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الهالل الأحمر يقدم اأجهزة ومعدات طبية لعدد 
من امل�ضت�ضفيات امل�ضرية �ضمن مبادرة »عطايا«

•• القاهرة -وام: 

الكلى  لغ�سيل  طبية  معدات  و  اأجهزة  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  تقدم 
الف�سل  لدعم مر�سى  مبادرة )عطايا(  �سمن  امل�سرية  امل�ست�سفيات  لعدد من 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف  الكلوي برعاية حرم �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
منطقة الظفرة رئي�س الهيئة �سمو ال�سيخة �سم�سة بنت حمدان بن حممد اآل 
نهيان م�ساعد �سمو رئي�س الهيئة لل�سوؤون الن�سائية رئي�س اللجنة العليا ملبادرة 
عطايا. وقد وقعت الهيئة اتفاقا يف القاهرة مع املجموعة امل�سرية لال�سترياد 
اإىل  اإ�سافة  الكلى  لغ�سيل  ماكينة   18 وت�سغيل  وتركيب  لتوريد  والت�سدير 
مركز  و  اأ�سوان  مبحافظة  التاأمني  م�ست�سفى  ل�سالح  اآخ��رى  ومعدات  اأجهزة 
غ�سيل الكلى لالأطفال مب�ست�سفى الزهراء اجلامعي بالقاهرة ومركز غ�سيل 

الكلى لالأطفال مب�ست�سفى اأجا مبحافظة الدقهلية.    )التفا�سيل �س3(

مبادرة »نب�ضات« تعالج ت�ضوهات
 قلوب الأطفال بحملتها املجانية يف الهند

•• دبي - وام:

بداأ الفريق الطبي ملبادرة )نب�سات( التي تنفذها موؤ�س�سة حممد بن را�سد 
اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية حتت رعاية مبادرات حممد بن 
را�سد اآل مكتوم العاملية وبالتعاون مع هيئة ال�سحة بدبي اإجراء عمليات 
جراحية وق�سطرة عالجية لعدد من الأطفال املر�سى مبدينة )بومباي( 
الرابع ع�سر  وت�ستمر حتى  الهند  املبادرة يف  تنفذها  التي  �سمن احلملة 

من �سهر يوليو اجلاري.                             )التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله وزير اخلارجية الأمريكي  )وام(

حممد بن زايد ووزير اخلارجية الأمريكي 
يبحثان عالقات التعاون والق�ضايا الإقليمية والدولية

الإمارات توؤكد التزام التحالف العربي بحماية 
الأطفال يف اليمن بالتن�ضيق مع الوكالت الأممية

•• نيويورك- وام:

اأكدت دولة الإمارات اللتزام اجلاد للتحالف العربي املعني بدعم ال�سرعية 
يف اليمن بتحمل كامل م�سوؤولياته املتعلقة بحماية جميع املدنيني وخا�سة 
اإىل حمايتهم  الهادفة  ج��ه��وده  موا�سلة  ذل��ك  اليمن مب��ا يف  يف  الأط��ف��ال 
وكالت  جميع  مع  والوثيق  التام  بالتن�سيق  عليهم  النزاع  اآث��ار  وتخفيف 

الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية العاملة على الأر�س.
الأمم  الدائمة للدولة لدى  املندوبة  ن�سيبة  �سعادة لنا زكي  وا�ستعر�ست 
املتحدة - خالل البيان الذي اأدلت به اأمام املناق�سة املفتوحة التي عقدها 
�ستيفان  ال�سويد  وزراء  رئي�س  برئا�سة  الول  اأم�س  الدويل  الأمن  جمل�س 
لوفان حتت عنوان )حماية الأطفال اليوم متنع ال�سراعات غدا(  اجلهود 

التي يبذلها التحالف لتحقيق هذه الغاية.            )التفا�سيل �س3(

ميني يف اأربع قرى بال�ضاحل الغربي   7700
ي�ضتفيدون من امل�ضاعدات الإن�ضانية الإماراتية

•• املخا – اليمن-وام:

1100 �سلة غذائية اإ�سافة اإىل  وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي 
ال�سلع الأ�سا�سية على اأهايل قرى “ البوالع و اجلدير والغرايف والفاترة” 
 7700 منها  ا�ستفاد  لليمن  الغربي  ال�ساحل  يف  املخا  ملديرية  التابعة 
مواطن ميني وذلك �سمن حملة توزيع امل�ساعدات الإن�سانية و الغذائية 
و  معاناتهم  وط��اأة  من  للتخفيف  امل��ح��ررة  املناطق  اأه��ايل  على  العاجلة 
م�ساعدتهم على جتاوز الظروف املعي�سية ال�سعبة التي ميرون بها جراء 
ح�سار ميلي�سيات احلوثي املوالية لإي�������ران.                        )التفا�سيل 

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س يف اأبوظبي معايل 

مايك بومبيو وزير خارجية الوليات املتحدة الأمريكية ال�سديقة.
وبحث �سموه و الوزير مايك بومبيو خالل اللقاء.. عالقات التعاون 
امل�سرتك  والتن�سيق  تعميقها  على  البلدين  وح��ر���س  ال�سرتاتيجي 

بجهودهما يف مواجهة  يتعلق  ما  املجالت خا�سة  بينهما يف خمتلف 
الأمن  ت��ع��زي��ز  �سبل  اىل  ..اإ���س��اف��ة  وتنظيماته  والإره�����اب  ال��ت��ط��رف 

وال�ستقرار وحتقيق ال�سالم يف املنطقة.
ت�سهدها  التي  وامل�ستجدات  الأح���داث  تطورات  اجلانبان  وا�ستعر�س 
منطقة ال�سرق الأو�سط وتداعياتها على اأمن و ا�ستقرار �سعوبها اإ�سافة 

اإىل جممل الق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
)التفا�سيل �س(

خ�سائر فادحة للنظام بهجوم مباغت يف الالذقية

اإ�ضرائيل »ل ت�ضتبعد« اإقامة عالقات مع الأ�ضد
•• عوا�صم-وكاالت:

اإقامة  احتمال  على  الثالثاء  اأم�����س  اإ�سرائيل  اأب��ق��ت 
امل��ط��اف م��ع �سوريا يف ظ��ل رئا�سة  ع��الق��ات يف نهاية 
ب�سار الأ�سد م�سرية اإىل التقدم الذي حترزه القوات 
احلكومية ال�سورية يف احلرب الأهلية امل�ستمرة منذ 
يف  اإ�سرائيليون  م�سوؤولون  توقع  والتي  �سنوات  �سبع 

بدايتها اأن تطيح بالأ�سد.
وخ���الل ج��ول��ة ل��ه يف اجل���ولن، �سعد وزي���ر اجلي�س 
الإ�سرائيلي اأفيجدور ليربمان من تهديداته باللجوء 
اإىل القوة الع�سكرية اإذا اأقدمت �سوريا على ن�سر قوات 
هناك. وقال لل�سحفيني “اأي جندي �سوري �سيدخل 

املنطقة العازلة يعر�س حياته للخطر«.
�سي�ستعيد  الأ�سد  ب��اأن  يبدو  فيما  اأق��ر  ليربمان  لكن 

ال�سيطرة على اجلانب ال�سوري من اجلولن.

اإذا كان  ال�سحفيني عما  اأحد  �سوؤاله من قبل  ولدى 
���س��ي��اأت��ي وق���ت ي��ت��م ف��ي��ه اإع����ادة ف��ت��ح م��ع��رب القنيطرة 
اإ�سرائيل  ب���ني  ال���ن���ار  اإط�����الق  ات���ف���اق وق���ف  مب��وج��ب 
اإ�سرائيل  تقيم  اأن  املمكن  م��ن  ك��ان  اإذا  وم��ا  و���س��وري��ا 
بينهما، قال ليربمان  العالقة”  “نوعا من  و�سوريا 
“اأعتقد اأننا بعيدون كثريا عن حتقيق ذلك لكننا ل 

ن�ستبعد اأي �سيء«.
ياأتي ذلك بينما، �سنت ف�سائل من املعار�سة امل�سلحة، 
مما  ال�سمالية،  ال��الذق��ي��ة  ج��ب��ال  يف  مباغتا  هجوما 
قوات  م��ن  الأق���ل  على  قتيال   27 �سقوط  ع��ن  اأ�سفر 

النظام ال�سوري، بينهم �سباط.
واأف����اد امل��ر���س��د ال�����س��وري حل��ق��وق الإن�����س��ان، ب�سقوط 
“حوايل 70 قتيل وجريح من قوات النظام وحلفائها 
بينهم �سباط خالل اأعنف هجوم للف�سائل منذ نحو 

3 اأعوام يف جبال الالذقية ال�سمالية«.

فل�سطينيون ينتظرون �سفينة ك�سر احل�سار   )ا ف ب(

نايجل فاريج يدعو اىل ا�سقاط ترييزا

اليمنيون يحتفلون بتحرير مديرية التحيتا

•• عوا�صم-وكاالت:

بفر�سة  و�سكانها  التحيتا  حظيت 
والتنعم  اأن���ف���ا����س���ه���م  ا�����س����رتج����اع 
اأن  ب��ع��د  الأوىل  احل��ري��ة  ب��ل��ح��ظ��ات 
يف  اليمنية  املقاومة  ق��وات  جنحت 
املوالني  احل���وث���ي  م�����س��ل��ح��ي  دح����ر 
لإي�������ران ع���ن امل���دي���ن���ة ال���واق���ع���ة يف 

حمافظة احلديدة، غربي اليمن.
ومع و�سول قوات املقاومة امل�سرتكة 
الأزقة  الفرحة  دخلت  املدينة،  اإىل 
�سكان  وب���داأ  ه��ن��اك،  النا�س  وق��ل��وب 
بعد  ال�سوارع  اإىل  باخلروج  املدينة 

�سعورهم بالأمان.
ف���رح���ة واح���ت���ف���ال ع��ا���س��ه��ا اأه����ايل 
املقاومة  ق���وات  كوكبة  م��ع  امل��دي��ن��ة 
اأه���دوا  ال��ذي��ن  امل�����س��رتك��ة،  اليمنية 
الإح�سا�س  اأ�سباب  واأهلها  للمدينة 
اأعادوا لها حريتها  اأن  بالأمان بعد 

امل�سلوبة.
ال�سعداء،  املدينة  تنف�ست  واأخ��ريا 
وف����ك احل�����س��ر اخل���ان���ق م���ن قبل 
الذين  املواطنني،  على  امليلي�سيات 
ي���اأم���ل���ون ب���ب���دء ع��م��ل��ي��ات الإغ���اث���ة 
الإن�������س���ان���ي���ة، ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا دول 
ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي، وع����ودة احلياة 
حقبة  بعد  الطبيعي،  جمراها  اإىل 

�سد  معاركهم  يف  اليمني  اجلي�س 
احلوثيني.

ومت������ت������از الآل�������ي�������ات وال�����دب�����اب�����ات 
واملدفعيات ال�سعودية التي زود بها 
التحالف بالكفاءة القتالية العالية 

يف حتقيق اأهدافها.
الع�سكرية  الأط��ق��م  اأف���راد  وخ��ا���س 
الرماية  على  تدريبات  للمدرعات 
والدفاع،  ال��ه��ج��وم  عمليات  خ��الل 
مواقع  ا����س���ت���ه���داف  يف  وجن����ح����وا 
وخمازن اأ�سلحة حاولت ميلي�سيات 

احلوثي اإخفاءها.
ع�سرات  ل��ق��ي  اأخ�������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
احلوثي  ميلي�سيات  ع��ن��ا���س��ر  م��ن 
م�����س��رع��ه��م واأ���س��ي��ب اآخ������رون اإثر 
نفذتها  ن��وع��ي��ة  ع�����س��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ة 
وح������دة ق��ت��ال��ي��ة خ���ا����س���ة يف ق����وات 
ال��وط��ن��ي يف ج��ب��ه��ة باقم  اجل��ي�����س 

�سمايل حمافظة �سعدة.
ال��ل��واء اخلام�س حر�س  قائد  واأك��د 
اأن  ق��رو���س،  ���س��ال��ح  العميد  ح���دود 
وح����دة ق��ت��ال��ي��ة خ��ا���س��ة م��ن اللواء 
ع�سكرية  عملية  تنفيذ  يف  جنحت 
ن���وع���ي���ة وخ����اط����ف����ة ع���ل���ى م���واق���ع 
امليلي�سيات يف منطقة اأبواب احلديد 
يف مديرية باقم، اأ�سفرت عن مقتل 

وجرح الع�سرات من املتمردين.

ال�سعودية تعرت�ض �ساروخا بال�ستيا..وتزود التحالف باآليات ع�سكرية حديثة

التحيتا اليمنية حتتفل بالتحرير من براثن احلوثي

الحتالل يعرت�ض رحلة بحرية لك�ضر ح�ضار غزة
 •• غزة-اأ ف ب:

الظهر من ميناء  انطلق قبل  قاربا  ام�س  ال�سرائيلي  اعرت�س اجلي�س 
ك�سر  اإىل  �سعيا  م��وان��ئ قرب�س  اأح��د  ب��اجت��اه  غ��زة  ال�سيادين يف مدينة 
احل�سار املفرو�س على قطاع غزة منذ اأكرث من ع�سر �سنوات، ومنعته من 

موا�سلة رحلته، بح�سب ما ذكر منظمو الرحلة واجلي�س ال�سرائيلي.
ويف موؤمتر �سحايف عقد يف ميناء ال�سيادين يف غرب مدينة غزة ع�سر 
اليوم، اأعلن ع�سو الهيئة الوطنية العليا مل�سريات العودة وك�سر احل�سار 
اعرت�ست  الحتالل  جلي�س  التابعة  البحرية  ق��وات  اأن  املنا�سرة  ب�سام 
كافة  واعتقلت  عليها  و�سيطرت  احلرية-2  �سفينة  الع�سكرية  بالقوة 

ركابها وكابنت القارب.

للنا�س  اخلانق  الأ���س��ر  من  مظلمة 
ومعانيها  احلياة  اأ�سباب  وم�سادرة 

من مواطني هذه املدينة املنكوبة.
بفكرها  امل���ي���ل���ي�������س���ي���ات  وح�����اول�����ت 
النا�س  ع��ل��ى  ت��ن��غ�����س  اأن  ال���دم���وي 
حلريتهم،  ا����س���ت���ع���ادت���ه���م  ف����رح����ة 
الأل��غ��ام يف معظم  زرع  اإىل  فذهبت 
لن�سفها  املباين احلكومية، متهيدا 
ت��ف��ر م���ن م��واق��ع��ه��ا، وهو  اأن  ق��ب��ل 
خم��ط��ط  ان��ت��ق��ام��ي ف��ا���س��ل باغتته 

ال���ع���م���ال���ق���ة وع���م���ل���ت على  األ�����وي�����ة 
اإجها�سه يف مهده.

كما قامت قوات املقاومة مبحا�سرة 
ومطاردة جيوب امليلي�سيا يف مزارع 
امل��دي��ري��ة ال��ك��ث��ي��ف��ة، يف ح���ني لذت 
بعد  ب��ال��ه��رب،  ك��ب��رية منها  اأع�����داد 
ق��ط��ع الإم��������داد ع��ن��ه��ا وع���زل���ه���ا يف 

املزارع.
اأعلن املتحدث الر�سمي  اىل ذل��ك،  
ب��ا���س��م حت��ال��ف دع����م ال�����س��رع��ي��ة يف 

تركي  ال����رك����ن  ال���ع���ق���ي���د  ال���ي���م���ن، 
املالكي، ر�سد قوات الدفاع اجلوي 
بال�ستي  ���س��اروخ  اإط��الق  للتحالف 
من قبل امليلي�سيا احلوثية التابعة 
لإي�����ران م��ن ���س��ع��دة يف ال��ي��م��ن، يف 

اجتاه اأرا�سي اململكة.
اأخ������رى، دف��ع��ت القوات  م���ن ج��ه��ة 
ال�������س���ع���ودي���ة مب����درع����ات ودب����اب����ات 
لتن�سَم  ج�����دي�����دة،  وم����دف����ع����ي����ات 
مل�ساندة  ال���ت���ح���ال���ف  ق�������وات  اإىل 

ا�ستقالتان حتدثان زلزاال �سيا�سيا �سغريا:
الربيك�ضيت.. ترييزا ماي.. والفتية ال�ضر�ضني!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

بعد عامني من اعتماده عرب ا�ستفتاء 23 يونيو 2016، وعلى الرغم من اأنه 
�سيدخل حيز التنفيذ ر�سميا يف 29 مار�س 2019، ل يزال الربيك�سيت يق�ّسم 

يف العمق اململكة املتحدة، واىل حد احداث �سرخ يف حكومتها.
بعد يومني من ندوة ُكّر�ست خ�سي�سا لهذا املو�سوع ال�ساخن، ويف لقاء يفرت�س 
لر�ّس ال�سفوف، ا�ستقال فجاأة الوزير املكلف خ�سي�سا بهذا امللف )الربيك�سيت( 
ديفيد ديفي�س، موجها اهانة حقيقية لترييزا ماي، وم�سرحا )ل اأ�ستطيع اأن 

اأدافع على �سكل من الربيك�سيت اأرف�سه(.                   )التفا�سيل �س13(

عن  تتحدث  املتحدة  الأمم 
جرائم حرب يف جنوب ال�ضودان  

 •• جنيف-اأ ف ب:
املتحدة  المم  مفو�سية  ن���ددت 
ام�س  الن�سان  حلقوق  ال�سامية 
حلقوق  خ����ط����رية  ب�������ان���ت���ه���اك���ات 
اإىل جرائم  ت��رق��ى  ق��د  الإن�����س��ان 
حرب يف جنوب ال�سودان، متهمة 
القوات احلكومية ب�سكل اأ�سا�سي.

ُن�سر  للمفو�سية  ت��ق��ري��ر  وع����ّدد 
الثالثاء “اأفعال ت�سكل انتهاكات 
خ������ط������رية حل������ق������وق الإن�����������س�����ان 
الن�ساين  ل��ل��ق��ان��ون  وجت�������اوزات 
جرائم  اإىل  ت���رق���ى  ق���د  ال�����دويل 
اأو�سحت  م���ا  ب��ح�����س��ب  حرب”، 

املفو�سية يف بيان.
وبح�سب التحقيقات التي اأجرتها 
ابريل   16 ب���ني  امل��ت��ح��دة  الأمم 
مدنيا   232 ف���ان  م���اي���و،  و24 
ع��ل��ى الأق����ل ُق��ت��ل��وا وا���س��ي��ب عدد 
كبري يف اعتداءات نفذتها القوات 
احلكومية وحلفاوؤها وجمموعات 
م�سلحة يف قرى واقعة يف مناطقة 
يف  امل��ع��ار���س��ة،  ل�سيطرة  خا�سعة 

مايينديت ولري«.

مواقــيت ال�صالة
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تييييرامييييب: ليييقييياء بييوتييني 
اأ�ييضييهييل مييين قييميية اليينيياتييو 

•• وا�صنطن-وكاالت:

دونالد  الأم��ريك��ي،  الرئي�س  راأى 
ل��ق��اءه م��ع الرئي�س  اأن   ، ت��رام��ب، 
ال���رو����س���ي ف����الدمي����ري ب���وت���ني يف 
هل�سنكي قد يكون اأ�سهل من قمة 
بروك�سل،  يف  الأط��ل�����س��ي  احل��ل��ف 
وح���ت���ى زي����ارت����ه ل��ربي��ط��ان��ي��ا، يف 
ت�سريح اأدىل به قبل انطالقه يف 

جولة اأوروبية لأكرث من اأ�سبوع.

)�ض10( )�ض10(االإمارات حتافظ على مركزها االأول عربيا يف موؤ�سر االبتكار العاملي 2018    االإمارات حتافظ على مركزها االأول عربيا يف موؤ�سر االبتكار العاملي 2018   
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

احلاكم العام لكومونولث البهاما بعيد ال�ضتقالل
•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة مارغريت بيندلينغ احلاكم العام لكومونولث 

جزر البهاما وذلك مبنا�سبة عيد ا�ستقالل بالدها.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة اإىل فخامة مارغريت بيندلينغ.

افتتاح الدورة ال�ضيفية ال�ضنوية »اأجيال ال�ضرطة« يف الفجرية
•• الفجرية - وام:

انطلقت ام�س حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي 
“اأجيال  ال�سنوية  ال�سيفية  ال��دورة  الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو 
الثانية  وال���دورة   16 ال���  دورتها  امل��دار���س يف  لطلبة  ال�سرطة” املخ�س�سة 
قبولهم  مت  وطالبة  طالبا   734 مب�ساركة  الثانية  دورت��ه��ا  يف  للطالبات 
وفق ال�سروط املعتمدة منهم 380 من الدفعة ال� 16 و354 من الدفعة 
الثانية. افتتح الدورة �سعادة العميد حممد بن نايع الطنيجي نائب القائد 
اليماحي  حميد  حممد  حميد  العميد  بح�سور  الفجرية  ل�سرطة  ال��ع��ام 
مدير عام العمليات ال�سرطية والعقيد دكتور �سعيد حممد احل�ساين نائب 

مدير اإدارة املوارد الب�سرية.
وتهدف الدورة اإىل متكني طلبة وطالبات املدار�س من ا�ستغالل فرتة اإجازة 

حيث  للوطن  الإنتماء  حب  وزرع  الع�سكرية  مهاراتهم  تنمية  يف  ال�سيف 
تت�سمن برامج اأكادميية وتدريبية وترفيهية وتدريبات ع�سكرية ميدانية 
لرفع كفاءتهم وفق معايري التدريبات املعتمدة اإىل جانب اإخ�ساعهم لعدد 
من املحا�سرات التثقيفية التوعوية تقوم على تنمية ثقافة الطلبة وتر�سخ 
اأيدي عدد  امل�سوؤولية وتعزز فيهم قيمة العمل اجلماعي على  لديهم روح 
من الأ�ساتذة واخلرباء. من جانبه قال العميد الدكتور علي را�سد بن نايع 
اإقبال  مدير معهد تدريب ال�سرطة بالفجرية اأن “اأجيال ال�سرطة” ت�سهد 
ال�سيخ حمد  ال�سمو  توجيهات من �ساحب  بناء على  الطلبة  متزايدا من 
بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية اإميانا من �سموه 
باأهمية الوعي الأمني لدى كافة اأفراد املجتمع وخا�سة الن�سء ملا ميثلونه 
وثقافة  الإم��ارات��ي علما  باملواطن  الإرت��ق��اء  اإن�سانية ف�سال عن  ث��روة  من 

لياأخذ دوره املن�سود يف حركة البناء والتطور التي ت�سهدها الدولة.

واأ���س��اف اأن ال��دورة تت�سمن تقدمي 10 م��واد اأب��رزه��ا م��ادة عن ع��ام زايد 
“طيب  اآل نهيان  زايد بن �سلطان  ال�سيخ  املغفور له  الطلبة �سرية  تدر�س 
تعزز  اإىل جانب مواد  وال�سالم  والت�سامح  العطاء  بقيم  ثراه” املليئة  اهلل 
املخدرات والت�سرف  املرورية وخماطر  بال�سالمة  الوطن والتوعية  قيمة 
التدخني  وخم��اط��ر  ال�سحي  ال��غ��ذاء  ت��ن��اول  واأهمية  الطارئة  احل���الت  يف 
وكيفية بناء ال�سخ�سية الناجحة والوقاية من احلرائق وم�سرح اجلرمية. 
وذكر العميد مدير معهد التدريب اإىل اأن جناح ال��دورة جاء بف�سل دعم 
وتوجيهات القائد العام ل�سرطة الفجرية اللواء حممد بن غامن الكعبي 
الذي �سخر كل الإمكانيات لتحقيق الأهداف املن�سودة.. مو�سحا اأن املعهد 
خالل  �سحية  ووجبات  موا�سالت  من  الطلبة  احتياجات  بتوفري  يتكفل 
�ساعات التدريب والزي الع�سكري اإىل جانب منحهم حوافز مادية وجوائز 

تقديرية بعد انتهاء فرتة التدريب.

حممد بن زايد ووزير اخلارجية الأمريكي يبحثان 
عالقات التعاون والق�ضايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س يف اأبوظبي معايل مايك بومبيو 

وزير خارجية الوليات املتحدة الأمريكية ال�سديقة.
ال��ل��ق��اء.. ع��الق��ات التعاون  ال��وزي��ر م��اي��ك بومبيو خ���الل  ���س��م��وه و  وب��ح��ث 
ال�سرتاتيجي وحر�س البلدين على تعميقها والتن�سيق امل�سرتك بينهما يف 
خمتلف املجالت خا�سة ما يتعلق بجهودهما يف مواجهة التطرف والإرهاب 
وتنظيماته ..اإ�سافة اىل �سبل تعزيز الأمن و ال�ستقرار وحتقيق ال�سالم يف 

املنطقة.
و ا�ستعر�س اجلانبان تطورات الأحداث وامل�ستجدات التي ت�سهدها منطقة 

ال�سرق الأو�سط وتداعياتها على اأمن و ا�ستقرار �سعوبها اإ�سافة اإىل جممل 
الق�سايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.

و  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  اللقاء  ح�سر 
اآل نهيان و معايل  التعاون ال��دويل و�سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد 
ومعايل  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة  وزير  قرقا�س  بن حممد  اأن��ور  الدكتور 
و معايل  ال��دويل  التعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  رمي 
علي بن حماد ال�سام�سي نائب الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمن الوطني 
ومعايل  التنفيذية  ال�����س��وؤون  جهاز  رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل 
يو�سف مانع العتيبة �سفري الدولة لدى الوليات املتحدة الأمريكية و�سعادة 
حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي والوفد املرافق لوزير 

اخلارجية المريكي.

مبادرة »نب�ضات« تعالج ت�ضوهات قلوب الأطفال بحملتها املجانية يف الهند
•• دبي - وام:

بداأ الفريق الطبي ملبادرة »نب�سات« التي تنفذها موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل 
مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية حتت رعاية مبادرات حممد بن را�سد 
اآل مكتوم العاملية وبالتعاون مع هيئة ال�سحة بدبي اإجراء عمليات جراحية 
�سمن  »ب��وم��ب��اي«  مبدينة  امل��ر���س��ى  الأط��ف��ال  م��ن  ل��ع��دد  عالجية  وق�سطرة 
�سهر  الرابع ع�سر من  الهند وت�ستمر حتى  املبادرة يف  تنفذها  التي  احلملة 
يوليو اجلاري م�ستهدفة اإجراء 100 عملية قلب جمانية لالأطفال املر�سى 

بالإ�سافة اإىل اإجراء الفحو�سات الت�سخي�سية لأكرب عدد من الأطفال.
ومتكن الفريق الطبي - الذي با�سر عمله مب�ست�سفيات مدينة »بومباي« يف 
اليومني الأولني للحملة التي بداأت ال�سبت املا�سي - من اإجراء 51 عملية 
 14 و  �سهر  اأعمارهم بني  قلب مفتوح وق�سطرة عالجية لأطفال تراوحت 

البطينني  كالثقوب بني  القلبية  الت�سوهات  اأن��واع  يعانون من خمتلف  �سنة 
مثل  القلبية  وال�سمامات  ال�سرايني  يف  وت�سيق  فالوب  ورباعية  والأذي��ن��ني 
ال�سمام الرئوي وامليرتايل والتاجي وغريها من الت�سوهات الأخرى وذلك 

بكل من م�ست�سفى »رهيجة« و«مولوند« مبدينة بومباي الهندية.
اإن  بدبي  ال�سحة  لهيئة  العام  املدير  القطامي  حممد  حميد  معايل  وق��ال 
مبادرة » نب�سات« تعد حلقة من �سل�سلة املبادرات اخلريية والإن�سانية التي 
زاي��د بن  ال�سيخ  املغفور  العامل ومتثل غر�س  اإىل  الإم���ارات  دول��ة  متتد من 
ال��ذي منا يف �ستى بقاع العامل باخلري  ث��راه«  اآل نهيان » طيب اهلل  �سلطان 
وال�سالم .. و تعك�س منظومة القيم الأ�سيلة التي تت�سم بها الإمارات وترعاها 
قيادتنا الر�سيدة .. لفتا اإىل اأن التعاون املثمر بني موؤ�س�سة حممد بن را�سد 
اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية وهيئة ال�سحة بدبي يعزز الر�سالة 
النبيلة التي يحملها اجلانبان �سمن توجهات دبي وروؤيتها احل�سارية التي 

ت�ستهدف اخلري للجميع. واأكد اأن املوؤ�س�سة جنحت يف ترجمة فكر و توجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
بقاع  �ستى  املعوزين يف  اإغ��اث��ة  ب�ساأن  رع��اه اهلل«  دب��ي«  ال���وزراء حاكم  جمل�س 

الأر�س الأمر الذي جعلها يف طليعة املوؤ�س�سات اخلريية الرائدة عاملياً.
اأمناء  اإبراهيم بوملحه نائب رئي�س جمل�س  اأكد �سعادة امل�ست�سار  من جانبه 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال اخلريية والإن�سانية اأن القيادة 
الر�سيدة لدولة الإمارات اأولت اهتمامها الكبري بتوفري �سبل احلياة ال�سحية 
البي�ساء خارج  اأي��ادي��ه��ا  وام��ت��دت  ���س��واء  ح��د  على  ال��دول��ة  ومقيمي  ملواطني 
الدولة لتعني الدول ال�سديقة وال�سقيقة يف امل�سمار ال�سحي حر�سا منها 
اأن مبادرة  اإىل  والعطاء منوها  العمل  ق��ادرا على  ليكون  الإن�سان  على حياة 
نب�سات - التي �ساهمت بها املوؤ�س�سة بالتعاون مع هيئة ال�سحة بدبي لتقدمي 
الولدية حول  القلب  ت�سوهات  يعانون من  الذين  لالأطفال  ال��الزم  العالج 

توليه  ال��ذي  الكبري  الهتمام  تعك�س   - املا�سية  ال�سنوات  مدى  على  العامل 
وتقدمي  ال�سرتاتيجية  املوؤ�س�سة  عمل  خطة  �سمن  وتاأتي  الر�سيدة  القيادة 

امل�ساعدة املمكنة جتاه معاجلة املر�سى بال�سورة املثلى.
100 ط��ف��ل م�سابني  ع���الج  اإىل  ت��ه��دف  ال��ه��ن��د«  »ن��ب�����س��ات  اإن حملة  وق���ال 
متلك  ل  مم��ن  امل��ع��وزة  الطبقات  ال��ع��م��وم  يف  وت�ستهدف  خلقية  بت�سوهات 
املقدرة على حتمل تكاليف العالج الباهظة ملثل هذه العمليات. كان حممد 
ع��ددا من  تفقد  قد  »بومباي«  الدولة مبدينة  عام  قن�سل  الطنيجي  �سالح 
واطماأن  وق�سطرة عالجية  قلب مفتوح  لهم عمليات  اأجريت  املر�سى ممن 
على اأو�ساعهم ال�سحية.. والتقى الفريق الطبي القائم على احلملة واأثنى 
على جهوده الإن�سانية التي �ساهمت يف تخفيف الأمل ومنح الأمل للمر�سى 
غري القادرين على حتمل الكلف املالية ملثل هذا النوع من العمليات الباهظة 

التكاليف.

هيئة اأبوظبي لالإ�ضكان تعلن عن التحديثات اجلديدة ل�ضيا�ضات برامج اإ�ضكان املواطنني يف اإمارة اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
ال�������دول�������ة، ح���ف���ظ���ه اهلل،  رئ����ي���������س 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اأبوظبي  ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت  امل�����س��ل��ح��ة، 
لالإ�سكان عن التحديثات اجلديدة 
املواطنني  اإ�سكان  برامج  ل�سيا�سات 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي، وال��رام��ي��ة اإىل 
تلبية احتياجات املواطنني لت�وفري 
ال�سكن املالئم وت�سهيل الإجراءات 
لالأرا�سي  النتظار  ف��رتة  وتقليل 
وال����ق����رو�����س، م����ع م�����راع�����اة دخل 
حر�ساً  ال�سداد،  اآلية  يف  املواطنني 
على توفري ال�ستقرار الجتماعي 

لالأ�سرة املواطنة.
وق���������ال �����س����ع����ادة ح����م����د ن����خ����ريات 
لهيئة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  ال����ع����ام����ري، 
التحديثات  اإن  لالإ�سكان  اأبوظبي 

رف  وت�سَّ بناء،  واإع��ادة  قر�س هدم 
ال�����س��ك��ن��ي��ة يف ح����ال عدم  ب��امل��ن��ح��ة 
امتالكه اأي م�سكن اآخر يف الإمارة 

وفقاً لل�سوابط املحددة.
قاعدة  تو�سيع  على  الهيئة  وتعمل 
امل��ن��ت��ف��ع��ني م��ن امل��ن��ح امل��ال��ي��ة حيث 
امل��ح��دود على  ال��دخ��ل  ذوو  يح�سل 
�سكل  على  دره��م   1.250.000
حت�سيله  يتم  ال�سداد  اآج��ل  قر�س 
املالية  امل�������الءة  حت�����س��ن  ح�����ال  يف 
املواطن  دخل  وارتفاع  للم�ستفيد، 
الفئة،  لهذه  ال�ستحقاق  ح��د  ع��ن 
ال�ستحقاق  ���س��ق��ف  رف�����ع  مت  اإذ 
 20 اإىل  ال�����س��داد  اآج��ل��ة  للقرو�س 
الدخل  يقل  ل  بحيث  دره���م  األ���ف 
ال�سداد  ا�ستقطاع قيمة ق�سط  بعد 
األ����ف دره�����م، وي��ت��م منح   20 ع���ن 
ب�سكل  للمقتدرين  البناء  قرو�س 
ومالءته  امل����واط����ن  دخ����ل  ي���راع���ي 
املالية حيث تختلف قيمة القر�س 
ومبلغ الق�سط، وفرتة �سداده وفقاً 
تزيد  ل  بحيث  ال�����س��ه��ري  ل��ل��دخ��ل 

ي���ك���ون ل��ل��ت��ح��دي��ث��ات اجل����دي����دة يف 
ب��رام��ج الإ���س��ك��ان نتائج  ���س��ي��ا���س��ات 
ا�ستقرار  ع���ل���ى  م��ه��م��ة  اإي���ج���اب���ي���ة 
الأ�سرة املواطنة، اإذ اأ�سيف برنامج 
للمواطنني  ي�سمح  ج��دي��د  �سكني 
ببنية  �سكنية جمهزة  اأر�س  ب�سراء 
ب�سعر  عليها  م�سكن  لبناء  حتتية 
ال��ت��ح��ت��ي��ة، وح�سب  ال��ب��ن��ي��ة  ك��ل��ف��ة 
اأولويات ال�ستحقاق املقررة يف هذا 
ال��ربن��ام��ج ل��ت��وف��ري خ���ي���ارات اأكرث 
املواطنني  ومتكني  للم�ستفيدين، 
الت�سرف  ل����ه����م  ����س���ب���ق  ال�����ذي�����ن 
ب����الأرا�����س����ي امل���م���ن���وح���ة ل���ه���م من 

ال�ستفادة من هذه اخلدمة.
ك��ذل��ك تو�سيع  امل��م��ي��زات  و���س��م��ل��ت 
مواطني  لت�سمل  املنتفعني  �سرائح 
ال�����دول�����ة م����ن ج���م���ي���ع الإم����������ارات 
بهدف تلبية الحتياجات ال�سكنية 
اأن ي��ق��دم��وا ما  ل��ل��م��واط��ن��ني ع��ل��ى 
اأبوظبي  اإم�����ارة  يف  ع��م��ل��ه��م  ي��ث��ب��ت 
ملدة ل تقل عن  خم�سة ع�سر عاماً، 
وم����ا ي��ث��ب��ت اإق��ام��ت��ه��م يف الإم�����ارة 

املنظمة  ال�سيا�سات  على  اجلديدة 
اأبوظبي  يف  امل���واط���ن���ني  لإ����س���ك���ان 
ال�ستقرار  ت���وف���ري  اإىل  ت���ه���دف 
الإم�����ارة، وتقدمي  الج��ت��م��اع��ي يف 
لأعلى  وف���ق���اً  اإ���س��ك��ان��ي��ة  خ���دم���ات 
امل��ع��اي��ري، واإ���س��ع��اد امل��واط��ن��ني من 
خالل تقدمي جميع اأ�سكال الدعم 
لتحقيق ال�ستقرار ال�سكني يف اأقل 

مدة واأعلى جودة.
بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  اأن  واأ���س��اف 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
يتابع  اأبوظبي،  لإم���ارة  التنفيذي 
يف  الإ���س��ك��ان  ق��ط��اع  كبري  باهتمام 
ب�سرعة  وي���وج���ه  اأب���وظ���ب���ي  اإم������ارة 
الإ�سكانية  اخل�����دم�����ات  ت����ق����دمي 
املعايري،  لأع��ل��ى  وف��ق��اً  للمواطنني 
املعي�سة واحلياة  وتعزيز م�ستويات 

الكرمية للمواطنني.
واأكد العامري يف اإحاطة اإعالمية 
الهيئة  م��ق��ر  يف  ال���ث���الث���اء  ام�������س 
امل�������دراء  ب���ح�������س���ور  اأب����وظ����ب����ي،  يف 
اأن  ت�سعى  الهيئة  اأن  التنفيذيني، 

�سنوات،  ع�����س��ر  ع���ن   ت��ق��ل  م���دة ل 
والتاأجري  ب��ال��ت�����س��رف  وال�����س��م��اح 
املكت�سبة  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ل����الأرا�����س����ي 
باملنحة، �سواء التي مت البناء عليها 
توفري  ح��ال  ال��ب��ن��اء، يف  يتم  اأم مل 
وا�ستيفاء  امل��الئ��م  البديل  امل�سكن 
ا�سرتاطات الهيئة مبا يتيح املرونة 
يف خيارات ال�سكن املالئم والتجاور 

مع الأقارب.
برامج  ل�سيا�سات  وفقاً  �سيتم  كما   
اأبوظبي  يف  امل���ح���دث���ة  الإ�����س����ك����ان 
زيادة احلد الأق�سى لقر�س �سراء 
 2.250.000 اإىل  جاهز  م�سكن 
من  ال�ستفادة  اإمكانية  مع  دره��م، 
 250.000 اإ���س��ايف مببلغ  اإع��ف��اء 
درهم يف حال عدم �سداد احلكومة 
للم�سكن  التحتية  البنية  لتكلفة 
حمل ال�سراء،  كما ن�ست ال�سيا�سات 
بتحويل  ال�����س��م��اح  ع��ل��ى  امل��ح��دث��ة 
موافقة القر�س ال�سادر اإىل قر�س 
�سراء م�سكن جاهز للمواطن الذي 
لديه موافقة قر�س بناء م�سكن، اأو 

�سنوياً، اإذ �ستوفر الهيئة بالتن�سيق 
مع �سركة مدن العقارية باقة من 
ت�����س��ام��ي��م امل�����س��اك��ن امل��ع��ت��م��دة من 
اجلهات املعنية، وبت�ساميم جاهزة 
وتتنا�سب  خم��ت��ل��ف��ة،  مب�����س��اح��ات 
�سمن  امل����واط����ن����ني  واح���ت���ي���اج���ات 
حدود قيم القرو�س التي توفرها 
للمواطنني  ميكن  كخيار  الهيئة 
الإ�سراف  وكذلك  منه،  ال�ستفادة 

مدة ال�سداد عن 25 �سنة.
اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  واأو���س��ح 
ل��الإ���س��ك��ان اأن�����ه ال��ع��م��ل ج�����اٍر على 
اإ���س��ك��ان��ي��ة جديدة،  ح��ل��ول  ت��وف��ري 
�ساحب  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  مت��ا���س��ي��اً 
اآِل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
�سكني  ق����ر�����س    5000 مب���ن���ح 

ع����ل����ى ال���ت���ن���ف���ي���ذ وال����ت����ع����اق����د مع 
ومتابعة  واملقاولني  ال�ست�ساريني 

بناء امل�ساكن.
 وحتر�س هيئة اأبوظبي لالإ�سكان، 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال����رتاب����ط الأ����س���ري 
وا���س��ت��ق��رار امل��واط��ن��ني، م��ن خالل 
م�ستدامة،  اإ���س��ك��ان  ب��رام��ج  ت��وف��ري 
وتنمية حمفظة متنوعة ومبتكرة 

من اخلدمات الإ�سكانية واملالية.

الداخلية تنظم املع�ضكر ال�ضيفي »املفكر الذكي«
•• اأبوظبي-وام:

افتتح اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي رئي�س جمل�س التطوير املوؤ�س�سي 
يف وزارة الداخلية رئي�س اللجنة العليا ملبادرات عام زايد اأم�س الول مبادرة 

“املفكر الذكي - �سيف 2018”.
واملبادرة عبارة عن مع�سكر �سيفي ي�سارك فيه ما يقارب من 350 من اأبناء 
اإدارة العالقات العامة �سمن مبادرات  منت�سبي ومنت�سبات الوزارة وتنظمه 
“عام زايد” بالتعاون مع معهد التكنولوجيا التطبيقية يف مدينة حممد بن 

زايد باأبوظبي وي�ستمر حتى 16 اأغ�سط�س املقبل.
الداخلية  وزارة  اإن   - املنا�سبة  ب��ه��ذه  ل��ه  كلمة  يف   - اخلييلي  ال��ل��واء  وق���ال 
خالل  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ري  على  حت��ر���س  ال�سرطية  ال��ق��ي��ادة  م��ن  وبتوجيهات 
والإن�سانية  الأ�سرية  الروابط  وتوثيق  منت�سبيها  لأبناء  ال�سيفية  العطلة 
تعنى  التي  ال�سيفية  والأن�سطة  ال��ربام��ج  تنظيم  اأهمية  م��وؤك��دا   .. بينهم 
بالأطفال وال�سباب و�سغل اأوقات فراغهم مبا يعود بالنفع والفائدة عليهم 

وعلى جمتمعهم.
واطلع اللواء اخلييلي - خالل جولة داخل معهد التكنولوجيا التطبيقية 

لتنفيذ  التي مت توفريها  التدريبية  املرافق والتجهيزات وال�سالت  - على 
الأن�سطة والفعاليات الريا�سية التي يت�سمنها املع�سكر ال�سيفي.

العالقات  اإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي  ب��ط��ي  حم��م��د  ال��ع��ق��ي��د  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
 15 حتى  �سنوات   5 من  الأعمار  لتنا�سب  ت�سميمها  مت  املبادرة  اإن  العامة 
�سنة وللجن�سني وتهدف اإىل تاأهيل الأبناء للح�سول على �سهادة “املهند�س 
والتحكم  الذكية  الروبوتات  برجمة  على  التدريب  خالل  من  ال�سغري” 
اإ�سافة اإىل العديد من الفعاليات املتنوعة امل�ساحبة للمبادرة  التكنولوجي 
من ريا�سة وفنون الدفاع عن النف�س وال�سباحة واملهارات احلياتية والأعمال 

اليدوية التي تنا�سب الفتيات.
واأ�ساف اأن املبادرة ت�ستمل على العديد من الأن�سطة الريا�سية والرتفيهية 
بجانب  ال�سيفية  العطلة  خ��الل  ال�سباط  اأبناء  ل��دى  الفراغ  اأوق��ات  ل�سغل 
تنمية احل�س الأمني وتعزيز النتماء للوطن من خالل املحا�سرات الثقافية 
الأجداد  وت��راث  بتاريخ  وتعرفهم  الوطن  تراث  تركز على  التي  والتوعوية 

واإجنازات ال�سابقني.
والطالبات  ال��ط��الب  اأم���ور  اأول��ي��اء  اإىل  بال�سكر  ال�سام�سي  العقيد  وت��وج��ه 

وامل�سرفني .. متمنيا مع�سكرا وبرناجما متميزا للجميع.

بدء فعاليات مبادرة طيار امل�ضتقبل يف �ضرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

الثانية  الن�سخة  ف��ع��ال��ي��ات  ب����داأت 
امل�ستقبل”  ط��ي��ار   “ م���ب���ادرة  م���ن 
ط�����ريان  اإدارة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال��������ذي 
العمليات  بقطاع  اأبوظبي  �سرطة 
امل����رك����زي����ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع دائ�����رة 
التعليم واملعرفة ومب�ساركة 100 
املرحلة  طالب وطالبة من طالب 

الثانوية وذلك يف مبنى الإدارة.
علمية  ب��رام��ج  امل���ب���ادرة  وتت�سمن 
ال�سيفية  العطلة  خ��الل  وثقافية 
�سرطة  حر�س  منطلق  من  وتاأتي 
اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال�سيخ 
 “ ن���ه���ي���ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب����ن  زاي������د 
الإن�سان  بناء  يف  ثراه”  اهلل  طيب 
القيم  وغ�����ر������س  وال������س�����ت�����دام�����ة 

الإيجابية واملواطنة ال�ساحلة.
واأ�ساد العميد طيار اإبراهيم ح�سن 
البلو�سي مدير اإدارة طريان �سرطة 
التعليم  دائ�����رة  ب��ج��ه��ود  اأب���وظ���ب���ي 
واملعرفة يف امل�ساركة باملبادرات التي 
تعزز ال�سراكة املجتمعية وت�ستثمر 
اإجازة  الطلبة خ��الل  ف��راغ  اأوق���ات 

نهاية العام الدرا�سي.
طيار   “ م������ب������ادرة  اأن  واأو�������س������ح 
الطالب  ف��ئ��ة  ت��دع��م  امل�ستقبل” 

اإدارة طريان �سرطة اأبوظبي رئي�س 
 “ امل�ستقبل  “ طيار  م��ب��ادرة  جلنة 
اأن املبادرة ت�سمل اأن�سطة وفعاليات 
املحا�سرات  من  و�سل�سلة  متنوعة 
ال�سالمة  واإج������راءات  الإدارة  ع��ن 
وعلوم  الإدارة  ط��ائ��رات  واأ���س��ط��ول 
ال����ط����ريان وال��ت�����س��وي��ر احل�����راري 
واآلية طلب طائرة وكيفية التعامل 
مع الطائرة وطب الطريان واآلية 

اإدارة خدمات طوارئ املطار.
يت�سمن  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
املراقبة  ب��رج  اإىل  ميدانية  زي���ارات 
واإدارة خدمات طوارئ املطار ومركز 

برناجما  وت���خ�������س�������س  ال�������س���ب���اب 
فراغهم  اأوق�������ات  ل�����س��غ��ل  ���س��ي��ف��ي��ا 
مفهوم  وغر�س  مهاراتهم  لتنمية 
الثقة  وت��ع��زي��ز  الأم��ن��ي��ة  التن�سئة 
والع������ت������زاز ب���ال���ن���ف�������س ورف����ده����م 
الأن�سطة  خ�����الل  م����ن  ب���امل���ع���رف���ة 
تعزز  التي  التثقيفية  والفعاليات 
الوطنية  وال��ق��ي��م  وال��ع��ل��م  امل��ع��رف��ة 
الوطن  والأخ���الق احلميدة وح��ب 
يف دورة تدريبية مكثفة ف�سال عن 

الزيارات امليدانية.
م���ن ج��ه��ت��ه اأ����س���اف ال��ع��ق��ي��د طيار 
عبيد حممد ال�سميلي نائب مدير 

الإمارات  ومركز  والتحكم  القيادة 
ف�سال  وال�سالمة  الفني  للتطوير 

عن دورة الإ�سعافات الأولية.
ودعا ال�سميلي الطالب لال�ستفادة 
التي  ال���ع���م���ل���ي���ة  ال���ت���ج���رب���ة  م�����ن 
ع��ل��ى طبيعة  خ��الل��ه��ا  ي��ت��ع��رف��ون 
علوم  واأ�سا�سيات  ال�سرطي  العمل 
واأق�سام  اأف������رع  ك���ل  يف  ال����ط����ريان 
عليها  ت��وزي��ع��ه��م  مت  ال��ت��ي  الإدارة 
اإدارة  يف  العاملني  م��ه��ام  ملمار�سة 
اأجل  م��ن  اأبوظبي  �سرطة  ط��ريان 
التي  اخل�����دم�����ات  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف 

تقدمها لإك�سابهم اخلربات.
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اأخبـار الإمـارات
زايد لالأعمال اخلريية تطلع على م�ضاريعها التي مت اإجنازها يف كينيا

•• نريوبي-وام:

لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  “ موؤ�س�سة  من  وف��د  تفقد 
العامري  كردو�س  بن  �سامل  حمد  �سعادة  والإن�سانية” برئا�سة  اخلريية 
م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة م�����س��اري��ع امل��وؤ���س�����س��ة اخل��ريي��ة ال��ت��ي مت اإجن���ازه���ا يف 

جمهورية كينيا والتي تبلغ قيمتها نحو 92 مليون درهم.
ت��اأت��ي ال��زي��ارة يف اإط���ار الإ���س��راف املبا�سر والط���الع ع��ن كثب على �سري 
املوؤ�س�سة  مبادرات  و�سمن  تو�سعتها  وبحث  كينيا  يف  املوؤ�س�سة  م�سروعات 
ع��ب��دال��ب��اري حميد  م��ع  املوؤ�س�سة  وف��د  وب��ح��ث  زايد”.  “عام  ب���  اخل��ا���س��ة 
العا�سمة  نهيان يف  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  اأم��ني عام مركز م�سجد 
التي  امليدانية  الدرا�سة  بعد  امل�ستقبلية  التو�سعية  الحتياجات  نريوبي 

املوؤ�س�سة  اأن�ساأته  وال��ذي  للمركز  املا�سي  فرباير  خالل  املوؤ�س�سة  اأجرتها 
عام 1999 بطاقة ا�ستيعابية ت�سل اإىل 8000 م�سل ويعد اأحد اأكرب 
م�ساجد كينيا وملحق به مكتبة علمية ت�سم 12 األف كتاب يف ال�سريعة 
اإىل معهد تدريب للغة العربية والثقافة الإ�سالمية  اإ�سافة  الإ�سالمية 
واحلا�سب الآيل ي�ستفيد منه نحو 2000 درا�س �سنويا وقناة تلفزيونية 
للت�سامح  كدين  ب��الإ���س��الم  للتعريف  الإ�سالمية  براجمها  يوميا  تبث 
والعربية  ال�سواحيلية  باللغة  والتعددية  الو�سطية  وتر�سيخ  والعتدال 

والإجنليزية.
الإن�سانية واخلريية  اأعمالها  توا�سل  املوؤ�س�سة  اإن  العامري  �سعادة  وقال 
�سريا على نهج املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل 
ثراه” .. موؤكدا اأن املوؤ�س�سة لن تدخر جهدا لتوفري املتطلبات الإن�سانية 

دينية  اعتبارات  اأي  بعيدا عن  ال�سرورية  للم�ساعدات  الحتياجات  ل�سد 
اإن�ساء ودعم املراكز الثقافية والإن�سانية والبحث  اأو عرقية والإ�سهام يف 
بتعاليم  ال�سحيح  والتعريف  بالتوعية  تهتم  التي  واملوؤ�س�سات  العلمي 
تطوير  يف  العلماء  واإ�سهامات  وح�سارته  وتراثه  واآداب��ه  احلنيف  الدين 

احل�سارة الإن�سانية.
ال�سيخ  م�سجد  ملركز  اأم��ن��اء  جمل�س  تعيني  ب�سدد  املوؤ�س�سة  اأن  واأو���س��ح 
جمهورية  يف  ال��دول��ة  ���س��ف��ارة  م��ع  بالتعاون  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
الربامج  تنفيذ  ومتابعة  الأه���داف  حتقيق  يف  الفعالة  للم�ساهمة  كينيا 
وفق  تعمل  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  م�سريا   .. الأخ��رى  واملرافق  املركز  و�سيانة 
ال�سيخ  له  املغفور  بها  اأمر  التي  القائمة  للم�ساريع  تنموية  ا�سرتاتيجية 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وتنفيذ امل�ساريع امل�ستقبلية من 

والتخطيط  والدرا�سة  دوري  ب�سكل  الإن�سانية  الحتياجات  م�سح  خالل 
امل�ستقبلية  الحتياجات  وحتديث  لتحديد  امليدانية  واملتابعة  والتنفيذ 
وتعزيز التعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني للم�ساهمة يف دعم اجلهود 

الإن�سانية العاملية.
من جهته ثمن عبدالباري حميد الدور الذي تقوم به موؤ�س�سة زايد بن 
ل�سمان  امل�ستلزمات  كل  تقدمي  يف  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان 
�سري عمل املركز لدعم التعليم يف كينيا وال��ذي له اأثر كبري يف التنمية 
الب�سرية لتقدم منوذجا ح�ساريا لالإ�سعاع املعريف يف كينيا .. م�سريا اإىل 
اأن خريجي املركز ي�سل عددهم اإىل 2000 دار�س ودار�سة كل عام و اأن 
النجاحات التي حققها املركز من ا�سدارات وبرامج جددت ودعمت القيم 

ال�سالمية املعتدلة وقدمت منوذجا م�سرقا لالإ�سالم.

»الهالل الأحمر« ينتهي من م�ضروع حفر بئر مدينة النور يف تعز
•• تعز-وام:

الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  اأن��ه��ى 
م�����س��روع ح��ف��ر ب��ئ��ر م��دي��ن��ة النور 
غ���رب حم��اف��ظ��ة ت��ع��ز خ���الل فرتة 
وجيزة ليدخل امل�سروع يف اخلدمة 
احتياجات  ل��ت��غ��ط��ي��ة  امل���ي���اه  ل�����س��خ 
اأكرث من 25 األف ن�سمة من اأهايل 
مدينة النور وذلك �سمن م�ساريع 
والإغاثية  التنموية  زاي����د«  »ع���ام 
املواطن  اح��ت��ي��اج��ات  تتلم�س  ال��ت��ي 

اليمني.
العاجلة من  تاأتي هذه ال�ستجابة 
ق��ب��ل ال��ه��الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي 
النور  مدينة  اأه��ايل  ملنا�سدة  تلبية 
بحفر البئر بعد اأن طالت معاناتهم 
ال�سالح لال�ستخدام  امل��اء  يف جلب 
من مناطق بعيدة ب�سبب �سح املياه 

يف حي مدينة النور.
عون  عبداحلكيم  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
م�سروع  اإن  ت��ع��ز  حم��اف��ظ��ة  وك��ي��ل 
ح��ف��ر ب��ئ��ر م��دي��ن��ة ال��ن��ور ي��ع��د من 
ينفذها  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع احل��ي��وي��ة 

المكانيات لالنتهاء من حفر بئر 
م��دي��ن��ة ال��ن��ور خ���الل وق���ت حمدد 
الأطفال  م��ع��ان��اة  م���ن  للتخفيف 
املناطق  امل��اء من  والن�ساء يف جلب 
اأن���ه  اإىل  لف���ت���ا   .. ب��ه��م  امل��ح��ي��ط��ة 
مدهم  ي��ت��م  امل�����س��روع  ه���ذا  بف�سل 

باملياه بالفعل يف منازلهم.

ال����ه����الل الأح����م����ر الإم������ارات������ي .. 
بعمق  البئر  حفر  مت  اأن��ه  مو�سحا 
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األف مرت مكعب يف ال�ساعة.
الدهبلي  اإي��ه��اب  اأو���س��ح  من جهته 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  مندوب 
كل  ���س��خ��ر  ال���ه���الل«   « اإن  ت��ع��ز  يف 

اأهايل  ع��دد من  اأك��د  ناحيتهم  من 
الهالل  اأن  ال����ن����ور  م���دي���ن���ة  ح����ي 
الأحمر الإماراتي جنح يف تخفيف 
حيث  امل��ي��اه  �سح  ب�سبب  معاناتهم 
ك��ان��وا ي��ق�����س��ون اأوق���ات���ا ط��وي��ل��ة يف 
من  املياه  من  احتياجاتهم  توفري 

املناطق املحيطة.

الإمارات توؤكد التزام التحالف العربي بحماية الأطفال يف اليمن بالتن�ضيق مع الوكالت الأممية
•• نيويورك- وام:

اأكدت دولة الإمارات اللتزام اجلاد للتحالف العربي املعني بدعم ال�سرعية 
يف اليمن بتحمل كامل م�سوؤولياته املتعلقة بحماية جميع املدنيني وخا�سة 
اإىل حمايتهم  ال��ه��ادف��ة  ج��ه��وده  ذل��ك موا�سلة  اليمن مب��ا يف  الأط��ف��ال يف 
وتخفيف اآثار النزاع عليهم بالتن�سيق التام والوثيق مع جميع وكالت الأمم 

املتحدة واملنظمات غري احلكومية العاملة على الأر�س.
الأمم  لدى  للدولة  الدائمة  املندوبة  ن�سيبة  زكي  لنا  �سعادة  وا�ستعر�ست 
اأمام املناق�سة املفتوحة التي عقدها  اأدلت به  املتحدة - خالل البيان الذي 
�ستيفان  ال�سويد  وزراء  رئي�س  برئا�سة  الأول  اأم�س  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س 
لوفان حتت عنوان »حماية الأطفال اليوم متنع ال�سراعات غدا« - اجلهود 
بالتن�سيق  اإن�سائه  ذلك  يف  مبا  الغاية  هذه  لتحقيق  التحالف  يبذلها  التي 
ال�سيدة  والن�زاعات  بالأطفال  املعني�ة  العام  لالأمني  اخلا�سة  املمثلة  مع 
يف  قيادتها  مبقر  الأط��ف��ال  حلماية  متخ�س�سة  وح���دة  غامبا  فريجينيا 
املنطقة كو�سيلة لتح�سني حماية الأطفال .. معربة يف هذا ال�سدد عن �سكر 
دولة الإمارات لل�سيدة غامبا على جهود التن�سيق الوثيق التي تبذلها بهذا 

ال�ساأن مع التحالف ف�سال عن تقديرها العميق لوليتها الهامة.
ونوهت ال�سفرية ن�سيبة اإىل النتائج الإيجابية التي حققتها جهود التحالف 

�سمول واملتمثل »بحق الأطفال يف احل�سول على حماية خا�سة« وهو املبداأ 
الذي تتفق عليه جميع الدول مهما تباينت مواقفها على �سعيد ال�سيا�سات 
يف  الكبرية  ال��زي��ادة  اإزاء  البالغ  قلقها  عن  معربة   .. خالفاتها  ا�ستدت  اأو 
 2017 ع��ام  خ��الل  الأط��ف��ال  �سد  املرتكبة  املوثقة  اجل�سيمة  النتهاكات 
�سواء يف منطقة ال�سرق الأو�سط التي تعاين من طوفان الأزمات احلالية 

اأو العامل ب�سكل عام.
و�سددت على التزام دولة الإمارات التزاما ثابتا بحماية الأطفال املتاأثرين 
الإن�سانية  للم�ساعدة  ت��وف��ريه��ا  ع��رب  وذل���ك  ال�����س��راع��ات  ه��ذه  جملة  م��ن 

والرعاية لهم على املدى البعيد.
اإ�سرائيل  تنتهجها  التي  والنتهاكات  العنف  لأع��م��ال  �سعادتها  وتطرقت 
�سد الأطفال يف الأرا�سي الفل�سطينية التي حتتلها .. معربة عن ال�سعور 
بالقلق اإزاء اإهمال اإ�سرائيل لالأطفال واحتجازها للمئات منهم خالل عام 
2017. واأعربت عن قلق دولة الإمارات لالنتهاكات املماثلة التي حتدث 
���س��د الأط���ف���ال يف ع���دد م��ن امل��ن��اط��ق الأخ����رى املحيطة ك��ال�����س��وم��ال حيث 
وكذلك  علنا  واإعدامهم  واأ�سرهم  الأطفال  ترويع  ال�سباب  حركة  توا�سل 
الأمر يف ميامنار التي ل يزال اأطفال الروهينجا امل�سلمني بها يتعر�سون 
لال�سطهاد يف اإطار العنف امل�ستمر �سد هذه الطائفة املحرومة ب�سكل كبري 
اأمام  بيانها  ختام  يف   - ن�سيبة  لن��ا  ال�سفرية  �سعادة  و�سددت  احلماية.  من 

امل�ستمرة لتعزيز حماية الأطفال يف اليمن مبا يف ذلك اإعادة اإدماج الأطفال 
الذين مت جتنيدهم من قبل ميلي�سيات احلوثيني يف جمتمعاتهم. واأعربت 
عن اإدانة دولة الإمارات وب�سدة جلميع اأعمال الرتويع وانتهاكات القانون 
الإن�ساين الدويل التي يوا�سل انتهاجها احلوثيون لرتويع �سكان اليمن مبا 
يف ذلك ا�ستهتارهم التام بالأطفال وا�ستخدامهم امل�سني لهم كجنود ودروع 
الع�سكرية  لالأغرا�س  واملدار�س  املدنية  للم�ست�سفيات  وا�ستغاللهم  ب�سرية 
للهجمات  �سنهم  ع��ن  ف�سال  ع�����س��وائ��ي��ة  ب�����س��ورة  الأر���س��ي��ة  الأل���غ���ام  وزرع 

ال�ساروخية �سد ال�سكان املدنيني يف اململكة العربية ال�سعودية.
اإعداد  يف  عليها  يعتمد  التي  والإب���الغ  الر�سد  لآل��ي��ات  �سعادتها  وتطرقت 
اأن دولة  م��وؤك��دة   .. امل�سلح  وال��ن��زاع  ب��الأط��ف��ال  املعني  ال��ع��ام  الأم���ني  تقرير 
اإل  الآليات  هذه  اإليها  ت�ستند  التي  التوجيهية  املبادئ  توؤيد  واإذ  الإم���ارات 
اأنها تعتقد اأن هذه الآليات يجب اأن تعتمد على م�سادر موثوقة ومراقبني 

م�ستقلني تابعني لالأمم املتحدة.
والت�ساور  التعاون  على  اخلا�سة  املمثلة  مكتب   - ال�سدد  بهذا   - و�سجعت 
مع الدول املعنية لتبادل الروؤى وتقدمي اإ�سهامات قبل ا�ستخال�س النتائج 
الطفل  بحماية  املعني  النظام  ومت��ك��ني  الإب���الغ  حت�سني  اأج���ل  م��ن  وذل���ك 

لي�سبح اأقوى واأكرث فعالية ويركز على الوقاية.
العاملية  املبادئ  وفندت �سعادتها موقف دولة الإم��ارات الداعم بقوة لأكرث 

جمل�س الأمن - على اأهمية منع ن�سوب ال�سراعات يف املقام الأول كاأف�سل 
�سبيل لوقف ماأ�ساة الأطفال املحرومني من احلماية اأثناء هذه ال�سراعات 
.. داعية املجتمع الدويل اإىل تعزيز ودمج جهود حماية الأطفال والوقاية 
والأمن  وال�سالم  امل��راأة  اأعمال  جلدول  الكامل  التنفيذ  واإىل  اأف�سل  ب�سكل 
مبا يف ذلك الرتكيز على منع ن�سوب ال�سراعات وامل�ساركة الفعالة للمراأة 
على  الأطفال  حماية  على  بالفائدة  يعود  ومبا  الوقاية  جهود  يف  وخا�سة 
املدى البعيد.. واعتربت امل�ساركة الن�سطة لل�سباب يف بناء جمتمعات �سلمية 

و�ساملة هي عامل اأ�سا�سي يف حماية الأطفال ومنع ال�سراعات.

