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بعد واقعة عائ�سة الطالبة مبدر�سة �سكينة
م�صل�صل الأخطاء بنتائج الطالب يتوا�صل بـ »كتاب« يقر 
بالق�صور يف متابعة املدار�س و�صكاوي اأولياء 311 طالبًا

•• دبي- حم�شن را�شد:

تلقى مدراء املجال�س والنطاق موؤخراً كتاباً من اإدارة التقومي واالمتحانات 
معنون بـ »مهم وعاجل« ، ي�سم قوائم اأ�سماء 311 طالباً وطالبة موزعني 
على كافة مدار�س الدولة لل�سفني بال�سف التا�سع ) 306( فيما الثامن 
)5 ( طالب فقط ببياناتهم التف�سيلية، ويقر الكتاب املوجه من التقومي 
تن�سيق  وعدم  ق�سور  هناك  باأن  �سراحة،  العمليات  لقطاع  واالمتحانات 
وغياب املتابعة من قبل قطاع العمليات الإدارات املدار�س، حيث اأ�سار الكتاب 
اىل اأن اأولياء اأمور هوؤالء الطلبة متظلمني من نتائج اأبنائهم وفق ما جاء 
امتحان موؤجل  دخــول  لهم حق  لدينا وجــود طلبة  »تبني  ن�ساً   بالكتاب 
 ، التقدم لالمتحان«  لهم فر�سة  باأن  تنتبه  املدار�س مل  وادارات  االإعــادة 
وارجعت اإدارة التقومي واالمتحانات هذا اخللل اأو الق�سور اىل احتمالية 

عدم حتديث طباعة الك�سوف اأو الأية اأ�سباب اأخرى. )التفا�سيل �س5(

اختبارات رخ�صة املعلم تنطلق اليوم وال�صماح 
با�صتخدام الآلة احلا�صبة ملن مل يوؤده العام املا�صي

•• دبي – حم�شن را�شد :
تنطلق اليوم اختبارات »رخ�سة املعلم«، التي ت�ستهدف معلمي احللقة 
املا�سي  العام  اختبارات  والغائبني عن   ، باملدار�س احلكومية  الثانية 
املعلمني  اإ�سافة  اىل  بــدون عــذر،  ، ومن تخلف عن االمتحان  بعذر 
الثانوي،  التعليم  اإىل  الثانية  ممن مت ترفيعهم موؤخرا من احللقة 
ف�سال عن معلمي التعليم اخلا�س، فيما تقرر اإجراء االختبارات يف 
مراكز مت ت�سميتها مبختلف مناطق الدولة، لت�سمل كليات التقنية يف 

دبي وال�سارقة وراأ�س اخليمة.                    )التفا�سيل �س5(

قوات اجلي�س اليمني توا�سل تقدمها يف عدة جبهات مكبدة امللي�سيات احلوثية خ�سائر فادحة

قرقا�س: اأمن املنطقة وا�صتقرارها 
يعتمد على ال�صعودية

•• اأبوظبي- الفجر:

اأكـــد مــعــايل الــدكــتــور اأنـــور بــن حممد قــرقــا�ــس، وزيـــر الــدولــة لل�سوؤون 
اخلارجية اأن “اأمن املنطقة وا�ستقرارها ودورها يف املحيط الدويل يعتمد 

على ال�سعودية بكل ما حتمله من ثقل �سيا�سي واقت�سادي وديني«.
اأنه  “تويرت”،  على  الر�سمي  ح�سابه  على  تغريدة  يف  معاليه،  واأ�ــســاف 
البحث عن احلقيقة  التمييز بني م�ساألة  املنطلق، ال بد من  “من هذا 

بكل ما يحمله ذلك من اأهمية وبني ا�ستهداف الريا�س ودورها«.
واأو�سح، يف تغريدة اأخرى، اأن “م�سهدين يف االأزمة التي تطال ال�سعودية. 
امل�سادة.  والت�سريبات  الت�سريبات  خ�سم  يف  احلقيقة  عن  يبحث  االأول، 

والثاين، ي�سعى للنيل من الريا�س وموقعها«.
الذي يجري،  “يف هذا  لل�سوؤون اخلارجية  الدولة  واأ�ساف معايل وزير 
تقوي�س  وحمـــاوالت  امل�سبقة  واالأحــكــام  الت�سيّي�س  �سد  ب�سالبة  نقف 

ا�ستقرار ال�سعودية وحتجيم دورها. ال خيار دون ذلك«.

الإمارات ت�صارك باملوؤمتر 
العاملي للتطوع يف املانيا

•• اوغ�شربوغ - اأملانيا-وام:

العربية  االإمــــارات  دولـــة  يف  املُختلفة  التطوعية  اجلــهــات  مــن  وفــد  يــ�ــســارك 
املتحدة برئا�سة معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع يف 
التطوعية  للجهود  الدولية  للرابطة  التابع  للتطّوع   25 الـ  العاملي  املوؤمتر 
والذي عقد امي يف اأوغ�سربوغ – اأملانيا. ي�سم وفد الدولة عددا من اجلهات 
التطوعية الرائدة يف الدولة منها موؤ�س�سة االإمارات والهالل االأحمر ودبي 
العطاء باالإ�سافة اإىل عدد من املتطوعني ..و�ستم خالل احلدث االإعالن عن 
2020 وهو  26 للتطّوع عام  الـ  العاملي  املوؤمتر  با�ست�سافة  الفائزة  املدينة 
اأكرب جتمع عاملي خلرباء وممار�سي العمل التطوعي.       )التفا�سيل �س3(

طائرات التحالف ت�ستهدف جتمعات للملي�سيات باحلديدة

القوات ال�صعودية تق�صي على »كتيبة املوت« احلوثية

تركيا تكّذب تقارير الت�صجيالت ال�صوتية بق�صية خا�صقجي
•• اأنقرة-وكاالت:

اأوغلو،  مــولــود جاوي�س  الــرتكــي  اخلــارجــيــة  وزيــر  نفى 
تــ�ــســجــيــل �ــســوتــي الأي طـــرف مبن  اأي  اأنـــقـــرة  تــقــدمي 
ب�ساأن  بومبيو،  مايك  االأمريكي  اخلارجية  وزيــر  فيهم 

ال�سحفي ال�سعودي املفقود جمال خا�سقجي.
واأكد جاوي�س اأوغلو اأن بالده �ستن�سر نتائج التحقيقات 

للعامل فور التو�سل لها.
مزيفة  ت�سريبات  بنقل  عـــدة  اإعــــالم  و�ــســائــل  وت�ستمر 
م�سوؤولني  يدفع  الذي  االأمر  مل�سادر وهمية،  ومن�سوبة 

اتراك اإىل نفيها، و�سط ا�ستمرار التحقيقات. 
وكانت وزارة العدل الرتكية دعت، اإىل جتاهل املعلومات 
غري ال�سحيحة التي تتداولها مواقع اإخبارية ومن�سات 
اخــتــفــاء خا�سقجي، وذلـــك عــلــى وقع  بــ�ــســاأن  الــتــوا�ــســل 
كاذبة  معلومات  ب�سخ  قطرية  اإعــالم  و�سائل  ا�ستمرار 

عن هذه الق�سية.
ويف ت�سريح نقلته وكالة اأنباء االأنا�سول احلكومية، قال 
وزير العدل الرتكي، عبد احلميد غل، اإن “التحقيقات 
التي جتريها النيابة العامة، ت�سري ب�سرية”، مما يوؤكد 

عدم �سحة الت�سريبات التي تتعمد نقلها و�سائل اإعالم 
الدوحة لت�سويه احلقائق. ويف هذا ال�سياق، دعا غل اإىل 
جتاهل ما يدور يف اأو�ساط و�سائل التو�سل االجتماعي 
واملواقع االأخــرى حيال ق�سية خا�سقجي، واال�ستناد يف 

املعلومات على بيانات �سادرة عن النيابة العامة.
اإ�سطنبول  مدينة  يف  ال�سعودي  ال�سحفي  اختفاء  ومنذ 
قطرية  اإعـــالم  و�ــســائــل  ن�سرت  اجلــــاري،  ال�سهر  مطلع 
واأخرى ممولة من نظام الدوحة، ع�سرات التقارير التي 

تت�سمن معلومات مغلوطة ومتناق�سة عن الق�سية.
وحماوالتها  الق�سية  لهذه  واإعالمها  قطر  وا�ستغالل 
التي  الــ�ــســعــوديــة،  ا�ــســطــدم مبــوقــف  ت�سويه احلــقــائــق، 
الــرتكــيــة لك�سف  مـــع اجلـــهـــات  الـــتـــعـــاون  اإىل  ــارعــت  �ــس
التحقيق  “جلنة  عــرب  خــا�ــســقــجــي  اخــتــفــاء  مــالبــ�ــســات 

امل�سرتكة وغريها من القنوات الر�سمية«.
اأكــــد، يف ت�سريحات  الــ�ــســعــودي  الــداخــلــيــة  وكـــان وزيـــر 
�سابقة، اأن ما يتم تداوله ب�ساأن الق�سية اأكاذيب ومزاعم 
ال اأ�سا�س لها من ال�سحة، موؤكدا على اأهمية دور و�سائل 
م�سارات  على  التاأثري  وعــدم  احلقائق  نقل  يف  االإعـــالم 

التحقيق واالإجراءات العدلية«.

•• عوا�شم-وكاالت:

اأم�س  الـــتـــحـــالـــف،  طــــــريان  جـــــدد 
مواقع  عـــلـــى  غـــــاراتـــــه  اجلـــمـــعـــة، 
وجتمعات تابعة مليلي�سيات احلوثي 

داخل مدينة احلديدة.
جويتني  غــارتــني  التحالف  و�ــســن 
عــلــى جتــمــعــات لــلــحــوثــيــني جوار 
مبديرية  العربية  اجلزيرة  فندق 
احلـــايل، وغــارتــني بــجــوار منطقة 
جتمعات  مــ�ــســتــهــدفــة  يـــولـــيـــو   7

واآليات ع�سكرية للميلي�سيات.
قوات  اأ�سقطت  اأخــــرى،  جهة  مــن 
حمافظة  يف  مـــــدرع   35 الــــلــــواء 
تابعة  م�سرية  جت�س�س  طائرة  تعز 
يف  االنقالبية  احلوثي  مليلي�سيات 

منطقة احلجرية.
مدرع،   35 الــلــواء  قائد  وبح�سب 
الــعــمــيــد عـــدنـــان احلــــمــــادي، فاإن 
مليلي�سيات  تابعة  جت�س�س  طــائــرة 
احلــوثــي كــانــت حتــلــق فـــوق �سماء 
احلجرية وتر�سد مواقع اللواء يف 
ر�سدها  مت  حيث  املحافظة،  ريــف 
يف  اإ�سقاطها  ثــم  ومــن  ومتابعتها 

مديرية املوا�سط جنوبي تعز.
اإعالمية  اأفــادت م�سادر  اإىل ذلك، 
امل�سرتكة  الــ�ــســعــوديــة  الـــقـــوات  اأن 
نفذت كميناً ع�سكرياً �سد ميلي�سيا 

ازدهرت يف عهد االنقالب احلوثي، 
احلوثيون  املــخــدرات  جتــار  وكثف 
يف  والت�سويق  للتهريب  ن�ساطهم 
االأعــــــوام الــثــالثــة املــا�ــســيــة، وزاد 
بع�س  وبــــاتــــت  املـــتـــعـــاطـــني،  عـــــدد 
للعر�س  اأ�ــســواقــاً  الرئي�سية  املـــدن 
والــــطــــلــــب. واأحــــبــــطــــت االأجــــهــــزة 
االأمــــنــــيــــة يف حمـــافـــظـــتـــي مـــــاأرب 
واجلـــوف حمـــاوالت عــدة لتهريب 
احل�سي�س  مـــــن  كــــبــــرية  كـــمـــيـــات 
التي كانت يف طريقها  واملــخــدرات 

مليلي�سيات احلوثي يف �سنعاء.

احلــوثــي داخــل االأرا�ــســي اليمنية 
قبالة احلدود ال�سعودية يف منطقة 
ع�سكرية  م�سادر  واأ�سارت  جــازان. 
اإىل اأن القوات ال�سعودية امل�سرتكة 
وم�ساة  الربية  القوات  مكونة من 
العنا�سر  مــع  تــعــامــلــت  الــبــحــريــة 

احلوثية امللقبة بـ”كتيبة املوت«.
ال�سعودية  الـــقـــوات  وا�ــســتــهــدفــت 
بقذائف  املــــوت  كــتــيــبــة  املــ�ــســرتكــة 
الــهــاون واملــدفــعــيــة ومــ�ــســانــدة من 
مـــروحـــيـــات االأبـــاتـــ�ـــســـي وطــــريان 
باليمن،  الــ�ــســرعــيــة  دعـــم  حتــالــف 

احلوثيني  تــــعــــزيــــزات  ودمـــــــــرت 
عن  العملية  لت�سفر  واإمداداتهم، 
مقتل 20 عن�سراً، بينهم قيادي، 

وفرار اآخرين.
اإىل  االإ�ـــــســـــارة  جتـــــدر  ذلــــــك،  اىل 
املــــ�ــــســــادر  اأهــــــــم  املـــــــخـــــــدرات  اأن 
لتمويل  اإيــــــران  تــعــتــمــدهــا  الـــتـــي 
هذه  فقادة  ميلي�سيات_احلوثي، 
املــيــلــيــ�ــســيــات و�ــســلــوا حــــَدّ الـــراء 
اليمنيني  حــ�ــســاب  عــلــى  الــفــاحــ�ــس 

الذين باتوا على حافة املجاعة.
وتفيد تقارير  باأن جتارة احل�سي�س 

م�سروع تون�س اختار ال�ساهد على النداء

�سبان فل�سطينيون يحتجون على احل�سار اال�سرائيلي لغزة )رويرتز(

»قمة رباعية« ب�ساأن الأزمة ال�سورية يف تركيا

املبعوث الأمريكي: 40 % من �صوريا لي�صت حتت �صيطرة النظام

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

امل�سهد  يــ�ــســهــده  جـــديـــد  انـــعـــطـــاف 
تــونــ�ــس، وهــــذه املرة  الــ�ــســيــا�ــســي يف 
بقيادة  تون�س  م�سروع  حــزب  بطله 
حمــ�ــســن مـــــرزوق، الــــذي اأعــلــن انه 
اغلق بال رجعة باب احلــوار نهائيا 
التحق  ان  بــعــد  تــونــ�ــس،  نــــداء  مـــع 
بــ�ــســفــوفــه �ــســلــيــم الـــريـــاحـــي، وفتح 
ال�سياغة  بــ�ــســدد  جــديــدة  �سفحة 
يو�سف  احلــــكــــومــــة  رئــــيــــ�ــــس  مــــــع 
الد�ستوري  املبادرة  وحــزب  ال�ساهد 
وتقول  مــــرجــــان،  كـــمـــال  بـــزعـــامـــة 
النه�سة  حــركــة  ال�سوء”  “ال�سنة 
ان  من  انطالقا  اأي�سا،  اخللفية  يف 
حزبي املبادرة وحركة النه�سة هما 
فــقــط مــن دافــعــا عــن االبـــقـــاء على 
ال�ساهد يف  يو�سف  احلكومة  رئي�س 

م�ساورات قرطاج 2.
ومــــن جتــلــيــات هــــذا االنــــقــــالب يف 

•• عوا�شم-وكاالت:

املــــتــــحــــدة  االأمم  مــــــوفــــــُد  حــــــــذر 
نيكوالي  االأو�ــــســــط  الـــ�ـــســـرق  اإىل 
مـــالديـــنـــوف، مـــن احــتــمــال انـــدالع 

نزاع جديد مدمر يف قطاع غزة.
األقاها  كلمة  يف  مــالديــنــوف  وقـــال 
اإن غزة  ات�سال فيديو مبا�سر  عرب 
االإن�سانية  املوؤ�سراِت  كل  واإن  تنهاُر 
وال�سيا�سية  واالأمنية  واالإقت�سادية 
تــــزال  وال  الــــــرتاجــــــع..  تــــوا�ــــســــُل 
نزاع جديد قد  املنطقة على حافة 

يكون مدمرا.
وحذر املبعوُث االأممي من تداعياٍت 
جميع  تـــتـــخـــذ  مل  مـــــا  كــــارثــــيــــةٍ  
االأطــــــراف خــطــوات وا�ــســحــة جدا 

خلف�س التوتر.
�ــســفــري ف�سلطني  مـــن جــانــبــه قـــال 
من�سور  ريــا�ــس  املــتــحــدة  االأمم  يف 
اإذناً  يطلبوا  لن  الفل�سطينيني  اإّن 
امل�سروع  حقهم  على  يتفاو�سوا  اأو 

بالعي�س بحرية.

تتفقان  ووا�صنطن  اخلرطوم 
على ا�صتئناف التعاون الع�صكري

•• اخلرطوم-وكاالت:

عاما،  لـ30  امــتــدت  قطيعة  بعد 
اتفق ال�سودان والواليات املتحدة 
الع�سكري  التعاون  ا�ستئناف  علي 
امل�سرتك  العمل  وتعزيز  بينهما، 
ــــاأن حمـــــاربـــــة الــــتــــطــــرف و  بــــ�ــــس

مكافحة االإرهاب.
وقال رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة 
الفريق  الـــ�ـــســـوداين،  اجلــيــ�ــس  يف 
عبداملعروف،  كـــمـــال  ركــــن  اأول 
عقب  �ــســحــفــيــة  تــ�ــســريــحــات  يف 
عودته من وا�سنطن، اإن الواليات 
املتحدة اأبدت ا�ستعدادها للتعاون 
مع ال�سودان يف املجال الع�سكري، 

وتعزيز اأمن و�سالمة االإقليم.
�سارك  الذي  عبداملعروف،  واأ�سار 
معر�س  يف  وا�سنطن  من  بدعوة 
احتـــــــــاد اجلــــيــــ�ــــس االأمـــــــريكـــــــي، 
وموؤمتر التطرف العنيف، اإىل اأن 
الع�سكرية  امللحقية  تد�سني عمل 
ال�سودانية بوا�سنطن بعد انقطاع 
يعد  عـــامـــاً،   25 مـــن  الأكــــر  دام 

واحدا من جناحات زيارته.

ــن كــبــار مــ�ــصــوؤويل  �ــصــجــار ب
ال�صيطرة« عن  »يخرج  ترامب 

•• وا�شنطن-رويرتز:

كبار  من  اثنني  بني  م�سادة  وقعت 
مــ�ــســاعــدي الــرئــيــ�ــس االأمـــريكـــي 
املكتب  خـــــــارج  تــــرامــــب  دونـــــالـــــد 
اخلالفات  تــزايــد  مــع  البي�ساوي 
الهجرة  مع  التعامل  كيفية  ب�ساأن 
ـــروعـــة، حــ�ــســبــمــا اأفـــــاد  ـــس ـــ� غــــري امل

م�سدران لرويرتز.
وقعت  امل�سادة  اأن  امل�سدران  وذكــر 
بني كبري موظفي البيت االأبي�س 
جون كيلي، وهو وزير �سابق لالأمن 
الداخلي، وم�ست�سار ترامب لالأمن 

القومي جون بولتون.
النقا�س  املــ�ــســدريــن  اأحـــد  وو�ــســف 
عن  خــــرج  حاد”  “ترا�سق  بـــاأنـــه 
وزيرة  اأداء  اإىل  وتطرق  ال�سيطرة 
كري�ست�سن  ــــي  الــــداخــــل االأمـــــــــن 
نيل�سن، نائبة كيلي ال�سابقة. وقال 
م�سدر اآخر اإنها “مل تكن م�سكلة 

كبرية«.
قال  الواقعة  عن  �سوؤال  على  وردا 
اأ�سمع  “مل  لل�سحفيني  تــرامــب 

باالأمر«.

التنفيذي  املـــكـــتـــب  دعـــــا  املــــوقــــف، 
حلزب حركة م�سروع تون�س، رئي�س 
احلـــكـــومـــة يـــو�ـــســـف الـــ�ـــســـاهـــد اإىل 
يراجع  حكومي  بتغيري  “املبادرة 
االأداء  يف  وال�سعف  الق�سور  نقاط 
عــلــى قــاعــدة بــرنــامــج عــمــل ي�سمح 

الفل�سطينيون  يعي�س  “اأن  وقـــال 
وم�سروٌع  طبيعي  حــق  هــو  اأحـــــراراً 
ولن نتخلى عنه، لن نتفاو�س على 
هـــذا احلـــق مـــع اأحــــد كــمــا اأنـــنـــا لن 
احلق  هــذا  ملمار�سة  اأحــــداً  ن�ستاأذن 

الطبيعي وامل�سروع«.
ياأتي ذلك فيما هدد رئي�ُس الوزراء 
االإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو باتخاِذ 

املالّية  الـــتـــوازنـــات  نــزيــف  بــاإيــقــاف 
تدابري  ويــ�ــســمــن  واالقـــتـــ�ـــســـاديـــة 
معاناة  مــــن  لــلــتــخــفــيــف  عـــمـــلـــّيـــة 
املــواطــنــني جــهــوّيــا وحمــلــّيــا، ويقع 
عـــر�ـــســـه عـــلـــى الــــربملــــان يف اأقـــــرب 
االآجال«.         )التفا�سيل �س13(

تطوِر  اإزاَء  لــلــغــايــة  قــــوي  اإجـــــــراٍء 
االحداث على حدود القطاع.

مـــــيـــــدانـــــيـــــاً اأ�ــــــســــــيــــــب عــــ�ــــســــرات 
اجلمعة،  امـــ�ـــس  الــفــلــ�ــســطــيــنــيــني، 
بـــحـــروق وبــــحــــاالت اخـــتـــنـــاق، اإثـــر 
من  “الفلفل”  بــغــاز  ا�ستهدافهم 
قبل قوة اإ�سرائيلية يف جتمع اخلان 

االأحمر البدوي، �سرقّي القد�س.

•• عوا�شم-وكاالت:

بعد ت�سريحات رو�سية متكررة ب�سيطرة النظام على 90% 
مــن اأرا�ــســي �ــســوريــا.. قــال املــبــعــوُث االأمــريكــي اإىل �سوريا 
جيم�س جيفري باأن %40 من �سوريا “ال تخ�سُع ل�سيطرة 

النظام”، وهي حتت �سيطرة حلفاء وا�سنطن واأنقرة.
كيان  اقامة  على  تعمل  وا�سنطن  تكوَن  اأن  جيفري  ونفى 
بالِده  التزام  موؤكدا  ل�سوريا  ال�سرقي  ال�سمال  يف  منف�سل 

بوحدِة االرا�سي ال�سورية.
�سوريا  اأمريكا يف  اجندَة  اأن  اأي�سا  املبعوُث االمريكي  واأكــد 
وفق  املــــدى  وا�ــســعــة وطــويــلــة  �سيا�سية  ولــيــ�ــســت  عــ�ــســكــريــٌة 

تعبريه.
وبخ�سو�س اأدلب قال جيفري اأن االتفاَق الرو�سي الرتكي 

جمد القتال كا�سفا ان يف اإدلب ما يقرب من 50 اإىل 70 
األف مقاتل، معظمهم جزٌء من املعار�سة التي كانت تدعمها 

وا�سنطن والتي التزاُل تعمُل معها تركيا.
اأو  7000 و8000.   واأن هناك نحو ع�سرة اآالف ما بني 
اإرهابيني ينتمون  10.000 �سخ�س ي�سنفون  اأكر،  رمبا 
اىل جبهِة الن�سرة. اىل ذلك، اأعلن املتحدث با�سم الرئا�سة 
الرتكية ابراهيم كالني ام�س اجلمعة اأن تركيا �ست�ست�سيف 
قمة حول �سوريا يف ا�سطنبول يف 27 اأكتوبر، مب�ساركة عدد 

من زعماء الدول االأوروبية.
اأردوغان  طيب  رجــب  الرتكي  الــروؤ�ــســاء  اإن  املتحدث  وقــال 
ماكرون  اإميانويل  والفرن�سي  بوتن  فالدميري  والرو�سي 

وامل�ست�سارة االأملانية اأنغيال مريكل، �سي�ساركون يف القمة.
واأ�ساف اأن القمة �ستتناول ب�سكل خا�س الو�سع يف حمافظة 

�سوريا،  املــعــار�ــســة يف  لــلــفــ�ــســائــل  االأخـــــري  املــعــقــل  اإدلــــــب، 
و”العملية ال�سيا�سية” التي يفرت�س اأن تف�سي اإىل ت�سوية 

النزاع الدائر منذ 2011.
حّددها  الــتــي  املهلة  املا�سي  االأحـــد  ليل  منت�سف  وانتهت 
اإخالء  اأجل  الن�سرة من  الرو�سي-الرتكي جلبهة  االّتفاق 
املنطقة العازلة يف اإدلب، من دون ر�سد ان�سحاب اأّي منها، 
االإن�سان وم�سدر يف  ال�سوري حلقوق  املر�سد  اأّكــد  ما  وفق 

ف�سيل معار�س.
الإقناع  مت�سددين،  م�سلحني  مــن  القريبة  تركيا  و�سعت 
هيئة حترير ال�سام التي ترتبط بتنظيم القاعدة بااللتزام 
باالتفاق الذي اأعدته مع رو�سيا احلليف الرئي�سي للحكومة 
رمبا  اأنــه  مــن  تركيا  تخ�سى  هجوم  �سن  لتجنب  ال�سورية 

يت�سبب يف موجة جديدة من الالجئني باجتاه حدودها.

دعا لتغيري حكومي واأعلن ا�ستعداده للم�ساركة:

م�صروع تون�س يك�صف عن حلف �صيا�صي و�صيك!

جي�ش الحتالل يطلق قب�سته الع�سكرية

حتذير اأممي من نزاع مدمر يف غزة

مواقــيت ال�صالة
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اأخبـار الإمـارات

عبداهلل بن زايد ي�صهد حفل تخريج طلبة اأكادميية الإمارات الدبلوما�صية
•• اأبوظبي-وام: 

�سهد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الــــــــدويل رئـــيـــ�ـــس جمـــلـــ�ـــس اأمــــنــــاء 
الدبلوما�سية  االإمــــارات  اأكــادميــيــة 
 2018 دفـــــعـــــة  تــــخــــريــــج  حــــفــــل 
مــــن طــلــبــة اأكــــادميــــيــــة االإمــــــــارات 
مبنى  يف  اأقيم  الــذي  الدبلوما�سية 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 

باأبوظبي.
ح�سر حفل التخريج معايل ال�سيخ 
وزير  نهيان  اآل  مــبــارك  بــن  نهيان 
�سلطان  الدكتور  ومعايل  الت�سامح 
بــــن اأحــــمــــد اجلــــابــــر وزيـــــــر دولــــة 
ومعايل الدكتورة ميثاء بنت �سامل 
و�سعادة  دولــــة  وزيـــــرة  الــ�ــســامــ�ــســي 
وكيل  املــــــزروعــــــي  ــــاري  ــــس � اأحــــمــــد 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
و�سعادة مطر �سامل علي الظاهري 
و�ــســعــادة رزان  الــدفــاع  وكــيــل وزارة 
لهيئة  العام  االأمني  املبارك  خليفة 
البيئة - اأبوظبي و�سعادة برناردينو 
ليون مدير عام اأكادميية االإمارات 
الدكتورة  و�ــســعــادة  الــدبــلــومــا�ــســيــة 
نـــوال احلــو�ــســنــي نــائــب مــديــر عام 
م�ساعدي  مــن  وعــــدد  االأكـــادميـــيـــة 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزيــر 
واأولياء  وال�سخ�سيات  وامل�سوؤولني 

االأمور.
وتــوجــه �ــســمــو الــ�ــســيــخ عــبــداهلل بن 
الكلمة  م�ستهل  يف  نهيان  اآل  زايــد 
الــــتــــي األــــقــــاهــــا خـــــالل احلــــفــــل .. 
�ساحب  اإىل  والـــعـــرفـــان  بــالــ�ــســكــر 
اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
الذي يوليه  الكرمي  على االهتمام 
وبجدارة  التي جنحت  لالأكادميية 
الوطنية  الــــكــــفــــاءات  تـــاأهـــيـــل  يف 
يف  فعااًل  دوراً  �ستلعب  التي  ال�سابة 
والعالقات  الــدويل  التعاون  تعزيز 
على  احلبيبة  لدولتنا  االإيــجــابــيــة 
ــــعــــدة مـــ�ـــســـتـــنـــدة اإىل  كــــافــــة االأ�ــــس

اأولوياتنا الوطنية والتنموية.
احلفل  هـــــذا  اإن   « �ـــســـمـــوه  وقــــــال 
يقع  مبــا  الأذكــركــم  مهمة  منا�سبة 

مت اإطالقه يف �سهر اأكتوبر 2017 
كــربنــامــج اإ�ــســايف لــلــطــالب الذين 
الدرا�سات  دبـــلـــوم  بــنــجــاح  اأكــمــلــوا 
بهدف  ـــــة  االأكـــــادميـــــي يف  الـــعـــلـــيـــا 
التي  ومعارفهم  مهاراتهم  تعزيز 
مع  الدبلوم  برنامج  يف  اكت�سبوها 
الرتكيز ب�سكل خا�س على الق�سايا 
االإقليمية والدولية املتعلقة بدولة 

االإمارات واملنطقة.
طالباً   32 احلــفــل  خـــالل  وت�سلم 
الدرا�سات  دبلوم  �سهادات  وطالبة 
العليا و18 طالباً وطالبة �سهادات 
جناحهم  بــعــد  االآداب  مــاجــ�ــســتــري 
يف اإمتـــــــام الــــربامــــج االأكـــادميـــيـــة 
وا�ستكمالهم  الــتــخــرج  ومتطلبات 
توؤهلهم  الـــتـــي  الــعــالــيــة  املـــعـــايـــري 
اخلريجون  ومــثــل  بـــه  لــاللــتــحــاق 
احلكومية  وهــيــئــات  وزارات  عـــدة 

وموؤ�س�سات عامة.
وطالبة  طالباً   14 تكرمي  مت  كما 
من خريجي دبلوم الدرا�سات العليا 
متميزة  تخرج  م�ساريع  الإجنازهم 
خــــــالل حتــ�ــســيــلــهــم االأكــــــادميــــــي 
وتوزعت اجلوائز التقديرية �سمن 
م�ساريع  اأف�سل  هــي  خم�سة  فــئــات 
ـــــحـــــاث دقة  الـــتـــخـــرج واأكــــــــر االأب
واأف�سل االأبحاث من حيث االبتكار 
النواحي  مـــن  املــ�ــســاريــع  واأفـــ�ـــســـل 
عــمــل جماعي  واأفـــ�ـــســـل  الــعــمــلــيــة 
6 طلبة من  اإىل تكرمي  باالإ�سافة 
االآداب  ماج�ستري  برنامج  خريجي 
بحثية  تــخــرج  م�ساريع  الإجنــازهــم 
األــــف كلمة   30 مــكــتــوبــة جتــــاوزت 

للم�سروع الواحد.
وتــــــعــــــد اأكـــــــادميـــــــيـــــــة االإمـــــــــــــــارات 
الدبلوما�سية �سرحاً علمياً متميزاً 
يــعــنــى بــتــعــزيــز و�ـــســـقـــل املــــهــــارات 
وتلتزم  االإمــاراتــيــة  الدبلوما�سية 
اأف�سل  بتقدمي  دائــمــاً  االأكــادميــيــة 
اخلــــــربات الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة يف 
والعالقات  الــدبــلــومــا�ــســيــة  جمـــال 
دبلوما�سيي  لـــُتـــلـــهـــم  الــــدولــــيــــة 
يف  وت�سهم  االإمـــــارات  يف  امل�ستقبل 
يلزم  ما  بكل  وتزويدهم  اإعــدادهــم 
واأ�سا�س  الــدافــعــة  الــقــوة  لي�سّكلوا 

املبادرات اال�سرتاتيجية الدولية.

على عاتقكم من م�سوؤولية عظيمة 
البلد  هــذا  خدمة  يف  اأواًل  تتج�سد 
ومواطنيه وثانياً اأن تخرجكم ياأتي 
يف »عــام زايــد« وكلي ثقة بــاأن دفعة 
»عــــام زايـــــد« �ــســيــكــونــون عــلــى قدر 
الأهاليهم  فخر  وم�سدر  امل�سوؤولية 
متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح«.

كما وجه �سموه كلمة �سكر وتهنئة 
لــلــخــريــجــني وذويـــهـــم واأثـــنـــى على 
االأكادميية وموظفيها  اإدارة  جهود 
واأع�ساء  االأمــنــاء  جمل�س  واأع�ساء 
املــجــلــ�ــس اال�ــســتــ�ــســاري الـــذيـــن مل 
يدخروا جهداً يف اإجناح االأكادميية 
املقيا�س  اأن  اإىل  �ــســمــوه  مـــ�ـــســـرياً 

التي حققوها للوطن«.
واأ�ساد �سموه بقدرة �سباب االإمارات 
التحديات  مــواجــهــة  عــلــى  الـــيـــوم 
الأ�سباب  وذلك  النجاحات  وحتقيق 
العلم ويليها  عديدة ويف مقدمتها 
الطموح واحلما�س واالندفاع نحو 
اأن جناح  �ــســمــوه  الــتــحــدي مـــوؤكـــداً 
البلد ال يتحقق اإال ب�سمعته الطيبة 
وثقة االآخرين به واالأهم من ذلك 
الذي  التوا�سع  ثم  بالتوا�سع  كله 

هو اأكرب مميزات هذا البلد.
واخـــتـــتـــم �ـــســـمـــوه كــلــمــتــه مـــذكـــراً 
اخلـــريـــجـــني بـــــاأن اأهـــــل االإمـــــــارات 
التحديات  العديد من  اأمام  عا�سوا 

واأ�ساف اإن ما اأكت�سبه طلبة الدفعة 
من معرفة ومهارات خالل رحلتهم 
متكنهم  فر�سا  �سيخلق  التعليمية 
اإيجابي يف هذا  تغيري  اإحــداث  من 

العامل.
وتابع ان �سغفكم وحما�سكم ل�سنع 
م�سداقية  على  دليل  التغيري  هذا 
ال�سامية  االإمـــــــارات  دولــــة  ر�ــســالــة 
مواجهة  يف  املــخــلــ�ــســة  وجـــهـــودهـــا 
احللول  واإيجاد  العاملية  التحديات 
لتح�سني  املــ�ــســتــمــر  و�ــســعــيــهــا  لــهــا 

الظروف العاملية.
كل  تخريج  مــع  اإنـــه  �سعادته  وقـــال 
الدبلوما�سيني  مــن  متميزة  دفعة 

احلــقــيــقــي لــنــجــاح االأكـــادميـــيـــة هو 
اإجنازات خريجيها.

اأن دولـــــة االإمــــــارات  �ــســمــوه  واأكـــــد 
واجهت الكثري من التحديات لكنها 
الذين  ال�سباب  على  اآمــالــهــا  تعقد 
حمتذين  االإجنـــــازات  تتحقق  بهم 
اآبــاوؤنــا واأجــدادنــا الذين  مبا حققه 
بــنــوا هـــذا الــبــلــد وعــا�ــســوا يف بيئة 
اأيـــة خــدمــات ومل  تــتــوفــر فيها  مل 
بــــل كانت  اأيــــــة مـــقـــومـــات  متــتــلــك 
.. خماطباً  ب�سيطة  اأحالماً  حتمل 
�سموه اخلريجني ومتوجهاً ب�سوؤال 
اأن نتحدى  لهم »هل ن�ستطيع بكم 
نف�سها  الــقــفــزة  بتحقيق  اأهــالــيــنــا 

وقدموا  ح�سناً  بالء  اأبلوا  اأنهم  اإال 
باأن  ثقته  عن  معرباً  النماذج  اأروع 
ال�سباب االإماراتي قادر على حتقيق 

املزيد من االإجنازات.
برناردينو  �سعادة  قــال  جانبه  مــن 
ليون مدير عام اأكادميية االإمارات 
الــدبــلــومــا�ــســيــة اإنـــنـــا اعــتــدنــا على 
غام�س  عـــــامل  يف  الــــيــــوم  احلــــيــــاة 
ومــعــقــد ويف بــعــ�ــس االأحـــيـــان غري 
م�ستقر وعلينا اأن نتذكر دائماً اأهم 
ن�سعها  واأن  الدبلوما�سية  القيم 
النزاهة  وهــــي  اأال  اأعــيــنــنــا  نــ�ــســب 
واالنفتاح واالإرادة ال�سادقة لتعزيز 

التعاون.

فاإننا ال نحتفل بتخريجهم فح�سب 
مب�ساهمتنا  اأيـــ�ـــســـا  نــحــتــفــي  بــــل 
وجناحنا يف دعم حتقيق روؤية دولة 
ال�ساعية لتعزيز مكانتها  االإمــارات 

على ال�ساحة الدولية.
و�ـــســـهـــد حـــفـــل تــــخــــرج اأكـــادميـــيـــة 
العام  لهذا  الدبلوما�سية  االإمــارات 
الثالثة  الـــدفـــعـــة  طــلــبــة  تـــخـــريـــج 
مــــن بـــرنـــامـــج دبــــلــــوم الــــدرا�ــــســــات 
االإماراتية  الدبلوما�سية  يف  العليا 
والدفعة  الـــدولـــيـــة  والــــعــــالقــــات 
ماج�ستري  بـــرنـــامـــج  مـــن  االأوىل 
االآداب يف الدبلوما�سية والعالقات 
والذي  املعتمد  الربنامج  الدولية 

ما وراء نافورة دبي ... دانة الدنيا تن�صج خيوط الإبداع
•• دبي-وام:

تعترب »نافورة دبي« دانة الدنيا التي تتو�سط مدينة دبي من اأهم واأ�سهر 
اأنامل  �سنعتها  العامل  يف  الفريدة  وال�سياحية  الرتفيهية  الوجهات 
اإماراتية تن�سج خيوط االبداع لتقدم من وطن اخلري والت�سامح جتربة 
ا�ستثنائية تاأ�سر قلوب اأكر من 200 جن�سية تعي�س يف دولة االإمارات 
حيث ميثل ا�ستمتاعهم بتلك الوجهة الرتفيهية اأحد الطقو�س الهامة 

التي يحر�سون عليها ب�سكل دوري.
»دبي فاوننت« جتربة ب�سرية مذهلة ت�ساحبها  اأو  دبي  نافورة  وتقدم 
املمتدة  برج خليفة«  »بحرية  على  احلية مبوقع مميز  املو�سيقى  اأنغام 
30 فــدان. ولالطالع عن قرب على رحلة �سناعة  على م�ساحة نحو 

االبداع يف نافورة دبي نظمت وكالة اأنباء االإمارات »وام« جولة يف اأنفاق 
اأحمد  اأطلعها  حيث  الرئي�سية  التحكم  وغرفة  االأر�ــس  حتت  النافورة 
العقارية«  »اإعــمــار  يف  املجموعة  لعمليات  التنفيذي  املــديــر  الفال�سي 
على دورة العمل اليومية لنافورة دبي حيث او�سح ان نافورة دبي تقع 
على  مت�سلة  مــعــدات  بغرف  ترتبط  االأنــفــاق  مــن  �سبكة  فــوق  باأكملها 
امتداد بحرية برج خليفة وتت�سمن الغرف لوحات للطاقة و�سمامات 
اإن�ساء  للتحكم يف العمليات مرتبطة باالأنابيب املت�سلة التي تقود اإىل 

العر�س النهائي لنافورة دبي.
دبي  نافورة  اأ�سفل  الغرف  يف  الهواء  ل�سخ  جهاز   11 »هناك  وي�سيف 
االأعــلــى حيث  ت�سمل احلــد  ال�سخ  اأنــــواع مــن عمليات  ثــالثــة  وتــوجــد 
اأي  مرتا  ت�ستطيع من خاللها نافورة دبي اأن ت�سل اإىل ارتفاع 140 

ما يعادل ارتفاع بناية من 45 طابقا فيما ت�سل كمية املياه املتطايرة 
ال�سغط  م�ستوى  يــوجــد  كــمــا  جــالــون  األـــف   22 نــحــو  اإىل  الــهــواء  يف 
الذي يكون �سريعاً  »املونو«  اأو  االأدنى  ال�سغط  »االك�سرتمي« وم�ستوى 
وي�سل بارتفاع النافورة اإىل نحو 30 مرت فيما ميكن روؤية �سعاع النور 

املنطلق من النافورة اإىل االأعلى من م�سافة اأكر من 30 كم«.
وا�سار اىل اأن مياه بحرية نافورة دبي تخ�سع يومياً اإىل فخ�س كيميائي 
متطور للتاأكد من �سالمتها وجودتها التامة حيث يتم اأخذ عينات من 
هذه املياه وحتليها واإر�سالها للمختربات املعتمدة علما ان كمية املياه 
يف النافورة تبلغ اأكر من 33 مليون جالون مقامة على م�ساحة اأكر 
من 120 األف مرت مربع فيما ت�سم املكتبة ال�سوتية لنافورة دبي نحو 
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وذكر ان نافورة دبي تتميز بت�سميم فريد من 5 دوائر خمتلفة االأحجام 
ارتفاعات  اإىل  املياه  ت�سخ  قوية  فوهات  جانب  اإىل  مميزين  وقو�سني 
يف  وال�سياحية  الرتفيهية  الوجهات  اأ�سهر  مــن  واحـــدة  وتعد  مذهلة 
العامل حيث متتع النافورة مرتاديها مبناظر مائية خالبة عرب نحو 
اآالف و608 م�سباح مغمور و25 جهاز عر�س ملون تتمايل املياه   6
التي  واالأجنبية  العربية  املو�سيقية  املقطوعات  اأنغام  على  خالله  من 
والفن  الكال�سيكي  الــفــن  مــن  وا�ــســعــة  جمموعة  مــن  بعناية  اخــتــريت 

احلديث.
اأ�سبوع  كل  امل�ساهدين  من  االآالف  مئات  النوافري  عرو�س  وت�ستقطب 
انعكا�ساً  متثل  متنوعة  مو�سيقية  خــيــارات  مــن  تقدمه  مــا  خــالل  مــن 

للن�سيج الفريد ومتعدد الثقافات لدولة االإمارات ومدينة دبي.

رئي�س دائرة ال�صحة يف اأبوظبي يزور املر�صى الإماراتين يف اإ�صبانيا�صرطة اأبوظبي توؤهل منت�صبيها على اإعداد مدربن وت�صميم حقائب تدريبية

» زايد لالإ�صكان« : مبادرة »�صدمي املعرفة« ونظام »اأحياء زايد« �صهدتا اقبال من زوار »جتيك�س 2018« 

•• اأبوظبي-الفجر:

ا�ستفاد 22  من منت�سبي �سرطة اأبوظبي من دورة تدريبية نفذتها اإدارة التدريب 
بقطاع املوارد الب�سرية يف �سرطة اأبوظبي حول اإعداد املدربني وت�سميم احلقائب 
واأكد  واالأمنية.  ال�سرطية  للعلوم  زايــد  بن  �سيف  باأكادميية  عقدت  التدريبية، 
العميد ثاين بطي ال�سام�سي، مدير اإدارة التدريب، حر�س �سرطة اأبوظبي على 

رفع كفاءة منت�سبيها بعقد دورات تدريبية نوعية ومتخ�س�سة، تك�سبهم خربات 
تعزز جهودهم  والتي  العاملية  واملعايري  املمار�سات  اأف�سل  ومهارات جديدة وفق 
البلو�سي من  اأو�سح  العقيد دكتور علي  ال�سرطي واالأمني. و  مبجاالت العمل 
اإدارة التدريب  وحما�سر الدورة  اأن امل�ساركني  تعرفوا خالل اأربعة اأ�سابيع على 
اأمناط املتدربني، ومهارات العر�س  مهارات عديدة، منها:  كيفية التعامل مع 

واالإلقاء والتقدمي، ولغة اجل�سد، واإعداد احلقائب التدريبية.

•• بر�شلونة-وام: 

اآل حــامــد رئــيــ�ــس دائــــرة ال�سحة  بــحــث مــعــايل ال�سيخ عــبــداهلل بــن حمــمــد 
اال�ستثمار  فــر�ــس  جــانــب  اىل  الــتــعــاون  عــالقــات  تطوير  �سبل  اأبــوظــبــي  يف 
زيارة  خــالل  ذلــك  جــاء  اال�سبانية.  امل�ست�سفيات  اأهــم  مع  اأبوظبي  اإمـــارة  يف 
معايل مل�ست�سفى »�سانت جون دي ديو« لالأطفال وم�ست�سفى »كريون �سالود« 

االإماراتيني  املر�سى  بــزيــارة  معاليه  وقــام  بر�سلونة.  مدينة  يف  اجلامعي 
الذين يتلقون يف امل�سايف اال�سبانية لالطمئنان عليهم ومتابعة العالج مبا 
ي�سمن تقدمي اأف�سل خدمات الرعاية ال�سحية لهم وذلك يف اإطار حر�س 
القيادة الر�سيدة للدولة على �سحة املواطن كونها على راأ�س االأولويات من 
خالل تكري�س اجلهود ل�سمان توفري الرعاية ال�سحية ذات اجلودة العالية 

للمر�سى االإماراتيني ومتابعة رحلة عالجهم عن كثب خارج الدولة.

•• دبي - وام:

ا�ستعر�س برنامج ال�سيخ زايد لال�سكان العديد من املبادرات والتطبيقات 
وذلك   «  2018 للتقنية  جيتك�س   « معر�س  فى  م�ساركته  خالل  الذكية 
�سعادة  يحقق  مبا  التنكولوجية  التطورات  مواكبة  على  حر�سة  اطــار  يف 
املتعامل و�سهولة ح�سوله على اخلدمة واملعرفة باأحدث الطرق واأكرها 
ذكاء . وقال حممد عبداللطيف لوتاه املدير التنفيذي للخدمات امل�ساندة 
يف برنامج ال�سيخ زايد لال�سكان - يف ت�سريح له على هام�س ختام م�ساركة 
الربنامج يف »جيتك�س 2018 » - اإن مبادرة »�سدمي املعرفة« ونظام »اأحياء 
املعر�س  الربنامج يف  زوار من�سة  قبل  االأكــرب من  االإقبال  �سهدتا  زايــد« 
الفتا اإىل اأن مبادرة »�سدمي املعرفة« التي اأطلقها معايل الدكتور عبداهلل 
الإ�ست�سراف  بــوابــة  تعد  الربنامج  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي  بلحيف 
امل�ستقبل من خالل االإ�ستفادة الق�سوى من البيانات واملعلومات يف جمال 
معرفية  بوابة  اإيجاد  بهدف  املــبــادرة  هــذه  الربنامج  طــور  حيث  االإ�سكان 

املــواد املختلفة  ذكية متكن املهتمني يف جمال االإ�سكان من االإطــالع على 
واأ�ساف  لهم  تتيح  متنوعة  ومعلومات  واإح�سائيات  مفتوحة  بيانات  من 
حيث  »الــهــولــوجــرام«  بتقنية  امل�ساكن  العام  هــذا  ا�ستعر�س  الربنامج  اأن 
اأتاح لزواره التعرف على امل�ساكن عن طريقة هذه التقنية وذلك يف اطار 
املتعامل  ومتكني  امل�سكن  على  التعرف  قنوات  تنويع  اإىل  الربنامج  �سعي 
مو�سحا  اختياره  قبل  امل�سكن  يف  تهمه  التي  التفا�سيل  بكافة  االإملــام  من 
اأن الربنامج طور كذلك خدمة »�سند« الأ�سحاب الهمم بهدف دعمهم يف 
ي�ستجيب  بحيث  وي�سر  ب�سهولة  للربنامج  االإلــكــرتوين  املوقع  ا�ستخدام 
والب�سرية  ال�سمعية  التحديات  ذوي  الهمم  اأ�سحاب  من  للم�ستخدمني 
تطبيق  مــن  املــطــورة  الن�سخة  تــقــدمي  عــن  ف�سال  احتياجهم  يلبي  ومبــا 
»املوظف االفرتا�سي« الذي يتفاعل مع املتعاملني عرب املوقع االإلكرتوين 
ويجيب عن كافة ا�ستف�ساراتهم للح�سول على اخلدمات حيث تاأتي هذه 
جتارب  من  الناجتة  التح�سينات  اإ�سافة  بعد  املحدثة  بن�سختها  اخلدمة 

املتعاملني .
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اأخبـار الإمـارات
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع حتتفل بيوم الإح�صاء العاملي 2018 

•• ال�شارقة-وام: 

نظمت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع - ممثلة مبركز االإح�ساء واالأبحاث 
- فعالية بالتزامن مع يوم االإح�ساء العاملي وذلك حتت �سعار »بيانات 
الدكتور  بح�سور  اأفــ�ــســل«  حياة  اأف�سل  بيانات   .. للجميع  اإح�سائية 
يو�سف حممد ال�سركال الوكيل امل�ساعد لقطاع امل�ست�سفيات وعلياء زيد 

حربي مديرة مركز االإح�ساء واالأبحاث.
بال�سارقة  والتطوير  التدريب  مركز  يف  اأقيمت  التي   - الفعالية  وتاأـي 
االإح�سائية  النظم  توؤديه  الــذي  اال�سرتاتيجي  الــدور  عر�س  بهدف   -
القيادات  دعــم  يف  اجلـــودة  عالية  موثوقة  ومــوؤ�ــســرات  بيانات  اإنــتــاج  يف 

العليا التخاذ القرارات ب�ساأن ال�سيا�سة العامة دعما للتنمية امل�ستدامة 
ادارة  جمــال  يف  اجلديدة  املجاالت  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  باالإ�سافة 
ال�سيا�سات  ور�سم  التخطيط  يف  ودورهــا  ال�سحية  االح�سائية  البيانات 
اال�سرتاتيجية يف قطاع الرعاية ال�سحية بناء على موؤ�سرات اإح�سائية 

علمية.
واأكد الدكتور يو�سف حممد ال�سركال الوكيل امل�ساعد لقطاع امل�ست�سفيات 
تقارير  ح�سب  الدولة  بلغتها  التي  املرموقة  املكانة  الفعالية  افتتاح  يف 
الوزارة  بجهود  منوها  امل�ستدامة  التنمية  جمال  يف  العاملية  التناف�سية 
2021 يف تطبيق  اأهــداف االأجندة الوطنية لروؤية االإمــارات  لتحقيق 

نظام �سحي ي�ستند اإىل اأعلى املعايري العاملية.

و�سن  الــقــرار  �سناعة  يف  االح�سائية  البيانات  دور  اأهمية  اإىل  واأ�ــســار 
اال�سرتاتيجية  ال�سحية  املوؤ�سرات  اإىل  باال�ستناد  ال�سحية  ال�سيا�سات 
البيانات  وحتليل  جمع  خــالل  مــن  التخطيط  يف  احلــيــوي  االأثـــر  ذات 
االإح�سائية واإجراء البحوث ال�سحية وامل�سوح الوطنية وتوفري البيانات 
االإح�سائية  اجلــودة  يف  العاملية  املعايري  اأف�سل  وفق  املفتوحة  ال�سحية 
مما ي�سهم بدعم املبادرات الوطنية وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

.2030
االح�سائية  الــبــيــانــات  اأن  كلمتها  يف  حــربــي  عــلــيــاء  قــالــت  جانبها  مــن 
موؤثرا  عامال  بو�سفها  الــقــرار  �سنع  اآلــيــات  يف  حيوية  اأهمية  ذات  تعد 
خالل  مــن  امل�ستدامة  التنمية  وتعزيز  احلكومية  ال�سيا�سات  ر�سم  يف 

امل�ستقبلية  الروؤية  االأرقام واالح�ساءات فى �سياغة  الدور الذي تلعبه 
لدعم  ال�سحية  باخلدمات  لالرتقاء  ال�سحية  االداء  موؤ�سرات  وقيا�س 

ا�سرتاتيجيات التخطيط وال�سيا�سات ال�سحية على م�ستوى الدولة.
الذي  الــــوزارة  يف  واالأبــحــاث  االإحــ�ــســاء  مركز  عمل  اأهمية  اإىل  ولفتت 
ال�سحية  واملــوؤ�ــســرات  البيانات  بتوفري  الكفيلة  االأن�سطة  كافة  يتوىل 
الدقيقة بالدولة واإدارة البيانات واملعلومات ال�سحية من خالل اإعداد 
البيانات وكذلك طرق ومنهجية  النماذج اخلا�سة مبدخالت  وتوحيد 
القرار  ملتخذي  اأداة  لتكون  تقارير  �سكل  على  وتبويبها  البيانات  جمع 
واملقارنات  الوطنية  واال�سرتاتيجيات  اخلطط  اعــداد  يف  ال�ستخدامها 

املعيارية يف اإطار دعم املبادرات وامل�ساريع ال�سحية.

