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حمدان بن زايد يتفقد موقع مهرجان الظفرة 
الرتاثي يف مدينة زايد ويزور مواطنني

•• الظفرة -وام:

منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  تفقد 
الظفرة موقع مهرجان الظفرة الرتاثي يف مدينة زايد واطلع على اآخر 

اال�شتعدادات النطالق املهرجان خالل دي�شمرب املقبل.
ووجه �شموه خالل زيارته املن�شة الرئي�شية ل�شباقات الهجن بتوفري كافة 
اخلدمات واالإمكانيات الإجناح ال�شباقات التي تقام يف ميدان �شباق الهجن 
وتقدمي كافة اخلدمات للمت�شابقني وامل�شاركني واجلمهور. وثمن �شموه 
الدعم الكبري الذي توليه القيادة الر�شيدة لريا�شة الهجن التي اأ�شبحت 
من التقاليد ال�شنوية االأ�شيلة التي تعزز مكانة الهوية االإماراتية لدى 
العريق وتغر�س يف  التم�شك مبا�شيهم  ال�شباب على  الدولة وحتث  اأبناء 

نفو�شهم حب الرتاث واملحافظة عليه.                 )التفا�شيل �س3(

تلزم قطاع العمليات واإدارات املدار�س العمل بها
الرتبية تعتمد الئحة تنظيمية ملعلمي االحتياط 
بنظام املكافاأة وترتاوح من 10 اآالف لـ 12 األفًا

•• دبي – حم�شن را�شد:

اأكدت وزارة الرتبية والتعليم على قطاع العمليات مبا فيهم  اإدارات 
ممن  امل��ك��اف��اأة  بنظام  احتياط  مبعلمني  اال�شتعانة  بعدم   ، امل��دار���س 
 ، �شلوكهم  ل�شوء  اأو  م�شتواهم  ل�شعف  ب��ال��وزارة  خدماتهم  اأنهيت 
املادة  تخ�ش�س  م��ع  امل��ك��ل��ف  امل��ع��ل��م  تخ�ش�س  ي��ت��ع��ار���س  اأال  م�شيفة 
وفقاً  العليا  املوؤهالت  اأ�شحاب  من  اختيارهم  يتم  اأن  على  املطلوبة، 
ثم  ومن  للمواطنني  االأولوية  تكون  اأن  �شريطة  املعتمدة،  لل�شروط 
االأخرى.  اجلن�شيات  ثم  التعاون  جمل�س  ومواطني  املواطنات  اأبناء 

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:22            
الظهر.......    12:11  
الع�رص........   03:15   
املغرب.....   05:37  
الع�صاء......   06:54

بحث مع الرئي�س الفرن�ضي تعزيز العالقات الثنائية وعددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد: االمارات وفرن�سا �سريكتان يف احلرب على التطرف واالإرهاب ودعم قيم الت�سامح 
•• باري�س-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  اأكد �شاحب 
اأن دولة االإم��ارات العربية املتحدة  نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
واالإرهاب  التطرف  على  احل��رب  يف  �شريكتان  الفرن�شية  واجلمهورية 
ال�شعوب  بني  والتعاي�س  والتفاعل  احل��وار  وتعزيز  الت�شامح  قيم  ودع��م 
واحل�����ش��ارات وال��ث��ق��اف��ات ون��ب��ذ التع�شب وال��ك��راه��ي��ة وال��ع��م��ل م��ن اأجل 

ال�شالم واال�شتقرار والتنمية يف منطقة ال�شرق االأو�شط والعامل.
اإميانويل  الرئي�س  باري�س فخامة  اأم�س يف  �شموه  لقاء  جاء ذلك خالل 
ماكرون رئي�س جمهورية فرن�شا ال�شديقة يف باري�س �شمن زيارة العمل 

التي يقوم بها �شموه اإىل فرن�شا.
وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ��الل ال��ل��ق��اء ع��الق��ات ال�����ش��داق��ة وال��ت��ع��اون الثنائي 
االقت�شادية  ال��رواب��ط  تنمية  و�شبل  احليوية  امل��ج��االت  م��ن  العديد  يف 
فر�س  من  اال�شتفادة  واإمكانات  البلدين  بني  واال�شتثمارية  والتجارية 
ما يجمعهما من  البلدان يف ظل  بها  يتمتع  التي  املتعددة  اال�شتثمارات 

روابط �شداقة تاريخية متينة وم�شالح ا�شرتاتيجية م�شرتكة.
الرئي�س  اىل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ون��ق��ل 
الفرن�شي حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
من  مزيدا  ال�شديق  الفرن�شي  لل�شعب  ومتنياته  اهلل"  "حفظه  الدولة 
التقدم واالزده��ار. وعرب �شموه عن تقديره ملا مل�شه من حر�س الرئي�س 
دولة  اأن  م��وؤك��داً  الفرن�شية،   - االإم��ارات��ي��ة  العالقات  دع��م  م��اك��رون على 
الفرن�شية  اجلمهورية  مع  العالقات  تعطي  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
ال�شيا�شية  امل��ج��االت  يف  وترقيتها  تطويرها  اإىل  وت�شعى  كبرية،  اأهمية 

واالقت�شادية واالأمنية والثقافية وغريها.
)التفا�شيل �س2(
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حممد بن زايد خالل لقائه الرئي�س الفرن�شي يف باري�س  )وام(

غريفيث ي�ضل �ضنعاء لبحث »م�ضاورات ال�ضويد«

اجلي�ش اليمني يفكك األغاما بحرية قبالة �سواحل ميدي
•• اليمن-وكاالت:

االأربعاء،  اأم�س  اليمن، مارتن غريفيث،  اإىل  املتحدة  االأمم  و�شل مبعوث 
التي  امل�شاورات  العا�شمة �شنعاء لبحث ترتيبات اجلولة جديدة من  اإىل 
احلوثي  ميلي�شيات  م��ع  امل��ق��ب��ل  دي�شمرب  مطلع  ال�����ش��وي��د  �شت�شت�شيفها 

االيرانية.
لبحث  احل��وث��ي،  عبدامللك  املتمردة،  امللي�شيات  زعيم  غريفيث  و�شيلتقي 
فر�س عقد مفاو�شات �شالم يف ال�شويد قبل نهاية العام، تنهي النزاع الذي 

ت�شهده اليمن.
واأفادت م�شادر مينية باأن املبعوث الدويل �شي�شعى للح�شول على موافقة 
زعيم املتمردين على االن�شحاب من ميناء احلديدة، وو�شعه حتت اإ�شراف 

االأمم املتحدة واإمتام عملية تبادل لالأ�شرى واملعتقلني.
من  جديدة  جولة  عقد  اإىل  مبعوثها،  خ��الل  من  املتحدة،  االأمم  وت�شعى 

املفاو�شات، ويرافق ذلك دعم ورغبة من التحالف العربي ب�شاأن ال�شالم.
وكانت اآخر حماولة قام بها غريفيث الإجراء حمادثات �شالم يف �شبتمرب 
املوالية الإيران  ال�شوي�شرية، ورف�شت ميلي�شيات  املا�شي يف مدينة جنيف 

ح�شورها، مما اأدى اإىل ف�شل املحاولة.
بحل  للخروج  والتحالف  ال�شرعية  ال��ق��وات  �شعت  املا�شية،  ال�شنوات  ويف 
على  امليلي�شيات  اإ���ش��رار  مقابل  يف  اليمن،  اإىل  اال�شتقرار  الإع���ادة  �شلمي 

االنقالب على تعهداتها وال�شري قدما يف م�شار ا�شتخدام ال�شالح.
م��ي��دان��ي��ا، ف��ك��ك اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي ال��ي��م��ن��ي، االأرب���ع���اء، ع���ددا م��ن االألغام 
البحرية، زرعتها ميلي�شيات احلوثي االإيرانية قبالة �شواحل مدينة ميدي 

يف حمافظة حجة.
حيث  بحرية،  لغما   12 على  ع��ر  اجلي�س  اأن  ع�شكرية  م�شادر  وذك���رت 
�شواحل  يف  البحرية،  االأل��غ��ام  مئات  زراع���ة  يف  احل��وث��ي  ملي�شيات  ت�شتمر 

البحر االأحمر، الإعاقة املالحة الدولية.

بومبيو خلامنئي: اأنفق على ال�سعب بدل االإرهابيني
••وا�شنطن-وكاالت:

االأعلى  املر�شد  ا�شتمرار  بومبيو،  مايك  االأمريكي،  اخلارجية  وزي��ر  انتقد 
االإيراين، علي خامنئي، اإنفاق االأموال على اجلماعات االإرهابية بينما يعاين 

ال�شعب االإيراين حتت وطاأة الظروف املعي�شية واالقت�شادية املتدهورة.
على  "تويرت" تعليقا  م��وق��ع  ع��رب  ح�شابه  على  ت��غ��ري��دة  يف  بومبيو  وق���ال 
فر�س عقوبات اأمريكية جديدة على �شبكة اإيرانية - رو�شية لتمويل االأ�شد 
وجماعة حزب اهلل االرهابية، اإن " اإج��راءات وزارة اخلزانة التي ت�شتهدف 
االأ�شد ومتويل حزب اهلل وحما�س،  االإيرانية لدعم  الرو�شية  النفط  خطة 
ي�شحن  �شخ�س  اأي  على  وخيمة  عواقب  هناك  ب��اأن  وا�شحة  بر�شالة  تبعث 
النفط اإىل �شوريا، اأو يحاول التهرب من العقوبات االأمريكية على االأن�شطة 

االإرهابية للنظام االإيراين".
ويف تغريدة اأخرى اأ�شاف بومبيو: "يجب على خامنئي اأن يقرر ما اإذا كان 
اإنفاق اأموال ال�شعب االإيراين على ال�شعب االإيراين اأكر اأهمية من اخرتاع 

خطط لتمويل االأ�شد وحزب اهلل واإرهابيني اآخرين".
الثالثاء،  االأمريكية،  اخلزانة  وزارة  اإ�شدار  عقب  التعليقات  هذه  وج��اءت 
عقوبات بفر�س حظر على 9 اأفراد وكيانات يف �شبكة دولية للنظام االإيراين 
النفط  الرباميل من  باإر�شال ماليني  رو�شية،  �شركات  بالتعاون مع  قامت 

اإىل نظام ب�شار االأ�شد.
االأمريكية،  ل��وزارة اخلزانة  التابع  االأجنبية  االأ�شول  ووفقا ملكتب مراقبة 
اإىل قوة  ال���دوالرات من االأم���وال  ف��اإن نظام االأ���ش��د يقوم بتحويل ماليني 
اإىل  النهاية  يف  ت�شل  وال��ت��ي  االإي����راين،  ال��ث��وري  للحر�س  التابعة  القد�س 

حما�س وحزب اهلل يف لبنان.

بلدية الحتالل تهدم متاجر فل�ضطينية يف القد�س

ا�سرائيل تهدد باإعادة احتالل غزة!
•• القد�س املحتلة -وكاالت:

قال وزير االأمن الداخلي االإ�شرائيلي جلعاد اأردان ام�س 
ان "اإ�شرائيل" تقرتب من اإعادة احتالل قطاع غزة.

وقال اأردان خالل موؤمتر �شحيفة »جريوزاليم بو�شت« 
االإ�شرائيلية اإن اإ�شرائيل تقرتب اأكر من اأي وقت م�شى 
االإ�شرائيلي  املوا�شالت  وزي��ر  وق��ال   . غ��زة  احتالل  من 
�شد  ح��رب  م��ن  قريبة  اإ�شرائيل  اأن  كات�س«  »ي�شرائيل 
قطاع غزة. وقال كات�س نحن قريبون من حرب ال بديل 

عنها .. علينا ا�شتعادة قدرة الردع املتاآكلة.
اىل ذلك اقتحمت قوات كبرية من ال�شرطة اال�شرائيلية 
�شباح اأم�س خميم �شعفاط يف مدينة القد�س ال�شرقية 

اال�شرائيلية  القد�س  بلدية  م��ن  الأم��ر  تنفيذاً  املحتلة 
الرئي�شي  ال�شارع  على  فل�شطينيا  متجراً   16 بهدم 
م�شور  بح�شب  امل��رخ�����س،  غ��ري  البناء  بحجة  للمخيم 

فران�س بر�س.
علقت  اأن  بعد  املخيم  يف  ع�شر  ال�شتة  املتاجر  وه��دم��ت 
البلدية عليها اإخطارات باأوامر على املحالت بدعوى اأن 

البناء غري مرخ�س.
�شتجري خالل  الهدم  اأن عملية  املتاجر  اأ�شحاب  واأبلغ 
تفريغها  منهم  وطلب  االإخطار  ت�شلم  من  �شاعة   12
بالتفريغ  البلدية  من  عمال  �شيقوم  واال  الب�شائع  من 
ن�س  بح�شب  التكاليف،  بدفع  املحالت  اأ�شحاب  ويجرب 

اأحد االخطارات التي اطلعت عليها فران�س بر�س

»�سفقة«  وجــود  تنفي  رو�سيا 
�سوريا مــن  ـــران  اإي ـــراج  الإخ

•• مو�شكو-وكاالت:

الرو�شية  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ن��ف��ت 
امل��زاع��م ح��ول وج��ود اق���رتاح رو�شي 
العقوبات جزئيا عن طهران  لرفع 
مقابل �شحب القوات االإيرانية من 

�شورية.
وقال نائب وزير اخلارجية الرو�شي، 
لل�شحفيني  ري���اب���ك���وف،  ���ش��ريغ��ي 
اأم�س االأربعاء اإن مو�شكو مل تقرتح 
املتحدة  وال���والي���ات  اإ���ش��رائ��ي��ل  على 
املفرو�شة  العقوبات  من  ج��زء  رف��ع 
على طهران، مقابل �شحب االأخرية 

قواتها من االأرا�شي ال�شورية.
بنيامني  ال����������وزراء  رئ���ي�������س  وك������ان 
نتنياهو ك�شف خالل اجتماع مغلق 
اأم������ام جل��ن��ة اخل���ارج���ي���ة وال���دف���اع 
�شفقة  ع���ن  ل��ل��ك��ن��ي�����ش��ت،  ال��ت��اب��ع��ة 
ميكن  اأمريكية،  اإ�شرائيلية  رو�شية 
ميلي�شيات  ان�شحاب  اإىل  ت���وؤدي  اأن 
اإيران من �شوريا، بح�شب ما اأفادت 

و�شائل اعالم اإ�شرائيلية.

�سريك  اأمــريــكــا  تـــرمـــب: 
ـــــخ لـــلـــ�ـــســـعـــوديـــة ـــــس را�

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأنهى  ه��ك��ذا  ال�شعودية"،  م��ع  "اأنا 
ترمب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
احل�����م�����الت االإع�����الم�����ي�����ة امل���ن���اوئ���ة 
اإثر  ال�����ش��ع��ودي��ة،  العربية  للمملكة 
ال�شعودي  ال�شحفي  اغتيال  عملية 
اأكتوبر   2 يف  خ��ا���ش��ق��ج��ي  ج���م���ال 

با�شطنبول.
واأع���������رب ت����رم����ب ع����ن دع����م����ه غري 
بيان  يف  وذل��ك  لل�شعودية،  امل��ح��دود 
الطريق  به  قطع  الثالثاء،  اأ�شدره 
بخ�شو�س  ال���ت���خ���ري�������ش���ات  اأم��������ام 

العالقة بني ال�شعودية واأمريكا.
اال�شتثنائي  ال���ب���ي���ان  ه����ذا  و����ش���در 
وب������داأه  ك���ل���م���ة،   649 م����ن  امل����ك����ون 
"اإن  باجلملة:  االأم��ريك��ي  الرئي�س 

العامل مكان خطري للغاية".
احلمالت  م����ن  ي����وم����اً   50 وب���ع���د 
امل���ت���وا����ش���ل���ة ال����ت����ي ب��������داأت يف ي���وم 
اأك���ت���وب���ر،   2 اخ���ت���ف���اء خ��ا���ش��ق��ج��ي 
ي���اأت���ي ه���ذا ال��ب��ي��ان ل��ري���ش��م �شورة 
وا�شحة بخ�شو�س عالقة البلدين 
ال�شديقني وم�شتقبل هذه العالقة 
حاولت  ال���ت���ي  ال���ت�������ش���ورات  ظ���ل  يف 
ر�شمها  وقطر  تركيا  اإع��الم  و�شائل 

ومتريرها خدمة الأجندتها.
وك���ان���ت و���ش��ائ��ل االإع������الم ه����ذه قد 
حاولت اأن توظف اغتيال خا�شقجي 
ال�شعودية  ع��الق��ة  ���ش��رب  �شبيل  يف 
والعديد  الغربية  وال��دول  باأمريكا 
االهتمام  م�شتغلة  العامل،  دول  من 
�شاحب  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري  ال����ع����امل����ي 

الق�شية.
املتحدة  الواليات  باأن  ترمب  واأ�شار 
را�شخاً  ����ش���ري���ك���اً  ت���ظ���ل  اأن  ت���ع���ت���زم 
اأجهزة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  لل�شعودية، 
املخابرات االأمريكية توا�شل تقييم 

املعلومات ب�شاأن هذه الق�شية.

جمل�ش التعاون ي�سيد مببادرة »اإمداد«االماراتية 
ال�سعودية ل�سد فجوة االحتياج االن�ساين باليمن

•• الريا�س - وام: 

اأ�شاد معايل الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين االأمني العام ملجل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية باإعالن اململكة العربية ال�شعودية ودولة االمارات العربية املتحدة عن 

اإطالق مبادرة )اإمداد( ل�شد فجوة االحتياج االن�شاين يف اجلمهورية اليمنية .
وقال الزياين - يف ت�شريح ام�س- اإن هذه املبادرة االإن�شانية اخلرية التي قامت بها كل 
من ال�شعودية واالإمارات خطوة مهمة للتخفيف من معاناة ال�شعب اليمني وم�شاعدته 
على جتاوز الظروف ال�شعبة التي مير بها، و�شوف ي�شتفيد منها حوايل 12 مليون 
على  بانقالبها  احلوثي  ميلي�شيات  فر�شتها  التي  احل��رب  ج��راء  من  مت�شرر  ميني 

ال�شلطة ال�شرعية.
ونوه االأمني العام ملجل�س التعاون باجلهود االإن�شانية النبيلة التي تبذلها دول املجل�س 
للوقوف مع ال�شعب اليمني ون�شرته ..داعيا منظمات االإغاثة االإن�شانية احلري�شة 
امل�شاعدات  م��ن  امل��زي��د  الإي�شال  جهودها  تكثيف  اإىل  اليمني  ال�شعب  م�شلحة  على 
االإغاثة  م�شاعدات  م�شادرة  وقف  على  احلوثيني  واإجبار  اليمني  لل�شعب  االإن�شانية 

وت�شهيل اإي�شالها اإىل كافة املناطق املت�شررة يف املحافظات اليمنية.
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اأخبـار الإمـارات

بحث مع الرئي�س الفرن�ضي تعزيز العالقات الثنائية وعددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية

حممد بن زايد: االإمارات وفرن�سا �سريكتان يف احلرب على التطرف واالإرهاب ودعم قيم الت�سامح 

الديزل وقود  من  لرت  األف  »الهالل االأحمر« تدعم مراكز غ�سيل الكلى يف �سبوة اليمنية بـ 36 
•• �شبوة- وام: 

زودت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي مراكز الغ�شيل الكلوي يف مناطق عزان وعتق وبيحان 
مبحافظة �شبوة اليمنية ب� 36 األف لرت من وقود الديزل لتلبية احتياجات ت�شغيل مولدات 
ا�شتمرار  على  حر�شها  اط��ار  يف  وذل��ك  الطبية  املن�شاآت  بهذه  اخلا�شة  الكهربائية  الطاقة 

خدماتها االإن�شانية املقدمة ملر�شى الف�شل الكلوي.
وقال �شلطان النعيمي ممثل هيئة الهالل االأحمر االإماراتي مبحافظة �شبوة ان دعم مراكز 
الغ�شيل الكلوي يف حمافظة �شبوة ياأتي ا�شتمرارا جلهود الهيئة على ال�شاحة اليمنية ..م�شريا 
اإىل ان �شحنة وقود الديزل لي�شت االوىل من نوعها بل �شبق واأن رفد الهالل االأحمر االإماراتي 
تلك املراكز بكمية مماثلة بجانب اأدوية عالجية وحماليل للمراكز الواقعة يف مدن ميفعة 
مبحافظ  الكلى  الغ�شيل  ملراكز  التنفيذي  املدير  م�شلم  مذيب  نا�شر  وثمن  وبيحان.  وعتق 
�شبوة الدعم املتوا�شل لدولة االمارات مل�شت�شفى ومراكز الغ�شيل الكلوي يف املحافظة ..موؤكدا 
يف  ال�شتمرارها  و�شرورية  مهمة  خطوة  ي�شكل  الديزل  بوقود  املراكز  تلك  دعم  ا�شتمرار  ان 

تقدمي اخلدمات للمر�شى.

»الهالل االأحمر« يبحث تنفيذ م�ساريع جديدة لتطوير قطاع الرثوة ال�سمكية بال�ساحل الغربي يف اليمن
•• ال�شاحل الغربي-وام:

اليمن  االإم��ارات يف  لدولة  االإن�شانية  العمليات  الكعبي مدير  �شعيد  اأكد 
احليوية  القطاعات  دع��م  على  االم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  حر�س 
وتلبية املتطلبات ال�شرورية يف املناطق اليمنية املحررة خا�شة دعم قطاع 
اجلديدة  االإماراتية  امل�شاريع  من  حزمة  �شمن  وذل��ك  ال�شمكية  ال��روة 
اإعمار مناطق ال�شاحل الغربي. جاء ذلك خالل لقائه عددا من  الإع��ادة 
قطاع  ه��ذا  دع��م  اآل��ي��ات  لبحث  اليمنية  ال�شمكية  ال���روة  وزارة  ممثلي 
احتياجات  على  ال��وق��وف  اإىل  اإ�شافة  التحتية  البنى  وتطوير  احل��ي��وي 
وزير  م�شت�شار  راج��ح  علي  بح�شور  وذل��ك  الغربي  بال�شاحل  ال�شيادين 
الروة ال�شمكية اليمني وخالد ال�شم�شي رئي�س هيئة امل�شائد ال�شمكية يف 

البحر االأحمر وعلي بن �شبا رئي�س االحتاد التعاوين ال�شمكي والدكتور 
الهالل  ممثل  القمزي  وحممد  احل��دي��دة  حمافظ  طاهر  علي  احل�شن 

االأحمر االإماراتي.
مت خالل اللقاء بحث اآليات دعم امل�شاريع احلالية وامل�شتقبلية لل�شيادين 
ال�شمكي  ال�شاحل الغربي وزيادة االإنتاج  ال�شاحة اليمنية خا�شة يف  على 
اأكد اجلانبان على  ال�شمكية فيما  اإىل تفعيل دور مكاتب الروة  اإ�شافة 
ال�شهداء  االأ���ش��م��اك الأ���ش��ر  اأ���ش��واق  اأم��اك��ن جم��ه��زة يف  اأه��م��ي��ة تخ�شي�س 
مواجهة  على  قدراتهم  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  احتياجا  واالأ�شد  اليمنيني 

الظروف االإن�شانية الراهنة وي�شمن توفري حياة كرمية لهذه االأ�شر.
واأ�شاد م�شت�شار وزير الروة ال�شمكية اليمني بالدعم االإماراتي امل�شتمر 
م�شاريع  خا�شة  اليمنية  ال�شاحة  على  والتنموية  احليوية  للقطاعات 

والتي  الغربي  ال�شاحل  امتداد  على  التحتية  البنى  وتاأهيل  ال�شيادين 
ميلي�شيات  خلفتها  التي  االإن�شانية  التداعيات  من  التخفيف  �شاأنها  من 

احلوثي املوالية الإيران جراء حربها العبثية �شد ال�شعب اليمني.
واأو�شح ان قطاع الروة ال�شمكية اليمني ي�شهد حتديات عديدة نتيجة 
املمار�شات االجرامية للميلي�شيات االنقالببة من تدمري البنى التحتية 
وزراعة االألغام البحرية التي ت�شكل خطرا كبريا على ال�شيادين وتهدد 
لها  التي تعر�شت  الطبيعية  الظواهر  اإىل  اإ�شافة  ال�شيد  انتظام عملية 
ت�شببت  التي  االأعا�شري  يف  متثلت  والتي  االأخ��رية  الفرتة  خالل  اليمن 
يف اأ�شرار كبرية مبمتلكات ال�شيادين ..موؤكدا ان العمل جار وبالتن�شيق 
مع دولة االإمارات ملعاجلة اأو�شاع ال�شيادين مبا يوفر حياة كرمية لهم 
التحتية  البنية  وتطوير  ال�شمكية  اجلمعيات  ودع��م  تاأهيل  عن  ف�شال 

للن�شاط واالإنتاج ال�شمكي.
من جانبه قال رئي�س هيئة امل�شائد ال�شمكية يف البحر االأحمر اإن امل�شاريع 
املزمع تنفيذها من قبل هيئة الهالل االأحمر االإماراتي يف قطاع الروة 
اأخرى وتاأمني  ال�شمكية ت�شاهم ب�شكل كبري يف عودة حركة ال�شيد مرة 

م�شدر رزق منتظم لل�شيادين.
امل�شاريع  م��ن  حزمة  اأطلقت  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اأن  يذكر 
الإعادة اإعمار مناطق ال�شاحل الغربي بتكلفة 107 ماليني و 100 األف 
درهم ومنها م�شاريع دعم ال�شيادين والتي تت�شمن اإعادة تاأهيل منزال 
لالأ�شماك ومكاتب اإدارية مزودة مبنظومة طاقة �شم�شية بهدف حت�شني 
الو�شع املعي�شي لل�شيادين واأ�شرهم وبقية �شكان مناطق ال�شاحل الغربي 

الذين يعتمدون بدرجة رئي�شية على مهنة ال�شيد.

•• باري�س-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  اأن دولة 
�شريكتان  الفرن�شية  واجلمهورية 
يف احلرب على التطرف واالإرهاب 
ودعم قيم الت�شامح وتعزيز احلوار 
ال�شعوب  بني  والتعاي�س  والتفاعل 
ونبذ  وال���ث���ق���اف���ات  واحل���������ش����ارات 
من  وال��ع��م��ل  وال��ك��راه��ي��ة  التع�شب 
والتنمية  واال�شتقرار  ال�شالم  اأجل 
االأو������ش�����ط  ال���������ش����رق  م���ن���ط���ق���ة  يف 

والعامل.
�شموه  ل����ق����اء  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
الرئي�س  فخامة  ب��اري�����س  يف  ام�����س 
اإميانويل ماكرون رئي�س جمهورية 
�شمن  باري�س  يف  ال�شديقة  فرن�شا 
�شموه  بها  يقوم  التي  العمل  زي��ارة 

اإىل فرن�شا.
اللقاء  خ�����الل  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
عالقات ال�شداقة والتعاون الثنائي 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��االت احليوية  يف 
الروابط االقت�شادية  و�شبل تنمية 
وال���ت���ج���اري���ة واال����ش���ت���ث���م���اري���ة بني 
اال�شتفادة  واإم����ك����ان����ات  ال��ب��ل��دي��ن 
املتعددة  م��ن ف��ر���س اال���ش��ت��ث��م��ارات 
ال����ت����ي ي���ت���م���ت���ع ب����ه����ا ال�����ب�����ل�����دان يف 
ظ����ل م����ا ي��ج��م��ع��ه��م��ا م����ن رواب�����ط 
وم�شالح  متينة  تاريخية  �شداقة 

مع ال�شعوب والثقافات واحل�شارات 
االأخرى وعلومها باعتبارها اأ�شا�شا 

لبناء عالقات متينة و واعية.
من جانبه رحب الرئي�س الفرن�شي 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب����زي����ارة 
حممد بن زايد اآل نهيان اإىل بالده 
الزيارة  اأن  يف  ثقته  ع��ن  ..م��ع��رب��ا 
البناء  التعاون  توثيق  يف  �شت�شهم 
ودع��م��ه ب��ني ال��ب��ل��دي��ن اإ���ش��اف��ة اإىل 
ت��ب��ادل وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ح���ول عدد 
االإقليمية  وامل��ل��ف��ات  الق�شايا  م��ن 

والدولية التي تهم اجلانبني.
م���اك���رون �شموه  ال��رئ��ي�����س  وح��م��ل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  حتياته 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ومتنياته  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
وال�شعادة  ال�شحة  م��وف��ور  ل�شموه 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  ولدولة 

و�شعبها دوام التقدم.
واأكد اجلانبان حر�س البلدين على 
ا�شتمرار الت�شاور والتن�شيق الوثيق 
الق�شايا  حول  م�شتوى  اأعلى  على 
ذات  العاملية  والق�شايا  االإقليمية 

االهتمام امل�شرتك.
بنت  رمي  م���ع���ايل  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���ش��م��ي وزي�����رة دولة 
ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل ومعايل 
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 
و�شعادة حممد  التنفيذية  ال�شوؤون 
دي��وان ويل  وكيل  املزروعي  مبارك 

عهد اأبوظبي.

العامل  ل�شعوب  واالزده���ار  ال�شالم 
ودوله كافة.

اإن دول�����ة االإم������ارات  ���ش��م��وه  وق�����ال 
عالقاتها  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى  حت���ر����س 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة خ��ا���ش��ة مع 
الدول ال�شديقة التي لها اإ�شهامات 
املجاالت  ه��ذه  يف  مم��ت��دة  تاريخية 
اأ�شا�شي  م��ب��داأ  م��ن  انطالقا  وذل��ك 
�شيا�شاتها  يف  ال����دول����ة  ت��ن��ت��ه��ج��ه 
التوا�شل  ���ش��رورة  وه��و  اخلارجية 

ال  الفرن�شية  واجلمهورية  املتحدة 
ال�شيا�شية  اجل��وان��ب  عند  تتوقف 
فح�شب،  واالأم��ن��ي��ة  واالق��ت�����ش��ادي��ة 
واإمنا متتد اإىل اجلوانب الثقافية 
واحل�����ش��اري��ة اأي�����ش��اً وه���و م��ا يعربرِّ 
املظاهر  م��ن  الكثري  يف  نف�شه  ع��ن 
ال�شوربون  وال�شواهد، مثل جامعة 
ال���ل���وف���ر-  اأب����وظ����ب����ي وم���ت���ح���ف   -
البلدين  ب��ني  وال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي 
من اأجل حماية الرتاث الثقايف يف 

م�����اك�����رون ع���ل���ى دع������م ال���ع���الق���ات 
موؤكداً  ال��ف��رن�����ش��ي��ة،   - االإم���ارات���ي���ة 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  اأن دولة 
اجلمهورية  م��ع  ال��ع��الق��ات  تعطي 
وت�شعى  ك��ب��رية،  اأهمية  الفرن�شية 
اإىل تطويرها وترقيتها يف املجاالت 
واالأمنية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية 

والثقافية وغريها.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ان هناك حر�شا 

مناطق النزاعات.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واع���ت���رب 
حممد بن زايد اآل نهيان اأن عالقة 
امل�شالح  مفهوم  تخطت  البلدين 
والثقافية  وال�شيا�شية  االقت�شادية 
املتبادلة لت�شل اإىل م�شتوى االلتقاء 
تدعو  م�شرتكة  اإن�شانية  ر�شالة  يف 
واحل�شارات  ال��ث��ق��اف��ات  ح���وار  اإىل 
كل  ونبذ  الت�شامح  مفاهيم  ون�شر 
اأ�شكال التطرف واالإرهاب وحتقيق 

متبادال بني البلدين على ا�شتمرار 
الت�شاور على اأعلى امل�شتويات حول 
ظل  يف  خا�شة  امل�شرتكة،  الق�شايا 
هذا  لتعزيز  موؤ�ش�شية  اأط��ر  وج��ود 
اللجنة  م��ث��ل  وت��ف��ع��ي��ل��ه  ال��ت�����ش��اور 
امل�شرتكة،  الفرن�شية   - االإماراتية 
االإماراتي  اال�شرتاتيجي  واحل���وار 

- الفرن�شي وغريهما.
التي  ال�شراكة  اأن  اإىل  واأ�شار �شموه 
جتمع بني دول��ة االإم��ارات العربية 

ا�شرتاتيجية م�شرتكة.
ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ون����ق����ل 
ن���ه���ي���ان اىل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
�شاحب  حتيات  الفرن�شي  الرئي�س 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
الفرن�شي  لل�شعب  ومتنياته  اهلل” 
التقدم  م�����ن  م�����زي�����دا  ال�������ش���دي���ق 
واالزده���������������ار. وع������رب ����ش���م���وه عن 
تقديره ملا مل�شه من حر�س الرئي�س 

�سموه يوؤكد اأن عالقة البلدين ر�سالة اإن�سانية م�سرتكة تدعو اإىل حوار الثقافات واحل�سارات وحتقيق ال�سالم واالزدهار ل�سعوب العامل
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اأخبـار الإمـارات
اأكادميية اأبوظبي الق�سائية تنظم الدورة التن�سيطية 

الثانية للق�ساة يف حماكم العني
•• اأبوظبي-وام:

الأع�شاء  الثانية  التن�شيطية  ال����دورة  الق�شائية،  اأب��وظ��ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  نظمت 
ال�شلطة الق�شائية من ق�شاة حماكم العني وذلك يف اإطار التدريب والتطوير 
امل�شتمرين، بهدف جتويد االأحكام ومواكبة املتغريات والتطورات على خمتلف 
واأكدت  جودتها.  و�شمان  الق�شائية  بالعملية  باالرتقاء  ي�شاهم  مما  االأ�شعدة، 
دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، اأهمية اإقامة هذه الدورات التن�شيطية لل�شادة الق�شاة 
واأعوانهم، لدورها يف اإثراء الفكر القانوين الق�شائي من خالل مناق�شة االأراء 

يعزز  مما  املطروحة،  باملو�شوعات  املتعلقة  واال�شكاليات  املمار�شات  اأه��م  ح��ول 
اأف�شل  اإىل  تبادل اخلربات ونقل املعرفة، وتوحيد الروؤى بني الق�شاة، و�شواًل 
املمار�شات الق�شائية وحتقيق الريادة لعدالة ناجزة عاملية اجلودة. من جهتها 
مدى  على  توا�شلت  التي  ال���دورة  اأن  الق�شائية،  اأبوظبي  اأك��ادمي��ي��ة  اأو�شحت 
اإدارة الدعوى ومفهوم اجلل�شة  اأهمها دور مكاتب  يومني؛ تناولت عدة حماور 
االأوىل واحل�شور، اإعادة املاأمورية للخبري من رول املحكمة، االأ�شا�س القانوين 
لدعوى الرجوع ودعوى ال�شمان، اإ�شافة اإىل االأخطاء ال�شائعة يف كل من ق�شايا 

االأحوال ال�شخ�شية وق�شايا الرتكات من واقع خمرجات التفتي�س الق�شائي.

ال�سيخة فاطمة ت�ستقبل �سيفات حفل جائزتها للطفولة واالأمومة
•• اأبوظبي -وام:

ا�شتقبلت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي 
االأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام 
ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية بق�شر البحر الليلة قبل املا�شية �شاحبات 
ال�شمو امللكي االأمريات من اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة الالتي 
والطفولة  لالأمومة  فاطمة  ال�شيخة  ج��ائ��زة  اإع���الن  حفل  ح�شرن 
 .. املجتمعات  الأم��ن  االأدي���ان  “ حتالف  ملتقى  امل�شاركات يف  وكذلك 

كرامة الطفل يف العامل الرقمي”.
�شرف  على  ع�شاء  حفل  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  واأق��ام��ت 
حتالف   “ ملتقى  يف  وامل�شاركات  االأم���ريات  امللكي  ال�شمو  �شاحبات 

االأديان الأمن املجتمعات .. كرامة الطفل يف العامل الرقمي “ بح�شور 
عدد من ال�شيخات واملعايل الوزيرات وقيادات العمل الن�شائي.

وقد اأثنت �شاحبات ال�شمو امللكي االأمريات واحلا�شرات من ملتقى 
ال�شيخة  �شمو  بها  تقوم  التي  املميزة  اجل��ه��ود  على  االأدي���ان  حتالف 

فاطمة بنت مبارك لدعم املراأة واالأم واالأطفال حمليا وعامليا.
ال�شيخة  �شمو  الإع���الن  الكبري  تقديرهن  ع��ن  ال�شيفات  واأع��رب��ت 
فاطمة بنت مبارك حتويل جائزة االأمومة والطفولة الليلة املا�شية 
اإىل جائزة دولية بحيث ت�شتفيد منها اأمهات واأطفال العامل وتفتح 
اإبحاث ودرا�شات مميزة عن االأم  املجال للباحثني واخلرباء بتقدمي 
والطفل تري املكتبة االإماراتية والعاملية ملا فيه فائدتهم وحمايتهم 

والنهو�س بهم يف املجتمعات التي يعي�شون بها.

حمدان بن زايد يتفقد موقع مهرجان الظفرة الرتاثي يف مدينة زايد ويزور مواطنني

�سرطة عجمان توؤكد اأهمية امل�ساركة يف »جائزة ال�سيخة فاطمة لالأمومة والطفولة«

•• الظفرة -وام:

تفقد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
موقع مهرجان الظفرة الرتاثي يف مدينة زايد واطلع على اآخر اال�شتعدادات 

النطالق املهرجان خالل دي�شمرب املقبل.
الهجن بتوفري كافة  الرئي�شية ل�شباقات  املن�شة  ووجه �شموه خالل زيارته 
التي تقام يف ميدان �شباق الهجن  ال�شباقات  اخلدمات واالإمكانيات الإجناح 

وتقدمي كافة اخلدمات للمت�شابقني وامل�شاركني واجلمهور.

وثمن �شموه الدعم الكبري الذي توليه القيادة الر�شيدة لريا�شة الهجن التي 
اأ�شبحت من التقاليد ال�شنوية االأ�شيلة التي تعزز مكانة الهوية االإماراتية 
لدى اأبناء الدولة وحتث ال�شباب على التم�شك مبا�شيهم العريق وتغر�س يف 

نفو�شهم حب الرتاث واملحافظة عليه.
من جانب اآخر زار �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان .. املواطنني �شعيد 
بن ر�شا�س املن�شوري وغامن حممد �شاملني املزروعي يف مدينة زايد مبنطقة 

الظفرة .
واأعربا عن  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  بزيارة  املواطنان  ورحب 

وت�شريفه  الكرمية  �شموه  بزيارة  املنطقة  واأبناء  اأ�شرتهما  واأف��راد  �شعادتهما 
لهم.

العالقات  عمق  تعك�س  التي  ال��ودي��ة  االأح��ادي��ث  احل�شور  مع  �شموه  وت��ب��ادل 
احلميمة التي تربط القيادة احلكيمة باملواطنني ومدى اهتمامها ورعايتها 
الأبنائها وحر�شها على متابعة �شوؤون حياتهم وتلم�س احتياجاتهم وتعزيز 
م��ا ي��ق��دم لهم م��ن خ��دم��ات تنموية يف امل�����ش��روع��ات ال��ت��ي تهم امل��واط��ن��ني .. 
�شائلني اهلل عز وجل اأن يحفظ قيادتنا واأن يدمي على بالدنا اأمنها وعزها 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة  ظل  يف  وا�شتقرارها 

رئي�س الدولة »حفظه اهلل« .
رافق �شموه خالل الزيارة .. �شعادة �شلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�شعادة اأحمد مطر الظاهري مدير مكتب 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�شعادة حممد علي ال�شدي املن�شوري مدير 
عام بلدية منطقة الظفرة باالإنابة و�شعادة العقيد حمدان �شيف املن�شوري 
اإدارة  املزروعي مدير  وعبيد خلفان  الظفرة  �شرطة منطقة  مدير مديرية 
التخطيط وامل�شاريع يف جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية 

يف اأبوظبي وعدد من كبار امل�شوؤولني.

•• عجمان -وام: 

قال �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام �شرطة عجمان 
والطفولة  ال�شيخة فاطمة لالأمومة  » جائزة  �شرطة عجمان يف  اإن م�شاركة 
2018 » جاء انطالقا من حر�شها على االهتمام بق�شايا االأمومة والطفولة 

وتوفري احلقوق واخلدمات الالزمة للعناية بهما .
ل�شرطة عجمان  العامة  القيادة  فوز  له مبنا�شبة  كلمة  - يف  �شعادته  واأ�شاف 
مبادرة  » مب�شاركتها يف  الطفل  مبادرة يف حماية  اأف�شل  فئة   « باجلائزة عن 
»حماية الطفل من خالل تطبيق قانون ودمية« - اأنه مت اإطالق 4 مبادرات 
داخلية يف �شرطة عجمان �شاهمت يف حتقيق اأهداف املجل�س االأعلى لالأمومة 
اإطار  يف  الطفل  وح��م��اي��ة  وق��اي��ة  بتعزيز  واملتمثلة  اال�شرتاتيجية  وال��ط��ف��ل 
واملجتمع  الرعاية  ومقدمي  االأ���ش��ر  وع��ي  ورف��ع  و�شاملة،  متكاملة  منظومة 
كافة على حقوق الطفل، ودعم قاعدة بيانات ومعلومات موحدة عن ال�شحة 

والتعليم واحلماية وامل�شاركة وم�شتوى املعي�شة.
واأ�شار اإىل اأنه كان ملركز الدعم االجتماعي يف �شرطة عجمان ال�شبق يف و�شع 
وتطبيق ميثاق حلفظ حقوق ال�شحايا يت�شمن »التزامنا جتاهكم والتزامكم 
فيها  جتلى  وال��ت��ي  مب�شطة  بطريقة  وال��واج��ب��ات  احل��ق��وق  ويعر�س  جتاهنا« 
جلنة  وطبقت  املجتمعية،  لل�شرطة  واالجتماعي  االإن�����ش��اين  املفهوم  تطبيق 

املبادرة و�شائل جديدة وغري م�شبوقة للتعامل مع حاالت ق�شايا الطفل.
واأو�شح اأن مبادرة » حماية حقوق الطفل » هي مبادرة اأطلقتها القيادة العامة 
ل�شرطة عجمان حلماية الطفل �شمن » قانون ودمية حلقوق الطفل » ملتابعة 
ومراجعة تنفيذ القرارات ال�شادرة من وزارة الداخلية لدى اجلهات املخت�شة 
ال�شادرة  البالغات  �شيا�شة منظومة  ب�شاأن حقوق الطفل، ومتطلبات تطوير 
من الوزارة، ومتابعة ق�شايا حقوق الطفل يف مراكز ال�شرطة ال�شاملة، اإ�شافة 
اإىل ر�شد التحديات امليدانية ومتابعتها، وو�شع االأهداف واالأن�شطة احلالية 

وامل�شتقبلية يف جمال حماية الطفل والتحقيق يف ق�شاياه.

بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  الفوز  مبنا�شبة  التهنئة  �شعادته  وق��دم 
را�شد النعيمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم عجمان واإىل �شمو ال�شيخ عمار بن 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي واإىل الفريق �شمو 

ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
من جانبه قال �شعادة العقيد علي جرب ال�شام�شي مدير اإدارة مراكز ال�شرطة 
مقدمة  يف  الطفل  ق�شايا  جعل  على  حر�شت  عجمان  �شرطة  اإن  ال�شاملة 
خا�شة  حتقيق  غرفة  فاأن�شاأت  الطفل  حماية  م��ب��ادرات  خ��الل  من  اأولوياتها 
منا�شبة  كبيئة  جم��ه��زة  ح�شانة  م��ع  االج��ت��م��اع��ي  ال��دع��م  م��رك��ز  يف  بالطفل 
للطفل، ونفذت حما�شرات ون�شرات توعوية وزيارات ميدانية يف جمال حماية 

الطفل بالتن�شيق مع ال�شركاء.
اإلكرتوين  برنامج  ا�شتحدث  االجتماعي  الدعم  مركز  اأن  ال�شام�شي  واأ�شاف 
نتائج متميزة  املبتكرة  الفكرة  املعلومات وكانت لهذه  �شرية  ي�شاهم يف حفظ 
متثلت يف خف�س زمن البحث على املعلومة من ن�س �شاعة اإىل خم�س دقائق 

والت�شوير  والطباعة  االأحبار  وا�شتخدام  االأوراق  اأر�شفة  كلفة  وخف�س  فقط 
كما ا�شتحدث اخلط ال�شاخن لتلقي املكاملات على مدار / 24/ �شاعة.

يف  والطفل  لالأمومة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  جائزة  اأن  بالذكر  جدير 
اأقيم  املختلفة خالل حفل  بفئاتها  الفائزين  اأم�س عن  اأعلنت  االأوىل  دورتها 
اأم�س يف ق�شر االإمارات يف اأبوظبي وت�شلم اجلائزة �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان 
بن عبد اهلل النعيمي قائد عام �شرطة عجمان، بح�شور العميد عبداهلل اأحمد 
مكتب  مدير  �شويدان  �شيبان  حممد  والعقيد  العام،  القائد  نائب  احلمراين 
القائد العام، والعقيد علي جرب ال�شام�شي مدير اإدارة مراكز ال�شرطة ال�شاملة، 
وعدد من ال�شباط. وكانت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
االأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي 
لتقدمي   2016 نوفمرب  يف  اجل��ائ��زة  اأطلقت  ق��د  االأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
يف  والرفاهية  املمار�شات  اأف�شل  وحتقيق  والطفولة،  لالأمومة  رعاية  اأف�شل 

جمال االأم والطفل واليافع واأ�شحاب الهمم يف اأي مكان يتوجهون اإليه.

تلزم قطاع العمليات واإدارات املدار�س العمل بها

الرتبية تعتمد الئحة تنظيمية ملعلمي االحتياط بنظام املكافاأة وترتاوح من 10 اآالف لـ 12 األفًا
حظر ال�ضتعانة مبعلمني منتهية خدماتهم لتدين امل�ضتوى 

•• دبي – حم�شن را�شد

اأكدت وزارة الرتبية والتعليم على قطاع العمليات 
اال�شتعانة  ب��ع��دم   ، امل���دار����س  اإدارات  ف��ي��ه��م   مب���ا 
اأنهيت  مم��ن  امل��ك��اف��اأة  ب��ن��ظ��ام  اح��ت��ي��اط  مبعلمني 
ل�شوء  اأو  م�شتواهم  ل�شعف  ب���ال���وزارة  خدماتهم 
املعلم  تخ�ش�س  يتعار�س  اأال  م�شيفة    ، �شلوكهم 
يتم  اأن  على   ، املطلوبة  امل��ادة  املكلف مع تخ�ش�س 
اخ��ت��ي��اره��م م��ن اأ���ش��ح��اب امل���وؤه���الت ال��ع��ل��ي��ا وفقاً 
االأولوية  ت��ك��ون  اأن  �شريطة  امل��ع��ت��م��دة،  لل�شروط 
ومواطني  امل��واط��ن��ات  اأب��ن��اء  ث��م  وم��ن  للمواطنني 
موؤكدة   ، االأخ��رى  اجلن�شيات  ثم  التعاون  جمل�س 
قبل  ال��ع��م��ل  االح��ت��ي��اط  معلمي  يبا�شر  اأال  ع��ل��ى  
���ش��دور ق����رار ال��ت��ك��ل��ي��ف.، ج���اء ذل���ك يف الالئحة 
ملعلمي  امل��ال��ي��ة  امل��ك��اف��اآت  ن��ظ��ام  ب�����ش��اأن  التنظيمية 
وال��ت��ي ح�شلت  امل��دار���س احلكومية  االح��ت��ي��اط يف 
اعتمدتها  بعدما   ، منها  ن�شخة  على   « الفجر   «
تقرر  تنظيمية  كالئحة  والتعليم  الرتبية  وزارة 
 209 تطبيقها وفقاً الأحكام القرار الوزاري رقم 

ل�شنة 2018..
واأ�شارت الرتبية اإىل �شرورة اختيارهم من قاعدة 

كافة  على  تعميمها  مت  والتي  املعتمدة،  البيانات 
التدريب  اإدارة  تتوىل  اأن  على   ، ال��دول��ة  م��دار���س 
مبادرة  �شمن  تدريبهم  بالوزارة  املهنية  والتنمية 
�شبب  اأن  اىل  م�����ش��رية   ، االإم���������ارات  الأج�����ل  ع��ل��م 
اال�شتعانة مبعلمي االحتياط هو لتغطية ال�شواغر 
اأثناء العام الدرا�شي ، ويف حال غياب اأو عدم تواجد 
اأن  على  االأ�شباب،  من  �شبب  الأي  االأ�شا�شي  املعلم 
يكون ذلك وفق اجراءات املوارد الب�شرية املعتمدة.

