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قوات ال�سرعية تفر�ض �سيطرتها على املالحيظ وتقطع طريق امداد احلوثيني

حممد بن زايد وال�سي�سي خالل مباحثاتهما يف القاهرة  )وام(

بحثا يف القاهرة عالقات البلدين وامل�ستجدات الإقليمية والدولية

حممد بن زايد وال�صي�صي ي�ؤكدان حر�صهما على تعزيز
الأمن وال�صتقرار يف املنطقة والت�صدي للتدخالت الإقليمية

•• القاهرة-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وفخامة عبدالفتاح ال�سي�سي رئي�ض جمهورية 
م�سر العربية ال�سقيقة .. العالقات الأخوية و�سبل تعزيزها اإ�سافة اإىل عدد 
امل�سرتك. جاء ذلك خالل  الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا  من 
ا�ستقبال فخامة الرئي�ض عبدالفتاح ال�سي�سي ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان والوفد املرافق يف ق�سر الحتادية يف القاهرة حيث عقدا 

لقاء ثنائيا تلته جل�سة مباحثات مو�سعة �سمت وفدي البلدين.
ق�سر  اإىل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و�سول  ول��دى 
الحتادية �سافح كبار امل�سوؤولني فيما �سافح فخامة الرئي�ض امل�سري الوفد 

املرافق ل�سموه.
ويف بداية املحادثات رحب فخامة الرئي�ض امل�سري ب�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان معربا عن م�ساعر الود والأخوة التي تكنها م�سر 
لدولة المارات بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 

الدولة حفظه اهلل.
وا�ستعر�ض اجلانبان خالل املحادثات - التي ح�سرها �سمو ال�سيخ نهيان بن 
زايد اآل نهيان رئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخلريية والإن�سانية - فر�ض تعزيز و تنمية التعاون الثنائي بني البلدين 
يف خمتلف املجالت ال�سيا�سية والتنموية والقت�سادية وال�ستثمارية واآفاقه 
و  الأخوية  بالعالقات  الرتقاء  �سعبيهما يف  يلبي طموحات  امل�ستقبلية مبا 

العمل امل�سرتك لتحقيق م�سالح البلدين ال�سرتاتيجية.
)التفا�سيل �ض2(

التحالف العربي: نحارب كل التنظيمات الإرهابية يف اليمن

اجلي�ش اليمني ي�صيطر على املالحيظ يف �صعدة
•• اليمن-وكاالت:

من  باإ�سناد  اليمني  اجلي�ض  �سيطر 
التحالف على منطقة املالحيظ يف 

�سعدة القريبة من جبال مران.
ال�سدعي،  عبدالكرمي  اللواء  واأك��د 
اجلي�ض  يف  ال���ع���روب���ة  ل������واء  ق���ائ���د 
من  مت��ك��ن��ت  ق����وات����ه  اأن  ال���ي���م���ن���ي، 
وقطعت  املالحيظ،  على  ال�سيطرة 
بعد  احل�����وث�����ي�����ني  اإم�������������داد  ط�������رق 
اأي�ساً على الطريق بني  �سيطرتهم 

�سعدة وحجة.
اأن قواته قتلت  واأ�سار ال�سدعي اإىل 
ق��ي��ادي��ني وع�����س��رات ال��ع��ن��ا���س��ر من 

احلوثيني يف هذه املعركة.
الر�سمي  املتحدث  �سرح  ذل��ك،  اإىل 
ب��ا���س��م ق�����وات حت����ال����ف_اإع����ادة_

الركن  العقيد  اليمن،  يف  ال�سرعية 
اأن التحالف يخو�ض  تركي املالكي، 
الإرهابية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  م���ع  ح���رب���اً 
يف ال���ي���م���ن ك��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة يف 
داع�ض  وت��ن��ظ��ي��م  ال����ع����رب،  ج���زي���رة 
احلوثية  وامل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  الإره����اب����ي 
الإره���اب���ي���ة ال��ت��اب��ع��ة لإي������ران التي 
املتطرفة  الأي��دي��ول��وج��ي��ا  جتمعها 
وع����دم ال��ت��ع��اي�����ض م���ع الآخ�����ر، وقد 
عمليات  ي����زال  ول  ال��ت��ح��ال��ف  ن��ّف��ذ 

والأ�سدقاء  الأ�سقاء  مع  م�سرتكة 
لتفكيك قدرات هذه التنظيمات من 
خالل العمليات اجلوية - البحرية 
وعمليات القوات اخلا�سة امل�سرتكة 
���س��م��ن ج���ه���ود ال����ت����ع����اون ال�����دويل 
واحلفاظ  الإره�����اب  ع��ل��ى  للق�ساء 

على الأمن العاملي.
اىل ذلك، اأعلنت احلكومة ال�سرعية 
اإ�سقاط  الثالثاء،  ام�ض  اليمن،  يف 
مل�سلحي  ت��اب��ع��ة  ا���س��ت��ط��الع  ط���ائ���رة 
275 كم  احلوثيني يف مدينة تعز 

جنوب �سنعاء.
عن  نت”  “�سبتمرب  م��وق��ع  ون��ق��ل 
“قوات  اإن  ق��ول��ه،  ع�سكري  م�سدر 

اجل��ي�����ض ال���وط���ن���ي يف ال����ل����واء 22 
اأ�سقطت  ���س��رب  امل��ت��م��رك��زة يف ج��ب��ل 
للملي�سيا  ا�����س����ت����ط����الع  ط�����ائ�����رة 

النقالبية مزودة بكامريا«.
ي��اأت��ي ذل��ك يف وق��ت �سرح املتحدث 
الر�سمي با�سم قوات “حتالف اإعادة 
تركي  العقيد  اليمن   يف  ال�سرعية 
حرباً  يخو�ض  التحالف  اأن  املالكي 
مع التنظيمات الإرهابية يف اليمن 
العرب  جزيرة  يف  القاعدة  كتنظيم 
وتنظيم داع�ض الإرهابي وامليلي�سيا 
التي  الإيرانية  الإرهابية  احلوثية 
املتطرفة  الإي��دي��ول��وج��ي��ا  جتمعها 

وعدم التعاي�ض مع الآخر.

   

الإمارات ترد على �صك�ى قطر وت�ؤكد اأن اإجراءاتها 
الحرتازية ل تهدف باأي �صكل الإ�صرار بامل�اطن القطري

•• جنيف-وام:

قدمت دولة المارات العربية املتحدة اليوم مذكرة اىل جلنة الق�ساء 
على التمييز العن�سري توؤكد التزامها بالتفاقية الدولية للق�ساء على 
جميع ا�سكال التمييز العن�سري وترف�ض اأي �سكل من اأ�سكال التمييز 

العن�سري.
واملعلومات  امل��زاع��م  الم����ارات على  دول���ة  ال��ت��ي قدمتها  امل��ذك��رة  وت���رد 
بتاريخ  اللجنة  اىل  مذكرتها  يف  قطر  قدمتها  التي  ال�سحيحة  غ��ري 
قد  املتحدة  العربية  الم��ارات  دولة  بان  وادعائها   2018 مار�ض   8
القطريني  للمواطنني  جماعي  برتحيل  ب��الأم��ر  التفاقية  انتهكت 
 2017 5 يونيو  من دول��ة الم��ارات بعد قطع العالقات مع قطر يف 
. وت�سري املذكرة التي قدمتها دولة المارات اىل بيان وزارة اخلارجية 
القطرية.                              امل���زاع���م  ي��دح�����ض  وال�����ذي   2018 ي��ول��ي��و   5 يف  ال�����س��ادر 

)التفا�سيل �ض2(

بدء تطبيق نظام م�اقف بجميع 
مناطق جزيرة اأب�ظبي 18 اأغ�صط�ش

•• اأبوظبي -وام:

بدء تطبيق نظام مواقف بجميع مناطق  اأبوظبي  النقل يف  دائ��رة  اأك��دت 
املهند�ض خمي�ض  واأكد   . اأغ�سط�ض اجلاري   18 اأبوظبي بدءا من  جزيرة 
الدهماين رئي�ض فريق مواقف بدائرة النقل - خالل حلقة نقا�سية عقدت 
ام�ض حول تطبيق مواقف يف اأبوظبي - اأن قرار نظام مواقف الذي �سيبداأ 
ال�سكان  م�سلحة  يف  ي�سب  اأبوظبي  بجزيرة  املناطق  جميع  يف  تطبيقه 
مرحلتني  على  �سيتم  التطبيق  اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال�سكنية  الفلل  واأ�سحاب 
 3 وت�ستمر  خمالفات  حت��ري��ر  دون  التوعية  و  التفعيل  �ست�سمل  الأوىل 

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae
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و�سفها بالأق�سى على الإطالق
ترمب: العق�بات على اإيران 

�صت�صل قريبا لأعلى م�صت�ى
•• عوا�صم-وكاالت:

العقوبات  اأن  ال��ث��الث��اء،  ام�����ض  ت��رم��ب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  اأك���د 
واأ���س��اف يف  الإط���الق.  الأ�سد على  اإي��ران هي  الأمريكية اجلديدة على 
تغريدة له على تويرت اأن العقوبات �ست�سل يف نوفمرب اإىل م�ستوى اأعلى، 
واأن الوليات املتحدة لن جتري معامالت مع اأي جهة جتري معامالت 

مع طهران. وختم تغريدته ) اأطلب ال�سالم العاملي، ل اأقل من ذلك!(.
وكانت العقوبات الأمريكية على طهران قد دخلت حّيز التنفيذ، �سباح 
الثالثاء، وت�سمل عقوبات على �سراء الدولر الأمريكي وجتارة الذهب 
امل�سرفية  احل�سابات  وحتى  الإي���راين  للريال  وال�سراء  البيع  وعمليات 
خارج اإيران التي ت�ستخدم الريال الإيراين ف�سال عن عقوبات ت�ستهدف 

التجارة باحلديد والألومنيوم والفحم ومواد اأخرى.
ياأتي هذا يف اأعقاب توقيع ترمب اأم�ض على اأمر تنفيذي باإعادة فر�ض 
العقوبات على اإيران التي يتهمها بزعزعة ال�ستقرار يف ال�سرق الأو�سط. 
واأبدى ترمب انفتاحه للتو�سل لتفاق نووي جديد يكون اأكرث �سمول 

ويت�سمن برنامج اإيران البالي�ستي ودعمها لالإرهاب.
من جانبها قالت م�سادر اأمريكية اإن العقوبات �ستطبق بدقة ولن متنح 
اأي ت�ساريح للدول اأو ال�سركات للتعامل مع اإيران، م�سرية اإىل اأن هدفها 
امل�سوؤول  اأو���س��ح  كما  نظامها.  تغيري  ولي�ض  اإي���ران  ت�سرفات  تغيري  هو 
اإي��ران حتى تتوقف عن  اأن بالده تهدف لقطع التمويل عن  الأمريكي 
زعزعة ا�ستقرار املنطقة حيث اإن نظام اإيران ي�ستفيد من اأموال التفاق 

النووي لتمويل امليلي�سيات ال�سيعية التابعة له.

العبادي يحيل وزراء وم�ص�ؤولني 
ال��ن��زاه��ة  هيئة  اإىل  ك��ب��ارًا 

•• بغداد-وكاالت:

����س���ادق رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء 
ال��ع��راق��ي، ح��ي��در ال��ع��ب��ادي، ام�ض 
ال���ث���الث���اء، ع��ل��ى اإح���ال���ة ع���دد من 
وم�سوؤولني  ال�����س��اب��ق��ني  ال������وزراء 
على  ال���ن���زاه���ة،  ه��ي��ئ��ة  اإىل  ك���ب���ار 
حمافظات،  ع��دة  يف  ف�ساد  خلفية 

متهيدا للتحقيق معهم.
وجاء قرار الإحالة يف وقت ت�سهد 
العراق  فيه م��دن ج��ن��وب وو���س��ط 
ب�سبب  م�������س���ت���م���رة،  م����ظ����اه����رات 
الف�ساد  وت��ف�����س��ي  اخل���دم���ات  ���س��وء 
وانقطاع الكهرباء، فيما مل تنجح 
اتخذتها  التي  الإج����راءات  بع�ض 
وزير  اإق��ال��ة  بينها  م��ن  احلكومة، 
الغ�سب  ت���ه���دئ���ة  يف  ال���ك���ه���رب���اء، 

ال�سعبي.
ويف ذي قار، يعت�سم الع�سرات من 
اأبناء املحافظة، وذلك بعد تظاهرة 
املحافظة،  م��ب��ن��ى  اأم�������ام  ل��ي��ل��ي��ة 
واأك���د امل��ت��ظ��اه��رون ال���س��ت��م��رار يف 
اإق���ال���ة املحافظ  الع��ت�����س��ام ح��ت��ى 

واأع�ساء احلكومة املحلية.

ق�����ص��ف  يف  ����ص���ه���ي���دان 
ا���ص��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى غ��زة

•• غزة-وكاالت:

عنا�سر حركة  اثنان من  ا�ست�سهد 
حما�ض، الثالثاء، من جراء ق�سف 
اإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى موقع  م��دف��ع��ي 

�سمايل قطاع غزة .
وق����ت����ل ال����ن���������س����ران اإث�������ر اإط������الق 
على  قذائف  الإ�سرائيلية  املدفعية 
موقع يف مدينة بيت لهيا. وبذلك 
القتلى  ع����دد   162 اإىل  ي��رت��ف��ع 
�سقطوا  ال���ذي���ن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
منذ  الإ�سرائيلي  اجلي�ض  ب��ن��ريان 
ب���دء الح��ت��ج��اج��ات ع��ل��ى احل���دود 
ب���ني غ����زة واإ����س���رائ���ي���ل يف اأواخ�����ر 

مار�ض املا�سي. 
اإ�سرائيل  �سنتها  غ��ارة  اآخ��ر  وكانت 
املا�سي  ي��ول��ي��و   29 يف  غ���زة  ع��ل��ى 
واأ�سفرت  م�سرية،  طائرة  بوا�سطة 

حينها عن مقتل فل�سطينيني.
والف�سائل  اإ���س��رائ��ي��ل  وت��و���س��ل��ت 
اإىل  ي����ول����ي����و،  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
ات�����ف�����اق وق������ف اإط���������الق ن������ار عرب 
املبعوث  وبدعم  م�سرية،  و�ساطة 
نيكولي  املتحدة  ل��الأمم  اخل��ا���ض 

عن  امل�صاعدات  مينع  الأ�صد 
لالأردن  املتاخم  الركبان  خميم 

•• عوا�صم-وكاالت:

�سيطرتها  بعد  الأ���س��د  ق��وات  منعت 
ع���ل���ى درع�������ا وال���ق���ن���ي���ط���رة دخ�����ول 
الركبان  خم��ي��م  اإىل  امل�������س���اع���دات 
ال�سورية  احل�������دود  ع���ل���ى  ال����واق����ع 

الأردنية.
وت��وؤك��د امل�����س��ادر اأن م��ا ل ي��ق��ل عن 
ن��ازح �سوري من �سكان  األ��ف  �سبعني 
املخيم باتوا يعي�سون ظروفا اإن�سانية 

�سعبة منذ اأكرث من اأ�سبوع.
ي�سهد  املخيم  اأن  امل�سادر  واأو�سحت 
جماعة مع انعدام مقومات احلياة، 
الطبي  بالو�سع  خا�سة فيما يتعلق 

واخلدمي.
النظام  ق����وات  اأن  امل�����س��ادر  وت�����س��ري 
ال�سغط  حت��اول عرب ه��ذه اخلطوة 
ع��ل��ى الأه����ايل ل��ل��خ��روج م��ن املخيم 

باجتاه مناطق �سيطرتها.
تيمور  ت���وج���ه  ب��ي��ن��م��ا  ذل�����ك  ي����اأت����ي 
جنبالط جنل الزعيم الدرزي وليد 
جنبالط اإىل مو�سكو لبحث اأو�ساع 
حمايتهم،  و�سبل  �سوريا  يف  ال���دروز 
النظام  حم���اول���ة  ظ���ل  يف  ���س��ي��م��ا  ل 
لتحقيق  املخاطر  يف  ب��ال��دروز  ال��زج 
اأن  جنبالط  واأو���س��ح  خمططاته. 
ارتكبها  ال���ت���ي  ال��ب�����س��ع��ة  اجل���رمي���ة 
قامت  ال����دروز  بحق  داع�����ض  تنظيم 

بت�سهيل من النظام.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ترد على �صك�ى قطر وت�ؤكد اأن اإجراءاتها الحرتازية ل تهدف باأي �صكل الإ�صرار بامل�اطن القطري

•• جنيف-وام:

اأم�ض مذكرة اىل جلنة الق�ساء  قدمت دولة الم��ارات العربية املتحدة 
على التمييز العن�سري توؤكد التزامها بالتفاقية الدولية للق�ساء على 
التمييز  اأ�سكال  اأي �سكل من  العن�سري وترف�ض  التمييز  ا�سكال  جميع 
املزاعم  على  الم����ارات  دول���ة  قدمتها  ال��ت��ي  امل��ذك��رة  وت���رد  العن�سري. 
واملعلومات غري ال�سحيحة التي قدمتها قطر يف مذكرتها اىل اللجنة 
بتاريخ 8 مار�ض 2018 وادعائها بان دولة المارات العربية املتحدة قد 
من  القطريني  للمواطنني  جماعي  برتحيل  بالأمر  التفاقية  انتهكت 
دولة المارات بعد قطع العالقات مع قطر يف 5 يونيو 2017 . وت�سري 
ال�سادر  وزارة اخلارجية  بيان  الم��ارات اىل  دولة  التي قدمتها  املذكرة 
تت�سمن  كما   ، القطرية  امل��زاع��م  يدح�ض  وال��ذي   2018 يوليو   5 يف 

املذكرة بيانات ر�سمية تثبت ا�ستمرار تواجد األف املواطنني القطريني 
يف دولة المارات بعد قطع العالقات مع قطر ، كما مت ال�سماح لالآلف 
وي�ستمر  احل��ني،  ذل��ك  ال��دول��ة منذ  ب��دخ��ول  القطريني  املواطنني  م��ن 
املواطنون القطريون داخل دولة المارات بالتمتع بنف�ض احلقوق التي 
المارات  دول��ة  واك��دت مذكرة  الخ���رون.  وال���زوار  املقيمون  بها  يتمتع 
ب�سكل  وعملها  الن�����س��ان  وح��ق��وق  امل��ت��ح��دة  المم  مبنظومة  ال��ت��زام��ه��ا 
الإج����راءات  ان  اىل  الم����ارات  دول���ة  وت�سري   . املعنية  اللجنة  م��ع  وث��ي��ق 
اأ�سا�سي جتاه �سيا�سات احلكومة القطرية  التي اتخذتها موجهة ب�سكل 
الداعمة للتطرف و اٍلرهاب و �سيا�ساتها ال�ساعية ايل زعزعة الأمن و 
ال�ستقرار جتاه المارات ودّول اخرى يف املنطقة وان اإجراءات المارات 
الحرتازية ل تهدف باي �سكل من الأ�سكال لالإ�سرار باملواطن القطري 

و الذي يعاين من ت�سرفات حكومته وتوجهاتها.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئ�ن رئي�ش ك�ل�مبيا بت�ليه مهام من�صبه

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه 
رئ��ي�����ض جمهورية  م��ارك��ي��ز  دوك���ي  اي��ف��ان  ف��خ��ام��ة  اإىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة   « اهلل 

كولومبيا وذلك مبنا�سبة توليه مهام الرئا�سة يف بالده.
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ض جمل�ض 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 مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض ايفان دوكي ماركيز.

رئي�ش الدولة ونائبة وحممد بن زايد يهنئ�ن 
رئي�ش �صاحل العاج بذكرى ال�صتقالل

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه 
جمهورية  رئي�ض  وات���ارا  احل�سن  الرئي�ض  فخامة  اىل  تهنئة  برقية  اهلل« 

�ساحل العاج وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ض جمل�ض 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 مماثلتني اىل فخامة الرئي�ض احل�سن واتارا.

بحثا يف القاهرة عالقات البلدين وامل�ستجدات الإقليمية والدولية

حممد بن زايد وال�صي�صي ي�ؤكدان حر�صهما على تعزيز الأمن وال�صتقرار يف املنطقة والت�صدي للتدخالت الإقليمية

القومي العربي و م�ستقبله والأمن 
الوطني لدول املنطقة.. موؤكدا اأن 
ج��م��ه��وري��ة م�����س��ر ال��ع��رب��ي��ة متثل 
���س��م��ن منظومة  اأ���س��ا���س��ي��ة  رك���ي���زة 
دولة  واأن  العربي  القومي  الأم���ن 
املتحدة حري�سة  العربية  الإمارات 
معها،  امل�����س��ت��م��ر  ال���ت���وا����س���ل  ع���ل���ى 
والتباحث حول كل ما يهم ال�سوؤون 

الإقليمية.
ك��ب��رية يف  ثقته  اإن  �سموه  واأ���س��اف 
ا�ستعادة  على  العربي  العامل  ق��درة 
مواجهة  و  ت���وازن���ه  و  ا����س���ت���ق���راره 
�سوؤونه  يف  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��دخ��الت 
مثمنا دور م�سر املحوري يف العامل 
و�سيا�ساتها  وامل���ن���ط���ق���ة  ال���ع���رب���ي 
وامل���ت���وازن���ة حت���ت قيادة  احل��ك��ي��م��ة 

العربية  والق�سايا  امل�سالح  خدمة 
والقت�سادية  والأمنية  ال�سيا�سية 

والتنموية.
واأو�سح �سموه اأن اأهم الأ�س�ض التي 
الإماراتية  ال��ع��الق��ات  عليها  تقوم 
���� امل�����س��ري��ة ه��ي ال��ث��ق��ة و الح���رتام 
جانب  اإىل  وال��ت�����س��ام��ن  امل���ت���ب���ادل 
توافق الروؤى ب�ساأن جممل ق�سايا 
وحر�سهما  امل���ن���ط���ق���ة  وم����ل����ف����ات 
وا�ستقرار  اأم������ن  ع���ل���ى  امل�������س���رتك 
و�سعوبها..موؤكدا  دول��ه��ا  وتنمية 
�سموه اأن العمل والتن�سيق امل�سرتك 
اأ�سا�سيا  رك��ن��ا  ي��ع��د  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
ومواجهة  امل��ن��ط��ق��ة  حت�����س��ني  يف 
خالل  خا�سة  واملخاطر  التحديات 
ه����ذه امل��رح��ل��ة ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة التي 

معربا  ال�سقيقة  ال��دول  بني  البناء 
ع��ل��ى موا�سلة  ع��ن ح��ر���ض م�����س��ر 
دف���ع اأط����ر ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك مع 
دول��ة الم��ارات العربية املتحدة يف 
اأك��د اجلانبان يف  �ستى امل��ج��الت. و 
على  حر�سهما   .. لقائهما  خ��ت��ام 
العالقات  وتنمية  تعزيز  موا�سلة 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
وجمهورية م�سر العربية ال�سقيقة 
ال���ت���ع���اون فيما  ت��ك��ث��ي��ف  واأه���م���ي���ة 
ال�ستقرار  و  الأم��ن  بتعزيز  يتعلق 
للتدخالت  والت�سدي  املنطقة  يف 
اأمنها..  يف  ال��ع��اب��ث��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
و�سددا على اأهمية ت�سافر اجلهود 
ملكافحة  وال����دول����ي����ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
من  واجتثاثه  والتطرف  الإره���اب 

التقدم وال�ستقرار والنجاح.
الإم���ارات  اإن دول��ة  واأ���س��اف �سموه 
العربية املتحدة حتت قيادة �ساحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  حفظه   « الدولة  رئي�ض  نهيان 
».. حري�سة على التوا�سل امل�ستمر 
مع ال�سقيقة م�سر والتباحث معها 
املنطقة ودعم  حول ما يهم �سوؤون 

ا�ستقرارها وتنميتها.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان..اإن دولة الإمارات 
وجمهورية  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
عالقات  جتمعهما  العربية  م�سر 
يقت�سر  ل  را���س��خ��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الدولتني  ع��ل��ى  الإي��ج��اب��ي  اأث���ره���ا 
ف���ق���ط واإمن�������ا ي���ت���ج���اوز ذل�����ك اإىل 

فخامة الرئي�ض عبدالفتاح ال�سي�سي 
وال���ت���ي ت���وؤك���د ع��ل��ى ت��ع��زي��ز املحور 
العربي مبا يخدم م�سالح ال�سعوب 

العربية واأمنها وا�ستقرارها.
الرئي�ض  فخامة  حمل  جانبه  م��ن 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  امل�����س��ري 
حتياته  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
زايد اآل نهيان ومتنياته له موفور 
ال�سحة والعافية وال�سعادة ولدولة 
الإمارات و�سعبها مزيدا من التقدم 
والزدهار يف ظل قيادته احلكيمة.

و و���س��ف ف��خ��ام��ت��ه ال��ع��الق��ات بني 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
باأنها  ال��ع��رب��ي��ة  م�سر  وج��م��ه��وري��ة 
ال�سرتاتيجي  ل��ل��ت��ع��اون  من�����وذج 

ت�����س��ه��د ف��ي��ه��ا ت���غ���ريات وت���ط���ورات 
وت�ساورا  تن�سيقا  تتطلب  مت�سارعة 

م�ستمرين بني الدول العربية.
ك���م���ا اأك�������د ����س���م���وه ح����ر�����ض دول�����ة 
الإمارات العربية املتحدة على دعم 
���س��اأن��ه حتقيق م�سالح  م��ا م��ن  ك��ل 
وطموحاتها  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��ع��وب 
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار واأم���ن 

وتنمية جمتمعاتها.
و قال �سموه اإن التطورات اجلارية 
يف املنطقة العربية ومنطقة ال�سرق 
الت�ساور  تتطلب  والعامل  الأو���س��ط 
امل�ستمر بني قيادتي دولة الإمارات 
م�سر  وجمهورية  املتحدة  العربية 
العربية، خا�سة اأن هذه التطورات 
الأمن  بحا�سر  وثيق  ب�سكل  تت�سل 

•• القاهرة-وام:

بحث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
ال�سي�سي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ف��خ��ام��ة  و 
العربية  م�سر  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض 
الأخوية  ال��ع��الق��ات   .. ال�����س��ق��ي��ق��ة 
اإ���س��اف��ة اإىل عدد  و���س��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا 
والدولية  الإقليمية  الق�سايا  من 
ذلك  ج��اء  امل�سرتك.  الهتمام  ذات 
الرئي�ض  ف��خ��ام��ة  ا�ستقبال  خ���الل 
ل�ساحب  ال�����س��ي�����س��ي  ع���ب���دال���ف���ت���اح 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
امل���راف���ق يف ق�سر  وال���وف���د  ن��ه��ي��ان 
عقدا  حيث  القاهرة  يف  الحت��ادي��ة 
مباحثات  جل�سة  تلته  ثنائيا  لقاء 

مو�سعة �سمت وفدي البلدين.
ال�سمو  ����س���اح���ب  و�����س����ول  ول������دى 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
كبار  �سافح  الحت��ادي��ة  ق�سر  اإىل 
���س��اف��ح فخامة  ف��ي��م��ا  امل�����س��وؤول��ني 
املرافق  ال��وف��د  امل�����س��ري  ال��رئ��ي�����ض 

ل�سموه.
فخامة  رحب  املحادثات  بداية  ويف 
ال�سمو  ب�ساحب  امل�سري  الرئي�ض 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
والأخ���وة  ال���ود  م�ساعر  ع��ن  معربا 
المارات  لدولة  م�سر  تكنها  التي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الدولة حفظه اهلل.
ا����س���ت���ع���ر����ض اجل����ان����ب����ان خ���الل  و 
�سمو  ح�سرها  ال��ت��ي   - امل��ح��ادث��ات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ 
زايد  اأمناء موؤ�س�سة  رئي�ض جمل�ض 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
فر�ض   - والإن�������س���ان���ي���ة  اخل����ريي����ة 
الثنائي  ال��ت��ع��اون  تنمية  و  ت��ع��زي��ز 
املجالت  خمتلف  يف  البلدين  ب��ني 
ال�سيا�سية والتنموية والقت�سادية 
امل�ستقبلية  واآف��اق��ه  وال�ستثمارية 
يف  �سعبيهما  ط��م��وح��ات  يلبي  مب��ا 
الرت����ق����اء ب��ال��ع��الق��ات الأخ����وي����ة و 
م�سالح  لتحقيق  امل�سرتك  العمل 
وبحثا  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة..  البلدين 
التي  وال����ت����ط����ورات  امل�������س���ت���ج���دات 
الإقليمية  ال�����س��اح��ت��ان  ت�����س��ه��ده��ا 
اإ�سافة  وت���داع���ي���ات���ه���ا  وال���دول���ي���ة 
تهم  ال��ت��ي  الق�سايا  م��ن  ع���دد  اإىل 
و  ب�ساأنها.  الآراء  وتبادل  البلدين 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  نقل 
بداية  يف   ������ ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الرئي�ض  ف��خ��ام��ة  اإىل   ���� امل��ح��ادث��ات 
ال�سمو  ���س��اح��ب  حت��ي��ات  امل�����س��ري 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
 « اهلل  ح��ف��ظ��ه   « ال�����دول�����ة  رئ���ي�������ض 
ومتنيات �سموه مل�سر و�سعبها دوام 

جذوره وجتفيف منابعه.
دعمهما  ع���ن  اجل���ان���ب���ان  اأع������رب  و 
جلهود التو�سل اإىل حلول �سيا�سية 
منها  تعاين  التي  الأزم���ات  ملختلف 

املنطقة.
اأنور  الدكتور  معايل  اللقاء  ح�سر 
ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���ض وزي���ر الدولة 
لل�سوؤون اخلارجية و معايل علي بن 
حماد ال�سام�سي نائب الأمني العام 
الوطني  لالأمن  الأع��ل��ى  للمجل�ض 
املزروعي  م��ب��ارك  حممد  �سعادة  و 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����وان  وك��ي��ل 
م���ب���ارك اجلنيبي  ج��م��ع��ة  و���س��ع��ادة 
�سفري الدولة لدى جمهورية م�سر 
ال��ع��رب��ي��ة..و ح�����س��ره م��ن اجلانب 
زكي  حممد  اأول  الفريق  امل�سري 
امل�سلحة وزير  العام للقوات  القائد 
اللواء  و  الإن��ت��اج احلربي  و  الدفاع 
املخابرات  رئ��ي�����ض  ك���ام���ل  ع��ب��ا���ض 
رئي�ض  �سريف  وم�سطفى  العامة 
ديوان رئي�ض اجلمهورية و حم�سن 
رئي�ض  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  ع��ب��دال��ن��ب��ي 

اجلمهورية.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وك�������ان 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة ق���د و����س���ل اإىل 
زي��ارة جلمهورية  ام�ض يف  القاهرة 

م�سر العربية ال�سقيقة.
����� لدى  ك����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال ���س��م��وه 
و���س��ول��ه م��ط��ار ال��ق��اه��رة ال���دويل �� 
رئي�ض  ال�سي�سي  عبدالفتاح  فخامة 

جمهورية م�سر العربية.
 ��� امل�سري  الرئي�ض  فخامة  ورح��ب 
ا���س��رتاح��ة ق�سرية يف قاعة  خ��الل 
القاهرة  م���ط���ار  يف  ال�������زوار  ك���ب���ار 
ال�سيخ  ال�سمو  ب�ساحب   - ال���دويل 
والوفد  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
املرافق و جتاذبا اأطراف الأحاديث 
الودية التي تعك�ض عمق العالقات 
الأخ���وي���ة ال��ت��ي جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن و 

ال�سعبني ال�سقيقني.
يرافق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الزيارة  خ��الل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  ي�سم  وف��د 
زايد اآل نهيان رئي�ض جمل�ض اأمناء 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة والإن�����س��ان��ي��ة و 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن�����ور ب���ن حممد 
لل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي�����ر  ق��رق��ا���ض 
حماد  بن  علي  معايل  و  اخلارجية 
العام  الأم������ني  ن���ائ���ب  ال�����س��ام�����س��ي 
الوطني  لالأمن  الأع��ل��ى  للمجل�ض 
املزروعي  م��ب��ارك  حممد  �سعادة  و 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����وان  وك��ي��ل 
م���ب���ارك اجلنيبي  ج��م��ع��ة  و���س��ع��ادة 
جمهورية  ل�����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري 

م�سر العربية.

اجلانبان يوؤكدان دعمهما جلهود التو�سل اإىل حلول �سيا�سية ملختلف الأزمات يف املنطقة
حممد بن زايد: العالقات ال�سرتاتيجية بني البلدين تخدم امل�سالح والق�سايا العربية كافة

ال�سي�سي: العالقات بني الإمارات وم�سر منوذج للتعاون البناء بني الدول ال�سقيقة
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اأخبـار الإمـارات
بدء تطبيق نظام م�اقف بجميع مناطق جزيرة اأب�ظبي 18 اأغ�صط�ش

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي بدء تطبيق نظام مواقف بجميع مناطق  النقل يف  اأكدت دائرة 
اأك����د املهند�ض  اأغ�����س��ط�����ض اجل����اري . و   18 ب����دءا م��ن  اأب��وظ��ب��ي  ج��زي��رة 
حلقة  خ��الل   - النقل  ب��دائ��رة  م��واق��ف  فريق  رئي�ض  ال��ده��م��اين  خمي�ض 
نظام  ق��رار  اأن   - اأبوظبي  يف  مواقف  تطبيق  ح��ول  ام�ض  عقدت  نقا�سية 
مواقف الذي �سيبداأ تطبيقه يف جميع املناطق بجزيرة اأبوظبي ي�سب يف 
التطبيق �سيتم  اأن  اإىل  واأ�سار  ال�سكنية  الفلل  ال�سكان واأ�سحاب  م�سلحة 
على مرحلتني الأوىل �ست�سمل التفعيل و التوعية دون حترير خمالفات 

وت�ستمر 3 اأ�سابيع واملرحلة الثانية �ستكون مرحلة التطبيق الفعلي.

ولفت اإىل اأن القطاعات اجلديدة التي ت�سمل التطبيق بلغت 42 قطاعا 
اأنه ل توجد خطط نحو  اإىل  اأبوظبي .. منوها  وت�سمل جميع قطاعات 

تو�سيع تطبيق نظام مواقف خارج جزيرة اأبوظبي.
على جزيرة  امل��واق��ف  ت��وزي��ع مراقبي  اإع���ادة  �سيتم  اإن��ه  الدهماين  وق��ال 
اأبوظبي .. مو�سحا اأن مواقف تعتزم تطبيق تكنولوجيا جديدة لر�سد 
�سيتم  التي  املواقف  عدد  اأن  اإىل  واأ�سار   .. قريبا  عنها  �سيعلن  املخالفات 

تطبيق النظام بها خالل الفرتة املقبلة تبلغ اأكرث من 26 األف موقف.
الوقوف  ع��ل��ى ظ��اه��رة  ال��ق�����س��اء  �سي�سهم يف  م��واق��ف  ن��ظ��ام  ان  اأو���س��ح  و 
الع�سوائي يف املناطق ال�سكنية ومناطق الفلل و �سمان ا�ستخدام املواقف 
ا�ستغاللها  املنطقة فقط وعدم  �سكان  املناطق من قبل  املتوافرة يف هذا 

ب�سكل ع�سوائي. و قال اإن املواطنني املقيمني يف املناطق ال�سكنية و مناطق 
للغاية  مرنة  اآلية  وفق  املتواجدة  املواقف  ا�ستخدام  يف  احلق  لهم  الفلل 
تتمثل فقط يف ت�سجيل مركباتهم و احل�سول على ت�ساريح ب�سكل جماين 
.. منوها اإىل اأن هناك درا�سة �سبقت تطبيق نظام مواقف اأظهرت توافرها 

ب�سكل كاف ل�سكان املنطقة.
اأم��ان��ا و�سالمة  اأك���رث  ال��ط��رق  امل��واق��ف ي�سهم يف ج��ع��ل  ن��ظ��ام  اأن  اأك���د  و 
وت�سيري اأمور النا�ض يف احلياة اليومية ف�سال عن توفري الن�سيابية يف 
حركة ال�سري مع تفادي الزدحام ودعم احلركة القت�سادية والتجارية 

وال�سياحية يف الإمارة.
اإنه  اأ�سحاب الفلل ال�سكنية .. قال  ال��زوار ملواقف  اآلية ا�ستخدام  و حول 

ميكن لزوار اأ�سحاب الفلل ال�سكنية ا�ستخدام املواقف حتى ال�ساعة 12 
ليال وبعد ذلك ميكن لأ�سحاب الفلل اإر�سال ر�سالة ن�سية برقم مركبات 
الزائرين من هواتفهم امل�سجلة لدى الدائرة ليتم ال�سماح لهم بالوقوف 

على مدار 24 �ساعة دون اأية خمالفات.
و دعت دائرة النقل يف اأبوظبي اأ�سحاب املركبات اإىل التعاون معها عرب 
املتعاملني  الت�سجيل لدى مراكز خدمة  اأق��رب فر�سة لطلب  التقدم يف 
التابعة لها اأو عن طريق موقعها اللكرتوين و احل�سول على ت�ساريح 
للمخالفات  جتنبا  وذل��ك  الت�سغيل  حيز  تدخل  اأن  قبل  ال�سكان  مواقف 
الفعلي  التطبيق  ت��اري��خ  م��ن  ب���دءا  الت�ساريح  خ��دم��ة  تفعيل  يتم  حيث 

للمنطقة امل�سرح فيها بالوقوف.

مركز زايد للدرا�صات.. ال�صاد�ش من اأغ�صط�ش ملحمة البناء والتاأ�صي�ش
•• اأبوظبي-وام:

ن���ظ���م م����رك����ز زاي��������د ل���ل���درا����س���ات 
وال���ب���ح���وث ال���ت���اب���ع ل���ن���ادي ت���راث 
الإم��������������ارات حم����ا�����س����رة ب���ع���ن���وان 
ملحمة  اأغ�سط�ض  من  “ال�ساد�ض 
البناء والتاأ�سي�ض” احياء للذكرى 
املغفور  لتويل  واخلم�سني  الثانية 
ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
مقاليد  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان 

احلكم يف اإمارة اأبوظبي.
املحا�سرة  يف  امل��ت��ح��دث��ون  واأج��م��ع 
اأغ�سط�ض  م��ن  ال�ساد�ض  ت��اري��خ  اأن 
1966 يعد نقطة حتول يف واقع 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
وم�سارها بف�سل روؤية وفكر وجهود 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
اإىل  اأدت  التي  احلكيمة  نهيان  اآل 
ونه�ستها.  الإم����ارات  دول���ة  اإن�����س��اء 
اأدارها  التي  املحا�سرة  يف  وحت��دث 
ال��دك��ت��ور ح��م��دان ال��درع��ي رئي�ض 
ق�سم البحوث والدرا�سات يف املركز 
ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور ي��و���س��ف املدفعي 
ال�سابق  وال�������س���ف���ري  الأك������ادمي������ي 
وال�سيد توبي هارورد مدير مكتب 
املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية 

من تعاليم الدين الإ�سالمي الذي 
ون�سرة  امللهوف  اإغاثة  على  يحث 
وتخفيف  الأي��ت��ام  ورع��اي��ة  املظلوم 
ون�سر  والأمم  ال�����س��ع��وب  م��ع��ان��اة 
اخل��ري وال�����س��الم والأم�����ان.. وقال 
متثل  ذاك  خ��ط��اب��ه  يف  كلماته  اإن 
مل��ا ورد يف  اأف�����س��ل تطبيق  راأي����ه  يف 
القراآن الكرمي.. موؤكدا اأن مبادئ 
ح��م��اي��ة ال��ب�����س��ر وامل��ح��اف��ظ��ة على 
ال�سريعة  يف  م���وج���ودة  ك��رام��ت��ه��م 
الإ�سالمية والأخالق العربية قبل 
الإن�سان  حقوق  قوانني  تو�سع  اأن 
عدة  املحا�سرة  و�سهدت  احلديثة. 
م��داخ��الت م��ن احل�����س��ور تناولت 
واإن�سانيته  زاي����د  ال�����س��ي��خ  م��واق��ف 
وروؤي���ت���ه ال��ق��ي��ادي��ة امل��ت��م��ي��زة.. كما 
ركزت على الفكر الو�سطي لل�سيخ 
زاي����د ون��ظ��ري��ت��ه ال�����س��ي��ا���س��ي��ة التي 

طالبوا باأن ت�سري منهجا يدر�ض.
ح�سر املحا�سرة عدد من الباحثني 
من  واملهتمني  والكتاب  واملثقفني 
الإمارات والدول العربية وفاطمة 
امل���ن�������س���وري م����دي����رة م���رك���ز زاي����د 
وم�سوؤولني  وال��ب��ح��وث  للدرا�سات 
الإم������ارات ومركز  ت����راث  ن����ادي  يف 

�سلطان بن زايد.

ل�سوؤون الالجئني.
ال�����س��اد���ض من  اأن  ال���درع���ي  واأك�����د 
اأغ�����س��ط�����ض خ����رج م���ن رح����م ري���اح 
النفط  ب����ه  ج�����اء  ال������ذي  ال��ت��غ��ي��ري 
قبل  الأو���س��اع  ع��ن  خلفية  مقدما 
الدكتور  اأك��د  فيما  التاريخ..  ذل��ك 
املكت�سبات  اأن  امل���دف���ع���ي  ي���و����س���ف 
ارتبطت  ل����ل����دول����ة  احل���������س����اري����ة 
باملغفور له ال�سيخ زايد م�ستعر�سا 
املغفور  ال��ت��ي واج��ه��ت  ال��ت��ح��دي��ات 

القيادية والإن�سانية لل�سيخ زايد.. 
دائما هدفه  الإن�سان كان  اإن  وقال 
اإىل  يفعله م�سريا  الأول يف كل ما 
يتاأ�سى  “ ك���ان  اهلل  “ رح��م��ه  اأن����ه 
�سخ�سيته  يف  ال���ك���رمي  ب��ال��ر���س��ول 
ملقيا ال�سوء على ال�سمات املميزة 
له وحبه للخري وكرمه واإن�سانيته 
���س��ارب��ا م��ث��ال ب��ع��دد م��ن الق�س�ض 
ع���ن اإجن��������ازات امل���غ���ف���ور ل���ه يف كل 
لل�سيخ  م���واق���ف  و�����س����اردا  ال������دول 

وفكره  و���س��ي��ا���س��ات��ه  زاي����د  بال�سيخ 
اأنه  وق��ال   .. و�سعها  التي  واأ�س�سه 
العامل  يف  اأم����اك����ن  ع����دة  يف  ع��م��ل 
امل�ساريع  م����ن  ك����ث����ريا  و������س�����ادف 
والإن�سانية  التنموية  الإم��ارات��ي��ة 
اأف���ري���ق���ي���ا وع�����زا ذلك  ل���س��ي��م��ا يف 
لالأ�س�ض  ل���ه  امل��غ��ف��ور  غ���ر����ض  اإىل 
الإن�سانية التي ت�سري عليها الدولة 

من م�ساعدة لل�سعيف واملحتاج.
التنموية  امل�������س���اري���ع  اأن  واأك��������د 

وو�سع  ال��دول��ة  بناء  ملحمة  له يف 
والروؤية  احل��ك��م��ة  مبينا  اأ���س�����س��ه��ا 
ل��ل�����س��ي��خ زاي����د يف تخطي  ال��ث��اق��ب��ة 
املغفور  اأجن��زه  ما  وا�سفا  العقبات 
قيادته  حققتها  التي  باملعجزة  له 
الر�سيدة لكونه بداأ من ال�سفر يف 
عدة  �ساربا  ال��دول��ة  بنية  تاأ�سي�ض 
اأمثلة عن واق��ع احل��ال تلك الأيام 

من انعدام للبنى التحتية.
ال�سفات  امل��دف��ع��ي  ا�ستعر�ض  ك��م��ا 

لل�سعيف  ن�سرته  على  دل��ت  زاي��د 
وحقوق الإن�سان ورف�سه للظلم يف 

كل مكان.
زاي��د جند  ال�سيخ  “ بف�سل  وق��ال 
عليه  تغلب  د�ستورا  الدولة  د�ستور 
يقيم  م��ن  ك��ل  الإن�����س��ان��ي��ة ويحمي 

على اأر�سها”.
م���ن ج��ان��ب��ه اأب�����دى ت��وب��ي ه����ارورد 
املدفعي  ذك��ره  مل��ا  التامة  موافقته 
الدولة  يف  ال��ت��ط��ور  ارت���ب���اط  ع���ن 

والإن�سانية التي مل�سها يف كل مكان 
واأن  زاي��د  ال�سيخ  وروؤي���ة  اإرث  تتبع 
بف�سله جند اأن الإم��ارات معروفة 
امل�ساريع  ب�سبب  العامل  الآن يف كل 

التنموية التي تن�سئها.
وا���س��ت��ع��ر���ض ه������ارورد خ��ط��اب��ا من 
زايد للمفو�سية  ال�سيخ  له  املغفور 
يف مايو 2000 مبنا�سبة الذكرى 
اأكد فيه املغفور له  50 لتاأ�سي�سها 
العون لالجئني ينطلق  اأن مد يد 

�صحة دبي تدع� احلجيج اإىل �صرورة اتخاذ التدابري الطبية ال�قائية
•• دبي-وام:

دعت هيئة ال�سحة بدبي احلجاج 
م���ن ك���ب���ار ال�����س��ن و احل����وام����ل و 
اأ���س��ح��اب الأم���را����ض امل��زم��ن��ة من 
واحل�سا�سية  ال�����س��ك��ري  م��ر���س��ى 
وغريها  القلب  واأمرا�ض  والربو 
التدابري  اإت����خ����اذ  �����س����رورة  اإىل 
ا�ست�سارة  و  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
الطبيب قبل ال�سفر لأداء فري�سة 
احل��ج م��ع اأه��م��ي��ة احل�����س��ول على 
ال��ت��ط��ع��ي��م��ات ال����الزم����ة مب����دة ل 
يوما قبل   15 اإىل   10 تقل عن 
اجل�سم  ح�سول  ل�سمان  ال�سفر 

التورم  اإىل  مت��ي��ل  الأق������دام  لأن 
ل�ساعات  امل�����س��ي  ب��ع��د  احل����رارة  يف 
طويلة لفتة اإىل اأنه بعد التحلل 
م����ن الح��������رام ي��ن�����س��ح ب����ارت����داء 
الأق��م�����س��ة ال��ق��ط��ن��ي��ة اخل��ف��ي��ف��ة و 
نظرا  الال�سقة  العد�سات  جتنب 
لإرت��ف��اع درج���ات احل����رارة ب�سكل 

متزايد.
ال�سحي  ال���غ���ذاء  ي��خ�����ض  وف��ي��م��ا 
�سهري  اأو���س��ح��ت  للحاج  املنا�سب 
عليا اأخ�سائية التغذية ال�سريرية 
اأهمية تناول الكثري من الفواكه 
واخل�����س��روات و���س��رب ث��الث��ة اإىل 
امل�����اء يوميا  ل�����رتات م���ن  اأرب����ع����ة 

نظمتها  ال��ت��ي   « لي���ف  »�سحتك 
خري  ال��وق��اي��ة  اإن  ام�����ض-  الهيئة 
ال��ع��الج و م��ن املهم للحجاج  م��ن 
احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ل��ق��اح��ات التي 
ت�ساعد على منع انت�سار الأمرا�ض 

اأثناء اأداء منا�سك احلج.
و اأ���س��اف اإن���ه ع��ل��ى احل���اج اتخاذ 
التي  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��ت��داب��ري  جميع 
�سحته  و  �سالمته  على  حت��اف��ظ 
مع  ال��ف��ري�����س��ة  ه���ذه  اأداء  اأث���ن���اء 
غ�سل  و  ب��الأك��ل  العناية  ���س��رورة 
الأماكن  يف  احل��الق��ة  و  ال��ي��دي��ن 
املرخ�سة و عدم التعر�ض املبا�سر 
ا�ستخدام  و  ال�����س��م�����ض  لأ����س���ع���ة 

املر�ض  �سد  الكافية  املناعة  على 
تطعيم  �سهادات  على  واحل�سول 
خمتومة من اأحد املراكز ال�سحية 

التابعة لهيئة ال�سحة بدبي .
لق������احات  اأن  اله�����يئة  واأو�س����حت 
ل��ق��������������اح احلمى  ت�����س��م��������������ل  احل����ج 
الأنفلونزا  ل���ق���اح  و  ال�����س��وك��ي��ة 
امل��و���س��م�����������������ي��ة الإخ���ت���ي���اري ال���ذي 
ال�سحة  م���ن���ظ���م���ة  ب�����ه  ت���و����س���ي 

العاملية.
�سالح  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  ق����ال  و 
املعدية  الأم�����را������ض  ا���س��ت�����س��اري 
يف  العدوى  مكافحة  ق�سم  رئي�ض 
مبادرة  خ��الل   - را�سد  م�ست�سفى 

حقيبة  وحمل  الواقية  الكرميات 
ومراجعة  الأول���ي���ة  ل��الإ���س��ع��اف��ات 
ط��ب��ي��ب احل��م��ل��ة يف ح���ال تعر�ض 
احل���اج لأي م��ن ع��الم��ات احلمى 
وال��������ربد وال�������س���ع���ال والإ�����س����ه����ال 

وت�سنجات الع�سلية.
من جهتها ذكرت الدكتورة �سلمى 
هجو اخ�سائية اأمرا�ض الباطنية 
املهم  م��ن  اأن���ه  دب���ي  م�ست�سفى  يف 
ات���خ���اذ خ���ط���وات اح���رتازي���ة قبل 
للم�سنني  وب��ع��ده  احل���ج وخ��الل��ه 

وذوي الأمرا�ض املزمنة .
ون�سحت احلجيج باإرتداء اأحذية 
مغلقة مريحة اأكرب حجما قليال 

والتاأكد  الطويلة  امل�سي  و�ساعات 
من طهي الدجاج واللحوم ب�سكل 

وتعوي�ض  رط��ب��ا  اجل�����س��م  لإب��ق��اء 
ال�سوائل املفقودة نتيجة احلرارة 

ج��ي��د وجت���ن���ب ج��م��ي��ع امل���اأك���ولت 
النيئة والأطعمة املك�سوفة .