�صرطة اأبوظبي تنفذ مبادرة  تخليد ذكرى زايد  يف املدن العمالية

»نب�صات بيئة  راأ�س اخليمة« لإ�صعاد ال�صيادين

الإمارات ت�صارك باملوؤمتر العاملي للتطوع يف املانيا

•• اأبوظبي-وام: 

“ تخليد ذكــرى زايــد يف املــدن العمالية” يف  اأبوظبي مبادرة  نفذت �سرطة 
مدينة “اأيكاد” العمالية مبنطقة امل�سفح وبالتعاون مع املوؤ�س�سة االقت�سادية 

العليا التخ�س�سية.
وتاأتي املبادرة من منطلق حر�س القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي على تعزيز 
قيم املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” وتنفيذا 

ال�سرتاتيجية عام زايد..
تــعــزيــز قــيــم احلــكــمــة واالحــــــرتام وبــنــاء االإن�سان  “ اإىل  املـــبـــادرة  وتــهــدف 

واال�ستدامة.
واأكد املقدم اإبراهيم حممد املناعي مدير اإدارة مكافحة ال�سغب بقطاع املهام 
ال�سيخ  املوؤ�س�س  القائد  ذكرى  تخليد  على  اأبوظبي  �سرطة  حر�س  اخلا�سة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان واالعتزاز ب�سخ�سيته والتعريف بدوره يف تاأ�سي�س 

وبناء االإمارات ف�سال عن اإرثه و�سريته العطرة التي كر�ست املبادئ والقيم 
االأخالقية واالإن�سانية وجعلت اخلري والعطاء نهجا يف التعامل مع خمتلف 

فئات املجتمع واأ�سلوبا للحياة يف دولة االإمارات.
وقال النقيب فرا�س اإبراهيم ح�سن من اإدارة مكافحة ال�سغب وامل�سرف على 
مبادرة “تخليد ذكرى زايد يف املدن العمالية” اأنها تاأتي تزامنا مع عام زايد 
و�سريته  زايد  بقيم  اجلن�سيات  خمتلف  من  العمال  فئة  لتعريف   2018
املحلي  املجتمع  فئات  خمتلف  جتــاه  االإن�ساين  بالواجب  والتزامه  العطرة 

ومن �سمنهم فئة العمال.
ومت خالل الفعالية عر�س فيلم ت�سجيلي عن زايد اخلري ومواقفه اخلالدة 
التي عك�ست توجهه يف م�سرية البناء والتنمية والتطوير يف دولة االإمارات 
املوؤ�س�س  القائد  ب�سمات  بلغات خمتلفة حول  للعمال  كما نظمت حما�سرة 
اإر�ساء دعائم العمل التطوعي واخلريي واإن�سانيته النبيلة يف  الوا�سحة يف 

التعامل مع خمتلف فئات املجتمع ومن �سمنهم فئة العمال.

•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

هيئة حماية البيئة والتنمية يف راأ�س اخليمة حملة »نب�سات« التي ت�سمن 
مع  بالتعاون  ال�سيد  جمــال  يف  للعاملني  جمانية  طبية  فحو�سات  اجــراء 
منطقة راأ�س اخليمة الطبية وم�ست�سفيات االمارات يف كافة موانئ االمارة، 
وال�سعادة  الــر�ــســا  ن�سبة  لــرفــع  الهيئة  مل�ساعي  ا�ستكمااًل  احلملة  وجـــاءت 

ملتعامليها اىل اعلى م�ستوياتها.
تعترب مبادرة احل�سباء احدى املبادرات الرئي�سية التي تعمل الهيئة عليها 
والتي تركز على فئة املتعاملني من ال�سيادين يف االمارة ، حيث ان للمبادرة 
عدة ان�سطة فرعية قامت بها الهيئة مثل »م�سروع مائدة الت�سامح«  يف �سهر 
بها  قامت  التي  املجتمعية  املبادرات  احدى  امل�سروع  هذا  يعد  رم�سان حيث 
االأ�سماك  �سيادين  عمال  فئة  ت�ستهدف  والتي  متعامليها  الإ�سعاد  الهيئة 
بـــاالإمـــارة حــيــث مت تــوفــري وجــبــات اإفــطــار يــومــيــا لــهــذه الــفــئــة الــهــامــة من 

متعاملينا يف كل من ميناء راأ�س اخليمة ومعريي�س واجلزيرة احلمراء.
ملتقى القيادات لدعم البيئة البحرية »ثرواتنا ال�سمكية و�سعادة ال�سيادين

والذي يعترب كاأول مبادرة من نوعها على م�ستوى االإمارة ؛ حيث قام معايل 
الدكتور ثاين الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة والقيادات املحلية براأ�س 
اخليمة بزراعة نحو 300 �سجرة قرم ، وياأتي ذلك حتقيقا ال�سرتاتيجية 
على  واحلــفــاظ  م�ستدامة  االمـــارة  جعل  يف   2030 اخليمة  راأ�ـــس  حكومة 

ترابط املجتمع والرتاث الثقايف االماراتي.
البيئة  حــمــايــة  هيئة  عـــام  مــديــر  الغي�س  �سيف  الــدكــتــور  اكـــد  جــانــبــه  مــن 
على  وتعمل  ق�سوى،  اأهمية  املتعاملني  �سعادة  تــويل  الهيئة  ان  والتنمية، 
الهيئة لتقدمي خدمات  التي تعزز من جتربة  والــربامــج  املــبــادرات  اإطــالق 
اكد  كما  للدولة،  املتميزة  ال�سمعة احل�سارية  يعك�س  ما  للمتعاملني،  راقية 
العمال ب�سرورة االهتمام ب�سحتهم  اي�سا اىل رفع وعي  ان احلملة تهدف 
واتباع االأ�ساليب احلياتية ال�سليمة، وان فئة العمال تعترب جزءاً هاما وفعااًل 
يف املجتمع و جزء ال يتجزاأ من مكوناته الفعالة ودعمهم بكل الو�سائل �سمن 
اأولويات الهيئة، حيث تعترب احلملة تعبرياً عن حر�س الهيئة مع �سركائها 
ور�سم  الهام،  دورهــم  وتعزيز  العمال  لفئة  ال�سكر  لتقدمي  اال�سرتاتيجيني 

االبت�سامة امل�سرقة على وجوههم.

•• اوغ�شربوغ - اأملانيا-وام:

العربية  االإمـــارات  دولــة  يف  املُختلفة  التطوعية  اجلهات  من  وفــد  ي�سارك 
املتحدة برئا�سة معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع يف 
املوؤمتر العاملي الـ 25 للتطّوع التابع للرابطة الدولية للجهود التطوعية 
والذي عقد امي يف اأوغ�سربوغ – اأملانيا. ي�سم وفد الدولة عددا من اجلهات 
التطوعية الرائدة يف الدولة منها موؤ�س�سة االإمارات والهالل االأحمر ودبي 
العطاء باالإ�سافة اإىل عدد من املتطوعني ..و�ستم خالل احلدث االإعالن 
عن املدينة الفائزة با�ست�سافة املوؤمتر العاملي الـ 26 للتطّوع عام 2020 

وهو اأكرب جتمع عاملي خلرباء وممار�سي العمل التطوعي.
تـــدور حول  الــتــي  العمل  وور�ـــس  احلــواريــة  الــوفــد يف اجلل�سات  ي�سارك  و 
ُمذكرة  توقيع  املوؤمتر  خالل  ..و�سيتم  واملجتمع  للفرد  واأهميته  التطوع 
تفاهم بني موؤ�س�سة االإمارات والرابطة الدولية للجهود التطوعية بهدف 
تبادل املعارف واخلربات التطوعية واإ�سراك ال�سباب االإماراتي يف ُمبادرات 

تطوعية عاملية.
اإن دولة  املجتمع  تنمية  وزيــرة  بو حميد  بنت عي�سى  وقالت معايل ح�سة 
االإمــارات العربية املُتحدة هي رائدة العمل التطوعي يف العامل وتواجدنا 
يف املوؤمتر العاملي للتطّوع مُيثل فر�سة رائعة لتبادل اخلربات التطوعية 
وبحث �سبل التعاون املُ�سرتك بني االإمــارات العربية املُتحدة وغريها من 

الدول يف جمال التطوع.

�سمن  يــاأتــي  للتطوع  للموؤمترالعاملي  الــوفــد  ح�سور  اأن  معاليها  واأكـــدت 
تعزيز  اإىل  الهادفة  للتطوع  الوطنية  لال�سرتاتيجية  التنفيذي  االإطـــار 
العمل التطوعي وحتفيز التوا�سل ما بني املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 
لن�سر ثقافة التطوع وتوفري اخلربات واملمار�سات الالزمة الإ�سراك ال�سباب 
املُتحدة يف  العربية  االإمـــارات  وريـــادة  تفرد  التطوع مبا ي�سمن  يف جمــال 

جمال العمل التطوعي.
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  احلب�سي  ميثاء  �ــســعــادة  قــالــت  جانبها  ومــن 
االإمارات ان دولة االإمارات العربية املُتحدة اأ�سبحت اليوم منوذًجا ُيحتذى 
التي  والعطاء  بف�سل مبادئ اخلــري  وذلــك  التطوعي  العمل  به يف جمــال 
زرعها الوالد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف 
ُكل اإماراتي وبف�سل الدعم املُ�ستمر الذي تقدمه القيادة الر�سيدة لل�سباب 

ولقطاع العمل التطوعي يف الدولة.
واأ�سافت احلب�سي اأن القطاعات العامة واخلا�سة وغري الربحية يف دولة 
االإمارات العربية املُتحدة يف تعاون ُم�ستمر الإحداث اأثر اجتماعي اإيجابي 
ُم�ساركة  اإىل  املوؤمتر  هــذا  خــالل  من  نتطلع  ..و  وعاملًيا  حملًيا  وُم�ستدام 
املـُـبــهــرة يف جمــال العمل  املـُـتــحــدة  الــعــامل جتربة دولــة االإمــــارات العربية 
واحلديثة  املُتميزة  والنماذج  املمار�سات  اأف�سل  تعر�س  والتي  التطوعي 
لرعاية وتنمية العمل التطوعي وتعزز ثقافة التطوع على م�ستوى البالد 
ف�ساًل عن اإ�سراك ال�سباب يف الفعاليات التطوعية على ال�سعيدين املحلي 

والدويل.

وفدان من »�صوؤون الرئا�صة« و»نيابة الأ�صرة« يطلعان 
على جتربة اأحداث �صرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

�سوؤون  وزارة  مـــن  وفــــــدان  اطـــلـــع 
باأبوظبي  االأ�سرة  ونيابة  الرئا�سة 
رعـــايـــة  اإدارة  عـــمـــل  اآلــــيــــة  عـــلـــى 
املوؤ�س�سات  مبـــديـــريـــة  االأحــــــــداث 
قطاع  يف  واالإ�ــســالحــيــة  العقابية 

اأمن املجتمع ب�سرطة اأبوظبي.
�سعاد  بـــرئـــا�ـــســـة  الـــــوفـــــدان  وكــــــان 
ال�سويدي مدير اإدارة الدرا�سات يف 
وامل�ست�سارة  الرئا�سة  �سوؤون  وزارة 
عالية حممد الكعبي رئي�سة نيابة 
العقيد  التقيا  بــاأبــوظــبــي  االأ�ـــســـرة 
املن�سوري  �ــســعــيــد  عــلــي  الـــدكـــتـــور 
االأحداث  رعاية  اإدارة  مدير  نائب 
الذي ا�سطحب الوفدين يف جولة 

داخل مرافق االإدارة.
اأف�سل  عـــلـــى  الـــــوفـــــدان  وتــــعــــرف 
وتاأهيل  رعــــايــــة  يف  املــــمــــار�ــــســــات 

االأحداث يف اإمارة اأبوظبي ومرافق 
االإدارة التي ت�سمل جممع االأحداث 
الريا�سي وقاعة املحاكمة عن بعد 

والدور  الرتبوية  الرعاية  ومركز 
املهارات  ال�سكنية لالأحداث ونادي 
تقدمي  الــ�ــســلــوكــيــة.. ومت  والــقــيــم 

عر�س عن االإدارة واخلدمات التي 
واملخرجات  واالإجنـــــازات  تقدمها 

املحققة.

بتنظيم من دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي بالتعاون مع اأبرز �سركائها 

اأبوظبي ت�صتقبل العام اجلديد با�صتعرا�صات األعاب نارية مذهلة وحفالت مو�صيقية لأملع النجوم العرب والعاملين
جتارب ترفيهية وثقافية ا�ستثنائية واحتفالت خا�سة يف املن�ساآت الفندقية

•• اأبوظبي-الفجر:

 2019 عـــــام  اأبــــوظــــبــــي  تــ�ــســتــقــبــل 
ا�ستعرا�سات  مـــن  حــافــل  بــربنــامــج 
واحلفالت  املذهلة  النارية  االألــعــاب 
العرب  الـــنـــجـــوم  الأملــــــع  املــو�ــســيــقــيــة 
الرتفيهية  والـــتـــجـــارب  والــعــاملــيــني 
و�ستنب�س  اال�ستثنائية.   والثقافية 
برتاثها  تـــفـــخـــر  الــــتــــي  االإمـــــــــــــارة، 
�سيافتها  وكـــــرم  الـــعـــريـــق  الـــثـــقـــايف 
واالحتفاالت  بالفعاليات  االأ�ــســيــل، 
ال�سنة، معززة  راأ�ــس  ليلة  الرائعة يف 
مف�سلة  �سياحية  كــوجــهــة  مكانتها 
لــلــعــطــالت والـــرتفـــيـــه واالأعــــمــــال. 
املزيد  ت�سجيل  اإىل  اأبوظبي  وتطمح 

تزخر ب�سروح معمارية خالبة مثل 
اللوفر  ومــتــحــف  االإمــــــــارات  قــ�ــســر 
الفنادق  قــائــمــة  وتــ�ــســم  اأبـــوظـــبـــي.  
العا�سمة  يف  اجلــــديــــدة  واملــــعــــامل 

االإماراتية: 
املقرر  اأبــوظــبــي  اأديــ�ــســن  فــنــدق   •
والذي  اأكتوبر  �سهر  خالل  افتتاحه 
وثالثة  وجناحاً  غرفة   198 يوفر 
مــطــاعــم فــاخــرة بــالــتــعــاون مــع اأحد 
�سبا«  و«اأديــ�ــســن  الــعــامل  طهاة  اأ�سهر 
ومركزاً من ثالثة طوابق لالأن�سطة 

الرتفيهية.
يف  اأبـــوظـــبـــي  اأم  رويـــــــال  فـــنـــدق   •
مر�سى البطني، وهو فندق فخم يقع 
للعا�سمة  الــبــحــريــة  الــواجــهــة  عــلــى 

»�سي وجنز«. وينتظر زوار العا�سمة 
نــظــري لها  فــر�ــســة ال  االإمــــاراتــــيــــة 
احتفاالت  اأجــمــل  بــاأحــد  لال�ستمتاع 
واأكرها  الــعــامل  يف  اجلــديــد  الــعــام 
االألعاب  عــرو�ــس  و�ست�سيئ  اإبــهــاًرا. 
متعددة  مــواقــع  يف  ال�سماء  الــنــاريــة 
مـــن اأبـــوظـــبـــي عــنــد مــنــتــ�ــســف ليلة 
راأ�س ال�سنة، مبا يف ذلك عر�س ملدة 
العا�سمة  كورني�س  على  دقائق   10
جزيرة  و�ــســتــحــتــ�ــســن  االإمــــاراتــــيــــة. 
مرافقها  يف  وعــرو�ــس  حفالت  يا�س 
الفريدة،  الــرتفــيــهــيــة  ومــنــ�ــســاآتــهــا 
النجوم  ومنها حفل مو�سيقي الأحد 
العامليني والذي �سيتم االإعــالن عنه 
اأمثال  �سارك جنوم من  قريباً. وقد 

االيجابية على خمتلف  النتائج  من 
خالل  الــ�ــســيــاحــي  االأداء  مـــوؤ�ـــســـرات 
يعترب  مـــــا  وهــــــو   ،2019 الـــــعـــــام 
القيا�سية  االأداء  مل�ستويات  امــتــداداً 
ال�سابقة.   االأعــــوام  يف  حققتها  التي 
جاء االإعــالن عن برنامج احتفاالت 
ليلة راأ�س ال�سنة خالل حدث خا�س 
 - وال�سياحة  الثقافة  دائـــرة  نظمته 
اأبوظبي يف مدينة نيويورك بح�سور 
ممـــثـــلـــي كــــــربى و�ــــســــائــــل االإعـــــــالم 
االأمـــريـــكـــيـــة، وذلـــــك بــالــتــعــاون مع 
اأبـــرز �سركائها مبــن فيهم  عــدد مــن 
للفنادق  وجمريا  للطريان  االحتــاد 
واملنتجعات وق�سر االإمارات وجتارب 
الربمائية  الــطــائــرة  يــا�ــس وجـــوالت 

كــاتــي بـــريي وفــرقــة كــولــد بـــالي يف 
حفالت راأ�س ال�سنة باجلزيرة خالل 
االأعوام املا�سية. و�سيقدم العديد من 
اأ�سهر الفنادق واملنتجعات يف اأبوظبي، 
مثل ق�سر االإمــارات ومنتجع �سانت 
ال�سعديات، عرو�ساً  ريجي�س جزيرة 
اأ�سهى  مــــع  مـــتـــمـــيـــزة  واحــــتــــفــــاالت 
املنا�سبة من  االأطباق اخلا�سة بهذه 

اإبداع اأبرع الطهاة. 
وت�سكل احتفاالت راأ�س ال�سنة نقطة 
االنـــــطـــــالق نـــحـــو عـــــام جـــديـــد من 
ال�سياحية  للوجهة  القيا�سي  االأداء 
بالتزامن مع افتتاح مرافق ترفيهية 
وثقافية ومنتجعات وفنادق �ستري 
التي  ومــعــاملــهــا  منتجاتها  خــريــطــة 

الت�سوق.
• فندق ريك�سو�س جزيرة ال�سعديات، 
ريك�سو�س  جمــمــوعــة  فـــنـــادق  اأحـــــد 
الرتكية احلائزة على جوائز عاملية، 
ويقع على �سواطئ الرمال البي�ساء 
النقية يف جزيرة ال�سعديات، ويدعو 

اأعــلــى م�ستويات  االإمــاراتــيــة ويــقــدم 
الـــراحـــة والــرفــاهــيــة لــلــنــزالء �سواء 
بغر�س االأعمال اأو الرتفيه. ويتميز 
املـــثـــايل يف قلب  الـــفـــنـــدق مبــوقــعــه 
اأبوظبي، مما يتيح �سهولة الو�سول 
ومـــراكـــز  الـــكـــورنـــيـــ�ـــس  �ـــســـاطـــئ  اإىل 

اأ�سيلة  بتجربة  لال�ستمتاع  نــزالئــه 
من الفخامة يف اأجواء م�ستوحاة من 
ت�سميمات  مــع  العثمانية،  الق�سور 
داخـــلـــيـــة تــعــكــ�ــس ظـــــالل االأحــــجــــار 
الكرمية من األوان االأخ�سر واالأزرق 

والفريوزي.

نيابة راأ�س اخليمة تتفاهم مع ال�صرطة الكرتونيا    
•• راأ�ص اخليمة- الفجر: 

تفاهم  راأ�ــس اخليمة مذكرة  ل�سرطة  العامة  والقيادة  العامة  النيابة  دائــرة 
نحو  �سعياً  وذلك  االألكرتوين  الربط  وتفعيل  امل�سرتك  التعاون  اإىل  تهدف 
خدمة  يف  اأداء  اأف�سل  لتحقيق  اخلـــربات  وتــبــادل  وتعزيز  التكامل  حتقيق 

املتعاملني.
احلب�سي  حميمد  ح�سن  امل�ست�سار  �سعادة  الدائرة  جانب  من  االتفاقية  وقع 
النائب العام الإمارة راأ�س اخليمة فيما مثل �سرطة راأ�س اخليمة �سعادة اللواء 
راأ�ــس اخليمة وذلــك يف  النعيمي قائد عــام �سرطة  علي عبد اهلل بن علوان 
فندق والدورف ا�ستوريا براأ�س اخليمة وبح�سور روؤ�ساء النيابات وعدد من 

كبار �سباط �سرطة راأ�س اخليمة .
التفاهم  باأن توقيع مذكرة  امل�ست�سار ح�سن حميمد احلب�سي  �سعادة  و�سرح 
تاأتي �سمن توجيهات �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي ويل عهد راأ�س 
اإجراءات  وتي�سري  القانون  �سيادة  بتعزيز  الق�ساء  جمل�س  رئي�س  اخليمة 

املــ�ــســرتكــة مع  املـــبـــادرات واملــ�ــســاريــع  التقا�سي عــن طــريــق تنفيذ عـــدد مــن 
ال�سركاء اال�سرتاتيجيني للدائرة.

راأ�ــس اخليمة، عقب توقيع االتفاقية على  اأكد قائد عام �سرطة  من جانبه 
براأ�س  العامة  النيابة  ودائـــرة  ال�سرطي  اجلــهــاز  بــني  الــتــعــاون  هــذا  اأهمية 
اخليمة، م�سرياً اإىل مدى حر�س القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة، على 
توطيد اأوا�سر التعاون املثمر مع خمتلف املوؤ�س�سات بالدولة، مبا ي�سهم يف 

دعم التنمية وت�سهيل مهام العمل االأمني وتطويره.
راأ�س  و�سرطة  العامة  النيابة  حر�س  مــن  انطالقاً  االتفاقية  هــذه  وتــاأتــي 
من  االإمـــارة،  جمتمع  اأفــراد  جلميع  العامة  امل�سلحة  حتقيق  على  اخليمة، 
خــالل تفعيل الــربــط االإلـــكـــرتوين بــني اجلــانــبــني، الإتــاحــة كــافــة االأنظمة 
واالأهداف  الروؤية  ووفق  اخلدمات،  ت�سهيل  تعزز  التي  امل�سرتكة،  والربامج 
ي�سمن  ، مبا  الداخلية  وزارة  وا�سرتاتيجية  لتوجهات  وفقاً  املراد حتقيقها 
تقدمي  �سبيل  بت�سافر اجلهود يف  وتطويرها،  باخلدمات  واالرتقاء  التقدم 

خدمات جمتمعية متميزة حتقق الطموحات وتطلعاتها.
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العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
برو لالنظمة  ال�ســـــادة/لوجيك�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب التكنلوجية ذ.م.م رخ�سة رقم:2118556 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ماجد عبداهلل �سعيد حممد املزروعي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سني علي ح�سن احلو�سني

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

االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/معمل روؤيا لال�سنان 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2127388 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة مبارك خمي�س مبارك العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد غامن راوح �سايع النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
خلدمات  ال�ســـــادة/رويادنت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN خمتربات اال�سنان رخ�سة رقم:1199636 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مبارك خمي�س مبارك العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد غامن راوح �سايع النعيمي

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

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

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/مطعم تاج جراند 

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1916350 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 8*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم تاج جراند    
GRANDTAJ RESTAURANT

اىل/مطعم تي�ست اوف باجناب ديلك�س
TASTE OF PUNJAB DELUX RESTAURANT

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

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

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/حتا للوازم التدخني ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1059077 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد علي يو�سف علي النعيمي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد علي يو�سف علي النعيمي من 88% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف غالم حممد علي غالمي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 13.7*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ حتا للوازم التدخني ذ.م.م    

HATTA SMOKING ACCESSORIES LLC

اىل/حتا للوازم التدخني-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  
HATTA SMOKING ACCESSORIES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/التحدي لال�ست�سارات الهند�سية والت�سميم 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الداخلي ذ.م.م رخ�سة رقم:2480021 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سالح ح�سني علي عبداهلل �سامل من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سالح ح�سني علي عبداهلل �سامل من 51% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سني علي عبداهلل �سامل امل�سعبي

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ التحدي لال�ست�سارات الهند�سية والت�سميم الداخلي ذ.م.م

ALTAHADI INTERIOR DESIGN & ENGINEERING CONSULTANCY LLC

اىل/التحدي لال�ست�سارات الهند�سية والت�سميم الداخلي-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  

ALTAHADI INTERIOR DESIGN & ENGINEERING CONSULTANCY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/عيادة ريتاج لال�سنان

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1094284 
تعديل را�س املال/من null اىل 30000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ عيادة ريتاج لال�سنان
RETAJ DENTAL CLINIC

اىل/عيادة ريتاج لال�سنان-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  
RETAJ DENTAL CLINIC- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/معر�س حول العامل ال�سيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1003953 
تعديل را�س املال/من null اىل 30000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 9*1.2 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ معر�س حول العامل ال�سيارات
AROUND THE WORLD AUTOMOBILE SHOWROOM

اىل/معر�س حول العامل لل�سيارات-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  
AROUND THE WORLD AUTOMOBILE SHOWROOM- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/الطموح خلدمات قبول اجلامعات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب واملعاهد رخ�سة رقم:2341039 
تعديل را�س املال/من null اىل 50000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ الطموح خلدمات قبول اجلامعات واملعاهد
AL TUMOOH ACCEPTANCE OF UNIVERSITIES AND INSTITUTE SERVICES

اىل/الطموح خلدمات قبول اجلامعات واملعاهد-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  
 AL TUMOOH ACCEPTANCE OF UNIVERSITIES AND INSTITUTE

SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/اليكه لالك�س�سوارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2555891 

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ اليكه لالك�س�سوارات    

ALYAKA ACCESSORIES

اىل/الرواق للوحات الفنية  

AL RAWAQ ART PORTRAITS

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الرباويز وال�سور واللوحات الفنية- مبدعة )4773404.2(

تعديل ن�ساط/حذف بيع احللي واالك�س�سوارات الغري ثمينة- مبدعة )4771110.2(

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/كافيه مقهاية زكو

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2336450 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خلفان احمد مبارك مرزوق املن�سوري %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد حميد �سعيد الغوا�س الزعابي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي �سليمان علي املهري
تعديل را�س املال/من null اىل 300000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 7.60*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ كافيه مقهاية زكو    
CAFE MUQHAYAT ZAKKU

اىل/مطعم قرميد ذ.م.م  
QRMEED RESTAURANT LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة م�ساوي على الفحم )�سفاري( )5621006(
تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع املثلجات- بالتجزئة )5610007(

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

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

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/�سيدلية اك�سربت- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2166873 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كيه جي كو خلدمات ادارة املن�ساأت ملالكها خالد جمال غبا�س 
 KG CO FACILITY MANAGEMENT SERVICES �س.ذ.م.م  الواحد  ال�سخ�س  �سركة  املهريي 

OWNED BY KHALID JAMAL GHUBASH ALMEHAIRI ONE PERSON COMPANY LLC

 RIGHT HEALTH �س.ذ.م.م   4 انف�ستمنت�س  هيلث  رايت  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
INVESTMENTS 4 LLC

تعديل مدير/ ا�سافة تار�سان ويجياموهان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم عبدالنور حممد طاهر الزرعوين

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*2.50 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ �سيدلية اك�سربت- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م    
EXPERT PHARMACY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/�سيدلية اك�سربت- ذ.م.م  
EXPERT PHARMACY LLC

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

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

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/بلو  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

او�سن لل�سيانة واملقاوالت العامة
رخ�سة رقم:CN 1173206 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/الركن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

 CN 1156497:الوا�سع للمقاوالت العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ليربتي 

 CN 2162916:جراند للمقاوالت العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/�سيدلية �سماء ال�ساخمه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1982174 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/زينب حامد قا�سم �سعيد امل�سهري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ زينب حامد قا�سم �سعيد امل�سهري من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خلود خليل بكو �سيخاين %4

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ر�سيد بن حممود اجلمال %17
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اماين مروان ال�سيخ �سليم %8

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة دريد ن�سيف جا�سم جا�سم %12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نتاليا �سلوم %8

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 10.9*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ �سيدلية �سماء ال�ساخمه    
SAMA ALSHAMKHA PHARMACY

اىل/�سيدلية �سماء ال�ساخمه ذ.م.م  
SAMA ALSHAMKHA PHARMACY LLC

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

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

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/القارئ االديب للن�سر والتوزيع

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2477949 
تعديل را�س املال/من null اىل 50000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ القارئ االديب للن�سر والتوزيع
ALQARE ALADEIB FOR PUBLISHING AND DISTRIBUTION

اىل/القارئ االديب للن�سر والتوزيع-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  
 ALQARE ALADEIB FOR PUBLISHING AND DISTRIBUTION-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/ال�سركة الرائدة للنقليات العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1057319 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي خمي�س علي �سالح املن�سوري %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سني علي �سالح ح�سني املن�سوري %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سني علي �سالح ح�سني املن�سوري 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ناجي حممد �سعيد العبيدي
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/رويا للمعدات البرتولية ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1170930 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

RUYA LTD ا�سافة رويا املحدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

CONSOLIDATED SUPPLIERS ESTABLISHMENT ا�سافة موؤ�س�سة احتاد املوردين
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف رويا املحدودة 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

WOOD HOUSE INTERNATIONAL حذف وودهاو�س العاملية
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/رويال اوبتيما للتزويد 

CN قد تقدموا الينا بطلب بالعاملني رخ�سة رقم:2525688 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل عو�س �سامل عو�س %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سليمان خمي�س �سامل م�سلم بالليث
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

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



السبت  20   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12457  
Saturday   20   October   2018  -  Issue No   12457

05

اأخبـار الإمـارات

تراخي�س الآليات وال�صائقن حتدد عمل مدار�س تعليم القيادة 
•• راأ�ص اخليمة- الفجر: 

وال�سائقني  االآلــيــات  ترخي�س  اإدارة  مدير  الغيب  علي  عــادل  العقيد  تــراأ�ــس   
اآلية  التن�سيقي حول حتديد  راأ�س اخليمة االجتماع  العامة ل�سرطة  بالقيادة 
حممد  مي�سون  بح�سور  االإمـــارة،  م�ستوى  على  القيادة  تعليم  مدار�س  عمل 
مدير هيئة املوارد العامة بحكومة راأ�س اخليمة باالإنابة وعدداً من ال�سباط 
39 مدر�سة، والــذي عقد بالقاعة الكربى مبركز  بــاالإدارة ، ومب�ساركة نحو 
خدمات املرور والرتخي�س والهادف اإىل �سمان تقدمي كافة اخلدمات االإدارية 

باخلدمات  املتعاملني  ر�سا  وتعزيز  وال�سفافية  والكفاءة  وفق معايري اجلودة 
املقدمة جلعل الطرق اأكر اأمناً وتعزيز االأمن واالأمان .

ويف بداية االجتماع رحب العقيد عادل الغي�س باحل�سور ، وا�ستعر�س العديد 
اإلزام  وهــي  االجــتــمــاع  الــتــي متــركــز حولها  والرئي�سية  الــهــامــة  املــحــاور  مــن 
باالإ�سافة   ، االختبار  اأثــنــاء  اتباعها  الــواجــب  اال�ــســرتاطــات  ببع�س  املتدربني 
اأ�سباب ونتائج  ، الوقوف على  اإىل ا�سرتاطات خا�سة  بعدد املركبات والعمال 
كل مدر�سة من حيث ن�سب النجاح والر�سوب وتقدمي املالحظات بهذا ال�ساأن 
خالل  من  املنا�سبة  احللول  وو�سع  التدريب  عملية  يف  املــدار�ــس  كفاءة  لرفع 

اال�ستماع اإىل اآرائهم ومقرتحاتهم ارتكازاً على التقييم الربع �سنوي للمدار�س 
هيئة  اإىل  ا�سند  النهائي  قبل  التقييم  بــاأن  احل�سور  جميع  اإخــطــار  مت  كما   ،
االآراء  طــرح  االجتماع  ت�سمن  كما  حمايدة.  جهة  باعتبارها  العامة  امــلــوارد 
يف  واحلكومي  ال�سرطي  بالعمل  واالرتــقــاء  العمل  بيئة  لتطوير  ومناق�ستها 
كافة املجاالت ، ومناق�سة املقرتحات واخلطط املطروحة على طاولة النقا�س 
للم�ساركة الفعلية يف عملية التطوير والتحديث وفقاً للمعطيات ، ومناق�سة 
بعقد حلقات م�ستمرة  اأثمر االجتماع  ، حيث  تواجههم  التي  التحديات  اأبــرز 
راقي  م�ستوى  بتقدمي  املجتمع  خدمة  اإىل  تهدف  التي  العمل  اآلية  ملناق�سة 

باأهمية االلتزام بالقواعد واالأنظمة  من اخلدمات الإخراج جيل واع ومدرك 
الثقافة املرورية لديه للحد من احلوادث املرورية. ويف ختام  املرورية ون�سر 
االجتماع ، �سدد العقيد عادل الغي�س على اأهمية التعاون بني اجلانبني الذي 
�سيعزز من فر�س النجاح املن�سود وتطوير العمل واخلدمات املقدمة وفق اأعلى 
املعايري من ال�سفافية والكفاءة واجلودة والذي ي�سهم بدوره يف تقدمي اأرقى 
اخلدمات لكافة �سرائح املجتمع. ثم قام العقيد عادل الغي�س يرافقه احل�سور 
وامل�ساركني بجولة ميدانية تعريفية حول االطالع على اآرائهم ب�ساأن ا�ستخدام 

بع�س االأنظمة اخلا�سة يف عملية االختبار واأ�سهلها للعمل على تفعيلها.

�صرطة دبي تختتم م�صاركتها يف جيتك�س بعر�س 14 م�صروعًا تقنيًا وذكيًا
•• دبي-الفجر: 

معر�س  يف  م�ساركتها  دبــي  ل�سرطة  العامة  الــقــيــادة  اختتمت 
اأ�سبوع جيتك�س للتقنية يف مركز دبي التجاري العاملي، بعر�سها 
اخلدمات  من  العديد  جانب  اإىل  وذكياً  تقنياً  م�سروعاً   14
واملوقع  الــذكــي  تطبيقها  عــرب  توفرها  التي  املتنوعة  الذكية 
دبي  ل�سرطة  الــعــامــة  الــقــيــادة  من�سة  و�ــســهــدت  االإلـــكـــرتوين. 
الـــزوار الــذيــن اطلعوا على  اإقــبــااًل كــبــرياً مــن قبل  يف املعر�س 
اأحدث االبتكارات يف جمال تعزيز االأمن واالأمان واإ�سعاد اأفراد 
املجتمع، فيما قدم اأفراد ال�سرطة �سرحاً اإىل الزوار حول اأحدث 
االإدارات  ابتكرتها خمتلف  التي  الذكية  والتطبيقات  التقنيات 
الرزوقي  نا�سر  خــالــد  العميد  واأكـــد  دبـــي.  �سرطة  يف  الــعــامــة 
القيادة  االإ�ــســطــنــاعــي، حــر�ــس  لــلــذكــاء  الــعــامــة  االإدارة  مــديــر 
املــ�ــســاركــة يف هـــذا املعر�س  الــدائــم عــلــى  الــعــامــة ل�سرطة دبـــي 
الهام الذي يقام �سنوياً يف مركز دبي التجاري العاملي، وتقدم 
اإبداعاتها من خدمات  اأحدث  الدوائر احلكومية  فيه خمتلف 
ذكية وتقنيات ذكاء ا�سطناعي حديثة ومتطورة تلبي توقعات 
ك�سفت  التي  امل�ساريع  اأبــرز  ومن  الر�سيدة.  القيادة  وطموحات 

القيادة العامة ل�سرطة دبي خالل املعر�س عنها، دورية »غّياث« 
وحتتوي  العامل،  م�ستوى  على  نوعها  من  والفريدة  اخلا�سة 
اال�سطناعي،  الــذكــاء  وتكنولوجيا  الــذكــيــة  االأنــظــمــة  اأحـــدث 
االأنواع،  خمتلف  من  املراقبة  كــامــريات  من  جمموعة  وت�سم 
اإ�سافة اإىل جمموعة من اخلدمات املتطورة التي تعزز العمل 
ال�سرطي يف اجلانب االأمني واملروري، وت�سم »غّياث« 3 اأنظمة 
ذكية ومتطورة هي نظام التعرف على الوجوه، ونظام احلوادث 
املرورية، ونظام تتبع املركبات املطلوبة، اإىل جانب 9 �سا�سات يف 

داخل الدورية مرتبطة باالأنظمة �سالفة الذكر.
كــمــا وكــ�ــســفــت �ــســرطــة دبـــي عـــن �ــســيــارة ذاتـــيـــة الــقــيــادة توفر 
يوفرها  الــتــي  اخلـــدمـــات  مــن  ذكــيــة  خــدمــة   16 للمتعاملني 
مركز ال�سرطة الذكي«SPS«، ومنها خدمة فتح بالغ جنائي 
وخدمة دفع املخالفات املرورية، وطلب �سهادة احلالة اجلنائية 
ا�ستدعاءها  اأفراد اجلمهور  وي�ستطيع  وغريها من اخلدمات، 
اأي�ساً  وك�سفت  الذكي،  دبي  �سرطة  تطبيق  خالل  من  وطلبها 
�سرطة  توفرها  �سوتية  ذكية  وهي خدمة  »اآمــنــة«،  عن خدمة 
دبي عرب تطبيقاتها الهاتفية من اأجل اإ�سعاد املتعاملني، والرد 

على ا�ستف�ساراتهم.

و�سهد املعر�س ك�سفت �سرطة دبي عن 3 من اأحدث الطائرات 
دون طيار »الدرون« والتي ت�ستخدم يف دعم العمليات امليدانية 
الذكية،  التقنيات  اأحـــدث  وت�سم  ال�سريع،  التدخل  وعمليات 
واأجهزة  ال�سوئي  والت�سوير  احلــراري  الت�سوير  ومن �سمنها 
اال�ست�سعار واالت�سال والتوا�سل مع مركز القيادة وال�سيطرة، 

اإىل جانب اأجهزة و�سفارات االنذار.
كما وعر�ست �سرطة دبي مركز ال�سرطة الذكي SPS االأول من 
نوعه على م�ستوى منطقة ال�سرق االأو�سط، وم�سروع »را�سد« 
الوجوه، وخدمة  ابتكارية للتعرف على  وهو عبارة عن نظارة 
يف  ا�ستخدامها  اإمكانية  للجمهور  تتيح  التي  ال�سرطة«  »عــني 
االإبــالغ عن حاالت االإزعــاج واملخدرات والت�سول واالإبــالغ عن 

الق�سايا االأخالقية والتجمعات امل�سبوهة.
وعر�ست اأي�ساً رجل ال�سرطة االآيل، وروبوت قادر على التعرف 
عــلــى املــتــعــامــلــني مـــن خـــالل بــ�ــســمــة الـــوجـــه وقـــــراءة الهوية 
االإماراتية، اإىل جانب عر�س خدمات التطبيق الذكي ل�سرطة 
املطورة اجلديدة  واالألعاب االفرتا�سية ودراجة »هوفر«  دبي، 
والتي ت�ستطيع الطريان على م�ستوى منخف�س للو�سول اإىل 

اأماكن احلوادث واال�ستجابة ال�سريعة للحاالت الطارئة.

اختبارات رخ�صة املعلم تنطلق اليوم وال�صماح 
با�صتخدام الآلة احلا�صبة ملن مل يوؤده العام املا�صي

•• دبي – حم�شن را�شد :

تنطلق اليوم اختبارات »رخ�سة املعلم«، 
الثانية  احللقة  ت�ستهدف معلمي  التي 
عن  والغائبني   ، احلكومية  بــاملــدار�ــس 
اخــتــبــارات الــعــام املــا�ــســي بــعــذر ، ومن 
تــخــلــف عــــن االمـــتـــحـــان بــــــدون عــــذر، 
اإ�سافة  اىل املعلمني ممن مت ترفيعهم 
موؤخرا من احللقة الثانية اإىل التعليم 
التعليم  معلمي  عــن  ف�سال  الــثــانــوي، 
اإجراء االختبارات  اخلا�س، فيما تقرر 
يف مراكز مت ت�سميتها مبختلف مناطق 
دبي  التقنية يف  كليات  لت�سمل  الدولة، 

وال�سارقة وراأ�س اخليمة.
من  والتعليم  الرتبية  وزارة  و�ــســددت 
خالل تعميم لها، ملديري املدار�س، على 
  ، لالختبار  امل�ستهدفني  املعلمني  ايعاز 
ب�سرورة  االلتزام باإح�سار اآلة حا�سبة 
ب�سيطة  غري قابلة للربجمة اأو الر�سم 
�سورة  التعميم   مــع  مرفقة  الــبــيــاين، 
لالآلة احلا�سبة  التي ين�سح بها ، فيما 
كانت الرتبية قد منعت متاما ا�ستخدام 
التي  االخــتــبــارات  يف  حا�سبة  االت  اأيـــة 
اأجـــريـــت الــعــام املــا�ــســي ، االمــــر الذي 
الوزارة  مبطالبة  املعلمني  معظم  دفع 
بال�سماح با�ستخدام اآلة حا�سبة ب�سيطة  
ت�ساعدهم فقط يف العمليات احل�سابية 

اللة احلا�سبة امل�سموح بهاك�سباً للوقت .

جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات بدبا احل�صن يطلق م�صابقة فر�صان ال�صهر
•• دبا احل�شن   -الفجر:

احل�سن  بدبا  والطالبات  الطلبة  اأولياء  جمل�س  اأطلق 
ال�سارقة   بــحــكــومــة  للتعليم  الــ�ــســارقــة  ملجل�س  الــتــابــع 
مـــبـــادرة فــر�ــســان الــ�ــســهــر  والــتــي تــعــد اإحــــدى مبادرات 
املجل�س لتحفيز امليدان الرتبوي على العطاء وتر�سيخ 

ثقافة التميز .
املتميز  املعلم  لتكرمي  ال�سهر  فر�سان  مــبــادرة  وتــهــدف 
والطالب املتميز وويل االأمر املتميز يف مدار�س مدينة 
الـــذي عقده  ذلــك خــالل اجتماعه  . جــاء  دبــا احل�سن 
مبقره مبدينة دبا احل�سن برئا�سة حممد را�سد ر�سود 

رئي�س املجل�س وح�سور اأع�ساء وع�سوات .
اأولياء  جمل�س  مــديــرة  النعيمي  ح�سن  �سفية  واأفــــادت 
امل�سابقة  عام  ومن�سق  احل�سن  بدبا  والطالبات  الطلبة 
ملجل�س  ركــائــز  مــبــادرة  �سمن  تــاأتــي  امل�سابقة  هــذه  بـــاأن 
ال�سارقة للتعليم التي تهدف للتوا�سل املوؤ�س�سي الفعال 
بني املجل�س واملدار�س يف املدينة واالرتقاء ب�سلوك اأبنائنا 
بيئة  اإيــجــاد  عــلــى  املجل�س  اإىل حــر�ــس  الــطــلــبــة. الفــتــة 
االإيجابي  االأمــر  توا�سل ويل  تربوية حتفيزية وكذلك 
تعزيز  يف  للم�ساهمة  والتدري�سية  االإداريـــة  الهيئة  مع 
االأداء الدار�سي املتميز الأبنائه الطلبة وبث روح املناف�سة 

لتحقيق التميز املدر�سي .

بعد واقعة عائ�سة الطالبة مبدر�سة �سكينة

م�صل�صل الأخطاء بنتائج الطالب يتوا�صل بـ »كتاب« يقر 
بالق�صور يف متابعة املدار�س و�صكاوي اأولياء 311 طالبًا

•• دبي- حم�شن را�شد:

كتاباً  مــوؤخــراً  والنطاق  املجال�س  مــدراء  تلقى 
بـ  مــعــنــون  الــتــقــومي واالمــتــحــانــات  اإدارة  مــن 
 311 اأ�ــســمــاء  »مــهــم وعــاجــل« ، ي�سم قــوائــم 
طــالــبــاً وطــالــبــة مــوزعــني عــلــى كــافــة مدار�س 
 )306  ( الــتــا�ــســع  بال�سف  لل�سفني  الــدولــة 
ببياناتهم  فــقــط  طـــالب   )  5( الــثــامــن  فــيــمــا 
التقومي  من  املوجه  الكتاب  ويقر  التف�سيلية، 
باأن  �سراحة،  العمليات  لقطاع  واالمتحانات 
هناك ق�سور وعدم تن�سيق وغياب املتابعة من 
حيث  املــدار�ــس،  الإدارات  العمليات  قطاع  قبل 
اأ�سار الكتاب اىل اأن اأولياء اأمور هوؤالء الطلبة 
مـــا جاء  اأبــنــائــهــم وفـــق  نــتــائــج  مـــن  متظلمني 
بالكتاب ن�ساً  »تبني لدينا وجود طلبة لهم حق 
دخول امتحان موؤجل االإعادة وادارات املدار�س 
لالمتحان«  التقدم  فر�سة  لهم  بــاأن  تنتبه  مل 
الــتــقــومي واالمــتــحــانــات هذا  اإدارة  وارجــعــت   ،
احتمالية عدم حتديث  الق�سور اىل  اأو  اخللل 

طباعة الك�سوف اأو الأية اأ�سباب اأخرى.
التقومي واالمتحانات يف كتابها،  اإدارة  واأكــدت 

التوا�سل مع عدة مدار�س تبني  اأنه وبعد  اىل 
بالفعل بقاء الطلبة يف �سفوفهم »ر�سوب« رغم 
تبني  اإذ   ، منهم  م�ستحقة  فر�سة  للطالب  ان 
من هذا الكتاب اإتهام �سريح من اإدارة التقومي 
واالمتحانات لقطاع العمليات والذي يفرت�س 
انـــه مــتــابــع ب�سفة يــومــيــة عــلــى املـــدار�ـــس من 
خالل مدراء نطاقه ، اأنهم كانوا �سبباً يف �سياع 
اأداء امتحانات موؤجل االإعادة االأخرية  فر�سة 
يف  اأحقيتهم  اإىل  تنتبه  ومل    ، الــطــالب  على 
قائمة  �سمن  الطلبة  ليبقى   ، الفر�سة  تلك 
»الــرا�ــســبــون« ، وطــالــب الــكــتــاب املــوجــه �سرعة 
منها  لــلــتــحــقــق  املـــــدار�ـــــس  اإدارات  خمـــاطـــبـــة 
الحتمالية تقدمهم لالمتحان ، الفتاً اىل انه 
للدخول  الفر�سة  على  يح�سلوا  مل  حــال  يف 
لالمتحان وبقاء الطلبة ر�سوب �سرعة االإفادة 

.
من  يخ�سه  فيما  كل  املــدار�ــس  اإدارات  �سارعت 
عدد الطالب املدرجني على القوائم واملنت�سبني 
ملدار�سهم باإجراء االمتحانات واأ�سفرت النتائج 
عـــن جنـــاح عـــدد مـــن الـــطـــالب وبـــقـــاء اخرين 

لالإعادة النهم ر�سوب.

ووفـــقـــا لــقــائــمــة الــطــلــبــة املــرفــقــة مـــع تعميم 
القائمة  ال�سارقة  مــدار�ــس  ت�سدرت  ــــوزارة،  ال
طالباً   105 والطلبة  مــدار�ــس   10 بن�سيب 
و113  مدار�س   6 بواقع  دبــي  يليها  وطالبة، 
طالب وطالبة، منهم 5 يف ال�سف الثامن، ثم 
الفجرية بن�سيب 5 مدار�س و30 طالب، و3 
اإذ  راأ�ــس اخليمة وعجمان،  مدار�س يف كل من 
26 طالباً، مقابل  االأوىل  الطلبة يف  بلغ عدد 
14 لالأخرية، يف وقت جاء ن�سيب اأم القيوين 

مدر�سة واحدة و23 طالباً.

حما�سبة  لغياب  الق�سور  ا�ستمرارية 
مديري النطاق واملجال�ش

من جهتها اأكدت م�سادر قيادية بالوزارة ، اأن ما 
ت�سهده املدار�س حتى اليوم من تخبط يف نتائج 
طالب نهاية العام الدرا�سي املا�سي �سواء دور 
ثاين اأو اإعادة اأو موؤجل االإعادة ، يعد �سابقة يف 
تاريخ وزارة الرتبية مل ت�سهد مثيله من قبل 
، فقد م�سى العام الدرا�سي املا�سي مبا له وما 
عليه ، اإال اأنه وحتى اليوم وبعد م�سي �سهرين 
باملئات  ، جند طــالب  الدرا�سي  العام  بــدء  من 

يعانون من جراء الت�سارب والتخبط ، طالب 
مت اإعالمهم نهاية العام الدرا�سي املا�سي انهم 
اليوم  مدار�سهم  اإدارات  تفاجئهم  ثم  جنحوا 
اإعالمهم  ، والــعــكــ�ــس طـــالب مت  اأنــهــم ر�ــســوب 
ثم  ر�سوب  انهم  املا�سي  الدرا�سي  العام  نهاية 

يتبني اأنهم ناجحني .
املحا�سبة  غـــيـــاب  اأن  املـــ�ـــســـدر  ذات  ــــاف  واأ�ــــس
والنطاق  املجال�س  مـــدراء  مــن  لكل  وامل�ساءلة 
بقطاع العمليات واعتبارهم اأنهم فوق م�ستوى 
امل�ساءلة ، واإل�ساق اأي ق�سور على اأولياء االأمور 
بتحويل  واالكتفاء  املدار�س  وادارات  والطالب 
اإدارات املدار�س لل�سئون القانونية ، �سيجعل من 
نطاق  ملديري  والق�سور  االأخطاء  يف  التمادي 
موؤخراً  حــدث  مــا  اىل  الفــتــاً   ، قائم  وجمال�س 
 « �سكينة   « العا�سر مبدر�سة  ال�سف  مع طالبة 
والتي ابلغتها املدر�سة بعد �سهرين اأنها را�سبة 
يف الدور الثاين ملادة الريا�سيات وعليها العودة 
مرة اأخرى لل�سف التا�سع ، معرباً عن ا�ستيائه 
الإ�سرار الــوزارة يف التمادي باخلطاأ ، مكتفية 
كالعادة بتحويل اإدارة املدر�سة للتحقيق واإعادة 

الطالبة لل�سف التا�سع .

قبيلة العوامر تقيم عر�صا جماعيا لـ16 
�صابا وفتاة مبنا�صبة عام زايد

اأبوظبي-وام:
اأقامت قبيلة العوامر مبنا�سبة »عام زايد » عر�سا جماعيا البنائها يف اأبوظبي والعني مب�ساركة 16 �سابا 

وفتاة وذلك باحتفال كبري اأقيم م�ساء اأم�س االول يف ميدان االحتفاالت مبدينة الوثبة.
ح�سر احلفل عدد من امل�سوؤولني ووجهاء القبائل وح�سد من املدعوين وذوي املعاري�س.

وتخللت املنا�سبة عرو�س �سعبية واأهازيج متنوعة وفقرات من الرتاث االماراتي.
وقال املنظمون اإن هذه املنا�سبات لها مزايا وطنية واجتماعية واقت�سادية وجت�سد االهتمام الكبري الذي 
توليه القيادة الر�سيدة للدولة الأبناء الوطن لتحقيق اال�ستقرار واالبتعاد عن مظاهر البذخ واالإ�سراف يف 
حفالت الزواج م�سريين اىل اأن اإقامة احتفاالت االعرا�س اجلماعية ياأتي �سريا على النهج القومي الطيب 

الذي و�سعه الوالد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«.
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

الذهب جنم  اأرز  حب   Loving Star Gold Rice   بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 297909  بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
Gautam General Trading L.L.C با�ســم:  غاووتام للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
وامل�ستح�سرات  الدقيق  اال�سطناعي،  والــن  وال�ساغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والــكــاكــاو  وال�ساي  الــن 
االأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج.
و�سف العالمة: �سكل م�ستطيل مميز باللون ذو خلفية �سفراء مزخرفة داخله �سكل مميز باللون االأحمر 
بــاإطــار مــزخــرف بــالــلــون االأحــمــر واالأ�ــســفــر وداخــلــه مــن االأعــلــى �سعار الــعــالمــة الــتــجــاريــة اأ�سفله مكتوب 
اأرز جنم الذهب باللغة العربية  عبارة حب  حتته  االإجنليزية  باللغة   Loving Star Gold Rice

وحتتها �سكل مميز باللون االأخ�سر
الواقـعة بالفئة: 30

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

ذهب املدينة  تي  جي  جي   GGT City Gold    بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 297907  بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
Gautam General Trading L.L.C با�ســم:  غاووتام للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
وامل�ستح�سرات  الدقيق  اال�سطناعي،  والــن  وال�ساغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والــكــاكــاو  وال�ساي  الــن 
االأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج.
و�سف العالمة: �سكل م�ستطيل مميز باللون ذو خلفية �سفراء مزخرفة داخله �سكل مميز باللون االأحمر 
 GGT City االإجنليزية  باللغتني  �سعار  االأعلى  من  وداخله  واالأ�سفر  االأحمر  باللون  مزخرف  باإطار 

االأخ�سر باللون  مميز  �سكل  ذهب" وحتتهم  املدينة  تي  جي  "جي  العربية  وباللغة   Gold
الواقـعة بالفئة: 30

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

الطائر بطة  االأرز   Flying Duck Rice    بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 297904  بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
Gautam General Trading L.L.C با�ســم:  غاووتام للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
وامل�ستح�سرات  الدقيق  اال�سطناعي،  والــن  وال�ساغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والــكــاكــاو  وال�ساي  الــن 
االأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج.
العلوي من  اجلــزء  ذو خلفية مزخرفة يف  واالأ�ــســود  االأبي�س  باللون  �سكل م�ستطيل مميز  العالمة:  و�سف 
كلمة  البي�ساوي  ال�سكل  وحتــت  طــائــرة  بطة  فوقها  قمح  �سنبلة  بداخله  بي�ساوي  �سكل  يوجد  امل�ستطيل 
كلمة االأرز بطة الطائر باللغة العربية  حتتها  مميز  بخط  االإجنليزية  باللغة   Flying Duck Rice

بخط مميز وحتتهم �سكل كروي مميز حماط بزخارف وداخله رز
الواقـعة بالفئة: 30

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

DOH    بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم:   297911 بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: دي اأو اأت�س �سركة ذ.م.م

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات، وخدمات االإيواء املوؤقت.

