���وم���ي ع���ن  ال���زع���ي���م  اأع������رب 
“اأنتم  م�ضّددا:  املبادرة،  لهذه  ال�ضديد 
التي  ال�����ض��ع��وب��ات  ت���درك���ون ح��ج��م  ل 
ُقطعت  بفرن�ضا”.  امل��اوي��ة  �ضتلحقها 
�ضريعا،  وتايوان  فرن�ضا  العالقات بني 
واقام البلدان مكاتب متثيلية م�ضوؤولة 
التجارية  التبادلت  اإدارة  عن  اأ�ضا�ضا 

والثقافية.

عالقات طبيعية بني الفرقاء
ب��ع��د م���رور ث��الث��ني ع��ام��ا، يف �ضنوات 
النظام  اأ���ض��ب��ح  والل����ف����ني،  ال��ت�����ض��ع��ني 
ال�ضيا�ضي للجزيرة القومية ال�ضينية، 
دميقراطيا. ويف الوقت نف�ضه، اأ�ضبحت 
وكوريا  �ضنغافورة  جانب  اإىل  ت��اي��وان، 
اجل��ن��وب��ي��ة وه��ون��غ ك��ون��غ، واح����دة من 
تلك الدول التي  “النمور الآ�ضيوية”، 
يتطور فيها القت�ضاد بقوة، ويتح�ضن 
وكانت  كبر.  ب�ضكل  املعي�ضة  م�ضتوى 
�ضحف بكني تتحدث حينها عن جناح 
القت�ضاد التايواين مع التعليق: “اإنهم 

جوية  مناورات  بكني  نظمت   ،2017
تايوان،  جنوب  با�ضي  قناة  يف  بحرية 
حاملة  وه�����ي  ل���ي���اون���ي���ن���غ،  و�����ض����ارك����ت 
حاليا،  ال�ضني  يف  الوحيدة  الطائرات 
حتليق  ت�ضمل  ال��ت��ي  امل��ن��اورات  تلك  يف 
ق��اذف��ات ب��ال��ق��رب م��ن ت��اي��وان. كما مت 

اجراء متارين ق�ضف يف امل�ضيق.

عمليات متعددة الأ�سكال
تثر  اأن  ال�ضينية  للمناورات  وميكن 
اأبريل  يف  ت����اي����وان.  ف��ع��ل  رد  ب���دوره���ا 
بينغ  جني  �ضي  �ضارك  اأي�ضا،   2017
من  ب��ال��ق��رب  ب��ح��ري��ة  تفقد  عملية  يف 
وبعد  ال�ضني.  جنوب  هاينان،  جزيرة 
التايوانية  الرئي�ضة  �ضاعة، ذهبت   48
ت�ضاي اإنغ- ون اإىل �ضواو )على ال�ضاحل 
مدمرة  منت  على  واأعلنت،  ال�ضرقي( 
�ضواريخ  م��ن   62 ب���  م�ضلحة  �ضريعة 
جو-جو، اأنها “على ثقة كاملة يف قدرة 
جي�س تايوان على حماية والدفاع عن 

البالد ».
20 مار�س  ال��ع��ام، يف  ي��ق��ارب  ب��ع��د م��ا 
املجل�س  ج��ل�����ض��ة  اخ��ت��ت��ام  يف   ،2018
�ضي  اأعلن  ال�ضيني،  ال�ضعبي  الوطني 
ج���ني ب��ي��ن��غ، ال��رئ��ي�����س ال�����ض��ي��ن��ي حتت 
واملناورات  “الأفعال  ب��ان  الت�ضفيق، 
لتق�ضيم البالد حمكوم عليها بالف�ضل، 
ويعاقبها  ال�����ض��ع��ب  ي��دي��ن��ه��ا  و����ض���وف 

التاريخ ».

الوليات املتحدة بنظام بكني. 
ال�ضفر  “قانون  على  ت��رام��ب  وّق��ع  ث��م 
للوزراء  ي���خ���ّول  ال����ذي  تايوان”  اىل 
وامل�ضوؤولني الأمريكيني زيارة اجلزيرة 
القومية واللتقاء بنظرائهم. و�ضرعان 
وزارة  م�ضوؤولون مهمون من  ذهب  ما 
اخلارجية  ووزارة  الأمريكية  التجارة 
ذل���ك،  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة  ت��اي��ب��ي��ه.  اإىل 
اأ�ضلحة  بيع  على  الأبي�س  البيت  وافق 
1.4 مليار دولر. ويف  لتايوان مقابل 
املتحدة  ال��ولي��ات  فعلت   ،2018 ع��ام 
تايوان  لتزويد  بالن�ضبة  ال�ضيء  نف�س 

بتكنولوجيات الغوا�ضات.
ال�ضتة  الأ���ض��ه��ر  خ��الل  منا�ضبتني  ويف 
الأمريكية  امل��دم��رات  ع��ربت  املا�ضية، 
م�ضيق تايوان، وح�ضب املتحدث با�ضم 
البنتاغون، انها عمليات تندرج يف اإطار 

“حرية املالحة«.
لبكني  مزعجا  منعطفا  ات��خ��ذت  وق��د 
لتزامنها مع مرور العالقات التجارية 
مبرحلة  حاليا  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�ضينية 
معقدة للغاية. ويف هذا ال�ضياق، تريد 
وا�ضنطن بو�ضوح اأن تظل اأقوى حليف 
ل��ت��اي��وان. جن��ح امل��وق��ف الأم��ري��ك��ي يف 
اأبريل  ال�����ض��ني.  يف  ف��ع��ل  ردود  اإث������ارة 

اأكر  اقت�ضادهم  لكن  مثلنا،  �ضينيون 
بالإ�ضافة اإىل  كفاءة وفاعلية بكثر”. 
ال�ضعبية، حيث  اأ�ضبحت ال�ضني  ذلك، 
الأجور منخف�ضة، قاعدة اإنتاج للعديد 
التايوانيني،  والتجار  ال�ضناعيني  من 
ب���ك���ني و����ض���ان���غ���ه���اي ويف  وجن����ده����م يف 
عائلة  ا���ض�����س  وبع�ضهم  اأ���ض��غ��ر،  م���دن 
 ،2008 ع��ام  يف  وهكذا،  هناك.  ثانية 
اإق��ام��ة ع��الق��ات طبيعية  اأن  ب���داأ ي��ل��وح 
ب����ني ال�������ض���ني ال�����ض��ي��وع��ي��ة وت����اي����وان، 
مبثابة بادرة طبيعية. يف بكني، اعطت 
النطباع  جينتاو  هو  الرئي�س  حكومة 
العتبار.  ب��ع��ني  ال���واق���ع  ت��اأخ��ذ  ب��ان��ه��ا 
الكومينتانغ  ح��زب  اعترب  تايبيه،  ويف 
ت�ضيانغ  قومية  وري��ث  حينها،  احلاكم 
ميكن  ل  التقارب  ه��ذا  اأن  �ضيك،  ك��اي 
انه  خ�����ض��و���ض��ا،  م��ف��ي��دا.  ال  ي��ك��ون  اأن 
ُي�ضّهل الروابط بني ال�ضينني اإىل حد 
ك��ب��ر. ف��ال ح��اج��ة للمرور ع��رب هونغ 
تايبيه:  اإىل  بكني  م��ن  للذهاب  ك��ون��غ 
ال���ط���ران يف ال�ضني  ���ض��رك��ات  ف��ت��ح��ت 
وتايوان العديد من الرحالت املبا�ضرة 

واليومية.
عام 2010، اأطلقت جمهورية ال�ضني 
ال�ضعبية فكرة اإن�ضاء جمموعة تن�ضيق 

للت�ضدي  وتايبيه  بكني  بني  ع�ضكري 
ب�����ض��ك��ل م�����ض��رتك ل��ق�����ض��ي��ة اجل�����زر يف 
تطالب  والتي  اجلنوبي،  ال�ضني  بحر 
ال��دول املجاورة، ال ان هذا  بها جميع 
امل��ق��اب��ل، طيلة  ُول���د ميتا. يف  امل�����ض��روع 
هناك  كانت  �ضنوات،  ث��الث  اأو  �ضنتني 
نواة م�ضاعدة متبادلة لقوارب ال�ضيد، 

�ضواء كانت من ال�ضني اأو من تايوان.
وُي���رّج���ح اأن����ه م��ن خ���الل حت��ق��ي��ق هذا 
كان   ،2008 عام  تايوان  مع  التقارب 
ه���دف ال�����ض��ني ال��رئ��ي�����ض��ي ه���و حتويل 
النتباه الدويل عن ق�ضية التبت. ففي 
مار�س 2008، وقعت اأحداث �ضغب يف 
لحتجاجات  وك��ان  ب�ضّدة،  ُقمعت  ل�ضا 
الدالي لما، الزعيم التبتي يف املنفى 
الرئي�س  وا�ضتقبله  امل�����دّوي،  ���ض��داه��ا 
الفرن�ضي نيكول �ضاركوزي يف دي�ضمرب 
اأوروبية احت�ضنتها بولندا  خالل قمة 

مما اثار احتجاج وغ�ضب بكني.

التقارب مع الوليات املتحدة
ولكن، بداية من عام 2010، تطورت 
اإىل  البالد  و�ضلت  ال�ضينية:  الأخبار 
موقعها  ت��ع��زز  ال��ت��ي  تنمية  م�ضتويات 
ك��ث��اين اأك����رب اق��ت�����ض��اد يف ال���ع���امل. يف 
حني اأن جميع اأ�ضكال التغيرات، التي 
تتاأكد يف تايوان من 2014-2013، 

تثر غ�ضب زعماء بكني.
امل�ضّنعني  م���ن  ال���ع���دي���د  ي���ق���وم  اأوًل، 
ارتفاع  ي�����رون  ال���ذي���ن  ال���ت���اي���وان���ي���ني، 
الأ�ضعار يف ال�ضني، باإحداث �ضركاتهم 

تكون  التي  البلدان  يف  متزايد  ب�ضكل 
اأقل،  والأج����ور  املعي�ضة  تكاليف  فيها 
تايوان،  ويف  الفلبني.  اأو  فيتنام  مثل 
ال�ضباب  � وخا�ضة  ال�ضعب  ي�ضعب على 
مع  ال��ت��ق��ارب  م��ن  امل�ضلحة  ا�ضتيعاب   �
وجاء  وال�ضري.  الت�ضلطي  بكني  نظام 
النف�ضاليني يف  انت�ضار   ،2016 عام 
وين،  اإنغ-  ت�ضاين  والرئي�ضة  الربملان، 
يف هذا ال�ضياق. عندما انتخب دونالد 
ت��رام��ب رئ��ي�����ض��اً ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف 
ن��وف��م��رب م��ن ن��ف�����س ال���ع���ام، ���ض��ارع اإىل 
التي  ال��ت��اي��وان��ي��ة  الرئي�ضة  ع��ل��ى  ال���رد 
و�ضف  تهنئة، ومت  ر���ض��ال��ة  ل��ه  اأر���ض��ل��ت 
قبل  م���ن  “الودّية”  ب����  حم��ادث��ت��ه��م��ا 
ح��ا���ض��ي��ة دون���ال���د ت���رام���ب. وم���ع ذلك، 
رات بكني ان مثل هذا احل��وار ما كان 
تايوان  ان  ال�ضني  تعترب  اذ  ليحدث، 
اقليما من اأقاليمها، ومن املتفق عليه 
دبلوما�ضياً األ يكون قادتها على ات�ضال 

مبا�ضر بروؤ�ضاء الدول الأجنبية.
يف تلك اللحظة - كنا يف بداية رئا�ضة 
على  املحادثة  تلك  وظهرت   - ترامب 
اأنها خطاأ ارتكبه رئي�س اأمريكي جديد 
الدبلوما�ضية..  بالنوامي�س  وج��اه��ل 

احتجت بكني دون ا�ضرار.
ول��ك��ن م��ن��ذئ��ذ، اأظ��ه��ر دون��ال��د ترامب 
علنا  القيام  ينوي  اأن��ه  كبر،  ح��د  اإىل 
 ،2017 باإ�ضارات ل�ضالح تايوان. عام 
اأم�������ر ����ض���ف���ن ال���ب���ح���ري���ة الأم���ري���ك���ي���ة 
حمظورة  حركة  ت��اي��وان،  يف  بالتوقف 
اع������رتاف  ب���ع���د   ،1979 ع������ام  م���ن���ذ 

الو�سع القت�سادي والجتماعي يف تايوان غذى حملة الفائزين اجلدد

مل يكن مو�شوع التقارب مع ال�شني ال�شعبية 
على �جه التحديد على جد�ل هذه النتخابات

ل ت�شمح نتائج النتخابات املحلية بالتكهن 
مبا �شتكون عليه نتائج الرئا�شية عام 2020

 تبدو بكني على قناعة باأن ناخبي اجلزيرة عاقبوا املواقف النف�سالية للرئي�سة التايوانية وحزبها
الفكرة الأ�سا�سية للحزب الدميقراطي التقدمي هي اأن تايوان دولة ذات �سيادة ويجب اأن تظل كذلك

بعد انتكا�سة احلزب الدميقراطي الأخرية:

بني ال�شني �تايوان، احلرب الباردة امل�شتمرة...؟
•• الفجر - ريت�شارد اأرتز – ترجمة خرية ال�شيباين

يق�سف  ال�سيني  اجلي�س  كان  تقريًبا،  عاًما   60 قبل 
الأرا�سي التايوانية ب�سكل منتظم. اليوم، يف كيموي، 
القارية،  ال�سني  اإىل  الأقــرب  التايوانية  اجلزيرة 
مرافق  من  �ُسّيد  ما  لزيارة  ال�سينيون  ال�سياح  ياأتي 

حتت الأر�س التي كانت مبثابة مالجئ للمقيمني. ومن 
املمكن اأي�سا زيارة احل�سون ال�سغرية التي اأطلقت منها 
مدافع تايوان النار على الرب الرئي�سي. وميكن العثور 
يف املتاجر املتخ�س�سة، على اأدوات املائدة ذات جودة 
ممتازة م�سنوعة من بقايا القنابل ال�سينية، حيث ل 
تزال هناك خمزونات مهمة منها يف اجلزيرة. غابت 

منذ  انــه  غري  تــايــوان،  م�سيق  عن  القنابل  هجمات 
الرئي�سي هو فوز  التوتر جلّيا. وال�سبب  عامني، بات 
التايواين،  التقدمي يف الربملان  احلزب الدميقراطي 
من  باملائة   12 فا�سل   56 بن�سبة   ،2016 يناير 
الأ�سوات. اأ�سبحت زعيمة هذا التنظيم، ت�ساي اإنغ- 
ون، رئي�سة للجمهورية. وُي�سّمى احلزب الدميقراطي 

تايبيه  يف  ال�سلطة  توىّل  ان  �سبق  – الذي  التقدمي 
باللغة  “مينجيندانغ”  ي�سّمى  و2008،   2000 بني 
ويقوم  ال�سعب الذي يتقّدم”.  “حزب  ال�سينية، اي، 
وعلى  تــايــوان،  ا�ستقالل  على  احلــزب  هــذا  برنامج 
مو�سوعات عديدة جتعله يف �سراع مفتوح مع احلزب 

ال�سيوعي احلاكم يف بكني.

ان�ضار احلزب الدميقراطي احلاكم

ت�ضاي اإنغ- ون رئي�ضة اجلمهورية احلذرة

�ضي ل بد من تايوان وان طال ال�ضفر

م�ضرة من اجل ال�ضتقالل يف تايوان

نتائج غر متوقعة

ان�ضار حزب الكومينتانغ
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العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/11814  عمايل جزئي             
ان  العقارية  جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-ف��اي��رواي للو�ضاطة 
املدعي / زويا ار�ضد فاروق موتيوال وميثله / خالد حممد �ضعيد بوج�ضيم - قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )98000 درهم( مع 
الفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق بتاريخ 2018/7/30 حتى 
ال�ضداد التام. رقم ال�ضكوى )MB186934252AE( وحددت لها جل�ضة يوم 
فاأنت  لذا   Ch1.B.10 بالقاعة  �س   9.30 ال�ضاعة   2018/12/23 املوافق  الح��د 
او  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/655   تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �ضده/1- اي تي ايه �ضتار للتطوير العقاري - ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/دليب برمي دا�ضواين وميثله / يو�ضف حممد ح�ضن حممد البحر 
- قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم ال�ضادر يف 
الدعوى رقم 2014/812 عقاري كلي واملعدلة بالإ�ضتئناف العقاري رقم 2016/58 ، بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )6130603( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�ضداد 
وت�ضليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 2-ف�ضخ عقود الوحدات ارقام )3101 ، 
3103 ، 3105 ، 3107 ، 3109 ، 3111( يف بناية �ضاميت باإمارة دبي مو�ضوع الدعوى. وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/4193  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة اخلليج البحرية لل�ضيانة واخلدمات املالحية دبي 
ذ م م - جيمو�س دبي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ابت لتاأجر 
معدات املقاولت - �س ذ م م وميثله / يو�ضف حممد ح�ضن حممد البحر - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )48263.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/7623 

املنذر : عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن تاله
املنذر اليه : جوبي�ضا للتجارة - �س ذ م م 

القيمة اليجارية مببلغ وقدره  �ضداد  اليه ب�ضرورة  املنذر  املنذر-  ينذر 
26337 درهم واي مبالغ اخرى مرت�ضدة بذمتها خالل ثالثون يوما من 
املنذر  املذكورة وت�ضليمها اىل  العني  العدم اخالء  الن�ضر ويف  تاريخ هذا 
باحلالة التي ت�ضلمها املنذر اليها ، وال �ضوف ي�ضطر املنذر لتخاذ كافة 
وم�ضاريف  ر�ضوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع   ، القانونية  الج���راءات 

التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اإعالن بالن�شر

رقم 2018/7600 
املنذرة / الرقة للعقارات 

املنذر اليهما بالت�ضامن : ال�ضاحل الف�ضي لل�ضفريات - �س ذ م م 
وال�ضيد / �ضيد علر�ضا �ضيد حممود �ضاهرخ -  )جمهول حمل القامة( 

�ضهر من  التعاقد خ��الل  املاجور حمل  اخ��الء  الن��ذار ب�ضرورة  ه��ذا  ننذركم مبوجب 
تاريخ ات�ضال علمكم بهذا النذار و�ضداد  القيمة اليجارية املرت�ضدة يف ذمتكم وقدرها 

50.000  درهم وما ي�ضتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام. 
يف ح��ال��ة ع��دم اخ���الء امل��اج��ور و���ض��داد القيمة الي��ج��اري��ة امل��رت���ض��دة يف ذمتكم خالل 
�ضهر من تاريخ ات�ضال علمكم بهذا الن��ذار �ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ كافة الجراءات 

القانونية �ضدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اإعالن بالن�شر

رقم 2018/7596 
املنذرة / الرقة للعقارات 

املنذر اليهما بالت�ضامن : �ضركة - الفريق خلدمات التنظيف و�ضيانة املباين 
وال�ضيد/ حممد حممود عبداهلل فرج ، وال�ضيدة/جميلة عبيد حممد ولد حروة 

)جمهول حمل القامة( 
ننذركم مبوجب هذا الن��ذار ب�ضرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �ضهر من تاريخ 
ات�ضال علمكم بهذا النذار و�ضداد  القيمة اليجارية املرت�ضدة يف ذمتكم وقدرها 69.000  

درهم وما ي�ضتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام. 
يف حالة عدم اخالء املاجور و�ضداد القيمة اليجارية املرت�ضدة يف ذمتكم خالل �ضهر من 
تاريخ ات�ضال علمكم بهذا النذار �ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضدكم 

حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اإعالن بالن�شر

رقم 2018/7595 
املنذرة / الرقة للعقارات 

املنذر اليهما بالت�ضامن : �ضركة - جنمة دلتا للتجارة العامة - �س ذ م م 
وال�ضيد/ ا�ضامة ابراهيم عبداملنعم م�ضطفى - )جمهول حمل القامة( 

ننذركم مبوجب هذا النذار ب�ضرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �ضهر من 
ذمتكم  يف  املرت�ضدة  اليجارية  القيمة  و���ض��داد   الن��ذار  بهذا  علمكم  ات�ضال  تاريخ 

وقدرها 29.500 درهم وما ي�ضتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام. 
املرت�ضدة يف ذمتكم خالل  اليجارية  القيمة  و���ض��داد  امل��اج��ور  اخ��الء  ع��دم  يف حالة 
�ضهر من تاريخ ات�ضال علمكم بهذا النذار �ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ كافة الجراءات 

القانونية �ضدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اإعالن بالن�شر

رقم 2018/7601 
املنذرة / الرقة للعقارات 

املنذر اليه / انيل جوبال بنيكر - هندي اجلن�ضية
)جمهول حمل القامة( 

�ضهر من  التعاقد خ��الل  املاجور حمل  اخ��الء  الن��ذار ب�ضرورة  ه��ذا  ننذركم مبوجب 
تاريخ ات�ضال علمكم بهذا النذار و�ضداد  القيمة اليجارية املرت�ضدة يف ذمتكم وقدرها 

23.000  درهم وما ي�ضتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام. 
يف ح��ال��ة ع��دم اخ���الء امل��اج��ور و���ض��داد القيمة الي��ج��اري��ة امل��رت���ض��دة يف ذمتكم خالل 
�ضهر من تاريخ ات�ضال علمكم بهذا الن��ذار �ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ كافة الجراءات 