معلمي  بها  املكلف  احل�ش�س  ع��دد  يخ�س  وفيما 
اأال  ال���وزارة  ا�شرتطت   ، املكافاأة  وقيمة  االحتياط 
معلم  بها  املكلف  الدرا�شية  احل�ش�س  ع��دد  يزيد 
خم�شة  خالل  اأ�شبوعيا  ح�شة   30 عن  االحتياط 
ي��ت��م احت�شاب  اأن  ع��ل��ى   ، امل����واد  ل��ك��اف��ة  اأي����ام ع��م��ل 
500 درهم  االأط��ف��ال مقابل  ي��وم عمل   بريا�س 
 ، �شهرياً  دره��م  اأالف   10 باإجمايل  الواحد  لليوم 
ملعلمي  اأ�شبوعيا  ح�شة   30 ال����وزارة  ح��ددت  كما  
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة  وال��رتب��ي��ة االإ���ش��الم��ي��ة واملجال 
الوطنية  والرتبية  االجتماعية  للدرا�شات  االأول 
احل�شة  بقيمة  احلياة  ومهارات  ال�شحية  والعلوم 
احت�شاب  االأن�شطة مت  مواد  فيما   ، درهما   120
الريا�شيات  م���واد  اأم���ا   ، دره���م   100 ب���  احل�����ش��ة 

واالحياء  والكيمياء  والفيزياء  االإجنليزية  واللغة 
وعلوم  اخلا�شة  والرتبية  الثاين  واملجال  والعلوم 
واإدارة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وال��ت�����ش��م��ي��م  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 
االعمال والت�شميم االإبداعي واالبتكار فتحدد لها 

للح�شة 150 درهما مقابل 30 ح�شة ا�شبوعياً.
 الفتة اإىل دفع قيمة املكافئات املالية من امليزانية 
التنظيمية  الالئحة  وح�شرت  ل��ل��وزارة.،  املعتمدة 
احلاالت التي يتم فيها اال�شتعانة مبعلمي احتياط 
يف 14 حالة، ياأتي يف مقدمتهم االجازات املر�شية 
ال��ت��ي ت��زي��د ع��ن اأ���ش��ب��وع مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع القانون 
االحتادي للموارد الب�شرية ، ومنها اجازات الو�شع 
بدون  االج���ازات  وك��ذا  مري�س،  ومرافقة  وال��ع��دة 

اإىل احلاالت  اإ�شافة  اأ�شبوع،  تزيد عن  التي  رات��ب 
وكذلك  الدرا�شي،  العام  اأثناء  خدماتهم  املنتهية 
املمنوحة  ال��درا���ش��ي��ة  واالج�������ازات  احل���ج  اج������ازات 
اجازة  اأي�شا  �شملت  كما   ، ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  خ��الل 
اأداء االمتحان وامل�شاركة يف برامج الدبلوم، اإ�شافة 
اىل ح���االت اي��ق��اف امل��وظ��ف اح��ت��ي��اط��ي��اً ب��ن��اء على 
حاالت  ذلك  اإىل  اأ�شف  املخالفات..  جلنة  تو�شية 
املنتدبني ندباً كاماًل خالل العام الدرا�شي للعمل 
وكذلك  ال�����وزارة،  لقطاعات  التابعة  االدارات  يف 
امل�شاركني يف برامج تدريبية داخل وخارج الدولة 
اإىل جانب احلا�شلني  اأي��ام،  تزيد عن خم�شة  ملدة 

على اإجازات ا�شتثنائية لتمثيل الدولة.

•• ال�شارقة- حم�شن را�شد

ل��ل��ت��ع��ل��ي��م يف تعميم  ال�����ش��ارق��ة  األ������زم جم��ل�����س 
اخلا�شة،  املدار�س  خالله  من  يخاطب  داخلي 
وجوب  م��ن��ه،  ن�شخة  على  ».ال��ف��ج��ر«  وح�شلت 
املدر�شة على موافقه خطيه من ويل  ح�شول 
اأي  االأمر قبل ال�شماح للطالب يف امل�شاركة يف 
ن�شاط يف حو�س ال�شباحة، مع جتديد خطاب 
تلك املوافقة بداية كل عام درا�شي، ومراعاة اأن 
املدر�شة  يف  ال�شباحة  حو�س  ا�شتخدام  يقت�شر 

علي الطالب يف ال�شف الثالث فيما فوق .
وتدابري م�شددة،  اإج���راءات   7 بالتعميم  وج��اء 
ال����ش���ت���خ���دام ال��ط��ل��ب��ة اأح����وا�����س ال�����ش��ب��اح��ة يف 
اأمنهم  ل�شمان  ب���االإم���ارة،  اخل��ا���ش��ة  امل���دار����س 
وا�شتخدامهم  ت��واج��ده��م  اث��ن��اء  و���ش��الم��ت��ه��م 
،  وذلك عقب حادثة وفاة  ال�شباحة  الأحوا�س 
طالب مواطن غرقاً يف م�شبح اإحدى املدار�س 

اخلا�شة اال�شبوع املا�شي.
املدر�شة  اإدارة  ال��ت��زام  باأهمية  املجل�س  واأف����اد 
اإج���راءات  ا�شتيفاء  بعد  م��وؤه��ل،  منقذ  بتعيني 
ال��ت��ع��ي��ني ال���الزم���ة وامل���واف���ق���ة ال��ر���ش��م��ي��ة من 
موؤهال  املنقذ  يكون  اأن  وينبغي  املجل�س،  قبل 

وم���ت���واج���داً دائ��م��ا اأث���ن���اء ج��م��ي��ع االن�����ش��ط��ة يف 
م��ن��ط��ق��ة ح���و����س ال�������ش���ب���اح���ة، و مي���ن���ع وج����ود 
الطالب يف منطقة احلو�س بدون وجود منقذ 

يقظ يف اخلدمة .
االأبواب  جميع  تكون  اأن   على  املجل�س  و���ش��دد 
امل��وؤدي��ة ايل منطقه احل��و���س، مبا  امل��داخ��ل  و 
يف ذل���ك غ���رف ت��ب��دي��ل امل��الب�����س م����زوده بقفل 
اأي  ع��ن  للك�شف  ان����ذار  وج��ه��از  االل���ك���رتوين، 
اإىل م��ن��ط��ق��ة حو�س  ب���ه  دخ����ول غ���ري م�����ش��رح 
اأهمية  تركيب كامريات  ال�شباحة، ف�شال عن 
للمراقبة حول جميع املداخل املوؤدية ايل تلك 

املنطقة .
املدر�شني  جميع  علي  »ي��ج��ب  املجل�س:  وق���ال 
وامل�شرفني املتواجدين باأن�شطة ال�شباحة التاأكد 
م��ن ع��دد ال��ط��الب، وال��ت��اأك��د م��ن خلو منطقة 
�شالمه  اأن  م��وؤك��داً  ن�شاط،  كل  عقب  ال�شباحة 
االأهمية،  اأم����ران يف غ��اي��ه  واأم��ن��ه��م  ال��ط��الب، 
م�شوؤوليه  اأن  م��ع��ت��رباً  ل��ل��ج��م��ي��ع،   ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
املدر�شة،  اإدارة  ع���ات���ق  ع��ل��ي  ت��ق��ع  ت��واف��ره��م��ا 
يف  ن�شاط  اأي  مم��ار���ش��ة  مينع  ل��ذا  وموظفيها 
التاأكد من  يتم  ال�شباحة حتي  منطقه حو�س 

توافر جميع تلك االإجراءات والتدابري.

موافقة �ضهرية لويل الأمر وتعيني منقذ موؤهل وجهاز اإنذار مبنطقة احلو�س
جمل�ش ال�سارقة للتعليم ي�سدر اإجراءات م�سددة 

ال�ستخدامات اأحوا�ش ال�سباحة باملدار�ش
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اأخبـار الإمـارات
�سلطان بن زايد يعزي يف وفاة 

�سبابة بنت �سعيد العميمي
•• العني - وام:

اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة  قدم �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
واجب العزاء يف وفاة املغفور لها �شبابة بنت �شعيد العميمي وذلك خالل زيارة 
�شموه ام�س ملنزل ابن الفقيدة مطر حمد بن حارب العميمي يف منطقة امل�شعودي 

يف مدينة العني.
واأعرب �شموه عن �شادق موا�شاته وخال�س تعازيه الأهل الفقيدة وذويها .. �شائال 
اهلل عز وجل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته واأن ي�شكنها ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلها 

ال�شرب وال�شلوان.

را�سد النعيمي يطلع على �سري عمل حمطة تدوير خملفات الهدم والبناء يف عجمان

  حملة براأ�ش اخليمة حلماية حمتويات املركبات من ال�سرقة  

•• عجمان -وام: 

اأكد ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
يف عجمان اأن املحافظة على املوارد 
تلتزم  م�شرتك  واج���ب  الطبيعية 
ال���دوائ���ر واجل��ه��ات احلكومية  ب��ه 
وم���وؤ����ش�������ش���ات ال���ق���ط���اع اخل���ا����س 
متخذة خطوات بناءة للعمل على 
اإعادة تدوير املواد وحتويلها ملوارد 

قابلة لال�شتخدام من جديد.
ووج�����ه ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن حميد 
زي��ارت��ه حمطة  خ��الل   - النعيمي 
والبناء  ال���ه���دم  خم��ل��ف��ات  ت���دوي���ر 
يف اإم����ارة ع��ج��م��ان واط��الع��ه على 
الكوادر  ك��ل   - ف��ي��ه��ا  ال��ع��م��ل  ���ش��ري 
العاملة لتكثيف جهودها ومواكبة 
والعمل  املحلي  ال�شوق  احتياجات 
ع���ل���ى ا����ش���ت���ي���ع���اب اأك������رب ق�����در من 
خملفات البناء والهدم .. مو�شحا 

الكفاءات العاملة وال�شعي احلثيث 
تن�شدها  ال��ت��ي  االأه����داف  لتحقيق 
حكومة عجمان لالرتقاء باالإمارة 
ملدينة �شحية من خالل جمابهة 
ا�شتغالل  واإع��ادة  البيئية  االأخطار 

املوارد بطرق �شتى.
واأكد دعم الدائرة لتبني املبادرات 
حتقيق  على  ت�شاعد  التي  الهامة 
حياة اأف�شل لذلك اأبرمت الدائرة 
دل�شكو  �شركة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
التغري  وزارة  م����ب����ادرة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
املناخي والبيئة باعتبارها الطرف 
املبادر واملدعوم من جلنة مبادرات 
م�شروع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
الهدم  خم���ل���ف���ات  ت����دوي����ر  اإع��������ادة 
لت�شتخدم  اإه��داره��ا  وع��دم  والبناء 
الطرق  وتطوير  البناء  اأع��م��ال  يف 
تف�شيلي  ل�شرح  وا�شتمع  وغريها. 
امل���ه���ن���د����س خ����ال����د معني  ق����دم����ه 
احل��و���ش��ن��ي ع���ن خ��ط��ة ال��ع��م��ل يف 

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

راأ�����س اخليمة  اأم�����س يف  ان��ط��ل��ق��ت 
جرائم  ملنع  ت��ه��دف  توعية  حملة 
�شرقة حمتويات ال�شيارات ونبهت 
احليطة  الأخذ  ال�شيارات  اأ�شحاب 
واحل��������ذر وع������دم ت�����رك االأ����ش���ي���اء 
املركبات واالب��الغ عن  الثمينة يف 

امل�شتبه فيهم.
التي  ه����ذه احل��م��ل��ة  وت�������ش���ارك يف 
املركبات«  م��ن  »ال�شرقة  عنوانها 
العامة  والعالقات  االإع���الم  ادارة 
 – ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��الت  – ف���رع 
ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ����س 
اخليمة التي تقوم  بتوزيع ن�شرات 
ال���ت���وع���وي���ة امل���ك���ت���وب���ة ب���ع���دد من 
ومرتادي  ال�شائقني  على  اللغات 

الطريق.
ال���ت���ي يتوىل  ال���ن�������ش���رات  وت�������ش���رح 
اإدارة  ت��وزي��ع��ه��ا ع���دد م��ن ���ش��ب��اط 

الرغبة  ح��ال  ويف  ول��ف��رتة طويلة 
تكون يف مكان  ب��اأن  بال�شفر يجب 
اآمن ، ويقت�شي احلماية  التوا�شل 
واالإب�����الغ يف ح���ال اال���ش��ت��ب��اه باأي 
����ش���ل���وك غ����ري����ب ع���ل���ى ال�����رق�����م : 

.  999 اأو   7669229/050
وم���ن ق��ب��ل ح��ر���ش��ت ���ش��رط��ة راأ�س 
اخليمة على تنفيذ حمالت تركز 
وخلق  االأمنية  الثقافة  ن�شر  على 
ال�شلوكيات  من  حم�شن  جمتمع 
املجتمع  وتثقيف  القانونية  غ��ري 
ب�����االإج�����راءات ال�����ش��ح��ي��ح��ة ورف���ع 
لالآخرين  واالنتباه  وعيهم  درجة 
الذين يحاولون ت�شتيت انتباههم 
و���ش��رق��ة حم��ت��وى امل��رك��ب��ة خا�شة 
 ، ال��ب��ن��وك  اأم����وال م��ن  بعد �شحب 
اجلهود  �شياق  يف  احلملة  وت��اأت��ي 
باخلدمات  الثقة  لتعزيز  الرامية 
اأعلى  ع���ل���ى  ل��ل��ج��م��ه��ور  امل���ق���دم���ة 

م�شتوى من اجلودة والكفاءة .

لها  اليومية  واالإجن����ازات  املحطة 
 1200 يقارب  ما  ت�شتقبل  حيث 
البناء  ي��وم��ي م���ن خم��ل��ف��ات  ط���ن 
والهدم وتعمل على اإعادة تدويرها 
لال�شتخدام  قابلة  ملواد  وحتويلها 
املحطة  اأن  مو�شحا   .. جديد  من 
�شتى  ال�شاعة  م��دار  على  ت�شتقبل 
الطابوق  م����ن  امل���خ���ل���ف���ات  اأن��������واع 

واخل�شب  والبال�شتيك  واحل��دي��د 
التي ميكن  النفايات   وغريها من 
بفرزها  ل��ت��ق��وم  ت���دوي���ره���ا  اإع������ادة 
املخلفات  بينها  ومن  النوع  ح�شب 
اأحجام  اإىل  التي تك�شر  االإ�شمنتية 
���ش��غ��رية مي��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 
ال�شوارع  البناء  اأو  ر�شف  جماالت 
املوؤقتة . واأفاد املهند�س احلو�شني 

امل�������ش���روع ع��م��ل ع��ل��ى �شيانة  ب����اأن 
الكوادر  بجهود  م�شيدا   .. امل���وارد 
التزمت  والتي  دل�شكو  يف  العاملة 
ب���ال�������ش���ي���ا����ش���ات واال������ش�����رتاط�����ات 
�شيانة  ع���ل���ى  وع���م���ل���ت  امل�����ح�����ددة 
حقوق العاملني من خالل اعتماد 
�شيا�شات مالئمة يف جمال ال�شحة 

وال�شالمة والبيئة.

اأن احلفاظ على ال��روات واملوارد 
البيئية اأولوية لدى البلدية التي 
ب���خ���ط���وات واث���ق���ة يف درب  ت�����ش��ري 
مل��دي��ن��ة �شحية  االإم��������ارة  حت���وي���ل 

العي�س  مقومات  ك��ل  فيها  تتوفر 
االآمن وال�شحة وال�شالمة.

وجت����ول ال�����ش��ي��خ را���ش��د ب��ن حميد 
النعيمي - بح�شور املهند�س خالد 

التنفيذي  املدير  احلو�شني  معني 
والبيئة  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  ل��ق��ط��اع 
وعدد من امل�شوؤولني يف الدائرة - 
يف اأق�شام املحطة .. م�شيدا بجهود 

العامة  وال�����ع�����الق�����ات  االع���������الم 
الطرق الكفيلة التي توؤمن حماية 
ال�شرقة  من  وحت�شينها  املركبات 
لتعزيز االأمن واالأمان يف املجتمع 

على  التوعية  ن�شر  يف  وامل�شاهمة 
كافة �شرائح املجتمع.

منع  حملة  على  للقائمني  ووفقا 
���ش��رق��ة حم��ت��وي��ات ال�����ش��ي��ارات فان 

عند  جيداً  اإقفالها  ال�شرورة  من 
على عدم  واحلر�س  منها  النزول 
داخلها  الثمينة  امل��ق��ت��ن��ي��ات  ت���رك 
معزول  م���ك���ان  يف  ت��رك��ه��ا  وع�����دم 

 �سرطة راأ�ش اخليمة تطلق دورية ذكية لتوجيه ال�سائقني عند ال�سرورة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأعلنت القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة اطالق دورية 
ذكية جديدة مزودة ب�شا�شة اإلكرتونية مثبتة اأعلى لواح 
الدورية تعمل بنظام متطور وحديث تكنولوجياً حيث 
بالقيادة  العمليات  التعليمات من غرفة  تلقي  باإمكانها 
ال��ع��ام��ة ، وي��ق��وم م��ن خ��الل��ه��ا ���ش��ائ��ق ال���دوري���ة بو�شع 
تلقي  ال�شائقني  ي�شتطيع  بحيث  املختلفة  التعليمات 
اأبرز التوجيهات والتعليمات ب�شاأن حركة ال�شري واملرور 
التي  امل��روري��ة  الالئحة  عليها  تن�س  التي  واملخالفات 
ال�شرطة  و  املجتمع  ب��ني  الثقة  لتعزيز  جتنبها  ينبغي 
لدى  امل��روري��ة  الثقافة  وتعزيز  ال��وع��ي  م�شتوى  ورف���ع 
مبتكرة  وبطريقة  ال�شا�شة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  ال�شائقني 

وبعدة لغات خمتلفة.

، القائد العام  ب��ن ع��ل��وان النعيمي  ال��ل��واء علي     واأك���د 
اإعداد  م��ن  ج���اءت  الفكرة  ب���اأن   ، اخليمة  راأ����س  ل�شرطة 
اأحد  ���ش��م��ري ع��ب��د اهلل احل��ب��اب��ي  اأول  ال��رق��ي��ب  وت��ن��ف��ي��ذ 
 ، راأ���س اخليمة  امل��رور والدوريات ب�شرطة  اإدارة  عنا�شر 
وتهدف اإىل اإحداث نقلة نوعية مبا يتما�شى مع فر�س 
التطوير والتح�شني لتقدمي اأف�شل اخلدمات لل�شائقني 
االإلتزامهم  على  وحتثهم   ، عالية  و�شرعة  ج���ودة  ذات 
�شبط  اإىل  تهدف  التي  املرورية  واالر�شادات  بالقوانني 
املرورية  ال�شلوكيات  ومنع  ال��ط��رق  على  ال�شري  حركة 
ال�شلبية واالإخالل بقواعد املرور ، عرب بث التوجيهات 
تو�شح  الدورية  اأعلى  اإلكرتونية  �شا�شة  يف  والتعليمات 
اأو وقوع  تنبيه لوقوع ازدح��ام م��روري باإحدى الطرق ، 
ح��ادث م��روري ، اأو اإغ��الق اإح��دى الطرق لل�شيانة من 

جانب اجلهات املخت�شة وغريها من االمور 

ال�سارقة للعمل التطوعي تعلن عن اإطالق م�سابقة »الأجل ال�سارقة نتطوع«
•• ال�شارقة-الفجر:

للعمل  ال�����ش��ارق��ه  ج���ائ���زة  اع��ل��ن��ت 
ال��ت��ط��وع��ي ع��ن اإط��الق��ه��ا ال����دورة 
“نتطوع  م�����ش��اب��ق��ة  م����ن  االأوىل 
تهدف  وال���ت���ي  ال�شارقة”  الأج����ل 
اإىل ا�شتقطاب املوؤ�ش�شات والدوائر 
واالأهلية  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
وم��وؤ���ش�����ش��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف 
اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة؛ ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
تطوعية  م���ب���ادرة  اأف�����ش��ل  ت��ن��ف��ي��ذ 
يتم تنفيذها خالل �شهر دي�شمرب 
يوم  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن  2018م، 
 5 ي�شادف  ال��ذي  العاملي  التطوع 

دي�شمرب.
امل��وع��د النهائي  وح���ددت اجل��ائ��زة 
لتقدمي طلب امل�شاركة يف امل�شابقة 
فيما  املقبل؛  دي�شمرب   01 بتاريخ 
�شيتم ت�شليم ملف امل�شاركة بتاريخ 
6 من يناير 2019م، ومن املقرر 
الفائزين  ع���ن  االإع������الن  ي��ت��م  اأن 
يف  تكرميهم  يتم  ال��ذي��ن  ال��ث��الث��ة 
م��ل��ت��ق��ى ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي الذي 
�شينعقد بتاريخ 21 يناير من عام 

2019م.
اإبراهيم  ع���ف���اف  ����ش���ع���ادة  وق���ال���ت 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع�شو  امل����ري، 
جمل�س  رئي�س  ال�شارقة–  الإم���ارة 
للعمل  ال�������ش���ارق���ة  ج���ائ���زة  اأم����ن����اء 
التي  امل�����ش��اب��ق��ة  اأن  ال���ت���ط���وع���ي؛ 
اأط���ل���ق���ت���ه���ا اجل�����ائ�����زة يف دورت����ه����ا 
االأوىل؛ ت�شعى اإىل ت�شجيع اجلهات 
والقطاع  واالأه���ل���ي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 

امل�����ش��ارك��ة يف تنفيذ  اخل��ا���س ع��ل��ى 
ال��ت��ي ت�شهم يف  ال��ب��ن��اءة  امل���ب���ادرات 
املجتمعية  التنمية  جوانب  تعزيز 
واالإن�شانية، وذلك ترجمة جلهود 
ال�شمو  �شاحب  �شيدي  وتوجيهات 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
مبادرات  دع��م  يف  ال�شارقة،  حاكم 
االإن�شانية  وم�����ش��اري��ع��ه��ا  االإم������ارة 
لدعم  ال����ري����ادي����ة  وال���ت���ط���وع���ي���ة 
املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  وت�شجيع 

مبا فيهم املوؤ�ش�شات.
وت���اأت���ي ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ت��ي حتمل 
�شعار نتطوع الأجل ال�شارقة؛ �شمن 
اال�شرتاتيجية  اجل����ائ����زة  خ��ط��ة 
التي    2018-2016 ل��الأع��وام 
التطوع  ن�شر  اأهدافها  �شمن  من 
وموؤ�ش�شاته  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ب��ني 
ب���ط���رح جم��م��وع��ة م���ن امل����ب����ادرات 
باأهمية  ال��وع��ي  ت��ع��زي��ز  يف  ت�شهم 

“اجلائزة”  اأن  م��وؤك��دة  ال��ت��ط��وع، 
م�شاعفة  ع���ل���ى  دوم�������اً  حت���ر����س 
�شبيل  اأعمالها يف  ونتائج  جهودها 
ت��ر���ش��ي��خ ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي لدى 
يف  اأن��ن��ا  �شيما  وال  املجتمع،  اأف���راد 
منا  ييتطلب  مم���ا  زايد”   “عام 
احتفاًء  ال��ع��ط��اء؛  ب���ذل  يف  امل���زي���د 
بالوالد والقائد املوؤ�ش�س املغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان- 

ثراه”. اهلل  “طيب 
مو�شى  فاطمة  ن��وه��ت  وب���دوره���ا؛ 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  ال���ب���ل���و����ش���ي، 
التي  ال�����ش��روط  اأن  اإىل  للجائزة؛ 
اجلائزة؛  اأم��ن��اء  جمل�س  و�شعها 
تنفيذ  ن��ط��اق  ي��ك��ون  اأن  تت�شمن 
امل������ب������ادرة ع���ل���ى م�������ش���ت���وى اإم�������ارة 
امل����ب����ادرة  ت���ك���ون  واأن  ال�������ش���ارق���ة، 
بها  امل�شاركة  يتم  التي  التطوعية 
وكذلك  نف�شها  اجلهة  �شادرة من 

العاملني فيها.

جلنة ال�سوؤون ال�سحية باملجل�ش الوطني االحتادي تنتخب ال�سام�سي رئي�سًا وبن يوخة مقررًا

جلنة ال�سوؤون االإ�سالمية باملجل�ش الوطني االحتادي تنتخب عائ�سة بن �سمنوه رئي�سًا واملزروعي مقررا

•• ابوظبي-الفجر:

عقدت جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئية يف املجل�س الوطني 
االنعقاد  دور  م��ن  االأول،  االإج���رائ���ي  اجتماعها  االحت����ادي، 
مقر  يف  ع�شر،  ال�شاد�س  الت�شريعي  للف�شل  ال��راب��ع  ال��ع��ادي 
املجل�س باأبوظبي، جرى خالله انتخاب رئي�س ومقرر اللجنة 
اإعماال لن�س املادة 52 من الالئحة الداخلية للمجل�س، حيث 
“رئي�شا”  مت انتخاب �شعادة �شامل عبيد احل�شان ال�شام�شي 

بالتزكية، و�شعادة خلفان عبداهلل بن يوخة “مقررا”.
اأع�شاء اللجنة �شعادة كل من: �شامل عبيد  ح�شر االجتماع 
وناعمة  ي��وخ��ة،  ب��ن  ع��ب��داهلل  وخ��ل��ف��ان  ال�شام�شي،  احل�����ش��ان 
ال���ذباحي،  عي�شى  ح��ارب  وفي�شل  ال�شرهان،  �شعيد  عبداهلل 

و�ش����عيد �ش���الح �شع����يد ال���رميثي.
ب�شاأن  اعتماد خطة عملها  اللجنة خالل االجتماع  وق��ررت   
مناق�شة م�شروع قانون احتادي يف �شاأن تنظيم مزاولة مهنة 

الطب الب�شري واإدخال التعديالت عليه. 

ب�شاأن مناق�شة م�شروع قانون  كما اطلعت على خطة عملها 
احتادي يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملن�شاآت ال�شيدالنية 
واملنتجات الطبية، وم�شروع قانون احتادي ب�شاأن امل�شاعدات 

الطبية على االإجناب.
وكلفت اللجنة باإعداد خطة عمل تت�شمنها الزيارات امليدانية 
واإعداد درا�شة حتليلية ملو�شوع “�شيا�شة وزارة التغري املناخي 
ال�شمكية  للموارد  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  ب�شاأن  والبيئة 

واحليوانية والزراعية”.

•• ابوظبي-الفجر:

عقدت جلنة ال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف واملرافق العامة يف 
املجل�س الوطني االحتادي، اجتماعها االإجرائي االأول، من دور 
االنعقاد العادي الرابع للف�شل الت�شريعي ال�شاد�س ع�شر، يف مقر 
املجل�س باأبوظبي، جرى خالله انتخاب رئي�س ومقرر اللجنة 
اإعمااًل لن�س املادة 52 من الالئحة الداخلية للمجل�س، حيث 
مت انتخاب �شعادة عائ�شة �شامل بن �شمنوه “رئي�شا” بالتزكية، 

و�شعادة خليفة �شهيل املزروعي “مقررا”.
�شهيل  �شعادة كل من: خليفة  اللجنة  اأع�شاء  االجتماع  ح�شر 
عبداهلل  وح��م��د  االجتماع”،  ل��ه��ذا  اللجنة  “رئي�س  امل��زروع��ي 
�شعيد غليطة الغفلي “مقرر اللجنة لهذا االجتماع”، وحممد 
�شامل كردو�س عبيد العامري، و�شعيد خلفان �شلطان بن هدمي 
حممد  واأحمد  ال�شام�شي،  عمرية  مطر  حمد  ومطر  الكعبي، 
اجتماعها  اللجنة خ��الل  وق��ررت  احل��م��ودي.   مبارك عبداهلل 
العامة  الهيئة  “�شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة  عمل  خطة  اعتماد 
والتوجيه”،  االإر���ش��اد  �شاأن  يف  واالأوق���اف  االإ�شالمية  لل�شوؤون 

واالأوق��اف الجتماع  االإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  ودع��وة 
مناق�شة  اللجنة  ق��ررت  كما  املو�شوع.  ملناق�شة  ال��ق��ادم  اللجنة 

ال�شكك احلديدية بعد  �شاأن تنظيم  م�شروع قانون احتادي يف 
االنتهاء من مناق�شة املو�شوع العام �شالف الذكر.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�سارقة يفتتح املهرجان الدويل للت�سوير »اإك�سبوجر«

مكتب �سوؤون املجال�ش بديوان ويل عهد 
اأبوظبي ينظم حما�سرة حول »االأمن الغذائي«

النائب العام: احلكم على املتهم ماثيو هيدجز الربيطاين 
اجلن�سية جاء بعد اعرتافه اأمام املحكمة بالتهم املوجهة اإليه 

ب��ن ح��م��ي��د ال��ق��ا���ش��م��ي م��دي��ر دائ���رة 
املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  االإح���������ش����اء 
وال�شيخ ماجد بن �شلطان القا�شمي 
ال�شواحي  �����ش����وؤون  دائ�������رة  م���دي���ر 
�شعود  ب��ن  في�شل  وال�شيخ  وال��ق��رى 
القا�شمي مدير هيئة مطار ال�شارقة 
الدويل وال�شيخ عبد اهلل بن حممد 
العامة  الهيئة  فرع  مدير  القا�شمي 
ل���ل�������ش���وؤون االإ����ش���الم���ي���ة واالأوق�������اف 
عبداهلل  ب���ن���ت  ج����واه����ر  وال�����ش��ي��خ��ة 

القا�شمي مدير موؤ�ش�شة “ فن«.
بن  اأحمد  را�شد  �شعادة  ح�شره  كما 
ال�����ش��ي��خ رئ��ي�����س ال���دي���وان االأم����ريي 
و�شعادة علي �شامل املدفع رئي�س هيئة 
مطار ال�شارقة الدويل و�شعادة خالد 
االإمناء  هيئة  رئي�س  امل��دف��ع  جا�شم 
والدكتور  وال�����ش��ي��اح��ي  ال���ت���ج���اري 
خ��ال��د ع��م��ر امل���دف���ع رئ��ي�����س مدينة 
ال�شارقة لالإعالم “�شم�س” و�شعادة 
دائرة  رئي�س  الزعابي  عبيد  حممد 
الت�شريفات وال�شيافة و�شعادة �شامل 
يو�شف الق�شري رئي�س هيئة تطوير 
معايري العمل و�شعادة حممد ح�شن 
ال�شارقة  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  خلف 
لالإعالم وطارق �شعيد عالي مدير 
ال�شارقة  حلكومة  االإعالمي  املكتب 
وامل�شورين  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن  وع����دد 
املهرجان  يف  امل�����ش��ارك��ني  ال��ع��امل��ي��ني 

وممثلي و�شائل االإعالم.

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي  عهد  ويل  ب��دي��وان  املجال�س  ���ش��وؤون  مكتب  نظم 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز االأم����ن ال��غ��ذائ��ي حم��ا���ش��رة بعنوان 
“االأمن الغذائي م�شوؤولية جمتمعية” يف جمل�س البطني 
ويل  لديوان  العام  املدير  ال�شويدي  جرب  �شعادة  ح�شرها 

عهد اأبوظبي وعدد من امل�شوؤولني وح�شد من املواطنني.
ق���دم امل��ح��ا���ش��رة ���ش��ع��ادة خليفة اأح��م��د ال��ع��ل��ي م��دي��ر عام 
اإىل  حديثه  م�شتهل  يف  اأ�شار  ال��ذي  الغذائي  االأم��ن  مركز 
وه��ي �شمان  ال��غ��ذائ��ي،  االأم���ن  مفهوم  تف�شر  ع��وام��ل   3
وج����ود ال�����ش��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ك��م��ي��ات كافية 
و�شمان  ال��غ��ذاء  اإىل  الو�شول  على  وال��ق��درة  وم�شتدامة، 
اإ�شتدامة االإمدادات الغذائية يف جميع الظروف واالأوقات، 
باالإ�شافة اىل توفري ال�شلع الغذائية باأ�شعار منا�شبة تكون 

يف متناول اجلميع.
 2012 ع��ام  ق��ام منذ  الغذائي  االأم���ن  اأن مركز  واأ���ش��اف 
باالإ�شراف على اإن�شاء واإدارة خمزون اإحتياطي من الغذاء 
ل��ل��ط��وارئ ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ب��ه��دف �شمان 
واحلاالت  الظروف  كافة  يف  للدولة  واالإكتفاء  االإ�شتقرار 
ت�شع  على  احلكومي  اال�شرتاتيجي  امل��خ��زون  �شمل  حيث 
كمياتها  وحتديد  اختيارها  مت  غذائية  اإ�شرتاتيجية  �شلع 
بناء على اإح�شائيات ال�شكان وطبيعة الرتكيبة ال�شكانية، 
باالإ�شافة اىل حاجة الفرد من ال�شعرات احلرارية اليومية 
 ، ح��راري��ة  وح���دة  واجل��ن�����س /2700  االأع��م��ار  ومتو�شط 
املختلفة،  املجتمع  لفئات  الغذائي  ال�شلوك  عادات  ودرا�شة 
باالإ�شافة اىل حتليل بيانات اال�شترياد والت�شدير، ودرا�شة 
طبيعة ال�شلع الغذائية املختارة من حيث العمر االفرتا�شي 
واآلية التخزين، واأخرياً، معايري �شل�شلة التوريد لكل �شلعة 

اإبتداء من بلد املن�شاأ حتى و�شولها للم�شتهلك.
وتطرق �شعادة خليفة العلي اىل برنامج اخلدمة الوطنية 
ال��ب��دي��ل��ة، ح��ي��ث اأ���ش��ار اىل دور م��رك��ز االأم����ن ال��غ��ذائ��ي يف 

يف  البديلة  الوطنية  اخل��دم��ة  منت�شبي  وت��دري��ب  ت��اأه��ي��ل 
املن�شاآت الغذائية احليوية، وقال انه وبناء على القرار رقم 
ال�شيخ  ال�شمو  ال�شادر عن �شاحب   ،2016 ل�شنة   /35/
القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
قائمة  اإىل  امل��رك��ز  اإ���ش��اف��ة  مت��ت  امل�شلحة،  للقوات  االأع��ل��ى 
و�شل  البديلة، حيث  اخل��دم��ة  فيها  ت���وؤدي  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 
2018” والتي تعد الدورة  “عام زايد  عدد املنت�شبني يف 

الثانية 550 منت�شبا.
بالدورة  مقارنة  ملحوظاً  �شهد تطوراً  الربنامج  اأن  واأك��د 
االأوىل لعام 2017، اذ ي�شعى املركز اإىل تاأهيل /5000/ 
الغذائية احليوية خالل  املن�شاآت  الوطنية يف  الكوادر  من 
ال� 10 �شنوات القادمة لتمكينهم من القدرة على ت�شغيل 
املن�شاآت الغذائية احليوية يف حاالت الطوارئ واالأزمات ما 

ي�شمن ا�شتدامة اإمدادات املاء والغذاء يف االإمارات.
وتطرق �شعادته اىل برامج الدعم احلكومية التي اأطلقها 
اأبوظبي،  الإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  من  بتوجيهات  املركز 
املحلي  املنتج  ودع��م  التنوع  يف  الربامج  هذه  ت�شاهم  حيث 
ب��اإم��ارة اأب��وظ��ب��ي ومتكن م��ن ال�����ش��راء م��ن خ��الل احلفاظ 
احليوي  االأم��ن  وتعزيز  املنتجات،  من  العديد  اأ�شعار  على 
ن��ح��و تطبيق  ال��دع��م  م��ن  امل�شتفدين  ت��وج��ي��ه  خ���الل  م��ن 
اإ�شرتاطات ال�شالمة الغذائية، وتنمية القطاعات امل�شاندة، 
م��ن م�شاريع  رئ��ي�����ش��ي��اً  ال���ربام���ج ج����زءاً  ح��ي��ث تعترب ه���ذه 

احلكومة للتنمية امل�شتدامة.
ال�شركات  ت�شجيع  يف  حم��وري��اً  دوراً  لعب  امل��رك��ز  اأن  وذك��ر 
الوطنية لال�شتثمار اخلارجي حيث تنوعت م�شاريع هذه 
الغذاء مبا  اإمداد  �شل�شلة  لت�شمل جميع مراحل  ال�شركات 
والبنية  الغذائية،  وال�شناعات  ال��زراع��ي،  االن��ت��اج  ذل��ك  يف 
ال��ت��ح��ت��ي��ة واخل����دم����ات ال��ل��وج�����ش��ت��ي��ة، و���ش��اه��م ت��ن��وع هذه 
الدولة  يف  الغذائي  االأم��ن  منظومة  دعم  يف  اال�شتثمارات 
من خالل تعزيز مرونة �شال�شل االإمداد الغذائي والتقليل 
من املخاطر التي قد توؤثر �شلباً على االإمدادات اخلارجية 

•• ال�شارقة - وام: 

افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة �شباح 
�شلطان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  ام�س 
بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 
عهد ونائب حاكم ال�شارقة فعاليات 
الدورة الثالثة من املهرجان الدويل 
للت�شوير “اإك�شبوجر” الذي ينظمه 
ال�شارقة  حلكومة  االإعالمي  املكتب 
“حلظات  ���ش��ع��ار  ال���ع���ام حت���ت  ه����ذا 
ملهمة” وي�شتمر حتى 24 نوفمرب 
مب�شاركة  ال�شارقة  اإك�شبو  مركز  يف 
العامليني  امل�شورين  اأب��رز  من  نخبة 
التجارية  وال��ع��الم��ات  وال�����ش��رك��ات 

الرائدة يف جمال الت�شوير.
و�شهد �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
اجل��ل�����ش��ة االف��ت��ت��اح��ي��ة ال��ت��ي جاءت 
ملهمة”  “حلظات  ع����ن����وان  حت����ت 
وا�شتعر�شت م�شامني �شعار الدورة 

الثالثة للمهرجان.
واأل���ق���ى ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي 
اأه��م��ي��ة ومكانة  ع��ن  كلمة  ل��الإع��الم 
ال�����ش��ورة يف يومنا احل���ايل ودوره���ا 
ال��ق�����ش��اي��ا قائال  ن��ق��ل وم��ع��اجل��ة  يف 
للت�شوير  ال����دويل  امل��ه��رج��ان  اإن   “
“اإك�شبوجر” حقق مكانته العاملية ملا 

ول����و مل تكن  وال���ل���ح���ظ���ات  ال���زم���ن 
جميع  التقطها  ال��ت��ي  ال�����ش��ور  ه��ذه 
موجودة  ال���ع���امل  ح���ول  امل�����ش��وري��ن 
للحكايات  ت����اري����خ  ه���ن���اك  ك�����ان  مل����ا 
اأن  اإىل  الفتا   .. والزمن  والق�ش�س 
احلياة وال�شوء هما اأ�شا�س ال�شورة.
الذي  امل��ه��رج��ان  اأن  ب��ورن��ي��ت  واأك����د 
جن��ت��م��ع ف��ي��ه ال���ي���وم ي�����ش��ك��ل عالمة 
املنطقة من خ��الل جمعه  فارقة يف 
العاملني  امل�شورين  م��ن  كبري  ل��ع��دد 
جمال  يف  واخل����رباء  واملتخ�ش�شني 
على  ليتعرفوا  ال�شوئي  الت�شوير 
ويتبادلوا  امل����ج����ال  يف  ج���دي���د  ك����ل 
ويكت�شفوا  واخل����������ربات  امل�����ع�����ارف 
اأعمالهم ويروا  اجلمال الكامن يف 

جتارب بع�شهم البع�س.
وقال “ عندما اأنظر اإىل �شوري التي 
ع�شرين  م��ن  اأك���ر  ق��ب��ل  التقطتها 
االختالفات  م��ن  الكثري  اأج��د  عاما 
اأ���ش��ع��ر ب�����ش��ع��ادة غ��ام��رة اأنني  ل��ك��ن��ي 
عند  ال���زم���ن  اأوق������ف  اأن  ا���ش��ت��ط��ع��ت 
اإليها  الأع���ود  ب��ال��ذات  اللحظة  تلك 
من  بها  ح�شل  م��ا  واأرى  اأردت  متى 
واالأ�شكال  ال���وج���وه  ع��ل��ى  ت���غ���ريات 
اأوؤكد  واالأماكن وغريها ما يجعلني 

التي حتاول ال�شورة اإي�شالها كونها 
تن�شر املعرفة وتعزز ثقافة املجتمعات 
العامل  اإىل  وا�شحة  الر�شالة  وتنقل 
قادرة  ح��واج��ز  دون  م�شرتكة  بلغة 
املعارف  ون�شر  احلقائق  ك�شف  على 

واإعادة االأمان واال�شتقرار«.
الثالثة  ال���������دورة  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
للت�شوير  ال�����دويل  امل���ه���رج���ان  م���ن 
�شعار  حت��م��ل  ال��ت��ي  “اإك�شبوجر” 
اأ�شحاب  جتمع  ملهمة”  “حلظات 
وموثقي  االإب��داع  وملهمي  الر�شالة 
االأحداث وتناق�س تفا�شيل ال�شورة 
ال��ب��ارز يف  لتاأثريها  نظرا  واأب��ع��اده��ا 

�شناعة االأحداث.
واأع�����رب ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن اأحمد 
لقطاع  تقديره  بالغ  ع��ن  القا�شمي 
بناقلي  و�شفهم  ال��ذي��ن  امل�����ش��وري��ن 
والثقافات واجلمال و�شناع  املعارف 
للب�شرية  امل��ه��م  ل���دوره���م  احل��ق��ي��ق��ة 
جمعاء وللتاريخ وامل�شتقبل .. داعيا 
احلق  �شالح  �شورهم  تبقى  اأن  اإىل 

وال�شدق دائما.
االأمريكي  امل�����ش��ور  اأ���ش��ار  جهته  م��ن 
اإىل   - له  كلمة  يف   - بورنيت  ديفيد 
اأن ال�شورة توؤطر احلكايات وجتمد 

والهواة  املبتدئني  ت�شتهدف  جل�شة 
واملحرتفني.

ال��ع��ام فر�شة  ه��ذا  املهرجان  وي��وف��ر 
ملقتني االأعمال الفنية ل�شراء اأعمال 
م�����ش��وري��ن ع��امل��ي��ني ح��ي��ث يخ�ش�س 
جزء من ريعه للموؤ�ش�شات االإن�شانية 
فر�شة  ل��زواره  يتيح  كما  واخلريية 
ال���ت���ق���اط ال�������ش���ور ب��ت��ق��ن��ي��ات 360 
درجة داخل غرفة م�شتديرة مزودة 
ت�شجل  ع��ال��ي��ة  دق���ة  ذات  ب��ك��ام��ريات 
ح��رك��ة االأ���ش��خ��ا���س ب�����ش��ورة ثالثية 

االأبعاد.
وي�����ش��ه��د امل���ه���رج���ان م�����ش��ارك��ة عدد 
املحلية  واجل���ه���ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن 
ال���ف���ن���ون  امل���ع���ن���ي���ة يف  وال�����دول�����ي�����ة 
جمعية  ه��ي  والت�شوير  االإب��داع��ي��ة 
االإمارات للت�شوير ال�شوئي واحتاد 
امل�شورين العرب وورلد بر�س فوتو 
واأ�شو�شيتد بر�س وجمعية الت�شوير 
جانب  اإىل  االأمريكية  الفوتوغرايف 

جائزة م�شور الرحالت للعام.
جانب  اإىل   - االف��ت��ت��اح  حفل  ح�شر 
���ش��م��وه��م��ا - ك���ل م���ن ال�����ش��ي��خ خالد 
ب��ن ع�����ش��ام ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س دائرة 
ال���ط���ريان امل�����دين وال�����ش��ي��خ حممد 

كما اأن ال�شورة اأ�شبحت هي اخلرب 
بكل  والق�شية  وال��ق�����ش��ة  وال��ع��ن��وان 
تفا�شيلها .. الفتا اإىل ق�شايا قومية 
�شاهمت ال�شورة يف نقل حقائقها اإىل 
اأعادت  العامل وفتحت ملفاتها التي 
وت�شكيل  االإن�شاين  ال�شمري  اإح��ي��اء 
ان�����ش��غ��ل ال�شارع  ال��ت��ي  ال��ع��ام  ال�����راأي 

عنها لتعدد الق�شايا و�شورها.
اأحمد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  وت��ط��رق 
الفل�شطينية  الق�شية  اإىل  القا�شمي 
العربي  ال�����وج�����دان  ت��ع��اي�����س  ال���ت���ي 
يف  الق�شية  لتلخ�س  واالإ����ش���الم���ي 
م�شطفى  ك���ام���ريا  ع��ل��ى  زر  ك��ب�����ش��ة 
ح�شونة بعد اأن التقط �شورة ل�شاب 
ر�شا�س  وج���ه  يف  ال�����ش��در  مك�شوف 
وباالأخرى  املقالع  وبيده  االحتالل 

علم وطنه رمز احلرية.
ال����دويل  امل���ه���رج���ان  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
اهتمامه  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  للت�شوير 
واجلمايل  والتقني  الفني  باجلانب 
ال�شورة  اأهمية قدرة  يوؤكد  لل�شورة 
القيم  ع��ن  تعرب  ر���ش��ال��ة  حمل  على 
جمل�س  رئي�س  واأ���ش��اف  االإن�شانية. 
ال�������ش���ارق���ة ل����الإع����الم “ ن��ح��ت��ف��ل يف 
امللهمة  ال��ل��ح��ظ��ات  ب��ك��ل  اإك�����ش��ب��وج��ر 

اأن ال�شورة هي الذاكرة ».
حاكم  ال�شمو  �شاحب  تفقد  بعدها 
ال�����ش��ارق��ة اأج��ن��ح��ة امل��ع��ار���س واطلع 
اأب����رز االأع���م���ال الفنية  ���ش��م��وه ع��ل��ى 
االإماراتيني  للم�شورين  والفردية 
املعر�س  يف  امل�����ش��ارك��ني  وال��ع��امل��ي��ني 
الق�شايا  من  العديد  تتناول  والتي 
واملوا�شيع كما اطلع على م�شاركات 
م���وظ���ف���ي ال������دوائ������ر وامل���وؤ����ش�������ش���ات 

االإعالمية املحلية امل�شاركة.
وي�شارك يف هذه الدورة 90 م�شورا 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  حمرتفا 
�شورة   700 م���ن  اأك����ر  ي��ق��دم��ون 
ي�شمها 34 معر�شا منفردا و120 
معار�س   6 يف  ف��وت��وغ��راف��ي��ا  ع��م��ال 
الفنية  املوؤ�ش�شات  لكربى  جماعية 

وال�شحفية واالإبداعية العاملية .
ويعقد املهرجان طيلة اأيام فعالياته 
18 جل�شة حوارية ونقا�شية يقدمها 
فنون  يف  حم��رتف��ون  متخ�ش�شون 
كربى  وممثلو  ال�شوئي  الت�شوير 
العاملية  الكامريات  ت�شنيع  �شركات 
لفنيات  ح��ي��ة  ع��رو���س  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
املهرجان  تنظيم  بجانب  الت�شوير 
 30 16 ور�شة عمل موزعة على  ل� 

يحمله من ر�شالة تتوافق مع خطى 
الثقافة  ع��ا���ش��م��ة  ال�����ش��ارق��ة  اإم�����ارة 
وحا�شنة  واالإ����ش���الم���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
االإب�����داع وم��ل��ه��م��ة ال��ع��م��ل واالإجن����از 
ال�شمو  وتوجيهات�شاحب  روؤى  وفق 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 

حاكم ال�شارقة ».
وت���ق���دم ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  اإىل  القا�شمي 
والعرفان  ال�����ش��ك��ر  ب��ب��ال��غ  ال�����ش��ارق��ة 
لدعمه املتوا�شل للمهرجان الدويل 
للت�شوير الذي انعك�س على تطويره 

وتر�شيخ مكانته العاملية.
ال�شارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واأ����ش���اف 
ال�����دويل  امل����ه����رج����ان  اأن  ل�����الإع�����الم 
تطوير  ب���ف���ك���رة  ب�������داأ  ل���ل���ت�������ش���وي���ر 
العمل  يف  ال�������ش���ح���ف���ي���ة  ال���������ش����ورة 
الكبري  االإق��ب��ال  وب�شبب  االإع��الم��ي 
ت��ط��ور ل��ي��ت��ن��اول ك��ل اأ���ش��ك��ال ال�شور 
ت��ع��رب ع���ن ق�شايا  ال��ت��ي  واأن���واع���ه���ا 
وطنية واإن�شانية وجمتمعية اإ�شافة 
اإىل ال�����ش��ور ال��ف��ن��ي��ة واجل��م��ال��ي��ة .. 
لغة جديدة  ال�شورة  اأن  اإىل  م�شريا 
اأهميتها  اإىل  ارتكز  املهرجان  وجناح 

اإطالق الدورة الـ 17 حلملة نظفوا االإمارات 8 دي�سمرب 
اإىل اأبوظبي العا�شمة، ومنها يوم 15 دي�شمرب �شتتجه اإىل اإمارة دبي، 
ولتعود بعدها متح�شنة مبا حققته من اإجنازات اإىل اإمارة اأم القيوين 
يوم 17 دي�شمرب، ولت�شع اأخريا اأحمالها يف 18 دي�شمرب يف اإمارة راأ�س 
التي  الت�شجري  بامل�شاركني بحملة  �شتحتفي  اأخ��رى حيث  اخليمة مرة 
و�شتكلل جهود الفائزين  اإماراتنا نزرع”  اأجل  “من  تلتئم حتت مظلة 
ومتنحهم  العام  خالل  التدوير  باإعادة  اخلا�شة  املجموعة  حمالت  يف 
فر�شة زراعة 1،000 �شتلة �شدر حتت اأ�شمائهم يف منطقة ال�شخيرب 

- املنيعي.
واأك��دت حبيبة املرع�شي رئي�شة جمموعة عمل االإم��ارات للبيئة خالل 
امل���وؤمت���ر ال�����ش��ح��ف��ي ال����ذي ع��ق��دت��ه امل��ج��م��وع��ة ام�����س يف ف��ن��دق جراند 
البيئة،  ميلينيوم بح�شور ح�شد غفري من و�شائل االإعالم ومنا�شري 
اأن دورة هذا العام حتظى بطابع خا�س حيث تواكب احتفاالت الدولة ب� 

“حملة نظفوا االإمارات 2018” حتظى باأهمية كبرية لدى املجموعة 
كونها تو�شح قيمتها كمنظمة مدنية م�شوؤولة تاأخذ على عاتقها مهمة 
ق�شية  تعترب  التي  البيئة  حماية  يف  املحلي  املجتمع  واإ���ش��راك  تثقيف 
�شتقام  احلملة  من  احلالية  ال���دورة  اأن  واأو�شحت  ج��دا.  هامة  وطنية 
على اإمتداد 10 اأيام، لتغطي مرة اأخرى جميع اإم��ارات الدولة وذلك 
الرئي�شي  هدفها  يتمثل  حيث  منه،   18 وحتى  دي�شمرب   8 م��ن  ب��دءا 
ال�شعبية  االإم���ارات من خالل اجلهود  دول��ة  البيئة يف  بتعزيز وحماية 
ون�شر الوعي يف املجتمع املحلي. وقالت اإنه لطاملا حظيت احلملة التي 
انطلقت اأوىل دوراتها يف العام 2002 باإقبال كبري من حمبي البيئة، 
اإقباال  واالأك����ر  املف�شلة  ال��وج��ه��ة  لت�شبح  ال�شنني  م���دار  على  ومن��ت 
االإم���ارات، وبني  دول��ة  البيئة يف جمتمع  اأو�شاط منا�شري  و�شعبية يف 
تقا�شموا  واملوؤ�ش�شات من خلفيات خمتلفة،  واملنظمات  واالأ�شر  االأف��راد 

•• اأبوظبي -وام:

 17 ال���  ال����دورة  اإط���الق  للبيئة ع��ن  االإم�����ارات  اأع��ل��ن��ت جمموعة عمل 
حلملتها ال�شنوية “نظفوا االإمارات 2018” يف الثامن من دي�شمرب 
يف رحاب اإمارة ال�شارقة، لتطوف بعدها قافلة احلملة خمتلف اإمارات 

الدولة.
اإم��ارة عجمان لتتابع بعدها  9 دي�شمرب يف  وحتط احلملة رحالها يوم 
 10 ي��وم  املجتمع  �شرائح  خمتلف  من  متطوعني  مب�شاركة  م�شريتها 
دي�شمرب   11 ي���وم  احل��م��ل��ة  تنظم  ح��ني  يف  ال��ف��ج��رية  دب���ا  يف  دي�شمرب 
ال�شيخ �شامل بن �شلطان بن �شقر  راأ���س اخليمة حتت رعاية  اإم��ارة  يف 
راأ�س اخليمة وبالتعاون مع  املدين يف  دائرة الطريان  القا�شمي رئي�س 
مفو�شية ك�شافة راأ�س اخليمة. وتنطلق بعدها احلملة يف 12 دي�شمرب 

وترتجم روؤية املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان  “عام زايد”، 
خا�شة،  عناية  البيئة  اأوىل  لطاملا  ال��ذي  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل 
واهتم باحلفاظ عليها وا�شتدامتها لالأجيال القادمة. وقالت املرع�شي 
على  املقيمني  جلميع  من�شة  توفر  احلملة  خ��الل  وم��ن  املجموعة  اإن 
اأر�س االإمارات لرد �شيء من اجلميل للبيئة التي عمل املغفور له ال�شيخ 
زايد على حمايتها، حيث تتيح اأوال فر�شة حمايتها عرب اإ�شراك خمتلف 
كبرية  بعناية  اإنتقاوؤها  كبرية مت  م�شاحات  تنظيف  املجتمع يف  �شرائح 
بالتعاون مع اجلهات املعنية يف كل اإمارة، فيما تواكب ثانيا روؤية القائد 
املوؤ�ش�س من خالل حملة الت�شجري يف اإمارة راأ�س اخليمة، لتجمع بذلك 

بني حماية البيئة واإعمارها باخل�شرة امل�شتدامة.
ونوهت رئي�شة جمموعة عمل االإمارات للبيئة بدور املجموعة يف حماية 
اأن  م��وؤك��دة  احلملة،  عمر  متثل  عاما   17 م��دار  على  و�شونها  البيئة 

ف��ق��د امل��دع��و / ال��ي��ز ياجنا 
الفلبني     ، ج��ي�����ش��و���س  دى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )a0782053p( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

 0509334729

فقدان جواز �سفر
���ش��ب��ري احمد  امل����دع����و/  ف��ق��د 
ب����اك���������ش����ت����ان   ، داد  ق������دي������ر 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)TS1168801( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات. 