DOH باأحرف اجنليزية  مكتوبة باللون االأ�سود على خلفية  و�سف العالمة: �سكل مميز ال�سم ال�سركة 
بي�ساء

الواقـعة بالفئة: 43
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

امل�ستقبل الهيئة:   Future Fwd RTA    بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم:   287327 بتاريخ: 13/02/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

و�سف العالمة: عبارة الهيئة: امل�ستقبل باللغة العربية اأ�سفلها مبا�سرة Future Fwd RTA باللغة 
االإجنليزية اأ�سفلها �سكل مميز ل�سهمني متداخلني باجتاه اليمني باللون االأ�سود ذو خلفية بي�ساء.

الواقـعة بالفئة: 39
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

 Organisational Project Management at RTA    بطلب لت�سجيل العالمة التجارية
اإدارة امل�ساريع املوؤ�س�سية يف الهيئة

املودعة حتت رقم:   287323 بتاريخ: 13/02/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

و�سف العالمة: �سكل مميز مكون من دوائر متداخلة باالألوان االأ�سود ودرجات من الرمادي ذو خلفية بي�ساء، 
اأعاله جملة اإدارة امل�ساريع املوؤ�س�سية يف الهيئة باللغة العربية اأ�سفلها ترجمتها مبا�سرة باللغة االإجنليزية

  Organisational Project Management at RTA 
الواقـعة بالفئة: 35

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية
Dubai Youth for Public Transport جمموعة �سباب دبي للنقل اجلماعي

املودعة حتت رقم:   287320 بتاريخ: 13/02/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

 Dubai مبا�سرة  اأ�سفلها  العربية  باللغة  اجلماعي  للنقل  دبــي  �سباب  جمموعة  جملة  العالمة:  و�سف 
متدرجة  م�ستطيالت  �سكل  ي�سارها  على  االإجنليزية  باللغة   Youth for Public Transport

باللون الرمادي واالأ�سود ومكتوب فوقها DY 4 PT باللغة االإجنليزية ذو خلفية رمادية.
الواقـعة بالفئة: 39

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

 Enterprise Command & Control Centre at    بطلب لت�سجيل العالمة التجارية
الهيئة  يف  املوحد  التحكم  مركز    RTA

املودعة حتت رقم:   287319 بتاريخ: 13/02/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

 Enterprise مبا�سرة  اأ�سفله  العربية  باللغة  الهيئة  يف  املوحد  التحكم  مركز  جملة  العالمة:  و�سف 
ملعني  مميز  �سكل  اأ�سفلها  االإجنليزية  باللغة   Command & Control Centre at RTA

بدرجات من اللون الرمادي ذو خلفية بي�ساء.
الواقـعة بالفئة: 35

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

الهيئة يف  القيادة  منتدى   Leadership Forum at RTA    بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم:   287318 بتاريخ: 13/02/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

 Leadership Forum و�سف العالمة: جملة منتدى القيادة يف الهيئة باللغة العربية اأ�سفلها مبا�سرة
االإجنليزية اأ�سفلها �سكل مميز   مكون من دائرة باللون االأ�سود حماطة ب�سكل �سدا�سي  باللغة   at RTA

حماط بـ 6 دوائر �سغرية بدرجات خمتلفة من اللون الرمادي واالأ�سود ذو خلفية بي�ساء.
الواقـعة بالفئة: 35

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

الهيئة يف  املجتمعية  امل�سوؤولية   CSR at RTA    بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم:   287316 بتاريخ: 13/02/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
امل�سافرين النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل 

 CSR at RTA اأ�سفلها مبا�سرة  العربية  باللغة  الهيئة  املجتمعية يف  امل�سوؤولية  العالمة: عبارة  و�سف 
باللغة االإجنليزية اأ�سفلها �سكل مميز مل�ستطيلني متداخلني بدرجات من اللون الرمادي ولون اأ�سود ذو خلفية 

بي�ساء.
الواقـعة بالفئة: 35

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

الهيئة يف  ال�سباب  جمل�س   Youth Council at RTA    بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم:   287312 بتاريخ: 13/02/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
امل�سافرين النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل 

 Youth Council at و�سف العالمة: جملة جمل�س ال�سباب يف الهيئة باللغة العربية اأ�سفلها مبا�سرة
االإجنليزية اأ�سفلها �سكل مميز لنجمة ثمانية باللون الرمادي واالأ�سود ذو خلفية بي�ساء. باللغة   RTA

الواقـعة بالفئة: 35
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

I am Johnson    بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم:  297906 بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم:جون�سون للتجارة العامة ملالكها مطلق بن عبد اهلل بن مقبول اجلعيد �سركة ال�سخ�س الواحد �س.ذ.م.م

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي.

و   I am كلمتي  بني  ومــا  االأزرق  باللون  االإجنليزية  باللغة   I am Johnson كلمة  العالمة:  و�سف 
�سكل مميز عبارة عن احتاد بني حريف J باللغة االإجنليزية باللون االأحمر جهة اليمني  Johnson يوجد 

مقابله جهة الي�سار حرف J مقلوب الأ�سفل باللون االأزرق
الواقـعة بالفئة: 12

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية    �سكل

املودعة حتت رقم:   297894 بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

دائرتني  على  حتتوي  والثانية  االأوىل  احللقة  حلقات  ثــالث  يحتوى  مميز   دائــري  �سكل  العالمة:  و�سف 
مميزتني متقابلتني واحللقة الثالثة حتتوي اأربع دوائر مميزة متقابلة باللون االأبي�س واالأ�سود

الواقـعة بالفئة: 39
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية    �سكل

املودعة حتت رقم:   297893 بتاريخ: 02/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

و�سف العالمة: �سكل معني ثالثي االأبعاد مميز باللون االأبي�س واالأ�سود
الواقـعة بالفئة: 39

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

 DUBAI WORLD بــطــلــب لــتــ�ــســجــيــل الـــعـــالمـــة  حتــــدي دبــــي الـــعـــاملـــي لــلــتــنــقــل ذاتـــــي الـــقـــيـــادة 
CHALLENGE FOR SELF DRIVING TRANSPORT

املودعة حتت رقم:   293110 بتاريخ: 01/06/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

و�سف العالمة: دائرة تدل على احلركة واحليوية بدرجات متعددة من اللون االزرق ا�سفلها دونت العبارة 
باللغة  ال�سابقة   العبارة  دونــت  ا�سفلها  القيادة  ذاتــي  للتنقل  العاملي  دبــي  حتــدي  العربية:  باللغة  التالية 
 DUBAI WORLD CHALLENGE FOR SELF DRIVING االإنــكــلــيــزيــة 

2019-2018 �سنة  ا�سفله  ذكر  خط  ا�سفلها   TRANSPORT
الواقـعة بالفئة: 39

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

 DUBAI WORLD القيادة  ذاتــي  للتنقل  العاملي  دبي  التجارية   موؤمتر  العالمة  لت�سجيل  بطلب 
CONGRESS FOR SELF DRIVING TRANSPORT

املودعة حتت رقم:   293109 بتاريخ: 01/06/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

و�سف العالمة: دائرة تدل على احلركة واحليوية بدرجات متعددة من اللونني البنف�سجي واالزرق ا�سفلها 
دونت العبارة التالية باللغة العربية: موؤمتر دبي العاملي للتنقل ذاتي القيادة ا�سفلها دونت العباره ال�سابقة  
 DUBAI WORLD CONGRESS FOR SELF DRIVING االإنكليزية  باللغة 

ذكر ا�سفله التاريخ االتي: oct 2019 ما يعني �سهر اأكتوبر عام 2019 خط  ا�سفلها   TRANSPORT
الواقـعة بالفئة: 39

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية    �سكل 

املودعة حتت رقم:   297898 بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

و�سف العالمة: �سكل مميز عبارة عن جوهرة  هند�سية مق�سم الأجزاء باللون االأ�سود ذو خلفية بي�ساء
الواقـعة بالفئة: 39

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

 RTA SAFETY واملوا�سالت   الطرق  ال�سالمة من هيئة  التجارية جائزة  العالمة  لت�سجيل  بطلب 
 AWARD

املودعة حتت رقم:   297897 بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

و�سف العالمة: �سكل مميز عبارة عن اإن�سان رافعاً يده اليمنى الأعلى وله ظل اأ�سفله عبارة جائزة ال�سالمة 
باللغة   RTA SAFETY AWARD اأ�سفلها  الــعــربــيــة  باللغة  واملــوا�ــســالت  الــطــرق  هيئة  مــن 

االإجنليزية باللون االأبي�س واالأ�سود
الواقـعة بالفئة: 39

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية    �سكل

املودعة حتت رقم:   297896 بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

و�سف العالمة: �سكل مربع ذو خلفية �سوداء بداخله �سكل مركبة مميز باللون االأبي�س داخلها عالمة �سح 
باللون االأبي�س وبجانب ال�سكل �سكل اآخر مميز عبارة عن مركبة باللون االأ�سود داخلها �سح باللون االأ�سود

الواقـعة بالفئة: 39
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية    �سكل

املودعة حتت رقم:   297895 بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

و�سف العالمة: �سكل مربع ذو خلفية �سوداء بداخله بوابة عبور اأ�سفلها طريق وبجانب هذا ال�سكل �سكل اآخر 
لبوابة اأ�سفلها طريق باللون االأبي�س واالأ�سود

الواقـعة بالفئة: 39
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اأعلنت القيادة العامة ل�سرطة دبي، عن 
 Safe « بـــدء ربـــط بــرنــامــج وتــطــبــيــق
منطقة  يف  نــوعــه  مــن  االأول   »TRX
ال�سرق االأو�سط واملعني باالإنقاذ الربي 

والبحري بتطبيقها الر�سمي الذكي.
جــاء االإعـــالن خــالل املــوؤمتــر ال�سحفي 
للذكاء  الــعــامــة  االإدارة  نظمته  الــــذي 
اال�ــســطــنــاعــي خـــالل مــعــر�ــس جيتك�س 
دبي  مــركــز  يف  املــقــام   2018 للتقنية 
املقدم  بـــحـــ�ـــســـور  الــــعــــاملــــي،  الــــتــــجــــاري 
بــــن غليطة  اأحــــمــــد  مــهــنــد�ــس حــ�ــســني 
العامة  االإدارة  مــديــر  نــائــب  املـــهـــريي، 
للذكاء اال�سطناعي ل�سوؤون التطبيقات 
اخلواجة،  �ــســامــر  واملــهــنــد�ــس  الــذكــيــة، 
مدير امل�ساريع يف االإدارة العامة للذكاء 
الرئي�س  مــوريف،  وجــوين  اال�سطناعي، 
التنفيذي ل�سركة west 8 املتخ�س�سة 

يف جمال الربجميات.
ــــح املـــقـــدم مــهــنــد�ــس حــ�ــســني بن  واأو�ــــس
والتطبيق  برنامج  اأن  املــهــريي  غليطة 

ا�سرتاتيجية  يــعــزز   »Safe TRX  «
اأمنة،  دبــي  مدينة  جعل  يف  دبــي  �سرطة 
للذكاء  اال�سرتاتيجية  اخلطة  ويــدعــم 
تطوير  اإىل  تــهــدف  الــتــي  اال�سطناعي 
جميع االأنظمة الذكية اإىل اأنظمة تقوم 
باجلمهور  اخلا�سة  االحتياجات  بتنبوؤ 
اعتماداً اإىل اأ�ساليب الذكاء اال�سطناعي 

م�سرياً  الــ�ــســرطــيــة،  املـــجـــاالت  كــافــة  يف 
يخدم   Safe TRX تطبيق  اأن  اإىل 
مــــرتــــادي الــــرب والـــبـــحـــر املــ�ــســجــلــني يف 
�ــســرطــة دبـــي والـــذيـــن يتجاوز  تــطــبــيــق 

عددهم املليوين م�ستخدم.
عبارة  هــو  الــذكــي  التطبيق  اأن  واأ�ــســاف 
اال�ستغاثة  خـــدمـــة  يـــوفـــر  نـــظـــام  عــــن 

بحيث  التطبيق،  مل�ستخدمي  والنجدة 
لغرفة  ا�سعارات  الذكي  التطبيق  ير�سل 
ومنها  امل�ستخدم،  موقع  عــن  العمليات 
الدوريات  واإر�ـــســـال  الــــالزم  اتــخــاذ  يــتــم 

املعنية باالإنقاذ. 
واأو�سح بن غليطة اأن خا�سية التطبيق 
امل�ستخدم  بــيــانــات  تــ�ــســجــيــل  يف  تــتــمــثــل 

واملرافقني معه، مع حتديد نوع الرحلة، 
غرفة  اإىل  اإ�ــســعــارات  اإر�ــســال  يتم  ومنها 
على  الرحلة  �سري  لتتبع خط  العمليات 

اخلرائط الذكية.
املــهــنــد�ــس �سامر  اأو�ــــســــح  مـــن جـــانـــبـــه، 
اأنــــه مت تــطــويــر جــهــاز لنقل  اخلـــواجـــة 
البيانات التي يتم ت�سجيلها عرب هواتف 
ت�ستطيع  بحيث  للتطبيق،  امل�ستخدمني 
موقع  وحتــديــد  ر�ــســد  العمليات  غــرفــة 
كما  التغطية،  خــارج  كــان  اإذا  امل�ستخدم 
يــ�ــســتــطــيــع مــ�ــســتــخــدم الــتــطــبــيــق عمل 
التوا�سل  مواقع  عرب  للرحلة  م�ساركة 

االجتماعي.
وبــدوره، اأكد جون مــوريف، اأن 12 دولة 
 Safe تطبيق  ت�ستخدم  الــعــامل  حــول 
على  االأوىل  هي  دبي  وتعترب   ،TRX
االأو�ـــســـط يف  الــ�ــســرق  مــ�ــســتــوى منطقة 
اأن  اإىل  م�سرياً  الــذكــي،  التطبيق  تبني 
الهواتف  عـــرب جــمــيــع  مــتــاح  الــتــطــبــيــق 
الت�سغيل  بنظامي  تعمل  الــتــي  الــذكــيــة 
واالأنظمة  اإ�س”  اأو  و”اآي  “اأندرويد” 
القابلة لالرتداء ومنها ال�ساعة الذكية.

 
عجمان-الفجر:

التطوعي  ال�سعادة  �سفراء  فريق  نظم 
التابع ل�سبكة روؤية االمارات االإعالمية 
التي  النوعية  ملبادرته  ختامياً  حفاًل 
زايد  عــام  مــبــادرات  مع  تزامناً  اأطلقها 
�سفراء  مـــع  �ــســعــادة  “�ساعة  بــعــنــوان 
والروح  ال�سعادة  بث  بهدف  ال�سعادة”، 
فئات  جــمــيــع  نــفــو�ــس  يف  االإيـــجـــابـــيـــة 

و�سرائح املجتمع.
وحــ�ــســر حــفــل االخـــتـــتـــام الــــذي اأقيم 
كـــاًل من  بــوكــ�ــس،  يف مطعم جــورمــيــة 
النعيمي  عــلــي  بـــن  عـــبـــداهلل  الــ�ــســيــخ 
املجل�س  ع�سو  �سليمان  عـــزة  و�ــســعــادة 
�سفراء  وفـــريـــق  االحتــــــادي،  الــوطــنــي 
عدد  اإىل  اإ�ــســافــة  التطوعي،  ال�سعادة 
واالإعالمية  املجتمعية  الــفــئــات  مــن 

وعرب  باملجتمع  والــنــا�ــســطــة  الــفــاعــلــة 
و�سائل التوا�سل االجتماعي.

ال�سعادة  �ــســفــراء  مــبــادرة  وا�ــســتــهــدفــت 
اأربع فئات جمتمعية هامة،  التطوعي 
�ــســمــت كــل مــن فــئــة الــعــمــال، ورجـــال 
الدفاع املدين، وال�سيادين، واملعلمات، 
حــيــث قــامــت بــبــث ر�ــســائــل �ــســعــادة يف 
ومبتكرة  اإبــداعــيــة  بو�سائل  نفو�سهم 
واأن�سطة  عــــرو�ــــس  عـــلـــى  ا�ـــســـتـــمـــلـــت 
وم�سابقة  ثقافية  وفعاليات  ترفيهية 
حتــفــيــزيــة، وذلــــك حــر�ــســاً مـــن فريق 
تفعيل  التطوعي على  ال�سعادة  �سفراء 
يف  واملــ�ــســاهــمــة  املجتمعية  املــ�ــســاركــات 
تعزيز العالقات االإن�سانية يف املجتمع 

االإماراتي.
وقال ال�سيخ عبداهلل بن علي النعيمي، 
باإطالقها  قــام  الــتــي  املــبــادرة  هــذه  اإن 

التطوعي،  الــ�ــســعــادة  �ـــســـفـــراء  فـــريـــق 
وكــــانــــت تــخــ�ــســ�ــس �ـــســـاعـــة الإدخـــــــال 
فــئــات مهمة  قــلــوب  الــ�ــســعــادة وبثها يف 
االإن�سانية  القيم  جت�سد  املجتمع  مــن 
له  املــغــفــور  غر�سها  الــتــي  والتطوعية 
اآل  �سلطان  بــن  زايــد  ال�سيخ  اهلل  بـــاإذن 
نهيان يف نفو�س املواطنني وجميع من 
ي�سكن على اأر�س االإمارات، اإ�سافة اإىل 
اأنها تعزز اأهمية التوا�سل وتن�سر روح 
التاآلف يف املجتمع، خا�سة واأن الفئات 
املبادرة لها دور هام يف  امل�ستهدفة من 

امل�سرية التنموية بالدولة.
واأ�ـــــســـــاف بــــاأنــــه لــيــ�ــس مــ�ــســتــغــربــاً اأن 
وقتهم  بع�س  الدولة  مواطنو  يكر�س 
وقـــدراتـــهـــم بــ�ــســكــل الفــــت مـــن خالل 
املبادرات،  واإطـــالق  الفعاليات  تنظيم 
لبث روح االإيجابية وال�سعادة يف نفو�س 

فئات خمتلفة من خمتلف اجلن�سيات 
هذه  مــثــل  اإىل  حتـــتـــاج  االإمـــــــــارات  يف 
املــبــادرات مــن وقــت الأخـــر لتحفيزهم 
�سفراء  مبــبــادرة  م�سيداً  العطاء،  على 
الــ�ــســعــادة الــتــطــوعــي الــتــي تــعــزز مبداأ 
القيم  على  وتوؤكد  والتكافل  الرتاحم 
دولة  جمتمع  يف  الــ�ــســائــدة  االن�سانية 

االمارات العربية املتحدة.
�سليمان  اأكــدت �سعادة عزة  من جانبها 
ال�سعادة  �ــســفــراء  فــريــق  مـــبـــادرة  بــــاأن 
مع  بالتزامن  نظمها  التي  التطوعي 
ال�سباب  اهتمام  على  تــوؤكــد  زايـــد  عــام 
االإن�سان  بــحــقــوق  املــتــزايــد  االإمـــاراتـــي 
عــمــومــا، وبــقــ�ــســايــا حــقــوق الــعــمــال يف 
الــقــطــاعــات خــ�ــســو�ــســا، م�سرية  �ــســتــى 
املبادرة  من  امل�ستهدفة  الفئات  اأن  اإىل 
خــدمــات متميزة  تــقــدمي  اأ�ــســهــمــت يف 

كــكــل، الفتة   الإمــــارة عجمان والــدولــة 
حر�ست  ال�سعادة”  “�ساعة  اأن  اإىل 
الفرح  واإدخـــال  املـــودة  على مــد ج�سور 
وال�سرور اإىل جميع قلوب امل�ستهدفني 

منها.
وقالت اإن املبادرة التي تتزامن مع عام 
والعرفان  لل�سكر  تعترب ترجمة  زايــد، 
بــاجلــمــيــل، ملـــن يــقــدمــون خـــدمـــات يف 
وتــقــديــراً جلهودهم  مــواقــع عــمــلــهــم، 
مهامهم،  اأداء  يف  وتفانيهم  املــبــذولــة 
اأنـــهـــا تـــدل عــلــى حــر�ــس ال�سباب  كــمــا 
حا�سرين  يكونوا  اأن  على  االإمـــاراتـــي 
املــيــاديــن مــن خــالل مبادرات  �ستى  يف 
نوعية تخدم خمتلف �سرائح املجتمع، 
لقلوبهم،  والـــ�ـــســـرور  الـــفـــرح  وتـــدخـــل 
معربة عن �سكرها للقائمني على مثل 
اإجناح  �ساهم يف  املـــبـــادرات، ومــن  هــذه 

ال�سعادة«. “�ساعة 
�سعادة”  “�ساعة  مــــبــــادرة  وحــظــيــت 
الفعاليات  من  العديد  ت�سمنت  التي 
واالأن�سطة امليدانية والثقافية التي مت 
باإ�سادة  املوؤ�س�سات  تنظيمها يف خمتلف 

و�سائل  وعلى  املتابعني  مــن  اجلمهور 
لر�سالتها  نظرا  االجتماعي  التوا�سل 
حفل  ت�سمن  كما  النبيلة،  االإعالمية 
الفعاليات  مــــن  جمـــمـــوعـــة  اخلــــتــــام 
وامل�سابقات، حيث مت تكرمي امل�ساهمني 

اإجناحها  يف  �ساهموا  ممــن  املــبــادرة  يف 
طوال فرتة تنظيمها.

•• دبي-الفجر: 

الــدورة اخلام�سة  امل�ساركة يف  ال�سركات  زيــارة ملوظفي  دبي،  �سرطة  امل�ستقبل يف  نظم فريق م�سرعات 
واطلع  للتقنية،  جيتك�س  معر�س  يف  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  من�سة  اإىل  امل�ستقبل  دبي  مل�سرعات 
على  العمل  �سبيل  القوة يف  تعر�سها  التي  احلديثة  والتقنيات  االبتكارات  اأحــدث  على  ال�سركات  وفد 
تعزيز االأمن واالأمان للنا�س واإ�سعاد املجتمع. وا�ستمع الوفد خالل الزيارة التي ُنظمت بالتعاون مع 
نوعها على  والفريدة من  دبي  ب�سرطة  “غّياث” اخلا�سة  دوريــة  ل�سرح حول  امل�ستقبل  دبي  موؤ�س�سة 
اأحدث االأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء اال�سطناعي، وت�سم  م�ستوى العامل، والتي حتتوي على 
جمموعة من كامريات املراقبة من خمتلف االأنواع، اإ�سافة اإىل جمموعة من اخلدمات املتطورة التي 
تعزز العمل ال�سرطي يف اجلانب االأمني واملروري. كما وا�ستمع الوفد ل�سرح عن ال�سيارة ذاتية القيادة 
 ،»SPS»الذكي ال�سرطة  يوفرها مركز  التي  ذكية من اخلدمات  16 خدمة  للمتعاملني  توفر  التي 
ومنها خدمة فتح بالغ جنائي وخدمة دفع املخالفات املرورية، وطلب �سهادة احلالة اجلنائية وغريها 

من اخلدمات. واطلع الوفد على خدمة “اآمنة”، وهي خدمة ذكية �سوتية توفرها �سرطة دبي عرب 
تطبيقاتها الهاتفية من اأجل اإ�سعاد املتعاملني، والرد على ا�ستف�ساراتهم، اإىل جانب االطالع على 3 
“الدرون” والتي ت�ستخدمها �سرطة دبي يف دعم العمليات امليدانية  من اأحدث الطائرات دون طيار 
وعمليات التدخل ال�سريع، وت�سم اأحدث التقنيات الذكية، ومن �سمنها الت�سوير احلراري والت�سوير 
اأجهزة  جانب  اإىل  وال�سيطرة،  القيادة  مركز  مع  والتوا�سل  واالت�سال  اال�ست�سعار  واأجهزة  ال�سوئي 

و�سفارات االنذار.
منطقة  م�ستوى  على  نوعه  من  االأول   «  SPS  « الذكي  ال�سرطة  مركز  حــول  ل�سرح  الوفد  وا�ستمع 
ال�سرق االأو�سط، وم�سروع “را�سد” وهو عبارة عن نظارة ابتكارية للتعرف على الوجوه، وخدمة “عني 
ال�سرطة” التي تتيح للجمهور اإمكانية ا�ستخدامها يف االإبالغ عن حاالت االإزعاج واملخدرات والت�سول 
واالإبالغ عن الق�سايا االأخالقية والتجمعات امل�سبوهة. كما واطلع الوفد على خدمات التطبيق الذكي 
ل�سرطة دبي، واالألعاب االفرتا�سية ودراجة “هوفر” املطورة اجلديدة والتي ت�ستطيع الطريان على 

م�ستوى منخف�س للو�سول اإىل اأماكن احلوادث واال�ستجابة ال�سريعة للحاالت الطارئة.

ال�صركات امل�صاركة يف م�صرعات امل�صتقبل تطلع على ابتكارات �صرطة دبي يف جيتك�س 

ا�ستهدفت اأربع فئات جمتمعية وحظيت باإ�سادات وا�سعة

اختتام فعاليات مبادرة »�صاعة �صعادة مع �صفراء ال�صعادة« بعجمان

الهاملي يبحث مع ال�صفري ال�صربي التعاون وتبادل اخلربات

معهد ال�صارقة للرتاث يطلق »لعبة احلكايات 
اخلرافية« بتقنية الواقع الفرتا�صي

العقيد ال�صويدي ي�صتقبل وفدا من كليات التقنية العليا

خا�ش بالإنقاذ الربي والبحري ويوفر خدمة ال�ستغاثة والنجدة 

�صرطة دبي تعلن اإ�صافة برنامج »Safe TRX« �صمن تطبيقها الذكي 
اأبوظبي-وام:

بــحــث مــعــايل نــا�ــســر بــن ثـــاين الــهــامــلي وزيـــر املـــوارد 
الــتــعــاون وتطوير  تــعــزيــز  �سبل  والــتــوطــني  الــبــ�ــســريــة 
�سفري  فوكي�سيت�س  �ستانيمري  �ــســعــادة  مــع  الــعــالقــات 
جــمــهــوريــة �ــســربــيــا لـــدى الـــدولـــة.  جـــاء ذلـــك خالل 
الــلــقــاء الـــذي عقد يف ديـــوان الــــوزارة يف اأبــوظــبــي ومت 
فــيــه ا�ــســتــعــرا�ــس اآفــــاق الــتــعــاون وتـــبـــادل اخلــــربات يف 
للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  يخدم  العمل مبا  جماالت 
ال�سديقني. وا�ستعر�س معايل نا�سر بن ثاين الهاملي 

ظل  يف  الــدولــة  يف  العمل  �سوق  يوفرها  التي  الفر�س 
ا�ستقطاب  �ساأنها  مــن  الــتــي  وال�سيا�سات  الت�سريعات 
جانبه  مــن  عليها.  واملــحــافــظــة  واخلــــربات  الــكــفــاءات 
دولة  ت�سهده  الــذي  بالتطور  ال�سربي  ال�سفري  اأ�ــســاد 
االمارات يف خمتلف املجاالت وب�سوق العمل الذي يعد 
جاذبا للموارد الب�سرية عالية املهارة. واتفق اجلانبان 
البلدين  بــني  تفاهم  مــذكــرة  لتوقيع  التح�سري  على 
اللقاء  ح�سر  العاملة.  الــقــوى  جمــال  يف  ال�سديقني 
الب�سرية  املـــوارد  وزارة  وكــيــل  النعيمي  عمر  الــدكــتــور 

والتوطني امل�ساعد لالت�سال والعالقات الدولية.

•• ال�شارقة -وام:

احلكايات  “لعبة  االول  اأم�س  للرتاث  ال�سارقة  معهد  اأطلق 
االفرتا�سي  الواقع  تقنية  خــالل  من  االإماراتية  اخلرافية” 

VR يف اليوم اخلتامي ال�سبوع جيتك�س للتقنية.
وجاء اإطالق اللعبة بهدف التعريف بالرتاث املادي والالمادي 
عن طريق ا�ستخدام التقنيات احلديثة وبطريقة تكنولوجية 
�سريحة  وا�ستقطاب  املتلقي  الت�سهيل على اجلمهور  اأجل  من 
ال�سخ�س  اخُلرافية  لعبة احلكايات  ُتدخل  وا�سعة منهم فيما 
اأن يــتــحــرك ويــتــعــايــ�ــس مع  يف عــاملــهــا اخلــا�ــس فــهــي تتيح لــه 
اأبطال احلكاية وي�سبح جزءاً منها مثل حكاية “بديحة وكنه 

الواقع  للعبة  اخلرافية  احلكايات  اختيار  ومت  كنه” وغريها 
االفرتا�سي كونها واحدة من اأهم حمطات وعناوين التاريخ 

ال�سفاهي ونتاج وجدان ال�سعوب.
وذكر �سعادة الدكتور عبد العزيز امل�سلم رئي�س معهد ال�سارقة 
جاءت  للتقنية  جيتك�س  اأ�سبوع  يف  املعهد  م�ساركة  ان  للرتاث 
بهدف اطالع اجلمهور على ما يقدمه من اأن�سطة وفعاليات 
املجاالت  خمتلف  يف  املعهد  وجهود  دور  اإبـــراز  اإىل  باالإ�سافة 
الــعــمــلــيــة واملــيــدانــيــة واالأكـــادميـــيـــة حــيــث مت عــر�ــس املوقع 
باالإ�سافة  االفــرتا�ــســي  الــعــامل  وتقنية  للمعهد  االإلــكــرتوين 
جملة  �سمنها  ومــن  اإلــكــرتونــيــاً  املعهد  اإ�ــســدارات  عر�س  اإىل 

املعهد الدورية . “مراود” ومن�سورات  “املوروث” وجملة 

•• دبي-الفجر:

�سرطة  اأكادميية  عميد  ال�سويدي،  غــامن  �سيف  الدكتور  االأ�ستاذ  العقيد  ا�ستقبل 
الدكتور  برئا�سة  العليا،  التقنية  بكليات  االأمنية  الــدرا�ــســات  ق�سم  من  وفــدا  دبــي، 
اأمين مو�سى، والدكتور �سامر غرايبة، بح�سور الرائد خمي�س خلفان املطوع، مدير 
كلية القانون وعلوم ال�سرطة، والرائد خلف برمان ال�سام�سي، مدير اإدارة القبول 
والت�سجيل بالوكالة. ورحب العقيد ال�سويدي يف بداية اللقاء ب�سيوف االأكادميية، 
كافة  امل�سرتك مع  التعاون  تعزيز  دبي على  ل�سرطة  العامة  القيادة  موؤكداً حر�س 
املوؤ�س�سات التعليمية والبحثية على امل�ستويات املحلية واالإقليمية والدولية، بهدف 
والتبادل  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  �سبل  اجلانبان  وبحث  واملعارف.  تبادل اخلربات 
عن  مــوجــزا  �سرحاً  ال�سيف  للوفد  ال�سويدي  العقيد  وقــدم  واالأكـــادميـــي،  املــعــريف 
ال�سهادات العلمية التي متنحها االأكادميية لكافة براجمها التعليمية، و�سرحاً عن 
الديبلومات االأمنية التي تطرحها كليات التقنية العليا كدبلوم العدالة اجلنائية، 

ودبلوم اأمن املنافذ، ودبلوم اإنفاذ القانون، ودبلوم اجلودة.
على  حلر�سها  تقديراً  دبــي  �سرطة  اأكادميية  الزائر  الوفد  �سكر  اللقاء  ختام  ويف   
متمنياً  العلمية،  الــزيــارات  تبادل  اإىل  داعياً  اخلــربات،  وتبادل  التعاون  ج�سور  مد 

لالأكادميية املزيد من التقدم واالزدهار.

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/موؤ�س�سة �سويحان حلفر  بان  التنمية االقت�سادية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب االبار  رخ�سة رقم:1116081 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ موؤ�س�سة �سويحان حلفر االبار
SUWAIHAN WELL DRILLING EST

اىل/موؤ�س�سة بوابة �سويحان للمقاوالت العامة  
BAWABAT SUWAIHAN GENERAL CONTRACTING EST

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت حفر االبار للمياه )4220401(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
العائلة  ال�ســـــادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

 CN العمال ال�سبغ رخ�سة رقم:1009884 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد دروي�س را�سد علي الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مرمي عبيد ارملة عزيز احمد �سعيد النعيمي

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

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

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/مركز جتميل وحمام اجلمال املغربي ذ.م.م- فرع 

CN  قد تقدموا الينا بطلب 1 رخ�سة رقم:1131398-1 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ابت�سام امل�سطفى عبداهلل لعطيه من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ابت�سام امل�سطفى عبداهلل لعطيه من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الهام زكراين

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

تعديل ا�سم جتاري من/ مركز جتميل وحمام اجلمال املغربي ذ.م.م- فرع 2
AL JAMAL AL MAGHREBI BEAUTY CENTER & MOROOCAN BATH LLC- BRANCH 2

اىل/اركان �سبا لل�سيدات- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  
ARGAN LADIES SPA- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع م�ستح�سرات التجميل- بالتجزئة )4772008(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة م�ستح�سرات التجميل- باجلملة )4649028(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد )4610008(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
ذات  العامة-  للمقاوالت  الدهر  ال�ســـــادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب م�سوؤولية حمدودة رخ�سة رقم:1102935 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خمي�س مهدي هادي نامت البلو�سي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ خمي�س مهدي هادي نامت البلو�سي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف كافتار حبيب اهلل

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

تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة الدهر للمقاوالت العامة- ذات م�سوؤولية حمدودة
AL DAHR GENERAL CONTRACTING WLL

اىل/�سركة الدهر للمقاوالت العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  
AL DAHR GENERAL CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

 Dubai Water Canal بطلب لت�سجيل العالمة التجارية    قناة دبي املائية

املودعة حتت رقم:   297902 بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

و�سف العالمة: �سكل مميز عبارة عن قطرات ماء متطايرة حتتها خطان مائالن ب�سكل مميز وحتت ال�سكل 
باللغة   Dubai Water Canal عبارة  اأ�سفلها  مميز  بخط  العربية  باللغة  املائية  دبــي  قناة  عبارة 

االإجنليزية بخط مميز باللون االأبي�س واالأ�سود
الواقـعة بالفئة: 39

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

 Hamdan binبطلب لت�سجيل العالمة التجارية    جائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�ساريع
Mohammed Award for innovation in project management

املودعة حتت رقم:   297901 بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

"جائزة حمدان بن حممد  و�سف العالمة: �سكل  جنمة �سدا�سة مميزة مت�سابكة ب�سكل دوران يليها عبارة 
 Hamdan bin Mohammed Award for لالبتكار يف اإدارة امل�ساريع" باللغة العربية حتتها كلمة

innovation in project management باللغة االإجنليزية باللون االأبي�س واالأ�سود
الواقـعة بالفئة: 39

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية    �سكل

املودعة حتت رقم:   297900 بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

و�سف العالمة: �سكل عبارة عن �سعار نظام التمو�سع العاملي GPS باللون االأ�سود حتته خط اأ�سود عري�س 
باللون االأ�سود على خلفية بي�ساء

الواقـعة بالفئة: 39
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

Metro Link بطلب لت�سجيل العالمة التجارية    حافالت املرتو

املودعة حتت رقم:   297899 بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

العربية حتتها عبارة  باللغة  املرتو  يعلوه عبارة حافالت  �سوداء  ذو خلفية  �سكل م�ستطيل  العالمة:  و�سف 
باللغة االإجنليزية حتتها �سكل قطار مميز باللون االأبي�س واالأ�سود  Metro Link

الواقـعة بالفئة: 39
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 
بتاريخ : 1998/10/5  املودعة بالرقم: 28475 

با�سم : �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانه : 300 ريني�سانز �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، والية مي�سيغان 3000-48265، 

الواليات املتحدة االأمريكية
)غري  واملــوتــرات  املــحــركــات   -  7 بالفئة:  الــواقــعــة  اخلــدمــات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلـــك 
حمكمات  ال�سمامات،  امل�سخات،  املحامل،  التوربينات،  الــربيــة(،  بالعربات  اخلا�سة 
للديناموات،  الت�سغبل، فرا�سي  �سيور  املــرذات،  املر�سحات،  الزيوت،  لت�سرب  املانعة  اليد 
املكرينات، م�سعات التربيد للمحركات الداخلية االحرتاق، مراوح تربيد للمحركات، 
�سيور  الت�سغيل،  �سال�سل  الت�سغيل،  عجالت  اال�سطوانات،  روؤو�س  الكهربائية،  املولدات 
الديناموات، الدينامووات، معدات واأدوات االحرتاق، ادوات توقيت االحرتاق، بخاخات 
للمحركات، خمدات ال�سوت للمحركات، �سيور املراوح، كبايات املحركات، ادوات تعديل 

ال�سرعة للمحركات، ال�ساغطات، ال�سنابري ب�سفتها قطع حمركات يف الفئة 7. 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية  يف: 2018/10/05 وحتى تاريخ : 2028/10/05.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 1998/10/5  املودعة بالرقم: 28490 
با�سم : �سركة جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانه : 300 ريني�سانز �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، والية مي�سيغان 3000-48265، 
الواليات املتحدة االأمريكية

الت�سميم  هند�سية  خدمات   -42 بالفئة:  الواقعة  اخلــدمــات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلــك 
وقطعها  املحرك  ذات  املركبات  مبجال  املتعلقة  الكمبيوترية  اال�ست�سارية  واخلــدمــات 
واأنظمة اأجزائها وخدمات هند�سية الت�سميم واخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بخدمات 
كمبيوترية  بيانات  الــقــاعــدة  اىل  الــدخــول  وقــت  توفري  املــحــرك،  ذات  املركبة  وكـــاالت 
جمال  يف  اال�ست�سارية  اخلــدمــات  ووكــاالتــهــا،  واأجــزائــهــا  املحرك  ذات  باملركبات  خا�سة 
الكمبيوتر وحتديث برامج  الكمبيوتر وبرجميات وبرامج  الكمبيوتر وتاأجري  معدات 

الكمبيوتر وحتليل انظمة الكمبيوتر يف الفئة 42. 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية  يف: 2018/10/05 وحتى تاريخ : 2028/10/05.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 1998/10/5  املودعة بالرقم: 28474 
با�سم : �سركة جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانه : 300 ريني�سانز �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، والية مي�سيغان 3000-48265، 
الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 4 - الزيوت ومواد التزليق وال�سحوم 
االعــتــاق )ب�سكل زيوت(،  املتخللة ومــواد  الــزيــوت  اال�ــســاءة،  الــوقــود ومــواد  ال�سناعية، 

املنتجات الواقعة يف الفئة )4( للعناية واملحافظة على ال�سيارات يف الفئة 4. 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية  يف: 2018/10/05 وحتى تاريخ : 2028/10/05.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 1998/10/5  املودعة بالرقم: 28479 
با�سم : �سركة جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانه : 300 ريني�سانز �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، والية مي�سيغان 3000-48265، 
الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37- �سيانة وت�سليح وخدمة ال�سيارات 
واملحركات يف الفئة 37. 

انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية  يف: 2018/10/05 وحتى تاريخ : 2028/10/05.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 1998/10/5  املودعة بالرقم: 28478  
با�سم : �سركة جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانه : 300 ريني�سانز �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، والية مي�سيغان 3000-48265، 
الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 12 - ال�سيارات ذات املحرك وقطعها 
يف الفئة 12. 

انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية  يف: 2018/10/05 وحتى تاريخ : 2028/10/05.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 1998/10/5  املودعة بالرقم: 28477 
با�سم : �سركة جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانه : 300 ريني�سانز �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، والية مي�سيغان 3000-48265، 
الواليات املتحدة االأمريكية

تكييف  وتراكيب  متــديــدات   -  11 بالفئة:  الواقعة  اخلــدمــات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلــك 
واللمبات،  امل�سابيح  ال�سوئي،  لالأنبهار  امل�سادة  العدد  الهواء،  ت�سخني  اجهزة  الهواء، 
الرطوبة  ازالــة  اجهزة  التهوية،  اأجهزة  اال�ساعة،  وعــدد  اجهزة  ال�سوئية،  العاك�سات 

وال�سقيع للنوافذ، املبادالت احلرارية، امل�سعات الواقعة يف الفئة 11. 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية  يف: 2018/10/05 وحتى تاريخ : 2028/10/05.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 1998/10/5  املودعة بالرقم: 28473 
با�سم : �سركة جرنال موتورز ال ال �سي

وعنوانه : 300 ريني�سانز �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، والية مي�سيغان 3000-48265، 
الواليات املتحدة االأمريكية

بالعناية  اخلا�سة  الكيماويات   -  1 بالفئة:  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلــك 
واملحافظة على ال�سيارات الواقعة يف الفئة )1(، اأي اال�سمنت الال�سق وغازات التربيد 
واملواد املانعة للتجمد واملواد املانعة لتبقع املن�سوجات، ال�سوائل االهيدروليكية املكونة 
القواب�س  و�سوائل  االيل  املقود  و�سوائل  احلركة  ناقل  و�سوائل  الفرامل  �سوائل  من 

)الكلت�س( يف الفئة 1. 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية  يف: 2018/10/05 وحتى تاريخ : 2028/10/05.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل عالمة للملكية الفكرية 

CAR DUBAI  بطلب لت�سجيل العالمة التجارية  �سيارة دبي

املودعة حتت رقم:   297903 بتاريخ: 04/09/2018 
وعنوانه: دبي، االإمارات العربية املتحدة �س.ب: 5000153، هاتف: 044449400، فاك�س: 044449438

 uae@alamaip.com  :اإمييل
با�ســم: هيئة الطرق واملوا�سالت

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
النقل بوا�سطة القوارب - النقل باحلافالت - النقل بوا�سطة القطار – نقل امل�سافرين

باللغة   CAR كلمة  مبا�سرة  حتتها  العربية  باللغة  �سيارة  كلمة  من  مكون  مميز  �سكل  العالمة:  و�سف 
خلفية  ذو  مربع  يتلوها  مميز   وب�سكل  االإجنليزية  باللغة   DUBAI كلمة  مبا�سرة  يتلوهما  االإجنليزية 

�سوداء بداخله �سيارة ب�سكل مميز باللون االأبي�س واالأ�سود
الواقـعة بالفئة: 39

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة حتت رقم :109456                                                
با�ســم:ايرونيت، انك

وعنوانه:  24 كوربوريت بارك، �سويت 150، ارفني ، كاليفورنيا، 92606، الواليات املتحدة 
االأمريكية     

الواقـعة بالفئة: 39
انتــهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلمــاية يف :   بتاريخ :  3  /  2 /   2018
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ 
بيكر اآند ماكينزي حبيب املال 

بطلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 
بتاريخ : 1998/10/5  املودعة بالرقم: 28476 

با�سم : �سركة جرنال موتورز ال ال �سي
وعنوانه : 300 ريني�سانز �سنرت، �سيتي اوف ديرتويت، والية مي�سيغان 3000-48265، 

الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9 - البطاريات والراكمات الكهربائية، 
لعب  اأجهزة  اال�سرطة،  وم�سجالت  الكا�سيت  م�سجالت  التلفزيون،  و  الراديو  اأجهزة 
�سد  االنــــذار  اجــهــزة  الكهربائي،  الــتــيــار  �ــســدة  قيا�س  اأجــهــزة  ال�سوتية،  اال�ــســطــوانــات 
ال�سرقة، علب التو�سيل لالنارة، الكابالت واال�سالك الكهربائية، ادوات قطع الدوائر 
الكهربائية، الطرفيات واملفاتيح الكهربائية، عدادات قيا�س للمياه وال�سوائل وللوقود، 
موؤ�سرات وعدادات قيا�س درجة االنحدار وامليل، ال�سرائح االلكرتونية الدقيقة، اأجهزة 

واأدوات التحكم وال�سبط، الرمو�ستات، اأجهزة االحرتاق وقطعها يف الفئة 9. 
انتهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــرى  �سنوات  ع�سر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية  يف: 2018/10/05 وحتى تاريخ : 2028/10/05.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/دحروج موتورز لتاجري ال�سيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1004021 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ دحروج موتورز لتاجري ال�سيارات

DAHROOJ MOTORS RENT A CAR

اىل/دحروج موتورز لتاجري ال�سيارات-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  
DAHROOJ MOTORS RENT A CAR- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/يونيفر�سل لنقل 

CN قد تقدموا الينا بطلب الركاب رخ�سة رقم:2110127 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة غالم احمد حممد احمد البلو�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي حممد احمد ح�سن اخلوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/مركز �سماء ال�ساخمه الطبي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1889532 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زينب حامد قا�سم �سعيد امل�سهري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خلود خليل بكو �سيخاين %4
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ر�سيد بن حممود اجلمال %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اماين مروان ال�سيخ �سليم %8
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة دريد ن�سيف جا�سم جا�سم %12

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نتاليا �سلوم %8
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 6*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ مركز �سماء ال�ساخمه الطبي    
SAMA ALSHAMKHA MEDICAL CENTER

اىل/�سيدلية �سماء ال�ساخمه ذ.م.م  
SAMA ALSHAMKHA MEDICAL CENTER LLC

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

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

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/عبداحلكم 

البدري العمال البال�سرت واال�سباغ والطابوق
 رخ�سة رقم:CN 1155503  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
العامة  لنقليات  العربي  اخلليج  ال�ســـــادة/ملك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1744908 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان �سعيد مرعي خمي�س حممد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف م�سلم �سالح جمعان حممد ال�سيعري
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ ملك اخلليج العربي للنقليات العامة
ROYAL GULF ARABI GENERAL TRANSPORTING

اىل/ملك اخلليج العربي للنقليات العامة-�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م  
ROYAL GULF ARABI GENERAL TRANSPORTING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20

اإعــــــــــالن
اجلميل  ال�ســـــادة/الفجر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

 CN للحدادة والنجارة امل�سلحة رخ�سة رقم:2173521 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد حممد �سلطان را�سد جابر اخليلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف را�سد حممد ال�سغري غامن ال�سام�سي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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•• ال�شارقة-وام:

اأحمد  بــــن  �ــســلــطــان  الــ�ــســيــخ  يـــقـــدم 
ال�سارقة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  الــقــا�ــســمــي 
لـــالإعـــالم يـــوم 21 اأكــتــوبــر اجلـــاري 
�سمن  العا�سرة  هي  توجيهية  جل�سة 
“100 موجه” اأحد برامج  برنامج 
الهادفة  لل�سباب  االحتادية  املوؤ�س�سة 
ل�سنع جيل امل�ستقبل وذلك ان�سجاما 
التي  لل�سباب  الوطنية  االأجــنــدة  مــع 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  نـــائـــب  مــكــتــوم  اآل  را�ـــســـد  بـــن 
الــوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 

اجلل�سة  وتــعــقــد  اهلل«.  “رعاه  دبـــي 
ال�سارقة  يف  االأمــريــكــيــة  اجلــامــعــة  يف 
حــيــث يــتــحــدث الــ�ــســيــخ �ــســلــطــان بن 
اأحمد القا�سمي يف جل�سته التوجيهية 
ـــبـــاب والــــــتــــــي حتــــمــــل عــــنــــوان  ـــ�ـــس لـــل
يف  مــهــمــة  حلــظــات  عـــن  “حلظات” 
وكيفية  واملهنية  ال�سخ�سية  م�سريته 
النجاح  لتحقيق  التحديات  مواجهة 
انطالقا  وي�ستعر�س  واالإجنــــــازات.. 
ا�ستثمار  كيفية  املتنوعة  جتاربه  من 
الـــلـــحـــظـــات واقـــتـــنـــا�ـــس الـــفـــر�ـــس يف 

احلياة لتحقيق االأهداف.
بن  �سهيل  بــنــت  �سما  مــعــايل  وقــالــت 

ل�سوؤون  دولــة  وزيــرة  املزروعي  فار�س 
ال�سباب رئي�سة جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة 
الربنامج  اإن  لــلــ�ــســبــاب  االحتــــاديــــة 
ال�سباب  خــربات  �سقل  على  يحر�س 
وتــعــزيــز مــهــاراتــهــم لــتــمــكــيــنــهــم من 
القيام بدور فاعل واأ�سا�سي يف م�سرية 
التنمية امل�ستدامة و�سناعة امل�ستقبل 
فـــاعـــل مع  تـــوا�ـــســـل  اأن وجــــــود  كـــمـــا 
دولة  يف  واملتميزة  الــبــارزة  الــقــيــادات 
على  لل�سباب  حافزا  ي�سكل  االإمـــارات 

االإبداع والتميز يف جميع املجاالت.
ال�سيخ  م�ساركة  اأن  معاليها  واأ�سافت 
رئي�س  القا�سمي  اأحــمــد  بــن  �سلطان 

خرباته  لــالإعــالم  الــ�ــســارقــة  جمل�س 
بكل  �ست�سكل  الــ�ــســبــاب  مــع  وجتـــاربـــه 
حيث  لل�سباب  مهمة  اإ�ــســافــة  تــاأكــيــد 
اأن ال�سيخ �سلطان بن اأحمد اأحد اأبرز 
ال�سخ�سيات الفاعلة يف قطاع االإعالم 
يف دولـــة االإمـــــارات ولـــه دور كــبــري يف 
اإمارة  االرتــقــاء بالعمل االإعــالمــي يف 

ال�سارقة ودولة االإمارات.
وتـــوجـــهـــت مــعــالــيــهــا بــالــ�ــســكــر اىل 
القا�سمي  اأحــمــد  بــن  �سلطان  ال�سيخ 
االإمــــارات  �سباب  لــقــاء  على  حلر�سه 
ــــبــــادرة الـــتـــي تــ�ــســكــل بكل  يف هــــذه امل
لربنامج  ودفعا  كبرية  اإ�سافة  تاأكيد 

ال�سيخ  اأن  يــذكــر  مـــوجـــه«.   100“
�ــســلــطــان بـــن اأحـــمـــد الــقــا�ــســمــي حقق 
ال�سارقة  ملجل�س  الــنــاجــحــة  بــقــيــادتــه 
لــــالإعــــالم مبــــا يــــنــــدرج �ــســمــنــه من 
واملكتب  الإعــالم  ال�سارقة  “موؤ�س�سة 
ال�سارقة ومدينة  االإعالمي حلكومة 
مهمة  اجنـــازات  لالإعالم”  ال�سارقة 
االإعالمي  القطاع  ب�سمتها يف  تركت 
مـــبـــادرات هي  اإطــــالق  عــلــى  انعك�ست 
االوىل من نوعها وح�سد العديد من 
ال�سخ�سي  ال�سعيدين  على  اجلوائز 

واملوؤ�س�سي.
ال�سيخ  فــــاإن  االأعـــمـــال  �سعيد  وعــلــى 

�ــســلــطــان بــن اأحــمــد الــقــا�ــســمــي يقود 
الــــعــــديــــد مـــــن كــــــربى املـــجـــمـــوعـــات 
قيادة  وتبواأ  وال�سركات  اال�ستثمارية 
اقت�سادية  موؤ�س�سات   10 مــن  اأكـــر 
ال�سياحية  بــــني  اأنــ�ــســطــتــهــا  تـــتـــنـــوع 
والعقارية  والـــبـــيـــئـــيـــة  والـــنـــفـــطـــيـــة 

وغريها.
وبـــــداأت مــ�ــســرية الــ�ــســيــخ �ــســلــطــان بن 
اأحمد القا�سمي العملية فور تخرجه 
مــن جــامــعــة واليــــة اأركــنــ�ــســا�ــس التي 
بكالوريو�س  درجــة  على  فيها  ح�سل 
ودرجــــة  االأعــــمــــال  اإدارة  يف  الـــعـــلـــوم 
املـــعـــلـــومـــات  نــــظــــم  املـــاجـــ�ـــســـتـــري يف 

ديرتويت  جــامــعــة  مـــن  احلــا�ــســوبــيــة 
الواليات  مــن  عــودتــه  وبــعــد  مري�سي 
العديد من  توىل  االأمريكية  املتحدة 
امل�سوؤوليات واملهام العليا اأولها توليه 
النفط  جمل�س  رئي�س  نائب  من�سب 
بـــاإمـــارة الــ�ــســارقــة مــنــذ عـــام 1999 

اإجنازات  عــدة  وحتققت  االآن.  وحتى 
خــــالل مــ�ــســرية الــ�ــســيــخ �ــســلــطــان بن 
خمتلف  يف  املهنية  القا�سمي  اأحــمــد 
التي توالها �ساهمت  املنا�سب واملهام 
اإمارة ال�سارقة على  يف تعزيز ح�سور 

اخلريطة العاملية.