القانونية �ضدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اإعالن بالن�شر

رقم 2018/7602 
املنذرة / الرقة للعقارات 

املنذر اليهما / وادى الربدى للتجارة العامة - �س ذ م م 
وال�ضيد/ �ضعراين منرى دلدوم تندا - �ضوداين اجلن�ضية - )جمهول حمل القامة( 

�ضهر من  التعاقد خ��الل  املاجور حمل  اخ��الء  الن��ذار ب�ضرورة  ه��ذا  ننذركم مبوجب 
تاريخ ات�ضال علمكم بهذا النذار و�ضداد  القيمة اليجارية املرت�ضدة يف ذمتكم وقدرها 

12.000  درهم وما ي�ضتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام. 
يف ح��ال��ة ع��دم اخ���الء امل��اج��ور و���ض��داد القيمة الي��ج��اري��ة امل��رت���ض��دة يف ذمتكم خالل 
�ضهر من تاريخ ات�ضال علمكم بهذا الن��ذار �ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ كافة الجراءات 

القانونية �ضدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اإعالن بالن�شر

رقم 2018/7593 
املنذرة / الرقة للعقارات 

املنذر اليهما بالت�ضامن : �ضركة - امكون لال�ضت�ضارات الهند�ضية واملعمارية 
وال�ضيد/ جمدى حممد من�ضور حممد �ضريف - �ضريك ومدير 

وال�ضيد / اروملومنى بيالى انيل كومار -  )جمهول حمل القامة( 
ننذركم مبوجب هذا الن��ذار ب�ضرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �ضهر من تاريخ 
ات�ضال علمكم بهذا النذار و�ضداد  القيمة اليجارية املرت�ضدة يف ذمتكم وقدرها 42.997  

درهم وما ي�ضتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام. 
يف حالة عدم اخالء املاجور و�ضداد القيمة اليجارية املرت�ضدة يف ذمتكم خالل �ضهر من 
تاريخ ات�ضال علمكم بهذا النذار �ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضدكم 

حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اإعالن بالن�شر

رقم 2018/7603 
املنذرة / الرقة للعقارات 

املنذر اليهما / الفريق خلدمات التنظيف و�ضيانة املباين 
وال�ضيد/ حممد حممود عبداهلل فرج ، وال�ضيدة/جميلة عبيد حممد خمي�س ولد حروة 

)جمهول حمل القامة( 
ننذركم مبوجب هذا الن��ذار ب�ضرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �ضهر من تاريخ 
ات�ضال علمكم بهذا النذار و�ضداد  القيمة اليجارية املرت�ضدة يف ذمتكم وقدرها 33.600  

درهم وما ي�ضتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام. 
يف حالة عدم اخالء املاجور و�ضداد القيمة اليجارية املرت�ضدة يف ذمتكم خالل �ضهر من 
تاريخ ات�ضال علمكم بهذا النذار �ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضدكم 

حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اإعالن بالن�شر

رقم 2018/7598 
املنذرة / الرقة للعقارات 

املنذر اليه / م�ضعود رم�ضان �ضفارى اناركي - ايراين
)جمهول حمل القامة(

ننذركم مبوجب هذا النذار ب�ضرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �ضهر من 
ذمتكم  يف  املرت�ضدة  اليجارية  القيمة  و���ض��داد   الن��ذار  بهذا  علمكم  ات�ضال  تاريخ 

وقدرها 23.000  درهم وما ي�ضتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام. 
املرت�ضدة يف ذمتكم خالل  اليجارية  القيمة  و���ض��داد  امل��اج��ور  اخ��الء  ع��دم  يف حالة 
�ضهر من تاريخ ات�ضال علمكم بهذا النذار �ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ كافة الجراءات 

القانونية �ضدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اإعالن بالن�شر

رقم 2018/7592 
املنذرة / الرقة للعقارات 

املنذر اليه / ميجى ايفيال �ضفيلى - جورجيا
)جمهول حمل القامة( 

�ضهر من  التعاقد خ��الل  املاجور حمل  اخ��الء  الن��ذار ب�ضرورة  ه��ذا  ننذركم مبوجب 
تاريخ ات�ضال علمكم بهذا النذار و�ضداد  القيمة اليجارية املرت�ضدة يف ذمتكم وقدرها 

33.825  درهم وما ي�ضتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام. 
يف ح��ال��ة ع��دم اخ���الء امل��اج��ور و���ض��داد القيمة الي��ج��اري��ة امل��رت���ض��دة يف ذمتكم خالل 
�ضهر من تاريخ ات�ضال علمكم بهذا الن��ذار �ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ كافة الجراءات 

القانونية �ضدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اإعالن بالن�شر

رقم 2018/7594 
املنذرة / الرقة للعقارات 

املنذر اليهما بالت�ضامن : �ضركة - �ضخر ال�ضحراء لل�ضياحة - �س ذ م م
وال�ضيد/ اميد ر�ضا �ضلمان خادمى - ايران ، وال�ضيدة/ عو�ضة �ضامل �ضاملني بالل - الإمارات   

- )جمهول حمل القامة( 
ننذركم مبوجب هذا الن��ذار ب�ضرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �ضهر من تاريخ 
ات�ضال علمكم بهذا النذار و�ضداد  القيمة اليجارية املرت�ضدة يف ذمتكم وقدرها 20.370  

درهم وما ي�ضتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام. 
يف حالة عدم اخالء املاجور و�ضداد القيمة اليجارية املرت�ضدة يف ذمتكم خالل �ضهر من 
تاريخ ات�ضال علمكم بهذا النذار �ضن�ضطر ا�ضفني لتخاذ كافة الجراءات القانونية �ضدكم 

حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/63   تنفيذ عقاري   
اأبيار للتطوير العقاري )م�ضاهمة مقفلة( )فرع دبي(   اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة 
التنفيذ/طارق خالد زكريا وميثله / غازي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
ابراهيم احمد بن �ضيفان  نعلنكم باأنه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة 
عن وحدات عقارية - املنطقة : ال�ضفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�ضم املبنى 
-1202-1206-1402-1401-1305-1207  : الوحدات  ارق��ام   -  OLGANA  /

1205-1303-1204 وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )382449 درهم( وعليكم �ضدد 
املبلغ املطالب به خالل �ضهر من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال �ضيتم بيع العقارات 

املحجوز عليها باملزاد العلني وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1082 تنفيذ �شرعي   
اىل املنفذ �ضده/1- عمرو حممد عبداهلل عبد ربه  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�ضاره حممد عامر حممد وميثله / حممد را�ضد 
�ضامل علي العوي�س - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
م�ضلمني  نف�س  اح��وال   2018/1010 رق��م  ال��دع��وى  بتنفيذ يف  وال��زام��ك 
ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )2720 درهم(  �ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف 
من تاريخ ال�ضتحقاق.  وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2250  جتاري كلي               

با�ضي  جمهول حمل  م��اأم��ون عرابي ق�ضاب  املدعي عليه / 1-حم��م��ود حممد  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ وليد حممد نور خياطه وميثله / م�ضلم حامد م�ضلم بخيت 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املحرمي  
من   %9 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   3458000( وق��دره 
تاريخ عقد الدعوى بيع احل�ض�س يف 2014/9/20 وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�ضة يوم اخلمي�س  املوافق  2018/12/13  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/5481  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- كارين هيرنيت مار�ضيل ليجني   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ انفجن اك�ضيكتف لال�ضت�ضارات وميثله 
/ نبيه احمد بدر -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
طالب  اىل  دره��م   )172641( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�ضتبا�ضر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/665  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-متارا لوج�ضتك�س - �س ذ م م 2-متارا لنقل املواد العامة بال�ضاحنات 
ان  الق��ام��ة مبا  م 3-م��ت��ارا حمزة �ضجيد جمهويل حمل  م  ذ  الثقيلة واخلفيفة - �س 
اآل  الناخي  ع��ب��داهلل خمي�س غريب   / ع( وميثله  م  )���س  ال��ت��ج��اري  دب��ي  بنك  امل��دع��ي/ 
بالت�ضامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  - قد  علي 
والتكافل  مببلغ وقدره )751389 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة   
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �ضمول  و  التام  ال�ضداد  وحتى   2018/1/31 تاريخ  من   %12
كفالة.  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2018/5/23  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اإعـــالن للح�شور اأمام اخلبـــرة بالن�شــر 

بالدعوى رقم 2569 ل�شنة 2018 مدين جزئي - حمكمة دبي االبتدائية  
اىل املدعي عليه : ارمن العاملية �س ذ م م

ايه  اإ���س  بي  مكتب   / بوكالة  كومباين(  ان�ضورن�س  لي��ف  امركان  )�ضركة  املدعية  ان  حيث 
يتوجب  باأنه  نعلمكم    : لذا  اع��اله  اليها  امل�ضار  الدعوى  اقامت  اأحمد بن هزمي وم�ضاركوه 
�ضامل  الدعوى اعاله �ضالح  املنتدب يف  امام اخلبر  او من ميثلكم قانونا احل�ضور  عليكم 
مو�ضى احلليان وذلك حل�ضور اجتماع اخلربة واملقرر عقده يف املوعد التايل : يوم الربعاء 
املوافق 2018/12/12 يف متام ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا. وذلك مبكتبنا الكائن بدبي - القرهود 
- امام الطاير لل�ضيارات - بناية ال�ضم�س امل�ضيئة - مكتب رقم 205.  يرجى احل�ضور باملوعد 
واملكان املحددين واإح�ضار امل�ضتندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن 

احل�ضور فان اخلربة �ضتبا�ضر اعمالها وفقا لل�ضالحيات املخولة لها قانونا. 
امل�شت�شار / �شالح �شامل احلليان 
اخلبري املنتدب  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

ق�شم التنفيذ  
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2459 ل�شنة 2018 

اىل املحكوم عليه / علي �ضامل بخيت �ضبيح الكعبي  
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�ضارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�ضدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )1085587( درهم ، بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع 
بالإ�ضافة   ، ال�ضخ�ضي  القر�س  على  التام  ال�ضداد  حتى   2017/4/11 تاريخ  من   %10.8
اىل الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 2017/4/11 حتى ال�ضداد التام على بطاقة 
تقدم  قد  له  املحكوم  ان  الوطني. وحيث  الإحت��اد  بنك  ل��ه/  املحكوم  ل�ضالح  الإئتمان.  
القرار  اليه اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ  امل�ضار  بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل برقم 
خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�ضر. ويف حال تخلفك عن احل�ضور يف امليعاد 

والتاريخ املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر النظر الق�ضية يف غيابك
 عن رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2998  مدين جزئي              

ع��ب��داهلل كنهى جم��ه��ول حمل  ع��ب��داهلل حم��م��د كنهي  ك��ي��زور   -1 / امل��دع��ي عليه  اىل 
 - القانونية  وال�ضت�ضارات  للمحاماة  ن�ضيب  عبدالرحمن  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وميثله  الفال�ضي   ن�ضيب  بن  عبدالرحمن  ن�ضيب  عبدالرحمن  /املحامي/  وميثله 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ن�ضيب  بن  عبدالرحمن  ن�ضيب  عبدالرحمن   /
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   50.000.00( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام.  وحددت لها 
جل�ضة يوم الثالثاء  املوافق  2018/12/11  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/1726  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/1- اي ات�س دي جي لتجارة الثاث ���س.ذ.م.م 2- نوره �ضعيد علي خادم املهري 3- 
عفراء علي �ضعيد املهري 4- ديبوف اند جاليه �ضيكولته ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
م�ضرف المارات ال�ضالمي �ضركة م�ضاهمة عامة مبا ان املدعي/م�ضرف المارات ال�ضالمي �ضركة 
م�ضاهمة عامة قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/11/26 
بندب اخلبر  املو�ضوع  الف�ضل يف  وقبل  املحكمة مبثابة احل�ضوري  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم 
ملف  على  الط��الع  كالتي  مهمته  وتكون  ال��دور  �ضاحب  ال�ضالمية  املرابحات  يف  املخت�س  امل�ضريف 
ان لزم  املدعية واملدعي عليها  ان يقدمه اخل�ضوم والنتقال اىل مقر  الدعوى وم�ضتنداتها ماع�ضى 
المر والطالع على املرا�ضالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�ضجالت والدفاتر التجارية الورقية 
وم�ضروفات  ذمة ح�ضاب  على  كامانة  دره��م  الف  ع�ضرة  وقدرها  امانة خربة  وح��ددت  واللكرتونية 
اخلبر واتعابه والزمت املدعي ب�ضدادها يف خزانة املحكمة ، وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم الربعاء 

 .ch2.E.22:املوافق:2018/12/12 ال�ضاعة:09:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1044  جتاري كلي

حمدوده(  م�ضوؤولية  ذات  )�ضركة  املراقبه  لنظمة  1-با�ضيفيك   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ب��رودا وميثله:ح�ضن  املدعي /بنك  ان  القامة مبا  ديليب جمهول حمل  راه��ولن   -2
علي مطر الريامي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليهم بالت�ضامن 
والفائدة  درهم   )27.244.601.40( وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي�ضددوا  بان  والتكافل 
القانونية بواقع 12% �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ 
لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزامهم  كفالة  بال  املعجل 
  ch2.E.21:جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق:2018/12/13 ال�ضاعة:09:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

والذي متت �ضياغته يف باري�س يف اأواخر عام 2015 
ترفع  لأن��ه��ا  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  معيبة  باري�س  “اتفاقية 
يف  بامل�ضوؤولية  تت�ضم  التي  ال���دول  يف  الطاقة  اأ���ض��ع��ار 
امل�ضببة  ال���دول  اأك��ر  م��ن  البع�س  على  تت�ضرت  ح��ني 

للتلوث«.
اأم�س  فيليب  اإدوار  الفرن�ضي  ال��وزراء  رئي�س  وق���������رر 
الوق���������ود  على  للر�ضوم  املزمع�����ة  ال��زي��ادة  تعلي��������ق 
اأ�ضابيع من  بع�������د  الأق�����������ل  اأ�ضهر على  �ض�����������تة  مل���������دة 
اأعم�ال  اأحيان�������������ا  �ض����������هدت  التي  الحتجاج�����������ات 

عنف ..
التي  اإدارة ماكرون  اأول تراجع كبر من  فيما ميثل 

و�ضلت لل�ضلطة منذ 18 �ضهرا.

•• باري�س-رويرتز:

جديد  من  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  �ضخر 
على تويرت من الرئي�س الفرن�ضي اإميانويل ماكرون 
على  العنيفة  الحتجاجات  ب�ضبب  متاعبه  م�ضتغال 
على  لفر�ضها  ي�ضعى  ك��ان  ال��ت��ي  الإ���ض��اف��ي��ة  ال��ر���ض��وم 

الوقود.
وكتب ترامب يف تغريدة يف وقت متاأخر اأم�س الثالثاء 
“اأنا �ضعيد لأن �ضديقي اإميانويل ماكرون واملحتجني 
منذ  اإليها  تو�ضلت  التي  للنتيجة  تو�ضلوا  باري�س  يف 

عامني«.
بالبيئة  املعني  العاملي  الت��ف��اق  اإىل  م�ضرا  واأ���ض��اف 

لالأ�ضول  وجتميدا  لل�ضفر  حظرا  العقوبات  ه��ذه  مثل  ت�ضمل  ما  وع��ادة 
وتهدف اإىل قطع التمويل عن برامج الأ�ضلحة.

وق���ال ه��وك اإن ال��ت��ج��ارب ال�����ض��اروخ��ي��ة الإي��ران��ي��ة تنتهك ق���رار جمل�س 
النووي ودعا طهران للكف عن  بالتفاق  املتعلق   2231 الدويل  الأمن 
كل الأن�ضطة ذات ال�ضلة بال�ضواريخ البالي�ضيتية امل�ضممة حلمل اأ�ضلحة 

نووية.
وقال هوك “هذا تهديد خطر ومت�ضاعد ونحن بحاجة لإعادة عوامل 
الردع �ضد برنامج اإيران ال�ضاروخي. واإل فاإنني اأعتقد اأننا نواجه خطر 

اندلع �ضراع اإقليمي اإذا مل نفعل«.
 8 اإىل  بالتوقف ملدة ت�ضل  “مطالبة”  اإي��ران  اإن   2231 ويقول القرار 
لتكون  امل�ضممة  البالي�ضتية  بال�ضواريخ  املتعلقة  الأن�ضطة  عن  �ضنوات 

قادرة على حمل اأ�ضلحة نووية.
 وتقول اإيران اإن القرار ل يطالبها بالتوقف عن تطوير ال�ضواريخ وهو 

ن�ضاط تقول اإنه ل �ضلة له بربناجمها النووي.
اأوروبية  عقوبات  اآذار  م��ار���س  يف  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�ضا  بريطانيا  واق��رتح��ت 

ملا جاء يف  البالي�ضتية وذلك وفقا  ب�ضبب �ضواريخها  اإي��ران  جديدة على 
من  بالرف�س  قوبل  الق���رتاح  لكن  روي��رتز  عليها  اطلعت  �ضرية  وثيقة 
اجلمهورية  مع  التجارية  ال��رواب��ط  لتعزيز  ت�ضعى  اأخ��رى  اأوروب��ي��ة  دول 

الإ�ضالمية ومن بني هذه الدول اإيطاليا.
وقال هوك اإن طهران تنقل ال�ضواريخ الإيرانية وتكنولوجيا ال�ضواريخ 
اليمن وجماعة  ق��وات احلوثي يف  واإىل حلفاء لطهران مثل  �ضوريا  اإىل 
اجتماعات  الأوروب��ي��ة يف  القوى  تتفق معه  راأي  لبنان وهو  حزب اهلل يف 

خا�ضة.
لالحتاد  للغاية  ح�ضا�ض�����ة  ق�ضية  تع�������د  اإي���ران  م��ع  الدبلوما�ضية  لكن 
عام  اإي����������ران  مع  املب�����������رم  النووي  التف���������اق  اأن  يعترب  لأن��ه  الأوروب���ي 
لل�ضيا�ضة  اجن��از  اأك��رب  ن��ووي��ة  اأ�ض����������لحة  تطوير  م��ن  ملنعه����������ا   2015
اخل��ارج��ي��ة ل��الحت��اد م��ن��ذ ع�����ض��رات ال�����ض��ن��ني ول ي��رغ��ب يف ان��ه��ي��ار ذلك 

التفاق.
اإن فر�س الحتاد الأوروب��ي عقوبات على  اأوروبيون  ويقول دبلوما�ضيون 

اإيران اإىل جانب ا�ضتئناف العقوبات الأمريكية قد يهدد التفاق.

•• بروك�شل- باري�س-رويرتز:

الحتاد  على  ت�ضغط  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  كبر  اأمريكي  م�ضوؤول  ق��ال 
الأوروبي للنظر يف فر�س عقوبات اقت�ضادية على اإيران ب�ضبب �ضواريخها 
البالي�ضتية حمذرا من اندلع �ضراع اإقليمي اأو�ضع نطاقا ما مل يتم كبح 

طموحات طهران.
واأجرت اإيران جتربة �ضاروخية هذا ال�ضهر مما اأثار قلق الغرب يف حني 
الحتاد  لكن  لال�ضتقرار  م��زع��زع  عمل  ب��اأن��ه��ا  التجربة  فرن�ضا  و�ضفت 
عام  امل��ربم  ال���دويل  الن������ووي  التف����������اق  حماية  على  يرك�����ز  الأوروب����ي 
2015 مع اإيران والذي اأعلن الرئي�س الأمريكي الن�ضحاب منه يف مايو 

اأيار.
اإي���ران ل��روي��رتز بعد  وق��ال ب��راي��ن ه��وك ممثل وا�ضنطن اخل��ا���س ب�ضاأن 
ي��ق��ر الحتاد  اأن  “نود  ب��روك�����ض��ل  الأوروب���ي���ة يف  ال��ق��وى  اج��ت��م��اع��ات م��ع 
جتارب  ت�ضهل  التي  واملنظمات  الأ�ضخا�س  ت�ضتهدف  عقوبات  الأوروب���ي 

اإيران ال�ضاروخية والنت�ضار ال�ضاروخي«.

اأن  اإىل  ت�ضر  تقديراتها  اأن  وقتها  واأ�ضافت  مركبات.  ث��الث  تدمر 
ال�ضربة مل “ت�ضقط قتلى اأو جرحى بني املدنيني«.

املنطقة  يف  تعي�س  التي  العرقية  ال��ط��وارق  قبيلة  من  اأع�ضاء  ونظم 
طرابل�س  من  تتخذ  التي  احلكومة  وطالبوا  الثالثاء  يوم  احتجاجا 

مقرا لها بالتحقيق يف ال�ضربة اجلوية.
رفعوا  واأط��ف��ال  ن�ضاء  وبينهم  املحتجني  اإن  وم�ضاركون  �ضهود  وق��ال 
لفتات تقول اإن قيادة القوات الأمريكية يف اأفريقيا هاجمت مدنيني 
وتنظيم  بالقاعدة  يرتبطون  اأبناءنا«. ووجد مت�ضددون  “تقتل  واأنها 
داع�س مالذا يف ال�ضحراء الوا�ضعة بجنوب ليبيا يف وقت يواجه فيه 
البلد �ضعوبة يف ا�ضتعادة ال�ضتقرار بعد �ضبع �ضنوات من النتفا�ضة 

التي اأطاحت مبعمر القذايف.