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ف���اط���م���ه 
اي�������ران    ، داودى  ح�������ش���ني 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
يرجى   -  )P5473812(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
ب�شفارة ايران او اقرب مركز 

�شرطة باالمارات. 

فقدان جواز �سفر

•• اأبوظبي -وام:

ال�شام�شي  �شيف  حمد  الدكتور  امل�شت�شار  �شرح 
اأبوظبي  ب����اأن حم��ك��م��ة  ل��ل��دول��ة  ال���ع���ام  ال��ن��ائ��ب 
االحتادية اال�شتئنافية نطقت ام�س “االأربعاء” 
“ بريطاين  هيدجز  ماثيو  املتهم  على  باحلكم 
اجل��ن�����ش��ي��ة “ مب��ع��اق��ب��ت��ه ب��ال�����ش��ج��ن امل���وؤب���د عن 
املتهم  اع��رتف  اأن  بعد  اإليه  املن�شوبة  االتهامات 
النيابة  اإليه  التي وجهتها  بالتهم  املحكمة  اأم��ام 
ال��ع��ام��ة ب��ن��اء ع��ل��ى اأدل����ة ق��ان��ون��ي��ة اأ���ش��ف��رت عنها 
ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال��ق�����ش��ائ��ي��ة ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا م��ع��ه و 
اعرتف خاللها تف�شيليا باجلرائم التي ارتكبها 

اأثناء  امل��ت��ه��م  يف ظ���ل ���ش��م��ان��ات ك��ام��ل��ة حل��ق��وق 
اإجراء تلك التحقيقات وفقا للد�شتور االإماراتي 
ممثلني  متابعة  ع��ن  ف�شال  ال���دول���ة،  وق��وان��ني 

ل�شفارة دولته.
احلكم  ب�شاأن  له  ت�شريح  يف  العام  النائب  وق��ال 
جنايات   2018 ل�شنة   96 رق���م  الق�شية  يف 
اأمن الدولة اإن املتهم مثل اأمام هيئة املحكمة يف 
ح�شور ممثلني عن ال�شفارة الربيطانية خالل 
خاللها  وا�شتنفد  ال�شابقة  امل��ح��اك��م��ة  جل�شات 
اأب����دى حماميه  و���ش��ائ��ل ال��دف��اع ك��اف��ة وب��ع��د اأن 
ك��اف��ة اأوج����ه ال���دف���اع ال��ت��ي راآه����ا وب��ع��د الرجوع 
للمتهم وهي اإحدى ال�شمانات الد�شتورية حلق 

املتهم يف حماكمة عادلة ونزيهة و�شفافة طبقا 
لد�شتور وقوانني دولة االإمارات العربية املتحدة 
قررت املحكمة قفل باب املرافعة و حجز الق�شية 

للنطق باحلكم فيها جلل�شة ام�س.
واأو�شح النائب العام اأن احلكم الذي �شدر ام�س 
الطعن  للمتهم  ي��ج��وز  اإذ  نهائيا  حكما  يعد  ال 
ويرتتب  العليا  االحت��ادي��ة  املحكمة  اأم���ام  عليه 
على طعنه اإع��ادة حماكمته جم��ددا مبا يف ذلك 
بحث االأدلة �شده وكافة اأوجه دفاعه واال�شتماع 
له وملحاميه وهى اإحدى اأهم ال�شمانات لعدالة 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف  املحاكمات 

وفقا لد�شتورها وقوانينها.

م�سروفات وزارة العدل تطلق اأول جل�سة ت�سالح عن بعد درهم  مليون   183
�سندوق الزكاة منذ بداية 2018

•• اأبوظبي - وام: 

اعتمدت جلنة ال�شرف يف �شندوق الزكاة 
 91.54 اجل���اري  نوفمرب  مطلع  حتى 
املعتمدة  امل�����وازن�����ة  اإج����م����ايل  م����ن   %
لل�شرف لعام 2018 حيث بلغ اإجمايل 
املبالغ امل�شروفة من اأموال الزكاة 183 
دره��م��ا وذلك   88 و  األ��ف��ا   84 و  مليونا 
وفقا ل�شعادة عبداهلل بن عقيده املهريي 
رئي�س جلنة  ال��زك��اة  ع��ام �شندوق  اأم��ني 

ال�شرف .
بلغت  اللجنة  اجتماعات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
نوفمرب  مطلع  ح��ت��ى  اج��ت��م��اع��ا   178
تقدمي  خاللها  اللجنة  واأق���رت  اجل��اري 
ممن  الزكاة  مل�شتحقي  املالية  امل�شاعدات 
�شندوق  الئحة  �شوابط  عليهم  تنطبق 
ال�شرعية  امل��ع��اي��ري  م��ن  املنبثقة  ال��زك��اة 

املعتمدة.
الزكاة  م�شروفات  اأن  �شعادته  واأو���ش��ح 
املر�شودة  امل�����ش��اري��ع  ك���ل  ا���ش��ت��وف��ت  ق���د 
م�شاريع  م��ن  ت�شتفيد  التي  الفئات  م��ن 
م�شروعا   21 عددها  والبالغ  ال�شندوق 
مت  الثالث  للربع  االإح�شائيات  وبح�شب 
اإقباال من حيث  االأكر  امل�شاريع  ترتيب 
االأوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ف��ج��اءت  امل�شتحقني 
م�شروع امل�شنني ومن ثم م�شروع املر�شى 

•• اأبوظبي -وام:

بدء  ع��ن  ال��ع��دل  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
بالتوجيه  ال�������ش���ل���ح  ج���ل�������ش���ات 
ال��ه��ات��ف الذكي  االأ����ش���ري ع��رب 
ال�شخ�شية  االأح���وال  ق�شايا  يف 
بعد  االأ��������ش�������ري،  وال����ت����وج����ي����ه 
اأ�شبوعني من اإطالق املحاكمات 

التجارية عن بعد.
اإط�����ار حر�س  ذل����ك يف  وي���اأت���ي 
ت�شهيل  ع��ل��ى  امل�شتمر  ال�����وزارة 
الناجزة،  العدالة  اإىل  الو�شول 
وتوجيهات  ل���روؤي���ة  وحت��ق��ي��ق��ا 
كافة  بتقدمي  الر�شيدة  القيادة 

الذكية، مما  الهواتف  اخلدمات احلكومية عرب 
يعزز من جهود االرتقاء بكفاءة النظام الق�شائي 

وتر�شيخ �شيادة القانون.
الق�شاء  دار  يف  امل��رئ��ي��ة  االأوىل  اجلل�شة  ومت���ت 
الفجرية  مل��ح��ك��م��ة  ال���ت���اب���ع  ب���امل���رك���ز  ب��ال��ف��ج��رية 
“التوجيه  ي�شم  ال���ذي  االب��ت��دائ��ي��ة  االحت���ادي���ة 
حتقيقا  وامل�شاحلة”،  وال��ت��وف��ي��ق   - االأ�����ش����ري 
رائدة  حماكم  نحو  العدل  وزارة  ال�شرتاتيجية 
حماكم  ال�شت�شراف  وجت�شيدا  عامليا،  ومتميزة 
امل�شتويات  الأعلى  بخدماتها  ترتقي  م�شتقبلية 
واالرتقاء بالبيئة الت�شريعية والق�شائية يف دولة 
االإمارات، تعّزيزاً لتناف�شية الدولة على امل�شتوى 
ت�شهده  ال��ذي  الهائل  التطور  ومواكبة  العاملي، 
االقت�شادية  امل�����ش��ت��وي��ات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ال���دول���ة 

حتقيق  يف  واالإ���ش��ه��ام  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  والعلمية 
�شعادة مواطنيها ورفاههم بجانب متكني قطاع 
اأنظمته واأدائه وخدماته  العدالة من التفوق يف 
ون��ت��ائ��ج��ه. واأك����د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د عبيد 
االحتادية  ال��ف��ج��رية  رئ��ي�����س حم��ك��م��ة  ال��ك��ع��ب��ي 
االبتدائية اأن هذه املبادرة اجلديدة وبتوجيهات 
معايل �شلطان بن �شعيد البادي الظاهري وزير 
باخلدمات  االرت���ق���اء  منطلق  م��ن  ت��اأت��ي  ال��ع��دل 
املقدمة للمتعاملني مبختلف �شرائحهم، وتلبية 
للتكنولوجيا  وتوظيفا  املتغرية،  الحتياجاتهم 
عن  للجل�شات  االأط����راف  ح�شور  ع��رب  احلديثة 
طريق املحادثة املرئية وامل�شموعة بني االأطراف، 
وبالتوا�شل املبا�شر بني بع�شهم البع�س لتحقيق 

احل�شور عن بعد.
واأ�شار �شعادته اإىل اأن اخلدمة الق�شائية اجلديدة 

ال�شخ�شية  االأح��وال  ق�شايا  يف جمال 
االأ�شرة  كيان  على  احلفاظ  ت�شتهدف 
لكرامة  وح���ف���ظ���ا  وخ�������ش���و����ش���ي���ت���ه���ا، 
لها  التقا�شي  خدمات  وتوفري  امل���راأة، 
ول��الأط��راف االأخ���ري وه��ي يف منزلها 
اأو مكان عملها، والعمل على التو�شل 
اأوا�شر  على  حفاظا  بينهم  �شلح  اإىل 
اخلدمة  ه����ذه  اأن  م�����ش��ي��ف��اً  االأ�����ش����رة، 
ل���الأط���راف، وتتطلب  اخ��ت��ي��اري��ة  ت��ع��د 
املعتمدة  املحادثة  ب��رام��ج  اأح��د  تنزيل 
م���ن م�����زودي خ���دم���ات االت�������ش���االت يف 

الدولة.
قبل  اأطلقت  ق��د  ال��ع��دل  وزارة  وك��ان��ت 
عن  جت��اري��ة  حماكمة  اأول  اأ���ش��ب��وع��ني 
من  القا�شي  اأم���ام  املحامون  خاللها  مثل  بعد، 
الهواتف  اأجهزة  املحكمة م�شتعملني  قاعة  خارج 
اجلل�شة  القا�شي  واأدار  بهم،  اخلا�شة  املحمولة 
قاعة  جتهيز  مت  حيث  الق�شاء،  ب��دار  مكتبه  يف 
والتقنيات  ال����الزم����ة  ب��ال��ت��ج��ه��ي��زات  امل��ح��ك��م��ة 
احلديثة التي تدعم �شل�شلة من اخلطوات التي 
الق�شائي  بالعمل  لالرتقاء  موؤخراً  اتخاذها  مت 
العاملية  املمار�شات  اأف�شل  وف��ق  اآلياته  وتطوير 
..وت��وف��ر ه��ذه اخل��دم��ة االخ��ت��ي��اري��ة للمحامني 
حرية ح�شور اجلل�شات من اأي مكان يتواجدون 
نوعّية  نقلة  يف  خارجها  اأو  الدولة  يف  �شواء  فيه 
التجارية  للمحاكمات  التقا�شي  اإج�����راءات  يف 
ال�شريعة  ال��ع��دال��ة  حتقيق  يف  ت�شهم  ال��دول��ة  يف 

وتوفري املزيد من الوقت واجلهد.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/باور ادفانتيج للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1183263 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ارون بركا�س في�شواناتان %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ايوب قا�شم نعمان عبداهلل من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ايوب قا�شم نعمان عبداهلل من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ باور ادفانتيج للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية

POWER ADVANTAGE ELECTRICAL & MECHANICAL CONTRACTING
اىل/باور ادفانتيج للمقاوالت الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م

POWER ADVANTAGE ELECTRICAL & MECHANICAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/معر�س ئي باور لل�شيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2251375 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد عيدرو�س عبدالقادر اجليالين من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خالد عيدرو�س عبدالقادر اجليالين من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اجمد غازي عبدالفتاح ابو�شرار %49

تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ معر�س ئي باور لل�شيارات
E POWER AUTOMOBILES SHOWROOM

اىل/معر�س ئي باور لل�شيارات ذ.م.م
E POWER AUTOMOBILES SHOWROOM LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
الفخر  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�شة رقم:1041091 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد علي حممد ح�شن باطوق %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عمر را�شد حممد مبارك القبي�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
ابوفهمي  ال�ش�����ادة/مطعم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1071853 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حم�شن احمد ح�شني العطا�س الها�شمي %51
تعديل ن�شب ال�شركاء/عبدالعليم ابراهيم من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاره توما�س تونديل ماتيو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شمري حممد دياب ابوجراد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم ار�س م�شفح ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1198973 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم ار�س م�شفح ذ.م.م
MUSAFFAH LAND RESTAURANT LLC

اىل/مطعم باك زيكة تيكا ذ.م.م
PAK ZAIKA TIKKA RESTAURANT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم راي�س اوفردوز

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1953804 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة 25*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم راي�س اوفردوز
RICE OVERDOSE RESTAURANT

اىل/مطعم �شيف تيبل
CHEF TABLE RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ام كي ايه للنقليات العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2607118 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ ام كي ايه للنقليات العامة
MKA GENERAL TRANSPORT

اىل/ام كي للنقليات واملقاوالت العامة
MK GENERAL TRANSPORT AND CONTRACTING

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

الغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقاق  كافترييا  التجاري  باال�شم   CN رقم:2259732 
الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  هاو�س 

كما كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم �شالت وبيبري 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1149630 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خلف ح�شن عبداهلل خلف احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عادل ح�شن عبداهلل ح�شن ا�شماعيل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم طريق البادية 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1870954 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر عبداهلل عبدالرحيم املريزا احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد حممد �شعيد بخيت الرا�شدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
للمقاوالت  ال�ش�����ادة/اريدو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:2536001 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد مال اهلل حممدنور حممد اخلوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فاطمه حممد علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/نادي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شكاي يوجا
رخ�شة رقم:CN 1866005 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
املعادن  لتجارة  ال�ش�����ادة/�شريمات  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والبال�شتيك   رخ�شة رقم:2551791 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ �شريمات لتجارة املعادن والبال�شتيك

SYRMAT FOR METAL AND PLASTIC TRADING

اىل/�شريمات لتجارة املعادن والبال�شتيك - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
SYRMAT FOR METAL AND PLASTIC TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بريبيل كر�س بيوتي 

�شبا - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1507043 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ح�شام بن حممد بن �شالح م�شليح %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف اخل�شر عبداهلل ح�شن من�شور

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مزرعة 

الربي لرتبية االأغنام
رخ�شة رقم:CN 1548928 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/العراقة 

للمقاوالت وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1012220 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/برجر يارد كافترييا

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1908178 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل �شامل �شعيد خليفه البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد حمد عبداهلل املزروعي
null*null تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة 4*1 اىل

تعديل ا�شم جتاري من/ برجر يارد كافترييا
BURGER YARD CAFETERIA

اىل/بقالة ليال�س
BAQALA LAILA'S

تعديل ن�شاط/ا�شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تو�شيل الطلبات )8299010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بلو �شرتمي لال�شتثمار التجاري

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2661322 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ بلو �شرتمي لال�شتثمار التجاري

BLUE STREAM COMMERCIAL INVESTMENT

اىل/بلو �شرتمي لال�شتثمار التجاري - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
BLUE STREAM COMMERCIAL INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم لوتونغ باريو

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2498998 
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة 14*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم لوتونغ باريو
LUTONG BARRIO RESTAURANT

اىل/مطعم تي�شتي فود كورنر
TASTY FOOD CORNER RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

اإعــــــالن رقــم: 2018-53

»ADAFZ00075« :اإلغـاء الرخ�سـة رقــم
�ضاحب الرخ�ضة:كافيه كون�ضبت�س ذ.م.م

Cafe' Concepts LLC

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

تعلن املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي عن اإلغاء الرخ�ضة املذكورة.

فعلى كل �ضخ�س اأو جهة اأي حق اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة 

احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�ضبوعني من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�ضوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12485 
بتاريخ 2018/11/22



اخلميس  22   نوفمبر    2018  م   -   العـدد  12485  
Thursday  22   November   2018  -  Issue No   12485

07

اأخبـار الإمـارات
م�ست�سفى املفرق ي�ست�سيف امتحان الزمالة االيرلندية

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  من�شاآت  اأح��د   - امل��ف��رق  م�شت�شفى  ا�شت�شاف 
االإيرلندية  امللكية  الكلية  لزمالة  اآخ���را  اختبارا   - “�شحة”  ال�شحية 
اأم��را���س الن�شاء والتوليد الأول مرة  خ��الل ع��ام واح��د وه��و اختبار طب 
تنظيم  يف  جن��اح��ه  بعد  وذل���ك  االأو���ش��ط  وال�����ش��رق  اخلليج  م�شتوى  على 

اختبار الزمالة يف طب الباطنية فرباير املا�شي.
وا�شتقطب االختبار 18 طبيبا من دول اخلليج العربي والدول املجاورة 
يف حني كان مقيميي االمتحان ا�شت�شاريني موؤهليني على اإجراء اختبارات 
وجمهورية  واأيرلندا  االإم��ارات  من  كل  من  العاملية  االيرلندية  الزمالة 
الهند وبريطانيا. واالختبار قائم على نوعني من التقييم االأول تقييم 

والتوليد  الن�شاء  اأمرا�س  يف  طبية  بحاالت  حقيقيات  ملري�شات  �شريري 
والثاين اختبار �شريري عملي لتقييم املهارات.

وقالت الدكتورة هالة اأبوزيد اأحمد ا�شت�شارية العناية املركزة يف م�شت�شفى 
املفرق مدير مركز االمتحان ممثل الكلية امللكية االيرلندية يف اأبوظبي 
املفرق  م�شت�شفى  و�شعت  والتوليد  الن�شاء  اأم��را���س  ط��ب  اخ��ت��ب��ارات  اإن 
بردود  تكللت  ناجحة  كخطوة  الطبية  االخ��ت��ب��ارات  مراكز  خارطة  على 
اأن موقع مدينة  اأك��دوا  فعل ايجابية من قبل االأطباء املتقدمني الذين 
اأبوظبي اال�شرتاتيجي �شهل عليهم الو�شول لالختبارات.. م�شرية اإىل اأن 
�شركة “�شحة” ت�شعى ال�شت�شافة اختبارات اأخرى لزمالة الكلية امللكية 

االيرلندية يف كل من اجلراحة وطب االأطفال خالل االأ�شهر املقبلة.
الن�شاء  اأم��را���س  تخ�ش�س  رئي�س  كونل  مايك  الدكتور  اأ�شاد  جانبه  من 

والتوليد يف الكلية امللكية االأيرلندية يف دبلن، بالتن�شيق املحرتف ليوم 
اختيار  ج���دارة  يثبت  مم��ا  الكلية  تتطلبها  التي  املعايري  وف��ق  االخ��ت��ب��ار 
امللكية  للكلية  لالختبارات  معتمد  كمركز  اأبوظبي  يف  املفرق  م�شت�شفى 

االيرلندية.
من ناحيته اأكد الدكتور عاتق امل�شعبي نائب املدير الطبي يف م�شت�شفى 
ليكون  بنجاح  يتقدم  “�شحة”  �شركة  من  وبدعم  امل�شت�شفى  اأن  املفرق 
التعليم  ودع��م  العاملية  الطب  لكليات  الزمالة  الختبارات  عامليا  مركزا 
لالإمارات  اال�شرتاتيجي  اجلغرايف  للموقع   نظرا  االأكلينيكة  واالأبحاث 
يف منت�شف اخلارطة العاملية والبنية التحتية القوية الإمارة اأبوظبي يف 

القطاع ال�شحي التعليمي.
ال��دويل لطب  ب��ورن��اردي رئي�س االحت��اد  اأو���ش��ح الربوفي�شور  من جهته 

الأطباء  االيرلندية  امللكية  الكلية  زمالة  اختبار  اأهمية  الن�شاء  اأمرا�س 
اأكملوا  الذين  االأط��ب��اء  ميكن  حيث  والتوليد  الن�شائية  االأم��را���س  طب 
اإكمال  من  والتوليد  الن�شاء  اأمرا�س  طب  جمال  يف  االأ�شا�شي  تدريبهم 
درا�شتهم التخ�ش�شية كا�شت�شاريني يف م�شت�شفى املفرق الذي يقدم اأف�شل 

املمار�شات الطبية.
الن�شاء  املوؤمتر الدويل الأمرا�س  من جانبها قالت �شنتا كوماري رئي�س 
والتوليد اإن اإمكانية عقد اختبار الزمالة خارج ايرلندا يوفر العديد من 
الفر�س لالأطباء حول العامل للتقدم لالختبار يف مراكز معتمدة قريبة 
منهم جغرافيا كمركز م�شت�شفى املفرق الذي يعد اأقرب مركز اختبار من 
املعايري  اأعلى  يوفر  املفرق  اأن م�شت�شفى  اإىل  .. م�شرية  الهند  جمهورية 

التي تتطلبها الكلية امللكية االيرلندية.

تت�ضمن 28 ذهبية و�ضت ف�ضيات واأربع برونزيات

اأبوظبي لالإعالم حت�سد 53 جائزة من مونديال القاهرة لالإعالم العربي
•• اأبوظبي-الفجر: 

ح�����ش��دت اأب���وظ���ب���ي ل���الإع���الم 53 
الدورة  فئات جوائز   جائزة �شمن 
القاهرة  “مونديال  م��ن  ال�شابعة 
اأقيمت  ال���ذي  العربي”  ل��الإع��الم 
م�شر  ج���م���ه���وري���ة  يف  ف���ع���ال���ي���ات���ه 
العام  بتنظيم من االحتاد  العربية 

للمنتجني العرب.
وج����اء ف����وز اأب���وظ���ب���ي ل���الإع���الم يف 
وا�شعة  مبجموعة  م�شاركتها  اإط��ار 
االإنتاج  بني  املتنوعة  ال��ربام��ج  من 
التلفزيوين واالإذاعي، والتي القت 
وا�شعاً  جماهريياً  وجناحاً  ح�شوراً 
خالل العام 2018، ما يوؤكد على 
ومكانتها  اال�شرتاتيجي،  متيزها 
امل��رم��وق��ة ع��ل��ى م�شتوى  ال��ري��ادي��ة 
العامل العربي، بالنظر اإىل طبيعة 
الربامج، واالأعمال االإنتاجية التي 
خالل  ال��ع��رب��ي  للم�شاهد  قدمتها 
العام اجل��اري، وراع��ت من خاللها 
امل����ح����ت����وى ال���رتف���ي���ه���ي وال���ث���ق���ايف 

التلفزيون  دائ��������رة  ف�������ازت  ح���ي���ث 
�شخ�شيات  ب��رن��ام��ج  ع��ن  ب��ال��ذه��ب 
اأبوظبي  وبرنامج  زاي��د،  مئوية  يف 
ت����رتج����م، وب����رن����ام����ج اأن�������ا واأم�������ي، 
وب��رن��ام��ج زواي������ا، وب��رن��ام��ج حلوة 
اأ���ش��ال جمرب،  وبرنامج  االم���ارات، 
قناة  اخلليج  من  اأ�شوات  وبرنامج 
الذاكرة،  وب��رن��ام��ج م��ن  االم����ارات، 
وب����رن����ام����ج ال����ث����الث����ون اخل����ط����رة، 
وبرنامج  اخل����دي����ع����ة،  وب����رن����ام����ج 
لعلهم يعقلون، وبرنامج مكتبات و 
اأ�شرار، وبرنامج العاملون، وبرنامج  
وبرنامج   ،Swipe &click
بن  املهلب  طبختنا غري، وم�شل�شل 
اأبي �شفرة، وم�شل�شل قلوب بي�شاء، 
وم�شل�شل الب�شارة، وبرنامج تغطية 
ال�شريفني،  احل��رم��ني  خ���ادم  ك��اأ���س 
وبرنامج  دق��ي��ق��ة،   35 وب���رن���ام���ج 
توقيعات،  وب��رن��ام��ج  ال��غ��د،  اأب��ط��ال 
القدرة  داع����م  ال��وث��ائ��ق��ي  وال��ف��ي��ل��م 
الت�شامح،  دي���ن  وب��رن��ام��ج  االأول، 

وبرنامج عازفات.

عرب  الهادفة  االإعالمية  الر�شالة 
ت����وف����ري جم���م���وع���ة م���ت���ن���وع���ة من 
ال���ربام���ج واالأع���م���ال ال��ت��ي حتاكي 
باختالف  اجل���م���ه���ور  اه���ت���م���ام���ات 

فئاته”.
اإىل  بن متيم  علي  الدكتور  واأ���ش��ار 
م�شرية  ت����روي  اجل���وائ���ز  ه����ذه  اأن 
واالإذاعي  التلفزيوين  التميز  من 
ال����ربام����ج  ط��ب��ي��ع��ة  اإىل  ب���ال���ن���ظ���ر 
جنحت  التي  االإنتاجية  واالأع��م��ال 
يف مالم�شة الفكر والواقع العربي 
تلفزيون  ق����ن����وات  ���ش��ب��ك��ة  وع������رب 

اأبوظبي و�شبكة اأبوظبي االإذاعية.
عبدالرحمن  ث���م���ن  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
التنفيذي  امل��دي��ر  ع��و���س احل��ارث��ي 
اأبوظبي  يف  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ل����دائ����رة 
الذي  والتوجيه  ال��دع��م  ل��الإع��الم، 
اأبوظبي  يف  العليا  االإدارة  قدمته 
وقياداتها  العمل  لفريق  ل��الإع��الم 
املحرك  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 
الرئي�س نحو تعزيز ثقافة التميز، 
توفري  ع���ل���ى  ال���ع���م���ل  وم���وا����ش���ل���ة 

واالجتماعي الهادف.
وت��ن��وع��ت ح�����ش��ي��ل��ة اجل���وائ���ز التي 
بني  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي  ح�شدتها 
واأربع  ف�شيات،  و�شت  ذهبية،   28
درع���اً   14 ج��ان��ب  اإىل  ب���رون���زي���ات 

ذهبياً، وع�شر �شهادات تكرمي 
وقال �شعادة الدكتور علي بن متيم 
م���دي���ر ع�����ام اأب���وظ���ب���ي ل����الإع����الم: 
مرة  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي  “جنحت 
اأخرى يف التاأكيد من خالل ح�شيلة 
اجلوائز التي فازت بها �شمن هذا 
املنتدى االإعالمي العربي املرموق 
واملهنية  االإعالمية  اإمكاناتها  على 
و�شعتها  التي  االإنتاجية  وقدراتها 
ال���ري���ادة ع��ل��ى م�شتوى  يف م�����ش��اف 
القطاع ويف هذا املهرجان االإعالمي 
الذي ت�شبو اإليه خمتلف املوؤ�ش�شات 
العربية يف  االإع��الم��ي��ة  وال��و���ش��ائ��ل 

املنطقة”.
واأ�شاف �شعادته: “توا�شل اأبوظبي 
نهجها  وف������ق  ال���ع���م���ل  ل�����الإع�����الم 
اإىل �شياغة  الرامي  اال�شرتاتيجي 

ي��ح��اك��ي خمتلف  ال�����ذي  امل���ح���ت���وى 
القائمة  وال����ت����ط����ورات  ال����ظ����روف 
للمرحلة احلالية وانعكا�شاتها على 
تطلعات اجلمهور وتف�شيالتهم”. 
عبداهلل  ه���ن���اأ  ذات������ه،  ال�����ش��ي��اق  ويف 
ل�شبكة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زع��اب��ي 
العمل  ف��ري��ق  االإذاع����ي����ة  اأب��وظ��ب��ي 
يف اأب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم، م���وؤك���داً ان 
ه����ذا ال��ن��ج��اح ي��ع��ت��رب ث��م��رة الثقة 
يف  ال��ع��ل��ي��ا  االإدارة  و���ش��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
التي  والفنية  االإعالمية  الكفاءات 
االلتزام  م�شتويات  اأع��ل��ى  اأظ��ه��رت 
جتاه تقدمي منتج اإعالمي يحاكي 
بجهود  مدفوعاً  امل�شتويات  اأف�شل 
ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال ت��ر���ش��ى ب���اأق���ل من 

املركز االأول.

ذهبية  28
الذهبية  ال�28  اجلوائز   وتوزعت 
لالإعالم  اأب���وظ���ب���ي  ن��ال��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
تلفزيون  قنوات  �شبكة  برامج  بني 
االإذاعية،  اأبوظبي  و�شبكة  اأبوظبي 

جا�شم  ج��اب��ر  ب��رن��ام��ج  ن�شيب  م��ن 
وبرنامج   ، وال��ن��غ��م  ال��ك��ل��م��ة  رح��ل��ة 
وبرنامج عني  االمي��ان،  من رحيق 
االإخبارية،  ال��ربام��ج  ال��ي��م��ن  ع��ل��ى 
اإذاع��ة امارات  وبرنامج دندنة على 

اف ام .

دروع و�ضهادات
بدروع  الفائزة  الربامج  وت�شمنت 
م����ون����دي����ال ال����ق����اه����رة ل���الأع���م���ال 
اليمن  ب��رن��ام��ج  واالإع�����الم،  الفنية 
اأ���ش��ب��وع، وب��رن��ام��ج ع��ل��وم �شغار،  يف 
وبرنامج  اليوم،  اأبوظبي  وبرنامج 
ال�����ش��ع��ادة، وب��رن��ام��ج النقيب  ج��ي��ل 
خ���ل���ف���ان، وم�����ش��ل�����ش��ل امل����اج����دي بن 
ظاهر، وبرنامج ف�شاءات مغربية، 

�شبكة  ف�����ازت  ذات������ه،  ال�����ش��ي��اق  ويف 
اأب��وظ��ب��ي االإذاع���ي���ة ب��ال��ذه��ب، عن 
م�شل�شل ه��ادي واب��و زع��ل، وبرامج 
غنيلي اأغنيلك، وبرامج زايد الذكر 

اخلالد.

ف�ضيات و4 برونزيات  6
وت�����ش��م��ن��ت ق��ائ��م��ة ال���ربام���ج التي 
برنامج  الف�شية،  باجلوائز  ف��ازت 
من هنا مر زاي��د، وبرنامج عندما 
الوثائقي  وال��ف��ي��ل��م  امل�����ش��اء،  ي��اأت��ي 
واخليال،  اخل��ي��ل  م��دي��ن��ة  م���ي���دان 
وب���رن���ام���ج اأم���ون���ه امل���زي���ون���ة، ومن 
بيتنا،  ع���ل���وم  م�����ش��ل�����ش��ل  االإاذع���������ة 

وم�شل�شل حكاية فار�س.
اأما اجلوائز الربونزية، فقد كانت 

.Blogger Styleوبرنامج
وع����ل����ى ����ش���ع���ي���د االإذاع�������������ة، ف�����ازت 
اإع�����الن ت��وع��ي��ة حلظة،  ب����ال����دروع، 
واإع�������الن اجن�������ازات ال�����ش��ي��خ زاي����د، 
وبرنامج الر�شا، وبرنامج كولك�شن، 
وبرنامج  اأك�شن،  �شبورت  وبرنامج 

مالك.
ومن جانب اآخر حازت ع�شرة برامج 
املهرجان  من  تقدير  �شهادات  على 
التنوير،  ح���ك���اي���ة  ب���رن���ام���ج  وه�����ي 
وب����رن����ام����ج ف���ع���ال���ي���ات، وب���رن���ام���ج 
وبرنامج  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ال���ف�������ش���اء 
وبرنامج  ك�شته،  وب��رام��ج  فخامة، 
�شتار  وبرنامج  اخلطرة،  الثالثون 
ك��ي��دز، وب��رن��ام��ج ع��و���ش��ه، وبرنامج 

�شحابة امل�شطفى.

والعني والظفرة  اأبوظبي  يف  عزبة   18747

دائرة التخطيط العمراين والبلديات تطلق خدمة جتديد رخ�ش العزب رقميًا على من�ستها الذكية

ل�ضم موظفيها اإىل برنامج اإ�ضعاد

وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�ش الوطني االحتادي توقع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة ل�سرطة دبي
•• دبي-الفجر: 

انطالقاً من احلر�س على توفري 
واملحفزة  ال�شعيدة  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ات 
على االب���داع واالب��ت��ك��ار،  ويف اإطار 
والتن�شيق  التعاون  اأوا�شر  توطيد 
دبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ب��ني 
املجل�س  ل�����ش��وؤون  ال���دول���ة  ووزارة 
الطرفان  وق��ع  االحت���ادي  الوطني 
على مذكرة تفاهم لتزويد موظفي 

الوزراة ببطاقة “اإ�شعاد”.
التفاهم  م����ذك����رة  ت���وق���ي���ع  ���ش��ه��د 
العامة  القيادة  مقر  يف  متت  التي 
ل�شرطة دبي، �شعادة �شامي حممد 
امل�شاعد  ال������وزارة  ب��ن ع���دي وك��ي��ل 
ل�شوؤون اخلدمات امل�شاندة يف وزارة 
الوطني  املجل�س  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة 
االحتادي، و�شعادة  اللواء الدكتور 
ال�شالل �شعيد بن هويدن الفال�شي 
دبي  ل�شرطة  العام  القائد  م�شاعد 
بح�شور  وذل����ك  االإدارة،  ل�����ش��وؤون 
امل�شوؤولني  وكبار  االإدارات  مديري 

من اجلهتني.
وتن�س االتقافية على �شم موظفي 
املجل�س  ل�������ش���وؤون  ال����دول����ة  وزارة 

االإنتاجية”.
وت����وج����ه ب����ن ع�����دي ب��ال�����ش��ك��ر اإىل 
على  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
ف�����ش��ح امل����ج����ال مل���وظ���ف���ي ال��������وزارة 
ليكونوا جزءاً من الربنامج املميز 
اأف�شل  من  يعد  والذي  “اإ�شعاد”، 
اجلهات  تقدمها  ال��ت��ي  ال��ربن��ام��ج 

ال��ع��ام��ة ل�شرطة  ال��ق��ي��ادة  مل��وظ��ف��ي 
دبي.

وقال �شعادة �شامي حممد بن عدي 
اخلدمات  لقطاع  امل�شاعد  الوكيل 
ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزارة  يف  امل�شاندة 
امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي االحت���������ادي: 
مع  ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  “اإن 

القائد العام ل�شرطة دبي، ب�شرورة 
البناّءة  وال�شراكة  التعاون  تعزيز 
مع جهات ودوائر حكومية حملية 
ملوظفي  ال�شعادة  حتقق  واحت��ادي��ة 
ت��ل��ك اجل��ه��ات وال���دوائ���ر، م�شيفا 
اأنهم يف �شرطة دبي يتطلعون لهذه 

التجربة املميزة مع الوزارة.

برنامج  اإىل  االحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
ببطاقة  وت���زوي���ده���م  “اإ�شعاد”، 
والعمل  ذات�����ه،  ال���وق���ت  يف  اإ����ش���ع���اد 
واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  اإ�شعار  على 
ال��ت��ج��اري��ة ب����اأن م��وظ��ف��ي ال�����وزارة 
يتمتعون بنف�س باملزايا والعرو�س 
اإ�شعاد  بطاقة  �شركاء  من  املقدمة 

احلكومية ملوظفيها.
ومن جهته، اأكد اللواء ال�شالل اأن 
وزارة  م��ع  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع 
الوطني  املجل�س  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة 
االحت�����ادي، وغ��ريه��ا م��ن اجلهات 
االأخ�������رى، ي���اأت���ي ب��ت��وج��ي��ه��ات من 
�شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، 

يعزز  دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
والتعاون  ال��ت��وا���ش��ل  ج���ه���ود  م���ن 
املحلية  اجل������ه������ات  ج���م���ي���ع  ب������ني 
بيئات  اأف�شل  لتوفري  واالحت��ادي��ة، 
وتزويدهم  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ال���ع���م���ل 
باخلدمات التي ت�شهم يف اإ�شعادهم 
االأداء وحت�شني  رفع  على  وت�شاعد 

انتماء  ب��رن��ام��ج  “اإ�شعاد”  وي��ع��د 
ومزايا  وخ�شومات  عرو�س  يقدم 
تعزيز  ب��ه��دف  الأع�شائه  ح�شرية 
ال����والء امل��وؤ���ش�����ش��ي وحت�����ش��ني جودة 
لالأع�شاء  م��ن��ه  ع���رف���ان���اً  احل���ي���اة 
الوظيفي  ووالئهم  خدمتهم  على 

ملوؤ�ش�شاتهم ودوائرهم احلكومية.

•• اأبوظبي -الفجر:

العمراين  التخطيط  دائ����رة  ك�شفت 
والبلديات عن اإ�شافتها اإجنازاً جديداً 
اإىل اإجنازات م�شروعها ب�شاأن التحول 
عن  اأعلنت  حيث  للخدمات،  الرقمي 
اإطالقها خدمة جتديد رخ�س العزب 
رقمياً عرب من�شتها الذكية ) �شمارت 

هب(.
دائرة  يف  التكنولوجيا  جلنة  واأك���دت 
والبلديات  ال���ع���م���راين  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ال��ت��ق��دم �شمن م�شروع  ت��وا���ش��ل  اأن��ه��ا 
الو�شول  ب��ه��دف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
بن�شبة  للبلديات  رقمية  خدمات  اإىل 
احلايل،  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  م��ع   100%
القيادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا  وذل�����ك 
على  حلر�شها  وجت�����ش��ي��دا  احل��ك��ي��م��ة، 
اإ����ش���ع���اد امل��ج��ت��م��ع واالرت�����ق�����اء ب������اأداء 
اأع��ل��ى ن�شب  اإىل  امل��وؤ���ش�����ش��ات، و���ش��واًل 
واملجتمع،  وال�شركاء  املتعاملني  ر�شا 
املت�شاعد  البياين  حيث يظهر اخلط 
مل�شروع التحول الرقمي بقوة اأن بلوغ 
ال��ه��دف ال��ن��ه��ائ��ي اأ���ش��ب��ح م���وؤك���داً ويف 

املوعد املحدد.
الكتبي  را���ش��د  ���ش��امل  اأك���د  م��ن جانبه 
رئ���ي�������س جل���ن���ة ت��ن��ظ��ي��م ال����ع����زب اأن����ه 
باإمكان املواطنني الكرام تنفيذ جميع 
العمليات واملعامالت اخلا�شة بتجديد 

ال�شروط  م��ن  العديد  توفري  اأهمية 
�شبيل  على  ومنها  العزبة  مب�شتاأجر 

املثال ال احل�شر :
متمتعاً  ال��ع��زب  م�شتاأجر  يكون  اأن   -
العربية  االم��������ارات  دول�����ة  ب��ج��ن�����ش��ي��ة 

املتحدة،.
- ال يقل عمره عن واح��دة وع�شرين 

�شنة ميالدية.
 - اأن ميتلك اأو يتعهد بامتالك عدد 
بها يف عزب  امل�شموح  احل��ي��وان��ات  م��ن 

الرتبية.
- اأن يقوم بتجهيز العزبة بهذا العدد 
من  اأ�شهر  ثالثة  بعد  احليوانات  من 

تاريخ �شريان عقد التاأجري.
 - اأن تكون جميع احليوانات م�شجلة 
احليوانات  وت�شجيل  تعريف  نظام  يف 

باالإمارة.
- اأال يكون م�شتاأجراً لعزبة اأخرى ما 
التي  ع��دد احليوانات  زي��ادة  يثبت  مل 
ال�شتيعاب  االأع��ل��ى  احل��د  ع��ن  ميلكها 
لنوع معني  تربيته  اأو  عزبته احلالية 
الأ�شباب  اأو  احل��ي��وان��ات  م��ن  وخمتلف 
من  وي�شتثنى  واجتماعية،  جغرافية 

ذلك عزب الرعي.
املتبعة  ب�����االآل�����ي�����ة  ي���ت���ع���ل���ق  وف����ي����م����ا 
اخلا�شة  وامل����ع����اي����ري  واالإج��������������راءات 
ال����ع����زب على  ت���راخ���ي�������س  ب����اإ�����ش����دار 
اخ����ت����الف اأن����واع����ه����ا اأ������ش�����ارت دائ�����رة 

خدمات  اإىل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  اخل���دم���ات 
عملية  ن�شبة  جت����ازوت  ح��ي��ث  رق��م��ي��ة 
% حتى   84،7 اأك��ر  من  التحويل 
االآن. �شمن االإطار ذاته اأهاب ح�شني 
الت�شجيل  اإدارة  م���دي���ر  ال���غ���ي���الين 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  يف  ال��ع��ق��اري 
االلتزام  اأه��م��ي��ة  ال���ك���رام  ب��امل��واط��ن��ني 
والتي  للعزب  املحددة  باال�شتخدامات 
رقم )73(  العزب  قانون  عليها  ن�س 
ل�شنة 2015 ، وال �شيما على �شعيد 
وااللتزام  وال�شحية،  البيئية  املعايري 
اخلا�س  العام  املظهر  على  باحلفاظ 
ب���ال���ع���زب، وع����دم ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا خارج 

نطاق االأغرا�س املخ�ش�شة لها.
�شواء  اأنواعها  العزب بجميع  اأن  واأكد 
طويلة  ل��ع��ق��ود  امل���وؤج���رة  اأو  امل��م��ل��وك��ة 
تخ�شع  م���وؤق���ت���ة  ع���ق���ود  اأو  االأج�������ل 
واملعايري  وامل���وا����ش���ف���ات  ل���ل�������ش���روط 
ال��ت��ي ح��دده��ا ال��ق��ان��ون وال���ذي ين�س 
الأغرا�س  العزب  ا�شتخدام  ع��دم  على 
اأو  ل���ل���م���واد  ال���ع�������ش���وائ���ي  ال���ت���خ���زي���ن 
ا���ش��ت��ع��م��ال��ه��ا ف��ي��م��ا ي�����ش��ر ب��ال��ب��ي��ئ��ة اأو 
املظهر احل�شاري العام، وكذلك عدم 
املدة  انتهاء  بعد  املوؤقت  املوقع  اإخ��الء 
التخ�شي�س  اأ�شباب  زوال  اأو  املحدودة 
اإال من خالل التن�شيق التام مع اجلهة 
امل�شوؤولة عن اإدارة ورقابة هذه العزب. 
اأكد  واأنواعها  العزب  ت�شنيف  وح��ول 

اأي  اإىل  العزب دون احلاجة للح�شور 
ويكفيهم  البلدية،  مباين  م��ن  مبنى 
لدائرة  الذكية  املن�شة  اإىل  ال��دخ��ول 
والبلديات  ال���ع���م���راين  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
http/smarthub.adm.(
واحل�شول   ،)gov.abdhabi
�شهولة  ب��ك��ل  متطلباتهم  ك��اف��ة  ع��ل��ى 
للمواطنني  املن�شة  تقدم  كما  وي�شر، 
قاعدة بيانات كاملة حول ا�شرتاطات 
وط����رق احل�شول  ال���ع���زب  ا���ش��ت��خ��دام 
ع��ل��ى ت��راخ��ي�����ش��ه��ا. واأ����ش���ار اأن دائ���رة 
والبلديات  ال���ع���م���راين  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
خدمات  الذكية  من�شتها  ع��رب  تقدم 
الرتبية،  ل��ع��زب  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ج��دي��د 

وعزب الهجن، والعزب املو�شمية.
عبد  اأح��م��د  دع���ا  ذات����ه  ال�شعيد  ع��ل��ى 
اإدارة  م����دي����ر  احل������م������ادي  ال�������ش���م���د 
مدينة  بلدية  يف  التقني  التخطيط 
املجتمع  اأف����������راد  ج���م���ي���ع  اأب����وظ����ب����ي 
الراغبني يف احل�شول على خدماتها 
ملرة  الت�شجيل  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��رق��م��ي��ة 
واحدة فقط يف من�شة الدخول املوحد 
باإمكانهم  وبعدها    SmartPass
اال����ش���ت���ف���ادة م����ن ج��م��ي��ع اخل���دم���ات 

الرقمية املتاحة.
التخطيط  دائ����������رة  اأن  واأ��������ش�������اف 
ال��ع��م��راين وال��ب��ل��دي��ات حت��ق��ق تقدماً 
حتويل  ����ش���ع���ي���د  ع���ل���ى  م����ت����وا�����ش����اًل 

العزب  �شنف  ال��ق��ان��ون  اأن  ال��غ��ي��الين 
وفقاً الأغرا�س ا�شتخدامها ومنها:

عزب الرتبية : وتكون م�شاحة االأر�س 
امل���ح���ددة وامل���وؤج���رة ال���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 
احليوانات  م��ن  حم���ددة  اأن���واع  تربية 
لغر�س االإكثار اأو االإنتاج اأو اال�شتخدام 
االحتياجات  لتلبية  اأو  الريا�شات  يف 
عزب  وت�شمل  املختلفة،  االجتماعية 
اأي  اأو   ، تربية االإب��ل واالأغ��ن��ام واملاعز 
اأخ�����رى حت���دده���ا اجلهات  ح���ي���وان���ات 

املخت�شة . 
م�شاحة   : ال�شباق  هجن  رعاية  ع��زب 
وامل����وؤج����رة لغر�س  امل���ح���ددة  االأر�������س 
املخ�ش�شة  )ال��ه��ج��ن(  االإب�����ل  رع���اي���ة 

لريا�شة �شباق الهجن.
االأر����س  م�شاحة   : امل��و���ش��م��ي��ة  ال��ع��زب 
الإقامة  ك��ع��زب��ة  وامل�����وؤج�����رة  امل����ح����ددة 
اأو  اج��ت��م��اع��ي��ة  اأو  ري��ا���ش��ي��ة  اأن�����ش��ط��ة 
�شهر  بداية  من  ترفيهية  اأو  خدمية 
اأبريل من  اأكتوبر ولغاية نهاية �شهر 
كل ع��ام ، ما مل تق�س ظ��روف احلال 
ب��خ��الف ذل����ك وت�����ش��م��ل ع����زب تلقيح 
االإب����ل، وع���زب خ��دم��ات االإب����ل، وعزب 
والريا�شية  االج��ت��م��اع��ي��ة  االأن�����ش��ط��ة 

والرتفيهية.
�شامل  الدكتور  اأك��د  ذات��ه  ال�شياق  ويف 
ع�شو  ال����ع����ام����ري  م���ع���ن�������س  حم���م���د 
جل���ن���ة ت��ن��ظ��ي��م �����ش����وؤون ال����ع����زب على 

اأنه  والبلديات  العمراين  التخطيط 
بناء  العزب  م�شتاأجري  على  يتوجب 
املرافق ال�شكنية اأو اخلدمية واملن�شاآت 
وذلك  احليوانات  لرتبية  املخ�ش�شة 
بعد احل�شول على الرتخي�س الالزم 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ�������رة  م����ن 
وال����ب����ل����دي����ات وف����ق����ا ل���ف���ئ���ات ال���ع���زب 

وا�شرتاطاتها ومنها:
ال��رتب��ي��ة وع����زب رعاية  - ف��ئ��ة ع���زب 
ه��ج��ن ال�����ش��ب��اق: و���ش��م��ن ه���ذه الفئة 
اأنواع  وك��اف��ة  االأ���ش��ي��ج��ة  ب��ن��اء  يتوجب 
واحدة  ا�شرتاحة  وت�شييد  احلظائر، 
وجم��ل�����س ���ش��ي��اف��ة واح����د ل��ك��ل عزبة، 
امل���راف���ق اخل��دم��ي��ة اخلا�شة  واإن�����ش��اء 

ب��رتب��ي��ة احل���ي���وان���ات و���ش��ك��ن  لعمال 
العزبة.