•• ال�شارقة –الفجر:

�سالمة  حملة  ن�سرتها  حتفيزية،  ور�سائل  تفاعلية،  ق�س�س 
الــطــفــل، اإحــــدى مـــبـــادرات املــجــلــ�ــس االأعـــلـــى لــ�ــســوؤون االأ�سرة 
بال�سارقة، بني زوارهــا ال�سغار، خالل م�ساركتها يف مهرجان 
ال�سارقة ال�سينمائي الدويل للطفل بدورته ال�ساد�سة، من خالل 
جل�سات قرائية ممتعة، نظمتها لرفع وعيهم حول �سالمتهم 
اجل�سدية والنف�سية واالجتماعية. و�سهدت اجلل�سات تفاعاًل 
التي  بالق�س�س  ا�ستمتعوا  الــذيــن  االأطــفــال،  قبل  مــن  كــبــرياً 
االإر�سادات  من  خمتلفة  جمموعة  وتناولت  الكاتبات،  قراأتها 

الذهنية،  �سيق يحاكي قدراتهم  باأ�سلوب تفاعلي  التي قدمت 
ويلبي �سغفهم بالتعرف على كل ماهو جديد، وتت�سمن قائمة 
جنا،  �سحر  طمطم” للموؤلفة  “البطة  ق�سة  الق�س�س،  هذه 
وق�سة “حكاية جدتي ال�سجرة”، للموؤلفة �سباح ديبي، وق�سة 
اأن  اإىل  ي�سار  القرق.  رمي  د.  للموؤلفة  ال�سغري”،  “الريبوع 
الق�س�سية لالأطفال  �سل�سلتها  اأ�سدرت  الطفل  �سالمة  حملة 
خالل فعاليات الدورة العا�سرة من مهرجان ال�سارقة القرائي 
للطفل، بالتعاون مع دار “كلمات”، اإحدى �سركات جمموعة 
كلمات املتخ�س�سة يف ن�سر وتوزيع كتب االأطفال، وبدعم من 

مبادرة األف عنوان وعنوان التابعة لـ “ثقافة بال حدود«.

•• ال�شارقة-الفجر:

مذكرة  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  وقعت 
العريقة  االأمريكية  املجلة  مع  تفاهم 
يف  املتخ�س�سة  ويكلي”  “ببلي�سرز 
قــ�ــســايــا الــنــ�ــســر ويـــزيـــد عــمــرهــا على 
150 عاماً، وتتوىل مبوجبها الهيئة 
االأ�سبوعي” الطبعة  “النا�سر  اإ�سدار 
العربية من املجلة االأمريكية، �سهرياً 
بن�سخة  واأ�ــســبــوعــيــاً  ورقـــيـــة،  بن�سخة 

رقمّية.  
ومت توقيع االتفاقية - بح�سور �سعادة 
اأحمد العامري، رئي�س هيئة ال�سارقة 
ويكلي”  “ببلي�سرز  مـــن   - لــلــكــتــاب 
الرئي�س  نـــائـــب  بــــرايــــرمــــان  كــيــفــني 
االأمريكية،  املجلة  ونا�سر  التنفيذي، 
وفي�سل النابودة، رئي�س ق�سم املبيعات 

يف الهيئة.
الــعــامــري، رئي�س  اأحــمــد  �سعادة  وقــال 
هذه  “توؤكد  للكتاب:  ال�سارقة  هيئة 
التي  الــعــالقــة  متانة  على  االتــفــاقــيــة 
تربطنا مع واحدة من اأعرق املطبوعات 
على  ال�سوء  بت�سليط  املعنية  العاملية 
كل ما يتعلق بق�سايا الن�سر وجماالت 
الــكــتــاب، ما  التي تنطلق مــن  االإبــــداع 
يعك�س امل�سهد الثقايف الإمارة ال�سارقة 
كّر�س معاملها  روؤيــة  التي مت�سي وفق 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بــن 
تاأ�سي�س  عرب  ال�سارقة،  حاكم  االأعلى 
تنطلق  التي  والعلم  املعرفة  منظومة 
جمتمعاً  لتبني  والكلمة  الكتاب  مــن 

قوياً من القراء واملثقفني«.
وتابع رئي�س هيئة ال�سارقة للكتاب:” 

“النا�سر  ملجلة  الباب  االتفاقية  تفتح 
الهيئة  عــن  ت�سدر  التي  االأ�سبوعي” 
التي  الق�سايا  مو�سع  ب�سكل  لتتناول 
تتعلق ب�سناعة الكتاب والن�سر يف عاملنا 
اإىل جانب تغطيتها للحراك  العربي، 
االإمارة  ت�سهده  الذي  واملعريف  الثقايف 
يف  ي�سهم  ما  عامة،  ب�سورة  واملنطقة 
والقراء  الن�سر  بــاجتــاهــات  التعريف 
ب�سناعة  تــتــعــلــق  قــ�ــســايــا  ومــنــاقــ�ــســة 
التعاون والتوا�سل بني  املعرفة واآفاق 
العامل  اأنحاء  خمتلف  من  النا�سرين 
والعرب”.   االإماراتيني  نظرائهم  مع 
واأو�سح اأن جملة “النا�سر االأ�سبوعي” 
“ج�سر  �سعار  حتــت  الهيئة  ت�سدرها 
ثقايف من ال�سارقة اإىل قارات العامل”، 
اإذ اأنها ت�سلط ال�سوء على م�ستجدات 
الـــنـــ�ـــســـر، وتـــنـــقـــل جـــمـــلـــة االأحــــــــداث 

التي  الثقافية  والـــربامـــج  واملــ�ــســاريــع 
�سنوي،  ب�سكل  ال�سارقة  اإمــارة  تنظمها 
الدويل  الــ�ــســارقــة  كــان معر�س  �ــســواء 
القرائي  ال�سارقة  ومهرجان  للكتاب، 
للطفل، اأو ما تقدمه مدينة ال�سارقة 
النا�سرين  بــوابــة  تــعــد  الــتــي  للن�سر، 
اإىل الــعــامل، واملــ�ــســاحــة احلرة  الــعــرب 
التي يتفاعل فيها النا�سرون العامليون 
مع احلراك الثقايف واملعريف يف ال�سرق 

االأو�سط ب�سورة عامة«.
تـــويل  اأن  اإىل  الــــعــــامــــري  واأ�ــــــســــــار 
“النا�سر  جمـــلـــة  اإ�ــــــســــــدار  الـــهـــيـــئـــة 
�سهرياً  ورقية  بن�سختني  االأ�سبوعي” 
امل�ساريع  يــواكــب  اأ�ــســبــوعــيــاً،  ورقــمــيــة 
التي  الــثــقــافــيــة  واال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــات 
لــنــفــ�ــســهــا، الفتاً  الــ�ــســارقــة  و�ــســعــتــهــا 
�سهري  ب�سكل  املــجــلــة  وجــــود  اأن  اإىل 

اأ�س�س  تــعــزيــز  يف  يــ�ــســهــم  واأ�ـــســـبـــوعـــّي 
الـــتـــوا�ـــســـل احلـــ�ـــســـاري واملــــعــــريف مع 
مكانة  على  ويوؤكد  العاملية،  الثقافات 
اأ�سا�سّي  كــمــفــتــاح  واملــعــرفــة  الـــقـــراءة 

للنه�سة احل�سارية.  
التي  االأ�سبوعي”  “النا�سر  اأن  وذكــر 
الــ�ــســارقــة للكتاب،  تــ�ــســدر عــن هــيــئــة 
تعد املجلة العربية االأوىل املتخ�س�سة 
الكتاب  و�ـــســـنـــاعـــة  الــنــ�ــســر  ـــوؤون  ـــس ـــ� ب
رئي�س  واأكـــــــد  والـــــقـــــراء.  واملــــوؤلــــفــــني 
الهيئة اأن التعاون مع جملة “ببل�سرز 
يعّد  الــعــريــقــة،  االأمـــريكـــيـــة  ويكلي” 
ثمرة ملا حققته ال�سارقة من اإجنازات 
اأبواب املجلة  ثقافية عاملية. وتت�سمن 
وحتقيقات  حــوارات  ومقاالت  درا�سات 
ومتابعات وا�ستطالعات راأي ومقاالت 
ودرا�سات وزوايا �سحافية واأخباراً عن 

اأحدث االإ�سدارات وتقارير ومراجعات 
للكتب.

للكتاب  الــ�ــســارقــة  هيئة  اأن  اإىل  ي�سار 
 ،2014 ديــ�ــســمــرب  عــمــلــهــا يف  ـــــداأت  ب
يف  اال�ــســتــثــمــار  ت�سجيع  عــلــى  وتــعــمــل 

ح�ستها،  وزيادة  االإبداعية  ال�سناعات 
وتوفري من�سة فكرية للتبادل املعريف 
ال�سعوب  بــــني  والـــثـــقـــايف  والـــفـــكـــري 
واحل�سارات والثقافات، والتاأكيد على 
اأهمية الكتاب واأثره يف ن�سر الوعي يف 

املجتمع يف ظل التطور التقني وتنوع 
املعنيني  وا�ستقطاب  املعرفة،  م�سادر 
عـــام والن�سر  بــوجــه  الــثــقــافــة  بــقــطــاع 
والطباعة والرتجمة والتوثيق بوجه 

خا�س اإ�سافة اإىل ُكّتاب االأطفال.

يف جل�سات قرائية من تنظيم »�سالمة الطفل« 
»جدتي ال�صجرة« و»الريبوع ال�صغري« يزوران �صغار »ال�صينمائي للطفل«

�صلطان بن اأحمد القا�صمي �صيف اجلل�صة العا�صرة من برنامج »100 موجه«

الطبعة العربية اأ�سبوعية و�سهرية بالتعاون مع جملة »ببلي�سرز ويكلي« العريقة

»ال�صارقة للكتاب« ت�صدر »النا�صر الأ�صبوعي« ورقّيًا ورقمّيًا

)طرق دبي( ت�صارك يف  »اأ�صبوع بال مراكز« بـ 192 خدمة ذكية 
•• دبي-الفجر:

اأنها �ست�سارك  اأَكدت هيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي 
تبداأ  خدمة،” الــتــي  مــراكــز  بــال  “اأ�سبوع  مــبــادرة  يف 
 25 اخلمي�س  يــوم  حتى  وت�ستمر  اأكتوبر   21 االأحــد 
وذلك  واإلــكــرتونــيــة،  ذكــيــة  خــدمــة  بـ)192(  مــنــه، 
احليوية،  املــبــادرة  هــذه  يف  الفاعلة  مل�ساهمتها  تعزيزا 
التي تطلقها الدائرة املالية يف اإمارة دبي للعام الثاين 
الهيئات  جميع  مــن  وا�سعة  ومب�ساركة  الــتــوايل  على 

والدوائر الر�سمية يف االإمارة. 
اإ�سعاد  اإدارة  مــديــر  حمــبــوب،  اأحــمــد  قـــال  وتف�سيال، 
املوؤ�س�سي  االإداري  الدعم  خدمات  قطاع  يف  املتعاملني 
يف هيئة الطرق واملوا�سالت اأن الهيئة �ست�سهم يف هذه 
واإلكرتونية  ذكية  )192( خدمة  املــبــادرة من خــالل 
املــجــتــمــع من  �ــســرائــح  ليتمكن اجلــمــهــور مــن جــمــيــع 

و�سريعة  �سل�سة  بطريقة  الهيئة  خــدمــات  ا�ــســتــخــدام 
االآيل،  احلا�سب  واأجهزة  الذكية  هواتفهم  خالل  من 
واأجــهــزة اخلــدمــة الــذاتــيــة ومــركــز االتــ�ــســال، موؤكدا 
�سُي�سِعُد  الــــذي  االأمــــر  الــقــنــوات  عــلــى جــاهــزيــة هـــذه 
اإىل  الــتــوّجــه  وعــنــاء  الــوقــت  ويــوفــر عليهم  املتعاملني 
االقت�ساد  تعزيز  يف  اخلــطــوة  هــذه  و�َسُت�سِهُم  املــراكــز، 
االأخـــ�ـــســـر واال�ـــســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة مـــن خــــالل تقليل 
روؤية  اخلطوة  هــذه  �ستدعم  كما  الكربونية،  الب�سمة 
الهادفة  للمعامالت الالورقية”،  دبي  “ا�سرتاتيجية 
التعامالت  يف  الــورقــيــة  املــعــامــالت  جميع  اإنــهــاء  اإىل 
دورا  �سيلعب  2021، مما  عام  بعد  وذلــك  احلكومية 
مهما كذلك يف احلفاظ على املوارد وتر�سيد النفقات 

وتنمية االإيرادات. 
ـــال  االتـــ�ـــس مــــركــــز  “�سيكون  حمـــــبـــــوب:  واأ�ــــــســــــاف 
متاحا  واملــوا�ــســالت  الــطــرق  لهيئة   )8009090(

ال�ساعة،  مـــدار  على  كاملعتاد  يعمل  الـــذي  للجمهور، 
واأجهزة اخلدمة الذاتية املنت�سرة، التي تغطي مناطق 
احلايل  الوقت  يف  جهازا   )20( عددها  والبالغة  دبي 
 )55( اإىل  لي�سل  الــعــدد  هــذا  لــزيــادة  خطة  وهنالك 
قامت  الهيئة  اأن  كما   ،2020 الــعــام  بحلول  جــهــازا 
بتوعية اجلمهور مببادرة )اأ�سبوع بال مراكز خدمة( 

ومدى اأهميتها يف حتقيق اال�ستدامة للمدينة«. 
“جت�ّسد مبادرة )اأ�سبوع بال مراكز  واأ�ساف حمبوب: 
الرقمي  التحول  نحو  احلكومة  التوجهات  خــدمــة( 
واأمتــــتــــة جــمــيــع اخلــــدمــــات لــتــ�ــســبــح خـــدمـــات ذكية 
اإىل  باالإ�سافة  منها  امل�ستفيدين  جلميع  واإلكرتونية 
الغايات اال�سرتاتيجية  اأنها تعمل على حتقيق جميع 
للهيئة الهادفة نحو حتقيق روؤية دبي الذكية، واإ�سعاد 
ومتميز( �سمن  رائــدة  ودعــم حمور )حكومة  النا�س، 

املحاور ال�ستة ال�سرتاتيجية دبي 2021.«
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�سادية بان ال�ســـــادة/هاي الين للنقليات العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1157569 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 2*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ هاي الين للنقليات العامة    
HIGH LINE GENERAL TRANSPORT

اىل/فريتيك�س للمعدات واالجهزة الطبية  
VERTEX MEDICAL EQUIPMENT

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب و�سيانة املعدات واالجهزة الطبية واملعملية وا�سالحها )3320004(
تعديل ن�ساط/حذف نقليات عامة )4923011(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد )4610008(
تعديل ن�ساط/حذف ت�سدير )4610009(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20ال�شبت  20  اأكتوبر 2018 العدد 12457

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/خياط  التنمية االقت�سادية بان  دائـــرة  تعلن 

فنون الرباط لالزياء املغربية- فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1133541-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/خياط  التنمية االقت�سادية بان  دائـــرة  تعلن 

CN 1338469:دوللي لل�سيدات رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

�سلمان   / املــــــدعــــــو  فــــقــــد 
حــ�ــســام الـــديـــن حمــمــد علي 
مــطــاوع ، مــ�ــســر   اجلن�سية 
رقــــــم  �ــــــســــــفــــــره  جـــــــــــــواز   -
من   )03189625A(
يجده عليه االت�سال بتليفون 

رقم  0507172702

فقدان جواز �صفر
فاطمه   / املـــــدعـــــو  فــــقــــد 
املغرب     ، بن�سيو  الـــزهـــراء 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
 )2747090AB( رقم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــســـال 

0501100228

فقدان جواز �صفر
فــقــد املـــدعـــو / لــــوو زهـــاو 
اجلن�سية  الــــــ�ــــــســــــني     ،
رقـــــم  ـــــفـــــره  �ـــــس جــــــــــــواز   -
 )3 9 0 1 8 5 1 9 G (
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــســـال 

0509222091

فقدان جواز �صفر
�سرده  فينا   / املــدعــو  فــقــد 
الفلبني     ، عـــ�ـــس  اومــــا�ــــس 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
 )EC6587062( رقم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــســـال 

0506180083

فقدان جواز �صفر
فوؤاد  حممد   / املدعو  فقد 
�سليمان ، �سوريا   اجلن�سية 
رقـــــم  ـــــفـــــره  �ـــــس جــــــــــــواز   -
)8890728( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0555886771

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو/ عبداملجيد بهتى 
باك�ستان   ، �ـــســـريـــف  حمـــمـــد 
اجلــنــ�ــســيــة جــــواز �ــســفــره رقم 
)3177271(- يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
مركز  اقـــرب  او  الباك�ستانية 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو/منال عبدالكرمي 
�سالح حممد اليافعي ، اليمن  
اجلــنــ�ــســيــة جــــواز �ــســفــره رقم 
يرجى   -  )06075950(
ت�سليمه  ــيــه  عــل يـــعـــر  ممــــن 
اقرب  او  اليمنية  بــالــ�ــســفــارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �صفر
فــقــدت �ــســهــادة اال�ــســهــم رقم 
بــــا�ــــســــم/   1017326
خــولــه عــبــود عــبــداهلل عقيل 
ما�سي ، �سادرة من م�سرف 
وعددها  اال�سالمي  ابوظبي 
من  وعـــلـــى  �ــســهــم     237
بالرقم  االتـــ�ـــســـال  يــجــدهــا 

 0554480138
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ريك�سن للتجارة العامة - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 310 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد ال مكتوم لالعمال اخلريية 
 : الرخ�سة  رقــم    ، حمــدودة  م�سوؤولية  ذات   : القانوين  ال�سكل   - الرقة   - واالن�سانية 
التنمية  دائــرة  تعلن  هــذا  مبوجب   1130307  : التجاري  بال�سجل  القيد  رقــم   703492
ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�سادية 
بتاريخ  2018/10/9  واملوثق لدى  قــرار حماكم دبي  ، وذلــك مبوجب  اأعــاله  املذكورة 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/9  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة 
التقدم اإىل امل�سفي املعني حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات  العنوان 
: مكتب ملك ال�سيخ من�سور بن احمد اآل ثاين - ديرة- الرقة   هاتف : 04-2219920  
فاك�س : 2219934-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : حممد �سديق قا�سم العاملية لتدقيق احل�سابات  
الرقة    ديـــرة-   - ثــاين  اآل  احــمــد  بــن  من�سور  ال�سيخ  ملك  مكتب   : الــعــنــوان 
دائرة  تعلن  هــذا  مبــوجــب    04-2219934  : فاك�س    04-2219920  : هــاتــف 
التنمية االقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  
ريك�سن للتجارة العامة - �ش ذ م م    وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/10/9  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/9  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأعــاله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 
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عربي ودويل
»فورين بولي�صي«: املنطقة لن تغرق يف الفو�صى خالفًا لالإعتقاد

•• وا�شنطن-وكاالت:

خالفاً  اأنــه  بولي�سي”  “فورين  جملة  يف  وولــت  م.  �ستيفن  ال�سحايف  كتب 
لالعتقاد ال�سائد، فاإن الواليات املتحدة ال تن�سحب من ال�سرق االأو�سط، واأن 
العدد  اأن  ت�ستعد للرحيل. فمع  وا�سنطن  الفو�سى الأن  املنطقة ال تغرق يف 
اإبــان ذروة  اأقل مما كان عليه يف ذروتــه  االإجمايل لعديد القوات االأمريكية 
 150 ينت�سر  كان  عندما  م�ستقرة  بالكاد  كانت  املنطقة  لكن  العراق،  حرب 
األف   25 املتحدة نحو  الواليات  اأمريكي هناك. وال يزال لدى  األف جندي 
اآالف يقاتلون بقايا  اأماكن خمتلفة باملنطقة، مبا يف ذلك ب�سعة  جندي يف 
داع�س ويحاولون مواجهة النفوذ االإيراين، واأ�سطول بحري يتخذ البحرين 
وقــاعــدة جوية كبرية ون�سطة يف قطر، وعــدد غري حمــدد من جنود  مقراً 
القوات اخلا�سة ون�سطاء �سريني يف جمموعة متنوعة من البلدان االأخرى، 

عن  بعيداً  اإنـــه  وقـــال  االإرهــــاب.  مكافحة  عمليات  يف  منخرطون  ومعظهم 
�ساعف  قــد  تــرامــب  دونــالــد  الرئي�س  فــاإن  املنطقة،  مــن  االن�سحاب  م�ساألة 
ال�سرق  يف  التقليديني  املتحدة  الواليات  حللفاء  املتحدة  الواليات  دعم  من 
االأو�سط. وقد مت الرتحيب بالرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي يف البيت 
املتربع  القد�س الإبقاء  اإىل  اإ�سرائيل  االأمريكية يف  ال�سفارة  االأبي�س. ونقلت 
مدافع  تعيني  ومت  �سعيداً،  اأديل�سون  �سيلدون  اجلمهوري  للحزب  الكبري 
املتحدة  للواليات  �سفرياً  فريدمان  ديفيد  االإ�ستيطان  حركة  عن  متحم�س 
ال�سعودي االأمري  العهد  الرئي�س دونالد ترامب ويل  اإ�سرائيل، وا�ستقبل  يف 
حممد بن �سلمان، ف�ساًل عن احللفاء املوثوقني لل�سعودية يف دولة االإمارات 
بعد  املنطقة  حكومات  ود  ك�سب  تــرامــب  اأن  وولــت  وراأى  املتحدة.  العربية 
�سجبها  االأمريكية  االإدارة  وزادت  اإيــران.  مع  النووي  االتفاق  من  ان�سحابه 
وطاملا  املنطقة.  يف  لال�ستقرار  املزعزعة  واأن�سطتها  لالإرهاب  اإيــران  لتاأييد 

اإن كل اخليارات  اأوباما عبارة  ال�سابق باراك  الرئي�س االأمريكي  اإدارة  كررت 
اإيجاد  كــان  بيالر  بــول  بح�سب  االأكــرب  لكن هدفها  الطاولة،  على  مــوجــودة 
اإيــران غري �سرورية. ولكن ترامب عك�س هذا  و�سع تكون فيه احلــرب مع 
حيث  احلــرب  اإىل  طريقه  يف  يكون  اأن  من  املراقبني  بع�س  ويخ�سى  النهج، 
تعني  ال�سيا�سة ال  اأن هذه  اإىل  وولت  واأ�سار  الذهاب.  م�ست�ساريه  كبار  يريد 
تهديد  النووي  االتفاق  التخلي عن  �سيا�سة  املنطقة. وتطلبت  من  ان�سحاباً 
اإذا ما حاولت دوله احلفاظ على  االحتاد االأوروبــي بفر�س عقوبات ثانوية 
االتفاق وموا�سلة التجارة واال�ستثمار يف اإيران. وي�سعر احللفاء االأوروبيون 
باال�ستياء ال�سديد من هذه ال�سيا�سة االأمريكية، ويعود ذلك جزئياً اإىل اأنها 
املتحدة  الــواليــات  تهدد  ترامب  ظل  ويف  مربحة.  جتارية  فر�ساً  �ستكلفهم 
اإ�سافياً  �سبباً  وتعطيهم  بعيد،  اأمــد  منذ  دميقراطيني  حلفاء  مع  العالقات 

الإيجاد بديل للنظام املايل القائم على الدوالر االأمريكي.

لندن  بـــني  امل�ستقبلية  الــتــجــاريــة 
واالحتاد االأوروبي.

وبــعــد اأن اأعــلــنــت تـــرييـــزا مـــاي يف 
اأن  ميكن  الفرتة  هــذه  اأن  البداية، 
اأخرى”،  اأ�ــســهــر  “ب�سعة  ت�ستمر 
اأكـــدت الحــقــا اأن هــذا اخلــيــار “لن 
طرح  جمـــــرد  لـــكـــن  ي�ستخدم”. 
الـــفـــر�ـــســـيـــة، كـــــان كـــافـــيـــاً الإثــــــارة 
مع�سكر  يف  االنتقادات  من  عا�سفة 
الذين  املت�سدد”،  “الربيك�سيت 
اأن  ميكن  بــالدهــم  اأن  فــكــرة  املتهم 
تبقى يف اأح�سان االحتاد االأوروبي 
بعد عدة �سنوات من ا�ستفتاء يونيو 

 .2016
و�سف  تــويــرت،  على  ح�سابه  وعــلــى 
مـــايـــك هـــوكـــيـــم، عــ�ــســو الـــربملـــان 
املناه�س  االأوروبـــي وع�سو احلــزب 
رئي�سة  و�ـــســـف  يــوكــيــب،  الأوروبـــــــا 

الوزراء “اخليانة ماي...«.
التي  احلــكــومــة،  لزعيمة  بالن�سبة 
اأن  منذ  ال�سيا�سية  بحياتها  تراهن 
فقدت اأغلبيتها املطلقة يف الربملان 
فاإن   ،2017 يونيو  انتخابات  يف 
التزام  هـــو  تــعــقــاًل  االأمـــــــور  اأكـــــر 

الهدوء وال�سمت واالنتظار.
ــــاأزق حـــول احلدود  وهــكــذا، فـــاإن امل
االأيــرلــنــديــة ميــنــحــهــا مـــزيـــدا من 
اإىل  الـــتـــو�ـــســـل  فـــلـــو مت  الـــــوقـــــت. 
حدود  على  احلفاظ  ي�سمن  اتفاق 
اإيرلندا  جــمــهــوريــة  بــني  مفتوحة 
اإيرلندا  الــربيــطــانــيــة  واملــقــاطــعــة 
املناه�سني  اأن  �سك  ال  ال�سمالية، 
الأوروبا التابعني حلزب املحافظني 
اأو�سال  تقّطع  بانها  �سي�سرخون 
ـــنـــاورون  ـــي ـــس املـــمـــلـــكـــة املــــتــــحــــدة، و�
طرد  اأو  “بال�سفقة”...  لالإطاحة 

ترييزا ماي من داوننغ �سرتيت.
وكــالعــبــة بــوكــر مـــاهـــرة، يــبــدو اأن 
االنتظار  قـــررت  احلــكــومــة  رئي�سة 
حـــتـــى اآخـــــــر حلـــظـــة لــــتــــقــــّدم اإىل 
الــــربملــــان اتـــفـــاقـــا حمــتــمــال حول 
املتحدة.  املــمــلــكــة  خــــروج  �ـــســـروط 
لنوابها  بالن�سبة  االمـــر  و�سيكون 
الرف�س:  اأو  الــقــبــول  املـــوتـــوريـــن، 
التي  االتفاقية  على  املــوافــقــة  اإمـــا 
بروك�سل،  يف  ب�ساأنها  التفاو�س  مت 
اأو اختيار الطالق دون اتفاق، وهو 
اىل  الــنــواب  مــن  اأغلبية  ت�سعى  مــا 

تفاديه باأي ثمن.
الــ�ــســيــا�ــســي، لعبت  املــ�ــســتــوى  عــلــى 
تــرييــزا مــاي ب�سكل جــيــد، رغــم ما 
يف ذلــك مــن خمــاطــرة كــبــرية، اما 
املال واالعمال، حيث من  يف دوائر 
قواعد  جميع  مــعــرفــة  الــ�ــســروري 
اللعبة مقّدما، فاإن التاأثري �سيكون 

كارثيا.
عن لك�سربي�ش

•• الفجر – خرية ال�شيباين
األعاب  هــواة  منها  يعانى  مــا  غالًبا 
التي  االوراق  تكون  عندما  الــورق: 
اإخفاءها  ل  ُيف�سّ �سيئة،  حوزتك  يف 
اللعبة  تنتهي  باأن  والدعاء  بعناية، 

باأقل قدر ممكن من اخل�سائر. 
للمملكة  االأوىل  الـــــــوزارة  تـــولـــت 
بعد   ،2016 يــولــيــو  يف  املــتــحــدة 
ورثـــــت ترييزا  �ــســلــفــهــا،  انــ�ــســحــاب 
ماي م�سروعا معّقدا حد الفظاعة، 
تطلقه  مل  والـــــذي  الــربيــكــ�ــســيــت، 
بنف�سها. وعاقدة العزم على البقاء 
ممكنة،  فــرتة  الأطـــول  ال�سلطة  يف 
ا�سرتاتيجية  اعــتــمــدت  اأنــهــا  يــبــدو 
على  الــرهــان  البوكر،  لعبة  حمبي 

الوقت، واإخفاء طريقة لعبها.

متهمة بـ “ال�ست�سالم«
�سورة  يف  اال  خـــيـــار؟  لــديــهــا  هـــل 
خروج  تقّرر  فقد  مفاجئ،  انقالب 
املـــمـــلـــكـــة املــــتــــحــــدة مـــــن االحتـــــــاد 
 ،2019 29 مــار�ــس  االأوروبــــي يف 
على ال�ساعة 11 م�ساء. يف االأثناء، 
اأن  املحافظة،  القيادية  على  يجب 
تقود مفاو�سات ذات اأهمية ق�سوى 
لندن،  يف  حماطة  بلدها،  مل�ستقبل 
وحلفاء  مـــزعـــومـــني،  بـــاأ�ـــســـدقـــاء 
�ــســيــا�ــســيــني يــتــهــمــونــهــا بــانــتــظــام بـ 
لها  ويـــ�ـــســـددون  “اال�ست�سالم”، 
وميار�سون  اخلــلــف،  يف  الــطــعــنــات 

معها اخلداع والكذب.
لناأخذ مايكل غوف منوذجا: خالل 
الربيك�سيت،  اال�ستفتاء على  حملة 
قـــال هـــذا الــزعــيــم املـــوؤثـــر يف حزب 
املحافظني، دون �سحك، ان امل�سالة 
اأب�سط ما يكون عندما يحني وقت 
ــاأن �ـــســـروط خروج  الــتــفــاو�ــس بــ�ــس
“ يف  اململكة املتحدة مع بروك�سل: 
قررنا  اإذا  للت�سويت،  التايل  اليوم 
يف  االأوراق  جميع  �ستكون  املــغــادرة، 
يف  احـــرارا  و�سنكون  يــدنــا،  متناول 

اختيار اأف�سل طريق تنا�سبنا«.
كــان مايكل  اأكــر من عامني،  بعد 
العدل  حقيبة  يتوىل  نف�سه  غــوف 
داخــــــل فـــريـــق حـــكـــومـــي مــــا انفك 
يـــــرتاجـــــع بـــثـــبـــات امــــــــام �ـــســـروط 
بروك�سل.. ول�سبب وجيه.. ال متلك 
القليل  الــعــدد  اال  املــتــحــدة  اململكة 
دول  �ــســد  لــتــلــعــبــهــا  االأوراق  مـــن 
االحتاد االأوروبــي الـ 27 االأخرى، 
ُتــظــهــر وحـــدة ملحوظة يف  والــتــي 
اأن  التجربة،  وُتثبت  املو�سوع.  هذا 
اأبــرز حمــاوري ترييزا ماي االأكر 
املتوقعني،  وغــــري  ومـــكـــرا  خـــداعـــا 
بــل يف لندن  بــروكــ�ــســل،  لــيــ�ــســوا يف 

داخل اأغلبيتها الربملانية.

 ،2020 ديــ�ــســمــرب  حــتــى  �ـــســـهـــًرا، 
الوقت  مــــن  املــــزيــــد  مـــنـــح  بـــهـــدف 
لـــلـــمـــفـــاو�ـــســـات حــــــول الـــعـــالقـــات 

احلفاظ على الغمو�ش
يف ظــل هــذه الــظــروف، وقــبــل اقل 
يبدو  الطالق،  اأ�سهر من  �ستة  من 

متــديــد الـــفـــرتة االنــتــقــالــيــة التي 
االحتاد  مــن  بريطانيا  خــروج  تلي 
 21 ت�ستمر  اأن  واملــقــرر  االأوروبــــي، 

االأوروبــي يف كلمتها م�ساء االأربعاء 
يف بــروكــ�ــســل، اإىل عــدم تــقــدمي اأي 
مقرتحات جديدة، وهــذا مل مينع 

اأن  قـــــررت  احلـــكـــومـــة  رئــيــ�ــســة  اأن 
تــكــ�ــســف وتــتــحــدث اأقــــل مـــا ميكن. 
27 يف االحتاد  الـ  ودعــت نظراءها 

جلدها يف لندن، بعد ب�سع �ساعات 
...

اإمكانية  ناق�ست  انــهــا  جــرميــتــهــا؟ 

يف مواجهة الأقنعة التي حتا�سرها:

الربيك�صيت: ترييزا ماي تخفي اوراقها وطريقة لعبها...!

عمليات قتل خارج نطاق القانون يف نيكاراجوا 
•• ماناجوا-رويرتز:

قالت منظمة العفو الدولية املعنية بحقوق االإن�سان اإنها وثقت ما ال يقل عن 
نيكاراجوا  يف  القانون”  نطاق  خــارج  اإعــدام  لعمليات  “حاالت حمتملة  �ست 

خالل حملة للحكومة على احتجاجات مناه�سة للرئي�س دانييل اأورتيجا.
التي  اخلطط  �سد  مظاهرات  بــدء  منذ  ا�سطرابات  من  نيكاراجوا  وتعاين 
اأعلنتها حكومة اأورتيجا يف اأبريل ني�سان للحد من مزايا الرعاية االجتماعية. 
�سد  نطاقا  اأو�سع  احتجاجات  اإىل  احلني  ذلك  منذ  املظاهرات  حتولت  وقد 
اأن�سار  اإدانــة دولية وا�سعة. ويقول  املحتجني  واأثــارت احلملة �سد  الرئي�س. 
اأورتيجا اإن االحتجاجات دبرها خ�سومه بهدف االإطاحة به من ال�سلطة. ويف 
تقرير عر�س يوم اخلمي�س يف برلني قالت منظمة العفو الدولية اإن رجلني 
اأحدهما 22 عاما واالآخر 34 عاما و�سبيا 16 عاما قتلوا بالر�سا�س على 

يد ال�سرطة اأثناء فرارهم من اإطالق نار يف 24 يوليو متوز.

لإنقاذ حياتها ال�سيا�سية، راأت ترييزا ماي ان اأكرث الأمور تعقالاً هو ال�سمت والنتظار

ان�سار الربيك�سيت املت�سدد ي�ستعجلون احل�سماحلزب املناه�س الأوروبا يوكيب يتهم ماي باخليانة

منا�سرو البقاء يراقبونمايكل غوف خابت توقعاته

ترييزا ماي بني املطرقة وال�سندان

ُتثبت التجربة اأن اأبرز حماوري ماي الأكرث خداعا لي�صوا يف بروك�صل، بل يف لندن داخل اأغلبيتها الربملانية

فر�صية متديد الفرتة النتقالية كانت كافية لإثارة موجة من ال�صخط يف مع�صكر الربيك�صيت املت�صدد

ــى املــ�ــصــتــوى  ــل ع
لعبة  ال�صيا�صي، 
ترييزا ماي جيدة، 
لــكــنــهــا كــارثــيــة 
عـــلـــى مــ�ــصــتــوى 
املـــال والعــمــال

املــــــــاأزق حـــول 
احلــــــــــــــــدود 
ـــة  ـــدي ـــن ـــرل الأي
ميـــنـــح رئــيــ�ــصــة 
مزيدا  الــــوزراء 
ــــوقــــت مــــــن ال

ت�سعى لتعزيز مكانتها يف اأي حل �سيا�سي

»لعبة« رو�صيا يف �صوريا مل تنته بعد
•• عوا�شم-وكاالت:

دورها  لبناء  حماولتها  يف  اال�سرتاتيجية  النك�سات  مــن  عـــدداَ  رو�سيا  عانت 
اإىل  ال�سوريني  حلفائها  مع  املتحدة  الــواليــات  وان�سمت  �سوريا.  يف  كو�سيط 
لتحقيق  واالأ�سد  بوتني  اأجــل تعطيل خطة  ذلك موؤقتاً، من  كان  واإن  تركيا، 
�سلطة  اإىل  ال�سورية  االأرا�سي  ن�سف  قرابة  عودة  ومنع  �سوريا  يف  اال�ستقرار 
النظام. ويف �سوء ما يجري، يرى ماثيو برود�سكي، زميل رفيع امل�ستوى لدى 
ت�سرفت  كيف  حتليل  يجدر  اأنــه  وا�سنطن،  يف  االأمنية  الــدرا�ــســات  جمموعة 
رو�سيا منذ اإ�سقاط الدفاعات اجلوية ال�سورية باخلطاأ طائرة جت�س�س رو�سية. 
ففي ظل عدم ا�ستعداداها الإلقاء اللوم على �سعف كفاءة العاملني على االأر�س 
من �سوريني ورو�س، اتهمت رو�سيا اإ�سرائيل باالإهمال لتعري�سها للخطر حياة 
االأكر  اجلــوي  دفاعها  بطاريات  من  بع�س  باإر�سال  وقامت  رو�ــس،  طيارين 
تقدماً من طراز S-300 اإىل �سوريا.وكما كتب برود�سكي، يف جملة “ويكلي 
�ستاندرد” االأمريكية، لو كانت مو�سكو قد �سلمت تلك البطاريات اإىل قوات 

ذلك المتناع اأمريكا وحلفائها ال�سوريني عن مغادرة �سمال �سرق �سوريا. كما 
يبدو اأن تركيا باقية يف مواقعها داخل حمافظة اإدلب. كما اأن�ساأت اإدارة ترامب 
جمموعة �سغرية ت�سم دواًل اأوروبية و�سرق اأو�سطية للعمل من خالل االأمم 
املتحدة على اإعادة اإحياء عملية جنيف لل�سالم. ومن بني نقاط رئي�سية حظيت 
مناطق  اإعمار  الإعــادة  دولية  “م�ساعدات  هناك  تكون  لن  جماعية،  مبوافقة 
تقع حتت �سيطرة احلكومة ال�سورية، يف غياب عملية �سيا�سية ذات م�سداقية، 
وتقود ب�سكل قاطع الإ�سالح د�ستوري وانتخابات حتت اإ�سراف دويل«. كل ذلك 
والتي  رو�سيا،  تقودها  التي  اأ�ستانة  عملية  ا�ستبعاد  املقال،  كاتب  وفق  يعني، 
�سممت على اأ�سا�س اإجراء اإ�سالحات �سكلية، واحلفاظ على هيكلية ال�سلطة، 
وبقاء حكم االأ�سد. وف�ساًل عنه، تعتمد امل�ساعي الرو�سية على م�ساركة تركيا، 
والتي تبدو اأقل ا�ستعداداً للتعاون نتيجة جلهود ديبلوما�سية اأمريكية اأخرية. 
وهكذا مع حلول الذكرى الثالثة لالنخراط الع�سكري الرو�سي يف �سوريا، مل 
يتحقق ما متناه به بوتني، الذي مل يح�سل �سوى على تعاون اإيراين، وحقيبة 

دين مت�ساعد.

�سوريا كي ت�ستفيد من عائدات حقول نفط وغاز طبيعي، يوجد 90% منها 
رو�سيا  توقعت  كما  وكردية.  اأمريكية  قــوات  عليها  ت�سيطر  منطقة  يف  حالياً 
اإعالن نهاية  اإدلــب، ما يتيح للحكومة ال�سورية  اأن تن�سحب تركيا من جيب 
للحرب االأهلية بعد �سن هجوم اآخر على املحافظة. ويف تلك احلالة، كان من 
املتوقع اأن ير�سل بوتني اإ�سارة اإىل اأن �سوريا، حتت �سلطة االأ�سد، مفتوحة من 
جديد مل�ساريع دولية من �ساأنها اأن تدر مليارات الدوالرات على دم�سق، وقبلها 
على مو�سكو. ولكن، تبعاً لتحليل الكاتب، مل ت�سل رو�سيا اإىل نهاية ماراتونها 
يف �سوريا، اأو مل يتحقق، على االأقل، �سيء يتطابق مع منظور مو�سكو. ويرجع 

االأ�سد قبل اإ�سقاط طائرتها، لكانت قد خرقت خطاً اأحمر اإ�سرائيلياً ب�ساأن ما 
اإما  متطورة  اأ�سلحة  بت�سليم  ويتعلق  اللعبة”،  قواعد  “تغيري  �سرط  ت�سميه 
لالأ�سد اأو لقوات اإيرانية، اأو فرعها اللبناين، حزب اهلل. ولكن وزير اخلارجية 
ب�ساأن مرتفعات اجلوالن  اأطلق ت�سريحات الفتة  الرو�سي، �سريغي الفروف 
اإىل  متحدثاً  قــال  فقد   .1967 حــرب  منذ  اإ�سرائيل  عليها  ا�ستولت  التي 
�سحفيني من وكالة تا�س الرو�سية اإن و�سع مرتفعات اجلوالن تقرره قرارات 
جمل�س االأمن الدويل. واإن اأي تغيري فيها يعد خرقاً لتلك القرارات . وح�سب 
كاتب املقال، كانت رو�سيا تراهن على ان�سحاب اأمريكي �سريع من �سمال �سرق 
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قال مي�سيل بارنييه كبري مفاو�سي االحتاد االأوروبي اأم�س اجلمعة اإن 
اتفاق خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي انتهى بن�سبة 90 باملئة، 
املتعلقة  العقبات  ب�سبب  قائما  اتفاقية  اإبــرام  عدم  احتمال  ظل  واإن 
“اتفقنا  باحلدود االأيرلندية. وقال بارنييه الإذاعة )فران�س انتري( 
على 90 باملئة من االتفاقية املطروحة على الطاولة مع بريطانيا«. 
واأ�ساف “اأنا مقتنع اأن هناك حاجة التفاق، لكنني ل�ست متاأكدا من 
اأننا �سنتو�سل اإليه«. وعربت رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي 
الثقة يف  اأم�س اخلمي�س عن  االأوروبـــي  وغريها من زعماء االحتــاد 
قدرتهم على اإبرام اتفاق لالنف�سال الربيطاين لكن ما زالت هناك 
الربية  احلــدود  مع  التعامل  ق�سية  ب�سبب  اجلانبني  بني  خالفات 
الوحيدة بينهما التي تربط بني اإقليم اأيرلندا ال�سمالية الربيطاين 
اأنها �ستدر�س متديد  اأيرلندا. كما اأملحت ماي اأي�سا اإىل  وجمهورية 
ما يعرف بالفرتة االنتقالية التي تعقب خروج بريطانيا من االحتاد 

“الأ�سهر فقط” بعد خروج بريطانيا من االحتاد يف مار�س اآذار.
اإنــه �سيكون من  وقــال وزيــر اخلــارجــيــة الــربيــطــاين جريميي هنت 
الــ�ــســعــب حـــل قــ�ــســيــة احلـــــدود االأيــرلــنــديــة دون تــوفــر املـــزيـــد من 
بعد  االأوروبـــــي  االحتـــاد  مــع  امل�ستقبلية  الــعــالقــة  بــ�ــســاأن  التفا�سيل 

انف�سال بريطانيا.

 
قال م�سدران اإن م�سادة وقعت بني اثنني من كبار م�ساعدي الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب خارج املكتب البي�ساوي مع تزايد اخلالفات 
ب�ساأن كيفية التعامل مع الهجرة غري امل�سروعة. وذكر امل�سدران اأن 
وهو  كيلي،  جــون  االأبي�س  البيت  موظفي  كبري  بني  وقعت  امل�سادة 
وزير �سابق لالأمن الداخلي، وم�ست�سار ترامب لالأمن القومي جون 
خرج  حاد”  “ترا�سق  باأنه  النقا�س  امل�سدرين  اأحد  وو�سف  بولتون. 
كري�ست�سن  الداخلي  االأمــن  وزيــرة  اأداء  اإىل  وتطرق  ال�سيطرة  عن 
نيل�سن، نائبة كيلي ال�سابقة. وقال م�سدر اآخر اإنها “مل تكن م�سكلة 
“مل  لل�سحفيني  ترامب  قال  الواقعة  عن  �سوؤال  على  وردا  كبرية«. 
اأنــه يف وقت  االأبي�س  البيت  وذكــر م�سوؤول كبري يف  بــاالأمــر«.  اأ�سمع 
الحق تبادلت نيل�سن وبولتون حديثا وديا يف مكتب بولتون واتفقا 
على اأن الهدف هو حماية احلدود. ويف وقت �سابق هذا العام، ذكرت 
اأن نيل�سن كانت على و�سك اال�ستقالة بعد  �سحيفة نيويورك تاميز 
باإخفاقها  و�سفه  ما  ب�سبب  حكومي  اجتماع  يف  ترامب  انتقدها  اأن 
يف تاأمني احلدود االأمريكية. وقالت املتحدثة با�سم البيت االأبي�س 
غري  الهجرة  م�ساألة  حلل  �سعينا  خ�سم  “يف  بيان  يف  �ساندرز  �سارة 
غا�سبون  لكننا  بع�سا،  بع�سنا  اإزاء  الغ�سب  يتملكنا  ال  امل�سروعة، 
ب�سدة من عدم م�ساعدة الدميقراطيني يف الكوجنر�س يف حل هذه 

االأزمة املتنامية«.

 
الرئي�س  بــني  لــقــاء  املــقــبــل  اجلــمــعــة  يـــوم  املــتــحــدة  االأمم  ت�ست�سيف 
الــقــرب�ــســي نــيــكــو�ــس اأنــا�ــســتــا�ــســيــاد�ــس والــزعــيــم الــقــرب�ــســي الرتكي 
اإعادة  ا�ستئناف مفاو�سات  باجتاه  الدفع  ملحاولة  اأكينجي  م�سطفى 

توحيد اجلزيرة املتو�سطية، والتي انهارت قبل 15 �سهرا.
اأكينجي  �سيلتقي  اأنا�ستا�سياد�س  اأن  القرب�سية  احلكومة  واأعلنت 
يف  املتحدة  االأمم  عليها  ت�سرف  الــتــي  ال�سالح  منزوعة  املنطقة  يف 
الذي  الــلــقــاء  و�سيهدف  نيقو�سيا.  املق�سمة  القرب�سية  العا�سمة 
اإىل  �سبيهار  اليزابيث  املتحدة  لــالأمم  اخلا�سة  املمثلة  �ست�ست�سيفه 
اأزمـــة االنق�سام التي  اإنــهــاء  اأجـــل  اإعــطــاء زخــم ملحاولة جــديــدة مــن 
ت�سهدها اجلزيرة منذ اأكر من اأربعني عاما. واالثنني قدم االأمني 
العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س تقريرا اإىل جمل�س االأمن 
اأ�سار فيه اإىل اأن فر�س ت�سوية االأزمة القرب�سية ال تزال قائمة، على 
الرغم من انهيار مفاو�سات و�سفت باحلا�سمة جرت برعاية االأمم 
اأنه  واأعلن غوتريي�س   .2017 املتحدة يف �سوي�سرا يف متوز/يوليو 
املحادثات.  ا�ستئناف  نحو  قدما  بالدفع  ملوفديه  توجيهات  اعطى 
واالأ�سبوع املا�سي اأعلن اأنا�ستا�سياد�س اأن لقاءه اأكينجي لي�س موؤ�سرا 

ال�ستئناف حمادثات ال�سالم، بل هو جمرد منا�سبة لتبادل االآراء.

عوا�شم

باري�س

نيقو�سيا

وا�سنطن

ليبيا ترف�س اإقامة مراكز ل�صتقبال املهاجرين 
•• فيينا-اأ.ف.ب:

ن�سرته �سحيفة  �سيالة يف حديث  الليبي حممد طه  اخلارجية  وزيــر  اأكــد 
ترف�س  اإفريقيا  �سمال  يف  وجــاراتــهــا  ليبيا  اأن  النم�ساوية  بر�س”  “داي 
ملنع  اأرا�سيها  على  للمهاجرين  ا�ستقبال  مراكز  الإقامة  االأوروبــي  امل�سروع 

و�سولهم مبا�سرة اإىل االحتاد االأوروبي.
اإفريقيا  “كل دول �سمال  اإن  وقال �سيالة الذي يقوم بزيارة ر�سمية لفيينا 

ترف�س املقرتح، تون�س واجلزائر واملغرب وكذلك ليبيا«.
اإقــامــة مراكز ا�ستقبال  قــرر الــقــادة االأوروبــيــون يف حــزيــران يونيو درا�ــســة 
للمهاجرين الذين يتم انقاذهم يف البحر املتو�سط خارج االأرا�سي االأوروبية 

بهدف �سبط تدفق الهجرة باجتاه دول االحتاد االأوروبي.
اأن  يفرت�س  كــان  التي  اإفريقيا  �سمال  بلدان  عار�ست  البداية،  منذ  ولكن 
اإن مراكز احتجاز املهاجرين يف  ت�ستقبل هذه املراكز الفكرة. وقال �سيالة 
ليبيا اليوم ت�سم نحو 30 األف مهاجر غري قانوين يف حني يوجد “نحو 

750 األفا” اآخرين موزعني على االأرا�سي الليبية.
وقــال اإن ليبيا تتعاون مع االحتــاد االأوروبــي الإعــادة هــوؤالء املهاجرين اإىل 
م�سريا  ا�ستعادتهم”،  ترف�س  البلدان  بع�س  “لالأ�سف  االأ�سلية،  بلدانهم 

ب�سكل خا�س اإىل بلدان غرب اإفريقيا.
 2011 القذايف يف  نظام  �سقوط  الفو�سى منذ  الغارقة يف  ليبيا  اأ�سبحت 
اأحـــد اأبــــرز بــلــدان عــبــور املــهــاجــريــن الــقــادمــني مــن الــ�ــســحــراء اجلنوبية 
الدولية  املنظمات  من  العديد  وينتقد  اأوروبـــا.  �سواحل  باجتاه  االإفريقية 
اإ�ساءة  با�ستمرار  املتحدة  لــالأمم  التابعة  لالجئني  العليا  املفو�سية  ومنها 
معاملة املهاجرين يف ليبيا. وقال �سيالة ب�ساأن الو�سع يف مراكز االحتجاز 

“نفعل ما بو�سعنا ولكن لدينا م�سكالت مالية«.
وللحد من تدفق املهاجرين اإىل ليبيا، قال �سيالة اإن بالده وقعت اتفاقات 

مع ت�ساد والنيجر وال�سودان لتعزيز حماية احلدود اجلنوبية.