ميني يف اأربع قرى بال�ضاحل الغربي ي�ضتفيدون من امل�ضاعدات الإن�ضانية الإماراتية  7700
•• املخا – اليمن-وام:

اإىل  اإ�سافة  غذائية  �سلة   1100 الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  وزع��ت 
اأهايل قرى » البوالع و اجلدير و الغرايف و الفاترة«  ال�سلع الأ�سا�سية على 
التابعة ملديرية املخا يف ال�ساحل الغربي لليمن ا�ستفاد منها 7700 مواطن 
العاجلة  الغذائية  و  الإن�سانية  امل�ساعدات  توزيع  حملة  �سمن  وذل��ك  ميني 
على اأهايل املناطق املحررة للتخفيف من وطاأة معاناتهم و م�ساعدتهم على 
بها جراء ح�سار ميلي�سيات  التي ميرون  ال�سعبة  املعي�سية  الظروف  جتاوز 

احلوثي املوالية لإيران . ياأتي توزيع امل�ساعدات الإن�سانية والغذائية �سمن 
املناطق  اأهايل  اإىل  الإم��ارات  املوجهة من دولة  امل�ستمرة  الإغاثية  احلمالت 
بها  ميرون  التي  ال�سعبة  الظروف  جتاوز  على  مل�ساعدتهم  املحررة  اليمنية 
مما ي�سهم يف ا�ستعادة دورة احلياة الطبيعية و توفري �سبل املعي�سة احل�سنة 
الإماراتي يف  الأحمر  الهالل  رئي�س فريق  را�سد اخلاطري  وقال  لالأ�سقاء. 
املناطق املحررة  اأهايل  الغذائية على  الإن�سانية و  امل�ساعدات  اإن توزيع  املخا 
يف ال�ساحل الغربي ياأتي يف اإطار الدعم الإماراتي امل�ستمر لالأ�سقاء يف اليمن 
التي  املعي�سية عرب توفري متطلبات املرحلة ال�سعبة  بهدف حت�سني احلياة 

ميرون بها و التخفيف من وطاأة معاناتهم الناجمة عن الظروف القت�سادية 
ال�سعبة التي تعاين منها معظم الأ�سر اليمنية.

ال�ساحل  مناطق  حترير  عمليات  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة  تواكب  و 
التنموية  امل�ساريع  وتنفيذ  الإن�سانية  امل�ساعدات  من  باملزيد  لليمن  الغربي 
لدعم ا�ستقرار �سكانها وم�ساعدتهم على ا�ستعادة ن�ساطهم وحيويتهم واإعادة 

احلياة بها اإىل طبيعتها.
و تويل دولة الإم��ارات اهتماما خا�سا بالو�سع الإن�ساين ال�سعب يف اليمن 
حيث �سريت ج�سرا اإغاثيا عاجال من امل�ساعدات عرب ذراعها الإن�سانية هيئة 

الهالل الأحمر الإماراتي ي�سمل 35 األف طن عبارة عن 10 بواخر اإماراتية 
رحالت   7 ي�سمل  جوي  ج�سر  اإىل  اإ�سافة  املتنوعة  الغذائية  باملواد  حمملة 
تنقل 14 األف طرد غذائي لل�سعب اليمني ال�سقيق اإىل جانب ت�سيري 100 
قافلة م�ساعدات من ال�سوق اليمني املحلي �سمن اخلطة ال�ساملة للتحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية لإغاثة احلديدة و املناطق املحيطة 
بها والذي بدوره جنح يف تنفيذ عمليات اإغاثية مماثلة وا�سعة النطاق عندما 
قام بتحرير كل من عدن و املكال واملخا مما اأدى اإىل حت�سني احلياة املعي�سية 

لل�سعب اليمني.

الهالل الأحمر يقدم اأجهزة ومعدات طبية لعدد من امل�ضت�ضفيات امل�ضرية �ضمن مبادرة »عطايا«
•• القاهرة -وام: 

تقدم » هيئة الهالل الأحمر الإماراتي » اأجهزة و معدات طبية لغ�سيل الكلى 
لعدد من امل�ست�سفيات امل�سرية �سمن مبادرة »عطايا« لدعم مر�سى الف�سل 
الكلوي برعاية حرم �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة رئي�س الهيئة �سمو ال�سيخة �سم�سة بنت حمدان بن حممد 
اآل نهيان م�ساعد �سمو رئي�س الهيئة لل�سوؤون الن�سائية رئي�س اللجنة العليا 
امل�سرية  املجموعة  مع  القاهرة  يف  اتفاقا  الهيئة  وقعت  وقد  عطايا.  ملبادرة 
الكلى  لغ�سيل  ماكينة   18 وت�سغيل  وتركيب  لتوريد  والت�سدير  لال�سترياد 
اإ�سافة اإىل اأجهزة ومعدات اآخرى ل�سالح م�ست�سفى التاأمني مبحافظة اأ�سوان 
مبحافظة  اجلامعي  ال��زه��راء  مب�ست�سفى  لالأطفال  الكلى  غ�سيل  مركز  و 
القاهرة ومركز غ�سيل الكلى لالأطفال مب�ست�سفى اأجا مبحافظة الدقهلية. 
جمهورية  لدى  الدولة  �سفري  اجلنيبي  مبارك  جمعة  �سعادة  من  ومبتابعة 
نيابة  التفاق  وقع  العربية،  اجلامعة  لدى  الدائم  مندوبها  العربية  م�سر 
الدولة  ب�سفارة  الثقايف  املحلق  ال�سحي  علي  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  عن 
بالقاهرة، فيما وقعه من جانب ال�سركة املوردة لالأجهزة الدكتور ه�سام ر�ساد 
مكتب  مدير  ال�سام�سي  خليفة  بطي  بح�سور  بال�سركة  الكلى  وح��دة  مدير 

الهالل الأحمر الإماراتي مب�سر.
و اأكدت �سمو ال�سيخة �سم�سة بنت حمدان بن حممد اآل نهيان يف هذا ال�ساأن 
و�سعبا  قيادة  الإم���ارات  اهتمام  جت�سد  امل�سرية  امل�ست�سفيات  دعم  مبادرة  اأن 
التي  املبتكرة  احللول  �سمن  تاأتي  و  لالأ�سقاء يف م�سر  الإن�سانية  بالأو�ساع 
وفرتها مبادرة عطايا للحد من املعاناة ال�سحية لل�سرائح والفئات ال�سعيفة 
قدرات  وتعزيز  الطبية  اخلدمات  وحت�سني  وال�سديقة،  ال�سقيقة  ال��دول  يف 

هذا القطاع احليوي يف تلك الدول.
العطاء  اإن عطايا يعترب مبادرة نوعية ومبتكرة يف جمالت  وقالت �سموها 
الإن�ساين، وخطوة متقدمة ومعززة للر�سالة الإن�سانية العاملية التي ت�سطلع 
بها دولة الإمارات وقيادتها الر�سيدة حتى اأ�سبحت الإمارات واحدة من اأهم 
اإطالق  يف  مهمة  وحمطة  والتنموية،  الإن�سانية  للم�ساعدات  املانحة  الدول 
املبادرات اخلالقة وامل�ساهمة يف مواجهة الق�سايا الإن�سانية التي تعاين منها 

الكثري من املجتمعات الب�سرية.
املالئمة  احللول  ابتكار  يف  مبا�سر  ب�سكل  امل��ب��ادرة  ت�سهم  �سموها:  واأ�سافت 
ال�سعادة  وتن�سر  ال��ظ��روف  وط���اأة  م��ن  ت��ع��اين  ال��ت��ي  ال�����س��رائ��ح  ق���درة  لتعزيز 
تنفيذها  يتم  التي  وال��ربام��ج  امل�ساريع  خ��الل  من  اأو�ساطها  يف  والإيجابية 
من ريع معر�س عطايا اخلريي يف املجالت ال�سحية والتعليمية وال�سكنية 

واخلدمية وتاأهيل البنيات التحتية يف املناطق الأقل منوا.
واأو�سحت اأنه يف كل عام ي�سعى معر�س عطايا لرتياد جمالت اأرحب يف البذل 
التنمية  م�سرية  يعززون  جدد  �سركاء  ك�سب  و  الإن�سانية  اأج��ل  من  والعطاء 
العامل وقد حتقق  والكوارث حول  الأزم��ات  والإن�سانية يف مناطق  الب�سرية 
هذا الهدف بف�سل جتاوب املتربعني والداعمني للمبادرة واملت�سامنني مع 

امل�ستهدفني من فعالياتها«.
العام لهيئة الهالل  اأكد الدكتور حممد عتيق الفالحي الأم��ني  من جانبه 

الأحمر الإماراتي اأن برامج وم�ساريع الهيئة يف املجال ال�سحي جتد الهتمام 
واملتابعة من �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
دائما  �سموه يوجه  اأن  اإىل  الإماراتي م�سريا  الأحمر  الهالل  رئي�س  الظفرة 
اأن  باعتبار  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة  داخ���ل  ملحتاجيها  الطبية  اخل��دم��ات  بتوفري 

الرعاية ال�سحية تاأتي يف مقدمة الأولويات.
وقال اإن مبادرة عطايا برعاية �سمو ال�سيخة �سم�سة بنت حمدان بن حممد 
اآل نهيان عززت جهود الهالل الأحمر يف عدد من املجالت احليوية خا�سة 
عطايا  معر�س  من  ال�ساد�سة  ال��دورة  اأن  اإىل  م�سريا   .. ال�سحي  اجلانب  يف 
اأقيمت العام املا�سي خ�س�س ريعها لدعم مر�سى الف�سل الكلوي من  والتي 
م�سر  من  كل  يف  الكلى  غ�سيل  مراكز  امل�ست�سفيات  احتياجات  توفري  خالل 

وال�سومال وال�سودان وباك�ستان وجزر القمر.
واأعرب اأمني عام الهالل الأحمر عن �سكر الهيئة و تقديرها ل�سركائها على 
ال�ساحة امل�سرية الذين يقدمون ت�سهيالت كبرية وخدمات لوج�ستية مهمة 
اجلميع  تطلعات  تطلبي  التي  بال�سورة  وبراجمها  الهيئة  م�ساريع  لإجن��از 
وعلى راأ�سهم �سفارة الدولة ومكتب الهيئة يف القاهرة واملنظمات واجلمعيات 
حممد  الدكتور  اأك��د  جانبه  من  املخت�سة.  امل�سرية  واجلهات  هناك  املحلية 
توفيق رئي�س ق�سم الكلى يف م�ست�سفى اأجا مبحافظة الدقهلية اأن هذا الدعم 
املوجهة  الطبية  اخلدمات  يف  نوعية  نقلة  اإح��داث  يف  كبري  ب�سكل  �سي�ساهم 
ملر�سى الف�سل الكلوي ويعزز قدرات امل�ست�سفيات واملراكز الطبية املتخ�س�سة 
يف هذا النوع من العالج ويعمل على خف�س فرتات النتظار للمر�سى الذين 
كانوا يق�سون �ساعات طويلة حتى ياأتي دورهم رغم ظروفهم ال�سحية. واأ�ساد 
بدور الإمارات وذراعها الإن�سانية هيئة الهالل الأحمر ملا تقدمه من برامج 

حيوية وما تنفذه من مبادرات اإن�سانية وتنموية على ال�ساحة امل�سرية.
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العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايزي ميد خلدمات 

التنظيف   رخ�سة رقم:CN 2217425 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة حممد علي ح�سن خ�سيف

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ريثني كانييارا �سيفون %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي ح�سن خ�سيف حممد الكندي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/وايز �سوي�س لدارة 

العقارات رخ�سة رقم:CN 1175645 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علياء علي �سعيد بوليحول ال علي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداهلل هادي العولقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1174146 بال�سم التجاري �سا�سكو خلراطة 
املعادن بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بالك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�ساند لالزياء
 رخ�سة رقم:CN 1869363 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
للمقاولت  الهند�سية  ال�س�����ادة/ايرام  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامه ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1190414 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن حارب املهريي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ارام القاب�سة املحدودة

ERAM HOLDINGS Ltd
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافةموؤ�س�سة ايرام للمقاولت 

ERAM CONTRACTING EST
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف موؤ�س�سة ايرام للمقاولت

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سديق احمد حاجي بانامثاراييل
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �سعيد عبداهلل بن حارب املهريي

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ماربل هاو�س لالن�ساء والتعمري 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1498044 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�سب ال�سركاء

ماجد ابراهيم عبدالرحيم ا�سماعيل ماجد احلو�سني من 35% اىل %20
تعديل ن�سب ال�سركاء

طارق ابراهيم عبدالرحيم ا�سماعيل احلو�سني من 35% اىل %20
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مروان عزيز �سامل حممد ال�سويدي %20

تعديل ن�سب ال�سركاء/ح�سن علي اخلليفه علي من 30% اىل %20
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد علي عي�سى الزبيدي %20 

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
للهند�سة  اجلديد  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملقاولت ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1020337 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سليم احمد بركه %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �ساهر اديب ابراهيم قدومي %24 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ب�سام عبداهلل م�سبح عبداهلل ال�سيابى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد �سليم بركة

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد عبا�س اخلورى

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العنود 

للم�ستلزمات الن�سائيه
 رخ�سة رقم:CN 1047137 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة �سرياز ذهبي 

لت�سليح ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1023755 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة نا�سر علي غلوم مو�سى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اليا�س مناف �سكدر %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر علي غلوم مو�سى العبيديل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
للمقاولت  اجلديد  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللكرتوميكانيكية ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1055513 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد �سليم بركه %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ب�سام عبداهلل م�سبح عبداهلل ال�سيابى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سليم احمد بركه

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد عبا�س اخلورى

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/زووم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للديكور
 رخ�سة رقم:CN 2028838 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/معهد الدليل التعليمي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1000306 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سن حمدان خليفه حمدان املر�سدى %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نظام حممد حممود جابر %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف طالل حممد علي �سالح

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/معهد الدليل التعليمي

AL DALIL EDUCATION INSTITUTE
اىل/معهد الدليل التعليمي ذ.م.م

AL DALIL EDUCATION INSTITUTE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1282060 بال�سم التجاري ال�سركة العربية 
املتحدة لالن�ساءات ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا راميتا

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1796273 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمدان �سامل حمد را�سد النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد عبداهلل احمد ريحان ال�سحي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 3.60*0.60 اىل 3.60*0.90

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا راميتا

RAMITHA CAFETERIA- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/كافترييا منما �سيناي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

NAMMA CHENNAI CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/و�سط الليل للمقاولت وال�سيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1188100 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ابوالكالم حممد نور ال�سالم %5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي ح�سن معي�س %35
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل علي م�سلح جمهور الحبابي %60

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عو�س م�سعود را�سد م�سعود اليعقوبي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/و�سط الليل للمقاولت وال�سيانة العامة
MID NIGHT GENERAL CONTRACTING & MAINTANANCE

اىل/وجنة للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م
WAJNA CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة املقاولت امليكانيكية )4220903(
تعديل ن�ساط/ ا�سافة املقاولت الكهربائية )4220904(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة الهري للمقاولت العامة ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1106486 
null*null تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل

تعديل ا�سم جتاري من/�سركة الهري للمقاولت العامة ذ.م.م
AL HAYAR GENERAL CONTRACTING COMPANY LLC

اىل/�سركة الهري للعقارات واملقاولت العامة ذ.م.م
AL HYAR REAL ESTATE & GENERAL CONTRACTING COMPANY LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
ا�سواء  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

احلرمني رخ�سة رقم:CN 1131221 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد علي �سامل النيادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد عتيق عبداهلل بالعبد الكويتي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر ماركت بركة 

املدينة رخ�سة رقم:CN 1184527 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد علي �سامل النيادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد عتيق عبداهلل بالعبد الكويتي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كراج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1540274:سما بينونه رخ�سة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الزان للمقاولت العامة واعمال 

CN  قد تقدموا الينا بطلب النجارة  رخ�سة رقم:1117197 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/الزان للمقاولت العامة واعمال النجارة
AL ZAN CARPENTR GENERAL CONTRACTING AND CARPENTRY WORKS

اىل/الزان للمقاولت العامة
AL ZAN GENERAL CONTRACTING WORKS

تعديل ن�ساط/حذف اعمال النجارة امل�سلحة )4390004(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• العني -وام:

دي��وان ممثل احلاكم  اآل نهيان وكيل  ه��زاع بن طحنون  ال�سيخ  ثمن 
اأبنائنا  تعريف  على  احلكومية  املوؤ�س�سات  ح��ر���س  ال��ع��ني  مبنطقة 
ملوؤ�س�س  والرتبوي  والأخالقي  والقيمي  التاريخي  ب��الإرث  الطالب 
الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«. 
وقال ال�سيخ هزاع بن طحنون اأن الربامج واملبادرات ال�سيفية ت�ساهم 
باملنفعة  عليهم  يعود  مب��ا  ال��ط��الب  اأبنائنا  ف��راغ  اأوق���ات  ا�ستثمار  يف 
بديوان  ام�س  ا�ستقباله  خالل  ذلك  جاء  وملجتمعهم.  لهم  والفائدة 

وبنات  اأب��ن��اء  م��ن  وطالبة  طالبا   60 العني  مبنطقة  احل��اك��م  ممثل 
التابع لإدارة مراكز  العني  الدعم الجتماعي يف  العاملني يف مركز 
املركز  ينظمها  فعالية  �سمن  اأبوظبي  �سرطة  يف  الجتماعي  الدعم 
خالل الإجازة ال�سيفية حتت عنوان »اإرث زايد« وقام الطالب خالل 
الزيارة بجولة يف ديوان ممثل احلاكم مبنطقة العني ومت اهدائهم 
كتاب« اأقوال ال�سيخ زايد« الذي مت اطالقة مببادرة من ديوان ممثل 
احلاكم مبنطقة العني بالتعاون مع بلدية العني �سمن مبادرات عام 
زايد والذي ي�سلط ال�سوء على اأقوال ال�سيخ زايد ملا لها من اأهمية يف 

تعريف اجليل احلايل بفكره ونهجه و�سخ�سيته وحكمته.

هزاع بن طحنون ي�ضتقبل 60 طالبًا وطالبة من 
امل�ضاركني يف فعالية »اإرث زايد«

الإمارات ت�ضارك يف الجتماع الوزاري ملنتدى التعاون العربي - ال�ضيني

وجمهورية  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ب��ني 
ال�سعبية حول العديد من  ال�سني 
امل�سرتك،  الهتمام  ذات  الق�سايا 
اجلغرافية  الأهمية  من  انطالقا 
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل���ل���دول ال��ع��رب��ي��ة، و 
العاملي لل�سني ومكانتها يف  ال��دور 
ال�ساحة الدولية، واإميانا ب�سرورة 
ت��ن�����س��ي��ق امل����واق����ف وت��و���س��ي��ع اأط���ر 
اجلانبني،  بني  والت�ساور  التعاون 
الأمن  دعائم  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا 

وال�ستقرار العامليني.
ال��ي��وم يف  “نلتقي  وق���ال م��ع��ال��ي��ه: 
�سعبة  وحت�����دي�����ات  ظ�������روف  ظ����ل 
لعل  و  وال���ع���امل  امل��ن��ط��ق��ة  تعي�سها 
التطرف  اآف������ة  ان���ت�������س���ار  اأب�����رزه�����ا 
والإره����اب.. ويف ه��ذا الإط���ار، فاإن 
ال�سوؤون  يف  الإي��ران��ي��ة  ال��ت��دخ��الت 
ودعمها  العربية  للدول  الداخلية 
البلدان  يف  الإرهابية  للميلي�سيات 
تهديدا  مي��ث��ل  ال�سقيقة  ال��ع��رب��ي��ة 

القيادة  حر�س  عن  معاليه  وع��رب 
تطوير  ع��ل��ى  الإم��������ارات  دول�����ة  يف 
تربطها  ال��ت��ي  النوعية  ال��ع��الق��ات 
ال�سعبية  ال�����س��ني  ج��م��ه��وري��ة  م���ع 
وا�ستمرار التوا�سل امل�ستمر والبناء 
عالقة  اإر���س��اء  على  والعمل  معها، 
البلدين  بني  �ساملة  ا�سرتاتيجية 

ال�سديقني يف جميع املجالت.
امل�ساركة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���ار 
الجتماع  هذا  يف  الكبرية  العربية 
التاريخية  العالقات  اأهمية  توؤكد 
وجمهورية  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ب��ني 
ال�����س��ني ال�����س��ع��ب��ي��ة، وال���ت���ي متثل 
انعكا�سا لتطلعات حكومات و�سعوب 
هذه الدول لال�ستفادة من الفر�س 
التنمية  ج��ه��ود  وت��ع��زي��ز  وامل������وارد 
وال��ت��ط��وي��ر وت���ب���ادل اخل����ربات مع 

جمهورية ال�سني ال�سعبية.
الجتماع  ه��ذا  اإن  واأ���س��اف معاليه 
التوا�سل  ت��ع��زي��ز  اأه���م���ي���ة  ي���وؤك���د 

•• بكني-وام:

الدورة  يف  الإم����ارات  دول��ة  ت�سارك 
ال���ث���ام���ن���ة ل���الج���ت���م���اع ال���������وزاري 
ال�سيني  العربي  ال��ت��ع��اون  ملنتدى 
يف  ام�����س  فعالياته  انطلقت  ال���ذي 
بح�سور  بكني  ال�سينية  العا�سمة 
بينغ  ج��ني  �سي  ال�سيني  الرئي�س 
وع���دد م��ن ق���ادة و روؤ����س���اء الوفود 
العربية واأحمد اأبو الغيط الأمني 

العام جلامعة الدول العربية.
ي��رتاأ���س وف���د دول���ة الإم�����ارات اإىل 
�سلطان  الدكتور  معايل  الجتماع 
بن اأحمد اجلابر وزير دولة وي�سم 
م�ساعد  احلو�سني  يعقوب  �سعادة 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
و�سعادة  الدولية  املنظمات  ل�سوؤون 
م���ب���ارك اجل��ن��ي��ب��ي �سفري  ج��م��ع��ة 
ل����دى ج��م��ه��وري��ة م�سر  ال����دول����ة 
ال��ع��رب��ي��ة م��ن��دوب��ه��ا ال���دائ���م لدى 
اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة و ���س��ع��ادة علي 
عبيد علي الظاهري �سفري الدولة 

لدى جمهورية ال�سني ال�سعبية .
�سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  واأل���ق���ى 
الجتماع  خ�����الل  ك��ل��م��ة  اجل����اب����ر 
ال�سني  ج��م��ه��وري��ة  اأن  ف��ي��ه��ا  اأك����د 
ال�سعبية تعترب �سريكا ا�سرتاتيجيا 
اأن  مو�سحا  العربية  للدول  مهما 
العالقات العربية ال�سينية �سهدت 
ت����ط����ورا م��ل��ح��وظ��ا وب���ل���غ���ت اآف���اق���ا 
بني  امل�سرتك  التعاون  من  وا�سعة 

اجلانبني يف املجالت كافة .

م���ب���ا����س���را ل����الأم����ن وال����س���ت���ق���رار 
امل���ن���ط���ق���ة وال������ع������امل، وع���ام���ال  يف 
ال��ت��ن��م��ي��ة وي����وؤج����ج فتيل  ي��ق��و���س 
ال���ذي ي�ستدعي  ال��ن��زاع��ات، الأم���ر 
التن�سيق  م��ن  امل��زي��د  جميعا  م��ن��ا 
التحديات  هذه  ملواجهة  والتعاون 

اخلطرية”.
دولة  ا�ستنكار  عن  معاليه  واأع��رب 
الحتالل  ل����س���ت���م���رار  الإم���������ارات 
الإي�����������راين ل���ل���ج���زر الإم�����ارات�����ي�����ة 
ال��ك��ربى و طنب  “ طنب  ال��ث��الث 
جمددا  مو�سى”  اأب���و  و  ال�سغرى 
الدعوة لإيران للتجاوب مع جميع 
امل�����س��اع��ي ال��رام��ي��ة اإىل اإي��ج��اد حل 
خالل  م��ن  الق�سية  ل��ه��ذه  �سلمي 
املفاو�سات الثنائية اأو اإحالتها اإىل 

حمكمة العدل الدولية.
اأن  معاليه  اأو���س��ح  اليمن  وب�����س��اأن 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ق�����وات  دخ�����ول 
بقيادة  اليمن  يف  ال�سرعية  لدعم 
اململكة العربية ال�سعودية جاء بناء 
ع��ل��ى ط��ل��ب ر���س��م��ي م��ن احلكومة 
ال��ي��م��ن��ي��ة ال�����س��رع��ي��ة امل���ع���رتف بها 
جمل�س  ق��رار  اإىل  ا�ستنادا  و  دوليا 
حتقيق  ب���ه���دف    2216 الأم������ن 
اإىل  ال�سرعية  واإع����ادة  ال���س��ت��ق��رار 

اليمن ال�سقيق.
وق���ال: يف ه��ذا الإط���ار ف��اإن عملية 
للدفع  ج�����اءت  احل����دي����دة  حت���ري���ر 
اليمن  يف  ال�سيا�سي  احل���ل  ب��اآف��اق 
اإليه  امل�����س��اع��دات  دخ���ول  ت�سهيل  و 
عرب  احل��وث��ي��ة  امليلي�سيات  دح��ر  و 

التي  الأ����س���ل���ح���ة  م��ن��اب��ع  جت��ف��ي��ف 
ال�سعب  مل���ه���اج���م���ة  ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا 
اململكة  اأم������ن  وت���ه���دي���د  ال��ي��م��ن��ي 

العربية ال�سعودية.
وبخ�سو�س الق�سية الفل�سطينية و 
م�سرية ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط 
ذكر معايل الدكتور �سلطان اجلابر 
مبوقف دولة الإمارات الثابت الذي 
فل�سطينية  دول����ة  لإق���ام���ة  ي��دع��و 
م�ستقلة على حدود يونيو 1967 
وعا�سمتها القد�س ال�سرقية، وفقا 
ل��ل��م��رج��ع��ي��ات ال���دول���ي���ة وم���ب���ادرة 
ال�����س��الم ال��ع��رب��ي��ة، جم����ددا دعوة 
دول���ة الإم�����ارات جلميع الأط���راف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �سالم  ق���دم���ا  ل��ل��م�����س��ي 
يلبي تطلعات  و�سامل  ودائم  عادل 

ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق.
اأو�سح  ال�������س���وري،  ال�������س���اأن  وح����ول 
توؤكد  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  معاليه 

التنفيذي  الإع����الن  اإق����رار  ج��ان��ب 
مببادرة  اخلا�س  ال�سيني  العربي 
بالذكر  وال��ط��ري��ق. جدير  احل���زام 
اأن املنتدى العربي ال�سيني تاأ�س�س 
دوراته  اأوىل  وعقدت   2004 ع��ام 
للجامعة  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف 
العربية بالقاهرة تلتها دورة ثانية 

يف بكني عام 2006.
اآليات  اأه���م  اأح���د  امل��ن��ت��دى  وي�سكل 
اإىل  ال��دويل جنبا  العربي  التعاون 
العربي  ال���ت���ع���اون  م��ن��ت��دى  ج��ن��ب 
العربي  التعاون  ومنتدى  الهندي 
ال��ي��اب��اين وق��د اأث��م��ر ال��ت��ع��اون بني 
من  وال�سيني  ال��ع��رب��ي  اجل��ان��ب��ني 
خ���الل ه���ذا امل��ن��ت��دى اإط����الق عدد 
والتي  الفرعية  الآل��ي��ات  م��ن  اآخ��ر 
التعاون  جم����الت  م��ع��ظ��م  ت��غ��ط��ي 
بني اجلانبني مثل الطاقة والبيئة 
وال����س���ت���ث���م���ار والإع����������الم وح�����وار 

الكفيل  وح��ده  ال�سيا�سي  احل��ل  اأن 
���س��وري��ا موؤكدا  الأزم�����ة يف  ب��اإن��ه��اء 
دعم دولة الإم��ارات جميع اجلهود 
التي تبذلها الأمم املتحدة لإحالل 
التي  والتدابري  �سوريا،  ال�سالم يف 
معاناة  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  ت��ت��خ��ذه��ا 
اإن�ساء  ذل��ك  يف  مبا  هناك  املدنيني 

مناطق تخفيف الت�سعيد.
وجدد معاليه دعوة دولة الإمارات 
الدول  جميع  م��ع  العمل  ملوا�سلة 
الدولية  و  الإقليمية  املنظمات  و 
امل��ع��ن��ي��ة ب���الأزم���ة ال�����س��وري��ة لدعم 
وال�سيا�سية  الإن�����س��ان��ي��ة  اجل���ه���ود 

للتعجيل يف اإنهاء هذه الأزمة.
و�سهد احلدث اعتماد اإعالن بكني 
لالجتماع الوزاري ملنتدى التعاون 
العربي ال�سيني و وثيقة الربنامج 
الفرتة  للمنتدى خالل  التنفيذي 
اإىل   2020  –  2018 ب�����ني 

احل�سارات.
اآلية  ال�����وزاري  وي��ع��ت��رب الج��ت��م��اع 
ع���م���ل رف���ي���ع���ة امل�������س���ت���وى يف اإط�����ار 
العربي  ال�سيني  التعاون  منتدى 
على  دوري  اج��ت��م��اع  بعقد  تق�سي 
واأمني  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  م�ستوى 
ع���ام ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة مرة 
مقر  يف  اأو  ال�����س��ني  يف  �سنتني  ك��ل 
اإح����دى  يف  اأو  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ة 

الدول العربية بالتناوب.
وي��ب��ح��ث الج��ت��م��اع ال�����وزاري �سبل 
تعزيز التعاون بني ال�سني والدول 
ال�سيا�سية  امل���ج���الت  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
ويقوم  والأم���ن���ي���ة،  والق��ت�����س��ادي��ة 
تنفيذ  ���س��ري  اجل���ان���ب���ان مب��ت��اب��ع��ة 
وو�سع  للمنتدى  ال��ع��م��ل  ب��رن��ام��ج 
وتبادل  ج��دي��دة  تنفيذية  ب��رام��ج 
الإقليمية  الق�سايا  ح���ول  الآراء 

والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.

موا�ضالت عجمان تعقد اجتماعا لإعداد اخلطة ال�ضرتاتيجية 2021-2019
•• عجمان : الفجر 

اأكد املهند�س عمر اأحمد بن عمري 
املوا�سالت  م��وؤ���س�����س��ة  ع���ام  م��دي��ر 
ال�����ع�����ام�����ة ��������س�������رورة اله����ت����م����ام 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  مب��ح��اور 
حتقيق  ي�سمن  مب��ا  وخم��رج��ات��ه��ا 
الر�سيدة  ال����ق����ي����ادة  ت���وج���ي���ه���ات 
ل���ت���ل���ب���ي���ة ت����ط����ل����ع����ات امل����واط����ن����ني 
ات��ب��اع منهج  واملقيمني م��ن خ��الل 
ال���ت���خ���ط���ي���ط ال����س���رتات���ي���ج���ي يف 

ا�سرتاتيجية  مل��واك��ب��ة   ،2021
املوؤ�س�سة مع ا�سرتاتيجية احلكومة 
التنفيذيني  امل���������دراء  ب���ح�������س���ور 
وال����ق����ي����ادات  الإدارات  وم���������دراء 
عجمان  مقر  يف  وذل��ك  باملوؤ�س�سة 

اك�س.
امل�ساريع  ب��ع��ر���س  الج��ت��م��اع  وب����داأ 
امل���ق���رتح���ة م����ن ك����ل ق����ط����اع على 
احل�����س��ور و م��ن��اق�����س��ة الأول���وي���ات 
هذه  اح���ت���ي���اج���ات  و  ل��ل��م�����س��اري��ع 
القطاعات من بع�سها البع�س وما 

ومبا  والإدارات  القطاعات  جميع 
ي��واك��ب خ��ط��ة امل��وؤ���س�����س��ة م��ع روؤية 
اأن  اإىل  م�سريا   ،  2021 عجمان 
تعزيز  يف  ت�سهم  ال�ساملة  التنمية 
والدوائر  املوؤ�س�سات  بني  التعاون 
لتحقيق  واخل���ا����س���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
الأهداف ال�سا�سية مل�سروع اخلطة 

ال�سرتاتيجية لالإمارة.
انعقاد الجتماع  ج��اء ذل��ك خ��الل 
التن�سيقي اخلا�س مب�سروع اإعداد 
-2019 ال�سرتاتيجية  اخلطة 

تن�سيقية  اأعمال  من  عليه  يرتتب 
متميزة  خ��دم��ة  ت��ق��دمي  يف  ت�سب 

للجمهور امل�ستهدف.
وت�����ن�����اول الج����ت����م����اع رب�����ط روؤي�����ة 
ح���ك���وم���ة ع���ج���م���ان م����ع الأه�������داف 
للموؤ�س�سة،  ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
املختلفة  اجل����وان����ب  ن��اق�����س  ك��م��ا 
لإط����ار ال��ع��م��ل و ا���س��ت��دام��ت��ه��ا مبا 
متكاملة  روؤي������ة  اإر�����س����اء  ي�����س��م��ن 
تعرب  مب��ا  املقبلة  ال�سنوات  خ��الل 
ال�سرتاتيجية  ال��ت��ط��ل��ع��ات  ع���ن 

والتي  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة،  ال���ط���م���وح���ة 
ع��ل��ى حتليل  ���س��ت�����س��ت��ن��د  ب����دوره����ا 
ال��ب��ي��ئ��ة ال���داخ���ل���ي���ة واخل���ارج���ي���ة 
واملوؤ�س�سات  ب���ال���دوائ���ر  م���ق���ارن���ة 
النتهاء  مت  وق��د  ه��ذا  احلكومية. 
من مرحلة �سياغة ال�سرتاتيجية 
يف  املعنيني  �سم  �سابق  اجتماع  يف 
املوؤ�س�سة لعتماد الروؤية والر�سالة 
والأه�����������������داف ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
يالئم  مب�����ا   2021-2019

ا�سرتاتيجية حكومة عجمان.

»بيت اخلري« توفر الفر�ض الأبناء االأ�سر املتعففة 

املئات ينخرطون يف �ضلك اخلدمة الوطنية ويحرتفون املهن 
للعمل  فل�سفتها  يف  اخل����ري  ب��ي��ت     تنطلق 
الأ���س��رة ككل،  اخل��ريي من �سرورة م�ساعدة 
الأ�سر  »ب���ي���ت اخل�����ري« م���ع  وي���ت���ج���اوز ع��م��ل 
امل��ت��ع��ف��ف��ة والأ����س���ر حم�����دودة ال���دخ���ل م���ا هو 
العينية،  اأو  امل��ال��ي��ة  امل�����س��اع��دات  م���ن  اأك����رث 
لتتدخل اأحياناً بامل�سورة اأو الن�سيحة اأو توفر 
اأو  املنتجة،  الأ�سر  لبع�س  الداعمة  الظروف 
التي  وامل��وؤمت��رات  التدريبية  ال���دورات  تنظم 
ت�سجع اأبناء هذه الأ�سر والقادرين فيها على 
نافذة  لإي��ج��اد  ت�سعى  اأو  العمل،  �سوق  دخ��ول 
بالهيئات  لهم للتوظيف، من خالل و�سلهم 

ذات العالقة.

اخلدمة الوطنية
ب�ساأن  الحت�����ادي  ال��ق��ان��ون  ���س��در  اأن  وم��ن��ذ 
»بيت  �سعت  والحتياطية،  الوطنية  اخلدمة 
اخلري« لتوجيه اأبناء الأ�سر املتعففة وحمدودة 
الدخل لالنخراط يف هذه اخلدمة، ونظرت 

اإليها على اأنها بالإ�سافة اإىل دورها يف تعزيز 
فر�سة  واملواطنة،  والت�سحية  النتماء  قيم 
هذه  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  ط��اق��ات  ل�ستثمار  �سانحة 
الأ�سر لكت�ساب اخلربة وتطوير دخل الأ�سرة، 
مبا يرفع عنها الأعباء عن هذه الأ�سر، ويعزز 
حيث  وال�سعادة،  بال�ستقرار  اأف��راده��ا  �سعور 
جتاوز عدد ال�سباب وال�سابات الذين ان�سووا 
امل�سجلة  الأ�سر  اأبناء  حتت هذه اخلدمة من 

ما يقرب من املئتني.

التعليم املهني
اآخ����ر ق��ام��ت اجل��م��ع��ي��ة برت�سيح  م���ن ج��ان��ب 
اإىل  الن�سمام  على  �ساباً   80 ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
ملعهد  التابع  املهني  والتطوير  التعليم  مركز 
الذي  امل��ه��ن��ي،  وال��ت��دري��ب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
ي��وف��ر بيئة عمل ج��اذب��ة ل��ه��وؤلء، ت��رك��ز على 
ومينحهم  واملهني،  الفني  والتدريب  التعليم 
ال�سهادات املهنية املتخ�س�سة و�سهادة الدبلوم 

وزارة  م��ن  ب��ه  معرتف  وه��و  التطبيقية، 
التعليم العايل والبحث العلمي، وحا�سل 
على العتماد جلميع الربامج الدرا�سية 

التي يقوم بتدري�سها.

العي�ض الكرمي
اأهم  املتعففة م��ن  الأ���س��ر  م�����س��روع  وي��ع��د 
امل�ساريع التي تنفذها اجلمعية من خالل 
وهو  »اأم���ان«،  املجتمعي  التكافل  برنامج 
كفاية  لتحقيق  ي�سعى  ���س��ه��ري  ب��رن��ام��ج 
الدخل، حتى  املحتاجة وحم��دودة  الأ�سر 
ين�سجم  مبا  الكرمي،  العي�س  من  تتمكن 
م���ع امل�����س��ت��وى الق��ت�����س��ادي امل��ت��و���س��ط يف 
دول����ة الإم��������ارات، وي��ت��ك��ون م���ن م�سروع 
ال���دع���م ال���ن���ق���دي، ال�����ذي ت�����س��ت��ف��ي��د منه 
تتلقى  م�سجلة  اأ����س���رة   4500 ح����وايل 

وم�سروع  ���س��ه��ري،  ب�سكل  نقدية  م�����س��اع��دات 
العيني  ال��دع��م  ي��ق��دم  ال���ذي  العيني،  ال��دع��م 

ذكية  بطاقات  خ��الل  م��ن  املحتاجة،  لالأ�سر 
اجلمعيات  م���ن  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  ب��ه��ا  ت�����س��رتي 
ب�سكل  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  يف  املنت�سرة  التعاونية 

�سهري، بالإ�سافة للعديد من امل�ساريع التي 
الأ�سر،  لهذه  املعي�سية  احلياة  لتعزيز  ت�سعى 
حيث بلغ ما اأنقته اجلمعية عليها حتى نهاية 

دورة ال�ضيخ �ضقر ال�ضيفية الرابعة للقراآن الكرمي ت�ضتقبل املواطنني
•• راأ�س اخليمة- الفجر

اأطلقت موؤ�س�سة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي وعلومه دورة ال�سيخ �سقر ال�سيفية الرابعة، والذي يبداأ الت�سجيل فيها 
ابتداء من 8 يوليو املقبل وي�ستمر اإىل 12 يوليو، والتي خ�س�ست ملواطني دولة الإمارات، وت�ستقبل جميع الفئات 
من ال�سف الأول البتدائي حتى ال�سف الثاين ع�سر للذكور والإناث، وتتنوع برامج الدورة ال�سيفية لت�سمل حفظ 
اإىل الربامج الرتفيهية، وت�سمل مواعيد  النورانية بالإ�سافة  القاعدة  القراآن الكرمي والأحاديث والأذك��ار وتعليم 
الدرا�سة 5 اأيام يف الأ�سبوع  من يوم الأحد ليوم اخلمي�س من ال�ساعة 9 �سباحاً حتى 12 ظهراً، و�ستقام يف مراكز 
راأ�س اخليمة للقراآن  ال�سحي مدير عام موؤ�س�سة  اأحمد  واأ�سار  املناطق.  الإم��ارة لتخدم جميع  وم�ساجد متنوعة يف 
الكرمي اإىل اأن الدورات ال�سيفية ال�سابقة لقت اإقباًل لفتاً، واأن الكثري من املتابعني وملتحقي الدورات ال�سابقة يف 
انتظار اإعالن الدورة ال�سيفية اجلديدة، فهناك جمهور خا�س للدورة ال�سيفية ينتظرها بفارغ ال�سرب لتفتح لهم 

اأبوابها بحللها اجلديدة.
واأفاد اأحمد ال�سحي باأن دورة ال�سيخ �سقر الرابعة ت�سمل اجلوانب التعليمية والتوعوية، كما ت�سمل اأي�سا العديد من 
الأن�سطة والفعاليات جلميع الفئات لتكون دورة مليئة بالعلم والفائدة واملتعة،، مبينا اأنه مت التجهيز للدورة بالكامل 
من عدة �سهور من جميع النواحي، منها البيئة الدرا�سية املنا�سبة وتوفري املدر�سني ذوي اخلربة والكفاءة والإدارات 

املميزة، وو�سع اخلطط الدرا�سية التي تالئم الدورة والأن�سطة والفعاليات املمتعة.
واأكد ال�سحي باأن املوؤ�س�سة تعمل على اإخراج دورة �سيفية مميزة تهدف اإىل غر�س الو�سطية والعتدال وحب الوطن 
اخل�سال  منها  ليك�سبوا  ال�سيفية،  العطلة  يف  والفائدة  بالنفع  الأب��ن��اء  ف��راغ  اأوق���ات  ومت��الأ  ل��ه،  والنتماء  وال���ولء 
الإيجابية وي�ستثمروا طاقاتهم مبا يجعلهم خري اأبناء خلري وطن، متحلني بالعلم والثقافة والإبداع، مو�سحا اأن 
اأو يف مركز بيت ال�سركال  املوؤ�س�سة ت�ستقبل جميع الطلبات يف املقر الرئي�سي ملوؤ�س�سة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي 

لتحفيظ القراآن ابتداء من يوم الأحد القادم، متمنيا للجميع دورة �سيفية م�سوقة.

جمعية الإح�ضان تطلق »بوابة 
اخلري« وم�ضروع »احلملة ال�ضيفية«

•• عجمان ـ الفجر 

ال�سيفية«  »احلملة  م�سروع  عجمان  يف  اخلريية  الإح�سان  جمعية  اأطلقت 
بهدف توزيع املكيفات والثالجات اجلديدة، على اأمهات الأيتام واملطلقات 
واملهجورات وزوجات ال�سجناء والأ�سر ذات الدخل املحدود، مب�ساهمة اأهل 
اخلري واملح�سنني، وباإجمايل 150 األف درهم، انطالقاً من نهجها الذي 
ودميومة  اخلري  ا�ستمرارية  خالل  من  الإن�سانية  القيم  مبادئ  من  يعلي 

العطاء.
التنفيذي  الرئي�س  النعيمي  علي  ب��ن  عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  وق���ال 
اإ�سماعيل  حقي  الدكتور  ح�سره  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  للجمعية، 
املدير التنفيذي وعدد من الإعالميني، اإن تنفيذ م�سروع احلملة ال�سيفية 
ياأتي بهدف م�ساعدة الأ�سر على ما يقيهم حر ال�سيف وما يوؤمن لهم وقاية 
املا�سة  للحاجة  ون��ظ��راً  العالية،  والرطوبة  املرتفعة  احل���رارة  درج��ات  من 
تعينهم  التي  والثالجات  التكييف  اأجهزة  اإىل  واملتعففة  املحتاجة  لالأ�سر 

على حتمل اأجواء ال�سيف احلارة.
ال�سحفي،  امل��وؤمت��ر  خ��الل  علي  بن  عبدالعزيز  الدكتور  ال�سيخ  اأطلق  كما 
خدمة »بوابة اخلري« يف املوقع الإلكرتوين للجمعية التي متّكن املح�سنني 
اأو الطالع  يكفلونها،  التي  والأ�سر  بالأيتام  التقارير اخلا�سة  من متابعة 
اأو  م�سجد«  »ب��ن��اء  م�سروع  يف  مب�ساهماتهم  املتعلقة  الإجن����ازات  اآخ��ر  على 
م��ن خالله  يتم  م��ت��ربع، كما  لكل  »ح�����س��اب« خا�س  م��ن خ��الل  بئر«  »حفر 
ت�سجيل طلبات امل�ساعدات للمحتاجني، بهدف الرتقاء باخلدمات املقدمة 
التي تتطابق مع معايري اجل��ودة والتميز، وت�ساهم ب�سكل رئي�سي يف ر�سا 
املح�سنني واإ�سعادهم كونهم �سركاء رئي�سيون يف كل ما تقدمه اجلمعية من 

اإعانات وم�ساعدات لالأ�سر املتعففة وتوفري احتياجاتهم ال�سرورية.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/28م   املودعة حتت رقم:  283613 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2017/06/14

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة ومواد 
منظفات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  وزي��وت  عطور  �سابون؛  وك�سط؛  وجلي 
وكرميات  ال�سم�س  وكرميات  جتميلية  وكرميات  ال�سعر  كرميات  طبية(؛  )غري  ا�ستحمام  كرميات  اأ�سنان؛ 
وكرميات  معطرة  وك��رمي��ات  التنظيف  وك��رمي��ات  احل��الق��ة  بعد  م��ا  وك��رمي��ات  لل�سم�س  التعر�س  بعد  م��ا 
م�ستح�سرات  حالقة؛  م�ستح�سرات  للوجه؛  )جل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )غ�سول(  لو�سن  ال�ستحمام؛ 
للج�سم  زي��وت  اجل�سم؛  )لو�سن(  غ�سول  اجل�سم؛  كرمي  بالب�سرة؛  للعناية  م�ستح�سرات  احلالقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�ستح�سرات  للوجه  مق�سرات  للج�سم؛  مق�سرات  التجميلي(؛  )لال�ستخدام 
)م�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�سفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�سن(  غ�سول 
جتميل(؛ غ�سول العناية بالب�سرة )م�ستح�سرات التجميل(؛ م�ستح�سرات جتميل للعناية باجلمال؛ حجر 
الب�سرة؛ م�سحوق  لت�سمري  وغ�سول  للعينني؛ كرميات  للج�سم؛ كرمي  م�ساحيق  التجميل؛  لأغرا�س  ال�سبة 
التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ م�ستح�سرات تعطري 
اجلو؛ بخور؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نا�سرات عطر من الق�سب؛ م�ستخرجات 
اأكيا�س معطرة  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �سائلة؛ بخاخات تعطري الغرف؛  عطرية؛ خال�سات 
م�ستح�سرات  ال�سعر؛  ت�سفيف  وغ�سول  ال�سعر  ت�سفيف  جل  لل�سعر؛  وعالجات  م�ستح�سرات  للبيا�سات؛ 
ال�سعر  تنظيف  م�ستح�سرات  �سعر؛  �سبغة  ال�سعر؛  بل�سم  �سامبو؛  طبية؛  لأغرا�س  لي�ست  بال�سعر،  العناية 
)�سامبو-بل�سم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�ستحمام؛ م�ستح�سرات ا�ستحمام، لي�ست لغايات طبية؛ م�سادات للعرق 
لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ مزيل الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�سخ�سي )عطور(؛ بخاخات للج�سم؛ مكياج؛ 
لوا�سق لتثبيت الرمو�س امل�ستعارة؛ رمو�س م�ستعارة؛ اأظافر م�ستعارة؛ لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار؛ ملمع 
فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛  غ�سولت  للج�سم؛  غ�سولت  واجل�سم؛  للوجه  املكياج  م�ستح�سرات  ال�سفاه؛ 
للحمام؛ م�ساحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�سحوق براق للوجه واجل�سم ؛ طالء ال�سفاه؛ م�سكرة؛ 

 مل�سقات فنية لالأظافر؛ ملمع الأظافر؛ مزيل طالء الأظافر؛ جل ال�ستحمام. 
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�سف العالمة:  
 كتبت عبارة "ROSE 8 " باللغة الإجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/25م   املودعة حتت رقم:  281694 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  فاند ليمتد 
 وعنوانه:  ليفل 1، 2 نوفيلد �سرتيت، نيوماركت، اأوكالند 1022، نيوزيلندا                    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات اإدارة وتوجيه الأعمال؛ خدمات جمع واإدارة ومعاجلة البيانات؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات 
الكمبيوتر؛ خدمات اإدارة ومراقبة املخازن، مبا يف ذلك خدمات اإدارة ومراقبة املخازن املحو�سبة؛ وخدمات 
اأعاله ب�سكل مبا�سر فيما  املذكورة  الن�سح، وال�ست�سارات، واملعلومات لكل ما �سبق؛ توفري جميع اخلدمات 

يتعلق بتوفري الربجميات ال�سحابية كخدمة.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " VEND " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/25م   املودعة حتت رقم:  281698 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  فاند ليمتد 
 وعنوانه:  ليفل 1، 2 نوفيلد �سرتيت، نيوماركت، اأوكالند 1022، نيوزيلندا                    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات املعامالت املالية، مبا يف ذلك حتويل الأموال الكرتونياً؛ خدمات الدفع املايل، مبا يف ذلك خدمات 
وال�ست�سارات  امل�سورة  خدمات  النرتنت؛  عرب  الدفع  وخدمات  الدفع؛  اإدارة  خدمات  الل��ك��رتوين؛  الدفع 
مة ب�سكل مبا�سر فيما يتعلق بتزويد "الربجميات  واملعلومات ملا ورد اآنفاً؛ وكل اخلدمات املذكورة اآنفاً واملقدَّ

كخدمة" القائمة على ال�سحابة اللكرتونية.
 الواق�عة بالفئة:  36 

الطلب.  منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  " باأحرف   VEND " و�سف العالمة:  كتبت كلمة
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/25م   املودعة حتت رقم:  281699 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  فاند ليمتد
 وعنوانه:  ليفل 1، 2 نوفيلد �سرتيت، نيوماركت، اأوكالند 1022، نيوزيلندا                    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
تاأجري برجميات الكمبيوتر؛ تقدمي موقع ويب عرب النرتنت يعر�س ويقدم ا�ستخداماً موؤقتاً لربجميات 
كمبيوتر غري قابلة للتنزيل وتطبيقات برجميات؛ خدمات برجميات الكمبيوتر وت�سميم وتطوير واجهات 
امل�ستخدم؛ خدمات الدعم الفني لربجميات الكمبيوتر، مبا يف ذلك خدمات الرتكيب وال�سيانة والت�سليح 
الكرتونياً؛ خدمات  البيانات  تخزين  الكمبيوتر؛  اأمن برجميات  واإ�سالحها؛ خدمات  الأخطاء  وت�سخي�س 
مة ب�سكل مبا�سر فيما يتعلق  امل�سورة وال�ست�سارات واملعلومات ملا ورد اآنفاً؛ وكل اخلدمات املذكورة اآنفاً واملقدَّ

بتزويد "الربجميات كخدمة"  القائمة على ال�سحابة اللكرتونية.
 الواق�عة بالفئة:  42 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " VEND " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/25م   املودعة حتت رقم:  281693 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  فاند ليمتد
 وعنوانه:  ليفل 1، 2 نوفيلد �سرتيت، نيوماركت، اأوكالند 1022، نيوزيلندا                    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
برجميات كمبيوتر وحتديداً برجميات اإدارة الأعمال، وبرجميات توجيه الأعمال، وبرجميات نقاط البيع، 
الأموال  ودف��ع  وحتويل  املالية  املعامالت  وبرجميات  العمالء،  اإدارة  وبرجميات  املخزون،  اإدارة  وبرجميات 
الكرتونياً، وبرجميات اإدارة املبيعات، وبرجميات اإدارة الب�سائع، وبرجميات اإدارة املنتجات، وبرجميات اإدارة 
�سل�سلة التوريد، وبرجميات اأوامر ال�سراء، وبرجميات جرد الب�سائع، وبرجميات اإدارة البيانات، وبرجميات 
النرتنت(؛  للتنزيل من  القابلة  الكمبيوتر )مبا يف ذلك الربجميات  الكمبيوتر؛ وبرجميات  دمج معدات 
بتزويد  يتعلق  فيما  مبا�سر  ب�سكل  م��ة  وامل��ق��دَّ اآن��ف��اً  امل��ذك��ورة  ال�سلع  وك��ل  الكمبيوتر؛  برجميات  تطبيقات 

اللكرتونية. ال�سحابة  على  كخدمة"القائمة  "الربجميات 
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " VEND " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/08م   املودعة حتت رقم:  282610 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  اركيبيالجو براندز بي تي ئي. ال تي دي. 
�سنغافورة   ،038988 �سنغافورة  ثري،  تاور  �سانتك   وعنوانه: 8  تيما�سك بوليفارد، 04-15# 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  )املوتيالت(؛  ال�سغرية  الفنادق  خدمات  املوؤقتة؛  الإقامة  الكحولية(؛  )غري  وامل�سروبات  الأطعمة  توفري  خدمات 
للفنادق  احلجز  خدمات  الفندقية؛  الإق��ام��ة  توفري  الفندقية؛  الإق��ام��ة  خدمات  الفندقية؛  املنتجعات  خدمات  الفنادق؛ 
واللقاءات  واملوؤمترات  املنا�سبات  القاعات لإقامة  تاأجري  الإنرتنت؛  املوؤقتة عرب  الإقامة  العطالت؛ حجز  واإقامة  واملطاعم 
واملعار�س والندوات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت املوؤمترات واملعار�س والجتماعات؛ توفري القاعات الفندقية للمعار�س 
التجارية ومعار�س الأعمال واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لعقد املوؤمترات 
الأطعمة  اأو  الإقامة  )توفري  ال�سيافة  اأجنحة  )الإق��ام��ة(؛  ال�سيافة  خدمات  والعطالت؛  والأ���س��واق  واملعار�س  واللقاءات 
املطاعم؛  الفنادق؛  متوين  خدمات  بالإقامة؛  يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  الكحولية((؛  )غري  وامل�سروبات 
خدمات املطاعم؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ الكافيهات؛ خدمات التموين؛ خدمات التموين لتوفري الأطعمة وامل�سروبات؛ 
خدمات الفنادق واملطاعم والتموين؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع 
امل�سورة  خدمات  احل�سانة  دور  خدمات  املتنقل؛  التموين  خدمات  املتنقلة؛  املطاعم  خدمات  املتنقلة؛  وامل�سروبات  الأطعمة 
اأعاله يتم تقدميها مبا�سرة من قاعدة بيانات  واملعلومات وال�ست�سارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ جميع اخلدمات املذكورة 

حا�سوبية اأو عرب �سبكة ات�سالت عاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  " باأحرف    THE ALANA " كتبت عبارة و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/25م   املودعة حتت رقم:  281715 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  تكا�ساغو كوريو كوغيو كابو�سيكي كاي�سا و تزاول اعمالها اي�سا حتت ا�سم 
تكا�ساغو انرتنا�سيونال كوربوري�سن

 وعنوانه:   37-1، كاماتا 5- ت�سوم، اوهتا-كو، طوكيو، اليابان 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ال�سيدلنية  امل��واد  اأبحاث  اأو  فح�س  اأو  اختبار  والإع���الن؛  الدعاية  لغايات  منها  كان  ما  بخالف  الت�سميم 
املعلومات  وتقدمي  التقنية  وال�ست�سارات  امل�سورة  وخ��دم��ات  الغذائية  امل��واد  اأو  التجميل  م�ستح�سرات  اأو 
)التوابل(  املتبلة  وامل��واد  املنكهة  وامل��واد  الطيبة  والروائح  العطور  اأبحاث  اأو  فح�س  اأو  اختبار  بها؛  املتعلقة 
بالأبحاث  املتعلقة  املعلومات  بها؛ توفري  املتعلقة  املعلومات  التقنية وتقدمي  امل�سورة وال�ست�سارات  وخدمات 
واملواد  الطيبة  والروائح  العطور  اإنتاج  اأو طريقة  اأو طريقة تركيب  ا�ستخدام  اأو  نوع  ب�ساأن  وال�ستطالعات 
وال�سراب  الطعام  )ت��واب��ل(  متبالت  اأو  منكهات  اأو  الطيبة  ال��روائ��ح  اأو  التجميلية  العطور  تطوير  املنكهة؛ 
بناء على اأبحاث ال�سوق؛ خدمات امل�سورة وال�ست�سارات التقنية وتقدمي املعلومات املتعلقة باأبحاث وحتاليل 
الجتاه التقني للكيماويات املرتبطة مبجال منكهات الطعام وال�سراب والبخور والروائح الطيبة واملتبالت 
الطيبة  وال��روائ��ح  والبخور  وال�����س��راب  الطعام  منكهات  تطوير  اأو  اأب��ح��اث  اأو  اختبار  وامل��ل��ون��ات؛  )ال��ت��واب��ل( 
واملتبالت )التوابل( وامللونات وخدمات امل�سورة وال�ست�سارات التقنية وتقدمي املعلومات املتعلقة بها؛ ت�سميم 
واملتبالت  الطيبة  وال��روائ��ح  والبخور  وال�����س��راب  الطعام  منكهات  جم��ال  يف  املنتجات  تطوير  اأو  اأب��ح��اث  اأو 
اأو  الأب��ح��اث  بها؛  املتعلقة  املعلومات  وتقدمي  التقنية  وال�ست�سارات  امل�سورة  وخدمات  وامللونات  )التوابل( 
اأو التقييم لعلم اخللية اجل�سدية والعلم الإدراك��ي والعلم النفعايل لعلوم بيولوجيا الأع�ساب يف  التحليل 
جمال منكهات الطعام وال�سراب والبخور والروائح الطيبة واملتبالت )التوابل( وامللونات؛ القيا�س اأو التحليل 
اأو التقييم امل�ستند اإىل علم بيولوجيا الأع�ساب وعلم اخللية اجل�سدية والعلم الإدراكي والعلم النفعايل فيما 
الطعام  اأو  التجميل  اأو م�ستح�سرات  ال�سيدلنية  املواد  اأبحاث  اأو  اأو فح�س  اختبار  التذوق؛  باأبحاث  يتعلق 
وال�سراب وخدمات امل�سورة وال�ست�سارات التقنية وتقدمي املعلومات املتعلقة با�ستخدام �سروط تقييم ترتيب 
املخططات املتعلقة بالطعم والرائحة والبنية؛ اختبار اأو اأبحاث اأو تطوير منكهات الطعام وال�سراب والبخور 
املعلومات  وتقدمي  التقنية  وال�ست�سارات  امل�سورة  وخدمات  وامللونات  )التوابل(  واملتبالت  الطيبة  والروائح 
اأو  الختبار  والبنية؛  والرائحة  بالطعم  املتعلقة  املخططات  ترتيب  تقييم  �سروط  با�ستخدام  بها  املتعلقة 
والروائح  والبخور  واملنكهات  التجميل  وم�ستح�سرات  ال�سيدلنية  للمواد  للبيئة  املراع  البحث  اأو  الفح�س 
التجميل  وم�ستح�سرات  ال�سيدلنية  امل��واد  اأبحاث  اأو  فح�س  اأو  اختبار  وامل�سروبات؛  الأطعمة  اأو  الطيبة 
واملنكهات والبخور والروائح الطيبة اأو الأطعمة وامل�سروبات وخدمات امل�سورة وال�ست�سارات التقنية وتقدمي 
لتطوير  الختبار  اأو  الت�سميم  اأو  الأبحاث  البيئية؛  الأحمال  تخفي�س  مراعاة  مع  بها  املتعلقة  املعلومات 
املعلومات  وتقدمي  التقنية  وال�ست�سارات  امل�سورة  وخ��دم��ات  البيولوجي  الأ�سا�س  موؤ�سر  قيا�س  كيماويات 
اأو  اأو تخطيط املدن؛ اختبارات  اإن�ساء املباين  اأبحاث ب�ساأن  املتعلقة بها؛ تطوير الأبحاث العلمية والتقنية؛ 
املدنية؛  الهند�سة  ب�ساأن  اأبحاث  اأو  اختبارات  الكهرباء؛  ب�ساأن  اأبحاث  اأو  اختبارات  التلوث؛  منع  عن  اأبحاث 
اأبحاث ب�ساأن الآلت والأجهزة  اأو  اأبحاث لتطوير املنتجات للغري؛ اختبارات  اأو  اأو فح�س  اأو اختبار  ت�سميم 
اأو الأنظمة التي تتاألف من تلك  والأدوات؛ ت�سميم الآلت والأجهزة والأدوات )مبا يف ذلك قطع غيارها( 
الآلت اأو الأجهزة اأو الأدوات؛ الختبار اأو الفح�س اأو الأبحاث للزراعة اأو تربية احليوان اأو تربية الأ�سماك؛ 
الأطعمة  اأو  الأ�سماك  تربية  اأو  تربية احليوان  اأو  الزراعة  برائحة  املتعلق  الأبحاث  اأو  الفح�س  اأو  الختبار 
الأطعمة  اأو  الأ�سماك  اأو تربية  اأو تربية احليوان  الزراعة  الرائحة يف  اأبحاث لتحليل مكون  املطهوة منها؛ 
املطهوة منها؛ الت�سميم اأو الختبار اأو الفح�س اأو الأبحاث لتطوير الطعام وال�سراب لالآخرين؛ الت�سميم 
اأو الأبحاث لتطوير منكهات الطعام وال�سراب والبخور والروائح الطيبة واملتبالت  اأو الفح�س  اأو الختبار 
الأبحاث  الكيميائي؛  التحليل  الكيمياء؛  خدمات  الكيميائية؛  الأب��ح��اث  لالآخرين؛  وامللونات  )ال��ت��واب��ل( 
امل�سح  امل�ساحة؛  املعماري؛  الت�سميم  املناخية؛  املعلومات  توفري  البيولوجية؛  الأب��ح��اث  البكرتيولوجية؛ 
احلا�سوب؛  مكونات  �سيانة  اأو  احلا�سوب  برجمة  اأو  احلا�سوب  برجميات  ت�سميم  اجليولوجي؛  البحث  اأو 
اآلت  تاأجري  ال�سريرية؛  التجارب  ال�سناعية؛  والآلت  وال�سيارات  باحلوا�سيب  املتعلقة  التقنية  الن�سائح 
القيا�س؛ تاأجري احلوا�سيب؛ توفري برامج احلا�سوب على �سبكات البيانات؛ تاأجري اأجهزة واأدوات املختربات؛ 
املعلومات؛  تكنولوجيا  ا�ست�سارات  احلا�سوب؛  تكنولوجيا  ا�ست�سارات  الهند�سة؛  الفني؛  الر�سم  اأدوات  تاأجري 
اإجراء الدرا�سات الفنية للم�سروعات؛  حتليل نظم احلا�سوب؛ البحث العلمي؛ خدمات املختربات العلمية؛ 

 البحث التقني؛ الكتابة التقنية؛ بحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين.    
 الواق�عة بالفئة:  42 

"T " و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سكل ملربع  يحتوي على خطني ي�سكالن احلرف التيني
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/28م   املودعة حتت رقم:  283611 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2017/06/08

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار؛  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�س  مركبات  مزلقات؛  �سناعية؛  و�سحوم  زي��وت 
املحركات( ومواد اإ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة:  4 
ه��و مبني يف منوذج  كما  " ب��اأح��رف لتينية   SOLANA BEACH " ع��ب��ارة  و�سف العالمة:  كتبت 

الطلب. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/28م   املودعة حتت رقم:  283612 
تاريخ اإيداع الأولوية:  2017/06/14

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار؛  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�س  مركبات  مزلقات؛  �سناعية؛  و�سحوم  زي��وت 
املحركات( ومواد اإ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة:  4 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة " A&F OLD FASHIONED " باأحرف لتينية كما هو مبني يف 