•• بنغازي-رويرتز:

قال �ضهود اإن ع�ضرات الليبيني تظاهروا احتجاجا على �ضربة جوية 
اأمريكية على من ي�ضتبه باأنهم اأع�ضاء بتنظيم القاعدة يف ال�ضحراء 

الواقعة بجنوب غرب البالد قائلني اإن ال�ضربة ا�ضتهدفت مدنيني.
قتلت  اإنها  اخلمي�س  يوم  اأفريقيا  يف  الأمريكية  القوات  قيادة  وقالت 
العوينات يف ثالث  بلدة  املت�ضدد قرب  القاعدة  اأف��راد تنظيم  11 من 
املغرب  القاعدة ببالد  اآذار �ضد تنظيم  �ضربة من نوعها منذ مار�س 

الإ�ضالمي، وهو فرع القاعدة يف �ضمال اأفريقيا.
وقالت قيادة القوات الأمريكية يف اأفريقيا يف بيانها الأ�ضبوع املا�ضي 
اإىل  اأدت  اإن ال�ضربة التي وقعت على مقربة من احل��دود اجلزائرية 

اأي فر�ضة للتغلب بالفعل  ا�ضتثنائياً، لكنه لي�س لديه 
على دونالد ترامب.

عاماً(، حمامي جنمة  اأفيناتي )47  اإىل  ينظر  وك��ان 
�ضد  ق�ضيتها  يف  دان��ي��ل��ز  �ضتورمي  الإب��اح��ي��ة  الأف����الم 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، على اأنه يف املراحل 
للمناف�ضة  انتخابية  حملة  ب��دء  احتمالية  من  الأوىل 

على الرئا�ضة ببطاقة دميقراطية.
دانيلز  ���ض��ت��ورم��ي  مت��ث��ي��ل  يف  اأ���ض��ت��م��ر  “�ضوف  وق�����ال: 
اأرتاح  “لن  م�ضيفاً  واأتباعه”،  ترامب  �ضد  واآخ��ري��ن 
قبل اأن يرحل ترامب عن من�ضبه ويتم ا�ضتعادة بالدنا 

وقيمها«.

•• وا�شنطن-وكاالت:

قال املحامي الأمريكي ال�ضهر مايكل اأفيناتي اإنه لن 
يرت�ضح لرئا�ضة الوليات املتحدة.

ويف بيان ن�ضر على موقع التوا�ضل الجتماعي تويرت، 
“بعد الت�ضاور مع عائلتي وبناء على طلبهم،  اأ�ضاف: 

قررت عدم الرت�ضح لرئا�ضة الوليات املتحدة«.
اإمنا  ال��ق��رار ب�ضكل م��ت�����ض��رع،  اأت��خ��ذ ه���ذا  “ل  وت��اب��ع: 
اأتخذه احرتاماً لعائلتي، لول خماوفهم لكنت �ضاأقوم 
اأن يتحرك احلزب  واأع��رب عن قلقه من  بالرت�ضح”، 
رئي�ضاً  يكون  ق��د  �ضخ�س  تر�ضيح  نحو  الدميقراطي 

ليبيون يحتجون على �شربة جوية اأمريكيةحمام اأمريكي �شهري ينفي اعتزامه الرت�شح للرئا�شة

واأعدموهما قرب منزلهما بتهمة 
قيادة  ا�ضتخبارات  م��ع  تعاونهما 

�ضرطة نينوى«.

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

 2019 ال����ع����ام  م��ط��ل��ع  ت��ن��ط��ل��ق 
�ضاأن  يف  املّتحدة  الأمم  حتقيقات 
تنظيم  ارتكبها  التي  النتهاكات 
داع�������س يف ال����ع����راق، ب��ح�����ض��ب ما 
فري�ق  رئي�س  الثالث������������اء  اأع��ل��ن 
التحقيق الأمم��ي ال��ذي ب��داأ منذ 
ح�ضول  على  اأدّل���ة  جمع  ال�ضيف 

جمازر.
اأ�ضعد  ك����رمي  ال���ربي���ط���اين  وق����ال 
�س  املتخ�ضّ امل��ح��ام��ي  خ��ان  اأح��م��د 
الأمن  ملجل�س  الإن�ضان  حقوق  يف 
التحقيق  “فريق  اإّن  ال������دويل 
العراق  يف  حت�����ض��رات��ه  ُي��وا���ض��ل 
التحقيق  اأن�����ض��ط��ة  ب����دء  ب���ه���دف 

مطلع 2019«.
ن�ضاطات  “تنفيذ  اأّن  على  و���ض��ّدد 

تعاون  ع��ل��ى  �ضيعتمد  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
ودعم وثقة جميع عنا�ضر املجتمع 

العراقي«.
اآب/اأغ�ضط�س، جمع حمّققو  منذ 
اأدّل��ًة على جمازر وفظائع  فريقه 

اأخرى ارتكبها تنظيم داع�س.
وتعّهدت الوليات املتحدة تقدمي 
جلهود  دع����ًم����ا  دولر  م���ل���ي���وين 

حمّققي الأمم املتحدة.
واكُت�ضفت اأكر من 200 مقربة 
اأكر  ت�ضم  ال��ع��راق،  يف  جماعّية 

من 12 األف جّثة.
وب���ن���اًء ع��ل��ى ط��ل��ب ال���ع���راق، تبّنى 
 2017 ال��ع��ام  الأم���ن يف  جمل�س 
ب��الإج��م��اع مي��ّه��د الطريق  ق����راًرا 
حماكمة  ب��ه��دف  حتقيق  لإج����راء 
ع���ن���ا����ض���ر ت���ن���ظ���ي���م داع�����������س  عن 

اجلرائم التي ارتكبوها.

اجل�����رنال كينث  ق���ال  ذل����ك،  اإىل   
لتول��������ي  امل���ر����ض���ح  م���اك���ي���ن���زي، 
ال��ق��ي��ادة امل��رك��زي��ة الأم��ري��ك��ي��ة، اإن 
زع���ي���م ت��ن��ظ��ي��م داع���������س، اأب�����و بكر 
تهدي���������داً  مي��ث��ل  ل  ال��ب��غ��دادي، 
للغاية”،  م���رع���وب  “رجل  لأن����ه 
يجري  “البغدادي  م�����ض��ي��ف��اً: 
احلدود  على  ال�ضحراء  يف  ه��رب��اً 
للنجاة  و�ض����������وريا  ال��ع��راق  ب��ني 

بحياته«.
يف  جل�ضة  خ��الل  ماكينزي  وق���ال 
امل�ضلحة  القوات  خدمات  جمل�س 
رجل  “اإنه  ال�������ض���ي���وخ  مب��ج��ل�����س 
م��رع��وب ج����داً ي��ه��رب ب��ح��ي��ات��ه يف 
نهرالفرات  وادي  ق��رب  م��ا  م��ك��ان 

على حدود �ضوريا والعراق«.
واأ�ضاف: “من ال�ضعب التخطيط 
قلقاً  يعي�س  ط��امل��ا  ���ض��ده  ل��ه��ج��وم 

حول ما اإذا كان �ضيموت يف ال�ضاعة 
القادمة اأو بعدها اأو قبلها«.

وي�����ع�����د ال������ب������غ������دادي م������ن اأك������ر 
الإره��اب��ي��ني امل��ط��ل��وب��ني م��ن قبل 
اإعالن  منذ  وبخا�ضة  وا�ضنطن، 
نف�ضه خليفة يف �ضوريا والعراق يف 

يونيو )حزيران( 2014.
و�����ض����ي����ت����وىل م����اك����ي����ن����زي، ال�����ذي 
ك���ان ي�����ض��غ��ل ق��ب��ل ���ض��ه��ور من�ضب 
امل�ضرتكة  الأرك������ان  ه��ي��ئ��ة  م��دي��ر 
القوات  ق��ي��ادة  قريباً  الأمريكية، 
ال�ضرق  يف  امل��ن��ت�����ض��رة  الأم��ري��ك��ي��ة 

الأو�ضط.
جل�ضة  خ��الل  ماكينزي  وا�ضطر 
على  الإج���اب���ة  للمن�ضب  ت��اأك��ي��ده 
العديد من الأ�ضئلة للنواب حول 

الو�ضع يف املنطقة.
ه��������ذا واأع�������ل�������ن م���������ض����در اأم����ن����ي 

املو�ضل،  غربي  العراقية  الأمنية 
400 كيلومرتاً �ضمال بغداد.

 وقال النقيب اأحمد العبيدي، اإن 

اليوم  اقتحموا  داع�����س  “عنا�ضر 
اث���ن���ني يف قرية  م��دن��ي��ني  م���ن���زل 
�ضنجار،  لق�ضاء  التابعة  عوينات 

عنا�ضر  اإع��دام  نينوي،  مبحافظة 
مدنيني  الإرهابي،  داع�س  تنظيم 
اث���ن���ني ل��ت��ع��اون��ه��م��ا م����ع ال���ق���وات 

م�سوؤول اأمريكي يك�سف حالة البغدادي ومكانه 

التحقيقات يف انتهاكات داع�س بالعراق تبداأ 2019 

البنك  ع���م���ل  ت���وح���ي���د  امل����دن����ي����ة، 
الإن�ضانية  وال��ق�����ض��اي��ا  امل���رك���زي، 
واملختطفون  الأ����ض���رى  واأب���رزه���ا 
وم�����رت�����ب�����ات امل����وظ����ف����ني واآل�����ي�����ة 

تنفيذهما.
احلكومية  امل�������ض���ادر  واأ�����ض����اف����ت 
تبلغ  مل  املتح��������دة  “الأمم  اأن 
اليمنية مبوع�د حترك  احلكومة 
وفدها حتى الآن اإىل �ض������توكهومل، 
يف  ل���الن���ط���الق  ج����اه����ز  اأن�������ه  اإل 
وفد  اأن  مو�ضح��������ة  وقت”،  اأي 

اإىل حد القيام بت�ضفيات متبادلة 
لأبناء القيادات.

“الوطن”  ����ض���ح���ي���ف���ة  ووف���������ق 
ال�����ض��ع��ودي��ة، اأ���ض��اف��ت امل�����ض��ادر اأن 
“�ضكان يف مدينة ذمار عروا على 
جثة جنل اأحد قيادات ميلي�ضيات 
بعد  خ��ن��ق،  اآث���ار  احل��وث��ي وعليها 
جثة  على  العثور  م��ن  قليلة  اأي���ام 
جنل قيادي حوثي اآخر مقتوًل يف 

حو�س منزله«.
مواطنني  اأن  امل�ضادر،  واأو�ضحت 

للم�ضاركة  �ضتوكهومل  ال�ضويدية 
التي ت�ضرف  ال�ضالم  يف م�ضاورات 

عليها الأمم املتحدة.
واأ�ضافت امل�ضادر ل�ضحيفة العرب 
غريفيث  مرافقة  ب��اأن  اللندنية، 
�ضتوكهومل،  اإىل  امليلي�ضيا  ل��وف��د 
تعد مهمة طارئة لتفكيك الذرائع 
تكرار  دون  واحل��ي��ل��ول��ة  احل��وث��ي��ة 
�ضيناريو م�ضاورات جنيف 3 التي 
ت��خ��ل��ف ع��ن��ه��ا احل��وث��ي��ون اآن����ذاك 
حتت ذريعة عدم ال�ضماح لطائرة 
عمانية بنقل جرحى حوثيني اإىل 
اأن من بينهم  م�ضقط كان يعتقد 
اأج���ان���ب وق���ي���ادات حوثية  خ���رباء 

بارزة.
يحر�س  اأخ�����������رى،  ج����ه����ة  وم�������ن 
واحلكومة  ال���ع���رب���ي  ال���ت���ح���ال���ف 
ال��ي��م��ن��ي��ة ع��ل��ى اإف�������ض���ال ال���ذرائ���ع 
باتت  اأن��ه��ا  ال��ت��ي يعتقد  احل��وث��ي��ة 
حت�������رك ال���������ض����غ����وط ال����دول����ي����ة، 
واأ�ضارت م�ضادر لل�ضحيفة اإىل اأن 
�ضيغادر  ال�ضرعية  احلكومة  وف��د 
العا�ضمة  يف  امل�����ض��اورات  مقر  اإىل 
ال�ضويدية �ضتوكهومل بعد و�ضول 

الوفد احلوثي مبا�ضرة.
وبح�ضب ال�ضحيفة، ي�ضر العديد 

•• عوا�شم-وكاالت:

مرافقة  اأن  اأممية  م�ضادر  اأك��دت 
الأممي مارتن غريفيث،  املبعوث 
وفد ملي�ضيا احلوثي اإىل ال�ضويد 
تاأتي يف اإطار �ضعي املجتمع الدويل 
احلوثي،  ميلي�ضيا  ذرائع  لتفكيك 
فيما ك�ضف نائب وزير اخلارجية 
ال���ك���وي���ت���ي خ���ال���د اجل��������اراهلل عن 
�ضنعاء  يف  ال��ك��وي��ت��ي  ال�����ض��ف��ر  اأن 
�ضيكون مع الوفد احلوثي املتجه 

اإىل �ضتوكهومل.
ووفق �ضحف عربية �ضادرة اليوم 
مينية  م�ضادر  ك�ضفت  ال��ث��الث��اء، 
م�ضاورات  م��ل��ف��ات  ع��ن  ح��ك��وم��ي��ة 
ال�ضويد،  يف  امل��رت��ق��ب��ة  ال�������ض���الم 
اأن  حملية  م�����ض��ادر  اأف����ادت  بينما 
اخلالفات بني قيادات ميلي�ضيات 
احلوثي النقالبية، ت�ضاعدت يف 
الآون��ة الأخ��رة حيث و�ضلت اإىل 
متبادلة  ب��ت�����ض��ف��ي��ات  ال��ق��ي��ام  ح���د 

لأبناء القيادات.
اأف������ادت م�����ض��ادر دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة اأن 
املبعوث الأممي اإىل اليمن مارتن 
غ��ري��ف��ي��ث ���ض��ي��غ��ادر ب��رف��ق��ة وفد 
العا�ضمة  اإىل  امل�ضاورات احلوثي، 

حر�س  اأن  اإىل  امل���راق���ب���ني  م����ن 
اإح�ضار  ع��ل��ى  ال������دويل  امل��ج��ت��م��ع 
طاولة  اإىل  ال��ي��م��ن��ي��ني  ال���ف���رق���اء 
الأممي  املبعوث  و�ضعي  امل�ضاورات 
ل��ت��ف��ك��ي��ك ال������ذرائ������ع احل���وث���ي���ة، 
الكربى  ال�������دول  ع�����زم  ي�����وؤك�����دان 
اليمني ممار�ضة  امللف  الفاعلة يف 
�ضتوكهومل،  يف  ح��ق��ي��ق��ي  ���ض��غ��ط 
ل��دف��ع احل��ك��وم��ة واحل��وث��ي��ني اإىل 
للت�ضوية  ع��ام  اإط��ار  على  التوقيع 
تتحول  قد  اليمن،  يف  ال�ضيا�ضية 

اإىل قرار اأممي يف وقت لحق.
ت����زام����ن����اً م����ع اجل����ه����ود الأمم���ي���ة 
مفاو�ضات  لإط�����الق  امل��ت��وا���ض��ل��ة 
ال�ضالم اليمنية يف ال�ضويد قريباً، 
ال�ضيخ  ال��ك��وي��ت  اأم�����ر  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
���ض��ب��اح الأح���م���د، وزي����رة خارجية 

ال�ضويد مارغوت فال�ضرتوم.
“اجلريدة”  ذك��رت��ه  م��ا  وبح�ضب 
ال����ك����وي����ت����ي����ة، ق�������ال ن����ائ����ب وزي�����ر 
اخلارجية الكويتي خالد اجلاراهلل، 
معلقاً على زيارة الوزيرة ال�ضودية 
لبالده، اإن “الكويت و�ضتوكهومل 
حول  دائ���م  وت�����ض��اور  توا�ضل  على 
املباحثات التي �ضتعقد يف ال�ضويد 

ب�ضاأن الأزمة اليمنية«.

“الوزيرة  اأن  اجل����اراهلل  واأ���ض��اف 
تاأتي  اأن  على  حر�ضت  ال�ضويدية 
امل�ضاورات  ب���دء  ق��ب��ل  ال��ب��الد  اإىل 
ل�ضتي�ضاح  حم��اول��ة  يف  اليمنية، 
الكويت  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  ال�������ض���ورة، 
حول  اليمن  مباحثات  احت�ضنت 
ال�ضالم مدة 100 يوم، وبالتايل 
واإمل���ام كبر  هناك خلفية وخ��ربة 
للكويت مبجريات الأم��ور، وكيف 
اأن تتعامل الدولة امل�ضيفة  يجب 

مع الأطراف«.
جرت  التي  املناق�ضات  اأن  واأو���ض��ح 
بني م�ضوؤويل اخلارجية والوزيرة 
ال���دور  اإىل  ت��ط��رق��ت  ال�����ض��وي��دي��ة 
ال�ضويد يف  تلعبه  اأن  ال��ذي ميكن 
اليمن،  م�ضاورات  وت�ضهيل  تهيئة 
ونقلنا  منفتحني،  “كنا  معقباً: 
ونتمنى  ونتطلع  جتربتنا  اإل��ي��ه��ا 
ناجحة  امل�����ض��اورات  ه��ذه  تكون  اأن 

ونحن متفائلون بنجاحها«.
ويف �ضياق مت�ضل، ك�ضفت م�ضادر 
عكاظ  ل�ضحيفة  حكومية  مينية 
جولة  ب���رن���ام���ج  اأن  ال�����ض��ع��ودي��ة، 
م�������ض���اورات ال�����ض��الم امل��رت��ق��ب��ة يف 
فتح  اإع��ادة  على  �ضيرتكز  ال�ضويد 
الرحالت  اأم������ام  ���ض��ن��ع��اء  م���ط���ار 

مفاو�ضاً   12 ي�����ض��م  ال�����ض��رع��ي��ة 
ب��رئ��ا���ض��ة وزي����ر اخل��ارج��ي��ة خالد 

اليماين.
م�ضادر  قالت  اآخ��ر،  �ضعيد  وعلى 
ميينة، اإن “اخلالفات بني قيادات 
النقالبية،  احل��وث��ي  ميلي�ضيات 
اإثر  ت�ضاعدت يف الآون��ة الأخ��رة 
الهزائم املتتالية على اأيدي قوات 
ال�����ض��رع��ي��ة وان�����ض��ح��اب ك��ث��ر من 
القيادات احلوثية من اجلبهات”، 
و�ضلت  اأن اخلالفات  اإىل  م�ضرة 

ع���روا ع��ل��ى ج��ث��ة جن��ل القيادي 
الدولة،  ق��ا���ض��م  ال���ب���ارز،  احل��وث��ي 
عاماً،   13 ال��ع��م��ر  م���ن  وال���ب���ال���غ 
�ضوارع  اأح�����د  يف  خ��ن��ق��اً  م���ق���ت���وًل 
مدينة ذمار دون معرفة اجلاين.

ذمار،  وكان مواطنون مينيون يف 
قد عروا، الثالثاء املا�ضي، على 
ج��ث��ة جن���ل ق���ي���ادي ح���وث���ي اآخ���ر 
الديلمي مقتوًل يف  يدعى عبا�س 
الراأ�س  يف  ن��اري��ة  بطلقات  منزله 

بر�ضا�س جمهولني.