املو�شمية:  وال���ع���زب  ال���رع���ي  ع���زب   -
املتحركة  ال��ب��ي��وت  ا���ش��ت��خ��دام  مي��ك��ن 
عمال  �شكن  الأغرا�س  اخليام  ون�شب 
املظالت  واإق��ام��ة  ال�شيافة  اأو  العزبة 

واالأ�شيجة املوؤقتة للحيوانات.
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CN  قد تقدموا الينا بطلب املكيفات  رخ�شة رقم:2249311 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمد عبدالعزيز علي ابراهيم املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف علي �شيف جدمي املزروعي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ داميوند ات�س لل�شيانة العامة

DIAMOND TOUCH GENERAL MAINTENANCE

اىل/داميوند ت�س للنجارة واحلدادة امل�شلحة

DIAMOND TOUCH CARPENTRY & IRON REINFORCEMENT

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/باور  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كونكريت لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة
رخ�شة رقم:CN 2452400 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
بنز  تابر  ال�ش�����ادة/ميزان  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب االلكرتوين رخ�شة رقم:1971912 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل احمد �شعيد الهام الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �شامل عبداهلل �شامل �شعيد
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مونتانيا 

للتجارة
رخ�شة رقم:CN 1424375 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

تكرتونيك�س ميدل اإي�شت اإليكرتونيك�س م د م �س 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 297829          بتاريخ :2018/9/4    
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: تكرتونيك�س ميدل اإي�شت اإليكرتونيك�س م د م �س.
وعنوانة: دبي وحدة رقم 129 ،مركز االأعمال، م.د.م.�س، طابق رقم 8، مبني جويالري & جيمبلك�س2، دبي، 

االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة ملحقة باحلا�شوب، هواتف حممولة، اأطقم للهواتف هواتف حممولة، �شماعات الراأ�س يف الفئة 9.
الواق�عة بالفئة: 09

بنقطة  متبوعة  االأ���ش��ود  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   More الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
باللون االأحمر وفوقهم من اليمني الكلمة الالتينية Plus كتبت ب�شكل مميز باللون االأ�شود كما هو مو�شح 

بال�شكل املرفق .
اال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
تكرتونيك�س ميدل اإي�شت اإليكرتونيك�س م د م �س 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 297783          بتاريخ : 2018/9/3   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: تكرتونيك�س ميدل اإي�شت اإليكرتونيك�س م د م �س.
وعنوانة: دبي وحدة رقم 129 ،مركز االأعمال، م.د.م.�س، طابق رقم 8، مبني جويالري & جيمبلك�س2، دبي، 

االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة ملحقة باحلا�شوب، هواتف حممولة، اأطقم للهواتف هواتف حممولة، �شماعات الراأ�س يف الفئة 9.
الواق�عة بالفئة: 09

من  ويليها  االأ�شود  باللون  مميز  ب�شكل  كتبت   ISTIKER الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
الي�شار خطوط دائرية �شكلت ر�شم هند�شي مميز باللون الوردي كما هو مو�شح بال�شكل املرفق .

اال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اك�شيد 

العقارية
رخ�شة رقم:CN 2056037 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اإعالن الن�ضر عن الرتخي�س
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مطعم دامبا للماأكوالت البحرية )�شركة اعمال مدنية( 

Dampa Seafood grill:طلب ترخي�س با�شتعمال العالمة التجارية
�ضورة العالمة

املودعة بالرقم: 278607          بتاريخ : 2017/8/23   
وامل�شجلة بتاريخ:2018/7/22

با�ش��م: اأجنيلو مارتني بوروجانان ري�شتون.
، دول��ة االمارات  دب��ي   ، ب��ورت �شعيد   ، دي��ره   ، ت��اور ، حمل رق��م 11  �شتار  وعنوانة: �شين�شوريون 

العربية املتحدة ، دبي.
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:43

خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات ، خدمات االيواء املوؤقت
بيانات التعديل

ا�شم املرخ�س له:مطعم دامبا للماأكوالت البحرية )�شركة اأعمال مدنية(
وعنوانه:امارة دبي ، بور �شعيد ، �شارع 34 ، حمل رقم 11 ، ����س.ب:126309 ، االم��ارات العربية 

املتحدة
تاريخ التاأ�شري:2018/10/3. تاريخ الرتخي�س:2018/9/18  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�ضر عن الرتخي�س
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مطعم دامبا للماأكوالت البحرية )�شركة اعمال مدنية( 

DAMPA:طلب ترخي�س با�شتعمال العالمة التجارية
�ضورة العالمة

املودعة بالرقم: 278608          بتاريخ : 2017/8/23   
وامل�شجلة بتاريخ:2018/7/22

با�ش��م: اأجنيلو مارتني بوروجانان ري�شتون.
، دول��ة االمارات  دب��ي   ، ب��ورت �شعيد   ، دي��ره   ، ت��اور ، حمل رق��م 11  �شتار  وعنوانة: �شين�شوريون 

العربية املتحدة ، دبي.
وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:43

خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات ، خدمات االيواء املوؤقت
بيانات التعديل

ا�شم املرخ�س له:مطعم دامبا للماأكوالت البحرية )�شركة اأعمال مدنية(
وعنوانه:امارة دبي ، بور �شعيد ، �شارع 34 ، حمل رقم 11 ، ����س.ب:126309 ، االم��ارات العربية 

املتحدة
تاريخ التاأ�شري:2018/10/3. تاريخ الرتخي�س:2018/9/18  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  22  نوفمرب 2018 العدد 12485
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•• دبي-وام:

“اإك�شبو  يف  ال������زوار  م��رك��ز  اف��ت��ت��ح 
2020 دبي” اأبوابه داعًيا املدار�س 
لالطالع  طالبها  ا�شطحاب  اإىل 
ال���دويل االأول  على م��وق��ع احل���دث 
ال�شرق  م���ن���ط���ق���ة  يف  ن����وع����ه  م�����ن 
اآ�شيا.  االأو���ش��ط واأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب 
ويتميز مركز الزوار بت�شميم فريد 
ال��ط��الب على  ي���ري جت��رب��ة تعلم 
قالت  و  العمرية.  فئاتهم  اختالف 

برنامج  اإدارة  اآل علي، مدير  علياء 
اإك�شبو  “�شيعود  للمدار�س:  اإك�شبو 
املنافع  من  بالعديد  دبي   2020
م�شلحة  يف  ا  خ�شي�شً ت�شب  ال��ت��ي 
اأن  �شيما  ال  وال��ي��اف��ع��ني،  ال��ط��الب 
التي  اجلديدة  واالأفكار  االبتكارات 
ت��ن��ب��ث��ق ع����ن احل������دث ���ش��ت�����ش��ه��م يف 
�شياغة مالمح م�شتقبلهم وتلهمهم 
اأر�س  ع��ل��ى  ترجمتها  ع��ل��ى  للعمل 
ال���واق���ع. وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، ياأتي 
ال�شباب يف �شميم خططنا احلالية 

“ي�شعدنا  واأ�شافت:  وامل�شتقبلية«. 
ا���ش��ت��ق��ب��ال ال���ط���الب وامل��ع��ل��م��ني يف 
مركز الزوار الذي جرى ت�شميمه 
لتمكينهم من امل�شاركة يف م�شريتنا 
لهم  يوفر  حيث   ،2020 ع��ام  اإىل 
فر�شة رائعة الكت�شاب املعارف عن 
افتتاح  قبل  دبي‘   2020 ’اإك�شبو 
برنامج  وي�����ش��م  ر���ش��م��ًي��ا«.  اأب���واب���ه 
ا  للمدار�س فريًقا متخ�ش�شً اإك�شبو 
متمر�شني  م��ع��ل��م��ني  م���ن  ي���ت���األ���ف 

وعدًدا من ال�شباب. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اخليمة  راأ��������س  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأب����رم����ت 
�شراكة مع مركز بورن هول “ لعالج 
االإخ�شاب يف دبي، اأحد املراكز التابعة 
ل� ’بورن هول اإنرتنا�شيونال، الإطالق 
اأول ع���ي���ادة اإخ�����ش��اب م���ن ن��وع��ه��ا يف 
االإم��ارة. وتتيح هذه ال�شراكة ل�شكان 
على  احل�شول  فر�شة  اخليمة  راأ����س 
االإخ�شاب،  جمال  يف  �شاملة  خدمات 
اال�شت�شارات   اأف�شل  من  واال�شتفادة 
التلقيح  جم������ال  يف  وال�����ع�����الج�����ات 
ق��ري��ب منهم،  م��وق��ع  ال�����ش��ن��اع��ي يف 
لل�شفر  م�����ش��ط��ري��ن  ك���ان���وا  اأن  ب��ع��د 
على  للح�شول  اأخ����رى  اإم�����ارات  اإىل 
اأ�شا�شي،  وب�شكل  مم��اث��ل��ة.  ع��الج��ات 
اال�شت�شارية  خدماتها  العيادة  تقدم 
ف�شاًل  ال�شناعي  التلقيح  جم��ال  يف 
عن العالجات الطبية لال�شطرابات 
اجليني  ال��ف��ح�����س  م���ث���ل  ال����وراث����ي����ة 

لتجنب االأمرا�س الوراثية.
وي���واج���ه م���ا ال ي��ق��ل ع���ن واح����د من 

االإم�����ارات  دول����ة  اأزواج يف  اأرب���ع���ة  ك��ل 
العقم  م�����ش��اك��ل  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
الوراثية  ل��ال���ش��ط��راب��ات  ال���ع���ائ���دة 
ب�شبب  اأو  امل��ن��وي��ة،  احل��ي��وان��ات  وق��ل��ة 
بال�شكري  واالإ�شابة  البوي�شة  نوعية 
الكي�شات  املتعدد  املبي�س  ومتالزمة 

التي  املزمنة  االأم��را���س  من  وغريها 
وعالوة  العقم.  احتماالت  من  تزيد 
على ذلك، ووفقاً ل� “جمعية االإمارات 
 UAE( اجل���ي���ن���ي���ة«  ل����الأم����را�����س 
 400 GDA(، مت ت�شجيل حوايل 
الوراثية يف دولة  االأم��را���س  نوع من 

االإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، ومن 
بينها التال�شيميا وفقر الدم املنجلي 
داون.  وم��ت��الزم��ة  الكي�شي  والتليف 
الوراثية  االخ��ت��ب��ارات  اإج���راء  ويعترب 
النوعية  لتح�شني  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  خ��ط��وة 
الوراثية يف جمتمع تكر فيه حاالت 

الزواج بني االأقارب، وي�شاعد حتديد 
معدالت  جن����اح  يف  اأي�������ش���اً  اجل���ي���ن���ات 

التلقيح ال�شناعي.
قال  ال�شراكة،  ه��ذه  على  تعليقه  ويف 
الرئي�س  ���ش��دي��ق��ي،  ر����ش���ا  ال���دك���ت���ور 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة اأرب���ي���ان هيلث 
مل�شت�شفى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر  ك���ري 
التعاون  ه��ذا  “يحمل  اخليمة:  راأ���س 
ل��ل�����ش��ك��ان بتقدمي  وع�����وداً  يف ج��ع��ب��ت��ه 
اخلدمات الراقية التي لطاملا ا�شتهر 
بها م�شت�شفى راأ�س اخليمة، ف�شاًل عن 
بها  متتاز  التي  الربيطانية  اخل��ربة 
العامل.  يف  �شناعي  تلقيح  عيادة  اأول 
وتلبي هذه اخلطوة احتياجات العديد 
م�شطرين  كانوا  الذين  االأزواج  من 
للح�شول  ودب��ي  ال�شارقة  اإىل  لل�شفر 
باالإخ�شاب؛  املتعلقة  اخل��دم��ات  على 
وقد جنح م�شت�شفى راأ���س اخليمة يف 
جيد.  ب�شكل  االحتياجات  هذه  تلبية 
ون��رج��و اأن ت��وف��ر ه��ذه ال��ع��ي��ادة �شبل 
راأ������س اخليمة  ل�������الأزواج يف  ال���راح���ة 
م��ث��ل عجمان  امل����ج����اورة  واالإم���������ارات 

ونظراً  وال���ف���ج���رية«.  ال��ق��ي��وي��ن  واأم 
امل�شت�شفى،  يف  اال�شرتاتيجي  ملوقعها 
���ش��ت�����ش��ك��ل ع����ي����ادة االإخ���������ش����اب احلل 
الباحثني  ل����الأزواج  االأم��ث��ل  املتكامل 
املزمنة،  ل���الأم���را����س  ع���الج���ات  ع���ن 
وامل�شاعدة يف زيادة فر�س االإخ�شاب. 
اأبو جمرة،  ومن جانبها، قالت هدى 
’بورن  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
“نحن  اإنرتنا�شيونال‘:  ه������ول 
هول  ’بورن  مركز  بتقدمي  فخورون 
اخليمة،  راأ���س  قلب  اإىل  لالإخ�شاب‘ 
وب���ال�������ش���راك���ة م����ع م�����ش��ت�����ش��ف��ى راأ������س 
الطبية  ب��خ��ربت��ه  امل���ع���روف  اخل��ي��م��ة 
التقنية  وال����ت����ط����ورات  ال�������ش���ري���ري���ة 
عيادة  وتعترب  عليها.  ينطوي  ال��ت��ي 
واالأك���ر خربة  هول‘ االأق���دم  ’بورن 
ال�شناعي  التلقيح  ع��ي��ادات  جم��ال  يف 
طفلة  اأول  ول����دت  ح��ي��ث  ال���ع���امل،  يف 
اأجرتها  �شناعي  تلقيح  عملية  ع��رب 
40 ع���ام���اً، مم���ا يدل  ال���ع���ي���ادة ق��ب��ل 
ال�شعيد  ع��ل��ى  ع��ل��ى مت��ي��ز خ��دم��ات��ن��ا 
العاملي. و�شت�شت�شيف العيادة يف راأ�س 

املتخ�ش�شني  االأط��ب��اء  اأح���د  اخليمة 
ال�شناعي ثالث مرات يف  التلقيح  يف 
املعايري  ج��ودة  بدعم  ونعد  االأ�شبوع، 
املركز  ي��ج��ع��ل  ال����ذي  وال���ربوت���وك���ول 
اأنحاء  �شتى  يف  بالثقة  ج��دي��راً  ا�شماً 
هول  ’بورن  م��رك��ز  ويعترب  ال��ع��امل«. 
االإماراتي  ال���ذراع  الإخ�شاب‘  ل��ع��الج 
لعيادة ’بورن هول‘ يف اململكة املتحدة، 
ال�شنوية  ب���ذك���راه���ا  حت��ت��ف��ي  ال���ت���ي 

املركز  ويعترب  املقبل.  العام  االأربعني 
والوحيدة  امل�شتقلة  االإخ�شاب  عيادة 
التي  االأو�����ش����ط  ال�����ش��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
املرموق  الذهبي  اخلتم  على  حت�شل 
االأمريكية‘  اجل�����ودة  ’منظمة  م���ن 
على  احتوائها  ع��ن  ف�شاًل  )JCI(؛ 
املنطقة يعتمد تقنية  اأول خمترب يف 
بنمو  ت�شمح  النظيفة‘ التي  ’الغرفة 

االأجّنة يف بيئة اآمنة وداعمة.

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  ب������رتول  ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 
الوطنية “ اأدنوك “ توقيع اتفاقية 
���ش��راك��ة م��ع ���ش��رك��ة ت��ط��وي��ر النفط 
و”معهد  “جودكو”  ال���ي���اب���ان���ي���ة 
برنامج  للتعليم” الإط���الق  ك��وم��ون 
تعليم  يف  ال����ن����اج����ح  “كومون” 
مدار�س  من  اثنتني  يف  الريا�شيات 

اأدنوك يف اأبوظبي.
“كومون”  ب��رن��ام��ج  اأ���ش��ل��وب  وي��ع��د 
االأ�شاليب  م��ن  العاملية  ال�شهرة  ذي 
الرائدة يف اليابان حيث يقوم باإر�شاد 
الريا�شيات  م��ادة  تدري�س  وتوجيه 
االأخرى  التخ�ش�شات  من  وغريها 
اإىل  ال��رو���ش��ة  م��رح��ل��ة  م��ن  للطلبة 

الثانوية.
كما ي�شاعد اأ�شلوب الربنامج الطلبة 
والرتكيز  درا�شية  ع���ادات  بناء  على 
والفهم القوي للموا�شيع االأ�شا�شية 
فردية  تعلم  خطط  و���ش��ع  يتم  كما 
التقدم  الطالب  اإحراز  للطلبة ومع 
الطلبة  ل��ق��ي��ام  امل��ع��ل��م��ون  ي��خ��ط��ط 
يحفزهم  م�شتوى  ع��ن��د  ب��ال��درا���ش��ة 
حاليا  وي���ت���م  ل�����الأم�����ام  وي���دف���ع���ه���م 
“كومون”  برنامج  اأ�شلوب  تطبيق 
حول  دول������ة   50 يف  ل��ل��ري��ا���ش��ي��ات 

العامل.

معايل   .. االت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ح�شر 
اجلابر  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان  الدكتور 
وزير دولة الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
برتول اأبوظبي الوطنية “ اأدنوك “ 
وتاكايوكي  ���ش��رك��ات��ه��ا  وجم��م��وع��ة 
يوئيدا الرئي�س والرئي�س التنفيذي 
وقام  اليابانية  “اإنبك�س”  ل�شركة 
بتوقيعها غنام املزروعي مدير دائرة 
املوارد الب�شرية وال�شوؤون االإدارية يف 
مدير  اأري�شاكا  وكازويو�شي  اأدن���وك 
اأبوظبي  يف  “جودكو”  ف����رع  ع����ام 
“معهد  ع��ام  مدير  ت�شودا  وم�شاكي 

كومون للتعليم«.
وقال غنام املزروعي - بهذه املنا�شبة 
“ معهد  م����ع  ال�������ش���راك���ة  ت����وؤك����د   -
اأدن����وك  “ ال���ت���زام  للتعليم  ك��وم��ون 
يف  الطلبة  وتطوير  بتعليم  الرا�شخ 
خا�س  ب�شكل  الرتكيز  مع  مدار�شها 
والتكنولوجيا  العلوم  تدري�س  على 
وال����ه����ن����د�����ش����ة وال�����ري�����ا������ش�����ي�����ات /

الذاتي. والتعلم   /STEM
واأ�شاف اأن تعليم اأطفالنا ميثل ركيزة 
واالزدهار  الرخاء  لتحقيق  اأ�شا�شية 
توقيع  وي��اأت��ي  امل�شتقبل  يف  ل��ل��ب��الد 

تو�شيع  اإىل  لي�شري  االتفاقية  ه��ذه 
كبري  ب�شكل  ال���ش��ت��ث��م��ارات��ه��ا  اأدن����وك 
املتطور  التعليم  ف��ر���س  ت�شريع  يف 
ل��الأط��ف��ال امل��واط��ن��ني وزي��ادت��ه��ا مبا 
الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  يتما�شى 
تعليمية  جت��ارب  لتوفري  وطموحها 
اإطالق  م��ن  �شبابنا  مت��ك��ن  مبتكرة 

طاقاتهم االإبداعية الكامنة.
و���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��د م�����ن ال����ربن����ام����ج يف 
 500 ح���وايل  التجريبية  مرحلته 
االأول  ال�����ش��ف  يف  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب 
العام  خ�����الل  اأدن��������وك  م����دار�����س  يف 

2019 والذي   - 2018 الدرا�شي 
وناق�شت   .2018 �شبتمرب  يف  ب���داأ 
و”معهد  و”جودكو”  اأدن�����������وك 
الربنامج  جتربة  للتعليم”  كومون 
اأبوظبي  يف  جمتمعية  م���دار����س  يف 
وع���ق���ب امل���رح���ل���ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة من 
تدريجيا  الربنامج  اإط���الق  املتوقع 
املقبلة  االأع���وام اخلم�شة  م��دار  على 
التي  امل������دار�������س  اإج�����م�����ايل  ل��ي�����ش��ل 
مدار�س   10 اإىل  ال��ربن��ام��ج  تعتمد 
الظفرة.  وم���ن���ط���ق���ة  اأب����وظ����ب����ي  يف 
التي  املناطق  تو�شيع نطاق  و�شيوؤثر 

اإيجابي  ب�شكل  الربنامج  ي�شتهدفها 
على قرابة 10 اآالف طالب وطالبة 

من ال�شفوف 1 اإىل 5.
اأري�شاكا  كازويو�شي  قال  جانبه  من 
ن���ح���ن ع���ل���ى ق���ن���اع���ة ب������اأن امل����ه����ارات 
تعد مفتاح  ال��ري��ا���ش��ي��ات  ال��ق��وي��ة يف 
باأنف�شهم  وثقتهم  االأط���ف���ال  جن���اح 
و�شي�شهم اأ�شلوب برنامج “ كومون” 
اإتقان  ع��ل��ى  االأط���ف���ال  م�����ش��اع��دة  يف 
الريا�شيات  يف  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل��ه��ارات 
خ���الل  م����ن   “ “جودكو  وت����ل����ت����زم 
ه��ذه امل��ب��ادرة وغ��ريه��ا م��ن املبادرات 

االأخ�������رى مب��وا���ش��ل��ة امل�����ش��اه��م��ة يف 
والبنية  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�������وارد  ت��ن��م��ي��ة 
اأبوظبي  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  التحتية 
عالقاتها  لتعزيز  جهودها  اإط��ار  يف 
االتفاقية  اأب��وظ��ب��ي. ومب��وج��ب  م��ع 
“جودكو”  م�����ن  ك�����ل  ����ش���ي���ت���ع���اون 
لتوفري  للتعليم”  كومون  و”معهد 
هذا الربنامج التجريبي يف مدار�س 
“اأدنوك “ يف اأبوظبي ومدينة زايد 
مبا يف ذلك توفري التدريب الالزم ل� 

الدرا�شي. العام  خالل  معلما   30
وتاأتي هذه ال�شراكة اجلديدة مكملة 

جلهود اأدنوك يف التعاون مع “ليغو 
تعليمية  ب��رام��ج  لتوفري  للتعليم” 
ع��م��ل��ي��ة وم��ب��ت��ك��رة وع��ال��ي��ة اجل����ودة 
تدري�س  لتطوير  خ�شي�شا  م�شممة 
والهند�شة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��وم 
كل  يف   /STEM/ وال��ري��ا���ش��ي��ات 
مدار�س اأدنوك يف اأبوظبي ومنطقة 

الظفرة.
وا�شتفاد حتى االآن اأكر من 6 اآالف 
طالب وطالبة من املرحلة االبتدائية 
ليغو  “خمتربات  من  الثانوية  اإىل 
لالبتكار” االأربعة يف مدار�س اأدنوك 
70 معلما  م���ن  اأك����ر  ت���دري���ب  م���ع 
اأدنوك لتو�شيع نطاق هذا  وتخطط 
املدرا�س  لي�شمل  التعليمي  امل��ن��ه��اج 

العامة يف اأبوظبي.
وت��ت��م��ا���ش��ى ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة “ اأدن����وك 
روؤية  مع  املجتمعية  للم�شوؤولية   “
القيادة وتطلعاتها الرامية اإىل بناء 
العلوم  ع��ل��ى  يعتمد  تعليمي  ن��ظ��ام 
احلديثة وذلك من خالل تركيزها 
والتكنولوجيا  العلوم  تدري�س  على 
وال��ري��ا���ش��ي��ات ومتكني  وال��ه��ن��د���ش��ة 
ن��وع��ي��ة احلياة  ال�����ش��ب��اب وحت�����ش��ني 
الهادفة  الربامج  وتنفيذ  املجتمعية 
تلبية  على  ق���ادرة  ك���وادر  تاأهيل  اإىل 
لكافة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  االح���ت���ي���اج���ات 
قطاعات االأعمال يف دولة االإمارات.

•• دبي-الفجر:

الن�شاء  ل��رع��اي��ة  دب����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 
واالأط����ف����ال ام�������س وف�����داً م���ن جل��ن��ة حقوق 
ال��ع��رب��ي��ة )جل��ن��ة م��ي��ث��اق( التابعة  االإن�����ش��ان 
جل��ام��ع��ة ال���دول���ة ال��ع��رب��ي��ة، ل��ل��ت��ع��رف على 
خدمات املوؤ�ش�شة وجهودها يف جمال توفري 
احلماية والرعاية ل�شحايا العنف واالإجتار 
وذلك �شمن  واالأطفال،  الن�شاء  بالب�شر من 
جولة يقوم بها الوفد على عدد من اجلهات 
ل��ل��دول��ة. وكان  املحلية خ��الل ف��رتة زي��ارت��ه 
الب�شطي،  عفراء  �شعادة  الوفد  اإ�شتقبال  يف 
م��دي��ر ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي ل��رع��اي��ة الن�شاء 

واالأطفال، ع�شو املجل�س الوطني االإحتادي، 
اأبوابها  تفتح  املوؤ�ش�شة  اأن  على  اأك��دت  والتي 
اأمام اجلميع لالإ�شتفادة من جتربتها  دائماً 
الن�شاء  ���ش��د  ال��ع��ن��ف  م��ك��اف��ح��ة  جم����ال  يف 
الدولة  واالأطفال، لي�س فقط على م�شتوى 
ولكن اأي�شاً على امل�شتوى االإقليمي والدويل. 
وفد  ب��زي��ارة  �شعادتها  عن  الب�شطي  وع��رّبت 
للموؤ�ش�شة،  العربية  االإن�����ش��ان  ح��ق��وق  جلنة 
املراأة  بق�شايا  اللجنة  اإهتمام  تعك�س  والتي 
وال��ط��ف��ل، ك��م��ا ت��ع��ك�����س ال�����دور ال���ه���ام الذي 
م�شرية يف  املجال،  هذا  املوؤ�ش�شة يف  به  تقوم 
هذا االإطار اإىل حر�س املوؤ�ش�شة على تعزيز 
التعاون مع خمتلف اجلهات املعنية يف الدول 

العربية وتبادل اخلربات معها.
االإن�شان  حقوق  جلنة  وف��د  اأ�شاد  جانبه  من 
ال��ع��رب��ي��ة، ب��امل��راف��ق امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي متتلكها 
واالأطفال  ال��ن�����ش��اء  ل��رع��اي��ة  دب���ي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
ل�شحايا  متميزة  خ��دم��ات  م��ن  ت��وف��ره  وم��ا 
تعد  اأن��ه��ا  م��وؤك��داً  بالب�شر،  واالإجت����ار  العنف 
واأن  منه،  االإ�شتفادة  يجب  متميزاً  منوذجاً 
الدول  خمتلف  يف  جت��رب��ت��ه  اإ���ش��ت��ن�����ش��اخ  ي��ت��م 

العربية.
وت���ع���ّرف ال���وف���د خ����الل ال����زي����ارة ع��ل��ى عدد 
اأب���رز امل��راف��ق واخل��دم��ات التي تقدمها  م��ن 
امل��وؤ���ش�����ش��ة وم���ن ب��ي��ن��ه��ا م��رك��ز اإت�����ش��ال خط 
امل�شاعدة 800111 الذي يعمل على مدار 

حاالت  ح��ول  ال��ب��الغ��ات  الإ�شتقبال  ال�شاعة 
العنف واالإجتار بالب�شر وتقدمي االإ�شت�شارات 
االأ�شرية املختلفة، كما يوفر خدماته باأكر 
ال�شكاين يف  التنوع  يتوافق مع  لغة مبا  من 
اإّط��ل��ع على الوفد على  دول��ة االإم���ارات. كما 
واالإجتماعي  النف�شي  التاأهيل  اأ�شاليب  اأبرز 
املتبعة مع �شحايا العنف ومن بينها العالج 
ي�شتخدم  والذي  باللعب  والعالج  اجلماعي، 
ال��ذي��ن ي�شعب  االأط���ف���ال  م��ع  ب�شكل خ��ا���س 
من  له  تعر�شوا  ال��ذي  العنف  على  التعّرف 
امل��ب��ا���ش��ر، ح��ي��ث يقومون  ال��ت��وا���ش��ل  خ���الل 
بالتعبري من خالل الر�شومات واالألعاب عن 

تفا�شيل مع تعر�شوا له.

•• دبي -وام: 

من  الثانية  املرحلة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  اأطلقت 
خدمة »رّما�س« املوظف االفرتا�شي الذي طورته الهيئة 
الذكاء  على  باالعتماد  املعنيني  ا�شتف�شارات  على  للرد 
االأ�شبوع  اأي���ام  ط���وال  ال�شاعة  م���دار  على  اال�شطناعي 
باللغتني العربية واالإجنليزية من خالل موقع الهيئة 
االإلكرتوين وتطبيقها الذكي عرب من�شتي »اآي.اأو.اإ�س« 
و»اآن����دروي����د« وك��ذل��ك ع��ل��ى ح�����ش��اب الهيئة ع��ل��ى موقع 
اأنظمة  اإىل  باالإ�شافة  في�شبوك  االجتماعي  التوا�شل 
جوجل  م�شاعد  ومن�شة  اأم���ازون  من  الذكية  »األيك�شا« 

الفورية  باال�شتجابة  »رّم���ا����س«  ويتميز  وال��روب��وت��ات. 
وا�شتيعاب  التعلم  على  وبقدرته  املعنيني  ال�شتف�شارات 
وفقاً  وحتليلها  ا�شتف�شاراتهم  على  ب��ن��اًء  احتياجاتهم 
للمعطيات والبيانات املتوفرة وتقييمها ومن ثم اتخاذ 
للم�شاهمة  دقيق  ب�شكل  وال��رد  لالإجابة  ال��الزم  القرار 
عدد  بلغ  وق��د  وي�شر.  �شهولة  بكل  املعامالت  اإجن���از  يف 
اال���ش��ت��ف�����ش��ارات ال��ت��ي مت ال����رد ع��ل��ي��ه��ا م���ن خ���الل هذه 
اخلدمة املبتكرة منذ اإطالقها نحو مليون و634 األف 
�شعيد  �شعادة  وق���ال  املختلفة.  ال��ق��ن��وات  ع��رب  ا�شتف�شار 
حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
الربع  »رّما�س« يف  كهرباء ومياه دبي مت اطالق خدمة 

االأول من 2017 لت�شبح الهيئة اأول موؤ�ش�شة حكومية 
تطلق خدمة الدرد�شة الفورية للتوا�شل مع املتعاملني 
ال�شاعة  م��دار  على  اال�شطناعي  الذكاء  على  باالعتماد 
طوال اأيام االأ�شبوع وذلك يف اإطار جهودنا الرامية اإىل 
دعم مبادرة دبي /X10/ ..وتاأتي التح�شينات املتطورة 
التي �شهدها »رّما�س« يف مرحلته الثانية �شمن م�شاعي 
الفئات  م��ن  العديد  لت�شمل  اخل��دم��ة  لتطوير  الهيئة 
واال�شت�شاريون  وامل��ق��اول��ون  املتعاملون  ومنها  املعنية 
واملوردون واجلهات احلكومية اإىل جانب الباحثني عن 
العمل وطالب املنح الدرا�شية وملتحقي برامج تدريب 

الطالب. وام/ �شم�س

مركز الزوار يف»اإك�سبو 2020 دبي«يفتح ابوابه

م�ست�سفى راأ�ش اخليمة ومركز »بورن هول« تفتتحان اأول عيادة لالخ�ساب 

»اأدنوك« تدعم تطوير تدري�ش العلوم والريا�سيات باإطالق برنامج »كومون«

وفد جلنة حقوق االإن�سان العربية يزور موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء واالأطفال

»رما�ش«املوظف االفرتا�سي يرد على اأكرث من 1.5 مليون ا�ستف�سار

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3029  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كنرتي فاكي�شن انرتنا�شيونال �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
احلمادي  حممد  ابراهيم  وميثله:علي  مان�شريي  فالياكات  /جابر  املدعي  ان  مبا 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)83.500( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد 
اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  وات��ع��اب  وامل�شاريف  بالر�شوم  وال��زام��ه��ا 
مكلف  فاأنت  لذا    ch2.D.19:بالقاعة �س  ال�شاعة:08:30  امل���واف���ق:2018/12/6 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/4140 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- دي ا�س ايه ارتيكت�س انرتنا�شيونال ا�س ايه )بي تي 
اي( ال تي دي )فرع دبي( جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  م.م.ح قد  اي�شت  & واي��ت ميدل  ب��الك 
 )599889.82( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/4007 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شدهم/1- جموهرات كايل ميل ���س.ذ.م.م 2- راجو كايل ميل جي 
فرجي�س 3- ايلياما راج���و اج��ي ج���ورج 4- ه���اري راج���و راج���و جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/هيلينا راجو كانيميل وميثله:ريا�س عبداملجيد 
حممود الكبان قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )33466( دره��م  اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2017/1856 تنفيذ مدين

حمل  جمهول  امل��ازم��ي  ح�شن  ا�شحاق  عي�شى  علي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
املحاميان/ ميثلها  للمحاماة  التنفيذ/الكميتي  طالب  ان  مبا  االقامة 
عبداحلميد علي حميد حممد وميثله:عبداحلميد علي حميد الكميتي 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وق��دره )10618( دره��م  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

•• دبي -وام:

اأعلن اللواء خبري را�شد ثاين املطرو�شي مدير عام الدفاع املدين بدبي عن اإلغاء 
املبالغ املرتاكمة عن خمالفات ال�شالمة الوقائية وجتديد اإ�شرتاكات االأنظمة 
ال�شركات..  بع�س  بن�شاط  حدثت  التي  للتغيريات  مراعاة  ان��ه  وق��ال  الذكية. 
وباالإ�شارة اىل قرار اللجنة العليا لل�شيا�شات املالية ،ومن اأجل اإ�شعاد ال�شركاء 
من القطاع اخلا�س، وامل�شاهمة يف حتفيز قطاع املال واالأعمال.. متت املوافقة 
على اإلغاء املبالغ املرتاكمة عن خمالفات ال�شالمة الوقائية وجتديد اإ�شرتاكات 

االأنظمة الذكية للفرتة من عام 2010 لغاية 2017.

•• دبي -وام:

اختتم معر�س وموؤمتر الب�شريات ومنتجات العناية 
بالعيون “فيجن اإك�س دبي 2018” فعالياته التي 
وامل�شاريع  املثمرة  ال�شراكات  من  جمموعة  �شهدت 
اأيام . وقد عرّب منظمو  امل�شرتكة على مدار ثالثة 
“فيجن اإك�س دبي 2018” و”دي يف جلوبال لينك” 
العاملي  التجاري  امل�شرتك بني مركز دبي  -امل�شروع 
�شعادتهم  عن  اإك�شيب�شن”-  “اإيتاليان  وجمموعة 
ومفهومها  ال��ع��ام  ه��ذا  ن�شخة  حققته  ال��ك��ب��ريةمب��ا 
ت�شميم  وداع��م��ة. ومت  اإيجابية  اأ���ش��داء  م��ن  امل��ع��زز 

ب��دع��م م���ن ال�شريك  ل��ل��م��ع��ر���س  امل��ف��ه��وم اجل���دي���د 
املنتجات  “اآنفاو” /جمعية م�شنعي  اال�شرتاتيجي 
االأ�شداء  م��ن  وان��ط��الق��اً  االإي��ط��ال��ي��ة/.  الب�شرية 
الفعالية  القتها  التي  االإيجابية  واالآراء  امل�شجعة 
بداأت “دي يف جلوبال لينك” بو�شع خطط ت�شمن 
وموؤمتر  معر�س  من  القادم  العام  ن�شخة  ا�شتفادة 
ال��ب�����ش��ري��ات وم��ن��ت��ج��ات ال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ع��ي��ون “فيجن 
 14 اإىل   12 ب��ت��اري��خ  ���ش��ت��ج��ري  اإك�����س دبي” ال��ت��ي 
اإذ تطمح  ال��ع��ام اجل���اري  نوفمرب2019 م��ن زخ��م 
لتو�شيع نطاق الن�شخة الثانية ومنحها طابعاً اأكر 
اأن  امل��ع��ر���س  ل��وك��ا فريوني�شي م��دي��ر  مت��ي��زاً. وق���ال 

“فيجن  اأن  العام احلدث برهنت  نتائج ن�شخة هذا 
اإك�س دبي “ يخطو على امل�شار ال�شحيح نحو حتقيق 
املتطلبات  تلبي  فعالية  تطوير  يف  املتمثلة  اأه��داف��ه 
ال�شرق االأو�شط و�شمال  املتزايدة واحليوية ملنطقة 
 ”2018 دب��ي  اإك�����س  “فيجن  �شكل  وق��د  اأفريقيا. 
اال�شرتاتيجية  ال�شراكات  لتطوير  حيويًة  من�شًة 
على ال�شعيد املحلي واالإقليمي والعاملي. وبح�شور 
كوكبة من ال�شركات العار�شة من االإمارات العربية 
املتحدة و16 دولة اأخرى مبا فيها اإيطاليا واأملانيا 
واالأرجنتني وماليزيا وكوريا وفرن�شا جنح امل�شاركون 
يف برنامج اتفاقيات و�شراكات االأعمال بجني ثمار 

العالقات  خ��الل تطوير  املبتكرة من  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
القائمة.  ال�����ش��راك��ات  وتر�شيخ  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
وجتدر االإ�شارة اإىل اأنه باالإ�شافة للجهات العار�شة 
االأملانية  ال����وزارة االحت��ادي��ة  اأق��ام��ت  ال��ف��ردي��ة فقد 
لل�شوؤون االقت�شادية والطاقة جناحاً مب�شاركة 11 
االإيطالية  الوكالة  اأدارت  فيما  اأملانية  عار�شة  جهة 
للتجارة م�شاركة 20 جهًة اإيطاليًة عار�شًة �شاركت 
للب�شريات  دب���ي  م��ع��ر���س  م��ن  ال��ع��ام  ه���ذا  دورة  يف 
اإيطاليا” حيث ع��ّززت هاتان  “�شنع يف  حتت �شعار 
اجلهتان تنّوع املعر�س على نحو اأّكد طبيعته العاملية 

وحّفز اهتمام امل�شرتين.

•• الفجرية - وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن 
الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي  حممد 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ت���وج���ي���ه���ات  ع���ل���ى 
ال�شرقي  ب���ن حم��م��د  ح��م��د  ال�����ش��ي��خ 
ع�شو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية 
ب�����ش��رورة م��واك��ب��ة ت��وج��ه��ات الدولة 
ب���رف���ع م�����ش��ت��وى ج������ودة اخل���دم���ات 
مراكز  يف  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  امل���ق���دم���ة 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة يف 
اإجناز معامالتهم  و�شرعة  الفجرية 
�شموه  وث��م��ن  احتياجاتهم.  وتلبية 
ا�شرتاتيجية القيادة الر�شيدة للدولة 

بكل  اإل��زام جميع مراكز اخلدمة  يف 
ال�����وزارات وال��ه��ي��ئ��ات االحت��ادي��ة ب��� “ 
نظام ت�شنيف النجوم”، الذي يعتمد 
القطاع  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى  ت�شنيفه  يف 
اخلا�س العاملية يف تقييم اآلية تقدمي 
اخلدمات ور�شا املتعاملني .. م�شددا 
على ثقته بنجاح التجربة االإماراتية 
يف هذا ال�شياق وت�شدرها دول العامل 
اأف�شل املمار�شات العاملية يف  بتقدمي 
احلكومية.  اخلدمات  تقدمي  جمال 
�شموه  ت���د����ش���ني  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
ل��وح��ة خ��م�����س جن���وم مل��رك��ز خدمات 
ل��ل��ك��ه��رب��اء واملاء  ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة 
تقييمه  مت  اأن  بعد  الفجرية  دب��ا  يف 

وف���ق ن��ظ��ام ال��ن��ج��وم ال��ع��امل��ي املطبق 
يرافقه  االإم�����ارات،  دول���ة  حكومة  يف 
معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س 
وال�شناعة  ال��ط��اق��ة  وزي���ر  امل��زروع��ي 
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة االحتادية 
بنت  ع��ه��ود  وم��ع��ايل  وامل���اء  للكهرباء 
خلفان الرومي وزيرة دولة لل�شعادة 
وج������ودة احل���ي���اة م���دي���ر ع����ام مكتب 
�شمو  واأثنى  ال��وزراء.  رئا�شة جمل�س 
اطالعه  اأثناء   - الفجرية  عهد  ويل 
ع��ل��ى ���ش��ري ال��ع��م��ل يف امل��رك��ز - على 
عليه،  القائمون  بذلها  التي  اجلهود 
ت�شنيف  نيلهم بجدارة  واأثمرت عن 
“اخلم�س النجوم” .. موؤكدا اأن نيل 

تتويجا  يعد  الت�شنيف  ه��ذا  امل��رك��ز 
ل��ع��م��ل��ه��م امل�����ش��ت��م��ر واج���ت���ه���اده���م يف 
تقدمي  مبتكرة  ع��م��ل  اآل��ي��ة  حت�شني 
و�شدد  املتعاملني.  واإ�شعاد  اخلدمات 
العمل  موا�شلة  اأهمية  على  �شموه 
والتميز  وا���ش��ت��م��رار اجل��ه��ود  امل��ث��م��ر 
نيل  اأج���ل  م��ن  املتعاملني  خ��دم��ة  يف 
يعد  “ال�شبع جنوم” ال��ذي  ت�شنيف 
ال��ر���ش��ي��دة يف جميع  ق��ي��ادت��ن��ا  غ��اي��ة 
مرتكز خدمات املتعاملني احلكومية 
يف الدولة. من جهتها، اأكدت معايل 
عهود بنت خلفان الرومي اأن حكومة 
دولة االإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” اأر�شت 
ل��ت��ط��وي��ر خدمات  ���ش��ع��ي��ه��ا  اإط�����ار  يف 
وفعالة،  وم��ري��ح��ة  ���ش��ه��ل��ة  م��ت��م��ي��زة 
منهجا متفردا يناف�س االأف�شل عامليا 
واخلا�س.  احلكومي  القطاعني  يف 
لفريق  بالتهنئة  معاليها  وتقدمت 
االحتادية  للهيئة  الرئي�شي  امل��رك��ز 
الفجرية  دب����ا  يف  وامل������اء  ل��ل��ك��ه��رب��اء 
 .. جن��وم   5 ت�شنيف  على  حل�شوله 
فيه،  ال��ع��ام��ل��ني  ج��ه��ود  ع��ل��ى  مثنية 
وامل�����ش��ت��وى امل��ت��م��ي��ز ل��ل��خ��دم��ات التي 
املتعاملني  اأن  م���وؤك���دة   .. ي��ق��دم��ه��ا 
احلكومي،  للعمل  اأول��وي��ة  ي�شكلون 

م�شبوقة  غ��ري  جت����ارب  ت��ق��دمي  واأن 
م�شتويات  على  اإيجابا  ينعك�س  لهم 

ال�شعادة وجودة احلياة يف املجتمع.

ح�شر حفل اإزاحة ال�شتارة .. �شعادة 
���ش��امل ال��زح��م��ي م��دي��ر م��ك��ت��ب �شمو 
ويل العهد، وعدد من م�شوؤويل اإمارة 

مركز  وم��وظ��ف��ي  واإدارة  ال��ف��ج��رية 
للكهرباء  االحتادية  الهيئة  خدمات 

واملاء يف دبا الفجرية.