منوذج الطلب. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/31م   املودعة حتت رقم:  281993 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  كابري�س هولدينجز ليمتد 
 وعنوانه: 26-28 كونواي �سرتيت، لندن، دبليو1تي 6بي كيو، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  ال��ن��وادي؛  ترفيه  خ��دم��ات  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛  ال��ت��دري��ب؛  توفري  التعليم؛ 
وتنظيمها؛  )الرتفيهية(  والفعاليات  والحتفالت  احلفالت  تخطيط  الليلية؛  النوادي  خدمات  الدي�سكو؛ 
بكافة  يتعلق  فيما  وال�ست�سارات  والن�سائح  املعلومات  توفري  الرتفيهية؛  الفعاليات  واإقامة  وترتيب  تنظيم 

ما ذكر اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  41 

الإجنليزية. و�سف العالمة:  كتبت عبارة "DIRTY BONES" باللغة 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/31م   املودعة حتت رقم:  281995 
  تاريخ اإيداع الأولوية:   

 با�س��م:  كابري�س هولدينجز ليمتد 
 وعنوانه: 26-28 كونواي �سرتيت، لندن، دبليو1تي 6بي كيو، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�سراب؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات املطاعم؛ خدمات املطاعم والبارات والتموين )بالطعام وال�سراب(؛ 
خدمات اإدارة املطاعم والبارات؛ خدمات اأماكن تقدمي م�سروبات الكوكتيل؛ توفري الطعام وال�سراب لال�ستهالك �سواء داخل 
اأو خارج املحل؛ خدمات التموين )بالطعام وال�سراب( وت�سمل خدمات التموين املتنقل وخدمات التموين املقدمة مبا�سرة 
من قاعدة بيانات حا�سوبية اأو من الإنرتنت؛ خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية؛ خدمات البارات واحلانات ومطاعم الوجبات 
اخلفيفة وبارات النبيذ ونوادي النبيذ؛ خدمات مطاعم ال�سندويت�سات والكافيرتيات واملقا�سف والكافيهات؛ خدمات طلب 
الإفطار؛  النوم مع  الإقامة بنظام  الفنادق؛ خدمات  ال�سريعة؛ خدمات  الوجبات  لتناوله خارجا؛ خدمات مطاعم  الطعام 
توفري الإقامة يف دور امل�سافرين؛ توفري الإقامة املوؤقتة؛ خدمات احلجز وخدمات حجز الفنادق والإقامة املوؤقتة؛ خدمات 
املوؤمترات  لعقد  الت�سهيالت  توفري  ال�ستقبال؛  وحفالت  واملوؤمترات  الجتماعات  قاعات  تاأجري  الوجبات؛  حلجز  احلجز 
الطاولت  وبيا�سات  والطاولت  املقاعد  تاأجري  والعرو�س؛  واملنا�سبات  ال�ستقبال  والندوات وحفالت  واملاآدب  والجتماعات 
والأدوات الزجاجية؛ خدمات ال�ست�سارات واملعلومات املتعلقة باختيار واإعداد وتقدمي الأطعمة وامل�سروبات؛ توفري املعلومات 
وتبادل املعلومات فيما يتعلق بالأطعمة وامل�سروبات الكحولية وامل�سروبات غري الكحولية مبا يف ذلك عن طريق الإنرتنت؛ 
خدمات تناول الطعام يف النوادي؛ خدمات الإقامة؛ خدمات املعلومات وال�ست�سارات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة 

اأعاله مبا يف ذلك تلك املقدمة مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية اأو من الإنرتنت.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "DIRTY BONES" باللغة الإجنليزية. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/15م   املودعة حتت رقم:  282931 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  الحتاد للطريان
 وعنوانه: �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الأثاث؛  املكتبية عدا  واللوازم  القرطا�سية  الفوتوغرافية؛  ال�سور  الكتب؛  املطبوعات؛ مواد جتليد  املقوى؛  وال��ورق  الورق 
مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ مواد الر�سم والفنانني؛ فرا�سي الدهان اأو التلوين؛ مواد التوجيه 
والتدري�س؛ �سفائح واأغ�سية واأكيا�س بال�ستيكية للتعبئة والتغليف؛ حروف الطباعة؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(؛ املن�سورات؛ 
دليلية؛  رقع  بطاقات؛  كوبونات؛  ق�سائم؛  دوري��ات؛  دوري��ة؛ �سحف؛ جمالت؛  اإخبارية  ن�سرات  الكرا�سات؛  الأدل��ة؛  الكتب؛ 
اإعالنات كبرية؛ بطاقات بريدية؛ تقاومي؛ مفكرات؛ دفاتر املذكرات؛ مواد التوجيه والتدري�س؛ علب امل�ستندات؛ حمافظ 
دفاتر ال�سيكات؛ حمافظ بطاقات الئتمان؛  حمافظ ال�سيكات ال�سياحية؛ بطاقات الهدايا؛ بطاقات التهنئة؛ القرطا�سية؛ 
مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ مواد الفنانني؛ املن�سورات؛ اجلرائد؛ التقاومي؛ الإعالنات الكبرية؛ 
مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأثاث(؛ املطبوعات للغايات التدري�سية والتعليمية؛ اللوازم املدر�سية؛ كتب الكتابة املدر�سية؛ 
الأقالم احلرب والأقالم ر�سا�س وعلب الأقالم الر�سا�س واملماحي واأقالم التلوين واأقالم التحديد والأقالم امللونة واأقالم 
التخطيط واأطقم الر�سم بالألوان املائية والطبا�سري وال�سبورات؛ دفاتر املالحظات؛ اأحرف واأرقام قابلة لل�سق؛ ر�سوم زينية 
ملفات  الر�سمية؛  الأوراق  فارغة؛  مفكرات  دفاتر  للكتب؛  موؤ�سرات  حافظات؛  العناوين؛  بطاقات  التغليف؛  مواد  لل�سف؛ 

التقدمي؛ اأوراق مالحظات ذاتية الل�سق وقابلة لالإزالة؛ علب القرطا�سية؛ ل�ساقات.  
 16  الواق�عة بالفئة:  

الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  " باأحرف   FIKRA " كتبت كلمة و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/15م   املودعة حتت رقم:  282934 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  الحتاد للطريان
 وعنوانه: �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التاأمني؛ ال�سوؤون التمويلية؛ ال�سوؤون املالية؛ ال�سوؤون العقارية؛ اخلدمات املالية؛ خدمات التمويل؛ الكفالة 
لالأعمال؛  التمويل  ترتيب  الأع��م��ال؛  لرعاية  التمويلية  اخلدمات  املالية؛  املنح  خدمات  املالية؛  والرعاية 
ترتيب التمويل للم�سروعات الريا�سية والثقافية والتعليمية والرتفيهية؛ توفري التمويل لل�سركات النا�سئة 
املالية؛  احل��واف��ز  برامج  خدمات  املكتبية؛  امل�ساحات  تاأجري  املكتبية؛  امل�ساحات  اإي��ج��ار  توفري  وال�ساعدة؛ 
خدمات ال�سرتداد وجميعها متعلقة بق�سائم ال�سفر؛ خدمات املعلومات وال�ست�سارات وامل�سورة املتعلقة بكافة 

اخلدمات املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  36 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " FIKRA " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/15م   املودعة حتت رقم:  282933 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  الحتاد للطريان 
 وعنوانه: �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الأعمال  حا�سنات  خدمات  املكتبي؛  الن�ساط  تفعيل  الأع��م��ال؛  توجيه  الأع��م��ال؛  اإدارة  والإع���الن؛  الدعاية 
واإدارة  ت��وف��ري  ال��ت��ج��اري��ة؛  امل��ع��ار���س  الأع��م��ال للغري؛  امل�����س��اع��دة يف  ت��وف��ري  وال�����س��اع��دة؛  النا�سئة  ل��الأع��م��ال 
الأعمال  اإدارة  يف  امل�ساعدة  التجارية؛  الأعمال  اإدارة  خدمات  والإع��الن؛  الدعاية  خدمات  املكتبية؛  املرافق 
الأعمال؛  اإدارة م�سروعات  التنظيمية؛  وال�ست�سارات  التجارية  الأعمال  اإدارة  الأعمال؛  تقييمات  التجارية؛ 
الدعاية  خدمات  الت�سويق؛  خدمات  ال�سناعية؛  اأو  التجارية  الإدارة  يف  امل�ساعدة  )للغري(؛  الأعمال  اإدارة 
واإدارة  بدء  دعم  توفري  دعائية؛  اأو  لغايات جتارية  التجارية  واملعار�س  املعار�س  تنظيم  العامة؛  والعالقات 
الأعمال لالأعمال الأخرى؛ توفري ن�سائح وا�ست�سارات الأعمال لل�سركات النا�سئة وال�ساعدة؛ خدمات اإحلاق 
املتدربني؛ تاأجري امل�ساحات الإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل الإعالم؛ خدمات التجارة 
الإلكرتونية؛ املحا�سبة؛ تدقيق احل�سابات؛ تقييمات الأعمال؛ ا�ست�سارات الأعمال املهنية؛ املعلومات والأخبار 
الإدارة  يف  امل�ساعدة  الأعمال؛  اأبحاث  الأعمال؛  تنظيم  ا�ست�سارات  الأعمال؛  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال؛   عن 
التجارية اأو ال�سناعية؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات حا�سوب؛ ن�سر ن�سو�س الدعاية والإعالن؛ ن�سخ 
على  والإ�سراف  وتنظيم  اإدارة  البيانات؛  معاجلة  خدمات  الأعمال؛  واإح�سائيات  معلومات  اإع��داد  الوثائق؛ 
املتعاملني  الربامج الرتويجية والتحفيزية وجميعها متعلق بالطريان وال�سفر بالطائرات؛ برامج حتفيز 
لرتويج بيع منتجات وخدمات الغري مبا يف ذلك تنظيم واإجراء واإدارة برامج مكافاآت الولء واإدارة املنافع 
واملكافاآت املت�سلة بهذه الربامج للغري؛ الرتويج خلطوط الطريان والفنادق واملطاعم والأطعمة وامل�سروبات 
واحلدائق  ال�سياحية  والرحالت  ال�سفر  وحزم  الريا�سية  والفعاليات  اجلولف  ومالعب  وال�سبا  واملنتجعات 
بطاقة  على  احل�سول  يت�سمن  ال��ذي  املف�سلني  العمالء  برامج  اأح��د  بوا�سطة  للغري  اخلا�س  الطابع  ذات 
خلدمات  الرتويج  خدمات؛  اأو  منتجات  لقاء  ا�سرتدادها  ميكن  التي  النقاط  جتميع  لت�سهيل  مغناطي�سية 
املكافاآت  اإدارة برامج  الفنادق من خالل  ال�سيارات والإقامة يف  ال�سفر وا�ستخدام بطاقات الئتمان وتاأجري 
هذه  بكافة  يتعلق  فيما  وامل�سورة  وال�ست�سارات  املعلومات  تقدمي  خدمات  كفالة؛  عن  البحث  التحفيزية؛ 

 اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية. 
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�سف العالمة:  
 كتبت كلمة " FIKRA " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/25م   املودعة حتت رقم:  281716 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  تكا�ساغو كوريو كوغيو كابو�سيكي كاي�سا و تزاول اعمالها اي�سا حتت ا�سم تكا�ساغو انرتنا�سيونال 
كوربوري�سن

 وعنوانه:  37-1، كاماتا 5- ت�سوم، اوهتا-كو، طوكيو، اليابان 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ال�سيدلنية  امل��واد  اأبحاث  اأو  فح�س  اأو  اختبار  والإع���الن؛  الدعاية  لغايات  منها  كان  ما  بخالف  الت�سميم 
املعلومات  وتقدمي  التقنية  وال�ست�سارات  امل�سورة  وخ��دم��ات  الغذائية  امل��واد  اأو  التجميل  م�ستح�سرات  اأو 
)التوابل(  املتبلة  وامل��واد  املنكهة  وامل��واد  الطيبة  والروائح  العطور  اأبحاث  اأو  فح�س  اأو  اختبار  بها؛  املتعلقة 
بالأبحاث  املتعلقة  املعلومات  بها؛ توفري  املتعلقة  املعلومات  التقنية وتقدمي  امل�سورة وال�ست�سارات  وخدمات 
واملواد  الطيبة  والروائح  العطور  اإنتاج  اأو طريقة  اأو طريقة تركيب  ا�ستخدام  اأو  نوع  ب�ساأن  وال�ستطالعات 
وال�سراب  الطعام  )ت��واب��ل(  متبالت  اأو  منكهات  اأو  الطيبة  ال��روائ��ح  اأو  التجميلية  العطور  تطوير  املنكهة؛ 
بناء على اأبحاث ال�سوق؛ خدمات امل�سورة وال�ست�سارات التقنية وتقدمي املعلومات املتعلقة باأبحاث وحتاليل 
الجتاه التقني للكيماويات املرتبطة مبجال منكهات الطعام وال�سراب والبخور والروائح الطيبة واملتبالت 
الطيبة  وال��روائ��ح  والبخور  وال�����س��راب  الطعام  منكهات  تطوير  اأو  اأب��ح��اث  اأو  اختبار  وامل��ل��ون��ات؛  )ال��ت��واب��ل( 
واملتبالت )التوابل( وامللونات وخدمات امل�سورة وال�ست�سارات التقنية وتقدمي املعلومات املتعلقة بها؛ ت�سميم 
واملتبالت  الطيبة  وال��روائ��ح  والبخور  وال�����س��راب  الطعام  منكهات  جم��ال  يف  املنتجات  تطوير  اأو  اأب��ح��اث  اأو 
اأو  الأب��ح��اث  بها؛  املتعلقة  املعلومات  وتقدمي  التقنية  وال�ست�سارات  امل�سورة  وخدمات  وامللونات  )التوابل( 
اأو التقييم لعلم اخللية اجل�سدية والعلم الإدراك��ي والعلم النفعايل لعلوم بيولوجيا الأع�ساب يف  التحليل 
جمال منكهات الطعام وال�سراب والبخور والروائح الطيبة واملتبالت )التوابل( وامللونات؛ القيا�س اأو التحليل 
اأو التقييم امل�ستند اإىل علم بيولوجيا الأع�ساب وعلم اخللية اجل�سدية والعلم الإدراكي والعلم النفعايل فيما 
الطعام  اأو  التجميل  اأو م�ستح�سرات  ال�سيدلنية  املواد  اأبحاث  اأو  اأو فح�س  اختبار  التذوق؛  باأبحاث  يتعلق 
وال�سراب وخدمات امل�سورة وال�ست�سارات التقنية وتقدمي املعلومات املتعلقة با�ستخدام �سروط تقييم ترتيب 
املخططات املتعلقة بالطعم والرائحة والبنية؛ اختبار اأو اأبحاث اأو تطوير منكهات الطعام وال�سراب والبخور 
املعلومات  وتقدمي  التقنية  وال�ست�سارات  امل�سورة  وخدمات  وامللونات  )التوابل(  واملتبالت  الطيبة  والروائح 
اأو  الختبار  والبنية؛  والرائحة  بالطعم  املتعلقة  املخططات  ترتيب  تقييم  �سروط  با�ستخدام  بها  املتعلقة 
والروائح  والبخور  واملنكهات  التجميل  وم�ستح�سرات  ال�سيدلنية  للمواد  للبيئة  املراع  البحث  اأو  الفح�س 
التجميل  وم�ستح�سرات  ال�سيدلنية  امل��واد  اأبحاث  اأو  فح�س  اأو  اختبار  وامل�سروبات؛  الأطعمة  اأو  الطيبة 
واملنكهات والبخور والروائح الطيبة اأو الأطعمة وامل�سروبات وخدمات امل�سورة وال�ست�سارات التقنية وتقدمي 
لتطوير  الختبار  اأو  الت�سميم  اأو  الأبحاث  البيئية؛  الأحمال  تخفي�س  مراعاة  مع  بها  املتعلقة  املعلومات 
املعلومات  وتقدمي  التقنية  وال�ست�سارات  امل�سورة  وخ��دم��ات  البيولوجي  الأ�سا�س  موؤ�سر  قيا�س  كيماويات 
اأو  اأو تخطيط املدن؛ اختبارات  اإن�ساء املباين  اأبحاث ب�ساأن  املتعلقة بها؛ تطوير الأبحاث العلمية والتقنية؛ 
املدنية؛  الهند�سة  ب�ساأن  اأبحاث  اأو  اختبارات  الكهرباء؛  ب�ساأن  اأبحاث  اأو  اختبارات  التلوث؛  منع  عن  اأبحاث 
اأبحاث ب�ساأن الآلت والأجهزة  اأو  اأبحاث لتطوير املنتجات للغري؛ اختبارات  اأو  اأو فح�س  اأو اختبار  ت�سميم 
اأو الأنظمة التي تتاألف من تلك  والأدوات؛ ت�سميم الآلت والأجهزة والأدوات )مبا يف ذلك قطع غيارها( 
الآلت اأو الأجهزة اأو الأدوات؛ الختبار اأو الفح�س اأو الأبحاث للزراعة اأو تربية احليوان اأو تربية الأ�سماك؛ 
الأطعمة  اأو  الأ�سماك  تربية  اأو  تربية احليوان  اأو  الزراعة  برائحة  املتعلق  الأبحاث  اأو  الفح�س  اأو  الختبار 
الأطعمة  اأو  الأ�سماك  اأو تربية  اأو تربية احليوان  الزراعة  الرائحة يف  اأبحاث لتحليل مكون  املطهوة منها؛ 
املطهوة منها؛ الت�سميم اأو الختبار اأو الفح�س اأو الأبحاث لتطوير الطعام وال�سراب لالآخرين؛ الت�سميم 
اأو الأبحاث لتطوير منكهات الطعام وال�سراب والبخور والروائح الطيبة واملتبالت  اأو الفح�س  اأو الختبار 
الأبحاث  الكيميائي؛  التحليل  الكيمياء؛  خدمات  الكيميائية؛  الأب��ح��اث  لالآخرين؛  وامللونات  )ال��ت��واب��ل( 
امل�سح  امل�ساحة؛  املعماري؛  الت�سميم  املناخية؛  املعلومات  توفري  البيولوجية؛  الأب��ح��اث  البكرتيولوجية؛ 
احلا�سوب؛  مكونات  �سيانة  اأو  احلا�سوب  برجمة  اأو  احلا�سوب  برجميات  ت�سميم  اجليولوجي؛  البحث  اأو 
اآلت  تاأجري  ال�سريرية؛  التجارب  ال�سناعية؛  والآلت  وال�سيارات  باحلوا�سيب  املتعلقة  التقنية  الن�سائح 
القيا�س؛ تاأجري احلوا�سيب؛ توفري برامج احلا�سوب على �سبكات البيانات؛ تاأجري اأجهزة واأدوات املختربات؛ 
املعلومات؛  تكنولوجيا  ا�ست�سارات  احلا�سوب؛  تكنولوجيا  ا�ست�سارات  الهند�سة؛  الفني؛  الر�سم  اأدوات  تاأجري 
اإجراء الدرا�سات الفنية للم�سروعات؛  حتليل نظم احلا�سوب؛ البحث العلمي؛ خدمات املختربات العلمية؛ 

 البحث التقني؛ الكتابة التقنية؛ بحث وتطوير منتجات جديدة لالآخرين.    
 الواق�عة بالفئة:  42 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " TAKASAGO" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/15م   املودعة حتت رقم:  282936 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  الحتاد للطريان 
 وعنوانه: �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الأثاث؛  املكتبية عدا  واللوازم  القرطا�سية  الفوتوغرافية؛  ال�سور  الكتب؛  املطبوعات؛ مواد جتليد  املقوى؛  وال��ورق  الورق 
مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ مواد الر�سم والفنانني؛ فرا�سي الدهان اأو التلوين؛ مواد التوجيه 
والتدري�س؛ �سفائح واأغ�سية واأكيا�س بال�ستيكية للتعبئة والتغليف؛ حروف الطباعة؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(؛ املن�سورات؛ 
دليلية؛  رقع  بطاقات؛  كوبونات؛  ق�سائم؛  دوري��ات؛  دوري��ة؛ �سحف؛ جمالت؛  اإخبارية  ن�سرات  الكرا�سات؛  الأدل��ة؛  الكتب؛ 
اإعالنات كبرية؛ بطاقات بريدية؛ تقاومي؛ مفكرات؛ دفاتر املذكرات؛ مواد التوجيه والتدري�س؛ علب امل�ستندات؛ حمافظ 
دفاتر ال�سيكات؛ حمافظ بطاقات الئتمان؛  حمافظ ال�سيكات ال�سياحية؛ بطاقات الهدايا؛ بطاقات التهنئة؛ القرطا�سية؛ 
مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ مواد الفنانني؛ املن�سورات؛ اجلرائد؛ التقاومي؛ الإعالنات الكبرية؛ 
مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأثاث(؛ املطبوعات للغايات التدري�سية والتعليمية؛ اللوازم املدر�سية؛ كتب الكتابة املدر�سية؛ 
الأقالم احلرب والأقالم ر�سا�س وعلب الأقالم الر�سا�س واملماحي واأقالم التلوين واأقالم التحديد والأقالم امللونة واأقالم 
التخطيط واأطقم الر�سم بالألوان املائية والطبا�سري وال�سبورات؛ دفاتر املالحظات؛ اأحرف واأرقام قابلة لل�سق؛ ر�سوم زينية 
ملفات  الر�سمية؛  الأوراق  فارغة؛  مفكرات  دفاتر  للكتب؛  موؤ�سرات  حافظات؛  العناوين؛  بطاقات  التغليف؛  مواد  لل�سف؛ 

التقدمي؛ اأوراق مالحظات ذاتية الل�سق وقابلة لالإزالة؛ علب القرطا�سية؛ ل�ساقات.  
 16  الواق�عة بالفئة:  

الطلب.  منوذج  يف  مبني  هو  كما  العربية  " باللغة  كتبت كلمة " فكرة  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/15م   املودعة حتت رقم:  282938 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  الحتاد للطريان
 وعنوانه: �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التاأمني؛ ال�سوؤون التمويلية؛ ال�سوؤون املالية؛ ال�سوؤون العقارية؛ اخلدمات املالية؛ خدمات التمويل؛ الكفالة 
لالأعمال؛  التمويل  ترتيب  الأع��م��ال؛  لرعاية  التمويلية  اخلدمات  املالية؛  املنح  خدمات  املالية؛  والرعاية 
ترتيب التمويل للم�سروعات الريا�سية والثقافية والتعليمية والرتفيهية؛ توفري التمويل لل�سركات النا�سئة 
املالية؛  احل��واف��ز  برامج  خدمات  املكتبية؛  امل�ساحات  تاأجري  املكتبية؛  امل�ساحات  اإي��ج��ار  توفري  وال�ساعدة؛ 
خدمات ال�سرتداد وجميعها متعلقة بق�سائم ال�سفر؛ خدمات املعلومات وال�ست�سارات وامل�سورة املتعلقة بكافة 

اخلدمات املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  36 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " فكرة " باللغة العربية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
ال�س��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

قال العميد �سيف مهرّي املزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور 
يف �سرطة دبي، اإن خمالفات ال�سرعة الزائدة ت�سدرت جمموع 
العام  م��ن  الأول  الن�سف  خ���الل  دب���ي  يف  امل��ح��ررة  امل��خ��ال��ف��ات 
اأن  على  م�سدداً  خمالفة.  و169  األفاً   260 مبعدل  اجل��اري 
املرورية  احل���وادث  ل��وق��وع  رئي�سا  �سببا  تعد  ال��زائ��دة  ال�سرعة 
ال��ب��ع�����س ملخالفات  ارت���ك���اب  ا���س��ت��م��راري��ة  اإىل  م��ن��وه��ا  امل��م��ي��ت��ة، 
ال�سرعة الزائدة على الرغم من التنبيه من خماطر ال�سرعة 

احلمالت  من  العديد  واإط���الق  الع��الم  و�سائل  خمتلف  عرب 
اأطلقت يف ال�سنوات القليلة  اأن �سرطة دبي  التوعوية. واأو�سح 
اجلمهور  اأف��راد  فيها  حتذر  متعددة  مرورية  حمالت  املا�سية 
من خماطر ال�سرعة الزائدة منوها اإىل حملة )ال�سرعة قاتلة( 
التي تك�سف مبا�سرة لل�سائقني مناذج من الويالت التي ترتتب 
على القيادة برعونة وتهور و�سرعة زائدة، وحمذرا م�ستخدمي 

الطريق من مغبة ال�سرعة التي تت�سبب يف الوفاة.
واأ�سار العميد املزروعي اإىل اأن احلمالت التي تنظمها �سرطة 
التوعوي  اجلانب  على  فقط  تنح�سر  ل  ال�سدد  ه��ذا  يف  دب��ي 

ملراقبة  دوري��ات خم�س�سة  ت�سيري  ت�سمل كذلك  بل  لل�سائقني 
�سرعات املركبات وخمالفة تلك التي تنتهك قوانني ال�سالمة 

العامة.
ولفت مدير الإدارة العامة للمرور اإىل اأن خمالفة عدم التزام 
املركبة اخلفيفة بخط ال�سري الإلزامي حلت يف املرتبة الثانية 
املرتبة  يف  وج��اءت  خمالفة،  و922  األفا   189 �سجلت  حيث 
الثالثة خمالفة الوقوف ب�سكل خاطئ مبعدل 79 األفا و752 
خمالفة، واحتلت خمالفة عرقلة حركة ال�سري املرتبة الرابعة 
مبعدل 64 األفا و487 خمالفة، ويف املرتبة اخلام�سة جاءت 

با�ستعمال  املركبة  قيادة  اأثناء  الطريق  الن�سغال عن  خمالفة 
الهاتف مبعدل 21 األفا و362 خمالفة.

اإيقاف  خمالفة  و849  األ��ف��ا   19 ت�سجيل  مت  اأن���ه  واأ���س��اف 
و528  األ��ف��ا   17 ب��الإ���س��اف��ة اإىل  امل��رك��ب��ات ع��ل��ى الأر���س��ف��ة، 
األفاً  ال��ق��ي��ادة، و11  اأث��ن��اء  ل��ع��دم رب��ط ح���زام الأم����ان  خمالفة 
و881 خمالفة جتاوز لالإ�سارة ال�سوئية احلمراء، و8635 
خمالفة التجاوز من ناحية كتف الطريق، و7004 خمالفة 
الوقوف و�سط الطريق دون مربر، و5598 خمالفة الدوران 

باملركبة بطريقة خاطئة. 

�سجلت 260 األفا و169 خمالفة 

 ال�ضرعة الزائدة تت�ضدر جمموع املخالفات يف دبي خالل 6 اأ�ضهر

•• حتقيق رم�صان عطا:  

ي�����س��ود ال��ب��الد ال��ي��وم ط��ق�����س حار 
ب��وج��ه ع���ام ���س��دي��د احل�����رارة على 
نهاراً،  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��ن��اط��ق  بع�س 
دائما هذه العبارة ن�سمعها عندما 
عام يف  بوجه  ال�سيف  علينا  يحل 
الطبيعة  ،ول��ك��ن  العربية  ال���دول 
حتتم  اخلليج  ل��دول  ال�سحراوية 
على ف�سل ال�سيف اأن ياأتي �سديد 
وق��ا���س��ي ل��وج��ود رط��وب��ة مرتفعة 
ت�����س��اع��ف الإح�������س���ا����س ب���احل���رارة 
،ول��ك��ن ه��ن��اك م��ا يلطف الأج���واء 
ال�سيف  ف�سل  يف  الإم�����ارات  على 
هذا  بعمل  الفجر  ق��ام��ت  ،ول��ه��ذا 
التحقيق الذي ي�ستك�سف عن اأراء 
مزايا  م��ن  الإم�����ارات  يف  املقيمني 

وعيوب ال�سيف الإماراتي.
وال��ب��داي��ة م��ع ع��ب��د ال��ف��ت��اح �سليم 
-موظف وال��ذي اعتاد كل عام اأن 
ال�سنوية  اإج��ازت��ه  لق�ساء  ي��ذه��ب 
خارج الإمارات حيث قال: احلرارة 
يف  يفكر  اجلميع  جتعل  التي  هي 
التي  الأورب��ي��ة  البالد  اإىل  ال�سفر 
تتمتع بطبيعة خالبة وجو ممتع 
يف هذه الأيام واأنا اعتدت كل عام 
اأج������ازة ط��وي��ل��ة يف م�سر  ق�����س��اء 
اإح��دى الدول  واإج���ازة ق�سرية يف 

الأوربية ،
وم������ن اه������م م�����زاي�����ا ال�������س���ي���ف يف 
الإم�������������������ارات ت������ق������دمي ع�����رو������س 
البالد  اإىل  ل��ل�����س��ف��ر  ت���روي���ج���ي���ة 
الأوربية وعرو�س باأ�سعار رخي�سة 

ومناف�سة لأي دولة اأخرى. 
ابوظبي  اأ�سبحت   ، �سليم  واأ�ساف 
�سياحي  م��زار  الرائعة  ب�سواطئها 
ال�ستاء  ف�سل  يف  املنطقة  يف  مهم 
وال�سيف، بف�سل الطفرة الكبرية 
والتو�سعات  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف 
اب���وظ���ب���ي وه�����ذه جهود  ب�����س��اط��ئ 
عليها  للقائمني  ال�سكر  ت�ستحق 
يف  لالأ�سر  جيد  متنف�س  لتوفري 

ف�سل ال�سيف.
امل�سجري-  راأيه يقول �سامل  وعن 
اأ�سبح   : تكرير  �سركة  يف  موظف 

ال�سفر  من  الكثري  مينع  رم�سان 
لأن������ه ي����اأت����ي يف وق�����ت م��ب��ك��ر من 
ف�����س��ل ال�����س��ي��ف واغ����ل����ب الأ����س���ر 
رم�سان  ق�ساء  تف�سل  المارتية 
يف الم��ارات ، واأن��ا اعترب ال�سيف 
يف الإمارات مميز جدا لال�ستمتاع 
جميع  ع����ل����ى  ب���ال���ت���خ���ف���ي�������س���ات 
املنتجات واأي�سا لنخفا�س �سغط 
ال���ع���م���ل وه������ذا ي�����س��اع��د امل���واط���ن 
مع  الوقت  من  مزيد  ق�ساء  على 
�سعيدة  اأوق������ات  وق�����س��اء  ع��ائ��ل��ت��ه 
اأخر  اإىل  وال�سفر من حني  معهم 
اإىل اأماكن خمتلفة داخل ابوظبي 
اخلالبة  بالطبيعة  ال�ستمتاع  او 
لإمارة  ال�سفر  او  �سواطئها  على 

اأخرى.
ويف نف�س ال�سياق حتدث يا�سر عبد 
عالقات  حممود-مندوب  العليم 
قال:  حيث  مبادلة،  ب�سركة  عامة 
الإم����ارات تتمتع  اأم��اك��ن يف  هناك 
الرطوبة  م��ع��دلت  يف  بانخفا�س 
العني  الليل مثل  وجو معتدل يف 
والكثري  الأخ��رى  املناطق  وبع�س 
داخل  ال�سيفية  الأج����ازة  يق�سي 
الإمارات واأنا منهم حيث اق�سيها 
بالطبيعة  وا�ستمتع  اأ���س��رت��ي  م��ع 
اإم��ارة يف  اخلالبة و املختلفة لكل 

الإمارات.
وتابع يا�سر ،العرو�س الرتويجية 
يف ف�سل ال�سيف اعتربها الأوىل 

ع���امل���ي���ا داخ�������ل اب���وظ���ب���ي وب���اق���ي 
الإم������ارات الخ����ري لأن��ه��ا تتميز 
بكرثتها واأي�سا بجودة املنتج املقدم 
داخل العر�س ، واغلب املقيمني يف 
ال�سيف  ف�سل  ينتظرون  ابوظبي 
العرو�س  ه���ذه  ع���ام لق��ت��ن��اء  ك��ل 
ذلك  بعد  وال�سفر  الهدايا  و�سراء 
ري��ت��ا عبود  ب��الده��م. وت��ق��ول  اإىل 
لدار  ب�سركة  التنفيذية  -م��دي��رة 
ال��ك��ت��ب: ال��ك��ث��ري ت��اأث��ر ه���ذا العام 

بقدوم �سهر رم�سان يف منت�سف 
ف�سل ال�سيف والذي جعل الكثري 

ل ي�سافرون لق�ساء الإجازة.
وت��اب��ع��ت ري��ت��ا ق��ائ��ل��ة ،ال�����س��ي��ف يف 
اأج����واء الهدوء  ي�����س��ودة  الم�����ارات 

وال�سكينة فال جتد املارة يف ال�سوارع 
ال�ستاء  ف�����س��ل  م��ث��ل  وامل��ت��ن��زه��ات 
ال�سم�س  الوحيد حل��رارة  واملهرب 
ه��ي امل����ولت ال��ت��ي ت��ع��ج مبختلف 
،وهذه  الماراتي  املجتمع  �سرائح 
فر�سة يقتن�سها اأ�سحاب املحالت 
للرتويج ملنتجاتهم واأكرث ما تراه 
»تنزيالت«  كلمة  ه��ي  ال�سيف  يف 

.sale( )اأو
اأم���������ا )وائ�����������ل حم����م����د(م����در�����س 
اأع��رب عن راأي��ه قائال:  الكيمياء  
تزايد  الرئي�سية تكمن يف  امل�سكلة 
غ���������ازات الح����ت����ب����ا�����س احل��������راري 
واأهمها غاز ثاين اأك�سيد الكربون 
مليارات  اح��������رتاق  ع����ن  ال����ن����اجت 

الأطنان من الوقود، و لهذا نحن 
ن��ق��ول ان ال�����س��ب��ب ه���و يف ح���رارة 
لأن  خاطئ  اعتقاد  وه��ذا  ال�سم�س 
بخار مياه البحار املاحلة وتراكم 
ال��ن��ف��ط و اح��ت��ب��ا���س ال���غ���از حتت 
اأرا����س���ي اخل��ل��ي��ج ي����وؤدي اىل هذه 
دائماً  لأن���ه���ا  ال�����س��دي��دة  احل�����رارة 
�سديدة  برطوبة  م�سحوبة  تكون 

ناجتة عن مياه البحر.
واأ���س��اف حم��م��د، ل��و ك��ان��ت هناك 
داكنة  غ���ي���وم  اأو  غ���زي���رة  اأم���ط���ار 
متحركة اأو اأنهار طبيعية ملا كانت 
الت�سور لأن  ال�سم�س بهذا  حرارة 
اأ�سعتها يف جميع دول العامل عندما 
الوهج  ن��ف�����س  يف  ت���ك���ون  ت��ت��ع��ام��د 

ال����دول الأوروب���ي���ة و�سرق  ل��ك��ن  و 
بالغيوم  اآ�سيا بحكم تلبد �سماءها 
وهطول الأمطار با�ستمرار و خلو 
اأرا���س��ي��ه��م م��ن اح��ت��ب��ا���س ال��غ��از و 
النفط ل ي�سعرون بحرارتها  قلة 
ب��اردة ومك�سية  الأر���س تكون  لأن 

بالع�سب الأخ�سر.
اأخ�سائي  الد�سوقي-  ماجد  واأك��د 
النف�سية  ب��ال��دلئ��ل  النف�س  ع��ل��م 
هذا  ال�سيف  ف�سل  ي��اأت��ي  ق��ائ��ال: 
العام ، بحرارته املعتادة يف ظروف 
واأجواء غري عادية يعي�سها العامل 
جماعي،  وق���ل���ق  ت���وت���ر  ح���ال���ة  يف 
وذلك ب�سبب احلروب وال�سراعات 
والأح����������داث امل���ت���الح���ق���ة.  واأك�����د 

والإح�سائيات  بالأرقام  الد�سوقي 
ع�سر  ح��ال��ي��اً  ي��ع��ي�����س  ال���ع���امل  اأن 
ال�سطرابات النف�سية و ما يقرب 
يعانون  ال��ع��امل  �سكان  ن�سف  م��ن 
الأمرا�س  م��ن  اآخ����ر  اأو  ن���وع  م��ن 
الإح�سائيات  وت�����س��ري  النف�سية، 
بحالت  الإ���س��اب��ة  ن�سبة  اأن  اإىل 
 30% اإىل  ت�سل  النف�سي  القلق 
يف ب��ع�����س امل��ج��ت��م��ع��ات، وح����الت 
بن�سبة  املر�سية  وامل��خ��اوف  الهلع 
%12، والكتئاب النف�سي بن�سبة 
%7، والو�سوا�س القهري بن�سبة 
%3، وذلك بالإ�سافة اإىل مر�س 

الف�سام العقلي بن�سبة 1% .
اثبت  العلم  ب��اأن  الد�سوقي  واأ�سار 
ارت�����ب�����اط اجل������و احل�������ار ال���رط���ب 
العقلية،  احل����ال����ة  ب���ا����س���ط���راب 

فال�سخ�س العادي ي�سبح
وت�سهل  ل��ل��ت��وت��ر  ق��اب��ل��ي��ة  اأك�����رث   
ك���ان م��ت��واج��دا يف  اإذا  ا���س��ت��ث��ارت��ه 
بالرطوبة،  م�����س��ب��ع  ح����ار  ط��ق�����س 
وك����ث����ري م�����ن ال����ن����ا�����س ي���ف���ق���دون 
وينفذ  انفعالتهم  على  ال�سيطرة 
���س��ربه��م يف ه���ذا ال��ط��ق�����س الذي 
كما  بالدنا،  يف  ال�سيف  به  يتميز 
الرطوبة  ون�سبة  احل���ار  اجل��و  اأن 
الك�سل  اإىل  غالبا  ت��دف��ع  ال��زائ��دة 

وحتد من الن�ساط.

•• اأبوظبي-وام:

نظم مركز زايد للدرا�سات والبحوث التابع لنادي 
- جل�سة حوارية  اأم�س  الإم���ارات - مبقره  ت��راث 

بعنوان “تاريخ اللوؤلوؤ.. حا�سره وم�ستقبله«.
مركز  م��دي��رة  املن�سوري  فاطمة  اجلل�سة  ح�سر 

مدير  املناعي  و�سعيد  والبحوث  للدرا�سات  زاي��د 
ورا�سد  الإم����ارات  ت���راث  ن���ادي  يف  الأن�سطة  اإدارة 
وخليفة  العامة  العالقات  اإدارة  مدير  القبي�سي 
املركز  يف  زاي��د  ال�سيخ  معر�س  م�سوؤول  املحريبي 
واملعار�س  زاي���د  مكتبة  م�����س��وؤول  الأم����ريي  وب���در 
وعدد من موظفي النادي بجانب �سعيد عبد اهلل 

نواخذة  بينهم  من  ال�سيوف  من  وع��دد  املهريي 
وغوا�سون �سابقون ل�سيد اللوؤلوؤ.

احلديث  ميكن  ل  اأن��ه  املن�سوري  فاطمة  واأك���دت 
عن تاريخ الإمارات دون التطرق للرتاث البحري 
الذي يحتل جزءا مهما من الذاكرة القت�سادية 
قبل  الإم����ارات  ملجتمع  والثقافية  والجتماعية 

ظهور النفط.
من جهته قال عبد اهلل را�سد بن حممد ال�سويدي 
اأ�سحاب اخل��ربة يف جمال �سيد اللوؤلوؤ -  اأح��د   -
اأي جمتمع  ال��رتاث جزء ل يتجزاأ من ثقافة  اإن 
موؤكدا عراقة املوروث العربي .. لفتا اإىل تاريخ 
عراقة  على  م�ست�سهدا  الإم���ارات  يف  اللوؤلوؤ  �سيد 

وامل�سوحات  القدمية  بامل�سادر  املنطقة  يف  املهنة 
ك��ان معروفا يف  ال��ل��وؤل��وؤ  اأن  اأثبتت  ال��ت��ي  الأث��ري��ة 
اأبوظبي  اأه��م��ي��ة  الإم������ارات م��ن��ذ ال��ق��دم وت���ن���اول 
اأكرب  ق��رب  تقع  حيث  اللوؤلوؤ  �سيد  يف  التاريخية 
جتمعات ملحار اللوؤلوؤ يف العامل الأمر الذي منحها 
اأهمية ا�سرتاتيجية يف �سيد وجتارة اللوؤلوؤ وقدم 

اإىل  اإ�سافة  امل��ح��ار  واأن���واع  الغو�س  ل���دورة  �سرحا 
اإلقاء ال�سوء على اقت�ساد اللوؤلوؤ.

زايد للدرا�سات والبحوث - يف ختام  وقدم مركز 
اجلل�سة احلوارية - �سهادة تقدير لل�سويدي الذي 
ت��راث الإم����ارات على جهوده  امل��رك��ز ون���ادي  �سكر 

التوثيقية لرتاث الدولة.

»املو�سم ال�سيفي يف االإمارات«

التخفي�ضات تهل.. و�ضغط العمل يقل.. واملزاج على غري املعتاد

عبدالفتاح �سليم: اأ�سبحت �سواطئ اأبوظبي الرائعة مزارا �سياحيا مهما يف املنطقة
�سامل امل�سجري: تقليل �سغط العمل ي�ساعد املواطن على ق�ساء مزيد من الوقت مع عائلته
يا�سر عبد العليم: العرو�ض الرتويجية يف ابوظبي اعتربها االأوىل عامليا 

ريتا عبود: تتناف�ض العالمات التجارية واأكرث ما تراه يف ال�سيف هي كلمة »تنزيالت«
ماجد د�سوقي: الكثري يفقدون ال�سيطرة على انفعاالتهم وينفذ �سربهم يف هذا الطق�ض

»مركيييز زاييييد لليييدرا�ضييييات« يعيييرف بتيياريييييخ اللوؤلييييييوؤ
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/15م   املودعة حتت رقم:  282935 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  الحتاد للطريان 
 وعنوانه: �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  والتهذيب؛  التعليم  خدمات  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  التدريب؛  توفري  والتهذيب؛  التعليم 
تنظيم  التعليمية؛  ال�ست�سارات  التعليمي؛  البحث  الأك��ادمي��ي��ات؛  واجلامعات؛  الكليات  خدمات  امل��دار���س؛ 
الرتفيه  خدمات  التعليمية؛  امل�سابقات  تنظيم  امل�سابقات؛  واإج��راء  تنظيم  وامل�سابقات؛  واملعار�س  املوؤمترات 
واملعار�س  التجارية  املعار�س  تنظيم  الرتفيه؛  خدمات  )تعليم(؛  املهنية  ال�ست�سارات  بامل�سابقات؛  املتعلقة 
لغايات ثقافية وريا�سية وتعليمية؛ الندوات واملحا�سرات التعليمية؛ تنظيم واإجراء واإدارة الندوات واملوؤمترات 
واللقاءات وور�س العمل والندوات على الإنرتنت وور�س العمل؛ خدمات التعليم والتدريب لالأعمال النا�سئة 
وال�ساعدة؛ خدمات التعليم املبا�سر؛ تاأجري اأ�سرطة وكا�سيتات الفيديو والأقرا�س املدجمة واأقرا�س الفيديو 
اأو امليكروفيلم؛ ن�سر الكتب واجلرائد الإلكرتونية  اأ�سرطة الفيديو  الرقمي واإنتاج الأفالم؛ الت�سوير على 
املقدمة  الأل��ع��اب  وخ��دم��ات  املبا�سرة  الإلكرتونية  املن�سورات  وتوفري  الإل��ك��رتوين  املكتبي  والن�سر  مبا�سرة 
مبا�سرة؛ خدمات تقدمي املعلومات وال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " FIKRA " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/15م   املودعة حتت رقم:  282939 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  الحتاد للطريان
 وعنوانه: �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  والتهذيب؛  التعليم  خدمات  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  التدريب؛  توفري  والتهذيب؛  التعليم 
تنظيم  التعليمية؛  ال�ست�سارات  التعليمي؛  البحث  الأك��ادمي��ي��ات؛  واجلامعات؛  الكليات  خدمات  امل��دار���س؛ 
الرتفيه  خدمات  التعليمية؛  امل�سابقات  تنظيم  امل�سابقات؛  واإج��راء  تنظيم  وامل�سابقات؛  واملعار�س  املوؤمترات 
واملعار�س  التجارية  املعار�س  تنظيم  الرتفيه؛  خدمات  )تعليم(؛  املهنية  ال�ست�سارات  بامل�سابقات؛  املتعلقة 
لغايات ثقافية وريا�سية وتعليمية؛ الندوات واملحا�سرات التعليمية؛ تنظيم واإجراء واإدارة الندوات واملوؤمترات 
واللقاءات وور�س العمل والندوات على الإنرتنت وور�س العمل؛ خدمات التعليم والتدريب لالأعمال النا�سئة 
وال�ساعدة؛ خدمات التعليم املبا�سر؛ تاأجري اأ�سرطة وكا�سيتات الفيديو والأقرا�س املدجمة واأقرا�س الفيديو 
اأو امليكروفيلم؛ ن�سر الكتب واجلرائد الإلكرتونية  اأ�سرطة الفيديو  الرقمي واإنتاج الأفالم؛ الت�سوير على 
املقدمة  الأل��ع��اب  وخ��دم��ات  املبا�سرة  الإلكرتونية  املن�سورات  وتوفري  الإل��ك��رتوين  املكتبي  والن�سر  مبا�سرة 
مبا�سرة؛ خدمات تقدمي املعلومات وال�ست�سارات وامل�سورة فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  41 

الطلب.  منوذج  يف  مبني  هو  كما  العربية  و�سف العالمة:  كتبت كلمة " فكرة " باللغة 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/15م   املودعة حتت رقم:  282937 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  الحتاد للطريان 
 وعنوانه: �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الأعمال  حا�سنات  خدمات  املكتبي؛  الن�ساط  تفعيل  الأع��م��ال؛  توجيه  الأع��م��ال؛  اإدارة  والإع���الن؛  الدعاية 
واإدارة  ت��وف��ري  ال��ت��ج��اري��ة؛  امل��ع��ار���س  الأع��م��ال للغري؛  امل�����س��اع��دة يف  ت��وف��ري  وال�����س��اع��دة؛  النا�سئة  ل��الأع��م��ال 
الأعمال  اإدارة  يف  امل�ساعدة  التجارية؛  الأعمال  اإدارة  خدمات  والإع��الن؛  الدعاية  خدمات  املكتبية؛  املرافق 
الأعمال؛  اإدارة م�سروعات  التنظيمية؛  وال�ست�سارات  التجارية  الأعمال  اإدارة  الأعمال؛  تقييمات  التجارية؛ 
الدعاية  خدمات  الت�سويق؛  خدمات  ال�سناعية؛  اأو  التجارية  الإدارة  يف  امل�ساعدة  )للغري(؛  الأعمال  اإدارة 
واإدارة  بدء  دعم  توفري  دعائية؛  اأو  لغايات جتارية  التجارية  واملعار�س  املعار�س  تنظيم  العامة؛  والعالقات 
الأعمال لالأعمال الأخرى؛ توفري ن�سائح وا�ست�سارات الأعمال لل�سركات النا�سئة وال�ساعدة؛ خدمات اإحلاق 
املتدربني؛ تاأجري امل�ساحات الإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل الإعالم؛ خدمات التجارة 
الإلكرتونية؛ املحا�سبة؛ تدقيق احل�سابات؛ تقييمات الأعمال؛ ا�ست�سارات الأعمال املهنية؛ املعلومات والأخبار 
الإدارة  يف  امل�ساعدة  الأعمال؛  اأبحاث  الأعمال؛  تنظيم  ا�ست�سارات  الأعمال؛  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال؛   عن 
التجارية اأو ال�سناعية؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات حا�سوب؛ ن�سر ن�سو�س الدعاية والإعالن؛ ن�سخ 
على  والإ�سراف  وتنظيم  اإدارة  البيانات؛  معاجلة  خدمات  الأعمال؛  واإح�سائيات  معلومات  اإع��داد  الوثائق؛ 
املتعاملني  الربامج الرتويجية والتحفيزية وجميعها متعلق بالطريان وال�سفر بالطائرات؛ برامج حتفيز 
لرتويج بيع منتجات وخدمات الغري مبا يف ذلك تنظيم واإجراء واإدارة برامج مكافاآت الولء واإدارة املنافع 
واملكافاآت املت�سلة بهذه الربامج للغري؛ الرتويج خلطوط الطريان والفنادق واملطاعم والأطعمة وامل�سروبات 
واحلدائق  ال�سياحية  والرحالت  ال�سفر  وحزم  الريا�سية  والفعاليات  اجلولف  ومالعب  وال�سبا  واملنتجعات 
بطاقة  على  احل�سول  يت�سمن  ال��ذي  املف�سلني  العمالء  برامج  اأح��د  بوا�سطة  للغري  اخلا�س  الطابع  ذات 
خلدمات  الرتويج  خدمات؛  اأو  منتجات  لقاء  ا�سرتدادها  ميكن  التي  النقاط  جتميع  لت�سهيل  مغناطي�سية 
املكافاآت  اإدارة برامج  الفنادق من خالل  ال�سيارات والإقامة يف  ال�سفر وا�ستخدام بطاقات الئتمان وتاأجري 
هذه  بكافة  يتعلق  فيما  وامل�سورة  وال�ست�سارات  املعلومات  تقدمي  خدمات  كفالة؛  عن  البحث  التحفيزية؛ 

 اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية. 
 الواق�عة بالفئة:  35 

 و�سف العالمة:  كتبت كلمة " فكرة " باللغة العربية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/28م   املودعة حتت رقم:  283608 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2017/06/08

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

وقود  ذل��ك  يف  )مب��ا  وق��ود  الغبار؛  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�س  مركبات  مزلقات؛  �سناعية؛  و�سحوم  زي��وت 
املحركات( ومواد اإ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة:  4 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة " HOLLISTER VISTA COVE " باأحرف لتينية كما هو مبني 

يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/28م   املودعة حتت رقم:  283616 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2017/06/22

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة ومواد 
منظفات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سول  جتميل؛  م�ستح�سرات  عطرية؛  وزي��وت  عطور  �سابون؛  وك�سط؛  وجلي 
وكرميات  ال�سم�س  وكرميات  جتميلية  وكرميات  ال�سعر  كرميات  طبية(؛  )غري  ا�ستحمام  كرميات  اأ�سنان؛ 
وكرميات  معطرة  وك��رمي��ات  التنظيف  وك��رمي��ات  احل��الق��ة  بعد  م��ا  وك��رمي��ات  لل�سم�س  التعر�س  بعد  م��ا 
م�ستح�سرات  حالقة؛  م�ستح�سرات  للوجه؛  )جل(  هالم  باجلمال؛  للعناية  )غ�سول(  لو�سن  ال�ستحمام؛ 
للج�سم  زي��وت  اجل�سم؛  )لو�سن(  غ�سول  اجل�سم؛  كرمي  بالب�سرة؛  للعناية  م�ستح�سرات  احلالقة؛  بعد  ما 
لليدين؛  كرميات  جتميل(؛  )م�ستح�سرات  للوجه  مق�سرات  للج�سم؛  مق�سرات  التجميلي(؛  )لال�ستخدام 
)م�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�سفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�سن(  غ�سول 
جتميل(؛ غ�سول العناية بالب�سرة )م�ستح�سرات التجميل(؛ م�ستح�سرات جتميل للعناية باجلمال؛ حجر 
الب�سرة؛ م�سحوق  لت�سمري  وغ�سول  للعينني؛ كرميات  للج�سم؛ كرمي  م�ساحيق  التجميل؛  لأغرا�س  ال�سبة 
التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ م�ستح�سرات تعطري 
اجلو؛ بخور؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح(؛ نا�سرات عطر من الق�سب؛ م�ستخرجات 
اأكيا�س معطرة  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �سائلة؛ بخاخات تعطري الغرف؛  عطرية؛ خال�سات 
م�ستح�سرات  ال�سعر؛  ت�سفيف  وغ�سول  ال�سعر  ت�سفيف  جل  لل�سعر؛  وعالجات  م�ستح�سرات  للبيا�سات؛ 
ال�سعر  تنظيف  م�ستح�سرات  �سعر؛  �سبغة  ال�سعر؛  بل�سم  �سامبو؛  طبية؛  لأغرا�س  لي�ست  بال�سعر،  العناية 
)�سامبو-بل�سم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�ستحمام؛ م�ستح�سرات ا�ستحمام، لي�ست لغايات طبية؛ م�سادات للعرق 
لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ مزيل الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�سخ�سي )عطور(؛ بخاخات للج�سم؛ مكياج؛ 
لوا�سق لتثبيت الرمو�س امل�ستعارة؛ رمو�س م�ستعارة؛ اأظافر م�ستعارة؛ لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار؛ ملمع 
فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛  غ�سولت  للج�سم؛  غ�سولت  واجل�سم؛  للوجه  املكياج  م�ستح�سرات  ال�سفاه؛ 
للحمام؛ م�ساحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�سحوق براق للوجه واجل�سم ؛ طالء ال�سفاه؛ م�سكرة؛ 

 مل�سقات فنية لالأظافر؛ ملمع الأظافر؛ مزيل طالء الأظافر؛ جل ال�ستحمام. 
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " JAW-SOME " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/28م   املودعة حتت رقم:  283602 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2017/06/06

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه:  فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

زيوت و�سحوم �سناعية؛ مزلقات؛ مركبات امت�سا�س وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود )مبا يف ذلك وقود 
املحركات( ومواد اإ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 الواق�عة بالفئة:  4 
العنق   الكوال يغمز بعينه  و يرتدي ربطة  و�سف العالمة:  تتكون العالمة من �سكل متثيلي حليوان 

الفرا�سية .
ال�س��رتاطات:  

اأو  القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�سم  به مكتوباً  التقدم  ذلك  لديه اعرتا�س على  فعلى من 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/26م   املودعة حتت رقم:  283496 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  �سبالت-كوزميتيكا �سركة ذات م�سئولية حمدودة
 وعنوانه:  �سارع �سرتومينكا )19( عمارة )2(، مدينة مو�سكو 107076، رو�سيا الحتادية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
مواد حمية معدة لال�ستعمال الطبي؛ مياه حارة؛ مياه معدنية لغايات طبية؛ مولد دم؛ اإ�سافات معدنية اإىل الغذاء؛ اإ�سافات 
غذائية لغايات طبية؛ �سكاكر لغايات طبية؛ �سكاكر دوائية؛ لكيه لالأ�سنان؛ مراهم م�سكنة؛ زيوت دوائية؛ �سمغ م�سطكاوي 
اأحزمة للفوط  لالأ�سنان؛ منثول؛ نعناع لغايات �سيدلنية؛ م�سروبات معدة لغايات طبية؛ مراهم عطرية لغايات طبية؛ 
ال�سحية )املناديل ال�سحية(؛ م�ستح�سرات فيتامينية؛ م�ستح�سرات ا�ستحمام عالجية؛ م�ستح�سرات لت�سهيل الت�سنني؛ 
م�ستح�سرات اإزالة الروائح الكريهة من الهواء؛ م�ستح�سرات تنقية الهواء؛ م�ستح�سرات �سيدلنية لعالج ق�سرة الراأ�س؛ 
ال�سعر؛ م�ستح�سرات  لنمو  دوائية  ا�ستحمام طبية؛ م�ستح�سرات  بال�سعر؛ م�ستح�سرات  للعناية  م�ستح�سرات �سيدلنية 
لغايات طبية؛  اأغذية حمية معدة  والأطفال؛  للر�سع  اأغذية  والأطفال؛  للر�سع  لبني  دقيق  لت�سخي�س احلمل؛  كيميائية 
�سمادات للحي�س؛ حفا�سات اأطفال على �سكل �سراويل؛ مناديل لالأطفال )حفا�سات(؛ و�سائد لالإر�ساع؛ بطانات �سراويل 
)�سحية(؛ �سمغ لغايات طبية؛ مطاط لأغرا�س طب الأ�سنان؛ علكة لغايات طبية؛ فوط �سحية؛ منا�سف �سحية؛ مناديل 
ورقية م�سربة بغ�سولت )لو�سن( �سيدلنية؛ اأمالح ملغاط�س املياه املعدنية؛ مطهرات لغايات �سحية؛ غ�سولت فم لغايات 
طبية؛ مقويات )اأدوي��ة(؛ مهدئات اأع�ساب؛ عالجات مه�سمة لغايات �سيدلنية؛ كمادات للحي�س؛ �سراويل �سحية؛ خبز 

ملر�سى ال�سكر؛ �سابون مطهر؛ �سابون طبي.
 5  الواق�عة بالفئة:  

الطلب.  منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  كتبت كلمة " LALLUM " باأحرف  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/26م   املودعة حتت رقم:  283495 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  �سبالت-كوزميتيكا �سركة ذات م�سئولية حمدودة
 وعنوانه:  �سارع �سرتومينكا )19( عمارة )2(، مدينة مو�سكو 107076، رو�سيا الحتادية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
رذاذات لإنعا�س رائحة الفم؛ غزل قطني لأغرا�س التجميل؛ اأعواد قطن لأغرا�س التجميل؛ عطور )زيوت 
لأغرا�س  دهنية  م��واد  عطور؛  ال�سخ�سي؛  لال�ستخدام  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت  تواليت؛  م��اء  عطرية(؛ 
اأظافر؛  ط��الء  لل�سعر(؛  )���س��رباي  رذاذ  الب�سرة؛  لتبيي�س  كرميات  جتميلية؛  كرميات  عطور؛  التجميل؛ 
اأقنعة  التجميل؛  لغايات  )لو�سن(  غ�سولت  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�سولت  احلالقة؛  بعد   ) )لو�سن  غ�سولت 
م�سك  التنظيف؛  لغايات  زيوت  عطرية؛  زيوت  التواليت؛  لغايات  زيوت  التجميل؛  لغايات  زيوت  جتميلية؛ 
)ل�سناعة العطور(؛ �سابون؛ �سابون مزيل للروائح الكريهة؛ �سابون غري طبي؛ كرميات �سقل؛ منظفات 
اأطقم  ملمعات  تواليت؛  مواد  ال�ستحمام؛  لال�ستحمام؛ جل  م�ستح�سرات جتميلية  ال�سفاه؛  اأ�سنان؛ طالء 
الأ�سنان؛ م�ستح�سرات تلميع )ملمعات(؛ غ�سولت للفم لي�ست لغايات طبية؛ حماليل جلي؛ مناديل ورقية 
لأغرا�س  لالأوعية  قاب�سات  طبية؛  لغايات  لي�ست  ا�ستحمام  اأم��الح  جتميلية؛  )لو�سن(  بغ�سولت  م�سربة 
جتميل؛  م�ستح�سرات  بالب�سرة؛  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  �سعر؛  مزيالت  لل�سعر؛  ملونات  التجميل؛ 
منظفات بخالف امل�ستخدمة يف العمليات الت�سنيعية ولغايات طبية؛ مزيالت دهون بخالف امل�ستخدمة يف 

 العمليات الت�سنيعية؛ م�سادات للعرق )مواد تواليت(؛ �سامبو.       الواق�عة بالفئة:  3 
و�سف العالمة:  كتبت كلمة " LALLUM " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/28م   املودعة حتت رقم:  283615 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2017/06/16

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

زيوت و�سحوم �سناعية؛ مزلقات؛ مركبات امت�سا�س وترطيب وتثبيت الغبار؛ وقود )مبا يف ذلك وقود 
املحركات( ومواد اإ�ساءة؛ �سموع وفتائل لالإ�ساءة.

 4  الواق�عة بالفئة:  
كتبت عبارة " SILVER STRAND BEACH " باللغة  و�سف العالمة:  

الإجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284731     بتاريخ :  2017/12/19

 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م:       حممد حمبوب عامل عبد العزيز

وعنوانه:    �س ب 90812 – دبي – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

العطور ؛ البخور ؛ الزيوت العطرية ؛ ال�سابون ؛ م�ستح�سرات التجميل ؛ غ�سول ال�سعر ؛ م�ستح�سرات 

التبيي�س وغريها من مواد الغ�سيل ؛ م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل واإزالة البقع والك�سط ؛ معاجني 

الأ�سنان.    

الواق�عة بالفئة: 3

بر�سم  الأعلى  تنتهي من  العربية بخط مميز  بالأحرف  للعطور  املحبوب  الكلمات   : العالمة  و�سف 

لهالل والكلمتني داخل دائرة  . 

ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284733     بتاريخ :  2017/12/19
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: حممد حمبوب عامل عبد العزيز
املتحدة العربية  – المارات  وعنوانه:    �س ب 90812 – دبي 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
العطور ؛ البخور ؛ الزيوت العطرية ؛ ال�سابون ؛ م�ستح�سرات التجميل ؛ غ�سول ال�سعر ؛ م�ستح�سرات 
التبيي�س وغريها من مواد الغ�سيل ؛ م�ستح�سرات التنظيف وال�سقل واإزالة البقع والك�سط ؛ معاجني 

الأ�سنان.    
الواق�عة بالفئة: 3

الالتينية  بالأحرف    Arabian Mid Night ليلة عربية وحتتها  الكلمات   : العالمة  و�سف 
باللونني الأبي�س والأ�سود . 