غريفيث يبدد ذرائع احلوثيني

حما�لت اأممية لتفكيك الذرائع احلوثية

ترامب ي�شخر من ماكر�ن ب�شبب الإحتجاجات

اأمريكا تطالب الحتاد الأ�ر�بي بفر�س عقوبات على اإيران

اأ�شباب متنع حزب اهلل  4
 من الرد على تدمري اأنفاقه

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

راأى رون بن ي�ضائي، اخلبر الع�ضكري الإ�ضرائيلي يف �ضحيفة “يديعوت 
ت�ضكل  اأنفاق حزب اهلل قد  �ضد  ال�ضمال”  “درع  “عملية  اإن  اأحرونوت” 
مرحلة �ضمن طريق طويلة للتعامل مع التهديد الأكرب اأمام اإ�ضرائيل، 
و�ضيكون اأم���ام احل���زب امل��زي��د م��ن ال��وق��ت لت��خ��اذ ق���رار ب�����ض��اأن ال���رد من 
يدفع  قد  الإ�ضرائيلية  للحدود  اخرتاقها  لأن  اأنفاقه،  ك�ضف  عدمه على 
لعملية دبلوما�ضية، ورمبا ع�ضكرية، اأمام اخلطر الأكرب وهو ال�ضواريخ 

الدقيقة«.
بالرد على  اأ�ضباب قد حتول دون قيام حزب اهلل  اأربعة  “هناك  اإن  وق��ال 
اأن الو�ضع قد ل ي�ضل مل�ضتوى  اأن التقدير ال�ضائد فيها  اأولها  اإ�ضرائيل، 
الت�ضعيد يف ال�ضمال، على اعتبار اأن اجلي�س ب�ضدد ك�ضف وتدمر الأنفاق، 
ما يحرم احلكومة اللبنانية وحزب اهلل من الدعاء باأن اإ�ضرائيل ل تعمل 

من داخل الأرا�ضي اللبنانية«.
و�ضط  نف�ضه  يجد  احل���زب  اأن  يف  يكمن  ال��ث��اين  “ال�ضبب  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
مفاجاأة، لأن حفر الأنفاق داخل اإ�ضرائيل مت بهدوء، ويف عمق جعله يفكر 
اأنها لن ت�ضتطيع ت�ضخي�س اجلهد التحت-اأر�ضي الذي يقوم به، ولذلك 
اتخاذ قرار  اأي��ام لإج��راء تقدير موقف، ومن ثم  الأم��ر عدة  �ضي�ضتغرق 

ب�ضاأن العمل اأم ل«.
الإ�ضرائيلية  احل��دود  داخ��ل  الأنفاق  “ك�ضف  اأن  الثالث فهو  ال�ضبب  اأم��ا   
يف  الإيرانيني  و�ضركاءهما  اهلل،  وحزب  اللبنانية  احلكومة  كثراً  يحرج 
الإ�ضرائيلية؛  العملية  على  للرد  ي�ضارع  لن  فاحلزب  الدولية،  ال�ضاحة 
لأنها قد جتر الو�ضع لعملية دولية برئا�ضة الوليات املتحدة وفرن�ضا من 

خالل اإدانة لبنان، ورمبا فر�س عقوبات عليه«.
وال�ضبب الرابع، ولعله الأهم، اأن احلزب “اإن حاول الت�ضوي�س على عملية 
قذائف  اأو  ن��اري��ة  ع��ي��ارات  اإط���الق  خ��الل  م��ن  الإ�ضرائيلية  ال�ضمال  درع 
عمليتها  رقعة  لتو�ض�������يع  تذهب  ق�������د  الأخ��رة  ف������اإن  اإ�ضرائيل،  باجتاه 
لإقامة  الإي��ران��ي��ة  ب��ال��ق��درات  امل�����س  اأج���ل  م��ن  اللبنانية؛  الأرا����ض���ي  لكل 
م�ضانع لإنتاج ال�ضواريخ الدقيقة، واحلزب والإيرانيون يخ�ضون من هذا 

الو�ضع«. 
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العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/12474  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جمهول  للتجميل  كراميل  1-���ض��ال��ون   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
مبا ان املدعي /نوري جدوى قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
 )2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  درهم   )19500( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
 mb187316471ae:ال�ضكوى رق���م  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م 
�س   09.30 ال�ضاعة   2018/12/19 املوافق  الربعاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.10:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/7412  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فوت�ضر ايه ام جي للتجارة العامة ���س.ذ.م.م جمهول 
اأقام  قد  احمد حممد حنفي  ال�ضيد  املدعي /حممد  ان  القامة مبا  حمل 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )62792( 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����ض���وم وامل�����ض��اري��ف رقم 
الثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   MB183754449AE:ال�ضكوى
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�ضاعة   2018/12/31 املوافق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/10067  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  بال�س  1-�ضرنجي   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد جنيد غالم ر�ضول قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )19350 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
لها  وحددت   mb185195286ae:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم 
 ch1.A.1:جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2018/12/11 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/11312  عمايل جزئي

مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  متويل  و�ضطاء  بانكرز  1-ترا�ضت   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  حم��م��ود  قا�ضم  /روؤى  امل��دع��ي  ان 
درهم  وتذكرة عودة مببلغ )6000(  درهم(  مب�ضتحقات عمالية وقدرها )103792 
لها  وح���ددت   MB186219755AE:ال�ضكوى رق��م  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم 
 ch1.B.10:جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/12/16 ال�ضاعة 09.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/8009  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل  الغذائية  اىل املدعي عليه/1- اودي�ضا لتجارة اللحوم وامل��واد 
القامة مبا ان املدعي/م�ضطفى �ضيد احمد م�ضطفى البنا نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2018/10/24  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/م�ضطفى 
�ضيد احمد م�ضطفى البنا بحكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري بالزام املدعي عليها ان 
توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )22.400( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابله 
نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�ضب 
من الر�ضوم. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/6320  عمايل جزئي

اىل املحكوم عليه/1- بوليتك انرتنا�ضيونال منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2018/10/10  يف الدعوى املذكورة 
بالزام  املحكمة ومبثابة احل�ضوري  اعاله ل�ضالح/حامت عابدين حممد علي بحكمت 
او  العودة اىل موطنه  ت��وؤدي للمدعي مبلغ )78911( درهم وتذكرة  بان  املدعي عليها 
التنفيذ قد التحق بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمتها  قيمتها نقدا ما مل يكن وقت 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  املدعي.  واعفت  امل�ضروفات  من  باملنا�ضب 
با�ضم �ضاحب  التايل لن�ضر هذا الع��الن �ضدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/916  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- اأي ان ام للمعادن �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ضتاأنف / �ضريف ميتاليز انرتنا�ضونال م.د.م.���س وميثله:خالد 
ك��ل��ن��در ع��ب��داهلل ح�����ض��ني  ق��د ا���ض��ت��اأن��ف / احل��ك��م ال�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2017/1050 جتاري كلي بتاريخ:2018/4/25     
 10.00 ال�ضاعة   2018/12/19 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�ضه  وح��ددت 
من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �ضباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2133  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة خواجة و�ضندوقة للتجارة )ذات م�ضوؤولية 
حم�����دودة( 2- ح��رب��ي ع����ارف ���ض��ن��دوق��ة جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ضتاأنف  قد  �ضندوقة   ع��ارف  حربي  حممد   / امل�ضتاأنف 

ال�ضادر بالدعوى رقم 512/2017 جتاري كلي بتاريخ:2018/9/25     
وحددت لها جل�ضه يوم الثنني  املوافق 2019/1/21 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2015/102  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة العرب للتنمية العقارية - �ضركة م�ضاهمة 
عبداجلواد  حممود  ع��الء   -3 الدحله  عبدالكرمي  خالد  هيثم   -2 عامة 
ف���وزي اخلياط  �ضعد  ع��ام��ر   / امل�ضتاأنف  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر 

بالدعوى رقم 2012/874 عقاري كلي بتاريخ:2015/2/24     
 17.30 ال�ضاعة   2018/12/19 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�ضه  وح��ددت 
�ضباحا  بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2014/811  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة العرب للتنمية العقارية - �ضركة م�ضاهمة 
عبداجلواد  حممود  ع��الء   -3 الدحله  عبدالكرمي  خالد  هيثم   -2 عامة 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / مازن بن حممد بن عبد الرحمن 
ال�ضعيد وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم 

ال�ضادر بالدعوى رقم 2013/610 عقاري كلي بتاريخ:2014/11/27     
 17.30 ال�ضاعة   2018/12/19 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�ضه  وح��ددت 
�ضباحا  بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2015/299  ا�شتئناف عقاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة العرب للتنمية العقارية - �ضركة م�ضاهمة 
عبداجلواد  حممود  ع��الء   -3 الدحله  عبدالكرمي  خالد  هيثم   -2 عامة 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف / كرمي مرتي وميثله:هند حميد 
رقم  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ضتاأنف  قد  الكتبي   غدير  علي 

2013/442 عقاري كلي بتاريخ:2015/4/26     
 17.30 ال�ضاعة   2018/12/19 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�ضه  وح��ددت 
�ضباحا  بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/4534  تنفيذ عمايل 
����س.ذ.م.م    العامة  للتجارة  تات�س  ف��ورد  ���ض��ده/1-���ض��ان  املنفذ  اىل 
جهانغر  التنفيذ/عامر  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
حممد جهانغرخان  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اع��اله وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )15873( دره��م اىل 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/57  تظلم عقاري

���س.ذ.م.م جمهول حمل  والتطوير  لال�ضتثمار  1-الفجر   / �ضده  املتظلم  اىل 
جورج  وميثله:روكز  ليمتد  ماجنمنت  اي�ضت  جلف   / املتظلم  ان  مبا  الق��ام��ة 
حبيقه قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر 
يف الدعوى رقم:2018/8/29 يف احلجز رقم:2018/31 حجز حتفظي. وحددت 
 Ch : لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/12/16   ال�ضاعة 11.00 �س بالقاعة
A.5.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
مذكرة اعالن بالن�شر

             يف  الدعوى 2018/19  ا�شتئناف تظلم مدين    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- حممد علي احمد لنجاوي  جمهول حمل القامة 
قانونيون  وم�ضت�ضارون  حم��ام��ون  الدولية  احل��ق��وق   / امل�ضتاأنف  ان  مب��ا 
وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�ضني  قد ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 

رقم 2018/18 تظلم جتاري     
 17.30 ال�ضاعة   2018/11/28 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�ضه  وح��ددت 
م�ضاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/93  تظلم مدين

اىل املتظلم �ضده / 1-مرزا عبداحلفيظ مرزا عبداملجيد جمهول حمل القامة 
وميثله:علي  القانونية  وال�ضت�ضارات  للمحاماة  ابراهيم  علي   / املتظلم  ان  مبا 
املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم  التظلم  اأق��ام عليكم  ابراهيم حممد احلمادي قد 
من القرار ال�ضادر يف المر على عري�ضة رقم 394/2018 مدين اخلا�س بتقدير 
وامل�ضاريف.  والر�ضوم  جزئي  مدين  رق���م:1601/2018  بالدعوى  اخلا�س  التعاب 
يوم  لها جل�ضة  الثامنة وحددت  املدنية اجلزئية  للدائرة  الدعوى  باحالة  نعلمكم 
اخلمي�س املوافق 2018/12/13   ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.10  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/142 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- بنك دبي التجاري �س.م.ع

وميثله:عبا�س م�ضتت فندي املالكي 
باعالن املطعون �ضده:1- حمد حممد ابراهيم عبيد اهلل 2- كيو ام ئي 
للربامج جمهويل حمل القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن 
املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�ضور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد 

على �ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/4148 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضدهما/1- فجاج لل�ضحن �س.ذ.م.م 2- عبدالرحيم عبداهلل جمعة 
البا�ضر جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ان�س عبدالرزاق املن�ضور 
ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل ع��ل��ي ال��وه��اب ع��ب��داهلل ال�����ض��وي��دي ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20988( درهم 
املنفذ به وقدره )57791(  املبلغ  بالت�ضامن بدفع  واملنفذ �ضده الول والثاين 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�ضليمه  دره��م 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/612 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �ضده/1- �ضوراب جويال دهارم بال جويال جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/نور 
بنك )م�ضاهمة عامة( - بنك نور ال�ضالمي �س.م.ع وميثله:جابر را�ضد حممد جابر را�ضد ال�ضالمي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46897.50( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�ضخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك )اتفاقية ايجار 
العقار رقم )JPA3VL003( رقم الر���س يف  امللكية( ومالحقها املربمة عن  اآجل منتهية بنقل 
�ضهادة امللكية:1376 الكائنة يف منطقة جمرا بارك - الثنية اخلام�ضة بامارة دبي - ثانيا:الغاء ا�ضارة 
القيد العقارية )الجارة املنتهية بالتملك( الواردة ب�ضهادة ملكية الوحدة العقارية مو�ضوع الدعوى 
ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�ضع  مفادها  وال��ت��ي  بدبي  والم���الك  الرا���ض��ي  دائ���رة  ع��ن  ال�����ض��ادرة 
الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجارة املنتهية بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة واملربم 
بتاريخ:2013/10/29وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/4132 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �ضده/1- حامت عبدالرحيم بن ادري�س امل�ضباح جمهول حمل 
وميثلها  العقارية  بالر�ضيد  التنفيذ/موؤ�ض�ضة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
احلو�ضني  حامت  ح�ضن  حممد  وميثله:ح�ضني  عبيد  علي  مالكها/عبيد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )28485(  به  املنفذ 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2641 تنفيذ مدين

ال�����ض��وي��دي جم��ه��ول حمل  امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- بخيت م����رزوق بخيت  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  ع��ب��داهلل حممد  التنفيذ/نورو  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)7572( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/832  ا�شتئناف عمايل    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- جنيد م�ضطفى غالم م�ضطفى 2- �ضركة حو�س الكوثر 
ان  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  الكهروميكانيكية  مل��ق��اولت الع��م��ال 
انور  بالتوقيع/مولوي  وميثلها  ����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  اجل��ود   / امل�ضتاأنف 
مولوي نظام الدين وميثله:حممد �ضغر علي العوامي املن�ضوري  قد ا�ضتاأنف/ 
بتاريخ:2018/4/7  جزئي  عمايل   2672/2017 رق��م  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم 
�ضباحا    10.00 ال�ضاعة   2018/12/11 املوافق  الثالثاء   يوم  لها جل�ضه  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

       اإعادة اإعالن  بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/1451  احوال نف�س م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- �ضامله بنت �ضعيد بن حمد املغري  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ثاين عبيد �ضعيد بالكديده الفال�ضي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
اول:با�ضقاط ح�ضانة البن �ضعيد ثاين عبيد بالكديده الفال�ضي عن والدته �ضامله 
بالكديده  �ضعيد  عبيد  ث��اين  وال���ده  حل�ضانة  و�ضمه  امل��غ��ري  حمد  ب��ن  �ضعيد  بنت 
القانوين للح�ضانة.  وح��ددت لها جل�ضة يوم  الحد  ال�ضن  الفال�ضي وذلك لبلوغه 
املوافق  2018/12/9 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة رقم )10( يف مبنى الحوال ال�ضخ�ضية 
مبنطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3260  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ضرحدي للنقليات ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  املن�ضوري  العوامي  علي  �ضغر  /حممد  امل��دع��ي  ان 
والت�ضامم  الت�ضامن  �ضبيل  على  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
مببلغ قدره )39850( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها 
  ch1.A.1:جل�ضة يوم الحد املوافق:2018/12/9 ال�ضاعة:08:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12496 بتاريخ 2018/12/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2712  مدين جزئي

اىل اخل�ضم املدخل / 1-وليد يو�ضف عبداملنعم بدير 2- م�ضباح مو�ضى علي القريوتي 
املتويف  ورث��ة  من  ب�ضفتها   - ج��ان  /باخطتاوار  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول 
قد  احلمادي  حممد  ابراهيم  وميثله:علي  املتويف(  )وال��دة  علي  داود  بن  علي  �ضاجاد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ قدره )200.000( 
درهم كتعوي�س عن ال�ضرار املادية والدبية التي حلقت املدعني جراء وفاة مورثهم 
ال�ضداد والزامهم  والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام 
بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق:2018/12/9 
اأو من ميثلك  ال�ضاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

اخليل  ل�ضباق  غ��ن��ت��وت  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع��ق��د 
والبولو �ضباح اأم�س الأول بفندق جولدن توليب 
ال�ضنوي  الفندقي  ال�ضريك  اأب��وظ��ب��ي  يف  غنتوت 
بطولة  ب��ان��ط��الق��ة  اخل��ا���س  ال�ضحفي  م���وؤمت���ره 
ن�ضختها  يف  للبولو  املفتوحة  ال��دول��ي��ة  الإم����ارات 
الثامنة ع�ضرة التي تتجدد اإقامتها مبالعب نادي 
غنتوت الرئي�ضة، حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ فالح بن 
ن��ادي غنتوت  اإدارة  اآل نهيان، رئي�س جمل�س  زاي��د 
ل�ضباق اخليل والبولو، وبدعم من جمل�س اأبوظبي 
الريا�ضي والتي تقام خالل الفرتة من 12/10 
مميزه  ،مب�����ض��ارك��ة   2018/12/21 وح���ت���ى 
البالد  اح��ت��ف��الت  م��ع  تزامنا  املحلية  ال��ف��رق  م��ن 
زايد..  )ه��ذا  �ضعار  حت��ت  الوطني،ال�47،  باليوم 
ه���ذه الإم������ارات( ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال���ذك���رى املئوية 
للمغفور له، باإذن اهلل، ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
نهيان، طيب اهلل ثراه. جاء الإعالن عن تفا�ضيل 
انطالقه البطولة ال�ضنوية بح�ضور �ضعادة �ضعيد 
بن حوفان املن�ضوري نائب رئي�س جمل�س الإدارة، 
ل�ضباق  نادي غنتوت  النعيمي مدير  اأحمد  ال�ضيد 
اإليا�س  ال�����ض��ي��د/ ج���اد  ب��ح�����ض��ور  اخل��ي��ل وال��ب��ول��و 
رئي�س مبيعات مازيراتي ب�ضركة الطاير لل�ضيارات 
العقارية  ل�ضوبا  العام  املدير  كان�ضو  وال�ضيد/اأكرم 
نادي  فريق  كابنت  د�ضمال  ب��ن  والكابنت/يو�ضف 
من  توريغرت  ال�ضيد/�ضنتياقو  و  للبولو  غنتوت 
جمعية الإم��ارات للبولو عدد من ممثلي اجلهات 
البطولة  يف  امل�ضاركة  الفرق  وممثلي  وال�ضركات 
ت�ضم  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ول��ة  اإجن����اح  يف  �ضت�ضهم  وال��ت��ي 
العديد  ال��ن��ادي  لها  ر�ضد  والتي  اللعبة  م�ضاهر 
من اجلوائز النقدية والعينية والتذكارية. وذكر- 
رئي�س  نائب  املن�ضوري  ح��وف��ان  ب��ن  �ضعيد  �ضعادة 
احلر�س  كل  حري�س  ال��ن��ادي  ب��اأن  الإدارة  جمل�س 
على اإقامة تلك البطولة ال�ضنوية بتوجيهات من 
�ضمو ال�ضيخ فالح بن زايد اآل نهيان رئي�س النادي 
الوطنية  الحتفالية  املنا�ضبة  تلك  يف  م�ضاركة 
النادي  واإدارة  نف�ضي  ع��ن  اآ�ضاله  لفر�ضة  ،واأن��ه��ا 
العليا اأن نزف اأ�ضدق التهاين والتربيكات للقيادة 

الر�ضيدة مبنا�ضبة اليوم الوطني ال� 47، اآماًل اأن 
اأمن  يف  وال�ضالم  املحبة  واإم���ارات  املنا�ضبة  تتجدد 
امل�ضاهمة  للجهات  اجلزيل  ال�ضكر  واأم��ان،وجن��دد 
والفرق امل�ضاركة يف البطولة .. وقال - اأن بطولة 
يف  تنطلق  التي  للبولو  املفتوحة  الإم����ارات  ك��اأ���س 
العا�ضر من دي�ضمرب املقبل مبالعب النادي ، لها 
على  ال��ن��ادي  يحر�س  والتي  تناف�ضية  خ�ضو�ضية 
مميزين  لع��ب��ني  م��ن  ت�ضمه  مل��ا  �ضنويا  تنظيمها 
اللعبة مما  اإ�ضافة لرفع م�ضتوى  والذين ي�ضكلوا 
ال�ضاعدين  امل��واط��ن��ني  ال��الع��ب��ني  ع��ل��ى  ينعك�س 
ا�ضتعد  ،وق��د  امل�ضاركني  ت�ضنيف  م�ضتوى  لرتفاع 
ال��راع��ي��ة واجلهات  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  ال��ن��ادي 
امل�ضاهمة ويف مقدمتها جمل�س اأبوظبي الريا�ضي 
و جمعية الإم��ارات للبولو وفندق املو�ضم جولدن 
موؤمترنا  ان��ع��ق��اد  ي�ضهد  ال���ذي  اجل��زي��رة  ت��ول��ي��ب 
ه���ذا ب��ه ، و���ض��ت��ك��ون ال�����ض��ي��ارة ال��ر���ض��م��ي��ة للمو�ضم 
،اإ�ضافة  م��وت��ورز  برمير  من   املقدمة  مازيراتي 
للخيم  ب��رمي��ر   ، ال��ع��ق��اري  للتطوير  ���ض��وب��ا  اإىل 
واملنا�ضبات ، �ضركة اأحمد املغربي للعطور و عيادة 
اكا�ضيا ادفان�س الطبي. كما حتدث ال�ضيد : اأحمد 
النعيمي مدير نادي غنتوت ل�ضباق اخليل والبولو 
اللجنة  با�ضم  حديثي  بداية  يف  ي�ضعدين   - قائاُل 
والعرفان  ال�����ض��ك��ر  جن���دد  اأن  للبطولة   امل��ن��ظ��م��ة 
ل�ضمو ال�ضيخ فالح بن زايد اآل نهيان رئي�س نادي 
غنتوت ل�ضباق اخليل والبولو  ملتابعه �ضموه لكافة 
فعاليات النادي ال�ضنوية ومن بينها تلك البطولة 
حميط  يف  خا�ضة  اأهمية  تكت�ضب  التي  امل��ت��ج��ددة 
اللعبة ، وقد اأكمل النادي كافه ال�ضتعدادات منذ 
وقت مبكر لنطالقتها  بناء على توجيهات �ضمو 
املبكرة  ال�ضتعدادات  كانت  حيث   .. النادي  رئي�س 
موا�ضلة  املا�ضية  البطولة  فعاليات  انتهاء  ف��ور 
املن�ضرم الذي �ضهد العديد من  املو�ضم  لنجاحات 
بدعم من جمل�س  الناجحة  الريا�ضية  الفعاليات 
اجلهات  كافة  مع  وبالتن�ضيق  الريا�ضي  ظبي  اأب��و 
النادي  ن�����ض��اط  اإجن�����اح  اأ���ض��ه��م  م���ا  ال��ع��الق��ة  ذات 
ال�����ض��ن��وي، وال����ذي ج���اء م��واك��ب��ا ل��ط��م��وح��ات اأ�ضرة 