توقعات بح�سور اأكرث من األف م�سارك يف املوؤمتر 

الإمارات ت�صت�صيف م�ؤمتر الأرا�صي الرطبة يف دبي
•• دبي-الفجر: 

ت�ست�سيف وزارة التغري املناخي والبيئة املوؤمتر الثالث ع�سر 
الأهمية  ذات  الرطبة  الأرا�سي  اتفاقية  الأط��راف يف  للدول 
العاملية »رام�سار« )كوب 13( يف دبي، خالل الفرتة بني 21 
و29 من �سهر اأكتوبر 2018، وياأتي ذلك تاأكيداً حلر�ض 
دولة الإمارات على احلفاظ على التنوع البيولوجي وحماية 

البيئة.
وتقام الدورة القادمة من املوؤمتر برعاية بلدية دبي وحتت 
حيث  م�ستدام«،  ح�سري  مل�ستقبل  الرطبة  »الأرا���س��ي  �سعار 
�سيقوم ممثلي الدول الأع�ساء خالل الدورة بالطالع على 
ودرا�سة  بالتفاقية  اخل��ا���ض  العمل  �سري  م�ستجدات  اآخ���ر 
ومناق�سة  الرطبة  الأرا�سي  لإدارة  املتبعة  املمار�سات  اأف�سل 
عدد من الق�سايا البيئية امل�ستجدة، ومن املتوقع اأن ي�سارك 
الر�سمية  والهيئات  الأع�����س��اء  ل��ل��دول  األ��ف ممثل  م��ن  اأك��رث 
وغ���ري ال��ر���س��م��ي��ة والأك���ادمي���ي���ني يف ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر التي 

�ست�ستمر على مدى ت�سعة اأيام. 
وبهذه املنا�سبة، قال معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي، 
الوالد  ب��اإرث  العامل  »يحتفي  والبيئة:  املناخي  التغري  وزير 
املوؤ�س�ض ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- 
النابع عن اهتمامه الكبري بالبيئة واحلفاظ عليها وتنميتها، 
ليكون هذا الإرث م�سدر اإلهام لإطالق العديد من امل�ساريع 
يحظى  ال�سياق،  هذا  ويف  وعاملياً.  حملياً  البيئية  وامل��ب��ادرات 

العامل  ي�سهده  ملا  نظراً  باأهمية خا�سة   )13 )ك��وب  موؤمتر 
من تدهور يف التنوع البيولوجي، نتيجة التو�سع العمراين 
وارتفاع الطلب على الأرا�سي لتلبية احتياجات الرتفاع يف 
تعداد ال�سكان، ف�ساًل عن تداعيات التغري املناخي وتاأثريها 

املبا�سر كارثي على البيئة«.
وق��ال��ت م��ارث��ا روخ��ا���ض اأوري���غ���و، الأم��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة لتفاقية 
رام�سار لالأرا�سي الرطبة: »يحظى املوؤمتر باأهمية بالغة يف 
ظل فقدان الأرا�سي الرطبة حول العامل، وزيادة التهديدات 
 )13 )ك��وب  موؤمتر  و�سيكون  املناخي.  التغري  عن  الناجمة 
فر�سة مهمة مل�ساعدة البلدان التي اعتمدت قرارات وا�سحة 
اأهداف  لتحقيق  وكذلك  وتنفيذها،  التفاقية  اإدارة  ب�سدد 
دبي  يف  �ستتخذ  التي  ال��ق��رارات  وت��اأخ��ذ  امل�ستدامة.  التنمية 
اأهمية كربى، و�سيكون لها تاأثري ملمو�ض على الأر�ض، كما 
جميع  يف  والتنفيذ  والتنظيم  الإق��رار  نحو  طريقها  �ستجد 

اأنحاء العامل«.
وقال �سعادة املهند�ض داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: 
»تقوم روؤية بلدية دبي على تطوير مدينة �سعيدة وم�ستدامة، 
�سمن اإطار م�سوؤوليتها التي ت�سمل حماية البيئة وال�سكان. 
اأكرث  الرطبة من  اأرا�سينا  البيئية احليوية يف  النظم  وتعّد 
من  الرغم  على  العامل  يف  وت��ف��رداً  تنوعاً  الطبيعية  النظم 
وجود بالدنا �سمن منطقة قاحلة. ونحن فخورون برعاية 
ب�سكل مبا�سر يف احلفاظ  �سي�ساهم  املهم حيث  هذا احل��دث 

على الأرا�سي الرطبة«.

واأ�ساف �سعادته اإىل اأن رعاية بلدية دبي لهذا املوؤمتر الهام 
ما  وه��و  الطيبة  ول�سمعتها  ال��دول��ة  مل�ساعي  تتويجاً  يعترب 
مواقفها  م��ن  وي��ع��زز  ال�سرتاتيجي  موقعها  م��ن  يدعم  ق��د 
الريادي ويجعلها  دوره��ا  ير�سخ من  الدولية، كما  املنابر  يف 
وجهة للدول الأخرى ومثاًل يحتذى به على كافة الأ�سعدة 

�سواء املحلية اأو الإقليمية اأو العاملية. 
كما واأكد �سعادته اإىل اأن دبي ال�سباقة يف اإعالن حممية راأ�ض 
العاملية  الأهمية  ذات  الرطبة  لالأرا�سي  ك��اأول موقع  اخل��ور 
)رام�سار( يف العام 2007، ومن هنا جاء �سعار هذا املوؤمتر 
مل�ستقبل ح�سري  الرطبة  »الأرا�سي  ع�سر  الثالثة  دورت��ه  يف 
حممية  حتتله  ال���ذي  ال��ف��ري��د  امل��وق��ع  اإىل  ن�سبة   « م�ستدام 
را�ض اخلور يف قلب مدينة دبي حماطة مب�ساريع معمارية 
البيئة  مع  التعاي�ض  على  دب��ي  يف  قدرتنا  على  كدليل  هامة 
من  بالرغم  الطبيعية  م��واردن��ا  على  واحل��ف��اظ  ان�سجام  يف 

اخلطوات املت�سارعة نحو التطور احل�ساري والعمراين.  
 وقال نحن فخورون مبا تزخر به اإمارة دبي باأنواع خمتلفة 
من املحميات ومنها الأرا�سي الرطبة  وعلى الرغم من املناخ 
يف  املرجانية  وال�سعاب  وال�سبخة  القرم  اأ�سجار  كبيئة  احلار 
حممية جبل علي و�سول اإىل بيئة املياه العذبة النادرة على 

م�ستوى الدولة يف حممية حتا اجلبلية.
الأرا�سي  اتفاقية  اإىل  ان�سمت  ق��د  الإم����ارات  دول���ة  وك��ان��ت 
11 عاماً،  ال��ع��امل��ي��ة »رام�����س��ار« ق��ب��ل  ال��رط��ب��ة ذات الأه��م��ي��ة 
را�ض  حممية  وهي:  الدولة،  يف  مواقع  واأدرج��ت �سمنها 7 

اخل���ور يف دب���ي، وم��ن��ت��زه وادي ال��وري��ع��ة ال��وط��ن��ي يف اإم���ارة 
ب��خ��ور كلباء،  ال��ق��رم واحل��ف��ي��ة  اأ���س��ج��ار  ال��ف��ج��رية، وحممية 
ال�سارقة، وحممية  اإم��ارة  يف  بونعري  وحممية جزيرة �سري 
البحرية  ال�سياييف  بو  وحممية  الرطبة  لالأرا�سي  الوثبة 
يف اإم��ارة اأبوظبي، وحممية ال��زوراء يف اإم��ارة عجمان �سمن 

قائمة التفاقية.
باإ�سادة  الوريعة،  الآون��ة الأخ��رية، حظيت حممية وادي  ويف 
ل�سبكة حمميات  اليون�سكو  اإدراج��ه �سمن قائمة  بعد  عاملية 
املحيط احليوي »بيو�سفري« يف يوليو 2018، والتي ت�سمل 

املحميات املتميزة بعالقة متوازنة بني النا�ض والطبيعة، مع 
جممعات  وتتميز  فيها.  امل�ستدامة  التنمية  على  الت�سجيع 
الطبيعية بجداولها و�ساللتها، واحتوائها  الفجرية  وديان 
واليعا�سيب  البومة  ي�سمل  الربية،  للحياة  غني  تنوع  على 

امللونة النادرة.
اأطلقتها  بيئية،  حكومية  معاهدة  »رام�سار«  اتفاقية  ومتثل 
والتعاون  الوطنية  اجلهود  لتعزيز   1971 ع��ام  اليون�سكو 
ب��ي��ئ��ة الأرا�����س����ي الرطبة،  ب���ه���دف احل���ف���اظ ع��ل��ى  ال������دويل 

وال�ستخدام امل�ستدام ملواردها الطبيعية.
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اأخبـار الإمـارات
عبداهلل بن �صامل القا�صمي يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش التنفيذي لإمارة ال�صارقة

•• ال�صارقة -وام:

�سمو  مكتب  يف  ام�ض  ال�سارقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�ض  عقد 
بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  الأ�سبوعي  اجتماعه  احلاكم 
رئي�ض  نائب  ال�سارقة  حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل 

املجل�ض التنفيذي.
وت��ن��اول الج��ت��م��اع ع���ددا م��ن امل��وا���س��ي��ع امل��درج��ة ع��ل��ى جدول 
�ساأنها  م��ن  التي  ال��ق��رارات  م��ن  وات��خ��ذ جملة  اأع��م��ال اجلل�سة 
حتقيق روؤية اإمارة ال�سارقة مبا يخدم املواطنني والقاطنني يف 
اأنور  امل�ست�سار  اإ�سافة  املجل�ض  واعتمد  الإم��ارة.  مناطق ومدن 
الكلية  ال�سارقة  لنيابة  العام  املحامي  الهرمودي  اأمني حممد 
ع�سوا للجنة الدائمة لرعاية الأطفال املحرومني من الرعاية 

الجتماعية بال�سارقة.
توقيعها بني  امل��زم��ع  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رت��ي  املجل�ض  اع��ت��م��د  ك��م��ا 
و�سناعة  غ��رف��ة جت����ارة  م��ن  وك���ل  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  جم��ل�����ض 

ال�سارقة وبلدية مدينة ال�سارقة.
وتهدف املذكرتان اإىل التعاون امل�سرتك البّناء وت�سافر اجلهود 
�ساأنه التفاق على  الثالثة مبا يكون من  الأط��راف  فيما بني 
تر�سيخ دعائم النهو�ض باإداء احل�سانات احلكومية والإ�سراف 

عليها واملوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك.
جمل�ض  رئي�ض  الكعبي  م�سبح  �سعيد  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  وق���ال 
ال�سارقة للتعليم اأن املذكرتني تاأتيان يف اإطار اجلهود امل�ستمرة 
للمجل�ض والتعاون بني خمتلف املوؤ�س�سات والدوائر املحلية يف 
الإمارة مبا يحقق روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 

ال�سارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن 
ب�سكل  الإم���ارة  يف  والرتبوية  التعليمية  بامل�سرية  الرت��ق��اء  يف 
اإعدادهم  خالل  من  اخل�سو�ض  وجه  على  الأطفال  وفئة  عام 

والهتمام بنموهم العقلي وال�سحي.
اأن املجل�ض يعمل على ترجمة هذه الروؤية من خالل  واأ�ساف 
باملوؤ�س�سات  امل��ل��ح��ق��ة  احل��ك��وم��ي��ة  احل�����س��ان��ات  ع��ل��ى  الإ����س���راف 
�سن  بالأطفال يف  الهتمام  ويعزز  يفيد  املحلية مبا  وال��دوائ��ر 
ويعمل  الأم��ه��ات  من  املوؤ�س�سات  ه��ذه  يف  والعامالت  احل�سانة 

على حتقيق ال�ستقرار املهني والوظيفي والأ�سري.
بال�ساأن  املتعلقة  املوا�سيع  اجلل�سة عر�ض عدد من  ومت خالل 
ال��ك��ف��ي��ل��ة بتطويرها  امل���ق���رتح���ات  وم��ن��اق�����س��ة  ل����الإم����ارة  ال���ع���ام 

وتعزيزها واتخذ املجل�ض ب�ساأنها القرارات.

ا�ستعدادًا للعام الدرا�سي اجلديد 2019-2018

م�ا�صالت الإمارات تنفذ برامج تدريبّية متخ�ص�صة ل�صائقي وم�صرفات النقل املدر�صي
•• دبي –الفجر:

لتعزيز  املتوا�سلة  جهوده  اإط��ار  يف 
ورفع م�ستويات ال�سالمة املرورية، 
الإمارات  موا�سالت  مركز  ي�ستعد 
اأحد املراكز ال�ستثمارّية  للتدريب 
�������س���ة م���وا����س���الت  ال���ت���اب���ع���ة مل���وؤ����سّ
تدريبّية  برامج  لتنفيذ  الإم���ارات 
ومكّثفة  م��ت��خ�����س�����س��ة  وت���وع���وّي���ة 
وامل�سرفات  ال�������س���ائ���ق���ني  جل��م��ي��ع 

ا�ستعداداً للعام الدرا�سي اجلديد.
وق���ال ال�����س��ي��د ب���در ال��ع��ط��ار املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����دائ�����رة اخل����دم����ات 
و�سمن  املوؤ�س�سة  اأن  اللوج�ستية، 
ج��ه��وده��ا ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات النقل 
معايري  اأع�����ل�����ى  وف������ق  امل����در�����س����ي 
تعمل  والن������ت������ظ������ام،  ال���������س����الم����ة 
وب�سكل دوري على تاأهيل �سائقيها 
ودورات  ب����رام����ج  يف  وم�����س��رف��ي��ه��ا 
العمليات  خم��ت��ل��ف  يف  ت��دري��ب��ي��ة، 

لدائرة  التنفيذي  امل��دي��ر  و���س��رح 
مركز  اأن  اللوج�ستية،  اخل��دم��ات 
نطاق  ����س���م���ن  اأدخ��������ل  ال����ت����دري����ب 
ع���م���ل���ي���ات ال����ت����دري����ب ب���الإ����س���اف���ة 
ل�سائقي النقل املدر�سي وم�سرفات 
النقل وال�سالمة- �سائقي مركبات 
و�سائقي  وال��ل��ي��م��وزي��ن،  الأج������رة، 
قطاع  و�سائقي  ال��ب��رتويل،  النقل 
داخل  م��ن  اللوج�ستّية  اخل��دم��ات 
امل���وؤ����س�������س���ة وخ����ارج����ه����ا، وت���دري���ب 
والهيئات  ال���وزارات  جميع  �سائقي 
واملحلّية  الحت���ادّي���ة  وامل��وؤ���ّس�����س��ات 
املوؤ�ّس�سة،  م���ع  ب��ت��ع��اق��د  امل��رت��ب��ط��ة 
املقّدمة  التدريب  خدمات  وت�سمل 
تدريبّية  جم�������الت  امل����رك����ز  م����ن 
تخ�س�سية خمتلفة منها ال�سالمة 
املرورّية، والربوتوكولت الر�سمّية، 
والتعامل  وال�سيافة،  والت�سريفات 
والتدريب  ال�سخ�سّيات،  كبار  م��ع 
با�ستخدام  احل���ري���ق  اإط���ف���اء  ع��ل��ى 

ال�سالمة  جم����ال  ويف  امل�����رورّي�����ة، 
الفنّية للحافالت وكيفية التعامل 
الوقائّية  ال�����س��ي��ان��ة  اأن��ظ��م��ة  م���ع 
التعامل  وك���ي���ف���ّي���ة  ل���ل���ح���اف���الت 
املفاجئة،  الأع����ط����ال  ح�����الت  م���ع 
كيفية  ع���ل���ى  ال���ت���دري���ب  وك����ذل����ك 
الهمم،  اأ�سحاب  نقل  مع  التعامل 
النقل  بت�سريعات  التوعية  وكذلك 
املدر�سي املعتمدة من قبل اجلهات 

ال�سحة  ال��الزم��ة يف  والج�����راءات 
والأخالقيات  امل��روري��ة  وال�سالمة 
الطلبة  م����ع  وال���ت���ع���ام���ل  امل��ه��ن��ي��ة 
الدرا�سية،  امل���راح���ل  خم��ت��ل��ف  م��ن 
الطلبة  اأب��ن��ائ��ن��ا  ���س��الم��ة  ل�����س��م��ان 

خالل الرحلة املدر�سية.
مركز  اأن  اإىل  ال���ع���ط���ار  واأو�����س����ح 
للتدريب  الإم��������ارات  م���وا����س���الت 
النقل  دائ��رة  مع  وبالتن�سيق  عمل 
تدريب  على  املوؤ�س�سة،  يف  املدر�سي 
31941 متدّرب، منهم 21686 
خالل  م�سرفة  و10255  �سائقاً 
 2018/2017 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام 
تخ�س�سية  ت��دري��ب��ّي��ة  ب��رام��ج  ويف 
اإخالء  اإج������راءات  ت�سمل  خمتلفة 
احل����اف����ل����ة وا������س�����ت�����خ�����دام اأب���������واب 
املدر�سّية  احل��اف��الت  يف  ال��ط��وارئ 
الأّويل  والإ�سعاف  الطوارئ،  وقت 
تدريبّية  وبرامج  واإطفاء احلريق، 
ال�سالمة  جم�����ال  يف  وت����وع����وّي����ة 

ال��ت�����س��ري��ع��ّي��ة مب��خ��ت��ل��ف اإم�������ارات 
التدريبّية  وال����ربام����ج  ال����دول����ة، 
���ة مب���ع���اجل���ة واحل�������ّد من  اخل���ا����سّ
ال��ط��رق وال��وق��اي��ة منها،  ح����وادث 
ة بكيفّية التعامل  والربامج اخلا�سّ
مع الطلبة وحتمل �سغوط العمل 

والت�سرف يف اأوقات الطوارئ. 
واأ�سار العّطار اإىل اأّن هذه الربامج 
من �ساأنها تاأهيل هذه الفئة املهمة 
يف حتقيق اأق�سى درجات ال�سالمة 
والأمان لأبنائنا الطلبة على وجه 
الطريق  وم�ستخدمي  اخل�سو�ض 
الأهمية  اإىل  م�����س��رياً  ع���ام،  ب�سكل 
الإمارات  موا�سالت  توليها  التي 
لتدريب �سائقيها، وتعزيز كفاءتهم، 
باأف�سل  وع��ي��ه��م  م�����س��ت��وى  ورف�����ع 
امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة وامل��ع��ت��م��دة يف 
تقدمي اخلدمة، التي ت�سمن راحة 
�سعادتهم،  وحت��ق��ي��ق  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
ل�سّيما فلذات اأكبادنا من الطلبة. 

املرورية  ال�سالمة  ثقافة  وتر�سيخ 
�سرائح  وب����اق����ي  ���س��ائ��ق��ي��ه��ا  ب����ني 
املجتمع.  واأفاد املدحاين باأن مركز 
م���ن قبل  اع���ت���م���اده  مّت  ال���ت���دري���ب 
ومت  بالدولة  الت�سريعّية  اجل��ه��ات 
امللكّية  اجلمعّية  قبل  من  اعتماده 
احلوادث  م��ن  للحّد  الربيطانّية 
وجاري موا�سلة العتماد من بع�ض 
يف  �سة  املتخ�سّ ال��دول��ّي��ة  املنظمات 
مركز  اأّن  ك��م��ا  ال���ت���دري���ب،  جم����ال 

جهاز الإطفاء الذكي.
عبداهلل  ال�سيد  اأع���رب  جانبه  م��ن 
موا�سالت  مركز  مدير  امل��دح��اين 
الإم�����ارات ل��ل��ت��دري��ب، ب���اأن اجلهود 
التدريب،  نطاق  لتو�سيع  املبذولة 
الإمارات  موا�سالت  التزام  تعك�ض 
بتبّني وتطوير منظومة اخلدمات 
م�ستوى  ت���ع���زز  وال����ت����ي  امل���ق���دم���ة 
نقل  حتقيق  اإىل  و�سوًل  ال�سالمة 
املنقولني،  جلميع  وم�ستدام  اآم��ن 

ال��ت��دري��ب ي��ت��م��ّي��ز ب��اح��رتاف��ّي��ت��ه يف 
تدريبّية  مناهج  وت�سميم  اإع����داد 
متخ�س�سة يف جميع اأن�سطة النقل 
ال�ستثمارّية والربامج الإدارّية من 
غري العتماد على برامج تدريبية 
ال�سبكة  ع��رب  تناقلها  يتم  ج��اه��زة 
الحتياج  بح�سب  ب��ل  العنكبوتّية، 
مّما  للمتعامل،  الفعلي  التدريبي 
يحقق م�ستهدفات التدريب بن�سبة 

عالية. 

جامعة اخلليج الطبية تعلن عن ت��صعات 
اإن�صائية ت�صمل 3 م�صت�صفيات تعليمية 

•• عجمان-وام:

�سملت ثالثة  اإن�����س��ائ��ي��ة  ت��و���س��ع��ات  ع��ن   « الطبية  »ج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج  اأع��ل��ن��ت 
م�ست�سفيات تعليمية بها بقيمة اجمالية قدرها مليار درهم وهي »م�ست�سفى 
التاأهيل  واإع���ادة  الطبيعي  العالج  وم�ست�سفى  لالأ�سنان  اجلامعي  ثومبي 
 350 ب�سعة  املقبل  اأكتوبر  يف  افتتاحه  �سيتم  ال��ذي  اجلامعي  امل�ست�سفى  و 
ثومبي  جمموعة  رئي�ض  و  موؤ�س�ض  الدين  حميي  ثومبي  اأ�ساد  و   . �سريرا 
بالدعم الكبري الذي يوليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي 
ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم عجمان و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي 
ر�سالتها  اأداء  اأج��ل  من  اجلامعي  التعليم  م�سرية  لدعم  عجمان  عهد  ويل 
العلمية. و عرب عن �سكره وتقديره لوزارة ال�سحة و وقاية املجتمع وهيئة 
على  اجلامعة  حتققها  ال��ت��ي  النوعية  بالنقالت  م�سيداً  دب��ي  يف  ال�سحة 
لكوادرها  تقدمها  التي  التعليمية  باخلدمات  عنايتها  و  الطبي  ال�سعيد 
م�ست�سفيات  مع  عالقتها  �سيعزز  امل�ست�سفيات  اإقامة  اأن  مو�سحا  ال�سحية 
وزارة ال�سحة و هيئة ال�سحة يف دبي وامل�ست�سفيات اخلا�سة يف الدولة. من 
جانبه قال الدكتور ح�سام حمدي مدير جامعة اخلليج الطبية اإن كل هذه 
العيادات و امل�ست�سفيات و ال�سيدليات تعد جزءا من منظومة متكاملة بني 
لأول  يتم  حيث  املقدمة  ال�سحية  واخلدمات  اأكادميية  كموؤ�س�سة  اجلامعة 
و  م�سرتكة  ادارة  ا�سلوب  خ��الل  م��ن  اأ�سا�سية  ب�سورة  بينهما  ال��رب��ط  م��رة 

متكاملة تدمج التعليم والبحث العلمي يف اجلوانب العالجية.
و ك�سف حمدي - خالل موؤمتر �سحفي عقد يف احلرم اجلامعي بح�سور 
عمداء الكليات والإدارات املختلفة باجلامعة - عن مالمح خطة اجلامعة 
املهمة  املختلفة وا�ستعر�ض جملة من الإجنازات  واأق�سامها  ال�سرتاتيجية 

التي حتققت داخل هذا ال�سرح العلمي.
التخ�س�سات  بني  التكامل  تعزيز  هدفه  اجلديدة  الكليات  اإن�ساء  اأن  اأكد  و 
مع  تتما�سى  مهنية  ب��رام��ج  ت��وف��ري  ع��ن  ف�سال  ال��ع��امل��ي��ة  اإىل  ال��و���س��ول  و 
اأن هذه الربامج تعد تو�سعا للتعليم ال�سحي  الحتياجات املحلية معتربا 

و التدريب التي توفرها برامج كليات اجلامعة .

ملي�ن م�صاعدات »دار الرب«  
ل�حالة اإن�صانية يف عجمان

•• دبي-وام:

قدم فرع جمعية دار الرب يف عجمان م�ساعدات اإن�سانية خالل الن�سف الأول 
من العام احلايل ل�836 حالة اإن�سانية حمتاجة من الأ�سر والأفراد ذوي 
الدخل املحدود يف الإمارة بقيمة اإجمالية و�سلت اإىل ثالثة ماليني و285 

األفا و78 درهما.
»دار  فرع  في�سل �سحراوي مدير  وق��ال 
فرع  م�����س��اع��دات  اإن  ع��ج��م��ان  يف  ال����رب« 
الأ�سهر  م��دار  الإم���ارة على  اجلمعية يف 
ال�ستة الأوىل من العام اجلاري ا�ستملت 
ع��ل��ى م���د ي���د ال���ع���ون وامل�������س���اع���دة ل�69 
�سداد  على  ال��ق��ادري��ن  غ��ري  م��ن  مري�سا 
بقيمة  اأدويتهم  ونفقات  عالجهم  ر�سوم 
درهما  اإجمالية بلغت 369 األفا و978 
ل�406  ب��ال��ر���س��وم ال��درا���س��ي��ة  وال��ت��ك��ف��ل 
ذات  الأ�سر  اأبناء  من  مدار�ض  طلبة  من 
ال���دخ���ل امل����ح����دود ب��ت��ك��ل��ف��ة و���س��ل��ت اإىل 

درهم. و500  األفا  مليون و549 
اإم���ارة عجمان  ال��رب« يف  »دار  ف��رع  اإجن���ازات وقائمة م�ساعدات  اأن  واأ���س��اف 
ت�سمنت اأي�سا دفع قيمة اإيجار امل�سكن ل�343 اأ�سرة ذات دخل حمدود وغري 
مقتدرة ماديا بكلفة قدرت مبليون و315 األفا و100 درهم بجانب تقدمي 
امل�ساعدة ل�18 حالة اإن�سانية اجتماعية متفرقة يف اأبواب خريية وجمالت 

حياتية متنوعة ب�50 األفا و500 درهم.
واأكد حر�ض فرع اجلمعية على دعم وم�ساعدة ال�سرائح املجتمعية املحتاجة 
وذات الدخل املحدود داخل الدولة عرب توفري احتياجاتها املعي�سية واملادية 
املختلفة يف اإطار تعزير الت�سافر املجتمعي وتر�سيخ التالحم الوطني ونحو 
ترجمة تعاليم ديننا احلنيف والتفاعل احلي مع توجيهات قيادتنا الر�سيدة 

ل�سيما ونحن نعمل حتت مظلة »عام زايد«.

�صرطة راأ�ش اخليمة ت�صت�صيف مبادرة » جدارية زايد « 

جمعية ال�صحفيني تنعي فقيد ال�صحافة العربية عبد العال الباق�ري

•• را�س اخليمة   الفجر 

 ) زايد  ) جدارية  مبادرة  راأ���ض اخليمة،  ل�سرطة  العامة  القيادة  ا�ست�سافت 
اإحدى مبادرات وزارة الداخلية خالل عام زايد، بح�سور �سعادة العميد عبد 
اهلل خمي�ض احلديدي قائد عام �سرطة راأ�ض اخليمة بالإنابة، والعميد جمال 
راأ���ض اخليمة،  ب�سرطة  امل�ساندة  امل��وارد واخلدمات  عام  الطري مدير  اأحمد 
واأع�ساء فريق مبادرة ) جدارية زايد ( املالزم اأول حمد املزروعي، وامل�ساعد 
�سور  عر�ض  مت  حيث  ال�سرطة،  �سباط  م��ن  وع��دد  اخل��زمي��ي،  حليمة  اأول 
ال�سيخ  له  املغفور  حياة  مراحل  خمتلف  على  ال�سوء  ت�سلط  فنية  ولوحات 
زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، بالإ�سافة اإىل اإبراز رحلة العطاء 

للوالد املوؤ�س�ض وما حققه من اإجنازات على م�ستوى الإمارات ال�سبع.

ورحب �سعادة العميد عبد اهلل احلديدي، بفريق مبادرة ) جدارية زايد ( ، 
مثمناً املبادرة التي جاءت بالتزامن مع ذكرى تّويل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه، يف ال�ساد�ض من اأغ�سط�ض، مقاليد احلكم، م�سيداً 
من  واجن���ازات  جوانب  حتكي  متنوعة  فنية  اأع��م��اًل  متثل  التي  باجلدارية 
م�سرية املغفور له ال�سيخ زايد ل�سعبه، وارثه الذي تركه لالإمارات، وجلميع 

العرب كاخللق احلميد وحب اخلري وتقدي�ض العمل الإن�ساين.
واأ�ساد قائد عام �سرطة راأ�ض اخليمة بالإنابة، باهتمام ال�سيخ زايد بتوفري 
ال��الزم يف خمتلف مناحي احلياة ليهناأ اجلميع بحياة كرمية حتت  الدعم 
الإن�ساين،  والعمل  بالإن�سان  اهتمامه  ع��ن  ف�ساًل  الر�سيدة،  قيادته  ظ��ل 
م�ساف  يف  الآن  اأ�سبحت  متقدمة،  ع�سرية  لدولة  را�سخة  اأ�س�ساً  م�سكاًل 

الدول املتطورة، يف ظل القيادة احلكيمة. 

•• دبي-الفجر:

الزميل  العربية  ال�سحافة  فقيد  الإم��ارات��ي��ة  ال�سحفيني  جمعية  تنعي 
جريدة  حترير  رئي�ض  وال�سحفي  الكاتب  الباقوري،  العال  عبد  الأ�ستاذ 
الأهايل الأ�سبق بجمهورية م�سر العربية الذي وافته املنية م�ساء اأم�ض 
وحمبيه  اأ�سرته  يلهم  اأن  اهلل  داعيًة  اأغ�سط�ض،  �سهر  من  ال�ساد�ض  الول 

ال�سرب وال�سلوان.
العربية،  م�سر  جمهورية  من  البارزين  ال�سحفيني  اأح��د  ك��ان  والفقيد 
الذين عملوا يف دولة الإمارات منذ بداية ن�ساأة الدولة، حيث عمل رئي�ساً 
لق�سم الأخبار الدولية يف جريدة الحتاد منذ منت�سف �سبعينات القرن 
املا�سي، وكان اأحد الأعمدة املوؤ�س�سني الذين �ساهموا يف تاأ�سي�ض جريدة 
الحتاد وتطويرها يف الفرتة التي توىل فيها كل من خالد حممد اأحمد 

وعبد اهلل النوي�ض رئا�سة التحرير يف جريدة الحتاد. 
���س��اه��م ال��ف��ق��ي��د يف اإع�����داد وت���دري���ب ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة م��ن ال�سحفيني 
والإعالميني الذين عملوا معه يف تلك احلقبة املهمة من تاريخ ال�سحافة 

يف المارات.
بال�ساأن  الباقوري كانت له اهتمامات كبرية  العال  الفقيد عبد  والكاتب 
الق�سية  ح��ول  ع��دة  موؤلفات  واأ���س��در  العربية،  وبالق�سية  الفل�سطيني 
الفل�سطينية، وكانت اآخر كتاباته رحمه اهلل وهو على فرا�ض املر�ض عن 
داخل  انطلقت  التي  امل�سريات  عقب  العودة  وح��ق  الفل�سطينية  الق�سية 
الفل�سطينية  القيادة  بتحذير  املا�سي،  مار�ض  يف  الفل�سطينية  الأرا���س��ي 
وق��ي��ادة م�����س��رية »ح���ق ال���ع���ودة«، م��ن حم��اول��ة ���س��رب اإ���س��رائ��ي��ل للوحدة 
الوطنية، وطالب ب�سرورة ا�ستعادة درو�ض الن�سال الوطني الفل�سطيني 

منذ عام 1993 وحتى النتفا�سة الأوىل.

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/2460  جتاري جزئي 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املحكوم عليه/1-بي جي ا�ض اخلليج للمقاولت 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/1/21  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/اتورنت لتاأجري ال�سيارات �ض.ذ.م.م وميثلها/احمد بن �سهيل بن �سامل 
املخينى )بهوان( ب�سفته �سريك بالزام ال�سركة املدعي عليها ان توؤدي للمدعية مبلغ 
مقداره )26.990.50( درهم وفائدة 9% �سنويا تبداأ من تاريخ:2017/2/5 وحتى ال�سداد 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتها  التام 
لال�ستئناف خالل  قابال  ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري  عدا  ما  ورف�ست 
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 االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/738  جتاري جزئي 
لل�سيانة  البحرية  اخلليج  �سركة   -2 ن��اي��ك  بيكوباى  ع��ل��ي��ه/1-ف��ي��ك��رام  امل��ح��ك��وم  اىل 
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  دب��ي(  )جيمو�ض  ذ.م.م  دب��ي  املالحية  واخل��دم��ات 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/6/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
يوؤديا  بان  بالت�سامن  والثاين  الول  املدعي عليهما  بالزام  ل�سالح/جوبالن فيجايان 
�سيك  اخر  ا�ستحقاق  تاريخ  من   %9 وفائدة  دره��م   )22.308( اجماليه  مبلغ  للمدعية 
يف:2017/1/29 وحتى ال�سداد التام والزمتها بامل�ساريف بالت�سامن والف درهم اتعاب 
اعتبارا من  املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
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 االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2509  جتاري جزئي

امل��دع��ي عليه / 1-ح�سن ام��ام وزي��ر احل�سن زي��دي جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
اأق��ام عليك  ���ض.م.ع وميثله:�سيخه حممد �سيف علي املحرزي قد  التمويل  املدعي /دار 
درهم   )87382.72( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن ت����اري����خ:2018/3/1 وحتى 
التجاري  ال��ن��زاع  و���س��م ملف  كفالة  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و���س��م��ول  ال��ت��ام  ال�����س��داد 
رقم:777/2018.وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/9/17 ال�ساعة:08:30 �ض 
بالقاعة:ch1.C.12  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 ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/293  مدين كلي

املدعي/احمد  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  عبادة  اللطيف  عبد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�سمري حممد عودة وميثله:نا�سر مال اهلل حممد غامن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املادية  ال�سرار  تعوي�سا عن  درهم  املدعي عليه مببلغ وقدره )1450000(  بالزام  املطالبة 
والدبية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2018/8/13 ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.15 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 االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/988  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- افاق ال�سرعة لتخلي�ض املعامالت جمهول حمل القامة مبا ان 
الزيودي قد  املهداوي وميثله:احمد علي حممد من�سور  واثق جا�سم  املدعي/حممد 
وق��دره )23600(  املدعي عليه مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 
�ض   8.30 ال�ساعة   2018/8/13 املوافق  الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.18 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2408  جتاري جزئي
القامة مبا  ال�سيارات جمهول حمل  وت�سحيم  لغ�سيل  1-الب�سرة   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي /ايبكو للزيوت - فرع - �سركة ايبكو للم�ساريع ذ.م.م وميثله:علي ابراهيم 
حممد احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )139.475.00( وق��دره  مببلغ  للمدعية  ت��وؤدي 
اعتبارا من تاريخ اخر مبلغ م�ستحق يف:2014/6/10 والر�سوم وامل�ساريف.وحددت لها 
  ch1.C.14:بالقاعة �ض  ال�ساعة:08:30  امل��واف��ق:2018/9/12  الربعاء  يوم  جل�سة 
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 ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
اخليمة« راأ�ش  يف  »العيد  معر�ش  يف  جناحًا   115

•• راأ�س اخليمة -وام: 

راأ�ض  يف  ال��ع��ي��د   »2018 الأ���س��ح��ى  ع��ي��د  م��ع��ر���ض  ي�سهد 
اخليمة« املقام حاليا يف مركز املعار�ض باإمارة راأ�ض اخليمة 
والرتفيهية  الثقافية  والأن�سطة  الفعاليات  من  العديد 

اجلاذبة.
وقال حممد ح�سن ال�سبب مدير عام غرفة راأ�ض اخليمة 
اإن مركز راأ�ض اخليمة للمعار�ض - اأحد مبادرات الغرفة - 
يلعب دورا مهما يف جذب العديد من ال�سركات لال�ستثمار 
يف الإمارة م�سريا اىل اأن هناك خططا م�ستقبلية لإقامة 
العديد من املعار�ض التخ�س�سية التي تخدم عدة قطاعات 

اقت�سادية يف الإمارة.
التنويع  �سيا�سة  ودع��م  مواكبة  على  الغرفة  حر�ض  واأك��د 
الإم���ارات  »روؤي���ة  وف��ق  دولتنا  تنتهجها  التي  القت�سادي 

.»2021
اجتماعيا  حدثا  يعد  الأ�سحى  عيد  معر�ض  اأن  واأ���س��اف 
التي  امل��م��ي��زة  الفعاليات  اأج��ن��دة  �سمن  ب���ارزا  واقت�ساديا 
�ساملة  ت�سوق  من�سة  يوفر  حيث  اخليمة  راأ���ض  ت�سهدها 
راأ�����ض اخل��ي��م��ة وزواره�����ا ممن  ل�سكان  واح���د  �سقف  حت��ت 
بال�سكل  امل��ب��ارك  الأ���س��ح��ى  بعيد  لالحتفال  يتح�سرون 
الأمثل اإذ يحت�سن املعر�ض جمموعة متنوعة من اأن�سطة 

الت�سوق.

من جانبه قال حممد الدهان مدير عام ال�سركة املنظمة 
كبري  ع��دد  على  و�سحوبات  مفاجاآت  يت�سمن  املعر�ض  ان 
لتعزيز مكانة  كاأحد عنا�سر اجلذب  القيمة  من اجلوائز 
املعر�ض كاأحد الوجهات املف�سلة للت�سوق والرتفيه وق�ساء 
اأوقات ممتعة بالإ�سافة اإىل اإدخال ال�سرور والبهجة على 

الزوار.
دور  م��ن  العديد  ت�سم  جناحا   115 املعر�ض  ويت�سمن 
والأجهزة  والف�سيات  ال�����س��اع��ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأزي����اء 
واملنتجات  وال��دخ��ون  وال��ع��ط��ور  والأك�����س�����س��وارات  املنزلية 
كما  الأ����س���رة  وم�ستلزمات  الأط���ف���ال  وم��الب�����ض  اجل��ل��دي��ة 

يحتوي املعر�ض على ركن للمنتجات الغذائية املختلفة.

حاكم اأم القي�ين ي�صتقبل �صفرية املك�صيك
•• اأم القيوين-وام: 

اأم القيوين يف الديوان الأمريي  ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�ض الأعلى حاكم 
التي قدمت  الدولة  املك�سيكية لدى  املتحدة  الوليات  اي�سكوبار �سفرية  اليزابيث ميند�ض  ام�ض �سعادة فران�سي�سكا 

لل�سالم على �سموه مبنا�سبة توليها مهام عملها بو�سفها �سفريا جديدا لبالدها لدى الدولة.
ورحب �سموه بال�سفرية متمنيا لها التوفيق والنجاح يف مهام عملها بالدولة لتعزيز وتقوية اأوا�سر الأخوة وال�سداقة 

التي تربط املك�سيك ودولة الإمارات.
ح�سر ال�ستقبال ال�سيخ اأحمد بن �سعود بن را�سد املعال نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي لإمارة اأم القيوين وال�سيخ 
ماجد بن �سعود بن را�سد املعال رئي�ض جمل�ض اأمناء موؤ�س�سة �سعود بن را�سد املعال لالأعمال اخلريية والإن�سانية 

و�سعادة نا�سر �سعيد التالي مدير الديوان الأمريي و�سعادة را�سد حممد اأحمد مدير الت�سريفات.

حتقيقًا لأهداف التنمية امل�ستدامة

رافد حلل�ل املركبات تبداأ ت�صغيل اأول �صيارات كهربائية للتعامل مع احل�ادث يف ال�صارقة

بلدية احلمرية ت�جه اأعمالها الزراعية نح� العناية ب�صجر القرم

•• ال�صارقة-الفجر:

املركبات،  حل���ل���ول  راف������د  اأع���ل���ن���ت 
ال�����س��ارق��ة لإدارة  ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
ال�ستثماري  ال�������ذراع  الأ������س�����ول، 
اإ�سافة  ع���ن  ال�������س���ارق���ة،  حل��ك��وم��ة 
اإىل  ال�سيارات الكهربائية  عدد من 
املخ�س�سة  املركبات  من  اأ�سطولها 
املرورية  احل������وادث  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
الإم����ارة، لتكون  اأن��ح��اء  يف خمتلف 
اأول �سركة يف ال�سارقة تقوم  بذلك 
اإىل تقليل  ال��رام��ي��ة  امل��ب��ادرة  ب��ه��ذه 
يف  وامل�ساهمة  ال�����س��ارة  النبعاثات 
امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 

ال�سركات  ي��ح��ف��ز  ومب���ا  امل�����س��ت��دام، 
ال���ع���ام  ال���ق���ط���اع���ني  الأخ����������رى يف 
واخلا�ض على اتباع هذا النهج.  من 
ناحيته اأكد عبد الرحمن بن كانون 
احلوادث  وح��دة  مدير  ال�سام�سي، 
ال�سيارات  اأن  »راف�������د«   ���س��رك��ة  يف 
بيئياً  »امل�ستقبل«  متثل  الكهربائية 
واق��ت�����س��ادي��اً، اإىل ج��ان��ب دوره���ا يف 
امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  حتقيق 
املرتبطة  ال��ع��امل��ي،  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
املدن  ب�سمان حياة �سحية، وجعل 
اآمنة وم�ستدامة، ومكافحة التغرّي 

املناخي وتاأثرياته.
املركبات«،  حل���ل���ول  »راف������د  وت���ع���د 

حتقيق  اإىل  اجل���اد  ال�����س��رك��ة  �سعي 
روؤي���ة حت��وي��ل اإم����ارة ال�����س��ارق��ة اإىل 

مدينة اأكرث ا�ستدامة.
ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن �سلطان  وق����ال 
اأم  »ب���ي  ���س��ي��ارة  »ت�سكل  ال��ق��ا���س��م��ي: 
يف  م�ستقبلية  خ��ط��وة   »i3 دب��ل��ي��و 
النقل  و���س��ائ��ل  م��ن  ج��دي��دة  حقبة 
كرمز  معروفة  وه��ي  الكهربائية، 
البيئية،  وال�ستدامة  القيادة  ملتعة 
ال�سيارات  م��ن  واح���دة  يجعلها  م��ا 
بالعامل  مبيعاً  الأك��رث  الكهربائية 

يف هذه الفئة«.  
واأ�ساف: »ي�سرنا اختيار �سركة رافد 
للحد  ت�سعى  التي  املركبات  حللول 

وتعزيز ال�ستدامة البيئية. 
�سلطان  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  و���س��ّل��م 
ال��ق��ا���س��م��ي، امل���دي���ر الإق���ل���ي���م���ي يف 
ال�سمالية  والإم���������ارات  ال�����س��ارق��ة 
العربي،  للخليج  امليكانيكي  باملركز 
بال�سارقة،  دب��ل��ي��و«  اأم  »ب���ي  وك��ي��ل 
دبليو  اأم  »ب��ي  ���س��ي��ارات  خم�ض  اأول 
البطارية  ب���ط���اق���ة  ت��ع��م��ل   »i3
املدير  امل��دف��ع،  �سامل  اإىل  بالكامل، 
بح�سور  »راف�������د«،  ل�����س��رك��ة  ال���ع���ام 
الإداري  ال�سريك  زه���ران،  عوي�ض 
لل�سركة، وعبد الرحمن بن كانون 
احلوادث  وح��دة  مدير  ال�سام�سي، 
يف �سركة »راف��د«، يف خطوة تعك�ض 

وتاأثريها  ال��ك��رب��ون  ان��ب��ع��اث��ات  م��ن 
على البيئة، لهذه  ال�سيارة املثالية 
التي ت�ساعد يف حتقيق هذا الهدف، 
ل  ريا�سية  قيادة  متعة  توفري  مع 
نظري لها، ودرجة عالية من الأمان 

وال�سالمة«. 
وق����ال ���س��امل امل���دف���ع، امل��دي��ر العام 
ل�����س��رك��ة »راف��������د« : ت���ه���دف راف����د 
من  ت��دري��ج��ي  ب�سكل  ال��ت��ح��ول  اإىل 
ا�ستخدام البنزين اإىل الكهرباء يف 
تاأثري  اإح��داث  اأج��ل  مركباتها، من 
اإيجابي يف املجتمع، يعزز من مكانة 
اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة ودول����ة الإم�����ارات 
والنقل  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  يف جم���ال 

•• ال�صارقة _الفجر:

وجهت بلدية احلمرية اأعمالها يف 
الزراعية  بالنواحي  عنايتها  اإط��ار 
مبنطقة  وال��ع��ن��اي��ة  اله��ت��م��ام  اإىل 
ال���ق���رم يف احل��م��ري��ة وال���ت���ي ت�سم 

عددا كبريا من اأ�سجار القرم.
بلدية  ت��وا���س��ل  الط������ار  ه����ذا  ويف 
احلمرية حملتها يف املحافظة على 
لتكثف  اأ�سجار  من  بها  وما  البيئة 
م��ن ج��ه��وده��ا يف اله��ت��م��ام ب�سجر 
بيئياً  م���وروث���اً  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال���ق���رم 
وحمايته  ع��ل��ي��ه  امل��ح��اف��ظ��ة  ي��ج��ب 
بالتعاون مع �سركة ال�سارقة للبيئة 

) بيئة (.
احلمرية  ب��ل��دي��ة  ح��م��ل��ة  وت��رت��ك��ز 
القرم  اأ���س��ج��ار  امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى  يف 
فريدة  طبيعية  ث��روة  تعترب  التي 
ا�سرتاتيجيتها  خ��الل  من  وتعمل 

القرم والتي لها فوائد على احلياة 
وعلى الكائنات احلية.