حما�ش تبلغ م�سر عدم رغبها بالت�سعيد 

العفو الدولية تخ�صى »حمام دماء« يف غزة 

قوات املعار�سة لي�ست كافية ل�سد اأي هجوم 

كيف التقت م�صالح رو�صيا وتركيا واإيران باإدلب؟

الدمار يف الرقة يعيق عودة النازحن 

وعقب ت�سعيد التوتر يوم االأربعاء، باإطالق �ساروخني 
من غزة، �سقط اأحدهما على منزل ماأهول دون الت�سبب 

يف �سقوط �سحايا.
20 هدفاً ع�سكرياً  ورد اجلي�س االإ�سرائيلي، مبهاجمة 
حلما�س، وطالب املجل�س الوزاري االأمني امل�سغر، الذي 
اجتمع على مدار 5 �ساعات لبحث احتمالية �سن عملية 
على نطاق وا�سع، القوات بـ”ت�سعيد الرد” اإزاء حوادث 
اليوم  اأفـــــادت  ح�سبما  احلـــــدود،  عــلــى  الــيــوم  حمتملة 

�سحيفة “يديعوت اأحرنوت، املحلية االإ�سرائيلية.
اأن حركة حما�س  فل�سطينية  اأفــادت م�سادر  ذلــك،  اىل 
غزة  لقاء عقد يف  امل�سري خالل  االأمني  الوفد  اأبلغت 
باأن احلركة والف�سائل االأخرى ال تريد الت�سعيد على 

حدود قطاع غزة.
وقال م�سدر يف حما�س “اأبلغنا االإخوة يف م�سر مبوقف 
العدو،  مع  الت�سعيد  نريد  ال  اأننا  والف�سائل،  حما�س 

لكننا يف نف�س الوقت جاهزون للرد على اأي عدوان«.
والتقى وفد اأمني م�سري برئا�سة وكيل جهاز املخابرات 
رئي�س  هنية  ا�سماعيل  مــع  بديع  اأميــن  الــلــواء  العامة 
املكتب ال�سيا�سي حلما�س يف غزة حلوايل �ساعتني قبل 
اأن يغادر الوفد متجها اإىل رام اهلل للقاء م�سوؤولني يف 

حركة فتح.
احلية  خليل  غــزة  قطاع  يف  حما�س  رئي�س  نائب  وقــال 
اجلانب  من  ر�سائل  اأيــة  يحمل  “ال  امل�سري  الوفد  اأن 
اإمنا جاء  االإ�سرائيلي لل�سعب الفل�سطيني وال حلما�س 

يف اإطار العالقات الثنائية«.
ينتهي  اأن  قــوة  وبكل  نريد  اأننا  للوفد  “اأكدنا  واأ�ــســاف 

•• غزة-لندن-وكاالت:

ام�س  “اأمن�ستي”،  الــدولــيــة،  الــعــفــو  منظمة  اأعــربــت 
“حمام  وقـــوع  مــن  جدية”،  “خماوف  عــن  اجلــمــعــة، 
دماء” يف غزة، وطالبت اإ�سرائيل ب�سبط النف�س بعدما 
اأعلنت اعتماد اإحدى �سيا�سات نظرية “الت�سامح �سفر” 
اإزاء احتمالية وقوع حــوادث خالل احتجاجات يف ظل 
تكثيف  اإىل  حما�س،  االإ�سالمية  املقاومة  حركة  دعــوة 

امل�ساركة يف الفعاليات.
بيان  يف  االإنــ�ــســان  حقوق  عــن  املدافعة  املنظمة  وذكـــرت 
جماح  بكبح  االإ�ــســرائــيــلــيــة  احلــكــومــة  “نطالب  �ــســدر 
اأو  �سرورية  غري  قــوة  ت�ستخدم  ما  عــادة  التي  قواتها، 
العودة  مل�سرية  االأ�سبوعية  املــظــاهــرات  خــالل  مفرطة 
اأن اعتماد  من  “اأمن�ستي”،  الكربى يف غــزة«. وحــذرت 
مل  الــتــي  �سفر”  “الت�سامح  نظرية  �سيا�سات  اإحـــدى 
يجر الك�سف عن تفا�سيلها تعني مزيداً من القتلى يف 

�سفوف الفل�سطينيني، قرب احلدود مع اإ�سرائيل.
واأفريقيا،  االأو�ــســط  لل�سرق  املنظمة  مدير  نائب  وقــال 
للقوات  املــروع  ال�سجل  اإىل  “بالنظر  حــجــازي:  �سالح 
االإ�سرائيلية يف ا�ستخدام القوة املميتة �سد املتظاهرين 
ال�سحفيني  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  غــــزة،  يف  الفل�سطينيني 
الت�سامح  �سيا�سة  االإعــالن عن  فاإن  واآخرين،  واالأطباء 

�سفر يعترب مقلقاً ب�سكل كبري«.
قد  القطاع،  على  فعلياً  ت�سيطر  التي  حما�س،  وكــانــت 
اأن  بعد  اليوم،  احتجاجات  يف  امل�ساركة  بتكثيف  طالبت 
املا�سي  اجلــمــعــة،  يــوم  فعاليات  خــالل  قتلى   7 �سقط 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ني�سن”  “ذا  مبجلة  تقرير  يف  غومتان،  روي  ال�سحايف  راأى 
االأمريكية، اأن احلرب االأهلية ال�سورية اأو�سكت على االنتهاء؛ 
حيث اإن كل طرف من الالعبني الرئي�سني كانت لديه اأ�سبابه 
اآخـــر معقل  �سد  الــكــارثــي  الــهــجــوم  يف  قــدمــاً  امل�سي  لتجنب 

للمعار�سة يف اإدلب.
�سنوات من احلرب  �سبع  بعد مــرور  اأنــه  اإىل  وي�سري غومتان 
ال�سورية التي راح �سحيتها قرابة اأربعمائة األف مدين ف�ساًل 
مرحلة  ال�سوري  ال�سراع  دخــل  ال�سكان،  ن�سف  ت�سريد  عــن 
املا�سي، ميكن اعتبارها خطوة رئي�سية  جديدة، يوم االثنني 
نحو اإنهاء اإراقة الدماء؛ اإذ قامت قوات املعار�سة، مبا يف ذلك 
واملدفعية  الدبابات  ب�سحب  املتطرفة  االإ�سالمية  اجلماعات 
الثقيلة بعيداً عن احلدود االإقليمية ملعقلهم االأخري يف اإدلب 
باملقاطعة ال�سمالية التي ت�سم ثالثة ماليني ن�سمة )ن�سفهم 

من النازحني من مناطق اأخرى يف �سوريا(.
ال�سفقة  اإطــار  يف  االن�سحاب  هذا  وياأتي  �سوت�سي..  �سفقة 
ال�سيا�سية بني تركيا ور�سيا التي اأ�سبحت مبوجبها الدولتان 
اإذ �ستقوم القوات  اإدلب؛  اأمن منطقة  م�سوؤولتني عن �سمان 
الرتكية بدوريات من ع�سرة مواقع للمراقبة مدعومة حديثاً 
رو�سيا  تقوم  بينما  االإقليمية،  اإدلــب من احلــدود  على جانب 
بدوريات من ع�سرة مواقع اأخرى يف جانب نظام االأ�سد. وقد 
)اأيلول(  �سبتمرب   17 يف  االتــفــاق  هــذا  اإىل  التو�سل  جــرى 
ونظريه  اأردوغـــان  طيب  رجــب  الرتكي  الرئي�س  بني  املا�سي 
الرو�سي فالدميري بوتني، ومع �سحب االأ�سلحة الثقيلة يوم 
االثنني املا�سي يبدو اأن منطقة حظر االأ�سلحة الثقيلة )على 
التنفيذ. ويو�سح  اإدلب دخلت حيز  اأميال( يف  م�ساحة ع�سرة 
ال�سام”  حتــريــر  “هيئة  االإرهـــابـــيـــة  اجلــمــاعــة  اأن  الــتــقــريــر 
االإرهابي،  القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  الن�سرة  جبهة  خليفة 
اأ�سلحتها الثقيلة من املنطقة املنزوعة  اأي�ساً ب�سحب  التزمت 
ال�سالح. ويعترب العقيد فاحت ح�سون، ممثل قوات املعار�سة يف 
اأن  اأ�ستانة(  واإيــران )حمادثات  املفاو�سات بني تركيا ورو�سيا 
تركيا، التي تعزز من بناء قواتها الع�سكرية يف املنطقة، هي 
اإنه ال يوجد  ال�سمان احلقيقي لتنفيذ هذه ال�سفقة؛ حيث 
با�ستثناء  االتفاق  هذا  يف�سد  لن  االأ�سد  نظام  بــاأن  �سمان  اأي 
لي�ست  االأحـــوال  جميع  يف  رو�سيا  ولكن  الرو�سية  ال�سمانات 

اأف�سل من نظام االأ�سد. 
اأن  الــدولــيــة،  االأزمــــات  مبجموعة  املحلل  هيلر،  �سام  ويــوؤكــد 
اتفاق �سوت�سي اأحبط الهجوم على اإدلب الذي كان من �ساأنه 
اأن يقود اإىل كارثة اإن�سانية لها عواقب بعيدة املدى على �سوريا 
وخارجها، والأن االتفاق انبثق من حمادثات اأ�ستانة فاإنه رمبا 

••عني عي�شى-اأ.ف.ب:

مع اقرتاب ف�سل ال�ستاء، ينهمك 
تدعيم  يف  الـــنـــازحـــني  مـــن  عــــدد 
بعد  املــهــرتئــة.  خيامهم  وتثبيت 
مرور عام على طرد تنظيم داع�س 
االإرهـــابـــي مــن مــديــنــة الــرقــة يف 
�ــســمــال �ـــســـوريـــا، ال يــجــد هــــوؤالء 
بـــديـــاًل عـــن خمــيــم عـــني عي�سى 
و�ساقت  منازلهم  تدمرت  بعدما 

بهم �سبل العي�س.
التي  العنيفة  املــعــارك  وقــع  على 
الأربعة  الـــرقـــة  مــديــنــة  �ــســهــدهــا 
اأ�ــــســــهــــر مـــتـــوا�ـــســـلـــة قـــبـــل طـــرد 
ت�سرين   17 يف  منها  املتطرفني 
االأول اكتوبر 2017، فّر غالبية 
�سكانها اإىل خميمات اأو ت�سردوا يف 

املزارع والقرى القريبة.
االآالف من  ع�سرات  وبرغم عودة 

اىل  املن�سرم  العام  خالل  ال�سكان 
اآالف يف  ب�سعة  يـــزال  ال  املــديــنــة، 
خميم عني عي�سى يف ريف الرقة 
الــ�ــســمــايل يــعــيــ�ــســون يف ظـــروف 
امل�ساعدات  يــنــتــظــرون  �ــســعــبــة، 
قدرة  ال  منازل  على  ويتح�سرون 

لهم على اإعادة بنائها.
اخليام  ـــاء  ـــ�ـــس ون رجـــــــال  ويـــثـــبـــت 
وتقول  االأمـــطـــار.  مــن  حلمايتها 
التي  عـــامـــاً(  �ــســبــاكــة )32  بــتــول 
منذ  عي�سى  عــني  خميم  يف  تقيم 
�سنة وت�سعة اأ�سهر، “لي�ست لدينا 
اإعمار منزلنا،  اإعــادة  على  القدرة 
بقينا يف  ملا  ذلك  باإمكاننا  كان  لو 

املخيم«.
وتــــروي بــتــول الــتــي و�ــســعــت على 
راأ�سها حجاباً اأ�سود مرقطاً بورود 
منزيل  راأيــت  حني  اللون،  زهرية 
مدمراً، �سرخت من �سدة احلزن، 

�ساب  كــمــا يعمل  املــقــبــلــة،  الــ�ــســتــاء 
بعدما  عائلته  خيمة  تثبيت  على 
خــربــتــهــا عــا�ــســفــة رمــلــيــة �سربت 
املـــنـــطـــقـــة. ويـــــــــاأوي خمـــيـــم عني 
م�سوؤول  بح�سب  حــالــيــاً،  عي�سى 
 13 الــعــيــاف، نحو  املخيم جــالل 
اآالف من  اأربعة  نــازح، بينهم  األف 
العياف  ويـــقـــول  الـــرقـــة.  مــديــنــة 
“ذهب البع�س ووجــدوا منازلهم 
مدمرة، ومبا اأن ال اإمكانات مادية 

لديهم، عادوا اإىل املخيم«.
بعد عام على �سيطرة قوات �سوريا 
يزال  ال  عليها،  الــدميــوقــراطــيــة 
الدمار يطغى على مدينة الرقة. 
وقد قدرت منظمة العفو الدولية 
بـ80 يف املئة من م�ساحة  الدمار 
املدينة التي ت�سم 30 األف منزل 

مدمر و25 األفاً �سبه مدمرة.
ويجل�س العجوز م�سهور املعجون 

غرفتني  �ـــســـوى  لــديــنــا  يــكــن  مل 
وبرغم  كلياً”.  تــدمــر  ومــطــبــخ، 
تعي�سها  الـــتـــي  الــ�ــســعــبــة  احلـــيـــاة 
واأطــفــالــهــا، تــقــول بــتــول هنا على 
االأقـــل، يــوجــد خبز ومــيــاه، واأهم 
�سيء يوجد خيمة تاأوينا، اخليمة 
هي املاأوى”، م�سيفة “مل يت�سرر 

من االأحداث �سوى الفقري«.
تنت�سر  عــيــ�ــســى،  عــيــ�ــس  يف خمــيــم 
اخلـــــيـــــم الـــبـــيـــ�ـــســـاء والــــــزرقــــــاء 
�سعار  حتمل  الــتــي  البال�ستيكية 
مفو�سية االأمم املتحدة لالجئني. 
تو�سيع  اإىل  ال�سكان  بع�س  وعمد 
االأغطية،  م�ستخدمني  خيمهم 
واكتفى اآخرون بخيم اهرتاأت مع 

مرور الوقت.
يف مــكــان قـــريـــب، تــنــهــمــك امــــراأة 
يف و�ــســع الـــــرتاب حـــول اأطــــراف 
اأمطار  مـــن  حلــمــايــتــهــا  خــيــمــتــهــا 

كر�سي  على  عــامــاً(   73( الــوكــاع 
الذي  اأمــام خيمته، وهو  متحرك 
ُبــــرتت رجــــاله وفــقــد نــظــره بعد 
تدهور و�سعه ال�سحي الناجت عن 

مر�س ال�سكري.
وي�سكي الوكاع حاله قائاًل “بيتنا 
لي�س  لنا،  اأف�سل  بات  املخيم  راح، 
لــديــنــا مــكــان اآخـــر منــكــث فــيــه، ال 

ياأوينا �سوى املخيم«.
“بيوتنا دمرتها  وتت�ساءل زوجته 
هذا  العي�س يف  نــريــد  ال  احلـــرب، 
نعي�س  اأن  لنا  كيف  ولكن  املخيم، 

يف منزل مدمر؟«.
اأطفال  اأطــراف املخيم، يلهو  عند 
ويدر�س  االأراجــــيــــح،  بــعــ�ــس  عــلــى 
اإىل  حتــــولــــت  خـــيـــم  يف  اآخــــــــــرون 
البع�س  يقف  فيما  �ــســف،  غــرف 
دفاتر  للح�سول على  اأمــام خيمة 

واأقالم توزعها منظمة حملية.

اأكر  )مــنــذ  غــزة  على  املــفــرو�ــس  االإ�سرائيلي  احل�سار 
من عقد(، وا�ستمرار م�سرياتنا يف اإطارها ال�سعبي التي 

تريد حتقيق اأهدافها الوطنية«.
ودعت الهيئة العليا مل�سريات العودة اإىل “احلفاظ على 

الطابع ال�سلمي” الحتجاجات اجلمعة.
التي  االحــتــجــاجــات  هـــذه  يف  الفل�سطينيون  ويــطــالــب 
ال�سياج احلدودي  اآذار/مــار�ــس على طول   30 بــداأت يف 
الالجئني  حق  و”تثبيت  احل�سار  بانهاء  اإ�سرائيل،  مع 
�سبعني  قبل  منها  هجروا  التي  ديــارهــم  اإىل  الــعــودة  يف 
ع�سو  نعيم  با�سم  وقــال  الهيئة.  تقول  ما  وفــق  عاما” 
والف�سائل  “حما�س  اإن  حما�س  يف  ال�سيا�سية  القيادة 

يقود اإىل املزيد من التقدم نحو التو�سل اإىل اتفاق.
حمادثات �سرية.. ويلفت التقرير اإىل حتذيرات اأردوغان 
اأن ينطوي على عواقب  اإدلب من �ساأنه  اأن الهجوم على  من 
اإنــ�ــســانــيــة هــائــلــة عــلــى االأمــــن الــقــومــي لــرتكــيــا، اإ�ــســافــة اإىل 
تدفق اأعداد كبرية من الالجئني اإىل اأوروبا، ودعا اإىل وقف 
كــامــل الإطــــالق الــنــار، بــيــد اأن تــركــيــا كـــان لــهــا دور اآخـــر من 
املعتدلة )تقدر  املعار�سة  الكوالي�س حيث �سجعت قوات  وراء 
األف مقاتل( لتوحيد �سفوفها واال�ستعداد ل�سد  بنحو مائة 
الهجوم. وبح�سب بع�س املراقبني، اليزال لدى هيئة حترير 
االأجانب،  مــن  ن�سفهم  مــقــاتــل،  اآالف  ع�سرة  حـــوايل  الــ�ــســام 
اإ�سافة اإىل ف�سيل من املقاتلني املن�سقني عن القاعدة، ولدى 

تنظيم حرا�س الدين ب�سع مئات من املقاتلني.
ل�سد  كافية  لي�ست  املعار�سة  قـــوات  اأعـــداد  اأن  هيلر  ويـــرى   
اأي فوز من  اإدلــب، ولكنها كانت كافية جلعل  اأي هجوم على 

قبل نظام االأ�سد مكلفاً للغاية، وعالوة على ذلك فقد اأو�سح 
اأردوغان اأن �سن االأ�سد للهجوم بدعم رو�سي �سيكون له تاأثري 
ان�سحاب  اإىل  و�سيقود  مو�سكو  مع  اأنقرة  عالقات  على  �سلبي 
ويك�سف  رو�سيا.  ترعاها  التي  اأ�ستانة  مفاو�سات  مــن  تركيا 
العام  القائد  مــع  �سرية  حمــادثــات  اأجـــرت  تركيا  اأن  التقرير 
اأبـــو حممد اجلــــوالين، مــن اأجـــل فتح  لهيئة حتــريــر الــ�ــســام، 
واإر�سال  احلــدود  مراقبة  مراكز  الإقامة  تركيا  اأمــام  الطريق 
الــقــوات الــرتكــيــة، ثــم �سحب قـــوات هيئة حتــريــر الــ�ــســام من 
املنطقة املنزوعة ال�سالح، واخلطوة االأخرية التي تاأمل تركيا 
يف حتقيقها هي حل اأو احتواء هيئة حترير ال�سام، ولكن هذا 
لن  باأنها  بياناً  االأخـــرية  اأ�ــســدرت  االآن حيث  يحدث حتى  مل 
ولن  ال�سالح  املنزوعة  املنطقة  من  الثقيلة  اأ�سلحتها  ت�سحب 
توقف القتال حتى تتم االإطاحة بنظام االأ�سد. وينقل تقرير 
املجلة االأمريكية عن نا�سط اإعالمي يف حماة اأن هيئة حترير 

عدد  ودعـــا  االأر�ــــــس«.  عــلــى  ت�سعيد  اأي  لتجنب  تعمل 
امل�ساجد يف غزة خالل خطبة �سالة ظهر  من خطباء 
تظاهرات  يف  التهور”  “عدم  اإىل  املتظاهرين  اجلمعة 
م�سر  وتوا�سل  �سحايا«.  هناك  يكون  ال  “حتى  اليوم 
بالتعاون مع االأمم املتحدة جهودها للتو�سل اىل تهدئة 
وا�سرائيل.  الفل�سطينية  الف�سائل  بــني  االأمـــد  طويلة 
ورداً على اإطالق �سواريخ من غزة �سقط اثنان منها يف 
مدينة بئر ال�سبع يف جنوب اإ�سرائيل وقرب �سواطئ تل 
اأبيب �سن الطريان احلربي االإ�سرائيلي االأربعاء �سل�سلة 
واأ�سفرت  القطاع  يف  حلما�س  مواقع  ا�ستهدفت  غــارات 

عن مقتل فل�سطيني واإ�سابة ثالثة اآخرين.

االإعــالن عن  الثقيلة دون  اأ�سلحتها  اإىل �سحب  امتثلت  ال�سام 
من  خــوفــاً  ذلــك  اإىل  اأنــهــا م�سطرة  واأخــــربت مقاتليها  ذلــك 

تعر�سها للق�سف.
لعبت  تركيا  اأن  من  الرغم  وعلى  اإيــران..  على  العقوبات 
دوراً حمورياً يف اإزالة التهديد مبهاجمة اإدلب، فاإن الالعبني 
هذه  اإىل  التو�سل  يف  اأي�ساً  �ساهموا  قــد  �سوريا  يف  االآخــريــن 
النتيجة، مبا يف ذلك اإدارة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب؛ اإذ 
اأعلنت اإدارة ترامب موؤخراً عن تغيري مهمة القوات االأمريكية 
املوجودة يف �سوريا )2000 جندي اأمريكي( لت�سمل التو�سل 
اإىل حل �سيا�سي �سلمي لل�سراع ال�سوري واإخراج اإيران وجميع 
نف�سه،  الوقت  ويف  �سوريا.  من  اإيــرانــيــاً  املدعومة  امليلي�سيات 
تعزيز  على  اإيـــران  �سد  عقوبات  بفر�س  تــرامــب  قــرار  �ساعد 
موقف اأردوغان يف املفاو�سات مع رو�سيا واإيران؛ وبخا�سة الأن 
اأعلنت عن رف�سها االمتثال للعقوبات االأمريكية التي  تركيا 
�ستدخل حيز التنفيذ ال�سهر املقبل. وتعتمد تركيا على اإيران 
يف اإمدادات الغاز الطبيعي لديها، وال ترغب طهران يف اإثارة 
اإيــران حلزب  املــجــاورة. وعلى الرغم من دعم  غ�سب الدولة 
اهلل يف لبنان وامليلي�سيات العراقية واالأفغانية للدفاع عن نظام 
اإيــران مل  فاإن  املعار�سة،  االأرا�سي من قوات  وا�ستعادة  االأ�سد 
)اإحــدى الوحدات  “النمور”  اإدلــب، وح�ست  تن�سر قواتها يف 
االأكر فعالية يف اجلي�س ال�سوري( على االن�سحاب من حدود 
املدعومة  الكردية  ال�سعب  اأما مقاتلي وحــدات حماية  اإدلــب. 
داع�س ومل تكن يف  بقتال  ان�سغلت  املتحدة فقد  الواليات  من 
و�سع يتيح لهم التطوع للقتال ب�سفوف نظام االأ�سد يف اإدلب.

قد  االأ�سد  ب�سار  اأن  اإىل  التقرير  وي�سري  رو�سيا..  انتهاكات 
�سفقة  اإف�ساد  �سيحاول  الذي  املحتمل  الوحيد  الطرف  يكون 
اإدلب، ولكن اإذا اتخذ االأ�سد خطوات تهديدية اأو بداأ احلرب، 
فعلى االأرجح اأنه �سيواجه �سغوطاً فورية من تركيا والواليات 

املتحدة ورمبا العبني اآخرين للرتاجع عن ذلك.
لتفادي  اأ�سبابها  لديها  اأي�ساً  رو�سيا  فــاإن  التقرير،  وبح�سب 
اأنها �سوف تتعر�س النتقادات  اإدلــب؛ حيث  الق�سف يف  حملة 
االإن�سانية  العواقب  ب�سبب  االأوروبية  والــدول  تركيا  قبل  من 
للهجوم.  وت�سري ال�سبكة ال�سورية حلقوق االإن�سان اأن القوات 
1804 طفل منذ  بينهم  6239 مدنياً من  الرو�سية قتلت 
املدار�س،  عــلــى  هــجــومــا   176 و�ــســنــت   ،2015 عـــام  خــريــف 
على  الــطــبــيــة و55 هــجــومــاً  املـــرافـــق  عــلــى  و166 هــجــومــاً 
االأ�سواق. وانتهكت رو�سيا اأي�ساً قرارات جمل�س االأمن الدويل 

التي طالبت بو�سع حد للهجمات الع�سوائية.
�سوريا  يف  الرئي�سني  الالعبني  جميع  بــاأن  التقرير  ويختتم 
كانت لديهم م�سلحة يف جتنب امل�سي قدماً يف الهجوم على 

اإدلب التي تعك�س مدى تعقيدات ال�سراع ال�سوري.

�ــســويــ�ــســريــة الخــتــبــارات االأ�ــســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة. ويحقق 
الوكالة  مكاتب  على  اإلــكــرتوين  هجوم  يف  اأي�سا  املــدعــون 
�سوي�سرا  اإن  جــــودان  وقـــال  املــنــ�ــســطــات.  ملكافحة  الــعــاملــيــة 
الدولية  املنظمات  الكثري من  ت�ست�سيف  الأنها  م�ستهدفة 
اأن  واأ�ساف  جنيف.  يف  خا�سة  احلكومية  غري  واملنظمات 
ميكن  الدولية  االأوملــبــيــة  اللجنة  مثل  ريا�سية  منظمات 
اأن  اليوم هو  املختلف  “ال�سيء  اأن تكون م�ستهدفة. وقال 
الرو�س حاولوا العمل �سد بنيتنا التحتية احل�سا�سة، وهذا 
خط اأحمر«. وقال وكالة املخابرات ال�سوي�سرية يف �سبتمرب 
والهولندية  الربيطانية  نظريتيها  مع  عملت  اإنها  اأيلول 
تقارير  بح�سب  ت�ستهدف،  كانت  رو�سية  موؤامرة  الإحباط 
االأع�ساب  غــــازات  الخــتــبــار  �سوي�سريا  معمال  �سحفية، 

•• برن- اأو�شلو-رويرتز:

اأن�سطة  اإن  امــ�ــس  الــ�ــســويــ�ــســريــة  املــخــابــرات  قــالــت وكــالــة 
بعد �سبط  وذلـــك  الــبــالد  تــتــزايــد يف  الــرو�ــســي  التج�س�س 
عــمــالء رو�ـــس ي�ستبه بــاأنــهــم حــاولــوا اخــــرتاق مــواقــع يف 
�سوي�سرا. وقال جان-فيليب جودان مدير وكالة املخابرات 
با�ستطاعتي  “لي�س  لــرويــرتز  )اإن.دي.بــــي(  ال�سوي�سرية 
الرو�سية  االأن�سطة  عــن  التفا�سيل  مــن  بالكثري  االإدالء 
اأكــر من  اأن�سطة  اأن هناك  الوا�سح  �سوي�سرا لكن من  يف 
عدد  كــم  الــقــول  با�ستطاعتي  “لي�س  واأ�ــســاف  قــبــل«.  ذي 
ال�سلطات  وتعتقد  كــبــري«.  )الــنــ�ــســاط(  لكن  اجلوا�سي�س 
من�ساأة  ا�ــســتــهــدفــا  رو�ــســيــني  جــا�ــســو�ــســني  اأن  ال�سوي�سرية 

مثل نوفيت�سوك. وتقول بريطانيا اإن مو�سكو ا�ستخدمت 
ال�سابق  الرو�سي  اجلا�سو�س  قتل  حماولة  يف  نوفيت�سوك 
يف  الربيطانية  �سالزبري  مدينة  يف  �سكريبال  �سريجي 
يف  بال�سروع  غيابيا  رو�سيني  رجلني  واتهمت  اآذار  مار�س 
قتله. وا�ستنكرت ال�سفارة الرو�سية يف العا�سمة برن الرواية 
ال�سوي�سرية عن التج�س�س وو�سفتها باأنها “�سخيفة«. من 
ناحية اأخرى قالت ال�سرطة الرنويجية اليوم اجلمعة اإنها 
قيامه  لال�ستباه يف  احتجزته  رو�سي  �ستفرج عن مواطن 

باأن�سطة جت�س�س لكنها �ستوا�سل التحقيق.
واعتقل الرو�سي ميخائيل بوت�سكاريوف يوم 21 �سبتمرب 
اأو�ــســلــو وهــو يهم مبــغــادرة الــبــالد بعدما  اأيــلــول يف مطار 

�سارك يف ندوة دولية يف الربملان الرنويجي.

الإكوادور تطرد �صفري 
فنزويال بعد ت�صريحات م�صيئة 

•• كراكا�ص-رويرتز:

طردت االإكــوادور �سفري فنزويال لدى كيتو بعد اأن و�سف وزير فنزويلي رئي�س 
االإكوادور لينني مورينو باأنه كذاب. وردا على ذلك اأمرت فنزويال اأكرب دبلوما�سية 
الفنزويلي خورخي  االت�ساالت  وزيــر  كان  البالد.  لديها مبغادرة  االإكـــوادور  من 
رودريجيز قال يف موؤمتر �سحفي يوم االأربعاء اإن مورينو “كذاب” واتهمه باأنه 
بالغ خالل كلمته التي األقاها يف االأمم املتحدة ب�ساأن عدد املهاجرين الفنزويليني 
الذين ي�سلون اإىل االإكوادور. وقالت وزارة خارجية االإكوادور يف بيان اإن االإكوادور 
طردت ال�سفري الفنزويلي وطلبت من القائمة باالأعمال يف �سفارتها يف كراكا�س 

العودة للت�ساور وا�سفة ت�سريحات الوزير الفنزويلي بامل�سيئة.

مدير املخابرات: التج�ص�س الرو�صي يف �صوي�صرا يتزايد 

كو�صوفو ت�صتعد 
لإن�صاء جي�صها اخلا�س 

•• بري�شتينا-اأ.ف.ب:

نحو  اأوىل  خطوة  كو�سوفو  خطت 
ع�سر  بعد  اخلا�س،  جي�سها  اإن�ساء 
ا�ستقاللها،  اإعــــالن  عــلــى  �ــســنــوات 
االأقلية  �سديدة من  رغم معار�سة 
ال�سربية و�سربيا. وتتوىل القوات 
االأطل�سي  احللف  بقيادة  الدولية 
االأمــن يف كو�سوفو  )كفور( �سمان 
بـــني �سربيا  انــتــهــاء احلــــرب  مــنــذ 
واالنف�ساليني االألبان يف كو�سوفو. 
وينت�سر حاليا اأكر من اأربعة اآالف 
جندي �سمن قوة كفور يف كو�سوفو 
التي اعرتفت اأكر من 110 دول 
با�ستقاللها يف حني ال تزال �سربيا 

تعتربها اإقليما من اأقاليمها.
اخلمي�س  بري�ستينا  برملان  و�سادق 
على ثالثة م�ساريع قوانني تن�س 
اأمن كو�سوفو”  “قوة  على حتويل 
اإىل قوة طارئة مدربة لال�ستجابة 

للكوارث.
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العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/290  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-خالد بن �سعود بن حممد العريفى جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /من�سور اكرب علي وميثله / عبداهلل 
ال�سادر  احلكم  الــقــرار/  ا�ستاأنف  قد   - الكعبي  حمد  من�سور  نا�سر 
وحددت   2018/3/8 بتاريخ  كلي  مــدين   2017/649  : رقــم  بالدعوى 
لها جل�سه يوم االربعاء  املوافق 2018/11/14  ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2071 جتاري جزئي                                                
اىل املــحــكــوم عــلــيــه/1- حمــمــد عـــبـــداهلل جــمــعــة الــ�ــســرى  جمــهــول حمل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/8/13  
يف الــدعــوى املــذكــورة اعـــاله ل�سالح/ راجــيــ�ــس دامــودهــار بــوجــاين بالزام 
والزمته  درهــم  الف  للمدعي مبلغ 200000 مائتي  يــوؤدي  بان  املدعي عليه 
بامل�سروفات ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/573 جتاري جزئي                                                

م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - �سيكيوريتى  رادكــاليــف جلوبال  املحكوم عليه/1-  اىل 
يف   2018/6/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بــان  نعلنكم  االقــامــة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ الريامي لل�سفريات وال�سياحة - �س ذ م م - بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مائة وت�سعة وخم�سني الف وثمامنائة وت�سعة 
املحاماة  اتــعــاب  مقابل  درهــم  الــف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها  درهــم  واربــعــني 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1799 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- عدى عبا�س ح�سن الوائلى جمهول حمل االقامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/7/10  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ العربة الذهبية لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م  بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ اثني ع�سر الف و�ستمائة وت�سعني درهم والفائدة القانونية بواقع 
ال�سداد  متام  وحتى   2016/11/28 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9
والزمته بامل�سروفات ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6518 (

املنذر / املوؤجر : �سركة بلوبيي منطة حرة - ذ م م 
املنذر اليه : رنو كوميونيكي�سنز جروب منطقة حرة   

جمهويل حمل االقامة 
نكلفكم بال�سداد الكامل للقيمة االيجارية والبالغة )46.666( �ستة واربعون 
الفا و�ستمائة و�ستة و�ستون درهما  خالل 30 ثالثني يوما من تاريخ تبلغكم 
كافة  باتخاذ  ملوكلي  باال�سافة  ا�سفا  �ساأ�سطر  واال  قــانــوين  ب�سكل  االنـــذار 
للقيمة  وال�سداد  بــاالخــالء  مبطالبتكم  والق�سائية  القانونية  االجـــراءات 

االيجارية مع ت�سمينكم كافة الر�سوم وامل�ساريف.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3276  جتاري جزئي              
اىل املــدعــي عليه / 1-حمــمــد زيـــاد الــ�ــســمــد  جمــهــول حمــل االقــامــة مبــا ان 
املدعي/ جاد عبدالرحمن طبيلي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام 
باال�سافة اىل  درهــم(  الف  درهــم )مائتي  ب�سداد مبلغ 200.000  املدعي عليه  
والزامه  ال�سداد  متــام  حتى  الــدعــوى  رفــع  تاريخ  من   %12 القانونية  الفائدة 
الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 
مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ــس   8.30 ال�ساعة   2018/10/24
او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3281  جتاري جزئي              
ال�سخ�س  �سركة  ملالكها عبدالعزيز عو�س  ال�سيارات  لتاأجري  املدعي عليه /1-حطيني  اىل 
الواحد �س ذ م م  2-عبدالعزيزعو�س را�سد حممد املهرى - ب�سفته مالك ال�سركة ومديرها 
3-علي جا�سم حمد الزيدى  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ ابراهيم �سلمان ح�سني 
ابو �سعر وميثله / فهد عبداهلل قمرب حممد - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم مت�سامنني مببلغ وقدره )342000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع التجاري 
رقم 1454/2018.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2018/11/5  ال�ساعة 8.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3493  جتاري جزئي              
 اىل املدعي عليه / 1-�سركة اخلليج البحرية لل�سيانة واخلدمات املالحية - دبي -ذم م 
- )جيمو�س دبي(  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة هداية للتجارة - ذ 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  م م  قد 
)31.550.00 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 
التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال  ال�سداد  12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2018/10/24  كفالة.   وحــددت لها جل�سة يوم االربعاء  
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/342  عمايل كلي 

اىل املدعي عليه / 1-�سركة اإي �سي اآي اإنريجي - م د م �س  جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ براديب كومار اليدات جوفيندان ناير وميثله / خليفة عبداهلل �سعيد 
عبداهلل بن هويدن الكتبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )822.600 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ املطالبة  و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  10.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2018/11/6  الثالثاء 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2978   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  العبيدي   بكري  عمر  حمزة  �ــســده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/فرا�س ح�سني مطلق القطب  وميثله 
/ اإبراهيم ح�سن اإبراهيم املال  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )71359( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/640   تنفيذ جتاري  
م   م  ذ  �ــس   - االرا�ــســي  لتجميل  �ــســابــدار  ا�سماعيل  �ــســده/1-  املنفذ  اىل 
للتوظيف  �سواعد  التنفيذ/�سركة  ان طالب  االقامة مبا  جمهول حمل 
ابراهيم   / علي عبيد حممد  وميثله  م -وميثلها/ عبدالرحمن  م  ذ   -
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأقــام عليك  املال  قد  اإبراهيم  ح�سن 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )138215( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  االجــراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/641   تنفيذ جتاري  
ذ م م  جمهول حمل  املــبــاين -  تــك لهدم  املنفذ �ــســده/1- نيو  اىل 
 - م  م  ذ   - للتوظيف  �سواعد  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  االقامة 
الدعوى  اأقـــام عليك  قــد  املـــال   اإبــراهــيــم  ابــراهــيــم ح�سن   / وميثله 
وقدره  بــه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والــزامــكــم  اعــاله  املــذكــورة  التنفيذية 
)228885( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3530   تنفيذ جتاري  
ومديرها/   - م  م  ذ  �ــس   - للمقاوالت  كيلي  �سركة  �ــســده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/�سركة  ان طــالــب  االقــامــة مبــا  انــدروالــيــا�ــس  جمــهــول حمــل 
اليو�سف للتزويد بالوجبات الغذائية - �س ذ م م - ومديرتها /  وميثله / 
اإبراهيم ح�سن اإبراهيم املال  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1804607( درهم اىل طالب 
االجـــراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/667   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- اك�سرتمي تنظيف املباين واخلدمات الفنية �س ذ م 
م وميثلها/ �سيدى مانوا بــوالدى  جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/�سركة �سواعد للتوظيف - ذ م م -وميثلها/ عبدالرحمن علي 
اأقـــام عليك  املــال  قــد  اإبــراهــيــم  ابــراهــيــم ح�سن  عبيد حممد  وميثله / 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم   )102811(
االلتزام  عــدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجـــراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2877   تنفيذ جتاري  
معمر  مديرها/  وميثله  م  م  ذ  �ــس   - لل�سياحة  فالن�سيا  �ــســده/1-  املنفذ  اىل 
خمي�س حممد اجلعفري جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ فندق 
جلوريا وال�سقق الفندقية منطقة حرة - ذ م م  وميثله مدير الفندق وميثله 
اأقــام عليك الدعوى  / خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي - قد 
 )37959.64( وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
�ستبا�سر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15  االجــراءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/522   تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �سده/1- �سركة الهالل والنجمة الذهبية لالأعمال الفنية - ذ م م 
- وميثلها/ ابراهيم حممد عبا�س علي ريحان  جمهول حمل االقامة مبا ان 
م م وميثلها / عبدالرحمن علي  ذ  التنفيذ/�سركة �سواعد للتوظيف  طالب 
عبيد حممد  وميثله / ابراهيم ح�سن اإبراهيم املال  قد اأقام عليك الدعوى 
وقــدره )134663(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
�ستبا�سر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهــم 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
اعالن ت�شفية �شركة امليزان العربي اللكرتوين - ذ م م

بناء على قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 
1850019785 بتاريخ 2018/10/17 واخلا�س بحل وت�سفية ال�سركة : 

امليزان العربي االلكرتوين - ذ م م 
يعلن امل�سفي مكتب / امل�ستوى االأول لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات ال�سريبية - عن 

ت�سفية ال�سركة املذكورة اعاله فكل من له مطالبة او حقوق على ال�سركة املذكورة 
اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك امل�سفي وذلك خالل الدوام 

الر�سمي وملدة 45 يوم من تاريخ االعالن وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة 
باالعالن ي�سقط حقه باملطالبة 

تليفون امل�سفي : 03/7323000  -  فاك�س : 03/7323000 
العني / و�سط املدينة ، الربينه ، �سارع زايد بن �سلطان ، وحدة ال�سيدة ال�سيخة / 

�سالمة بنت زايد   

اإعـــــــالن ت�شفيـــــة 

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
 اإعالن بالن�شر للمدعي عليها بح�شور اجتماع اخلربة احل�شابية 

يف الدعوى رقم 2017/2782 جتاري كلي - اعالن بالن�شر  
ال�سادر عن  احلكم  اأعاله مبوجب  املذكورة  الدعوى  املنتدب يف  اأمني  عادل  ي�سرى   / يعلن اخلبري 
عدالة حمكمة ابوظبي االبتدائية املوقرة بتاريخ 2018/9/26 املرفوعة من املدعية / م�سنع النجوم 
للخزانات البال�ستيكية �سد املدعي عليها / موؤ�س�سة العال املتحدة للنقليات العامة - اأبوظبي ، �سد 
اخل�سم املدخل االويل / موؤ�س�سة العال للنقليات �سد اخل�سم املدخل الثانية / موؤ�س�سة العال للنقليات 
واملقاوالت العامة - اأبوظبي.  يعلن اخلبري املدعي عليها / موؤ�س�سة العال املتحدة للنقليات العامة - 
ابوظبي واخل�سم املدخل الثانية/ موؤ�س�سة العال للنقليات واملقاوالت العامة وذلك حل�سور اجتماع 
اخلربة احل�سابية يوم اخلمي�س املوافق 2018/10/25 يف متام احلادية ع�سر �سباحا )11.00( �سباحا 
بزن�س  ببناية  ال�سالم(  �س.  �س. حمدان مع  )تقاطع  باأبوظبي  الكائن  وذلك مبقر مكتب اخلبري   ،
�سنرت خلف فندق نهال الطابق الثالث مكتب رقم )303( واإح�سار كافة الوثائق وامل�ستندات التي توؤيد 

موقفكم يف الدعوى ، حتى ن�ستطيع اداء املهمة املوكلة لنا وفقا للقواعد واالأ�سول ويف الوقت املحدد. 
لال�ستف�سار يرجى االت�سال على رقم 0562213958 - 026454696  

اخلبرياحل�شابي/ ي�شرى عادل اأمني  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
اإعالن بالن�شر حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية التكميلية 

بالدعوى 2018/376 عقاري كلي دبي ، 
املقامة باملنازعة رقم  2017/3 - نزاع تعيني خربة عقاري - دبي

اإىل / املدعي عليهم :- 1-جعفر اإبراهيم ح�سن الفردان ، 2-عفيفة اإبراهيم ح�سن الفردان ،  3-اأني�سة اإبراهيم 
ح�سن الفردان ، و 4-ن�سرة اإبراهيم ح�سن الفردان ، و 5- بدرية اإبراهيم ح�سن الفردان ، و 6-عبداهلل ابراهيم 
ح�سن الفردان ، و 7-زهرة ابراهيم ح�سن الفردان ، و 8-فخرية ابراهيم ح�سن الفردان ، و 9-فاطمة ابراهيم 
ح�سن الفردان ، و 10- مع�سومة ابراهيم ح�سن الفردان ، و 11 - منرية ابراهيم ح�سن الفردان ، و 12- يو�سف 
ابراهيم ح�سن الفردان ، .... ب�سفتهما من ورثة املرحوم / ابراهيم ح�سن الفردان ، ... املقامة من املدعي / 
، بوكالة املحامي/ فهد  اإ�سماعيل ابراهيم الفردان  اإ�سماعيل ابراهيم ح�سن الفردان وكيال عنه ابنه حممد 
، وعليه تقرر حتديد  القانونية  احمد علي حممد بن متيم - مكتب فهد بن متيم للمحاماة واال�ست�سارات 
 ، ظهرا  الثالثة   )3.00( ال�ساعة   2018/10/24 املوافق  االربــعــاء  يــوم  تكميلية  ح�سابية  خــربه  اجتماع  موعدا 
مبكتبنا بال�سارقة - بالعنوان التايل " �سارع امللك عبدالعزيز )اجلوازات( - بجوار �سيتي بنك - بناية �سيدلية 
الفجر - مكتب رقم 301 - الطابق الثالث - هاتف 06/5736924 وفاك�س : 06/5736925 وهاتف 050/4822793  

يرجى احل�سور باملوعد وتقدمي كافة  م�ستنداتكم.
اخلبري املنتدب/ وليد اإبراهيم ال�سايغ  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2070  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- با�ستا ريجينا - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا 
التنفيذ/ يون�س بوزهاجنر ايلالث مونداناناتيل وميثله / علي  ان طالب 
ابراهيم حممد احلمادي   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
التنفيذ  اىل طالب  درهــم  وقــدره )88743(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
او خزينة املحكمة. باال�سافة اىل مبلغ 6363 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االجــــراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فــان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2639   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- نا�سيونال مارين االيان�س - م د م �س  2-حممود 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  االقــامــة  حمل  جمهول   - با�سي  ق�ساب  عرابي 
�سركة ايكارو�س املتحدة للخدمات البحرية - م�ساهمة املقفلة وميثله/ 
حممود ح�سني علي احمد - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامكم بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )717110( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فــان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
يف  الدعوى 2018/2721 جتاري جزئي 

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك ابوظبي التجاري. 

املدعي عليه / �سريف حممد فخري حنفي يون�س 
مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اأعاله و املرفوعة من بنك ابوظبي 
التجاري �سد �سريف حممد فخري حنفي يون�س وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع 
اخلربة  او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح 
ادناه وذلك يوم االربعاء املوافق  2018/10/24  يف متام ال�ساعة 2.00 ظهرا ، ويرجى 
منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع.  

   1B1 : دبي - مركز حمر عني ، مدخل رقم 4 ، الطابق االول مكتب رقم
هاتف : 2681400-04 ـ فاك�س : 04-2681300

يو�سف اخلاجه / خبري ح�سابي وم�سريف        

اجتمـــــاع خبــــرة

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
يف الق�شية رقم  2018/2825 جتاري جزئي 

املال  ابــراهــيــم  ابــراهــيــم ح�سن  بــوكــالــة  خ(  م  )�ــس  للتمويل  �سركة اخلليج    : مــن  املــرفــوعــة 
م  م  ذ  وال�سياحة  لل�سفر  كلوفر   : عليهما  املدعي  �سد   ، القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة 
)فرع( وميثلها مديرها �سابر نزير احمد �سيخ �سيخ نزار احمد عبدل الباهي ، افرين �سابر 
�سيخ / ب�سفتها �سريك و�سامن ملديونية كلوفر لل�سفر وال�سياحة - �س ذ م م -  باال�سارة اىل 
الق�سية  تكليفي خبريا يف  واملت�سمن  املــوؤرخ يف 2018/10/18  االبتدائية  دبي  كتاب حمكمة 
املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�سية املذكورة يوم االربعاء 
املوافق  2018/10/29 ال�ساعة 12.00 ظهرا ، وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبري: احمد 
ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني- 
املوعد  يف  للح�سور  ندعوكم  لذا   04-2999000 هاتف  بور�سعيد  �سنرت-  �سيتي  ديــرة  بجانب 

املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
 العالن بالن�شر باللغة العربية واللغة الإجنليزية 

اىل املدعى عليهم /  راوند تيبل بيتزا - �س ذ م م   2-غ�سان ن�سيب وهبه - لبناين اجلن�سية
3-دوري ا�سعد يعقوب - لبناين اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي / البنك العربي املتحد )�س م ع( يف الدعوى رقم 2018/5652 الدائرة الكلية الثالثة 
الرابع  حتى  االأول  من  عليهم  عليهم  املدعي  الزام    : فيها  يطالب  اعاله  املذكورة  الدعوى  رفع  قد 
درهم   )  1.528.107.90( وقدره  مبلغ  قيمة  املدعي  للبنك  يوؤدوا  بان  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�سامن 
)مليون وخم�سمائة وثمانية وع�سرون الف ومائة و�سبعة درهم وت�سعون فل�س( والفائدة القانونية بواقع 
12% من املطالبة وحتى متام ال�سداد - الزام املدعي عليهم بالت�سامن من االوىل اىل الرابعة بالت�سامن 

والتكافل بكافة الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكلية  التجارية  املدنية  الدائرة   - االبتدائية  االحتادية  ال�سارقة  حمكمة  اأمام   ح�سورك  يقت�سي  لذا 
الثالثة - مكتب اإدارة الدعوى رقم 9 - وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك 
بتاريخ  2018/10/29  للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفكم عن 

احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم فانه �سيتم ا�ستكمال االجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
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عربي ودويل

رئي�س  مــــع  الـــ�ـــســـيـــاغـــة  بـــ�ـــســـدد   
وحزب  ال�ساهد  يو�سف  احلكومة 
كمال  بزعامة  الد�ستوري  املبادرة 
ال�سوء”  “ال�سنة  وتقول  مرجان، 
حركة النه�سة يف اخللفية اأي�سا، 
املبادرة  حــزبــي  ان  مــن  انــطــالقــا 
فــقــط من  هــمــا  النه�سة  وحــركــة 
دافـــعـــا عـــن االبـــقـــاء عــلــى رئي�س 
احلـــكـــومـــة يـــو�ـــســـف الـــ�ـــســـاهـــد يف 

م�ساورات قرطاج 2.

تغيري حكومي
ومـــن جتــلــيــات هـــذا االنـــقـــالب يف 
التنفيذي  املــكــتــب  دعــــا  املـــوقـــف، 
تون�س،  مـــ�ـــســـروع  حـــركـــة  حلــــزب 
ال�ساهد  يو�سف  احلكومة  رئي�س 
حكومي  بــتــغــيــري  “املبادرة  اإىل 
وال�سعف  الق�سور  نقاط  يراجع 
يف االأداء على قاعدة برنامج عمل 
التوازنات  نــزيــف  بــاإيــقــاف  ي�سمح 
وي�سمن  ــاديــة  واالقــتــ�ــس املـــالـــّيـــة 
ــة لــلــتــخــفــيــف من  تـــدابـــري عــمــلــّي
معاناة املواطنني جهوّيا وحملّيا، 
ويـــقـــع عــر�ــســه عــلــى الـــربملـــان يف 

اأقرب االآجال«.
بــيــان �ــســادر عنه  املكتب يف  واأكـــد 
يف  “للم�ساركة  احلركة  ا�ستعداد 
احلكومي  التعديل  حــول  احلـــوار 
املقبلة،  احلــكــومــة  عــمــل  وخــطــة 
مع رئي�س احلكومة وبقية القوى 

الوطنّية املعنّية«.
“تفاقم  اأ�سماه  املكتب ما  والحظ 
ال�سيا�سية  والتجاذبات  التمزقات 
احلزبّية  ال�ساحة  ت�سهدها  الــتــي 
من  مينع  مما  الربملاين  وامل�سهد 
تركيز اجلهود على عملّية االإنقاذ 
ويهّدد  واالجتماعي  االقت�سادي 
املوؤ�س�سات  بــنــاء  ا�ستكمال  مــ�ــســار 

الد�ستورّية«.

قريبا.. بديل �سيا�سي
كــمــا اأعــلــن االأمــــني الــعــام حلركة 
مــ�ــســروع تــونــ�ــس حمــ�ــســن مرزوق 
اأمـــام االن�سهار  اأُغــلــق  بـــاأن الــبــاب 
مع حركة نداء تون�س باعتبارهم 
ومت  اآخــر،  �سيا�سيا  طرفا  اختاروا 

تق�سيم امل�سوؤوليات. 
اإذاعي  ت�سريح  يف  مـــرزوق  وقـــال 
اآخــر نحن  لقد اختاروا توجها   “
كـــحـــركـــة مـــ�ـــســـروع تـــونـــ�ـــس غري 

معنيني به«.
“االن�سهار  قائال  مـــرزوق  وتــابــع 
بني النداء واالحتاد الوطني احلر 
حكومة  ا�سقاط  هــو  منه  الــهــدف 

انه  واأعــتــقــد  ا�ــســرتاتــيــجــي عميق 
بــاإمــكــانــنــا بــلــوغــه مـــع االطـــــراف 
نت�ساور معها من  التي  ال�سيا�سية 
ال�ساهد ومن حوله  يو�سف  بينها 
اال�سخا�س  فقط  يعني  ال  وهـــذا 
امنــــا هـــنـــاك اأحـــــــزاب عــلــى غـــرار 

املبادرة«.

»خيانة العهد«
النائب  اتهمت  �سياق مت�سل،  ويف 
امل�سدي،  فاطمة  تون�س  نــداء  عن 
بالوقوف  تــونــ�ــس  مــ�ــســروع  حـــزب 
بدال  النه�سة  حــركــة  جــانــب  اىل 
مـــــن الــــتــــوحــــد مـــــع حــــــزب نـــــداء 
اأ�سمته  تون�س يف معركته �سد ما 
التنظيم ال�سري حلركة النه�سة، 
م�سيفة بان التعالت التي قدمها 
م�ساعي  رف�س  يف  تون�س  م�سروع 
الـــتـــوحـــد مــــع الــــنــــداء واهــــيــــة يف 
التطورات  اثــبــتــت  حــيــث  راأيــــهــــا 
االخرية ان حافظ قائد ال�سب�سي 
مل يــعــد مبـــفـــرده يــديــر احلــــزب، 
�سليم  وجــود  على  االحتجاج  وان 
براأه  اأن  بعد  متناق�س  الرياحي 
االئتالف  كتلة  يف  وهــو  الق�ساء 
الوطني. واعتربت امل�سدي انه من 
تون�س  م�سروع  يكون  ان  االقـــرب 
خري املنا�سب احلكومية بدال من 
جتميع القوى الدميقراطية �سد 
حركة النه�سة م�سيفة بان حزب 
راأيها  تــونــ�ــس يف  مــ�ــســروع  حــركــة 
خـــان الــعــهــد الــــذي تــاأ�ــســ�ــس عليه 
الت�سدي  يف  تــونــ�ــس  نــــداء  حـــزب 
حد  على  النه�سة  حــركــة  لتغول 

قولها.
مــــن جـــانـــبـــه، دعـــــا الــــقــــيــــادي يف 
رئي�س  جلول،  ناجي  تون�س  نــداء 
احلكومة يو�سف ال�ساهد و’’نواب 
كتلة  اإىل  اإ�ـــــســـــارة  يف  كتلته’’، 
العودة  اإىل  الــوطــنــي،  االئـــتـــالف 
اأنه  مــعــتــربا  الـــنـــداء،  هــيــاكــل  اإىل 
لــــوال خـــروجـــهـــم مـــن احلـــــزب ملا 

�سعف بهذا ال�سكل.
لي�س  تون�س  ‘’نداء  جــلــول  وقـــال 
�ــســد حــركــة الــنــهــ�ــســة ويـــا خيبة 
يو�سف  �ـــســـد  كــــــان  ان  املـــ�ـــســـعـــى 
امل�ساريع  اأّن  م�سيفا  ال�ساهد’’، 
ال تبنى من اأجل ‘’�سد بل الأجل 
‘’م�سروع  اأّن  م�سيفا  ما’’،  �سيء 
نداء تون�س ال يجب ان يكون �سد 
اجلبهة  او  الــ�ــســاهــد  اأو  النه�سة 
ال�سعبية بل هو موا�سلة للم�سروع 
التي  الوطني االجتماعي للدولة 

وفق ت�سريحه. بناها بورقيبة’’، 

“واأنا  م�سيفا  الــ�ــســاهــد،  يــو�ــســف 
غري معني به �سواء على م�ستوى 

الربامج اأو اأر�سية العمل«.
“اأنا قررت عدم الدخول  واأ�ساف 
غري  �ـــســـيـــا�ـــســـيـــة  �ـــــســـــراعـــــات  يف 
�سرورية، م�سددا على اأن م�ساكل 
االطــــاحــــة  تـــكـــمـــن يف  ال  الــــبــــالد 

التحالف  وان  ال�ساهد،  بحكومة 
احلكومة،  الإ�ــســقــاط  كــان  اأي  مــع 
هو موقف حتطيمي عدمي لك�سر 
كــحــركــة م�سروع  ونــحــن  الــعــظــام 

تون�س ال نتبناه ».
اأمــني عــام حركة م�سروع  واأعــلــن 
تون�س، حم�سن مــرزوق، اأن حزبه 

طيلة 10 �سنوات، قائال “�سنّتفق 
يف  موحدة  بقائمات  التقدم  على 
وتقدمي  الت�سريعية  االنتخابات 
قاعدة  على  واحــد  رئا�سي  مر�سح 
بـــرنـــامـــج خلـــدمـــة تــونــ�ــس خالل 
الــــ 10 �ــســنــوات الــقــادمــة.. نحن 
ل اإىل حتالف  نريد العمل للتو�سّ

االلتحاق  لــدعــوة  ي�ستجيب  لــن 
بنداء تون�س، الفتا اىل ان امل�سروع 
اأ�سماهم  دخل يف نقا�سات مع من 
حول  للنداء  التاريخية  باملكونات 
م�سروع احتاد بينهم واىل اأن مرّد 
فــ�ــســل تــلــك املـــ�ـــســـاورات هــو غياب 
اأطــــراف  قــبــل  �ــســعــي حقيقي مــن 

اىل  م�سريا  التاريخية”،  الــنــداء 
�سملت  اإّنها  قال  نقا�سات  انطالق 
ال�ساهد  يو�سف  احلكومة  رئي�س 
عالوة  تعبريه،  وفق  حوله،  ومن 
على حــزب املــبــادرة، مــ�ــســددا على 
حتالف  ت�سكيل  اإىل  تــهــدف  انــهــا 
تون�س  حلكم  عميق  ا�سرتاتيجي 

ـــار مـــــرزوق اىل  مل يــ�ــســمــهــا. واأ�ـــس
العاجل  الــقــريــب  يف  �ــســيــتــم  انــــه 
�سيا�سي،  بـــديـــل  عــــن  االإعـــــــــالن 
املغرب  جلريدة  حــواره  يف  موؤكدا 
اأم�س  الــ�ــســادر  بــعــددهــا  املــحــلــيــة 
لبناء  حــان  “الوقت  اأّن  اجلمعة، 
مكونات  يــ�ــســّم  �سيا�سي  مــ�ــســروع 

دعا لتغيري حكومي واأعلن ا�ستعداده للم�ساركة:

م�صروع تون�س يك�صف عن حلف �صيا�صي و�صيك...!