•• ابوظبي -وام:

قائد  الرميثي،  اللواء حممد خلفان  كرم معايل 
عام �شرطة اأبو ظبي، فريق عمل مديرية الطوارئ 
املركزية  العمليات  ب��ق��ط��اع  ال��ع��ام��ة،  وال�����ش��الم��ة 
الفائز بجائزة �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
لالأمومة والطفولة، لفئة اأف�شل برنامج توعية، 

عن مبادرة مركبات اأطفال الطوارئ “ االإطفائي، 
علي  اللواء  واأ�شاد   .  « ال�شغري  واملنقذ  وامل�شعف، 
خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات املركزية، 
بجهود �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
االأعلى  املجل�س  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  االحت���اد 
ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة 
والطفولة  االأم��وم��ة  رعاية  يف  االأ�شرية  التنمية 

�شرطة  اأن ح�شول  واأو�شح  الدولة.  داخل وخارج 
ي���ع���زز جهودها  اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى اجل���ائ���زة اإجن�����از 
اأهمية  اإىل  ال��ن�����سء، م�����ش��رياً  يف ح��م��اي��ة وت��وع��ي��ة 
امل��وؤ���ش�����ش��ي وت�شجيع  ال��ع��م��ل  ت��ك��ام��ل  اجل���ائ���زة يف 
والربامج  املبادرات  تنفيذ  القطاعات على  جميع 
والطفولة،  واالأمومة  االأ�شرة  ب�شوؤون  تعنى  التي 

من اأجل احلفاظ على �شالمة اجلميع.

•• منطقة الظفرة -وام:

خلفان  ����ش���ل���ط���ان  �����ش����ع����ادة  اف���ت���ت���ح 
الرميثي وكيل ديوان ممثل احلاكم 
 “ ت�شهيل  الظفرة مركز  يف منطقة 
احل�شن “ ومركز الغربية خلدمات 
االأع���م���ال امل�����ش��اع��دة “ ت��دب��ري “ يف 
مدينة زايد مبنطقة الظفرة وذلك 
متميزة  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  ب���ه���دف 
ل�شكان املنطقة. وقام وكيل الديوان 
واإزاح���ة  التقليدي  ال�شريط  بق�س 
التذكارية  ال���ل���وح���ة  ع����ن  ال�������ش���ت���ار 
تفقد  ثم  الر�شمي  باالفتتاح  اإي��ذان��اً 
اىل  وا�شتمع  املختلفة  املركز  اأق�شام 
 . ���ش��رح مف�شل ع��ن م��ه��ام ك��ل ق�شم 
وي�شم مركز ت�شهيل احل�شن التابع 

والتوطني  الب�شرية  امل���وارد  ل���وزارة 
وي���ق���وم  وم����وظ����ف����ة  م���وظ���ف���ا   20
ال�شركات  معامالت  جميع  بتقدمي 

والهوية  احل��ك��وم��ي��ة  وامل���ع���ام���الت 
 100 ف��ي��ه  ال��ت��وط��ني  ن�شبة  وت��ب��ل��غ 
نخبة  بوجود  املركز  ويتميز  باملائة. 

من املوظفني املتميزين من اأ�شحاب 
جودة  ل�شمان  وال��ك��ف��اءة  اخل����ربات 
ال��ع��م��ل وت��ط��وي��ره ح��ي��ث مت اإع����داد 

�شاملة لهم ل�شمان  دورات تدريبية 
ر�شا  درج���ات  معايري  اأع��ل��ى  حتقيق 
امل��ت��ع��ام��ل��ني واإ���ش��ع��اده��م. ك��م��ا يقوم 
االأعمال  خل��دم��ات    الغربية  مركز 
امل�شاعدة بتقدمي خدمات معامالت 
اإذن  من  املنزلية  امل�شاعدة  االأع��م��ال 
العمل  اإقامة وعقد  دخ��ول وجتديد 
كما يوفر املركز خادمات على اإقامة 
املكتب وباأ�شعار متميزة دون اأي اأعباء 
الظفرة.  �شكان  من  املراجعني  على 
الب�شرية  امل�������وارد  وزارة  وو����ش���ع���ت 
وال��ت��وط��ني م��ع��اي��ري ل�����ش��م��ان جودة 
ب�شيا�شة  ت��ت��ع��ل��ق  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ة 
ت�شغيل املركز من بينها توفري نظام 
لتلقي معامالت و�شكاوى املتعاملني 
ووجود اأكر من منفذ الأداء اخلدمة 

وااللتزام  امل�شتحقة  الر�شوم  و�شداد 
باالأ�شعار املحددة من قبل ال��وزارة . 
واأكد �شعادة �شلطان خلفان الرميثي 
هذه  اف���ت���ت���اح  اأن  اجل���ول���ة  خ���ت���ام  يف 
املراكز ياأتي يف اإطار اإ�شعاد املتعاملني 
خا�شة يف منطقة الظفرة من خالل 
والت�شهيل  واجل��ه��د  ال��وق��ت  ت��وف��ري 

عليهم يف اإجناز معامالتهم يف زمن 
انتظار  ط��ول  اأو  عناء  ودون  قيا�شي 
واال�شرتاطات  القوانني  وفق  وذلك 
الب�شرية  املوارد  وزارة  التي حتددها 
والتوطني والتي ت�شهم يف الو�شول 
مناطق  ج���م���ي���ع  اىل  ب����اخل����دم����ات 
�شعادة  االف���ت���ت���اح  ح�����ش��ر  ال����دول����ة. 

املن�شوري  ال�������ش���دي  ع���ل���ي  حم���م���د 
الظفرة  منطقة  ب��ل��دي��ة  ع���ام  م��دي��ر 
ال��ع��ق��ي��د حمدان  ب���االإن���اب���ة و���ش��ع��ادة 
مديرية  م���دي���ر  امل��ن�����ش��وري  ���ش��ي��ف 
من  وع���دد  الظفرة  منطقة  �شرطة 
وكبار  الظفرة  دوائر منطقة  مدراء 

امل�شوؤولني.

•• ع�شق اآباد-وام:

التقى �شعادة ال�شفري ح�شن عبداهلل 
الع�شب �شفري الدولة لدى ع�شق اآباد 
اأم�س االول معايل ر�شيد مرييدوف 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
خارجية تركمان�شتان. جاء ذلك على 
معر�س  يف  ال�شفري  ح�شور  هام�س 
انطلق  الذي  النفط والغاز 2018 

اأم�����س يف ال��ع��ا���ش��م��ة ال��رتك��م��ان��ي��ة “ 
الدولة  وف��د  “ مب�شاركة  اآب��اد  ع�شق 
اجلروان  را�شد  علي  �شعادة  برئا�شة 
الرئي�س التنفيذي ل�شركة “ دراغون 
اأويل “ وموظفي ال�شركة التي تعمل 
ونقل  قزوين.  بحر  تركمان�شتان  يف 
ال�شيخ  �شمو  حت��ي��ات  ال��دول��ة  �شفري 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  زاي����د  ب���ن  ع���ب���داهلل 
اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل 

اأن����ور ب��ن حم��م��د قرقا�س  ال��دك��ت��ور 
اخلارجية  ل��ل�����ش��وؤون  ال���دول���ة  وزي����ر 
مل����ع����ايل ر����ش���ي���د م�����ريي�����دوف ال����ذي 
ل�شمو  حتياته  ال�شفري  حمل  ب��دوره 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حممد 
املعر�س ح�شور عدد  قرقا�س. �شهد 
م��ن ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني م��ن احلكومة 
معايل  اأب�������رزه�������م  ال����رتك����م����ان����ي����ة، 

مرييدوف مراد غلدي نائب رئي�س 
ل�شوؤون  تركمان�شتان  وزراء  جمل�س 
اأرت�شاييف  وم��ع��ايل  وال��غ��از  ال��ن��ف��ط 
تركمان�شتان  يف  ال��غ��از  وزي����ر  م����راد 
دوردي  دول�����ت  ح��اج��ي��ي��ف  وم���ع���ايل 
وزير النفط يف تركمان�شتان ومعايل 
م�شت�شار  غ��ل��دي  ياغ�شي  ك��اك��اي��ي��ف 
رئي�س تركمان�شتان يف �شوؤون النفط 

والغاز.

دفاع مدين دبي يقرر اإلغاء املبالغ 
املرتاكمة عن خمالفات ال�سالمة الوقائية

حممد ال�سرقي يد�سن لوحة الـ 5 جنوم يف مركز 
»االحتادية للكهرباء« يف دبا الفجرية

الرميثي يكرم فريق �سرطة اأبوظبي الفائز بجائزة فاطمة بنت مبارك

وكيل ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة يفتتح مركزي »ت�سهيل« و»تدبري« يف مدينة زايد

�سفري الدولة يلتقي وزير خارجية تركمان�ستان

»فيجـــن اإكـــ�ش دبــــي«يختتـــم فعالياتــــه 

»الهالل« يفتتح مدر�سة اخلن�ساء بتعز اليمنية بعد تاأهيلها وتاأثيثها
•• تعز -وام:

افتتحت هيئة الهالل االأحمر االماراتي مدر�شة 
تعز  مبحافظة  الوازعية  مديرية  يف  اخلن�شاء 
اإطار  يف  وذل��ك  وتاأثيثها  تاأهيلها  بعد  اليمنية 
جهودها لتح�شني البيئة املدر�شية مبا ي�شهم يف 

دفع عجلة قطاع التعليم.
 1200 ال��ت��ي ت�شم   - امل��در���ش��ة  اف��ت��ت��اح  ح�شر 
طالب وطالبة - حممد القمزي ممثل الهالل 
االأحمر االإماراتي وحممد علي الظرايف مدير 
الرتبية والتعليم يف مديرية الوازعية وحممد 
يف  امل�شوؤولني  من  وع��دد  املدر�شة  مدير  قا�شم 

وزارة الرتبية والتعليم اليمنية.
مدر�شة  اف���ت���ت���اح  اإن  ال���ق���م���زي  حم��م��د  وق�����ال 
ياأتي  درا�شيا  ف�شال   16 ت�شم  التي  اخلن�شاء 
قطاع  ل��دع��م  اإم��ارات��ي��ة  م�شاريع  �شل�شة  �شمن 
التي  وم��دي��ري��ات��ه��ا  ت��ع��ز  حم��اف��ظ��ة  يف  التعليم 
الهالل  هيئة  قبل  م��ن  كبري  باهتمام  حتظى 

االأح��م��ر االإم���ارات���ي يف جميع ال��ق��ط��اع��ات مما 
والتخفيف  الطبيعية  احلياة  ع��ودة  يف  ي�شاهم 

من معاناة املواطنني اليمنيني.
واأو�شح القمزي اأن خطط هيئة الهالل االأحمر 
االماراتي يف هذا ال�شدد تت�شمن عدة حماور 
واملوؤ�ش�شات  امل���دار����س  و���ش��ي��ان��ة  ت��اأه��ي��ل  م��ن��ه��ا 

التعليمية وتاأثي����ثها ومدها باملعدات واملمكنات 
الدرا�شية  امل�����ش��ت��ل��زم��ات  وت���وف���ري  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اللوج�شتي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  ب��ج��ان��ب  ل��ل��ط��الب 
نت�������يجة  ت�ش�����ررت  ال��ت��ي  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ل��ت��ل��ك 
احلوثي  مليلي�����شيات  الت������دمريية  امل�����مار�شات 

االإيرانية.

من جانبه قال حممد الظرايف مدير الرتبية و 
التعليم يف مديرية الوازعية اإن عمليات تاأهيل 
التي  الدوؤوبة  اجلهود  تعك�س  املدار�س  وتاأثيث 
تقوم بها هيئة الهالل االأحمر االإماراتي لدعم 
اأمام  ال�شعوبات  وتذليل  التعليمية  العملية 

الطلبة ملوا�شلة الدرا�شة.
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يف  الغيط  اأب��و  اأحمد  العربية  ال��دول  جلامعة  العام  االم��ني  ي�شارك 
موؤمتر “حوارات املتو�شط” اليوم بالعا�شمة االيطالية روما.

وقال ال�شفري حممود عفيفي، املتحدث الر�شمي با�شم االأمني العام.. 
اإطار  تاأتي يف  ال�شنوي  املوؤمتر  اأعمال هذا  اأبو الغيط يف  اأن م�شاركة 
ال�شعي الإجراء نقا�شات هامة وتدعيم االت�شاالت مع كبار امل�شئولني 
�شمال  منطقتي  من  والفكر  واالقت�شاد  ال�شيا�شة  واأع��الم  الدوليني 
البحر االأبي�س املتو�شط وجنوبه الذين ي�شاركون يف اأعمال املوؤمتر، 
يف  واأخ����ذاً  العربية،  للجامعة  االأول��وي��ة  ذات  الق�شايا  ح��ول  وذل���ك 
حالة  خلق  هو  امل��وؤمت��ر  لعقد  الرئي�شية  االأه���داف  اأح��د  اأن  االعتبار 
من احلوار البناء واالإيجابي حول اأهم الق�شايا االأمنية وال�شيا�شية 

واالقت�شادية واالجتماعية على �شفتي املتو�شط.
العام خالل  االأم��ني  ي�شتعر�س  اأن  املنتظر  اأن��ه من  واأو���ش��ح عفيفي 
الو�شع  جت���اه  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  روؤي����ة  ل��ل��م��وؤمت��ر،  االأوىل  اجلل�شة 
املنطقة  يف  اال�شتقرار  ا�شتعادة  وفر�س  و�شبل  ع��ام،  ب�شكل  االإقليمي 

العربية وال�شرق االأو�شط،.

بخطف  قامت  م�شلحة  ع�شابة  اأن  االأربعاء  الكينية  ال�شرطة  اأعلنت 
اإيطالية من قرية يف جنوب �شرق كينيا بعد قيامها بفتح  متطوعة 

النار على عدد من ال�شكان ما اأ�شفر عن جرح خم�شة اأ�شخا�س.
على  ع�شوائيا  النار  فتحوا  “املهاجمني  اإن  بيان  يف  ال�شرطة  وقالت 
املواطنة  يخطفوا  اأن  ق��ب��ل  ال��ث��الث��اء،  م�����ش��اء  ال��ق��ري��ة  يف  ال�شكان” 
مبنطقة  �شاكاما  قرية  يف  عاما   23 العمر  من  البالغة  االإيطالية 
يبلغ  اأط��ف��ال  ث��الث��ة  اجل��رح��ى  وب��ني  ال�����ش��غ��رية.  ال�شاحلية  كيليفي 
ال�شرطة  وقالت  عينه.  يف  واأ�شيب  �شنوات  ع�شر  العمر  من  اأحدهم 
“مل تعرف اأ�شباب الهجوم وال هوية املهاجمني«. ونقل اجلرحى اإىل 
املجرمني«.  ملطاردة  ال�شرطة  قوات  “ن�شرت  بينما  امل�شت�شفيات  اأحد 
كبريا  �شررا  تلحق  لكنها  كينيا  ن��ادرة يف  االأج��ان��ب  وعمليات خطف 

بقطاع ال�شياحة.
 

اأن عملية انتخاب  اعترب الناطق با�شم الكرملني دميرتي بي�شكوف 
رئي�س لالنرتبول االأربعاء يف دبي التي نتج عنها فوز كوري جنوبي 

يف مواجهة املر�شح الرو�شي �شهدت “�شغوطا قوية«.
موؤ�شف  الم��ر  “اإنه  الرو�شية  االن��ب��اء  وك���االت  عنه  نقلت  كما  وق���ال 
اأ�شباب  هناك  لي�س  الوقت  نف�س  ويف  مر�شحنا.  ف��وز  ع��دم  بالتاأكيد 
حتول دون املوافقة على نتيجة الت�شويت«. وندد بي�شكوف بال�شغط 
ع�شية  بروكوبت�شوك  الك�شندر  الرو�شي  املر�شح  على  مور�س  ال��ذي 
من  اأج�����واء  يف  ج���رى  “الت�شويت  اإن  امل��ت��ح��دث  وق����ال  ال��ت�����ش��وي��ت. 
باأن  م�شيفا  االقرتاع”  ه��ذا  يف  والتدخل  امل�شبوقة  غري  ال�شغوط 
االأربعاء  �شابق  وق��ت  االن��رتب��ول يف  واأع��ل��ن  ك��ان معقدا«.  “االقرتاع 
على  متقدما  ل��ه،  رئي�شا  يانغ  جونغ  كيم  اجلنوبي  الكوري  انتخاب 
اأثار  ال���ذي  ال��رو���ش��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  امل�����ش��وؤول يف وزارة  ب��روك��وب��ت�����ش��وك، 
تر�شحه توتر دول غربية. وت�شاعدت الدعوات الغربية التي طالبت 
االن���رتب���ول ب��رف�����س ب��روك��وب��ت�����ش��وك و���ش��ط خم���اوف م��ن اأن ت�شتغل 
القى  والثالثاء  �شيا�شيني.  معار�شني  ال�شتهداف  املن�شب  مو�شكو 
واأ�شار  كيم.  خلف  بثقله  بومبيو  مايك  االأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر 
منتقدون اإىل خماوف اإزاء طلبات �شابقة لرو�شيا ال�شت�شدار مذكرات 
توقيف دولية اأو ما يعرف “باالنذار االأحمر” ال�شتهدف معار�شي 

الكرملني.

عوا�شم

القاهرة

مو�سكو

نريوبي

اجتماع بالقاهرة يبحث دعم اخلطة اال�سرتاتيجية للتنمية القطاعية يف القد�ش

ال�ضطراب ال�ضيا�ضي الإ�ضرائيلي اأحدث �ضربة لآمال دونالد 

اآخر تهديد خلطة ترامب...نتانياهو لي�ش جاهزًا

••القد�س املحتلة-وكاالت:

يرى ديفيد وايرن، �شحفي يغطي 
اال�شطراب  اأن  دول��ي��ة،  �شيا�شات 
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي احلايل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
رئي�س  ت���خ�������س  م�����ش��ك��ل��ة  ل���ي�������س 
واإمنا  نتانياهو،  بنيامني  ال��وزراء 
اأح��دث �شربة الآم��ال الرئي�س  هو 
االأمريكي دونالد ترامب للك�شف 
ع���ن خ��ط��ت��ه ال���ك���ربى ل��ل�����ش��الم يف 
ال�������ش���رق االأو�����ش����ط، وال���ت���ي عمل 
كو�شرن  ج����اري����د  ����ش���ه���ره  ع��ل��ي��ه��ا 

طوال عامني. 
ولفت واي��رن، من خالل �شحيفة 
االإل���ك���رتون���ي���ة  تودي”،  “واي 

فل�شطينيا  الالزم  الدعم  وحت�شيد  املقد�شية  العقارات 
ياأتي  اللجنة  اأعمال  انعقاد  ان  يذكر   . ودوليا  وعربيا 
ب��ن��اء على ق���رار املجل�س االق��ت�����ش��ادي واالج��ت��م��اع��ي يف 

•• القاهرة-وام:

بداأت ام�س مبقر االمانة العامة جلامعة الدول العربية 
الع�شوية  م��ف��ت��وح��ة  للجنة  االول  االج��ت��م��اع  اأع���م���ال 
والتي  االقت�شادي واالجتماعي  املجل�س  بقرار  امل�شكلة 
واملنظمات  فل�شطني،  ودول����ة  ال��ع��ام��ة،  االأم���ان���ة  ت�شم 
العربية واال�شالمية، وال�شناديق العربية وذلك لبحث 
اال�شرتاتيجية  واخلطة  الفل�شطيني،  االقت�شاد  دع��م 
 ،2022-2018 ال��ق��د���س  يف  ال��ق��ط��اع��ي��ة  للتنمية 
االقت�شادية  لل�شوؤون  امل�شاعد  ال��ع��ام  االم��ني  بح�شور 
ال�����ش��ف��ري ك��م��ال ح�����ش��ن ع��ل��ي، واالم����ني ال��ع��ام امل�شاعد 
ال�شفري  املحتلة  العربية  واالرا���ش��ي  فل�شطني  ل�شوؤون 
�شعيد اأبو علي، باال�شافة اىل عدد من ممثلي املنظمات 

العربية واال�شالمية .
القد�س يف  وح��دة  رئي�س  فل�شطني  دول��ة  م��ن  و���ش��ارك 
امل�شاريع  دائ��رة  ومدير  تيم،  معت�شم  الرئا�شة  دي��وان 
بالرئا�شة روان حمد، ومدير اإدارة ال�شوؤون االقت�شادية 
امل�����ش��ت�����ش��ار م�شطفى  ب������وزارة اخل��ارج��ي��ة وامل��غ��رتب��ني 
الربغوثي، ومدير دائرة املنظمات الدولية واالإقليمية 
ري��ان، ومن مندوبية  راأف��ت  الوطني  االقت�شاد  ب��وزارة 
مهند  امل��ن��اوب  ال�شفري  العربية  باجلامعة  فل�شطني 

العكلوك.

واكد ال�شفري العكلوك، يف كلمة له يف بداية االجتماع 
يف  القطاعية  للتنمية  اال�شرتاتيجية  اخلطة  اأهمية 
 425 2022 والتي تقدر تكلفتها   -2018 القد�س 
مليون دوالر، داعيا كل عربي وم�شيحي ان يقوم بدوره 
وحماية  القد�س  الإنقاذ  اخلطة  ه��ذه  ومتويل  دع��م  يف 
اخلطط  مواجهة  يف  اأهلها  �شمود  وتعزيز  مقد�شاتها 
ل��ت��ه��وي��د م��دي��ن��ة القد�س  وامل��م��ار���ش��ات اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

ال�شرقية وتهجري اأهلها .
وح�����ذر ال�����ش��ف��ري ال��ع��ك��ل��وك م���ن خ���ط���ورة ال���و����ش���ع يف 
التع�شفية  اال�شرائيلية  االإج��راءات  ان  القد�س، م�شريا 
عدد  تقلي�س  اىل  تهدف  الفل�شطينيني  ال�شكان  �شد 
 %  15-12 ن�شبته  القد�س اىل ما  الفل�شطينيني يف 
من جممل ال�شكان يف �شقي املدينة ال�شرقي والغربي، 
حيث ي�شكل املقد�شيون اليوم ما ن�شبته %40 وبالتايل 
التخطيط لتقلي�س الدميوغرافيا الفل�شطينية وجعل 

املقد�شيون جمرد اأقلية.
ديوان  القد�س يف  وحدة  رئي�س  اإ�شتعر�س  ومن جانبه 
الرئا�شة معت�شم تيم، تفا�شيل اخلطة اال�شرتاتيجية 
للتنمية القطاعية يف القد�س ال�شرقية لعامي 2018- 
موؤكدا  اخل��ط��ة،  لتحديث  العمل  وم��راح��ل   ،2022
القد�س  يف  الفل�شطيني  االن�شان  �شمود  �شرورة  على 
املحافظة على  تفريغها، و�شرورة  وحماربة حماوالت 

دورته العادية 102 على امل�شتوى الوزاري والذي اأكد 
اجلماعية  واال�شالمية  العربية  امل�شوؤولية  على  فيه 

جتاه القد�س،.

وزير املال االإ�شرائيلي، فقد ح�شه 
النتخابات  ال��دع��وة  على  كاهلون 
املا�شي،  ال�����ش��ب��ت  وي����وم  م��ب��ك��رة.  
املمكن  من  “لي�س  كاهلون:  ق��ال 
ممار�شة ال�شلطة يف ظل مثل ذلك 
االئتالف ال�شيق، والذي �شيكون 
من  متوا�شلة  ل�شغوط  ع��ر���ش��ة 
يقوم  ول����رمب����ا  ����ش���رك���ائ���ه.  ق���ب���ل 
بالرغم  �شحري  بعمل  نتانياهو 
مما يبدو اأنه ال ميلك اأية و�شيلة 

للخروج من ماأزقه«.
عدد  ملطالبة  املقال  كاتب  وي�شري 
االإ�شرائيليني  امل�������ش���وؤول���ني  م���ن 
اإدارة ترامب بعدم طرح اقرتاحه 
قبل وقت ق�شري من االنتخابات، 
التي  اخل���ط���ة  ت������وؤدي  اأن  خ�����ش��ي��ة 
تطالب اإ�شرائيل بتقدمي تنازالت، 
لالإ�شرار بفر�س نتانياهو بالفوز 
جمدداً، يف وقت يتهمه مت�شددون 

بالت�شاهل مع حما�س. 
االأمريكية  ال�����ش��ف��ارة  ن��ق��ل  وب��ع��د 

فقد  ال�������ش���ت���اء،  يف  االن���ت���خ���اب���ات 
لالنتظار  ت��رام��ب  اإدارة  ت�شطر 
اإىل اأن تتم اإعادة انتخاب نتانياهو 

قبل طرح اخلطة االأمريكية. 
ول����ك����ن ح���ت���ى ق���ب���ل ال����ت����ط����ورات 
على  م�����ش��وؤوالن  ك�شف  االأخ�����رية، 
اطالع على اخلطة االأمريكية عن 
تذمر متزايد اأبداه ترامب حيال 
ن��ت��ان��ي��اه��و، وال����ذي وط���د عالقته 
ال�شخ�شية به، وقوله اإنه مل يقم 
مبا هو مطلوب منه للم�شاعدة يف 
عليها  ي�شرف  التي  اخلطة  جن��اح 
�شهرة جاريد كو�شرن. وقال اأحد 
هذين امل�شوؤولني اإن ترامب اأبدى 
ا�شتياءه عند لقاءاته مع نتانياهو 
من “تقاع�س اأو عدم حتلي رئي�س 
باملرونة  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ال�������وزراء 

املطلوبة لتمرير اخلطة«.
ويقول بع�س املحللني، منهم ناتان 
�شا�س، مدير مركز �شيا�شة ال�شرق 
بروكينغز  معهد  ل���دى  االأو����ش���ط 

االأو���ش��رتال��ي��ة، الم��ت��الك ائتالف 
�شئيلة)120- اأغلبية  نتانياهو 

61( من مقاعد الكني�شت بعدما 
وزير  ال�شيا�شي،  مناف�شه  ان�شحب 
ال���دف���اع اأف���ي���غ���دور ل��ي��ربم��ان من 
املا�شي.  االأرب��ع��اء  ي��وم  احلكومة، 
اأخرى  اأح����زاب  ويف ح���ال خ��رج��ت 
– واأخ������ذ بع�س  االئ����ت����الف  م���ن 
زعمائها يف التهديد باالن�شحاب- 
فقد تتجه اإ�شرائيل نحو انتخابات 
يف ال�����ش��ت��اء امل��ق��ب��ل، ب��ال��رغ��م من 
ف�شاد  اتهامات  نتانياهو  مواجهة 

يف ثالث ق�شايا خمتلفة. 
ا�شتقالة  اأدت  واي�������رن،  وح�������ش���ب 
احتجاجاً  ل���ي���ربم���ان  اأف����ي����غ����دور 
على وق��ف الإط��الق النار يف غزة، 
لالإرهاب”،  “خ�شوع  باأنه  و�شفه 
نتانياهو  حكومة  الإ���ش��ع��اف  اأدت 

املحافظة. 
وع���ن���دم���ا ال��ت��ق��ى ن��ت��ان��ي��اه��و يوم 
كاهلون،  مبو�شي  امل��ا���ش��ي  االأح���د 

ب����اأن  واالع���������رتاف  ال���ق���د����س  اإىل 
قال  الإ���ش��رائ��ي��ل،  عا�شمة  امل��دي��ن��ة 
اإن  اآب(  اأغ�����ش��ط�����س)  يف  ت���رام���ب، 
“يح�شلون  �شوف  الفل�شطينيني 
على �شيء جيد جداً” من خالل 
“حان االآن دورهم”.  خطته الأنه 
عزم  اإىل  امل���ق���ال  ك���ات���ب  وي�����ش��ري 
بقيادة  االأو����ش���رتال���ي���ة  احل��ك��وم��ة 
خطوة  التخاذ  موري�شون  �شكوت 
ي��ق��ود لتوترات  م�����ش��اب��ه��ة، م��ا ق��د 
مثل  جم���اورة،  اإ�شالمية  دول  مع 

اأندوني�شيا وماليزيا. 
دي��ن��ي�����س رو������س، مبعوث  وح�����ش��ب 
اأمريكي �شابق ملحادثات ال�شالم يف 
“رغم مما قيل  ال�شرق االأو�شط: 
�شتكون  االأمريكي،  االق��رتاح  عن 
ه���ن���اك اأ����ش���ي���اء ل���ن ي��ر���ش��ى عنها 
االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون. ول����ذا م��ن املهم 
ير�شون  جعلهم  كيفية  م��ع��رف��ة 

عن الفحوى العام للخطة«.
وت���وق���ع رو�����س اأن����ه يف ح����ال متت 

اليوم  اإن��ه ال فر�شة  وا�شنطن،  يف 
قريباً.  ال��ن��ور  اخل��ط��ة  ت���رى  الأن 
ويرجع ذلك لتاأثري اال�شطرابات 
اإ�شرائيل وملحدودية  ال�شيا�شية يف 
االإ�شرائيلية  احل��ك��وم��ة  م���رون���ة 
حيال موا�شيع ح�شا�شة كالقد�س 
الفل�شطينيني،  ال���الج���ئ���ني  اأو 
�شيكون  ن��ت��ان��ي��اه��و  الأن  وخ��ا���ش��ة 
ال��دف��اع ع��ن جناحه  جم���رباً على 
اأو  اأم��ام حتدي ليربمان  اليميني 
ق���ادة اأك���ر ت�����ش��دداً م��ث��ل نافتايل 
بينيت زعيم حزب البيت اليهودي. 
ف��ق��د ���ش��ك��ا اأول���ئ���ك اخل�����ش��وم من 
الق�شية  ب�شاأن  نتانياهو  اعتدال  

الفل�شطينية. 

اأكدوا اأن القيادة الفل�ضطينية مل ت�ضتطع تقدمي البديل 

فل�سطينيو القد�ش خّيبوا اإ�سرائيل جمددًا...ال لت�سريع االحتالل
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

جملة  ل��دى  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����ش��وؤون  حم���ررة  جيب�شون،  برن�س  اإي��ت��ا  لفتت 
اإىل  بو�شت”،  “جريوزاليم  ل�شحيفة  �شابقة  حترير  ومديرة  “مومنت”، 
الفل�شطينيني يف اجلولة االأوىل من  اأبناء القد�س  م�شاركة عدد قليل من 
االنتخابات البلدية يف املدينة، يف 30 اأكتوبر) ت�شرين االأول( املا�شي، على 

رغم تعر�س عدد كبري من ال�شكان ل�شغوط.
القد�س  اإبراهيم، من  املحررة مبدر�شة فل�شطينية، ماجدة  التقت  وعندما 
اأي �شندوق،  اأن ماجدة مل ت�شقط قط ورقة انتخابية يف  ال�شرقية، علمت 

ومل ت�شارك اأي�شاً يف االنتخابات االأخرية. 
وقالت ماجدة: “ال اأريد ت�شريع االحتالل االإ�شرائيلي. اأ�شعر باخلوف من 
ال�شلطة الفل�شطينية. اإن و�شعنا مريع، ولكن االنتخاب لن يجعله اأف�شل. 
وال  ب��اأم��رن��ا  يهتم  اأح��د  وال  �شعب،  و�شع  يف  يعي�شون  القد�س  فل�شطينيو 

مب�شرينا«. 
وتقيم ماجدة يف بيت حنانيا، حي راٍق من القد�س ال�شرقية، �شمته اإ�شرائيل 
بعد حرب االأيام ال�شتة يف عام 1967، لكي جتمع ما بني القد�س ال�شرقية 

والغربية واأ�شبحت ت�شري للمدينة بو�شفها العا�شمة املوحدة.
ماجدة  مثل  الفل�شطينيني،  ال�شرقية  القد�س  �شكان  اإ���ش��رائ��ي��ل  ومنحت 
اإيراهيم، و�شع االإقامة الدائمة. وهم مطالبون بدفع �شرائب و�شواها من 
الر�شوم، ويتلقون خدمات الرعاية االجتماعية، مبا فيها ال�شمان ال�شحي، 
بلدية  انتخابات  يف  الت�شويت  لهم  يحق  كما  االإ�شرائيليني.  من  ك�شواهم 

فقط، ال االنتخابات العامة. 
ورغم ذلك، ت�شري جيب�شون ملقاطعة فل�شطيني القد�س ال�شرقية لالنتخابات 

البلدية كو�شيلة لالحتجاج على االحتالل االإ�شرائيلي. 
رام  الفل�شطينية يف  ال�شلطة  ت�شجيع  املقاطعة  املحررة، لقيت تلك  وح�شب 
اهلل، التي توؤكد اأن القد�س ال�شرقية حتت االحتالل هي العا�شمة امل�شتقبلية 

للدولة الفل�شطينية. 
ووفقاً لدانييل �شيدمان، مدير منظمة “اأر�س القد�س”، هيئة غري حكومية 
االنتخابات  “يف  امل��دي��ن��ة:  يف  واالجتماعية  ال�شيا�شية  ال��ت��ط��ورات  ت��راق��ب 
الفل�شطينيني  من   %1 من  اأق��ل  ت  �شوَّ  ،2013 ع��ام  يف  ال�شابقة،  البلدية 
وكاتب  ي��اري، �شحفي  اآليعازر  ولكن، ح�شب  االنتخاب”،  لهم  الذين يحق 
متابع ل�شوؤون القد�س: “كانت هناك موؤ�شرات على اأن الفل�شطينيني �شوف 

ي�شاركون باأعداد هذه ال�شنة”، م�شرياً اإىل جناح �شيا�شة “االأ�شرلة )التاأقلم 
مع اإ�شرائيل( لدى فل�شطينيني عا�شوا حتت ال�شلطة الفل�شطينية ملدة 51 
عاماً. ويقول: “هناك اأجيال مل تع�س بعيداً عن اإ�شرائيل، واأخذت يف التاأقلم 
لق�شايا  اأك��رب  اهتماماً  وت��ويل  العربية  يتدر�س  وه��ي  احلقيقة،  ه��ذه  م��ع 

حملية. ولهذه االأ�شباب، يحتمل اأن ي�شاركوا يف االنتخابات البلدية«. 
وترى كاتبة املقال اأنه تبعاً له، مل تكن مده�شة نتيجة ا�شتطالع ن�شره يف 
يوليو) متوز( املا�شي املركز الفل�شطيني لل�شيا�شة واالأبحاث. فقد تبني اأن 
22% من �شكان القد�س الفل�شطينيني عازمون على امل�شاركة يف االنتخابات 
البلدية، اأو هم يفكرون بامل�شاركة. كما والأول مرة، تر�شح فل�شطيني موثوق 

لع�شوية املجل�س البلدي. 
ف��ق��د ت��ر���ش��ح، يف ي��ول��ي��و) مت���وز( ع��زي��ز اأب���و ���ش��ارة، 38 ع��ام��اً، م��ق��اول من 
جمموعة �شياحية تعر�س وجهتي النظر)  “جمدي”  القد�س و�شريك يف 
ال�شفة  يف  �شياحية  ج���والت  تنظم  عندما  واالإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة(  الفل�شطينية 

الغربية واإ�شرائيل. 
ويعترب اأبو �شارة اأول فل�شطيني يرت�شح ملن�شب عمدة القد�س بو�شفه رئي�شاً 

حلزب “قد�شنا” الذي اأ�ش�شه. 

اإقالته،  امل��ذك��رة ت�شمنت احتمال  ال��ن��وع. وه��ذه  ه��ذا  اأم��را من  ترامب 
وليام بورك حمامي  ال�شحيفة عن  “نيويورك تاميز«. ونقلت  ح�شب 
القانونية  الن�شائح  على  بتعليقات  يديل  “ال  موكله  اإن  قوله  ماكغان 
باأي  االإدالء  اأي�شا  االأبي�س  البيت  ورف�����س  للرئي�س”.  يقدمها  التي 
تعليق. واأ�شافت “نيويورك تاميز” معتمدة على �شاهدين اأن ترامب 
وا�شل طرح هذه الق�شية يف اأحاديثه اخلا�شة وحتدث عن تعيني مدع 
خا�س الإجراء هذه التحقيقات. لكن امل�شدران مل يتمكنا من حتديد 

طبيعة املالحقات التي كان يفكر فيها ترامب.
الفدرايل  التحقيقات  مكتب  اأج��راه  لتحقيق  خ�شعت  كلينتون  وكانت 
كانت  عندما  خا�س  خ��ادم  ع��رب  ح�شا�شة  الكرتونية  ر�شائل  الإر�شالها 
حزيران/يونيو  يف  ترامب  اأق��ال��ه  فقد  كومي،  اأم��ا  للخارجية.  وزي��رة 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأن الرئي�س دونالد ترامب  ذكرت �شحيفة نيويورك تاميز االأمريكية 
يف  مناف�شته  ���ش��د  حتقيقا  االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  ت��ف��ت��ح  اأن  اأراد 
2016 هيالري كلينتون واملدير  االنتخابات الرئا�شية التي جرت يف 

ال�شابق ملكتب التحقيقات الفدرايل )اف بي اآي( جيم�س كومي.
ويف الربيع، اأبلغ الرئي�س م�شت�شاره القانوين دون ماكغان بنواياه، كما 

نقلت ال�شحيفة عن �شخ�شني اأطلعا على هذه املعلومات.
واأو�شحت اأن ماكغان الذي غادر البيت االأبي�س منذ ذلك احلني، ن�شح 
ترامب بالتخلي عن هذه الفكرة خوفا من اتهامه با�شتغالل ال�شلطة.

وقد اأمر فريقه بو�شع مذكرة تت�شمن الئحة العواقب املمكنة الإ�شدار 

اتهمه  انتقادات حادة للرئي�س. وقد  2017 ويوجه منذ ذلك احلني 
ترامب بال اأدلة بك�شف معلومات �شرية لو�شائل االإعالم.

املتحدة  ال��والي��ات  لرئي�س  ميكن  ال  ال�شلطات،  بني  الف�شل  ومبوجب 
اإىل  باأن ترامب �شعى دائما  امللفات الق�شائية. لكن ي�شتبه  التدخل يف 
ا�شتخدام مكانته ليوؤثر على الق�شاء. وعززت هذه املخاوف اإقالة وزير 
العدل جيف �شي�شنز الذي حل حمله بالنيابة موقتا مدير مكتبه ماتيو 
ترامب  فر�شيات  املا�شي  يف  دع��م  بالنيابة  اجلديد  وال��وزي��ر  وايتيكر. 

حول التحقيق الرو�شي وو�شفه باأنه حملة ا�شطهاد.
وهو بات بحكم من�شبه ي�شرف على حتقيقات املدعي اخلا�س روبرت 
مولر التي يتناول جزء منها �شبهات تواطوؤ بني مو�شكو وفريق املر�شح 

ترامب خالل انتخابات 2016.

ترامب اأراد حتقيقًا حول هيالري كلينتون وكومي 

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22    

املخطر : عمري حممد عبداهلل را�شد الفال�شي - اإماراتي اجلن�شية
املخطر اليه : حممد عبداهلل را�شد حممد �شيف الفال�شي - م�شري 
اجلن�شية -  فان املخطر مبوجب هذا االخطار يخطر املخطر اليه بالغاء 
ال�شيد كاتب العدل حتت املحرر  وكالة خا�شة والتي مت توثيقها لدى 
رقم )2014/1/87070( بتاريخ 2014/4/29 وذلك من تاريخ الت�شيديق 
على االخطار رقم املحرر 2018/1/244878 يف 2018/11/14 واعتبارها 
تاريخه  من  مبقت�شاها  العمل  وعدم  القانونية  الإثارها  منتجة  غري 

 2018/11/14
موؤ�ش�شة عبداهلل بن عمري الفال�شي العقارية  

اإخطار عديل بالغاء الوكالة

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3865   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- رفيق رزق كو�شا 2-عادل خليفة احمد خليفة 
العتيبة جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ب�شاره �شو�شو 
وميثله / مي�شال امادو �شلهوب  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وقدره )7667610(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
   يف الدعوى رقم 2018/3619 تنفيذ جتاري

االقامة  حم��ل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  التجزئة  ام  ك  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
فرع  ���س.ذ.م.م  التاأمني  قرقا�س خلدمات  التنفيذ/�شركة  ان طالب  مبا 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  اليماحي  احل��دوري  را�شد  وميثله:فهد حممد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
املحكمة وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م  اىل طالب   )221132.15(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2018/226  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- 2(نايجل بادن وين�شتون هوملي�س 2-4(كري�شتوفري 
بول بروكي�س  جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / موؤ�ش�شة اجلالل 
وميثله:عبداهلل  النوباين  عبداحلكم  ج��الل  ل�شاحبها/مهند  للتجارة 
ال�شادر  القرار/ احلكم  ا�شتاأنف  ال�شويدي  قد  علي عبدالوهاب عبداهلل 

بالدعوى رقم 2018/62 تظلم جتاري بتاريخ:2018/6/9     
وحددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2018/12/5 ال�شاعة 17.30 م�شاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1152  ا�شتئناف مدين    

����س.ذ.م.م  جمهول حمل  ال�شالمي لالملا�س   -1 امل�شتاأنف �شده/  اىل 
ا�شتاأنف/  ����س.ذ.م.م  قد  �شتار جيم�س  ديا   / امل�شتاأنف  ان  االقامة مبا 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2018/269 مدين كلي بتاريخ:2018/8/16 
 10.00 ال�شاعة   2018/12/9 امل��واف��ق  االح���د   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
�شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2018/7422 (

املنذر : م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي    
املنذر اإليها : �شعيد البلو�شي لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة.

ب�شداد  االإخ���الل  نتيجة  دره��م   )303،017.20( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر  االأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�شيارات وذلك خالل 
ال�شيارات  ومنها  باملزاد  وبيعها  ل�شاحلكم  املموله  ال�شيارات  كل  على  التنفيذية  االإج��راءات  املنذر التخاذ 
التاليه :-  1 - ال�شياره رقم )72654/ نقل عام / دبي( من نوع ) تويوتا هايلوك�س  _بيك اب ( موديل 
)2015( اللون ) ابي�س(.  2 - ال�شياره رقم )72644/ نقل عام / دبي( من نوع ) تويوتا هايلوك�س  
_بيك اب ( موديل )2015( اللون ) ابي�س(.  3 - ال�شياره رقم )64670/ نقل عام / دبي( من نوع 
) ميت�شوبي�شي كانرت  _بيك اب ( موديل )2015( اللون )ابي�س(.  4 - ال�شياره رقم )64719/ نقل 
عام / دبي( من نوع ) ميت�شوبي�شي كانرت  _بيك اب ( موديل )2015( اللون )ابي�س(.  5 - ال�شياره 
اللون  دب��ي( من نوع ) ميت�شوبي�شي كانرت  _بيك اب( موديل )2015(  رقم )65047/ نقل عام / 
كانرت  _بيك اب (  ميت�شوبي�شي   ( نوع  دبي( من   / عام  نقل   /65023( رقم  ال�شياره   - )ابي�س(.   6 
موديل )2015( اللون )ابي�س(.    7 - ال�شياره رقم )64981/ نقل عام / دبي( من نوع ) ميت�شوبي�شي 
كانرت  _بيك اب ( موديل )2015( اللون )ابي�س(.   8 - ال�شياره رقم )65046/ نقل عام / دبي( من 
نوع ) ميت�شوبي�شي كانرت  _بيك اب ( موديل )2015( اللون )ابي�س(.  9 - ال�شياره رقم )64721/ 
نقل عام / دبي( من نوع ) ميت�شوبي�شي كانرت  _بيك اب( موديل )2015( اللون ) ابي�س(. واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2018/7418 (
املنذر  :  بنك دبي اال�شالمي     

املنذر اإليها :  حطيني لتاجري ال�شيارات �س ذ م م.
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )308،703.00( درهم نتيجة االإخالل 
تاريخ  اأ�شبوع من  وذلك خالل  ال�شيارات  بعقدى متويل  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد 
الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على كل ال�شيارات املموله ل�شاحلكم 
– ال�شيارة رقم )R/ 12455/خ�شو�شي/   1   -: التاليه  ال�شيارات  باملزاد ومنها  وبيعها 
ال�شيارة   - 2  ، ل��ون ا�شفر    _ 2015 ا�شتي�شن( موديل  ن��وع ) ني�شان ج��وك_  دب��ي( من 
رقم )R/12450 /خ�شو�شي/ دبي( من نوع )ني�شان التيما_ �شالون( موديل 2015 
ن��وع )  دب��ي( م��ن  ال�شيارة رق��م )R/ 12449 /خ�شو�شي/   - 3 ل��وؤل��وؤي   ابي�س  ل��ون   _
 R/12445( موديل 2015 _ لون رمادي  4 - ال�شيارة رقم )ني�شان التيما_ �شالون
/خ�شو�شي/ دبي( من نوع) ني�شان تيدا_ هات�شباك( موديل 2016  _ لون ذهبي  5 - 
هات�شباك( موديل  تيدا_  نوع)ني�شان  من  دبي(  /خ�شو�شي/   P/15872( ال�شيارة رقم
)R/12457 /خ�شو�شي/ دبي ( من  رقم  ال�شيارة   -  6 لوؤلوؤي  ابي�س  لون   _   2016
نوع)ني�شان جوك _ ا�شتي�شن( موديل 2015  _ لون ابي�س  واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2018/7421 (

   املنذر : م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي  
املنذر اإليها : �شعيد البلو�شي لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة واخلفيفة.