ال�سام�سي  را����س���د  م���ب���ارك  واأ����س���ار 
اأن  اإىل  ب��ل��دي��ة احل���م���ري���ة   م���دي���ر 
اهتماما  ت����ويل  احل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة 
ال��ق��رم يف منطقة  ب��رع��اي��ةاأ���س��ج��ار 
ال�����ق�����رم ال�������س���اح���ل���ي���ة ك���ون���ه���ا من 
املنظومة  يف  ال���ه���ام���ة  الأ�����س����ج����ار 
البيئية احليوية لذا توا�سل بلدية 
احلمرية حملتها الدائمة لالعتناء 
مبنطقة القرم يف احلمرية وذلك 

بالتعاون مع �سركة بيئة .
ل�سجرة  اأن  ال�����س��ام�����س��ي  واأو�����س����ح 
كونها  ك��ب��رية  بيئة  اأه��م��ي��ة  ال��ق��رم 
غازات  ومتت�ض  الك�سجني  تنتج 
وتعترب  ال�سامة  والغازات  الكربون 
من اأهم النظم البيئية يف تخلي�ض 
ال�سارة  الغبار واملعلقات  اجلو من 

يف الهواء.

الطيور  م��ن  خمتلفة  اأن����واع  ح��ي��اة 
مالئمة  مناطق  كونها  وتعمل  بها 
وتوفر  لغذائها  وم����ورداً  حلياتها 

ل����دوره����ا  ت��ن��م��ي��ت��ه��ا  اأه���م���ي���ة  اإىل 
ال��ك��ب��ري يف احل���ف���اظ ع��ل��ى اأن�����واع 
احل��ي��اة ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة وعلى 

منطقة  اأن  خ��ا���س��ة  احل��م��اي��ة  ل��ه��ا 
بطبيعة  تتميز  احلمرية  يف  القرم 
اأ�سجار  من  العديد  ت�سم  متنوعة 

ت�سم   .2017 ع���ام  يف  ت��د���س��ي��ن��ه 
املركبات  لفح�ض  م���رك���زاً  »راف�����د« 
الرتقاء  ب��ه��دف  ت�سيك«،  »م��وت��ور 
واآلية  امل��رك��ب��ات  ���س��الم��ة  مب��ع��اي��ري 

�سركة  ب�����ني  م�������س���رتك  م���������س����روع 
الذراع  الأ����س���ول،  لإدارة  ال�����س��ارق��ة 
ال�سارقة،  حل��ك��وم��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
و���س��رك��ة »اأو دب��ل��ي��و اإ����ض اأوت�����و«، مت 

ال�سوق  م��ك��ان��ة  وت��ع��زي��ز  ف��ح�����س��ه��ا، 
باعتباره الوجهة الرئي�سية لتجارة 
ودولة  ال�سارقة  اإم��ارة  ال�سيارات يف 

الإمارات العربية املتحدة. 

ماء  بتقنية  وتقوم  الم��ط��ار  جلب 
اجلريان ال�سطحي الر�سي واإزالة 
املواقع  م��ن  ال��ع�����س��وي��ة  ال��ورا���س��ب 
م���ن ظاهرتي  ال�����س��اط��ئ��ي��ة ومت��ن��ع 

اأهميتها  اإىل  ال�����س��ام�����س��ي  واأ����س���ار 
املتعددة التي تعترب �سجرة حيوية 
على  ح��ف��اظ��ه��ا  خ���الل  م��ن  للبيئة 
رطوبة ودورة املياه يف الرتبة وعلى 

للرتبة  وال����ت����ع����ري����ة  الجن����������راف 
ال�ساطئية لذا فاإن بلدية احلمرية 
زراعتها  على  املحافظة  على  تعمل 

ون�سرها لتفيد البيئة.

وكيل ال�صحة يتفقد مركز اخلزان ال�صحي وم�صت�دع الأدوية يف اأم القي�ين 
•• اأم القيوين -وام:

تفقد �سعادة الدكتور حممد �سليم العلماء وكيل وزارة ال�سحة و 
وقاية املجتمع “مركز اخلزان ال�سحي” و “م�ستودع الأدوية” 
ال�سحية  اخل��دم��ات  ج��ودة  للوقوف على  القيوين  اأم  اإم���ارة  يف 
املقدمة للمجتمع ومناق�سة الحتياجات يف هذا ال�سدد وذلك 
رعاية  تقدمي  اإىل  تهدف  التي  ال���وزارة  ا�سرتاتيجية  اإط��ار  يف 
ال�سحية وتعزيز  واملن�ساآت  للمرافق  و متكاملة  �ساملة  �سحية 

الدور الرقابي والإ�سرايف عليها .
رافقه خاللها  التي  ال��زي��ارة  خ��الل   - العلماء  الدكتور  وتفقد 
ال��دك��ت��ور ي��و���س��ف حم��م��د ال�����س��رك��ال ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د لقطاع 

اخلدمات  ج����ودة  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  امل��رك��ز  م��راف��ق   - امل�ست�سفيات 
ال�����س��ح��ي��ة والإداري��������ة ال��ت��ي حت��ر���ض ال������وزارة ع��ل��ى تقدميها 
واملتعاملني  املر�سى  �سعادة  اأن  م��وؤك��دا  واملتعاملني  للمر�سى 
تقدمي خدمة  على  كموؤ�سر حيوي  للوزارة  ا�سرتاتيجي  هدف 

طبية مبعايري متميزة ت�ساهي املعايري العاملية.
و وجه بزيادة عدد موظفي املخترب ل�سمان �سرعة تلقي املر�سى 
للعالج و تقليل مدة انتظار الفحو�ض والتحاليل مع �سرورة 
توفري البيئة املحفزة جلميع املوظفني على الإنتاجية والأداء 
واملقايي�ض  املوا�سفات  وفق  الطبية  الأجهزة  وحتديث  الأمثل 
العاملية بهدف توفري خدمات وتقنيات مبتكرة ت�سهم يف متكني 

الأطباء من ت�سخي�ض احلالت بدقة و�سرعة اأكرب.

واأك���د ح��ر���ض ال����وزارة على ت��وف��ري خم���زون دوائ���ي م��ن خالل 
با�ستخدام  للوزارة  التابع  املركزي بدبي  امل�ستودع  التن�سيق مع 
اآل��ي��ة تن�سيق  الذكية و و�سع  و  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  اأح���دث 
ل��ت��دوي��ر و ا���س��ت��ب��دال اأ���س��ن��اف امل��خ��زون ال���دوائ���ي وف���ق خطط 
الطبي  و  الدوائي  التوريد  و  الإم��داد  �سل�سلة  لإدارة  مدرو�سة 
الأدوية  �سالمة  و  ماأمونية  معايري  اأع��ل��ى  لتحقيق  ب��ال��وزارة 
الوزارة  اأن  على  الزيارة  ختام  يف  العلماء  و�سدد  عامليا.  املتبعة 
تتابع احتياجات املناطق الطبية وتعمل على توفري املتطلبات 
الالزمة لتقدمي خدمات رعاية �سحية متميزة .. واأثنى على 
اأداء الطاقم الطبي والإداري وحثهم على بذل اجله��د لتلبية 

احتياجات املر�سى التي تاأتي على راأ�ض اأولويات الوزارة.

متحف امل�صتقبل يطلق برنامج م�صرعات لت�فري جتربة مبتكرة وم�صتقبلية للزوار

•• دبي-الفجر: 

اأط���ل���ق م��ت��ح��ف امل�����س��ت��ق��ب��ل اإح����دى 
للم�ستقبل،  دبي  موؤ�س�سة  مبادرات 
بهدف  ل���ل���م�������س���رع���ات  ب����رن����اجم����اً 
العاملية  التقنية  �سركات  ا�ستقطاب 
ترتقي  مبتكرة  اأ���س��ال��ي��ب  لتطوير 
بالعتماد  امل��ت��ح��ف  زوار  ب��ت��ج��رب��ة 

على اأحدث التقنيات املتطورة.
بلهول  جمعة  خلفان  �سعادة  واأك���د 
دبي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض 
امل�ستقبل  متحف  اأن  للم�ستقبل، 
الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي »رع��اه اهلل« ميثل منارة 
واأن  م�ستقبلية،  ووج��ه��ة  معرفية 
امل�ستقبل  برنامج م�سرعات متحف 
ي���وظ���ف ال�������س���راك���ات ال���ب���ن���اءة مع 
املتخ�س�سة  التقنية  �سركات  كربى 
جتربة  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال���ع���امل  يف 

امل��ت��ح��ف على  زوار  ت��ط��ل��ع  م��ب��ت��ك��رة 
واملدن  والتعليم  ال�سحة  م�ستقبل 
وغريها  والنقل  والطاقة  الذكية 
م��ن امل��ج��الت ع��رب ال���س��ت��ف��ادة من 
والإمكانات  الب�سرية  امل���وارد  كافة 

التقنية واخلربات املتاحة.
�سركة   15 اخ�����ت�����ي�����ار  مت  وق��������د 
م�سرعات  ب��رن��ام��ج  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
ي�ستمر  ال�����ذي  امل�����س��ت��ق��ب��ل  م��ت��ح��ف 
مظلة  حت�����ت  اأ�����س����اب����ي����ع  لأرب������ع������ة 
و�ستقدم  امل�ستقبل.  دب��ي  م�سرعات 
املتعلقة  اأف��ك��اره��ا  ال�����س��رك��ات  ه���ذه 
امل�ستوى  ع��امل��ي��ة  جت���رب���ة  ب��ت��وف��ري 
ل���زوار متحف  وف��ري��دة م��ن نوعها 
حلول  تطوير  خالل  من  امل�ستقبل 
املتحف  زوار  لإر������س�����اد  م���ب���ت���ك���رة 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد 
الفرتا�سي  والواقع  ال�سطناعي 
املتطورة  والأج��ه��زة  املعزز  والواقع 

القابلة لالرتداء.
متحف  يف  وعاملية  مبتكرة  جت��ارب 

امل�ستقبل 
ال�سركاء يف برنامج  وت�سمل قائمة 
امل�ستقبل �سركات  م�سرعات متحف 
ت�سمل  خم��ت��ل��ف��ة  دول  م���ن  ع��امل��ي��ة 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة 
وكندا  واأ�سرتاليا  املتحدة  واململكة 
و�سنغافورة  وت�����اي�����وان  وف���رن�������س���ا 
العربية  الإم���ارات  ودول��ة  وال�سني 
امل���ت���ح���دة. وت�������س���م ال���ق���ائ���م���ة كاًل 
 )HTC( ����س���ي  ت�����ي  اإت�����������ض  م�����ن 
وبوبيك   )Huawei( وه���واوي 
و����س���ي���ن�������س���وري   )POPIQ(
 )S E N S O R E E (
 Art( ب����رو�����س����ي���������س����رز  واآرت 
واآيدينتجي   )Processors
ويونيفايد   )IDENTIGY(
 )Unified Inbox( اإنبوك�ض
 )DigiComm( كوم  وديجي 
وه��������������ول��������������وت��������������رون��������������ي��������������ك��������������ا 
و�سنيب�ض   )Holotronica(

�سي  اآر  اإف  وم��ي��ت��ا   )SNIPS(
و�سبي�سيز   )MetaVRse(
�سريف  ت��ي  واآي   )SPACES(
 360 واآك�سيون   )IT-Serve(
ولي���������رز   )Axeon360(
 Layers of( ري��ال��ي��ت��ي  اأوف 

.)Reality
وق��ال الدكتور ن��وح راف���ورد، رئي�ض 
ق��ط��اع ال��ق��ي��ادة ال��ف��ك��ري��ة: »نرحب 
و�سلت  ال���ت���ي  ال�������س���رك���ات  ب��ج��م��ي��ع 
برنامج  م���ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
امل�ستقبل  م���ت���ح���ف  م���������س����رع����ات 
اإث��راء جتربة متحف  للم�ساركة يف 
التي  اخلربات  و�ست�سهم  امل�ستقبل، 
ابتكار  يف  ال�����س��رك��ات  ه��ذه  متتلكها 
حلول فريدة لتوفري جتارب رائعة 

جلميع زوار املتحف«.
عام  منذ  امل�ستقبل  متحف  وينظم 
موؤقتة  �سنوية  م��ع��ار���ض   2014
للحكومات  العاملية  القمة  خ��الل 

يف دب����ي، ت��رك��ز ع��ل��ى ال�����دور الذي 
امل�ستقبل  يف  التكنولوجيا  �ستلعبه 
ذلك  القطاعات مبا يف  يف خمتلف 
والرعاية  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
ال�����س��ح��ي��ة وت���غ���ري امل���ن���اخ والأم�����ن 
ال��ع��م��ل حالياً  وي��ج��ري  ال��غ��ذائ��ي. 
ومن  امل�ستقبل  متحف  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
املتوقع اأن يتم افتتاحه بنهاية عام 

.2019
حا�سنة  امل�����س��ت��ق��ب��ل  م��ت��ح��ف  وي��ع��د 
والت�ساميم  ل��الب��ت��ك��ارات  مم��ي��زة 
وجهة  اإىل  و�سيتحول  امل�ستقبلية، 
عاملية ل�ستك�ساف توجهات وفر�ض 
من�سة  املتحف  �سيمثل  كما  ال��غ��د. 
اأحدث  واختبار  ل�ستعرا�ض  رائ��دة 
الب����ت����ك����ارات وال���ن���م���اذج الأول����ي����ة، 
�سخمة  م�������س���اح���ة  و���س��ي��ت�����س��م��ن 
وخمتربات  الفعاليات  ل�ست�سافة 
اإلهاماً  الأك��رث  القادة  مع  لل�سراكة 

يف القرن احلادي والع�سرين. 

ورثة املرحوم حممد بن حافظ
ال�سيد/ عبدالرحمن المريى

ال�سيد/ ا�سماعيل ح�سني
ال�سيدة/ حمفوظه ح�سني مريزا

ال�سيد/ يو�سف احمد �سجوانى
ال�سيد/ ح�سني على ب�سرى

الن�سة/ نفي�سه خان
ال�سيد/ جابر حممد �سعيد

ال�سيد/ على حممد على العوي�ض
ال�سيخ �سيف حممد ال نهيان
ال�سيد/ اأجمل ابراهيم احمد

ال�سيد/ عبدالرحمن ر م عمارى
ال�سيخ ماجد و حممد اولد عبداهلل بن �سيف ال�سام�سى

ال�سيد/ حممد احمد العتيبه
ال�سيد/ حممد حميد �سطاف

ال�سيد/ ابراهيم حممد ابراهيم
ال�سيد/ احمد حممد احمد خلف العتيبه
ال�سيد/ �سيف حممد احمد خلف العتيبه

الن�سه/ فاطمه �سعيد خادم املهريى
ال�سيده/ رفيعه حممد احمد العتيبه

ال�سيد/ نا�سر را�سد علىاحمد الزعابى
ال�سيد/ حممد احمد �سعيد القا�سمى

ال�سيد/ غامن عبدالرحمن �سعيد
ال�سيد/ �سهاب م اأ غامن

ال�سيد/ نبيل احمد �سعيد بن كوير
ال�سيد/ احمد ابراهيم احمد

ال�سيد/ على حممد �ساملني

224،560
595
1،564
3،130
10،664
1،000
200
16،150
133
33
7،402
660
5،852
63،996
13،855
750
8،250
17،280
4،340
4،515
1،920
29،300
68،200
1،450
1،210
2،690
9،225

اإعـــــالن

يرجى من ال�سادة الكرام الواردة ا�سمائهم يف الالئحة ادناه الت�سال ببنك المارات لال�ستثمار على الرقم 2317777 04  من اأجل احل�سول على توزيعات 
ارباح امل�ساهمني العائدة لهم ، وذلك خالل مدة اق�ساها ثالثة اأ�سهر من تاريخ هذا الإعالن.و�سوف يّتم نقل مبلغ التوزيعات غري املطالب بها اإىل "ح�ساب 

الأر�سدة غري املطالب بها – احل�سابات اخلامدة" عند انتهاء املّدة املذكورة اأعاله وفقاً لأنظمة البنك املركزي الواجبة التطبيق.

اأرباح غري حم�سلة
الأ�سماء

املـبـلـغ
درهــم
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافية يورو

رخ�سة رقم:CN 1411779 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سالح بتال بوعالمه القبي�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف م�ساعد نا�سر حم�سن مبارك
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 12398 بتاريخ 2018/8/8

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

للربامج وحلول تقنية املعلومات
رخ�سة رقم:CN 1155426 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حامد علي ابراهيم جا�سم املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل عبدالعزيز علي احلمريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اك�سا�ض 

لل�سيانة العامة 
رخ�سة رقم:CN 2274323 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الميان للخدمات الفنية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1958904 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد ابراهيم حممد مال عبداهلل احلمادي  %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة/حذف جا�سم حممد ح�سن حممد احلمادي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/الميان للخدمات الفنية
AL IMAN TECHNICAL SERVICES

 اىل/�سوميت لال�ست�سارات الدارية
SUMMIT MANAGEMENT CONSULTANCY

تعديل عنوان/من ابوظبي م�سفح ال�سناعية م 44 ق 14 ميزانني مكتب 2 املالك/ال�سيخ �سلطان 
بن خليفه بن زايد ال نهيان اىل ابوظبي امل�سفح م 5 182290 182290 ال�سيد �سالح �سامل �سعيد 

�سامل درب�ض واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ست�سارات ودرا�سات ادارية )7020003(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات حقول النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة معدات واجهزة اآبار النفط والغاز الطبيعي وقطع غيارها - باجلملة )4659901(

تعديل ن�ساط/حذف تركيب معدات واجهزة المن واملراقبة و�سيانتها )4321009(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
ترو لين  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1956102 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد ح�سني عبداهلل ابراهيم %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبيد �سالح عبيد علوي �سالح

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
القوالب  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 166548 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سامل حممد �سامل كردو�ض العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد �سالح عبداحلبيب العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ال�سحيمي للنقليات العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1020723 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رعد �سامل عبداهلل نا�سر با�سليب  %80

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سعيد غامن ال�سودى �سليم املن�سوري من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/�سعيد غامن ال�سودى �سليم املن�سوري من 100% اىل %20

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1.10*0.29 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ال�سحيمي للنقليات العامة

AL SHEHAIMI GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT
 اىل/�سركة ال�سحيمي للنقليات العامة ذ.م.م

AL SHEHAIMI GENERAL TRANSPORTING COMPANY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بيار حممد للهواتف املتحركة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1014235 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمد احمد حممد غامن القبي�سي  %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �ساه جهان �سم�ض العامل %49
تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل علي عبداهلل احمد الكثريي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بيار حممد �سودري م�سطفى الرحمن
تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 3*0.80 اىل 3*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/بيار حممد للهواتف املتحركة
PEAR MOHAMMED MOBILE PHONES

 اىل/كري دوت للكمبيوتر والهواتف املتحركة ذ.م.م
SUMMIT MANAGEMENT CONSULTANCY

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع اك�س�سوارات ولوازم الهواتف املتحركة - بالتجزئة )4741013(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع اجهزة احلا�سب اليل ولوازمها - بالتجزئة )4741003(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع م�ستلزمات احلا�سب اليل ومعاجلة البيانات - بالتجزئة )4741006(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم اونلي فر�ض 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1487988 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 3.5*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم اونلي فر�ض
ONLY FRESH RESTAURANT

 اىل/مطعم تي�ستي �سناليت
TASTY SUNLIGHT RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سلفر جولد لل�سيانة العامة ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2222136 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سامل جا�سم احمد خمي�ض احلو�سني من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/�سامل جا�سم احمد خمي�ض احلو�سني من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ار�سد حممد نذير

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/�سلفر جولد لل�سيانة العامة ذ.م.م
SILVER GOLD GENERAL MAINTENANCE LLC

 اىل/نيو بري جند للنقليات ولل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
JAND TRANSPORT AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ابوظبي الوطني للتمويل ال�سالمي �ض.م.خ 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1013365 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�سركة التجارية الدولية الوىل ذ.م.م

FIRST MERCHANT INTERNATONAL LLC

تعديل ال�سركاء  تنازل وبيع/ا�سافة بنك ابوظبي الول �ض.م.ع
FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بنك ابوظبي الوطني
NATIONAL BANK OF ABU DHABI

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد حربو�ض ال�سويدي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد عتيق حممد خلف املزروعي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 20*4.55 اىل 3*1
تعديل ا�سم جتاري من/ابوظبي الوطني للتمويل ال�سالمي �ض.م.خ

ABU DHABI NATIONAL ISLAMIC FINANCE PVT.JSC
 اىل/ابوظبي الول للتمويل ال�سالمي �ض.م.خ

FIRST ABU DHABI ISLAMIC FINANCE P.J.S.C
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم رد �سو�ض 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1032089 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة وليد �سالح مبارك النهدي  %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة عمر حممد حمد عبداهلل املهري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف اميان �سعيد خلفان ها�سل الغريبي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 10*1
تعديل ا�سم جتاري من/مطعم رد �سو�ض

RED SAUCE RESTAURANT
 اىل/كافترييا ترافيك برجر

TRAFFIC BURGER CAFETERIA

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�ساط/ا�سافة حت�سري احللوى واحللويات ال�سعبية )5621007(

تعديل ن�ساط/حذف مطعم )5610001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
توتودو  التجاري  بال�سم   CN رقم:2145148 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  للهواتف  �سمارت 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مدر�سة قادة امل�ستقبل الدولية اخلا�سة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2488544 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك �سيف مبارك فا�سل املزورعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بن فا�سل القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف مبارك فا�سل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 7.3*1 اىل 1*4.10

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/مدر�سة قادة امل�ستقبل الدولية اخلا�سة

FUTURE LEADERS INTERNATIONAL PRIVATE SCHOOL
 اىل/مدر�سة قادة امل�ستقبل الدولية اخلا�سة ذ.م.م

FUTURE LEADERS INTERNATIONAL PRIVATE SCHOOL LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2134881 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك �سيف مبارك فا�سل املزورعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بن فا�سل القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف مبارك فا�سل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 7.7*90 اىل 1*7.47

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا �سيتني

CHUTNEY CAFETERIA
 اىل/كافترييا �سيتني ذ.م.م

CHUTNEY CAFETERIA LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/م�سنع بان جلف حللول املختربات 

IN1002063:رقم الرخ�سة ال�سناعية
 قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل التي:

تعديل املالك:
خروج:

الغافري الغناه  �سعيد  �سامل  احمد  • را�سد 
ودخول:

املنهايل عبداهلل  جابر  حممد  • را�سد 
لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم:

%100 املنهايل  عبداهلل  جابر  حممد  • را�سد 
وعلى كل من لديه اعرتا�ض على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�سناعه - اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خالل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإعالن ، 

واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�ض بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز الع�سو�ض للياقة البدنية )للرجال(  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1950160 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك �سيف مبارك فا�سل املزورعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بن فا�سل القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف مبارك فا�سل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 6*1 اىل 1*6

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/مركز الع�سو�ض للياقة البدنية )للرجال(

AL ESHOUSH FITNESS CENTRE )MEN(

 اىل/مركز الع�سو�ض للياقة البدنية )للرجال(   ذ.م.م
AL ESHOUSH FITNESS CENTRE )MEN( LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون الع�سو�ض للرجال

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:2031720 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك �سيف مبارك فا�سل املزورعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بن فا�سل القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف مبارك فا�سل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 4.6*9 اىل 1*4.70

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/�سالون الع�سو�ض للرجال

AL ESHOUSH GENTS SALON
 اىل/�سالون الع�سو�ض للرجال ذ.م.م

AL ESHOUSH GENTS SALON LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:2031705 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك �سيف مبارك فا�سل املزورعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بن فا�سل القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف مبارك فا�سل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 10*9 اىل 1*5.50

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/برميري �سوبر ماركت

PREMIER SUPERMARKET
 اىل/برميري �سوبر ماركت ذ.م.م

PREMIER SUPERMARKET LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سبغة الع�سو�ض

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:2109626 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك �سيف مبارك فا�سل املزورعي %1

%99 bin fadel holding L L C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بن فا�سل القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف مبارك فا�سل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 4.5*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/م�سبغة الع�سو�ض

AL ESHOUSH LAUNDERY
 اىل/م�سبغة الع�سو�ض ذ.م.م

AL ESHOUSH LAUNDERY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي-وام:

احل��دي��دة من  الطاهر حمافظ  احل�سن  ال��دك��ت��ور  ح��ذر 
اأزم��ة مالحة بحرية  اإي��راين قائم على افتعال  خمطط 
يف ك��ل م��ن م�سيقي ه��رم��ز وب���اب امل��ن��دب ل��ل��ت��ه��رب من 
فر�ض  ب��اإع��ادة  املرتبطة  وال��ت��ط��ورات  الداخلية  اأزم��ات��ه��ا 
العقوبات الدولية عليها. واأو�سح الطاهر يف ت�سريحات 
لوكالة اأنباء الإمارات “وام” اأن اإنهاء �سيطرة امللي�سيات 
ال�ساحل  مناطق  وك��اف��ة  احل��دي��دة  ميناء  على  احلوثية 
املخطط  اإف�سال  تكفل  التي  البداية  يعد  لليمن  الغربي 
البحرية  املالحة  حلركة  اآم��ن  تدفق  و�سمان  الإي���راين 

الدولية عرب بحر العرب وم�سيق باب املندب.
اأذرعها  ع��رب  تنفذ  اإي����ران  اأن  احل��دي��دة  واأك����د حم��اف��ظ 
ت�����س��ع��ى م���ن خاللها  ���س��ي��ا���س��ة  ال��ي��م��ن  وم��ل��ي�����س��ي��ات��ه��ا يف 

ناقالت  ا�ستهداف  ع��رب  ال���دويل  املجتمع  على  لل�سغط 
العرب  وبحر  العربي  اخلليج  يف  التجارة  و�سفن  النفط 
خ�سو�سا مع التطورات الأخ��رية يف امللف النووي وبدء 
ف��ر���ض ح��زم��ة م��ن ال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة ع��ل��ى طهران.. 
ت�سريحات  اإط���الق  على  الإي��ران��ي��ون  امل�����س��وؤول��ون  وداأب 
امل�سائق  اأم��ن  ورق��ة  با�ستخدام  مبا�سرا  تهديدا  حملت 
املتزايدة  الدولية  ال�سغوط  ملواجهة  البحرية  واملمرات 
التو�سعية  �سيا�ساتها  نتيجة  بالدهم  لها  تتعر�ض  التي 

وتهديدها لالأمن وال�ستقرار يف العامل وارتباطها بدعم 
الإرهاب.

وكان التحالف العربي لدعم ال�سرعية يف اليمن بقيادة 
اململكة العربية ال�سعودية حذر مرارا من اخلطورة التي 
التابعة  احلوثية  امليلي�سيات  �سيطرة  ا�ستمرار  ي�سكلها 
حقل  اإىل  حولته  وال���ذي  احل��دي��دة  ميناء  على  لي���ران 
األغام بحرية وقاعدة ل�ستهداف ناقالت النفط وال�سفن 

التجارية عرب بحر العرب وم�سيق باب املندب.

وجاء الهجوم الذي تعر�ست له ناقلة النفط ال�سعودية 
خطورة  ليوؤكد  املا�سي  ال�سهر  اأواخ��ر  الأحمر  البحر  يف 
ه��ذه ال��ت��ح��ذي��رات وليعيد ال��ت��ذك��ري ب��ت��اري��خ ط��وي��ل من 
يف  احلوثية  امللي�سيات  نفذتها  التي  الإرهابية  الهجمات 

البحر الأحمر بتوجيهات مبا�سرة من طهران.
وعلى مدى �سنوات من �سيطرة هذه اجلماعة الإرهابية 
ل�سرب  ع��دة  مبحاولت  قامت  احلديدة  حمافظة  على 
اأكتوبر   10 ففي  الأح��م��ر..  البحر  تعرب  ال��ت��ي  ال�سفن 

2016 تعر�ست البارجة المريكية “يو اأ�ض ما�سون” 
���س��ن��ه��ا احلوثيون  ف��ا���س��ل��ة  ����س���اروخ���ي  ه���ج���وم  مل��ح��اول��ة 
ق��ب��ال��ة م��ي��ن��اء امل���خ���ا، وب��ع��ده��ا ب��ي��وم��ني ف��ق��ط تعر�ست 
احلوثيني  قبل  م��ن  ث��ان  هجوم  ملحاولة  البارجة  نف�ض 
 2017 يناير   30 ويف  الغربية،  اليمن  �سواحل  قبالة 
�سعودية  فرقاطة  للحوثيني  تابعة  قوارب  ا�ستهدفت 3 
العام  نف�ض  من  يوليو   30 غربي احلديدة، وتبعها يف 

ا�ستهداف زورق مفخخ باملتفجرات ميناء املخا.
توؤدي العتداءات احلوثية  اأن  الدويل  املجتمع  ويخ�سى 
اإىل نتائج كارثية على  املندب  املت�ساعدة يف م�سيق باب 
القت�ساد العاملي خا�سة واأن 10 باملائة من اإنتاج النفط 
العاملي، ميرعرب باب املندب فيما متر عرب م�سيق هرمز 
الذي تلوح اإيران مرارا باإغالقه اأكرث من 20 باملائة من 

جتارة النفط العاملية.

حمافظ احلديدة : طرد امليلي�صيات احل�ثية من ال�صاحل 
الغربي ي�صمن �صالمة املالحة البحرية

•• �صاوباولو-الفجر:

ع��ق��ب ي���وم���ني م���ن ج��ل�����س��ات ال���ربن���ام���ج املهني 
يف  الإماراتيني  النا�سرين  جمعية  تنظمها  التي 
الربازيلي بالتعاون مع غرفة الكتاب الربازيلي، 
نظمت اجلمعية خالل م�ساركتها �سمن فعاليات 
من  ال�25  ال��دورة  �سرف  �سيف  ال�سارقة  اختيار 
معر�ض �ساو باولو الدويل للكتاب، جل�سة نقا�سية 
بعنوان “مالمح الن�سر امل�سرتك )جناح التعاون 
الإم���ارات���ي ال��ربازي��ل��ي(، ت��ن��اول��ت خ��الل��ه��ا اأوجه 
الإماراتية  التجربتني  ب��ني  والخ��ت��الف  ال�سبه 
والربازيلية، واأثر التنوع الثقايف يف الإمارات على 
الن�سو�ض املن�سورة، بالإ�سافة اإىل عر�ض ق�س�ض 

جناح جلل�سات بيع و�سراء بني الطرفني.
و�سارك يف اجلل�سة التي عقدت م�ساء اأم�ض الول 
الثنني كل من تامر �سعيد، مدير عام جمموعة 
���س��ي��ب��ة، م��وؤ���س�����ض دار �سيل  ب���ن  ك��ل��م��ات، واإمي�����ان 
الدويل  العالقات  مدير  األفارو،  ولوي�ض  للن�سر، 
الإعالمية  واأدارت��ه��ا   ، الربازيلي  الكتاب  لغرفة 
روؤية  امل��ت��ح��دث��ون  ت��ن��اول  ح��ي��ث  ال�����س��ح��ي،  �سفية 
القراءة  باأهمية  العميق  واإميانها  الإم��ارات  دولة 
التنمية  حتقيق  يف  ودوره����م  وامل��ع��رف��ة  وال��ك��ت��اب 
قوية  ع��الق��ات  ل��ب��ن��اء  ج�سر  وت�سكيل  وال��ت��ط��ور، 
املختلفة،  وال��ث��ق��اف��ات  ال�سعوب  ب��ني  وم�ستدامة 

ومظاهر الت�سابه بني ال�سيا�سات الر�سمية لدولة 
الإمارات وبني الربازيل فيما يتعلق بدور القراءة 

والن�سر واملعرفة ب�سكل عام.
وا���س��ت��ه��ل ال���ن���دوة ���س��ع��ادة را���س��د ال��ك��و���ض، املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي جل��م��ع��ي��ة ال��ن��ا���س��ري��ن الإم���ارات���ي���ني،  
الكتاب  اإىل غرفة  ال�سكر  مبداخلة وجه خاللها 
الربازيلي على تنظيم الربنامج املهني للنا�سرين 
ب�سورة حرفية �ساهمت يف جناح اللقاءات امل�سرتكة 
الربنامج  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��رياً  ال��ن��ا���س��ري��ن،  ب��ني 
بني  امل�سرتك  والعمل  التعاون  فر�ض  تعزيز  يف 
النا�سرين الإماراتيني والربازيليني، واأثره على 
ت��وف��ري ف��ر���ض ج��دي��دة ل��ال���س��ت��ث��م��ار ب��ني �سوقي 

الن�سر الالتيني و العربي.
الربازيل  خطوة  نثمن  “نحن  �سبيه:  بن  وقالت 
م���ب���ادرة  ت��ن��ف��ي��ذ  ب�������داأت  ح���ي���ث   2006 ع�����ام  يف 
اإن�ساء  خ����الل  م���ن  ال����ق����راءة  ل��ت�����س��ج��ي��ع  وط��ن��ي��ة 
والكتب،  ال�سباب  بني  امل�سافة  وتقريب  املكتبات 
تتاأثر  التي  الن�سر  حركة  يف  الكبري  واهتمامها 
تقارب  هناك  اإذ  لل�سعوب،  التاريخية  بالتجربة 
اإط�����ار حميطها  ال����ربازي����ل يف  ك��ب��ري يف جت���رب���ة 
يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  وجتربة  الالتيني 
اأث��ر على  التقارب  وه��ذا  العربي،  اإط��ار حميطها 
طبيعة الن�سو�ض وحمتواها كما اأدى اإىل ت�سكيل 
موؤ�س�سات وجمعيات حلماية قطاع الن�سر وحفظ 

الرتاث الغني ل�سعب الإمارات و�سعب الربازيل«.
الربنامج  يف  م�ساركتها  جتربة  عن  حديثها  ويف 
الربازيليني،  ال��ن��ا���س��ري��ن  م��ع  للجمعية  امل��ه��ن��ي 
اإن��ه خالل عملنا يف �سركة ودار  �سيبة:  قالت بن 
يتوجه  مل�سروع  نتح�سر  كنا  للن�سر”  “�سيل” 
املتعلقة  امل��وؤل��ف��ات  ي��ت��ن��اول  وال�����س��ب��اب  لليافعني 
وحتديد  امل��ال��ي��ة،  والإدارة  النف�سية،  ال�سحة  يف 
هذه  مثل  على  نعرث  نكن  ومل  الوظيفي،  امل�سار 
املو�سوعات باللغة العربية، وخالل م�ساركتنا يف 
الربنامج املهني تعرفنا على عدد من دور الن�سر 
الذي  الأم���ر  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العاملة  الربازيلية 
عمليات  علينا  و�سهل  البحث  فر�سة  علينا  وف��ر 

الرتجمة«.
اأثر التنوع الثقايف  و�سلطت اجلل�سة ال�سوء على 
يف الإم��ارات على امل��واد املن�سورة، حيث قال تامر 
اإن التنوع الثقايف يف دولة الإم��ارات التي  �سعيد: 
املادة  اإث����راء  يف   اأ���س��ه��م  جن�سية   200 حتت�سن 
املن�سورة بالثقافات املختلفة، كما اأدى اإىل حتفيز 
بني  املطبوعات  وتبادل  والن�سر  الطباعة  حركة 
الإم��ارات وبقية دول العامل حيث يقراأ املقيمون 
يف الدولة نتاج بلدانهم ويبحثون عنه يف املكتبات 
ومعار�ض الكتب، اإذ تن�سر دولة الإمارات العربية 
500 عنوان  ن��ح��و  احل����ايل  ال���وق���ت  امل��ت��ح��دة يف 
الكتب  م��ن  �سادراتها  وتتجاوز  ال��ع��ام،  يف  جديد 

حيث  �سنوياً  اأم��ريك��ي  دولر  مليون   40 ح��وايل 
بن�سبة  �سنوياً  الإم��ارات��ي من��واً  الن�سر  �سوق  حقق 

العقد املا�سي. خالل  باملئة   12
التنوع  اإن  القول  ن�ستطيع  �سعيد:  تامر  واأ�ساف 
الثقايف يف الإمارات متميز ولي�ض عادياً... متاماً 
والربازيل  الالتينية  اأمريكا  ب��ل��دان  يف  كالتنوع 
ن�سمة  مليون   200 ال���  �سكانها  ع��دد  ق��ارب  التي 
التنوع  هذا  واإن  منهم،   3% ن�سبة  العرب  ميثل 
���س��اه��م يف م���د ج�سر  ال��ب��ل��دي��ن  ال��ك��ب��ري يف ك��ل��ت��ا 
املختلفة  والثقافات  ال�سعوب  بني  قوية  عالقات 
من ناحية، وحتفيز حركة الرتجمة ملختلف املواد 

املطبوعة من ناحية اأخرى.
و�سراء  بيع  فر�ض  تعزيز  جهود  ا�ستعرا�ض  ويف 
ب����ني احل����ق����وق ب����ني ال���ن���ا����س���ري���ن الإم����ارات����ي����ني 
اأب��رز هذه  �سعيد عن  تامر  والربازيليني، حتدث 
جمعية  م�ساركة  كان  اأهمها  اأن  مو�سحاً  اجلهود 
ال��ن��ا���س��ري��ن الإم��ارات��ي��ني يف ال����دورة ال���� 58 من 
حيث  الأط��ف��ال،  لكتب  ال���دويل  بولونيا  معر�ض 
مع  بالتعاون  اأقيمت  و���س��راء  بيع  جل�سة  نظمت 
الكتاب  وغ��رف��ة  وعنوان”،  ع��ن��وان  “األف  م��ب��ادرة 
الربازيلي، بحثت فر�ض عقد �سفقات بيع و�سراء 
النا�سرين  م��ن  ع��دد  ب��ني  الكتب،  طباعة  ح��ق��وق 
التعاون  تعزيز  بهدف  والربازيليني  الإماراتيني 

امل�سرتك بينهما، ودعم قطاع الن�سر يف البلدين.

بيع  :” نظمت اجلمعية جل�سات  �سعيد  واأ�ساف   
اجلارية  ل��ل��دورة  املهني  الربنامج  �سمن  و���س��راء 
�سمت  للكتاب،  ال���دويل  ب��اول��و  �ساو  معر�ض  م��ن 
للجمعية،  منت�سبني  اإم��ارات��ي��ني  ن��ا���س��ري��ن  ت�سع 
اأمريكا  م��ن  نا�سراً  و20  برازيلياً،  نا�سراً  و30 
من  امل��زي��د  تنظيم  اإىل  ن�سعى  ك��م��ا  ال��الت��ي��ن��ي��ة، 
جل�سات التبادل وال�سفقات بني الطرفني وناأمل 
تت�سكل جبهة  واأن  الثقافية  العالقات  تتطور  اأن 
وتنقل  الن�سر  حت��دي��ات  مل��واج��ه��ة  عاملية  ثقافية 

ال�سلع املعرفية بني البلدان«.
لغرفة  ال��دويل  العالقات  مدير  ق��ال  جانبه  من 
“هنالك  األ����ف����ارو:  ل��وي�����ض  ال���ربازي���ل���ي  ال��ك��ت��اب 
والثقافة  الإم��ارات��ي��ة  الثقافة  بني  وا�سح  تقارب 
ال���ربازي���ل���ي���ة، مي��ك��ن م��الح��ظ��ت��ه��ا يف اأك�����رث من 
جمال، فالكثري من املفردات باللغة العربية تعود 
وتنوع  ثقايف  تعدد  وهناك  العربية،  اإىل  اأ�سولها 
ال��ربازي��ل يت�سابه م��ع م��ا يظهر يف الإم���ارات،  يف 
الأمر الذي يجعل جتربة الن�سر يف كال البلدين 
يطرحها  ال��ت��ي  امل�����س��ام��ني  ح��ي��ث  م��ن  مت�سابهة 

النا�سرون«.
الثقافية  التنمية  م�����س��روع  عند  لوي�ض  وت��وق��ف 
الربنامج  يف  امل��ت��م��ث��ل  وال���ربازي���ل���ي،  الإم����ارات����ي 
الربازيل  “بداأت  ب��ق��ول��ه:  ل���ل���ق���راءة،  ال��وط��ن��ي 
برناجماً وطنياً للقراءة لتعزيز م�سروع النهو�ض 

باملعرفة ل��دى الأج��ي��ال اجل��دي��دة، وه��و ذات��ه ما 
الأمر   ،2016 ال��ع��ام  الإم�����ارات يف  ق��ادت��ه دول���ة 
اأم��ام م�سروع واح��د له  ال��ذي ي�سع كال البلدين 
العربية  بني  اللغوي  امل�ستوى  على  خ�سو�سيته 

والربتغالية«
الربازيليني  النا�سرين  ب��ني  اأن  لوي�ض  واأو���س��ح 
اأعوام،  ع�سرة  م��ن  اأك��رث  اإىل  يعود  والإم��ارات��ي��ني 
اإىل اأن����ه ت�����س��رف ب���زي���ارة ال�����س��ارق��ة وجنح  لف��ت��اً 
الربازيليني  ال��ن��ا���س��ري��ن  ج��م��ع  يف  ع��م��ل��ه  خ���الل 
الربنامج  يف  والإماراتيني  العرب  النا�سرين  مع 
على  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  تنظمه  ال��ذي  املهني 
هام�ض فعاليات معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب، 
موؤكداً اأنه يتطلع هذا العام اإىل ا�ستقطاب مزيد 
من النا�سرين الربازيليني للم�ساركة يف معر�ض 

ال�سارقة، والتعاون مع نظرائهم الإماراتيني.
تاأ�س�ست  الإماراتيني  النا�سرين  جمعية  اأن  يذكر 
وتطوير  خ���دم���ة  اإىل  وت����ه����دف   ،2009 ع�����ام 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  الن�سر يف  قطاع 
النا�سر من خالل  والرتقاء به، والنهو�ض بدور 
كفاءته،  ت��رف��ع  ال��ت��ي  وال��ت��دري��ب  التاأهيل  ب��رام��ج 
قطاع  يف  العاملني  رعاية  على  اجلمعية  وتعمل 
املهنة  �سروط  وحت�سني  الإم���ارات،  بدولة  الن�سر 
مع  والتعاون  بالتن�سيق  بها  اخلا�سة  والقوانني 

اجلهات املعنية بالن�سر داخل الدولة وخارجها.

•• �صاوباولو-الفجر:

نظم جناح ال�سارقة امل�سارك يف الدورة 
ال� 25 من معر�ض �ساوباولو الدويل 
للكتاب، الذي يحتفي بالإمارة �سيف 
بعنوان  ثقافية  ن��دوة  للحدث،  �سرف 
خاللها  من  الزمن” عّرفت  “مرايا 
الالتينية  وال��ث��ق��اف��ة  الأدب  ج��م��ه��ور 
الإماراتي،  الرتاث  مفا�سل  اأهم  على 
وجالت بهم يف اأروقة الذاكرة الإن�سانية 
واملوروث الإماراتي ال�سعبي.  وناق�ست 

�سيخة  ال�ساعرة  اأدارتها  التي  الندوة، 
املطريي، وا�ست�سافت كل من الكاتبة 
والأديب  والكاتب  ال��زرع��وين،  اأ�سماء 
ح�����ارب ال���ظ���اه���ري، ح�����س��ور ال����رتاث 
ال��ن��ت��اج الأدب����ي املحلي،  الإم���ارات���ي يف 
مع  ت�سرتك  موا�سيع  من  قدمه  وما 
ذاكرة املوروث الإن�ساين ب�سورة عامة، 
اأ�سهم فيه على  ال��ذي  التاأثري  وم��دى 
�سعيد ت�سكيل حالة اإبداعية متقدمة 
ت�ستلهم من جماليات الرتاث تفا�سيل 

جديدة وتعابري اأكرث جمالية. 

الزرعوين  اأ���س��م��اء  الكاتبة  وا�ستهلت 
ح��دي��ث��ه��ا ع���ن جت��رب��ت��ه��ا الإب���داع���ي���ة 
ال�سعبي  ال����رتاث  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  يف 
مع  تعاملها  اأن  مو�سحة  الإم��ارات��ي، 
�سكل  الإبداعية  ال��رتاث يف ن�سو�سها 
واح����داً م��ن رواف����د م��وؤل��ف��ات��ه��ا، �سواء 
الكتب املوجهة للكبار اأو تلك املوجهة 
ت�ستعيد  ظلت  اإذ  والأطفال  لليافعني 
التي  ال�سعبية  احلكايات  م��ن  الكثري 

تربت عليها يف ن�سو�سها الإبداعية.
التي  النقدية  الدرا�سات  “اإن  وقالت: 

على  القائم  الإم��ارات��ي  الأدب  تناولت 
الذاكرة ال�سعبية تكاد تكون معدومة، 
يتعدى  ل  ح���ول���ه���ا  ي��ن�����س��ر  م����ا  وك�����ل 
م�سرية  ال�سحفية”،  الكتب  عرو�ض 
اإىل اأن هذا النوع من الأدب يحتاج اإىل 
جهد نقدي كبري لياأخذ مالحمه على 
التاريخي،  وال�سياق  اللغة،  م�ستوى 
ومعدلت القراءة، والتجديد اجلاري 

على الن�ض ال�سعبي الإماراتي«.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���ك���ات���ب والأدي������ب 
الأدب  عالقة  “اإن  الظاهري:  ح��ارب 

املحلي،  ال�سعبي  ب��ال��رتاث  الإم��ارات��ي 
ق����راءة  دون  م���ن  ق���راءت���ه���ا  ل مي��ك��ن 
العالقة بني الكاتب واجلذور الأوىل 
املبدعني  ذاك��رة  ت�سكلت  اإذ  لتجربته، 
حممول  من  املعا�سرين  الإماراتيني 
اليوم  هو  يعد  كبري  و�سعبي  تاريخي 

الرتاث ال�سعبي الإماراتي«.
ال�سعبي  امل��������وروث  “اإن  واأ������س�����اف: 
الإم��ارات��ي يف  املبدع  يظهر يف جتربة 
�سياقني، الأول: ال�ستناد اإىل الرتاث 
ذاكرة  على  تعتمد  اإبداعية  بتلقائية 

الذي  والثاين  لها،  وا�ستجابته  املبدع 
وبحثه  ال��ك��ات��ب  اخ��ت��ي��ار  يف  ي��ت�����س��ك��ل 

ال���ذات���ي يف ال����رتاث وت��ع��م��ق��ه ب���ه، ويف 
ال�سياقني يظهر الرتاث بو�سفه  كال 

واحداً من روافد التجربة الإماراتية 
الإبداعية«.

•• ال�صارقة-الفجر:

�ساوباولو  م��ع��ر���ض  زوار  ا���س��ط��ف 
الأول  اأم�ض  م�ساء  للكتاب  ال��دويل 
اأمام من�سة توقيع الكتب يف جناح 
ال�سارقة امل�سارك يف املعر�ض، حيث 
موؤلفاتهم  اإماراتياً  كاتباً   13 وقع 
الربتغالية  ال��ل��غ��ة  يف  ال�������س���ادرة 
اأول  الإم���������ارة  اخ���ت���ي���ار  مب��ن��ا���س��ب��ة 
الذي  امل��ع��ر���ض  ع��ل��ى  ���س��رف  �سيف 
ي��ع��د الأك����رب م��ن ن��وع��ه يف اأمريكا 

الالتينية. 
وتنوعت الإ�سدارات التي يعر�سها 
املثقفون ما بني الأعمال ال�سعرية 
والن�سو�ض  ال��روائ��ي��ة  وامل��وؤل��ف��ات 
الإنتاجات  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��ردي��ة 
التاريخية التي تتحدث عن تاريخ 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 

وامل���ن���ط���ق���ة، وال���ك���ت���ب ال���ت���ي ت���روي 
والعربي  الإم��ارات��ي  امل�سرح  �سرية 

اخلليجية  امل���و����س���ي���ق���ى  وت�����اري�����خ 
املو�سوعات  ج��ان��ب  اإىل  وال��ع��رب��ي��ة، 

العلمية التي تتطرق يف م�سمونها 
لدولة  الرتاثية  املفا�سل  �سرد  اإىل 

الإمارات واملنطقة. 
و�سمت قائمة الكتاب الذين وقعوا 
موؤلفاتهم للقراء الربازيليني كاًل 
ود.  ال�سايغ،  حبيب  الدكتور  من: 
�سامل،  امل�سلم، وطالل  العزيز  عبد 
و�سعيد حمدان،  واأ�سماء الزرعوين، 
وخ����ال����د ع���م���ر ب����ن ق���ق���ة، وح�����ارب 
الظاهري، وحبيب غلوم، ود. حمد 
العميمي،  و���س��ل��ط��ان  ����س���راي،  ب���ن 
و�سيخة املطريي، و�ساحلة غاب�ض، 

ونا�سر الظاهري.
حر�ض  الإ���������س��������دارات  وت�����رتج�����م 
امل��ث��ق��ف��ني الإم���ارات���ي���ني ع��ل��ى نقل 
وال�����رتاث  وال���ف���ن  الأدب  ر����س���ال���ة 
القارة  اإىل  وال��ع��رب��ي  الإم����ارات����ي 
هذه  يف  امل�ساركة  خ��الل  الالتينية 
نخبة  ال���ت���ي حت�����س��د  ال���ت���ظ���اه���رة 
واملفكرين  والأدب�����اء  امل��وؤل��ف��ني  م��ن 

حولها،  والربازيليني  الالتينيني 
ال�سارقة  حر�ض  م��ع  يتما�سى  مب��ا 
ع��ل��ى م��د ج�����س��ور ال��ت��ب��ادل الثقايف 
املثقفني  ج���م���ي���ع  ب�����ني  وامل�����ع�����ريف 
وا�سهاماً  ال��ع��امل،  ح��ول  واملبدعني 
الإنتاجات  على  ال��ق��راء  اإط���الع  يف 
العربية ب�سكل ي�سمح لهم ال�ستفادة 
من جتاربها والتعّرف على قيمتها 

وجمالياتها عن قرب. 