ال�ساهد طرف يف م�سروع �سيا�سي جديد زيجة مل تر�س مرزوق

حزب املبادرة  يوا�سل دعمه للحكومة

ناجي جلول- ي�سار ال�سورة النداء بيت اجلميع

قيادة جديدة للنداء اجلديد

م�سروع تون�س اختار ال�ساهد على النداء

حم�صن مرزوق: الباب اأغلق اأمام 
الن�صهار مع حركة نداء تون�س

جلول: لول خروج ال�ساهد وكتلته 
من النداء ملا �سعف احلزب بهذا ال�سكل
امل�صاورات ت�صمل م�صروع تون�س 
ويو�صف ال�صاهد وحزب املبادرة 

امل�سدي: م�سروع تون�ش خري املنا�سب احلكومية بدل من جتميع القوى الدميقراطية

انــــعــــطــــاف جـــديـــد 
ــد  ــه ــس ــ� يـــ�ـــســـهـــده امل
تون�ش،  يف  ال�سيا�سي 
بطله  ــــرة  امل ــــذه  وه
تون�ش  م�سروع  حزب 
بــــقــــيــــادة حمــ�ــســن 
اأعلن  الــذي  مــرزوق، 
رجعة  بال  اغلق  انه 
نهائيا  ـــوار  احل بــاب 
بعد  تون�ش،  نداء  مع 
ب�سفوفه  التحق  ان 
�سليم الرياحي، وفتح 

�سفحة جديدة

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ــــاورات  ــــس ــــ� امل
م�سروع  ت�سمل 
ـــــــ�ـــــــش  تـــــــون
ويــــــو�ــــــســــــف 
الـــــ�ـــــســـــاهـــــد 
وحزب املبادرة 

توّعد بف�سح اأ�سماء حاولت ابتزازه:

ر�صميا: �صليم الرياحي اأمينا عاما لنداء تون�س
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

اأن ممثلني عن قيادة  اأم�س اجلمعة،  له  بيان  نــداء تون�س يف  اأعلن حزب 
حزبي نداء تون�س واالحتاد الوطني احلر املندجمني، اجتمعوا واتفقوا 
من  متكونة  �سيا�سية  هيئة  مــن  مبدئيا  احلـــزب  قــيــادة  تــرتّكــب  اأن  على 
للحزبني  ال�سيا�سيتني  الهيئتني  اأعــ�ــســاء  بــني  مــن  اأكـــر  اأو  ع�سوا   50
القانوين للحزب وتبقى مفتوحة  املمّثل  ال�سب�سي  ويراأ�سها حافظ قائد 
لالندماجات الالحقة.  كما يرتكب من ديوان �سيا�سي يراأ�سه االأمني العام 
�سليم الرياحي، ومن�سقه العام ر�سا بلحاج، ورئي�س الكتلة النيابية �سفيان 
احلّطاب،  اأن�س  الر�سمي  والناطق  الرياحي،  اأني�س  املــال  واأمــني  طوبال، 

واأمني وطني مكّلف بالهياكل قا�سم خملوف، واأمني وطني مكّلف باملراأة 
�سمرية ال�سوا�سي، واأمني وطني مكّلف بالعالقة مع االأحزاب واملنظمات 
نــاجــي جــّلــول، واأمــــني وطــنــي مــكــّلــف بــالــهــيــاكــل بــاخلــارج عــبــد الــــروؤوف 
و  اللومي،  فــوزي  اخلارجية  بالعالقات  مكّلف  وطني  واأمــني  اخلما�سي، 
اأمني وطني مكّلف بال�سباب �سماح دّمق، و رئي�س اللجنة القانونية نبيل 
العام  االأمــني  وكــان  ميلي.  ي�سرى  واالت�سال  باالإعالم  واملكّلف  ال�سبعي، 
ندوة  “�سيعقد  اإنــه  اكــد  قد  الرياحي  �سليم  تون�س  نــداء  اجلديد حلركة 
�سحفية لف�سح ممار�سات االبتزاز و ال�سغط التي تعر�س لها”، قائال:” 
واالأ�سماء حتى ال  باالأدلة  لها،  اأتعر�س  التي  االبتزاز  �ساأف�سح حماوالت 
وفق تعبريه. يزايد علينا اأحد يف امل�ستقبل ويّدعي الوطنية والبطولة”، 

من اهلل«.
مقر  اأمــام  ال�سابق  الـــوزراء  رئي�س  لنائب  منا�سرون  واحت�سد 
املحكمة يف كواالملبور حيث وّجهت اإليه التهم، حاملني الفتات 
يلقاها  الــتــي  الــقــا�ــســيــة  املــعــامــلــة  نــرفــ�ــس  “نحن  عليها  كــتــب 
وح�سر عبد الرزاق اجلل�سة لتقدمي الدعم املعنوي  زعيمنا”. 

حلامدي.
للماالي  الــوطــنــيــة  “املنظمة  حـــزب  زعــيــم  حـــامـــدي  وزاهـــــد 
املتحدين الذي يعترب حجر االأ�سا�س يف ائتالف حكم ماليزيا 
منذ اال�ستقالل يف 1957 وحتى خ�سارته االنتخابات االأخرية 

التي اأجريت يف اأيار/مايو.
“املنظمة الوطنية  ومنذ االنتخابات االأخــرية، يتعر�س حزب 
من  الكثري  تخلي  مــع  كبرية  ل�سغوط  املتحدين”  للماالي 

 •• كواالملبور-اأ.ف.ب:

املعار�سة يف  لزعيم  تهمة   45 العامة اجلمعة  النيابة  وّجهت 
ـ26،6  بقيمة  اأمــوال  اإطــار ق�سية ف�ساد وتبيي�س  ماليزيا يف 
مليون دوالر، يف �سربة جديدة حلزبه الذي خ�سر ال�سلطة يف 

انتخابات تاريخية �سهدتها البالد هذا العام.
الــــوزراء وحليف  �سابق لرئي�س  نــائــب  زاهـــد حــامــدي  واأحــمــد 
للرئي�س ال�سابق جنيب عبد الرزاق، وهو مّتهم بارتكاب جرائم 
وتبيي�س  حكومية  تلزميات  مقابل  ر�ــســاوى  قبول  بينها  من 
من  اأي  يف  �سلوعه  عاما(   65( حامدي  زاهــد  ونفى  اأمـــوال. 
“اأنا  وقـــال  للمحاكمة.  �سيخ�سع  وهــو  اإلــيــه،  املوجهة  التهم 
م�سيفا “اإنه اختبار  جاهز ملواجهة كافة التهم املوّجهة اإيل”، 

ول�سيا�سة  الف�ساد،  لتف�سي  مــرادف  اإىل  وحتّوله  عنه  �سركائه 
الف�ساد  ينخر  االأعــــراق  متعدد  بلد  يف  العرقية  االنق�سامات 

طبقته احلاكمة.
اإطار  يف  التهم  اإليه  ووجهت  للتوقيف  الـــرزاق  عبد  وتعر�س 
ف�سيحة اختال�س مليارات الدوالرات من ال�سندوق ال�سيادي 
“ام دي بي” )ماليزيا ديفلومبنت برهاد( كان لها دور رئي�سي 
يف خ�سارته مع االئتالف الذي كان يقوده، انتخابات اأيار مايو 

يف مواجهة التحالف االإ�سالحي بزعامة مهاتري حممد.
ويواجه اأحمد زاهد 27 تهمة بتبيي�س االأموال وثماين تهم 

بتلقي ر�ساوى وع�سر تهم بخيانة االأمانة.
منظمة  اأمــوال  اختال�س  اإليه  املوّجهة  الرئي�سية  التهم  ومــن 
خــرييــة تــراأ�ــســهــا وتــلــقــي ر�ـــســـاوى مــقــابــل تــلــزميــات حكومية 

وتبيي�س اأموال عرب �سراء عقارات. وتقدر القيمة االإجمالية 
مليون   26،6( رينغيت  مليون  بـ111  اإليه  املوّجهة  للتهم 
دوالر(. واأُطلق �سراح اأحمد زاهد بكفالة مالية بلغت مليوين 
موعدا  دي�سمرب  االأول  كانون   14 يــوم  حتديد  ومت  رينغيت. 

للجل�سة املقبلة.
ويوؤكد احلزب اأن حماكمة زعيمه م�سي�سة. وقال حممد لقمان 
حامدي، �سقيق اأحمد زاهد، اإن هو “يوم اأ�سود” ملاليزيا، موؤكدا 

براءة �سقيقه من التهم املوّجهة اإليه. 
ومت�ّسك اأحمد زاهد، الذي �سغل اأي�سا من�سب وزير الداخلية 
الــذي تخلت عنه  الـــرزاق  االأخـــرية، بوالئه لعبد  يف احلكومة 
�سخ�سيات بارزة على خلفية ف�سيحة ال�سندوق ال�سيادي “ام 

دي بي«.

توجيه التهم لزعيم املعار�صة املاليزية يف ق�صية ف�صاد  
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اأوبك وحلفاوؤها يواجهون �صعوبة يف زيادة الإنتاج 

�ساحب  واأخـــيـــه  اهلل”،  “حفظه 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
رعاه  دبــي،  الـــوزراء حاكم  جمل�س 
اهلل، واأوامر �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل نــهــيــان ويل  بـــن زايـــــد  حمــمــد 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ودعم  تنمية  يف  امل�سلحة،  للقوات 

الزراعة يف الدولة.
وكــــان مــــزاد لــيــوا لــلــتــمــور انطلق 
اجلـــــــــاري يف  ــــر  ــــوب اأكــــت  11 يــــــوم 
اإقامة  و�سهد  اأبــوظــبــي،  العا�سمة 
5 مــزادات يف ال�ساحات اخلارجية 
التابعة  املــجــتــمــعــيــة  لــلــمــجــالــ�ــس 
ملكتب �سوؤون املجال�س بديوان ويل 
مدينة  )جمل�س  باأبوظبي  العهد 
زايـــد وجمــلــ�ــس مــديــنــة غــيــاثــي يف 
البطني  جمل�س  الظفرة،  منطقة 
الوثبة  امل�سرف وجمل�س  وجمل�س 
اليوم  �سيقام  فيما  اأبــوظــبــي(،  يف 
مدينة  يف  املـــــــزاد  مــــن  الـــ�ـــســـاد�ـــس 
جـــمـــريا بـــدبـــي يــــوم الــ�ــســبــت 20 

اأكتوبر 2018

•• اأبوظبي-الفجر:

ملكتب  التابع  الوثبة  جمل�س  �سهد 
�سوؤون املجال�س بديوان ويل العهد 
باأبوظبي، اإقبال كبري للم�ساركة يف 
“مزاد ليوا للتمور” الذي تنظمه 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
باأبوظبي،  والـــرتاثـــيـــة  الــثــقــافــيــة 
21 �ــســنــف من  تـــــداول  حــيــث مت 
 67 نحو  و�سجل  املختلفة  التمور 
مزايدة، لي�سل بذلك العدد الكلي 
للمزايدات منذ انطالقة املهرجان 
نحو 360 عملية مزايدة ت�سمنت 
 12000( طـــن   12 مـــن  اأكـــــر 
الفاخرة  التمور  مــن  غـــرام(  كيلو 

والواردة من مزارع الدولة.
، م�ساء  ويختتم مزاد ليوا للتمور 
اجلــــــاري  اأكــــتــــوبــــر   20 الـــ�ـــســـبـــت 
جوالته يف جمل�س منطقة جمريا 
مركز  مــــع  ـــالـــتـــعـــاون  ب بــــدبــــي   3
حمدان بن حممد الإحياء الرتاث، 
اليوم  ي�سهد  اأن  املتوقع  من  حيث 
اخلــتــامــي اقـــبـــال كــبــري مـــن قبل 

النخيل، وتر�سيخ احلدث  باأ�سجار 
اخلربات  لتبادل  �سنوية  كمنا�سبة 

الفنية بني املزارعني.
ال�سنوات  بـــــاأن  املــــزروعــــي  واأفـــــــاد 
يف  وتو�سعاً  تطوراً  �ست�سهد  املقبلة 
املــــزاد يف مــنــاطــق عـــدة يف اإمــــارات 
الدولة، الفتاً اإىل اأن هذه اجلهود 
الكربى  للجهود  ا�ستكماال  تــاأتــي 
ال�سيخ  لـــه  املـــغـــفـــور  بــذلــهــا  الـــتـــي 
“طيب  اآل نهيان  زايد بن �سلطان 
لتوجيهات  وتــنــفــيــذاً  ثراه”،  اهلل 
الــ�ــســيــخ خليفة  الــ�ــســمــو  �ــســاحــب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن 

والتجار،  واالهــايل  التمور  ع�ساق 
كبرية  كميات  ا�ستقطاب  مت  وقــد 
مـــن الــتــمــور لــلــمــ�ــســاركــة يف املـــزاد 

اخلتامي.
واأكـــــــد عــبــيــد خـــلـــفـــان املــــزروعــــي، 
وامل�ساريع  التخطيط  اإدارة  مدير 
على  ا�ستطاع  املــزاد  اأن  اللجنة،  يف 
مكانته  تــر�ــســيــخ  دورتـــــــني  مـــــدى 
دعم  حمطات  مــن  حمطة  ليكون 
ـــاين، ال �ــســيــمــا يف  ـــ�ـــس الــــــرتاث االإن
واإنتاج  النخيل  قــطــاع  يخ�س  مــا 
لنهج  الـــتـــمـــور، وذلـــــك جتــ�ــســيــداً 
املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن 

الذي اأظهر قيمة املنتج االإماراتي، 
اإىل  ي�سعى  املــــزاد  اأن  اإىل  مــنــوهــا 
حتقيق اأهدافه الرامية اإىل تنمية 
باأ�سناف  واالرتقاء  النخيل  زراعة 
مـــزيـــد من  اإىل  االإمـــــــــارات  متــــور 
ودولياً،  حملياً  واملناف�سة  التميز 
االهتمام  على  املزارعني  وت�سجيع 
بجودة اإنتاج التمور وتوعيتهم اإىل 
والعناية  احلديثة  الــزراعــة  طــرق 

اخلــمــيــ�ــس يف جمــلــ�ــس الــوثــبــة يف 
ــتــطــاع املــــزاد  اأبـــوظـــبـــي، حــيــث ا�ــس
جعله  يف  اللجنة  روؤيـــة  يحقق  اأن 
ومن�سة  لــــلــــزوار  جـــــذب  مـــ�ـــســـدر 
للرتاث  واإحياء  اقت�سادي  حتفيز 

وتقاليده العريقة.
املزاد  اإقــامــة  اأن  املـــزروعـــي  واأ�ـــســـار 
يــاأتــي �سمن جهود  دبــي  اإمــــارة  يف 
اللجنة ومركز حمدان بن حممد 

�سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
النخلة وثمارها  والــذي جعل من 
اأ�سا�ساً مل�سروعه االإن�ساين والبيئي 
قلوب  مكانتها يف  وعــزز  والزراعي 

اأهل االإمارات.
واأعرب املزروعي عن مدى اعتزازه 
الـــــذي قدمه  املــتــمــيــز  بــاملــ�ــســتــوى 
اخلام�سة  اجلــولــة  يف  املــ�ــســاركــون 
لــلــمــزاد الــتــي اأقــيــمــت مــ�ــســاء يوم 

الفعاليات  لتعزيز  الرتاث  الإحياء 
اإحــيــاء مقومات  املــحــلــيــة، واإعـــــادة 
واالإنــــ�ــــســــاين  احلــــ�ــــســــاري  االإرث 
اإىل  م�سرياً  االإمــاراتــي،  للمجتمع 
اأن النخلة تعترب اأهم ركائز احلياة 

يف الدولة منذ القدم.
ــــواع  اأن اأن كــافــة  واأفــــــاد املــــزروعــــي 
املـــــزاد كانت  املــ�ــســاركــة يف  الــتــمــور 
االأمر  عالية،  جـــودة  وذات  ممــيــزة 

بتنظيم من جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي

»مزاد ليوا للتمور« يختتم فعالياته م�صاء اليوم يف دبي

خارجها �سي�سخون اإمدادات اإ�سافية قدرها مليون برميل يوميا بعد 
اتفاق يونيو حزيران.

وت�سيف الوثيقة التي اطلعت عليها رويرتز اإىل اإ�سارات على اأنهم مل 
ي�سخوا بعد الكميات االإ�سافية التي تعهدوا بها بالكامل.

وتقول اأوبك اإنها مت�سي على م�سار تنفيذ التعهد على الرغم من اأنها 
اإطــار زمني لهذا. وقال االأمــني العام للمنظمة حممد  مل تك�سف عن 

باركيندو يف وقت �سابق من هذا االأ�سبوع “اإنه عمل جار«.
واأظهرت الوثيقة الداخلية، التي جرى اإعدادها مبقر املنظمة يف فيينا 
من اأجل اجتماع جلنة فنية يوم اجلمعة، اأن الدول االأع�ساء با�ستثناء 
األف   428 قدرها  اإ�سافية  كمية  �سخت  والكوجنو  وليبيا  نيجرييا 

برميل يوميا يف �سبتمرب اأيلول مقارنة مع مايو اأيار.

•• لندن-رويرتز:

اأن  )اأوبــك(  للبرتول  امل�سدرة  البلدان  ملنظمة  داخلية  وثيقة  اأظهرت 
بعدما  ال�سوق  يف  النفط  مــن  املــزيــد  �سخ  يف  �سعوبة  تــواجــه  املنظمة 
وافقت يف يونيو حزيران على زيادة االإمدادات، حيث بدد هبوط االإنتاج 

يف اإيران وفنزويال واأجنوال اأثر ارتفاع االإنتاج ال�سعودي.
املعرو�س  زيــادة  على  يونيو حزيران  اتفقوا يف  وحلفاوؤها  اأوبــك  كانت 
تعوي�س  املنتجني على  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  بعدما حث 
الفاقد يف االإمدادات جراء العقوبات على اإيران من اأجل خف�س �سعر 

اخلام االآخذ يف االرتفاع.
من  واملنتجني  اأوبـــك  اإن  الفالح  خالد  ال�سعودي  الطاقة  وزيــر  وقــال 

توجد طاقة )اإنتاجية( احتياطية«. وبني الدول االأخرى االأع�ساء يف 
اأوبك، انخف�س االإنتاج 189 األف برميل يوميا يف فنزويال و17 األف 

برميل يوميا يف اأجنوال.
و�ــســخــت الــــدول غــري االأعــ�ــســاء يف اأوبــــك الــتــي تــتــعــاون مــع املنظمة 
اأيــار، وفقا  األف برميل يوميا منذ مايو   296 اإ�سافية قدرها  كميات 
برميل  األف   389 االإنتاج مبقدار  رو�سيا  وزادت  الوثيقة.  اأظهرته  ملا 
�سجلت  وماليزيا  واملك�سيك  قازاخ�ستان  اأن  مــن  الــرغــم  على  يوميا، 

تراجعا يف االإنتاج.
اأوبك.  اإنــتــاج  تقييد  اتفاق  �سمن  لي�سوا  والكوجنو  وليبيا  ونيجرييا 
عند  اأيــلــول  �سبتمرب  يف  املنظمة  اإنــتــاج  يف  الــزيــادة  ت�سبح  وباإ�سافتهم 

628 األف برميل يوميا.

وتراجع اللجنة الفنية امل�سرتكة التي ت�سم اأوبك ومنتجني م�ستقلني 
م�ستوى التزام املنتجني مبا تعهدوا به من اإمدادات نفطية.

من  اإ�سافية  كميات  العامل  يف  للخام  م�سدر  اأكــرب  ال�سعودية  و�سخت 
�سبتمرب  يف  يوميا  برميل  األــف   524 مبقدار  اإنتاجها  لتزيد  النفط 

اأيلول مقارنة مع مايو اأيار، وفقا ملا اأظهرته الوثيقة. 
وخف�ست اإيران، التي تواجه عقوبات اأمريكية على �سادراتها النفطية 
األف   376 مبقدار  اإنتاجها  الثاين،  ت�سرين  نوفمرب  من  الرابع  من 
اأيار. وقالت طهران  اأيلول مقارنة مع مايو  برميل يوميا يف �سبتمرب 
االنخفا�س يف �سادرات  تعوي�س كل  وال�سعودية ال ميكنهما  اأوبــك  اإن 

اجلمهورية االإ�سالمية.
“ال  املا�سي  ال�سهر  اأردبيلي  بــور  اأوبــك كاظم  اإيــران يف  وقــال حمافظ 

حممد القرقاوي: الإمارات توؤمن باأهمية اأدوات ثورة املعلومات يف حتقيق التنمية امل�ستدامة 

جمل�س اإدارة الهيئة الحتادية للتناف�صية والإح�صاء 
يبحث يف اجتماعه الأول �صبل تعزيز تناف�صية الدولة عامليًا

راأ�س اخليمة لتنمية ال�صياحة و)م�صغلي 
اجلولت ال�صياحية( تتعاونان يف )بروتيكت(

••  راأ�ص اخليمة - الفجر:

�سراكة  اتــفــاقــيــة  اإبــــرام  عــن  ال�سياحة  لتنمية  اخلــيــمــة  راأ�ــــس  هيئة  وقــعــت 
يف  للتعاون  امل�ستقلني”  ال�سياحية  اجلــوالت  م�سغلي  “رابطة  مع  جديدة 
“بروتيكت« )PROTECT(، املبادرة التي مت اإطالقها  تنفيذ م�سروع 
بالتعاون مع “جامعة �سري«)University of Surrey( ، وت�سبح 
لعام  الــرابــطــة  لــدى  امل�ستدامة  لل�سياحة  ر�سمياً  راعــيــاً  مبوجبها  الهيئة 

.2019- 2018
 ،)AITO( املــ�ــســتــقــلــني«  الــ�ــســيــاحــيــة  اجلــــوالت  م�سغلي  “رابطة  تــوفــر 
اأن  والتي تن�س على  بال�سفر  االإر�سادات اخلا�سة  الأع�سائها جمموعة من 
وحترتم  امل�سيفة،  املجتمعات  على  باملنفعة  تعود  اأن  يجب  الرحالت  كافة 

الثقافات املحلية، وحتمي البيئة و املوارد الطبيعي يف البلدان امل�سيفة.
“بروتيكت«  مــ�ــســروع  اأطــلــقــتــا  قـــد  �سري”  و”جامعة  الــرابــطــة  وكـــانـــت 
اإىل  االإجنــلــيــزيــة  باللغة  ا�سمه  حـــروف  تــرمــز  الـــذي   )PROTECT(
)النا�س؛ التوعية باملوارد؛ ال�سياحة؛ البيئة؛ �سون الطبيعة؛ الغد( بهدف 
امل�ساهمة يف ت�سجيع االأع�ساء واإر�سادهم نحو اعتماد ممار�سات اأف�سل على 
التي  املناطق  يف  البيئة  حماية  على  والرتكيز  امل�ستدامة  ال�سياحة  �سعيد 
 120 عددهم  البالغ  الرابطة  اأفـــراد  كافة  يلتزم  كما  عمالوؤهم.  يــزورهــا 
ع�سواً بجعل ال�سفر اأكر ا�ستدامة؛ من خالل التاأكيد على اأهمية ا�ستفادة 

�سكان الوجهات التي يزورها عمالئهم من قطاع ال�سياحة.
راأ�ــس اخليمة  التنفيذي لهيئة  الرئي�س  ال�سياق، قال هيثم مطر،  ويف هذا 
الطبيعية  وجهاتها  بوفرة  اخليمة  راأ�ــس  اإمــارة  “متتاز  ال�سياحة:  لتنمية 
اخلالبة واإرثها الثقايف الغني لتمثل بذلك وجهة جذابة ال�سّيما للباحثني 
دور  ياأتي  وهنا  ال�ساحرة.  الطبيعة  اأح�سان  يف  اأ�سيلة  عربية  جتربة  عن 
ال�سياحة  فيها  وتــدخــل  لــالإمــارة  اأطلقناها  التي  ’الوجهة‘  ا�سرتاتيجية 
ال�سياحة، وتنطوي  بالغ االأهمية الزدهار قطاع  امل�ستدامة كمحور رئي�سي 
على جوانب متعددة منها حماية البيئة وتعزيز ال�سياحة البيئية واحلفاظ 
على الرتاث املحلي وتوفري فر�س العمل. ونحن على ثقة باأن هذه ال�سراكة 
مع ’رابطة م�سغلي اجلوالت ال�سياحية امل�ستقلني‘ تعد و�سيلة فعالة لتعزيز 
مبادرة  يف  وامل�سافرين  ال�سياحية  اجلــوالت  م�سغلي  من  �سركائنا  م�ساركة 

�ستحدث تاأثرياً متميزاً وقاباًل للقيا�س«.
وتعقد “رابطة م�سغلي اجلوالت ال�سياحية امل�ستقلني” موؤمترها ال�سنوي 
اخلارجي يف راأ�س اخليمة من 22 اإىل 25 نوفمرب 2018، حيث �سيت�سنى 
الأع�سائها التعرف اأواًل على عدد من م�ساريع ال�سياحة امل�ستدامة اجلاري 

تنفيذها يف االإمارة.

•• دبي-الفجر: 

اأكد معايل حممد عبد اهلل القرقاوي 
ـــ�ـــس الـــــــــــوزراء  وزيـــــــــر �ــــــســــــوؤون جمـــل
وامل�ستقبل رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 
واالإح�ساء  لــلــتــنــافــ�ــســيــة  االحتــــاديــــة 
توا�سل  عـــاملـــيـــاً  االإمــــــــارات  دولـــــة  اأن 
موؤ�سرات  يف  متقدمة  نتائج  حتقيق 
البناء  يتطلب  ما  العاملية  التناف�سية 
االأداء  تــطــويــر  يف  واال�ــســتــمــرار  عليه 
وتوظيف  الـــقـــطـــاعـــات  خمــتــلــف  يف 
لالرتقاء  ــتــقــبــل  املــ�ــس تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
احلكومي.  العمل  كــفــاءة  مب�ستويات 
معاليه  تـــــروؤ�ـــــس  لـــــدى  ذلــــــك،  جـــــاء 
الهيئة  اإدارة  ملجل�س  االأول  االجتماع 
يف  واالإحــ�ــســاء  للتناف�سية  االحتــاديــة 
�سبل  الــذي بحث  ت�سكيلته اجلــديــدة، 
تطوير جتربة حكومة دولة االإمارات 
يف  ت�سنيفها  حتــ�ــســني  يف  ي�سهم  مبــا 
العاملية،  التناف�سية  موؤ�سرات  خمتلف 
م�ستهدفات  حتــقــيــق  اإىل  ــــواًل  و�ــــس
االأجـــنـــدة الــوطــنــيــة لــروؤيــة االإمــــارات 
�سمن  الــــدولــــة  تـــكـــون  بـــــاأن   2021

االأف�سل عاملياً يف خمتلف املجاالت.
“توؤمن  الـــقـــرقـــاوي:  حمــمــد  وقـــــال 
دولة االإمــارات بقيادة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

يف املجل�س االأعلى لالأمن الوطني.

اأكرث من 400 متحدث و80 
جل�سة خالل 3 اأيام

اجتماعه  خــــــالل  املـــجـــلـــ�ـــس  وبــــحــــث 
منتدى  لعقد  اال�ــســتــعــدادات  االأول، 
للبيانات  الـــعـــاملـــي  املـــتـــحـــدة  االأمم 
 1500 اأكر من  2018، مب�ساركة 
البيانات  جمـــال  يف  وخمــتــ�ــس  خــبــري 
واالإحــــ�ــــســــاء مــــن اأكــــــر مــــن 120 
بـــلـــداً، بــحــ�ــســور اأمــيــنــة حمــمــد نائب 
االأمني العام لالأمم املتحدة. وتعك�س 
ا�ست�سافة دولة االإمارات منتدى االأمم 
 ،2018 لــلــبــيــانــات  الــعــاملــي  املــتــحــدة 
ال�سمو  �ساحب  بــرعــايــة  يعقد  الـــذي 
اآل مكتوم  را�ــســد  بــن  الــ�ــســيــخ حمــمــد 
نــائــب رئــيــ�ــس الــدولــة رئــيــ�ــس جمل�س 
اهلل”،  “رعاه  دبــــي  حـــاكـــم  الــــــــوزراء 
اأكتوبر   24  - 22 خالل الفرتة من 
احلـــايل ، الـــدور الــريــادي لــلــدولــة يف 
تكنولوجيا  ا�ـــســـتـــخـــدامـــات  تــطــويــر 
البيانات  قطاعات  وتنظيم  امل�ستقبل 
واالإحـــ�ـــســـاء بــاالعــتــمــاد عــلــى اأحـــدث 
مركزاً  جعلها  العلمية،  االبــتــكــارات 
ورواد  القرار  �سناع  فيه  يلتقي  عاملياً 
االأعمال واملفكرون واخلرباء ل�سناعة 
وقدم  للمجتمعات.  اأف�سل  م�ستقبل 

عبد اهلل نا�سر لوتاه مدير عام الهيئة 
واالإح�ساء  لــلــتــنــافــ�ــســيــة  االحتــــاديــــة 
�سرحاً  االإدارة  جمــلــ�ــس  الأعــــ�ــــســــاء 
االأمم  منتدى  اأعمال  حــول  تف�سيلياً 
 ،2018 لــلــبــيــانــات  الــعــاملــي  املــتــحــدة 
الذي ي�سهد عقد اأكر من 80 جل�سة 
فيها  ي�سارك  اأيـــام،  ثالثة  مــدار  على 
400 متحدث وخبري من  اأكــر من 
البيانات  وعــلــمــاء  االإحــ�ــســاء  خــــرباء 
اأهم مكاتب االإح�ساء يف خمتلف  من 
دول العامل.  وا�ستعر�س فريق الهيئة 
واالإح�ساء  لــلــتــنــافــ�ــســيــة  االحتــــاديــــة 
املنتدى،  يف  االإمــــارات  جناح  فعاليات 
وتوعوية  حوارية  جل�سات  ت�سم  التي 
يقدمها  واالإح�ساءات  البيانات  حول 
احلكومي  القطاعني  من  متحدثون 
واخلــــا�ــــس، فــيــمــا �ــســيــتــم خــــالل اأيــــام 
املبادرات  العديد من  اإطــالق  املنتدى 
الــعــاملــي لتحقيق  الــدولــة  دور  الإبــــراز 
 ،2030 امل�ستدامة  التنمية  اأهـــداف 
بـ  خــا�ــســة  مــنــ�ــســات  اجلــنــاح  و�سي�سم 
املركز  ال�سركاء من �سمنهم  22 من 
التعاون  جمــلــ�ــس  لــــدول  االإحــ�ــســائــي 
الذكية،  دبـــــي  ومـــكـــتـــب  اخلـــلـــيـــجـــي، 
ومركز دبي لالإح�ساء، وهيئة كهرباء 
العاملية،  دبـــي  ومـــوانـــئ  دبــــي،  ومـــيـــاه 

ومركز االإح�ساء يف اأبوظبي. 

وزيرة الدولة لل�سعادة وجودة احلياة، 
وزير  العلماء  �سلطان  عمر  ومــعــايل 
لــلــذكــاء اال�ــســطــنــاعــي، و�سعادة  دولـــة 
عبد اهلل حممد الب�سطي االأمني العام 
للمجل�س التنفيذي بدبي،  و�سعادة م. 
د. �ــســعــيــد �ــســيــف املــطــرو�ــســي االأمـــني 
العام للمجل�س التنفيذي يف عجمان، 
ال�سام�سي  را�ــــســــد  حــمــيــد  ـــعـــادة  و�ـــس
يف  التنفيذي  للمجل�س  العام  االأمــني 
�سعيد  و�ــســعــادة حمــمــد  الــقــيــويــن،  اأم 
االأمريي  الــديــوان  مدير  الظنحاين 
الدكتور حممد  و�سعادة  الفجرية،  يف 
العام  االأمــــني  خليفة  الــلــطــيــف  عــبــد 
اخليمة،  راأ�س  يف  التنفيذي  للمجل�س 
رئي�س  املن�سوري  را�سد الحج  و�سعادة 
يف  ـــاء  االإحـــ�ـــس مـــركـــز  اإدارة  جمــلــ�ــس 
عبد  حممد  ال�سيخ  و�سعادة  اأبوظبي، 
االإح�ساء  دائـــرة  رئي�س  ثــاين  اآل  اهلل 
ال�سارقة،  يف  املــجــتــمــعــيــة  والــتــنــمــيــة 
دملوج  حميد  حممد  العميد  و�ــســعــادة 
الــعــام ملكتب �سمو  الــظــاهــري االأمـــني 
نــائــب رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــــــوزراء وزير 
من�سور  العميد  و�ــســعــادة  الــداخــلــيــة، 
اأحـــــمـــــد الـــــظـــــاهـــــري املـــــديـــــر الــــعــــام 
للهوية  االحتادية  الهيئة  يف  باالإنابة 
�سلطان  اهلل  عبد  وال�سيد  واجلن�سية، 
االقت�سادية  ال�سوؤون  مدير  النعيمي 

بــنــجــاح عــلــى مـــدى الــ�ــســنــوات ال�سبع 
املــا�ــســيــة، الــتــي حــقــقــت فــيــهــا الهيئة 
الــكــثــري مــن االإجنــــــازات عــلــى �سعيد 
الوطنية،  االإح�ساء  منظومة  تطوير 
بـــاأداء الــدولــة يف موؤ�سرات  واالرتــقــاء 
الــتــنــافــ�ــســيــة الــعــاملــيــة، والــعــمــل على 
امل�ستدامة  التنمية  اأهـــــداف  حتقيق 

.2030

اأع�ساء املجل�ش 
وي�سم جمل�س اإدارة الهيئة االحتادية 
الذي  اجلديد  واالإح�ساء  للتناف�سية 
الــقــرار رقم  الـــــوزراء  اأ�ــســدر جمل�س 
باإعادة   2018 ل�سنة  /7و(  )61م 
تــ�ــســكــيــلــه، تــ�ــســعــة عــ�ــســر عــ�ــســواً هم: 
املن�سوري  �سعيد  بــن  �سلطان  معايل 
ــــاد، ومـــــعـــــايل عبد  االقــــتــــ�ــــس وزيــــــــر 
الــرحــمــن بــن حمــمــد الــعــويــ�ــس وزير 
املــجــتــمــع، ومعايل  الــ�ــســحــة ووقـــايـــة 
�سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي 
الــطــاقــة والــ�ــســنــاعــة، ومعايل  وزيــــر 
اإبــراهــيــم احلــمــادي وزير  بــن  ح�سني 
بن  نا�سر  ومعايل  والتعليم،  الرتبية 
الب�سرية  املـــوارد  وزيــر  الهاملي  ثــاين 
والتوطني، ومعايل ح�سة بنت عي�سى 
املجتمع،  تــنــمــيــة  وزيـــــــرة  بــوحــمــيــد 
ومــعــايل عــهــود بــنــت خــلــفــان الرومي 

وتوجيهات  اهلل”،  “حفظه  الــدولــة 
�ــســاحــب الــ�ــســمــو الــ�ــســيــخ حمــمــد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــــــوزراء حــاكــم دبي 
ومتابعة �ساحب ال�سمو  “رعاه اهلل”، 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
اأبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد االأعلى  عــهــد 
بــاأهــمــيــة توظيف  املــ�ــســلــحــة،  لــلــقــوات 
املعلومات  ثــــورة  وخمـــرجـــات  اأدوات 
التنمية  حتــقــيــق  يف  والــتــكــنــولــوجــيــا 
اال�ستثمار  على  تركز  التي  امل�ستدامة 
باملجتمعات  والــنــهــو�ــس  االإنــ�ــســان  يف 

وجعل العامل مكاناً اأف�سل للعي�س«.
واأكد معاليه اأن جمل�س االإدارة اجلديد 
باأن  الــقــيــادة  روؤيـــة  عـــازم على حتقيق 
تكون االإمارات من اأف�سل دول العامل 
اأن  اإىل  م�سريا   ،2021 عــام  بحلول 
الت�سكيل اجلديد ملجل�س اإدارة الهيئة 
اأهداف  حتقيق  متابعة  على  �سيعمل 
ــــدة الــوطــنــيــة املــنــ�ــســجــمــة مع  االأجــــن
 ،2030 امل�ستدامة  التنمية  اأهـــداف 
وتــوجــهــات احلــكــومــة بــالــتــحــول اإىل 

منوذج االقت�ساد املعريف امل�ستدام.
واأ�ـــــســـــاد مـــعـــايل حمـــمـــد الـــقـــرقـــاوي 
اإبراهيم  بــنــت  رمي  مـــعـــايل  بــجــهــود 
الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون 
العمل  فـــريـــق  وقـــيـــادتـــهـــا  الــــــــدويل، 

360 مزايدة ي�سجلها املزاد خالل 5 اأيام 21 �سنفا من التمور على طاولة املزاد يف جمل�ش الوثبة
اأكرث من 12 طن من التمور الفاخرة �صجلها املزاد خالل الأيام املا�صية
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املال والأعمال

»مطار ال�صارقة« يختتم م�صاركته يف املنتدى واملعر�س الدويل TIACA لل�صحن اجلوي بتورنتو 2018
�سناعة  يف  املتخ�س�سة  املعار�س  اأهــم  من  �سنتني، 
اآالف  ثــالثــة  مــن  اأكـــر  ويجمع  اجلـــوي،  ال�سحن 
ووكالء  ال�سحن  طــريان  �سركات  من  قــرار  �سانع 
اللوج�ستية،  اخلــدمــات  ومـــزودي  اجلــوي  ال�سحن 
باالإ�سافة اإىل اأكر من 200 عار�س من خمتلف 
اأنــحــاء الــعــامل، مــا يتيح املــجــال لــتــبــادل اخلربات 
ومناق�سة  اجلـــديـــدة  االأ�ــــســــواق  عــلــى  واالنـــفـــتـــاح 
القطاع  هذا  يواجهها  التي  والتحديات  الق�سايا 

احليوي. 
اأحدث اخلدمات والت�سهيالت  واإىل جانب ترويج 
الــتــي يــقــدمــهــا مــطــار الــ�ــســارقــة لــقــطــاع ال�سحن 
للتوا�سل  فر�سة  احلــدث  ي�سكل  العاملي،  اجلــوي 

•• ال�شارقة-الفجر:

ــارقــة مــ�ــســاركــتــهــا يف  اخــتــتــمــت هــيــئــة مـــطـــار الــ�ــس
التا�سع    TIACAالدويل واملــعــر�ــس  املــنــتــدى 
 Air Cargoاجلوي لــلــ�ــســحــن  والــعــ�ــســريــن 
والذي اأقيم يف مدينة تورنتو   Forum2018
اأكتوبر   18 اإىل   16 مــن  الــفــرتة  خـــالل  بــكــنــدا، 
اجلاري، حيث اأ�ستعر�ست الهيئة خالل م�ساركتها 
اأحدث اخلدمات والت�سهيالت التي تقدمها لقطاع 
الفر�س  من  العديد  جانب  اإىل  اجلــوي،  ال�سحن 

التي يتيحها احلدث يف هذا املجال.
ويعترب هذا املنتدى واملعر�س الذي يقام مرة كل 

مــع خــرباء ال�سحن اجلـــّوي و�ــســنــاّع الــقــرار يف هذه 
ممثلي  مــع  االجــتــمــاعــات  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  ال�سناعة، 
�ــســركــات الــطــريان ووكــــالء ال�سحن الــدولــيــني من 
خمتلف دول العامل، وتبادل االآراء مع املتخ�س�سني 

حول اآخر امل�ستجدات التي ي�سهدها هذا القطاع.
االإمكانيات  لعر�س  ممــّيــزة  فر�سة  احلــدث  وي�سكل 
الـــتـــي يــقــدمــهــا مـــركـــز الــ�ــســحــن اجلـــــوي يف مطار 
الــلــوجــ�ــســتــيــة احلديثة  الــ�ــســارقــة، وطــــرح احلـــلـــول 
ومتطلبات  تطلعات  لتواكب  ال�سناعة  هذه  خلدمة 

خمتلف وكالء ال�سحن العامليني. 
اأحـــــــدث احللول  بـــطـــرح  الـــ�ـــســـارقـــة  ويــــقــــوم مـــطـــار 
الــلــوجــ�ــســتــيــة الــتــي يــقــدمــهــا لــلــمــتــعــامــلــني يف هذه 

CEIV من  الــدويل  الرتخي�س  واآخــره  ال�سناعة 
منظمة النقل اجلوي العاملي IATA، والتي متكن 
وتخزين  ملناولة  متكاملة  حلول  تقدمي  من  املطار 
امل�ستح�سرات الدوائية والطبية العالية احل�سا�سية، 
التخزين  اأعلى معايري  والتي يتطلب نقلها تطبيق 
درجات  يف  لالختالفات  تعري�سها  لتجنب  واملناولة 

احلرارة اجلوية. 
الــ�ــســحــن يف مطار  اأن مــركــز  بــالــذكــر  مــن اجلــديــر 
ال�سارقة ي�سم خم�سة مباين لل�سحن تبلغ م�ساحاتها 
و�ساحة طائرات  مــربــع،  األـــف مــرت   32 االإجــمــالــيــة 
من  طائرة  لـ16  تت�سع  اجلــوي  لل�سحن  خم�س�سة 

خمتلف الطرازات يف نف�س الوقت.

»دبي الذكية« ت�صلط ال�صوء على ا�صرتاتيجيات املدينة الذكية خالل فعاليات جيتك�س 2018

غرفة عجمان توقع اتفاقية مع �سركة كاريدج خلدمات التو�سيل

�صيدات اأعمال عجمان يوقع اتفاقية تعاون مع متجر »هريات« اللكرتوين

اأندية الروتاري يف الأردن ت�صت�صيف الدكتور اأبوغزاله 
للحديث عن دور القت�صاد يف تنمية املجتمعات 

تتعلق بو�سعنا ومب�سالح الدول العظمى، دون اأي ف�سل 
الفر�سة  هــذه  من  اال�ستفادة  تعظيم  ميكن  حيث  لنا، 
بالعمل على بناء جمتمع معريف، مبينا اأن الدور االأول 
االأطفال  ن�ساأة  م�سوؤولية  عليها  تقع  التي  للمراأة،  فيه 
على  وت�سجيعهم  الثانية(  ال�سنة  عمر  )من  الرقميني 
بالتعابري  اكــرتاث  اأي  دون  الرقمي  الف�ساء  العي�س يف 
الفارغة التي تتكلم عن االإدمان على االنرتنت، ُمرحباً 
بهذا االإدمــان اإذا كان اإدمان على املعرفة وعلى االإبداع 

وعلى اخلري. 
اأبوغزاله عن �سكره  اأعــرب الدكتور  ويف نهاية احلــوار، 
وجلهودهم  ال�ست�سافته،  الــروتــاري  الأنــديــة  وتقديره 
العظيمة يف االأردن وم�ساهماتهم يف التنمية االجتماعية 

وخدمة املجتمعات االأقل حظاً. 
فيها  مبــا  االأردن،  يف  الـــروتـــاري  نــــوادي  اأن  اإىل  يــ�ــســار 
الـــروتـــاري والـــروتـــاراآكـــت، ت�سم مــئــات االأعــ�ــســاء من 
الن�ساء والرجال يعملون يف جماالت مهنية وتخ�س�سات 
م�ساعدة  اأجل  التطوعي من  العمل  يقدمون  خمتلفة، 
مـــن خــــالل الربامج  و�ـــســـد حــاجــاتــهــا  جمــتــمــعــاتــهــم 
والعملية  العلمية  اإمــكــانــاتــهــم  م�سخرين  الــتــنــمــويــة، 
لتح�سني حياة االأفراد االأقل حظا وزرع االأمل يف قلوب 

اأهايل املناطق املحرومة اأو ذوي االحتياجات اخلا�سة.

واال�ست�سارات املالية واخلدمات النوعية لرّواد اأعمال التكنولوجيا وال�سركات 
وم�ساريعها.  ابتكاراتها  الإطــالق  من�سة  ديتك  مركز  من  تتخذ  التي  النا�سئة 
ووّقع االتفاقية كٌل من وليام �سابل، املدير املايل التنفيذي يف �سلطة واحة دبي 
االت�سال  و  االمتثال  الإداراة  الرئي�سي  امل�سوؤول  العو�سي،  و�سامي  لل�سيليكون، 
احلكومي يف نور بنك، وذلك يف جناح مركز دبي التكنولوجي لريادة االأعمال 
“ديتك” رقم �سي5 يف قاعة جنوم امل�ستقبل مبركز دبي التجاري العاملي الذي 
ي�ست�سيف فعاليات اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2018 من 14 حتى 18 اأكتوبر 
اجلاري. ويت�سنى لنور بنك مبوجب االتفاقية، التي متتد لثالث �سنوات قابلة 
للتجديد، تعريف اأع�ساء “ديتك” بكافة اخلدمات املتوفرة لديهم باإدراجها 
عرب املوقع االإلكرتوين للمركز. كما يحظى امل�سرف بفر�سة رعاية عدد من 
فعاليات “ديتك” وامل�ساركة فيها، ف�ساًل عن امل�ساهمة بخرباته التخ�س�سية 
يف ور�س العمل والربامج والفعاليات التدريبية التي ينظمها مركز “ديتك” 
اأع�ساء  فيما يحظى  النا�سئة.  وامل�ساريع  االأعمال  رواد  لتمكني  ي�ست�سيفها  اأو 
“ديتك” بفر�سة اال�ستفادة من ا�ست�سارات مالية مبا�سرة بخ�سو�س اأعمالهم 
وم�ساريعهم من خرباء “نور بنك” الذي يقدم 100 �ساعة �سنوياً من هذه 

اال�ست�سارات مبوجب االتفاقية.
وحول االتفاقية، قال وليام �سابل: “اإن �سلطة واحة دبي لل�سيليكون حري�سة 

على اإبرام اتفاقيات نوعية مع موؤ�س�سات رائدة حملياً واإقليمياً يف خدماتها، ملا 
فيه تعزيز منو قطاع ريادة االأعمال وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة والنا�سئة يف 
دبي والدولة، واإن توفري اال�ست�سارات امل�سرفية التخ�س�سية واخلدمات املالية 
الذكية الأع�ساء مركز دبي التكنولوجي لرواد االأعمال، بالتعاون مع نور بنك، 
يف  عملي  ب�سكل  ي�سهم  امل�سرفية،  خدماته  يف  االبتكار  على  دومـــاً  احلري�س 
حتقيق مبادرة دبي الذكية وجعل دبي املدينة االأذكى واالأ�سعد يف العامل، ويدعم 
الوطنية  االأجندة  عليه  ن�ست  الذي  وامل�ستدام  املتنّوع  االقت�ساد  ركائز  اإر�ساء 
من جانبه، قال عثمان خاكواين، رئي�س اخلدمات  لروؤية االإمارات 2021«. 
ال�سراكة هذه مع  اتفاقية  اأن نوقع  “ي�سرنا  نور بنك:  امل�سرفية لالأعمال يف 
اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  من  بنك  نور  لي�سبح  لل�سيليكون  دبي  واحة  �سلطة 
تتما�سى  االتفاقية  هذه  اإن  »ديتك«.  االأعمال  لريادة  التكنولوجي  دبي  ملركز 
وتلبية  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  دعم  ب�ساأن  ال�ساملة  ا�سرتاتيجيتنا  مع 
نحو  مهمة  خطوة  ت�سكل  االتفاقية  بــاأن  ثقة  على  ونحن  اأعمالها،  احتياجات 
تعزيز مكانة نور بنك باعتباره البنك املف�سل - وال �سيما بالن�سبة لل�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة«. وتعد واحة دبي لل�سيليكون اململوكة بالكامل من قبل 
واملتو�سطة  الكبرية  لل�سركات  حّرة  ومنطقة  تكنولوجياً  جمّمعا  دبي  حكومة 

وال�سغرية املهتمة بتاأ�سي�س مقرات لها يف دبي.

 •• عمان، االأردن– الفجر:

عمون  ـــــــــاري  روت نـــــــادي  ا�ـــســـتـــ�ـــســـاف 
الروتارية  االأنـــديـــة  مــع  بــاال�ــســرتاك 
اأبوغزاله  طــــالل  الــعــني  االأردن  يف 
اجتماعه  خـــالل  رئــيــ�ــســي  كــمــتــحــدث 
عمان  النــدمــارك  فــنــدق  يف  ال�سهري 
ت�سرين   15 املـــوافـــق  االإثـــنـــني  يــــوم 

االأول 2018، 
الدكتور  �ــســعــادة  اأكـــد  كلمته  وخـــالل 
وموؤ�س�س  رئــيــ�ــس  اأبـــوغـــزالـــه،  طـــالل 
جمــمــوعــة طــــالل اأبــــوغــــزالــــه، على 
رقمية  اإىل  املجتمعات  حتول  �سرورة 
امل�ستقبل  �سناعة  اأن  وبــني  معرفية، 
تقنية  تــتــم دون  لــن  فــيــه  واملــنــافــ�ــســة 
املعريف  لــالإنــتــاج  والــتــحــول  املعلومات 
واأن  ـــة  خـــا�ـــس املـــــجـــــاالت  جـــمـــيـــع  يف 
الثورة  مرحلة  يف  اليوم  دخــل  العامل 
املعرفة(  )ثــــورة  الــرابــعــة  ال�سناعية 

ونحن يف بداياتها، الفتا اإىل هذه املرحلة ُتعنى بتغيري 
وعقولنا  اأجــ�ــســادنــا  يف  �ستغري  حيث  احلــيــاة،  يف  كــامــل 
كانت  حني  يف  االأ�ــســيــاء،  يف  وكذلك  و�سحتنا  وقدراتنا 

الثورات الثالث االأوىل تغري يف اأدوات حياتنا«.
يف  الّتعليم  اأ�سلوب  تغيري  اأهمية  على  اأبوغزاله  و�سدد 
الوحيد  االأ�ــســلــوب  “اإن  وقــال  تــطــويــره،  ولي�س  االأردن 
التعليم  خـــالل  مــن  هــو  امل�ستقبل  الــــروة يف  ــنــع  �ــسُ يف 
موؤكدا يف ذات الوقت على اأهمية ما ُي�سمى  االإبداعي”، 
حيث اأن اأ�سخم �سركات العامل هي  “باملنَتج املعريف”  
�سركات معرفية.  وا�ستنادا اإىل درا�سات وتقارير دولية، 
اأزمة  االأمريكي  االقت�ساد  يواجه  اأن  اأبوغزاله  يتوقع 
اقت�سادية، وتنتقل الأن ت�سبح  ازمة  اإىل  مالية تتحول 
النفط  اأ�سعار  ت�سل  اأن  املتوقع  من  حيث  عاملية،  ازمــة 
بعد عام 2020 اإىل ما فوق املائة دوالر للربميل، مما 
اإىل حرب  تــوؤدي  قد  كبرية  دولية  اخــتــالالت  �سيحدث 
اأو بعد ح�سولها  يجل�س قادة القوى العظمى لتجنبها 
اإىل توافقات دولية جديدة قد تكون باأهمية  للو�سول 

 .Britton Woods اتفاقيات
اأن  ميكنها  العربية  منطقتنا  اأن  اإىل  اأبــوغــزالــه  واأ�ــســار 
الأ�سباب  الــعــامل  مناطق  بــني  الــوحــيــد  امل�ستفيد  تــكــون 

•• دبي-الفجر: 

وّقعت �سلطة واحة دبي لل�سيليكون، اتفاقية �سراكة مع نور بنك لين�سم مبوجبها 
االأعمال  لريادة  التكنولوجي  دبي  ملركز  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  قائمة  اإىل 
»ديتك«، االأكرب من نوعه يف ال�سرق االأو�سط واململوك بالكامل من قبل �سلطة 
الت�سهيالت  على توفري مزيد من  اإيجاباً  ينعك�س  لل�سيليكون، مبا  دبي  واحة 

مركز جامع ال�صيخ زايد الكبري ي�صارك 
يف معر�س »بور�صة ال�صفر الآ�صيوي«

•• اأبوظبي -وام: 

“بور�سة  معر�س  فعاليات  يف  الكبري  زايــد  ال�سيخ  جامع  مركز  ي�سارك 
من  الــفــرتة  خـــالل  �ــســنــغــافــورة  جــمــهــوريــة  يف  االآ�سيوي” املــقــام  ال�سفر 
 - وال�سياحة  الثقافة  دائــرة  91 اأكتوبر اجلــاري �سمن جناح  حتى   71

اأبوظبي.
ال�سيخ  جامع  مركز  عــام  مدير  العبيديل  يو�سف  الدكتور  �سعادة  وقــال 
اأن م�ساركة املركز  زايد الكبري - الذي يراأ�س وفد املركز اىل املعر�س - 
يف “بور�سة ال�سفر االآ�سيوي” تعك�س اإمياننا بتوجهات قيادتنا الر�سيدة 
يف ا�ست�سراف امل�ستقبل لتحقيق الريادة وال�سعي احلثيث ملواكبة اآخر ما 
والعمل  الع�سر وتقنياته احلديثة  التكنولوجيا ومعطيات  اإليه  تو�سلت 
ال�سيخ  واإبــراز جامع  للدولة  ال�سورة احل�سارية  على ت�سخريها يف نقل 
زايد الكبري كواحد من اأهم معاملها ومنابرها احل�سارية وذلك من خالل 
عر�س �سا�سة تفاعلية للمرة االأوىل تقدم اجلامع ب�سورة مبتكرة تتمثل 
يف جولة افرتا�سية يقوم بها الزائر يف رحاب جامع ال�سيخ زايد الكبري 
الإتاحة الفر�سة ل�سريحة وا�سعة من زوار اجلناح لالطالع على ما يزخر 
ر�سالته يف  اإىل جانب  وثرائها  االإ�سالمية  العمارة  فنون  به اجلامع من 

تخليد قيم وماآثر الوالد املوؤ�س�س.