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )222،967.36( درهم نتيجة االإخالل ب�شداد 
واإال  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  وذلك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط 
�شي�شطر املنذر التخاذ االإج��راءات التنفيذية على كل ال�شيارات املموله ل�شاحلكم وبيعها باملزاد 

ومنها ال�شيارات التاليه :- 
)30848/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�شوبي�شي كانرت  _بيك اب( موديل  رقم  ال�شياره   -  1

)2015( اللون ) ابي�س(. 
ال�شياره رقم )27082/ نقل عام / دبي( من نوع )ميت�شوبي�شي كانرت  _بيك اب( موديل   -  2

ابي�س(.   ( اللون   )2015(
3 - ال�شياره رقم )51021/ نقل عام / دبي( من نوع ) ميت�شوبي�شي كانرت  _بيك اب ( موديل 

)2015( اللون ) ابي�س(. 
نوع ) ميت�شوبي�شي كانرت  _بيك اب (  من  دب��ي(   / عام  نقل   /49419( رقم  ال�شياره   -  4

موديل )2015( اللون ) ابي�س(. 
ميت�شوبي�شي كانرت  _بيك اب (   ( نوع  من  دبي(   / عام  نقل   /52363( رقم  ال�شياره   -  5

موديل )2015( اللون ) ابي�س(.  
واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،    

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
اإنذار عديل بالن�شر 

رقم )2018/7419 (
   املنذر : م�شرف اأبوظبي االإ�شالمي  

املنذر اإليها : االرام لنقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة ) �س ذ م م
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )329،138.25( درهم نتيجة االإخالل 
تاريخ  اأ�شبوع من  وذلك خالل  ال�شيارات  بعقدى متويل  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد 
الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على كل ال�شيارات املموله ل�شاحلكم 

وبيعها باملزاد ومنها ال�شيارات التاليه :-            
1 - ال�شياره رقم )14210/ نقل عام / دبي( من نوع )اي�شوزو ان بي ار  _بيك اب( موديل 

)2015( اللون ) ابي�س(. 
2 - ال�شياره رقم )14212/ نقل عام / دبي( من نوع )اي�شوزو ان بي ار  _بيك اب( موديل 

)2015( اللون ) ابي�س(. 
3 - ال�شياره رقم )14208/ نقل عام / دبي( من نوع )اي�شوزو ان بي ار  _بيك اب ( موديل 

)2015( اللون ) ابي�س(. 
ان بي ار  _بيك اب (  )اي�شوزو  نوع  من  دبي(   / عام  نقل   /14206( رقم  ال�شياره   -  4

موديل )2015( اللون ) ابي�س(.  
واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )7423 /2018 (

املنذر :  البنك التجاري الدوىل  �س.م.ع   
املنذر اإليها :  طرواده لنقل املواد بال�شاحنات الثقيلة �س ذ م م 

االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة  دره��م   )13،515.900.00( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ال�شهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�شيارات وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات 

التنفيذية على كل ال�شيارات املموله ل�شاحلكم حجزها وبيعها باملزاد ومنها ال�شيارات التاليه :- 
موديل  مقطورة(   _TRAILER  LOCAL( ن��وع  م��ن  دب��ي(   / مقطورة   /10059( رق��م  ال�شياره   -  1
  TRAILER( ن����وع  م���ن  دب�����ي(   / م��ق��ط��ورة   /9268( رق����م  ال�����ش��ي��اره   -  2  ، اأب���ي�������س    ال���ل���ون    _2015  _
اأبي�س ،   3 - ال�شياره رقم )3269/ مقطورة / دبي( من   _ 2015_اللون   _ موديل  مقطورة(   _LOCAL
نوع )TRAILER  LOCAL_ مقطورة( موديل _ 2015_اللون _ اأبي�س ، 4 - ال�شياره رقم )6681/ 
 -  5  ، اأبي�س  2015_اللون _  نوع )TRAILER  LOCAL_ مقطورة( موديل _  دب��ي( من   / مقطورة 
ال�شياره رقم )9298/ مقطورة / دبي( من نوع )TRAILER  LOCAL_ مقطورة( موديل _ 2015_

اللون _ اأبي�س ، 6 - ال�شياره رقم )5045/ مقطورة / دبي( من نوع )TRAILER  LOCAL_ مقطورة( 
  TRAILER( ن��وع  م��ن  دب��ي(   / مقطورة   /6475( رق��م  ال�شياره   -  7   ، اأبي�س   _ 2015_اللون   _ م��ودي��ل 
دبي(   / مقطورة   /14017( رق��م  ال�شياره   -  8  ، اأبي�س   _ 2015_اللون   _ موديل  مقطورة(   _LOCAL
رقم  ال�����ش��ي��اره   -  9  ، اأب��ي�����س  2015_اللون _  م��ودي��ل _  م��ق��ط��ورة(   _TRAILER  LOCAL( ن��وع م��ن 
 _ 2015_اللون  نوع )TRAILER  LOCAL_ مقطورة( موديل _  دب��ي( من   / )10870/ مقطورة 
مقطورة(   _TRAILER  LOCAL( ن��وع م��ن  دب���ي(   / م��ق��ط��ورة  رق��م )5844/  ال�����ش��ي��اره   -  10  ، اأب��ي�����س 
  TRAILER( ن��وع  من  دب��ي(   / مقطورة   /7534( رق��م  ال�شياره   -  11  ، اأبي�س   _ 2015_اللون   _ موديل 
2015_اللون _ اأبي�س ، 12 - ال�شياره رقم )4031/ مقطورة / دبي( من   _ موديل  مقطورة(   _LOCAL
نوع )TRAILER  LOCAL_ مقطورة( موديل _ 2015_اللون _ اأبي�س ، 13 - ال�شياره رقم )5818/ 
مقطورة / دبي( من نوع ) TRAILER  LOCAL_ مقطورة( موديل _ 2015_اللون _ اأبي�س ، 14 - 
2015_اللون   _ موديل   )   TRAILER_ LOCAL ( من نوع )ال�شياره رقم )11761/ مقطورة / دبي
TRAILER_ LOCAL  ( موديل   ( ن��وع  دب��ي( من  ال�شياره رق��م )11718/ مقطورة /   - 15  ، اأبي�س   _
 TRAILER_  ( ن��وع  م��ن  دب���ي(   / مقطورة   /27066( رق��م  ال�شياره   -  16  ، اأبي�س   _ 2015_اللون   _
17 - ال�شياره رقم )18820/ مقطورة / دب��ي( من نوع )   ، اأبي�س  2015_اللون _  LOCAL  ( موديل _ 
ال�شياره رقم )3253/ مقطورة   -  18  ، اأبي�س   _ 2015_اللون   _ موديل   )   TRAILER_ LOCAL
رقم  ال�شياره   -  19  ، اأبي�س  2015_اللون _  م��ودي��ل _   )   TRAILER_ LOCAL  ( ن��وع  م��ن  دب��ي(   /
)5884/ مقطورة / دبي( من نوع ) TRAILER_ LOCAL  ( موديل _ 2015_اللون _ اأبي�س ، 20 
- ال�شياره رقم )11600/ مقطورة / دبي( من نوع ) TRAILER_ LOCAL  ( موديل _ 2015_اللون 
TRAILER_ LOCAL  ( موديل   ( ن��وع  دب��ي( من  ال�شياره رق��م )12631/ مقطورة /   - 21  ، اأبي�س   _
 TRAILER_  ( ن���وع  م��ن  دب���ي(   / م��ق��ط��ورة   /3255( رق���م  ال�����ش��ي��اره   -  22  ، اأب��ي�����س   _ 2015_اللون   _
2015_اللون _ اأبي�س ، 23 - ال�شياره رقم )13410/ مقطورة / دبي( من نوع )   _ موديل   )   LOCAL
)7513/ مقطورة  رقم  ال�شياره   -  24  ، اأبي�س  2015_اللون _  ( موديل _    TRAILER_ LOCAL
رقم  ال�شياره   -  25  ، اأبي�س  2015_اللون _  م��ودي��ل _   )   TRAILER_ LOCAL  ( ن��وع  م��ن  دب��ي(   /
)12605/ مقطورة / دبي( من نوع ) TRAILER_ LOCAL  ( موديل _ 2015_اللون _ اأبي�س ، 26 
- ال�شياره رقم )18809/ مقطورة / دبي( من نوع ) TRAILER_ LOCAL  ( موديل _ 2015_اللون 
_ اأبي�س ، 27 - ال�شياره رقم )14010/ مقطورة / دبي( من نوع ) TRAILER_ LOCAL  ( موديل _ 
  TRAILER_ LOCAL( من نوع )2015_اللون _ اأبي�س ، 28 - ال�شياره رقم )13409/ مقطورة / دبي
 TRAILER_ ( من نوع )( موديل _ 2015_اللون _ اأبي�س ، 29 - ال�شياره رقم )6695/ مقطورة / دبي
من  دب��ي(   / مقطورة   /18817( رق��م  ال�شياره   -  30 اأبي�س،    _ 2015_اللون   _ موديل   )   LOCAL
 /5890( رق��م  ال�شياره   -  31 اأب��ي�����س،   _ 2015_اللون   _ م��ودي��ل   )   TRAILER_ LOCAL  ( ن��وع 
32 - ال�شياره  اأبي�س،  2015_اللون _  TRAILER_ LOCAL  ( موديل _  مقطورة / دبي( من نوع ) 
2015_اللون _  FH440 VOLVO  _ قاطرة ( موديل _  ن��وع )  رق��م )85608/ نقل ع��ام/ دب��ي( من 
اأبي�س ، 33 - ال�شياره رقم )75867/ نقل عام/ دبي( من نوع ) FH440 VOLVO  _ قاطرة ( موديل _ 
 _  FH440 VOLVO ( من نوع )ال�شياره رقم )99576/ نقل عام/ دبي  - 34  ، اأبي�س  2015_اللون _ 
 FH440 ( من نوع )قاطرة ( موديل _ 2015_اللون _ اأبي�س ، 35 - ال�شياره رقم )75040/ نقل عام/ دبي
VOLVO_  ( موديل _ 2015_اللون _ اأبي�س ، 36 - ال�شياره رقم )99826/ نقل عام/ دبي( من نوع ) 
 /R / ( موديل _ 2015_اللون _ اأبي�س ، 37 - ال�شياره رقم )13167/ خ�شو�شي  FH440 _VOLVO
رقم  ال�شياره   -  38  ، ف�شي   _ 2015_اللون   _ موديل   )   COROLLA _TOYOTA( من نوع )دبي
2015_اللون   _ موديل   )   COROLLA _TOYOTA( نوع  من  دبي(   /R / 13164/ خ�شو�شي(

_ ف�شي ، واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،   

 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اإعالن بيع املوجودات 
يف التنفيذ رقم 2017/7275 بالن�شر 

�شراج  و  م  م  ذ  �س   - �شتي  نايت  : فندق  املنفذ �شدها  اإىل 
الدين اجحزى - �شبق وان مت اإيقاع احلجز التنفيذي على 
املوجودات مبوجب  تلك  قيمة  وتقدير  املاأجور  موجودات 
عرو�س ا�شعار تراوحت بني مبلغ وقدره / 21000 درهم / 
اىل 26000 درهم ، وقرر قا�شي التنفيذ  اإخطاركم ب�شرعة 
من  ا�شبوع  خالل  بذمتكم  املرتتبة  املالية  املطالبة  �شداد 
للعر�س  وفقا  امل��وج��ودات  بيع  �شيتم  واال   ، الن�شر  ت��اري��خ 
املقدمة وخ�شم قيمتها  الثالث  العر�س  تلك  االعلى من 

من اإجمايل املطالبة املالية املرتتبة عليكم. 
اإدارة تنفيذ الأحكام       

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اإعالن ت�شليم املوجودات  
يف التنفيذ رقم 2018/6991 بالن�شر  
اإىل املنفذ �شدها : عبداملجيد ح�شن ح�شن نزاد 

مبحظر  قيمتها  وت��ق��دي��ر  امل���وج���ودات  ح�شر  مت  وان  �شبق 
 ،2018-6991 رق��م  التنفيذ  مبلف  امل��رف��ق  والت�شليم  اجل��رد 
وقد قرر قا�شي التنفيذ الت�شريح بخ�شم قيمة املحجوزات  
الوارد مبح�شر اجلرد  بال�شعر  املالية  اإجمايل املطالبة  من 
اإنكم  ل��ذل��ك نعلمكم  ال��ت��ن��ف��ي��ذ.   امل��رف��ق مب��ل��ف  وال��ت�����ش��ل��ي��م 
تاريخ  من  ا�شبوع  خ��الل  به  املطالب  املبلغ  ب�شداد  مكلفون 
الن�شر ويف حال امتناعكم عن �شداد املبلغ املطالب به �شوف 
يتم الت�شريح لطالب التنفيذ بالت�شرف يف املحجوزات وفق 

ال�شعر الذي مت اعتماده من قبل قا�شي التنفيذ.
اإدارة تنفيذ الأحكام       

مركز ف�س املنازعات اليجارية



اخلميس  22   نوفمبر    2018  م   -   العـدد  12485  
Thursday  22   November   2018  -  Issue No   12485

13

عربي ودويل

وي��ك��ون اال����ش���راب ال��ع��ام ال��ي��وم، وفق 
ال�����ش��غ��ل، ح�شوريا  احت����اد  اأع��ل��ن��ه  م���ا 
العا�شرة  ح�����دود  اىل  ال��ع��م��ل  مب��ق��ر 
اأمام الربملان  �شباحا يليه جتمع عام 
ب����اردو ب��داي��ة م��ن احلادية  يف ���ش��اح��ة 
بالن�شبة  ���ش��ب��اح��ا  وال��ن�����ش��ف  ع�����ش��رة 
الأعوان تون�س الكربى، واأمام مقرات 
لل�شغل  واملحلية  اجلهوية  االحت���ادات 

بالن�شبة لبقية اجلهات.
العام  االأم���ني  يلقي  اأن  املنتظر  وم��ن 
اليوم  الطبوبي  ال��دي��ن  ن��ور  ل��الحت��اد 
جمل�س  مقر  اأم���ام  خطابا  اخلمي�س، 
رئي�س  القاء  مع  تزامنا  ال�شعب  نواب 
احلكومة يو�شف ال�شاهد خطابا حتت 
قبة باردو حول م�شروع قانون املالية 

ل�شنة 2019.

الحتاد يتهم
التون�شي  ال���ع���ام  االحت�����اد  ات��ه��م  وق���د 
اأ�شماه  م��ا  اأم�����س االرب���ع���اء،  ل��ل�����ش��غ��ل، 
ت���اب���ع���ة حلركة  اإن����ه����ا  ب�����ك��ت��ائ��ب ق�����ال 
كلما  بت�شويهه  واحل��ك��وم��ة  النه�شة 

اقرتب موعد اال�شراب العام.
واأ�شار االحتاد عرب �شفحته الر�شمية 
“هذه  اأن  اأم�������س  ف��ي�����ش��ب��وك  مب���وق���ع 
واأن���ه���ا  تربكه”،  ل����ن  ال���ت�������ش���وي���ه���ات 
امل�ُشاألة  ق��اع��دة  على  ال��ف��رز  “�شتعمق 

االجتماعية«.
وق����ال االم����ني ال���ع���ام ل���الحت���اد العام 
التون�شي لل�شغل نور الدين الطبوبي 
هي  اليوم  معركة  اإّن  االرب��ع��اء،  اأم�س 
وا����ش���ت���ق���الل وطني  ك���رام���ة  م��ع��رك��ة 
و�شيادة وطنية، متوجها اىل احلكومة 
بالقول “هيهات لكم.. ال ميكن لكم ان 
تنالوا من حقوق الطبقة العاملة..«. 
ويف م��ا ب���دا ان���ه ت��وج��ي��ه ل��ك��الم��ه اىل 
قائال  الطبوبي  تابع  النه�شة،  حركة 
املنظمة  اخ�����رتاق  ت�����ش��ت��ط��ي��ع��وا  “لن 
مكاتبكم  يف  تقولون  مثلما  ال�شغيلة 
ال�شرية فاالحتاد متما�شك وموحد«.

على  ا���ش��راف��ه  خ��الل  الطبوبي  واأّك����د 
اإحياء الذكرى 68 الأحداث النفي�شة 
ال�شعاب  نتحدى  ان  “قدرنا  ب�شو�شة 
للدفاع عن  اال�شواك  واخرتنا طريق 
امل��ف��ق��ري��ن وامل��ه��م�����ش��ني وه���و م��ا اقلق 
م�شجع الكثريين ولهذا مت ا�شتهداف 
 4 منظمتنا ولن نن�شى ما جرى يوم 

دي�شمرب 2012«.
عن  ال��دف��اع  يف  “�شن�شتب�شل  واأ���ش��اف 
ال�شعب  وا���ش��ت��ح��ق��اق��ات  ال��ب��ل��د  ه����ذا 
الوراء”،  اىل  رج��ع��ة  وال  ال��ت��ون�����ش��ي 
احياء  يف  لي�شت  العربة  ان  اىل  الفتا 
ب��ل يف  كانت عظيمة  ذك��رى مهما  اي 
“وما  متابعا  منها  العرب  ا�شتخال�س 

ا�شبه االم�س باليوم«.
يوم  لتاريخ  بذكره  الطبوبي  وي�شري 
حماولة  اىل   2012 دي�����ش��م��رب   4

املنظمة  م��ع  يلتقي  احل���زب  ان  واأك����د 
ُت���دار  ت��ون�����س  ان  اع��ت��ب��ار  يف  ال�شغيلة 
بقرار دويل ولي�س وطني يف ما يتعلق 
والعامة  االق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
م�شيفا “هذه احلكومة ت�شعى لك�شب 
�شرعيتها من االحتاد االوروب��ي اأكر 

من طلب ال�شرعية من �شعبها«.

النه�ضة حتذر
النه�شة  كتلة  رئي�س  اأك��د  املقابل،  يف 
البحريي  ال����دي����ن  ن������ور  ب����ال����ربمل����ان 
 2018 نوفمرب   21 االرب��ع��اء  اليوم 
وج������ود حم�������اوالت يف جم��ل�����س ن����واب 
ال�����ش��ع��ب م���ن اأط�������راف ���ش��ي��ا���ش��ي��ة مل 
�شهام  نحو  اال�شراب  لتوجيه  ي�شمها 
تلعبوا  “ال  قائال  والتخريب  العنف 
بحقوق  اميانا  اقل منكم  ل�شنا  بالنار 

ال�شغالني«.
مبجل�س  كلمته  يف  البحريي  وا�شاف 
ن�����واب ال�����ش��ع��ب اث���ن���اء ج��ل�����ش��ة عامة 
الو�شع  ملناق�شة  منها  جانب  خ�ش�س 
بالوظيفة  ال���ع���ام  واال�����ش����راب  ال���ع���ام 
العمومية “�شبق ان نبهنا من تدهور 
امل�شاربة  ب�شبب  ال�����ش��رائ��ي��ة  امل���ق���درة 
والف�شاد ودعونا احلكومة يوم منحها 
بال�شرب  وا�شح  الثقة التخاذ موقف 
على ايدي العابثني لكن وعينا هذا ال 
يجب ان يحولنا اىل دعاة تباغ�س بني 
التون�شيني ودعاة للخروج باالإ�شراب 
عن م�شاره والتجيي�س ال�شيا�شي له«.

 وتابع” اإذا اأردنا جتنب هذا اال�شراب 
ال��ت��ع��ايل ع��ن احل�شابات  ي��ج��ب  ال��ع��ام 
الدفع  كل حم��اوالت  وع��ن  ال�شيا�شية 
لنائب  نحو منزلقات خطرية خا�شة 
م�شلحة  يف  ل��ي�����س  ذل����ك  الن  ���ش��ع��ب 

ال�شعب«.
العام  ول���الحت���اد  ل��ل��ح��ك��وم��ة  وت���وج���ه 
“يجب  ب���ال���ق���ول  ل��ل�����ش��غ��ل  ال��ت��ون�����ش��ي 
احلوار  املفاو�شات..  لطاولة  ال��ع��ودة 
ث����م احل�������وار داع����ي����ا ك���اف���ة االح������زاب 
وامل��ع��ار���ش��ة لتحمل  م��ن��ه��ا  احل��اك��م��ة 

م�شوؤولياتها.
 ي�شار اىل اأن الهيئة االدارية الوطنية 
عاجل  ب�شكل  القادم  ال�شبت  �شتنعقد 
لتقييم مرحلة التفاو�س ومدى جناح 
االجراءات  ولتتخذ  ال��ع��ام،  اال���ش��راب 
الالزمة بخ�شو�س اأ�شكال الت�شعيد. 

تاريخها  ان تون�س �شهدت يف   ويذكر 
يف  القطاعات  كل  �شمل  عاما  اإ�شرابا 
يناير من �شنة 1978 وعرف حينها 
�شداما  و���ش��ه��د  االأ�����ش����ود  ب��اخل��م��ي�����س 
داميا بني املركزية النقابية وال�شلطة 
احلبيب  ال��راح��ل  الرئي�س  حكم  زم��ن 
اىل  حينها  املواجهات  واأدت  بورقيبة، 
النقابيني  وحماكمة  �شحايا  �شقوط 
احلبيب  حينها  العام  االم��ني  و�شجن 

عا�شور.

قال  االحت��اد ممن  الهجوم على مقر 
وقتها انهم عنا�شر قريبة من حركة 
بيانا  اأ���ش��در  االحت���اد  وك��ان  النه�شة. 
االأحد 3 دي�شمرب 2017 ذكر فيه اأن 
اعتداء  هي  مبا  م�شاعفة  “اجلرمية 
لذكرى  وانتهاك  عتيدة  منّظمة  على 
مبثابة  كانت  ح�شاد  ف��رح��ات  الزعيم 
ي���د ميل�شيات  ع��ل��ى  ل���ه  ث����ان  اغ��ت��ي��ال 
حماية  بروابط  ي�شّمى  ما  وع�شابات 
اأح���زاب حاكمة  م��ن  املدعومة  ال��ث��ورة 
الحتالل  خّططت  النه�شة(  )يق�شد 
على  عنا�شر  وتن�شيب  املركزي  املقّر 

راأ�س املنّظمة وفر�س و�شع جديد«.
وقال الطبوبي اإّن برقية االإ�شراب يف 
منذ  اإ���ش��داره��ا  مت  العمومي  القطاع 
�شهرين ‘’واأمام تلكوؤ احلكومة وعدم 
التم�شك  خ��ريوا  بتعهداتها  التزامها 

باإ�شراب 22 نوفمرب«.
الوطنية  االإداري������ة  الهيئة  اأّن  واأّك����د 
و�شتتخذ  ال���ق���ادم  ال�����ش��ب��ت  �شتجتمع 
اأجل  م��ن  ت�شعيدية  ن�شالية  اأ���ش��ك��ال 
وهو  اأال  اج��ت��م��اع��ي  ا�شتحقاق  تلبية 
ال�����ش��رائ��ي��ة لالأجراء  امل��ق��درة  ت��ع��دي��ل 

العاملني يف القطاع العمومي«.

�ضطوة خارجية
من جهته، قال اأم�س االأربعاء، االأمني 

عليه  م���اه���ي  اىل  االم�������ور  او����ش���ل���ت 
كان  وتاريخيا  “منطقيا  قائال  االآن 
الوظيفة  املفاو�شات يف  ُيقدم  االحتاد 
القطاع  م��ف��او���ش��ات  ع��ل��ى  ال��ع��م��وم��ي��ة 
ال��ع��ام واخل���ا����س. وه����ذه ه��ي الثغرة 
واأو�شلت  احل��ك��وم��ة  ا�شتغلتها  ال��ت��ي 

االمور اىل ماهي عليه االآن«.
ل�شحيفة  ت�شريح  يف  حمدي  واو�شح 
امل����ف����او�����ش����ات  ت����ق����دمي  ان  حم����ل����ي����ة، 
على  واخل�����ا������س  ال����ع����ام  ال���ق���ط���اع  يف 
العمومية  ال��وظ��ي��ف��ة  يف  امل��ف��او���ش��ات 
ح����رم امل��ن��ظ��م��ة ال�����ش��غ��ي��ل��ة م���ن ورق���ة 
م�شيفا  ب���امل���ه���م���ة  و����ش���ف���ه���ا  ����ش���غ���ط 
العمومية  الوظيفة  يف  “املفاو�شات 
مبا�شرة  الرت��ب��اط��ه��ا  اال����ش���ع���ب  ه���ي 
االجدى  وك��ان من  ال��دول��ة  مبيزانية 
ال��ب��دء ب��ه��ا وا����ش���رتاط ام�����ش��اء اتفاق 
بخ�شو�شها قبل امل�شي يف مفاو�شات 

القطاعني العام واخلا�س«.
املنظمة  ُي�������ش���ان���د  ال���ت���ي���ار  ان  واك������د 
انه  ق���ال  ال��ت��ي  مطالبها  يف  ال�شغيلة 
خمتلف  ويف  م�������ش���روع���ة  ي���ع���ت���ربه���ا 
التي  ال�شلمية  ال��ن�����ش��ال��ي��ة  اال���ش��ك��ال 
ت��خ��ت��اره��ا، الف��ت��ا اىل ان ا���ش��راب عام 
اخلمي�س  ال��ي��وم  العمومية  الوظيفة 
حق د�شتوري ام��ام عدم اق��رار زيادات 

يف االجور.

العام امل�شاعد لالحتاد العام التون�شي 
احلكومة  اإن  ال�شفي،  �شمري  لل�شغل 
ت�شتمد ق��رارات��ه��ا م��ن اخل���ارج، وذلك 
يف اإ����ش���ارة ل�����ش��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل 

وللموؤ�ش�شات املالية العاملية.
ت�شريح  يف  ال�����ش��ف��ي  ���ش��م��ري  واأو����ش���ح 
اأ���ش��ب��ح��ت غري  اأن احل��ك��وم��ة  اذاع�����ي، 
قادرة على ت�شيري �شوؤون ال�شعب الذي 
ت�شتمد  واأ���ش��ب��ح��ت  ل���ذل���ك،  ف��ّو���ش��ه��ا 

قراراتها من جهات خارجية.
غري  االحت�������اد  اأن  ال�����ش��ف��ي  واع����ت����رب 
حقوق  ح������ول  ل���ل���ت���ف���او����س  م�����ش��ت��ع��د 
العمال واملوظفني مع اخل��ارج، مبينا 
وحذرت  نبهت  ال�شغيلة  املنظمة  اأن 
االقرتا�س  م��ن  املتعاقبة  احلكومات 
البالد ح�شب  الذي �شريتهن  االأعمى 

تعبريه.
امل�شاعد للمركزية  العام  ودعا االأمني 

اإىل  بالربملان  ال�شعب  نواب  النقابية، 
�شيادة  لفر�س  م�شوؤولياتهم  حتمل 
الوطنية  ال�شيادة  اأن  معتربا  الدولة، 
اأ���ش��ب��ح��ت م��ن��ت��ه��ك��ة م���ن اخل�����ارج واأن 
احلكومة ت�شتمد قراراتها من جهات 
هي  ال��ي��وم  املعركة  اأن  مبينا  اأجنبية، 
النزيف  لوقف  وطنية  �شيادة  معركة 

ح�شب تعبريه. 
التدخل  ال�شعب  نواب  على  اأنه  وتابع 
�شيادة  لفر�س  م�شوؤولياتهم  وحتمل 

الدولة، موؤكدا
يعد  مل  الظاملة  املعادلة  ا�شتمرار  اأن 

من املمكن القبول به.

اجلبهة ت�ضاند
وك���������ان���������ت اأح��������������������زاب ال�����وط�����ن�����ي�����ني 
والعمال  امل����وح����د  ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
والتيار ال�شعبي وهي من اأهم مكونات 

العام  االحت���اد  على  احل��ك��وم��ة  ت�شنها 
“هذا  ان  معتربة  لل�شغل”،  التون�شي 
االإ�شراب نتيجة مو�شوعية للخيارات 
تنفيذها  على  داأب��ت  التي  الاّل�شعبية 
لالئتالف  امل���ت���ت���ال���ي���ة  احل����ك����وم����ات 
ال�����رج�����ع�����ي اخل�����ا������ش�����ع الإم������������الءات 
تتحمل  التي  العاملية  املالية  ال��دوائ��ر 
االقت�شادية  االأزم��ة  تفاقم  م�شوؤولية 
ال�شلبية  االج��ت��م��اع��ي��ة  وان��ع��ك��ا���ش��ات��ه��ا 
على عموم االأجراء والفئات ال�شعبية 
وخا�شة تدهور مقدرتهم ال�شرائية”، 

وفق ن�س البيان.

ثغرة يف اجلدار
يف ح��ني اع��ت��رب االم����ني ال��ع��ام حلزب 
اأم�س  ح��م��دي  زه���ري  ال�شعبي  ال��ت��ي��ار 
التون�شي  ال��ع��ام  اأن االحت���اد  االرب��ع��اء، 
ل��ل�����ش��غ��ل م���ّك���ن احل���ك���وم���ة م���ن ثغرة 

اأن�شارها  دع��ت  ق��د  ال�شعبية  اجلبهة 
الإجن���اح االإ���ش��راب ال��ع��ام، ورف��ع نواب 
اأم�س االربعاء،  ال�شعبية  كتلة اجلبهة 
الفتات يف جمل�س نواب ال�شعب داعمة 
الوظيفة  ب��ق��ط��اع  ال���ع���ام  ل���الإ����ش���راب 

العمومية..
“اأن�شار اجلبهة  ودعت هذه االحزاب 
ال�شعبية للم�شاركة الن�شيطة مع عمال 
االإ�شراب  الإجن��اح  وموظفيها  تون�س 
العام دفاعا عن كرامة العمال وحقوق 

ال�شعب و�شيادة الوطن«.
ال�شيا�شية  ال���ق���وى  “كل  وط���ال���ب���ت 
املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
اإىل توحيد ن�شاالتها �شد كل  املدين 
الاّل�شعبية”  الالوطنية  ال�شيا�شات 

ح�شب ن�شو�س البيانات.
“حملة  اع�����ت�����ربت�����ه  مب������ا  ون������������ددت 
التي  املمنهجة  االإع���الم���ي  الت�شويه 

الطبوبي: �ضنوا�ضل الت�ضعيد بعد الإ�ضراب العام والحتاد جبهة �ضامدة ل ميكن اخرتاقها
اال�شراب..من اجل املقدرة ال�شرائية اجلبهة ال�شعبية ت�شاند اال�شراب العام

املركزية النقابية.. الت�شعيد بعد اال�شراب وارد

�شعارات م�شاندة لال�شراب يف الربملان يل ذراع بني احلكومة واالحتاد تعبئة كبرية الجناح اال�شتحقاق

 �ضمري ال�ضفي: احلكومة ت�ضتمد 
قراراتها من جهات خارجية

الربملان: نواب اجلبهة يرفعون 
�ضعارات ُم�ضاندة لالإ�ضراب العام

النه�سة حتذر من اخلروج باالإ�سراب عن م�ساره والتجيي�ش ال�سيا�سي له

ـــــــــــزاب  اأح
ــة  ــي ــس ــا� ــي ــس �
ـــــــو  ـــــــدع ت
اأنـــ�ـــســـارهـــا 
اإجنــــاح  اإىل 
ــــراب  ــــس االإ�
ـــــــام ـــــــع ال

ــــــــــــــري  زه
احتاد  حمدي: 
الـــ�ـــســـغـــل
ـــــر  ـــــس ـــــ� خ
ــــــــــــــة ورق
ـــــغـــــط �ـــــس
ـــــة ـــــم ـــــه ُم

اّتهم »كتائب النه�ضة واحلكومة« بت�ضويهه:

تون�ش: معركة ك�سرعظم بني احلكومة واحتاد ال�سغل...!
•• الفجر - تون�س – خا�س

تفادي  ــرى  ــالأح ب او  تــفــاديــه،  اىل  اجلميع  �ضعى 
من  اأ�ضال  يعاين  اقت�ضاد  على  الكارثية  م�ضاعفاته 
و”ه�ضا�ضة  املناعة”  “نق�س يف  ومن  الدم”  “فقر يف 
النقابية، جرت  املركزية  ولكن، ح�ضب  العظام”،  يف 

رياح كري�ضتني لغارد مبا ل ت�ضتهيه �ضفن التون�ضيني، 
ا�ضطدم  حيت  ال�ضراب  من  منا�س  ل  كان  وبالتايل 
البنك  تعليمات  بينها  من  ــدران  اجل بعديد  احلــوار 
املالية  التوازنات  وخلل  ال�ضغالون،  يقول  ــدويل،  ال

و�ضعوبة الظرف القت�ضادي، تقول احلكومة.
الإ�ضراب  ان  القول  البديهي  من  الحــوال،  كل  ويف 

اأزمة  وجود  اإىل  يوؤ�ّضر  تون�س،  يف  اليوم  املقرر  العام 
ترجمتها  جتد  اجتماعية  ــة  اأزم الــبــالد،  يف  حــادة 
العميقة يف تدهور املقدرة ال�ضرائية، وعجز احلكومة 

على تلبية مطالب الزيادة يف اأجور املوظفني. 
اذن، ينّفذ اأكرث من  650 األف موظف عمومي ا�ضرابا 
احتاد  عــام  اأمــني  اعــالن  بعد  اخلمي�س،  اليوم  عاما 

التفاو�س  بــاب  اغــالق  الطبوبي  الدين  نــور  ال�ضغل 
قطاع  اأجــور  يف  الــزيــادة  ب�ضاأن  احلكومة  مع  نهائيا 
الوظيفة العمومية، وذلك عقب ف�ضل جل�ضة الثالثاء 
مع رئي�س احلكومة يو�ضف ال�ضاهد على اأن تتم دعوة 
موفى  لالنعقاد  لالحتاد  الوطنية  الداريــة  الهيئة 
هذا ال�ضبوع لتخاذ اأ�ضكال احتجاجية ت�ضعيدية.
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عربي ودويل

اأفغان�ستان ت�سعى لتحديد منفذي هجوم كابول

احتجاجات »ال�سرتات ال�سفراء« ت�سل اىل حنوب بلجيكا 
•• كابول-رويرتز:

تفجري  ع��ن  امل�شوؤولة  اجلماعة  لتحديد  اأم�����س  االأفغانية  احلكومة  �شعت 
ي�شاركون  ك��ان��وا  �شخ�شا   55 ع��ن  ي��ق��ل  م��ا ال  ع��ن مقتل  اأ���ش��ف��ر  ان��ت��ح��اري 
طالبان  حركة  نفت  اأن  بعد  وذل��ك  ك��اب��ول،  العا�شمة  يف  ديني  احتفال  يف 
م�شوؤوليتها عن الهجوم. ومن بني ال�شحايا رجال دين من مناطق خمتلفة 
من البالد كانوا يلبون دعوة من جمل�س العلماء االأفغاين لالحتفال باملولد 
النبوي . وبدون معرفة امل�شوؤولني عن الهجوم لن يت�شح ما اإذا كان الهدف 
منه تقوي�س حكومة الرئي�س اأ�شرف غني اأم اأنه ياأتي يف اإطار ا�شرتاتيجية 
الإبقاء ال�شغط على حكومته وحلفائها الغربيني يف وقت ي�شعون فيه الإجراء 

حمادثات مع حركة طالبان الإنهاء احلرب امل�شتمرة منذ 17 عاما.
وقال م�شوؤول اأمني كبري كان موجودا يف موقع الهجوم �شباح اليوم االأربعاء 
جلمع االأدل��ة اجلنائية “حتى االآن ال نعرف اأي جماعة مت�شددة ميكن اأن 

تكون م�شوؤولة عن الهجوم. التحقيقات يف املراحل االأوىل«.
ويتاألف جمل�س العلماء، وهو اأكرب موؤ�ش�شة دينية يف اأفغان�شتان، من رجال 

دين �شنة، لكن مل يت�شح بعد ما اإذا كانت للهجوم اأبعاد طائفية.
وهما  االإ���ش��الم��ي��ة،  ال��دول��ة  وتنظيم  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  ا�شتهدفت  اأن  و�شبق 

جماعتان �شنيتان اأي�شا، رجال دين موؤيدين للحكومة.
لكن هذه املرة، �شارعت حركة طالبان لنفي تورطها يف الهجوم ونددت به.

وقال م�شوؤولون طبيون وحكوميون يف وقت مبكر اأم�س اإن عدد القتلى جراء 

الهجوم قد يرتفع نظرا الأن اأغلب امل�شابني وعددهم 80 �شخ�شا يعانون 
من جروح بالغة. وقال اأحمد خان �شريات املتحدث با�شم ال�شرطة يف مدينة 
غزنة اإن �شاروخني اأ�شابا املدينة التي كان يجتمع فيها اجلرنال االأمريكي 
�شكوت ميلر قائد القوات التي يقودها حلف �شمال االأطل�شي يف اأفغان�شتان . 
واأ�شاف �شريات “اجلرنال ميلر مل ي�شب يف الهجوم ال�شاروخي”. وذكر اأن 
ال�شاروخني �شقطا على �شوق لل�شرافة يقع على بعد نحو 200 مرت من 

جممع حاكم االإقليم اال�شرتاتيجي الواقع يف و�شط البالد.
وقالت ديربا ريت�شارد�شون املتحدثة با�شم مهمة الدعم احلازم التي يقودها 
اإقليم غزنة لالجتماع مع  اإن ميلر كان موجودا يف  حلف �شمال االأطل�شي 

قيادات باجلي�س االأفغاين ملناق�شة االأو�شاع االأمنية.
متييز  دون  طالبان  اأطلقت  هناك،  موجودا  كان  “بينما  بيان  يف  واأ�شافت 

نريانا غري مبا�شرة لكننا ال نعتقد اأن اجلرنال ميلر كان الهدف«.
ومل تعلن اأي جماعة م�شوؤوليتها عن الهجوم ال�شاروخي يف غزنة.

وجنا ميلر يف اأكتوبر ت�شرين االأول من هجوم نفذه ع�شو بحركة طالبان يف 
اإقليم قندهار بجنوب البالد اأ�شفر عن مقتل جرنال بارز بال�شرطة وقائد 

حملي باملخابرات واإ�شابة اأمريكيني اثنني.
ويف االأ�شبوع املا�شي، التقى قادة بحركة طالبان باملبعوث االأمريكي اخلا�س 
اأفغان�شتان زملاي خليل زاد يف مكتب احلركة ال�شيا�شي يف قطر، وذلك  اإىل 
يف م�شعى لتمهيد الطريق اأمام حمادثات ال�شالم. كان االجتماع الذي عقد 

على مدى ثالثة اأيام هو الثاين من نوعه يف غ�شون ال�شهر املن�شرم.

 •• بروك�شل-اأ ف ب:

اأوقفا على ذمة  اأن رجلني  اأفاد م�شدر يف ال�شرطة االأربعاء لفران�س بر�س 
“ال�شرتات ال�شفراء”  التحقيق بعد ح�شول جتاوزات يف اإطار احتجاجات 
فيلوي  م�شتودع  ب��ات  اجلمعة  ومنذ  بلجيكا.  جنوب  للنفط  م�شتودع  ق��رب 
)جنوب(  ومون�س  بروك�شل  بني  الفرن�شية  توتال  جمموعة  تديره  ال��ذي 
من النقاط ال�شاخنة يف بلجيكا لالحتجاجات التي انطلقت يف فرن�شا على 
اإن حمتجني يتجمعون يف  زيادة الر�شوم على املحروقات. وقالت ال�شرطة 
م�شاء  الو�شع  وتدهور  امل��رور  حركة  لعرقلة  متكررة  ب�شورة  النقطة  هذه 
االإثنني والثالثاء. وتعر�شت قوات االأمن للر�شق باأغرا�س واأحرقت �شاحنة 
�شهريج وتعر�شت اأخرى تنقل منتجات “للنهب” كما ذكر دومينيك رامي 

مفو�س ال�شرطة ملنطقة مارميون لفران�س بر�س. وذكر اأنه “من الوا�شح 
التخريب«.  بنية  ال�شفراء  ال�����ش��رتات  حت��رك  اإىل  ان�شموا  م�شاغبني  اأن 
والليلة املا�شية اأوقف رجالن على ذمة التحقيق ي�شتبه يف م�شاركتهما يف 
اأمام  التجاوزات قرب م�شتودع فيلوي بح�شب املفو�س. وقد ميثالن اليوم 
الق�شاء. ومنذ اأ�شبوع اأدت تظاهرات قرب امل�شتودع الواقع عند منفذ اجلادة 
ال�شريعة 19 مرارا اإىل اإغالق ق�شم منها يربط مون�س بربوك�شل ما دفع 
بال�شرطة الفدرالية اإىل التو�شية بتجنب هذا القطاع. ونقلت وكالة االأنباء 
“قد يتم ا�شتهداف مواقع اأخرى”  اأنه  البلجيكية عن ال�شرطة الفدرالية 
كنقاط حدودية مع فرن�شا اأو م�شتودعات اأخرى للمحروقات. وكتب وزير 
الطرق  بقطع  نقبل  “لن  تويرت  على  جانبون  ج��ان  البلجيكي  الداخلية 

ال�شريعة اأو بح�شول جتاوزات«.

با�شت�شافة ت�شيلي لالجتماع ال� 88 للجمعية العمومية لالنرتبول 
ووجه كيم جونغ يانغ كلمة يف احلفل اخلتامي �شكر  يف عام 2019. 
فيها كل الوفود التي �شاهمت يف جناح اجتماعات الدورة ال� 87 والتي 
املناق�شات  التعاون بني جميع االأع�شاء، وا�شكركم على  اأر�شت ركائز 
العربية  اإىل دولة االم��ارات  بال�شكر  ال�شفر. كما تقدم  وحتمل عناء 
اأن  ي�شرفني  قائاًل:  التنظيم،  وح�شن  ال�شيافة  ح�شن  على  املتحدة 
املقبلة  االي���ام  ل��الإن��رتب��ول خ��الل  العامة  راأ����س اجلمعية  اأك���ون على 
العابرة  اجلرمية  جمال  يف  العامل  ي�شهدها  التي  التحديات  ظل  يف 

للحدود، واأعلن نهاية جل�شات الدورة ال� 87.
اجلمعية  اأع�شاء  فيها  هناأ  كلمة  امل��ري  اللواء  �شعادة  األقى  وب���دوره، 
العامة لالإنرتبول على جناح فعالياتها، وتقدم بال�شكر لكافة الوفود 
التي �شاركت يف  الفرق  العامل، على كافة  امل�شاركة من خمتلف دول 

•• دبي -وام:

�شهدت الدورة ال� 87 للجمعية العامة لالإنرتبول يف ختام فعالياتها 
.و  عامني  ملدة  ملنظمة  رئي�شا  يانغ،  جونغ  كيم  ال�شيد  انتخاب  ام�س 
القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  اللواء  �شعادة  اخلتامي  احلفل  �شهد 
بح�شور  اجل��م��ريا،  مدينة  يف  ال���دورة  لفعاليات  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام 
اللواء خبري خليل ابراهيم املن�شوري، م�شاعد القائد العام ل�شوؤون 
�شتوك  يورغن  وال�شيد  العام لالنرتبول،  واالأم��ني  اجلنائي  البحث 
لل�شرطة  رئي�شاً   85 و  وزي����راً   40 منهم  م�����ش��ارك   1300 نحو  و 
اللواء  �شعادة  ت�شليم  اخلتام  حفل  و�شهد  العامل.  اأنحاء  جميع  من 
ا�شبونزا  هيكتور  ال�شيد  اإىل  املن�شوري،  اللواء  �شعادة  يرافقه  امل��ري، 
ايذانا  االن��رتب��ول  علم  ت�شيلي،  جمهورية  وف��د  رئي�س  فالينزويال، 

دبي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  العمل  فريق  واإىل  الفعالية،  اجناح 
املري  اللواء  �شعادة  وب��ارك  الفعالية.  اإجن��اح  على جهودهم يف  مثنياً 
من  املنتخبني  ال���دول  ممثلي  ول��ك��اف��ة  ان��ت��خ��اب��ه،  اجلمعية  لرئي�س 
الرئي�شي من  نا�شر  اح��م��د  ل��ل��واء  ب���ارك  وك��ذل��ك  ال��ق��ارات،  خمتلف 
االمارات العربية املتحدة انتخابه ممثال الآ�شيا. وقال اللواء املري: 
ت�شرفنا يف دولة االمارات با�شت�شافة هذا احلدث، ونحن نحتفي هذا 
العام يف عام زايد موؤ�ش�س دولة االمارات، و�شنحتفل بعد اأيام يف العيد 
الوطني، وناأمل اأن يحقق املوؤمتر كل التطلعات وناأمل جلميع الوفود 
فالينزويال،  ا�شبونزا  هيكتور  ال�شيد  واألقى  الأهاليهم.  �شاملة  ع��ودة 
رئي�س وفد جمهورية ت�شيلي، كلمة يف ختام الفعاليات �شكر فيها با�شم 
العطائهم  تقديراً  الوفود  الداخلية  ال�شوؤون  ووزير  ت�شيلي  حكومة 

الفر�شة ال�شت�شافة الدورة املقبلة للجمعية العامة لالنرتبول.

�سوي�سرا ترجئ التوقيع
 على اتفاق للهجرة 

•• زوريخ-رويرتز:

التوقيع على  اأرج��اأت  اإنها  اأم�س  ال�شوي�شرية  قالت احلكومة 
االأم��ر يف  الهجرة حلني مناق�شة  ب�شاأن  املتحدة  االأمم  اتفاق 

الربملان.
واأ�شافت اأنها تعتقد اأن االتفاق يتما�شى مع م�شالح �شوي�شرا 
باحلد من الهجرة غري امل�شروعة واأنها �شتوقعه على االأرجح. 
لكن احلكومة قالت اإنها لن ت�شارك يف موؤمتر دويل مقرر يف 
االأمر  �شتعر�س  لكنها  االأم��ر،  ملناق�شة  املقبل  ال�شهر  املغرب 

بدال من ذلك على الربملان للت�شاور وفقا للقانون.
 

انتخاب »كيم جونغ يانغ« رئي�سا لالإنرتبول يف ختام الدورة 87 للمنظمة

“اإذا  اأنه  معهد ترومان للدرا�شات، 
مل يكن بو�شع اإيران تطوير حقول 
ما�شة  بحاجة  البلد  ف��اإن  ج��دي��دة، 
للحقول  اأف�������ش���ل  ا����ش���ت���خ���دام  اإىل 
القدمية من خالل اأحدث التقنيات 
لكن  النفط.  ا�شتخال�س  لتح�شني 
اإي���ران  تعتمد  ال���راه���ن،  ال��وق��ت  يف 
تقنيات قدمية ومباعدة، مبا  على 
يف ذل����ك ���ش��خ ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي يف 
ال��ق��دمي��ة للخروج  ال��ن��ف��ط  ح��ق��ول 
املت�شائلة  ال���ن���ف���ط  ك���م���ي���ات  م����ن 

با�شتمرار«.

ب�شكل مربح، من 8 اإىل 11%«. 
على  ال���ت���وق���ي���ع  “قبل  وي���و����ش���ح: 
 ،2015 االتفاقية النووية يف عام 
مل تكن اإيران قد اأدخلت اأي جتديد 
اأو تطوير يف جمال النفط منذ عام 
اأن  امل��ح��ت��م��ل  غ���ري  وم���ن   .2007
ت��ط��وي��ر حقول  م��ن  اإي����ران  تتمكن 
اإىل  حت���ت���اج  الأن���ه���ا  االآن،  ج���دي���دة 
ا�شتثمارات اأجنبية للقيام بذلك«. 

قد  التي  ال�شني،  “حتى  وي�شيف: 
توفر التمويل عادة، تواجه م�شاكل 
الباحث يف  التحويالت« ويختم  يف 

مت��ك��ن��ت اإي������ران م���ن ال��ت��غ��ل��ب على 
ال���ع���ق���وب���ات ب�����ش��ه��ول��ة ع��ل��ى امل���دى 
ال�������ش���ورة طويلة  ف�����اإن  ال��ق�����ش��ري، 

االأجل �شتكون خمتلفة كلياً.
اإي�����ران  “تعد  ال���ب���اح���ث:  وي��ف�����ش��ر 
خ���ام�������س اأك������رب م��ن��ت��ج ل��ل��ن��ف��ط يف 
حقول  على  تعتمد  ولكنها  العامل، 
ولهذه  الإن��ت��اج��ه��ا،  ن�شبياً  نا�شجة 
مرتفعة،  انحدار  معدالت  احلقول 
حقل  �شقوط  مل��ع��دل  مقيا�س  وه��ي 
نفطي �شنوي يف معدل االإنتاج اإىل 
فيها  تنتج  ت��ع��د  ال��ت��ي مل  ال��ن��ق��ط��ة 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ي�����ش��ك ك��ث��ري م���ن امل��راق��ب��ني يف اأن 
عقوبات الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترامب على اإيران، والتي ت�شتهدف 
اقت�شادها ب�شكل خا�س، من املمكن 
اأنه  اإال  املطلوب،  النجاح  حتقق  اأن 
من الواجب اإع��ادة النظر اإىل هذه 
االأو�شاع  ظ��ل  يف  خ��ا���ش��ة  امل�����ش��األ��ة، 

االأخرية التي ت�شهدها البالد.
“فورن  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ت���ق���ري���ر  ويف 
والباحث  الكاتب  يقول  بول�شي”، 
يف مركز ترومان لالأبحاث، مايكل 
تاأثري  اأن  “�شحيح  اإن���ه  ت��ان�����ش��وم، 
عائدات  ع��ل��ى  امل��ب��ا���ش��ر  ال��ع��ق��وب��ات 
�����ش����ادرات ال��ن��ف��ط االإي���ران���ي���ة من 
اأن يكون �شئياًل، لكن على  املرجح 
املدى الطويل، ميكن اأن تكون اآثار 

العقوبات كبرية. 
ال�شهر اجلاري،  �شابق من  يف وقت 
اأع������ادت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة فر�س 
النفط  ��������ش�������ادرات  ع����ل����ى  ح����ظ����ر 
االإيرانية بعد اإعالن ان�شحابها من 
ال�شفقة النووية االإيرانية يف مايو 

)اأيار( من هذا العام.
واالتفاق، الذي مت التفاو�س عليه 

يف عام 2015، ن�س على تخفي�س 
على  املفرو�شة  الدولية  العقوبات 
املفرو�شة  ال��ق��ي��ود  وزي����ادة  اإي�����ران، 
يف  ال��ن��ووي��ة  التنمية  ب��رن��ام��ج  على 

البالد.
الإدارة  املتجدد  احلظر  وي�شتهدف 
ت����رام����ب ال�������ش���ن���اع���ات االإي����ران����ي����ة 
قيوداً  وي�شع  وال�شحن،  للبرتول، 
تعترب  التي  املالية  املعامالت  على 
ح��ا���ش��م��ة ل���������ش����ادرات ال����ب����الد من 

النفط والغاز الطبيعي.
اأن  الفور يف  املراقبون على  و�شكك 
عمليات احلظر املتجددة من �شاأنها 

اأن حتقق نتائج جيدة.
“مبجرد  ق���ائ���اًل:  ال��ك��ات��ب  وي��ع��ل��ق 
اجلديد،  النظام  االإدارة  اأعلنت  اأن 
بلدان  ل�8  اإع��ف��اءات  اأي�����ش��اً  منحت 
للنفط  م�شتورد  اأك��رب  بينها  من   -
ال�شني،  ذل���ك  - مب��ا يف  االإي������راين 
والهند، وكوريا اجلنوبية، واليابان، 
ا�شرتت   ،2017 ع��ام  ويف  وتركيا. 
من   70% اخلم�شة  البلدان  هذه 
النفط اخلام  اإي���ران م��ن  ���ش��ادرات 
املوقعة  ال�شني،  وت�شكل  واملكثفات. 
�شوق  ربع  النووية،  االتفاقية  على 

ت�شدير النفط االإيراين«.