ومت��ّث��ل ال�����س��ارق��ة يف م��ع��ر���ض �ساو 
وف���ود من  للكتاب،  ال���دويل  ب��اول��و 
ومن  الثقافية،  ال�سارقة  موؤ�س�سات 
للكتاب،  ال�����س��ارق��ة  هيئة  اأب���رزه���ا: 
واحت�����اد ك���ّت���اب واأدب�������اء الإم�������ارات، 
الإماراتيني،  النا�سرين  وجمعية 
ودائرة الثقافة يف ال�سارقة، ومعهد 
الدكتور  ودارة  ل��ل��رتاث،  ال�سارقة 
للدرا�سات  ال���ق���ا����س���م���ي  ����س���ل���ط���ان 

ال�سارقة  وم��وؤ���س�����س��ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة، 
ل����الإع����الم، وامل��ج��ل�����ض الإم����ارات����ي 
ل���ك���ت���ب ال���ي���اف���ع���ني، وث���ق���اف���ة بال 
عنوان،   1001 وم���ب���ادرة  ح����دود، 
وجمموعة  القا�سمي،  ومن�سورات 
لالرتقاء  من��اء  وموؤ�س�سة  كلمات، 
اإرث�����ي للحرف  ب����امل����راأة، وجم��ل�����ض 
اأعمال  �سيدات  وجمل�ض  املعا�سرة، 

ال�سارقة.

عقب تنظيم الربنامج املهني للنا�سرين على هام�ض معر�ض »�ساوباولو للكتاب«

»النا�صرين الإماراتيني« تناق�ش مالمح الن�صر امل�صرتك بني الإمارات والربازيل 

خالل ندوة �سمن فعاليات اختيار ال�سارقة �سيف �سرف »�ساو باولو للكتاب«  

الزرع�ين والظاهري يناق�صان ح�ص�ر الرتاث ال�صعبي يف 
الأدب الإماراتي اأمام اجلمه�ر الربازيلي

�سمن فعاليات اختيار ال�سارقة �سيف �سرف الدورة 25 ملعر�ض »�ساو باولو للكتاب« 

الربازيليني للقراء  بالربتغالية  م�ؤلفاتهم  ي�قع�ن  اإماراتيًا  كاتبًا   13
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الربق الوطنية للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1079686 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك �سيف مبارك فا�سل املزورعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بن فا�سل القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف مبارك فا�سل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 5*2 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/الربق الوطنية للمقاولت العامة

 اىل/الربق الوطنية للمقاولت العامة ذ.م.م
ALBARQ ALWATANIYAH GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�ساط/حذف خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خمبز الع�سو�ض

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:2109629 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك �سيف مبارك فا�سل املزورعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بن فا�سل القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف مبارك فا�سل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 1*2

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/خمبز الع�سو�ض

AL ESHOUSH BAKERY
 اىل/خمبز الع�سو�ض ذ.م.م

AL ESHOUSH BAKERY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الع�سو�ض لال�ستثمار العقاري

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1143407 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك �سيف مبارك فا�سل املزورعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بن فا�سل القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف مبارك فا�سل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
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/الع�سو�ض لال�ستثمار العقاري

AL ESHOUSH REAL ESTATE INVESTMENT
 اىل/الع�سو�ض لال�ستثمار العقاري ذ.م.م

AL ESHOUSH REAL ESTATE INVESTMENT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة بن فا�سل لالعمال الكهربائية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب وامليكانيكية رخ�سة رقم:1019446 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك �سيف مبارك فا�سل املزورعي %1

%99 bin fadel holding L L C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بن فا�سل القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف مبارك فا�سل املزروعي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 5*2 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة بن فا�سل لالعمال الكهربائية وامليكانيكية
BIN FADIL ELECTRICAL & MECHANICAL WORK ESTABLISHMENT

 اىل/موؤ�س�سة بن فا�سل لالعمال الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م
BIN FADIL ELECTRICAL & MECHANICAL WORK ESTABLISHMENT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جمموعة بن فا�سل

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1009835 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك �سيف مبارك فا�سل املزورعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بن فا�سل القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف مبارك فا�سل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 5*2 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/جمموعة بن فا�سل

BIN FADEL GROUP
 اىل/جمموعة بن فا�سل ذ.م.م

BIN FADEL GROUP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/قرية الرتاث لتموين املواد الغذائية

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�سة رقم:1756683 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مبارك �سيف مبارك فا�سل املزورعي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ مبارك �سيف مبارك فا�سل املزورعي من 100% اىل %1
bin fadel holding L L C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بن فا�سل القاب�سة ذ.م.م

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*3.91 اىل 1*3.80

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/قرية الرتاث لتموين املواد الغذائية

HERITAGE VILLAGE CATERING SERVICES
 اىل/قرية الرتاث لتموين املواد الغذائية ذ.م.م

HERITAGE VILLAGE CATERING SERVICES LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة املياه املعدنية- باجلملة )4630204(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2057014 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك �سيف مبارك فا�سل املزورعي %1

%99 bin fadel holding L L C تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بن فا�سل القاب�سة ذ.م.م
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف مبارك فا�سل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 5.5*1 اىل 5.5*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
تعديل ا�سم جتاري من/مطعم �سيتني
CHUTNEY RESTAURANT

 اىل/مطعم �سيتني ذ.م.م
CHUTNEY RESTAURANT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )اأبوظبي(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�ض الرخ�سة 
رقم:CN 1134544 بال�سم التجاري باناروتي للكرك 
واخلفايف ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة 

الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
للهواتف  ال�س�����ادة/515  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املتحركة رخ�سة رقم:CN 1122138   قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ناجي جمعه �سامل مرزوق قا�سور %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يا�سر علي �سلطان �سامل الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )العني(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة لو�ض اجنلو�ض 

للتجارة مواد البناء

رخ�سة رقم:CN 1118755   قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد احمد عبداهلل احمد احلارثي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل خليفه �سيف حممد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 )العني(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة حممد جولف للحدادة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1104439 
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة ح�سن �سليمان �سامل البلو�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عبدالرحمن حممد عبداحلنان %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد جولفر الرحمن احمد

تعديل وكيل خدمات/حذف ح�سن �سليمان �سامل البلو�سي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*3

تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة حممد جولف للحدادة
MOHAMMAD GOLAF SMITHERY WORKSHOP

 اىل/ور�سة هوم لند للحدادة
HOME LAND SMITHERY WORKSHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون املعرت�ض

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1105819 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سيف حممد �سليمان �سامل الظاهري من وكيل خدمات اىل مالك  
تعديل ن�سب ال�سركاء

�سيف حممد �سليمان �سامل الظاهري من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف اوليل ا�سكار مو�سى
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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(

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

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

والخ�سر لدارة العقارات 
رخ�سة رقم:CN 1137946 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 م غ 

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

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

والخ�سر لنقل الأثاث 
رخ�سة رقم:CN 1666076 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  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 م غ 

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/علي احمد ق�سيب لقطع غيار ال�سيارات  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1013516 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد علي احمد ق�سيب %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي احمد ق�سيب احلو�سني

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 3.6*1.22 اىل 1*4

تعديل ا�سم جتاري من/علي احمد ق�سيب لقطع غيار ال�سيارات

 اىل/رد لين لقطع غيار ال�سيارات

RED LINE FOR CARS SPARE PARTS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض 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 م غ 

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1734  مدين جزئي
املدعي/ ان  الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1- حممود فالحية ح��ي��دري جمهول حم��ل  اىل 

امل�ست�سفى المريكي - دبي )فرع من حممد وعبيد املال ���ض.ذ.م.م( وميثله:حممد طالل 
حممد ح�سن التميمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ان 
يوؤدي للمدعي مبلغ )30365.61( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ:2016/8/5 
حتى مت��ام ال�����س��داد و���س��م ملف ال��ن��زاع رق�������م:2017/1879 م��دين ل��ل��دع��وى احل��ا���س��رة مع 
املوافق  الثالثاء  بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم  املدعي عليه  الزام 
2018/8/14 ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.19 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 االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1078  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- موؤ�س�سة عي�سى عبداهلل للخياطة والتطريز موؤ�س�سة فردية ملالكها 
عي�سى عبداهلل حممد البلو�سي 2- عي�سى عبداهلل حممد البلو�سي ب�سفته مالك ملوؤ�س�سة 
املدعي/الالين�ض  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  وال��ت��ط��ري��ز  للخياطة  ع��ب��داهلل  عي�سى 
الدعوى  الدعوى ومو�سوعها �سم ملف  عليك  اأق��ام  قد  عامه(  م�ساهمة  )�سركة  للتاأمني 
درهم  عليها مببلغ )112.337(  امل��دع��ي  ب��ال��زام  واحل��ك��م  ج��زئ��ي  م��دين  رق�������م:1040/2015 
والفائدة القانونية 12% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق واعطاء احلكم �سفة النفاذ املعجل. 
 Ch بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة   2018/8/13 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
D.18.2 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 االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/686  مدين كلي 

اىل املدعي عليه/1-لوؤي �سميح ح�سني ابوزيد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اآل علي نعلنكم بان املحكمة  الناخي  احمد داود وهبي وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/2/14  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/احمد 
والفائدة  دره��م   )600.000( مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  وهبي  داود 
القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد والزامه 
بالر�سوم وامل�ساريف والف 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 االبتدائية
العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2018/2589   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- ع�سام طه عبداللطيف حممد �سحاته - عن نف�سه وب�سفته 
مبا  القامة  حمل  جمهول  العامة   للتجارة  بيجا�سو�ض  ل�سركة  العام/  املدير 
العام  املدير  ب�سفته   - جالل  حممد  لبيب  حممد  ال�سيد  التنفيذ/  طالب  ان 
اأقام  قد   - يو�سف حممد علي بن عمري  - وميثله / خليفة  ل�سركة اخلواطر 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)271372.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12398 بتاريخ 2018/8/8   

اإعالن بيع املوجودات 
يف التنفيذ رقم2018/3909 بالن�شر 

اإىل املنفذ �سده : الزهر لل�سرافة 
�سبق وان مت اإيقاع احلجز التنفيذي على املنقولت واملوجودات 
العائدة لكم ، وحيث مت تثمني قيمتها مببلغ / 15.350 درهم 
من قبل ماأمور التنفيذ ، وقد قرر قا�سي التنفيذ الت�سريح 
بخ�سم قيمة املحجوزات من اإجمايل املطالبة املالية.  لذلك 
نعلمكم اإنكم مكلفون ب�سداد املبلغ املطالب به خالل خم�سة 
املبلغ  �سداد  امتناعكم  عن  ح��ال  الن�سر ويف  تاريخ  اأي��ام من 
املطالب به �سوف يتم الت�سريح لطالب التنفيذ بالت�سرف 
قا�سي  قبل  واملعتمد من  اأع��اله  ال�سعر  وف��ق  املحجوزات  يف 

التنفيذ.
اإدارة تنفيذ االأحكام       

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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•• �صاوباولو-الفجر:

حدود”،  بال  “ثقافة  مبادرة  نظمت 
اأم�ض الأول الثنني، جل�سة حوارية، 
تعزيز  يف  جتربتها  فيها  ا�ستعر�ست 
اأف�����راد املجتمع  ب���ني  ال���ق���راءة  ع����ادة 
الإماراتي، وبناء جيل قارئ ومثقف، 
عنوان  حملت  التي  اجلل�سة  وج��اءت 
حدود”،  ب��ال  ث��ق��اف��ة  جن���اح  “ق�سة 
الدورة  �سمن م�ساركتها يف فعاليات 
باولو  ����س���او  م���ع���ر����ض  م����ن   25 ال������ 
ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ال��ت��ي ت��ق��ام خالل 
اأغ�سط�ض   12-3 م�����ن  ال�����ف�����رتة 
اإمارة ال�سارقة  اجلاري، والذي حتل 

هذا العام �سيف �سرف عليه.
�سارك يف اجلل�سة التي اأُقيمت �سمن 
تنظمه  ال�����ذي  ال���ث���ق���ايف  ال���ربن���ام���ج 
ال�����س��ارق��ة يف امل��ع��ر���ض، ك���ٌل م��ن نورا 
ب��ال حدود،  ثقافة  ه��دي��ة، مدير  ب��ن 
امل�ستفيدات  اإح���دى  هيكل،  وجميلة 
حدود”،  ب��ال  “ثقافة  م�ساريع  م��ن 
ه��دي��ة ق�سة جناح  ب��ن  ���س��ردت  حيث 
امل���ب���ادرة وروؤي��ت��ه��ا ور���س��ال��ت��ه��ا، فيما 
“مكتبة  مع  جتربتها  هيكل  �ساركت 
“ثقافة  اإح��دى م�ساريع  لكل بيت”، 
ال���ذي جن��ح يف حتقيق  ب��ال حدود”، 
عاملياً،  ن��وع��ه  م��ن  الأول  ه��و  اإجن����از 
مكتبة  و366  األفاً   42 وزع  عندما 
ال�سارقة،  يف  الإم����ارات����ي����ة  ل���الأ����س���ر 
األفاً و300   2 مليون و218  ت�سم 

التوا�سل مع املعنيني بال�ساأن الثقايف 
ا�ستعر�ست  جانبها  وم���ن  ال��ع��امل��ي.  
ثقافة  م��ع  جت��رب��ت��ه��ا  ه��ي��ك��ل  جميلة 
“مكتبة  من  وا�ستفادتها  ح��دود  بال 
لكل بيت”، وقالت: “اأتوجه بال�سكر 
ب����ال ح�������دود، ح���ي���ث قاموا  ل��ث��ق��اف��ة 
لتي�سري  الت�سهيالت  ك��اف��ة  بتقدمي 
عملية ا�ستالم املكتبة وذلك بالتن�سيق 
لكل  التابعة  ال�سواحي  مع جمال�ض 
ت�سلمت  ال�����س��ارق��ة.  اإم����ارة  يف  مدينة 
من  تتكون  بعائلتي  اخلا�سة  املكتبة 
50 كتاباً، ولحظت اأن نوعية الكتب 
عائلتي  تنا�سب  املكتبة  يف  امل��وج��ودة 
ت�سلم  كما  اأط��ف��ال،  �ستة  م��ن  املكونة 
كتاباً  اأبنائي مكتبة حتتوي على 30 
وجود  على  بف�سلها  اأط��ف��ايل  اع��ت��اد 
الكتب يف املنزل، و�سجعهم على تناول 

الكتب وقراءتها ب�سكل يومي«.
حديثها  خ��الل  هيكل  وا�ستعر�ست 
الثقافة  ب�����ني  ال����ع����الق����ات  ت����ط����ور 
بالإ�سارة  والإم���ارات���ي���ة،  ال��ربازي��ل��ي��ة 
منذ  الإم����ارات  اإىل  اأن��ه��ا قدمت  اإىل 
30 عاماً ومل يكن يقيم فيها �سوى 
واليوم  ب��رازي��ل��ي��ات،  ���س��ي��دات  ث���الث 
اآلف   10 م���ن  اأك�����رث  ف��ي��ه��ا  ي��ع��ي�����ض 
على  تعرفها  اأن  واأو�سحت  برازيلي، 
لت�ساعد  دفعها  الإم��ارات��ي��ة  الثقافة 
الإمارات  اإىل  القادمني  الربازيليني 
والتقاليد  ال��ع��ادات  على  وتعريفهم 

والثقافة املجتمعية الإماراتية.

يذكر اأن مبادرة “ثقافة بال حدود” 
 ،2008 العام  انطلقت يف  كانت قد 
ب����ه����دف ن�������س���ر ال����وع����ي ب����ني اأف�������راد 
والثقافة  ال��ق��راءة  باأهمية  املجتمع 
العامة، حيث ت�سعى  اإىل تر�سيخ ا�سم 
يف  للثقافة  كعا�سمة  ال�سارقة  اإم��ارة 
دولة الإمارات، من خالل مبادراتها 
حتر�ض  ال��ت��ي  الثقافية  واأن�سطتها 
من خاللها على ن�سر الوعي بتعزيز 
الرئي�ض  املحّرك  باعتبارها  القراءة 
املبادرة  وت�سم  الإن�سانية،  للنه�سة 
حتت مظلتها حالياً كاًل من م�سروع 
املتنقلة،  واملكتبة  ب��ي��ت،  لكل  مكتبة 
الأحياء  وم��ك��ت��ب��ة  ال��ث��ق��اف��ة،  وع��رب��ة 
الإلكرتونية،  وامل��ك��ت��ب��ة  ال�����س��ك��ن��ي��ة، 
واملكتبة اجلوية، ومبادرة األف عنوان 
وع��ن��وان، و خ��ذ كتاب واأت���رك كتاب، 

وقهوة وكتاب. كتاب.
وق��ال��ت ن���ورا ب��ن ه��دي��ة: “نتبنى يف 
ال�سارقة  روؤي�����ة  ح�����دود،  ب���ال  ث��ق��اف��ة 
الرتكيز  يف  ب���ر����س���ال���ت���ه���ا  ون�����وؤم�����ن 
التعليم،  ت�سبق  ال��ت��ي  ال��رتب��ي��ة  على 
ال��ع��ائ��ل��ة يف بناء  ب�����دور  ن���وؤم���ن  ك��م��ا 
هي  ف��ال��ع��ائ��ل��ة  امل��ث��ق��ف��ة،  ال�سخ�سية 
الأطفال  �سلوكيات  يف  الأول  امل��وؤث��ر 
التقليد  بوا�سطة  يتعلمون  ال��ذي��ن 
وتبني  ذويهم  �سلوكيات  تقليد  اأوًل، 
والأم من  الأب  ك��ان  ف���اإذا  ع��ادات��ه��م، 
باأن  الفر�ض  ت��زداد  ال��ق��راءة،  حمبي 
القراءة  ع�ساق  من  الأط��ف��ال  ي�سبح 

اأي�ساً، وال�سارقة تعمل ب�سكل مكثف 
وتثقيفية  ت���وع���وي���ة  ب����رام����ج  ع���ل���ى 
اإمياناً  والأ����س���رة  ال��ط��ف��ل  ت�ستهدف 
املجتمع  م�����راآة  الأ�����س����رة  ب�����اأن  م��ن��ه��ا 

وبانية اأجيال امل�ستقبل«.
التي  املراحل  بن هدية  وا�ستعر�ست 
ب��ال حدود،  م��ب��ادرة ثقافة  م��رت بها 
 2008 ال���ع���ام  ان��ط��ل��ق��ت يف  وال���ت���ي 
الفرد بالكتاب  بهدف تعميق عالقة 
والقراءة ب�سكل خا�ض، ون�سر ثقافة 
القراءة يف كل بيت اإماراتي، واأ�سارت 
بن هدية اإىل جناح املبادرة يف تعزيز 

مكانة الكتاب يف املجتمع.

التجارب  تعميم  وحول فر�ض جناح 
لفتت  ح���دود،  ب��ال  لثقافة  الناجحة 
جتربة  ل��ت��ع��م��ي��م  اأن  اإىل  ه��دي��ة  ب���ن 
الربازيل  يف  هنا  ح���دود،  ب��ال  ثقافة 
ي��ح��ت��اج من  اأخ�����رى،  دول���ة  اأي  اأو يف 
كافة املوؤ�س�سات الثقافية والتعليمية 
والرتبوية عقد �سراكات مع بع�سها، 
ل��ت��ج��ع��ل م���ن ال����ق����راءة م��ن��ه��ج حياة 
اإي�سال  عملية  من  وت�سهل  م�ستمر، 
املجتمع  اأف������راد  ج��م��ي��ع  اإىل  ال��ك��ت��ب 
عن  وك�سفت  العمرية،  فئاته  بكافة 
ال���ه���دف م���ن ه����ذه اجل��ل�����س��ة هو  اأن 
تفعيل احلوار الثقايف وتعزيز فر�ض 

�سمن م�ساركتها يف »�ساو باولو الدويل للكتاب«

»ثقافة بال حدود« ت�صتعر�ش جتربتها يف تعزيز عادة القراءة بكل بيت

•• العني -وام:

ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�ض الأول حفل ال�ستقبال الذي 
اأقامه را�سد جمعة العا�سي الكعبي مبنا�سبة زفاف جنله اأحمد اإىل كرمية جمعة 

حممد علي جمعة الرا�سدي.
كما ح�سر احلفل الذي اأقيم يف �سالة الظاهر لالأفراح مبنطقة العني عدد من 

امل�سوؤولني ووجهاء القبائل وكبار ال�سخ�سيات وجمع من املدعوين.
ت�سمن احلفل عرو�سا فنية �سعبية من وحي الرتاث الإماراتي.

�صعيد بن طحن�ن يح�صر 
اأفراح الكعبي والرا�صدي

•• �صاو باولو -وام:
�سارك �سعادة الدكتور عبد العزيز امل�سلم رئي�ض معهد ال�سارقة للرتاث 
يف حلقة نقا�سية عن تاريخ احلكاية ال�سعبية يف الإمارات �سمن فعاليات 
معر�ض �ساو باولو الدويل للكتاب الذي حتل فيه ال�سارقة �سيف �سرف 

الدورة احلالية .
تناولت احللقة - التي �سارك فيها ماركو هوليليو املتخ�س�ض يف تاريخ 
لكتب  ال��ربازي��ل��ي  املجل�ض  يف  وال��ك��ات��ب  ال��ربازي��ل��ي��ة  ال�سعبية  احل��ك��اي��ة 
اليافعني - اجلوانب التي تت�سابه فيها الق�س�ض واحلكايات الإماراتية 
والربازيلية من ناحية وما يقابلها من حكايات �سعبية عاملية من ناحية 

اأخرى، وذلك يف اأجواء جميلة لقت ا�ستح�سان اجلمهور.
�سرف  ال�سارقة حتل �سيف  اإن  امل�سلم  العزيز  الدكتور عبد  �سعادة  وقال 
ومكانتها  جلهودها  تقديراً  املعر�ض  من  والع�سرين  اخلام�سة  الن�سخة 
للعامل  ور�سالتها احل�سارية  والكتاب  واملعرفة  الثقافة  العاملية يف عامل 
املعهد  م�ساركة  اأن  اإىل  م�سريا   .. خ�سو�ساً  الربازيلي  ولل�سعب  عموماً 
باحلرف  متمثلة  وح��ي��وي��ة  مم��ي��زة  وب��رام��ج  واأن�����س��ط��ة  بفعاليات  تتميز 
اإىل  بالإ�سافة  والإ����س���دارات  ال�سعبية  وامل��اأك��ولت  والأزي����اء  التقليدية 
تقدم  والتي  للمعهد  التابعة  الوطنية  ال�سارقة  لفرقة  املميزة  امل�ساركة 
الذي  العريق  ال��رتاث  للتعريف بهذا  الإم��ارات��ي ب�سورة جاذبة  ال��رتاث 

ي�سكل اأحد اأبرز معامل الهوية الوطنية.
مدير  حممد  �سقر  �سعادة  م��ن  ك��ال  ل��ل��رتاث  ال�سارقة  معهد  وف��د  �سم 
اإدارة الت�سال املوؤ�س�سي وخلود الهاجري مدير مركز احلرف الإماراتية 
وعائ�سة ال�سام�سي مدير مركز الرتاث العربي بالإ�سافة اإىل عدد من 

موظفي املعهد واحلرفيات وفرقة ال�سارقة الوطنية التابعة للمعهد.

رئي�ش معهد ال�صارقة للرتاث ي�صرد 
تاريخ احلكاية ال�صعبية الإماراتية 

مبعر�ش �صاو باول� للكتاب 

ف�������ق�������د امل������������دع������������و/ حم����م����د 
حممد  ال������رح������م������ن  ح����م����ي����د 
ب����ن����غ����الدي���������ض   ، �����س����ي����د  اب���������و 
رقم  �سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
من   )0515352AD(
بتليفون  الت�سال  عليه  يجده 

رقم 0543765354 

فقدان ج�از �صفر
فقد املدعو/ اني�سور رحمن 
�سافيقو احمد ،   بنغالدي�ض 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1573335( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 0567046044

فقدان ج�از �صفر
���س��وب��وز خان  امل��دع��و/  فقد 
بنغالدي�ض   ، ع��ل��ي  ي��و���س��ف 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1621404C( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 0564771933

فقدان ج�از �صفر
فقد املدعو/ حممد �سديق 
اهلل احمد اهلل ،   بنغالدي�ض 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)6766726( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 0543388055

فقدان ج�از �صفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ حم���م���د 
دي�������ل�������وار ح���������س����ني ه����داي����ت 
بنغالدي�ض     ، ال�������س������الم 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
يجده  م��ن   )1604228(
رقم  بتليفون  الت�سال  عليه 

 0553725428

فقدان ج�از �صفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ري����ا�����ض 
م�سطفي  حممد  ال���س��الم 
اجلن�سية  ب���ن���غ���الدي�������ض   ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)0070227( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 0563960814

فقدان ج�از �صفر
ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د �سهيد 
غ��������������ازى حم������م������د م������وزي������د 
ب���ن���غ���الدي�������ض      ، غ�����������ازي 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )0809175C(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 0509617275 

فقدان ج�از �صفر
فقد املدعو/ عطاء الرحمن 
بنغالدي�ض   ، اهلل  ع��ج��م��ان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1415237E( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 0527351688

فقدان ج�از �صفر

ف����ق����د امل�������دع�������و/ ه��������ارون 
ل��ي��ت ع���امل دور على  م��ي��اه 
اجلن�سية  ب��ن��غ��الدي�����ض      ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)1615582( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 0563703837

فقدان ج�از �صفر
ف��ق��د امل��دع��و/ حم��م��د جميل 
اح��������م��������د حم�������م�������د م����ه����ي����ب 
بنغالدي�ض     ، ال����رح����م����ن 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
يجده  م��ن   )0606947(
رقم  بتليفون  الت�سال  عليه 

 0506646715

فقدان ج�از �صفر
ح�سني  اقبال  املدعو/  فقد 
بنغالدي�ض   ، م�����وي�����ن�����ال 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1983172( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 0547976356

فقدان ج�از �صفر
ف��ق��د امل���دع���و/ ����س���امل خا 
عبدالأول خا ،   بنغالدي�ض 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2070354( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 0563046952

فقدان ج�از �صفر
ف���ق���د امل����دع����و/ حم���م���د زين 
ال������ع������اب������دي������ن حم�����م�����د اب�����و 
بنغالدي�ض      ، ال���ه���ا����س���م 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
)ث0444012( من يجده 
رقم  بتليفون  الت�سال  عليه 

 0566726164

فقدان ج�از �صفر
ف��ق��د امل����دع����و/ حم��م��د ن���زام 
ال��������دي��������ن حم�����م�����د ي����ون���������ض 
اجلن�سية  ب����ن����غ����الدي���������ض   ،
)ق  رق�������م  �����س����ف����ره  ج��������واز   -
يجده  م���ن   )0662026
رقم  بتليفون  الت�سال  عليه 

 0562089607

فقدان ج�از �صفر
مياه  لقمان  امل��دع��و/  فقد 
بنغالدي�ض     ، علي  ن��ام��ور 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1600196( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 0547738856

فقدان ج�از �صفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ ح���ب���ي���ب 
ال�������رح�������م�������ن حم������م������د ع���ل���ي 
بنغالدي�ض      ، م����ات����ب����ور 
رقم  �سفره  ج��واز   - اجلن�سية 
يجده  م��ن   )1165667(
رقم  بتليفون  الت�سال  عليه 

 0569295516

فقدان ج�از �صفر

فقد املدعو/ انوار ح�سني 
، بنغالدي�ض  ابو احل�سني 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1905118( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 0567223915

فقدان ج�از �صفر
فقد املدعو/ حممد اليا�ض 
بنغالدي�ض   ، ع��ب��دامل��ع��ب��ود 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1573457E( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 0528189941

فقدان ج�از �صفر
فقد املدعو/ مو�ستاك علي 
مو�سابري مياه ،    بنغالدي�ض 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)0330498( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 0544953696

فقدان ج�از �صفر
ف��ق��د امل���دع���و/ ف����ريوج احمد 
��������س�������ودرى ����س���ف���ي���ع ال����ع����امل 
بنغالدي�ض  �����������س����������ودري،    
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
)1716910E( من يجده 
رقم  بتليفون  الت�سال  عليه 

 559148890

فقدان ج�از �صفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ع�������ارف 
مياه  ي��ون�����ض  لت  ح�����س��ني 
اجلن�سية  ب��ن��غ��الدي�����ض     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)1694057( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 0543866583

فقدان ج�از �صفر
ا�سماعيل  امل���دع���و/  ف��ق��د 
�سيد ابراهيم ، بنغالدي�ض 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )0200784( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 0509775476

فقدان ج�از �صفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ حم���م���د 
�����س����ه����ي����ل اح������م������د م���ع�������س���وق 
ب���ن���غ���الدي�������ض     ، ال�������دي�������ن 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
يجده  م��ن   )0384291(
رقم  بتليفون  الت�سال  عليه 

 0566410145

فقدان ج�از �صفر
فقد املدعو/ حممد �سابوج 
�سيخ فايزول ،    بنغالدي�ض 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)2114162( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 0505645850

فقدان ج�از �صفر

فقد املدعو/ ديلويار موىل 
عبدال�سبحان ،   بنغالدي�ض 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
428108 ( من يجده   (
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 0567441903

فقدان ج�از �صفر
ف��ق��د امل��دع��و / ام���ان اهلل 
باك�ستان     ، ف��ق��ري  ����س���وال 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2742461( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

    0508220203

فقدان ج�از �صفر
يا�سني   / امل����دع����و  ف���ق���د 
بدرى عالم حممد ، م�سر   
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1548980( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0551980866

فقدان ج�از �صفر
امييليان   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الفلبني     ، ه���وق�������ض  ن������اب 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )2393205EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0506629777

فقدان ج�از �صفر
فقد املدعو / حممد �سفيان 
باك�ستان     ، اأي������وب  حم��م��د 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5542302AA( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0558075363

فقدان ج�از �صفر
فالينز  واىل   / املدعو  فقد 
اباجو ايفاري�ستو ، الفلبني   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )6300438EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

    0562634386

فقدان ج�از �صفر
فقد املدعو / ب�سماء عدنان 
الردن     ، ال���ب���وري���ن���ى  ع��ل��ي 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م��ن   )609108(
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم  0501314545    

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان ج�از �صفر
ف���ق���دت ����س���ه���ادة ال����س���ه���م رقم 
منى   / ب��ا���س��م   1184191
ن���ع���م���ان م��ظ��ف��ر اخل�����زن�����اوي ، 
�����س����ادرة م����ن ����س���رك���ة ال���واح���ة 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��اأج��ري - ����ض م ع  
وعلى  ���س��ه��م   271 وع����دده����ا 
بالرقم  الت�����س��ال  يجدها  م��ن 

 0527525777

�ساجري   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
ان���درو ، الهند    ان��ي��ي��ارمي��ال 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )2088791N( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0507559924

فقدان ج�از �صفر

حممد  امل������دع������و/  ف����ق����د 
طارق احمد ،   بنغالدي�ض 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5727012( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم 

 0566515707

فقدان ج�از �صفر
فقد املدعو/ ا�سرافول ا�سالم 
بنغالدي�ض     ، دي���ن  دولل 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )0425881BK(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 0526183465 

فقدان ج�از �صفر
حممد  امل��������دع��������و/  ف�����ق�����د 
عبدال�سبور  الح����ق  ان����ام  
اجلن�سية  ب��ن��غ��الدي�����ض     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  م��ن   )431989(
بتليفون  الت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم 0558134857 

فقدان ج�از �صفر
فقد املدعو/ حممد ميزان 
بنغالدي�ض   ، اب����وط����اه����ر 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1098276( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 0547456865

فقدان ج�از �صفر
ف���ق���د امل�����دع�����و/ دمي������ه ع���الء 
 ، علي  حممد  النا�سر  الدين 
�سفره  ج��واز  اجلن�سية  م�سر 
يرجى   -  )574255( رق��م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان ج�از �صفر
فقد املدعو/ مايا عالء الدين 
النا�سر حممد علي العطار ، 
�سفره  ج��واز  اجلن�سية  م�سر 
يرجى   -  )574318( رق��م 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان ج�از �صفر
فقد امل��دع��و /  غ��الم كربيا 
م�������ون�������دال ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف 
اجلن�سية  ال��ه��ن��د   ، م��ون��دال 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
)ل2798972( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0562558622

فقدان ج�از �صفر
ف��ق��د امل��دع��و / حم��م��د �سليم 
اح����م����د حم���م���د �����س����وراف����ون 
بنغالدي�ض   اجلن�سية   ، علي 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
يجده  م��ن   )1671255(
رقم   بتليفون  الت�سال  عليه 

 0562775769

فقدان ج�از �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- الفجر:

للموؤ�س�سات  العامة  الإدارة  نظمت 
�سرطة  يف  والإ���س��الح��ي��ة  العقابية 
ال�سحي  املركز  مع  وبالتعاون  دبي 
يف  توعوية  فعاليات  دب��ي،  ل�سرطة 
التهاب  ح��ول  العامة  الإدارة  مقر 
والكبد  ب��ف��ئ��ات��ه  ال���وب���ائ���ي  ال��ك��ب��د 
الدهني، وذلك بالتزامن مع اليوم 
ال��ك��ب��د، بح�سور  ال��ع��امل��ي لل��ت��ه��اب 
الكرمي جلفار  العقيد مروان عبد 
للموؤ�س�سات  العامة  الإدارة  مدير 
بالنيابة،  والإ���س��الح��ي��ة  العقابية 
وع������دد م����ن ال�������س���ب���اط والأف��������راد 
و�سركات  وامل��خ��ت�����س��ني،  والأط���ب���اء 

معنّية من القطاع اخلا�سة.
وق��ال العقيد م��روان عبد الكرمي، 
للموؤ�س�سات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اإن 
وفق  تعمل  والإ�سالحية  العقابية 
اإج������راءات واآل���ي���ات حم����ددة بهدف 
خ���ل���ق ب���ي���ئ���ة ���س��ح��ي��ة خ���ال���ي���ة من 
�سحية  رعاية  وتقدمي  الأم��را���ض، 
على  وف��ح��و���س��ات طبية  وخ��دم��ات 
اإىل ج��ان��ب عمل  م�����س��ت��وى،  اأع���ل���ى 
م�سوحات طبية �ساملة للموظفني 
والنزلء للتاأكد من خلو اأج�سادهم 
من الأمرا�ض املعدية بالتن�سيق مع 
املركز ال�سحي ل�سرطة دبي، وذلك 

حر�سا على �سحتهم و�سالمتهم.
ب����دوره����ا، ق��ال��ت ال���دك���ت���ورة مرمي 
اأن�ض املطرو�سي من املركز ال�سحي 
ل�سرطة دبي اإن املركز حري�ض على 

تنظيم حمالت وبرامج توعوية بني 
احلني والآخر، �سواء للموظفني يف 
الإدارات العامة ومراكز ال�سرطة اأو 
لأفراد املجتمع مبختلف �سرائحه، 
ال�سحية  ال��ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  ب���ه���دف 
م�سيفة  وال��ع��الج��ي��ة،  وال��وق��ائ��ي��ة 
الكبد  بالتهاب  التوعية  فعالية  اأن 
�سرورية عند التعامل مع النزلء، 
اأحدهم م�ساب  وذل��ك يف حال كان 

باأحد فئات املر�ض.
واأ�سافت املطرو�سي باأن الفعاليات 
التوعوية يف اليوم العاملي ا�ستهدفت 
العامة  الإدارة  يف  امل����وظ����ف����ني 

للموؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية 
التوعية  اأولهما  باأمرين،  للتوعية 
ال��ده��ن��ي، وهو  ال��ك��ب��د  م��ر���ض  اإزاء 
اأعرا�سه  ت�ستغرق  �سامت  مر�ض 
���س��ن��وات ورمب���ا ع��ق��ود ح��ت��ى تظهر 
امل�������س���اب، ويحدث  امل��ري�����ض  ع��ل��ى 
نتيجة ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول 
يف الدم اأو ارتفاع ال�سكري، الإ�سابة 
باأحد فئات التهاب الكبد الوبائي، 
اجل�سم،  ال��ده��ون يف  ن�سبة  ارت��ف��اع 
وعدم  ال�سحي،  غري  احلياة  منط 
النتيجة  ويف  ال��ري��ا���س��ة،  مم��ار���س��ة 
الكبد  على  للدهون  تراكم  يحدث 

تختلف ن�سبتها من �سخ�ض لآخر، 
وُي�ساب املرء بالكبد الدهني.

وت��اب��ع��ت امل��ط��رو���س��ي ح��دي��ث��ه��ا عن 
قائلة”  ال���ت���وع���وي���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
ال��ت��وع��ي��ة الأخ�����رى ا���س��ت��م��ل��ت على 
التهاب  املوظفني من فئات  توعية 
ال��ك��ب��د، ذل���ك اأن��ه��م ي��ت��ع��ام��ل��ون مع 
ن����زلء ون���زي���الت يف ال�����س��ج��ون قد 
فئات  باأحد  م�ساب  اأح��ده��م  يكون 
التهاب الكبد، وهنا لبد من احلذر 
النزيل  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ال�����س��دي��د يف 
التدابري  ك��اف��ة  وات���خ���اذ  امل�����س��اب، 

ال�سحية منعا حلدوث عدوى.

التهاب  ب�����اأن  امل��ط��رو���س��ي  وب���ّي���ن���ت 
 )C( الكبد  وال��ت��ه��اب   )B( الكبد 
عن  ع��دواه��م��ا  تنتقل  فئتني  ه��م��ا 
الت�سال اجلن�سي،  اأو  ال��دم  طرمي 
للفريو�سات،  م�سادة  اأدوي���ة  ولهم 
لكن هذه الأدوي��ة ل متثل عالجا 
ظهور  لتاأخري  فقد  و�سيلة  واإمن���ا 
الأعرا�ض قبل تفاقم حالة املري�ض، 
 )A( ال��ك��ب��د  ال��ت��ه��اب  اأن  م�سيفة 
ينتج عن الغذاء واملاء امللوث، وهي 
الكلي  والتعايف  للعالج  قابلة  فئة 
م��ن��ه��ا، ولب����د م��ن امل��ح��اف��ظ��ة على 
والتاأكد  وامل��ي��اه  الأغ���ذي���ة  ���س��الم��ة 
م����ن ن��ظ��اف��ت��ه��م��ا وخ���ل���وه���م���ا من 
الفئة.  ه��ذه  من  للوقاية  امللوثات 
العاملي  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  ت�سمنت 
للكبد الوبائي حما�سرات تثقيفية 
ال�سحي  املركز  من  اأط��ب��اء  قدمها 
ل�������س���رط���ة دب������ي، وه�����م ال���دك���ت���ورة 
مرمي املطرو�سي، الدكتورة اأ�سماء 
ال�����س��اذيل، ال��دك��ت��ور اأمي���ن مرعي، 
اإىل جانب فحو�سات جمانية  هذا 
للك�سف  ال�سوتية  ف��وق  ب��امل��وج��ات 
بالكبد  ح��الت م�سابة  وج��ود  ع��ن 
القطاع  م�ساركة  كذلك  ال��ده��ن��ي، 
ب���ع���ي���ادات طبية  اخل���ا����ض مم��ث��ال 
و�سركات متخ�س�سة يف تنقية املياه 
واأخرى للتغذية، لتوعية املوظفني 
�سحية  اأغذية  تناول  اأهمية  ح��ول 
واتباع منط حياة �سحي وممار�سة 
الن�سائح  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ري��ا���س��ة 

والإر�سادات الأخرى.

•• اأبوظبي -وام:

مدير  ال�سريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  �سعادة  ك��رم 
عام �سرطة اأبوظبي مبقر القيادة العامة الرائد 
�سرطة  م��ن  ح�سني  ط��ال��ب  ال�سيماء  ال��دك��ت��ورة 
اأبوظبي لفوزها باملركز الثالث يف جائزة ال�سارقة 
لأطروحات الدكتوراة يف العلوم الإدارية بالوطن 
 “ اأطروحتها  ع��ن  ال�ساد�سة”  “الدورة  العربي 
املوؤ�س�سية،  البتكارية  املقدرات  املعارف،  م�ساركة 
درا�سة  امل�����ايل،  والأداء  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة  الأف�����س��ل��ي��ة 
علمية” وح�سلت مبوجبها على درجة الدكتوراة 

يف العلوم الإدارية من جامعة اأبوظبي.

على  ال�سيماء  ال��دك��ت��ورة  ال�سريفي  ال��ل��واء  وه��ن��اأ 
لها  املتميز متمنيا  العلمي  الإجن��از  حتقيق هذا 
الأكادميية  م�����س��ريت��ه��ا  يف  ال��ت��وف��ي��ق  م��ن  امل��زي��د 
على  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ح��ر���ض  م��وؤك��دا  والعلمية 
والريادة  التميز  على  الوطنية  ال��ك��وادر  حتفيز 
والأمني  ال�سرطي  العمل  جم���الت  خمتلف  يف 
وم��ت��اب��ع��ة م�����س��ريت��ه��م ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��م��ي��زة والتي 
تنعك�ض باإجنازاتها اإيجابيا على الإ�سهام بدورهم 

يف اخلطط التطويرية احلالية وامل�ستقبلية.
وث��م��ن رع��اي��ة ودع���م ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة للكوادر 
التي  كافة  والو�سائل  ال�سبل  وت��وف��ري  الوطنية 
واملثابرة  اجل���ه���ود  م�����س��اع��ف��ة  ع��ل��ى  ت�����س��اع��ده��م 

ال�سهادات  على  احل�سول  يف  اأهدافهم  لتحقيق 
�سرطة  حر�ض  اإىل  لفتا  الوطن  خلدمة  العليا 
موا�سلة  م��ن  منت�سبيها  مت��ك��ني  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
درا����س���ات���ه���م ال��ع��ل��ي��ا وال��ت��م��ي��ز امل�����س��ت��م��ر �سمن 
ال�سرطي  بالعمل  لالرتقاء  �ساملة  ا�سرتاتيجية 
اأكرث  اإىل جمتمع  الو�سول  وحتقيق ر�سالتها يف 
طالب  ال�سيماء  الدكتورة  ال��رائ��د  واأه���دت  اأم��ن��ا. 
عام  مدير  ل�سعادة  للدكتوراة  اأطروحتها  ح�سني 
�سرطة اأبوظبي م�سيدة بدعم القيادة ال�سرطية 
ومتيزهم  مبنت�سبيها  امل��ت��وا���س��ل  واه��ت��م��ام��ه��ا 
ال�سرطي  ال��ع��م��ل  اأك��ادمي��ي��ا وع��م��ل��ي��ا يف م�����س��رية 
تقوم  تطويرية  ق��ف��زات  ت�سهد  وال��ت��ي  والأم��ن��ي 

الريادة  م��ن  مكنها  وال���ذي  العلمي  النهج  على 
الدرا�سة تكمن  اأهمية  اإن  والتميز عامليا. وقالت 
يف اع��ت��ب��اره��ا اإط����ار ع��م��ل ج��دي��د وغ���ري م�سبوق 
والتي  ال�سرطية  املوؤ�س�سات  يف  امل��ع��ارف  مل�ساركة 
تعد من املوؤ�س�سات التي تت�سم مب�ستويات كثيفة 
من املعرفة، كما تهدف لتعزيز ممكنات م�ساركة 
ال�ستمتاع  وت�سمل  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  يف  امل��ع��ارف 
املعرفية  الذاتية  وال��ك��ف��اءة  الآخ��ري��ن  مب�ساعدة 
تكنولوجيا  وا���س��ت��خ��دام  ال��ع��ل��ي��ا  الإدارة  ودع����م 
امل��ع��ل��وم��ات والت�����س��الت وال��ت��ي ت����وؤدي اإىل رفع 
التناف�سية  امل���ي���زة  ورف����ع  الب��ت��ك��اري��ة  ال���ق���درات 

ل�سرطة اأبوظبي.

الل�اء ال�صريفي يكرم �صابطة متميزة ب�صرطة اأب�ظبي

وفد بحريني يطلع على اأف�صل املمار�صات والتجارب ب�صرطة دبي 

فحو�سات جمانية وحما�سرات تثقيفية

�صرطة دبي حتتفي بالي�م العاملي للتهاب الكبد ال�بائي

•• دبي -وام:

اطلع وفد من الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية يف 
والتجارب  املمار�سات  اأف�سل  ال�سقيقة على  البحرين  مملكة 
يف الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية ب�سرطة دبي. 
وبحث �سعادة اللواء خبري خليل اإبراهيم املن�سوري م�ساعد 
خالل  دب��ي  ب�سرطة  اجلنائي  البحث  ل�سوؤون  ال��ع��ام  القائد 
اأنور حممد وح�سور  لقائه الوفد البحريني برئا�سة املقدم 
التعاون  تعزيز  �سبل  ون��واب��ه��م  الإدارات  م��دي��ري  م��ن  ع��دد 

القيادة  حر�ض  املن�سوري  واأك���د  اجلانبني.  ب��ني  والتن�سيق 
العامة ل�سرطة دبي على مد ج�سور التوا�سل وتبادل املعارف 
واخلربات واأف�سل التطبيقات ال�سرطية يف خمتلف املجالت 
البحريني  الوفد  وا�ستمع  الر�سيدة.  القيادة  توجيهات  وفق 
واق�سام  اإدارات  خمتلف  يف  العمل  �سري  ع��ن  واف  �سرح  اإىل 
بالإ�سافة  اجل��ن��ائ��ي��ة  وامل��ب��اح��ث  للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
واآليات  ال�سرتاتيجية  والأه��داف  واملهام  التنظيمي  للهيكل 
واخلطط  اجل��رمي��ة  ملكافحة  العمل  وف��رق  ال��ربام��ج  تنفيذ 
ا�سرتاتيجية  �سمن  املن�سودة  الأه��داف  لتحقيق  التطويرية 

اجلرمية  مكافحة  جم��ال  يف  دب��ي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
اجلرائم  وق��وع  من  للحد  الوقائية  الإج����راءات  اإىل  اإ�سافة 
واخلطط التطويرية التي تعدها لتحقيق الأهداف املن�سودة 
يف خف�ض معدلت اجلرمية املقلقة با�ستخدام اأ�ساليب علمية 
والأ�سلوب  اجلرمية  نوع  حيث  من  اجلرائم  وحتليل  دقيقة 
البحريني  الوفد  وعرب  والتوقيت.  اجلرمية  لتنفيذ  املتبع 
عن اإعجابه مب�ستوى تطور القيادة العامة ل�سرطة دبي و ما 
مل�سه من متيز يف العمل ال�سرطي والأمني وت�سخري التقنيات 

احلديثة كافة لتح�سني اخلدمات املقدمة للجمهور.