••دبي –الفجر: 

حزمة من  الذكية”  ت�ستعر�س”دبي 
ا�سرتاتيجيات ومبادرات املدن الذكية 
التكنولوجيا  حــلــول  عــلــى  الــقــائــمــة 
املتطورة، وذلك من خالل م�ساركتها 
يف “اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2018، 
يــقــام يف مــركــز دبـــي التجاري  الـــذي 
اأكتوبر   18 حــتــى  وي�ستمر  الــعــاملــي 
الدكتورة  �ــســعــادة  وقـــالـــت  اجلــــــاري. 
عــائــ�ــســة بـــن بــطــي بـــن بــ�ــســر، مدير 
“حر�ست  الذكية”:  “دبي  عـــــام 
قيادتها  بـــدايـــة  مــنــذ  الـــذكـــيـــة  ــــي  دب
دبي  الإمـــارة  الــذكــي  التحول  لعملية 
مبتكرة  ا�سرتاتيجيات  اإطـــالق  على 
احلديثة،  التقنيات  تتبنى  ومتقدمة 
بهدف قيادة جهود التحول الذكي يف 
وتاأ�سي�س  اآفــاق جديدة،  االإمــارة نحو 
للخدمات  مـــتـــطـــورة  حتــتــيــة  بــنــيــة 
واحلــلــول الــذكــيــة، تــعــزز مــكــانــة دبي 
ب�سفتها املدينة االأ�سعد واالأذكى على 
�سعادتها:  واأ�سافت  العامل«.  م�ستوى 
روؤيــــة  ــيــدة  الــر�ــس قــيــادتــنــا  “و�سعت 
الذكية  للمدينة  م�ستقبلي  وت�سور 
واملقيمني  لــلــمــواطــنــني  تــوفــر  الــتــي 
والزوار كل ما يحتاجونه من خدمات 
هذه  ولتحقيق  املعايري،  اأف�سل  وفــق 
الروؤية، قمنا بتوطيد اأوا�سر التعاون 
القطاعني  يف  �ــســركــائــنــا  جــمــيــع  مـــع 
احلكومي واخلا�س، لتوحيد اجلهود 
وتــعــزيــز عــمــلــيــة الــتــحــول الـــذكـــي يف 
دبــي، وقد متثلت ثمرة هذه اجلهود 
يف خــلــق واقـــــع مــلــمــو�ــس مـــن خالل 
ح�سور جميع ال�سركاء اليوم يف جناح 
جيتك�س،  اأ�سبوع  �سمن  الذكية  دبــي 
اأحدث  تعر�س  رائـــدة  من�سة  ي�سكل 
احللول املبتكرة اأمام جمهور املهتمني 
والتكنولوجيا  الذكية  املــدن  وخــرباء 

من خمتلف اأنحاء العامل«.

حكومة بال ورق 
للمعامالت  دبـــي  ا�ــســرتاتــيــجــة  وتــعــد 

تاأ�سرية، وغريها  ا�ست�سدار  اإجراءات 
“را�سد”  ي�ستطيع  وحــالــيــاً  الــكــثــري. 
الدرد�سة  عــرب  االأ�سئلة  عــن  االإجــابــة 
متعلًقا  مو�سوًعا   26 على  املبا�سرة 
مبــخــتــلــف جـــوانـــب احلـــيـــاة يف دبــــي ، 
مـــع فــئــات فــرعــيــة تــغــطــي اأكــــر من 
3000 هــــدف. عــــالوة عــلــى ذلـــك ، 
ا�ــســافــت دبـــي الــذكــيــة مــيــزة جديدة 
امل�ساركة  احلكومية  للجهات  ت�سمح 
را�سد  خدمة  يف  املعلومات  بتحديث 
ب�سكل مبا�سر ل�سمان حتديث جميع 
با�ستمرار.  املــنــ�ــســة  عــلــى  املــعــلــومــات 
يف  “را�سد”  خــدمــة  اإدراج  مت  وقـــد 
املــوقــع االإلــكــرتوين لــدائــرة التنمية 
االقــتــ�ــســاديــة بــدبــي، ومــنــ�ــســة “دبي 
 Dubai.ae ومـــــوقـــــع  االآن”، 
االآن”،  “دبي  وتطبيق  االإلــكــرتوين، 
ب�سورة  اإليها  الو�سول  ميكن  بحيث 
املوقع  اإىل  بـــاالإ�ـــســـافـــة   - مــ�ــســتــمــرة 
اخلا�س باخلدمة نف�سها.  كما اأطلقت 
اإنرتنت  “ا�سرتاتيجية  الذكية  دبــي 
اأنظمة  اأكــــر  لبنــــــاء  االأ�ســــــياء” 
اإنــرتنــت االأ�ــســيــاء تــطــوراً يف العامل..  
كما �سمل اإطالق هذه اال�سرتاتيجية 
احل�سود”  اإدارة  “نظام  عن  االإعــالن 
يف دبــــــي كـــــــــاأول مــــ�ــــســــروع تـــقـــنـــي يف 
يتم  االأ�ــســيــاء،  اإنــرتنــت  ا�سرتاتيجية 
من خالله تنظيم احل�سود يف دبي يف 
بالتجمعات  ازدحــامــاً  االأكــر  املوا�سم 

لزيادة االأمان وال�سالمة. 
الذكية يف  دبي  وي�سارك �سمن جناح 
 ”2018 للتقنية  جيتك�س  “اأ�سبوع 
حكومية  جــهــة   45 منها  جــهــة   59
اأحدث  تــعــر�ــس  �ــســركــة خــا�ــســة  و14 
العار�سني  قائمة  وت�سم  خدماتها. 
“اآيد  نا�سئة عدة منها  �سركات  اأي�ساً 
تك« )Aid Tech(، و”واتوبيديا« 
و”بال�سيز«   ،)Watopedia(
)Pulses(، و”فليبتني تكنولوجيز« 
 Fliptin Technologies(
(، و�سركة دوك�سوالت،  و”اإنو�سوفت« 

.)Enosoft(

املعامالت ب�سكل فوري وهو ما يوفر 
الوقت واجلهد، حيث كانت اإجراءات 
املالية  للمبالغ  واملــطــابــقــة  الت�سوية 
املح�سلة لدى دائرة املالية عرب بوابة 
�سداد دبي، تعتمد على املوظفني وتتم 
خطوات  خــالل  مــن  تقليدي،  ب�سكل 
ي�سل  طوياًل  وقتاً  ت�ستغرق  متعددة 

اأحياناً اإىل 45 يوماً. 

توظيف الذكاء ال�سطناعي 
اال�سطناعي  الـــــذكـــــاء  جمـــــال  ويف 
وتــرجــمــًة ال�ــســرتاتــيــجــيــة االإمــــــارات 
لـــلـــذكـــاء اال�ـــســـطـــنـــاعـــي، كـــانـــت دبي 
توظيف  جمــــال  يف  �ــســبــاقــة  الــذكــيــة 
�سل�سلة  عـــرب  اال�ــســطــنــاعــي  الـــذكـــاء 
مــن املـــبـــادرات، حــيــث اطــلــقــت خدمة 
التي  اال�سطناعي،  للذكاء  “را�سد” 
ر�سمية  اإجــابــات  لتقدمي  اإىل  تــهــدف 
املتعاملني  اأ�ــســئــلــة  عــلــى  ومـــوثـــوقـــة 
بــخــ�ــســو�ــس مـــا يــلــزم مـــن اإجــــــراءات، 
ومـــ�ـــســـتـــنـــدات، ومــتــطــلــبــات الإجـــــراء 
بتاأ�سي�س  املتعلقة  املعامالت  خمتلف 
اأو الــبــحــث عــن مــدر�ــســة، اأو  �ــســركــة، 

حلول البلوك ت�سني 
الذكية  دبــي  ت�سلط  اخــرى  مــن جهة 
دبي  “ا�سرتاتيجية  عــلــى  الـــ�ـــســـوء 
اإىل  تـــهـــدف  الـــتـــي  ت�سني”  لــلــبــلــوك 
العامل  يف  االأوىل  دبــي  حكومة  جعل 
معامالتها  من   %100 جتــري  التي 
عـــرب قـــاعـــدة بـــيـــانـــات مــ�ــســفــرة عرب 
االإنرتنت بحلول عام 2020. وتقوم 
عـــلـــى ثالثة  اال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة  هـــــذه 
زيــــــادة فاعلية  هـــي  رئــيــ�ــســيــة  ركـــائـــز 
الن�ساطات  وتعزيز  احلكومي،  االأداء 
تعزيز  خــــــالل  )مــــــن  الـــ�ـــســـنـــاعـــيـــة 
منـــو االقــتــ�ــســاد الــقــائــم عــلــى تقنية 
مكانــــة  وتعزيــــز  ت�سني”(،  “بلوك 
دبـــي الـــرائـــدة عــلــى مــ�ــســتــوى العامل 
يف هـــذا املــجــال. وكــانــت دبـــي الذكية 
“نظام  اأطــلــقــت يف هـــذا االإطـــــار  قـــد 
عرب  دبــي  ل�سداد  واملطابقة  الت�سوية 
مت  والــــذي  ت�سني”،  الــبــلــوك  تقنية 
املالية  دائـــرة  مــع  بالتعاون  تطويره 
نظام  مــن  مــدعــوم  كتحديث  دبــي  يف 
املايل،  الــدائــرة  لنظام  ت�سني  البلوك 
وي�سمح النظام اجلديد بتنفيذ جميع 

اأهـــم واأبـــرز امل�ساريع  الــالورقــيــة مــن 
“دبي  تـــقـــدمـــهـــا  الــــتــــي  الـــطـــمـــوحـــة 
وتهدف  املــعــر�ــس،  خـــالل  الذكية” 
الورقية  املعامالت  التخل�س من  اإىل 
دوائر  �سمن  واخلــارجــيــة  الــداخــلــيــة 
بحلول  نهائي  وب�سكل  دبــي  حكومة 
هـــذه  و�ـــســـتـــ�ـــســـهـــم   .2021 الـــــعـــــام 
اجلهات  م�ساعدة  يف  اال�سرتاتيجية 
احلكومية على وقف اإ�سدار اأو طلب 
م�ستندات ورقية من املتعاملني، ومن 
اال�سرتاتيجية  هـــذه  تــنــفــيــذ  املـــقـــرر 
و200  حــكــومــيــة  جــهــة   43 �ــســمــن 
مـــركـــز خــــدمــــة، ممــــا يــنــعــكــ�ــس على 
حكومية  خـــدمـــة   1600 تــطــويــر 
و�سي�سهم  ذكـــــــي.   تــطــبــيــق  و124 
توفري  يف  اال�ــســرتاتــيــجــيــة  تــطــبــيــق 
اأكر من مليار ورقة يتم ا�ستخدامها 
�ــســنــويــاً يف الـــدوائـــر احلــكــومــيــة، مما 
ينقذ اأي�ساً 130 األف �سجرة، ويوفر 
ميكن  النا�س  على  �سنوياً  �ساعة   40
االأن�سطة  مبــزاولــة  منها  اال�ــســتــفــادة 
املختلفة، وكذلك �سيوفر كلفة اإطعام 

4 ماليني طفل جائع �سنوياً. 

واكدت عبري عيد الفرج على اأهمية 
التعاون بني املجل�س ومتجر هريات 
جمل�س  تـــوجـــه  ظــــل  يف  وخـــا�ـــســـة 
�سيدات اعمال عجمان ال�ستقطاب 
تخدم  مبتكرة  ت�سويقية  و�ــســائــل 
تطلعات ع�سوات املجل�س يف تطور 

وريادة م�ساريعهن.
ال�سعدي  ليلى  اأكـــدت  جانبها  مــن 
“هريات”  اأن  املــ�ــســروع،  �ــســاحــبــة 
الفر�سة  ـــــاحـــــة  ات اإىل  يـــــهـــــدف 
ال�ستعرا�س منتجات رواد ورائدات 
متكنهم  مبتكرة  بطريقة  االعمال 
من ت�سويق منتجاتهم بتكلفة اقل 
والـــو�ـــســـول لــ�ــســريــحــة كــبــرية من 

املجتمع.
اأن غــرفــة عجمان  بــالــذكــر  جــديــر 
يف  �سنوياً  امل�ساركة  على  حري�سة 
�ــســمــن من�سة  مــعــر�ــس جــيــتــكــ�ــس 
للتعريف  عـــــجـــــمـــــان،  حــــكــــومــــة 
والــــــــرتويــــــــج بــــــاأهــــــم اخلـــــدمـــــات 
امل�ستحدثة  والذكية  االلكرتونية 
ومتعاملي  اأعــ�ــســاء  تــخــدم  والــتــي 
غــــرفــــة عــــجــــمــــان مبـــــا يـــ�ـــســـب يف 
ا�ستدامة ومنو القطاع االقت�سادي 
 “ بـــ  املعر�س  �ساركت  حيث  كــكــل،  
تطبيق  و  الذكية  الو�ساطة  خدمة 
RRS و حتديث تطبيق “خريطة 

اأعمال عجمان«.

•• عجمان ـ الفجر 

و�سناعة  جتـــــــارة  غــــرفــــة  وقــــعــــت 
�سركة  مـــــع  اتــــفــــاقــــيــــة  عــــجــــمــــان 
بهدف  التو�سيل  خلدمات  كاريدج 
اإمارة  يف  ال�سركة  خــدمــات  تــوفــري 
االعــــمــــال  رواد  ودعـــــــم  عـــجـــمـــان 
الأ�سحاب  بتوفري عرو�س خا�سة  
واملتو�سطة،  الــ�ــســغــرية  الــ�ــســركــات 
وذلك �سمن حر�س غرفة عجمان 
الرائدة  ال�سركات  ا�ستقطاب  على 
لتعزيز  املــــــجــــــاالت  خمـــتـــلـــف  يف 
ال�سغرية  ال�سركات  ودعم  ا�ستفادة 
واملتو�سطة وم�ساريع رواد االعمال 

يف االمارة.
�سمن  االتـــفـــاقـــيـــة  تـــوقـــيـــع  جـــــاء 
م�ساركة غرفة عجمان يف فعاليات 
حتت   2018 جــيــتــكــ�ــس  مــعــر�ــس 
مـــظـــلـــة حـــكـــومـــة عــــجــــمــــان، وقـــع 
االتفاقية من جانب غرفة عجمان 
التنفيذي  املدير  اجلناحي  حممد 
لقطاع تنمية اال�ستثمار واالأعمال،  
ومـــن جــانــب �ــســركــة كـــاريـــدج بدر 

العجيل املدير العام.
واكد حممد اجلناحي على اهمية 
توفري  يف  ودورهــــــــــا  االتــــفــــاقــــيــــة 
عــــن طريق  الـــكـــرتونـــيـــة  مــنــ�ــســة 
�ــســركــة كـــاريـــدج الــتــي تــهــدف اإىل 

يعزز  مبــا  منتجاتهن  ت�سويق  مــن 
منو وا�ستدامة م�ساريعهن.

الفرج  عيد  عبري  االتــفــاقــيــة  وقــع 
�سيدات  جمـــلـــ�ـــس  مـــكـــتـــب  مــــديــــر 

مديرة  الــ�ــســعــدي  ليلى  و  اعـــمـــال، 
االلــــكــــرتوين  “هريات”  مــتــجــر 
معر�س  يف  امل�ساركة  خــالل  وذلــك 

جيتك�س 2018.

وال�سلع  املنتجات  خمتلف  تو�سيل 
قيا�سية،  اوقـــــات  يف  االأفــــــراد  اإىل 
ايجاد  عــلــى  ينعك�س  الـــذي  االمـــر 
خدمة ت�سويقية جديدة تعزز منو 

الأع�ساء غرفة عجمان. 
على جانب اآخر وّقع جمل�س �سيدات 
اأعمال عجمان التابع لغرفة جتارة 
تعاون  اتفاقية  عجمان  و�سناعة 

االعمال  رواد  م�ساريع  وا�ستدامة 
ال�سغرية  املــ�ــســاريــع  اأ�ــســحــاب  مــن 
االتفاقية  ان  مو�سحاً  واملتو�سطة، 
وامتيازات  خا�سة  عرو�س  �ستوفر 

االلكرتوين  “هريات”  متجر  مع 
بهدف توفري من�سة عر�س مبتكرة 
ملنتجات وخدمات ع�سوات جمل�س 
ومتكينهن  عجمان  اعمال  �سيدات 

�سمن فعاليات جيتك�ش 2018

»دبي لل�صيليكون« تختار »نور بنك« �صريكًا ا�صرتاتيجيًا ملركز »ديتك«



السبت  20   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12457  
Saturday   20   October   2018  -  Issue No   1245716

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1586
باك�ستاين   ، اياز  علي  لياقت  خان  وقا�س  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�سته البالغة 100% ح�سة اىل ال�سيد/ خالد ح�سني 
عا�سق رنا - باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة املهنية : كافترييا ملك اجلودة - ترخي�س 

رقم )732035(  تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1588
البيع  يف  ترغب  اجلن�سية  اإماراتية   - حممد  مظلوم  عبداهلل  �ساميه  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 51%  وذلك اىل ال�سيدة/ بدور نا�سر امني عبداهلل اآل علي - اإماراتية 
اجلن�سية وال�سيد/ راجي�س ناندانيا مان�سوخ بهاجنيبهاى - هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن 
كامل ح�سته البالغة )49%( اىل ال�سيد/ مايور ديدهاجارا برابهوالل راجمى ديدهاجارا - هندي اجلن�سية 
يف الرخ�سة با�سم )البارز لتجارة مواد التغليف - ذ م م ( والتي تاأ�س�ست ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية 
رقم )747748( - تعديالت اخرى :- مت تغيري اال�سم التجاري من )البارز لتجارة مواد التغليف - ذ م م( 

اىل )ال�سوي�س لتجارة مواد التغليف - ذ م م( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل 
. فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من 
تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1576
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد عبداهلل حميد العرج ال�سويدي - اإماراتي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ اهلل ديوايا باليا - باك�ستاين 
اجلن�سية ، يف الرخ�سة امل�سماة )�سالون جنمة القرائن للحالقة( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب 
بال�سارقة.  تعديالت اخرى : مت  التنمية االقت�سادية  ال�سادرة من دائرة  رخ�سة رقم )720142( 

تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1584
البيع  ال�سيد/ �سيد عظمت �ساه - هندي اجلن�سية يرغب يف  ليكن معلوما للجميع بان 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ عي�سى مو�سى عبداهلل جمعه 
ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي  احلمرية(  جنوم  )بقالة  يف  اجلن�سية  اإماراتي   - املازمي 
مبوجب رخ�سة رقم )627625( - تغيريات اخرى : تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة 

فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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املرجع : 1574
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ح�سن حممد م�سطفى الفار - اردين اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ اليا�س رمزي جورج 
حو�س - اردين اجلن�سية يف الرخ�سة )معر�س اللواء لتجارة ال�سيارات امل�ستعملة ( والتي 
التنمية  دائرة  من  وال�سادرة   )511993( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 

االقت�سادية بال�سارقة - تغيريات اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الخر
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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املرجع : 1585
باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف   - نا�سر حممود عبدالغفور  ال�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ وقار بت خالد جاويد بت - 
باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة )�سالون حمد نا�سر للحالقة( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )517380( - تغيريات اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة الخر - تغيري اال�سم 
اال�سم  لي�سبح  للحالقة(  نا�سر  حمد  )�سالون  ال�سابق  التجاري  اال�سم  كان  حيث  التجاري 

التجاري اجلديد )�سالون درب ال�سالم( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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املرجع : 1573
ان  وحيث   ، اجلن�سية  اإماراتية   - علي  ال  بو�سمنوه  �سامل  احمد  رحاب  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الطرف االأول ترغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�ستها )50%( من كامل ح�ستها البالغة )100%( وذلك 
اىل ال�سيدة/ عفراء حميد عبداهلل جا�سم ال�سام�سي - اإماراتية اجلن�سية ، وكما ترغب يف البيع والتنازل عن 
جزء من ح�سته )50%( من كامل ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيدة / فاطمة ابراهيم ح�سني عبداهلل 
البلو�سي - اإماراتية اجلن�سية. يف الرخ�سة امل�سماة )�سالون اأنامل للتجميل والعناية باالظافر( تاأ�س�ست باإمارة 

ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )571580( ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية بال�سارقة. 
تعديالت اخرى : ال يوجد. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات 

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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املرجع : 1587
يف  يرغب  اجلن�سية  هندي   ، ريتنا  رامي�س  �سماي  رتنا  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل كل من ال�سيد/ �سوبها�س بابو جانارد 
دهنان بيالي - هندي اجلن�سية يف )الن�سر ملقاوالت التك�سية واالر�سيات واال�سباغ( مبوجب 

رخ�سة رقم )565816( وبرقم ال�سجل )17212(  1- تنازل مالك الرخ�سة الخر 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على االجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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املرجع : 1575
م�سري   - عبداهلل   ابراهيم  اأحمد  �سيد  بغدادي  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف  اجلن�سية 
لتجارة  ال�سعيد  )واحة  با�سم  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  �سوري   - اليوزبا�سي  حممد  ح�سن 
قطع غيار ال�سيارات امل�ستعملة( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )739392( 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
االجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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بوك�سولرين تيك  منطقة حرة - ذ م م  هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف املنطقة احلرة 
وعنوانها    93294 رقــم  الرخ�سة  مبوجب  االإبــداعــيــة  للمجمعات  دبــي  �سلطة  لــدى  م�سجلة 
االإمارات   ، دبــي   ، ، �س ب 501731  دبــي لالعالم  7 - مدينة  رقــم  اوفي�س  بوتيك  امل�سجل يف 
العربية املتحدة ، )"ال�سركة"( ، تعلن اأنه وفقا لقرار ال�سركاء  بتاريخ 1 اكتوبر 2018 ،  �سيتم 
املنظمة  اللوائح  من   101 املــادة  يف  عليه  املن�سو�س  االإجـــراء  مبوجب  اختياريا  ال�سركة  حل 

لل�سركات اخلا�سة يف املجمعات االإبداعية بدبي ل�سنة 2016
اأي طرف معني لديه مطالبة �سد ال�سركة عليه بتقدميها يف غ�سون 45 يوما من تاريخ هذا 

اال�سعار عن طريق الربيد امل�سجل اأو االت�سال ب : ال�سيد : رميون زكريا    
ا�سم ال�سركة : بوك�سولرين تيك منظمة حرة - ذ م و 

�س.ب : 501731 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
هاتف : 43298253 )971( 

 r@ketapp.com  :بريد الكرتوين
لن تقبل املطالبات التي تقدم بعد انق�ساء مدة  45 يوما.

ا�شعار بالت�شفية
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انذار بالن�شر
رقم )2018/6575 (

1- ا�س ام اي للتجارة العامة - �س ذ م م  املنذرين  :  
2- رملة ح�سن نا�سر ال�سايغ زوجة حممد ال�سيد مهدي )اإماراتية اجلن�سية(   

املنذر اليها : برلو خلدمات الدعم - �س ذ م م
املو�سوع " ينذر املنذرين املنذر اليها ب�سرورة دفع قيمة متاأخرات القيمة االيجارية منذر تاريخ انتهاء العقد يف 2018/1/9 
وحتى تاريخه ويف حالة عدم التزام املنذر اليها ب�سداد متاأخرات القيمة االيجارية امل�ستحقة للماأجور فاإنه يتوجب عليها 
اخالء العني املوؤجرة وت�سليمها للمنذرين خالية من اال�سخا�س وال�سواغل باحلالة التي ت�سلمتها عليها وا�سالح مايكون 
قد حلق بالعني املوؤجرة من تلف مع �سداد كامل مبالغ املاء والكهرباء حتى تاريخ االخالء التام او تقدمي براءة ذمة عنها 
من اجلهات املخت�سة وذلك يف مدة اق�ساها 30 يوم من تاريخ ا�ستالمها هذا االخطار واإال �سي�سطر املنذرين اىل اتخاذ 
كافة االجراءات الق�سائية الالزمة للمطالبة مبا �سبق ذكره وما ي�ستجد من قيمة ايجارية ور�سوم وم�ساريف   وكذلك 
التعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر حتى تاريخ االخالء التام ويحتفظ املنذرين )املوؤجرين( بحقهم كامال يف مطالبة املنذر 
اليها )امل�ستاأجرة( اي�سا بالتعوي�س عن العطل وال�سرر عن �سغل العقار وعن التاأخري يف دفع االجرة والتاأخري يف اإخالء 

العقار وحتميل املنذر اليها كافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2621  جتاري جزئي

االقــامــة مبا  اأمــري نبيل ح�سن حممد عــزو جمهول حمل  املدعي عليه / 1-  اىل 
اأقــام عليك  اإدارة - فرع برج البحر قد  ان املدعي/م�سرف الهالل �ــس.م.ع مكتب 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ان يدفع للم�سرف املدعي مبلغا 
احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )32.515.75( وقــدره 
 2018/11/1 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها  وحــددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / �سلطان �سامل حممد علي 
املدعي / ور�سه االنتخاب ل�سيانة ال�سيارات يف الدعوى رقم 2018/6252 الدائرة املدنية اجلزئية 

االأوىل - نعلمكم بان   قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
قيد الدعوى وحتديد اقرب موعد جل�سة لنظرها واإعالن املدعي عليها ب�سوره عنها. 

�سد ملف النزاع رقم 2018/302 نزاع ال�سارقة - بعد االطالع والثبوت : احلكم بالزام املدعي عليه 
مببلغ 38000 درهم )ثمانية وثالثون الف درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اقامة 

الدعوى وحتى متام ال�سداد.  الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
االبتدائية  االحتادية  ال�سارقة  مبحكمة   3 رقم  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   ح�سورك  يقت�سي  لذا 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
الدعوى  للنظر يف  وذلك  ون�سف �سباحا    8 ال�ساعة  املوافق 2018/10/31   االربعاء   يوم  وذلك   ،
املذكور امل�سار اليها اأعاله - بو�سفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان : ال�سيد/ 
حممد عبدالرحيم عبداهلل ح�سن النقبي - اجلن�سية : االإمارات وطلب الت�سديق 
على حمرر يت�سمن )تنازل( يف اال�سم التجاري مطعم فريج اخلور واملرخ�س من 
دائرة التنمية االقت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 623470 ال�سادر بتاريخ 
كاراييل  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  االقت�سادية  التنمية  دائـــرة  مــن   2012/6/28
حممد كي بي مامو - اجلن�سية : الهند - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
ورثة علي / علي �سليمان خلفان علي وميثلهم خلفان �سليمان خلفان - اجلن�سية : 
االإمــارات  وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ح�سته البالغة 100% يف 
اال�سم التجاري ور�سة الرت�سيم لت�سليح ال�سيارات ، ن�ساط الرخ�سة �سيانة ال�سيارات 
، واملرخ�س من دائرة التنمية االقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 241778 
ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  االقت�سادية  التنمية  دائرة  1993/11/17 يف  بتاريخ  ال�سادر 
ديفيندر �سنك تر�سيم �سنك - اجلن�سية : الهند - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 191 

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ زينب ح�سن مقاوله - ايرانية  اجلن�سية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )�سالون الأجلك لل�سيارات( 
 - القر�سي عامر ح�سني  ال�سيد/ م�سطفى  مبوجب رخ�سة رقم )548658( اىل 

م�سري اجلن�سية - تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر. 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على االجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع 

االجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/992  ا�شتئناف مدين    
حمل  جمــهــول  ح�سني  �سبري  ح�سني  قــديــر   -1 �ــســده/  امل�ستاأنف  اىل 
الفنية  لــالعــمــال  عــبــداهلل  اأجـــاز  حممد   / امل�ستاأنف  ان  مبــا  االقــامــة 
احلكم  ا�ستاأنف/  قد  النوبي  �سعيد  �سامل  وميثله:احلجية  �ـــس.ذ.م.م 
جل�سه  لها  وحــددت  جزئي  مدين   2018/3050 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/10/23 املوافق  الثالثاء   يوم 
قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/308  ا�شتئناف مدين    

حمل  جمهول  لل�سياحة  حــدود  بال  عجائب   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�ستاأنف / اطهر علي اخرت علي قد ا�ستاأنف/ احلكم 
جل�سه  لها  وحــددت  جزئي  مدين   2688/2017 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
يوم اخلمي�س  املوافق 2018/11/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2049  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- تريي باتريك مارك جورج اي�سايا جمهول 
حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف / لينار�س م.م.ح وميثله:عبدالكرمي 
جودت عبداهلل ا�ستيتيه قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
املوافق  االربــعــاء   يــوم  لها جل�سه  وحـــددت  كلي  161/2016 جتــاري 
2018/11/7 ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه 
يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/10433  عمايل جزئي
اىل املــدعــي عليه / 1-اولــيــفــ�ــس �ــــس.ذ.م.م جمــهــول حمــل االقــامــة مبــا ان 
املدعي /االمني ميا جميد ميا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )21260 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ  )2000( 
 MB184763347AE:ال�سكوى رقــم  وامل�ساريف  والــر�ــســوم  درهــم 
�س   10.00 ال�ساعة   2018/10/24 املوافق  االربعاء  يوم  جل�سة  لها  وحــددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا   ch1.A.1:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/10409  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �ــــس.ذ.م.م  العقارية  للو�ساطة  1-�ــســون   / عليه  املــدعــي  اىل 
االقـــامـــة مبـــا ان املـــدعـــي /مـــنـــى حمــمــد عــلــي قـــد اأقــــــام عــلــيــك الدعوى 
املــطــالــبــة مبــ�ــســتــحــقــات عــمــالــيــة وقـــدرهـــا )76437 درهــــم(  ومــو�ــســوعــهــا 
درهــــم وتـــذكـــرة عــــودة مبــبــلــغ  )2000( درهــــم والــر�ــســوم واملــ�ــســاريــف رقم 
يوم  جل�سة  لها  وحــددت   MB185773842AE/2018:ال�سكوى
الثالثاء املوافق 2018/10/30 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 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 االأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/10298  عمايل جزئي

املــدعــي / املــدعــي عليه / 1-حمــمــد �سمري علي داود جمــهــول حمــل االقــامــة مبــا ان  اىل 
ويلهيلم�سن �سيب�س �سريفي�س �س.ذ.م.م وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�سني  قد اأقام عليك 
املدعية  اىل  درهــم(   237.680( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
كتعوي�س عن ال�سرر الذي حلق باملدعيه نتيجة التحاق املدعي عليه جلهة عمل مناف�سة 
للمدعية مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ االلتحاق املدعي عليه لدى جهة العمل 
املناف�سة احلا�سل يف:2018/6/25 وحتى ال�سداد التام وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق 
اأو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 10.00 �س   2018/10/29
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/29  تظلم عمايل

اىل املتظلم �سده / 1-موؤمن ممدوح م�سطفى عبداهلل 2- �سركة احمد بن د�سمال 
عمر  حممد  موؤ�س�سة   / املتظلم  ان  مبا  االقــامــة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للمقاوالت 
اعاله ومو�سوعه تظلم  املذكور  التظلم  اأقــام عليكم  قد  العامة  للتجارة  اجلابري 
امل�سروع  موقع  يف  والب�سائع  املــوجــودات  على  احلجز  بالغاء  ال�سادر  الــقــرار  مــن 
ملوؤ�س�سة حممد اجلابري  العائدة ملكيتها  النهدة  على قطعة االر�س )2410266( 
للتجارة العامة �سامال للر�سوم وامل�ساريف وبدل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
  Ch 1.C.15 : يوم الثالثاء املوافق 2018/10/23   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا 
، ويف حالة  االأقــل  اأيــام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/934  تنفيذ جتاري   
مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:1156/2013 واملعدل باال�ستنئاف 
رقم:419/2014 ا�ستنئاف جتاري ، ب�سداد املبلغ املننفذ به وقدره )96721481.95( درهم 

�سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب االإعالن:طالب التنفيذ:بنك �سادرات ايران

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- غلوم احمد حممود حممد البلو�سي مدير �سركة غلوم 
احمد البلو�سي جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعالن:
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن عقار مبنطقة مردف رقم 
االر�س 490-3 وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره )96716686.95( درهم وذلك للعلم 

مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/189  جتاري كلي
التاأمني 2- فاطمة جنيب حممد حجازي  املدعي عليه / 1- اخلاطري لو�سطاء  اىل 
يون�س 3- وائل نايف زين الدين جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/�سركة التاأمني 
اأقــــام عليك الدعوى  �ــــس.م.ع - فـــرع دبـــي وميــثــلــه:�ــســمــري حليم كــنــعــان قــد  املــتــحــدة 
والر�سوم  درهــم   )570.000( وقــدره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد 
التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/10/30 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.15
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/609  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- �سانايل هولدينجز ليمتد 2- �سانايل جلوبال ليمتد ملالكها حممد 
نور احلق حممد احلق 3- �سانايل هولدينجز م.م.ح )منطقة حرة الفجرية( جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي/حممد بن مانع بن �سلطان ابالعال وميثله:امل عمري ال�سبيعي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما االوىل والثانيه مببلغ وقدره 
والفائدة 9% من:2009/2/28  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )31.000.000(
وحتىال�سداد التام والزامهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )5.000.000( درهم كتعوي�س 
ال�ساعة  والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب. وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2018/11/4 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  9.30 �س 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2068  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-طــارق �سعيد عي�سى علي ال�سحي جمهول حمل االقامة مبا ان 
�ــس.م.ع وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد  املدعي /م�سرف االمــارات اال�سالمي 
يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  ال�سالمي قد 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهــم   )4.773.655.44( وقــدره  مبلغ  للمدعي 
لها  الــتــام.وحــددت  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  التاأخريية  والغرامة 
  ch2.E.22:بالقاعة ال�ساعة:09:30 �س  املــوافــق:2018/10/24  االربعاء  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 االأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/992  مدين جزئي
اىل املحكوم عليه/1- �سالم بدوي جمهول حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/7/24  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/حممد 
ماهر نبيل بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )425.000( درهم 
مع فوائد قانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى متام ال�سداد على 
اال تتجاوز ا�سل الدين املق�سي به والزمت املدعي عليها بامل�ساريف وخم�سون درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/2882  مدين جزئي
اىل املدعي عليه/1- ماأمون فاروق �سليمان حممود جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ال�سيافة لل�سقق الفندقية 3- ت�سامنية وميثله:ب�سار عبداهلل علي ابراهيم 
امل�سايبة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/7/9  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ال�سيافة لل�سقق الفندقية 3- ت�سامنية بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للمدعية مبلغ )ع�سرة االف ومائة و�سبعون درهما( مع الزامه بالر�سوم 
وامل�ساريف . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/878  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- احمد حممد زكي حممد جمعه جمهول حمل االقامة نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2018/6/4  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
ل�سالح/�سعد بن �سالح بن �سعد الدو�سري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
ا�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 والفائدة  الدعوى  �سند  ال�سيك  قيمة  درهم   )52000(
ومبلغ  بامل�ساريف  عليه  املــدعــي  والــزمــت  ال�سداد  متــام  وحتى  يف:2016/9/4  ال�سيك 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهــم  ثالثمائة 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا االعــالن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3462  جتاري جزئي

�ــس.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-برايان لالعمال الكهروميكانيكية 
بن  وميثلها/احمد  �ـــس.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاجري  /اتــورنــت  املدعي  ان  مبا  االقامة 
املخينى بهوان وميثله:مي عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن  �سامل  �سهيل بن 
ن�سيب الفال�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )46613.28( درهم والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة  وحتى 
االحد  يوم  لها جل�سة  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد 
املوافق:2018/10/28 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  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 االأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3092  جتاري جزئي
ان  االقــامــة مبا  �ـــس.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  / 1-كيلي  عليه  املدعي  اىل 
ناري�س  ال�سيد/موهيت  بالتوقيع  وميثلها  �ـــس.ذ.م.م  للنقليات  /فريكون  املدعي 
مببلغ  عليه  املدعي  بــالــزام  املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى  عليك  اأقــام  قد  ميهتا 
وقدره )126365( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ اال�ستحقاق 
ــــوافــــق:2018/10/25  امل يــوم اخلمي�س  لها جل�سة  الــتــام.وحــددت  الــ�ــســداد  وحــتــى 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لــذا    ch1.C.12:بالقاعة �س  ال�ساعة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3547  جتاري جزئي
�ــــس.ذ.م.م جمــهــول حمل  للمقاوالت  اآوت  فيت  1-بــروفــكــ�ــس   / عليه  املــدعــي  اىل 
انك/فرع دبي/فرع  �سوليو�سنز  �سبالي �سني  ا�س  بي  املدعي /يو  ان  االقامة مبا 
الدعوى  عليك  اأقــام  قد  لوتاه  عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�سني  اجنبية  �سركة 
درهم   )72.470.98( وقـــدره  مببلغ  عليها  املــدعــي  بــالــزام  املطالبة  ومو�سوعها 
�سنويا  بــواقــع %12  القانونية  والــفــائــدة  املــحــامــاة  واتــعــاب  واملــ�ــســاريــف  والــر�ــســوم 
اخلمي�س  يــوم  جل�سة  لها  الــتــام.وحــددت  الــ�ــســداد  وحــتــى  اال�ستحقاق  تــاريــخ  مــن 
فاأنت  لــذا    ch1.C.12:بالقاعة �ــس  الــ�ــســاعــة:08:30  املـــــوافـــــق:2018/11/1 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2668  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جراغ الكرتوميكانيكال وال�سيانة العامة �س.ذ.م.م جمهول 
ذ.م.م وميثلها/ العامة  للتجارة  الــالمــع  /اخلــط  املــدعــي  ان  االقــامــة مبــا  حمــل 

ع�سام حممد عبدالوهاب �سليمان وميثله:مي عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقــام عليك  الفال�سي قد  بن ن�سيب 
عليه مببلغ وقدره )30515( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
االربعاء  يــوم  جل�سة  لها  الــتــام.وحــددت  الــ�ــســداد  وحــتــى  املطالبة  تــاريــخ  مــن   %9
فاأنت  لــذا    ch1.C.14:بالقاعة �ــس  الــ�ــســاعــة:08:30  املــــوافــــق:2018/10/24 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2778  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- را�سد عبداهلل مو�سى عبداهلل اخلمريي جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اأقــام عليك  �ــس.م.ع قد  املتكاملة  املدعي/�سركة االمــارات لالت�ساالت  ان  مبا 
والر�سوم  درهــم   )8.342.35( وقــدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
التام  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
املوافق  . وحــددت لها جل�سة يوم االربعاء  رقــــم:2018/1550 مدين  النزاع  و�سم ملف 
2018/10/24 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 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 االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2758  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سامويل ابريا فيلكي جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي 
/املهدي مدجكال وميثله:يو�سف حممد احمد يو�سف احلمادي قد اأقام عليك 
وقدره  بالت�سامن مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهــم   )300.000(
يوم  جل�سة  لها  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع 
  ch2.D.19:بالقاعة �س  ال�ساعة:08:30  املـــوافـــق:2018/10/25  اخلمي�س 
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 االأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/391  عقاري كلي
�ــــس.ذ.م.م جمهول حمل  ليمتد  ناين  بروبرتيز  1-اأمــنــيــات   / عليه  املــدعــي  اىل 
ح�سن  وميثله:�سالح  فيات�سي�سالفوفنا  يوليا  /زوبكوفا  املدعي  ان  مبا  االقامة 
املدعي  بــالــزام  املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد  مبا�سري  حممد 
عليهما بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )1.126.241( درهم والفائدة القانونية 
9% من تاريخ املطالبة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة 
  ch1.B.8:بالقاعة �س  ال�ساعة:09:30  املـــوافـــق:2018/10/30  الثالثاء  يــوم 
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 االأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3259  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �سيد حممد كمباال تيكومورى )ب�سفته مالك رخ�سة موؤ�س�سة 
ال�سرق االو�سط ملواد البناء - موؤ�س�سة فردية( جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
عليك  اأقـــام  قــد  ال�سام�سي  فــرج  خمي�س  وميثله:عبدالعزيز  �ـــس.م.ع  الــهــالل  م�سرف 
املدعي عليه مببلغ وقدره )921.306.80( درهم  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/10/30 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/157 تنفيذ مدين

اال�ــســنــان  جمهول حمل  اك�س دي لطب  �ــســده/1- دي  املنفذ  اىل 
االقـــامـــة مبـــا ان طـــالـــب الــتــنــفــيــذ/انــوف 8 انـــرتيـــرز �ــــــس.ذ.م.م 
احلجز  مت  بانه  نعلنكم  الكبان  حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�س 
اثــــاث مكتبي واجهزة  عــلــى امــوالــكــم اخلــا�ــســة وهـــي عــبــارة عــن 
كهربائية والكرتونية يف حدود املبلغ املنفذ به )504759.53( درهم 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/701 تنفيذ �شرعي

ـــده/1- احــمــد غــلــوم حــ�ــســني عـــبـــداهلل حمــمــد  جمهول  اىل املــنــفــذ �ـــس
ابراهيم  علي  عبدالعزيز  التنفيذ/نوره  طالب  ان  مبــا  االقــامــة  حمــل 
النعيمي وميثله:را�سد عبدالرزاق حممد تهلك قد اأقام عليك الدعوى 
الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  بتنفيذ  والزامك  اعــاله  املذكورة  التنفيذية 
�ستبا�سر  املحكمة  احــوال نف�س م�سلمني   وعليه فان  رقــــم:2017/1038 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2018/767 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الــعــبــدويل ب�سفته مــن ورثة  �سعيد  احــمــد  عــبــداهلل حمــمــد  الــطــاعــن/1- 

املرحوم/حممد احمد �سعيد علي العبدويل
وميثله:احمد علي �سالح نا�سر املازمي 

املطعون �سده:1- عبداحلكيم ميالد حممد عبدو جمهول حمل  باعالن 
اأعــاله ويتوجب  املــذكــور  اأقــام عليكم الطعن  الطاعن  بــاأن  االقــامــة نعلنكم 
الطعن  �سحيفة  على  لــلــرد  وذلـــك  التمييز  حمكمة  اىل  احلــ�ــســور  عليكم 

املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2018/125 بيع عقار مرهون

اىل املنفذ �سده/1- �سيد زوهيب �سيد ماتى رحمان  2- �سروت زهيب جمهول 
بنك  )�سابقا(  الوطني  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طــالــب  ان  مبــا  االقــامــة  حمــل 

ابوظبي االول )حاليا(  وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي.
قيمة  ل�سداد  اخطاركم  بــتــاريــخ:2018/10/11  االبتدائية  دبــي  حمكمة  قــررت 
املطالبة وقدرها )3.360.000( درهم خالل �سهر من تاريخ االعالن واال بيع 
اجراءات  قانون  من   295 املــادة  لن�س  وفقا  العلني  باملزاد  الرهن  حمل  العقار 
مدنية وهي عبارة عن قطعة ار�س - املنطقة وادي ال�سفا 2 - رقم االر�س 496 

- امل�ساحة 814 مرت مربع وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

             يف الدعوى رقم 2018/124  بيع عقار مرهون   
مو�سوع الق�سية:ا�سدار بايقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم 2409 بالطابق رقم 24 مبنبى ب 
 L2 - 73 - G - 49.50 د 29 بوليفارد مبنى رقم 2 البالغ م�ساحته 130.50 مرت مربع واملواقف 
 )3.589.545.07( مبلغ  دبي نظري  بامارة  برج خليفة  190 مبنطقة  رقم  االر�ــس  على قطعة 
االول  ابوظبي  بنك  )�سابقا(  الوطني  ابوظبي  التنفيذ:بنك  االإعــالن:طــالــب  طالب  درهــم. 
)حاليا(  - املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- ح�سني ا�سحق طالقاين زاده  جمهول حمل االقامة  
مو�سوع االعالن:  نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة االر�س 
بياناتها - رقم االر�ــس 190 - املنطقة برج خليفة - امل�ساحة 130.5 مرت مربع - رقم ال�سقة 
2409 - ا�سم املبنى ب د 29 بوليفارد مبنى 2 وذلك يف حدود قيمة املطالبة )3512250.00( درهم 

وذلك للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2886  مدين جزئي

االقامة  اأنــور ح�سن جمهول حمل  1-احــمــد كمال حممد   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /داليا مدحت احمد مر�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
عن  تعوي�سا  درهـــم   )150.000( وقـــدره  مببلغ  عليه  املــدعــي  بــالــزام  املطالبة 
ارتكبه  ما  جــراء  من  املدعية  ا�سابت  التي  والنف�سية  واالدبية  املادية  اال�سرار 
الثالثاء  يـــوم  لــهــا جل�سة  املـــحـــامـــاة.وحـــددت  واتـــعـــاب  واملــ�ــســاريــف  والــر�ــســوم 
فاأنت  لــذا    ch2.D.19:بالقاعة �س  ال�ساعة:08:30  املـــوافـــق:2018/11/6 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2790  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- خليفة خلفان �سعيد �سامل حكيم جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي/حممد ا�سماعيل خان حممد يو�سف خان قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )5380( درهم والر�سوم 
وحددت  التام.  ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�ساريف 
بالقاعة  �ــس   8.30 ال�ساعة   2018/10/25 املــوافــق  اخلمي�س  يــوم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�سور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch2.D.18
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2825  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- طارق عبدالرزاق جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
املطالبة  ومو�سوعها  الــدعــوى  عليك  اأقـــام  قــد  خــان  حممد  نــور  عبداللطيف 
وامل�ساريف.  والــر�ــســوم  درهـــم   )38000( وقــــدره  مببلغ  عليه  املــدعــي  بــالــزام 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/11/6 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�سور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   Ch2.D.19
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6510 (

املنذر : بنك م�سر )فرع دبي( بوكالة املحامي خليفة بن هويدن الكتبي 
املنذر اليه : هبة اأحمد عبدال�سمد - م�سرية اجلن�سية 

املو�سوع : 
حيث ان املنذر ينذرك باأن توؤدي املبلغ املرت�سد بذمتكم )خالل ثالثة ايام( و البالغ حتى تاريخ 
حتى  املرتتبة  الفوائد  اىل  باال�سافة  اإمــاراتــي(  درهــم   31.381.70( وقــدره  مبلغا   2018/6/19
غاية تاريخ الدفع وذلك مبوجب مبلغ القر�س املمنوح من قبل املنذر )البنك( مبنا�سبة طلبك 
احل�سول على قر�س �سيارة والبالغ )66.875.00 درهم اإماراتي( وحيث ان اإخاللك باالإلتزامات 
املرتتبة عليك وتوقفك عن �سداد االق�ساط املرتتبة يف مواعيدها �سيعر�سك اىل اتخاذ االجراءات 
القانونية بحقك �سواء على املال املرهون او غريه. مع العلم بان املنذر له احلق يف املطالبة باأي 

تعوي�سات عن اال�سرار املرتتبة نتيجة االخالل بااللتزمات او اتخاذ اي اجراء قانوين. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12457 بتاريخ 2018/10/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6529(

املنذر : بوك�س بارك - �س ذ م م  - اإعمار �سكوير - املبنى رقم 1 - مكتب 301 - هاتف 045114750 
وميثلها ال�سيد/ حممد يو�سف حممد يو�سف مبوجب وكالة رقم 2018/1/111319 املوؤرخة لدى الكاتب 

العدل بدبي بتاريخ 14.05.2018 
رقم  االر�ــس  الكائن على قطعة   M5-01 رقــم  املحل   - م  م  ذ  �س   - اإ�ستديو م�سر  / مطعم  اليها  املنذر 
9419-343 مبنطقة الو�سل - اإمارة دبي - هاتف رقم 044330297 ، فاك�س 044200321 �س ب 283143 دبي 

، االإمارات العربية املتحدة  رقم ديوا 343994267 
املو�سوع : اإنذار ب�سرورة اإ�سالح اال�سرار واعادة فتح حمل ا�ستوديو م�سر 

الوحدة رقم اإم 5-01 ، منطقة بوك�س بارك. 
اأعمال  من  االنتهاء  بغر�س  املنذرة  مع  والتعاون  املــوؤجــرة  العني  فتح  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
نظرا  لالأ�سول  وفقا  للن�ساط  اليها  املنذرة  اخــرى وممار�سة  مرة  املحل  افتتاح  العــادة  االإ�سالح متهيدا 
الأن ا�ستمرار غلق املحل ي�سر مب�سالح املنذرة و�سمعتها التجارية جتاه باقي العمالء والــرواد باملنطقة 
اإ�سالح  او فرتة  ال�سابقة  الفرتة  �سواء عن  والدفعات  االيجارية  القيمة  ب�سداد  االلتزام  اىل  باال�سافة   ،

االأ�سرار التي تعر�س لها املاأجور.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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م�سافة  عــلــى  عـــــداءه   157 تــتــنــافــ�ــس 
3000 مرت يف بطولة �سباق الطريق 
ال�ساد�سة  الن�سخة  مــنــافــ�ــســات  �ــســمــن 
لالألعاب  هــنــد  الــ�ــســيــخــة  “دورة  مـــن 
من  االأكـــــرب  لل�سيدات”،  الــريــا�ــســيــة 
نوعها التي تنظمها جلنة ريا�سة املراأة 
بتوجيهات  الــريــا�ــســي،  دبـــي  مبجل�س 
من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 
رئي�س  دبــي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد 
الــريــا�ــســي، وحتــت رعاية  جمل�س دبــي 
حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�ــســد 
رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبي 
هند بنت  ال�سيخة  �سمو  اهلل”،  “رعاه 
وتنطلق  مكتوم،  اآل  جمعة  بــن  مكتوم 
الثالثة  ال�ساعة  يف  اجلـــري  مناف�سات 
والــنــ�ــســف مــ�ــســاء الـــيـــوم الــ�ــســبــت 20 
الورقاء  مــ�ــســمــار  يف   2018 اأكــتــوبــر 
للجري بحديقة الورقاء مقابل مركز 

اأ�سواق.
وانطلقت م�ساء اأول من اأم�س مناف�سات 
فيها  ي�سارك  الــتــي  ال�سطرجن  بطولة 
الدوائر  خمــتــلــف  مــن  متناف�سة   73
واملوؤ�س�سات احلكومية و�سبه احلكومية 
واخلا�سة وتقام فعالياتها يف نادي دبي 
البطولة  افــتــتــاح  وحــ�ــســر  لل�سطرجن، 
كـــاًل مـــن: مــــوزة املــــري عــ�ــســو جمل�س 

رئي�س  الــريــا�ــســي  دبـــي  جمــلــ�ــس  اإدارة 
جلنة املراأة والريا�سة يف املجل�س رئي�س 
هند  ال�سيخة  “لدورة  املنظمة  اللجنة 
لالألعاب الريا�سية لل�سيدات”، واأحمد 
جمل�س  رئي�س  نــائــب  ثــاين  اآل  خليفة 
والثقافة،  لل�سطرجن  دبــي  نــادي  اإدارة 
الــــــدويل مهدي  واحلـــكـــم واملـــحـــا�ـــســـر 
امل�ساعد  الـــعـــام  االأمـــــني  عــبــدالــرحــيــم 
لــلــ�ــســطــرجن ع�سو  الحتـــــاد االإمــــــــارات 

جلنة احلكام يف االحتاد الدويل للعبة، 
وامل�سرف الفني على البطولة، وفوزية 

فريدون مديرة الدورة.
وحـــقـــقـــت اأمــــــل عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــعـــارف 
فوزها االأول يف البطولة على الالعبة 
الدورة  مناف�سات  يف  حيدر  بن  فاطمة 
فازت  كما  املــواطــنــات،  فئة  مــن  االأوىل 
لطيفة  على  املــرزوقــي  عــبــداهلل  اأمينة 
حمــمــد املـــرزوقـــي، وفــــازت مـــرمي كرم 

عــلــى اإميـــــان �ــســهــريــار، وفـــــازت اإميــــان 
حممد  منى  على  الــعــارف  عبدالعزيز 
عبداهلل  ب�سرى  فــازت  كما  الهرمودي، 
الها�سمي على منى مطر بالل، وفازت 
حياة  على  �سعيد  عبداهلل  �سعيد  ميثاء 
ح�سني حممد اجلابر، كما فازت ميثاء 
�سكينة  عــلــى  البلو�سي  حمــمــد  عي�سى 
نورة  وفـــازت  كــرم،  عبدالرحمن  عزيز 
اأحــمــد الــهــرمــودي على حــمــدة حممد 

اأهـــلـــي، وفــــازت عــائــ�ــســة اأحــمــد �ساهني 
على لطيفة عبيد حممد مراد، وفازت 
لطيفة ر�سول حممد بهرامي على عزة 
على  م�سعود  علي  كلثم  وفــازت  ر�سيد، 
مـــرمي اأحــمــد عــبــداهلل الــكــنــدي، فيما 
تعادلت كاًل من عائ�سة ح�سن اإبراهيم 
احلــو�ــســنــي مـــع نـــــورة �ــســافــعــي حممد 
اأمينة  فــازت  املقيمات  فئة  ويف  املــدين. 
اأ�ــســلــم كــــداوي عــلــى جـــورديـــث جري�س 

با�سرتانا، وفازت دوريلي جا�سيك على 
�سايبي ايبي، كما فازت هرينينا لوزانو 
وفازت  كـــــوالواي،  فيفيان  عــلــى  اأيــــوب 
توري�س  اأن  جــني  على  نــر�ــس  ماي�سون 
الــعــمــوري على  وفـــــازت الرا  لــيــمــا�ــس، 
�سويا  فــازت  كما  بينتو  �سامنثا  �سيثال 
اأحمد،  اأريان ثوبو على تهجد  عبداهلل 
وفــازت رنيا راأفــت على زهــراء ح�سني، 
فــيــمــا تــعــادلــت اإميــــي مــونــبــونــبــانــو مع 

بااليف فيكا�س جني.
ال�سلة  كـــــرة  بـــطـــولـــة  مــنــافــ�ــســات  ويف 
فريق  على  الــعــامــة  النيابة  فــريــق  فــاز 
 67 بنتيجة  لالت�ساالت  دو  موؤ�س�سة 
مقابل 10، كما فاز فريق هيئة الطرق 
واملـــوا�ـــســـالت بــدبــي عــلــى فــريــق هيئة 
مقابل   57 بــنــتــيــجــة  بـــدبـــي  الــ�ــســحــة 
مناف�سات  العامة  النيابة  لتت�سدر   ،9
نقطتان  بر�سيد  االآن  حتى  البطولة 

يف  واملــوا�ــســالت  الــطــرق  هيئة  وتليها 
املركز الثاين حتى االآن. وتتوا�سل غًدا 
االألعاب  مناف�سات  اأكتوبر   21 االأحــد 
اجلــمــاعــيــة حــيــث يــلــتــقــي فــريــق هيئة 
الــطــرق واملــوا�ــســالت بــدبــي مــع فريق 
والن�سف �سمن  الرابعة  ال�ساعة  دو يف 
مناف�سات املجموعة االأوىل من بطولة 
هيئة  فــريــق  يلتقي  كــمــا  الــ�ــســلــة،  كـــرة 
ال�سحة بدبي مع النيابة العامة بدبي 
يف الــ�ــســاعــة الــ�ــســاد�ــســة والــنــ�ــســف، ويف 
فريق  يلتقي  الطائرة  الكرة  مناف�سات 
هيئة الــطــرق واملــوا�ــســالت بــدبــي مع 
الرابعة  ال�ساعة  يف  دبــي  حماكم  فريق 
املجموعة  مناف�سات  �سمن  والن�سف 
الثانية، كما يلتقي فريق هيئة كهرباء 
ومــيــاه دبــي مــع فــريــق الــقــيــادة العامة 
ال�ساد�سة  الــ�ــســاعــدة  يف  دبـــي  لــ�ــســرطــة 
املجموعة  مناف�سات  �سمن  والن�سف 
االأوىل.  وت�سم الن�سخة اخلام�سة من 
وفردية  ريا�سات جماعية   10 الــدورة 
الهيئات  مــنــتــ�ــســبــات  فــيــهــا  تــتــنــافــ�ــس 
و�سبه  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والدوائر 
هي:  واالألــعــاب  واخلــا�ــســة،  احلكومية 
اليد،  كرة  الطائرة،  الكرة  ال�سلة،  كرة 
�سباق  الهوائية،  الــدراجــات  ال�سباحة، 
الطريق، ال�سطرجن، الري�سة الطائرة، 

البولينغ، وكرة الطاولة.