اأعلن  ال���ت���ن���ازالت،  “بعد  وي��ت��اب��ع: 
االحت��������اد االأوروب�����������ي وغ������ريه من 
االإيرانية،  ال�شفقة  على  املوقعني 
باالتفاقية  ����ش���ي���ل���ت���زم���ون  اأن����ه����م 
الوفاء  يف  اإي������ران  ا���ش��ت��م��رت  ط��امل��ا 
ب�������ش���روط���ه���ا. ك���م���ا ت��ع��ه��د االحت�����اد 
ال�شركات  ب��ت��ع��وي�����س  االأوروب����������ي 
العقوبات  من  املت�شررة  االأوروب��ي��ة 
االأم��ري��ك��ي��ة، وي��ح��اول اإن�����ش��اء “اأداة 
الإل�����غ�����اء  خا�س”  غ�����ر������س  ذات 
بحيث  اإي����������ران،  اإىل  امل����دف����وع����ات 
 SWIFT �شتتجاوز االآلية نظام 
االأك������ر ا����ش���ت���خ���دام���اً، وق����د جتعل 
امل��ع��ام��الت ب��ني االحت����اد االأوروب����ي 
من  للرقابة  خا�شعة  غري  واإي���ران 

قبل الواليات املتحدة«.
ه���ذه  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى  اأن�������ه  اإال 
اجل�������ه�������ود، ي���ب���ق���ى امل���������دى ال������ذي 
�شت�شتمر فيه التجارة بني االحتاد 
االأوروب�����ي واإي����ران غ��ري وا���ش��ح، يف 
ال�شركات  فيه  اأعلنت  ال��ذي  الوقت 
�شناعات  يف  ال���ك���ربى  االأوروب����ي����ة 
اأنها  وال��ت��اأم��ني،  وال�شحن  الطاقة 

�شتعلق التعاون مع اإيران. 
الباحث،  يقول  امل��ث��ال،  �شبيل  على 
AP Moller- �شركة  اأع��ل��ن��ت 

وهي  ال���دمن���ارك���ي���ة،   Maersk
اأك������رب م�����ش��غ��ل ل�����ش��ف��ن احل����اوي����ات 
اأجنحة  اأي�����ش��اً  ال��ع��امل، ول��دي��ه��ا  يف 
والغاز  النفط  عن  للتنقيب  كبرية 
ال��ط��ب��ي��ع��ي واحل���ف���ر وغ���ريه���ا من 
اخلدمات، يف 17 مايو )اأيار( اأنها 

�شتوقف كل اأن�شطتها يف اإيران. 
و�شدر قرار ال�شركة، بعد يوم واحد 
من اإعالن �شركة الطاقة الفرن�شية 
العمالقة “توتال” اأنها �شتن�شحب 
من م�شروع مبليارات الدوالرات يف 
االإيراين،  فار�س  جنوب  غ��از  حقل 
تنازل  على  ال�شركة  حت�شل  مل  اإذا 
لتجاوز  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات  م����ن 
اأنه  اإىل  الكاتب  وي�شري  العقوبات. 
من املمكن اأن تعمل ال�شوق نف�شها 
ويتابع:  االأمريكية،  العقوبات  �شد 
“من املحتمل اأن يقابل االنخفا�س 
يف مبيعات النفط االإيرانية ارتفاع 
اأ����ش���ع���ار ال��ن��ف��ط ال��ع��امل��ي��ة، وه����و ما 
اأي  ت�شهد  ال  ق��د  اإي�����ران  اأن  ي��ع��ن��ي 
اإي���رادات���ه���ا«.  طوال  ان��خ��ف��ا���س يف 
�شهر ف��رباي��ر )���ش��ب��اط(، ك��ان �شعر 
برنت الفوري للنفط منخف�شاً يف 
نطاق 60 دوالراً للربميل، وارتفع 
بعد  80 دوالراً  اإىل  �شعر الربميل 

ان�����ش��ح��اب ال����والي����ات امل��ت��ح��دة من 
هذا  وارت��ف��ع  االإي���ران���ي���ة،  ال�شفقة 
للربميل  دوالراً   86 اإىل  ال��رق��م 
بف�شل  االأول(  )ت�شرين  اأكتوبر  يف 

انهيار االإنتاج الفنزويلي. 
وع���م���ل���ت ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة مع 
حلفائها يف ال�شرق االأو�شط لزيادة 
اإن����ت����اج ال���ن���ف���ط، ل��ك��ن��ه م����ع ذل����ك، 
دوالر   70 اإىل  االأ�شعار  انخف�شت 
ل��ل��ربم��ي��ل ف��ق��ط اع���ت���ب���اراً م���ن 9 

نوفمرب )ت�شرين الثاين(. 
وي��ل��ف��ت ت��ان�����ش��وم اإىل اأن����ه ح��ت��ى لو 

والدول ال27 تريد اأن ت�شع خطوط 
“العالقة  روؤي����ة ع��ري�����ش��ة ح���ول ه���ذه 
امل�شتقبلية«. واالحتاد االأوروبي موافق 
ر�شوم  ع��دم وج��ود  اإىل  “التو�شل  على 
مع  ال�شلع”  لكل  وح�ش�س  جمركية 
الوارد  غري  من  لكن  املتحدة.  اململكة 
عالقة  ع��ل��ى  ب��ري��ط��ان��ي��ا  حت�����ش��ل  اأن 
وا�شلت  اإذا  احتكاكات”  “بال  جتارية 
ال�����ش��ع��ي ل��ل��ت��ح��رر م��ن ق��واع��د االحتاد 
اجلمركي وال�شوق الواحدة، كما تقول 
باإ�شرار دول اأوروبية عدة. اأكد م�شدر 
اجلمركي  “االحتاد  اأن  دب��ل��وم��ا���ش��ي 
جتارية  �شيا�شة  اتباع  عن  التخلي  هو 
مناف�شة  ب��ق��واع��د  وال��ق��ب��ول  م�شتقلة 
نزيهة )مع ال�شركات االأوروبية(، وهذا 
يجب اأن يكون وا�شحا للربيطانيني«.

وتريد دول مثل فرن�شا وهولندا اأي�شا 
االأوروبية  االأ���ش��اط��ي��ل  دخ���ول  تنظيم 
املتحدة  للمملكة  االإقليمية  املياه  اإىل 
ح�شا�شة  ق�����ش��ي��ة  وه����ي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف 
اجلمركي  ال���ن���ط���اق  م����ن  ا���ش��ت��ب��ع��دت 
امل����وح����د ال�������ذي ي���ع���د امل�������الذ االأخ������ري 
لت�شوية ق�شية احلدود االإيرلندية اإذا 
املقبلة  التجارية  املفاو�شات  ت�شفر  مل 

لالحتاد  ك���ب���رية 
االأوروب�������������������������������ي، 
اأن  ي������ف������رت�������س 
“اإعالن  ي��راف��ق��ه 
يحدد  �شيا�شي” 
اخل����������������ط����������������وط 
ال�������ع�������ري���������������ش�������ة 
املقبلة  ل��ل��ع��الق��ة 
م���������ع االحت���������������اد، 
خ���������������ش�������و��������ش�������ا 
ال�شعيد  ع����ل����ى 

التجاري.
ي��ك��ون لهذه  ول���ن 
ال��وث��ي��ق��ة ال��ت��ي ق���ال م�����ش��در اأوروب�����ي 
اأي  �شفحة”،  “ع�شرين  يف  تقع  اإن��ه��ا 
ال�شيا�شية  اأبعادها  لكن  قانونية  قيمة 
للمفاو�شات  اإط�������ارا  ل��ت�����ش��ك��ل  ك���ب���رية 
تبداأ  اأن  مي���ك���ن  ال  ال���ت���ي  ال���ت���ج���اري���ة 
من  بريطانيا  خ���روج  بعد  اإال  ر�شميا 
اآذار/م����ار�����س   30 امل���ق���رر يف  االحت�����اد 
الطرفني  ل����دى  و���ش��ي��ك��ون   .2019
املقرر  م��ن  انتقالية  ف��رتة  للتفاو�س 
وميكن   2020 ن��ه��اي��ة  يف  تنتهي  اأن 
متديدها خالل املفاو�شات. لكن لندن 

ال���ط���رف���ني الإن���ه���اء 
معقدة  م��ف��او���ش��ات 
غري م�شبوقة بداأت 
حزيران/يونيو  يف 

.2017
الذي  االت���ف���اق  اأم����ا 
اأجن����������ز االأ������ش�����ب�����وع 
قبل  م����ن  امل����ا�����ش����ي 
ف������رق ال���ت���ف���او����س، 
مب�شروع  ف��ي��ت��ع��ل��ق 
ان�شحاب”  “اتفاق 
اململكة املتحدة، وهو 
نحو  يف  ي��ق��ع  ن�����س 

الروابط  بفك  ويق�شي  600 �شفحة 
اأرب��ع��ني ع��ام��ا منذ  ال��ت��ي بنيت خ���الل 
ان�شمام بريطانيا اإىل االحتاد. وينظم 
االأموال  م�شاألة  خ�شو�شا  الن�س  ه��ذا 
لندن  ت�������ش���دده���ا  اأن  ي���ف���رت����س  ال���ت���ي 
ل��الحت��اد االأوروب����ي، ب��دون ذك��ر اأرقام، 
لتجنب  للجدل  مثريا  حال  ويت�شمن 
العودة اإىل احلدود املادية بني اإيرلندا 
االتفاق  هذا  لكن  ال�شمالية.  واإيرلندا 
بريطانيا  يتعر�س النتقادات يف  الذي 
تنازالت  ب��ت��ق��دمي  م����اي  ت��ت��ه��م  ح��ي��ث 

•• بروك�شل-اأ ف ب:

الربيطانية  ال�����وزراء  رئي�شة  ت��ت��وج��ه 
لت�شوية  ب��روك�����ش��ل  اإىل  م���اي  ت���ريي���زا 
اآخ����ر ال��ن��ق��اط ال��ع��ال��ق��ة ب�����ش��اأن خروج 
االأوروبي،  االحتاد  املتحدة من  اململكة 
املحدد  امل��وع��د  م��ن  اأ�شهر  خم�شة  قبل 
املفو�شية  رئي�س  و�شي�شتقبل  ل��ذل��ك. 
االأوروبية جان كلود يونكر  ماي التي 
املحافظ  حزبها  داخ���ل  مت���ردا  ت��واج��ه 
وذلك  بريك�شت،  ملف  اإدارت��ه��ا  ب�شبب 
قبل قمة قادة االحتاد االأوروبي االأحد 
وقبل  بريك�شت.  الت��ف��اق  واملخ�ش�شة 
على  �شيتعن  بروك�شل،  اإىل  تتوجه  اأن 
الربملان  اأ���ش��ئ��ل��ة  ع��ل��ى  اأن جت��ي��ب  م���اي 
الذي ينبغي اأن ي�شادق على اأي اتفاق 
م��ع االحت���اد اأالأوروب�����ي. وق��ال��ت وزيرة 
االأربعاء  راد  اأم��رب  الربيطانية  العمل 
“على الرغم مما يقوله النا�س اأعتقد 
اأن اتفاقية االن�شحاب �شتتجاوز” هذه 
ي��ون��ك��ر وم����اي  يف  ال��ع��ق��ب��ة. و�شيبحث 
لندن  ب��ني  املقبلة”  ال��ع��الق��ة  “اإطار 
واالحت��اد االأوروب���ي ال��ذي يفرت�س اأن 
ي��ت��م ال��ت��و���ش��ل اإىل ات��ف��اق ب�����ش��اأن��ه بني 

اأنزلوا  ال��ذي��ن  امل��ه��اج��ري��ن  ب��زي��ارة 
حلول  واإيجاد  ال�شحن  �شفينة  من 
يف  والتحقيق  الحتجازهم  بديلة 
ب�شكل  ال��ق��وة  اإىل  اللجوء  احتمال 

غري م�شروع«.
وبح�شب املفو�شية العليا لالجئني 
�شفينة  م��ن  على  املهاجرين  ف��اإن 
اإثيوبيا  م����ن  ي���ت���ح���درون  ن��ي��ف��ني 
واإري�������رتي�������ا وج�����ن�����وب ال���������ش����ودان 

وباك�شتان وبنغالد�س وال�شومال.
وم���ن���ذ ���ش��ق��وط ن���ظ���ام ال���ق���ذايف يف 
الغارقة  ليبيا  اأ���ش��ب��ح��ت   2011
اأبرز بلدان عبور  اأحد  الفو�شى  يف 
املهاجرين القادمني من ال�شحراء 
اجل���ن���وب���ي���ة االإف����ري����ق����ي����ة ب���اجت���اه 

�شواحل اأوروبا.

م�شراتة  اىل  و����ش���ول���ه���م  وم���ن���ذ 
رف�س  اجل�������اري  م����ن  ال���ع���ا����ش���ر  يف 
ال�شفينة خ�شية  املهاجرون مغادرة 
ليبيا  يف  املعاملة  ل�شوء  تعر�شهم 
با�شتثناء 14 �شخ�شا بينهم ر�شيع 
ق��ب��ل��وا اخلمي�س  ال��راب��ع  ���ش��ه��ره  يف 

النزول منها.
رايت�س  “هيومن  منظمة  ودان����ت 
باعتبار  بالقوة  اإن��زال��ه��م  ووت�س” 
للطلب  مم��ك��ن  ح���ل  “اأ�شواأ  اأن�����ه 
ال��ي��ائ�����س ل��الأ���ش��خ��ا���س ع��ل��ى من 
نيفني بتفادي احتجاز غري اإن�شاين 

يف ليبيا«.
الليبية  ال�شلطات  “على  واأ�شافت 
االأمم  يف  للعاملني  ف��ورا  جتيز  اأن 
حكومية  غ��ري  ومنظمات  املتحدة 

اإنزالهم  عملية  خ���الل  “جرحوا 
م�شت�شفى  اإىل  ون���ق���ل���وا  ب���ال���ق���وة 

حكومي«.
احتجاز  مركز  اإىل  الباقون  ونقل 
اأمني  م�����ش��در  بح�شب  امل��دي��ن��ة  يف 

حملي.
تكون  اأال  امل��وؤ���ش��ف  “من  واأ���ش��اف��ت 
حل  اإىل  اأدت  ال���و����ش���اط���ة  ج���ه���ود 
تعبئة  اإىل  اإ������ش�����ارة  يف  �شلمي” 
العليا  كاملفو�شية  منظمات  ع��دة 

لالجئني.
واأغاثت �شفينة “نيفني” التجارية 
التي ترفع علم بنما اأكر من 90 
ور�شع  اأط����ف����ال  ب��ي��ن��ه��م  م���ه���اج���را 
الثاين  ت�����ش��ري��ن  م���ن  ال���ث���ام���ن  يف 

نوفمرب.

••طرابل�س-اأ ف ب:

الليبية  االأم������ن  اأج����ه����زة  اأرغ����م����ت 
ع�����ش��رات امل��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن كانوا 
يرف�شون منذ العا�شر من ت�شرين 
�شفينة  م���غ���ادرة  ن��وف��م��رب  ال���ث���اين 
�شواحل  ق��ب��ال��ة  اأغ��اث��ت��ه��م  ���ش��ح��ن 
ل��ي��ب��ي��ا، ال��ث��الث��اء ع��ل��ى ال���ن���زول يف 

ميناء م�شراتة )غرب(.
ال�شوؤون  من�شقة  اأ���ش��ف��ت  ب��ي��ان  يف 
لليبيا  املتحدة  االأمم  االإن�شانية يف 
االأحداث  ل”تطور  ريبريو  ماريا 
يف م�شراتة حيث اأرغم 79 الجئا 
�شحن  �شفينة  يف  ك��ان��وا  وم��ه��اج��را 

على النزول منها«.
املهاجرين  ب���ع�������س  اإن  وق�����ال�����ت 

الآثار على املدى الطويل �ضتكون كبرية

العقوبات االأمريكية.. تبداأ ق�ش اأجنحة املاليل

ماي يف بروك�سل لت�سوية النقاط العالقة يف بريك�ست 

اإرغام مهاجرين على النزول من �سفينة يف ليبيا 
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر 

املوافق  عقدت جلنة دوري املحرتفني يوم الثالثاء 
عمل تراخي�س االأندية، وذلك  ور�شة  نوفمرب   20
الور�شة  ب��اأب��وظ��ب��ي. ح�����ش��ر  ي��ا���س روت���ان���ا  ب��ف��ن��دق 
امل��ال��ي��ة يف  واالإدارات  االأن���دي���ة  ت��راخ��ي�����س  م�����ش��وؤول��و 
احتاد  اإىل ممثل من   باالإ�شافة  املحرتفة،  االأندية 
االإمارات لكرة القدم افتتح الور�شة حمد اجلنيبي، 
مدير اإدارة تطوير وتراخي�س االأندية، حيث رحب 
يف كلمته االفتتاحية باحل�شور، وا�شتعر�س برنامج 
الور�شة. ا�شتعر�س اجلنيبي نتائج دورة الرتخي�س 
ال�شابقة »2018-2019« التي �شهدت ح�شول 13 
ناديا اإماراتيا على الرخ�شة االآ�شيوية الأول مرة منذ 
-2012 مو�شم  يف  الرتاخي�س  نظام  تطبيق  ب��دء 
كما حتدث عن فر�س التح�شني يف الدورة   ،2013
اجلديدة. بعدها تطرق اجلنيبي الأبرز التحديثات 
لدورة  االأندية  تراخي�س  الئحة  على  �شتطراأ  التي 
واأبرزها   ،»2020-2019« احلالية  الرتخي�س 
العربية  باللغتني  الرتخي�س  لوائح  كتيب  اإ���ش��دار 
واالإجنليزية بعد اأن كان ي�شدر باالإجنليزية فقط، 
باالإ�شافة اإىل عدد من التعديالت التي �شملت املعيار 
الريا�شي، املعيار القانوين، معيار املوظفني ومعيار 
الزمني  اجل��دول  اجلنيبي  وعر�س  ه��ذا  الت�شويق. 
لدورة الرتخي�س احلالية بناء على التعديالت التي 

اأجراها االحتاد االآ�شيوي موؤخرا، والتي على �شوئها 
املطلوبة  امللفات  ت�شليم  متابعة  االأندية  على  يتعني 
الذي  اجل��دي��د  الزمني  الربنامج  ح�شب  للمعايري 
اإث��ره �شيتم حتديد  2019، وعلى  ينتهي يف يوليو 
�شيمكنها  االأندية احلا�شلة على الرتخي�س والذي 
2020 يف حال  اآ�شيا  اأبطال  امل�شاركة يف دوري  من 
فعاليات  توا�شلت  للم�شاركة.  موؤهال  الفريق  ك��ان 
على  اأجريت  التي  التحديثات  اآخ��ر  بعر�س  الور�شة 
مت  كما   ،CLAS االإل��ك��رتوين   الرتاخي�س  نظام 
العاملني يف  مهارات  لتطوير  ح��االت  درا�شة  عر�س 

الور�شة  واختتمت  االأن���دي���ة.  يف  ال��رتاخ��ي�����س  ن��ظ��ام 
مدقق  دبابنة،  جابر  عر�شه  املالية  املعايري  مبحور 
تناول  املحرتفني،  دوري  بلجنة  االأن��دي��ة  تراخي�س 
خ���الل���ه اأب������رز ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي واج���ه���ت االأن���دي���ة 
اأبرز  وا�شتعر�س  ال�شابقة،  الرتخي�س  دورة  خ��الل 
التعديالت املتعلقة باملعيار املايل يف دورة الرتخي�س 

احلالية  باالإ�شافة للجدول الزمني لها.
حيث  للح�شور،  اإي��ج��اب��ي��ا  تفاعال  ال��ور���ش��ة  �شهدت 
ا�شتف�شاراتهم  ط���رح  ع��ل��ى  االأن���دي���ة  ممثلو  ح��ر���س 

ومقرتحاتهم التطويرية.

ي�شارك فريق ال�شباحة بنادي تراث 
االإم��ارات يف بطولة �شاحب ال�شمو 
للنا�شئني  لل�شباحة   الدولة  رئي�س 
�شنة”،   11 “مرحلة  وال��ع��م��وم��ي 
ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا احت������اد االإم��������ارات 
وال�شبت  اجلمعة  يومي  لل�شباحة، 
على  اجل����اري  ن��وف��م��رب   24-23

م�شبح نادي اجلزيرة باأبوظبي.
ويتكون ف��ري��ق ال��ن��ادي امل�����ش��ارك يف 
ملرحلة  �شباحاً   17 م��ن  البطولة، 
 12 ب���  �شي�شارك  فيما  �شنة،   11
�شباحاً يف مهرجان اأبوظبي الثالث 
ب�شاطئ  امل��ف��ت��وح��ة  امل��ي��اه  ل�����ش��ب��اح��ة 
احل�����دي�����ري�����ات ي������وم ال�������ش���ب���ت 24 
�شباحو  وك�����ان  اجل������اري.  ن��وف��م��رب 
يف  متقدمة  نتائج  اأح���رزوا  الفريق 
مناف�شات 13 و15 �شنة يف بطولة 
����ش���اح���ب ال�����ش��م��و رئ���ي�������س ال���دول���ة 
اأقيمت  التي  جولتها  يف  لل�شباحة 
يف م�شبح جممع حمدان الريا�شي 
17 نوفمرب،   - 16 يف دب��ي يومي 
و15  ذهبيتني  على  ح�شلوا  حيث 

ف�شية و�شت برونزيات. 
للرماية”:  ــــــــــــارات  »الم

“كاأ�س  مــن  ـــرية  الأخ املرحلة 
الإمارات”تنطلق غدًا اجلمعة

للرماية  االإم��������ارات  احت�����اد  ي��ن��ظ��م 
االأخرية  املرحلة  وال�شهم  والقو�س 
االإمارات” لعام  “كاأ�س  من بطولة 
و24   23 ي���وم���ي   2018 زاي������د 
مالعب  ع���ل���ى  احل�������ايل  ن���وف���م���رب 
مب�شاركة  بال�شارقة  مليحة  ن���ادي 
ومت�شابقة  مت�شابقا   70 من  اأك��ر 
ريا�شية  وهيئة  ناديا   11 ميثلون 

هم نادي العني ونادي املدام ونادي 
ال�������ش���ارق���ة ون������ادي م��ل��ي��ح��ة ون����ادي 
للمعاقني  الثقة  ون���ادي  ي��ا���س  بني 
للرماة  واأبوظبي  احلمرية  ون��ادي 
ون���ادي دب��ي ل��ل��رم��اة ون���ادي البنك 
الربيطاين . و تاأتي اأهمية البطولة 
يف كونها حتدد وب�شكل حا�شم اأبطال 
والرتتيب  وال�������ش���دارة  االإم��������ارات 
ال��ن��ه��ائ��ي ل��الع��ب��ني واالأن���دي���ة على 
حد �شواء يف جميع املراحل ال�شنية 

و  و���ش��ي��دات«.  “ رج���ال  وللجن�شني 
اأكد �شالح خادم ع�شو جمل�س اإدارة 
اأن  احتاد االإمارات للقو�س وال�شهم 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة االحت����اد ت��ه��دف اإىل 
لالعبني  الفني  بامل�شتوى  االرتقاء 
وال����الع����ب����ات ح���ت���ى مي��ك��ن��ه��م من 
يوؤهل  الذي  امل�شتوى  اإىل  الو�شول 
اإىل دورة االألعاب االأوملبية  بع�شهم 
ال���ه���دف  وه������و   2020 ط���وك���ي���و 

االأ�شمى جلميع الريا�شيني .

اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�شيخ ح��م��دان  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
م �شمو  مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي، كرَّ
ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س نادي دبي 
اأم�س االأول الفائزين يف  الدويل للريا�شات البحرية، �شباح 
“حفل التفوق الريا�شي” الذي نظمه جمل�س دبي الريا�شي 
�شمن برنامج منوذج دبي للتفوق الريا�شي للمو�شم الريا�شي 
املا�شي حتت �شعار “طموح بال حدود”، وذلك يف فندق ق�شر 
احلبتور. ح�شر احلفل معايل حميد القطامي النائب االأول 
لرئي�س اللجنة االأوملبية الوطنية، و�شعادة مطر الطاير نائب 
رئي�س جمل�س دبي الريا�شي، و�شعادة �شعيد عبدالغفار االأمني 
العام للهيئة العامة للريا�شة، و�شعادة �شعيد حارب اأمني عام 
جمل�س دبي الريا�شي، وعدد من روؤ�شاء االحتادات الوطنية 
الدولة. ومتيز حفل  االأندية يف  الريا�شية وروؤ�شاء جمال�س 
التفوق الريا�شي هذا العام بتزامنه مع “عام زايد” وكذلك 
مع عام دخول دولة االإمارات ع�شر الف�شاء من خالل ت�شنيع 
كوادر الدولة الوطنية للقمر ال�شناعي “خليفة �شات” ليكون 
التفوق  2018 عاما للتميز وبداية ع�شر جديد من  العام 
يف جميع املجاالت. وكرم �شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن 
ممن  دب��ي،  اأندية  يف  الريا�شي  العمل  رواد  مكتوم،  اآل  را�شد 
�شاهموا برت�شيخ قواعد العمل يف االأندية الريا�شية و�شناعة 
خدموا  ال��ذي��ن  الريا�شيني  م��ن  اأج��ي��ال  وتخريج  اإجن��ازات��ه��ا 
اآل  الوطن ومثلوه خري متثيل، هم: ال�شيخ بطي بن مكتوم 
مكتوم، عبد اهلل حارب الفالحي، خليفه �شلطان بن �شليمان، 
عبد اهلل ال�شاي، وجمعه غريب. كما كرم �شموه �شركة الو�شل 
لكرة القدم بجائزة اأف�شل �شركة كرة القدم، و�شركة الن�شر 

لالألعاب الريا�شية بجائزة اأف�شل �شركة لالألعاب الريا�شية، 
اأف�شل �شركة  و�شركة �شباب االأهلي دبي لكرة القدم بجائزة 
للمو�شم  الريا�شية  للمواهب  املتكاملة  الرعاية  يف  قدم  كرة 
الو�شل  و�شركة  االألعاب  املا�شي، كما ح�شل قطاع  الريا�شي 
لكرة القدم على جائزة اأف�شل قطاع األعاب و�شركة كرة قدم 
يف الكفاءة املوؤ�ش�شية، ونال نادي دبي الأ�شحاب الهمم جائزة 
اأف�شل ناد نوعي. وت�شمن منوذج دبي للتفوق الريا�شي 11 
ال�شيخ  �شمو  قبل  من  فيها  الفائزين  تكرمي  مت  فردية  فئة 
من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، وهم: - اأف�شل العب 
يف كرة القدم: علي ح�شن علي �شاملني من �شركة الو�شل لكرة 
القدم. - اأف�شل نا�شئ يف كرة القدم: خليفة يو�شف عتيق من 

�شركة �شباب االأهلي دبي. - اأف�شل العب يف االألعاب الفردية: 
الريا�شي. -  اآل ب�شر من نادي الو�شل  مبارك حممد �شامل 
اأف�شل العبة يف االألعاب الفردية: فاطمة يو�شف عبد اهلل من 
الفردية:  االألعاب  نا�شئ يف  اأف�شل   - دبي.  اأهلي  �شباب  نادي 
يو�شف را�شد املطرو�شي من نادي الو�شل الريا�شي. - اأف�شل 
العب يف االألعاب اجلماعية: مبارك خليفة خلفان من نادي 
اجلماعية:  االأل��ع��اب  يف  العبة  اأف�شل   - الريا�شي.  الو�شل 
اأف�شل   - الريا�شي  الو�شل  ن���ادي  م��ن  اهلل  عبد  علي  ن��ادي��ة 
البلو�شي  ال��رمي جا�شم حممد  اجلماعية:  االألعاب  نا�شئ يف 
اأ�شحاب  اأف�شل الع��ب م��ن  ن��ادي �شباب االأه��ل��ي دب��ي. -  م��ن 
نادي  من  خلف  خمي�س  حممد  الفردية:  االأل��ع��اب  يف  الهمم 
دبي الأ�شحاب الهمم. - اأف�شل العبة من اأ�شحاب الهمم يف 
االألعاب الفردية: �شهام م�شعود حميل الر�شيدي من نادي دبي 
الأ�شحاب الهمم. - اأف�شل العب من اأ�شحاب الهمم يف االألعاب 
اجلماعية: عارف ح�شن دروي�س �شامل البلو�شي من نادي دبي 
اآيات  اأ�شمى  الأ�شحاب الهمم. .... ورفع �شعادة مطر الطاير 
ال�شكر والعرفان اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
الريا�شي، على  اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
رعاية �شموه الكرمية للقطاع الريا�شي وتوجيهاته ال�شديدة 
التي متثل منهاج عمل ملجل�س دبي الريا�شي يف ن�شر ممار�شة 
والتناف�شي  املوؤ�ش�شي  الريا�شي  بالعمل  واالرت��ق��اء  الريا�شة 
الوطن  راي��ة  ورف��ع  الريا�شي  القطاع  ي�شاهم يف تطوير  مبا 
خفاقة يف املحافل الريا�شية. كما تقدم الطاير بال�شكر ل�شمو 
ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س نادي دبي 
الدويل للريا�شات البحرية لتف�شله بح�شور احلفل وتكرمي 

خمتلف  يف  الفائزين  الطاير  وه��ن��اأ  وامل��ت��ف��وق��ني.  املتميزين 
الفئات من االأندية الريا�شية و�شركات كرة القدم ومنت�شبيها 
الذين ح�شلوا على جوائز التفوق الريا�شي للمو�شم ، ومتنى 
و�شركات  الريا�شية  واالأندية  للريا�شيني  والنجاح  التوفيق 
اأهدافهم  لتحقيق  احل��ايل  الريا�شي  املو�شم  يف  ال��ق��دم  ك��رة 
الريا�شي  اأن جمل�س دبي  واأكد الطاير  واإ�شعاد جماهريهم. 
�شيوا�شل العمل لتطوير القطاع الريا�شي يف اإمارة دبي على 
التي  للمجل�س  اال�شرتاتيجية  اخلطة  وفق  امل�شتويات  كافة 
تن�شجم مع خطة احلكومة ووفق توجيهات القيادة الر�شيدة، 
حتفز  التي  وامل��ب��ادرات  الربامج  باإطالق  املجل�س  يقوم  حيث 
اأ�شحاب  ت��ك��رمي  يتم  كما  واالب��ت��ك��ار،  وال��ت��ف��وق  التميز  على 
النا�شئة والريا�شيني، جنبا  االإجن��ازات الفردية من املواهب 
مبا  وتكرميهم  الريا�شي  العمل  رواد  تقدير  م��ع  جنب  اىل 

جهودهم  و  ال��ري��ا���ش��ي  للقطاع  ال��ط��وي��ل��ة  بخدماتهم  يليق 
يف  الريا�شة  مكانة  لرت�شيخ  ال���دوؤوب  وعملهم  واإخال�شهم 
الدولة وتخريج اأجيال من الريا�شيني يف خمتلف املجاالت، 
وهي مبادرة تقدير للرواد ور�شالة لالأجيال اجلديدة توؤكد 
ب��االإرث. واأعلن جمل�س دبي الريا�شي  قيم الوفاء واالعتزاز 
اأنه قد مت اختيار الفائزين بكل فئة وفقا ملعايري مت االإعالن 
و�شركات  الريا�شية  االأن��دي��ة  مع  بالت�شاور  واعتمادها  عنها 
كرة القدم، وقد قام فريق م�شتقل من املقّيمني من خمتلف 
جماالت العمل الريا�شي بتقييم املر�شحني لكل فئة واختيار 
الفائزين منهم وفق االآليات املعتمدة، وذلك �شمانا لل�شفافية 
واال�شتقاللية يف القرار دون تدخل من اأي طرف مبا يف ذلك 
اللوائح  وو���ش��ع  املعايري  ح��دد  ال��ذي  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 

وترك للمقيمني مهمة اأداء عملهم بحيادية وا�شتقاللية.

ور�سة تراخي�ش االأندية تناق�ش اأبرز التعديالت يف دورة الرتخي�ش 2020-2019 �سباحو نادي تراث االإمارات ي�ساركون يف بطولة رئي�ش الدولة ومهرجان اأبوظبي للمياه املفتوحة

من�ســـور بـــن حممـــد يكـــرم الفائزيـــن يف حفـــل التفـــوق الريا�ســـي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7409(

املنذرة : مى للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها : مقهى ماكديالويت رقم الرخ�شة التجارية )775938(.  جمهولة حمل االقامة 

تنبه املنذرة  على املنذر اليها بالتايل : -  اأوال : ب�شرورة �شداد مبلغ )17000( �شبعة ع�شر الف درهم م�شتحق حتى تاريخ 
2018/10/31 باال�شافة اىل ما ي�شتجد من القيمة االيجارية وذلك حتى تاريخ االخالء الفعلي للعني املوؤجرة و�شداد مبلغ 

الفان درهم وذلك عن غرامة ارجتاع ال�شيك من البنك طبقا للبند رقم )11( من عقد االيجار
املقام على قطعة االر���س رقم )894-117(  املرر  الكائن ببناية فريج  ثانيا : اخالء مكتب رقم )17( حمل عقد االيجار 
ببناية فريج املرر - دبي وت�شليمه للمنذرة خاليا من العيوب وال�شواغل واال�شخا�س وذلك باحلالة التي كان عليه وقت 

اال�شتالم وذلك خالل املدة املحددة بهذا االنذار. 
ثالثا : �شداد كافة فواتري اخلدمات من كهرباء ومياه وغاز وايه �شرائب ور�شوم حكومية اخرى تكون م�شتحقة على العني 

حتى تاريخ االخالء الفعلي للعني املوؤجرة. 
وذلك خالل ثالثون يوما تبداأ من تاريخ اإعالنكم بهذا االنذار واإال �شوف ت�شطر املنذرة التخاذ كافة االجراءات القانونية 
الالزمة ال�شرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�شداد واالخالء مع حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف الق�شائية 

وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى جتاه املنذر اليها.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7381(

املنذر : امين عبدالفتاح علي مو�شى ، ب�شفته وكيل عن ال�شيد/ وليد حممد حممد ، �شوري اجلن�شية ، مبوجب 
وكالة م�شدقة لدى كاتب العدل بدبي حتت رقم 2018/1/170555 ، العنوان : دبي - ديرة - رقة البطني - مبنى 

فندق �شمايا - الطابق الثاين - االإمارات العربية املتحدة - ت : 0508770778 
، �شوداين اجلن�شية - وعنوانه : دبي - هور العنز 13 - بناية املدينة  اليه : رمياز الهادي ابراهيم حممد  املنذر 

املنورة - �شقة رقم 103 - االإمارات العربية املتحدة. ت : 0561153115
يخطر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد الدفعات امل�شتحقة ح�شب جدول ال�شداد املو�شوع بالعقد من �شعر �شراء 
الوحدة وهي مبلغ وقدره )190.173( درهم وفقا جلدول الدفعات وذلك خالل مدة اق�شاها 30 يوم من تاريخ 
، واال �شوف ي�شطر املنذر التخاذ االج��راءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها  ن�شر هذا االن��ذار العديل 
الغاء ت�شجيل الوحدة من ا�شمكم يف �شجالت دائرة االرا�شي واالمالك مبوجب فوانني دبي مبا يف ذلك القانون 
رقم 13 لعام 2008 وتعديالته وقرار املجل�س التنفيذي رقم 6 لعام 2010 ، وكذلك اتخاذ كافة االجراءات القانونية 
ر�شوم وم�شاريف  بكافة  اليه  املنذر  ، مع حتميل  ام��راالداء  وا�شت�شدار  الق�شائية  الدعوى  اقامة  فيها  �شده مبا 

التقا�شي واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7414(

املخطر / اوزكان جين�شري - تركي اجلن�شية 
بوكالة / املحامي الدكتور ريا�س الكبان 

املخطر اليه / فالح مريزا ح�شن عبدالرحمن العلي / اجلن�شية االإمارات 
رقمي  ال�شكنيتني  الوحدتني  الخ��الء  �شده  للمخطر  القانوين  االخ��ط��ار  يوجه  املخطر 
من  خاليني  وت�شليمهما  ب��اي  اي��ر���س  ب��ربج   )26( بالطابق  الكائنتني   )2608( و   )2601(
ال�شواغل وباحلالة التي كانت عليهما قبل التعاقد مع �شداد بدل االيجار عن عامي )2017 
و 2018( وحتى تاريخ االخالء الفعلي باال�شافة اىل �شداد فواتري الكهرباء واملياه والتربيد 
وبعك�شه �شي�شطر املخطر  للجوء اىل مركز ف�س املنازعات االيجارية لرفع دعوى اخالء 

بحقكم مع حتملكم الر�شوم وامل�شاريف الناجمة عن ذلك. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ت�شريح لالإعالن بالن�شر
 TIGER PROPERTIES : ا�شم املطور

FAHAM HAMAD MUBARAK HAMDAN ALSULAITI  : ا�شم امل�شرتي
اق�شاط م�شتحقة  �شداد ق�شط/  باأنكم قد تخلفتم عن  افاد  املذكور  املطور  ان  حيث 
)AL MANARA TOWER/808( رق�����م  ال���ع���ق���اري���ة  ال����وح����دة  ث���م���ن   م����ن 

للم�شروع )AL MANARAH TOWER( دبي. 
 ، التنفيذية  والئ��ح��ت��ه  وتعديالته   13/2008 رق��م  ال��ق��ان��ون  ملتطلبات  وتنفيذا 
نخطركم ب�شداد املبلغ امل�شتحق عليكم خالل 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا  االخطار. 
، ف�شوف يتم اتخاذ  اليها  امل�شار  امل��دة  اع��اله خالل  ويف حالة عدم االإلتزام مبا ذكر 

االجراءات القانونية املن�شو�س عليها يف املادة  11 من القانون املذكور
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اإعالن بالن�شر  ح�شور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم2018/3188 جتاري جزئي دبي 
املدعي عليه : حممد احمد �شامل ال�شليح الفال�شي 

املدعي عليه : طارق حممد احمد �شامل ال�شليح الفال�شي 
املدعي عليه : الو�شل للنقل بال�شاحنات الثقيلة - ذ م م  

يف الدعوى املذكورة اعاله. بناء على تكليف حمكمة دبي - الدائرة اجلزئية التجارية التا�شعة 
رقم 146 ، بندبي خبريا م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من موارد للتمويل �س م خ 
)املدعي( �شدكم وعليه يرجى ح�شوركم يف جل�شة اخلربة او وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي ما 
لديكم من م�شتندات تخ�س الدعوى وذلك يوم االربعاء املوافق 2018/11/28 يف متام  ال�شاعة 
12.30 ظهرا يف مقر مكتب اخلبري : عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي - ديرة - �شارع 

بني يا�س - بناية برج امل�شرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 
موبايل : 0506111421  ت : 042555363   ف : 042555433

اخلبري امل�ضريف/عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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ق�شم التنفيذ 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2729 ل�شنة 2016    

اىل املحكوم عليه / ال�شيخ عبدالعزيز جمال عبدالعزيز حميد القا�شمي 
ا�شدرت  قد  االب��ت��داري��ة  االحت��ادي��ة  ال�شارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 

بحقكم حكما بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )148838( درهم. 
ل�شالح املحكوم له/ البنك العربي املتحد 

اليه  امل�شار  برقم  و�شجل  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  له  املحكوم  ان  وحيث 
اعاله، لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل 
املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�شر. 

�شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
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يف  الدعوى 2018/3439 جتاري جزئي

�شد املدعي عليه : �شربوجلوب اي�شاكوفيك 
املقامة من : بنك امل�شرق

مبا ان هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة دبي االبتدائية حتت رقم 2018/3439 
جتاري جزئي ، وحيث انه مت ندبنا خبريا م�شرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا 
وعمال باحكام قانون االثبات ل�شنة 1992م بخ�شو�س اعمال اخلربة امام املحاكم ، 
ندعوكم حل�شور اجتماع خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا 
على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم االثنني  املوافق 2018/11/26 يف متام ال�شاعة 
11.30 �شباحا ،  ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند 
الرابع -  الطابق   ،  8 رق��م  ، مدخل  دب��ي - مركز حمر عني  ح�شوركم لالجتماع.  

هاتف : 04-2527888
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 
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ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد  �شمو  ا�شتقبل 
الرميلة،  ق�شر  يف  الفجرية،  عهد  ويل  ال�شرقي 
ام�س رئي�س االحتاد العاملي للتايكواندو الدكتور 
التنفيذي  املكتب  واأع�����ش��اء  ���ش��وي،  وون  ت�شوجن 
ل���الحت���اد، ال���ذي���ن ق���دم���وا ل��ل�����ش��الم ع��ل��ى �شموه، 
وت��ق��ل��ي��ده احل����زام االأ����ش���ود م��ن ال��درج��ة الثامنة 
اعتبارية  ل�شخ�شية  تكرمي  اأول  يف  للتايكواندو، 
عربية بهذه الدرجة من االأحزمة، وذلك الهتمام 
خمتلف  على  التايكواندو  ريا�شة  بتطوير  �شموه 
لالحتاد  التنفيذي  املكتب  زي��ارة  وتاأتي  ال�شعد. 
ان��ط��الق مناف�شات  ق��ب��ي��ل  ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو  ال��ع��امل��ي 

اخلتامية،  جولتها  يف  الكربى  اجلائزة  بطولتي 
وبطولة العامل للفرق، اللتني تقامان حتت رعاية 
�شمو ويل عهد الفجرية يف جممع زايد الريا�شي 
 25 22 ن��وف��م��رب اإىل  ال��ف��رتة م��ن  ب���االإم���ارة يف 
والعبة  العبا   128 مب�شاركة  اجل���اري،  نوفمرب 
العامل.  ق����ارات  م��ن خمتلف  دول���ة   48 مي��ث��ل��ون 
ب��ن حممد  ب��ن حمد  ال�شيخ حممد  �شمو  ورح��ب 
ال�شرقي بوفد االحتاد العاملي للتايكواندو، موؤكدا 
م�شتلزمات  ت��وف��ري  على  الفجرية  اإم���ارة  ح��ر���س 
العاملي  احل��دث  ه��ذا  ال�شت�شافة  الكاملة  النجاح 
الفريد من نوعه، على نحو يعك�س التطور الذي 

و�شلت اإليه دولة االإمارات ب�شكل عام، واملردودين 
ويل  �شمو  و�شدد  للبطولتني.  والفني  التنظيمي 
عهد الفجرية على اأهمية اأن يعمل اجلميع بروح 
الفريق الواحد لكي تظهر املخرجات التنظيمية 
للبطولتني ب�شكل جميل ومتناهي الدقة، متمنيا 
البطولتني  وملنظمي  التوفيق  الالعبني  جلميع 
االحتاد  رئي�س  �شكر  ب���دوره  عملهم.  يف  ال��ن��ج��اح 
�شوي  وون  ت�شوجن  الدكتور  للتايكواندو  العاملي 
ورعايته  دعمه  على  الفجرية  عهد  ويل  �شمو   ..
الكرمية للبطولتني، م�شيدا با�شتعدادات الفجرية 
ال�شتقبال اجلولة اخلتامية واالأقوى من بطولة 

اجل���ائ���زة ال��ك��ربى وامل�����ش��ن��ف��ة م��ن ع��ي��ار النجمة 
حمدان  اأح��م��د  العميد  ق��دم  جهته  م��ن  الثامنة. 
للتايكواندو  االإم������ارات  احت����اد  رئ��ي�����س  ال���زي���ودي 
ال�����ش��ك��ر ل�����ش��م��و ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رية ع��ل��ى دعمه 
والدولية  والعربية  املحلية  الريا�شية  للحركة 
الفجرية  نيل  اأن  اإىل  امل�شتمرة، م�شريا  ومتابعته 
ينظمه  عاملي  ريا�شي  ح��دث  اأك��رب  تنظيم  �شرف 
االحتاد الدويل للتايكواندو على م�شتوى العامل 
���ش��م��وه احل��ك��ي��م��ة. ح�شر  ت��وج��ي��ه��ات  ج���اء بف�شل 
�شمو  مكتب  مدير  الزحمي  �شامل  �شعادة  اللقاء 

ويل العهد ونادر اأبو �شاوي�س مدير البطولة.

ويل عهد الفجرية ي�ستقبل رئي�ش االحتاد العاملي للتايكواندو

اأعلن احتاد االإم��ارات للجوجيت�شو 
لال�شتعدادات  ا����ش���ت���ك���م���ال���ه  ع����ن 
النهائية النطالق الن�شخة الرابعة 
للجوجيت�شو،  ال�شهيد  بطولة  من 
تت�شدر  وال���ت���ي  اخل��م��ي�����س،  ال���ي���وم 
 2018 الريا�شي  املو�شم  اأولويات 
اأهميتها  اإىل  بالنظر   ،2019  –
�شهدائنا  ت�����ش��ح��ي��ات  ت��ك��ري�����س  يف 
االأب��������رار، ع��ل��ى م����دى ث���الث���ة اأي����ام 
زايد  مبدينة  اأرينا”  “مبادلة  يف 
ويحظى  ب���اأب���وظ���ب���ي.  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
مواطني  م��ن  اجلوجيت�شو  الع��ب��و 
االإم��ارات بفر�شة  ومواطنات دولة 
خو�س مناف�شاتهم �شمن البطولة 
اجل���اري بحلة  ال��ع��ام  تنطلق  ال��ت��ي 
ثالثة  اإىل  متديدها  بعد  ج��دي��دة، 
ال�شهيد”،  ب�”مهرجان  ت��ب��داأ  اأي���ام 
خم�ش�شة  ج��دي��دة  فئة  وان�����ش��م��ام 
ل���الع���ب���ني وال����الع����ب����ات االأط����ف����ال 
10 �شنوات، فيما  اإىل   4 من عمر 
الثاين  يوميها  م��دار  على  توا�شل 
الالعبني  م���ن���اف�������ش���ات  وال����ث����ال����ث 
وال��الع��ب��ات حت��ت �شن 18 ع��ام يف 

خمتلف االأحزمة واالأوزان.

اهتمام م�شتمر
وق�����ال حم��م��د ح�����ش��ني امل����رزوق����ي، 
واالت�شال  الت�شويق  اإدارة  م��دي��ر 
البطولة  ه�����ذه  “اإن  وامل����ال����ي����ة: 

الوطني  ال��دور  على  تاأكيداً  تعترب 
وامل�������������ش������وؤول الحت���������اد االإم������������ارات 
الوطن  اأب��ط��ال  جت��اه  للجوجيت�شو 
ال����ذي����ن ����ش���ح���وا ب����اأرواح����ه����م من 
اأج����ل اإع�����الء راي����ة ال���وط���ن وكلمة 
ال��غ��ر���س الوطني  احل���ق، ول��ت��ع��زي��ز 
ليقتدوا  وبناتنا  اأبنائنا  نفو�س  يف 
ب���ه���م«.  واأ�شاف  ب��ه��م، ول��ي��ت��اأث��روا 
“تعك�س بطولة ال�شهيد  املرزوقي: 
امل�شتمر  اه��ت��م��ام��ن��ا  للجوجيت�شو 
للجوجيت�شو  االإم������ارات  احت����اد  يف 
بالقيم  ال�شاعدة  االأجيال  بتوعية 
اآبائنا  عليها  ت��رب��ى  ال��ت��ي  وامل��ب��ادئ 
ج��ن��ب مع  اإىل  ج��ن��ب��اً  واأج�����دادن�����ا، 
مهمتنا يف تعزيز مهارات الالعبني 
املناف�شة  على  ال��ق��درة  واكت�شابهم 
توؤهلهم  اح��رتاف��ي��ة  اأج����واء  �شمن 
قدراتهم  وبناء  طريقهم،  ملوا�شلة 
خل���و����س امل��ن��اف�����ش��ات امل��ق��ب��ل��ة على 
والعاملية  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل�����ش��ت��وي��ات 
اإىل  امل��رزوق��ي  واأ���ش��ار  بثقة عالية«. 
 –  2018 ال��ري��ا���ش��ي  امل��و���ش��م  اأن 
توفري  �����ش����رورة  راع�����ى   ،2019
ملختلف  حملية  مناف�شة  من  اأك��ر 
بناء  م�����ن  ل���ي���ت���م���ك���ن���وا  ال�����ف�����ئ�����ات، 
والتعرف  الريا�شية،  �شخ�شيتهم 
على التقنيات الفنية التي تتطلب 
ال����ت����دري����ب امل�������ش���ت���م���ر  ب���دع���م من 
م�شتوى  على  ومدربيهم  اأنديتهم، 

الذين  ال��ن�����سء  وبخا�شة  ال��دول��ة، 
كبرية  قاعدة  ي�شكلون  اليوم  باتوا 
م����ن ال���الع���ب���ني امل�����ش��ج��ل��ني لدى 

االحتاد. 