�صرطة اأب�ظبي تنفذ برامج تدريبية ح�ل حماية الأطفال من ح�ادث املركبات

نادي الإمارات الريا�صي ي�زع الهدايا على 24 طفاًل من اأيتام �صربيا

التنمية الأ�صرية تنظم امللتقى الأول لل�صباب الي�م
•• اأبوظبي -وام:

حتت رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي 
معايل  يفتتح   .. الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة 
املجتمع  تنمية  دائ��رة  رئي�ض  اخلييلي  خمي�ض  مغري  الدكتور 
“ ال��ذي تنظمه  “ امللتقى الأول لل�سباب  اليوم   .. اأبوظبي  يف 
امللتقي  يف  ي�سارك  اأب��وظ��ب��ي.  يف  بالزعاب  مبركزها  املوؤ�س�سة 
اأقرته  ال��ذي  لل�سباب  العاملي  اليوم  مع  تزامنا  ياأتي  ال��ذي   -
وي�سادف   1999 ع��ام  منذ  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية 
اأغ�سط�ض - عدد من املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة  12 من 
التي تعنى بال�سباب. يهدف امللتقى اإىل تعزيز مفهوم ال�سراكة 
املجتمعية بني املوؤ�س�سات ل�سمان تكاملية و�سمولية اخلدمات 
للو�سول للفئات امل�ستهدفة وتعريف ال�سباب بالفر�ض املتنوعة 

باحتياجاتهم  تتعلق  اأن�سطة  للم�ساركة يف  املتاحة  امل�ساحات  و 
وت�سجيع ال�سباب على تبني مهارات التوا�سل واحلوار الإيجابي 
مع العائلة واملجتمع لتحقيق التفاعل بني الأجيال اإىل جانب 
جتاه  لل�سباب  املجتمعية  و  الفردية  امل�سوؤولية  قيمة  تر�سيخ 
اأ�سرهم و جمتمعهم و وطنهم و التاأكيد على اأهمية م�ساركة 
ال�سباب يف عمليات �سنع القرار والتعبري عن اأنف�سهم بحرية 
لتحقيق التنمية امل�ستدامة. و ياأتي امللتقى انطالقا من روؤية 
الجتماعية  “ التنمية  يف  املتمثلة  الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة 
امل�ستدامة لأ�سرة واعية وجمتمع متما�سك “ و قانون ان�سائها 
الأ�سرة  رعاية  و  تنمية  �ساأنه  من  ما  بكل  اخت�سا�سها  ب�ساأن 
املوؤ�س�سة  اأهداف وغايات  ال�سامل على نحو يحقق  مبفهومها 
منها دعم ال�سباب بتوفري فر�ض مل�ساركته يف خمتلف املجالت 
للنمو  ���س��رورة  باعتبارها  ل��ه  الرتفيهية  الأن�سطة  توفري  و 

النف�سي و املعريف واجل�سدي .

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي   - ال�سحة  دائرة  بالتعاون مع  اأبوظبي  نفذت �سرطة 
بقطاع  والدوريات  امل��رور  مبديرية  للعاملني  تدريبية  برامج 
العمليات املركزية يف كل من “اأبوظبي والعني والظفرة” حول 

املركبات«. حوادث  من  الأطفال  حلماية  الوقائية  “الطرق 
الطرق  ع��ن  وعملي  ن��ظ��ري  ت��دري��ب  على  ال��ربام��ج  وا�ستملت 
املقاعد  وم��وا���س��ف��ات  الأم�����ان  ح����زام  ل���س��ت��خ��دام  ال�سحيحة 
املخ�س�سة لالأطفال من عمر اأربع �سنوات فما دون يف املقاعد 
املوا�سفات  اإىل  بالإ�سافة  القانون  ح�سب  للمركبة  اخللفية 
ال��ع��امل��ي��ة ل���س��ت��خ��دام م��ق��اع��د الأم�����ان يف املركبات  وامل��ع��اي��ري 

لالأطفال حتى �سن 12 عاما.
وقال املقدم �سالح عبد اهلل احلمريي نائب مدير اإدارة مرور 
اأبوظبي باملديرية - امل�سرف العام على مبادرة مقاعد اخلري 
تاأتي  املديرية  التي نفذتها  التدريبية  اأن احللقة   - لالأطفال 
يف اإطار اجلهود املبذولة لتطبيق الإجراءات الوقائية حلماية 

الأطفال من احلوادث والتي تعد يف مقدمتها مقاعد الأمان 
لالأطفال يف ال�سيارات.

واأك����دت ال��دك��ت��ورة اأم��ن��ي��ات ال��ه��اج��ري م��دي��رة دائ���رة ال�سحة 
�سحة  على  ال��دائ��رة  حر�ض  اأبوظبي  ال�سحة  ب��دائ��رة  العامة 
ال��ت��ي تهتم بالأطفال  امل���ب���ادرات  و���س��الم��ة الأط��ف��ال واإط����الق 

و�سحتهم يف بيئة اآمنة.
اأ���س��ب��اب وف��ي��ات الأط��ف��ال من  وناق�ست احللقة درا���س��ات ح��ول 
بينها عدم  م��ن  امل��روري��ة  ب��احل��وادث   14  -  0 العمرية  الفئة 
وعدم  لإهمال  او  الزائدة  وال�سرعة  الأم��ان  مقاعد  ا�ستخدام 
كما  ال��ق��ي��ادة..  اأث��ن��اء  الهاتف  با�ستخدام  والن�سغال  النتباه 
تطرقت ملخاطر عدم ا�ستخدام املقاعد املخ�س�سة لهم واأهمية 
توعية الأ�سر يف هذا اجلانب. وت�سمنت تدريبات للم�ساركني 
حتت اإ�سراف مدربني من دائرة ال�سحة – اأبوظبي بالتعاون 
حول   »Safe kids« العاملية  الأطفال  �سالمة  موؤ�س�سة  مع 
الطفل  املتنا�سب مع عمر ووزن وطول  املقعد  اختيار  طريقة 

واملركبة وعدد الأفراد.

•• بلغراد - وام: 

ا�ست�ساف نادي الإمارات الريا�سي بالتعاون مع �سفارة الدولة 
اإن�سانية  م��ب��ادرة  يف  �سربيا  اأي��ت��ام  م��ن  طفال   24 ب��ل��غ��راد  يف 
لتقدمي الدعم لهوؤلء الأطفال مبنا�سبة عام زايد وذلك على 

هام�ض مع�سكر الفريق الأول لكرة القدم يف �سربيا.
ح�سر اللقاء �سعادة مبارك �سعيد اأحمد بر�سيد الظاهري �سفري 
حممد  عبدالرحمن  وال�سيد  �سربيا  جمهورية  لدى  الدولة 
ال�سام�سي رئي�ض ق�سم اخلدمات القن�سلية و�سوؤون املواطنني 

يف البعثة واأع�ساء اجلهاز الإداري والفني والالعبني.
وم�سابقات  وفعاليات  وثقايف  ريا�سي  ن�ساط  تخ�سي�ض  ومت 
وفد  ا�ستح�سان  نالت  الطفال  على  الهدايا  وتوزيع  ترفيهية 
و�سائل  بتغطية  ال�سربي واجلميع وحظيت  القدم  احتاد كرة 
الإعالم ال�سربية. وقال �سعادة ال�سفري خالل لقائه باأع�ساء 
اأع�ساء  بجميع  “نرحب  والالعبني  والفني  الإداري  اجلهاز 
لرئي�ض  اجل��زي��ل  �سكرنا  ون��ق��دم  �سربيا  جمهورية  يف  البعثة 
با�ستعدادات  م�سيدا  املميزة” ..  املبادرة  على  البعثة  واأع�ساء 
والجتهاد  اجل��د  لهم  متمنيا  املع�سكر  �سري  وح�سن  الفريق 
وال�ستفادة من املع�سكر لتحقيق النتائج الطيبة التي ترتقي 
والنجاح يف  التوفيق  لهم  كما متنى  الإم���ارات  وك��رة  بريا�سة 

املع�سكر لتحقيق طموحاتهم واأهدافهم.

اأطماأن  وا�ستعداداته كما  الفريق  �سعادته على برنامج  واطلع 
على اأمور الفريق يف �سربيا معرباً عن ا�ستعداداتهم يف �سفارة 
املع�سكر  لنجاح  املمكنة  الت�سهيالت  كافة  لتقدمي  الإم����ارات 
كل  حتقيق  يتم  حتى  والبعثة  الفريق  متطلبات  ك��ل  وتلبية 
نا�سر  ت��ق��دم  ج��ان��ب��ه  م��ن  املع�سكر.  ل�سري  امل��رج��وة  الأه�����داف 
بخال�ض  البعثة  رئي�ض  الإدارة  النقبي ع�سو جمل�ض  طحنون 
الدولة  �سفري  الظاهري  مبارك  �سعادة  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
جمل�ض  اأع�ساء  ع��ن  ونيابة  ل��ه  معربا  الكرمية  ال��زي��ارة  على 
بخال�ض  البعثة  اأع�����س��اء  وك��ل  الإم�����ارات  ن���ادي  و���س��رك��ة  اإدارة 
الكرمية  زيارته  مل�سه اجلميع من خالل  ملا  والمتنان  ال�سكر 
وتوجيهات  للهمم  و�سحذ  ك��رمي  وتوجية  معربه  كلمات  من 
م�سجعة وحمفزة لتقدمي م�ستوى مميز خالل فرتة املع�سكر 
م�ساركته  وعلى  ال��ق��ادم  املو�سم  خ��الل  الفريق  وا�ستحقاقات 

الكرمية يف املبادرة الإن�سانية.
كرة  فريق  ك�سبها  التي  الودية  امل��ب��اراة  ال�سفري  �سعادة  و�سهد 
اإم�ساء  من  نظيفني  هدفني  بنتيجة  الإم���ارات  بنادي  القدم 
مبارياته  اأوىل  يف  اأح��م��د  وج��وه��ر  �سعيد  حم��م��د  ال��الع��ب��ني 
ال�سربي  بانوفيت�ض  دون����اف  ف��ري��ق  اأم����ام  وذل���ك  التجريبية 
نادي  �سركة  اإدارة  ناجي ع�سو جمل�ض  ناجي حممد  بح�سور 
الإمارات لكرة القدم وبا�سم عبد اهلل ال�سام�سي مدير الفريق 

حتت قيادة املدرب التون�سي جالل قادري.

•• دبي-الفجر:

اإبراهيم حممود عبد الرحمن مدير الإدارة العامة  �سهد العميد الدكتور 
لإ�سعاد املجتمع بالنيابة يف �سرطة دبي، تخريج امل�ساركني يف دورة “ال�سبط 
نايف،  �سرطة  مركز  مبرتب  واخل��ا���س��ة  النف�ض”  ع��ن  للدفاع  وال�سيطرة 
بح�سور العميد عبد الرحمن عبيد اهلل مدير مركز �سرطة نايف، ونائبه 
العميد الدكتور طارق ح�سن تهلك، والعقيد علي خلفان املن�سوري مدير 
املجتمع، واملالزم �سالح  العامة لإ�سعاد  الإدارة  الريا�سية يف  ال�سوؤون  اإدارة 
ح�سن غزوان رئي�ض ق�سم الأن�سطة والربامج الداخلية بالوكالة، واملدربني 

عريف اأول عبد اجلليل فتح اهلل فولذ والوكيل اأول حممد �سعيد مهدي.
و�سلم العميد عبد الرحمن �سهادات التكرمي اإىل امل�ساركني يف الدورة التي 
اأثر  ال��دورة ملا لها من  اأهمية  اإدارة ال�سوؤون الريا�سية، مثنياً على  نظمتها 

اإيجابي على رجل ال�سرطة وعمله امليداين.
 وت�سمنت الدورة جمموعة من املحا�سرات حول الألعاب القتالية والدفاع 
اآل��ي��ة ال��دف��اع ع��ن النف�ض م��ن بينها  ع��ن ال��ن��ف�����ض، وت��دري��ب��ات م��ي��دان��ي��ة يف 
والتخل�ض من  الدفاع  وكيفية  ال�سيطرة على اخل�سم واحلد من حركته، 
اأدوات اخل�سم، وكيفية ال�سيطرة على اخل�سم، واآلية الدفاع عند التعر�ض 

لهجوم. 

تخريج دورة »ال�صبط وال�صيطرة للدفاع 
عن النف�ش« يف �صرطة دبي 

وفد من »الداخلية« يطلع على جتربة �صرطة اأب�ظبي مل�اجهة الأزمات
•• اأبوظبي -وام:

تطبقها  ال��ت��ي  امل��م��ار���س��ات  على  الداخلية  وزارة  م��ن  وف��د  اط��ل��ع 
تبادل  لتعزيز  ال��ط��ارئ��ة  الأزم����ات  مواجهة  يف  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة 

اخلربات والتعاون بني اجلانبني.
جاء ذلك خالل لقاء املقدم علي �سيف العرياين نائب مدير اإدارة 
الأزمات والكوارث يف قطاع العمليات املركزية مع الوفد برئا�سة 
الأزم��ات والكوارث  ال�سويدي رئي�ض ق�سم  املقدم عبد اهلل احلر 
والخت�سا�سات  املهام  على  الوفد  وتعرف  الداخلية.  وزارة  يف 
واملنجزات يف تنفيذ التمارين وال�سيناريوهات الأمنية والربامج 
كما  الأم��ن��ي..  احل��دث  اإدارة  يف  امل�ستخدمة  التقنية  والأن��ظ��م��ة 
جمع  وكيفية  امل��ت��ح��رك��ة  ال��ق��ي��ادة  غ���رف  ع��ن  ���س��رح  اإىل  ا�ستمع 
املعلومات وحتليلها اأثناء الأزمات وو�سائل ال�ستعداد ملواجهتها.

و�سرطة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف  ال�سباط  م��ن  ع��دد  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
اأبوظبي.
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•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأدانت وزارة اخلارجية الفل�سطينية ما ُنقل عن م�سوؤول 
امل�ساعدات  ح���ول  الأب���ي�������ض،  ال��ب��ي��ت  يف  ك��ب��ري  اأم��ري��ك��ي 
التي  وال��ن��ت��ائ��ج  “الأونروا”  اإىل  امل��ق��دم��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
اإذ  تفوي�سها(،  تغيري  )�سرورة  عن  وحديثه  اإليها،  اأدت 
تعتربه امتداداً للحملة الأمريكية الإ�سرائيلية الهادفة 
بالأ�سا�ض اإىل ت�سفية الق�سية وتر�سيم احلل على الأر�ض 

من جانب واحد وبالقوة وفقاً للروؤية الإ�سرائيلية. 
ام�ض  ل��ه��ا  ب��ي��ان  يف  الفل�سطينية  اخل��ارج��ي��ة  واأ���س��اف��ت 
اأنه  وف���ا،  الفل�سطينية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلته  ال��ث��الث��اء، 
“يف الوقت ال��ذي اأق��رت به دول��ة الح��ت��الل يف 1950 
قانون )العودة( لليهود، وقانون ما ُي�سمى ب� )القومية( 
بداأ  ما  ا�ستكمال  الأمريكية  الإدارة  اأ�سابيع، حُتاول  قبل 
ق�سية  وت�سفية  �سطب  خ���الل  م��ن  امل�����س��وؤوم  ب��ل��ف��ور  ب��ه 
جذر  ب�سفتها  وح��ق��وق��ه��م  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني 
الق�سية الفل�سطينية، عرب ا�ستهدافها املبا�سر لالأونروا 
وم���ا ت��رم��ز ال��ي��ه ه���ذه ال��وك��ال��ة م���ن اإه��ت��م��ام وق�����رارات 
ال��ذي حل  التاريخي  والظلم  النكبة  على  �ساهدة  دولية 

ب�سعبنا«.
والتدابري  وال���ق���رارات  “ال�سيا�سات  اأن  ال����وزارة  واأك���دت 
احل��اك��م يف  لليمني  اأع��م��ى  ب�سكل  امل��ن��ح��ازة  الأم��ري��ك��ي��ة 
وغري  قانونية  غري  الظالمية  واأيديولوجيته  اإ�سرائيل 
وخرقاً  �سارخاً  انتهاكا  وت�سكل  اإن�سانية،  وغري  �سرعية 
اأ�س�ض  على  ان��ق��الب��اً  وُتعترب  ال���دويل،  للقانون  فا�سحاً 

ومرتكزات النظام الدويل برمته«.
الأمريكي  “الوعد  اأن  على  جديد  من  ال���وزارة  و�سددت 
امل�سوؤوم اخلا�ض بالقد�ض، والوعد الظامل باإنهاء ق�سية 
عمليات  اجت��اه  امل�ستمر  الأمريكي  وال�سمت  الالجئني، 
باطلة  جميعها  ال��ت��و���س��ع��ي،  ال���س��ت��ع��م��اري  ال���س��ت��ي��ط��ان 
اأو  اإن�ساء  من  تتمكن  ولن  وتف�سياًل،  جملة  ومرفو�سة 
دول��ة فل�سطني، ويف  اأر���ض  اأي حق لالحتالل يف  فر�ض 
ذات الوقت ُت�سكل تهديداً اإ�سافياً لالأمن وال�ستقرار يف 

املنطقة والعامل«.
عربية  واجتماعية  �سيا�سية  ق��ي��ادات  ق��دم��ت  ذل���ك،  اىل 

�سد  العليا  للمحكمة  التما�سا  ام�����ض  ا���س��رائ��ي��ل  داخ���ل 
انها  ع��ل��ى  ا���س��رائ��ي��ل  ف  ي��ع��ِرّ ال���ذي  القومية”  “قانون 
اأنه  اأ�سا�ض  على  اليهودي”  لل�سعب  القومية  “الدولة 
والقومية  امل��دن��ي��ة  احل��ق��وق  يلغي  عن�سري”  “قانون 

للفل�سطينيني يف وطنهم ويخالف للمواثيق الدولية.
ين�ض القانون الذي اأقّره الكني�ست ايف 19 متوز يوليو 
لل�سعب  القومية  “الدولة  ا�سرائيل هي  ان  املا�سي على 
ح�سري  ف��ي��ه��ا  امل�����س��ري  ت��ق��ري��ر  “حق  وان  اليهودي” 
هي  العربية  اللغة  ان  وعلى  فقط”  ال��ي��ه��ودي  لل�سعب 

اللغة الر�سمية للدولة.
وق�����ال امل��ح��ام��ي ح�����س��ن ج��ب��اري��ن م���دي���ر م���رك���ز عدالة 
فران�ض  لوكالة  ا�سرائيل  يف  العربية  لالقلية  احلقوقي 
كافة  ع��ل��ى  العليا  للمحكمة  بالتما�ض  بر�ض”تقدمنا 
العليا  املتابعة  وجلنة  عدالة  مركز  با�سم  القانون  بنود 
يف  امل�سرتكة  والقائمة  اإ�سرائيل  يف  العربية  للجماهري 

الكني�ست، وجلنة روؤ�ساء ال�سلطات املحلية العربية.
التدخل  العليا  املحكمة  على  “اإن  اللتما�ض  يف  وج���اء 

ومي�ض  عن�سرياً  قانوناً  كونه  الأ�سا�ض،  قانون  واإب��ط��ال 
ب�سكل كبري بحقوق الإن�سان، وخمالفاً للمواثيق الدولية 
نظام  اإىل  ت��وؤدي  التي  الت�سريعات  منع  على  تن�ض  التي 

عن�سري«.
وقال امللتم�سون يف اعرتا�سهم ح�سب بيان خل�سوا فيه 
بنود اللتما�ض ان “القانون الذي يلغي احلقوق املدنية 
والقومية للفل�سطينيني يف وطنهم هو قانون عن�سري، 

ا�ستعماري وغري �سرعي«.
واأ�ساف البيان انه “على خالف ما جاء يف اإعالن الأمم 
الفل�سطيني  ال�سعب  حق  القومية  قانون  يلغي  املتحدة، 
بتقرير م�سريه، وبفر�سه على القد�ض املحتلة واجلولن 
ال�سوري يخالف القانون الدويل الإن�ساين الذي ي�سري 

مفعوله يف الأرا�سي املحتلة.«
“ل ي��وج��د ال��ي��وم يف د���س��ت��ور اي دولة  وا���س��اف ال��ب��ي��ان 
ال���دول���ة ون��ظ��ام احلكم  ب��ن��د تقت�سر ف��ي��ه  ال��ع��امل  ح���ول 
على جمموعة اإثنية واحدة، وين�ض على ان الدولة هي 
د�ستور  يوجد  ل  كما  واح���دة.  اإثنية  ملجموعة  ح�سريا 

واحد حول العامل ل ي�سمل بندا ين�ض على امل�ساواة بني 
جميع مواطنيها و�سكانها«.

امل�ساواة،  ق��ان��ون  ت�سريع  وح��ك��وم��ت��ه  نتانياهو  ورف�����ض 
بح�سب اأع�ساء عرب يف الكني�ست.

للقانون  خمالف  القومية  قانون  ان  امللتم�سون  واعترب 
كاأقلية  للعرب  باي حق جماعي  “ل يعرتف  اذ  ال��دويل 
ق��وم��ي��ة، م��ق��اب��ل الع������رتاف ب��ع��دد ك��ب��ري م���ن احلقوق 
مكانة  م��ن  و”ينتق�ض  لليهود”  احل�سرية  اجلماعية 
اللغة العربية كلغة ر�سمية، وبالتايل ي�سعى اإىل الإعالن 
يف  ر�سمية  لغة  ت��ك��ون  ل��ن  العربية  اللغة  ان  م��رة  لأول 

البالد«.
وتابع امللتم�سون اإن “دولة اإ�سرائيل يف قانونها هذا ويف 
انها موجودة فقط خلدمة م�سالح  ال�سابع تعلن  البند 
اليهود”. وبناء على ذلك عليها اإق�ساء العرب “من اأجل 
تطوير وت�سجيع ال�ستيطان اليهودي” ويعترب هذا البند 
ان املواطنني العرب يف احليز العام هم “الآخر” ولذلك 
الأر�ض  مثل  جم���الت،  ع��دة  يف  �سدهم  التمييز  �سيتم 

وامل�سكن وامليزانيات والهبات املادية والتخطيط«.
واعلنت جلنة املتابعة عن مظاهرة �سخمة م�ساء ال�سبت 

11 اآب اأغ�سط�ض يف تل اأبيب .
وهذا اللتما�ض هو الثاين بعد اأن طعنت رابطة املحامني 
ال����دروز يف اأواخ����ر مت��وز/ي��ول��ي��و ب��ال��ق��ان��ون با�سم 130 
�سخ�سية درزية بينهم اأع�ساء يف الكني�ست و�سباط كبار 

يف اجلي�ض.
تل  و�سط  اآلف  ع�سرات  املا�سي  ال�سبت  م�ساء  واحت�سد 
الدروز  ال��ذي يجعل من  القانون  اأبيب لالحتجاج على 

والعرب �سكانا من الدرجة الثانية.
“املع�سكر  ح����زب  م���ن  ب��ه��ل��ول  زه����ري  ال���ن���ائ���ب  واأع����ل����ن 
الربملان  وا���س��ف��ا  ا�ستقالته  اأ���س��ب��وع  ق��ب��ل  ال�سهيوين” 

ال�سرائيلي ب�”العن�سري«.
اأبناء واأحفاد  1،4 مليون ن�سمة هم  يعد عرب ا�سرائيل 
قيام  ب��ع��د  اأرا���س��ي��ه��م  يف  ظ��ل��وا  فل�سطيني  ال���ف   160
 17،5% ن�سبتهم  وتبلغ   .1948 ع��ام  ا�سرائيل  دول��ة 
جمايل  يف  خ�سو�سا  التمييز  من  وي�سكون  ال�سكان  من 

الوظائف وال�سكان.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

نيكول�ض  الفنزويلي  الرئي�ض  ات��ه��م 
الكولومبي  ن��ظ��ريه  جم���ددا  م����ادورو 
بال�سلوع  �سانتون�ض  م��ان��وي��ل  خ���وان 
كان  اإن����ه  ق���ال  ال����ذي  “العتداء”  يف 

ي�ستهدفه ال�سبت.
ن�سر  فيديو  �سريط  م���ادورو يف  وق��ال 
اإن  الثالثاء  الثنني  ليل  تويرت  على 
املنفذين  ك��ل  “اعتقلت  الم���ن  ق���وات 
وا�سح  اأم��ر  اإن��ه  املدبرين.  و�سنالحق 

وه����ن����اك م����ا ي��ك��ف��ي م����ن الأدل��������ة عن 
الكولومبية  احل���ك���وم���ة  م�������س���ارك���ة 
املنتهية وليتها برئا�سة خوان مانويل 
وليته  �سانتو�ض  ���س��ان��ت��و���ض«.وي��ن��ه��ي 
للرئي�ض  ال�سلطة  وي�����س��ل��م  ال��ث��الث��اء 

الكولومبي اجلديد ايفان دوكي.
واأكد مادورو اأن امل�سوؤولني عن ت�سيري 
املحملتني  ط��ي��ار  ب����دون  ال��ط��ائ��رت��ني 
ال�سبت  فجرتا  وال��ل��ت��ني  باملتفجرات 
بالقرب من املن�سة الرئا�سية، بح�سب 
ما اأعلنت ال�سلطات الفنزويلية، تدربا 

الكولومبية  ���س��ي��ن��اك��وت��ا  م��دي��ن��ة  يف 
الواقعة يف �سمال �سرق كولومبيا.

الفيديو  ���س��ري��ط  يف  م�������ادورو  وق�����ال 
امل�سوؤول  ج��ان��ب  اىل  فيه  ظهر  ال���ذي 
كابيلو  ديو�سدادو  ال�سلطة  يف  الثاين 
“القتلة  اإن  اآخرين،  كبار  وم�سوؤولني 
والإره�����اب�����ي�����ني ت����درب����وا ع���ل���ى اأي�����دي 

مدربني كولومبيني«.
ال�سبت  م���ن���ذ  ات���ه���م  م��������ادورو  وك������ان 
“الهجوم”  وراء  بالوقوف  �سانتو�ض 
الفنزويلية  احلكومة  و�سفته  ال���ذي 

باأنه “حماولة اغتيال فا�سلة«.
ورف�����ض ال��رئ��ي�����ض ال��ك��ول��وم��ب��ي رواية 
ك���راك���ا����ض. ل��ك��ن م������ادورو اأ����س���ر على 
ت���اأك���ي���د ���س��ل��وع ���س��ان��ت��و���ض. وق�����ال يف 
عرب  ذل��ك  “�ساأثبت  الفيديو  �سريط 
جمموعة  واإف�����ادات«.وت�����ب�����ن�����ت  اأدل�������ة 
م��ت��م��ردة غ���ري م��ع��روف��ة م��وؤل��ف��ة من 
يف  “الهجوم”  وع�سكريني  م��دن��ي��ني 
بيان يحمل توقيع “احلركة الوطنية 
�سبكات  على  ن�سر  املدنيني”،  للجنود 

التوا�سل الجتماعي.

قال �سهود اإن قوات الأمن اأغلقت مدخل الربملان النيجريي موؤقتا 
ام�ض ومنعت النواب وغريهم من الدخول لنحو �ساعة.

واأ�سافوا اأن م�سلحني يرتدون الزي الر�سمي اخلا�ض بقوات الأمن 
وقفوا عند بوابات املبنى ثم ان�سم لهم رجال �سرطة يف وقت لحق.

�سمحوا  ملثم  بع�سهم  اأم���ن  عنا�سر  اإن  روي���رتز  م��ن  �ساهد  وق���ال 
حكومة  موظفي  منع  يف  ا�ستمروا  لكنهم  النواب  بدخول  ذل��ك  بعد 

و�سحفيني من الدخول.
�سمن  �ساراكي  بوكول  ال�سيوخ  جمل�ض  لرئي�ض  كبري  م�ساعد  وك��ان 
عدد من الأ�سخا�ض ن�سروا �سورا ومقاطع م�سورة على تويرت من 

اأمام مقر الربملان.
واأظهرت اإحداها و�سول رجال �سرطة خارج املبنى.

ومل يت�سن احل�سول على تعليق من متحدث با�سم ال�سرطة.
اأكرب  ثالث  ال�سيوخ  يجعله من�سبه يف جمل�ض  ال��ذي  �ساراكي،  وك��ان 
ان�سحبوا  الذين  ال��ن��واب  من  جمموعة  �سمن  نيجرييا،  يف  �سيا�سي 
املا�سيني  الأ�سبوعني  يف  احلاكم  بخاري  حممد  الرئي�ض  ح��زب  من 

وان�سموا اإىل املعار�سة.

الوزراء  رئي�ض  اإن  بيان  يف  الف�ساد  ملكافحة  املاليزية  اللجنة  قالت 
ال�سابق جنيب عبد الرزاق �سيواجه اتهامات يف حمكمة اليوم الأربعاء 

مبوجب قانون مكافحة غ�سل الأموال.
قبل  متهيدية  جل�سة  قبيل  جنيب  ا�ستجوبت  اأنها  اللجنة  واأ�سافت 
املاليزي  التنمية  ب�سندوق  تتعلق  ف�ساد  ف�سيحة  يف  حماكمته  ب��دء 

)1اإم.دي.بي(.
ال��ت��دق��ي��ق منذ  وت��ع��ر���ض جن��ي��ب )65 ع��ام��ا( واأ���س��رت��ه للكثري م��ن 
ال�سابق  معلمه  فيها  فاز  اأي��ار  مايو  يف  اأجريت  انتخابات  يف  هزميته 

مهاتري حممد )92 عاما(.
رئي�سا  اأ�سبح  اأن  بعد  ال�سندوق  ب�ساأن  التحقيق  فتح  مهاتري  واأع��اد 

للوزراء ومنع جنيب وزوجته رو�سماه من�سور من مغادرة البالد.
واعتقلت ال�سلطات جنيب ووجهت له اتهامات ال�سهر املا�سي تتعلق 
ملبلغ  يتعلق بتحويل مزعوم  الأمانة فيما  النفوذ وخيانة  با�ستغالل 
42 مليون رجنيت )10.31 مليون دولر( اإىل ح�سابه ال�سخ�سي 
من �سركة )ا�ض.ار.�سي انرتنا�سيونال( وهي وحدة �سابقة ل�سندوق 

التنمية املاليزي )1اإم.دي.بي(.
بكفالة.  �سبيله  واأخلي  اإليه  املوجهة  التهم  اإن��ه غري مذنب يف  وق��ال 
اليوم  حماكمته  ب��دء  قبل  متهيدية  جل�سة  يح�سر  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

الأربعاء.

باراك  ال�سابق  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  اإدارة  رف��ع  م��ن  ق�سري  وق��ت  بعد 
اأوباما يف مار�ض )اآذار( 2016 عقوبات اقت�سادية عن اإيران تتعلق 
اآن����ذاك، كلمة  األ��ق��ى ج��اك ليو، وزي��ر اخل��زان��ة  بربناجمها ال��ن��ووي، 
اأن  اإىل  ال�سابقة، م�سرياً  الإدارة  حتدث فيها عن درو���ض تعملها من 
لل�سيا�سة  وا�سحة  اأه���داف  خلدمة  قوية  اأداة  “اأ�سبحت  العقوبات 
اخلارجية الأمريكية، لكن يفرت�ض بالوليات املتحدة اأن ت�ستخدمها 

فقط من اأجل الت�سدي لتهديدات تتعلق بالأمن القومي«.
الأمريكي  الأم��ن  مركز  ل��دى  م�ساعد  باحث  باتيا،  نيل  يلفت  وكما 
الإفراط  من  ليو  ح��ذر  �سافايل،  اإدواردو  الباحث  وزميله  اجل��دي��د، 
يف ا�ستخدام العقوبات عبثاً، لأنها قد ت�سجع دوًل على اإيجاد �سركاء 
املقال،  كاتبا  اإليه  اأ�سار  ما  الرادع.وح�سب  اأثرها  يقو�ض  ما  اآخرين 
التنفيذي  اجل��ه��ازي��ن  م��ن  ك��ل  جت��اه��ل  اأتالنتيك”،  “ذا  جم��ل��ة  يف 
امل��ت��ح��دة فر�ض  ال���ولي���ات  اأع�����ادت  ل��ي��و. ف��ق��د  وال��ت�����س��ري��ع��ي ن�سيحة 
عقوبات وا�سعة على اإيران، ف�ساًل عن فر�سها قيوداً على حتويالت 
مالية، و�سراء طائرات وقطع غيار ملحركات دخلت حيز التنفيذ يف 6 
وفنزويال،  رو�سيا  اأمريكا عقوباتها �سد  و�سعت  كما  اأغ�سط�ض)اآب(. 
ال�سمالية.  كوريا  �سد  وا�سعة  اقت�سادي  �سغط  حملة  �سن  ووا�سلت 
وبهدف معاقبة تركيا على اعتقالها للق�ض الأمريكي اآندرو بران�سون، 

فر�ست الإدارة عقوبات �سد م�سوؤولني اأتراك.

عوا�صم

�أبوجا

و��شنطن

كو�الملبور

ني�ي�رك تاميز: امل��صاد اغتال العامل ال�ص�ري 
•• وا�صنطن-وكاالت:

اإىل م�سدر رفيع يف وكالة ا�ستخبارات  “نيويورك تاميز”  ن�سبت �سحيفة 
�سرق اأو�سطية اأن اإ�سرائيل هي التي اغتالت العامل ال�سوري عزيز اإ�سرب بزرع 

عبوة نا�سفة يف و�سادة مقعده يف ال�سيارة قبل يومني.
ولفتت اإىل اأن الواقعة هي رابع عملية تغتال فيها اإ�سرائيل علماء ومهند�سني 
امل�سوؤول  اأن   املا�سية، مو�سحة  اأجنبية خالل الأع��وام الثالثة  اأرا���ض  على 
الذي حتدث اليها عن “العملية ال�سرية” يعمل ل�سالح وكالة ا�ستخبارات 

اأبلغت بعمليات الغتيال على الأرا�سي ال�سورية.
زرع  فقد  امل�سدر،  ذات  عن  نقال  ال�سحيفة  اأوردت���ه  ال��ذي  للتقرير  ووف��ق��اً 
عمالء اإ�سرائيليون قنبلة يف و�سادة مقعد �سيارة عزيز اأ�سرب، التي انفجرت 
الرئي�سية لتطوير  امل��ن�����س��اآت  اإح���دى  ت��ت��واج��د  امل�����س��ي��اف، حيث  ب��ل��دة  ق���رب  

الأ�سلحة يف اجلي�ض ال�سوري.
ويك�سف التقرير تفا�سيل اإ�سافية حول اإ�سرب، قائلة انه اأحد كبار العلماء 
ال�سواريخ  تطوير  ع��ن  امل�����س��وؤول  وان���ه  ���س��وري��ا  يف  ب��ال�����س��واري��خ  املخت�سني 
البالي�ستية التي ميكن اإطالقها على املدن الإ�سرائيلية من م�سافة بعيدة. 
ووجهت احلكومة ال�سورية وحزب اهلل منذ يوم الأحد، اأ�سابع التهام نحو 

اإ�سرائيل زاعمني اأنها تقف وراء الغتيال. 
ووفًقا لل�سحيفة نيويورك تاميز، فاإن هذه املزاعم كان لها ما تعتمد عليه، 
فقد قال امل�سوؤول الرفيع يف وكالة ال�ستخبارات ال�سرق اأو�سطية اإن املو�ساد 
كان يتعقب اأ�سرب منذ فرتة طويلة، واأن اإ�سرائيل تعتقد اأن اإ�سرب توىل اإدارة 
وحدة �سرية ت�سمى “القطاع 4” يف مركز الدرا�سات والبحاث العلمية يف 

�سوريا. 

موؤ�س�سات عربية تطعن يف "قانون القومية" اليهودية 

اخلارجية الفل�صطينية: ق�صية الالجئني اأكرب من الت�صفية

مادورو يجدد اتهام �صانت��ش مبخطط اغتياله

•• نريوبي-اأ ف ب:

اإتفاق جديد  الحد على  بتوقيعهما 
لتقا�سم ال�سلطة يف جنوب ال�سودان، 
ت��ب��داأ امل��ح��اول��ة ال��ث��ال��ث��ة ب��ني رئي�ض 
البالد �سلفا كري ونائبه رياك ما�سار 
لر�ساء ال�سالم وانهاء دورة العنف يف 
يتجاوز  ل  التي  الفتية  الدولة  هذه 

عمرها �سبع �سنوات.
وعّمت الحتفالت جوبا و�سول اإىل 
الذين  ال��الج��ئ��ني  اإي������واء  خم��ي��م��ات 
هّجرتهم حرب دامت خم�ض �سنوات 
ب��ع��د اأن وق���ع اخل�����س��م��ان واأط�����راف 
معار�سة اأخرى الأحد اتفاقا نهائيا 
قادتها  ب��و���س��اط��ة  ال�سلطة  لتقا�سم 

اخلرطوم.
ويقول مراقبون اإن الطريق ل يزال 
طويال ومليئا بالعقبات بني التوقيع 
وتطبيق اتفاق ال�سالم النهائي الذي 
التمرد  زع��ي��م  ب��ع��ودة  ي��ب��داأ  اأن  يجب 
م���ن منفاه  اإىل ج��وب��ا  م�����س��ار  ري����اك 
مرة  الرئي�ض  ن��ائ��ب  من�سب  ل��ت��ويل 
يف  مقيم  دبلوما�سي  ج��دي��دة.وق��ال 
جوبا لوكالة فران�ض بر�ض م�سرتطا 
الأمر  “�سيكون  هويته  ك�سف  ع��دم 
اأعرب  كري  الرئي�ض  لأن  حقا  �سعبا 
بكل و�سوح يف الجتماعات عن عدم 

رغبته بالعمل مع م�سار«.
وتابع الدبلوما�سي “لقد اأُجرب حقا 

على القبول بالتفاق جمددا«.
كري وم�سار متمردان �سابقان ارتقيا 
يف مراكز ال�سلطة خالل حرب اأهلية 
بني �سمال وجنوب ال�سودان ا�ستمرت 
وقد   .2005 اإىل   1983 م����ن 
تخلل النزاع قتال بني الرجلني قبل 

ا�ستقالل جنوب ال�سودان يف 2011.
جمموعتان  ال�������س���ودان  ج���ن���وب  ويف 
ع��رق��ي��ت��ان ك��ب��ريت��ان: ال��دي��ن��ك��ا التي 
ي��ن��ت��م��ي اإل��ي��ه��ا ك����ري، وال���ن���وي���ر التي 

ينتمي اإليها م�سار.
بني  تعاي�ض  ح��ك��وم��ة  اأول  و�سقطت 
ال��ط��رف��ني يف ج��ن��وب ال�����س��ودان عام 
ال��رئ��ي�����ض كري  ات���ه���ام  ب��ع��د   2013
لنقالب  بالتخطيط  م�سار  لنائبه 
بينهما  ح��رب  فتيل  اأ�سعل  ما  �سده، 

على خلفية عرقية.
اليه،  التو�سل  اتفاق �سالم مت  ودفع 
احلكومية  الرتكيبة  اإىل  بالرجلني 
اأ�سهر  بعد  لكن   .2016 يف  نف�سها 
من�سبه  اإىل  م�سار  ع���ودة  م��ن  فقط 
جتددت املعارك يف جوبا واأجرب م�سار 
على التوجه مع منا�سريه �سريا اإىل 

جمهورية الكونغو الدميوقراطية.
منطقة  ����س���وؤون  يف  ال��ب��اح��ث  وق�����ال 
مركز  ل������دى  الإف�����ري�����ق�����ي  ال�����ق�����رن 
“ت�ساتام هاو�ض” اأحمد �سليمان “ل 
اأعلم كيف ميكن، مع هذا القدر من 
البع�ض  ببع�سهما  يثقا  اأن  العنف، 

واأن ي�سكال حكومة فاعلة«.
املعارك  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  وك��ان��ت 
اأع����ن����ف واأ�����س����د ت��ع��ق��ي��دا م����ع دخ����ول 
جمموعات متمردة جديدة يف النزاع 
وتزايد اأعمال العنف و�سفك الدماء 

واملجاعة والتهجري.

الأخرية  ال�سالم  مفاو�سات  وق���ادت 
ي�سهد  ال�����ذي  وال���������س����ودان  اأوغ����ن����دا 
ل�ستئناف  وي�سعى  اقت�سادية  اأزم��ة 
جنوب  من  ارا�سيه  اإىل  النفط  �سخ 
اقت�ساده  ي�����س��ه��د  ال�����ذي  ال�������س���ودان 
ان��ه��ي��ارا، وه���و ب��اأم�����ض احل��اج��ة على 

غرار ال�سمال لإيرادات.
النفطية  ال�����رثوة  ت��ق��ا���س��م  وي�����س��ك��ل 
ال�����س��ائ��ك��ة يف اتفاق  ال��ن��ق��اط  اإح����دى 
يتعاون  اأن  على  ين�ض  الذي  ال�سالم 

ج��ن��وب ال�����س��ودان م��ع ال�����س��ودان على 
ولية  يف  نفط  ح��ق��ول  تاأهيل  اإع���ادة 
الوحدة بهدف اإعادة م�ستوى النتاج 
اأبيدا  براين  عهده.وقال  �سابق  اإىل 
“اإيناف  احل��ق��وق��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  م��ن 
كثب  ع��ن  ت��راق��ب  ال��ت��ي  بروجكت” 
“هل  ال�������س���ودان  ال����ن����زاع يف ج���ن���وب 
الأموال  ه��ذه  احلكومة  �ست�ستخدم 
اإىل  �ستعود  اأن��ه��ا  اأم  امل��ح��دد  للهدف 
اأ�ساليبها القدمية حيث ت�ستفيد قلة 

من الرثوات ويهربون بها«.
ملزيد  مقاعد  ال��ن��زاع  ت�سّعب  وح��ج��ز 
طاولة  على  املتمردة  اجلماعات  من 
امل��ف��او���س��ات، م��ا ا���س��ف��ر ع��ن حكومة 
للرئي�ض  ن�����واب  خ��م�����ض  م���ع  وح�����دة 
35 وزيرا  م��ن  ان��ت��ق��ال��ي��ة  وح��ك��وم��ة 

وبرملان ي�سم 550 نائبا.
�سريحني،  “لنكن  ���س��ل��ي��م��ان  وق����ال 
حماولة  اإنها  مو�سعة،  حكومة  اإنها 
من  قطعة  ح�سة،  اجلميع  لإع��ط��اء 

يب�سر  ذل���ك  ان  اأع��ت��ق��د  ل  ال��ك��ع��ك��ة. 
باخلري حلكومة انتقالية«.

اإذا  ب��ع��د م���ا  ي��ت�����س��ح  يف الأث����ن����اء، مل 
التفاق  �سيقبل  م�����س��ار  ف�سيل  ك���ان 
الذي وقعه زعيمه، كما ان جماعات 
يقودها  التي  كتلك  اأخ��رى،  متمردة 
القائد ال�سابق للجي�ض بول مالونغ، 

بقيت خارج التفاق.
ينهار”  “لن  الت��ف��اق  اأن  ك��ري  واأك���د 
م���ن احلكومة  ت���ذم���را  اب����دى  ل��ك��ن��ه 
اإي����ج����اد  ال��ف�����س��ف��ا���س��ة م�����س��ك��ك��ا يف 
هذا  كري  لها.وقال  ال��الزم  التمويل 
حلماية،  ب��ح��اج��ة  “اإنهم  ال���س��ب��وع 
نواب  خم�سة  ومل��ن��ازل...  ول�سيارات، 

للرئي�ض م�سوؤولية كبرية«.
يتعني على الطراف املتحاربة حاليا 
واأمامهم  �سالم،  اتفاق  اإىل  التو�سل 
حكومة  لت�سكيل  اأ�سهر  ثالثة  مهلة 
لثالث  ال�سلطة  �ستتوىل  انتقالية 
ت�ساوؤلت  ت����دور  ح���ني  ����س���ن���وات.ويف 
كثرية حول توحيد اجلنود، وتاأمني 
احلكم  اإدارة  وتفا�سيل  م�سار  ع��ودة 
وقف  اإن  حمللون  يقول  وامل�ساحلة، 
اإليه  النار الذي مت التو�سل  اإط��الق 
يف 27 متوز/يوليو اأدى اىل انح�سار 
اأعمال العنف على الرغم من بع�ض 
اخل���روق���ات.وق���ال ال��دب��ل��وم��ا���س��ي يف 
كبريا  انح�سارا  �سهدنا  “لقد  جوبا 
مناو�سات  هناك  ي��زال  ل  للمعارك. 
ب��ع��ي��دة ك���ل ال��ب��ع��د ع���ن احل����دة التي 
“توقف  �سابقا«.وتابع  ت�سجل  كانت 
النا�ض  ب���اإم���ك���ان  اأن����ه  ي��ع��ن��ي  ال��ق��ت��ال 
كما  حياتهم  ي�ستعيدوا  اأن  العاديني 
الأزم���ة  ه���ذه  ب��ح��ل  ن��ب��داأ  اأن  ميكننا 

الن�سانية الكربى«.

الرثوة النفطية اإحدى النقاط ال�سائكة 

هل يتما�صك اتفاق تقا�صم ال�صلطة يف جن�ب ال�ص�دان ؟

اجلي�ش العراقي يبحث التعاون مع التحالف 
الدويل يف جمايل التدريب والت�صليح

•• بغداد-وام:

العراق  ال��دويل يف  التحالف  ق��وات  الغامني وقائد  الركن عثمان  اأول  الفريق  العراقي  اأرك��ان اجلي�ض  بحث رئي�ض 
و�سوريا اجلرنال فانك التعاون والتن�سيق يف جمال دعم وتدريب وت�سليح اجلي�ض العراقي.

وقال الفريق اأول الركن عثمان الغامني يف بيان لوزارة الدفاع العراقية ام�ض اأنه بعد النتهاء من مرحلة داع�ض 
الإرهابي والق�ساء عليه ع�سكريا وم�سك احلدود بداأنا مبرحلة جديدة مطلع هذا العام بالتعاون والتن�سيق مع دول 
التحالف من اجل بناء وهيكلة قوات اجلي�ض العراقي على م�ستوى التدريب والتجهيز والت�سليح للو�سول اىل اعلى 

امل�ستويات.
من جانبه اأ�ساد اجلرنال فانك بقدرات القوات امل�سلحة العراقية مبختلف �سنوفها موؤكدا موا�سلة دول التحالف 

وعلى راأ�سها الوليات املتحدة الأمريكية بتقدمي كل اأنواع الدعم وال�سناد للجي�ض العراقي.

ال�صني تدع� الأطراف املتنازعة يف 
جن�ب ال�ص�دان اإىل تنفيذ اتفاق ال�صالم

•• بكني-وام:

دعت ال�سني الأطراف املتنازعة يف جنوب ال�سودان اإىل تنفيذ اتفاق �سالم من اأجل ا�ستعادة 
ال�ستقرار يف البالد.

وقالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية ال�سينية هوا ت�سونغ يينغ يف املوؤمتر ال�سحفي الدوري 
اإن ال�سني ترحب بالتفاق الذي ميثل خطوة هامة نحو ال�سالم يف جنوب ال�سودان.

واأ�سافت اأن ال�سني �ستقدم دائما الدعم وامل�ساعدة لعملية ال�سالم يف جنوب ال�سودان.
وكان رئي�ض جنوب ال�سودان �سالفا كري وزعيم املعار�سة رياك م�سار وف�سائل معار�سة اأخرى 

وقعوا الحد املا�سي يف اخلرطوم اتفاق �سالم ب�ساأن تقا�سم ال�سلطة والرتتيبات الأمنية.