البولو على م�ضتوى الدولة.
ور�ضدت اإدارة النادي جائزة مالية مقدارها 500 
األف درهم اإماراتي كجوائز نقدية للفرق الفائزة 
عدد  ،وهناك  والعينية  التذكارية  الهدايا  بجانب 
ك��ب��ر م���ن ال��ه��داي��ا ال��ت��ي ���ض��ي��ت��م ال�����ض��ح��ب عليها 
 .. ال��داع��م��ني  و  ال��رع��اة  م��ع  بالتن�ضيق  للجمهور 
14 هاندي كاب ويقوم  ب�  البطولة  وت�ضنف هذه 
املتخ�ض�س  ال����دويل  ال��ط��اق��م  ال��ب��ط��ول��ة  بتحكيم 
لوجود �ضفوة من اأمهر لعبي البولو  املحرتفني 
بجانب  ب���ال���ع���امل  خم��ت��ل��ف��ة  دول  م���ن  الأج����ان����ب 
وهذه   ، البارزين  املواطنني  الالعبني  من  كوكبة 
باملباريات  لال�ضتمتاع  ال��ب��ول��و  جل��م��ه��ور  ف��ر���ض��ة 
وحتى   2018/12/10 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 
البطولة  تنقل  �ضوف  كما    ،  2018/12/21
الكامرات  ب��اأح��دث  ال��ن��ادي  م��وق��ع  على  مبا�ضرة 
 PoloCam ���ض��رك��ة  ب��وا���ض��ط��ة  ع��ال��ي��ة  دق���ة  و 
مباريات  نقل  يف  متخ�ض�ضة  �ضركة  TVوهي 
هذا  يتم  كما  اجن��ل��رتا..  ومقرها  العاملية  البولو 
من  للبطولة  والفني  التحكيمي  الإ���ض��راف  العام 
ق��ب��ل ج��م��ع��ي��ة الإم�������ارات ل��ل��ب��ول��و ون��ح��ن يف نادي 
البطولة.  ه��ذه  يف  مب�ضاركتهم  �ضعيدين  غنتوت 
للحفل  موعدا   2018/12/21 وحتدد تاريخ 
النادي  اأب�����واب  تفتح  للبطولة  �ضوف  اخل��ت��ام��ي 
اجلمهور  لكافة  ب��امل��ج��ان  ظ��ه��راً  الثانية  ال�ضاعة 
وال�ضتمتاع  البطولة  ختام  يف  للم�ضاركة  الكرمي 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة وزي����ارة وتذوق  ال��ف��ق��رات  بكثر م��ن 
املاأكولت ال�ضعبية وال�ضتمتاع بالعرو�س الرتاثية 
كما  الأطفال  لألعاب  خم�ض�ضة  منطقة  وهنالك 
الهجن.  و  البوين  خيول  بركوب  التمتع  ميكنهم 
البطولة  قرعة  ج��رت  ذل��ك  بعد   امل��ب��اري��ات  قرعة 
يوم  الأوىل  الف��ت��ت��اح��ي��ة  امل���ب���اراة  يف  يلتقي  ح��ي��ث 
للبولو  احلبتور  فريقا   12/10 املقبل  الث��ن��ني 
بقيادة حبتور احلبتور ووديزرت بامل بقيادة را�ضد 
بقيادة  للبولو  غنتوت  م��ب��اراة  وتعقبها  ال��ب��واردي 
�ضمو  بقيادة  الإم���ارات  وفريق  د�ضمال  بن  يو�ضف 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  بنت  ميثاء  ال�ضيخة 

الراحة  اللقب يف  اأب��و ظبي حامل  و�ضيكون فريق 
للبولو  بامل  دي��زرت  لي�ضتعد ملالقاة فريق  الأوىل 
الإمارات  مباراة  وتعقبها   12/12 الأرب��ع��اء  ي��وم 
واحل��ب��ت��ور.. وت��خ��ت��ت��م��ال��رع��اة: ال��ت��ي ت��ق��ام بنظام 
 12/21 ي���وم اجل��م��ع��ة  ال�����دوري م��ن دور واح����د 

بتحديد املركزين الأول والثاين.

ت�سريح الرعاة :
ال�ضيارة الر�ضمية للمو�ضم مازيراتي من  برمير 
ن��ائ��ب رئي�س  اإل��ي��ا���س،  م���وت���ورز  ع��ل��ق ال�ضيد ج���اد 
لل�ضيارات  ال��ط��اي��ر  ب�����ض��رك��ة  م���ازي���رات���ي  م��ب��ي��ع��ات 
اأن  م��وت��ورز  ب��رمي��ر  �ضركة  يف  “ي�ضعدنا  ق��ائ��اًل: 
تكون مازيراتي راعي ال�ضيارات احل�ضري لبطولة 
مب�ضاركة  حتظى  التي  للبولو  املفتوحة  الإم���ارات 
وامل�ضنفني  امل���واط���ن���ني  ال���الع���ب���ني  م����ن  مم���ي���زة 
ونحن  وخارجها.  الدولة  م�ضتوى  على  البارزين 
ال�ضيخ  �ضمو  واه��ت��م��ام  رع��اي��ة  على  نثمن  ب��دورن��ا 
فالح بن زايد اآل نهيان بريا�ضة البولو، وت�ضجيعه 
امل�ضتمر لنت�ضار وممار�ضة ريا�ضة النبالء يف دولة 
الإمارات. و�ضوف يحظى احل�ضور بروؤية �ضيارات 
وليفانتي  وب��ورت��ي��ه  وك���وات���ر  ج��ي��ب��ل��ي  م���ازي���رات���ي 

موديل 2019 خالل املباراة النهائية.”

يو�سف بن د�سمال”
 اأك����د ال���الع���ب ي��و���ض��ف ب���ن د���ض��م��ال ك��اب��نت فريق 
ال�ضيخ  �ضمو  ومتابعة  رع��اي��ة  ب��اأن  للبولو  غنتوت 

اإدارة  اآل ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����س جم��ل�����س  ف���الح ب��ن زاي����د 
�ضاهم  للعبة  والبولو  اخليل  ل�ضباق  غنتوت  ن��ادي 
جمددا   ، قاعدتها  وات�����ض��اع  طفرتها  كبر  ب�ضكل 
فريق  بقيادة  الكرمية  �ضموه  لتوجيهات  ال�ضكر 
حتمل  التي  الغالية  البطولة  تلك  خ��الل  غنتوت 
واإخوانه  يكون  اأن  اأم��ال   ، احلبيبة  الإم���ارات  ا�ضم 
وزم������الوؤه ع��ن��د ح�����ض��ن ال���ظ���ن.. واأ����ض���اف – باأن 
فريقهم اأكمل جاهزيته خلو�س مباريات البطولة 
م�ضتوى  على  وال��ن��ج��وم  ال��ف��رق  اأق���وي  ت�ضم  التي 
الدولة واملحرتفني الأجانب الذين �ضكلوا اإ�ضافة 
قوية،بجانب جاهزية خيول النادي ومالعبه التي 
لب�ضت ثوبا اأنيقا بف�ضل اهتمام اإدارة النادي التي 
 .. وازده����اره  ت��ط��وره  �ضبيل  تبذل اجلهد يف  ظلت 
كما لبد اأن نزجي ال�ضكر اجلزيل ملجل�س اأبوظبي 
الريا�ضي و جمعية الإمارات للبولو وفندق املو�ضم 
جولدن توليب اجلزيرة وكافة اجلهات التي ظلت 

ت�ضهم يف دعم م�ضرة البولو الإماراتي.

الرعاة و الداعمني للبطولة :-
جمل�س اأبوظبي الريا�ضي.

جمعية الإمارات للبولو .
ال�ضيارة الر�ضمية للمو�ضم مازيراتي من  برمير 

موتورز. 
فندق جولدن توليب اجلزيرة.

قناة �ضوبا العقارية.
برمير للخيم والللعطور.

�ضركة اأحمد املغربي للعطور .
عيادة اكا�ضيا ادفان�س الطبي

الفرق امل�ساركة :-
فريق غنتوت للبولو 

فريق الإمارات للبولو 
فريق اأبوظبي للبولو 
فريق احلبتور للبولو

 فريق ديزرت بامل للبولو 

اجلمعة  ي��وم  البطولة  لنهائي  املقرتح  الربنامج 
 -:   2018/12/21

لعامة  الأبواب  تفتح  ظهراً                         2:00
اجلمهور 

ع�ضراً            4:00 –  2:00
 فعاليات متنوعة تراثية اإماراتية ومنطقة 

األعاب الأطفال 
ع�ضرا              ا�ضتقبال كبار ال�ضخ�ضيات   4:00

احلر  ال���ق���ف���ز  ع���ر����س  ع�ضرا                4:45
باملظالت 

اإيذانا  الن�ضيد الوطني  4:50 ع�ضراً          عزف 
ببدء فعاليات احلفل اخلتامي

النهائية  ال��ب��ول��و  ع�ضرا          مباراة   5:00
لتحديد املركزين الأول والثاين 

6:00 م�ضاء         توزيع اجلوائز و تتويج الفرق 
و�ضحوبات للجمهور 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  �ضهد 
التي  الكربى للهجن”  زايد  “جائزة  الرئا�ضة ام�س مناف�ضات  �ضوؤون  وزير 
التي   ”2018 ال��رتاث��ي  زاي���د  ال�ضيخ  “مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  �ضمن  ُت��ن��ّظ��م 
انطلقت مبيدان الوثبة يف اأبوظبي. وتابع �ضموه انطالق الأ�ضواط الرئي�ضة 
ل�ضباقات فئة “احلقايق” الذي امتد مل�ضافة 4 كيلومرتات بح�ضور معايل 
ال�ضيخ �ضلطان بن حمدان اآل نهيان م�ضت�ضار �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة 
رئي�س احتاد �ضباقات الهجن رئي�س اللجنة العليا املنّظمة للمهرجان وعدد 
من ال�ضيوخ ومالك الهجن من اأبناء الدولة ودول جمل�س التعاون اخلليجي. 
كما ح�ضر �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان ماأدبة الغداء التي اأقامها 
معايل ال�ضيخ �ضلطان بن حمدان اآل نهيان مبجل�ضه يف الوثبة و�ضط ح�ضور 
وتخّلل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  وم��ن  بالدولة  الهجن  مل��الك  كبر 
املاأدبة اأحاديث عن “جائزة زايد الكربى للهجن” التي تعّد منا�ضبة خا�ضة 
ومهّمة وخا�ضة اأنها تاأتي يف “عام زايد«. وثّمن احل�ضور الدعم الكبر الذي 
تقّدمه القيادة الر�ضيدة لهذه الريا�ضة الرتاثية الأ�ضيلة واجلوائز القّيمة 
التي جعلت �ضاأنها يعلو لتكون من اأهّم الريا�ضات يف الدولة عرب املهرجانات 
املنتظمة ب�ضكل عام ويف عا�ضمة امليادين على وجه اخل�ضو�س و�ضكر احل�ضور 
من املالك �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد على متابعته ودعمه غر املحدود 
ل�ضباقات الهجن كما ثّمن احل�ضور “جائزة زايد الكربى ل�ضباقات الهجن” 
التي جاءت يف توقيت منا�ضب ويف اأجواء جعلت اجلائزة مهرجانا كبرا لهذه 

الريا�ضة التي ت�ضتقطب مالك الإبل من داخل الدولة ومن املنطقة.

موؤمتر �شحفي حول بط��ولة الإم��ارات املفتوح��ة 
للبول��و الد�لي��ة بن��ادي غنت��وت 2018 

من�ش��ور ب��ن زاي��د ي�شه��د مناف�ش��ات  »جائ��زة زاي��د الكب��رى للهج��ن« 

»املحرتفني« تبا�شر تنفيذ م�شر�ع ا�شتدامة الأعمال يف الأكادمييات �الت�شويق �الإعالم
اأندية دورينا على   زار وفد من الحتاد الآ�ضيوي لكرة القدم 
املحرتفني  دوري  جلنة  تنفيذ  ملتابعة  املا�ضي  الأ�ضبوع  م��دار 
مل�ضروع ا�ضتدامة الأعمال يف جمايل »الأكادمييات« و »الت�ضويق 
والإعالم« �ضمن مبادرات رئي�س الحتاد الآ�ضيوي التطويرية 
املمتد حتى نهاية عام 2020. �ضم الوفد خرباء من الحتاد 
القاري لكرة القدم من اأ�ضحاب اخلربة يف جمال كرة القدم، 
لكرة  ال����دويل  الحت����اد  يف  كا�ضت�ضاريني  ���ض��اب��ق��اً  ع��م��ل��وا  ح��ي��ث 
اأندية  اإىل  بالإ�ضافة  ال��ق��دم،  لكرة  الأوروب���ي  والحت���اد  القدم 
احلو�ضني  وليد  الوفد  ا�ضتقبال  يف  ك��ان  الإجنليزي.  ال��دوري 
تباحث  امل��ح��رتف��ني، ح��ي��ث  ل��ل��ج��ن��ة دوري  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 

الطرفان تفا�ضيل امل�ضروع ومدى اأهميته يف النهو�س بقطاع 
الأكادمييات والت�ضويق والإعالم وتطويرهما �ضواء على �ضعيد 
الأندية اأو دورينا ب�ضكل عام.  هذا امل�ضروع التطويري من �ضاأنه 
تعزيز ثقافة الحرتاف الريا�ضي التي ت�ضعها اللجنة كهدف 
يهدف  ح��ي��ث   ،2020-2017 ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة  يف 
العربي  اخلليج  دوري  اأن��دي��ة  يف  العمل  منظومة  تطوير  اإىل 
وحتديدا يف جمايل الأكادمييات والت�ضويق والإعالم. وينق�ضم 
امل�ضروع اإىل مراحل، بداأت بزيارة خرباء من الحتاد ال�ضيوي 
دي�ضمرب   1 اإىل  نوفمرب   26 من  الفرتة  خ��الل  القدم  لكرة 
العربي، بهدف الطالع  اأندية دوري اخلليج  اجل��اري جلميع 

على اآلية العمل املتبعة من قبل جلنة دوري املحرتفني واأندية 
دوري اخلليج العربي، وي�ضتمر امل�ضروع مرحلته الثانية بعقد 
على  ال�ضوء  لت�ضليط  الأن��دي��ة  جلميع  عمل  لور�ضة  اخل��رباء 
التي �ضركز عليها  القوة وال�ضعف  الزيارة ونقاط  خمرجات 
الثانية  املرحلة  خالل  �ضيتم  كما  امل�ضروع،  تنفيذ  يف  اخل��رباء 
اختيار 4 اأندية للعمل املكثف معها لتطوير فر�س التح�ضني 
عام.  ب�ضكل  ال���دوري  تطوير  يف  ت�ضاهم  اأن  �ضاأنها  م��ن  وال��ت��ي 
معها  للعمل  اأخ��رى  اأن��دي��ة  اختيار  �ضيتم  الثالثة  املرحلة  ويف 
اأف�ضل  اإ���ض��دار كتيب خا�س يف  الأخ���رة  املرحلة  يتم يف  حتى 

املمار�ضات التي يو�ضى باتباعها يف املجالني.
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•• اأبوظبي-الفجر:

تكثف زوارق فريق الفيكتوري تيم حت�ضراتها ملناف�ضات اجلولة ال�ضاد�ضة 
لبطولة العامل للزوارق ال�ضريعة )جائزة اأبوظبي الكربى( بني ال�ضاد�س 
اأبوظبي.  العا�ضمة  �ضواطئ  على  اجل���اري  دي�ضمرب  �ضهر  م��ن  وال��ث��ام��ن 
وت�ضارك زوارق فريق الفيكتوري تيم بفئتني يف مناف�ضات البطولة، حيث 
يناف�س الفريق يف فئة الفورمول 1 وفئة الفورمول 4 )اإف-4اإ�س(. وميثل 
العامل  بطل  بقيادة  زورقان  الفيكتوري تيم يف مناف�ضات فئة الفومول 1 
اأربع مرات الإيطايل األيك�س كاريال على منت زورق رقم 1، يف حني يقود 
ي�ضتقبل  بينما   .3 رقم  زورق  الهاملي  اأحمد  املخ�ضرم  الإماراتي  البطل 

الفيكتوري تيم البطل الإماراتي الأوملبي علي اللنجاوي مل�ضاركة الفريق 
يف اآخر �ضباقني يف البطولة “جائزة اأبوظبي الكربى للزوارق ال�ضريعة” 
املر  حريز  �ضعادة  ال�ضريعة” واأك��د  ل��ل��زوارق  الكربى  ال�ضارقة  “جائزة  و 
حممد بن حريز، رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة الفيكتوري تيم، اأن م�ضاركة 
البطل علي اللنجاوي يف بطولة العامل �ضيكون لها اأثر اإيجابي كبر من 
حيث نتائج الفريق الباحث دائًما عن املراكز الأوىل والإجنازات العاملية، 
وعلى املت�ضابق نف�ضه ملا �ضت�ضيف له امل�ضاركة واملناف�ضة يف ر�ضيده وخربته 
يف جمال �ضباقات الريا�ضات البحرية وتطوير اأداءه العام وال�ضعود اإىل 
ا يف فئة الفورمول 4  من�ضات التتويج. ويرفع راية الفيكتوري تيم اأي�ضً
بطلنا الإماراتي ال�ضاعد اأحمد الفهيم، �ضاحب املركز الثالث يف الرتتيب 

الذي  املا�ضي.  نوفمرب  ال�ضريعة  للزوارق  الكربى  الهند  جائزة  يف  العام 
ح�ضد لالآن 63 نقطة يف ر�ضيده مما يدفعه مل�ضاعفة جهوده يف اجلولة 
وكان  ال��ك��ب��ر.  ال��ع��امل��ي  اللقب  ومعانقة  احل��ل��م  حتقيق  اأج���ل  م��ن  املقبلة 
زوارق  ل�ضباقات  العام  الرتتيب  يف  الثالث  املركز  حقق  تيم  الفيكتوري 
الفورمول 4 �ضمن  اجلولة اخلام�ضة من البطولة “جائزة الهند الكربى 
نوفمرب  الهندية  اأمارافاتي  مبدينة  اأقيمت  والتي  ال�ضريعة”،  للزوارق 
3، املركز الثامن يف  اأحمد الهاملي على منت زورق  اأح��رز  املا�ضي، بينما 
ال�ضباق الرئي�س للفورمول1، فيما خرج قائد زورق رقم 1 األيك�س كاريال 
من مناف�ضات ال�ضباق ب�ضبب عطل فني. واأبدى �ضعادة حريز املر حممد 
بن حريز، رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة الفيكتوري تيم، ثقة كبرة بفريق 

الفيكتوري للمناف�ضة على املراكز الثالثة الأوىل، بجائزة اأبوظبي الكربى، 
خ�ضو�ضاً اأن البطولة تقام على اأر�ضنا يف العا�ضمة احلبيبة اأبوظبي. واأكد 
اأبطال الفيكتوري عازمون هذه املرة على اعتناق لقب اجلولة  اأن  حريز 
اأن عاندهم  اأر�س الإم��ارات، بعد  ال�ضاد�ضة لبطولة العامل للفورمول  يف 
احلظ يف اجلولت املا�ضية. واأفاد رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة الفيكتوري 
تيم اأن الفريق جاهز للجولة القادمة التي يتوقع اأن ت�ضهد مناف�ضة قوية 
من الفرق العاملية امل�ضاركة يف البطولة: “حت�ضرات الفريق ت�ضر ب�ضكل 
املراكز  اأن نحقق  اللم�ضات الأخ��رة على زوارقنا، ونهدف  جيد، وو�ضعنا 
ا اأن هذه البطولة تقام على مياهنا يف العا�ضمة الغالية  الأوىل خ�ضو�ضً

على قلوب اجلميع اأبوظبي«. 

بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
زايد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وب��دع��م 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
للقوات امل�ضلحة وبتوجيهات �ضمو ال�ضيخ من�ضور 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اململكة  يف  ال��ي��وم  تنطلق  الرئا�ضة..  ���ض��وؤون  وزي��ر 
ل��ل��م��رة الأوىل  ال�����ض��ق��ي��ق��ة  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
املحطة اخلتامية العا�ضرة ل�ضل�ضلة �ضباقات كاأ�س 
العربية  للخيول  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب 
حتت  والع�ضرين  اخلام�ضة  بن�ضختها  ال�ضيلة 
لالحتفالت  ام��ت��دادا  وذل���ك  اأبدا”  “معا  �ضعار 
الوطني  باليوم  واململكة  الإم���ارات  بني  امل�ضرتكة 
ال�ضابع والربعني وب�”عام زايد” مبا يعك�س عمق 
والروابط  وال�ضتثنائية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 

امل�ضرية التي جتمع البلدين.
وي�ضت�ضيف ميدان الأمر �ضلطان بن عبد العزيز 
ال�ضباق  ال��ري��ا���س  يف  ال��ع��رب��ي��ة  للخيل  ���ض��ع��ود  اآل 
ال�ضوط  ينطلق  حيث  ا���ض��واط   6 يت�ضمن  ال��ذي 
“ يف  “ املبتدئة  العربية ال�ضيلة  الول للخيول 
و�ضط  الم����ارات  بتوقيت  م�ضاء   5 ال�ضاعة  مت��ام 
م�ضاركة 16 خيال مل�ضافة 1200 مرت مبجموع 
جوائز 50 الف ريال �ضعودي واملخ�ض�س للخيول 
للخيول  الثاين  ال�ضوط  ويليه  �ضنوات..   3 بعمر 
واملهرات  للمهور  واملخ�ض�س  مفتوح   “ ال�ضيلة 
مب�ضاركة  م��رت   1400 م�ضافة  �ضنوات   3 بعمر 
11 خيال ومبجموع جوائز 50 الف ريال .. فيما 

للخيول  املخ�ض�س  ال��ث��ال��ث  ال�����ض��وط  �ضباق  ي��ق��ام 
من  وامل��ه��رات  للمهور  واملن�ضاأ  الأ���ض��ل  ال�ضعودية 
1600 مرت  ف��وق مل�ضافة  ارب��ع �ضنوات وم��ا  عمر 
مبجموع جوائز 50 الف ريال �ضعودي.. يف حني 
للخيول  املخ�ض�س  الرابع  ال�ضوط  �ضباق  ينطلق 
ال��ع��رب��ي��ة ال���ض��ي��ل��ة “ م��ف��ت��وح “ ت�����ض��ف��ي��ات بطل 
امليادين للمهور واملهرات من عمر 4 �ضنوات وما 
 50 جوائز  ومبجموع  مرت   1600 مل�ضافة  ف��وق 
ال�ضوط  ويجمع  16 خيال  ري��ال ومب�ضاركة  الف 
 “ مفتوح   “ الأ�ضيلة  العربية  اخليول  اخلام�س 
���ض��ن��وات وم��ا فوق   4 م��ن عمر  وامل��ه��رات  للمهور 
الف   50 ج��وائ��ز  مبجموع  م��رت   1800 مل�ضافة 

ريال ومب�ضاركة 12 خيال.
وي��ن��ط��ل��ق ال�����ض��ب��اق ال��رئ��ي�����ض��ي ع��ل��ى ل��ق��ب املحطة 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ل��ك��اأ���س  ال��ع��ا���ض��رة 
 7.45 ال�ضاعة  بتمام  الأ�ضيلة  العربية  للخيول 
م�����ض��اء ب��ت��وق��ي��ت الإم�������ارات و���ض��ط م�����ض��ارك��ة 10 
م����ن ن��خ��ب��ة اخل����ي����ول ال���ع���رب���ي���ة الأ����ض���ي���ل���ة التي 
العاملية  ال�ضباقات  يف  مم��ي��زة  م�����ض��ارك��ات  �ضجلت 
مرت   1800 مل�ضافة  يقام  ال��ذي  بال�ضباق  وذل��ك 
واملخ�ض�س للمهور واملهرات من عمر اربع �ضنوات 
ال����ف ريال   300 ف����وق ومب��ج��م��وع ج���وائ���ز  وم����ا 

�ضعودي.
مثرا  حت��دي��ا  ال�����ض��ب��اق  ي�ضهد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
املحطة  يف  ال�ضيلة  العربية  اخل��ي��ول  نخبة  ب��ني 
ال�ضعودية اخلتامية ل�ضل�ضلة �ضباقات عام 2018 
التي تقام دعما لروؤية ونهج املغفور له ال�ضيخ زايد 

اآل نهيان - طيب اهلل ث��راه - لإعالء  بن �ضلطان 
العريقة  وتر�ضيخ مكانته  الأ�ضيل  العربي  اخليل 
ال��ع��رب��ي��ة والعاملية  امل�����ض��ام��ر  ك��اف��ة  وا���ض��ال��ت��ه يف 
املنظمة  اللجنة  من  مبا�ضر  ا���ض��راف  حتت  وذل��ك 
�ضهيل  مطر  �ضعادة  برئا�ضة  ال�ضباقات  ل�ضل�ضلة 
اليبهوين ع�ضو املجل�س الوطني الحتادي ع�ضو 
رئي�س  الريا�ضي  اأبوظبي  جمل�س  اإدارة  جمل�س 
اللجنة املنظمة و�ضعادة في�ضل الرحماين م�ضت�ضار 
جمل�س اأبوظبي الريا�ضي م�ضرف عام ال�ضباقات. 
كما متثل اقامة املحطة اخلتامية للكاأ�س الغالية 
متانة  على  تاأكيدا  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف 
العالقات والروابط التي جتمع الإمارات واململكة 
والهداف امل�ضرتكة يف ظل رعاية ودعم القيادتني 
الر�ضيدتني مل�ضرة نه�ضة واإعالء اخليل العربي 
ومكت�ضباته  ال���ع���رب���ي  ال������رتاث  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 
اجيال  والعمل على تر�ضيخها يف وج��دان  الرية 

احلا�ضر.
وحتظى املحطة ال�ضعودية باهتمام وا�ضع يف ربوع 
اململكة التي تعترب مبثابة م�ضك ختام “عام زايد” 
املغفور له  ب��اإرث  العامل اجمع  ال��ذي جاء ليعرف 
اهلل  طيب   “ نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 
ال�ضمو  �ضاحب  ك��اأ���س  �ضل�ضلة  تعد  وال��ت��ي  ثراه” 
احدى  ال�ضيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�س 
ثمراته نهجه وفكره ال�ضديد والتي �ضهدت يف عام 
10 حمطات عاملية احتفاء  2018 تنظيمها يف 

باليوبيل الف�ضي مل�ضرتها الريادية.
فخره  عن  اليبهوين  �ضهيل  مطر  �ضعادة  واأع��رب 

اململكة  يف  اخلتامية  املحطة  بتنظيم  واع���ت���زازه 
املحطات  م��ن  وال��ت��ي تعترب  ال�����ض��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اجلديدة يف اأجندة �ضباقاتنا لعام 2018 موؤكدا 
اأن املحطة ال�ضعودية واخلتامية ل�ضل�ضلة �ضباقات 
واملكانة  الخوية  الروابط  جت�ضد  الغالية  الكاأ�س 
التاريخية التي جتمع البلدين وحر�ضهما الكبر 
لدعم م�ضرة الرتاث العربي مبزيد من املنجزات 
الإمارات  دول��ة  اإن  وق��ال  التاريخية.  واملكت�ضبات 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ب��ق��ي��ادة 
“و�ضاحب  اهلل  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب  “رعاه 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
الأعلى للقوات امل�ضلحة فخورة بامل�ضرة الريادية 
تقف  التي  ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية  للمملكة 
�ضاخمة قوية للحفاظ على وحدة الأمة العربية 
الإ���ض��الم��ي��ة واإع������الء ���ض��وت احل����ق ودع����م تقدم 
امللك  ال�ضريفني  بقيادة خ��ادم احلرمني  الأوط��ان 
�ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود وويل عهده الأمر 

حممد بن �ضلمان بن عبد العزيز اآل �ضعود.
الأوىل  للمرة  ال�ضعودية  حمطة  اقامة  اأن  واأك��د 
تدل على مكانة العالقات التاريخية بني الإمارات 
الوطنية  الح��ت��ف��الت  م��ع  وت��ت��زام��ن  وال�ضعودية 
والربعني  ال�����ض��اب��ع  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  امل�����ض��رتك��ة 
للدولة وتدل الحتفالت ال�ضعودية على التعبر 
ال�ضادق لعمق م�ضاعر املحبة والعتزاز وجت�ضيدا 

حقيقيا للروؤى امل�ضرتكة وامل�ضر الواحد م�ضيدا 
بتوجيهات �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة 
لتحقيق  ال�ضل�ضلة  ق��اد  ال���ذي  الكبر  واه��ت��م��ام��ه 
ال��ن��ت��ائ��ج وال��ن��ج��اح��ات يف ك��اف��ة امل�ضامر  اف�����ض��ل 
 10 ال�����ض��ب��اق��ات يف  تنظيم  اإن  واأ����ض���اف  ال��ع��امل��ي��ة. 
الكاأ�س  مكانة  ويج�ضد  كبرة  اهمية  ميثل  دول 
تنطلق  من�ضة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال�����ض��ام��ي��ة  واه��داف��ه��ا 
م��ن الإم������ارات ل��رع��اي��ة اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي ال�ضيل 
واحلفاظ على م�ضرته من خالل بوابة ال�ضباقات 
ك��ل حمطة مبا  امل��ر���ض��ودة يف  الثمينة  واجل��وائ��ز 
ومزارع  ال�ضطبالت  تفاعل جميع  لتحقيق  يقود 
العربي  اخل��ي��ل  ورع��اي��ة  برتبية  العاملية  الن��ت��اج 
املغفور  وروؤي��ة  املوؤ�ض�س  نهج  يج�ضد  و�ضاللته مبا 
له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان “ طيب اهلل 
ل��الإم��ارات«. من  التاريخي  الرث  ثراه” لإع��الء 
م�ضت�ضار  ال��رح��م��اين  في�ضل  ���ض��ع��ادة  اأك���د  ج��ان��ب��ه 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي امل�����ض��رف ال��ع��ام على  جمل�س 
املحطة  تنظيم  اه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����ض��ب��اق��ات  �ضل�ضلة 
ال�ضمو  �ضاحب  كاأ�س  �ضباقات  ل�ضل�ضلة  اخلتامية 
رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�ضيلة بن�ضختها 
اخلام�ضة والع�ضرين يف احتفالية اليوبيل الف�ضي 
امل�ضامر  يف  بتاريخها  الأوىل  للمرة  زاي��د  بعام 
مك�ضبا  متثل  املحطة  ه��ذه  اأن  مبينا  ال�ضعودية 
عام  يف  الغالية  ال��ك��اأ���س  �ضل�ضلة  لنجاحات  ك��ب��را 
العالقات  مل�ضرة  وثريا  مهما  وامتدادا   2018
كما  وال�ضعودية  الإم��ارات  جتمع  التي  التاريخية 

الكاأ�س  مكانة  تو�ضع  خلطط  ك��ب��را  دع��م��ا  متثل 
الغالية ون�ضر ر�ضالتها ال�ضامية واهدافها الأ�ضيلة. 
ورفع الرحماين ا�ضمى اآيات ال�ضكر والعرفان اإىل 
عبد  بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خ��ادم 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  ملك  �ضعود  اآل  العزيز 
العزيز  �ضلمان بن عبد  الأم��ر حممد بن  و�ضمو 
ويل ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء وزير 
الفرو�ضية  ل��ري��ا���ض��ة  لدعمهما  ت��ق��دي��را  ال��دف��اع 
اخل�ضو�س  وجه  على  العربية  اخليل  ول�ضباقات 
بن  �ضلطان  ب��ن  خ��ال��د  ل��الأم��ر  بال�ضكر  متقدما 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ودع��م��ه ال��ك��ب��ر واه��ت��م��ام��ه لتطوير 
 “ وق��ال  ودول��ي��ا.  حمليا  العربية  اخليل  �ضباقات 
اإ�ضطبالت ومرابط و�ضاللت تعد  اململكة متتلك 
الأف�ضل يف العامل بدليل النتائج التي حققتها يف 
الأعوام املا�ضية«. وا�ضاف اإن اململكة متلك خيول 
م��ن ���ض��اللت مم��ي��زة وا���ض��ط��ب��الت خ��ي��ل وم����زارع 
عودة  اأن  اإىل  م�ضرا  اجل���ودة  عالية  خيول  ان��ت��اج 
الكاأ�س  ب��واب��ة  م��ن  اململكة  يف  ال�ضباقات  ت�ضنيف 
كافة  بت�ضخر  واهتمامنا  يعك�س حر�ضنا  الغالية 
مقومات النجاح لالأخوة يف اململكة من اجل اإعالء 
اخليل العربي يف جميع م�ضامر العامل. وبني اأن 
حت�ضرات  من  بال�ضباق  املحيطة  اجلوانب  كافة 
ن��خ��ب��ة اخل���ي���ول العربية  وم�����ض��ارك��ة مم��ي��زة م���ن 
ال���ض��ي��ل��ة وال��ت��ع��اون ال�����ض��ع��ودي امل�����ض��رتك تقودنا 
حلدث كبر وحمطة ختامية مميزة المر الذي 
�ضباقاتنا  م�ضرة  يف  مهمة  ا�ضافة  حتما  �ضي�ضكل 

لعام 2018.

الفيكت���وري تي��م يكث��ف حت�شريات��ه لبطول��ة العال��م للفورم��ول يف اأبوظب��ي

ال�شعودية ت�شت�شيف اجلولة اخلتامية لكاأ�س رئي�س الد�لة للخيول العربية

ملباريات  امل�ضت�ضيفة  العربي  اخلليج  دوري  تزينت مالعب 
ال��وط��ن��ي- مبظاهر البهجة  ال��ي��وم  – ج��ول��ة   12 اجل��ول��ة 
والفرح احتفاًل باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية 
احتفالية  املحرتفني  دوري  املتحدة، حيث خ�ض�ضت جلنة 
وال�ضارقة  الوحدة  جمعت  التي  الأ�ضبوع  مباراة  يف  كربى 
الإمارات  دول��ة  علم  نهيان، متثلت يف حمل  اآل  ا�ضتاد  على 
وعبارة »هذا زايد.. هذه الإمارات« من قبل متطوعني من 
لتنمية  الإم��ارات  ملوؤ�ض�ضة  التابع  التطوعي  تكاتف  برنامج 
ال�ضباب، و�ضعار »عام زايد« يف منت�ضف امللعب قبل انطالق 
باألوان  اإطالق ق�ضا�ضات  ال�47  الدقيقة  و�ضهدت  املباراة. 
علم دولة الإم��ارات، تزامنت مع ترديد اجلماهر لل�ضالم 

الوطني للدولة احتفال بهذه املنا�ضبة الغالية.
وت��وا���ض��ل��ت الح��ت��ف��الت يف بقية م��ب��اري��ات اجل��ول��ة والتي 
�ضهدت دخول الالعبني واحلكام وحملة الأعالم بقم�ضان 
ال�ضا�ضات  على  تهنئة  وع��ر���س  الح��ت��ف��ال��ي��ة،  �ضعار  عليها 
من  بامللعب،  املحيطة  الإل��ك��رتون��ي��ة  وال�����ض��ا���ض��ات  ال��ك��ربى 
جانبها تفاعلت جماهر الأندية املختلفة مع هذه املنا�ضبة 
الوطنية املهمة، وعربت عن فرحتها باليوم الوطني، حيث 
اأعالم  امل��درج��ات متثلت يف حمل  ل��وح��ات رائ��ع��ة يف  رف��ع��ت 
العلم  باألوان  واأو�ضحة  مالب�س  ارت��داء  اإىل جانب  الدولة، 
ارتفاع  اأك���د  ب��دي��ع  م�ضهد  يف  الوطنية  الأه���ازي���ج  وت��ردي��د 

احل�س الوطني لدى جماهر الريا�ضة يف بالدنا.

�ضبعة  ت��ل��ق��ى  اأن����ه  لل�ضباحة  ال����دويل  الحت����اد   اأعلن 
عامي  لل�ضباحة  ال��ع��امل  بطولة  طلبات ل�ضت�ضافة 
توا�ضل  ال��ت��ي  ال�ضني  بينها  م��ن  و2027   2025

�ضعيها اإىل ال�ضت�ضافة.
الطلبات  ب��اب  اأن  لل�ضباحة  ال���دويل  الحت���اد  واأو���ض��ح 
اأقفل على �ضبعة تر�ضيحات هي: ملبورن ال�ضرتالية، 
قازان  ب��وداب�����ض��ت،  لحقا”،  امل��دي��ن��ة  “تعلن  ال�����ض��ني 
لحقا”،  املدينة  “تعلن  اوك��ران��ي��ا  بلغراد،  الرو�ضية، 

غرين�ضربو يف �ضمال كارولينا الأمركية.
وب��ع��د ه��ذه اخل��ط��وة الول��ي��ة، يعقد الحت���اد الدويل 

يناير   25 يف  املر�ضحة  امل��دن  م��ع  ل���وزان  يف  اجتماعا 
الحتاد الدويل  يف  امل�ضوؤولون  يتلقى  بحيث   ،2019
الوثائق املطلوبة واملعلومات الكافية مللفات الرت�ضيح.

ويتعني تقدمي ملفات الرت�ضيح ب�ضكل ر�ضمي يف مهلة 
يعلن  ثم   ،2019 يونيو  من  ع�ضر  ال�ضابع  اأق�ضاها 
ال�ضت�ضافة  مبنح  ق���راره  لل�ضباحة  ال���دويل  الحت���اد 

للبطولتني يف احلادي ع�ضر من ال�ضهر التايل.
الكورية  غوانغجو  يف  لل�ضباحة  العامل  بطولة  وتقام 
عام  اليابانية  فوكووكا  ويف   ،2019 ع��ام  اجلنوبية 

.2023 عام  القطرية  الدوحة  ويف   ،2021

القيادة  الريا�ضية يف  اللجنة  تنظم 
فعاليات  ع��ج��م��ان  ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة 
بطولة عام زايد لكرة القدم الأوىل 
القيادات  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى   2018
وزارة  ل��ه��دف  ال�����ض��رط��ي��ة حت��ق��ي��ق��اً 
الرامي  ال���ض��رتات��ي��ج��ي  ال��داخ��ل��ي��ة 
الإداري��������ة  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  اإىل 
كافة وفق معاير اجلودة والكفاءة 

وال�ضفافية.
موؤمتر  خ����الل  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���ل���ن���ت  و 
�ضباب  ام�س يف مركز  �ضحفي عقد 
الفرق  م������دراء  ب��ح�����ض��ور  ع��ج��م��ان 
الريا�ضية يف القيادات ال�ضرطية ان 
البطولة �ضتقام من 16 وحتي 30 
دي�ضمرب اجلاري على اأر�س مالعب 

كواترو الريا�ضي بعجمان .
ال��ن��ق��ي��ب خ��م��ي�����س ثاين  او�����ض����ح  و 
البطولة  اأن  البطولة  فروز مدير 
جاءت حتت عنوان بطولة عام زايد 
“ وهي  زاي����د  “عام  م��ع  ان�����ض��ج��ام��ا 
الفرق  بني  الريا�ضية  ال��روح  تنمي 

وت���وح���د اجل���ه���ود لتميز  امل�����ض��ارك��ة 
ال��ن�����ض��اط ال���ري���ا����ض���ي امل���وح���د بني 

قيادات ال�ضرطة.
التي  ال���ق���رع���ة  ن���ت���ائ���ج  اظ����ه����رت  و 
ال�ضحفي  امل���وؤمت���ر  خ���الل  اأج���ري���ت 

القيادة  ت�ضم  الوىل  املجموعة  ان 
القيادة  و  عجمان  ل�ضرطة  العامة 
والقيادة  الفجرة  ل�ضرطة  العامة 
الإدارة  و  دب�����ي  ل�����ض��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين ب��دب��ي فيما 

القيادة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  �ضمت 
القيادة  و  اأبوظبي  ل�ضرطة  العامة 
القيادة  و  ال�ضارقة  ل�ضرطة  العامة 
العامة ل�ضرطة اأم القيوين ومدر�ضة 

ال�ضرطة الحتادية يف ال�ضارقة.