اخلوري: االأ�شرة هي اأهم �شريك 
ر�شالة  ال�شهيد”  “بطولة  وحتمل 
وروؤية احتاد االإمارات للجوجيت�شو 
التاأ�شي�س جليل واعد  اإىل  الرامية 
م��ن االأب��ط��ال وب��ن��اء من���اذج ملهمة 
تكون قدوة لالأجيال املقبلة، �شمن 

الريا�شة،  اأه��م��ي��ة  ي��ق��در  جم��ت��م��ع 
االأ�����ش����رة هي  اأن  وي��ع��ت��رب االحت�����اد 
مبثابة ال�شريك اال�شرتاتيجي من 
خالل ت�شجيعهم ودعمهم الأبنائهم 
على ممار�شة ريا�شة اجلوجيت�شو، 
التطلعات  حت��ق��ي��ق  يف  ي�����ش��ه��م  م���ا 
الريا�شة  هذه  مب�شتقبل  لالرتقاء 
ال����دول����ة. ويف هذا  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ال�شياق قالت ال�شيدة اآمنة دروي�س 
�شم�شة  ال��الع��ب��ة  وال�����دة  اخل�����وري 
عبداهلل اخلوري البالغة من العمر 

اليوم  وت�������ش���ارك يف  ����ش���ن���وات،  ���ش��ت 
االأول من البطولة عن فئة احلزام 
اأول  تكون  باأن  “نت�شرف  االأبي�س: 
هذه  يف  �شم�شة  الب��ن��ت��ي  م�����ش��ارك��ة 
البطولة التي حتمل معاين كبرية 
وتكرم �شهدائنا االأب��رار«. واأ�شافت 
ابنتي �شم�شة  “اإن بداية  اخل��وري: 
ري��ا���ش��ة اجل��وج��ي��ت�����ش��و لي�شت  م���ع 
�شنوات،   6 ال���  بعمر  فهي  ببعيدة، 
وبداأت مبمار�شة اجلوجيت�شو منذ 
اأرب���ع���ة اأ���ش��ه��ر ت��ق��ري��ب��اً، وه����ذه هي 

اأحبت  وق���د  ل��ه��ا،  االأوىل  امل�����ش��ارك��ة 
الأن  �شغرها،  منذ  الريا�شة  ه��ذه 
املواظبني  امل��م��ار���ش��ني  م��ن  اأخ���اه���ا 
ع���ل���ى ه������ذه ال����ل����ع����ب����ة«. واأ������ش�����ارت 
يف  امللحوظ  التغيري  اإىل  اخل���وري 
دخولها عامل  بعد  ابنتها  �شخ�شية 
االن�شباط  حيث  من  اجلوجيت�شو 
والتنظيم واحلما�س، وذكرت اأهمية 
ملمار�شة  الأبنائها  االأ���ش��رة  ت�شجيع 
ه���ذه ال��ري��ا���ش��ة، واال���ش��ت��م��رار بها 
باعتبارهم االأ�شا�س يف بناء وتعزيز 

�شخ�شيتهم  لبناء  االأبناء  وت�شجيع 
�شاأنها  من  التي  الريا�شات  وتبني 

اأن ت�شقل مواهبهم وقدراتهم«.

جدول املناف�شات
ال�شهيد  مهرجان  مناف�شات  ت��ب��داأ 
ال��ي��وم اخل��م��ي�����س ل��الع��ب��ني الذين 
ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 4 اإىل 10 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  مت��ام  يف  �شنوات، 
البطولة  ت�����ش��ت��اأن��ف  ف��ي��م��ا  م�����ش��اء، 
والالعبات  ال��الع��ب��ني  م��ن��اف�����ش��ات 
اجلمعة  ي����وم����ي   18 ����ش���ن  حت����ت 
وال�شبت يف متام ال�شاعة 11 �شباحاً 
ال��ب��ط��ول��ة وبح�شور  اأب�����ش��ط��ة  ع��ل��ى 
واملحللني  امل��ح��ك��م��ني  م���ن  ط���اق���م 
الفنيني الذين �شيتابعون تفا�شيل 
امل�شرف  بال�شكل  لتخرج  البطولة 

الذي يليق با�شم البطولة.

ال�شركاء اال�شرتاتيجيون
ال�شركاء  ي��وا���ش��ل  ج��ان��ب��ه��م،  وم���ن 
واالإعالميون  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ون 
البطوالت  ملختلف  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
كاأ�س  ي��ح��ظ��ى  وامل��ن��اف�����ش��ات، ح��ي��ث 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة ب��دع��م كبري 
وا�شتثنائي، وهم: اأبوظبي لالإعالم 
ال�شريك االإعالمي الر�شمي، وباملز 
الريا�شية وال�شريك اال�شرتاتيجي، 
و�شركة اإعمار العقارية وهي مطور 

اأ���ش��ال��ي��ب احل���ي���اة ال��ع�����ش��ري��ة، اإىل 
روڤر  الن��د  موتورز  برميري  جانب 
�شريك ال�شيارات احل�شري، وقنوات 
القناة  وه���ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
وم�شرف  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
ال�شريك  وه��و  االإ�شالمي  اأبوظبي 
اأبوظبي  ب����رتول  و���ش��رك��ة  امل��ا���ش��ي، 
الطاقة،  ���ش��ري��ك  وه����ي  ال��وط��ن��ي��ة 
املتمثل  احل����ك����وم����ي  وال���������ش����ري����ك 
اأبوظبي  و�شركة  الداخلية،  ب��وزارة 
للخدمات ال�شحية “�شحة” وهي 
�شركة الرعاية ال�شحية، اإىل جانب 
واملتمثلني  ال��ذه��ب��ي��ني  ال�����ش��رك��اء 
بدولفني للطاقة، واآفاق االإ�شالمية 
لل�شيارات،  وامل�����ش��ع��ود  ل��ل��ت��م��وي��ل، 
اال�شتثمارية  اأب���وظ���ب���ي  و����ش���رك���ة 
ل��الأن��ظ��م��ة ال���ذات���ي���ة، واالإم��������ارات 
الثقافة  ودائ���رة  لالأملنيوم  العاملية 
وال�شياحة، هذا اإىل جانب ال�شركاء 
مبجل�س  وامل��ت��م��ث��ل��ني  ال���داع���م���ني 
التعليم  ودائ��رة  الريا�شي  اأبوظبي 
وهو  الف�شي  وال�شريك  وامل��ع��رف��ة، 
جمموعة ال�شقر املتحدة وجريدة 
العربية  اجل���ري���دة  وه���ي  االحت�����اد 
ت��ه��دف جميعها  ال��ت��ي  ال��ر���ش��م��ي��ة. 
اإىل زيادة الوعي واالهتمام املحلي 
والعاملي بهذه الريا�شة، مبا ي�شمن 
التطورات  على  اجلماهري  اط��الع 

وامل�شتجدات والنتائج كافة.

الفيكتوري  موؤ�ش�شة  زوارق  اأن��ه��ت 
تيم م�شاركتها يف مناف�شات اجلولة 
اخلام�شة من بطولة العامل لزوارق 
الكربى  الهند  “جائزة  الفورموال 
للزوارق ال�شريعة” ، التي اختتمت 
اأمارافاتي  مدينة  يف  االأول  اأم�����س 
االإماراتي  البطل  واأح���رز  بالهند، 
ال�شاعد اأحمد الفهيم املركز االأول 
لي�شعد  املناف�شة  �شباقات  ث��اين  يف 
الرتتيب  يف  الثالث  للمركز  بذلك 
العام للفورموالF4-S« 4«. وحقق 
الهاملي  اأح��م��د  االإم���ارات���ي  البطل 

على من زورق 3 املركز الثامن يف 
يف   ، للفورموال1  الرئي�س  ال�شباق 
حني خرج قائد زورق رقم 1 بطل 
العامل اأربع مرات االإيطايل األيك�س 
ال�شباق  م��ن��اف�����ش��ات  م����ن  ك����اري����ال 
البطل  وت�شدر  فني.  عطل  ب�شبب 
الفهيم  اأحمد  ال�شاعد  االإم��ارات��ي 
على من الزورق رقم 3 باأداء اأكر 
من رائع ثاين ال�شباقات الرئي�شية 
للفورموالF4-S  4، �شمن جائزة 
ال�شريعة.  ل��ل��زوارق  الكربى  الهند 
النتيجة  ب���ه���ذه  ال��ف��ه��ي��م  و����ش���ع���د 

املركز  اإىل  االأخ��ري  اليوم  مناف�شات 
الثالث يف الرتتيب العام للبطولة، 
ال�شاد�س  امل��رك��ز  حقق  ك��ان  اأن  بعد 
الرئي�س  لل�شباق  العام  الرتتيب  يف 

االأول اجلمعة املا�شية.
وط������وى ف���ري���ق ال���ف���ي���ك���ت���وري تيم 
�شفحة جولة الهند، وحول تركيزه 
مبا�شرة على اجلولة ال�شاد�شة من 
اأبوظبي  “جائزة  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
يف  ال�شريعة”  ل����ل����زوارق  ال���ك���ربى 
�شواطئ  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل  دي�����ش��م��رب   6
�شعادة  واأث��ن��ى  اأب��وظ��ب��ي.  العا�شمة 

حريز املر حممد بن حريز، رئي�س 
الفيكتوري  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
يف  حتققت  التي  النتائج  على  تيم، 
للزوارق  ال��ه��ن��د  ج��ائ��زة  م��ن��اف�����ش��ات 
ال�����ش��ري��ع��ة اجل���ول���ة اخل��ام�����ش��ة من 
واأ����ش���اد   .2018 ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
ال���الف���ت  االأداء  ع���ل���ى  ����ش���ع���ادت���ه 
واحل�شور القوي لبطل الفيكتوري 
والذي  الفهيم  اأحمد  ال�شاعد  تيم 
من�شات  اإىل  لل�شعود  جم���دًدا  ع��اد 
ال��ث��ال��ث يف  امل��رك��ز  التتويج حم���رًزا 
الرتتيب العام لبطولة الفورموال4 

جمل�س  رئ��ي�����س  وق����ال   .»F4-S«
اإن  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  اإدارة 
 3 ق��ائ��دي زورق  ي��وف��ق  احل���ظ مل 
 1 رق����م  وزورق  ال��ه��ام��ل��ي،  اأح���م���د 
االإيطايل  م��رات  اأرب��ع  العامل  بطل 
الرئي�س  ال�شباق  يف  كاريال  األيك�س 
ثقته  جم���������دداً   ،1 ل����ل����ف����ورم����وال 
املراكز  على  املناف�شة  يف  بالفريق 
اأبوظبي  ب��ج��ائ��زة  االأوىل  ال��ث��الث 
جانبه  م���ن  امل���ق���ب���ل.  دي�����ش��م��رب  يف 
رقم  الفيكتوري  زورق  قائد  اأب��دى 
ر�شاه  كاريال  األيك�س  االإيطايل   1

الفريق يف جائزة  اأداء وجهود  على 
الهند، منوهاً باأن عطل فني حرمه 
االأوىل.  امل��رك��ز  على  املناف�شة  م��ن 
الهاملي  “ح�شول  ك��اري��ال:  وق���ال 
الثامن  امل��رك��ز   3 زورق  م��ن  على 
للفورموال1   الرئي�س  ال�شباق  يف 
يف ظ���ل ه����ذه ال���ظ���روف اأم����ر جيد 
امل�شتويات بني جميع  تقارب  و�شط 
موؤ�ش�شة  اإدارة  ون��ع��د  امل�����ش��ارك��ني، 
املراكز  اإح��دى  بتحقيق  الفيكتوري 
الثالث االأوىل يف جائزة اأبوظبي«. 
االإماراتي  البطل  اأع��رب  من جهته 

�شعادته  ال��ف��ه��ي��م  اأح���م���د  ال�����ش��اع��د 
الثالث  امل����رك����ز  ع���ل���ى  ب���احل�������ش���ول 
للفورموال4  ال���ع���ام  ال��رتت��ي��ب  يف 
على  يناف�س  اأن  متمنياً   »F4-S«
 4 للفورموال  اأبوظبي  جولة  لقب 
دي�شمرب املقبل. وقال الفهيم: “اإن 
ال�شباق كان �شعباً يف ظل م�شاركة 
بتوفيق  ولكن  عامليني،  مت�شابقني 
االإدارة  جم��ل�����س  ودع������م  اهلل  م����ن 
ا�شتطعت على الرغم من ذلك اإنهاء 
للرتتيب  الثالث  املركز  يف  ال�شباق 
يف  االأول  املركز  اإىل  واأتطلع  العام، 

اأبوظبي«.  بدوره عرّب بطلنا اأحمد 
 3 فيكتوري  زورق  ق��ائ��د  الهاملي 
ال��ذي حققه  املركز  عدم ر�شاه عن 
يف جائزة الهند. واأفاد الهاملي اإنه 
ومنذ ان�شمامه اإىل الفريق يتطلع 
يف كل �شباق ي�شارك فيه اإىل حتقيق 
اإحدى املراكز الثالث االأوىل، ولكن 
�شوء الطالع يعاند الفريق اأحياناً، 
اأن االأج��واء املتوفرة يف  اإىل  م�شرياً 
قدماً  للم�شي  الفيكتوري  موؤ�ش�شة 
نحو حتقيق االإجن���ازات يف اجلولة 

املقبلة باأبوظبي.

تخ�ضي�س اليوم لفئة جديدة »حتت 10 �ضنوات«.. نزالت ا�ضتثنائية على مدار ثالثة اأيام يف مبادلة اأرينا

احتاد االإمارات للجوحيت�سو ينهي ا�ستعداداته النطالق »بطولة ال�سهيد« اليوم

الفهيم ثالث الرتتيب العام يف الفورمول 4

الفيكتوري تيم يطوي �سفحة جولة الهند ويحول تركيزه على جائزة اأبوظبي للفورموال
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الفجر الريا�ضي

االأخرية  املرحلة  وال�شهم  والقو�س  للرماية  االإم��ارات  احتاد  ينظم 
من بطولة “كاأ�س االإمارات” لعام زايد 2018  يومي غد اجلمعة 
نادي  املوافقني  23 و24 نوفمرب اجل��اري على مالعب  وال�شبت 
ومت�شابقة  مت�شابقا   70 م��ن  اأك���ر  بال�شارقة  مب�شاركة  مليحة 
ميثلون 11 ناديا وهيئة ريا�شية هم نادي العني ونادي املدام ونادي 
للمعاقني  الثقة  ون���ادي  يا�س  بني  ون���ادي  مليحة  ون���ادي  ال�شارقة 
ونادي احلمرية واأبوظبي  للرماة ونادي دبي للرماة ونادي البنك 
الربيطاين . و تاأتي اأهمية البطولة يف كونها حتدد وب�شكل حا�شم 

واالأندية  لالعبني  النهائي  والرتتيب  وال�شدارة  االإم��ارات  اأبطال 
رجال   « وللجن�شني  ال�شنية  امل���راح���ل  ج��م��ي��ع  ���ش��واء  يف  ح��د  ع��ل��ى 
و�شيدات«وقد اأح�شن احتاد الرماية والقو�س وال�شهم �شنعا حينما 
مت اختيار نادي مليحة اأحدث نادي ين�شم لالحتاد ليكون م�شرحا 
فاإن  معروف  هو  .   وكما  الغالية  للكاأ�س  اخلتام  وم�شك  للبطولة 
م�شابقات القو�س وال�شهم ت�شهد اإقباال كبري من العن�شر الن�شائي 
قيا�شا بباقي االألعاب و�شوف ت�شهد البطولة احلالية م�شاركة 23 
عن�شرا منهن وقد وجه احتاد االإمارات  للرماية والقو�س وال�شهم 

الدعوة للم�شوؤولني واإىل جمهور وحمبي وع�شاق اللعبة وعائالتهم 
بال�شارقة  بنادي مليحة  البطولة  ومتابعة مناف�شات  اإىل احل�شور 
اإدارة احت��اد االإمارات  اأك��د �شالح خ��ادم ع�شو جمل�س  . من جانبه 
االرتقاء  اإىل  ت��ه��دف  االحت����اد  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  وال�����ش��ه��م  للقو�س 
الو�شول  من  ميكنهم  حتى  والالعبات  لالعبني  الفني  بامل�شتوى 
اإىل امل�شتوى الذي يوؤهل بع�شهم اإىل دورة االألعاب االوملبية طوكيو 
اأن  اإىل  منوها  الريا�شيني  جلميع  االأ�شمى  الهدف  وهو   2020

اللعبة ت�شهد نقلة نوعية وانت�شارا يدعونا اإىل التفاوؤل .

نادي مليحة يحت�سن ختام كاأ�ش
 االإمارات لرماية القو�ش وال�سهم 

بالرتا�شي  االتفاق  القدم  لكرة  االإيرلندي  االحت��اد  اأعلن 
اأعوام  خم�شة  منذ  ال��وط��ن��ي  املنتخب  م���درب  رح��ي��ل  على 
�شقوط  توجها  خميبة  نتائج  �شل�شلة  بعد  اأون��ي��ل،  مارتن 

املنتخب من امل�شتوى الثاين لدوري االأمم االأوروبية.
وت��وىل اأون��ي��ل )66 ع��ام��ا( ق��ي��ادة املنتخب االإي��رل��ن��دي يف 
ت�شرين الثاين نوفمرب 2013 خلفا لالإيطايل جيوفاين 
االحتاد  م��ع  بالرتا�شي  تعاقده  بف�شخ  وق���ام  ت��راب��ات��وين، 
االإيرلندي، يف خطوة ت�شمل اأي�شا م�شاعده النجم ال�شابق 
روي كني. وقاد اأونيل املنتخب اىل ن�شف نهائي كاأ�س اأوروبا 
2016، وحقق يف املباريات ال�55 التي اأ�شرف خاللها على 
املنتخب، نتائج جيدة �شملت الفوز على اإيطاليا -1�شفر 
يف دور املجموعات للبطولة القارية، وعلى اأملانيا بالنتيجة 

نف�شها يف اآب اأغ�شط�س 2015 خالل الت�شفيات.
يف   2018 م��ون��دي��ال  نهائيات  ب��ل��وغ  يف  اإي��رل��ن��دا  وف�شلت 
اأم��ام الدمنارك  رو�شيا، بعد خ�شارتها يف امللحق االأوروب��ي 
اإي�����اب�����ا(. واأع����ل����ن االحت����اد  )���ش��ف��ر-���ش��ف��ر ذه����اب����ا، 5-1 
“تو�شل اىل اتفاق بالرتا�شي مع  اأنه  االإيرلندي يف بيان 

مارتن اأونيل على االنف�شال«. وقال رئي�س االحتاد دونال 
لكرة  االإي��رل��ن��دي  االحت���اد  اإدارة  جمل�س  “با�شم  ك��ون��واي 
الفني  اأ�شكر م��ارت��ن، روي، وك��ل اجل��ه��از  اأن  اأري���د  ال��ق��دم، 
على عملهم مع املنتخب الوطني جلمهورية اإيرلندا على 
“وّفر لنا مارتن  اأ�شاف  مدى االأع��وام اخلم�شة املا�شية«. 
�شكلت  التي   )...( الكبرية  االأم�شيات  ببع�س  اال�شتمتاع 
نقاطا م�شيئة بالن�شبة اىل كرة القدم االإيرلندية«. واأعلن 
االحتاد اأنه �شيعقد قريبا اجتماعا للبحث يف تعيني مدرب 
للنتائج  ال��ع��ام  ه��ذا  االإي��رل��ن��دي  املنتخب  وافتقد  ج��دي��د. 
اكتفى  اذ  اأون��ي��ل،  بقيادة  حققها  التي  ال�شابقة  االإيجابية 
 2018 بالفوز مرة واحدة يف ت�شع مباريات خا�شها عام 
)ت��ف��وق على ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ودي���ا 2-1 يف ح��زي��ران/
تعادله  للمنتخب،  ال�شلبية  النتائج  اآخ��ر  وكانت  يونيو(. 
ال�شلبي م��ع ال��دمن��ارك االإث��ن��ني يف اجل��ول��ة االأخ���رية من 
الثاين يف م�شابقة  الرابعة للم�شتوى  مناف�شات املجموعة 
دوري االأمم االأوروبية. وحلت اإيرلندا يف املركز االأخري يف 

جمموعتها، ما يعني هبوطها اىل امل�شتوى الثالث.

ي��ب��ق��ي امل����درب ي��واك��ي��م ل���وف ع��ل��ى ت��ف��اوؤل��ه ب�����ش��اأن م�شتقبل 
املنتخب االأملاين لكرة القدم، على رغم العام الكارثي الذي 
�شهد خروج اأبطال العامل 2014، من الدور االأول ملونديال 

رو�شيا 2018، وحتقيق �شل�شلة من النتائج ال�شيئة.
يف مباراتيه االأخريتني لهذا العام، حقق املان�شافت نتيجتني 
اإيجابيتني ن�شبيا، بفوزه وديا على رو�شيا -3�شفر االأ�شبوع 
املا�شي، وتعادله 2-2 مع هولندا االإثنني يف اجلولة االأخرية 
من مناف�شات م�شابقة دوري االأمم االأوروبية، والتي �شهدت 
�شقوط املنتخب اىل امل�شتوى الثاين بحلوله يف املركز االأخري 
يف املجموعة التي �شمت اأي�شا فرن�شا بطلة العامل 2018.

ال�شنة،  ه��ذه  االأمل��اين  املنتخب  نتائج  على  ال�شتارة  واأ�شدلت 
دايك  فان  فريجيل  املدافع  الهولندي  املنتخب  قائد  بهدف 
يف الدقيقة 90+1، مانحا هولندا التعادل 2-2 بعدما كان 

االأملان قد تقدموا بثنائية نظيفة.
واأقر العب بايرن ميونيخ توما�س مولر الذي خا�س مباراته 
املئة مع املنتخب االأملاين، باأن االأمر كان اأ�شبه “بفيلم �شيئ”، 
االأخرية  الدقائق  يف  هدفيها  هولندا  ت�شجيل  اىل  اإ�شارة  يف 

من املباراة.
ويعد عام 2018 من االأ�شواأ يف تاريخ كرة القدم االأملانية. 
امل�شتوى  اىل  والهبوط  العاملي  اللقب  فقدان  اىل  فاإ�شافة 
الثاين يف دوري االأمم، تلقى املنتخب �شت هزائم هذا العام، 

وفاز يف اأربع مباريات فقط من 13.
الدويل  االحت��اد  ال�شادر عن  الت�شنيف  املنتخب يف  وتراجع 
14 يف غ�شون خم�شة  املركز  اىل  االأول  املركز  )فيفا(، من 

اأ�شهر فقط.
على رغم ذلك، اأبقى لوف على تفاوؤله بقوله “ينتابني �شعور 
املباراة  اأعقاب  ال�شتوية”، يف  العطلة  اىل  الذهاب  قبل  جيد 
اأقيمت على ملعب نادي �شالكه يف مدينة  �شد هولندا التي 

غيل�شنكري�شن.
اأ�شاف “نحن م�شتعدون ب�شكل جيد للعام املقبل مع هوؤالء 

الالعبني، وهذا يعطيك الكثري من ال�شجاعة«.
يعود تفاوؤل لوف اىل اأ�شباب عدة، منها جناح رهانه احلديث 
فرينر  وتيمو  �شانيه  ل��وروا  مقدمهم  يف  �شبان  العبني  على 
و�شريج غنابري، والذين �شجلوا اأربعة من االهداف االأملانية 

اخلم�شة االأخرية.
اأول   ،2018 كان االإق�شاء من دور املجموعات يف مونديال 
خروج الأملانيا من املرحلة االأوىل للنهائيات منذ عام 1938. 
اأن تلقي �شت هزائم يف عام واحد، يعد االأ�شواأ يف تاريخ  كما 

املنتخب.
ودخل املنتخب االأملاين مباراة هولندا وهبوطه اىل امل�شتوى 
�شد  م��ب��ارات��ه  نتيجة  الأن  حم�شوم،  االأمم  دوري  يف  ال��ث��اين 
املنتخب الربتقايل مل تكن لتوؤثر على ترتيبه يف املجموعة.

وانعك�س ذلك �شلبا على اإقبال امل�شجعني، اذ ح�شر 42،186 
اال�شتيعابية  القدرة  من  باملئة   67 نحو  اأي  فقط،  متفرجا 

للملعب.
يتوقع  اأن  للمرء  ميكن  “ال  بالقول  ذل��ك  على  ل��وف  وعلق 
من امل�شجعني مواكبتنا بكثافة بعد �شنة كهذه )على �شعيد 

النتائج(«.
ويف حماولة ال�شتعادة امل�شجعني، اأطلق االحتاد االأملاين حملة 

جلذبهم.
فقد اأتاح لهم ح�شور تدريب مفتوح للمنتخب ال�شهر املا�شي 
اأطفال من حماورة  برلني، ف�شال عن متكني  العا�شمة  يف 
املنتخب يف لقاء عقد يف مدر�شة يف مدينة  عدد من العبي 

اليبزيغ، قبل حتقيق الفوز على رو�شيا.
ومع ذلك، فقد اأحبطت النتائج الكارثية يف مونديال رو�شيا 
بذريعة  املنتخب  عن  اأوزي��ل  م�شعود  االأل��ع��اب  �شانع  وابتعاد 
العديد  الهزائم،  وتكرار  االحرتام”،  و”قلة  “العن�شرية” 

من امل�شجعني وجعلتهم يطالبون برحيل لوف.
ووجد املدرب الذي يتوىل من�شبه منذ عام 2006، ويرتبط 
2022، نف�شه حتت �شهام و�شائل االإعالم، على  بعقد حتى 
رغم اأن االأخرية تقر اىل حد كبري باأن لوف باٍق يف من�شبه 

حتى اإ�شعار اآخر حاليا.
وكتبت جملة “در �شبيغل”، “انتقلنا من الرقم واحد عامليا 

اىل الفرحة بالفوز على املنتخب الرو�شي الرديف”، 
م�شيفة “هذا �شجل )...( ي�شح و�شفه بالكارثي. 

ال يوجد نقا�س فعلي حول يواكيم لوف«.
وتابعت “علينا اأن ن�شاأل اأنف�شنا: ملاذا؟«.

لعل االإجابة تكمن يف 12 عاما من النجاح 
وبلوغ  ل��وف،  بقيادة  املنتخب  اىل  بالن�شبة 

ال�����دور ن�����ش��ف ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى االأق�����ل يف كل 
م�شابقة خا�شها باإ�شرافه بني 2006 و2017، 

ال�شيما كاأ�س العامل 2014 حني قاده للقب عاملي 
رابع اأتى بعد انتظار 24 عاما.

فر�شة  ل���وف  ي�شتحق  رمب���ا  ه���ذا،  ل��ك��ل 
ثانية مع املنتخب.

للجميع  “ميكن  �شانيه  وق��ال 
)ل����وف(  +ي����وغ����ي+  اأن  روؤي������ة 
لديه خطة لنتبعها. �شيء ما 

يتم اإعداده هنا«.
وكان جنم مان�ش�شرت �شيتي، 
العب  اأف�شل  اختري  وال��ذي 
ال��دوري االإنكليزي  نا�شئ يف 
امل��م��ت��از امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي، قد 
عن  ل��وف  قبل  م��ن  ا�شتبعد 
ت�شكيلة املونديال، ما جنبه 
االنتقادات التي تعر�س لها 

املنتخب بعد النهائيات.
وجاءت اخل�شارة الثقيلة 
اأمام هولندا �شفر3- يف 
ت�شرين  يف  اأم�������ش���رتدام 
املا�شي،  االأول/اأكتوبر 
بالتخلي  ل���وف  لتقنع 
بالالعبني  ال��ث��ق��ة  ع��ن 
الذين يقدمون اأداء ما 
ال�شيما  امل�شتوى،  دون 

املخ�شرمني منهم.
وم�����ع اع�����ت�����زال اأوزي������ل 

وا�شتبعاد كل من  دوليا، 
وجريوم  خ�شرية  �شامي 

مولر،  اأداء  وتاأرجح  بواتنغ 
مل ي��ق��ف��ل ل���وف ال��ب��اب اأم���ام 

العبني �شاهموا يف اإحراز كاأ�س 
يف  للم�شاركة   2014 ال��ع��امل 
لبطولة  امل��وؤه��ل��ة  ال��ت�����ش��ف��ي��ات 
اأنه  2020، على رغ��م  اأوروب���ا 
اأبعد غالبيتهم عن املنتخب يف 

مباراتيه االأخريتني.
با�شتبدال  املحري  ق��راره  اأن  اال 

�شانيه وفرينر وغنابري، ل�شالح 
اأك������ر خ�����ربة ه����م مولر  الع���ب���ني 

وماركو روي�س وليون غوريت�شكا، يف 
الدقائق ال�30 االأخرية �شد هولندا، 

ال�شيئة  خ��ي��ارات��ه  االأذه������ان  اىل  اأع�����اد 
واأن  ال�شيما  ال��الع��ب��ني،  اىل  بالن�شبة 

املنتخب ف�شل يف احلفاظ على تقدمه.
اأن ل����وف ل���ن ي��ك��ون ق�����ادرا على  االأك���ي���د 

2019، وهو  حتمل اأخطاء مماثلة يف 
ال�شبان  باأهمية  اقتناعا  اأك���ر  يبقى 

�شيغة  اإي��ج��اد  ب�شرط  ت�شكيلته،  يف 
مالئمة.

ب��ع��د م��ب��اراة هولندا  وق���ال 
�شبان  الع����ب����ني  “وجود 

واآخ��������ري��������ن ق������دام������ى ال 
االأمر ناجحا، بل  يجعل 
املزج  كيفية  على  يعتمد 

بينهم«.

لوف متفائل رغم العام الكارثي للمنتخب االأملاين 

ف�سخ تعاقد مارتن اأونيل مع املنتخب االإيرلندي 

جولة  يف  اأ�شحابها  االأر����س  ع��ان��دت 
امل��ن��ط��ق��ة ال�������ش���رق���ي���ة، يف االأ����ش���ب���وع 
ال�شاد�س من دوري كرة قدم ال�شاالت 
�شباب  ن�������ادي  ف����ري����ق  ع������اد  ع���ن���دم���ا 
غ��ال ومهم من ملعب  بفوز  االأه��ل��ي 
م�شت�شيفه احتاد كلباء بنتيجة 1-2 
وجنح البطائح يف حتقيق الفوز على 
خورفكان �شاحب االأر�س واجلمهور 
يرفع  النتائج  وبهذه   2-3 بنتيجة 
 8 اإىل  البطائح ر�شيده  نادي  فريق 
نقاط ويتجمد خورفكان يف 4 نقاط 
ورفع �شباب االأهلي ر�شيده اإىل 10 
نقاط وجتمد احتاد كلباء يف نقطتني 
حمافظا على املركز التا�شع واالأخري. 
اآخ���ر اال���ش��ت��ع��دادات اخلا�شة  وح���ول 
للت�شفيات  االإم�������ارات  ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة 
لل�شباب  اآ�شيا  كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة 
�شرح عبدامللك جاين رئي�س اللجنة 
ال�شاالت  ق�����دم  ل���ك���رة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
التجهيزات  ك��اف��ة  اك��ت��م��ال  م���وؤك���دا 
اخل���ا����ش���ة ب��اال���ش��ت�����ش��اف��ة وق�����ال مل 
الفرق  و�شول  �شوى  �شيء  لنا  يتبق 
والوفود امل�شاركة من دول غرب اآ�شيا 
عبدامللك  واأ���ش��اد  االآ�شيوي  واالحت��اد 
قبل  م��ن  اللوج�شتي  بالدعم  ج��اين 

واحتاد  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س 
االإمكانات  كافة  ت�شخري  على  الكرة 
والتميز  النجاح  اأ�شباب  كل  وتوفري 
يف اال�شت�شافة واإخراج الت�شفيات يف 
اأبهى واأجمل �شورة من كل النواحي 
والعرفان  ب��ال�����ش��ك��ر  ج����اين  وت���وج���ه 
حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  » �شمو  اإىل 
ال���ف���ج���رية  ع���ه���د  ويل  ال���������ش����رق����ي« 
للت�شفيات  ال��ك��رمي��ة  ال��رع��اي��ة  على 
للهيئة  بال�شكر  توجه  كما  االآ�شيوية 
والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة 
وجهودها  ال����������دوؤوب  ع��م��ل��ه��ا  ع���ل���ى 
وك�شف  ال�شالة  املتوا�شلة يف جتهيز 
�شتبداأ  االآ���ش��ي��وي��ة  ال��وف��ود  اأن  ج��اين 
اعتبارا  ال����دول����ة  ع��ل��ى  ال���ت���واف���د  يف 

كما  اجل�����اري  3دي�شمرب  ي����وم   م���ن 
ب��ال��ت��ج��اوب وال��ت��ع��اون الكبري  اأ����ش���اد 
ل�شرطة  العامة  القيادة  اأبدته  الذي 
تدريبات  اأن  واأ�����ش����اف   ال���ف���ج���رية، 
املنتخبات امل�شاركة �شتكون يف �شاالت 
ن����ادي����ي احت�������اد ك���ل���ب���اء وخ���ورف���ك���ان 
و���ش��االت امل��دار���س ال��واق��ع��ة بالقرب 
م�����ن جم���م���ع خ���ل���ي���ف���ة ب�����ن زاي�������د يف 
ال���ف���ج���رية وف����ن����ادق ال���ب���ط���ول���ة هي 
رويال  وجولدن  ونوفوتيل  كونكورد 
يف الفجرية وفيما يتعلق با�شتعدادات 
منتخبنا الوطني ال�شاب قال جاين: 
ب�����ش��ورة ج��ي��دة عرب  االإع�����داد ي�شري 
التجمعات الداخلية واآخرها التجمع 
ال���ذي ك��ان يف ف��ن��دق احت���اد ال��ك��رة يف 
التجمعات  و���ش��ت��ت��وا���ش��ل  اخل��وان��ي��ج 
جاين  ومتنى  البطولة  موعد  حتى 
كل التوفيق وال�شداد الأبي�س ال�شباب 
يف الت�شفيات االآ�شيوية وقال : ثقتنا 
�شيتوافد  ال��ذي  اجلمهور  يف  كبرية 
بقية  وم�شاهدة  منتخبنا  لت�شجيع 
مباريات البطولة موؤكدا اأن جمهور 
حا�شرا  �شيكون  ال�شرقية  املنطقة 
املنا�شبات كافة  بكثافة كما عودنا يف 

ومباريات مناف�شات كرة ال�شاالت.  

فوز �ضباب الأهلي والبطائح يف دوري ال�ضالت

عبدامللك يوؤكد اكتمال جاهزية االإمارات 
ال�ست�سافة الت�سفيات االآ�سيوية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 20 يونيو 2018 املودعة حتت رقم:  294059 
تاريخ اإيداع االأولوية: 

با�ش��م: الل�س انرتنا�شيونال بي يف اآي اإنك
وعنوانه: ميدو�س هاو�س، �س ب 116 رود تاون، تورتوال، جزر العذراء الربيطانية 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأ�شفلت وزفت وقار؛ مباين غري معدنية  للمباين؛  اأنابيب قا�شية غري معدنية  بناء )غري معدنية(؛  مواد 
قابلة للنقل؛ جم�شمات غري معدنية؛ مباين مبا يف ذلك مباين التجزئة واملباين التجارية يف هذه الفئة؛ 

مباين غري معدنية؛ مباين غري معدنية قابلة لالنتقال. 
الواق�عة بالفئة:  19

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل ن�شف دائرة ي�شم اأربعة اأ�شطر مف�شولة بثالثة دوائر، على ي�شاره 
 " عبارة  فوق  كبري  بخط  التينية  باأحرف  مكتوبتني   "CENTER " " ARABIAN" و  كلمتي 

ا�شغر.  بخط  االجنليزية  باللغة  "  املكتوبة   MY MALL – MY WORLD
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  22  نوفمرب 2018 العدد 12485



    
جتاوزت االأمن وحلقت طيارتها على املدرج

حاولت امراأة "يائ�شة" اللحاق بطائرتها املغادرة بالرك�س وعبور 
احلواجز االأمنية على مدرج الطائرات، يف واقعة تداولتها و�شائل 
املطار  اأم��ن  موظفي  من  اثنني  وا�شتطاع  االجتماعي.  التوا�شل 
من  امل��غ��ادرة  لطائرتها  الو�شول  يائ�شة  حاولت  ب��ام��راأة  االإم�شاك 
جزيرة بايل االإندوني�شية اإىل العا�شمة جاكرتا، ح�شب ما اأ�شارت 
اللحاق  حت���اول  وه��ي  امل�����ش��اف��رة  وظ��ه��رت  ميل".  "ديلي  �شحيفة 
بالطائرة بالرك�س على مدرج الطائرات بطريقة "جنونية"، مما 
"االإهمال االأمني" يف املطار. وقال م�شوؤولون  اأثار ت�شاوؤالت حول 
يف املطار اإن امل�شافرة تاأخرت على موعد اإقالع طائرتها يف ال�شابعة 
�شباحا، قبل اأن ترف�س االلتزام باأوامر البقاء يف البوابة املخ�ش�شة 
بنجاح  الطائرات  م��درج  االم��راأة من على  اإبعاد  للم�شافرين. ومت 
لت�شتكمل الطائرة عملية االإقالع، مما دفع امل�شافرة حلجز رحلة 

ثانية يف ظهر نف�س اليوم.

عائلة ال ت�سرتي اأي �سيء من ال�سوبر ماركت
تعي�س اأ�شرة اأمريكية حالة من االكتفاء الذاتي عن طريق زراعة 
الكهربائية  الطاقة  واإنتاج  املوا�شي،  وتربية  والفواكه  اخل�شروات 
التي يحتاجون اإليها ب�شكل حملي. وكان كالب واإميي راي وكالهما 
ا�شرتيا  االأمريكية قد  تيني�شي  العمر من والي��ة  االأربعني من  يف 
وبعد   ،2007 عام  يف  فداناً   90 نحو  م�شاحتها  تبغ  التي  اأر�شهما 
ذلك بعامني قاما ببناء منزل �شغري لهما قبل اأن ينجبا اأطفالهما 
االأ�شرة  ومتلك  املنزل،  يف  االآن  الثالثة  االأطفال  ويتعلم  الثالثة 
باالإ�شافة  و40 بطة،  اأغنام  االأبقار و30 ماعز و10  من  راأ�شاً   30
اإىل الدجاج والدواجن االأخرى، ناهيك عن خلية لرتبية النحل. 
وتعتمد االأ�شرة على منتجاتها املحلية لتاأمني كافة احتياجاتها، وال 
ي�شرتون اأي �شيء من حمالت ال�شوبر ماركت، التي مل يعرفها اأي 
من اأطفالهم حتى االآن، خا�شة واأن اأقرب مدينة تبعد نحو �شاعة 
ينتجان  حيث  الكهرباء،  فواتري  الزوجان  يدفع  وال  املزرعة.  من 
الطاقة التي حتتاج اإليها االأ�شرة با�شتخدام االألواح ال�شم�شية مع 
 22 �شعة  خ��زان  االأمطار يف  احتياطي، ويجمعون مياه  مولد غاز 
األف غالون، وي�شتخدمون خزان الربوبان للطهي ومدفاأة حطب 

للح�شول على الدفء يف ال�شتاء.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

علماء يطورون فريو�سا يقتل ال�سرطان
اأماكن اختبائها، ح�شبما  طور علماء بريطانيون فريو�شا معدال وراثيا باإمكانه قتل اخلاليا ال�شرطانية وتدمري 
ال�شليمة  وتلك  ال�شرطانية  اخلاليا  من  كال  املطور  الفريو�س  وي�شتهدف  �شن" االإجنليزية.  "ذا  �شحيفة  اأوردت 
التي يتم خداعها فتتحول اإىل حماية ال�شرطان من هجوم اجلهاز املناعي. ويتمثل دور اخلاليا الليفية يف حماية 
ال�شرطانية لت�شاعد بدورها  اأن تتعر�س للخطف من قبل اخلاليا  اأن��واع خمتلفة من االأع�شاء مًعا، ولكن ميكن 
على منو االأورام وانت�شارها والتهرب من العالج. ويهاجم الفريو�س الذي طوره علماء جامعة اأوك�شفورد �شرطان 
"ال�شاركينوما"، وهو اأكر اأنواع ال�شرطان �شيوًعا، ويبداأ يف اخلاليا التي ت�شكل اجللد اأو بطانة االأن�شجة يف االأع�شاء 
الداخلية، مثل الكبد اأو الكلى. ويف الوقت احلايل، فاإن اأي عالج يقتل اخلاليا الليفية "اخلادعة" ميكن اأن يقتل 

ا اخلاليا الليفية يف جميع اأنحاء اجل�شم، مثل تلك املوجودة يف نخاع العظام واجللد. اأي�شً
ولذلك ا�شتخدم الباحثون فريو�شا يدعى اآدنوويرو�س مهمته التعامل مع هذه اخلاليا، وهو يخ�شع حاليا للتجارب 
ال�شريرية. وعمل العلماء على ت�شميم هذا الفريو�س ملهاجمة اخلاليا ال�شرطانية فقط، وجتنب اخلاليا ال�شليمة. 
"حتى عندما  اأك�شفورد:  وقال الباحث الرئي�شي يف الدرا�شة، الربوفي�شور كريي في�شر من ق�شم االأورام  بجامعة 
املتبقية،  ال�شرطانية  الليفية اخلاليا  اأن حتمي اخلاليا  ال�شاركينوما، ميكن  ال�شرطانية يف  تقتل معظم اخلاليا 
وت�شاعدها على التعايف واالزدهار". "وحتى االآن، مل يكن هناك اأي طريقة لقتل كل من اخلاليا ال�شرطانية والليفية 

التي حتميها يف نف�س الوقت، دون االإ�شرار ببقية اجل�شم".
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قا�ٍش يطعن زوجته حتى املوت 
األقت ال�شلطات يف والية اأوهايو االأمريكية القب�س على 
امل��وت، وذل��ك بعد  �شابق متهم بطعن زوجته حتى  قا�ٍس 
نحو �شنتني من اإطالق �شراحه من ال�شجن الذي دخله 

عقاباً له على �شربها اأمام بناتها.
 45( فريزر  عي�شة  ال�شيدة  منزل  اإىل  املحققون  وو�شل 
ي���وم ال�شبت،  9:30 م��ن ���ش��ب��اح  ال�����ش��اع��ة  ع��ام��اً( ح���وايل 
بعد تلقي معلومات عن نزاع حملي مع زوجها القا�شي 

ال�شابق لين�س ما�شون )51 عاماً(.
وحاول الزوج الهرب من موقع اجلرمية يف �شيارة اأودي 
باملر�شاد  له  كانت  ال�شرطة  �شيارات  لكن  الدفع،  رباعية 
وا�شطدم باإحداها، قبل اأن يتم نقله هو واأحد ال�شباط 

اإىل امل�شت�شفى، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وياأتي مقتل عائ�شة بعد عامني فقط من احتجاز ما�شون 
ال�شيارة،  يف  لها  �شربه  بتهمة  اأ�شهر،   9 مل��دة  ال�شجن  يف 
اأطفالهما يف املقعد اخللفي، حيث قام بلكمها  بينما كان 
باللوحة  راأ���ش��ه��ا  و���ش��رب  خنقها،  وح���اول  م��رة   20 نحو 

االأمامية لل�شيارة عدة مرات.
وات�شلت عائ�شة بال�شرطة بعد االعتداء، وقالت اإن ما�شون 
األقى بها من ال�شيارة بعد �شربها بعنف، وتخ�شى اأن يوؤذي 
يف  بال�شلطات  ما�شون  عائلة  اأف���راد  اأح��د  وات�شل  بناتها، 

نف�س الوقت، وقال اإنه يخ�شى اأن ينتحر.
واعرتف ما�شون باأنه مذنب يف االعتداء اجلنائي والعنف 
يتم  اأن  قبل  ع��ام��ني،  مل��دة  بال�شجن  عليه  وح��ك��م  امل��ن��زيل 

منحه االإفراج الق�شائي بعد ت�شعة اأ�شهر.
اأن  ب��ع��د  كقا�شي  م��ن مم��ار���ش��ة عمله  م��ا���ش��ون  م��ن��ع  ومت 
اأم�شى عقوبته يف ال�شجن، لكن عمدة كليفالند فرانك 
بعد  االأقلية  اأع��م��ال  تطوير  كمدير  ا�شتاأجره  جاك�شون 
اإطالق �شراحه من ال�شجن، قبل اأن يتم طرده يوم ال�شبت 

على اإثر ارتكابه جلرمية القتل.
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األ���ر ���أ ��:
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ا������ 11900 در��
أ��و����� 14900 د ر��
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VIP ت����
إدارة إ��را��� %100

����� ����� ����� ا��و��
أ��� ��� ������ �� ���� 

إر��ل ا��� ��� ا��ا���ب

��وط ���م ا���� و���ة ا������
.
ً
د�� ا����� ����

(���ة 3 أ��م ���).
100 در�� ��� ��م ��� (���ة ا������).

(5) أ��م ��� ���� إل���ء ���� إ��اءات اإل���� (��� ���ة ا������).
(3) أ�� �� ا��وب ور�� ا����.

�ـ500 در��.
 ال ����� ا���د�� ��ون ��از �����، وإ���ء ا������، و����� ا����ن ����.

:���� �����
.�� ��� �����15% و����� ���� ا

كلب ي�سد ركلة جزاء
اإهدار  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ع��دي��دة ميكن  اأ���ش��ب��اب 
ي�شدها  ك���اأن  الرتجيحية،  اجل���زاء  رك���الت 
اأن  اأو  ال���ع���ار����ش���ة  ت�������ش���رب  اأو  احل�����ار������س 
ي��رك��ل ال��الع��ب ال��ك��رة ب��ع��ي��دا ع��ن املرمى، 
ل��ك��ن ال��ف��ي��دي��و امل��رف��ق ي��ظ��ه��ر ح��ال��ة اأغ���رب 
"ماركا"  �شحيفة  ون�����ش��رت  اخل���ي���ال.  م���ن 
االإ����ش���ب���ان���ي���ة، ���ش��ري��ط ف��ي��دي��و مل����ب����اراة بني 
الركالت  م��رح��ل��ة  اإىل  و���ش��ل��ت  ف���ري���ق���ني، 
الرتجيحية، وبعد اأن اأطلق احلكم �شافرته 
تقدم العب اأحد الفريقني لي�شدد ركلته يف 
مرمى اخل�شم. وفجاأة ظهر كلب اإىل جانب 
التي  اللحظة  يف  مب��ح��اذات��ه  و���ش��ار  امل��رم��ى 
بالكلب  لت�شطدم  الكرة  الالعب  فيها  ركل 

وتبتعد عن ال�شباك، وتهدر الركلة. .

ميل بي تروي تفا�سيل اإقدامها على االنتحار
تفا�شيل  بي   ال��ع��امل��ي��ة  ميل  امل��غ��ن��ي��ة  روت 
وحيدة  كو�شيلة  االإن��ت��ح��ار  ع��ل��ى  اإق��دام��ه��ا 
للتخّل�س من معاناتها مع طليقها  �شتيفن 
بتناولها   2014 ع���ام  وذل����ك  بيالفونتي  
اإ���ش��ربي��ن. وج����اء ح��دي��ث ميل  200 ح��ّب��ة 
بي هذا �شمن مذكراتها اجلديدة بعنوان 
ن�شرت  وال��ذت��ي   "Brutally Honest"
الربيطانية  �شن"  "ذا  ���ش��ح��ي��ف��ة  م��ن��ه��ا 
م��ق��ت��ط��ف��ات ت���ت���ح���دث ف���ي���ه م���ي���ل ب����ي عن 
ه���ن���ا، يف  قالت:" اأق�����ف  ح��ي��ث  م��ع��ان��ات��ه��ا 
يف  اأح��دق  عمري،  من  والثالثني  التا�شعة 
امل�شتاأجر  الداخلي يف منزيل  مراآة احلمام 
يدي  بني  حاملًة  لندن،  يف  كن�شينغتون  يف 
بزجاجة من االأ�شربين مفتوحة من املخزن 
الذي خزنته على مر ال�شنني، ابتلعت حبة 
تلو االأخ��رى، وكل ما ا�شع واح��دة يف فمي 

اأ�شاأل نف�شي "هل اأنت متاأكدة؟".

املمثلة امل�ضرية اأروى جودة خالل ح�ضورها مهرجان القاهرة ال�ضينمائي الدويل 
يف دار الأوبرا امل�ضرية بالقاهرة. )ا ف ب(