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283353     بتاريخ :  2017/11/22
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: ايه ا�س انرتنا�سونال كوربوري�سن ليمتد 
وعنوانه:  :    2ب �سيفتون بزن�س بارك؛ ل301رد ليفربوول، مري�سي�سايد؛ اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات الكيمياء؛ مراقبة اجلودة؛ البحث والتطوير لالآخرين؛ اخلدمات العلمية والتقنية؛ فح�س 

املواد. 
الواق�عة بالفئة: 42

و�سف العالمة : الأحرف الالتينية ASi باللون الذهبي اداخل دائرة ذات اطارين، اخلارجي باللون 
الأحمر ودخلي باللون الذهبي. داخل الدائرة مربعات مائلة بداخلها احرف لتينية وارقام بطريقة 

مميزة بالنحو اعاله
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283540     بتاريخ :  2017/11/27
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:       هوجنتا توباكو )جروب( كو.، ليمتد
وعنوانه :    رقم 118 ، هوجنتا افينيو ، هوجنتا دي�سرتيكت ، يوك�سي ، يونان ، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
التبغ ؛ ال�سجائر؛ �سيجار؛ ورق ال�سجائر، مر�سحات )فالتر( �سجائر ؛ اأدوات املدخنني؛ كربيت 

)الثقاب(؛ قداحات للمدخنني.
الواق�عة بالفئة: 34

و�سف العالمة : الكلمة BRASS بالأحرف الالتينية.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

اإعالن جتديد

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم : 109456                                                

با�س��م: دان�ة غ��از )�س.م.ع.(

وعنوانه:  �س ب 2011 -  ال�سارقة  - المارات العربية املتحدة   

الواق�عة بالفئة: 4

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من 

تاريخ انت��هاء احلم��اية يف :           بتاريخ :  23  /  3 /   2018

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 145778 بتاريخ : 2010/08/09
امل�سجلة بتاريخ : 2018/03/07

با�س��م: �سمارتريك اي بي بي. يف.
وعنوانه: �سرتاون�سكيالن 581، 1077 اك�س اك�س ام�سرتدام، هولندا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والأدوات  الأج��ه��زة  بها  واملعنى  القيا�س،  واأدوات  واأج��ه��زة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأج��ه��زة 
والتحكم  والتنظيم  والتخزين  والتحويل  التوجيه  لجل  حتديدا  الكهربائية  الهند�سة  لجل  الكهربائية 
لجل  وحت��دي��دا  ال�سعيف  الكهربائي  التيار  بهند�سة  اخلا�سة  الكهربائية  والأدوات  والأج��ه��زة  بالكهرباء 
�سمن  الكهربائية  والأدوات  الأج��ه��زة  التحكم؛  وهند�سة  العالية  ال���رتددات  وهند�سة  الت�سال  تكنولوجيا 
الفئة )9(؛  اأجهزة واأدوات الت�سوير والت�سوير ال�سينمائي والب�سرية والتوزين والقيا�س وار�سال الإ�سارات 
والفح�س )املراقبة( وانقاد احلياة والتعليم؛ اأدوات واأجهزة  ومعدات الت�سجيل والإر�سال وا�سرتجاع ال�سوت 
اأوتوماتيكية واملعدات  اأو ال�سور؛ حامالت البيانات املمغنطة واأقرا�س وا�سطوانات الت�سجيل، ماكينات بيع 
معدات  احلا�سبة،  الآلت  النقدي،  البيع  ت�سجيل  ماكينات  املعدنية،  النقدية  بالقطع  تعمل  التي  والأجهزة 
معاجلة البيانات و الكمبيوترات؛ معدات مكافحة احلريق؛ اأجزاء كهربائية والكرتونية لجل الكمبيوترات؛ 
املعاجلات؛ رقائق الكمبيوتر؛ اأجهزة الكمبيوتر الطرفية؛ ناقالت البيانات ال�سوئية واملغنطي�سية-�سوئية؛ 
بطاقات؛  و�سرائح  املتلقية  الج��ه��زة  بطاقات  لج��ل  ق��ارئ��ات  بطاقات؛  و�سرائح  املتلقية  الج��ه��زة  بطاقات 
�سكل  على  املتلقية  الجهزة  وخ�سو�سا   ،)RFID( للربجمة  القابلة  الال�سلكية  ال��رتددات  حتديد  اأجهزة 
الأجرة  دفع  واأنظمة  الدخول  لأنظمة  متكاملة  دقيقة  رقائق  مع  عدم-الت�سال  اأو  ات�سال  بطاقات  �سرائح 
وتطبيقات حتديد الهوية وتطبيقات التذاكر اجلوية؛ الجهزة املتلقية مع رقائق دقيقة متكاملة لأنظمة 
الدخول لتكون مفاتيح الكرتونية لأنظمة الدفع غري النقدي ولكت�ساب العمالء وحتديد الهوية؛ الجهزة 
تذاكر  او  تذاكر  و  ال�سيارات  لنظم وقوف  دقيقة متكاملة  رقائق  �سكل رقع قر�س/كا�سيت مع  املتلقية على 
�سكل  �سيما يف  ول  املتلقية  الجهزة  ال�سناعية؛  وللتطبيقات  التزلج  واج��ازات  الرتفيه  ال�سناعات  النقل يف 
�سفائح تر�سيع ل�سقة مع رقائق دقيقة متكاملة لال�ستخدام يف لأنظمة الو�سول ونظم جمع الأجرة الآلية 
لأغرا�س حتديد الهوية ولتذاكر الطريان؛ الجهزة املتلقية على �سكل �سريحة بطاقات منقو�سة م�سبقا او 
رقائق معدة م�سبقا مع رقائق دقيقة متكاملة لال�ستخدام يف اإنتاج جمموعة من البطاقات لأنظمة الدخول 
لنظم جمع الأجرة الآلية ولأغرا�س حتديد الهوية وتبادل النقود الإلكرتونية واأنظمة املبيعات غري النقدي 
ونظم قواعد البيانات املحمولة؛ الجهزة املتلقية يف �سكل اأجهزة مربجمة لزرع حتت اجللد لتحديد هوية 
الأ�سجار  هوية  لتحديد  متكاملة  دقيقة  رقائق  مع  ملحقة  لفتات  �سكل  يف  املتلقية  الج��ه��زة  احليوانات؛ 
واأعمدة التلغراف والأ�سياء امل�سابهة ولال�ستخدام يف قطاع الفن لتحديد العمال الفنية والن�سخ من الأعمال 
الأ�سلية وا�ستعادة لعمال الفن؛ الجهزة املتلقية يف �سكل رقع ورق ل�سقة او غري ل�سقة مع رقائق دقيقة 
الطرود  الأمتعة خلدمات  الإنتاج وحتديد  والإ�سراف على  التوريد  �سال�سل  اإدارة  متكاملة ل�ستخدامها يف 
الربيدية وخدمات نقل الب�سائع، ل�ستخدامها يف منع الغ�س وحتديد الأعمال الفنية؛ الجهزة املتلقية يف 
�سكل رقع ل�سقة مع رقائق متكاملة لتحديد ا�سطوانات الغاز ال�سناعية؛ اأجهزة الرتميز و اأجهزة القراءة 
امل�سار  ال�سلع  لت�سغيل  الربجمية  التطبيقات  �سابقا،  اإليها  امل�سار  ال�سلع  جلميع  املرقبة  و�سا�سات  وال�سا�سات 
اإليها �سابقا؛ جوازات ال�سفر اللكرتونية ووثائق الأمن؛ رقع اللكرتونية؛ اأجهزة الدفع الإلكرتوين؛ جميع 
املنتجات املذكورة اأعاله لأغرا�س اأخرى غري تلك امل�ستخدمة يف جمال بال�ستك البويل يوريثني والت�سكيل 
بالقدف والت�سكيل باحلقن؛ جميع املنتجات املذكورة اأعاله لأغرا�س اأخرى غري تلك امل�ستخدمة يف جمال 

قيا�س وحتديد املو�سع وتوجه و/اأو حركة الأج�سام اأو الأ�سخا�س اأو احليوانات
الواق�عة بالفئة: 09

بيانات التعديل:
ا�سم من انتقلت له امللكية: �سمارتريك انفي�سمانت بي. يف.

عنوانه: �سرتاون�سكيالن 581، 1077 اك�س اك�س ام�سرتدام، هولندا
تاري�خ انت�قال امللكية: 2018/02/14

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/06/07
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 120008
باإ�سم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه:بناية ريفويل، �سارع الفهيدي ،  �س. ب. 121 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/01/31 وامل�سجلة حتت الرقم : 130498 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
فئات  يف  مدرجة  والغري  بها  املطلية  اأو  الثمينة  املعادن  من  امل�سنوعة  والب�سائع  و�س�بائكها  الثمينة  املعادن 
الكبرية  ال�ساعات   ، وال��وق��ت  ال��زم��ن  قيا�س  اأدوات   ، الكرمية  الأح��ج��ار   ، امل��ج��وه��رات  اأ�سكال  جميع   ، اأخ���رى 
�سال�سل   ، لل�ساعات  علب   ، لل�ساعات  اأحزمة   ، لل�ساعات  �سيور   ، اليد  �ساعات   ، ال�ساعات  واآل��ي��ات  وال�ساعات 

لل�ساعات ، زجاج لل�ساعات.
انتهاء حلماية يف: 2018/10/06 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/10/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

EAT 40504

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 120006
باإ�سم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه:بناية ريفويل، �سارع الفهيدي ،  �س. ب. 121 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2010/03/18 وامل�سجلة حتت الرقم : 100737 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة ت�سجيل 
اآلية  بيع  ماكينات   ، ت�سجيل  اأقرا�س   ، مغناطي�سية  بيانات  حامالت   ، ال�سور  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو 
ملعاجلة  واأجهزة احلوا�سب  ، معدات  اآلت حا�سبة   ، النقد  ت�سجيل  اآلت   ، النقد  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 
البيانات ، اأجهزة اإطفاء احلرائق ، النظارات ، علب للنظارات ، �سال�سل للنظارات ، خيوط للنظارات ، اإطارات 

للنظارات.
انتهاء حلماية يف: 2018/10/06 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/10/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

EAT 40505

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 120016
باإ�سم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه:بناية ريفويل، �سارع الفهيدي ،  �س. ب. 121 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/01/31 وامل�سجلة حتت الرقم : 130499 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
و�سرائها عند  الزبائن من معاينتها  لتمكني عامة  وذلك  الغري  ل�سالح  ال�سلع  ت�سكيلة من  خدمات جتميع 
حمافظ  مثل  اجللدية  واملنتجات  والنظارات  الكتابة  واأدوات  الكبرية  وال�ساعات  ال�ساعات  حتديداً  احلاجة 
وامل�ستندات  للوثائق  امل�سطحة  اجللدية  واملحافظ  امل�ستندات  )حامالت(  وحافظات  النقود  واأكيا�س  اجليب 
والكماليات الأخرى واملجوهرات والأن�سجة واملالب�س اجلاهزة والهواتف املتحركة والأحذية والقطع الفنية 

واأدوات املائدة والأواين البلورية.
انتهاء حلماية يف: 2018/10/06 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/10/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

EAT 40535
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•• دبي -وام: 

بال�سحب  تعميما  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأ���س��درت 
املادة  ع��ل��ى  امل��ح��ت��وي��ة  الأدوي�����ة  م��ن��ت��ج��ات  الح�����رتازي لبع�س 
امل�ستخدم   -  Valsartan  - “فال�سارتان«  ال��ف��ع��ال��ة 
 Zhejiang« ال�سركة  م��ن  وامل�سنعة  ال���دم  �سغط  ل��ع��الج 
ب�سبب  ال�سينية   «  Huahai Pharmaceutical

تلوث املادة الفعالة يف الدواء.
وقالت الوزارة اإن القرار الوزاري ب�سحب بع�س املنتجات التي 
الوكالة  تقرير  على  ب��ن��اء  ���س��در  “فال�سارتان”  م���ادة  حت��وي 
الأوروبية لالأدوية »EMA » الذي يوؤكد تلوث املادة الفعالة 

 Zhejiang  « ���س��رك��ة  م��ن  امل�سنعة   «  Valsartan  «
مبادة  ال�سني  يف   «  Huahai Pharmaceutical
NDMA امل�سرطنة.. علما باأن هذه املادة الفعالة ت�ستخدم 
القلب وال�سرايني ب�سبب الرتفاع يف  اأمرا�س  اأدوي��ة عالج  يف 

�سغط الدم.
املناطق  م���دراء  اإىل  امل��وج��ه  التعميم  اأن  اإىل  ال���وزارة  واأ���س��ارت 
والأطباء  واخلا�سة  احلكومية  امل�ست�سفيات  وم��دراء  الطبية 
وال�سيادلة وم�ساعدي ال�سيادلة مدراء ال�سيدليات احلكومية 
واخلا�سة �سدر بع�د الطالع على القرار الوزاري رق�م ل�سنة 
اأو  وق��ف  اأو  تعليق  اأو  �سحب  ع��ن  الإع����الن  ب�����س��اأن   2010
منع تداول املنتجات الدوائية والطبية وبناء على مقت�سيات 

بالأ�سناف  ق��ائ��م��ة  التعميم  اأدرج  فيما  ال��ع��ام��ة..  امل�سلحة 
اإدارة  ال��واردة م�سجلة يف  املنتجات  باأن  املتاأثرة علما  الدوائية 

الدواء بوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع.
عدم  ال�سحية  الرعاية  ممار�سي  جميع  ال��وزارة من  وطالبت 
و�سف و�سرف املنتجات املذكورة اإن وجدت لديهم وا�ستخدام 
التوقف  اأنه يجب على املر�سى عدم  امل�سجلة موؤكدة  البدائل 
املخت�س  الطبيب  ا���س��ت�����س��ارة  ب��ع��د  اإل  ال����دواء  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن 

ل�سرف بدائل اأخرى م�سجلة بالوزارة.
واأك�������دت ال��������وزارة اأن ج��م��ي��ع الأدوي��������ة احل����اوي����ة ع��ل��ى م���ادة 
الفعالة  امل��ادة  با�ستخدام  ت�سنيعها  يتم  التي  “فال�سارتان” 
نف�سها من م�سادر اأخرى هي �سليمة ومل تتاأثر.. م�سرية اإىل 

ا�ستالم ر�سالة ر�سمية من �سركة نوفارتي�س التي طورت العقار 
حتديدا  و  فال�سارتان  م��ادة  حت��وي  التي  منتجاتها  ب��اأن  تفيد 
 Diovan Co-Diovan Entresto،  « الأدوي�����ة 
ت�ستخدم  لأنها ل  ال�سحب  بعملية  تتاأثر  مل   «  Exforge
م�سدر  ا�ستخدام  يتم  حيث  خارجي  م��ورد  من  الفعالة  امل��ادة 
خمتلف للمادة الفعالة مت ت�سنيعه داخل �سركة “نوفارتي�س” 

يف ايرلندا و�سوي�سرا.
ب�سكل  قيامها  اإىل  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  ول��ف��ت��ت 
روتيني بفح�س عينات ع�سوائية من الأدوية يف خمترب �سبط 
للتقنية والأبحاث  النوعية والأبحاث يف جممع دبي  اجل��ودة 
الطبية ف�سال عن توا�سلها الدائم مع هيئة الغذاء والدواء 

الأمريكية وهيئة الأدوية الأوروبية والأ�سرتالية.
ال�سحة  وزارة  م��راج��ع��ة  ����س���رورة  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ون��ا���س��دت 
والهيئات ال�سحية املعنية لأخذ املعلومات الر�سمية بخ�سو�س 
والو�سائل  ل��الأدوي��ة  طبية  حت��ذي��رات  اأي���ة  اأو  طبي  ���س��اأن  اأي 
من  بالتاأكد  اجلمهور  رغبة  ح��ال  يف  اأن��ه  اإىل  منوهة  الطبية 
امل�سجلة  ال�سحية  امل��ن��ت��ج��ات  ���س��الم��ة  ت��خ�����س  م��ع��ل��وم��ات  اأي 
مع  التوا�سل  ميكنهم  عنها  ال�����س��ادرة  والتعاميم  ال��دول��ة  يف 
 pv@moh.gov.ae اللكرتوين«  الربيد  ال��وزارة عرب 
http:// “طمني«  خل��دم��ة  الل���ك���رتوين  ال��راب��ط  ع��رب  اأو 
www.moh.gov.ae/ar/Services/Pages/

.  TaminiService.aspx

•• ال�صارقة -وام: 

بن  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
ال�سارقة  حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان 
انطالق  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب 
نادي  يف  “ ام�س   1 “اجلاهزية  مترين 
ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ب���ال���ق���ي���ادة  ال�����س��ب��اط 
“اجلاهزية  مت���ري���ن  وي���ع���د  ال�������س���ارق���ة. 
العامة  القيادة  تنظمه  مترين  اأول   ”1
الدوائر  مع  بالتعاون  ال�سارقة  ل�سرطة 
واملوؤ�س�سات املحلية بهدف قيا�س م�ستوى 
ورفع  الإم���ارة  يف  وال�ستعداد  اجلاهزية 
كفاءة وقدرات خمتلف اجلهات واملوؤ�س�سات 
الوطنية �سواء املحلية اأو القطاع اخلا�س 
وو����س���ع اآل���ي���ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق بني 
التعامل  يف  واملوؤ�س�سات  الدوائر  خمتلف 
و�سمل  وال��ك��وارث.  الأزم���ات  ال�سريع مع 
لأنواع  الخ��ت��ب��ارات  م��ن  ع���ددا  التمرين 
وكيفية  والأزم�����ات  الطبيعية  ال���ك���وارث 
املعنية  امل��وؤ���س�����س��ات  ودور  معها  التعامل 
املتبعة  الأن���ظ���م���ة  ح�����س��ب  ال��ت��ع��ام��ل  يف 

اإدارة  لفريق  بها  املعمول  اخلطة  ووف��ق 
واأ�ساد  وال���ك���وارث.  ال��ط��وارئ والأزم�����ات 
القا�سمي  �سامل  بن  ال�سيخ عبداهلل  �سمو 
والأزمات  ال��ط��وارئ  اإدارة  فريق  بجهود 

والكوارث والدوائر واملوؤ�س�سات الوطنية 
احلفاظ  يف  ال���دوؤوب  �سعيها  يف  واملحلية 
ال�سارقة  اإم�������ارة  و����س���الم���ة  اأم�����ن  ع��ل��ى 
وجعلها واحة اأمن وطماأنينة ينعم فيها 

اأهمية  ���س��م��وه  امل���واط���ن وامل��ق��ي��م. واأك�����د 
ت��ك��ام��ل وت�����س��اف��ر اجل��ه��ود ب��ني خمتلف 
اخلا�س  والقطاع  احلكومية  املوؤ�س�سات 
ملواجهة  ال��واح��د  الفريق  ب���روح  والعمل 

اأ�سرارها على املجتمع.  الأزم��ات وتاليف 
�سيف  ال��ل��واء  ال��ت��م��ري��ن  ان��ط��الق  ح�سر 
ع����ام �سرطة  ق���ائ���د  ال�����س��ام�����س��ي  ال������زري 
الطوارئ  اإدارة  ف��ري��ق  رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة 

بال�سارقة  امل��ح��ل��ي  وال���ك���وارث  والأزم�����ات 
الناعور  �سعيد  اأحمد  الدكتور  والعقيد 
بالإنابة  امل��رك��زي��ة  العمليات  ع��ام  م��دي��ر 
اإدارة  لفريق  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 

ال��ط��وارئ والأزم����ات وال��ك��وارث وال�سيد 
ع��ي�����س��ى ه����الل احل����زام����ي م���دي���ر مركز 
واملقدم  بال�سارقة  ال��وط��ن��ي  ال�ستجابة 
رئي�س  ال��ط��ن��ي��ج��ي  ح����م����دان  ال���دك���ت���ور 

ب���الإدارة  وال��ك��وارث  الأزم���ات  اإدارة  ق�سم 
ورئي�س جلنة  املركزية  للعمليات  العامة 
ال��ت��م��اري��ن ب����الإم����ارة وع����دد م���ن م���دراء 

الدوائر املحلية بال�سارقة وممثليها.

•• عجمان-وام:

مع  اتفاقية  احل��رة  الإع��الم��ي��ة  عجمان  مدينة  وقعت 
املنطقة احلرة العامة الإعالمية التابعة للهيئة العامة 
التعاون  لتعزيز  م�سر  يف  احل��رة  واملناطق  لال�ستثمار 
املناطق احل��رة بني  الإع��الم��ي يف  يف جم��ال ال�ستثمار 

اجلانبني.
املدير  الها�سمي  خليل  حممود  �سعادة  التفاقية  وق��ع 
وامل�ست�سار حممد  العالمية  ملدينة عجمان  التنفيذي 
العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  الوهاب  عبد 
لال�ستثمار واملناطق احلرة رئي�س املنطقة احلرة العامة 
الإعالمية يف م�سر وذلك خالل الزيارة التي قام بها 

الها�سمي والوفد املرافق له اىل القاهرة موؤخرا.
وق����ال ال��ه��ا���س��م��ى اأن ري�����ادة م�����س��ر يف جم���ال الإع����الم 
عجمان  مدينة  ي��دع��و  ال��ع��رب��ى  ال��وط��ن  م�ستوى  على 
هذا  يف  امل�سرية  اخل���ربات  م��ن  لال�ستفادة  الإع��الم��ي��ة 

املجال وحتقيق تكامل ا�ستثماري يف جمال الإعالم.
واأ�ساف اأن مدينة عجمان احلرة الإعالمية تهدف اإىل 
املراكز  ب��ارز يف خريطة  اإم���ارة عجمان يف موقع  و�سع 
الإعالمية املميزة يف منطقتي اخلليج وال�سرق الأو�سط 
ا�سرتاتيجية مالئمة  وتنفيذ خطط  و�سع  عن طريق 
ل�ستقطاب �سركات الإنتاج الإعالمي املتنوعة و�سركات 
الإعالن والإعالم الرقمي للعمل يف املدينة الإعالمية 
وذل���ك م��ن خ��الل م��ا تتمتع ب��ه امل��دي��ن��ة م��ن امكانيات 

تاأهلها لتحقيق اأهدافها.
من جانبه قال امل�ست�سار حممد عبد الوهاب اأن املنطقة 
املناطق  اأق��دم  الإعالمية فى م�سر من  العامة  احل��رة 
احلرة ذات الطبيعة الإعالمية مبنطقة ال�سرق الأو�سط 
خالل  من  ال�ستثمارات  من  املزيد  ج��ذب  على  وتعمل 

للمناطق  املقررة  واحل��واف��ز  والع��ف��اءات  املزايا  تقدمي 
احلرة وكذا ما تتمتع به من موقع متميز بالقرب من 
الأماكن احليوية داخل البالد وبنية اأ�سا�سية توفر كل 

متطلبات ال�سركات العاملة يف ذلك املجال.
فر�س  تبادل  اإىل  تهدف  التفاقية  هذه  اأن  اإىل  واأ�سار 
الأع����م����ال وال���س��ت��ث��م��ار ل��ت�����س��ه��ي��ل ال���ت���ع���اون يف جمال 
ال�ستثمار الإعالمي واإدارة املناطق احلرة الإعالمية يف 
احلدود التي اأقرها قانون ال�ستثمار وكافة التطورات 
املتعلقة مبناخ ال�ستثمار الإعالمي يف كل من واإتاحتها 
التوافقات  اإجراء  البلدين بهدف  الأعمال يف  ملجتمعي 
الثنائية بينهما واإن�ساء م�سروعات ا�ستثمارية اإعالمية 
والدوريات  امل��ط��ب��وع��ات  ت��ب��ادل  اإىل  اإ���س��اف��ة  م�سرتكة 
يقوم  وال��ت��ي  والأع��م��ال  بال�ستثمار  اخل��ا���س��ة  والأدل����ة 

الأعمال  بعثات  تبادل  وت�سجيع  باإ�سدارها  ط��رف  كل 
ومتابعة تلك الزيارات بني اجلانبني وتنظيم املوؤمترات 
والندوات املتعلقة بال�ستثمار الإعالمي واإدارة املناطق 
احلرة الإعالمية وكذا تنظيم اللقاءات التوافقية بني 
بكال  الإع��الم��ي  الهتمام  ذات  وال�سركات  امل�ستثمرين 
على  ال��ط��رف��ني  م��ن  امل�ستثمرين  وت�سجيع  ال��ب��ل��دي��ن 
اإب���رام ات��ف��اق��ات ت��ع��اون وع��ق��ود وم��ع��اه��دات يف املجالت 
الإع���الم���ي���ة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م وت��دع��ي��م وت�����س��ج��ي��ع تبادل 
اخلربات واملعرفة الفنية وكذا الفر�س التدريبية بني 
الإعالمي  ال�ستثمار  جم��ال  يف  املتعاقدين  الطرفني 

واملناطق احلرة واخلدمات املقدمة للم�ستثمرين.
وزيرة  ن�سر  �سحر  الدكتورة  ا�ستقبلت  ثانية  جهة  من 
ال�ستثمار والتعاون الدويل امل�سرية مبكتبها بالقاهرة 

�سعادة حممود خليل الها�سمي املدير التنفيذي ملدينة 
عجمان الع��الم��ي��ة احل���رة وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وبحث 
اجلانبان �سبل التعاون امل�سرتك بهدف تعزيز العالقات 

يف جمال ال�ستثمار الإعالمي باملناطق احلرة.
للعا�سمة  ال��وف��د  زي����ارة  وخ���الل  مت�سل  �سعيد  ع��ل��ى 
اأ�سامة  ال�سيد  م��ع  الها�سمي  وق���ع  ال��ق��اه��رة  امل�����س��ري��ة 
ملدينة  امل�����س��ري��ة  ال�����س��رك��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  هيكل 
الإن���ت���اج الإع���الم���ي ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون ب��ه��دف ف��ت��ح اآفاق 
جديدة لالإ�ستثمار يف العديد من املجالت الإعالمية 
والإق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني اإىل جانب 
الإ�ستعانة بخربات مدينة الإنتاج الإعالمي باإعتبارها 

ال�سرح الإعالمي الأكرب يف املنطقة.
املدينة  اإم��ك��ان��ي��ات  ع��ل��ى  ا����س���اءات  ل��ل��وف��د  وق���دم هيكل 

املجهزة  ال�ستديوهات  واملتمثلة يف  بها  الأن�سطة  واأهم 
اإىل  وال��ت��ي و���س��ل ع��دده��ا  التقنية  ال��و���س��ائ��ل  ب���اأح���دث 
الف�سائية  القنوات  اأ�سهر  منها  تبث  “اأ�ستديو”   79
اأن هناك  �سات..م�سيفا  النايل  وامل�سرية عرب  العربية 
خططا م�ستقبلية للتو�سع يف اإن�ساء اأ�ستديوهات جديدة 
ومب�ساحات �سخمة اإىل جانب وجود اأحدث ا�ستديو يف 
وهو  ال�سوتي  الت�سجيل  تطبيقات  ا�ستخدام  يف  العامل 
العديد  ي�ستقبل  وال��ذي  اأمتو�س”  الدولبي  “اأ�ستديو 

من �سركات الإنتاج العربية للت�سجيل فيه.
خاللها  زار  املدينة  يف  بجولة  الإم��ارات��ي  ال��وف��د  وق��ام 
الدولبي  ت�سوير  واأ�ستديو  املفتوحة  الت�سوير  مناطق 
اأمتو�س وعدد من الأ�ستديوهات وبالتوهات الت�سوير 

املختلفة.
واط��ل��ع ال��وف��د خ���الل ال���زي���ارة ع��ل��ى ال��ت��ج��رب��ة املميزة 
جلريدة اليوم ال�سابع يف املجال الإعالمي وتكنولوجيا 

الأخبار.

•• ال�صارقة-وام:

�سامل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ت��راأ���س 
ال��ق��ا���س��م��ي ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����س��ارق��ة نائب 
رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة 
الجتماع  احل��اك��م  �سمو  مكتب  يف  ام�س 

الأ�سبوعي للمجل�س التنفيذي.
املوا�سيع  وت��ن��اول الج��ت��م��اع ع���ددا م��ن 
اأع���م���ال اجلل�سة  امل���درج���ة ع��ل��ى ج����دول 
واملتعلقة ب�سوؤون اإمارة ال�سارقة وتطوير 
اخلدمات املقدمة يف املوؤ�س�سات والدوائر 
املحلية مبا يخدم روؤية الإمارة يف تقدمي 
اأف�سل اخلدمات للمواطنني والقاطنني 

على اأر�سها.
واعتمد املجل�س مقرتح تنظيم اآلية عمل 
للقراآن  ال�سارقة  موؤ�س�سة  يف  املحفظني 

عددا  وي�سمل  النبوية  وال�سنة  ال��ك��رمي 
من الوظائف للمواطنني واملقيمني من 
امل�سرفني امليدانيني واملعلمني وامل�سرفني 

الداخليني.
23 ل�سنة  ال��ق��رار رق��م  واأ���س��در املجل�س 
املتاجرة  ن�ساط  تنظيم  ب�ساأن   2018
وت�سري  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  الإلكرتونية 
اأح��ك��ام ه���ذا ال��ق��رار ع��ل��ى امل��ن�����س��اآت التي 
ن�����س��اط املتاجرة  ي��رخ�����س ل��ه��ا مب��زاول��ة 

اللكرتونية يف الإمارة.
�سخ�س  لأي  ي��ج��وز  ل  ل��ل��ق��رار  ووف���ق���ا 
ن�ساط  م����زاول����ة  اع���ت���ب���اري  اأو  ط��ب��ي��ع��ي 
املتاجرة اللكرتونية ما مل يكن مرخ�سا 
له بذلك من دائرة التنمية القت�سادية 

يف الإمارة.
وح����دد ال���ق���رار ���س��روط احل�����س��ول على 

رخ�������س���ة مم����ار�����س����ة ن�������س���اط امل���ت���اج���رة 
الإلكرتونية مبا يلي..

من  الرتخي�س  ط��ال��ب  ي��ك��ون  اأن   -  1
العربية  الإم������������ارات  دول�������ة  م���واط���ن���ي 

املتحدة.
2 - اأن يكون طالب الرتخي�س حا�سال 
من  الن�ساط  ملمار�سة  ممانعة  عدم  على 

هيئة تنظيم الت�سالت.
الرتخي�س  ط��ال��ب  ع��م��ر  ي��ق��ل  األ   -  3
عند  ميالدية  �سنة  وع�سرون  واح��د  عن 
تقدمي الطلب ومل يقم به مانع قانوين 
ع�سر  الثامنة  �سن  بلغ  ق��د  ي��ك��ون  اأن  اأو 
ال�سرعية  املحكمة  ل��ه  واأذن����ت  م��ي��الدي��ة 

مبمار�سة التجارة.
الرتخي�س  ل��ط��ال��ب  ي���ك���ون  اأن   -  4
رخ�سة �سارية املفعول يف الدولة اإذا كان 

مقدم  يكون  اأن   -  5 اعتباريا.  �سخ�سا 
طلب الرتخي�س خمول قانونا بذلك.

القائمة  املن�ساآت  على  ال��ق��رار  ومبوجب 
وال������ت������ي مت������ار�������س ن���������س����اط امل����ت����اج����رة 
اأو���س��اع��ه��ا وفقا  الل��ك��رتون��ي��ة ت��ع��دي��ل 
اأ�سهر  خ��الل ثالثة  القرار  ه��ذا  لأحكام 

من تاريخ �سدوره.
24 ل�سنة  ال��ق��رار رق��م  واأ���س��در املجل�س 
التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  ب�����س��اأن   2018
ب�ساأن   2015 ل�سنة   6 رق���م  ل��ل��ق��ان��ون 

املوارد الب�سرية لإمارة ال�سارقة.
التعديالت  م��ن  ع���ددا  ال���ق���رار  وي�����س��م��ل 
مبا يتنا�سب مع حت�سني كافة الظروف 
املوؤ�س�سات  يف  العاملة  للكوادر  العملية 
م�ستويات  وتطوير  احلكومية  والدوائر 

الأداء والبيئة العملية يف الإمارة.

املزمع  التفاهم  مذكرة  املجل�س  واعتمد 
توقيعها بني دائرة التنمية القت�سادية 
م�سروع  ب�����س��اأن  العليا  التقنية  وك��ل��ي��ات 
حا�سنات الأعمال بكليات التقنية العليا 
عبد  �سلطان  �سعادة  واأو�سح  “طموح«. 
اهلل ب���ن ه���ده ال�����س��وي��دي رئ��ي�����س دائ���رة 
التنمية القت�سادية اأن مذكرة التفاهم 
الأعمال  م�����س��روع م��راك��ز  ت��اأت��ي ���س��م��ن 
وال��ذي ميكن طالب وخريجي  لل�سباب 
م���ن ممار�سة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك��ل��ي��ات 
العمل القت�سادي مبباين الكلية وذلك 
من  الطالب  متكني  باأهمية  ا�ست�سعارا 
وتقليل  التجارية  الأع��م��ال  يف  ال��دخ��ول 

التكلفة املادية ت�سهيال وت�سجيعا لهم.
كما اطلع املجل�س على درا�سة تاأثر بع�س 
املناطق يف مدينة كلباء بجريان الأودية 

خالد  املهند�س  �سعادة  وق��دم  وال�سيول. 
بن بطي املهريي رئي�س دائرة التخطيط 
تناول  للدرا�سة  مرئيا  عر�سا  وامل�ساحة 
فيها اجلهود املبذولة واحللول املقرتحة 

حلل امل�سكلة اإىل جانب خطوات التن�سيق 
احلكومية  وال�����دوائ�����ر  ال����������وزارات  م����ع 
الحت���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة.. وق���دم ع���ددا من 
التو�سيات التي من �ساأنها حل م�سكالت 

جريان الأودية وال�سيول.
بالتن�سيق  ال�����دائ�����رة  امل��ج��ل�����س  ووج������ه 
لو�سع  الخ��ت�����س��ا���س  ذات  اجل��ه��ات  م��ع 

التو�سيات مو�سع التنفيذ.

عبيييداهلل بييين �ضييياليييم القييا�ضميييي ي�ضهييييد انطيييالق مترييييين »اجلاهييييييزيييية 1«

»مدينة عجمان الإعالمية« توقيع اتفاقية تعاون مع »املنطقة احلرة« امل�ضرية

عبداهلل بن �ضامل القا�ضمي يراأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي لإمارة ال�ضارقة

»ال�ضحة« ت�ضحب احرتازيا بع�ض الأدوية املحتوية على »فال�ضارتان«

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1994  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/اجلر�س الذهبي للمزاد العلني وميثلها ال�سيد/اأمري عو�س 
الكرمي دقا�س حممد عمر - ب�سفته مدير يف الرخ�سة التجارية جمهول حمل 
اأق��ام عليك  القامة مبا ان املدعي/عالء الدين ابراهيم علي حممد خري قد 
 )15000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
درهم والر�سوم وامل�ساريف.وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق:2018/7/22 
اأو من  ال�ساعة:08:30�س بالقاعة:ch.2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم  4300/2018/3 

  2018/1/111327 ���س.ذ.م.م. وميثلها ال�سيد/ حممد يو�سف ، مبوجب وكالة رقم  املنذر: جممع دبي ال�سناعي 
املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2018/05/14 

 العنوان: دبي ، الإمارات العربية املتحدة – �س.ب: 73311 ت : 43304444 971+
املنذر اإليه: بايون لل�سناعة �س.ذ.م.م ، يحمل الرخ�سة التجارية رقم 704748 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية  
اإمارة    -  533-8055  : رق��م  الر����س  قطعة   -4 �سعيب  – �سيح  ال�سناعية  دب��ي  مدينة  ملك   1 م�ستودع  ال��ع��ن��وان: 
متحرك:   -  +971  43614289 فاك�س:   -  +971  43699961 – هاتف:  – الم��ارات العربية املتحدة   دبي 

 9779310921  : �س.ب     -  +971  503090600
ي���خ���ط���ر امل�����ن�����ذر امل�����ن�����ذر اإل����ي����ه����ا ب���������س����رورة ������س�����داد م�����ت�����اأخ�����رات الإي������ج������ار امل����رت�����س����دة ب���ذم���ت���ه���ا ال������وح������دات رق���م 
 ،2 – �سيح �سعيب  LV1A-5جممع دبي ال�سناعي  الثالث بناية رقم  )323،320،319،309،310( يف الطابق 
امارة دبي، المارات العربية املتحدة ، يف غ�سون ثالثني يوماً وذلك من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �ست�سطر املنذرة 
اإىل اللجوء لللجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س اإلزام املنذر اإليها باإخالء 
وامل�ساريف  بالر�سوم  اإلزامها  مع  الفعلي  الإخ��الء  تاريخ  حتى  عليها  املرتتبة  الإيجار  متاأخرات  و�سداد  املوؤجرة  العني 

واأتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم  4301/2018/3 

املنذر: جممع دبي ال�سناعي �س.ذ.م.م. وميثلها ال�سيد/ حممد يو�سف ، مبوجب وكالة رقم   2018/1/111327  
املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2018/05/14  العنوان: دبي ، الإمارات العربية املتحدة – �س.ب: 

 +971   43304444 ت:      73311
من  ال�����س��ادرة  رقم554889    التجارية  الرخ�سة  يحمل   ، �����س.ذ.م.م  لوجي�ستك�س  ترانزلينك   : اإل��ي��ه  امل��ن��ذر   
 – اإم��ارة دبي  – قرية ال�سحن-  – ديرة  دائرة التنمية القت�سادية  العنوان: مكتب ملك دائرة الطريان املدين 
متحرك:   -  +  971  42828522 فاك�س:   -  +  971  42828766 – هاتف:  املتحدة   العربية  الم���ارات 

�س.ب : 8393210921     -  +  971  505113371
 WH2- 10O رقم   امل�ستودع  بذمتها   املرت�سدة  الإيجار  متاأخرات  �سداد  ب�سرورة  اإليها  املنذر  املنذر   يخطر 
)DM No.16 -10( يف الر�س رقم 0-13  يف �سيح �سعيب 3 - جممع دبي ال�سناعي، امارة دبي، المارات 
العربية املتحدة ، ، يف غ�سون ثالثني يوماً وذلك من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �ست�سطر املنذرة اإىل اللجوء 
باإخالء  اإليها  املنذر  اإل��زام  بغر�س  دبي  باإمارة  وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  بني  باملنازعات  اخلا�سة  الق�سائية  لللجنة 
العني املوؤجرة و�سداد متاأخرات الإيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الإخالء الفعلي مع اإلزامها بالر�سوم وامل�ساريف 

واأتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
انذار عديل بالن�شر

رقم  2018/4378 
املنذر: جممع دبي ال�سناعي �س.ذ.م.م. وميثلها ال�سيد/ حممد يو�سف ، مبوجب وكالة رقم 2018/1/111327 
– �س.ب:  ، الإم��ارات العربية املتحدة  2018/5/14، العنوان: دبي  املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 

+971   43304444    : ت   ،73311
املنذر اإليه: امليزان للمقاولت  )موؤ�س�سة فرردية( ، يحمل الرخ�سة التجارية رقم 556266 ال�سادرة من دائرة 
التنمية القت�سادية، وعنوانه مكتب رقم 101 ملك بناية ال�سيبة - تيكوم – اإمارة دبي – المارات العربية املتحدة  
"– هاتف: 44470008 971 + – فاك�س:  44470004 971 +  – املتحرك: 506591114 971 +  –  

�س.ب: 33310  
71  )DM رق��م   امل�ستودع  على  بذمتها  املرت�سدة  الإيجار  متاأخرات  �سداد  ب�سرورة  اإليها  املنذر  املنذر   يخطر 

)No. 01-07( الواقعة يف منطقة �سيح �سعيب 2، الر�س رقم 176-0  امارة دبي – المارات العربية املتحدة، 
يف غ�سون ثالثني يوماً وذلك من تاريخ ن�سر هذا الإع��الن واإل �ست�سطر املنذرة اإىل اللجوء لللجنة الق�سائية 
اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س اإلزام املنذر اإليها باإخالء العني املوؤجرة و�سداد 
متاأخرات الإيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الإخالء الفعلي مع اإلزامها الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة مع 

حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

انذار عديل بالن�شر
رقم  4304/2018/3 

امل����ن����ذر: جم���م���ع دب�����ي ال�������س���ن���اع���ي �������������س.ذ.م.م. ومي��ث��ل��ه��ا ال�������س���ي���د/ حم���م���د ي���و����س���ف ، مب���وج���ب وك����ال����ة رقم   
2018/1/111327  املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2018/05/14   العنوان: دبي ، الإمارات 

العربية املتحدة – �س.ب: 73311 ت:    43304444 971+
 املنذر اإليه: ا�سياتك ل�سناعة الن�ساءات املعدنية ، يحمل الرخ�سة التجارية رقم 562452 ال�سادرة من دائرة 
التنمية القت�سادية  العنوان: م�ستودع ملك جممع دبي لال�ستثمار - بردبي - جممع دبي لال�ستثمار الثانية  
 -  971   48834430  - – هاتف:   املتحدة   العربية  – المارات  دبي  اإمارة   - - رقم الر�س 597-247 

فاك�س:  - 43384641  971 - متحرك: - 2408888  55-971  �س.ب : 10921 
 0 الطابق   21 الوحدة رقم  الإيجار املرت�سدة بذمتها على  �سداد متاأخرات  اإليها ب�سرورة  املنذر  املنذر  يخطر 
املتحدة، يف  العربية  دب��ي، الم��ارات  ام��ارة   ،  2 �سيح �سعيب  ال�سناعي،  – جممع دبي   LV1A-1 البناية رقم 
الق�سائية  لللجنة  اللجوء  اإىل  املنذرة  �ست�سطر  واإل  الإع��الن  ن�سر هذا  تاريخ  وذل��ك من  يوماً  غ�سون ثالثني 
اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س اإلزام املنذر اإليها باإخالء العني املوؤجرة و�سداد 
متاأخرات الإيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الإخالء الفعلي مع اإلزامها بالر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة مع 

حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم  4303/2018/3 

املنذر: جممع دبي ال�سناعي �س.ذ.م.م. وميثلها ال�سيد/ حممد يو�سف ، مبوجب وكالة رقم   2018/1/111327  
– �س.ب:  ، الإم��ارات العربية املتحدة  2018/05/14 العنوان: دبي  املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 

 +971   43304444 ت:       73311
املنذر اإليه : ليتزون اللوج�ستية �س.ذ.م.م ، يحمل الرخ�سة التجارية رقم  703041   ال�سادرة من دائرة التنمية 
القت�سادية  العنوان: مكتب رقم 208 ملك موؤ�س�سة دبي للطريان – دبي اجلنوب ، اإمارة دبي – المارات العربية 
 املتحدة  – هاتف: 48879277 971 + - فاك�س: 48879380 971 +  - متحرك:502952745 971 + 

-   �س.ب : 644316  
يف   224 و   223 رقم  الوحدتني  بذمتها   املرت�سدة  الإيجار  متاأخرات  �سداد  ب�سرورة  اإليها  املنذر  املنذر  يخطر 
ام��ارة دب��ي، المارات  2 - جممع دبي ال�سناعي،  الواقعة يف �سيح �سعيب    LV1-5 البناية رق��م   الثاين  الطابق 
، ، يف غ�سون ثالثني يوماً وذلك من تاريخ ن�سر هذا الإع��الن واإل �ست�سطر املنذرة اإىل اللجوء  العربية املتحدة 
لللجنة الق�سائية اخلا�سة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�ستاأجرين باإمارة دبي بغر�س اإلزام املنذر اإليها باإخالء العني 
املوؤجرة و�سداد متاأخرات الإيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الإخالء الفعلي مع اإلزامها بالر�سوم وامل�ساريف واأتعاب 

املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1150  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/عبدالرزاق خ�سري عبا�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/عدى 
عليك  اأق��ام  قد  العامري  علي  حممد  ابراهيم  وميثله:مرمي  العاين  م�سطفى  حممد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )134154( درهم والزام 
والر�سوم  والدب��ي��ة  امل��ادي��ة  ال���س��رار  عن  كتعوي�س  دره��م   )50000( مببلغ  عليه  املدعي 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.وحددت 
 ch.2.D.18:لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2018/7/12 ال�ساعة:08:30�س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
انذار عديل بالن�شر
رقم  4302/2018/3 

املنذر: جممع دبي ال�سناعي �س.ذ.م.م. وميثلها ال�سيد/ حممد يو�سف ، مبوجب وكالة رقم   2018/1/111327  
املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2018/05/14 العنوان: دبي ، الإمارات العربية املتحدة – �س.ب: 

+971   43304444 ت:        73311
دائرة  ال�سادرة من  التجارية رقم554889    الرخ�سة  ، يحمل  ���س.ذ.م.م  اإليه: ترانزلينك لوجي�ستك�س  املنذر 
 – اإم����ارة دب��ي  – ق��ري��ة ال�سحن-  – دي���رة  التنمية الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��ن��وان: مكتب ملك دائ���رة ال��ط��ريان امل���دين 
متحرك:   -  +  971  42828522 فاك�س:   -  +  971  42828766 – هاتف:  املتحدة   العربية  الم���ارات 

�س.ب : 8393210921    -  +  971  505113371
يخطر املنذر املنذر اإليها ب�سرورة �سداد متاأخرات الإيجار املرت�سدة بذمتها امل�ستودعني رقم 

   رقم الر�س 0-13  يف �سيح �سعيب 3 - جممع دبي ال�سناعي، امارة دبي، 
المارات العربية املتحدة، ، يف غ�سون ثالثني يوماً وذلك من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �ست�سطر املنذرة اإىل 
اإليها  املنذر  اإل��زام  بغر�س  دبي  باإمارة  وامل�ستاأجرين  املوؤجرين  بني  باملنازعات  اخلا�سة  الق�سائية  لللجنة  اللجوء 
اإلزامها بالر�سوم  باإخالء العني املوؤجرة و�سداد متاأخرات الإيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الإخالء الفعلي مع 

وامل�ساريف واأتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• عدن-وام:

التقت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة 
املهند�س  معايل  ال���دويل  التعاون  ل�سوؤون  دول��ة 
معني عبدامللك وزير الأ�سغال العامة والطرق يف 

العا�سمة املوؤقتة عدن.
ومت خ����الل ال���ل���ق���اء ب��ح��ث ���س��ب��ل ال���ت���ع���اون بني 
اليمنية لإعادة  اجلانبني لدعم جهود احلكومة 
الوزير  ا���س��ت��ع��ر���س  فيما   .. ال��ي��م��ن  يف  الإع���م���ار 
الإعمار  لإعادة  اليمنية  اليمني جهود احلكومة 
وا�ستعادة قدرات املوؤ�س�سات و الوحدات التنفيذية 
جهود  ا�ستيعاب  يف  ت�سهم  لم��رك��زي��ة  اآل��ي��ة  وف��ق 
والنقل  والأ�سغال  الطرق  قطاعات  يف  املانحني 
والقطاعات اخلدمية الأخرى .. لفتا اإىل جملة 

العمار  لإع���ادة  وال�سرتاتيجيات  اخلطط  من 
النقالبية  احلوثي  ميلي�سيا  دحر  بعد  ال�سامل 
رمي  معايل  واأك���دت  ك��اف��ة.  اليمنية  املناطق  م��ن 
الها�سمي اأن الإمارات تويل اهتماما خا�سا مللف 
الهالل  واأن  امل��ح��ررة  املناطق  الإع��م��ار يف  اإع���ادة 
ف��اع��ل على  الإم���ارات���ي ي�سهم وب�����س��ك��ل  الأح���م���ر 
الأر�����س يف اإع����ادة ت��اأه��ي��ل امل��راف��ق وامل��ب��اين التي 
تعر�ست للدمار والتخريب نتيجة احلرب التي 
�سرورة  اإىل  م�سرية  الن��ق��الب..  ملي�سيا  ت�سنها 
ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل امل�����س��رتك ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اأه���م 
الأول��وي��ات حيث اأن دول��ة الإم��ارات قد ب��ادرت يف 
ودعم  وال�ستقرار  التاأهيل  اإع��ادة  برامج  تنفيذ 
امل�ساريع التنموية. من جانبه نوه الوزير اليمني 
“هيئة الهالل  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  ال��ك��ب��ري  ب��ال��دور 

التنموي  ال��ع��ون  “ لتقدمي  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر 
اأ�سهمت  والتي  املحافظات  من  ع��دد  يف  ال��ط��ارئ 
يف ا�ستعادة عدد من اخلدمات الأ�سا�سية و �سبل 
التعايف  اإىل م�ستوى خطط  الدعم  تطوير ذلك 
املبكر وفق احتياجات قطاع اخلدمات الأ�سا�سية. 
الها�سمي  ق��ام��ت م��ع��ايل رمي  اأخ����رى  م��ن ج��ه��ة 
 - اجل��م��ه��وري��ة  م�ست�سفى  اإىل  م��ي��دان��ي��ة  ب��زي��ارة 
الذي يعترب من اأكرب املوؤ�س�سات ال�سحية يف عدن 
عدن  حمافظة  ل�سكان  الطبية  خدماته  ويقدم 
واملناطق املجاورة - والذي تكفلت دولة الإمارات 
بتاأهيله �سمن جهودها امل�ستمرة لتعزيز خدمات 
اأكرث  يعترب  ال���ذي  ال��ي��م��ن  يف  ال�سحي  ال��ق��ط��اع 

املجالت تاأثرا بالأزمة الراهنة.
واطلعت معاليها على مرافق امل�ست�سفى واأق�سامها 

والأجهزة واملعدات الطبية احلديثة التي قدمتها 
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي لدعم امل�ست�سفى 
اخلدمات  حت�����س��ني  اأه��م��ي��ة  معاليها  م���وؤك���دة   ..
ال�سحية يف اليمن خالل املرحلة احلالية لإعادة 
اليمن يف  اأه��ايل  وم�ساعدة  اإىل طبيعتها  احلياة 
احل�سول على خدمات �سحية متميزة .. مثمنة 
جهود الهالل الأحمر يف اإعادة تاأهيل امل�ست�سفى.
واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ب����اأن اأك����رث م��ن 60 % من 
تاأهيل  اإع��ادة  م�ساريع  تعترب  الإماراتية  اجلهود 
البنى التحتية والتنمية مثل اإعادة تاأهيل ميناء 
مدر�سة   220 ق���راب���ة  ت��اأه��ي��ل  و  ع���دن  وم���ط���ار 
وات لحتياجات  635 ميجا  اأك��رث من  وتوفري 
امل��ح��ط��ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وت��اأه��ي��ل اأك����رث م��ن 45 

م�ست�سفى ومركز �سحي.

�ضعيد بن طحنون يح�ضر 
اأفراح الكتبي والظاهري

•• العني- وام: 

حفل  الأول  اأم�س  نهيان  اآل  طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  ح�سر 
علي  حممد  علي  حممد  له  املغفور  عائلة  اأقامته  ال��ذي  ال�ستقبال 
�سعيد مران  “علي” اإىل كرمية علي  زف��اف جنلها  الكتبي مبنا�سبة 
الظاهري. ت�سمن احلفل - الذي اأقيم يف �سالة هيلي مبدينة العني 
و ح�سره عدد من وجهاء القبائل و كبار ال�سخ�سيات و امل�سوؤولني و 
جمع من املدعوين واملهنئني - عرو�سا فنية �سعبية من وحي الرتاث 

الإماراتي.

رمي الها�ضمي تلتقي وزير الأ�ضغال اليمني يف عدن

جلنة ال�ضداقة الربملانية الإماراتية - امل�ضرية تعقد اجتماعا بالقاهرة
•• القاهرة -وام:

 - الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�سداقة  جلنة  ع��ق��دت 
امل�سرية اجتماعا مبقر جمل�س النواب بجمهورية 
م�سر العربية برئا�سة �سعادة خالد علي بن زايد 
الفال�سي ع�سو املجل�س الوطني الحتادي رئي�س 
و�سعادة  العربية  ال��ربمل��ان��ات  م��ع  ال�سداقة  جلنة 
ال�سداقة  جمعية  رئ��ي�����س  ع��اب��د  ال�����س��ع��ي��د  ع���الء 
الربملانية الإماراتية امل�سرية، وذلك على هام�س 
النعقاد  دور  م��ن  اخلام�سة  اجلل�سة  اجتماعات 
العادي الثاين من الف�سل الثاين للربملان العربي 

التي اختتمت اأعمالها موؤخرا يف القاهرة.
امل�سارك يف  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  وف��د  �سم 
نائب  �سمنوه  بن  �سامل  عائ�سة  �سعادة  الجتماع 
العربية،  ال��ربمل��ان��ات  م��ع  ال�سداقة  جلنة  رئي�س 
حممد  و�سعادة  النقبي،  عبداهلل  جا�سم  و�سعادة 

اأحمد اليماحي، اأع�ساء املجل�س.
ت���ط���وي���ر وتقوية  ���س��ب��ل  ع���ل���ى  ورك������ز الج���ت���م���اع 
املجل�سني مب��ا يخدم  ب��ني  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ات 

البلدين و�سعبيهما ال�سقيقني.
املتجذرة  الأخوية  العالقات  واأكد اجلانبان عمق 
ال�سقيقني  البلدين  و  وال�سعبني  القيادتني  بني 

التاريخية  للعالقات  فريدا  منوذجا  تعد  التي  و 
دعم  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��م��ا  اإىل  ون���وه���ا   .. ال��را���س��خ��ة 
الربملاين  العمل  امل�����س��رتك يف جم���الت  ال��ت��ع��اون 
الدبلوما�سية  مب��ج��ال  وامل�����س��ورة  ال����راأي  وت��ب��ادل 
واملحافل  امل���ن���ت���دي���ات  يف  خ�����س��و���س��ا  ال���ربمل���ان���ي���ة 
اأكد  جانبه  ومن  امل�سرتكة.  والإقليمية  الدولية 
�سعادة خالد علي بن زايد الفال�سي اأهمية تبادل 
الت�سريعية  امل��ج��الت  يف  اجلانبني  بني  اخل��ربات 
عابد  ال�سعيد  �سعادة عالء  نوه  فيما  القانونية  و 
الوطني  املجل�س  ب��ني  املثمر  ال��ربمل��اين  بالتعاون 

الحتادي وجمل�س النواب امل�سري.

•• اأبوظبي-وام:

يوليو   13 امل��واف��ق  ي��وم اجلمعة  اأن  ال���دويل  الفلك  اأع��ل��ن مركز 
من  م�ساهدته  وميكن  لل�سم�س  جزئي  ك�سوف  �سيحدث  اجل��اري 
جنوب �سرق املحيط الهندي حتديدا يف املنطقة الواقعة بني قارة 
اأ�سرتاليا والقارة القطبية اجلنوبية. واأ�ساف املركز - يف بيان له 
ام�س- اأن الك�سوف �سيكون م�ساهدا من الياب�سة يف اأجزاء ب�سيطة 
اأق�سى  ب�سيطة من  اأج��زاء  اأ�سرتاليا ويف  ق��ارة  اأق�سى جنوب  من 
�سمال القارة القطبية اجلنوبية و�سيك�سف ما ن�سبته 34 يف املائة 

عودة  �سوكت  حممد  املهند�س  وق��ال  ال�سم�س.  قر�س  قطر  م��ن 
13 يوليو - يف  ي��وم اجلمعة  اإن��ه يف  ال��دويل  مدير مركز الفلك 
اقرتان  �سيحدث   - غرينت�س  بتوقيت  �سباحا   02:48 ال�ساعة 
الهالل  روؤي��ة  ميكن  اليوم  ذل��ك  “املحاق” ويف  القعدة  ذي  �سهر 
العامل  التل�سكوب فقط من غرب  با�ستخدام  العربي  العامل  من 
العربي .. اأما يوم ال�سبت فيمكن روؤية الهالل بعد غروب ال�سم�س 
بالعني املجردة من معظم دول العامل وعليه من املتوقع اأن يبداأ 
�سهر ذي القعدة يوم ال�سبت يف بع�س الدول يف حني اأنه �سيبداأ يوم 

الأحد يف باقي دول العامل الإ�سالمي.

مركز الفلك الدويل : ك�ضوف جزئي 
لل�ضم�ض يوم اجلمعة القادم

•• اأبوظبي-وام:

الأول عربيا يف  املركز  الإم���ارات على �سدارتها يف  دول��ة  حافظت 
موؤ�سر البتكار العاملي لعام 2018. وحققت الدولة تقدما على 
حم��ور خم��رج��ات الب��ت��ك��ار م��ن امل��رت��ب��ة 56 يف ع��ام 2017 اإىل 
على  عامليا   38 املرتبة  يف  حلت  فيما  اجل��اري  العام   54 املرتبة 

الرتتيب العام للموؤ�سر.
ام�س  م�ساء  ر�سميا  اأطلقت  التي  للنتائج  وفقا   - الدولة  و�سجلت 
بجامعة  التكنولوجيا  كلية  مقر  يف  عقد  �سحفي  موؤمتر  خ��الل 
املندوبة  ن�سيبة  زك��ي  لن��ا  �سعادة  بح�سور  ن��ي��وي��ورك  يف  كورنيل 
املتحدة - تقدما يف عدد  الأمم  ل��دى  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال��دائ��م��ة 
من املحاور الفرعية املندرجة يف هيكيلة املوؤ�سر العام من اأبرزها 
خمرجات املعرفة والتكنولوجيا وتطور الأعمال وتطور الأ�سواق 
حققت  التي  الفرعية  املوؤ�سرات  بني  من  وب��رز  التحتية.  والبنية 
ر�سوم   :  2017 ع��ام  موؤ�سر  بنتيجة  قيا�سا  حت�سنا  الدولة  فيها 
امللكية الفكرية و�سايف تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر الواردة 
واإجمايل الإنفاق على البحث والتطوير من قبل قطاع الأعمال 

وح�سة القطاع اخلا�س من الئتمان املحلي.
وتتبنى دولة الإمارات خطة طموحة لتعزيز مكانتها �سمن اأف�سل 
الدول ابتكارا ورفع ت�سنيفها على موؤ�سر البتكار العاملي بحلول 
عام 2021 لتلبية ا�ستحقاقات الأجندة الوطنية وكذلك موا�سلة 
منظومة  توفري  عرب  الطويل  امل��دى  على  املجال  ه��ذا  يف  التقدم 
وتكر�سه  البتكار  بيئة  تدعم  حتتية  وبنية  وموؤ�س�سية  ت�سريعية 
القت�سادية  التنمية  عجلة  تدفع  وم�ستدامة  فعالة  كممار�سة 

والجتماعية يف الدولة.
وتعمل اجلهات املعنية بتطوير البتكار يف الدولة ب�سورة متكاملة 
على ت�سميم واإطالق جمموعة من املبادرات خالل املرحلة املقبلة 
بهدف ت�سجيع الإبداع وتعزيز بيئة البتكار وتر�سيخ ممار�ساته يف 
القطاع اخلا�س. وياأتي يف مقدمة املبادرات اجلاري العمل عليها 
الدولة  تعزيز جاذبية   : املقبلة  املرحلة  لها يف  املخطط  اأو  حاليا 
البحثية  لدعم اجلهود  �سبكة  وتطوير  الفكرية  امللكية  يف جمال 
بالتعاون بني اجلامعات والقطاع اخلا�س واحلكومة وتوفري اآلية 
يف  البتكار  متويل  وزي���ادة  نتائجها  ومتابعة  بينها  فيما  للربط 

قطاع الأعمال عرب م�ساريع راأ�س املال املخاطر.

وقال معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير القت�ساد اإن دولة 
ال��ر���س��ي��دة م�سريتها  قيادتها  وت��وج��ي��ه  ب��دع��م  ت��وا���س��ل  الإم�����ارات 
فعالة  منظومة  وت��ط��وي��ر  الب��ت��ك��ار  �سيا�سات  تعزيز  يف  ال��رائ��دة 
لن�سره وتر�سيخ ممار�ساته يف القطاعني احلكومي واخلا�س وعلى 
البتكار  اأن  اإىل  معاليه  ولفت  واملوؤ�س�سي.  ال��ف��ردي  ال�سعيدين 
واهتماما  كبريا  زخما  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خ��الل  اكت�سب 
الإمارات  دول��ة  موا�سلة  اأن  مو�سحا   .. العامل  دول  خمتلف  من 
احليوي  املوؤ�سر  ه��ذا  يف  العربية  ال���دول  م�ستوى  على  �سدارتها 
توؤكد كفاءة ال�سيا�سات املتبعة يف حتقيق روؤية الدولة ببناء اقت�ساد 
تناف�سي متنوع قائم على املعرفة والبتكار بقيادة كفاءات وطنية.

البتكار  لتطوير  الإم���ارات  دول��ة  تتبعها  التي  ال�سيا�سة  اأن  واأك��د 
كمحرك ومرتكز رئي�سي للتنمية امل�ستدامة تتمثل بال�ستثمار يف 
املواهب وت�سجيع الإبداع وبناء الطاقات الب�سرية املتمكنة واملزودة 
البحث  اأن�سطة  وت�سجيع  والتقنيات  وامل��ع��ارف  ال��ع��ل��وم  باأف�سل 
وحا�سنات  البحثية  واملراكز  اجلامعات  بني  بالتعاون  والتطوير 
البتكار والقطاع اخلا�س وبدعم كامل من احلكومة ف�سال عن 
العاملية يف خمتلف املجالت  اأف�سل اخلربات واملواهب  ا�ستقطاب 
احل��ي��وي��ة وب��ن��اء ���س��راك��ة وت���ع���اون ق���وي ب��ني احل��ك��وم��ة والقطاع 

اخلا�س يف هذا املجال.
ونوه اإىل اأن املبادرات البتكارية التي مت اإطالقها خالل ال�سنوات 
امل��ا���س��ي��ة ك��ان��ت ث��م��رة ج��ه��ود م��ت�����س��اف��رة ب���ني خم��ت��ل��ف اجلهات 
القت�ساد  وزارة  مقدمتها  ويف  البتكار  مبلف  املعنية  احلكومية 
و�سركاوؤها يف الفريق التنفيذي ملوؤ�سر البتكار العاملي وبالتعاون 
الذي  الأم��ر  اخلا�س  والقطاع  الأكادميية  املوؤ�س�سات  مع  الوثيق 
اأثمر عن قفزات مهمة حققتها الدولة على موؤ�سر البتكار العاملي 
بقفزة �سنفت  املا�سي  ال��ع��ام  اآخ��ره��ا  ك��ان  املا�سية  الأع���وام  خ��الل 

�سمن الأعلى عامليا يف املعدل العام للموؤ�سر وبن�سبة 10%.
الرتقاء  �ستوا�سل جهودها يف  الدولة  اأن  املن�سوري  واأك��د معايل 
باأن  اإىل حتقيق هدفها ال�سرتاتيجي  مبنظومة البتكار و�سول 
املقبلة  ال�سنوات  خ��الل  املبتكرة  ال���دول  اأف�سل  م�ساف  يف  تكون 
وذل��ك ع��رب اإط���الق وتطوير امل��زي��د م��ن امل��ب��ادرات امل�سممة وفقا 

لتعميق  وال��رام��ي��ة  لالبتكار،  الوطنية  ال�سرتاتيجية  مل��ح��ددات 
ثقافة وممار�سات البتكار �سواء على املدى الق�سري اأو عرب برامج 
خمتلف  يف  م�ستدام  عملي  حت��ول  لإح���داث  تهدف  امل��دى  طويلة 
املفا�سل املوؤثرة يف العملية البتكارية، بدءا باملوؤ�س�سات التعليمية 
بني  الفعال  الربط  على  الرتكيز  مع  الأع��م��ال،  بيئة  اإىل  و�سول 
اجلهات املعنية من موؤ�س�سات حكومية، ومراكز اأبحاث، وحا�سنات 
و�سركات  اب��ت��ك��اري��ة،  م�����س��اري��ع  واأ���س��ح��اب  اأع���م���ال  ورواد  اب��ت��ك��ار، 

ا�ستثمارية، و�سناديق وجهات متويلية، وغريها«.
ويقي�س موؤ�سر البتكار العاملي بن�سخته لهذا العام الأداء البتكاري 
ل� 126 بلدا واقت�سادا متثل الن�سبة العظمى من الناجت الإجمايل 
على  يركز  حيث  بالبتكار”  العامل  “تن�سيط  �سعار  العاملي حتت 

البتكار احلا�سل يف قطاع الطاقة حول العامل.
حمورين  ع��رب  مف�سلة  مقايي�س  على   2018 م��وؤ���س��ر  ويعتمد 
يت�سمنان  البتكار،  وخمرجات  البتكار  مدخالت  هما  رئي�سيني 
جمالت  خمتلف  ح��ول  �ساملة  روؤي���ة  تقدم  فرعيا  موؤ�سرا   80
والبحث  والتكنولوجيا  وامل��ع��رف��ة  الإب����داع  اأب��رزه��ا  م��ن  الب��ت��ك��ار، 
والبنية  الأ���س��واق  وت��ط��ور  التجارية  الأع��م��ال  وت��ط��ور  والتطوير 
املوؤ�سر  ي�سهم  حيث  الب�سري،  امل��ال  وراأ����س  واملوؤ�س�سات  التحتية 
بو�سفه  مفاهيمه  وا�ستيعاب  البتكار  قيا�س  طريقة  حت�سني  يف 

حمركا للنمو والزدهار.
الوطنية  الأج��ن��دة  م��وؤ���س��رات  اأح��د  العاملي  الب��ت��ك��ار  موؤ�سر  ويعد 
وزارة  عليه  وت�سرف  تناف�سي”،  معريف  “اقت�ساد  حم��ور  �سمن 
اأبرزها  م��ن  الأخ���رى  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون  القت�ساد، 
وزارة الرتبية والتعليم والهيئة الحتادية للتناف�سية والإح�ساء 
وامل�سرف املركزي ووزارة املوارد الب�سرية والتوطني ووزارة املالية 
قطاع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة  والهيئة  وال�سلع  امل��ال��ي��ة  الأوراق  وهيئة 

الت�سالت وغريها.
ويو�سح موؤ�سر البتكار العاملي املبني على مرتكزين رئي�سيني هما 
مدخالت البتكار وخمرجات البتكار اأن املفتاح الرئي�سي لتحقيق 
اإىل  البتكارية  املدخالت  القدرة على حتويل  التح�سن هو مدى 
زي���ادة يف خم��رج��ات الب��ت��ك��ار وه���ذا م��ا حققته الإم����ارات ب�سورة 

اأداء ع��ال��ي��ا يف  اأظ��ه��رت  امل��ا���س��ي��ة، ح��ي��ث  منتظمة خ���الل الأع�����وام 
م��دخ��الت الب��ت��ك��ار حم��ق��ق��ة امل��رت��ب��ة 25 ع��امل��ي��ا ع��ام��ي 2015 
و2016، واملرتبة 23 عامليا عام 2017، واملرتبة 24 عامليا يف 
العام اجلاري، وقد اأثمرت اأ�سهمت هذه املرتبة املهمة يف مدخالت 
هذا  ن�سخة  خ��الل  مبرتبتني  ال��دول��ة  حققته  تقدم  ع��ن  البتكار 

العام من املوؤ�سر، متقدمة من املركز 56 اإىل املركز 54 عامليا.
اإىل ذلك، ارتفع ت�سنيف الدولة على عدد من املحاور واملوؤ�سرات 
كفاءة  يعك�س  ال��ذي  الأم��ر  املوؤ�سر،  هيكلية  يف  املندرجة  الفرعية 
املا�سية  الفرتة  خ��الل  ال��دول��ة  تبنتها  التي  وال�سيا�سات  اجلهود 
لتعزيز ممكنات البتكار .. فعلى �سبيل املثال، ويف حمور خمرجات 
املعرفة  م��وؤ���س��ر خم��رج��ات  ال��دول��ة يف  ارت��ف��ع ت�سنيف  الب��ت��ك��ار، 
53 هذا  املرتبة  اإىل  املا�سي  العام   71 املرتبة  والتكنولوجيا من 

العام.
و�سمن حمور مدخالت البتكار، ارتفع موؤ�سر تطور الأعمال من 
العام اجل��اري، وكذلك   23 املرتبة  اإىل   2017 25 عام  املرتبة 
وموؤ�سر   ،31 اإىل   33 املرتبة  من  الأ���س��واق  تطور  موؤ�سر  ارتفع 
البنية التحتية من املرتبة 29 يف ن�سخة العام املا�سي اإىل املرتبة 

.2018 عام  يف   28
وزير  احلمادي  اإبراهيم  بن  اأك��د معايل ح�سني  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
اأفردت حيزا  الدولة  التعليمية يف  املنظومة  اأن  والتعليم  الرتبية 
من  الطلبة  اأذه����ان  يف  الب��ت��ك��ار  ثقافة  بغر�س  لالهتمام  ك��ب��ريا 
ال�سغف  تنمية  على  قائمة  جديدة  تعليمية  اأ�ساليب  اتباع  خالل 
املعريف وح�س البتكار والإب��داع لديهم اإىل جانب تنويع املحتوى 
املرتبطة  العاملية  املعايري  اأف�سل  يراعي  مبا  لهم  املتاح  التعليمي 

بجودة التعليم.
يف  تتكامل  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  خطط  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
ال�سرتاتيجية  �سيما  ل  وخططها  الدولة  توجهات  مع  جمملها 
الوطنية لالبتكار التي حددت قطاع التعليم كاأحد اأهم القطاعات 
اأن  اإىل  م�سريا   .. فيها  الب��ت��ك��ار  حتفيز  على  العمل  يجب  ال��ت��ي 
وتطلعات  طموح  مكوناتها  بكل  حتاكي  باتت  الإماراتية  املدر�سة 
امل�ستويات  وت��ط��وي��ر  جت��وي��د  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 

تلك  �سيما  ل  املعرفية  املجالت  خمتلف  يف  لطلبتنا  الأكادميية 
املرتبطة باملعارف احلديثة كالذكاء ال�سطناعي والبتكار.