الرئي�ش املك�صيكي: ل اأحد يهددنا ببناء جدار 
•• مك�صيكو-اأ ف ب:

قال الرئي�ض املك�سيكي املنتخب اأندري�ض مانويل لوبيز اأوب��رادور ان ل اأحد �سُيهّدد 
بالده يف امل�ستقبل ببناء جدار على احلدود، يف رد على ت�سريحات الرئي�ض الأمريكي 
دونالد ترامب.و�سدد لوبيز اأوبرادور الذي �سيتوىل من�سبه يف الأول من كانون الأول 
اأحد  ُيهّددنا  القوى. لن  “املك�سيك �ست�سبح قّوة، و�سُتغرّي توازن  اأّن  دي�سمرب، على 
“�ست�سهد  املك�سيك  اأن  اأو ببناء جدار«.واأ�ساف  اأو بع�سكرة احلدود  باإغالق حدودنا 
منًوا، و�ستكون هناك وظائف«.وكان ترامب كتب يف الآونة الأخرية على تويرت اأّن 
الوليات املتحدة حتتاج اإىل حدود اآمنة خ�سو�سا لأّن املك�سيك �سجلت عددا قيا�سيا 
وزير  اأج���رى  ال��ف��ائ��ت،  مت��وز/ي��ول��ي��و  منت�سف  2017.يف  ع��ام  القتل  عمليات  م��ن 
اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو “حوارا وديا” مع الرئي�ض املك�سيكي املنتخب يف 

مك�سيكو، و�سط تزايد اخلالفات على موا�سيع عدة بني بلديهما.
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بالولتيل �سديق مو�سى

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 271282          بتاريخ : 11/04/2017م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: بالولتيل �سديق مو�سى.
وعنوانة : �ض.ب 48702، عجمان، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
احلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون املعدة لالأكل يف الفئة  29.

الواق�عة بالفئة: 29
و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية ArabDairy كتبت ب�سكل مميز باللون الأبي�ض

داخل اإطار بي�ساوي ال�سكل باللون الزرق الفاحت يتخلله بع�ض من اللون الأبي�ض من الأعلى
والأ�سفل كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�ض 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
Compareit4me : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :     287687  بتاريخ : 2018/02/20
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :  كومبرياي تي 4 مي.كوم منطقة حرة- �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
وعنوانة :  برج البداع  - الفجرية، �ض.ب 4422 الفجرية، الإمارات العربية املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة36  :
خدمات التاأمني؛ ال�سوؤون التمويلية؛ ال�سوؤون املالية؛ ال�سوؤون العقارية؛ اخلدمات املرتبطة بالأمور املالية 
والتاأمني مبا يف ذلك املعلومات اخلا�سة بتلك اخلدمات والتي تقدم عرب �سبكة الإنرتنت املواقع الإلكرتونية 
والئتمان  والقرو�ض  العقارية  والقرو�ض  بالتاأمني  املتعلقة  املعلومات  خدمات  الأخ��رى؛  الت�سال  وو�سائل 
واملنتجات اخلدمات املالية الأخرى التي يتم توفريها جميعاً عرب �سبكة الإنرتنت من خالل قاعدة بيانات 
حا�سوبية اأو املواقع الإلكرتونية اأو على �سبكة الإنرتنت اأو من خالل و�سائل الت�سال الأخرى؛ ال�ست�سارات 
املالية وا�ست�سارات التاأمني؛ خدمات املعلومات والإدارة؛ خدمات املعلومات وال�ست�سارات املتعلقة بجميع ما 

�سبق من خدمات.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن م�سطلح Compareit4me مكتوب باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :  201812        بتاريخ :  2013/11/28
امل�سجلة بالرقم :                      بتاريخ :  2014/8/21

باإ�سم املالك :  بولدوج �سكينكري ليميتد
وعنوانه    :  26 ريد ليون �سكوير ، لندن ،                        

ا�سم املتنازل له : بولدوج �سكينكري هولدينجز ليميتد 
وعنوانه      :  26 ريد ليون �سكوير ، لندن   دبليو  �سي 1 اآر    4 اأيه جي ، اململكة املتحدة

دبليو  �سي 1 اآر    4 اأيه جي ، اململكة املتحدة                         
بتاريخ : 2014/6/1 واملن�سورة  يف اجلريدة الر�سمية العدد : 141 

�سورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3

اأطقم زينة ؛ مزيالت الروائح الكريهة للج�سم ؛ م�سادات للتعرق ؛ جل الإ�ستحمام بالد�ض ؛ غ�سول للج�سم  مواد زينة ؛ 
؛ منظفات للوجه ؛ مق�سرات للوجه ؛ غ�سول للوجه ؛ غ�سول لليدين ؛ �سابون ؛ م�ستح�سرات العناية بالب�سرة ؛ �سرباي 
؛  للج�سم  )لو�سن(  غ�سول  ؛  للب�سرة  مرطبات  ؛  للوجه  العيوب  خايف  م�ستح�سر  لو�سع  اأع��واد  ؛  اجل�سم  لرتطيب  )رذاذ( 
؛ رغ��وة للحالقة ؛ بخاخ للحالقة ؛  زي��وت للحالقة ؛ كرمي للحالقة  ؛  مرطب للج�سم ؛ مرطب للوجه ؛ جل احلالقة 
اأحجار �سب للحالقة ؛ م�ستح�سرات ملا بعد احلالقة ؛ جل ملا بعد احلالقة ؛ بل�سم ملا بعد احلالقة ؛  �سابون للحالقة ؛ 
م�ستح�سرات و كرميات نزع ال�سعر ؛ م�ستح�سرات اإزالة ال�سعر ؛ �سمع اإزالة ال�سعر ؛ م�ستح�سرات العناية بال�سعر ؛ �سامبو 
؛ منعمات ال�سعر ؛ جل ال�سعر ؛ �سمع لل�سعر ؛ بخاخ لل�سعر ؛ رذاذ )�سرباي( لل�سعر ؛ عطورات ؛ ماء الزينة ؛ زيوت عطرية 
التجميل ؛ م�ستح�سرات  اأطقم م�ستح�سرات  ؛  لل�سوارب  ؛ �سمع  لل�سفاه  بل�سم  ؛  اأ�سنان  ؛ م�ستح�سرات جتميل ؛ منظفات 

للوقاية من ال�سم�ض.
تاري�خ انتقال امللكية  :  2015/7/17

 تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل :     

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اأم�سرتدام لتجارة الإطارات ذ م م

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 274269          بتاريخ :2017/5/31
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: اأم�سرتدام لتجارة الإطارات ذ م م.
وعنوانة : �ض.ب 33938، ال�سارقة، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإطارات لعجالت املركبات،حماور عجالت املركبات فى الفئة  12

الواق�عة بالفئة: 12
وباللون  الالتينية  باللغة  USDEFENDERSمكتوبة  : هي عبارة عن كلمة   العالمة  و�سف 

الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 SAHEL AL EMARAT : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
بيانات الأولوية:   املودعة بالرقم :     288369  بتاريخ : 2018/03/05 

باإ�سم :  اإمكان بروبرتيز ذ.م.م.
وعنوانة :  جزيرة اأبوظبي، 67- �سي غرب 10، وحدة ال�سيخ هزاع بن زايد ال نهيان،

 �ض.ب  32932، اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية وعقارات التجزئة والعقارات ال�سكنية؛ اإدارة وتاأجري العقارات 
بالن�سبة  وادارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  ال�سكنية؛ خدمات  والعقارات  التجزئة  وعقارات  التجارية 
الغولف  ومالعب  واملنتجعات  ال�سحية  واملنتجعات  بالتجزئة  البيع  ومتاجر  واملكاتب  والفيالت  الفندقية  وال�سقق  لل�سقق 
واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة للم�ستاأجرين ، اإدارة �سقق وفيالت 
ال�سناديق  ال�ستثمار؛ خدمات  املالية؛ خدمات  اخلدمات  العقارات؛  تثمني  للعقارات؛ خدمات  الو�ساطة  الإيجار؛ خدمات 
العقارية؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات التقييم العقاري؛ خدمات ادارة العقارات وخدمات ادارة املحافظ العقارية؛ 
خدمات  الرا�سي؛  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�ساطة  خدمات  العقاري؛  ال�ستثمار  خدمات 
لتاأجريها؛  الرا�سي  ا�ستمالك  وال�ستثمار؛  التطوير  لأغرا�ض  العقارات  وا�ستمالك  واختيار  تثمني  الرا�سي؛  ا�ستمالك 
مكافاآت  برامج  وتوفري  وادارة  واج��راء  بتنظيم  املرتبطة  والتاأمينية  املالية  اخلدمات  ؛  والتحفيزية  املالية  املكافاآت  برامج 
خدمات  توفري  املالية؛  الكفالت  ال��ولء؛  مكافاآت  بربامج  يتعلق  فيما  القيمة  ذات  البطاقات  اأو  الق�سائم  ا�سدار  ال��ولء؛ 
الو�ساطة؛ ا�سدار ال�سيكات ال�سياحية؛ توفري املعلومات املتعلقة بجميع هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه 

اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من عبارة  ) SAHEL AL EMARAT (  مكتوبة بالأحرف الالتينية و)�ساحل 

المارات( باللغة العربية.
ال�سرتاطات : 

اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
كناديان فريجينيا للتبغ املحدودة

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 275431          بتاريخ :2017/6/20   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: كناديان فريجينيا للتبغ املحدودة.
وعنوانة : �ض.ب 17628، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي يف الفئة  35

الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية KING SUMER NANO كتبت يف ثالثة اأ�سطر و 
اأ�سفلها يوجد ر�سم ي�سبه اآلة مو�سيقية قدمية ولها قاعدة حتمل جم�سم تخيلي لثور والعالمة ب�سكل مميز 

باللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
 RUMBLE : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :     288476  بتاريخ : 2018/03/06
بيانات الأولوية:  

باإ�سم :  رامبل فيتن�ض ال ال �سي
وعنوانة :  303 اإي�ست 57 �سرتيت ، �سويت 28 جي ، نيويورك، نيويورك 10022 ، الوليات املتحدة الأمريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 
توفري تدريب اللياقة البدنية ودرو�ض لالأفراد واملجموعات يف جمالت ممار�سة الريا�سة واملالكمة ؛ توفري 
ممار�سة  جم��الت  يف  البدنية  واللياقة  الريا�سة  ممار�سة  عن  معلومات  ي�سم  الإن��رتن��ت  �سبكة  على  موقع 

الريا�سة واملالكمة من خالل  �سبكة كمبيوتر عاملية و الأجهزة املحمولة.
 "RUMBLE" و�سف العالمة: العالمة عبارة عن �سكل لكرة التمرين علي ال�سرعة وبداخلها كتبت كلمة

بطريقة مميزة باللغة الإجنليزية كما هو مو�سح بال�سكل.
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
Compareit4me : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 287686  بتاريخ : 2018/02/20
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :  كومبرياي تي 4 مي.كوم منطقة حرة- �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
وعنوانة :  برج البداع  - الفجرية، �ض.ب 4422 الفجرية، الإمارات العربية املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة35  :
اخلدمات  الأ���س��ع��ار؛  مقارنة  خدمات  املكتبي؛  الن�ساط  تفعيل  الأع��م��ال؛  توجيه  الأع��م��ال؛  اإدارة  الدعاية؛ 
والئتمان  والإق��را���ض  وامل�سرفية  املالية  ب��اخل��دم��ات  املتعلقة  امل��ق��ارن��ة  خ��دم��ات  وال��رتوي��ج��ي��ة؛  الت�سويقية 
اأو خدمات الآخرين؛ خدمات جتميع ت�سكيلة متنوعة  وخدمات التاأمني؛ خدمات مقارنة الأ�سعار لب�سائع 
من الب�سائع واخلدمات ل�سالح الغري لتمكني العمالء من معاينة و�سراء واملقارنة بني الب�سائع اأو اخلدمات 
باأي و�سيلة من و�سائل الت�سال؛ خدمات مقارنة  اأو  اإلكرتوين  بالآخرين وذلك من خالل موقع  اخلا�سة 
خالل  من  الإنرتنت  �سبكة  عرب  جميعاً  توفريها  يتم  التي  والدعاية  الأعمال  معلومات  وخدمات  الأ�سعار 
العقارية  بالقرو�ض  املتعلقة  والإع��الن  الدعاية  خدمات  الإنرتنت؛  �سبكة  على  اأو  حا�سوبية  بيانات  قاعدة 
الئتمان؛ خدمات معلومات  بطاقات  والئتمان ومنتجات وخدمات  والقرو�ض  املالية  والتاأمني واخلدمات 
الأعمال واملعلومات التجارية املتعلقة بالقرو�ض العقارية والتاأمني واخلدمات املالية والقرو�ض والئتمان 
ومنتجات وخدمات بطاقات الئتمان؛ خدمات تقييم اأ�سعار الأعمال؛ خدمات ا�ست�سارات ومعلومات وتنظيم 
الأب��ح��اث؛ الإع���الن عرب �سبكة الإن��رتن��ت على �سبكة  الأع��م��ال؛ خدمات تق�سي حقائق الأع��م��ال وخ��دم��ات 
حوا�سيب؛ الإعالن من خالل ر�سائل الربيد الإلكرتوين املبا�سرة؛ تاأجري امل�ساحات الإعالنية والرتويجية؛ 
توزيع  والإع��الن؛  الدعاية  ن�سر مواد  الت�سال؛  وو�سائل  الإنرتنت  اإعالنية على مواقع  تاأجري مدد زمنية 
الكمبيوتر  ملفات  يف  املعلومات  ع��ن  البحث  )ل��الآخ��ري��ن(؛  املبيعات  ت��روي��ج  ال��رتوي��ج��ي��ة؛  وامل���واد  العينات 
)لالآخرين(؛ اإدارة امللفات املربجمة؛ جمع وترتيب ون�سر املعلومات الإح�سائية؛ جتميع وتنظيم املعلومات يف 
قواعد بيانات الكمبيوتر؛ تخزين معلومات الأعمال املربجمة من بنوك البيانات وقواعد البيانات؛ الأ�سواق 
ودرا�سة واأبحاث الأ�سواق؛ ن�سر الن�سو�ض الدعائية؛ تنظيم املعار�ض واملعار�ض التجارية لغايات جتارية اأو 
والإع��الن عرب  الدعاية  الأخ��رى(؛  ال�سلع واخلدمات لالأعمال  ال�سراء لالآخرين )�سراء  اإعالنية؛ خدمات 

الإذاعة والتلفاز؛ اخلدمات ال�ست�سارية وخدمات املعلومات املتعلقة بجميع ما �سبق من خدمات.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن م�سطلح Compareit4me مكتوب باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات : 
اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اإعرتا�ض  لدية  فعلي من 

اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
 NOBIS : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :     293887  بتاريخ : 2018/06/18
بيانات الأولوية:  

باإ�سم :  نوبي�ض انك.
وعنوانة :  يونت 100 - 55 رينفرو درايف، ماركهام، اأونتاريو، اإل3اآر  8اإت�ض3، كندا

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25 
املالب�ض؛ لبا�ض القدم؛ اأغطية الراأ�ض؛ مالب�ض اخلروج؛ معاطف؛ جاكيتات؛ �سدارات؛ املالب�ض اخلارجية؛ 
لتدفئة  اأو�سحة  اأو�سحة؛  – �سريت(؛  )ت��ي  كم  ن�سف  قم�سان  ���س��دارات؛  �سرتات؛  الر�سمية؛  غري  املالب�ض 
الرقبة؛ قفازات )مالب�ض(؛ قفافيز؛ اأحزمة؛ كابات؛ قبعات؛ قبعات �سوف؛ اأحذية؛ �سنادل؛ اأحذية خفيفة؛ 
اأخفاف؛ اأحذية عالية ال�ساق؛ اأحذية ريا�سية؛ مالب�ض ال�سباحة؛ مالب�ض ال�ساطئ؛ مالب�ض داخلية؛ مالب�ض 
مغزولة؛  مالب�ض  حمبوكة؛  مالب�ض  الليل؛  مالب�ض  امل�ساء؛  مالب�ض  ف�ساتني؛  ريا�سية؛  مالب�ض  حتتية؛ 
التي تلف حول  ال�سالت  بلوفرات؛  البيجامات؛ مالب�ض فوقية؛  العنق؛  لل�ساق(؛ ربطات  )اأغطية  طماقات 

اجل�سم؛ �سالت؛ اأحذية عالية ال�ساق؛ بدلت؛ مالب�ض ر�سمية؛ بنطلونات؛ كابات البي�سبول.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة )NOBIS( مكتوبة بالأحرف الالتينية فوق ر�سم جلمجمة، 

وجميعهم بداخل درع ر�سم بطريقة مميزه.
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
ROLL CONTROL 2.0 : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :     292375  بتاريخ : 2018/05/17
 1،897،770         2018/05/07        CA :بيانات الأولوية

باإ�سم :  كنيديان ترَريرَ كوربوري�سن، ليمتد
وعنوانة :  2180  يوجن �سرتيت،  تورونتو،  ام4پ�ي 2يف8، اونتاريو ، كندا

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25 
لبا�ض القدم وبالتحديد اأحذية ريا�سية، اأحذية غري ر�سمية.

و�سف العالمة: تتكون العالمة من عبارة "ROLL CONTROL 2.0" باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
Sage Business Cloud : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :     290470  بتاريخ : 2018/04/11
 017336207         2017/10/13         RC:بيانات الأولوية

باإ�سم :  ذي �ساج جروب بي ال �سي
وعنوانة :  نورث بارك، نيوكا�سل-اأبون-تاين، تاين اند وير ان ئي 13 9ايه ايه، اململكة املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة36  :
الدفع، خدمات  ؛ خدمات معاجلة  املايل  التقييم   ، املالية  ال�ست�سارات   ، املايل  التحليل  التمويلية،  ال�سوؤون 

معاجلة الدفع الإلكرتوين، خدمات املعامالت امل�سرفية. كل ما �سبق ذكره املت�سل بربامج اإدارة الأعمال.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من عبارة " Sage Business Cloud " باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
Sage Business Cloud : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :     290469  بتاريخ : 2018/04/11
 017336207          2017/10/13          RC :بيانات الأولوية

باإ�سم :  ذي �ساج جروب بي ال �سي
وعنوانة :  نورث بارك، نيوكا�سل-اأبون-تاين، تاين اند وير ان ئي 13 9ايه ايه، اململكة املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة35  
اإدارة اأعمال؛ خدمات اإدارة الأعمال املقدمة من خالل برامج الكمبيوتر، وبرامج الكمبيوتر للهواتف املتحركة 
؛  ال�سحابية  للمن�سة  الكمبيوتر  وبرامج  اللوحية  الكمبيوتر  واأجهزة  الذكية  وال�ساعات  الذكية  والهواتف 
اإدارة الأعمال وال�سرتاك عرب �سبكة  اإدارة ال�سرتاك؛ توفري خدمات  خدمات ال�سبكات التجارية وخدمات 
الإنرتنت عرب موقع �سبكي قائم على الكمبيوتر يت�سمن التعاون والتحكم يف الر�سائل والروبوتات لتوفري 
تعمل  التي  ال�سرتاكات  اإدارة  ؛ خدمات  الآخرين  املعلومات مع  وتبادل  للتوا�سل  لالأ�سخا�ض  اآمنة  طريقة 
على تب�سيط تدفق العمل والت�سالت لإجناز املهام عرب التطبيقات والأنظمة املختلفة ؛ اإدارة اأعمال؛ عر�ض 
الب�سائع على و�سائل الت�سال ، لأغرا�ض البيع بالتجزئة ؛ الوظائف املكتبية؛ اإدارة الأعمال وال�ست�سارات 
اإدارة ملفات حمو�سبة؛ الإعالن على �سبكة الإنرتنت على �سبكة كمبيوتر ؛  اإم�ساك الدفاتر؛  ؛  التنظيمية 
تاأجري الوقت املخ�س�ض لالإعالن على و�سائط الت�سال ؛ ن�سر ن�سو�ض الدعاية؛ تاأجري م�ساحات اإعالنية 
ن�سر املادة الإعالنية ؛ خدمات العالقات العامة؛ م�ساعدة اإدارة الأعمال؛ خدمات خربة الأعمال؛ الفواتري؛ 
الب�سائع على  ؛ عر�ض  البيانات ومعاجلتها  ؛ جمع  الكمبيوتر  بيانات  املعلومات يف قواعد  وتنظيم  جتميع 
موقع الإنرتنت ؛ خدمات البيع بالتجزئة للت�سوق الإلكرتوين املرتبط )على �سبيل املثال( برجميات الإدارة 
املالية وبرامج اإدارة الأعمال وبرامج اإدارة املعلومات وال�سلع ؛ ت�سغيل �سوق اإلكرتونية لتطبيقات برامج اإدارة 
والطبية  والعلمية  واملهنية  والأكادميية  العلمية  املجالت  با�ستثناء  ؛  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  على  الأعمال 

والعلمية والتقنية ، مبا يف ذلك ال�سلع واخلدمات التعليمية والرتبوية املتعلقة بتلك املجالت.
و�سف العالمة: تتكون العالمة من عبارة " Sage Business Cloud " باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات : 
اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اإعرتا�ض  لدية  فعلي من 

اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
WIT : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :     289308  بتاريخ : 2018/03/20
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :  تريد بال�ض ايد
وعنوانة :  1548 دافينبورت هاو�ض، 261 بولتون رود، بوري، جريتري مان�سي�ستري بي ال8  2اإن زد ، اململكة املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة25  :
اأثواب  ا�ستحمام؛  راأ�ض لالإ�ستحمام؛ �سراويل  اأغطية  الراأ�ض؛ مراييل )مالب�ض(؛ بندانات؛  املالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية 
ا�ستحمام؛ مالب�ض لل�ساطئ؛ اأحذية لل�ساطئ؛  اأحزمة )مالب�ض(؛ اأحذية طويلة الرقبة؛ اأحذية للريا�سة؛ �سراويل املالكمة 
اأغطية  )مالب�ض(؛  قفازات  اأث��واب؛  ال��دراج��ات؛  لراكبي  مالب�ض  معاطف؛  البدنية؛  للريا�سة  مالب�ض  قبعات؛  الق�سرية؛ 
اأغطية للراأ�ض؛ برن�ض )اأغطية للراأ�ض(؛ مالب�ض حمبوكة؛ جاكيتات؛ قم�سان �سوفية؛  اأربطة للراأ�ض؛  للراأ�ض )قبعات(؛ 
اللبا�ض الر�سمي للجودو؛ اأثواب �سوفية؛ مالب�ض حمبوكة؛ طماقات )بناطيل(؛ ثياب القطعة الواحدة )ليوتارد(؛ مالب�ض 
اليدين )مالب�ض(؛ مالب�ض جاهزة؛ لفاعات؛ �سنادل؛  اأغطية لتدفئة  اأفرهولت؛ معاطف خارجية؛ بيجامات؛  خارجية؛ 
اأحذية؛ قم�سان ق�سرية الأكمام؛ تنانري؛ �سورتات على �سكل  �ساري )لبا�ض هندي(؛ ال�سارنغ؛ نطاقات؛ �سالت؛ قم�سان؛ 
تنورة؛ جوارب ق�سرية؛ نعال للبا�ض القدم؛ النعال الداخلية؛ قم�سان للريا�سة؛ اأحذية للريا�سة؛ مالب�ض ريا�سية؛ قم�سان 
داخلية للرجال للريا�سة؛ بذلت؛ �سرتات؛ قم�سان ن�سف كم؛ بناطيل؛ مالب�ض داخلية؛ الثياب الداخلية؛ اأزياء موحدة؛ 

�سدارات؛ مالب�ض م�سادة للماء؛ املالب�ض املريحة.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )WIT( مكتوبة باأحرف لتينية.

ال�سرتاطات : 
بالربيد  اإر�سالة  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�ض علي  لدية  فعلي من 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
LUXE PERFORMANCE : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم : 288598  بتاريخ : 2018/03/07
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :  �سفن فور اول مانكايند انرتنا�سيونال ا�ض ايه جي ال
وعنوانة :  فيا بينيت 4، منديري�سيو، 6850، �سوي�سرا

�سورة العالمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة25  :

جاكيتات،  اأزرار،  كاكي،  �سينو،  �سراويل  دينم،  �سراويل  دينم،  جينز  ق�سرية،  �سروايل  �سراويل؛  املالب�ض؛ 
باأزرار،  قمي�ض  بولو،  قمي�ض  داخلية،  قم�سان  كم،  ن�ض  قم�سان  باأكمام،  قم�سان  قم�سان،  دينم،  جاكيتات 
ق�سرية؛  �سراويل  جاكيتات؛  مقلن�سة؛  �سرتة  �سرتات؛  خفيفة؛  قم�سان  ر�سمي؛  قمي�ض  �سوفية،  قم�سان 
كنزات �سوفية؛ جاكيتات  �سرتات؛ �سدارات؛  ف�ساتني؛ عباءات؛  تنانري؛  بلوزات؛  لفاعات؛  وا�سعة؛  �سراويل 
مقلن�سة؛ قبعات؛ معاطف مطرية؛ الُبن�ض )عباءات(؛ معطف ف�سفا�ض، �سالت، معاطف، رداء بياقة عالية؛ 
�سريط مع�سمي )حظاظة(؛ �سريط مع�سمي ريا�سي؛ لفاعات؛ بندانات )مناديل للرقبة(؛ اأحزمة؛ �سيالت 
جوارب  عري�سة(؛  عنق  )لفاعات  اأ�سكتة  مربعة؛  جيوب  للرقبة؛  مناديل  ربطات؛  عنق؛  ربطة  للمالب�ض؛ 
جوارب  داخلية؛  مالب�ض  ليلي؛  رداء  ال��ن��وم؛  مالب�ض  بيجامات؛  اأرواب؛  )جلباب(؛  للمنزل  رداء  ق�سرية؛ 

طويلة؛ قفازات؛ قفازات؛ رداء مطري؛ لبا�ض القدم.
باللغة  مكتوبة    LUXE PERFORMANCE ع��ب��ارة  م��ن  ت��ت��ك��ون  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 

الإجنليزية.
ال�سرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
علبة �سو�سي للوجبات اخلفيفة

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 267367          بتاريخ :2017/1/30    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�س��م: علبة �سو�سي للوجبات اخلفيفة.

وعنوانة : �ض.ب 19000، ال�سارقة، المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الفئة  الكافترييات فى  املقاهي  امل�سروبات،  و  الأطعمة  بالطعام وال�سراب، خدمات توفري  التموين  املطاعم، 
43

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية SUSHI كتبت ب�سكل مميز باللون الرمادي واأ�سفلها الكلمة 
X ب�سكل  BO باللون الأبي�ض واحلرف  BOX كتبت ب�سكل كبري ومميز حيث كتب احلرفني  الالتينية 
الرمادي كما هو مو�سح  باللون  �سبه م�ستطيلة  ب�سكل مميز على خلفية  والعالمة  الالأ�سفر  باللون  مائل 

بال�سكل املرفق..
ال�سرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سفا جيويل مانيفاك�سوريرز �ض.م.ح 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 278868          بتاريخ :2017/8/29    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: �سفا جيويل مانيفاك�سوريرز �ض.م.ح.
وعنوانة املنطقة احلرة ملطار ال�سارقة الدويل، �ض.ب 122734، ال�سارقة، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�سة واأي خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من تلك املعادن، املجوهرات والأحجار الكرمية، ال�ساعات 
وغريها من العدد اخلا�سة بقيا�ض الوقت وال�ساعات وقطع غيارها و�سيور لل�ساعات، �سال�سل لل�ساعات، بلور 

لل�ساعات، زجاج �ساعات، يف الفئة  14.
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية CLARUS ويعلوها احلرف الالتيني C كتب على �سكل 
بي�ساوي غري مكتمل والعالمة ب�سكل مميز باللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�ض 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

   
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك

بالولتيل �سديق مو�سى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 270910          بتاريخ :2017/4/5    
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: بالولتيل �سديق مو�سى.
وعنوانة : �ض.ب 48702، عجمان، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأرز،النب، ال�ساي، ال�سكر،حلويات،توابل و�سوكولتة يف الفئة 30.

الواق�عة بالفئة: 30
و�سف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية KOFIBITE كتبت ب�سكل مميز باللون الأ�سود 

كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ع�سام كاظم علي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 283562          بتاريخ :2017/11/27   
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ع�سام كاظم علي.
وعنوانة : �ض.ب 17628، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ واأدوات املدخنني، �سجائر يف الفئة  34

الواق�عة بالفئة: 34
الالتينية  وباللغة  Marbid مكتوبة بطريقة مبتكرة  : هي عبارة عن كلمة  العالمة  و�سف 

وباللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض 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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�سركة �سريف ونامي التجارية )ذ. م. م(

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 295335          بتاريخ : 15/07/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: �سركة �سريف ونامي التجارية )ذ. م. م(.
وعنوانة : �ض.ب 21405، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأ�سواء لل�سيارات ،م�سابيح لإ�سارات توجيه املركبات،اأجهزة اإ�ساءة للمركبات فى الفئة 11

الواق�عة بالفئة: 11
كتبت   NEON الالتينية  الكلمة  وتليهم   S&N الالتينية  احل��روف  عن  عبارة   : العالمة  و�سف 
الأبي�ض  باللون  منها  العلوي  اجل��زء  م�ستطيلة  �سبه  خلفية  على  الأحمر  باللون  مميز  ب�سكل  جميعها 

واجلزء ال�سفلي منها باللون الأحمر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398
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عربي ودويل

لن يدعم الخوة كوخ اجلمهوري كيفن كرمير توم �ستياير ممول دميقراطي حليف لالإخوة كوخ ت�سارلز كوخ يحذر اجلمهوريني

انهارت العملة الإيرانية وخ�سرت ن�سف قيمتها 

العق�بات ت�صرب اإيران يف اأ�ص�اأ اأيام اقت�صادها
•• وا�صنطن-وكاالت:

اأعلنت اإدارة ترامب اإعادة فر�ض العقوبات 
الق��ت�����س��ادي��ة ���س��د ط��ه��ران ب��ع��د ان�سحاب 
امل��ت��ح��دة م��ن الت���ف���اق النووي  ال���ولي���ات 
الإيراين، و�سارعت اإيران اإىل التهديد برد 

حمتمل. 
وي���ل���ف���ت ال�������س���ح���ايف األ���ي���ك�������ض ل����وك����ي، يف 
اإن�سايدر”  “بيزن�ض  موقع  ن�سره  تقرير 
الأمريكي، اأن الوليات املتحدة )بدءاً من 
الثالثاء( تبداأ فر�ض عقوبات على  اليوم 
البنك املركزي الإيراين، يف ر�سالة وا�سحة 

الأوروبيني  املتحدة  ال��ولي��ات  حلفاء  اإىل 
القيام  ب��ني  الخ��ت��ي��ار  عليهم  اأن  م��ف��اده��ا 
اأو  باأعمال التجارية مع الوليات املتحدة 

مع اإيران، ولكن لي�ض مع كليهما معاً. 
عقوبات  فر�ض  املتحدة  ال��ولي��ات  وتعتزم 
املقبل  الثاين(  اأخرى يف نوفمرب)ت�سرين 

ت�����س��ت��ه��دف ����س���ادرات اإي�����ران ال��ن��ف��ط��ي��ة اأو 
“�سريان احلياة لإيران” على حد و�سف 
التقرير. ورداً على العقوبات التي تلوح يف 
الأفق، عمدت اإيران اإىل تعديل �سيا�ساتها 
واإقالة حمافظ  النقدية  بالعملة  املتعلقة 
الإي������راين م��ن من�سبه،  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك 
الأ�سخا�ض  ع�����س��رات  ���س��ج��ن  اإىل  اإ���س��اف��ة 
امل��ت��ورط��ني يف ت��ب��ادل ع��م��الت، ف�ساًل عن 
الإقليمي  النفط  طريق  ب��اإغ��الق  تهديد 
بالقوة الع�سكرية، وحتى التهديد بتدمري 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  ميلكه  ما  بكل 

ترامب. 
الذي  رو���ض،  ديني�ض  عن  التقرير  وينقل 
متخ�س�ساً  اأمريكية  اإدارات  اأرب��ع  يف  عمل 
“من  قوله:  الأو���س��ط،  ال�سرق  �سيا�سة  يف 
بغ�سب  ي�سعرون  الإي��ران��ي��ني  اأن  الوا�سح 
انهارت  ح��ي��ث  الق��ت�����س��اد؛  ب�سبب  ���س��دي��د 
العملة الإيرانية )الريال( وخ�سرت ن�سف 
قيمتها مقابل الدولر، وعلى �سبيل املثال 
ارتفع �سعر معجون الأ�سنان ثالث مرات 

خالل الأ�سبوع املا�سي«. 
ويف خ�سم ال�سراعات القت�سادية، ت�سهد 
الحتجاجات  من  متتالية  موجات  اإي��ران 
م��ن امل��واط��ن��ني الأغ��ن��ي��اء وال��ف��ق��راء على 
حد �سواء، وعادة ما تقوم حكومة طهران 
ويرى  ب��ع��ن��ف.  الح��ت��ج��اج��ات  ت��ل��ك  بقمع 
رو�ض اأن الحتجاجات الأخرية “ملفتة”؛ 

وخ�������س���و����س���اً لأن������ه م����ن غ����ري امل���ع���ت���اد اأن 
التجار و�سائقو  ي�سارك يف حتركات كهذه 

اِفظة. ال�ساحنات وحتى البلدات املُحرَ
ل��ل�����س��رب م���ن �سرطة  ه������وؤلء  وت���ع���ر����ض 

مكافحة ال�سغب. 
ترامب  ان���ت���خ���اب  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
واحل��دي��ث ع��ن ع��ودة العقوبات ك��ان لهما 
الإي���راين،  القت�ساد  على  التاأثري  بع�ض 
فاإن ال�سبب الرئي�سي لالنهيار القت�سادي 
ي��ت��م��ث��ل يف ف�����س��اد امل����اليل واإخ��ف��اق��ه��م يف 
املعايري  ع���ن  ال���ع���زل���ة  و����س���ن���وات  الإدارة 
التجارية الدولية، وكذلك الدور ال�سخم 
الذي يقوم به احلر�ض الثوري الإيراين يف 
تربهن  التي  ال�سفافية  وغياب  القت�ساد 

اأن اإيران غري �ساحلة لال�ستثمار. 
على  اإن�سايدر”  “بيزن�ض  تقرير  وي�سدد 
النووية  ال�سفقة  ان�سحاب ترامب من  اأن 
ُي���ع���د مبثابة  ال��ع��ق��وب��ات  واإع�������ادة ف���ر����ض 
�سربة قوية لإيران توؤثر ب�سكل كبري على 
ال�سيولة.  ك�سب  على  وقدرتها  اإمكاناتها 
ويقول رو�ض “رمبا ت�ستمر ال�سني والهند 
العقوبات  رغ��م  الإي���راين  النفط  �سراء  يف 
ال�سني  اأن تطلب  ولكن ميكن  الأمريكية 
تخفي�ساً يف ال�سعر ورمبا تعر�ض الهند اأن 

يتم الدفع بالروبية فقط«. 
ويرى مايكل اآيزن�ستات، اخلبري يف �سوؤون 
الأمن والدفاع بال�سرق الأو�سط، اأن اإيران 

ت��ط��ل��ق ت��ه��دي��دات ك���ربى ول��ك��ن��ه��ا تتوخى 
رد  اأي  لتجنب  اأفعالها  يف  ال�سديد  احل��ذر 
فعل اأمريكي قوي، ل�سيما اأنها تواجه الآن 
الرئي�سي  الرد  كان  املا�سي  مع�سلة؛ ففي 
لإيران اإزاء ال�سغوط الأمريكية يتمثل يف 
م�ساعفة اجلهود يف املجال النووي، ولكن 
النووية  التحتية  بنيتها  خف�ست  اإي���ران 
الوليات  م��ع  ال��ن��ووي  م��ن �سفقة  ك��ج��زء 

املتحدة والدول الأخرى. 
وي�����س��ف اآي���زن�������س���ت���ات، وخ������رباء اآخ������رون، 
ب��اإغ��الق م�سيق هرمز  اإي����ران  ت��ه��دي��دات 
)ال�����ذي مي���ر م���ن خ��الل��ه ق���راب���ة 30% 
من �سادرات النفط العاملية( باأنها جمرد 

“ثرثرة”، 
اإر�سال  اإي�����ران  ب��اإم��ك��ان  وب�����دًل م���ن ذل���ك 
اإىل ح��ل��ف��ائ��ه��ا احل���وث���ي���ني يف  ����س���واري���خ 
اليمن ل�ستهداف �سحنات النفط حللفاء 
الوليات املتحدة، كما فعلت من قبل، كما 
ميكن لإيران مهاجمة القوات الأمريكية 
اأمريكيني  مواطنني  اعتقال  اأو  �سوريا  يف 
اأو �سن هجوم اإلكرتوين اأو حتى التحر�ض 
الأم��ري��ك��ي��ة يف مياه  ب��ال�����س��ف��ن احل��رب��ي��ة 

اخلليج.
ويقول تقرير “بيزن�ض اإن�سايدر”: “ولكن 
اإيران مل تفعل اأيا من تلك الأ�سياء حتى 
ف��ع��ن��دم��ا ه��اج��م اجل��ي�����ض الإي����راين  الآن، 
�سبيل  )على  �سوريا  يف  الأمريكية  القوات 

الختبار(، قامت الوليات املتحدة ب�سرب 
كما فعلت  ب�سدة، متاماً  الإيرانية  القوات 

اإ�سرائيل«. 
ويف الوقت الذي باتت فيه اإيران حما�سرة 
ب�سكل متزايد ب�سبب ال�سغوط الأمريكية، 
فاإن ترامب غرد قائاًل “اإيران واقت�سادها 
ي�����زدادان ����س���وءاً وب��خ��ط��وات ���س��ري��ع��ة! ول 
اأو ل، فالأمر  اإذا كنا �سوف نلتقي  يهم ما 

مرتوك لهم!«. 
ق��م��ة مع  ع��ق��د  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����س��ري 
�سيكون مبثابة و�سمة عار حلكام  ترامب 
اإذ  ك��ب��ري؛  ح��د  اإىل  الثيوقراطيني  اإي����ران 
الذي  الثوري  العمل  على  حكمهم  يرتكز 
يعار�ض الهيمنة الأمريكية و�سعار “املوت 

لأمريكا«. 
ول��ك��ن رو�����ض ي���وؤك���د اأن����ه يف غ�����س��ون �ستة 

اأ�سهر، 
�ستلجاأ اإيران اإىل و�ساطة رو�سيا للتفاو�ض 
العتبار  يف  الأخ�������ذ  وم�����ع  ت����رام����ب،  م����ع 
رو�سيا  ف��اإن  وبوتني،  ترامب  بني  العالقة 
على  �سيئاً  وتعر�ض  �ستاأتي  الأرج���ح  على 

الوليات املتحدة وتفتح قناة املفاو�سات. 
التعامل من خالل  ب��اأن  التقرير  ويختتم 
من  مبا�سرة(  ترامب  مع  )ولي�ض  بوتني 
اأثناء  الوجه لإي��ران  اأن يحفظ ماء  �ساأنه 
ان�سحاب ترامب من التفاق  التعامل مع 

النووي والق�سايا القت�سادية الأخرى. 

- �صبب غ�صب مليارديرا 
كن�صا�ش ه� قرار ترامب 

برفع التعريفات على 
جمم�عة من ال�اردات

- لهذا اأعلن ترامب احلرب على الإخ�ة ك�خ من 
املانحني الرئي�صيني للحزب اجلمه�ري

- مبهاجمة �صانعي مل�ك ال�صيا�صة الأمريكية، 
هل اأطلق دونالد ترامب النار على قدميه؟

- مل يدعما ترامب لأن الختيار بينه وبني هيالري 
مبثابة الختيار بني ال�صرطان ون�بة قلبية

- ت�صارلز ك�خ: حزب املر�صح لن يك�ن 
حا�صما يف دعمه ماليا 

مبهاجمة �سانعي ملوك ال�سيا�سة الأمريكية:

هل اأطلق الكاوب�ي دونالد ترامب النار على قدميه...؟

•• الفجر 
- خرية ال�صيباين

   قبل اأ�سابيع قليلة من انتخابات التجديد 
ال��ن�����س��ف��ي ال��ت��ي ���س��ت��ع��ي��د ر���س��م اأغ��ل��ب��ي��ت��ه يف 
الكونغر�ض، دخل دونالد ترامب يف حرب �سد 
اجلمهوري:  للحزب  الرئي�سيني  امل��ان��ح��ني 

الإخوة كوخ.
اأن تعر�ض لنقد هذين املليارديرين،     بعد 
ل�سيا�سته  وامل��ع��ار���س��ني  ع���اًم���ا،  و82   78
الق��ت�����س��ادي��ة، رد ال��رئ��ي�����ض الأم��ري��ك��ي على 
كوخ،  “الإخوة  ي��ول��ي��و.  اأواخ������ر  يف  ت��وي��رت 
اىل م�سخرة  اللذين حت��ّول  العوملة،  ن�سريا 

احلدود  يعار�سان  اجل��م��ه��وري��ني،  دوائ���ر  يف 
دونالد  كتب  القوية”،  وال��ت��ج��ارة  ال�سلبة 
ترامب �ساخرا. ان “�سبكة عالقاتهما مبالغ 
يل  اأتيحت  كلما  هزمتهما  فقد  ج��دا،  فيها 
وق��ت ينطلق  خ��روج ج��ريء، يف  الفر�سة”. 
عن  بحًثا  اجلمهوري  احل��زب  مر�سحو  فيه 

متويل حمالتهم اخلا�سة.
اأرب��ع��ي��ن��ات القرن  اأ���س�����س��ه��ا ف����راد ك���وخ يف     
كوخ  �سركة  اأبناوؤه،  يت�سلمها  اأن  قبل  املا�سي 
ل��ل�����س��ن��اع��ات، وه����ي ���س��رك��ة م��ت��خ�����س�����س��ة يف 
الكيمياء، قادت ال كوخ اإىل مرتبة ثاين اأغنى 
ا�ستخدمه  اإِْرث  املتحدة.  الوليات  يف  عائلة 
اثنان من الأبناء الأربعة للبطريرك، ديفيد 
وت�سارلز، لرتويج اأفكارهما يف جميع اأنحاء 

البالد. واإذا كان ديفيد كوخ قد ر�ّسح نف�سه 
حل�ساب   1980 عام  الرئي�ض  نائب  ملن�سب 
احلزب الليربايل، فاإن ال�سقيقني ن�سجا، يف 
الظّل، واحدة من اأقوى ال�سبكات يف البالد، 
وهي اليوم ل ميكن ال�ستغناء عنها بالن�سبة 
ينطلقون  الذين  اجلمهوريني  للمر�سحني 

يف حملتهم النتخابية.

معاديان لر�سوم ترامب اجلمركية
2016، مل يدعم الإخوة     ال ان��ه يف ع��ام 
بينه وبني  ت��رام��ب. فالختيار  دون��ال��د  ك��وخ 
هيالري كلينتون، كان مبثابة الختيار بني 
ت�سارلز  �سرح  قلبية”،  ون��وب��ة  “ال�سرطان 
حينها. لذا، قرر الأخوان تركيز نفقاتهما يف 

انتخابات التجديد الن�سفي.
 يف يناير، اأعلنا اأن تربعاتهما قد ت�سل اإىل 
اأيدوا  انهم  رغ��م  لكن  دولر،  مليون   400
الأمريكي،  للرئي�ض  ال�سريبي  الإ����س���الح 
ت��خ��ف��ي�����س��ا ����س���ري���ب���ي���ا هائال  م���ن���ح  ال�������ذي 
اختلفا  احل��ني  ذل��ك  منذ  فاإنهما  لل�سركات، 

ب�سدة مع �سيا�سة البيت الأبي�ض.
   ���س��ب��ب غ�����س��ب م��ل��ي��اردي��را ك��ن�����س��ا���ض، هو 
على  التعريفات  برفع  ترامب  دونالد  ق��رار 
طرق  “هناك  ال����������واردات:  م���ن  جم��م��وع��ة 
املعاهدات  ال��ت��ف��او���ض ح���ول  اأف�����س��ل لإع����ادة 
التجارية من معاقبة امل�ستهلكني وال�سركات 
التكاليف”،  ترفيع  خ��الل  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ة 
����س���خ���رت يف ي����ون����ي����و، جم���م���وع���ة ال���ن���ف���وذ، 
الأمريكان من اأجل الرفاه، التي ا�س�سها عام 
2004 الإخوة كوخ. كما ان �سيا�سة الهجرة 
التي ينتهجها الرئي�ض المريكي، والتي يتم 
ينتقدها جميع الطيف ال�سيا�سي الأمريكي، 

هي اأي�سا يف مرمى نار املليارديرين.

رهان خطري من دونالد ترامب
ال�سيا�سة  م���ل���وك  ���س��ان��ع��ي  ومب��ه��اج��م��ة     
النار  ترامب  دون��ال��د  اأطلق  هل  الأمريكية، 
اأخريا  جن��ح  الكبري  ق  رِّ “املُفرَ قدميه؟  على 
ول  يحبونه،  ل  امل��ل��ي��اردي��رات  التوحيد.  يف 
يحبون �سيا�سته، ول الطريقة التي يت�سرف 
هونان،  ب���راديل  ان،  ان  ل�سي  ُي��ح��ّل��ل  بها”، 

امل�ست�سار ال�سابق لبيل وهيالري كلينتون. 
   وفعال، على الرئي�ض الأمريكي اأن يواجه 
يتاألف  للمليارديرات،  م�سبوق  غري  ائتالفا 
من كبار املانحني الدميقراطيني، مثل توم 
اجلانب  وم��ن  ب��ل��وم��ربغ،  مايكل  اأو  �ستياير 
اجلمهوري، الخوة كوخ، اللذين لن يقدما 

له اأية هدايا.

  يف الأ�سبوع املا�سي، حذر ت�سارلز كوخ من 
اجلمهوريني  املر�سحني  مع  يتهاون  لن  اأن��ه 
نظرهما  وج���ه���ة  ع���ن  ي���داف���ع���وا  ال���ذي���ن مل 
ال��ل��ي��ربال��ي��ة يف جم���ال ال��ت��ج��ارة احل����رة، اأي 
باخت�سار، الذين يتفقون اأكرث مع القرارات 

القت�سادية لدونالد ترامب. 
  وقال “اأنا اآ�سف، لأنني دعمت بع�ض اأع�ساء 
لن  املر�سح  ح��زب  اأن  م��وؤك��دا  الكونغر�ض”، 
اأم  ماليا  لدعمه  اخ��ت��ي��اره  يف  حا�سما  ي��ك��ون 
ل. ويف ولية داكوتا ال�سمالية، وهي الولية 
ال���ت���ي ���س��وت��ت ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ل���رتام���ب عام 
2016، لن يدعم الخ��وة كوخ اجلمهوري 
كيفن كرمير، الذي يواجه املنتهية وليتها 
ُتعترب  التي  هايتكامب،  هيدي  ال�سيناتورة 
اىل الن واحدة من الدميقراطيني املهددين 

باخل�سارة.

ال�ستفادة من امل�ساعر امل�سادة للنخبة
اإم��ي��ل��ي ���س��اي��دل م���ن جمموعة     وح�����ذرت 
كنت  “اإذا  ال����رخ����اء:  اأج�����ل  م���ن  اأم���ري���ك���ان 
اأ�سواأ  ���س��اغ��ت  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ن��ة  ج��م��ه��وري��ا يف 
قانون مايل يف تاريخ بلدنا و�سوّت عليه ... 
امل�سوؤولية. ووفق بع�ض املراقبني  �سنحّملك 
فاإن  اإن،  اإن  �سي  �سبكة  عنهم  نقلت  ال��ذي��ن 
اأكرث  كونغر�سا  يزعجهما  لن  كوخ  الأخوين 
�سُيجرب اجلمهوريني  الذي  الأمر  انق�ساًما، 
التقليدية.  ق��ي��م��ه��م  ح���ول  الل��ت��ف��اف  ع��ل��ى 
دونالد  م��وؤي��دي  غليان  تثري  ا�سرتاتيجية 
ترامب، مثل م�ست�ساره ال�سابق �ستيف بانون 
اأن  “عليهما  املا�سي:  الأ�سبوع  �سرح  ال��ذي 

يكتفيا بال�سمت ودعم برنامج ترامب«.
   ان الرئي�ض الأمريكي، الذي يخو�ض رهانا 
كبريا يف نوفمرب، اأخذ الثور من قرنيه، كما 
يقال، وقد يكون هجومه على الأخوين كوخ 

خماطرة، ال انها تتنزل يف �سميم معركته 
لال�ستبل�سمنت  واملعادية  للنخبة  املناه�سة 

منذ عام 2016. 
اأن  ال��ذي يحارب اخرين ميكن  »امللياردير    
يحظى بتاأييد �سعبي قوي، ول يوجد �سيا�سي 
لال�ستفادة  ت���رام���ب  م���ن  اأف�����س��ل  اأم���ري���ك���ي 

قاعدته  ل��دى  للنخبة  املعادية  امل�ساعر  من 
امل�ست�سار  هيلمان  بيل  يقول  النتخابية”. 
)�سي.ان.ان(..  تلفزيون  ل�سبكة  ال�سيا�سي 

الإجابة يف ال�ساد�ض من نوفمرب القادم.