من   15 ال���  الن�ضخة  اليوم  تنطلق 
العربي  للجواد  ال�ضارقة  مهرجان 
ال�ضارقة  ن��ادي  الإن��ت��اج املحلي يف   -
رعاية  حت��ت  وال�����ض��ب��اق  للفرو�ضية 
الدكتور  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
القا�ضمي ع�ضو  �ضلطان بن حممد 
ال�����ض��ارق��ة و  املجل�س الأع��ل��ى ح��اك��م 
اجلاري  دي�ضمرب   8 حتى  ي�ضتمر 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع امل��ن��ظ��م��ة الأورب���ي���ة 
ل���ل���خ���ي���ول ال����ع����رب����ي����ة الإي����ك����اه����و 
الإنتاج  179 ج��واداً من  مب�ضاركة 
العربية  الإم������ارات  ل��دول��ة  امل��ح��ل��ي 
املتحدة من خمتلف مرابط واأندية 
وا�ضطبالت الدولة. يقام املهرجان 
الريا�ضي  ال�ضارقة  جمل�س  برعاية 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  دب����ي  م���رب���ط  و 
ومربط البداير للخيول العربية و 
قناة  و  للخيول  ال�ضارقة  م�ضت�ضفى 
رباب  مربط  و  الريا�ضية  ال�ضارقة 
�ضينرتو  فندق  و  العربية  للخيول 

ال�ضارقة وينطلق املهرجان يف اليوم 
الأول من امليدان اخلارجي بالنادي 
بال�ضوط الأول و هو �ضوط للمهرات 
بعمر �ضنة واحدة املكون من فئتني 
جمل�س  ب��رع��اي��ة  وه����و  ب”   ، “اأ 
الريا�ضي وفندق �ضينرتو  ال�ضارقة 
الثاين  ال�������ض���وط  ي��ل��ي��ه  ال�������ض���ارق���ة 
برعاية  ���ض��ن��ت��ني  ب��ع��م��ر  ل��ل��م��ه��رات 
يليه  العربية  للخيول  دب��ي  مربط 
ال�ضوط الثالث هو �ضوط خم�ض�س 
�ضنوات  ث�����الث  ب���ع���م���ر  ل���ل���م���ه���رات 
ال��ب��داي��ر للخيول  م��رب��ط  ب��رع��اي��ة 
يختتم  الثالث  وبال�ضوط  العربية 
يف  و   . ل��ل��م��ه��رج��ان  الأول  ال���ي���وم 
ينطلق  املهرجان  من  الثاين  اليوم 
�ضنة  بعمر  للمهور  الرابع  ال�ضوط 
ب”   – “اأ  لفئتني  مق�ضم  واح����دة 
برعاية م�ضت�ضفى ال�ضارقة للخيول 
العربية  للخيول  البداير  ومربط 
املخ�ض�س  اخل��ام�����س  ال�����ض��وط  يليه 

للمهور بعمر �ضنتني برعاية مربط 
ال�ضوط  العربية يليه  دبي للخيول 
ال�ضاد�س للمهور بعمر ثالث �ضنوات 
الريا�ضية  ال�����ض��ارق��ة  ق��ن��اة  ب��رع��اي��ة 
واملخ�ض�س  ال�ضابع  ال�����ض��وط  يليه 
�ضنوات   6 حتى   4 بعمر  لالأفرا�س 
الريا�ضي  ال�ضارقة  جمل�س  برعاية 
لالأفرا�س  ال��ث��ام��ن  ال�����ض��وط  ي��ل��ي��ه 
برعاية  ف���اأك���ر  ���ض��ن��وات   7 ب��ع��م��ر 
ال��ع��رب��ي��ة. و  م��رب��ط رب���اب للخيول 
يف اليوم الثالث و اخلتامي ينطلق 
ال�����ض��وط ال��ت��ا���ض��ع ل��ل��ف��ح��ول م���ن 4 
ب���رع���اي���ة مربط  ����ض���ن���وات   6 ح��ت��ى 
ال�ضوط  العربية يليه  دبي للخيول 
�ضنوات   7 بعمر  للفحول  العا�ضر 
ف��اأك��ر ب��رع��اي��ة م��رب��ط ال��ب��داي��ر .. 
لالإنتاج  البطولت  اأ���ض��واط  يتبعه 
بطولة  اأ���ض��واط  �ضتة  وه��ي  املحلي 
برعاية  واح���دة  �ضنة  بعمر  امل��ه��رات 
املهرات  بطولة  و  ال��ب��داي��ر  م��رب��ط 

الريا�ضي  ال�ضارقة  جمل�س  برعاية 
مربط  برعاية  الأف��را���س  وبطولة 
و بطولة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  دب����ي 
برعاية  واح����دة  �ضنه  بعمر  امل��ه��ور 
املهور  ب��ط��ول��ة  و  ال���ب���داي���ر  م��رب��ط 
برعاية م�ضت�ضفى ال�ضارقة للخيول 
برعاية  ال��ف��ح��ول  بطولة  اأخ���را  و 
. و  ال��ع��رب��ي��ة  دب���ي للخيول  م��رب��ط 
ال��ب��ط��ولت ال�ضت  اأ����ض���واط  ت��ع��ت��رب 
هي ختام ملهرجان ال�ضارقة للجواد 
تتاأهل  و  امل��ح��ل��ي  الإن���ت���اج  ال��ع��رب��ي 
الأول  املركز  على  احلائزة  اخليول 
اأ�ضواط  جميع  يف  والثالث  والثاين 
ال���ف���ئ���ات ال��ع��م��ري��ة ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف 
املهرات  بطولة   .. كل من  بطولت 
ثم  امل��ه��رات  بطولة  ث��م  �ضنة  بعمر 
بطولة املهور بعمر �ضنة واحدة ثم 
الأفرا�س  بطولة  ثم  املهور  بطولة 
ث��م ب��ط��ول��ة ال��ف��ح��ول لإح����راز لقب 

البطل الذهبي والبطل الف�ضي .

اأج��واء �طني��ة ممي��زة يف 
جول��ة الي��وم الوطن��ي

ال�شني �شمن املر�شحني ل�شت�شافة 
بطولة العامل لل�شباحة

�شرطة عجمان تنظم بطولة عام زايد لكرة القدم   مهرجان ال�شارقة للجواد العربي ينطلق اليوم 
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

اليوم  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ض��ات  و���ض��ل��ت 
الوطني للرماية بال�ضوزن »ال�ضيد 
يوم  م�����ض��اء   2018 ال��ت�����ض��ب��ي��ه��ي« 
النهاية  خ��ط  اإىل  امل��ا���ض��ي  الث��ن��ني 
اأيام بداية  ا�ضتمرت لثالثة  اأن  بعد 
الأ�ضبوع  ه��ذا  م��ن  ال�ضبت  ي��وم  م��ن 
والتي اأقيمت حتت رعاية وبح�ضور 
طحنون  ب��ن  �ضعيد  ال�ضيخ  م��ع��ايل 
لإدارة  ت��ارج��ت  وبتنظيم  نهيان  اآل 
الأن���دي���ة ع��ل��ى م��ي��دان ن���ادي العني 
واجلولف  وال���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���ض��ي��ة 
باليوم  الدولة  احتفالت  اإط��ار  ويف 
بذكرى  واح��ت��ف��اًء   47 ال���  الوطني 
تعاىل  اهلل  ب��اإذن  املغفورله   مئوية  

»زايد اخلر« موؤ�ض�س دولة الإمارات 
وباين ح�ضارتها ونه�ضتها.

ويف اأعقاب اليوم اخلتامي للبطولة 
والذي تابعه عدد كبر من حمبي 
ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ري��ا���ض��ة، تف�ضل 
معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون اآل 
نهيان والبطل الأوملبي ال�ضيخ اأحمد 
اللجنة  رئ��ي�����س  امل��ك��ت��وم  ب���ن ح�����ض��ر 
ل��ل��ب��ط��ول��ة وخ���ال���د �ضعيد  امل��ن��ظ��م��ة 
ال�ضوزن،  ميادين  مدير   – الكعبي 
بتوزيع اجلوائز من دروع وميداليات 
من  الفائزين  على  مالية  ومبالغ 
الفئات الأربع التي �ضاركت يف هذه 
الهواة،  املحرتفني،  وهي:  املناف�ضة 
ال�����ض��ي��دات واأ���ض��ح��ب ال��ه��م��م. وبلغ 
البطولة  ه���ذه  امل�����ض��ارك��ني يف  ع���دد 

مائة راٍم ورامية معظمهم من دولة 
بالإ�ضافة  املتحة  العربية  الإم��ارات 
اإىل عدد اآخر من الرماة قدموا من 
وبريطانيا  و�ضوريا  ولبنان  الكويت 
حتت  البطولة  واأقيمت  وباك�ضتان. 
رعاية جمموعة بن حمودة الراعي 
الرئي�ضي لهذا احلدث وذلك حر�ضاً 
منها على دعم مثل هذه البطولت 
وت�ضجيعها والتي ت�ضب يف م�ضلحة 

الريا�ضيني الإماراتيني.
ويف ت�ضريح له تقدم معايل ال�ضيخ 
نهيان  اآل  ط���ح���ن���ون  ب�����ن  ����ض���ع���ي���د 
الر�ضيدة  ال���ق���ي���ادة  اإىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
و�ضعب الإمارات واملقيمني مبنا�ضبة 
الوطني  باليوم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��الت 
»زايد  مئوية  مع  تزامناً  تاأتي  التي 

املزيد من  للجميع  اخل��ر« متمنياً 
الحتفالت ل�ضنوات طويلة قادمة. 
كما اأ�ضاد بروعة وجناح تنظيم هذه 
البطولة معرباً عن �ضعادته بتواجد 
بن  اأح��م��د  ال�ضيخ  الأومل��ب��ي  البطل 
ح�ضراملكتوم يف قلب احلدث ملتابعة 
املناف�ضات ولي�ضتفيد امل�ضاركون من 
خربته الطويلة يف ريا�ضة الرماية 

بال�ضوزن.
الطموح  البطولة  حققت  وق����ال:« 
بذلها  التي  اجلهود  بف�ضل  املن�ضود 
مدير  الكعبي  �ضعيد  خالد  من  كل 
ال�ضاير  ال�ضوزن وهال علي  ميادين 
مدير الفعاليات والعالقات العامة 
فلهما كل ال�ضكر والتقدير. وال�ضكر 
م��و���ض��ول اأي�����ض��اً اإىل جم��م��وع��ة بن 

مل  والتي  الرئي�س  ال��راع��ي  حمودة 
تق�ضر يف تقدمي كل الدعم املطلوب 
النجاح  درج���ات  اأع��ل��ى  لبلوغ  �ضعياً 
ت��وا���ض��ل دع��م��ه��ا لكل  اأن  ، واأمت���ن���ى 
ال��ب��ط��ولت ال��ق��ادم��ة. وك��ذل��ك اأود 
للفرو�ضية  ال��ع��ني  ن���ادي  اأ���ض��ك��ر  اأن 
ل�ضت�ضافته  واجل��ول��ف  وال��رم��اي��ة 
خمتلف  يف  املناف�ضات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال���ري���ا����ض���ات م����ا ي�����ض��اع��د اأب���ن���اءن���ا 
اخلربات  م��ن  امل��زي��د  اكت�ضاب  على 
ريا�ضة  اأن  ن��ن�����ض��ى  ول  امل��ط��ل��وب��ة، 
ب�����ض��ف��ة خ��ا���ض��ة حمبوبة  ال��رم��اي��ة 
الرجال  م���ن  ال���ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع  م���ن 
وال�ضباب  وال��ن�����ض��اء  ال�����ض��ن  وك���ب���ار 
وال�ضغار واجلميع يلقى الدعم من 
اأ�ضرهم للم�ضاركة يف هذا النوع من 

ر�ضولنا  ب��ق��ول  مهتدين  ال��ري��ا���ض��ة 
عليه  اهلل  ���ض��ل��ى  حم��م��د  ال���ك���رمي 
ال�ضباحة  اأولدك�����م  ع��ل��م��وا  و���ض��ل��م: 

والرماية وركوب اخليل«.
البطولة  ن���ت���ائ���ج  ���ض��ع��ي��د  وع����ل����ى 
ا���ض��ت��ط��اع ال��رام��ي ال�����ض��وري نيكول 
اأن يت�ضدر فئة املحرتفني ويح�ضل 
على امليدالية الذهبية تاله الرامي 
ظاهر العرياين يف مركز الو�ضيف 
����ض���اح���ب امل���ي���دال���ي���ة ال��ف�����ض��ي��ة ثم 
ال��رام��ي وليد ال��ع��ري��اين ال��ذي حل 
ث��ال��ث��اً ون���ال امل��ي��دال��ي��ة ال��ربون��زي��ة ، 
�ضعد  الكويتي  ال��رام��ي  ج��اء  بينما 
وم��واط��ن��ه الرامي  امل��ط��ري راب��ع��اً 
الرامي  ث��م  خام�ضاً  ال�ضقر  �ضقر 
يف  اأما  �ضاد�ضاً.  توما�س  الربيطاين 

ا�ضتطاع  فقد  الهواة  فئة  مناف�ضات 
�ضعيد  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال���رام���ي 
ينتزع  اأن  م��ك��ت��وم  اآل  م��ك��ت��وم  ب���ن 
بامليدالية  وي����ت����وج  الأول  امل����رك����ز 
الف�ضية  امليدالية  وج��اءت  الذهبية 
م��ب��ارك �ضعيد  ال��رام��ي  م��ن ن�ضيب 
امل��رك��ز الثاين  امل��ن�����ض��وري ���ض��اح��ب 
الكعبي  وا���ض��ت��ح��ق حم��م��د ع��ب��داهلل 
اأن حل يف  بعد  الربونزية  امليدالية 
املرتبة الثالثة ، وذهب املركز الرابع 
بينما  كول�ضر  الباك�ضتاين  للرامي 
العامري  ع��ب��ي��د  ال���رام���ي���ان  اأن���ه���ى 
واللبناين حممد املرجان املناف�ضات 
وال�ضاد�س  اخل��ام�����س  امل��رك��زي��ن  يف 

على التوايل.
الهمم  اأ�ضحاب  فئة  مناف�ضات  ويف   

حقق الرامي حممد علي اآل حامد 
امليدالية  وان���ت���زع  الأوىل  امل��رت��ب��ة 
ال�����رام�����ي حممد  ت�����اله  ال���ذه���ب���ي���ة 
احلب�ضي يف املركز الثاين والذي نال 
امليدالية الف�ضية بينما فاز الرامي 
باملركز  احل����م����ري  ه�����الل  ���ض��ي��ف 

الثالث وامليدالية الربونزية.
اأما يف بطولة ال�ضيدات فقد احتلت 
جورجينا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال���رام���ي���ة 
امليدالية  وت���ق���ل���دت  الأول  امل���رك���ز 
غ�ضية  ال���رام���ي���ة  ت��ل��ت��ه��ا  ال��ذه��ب��ي��ة 
ونالت  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ال���درع���ي يف 
ب��ي��ن��م��ا ذهبت  ال��ف�����ض��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 
الرامية  اإىل  ال��ربون��زي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 
باملركز  ال���ف���ائ���زة  ال��ي��ا���ض��ي  ع��ائ�����ض��ة 

الثالث.

اأ�ضرتاليا  بطولة  يف  م�ضاركتها  وليام�س  �ضرينا  الأم��رك��ي��ة  اأك���دت 
كرة  يف  اجلديد  للمو�ضم  الكربى  الأرب���ع  البطولت  اأوىل  املفتوحة، 
يف  وه��ي   2017 بلقب  تتوجيها  منذ  الأوىل  للمرة  وذل��ك  امل�ضرب، 

ف���رتة احل���م���ل، بح�ضب  املنظمون ب���داي���ة  اأعلن  ما 
امل�������ض���ن���ف���ني الأربعاء. واأكد املنظمون  اأن 

ب��ني امل��ئ��ة الأوائ����ل وامل�����������ض�����ن�����ف�����ات 
يف ال���ع���امل، اأك����دوا 
م�����������ض�����ارك�����ت�����ه�����م يف 
تقام  ال����ت����ي  ال���ب���ط���ول���ة 
اأول  امل�ضنف  ل�ضيما  الثاين/يناير،  كانون  يف 
الإ�ضابة  اأنهت  ال��ذي  ن��ادال  رافايل  الإ�ضباين  �ضابقا 
عاما(   37( �ضرينا  واأح���رزت  مبكر.  ب�ضكل  مو�ضمه 
لقب بطولة اأ�ضرتاليا 2017 بفوزها على �ضقيقتها 
لأ�ضهر  وتغيب  اأنها حامل  تك�ضف  اأن  قبل  فينو�س، 
لو�ضع مولودتها الأوىل. وحمل هذا اللقب الرقم 
�ضالم”  “الغراند  بطولت  يف  لالأمركية   23
وانفردت من خالله بالرقم القيا�ضي يف ع�ضر 
الح��������رتاف، وب���ات���ت ع��ل��ى ب��ع��د لقب 
القيا�ضي  ال��رق��م  واح���د م��ن م��ع��ادل��ة 
املطلق لالأ�ضرتالية مارغريت كورت. 
وبعد عودتها يف وقت �ضابق هذا العام، 
م���ن معادلة  م���رت���ني  ���ض��ري��ن��ا  اق���رتب���ت 
النهائيتني لبطولتي  املباراتني  لكنها خ�ضرت يف  الرقم، 

وميبلدون الإنكليزية )اأمام الأملانية اأجنليك كربر(، وفال�ضينغ ميدوز 
البطولة  منظمو  واأعلن  اأو�ضاكا(.  ناومي  اليابانية  )اأم��ام  الأمركية 
الأ�ضرتالية يف بيان الأربعاء اأن “�ضرينا وليام�س، امل�ضنفة 16 حاليا، 
�ضتحقق عودتها املرتقبة اىل ملبورن للمرة الأوىل منذ فوزها باللقب 
باأليك�ضي�س  حملها  من  الثامن  الأ�ضبوع  يف  كانت  عندما   2017 ع��ام 
ت�ضمل  كما  نف�ضه.  ال��ع��ام  م��ن  اأيلول/�ضبتمرب  يف  ول��دت  التي  اأوملبيا” 
نوفاك  ال�ضربي  عامليا  اأول  امل�ضنف  البيان،  بح�ضب  امل�ضاركني،  قائمة 
فيدرر،  روجيه  ال�ضوي�ضري  ثالثا  امل�ضنف  اللقب  وحامل  ديوكوفيت�س، 
باري�س  دورة  ان�ضحابه من  املالعب منذ  الغائب عن  ن��ادال  اىل  اإ�ضافة 
اللقب  حاملة  اأك��دت  كما  املا�ضي.  الأول/اأكتوبر  ت�ضرين  يف  للما�ضرتز 
املنظمني،  بيان  وبح�ضب  م�ضاركتها.  فوزنياكي  كارولين  الدمناركية 
ال�102  وامل�ضنفات  املحرتفني،  لدى  الأوائ��ل  ال�101  امل�ضنفون  اأك��د 
رادفان�ضكا  اأنيي�ضكا  البولندية  )با�ضتثناء  املحرتفات  ل��دى  الأول��ي��ات 
املعتزلة امل�ضنفة 74(، م�ضاركتهن يف البطولة املقررة بني 14 كانون 
كريغ  ال��دورة  مدير  عن  البيان  ونقل  منه.  و27  املقبل  الثاين/يناير 
تايلي قوله “من املميز دائما اأن نرى حاملي اللقب. كارولين اأحرزت 
اأول لقب غراند �ضالم يف م�ضرتها هنا العام املا�ضي، و�ضتكون مت�ضوقة 
لديه  فيدرر  روجيه  “بالطبع  اأ�ضاف  اإيجابي«.  ب�ضكل   2019 لتبداأ 
اأي�ضا ذكريات مميزة يف ملبورن بعدما توج باللقب �ضت مرات هنا، وهو 
ما مل يحققه �ضوى نوفاك )ديوكوفيت�س( و)الأ�ضرتايل( روي اإمر�ضون 
يف ال�ضابق«. واأكد تايلي اأنه توا�ضل مع نادال “وهو ا�ضتعاد كامل لياقته 
باري�س، ويتطلع قدما  انتهى مو�ضمه ب�ضكل مبكر بعد  البدنية بعدما 

للمجيء اىل اأ�ضرتاليا«.

نظمها »تارجت لإدارة الأندية« مب�ساركة مائة راٍم

�شعيد بن طحنون �اأحمد بن ح�شر يتوجان اأبطال اليوم الوطني للرماية بال�شوزن

حم�رز يق�ود مان�ش�شت�ر �شيت�ي لف�وز �شاب�ع توالي�ا �شريينا �نادال ي�شاركان يف اأ�شرتاليا املفتوحة
قاد اجلزائري الدويل ريا�س حمرز 
���ض��ي��ت��ي حامل  ف��ري��ق��ه م��ان�����ض�����ض��رت 
ال�ضابع  ف����وزه  حت��ق��ي��ق  اىل  ال��ل��ق��ب 
ت��وال��ي��ا والب��ت��ع��اد ب��ف��ارق 5 نقاط 
موقتا عن اأقرب مناف�ضيه ليفربول، 
 1-2 وات���ف���ورد  م�ضيفه  بتخطيه 
اخلام�ضة  املرحلة  �ضمن  ب�ضعوبة، 
ع�ضرة من الدوري الإنكليزي لكرة 

القدم.
حا�ضمة  مت����ري����رة  حم�����رز  ول����ع����ب 
و�ضجل هدفا لرفع �ضيتي ر�ضيده 
 45 اأ�����ض����ل  م����ن  ن��ق��ط��ة   41 اإىل 
لليفربول   36 م���ق���اب���ل  مم���ك���ن���ة، 
ال����ذي ي��ح��ل ع��ل��ى ب��رن��ل��ي و�ضيف 
القاع الأربعاء، فيما يلعب الربعاء 
اي�ضا مان�ض�ضرت يونايتد مع �ضيفه 

اأر�ضنال يف مباراة قمة.
غوارديول  بيب  الإ�ضباين  واأج���رى 
م���درب �ضيتي ت��غ��ي��رات ج��ذري��ة يف 
خ���ط دف���اع���ه م��ق��ارن��ة م���ع امل���ب���اراة 
الأخ����������رة ال����ت����ي ف������از ف���ي���ه���ا على 
بالبلجيكي  فدفع   ،1-3 بورمنوث 
�ضتونز،  ج���ون  ك��وم��ب��اين،  ف��ن�����ض��ان 
ك���اي���ل ووك�����ر وف���اب���ي���ان دل����ف بدل 
م���ن ال��ف��رن�����ض��ي امي���ري���ك لب����ورت، 
اأوتامندي،  نيكول�س  الأرجنتيني 
ال����ربازي����ل����ي دان���ي���ل���و والأوك���������راين 

ال�ضاب األك�ضندر زينت�ضنكو.
الدويل  املهاجم  غ��واردي��ول  وت��رك 
رح��ي��م ���ض��رتل��ي��ن��غ )8 اأه�����داف و6 
متريرات حا�ضمة هذا املو�ضم( على 
اجلزائري  مل�ضلحة  البدلء  مقاعد 
حمرز، فيما غاب هدافه التاريخي 
الأرج���ن���ت���ي���ن���ي ���ض��رخ��ي��و اأغ���وي���رو 
ب�������ض���ب���ب اإ�����ض����اب����ة حت���ف���ظ امل������درب 
الإ�ضباين يف احلديث عن تفا�ضيلها 