من جانبها قالت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة 
الحتادية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�سة  ال��دويل  التعاون  ل�سوؤون 
الأ�ساليب  اإىل تطوير  با�ستمرار  “ ن�سعى  للتناف�سية والإح�ساء: 
والأدوات التي يتم بها قيا�س البتكار يف دولة الإمارات، حيث ياأتي 
فكر  تر�سيخ  لدعم  الر�سيدة  القيادة  توجيهات  مع  متا�سيا  ذل��ك 

وثقافة البتكار وتطويرها لدى كافة القطاعات يف الدولة«.
الدولة  وزي���ر  ال��ط��اي��ر  حميد  ب��ن  عبيد  م��ع��ايل  ق���ال  جهته  م��ن 
ال�سيا�سات  خمتلف  يف  رئي�سي  حمور  البتكار  اإن  املالية  لل�سوؤون 
لتحقيق  ال��ي��وم  الإم����ارات  دول���ة  تتبناها  ال��ت��ي  وال�سرتاتيجيات 
فعال  ب�سكل  ت�ساهم  املالية  وزارة  اأن  موؤكدا   .. امل�ستدامة  التنمية 
يف دعم البتكار على ال�سعيد الوطني من خالل توفري احللول 
يف  لالبتكار  الداعمة  ال�سيا�سات  وتطوير  للمبتكرين  التمويلية 

الدولة.
الوكيل  ال�سام�سي  الفن  �سلطان  اهلل  عبد  �سعادة  اأك��د  جانبه  من 
امل�����س��اع��د ب�����وزارة الق��ت�����س��اد ورئ��ي�����س ال��ف��ري��ق ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملوؤ�سر 
البتكار العاملي اأن الدولة تبذل جهودا حثيثة لالرتقاء مبمكنات 
وت�سريعية  حتتية  بنية  تطوير  خ��الل  م��ن  الب��ت��ك��ار  ومم��ار���س��ات 
وخلق  ال�سدد،  ه��ذا  يف  نوعية  نقلة  اإح���داث  على  وق���ادرة  موؤهلة 
بيئة اأعمال داعمة لهذا التوجه، ورفع كفاءة املوؤ�س�سات احلكومية 

وموؤ�س�سات الأعمال داخل الدولة.
واأو�سح اأن هناك العديد من اخلطوات واملبادرات املدرو�سة التي 
مت اتخاذها لإطالق العنان لقدرات ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
ال�سركات  اأب��رزه��ا م��ب��ادرة  وال�سركات يف جم��الت الب��ت��ك��ار، وم��ن 
ومتكامال  �سامال  منفذا  ت��وف��ر  وال��ت��ي  ال��ن�����س��اأة،  حديثة  املبتكرة 
متويالت  على  احل�����س��ول  وتي�سري  ال��ف��ك��ري��ة،  امللكيات  لت�سجيل 

للم�سروعات املحتمل تنفيذها ب�سورة عالية.
ب��ني خمتلف  ال��رب��ط  اإىل  ت��رم��ي  اأن اجل��ه��ود احلالية  اإىل  واأ���س��ار 
اجلهات املعنية والعاملة يف جمال البتكار داخل الدولة ل�سمان 
للو�سول  م�ستقبال  عليها  والبناء  املتحققة  الإجن��ازات  ا�ستدامة 
خريطة  على  الدولة  مكانة  وتر�سيخ  تقدما  اأك��رث  م�ستويات  اإىل 
البتكار العاملية مبا ي�ستجيب لالأهداف ال�سرتاتيجية والوطنية 

يف هذا ال�سدد.

الإمارات حتافظ على مركزها الأول عربيا يف موؤ�ضر البتكار العاملي 2018

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ممثلة  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
مبعهد التدريب بالتعاون مع اإدارة الإعالم والعالقات 
ال�سطناعي  ال���ذك���اء  ح���ول  العلمية  ال���ن���دوة  ال��ع��ام��ة 
وال�سرطية  الأمنية  املنظومة  يف  امل�ستقبل  وا�ست�سراف 
بح�سور القائد العام اللواء علي بن علوان النعيمي ، 
دبل  اأقيمت، يف فندق هيلتون  التي  الندوة  كما ح�سر 
ب��اإم��ارة راأ����س اخليمة وم���دراء الدوائر  امل��رج��ان  ت��ري 

واجلهات املحلية على م�ستوى الإمارة.

لدولة  ال��وط��ن��ي  ال�����س��الم  ال��ن��دوة  ف��ع��ال��ي��ات  وت�سمنت 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ، ث���م ت����الوة ع��ط��رة من 
الذكر احلكيم ، ومت عر�س فيلم وثائقي حول الذكاء 
األقاها  كلمة  ت���اله   ، واأث����ره وجم��الت��ه  ال���س��ط��ن��اع��ي 
ال��ع��ق��ي��د ال��دك��ت��ور ن��ا���س��ر حم��م��د ال��ب��ك��ر م��دي��ر معهد 
تدريب ال�سرطة ب�ساأن اأهداف وحماور واأهمية الندوة 
ال�سرطية خا�سة ومنت�سبي  القيادات  يف تنمية قدرات 
ال�سرطة عموماً يف جمال الذكاء ال�سطناعي والعمل 
والأمنية  وال�سرطية  الوظيفية  مهاراتهم  رف��ع  على 
الكافية  باملعلومات  وتزويدهم  بالتكنولوجيا  املت�سلة 

ال�سطناعي  ال��ذك��اء  على  بالعتماد  اأعمالهم  لنقل 
اأحدث  وا�ستثمار  البيانات  وحتليل  اخلدمات  كافة  يف 
الأمني  العمل  ميادين  يف  وتطبيقها  واأدوات���ه  تقنياته 
عام  بحلول  الدولة  ا�سرتاتيجية  لتحقيق  وال�سرطي 

.  2031
وثورة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  الأوىل  جل�ستها  وتناولت 
التقنيات بالإ�سافة اإىل تطبيقات الذكاء ال�سطناعي 
وال�سرطية  الأمنية  املنظومة  م�ستقبل  ا�ست�سراف  يف 
من الأفكار للواقع التطبيقي ، وحتدث فيها الدكتور 
تياجودو�سيليو  والأ����س���ت���اذ  امل��ال��ك��ي  ح�����س��ن  امل��ه��ن��د���س 

الدكتور  كل من  الثانية  اجلل�سة  ناباي�س. وحت��دث يف 
اإ�سماعيل اخت�سا�سي برجمة وذكاء ا�سطناعي  ها�سم 
والأ�ستاذ حممد اللوغاين اخت�سا�سي روبوتات ، حول 
واقع الذكاء ال�سطناعي وم�ستقبل �سناعة الروبوتات 
الدكتور  العقيد  ال��ث��ال��ث��ة  اجلل�سة  يف  حت���دث  فيما   .
اخلدمات  اإدارة  م��دي��ر  الأح��م��د  عبدالرحمن  حممد 
ت��وج��ي��ه��ات القيادة  الإل��ك��رتون��ي��ة والت�������س���الت ح���ول 
 ، امل�ستقبل  ا�ست�سراف  راأ�س اخليمة يف  العامة ل�سرطة 

م�ستعر�ساً بذلك جتارب وروؤى م�ستقبلية .
الطري  اأح��م��د  العميد ج��م��ال  ك���رم  ال��ن��دوة  خ��ت��ام  ويف 

مدير عام املوارد واخلدمات امل�ساندة جميع املتحدثني 
ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة م��ن اأج���ل ت��ع��زي��ز الأمن 
واخلدمات  العمل  يف  نوعية  نقلة  واإح����داث  والأم����ان 
املعرفة  نقل  يف  ل��دوره��م  وتثميناً  للجمهور  امل��ق��دم��ة 

لالآخرين.
ال��ن��دوة حر�س  اأعقبت  له  كلمة  العام يف  القائد  واأك��د 
خطتها  �سمن  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة  العامة  القيادة 
مع  وان�سجاماً  بالدولة  تنفيذ توجهات احلكومة  على 
اأهداف ور�سالة وزارة الداخلية يف الطالع على الفر�س 
والتحديات امل�ستقبلية لتحويل امل�ساريع لأر�س الواقع 

من خالل حتديد اأولويات اعتمادها ومراحل تنفيذها 
التنفيذ  لآلية  م��رن  زمني  ج��دول  و�سع  على  والعمل 
م��ع الأخ���ذ بعني الع��ت��ب��ار ت��وج��ه��ات ال��دول��ة لتحقيق 
و�سعادة  وال�ستقرار  الأم��ن  �سمان  يف  ا�سرتاتيجيتها 
اإىل تر�سيخ مفهوم  الندوة تهدف  باأن  ، وقال  املجتمع 
جمال  يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  توظيف  اإ�سرتاتيجية 
ذات  خ��دم��ات حكومية  وت��ق��دمي  العمل  ل��دع��م  الأم���ن 
جودة عالية يتم تقدميها وحتليلها وتقييمها بتوظيف 
اأجل احلفاظ على مكت�سبات  الذكاء ال�سطناعي من 

الأمن وال�ستقرار وتعزيز قيم الإيجابية وال�سعادة.

بح�سور قائد عام �سرطة راأ�ض اخليمة 

ندوة »الذكاء ال�ضطناعي وا�ضت�ضراف  امل�ضتقبل« تناق�ض املنظومة الأمنية وال�ضرطية 
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وزير  ب”�سديقه”  ام�س  ترامب  دون��ال��د  الم��ريك��ي  الرئي�س  ا�ساد 
الأول  ام�س  ا�ستقال  ال��ذي  جون�سون  بوري�س  الربيطاين  اخلارجية 
الثنني ب�سبب خالفه مع توجهات رئي�سة الوزراء ترييزا ماي حول 

بريك�ست.
وقال ترامب يف البيت البي�س قبيل بدئه جولة اوروبية تقوده اىل 
بريطانيا حيث  اىل  ثم  الطل�سي  �سمال  بلجيكا حل�سور قمة حلف 
“بوري�س جون�سون �سديقي، كان وديا جدا  يلتقي ماي اجلمعة، ان 
معي«. وا�ساف “لقد دعمني كثريا. رمبا احتدث اليه حني ا�سل اىل 
هناك«. وتابع ترامب “اقدر بوري�س جون�سون. قدرته على الدوام”، 
ووزير  جون�سون  ا�ستقالة  بعد  م��اي  اىل  يتحدث  مل  ان��ه  اىل  لفتا 

بريك�ست ديفيد ديفي�س الثنني.
و�سئل عن م�سري رئي�سة ال��وزراء املتم�سكة باحلكم رغم انها تواجه 
خطر الت�سويت على الثقة بحكومتها بعد ا�ستقالة الوزيرين، فاأجاب 

“يعود اىل ال�سعب الربيطاين ان يقرر” م�ستقبل ماي.
وقال اي�سا “ثمة تفاهم كبري بيننا. تربطنا عالقة جيدة جدا. هذا 

المر يعود بطبيعة احلال اىل ال�سعب ول يتعلق بي«.
 

تعتزم رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي التي جمعت حكومتها 
ام�س البقاء يف ال�سلطة رغم التهديد بحجب الثقة عنها بعد ا�ستقالة 
نهجها  ح��ول  معها  خ��الف  ب�سبب  حكومتها  يف  اأ�سا�سيني  وزي��ري��ن 
اخلارجية  ووزي���ر  ديفي�س  ديفيد  بريك�ست  وزي��ر  وق��دم  لربيك�ست. 
بوري�س جون�سون، وكالهما موؤيد لنف�سال تام ووا�سح عن الحتاد 
بريطانيا  اأن  معتربين  الث��ن��ني  ظهر  بعد  ا�ستقالتهما  الأوروب����ي، 
ت�سري نحو “ن�سف بريك�ست” و�ستتحول اإىل “م�ستعمرة” لالحتاد 

الأوروبي.
البقاء على  ال�سرعة وهي حتاول  وعينت ماي خلفا لهما على وجه 
ت�سويت  خطر  ت��واج��ه  اأن��ه��ا  غ��ري  العا�سفة،  الأو����س���اع  رغ��م  خطها 
وحاد  كامل  انف�سال  اأن�سار  منها يف حال حتالف  الثقة  �سحب  على 

لالإطاحة بها.
 وين�س النظام الداخلي للحزب على وجوب موافقة 48 نائبا كحد 
اأدنى لرفع امل�ساألة اإىل اللجنة 1922 امل�سوؤولة عن تنظيم �سفوف 
املحافظني وبدء اآلية ت�سويت على الثقة. وينبغي بعدها جمع اأ�سوات 
159 نائبا حمافظا من اأ�سل 316 لإ�سقاط رئي�سة احلكومة، وهو 
اأمر غري م�سمون. وكتب موقع “بوليتيكو” الثالثاء “بالرغم من 
ال�سخب، فاإن املعادلة احل�سابية يف الربملان مل تتبدل. وعدد اأن�سار 
وفر�س  ال�سلطة  من  م��اي  لطرد  ك��اف  غري  ووا�سح  كامل  بريك�ست 

�سيغتهم لربيك�ست على جمل�س العموم«.
غري اأن هذا ل يعني اأن ماي يف ماأمن، وما زال من املحتمل ا�ستقالة 
اأع�ساء جدد يف حكومتها. هذا ما اأكده منا�سرون لربيك�ست ل�سحيفة 

“ذي غارديان” طالبني عدم ك�سف اأ�سمائهم.

طلب ال�سفري الأمريكي لدى اأملانيا من برلني منع اإيران من �سحب 
مبلغ نقدي �سخم من ح�سابات م�سرفية يف اأملانيا ملواجهة تداعيات 
عقوبات مالية اأمريكية جديدة عقب ان�سحاب وا�سنطن من التفاق 

النووي املربم يف 2015.
واأبلغ ال�سفري ريت�سارد جرينيل، وهو من منتقدي التفاق، �سحيفة 
بيلد اأن احلكومة الأمريكية قلقة للغاية من خطط طهران حتويل 

مئات املاليني من اليورو لإيران نقدا.
اأعلى  على  الأملانية  “نطلب من احلكومة  اليومية  لل�سحيفة  وقال 

م�ستوى التدخل ووقف اخلطة«.
اإن  الثنني  الأول  اأم�س  الأملانية  املالية  وزارة  با�سم  متحدثة  وقالت 
ال�سلطات تدر�س الطلب الإيراين. ومل ي�سدر اأي تعليق من الوزارة 

على ت�سريحات جرينيل حتى الآن.
اأن ال�سلطات الأملانية  اأول من ن�سر يوم الثنني  كانت �سحيفة بيلد 
مليون   350( ي��ورو  مليون   300 ل�سحب  اإي���ران  من  طلبا  تدر�س 

دولر( من ح�سابات بنكية يف اأملانيا وحتويلها اإىل اإيران.

وا�شنطن

برلني

لندن

ا�ضتجواب نتنياهو جمددًا ب�ضاأن مزاعم ف�ضاد 
•• القد�س املحتلة-رويرتز:

الوزراء  رئي�س  ا�ستجوبت  ال�سرطة  اإن  الإ�سرائيلي  اجلي�س  اإذاع���ة  قالت 
بنيامني نتنياهو، الذي يواجه ثالثة حتقيقات يف مزاعم ف�ساد، مرة اأخرى 

ب�ساأن ق�سية تتعلق باأكرب �سركة ات�سالت يف اإ�سرائيل ام�س الثالثاء.
الإ�سرائيلية  الت�سالت  ل�سركة  مزايا  ق��دم  نتنياهو  اإن  ال�سلطات  وتقول 
بيزيك مقابل تغطية موالية له ولزوجته يف موقع اإخباري مملوك لل�سركة. 

ونفى نتنياهو وبيزيك ومالكها ارتكاب اأي خمالفة.
املقر الر�سمي  وراأى م�سور من رويرتز �سيارة �سرطة تتوقف عند مدخل 
لرئي�س الوزراء يف القد�س. وا�ستجوبت ال�سرطة نتنياهو ب�ساأن هذه الق�سية 

من قبل ومل ت�سدر تو�سية بعد ب�ساأن توجيه اتهامات.
ورف�س متحدث با�سم ال�سرطة التعليق وامتنع متحدث با�سم نتنياهو عن 

تقدمي تعليق فوري.
بالفعل  ال�سرطة فيهما  اأو�ست  اللتني  الأخريني  بالق�سيتني  يتعلق  وفيما 
اإجراء  ب�ساأن  النهائي  ال��ق��رار  يرجع  بالر�سوة  لنتنياهو  اتهامات  بتوجيه 

حماكمة اإىل النائب العام الإ�سرائيلي وهو اأمر قد ي�ستغرق �سهورا.
وحتى الآن يحظى نتنياهو مب�ساندة �سركائه يف الئتالف احلاكم قائلني 
ال�سيا�سية قد  ال�سغوط  لكن  التالية.  العام  النائب  ينتظرون خطوة  اإنهم 

تزيد على نتنياهو للتخلي عن من�سبه اإذا وجهت اإليه اتهامات.
لتعطيل  حم��اول��ة  يف  مبكرة  لنتخابات  ال��دع��وة  كذلك  لنتنياهو  وميكن 
الإجراءات القانونية اأثناء حملته النتخابية وح�سد قاعدة التيار اليميني 
نتنياهو  له  ينتمي  ال��ذي  ليكود  حزب  اأن  راأي  ا�ستطالعات  وتظهر  خلفه. 
الأحزاب  جميع  من  بكثري  اأف�سل  و�سع  يف  واأن��ه  مقاعد  يك�سب  اأن  ميكن 

الأخرى.

على اأمريكا االعرتاف باأّن تركيا مل تعد حليفًا اأهاًل للثقة

اأردوغان.. الدميوقراطية مثل قطار ترتجل منه بعد بلوغ وجهتك

يفرت�ض اأن يو�سح اخلالفات حول ق�سايا حيوية 

نقاط �ضرورية يف بيان قمة ترامب - بوتني 
اإىل  �سمت  ال��ق��رم  ب���اأن  للتفاو�س 
ف�ساًل  م�سروع،  ق��رار  وف��ق  رو�سيا 
دخلت  قواتها  اأن  نفيها  تكرار  عن 
رو�سيا  تبدي  وقد  اأوكرانيا.  �سرق 
وتبدي  الناتو،  لتو�سع  معار�ستها 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وج��ه��ة نظرها 
اختيار  ب���ل���د  ك����ل  ح����ق  م����ن  ب����اأن����ه 

حلفائه بحرية.
وبراأي كاتب املقال، ميكن الرتكيز 
يف الق�سم الثاين من البيان، على 
ويجب  للتعاون.  املمكنة  املجالت 
اأن ياأتي على راأ�س القائمة التعاون 
كل  تتحمل  ال���ذي  ال���س��رتات��ي��ج��ي 
ورو�سيا  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  م���ن 

م�سوؤولية فريدة فيه.
اإىل ذلك، ل بد من الإ�سارة لأهمية 
التعاون بني البلدين حول ق�سايا 
انت�سار  الإره����اب وح��ظ��ر  حم��ارب��ة 
وعالقة  ال�سامل،  ال��دم��ار  اأ�سلحة 
بعالقاتهما  يتعلق  م��ا  يف  بلد  ك��ل 

مع اإيران وكوريا ال�سمالية. 
وج�����وب  اأي���������س����اً  ال����ك����ات����ب  وراأى 
اإ�سارة  اخل��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان  ت�سمني 
بتطبيع  اجل���ان���ب���ني  ال����ت����زام  اإىل 
ال��ع��الق��ات، مب��ا فيها اف��ت��ت��اح عدد 
الر�سمية،  ال��ت��وا���س��ل  ق��ن��وات  م��ن 
ب���ني كبار  امل��ن��ت��ظ��م��ة  وال����ل����ق����اءات 
م�����س��وؤويل ال��ب��ل��دي��ن، م��ع��ت��رباً اأن 
م�سوؤولني  بني  ال��دوري��ة  اللقاءات 
اأمريكيني كبار ونظرائهم الرو�س 
لها اأهميتها يف جتنب حدوث �سوء 

فهم قد يقود اإىل �سراع مكروه. 

طويلة  ل�سنوات  الدولية،  ال�سوؤون 
اإىل  الإ�سارة  يفرت�س  كما  مقبلة. 
يختلفان  متناف�سان  البلدين  اأن 
حول اأ�س�س النظام الدويل، وب�ساأن 
وقيم  اإقليمية،  ���س��راع��ات  ت�سوية 

تتعلق باأنظمة �سيا�سية حملية. 
ك���ل من  ت�����درك  اأن  ب���د  ول���ك���ن، ل 
اأم��ري��ك��ا ورو���س��ي��ا خم��اط��ر حتول 
مواجهة  اإىل  ت��ن��اف�����س��ي��ة  ع���الق���ة 
دائمة، قد ت�سل اإىل �سراع ع�سكري 
اإىل امتالك  بتبعات كارثية، نظراً 
هائلة.  ن��ووي��ة  تر�سانة  ط��رف  ك��ل 
اأن  يفرت�س  ذك���ره،  �سبق  مل��ا  وتبعاً 
اأ���س�����س اخلالفات  ال��ب��ي��ان  ي��و���س��ح 
حول ق�سايا حيوية، مثل اأوكرانيا 
و���س��وري��ا واإي������ران. ك��م��ا ي��ت��وق��ع اأن 
ي�سر الرو�س على ت�سيمن البيان 
ق�سية تو�سيع معاهدة حلف �سمال 
والعقوبات  ال��ن��ات��و(   ( الأطلنطي 
جتاهل  يفرت�س  ول  الأم��ري��ك��ي��ة. 
الوليات  ت�����س��ري  ك����اأن  ق�سية  اأي����ة 
رو�سيا  �سم  رف�سها  اإىل  امل��ت��ح��دة 
غ����ري امل���������س����روع لإق���ل���ي���م ال����ق����رم، 
يف  الرو�سي  التدخل  ومعار�ستها 
�سوف  املقابل،  ويف  اأوكرانيا.  �سرق 
القابل  غري  موقفها  رو�سيا  تكرر 

�سنغهاي  ل��ب��ي��ان  ال���ن���م���وذج  ذل����ك 
ال�سني  و�سع  ال��ذي   1972 لعام 
واأمريكا على م�سار التطبيع، بعد 
اإ�سرار  �سنوات من اجلفاء، ب�سبب 
تونغ  ت�سي  م��او  ال�سيني  ال��زع��ي��م 
على التخلي عن تفاهات، والرتكيز 
على ق�سايا التعاون والرتكيز على 

اخل���الف���ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن. وعرب 
ات��ب��اع ذل��ك ال��ن��ه��ج، اأع��ط��ي البيان 
وثقاًل  امل�������س���داق���ي���ة،  م���ن  ���س��ك��اًل 
احل�سا�سة  الق�سايا  لبع�س  اأك���رب 
التعاون  على  اجلانبان  اتفق  التي 
مبثابة  البيان  ذلك  وكان  ب�ساأنها. 
حولها  �سيغت  ديبلوما�سية  حتفة 

ال�سينية   – الأمريكية  العالقات 
منذ حينه. 

وب�������راأي ك���ات���ب امل����ق����ال، ي��ج��ب اأن 
يركز البيان امل�سرتك الذي �سوف 
اأن  على  هل�سنكي  قمة  عن  ي�سدر 
تنويان  كبريتان  ق��وت��ان  البلدين 
ب����ارزة يف  اأدوار  ل��ع��ب  ال��ع��م��ل ع��ل��ى 

•• وا�صنطن-باجرام-رويرتز:

اأ�سار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اإىل اأن ال�سني رمبا ت�سعى لإخراج 
اجلهود الأمريكية الرامية لنزع ال�سالح النووي يف كوريا ال�سمالية عن 
اأون  ج��وجن  كيم  ال�سمايل  ال��ك��وري  الزعيم  اأن  ثقته  اأك��د  لكنه  م�سارها، 

�سيلتزم باتفاق تو�سل اإليه الطرفان ال�سهر املا�سي.
وقال ترامب يف اأوىل ت�سريحاته عن املحادثات الدبلوما�سية التي جرت 
يف مطلع الأ�سبوع والتي زرعت �سكوكا جديدة ب�ساأن مدى ا�ستعداد كوريا 
تفر�س  “رمبا  ال�سني  اإن  ال��ن��ووي��ة،  تر�سانتها  ع��ن  للتخلي  ال�سمالية 
�سغوطا �سلبية” ردا على فر�س تعريفات جمركية عقابية على الب�سائع 

ال�سينية.
اأول  اإح��راز تقدم يف  اإىل  واأ�سار وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو 
حمادثات رفيعة امل�ستوى منذ اأن التقى ترامب مع كيم يف �سنغافورة لكنه 

قال اإن ذلك ميثل بداية طريق �سعب. 
بعد  “رجال الع�سابات”  واتهمته كوريا ال�سمالية باأنه يتبع دبلوما�سية 

اأن غادر بيوجنياجن.
وبعد قمة يوم 12 يونيو حزيران بني ترامب وكيم التي اتفق فيها كيم 
ب�سكل عام على العمل �سوب نزع ال�سالح النووي يف �سبه اجلزيرة الكورية 

عدم  رغ��م  نوويا  تهديدا  متثل  تعد  مل  ال�سمالية  كوريا  اإن  ترامب  ق��ال 
الك�سف عن اأي تفا�سيل.

وقال  الت��ف��اق  تفا�سيل  م���لء  حم���اول  ب��ي��وجن��ي��اجن  اإىل  بومبيو  وذه���ب 

رو�ضيا تاأمل يف عالقات اف�ضل مع بريطانيا  

ترامب يخ�ضى تدخل ال�ضني يف حمادثات كوريا ال�ضمالية 

ي��ق��ول حمللون  امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��ن��ة 
امل�ساريع  يف  يكمن  ذل��ك  �سبب  اإن 
وقت  يف  التحتية  للبنى  ال�سخمة 
اأرقاماً  امل��ي��زان��ي��ة  ع��ج��ز  ف��ي��ه  ي��ب��ل��غ 

عالية. 
اأردوغ����ان  وخ��ط��اب��ات  ت�سرفات  اإّن 
خطوات  رف�����س  ُت��رج��ح  ال�سعبوية 
الو�سع  ل��ت��ح�����س��ني  ال��ت��ك��ن��وق��راط 
الق��ت�����س��ادي ال���ذي ي��دف��ع احتمال 
اأن  ت��وق��ع  اإىل  ت���ده���وره  ا���س��ت��م��رار 
يقوم اأردوغ��ان مبا يقوم به جميع 
من  املزيد  اإىل  ال�سعي  امل�ستبدين، 

ال�سلطة.
ب��الده ع�سواً  اأن  النظر عن  بغ�س 
اأظهر  الأط��ل�����س��ي،  �سمال  حلف  يف 
الهتمام  م���ن  ال��ق��ل��ي��ل  اأردوغ��������ان 
ب��ت��ح�����س��ني ال���ع���الق���ات م���ع اأوروب������ا 
يعتقد  امل�����ت�����ح�����دة.  وال��������ولي��������ات 
الأوروب������ي  الحت�����اد  اأن  اأردوغ��������ان 
اإليه  م��ن��ع ت��رك��ي��ا م���ن الن�����س��م��ام 
بطريقة غري من�سفة.  وميتع�س 
اأردوغ����ان م��ن الأم��ري��ك��ي��ني ب�سبب 
ان��ت��ق��ادات��ه��م حل��م��ل��ة ال��ق��م��ع التي 
ورف�سهم  الن����ق����الب  ب��ع��د  ���س��ن��ه��ا 
غولن  اهلل  فتح  ال��داع��ي��ة  ت�سليمه 
الكردية  امليلي�سيات  وتن�سيقهم مع 
التي حتارب داع�س، والتي ي�سنفها 

منظمًة اإرهابية. 
ب��دت اجلهود  التطلع غرباً،  وب��دل 
من�سبة  ال��رتك��ي��ة  الديبلوما�سية 
الأوىل،  فمن  واإي���ران.  رو�سيا  على 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ت�����س��ك��ل اإع������ادة ان��ت��خ��اب اأردوغ������ان 
لرتكيا  �سيئاً  ن��ب��اأً  ل��رتك��ي��ا  رئ��ي�����س��اً 
افتتح ماثيو  ه��ك��ذا  م��ع��اً.  وال��غ��رب 
َهيمان، باحث زائر يف معهد الأمن 
يف  احل��ق��وق  لكلية  التابع  القومّي 
ج��ام��ع��ة ج���ورج م��اي�����س��ون يف ولية 
“ذا  �سحيفة  يف  مقاله  فريجينيا، 
اأن  اإىل  م�سرياً  الأمريكية،  هيل” 
�سالحيات  ال��ي��وم  ميلك  اأردوغ����ان 
اأك����رب مم��ا مت��ت��ع ب��ه اأي رئ��ي�����س يف 
بات  اإذ  احل��دي��ث،  ال��رتك��ي  التاريخ 
تنفيذية  مرا�سيم  اإ�سدار  باإمكانه 
يف املجالت ال�سيا�سية والجتماعية 
والق��ت�����س��ادي��ة، وت��ع��ي��ني ع���دد من 
املحكمة  وق�����س��اة  ال��رئ��ي�����س  ن����واب 

العليا. 
الد�ستورية  التعديالت  و�ست�سمح 
ب��ال��رت���س��ح م���رة ثانية  لأردوغ�������ان 
لالنتخابات الرئا�سية، الأمر الذي 
ال��ب��ق��اء يف من�سبه  ل��ه  ي��خ��ول  ق��د 

حتى 2028.
اأردوغ�����ان �سناديق  ا���س��ت��خ��دم  ل��ق��د 
يجب  كم�ستبد.  للحكم  الق����رتاع 
لأن  م�����ف�����اج�����اأًة  ذل������ك  ي����ك����ون  األ 
الدميوقراطية  ���س��ب��ه  اأردوغ��������ان 
بقطار ترتجل منه حني ت�سل اإىل 

وجهتك النهائية. 
تركيا  يف  احل���رة  ال�سحافة  م��ات��ت 
ُي�سيطر  املعار�س.  الإعالم  واأُ�سكت 

ح�����زب ال����ع����دال����ة وال���ت���ن���م���ي���ة على 
ال����ذي ت�سرف  ال��ر���س��م��ي  الإع�����الم 
مثل متحدث ر�سمي با�سمه خالل 
املعار�سون  ُي�����س��ك��ت  مل  احل��م��ل��ة. 
عدد  اأودع  بل  وح�سب  ال�سيا�سيون 
ال�����س��ج��ون. ح��ل زع��ي��م حزب  منهم 
املوؤيد  ال���دمي���وق���راط���ي  ال�����س��ع��وب 
ل���الأك���راد يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة وهو 
ال�سجن.  من  حملته  خا�س  ال��ذي 
اآخ��ري��ن من  وي��ق��ول م��ع برملانيني 
بناًء  معتقلني  اإنهم  نف�سه  احل��زب 

على تهم �سيا�سية.
الرئا�سية  الن���ت���خ���اب���ات  ُن���ظ���م���ت 
حال  ظ���ل  يف   2017 وا���س��ت��ف��ت��اء 
بعد حماولة  ب��داأت  التي  الطوارئ 
النقالب �سنة 2016. ومنذ ذلك 
األف   50 اأردوغ����ان  �سجن  احل���ني، 
�سخ�س وطرد اأكرث من 100 األف 

موظف.
ي����ت����زام����ن �����س����وء ح���ك���م اأردوغ����������ان 
ومنذ  الق��ت�����س��اد.  اإدارة  ���س��وء  م��ع 
 2014 يف  للبالد  رئي�ساً  انتخابه 
ف���ق���دت ال���ل���رية ال���رتك���ي���ة 56% 
م����ن ق��ي��م��ت��ه��ا م���ق���اب���ل ال��������دولر. 
للت�سخم  الر�سمية  الأرق��ام  وتبلغ 
اخل���رباء  ل��ك��ن  ���س��ن��وي��اً   10.2%
تبلغ  احلالية  الن�سبة  اأن  يعتقدون 

%39.2 �سنوياً. 
وحل��م��اي��ة ال���ل���رية، ارت��ف��ع��ت ن�سب 
اأن  ومع   .17.75% اإىل  الفائدة 
تركيا متتعت بنمو و�سل اإىل 7% 

على  ح���ازم���ة  ردوداً  ت��ت�����س��م��ن  اأن 
خ���ط���وات ت��رك��ي��ا ال�����س��ل��ب��ي��ة، مثل 
اإذا  اأف-35  تعليق مبيع مقاتالت 
اأكملت تركيا �سراء اأ�س-400 من 

رو�سيا. 
وع��ل��ى امل���دى ال��ط��وي��ل، يجب على 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ال���س��ت��م��رار يف 
ا�ستبداد  ع��ل��ى  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط 
املجتمع  منظمات  ودع��م  اأردوغ����ان 
دميوقراطية  ت��ري��د  ال��ت��ي  امل����دين 

حقيقية يف تركيا.

�سراء  على  الرتكي  الرئي�س  واف��ق 
ال�ساروخية  اأ�س-400  منظمة 
الرو�سي  الرئي�س  وكان  الدفاعية. 
فالدميري بوتني من اأول الروؤ�ساء 
الأج���ان���ب ال��ذي��ن ه��ن��اأوا اأردوغ����ان 
ع��ل��ى ف����وزه.  تتفق ت��رك��ي��ا واإي����ران 
على معار�ستهما لالأكراد. واأر�سلت 
تركيا قوات اإىل قطر، بعدما عزلت 
الدوحة  وح��ل��ي��ف��ات��ه��ا  ال�����س��ع��ودي��ة 
ب�سبب دعمها لإيران.  ديبلوما�سياً 
وتركيا زبون �سخم للنفط والغاز 

للعقوبات  خ����رق  يف  الإي���ران���ي���ني، 
الأمريكية. يوؤكد هيمان اأنه يجب 
ب��اأن تركيا  الع��رتاف  اأمريكا  على 
مل تعد حليفاً اأهل ثقة، وهذا يعني 
اأن يقت�سر تعاون الوليات املتحدة 
م��ع ت��رك��ي��ا ع��ل��ى م��ي��ادي��ن حمددة، 
م��ث��ل حم���ارب���ة داع�������س والإره������اب 
ال����رادي����ك����ايل الإ�����س����الم����ي ورمب����ا 
اتفاقات �سبيهة بتلك التي تو�سلتا 

اإليها حول منبج. 
اجلديدة  املقاربة  على  اأن  واأ�ساف 

بغاز  ت�سمم  حالتي  اىل  ا���س��ارة  يف  اعقبه”  ال���ذي  وال��و���س��ع 
اع�ساب يف جنوب غرب انكلرتا.

وكان جون�سون قد زار مو�سكو يف دي�سمرب املا�سي يف م�سعى 
زيارة  اول  يف  العدائية،  من  �سنوات  بعد  العالقات  لإ�سالح 

ر�سمية لوزير خارجية بريطاين يف خم�س �سنوات.
لكن ال��ع��الق��ات �سجلت م��زي��دا م��ن ال��ت��ده��ور يف م��ار���س بعد 
ا���س��ت��ه��داف ج��ا���س��و���س م�����زدوج ���س��اب��ق رو����س���ي، ه���و �سريغي 
�سالزبري، يف  اع�ساب قوي يف  بغاز  يوليا،  وابنته  �سكريبال، 

هجوم حملت فيه لندن امل�سوؤولية اىل مو�سكو.
نقل  اي���ام  ع�سرة  قبل  لكن  و�سفيا،  واب��ن��ت��ه  �سكريبال  وجن��ا 
زوج��ان يف نف�س املنطقة يف حالة حرجة اىل امل�ست�سفى بعد 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

قال الكرملني ام�س انه ياأمل يف روؤية حت�سن يف العالقات مع 
وزير  من�سب  من  جون�سون  بوري�س  ا�ستقالة  بعد  بريطانيا 

اخلارجية على خلفية معار�سته خلطة بريك�ست.
لل�سحافيني  بي�سكوف  دمي���رتي  ال��رئ��ا���س��ي  امل��ت��ح��دث  وق���ال 

“ننتظر اأن تتو�سح المور �سيا�سيا يف بريطانيا«.
العالقات  تطوير  يف  ا�سهاماته  كانت  ال�سف  “مع  وا���س��اف 

الثنائية مع رو�سيا، اقل ما يقال فيها، متوا�سعة نوعا ما«.
من  ن��وع��ا  �سننتظر  اآج�����ال،  ام  ع��اج��ال  “وبالتاأكيد  وت���اب���ع 
التف�سريات او احلجج املنطقية للو�سع الخري يف �سالزبري 

تعر�سهما للغاز نف�سه، وهو نوفيت�سوك، وتوفيت املراأة يف 8 
يوليو.

ال��زوج يف حالة حرجة وم��رة اخ��رى وجهت لندن  ي��زال  ول 
اأ�سابع التهام ملو�سكو.

لكن الكرملني و�سف التلميحات ب�سلوع مو�سكو يف احلادثة 
بال�سخيفة.

ومتنى بي�سكوف من جهة اخرى للمنتخب النكليزي لكرة 
ك��روات��ي��ا يف  ام���ام  النهائي  ن�سف  م��ب��اراة  التوفيق يف  ال��ق��دم 

رو�سيا اليوم الأربعاء.
وقال “بالتاأكيد ننتظر من لعبي انكلرتا ان ميتعونا بلعب 

كرة جميل. فهم يعرفون كيف يقومون بذلك«.

اإثيوبيا تريد الإ�ضراع 
بتنفيذ اتفاق مع اإريرتيا

 •• نريوبي-رويرتز:

ق��ال رئي�س ال����وزراء الإث��ي��وب��ي اأب���ي اأح��م��د ام�����س ال��ث��الث��اء اإن 
لتعوي�س  اإري��رتي��ا  مع  اتفاق  بتنفيذ  الإ���س��راع  تريد  حكومته 

الفر�س ال�سائعة بعد مواجهات ع�سكرية دامت 20 عاما.
ووقع رئي�س الوزراء اأبي اأحمد اتفاقا مع رئي�س اإريرتيا اإ�سيا�س 
بني  احل��رب  حالة  انتهاء  ر�سميا  يعلن  الثنني  اأم�س  اأفورقي 
اجلارتني. وقال اأبي يف خطاب اإىل اإ�سيا�س ن�سره مكتب رئي�س 
الوزراء على تويرت “حتر�س حكومتي على تنفيذ البنود التي 
و�سعناها يف اإعالننا امل�سرتك لتعوي�س الفر�س ال�سائعة على 

وجه ال�سرعة بل ولإتاحة فر�س اأف�سل ل�سعبنا«.
 

من  عديدة”  “ل�ساعات  حاجة  هناك  زال��ت  ما  اإن��ه  الثنني  الأول  اأم�س 
املفاو�سات.

لأفغان�ستان  زي��ارة  ختام  يف  الأطل�سي  �سمال  حلف  لقوات  بومبيو  وق��ال 
“حان الوقت لنا جميعا، وزارة اخلارجية وغريها للوفاء، لتنفيذ التفاق 

بني الرئي�س ترامب والزعيم كيم«.
اأمر  ���س��اع��ات  ب�سع  يف  ي��ح��دث  اأن  مي��ك��ن  ذل���ك  ب���اأن  “العتقاد  واأ����س���اف 

م�سحك«.
ومل تو�سح الت�سريحات التي �سدرت بعد القمة كيف اأو متى تعتزم كوريا 
قادرة  اأنها  يعتقد  التي  النووية  لل�سواريخ  برناجمها  تفكيك  ال�سمالية 

على �سرب الوليات املتحدة.
اإليها اأجهزة املخابرات الأمريكية اإىل اأن  واأ�سارت نتائج م�سربة تو�سلت 

كوريا ال�سمالية ل تعتزم التخلي عن برناجمها النووي بالكامل.
تعد تغريدة ن�سرها ترامب على تويرت عن اأن ال�سني رمبا حتاول اإف�ساد 
املحادثات مع كوريا ال�سمالية مثال اآخر على اأ�سلوبه املتخبط بني النقد 

والإ�سادة والتقارب الدبلوما�سي والعدوانية يف التعامل مع ال�سني.
ويف بكني قالت متحدثة با�سم وزارة اخلارجية ال�سينية اليوم تعليقا على 
ت�سريحات ترامب اإن موقف بكني من امللف الكوري ال�سمايل ثابت واإنها 

تت�سرف ب�سكل م�سوؤول.

•• عوا�صم-وكاالت:

ع�سو  غ������راه������ام،  ث���وم���ا����س  ذك������ر 
“كي�سنجر  موؤ�س�سة  ل��دى  منتدب 
حول  �سابق  وخبري  اأ�سو�سيت�س”، 
القومي  الأم��ن  جمل�س  يف  رو�سيا 
الأمريكي، باأنه منذ نهاية احلرب 
عن  �سادرة  بيانات  عربت  الباردة، 
اآمال  ع��ن  ثنائية  قمة  م��وؤمت��رات 
ب��اإق��ام��ة ���س��راك��ة، م���ع ال���ت���زام من 
بتعاون يف عدد من  كال اجلانبني 
خدمة  اأج���ل  م��ن  املهمة  الق�سايا 
م�����س��ال��ح م���ت���ب���ادل���ة. ورغ������م عدم 
حتقيق ع��دد م��ن الأه����داف، كانت 
اإ�سدارها،  حلظة  ال��ب��ي��ان��ات،  تلك 
لنوايا  �سادقة  انعكا�سات  مبثابة 
يرى  ما  ولكن، ح�سب  اجلانبني.  
الرئي�سان  ك���ان  اإذا  امل��ق��ال،  ك��ات��ب 
الأمريكي دونالد ترامب والرو�سي 
بياناً  �سي�سدران  بوتني  فالدميري 
من  بنوع  ي�ستقبل  فقد  م�سرتكاً، 
اإىل ال��ت��وت��ر يف  ال�����س��خ��ري��ة ن���ظ���راً 
ال���ع���الق���ات ب���ني ال���ب���ل���دي���ن. ول���ذا 
م�سرتك  ب��ي��ان  ي�����س��در  اأن  مي��ك��ن 
ي��ع��رب ع���ن ج���وه���ر احل��ق��ي��ق��ة، مع 
توفري بع�س الأمل باإقامة عالقة 

اأقل خطورة بينهما. 
ويلفت الكاتب لحتمال ال�ستفادة 
م���ن من������وذج، ل��ي�����س م����اأخ����وذاً من 
العالقات بني اأمريكا- ورو�سيا، بل 
العالقات  تاريخ  ي�ستدل عليه من 
– ال�����س��ي��ن��ي��ة. ويعود  الأم��ري��ك��ي��ة 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284502     بتاريخ :  2017/12/14
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: �سانيبك�س ا�س. ايه.
وعنوانه:    بهاما بناء انرتن�سونال تر�ست، بنك لين، �س ب ن-8188 ، نا�سو، جزر البهاما

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
من  )اأج���زاء  ثرمو�ستاتية  �سمامات  اخل��زان��ات؛  م�ستوى  يف  التحكم  �سمامات  ؛  احل��م��ام  موا�سري  مثبتات 
اأنابيب الغاز ؛ لوازم  من�ساآت ت�سخني( ؛ �سمامات هوائية ملن�ساآت الت�سخني بابخار ؛ لوازم تنظيم و�سالمة 
تنظيم لأجهزة وموا�سري املاء اأو الغاز ؛ لوازم �سالمة لأجهزة وموا�سري املاء اأو الغاز ؛ من�ساآت توريد املاء ؛ 
وتوزيع املياه والن�ساءات ال�سحية ؛ �سمامات هوائية ملن�ساآت الت�سخني بابخار ؛ �سمامات التحكم يف م�ستوى 

اخلزانات؛  �سمامات ثرمو�ستاتية )اأجزاء من من�ساآت ت�سخني(.
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العالمة : الكلمات Expertly Crafted Bathrooms بالأحرف الالتينية .
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284503     بتاريخ :  2017/12/14
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: �سانيبك�س ا�س. ايه.
وعنوانه:    بهاما بناء انرتن�سونال تر�ست، بنك لين، �س ب ن-8188 ، نا�سو، جزر البهاما

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وغري  معدنية  غ��ري  ���س��م��ام��ات  امل���ج���اري؛  ل��ه��واء  بال�ستيكية  اأو  معدنية  )���س��م��ام��ات(غ��ري  م�سائد   
بال�ستيكية ملوا�سري املاء؛ مواد غري معدنية للبناء؛ اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين؛ دعامات زاوّية 

غري معدنية؛ موا�سري ت�سريف معدنية.
الواق�عة بالفئة: 19

و�سف العالمة : الكلمات Expertly Crafted Bathrooms بالأحرف الالتينية .
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284739     بتاريخ :  2017/12/19
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: �سركة تان اليزه كوزماتيك ل�سناعة وجتارة منتجات التجميل والتنظيف امل�ساهمة
وعنوانه:    عمريل حملة، اأوران جادة، رقم: 32 �سكما كوي/ا�سطنبول، تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�س،  وكي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  اأخ��رى  وم��واد  الأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات 
و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، 

منظفات اأ�سنان. 
الواق�عة بالفئة: 3

FARMASi بالأحرف الالتينية بالأحرف الكبرية مع وجود ).( فوق  و�سف العالمة : الكلمة 
. I احلرف

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283541     بتاريخ :  2017/11/27

 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:       هوجنتا توباكو )جروب( كو.، ليمتد

وعنوانه :    رقم 118 ، هوجنتا افينيو ، هوجنتا دي�سرتيكت ، يوك�سي ، يونان ، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

كربيت  املدخنني؛  اأدوات  ؛  �سجائر  )ف��الت��ر(  مر�سحات  ال�سجائر،  ورق  �سيجار؛  ال�سجائر؛  ؛  التبغ 

)الثقاب(؛ قداحات للمدخنني.

الواق�عة بالفئة: 34

و�سف العالمة : الكلمة HTS بالأحرف الالتينية.

ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284662     بتاريخ :  2017/12/17
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: جمموعة ال�سري )�س. ذ. م. م.(
وعنوانه:    �س ب 6647 ، دبي ، المارات العربية املتحدة  

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
امل�����س��روب��ات غري  م��ن  وال��غ��ازي��ة وغ��ريه��ا  املعدنية  امل��ي��اه  ؛  الكحولية  ال�سعري( غ��ري  )���س��راب  ال��ب��رية   
لعمل  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  الفواكه،  وع�سائر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات  الكحولية؛ 

امل�سروبات غري الكحولية
الواقعة بالفئة: 32

و�سف العالمة : الكلمات Spinneys & Me بالأحرف الالتينية بدرجتني من اللون الأخ�سر. 
& Me يف �سطر ويليها Spinneys الكلمة

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283539     بتاريخ :  2017/11/27

 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم:       هوجنتا توباكو )جروب( كو.، ليمتد

وعنوانه :    رقم 118 ، هوجنتا افينيو ، هوجنتا دي�سرتيكت ، يوك�سي ، يونان ، ال�سني

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

كربيت  املدخنني؛  اأدوات  ؛  �سجائر  )ف��الت��ر(  مر�سحات  ال�سجائر،  ورق  �سيجار؛  ال�سجائر؛  ؛  التبغ 

)الثقاب(؛ قداحات للمدخنني.

الواق�عة بالفئة: 34

و�سف العالمة : الكلمة STRAND بالأحرف الالتينية. 

ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 282879     بتاريخ :  2017/11/14
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: ذا كيب لالأزياء واخلياطة �س. ذ. م.م.
املتحدة العربية  – المارات  وعنوانه:  :    �س ب 283144 – دبي 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
مالب�س ؛ احذية ؛ اغطية الرا�س.

الواق�عة بالفئة: 25
و�سف العالمة : الكلمات THE KAPE  بالأحرف الالتينية بنمط خط مميز وا�سفل منها 

الكلمات ذا كايب  بالأحرف العربية بنمط خط مميز 
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 282880     بتاريخ :  2017/11/14
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: ذا كيب لالأزياء واخلياطة �س. ذ. م.م.
املتحدة العربية  – المارات  وعنوانه:  :    �س ب 283144 – دبي 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
و�سرائها  معاينتها  الزبائن من  مة  عا  لتمكني  وذل��ك  الغري،  ل�سالح  الب�سائع  ت�سكيلة من  خدمات جتميع 
عند احلاجة )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع 
بالتجزئة، اأ�سواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�سر اأو بوا�سطة الأو�ساط الإلكرتونية، 
مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�سوق التلفزيونية؛ خدمات وكالت الدعاية والإعالن وكذلك خدمات 
و�سائل  على  ال�سلع  عر�س  ت؛  العينا  توزيع  اأو  الربيد،  خ��الل  من  اأو  مبا�سرة  التعريفية،  الن�سرات  توزيع 
الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة ؛ تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية ؛ تنظيم عرو�س الأزياء لغايات 
ترويجية ؛ الت�سويق ؛ الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر ؛ خدمات ال�سراء لالآخرين )�سراء 
اإر�ساد  )موؤ�س�سة  للم�ستهلكني  والن�سح  التجارية  املعلومات  تقدمي  ؛  الأخ��رى(  لالأعمال  واخلدمات  ال�سلع 

امل�ستهلكني( .
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة : الكلمات THE KAPE  بالأحرف الالتينية بنمط خط مميز وا�سفل منها الكلمات ذا 
كايب  بالأحرف العربية بنمط خط مميز 

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 282453     بتاريخ :  2017/11/6
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: كرو�س مات�س تيكنولوجيز، انك.
، بامل بيت�س جاردنيز، فلوريدا 33410، الوليات  اأيه بوليفارد، �سويت 5001  اأر �سي  وعنوانه:  3950  

املتحدة الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

اأجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ طابعات ت�ستخدم مع اجهزة الكمبيوتر؛ اجهزة معاجلة البيانات؛ لوحات 
الأعمدة؛  �سيفرات  قارئات  الكمبيوتر؛  اجهزة  مع  ت�ستخدم  طابعات  م�سح(؛  )ادوات  م�ستوية  م�سح 
بيانات(؛  معاجلة  معدات   ( ما�سحات  م�سح(؛  )ادوات  �سواخ�س  بيانات(؛  معاجلة  )م��ع��دات  ق��ارئ��ات 

برجميات كمبيوتر م�سجلة؛ اأجهزة واأدوات ب�سرية.
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة : الكلمة NOMAD بالأحرف الالتينية
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284734     بتاريخ :  2017/12/19
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�س��م: حممد حمبوب عامل عبد العزيز
املتحدة العربية  وعنوانه:    �س ب 90812 – دبي – المارات 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
ال�سعر ؛ م�ستح�سرات  التجميل ؛ غ�سول  ال�سابون ؛ م�ستح�سرات  ؛  العطرية  الزيوت  ؛  البخور  ؛  العطور 
معاجني  ؛  والك�سط  البقع  واإزال��ة  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات  ؛  الغ�سيل  م��واد  من  وغريها  التبيي�س 

الأ�سنان.
الواق�عة بالفئة: 3

يف  والأ�سود  الأبي�س  باللونني  الالتينية  بالأحرف    RICH & ROYAL الكلمات  العالمة  و�سف 
 EAU على خلفية درع ا�سود اللون. وحتته الكلمات M و�سط بني اطارين ل�سبه دائرة ؛ يف و�سطها احلرف
DE PARFUM. يف اعلى الر�سم �سبه الدائري ويف ا�سفله اقوا�س مزدوجة داخلها زخرفات مميزة. وكل 

خلفية العالمة تتميز بوجود زخرفات مميزة.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283417     بتاريخ :  2017/11/23
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: �سكيرنوك ايه جي
وعنوانه :    ترن�سرت.4؛ 7247 �سا�س اي. بي. �سوي�سرا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
حجر رملي للبناء ؛ بالط غري معدين  لالأر�سيات ؛ ار�سيات غري معدنية ؛ مرمر ؛ جرانيت ؛ حجر 
جريي ؛ رخام ؛ حجر الكوارتز؛ حجارة؛ خ�سب  ملب�س ؛ األواح غري معدنية ، هياكل جزعية من احلجر 
اأو اخلر�سانة اأو الرخام ؛ حجر جريي ؛ مواد تغليف غري معدنية جلدران املباين ؛ بطانات غريمعدنية 

جلدران  املباين ؛ بالط جدران غري معدنية للبناء ؛ مواد البناء غري املعدنية
الواق�عة بالفئة: 19

و�سف العالمة : الكلمة Skinrock بالأحرف الالتينية 
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284661     بتاريخ :  2017/12/17
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: جمموعة ال�سري )�س. ذ. م. م.(
وعنوانه:    �س ب 6647 ، دبي ، المارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
احليوانات  اأخ��رى،  فئات  يف  ال��واردة  غري  والغابات  الب�ساتني  ومنتجات  الزراعية،  واملنتجات  الِغالل   
احلية، الفواكه واخل�سروات الطازجة، البذور والنباتات والزهور الطبيعية، املواد الغذائية اخلا�سة 

باحليوانات، ال�سعري املنبت )امللت(.
الواقعة بالفئة: 31

و�سف العالمة : الكلمات Spinneys & Me بالأحرف الالتينية بدرجتني من اللون الأخ�سر. 
& Me يف �سطر ويليها Spinneys الكلمة

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283696     بتاريخ :  2017/11/29
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: تراي�ستار هودينغكو اإنك
وعنوانه :    5275 �سارع / رو فريير ، جناح 301 ، مونرتيال ، كيبيك ، كندا – ه�4بي 1ال7  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
تنظيم  ؛  الريا�سية  الأن�سطة  ؛  ريا�سية  ت�سهيالت  توفري  ؛  البدنية  الرتبية  ؛  البدنية  الريا�سة  تعليمات 
املنا�سبات  توقيت  ؛  املركبات  ع��دا  الريا�سة  معدات  تاأجري  ؛  الرتفيه(  اأو  )للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات 
العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  ؛  )اإ�ستعرا�س(  العملي  التدريب  الريا�سية؛  املع�سكرات  خدمات  ؛  الريا�سية 

)تدريب( ؛ التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�سطة الثقافية.
الواق�عة بالفئة: 41

TRISTAR  بالأحرف الالتينية وي�سارها ر�سم لثالث جنمات افقيات داخل  الكلمة   : و�سف العالمة 
م�ستطيل ؛ ويف الأ�سفل من امل�ستطيل ر�سم ملربع اعاله ر�سم لثالث جنمات افقيات وا�سفل النجمات الكلمة 

ال�سكل يف  كما   ، والأ�سود  الأبي�س  باللونني  والعالمة   .  TRISTAR
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284172     بتاريخ :  2017/12/7
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: اوجنر �ستيل ال�سرق الأو�سط م م ح
وعنوانه:    �س ب 42251 – املنطقة احلرة باحلمرية - ال�سارقة – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
م��واد معدنية خلطوط  متنقلة معدنية،  بناء معدنية، مباين  م��واد  منها،  وكل خليط  نفي�سة   معادن غري 
ال�سكك احلديدية، حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة، م�سنوعات حدادة، خردوات معدنية 
الثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن  الوثائق والأ�سياء  �سغرية، موا�سري واأنابيب معدنية، خزائن حفظ 

غري نفي�سة غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن.
الواقعة بالفئة: 6

UNGERبحروف لتينية يحيط بها ر�سم ملا ي�سبه ال�سقف مرتفع لالأعلى يف  و�سف العالمة : كلمة  
مركز و�سطه الأفقي من الأعلى مع عمودين جانبيني والعالمة باللون ال�سود والزرق

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284169     بتاريخ :  2017/12/7

 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: اوجنر �ستيل ال�سرق الأو�سط م م ح

وعنوانه:    �س ب 42251 – املنطقة احلرة باحلمرية - ال�سارقة – المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م��واد معدنية خلطوط  متنقلة معدنية،  بناء معدنية، مباين  م��واد  منها،  وكل خليط  نفي�سة   معادن غري 

ال�سكك احلديدية، حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة، م�سنوعات حدادة، خردوات معدنية 

الثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن  الوثائق والأ�سياء  �سغرية، موا�سري واأنابيب معدنية، خزائن حفظ 

غري نفي�سة غري واردة يف فئات اأخرى، خامات معادن.

الواقعة بالفئة: 6

و�سف العالمة : الكلمات الكلمات UNGER STEEL      بالأحرف الالتينية 

بالأحرف الالتينية .

ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284505     بتاريخ :  2017/12/14
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�سم: �سركة دبريدج �سركة ذات م�سئولية حمدودة 
وعنوانه: 124 �سارع عثمان بن عفان – الدور الثالث ع�سر- متفرع من ميدان تريومف – جمهورية م�سر العربية  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأو الإر�سال عرب  اإر�سال الر�سائل؛ وكالت الأنباء؛ خدمات �سلكية؛ البث   الإت�سال بالتلغراف؛ معلومات حول الإت�سالت؛ 
الأقمار ال�سناعية؛ خدمات توجيه وتو�سيل الإت�سالت عن بعد؛ خدمات التلغرافات؛ خدمات التلك�س؛ اإر�سال التلغرافات؛ 
البث بالتلفزيون الكبلي؛ توفري قنوات ات�سال خلدمات الت�سوق عن بعد؛ الإذاعة بالراديو؛ البث بالتلفزيون؛ البث الال�سلكي؛ 
الإت�سال بالتلفون اخللوي؛ الإت�سال بالتلفونات؛ اإر�سال الفاك�سات؛ خدمات النداء الآيل )عرب الراديو اأو التلفون اأو و�سائل 
الإت�سال الإلكرتونية الأخرى(؛ خدمات عقد املوؤمترات عن ُبعد؛ خدمات التلفونات؛ خدمات الربيد ال�سوتي؛ الإت�سال 
الربيد  ؛  الكمبيوتر  عرب  وال�سور  الر�سائل  نقل  ؛  الب�سرية  الألياف  �سبكات  عرب  الإت�سال  ؛  احلا�سوبية  الطرفيات  عرب 
الإلكرتوين ؛ خدمات لوحات الن�سرات الإلكرتونية )خدمات اإت�سالت(؛ تقدمي الإت�سالت عرب الرتباط بال�سبكة العاملية 
للكمبيوتر؛ توفري غرف الدرد�سة عرب الإنرتنت؛ توفري اإمكانية تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكات كمبيوتر عاملية؛ تاأجري زمن 
الو�سول اإىل �سبكات الكمبيوتر العاملية ؛ اإر�سال بطاقات املعايدة عرب الإنرتنت ؛ اإر�سال امللفات الرقمية؛ توفري الو�سول اإىل 

قواعد البيانات ؛ تاأجري اأجهزة اإر�سال الر�سائل ؛ تاأجري اأجهزة الفاك�س ؛ تاأجري اأجهزة املودم .
الواقعة بالفئة: 38

و�سف العالمة : الكلمة v vezeeta بالأحرف الالتينية باللون الأزرق واحلرف v  حتتها الكلمة ف فيزيتا بالأحرف 
العربية باللون الأزرق وومتيز بان احلرف V و ف حتتهما خط احمر كما هو يف ال�سكل اعاله

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 120014
باإ�سم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه:بناية ريفويل، �سارع الفهيدي ،  �س. ب. 121 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2010/03/18 وامل�سجلة حتت الرقم : 100736 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
الألب�سة ، األب�سة القدم ، اأغطية الراأ�س.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/10/06 
وحتى تاريخ: 2028/10/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

EAT 40500

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 120013
باإ�سم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه:بناية ريفويل، �سارع الفهيدي ،  �س. ب. 121 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/01/31 وامل�سجلة حتت الرقم : 130500 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :24
بيا�سات   ، واملوائد  الأ�سرة  اأغطية   ، اأخ��رى  فئات  يف  ال��واردة  غري  الن�سيج  ومنتجات  املن�سوجات 
)اأغطية( لالأ�سرة ، لوازم الأ�سرة ، بطانيات لالأ�سرة ، �سرا�سف ، اأقم�سة ، اأقم�سة لال�ستخدام يف 

الن�سيج ، منا�سف من الن�سيج ، بيا�سات لال�ستعمال املنزيل ، اأكيا�س للمخدات.   
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/10/06 

وحتى تاريخ: 2028/10/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

EAT 40501

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 120011
باإ�سم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه:بناية ريفويل، �سارع الفهيدي ،  �س. ب. 121 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/01/31 وامل�سجلة حتت الرقم : 130497 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :18
اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى 
 ، املدبوغة  اأو  اخل��ام  احليوانات  وجلود  اجللد  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  اأو  كليا  م�سنوعة  مفاتيح  �سال�سل   ،

�سناديق الثياب وحقائب ال�سفر ، مظالت ، �سما�سي ، ع�سي ، ال�سياط ، اأطقم احليوانات وال�سروج.
 2018/10/06 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2028/10/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

EAT 40502

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 120010
باإ�سم : جمموعة ريفويل ذ.م.م 

وعنوانه:بناية ريفويل، �سارع الفهيدي ،   �س. ب. 121 ، دبي ،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/01/31 وامل�سجلة حتت الرقم : 130496 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد 
جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات 
منزلية ، مواد الفنانني ، فرا�سي الدهان اأو التلوين ، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، 
مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ، 

حروف الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات( ، الكتب ، دوريات ، من�س�ورات مطبوعة .
 2018/10/06 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2028/10/06

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

EAT 40503
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املال والأعمال

    بعد ي��وم��ني م��ن ن���دوة ُكّر�ست 
ال�ساخن،  املو�سوع  لهذا  خ�سي�سا 
ل�����ر������سّ  ي�����ف�����رت������س  ل������ق������اء  ويف 
الوزير  فجاأة  ا�ستقال  ال�سفوف، 
امللف  ب����ه����ذا  خ�����س��ي�����س��ا  امل���ك���ل���ف 
ديفي�س،  ديفيد  “الربيك�سيت” 
لترييزا  حقيقية  اه��ان��ة  م��وج��ه��ا 
اأن  اأ�ستطيع  “ل  وم�سرحا  م��اي، 
الربيك�سيت  �سكل من  اأداف��ع على 
ال����ت����ايل،  ال����ي����وم  يف  اأرف�سه”. 
الث���ن���ني، 9 ي��ون��ي��و، ق���دم ب���دوره 
وزير اخلارجية بوري�س جون�سون، 
حدوث  يف  ت�سبب  مم��ا  ا�ستقالته، 

زلزال �سيا�سي �سغري.