عن لوجورنال دي دميان�ض

- ل ي�جد �صيا�صي اأمريكي اأف�صل من ترامب لال�صتفادة من امل�صاعر املعادية للنخب يف قاعدته
ديفيد كوخ..�سبكة ل ا�ستغناء عنها للجمهوريني

ترامب يخو�ض حرب 
كل املخاطر
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عربي ودويل

�ساند هيالري واوباما مقاومة العن�سرية ريا�سيا

تعليم ابناء الفقراء معركته الوىل ابراهيموفيت�ض يبايع امللك جيم�ضميالنيا ترامب دافعت عن البطل معار�سة زوجها

- بعد هج�م ترامب، تلقى ليربون جيم�ش ر�صائل دعم من عامل الريا�صة والإعالم وال�صيا�صة

- يخ��ش معركة تعليم الأطفال الأقل حًظا، ويتكفل بتكاليف درا�صتهم
حرب كالمية  -  1

   اإنه “يق�ّسمنا”.. يف مقابلة مع �سي ان ان، 
بّثت اجلمعة املا�سي، اتهم ليربون جيم�ض، 
خللق  الريا�سة  با�ستخدام  ترامب  دونالد 
اأ�سا�ض  على  المريكيني  بني  “التفرقة” 
ل����ون ال��ب�����س��رة، ب��ع��د اجل����دل ح����ول لعبي 
القدم الأمريكية الذي يتمحور حول  كرة 
الن�سيد  لرتديد  الوقوف  الالعبني  رف�ض 
الوطني احتجاجاً على التفرقة العن�سرية 

ووح�سية ال�سرطة.
   »هذا اأمر ل ميكنني ت�سوره، لأنني اأعلم 
التي  الأوىل  ال��ف��ر���س��ة  ه��ي  ال��ري��ا���س��ة  اأن 
اأبي�ض”،  �سخ�ض  بجوار  الوجود  منحتني 
اأ����س���اف ال���الع���ب ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 33 

عاما.
الأمريكي،  ال��رئ��ي�����ض  غ�سب  اث���ار  ن��ق��د،     
ال���ذي رد ع��ل��ى ت��وي��رت ب��ه��ج��وم م��ه��ني �سد 
ال��ذي حاور  “لقد ك��ان  لع��ب ك��رة ال�سلة: 
اأك����رث امل��ق��دم��ني غباء،  ل���ي���ربون ج��ي��م�����ض، 
ليمون،  دون  اإن”  اإن  �سي  برنامج  “مقدم 
جعل جيم�ض يبدو ذكياً، وهذه مهمة لي�ست 

بال�سهلة«.

ودعم م�ساندة   -  2
    بعد هجوم دونالد ترامب، تلقى ليربون 
جيم�ض عديد ر�سائل الدعم من �سخ�سيات 
وال�سيا�سة،  والإع���الم  الريا�سة  ع��امل  م��ن 
امل���ه���زوم���ة لرتامب،  امل��ن��اف�����س��ة  م���ن  ب����دء 
هيالري كلينتون، التي اأ�سادت به باعتباره 
من  وان�سان  العاملي،  الطراز  من  “ريا�سيا 

درجة عالية«. 
   وت��ه��اط��ل��ت ت��غ��ري��دات ال��دع��م اأي�����س��ا من 
جنوم كرة ال�سلة، حيث كتب �ستيفن كاري 
من فريق غولدن �ستايت واريورز: احر�ض 
على ان تبقى كما انت، ايها امللك جيم�ض. 
الرابطة  اأي��ق��ون��ة  ج����وردان،  مايكل  وح��ت��ى 
املعروف  الأمريكية،  ال�سلة  لكرة  الوطنية 
اأو  ال�سيا�سية  الق�سايا  على  التعليق  بعدم 

الجتماعية تقريًبا، وّجه ر�سالة دعم.
ان ميالنيا  ل��ل��ده�����س��ة،  اإث������ارة  الأك�����رث      
ترامب دافعت اأي�سا عن لعب كرة ال�سلة، 

الر�سمية  امل��ت��ح��دث��ة  ط��ري��ق  ع���ن  وع�����رّبت 
خالل  من  غري�سام”،  “�ستيفاين  با�سمها 
ال�سيدة  دع���م  ع���ن  ���س��ح��ف��ي��ة،  ت�����س��ري��ح��ات 
“ليربون  ل��ل��ن��ج��م  الأوىل  الأم���ري���ك���ي���ة 
ب��ال��ع��دي��د من  ي��ق��وم  اأن���ه  ق��ائ��ل��ة  جيم�ض”، 

الإ�سهامات اجليدة يف املجتمع الأمريكي.
   وتابعت غري�سام املتحدثة با�سم ميالنيا: 
من  ي��ع��م��ل  ج��ي��م�����ض  ل���ي���ربون  اأن  “يبدو 
القادم،  للجيل  جيدة  باأ�سياء  القيام  اج��ل 
على  اجلميع  ت�سجع  الأوىل  ال�سيدة  وان 
امل�ساكل  كل  يف  وو�سوح  ب�سراحة  اخلو�ض 

التي يواجهها الأطفال«.

لرتامب مناه�ض   -  3
   ل��ي��ربون ج��ي��م�����ض، ال����ذي دّع����م هيالري 
ك��ل��ي��ن��ت��ون يف الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة عام 
لدونالد  ل��ه  انتقاد  اأول  يف  لي�ض   ،2016
ت���رام���ب. ف��ف��ي اأغ�����س��ط�����ض امل��ا���س��ي، اتهمه 
“مو�سة”  ك�  العن�سرية  الكراهية  ب��اإع��ادة 
جمددا، بعد ت�سريحات الرئي�ض الأمريكي 
�سارلوت�سفيل.  يف  العنف  م�سوؤولية  ح��ول 

الكراهية  دائ����م����ا  ه����ن����اك  ك����ان����ت  “لقد 
ونحن  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف  العن�سرية 
ن��ع��رف ذل���ك، ول��ك��ن دون��ال��د ت��رام��ب جعل 

منها مو�سة!«

– ملتزم  4
   لكن التزام ليربون جيم�ض ال�سيا�سي ل 
يقت�سر على معار�سة دونالد ترامب، فقد 
م��واق��ف يف عديد  ال�سلة  ك��رة  اتخذ لع��ب 

املنا�سبات لإدانة جتاوزات ال�سرطة.
���س��اب افرو  ت��اأث��ر مب��ق��ت��ل   ،2012    ع���ام 
بالر�سا�ض،  ت��راي��ف��ون،  م��ارت��ن  ام��ري��ك��ي، 
“كلنا  عليها  ك��ت��ب  لفريقه  ���س��ورة  ون�����س��ر 
لبا�ض  يرتدون  وكانوا  ترايفون”،  مارتن 
املراهق حلظة  يلب�سه  كان  الذي  ال�هودييه 

وفاته، واأ�سبح رمزا للظلم العن�سري.
   دي�����س��م��رب ع���ام 2014، ق��ب��ل م���ب���اراة يف 
ب��روك��ل��ني، ارت���دى ه��ذه امل���رة قمي�سا “مل 
اإىل  اإ����س���ارة  يف  التنف�ض”،  اأ���س��ت��ط��ي��ع  اع���د 
الكلمات الأخرية لريك غارنر، وهو رجل 
واأو�سح  نيويورك،  يف  �سرطي  خنقه  ا�سود 

هو  م���ا  ن��ف��ع��ل  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  “كمجتمع،  ان����ه 
اأف�سل«.

رّد   ،“ اأمريكا  يف  ا�سود  تكون  ان  »�سعب     
اكت�ساف  بعد   2017 يونيو  يف  الريا�سي 
عبارة “زجني” على جدار منزله يف لو�ض 

اأجنلو�ض.

– املدر�سة  5
   معركة اأخرى يخو�سها ليربون جيم�ض: 
اأعظم  واح��دة من  “هذه  الأط��ف��ال.  تعليم 
قال  حلظات حياتي، اإن مل تكن الأعظم”، 
يف 30 يوليو عند افتتاح مدر�سة يف م�سقط 
“هذا يعني يل  اأوه��اي��و.  اأك����رون،  راأ���س��ه يف 

الكثري، واأعتقد اأنه اأعظم اإجنازاتي.«
ال����ذي اأطلق  امل���وق���ع     و���س��ي�����س��ت��ق��ب��ل ه����ذا 
حًظا،  الأق��ل  الأط��ف��ال  “اأعد”،  ا�سم  عليه 
ويتكفل ليربون جيم�ض وجمعيته بتكاليف 
مير  م��ا  بال�سبط  اأع���رف  “اأنا  درا���س��ت��ه��م. 
ال�سوارع  اأ�سري يف  الأطفال، كنت  به هوؤلء 
نف�سها، اأرتاد ال�سوارع نف�سها، اأ�سعر بنف�ض 
اأو�سح،  ال�سيء، اخلري، ال�سر، العدوانية”، 

خالل خطابه يف حفل الفتتاح.
   »اأن��ا حمظوظ لأنني ق��ادر على حتريك 
اأري���د م��ن ال��ن��ا���ض اأن يعرفوا  الأم����ور، ل��ذا 
على  دائًما  �سيح�سلون  الأطفال  ه��وؤلء  اأن 

فر�سة للنجاح مثل اأي �سخ�ض اآخر.«
   كما تعهد مع موؤ�س�سته باإنفاق 41 مليون 
 1،100 ل�  الر�سوم اجلامعية  دولر لدفع 
م��ن ط���الب امل���دار����ض ال��ث��ان��وي��ة يف اأك����رون، 
امل��خ��ت��ل��ف��ة للدعم  ال����ربام����ج  ن��اه��ي��ك ع���ن 
امل��واد والكتب للطالب  الأك��ادمي��ي و���س��راء 

الأكرث فقرا.

�ستار �سوبر   -  6
   على الرغم من اأنه ل يرتدد يف احلديث 
اإل  واملجتمعية،  ال�سيا�سية  الق�سايا  ع��ن 
كل  وق���ب���ل  اأوًل  ه���و  ج��ي��م�����ض  ل���ي���ربون  اأن 
�سيء جنم كرة �سلة. الأمر ب�سيط: يعترب 
لعب  اأف�سل  �سنوات  ع��دة  منذ  الأمريكي 
اأربع  واختري  الكوكب،  ه��ذا  على  �سلة  ك��رة 
مرات اأف�سل لعب يف املو�سم، وبطل اوملبي 
يراكم  جيم�ض  ليربون  ان  منا�سبتني..  يف 

النقاط والّتمّيز والأرقام القيا�سية.
مع  ك��ن��ي��ت��ه،   - جيم�ض”  “امللك  اأداء     
املقارنات  من  العديد  اأك�سبه  “املختار”- 
2007، جتاوز  ع��ام  ج���وردان.  م��ع مايكل 
ل��ي��ربون جيم�ض اأح��د ارق���ام اأ���س��ط��ورة كرة 
دوري  يف  ه����داف  اأف�����س��ل  لي�سبح  ال�����س��ل��ة، 

ال�سلة الأمريكي يف الت�سفيات.

– نهائيات  7
   واإذا كان يراكم الّتمّيز ال�سخ�سي والأرقام 
لليربون  ف��اإن  موا�سم،  عدة  منذ  القيا�سية 
جيم�ض حالياً �سجّل اأقل جودة وبريقا من 
ال�سلة.  ك��رة  الآخ��ري��ن يف  الكبار  الالعبني 
لقد فاز مايكل جوردان وكرمي عبد اجلبار 
الدوري المريكي للمحرتفني �ست  بلقب 
مرات، وكوبي برايانت وماجيك جون�سون 
خم�ض مرات، غري ان عّداد ليربون جيم�ض 
 2012 ع���ام���ي   - ث���الث���ة  اإل  ي�����س��ج��ل  مل 
2016 مع  و2013 مع ميامي، ثم عام 
من  للعديد  خ�سارته  وال�سبب  كليفالند، 

الأدوار النهائية. 

مباريات  ت�سع  اأك����رون  اأ���س��ي��ل  لعب  لقد     
ن��ه��ائ��ي��ة يف م�����س��ريت��ه، م��ن��ه��ا ث��م��اين مرات 
متتالية، ولكن بح�سيلة �ست هزائم مقابل 
ث��الث��ة ان��ت�����س��ارات ف��ق��ط. وف���ّر منه اللقب 
مرة اأخرى هذا املو�سم، يف مواجهة غولدن 

�ستايت ووريورز الرهيب.

–�سبون�سور  8
رائع  وم��ث��ال  ال�سلة،  ك��رة  �ستار يف  �سوبر     
باأكرون،  فقري  حي  يف  ن�ساأ   - النجاح  على 
يف ا�سرة ذات عائل وحيد – بالطبع يجذب 

ليربون جيم�ض انتباه الرعاة. 
وكيله  ع��ن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سحافة  ون��ق��ل��ت 
حول هذا املو�سوع عام 2016، ان التامني 
نايك  والعمالق  الالعب  بني  احلياة  على 
حقق مبلغا قيا�سيا ل يقل عن مليار دولر! 
احتل ليربون  وح�سب ت�سنيف “فورب�ض”، 
جيم�ض عام 2018، باإيرادات �سنوية بلغت 
كرة  لع���ب  م��رت��ب��ة  دولر،  م��ل��ي��ون   85.5
– والريا�سي  العامل  راتبا يف  الأعلى  �سلة 

ال�ساد�ض الأعلى اأجرا.

ليكرز   -  9
العزم  ال��ذي عقد  ق��رر ليربون جيم�ض،     
الن�سمام  الألقاب،  باملزيد من  الفوز  على 
اإىل عالمة جديدة هذا ال�سيف. اإنه حتت 
اأجنل�ض  ل��و���ض  الأ���س��ط��وري  الفريق  األ���وان 

ليكرز، مببلغ 154 مليون دولر.
    ث���اين اأف�����س��ل ف��ري��ق م��ت��وج يف ال����دوري 
المريكي للمحرتفني ب� 16 لقب، عرفت 
ليكرز طيلة اخلم�ض �سنوات الخرية اأ�سواأ 
النتائج. وق��ال لع��ب كرة  ف��رتة من حيث 
على  الر�سمي  الطابع  اإ�سفاء  اأثناء  ال�سلة 
ا�ستعادة  على  الفريق  “م�ساعدة  و�سوله: 
ف��رتة، حتّد  ي�سله منذ  ال��ذي مل  امل�ستوى 
يعجبني.«   »ان تكون جزًء من �سرح مبثل 
اأمر رائع بالن�سبة يل ولتاريخ  هذا املا�سي 

كرة ال�سلة ب�سكل عام.«
ل��و���ض اجنلي�ض  اإىل      وا���س��ُت��ق��ب��ل ق��دوم��ه 
ب��ت��غ��ري��دة، ك��ل��ه��ا ت��وا���س��ع، م���ن لع���ب كرة 
القدم زلتان ابراهيموفيت�ض، الذي يلعب 
لفريق  “الآن  كاليفورنيا:  ولي��ة  يف  اأي�سا 

ليكرز ملك! ».

– كليفالند  10
الكلمات  ب��ه��ذه  بيتي”..  دائ��م��ا  »�ستظل     
ال�سيف،  ب��داي��ة  يف  جيم�ض،  ل��ي��ربون  وّدع 
الن�سمام  ق��ب��ل  ل��ع��ب  ح��ي��ث  ك��ل��ي��ف��الن��د، 
بها  ب��داأ  والتي  ليكرز،  اجنلي�ض  لو�ض  اإىل 

م�سريته قبل خم�سة ع�سر عاما.
   ع��الق��ة ق��وي��ة ج���دا جت��م��ع ال��ب��ط��ل بهذا 
ال���ف���ري���ق وه�����ذه امل���دي���ن���ة. مل ي��ع��ت��د لعب 
الأدوار الوىل يف بطولة الدوري الأمريكي 
كافاليريز،  كليفالند  حقق  للمحرتفني، 
نتائج غري متوقعة بف�سل موهبة ليربون 
جيم�ض، بلقب عام 2016 - وهو الوحيد 
الأدوار  ك����ل  يف  وح�������س���ور   - ت���اري���خ���ه  يف 
طفل  ان      .2015 ع���ام  م��ن��ذ  النهائية 
يف  العاملة  الطبقة  مدينة  وه��ي  اأك����رون، 
�سواحي كليفالند البعيدة، جعل من هذه 
العالمة فريًقا مهًما يف الدوري المريكي 

للمحرتفني.
عن لونوفال اوب�سرفاتور

- ابراهيم�فيت�ش: 
اأ�صبح الآن لفريق ليكرز 

ملك...

- اتهم دونالد ترامب بجعل 
الكراهية العن�صرية م��صة 

يف ال�ليات املتحدة

- التزام ليربون ال�صيا�صي 
ل يقت�صر على معار�صة 

دونالد ترامب

- دّعم هيالري كلينت�ن 
يف النتخابات الرئا�صية

 عام 2016 

جنم النجوم يف كرة ال�سلة

•• الفجر - خرية ال�صيباين

بني  الأخــرية  الآونــة  يف  اللهجة  ت�ساعدت 
�سخ�سية ريا�سية بارزة، والرئي�ض المريكي 

اجلدل  دائـــرة  وات�سعت  تــرامــب.  دونــالــد 
لت�سهد تدخل اخرين تعليقا وم�ساندة ودعما 

من بينهم ال�سيدة المريكية الأوىل.
   الطرف الأ�سا�ض يف هذه املبارزة هو البطل 

ليربون جيم�ض جنم جنوم كرة ال�سلة الذي 
عربرّ عن مواقف معار�سة للبلدوزر ترامب. 

   يف ما يلي 10 اأ�سياء يجب ان تعرفها عن 
هذا الريا�سي املناه�ض للعن�سرية:

مناه�ض لرتامب، �سوبر �ستار، ليكرز:

املعل�مات الع�صر عن امللك ليربون جيم�ش...!
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اجلري  حت���ّدي  ل�ست�سافة  ال�سلطنة  ت�ستعد 
»األرتا تريل مون بالنك �سلطنة ُعمان  اجلبلي 
�سباقات  واأع�����رق  اأ���س��ه��ر  اأح����د  ي��ع��ت��رب  “والذي 
اأبرز  م�ساركة  ال�سباق  �سي�سهد  حيث  اجل���ري، 
العامل  دول  خمتلف  م��ن  ال��دول��ي��ني  ال��ع��دائ��ني 
ي��ت��ن��اف�����س��ون خ���الل م�����س��ار ج��ب��ل��ي ب��ط��ول 137 
الأخ�سر  امل��وز واجلبل  بركة  نيابة  يبداأ من  كم 
ب��ولي��ة احل���م���راء، ومن  ن���زوى وينتهي  ب��ولي��ة 
بتاريخ  اخلمي�ض  ي��وم  ال�سباق  ينطلق  اأن  املقرر 
29 نوفمرب، يف متام ال�ساعة ال�سابعة والن�سف 

م�ساًء.
العدد  ���س��ق��ف  اأن����ه مت رف���ع  اإىل  الإ����س���ارة  جت���در 
امل�سموح به للم�ساركة بعد اأن كان حم�سوراً على 
300 م�سارك، وذلك ب�سبب زيادة عدد العدائني 
اأجل  وم���ن  والت�سجيل  امل�����س��ارك��ة  يف  ال��راغ��ب��ني 

الن�سمام  ع��دد ممكن من طلبات  اأك��رب  احتواء 
لل�سباق، حيث �ُسجلت حتى الآن طلبات امل�ساركة 
من اأكرث من 49 دولة، فيما ي�ستمر الت�سجيل 

حتى 30 �سبتمرب.
اجلبلي  اجل���ري  حت���ّدي  ن�سخة  يف  و���س��ي��ت��واج��د 
ُع��م��ان« بطل  �سلطنة  م��ون بالنك  »األ���رتا تريل 
جيم  الأم��ري��ك��ي  ال��ع��داء   ،2017 ال��ع��ام  ن�سخة 
وامل�سلي امل�سّنف الأول عاملياً يف لئحة الرتتيب 
الدولية  اجل��م��ع��ي��ة  ت�����س��ن��ي��ف  ب��ح�����س��ب  ال����ع����ام، 
للعدائني  ITRA، و�سين�سم اأي�ساأ يف ال�سباق 
بطل  املقبل  نوفمرب   29 بتاريخ  ينطلق  ال��ذي 
�سباقات األرتا تريل العاملية لعام 2016، العداء 
بالإ�سافة  جرينيو�ض،  جيدميينيا�ض  الليتواين 
والتي  اإدواردز  مريديث  الأمريكية  العداءة  اإىل 
تعترب واح��دة من ال��ع��داءات ال��رائ��دات والأكرث 

�سعبية يف �سباقات حتّدي اجلري.
ب��ن��ت علي  ���س��ل��م��ى  اأع����رب����ت  ال�������س���دد،  ويف ه����ذا 
بُعمان  للت�سويق  التنفيذي  الرئي�ض  الها�سمية، 
ل��الإب��ح��ار، وق��ال��ت: »���س��ي��ق��دم األ����رتا ت��ري��ل مون 
ب���الن���ك ���س��ل��ط��ن��ة ُع���م���ان م�������س���ارات ج��ب��ل��ي��ة ذات 

تناف�سية وحتديات عالية للمت�سابقني«. 
واأ���س��اف��ت: �سيكون حت���ّدي اجل���ري اجل��ب��ل��ي يف 
مميزاً  حدثاً  ُع��م��ان،  �سلطنة  يف  الأوىل  ن�سخته 
و�سيمنحهم  امل�����س��ارك��ني،  ل��ل��ع��دائ��ني  وت��ن��اف�����س��ي��اً 
اخلالبة  الطبيعية  باملناظر  ال�ستمتاع  فر�سة 
التي تزخر بها ال�سلطنة، و�سط م�سارات جبلية 
اإىل  امل���وؤدي  امل�سار  �سيما  ول  نوعها،  من  فريدة 

اجلبل الأخ�سر. 
�سباق حتّدي اجلري اجلبلي  و�سي�سارك يف  كما 
والذي ميتد مل�سافة 137 كيلومرتا بدون توقف 

يف اأكرث املناطق اجلبلية اإثارة يف العامل، العداء 
جي�سون �سيالرب، والذي يعترب اأف�سل مت�سابق 
ت��ري��ل م��ون بالنك«  »األ����رتا  اأم��ري��ك��ي يف ن�سخة 
اجلبال  ومت�سلق  العداء  وكذلك   ،2014 لعام 
ال�سوي�سري  وال��ع��داء  نيل�سون،  اإي���دا  ال�سويدي 
دي��ج��و زب��ي��دي ب��ازو���ض وم��واط��ن��ه الآخ���ر اأندريا 
اجلبلية  ال��ه��وائ��ي��ة  ال���دراج���ات  مت�سابق  ه��و���س��ر 
 .2017 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي  ال��ط��واف  وب��ط��ل بطولة 
بالإ�سافة اإىل ذلك، من املتوقع م�ساركة العديد 
الت�سنيفات  واأ���س��ح��اب  ال��ع��امل��ني  ال��ع��دائ��ني  م��ن 
ك��وجن، مبا يف ذلك  ال�سني وه��وجن  العاملية من 
اأف�سل  اأح��د  كنج،  �سيو  ت�ساجن  ال��ع��داء  م�ساركة 
العدائني يف اأ�سيا، بالإ�سافة اإىل اأبطال �سباقات 

اجلري يف جمهورية ال�سني.
»األرتا  �سباقات  موؤ�س�ض  بوليتي،  مي�سيل  وق��ال 

تريل مون بالنك« العاملية وامل�سارك يف ت�سميم 
م�����س��ار ���س��ب��اق حت����ّدي اجل����ري اجل��ب��ل��ي �سلطنة 
ُع����م����ان: » ���س��ي��ك��ون احل�����دث ع���الم���ة ف���ارق���ة يف 
�سباقات اجلري اجلبلي وم�سارا مميزاً للتناف�ض 
ب��ه ال�سلطنة  مل��ا تتمتع  وال��ت��ح��ّدي، وذل��ك ن��ظ��راً 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  رائ��ع��ة،  وت�ساري�ض  مناظر  م��ن 
وال�سعب  ال�ساهقة واخلالبة  ال�سال�سل اجلبلية 
فر�سة  يل  اأتيحت  اأن  بعد  واأ���س��اف:  امل�سياف«. 
باأنها �ستكون  اأجزم  اأن  اأ�ستطيع  ال�سلطنة،  زيارة 
مكان مميزاً اأي�ساً للزوار وال�سائحني، من حيث 
اإذا تعترب فر�سة  اأم��ن واأم��ان  ما تتمتع بها من 
العائلة خالل  الأوق��ات مع  اأجمل  رائعة لق�ساء 
فرتة ال�سباقات. و�سينظم م�سروع ُعمان لالإبحار 
مون  ت��ري��ل  “األرتا  منظمو  م��ن  ب��دع��م  ال�سباق 
ال�سهرية  التجارية  والعالمة  العاملي  بالنك” 

الإجمالية  امل�سافة  تبلغ  حيث  بالنك”،  “مون 
للم�سار �ض137 كم منها 7800 مرتاً �سعوداً 
عالية  م�ستويات  ال��ع��دائ��ني  م��ن  تتطلب  وال��ت��ي 
املنا�سبة للجري  القدرة والتحمل واملهارات  من 
خلط  ي�سل  م��ن  ك��ل  �سيح�سل  فيما  والت�سلق. 
لل�سباق  الكاملة  التاأهيلية  النقاط  النهاية على 
وع���دده���ا 6 ن��ق��اط ���س��احل��ة مل���دة ث���الث �سنوات 
بدًل من �سنتني كما هو متعارف عليه، و�سيوفر 
ل�سباقات  واح��د  ع��ام  مل��دة  الت�سجيل  كذلك عناء 
وبالتايل تت�ساعف  بالن”.  مون  تريل  “الرتا 
 2019 ن�سخة  م���اراث���ون  امل�����س��ارك��ني يف  ف��ر���ض 
والتي �ستقام يف فرن�سا يف حال الت�سجيل للمرة 
الأوىل، عالوة على م�ساعفة فر�سة م�ساركتهم 
يف حال الت�سجيل للمرة الثانية ومل يتم قبولهم 

للم�ساركة يف ن�سخة 2018م.

مب�ساركة اأبرز العدائني العامليني

ال�صلطنة ت�صتعد ل�صت�صافة حتّدي اجلري اجلبلي »األرتا تريل م�ن بالنك« العاملي يف ن�فمرب املقبل

اأعلن نادي دبي الدويل للريا�سات البحرية الربنامج 
دبي  اإم���ارة  يف  البحرية  بال�سباقات  اخل��ا���ض  الزمني 
للمو�سم الريا�سي 2018-2019 والذي �سيبداأ يوم 
اجلمعة املوافق الرابع ع�سر من �سهر �سبتمرب وي�ستمر 

حتى نهاية �سهر ابريل املقبلني.
الريا�سي  املو�سم  ان��ط��الق  ملوعد  التنازيل  العد  وب���داأ 
الدنيا  دان���ة  ���س��واط��ئ  يف   2019-2018 ال��ب��ح��ري 
37 يوما ملوعد البداية منت�سف  دبي فعليا مع تبقي 
ال�سهر املقبل حيث ي�سارع نادي دبي الدويل للريا�سات 
الريا�سي  ال��ن�����س��اط  امل�����س��ئ��ول��ة ع���ن  ال��ب��ح��ري��ة اجل��ه��ة 
ا�ستكمال  اج����ل  م���ن  اخل���ط���ى  الإم��������ارة  يف  ال���ب���ح���ري 
املوعد  يف  اجل��دي��د  املو�سم  فعاليات  لبدء  التجهيزات 

املحدد.
للريا�سات  ال�����دويل  دب���ي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ض  وك����ان 
موؤخرا  انعقد  ال��ذي  اجتماعه  يف  واف��ق  ق��د  البحرية 
برئا�سة احمد �سعيد بن م�سحار املهريي على املقرتح 
الأن�سطة  ح��ول  ب��ال��ن��ادي  املنظمة  اللجنة  م��ن  امل��ق��دم 
ال��ري��ا���س��ي البحري  امل��و���س��م  وال��ف��ع��ال��ي��ات و���س��ب��اق��ات 
احتاد  مع  الكامل  بالتن�سيق  ووجه   2019-2018
اجل  م��ن  وخماطبته  البحرية  للريا�سات  الإم����ارات 
يف  تن�سط  والتي  البحرية  الأندية  باقي  مع  التن�سيق 

نف�ض املجال.
وقال حممد عبد اهلل حارب ع�سو جمل�ض الإدارة املدير 
التنفيذي اأن روزنامة الأن�سطة والفعاليات يف نادي دبي 
الدويل للريا�سات البحرية �ستكون حافلة بالعديد من 
الأن�سطة والفعاليات ال�سيقة والتي تلبي رغبات الكثري 
�سرائح  خمتلف  م��ن  البحرية  ال��ري��ا���س��ات  ع�ساق  م��ن 
التعاون  جمل�ض  دول  اأبناء  واأي�سا  الدولة  يف  املجتمع  
للم�ساركة  الفر�سة  النادي  لهم  اللذين وفر  اخلليجي 

يف خمتلف الفعاليات كل عام.
ولفت حممد عبد اهلل حارب قائال اأن اللجنة املنظمة 
الأح��داث بهدف  الأن�سطة وزي��ادة  تنويع  حر�ست على 
بزيادة  يتعلق  فيما  خا�سة  املجتمعية  ال�سراكة  تنمية 
الدولة  اأبناء  �سرائح خمتلفة من  تهم  التي  الفعاليات 
واملقيمني على هذه الأر�ض الطيبة ومن بينها م�سابقات 
�سيد الأ�سماك والتي تهم �سريحة كبرية والتي �ستكون 

هذه املرة من 3 جولت على مدار املو�سم.
وبعد  راأت  املنظمة  اللجنة  اأن  التنفيذي  امل��دي��ر  ون��وه 
الإقبال الذي حدث يف ريا�سة ال�سراعية احلديثة والتي 
يعترب النادي احد القالع التي اأ�سهمت يف ازدهارها منذ 
تاأ�سي�سه عام 1988 اأن ترفع عدد الفعاليات اخلا�سة 
يف هذه الريا�سة اإىل 4 حمطات يف املو�سم ت�سمل جولة 
جونيورز  )دب��ي  للنا�سئني  دبي  بطولة  من  جولتني  اأو 
بالتن�سيق  حتديدهما  يتم  اآخ��ري��ن  وح��دث��ني  ري��غ��ات��ا( 
ل��ل�����س��راع والتجديف  وال��ت�����س��اور م��ع احت����اد الإم������ارات 
احلديث الذي مت اخطاره بالربنامج واملواعيد املحددة 

من اجل التن�سيق.
وك�سف حممد عبد اهلل حارب اأن �سراكة النادي املمتدة 
م�ستمرة  الوطنية  واملوؤ�س�سات  احلكومية  ال��دوائ��ر  مع 

امل�سلحة  يخدم  مبا  املعتاد  النحو  على  ايجابي  ب�سكل 
واللجنة  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�ض  اأن  اإىل  م�سريا  العامة 
اآلية  تطوير  على  دائما  حري�سون  للفعاليات  املنظمة 
لكل  اجلزيل  ال�سكر  موجها  اجلهات  جميع  مع  العمل 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ت��ت��ع��اون م��ع ال���ن���ادي يف اإجن����اح كافة 

الأن�سطة وال�سباقات البحرية.
�سبتمرب 

هذا ومن املقرر اأن تنطلق ال�سباقات يف املو�سم اجلديد 
2018-2019 يف منت�سف �سهر �سبتمرب  وحتديدا 
يوم اجلمعة الرابع ع�سر منه باإقامة مناف�سات اجلولة 
الأوىل من بطولة دبي للقوارب ال�سراعية املحلية 22 
قدما وينظم النادي يف ال�سهر نف�سه اجلولة الفتتاحية 
43 قدما  املحلية  ال�سراعية  للقوارب  دبي  من بطولة 
اأوىل  تقام  اأن  على  منه  والع�سرين  الثاين  ال�سبت  يوم 
ج���ولت ب��ط��ول��ة دب���ي ل��ق��وارب ال��ت��ج��دي��ف املحلية 30 

قدما يوم اجلمعة املوافق الثامن والع�سرين منه.
اأكتوبر

ال�سباقات  م��ن  بالعديد  ال��ق��ادم  اأك��ت��وب��ر  �سهر  ويحفل 
اب��رزه��ا اجل��ول��ت��ني الثانية وال��ث��ال��ث��ة )اخل��ت��ام��ي��ة( من 
ب��ط��ول��ة دب���ي ل��ل��ق��وارب ال�����س��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 43 قدما 
يومي ال�سبت ال�ساد�ض منه وال�سبت الع�سرين منه فيما 
تقام مناف�سات اجلولة الثانية من بطولة دبي لقوارب 
الثاين ع�سر  30 قدما يوم اجلمعة  املحلية  التجديف 
بطولة  من  الثانية  اجلولة  و�سباق  اأكتوبر   �سهر  من 
ال�سبت  يوم  22 قدما  املحلية  ال�سراعية  للقوارب  دبي 

منه.  27
نوفمرب

التجديف  ل��ق��وارب  دب��ي  بطولة  مناف�سات  وت�ستكمل 
املحلية 30 قدما باإقامة اجلولة الثالثة واخلتامية يوم 
اأن ي�سهد  ال�سبت العا�سر من �سهر نوفمرب املقبل على 
يوم ال�سبت الثالث منه انطالق اأوىل جولت ال�سراعية 
احلديثة  ومن املنتظر اأن ينظم النادي مع نهاية �سهر 
نوفمرب حدثا عامليا اأو بطولة كبرية يف الن�سف الثاين 

مثلما جرت العادة يف املوا�سم الأخرية.
دي�سمرب 

ان��ط��الق��ة مناف�سات  ال���ق���ادم  دي�����س��م��رب  ���س��ه��ر  وي�����س��ه��د 
بطولة دبي لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما باإقامة 
بينما  منه   15 ال�سبت  ي��وم  الأوىل  اجلولة  مناف�سات 
التجديف  ب��ط��ولت  اغلي  اإق��ام��ة  نف�سه  ال�سهر  ي�سهد 
اآل  ك��اأ���ض  ���س��وط  مناف�سات  ب��اإق��ام��ة  ق��دم��ا   30 املحلية 
جولت  اأوىل  تقام  ال�سهر  نف�ض  ويف   2018 مكتوم 

م�سابقات �سيد الأ�سماك.
يناير

�ستنطلق   2019 امليالدي اجلديد  العام  تبا�سري  ومع 
اأوىل جولت بطولة الإمارات الدولية للدراجات املائية 
ال��ث��اين ع�سر م��ن �سهر  ال�سبت  ي��وم  دب��ي وحت��دي��دا  يف 
يناير املقبل على اأن تقام اجلولة الثانية من البطولة 
�ستقام  بينما  م��ن��ه   26 ال�سبت  ي���وم  دب���ي  يف  ال��دول��ي��ة 
اجل��ول��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة الإم������ارات للقوارب 
وت�سبق  ي��ن��اي��ر   19 ال�����س��ب��ت  ي���وم  ال�����س��ري��ع��ة  اخل�سبية 
احلدث بيوم واحد مناف�سات اجلولة الثانية من بطولة 

دبي ل�سيد الأ�سماك.
 فرباير

الإمارات  بطولة  مناف�سات  فرباير  �سهر  يف  وتتوا�سل 
الثانية  اجل��ول��ة  ب��اإق��ام��ة  ال�سريعة  اخل�سبية  ل��ل��ق��وارب 
يوم  �سي�سهد  فيما  ف���رباي���ر   م��ن  ال��ث��اين  ال�����س��ب��ت  ي���وم 
اإقامة   2019 ف���رباي���ر  ���س��ه��ر  م���ن  ال��ت��ا���س��ع  ال�����س��ب��ت 
مناف�سات اجلولة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية 
للدراجات املائية و�ستقام يف ال�سهر نف�سه جولتني من 

فرباير   15 املوافق  ال�سبت  يومي  احلديثة  ال�سراعية 
وال�سبت23 منه بينما �ستحلق مظالت الكايت �سريف 
وتبحر الواحها من جديد يف �سواطئ دبي يوم اجلمعة 
22 منه وقبل نهاية فرباير �ستبدا مناف�سات اجلولة 
�سوف  والتي  الأ�سماك  ل�سيد  دبي  بطولة  من  الثالثة 
هام�ض  على  املقبل  مار�ض  �سهر  الأول من  ت�سمر حتى 

الدورة 27 من معر�ض دبي العاملي للقوارب 2019.
مار�ض

وت�ستمر كرنفالت الريا�سات البحرية مع بداية �سهر 
بطولة  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  مناف�سات  باإقامة  م��ار���ض 
يوم  ال�سراعية(  الطائرة  )الل��واح  �سريف  للكايت  دبي 
ال��راب��ع��ة واخل��ت��ام��ي��ة من  8 منهثم اجل��ول��ة  اجل��م��ع��ة 
التا�سع  ال�سبت  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  يف  احل��دي��ث��ة  ال�سراعية 
بطولة  �سباقات  من  الثالثة  اجلولة  تقام  اأن  على  منه 
اجلمعة  ي���وم  ال�سريعة  اخل�سبية  ل��ل��ق��وارب  الإم�����ارات 
اأن يقام يف اليوم التايل ال�سبت �سباق  على  مار�ض   15
ال�سراعية  لل�سفن  دب���ي  ب��ط��ول��ة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة 

املحلية 60 قدما.
اأبريل

و�سيكون م�سك ختام �سباقات املو�سم الريا�سي البحري 
القادم مع  ابريل  �سهر  يف  اهلل  باإذن   2019-2018
اإقامة ال�سباق الغلي ملحمة القفال لل�سفن ال�سراعية 
املحلية 60 قدما للم�سافات الطويلة من جزيرة �سري 
بونعري وحتى �سواطئ دبي مل�سافة تزيد عن 50 ميال 
من  ودع��م  كرمية  برعاية  �سنويا  يقام  وال���ذي  بحريا  
�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 

وزير املالية.
وو�سعت اللجنة املنظمة يف نادي دبي الدويل للريا�سات 
يوم  وح���ددت  امل��وع��د  يخ�ض  م��ا  يف  ت�سورها  البحرية 
ال�سبت  ي��وم  ي��ك��ون  اأن  على  منه  ع�سر  ال��ث��ال��ث  ال�سبت 
اعتماد  انتظار  يف  احتياطا  موعدا  ابريل   20 امل��واف��ق 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  قبل  من  نهائي  ب�سكل  املوعد 

را�سد اآل مكتوم راعي احلدث.
برنامج املو�سم

اجلولة 1 ال�سراعية 22 قدما  :2018 �سبتمرب   14
 43 ال�����س��راع��ي��ة   1 اجل��ول��ة   :2018 �سبتمرب   22

قدما
 30 ال��ت��ج��دي��ف   1 اجل��ول��ة   :2018 �سبتمرب   28

قدما
قدما  43 ال�سراعية   2 اجلولة   2018 اأكتوبر   6

اأكتوبر 2018: اجلولة 2 التجديف 30 قدما  12
اجلولة 3 ال�سراعية 43 قدما  :2018 اأكتوبر   20

ال�سراعية 22 قدما  2 اجلولة   :2018 اأكتوبر   27
احلديثة ال�سراعية   :2018 نوفمرب   3

2018: اجلولة 3 التجديف 30 قدما نوفمرب   10
 30 للتجديف  مكتوم  اآل  كاأ�ض   :2018 دي�سمرب   8

قدما
 60 ال�����س��راع��ي��ة   1 اجل��ول��ة   :2018 دي�سمرب   15

قدما
املائية الدراجات   1 اجلولة   :2019 يناير   12

18 يناير 2019: اجلولة 2 �سيد الأ�سماك
اجلولة القوارب ال�سريعة  :2019 يناير   19

املائية الدراجات   2 اجلولة   :2019 يناير   26
2 فرباير 2019: اجلولة 2 القوارب ال�سريعة 
اجلولة 3 الدراجات املائية  :2019 فرباير   9

احلديثة ال�سراعية   :2019 فرباير   15
فرباير 2019 : اجلولة 3 ال�سراعية 22 قدما  16

اجلولة 1 كايت �سريف  :2019 فرباير   22
احلديثة ال�سراعية   :  2019 فرباير   23

فرباير 2019: اجلولة 3 �سيد الأ�سماك  26
2 كايت �سريف اجلولة   :2019 فرباير   8

احلديثة ال�سراعية   :2019 مار�ض   9
2019: اجلولة 3 القوارب ال�سريعة مار�ض   15

ال�سراعية 60 قدما  2 اجلولة   :2019 مار�ض   16
 60 ال�����س��راع��ي��ة   29 ال��ق��ف��ال   :2019 اب��ري��ل   13

قدما 
60 قدما  ال�سراعية   29 2019: القفال  ابريل   27

)موعد احتياط(
الأن�سطة وعدد اجلولت

ال�سفن ال�سراعية 60 قدما: 3 جولت
القوارب ال�سراعية 43 قدما: 3 جولت

جولت القوارب ال�سراعية 22 قدما : 3 
قوارب التجديف 30 قدما:  4 جولت

البطولة الدولية للدراجات املائية: 3 جولت
بطولة الإمارات للقوارب ال�سريعة : 3 جولت

ال�سراعية احلديثة : 4 جولت
بطولة دبي ل�سيد الأ�سماك : 3 جولت

كايت �سريف : جولتان

اعتماد اأن�سطة متنوعة تت�سدرها �سباقات الرتاث

ب��رن��ام��ج ح�اف��ل ل�)دب�ي البح�ري( يف امل����ص��م اجل�دي�د 2019-2018
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الفجر الريا�ضي

ي�نايتد رف�ش عر�صا من 
بر�صل�نة ل�صم ب�غبا 

ريال قريب من �صم ك�رت�ا 
حار�ش ت�صيل�صي 

ل�بيتيغي: م�دريت�ش »�صعيد« يف ريال مدريد 
اأك����د م����درب ن����ادي ري����ال م��دري��د ال���س��ب��اين ل��ك��رة ال��ق��دم جولن 
لوبيتيغي ان لعبه الكرواتي لوكا مودريت�ض الذي ت�سري التقارير 
الإيطايل،  اإن��رت  ن��ادي  قبل  م��ن  معه  بالتعاقد  كبري  اهتمام  اىل 
اأوروب��ا يف املوا�سم الثالثة الأخ��رية. وت�سري  اأبطال  مع  “�سعيد” 
خط  جنم  مع  للتعاقد  ي�سعى  اليطايل  النادي  اأن  اىل  التقارير 
كاأ�ض  يف  لعب  اأف�سل  اختري  وال��ذي  عاما،   32 البالغ  الو�سط 
2018 بقيادته منتخب بالده اىل املباراة النهائية، قبل  العامل 
ان رئي�ض ريال  التقارير اىل  واأ�سارت  اخل�سارة اأمام فرن�سا 4-2. 
فلورنتينو برييز �سدد على اأن الطريقة الوحيدة لرحيل مودريت�ض 
�ستكون بدفع مبلغ خيايل قدره 750 مليون يورو. ويف ت�سريحات 
نقلتها �سحيفة “ماركا” ال�سبانية الثالثاء، قال لوبيتيغي الذي 
ي�ستعد لقيادة ريال يف مو�سمه الأول على راأ�ض جهازه الفني، اأن 
باأنه  اأدنى �سك  ولي�ض لدينا  بو�سوح  حتدث  )برييز(  “الرئي�ض 

اللعب ل�ساحلنا. ل جديد  )مودريت�ض( �سيكون �سعيدا مبوا�سلة 
يف هذا املو�سوع«. اأ�ساف “اأحتدث اىل الالعبني عندما اأعترب ذلك 
مودريت�ض  اأن  الإيطالية  ال�سحافية  التقارير  واأف��ادت  �سروريا«. 
الذي جدد عقده مع ريال يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 2016 حتى 
اىل جانب  �سيكون  حيث  اإنرت  اىل  الن�سمام  يف  يرغب   ،2020
اإيفان  تواجد  ظل  “نريات�سوري” يف  يف  الكرواتي  املنتخب  جنوم 
املن�سم  فر�ساليكو  و�سيمي  بروزوفيت�ض،  ومار�سيلو  بريي�سيت�ض 
وعلى  ال�سباين.  مدريد  اأتلتيكو  من  الإع���ارة  �سبيل  على  اأخ��ريا 
الأبطال  دوري  امل�ساركة يف  قبل  لتدعيم �سفوفه  اإنرت  �سعي  رغم 
للمرة الأوىل يف �ست �سنوات والتعاقد مع النجم البلجيكي راديا 
بعد  ل�سيما  �سعبة،  ال�سفقة  على  ريال  موافقة  تبدو  ناينغولن، 
رحيل جنمه الربتغايل كري�ستيانو رونالدو اىل الدوري اليطايل 

اأي�سا، حيث �سيحمل األوان يوفنتو�ض البطل.

 اق����رتب ن����ادي ري����ال م���دري���د ل��ك��رة ال���ق���دم م���ن �سم 
ت�سل�سي  م���رم���ى  ح���ار����ض  ك����ورت����وا  ت��ي��ب��و  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
اإ�سبانية يف وقت  الإنكليزي، بح�سب تقارير �سحافية 
لوكا  الكرواتي  ان لعبه  لوبيتغي  اأك��د مدربه جولن 
اإنرت  اهتمام  رغم  على  �سفوفه،  يف  �سعيد  مودريت�ض 

الإيطايل به.
وغاب كورتوا )26 عاما(  عن ا�ستئناف التمارين مع 
النادي اللندين، مع نهاية الإجازة التي اأم�ساها بعد 
م�ساهمته يف قيادة منتخب بالده اىل املركز الثالث يف 

مونديال رو�سيا، والذي اختري اأف�سل حار�ض فيه.
اقرتب  احل��ار���ض  اأن  ال�سبانية  ال�سحف  ورج��ح��ت 

من التوقيع مع اأبطال اأوروبا يف املوا�سم الثالثة 
 35 بنحو  قيمتها  ت��ق��در  �سفقة  يف  الأخ����رية، 

مليون يورو.
املدريدية  “ماركا”  ���س��ح��ي��ف��ة  وع���ن���ون���ت 
ان  اىل  م�سرية  قريب”،  اتفاق  “كورتوا، 
من  “واثقون  امل��ل��ك��ي  ال���ن���ادي  م�������س���وؤويل 

قدرتهم على ك�سب توقيعه«.
“تقرتب من  اأن هذه امل�ساألة  واأو�سحت 

مل  الذي  )كورتوا(  املعني  النهاية. 
ت�سل�سي  تدريبات  يف  ي�سارك 

اإجازته  نهاية  رغ��م  على 
ي�����س��رع م�سار  ر���س��م��ي��ا، 

ل�سالح  ت���وق���ي���ع���ه 
ري���������ال م�����دري�����د، 

ان  ومي��������ك��������ن 
ي��ت��م اإع����الن 

ذل�������������ك يف 
ال�ساعات 

مماثلة،  معلومات  “اآ�ض”  �سحيفة  واأوردت  املقبلة«. 
م�سرية اىل ان ت�سل�سي بداأ البحث عن بديل حلار�سه 
انكلرتا  يف  ال�سيفية  الن��ت��ق��الت  ف���رتة  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل 
اأتلتيكو  حار�ض  اأب��رزه��ا  ع��دة  اأ�سماء  �سمن  اخلمي�ض، 

مدريد ال�سلوفيني يان اأوبالك.
م�����س��األ��ة كورتوا  ي��ت��ط��رق اىل  ري���ال مل  م���درب  ان  ال 
اليوم.  اإ�سبانية  اإع��الم  و�سائل  نقلتها  ت�سريحات  يف 
التحدث  ل  “اأف�سّ “ماركا”،  بح�سب  لوبيتيغي  وق��ال 
بوجود  �سعداء  نحن  معنا  املوجودين  الالعبني  عن 
حار�ض  لأن��ه  نافا�ض(  كيلور  الكو�ستاريكي  )احل��ار���ض 
رائع. حرا�ض مرمانا جيدون ل�سيما 

كيلور«.
وان���������س����م ك������ورت������وا اىل 
 2011 ع����ام  ت�����س��ل�����س��ي 
ق���������ادم���������ا م���������ن غ���ن���ك 
ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي، واأم�������س���ى 
اىل  معارا  موا�سم  ثالثة 
اأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د، ق��ب��ل ان 
ي����ع����ود وي�������س���ب���ح احل����ار�����ض 
وينتهي  لت�سل�سي.  الأ�سا�سي 
بنهاية  ال�����ن�����ادي  م����ع  ع���ق���ده 

مو�سم 2019-2018.
يف  ك��ورت��وا  رغبة  التقارير  وت��رج��ح 
اأي�سا  ورغبته  ري���ال،  اىل  النتقال 
ال�سبانية  العا�سمة  اىل  العودة  يف 
ليكون على مقربة من طفلني له 

من عالقة �سابقة.
لت�سل�سي  املدرب اجلديد  وكان 
�ساري  ماوريت�سيو  الي��ط��ايل 
اأنه �سيوافق على  قال موؤخرا 
اأب�����دى  اذا  ك����ورت����وا  م����غ����ادرة 

احلار�ض رغبته بذلك.