قبل انطالق املباراة.
ال���ذي غاب  ب����دوره، ف�ضل وات��ف��ورد 
اتيان كابويه بداعي  الفرن�ضي  عنه 
الي���ق���اف، يف ا���ض��ت��ع��ادة ت��وازن��ه بعد 
ح�ضده نقطة يتيمة يف اآخر خم�س 
مباريات �ضجلها خاللها هدفا يتيما 
اأي�ضا. وبداأ الفريق الواقع يف �ضمال 
العا�ضمة لندن والذي ي�ضرف عليه 
املو�ضم  غ��ار���ض��ي��ا،  خ���ايف  ال���ض��ب��اين 
اأربعة  فيها  ح��ق��ق  رائ��ع��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
ل��ك��ن��ه تراجع  ان��ت�����ض��ارات م��ت��ت��ال��ي��ة 

تدريجا اىل املركز احلادي ع�ضر.
كاد  رود”،  “فيكاردج  ملعب  ع��ل��ى 
يفتتح  املنفرد  �ضانيه  لوروا  الملاين 
احلار�س  اأن  بيد  ل�ضيتي،  الت�ضجيل 
ك���رت���ه برباعة  اأب���ع���د  ف��و���ض��رت  ب���ن 
املهاجم  اأتبعها   .)10( ركنية  اىل 
جيزو�س  غ����اب����ري����ال  ال����ربازي����ل����ي 
امللعب  خ��ط  على  جميلة  مب��راوغ��ة 
وق��ف فو�ضرت جم��ددا دون دخولها 
مهاجم  وح�����ض��ل   .)31( ال�����ض��ب��اك 
وات���ف���ورد ت����روي دي��ن��ي ال����ذي لعب 
بدل من الإ�ضباين جرار ديلوفيو 
�ضددها  ج��دا،  خطرة  فر�ضة  على 
الربازيلي  احلار�س  و�ضدها  قريبة 
الي�ضرى  بقدمه  برباعة  ايدر�ضون 
اأكيد  ه�����دف  م����ن  ف���ري���ق���ه  م���ن���ق���ذا 
اأف�ضليته  �ضيتي  وت��رج��م   .)32(
ب��ع��د ع��ر���ض��ي��ة ج��م��ي��ل��ة م���ن حمرز 
�ضانيه  تابعها  الي�ضرى  اجلهة  على 
قريبة  م�����ض��اف��ة  م���ن  ب�”�ضدره” 

مفتتحا الت�ضجيل )40(.
ال��ق��ادم من لي�ضرت  وفر�س حم��رز، 
م��ل��ي��ون جنيه   60 م��ق��اب��ل  ���ض��ي��ت��ي 
اللقاء  يف  جن��وم��ي��ت��ه  ا���ض��رتل��ي��ن��ي، 
هذه  امل�����ض��ج��ل  دور  ل���ع���ب  ع���ن���دم���ا 
جيزو�س  مت���ري���رة  م��رتج��م��ا  امل����رة 
قوية  ي�ضارية  بت�ضديدة  العر�ضية 
من داخل املنطقة اإىل ي�ضار فو�ضرت، 
رافعا ر�ضيده اىل �ضبعة اأهداف و6 
مت���ري���رات ح��ا���ض��م��ة ه���ذا امل��و���ض��م يف 

جميع امل�ضابقات )51(.
ك����رة مق�ضرة  ب��ع��ده��ا حم����رز  م����رر 

بجانب  منفردا  اأه��دره��ا  جليزو�س 
فاجاأ  وات��ف��ورد  لكن   ،)68( املرمى 
الفريق الزرق باحياء اآماله جمددا 
عندما ا�ضتغل البديل ديلوفيو تردد 
اأحدثت  ع��ر���ض��ي��ة  ف��ل��ع��ب  ال����دف����اع، 
الو�ضط  لع����ب  وت��اب��ع��ه��ا  م��ع��م��ع��ة 
ال���ف���رن�������ض���ي ع����ب����دول دوك���������وري يف 
“�ضيتيزن�س”  لكن   ،)85( املرمى 
نقاط  وح�ضم  تقدمه  على  ح��اف��ظ 

املباراة.
امل���رك���ز  اإىل  ب�����ورمن�����وث  وارت�����ق�����ى 
فوزه  حقق  بعدما  موقتا  ال�ضاد�س 
الأول اثر اأربع خ�ضارات، على ح�ضاب 
���ض��ي��ف��ه ه��ادر���ض��ف��ي��ل��د ت����اون 1-2. 
مبكرين  هدفني  بورمنوث  و�ضجل 
 )5( ويل�ضون  ك��ال��وم  توقيع  حمال 
فرايزر )22(،  راين  وال�ضكتلندي 
ترين�س  ال��ه��ول��ن��دي  ع��ل��ي��ه��م��ا  رد 
يكن  مل  ل��ك��ن��ه   ،)38( ك��ون��غ��ول��و 
يف  �ضارك  ال��ذي  لهادر�ضفيلد  كافيا 
���ض��ف��وف��ه اجل��ن��اح امل�����ض��ري الدويل 
 78 الدقيقة  يف  �ضبحي  رم�����ض��ان 
ال��و���ض��ط المل����اين- املغربي  ولع���ب 
الأ����ض���ل ع��ب��د احل��م��ي��د ���ض��اب��ري يف 

الدقيقة 75.
واب���ت���ع���د و����ض���ت ه����ام ال���ل���ن���دين اإىل 
املنطقة الدافئة بفوزه الثاين تواليا 
�ضيتي  ك��اردي��ف  �ضيفه  ح�ضاب  على 
ال�ضاد�س ع�ضر 3-1، م�ضتفيدا من 
اهدار خ�ضمه ركلة جزاء جلو رال�س 
�ضدها احلار�س البولندي املخ�ضرم 

لوكا�س فابيان�ضكي )35(.
الإ�ضباين  املهاجم  املباراة  يف  وتاألق 
ل���وك���ا����س ب����ري����ز، لع�����ب اأر����ض���ن���ال 
هدفني  اأول  ب��ت�����ض��ج��ي��ل��ه  ال�����ض��اب��ق، 
بديال  دخ���ول���ه  ب��ع��د  و54(   49(
اأ�ضاف  فيما  الربعني،  الدقيقة  يف 
الثالث،   )61( اأن��ت��ون��ي��و  ميكائيل 
اأن ي�ضجل جو�س م��وريف هدفا  قبل 
ال���ل���ح���ظ���ات الخ������رة  ����ض���رف���ي���ا يف 

.)5+90(
�ضاين  لالعبه  مبكر  ط��رد  وب��رغ��م 
عا�ضر  برايتون،  �ضجل   ،)28( دايف 
الرتتيب، ثالثة اأهداف يف ال�ضوط 
كري�ضتال  �ضيفه  م��رم��ى  يف  الأول 
ب���ال����س، ع��ن ط��ري��ق غ��ل��ني م���وراي 
النيجري  ج��زاء(،  ركلة  )24 من 
من  ثانية   25 بعد  بالوغون  ليون 
والروماين   )31( ب��دي��ال  ن���زول���ه 
ال���������دويل ف����ل����وري����ن اأن����������دوين من 
جم��ه��ود ف���ردي رائ���ع م��ن منت�ضف 

امللعب )45(.

منوذج اإعالن الن�سر عن التعديل )�سكل العالمة(
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: توازن القاب�ضة

طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية: جمل�س التوازن القت�ضادي
TAWAZUN ECONOMIC COUNCIL

EST 1992 تاأ�ض�س عام TAWAZUN توازن
املودعة بالرقم: 122414    بتاريخ: 2008/11/16  وامل�ضجلة بتاريخ:2009/6/7

باإ�ضم : �س.توازن القاب�ضة
وعنوانه : ابوظبي �ضارع خليفة - �س.ب:908 - هاتف:6160000 المارات.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
وكالة ا�ضتراد وت�ضدير للمعدات الع�ضكرية وقطع غيارها ادارة العمال التجارية. 

بيانات التعديل: تعديل �ضكل العالمة كما هو مو�ضح اعاله 
تاريخ التاأ�ضر:2018/11/5 تاريخ التعديل:2018/11/5 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  دي�شمرب 2018 العدد 12496

منوذج اإعالن الن�سر عن التعديل )�سكل العالمة(
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: توازن القاب�ضة

طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية: جمل�س التوازن القت�ضادي
TAWAZUN ECONOMIC COUNCIL
EST 1992 تاأ�ض�س عام TAWAZUN توازن

املودعة بالرقم: 122413    بتاريخ: 2008/11/16  وامل�ضجلة بتاريخ:2009/6/7
باإ�ضم : �س.توازن القاب�ضة

وعنوانه : ابوظبي �ضارع خليفة - �س.ب:908 - هاتف:6160000 المارات.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
ال�ضتثمار يف امل�ضروعات ال�ضناعية والعقارية. 

بيانات التعديل: تعديل �ضكل العالمة كما هو مو�ضح اعاله 
تاريخ التاأ�ضر:2018/11/5 تاريخ التعديل:2018/11/5 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  دي�شمرب 2018 العدد 12496

منوذج اإعالن الن�سر عن التعديل )�سكل العالمة(
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  املالك: توازن القاب�ضة

طلب لتعديل بيانات العالمة التجارية: جمل�س التوازن القت�ضادي
TAWAZUN ECONOMIC COUNCIL
EST 1992 تاأ�ض�س عام TAWAZUN توازن

املودعة بالرقم: 122412    بتاريخ: 2008/11/16 وامل�ضجلة بتاريخ:2009/6/9
باإ�ضم : �س.توازن القاب�ضة

وعنوانه : ابوظبي �ضارع خليفة - �س.ب:908 - هاتف:6160000 المارات.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37
ا�ضالح البنادق وال�ضحلة. 

بيانات التعديل: تعديل �ضكل العالمة كما هو مو�ضح اعاله 
تاريخ التاأ�ضر:2018/11/5 تاريخ التعديل:2018/11/5 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  دي�شمرب 2018 العدد 12496



    
تبني حديقة ثلجية لطفلتها املري�شة 

عندما منع املر�س الطفلة اإيرين �ضادلر من الن�ضمام لرحلة اإىل 
متنحها  اأن  على  عازمة  والدتها  كانت  الثلجية،  لبالند  حديقة 
 5 العمر  من  البالغة  طفلتها  ولتعي�س  الرحلة.   تعوي�س  فر�ضة 
تبني  اأن  عاماً(   40( �ضادلر  هيلني  ق��ررت  الرحلة،  اأج��واء  �ضنوات 
حديقة ثلجية خا�ضة يف منزلها، بف�ضل بع�س اخليال ومهاراتها 
ال�ضخ�ضية. وحظي هذا العمل الرائع على اإعجاب الطفلة اإيرين، 

التي تعاين من مر�س ع�ضال يهدد حياتها.
املحاقن  و�ضناديق  القدمية  الأدوي���ة  عبوات  هيلني  وا�ضتخدمت 
والبحرة  القطبي  ال��دب  كهف  بناء  ومت  خ��راف��ي��ة،  قلعة  لإن�����ض��اء 

املتجمدة من اأجل الفقمة والرنة من الورق املقوى واملعجون
و�ضط احلديقة الثلجية، ترتبع ملكة الثلج اجلال�ضة على مزلقة 

خ�ضبية، من �ضنع جد اإيرين )69 عاماً(.
ُيذكر اأن اإيرين اأم�ضت معظم حياتها يف امل�ضت�ضفى، وهي تعاين من 
م�ضاكل يف الكليتني والكبد، وهذا ما منعها من الذهاب يف الرحلة، 
اإىل عملية جراحية،  القلب حتتاج  اأنها تعاين من م�ضاكل يف  كما 

لكن الأطباء اعتربوا هذا الإجراء حمفوفاً باملخاطر.

تفقد عينها ب�شبب العد�شات
اأ�ضيبت امراأة بريطانية بطفيلي اأدى اإىل فقدانها لإحدى عينيها، 

بعدما ا�ضتحمت وهي ترتدي عد�ضاتها الال�ضقة. 
ق�ضدت ال�ضيدة فان كاملتوت م�ضت�ضفى اأنتويرب، بعدما �ضعرت باآلم 
قرنيتها  اإ�ضابة  الأطباء  �ضخ�س  حيث  اليمنى،  عينها  يف  مربحة 
بالقطرات،  العالج  من  وجيزة  فرتة  وبعد  ال�ضوكميبة.   بطفيلي 
اأن  م��رت��ني دون ج���دوى، قبل  الطفيلي  اإزال����ة  ح���اول اجل��راح��ون 
كاملتوت  ال�ضيدة  ا�ضطرت  وق��د  امل�ضابة.  العني  لإزال���ة  ي�ضطروا 
اأن يتم  لرت��داء رقعة على عينها املفقودة ملدة ثالث �ضنوات، قبل 

تركيب عني ا�ضطناعية متكنها من الروؤية ب�ضكل جزئي.
امل���راأة اإىل ارت��دائ��ه��ا عد�ضاتها  اإ���ض��اب��ة ع��ني  وي��ع��زو الأط��ب��اء �ضبب 
للماء  وت�ضمح  العينني  تلوث  لأن��ه��ا  ال�ضتحمام،  اأث��ن��اء  الال�ضقة 
عد�ضات  وتعقيم  بتنظيف  الأط��ب��اء  وين�ضح  اإل��ي��ه��م��ا.   ب��ال��دخ��ول 
العينني الال�ضقة بكل اأنواعها للحوؤول دون الإ�ضابة باأية جراثيم، 

وفق ما نقلت �ضحيفة ديلي ميل  الربيطانية. 

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عمره! من  �شنة  يطلب حذف 20 
رف�ضت حمكمة هولندية طلبا من رجل طالب ر�ضميا بحذف 20 �ضنة من عمره ب�ضبب ما و�ضفه باملعاناة يف العمل 
تاريخ  املا�ضي لتعديل  "اآرمن" ال�ضهر  راتلباند )69 عاما( قد تقدم بطلب ملحكمة يف مدينة  اإميل  واحل��ب. وكان 
ميالده لي�ضبح عمره  49 عاما، موؤكدا يف بيان له اأن عمره الر�ضمي ل يعك�س حالته العاطفية وي�ضبب له الكثر 

من امل�ضكالت �ضواء يف اإيجاد عمل منا�ضب اأو حتى العثور على �ضريك حياة.
اأو  ال�ضم  تغير  عامليا، مثل  قبول  والتي لقت  ال�ضخ�ضي،  للتغير  اأخ��رى  اأمن��اط  على  راتلباند يف طلبه  وا�ضتند 

اجلن�س، وفقا ل�ضحيفة "ذي غارديان" الربيطانية.
بدورها اأكدت املحكمة يف حيثيات قرارها برف�س طلب ال�ضيد راتلباند قائلة "هناك التزامات وواجبات معتمدة على 
ال�ضن احلقيقي لل�ضخ�س مثل احلق يف الت�ضويت واللتحاق باملدر�ضة. واإذا ما مت قبول طلب ال�ضيد راتلباند، فاإن 

هذه ال�ضروط املتعلقة بالعمر �ضت�ضبح دون معنى."
واأ�ضافت "من حق ال�ضيد راتلباند اأن يعي�س وي�ضعر باأنه اأ�ضغر ب� 20 عاما ويت�ضرف بناء على ذلك، ولكن تعديل 
العمر ب�ضكل ر�ضمي، يعني اختفاء 20 �ضنة من �ضجالت امليالد والوفاة والزواج، ما قد يت�ضمن م�ضكالت ق�ضائية 
واجتماعية." واختتمت بالقول "اأخفق ال�ضيد راتلباند يف اإقناع املحكمة مبعاناته من التمييز ب�ضبب ال�ضن" م�ضيفة 
"هناك العديد من اخليارات املتاحة لتجاوز هذا النوع من التمييز ب�ضبب العمر، بدل من اللجوء لتغير تاريخ 

امليالد يف ال�ضجالت الر�ضمية."
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نا�شطة نباتية.. �الدها تاجر حلوم  
تبني موؤخراً باأن نا�ضطة نباتية مناه�ضة لبيع اللحوم هي 
مبختلف  اللحوم  بيع  املاليني من  يك�ضب  كبر  تاجر  ابنة 
جيامباولو،  م��ورغ��ان  النباتية  النا�ضطة  وكانت  اأن��واع��ه��ا.  
�ضاركت يف العديد من الن�ضاطات املناه�ضة ملتاجر بيع اللحوم 
يف بريطانيا، مبا يف ذلك حملة �ضد مطعم تورو يف الأ�ضبوع 
املا�ضي، وتظاهرة احتجاجية اأمام متجر "هوف تي�ضكو" يف 
اأكتوبر )ت�ضرين الأول( املا�ضي، حيث قام امل�ضاركون بربط 
احتجاج �ضامت يف ممرات  اأفواههم يف  �ضريط ل�ضق على 
يدير  ديفد جيامباولو،  النا�ضطة،  والد  باأن  يذكر  املتجر.  
املطاعم  العديد من  اإىل  اإ�ضافة  اللحوم،  لبيع  عدة متاجر 
ال��ت��ي ت��ق��دم حل���وم ال��ب��ق��ر والأغ����ن����ام، وال��ن��ق��ان��ق والدجاج.  
وبح�ضب �ضحيفة تلغراف، فاإن جيامباولو ك�ضب قرابة 56 
مليون جنيه اإ�ضرتليني حتى الآن من �ضركة اأ�ض�ضها يف لندن، 
بالذكر  اجلدير  من  للزبائن.   جاهزة  حلوم  وجبات  تقدم 
باأن جيامباولو تعي�س مع والدتها منذ انف�ضال والديها يف 
2013، ولكنها على عالقة طيبة بوالدها، وخا�ضة بعدما 
ح�ضرت زفافه من امراأة اأخرى يف وقت مبكر من هذا العام، 

بح�ضب ما ورد يف موقع ميرتو الإلكرتوين.  

يعرث على جثة طفله يف القمامة 
طفله  جثة  على  ع��ر  عندما  ���ض��دي��دة،  ل�ضدمة  اأب  تعر�س 
مقطوعة الراأ�س داخل حاوية القمامة، بعد اأن اأقدمت زوجته 
اإغ��راق الطفل وقطع راأ�ضه.  وكان الأب عاد من عمله،  على 
عندما �ضاأل زوجته ليهيو ليو )43 عاماً( عن ابنهما البالغ 
من العمر 5 �ضنوات، وادعت يف البداية اأنها اأر�ضلته لإح�ضار 
غر�س ما، لكنها ما لبثت اأن اعرتفت اأنه يف حاوية القمامة. 
ابنه داخل  ا�ضمه جثة  ووجد الأب الذي مل يتم الك�ضف عن 
منف�ضاًل  ال��راأ���س  ك��ان  حني  يف  البال�ضتيك،  من  اأ�ضود  كي�س 
الربيطانية.  م����رور  �ضحيفة  بح�ضب  اجل��ث��ة،  ب��اق��ي  ع��ن 
وح�ضرت �ضرطة هيو�ضنت الأمريكية اإىل املنزل، حيث عرت 
على جثة الطفل يف املراآب مقطوعة الراأ�س، ومغطاة بكي�س 
باإغراق  اعرتفت  التي  الأم،  على  القب�س  ومت  البال�ضتيك، 

طفلها، لكنها مل تتحدث يف اإفادتها عن قطع راأ�ضه.

اأب�شع حيوان يف 
العامل.. مظهر مفزع 

�قدرات خارقة
ح���ني ي���رى ال��ن��ا���س ف����اأر اخل��ل��د العاري 
ب�ضاعته  اإىل  الغالب  يف  ي�ضرون  فاإنهم 
ينتبهون  قلما  لكنهم  املخيف،  ومنظره 
اإىل خ�ضائ�ضه الفريدة وقدراته اخلارقة 

التي متيزه عن باقي الأنواع املعروفة.
وي�ضتهر الفاأر الذي يلقب لدى البع�س 
اأي  من  عاريا  بكونه  الأب�ضع،  باحليوان 
وبارزة  طويلة  اأن��ي��اب  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ف���رو، 

خارج الفم.
اأنواع  ن��وع من  ب��اأي  الفاأر  ول ي�ضعر ه��ذا 
مادة  اإىل  ج�ضمه  اف��ت��ق��ار  ب�ضبب  الأمل، 
ا�ضت�ضعار  ع��ن  م�����ض��وؤول��ة  ع�ضبية  ن��اق��ل��ة 

الأمل لدى احليوانات الثديية.
ويظل هذا الفاأر القادر على العي�س حتى 
15 عاما، يف حالة عادية حتى لو �ُضكبت 

عليه مادة حارقة مثل ماء النار.
ومن املزايا اخلارقة لفاأر اخللد العاري، 
كاملة  دقيقة  ل�18  العي�س  ي�ضتطيع  اأن��ه 
دون اإمداده باأي جرعة من الأوك�ضجني.

اأن  "ال�ضتثنائي"  ال���ف���اأر  ه���ذا  وب��و���ض��ع 
ودون  م��ع��ت��ادة  ب�����ض��ورة  ن�ضاطه  ي��وا���ض��ل 
لو كان يف جم�ضه  بالتعب، حتى  ال�ضعور 
5 يف املئة فقط من الكمية الالزمة من 

الأوك�ضجني.
ول ي�ضاب فاأر اخللد العاري بال�ضرطان، 
امل��ن��اع��ي غر  ج��ه��ازه  ق���درة  اإىل  بالنظر 
ال�ضارة  اخلاليا  منو  منع  على  العادية 

يف اجل�ضم.
النجمة ال�سرتالية ترييزا باملر لدى و�سولها حل�سور معر�س �سانيل باري�س-نيويورك 

يف متحف مرتوبوليتان للفنون يف نيويورك )رويرتز(