»رئي�سة وزراء خمادعة«
اندلعت احلرب جمددا �سد  اذن، 
ديفيد  اتهمها  وق��د  م��اي،  ترييزا 
ديفي�س بالقيام بكل ما يف و�سعها 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ع��الق��ات جتارية 
وثيقة مع الحت��اد الوروب��ي قدر 
مواقفها  ان  م��ع��ت��ربا  الإم����ك����ان، 
بروك�سل  م���ع  ج���دا  ال��ت�����س��احل��ي��ة 
ال�سلع  ب�����س��اأن  م�سرتكة  )ق��واع��د 
الزراعية(  واملنتجات  ال�سناعية 
التي  امل��ن��اورة  هام�س  م��ن  تقل�س 
امل��ح��اف��ظ��ون لتحديد  ب��ه��ا  ي��ح��ل��م 
بحرية.  اجل���م���رك���ي���ة  ال����ر�����س����وم 
واأ������س�����اف دي���ف���ي���د دي���ف���ي�������س “يف 
اأح�سن الأحوال، �سنكون يف موقف 

�سعيف للتفاو�س«.
   وب��ع��ب��ارات �سوقية مت��ام��ا، مّرغ 
م��ن جانبه،  ج��ون�����س��ون،  ب��وري�����س 
خ����ط����ة اخل�����������روج م������ن الحت��������اد 
الأوروب�����������ي امل���ق���رتح���ة م����ن قبل 
واأك����د،  ال���وح���ل،  يف  م���اي  م�سي�س 
امل��رة ج��دي��ا، تركه احلكومة  ه��ذه 

بقائها  التوازن من اجل  لتحقيق 
ال�سيا�سي. 

وق���د مت��ك��ن��ت م��ن اإق���ن���اع �ساحب 
مي�سال  احل���ك���وم���ة،  ث��ق��ي��ل  وزن 
لبوري�س  ال�سابق  احلليف  غ��وف، 
جون�سون خالل حملة ال�ستفتاء، 
لدعم موقفها با�سم “الواقعية”، 
العتماد  ب���اإم���ك���ان���ه���ا  ي������زال  ول 
ي�سم  ح����ك����وم����ي  ف�����ري�����ق  ع����ل����ى 
“املناه�سني  ال��وزراء  من  العديد 

للربيك�سيت«. 
�ستكون على  فاإنها  ذل���ك،  وم��ع     
نائباً   48 طلب  اإذا  ه���ّزاز  كر�سي 
ال��ت�����س��وي��ت ع��ل��ى الثقة  حم��اف��ظ��اً 
متريرها  ي��ت��م  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي   -
ان ترييزا ماي ميكن  بالأغلبية. 

اأن ت�سقط..
نف�سها  تهنئ  اأن  ميكن  اأن��ه��ا  كما   
امل�ساغبني  اأ���س��واأ  م��ن  بالتخل�س 
بوري�س  وخ��ا���س��ة  ح��ك��وم��ت��ه��ا،  يف 

عف اأو ل �سيء.. جون�سون. ال�سّ
 يف كل الح��وال، لرئي�سة الوزراء 
اأع�ساب قوية، لأنها مل تعد تعّول 

على “اأف�سل الأعداء...«.
ي�����س��ي��ع يف  اأن  ل���ل���م���رء     مي���ك���ن 
التقنية،  ال����ت����داب����ري  ت���ع���رج���ات 
بالعواقب  ن��ت��ك��ه��ن  اأن  ومي���ك���ن 
املتعددة، ولكن تبقى  القت�سادية 

النقطة الأ�سا�سية:
 اخلروج من الحتاد الأوروبي هو 
م�ساألة  املتحدة  للمملكة  بالن�سبة 

�سيا�سية قبل كل �سيء.
 وهذا هو ال�سبب يف اأن الربيك�سيت 

يبدو مبثابة متزق على حلقات.
ب��رل��ني، ترى  ل��ن��دن، كما يف     يف 
مرتبطا  م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا  اأوروب�����������ا 
ب�����س��ج��اع��ة وم���ق���اوم���ة ام����راأت����ني، 

كالهما مهدد على ميينه.
عن الك�سربي�ض

اىل  تفتقر  لأنها  الأخ��رية مذنبة 
غري  يجعلها  مم��ا  ق��وي��ة،  �سلطة 
بريطانيا  خ��روج  لتنفيذ  موؤهلة 
من الحت��اد الأوروب���ي ب�سكل من 
�ساأنه اأن ينقذ معظم الروابط مع 

اأوروبا املوحدة. 
العمال  ح�����زب  ����س���ق���ور  وي�����س��ع��ر 
ب�سعادة وهم يرون الربيك�سيتيني 
املحافظني ينتف�سون �سد ترييزا 

ماي.
   بني خيارين احالهما مر، وبني 
مطرقة و�سندان، اأ�سبحت رئي�سة 
ال������وزراء، ك��م��ن ي�����س��ري ع��ل��ى حبل 

لإ�سكات  ث��ان  ا�ستفتاء  اىل  ي��دع��و 
اطاللة  يف  ق����ال  م��ع��ار���س��ي��������������������ه، 

بائ�سة:
 “لينجح الربيك�سيت، يجب علينا 
ال���وزراء  رئي�سة  م��ن  نتخل�س  اأن 

الرهيبة واملخادعة.«

الربيك�سيت و”الواقعية«
   على اجلانب الآخر، بالكاد ميكن 
يطالب  اأف�����س��ل:  الأج����واء  اعتبار 
حزب العمال اأي�ساً برحيل ترييزا 
مغايرة.  لأ����س���ب���اب  ول���ك���ن  م�����اي، 
ف��م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره��م، ف����اإن هذه 

للتهديدات  م��ن��ه  اإدراك�������ا  وذل�����ك 
ماي”  “ترييزا  له  وجهتها  التي 
يف وقت �سابق، اإىل جانب انتقاده 
من طرف جمتمع املال والأعمال، 
ال����ذي����ن ي�������س���ع���رون ب���ال���ق���ل���ق من 

الربيك�سيت،  م�سالة  يف  ت��ط��رف��ه 
وق���د ع��رب اخل���ط الأح���م���ر واعيا 

بذلك.
الذي  ج��ون�����س��ون،  اأن  وي���ب���دو      
الرت�سح  ي��ن��وي  ال��ط��م��وح،  ينه�سه 

ل���رئ���ا����س���ة ال������������وزراء، ول����ك����ن هل 
ميلك موا�سفات ال��دور؟ وهل ان 
اأ�سدقاءه املحافظني على ا�ستعداد 
على  يحر�سه  ما  وه��ذا  لتباعه؟ 

املزايدة �سد رئي�سة الوزراء ...

   لقد اأ�سبحت الأج��واء يف لندن 
عقالنية  وغ����ري  م��ن��ط��ق��ي��ة  غ���ري 

ب�سكل غري م�سبوق. 
حما�سا  الأك����رث  ف��اري��ج،  فنايجل 
والذي  الربيك�سيتيني،  ب��ني  م��ن 

يف لندن، كما يف برلني، ترى اأوروبا م�ستقبلها مرتبطا ب�سجاعة ومقاومة امراأتني يحا�سرهما اليمني
نايجل فاريج يدعو اىل ا�سقاط ترييزا

بوري�س.. خرج ولن يعود..

وزير الربيك�سيت ي�ستقيل قبل احلريق مي�سال غوف حليف من الوزن الثقيل لرئي�سة الوزراء

ل يزال الربيك�ضيت يق�ّضم يف العمق
 اململكة املتحدة ويحدث �ضرخا يف حكومتها

�ضتكون ماي على كر�ضي هّزاز اإذا طلب
الثقة على  الت�ضويت  حمافظًا  نائبًا   48 

اأ�سبحت رئي�سة الوزراء، كمن ي�سري على حبل حتقيقا لتوازن يكفل بقاءها ال�سيا�سي
حزب املحافظني يريد راأ�سها، وحزب العمل اأي�سا: هل تفلت رئي�سة الوزراء من الكمني؟

من  عـــامـــني  ــد  ــع ب    
اعــــــتــــــمــــــاده عــرب 
يونيو   23 ا�ستفتاء 
2016، وعلى الرغم 
من اأنه �سيدخل حيز 
يف  ر�سميا  التنفيذ 
 ،2019 مــار�ــض   29
الربيك�سيت  يزال  ال 
الــعــمــق  يف  ــم  ــسّ ــ� ــق ي
ــدة،  ــح ــت ــكــة امل املــمــل
احـــداث  حـــد  واىل 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ا�ستقالتان حتدثان زلزااًل �سيا�سيًا �سغريًا:

الربيك�ضيت.. ترييزا ماي.. والفتية ال�ضر�ضني...!

ترييزا ماي بني املطرقة وال�سندان

معتقل فل�ضطيني منذ بداية العام   3500 ••  رام اهلل-رويرتز:

فل�سطينية  حقوقية  موؤ�س�سات  ق��ال��ت 
بداية  منذ  اعتقلت  اإ�سرائيل  اإن  ام�س 
من  فل�سطينيا   3533 اجل��اري  العام 

بينهم 651 طفال و63 امراأة واأربعة �سحفيني.
وحقوق  الأ���س��ري  لرعاية  ال�سمري  وموؤ�س�سة  الفل�سطيني  الأ���س��ري  ن��ادي  وق��ال 
الإن�سان وهيئة �سوؤون الأ�سرى ومركز امليزان حلقوق الإن�سان اإن عدد املعتقلني 
نحو  بلغ  املا�سي  حزيران  يونيو   30 حتى  اإ�سرائيل  �سجون  يف  الفل�سطينيني 
6000 معتقل. وذكرت املوؤ�س�سات يف تقريرها اأن بني املعتقلني حاليا 61 امراأة 

بينهن �ست قا�سرات و350 طفال.
وت�سري اأرقام م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية اإىل احتجاز 5800 فل�سطيني.

حماكمة  دون  الفل�سطينيني  اع��ت��ق��ال 
مل���دة ت����رتاوح ب��ني ث��الث��ة و���س��ت��ة اأ�سهر 
“كما ا�ستهدفت  قابلة للتجديد. وقال 
�سيا�سة العتقال الإداري نواب املجل�س 
 3 ي��زال  ف��ال  الفل�سطيني،  الت�سريعي 
اإداريا  430 معتقال  “حوايل  نواب رهن العتقال الإداري«. واأ�ساف التقرير 
الأول  اأم�س  واأعلن  م�ستوياتها”.  بكافة  الحتالل  حماكم  مقاطعة  يوا�سلون 
على  احتجاجا  الطعام  ع��ن  مفتوحا  اإ���س��راب��ا  منهم  خم�سة  ب��دء  ع��ن  الث��ن��ني 
موا�سلة اعتقالهم. وقال عي�سى قراقع رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين 
التابعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية يف موؤمتر �سحفي اأم�س اإن اأعدادا اأخرى 
من املعتقلني الإداريني �ستن�سم اإىل الإ�سراب تدريجيا �سمن برنامج ت�سعيدي 

خلطواتهم الحتجاجية على العتقال الإداري.

الإداري،  العتقال  �سيا�سة  تكري�س  �سياق  “يف  الفل�سطينية  املوؤ�س�سات  وقالت 
اأ�سدرت �سلطات الحتالل 502 اأمر اإداري منذ بداية العام، من بينها 197 

اأمرا جديدا، وو�سل عدد املعتقلني الإداريني اإىل نحو 430«.
وا�ستعر�ست املوؤ�س�سات يف تقريرها اأو�ساع املعتقلني املر�سى وقالت “نحو 30 
اأ�سريا يف معتقالت الحتالل يعانون من ال�سرطان بدرجات واأنواع خمتلفة”. 
لالإهمال  غالبيتهم  تعر�س  “الذين  املر�سى  الأ���س��رى  مئات  هناك  اإن  وقالت 

الطبي واملماطلة ب�سكل متفاوت وبطرق واأدوات خمتلفة«.
يتيح  ق��دمي  بريطاين  ق��ان��ون  ا�ستخدام  توا�سل  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  التقرير  وذك���ر 

اإيطاليا ترف�ض اإنزال مهاجرين اأنقذتهم �ضفينة  
اإيطاليا. و�ساهمت احلكومة الإيطالية اجلديدة، التي 
تولت مهامها يف اأول يونيو حزيران، يف اإعادة ق�سية 
الهجرة اإىل جدول الأعمال الأوروبي عندما اأغلقت 
موانئها يف وجه �سفن الإغاثة التي تنقذ مهاجرين 
حتى  اإيطاليا  ترف�س  كما  الليبي.  ال�ساحل  قبالة 
من  اإعادتهم  جرت  الذين  املهاجرين  ا�ستقبال  الآن 
احلدود الأملانية. ومنذ عام 2014، اأقدم اأكرث من 
وال�سرق  اأفريقيا  من  معظمهم  مهاجر،  األ��ف   650
الأو�سط، على رحلة عبور البحر املتو�سط يف قوارب 
مكتظة. وهلك الآلف منهم لكن من جرى اإنقاذهم 
نقلوا اإىل اإيطاليا وانطلق الكثريون منهم بعد ذلك 

�سمال اإىل دول اأوروبية اأخرى.

تابعة خلفر ال�سواحل الإيطايل اليوم الثالثاء. وقال 
اإيطاليا لكن امل�سدر  اإىل  اإنه �سيجري نقلهم  م�سدر 
بوزارة الداخلية مل يوؤكد ذلك. وقال امل�سدر بوزارة 
املهاجرين  انت�سلت  التجارية  ال�سفينة  اإن  الداخلية 
رغم اإبالغها باأن قوارب الدوريات الليبية يف طريقها 

لإعادتهم.
لوزراء  اجتماع  من  يومني  قبل  الواقعة  هذه  وتاأتي 
الداخلية الأوروبيني يف مدينة اإن�سربوك النم�ساوية 
هور�ست  الأمل���اين  الداخلية  وزي���ر  خ��الل��ه  و�سي�سعى 
الإيطايل  ن��ظ��ريه  م��واف��ق��ة  على  للح�سول  زي��ه��وف��ر 
املنتمي لأق�سى اليمني ماتيو �سالفيني على ا�ستعادة 
املهاجرين الذين و�سلوا اإىل حدود اأملانيا قادمني من 

•• روما-رويرتز:

رف�ست اإيطاليا ال�سماح ل�سفينة جتارية ترفع علمها 
وا�سح  مت�سك  يف  وذل��ك  اأنقذتهم  مهاجرين  ب��اإن��زال 
ب�سيا�ستها املت�سددة اإزاء الوافدين اجلدد اإليها بينما 
تزيد من ال�سغوط على حلفائها الأوروبيني لدفعهم 
الالجئني.  ا�ست�سافة  ع��بء  حتمل  يف  امل�ساركة  اإىل 
جتارية  �سفينة  اإن  الداخلية  وزارة  يف  م�سدر  وق��ال 
الليبي  ال�ساحل  قبالة  نفط  ملن�سات  اإم���دادات  توفر 
طلبا  تلقت  لكنها  الول  اأم�����س  مهاجرا   66 اأن��ق��ذت 
دانيلو  النقل  وزي��ر  وق��ال  اإيطاليا.  اإىل  بعدم جلبهم 
�سفينة  اإىل  نقلهم  ج���رى  امل��ه��اج��ري��ن  اإن  تونينيلي 

•• كابول-رويرتز:

�سخ�سا   12 يقل عن  ما ل  اأفغان�ستان  انتحاري يف  قتل مفجر 
اباد  الثالثاء يف هجوم مبدينة جالل  ام�س  اأطفال  بينهم عدة 

ب�سرق البالد اأعلن تنظيم داع�س الإرهابي م�سوؤوليته عنه.
وفجر النتحاري نف�سه قرب حمطة بنزين مما اأ�سفر عن مقتل 
حريق  وان��دلع  الأفغانية  املخابرات  وكالة  يف  اثنني  م�سوؤولني 

كبري. وُقتل خالل الهجوم ع�سرة مدنيني منهم اأطفال.
ال�سحايا  “معظم  املحلي  املجل�س  ق��ادري ع�سو  �سوهراب  وق��ال 
التفجري  اأطفال يعملون يف مغ�سلة لل�سيارات قريبة من موقع 
الن��ت��ح��اري«. وق���ال م�����س��وؤول��ون اإن��ه��م ي��ح��اول��ون حت��دي��د هوية 

احرتاق  اإىل  النفجار  واأدى  جثثهم.  تفحمت  الذين  الأط��ف��ال 
ثماين �سيارات.

عرب  بثه  بيان  يف  الهجوم  عن  م�سوؤوليته  داع�س  تنظيم  واأعلن 
وكالة اأعماق لالأنباء التابعة له.

ي�سرب  نا�سفة  ب�سرتة  ا�ست�سهاديا  “هجوما  اإن  ال��ب��ي��ان  وق���ال 
جتمعا لال�ستخبارات الأفغانية يف الناحية 6 مبدينة جالل اباد 

يف ننكرهار«.
ال�سحة يف مدينة  وزارة  با�سم  املتحدث  اإنعام اهلل مياخل  وق��ال 
جالل اباد الواقعة يف �سرق البالد اإن خم�سة م�سابني نقلوا اإىل 

امل�ست�سفى.
وجالل اباد هي عا�سمة اإقليم ننكرهار.

قتلى بينهم اأطفال يف هجوم باأفغان�ضتان 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 200766 بتاريخ : 2013/11/11
امل�سجلة بتاريخ : 2014/09/18

با�س��م: الباتا تيكنولوجي يازيليم يف بيلي�سم هيزميتلريي �سانايى يف تيجاريت انونيم �سريكيتي
جيلي�ستايرم  تيكنولوجي  ا�سكي�سهري  ب��ول��ف��اري،  تيكنولوجي  بوجلي�سي،  �سانايى  اورج��ان��ي��زى  وع��ن��وان��ه: 

بوجلي�سي، تيكنو �سي بلوك، كيه: 4، نو:401، ا�سكي�سهري / تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

وال�سحن عن طريق  نقل احلمولة  والب�سائع عن طريق اجلو؛  امل�سافرين  نقل  بها  واملعني  النقل،  خدمات 
اجلو؛ تخزين حمولة ال�سحن اجلوي وخدمات املناولة؛ تعبئة الب�سائع للنقل عن طريق اجلو وال�ساحنات 
ا�ستئجار  خدمات  وال�سفن؛  والقطارات  وال�ساحنات  اجلو  طريق  عن  الطرود  ت�سليم  وال�سفن؛  والقطارات 
الطائرات، خدمات ال�سفر واملعني بها تنظيم الرحالت ال�سياحية والرحالت البحرية والرحالت اجلماعية 
الأخرى؛ وكالت ال�سفر وخدمات احلجز واملعني بها اجراء حجوزات وحجز التذاكر امل�سبق للنقل؛ خدمات 
وكالت ال�سفر واحلجوزات امل�سبقة ب�سكل مبا�سر وفوري واملعني بها اجراء حجوزات وحجز التذاكر امل�سبق 
وال�سفر؛  بالنقل اجلوي  تتعلق  ال�ست�سارية  ال�سفر؛ خدمات  النرتنت؛  خدمات معلومات  بوا�سطة  للنقل 

توفري برنامج جوائز املكافاأت للم�سافرين املتكررين
الواق�عة بالفئة: 39

بيانات التعديل:
ا�سم من انتقلت له امللكية: الب هافاجيليك �سانايى يف تيجاريت انونيم �سريكيتي

عنوانه: اورجانيزي �سانايى بوجلي�سي، 8. جاددى، نو: 1/29-2، ا�سكي�سھير، تركيا
تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/06/08

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/06/07
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم : 3150 بتاريخ : 1993/11/03

امل�سجلة بتاريخ : 1996/01/06
با�س��م: �سنغهاي مينميتالز كو.، ال تي دي.

وعنوانه: جراوند فلور، نو. 210-220، �سي ت�سوان ميدل رود، هواجن بو دي�سرتيكت، �سنغهاي، ال�سني
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ال�سالك الفولذية ، حبال ال�سالك الفولذية، الكمرتود حلام ، الروابط ، �سبكات املعادن ، م�سامري 
على �سكل ابر ، خردوات البناء املعدنية

الواق�عة بالفئة: 6
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: �سنغهاي مينميتالز ديفلومبانت ال تي دي.
�سنغهاي،  دي�سرتيكت،  جينجان  رود،  جواجنفو   757 من��رب.  بيلدينج،  �سكند  فلور،  ايتينث  عنوانه: 

ال�سني
تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/11/23

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/06/07
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 123935
با�س��م: ا�ساهي جروب هولدينغز، ليمتد

طوكيو،  ك��و،   - �سوميدا  ت�سومي،    -  1 ازوم��اب��ا���س��ي   ،  1-  23 وع��ن��وان��ه: 
اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )132910(  بتاريخ: 2011/02/21
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/12/22 وحتى تاريخ : 2028/12/22
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 123936
با�س��م: ا�ساهي جروب هولدينغز، ليمتد

طوكيو،  ك��و،   - �سوميدا  ت�سومي،    -  1 ازوم��اب��ا���س��ي   ،  1-  23 وع��ن��وان��ه: 
اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )153116(  بتاريخ: 2011/09/26
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/12/22 وحتى تاريخ : 2028/12/22
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 123937
با�س��م: ا�ساهي جروب هولدينغز، ليمتد

طوكيو،  ك��و،   - �سوميدا  ت�سومي،    -  1 ازوم��اب��ا���س��ي   ،  1-  23 وع��ن��وان��ه: 
اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )132911(  بتاريخ: 2011/02/21
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/12/22 وحتى تاريخ : 2028/12/22
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117030
با�س��م: �سويفتيك كومباين، ال تي دي.

وعنوانه: دوجنت�سنج اند�سرتيال زون، اك�سينبينج رود، مينزهوجن تاون، 
ت�سوجن�سان �سيتي، جواجندوجن بروفين�س، ال�سني

وامل�سجلة حتت رقم : )103945(  بتاريخ: 2010/06/01
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/07/24 وحتى تاريخ : 2028/07/24
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 105506
با�س��م: باك�سرت انرتنا�سيونال انك

املتحدة  ال��ولي��ات   ،60015 اإيلينوي  ديرفيلد،  ب��ارك��واي،  باك�سرت   1 وع��ن��وان��ه: 
المريكية

وامل�سجلة حتت رقم : )107544(  بتاريخ: 2010/09/13
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/01/17 وحتى تاريخ : 2028/01/17
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم : 184849 بتاريخ : 2013/01/08

امل�سجلة بتاريخ : 2016/06/05
با�س��م: عرب البحار للمياه ذ.م.م 

وعنوانه: ابو ظبي ، �س. ب 6086 ، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املياه املعدنية ، الع�سائر
الواق�عة بالفئة: 32

بيانات التعديل:
انونيم  اوت��اجل��ل��ي��ك  تيرتينجول  تي�سي�سلريى  تور�ستيك  ك��اي��ا  امل��ل��ك��ي��ة:  ل��ه  انتقلت  م��ن  ا���س��م 

�سريكيتي
 ،24 ن��و:  �سوكاك،  كوبرو  اوجات�س  بولفارى،  با�سا  بياىل  ماهالي�سى،  بياىل  كوت�سوك  عنوانه: 

قا�سمبا�سا بيوغلو – ا�سطنبول / تركيا
تاري�خ انت�قال امللكية: 2018/02/22

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/06/07
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

العدد 12374 بتاريخ 2018/07/11

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

العدد 12374 بتاريخ 2018/07/11

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

العدد 12374 بتاريخ 2018/07/11

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

العدد 12374 بتاريخ 2018/07/11

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

العدد 12374 بتاريخ 2018/07/11

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

العدد 12374 بتاريخ 2018/07/11

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

العدد 12374 بتاريخ 2018/07/11

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

العدد 12374 بتاريخ 2018/07/11

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

العدد 12374 بتاريخ 2018/07/11

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

العدد 12374 بتاريخ 2018/07/11

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

�سيلقى رداً غربياً، فاإنه جلاأ تكراراً 
اإىل ا�ستخدام غاز الكلور على اأمل 

ان يفلت بذلك من العقاب. 
اأن  رغ����م  ع��ل��ى  اأن�����ه  اإىل  وخ��ل�����س��ا 
الأ�سد  �سد  ع�سكري  عمٍل  اتخاذ 
يبدو اإلزامياً، لكن القيام به فقط 

�سيئاً”  فعلنا  “اإننا  �سبيل  ع��ل��ى 
مل  اإذا  عك�سية  ن��ت��ائ��ج  ذا  �سيكون 
يكن مقروناً با�سرتاتيجية اأو�سع. 
الإخفاق  ف��اإن  ذل��ك،  ع��ن  وف�ساًل 
ال�سوري  يف فر�س اخلط الأحمر 
بان  �سعور  اإىل  �سيوؤدي  بالكامل، 

الأ�سلحة  ا�ستخدام  متورطاً يف يف 
الوليات  ك��ان��ت  واإذا  الكيماوية. 
املتحدة وحليفاتها �سربت �سوريا 
قتل- كيماوي  هجوم  اأح��دث  لأن 

ومل يجرح- ع�سرات املدنيني، فاإن 
الإدارة  �سيا�سة  يتناق�س مع  ذلك 
ا�ستخدامات  جميع  ب���اأن  امل��ع��ل��ن��ة 
الأ�سلحة الكيماوية هي انتهاكات 
وتبعث  ال�����رد  ت�����س��ت��ح��ق  خ���ط���رية 
ب��ر���س��ال��ة خ��اط��ئ��ة ل���الأ����س���د حول 
حت������رمي ا�����س����ت����خ����دام الأ����س���ل���ح���ة 

الكيماوية. 
الأ�سد  نظام  اأن  الكاتبان  واعترب 
الهاوية  �سيا�سة حافة  انخرط يف 
يف ا�ستخدامه للحرب الكيماوية، 
النوع  ه��ذا  ا�ستخدام  يكون  حيث 
م���ن الأ���س��ل��ح��ة م��ف��ي��داً ط���امل���ا اأن 
تفوق  ل  ال���ع�������س���ك���ري���ة  م���ن���اف���ع���ه 
الأ�سد  ولأن  ا�ستخدامه.  خماطر 
ال�سارين  غ��از  ا�ستخدام  اأن  اأدرك 

لن  الأ���س��د  ف��اإن  وجيهة-  لأ�سباب 
الو�سائل  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن  ي��رت��دع 
للفوز  �����س����روري����ة  ي����راه����ا  ال���ت���ي 
الأ�سلحة  ذل���ك  يف  مب��ا  ب���احل���رب، 

الكيميائية.
اإدارة  تربير  يف  البحث  ويك�سف   
اأبريل  يف  لن��ت�����س��ارات��ه��ا  ت���رام���ب 
على  م��ه��م��ة  اآث�������ار  ع����ن   2018
م�ستقبل �سيا�سة الوليات املتحدة 
الأ�سلحة  ا����س���ت���خ���دام  �����س����اأن  يف 

الكيميائية يف �سوريا. 
و���س��ج��ب ت���رام���ب ال���ه���ج���وم على 
خطرياً  “ت�سعيداً  باعتباره  دوما 
الأ�سلحة  ا����س���ت���خ���دام  من����ط  يف 
م�سرياً اإىل ان عدد  الكيميائية”، 
احلادثة  هذه  من  مرتفع  القتلى 

مقارنة بحوادث �سابقة.
 وتك�سف هذه الفر�سية عن م�سكلة 
الأمريكية  الردع  ا�سرتاتيجية  يف 
حيال نظام الأ�سد، الذي طاملا كان 

•• وا�صنطن-وكاالت:

كتب اآدم لمون وجاكوب اإي�سن يف 
اإنرت�ست”  نا�سيونال  “ذا  م��وق��ع 
ال�سورية  الع�سكرية  الهجمات  اإن 
الأخ���������رية يف حم���اف���ظ���ت���ي درع����ا 
اأن  يجب  اجلنوبيتني  والقنيطرة 
الدولية  التفاقات  ب��اأن  تذكراننا 
ولغة التهديد، �سواء يف ما يتعلق 
مب��ن��اط��ق خ��ف�����س ال��ت�����س��ع��ي��د اأو 
الأ���س��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��اوي��ة، ل���ن تردع 
يريده.   ما  فعل  عن  الأ���س��د  ب�سار 
اآخرين  اآلف  م��ئ��ات  ن����زوح  وم���ع 
ومع وجود مدينة اإدلب يف مرمى 
دم�سق، فاإن ثمة خماطر متزايدة 
م���ن ج���ر ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة اإىل 
النزاع ال�سوري. ويف الوقت الذي 
املحفزات  م��ن  الكثري  فيه  توجد 
الأ�سد  ميل  يتكرر  ك��اأن  املحتملة، 
اإىل ا�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية 

���س��د اجل���ه���ادي���ني امل��ت�����س��ددي��ن يف 
اإع��ادة تقومي �سيا�سة  اإدل��ب، باتت 
الكيميائية،  ل��الأ���س��ل��ح��ة  الأ����س���د 
اأكرث  الأمريكي،  الأحمر  واخل��ط 

اأهمية من اأي وقت م�سى. 
وي�سار اإىل اأنه بعد هجوم كيميائي 
ع��ل��ى م��دي��ن��ة دوم����ا ال�����س��وري��ة يف 
اأب���ري���ل ، ق��ت��ل ف��ي��ه ن��ح��و 40   7
الرئي�س  اإدارة  اأك�����دت  ���س��خ�����س��اً، 
اأنها  ت��رام��ب  الأم��ري��ك��ي دون���ال���د 
اإنتاج  �سد  ق��وي��اً  “رادعاً  �ستن�سئ 
ون�سرها  ال��ك��ي��م��اوي��ة  الأ���س��ل��ح��ة 

وا�ستخدامها”. 
التي  الفرن�سية  ال�سربات  وكانت 
اأع��ق��ب��ت ذل���ك حم����دودة ال��ن��ط��اق-

خماطر  ل��ت��خ��ف��ي�����س  واٍع  ق������رار 
مع  فيه  امل��رغ��وب  غ��ري  الت�سعيد 
بني  الإ���س��اب��ات  ولتجنب  رو���س��ي��ا 

املدنيني.
بوا�سطة  امل�سبق  ال��ت��ح��ذي��ر  وم���ع 

ت��غ��ري��دات ت���رام���ب، حت���رك نظام 
الأ�����س����د ل��ل��ح��د م���ن الأ�����س����رار يف 
ان��ت��ظ��ار ال��ه��ج��وم الأم��ري��ك��ي على 
مواقعه الع�سكرية احلرجة، وقللت 
ال�سريحة  ال���ت���ق���دي���رات  لح���ق���اً 
م����ن م���������س����وؤويل ال����س���ت���خ���ب���ارات 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني وال��ب��ن��ت��اغ��ون من 
“املهمة  اأن  ت��رام��ب  ع���الن  ���س��اأن 

اأُجنزت«. 
وب���دًل م��ن اإظ��ه��ار ع��زم الوليات 
على  ال��ه��ج��م��ات  ك�سفت  امل��ت��ح��دة، 
اأداة  ال��ردع  اأن  اأخ��رى  �سوريا م��رة 
ا�ستخدام  ل��وق��ف  م��الئ��م��ة  غ���ري 
واأن  الكيماوية،  لالأ�سلحة  الأ�سد 
احل����ف����اظ ع���ل���ى اخل�����ط الأح���م���ر 
ه��و مغالطة.  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات 
ي����زال غري  ال���غ���رب ل  اأن  وط���امل���ا 
اأكرث  م�ستعد لتهديد بقاء الأ�سد 
م���ن امل��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة- وهي 
�سيا�سة تلتزم بها الوليات املتحدة 

الغرب �سعيف و�سيوؤذي ال�سدقية 
بجدية  تنفيذه  بينما  الأمريكية، 
ال�سراع  تو�سع  يزيد من خماطر 
مق�سودة.  غري  بنتائج  والت�سبب 
اخليار  ال��ن��ف�����س  ���س��ب��ط  وي��ب��ق��ى 

الأكرث عقالنية.           

الحتاد الأوروبي يطالب ترامب بتقدير حلفائه 
يف القدرات الدفاعية امل�سرتكة«.

يكون  ول��ن  لي�س  ت��رام��ب،  الرئي�س  “عزيزي  وق���ال 
لأمريكا حليفا اأف�سل من اأوروبا” التي “تنفق اليوم 
على الدفاع اأكرث بكثري من رو�سيا ومبقدار ما تنفق 

ال�سني«.
واأ�ساف “اآمل األ يكون لديك اأدنى �سك باأنه ا�ستثمار 
اأم��ن��ن��ا، وه��و م��ا ل ميكن ق��ول��ه بالثقة ذات��ه��ا عن  يف 

النفقات الرو�سية وال�سينية«.
واأكد الأمني العام للحلف الأطل�سي ين�س �ستولتنربغ 
املوا�سيع  م��ن  �ستكون  ال��ن��ف��ق��ات  تقا�سم  م�����س��األ��ة  اأن 

الأ�سا�سية يف قمة الأربعاء واخلمي�س.
و�ساهمت الوليات املتحدة باأقل بقليل من %72 يف 

 •• بروك�صل-اأ ف ب:

وج��ه رئي�س الحت���اد الوروب���ي دون��ال��د تو�سك ام�س 
ر�سالة حازمة اإىل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
دعاه فيها اإىل “تقدير” حلفائه، ع�سية قمة للحلف 
الأطل�سي يف بروك�سل، من املفرت�س اأن يكرر ترامب 
اإنفاقهم  ب��زي��ادة  الأوروب��ي��ني  اأم��ام  مطالبته  خاللها 

على الدفاع.
وق����ال ت��و���س��ك خ����الل م���وؤمت���ر ���س��ح��ايف ب��ع��د توقيع 
اتفاقية تعاون جديدة بني الحتاد الأوروبي واحللف 
“عزيزتي  ب��روك�����س��ل،  الأط��ل�����س��ي يف م��ق��ر احل��ل��ف يف 
الكثري منهم يف  اأمريكا، قدري حلفاءك، فلي�س لك 

اأنفقي  اأوروب���ا،  “وعزيزتي  واأ���س��اف  امل��ط��اف«.  نهاية 
ي��ح��رتم حليفا  دف���اع���ك، لأن اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  امل���زي���د 

م�ستعدا وجمهزا ب�سورة جيدة«.
ويطالب ترامب الأوروبيني با�ستمرار بزيادة اإنفاقهم 
على الدفاع التزاما بتعهداتهم برفعه اإىل ن�سبة 2% 

من اإجمايل ناجتهم الداخلي بحلول العام 2024.
وهو يركز انتقاداته ب�سورة خا�سة على اأملانيا، القوة 
القت�سادية الأوىل يف اأوروبا، والتي تر�سد 1،24% 

من اإجمايل ناجتها الداخلي لنفقاتها الدفاعية.
الرئي�س  اإىل  مبا�سرة  ال��ت��وج��ه  “اأود  تو�سك  وت��اب��ع 
�سبه يومية منذ  اأوروب��ا ب�سورة  الذي ينتقد  ترامب 
وقت طويل الآن، ب�سبب م�ساهمات غري كافية بح�سبه 

نفقات احللف عام 2017 فاأمنت 686 مليار دولر 
957 م��ل��ي��ار دولر  ق���دره  اإج��م��ايل  اأ���س��ل مبلغ  م��ن 

اأنفقتها الدول الأع�ساء ال�29 على دفاعها.
قبل  تويرت  على  الثالثاء  الأمريكي  الرئي�س  وكتب 
مغادرته اإىل اأوروبا “الوليات املتحدة تنفق اأكرث من 
اأخ��رى حلمايتهم. وه��ذا الأم��ر غري عادل  اأي دول��ة 
اإ�سافة  الأمريكيني.  ال�سرائب  دافعي  اىل  بالن�سبة 
مع  التجارة  يف  دولر  مليار   151 نخ�سر  ذل��ك،  اإىل 

الحتاد الوروبي«.
اأكرث،  تدفع  اأن  يجب  الأطل�سي  حلف  “دول  وت��اب��ع 
اأمر غري  اأق��ل. هذا  اأن تدفع  الوليات املتحدة يجب 

عادل اإطالقا«.

••بريوت-عمان-رويرتز:

ب�سار  ال�����س��وري  ال��رئ��ي�����س  ي�ستعد 
يف  املعار�سة  على  للق�ساء  الأ���س��د 
ال��ب��ق��ع��ة ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت م��ن��ه��ا اأول 
����س���رارة ل��الن��ت��ف��ا���س��ة ع��ل��ى حكمه 
قبل اأكرث من �سبع �سنوات مع بدء 
مع  حم��ادث��ات  درع���ا  يف  املعار�سني 
حلفائه الرو�س ب�ساأن الن�سحاب اأو 

قبول عودة �سلطة الدولة.
احلكومية،  ال����ق����وات  و����س���ي���ط���رت 
بدعم رو�سي، على اأغلب حمافظة 
ب���داأت ال�سهر  اإط���ار حملة  درع��ا يف 
اأم�س  ال���ق���وات  امل��ا���س��ي. وط���وق���ت 
التي  الأج����������زاء  الث����ن����ني  الأول 
مدينة  يف  املعار�سة  عليها  ت�سيطر 
احلدود  منطقة  وا���س��ت��ع��ادت  درع���ا 
املعار�سة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الأردن  م��ع 

ت�سيطر عليها.
م�ساحات  الآن  الأ����س���د  وا���س��ت��ع��اد 
كبرية من اأرا�سي البالد مب�ساعدة 
ح���ا����س���م���ة م����ن ح���ل���ف���ائ���ه ال����رو�����س 
ل  نفوذه  كان  اأن  بعد  والإيرانيني 
ميتد �سوى على ن�سبة �سئيلة من 

اأرا�سيها.
الحتجاجات  بداية  درع��ا  و�سهدت 
املناه�سة لالأ�سد التي حتولت اإىل 
حرب اأهلية يقدر حاليا اأنها اأودت 
بحياة نحو ن�سف مليون �سخ�س. 
ودفع ال�سراع اأكرث من 11 مليون 
ل���ل���ف���رار م����ن دي����اره����م جل�����اأ 5.6 
مليون منهم ل��دول جم��اورة وجلاأ 

كثريون غريهم اإىل اأوروبا.
با�سم  امل��ت��ح��دث  �سيماء  اأب���و  وق���ال 
يجري  اأن  املقرر  من  اإن  املعار�سة 
امل��ت��ح�����س��ن��ون يف جزء  امل��ع��ار���س��ون 
م���ن م��دي��ن��ة درع�����ا حم����ادث����ات مع 
الثالثاء.  ام�����س  رو����س  م�����س��وؤول��ني 
ومن املقرر اأن جترى املحادثات يف 

مدينة ب�سرى ال�سام.
اإىل  ي�����س��ع��ى  ب��ع�����س��ه��م  اإن  وق�������ال 
النتقال اإىل مناطق ت�سيطر عليها 

والبع�س  ال�����س��م��ال  يف  امل��ع��ار���س��ة 
الآخر يتفاو�س على البقاء �سمن 

قوة اأمن حملية.
“اليوم  ن�����س��ي��ة  ر����س���ال���ة  يف  وق�����ال 
اأمر  م�سان  ال��رو���س  م��ع  جل�سة  يف 
الإج���الء  اإىل  م�����س��ريا  التهجري” 
امل��ت��وق��ع ل��ع��دد مل ي��ح��دد ب��ع��د من 
عليها  ت�سيطر  ملناطق  املعار�سني 
���س��م��ال غ���رب البالد  امل��ع��ار���س��ة يف 

على احلدود مع تركيا.
املوالية  ال��وط��ن  �سحيفة  وق��ال��ت 
ال�سوري  “اأجنز اجلي�س  للحكومة 
ق��وات��ه على  وب��ات��ت  اأم�����س،  مهمته 
مت��ا���س م��ع م��ا ت��ب��ق��ى م��ن مناطق 
اجلنوب،  يف  داع�س  عليها  ي�سيطر 
حا�سمة  القادمة  ال�ساعات  لتكون 
الإرهاب  حقبة  اإن��ه��اء  �سعيد  على 
درع���ا، والن��ت��ق��ال �سوب  يف مدينة 
يف  الإجن�����ازات  �سيناريو  ا�ستكمال 

القنيطرة«.
وم����ع ت��ق��دم الأ����س���د ب���اجت���اه ن�سر 
هناك  اأن  يبدو  ل  ك��ام��ل،  ع�سكري 

درعا مع الأردن حتى جيب ي�سيطر 
عليه مقاتلو تنظيم داع�س لتقطع 
بذلك ما كان ذات يوم �سريان حياة 

للمعار�سة مع الأردن.
ال�������س���وري حلقوق  امل��ر���س��د  وق�����ال 
الإن�����س��ان ال��ذي ي��راق��ب احل��رب اإن 
للقوات  تابعة  هليكوبرت  ط��ائ��رات 
احلكومية اأ�سقطت من�سورات على 
ب��ل��دة احل�����ارة يف ري���ف درع����ا كتب 
يف  للم�سلحني  م��ك��ان  “ل  ع��ل��ي��ه��ا 

حمافظاتنا«.
هجوم  ي��ت��ح��ول  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
اإىل  ذل��ك  بعد  احلكومية  ال��ق��وات 
القريبة  ال���ق���ن���ي���ط���رة  حم���اف���ظ���ة 
املعار�سة على  عليها  ت�سيطر  التي 
احل��دود مع ه�سبة اجل��ولن التي 

حتتلها اإ�سرائيل.
نزوح  عملية  اأك��رب  الهجوم  واأطلق 
اإذ فر  ب��دء احل��رب  للمدنيني منذ 
ديارهم.  م��ن  �سخ�س  األ���ف   320
اأع��داد كبرية مرة اأخرى  وحتركت 
اأعقبت  ال���ت���ي  ال��ق��ل��ي��ل��ة  الأي������ام  يف 

اإىل  ال���ت���و����س���ل  يف  ي����ذك����ر  اأم��������ال 
�سلمية لل�سراع عن طريق  ت�سوية 

التفاو�س.
بداأت القوات احلكومية يف التدفق 
على حمافظة درعا ال�سهر املا�سي. 
الذين  امل���ع���ار����س���ون،  وا���س��ت�����س��ل��م 
ينق�سهم ال�سالح، �سريعا يف بع�س 
الوليات  اأبلغت  اأن  بعد  الأم��اك��ن 
املتحدة قوات املعار�سة، التي كانت 
متدها بال�سالح ذات يوم، األ تتوقع 

اأي تدخل اأمريكي.
وواف�����ق امل��ع��ار���س��ون يف درع����ا على 
ات��ف��اق وق��ف لإط���الق ال��ن��ار اأو�سع 
ن��ط��اق��ا ت��و���س��ط��ت ف��ي��ه رو���س��ي��ا يوم 
املحافظة  ت�سليم  وع��ل��ى  اجل��م��ع��ة 
القوات  ع��ل��ى م��راح��ل. و���س��ي��ط��رت 
ال�سورية والرو�سية بعد ذلك على 
الذي  الأردن  م��ع  الرئي�سي  املعرب 
منذ  عليه  ت�سيطر  املعار�سة  كانت 

عام 2015.
ال�����ق�����وات  م�������دت  الول  واأم�������������س 
حدود  اإىل  �سيطرتها  احل��ك��وم��ي��ة 

الت���ف���اق ع��ل��ى وق���ف اإط����الق النار 
وعاد البع�س اإىل قراهم.

امل�ست�سارة  ���س��ي��در  ري��ت�����س��ل  وق��ال��ت 
اإن  لالجئني  الرنويجي  باملجل�س 
النازحني يعودون اإىل مناطق التي 
ي�سملها التفاق “لأن التوقع الآن 
ه��و اأن ه��ن��اك وق��ف��ا لإط���الق النار 
متما�سكا واأن هذه �ستكون من اآمن 

الأماكن واأكرثها ا�ستقرارا«.
اأن  ك��ذل��ك  نعلم  “لكننا  واأ���س��اف��ت 
النا�س ي�سعرون بفزع �سديد. فهم 
امل�سوؤول عن  ل يعرفون بدقة من 
راأينا  منها.  ج���اءوا  التي  الأم��اك��ن 
ارت��ب��اك��ا ك��ب��ريا ب��ني ال��ن��ا���س الذين 
يحاولون اتخاذ قرار ب�ساأن �سالمة 

اأ�سرهم وم�ستقبلها«.
الألوف  ع�����س��رات  اأن  املعتقد  وم��ن 
من النازحني ل يزالون يقيمون يف 
درعا  �سهاب مبحافظة  تل  منطقة 
املنطقة  ع��ن��د  غ���ريه���م  وك���ث���ريون 
احل����دودي����ة م���ع ه�����س��ب��ة اجل����ولن 

التي حتتلها اإ�سرائيل.

مع بدء حمادثات االن�سحاب و قبول عودة �سلطة الدولة لدرعا

الأ�ضد يتاأهب لإخماد املعار�ضة يف »مهد« النتفا�ضة

نتائج عك�سية للعمل الع�سكري يف �سوريا بال ا�سرتاتيجية

خماطر متزايدة من جر الوليات املتحدة اإىل النزاع ال�ضوري

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• كري�صتيان مكاريان

قمة   ،2017 ع��ام  م��ذه��ل��ة:  افتتاحية  �سل�سلة     
فزيارة  تاورمينا،  يف  ال�سبع  جمموعة  ثم  الناتو، 
دونالد  ح�سور  ثم  فر�ساي،  اإىل  بوتني  فالدميري 
ترامب عر�س 14 يوليو على جادة ال�سانزليزيه، 
لرئي�س  اخلا�سة”  “ال�سالحيات  جميعها  دفعت 
ويف  حركته.  مقدمة  اىل  الفرن�سية  اجلمهورية 
زم����ن ق��ي��ا���س��ي، ع����رف اإمي���ان���وي���ل م����اك����رون كيف 
يفر�س ذاته ك�سخ�سية دولية من الدرجة الوىل. 

وبعد...
الدارة  ب��ان��ه��ي��ار  يتميز  م�ستقر،  غ��ري  ع���امل  يف     
العاملية، كان حتمّيا اأن تتعدد امل�ساكل وترتاكم، مع 
م�ستوى من احل��دة غري م�سبوق - مما جعل كل 

�سيء ي�سبح فجاأة خطريا.
حتاول  ال��ت��ي  املع�سلة  ال�����س��راع��ات  �سريط  واىل    
ف��رن�����س��ا ت��و���س��ي��ح م��وق��ف��ه��ا م��ن��ه��ا، ب���دء م��ن مايل، 
اليوم  ت�ساف  بليبيا،  م���رورا  ���س��وري��ا،  اإىل  و���س��ول 
والتي  العظمى،  للقوى  املتوقعة  غ��ري  الطبيعة 
وهكذا  رو�سيا،  كانت  – هكذا  تروي�سها  ي�ستحيل 

اأ�سبحت بدورها اأمريكا. 
  جزء من العامل خارج ال�سيطرة، والآخر ت�سعب 
جدا متابعته. ولأنه اأدرك اأن فكرة التحالف نف�سها 
تغرّي معناها ب�سكل عميق، قرر اإميانويل ماكرون 
تف�سيل  ت��رام��ب:  دون��ال��د  باللعوب  “اللت�ساق” 
التي  ال��وح��ي��دة  ال��ورق��ة  ك��ان��ت  ال�سخ�سي  ال��ع��ام��ل 
اأقل عددا  اأن حلفاءه  ميكن لعبها مع رجل يعترب 
من اتباعه. و�سعى ماكرون اإىل ان ميلك جدارة يف 

مواجهة ال�سطرابات الدولية.

عبور حقول االلغام الدبلوما�سية
تتهمه  ال��ت��وج��ه، جعله عر�سة لن��ت��ق��ادات  ه��ذا     
بال�سطفاف وراء الأطل�سي، نقد ل اأ�سا�س له من 
جيدا  ي��الح��ظ  كما  ال��زم��ن،  عليه  وع��ف��ا  ال�سحة، 
وب�سري،  مقال م�سيئ وخبري  فاي�س يف  جو�ستني 
ال�سيا�سة  ح��ول  الفرن�سي  اجل��دل  ط��ب��اق..  ما�سي 
الت�سميات،  “هذه   ،)2017 )نوفمرب  اخلارجية 
الديغوليني  ب��ني  ال�ستينات  انق�سام  ع��ن  امل��وروث��ة 
ت��ع��د مت��ل��ك مت��ا���س��ك��ا و�سالبة  والط��ل�����س��ي��ني، مل 

لأن  املعا�سرة”.  وال��ره��ان��ات  الق�سايا  لتو�سيف 
وا�ستمر  ديغول،  اجل��رنال  اأعلنه  الذي  ال�ستقالل 
ح��ت��ى ف��ران�����س��وا م��ي��رتان وج����اك ����س���رياك، اخلط 
وقت  يف  ���س��اد  ال�����س��ه��ري،  امليرتاين”  “الديغويل 
كانت اأمريكا تتطلع لل�سيطرة على العامل وفر�س 
مفاهيمها، وهي اليوم تعاين ازمة ابتكار مفاهيم، 
املقام  يف  اقت�سادية  قومية  اإىل  هيمنتها  وتتحول 
الأول. ان ترامب يجعل من الوليات املتحدة دولة 

“مثل الدول الأخرى...«.
   من هذا املنظور، لي�س للعمليات الع�سكرية، ول 
�سيما يف �سوريا، اأي غر�س اآخر �سوى ابراز التفوق 
الع�سكري الأمريكي، ولي�س التفوق ال�سرتاتيجي. 
لداع�س  الكبري  الإقليمي  الرتاجع  اأن  املوؤكد  من 
ميثل جناحا يتطلب التاأكيد، لكن احلل ال�سيا�سي 
الأ�سد  انت�سار  افرتا�سيا مع  دائما  يبدو  ال�سوري 

على خ�سومه. 
الأ�سيق  الطريق  اإميانويل ماكرون  اختار  لقد     
على  الرتكيز  يف  ال�ستمرار  خ��الل  فمن  للقمة: 
باأن  تق�سي  ال��ت��ي   - لفرن�سا  اخل�سو�سية  املهمة 
خط  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ   - اجلميع”  م��ع  “تتحدث 
احل����وار ب��ني الط�����راف ع��ل��ى وج���ه اخل�����س��و���س يف 
ي��ع��ت��زم ع��ب��ور ح��ق��ول الألغام  ال�����س��رق الأو�����س����ط، 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، وامل�����س��ك ب��ال��راي��ة امل��م��زق��ة للعمل 

متعدد الطراف.

م�سروع يدخل فرتة االأمل
اأوروب��ا منذ     تبقى منطقة ال�سالم التي ت�سكلها 
عام 1957. فهل حقا هذا �سحيح؟ “اأوروبا التي 
)يف  عنها  ل��ل��دف��اع  ج��ه��دا  الرئي�س  ب��ذل  حتمي”، 
جامعة ال�سوربون، يف اأثينا، يف برملان �سرتا�سبورغ( 
لكن الحت��اد حتول اإىل حلبة ملعركة الهوية. بعد 
وقت  ج��اء  وبولندا،  املجر  و�سعبوية  الربيك�سيت، 
ناهيك  الأوروب���ي،  الحت��اد  تتحدى  التي  اإيطاليا 
ل��ه��ّزات حادة  ب��دوره��ا  ال��ت��ي تتعر�س  اأمل��ان��ي��ا،  ع��ن 
القل  لفرن�سا على  ... فهل  اوروب��ا  للم�سككني يف 
كامل  اإن����ه  الحت�����اد؟  اإ����س���الح  يف  م�ستقر  ���س��ري��ك 
امل�����س��روع امل���اك���روين ي���ت���اأمل، ك��م��ا ل��و ان ���س��ّد هذا 

الرئي�س ال�ساب حقبة با�سرها قدمية جاحدة.
ترجمة خرية ال�سيباين

ال�ضيا�ضة اخلارجية الفرن�ضية: الطريق ال�ضيقة...!

* رئي�س حترير جملة لك�سربي�س الفرن�سية وموؤلف كتاب ال�سرية الذاتية ملرمي العذراء. 

الكرملني يعترب هدف الناتو املواجهة 
 •• مو�صكو-اأ ف ب:

انتقد الكرملني ام�س احللف الأطل�سي باعتباره ثمرة احلرب الباردة معتربا انه يهدف اىل مواجهة مع رو�سيا، وموؤكدا 
يف الوقت نف�سه انه ل يريد التدخل يف قمة احللف يف بروك�سل. ويتخوف قادة الدول الأع�ساء يف احللف الأطل�سي من 
اأن يتعر�سوا لل�سغوط، وبالتايل  هذه القمة مع الرئي�س المريكي دونالد ترامب الأربعاء واخلمي�س. وهم يتوقعون 
بي�سكوف  دميرتي  الكرملني  با�سم  املتحدث  وقال  للحلف.  املايل  العبء  بتقا�سم  يطالب  الذي  ترامب  من  للم�سايقة 
“هذه اخلالفات لي�ست �ساأننا. وعالقتنا باحللف الطل�سي معروفة متاما«. وا�ساف ان “هذا احللف هو ثمرة احلرب 
الباردة واملواجهة يف تلك الفرتة. وقد ت�سكل من اجل املواجهة وبا�سمها«. واكد ان “كل ما يقوم به على املدى البعيد 
التحالف”،  هذا  مرة جوهر  كل  يوؤكد يف  اجت��اه حدودنا-  الع�سكرية يف  التحتية  بنيته  وتطوير  نحو حدودنا  -التقدم 

م�سريا اىل ان رو�سيا حتافظ رغم كل �سيء على “ات�سالت متوا�سعة اىل حد ما” مع احللف الطل�سي.

اجالء املئات يف تايوان مع اقرتاب الإع�ضار 
 •• تايبيه-اأ ف ب:

املناطق  اه��ايل  املئات من  باإجالء  ام�س  تايوان  �سلطات  قامت 
اجلبلية فيما اقفلت املكاتب واملدار�س واألغيت ع�سرات الرحالت 
ام�س الثالثاء مع اقرتاب الإع�سار ماريا من اجلزيرة واملتوقع 

ان يت�سبب باأمطار غزيرة ورياح عاتية.
واع��ل��ن مكتب الأر���س��اد اجل��وي��ة ان الإع�����س��ار م��اري��ا ك��ان على 
�سرق(  )�سمال  ال�ساحلية  يالن  بلدة  �سرق  كلم   310 م�سافة 
مع رياح بلغت �سرعتها 173 كلم يف ال�ساعة، يف حواىل ال�ساعة 

5،00 من بعد الظهر بالتوقيت املحلي )09،00 ت غ(.
اعتبارا من  الأق��وى لالإع�سار،  التاأثري  ان يكون  املتوقع  ومن 
امطار  الأرب��ع��اء، مع  اليوم  الثالثاء وحتى �سباح  ام�س  م�ساء 
غزيرة ت�سل حتى 500 ملم يف بع�س املناطق، كما ذكر امل�سدر 

نف�سه.

700 �سخ�س مت اجالوؤهم بحلول  ان نحو  ال�سلطات  وقالت 
م�ساء الثالثاء. واظهرت م�ساهد التلفزيون املحلي جنودا وهم 
يق�سدون كل منزل يف قرية يالن اجلبلية للم�ساعدة يف اجالء 
في�سانات  ح�سول  احتمال  م��ن  ال�سلطات  وح���ذرت  اله���ايل. 