يونايتد  مان�س�سرت  ن��ادي  ان  �سحافية  تقارير  اأف��ادت 
للتعاقد  اإ�سبانيا،  بطل  بر�سلونة  م��ن  عر�سا  رف�ض 
مع لعبه بول بوغبا املتوج يف متوز يوليو بلقب كاأ�ض 

العامل يف كرة القدم مع املنتخب الفرن�سي.
اأن  الإن��ك��ل��ي��زي��ة  �سبورت�ض”  “�سكاي  �سبكة  واأوردت 
بر�سلونة عر�ض على يونايتد مبلغ 45 مليون جنيه 
اإ�سافة  58 مليون دولر اأمريكي(،  ا�سرتليني )نحو 
اىل لعبيه املدافع الكولومبي يريي مينا ولعب خط 
على  للح�سول  غومي�ض،  اأن���دري  الربتغايل  الو�سط 

خدمات لعب خط الو�سط البالغ 25 عاما.
واأ�سارت ال�سبكة اىل اأن يونايتد غري راغب يف التخلي 
عن بوغبا الذي ان�سم اىل �سفوفه يف �سيف 2016 
من يوفنتو�ض اليطايل يف �سفقة قدرت بنحو 105 
م��الي��ني ي����ورو، وج��ع��ل��ت م��ن��ه اأغ��ل��ى لع���ب يف العامل 
حينها. واأ�سارت ال�سبكة اىل ان النادي لي�ض م�ستعدا 
ال���وق���ت حتديدا،  ال���الع���ب يف ه���ذا  ل��ال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن 
انكلرتا  يف  ال�سيفية  الن��ت��ق��الت  ف��رتة  وان  ل�سيما 

اآب/اأغ�سط�ض  م��ن  التا�سع  يف  اخلمي�ض  تنتهي 
احل�����ايل ع�����س��ي��ة ان���ط���الق م��ن��اف�����س��ات ال�����دوري 
“ال�سياطني  اأم��ام  يكون  ولن  املمتاز،  النكليزي 

احلمر” الوقت الكايف لتعوي�سه.
اإ�سبانيا  يف  النتقالت  فرتة  ت�ستمر  املقابل،  يف 

اأنه  يعني  م��ا  اآب/اأغ�سط�ض،  نهاية  حتى 
التعاقد  لرب�سلونة  متاحا  �سيكون 

مع بوغبا )اأو غريه من لعبي 
الأندية النكليزية( حتى 

بينما  ال��ت��اري��خ،  ذل���ك 
اإمكان  يكون يف  لن 

غريه  اأو  يونايتد 
م������ن الأن������دي������ة 

الإن���ك���ل���ي���زي���ة، 
ال��ت��ع��اق��د مع 

لع����������ب����������ني 
بعد  ج������دد 
التا�سع من 

احلايل.
واأك�����������������������دت 

������س�����ح�����ي�����ف�����ة 
 ” ت ر �سبو “

ال�������ري�������ا��������س�������ي�������ة 
اأي�سا  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة 

رغ����ب����ة ب���ر����س���ل���ون���ة يف 
بوغبا،  م�����ع  ال���ت���ع���اق���د 

لعب  �سمه  بعد  ل�سيما 
خط الو�سط الت�سيلي اأرتورو 

ميونيخ  ب����اي����رن  م����ن  ف����ي����دال 
الأملاين يف نهاية الأ�سبوع املا�سي.

الكاتالوين  ال���ن���ادي  ان  واأو����س���ح���ت 
ب��وغ��ب��ا وفيدال  اإع�����ادة ج��م��ع  ي��رغ��ب يف 

يوفنتو�ض،  يف  ���س��اب��ق��ا  ت����زام����ال  ال���ل���ذي���ن 
بعد  الفرن�سي  لالعب  ت�سريحات  م�ستعيدة 

الفوز بكاأ�ض العامل، يقول فيها ان فيدال هناأه 
باللقب “هو �سديقي. لقد ن�ساأت معه«.

“ديلي �ستار” النكليزية اىل  واأ�سارت �سحيفة 
ان بر�سلونة يبدو م�سمما على حماولة التعاقد 
مع بوغبا، ويتوقع ان يتقدم بعر�ض ثان ل�سمه، 
الرحيل  يف  رغ��ب��ة  ي��ب��دي  ال��الع��ب  ان  مو�سحة 
ل�سيما يف ظل العالقة غري امل�ستقرة التي جتمعه 

باملدرب الربتغايل ليونايتد جوزيه مورينيو.
ان  اأن” الأم��ريك��ي��ة  ب��ي  اأ����ض  “اإي  �سبكة  واأوردت 

له  ال��ت��ي يوجهها  ب��الن��ت��ق��ادات  ذرع���ا  ���س��اق  بوغبا 
امل����درب ال��ربت��غ��ايل، ل�سيما ت�����س��اوؤل م��وري��ن��ي��و يف 

اأ�سبوعني، عن الأ�سباب التي تدفع  مقابلة معها قبل 
بوغبا اىل تقدمي اأداء جيد مع املنتخب يف املونديال، 

واأداء غري م�ستقر مع يونايتد.
وقال مورينيو لل�سبكة “ل اأعتقد ان الأمر )التفاوت 
يف الأداء( يرتبط بقدرتنا على اإخراج اأف�سل ما لديه 

)...( بل تقدميه هو اأف�سل ما لديه«.
بالده  منتخب  ف��وز  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  بوغبا  و�ساهم 
بلقبه العاملي الثاين، و�سجل هدفا يف املباراة النهائية 

�سد كرواتيا يف مونديال رو�سيا )2-4(.
يونايتد يف  مع  متفاوتة  قدم عرو�سا  الالعب  ان  ال 
املو�سم املا�سي، واأبقاه مورينيو على مقاعد البدلء يف 

بع�ض املباريات، ل�سيما يف الن�سف الثاين.
ليونايتد،  الل���ك���رتوين  امل��وق��ع  اإح�����س��اءات  وبح�سب 
م���ب���اراة يف خمتلف   95 ���س��ف��وف��ه  ب��وغ��ب��ا يف  خ��ا���ض 

امل�سابقات، �سجل خاللها 15 هدفا.
وحذر ريو فرديناند، املدافع ال�سابق ليونايتد والذي 
يعمل حاليا كمحلل ل�سالح �سبكة “بي تي �سبورت�ض”، 
احلمر”  “ال�سياطني  ل�  التنفيذي  الرئي�ض 
بيع  على  “يتجراأ”  ان  م��ن  وودورد  اإد 
بوغبا، معتربا اأن مان�س�سرت يونايتد 

هو “منزله!«.
العمرية  للفئات  ب��وغ��ب��ا  وان�����س��م 
العام  �سيف  الن��ك��ل��ي��زي  ل��ل��ن��ادي 
2009، وتدرج يف �سفوفه 
اىل  انتقاله  ح��ني  اىل 
�سيف  يف  يوفنتو�ض 

.2012
يونايتد  وي��ف��ت��ت��ح 
مو�سم  مناف�سات 
-2 0 1 8

يف   2019
ال����������������������دوري 
النكليزي 
امل�������م�������ت�������از 
ع���������ن���������دم���������ا 
ي���������س����ت���������س����ي����ف 
�سيتي  ل����ي���������س����رت 
اجل������م������ع������ة. وح��������ذر 
مورينيو يف الأيام املا�سية 
يف  �سعب”  “مو�سم  م��ن 
النادي  ت��ع��اق��د  ع���دم  ح���ال 
مع لعبني جدد قبل اإقفال 
ب��اب الن��ت��ق��الت، ل�سيما يف 
اأخرى  اأن��دي��ة  تعزيز  ظل 
ل�سيما  ل�����س��ف��وف��ه��ا، 

ليفربول.
 

•• ال�صارقة -وام: 

زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  منطاد  ي�سارك 
“حفظه اهلل” ومنطاد �ساحب  الدولة  اآل نهيان رئي�ض 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
املجل�ض الأعلى حاكم ال�سارقة “ �سمري الحتاد “ بقيادة 
الكابنت طيار عبدالعزيز نا�سر املن�سوري رئي�ض منطاد 

الإمارات يف مهرجان ناونت�سوف البولندي الدويل.
وق���ال ال��ك��اب��نت ���س��ه��اب ن��ا���س��ر امل��ن�����س��وري امل��دي��ر الفني 
ملنطاد الإمارات ان امل�ساركات ال�سابقة للفريق يف بولندا 
ومهارات  فنية  مكا�سب  تعزيز  يف  وا�سهمت  مميزة  كانت 
يت�سعد  والتي  العاملية  للبطولت  الفريق  اأهلت  ريا�سية 
لها من خالل امل�ساركة احلالية التي تاأتي بدعم احدى 
ال�سركات الوطنية التي قدمت دعمها للم�ساركة الأوىل 

ملنطاد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
اأوىل  يف  ال�سارقة  حاكم  العلى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي 
امل�����س��ارك��ات الأوروب����ي����ة وال��دول��ي��ة م��ن خ���الل مهرجان 
و�سباق بولندا الدويل الذي ي�ستمر حتى 12 اأغ�سط�ض 
اجلاري حيث يطمح الفريق من خالله اىل ر�سم خارطة 
الإمارات يف هذه التظاهرة الريا�سية وال�سياحة الفريدة 

من نوعها.

منطادا »خليفة القائد« و»�صمري الحتاد« 
ي�صاركان يف مهرجان ناونت�ص�ف الب�لندي

العامل  يف  اأوىل  امل�سنفة  وليامز،  �سريينا  الأمريكية  التن�ض  جنمة  ك�سفت 
�سابقا، عن م�ساعرها و�سعوبات ما بعد الولدة، معربة عن �سعورها باأنها 
الأوىل. 11 �سهرا من ولدة طفلتها  اأما جيدة"، وذلك بعد نحو  "لي�ست 

“الأ�سبوع  “اإن�ستغرام”:  على  ح�سابها  عرب  عاما(   36( �سريينا  وقالت 
�سعبة  �سخ�سية  اح��داث��ا  اأواج���ه  مل  اإيل.  بالن�سبة  �سهال  يكن  مل  املا�سي 

وح�سب )..( لكنني �سعرت باأنني ل�ست اأما جيدة«.
تراجعت  التي  الكربى،  البطولت  يف  لقبا   23 حاملة  �سريينا،  وتعر�ست 
2017 ب�سبب  ع���ام  ع���ن  ك��ام��ل  ���س��ب��ه  ب��ع��د غ��ي��اب  26 ح��ال��ي��ا  امل���رك���ز  اإىل 
 ،1995 عام  انطلقت  التي  لأق�سى خ�سارة يف م�سريتها  وال��ولدة،  احلمل 
عندما �سقطت الأ�سبوع املا�سي يف الدور الأول من دورة �سان خو�سيه اأمام 

الربيطانية جوهانا كونتا 1-6 و�سفر6-.
واأو�سحت النجمة الأمريكية: “قراأت يف العديد من املقالت اأن م�ساعر ما 
بعد الولدة قد ت�ستمر لثالث �سنوات ما مل يتم التعامل معها. اأنا اأف�سل 
التوا�سل. احلديث عن هذه الأمور مع والدتي و�سقيقاتي واأ�سدقائي �سمح 

يل بفهم اأن ما اأ�سعر به هو طبيعي متاما«.
واأ�سافت: “اإنه اأمر طبيعي اأن ا�سعر باأين ل اأقوم مبا يكفي جتاه طفلتي”، 

اأنني  اأ�سعر  ي��وم من حياتها،  كل  معها يف  تواجدي  رغ��م  “على  متابعة 
“اأننت  بالقول  لالأمهات  متوجهة  اأرغب”،  ما  بقدر  متواجدة  ل�ست 

البطالت احلقيقيات«.
وختمت: “اأنا هنا لأقول اإذا اأم�سيتم اأ�سبوعا اأو يوما �سعبا، فهذا اأمر 

طبيعي لأنني اأنا اأي�سا! هناك دائما يوم الغد!«.
وو�سعت �سريينا يف �سبتمرب 2017 طفلتها الأوىل األيك�سي�ض اأوملبيا، 
وعانت من م�ساعفات بعد الولدة. فبعدما تعافت من عملية قي�سرية 
وختم جرحها، فتح جمددا ب�سبب �سعال �سديد نتيجة ان�سداد رئوي.

“كدت  اأن” الأمريكية:  اأن  “�سي  �سبكة  وقالت بعدها يف مقابلة مع 
اأموت بعد اإجناب طفلتي اأوملبيا«.

ال��ك��ربى يف رولن  ال��ب��ط��ولت  اإىل  امل��ا���س��ي  م��اي��و  وع����ادت �سريينا يف 
غارو�ض الفرن�سية، ثاين بطولت الغراند �سالم، وارتدت خاللها بزة 

�سوداء اللون تغطي ج�سمها بالكامل.

ال�سرعة  وف��ائ��ق  ال��دق��ة  ع���ايل  ن��ظ��ام  ا���س��ت��خ��دام  �سيتم 
ريا�سي، م�سوؤول  األف   300 للتعرف على وجوه نحو 
يف   2020 طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  خ��الل  و���س��ح��ايف،  ر�سمي 
الأوملبية،  الأل���ع���اب  ت���اري���خ  م�����س��ب��وق��ة يف  غ���ري  خ��ط��وة 
وذلك بهدف حت�سني الأمن خ�سو�سا، بح�سب ما اأفاد 

م�سوؤولون يف اللجنة اليابانية املنظمة الثالثاء.
و�سيتم ن�سب اأجهزة هذا النظام الذي قامت بتطويره 
�سركة “اأن اإي �سي” اليابانية خلدمة واإنتاج تكنولوجيا 
 43 مداخل  على  طوكيو،  يف  عر�سه  ومت  املعلوماتية 
ال�سحافية  وامل��راك��ز  الأوملبية  القرية  ريا�سيا،  موقعا 
خالل فرتة الألعاب التي ت�ست�سيفها طوكيو من 24 

متوز/يوليو اىل 9 اآب اأغ�سط�ض.
املتواجدين يف  املتفرجني  اأي�سا على  النظام  و�سيطبق 

املواقع.
اإيوا�سيتا  ت�سويو�سي  الأل��ع��اب  اأم��ن  عن  امل�سوؤول  وق��ال 
التي  الأوىل  امل��رة  “هذه هي  اليوم  موؤمتر �سحايف  يف 
لكامل  ال��وج��وه  على  ال��ت��ع��رف  اأج��ه��زة  ن�سر  فيها  يتم 

الأ�سخا�ض املعتمدين ويف كافة املواقع«.
واعترب اأن ا�ستخدام هذا النظام يهدف اإىل تعزيز المن 
وت�سهيل الدخول واخلروج من واإىل خمتلف الأماكن 

املوزعة على كامل جغرافية العا�سمة اليابانية.
ويعتمد نظام التعرف على الوجوه على اإثبات الهوية 
من خالل مقارنة وجه م�ستخدمه مع ال�سورة املخزنة 

فيه م�سبقا واملو�سوعة على بطاقة اعتماد امل�ستخدم.
املعلوماتية  ل��ت��ج��ه��ي��زات  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال�����س��رك��ة  وق���ال���ت 
والإت�سالت اأن ذلك �سيمنع “اأي دخول احتيايل” من 

خالل ا�ستخدام بطاقة م�سروقة اأو مزيفة.
اأن  �سوغانوما  ما�ساكي  ال�سركة  رئي�ض  نائب  واأو���س��ح 
النظام يحتاج اإىل ثالثة اأجزاء من الثانية للتاأكد من 

الهوية، وهي �سرعة غري م�سبوقة يف العامل.
وبح�سب الختبارات التي اأجريت، ي�سمح التعرف على 
الوجوه مبراقبة اأ�سرع من الجراءات التقليدية التي 
كانت معتمدة يف الدورات ال�سابقة وتقوم على الأرقام 

املت�سل�سلة واملراقبة العينية.
واأ�سافت ال�سركة اأن هذا النظام ي�سمن “دخول �سريعا 
�سروريا يف ظل موجة احلر ال�سديد خالل ال�سيف”، 
القا�سية خالل متوز/يوليو  املناخية  الظروف  يف ظل 
 35 واآب/اأغ�سط�ض، حيث ت��رتاوح درجة احل��رارة بني 
و40 يف الظل، مع ن�سبة رطوبة مرتفعة ت�سل اىل 80 

يف املئة.

�صريينا وليامز تعرتف: 
ل�صت اأما جيدة

نظام دقيق للتعرف على ال�ج�ه يف اأوملبياد ط�كي�
منوذج اإعالن الن�سر 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
BODYO : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :     289868  بتاريخ : 2018/03/29
بيانات الأولوية: 

باإ�سم :  بوديو ليمتد 
وعنوانة :  هيئة املنطقة احلرة براأ�ض اخليمة ، راأ�ض اخليمة ، المارات العربية املتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة09  :
اأجهزة ومعدات وزن؛ اأجهزة ومعدات قيا�ض؛ اأجهزة ت�سجيل؛ نقل الأ�سوت اأو ال�سور اأو ن�سخها؛ و�سائل الت�سجيل الرقمي؛ 
معدات معاجلة البيانات؛ برجميات احلا�سوب؛ اأجهزة تتبع للن�ساط قابلة لالرتداء؛ �ساعات ذكية؛  حقائب حماية واأغطية 
اأجهزة  مع  لال�ستخدام  تطبيقات ميكن حتميلها  لالرتداء؛  قابلة  مراقبة  اأجهزة  الإلكرتونية؛  واملعدات  لالأجهزة  حماية 
للتحميل؛  قابلة  �سور  ملفات  للتحميل؛  قابلة  حو�سبية  تطبيقات  للبطاريات؛  �سحن  اأجهزة  لالرتداء؛  القابلة  احلا�سوب 
املتحرك؛  الهاتف  بيانات  اأجهزة  البيانات؛  ت�سجيل  اأجهزة  الدقة؛  قيا�ض  اأجهزة  اخلطوات؛  عداد  كهربية؛  مراقبة  اأجهزة 
اأجهزة  الأخ��رى؛  الإلكرتونية  واملعدات  والأجهزة  الذكية  للهوات  البيانات  تنقل  �ساعات  اأ�ساور  البيانات؛  تنقل  جموهرات 

ومعدات لت�سجيل البيانات واملعلومات ال�سخ�سية ونقلها ون�سخها.
و���س��ف ال��ع��الم��ة: ال��ع��الم��ة ع��ب��ارة ع��ن جم��م��وع��ة م��ن ع��الم��ت��ني ح��ي��ث ال��ع��الم��ة الوىل يف امل��ج��م��وع��ة ت��ت��ك��ون م��ن كلمة 
املجموعة   يف  الثانية  والعالمة  مميز  ب�سكل  ُكتب   )B( الأول  احل��رف  حيث  الالتينية  بالأحرف  مكتوبة   )BODYO(
تتكون من كلمة )BODYO( مكتوبة بالأحرف الالتينية باللون الزرق الفريوزي حيث احلرف الأول )B( ُكتب ب�سكل 

مميز كما هو مبني بال�سكل.
ال�سرتاطات : 

اإر�سالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اإعرتا�ض علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  8  اأغ�شط�س 2018 العدد 12398



م�صع�ذ ي�صتغل فتاة على مدى 15 عاما 
ذكرت ال�سرطة الإندوني�سية ام�ض اأن م�سعوذا م�سنا خدع فتاة تبلغ 
بدعوى  عاما   15 مدى  على  عليها  واأعتدى  عاما   12 العمر  من 
الآن  تبلغ  التي  الفتاة  ال�سرطة  واأنقذت  اإ�سابته مب�ض من اجلن. 
من العمر 28 عاما ومل ُيذكر من ا�سمها �سوى "اإت�ض" يوم الأحد 
يف منطقة توليتويل باإقليم �سولوي�سي الو�سطى. وقالت ال�سرطة 
داخ��ل غابة  �سق �سخري  امل���راأة يف  وع��رثت على  تلقت بالغا  اإنها 
النهار  خ��الل  امل�سعوذ  يحتجزها  ك��ان  حيث  باجوجان  قرية  ق��رب 
منذ اختفائها عام 2003. واأ�سافت اأن املراأة كانت تق�سي الليل يف 
83 عاما ومل  كوخ قريب من منزل الرجل الذي يبلغ من العمر 
تذكر من ا�سمه �سوى "جيه جي". واأو�سح قائد �سرطة �سولوي�سي 
حممد اإقبال القدو�سي اأن الرجل امل�سن اأطلع ال�سحية على �سورة 
مت  �سحفي  موؤمتر  يف  اإقبال  وق��ال  ع�سيقها".  اأن��ه  "اعتقدت  فتى 
الفتى تلب�ست ج�سد  اأن روح  "�سيقت لالعتقاد  بثه على الإنرتنت 

)الرجل امل�سن(. من الوا�سح اأنه كان ير�سي �سهوته ".

كامريا م�صجد ت�صّجل حلظة زلزال اإندوني�صيا
حقق فيديو لإمام يف اإندوني�سيا، خالل الزلزال الذي �سرب جزيرة 
لومبوك، مئات اآلف امل�ساهدات عرب مواقع التوا�سل الجتماعي.

ويظهر يف الفيديو الإمام وخلفه امل�سلون يف حلظة وقوع الزلزال، 
وحافظ الرجل الذي يتقدم امل�سلني على ثباته رغم الهزة العنيفة 
التي رّجت امل�سجد باأكمله، واأكمل �سالته بثبات. وبدا الإمام اأثناء 
ا�ستمراره يف ال�سالة، وهو ي�ستند بيده على احلائط بينما يوا�سل 
اآخ���رون يف  وا�ستمر  امل��غ��ادرة  امل�سلني  بع�ض  ق��رر  �سالته، يف حني 
مواقع  على  كبري  ب�سكل  الفيديو  مقطع  وانت�سر  خلفه.  ال�سالة 
ب�سبب  باملديح  الإم���ام  وحظي  الجتماعي،  التوا�سل  وتطبيقات 
الزلزال  وت�سبب  املغردين.  اأك��رث  قال  ملا  وفقا  الثابت"  "اإميانه 
العنيف الذي هّز جزيرتي لومبوك وبايل مبقتل 91 �سخ�سا على 
الأقل، وفقا ملا اأعلنت الوكالة الوطنية ملواجهة الكوارث يف البالد.

ر�صائل �صرية تك�صف عالقة بني امللكة اإليزابيث الأوىل وملك فرن�صا
ك�سفت ر�سائل �سرية قدمية عن عالقة �سداقة بني امللكة اإليزابيث 
الأوىل ملكة اإجنلرتا واأيرلندا وامللك هرني الثالث ملك فرن�سا، 
مما قد يغري الفكرة ال�سائدة عن العداوة بني اململكتني يف القرن 
"تليغراف" الربيطانية،  ال�ساد�ض ع�سر. وح�سب تقرير ل�سحيفة 
فاإن امللكة اإليزابيث )1533-1603( حذرت امللك هرني )1551-
امللك  1589( من احتمالية فقدانه للعر�ض. فعندما تويف �سقيق 
هرني ووريث العر�ض عام 1584، كان الدور يف ولية العهد على 

هرني الرابع، وهو بروت�ستانتي.
لكن التحالف الكاثوليكي الذي كان ي�سم ابنة عم امللكة اإليزابيث 

الأوىل، امللكة ماري ملكة اإ�سكتلندا، مل يكن ليقبل بذلك.
ما  اإلهي،  "يا  ه��رني:  امللك  اإىل  اإليزابيث يف خطاب  امللكة  وكتبت 
ال�سيطان الذي اأعمى عينيك حتى ل ترى اخلطر؟"، حمذرة اإياه 

من اأن اأعداءه احلقيقيني هم الكاثوليك.
حتى  لالأف�سل  اهلل  يلهمك  لكي  خا�سة  �سلوات  "اأوؤدي  وق��ال��ت: 
تفتح عينيك وترى منتقديك بو�سوح، الذين �ستجدين يف اآخرهم، 
�سقيقتك الطيبة املظلومة". واتفق امللك هرني مع كالمها، وكتب 
اإ�ستيل  التاريخ  عاملة  وقالت  اأعداوؤك".  هم  "اأعدائي  قائال:  لها 
بارانك التي عرثت على اخلطابات يف الأر�سيف الوطني الربيطاين 
وال�سجالت الفرن�سية: "طالبته بفعل �سيء �سيئ، ا�ستخدمت لغة 

قوية جدا معه وهذا اأمر غري معتاد. قالت كل ما تفكر به".
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يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تقنية اإخ�صاب تنتج اإناثا اأكرث من الذك�ر
قالت طبيبة متخ�س�سة يف اخل�سوبة اإن الأجنة املجمدة- الناجمة عن بوي�سات خم�سبة باحليوانات املنوية- متيل 

اإىل التحول لالإناث اأكرث من الذكور، لأ�سباب تتعلق بقدرتها على البقاء اأثناء عملية التجميد.
براغ،  الت�سيكية  العا�سمة  "كيوب" لالإخ�ساب يف  الطبيبة يف مركز  "ديلي ميل" الربيطانية عن  ونقلت �سحيفة 
اإناث  اإنه لأ�سباب غري وا�سحة حتى الآن فاإن البوي�سات امللقحة املجمدة التي ينتج عنها  ريناتا هوتيلوفا، قولها 
لديها قدرة اأكرب على جتاوز مرحلة فك التجميد. واأو�سحت اأنه رغم تفوق عدد الذكور على الإناث بواقع 51 يف 
املئة اإىل 49 يف املئة يف الولدات العادية، فاإن الولدات الناجمة عن الأجنة املجمدة، متيل اأكرث لالإناث ب�سكل يقلب 
هذه الن�سب. وذكرت الطبيبة الت�سيكية اأن الأجنة املجمدة عادة ما تفقد بع�ض اخلاليا خالل عملية اإذابتها، بينما 
يتم اإحالل العديد منها. وقالت هوتيلوفا، اإن "الأجنة الذكور اأكرث ح�سا�سية من الإناث يف هذا الأمر، وهو ما يف�سر 

�سبب زيادة عدد مواليد الإناث بعد اإجراء التجميد، فاأجنة الإناث اأقوى".
وتتم عملية جتميد البوي�سة املخ�سبة عرب حفظها يف درجة حرارة باردة جدا يف النيرتوجني ال�سائل، ثم بعد فرتة 
ال�سناعي قد  الإخ�ساب  الأجنة يف عملية  ا�ستخدام تقنية جتميد  اإن  اإىل  الأم. وي�سري خرباء  اإىل رحم  يتم نقلها 

يعطي نتائج اأف�سل من احلقن املجهري املبا�سر.
ويوؤثر العقم على نحو 11 يف املئة من الن�ساء و9 يف املئة من الرجال يف �سن الإجناب بالوليات املتحدة، بينما يكافح 

حوايل واحد من كل �سبعة اأزواج يف اململكة املتحدة من اأجل الإجناب.
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مقتل �صائح بهج�م ل�صمكة قر�ش
املنتجعات  باأحد  �ساطئ  على  ب�سرية  رف��ات  على  م�سر  يف  ال�سلطات  عرثت 
ال�سياحية يف مدينة مر�سى علم مبحافظة البحر الأحمر، وتبني اأنها تعود 

ل�سائح ُقتل بعد هجوم من �سمكة قر�ض.
وقال رئي�ض جمل�ض مدينة مر�سى علم عاطف وجدي لوكالة فران�ض بر�ض، 
املدينة كان  �سمايل  20 كيلومرتا  بعد  ال��ذي تويف على  ال�سائح  اإن  الأح��د، 
"نتيجة لهجوم من �سمكة  اأن الرجل تويف  ت�سيكي اجلن�سية. واأكد وجدي 
لت�سليم  الت�سيكية  ال�سفارة  مع  تن�سق  ال�سحة  وزارة  اأن  مو�سحا  قر�ض"، 
البيئة  وزارة  اأن  اإىل  علم  مر�سى  مدينة  جمل�ض  رئي�ض  واأ���س��ار  اجلثمان. 

�ست�سدر تقريرا عن اللجنة التي �سكلتها للتحقيق يف الوفاة.
وكان ال�سائح الت�سيكي )41 عاما( يق�سي اإجازته يف مر�سى علم مع زوجته 
العامل  حول  الغوا�سني  ت�ستقطب  علم  مر�سى  مدينة  اأن  يذكر  واأطفاله. 

ممن يهتمون با�ستك�ساف احلياة البحرية، مبا يف ذلك اأ�سماك القر�ض.
اإحدى  على  ق��ر���ض  �سمكة  م��ن  لهجوم  تعر�ست  من�ساوية  �سائحة  وك��ان��ت 

�سواطئ مر�سى علم، العام املا�سي، لكنها جنت من احلادث.
وذكرت وزارة البيئة حينها اأن ال�سمكة "اأنثى قر�ض من النوع املحيطي ذي 

الزعنفة البي�ساء، وهي وحيدة ومتكررة الظهور".

الأر�ش على م�عد مع ظاهرة خالبة
اأن  ك��وك،  بيل  "نا�سا"،  الأمريكية  الف�ساء  وكالة  يف  النيازك  ع��امل  ك�سف 
منت�سف �سهر اأغ�سط�ض اجلاري �سي�سهد ظاهرة خالبة، تعرف با�سم "زخة 

�سهب" اأو "النهمار النيزيكي".
ونقل موقع "�سباي�ض" عن كوك قوله اإن امل�ساهدين �سيكونون على موعد 
خالل ليايل 11-12 و12-13 من ال�سهر اجلاري مع الظاهرة التي تعرف 

.)Meteor shower( با�سم
فيها  �سيالحظ  �سلفا  امل��ذك��ورة  املواعيد  خ��الل  ال�سماء  اأن  امل�سدر  واأو���س��ح 
اأن عددها قد  املنطلقة من نقطة واح��دة، م�سيفا  ال�سهب  م��رور عدد من 

يرتاوح بني 60 و70 �سهابا يف ال�ساعة.
وقال كوك ملوقع "�سباي�ض" اإن الظاهرة �ستتزامن هذا العام مع ظهور القمر 
�سيحظون  امل�ساهدين  اأن  يعني  هذا  اأن  م�سيفا  ه��الل(،  )�سيكون  اجلديد 

باأف�سل "زخة �سهب" لعام 2018.
املريخ )مرئيا( وفينو�ض وكوب  "املراقبني" كذلك روؤية  و�سيكون مبقدور 

امل�سرتي، خالل ال�ساعات الأوىل من يومي 12 و13 اأغ�سط�ض.
ويقول اخلرباء اإن اأف�سل منطقة مل�ساهدة "العر�ض" �ستكون يف ن�سف الكرة 
ب�سرورة  ين�سحون  كما  اجلنوبية.  العر�ض  خطوط  اأ�سفل  واإىل  ال�سمايل 

اختيار مكان مظلم ومريح للجلو�ض، بالإ�سافة اإىل القليل من ال�سرب.
والنهمار النيزيكي هو حدث فلكي يالحظ فيه عدد من ال�سهب املنطلقة 

تزايد اأكرث من املت�قع 
ل�صكان ا�صرتاليا

اأظهرت اأحدث البيانات احلكومية 
�سي�سجل  ا�سرتاليا  �سكان  ع��دد  اأن 
الثالثاء  ام�����ض  ن�سمة  مليون   25
املتوقع  املوعد  من  عقد  نحو  قبل 
الآلف  مئات  ج��ذب  لذلك يف ظل 
���س��ن��وي��ا. وك�سفت  امل��ه��اج��ري��ن  م��ن 
البيانات اأن كل دقيقة ي�سل �سخ�ض 
للعي�ض يف ا�سرتاليا مما عزز الطلب 
ع��ل��ى ك���ل ����س���يء م���ن امل����ن����ازل اإىل 
وامل�ست�سفيات  وامل��دار���ض  ال�سيارات 
القت�سادية  ال���ت���وق���ع���ات  ورف������ع 
ل��ل��ب��الد. ووف��ق��ا ل��ت��ق��دي��رات املكتب 
ال�������س������رتايل ل����الإح���������س����اءات من 
اإىل  ال�سكان  عدد  ي�سل  اأن  املتوقع 
خ����الل ثالثة  ن�����س��م��ة  م��ل��ي��ون   26
الجت���اه���ات  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا  اأع�������وام 
ال�سريعة  الزيادة  واأث��ارت  الراهنة. 
ب�ساأن  نقا�سا  املهاجرين  اأع���داد  يف 
والجتماعي  الق��ت�����س��ادي  الأث�����ر 
للهجرة يف ظل عدم مالئمة البنية 
املدن  لتكد�ض  اأدى  مم��ا  التحتية 
العمل  ���س��وق  ات�����س��اع  ع��رق��ل  بينما 
منو الأج���ور. وق��ال وزي��ر اخلزانة 
اإي��ه.  3( ملحطة  موري�سون  �سكوت 
ب�ساأن  �سوؤال  على  ردا  الإذاعية  اإم( 
اإمكانية تكيف ا�سرتاليا مع تعداد 
موا�سلة  يعني  "التكيف  ال�سكان 

ال�ستثمار يف البنية التحتية".
خطة  و����س���ع���ن���ا  "لهذا  واأ������س�����اف 
75 مليار  التحتية حجمها  للبنية 
لدعم  وج��وده��ا  يتعني  ك��ان  دولر. 
عدد  يف  ن�سهده  ال���ذي  النمو  ه��ذا 
اإح�ساء  اأح���دث  واأظ��ه��ر  �سكاننا". 
النجاح  اأن  ال�����س��ك��ان  ل��ع��دد  ر���س��م��ي 
قائما  ك��ان  لأ�سرتاليا  القت�سادي 
على الهجرة اإذ ولد اأكرث من ثلث 

ال�سكان يف اخلارج.

�صربة ق�ية قد ت�ؤجل طرح 
ه�اتف اأبل اجلديدة

اجلديد  جيلها  لإط��الق  "اأبل"  ت�ستعد  بينما 
من هواتف "اآيفون" يف �سبتمرب املقبل، تلقت 
ال�سركة الأمريكية العمالقة �سربة قد توؤدي 

اإىل تاأجيل هذه اخلطوة.
"تايوان  �����س����رك����ة  ف������ريو�������ض  ������س�����رب  ف����ق����د 
اآيفون  هواتف  ت�سنع  التي  �سيميكوندكتور"، 

نيابة عن اأبل، مما اأثر على اإنتاجيتها.
برنامج  ع��رب  انت�سر  ال���ذي  ال��ف��ريو���ض،  واأدى 
�سيميكوندكتور"  "تايوان  اأج��ه��زة  اإىل  جديد 
اأدى اإىل  اإنتاج ال�سركة لأي��ام، كما  اإىل تعطيل 
هبوط ن�سبته 3 باملئة يف عائدات الربع الثالث 

بالن�سبة لها.
3 هواتف جديدة  اأب��ل  اأن تطلق  املنتظر  ومن 
من  معدلة  ن�سخة  منها  امل��ق��ب��ل،  �سبتمرب  يف 
 X واآخر ب�سا�سة اأكرب هو "اآيفون "X "اآيفون 

بال�ض" لكن يوم الإ�سدار مل يحدد بعد.

مراهقتان تنفذان اأغبى جرمية 
ن��ف��ذت م��راه��ق��ت��ان م���ن م��دي��ن��ة ن��ا���س��ف��ي��ل ال��ت��اب��ع��ة لولية 
تيني�سي الأمريكية جرمية غريبة وطريفة، بعدما حاولتا 
اأيا منهما ل  اأن  اأجل القيام بجولة رغم  �سرقة �سيارة من 
ت�ستطيع القيادة. وذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية 
اأن الفتاتني البالغتني من العمر 15 و17 عاما، تواجهان 
اأم��اك��ن خمتلفة.  ���س��ي��ارات ع��دة م��ن  تهمة حم��اول��ة �سرقة 
واأو�سحت ال�سلطات اأن املراهقتني حاولتا يف البداية �سرقة 
بالف�سل،  �سيارة كانت بداخلها �سيدة، لكن عمليتهما باءت 
ثم حاولتا مرة اأخرى ال�ستيالء على �سيارة كانت متوقفة 
داخ��ل مركز جت��اري، وجنحتا. لكن الغريب يف الأم��ر، هو 
ناقل  على  تعتمد  ال�سيارة  اأن  هربهما  بعد  اكت�سفتا  اأنهما 
قدرتهما  دون  حال  مما  اأوتوماتيكيا،  ولي�ض  ي��دوي  حركة 
على حتريك ال�سيارة. وجرى اإلقاء القب�ض على الفتاتني 
تقدميهما  و�سيتم  ال�سرطة،  قبل  من  ر�سدهما  مت  بعدما 

للمحاكمة خالل الأيام القليلة املقبلة.

العث�ر على 10 جثث مبنزل 
ال��ع��ث��ور على  اأن���ه مت  اإع��الم��ي��ة مك�سيكية  ت��ق��اري��ر  ذك���رت 
بغرب  بولية خالي�سكو  منزل  الأق��ل يف  على  ع�سر جثث 
املك�سيك. وكان مالك املبنى ال�سكني قد �سعروا بانبعاث 
غوادالخارا،  منطقة  يف  الواقع  املبنى  يف  كريهة  رائحة 
وذلك عندما عادوا للقيام بعملية جتديد كبرية للمنزل.
املنزل  يف  يقيمون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  امل�ستاأجرين  اأن  وت���ردد 

غادروه منذ اأ�سبوع.
ومت العثور حتى الآن على جثث ت�سعة رجال و�سيدة، يف 
درجات خمتلفة من التحلل. واأف��ادت �سبكة "ا�ض دي بي 
العثور  احتمالية  ت�ستبعد  ل  ال�سرطة  باأن  نوتي�سيا�ض" 
على املزيد من اجلثث. وي�سار اإىل اأن ولية خالي�سكو تعد 
معقل ع�سابة خالي�سكو نويبا خينريا�سيون، التي تخو�ض 
معركة �سر�سة لل�سيطرة على جتارة املخدرات يف الولية 

�سد ع�سابة لو�ض زيتا�ض.

ل�حات متحف ني�ي�رك يف قرية جمه�لة
قد تكون اأبعد ما يكون عن �سوارع مانهاتن، اإل اأن منازل 
والتي  بلغاريا  بجنوب  ج��ي��ل��ي��زاره  �ستار  ق��ري��ة  وح��ظ��ائ��ر 
لبع�ض  ر���س��وم��ات  الآن  حت��م��ل   500 م��ن  اأق����ل  يقطنها 
احلديث  الفن  متحف  يف  املعرو�سة  اللوحات  اأ�سهر  من 
للفنان  و"ال�سرخة"  دايل  �سلفادور  �ساعات  بنيويورك. 
اإدفارد مونك من بني اجلداريات التي حولت القرية اإىل 

معر�ض فني مفتوح رائع فيما اأ�سبح حدثا �سنويا.
بولندا  ير�سم فيه طلبة من  ال��ذي  الرابع  العام  هذا هو 
اأطلقته  �ستار جيليزاره، وهو م�سروع  على ج��دران قرية 
البولندية كاتارزينا برييانكوف وزوجها البلغاري املولد 
فينتزي�سالف، اللذان قررا اأن يكون مو�سوع العام احلايل 
هو متحف نيويورك. وقالت برييانكوف "نريد دائما اأن 
جنعل م�ساريعنا تعتمد على التباين والغرائب... ولذلك 
و�سعبها.  جيليزاره  �ستار  اإىل  نيويورك  ندعو  اأن  قررنا 
اإنهم ي�ستحقون اأي�سا م�ساهدة جمال الأعمال الفنية يف 

متحف الفن احلديث بنيويورك".
اأي�سا  اأج��ان��ب  زوار  ت��واف��د  ال��ق��ري��ة  ���س��ك��ان  اإىل  واإ���س��اف��ة 

مل�ساهدة �سارع الفن. ريز ويذر�سبون خالل ح�سورها العر�ض الأول للم�سل�سل الأ�سلي "تاألق مع ريز" يف هوليوود، كاليفورنيا.  )اأ ف ب(

روبرت ريدف�رد 
يعتزل التمثيل 

على  احلائز  الأمريكي  النجم  ق��ال 
الأو����س���ك���ار روب����رت ري���دف���ورد ملجلة 
�سيعتزل  اإن��ه  ويكلي(  )اإنرتتينمنت 
التمثيل بعد �سدور فيلمه اجلديد 
جان-العجوز  ذا  اآن���د  م��ان  اأول���د  ذا 
يبداأ  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن  وال�����س��الح. 
الفيلم  ع��ر���ض  اأي���ل���ول  �سبتمرب  يف 
ريدفورد  فيه  يقدم  ال��ذي  اجل��دي��د 
)81 عاما( دور ل�ض بنوك متمر�ض. 
وي�ستهر ريدفورد باأفالم مثل بوت�ض 
كا�سيدي اآند ذا �سندان�ض كيد واأوت 
وقال  اأفريقيا.  اأفريقيا-خارج  اأوف 
مطلق  ����س���يء  ي���وج���د  "ل  ل��ل��م��ج��ل��ة 
تكون  اأن  على  ب�سدة  عزمت  لكنني 
هذه هي نهاية طريقي فيما يتعلق 
�سوب  ق��دم��ا  و���س��اأم�����س��ي  بالتمثيل 
اأمار�سه  لأن��ن��ي  ذل��ك  بعد  التقاعد 
م��ن��ذ اأن ك��ن��ت اأب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 21 
الفيلم  يف  ري��دف��ورد  ويلعب  عاما". 
ت��اك��ر وهي  ف��ور���س��ت  دور  اجل���دي���د 
ل��ل�����ض عتيد  ���س��خ�����س��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة 
الإجرام األقي القب�ض عليه 17 مرة 
يف  لكنه  بنوك  على  ال�سطو  بتهمة 
كل م��رة ك��ان ينجح يف ال��ه��روب من 

ال�سجن.
وقال "جعلني الدور اأت�ساءل... ماذا 
لو اأنه مل يكن يبغ�ض اإلقاء القب�ض 
ال�ستمتاع  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ح��ت��ى  ع��ل��ي��ه 
وهي  حياته  يف  احلقيقية  ب��الإث��ارة 
النجاح  ريدفورد  الهروب؟" وحقق 
 1967 ع��ام  ال��ك��ب��رية  ال�سا�سة  على 
ب��دوره يف فيلم بريفوت اإن ذا بارك 
اأق��دام��ه يف  اأم��ام جني فوندا ور�سخ 
اأفالم  بامل�ساركة يف  النجومية  عامل 
ذا  اأول  و  �ستينج  ذا  مثل  كال�سيكية 
برزيدنت�ض من-كل رجال الرئي�ض.

 اأطعمة ت�صبب اخلرف... احذرها ؟
الدماغ اأهم اأع�ساء اجل�سم، لذلك من ال�سروري 
التي  وامل��غ��ذي��ات  بالأطعمة  تغذيتها  على  العمل 

تزيد من كفاءة عملها.
الدماغ،  �سحة  �سد  تعمل  اأطعمة  هناك  اأن  كما 
تزيد  اأنها  تبني  التي  تلك  خا�سة  جتنبها  عليك 

خطر الإ�سابة باخلرف، وهي:
امل�سروبات ال�سكرية: الإفراط يف تناول م�سروبات 
الإ�سابة  خطر  يزيد  املحالة  والع�سائر  ال�سودا 
الإ�سابة  خطر  ب���دوره  ي��زي��د  وال���ذي  بال�سكري، 
ب��اخل��رف وال��زه��امي��ر. اأف�����س��ل امل�����س��روب��ات: املاء 
اخلالية  والقهوة  الطبيعية  والع�سائر  وال�ساي 
الغنية  الأك��الت  باعتدال.  املحالة  اأو  ال�سكر  من 
ب��ال��ك��رب��وه��ي��درات: م���رة اأخ����رى جت��ّن��ب الإف����راط 
الكربوهيدرات. الع��ت��دال يف  امل��رة يف  ولكن ه��ذه 
اأكل اخلبز واملعكرونة والأرز واملخبوزات اجلاهزة 
والكعك يحميك من ارتفاع ن�سبة ال�سكر وارتفاع 
م�ستوى الأن�سولني يف الدم. وقد تبني اأن الزيادة 
امل�����س��ت��م��رة يف م�����س��ت��وى الأن�����س��ول��ني م���ن عوامل 

الإ�سابة باخلرف والزهامير.

اأن الأطعمة  الأك����الت اجل��اه��زة: وج���دت درا���س��ة 
املقاهي  املطاعم  بع�ض  يف  تتوفر  والتي  اجلاهزة 
تكون  امل��ي��ك��روي��ي��ف  يف  ب�����س��رع��ة  ت�سخينها  وي��ت��م 
غنية بالدهون، واأن اأكل هذه الوجبات با�ستمرار 
عر�سة  اأك���رث  ال��دم��اغ  ويجعل  ال���ذاك���رة،  ي�سعف 

لالإ�سابة بالزهامير.
الأطعمة  هذه  اأمثلة  من  ال�سطناعية:  التحلية 
وامل�سروبات ما يتم الرتويج له باعتباره م�سروبات 
املنتجات ومنها  ال�سكر، فهذه  للدايت خالية من 
م�سروبات ال�سودا واأقرا�ض النعناع وبع�ض اأنواع 
ا�سطناعية  ب�����س��ك��ري��ات  حُت��ّل��ى  )ال��ل��ب��ان(  العلكة 
اأ���س��ه��ره��ا م���ادة الأ���س��ب��ارت��ام، وق���د ت��ب��ني اأن��ه��ا من 
الغنية  الأ����س���م���اك  ال����ذاك����رة.  اإ����س���ع���اف  ع���وام���ل 
 3 اأوم��ي��غ��ا  ده���ون  م�سادر  م��ن  ال�سمك  بالزئبق: 
ال�سحية، لكن بع�ض الأ�سماك غنية بالزئبق وهو 
وظائف  اإ�سعاف  اإىل  تراكمها  ي��وؤدي  �سامة  م��ادة 
 3 اأك��رث من  الأ�سماك  تتناول  ال��دم��اغ. لذلك، ل 
الأنواع  الأ���س��ب��وع، واح��ر���ض على تناول  م��رات يف 

قليلة الزئبق.

كاردي بي تتفّ�ق 
على زميالتها 

ل �سّك اأن الفنانة العاملية  كاردي بي  تعّد من اأهم النجمات يف العامل، 
اإذ اأن اغانيها تالقي اإعجاب املاليني من اجلمهور، ويف خطوة لفتة 
اأرادت بي منها اأن تثبت انها الأوىل بدون منازع، فقد ن�سرت �سورة 
عرب ح�سابها اخلا�ض على احد مواقع التوا�سل الجتماعي ا�سارت 
فيها اىل انها النجمة الوحيدة التي و�سلت ن�سبة مبيعات 3 اغنيات 
لها اىل 500 األف ن�سخة  يف امريكا، �ساكرة بدورها كل من �ساندها 

ودعمها يف م�سريتها الفنية.
الأوىل من  رزق��ت موؤخرا مبولودتها  ك��اردي بي  اأن  ذك��ره  اجلدير 

زوجها مغني الراب اأوف�ست.