وانزلقات للرتبة.
في�سبوك  على  ر���س��ال��ة  يف  اي��ن��غ-وي��ن  ت�ساي  الرئي�سة  وق��ال��ت 
 ... والغ��اث��ة  وحمتملة  ك��ارث��ة  ملنع  بالتاأهب  ال��ق��وات  “اأمرت 
واأح�س العامة مرة اخرى على القيام بال�ستعدادات ملواجهة 

اع�سار يف ا�سرع وقت ممكن«.
ودعا رئي�س الوزراء التايواين وليام لي ال�سلطات والنا�س اىل 
للمو�سم. وطلب  الول  الع�سار  عند مرور  التام”  “التيقظ 
عن  امل�سوؤولة  ال�سلطات  مع  والتعاون  منازلهم  منهم مالزمة 
بعد  ومكاتب  مدار�س  �ستقفل  الوقاية،  �سبيل  وعلى  الوقاية. 
بداأت  فيما  ي��الن،  منها  م��دن،  ثماين  يف  الثالثاء  ام�س  ظهر 

المطار الغزيرة والرياح العاتية يف �سرب اجزاء من اجلزيرة. 
وعلى �سعيد حركة النقل اجلوي والربي، الغي ما جمموعه 
76 رحلة داخلية و145 رحلة دولية، بح�سب مركز عمليات 

الطوارئ.
وقالت �سركة كاثاي با�سيفيك الناقل الر�سمي لهونغ كونغ انها 
الغت اكرث من ع�سر رحالت بني هونغ كونغ وتايبيه، ورحالت 

اأخرى بني هونغ كونغ واأوكيناوا، الثالثاء والأربعاء.
ك��م��ا مت ت��ع��ل��ي��ق خ��دم��ة احل���اف���الت امل��ت��وج��ه��ة اىل ي���الن ليل 
الثالثاء، عقب اغالق بع�س الطرق كتدابري وقاية. ومت وقف 
بع�س القطارات املتوجهة اىل هوالني حيث بداأت اأمواج قوية 

يف �سرب ال�ساطئ.
ومن غري املتوقع ان ي�سرب الع�سار تايوان ب�سكل مبا�سر اذا 
�سمال  يف  م�ساره  يغري  اأن  وميكن  احل��ايل.  طريقه  وا�سل  ما 

تايوان، بح�سب مكتب الر�ساد.
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1093
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  هندي    ، نيل�سون  نيل�سون  فران�سي�س  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة امل�سماة / موؤ�س�سة فران�سي�س نيل�سون ملقاولت 
التك�سية والر�سيات - مبوجب رخ�سة )615186( وذلك لل�سيد/ حممد اخرت فاروق غالم م�سطفى 
، بنغالدي�س اجلن�سية  - تعديالت اخرى : مت تنازل مالك الرخ�سة ال�سابق ل�ساحبها احلايل ، ومت 
نيل�سون  فران�سي�س  )موؤ�س�سة  من   : للرخ�سة  التجاري  ال�سم  تغيري  ومت   ، اخلدمات  وكيل  تغيري 

ملقاولت التك�سية والر�سيات( اىل )حممد اأخرت فاروق ملقاولت التك�سية والر�سيات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1094
احمد  جميل  قري�سي  �سيخ  ندمي  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
فري�سى ، باك�ستاين  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 
مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تا�س�ست  والتي  ال�سدقاء(  ركن  )مطعم  يف   %100
رخ�سة رقم )21838( اىل ال�سيد/ مرزا حممد عرفان حممد زمان - باك�ستاين 
اجلن�سية - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم 
تاريخ  ا�سبوعني من  بعد  اليه  امل�سار  الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه 

هذا العالن. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
اىل  بطلب  العفيفي(   عبداهلل  ح�سني  )زيد  املواطن  تقدم 
حمكمة اأبوظبي البتدائية ق�سم التوثيقات بتغيري ا�سم ابنه 

القا�سر من )ا�سامه( اىل)خليفه(  
املذكور خالل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العالن.
ا�شماعيل ابراهيم احلو�شني  - كاتب عدل 

حممد �شامل املن�شوري - قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 اعـــــــالن       

املرجع : 2018/409 ك ع ت 
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
نازيبيى خان حممد ، اجلن�سية : الإمارات - طلب الت�سديق علي حمرر يت�سمن : 
تنازل املحل التجاري با�سم )�سيف النجاح ل�سيانة املباين وخدمات التنظيف(  اىل 
�سعيد  علي �سعيد ال غامن املهريي - اجلن�سية : الإمارات - و املرخ�سة من دائرة 
التنمية القت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف 76198  وامل�سجل لدى غرفة جتارة 
بالت�سديق  �سيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  معلوما  ليكن  عجمان.   و�سناعة 
تاريخ  ا�سبوعني من  انق�ساء  بعد  املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  ذوي  التوقيعات  على  

ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�شادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 حمكمة عجمان الحتادية البتدائية/ الدائرة املدنية الكلية 

الق�شية رقم 2018/918  
الثقيلة - �س ذ م م   وميثلها مديرها / زاكري ح�سني ناجور مريا  املدعية / الإمارات للهند�سة 
اأكا�سيا   فندق  خلف   - احلمراء  اجلزيرة   - اخليمة  راأ�س   ، اجلن�سية  هندي   - ناجور   �ساحب 
املدعي عليها / �سركة عي�سى للهند�سة واخلدمات البحرية - ذ م م  - عجمان - املنطقة ال�سناعية 
رقم 1 - �سارع بريوت -  يف الدعوى رقم 2018/918 مدين كلي - عجمان - لقد تقرر عقد اجتماع 
اخلربة الهند�سية الأول يف الدعوى اعاله يوم ال�سبت 14 يوليو 2018 ال�ساعة 11 �سباحا باملنطقة 
ال�سناعية رقم 1 يف عجمان ، وكذلك العمل على معاينة الأعمال الكهروميكانيكة  مل�سروع حمطة 
حتلية مياه البحر بالتنا�سح العك�سي 10 مليون جالون يف اليوم للهيئة الحتادية للكهرباء واملاء ، لذا 
يرجى منكم احل�سور او من ميثلكم يف املوعد املذكور اعاله مع اح�سار كافة دفوعكم وم�ستنداتكم 
وما ترونه منا�سبا  لتي�سري اأعمال اخلربة يف الدعوى ، وا�ست�سدار الرتاخي�س الالزمة للزيارة 

املوقعية.  يرجى الإعالن قبل موعد جل�سة اخلربة ب�سبعة اأيام.  
اخلبري الهند�شي / مروان خالد عي�شى  

دعوة حل�شور
 اإجتماع اخلربة الأول 

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1399 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- موؤ�س�سة �سيمفوين للعقارات 2- ماجد �سيف احمد الغرير جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك امل�سرق �س.م.ع وميثله:عبا�س م�ستت فندي 
املالكي قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2018/6/24 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ 
العقار  بيع  وال  التبليغ  تاريخ  من  �سهر  خ��الل  دره��م   )143371623.64( وق��دره  به 
الثالثة(  الق�سي�س  260 مبنطقة  رقم  العقار   - علي  548 مبنطقة جبل  رقم  )عقار 
قانون الجراءات  امل��ادة 295 من  ملقت�سيات ن�س  املزايدة وفقا  لكم بطريق  والعائدة 
املدين وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 30  يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
يف الدعوى رقم 2018/1288  جتاري جزئي ،  دبي 

ل�سركة  �سخ�سي  كفيل   - بانهيكايل  كوناث  موكاتيل  هاكنو�س   / الأول  عليه  املدعي 
العوير  للنقل الربي العام - �س ذ م م ،  املدعي عليه الثاين / العوير للنقل الربي 
العام - �س ذ م م  - يف الدعوى املذكورة اأعاله ،  بناء على تكليف حمكمة دبي ، الدائرة 
املذكورة  الدعوى  ، يف  بندبي خبريا م�سرفيا    136 رقم  ال�سابعة  التجارية  اجلزئية 
اعاله املرفوعة من م�سرف الهالل �س م ع )املدعي( �سدكم  وعليه يرجى ح�سوركم 
يف جل�سة اخلربة او وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ستندات تخ�س 
امل��واف��ق 2018/7/13 يف مت��ام 12.00 ظهرا - يف مقر  ي��وم اخلمي�س  ال��دع��وى وذل��ك 
مكتب اخلبري / عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - 
بناية برج امل�سرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 - موبايل : 0506111421  - ت : 

042555363  - ف : 042555433 
اخلبري  امل�سريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإعــــالن بالن�شــــر
حـــ�شور اإجتماع اخلبــــــرة 

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2018/47  بيع عقار مرهون 
والبالغ   101 رقم  العقار  على  التنفيذي  احلجز  باإيقاع  القرار  اإ�سدار   : الق�سية  مو�سوع 
م�ساحته 470.27 مرت مربع مبنطقة اجلافلية باإمارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك 
للمطلوب �سدها وتثمينه وبيعه باملزاد العلني لتح�سيل حقوق الطالب قبل املطلوب �سدها 

املقدرة مببلغ وقدره )1.064.416.78( درهم 
طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك اأبوظبي التجاري  

املطلوب اعالنه : املنفذ �سده : حليمة �سلطان زويد خليفة - جمهول حمل القامة. 
اأر���س -  مو�سوع الإع��الن : نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن 
املنطقة : اجلافليه - رقم الر�س : 101 - امل�ساحة : 470.27 مرت مربع وفاء للمبلغ املطالب 

به )1064416( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة :  ايزى  داتا للربجميات - ذ م م  
املركز   - بردبي   - ال حامد  ال�سيخ حممد بن بطي  OF0403A ملك  : مكتب  العنوان 
التجاري - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 645290  رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1065832 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
قرار  اأع��اله، وذلك مبوجب  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف 
حماكم دبي بتاريخ 2017/12/20  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/14  
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني كويا حما�سبون قانونيون  
العنوان : مكتب رقم 805 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
امل�ستندات  كافة  معه  �سعيد - هاتف  4329270-04 فاك�س: 4329271-04  م�سطحباً  بور   -

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة :  رينتك�ض لتاأجري املعدات - �ض ذ م م   
العنوان : مكتب رقم )210( ملك جممع الذهب واملا�س - بردبي - القوز ، ال�سكل القانوين 
: ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 589739  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1048130 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري 
لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/5/14  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/14  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
العنوان : مكتب رقم 805  كويا حما�سبون قانونيون   مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة - بور�سعيد - الهاتف :  
4329270-04 فاك�س : 4329271-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
ملك   805 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون   حما�سبون  امل�سفي/كويا  ا�سم 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة - بور �سعيد - 
هاتف  4329270-04 فاك�س: 4329271-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ايزى  داتا 
للربجميات - ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/12/20 
بتاريخ 2018/5/14 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/ كويا حما�سبون قانونيون  
امل�ساريع  لتنمية  را���س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   805 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
ال�سغرية واملتو�سطة - بور �سعيد - هاتف  4329270-04 فاك�س: 04-4329271 
امل�سفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
املذكور اأعاله لت�سفية   رينتك�ض لتاأجري املعدات - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  واملوثق لدى  بتاريخ 2018/5/14  دبي  حماكم 
2018/5/14 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
انذار عديل بالن�شر
   رقم 4354/2018   

املنذرة : �سركة �سنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1-  مطعم بينوي دامبا - �س ذ م م ، 2-  عبداهلل يون�س اني�س احمد ، 3-فهد ح�سني 

مقبول احمد طارق  - جمهول حمل القامة 
تاريخ  م��ن  الي��ج��اري��ة  القيمة  ل��دف��ع  اليهم  للمنذر  ال��ع��ديل  الن����ذار  ه��ذا  تر�سل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
عقد  ح�سب  عليهم  املرتتبة  وال�سرائب  الغرامات  اىل  بال�سافة  تاريخه  حتى   2018/5/14
اليجار وبال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ، واإل �سوف تتخذ 
املنذرة جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�سبة لخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم 
كافة الر�سوم وامل�ساريف وكافة الغرامات املرتتبة عليهم ح�سب عقد اليجار والفائدة القانونية 

ومطالبتها بالتعوي�س املنا�سب عما فاتها من ك�سب وما حلقها من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 4352/2018   

املنذرة : �سركة �سنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1-    �سركة تريد هاو�س املحدودة )�س ذ م م ( - فرع دبي 

2- جمال عفيفي احمد �سعيد  - جمهول حمل القامة 
تاريخ  م��ن  الي��ج��اري��ة  القيمة  ل��دف��ع  اليهم  للمنذر  ال��ع��ديل  الن����ذار  ه��ذا  ير�سل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
2018/5/1 حتى تاريخه بال�سافة اىل الغرامات وال�سرائب املرتتبة عليهم ح�سب عقد اليجار 
وبال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ، واإل �سوف تتخذ املنذرة 
جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�سبة لخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة 
الغرامات وال�سرائب املرتتبة عليهم ح�سب عقد اليجار والفائدة  الر�سوم وامل�ساريف وكافة 

القانونية ومطالبتها بالتعوي�س املنا�سب عما فاتها من ك�سب وما حلقها من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 4351/2018   

املنذرة : �سركة �سنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1-    �سركة تريد هاو�س املحدودة )�س ذ م م ( - فرع دبي 

2- جمال عفيفي احمد �سعيد  - جمهول حمل القامة 
تاريخ  م��ن  الي��ج��اري��ة  القيمة  ل��دف��ع  اليهم  للمنذر  ال��ع��ديل  الن����ذار  ه��ذا  ير�سل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
2018/5/1 حتى تاريخه بال�سافة اىل الغرامات وال�سرائب املرتتبة عليهم ح�سب عقد اليجار 
وبال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ، واإل �سوف تتخذ املنذرة 
جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�سبة لخالء العني املوؤجرة مع حتميلهم كافة 
الغرامات وال�سرائب املرتتبة عليهم ح�سب عقد اليجار والفائدة  الر�سوم وامل�ساريف وكافة 

القانونية ومطالبتها بالتعوي�س املنا�سب عما فاتها من ك�سب وما حلقها من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 4353/2018   

املنذرة : �سركة �سنتميرت كيوب للعقارات 
املنذر اليهم  : 1- ديزاين ارت  ،  2- جمال عفيفى احمد �سعيد   - جمهول حمل القامة 

تاريخ  اليجارية من  القيمة  لدفع  اليهم  للمنذر  العديل  الن��ذار  ير�سل هذا  املنذرة  فان 
الغرامات وال�سرائب املرتتبة عليهم ح�سب عقد  تاريخه بال�سافة اىل  2018/5/1 حتى 
اليجار وبال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف وذلك خالل 30 يوما من تاريخه ، واإل �سوف 
تتخذ املنذرة جتاة املنذر اليهم كافة الجراءات القانونية املنا�سبة لخالء العني املوؤجرة 
مع حتميلهم كافة الر�سوم وامل�ساريف وكافة الغرامات وال�سرائب املرتتبة عليهم ح�سب 
عقد اليجار والفائدة القانونية ومطالبتها بالتعوي�س املنا�سب عما فاتها من ك�سب وما 

حلقها من خ�سارة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/16  ا�شتئناف تظلم عقاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-حممد �سهيل خان  2-زهرة �سهيل خان  جمهويل 
الو�سط  ال�سرق  �سي  بي  ا�س  ات�س  /بنك  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل 
احلكم  ا�ستاأنف  ق��د   - علي   اآل  رم�سان  ح�سن  احمد   / وميثله  امل��ح��دود 
ل��ه��ا جل�سه  ت��ظ��ل��م ع���ق���اري  وح�����ددت  ب��ال��دع��وى رق���م 2018/4  ال�����س��ادر 
رقم  بالقاعة  م�ساءا    17.30 ال�ساعة    2018/8/1 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/953  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-خالد �سليمان حميد �سليمان الكعبي  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /م�سرف الإمارات ال�سالمي - �س م ع 
ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  قد   - اآل علي  احمد ح�سن رم�سان   / وميثله 
بالدعوى رقم 2016/1685 جتاري كلي وحددت لها جل�سه يوم الحد  
 ch2.D.19 املوافق 2018/8/26  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/99 احوال نف�س م�شلمني                                                
اىل املحكوم عليه/1- زارينا انداجلوفا  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/4/23  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ الهادي عمر 

�سيخ الفيا  نديوجني بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري :- 
1- الزام املدعي عليها بالدخول يف طاعة زوجها املدعي والعودة اىل م�سكن الزوجية

2- ا�سقاط ح�سانة املدعي عليها عن الولد )عزيز( وت�سليمه لوالده املدعي 
3- الزام املدعي عليها بت�سليم املدعي �سورة م�سدقة عن �سهادة ميالدها 

4- رف�س ما عدا ذلك من طلبات. 
5- الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات وثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  

 حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

 اعادة اعالن بالن�شر 
 يف  الدعوى 2018/1880  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1- منري احمد خان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ات�س اي جيت للتجارة العامة - �س ذ م م وميثله / ابراهيم مو�سى علي مراد 
البلو�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
مببلغ وقدره )67.500 درهم(قيمة ال�سيكات �سالفة الذكر ب�سدر لئحة الدعوى 
والزام املدعي عليهم بامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.14 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  امل��واف��ق  2018/7/22   ي��وم الح��د  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   

 اعادة اعالن بالن�شر 
 يف  الدعوى 2018/1793  جتاري جزئي 

ان  القامة مبا  اك�سيا جتكون زهينج   جمهول حمل    -1  / املدعي عليه  اىل 
التمويل ال�سالمي - �س م خ وميثله / �سيخه حممد �سيف علي  دار  املدعي/ 
املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  - قد  املحرزي 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   606.643.22( وق���دره  مببلغ 
والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.    وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.12 يوم اخلمي�س  املوافق 2018/7/12  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2161   تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  �س   - للكهربائيات  2-متني  م   م  ذ  �س   - للكهربائيات  امل�سهور  �سدهم/1-  املنفذ  اىل 
- ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية امل�سهور للكهربائيات - �س ذ م م 3- فينا موروانى جاى 
كي�سان مورواين - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية امل�سهور للكهربائيات - �س ذ م م  4- جاي 
كي�سان موروانى ا�سن دا�س موروانى - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية امل�سهور للكهربائيات - 
�س ذ م م 5- نيكى موروانى جاي كي�سان موروانى - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية امل�سهور 
للكهربائيات - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  ال�سويدي - قد  )فرع دبي( وميثله / حممد عي�سى �سلطان 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )496895.86( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/35 دعاوى م�شتعجلة جتارية                    
حمل  جم��ه��ول  م   م  ذ  ���س   - للديكور  ع�ستار   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
 القامة مبا ان املدعي/ �سركة ال�سم�س للهند�سة واملقاولت - ذ م م  
ق��د اأق����ام عليك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا لئ��ح��ة دع���وى اث��ب��ات حالة 
م�ستعجلة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/7/15  ال�ساعة 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.A.5 بالقاعة  �س   8.30
او م�ستندات  ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12374 بتاريخ 2018/7/11   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  الدعوى 2018/2050   جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-مركز عماد �سعد اهلل الطبي للتجميل بالليزر - �س ذ م م 2-عماد حممد 
عبدالفتاح �سعد اهلل - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة نزية حمد التجارية - ذ م 
م وميثله/ اإبراهيم مو�سى علي مراد البلو�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن مببلغ وقدره )274710 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة  مع الزام املدعي عليهم مببلغ 20000 درهم كتعوي�س عن ال�سرر املادي والدبي 
التام.  وح��ددت لها  ال�سداد  القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى  والفائدة 
جل�سة يوم الثنني املوافق  2018/7/23  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
معايل  ال��ن��خ��ي��ل  ق�سر  يف  ال��ظ��ف��رة 
اخلييلي  خمي�س  م��غ��ري  ال��دك��ت��ور 
رئي�س  املجتمع  تنمية  دائ��رة  رئي�س 
اأب���وظ���ب���ي ل���ل���دراج���ات الذي  ن����ادي 
اأطلع �سموه على مقرتحات النادي 
ب�����س��اأن م�����س��روع م�����س��ار ال���دراج���ات 
الذي  الظفرة  منطقة  يف  الهوائية 
�سيتم تنفيذه يف 4 مدن هي مدينة 
زاي���د وال�����س��ل��ع وامل���رف���اأ اإ���س��اف��ة اإىل 

م�سار جبلي يف جزيرة دملا.
متتد  التي   - املقرتحات  وتت�سمن 
من 6 اإىل 16 كيلو مرتا - العمل 
اأ�سفلتي  دراج��ات  م�سار  اإن�ساء  على 
�سياجا  يت�سمن  اأم��ت��ار   3 ب��ع��ر���س 
حل��م��اي��ة م�����س��ت��خ��دم��ي ال���دراج���ات 
اأعمدة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ه��وائ��ي��ة 
لالإنارة ومواقف لل�سيارات واأماكن 

خم�����س�����س��ة ل���ت���اأج���ري ال�����دراج�����ات 
واأك�ساك  م��ت��ن��ق��ل��ة  م���ي���اه  ودورات 
للم�ساة  متنوعة ومظالت خمتلفة 
ف�����س��ال ع��ن زراع����ة اأ���س��ج��ار الغاف 
املناطق  يف  ال��رم��ال  ح��رك��ة  لتقليل 

املقرتحة.
واأك��د �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اللقاء - حر�س  اآل نهيان - خالل 
ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة ل���ل���دول���ة على 
وريا�سة  ع��ام  ب�سكل  الريا�سة  دع��م 
وتنميتها  خا�س  ب�سكل  ال��دراج��ات 
يف املجتمع وذلك متا�سيا مع خطة 
جمتمع  اإىل  ل��ل��و���س��ول  اأب���وظ���ب���ي 

معافى �سليم بدنيا و�سحيا.
اأبوظبي  ن��ادي  ب��دور  �سموه  واأ���س��اد 
ريا�سة  ثقافة  ن�سر  يف  ل��ل��دراج��ات 
املجتمع  فئات  وت�سجيع  ال��دراج��ات 
م�ستوى  ورف�����ع  مم��ار���س��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
وحث  باأهميتها  والتوعية  ال��وع��ي 

ال�����س��ب��اب ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل م��ع��ه��ا مبا 
جمل�س  ا�سرتاتيجية  مع  يتما�سى 
لدعم  الهادفة  الريا�سي  اأبوظبي 
ورعاية  واكت�ساف  الريا�سات  تنوع 
امل����واه����ب ال����واع����دة وال���ع���م���ل على 
متخ�س�سة  اأن��دي��ة  يف  ا�ستقطابها 
ممار�سة  ن��ط��اق  ت��و���س��ي��ع  يف  ت�سهم 
ريا�سة الدراجات من خالل امل�ساركة 
يف كافة امل�سابقات والفعاليات. من 
ال��دك��ت��ور مغري  اأك���د م��ع��ايل  جانبه 
اإطار  يف  ياأتي  امل�سروع  اأن  اخلييلي 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة للدولة  ح��ر���س 
املجتمع  اح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى 
بكفاءة وجودة عالية وتعزيز املنافع 
اأمناط  وتنويع  املحلية  املجتمعية 
الت�سجيع  ع���رب  ال�����س��ح��ي��ة  احل���ي���اة 
الريا�سة  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى  واحل�����ث 
باأهميتها  ال��وع��ي  م�����س��ت��وى  ورف����ع 
ن��ظ��را ل��دوره��ا الإي��ج��اب��ي يف حياة 

الفرد اليومية.
وقال اإن ريا�سة الدراجات اأ�سبحت 
واإ�سافة  ال��ري��ا���س��ات  اأه����م  اإح����دى 
املتميزة  ال���ري���ا����س���ات  اإىل  ن��وع��ي��ة 
اأ�سبحت  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  اإم�����ارة  يف 
العديد  ل�ستقطاب  عامليا  م��رك��زا 
امل���ه���م���ة. ح�سر  ال���ري���ا����س���ات  م����ن 
اللقاء .. ال�سيخ حممد بن حمدان 
اأحمد  و���س��ع��ادة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
مكتب  م����دي����ر  ال����ظ����اه����ري  م���ط���ر 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
اليبهوين  �سهيل  بن  مطر  و�سعادة 
ال����ظ����اه����ري ن����ائ����ب رئ���ي�������س ن����ادي 
اأبوظبي للدراجات و�سعادة �سويدان 
را�سد الظاهري الرئي�س التنفيذي 
العامة  للخدمات  اأبوظبي  ل�سركة 
اإدارة  جمل�س  ع�سو   “ م�ساندة   “
اأبوظبي  ن����ادي  اأن  ي��ذك��ر  ال���ن���ادي. 
فرباير   28 يف  تاأ�س�س  ل��ل��دراج��ات 

ال�سيخ  ���س��م��و  م���ن  ب���ق���رار   2017
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  زاي����د  ب��ن  ن��ه��ي��ان 
جم��ل�����س اأم���ن���اء م��وؤ���س�����س��ة زاي����د بن 
�سلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
اأبوظبي  والإن�سانية رئي�س جمل�س 
اإن�����س��اء نادي  ال��ري��ا���س��ي. وي���ه���دف 
مبجل�س  ممثل  للدراجات  اأبوظبي 

ن�سر  اإىل  ال��ع��م��ل  وف���ري���ق  اإدارات�������ه 
الهوائية  ال��دراج��ات  ريا�سة  ثقافة 
املختلفة  العمرية  الفئات  وت�سجيع 
من �سرائح املجتمع على ممار�ستها 
املجتمعية  التوعية  م�ستوى  ورف��ع 
ا�سرتاتيجيته  م���ع  ي��ت��م��ا���س��ى  مب���ا 
الريا�سة  ه�����ذه  ل���دع���م  ال���ه���ادف���ة 

بها  الن��خ��راط  ال�سباب على  وح��ث 
�سالمة  وع��ي  ن�سر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
وتاأ�سي�س  اجلمهور  بني  ال��دراج��ات 
بالنادي  خ���ا����س���ة  ري���ا����س���ي���ة  ف�����رق 
والبطولت  بامل�سابقات  للم�ساركة 
تاأ�سي�س  ط���ري���ق  ع����ن  وت���دري���ب���ه���ا 
ومراكز  الأك����ادمي����ي����ات  وت�����س��غ��ي��ل 

ك��م��ا يهدف  ال���ت���دري���ب اخل���ا����س���ة. 
امل�سابقات  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ال����ن����ادي 
واملوؤمترات واملهرجانات التي تعمل 
الريا�سة  ه��ذه  ثقافة  تفعيل  على 
وع���وائ���ده���ا ع��ل��ى ن��ف��ع امل��ج��ت��م��ع يف 
البيئية  ح��ت��ى  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 

منها.

فعالياته  الريا�سي  الثقايف  احلمرية  ن��ادي  اأطلق 
ال�����س��ي��ف��ي��ة مل��ل��ت��ق��ى احل��م��ري��ة ال�����س��ي��ف��ي يف دورت���ه 
وال�سمعة  الكبري  النجاح  بعد  والع�سرين  الرابعة 
م�ست  عاما  وع�سرين  ثالثة  ط��وال  حققها  التي 
التي  الفعاليات  م��ن  متميزة  باقة  بتقدمي  وذل��ك 
�سي�ستفيد منها 500 طالب وطالبه من امل�ساركني 
وتتوا�سل  الأول  اأم�س  يوم  من  ابتداء  وامل�ساركات 
وجرى  امل��ق��ب��ل.  اأغ�سط�س  �سهر  م��ن  ال��ث��اين  حتى 
ح�سره  كبري  بحفل  ال�سيفية  الفعاليات  تد�سني 
من  وع���دد  وامل�����س��ارك��ني  للملتقى  الإداري  اجل��ه��از 
الفعاليات  باأجندة  التعريف  ليتم  اأمورهم  اأولياء 
نادي  �سالت  يف  �سهر  م��دى  على  �ستتوا�سل  التي 
والثقافية  الريا�سية  الفعاليات  بجانب  احلمرية 

واملعرفية  وال��رتاث��ي��ة  والرتفيهية  والجتماعية 
برامج  اأه���م  م��ن  واح���دة  يف  �ستقدم  ال��ت��ي  املتنوعة 
ال�سيف للم�ساركني �سمن فعاليات رنامج جمل�س 
العام  لهذا  ال�سارقة   بحكومة  الريا�سي  ال�سارقة 
حتت �سعار )عطلتكم غري(وبالتعاون مع ال�سريك 

الإ�سرتاتيجي بلدية مدينة احلمرية.
خالل احلفل جرى توزيعهم يف جمموعات يديرها 
جملة من امل�سرفني وامل�سرفات، ومت توزيع الألب�سة 
اخلا�سة بامللتقى عليهم مع تنفيذ اأن�سطة حركية 

حتفيزية للتعارف وك�سر اجلمود بني امل�ساركني.
ال�سام�سي ع�سو  را�سد غامن  اأفاد  ال�سدد  ويف هذا 
العليا  اللجنة  رئي�س  احلمرية  نادي  اإدارة  جمل�س 
املنظمة للملتقى ال�سيفي باأن جملة من الأن�سطة 

�ستنفذ خالل برنامج امللتقى لهذا العام اإىل جانب 
اأنه متت مراعاة الفئات العمرية ومدى موائمتها 
ل��ه��ذه الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات. ك��ا���س��ف��اً ع���ن اأب���رز 
الفعاليات التي �ستقام للفئات العمرية من )12 – 
15 �سنة( وتتمثل يف كرة القدم واللياقة البدنية 
والأن�������س���ط���ة ال��رتف��ي��ه��ي��ة، وج��م��ل��ة م���ن ال������دورات 
ال��ت��وع��وي��ة كربنامج  ال��ع��م��ل  ال��ت��دري��ب��ي��ة وور������س 
فعالية”،  الأك���رث  لالأ�سخا�س  ال�سبع  “العادات 
الإ�سعافات  ودورة  ال���ذات���ي،  ال��ت��ط��وي��ر  وم���ه���ارات 
والربنامج  نف�سك”،  “ثقف  ون�����س��اط  الأول����ي����ة، 
للهوية  ال��وط��ن��ي  احل�����س  وتنمية  لالإنتماء  امل��ع��زز 
الذي  “مبادرون”  وب��رن��ام��ج  وطنك”،  “اإعرف 
واملبادرة  التطوع  حب  النا�سئة  الأبناء  لدى  ينمي 

العديد من الرحالت  احل�سنة، عالوة على تنفيذ 
الدفاع  األعاب  مهارات  على  والتدريب  الرتفيهية، 
عن النف�س.  وعن برنامج امللتقى للفئات العمرية 
اأنه  ال�سام�سي  غ��امن  را���س��د  اأو���س��ح  )8-11�سنة( 
مت م��راع��اة ك��اف��ة ال��ربام��ج امل��ق��دم��ة ل��ه��ذه الفئات 
لتتنا�سب وطبيعة الأعمار حيث مت ت�سمني الربامج 
والأن�سطة  الأخ��الق��ي��ة،  الرتبية  ب��رام��ج  م��ن  ع��دد 
اإىل  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  التعليمية  وال���رح���الت  ال��ف��ن��ي��ة، 
املائية،  احلديقة  بال�سارقة،  الإ�ستك�ساف  )مركز 
متحف  العلمي،  املتحف  زي��ارة  الرطبة،  الأرا���س��ي 
اإمارة  يف  �سياحية  وج���ولت  بال�سارقة(  ال�سيارات 
وور�س  التدريبية  ال����دورات  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��ارق��ة، 
وبرامج  القدم  ككرة  الريا�سية  والأن�سطة  العمل 

ال���دف���اع ع���ن النف�س.  ب��دن��ي��ة وري���ا����س���ات  ال��ل��ي��اق��ة 
اأ�ساف  ال��ع��ام  لهذا  الفتيات  ملتقى  يخ�س  وفيما 
اخلا�سة  ال��ربام��ج  كافة  ر�سد  مت  ب��اأن��ه  ال�سام�سي 
اإتيكيت  ب��ف��ن  ت��ع��ن��ى  ب��رام��ج  مت�سمناً  ب��ال��ف��ت��ي��ات، 
والربامج  الورقية،  لالأعمال  وبرنامج  ال�سيافة 
الزيارات  ال��ري��ا���س��ي��ة )اأي���روب���ي���ك(، وال��ع��دي��د م��ن 
العلمية والرحالت الرتفيهية ملربى الأحياء املائية 
بال�سارقة، ومتحف الفنون الإ�سالمية، وزيارة دبي 
ال�سارقة،  حل�سن  ورح��ل��ة  وكيدزانيا،  مول-�سيغا 
التدريبية  ال��دورات  من  جملة  الربنامج  وي�ستمل 
ابتكارات  وب��رن��ام��ج  ال��ي��دوي��ة  امل�سغولت  كربنامج 
يف  “العطاء  ون�ساط  بالكرتون،  والت�سكيل  فنية 
عام زايد”. ومن جهته اأكد عبيد جمعة بن حليمه 

اللجنة  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�سام�سي، 
النادي  اأن  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ادي،  واملجتمعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
برامج  لتنفيذ  ال��ك��ف��ي��ل��ة  اخل��ط��ط  ك��اف��ة  اأع����د  ق��د 
متطلبات  ول��ت��وف��ري  ال�سيفي،  امللتقى  وف��ع��ال��ي��ات 
ال��ت��ف��اع��ل الإي��ج��اب��ي ب��ني امل�����س��ارك��ني، م��ب��ي��ن��اً باأنه 
خدمة  والتدريبية  التفاعلية  القاعات  اع���داد  مت 
مل�ساركي امللتقى ال�سيفي، ومت التاأكد من جاهزية 
باأن فريق عمل  املرافق واملن�ساآت الريا�سية، مبيناً 
النادي بات م�ستعداً لهذه الن�سخة من امللتقى، من 
خالل امل�سرفني الذين يديروا الربامج والأن�سطة 
الفنية  اللجان  م��ن  ع��دد  خ��الل  وم��ن  والفعاليات 
واللوج�ستية واخلدمية التي توفر كافة متطلبات 

العمل يف �سيفي احلمرية الرابع والع�سرون.

تغادر البالد بعد منت�سف الليلة عن طريق مطار دبي 
الدويل اإىل هونغ كونغ بعثة منتخبنا الوطني للنا�سئني 
وال�سباب للجودو للم�ساركة يف بطولة كاأ�س اآ�سيا للجودو، 
التي �ستقام هناك يف الفرتة من 12 - 16 يوليو احلايل، 
والتي تتخللها فرتة مع�سكر ق�سري، ي�ستغرق مدة ثالثة 
اأي��ام، ينتقل بعدها منتخب الأم��ل للم�ساركة يف بطولة 
24 من   -  21 امل��ق��ررة يف مكاو من  الثانية  اآ�سيا  كاأ�س 

ال�سهر نف�سه..وت�سم البعثة حممد جا�سم ع�سو جمل�س 
املراحل  م�ستوى  على  اللعبة  عام  م�سرف  الحت��اد  اإدارة 
العمرية ، بجانب املدرب الياباين هاراجوت�سي نويا، و8 
اأندية  خمتلف  م��ن  وال�سباب  النا�سئني  لفئتي  لعبني 
ي�سارك  الذي  الأع�ساء، وهم: خليفة احلو�سني  الدولة 
يف مناف�سات وزن 66 كغ، واأحمد احلو�سني يف وزن 55، 
البلو�سي يف  اهلل  وعبد   ،60 وزن  ال�سام�سي يف  وم�سبح 

واأحمد  كغ،   50 وزن  واأحمد في�سل يف   ،60 وزن حتت 
72، و�سامل  55، وعي�سى جميل يف وزن  جا�سم يف وزن 
النقبي يف وزن فوق 90 كغ.. وكان منتخب اأمل اجلودو 
الإماراتي قد اأقام مع�سكر حت�سريي لتلك البطولة يف 
املركز الريا�سي الدويل التابع لالحتاد الدويل للجودو 
يف العا�سمة املجرية بوداب�ست والذي ا�ستغرق مدة 10 

اأيام.

مغادرة بعثة منتخبنا الوطني للنا�ضئني وال�ضباب 
للجودو لهونغ كوجن الليلة 

حمدان بن زايد يطلع على مقرتحات م�ضروع 
م�ضار الدراجات الهوائية يف الظفرة

نادي احلمرية الريا�ضي يطلق فعالياته ال�ضيفية مب�ضاركة 500 طالب وطالبة مللتقى احلمرية 
ال�ضيفي الرابع والع�ضرين بباقة متميزة من الفعاليات

اأك����د جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���س��ي ع��ل��ى اأن 
نهج القيادة الر�سيدة يف دعم الريا�سة 
�سبل ممار�ستها ملختلف  وتوفري جميع 
ا�ستمرار  يف  ي�����س��اه��م  امل��ج��ت��م��ع،  ف��ئ��ات 
ا�ستقطاب وتنظيم البطولت الريا�سية 
الدولة على  تعزز مكانة  التي  املختلفة 
خارطة الريا�سة العاملية، وتر�سخ مكانة 
الريا�سة كاأ�سلوب حياة وو�سيلة لإ�سعاد 
بني  التعاون  عالقات  وتعزيز  املجتمع 

اأفراده، وم�سدر للطاقة الإيجابية.   
ملجل�س   32 الجتماع  خالل  ذلك  جاء 
اإدارة جمل�س دبي الريا�سي الذي عقد 
املجل�س  يوليو يف مقر   9 الث��ن��ني  ي��وم 
برئا�سة �سعادة مطر الطاير نائب رئي�س 
اأمني  ح����ارب  �سعيد  وح�����س��ور  امل��ج��ل�����س 
الإدارة:  جمل�س  واأع�ساء  املجل�س،  عام 
اأحمد  الكمايل،  حممد  بوج�سيم،  علي 
ال�سعفار، يو�سف اآل ر�سا، خالد علي بن 

زاي��د، �سالح اأم��ني، م��وزة امل��ري، مرمي 
بوخ�س،  اأن�����س  �سهيل،  ليلى  احل��م��ادي، 
الأمني  م�ساعد  رحمة  اآل  اأم���ان  نا�سر 
العام للمجل�س، و�سالح املرزوقي مدير 

اإدارة الدعم املوؤ�س�سي.
القيادة  دع����م  اأن  ع��ل��ى  ال��ط��اي��ر  واأك�����د 
ال��ري��ا���س��ي وتوفر  ل��ل��ق��ط��اع  ال��ر���س��ي��دة 
املميزة  وال�سياحية  الريا�سية  املن�ساآت 
والت�سالت  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع��ات  وت��ط��ور 
الكفاءات  ووج�����ود  اخل���دم���ات،  وب���اق���ي 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة واخل���������ربات امل���رتاك���م���ة، 
تدعم جهود املجل�س يف تنفيذ براجمه 
املزيد  تنظيم  بينها  من  التي  وخططه 
الريا�سية  والبطولت  الفعاليات  من 
للموؤ�س�سات  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 

والفرق وخمتلف فئات املجتمع. 
تقرير  على  الط��الع  الجتماع  يف  ومت 
لل�سركات  عاملية  ريا�سية  دورة  تنظيم 

تعد الأوىل من نوعها من حيث برنامج 
مناف�ساتها وامل�ساركني فيها، حيث يعمل 
املجل�س مع �سريك متخ�س�س لإطالق 
يتنا�سب  الذي  بال�سكل  الدورة  وتنظيم 
اإ�سافة  ت���ك���ون  واأن  دب�����ي،  م��ك��ان��ة  م���ع 
ال�سنوية  الريا�سية  الفعاليات  لأجندة 

احلافلة.
كما مت يف الجتماع الطالع على نتائج 
من  الأوىل  للن�سخة  التحكيم  ف��ري��ق 
للمدار�س  حممد  ب��ن  ح��م��دان  “و�سام 
من  ك��ان  ال��ذي  الريا�سية”  التعليمية 
بني تو�سيات موؤمتر البتكار الريا�سي 
�سمو  واع��ت��م��ده  امل��ج��ل�����س،  ال���ذي نظمه 
اآل  را�سد  ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س جمل�س 
اإط��الق��ه يف العام  دب��ي ال��ري��ا���س��ي، ومت 

اجلاري.
تقرير  ع��ل��ى  الإدارة  جم��ل�����س  واط���ل���ع 

جلنة املراأة و الريا�سة يف املجل�س الذي 
يت�سمن ما مت اإجنازه يف الن�سف الأول 
للن�سف  الفعاليات  بقية  و  ال��ع��ام،  م��ن 
الثاين من العام، والذي يت�سمن منوا 
م��ل��ح��وظ��ا يف ع����دد الأن�����س��ط��ة واأع�����داد 
الريا�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل�����س��ارك��ات 
مقدمتها  ويف  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
“دورة ال�سيخة هند لالألعاب الريا�سية 
الأه���م  احل����دث  ت��ع��د  لل�سيدات” ال��ت��ي 
يف ري��ا���س��ة ال�����س��ي��دات وخ�����س��و���س��ا فئة 
احلكومية  ال������دوائ������ر  يف  امل����وظ����ف����ات 
واخلا�سة، والتي �سهدت زيادة وا�سعة يف 
فيها،  امل�ساركات  وع��دد  الريا�سات  عدد 
وقد مت التوجيه بتوفري جميع عوامل 
على  الفعاليات  جميع  لتنفيذ  النجاح 
النحو الذي يزيد من اأعداد املمار�سات 
�سريكة للرجل  امل��راأة  باعتبار  للريا�سة 
و�سمانة  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ط��وي��ر  و  ب��ن��اء  يف 

الريا�سة  ممار�سة  نحو  الأبناء  لتوجه 
الجتماع  يف  ومت  ال���ب���دين.  وال��ن�����س��اط 
ت��ق��اري��ر العمل  اأي�����س��ا الط�����الع ع��ل��ى 
ال���داخ���ل���ي���ة وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ال���ع���الق���ة مع 
املن�سوية  القدم  كرة  و�سركات  الأندية 
التي  وال���ق���رارات  املجل�س  مظلة  حت��ت 
وال�سركات  الأن��دي��ة  تلك  بعمل  تتعلق 
واأوجه  لها  ال�سنوية  املالية  وامل��وازن��ات 
اإدارة  ن��ظ��ام  وت��ق��ري��ر  ف��ي��ه��ا،  ال�����س��رف 
الأداء اللكرتوين داخل املجل�س “نظام 
وتنفيذه  ت�سميمه  مت  ال���ذي  تكتيك” 
حت�سني  بهدف  املجل�س  عمل  ف��رق  من 
جميع  يف  التطور  ملواكبة  الأداء  ج��ودة 
جمالت احلياة. وقد ثمن �سعادة مطر 
الطاير جهود فرق العمل الداخلية يف 
ابتكار  على  دائ��م��ا  تعمل  ال��ت��ي  املجل�س 
ال���ربام���ج وال���و����س���ائ���ل اجل���دي���دة دوما 
اأك����د على  ك��م��ا  ال��ع��م��ل،  ب��ي��ئ��ة  لتح�سني 

والبتكار  ال��ت��ط��وي��ر  عملية  م��وا���س��ل��ة 
امل�ستمر، وعدم الكتفاء مبا يتحقق من 

جناحات تنظيمية.

الط�������الع على  الج���ت���م���اع  ك���م���ا مت يف 
ع���دد م��ن امل��وا���س��ي��ع الخ����رى املدرجة 
العالقة  ذات  الأع����م����ال  ج�����دول  ع��ل��ى 

املحلية  الريا�سية  واملوؤ�س�سات  بالأندية 
املنا�سبة  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  وال��دول��ي��ة، 

ب�ساأن كل منها. 

جمل�ض دبي الريا�ضي يبحث اإطالق دورة ريا�ضية عاملية لل�ضركات
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من م�سجع للمنتخب النكليزي لكرة القدم يف كاأ�س اأوروبا 2016، اأ�سبح هاري ماغواير 
خرافية  ق�سة  ف�سول  واأح��د  الثالثة”،  “ال�سود  دف��اع  خط  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  بعامني  بعد 
ال��دور ن�سف  العامل يف رو�سيا، ويالقون فيها كرواتيا يف  يعي�سها النكليز يف نهائيات كاأ�س 
املدرجات.  ا�ست�سافتها فرن�سا من  التي  الأوروبية  البطولة  اخترب  الأربعاء.  اليوم  النهائي 
مع  �سعوده  من  ق�سرية  فرتة  بعد  والأبي�س(،  )الأحمر  النكليزي  املنتخب  لوين  ارت��دى 

فريقه هال �سيتي اىل م�ساف الدوري النكليزي املمتاز.
خالل عامني، قطع املدافع البالغ 25 عاما، �سوطا كبريا مع فريقه احلايل لي�سرت �سيتي 
ويقابل  املنتخب،  ت�سكيلة  يف  اأ�سا�سيا  لي�سبح  امل��ا���س��ي،  ال�سيف  �سفوفه  اىل  ان�سم  ال���ذي 
ال�سويد  �سد  املباراة  يف  راأ�سية  ب�سربة  هدفه  امل�سجعني.  من  احل��ار  والت�سجيع  بالت�سفيق 

الوىل  للمرة  العامل  كاأ�س  يف  النهائي  ن�سف  �سكة  على  انكلرتا  و�سع   ،)0-2( ال�سبت 
منذ 1990.

لكرة  الإنكليزي  لالحتاد  اللكرتونية  املن�سات  مع  مقابلة  يف  ماغواير  اأق��ر 
القدم “مرت �سنتان مميزتان... م�سريتي جمنونة اإىل حد كبري«.
كان  فقد  وهادئ”،  “م�سرتيح  �سخ�س  باأنه  نف�سه  ف  يعِرّ كان  اإذا 

ال�سكندنايف  امل��ن��ت��خ��ب  ���س��د  اجلزاء”  منطقتي  يف  “عمالقا 
بح�سب مدربه غاريث �ساوثغيت.

اأن  اأود  كنت  املو�سم،  هذا  خالل  �ساهدته  “عندما  ووا�سل 
يبقى يف حالة جيدة )لكاأ�س العامل( لأنني كنت متاأكدا 

من قدرته على اللعب على هذا امل�ستوى«.
يعترب ماغواير اأحد الوجوه ال�سابة التي يعول عليها 
���س��اوث��غ��ي��ت يف امل��ون��دي��ال احل����ايل. ال��الع��ب الدويل 
 ،2016 ع��ام  املنتخب  ت��دري��ب  ت��وىل  ال���ذي  ال�سابق 
دفع مباغواير يف الت�سكيلة النكليزية للمرة الأوىل 
نف�سه  ليفر�س   ،2017 الأول/اك��ت��وب��ر  ت�سرين  يف 

اأ���س��ا���س��ي��ا يف ال���دف���اع ب��ج��ان��ب ج���ون ���س��ت��ون��ز )24 
عاما(.

كان  ان��ه  م��ن  متاأكدا  “ل�ست  �ساوثغيت  ق��ال 
م�ستوى”،  اأعلى  على  �سيلعب  اأن��ه  يعتقد 
ل��ه )يف  اأول م��ب��اراة  “يف  ان���ه  م�����س��ريا اىل 

ليتوانيا(، مل يكن يتحدث معي �سوى عن 
عدم ارتكاب الأخطاء«.

بعيد.  م��ن  م(   1،94( ال��ع��م��الق  ع���اد 
الدرجة  اىل  �سيتي  ه��ال  ه��ب��وط 

بعد  الأوىل  الن���ك���ل���ي���زي���ة 
مو�سم واحد، كاد يبعده 

ع��ن ال����س���واء، لكنه 
ح���ط ال����رح����ال يف 

�سيتي  ل��ي�����س��رت 
وت�������األ�������ق يف 

2018 من طرف  الفريق عام  اأنه مت اختياره اف�سل لعب يف �سفوف  �سفوفه اىل درجة 
زمالئه وامل�سجعني.

يف رو�سيا، وا�سل تاألقه يف ت�سكيلة �ساوثغيت الذي اعتمد على خطة لعب من ثالثة مدافعني، 
وتفوق ب�سكل لفت يف التحكم بالكرة يف قدمه مذكرا باأيام 
ي�سغل  ك��ان  حيث  يونايتد  �سيفيلد  مع  الكروية  بداياته 

مركز لعب و�سط.
 )...( اأنه لعب موهوب جدا  “اأعتقد  �ساوثغيت  وقال 
يف  دف��اع  قطب  اأي  من  اأف�سل  جيد،  الكرة  مع  تعامله 

البطولة«.
بهذا  اأدائ���ه  بف�سل  الثقة  يكت�سب  اأن  “اأمتنى  اأ���س��اف 

امل�ستوى«.
النكليزي  ال���دف���اع  ق��ل��ب  اأب������داه  مم��اث��ل  راأي 
ال�����س��اب��ق ري���و ف��ردي��ن��ان��د ال����ذي ي��ع��م��ل حاليا 
ال�سابق  ال��الع��ب  اع��ت��رب  ت��ل��ف��زي��وين.  كمحلل 
ملان�س�سرت يونايتد النكليزي ان “ل غنى عنه 
)ماغواير( يف الوقت الراهن . هو لعب ذو 
يف  اأي�سا  ر�سيق  لكنه  ك��ب��رية،  ج�سدية  بنية 

تعامله مع الكرة بالقدم«.
اأ�ساف “�سد ال�سويد اأ�سبح ركيزة اأ�سا�سية 
ال����ف����ري����ق، لع������ب ل ميكن  ه������ذا  م����ن 

ال�ستغناء عنه يف الوقت احلايل«.
���س��د ك��روات��ي��ا الأرب���ع���اء ع��ل��ى ملعب 
مو�سكو،  يف  “لوجنيكي” 
����س���ي���ك���ون م����اغ����واي����ر اأم������ام 
ف���ر����س���ة امل�������س���اه���م���ة يف 
ق������ي������ادة ان���ك���ل���رتا 
مل  اإجن������������از  اىل 
حتققه منذ العام 
ب����ل����وغ   :1966
لكاأ�س  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل���ب���اراة 
اإجناز  لتكرار  ال�سعي  ل  وملا  العامل، 
يف  والوحيد  الأول  لقبهم  النكليز  اإح��راز 
كاأ�س العامل، يف ال�سنة نف�سها. يف مواجهة 
ك��روات��ي��ا الأرب����ع����اء، ���س��ي��ك��ون م��اغ��واي��ر يف 
اأف�سل ما لديه ليقاف  حاجة اىل ان يقدم 
من  ل�سيما  ال��ك��روات��ي��ة،  الهجومية  ال��ق��درات 
خالل القائد لوكا مودريت�س وايفان راكيتيت�س 
ال�سويد  على  الفوز  بعد  ماندزوكيت�س.  وماريو 
ال�سبت، ن�سر الالعب على �سبكات التوا�سل 
يتحدث  وه��و  ل��ه  ���س��ورة  الجتماعي 
اىل �سديقته احلميمة، مرفقة 
ب��ت��ع��ل��ي��ق ���س��اخ��ر ج����اء فيه 
“هل ميكنك الطلب من 
اأكيا�س  اإخراج  اجلريان 
الثنني؟  ال��ق��م��ام��ة 
املنزل  اىل  نعود  لن 

يف الوقت الراهن«.

ماغواير من مدرجات اأوروبا اإىل ميدان املونديال

اأبطيييال انكلتيييييرا 1966 
م�ضدر اإلهام لكايين

يتطلع قائد املنتخب النكليزي لكرة القدم هاري كاين اىل 
ن�سف نهائي كاأ�س العامل �سد كرواتيا الأربعاء، م�ستوحيا 
اللهام من جيل العام 1966 الذي قاد انكلرتا اىل لقبها 

الأول والوحيد على ال�سعيد العاملي.
يت�سدر مهاجم فريق توتنهام هوت�سرب البالغ من العمر 
24 ع��ام��ا، ت��رت��ي��ب ه����دايف امل��ون��دي��ال ال��رو���س��ي م��ع �ستة 
اأه��داف حاليا، لي�سع نف�سه بالت�ساوي مع مواطنه غاري 
لينيكر الذي توج باحلذاء الذهبي لأف�سل هداف ملونديال 

املك�سيك 1986.
وبات كاين ثالث لعب انكليزي ي�سجل ثالثية “هاتريك” 
يف نهائيات كاأ�س العامل، بعد لينيكر وجيف هور�ست م�سجل 
الثالثية ال�سهرية يف نهائي 1966 اأمام اأملانيا الغربية يف 

ملعب وميبلي بالعا�سمة لندن.
وكان هور�ست اأعرب عن ثقته بقدرة منتخب بالده بقيادة 
املدرب غاريث �ساوثغايت على الذهاب حتى النهاية واإحراز 
اللقب للمرة الثانية يف تاريخ بالده. ويقر كاين باأن الدعم 
الذي يلقاه من النجوم ال�سابقني للكرة النكليزية، ي�سكل 

حافزا اأ�سا�سيا له مع بلوغ مراحل متقدمة من البطولة.
وقال كاين بعد الفوز على ال�سويد 2-�سفر يف الدور ربع 

اأبطال  اأي كان من  “لقاء  ال�سبت  النهائي 
ي�سدق.  ل  اأم����ر  ه���و   1966

اإلهام  م�سدر  ذل��ك  ي�سكل 
وق�����ت طويل  م����ر  ك���ب���ري. 

انكلرتا  ح���ق���ق���ت  م���ن���ذ 
ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة اىل هذا 

بطولة  يف  احل����د 
 ، ” ى كرب

علما 
ن  ا

الكروي  الن��ك��ل��ي��زي  ال��ل��ق��ب  ه���ي   1966 ال���ع���امل  ك���اأ����س 
الوحيد. اأ�ساف املهاجم الطويل القامة “اأنا فخور بجعل 
بقدرتنا  واث���ق  وان���ا  ب��ن��ا،  يفتخرون  ال�سابقني  ال��الع��ب��ني 
تاريخنا،  كتابة  اىل  نتطلع  نحن  ذكرياتهم.  اإح��ي��اء  على 
وناأمل يف الذهاب خطوة اىل المام والو�سول اىل املباراة 

النهائية«.
النهائي  ن�سف  ال��دور  انكلرتا  بلغت   ،2018 رو�سيا  ويف 
1990 يوم خ�سرت  للمرة الأوىل منذ مونديال ايطاليا 
األبي يف مدينة تورينو  اأمام املانيا الغربية يف ملعب ديلي 

بركالت الرتجيح بعد التعادل 1-1.
ح��ال��ي��ا( مل  املنتخب  م��ن��ا )لع��ب��و  “كثريون  ك��اي��ن  وق���ال 
امل�سرية،  نتطلع اىل موا�سلة  ول��دوا )يومها(.  يكونوا قد 
مباراتنا  نعتربه  مم��ا  واح���دة  خ��ط��وة  م�سافة  على  ون��ق��ف 

الأبرز كمحرتفني«.
رفعت  �سابة  ت�سكيلة  على  املونديال  يف  �ساوثغيت  واعتمد 
العامل  كاأ�س  تزامن  البالد، مع  القدم يف  كرة  من حماوة 

مع موجة حر يف مناطق انكليزية عدة.
فوز  انكلرتا  �سخ�س يف  مليون   23 م��ن  اك��رث  ت��اب��ع  وق��د 
منتخب بالدهم على ال�سويد عرب �سا�سة التلفزيون، من 
دون احت�ساب الكثريين الذين �ساهدوا املباراة يف احلانات 

والمكنة العامة.
جلعل  “بالفخر  ي�����س��ع��رون  ال���الع���ب���ني  ان  ك���اي���ن  واأك������د 
عندما  لأجله  �سعينا  ما  وه��ذا  يفخرون،  اي�سا  امل�سجعني 
قدم  ك��رة  تقدمي  نريد   )...( النهائيات  يف  مهمتنا  ب��داأن��ا 
جميلة، وعلينا العمل بجهد، واللعب ب�سغف، واعتقد اننا 

نفعل ذلك. ونحن ن�ستمتع بذلك«.
باكرا  ال���دي���ار  اىل  ال���ع���ودة  ي��ري��د  م��ن��ا ل  “اأحد  وت��اب��ع 
لإنهاء  يتطلعون  اجلميع  املناف�سة(.  من  )اخل��روج 
املهمة، ونحن متحم�سون ملحاولة القيام بذلك«.

الدوري  يف  الأق���ل  على  هدفا   20 كاين  �سجل 
الأربعة  امل��وا���س��م  خ���الل  امل��م��ت��از  الن��ك��ل��ي��زي 
الهدافني  بني  موقعه  يثبت  ومل  الأخ���رية، 
الكبار �سوى يف املرحلة التي تلت نهائيات 

كاأ�س العامل 2014 يف الربازيل.
العارة،  جت��ارب  من  �سل�سلة  وبعد 
هدافا  نف�سه  ف��ر���س  م��ن  متكن 
“الأ�سود  م����ن����ت����خ����ب  م�������ع 
يف  بت�سجيله  الثالثة”، 
مباراته الدولية الوىل 
�سد ليتوانيا يف اآذار/
 2015 م���ار����س 
ب����ع����د م������رور 
ثانية   79
على بداية 

املباراة.
كاين  ي���درك 
الأهمية التي بات 
ويقول  املنتخب،  يف  بها  يحظى 
“كالعب اأدرك انني اأمام اجناز مهمة، داخل امللعب 
لالطفال  الأم��ل  ومنح  النا�س،  بالهام  تتعلق  وخارجه، 

الذين يتابعون هذه البطولة اأمر مده�س«.
ل��ط��امل��ا حلموا  ال��ذي��ن  اأح����د الط���ف���ال  “كنت  اأ����س���اف 
كثريا  ف��خ��ور  اأن���ا  ل��ذا  الن��ك��ل��ي��زي  للمنتخب  باللعب 

لوجودي هنا، ولكوين اأحد افراد هذه املجموعة«.
�سمن  من  حاليا  وهما  اآيل،  ديلي  وزميله  كاين 
ت�سكيلة  ت�����س��م��ه��م  ل��ت��وت��ن��ه��ام  خ��م�����س��ة لع��ب��ني 
احلملة  يف  �����س����ارك����ا  الن����ك����ل����ي����زي،  امل���ن���ت���خ���ب 
 2016 اأوروب����ا  ك��اأ���س  يف  املخيبة  النكليزية 
)اخلروج يف الدور ثمن النهائي اأمام اي�سلندا(، 
بعد  ح��ارا  ا�ستقبال  يلقوا  ان  توقع  ميكن  لكن 

عودتهم من املغامرة الرو�سية.
البطولة  ان��ه��اء  اىل  “نتطلع  ك��اي��ن  وق���ال 
القول  ن�ستطيع  �سيح�سل  ومهما  بقوة، 

اننا فخورون ببع�سنا البع�س«.

مونديال  يف  املرمى  طريق  يعرف  مل 
واح����دة  م����رة  ����س���وى   2018 رو���س��ي��ا 
ب�سيطة...  مل��ح��ات  ���س��وى  ي��ظ��ه��ر  ومل 
املهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيت�س 
ينتظر حلظة  ال��ذي  ب��امل��ارد  اأ�سبه  ه��و 
اخل����روج م��ن ال��ق��م��ق��م، ول��ع��ل��ه��ا تاأتي 
يف ن�����س��ف ن��ه��ائ��ي ك���اأ����س ال���ع���امل �سد 
الأربعاء.  ال��ي��وم  مو�سكو  يف  ان��ك��ل��رتا 
لعب يوفنتو�س اليطايل البالغ من 
ان ي�سنع  32 عاما، قادر على  العمر 
ال�سرار  مباراة يف ظل  اأي  الفارق يف 

والعزمية اللذين يتمتع بهما.
وعلى رغم توا�سع �سجله التهديفي يف 
اأ�سر ماندزوكيت�س  املونديال احلايل، 
الدور  ك��روات��ي��ا  ببلوغ  الح��ت��ف��ال  على 
الذي  وه���و الجن����از  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن�سف 
ح��ق��ق��ت��ه ���س��اب��ق��ا م����رة واح�����دة يف عام 
1998 خالل م�ساركتها يف مونديال 
داخل  تفارقه  ل  الكرم  �سفة  فرن�سا. 
التقارير  وبح�سب  خ��ارج��ه،  اأو  امللعب 
�سكان  اأه��دى ماندزوكيت�س  ب��الده،  يف 
اجلعة  م��ن  جمانية  “جولة”  قريته 
ال��������دور ن�سف  امل���ن���ت���خ���ب  ب���ل���وغ  ب���ع���د 
ال��ن��ه��ائ��ي ب��ال��ف��وز ع��ل��ى رو���س��ي��ا )3-4 
 1-1 التعادل  بعد  الرتجيح  بركالت 
الوقت  و2-2 يف  الأ���س��ل��ي  ال��وق��ت  يف 

ال�سايف(، كلفته 3 اآلف يورو.
ببنية  يتمتع  ال��ذي  الالعب  ان  املوؤكد 
و86  م   1،90( ���س��خ��م��ة  ج�����س��دي��ة 
باأي نقطة عرق خالل  كلغ( ل يبخل 

مقاعد  اىل  يجل�س  مل  فهو  املباريات، 
امل���ب���اري���ات اخل��م�����س التي  ال���ب���دلء يف 
ويعترب  الآن،  حتى  املنتخب  خا�سها 
للمدرب  التكتيكي  الأ���س��ل��وب  م��ف��ت��اح 
زلت���ك���و دال��ي��ت�����س، ب���ق���در اأه��م��ي��ت��ه يف 
خطط لعب نادي يوفنتو�س اليطايل 

ومدربه ما�سيميليانو األيغري.
العجوز”،  “ال�سيدة  يف �سفوف فريق 
اجلناح،  م��رك��ز  ماندزوكيت�س  ي�سغل 
بينما يوؤدي يف املنتخب الكرواتي دورا 

اأقرب اىل مهاجم �سريح.
حتدث  اأن  الكرواتي  للمهاجم  و�سبق 
بقوله  امل���ل���ع���ب،  يف  دوره  ت���ن���وع  ع����ن 
ل�سبكة “�سكاي �سبورت�س” النكليزية 
الأ�سا�سية  “م�ساهمتي  املا�سي  العام 
للناحية  خ��ا���س��ة  ع��ن��اي��ة  اإي������الء  ه���ي 
نف�سه  ال����وق����ت  يف  ل���ك���ن  ال���دف���اع���ي���ة، 
الالعب  اأظهر  الهجوم«.  امل�ساهمة يف 
قدرته على �سغل اأكرث من مركز داخل 
امل�ستطيل الخ�سر مذ كان يدافع عن 
األ�������وان ف���ري���ق ف��ول��ف�����س��ب��ورغ المل����اين 
قادما   2010 ع��ام  اإليه  ان�سم  ال��ذي 
م��ن دي��ن��ام��و زغ����رب ح��ي��ث ل��ع��ب على 
اجلناح، حلني مغادرة زميله حينذاك 
الذي  دزي��ك��و،  اإدي��ن  البو�سني  املهاجم 
ي��ل��ع��ب ح��ال��ي��ا م���ع روم�����ا الإي����ط����ايل، 
ال��ف��ري��ق ال���ك���روات���ي ل��الن�����س��م��ام اإىل 
نادي مان�س�سرت �سيتي النكليزي عام 

.2011
ماندزوكيت�س  متكن  اأهدافه  وبف�سل 

م���ن اإق���ن���اع ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ الأمل�����اين 
واأح���رز   ،2012 ع���ام  م��ع��ه  بالتعاقد 
م���ع ال����ن����ادي ال���ب���اف���اري ل��ق��ب دوري 
الأول، و�سجل  اأوروب��ا يف عامه  اأبطال 
اأمام  هدف التقدم يف املباراة النهائية 
)2-1(على  دورمت����ون����د  ب���ورو����س���ي���ا 

ملعب وميبلي يف لندن.
ماندزوكيت�س  اأظ���ه���ر  ج���دي���دة  م����رة 
ب�����رز يف  ق����درت����ه ع���ل���ى ال����ت����اأق����ل����م، اذ 
اتلتيكو مدريد  الإ�سباين مع  الدوري 
مع  ايطاليا  ويف   ،)2015-2014(

يوفنتو�س.
ول���ك���ن م�����اذا ع���ن اأدائ������ه م���ع منتخب 
تراجع  اىل  ت�����س��ري  الأرق�������ام  ب������الده؟ 
معدله التهديفي، اإذ �سجل 31 هدفا 
يف 87 مباراة دولية، ومل يعرف طريق 
املرمى �سوى مرة واحدة يف مونديال 
رو�سيا، على رغم اأهمية هدف التعادل 

ال�����ذي ���س��ج��ل��ه يف م���رم���ى ال���دمن���ارك 
بركالت  ف��ري��ق��ه  ف���وز  يف  وم�ساهمته 
 1-1 تعادلهما  بعد   2-3 الرتجيح 
يف الوقتني الأ�سلي والإ�سايف يف ثمن 
النهائي. كما مرر كرة حا�سمة لزميله 
اأندري كراماريت�س الذي �سجل هدف 
اأمام رو�سيا )1-1( يف الدور  التعادل 

ربع النهائي.
متوا�سعة  الأرق����������ام  ه�����ذه  ت���ع���د  األ 
من  القدر  ه��ذا  على  لالعب  بالن�سبة 
اخلربة واملوهبة؟ �ستكون هذه الأرقام 
اأك����رث ع��ن��دم��ا يتواجه  ال�����س��وء  حت���ت 
الأربعاء مع هاري كاين، قائد املنتخب 
النكليزي ومت�سدر ترتيب الهدافني 
يف املونديال الرو�سي مع �ستة اأهداف 

حتى الآن.
وبح�سب �سركة “اأوبتا” لالح�ساءات 
الريا�سية، كانت متريرة ماندزوكيت�س 

مباراة  يف  ل��ك��رام��اري��ت�����س  احل��ا���س��م��ة 
رو�سيا، اأول متريرة حا�سمة له يف 21 
مباراة دولية ر�سمية، علما ان الأخرية 

تعود اإىل اآذار مار�س 2015.
مطالبا  م���ان���دزوك���ي���ت�������س  و����س���ي���ك���ون 
اأم����ام ان��ك��ل��رتا ب��ت��وف��ري ق���درة احل�سم 
ملنتخب بالده الذي احتاج اىل ركالت 
الأدوار  يف  مباراتيه  حل�سم  الرتجيح 
الق�سائية حتى الآن، �سد الدمنارك 
ربع  ورو����س���ي���ا يف  ال���ن���ه���ائ���ي  ث���م���ن  يف 
الكثري  ماندزوكيت�س  ميلك  النهائي. 
م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ة وال�����س��ج��اع��ة، ولكن 
�سيفتخرون  برود  �سالفون�سكي  �سكان 
اأكرث بابن مدينتهم لو �سجل جمددا، 
�سيوؤهل  رمب��ا  ال���ذي  ال��ه��دف  وخا�سة 
النهائية ملونديال  املباراة  كرواتيا اىل 
تاريخ  الوىل يف  للمرة  وذل��ك  رو�سيا، 

م�ساركاتها يف نهائيات كاأ�س العامل.

كرواتيا تنتظر خروج املارد 
ماندزوكيت�ض من القمقم 

�سفوف  اىل  توري�س  فرناندو  ال�سباين  ال�سابق  العامل  بطل  انتقل 
�ساغان تو�سو الياباين املغمور، بح�سب ما ذكر الخري .

نهاية م�سواره مع  احل��ايل  ال�سيف  اأعلن  قد  املخ�سرم  املهاجم  وك��ان 
 2007-2001( فرتتني  على  ال��وان��ه  حمل  ال��ذي  مدريد  اتلتيكو 

و2018-2015(.
ومل يتم العالن عن تفا�سيل ال�سفقة، لكن يعتقد ان الالعب البالغ 
الثانية  الدرجة  بالهبوط اىل  املهدد  النادي  تعاقد مع  34 عاما قد 

ملدة 18 �سهرا.
ويتخذ �ساغان من جزيرة كيو�سو الغربية مقرا له، وهو يحتل و�سافة 

القاع راهنا مع 3 انت�سارات يف 15 مباراة.
2010 م��ع منتخب بالده،  ال��ع��امل  ت��وري�����س، بطل  ان  ال��ن��ادي  وذك���ر 
�سريتدي القمي�س الرقم 9 ون�سر له �سورة مع رئي�س النادي مينورو 

تاكيهارا يحمل لفتة كتب عليها “لي�ست اخبارا زائفة«.
تو�سو.  يف  ال�سبانية  باملعجزة  ال��رتح��ي��ب  “ي�سرفنا  تاكيهارا  وق���ال 
بالعمل اجلاد واجلهد امل�ستمر، ن�سعى اىل حتويل فريق ا�سيوي �سغري 

اىل لعب عاملي«.
اما توري�س، فقال خالل حدث اعالمي يف ناد للياقة البدنية ميلكه 
“تلقينا عرو�سا من كل القارات، من فرن�سا، املانيا وحتى  يف مدريد 
ا�سبانيا. لكن مل افكر ابدا يف النتقال اىل فريق اوروبي. اردت حتديا 

يف مكان خمتلف للغاية«.
ايار/مايو  يف  اع��ت��ذار  تقدمي  على  الياباين  ال��ن��ادي  م�سوؤولو  واج��رب 

املا�سي بعد اعالنهم التعاقد مع الالعب قبل حذف اخلرب ب�سرعة.
قيمة  ان  املا�سي  ال�سبوع  ذك��رت  الريا�سية  هوت�سي  �سحيفة  وكانت 

العقد بلغت 800 مليون ين �سنويا )7،2 ماليني دولر(.

كخطوة  اليابان  اإىل  توري�س  اإنتقال  اإىل  اليابانية  اجلماهري  وتنظر 
اخريا  اإنتقل  بعدما  املحلي،  ال���دوري  ق��وة  تعزيز  اأج���ل  م��ن  اإ�سافية 
في�سل  فريق  اإىل  ال�سابق  بر�سلونة  لع��ب  اإنيي�ستا  اأندري�س  مواطنه 
مونديال  يف  ال�16  دور  اىل  تاأهل  قد  الياباين  املنتخب  وك��ان  كوبي. 
امل��ق��ام راه��ن��ا يف رو���س��ي��ا، وت��ق��دم على بلجيكا  ال��ق��دم  2018 يف ك��رة 

2-�سفر يف ال�سوط الثاين قبل ان يخ�سر 2-3 ويودع املناف�سات.
ال�  قمي�س  وارت���دى  اأتلتيكو  يف  نينيو”  “اإل  ب���  امللقب  توري�س  ون�ساأ 
اأن يحمل  2001، قبل  17 عاما عام  ال�  �سن  يف  “روخيبالنكو�س” 
حيث  النكليزي  ليفربول  اىل   2007 العام  يف  انتقل  القائد.  �سارة 
اأم�سى ثالثة اأعوام، وبعدها اىل مواطنه ت�سل�سي )2014-2011( 
العا�سمة  ن���ادي  اىل  ي��ع��ود  ان  ق��ب��ل   ،)2014( الي���ط���ايل  وم��ي��الن 

ال�سبانية يف كانون الثاين يناير 2015.

تييورييي�ض ينتقييييل اإليييى نييياد يابانييييي مغميييييييور 
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الفجر الريا�ضي

هذا ما قاله جناح  نوا�سل �سماع ال�سوؤال ذاته ونعطي الإجابة ذاتها”... 
يطل  مرة  كل  يف  املا�سي.  الأ�سبوع  بريي�سيت�س  ايفان  الكرواتي  املنتخب 
اأمام و�سائل العالم خالل كاأ�س العامل لكرة القدم  فيها لعب كرواتي 

�سوؤال �سيطرح عليه بخ�سو�س زميله لعب  ان  يف رو�سيا، يدرك 
الو�سط لوكا مودريت�س، ويف كل مرة تعك�س الجابة العجاب 

الذي يحظى به القائد يف ت�سكيلة منتخب بالده.
تدين كرواتيا بتاأهلها اىل ن�سف النهائي املقرر الأربعاء �سد 
و�سط  لع��ب  اىل  مو�سكو،  يف  لوجنيكي  ملعب  على  انكلرتا 

ريال مدريد ال�سباين البالغ 32 عاما والذي تاألق يف ربع 
اأف�سل  اختري  حيث  �سوت�سي  يف  رو�سيا  �سد  النهائي 

لعب يف املباراة، وهي جائزة نالها ثالث مرات يف 
املباريات اخلم�س التي خا�سها املنتخب الكرواتي 

حتى الآن يف مونديال 2018.
�سجل مودريت�س هدفني يف املونديال الرو�سي، 
الرجنتني  مرمى  يف  رائعة  ت�سديدة  بينهما 
يف  وم���رت���ني  امل���ج���م���وع���ات،  دور  يف   )0-3(

رك����الت ال��رتج��ي��ح ���س��د ال���دمن���ارك يف ثمن 
النهائي ورو�سيا يف ربع النهائي.

ك��ان��ت ب���رودة الع�����س��اب ال��ت��ي اأظ��ه��ره��ا �سانع 
األعاب النادي امللكي يف ثمن النهائي �سد الدمنارك 

التي  الرتجيحية  الركلة  وان  ل�سيما  لالإعجاب،  مثرية 
كا�سرب  ال��دمن��ارك��ي  احل��ار���س  مرمى  يف  و�سجلها  �سددها 
الدقائق  اإ�ساعته يف  وقت ق�سري من  بعد  اأت��ت  �سمايكل، 
الأخرية لل�سوط الثاين ال�سايف، ركلة جزاء كانت كفيلة 

على الأرجح بح�سم نتيجة املباراة ل�سالح فريقه. وبعدما 
اأورويا  اأب��ط��ال  دوري  بلقب  م��دري��د  ري��ال  تتويج  يف  �ساهم 

على  ب��ف��وزه  الخ���رية  اخلم�سة  امل��وا���س��م  يف  ال��راب��ع��ة  للمرة 
�سيكون  املا�سي،  مايو  اأي��ار  يف  كييف  يف  النكليزي  ليفربول 

لأف�سل  الذهبية  الكرة  جائزة  لنيل  مر�سح  اأب��رز  مودريت�س 
لعب يف العامل، يف حال متكن من قيادة كرواتيا نحو املجد 

العامل للمرة الوىل يف تاريخها. ويقول  والتتويج بلقب كاأ�س 
دينامو  يف  ومودريت�س  تزامل  الذي  ماندزوكيت�س  ماريو  املهاجم 

زغرب قبل انتقال لعب الو�سط اىل توتنهام هوت�سرب النكليزي 
فقط  لي�س  ع��دة،  اأع���وام  منذ  لوكا  “لقد عرفت  ري���ال،  اىل  ومنه 

يناله  ال��ذي  التنويه  كل  “ي�ستحق  اأ���س��اف  الوطني«.  املنتخب  مع 
للو�سول  ج��دا  ج��اه��دا  عمل  لقد  وامل�سجعني.  الإع���الم  و�سائل  م��ن 
جنح  واإذا  نتبعه،  نحن  زعيمنا،  قائدنا،  هو   )...( النقطة  ه��ذه  اإىل 

الفريق يف حتقيق نتيجة رائعة وح�سل هو على الكرة الذهبية، �سيكون 
عدد  يبلغ  كرواتيا  مثل  لبلد  بالن�سبة  ل��ه«.  اأري��ده��ا  واأن��ا  لها،  م�ستحقا 
ال��دور ن�سف  التواجد يف  ن�سمة،  اأربعة ماليني  بقليل من  اأكرث  �سكانه 
النهائي لنهائيات كاأ�س العامل هو اإجناز رائع. كان ثمة احتمال �سئيل 
ذو  القامة  الق�سري  ال��الع��ب  م��ودري��ت�����س،  ل��ول  املرحلة  ه��ذه  ببلوغهم 

الوجه الطفويل، والذي ا�سطر حني كان فتى للفرار من قريته بعدما 
قتل جده على يد القوات ال�سربية يف حرب ال�ستقالل. لكن مودريت�س 
هو يف الوقت نف�سه الالعب الذي ت�سررت �سمعته يف بالده قبل كاأ�س 
العامل ب�سبب ال�سبهات التي حامت حوله بعد اتهامه من قبل 
الق�ساء بالدلء ب�سهادة زور يف اإطار ف�سيحة ف�ساد تهز كرة 
لنادي  ال�سابق  التنفيذي  باملدير  وتتعلق  الكرواتية  القدم 
دينامو زغرب زدرافكو ماميت�س الذي حكم عليه بال�سجن 
ل�ستة اأعوام ون�سف عام ب�سبب الف�ساد والتهرب ال�سريبي 
وال��غ�����س يف ان��ت��ق��الت ال��الع��ب��ني ح��ني ك��ان يف من�سبه بني 
2003 و2016. على رغم م�ساكله خارج امللعب، 
امل�ستطيل  ق��ائ��دا رائ��ع��ا ع��ل��ى  ك���ان م��ودري��ت�����س 
الأخ�سر، و�ساهم يف تكرار اإجناز جيل اأواخر 
الت�سعينيات الذي بلغ دور الربعة ملونديال 
ع��ل��ى يد  ي��خ��رج  ان  ق��ب��ل   1998 ف��رن�����س��ا 
البطولة  وينهي  امل�سيف  البلد  منتخب 
يف املركز الثالث، يف اأول م�ساركة لكرواتيا 

كدولة م�ستقلة.
يتطلع اأفراد هذا اجليل للو�سول اىل اأبعد 
مما حققه دافور �سوكر وزمالوؤه، لكن جمرد 

بلوغ هذا الدور يعد م�سدر فخر كبري لكرواتيا.
ك��ان م��ودري��ت�����س دائ��م��ا يف ال��واج��ه��ة خ��الل خيبات 
الكرواتي،  ال��وط��ن��ي  للمنتخب  ال�����س��اب��ق��ة  الم����ل 
اأم��ام تركيا  اإه��داره ركلة ج��زاء ترجيحية  اأبرزها 
يف الدور ربع النهائي لكاأ�س اأوروبا عام 2008. 
قبل عامني خرجوا من الدور ذاته يف كاأ�س اأوروبا 
2016 بخ�سارتهم بهدف يف الدقيقة 117 من 
اأمام الربتغال التي توجت لحقا  الوقت ال�سايف 

باللقب القاري الول يف تاريخها.
وق����ال م��ودري��ت�����س ب��ع��د ال��ف��وز ع��ل��ى رو���س��ي��ا ال�سبت 
يف  حم��ظ��وظ��ني  ن��ك��ن  مل  ���س��ع��ب��ة.  ط��ري��ق��ا  “�سلكنا 
الديون  تلك  نح�سل  الن  لكننا  ال�سابقة  البطولت 
الآن حول  ا�ستفهام  اأك��رب عالمة  ال��ع��ام«. تكمن  ه��ذا 
ال���ذي قطع  ال��ك��روات��ي  للمنتخب  ال��ب��دن��ي��ة  ال��ل��ي��اق��ة 
م�سافات طويلة يف مباراتيه الأخريتني اللتني ح�سمتا 
ركالت  اىل  وال��ل��ج��وء  ال���س��ايف  ال��وق��ت  ا�ستنفاد  بعد 
ال��ع��دي��د م��ن الالعبني  ب��ال���س��اف��ة اىل ان  ال��رتج��ي��ح، 
عانوا من اإ�سابات و�سعوبات بدنية �سد رو�سيا. ولكن 
مبباراة  للتحكم  نف�سه  تن�سيط  مودريت�س  ا�ستطاع  اإذا 
لبلوغ  قائمة  حظوظهم  �ستبقى  اإنكلرتا،  �سد  اأخ��رى 
ان نذهب  “ناأمل يف  النهائية. وقال مودريت�س  املباراة 
اأبعد مما حققه جيل 1998. لدينا كل ما نحتاج اليه 

للقيام بذلك، منتخب رائع وجهاز فني رائع«.

كرواتيا تعول على مودريت�ض لتخطي انكلرتا 
هو  ب��الده  �سالح  ان  بيليت�س  �سالفن  الكرواتية  القدم  لكرة  ال�سابق  النجم  اعترب 
ب��الده خلو�س  ا�ستعداد منتخب  اللعبة، وذل��ك مع  يف عامل  الكبار”  “النجاح �سد 
ن�سف نهائي مونديال 2018 �سد انكلرتا ام�س. وبلغ املنتخب احلايل بقيادة لوكا 
للمرة  النهائي  ن�سف  الدور  املوهوبني،  راكيتيت�س وغريهم من  وايفان  مودريت�س 
1998 عندما حقق جيل دافور  الثانية يف تاريخ بالدهم، والأوىل منذ مونديال 
الأربعة.  دور  يف  امل�سيفة  فرن�سا  تق�سيهم  ان  قبل  الجن���از،  ه��ذا  وبيليت�س  �سوكر 
وقال بيليت�س الذي توىل تدريب املنتخب الوطني بني العامني 2006 و2012، 
وذلك يف ت�سريحات  “تعرفون اننا اأظهرنا دائما قدرتنا على النجاح �سد الكبار”، 
يعمل حاليا  الذي  ال�سابق  امل��درب  وعدد  الثالثاء.  انكليزية  اإع��الم  و�سائل  ن�سرتها 
كمحلل ل�سبكة “اآي تي يف” النكليزية، مباريات كبرية للمنتخب مثل الفوز على 
الأول  ال��دور  يف   1-2 ا�سبانيا  اأو   ،1998 مونديال  نهائي  ربع  يف  3-�سفر  اأملانيا 
للمونديال  اأي�سا  الأول  ال��دور  يف  3-�سفر  الأرجنتني  اأو   ،2016 اأوروب���ا  لكاأ�س 

الرو�سي. واأ�ساف “املباريات املتقاربة وال�سعيفة هي التي تت�سبب ب�سقطاتنا«.
وجتد كرواتيا نف�سها اأمام فر�سة تاريخية لبلوغ النهائي للمرة الأوىل، مع توافر 
عوامل عدة منها، بح�سب بيليت�س، “تواجد املنتخب يف اجلزء الأف�سل )من الأدوار 

الق�سائية( وت�سكيلة جيدة تتمتع باجلودة واخلربة«.
واعترب ان “لوكا وراكيتيت�س ي�سكالن اأف�سل ثنائي يف خط الو�سط يف كاأ�س العامل 
لكن ل تقللوا من �ساأن باقي الفريق. بالن�سبة اإيل، ديان لوفرن ودوماغوي فيدا كانا 

قلبا دفاع مذهلني، من الأف�سل يف كاأ�س العامل«.
 ،1998 اأف�سل من جيل  الكرواتية احلالية هي  الت�سكيلة  ان  بيليت�س على  و�سدد 
تواجهها من  الت�سبب لنكلرتا مب�ساكل مل  “قادرون على  ان لعبيها  حمذرا من 

قبل” يف كاأ�س العامل احلالية.

بيليت�ض: �ضالح كرواتيا النجاح �ضد الكبار 

او�ضتابنكو اأول لتفية يف ن�ضف نهائي وميبلدون 
وميبلدون،  بطولة  ن�سف  تبلغ  لتفية  اأول  او�ستابنكو  يلينا  اأ�سبحت 
ث��ال��ث ال��ب��ط��ولت الرب���ع ال��ك��ربى يف ك��رة امل�����س��رب، بعد ف��وزه��ا على 
النهائي،  رب��ع  يف  و4-6   5-7 ت�سيبولكوفا  دومينيكا  ال�سلوفاكية 
و�سربت موعدا مع الملانية اجنليك كريبر. وباتت او�ستابنكو املتوجة 
على  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  العا�سمة  يف  النا�سئات  بلقب  ���س��ن��وات  ارب���ع  قبل 
امل�سنفة  او�ستابنكو  تخ�سر  ومل  النهائية.  املباراة  من  واح��د  فوز  بعد 
اية جمموعة يف مبارياتها اخلم�س، و�سربت موعدا يف  ثانية ع�سرة 
والفائزة  ع�سرة  احلادية  كريبر  اجنليك  الملانية  مع  النهائي  ن�سف 
وقالت  و5-7.   3-6 ع�سرة  الرابعة  كا�ساتكينا  داري��ا  الرو�سية  على 
الكربى  البطولت  اح��دى  نهائي  ن�سف  �ستخو�س  التي  او�ستابنكو 
احرزت  التي   2017 بعد رولن غارو�س  الثانية يف م�سريتها  للمرة 
بالتواجد  ا�ستمتع  انا  النهائي.  ن�سف  اىل  العودة  الرائع  “من  لقبها 

التي  او�ستابنكو  قالت  عامليا،   33 امل�سنفة  ت�سيبولكوفا  وع��ن  هنا«. 
حتررت من �سغوط تتويجها يف باري�س بعد خروجها من الدور الول 
ال�سهراملا�سي “لعبت دومينيكا ب�سكل رائع، لكني �ساقاتل حتى النهاية 
وانا اكت�سب مزيدا من الثقة«. وك�سفت او�ستابنكو عن و�سعها الثلج 
اهدار  م��ن  خيبتها  ع��ن  للتعبري  نف�سها  �سفعت  ان  بعد  �ساقها  على 
احدى الكرات “�سربت نف�سي عندما اهدرت كرة. كانت قوية فو�سعت 
نهائي وميبلدون  ن�سف  عاما(  بلغت كريبر )30  املقابل،  الثلج«. يف 
للمرة الثالثة يف م�سريتها وهي تبحث عن لقبها الول بعد خ�سارتها 
كريبر  وق��ال��ت  وليام�س.  �سريينا  الم��ريي��ة  �سد   2016 نهائي  يف 
واملتوجة  ال��ك��ربى  البطولت  يف  نهائي  ن�سف  �سابع  �ستخو�س  التي 
بلقبي ا�سرتاليا وفال�سينغ ميدوز 2016 “كنت اتوقع مباراة قوية. 
خ�سنا مباريات �سعبة �سويا. قدمنا م�ستوى مرتفعا. حاولت ان ابقى 

مركزة على ار�سايل. من الرائع بلوغ ن�سف النهائي«. وتابعت “كانت 
تتحرك ب�سكل جيد. مل اكن افكر كثريا يف الكرات احلا�سمة. حاولت 
دفع نف�سي اىل احلد الق�سى«. ويف ربع النهائي، تلعب يف وقت لحق 
برتنز  كيكي  الهولندية  مع  ع�سرة  الثالثة  غورغي�س  يوليا  الملانية 
الع�سرين والمريكية �سريينا وليام�س امل�سنفة اوىل عامليا �سابقا مع 
اليطالية كاميال جورجي. وت�سعى �سريينا )36 عاما( امل�سنفة 25 
عامليا، والعائدة اىل البطولت الكربى بعد اجنابها طفلتها اأوملبيا يف 
ب�  ك��ورت  مارغريت  ال�سرتالية  رق��م  ملعادلة  املا�سي،  ايلول/�سبتمرب 
واإحراز لقب وميبلدون للمرة الثالثة  24 لقبا يف “الغراند �سالم”، 
يف ال�سنوات الربع الخ��رية، والثامنة يف تاريخها. وللمرة الوىل يف 
حقبة البطولة املفتوحة، ل تتاأهل اي م�سنفة من بني الع�سر الوليات 

اىل ربع نهائي احدى البطولت الربع الكربى.

رونالدو حديث ال�ضحف الإيطالية
ت��ت��اب��ع ال�����س��ح��ف الإي��ط��ال��ي��ة ع���ن كثب 
الربتغايل  ال���الع���ب  م�����س��ل�����س��ل  ف�����س��ول 
ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو ك��ل ي����وم: ي�سل، 
خرب  ت�سدر  ه��ن��ا...  تقريبا  هو  �سي�سل، 
رونالدو  مع  اليطايل  يوفنتو�س  تعاقد 
ك�سفت  بعدما  جم��ددا  ال�سحف  عناوين 
�سبورت”  دي��ل��ل��و  غ��ازي��ت��ا  “ل  �سحيفة 
هاتفي  ات�سال  عن  الثالثاء  الإيطالية 
بني املدرب ما�سيميليانو األيغري والنجم 
عنونت  رونالدو”  »األ������و  ال���ربت���غ���ايل. 
لتوؤكد  الريا�سية  اليطالية  ال�سحيفة 
ات�سل  العجوز”  “ال�سيدة  م����درب  اأن 
بنجم ريال مدريد الإ�سباين، وهو برهان 
اإ�سايف على اأن �سفقة النتقال باتت �سبه 

منتهية، وفقا ملا ذكرته ال�سحيفة.
اأي  ت��ذك��ر  مل  غازيتا”  “ل  اأن  غ���ري 

دار من حديث بني  معلومة عما 
املدرب والالعب خالل 

الت�������س���ال ال���ذي 
بينهما  ج���رى 

الأ�������س������ب������وع 
امل������ا�������س������ي، 
ف����������اله����������م 
لن�سبة  با
اأن  ل��������ه��������ا 
اأج�������واء من 

خيمت  ال����ود 
على الإت�سال.

“ل  وت�������������وؤك�������������د 
اأن  اي���������س����ا  غازيتا” 

لنادي  التنفيذية  اللجنة 
�ستجتمع  م����دري����د  ري������ال 

ال����ث����الث����اء م�����ع ال���ربت���غ���ايل 
اعمال  مدير  مندي�س،  خورخي 

رون���ال���دو ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 33 
عاما.

ديللو  “كوريريي  �سحيفة  ونفت 
“ل غازيتا”  ما ج��اء يف  �سبورت” 
الجتماع  اإرج����اء  اأن���ه مت  م��ع��ت��ربة 
عن  الف�������س���اح  ع�����دم  اأج������ل  “من 
لل�سحيفة  ووف����ق����ا  ������س�����يء«.  اي 
ف��ق��د حت��ول��ت ق�سية رون���ال���دو اىل 
ال�����س��ط��رجن، و”لكن  ب��ل��ع��ب��ة  ا���س��ب��ه 

اإزال��������ة اجلمود  ذل�����ك مي���ك���ن  رغ�����م 
م�ساألة  وتبقى  )ال��ث��الث��اء(«.  ال��ي��وم 

وحتديد  النتقال  �سفقة  على  الت��ف��اق 
وفقا  ي���ورو  مليون   120 وه��و  ال�سعر، 
 130 وب���ني  غازيتا”،  “ل  ل�سحيفة 
�سحيفة  ت���ذك���ر  ك��م��ا  م��ل��ي��ون��ا  و150 
مقربة  م�سادر  عن  نقال  “كوريريي”، 
من النادي املدريدي. ووفقا للعديد من 
“�سي  ل�  و�سائل الع��الم قدم يوفنتو�س 
اآر7” عر�سا ملدة اأربعة اأعوام مع راتب 
�سنوي يقدر ب� 30 مليون يورو �سافية، 
اأن  ال��ربت��غ��ايل  ال��الع��ب  يف وق��ت يعترب 
م��رت��ب��ه احل�����ايل م���ع ري���ال 
م��دري��د وال����ذي يقدر 
ب� 23،6 مليون يورو 
يتنا�سب  ل  �سنويا 

مع جنوميته.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/15م   تاريخ اإيداع الأولوية:   املودعة حتت رقم:  282982 
با�س��م:  الحتاد للطريان 

 وعنوانه:  �س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات  ال��رك��اب؛  اأمتعة  مناولة  والب�سائع؛  للركاب  اجل��وي  النقل  والب�سائع؛  ال��رك��اب  لنقل  اجلوية  اخلطوط  خدمات 
تخزين  فيها  مبا  التخزين،  خدمات  ال�سيارات؛  اإي��واء  خدمات  الب�سائع؛  مناولة  الأمتعة؛  مناولة  الركاب؛  ب�سائع  �سحن 
النقل،  املركبات؛ خدمات  املركبات ومواقف  اإي��واء  واأماكن  املركبات  تاأجري  التاأجري، مبا فيها  والب�سائع؛ خدمات  املركبات 
مبا فيها املركبات مع ال�سائق والنقل بال�سيارات العادية و�سيارات التاك�سي والبا�سات وال�سكك احلديدية خدمات الطائرة؛ 
نقل املركبات والركاب والأمتعة والأث��اث والب�سائع وقطر املركبات؛ خدمات ال�سفر، مبا فيها توفري خدمات احلجوزات؛ 
اأنواع ال�سفر؛ خدمات املطارات، مبا فيها اخلدمات  ترتيبات ال�سفر ومعلومات ال�سفر واملعلومات ال�سياحية املتعلقة بكافة 
املتعلقة باإنهاء اإج��راءات �سفر الركاب يف املطارات وتخلي�س اإج��راءات اأمتعة وب�سائع الركاب وتوفري احلمالني واخلدمات 
املتعلقة بتحميل وتفريغ الب�سائع؛ خدمات مراقبة حركة املالحة اجلوية، مبا فيها مراقبة م�سارات الرحالت للطائرات 
توفري  الطائرات؛  تخزين  حظائر  ت�سهيالت  ترتيب  للطائرات؛  والهبوط  الإق��الع  اإج���راءات  وت�سميم  وامل��غ��ادرة  القادمة 
املخازن، مبا فيها تاأجري امل�ستودعات وم�ساحات التخزين وتخزين ال�سحنات؛ توفري املعلومات ب�ساأن كافة هذه اخلدمات، 

 مبا يف ذلك توفري املعلومات حول هذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.       الواق�عة بالفئة:  39 
مميز  و  ب�سكل  و  عري�س  بخط  الإجنليزية  باللغة  تتكون العالمة من كلمة " CARGO" مكتوبة  و�سف العالمة:  

كلمة "EXTRA " مكتوبة باللغة الإجنليزية ب�سكل مميز داخل �سكل ل�سارة يتو�سطها �سكل
 خلطوط متداخلة.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/01م   املودعة حتت رقم:  282095 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2017/05/05

با�س��م:  ديري جوت كو- اأُوبراتيف )اإن. زد( ليمتد 
 وعنوانه:  18 غالغر درايف، هاميلتون، نيوزيلندا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
احلليب ومنتجات احلليب مبا يف ذلك امل�سروبات ذات الأ�سا�س اللبني واحلليب طويل ال�سالحية واحلليب 
البودرة ومنتجات احلليب املدعمة مبغذيات و/اأو فيتامينات و/اأو معادن م�سافة؛ م�ستح�سرات الطعام ذات 

الأ�سا�س اللبني؛ لنب املاعز ومنتجات احلليب امل�ستقة من لنب املاعز.
 الواق�عة بالفئة:  29 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من  عبارة " Dairy Goat " املكتوبة باللغة الجنليزية فوق كلمة
 "Co-operative " املكتوبة باللغة الجنليزية اإىل جانب ر�سم لراأ�س ماعز.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/01م   املودعة حتت رقم:  282093 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2017/05/05

با�س��م:  ديري جوت كو- اأُوبراتيف )اإن. زد( ليمتد 
 وعنوانه:  18 غالغر درايف، هاميلتون، نيوزيلندا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الر�سع؛  لالأطفال  اللنب  اأ�سا�سها  وم�سروبات  اأطعمة  الر�سع؛  لالأطفال  اللنب  عن  بديلة  اأغذية  م�ساحيق 
اأغذية بديلة لالأطفال الر�سع حتتوي على لنب املاعز؛ م�سحوق لنب املاعز املدعم مبغذيات و/اأو فيتامينات 
الأطفال  واملعادن عند  الفيتامينات  للم�ساعدة يف عملية ه�سم وامت�سا�س  اأو مكونات م�سافة  و/اأو معادن 

الر�سع.
 الواق�عة بالفئة:  5 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من  عبارة " Dairy Goat " املكتوبة باللغة الجنليزية فوق كلمة
لراأ�س ماعز. ر�سم  جانب  اإىل  الجنليزية  باللغة  " املكتوبة   Co-operative" 

ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/25م   املودعة حتت رقم:  281704 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  26 / 04/ 2017

با�س��م:  فاند ليمتد
 وعنوانه:  ليفل 1، 2 نوفيلد �سرتيت، نيوماركت، اأوكالند 1022، نيوزيلندا                    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات جمع واإدارة ومعاجلة البيانات؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات حا�سوب؛ خدمات مراقبة 
واإدارة املخزون مبا يف ذلك مراقبة واإدارة املخزون با�ستخدام احلا�سوب؛ خدمات امل�سورة وال�ست�سارات 

واملعلومات فيما يتعلق مبا تقدم.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�سف العالمة: تتكون العالمة من كلمة " Vend " مكتوبة باأحرف لتينية داخل �سورة بطاقة 
متدلية

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/25م   املودعة حتت رقم:  281706 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  26 / 04/ 2017

با�س��م:  فاند ليمتد
 وعنوانه:  ليفل 1، 2 نوفيلد �سرتيت، نيوماركت، اأوكالند 1022، نيوزيلندا                    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الربجميات كخدمة؛ خدمات الربجميات كخدمة والتي ت�سمل توفري الربجميات املبا�سرة خلدمات جمع 
وخدمات  امل��خ��زون  واإدارة  مراقبة  وخ��دم��ات  البيانات  معاجلة  وخ��دم��ات  البيانات  اإدارة  وخ��دم��ات  البيانات 
موقع  توفري  الربجميات؛  تاأجري  املدفوعات؛  اإدارة  وخدمات  املالية  املدفوعات  وخدمات  املالية  املعامالت 
القابلة  غري  الربجميات  وتطبيقات  احلا�سوب  لربجميات  املوؤقت  ال�ستخدام  ويقدم  يوفر  مبا�سر  �سبكي 
التخزين  احل��ا���س��وب؛  برجميات  ت��اأم��ني  خ��دم��ات  احل��ا���س��وب؛  لربجميات  التقني  ال��دع��م  خ��دم��ات  للتنزيل؛ 
�سمن  من  ولي�س  تقدم؛  مبا  يتعلق  فيما  واملعلومات  وال�ست�سارات  امل�سورة  خدمات  للبيانات؛  الإل��ك��رتوين 

املنتجات املذكورة اأعاله برجميات احلا�سوب التي ت�ستخدم لأجل اأو فيما يتعلق باآلت البيع.
 الواق�عة بالفئة:  42 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة " Vend " مكتوبة باأحرف لتينية داخل �سورة بطاقة متدلية
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/10/25م   املودعة حتت رقم:  281701 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  26 / 04/ 2017

با�س��م:  فاند ليمتد 
 وعنوانه:  ليفل 1، 2 نوفيلد �سرتيت، نيوماركت، اأوكالند 1022، نيوزيلندا                    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الأعمال  توجيه  وبرجميات  الأعمال  اإدارة  برجميات  وحتديدا  احلا�سوب  برجميات  احلا�سوب؛  برجميات 
املعامالت  وبرجميات  العمالء  اإدارة  وبرجميات  اجل��رد  قوائم  اإدارة  وبرجميات  البيع  نقاط   وبرجميات 
املالية وبرجميات الدفع والتحويل الإلكرتوين لالأموال وبرجميات اإدارة املبيعات وبرجميات اإدارة املخزون 
وبرجميات اإدارة املنتج وبرجميات اإدارة �سل�سلة الإمداد وبرجميات اأوامر ال�سراء وبرجميات جرد  املخزون 
اأعاله برجميات  اإدارة البيانات وبرجميات تكامل املكونات؛ ولي�س من �سمن املنتجات املذكورة  وبرجميات 

احلا�سوب التي ت�ستخدم لأجل اأو فيما يتعلق باآلت البيع.  
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة " Vend " مكتوبة باأحرف لتينية داخل �سورة بطاقة متدلية
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/19م   املودعة حتت رقم:  283057 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2017/11/01

با�س��م:  بروج بي تي ئي ال تي دي. 
وعنوانه:  2 �سنتون واي، #18-01، ا�س جي اإك�س �سنرت اأي، �سنغافورة )068804(،  �سنغافورة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الكيماويات امل�ستخدمة يف ال�سناعة والبحث العلمي والت�سوير الفوتوغرايف وكذلك يف الزراعة والب�ستنة وزراعة الغابات؛ 
الل�سق  م���واد  امل��ع��ادن؛  وحل���ام  �سقي  م�ستح�سرات  اأ���س��م��دة؛  معالج؛  غ��ري  بال�ستيك  معاجلة؛  غ��ري  ا�سطناعية  رات��ن��ج��ات 
امل�ستخدمة يف ال�سناعة؛ م�ستح�سرات كيميائية؛ راتنجات ا�سطناعية و/اأو ت�سنيعية غري معاجلة؛ بال�ستيك غري معالج؛ 
العلوم؛ مركبات  كيميائية لال�ستخدام يف  ومواد  ال�سناعي؛ مركبات  بوليمرات لال�ستخدام  اإيثلني؛  بويل  بروبلني؛  بويل 
امل�ستخدم  )ع��دا  الكيميائية  الروابط  عوامل  املعاجلة؛  غري  الت�سنيعية  و/اأو  ال�سطناعية  الراتنجات  ل�سناعة  كيميائية 
اأو للغايات املنزلية(؛ الكيماويات امل�ستخدمة يف �سناعة راتنجات البويل يوريثان؛ املواد الال�سقة امل�ستخدمة  للقرطا�سية 
امللدنات؛ بال�ستيك  ت�سخي�سية؛  لغايات علمية؛ كيماويات )�سناعية(؛ م�ستح�سرات  ال�سناعة؛ م�ستح�سرات كيميائية  يف 
اإيثلني؛ مركبات البويل  البلمرة؛ بال�ستيك ت�سنيعي؛ بال�ستيك خام؛ البويل بروبلني؛ مركبات البويل بروبلني؛ البويل 

اإيثلني؛ البويل اولفني؛ بال�ستيك البويل اولفني.
 1  الواق�عة بالفئة:  

الإجنليزية  باللغة  " مكتوبة   INSPIRING TOMORROW " تتكون العالمة من عبارة و�سف العالمة:  
بخط  مميز مع �سكل ل�سهم يف اأعلى اليمني.

ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/19م   املودعة حتت رقم:  283061 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2017/11/01

با�س��م:  بروج بي تي ئي ال تي دي. 
وعنوانه:  2 �سنتون واي، #18-01، ا�س جي اإك�س �سنرت اأي، �سنغافورة )068804(،  �سنغافورة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
بال�ستيكية  م��واد  امل���واد؛  ه��ذه  جميع  وب��دائ��ل  املعاجلة  و�سبه  املعاجلة  وامليكا  والأ�سب�ستو�س  وال�سمغ  والغاتابر�سا  املطاط 
غري  مرنة  وخراطيم  واأنابيب  موا�سري  وع��زل؛  وح�سو  تغليف  م��واد  الت�سنيع؛  يف  لال�ستعمال  بالبثق  م�سكلة  وراتنجات 
معدنية؛ اأغلفة بال�ستيكية؛ �سدادات وموانع ت�سرب وح�سوات؛ مواد من املطاط والبال�ستيك ت�ستخدم يف تو�سيل املوا�سري؛ 
مواد من املطاط والبال�ستيك ت�ستخدم يف تو�سيل الأنابيب؛ اأغطية من مطاط وبال�ستيك ت�سنيعي لالأنابيب واملوا�سري 
والأ�سالك والكابالت؛ مو�سالت )غري معدنية( للموا�سري والأنابيب؛ قارنات )غري معدنية( للموا�سري والأنابيب املرنة؛ 
جتهيزات )غري معدنية( للموا�سري املرنة؛ مواد ل�سق عازلة؛ �سدادات بال�ستيك؛ بال�ستيك �سبه معالج؛ مواد بال�ستيكية 
�سبه م�سغولة؛ اأفالم بال�ستيكية؛ األياف بال�ستيكية؛ مواد األواح بال�ستيكية؛ مركبات بال�ستيك معاد تدويرها؛ بوليمرات؛ 
اأفالم بوليمر؛ راتنجات بوليمر؛ راتنجات بوليمر �سبه م�سغول؛ بوليمرات الإيال�ستومر؛ اأفالم بال�ستيك؛ اأفالم بال�ستيك 
لغايات زراعية؛ اأفالم بال�ستيك للتغليف؛ اأفالم بال�ستيك لغايات �سناعية؛ فتائل وخيوط واأوتار واأحبال بال�ستيك؛ األياف 

بال�ستيكية مغزولة وغري مغزولة؛ مواد بال�ستيكية وبوليمرات لغايات طبية و�سيدلنية.   
 17  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من عبارة " INSPIRING TOMORROW " مكتوبة باللغة الإجنليزية  و�سف العالمة:  
بخط  مميز مع �سكل ل�سهم يف اأعلى اليمني.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/11/19م   املودعة حتت رقم:  283062 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  2017/11/01

با�س��م:  بروج بي تي ئي ال تي دي. 
وعنوانه:  2 �سنتون واي، #18-01، ا�س جي اإك�س �سنرت اأي، �سنغافورة )068804(،  �سنغافورة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
والأبحاث  التحاليل  خ��دم��ات  ب��ه��ا؛  املتعلقة  والت�سميم  البحث  واخل��دم��ات  والتقنية  العلمية  اخل��دم��ات 
البحث  العلمية؛  امل��خ��ت��ربات  خ��دم��ات  العلمي؛  التحليل  العلمي؛  الخ��ت��ب��ار  العلمي؛  البحث  ال�سناعية؛ 
والتطوير العلمي؛ اإجراء الدرا�سات العلمية؛ البحث العلمي الذي يجرى با�ستخدام قواعد البيانات؛ توفري 
يف  والتطوير  البحث  البال�ستيكية؛  امل��واد  جمال  يف  والتطوير  البحث  العلمي؛  بالبحث  املتعلقة  املعلومات 
جمال البوليمرات؛ الختبار العلمي مب�ساعدة احلا�سوب؛ البحث امليكانيكي؛ اختبار املواد؛ خدمات امل�سورة 

واملعلومات وال�ست�سارات املتعلقة باأي من اخلدمات املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  42 

و�سف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة " INSPIRING TOMORROW " مكتوبة باللغة 
الإجنليزية بخط  مميز مع �سكل ل�سهم يف اأعلى اليمني.

ال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  11  يوليو 2018 العدد 12374



احتفلوا بنجاحه يف الثانوية العامة.. فقتلوه
مل تدم �سعادة الفتى رامز داود )18 عاما( بنجاحه يف امتحانات 
الثانوية العامة طويال، و�سرعان ما حتولت الفرحة اإىل فاجعة، 
بتفوقه  احتفال ذويه يف  اأودى بحياته خالل  ناري  اإثر طلق  على 

باإطالق النار يف الهواء.
فبعد دقائق قليلة من اإعالن نتائج امتحانات الثانوية العامة يف 
قطاع غزة، الأحد، قتل داود بر�سا�سة يف الراأ�س، واأ�سيبت طالبتان 
النار  اإط��الق  و�سط  غزة  مدينة  �سرقي  ال�سجاعة  حي  يف  اأخريان 

ابتهاجا بنجاح الفتى.
اأما يف ال�سفة الغربية، فقد اأ�سيب 7 فل�سطينيني خالل الحتفالت 
و�سفت  بالر�سا�س،   3 منهم  العامة،  الثانوية  امتحانات  بنتائج 
الفل�سطينية  الأن��ب��اء  وكالة  ذك��رت  ما  وف��ق  باملتو�سطة،  جروحهم 

"وفا".
ملنع  خ��ط��ة  و���س��ع��ت  الفل�سطينية  ال�����س��رط��ة  اأن  ال��وك��ال��ة  وذك����رت 
الثانوية  بنتائج  اح��ت��ف��الت  ال��ن��اري��ة  والأل��ع��اب  ال�سالح  ا�ستخدام 
العامة، و�سادرت �سناديق مفرقعات نارية واعتقلت 15 �سخ�سا من 
جتارها. اإل اأن هذه اخلطة مل تنجح اأمام هذه العادة الجتماعية 
وتقلب  الأب��ري��اء  من  الكثري  اأروح  حت�سد  ما  ع��ادة  التي  املتكررة، 

الأفراح اإىل اأتراح.

اأ�ضهل واأغرب وظيفة يف العامل
الأ�سهل  الوظيفة  عن  ميل" الربيطانية،  "ديلي  �سحيفة  ك�سفت 
�سهري  براتب  وذل��ك  باأكمله،  العامل  ل�ساحبها يف  راح��ة  والأك��رث 

5500 دولر.
تتميز فقط  الوظيفة ل  "هذه  اإن  الربيطانية،  ال�سحيفة  وقالت 
باأنها الأ�سهل والأكرث راحة يف العامل، كما ل تتميز بالراتب املرتفع 
اأي�ساً، واإمنا هناك ما هو اأهم من هذين الأمرين، وهو اأن الوظيفة 
موجودة يف جزيرة بجنوب املحيط الأطل�سي، وهي جزيرة ت�سفها 

ال�سحيفة باأنها اأ�سبه ب�"اجلنة".
وذكرت، اأن "الوظيفة املطلوبة هي موظف جوازات يف مطار جزيرة 
الأطل�سي، حيث اأن املثري يف الأمر  املحيط  "�سانت هيلينا" جنوبي 
هو اأن مطار تلك اجلزيرة ي�ستقبل طائرة واحدة فقط يف الأ�سبوع، 
األف جنيه  اأن املوظف املطلوب الذي �سيتقا�سى خم�سني  ما يعني 
الأ�سبوع،  يف  فقط  واح��دة  �ساعة  بواقع  �سيعمل  �سنوياً  اأ�سرتليني 
اأي عند و�سول الطائرة الوحيدة امل�سار اإليها، بينما يق�سي باقي 
ت�سبه يف طبيعتها  التي  ا�ستجمام يف اجلزيرة  اأيامه وهو يف حالة 

اأفالم اخليال".
امل�ستعمرات الربيطانية يف  اإليها هي واحدة من  امل�سار  واجلزيرة 
عدد  اأم��ا  بريطانيا،  عن  ج��داً  بعيدة  اأنها  اأي  الأطلنطي،  املحيط 
جدا  �سغرية  ج��زي��رة  وه��ي  ف��ق��ط،  �سخ�س   4500 فيبلغ  �سكانها 
بحاجة  اأنها  م��وؤخ��راً  فيها  ال�سلطات  اأعلنت  وق��د  معروفة،  وغ��ري 
ملوظف جوازات للعمل يف مطارها الوحيد البعيد، على اأن املر�سح 
الناجح �سوف يح�سل على راتب �سنوي مقداره خم�سني األف جنيه 

اأ�سرتليني.
و�سنفت "ديلي ميل"، مطار تلك اجلزيرة على اأنه الأقل ا�ستعماًل 
يف العامل، حيث تهبط فيه طائرة جتارية واحدة فقط يف الأ�سبوع، 

وهي طائرة تاأتي اإىل تلك اجلزيرة من جنوب اأفريقيا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ينجو باأعجوبة بعد ت�ضاقط ال�ضخور عليه 
يف م�سهد يحب�س الأنفا�س، جنا �سابان من املوت املحقق باأعجوبة، اإثر وقوع انهيار �سخري يف املكان الذي كانا 

ي�سبحان فيه. 
اأعلى جرف  يقفز من  وهو  الرجال  اأح��د  ويلز،  اأم�س يف مقاطعة  بعد ظهر  التقاطه  ت�سجيل م�سور مت  اأظهر 

�سخري باجتاه البحرية املحاذية له. 
وبينما كان الرجل ي�سبح بالقرب من اجلرف ال�سخري، وزميله ي�ستعد لتنفيذ قفزته يف املياه، وقع ما مل يكن 
باحل�سبان، اإذ انهار جزء من اجلرف ال�سخري اإىل الأ�سفل وت�ساقطت �سخوره حول ال�سباح. وحل�سن احلظ مل 

ي�سب ال�سباح وزميله باأي اأذى يف هذه احلادثة.
ومت ن�سر الفيديو على العديد من مواقع التوا�سل الجتماعي من قبل خبري الإنقاذ مارك هامفري، يف حماولة 
منه لتحذير النا�س من مغّبة ال�سباحة يف مثل هذه املناطق التي تكون عادة عر�سة لنهيارات �سخرية قد تعر�س 

حياة ال�سباحني للخطر. 
ويف ردة فعل لها على الت�سجيل امل�سور، حذرت �سرطة نورث ويلز بدورها من العبث بالقرب من الكتل ال�سخرية، 
ورد يف �سحيفة مريور  ما  ما ح��دث، بح�سب  تكرار  ع��دم  للحر�س على  املكان  دوري��ات يف  �ستنظم  باأنها  وقالت 

الربيطانية. 
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تقنية مذهلة.. �ضارع ي�ضحن ال�ضيارات 
تقوم ال�سويد بتجربة هي الأوىل من نوعها يف العامل، لختبار اأول طريق 
اأثناء ال�سري عليه، حيث ت�ستطيع  ال�سيارات الكهربائية  عام ي�سمح ب�سحن 

املركبات الت�سال ب�سكة حديدية مدجمة يف الطريق.
وياأتي هذا امل�سروع يف ظل هدف ال�سويد التخل�س من الوقود الأحفوري، 
وحتقيق اأ�سطول من ال�سيارات التي تعمل بو�سائل طاقة بديلة، بحلول عام 
2030. ويعد م�سروع الطريق املكهرب، جزءاً من العديد من امل�ساريع التي 
اإدارة النقل ال�سويدية، لتطوير واختبار التقنيات التي  اإن�سائها  تقوم على 

متكن البلد من الو�سول اإىل هذا الهدف.
امل�سروع اأطلق عليه eRoadArlanda ويتم نقل الكهرباء فيه لل�سيارات 
عرب ذراع متحركة ترتبط بامل�سارات املدجمة يف منت�سف الطريق. ويف حني 
ال�سيارات  يويف حاجة  اأنه  اإل  الكبرية،  لل�ساحنات  ت�سميمه  امل�سروع مت  اأن 
املدمج،  امل�سار  من  املركبات  اق��رتاب  ومبجرد  النقل.  وحافالت  ال�سغرية 
املكهرب  الق�سيب  عن  بالك�سف  ال�ساحنة  اأو  ال�سيارة  من  م�ست�سعر  يقوم 
ويخف�س الذراع املنقولة من اأ�سفل ال�سيارة ليدخلها يف ال�سكة احلديدية. 
حرية  ال�ساحنة  اأو  لل�سيارة  وتوفر  مرنة،  لتكون  ال���ذراع  ت�سميم  مت  وق��د 
ال�سحن.  يعيق عملية  ما  الثنني  الف�سل بني  دون  الطريق  احلركة حول 
اأهم  اإحدى  "اإن   :eRoadArlanda اإدارة  قول هانز �سال، رئي�س جمل�س 
ا�ستخدام  من  خالياً  الربي  النقل  جعل  كيفية  م�ساألة  هي  ع�سرنا  ق�سايا 
هذا  يجعل  اأن  �ساأنه  من  حل  الآن  "لدينا  وي�سيف:  الأحفوري".  الوقود 
اأمر مذهل.. ال�سويد يف طليعة هذه التكنولوجيا، التي ناأمل  ممكناً، وهو 

الآن اأن نقدمها يف مناطق اأخرى من البالد والعامل".

تايالند تنقذ فتية الكهف ومدربهم 
جميع  اإخ��راج  التايالندية  بالبحرية  اخلا�سة  للقوات  تابعة  وح��دة  اأعلنت 
الذي  الغارق  الكهف  من  القدم  لكرة  ومدربهم   12 عددهم  البالغ  الفتية 
اأ�سبوعني. وكتبت الوحدة على �سفحتها  ظلوا حما�سرين فيه لأكرث من 
بورز  وايلد  فريق  يف  ع�سوا  ع�سر  الثنا  "خرج  في�سبوك  مبوقع  الر�سمية 
ومدربهم من الكهف وهم بخري". وحو�سر فريق )وايلد بورز( لكرة القدم 
بعد  الكهوف  ا�ستك�سافهم ملجمع  اأثناء  يونيو حزيران   23 مع مدربهم يف 

تدريب على كرة القدم حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الأنفاق.
يف  وجال�سني  جائعني  ومدربهم  الفتية  على  بريطانيان  غوا�سان  وع��رث 
الظالم على �سفة موحلة يف غرفة مغمورة جزئيا على بعد عدة كيلومرتات 

داخل الكهف الأ�سبوع املا�سي.
وبعد التخطيط لعدة اأيام لإخراجهم بداأت يوم الأحد عملية اإنقاذهم.

وجرى اإنقاذ ثمانية فتية، وخرجوا حممولني على حمفات، خالل اليومني 
اأم�س الول  اآخ��ري��ن  واأرب��ع��ة  الأح��د  اأم�س  اأول  اأرب��ع��ة  اإن��ق��اذ  اإذ مت  املا�سيني 

الثنني. وجنحت عملية اإنقاذ الأربعة الباقني واملدرب.

خالل 24 �ضاعة.. 25 
هزة اأر�ضية مبنطقة طربيا

مدينة  ���س��م��ال  منطقة  ت��ع��ر���س��ت 
طربيا اإىل 25 هزة اأر�سية خالل 
اأقل من 24 �ساعة، وفق ما ذكرت 
وكالة الأنباء الفل�سطينية "وفا"، 

ام�س الأول الثنني.
املر�سد  ع����ن  ال����وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
ب����اأن����ه منذ  ل�����ل�����زلزل،  ال���وط���ن���ي 
الأحد  ظ��ه��ر  م��ن   2:05 ال�����س��اع��ة 
املا�سي بالتوقيت املحلي، تعر�ست 
���س��م��ال مدينة  ال��واق��ع��ة  امل��ن��ط��ق��ة 

طربيا اإىل 25 هزة اأر�سية.
املر�سد  م��ن  ع��ج��ع��ج،  ولء  وذك����ر 
اآخ����ر هزة  اأن  ل���ل���زلزل،  ال��وط��ن��ي 
تقريبا،  �سباحا   8:35 يف  ك��ان��ت 
مقيا�س  ع��ل��ى  درج�����ة   2.3 ب���ق���وة 

ريخرت.
واأو�سح اأن العمق البوؤري للزلزال 
2 كم اأ�سفل �سطح الأر�س، وكان يف 
بحرية طربيا، ويبعد قرابة 3 كم 

عن املدينة.
واأ�سار اإىل اأن ال�سكان �سعروا ب�4 اأو 
وتراوحت  فقط،  اأر�سية  ه��زات   5
على  درج������ات  و4   3 ب���ني  ق��وت��ه��ا 
البوؤري  وعمقها  ريخرت،  مقيا�س 

قريب من اأ�سفل �سطح الأر�س.
اأق��وى ال��زلزل كان يف  اأن  واأو�سح 
ال�ساعة 12:42 فجرا، حيث بلغت 
مقيا�س  ع��ل��ى  درج�����ة   4.3 ق���وت���ه 

ريخرت.
ال��ت��ي فاقت  ال��ه��زات،  اأن  واأ���س��اف 
مقيا�س  ع��ل��ى  درج������ات   3 ق��وت��ه��ا 
ريخرت �سعرت بها م�ساحة وا�سعة 
اإربد  مدينة  �سملت  املناطق،  م��ن 
الأردن���ي���ة وج��ن��وب ل��ب��ن��ان وبع�س 
جنني  ومدينة  �سوريا  يف  املناطق 

ومناطق من نابل�س.

احتفال اأقرب اإىل 
اجلنون بتاأهل كرواتيا

كرواتيا  منتخب  م�سجعي  اأح����د  اح��ت��ف��ل 
ب�"طريقة غريبة" اأقرب اإىل اجلنون بفوز 
كرواتيا على رو�سيا يف �سربات الرتجيح يف 
مونديال 2018، وتاأهل املنتخب الكرواتي 
البطولة.  م��ن  النهائي  ن�سف  ال���دور  اإىل 
على  كرواتيا  بفوز  امل��ب��اراة  انتهت  اأن  وم��ا 
اأريكة  امل�سجع  املا�سي، رفع  ال�سبت  رو�سيا، 
م��ن��زل��ه واأل����ق����ى ب��ه��ا م���ن ال���ن���اف���ذة و�سط 
ا�ستهجنوا  ال��ذي��ن  احل��ا���س��ري��ن  �سحكات 
فعلته. بعدها خلع الرجل قمي�سا ريا�سيا 
كان يلب�سه، ويحمل األوان العلم الكرواتي، 
واألقى به من النافذة اأي�سا، وهو يقفز يف 
وانت�سر  ال��ه��واء.  يف  بيديه  وي��ل��وح  ال�سماء 
ال��ف��ي��دي��و ال����ذي وث����ق ه����ذه ال��ل��ح��ظ��ات يف 
نطاق  على  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
وا����س���ع، وح��ظ��ي ب�����اآلف ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات التي 
اأقدم  مما  وال�سخرية  التندر  بني  تنوعت 

على فعله م�سجع املنتخب الكرواتي.

اأب ير�ضع طفلته بدًل من اأمها املري�ضة!
حتر�س كل اأم على ار�ساع طفلها اأو طفلتها ر�ساعة طبيعية 
الوليد  اع��ط��اء  يتم  ق��د  اأح��ي��ان��اً  لكن  مبا�سرة،  ال���ولدة  بعد 
ر�ساعة �سناعية يف حال كانت ال��ولدة قي�سرية، اأو يف حال 
ال����ولدة، لكن م��ا ح�سل م��ع ه��ذه الم كان  اأث��ن��اء  وف���اة الأم 
مغايراً بعد اأن اأ�سيبت مبر�س �سديد عقب الولدة مبا�سرة، 
ومل ت�ستطع ار�ساع طفلتها، ما دفع الأب اإىل مواجهة امل�سكلة 
الأب  وبقي  الوليدة.  الطفلة  لإر�ساع  طريقة  عن  والبحث 
و�سيلة  عن  بحثاً  زوجته،  ملر�س  الأوىل  الأي��ام  حائراً خالل 
لإر�ساع الطفلة، اإىل اأن هداه تفكريه اإىل حيلة بالغة الذكاء. 
ماك�سيميليان )29  الزوج  فاأن  وبح�سب موقع "فوك�س 8"، 
عاماً(، جلاأ اإىل اإر�ساع طفلته بعد اأن اأو�سح له اخلرباء اأن 
التوا�سل اجل�سدي، وتالم�س ب�سرة الر�سيع، مع الأم اأو الأب 
ي�ساعد على التكّيف. وخلع ماك�سيميليان قمي�سه، واحت�سن 
طفلته لكي يجعلها تالم�س ج�سده مبا�سرة، ثم اأر�سعها من 
خالل اأداة ت�سبه ثدي الأم، مزودة باأنبوب تغذية رفيع حلقن 
اللحظة  يف  بيننا  بعالقة  �سعرت  الأب:  وق��ال  بها.  احلليب 
التي راأيت فيها طفلتي تعتاد على الر�ساعة من خاليل، لقد 
اأبريل )24 عاماً(  الأم  اأب��اً جيداً. وكانت  فعلت ذلك لأك��ون 
اأ�سيبت مبر�س بعد املخا�س وو�سع طفلتها روزاليا مبا�سرة، 

واأ�سيبت بارتفاع خطري يف �سغط الدم، ونوبة �سرع.

تواأم تفقدان 24 كيلوغرامًا للحفاظ على ال�ضبه بينهما
كل  ت���اون  وكري�ستي  ليند�سي  املتطابقتان  ال��ت��واأم  تت�سارك 
����س���يء، ل���ذا ع��ن��دم��ا ق����ررت ل��ي��ن��د���س��ي ف���ق���دان وزن���ه���ا، فعلت 
مع  ال�سبه  على  احلفاظ  يف  لرغبتها  نف�سه  ال�سيء  كري�ستي 
�سقيقتها.  وبعد اأن اكت�سف الأطباء اأن ال�سابتني ت�سرتكان يف 
حالة وراثية تهدد بالإ�سابة باأزمات قلبية، ما يفر�س فقدان 
�سحياً  غذائياً  نظاماً  ال�سقيقتان  ب��داأت  منها،  للحد  ال��وزن 
زوجها  تعي�س مع  والتي  وقالت كري�ستي  وزنهما.   لإنقا�س 
ليند�سي  تفقد  اأن  يف  اأرغ���ب  مل  ريك�سهام:  منطقة  يف  م��ات 
الوزن مبفردها، لأين ل اأرغب اأن يختلف �سكلي عن �سقيقتي 
دمنا اأنا  التواأم، لذا قررت فقدان الوزن اأي�ساً. واأ�سافت: "�سُ
لتناول  عليه  ودفعنا حزننا  والدنا  عندما خ�سرنا  وليند�سي 
ب�سكل  زي��ادة وزننا  اإىل  اأدى  ال��ذي  الأم��ر  الطعام،  املزيد من 
يف  كانت  عندما  قلبية  نوبة  اإىل  كري�ستي  وتعر�ست  كبري". 
الأ�سبوع 25 والع�سرين من حملها، واكت�سف الأطباء اأن �سبب 
النوبة جتلط الدم الوراثي، واأن الوزن الزائد فاقم و�سعها 
ب�  ال�سحي.    وجنحت ال�سقيقتان يف خ�سارة 24 كيلوغراماً 
15 �سهراً بعد اتباع نظام غذائي �سحي، وممار�سة  الريا�سة، 

وفق ما ورد يف �سحيفة ديلي مريور الربيطانية. 

هل متلك هاتف اآيفون؟.. درا�ضة تك�ضف �ضخ�ضيتك
للبحوث  الوطني  املكتب  ن�سرها  حديثة،  درا���س��ة  ذك��رت 
ال�سفات  ب��ني  م��ن  اأن  امل��ا���س��ي،  يونيو  �سهر  القت�سادية 

امل�سرتكة لالأغنياء هي امتالكهم اأحد هواتف "اآيفون".
اإن  "ما�سابل"،  موقع  نقله  م��ا  ح�سب  ال��درا���س��ة،  وت��ق��ول 
اأن �ساحبه  ق��وي على  ه��و موؤ�سر  اآي��ف��ون  ام��ت��الك هاتف 
يتوفر على دخل قوي. ويو�سح منجزا الدرا�سة، ماريان 
برتراند واأمري كامينيكا اأن لكل فرتة من الزمن �سفات 
كان  امل��ث��ال،  �سبيل  "على  م�سيفني  لالأغنياء،  م�سرتكة 
الدليل على الغنى خالل 1992 هو التوفر على اخلردل 

."Grey Poupon Dijon النحات الفرن�سي اأرنو كا�سرب  مواليد عام 1962 اأثناء جل�سة ت�سوير باالأ�ستوديو اخلا�ض به يف اآ�سنيري �سور �سني يف �سواحي باري�ض. )ا ف ب(

دول ت�ضجل اأعلى درجات 
حرارة على الإطالق

ك�سف خرباء الأر�ساد، اأن العديد 
���س��ه��دت خالل  ال���ع���امل  دول  م���ن 
الآون����ة الأخ�����رية، درج����ات حرارة 
ه��ي الأع��ل��ى ع��ل��ى الإط�����الق، مما 

ت�سبب يف حالت وفاة.
�سمايل  كا�ستليديرغ  مدينة  ويف 
اآيرلندا، و�سلت درجة احلرارة يف 
29 يونيو اإىل 30.1 درجة مئوية، 
وهي الأعلى على الإطالق هناك.

و�سلت  جورجيا  يف  تيبلي�سي  ويف 
درج��ة احل���رارة ه��ذا الأ�سبوع اإىل 
يف  درج��ة   42 بلغت  بينما   ،40.5
ذكر  ما  وف��ق  اأرمينيا،  يف  يريفان 

موقع "�ستاندارد".
"وا�سنطن  اأو�سحت �سحيفة  كما 
احل��������رارة  درج��������ة  اأن  بو�ست" 
يف م���دي���ن���ة دي���ن���ف���ر ب����ك����ول����ورادو، 
بلغت اأع��ل��ى رق���م ع��ل��ى الإط����الق، 
بو�سولها يف 28 يونيو اإىل 40.6 

درجات.
درجة  كانت  ويف قريات يف عمان، 
�سجلت  ال��ت��ي  ال�سغرى  احل����رارة 
يونيو، هي 42.6 درجات،  يوم 26 
اأعلى درج��ة ح��رارة �سغرى  وه��ي 
ي��ت��م ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا يف ال���ع���امل، وفق 
مو�سوعة غيني�س. يذكر اأن ارتفاع 
الكبري يف كندا،  درج��ات احل���رارة 
54 قتيال بحلول اخلمي�س  خلف 
اإذ و���س��ل��ت احل������رارة يف  امل���ا����س���ي، 
36.6 درج���ات يف   اإىل  م��ون��رتي��ال 

الثاين من يوليو.

يكتب باأ�ضنانه... ق�ضة ملهم اأ�ضر على النجاح
قلما  مُي�����س��ك  �سحافة  ط��ال��ب  ف��ي��دي��و  مقطع  اأظ��ه��ر 

باأ�سنانه لتجاوز اأحد اختبارات الكتابة.
يعاين اإليك�س ماكنزي، وهو مرا�سل ريا�سي، من عيب 
يف  ت�سبب  ال��ذي  املف�سلي"،  "التقو�س  ي�سمى  خلقي 
الذي  الأم��ر  ثابتا،  و�سعا  تتخذ  يديه  مفا�سل  جعل 
 The dailymail يحول دون ثنيها، بح�سب �سحيفة
الربيطانية. كان اإليك�س يخ�سى من اأن متعنه حالته 
وتدوين  ال�سريعة  الكتابة  كيفية  تعلم  من  ال�سحية 
امل��الح��ظ��ات، امل���ه���ارة ال��ت��ي ت��ع��ت��رب م��ن اأه����م مهارات 

املرا�سل ال�سحفي.
عجز عن ا�ستخدام يديه.. فحطم رقما يف الكتابة

لكن اإليك�س، وهو طالب يف ال�سنة الأخرية يف جامعة 
األ يجعل ذلك  نوتنغهام ترنت الربيطانية، جنح يف 

عائقا اأمام �سعيه يف احل�سول على مهنة لمعة.
ق��د تعلم الم�����س��اك بالقلم  23 ع��ام��ا،  اإل��ي��ك�����س،  ك��ان 

باأ�سنانه خالل املدر�سة الثانوية.
يف  األيك�س  �سرعة  م��ع��دل  ي�سل  اأن  يف  ذل��ك  و���س��اع��ده 
خالل  وذل��ك  الدقيقة  يف  كلمة   60 حل��وايل  الكتابة 

كتابته للمالحظات خالل عمله.
الذي يعترب من ذوي الحتياجات  اإليك�س،  ويتحدث 
اأي �سخ�س  يلتقوا  اإنهم مل  "يقول معلمي  اخلا�سة: 

من قبل يكتب املالحظات بتلك الطريقة".
اأي �سيء" ي�سيف:عندما بداأت يف  حتقيق  "باإمكاننا 
اإىل  اأ�سل  اأن  اأ���س��دق  اأك��ن  مل  باأ�سناين،  الكتابة  تعلم 

هذه ال�سرعة.
ل��ل��غ��اي��ة، لذلك  م��ب��ك��ر  ���س��ن  ذل���ك يف  تعلمت  وت���اب���ع: 
بتعلم  فيه  ب���داأت  ال���ذي  ال��وق��ت  بالتحديد  اأت��ذك��ر  ل 

ذلك".
فقط  ت����وظ����ف  ال�������س���ح���ف  م����ن  ال���ع���دي���د  اأن  ي����ذك����ر 
ع��ايل يف  ق��درات وم�ستوى  لديهم  ال��ذي  ال�سحفيني 

كتابة املالحظات.
على  حاليا  اإليك�س  يركز  جديد  ورق��م  اآخ���ر..  ه��دف 
خالل  الدقيقة  يف  كلمة   80 م�ستوى  اإىل  ال��و���س��ول 

اختبار كتابة املالحظات.
يقول: "اآمل اأن اأ�ستطيع اإلهام اأنا�س اآخرين، ليعلموا 

اأنه باإمكاننا حتقيق اأي �سيء".

�ضيلينا غوميز  تتجاهل خرب 
خطوبة جا�ضتني بيرب  

النجم  جا�ستني  ال�سابق  النجمة  �سيلينا غوميز  خرب خطوبة حبيبها  جتاهلت 
بيرب  من عار�سة الأزياء  هايلي بالدوين ، حيث تتواجد حالياً يف رحلة بحرية 
مع اأحد اأ�سدقائها. وظهرت �سيلينا يف اإحدى ال�سور التي ن�سرها اأ�سدقاوؤها، 
والأج����واء  بال�سم�س  ت�ستمتع  وه���ي  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  اح���د  ع��ل��ى 

خ�سو�ساً  عليها،  ي��وؤث��ر  ول��ن  مل  بيرب  خطوبة  خ��رب  اأن  لتوؤكد  ال�سيفية، 
اأنهما انف�سال منذ ب�سعة اأ�سهر. ُيذكر اأن  موقع ET  كان قد ك�سف اأن 

ببالدوين، حيث كان متواجداً يف احد املطاعم يف   اإرتبط ر�سمياً  بيرب 
كل  له  ال�سخ�سيني  ثم طالب احلرا�س  هايلي،  ويرق�س مع  باهام�س  
من يف املطعم باإغالق هواتفهم، حيث تقّدم بيرب بطلب اخلطوبة من 