ينظمها جمل�ش دبي الريا�سي

لل�صيدات« اليوم  الريا�صية  لالألعاب  هند  ال�صيخة  »دورة  يف  يتناف�صن  عداءة   157
موزة املري واأحمد خليفة ومهدي عبدالرحيم يفتتحون بطولة ال�سطرجن.. والنيابة والطرق يت�سدرون مناف�سات ال�سلة

نادي احلمرية ينظم فعالية ريا�صية �صاطئية لطلبة اجلامعة القا�صمية
•• ال�شارقة_  الفجر: 

يف اإطار التعاون بني اجلامعة القا�سمية ونادي احلمرية الثقايف 
حياة  اأ�ــســلــوب  تظل  واأن  الريا�سية  ممار�سة  لتعزيز  الريا�سي 
املجتمع بجميع فئاته ا�ستقبل نادي احلمرية ويف مقره االأن�سطة 
البحرية ا�ستقبل وفدا من طلبة اجلامعة القا�سمية يف برنامج 

ريا�سي حافل.
وياأتي الربنامج الريا�سي بهدف ن�سر مفاهيم الريا�سة ا�سلوب 
اأف�سل  املمتعة للطلبة للممار�سة  الريا�سة  حياه وخلق جو من 
الريا�سات املائية على �ساطئ احلمرية واال�ستمتاع بوقت حافل 

من االثارة والت�سويق .
االن�سطة  من  بالعديد  احلالفل  الريا�سي  الربنامج  وت�سمن 

والربامج الريا�سية والبحرية  وامل�سابقات الرتاثية وال�ساطئية 
ال�ساطئية  الكرة  ريا�سة  ومار�سوا  للطلبة  النادي  نظمها  التي 

وال�سباحة وركوب القوارب.
القا�سمية  اجلامعة  مدير  �سامل  ر�ساد  الدكتور  االأ�ستاذ  واأعــرب 
الثقايف  احلمرية  نــادي  بــني  الكبري  التعاون  بهذا  �سعادته  عــن 
ممتع  وقت  وق�ساء  للطلبة  ريا�سية  منا�سط  لتنفيذ  الريا�سي 
على �ساطئ احلمرية الك�ساب الطلبة مهارات الريا�سية بجانب 

اال�ستمتاع بوقتهم.
الطلبة  �سوؤون  عمادة  اأن  اإىل  القا�سمية  اجلامعة  مدير  واأ�ــســار 
اإفــادة الطلبة واأن  حتر�س على تعزيز هذا التعاون من منطلق 
روؤية  �سياق  يف  هاما  ريا�سيا  جانبا  االكادميي  الربنامج  ي�سمل 
اجلامعة وقدم �سكره ملجل�س اإدارة نادي احلمرية على اال�ستقبال 

والتنظيم.  من جانبه ا�سار جمعه عبيد ال�سام�سي رئي�س جمل�س 
القا�سمية  اجلامعه  بــاإن  الريا�سي  الثقايف  احلمرية  نــادي  اإدارة 
متثل حالة فريدة بر�سالتها التي ار�ساها �سحاب ال�سمو ال�سيخ 
من  ورعـــاه  اهلل  حفظه  القا�سمي  حممد  بــن  �سلطان  الــدكــتــور 
للدار�سة  العامل  اأقطار  �ستى  من  للطلبة  ودعــوة  درا�سي  منهج 
، وا�ساف ان الفعالية جاءت من  ال�سارقة  اأر�ــس  باجلامعة على 
خالل التن�سيق مع اجلامعة  وتكامل االدوار مع النادي يف رعاية 
والثقافية  الريا�سية  الــربامــح  كافة  وتوفري  والطلبة  ال�سباب 
الفعالية  هذه  وتنظيم  اال�ست�سافة  وتعترب  هذا  واالجتماعية، 
م�ساهمه  من النادي وتفعيال لالتفاقية املوقعه بني اجلامعه و 
جمل�س ال�سارقة الريا�سي وذلك �سمن اجلهود امل�سرتكة بكافة 

املجاالت.

ارتفاع عدد الفرق اإىل 100 فريقا ت�سم 2300 لعب 
جمل�س دبي الريا�صي يطلق الن�صخة الثالثة من بطولة الأكادمييات اخلا�صة لكرة القدم

عمر اأحمد يخ�سع جلراحة عاجلة وحالته ل ت�ستدعي القلق 

»الأبي�س ال�صاب« يبداأ حت�صرياته ملواجهة ال�صن تايبيه
•• متابعة : عبداهلل اليا�شي 

عد�سة : ه�سام تيكنوين 
خلو�س  ا�ــســتــعــداداتــه  �ــســنــة(   19 )حتـــت  لل�سباب  الــوطــنــي  منتخبنا  بـــداأ   
مبنتخب  �ستجمعه  والتي  لل�سباب  اآ�سيا  كاأ�س  نهائيات  يف  مبارياته  ثــاين 
ال�سني تايبيه الذي كان قد خ�سر يف اجلولة االأوىل بنتيجة )1 : 3( اأمام 
اإندوني�سيا ) امل�ست�سيف (، وذلك بعد اأن طوى “ االأبي�س ال�ساب “ �سفحة 
به  ليت�سدر  لهدف  بهدفني  قطر  ح�ساب  على  حققه  الــذي  الثمني  فــوزه 
الذي  االإندوني�سي  املنتخب  مع  مت�ساوياً  نقاط  ثالثة  بر�سيد  املجموعة 

يتفوق بفارق االأهداف.
وحر�س الفرن�سي ليدوفيك باتيللي مدرب منتخبنا لل�سباب على االجتماع 
التدريبية واالإ�ــســادة مبا قدموه من جمهود  بــداأ احل�سة  بالالعبني قبل 

خالل املباراة االأوىل وح�سد نقاطها كاملة، م�سرياً اإىل اأنه على الرغم من 
الوقوف  والتي يجب  ال�سلبية كانت حا�سرة  اأن بع�س اجلوانب  اإال  الفوز 
عندها ومعاجلتها لتاليف تكرارها خالل املباريات املقبلة للبطولة، حيث 
اأن جدول املباريات م�سغوط ويجب حتقيق اأق�سى درجات اال�ستفادة من 

خالل متارين اال�ست�سفاء والراحة .
واأ�ساف يف حديثه لالعبني اأن كان من املهم جداً الفوز يف املباراة االأوىل 
لكونها متثل دفعة معنوية كبرية ملوا�سلة امل�سوار يف البطولة، اإال اأنها يف 
النهاية جمرد 3 نقاط تتطلب موا�سلة العمل وم�ساعفة الرتكيز حل�سد 
االأدوار  وبــلــوغ  املجموعة  �ــســدارة  نحو  بثبات  وامل�سي  النقاط  مــن  املــزيــد 

النهائية.
وقد �سهدت التدريبات م�ساركة خالد البلو�سي العب و�سط امليدان الذي 
مل ي�ستطع اكمال املباراة اأمام قطر بعد ال�سد الع�سلي احلاد الذي تعر�س 

بذله  الـــذي  الكبري  للمجهود  نــظــراً  الــثــاين  ال�سوط  لــه خــالل جمــريــات 
اأنه  اإال  املــدرب ال�ستبداله،  ا�سطر  ما  االأخ�سر  امل�ستطيل  داخــل  وزمــالءه 
وي�ستعد  بدا جاهزاً  عليها  التي ح�سل  اال�ست�سفاء  الراحة ومتارين  وبعد 

للتواجد يف املباراة املقبلة.
من جهته خ�سع الالعب عمر اأحمد قائد منتخبنا الوطني لل�سباب لعملية 
جراحية ب�سيطة �سباح اليوم يف اإحدى م�ست�سفيات العا�سمة االإندوني�سية 
الفك  م�ستوى  على  لها  على  تعر�س  التي  املــوؤثــرة  اإ�سابته  بعد  جاكرتا 
اأمام  املباراة  الثاين من  ال�سوط  بعد كرة م�سرتكة يف  االأمامية  واالأ�سنان 
منتخب قطر، والتي اأ�سر الالعب على اإكمالها حتى �سافرة النهاية على 
الرغم من قوة االإ�سابة التي اأدت لنزيف عمل الطاقم الطبي على اإيقافه 
امل�ست�سفى  اإىل  املباراة مبا�سرة  االأولية ليتم نقله بعد  االإ�سعافات  وتقدمي 

ال�ستكمال العالج.

ــ�ــس دبـــــي الـــريـــا�ـــســـي عن  اأعــــلــــن جمــل
بطولة  مــن  الــثــالــثــة  الن�سخة  تنظيم 
لالأكادمييات  الــريــا�ــســي  دبــي  جمل�س 
االأكرب  تعد  التي  القدم  لكرة  اخلا�سة 
من نوعها، والتي ينظمها جمل�س دبي 
التوايل  على  الثالث  للعام  الريا�سي 
وتـــقـــام مــنــافــ�ــســاتــهــا يف مــالعــب نادي 
ومدينة  دبــي  االأهــلــي  و�سباب  الو�سل 
ــيــة خــــالل الـــفـــرتة من  دبــــي الــريــا�ــس
اأبريل   27 حتى  اجلاري  اأكتوبر   20
املوؤمتر  خـــالل  ذلـــك  جـــاء   .2019
الــ�ــســحــفــي الــــذي عــقــد مبــقــر جمل�س 
دبي الريا�سي �سباح يوم االأربعاء 17 
اأكتوبر 2018، الذي حتدث فيه علي 
الريا�سي  التطوير  اإدارة  مدير  عمر 
واأحمد  الـــريـــا�ـــســـي،  دبــــي  جمــلــ�ــس  يف 
االأكادمييات  ق�سم  مدير  املهري  �سامل 
ريال  جنــم  �سلغادو  ومي�سيل  باملجل�س 
ال�سابق  االإ�ــســبــاين  واملــنــتــخــب  مــدريــد 
الريا�سية  دبــــي  مــديــنــة  عـــن  ممـــثـــاًل 
�سركة  عــــن  ممـــثـــاًل  مــــــراد  حــ�ــســني  و 
املـــوؤمتـــر  خـــــالل  انـــ�ـــســـرباتـــو�ـــس، ومت 
الثالثة  الن�سخة  االإعالن عن تفا�سيل 
مبارياتها  تتوا�سل  التي  البطولة  من 
ملدة 18 اأ�سبوعا، وتلعب مباريتها يوم 

ال�سبت من كل اأ�سبوع.
البطولة  امل�ساركة يف  الفرق  اأبرز  ومن 
�سباب  ومـــــدار�ـــــس:  اأكـــادميـــيـــات  فــــرق 
االمارات  منتخب  الو�سل،  دبــي،  اأهلي 
لــلــ�ــســيــدات، جــوبــرو، بــر�ــســلــونــة، روما، 
اال�سبانية،  املدر�سة  �سي،  اف  ليجا،  ال 
اكادميية املوهوبني، اأكادميية النجوم، 
كافو،  اأي،  اف  تــي  األــيــانــز،  �سيتي،  دبــي 
اليت، ج�ست بالي، فوك�س�س،  ابوظبي 

انفكت�س، وغريها.
التطوير  اإدارة  مدير  عمر  علي  وقــال 

الريا�سي:  دبــي  جمل�س  يف  الريا�سي 
حققته  الــذي  بالنجاح  �سعداء  “نحن 
املا�سية،  ال�سنوات  مدار  على  البطولة 
امل�ستمر  التزايد  والذي يظهر جلًيا يف 
يت�ساعف  الــــذي  املــ�ــســاركــني  بــــاأعــــداد 
يف كـــل عــــام، وهـــو االأمـــــر الــــذي يوؤكد 
هذه  تلعبها  التي  االأهمية  مــدى  على 
انطالقنا  بــدايــة  تعد  والــتــي  البطولة 
ا�سراك  الريا�سي نحو  دبي  يف جمل�س 
مناف�سات  يف  اخلــا�ــســة  االأكـــدميـــيـــات 
اأكادمييات  مع  جنب  اإىل  جنبا  ر�سمية 
اأنديتنا املحلية، مما ي�ساهم يف تطوير 
امل�ستوى العام لقطاع النا�سئني يف دبي 

والدولة عموما«.
واأ�ـــــــســـــــاف: “ يـــعـــمـــل جمـــلـــ�ـــس دبــــي 
الريا�سي على تطوير قطاع النا�سئني 
من خالل تنظيم العديد من الربامج 

املراحل  ت�ستهدف  الــتــي  والــبــطــوالت 
العمرية من 8 اإىل 18 �سنة وي�سارك 
فيها اأعداد كبرية من القطاعني العام 
واخلا�س �سواء االأندية اأو �سركات كرة 
وتعد  اخلا�سة،  االأكادمييات  اأو  القدم 
لبناء  اأ�سا�سية  ركــيــزة  الفعاليات  هــذه 
جيل من الريا�سيني املوهوبني لتزويد 
ال�سابة  باملواهب  واملنتخبات  االأنــديــة 
القادرة على متثيل الدولة يف املحافل 
الدولية وحتقيق االإجنازات، كما نقوم 
بتنظيم بطوالت كبرية لفئة النا�سئني 

والعبي االأكادمييات«.
ق�سم  مدير  املهري  �سامل  اأحمد  وقــال 
الريا�سي:  دبي  مبجل�س  االأكادمييات 
“ت�سهد البطولة هذا العام اإقبااًل كبرًيا 
امل�ساركني  اأعـــداد  يف  ملحوظة  وزيـــادة 
من االأكادمييات واالأندية، وذلك نظًرا 

البطولة  �سهدته  الذي  الكبري  للنجاح 
و�سل  حيث  املا�سيني،  العامني  خــالل 
البطولة  يف  امل�ساركني  الالعبني  عــدد 
خمتلف  مـــــن  العـــــــب   2300 اإىل 
اجلن�سيات، وو�سل عدد الفرق امل�سجلة 
يف البطولة حتى االآن 100 فريًقا من 
اأكادمييات االأندية الر�سمية يف الدولة 
يتناف�سون  اخلــا�ــســة،  واالأكـــادميـــيـــات 
�سنوات،   8 عــمــريــة:  فــئــات   7 �ــســمــن 
12 �سنة، 14 �سنة، 16  �سنوات،   10
اجلديدة  والــفــئــة  �ــســنــة،  و18  �ــســنــة، 
التي مت ا�ستحداثها هي فئة حتت 17 
�سنة للفتيات والتي تاأتي يف اإطار دعم 

املجل�س لدعم وتطوير ريا�سة املراأة«.
مناف�سات  “�ستقام  املــهــري:  واأ�ـــســـاف 
على  املــنــافــ�ــســات  �ستتوا�سل  الــبــطــولــة 
مدار 18 اأ�سبوعا تبداأ من يوم ال�سبت 

20 اأكتوبر اجلاري وت�ستمر حتى 27 
اأكر من  �ستقام  2019، حيث  اأبريل 
مــبــاراة يف   50 بــواقــع  مــبــاراة   500
العملية  اإدارة  على  ويقوم  اأ�سبوع،  كل 
التحكيمية يف البطولة اأكر من 400 
حكًما معتمًدا من احتاد االإمارات لكرة 
اإىل  املتاأهلة  الفرق  و�ستتبارى  القدم، 
الذي  الــتــحــدي  كــاأ�ــس  على  النهائيات 

�سيتم تنظيمه يف ختام البطولة«.
من جانبه عرب النجم مي�سيل �سالغادو 
هذه  تنظيم  ال�ــســتــمــرار  �ــســعــادتــه  عــن 
اأ�سكر  “ بداية  املهمة، وقال:  البطولة 
ا�ستمرار  على  الريا�سي  دبــي  جمل�س 
الــبــطــولــة وحــر�ــســه على  هـــذه  تنظيم 
تـــوفـــري جــمــيــع عـــوامـــل الـــنـــجـــاح لها، 
من  االوىل  الن�سخة  تنظيم  كــان  فقد 
لــنــا جميعا  الــبــطــولــة ميــثــل حتـــديـــا 
نوعها  مـــن  بــطــولــة  اأول  بــاعــتــبــارهــا 
االأكــادميــيــات الأندية  بــني فــرق  جتمع 
دولـــة االإمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة مع 
فــرق مــن االأكــادميــيــات اخلــا�ــســة، لكن 
للبطولة  والتنظيم  التخطيط  ح�سن 
وتوفري جميع م�ستلزمات جناحها من 
ذات  واإدارة  حتكيم  وطــواقــم  مــالعــب 
البطولة  جنــاح  يف  �ساهم  عالية  كفاءة 
تطوير  يف  االأ�ــســا�ــســي  هدفها  وحتقيق 
القدم  كرة  الأكادمييات  العام  امل�ستوى 
املوهوبني  واكت�ساف  والــدولــة  دبــي  يف 
ت�ستمر  مناف�سات  تنظيم  خـــالل  مــن 
لــعــدة �ــســهــور يف الــعــام وخــو�ــس املئات 
مـــن املــــبــــاريــــات«. وقـــــال حــ�ــســني مـــراد 
“نحن  انــ�ــســرباتــو�ــس:  مــديــر �ــســركــة 
�ــســعــداء بــالــتــواجــد يف بــطــولــة جمل�س 
القدم  كرة  الأكادمييات  الريا�سي  دبي 
للمرة االأوىل كمنظم للبطولة ونتمنى 

ان نكون اإ�سافة للبطولة«. 

•• دبي - الفجر: 

داون  ملتالزمة  االمـــارات  جلمعية  الريا�سي  الفريق  ي�ستعد 
التي  الــرائــدة  املــبــادرة   ، للياقة«  دبــي  »حتـــّدي  يف  للم�ساركة 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اأطلقها 
بن�سخته  التنفيذي، لالنطالق  املجل�س  رئي�س  دبي  ويل عهد 
الــثــانــيــة بــدعــم مــن كـــربى اجلــهــات احلــكــومــيــة واخلــا�ــســة يف 
الــدكــتــورة منال  املــتــحــدة. واأعــربــت  دولـــة االإمـــــارات العربية 
داون  ملتالزمة  االمـــارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  جعرور 
املجتمع  ت�سجيع  يف  الكبري  ودورهــــا  للمبادرة  تقديرها  عــن 
اأكر �سحة و�سعادة  اتباع منط �سحيلحياة  بكافة فئاته على 
وابراز  الريا�سية  دبــي  مــقــومــات  ا�ستعرا�س  يف  واإ�سهامها   ،
الدوليني،  الـــزّوار  اأمـــام  عاملياً  طابعاً  حتمل  التي  الفعاليات 
العامل.  ن�ساطاً يف  املــدن  اأكــر  وموا�سلة م�سريتنا جلعل دبي 
وي�سهم حتدي اللياقة يف ت�سجيع اأع�ساء اجلمعية  وعائالتهم 
القيادة  توجيهات  ودعــم  الرائدة،  املبادرة  بهذه  امل�ساركة  على 
الر�سيدة باأن تكون الريا�سة جزءاً اأ�سا�سياً من ثقافة املجتمع 
ن�ساطاً وممار�سة  املــدن  اأكــر  اإحـــدى  دبــي  االإمـــاراتـــي، وجعل 

للريا�سة على م�ستوى العامل.
عمل  بيئة  توفري  على  اجلمعية  يف  نحر�س  جــعــرور:  وقالت 

بني  الــتــوازن  حتقيق  يف  ت�سهم  للجميع،  وحمــّفــزة  اإيــجــابــيــة 
حياتهم العملية واالجتماعية، وت�سجعهم على جعل االأن�سطة 
املهم يف  اليومية، لدورها  اأ�سا�سياً من حياتهم  البدنية جــزءاً 

تعزيز اأ�سلوب حياة �سحي مفعم باحليوية.
خالل  من  اللياقة  لتحدي  اجلمعية  ا�ستعدادات  اىل  واأ�سارت 
الــفــقــرات الــريــا�ــســيــة الــيــومــيــة يف مــركــز الــتــطــويــر واأ�سافت 
التدريبات  عــلــى  مــواظــب  اجلمعية  يف  الــريــا�ــســي  اأنــالــفــريــق 
واالأن�سطة  الــربامــج  واأن  املختلفة  الريا�سات  يف  االأ�سبوعية 
الريا�سية ت�سكل جزءاً اأ�سا�سياً وهاماً يف متكني اأ�سحاب الهمم 
على  املختلفة  البطوالت  يف  الفاعلة  الريا�سية  امل�ساركة  من 
امل�ستويني املحلي والدويل. من جانبها اأعربت االأ�ستاذة/ نوال 
لل�سركاء  تقديرها  عن  االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  نا�سر  اآل 
مبدعة  بطريقة  لــلــرتويــج  اجلــهــود  وت�سافر  احلـــدث  ورعـــاة 
والدعم   ، ال�ساملة  لطبيعته  الريا�سي احلافلنظراً  للربنامج 
الذي حظي به كمبادرة جمتمعية هادفة لت�سجيع كافة اأفراد 
من  دقيقة   30 مبمار�سة  وااللــتــزام  امل�ساركة،  على  املجتمع 
م�سرية  لدعم  يــومــاً،   30 مــدار  على  يومياً  البدين  الن�ساط 
دبي نحو هدفها الرامي اإىل اأن ت�سبح اأكر املدن ن�ساطاً على 
واتباع  احلياة  منط  حت�سني  يف  ت�سهم  والتي  العامل  م�ستوى 

منهج يومي حلياة اأكر �سحة ون�ساط.

م�سيدة بدعم حمدان بن حممد

جمعية المارات ملتالزمة داون ت�صارك يف »حتّدي دبي للياقة«



السبت  20   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12457  
Saturday   20   October   2018  -  Issue No   12457

19191919

الفجر الريا�ضي

•• دبي - الفجر: 

البحرية  الريا�سات  ع�ساق  اأنظار  تتجه 
ظهر اليوم -ال�سبت- اإىل �سواطئ )دانة 
من  بداية  حتت�سن  والتي  دبــي  الدنيا( 
�سباق  مناف�سات  ظهرا  الواحدة  ال�ساعة 
اجلولة الثالثة من بطولة دبي للقوارب 
والتي  قــدمــا   43 املــحــلــيــة  الــ�ــســراعــيــة 
للريا�سات  الـــدويل  دبــي  نـــادي  ينظمها 
ال�سباقات  روزنــــامــــة  �ــســمــن  الــبــحــريــة 
-2018 الريا�سي  املو�سم  يف  البحرية 

.2019
خا�سة  اأهمية  ال�سباق  مناف�سات  وتاأخذ 
حيث  والبحارة  والنواخذة  املــالك  لدي 
متــثــل اجلـــولـــة مــ�ــســك اخلـــتـــام جلوالت 
املحلية  ال�سراعية  للقوارب  دبي  بطولة 
مناف�ساتها  انطلقت  والــتــي  قــدمــا   43
االأوىل  اجلــولــة  بــاإقــامــة  املا�سي  ال�سهر 
ال�سهر  بــــدايــــة  الـــثـــانـــيـــة  اجلــــولــــة  ثــــم 
اجلاري لت�سل اليوم اإىل املحطة الثالثة 

واخلتامية.
مناف�سة  اليوم  �سباق  ي�سهد  اأن  وينتظر 
النواخذة  مــن  املــ�ــســاركــني  بــني  �ــســاخــنــة 
ال�سباق  لــقــب  مــعــانــقــة  عــلــى  والـــبـــحـــارة 
واإ�سافة نقاط جديدة اإىل ر�سيدهم من 
اجل ال�سعود اإىل من�سة الكبار  والظفر 
الــعــام لبطولة هذه  الــرتتــيــب  بــ�ــســدارة 
-2018 الــريــا�ــســي  املــو�ــســم  الــفــئــة يف 
قوية  املــنــافــ�ــســة  تـــبـــدو  حــيــث   2019
الفوز  اجـــل  املــ�ــســاركــني مــن  بــني جميع 

والتتويج اليوم.

الكبري  ال�سباق  ينطلق  اأن  املنتظر  ومن 
مل�سافة  الــعــربــي  اخلليج  مــيــاه  عمق  مــن 
15 ميال بحريا باجتاه خط  تزيد عن 
الــنــهــايــة املــعــتــاد يف �ــســواطــئ دبـــي قبالة 
املعلم احل�ساري الكبري فندق برج العرب 
اأجمل  بني  الــقــوارب  �سينار  �سيمر  حيث 
الوجهات ال�سياحية يف االإمارة بني جزر 
العامل وجزيرة نخلة جمريا ويتوقع اأن 
يقام ال�سباق يف اأجواء منا�سبة ت�ساعد يف 

و�سول القوارب بال�سرعة املطلوبة.
دبي  نـــادي  يف  املنظمة  اللجنة  واأكــمــلــت 
الـــبـــحـــريـــة كافة  لـــلـــريـــا�ـــســـات  الـــــــدويل 
ال�سباق  اإجنـــــاح  اجـــل  مـــن  الــتــجــهــيــزات 
احلكومية  الدوائر  مع  بالتن�سيق  اليوم 
ويف  دبــي  اإمـــارة  يف  الوطنية  واملوؤ�س�سات 
مــقــدمــة تــلــك اجلــهــات الــقــيــادة العامة 
املن�سات  دبـــي وجـــهـــاز حــمــايــة  لــ�ــســرطــة 
ال�سرب  )قـــيـــادة  والــ�ــســواحــل  احلــيــويــة 
املدين  للدفاع  العامة  واالإدارة  الــرابــع( 
املالحية  دبــــي  مــديــنــة  و�ــســلــطــة  بـــدبـــي 
وبــلــديــة دبـــي ومــوؤ�ــســ�ــســة دبـــي لالإعالم 
)قناة دبي الريا�سية( والتي �ستقوم بنقل 
مراحل ال�سباق على الهواء مبا�سرة ظهر 
اليوم وكذلك موؤ�س�سة اأبوظبي لالإعالم 
)قناة ياأ�س الريا�سية( وجمموعة نخيل 
االأمنية  لال�ست�سارات  ولــيــدز  البحرية 

وموؤ�س�سة دبي خلدمات االإ�سعاف
الربنامج  املــنــظــمــة  الــلــجــنــة  واعــتــمــدت 
حيث  الــيــوم  بال�سباق  اخلــا�ــس  الــزمــنــي 
النواخذة  كــافــة  املنظمة  اللجنة  دعـــت 
الو�سول  اإىل  املـــ�ـــســـاركـــني  والــــبــــحــــارة 

التجمع )عــايل فندق  نقطة  اإىل  مبكرا 
الثانية  ال�ساعة  �ستكون  اتالنت�س( حيث 
القوارب  لــو�ــســول  مــوعــد  اآخــــر  عــ�ــســرة 
ثم  ومــن  التجميع  نقطة  اإىل  امل�ساركة 
للوقوف  الــبــدايــة  نقطة  اإىل  الــتــحــرك 
ـــــذي حتدد  تــاأهــبــا لــبــدايــة الــ�ــســبــاق وال
النـــطـــالقـــتـــه متـــــام الـــ�ـــســـاعـــة الــــواحــــدة 

ظهرا.
ونوهت اللجنة املنظمة اإىل اأنها �ستجري 
احلا�سلة  القوارب  على  الفني  الفح�س 
�ستقام  االأوىل فيما  الع�سرة  املراكز  على 
الثالثة  اجلــولــة  اأبــطــال  تتويج  مــرا�ــســم 
بــطــولــة دبـــي للقوارب  واخلــتــامــيــة مــن 
مبا�سرة  قدما   43 املحلية  ال�سراعية 
الــ�ــســبــاق يف عـــر�ـــس مياه  نــهــايــة  عــقــب 
دروع  تقدمي  �سيتم  كما  العربي  اخلليج 
املراكز الثالثة االأوىل  خا�سة الأ�سحاب 
�سوء  على  للبطولة  الــعــام  الرتتيب  يف 
نتائج ال�سباق وهو التقليد الذي ابتكره 
الـــنـــادي مــنــذ مــوا�ــســم عــديــدة مــن اجل 
البطوالت  امل�ساركني يف خمتلف  حتفيز 

وخا�سة ال�سباقات البحرية الرتاثية.
الـــقـــمـــزي مدير  وقــــــال هـــــزمي حمـــمـــد 
الدويل  دبـــي  نـــادي  يف  الــ�ــســبــاقــات  اإدارة 
للريا�سات البحرية اأن كافة التجهيزات 
اأكملت عند اللجنة املنظمة لل�سباق من 
املرتقب  وال�سباق  التظاهرة  اإجناح  اجل 
نــاأمــل يــكــون م�سك ختام  الــيــوم والــــذي 
ملناف�سات بطولة دبي للقوارب ال�سراعية 
منذ  �ــســهــدت  والــتــي  قــدمــا   43 املحلية 
بداية املو�سم اإقامة مرحلتني ناجحتني 

من عمر البطولة كان فار�ساها القاربني 
الو�سف 127 وبراق 33.

الكبري  ال�سباق  اأن  القمزي  هــزمي  واأكــد 
اأ�سحاب  تتويج  احتفالية  �سي�سهد  اليوم 
�سباق اجلولة  االأوىل يف  الثالثة  املراكز 
مرا�سم  اإىل  اإ�سافة  واخلتامية  الثالثة 
االأوىل   الثالثة  املراكز   اأ�سحاب  تتويج 
هذه  �سباقات  ملو�سم  الــعــام  الرتتيب  يف 
التفوق  الفئة والذين �سيتم ت�سلم دروع 
لــهــم مــبــا�ــســرة بــعــد خــتــام الــتــظــاهــرة يف 
زيــــادة احلــمــا�ــس بني  اإىل  يــهــدف  تقليد 

امل�ساركني 
املنظمة  الــلــجــنــة  اأن  قــائــال  واأ�ـــســـاف  
التقارير  كــــافــــة  كـــثـــب  عــــن  تــــراقــــب 
اخلا�سة بحالة البحر و�سرعات الرياح 
اإقامة  اجــل  مــن  ال�سباق  وقــبــل  الــيــوم 
وكذلك  الــظــروف  اأفــ�ــســل  يف  ال�سباقا 
تقارير  عرب  وذلــك  امل�ساركني  �سالمة 
اجلوية  ـــاد  لـــالأر�ـــس الـــوطـــنـــي  املـــركـــز 
امل�ساركني  اإفــــــادة  و�ــســيــتــم  والـــــــزالزل 
واملـــالك بــاأيــة تــطــورات قــد تــطــراأ واأي 
الزمني  الربنامج  يكون يف  قد  تعديل 
الن�سية  الر�سائل  خدمة  عرب  للحدث 

الق�سرية )اأ�س ام اأ�س(.

تناف�ش �ساخن
وتـــتـــنـــافـــ�ـــس الــــــقــــــوارب املـــ�ـــســـاركـــة يف 
يف  االأوىل  املــراكــز  على  الــيــوم  ال�سباق 
)نامو�س(  انــتــزاع  اإىل  اإ�سافة  اجلولة 
ملو�سم  العام  الرتتيب  و�سدارة  املو�سم 
يت�سدر  حـــيـــث   2019-2018

للقوارب  دبي  لبطولة  العام  الرتتيب 
بعد  قــدمــا   43 املــحــلــيــة  الــ�ــســراعــيــة 
 127 الــــو�ــــســــف  الـــــقـــــارب  جـــولـــتـــني 
م�سبح  حمد  حممد  النوخذة  بقيادة 
جمعهما  نــقــاط   4 بر�سيد  الغ�سي�س 
اجلولة  يف  االأول  بــاملــركــز  فــــوزه  مـــن 
الــثــالــث يف  املــركــز  االأوىل وحــلــولــه يف 

اجلولة الثانية
الرتتيب  يف  الـــثـــاين  املـــركـــز  ويــحــتــل 
العام  لبطولة دبي للقوارب ال�سراعية 
املحلية 43 قدما القارب زلزال 170 
بـــقـــيـــادة الـــنـــوخـــذة مـــــــروان عـــبـــد اهلل 
املرزوقي والذي ميلك 6 نقاط وياأتي 
يف املركز الثالث للرتتيب العام القارب 
الــنــوخــذة احمد  بــقــيــادة   103 غـــازي 
والــــذي ميلك  الــرمــيــثــي  �ــســامل  �سعيد 
الرابع  املــركــز  يحتل  بينما  نقطة   9
بطل اجلولة الثانية القارب براق 33 
14 نقطة ويقف حامل  والذي ميلك 
اللقب يف املو�سم املا�سي القارب داح�س 
الــنــوخــذة حــ�ــســن عبد  بــقــيــادة   156
املناف�سة  قلب  يف  املرزوقي  حممد  اهلل 
املــركــز اخلــامــ�ــس يف الرتتيب  حمــتــال 
العام لبطولة دبي بر�سيد 15 نقطة 

108
قوارب   108 الــيــوم  �سباق  يف  ي�سارك 
 2 واإزعـــــاج   1 الــعــامل  بــطــل  يتقدمها 
ونـــ�ـــســـوان 3 والـــقـــفـــاي 4 واعـــمـــار 5 
 11 ونـــازي   10 ورمي   9 وامل�سخ�س 
والزير   15 و�ــســمــردل   12 واأطــلــ�ــس 

18 ودهي�س  17 وجرنني  16 وعزام 
وامليل   24 و�سباح   21 وطوفان   19
 31 والــ�ــســاحــل   30 والـــعـــديـــد   25
الثانية(  اجلــولــة  )بــطــل   33 وبــــراق 
والن�سر   35 وعــاتــي   34 و�ــســرجــاوي 
39 ومرعب  وتواق   37 و�سراب   36

.44 والذيب   43
كــمــا تــ�ــســارك الـــقـــوارب الــفــار�ــس 46 
والترب   53 واملــطــلــعــي   47 والــعــويــر 
ومهاجر   57 ولــزاز   56 ورجــام   55
 68 والعميد   61 االأبي�س  واأبو   60
 71 70 والــعــز  69 ونــــزاع  والــزعــيــم 
وهياف 72 ومق�س�س 73 وليوا 77 
وال�سرب 80 و�سردال 83 وعنيد 86 
والعا�سفة 87 واخلياي 88 واالحتاد 
 96 والــ�ــســقــي   90 والــطــلــيــلــي   89
وغازي   100 وم�ساغب   99 واع�سار 
 108 والبتار   107 والباهي   103
و�سلطان   114 والبارج   109 ولفان 

اخلري 115.
ويناف�س يف �سباق اليوم اأي�سا القوارب 
الفي�س 119 وعقاب 123 والو�سف 
127 )بطل اجلولة االأوىل ومت�سدر 
 131 الـــــعـــــام( والــــقــــفــــال  ـــيـــب  الـــرتت
وهداد   135 ومزاحم   133 والطف 
 147 وجروان   146 وتهديد   136
 151 ومـــــهـــــذب   150 واملـــــ�ـــــســـــرف 
لــقــب بطولة  153 )حــامــل  وداحــ�ــس 
دبــي املــو�ــســم املــا�ــســي( وطــوا�ــس 154 
وزيوريخ 156 ووامل 165واالع�سار 
غازي  وبــــن   170 وزلــــــزال    167

 187 واللعلوي   181 وغاير   180
و�سداع   197 ورعـــــد   195 وتـــــواق 

.202 وطوا�س   199
كــمــا تــ�ــســارك الـــقـــوارب الــعــابــر 203 
والفاروق 206 ومعزم 209 وخطاف 
 213 212 وبو زايــد  واملي�سم   211
وج�سا�س 216 وعا�سفة احلزم 217 
ومعزز 220 وور�سان 221 واحل�سن 
222 وبن حلي�س 225 وعنرت 228 
والـــقـــوز   230 وبــــــرق   229 وبـــ�ـــســـر 
 236 وال�سنمار   234 والزود   234
وزاير   242 والــيــارح   240 والهـــوب 
 250 245 وحميدان  243 وال�سئ 

وخزام 255 والو�سمي 257.

3
اجلولة االأوىل 21 �سبتمرب: الو�سف 
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 :2018 اأكــتــوبــر   6 اجلــولــة الــثــانــيــة 

براق 33
 :2018 اأكتوبر   20 الثالثة  اجلولة 

يتحدد اليوم

43
تعد �سباقات القوارب ال�سراعية املحلية 
43 قدما هي االأقدم واالأعرق بني كل 
القوارب  بــ�ــســبــاقــات  اخلــا�ــســة  الــفــئــات 
وقد  االإطـــالق  على  املحلية  الــرتاثــيــة 
يوم  دبــي  �ــســواطــئ  يف  �سباق  اأول  نظم 
الــتــا�ــســع والــعــ�ــســريــن مــن �ــســهــر يناير  
من عام 1988 وهو العام الذي �سهد 

اإ�سهار النادي ر�سميا حيث اأكمل النادي 
العطاء من  عاما   30

 14 ال�سباق وقتها م�ساركة  وقد �سهد 
ال�سباق  هــذا  يف  اللقب  وكـــان  حممال 
ويذكر   15 املل�س  القارب  ن�سيب  من 
الــبــحــريــة وخا�سة  الــ�ــســبــاقــات  تــاريــخ 
الطويلة  لــلــمــ�ــســافــات  الــقــفــال  �ــســبــاق 
 1991 عـــام  االأوىل  الــنــ�ــســخــتــني  اأن 
لهذه  خ�س�ستا   1992 عام  والثانية 
يف  م�سرتك  �سباق  اأقــيــم  بينما  الفئة 
 43 الفئتني  جــمــع  الــثــالــثــة  الن�سخة 
بعد  فيما  ا�ستمرت  والتي  قدما  و60 
االأمـــــواج  لتحملها  الــقــفــال  �ــســبــاق  يف 

ب�سكل اقوي

153
تـــــوج بـــطـــال ملـــنـــافـــ�ـــســـات بـــطـــولـــة دبي 
للقوارب ال�سراعية املحلية 43 قدما يف 
املو�سم املا�سي 2017-2018 طاقم 
النوخذة  بقيادة   153 داح�س  القارب 
بعدما  املرزوقي  عمر عبد اهلل حممد 
االأول  املــركــز  اأهــدتــه  نقطة   11 جمع 
القارب  على  متفوقا  الــعــام  للرتتيب 
الــنــوخــذة احمد  بــقــيــادة   21 طــوفــان 
والــذي حل  املــرزوقــي  احمد  اإ�سماعيل 
ثانيا بر�سيد 20 نقطة والقارب رجام 
طار�س  احــمــد  الــنــوخــذة  بــقــيــادة   56
عتيق القبي�سي والذي حل ثالثا وجمع 

نقطة  31

لقب ال�سباق ونامو�ش املو�سم هدف النواخذة

م�صــك ختـــام جــولت ال�صــراعيــة 43 قــدمــا يف دبــي اليـــوم
الدنيا( )دانة  �سواطئ  على  زاهية  لوحة  تر�سم  قاربا   108

يتواجه انرت الثالث مع ميالن العا�سر اليوم

رونالدو لرتكيز اإ�صايف مع يوفنتو�س بلقاء جنوى 
مورينيو يف امتحان �صعب على اأر�س ت�صل�صي 

يف  االنــتــبــاه  مركز  يونايتد  مان�س�سرت  مــدرب  مورينيو  جــوزيــه  الــربتــغــايل  �سيبقى 
املرحلة التا�سعة من الدوري االإنكليزي لكرة القدم، عندما يقود مان�س�سرت يونايتد 

املاأزوم ملواجهة فريقه ال�سابق ت�سل�سي اليوم ال�سبت يف لندن.
وكان مورينيو قل�س من حدة ال�سغوط امللقاة على عاتقه بعدما قلب فريقه تاأخره 
اأمام نيوكا�سل يونايتد بهدفني اإىل فوز 3-2 يف اللحظات القاتلة قبل فرتة التوقف 
يف  مباريات  ثــالث  خ�سارته  بعد  خميبا  ثامنا  مركزا  يحتل  يونايتد  لكن  الدولية. 
7 نقاط عن ثالث ال�سدارة مان�س�سرت �سيتي حامل  ثماين مراحل، ليبتعد بفارق 

اللقب وت�سل�سي وليفربول.
الـــدوري ثالث  لقب  احــراز  الـ”بلوز” اإىل  قــاد  اأنــه  ت�سل�سي  ذكــر جماهري  مورينيو 
مرات على فرتتني، بيد اأنه خ�سر ثالث مرات مع يونايتد لدى زياراته اإىل ملعب 
الدوري  يف  )مــرة  ال�سباك  هــز  يف  فريقه  ينجح  مل  حيث  بريدج”  “�ستامفورد 

ومرتان يف الكاأ�س(.
وبحال خ�سارة يونايتد، �ستتعر�س اآماله يف احراز اللقب للمرة احلادية والع�سرين يف 

م�سريته )رقم قيا�سي( اإىل �سربة كبرية ولو اأن املو�سم ال يزال يف بداياته.
يواجه  اإذ  املقبلة،  الــدولــيــة  التوقف  فــرتة  قبل  قوية  بــدايــة  اإىل  مورينيو  ويحتاج 

يوفنتو�س االإيطايل مرتني يف دوري اأبطال اأوروبا ويحل اأي�سا على مان�س�سرت 
�سيتي القوي.

يف املقابل، يعول االإيطايل ماوريت�سيو �ساري على االأداء الرائع لنجمه 
البلجيكي اأدين هازار. واأعاد �ساري الب�سمة جلماهري الفريق االأزرق 

بعد االأ�سلوب الدفاعي الذي طبقه مواطنه اأنطونيو كونتي.
وقال هازار الذي ميلك يف ر�سيده 8 اأهداف حتى االآن “اأحب هذا 
النوع من اللعب. هو خمتلف متاما عن كونتي اأو مورينيو �سابقا. 

منلك الكرة اأكر، لذا االأمر جيد بالن�سبة ايل«.
مان�س�سرت  يبحث  قمة،  مــبــاراة  يف  �سلبا  تعادلهما  وبعد 

اإىل  العودة  عن  وليفربول  اللقب  حامل  �سيتي 
برينلي  االأول  في�ست�سيف  الــفــوز،  �سكة 

الـــثـــاين عــ�ــســر ويــحــل الـــثـــاين على 
هادر�سفيلد الثامن ع�سر.

املدرب  يعول  االأوىل،  املــبــاراة  يف 
االإ�ــســبــاين بيب غــوارديــوال على 
رحيم  يتقدمها  جنــوم  ت�سكيلة 
�ــســرتلــيــنــغ الــــــذي قـــــاد بــــالده 
ار�ـــــس  ـــى  عـــل الفــــــت  فــــــوز  اإىل 
االأمم  دوري  يف   2-3 اإ�سبانيا 

االأوروبية.
وجنح �سرتلينغ )23 عاما(، 
ريال  اإىل  لالن�سمام  املر�سح 
بت�سجيل  االإ�ــســبــاين،  مــدريــد 

هدفني بعد �سيام طويل منذ 
ت�سرين االأول/اأكتوبر 2015 

الثالثة”،  “االأ�سود  مع منتخب 
علما باأنه �سجل 22 هدفا يف اآخر 

مباراة يف الدوري.  40
وتنف�س جمهور �سيتي ال�سعداء بعد 

دي  كيفن  البلجيكي  النجم  عــودة 
ا�سابة  اثــر  الــتــمــاريــن  اإىل  بــرويــن 

قوية يف بداية املو�سم.
مـــــدرب  يـــعـــيـــ�ـــس  املـــــقـــــابـــــل،  يف 
ليفربول االأملــاين يورغن كلوب 

قلقا ب�سبب اإ�سابات العبيه وف�سل 
“احلمر” بتحقيق الفوز يف اآخر اأربع 

مباريات يف جميع امل�سابقات.

وحقق ليفربول مع الثالثي امل�سري حممد �سالح اأف�سل العب يف املو�سم املا�سي، 
�سبع  وفــاز  �ساروخية  بداية  فريمينو،  روبرتو  والربازيلي  مانيه  �ساديو  ال�سنغايل 
اأمـــام نــابــويل االإيــطــايل يف دوري  اأنــه تــعــادل مرتني يف الـــدوري وخ�سر  مـــرات، بيد 

االأبطال وت�سل�سي يف كاأ�س الرابطة االإنكليزية.
بيد اأن ليفربول يبحث عن التعوي�س اأمام هادر�سفيلد الذي مل يحقق اأي فوز حتى 

االآن يف الدوري، قبل مواجهة النجم االأحمر ال�سربي يف دوري االأبطال.
وعاد العبو ليفربول مانيه، �سالح، الهولندي فريجيل فان دايك والغيني نابي كيتا 
يف وقت مبكر من فرتة التوقف الدولية الإ�سابات متفرقة، كما يعاين جيم�س ميلرن 

من اإ�سابة ع�سلية.
اللتقاط  املونديال  بعد  العبوه  عليها  ح�سل  التي  الق�سرية  الفرتة  كلوب  وانتقد 
�سبان مثل جوردان  قوة.  اأقل  �سيتي  �سد  املباراة  كانت  ملاذا  ت�ساأل  “النا�س  اأنفا�سهم 
)هندر�سون( ارتاحوا الأ�سبوعني فقط بعد كاأ�س العام. االآن يخو�س الالعبون دوري 

االأمم االأوروبية وهي اأكر م�سابقة ال معنى لها العامل«.
وي�ستهل توتنهام �سل�سلة من 7 مباريات يف 21 يوما عندما يحل على جاره اللندين 
و�ست هام الذي تعادل مع ت�سل�سي وفاز على مان�س�سرت يونايتد، بيد اأنه يحتل املركز 

اخلام�س ع�سر بعد بداية بطيئة.
وعادل �سبريز اأف�سل انطالقة له يف الدوري بعد حتقيقه 6 انت�سارات 
الذين  العبيه  بع�س  اإ�سابات  من  عانى  لكنه  مباريات،  ثماين  يف 

خا�سوا مباريات عدة يف مونديال رو�سيا ال�سيف املا�سي.
املدرب االأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو جمددا من دون  و�سيكون 
العب و�سطه ديلي اآيل، املدافع البلجيكي يان فريتونغن والظهري 
داين روز، علما باأنه يواجه اأيندهوفن الهولندي االأربعاء يف دوري 

االأبطال.
�سد  موجعة  خل�سارة  فريقه  تعر�س  الــذي  بوكيتينو  وي�ستعيد 
�سانع  خــدمــات  االأبــطــال،  دوري  يف  االإ�ــســبــاين  بر�سلونة 
والعب  اأريــكــ�ــســن  كري�ستيان  الــدمنــاركــي  الــعــابــه 

الو�سط البلجيكي مو�سى دمبيلي.
فريقه  يــبــتــعــد  ــــــذي  ال بــوكــيــتــيــنــو  وعـــلـــق 
نقطتني عن ثالثي ال�سدارة، على فرتة 
جيدة  فـــرتة  “كانت  الــدولــيــة  الــتــوقــف 
مثل  الــالعــبــني  بع�س  �سن�ستيعد  الأنــنــا 
االهم  دمبيلي”.  ومو�سى  كري�ستيان 
�سهرا  �سيكون  الالعبون.  يتعافى  اأن 

قا�سيا علينا«.
وترتكز االأنظار على اأر�سنال الذي 
متتالية  اأنـــتـــ�ـــســـارات  �ــســتــة  حــقــق 
اأمام  االفتتاحيتني  خ�سارتيه  بعد 
مان�س�سرت �سيتي وت�سل�سي، عندما 
العا�سر  �سيتي  لي�سرت  ي�ستقبل 

االثنني يف ختام املرحلة.
املــــــدرب اجلديد  فـــريـــق  ويـــقـــدم 
اميـــري م�ستويات  اأونــــاي  االإ�ــســبــاين 
جــيــدة، فــفــاز 9 مـــرات تــوالــيــا يف جميع 
نقطتني  اإىل  الــفــارق  وقل�س  امل�سابقات، 

فقط مع ثالثي ال�سدارة.
ووجـــد اميــــري، املــقــال مــن بــاريــ�ــس �سان 
جـــرمـــان الــفــرنــ�ــســي، تـــوازنـــا مــطــلــوبــا يف 
املهاجم  بــزج  فنجح  املدفعجية،  ت�سكيلة 
األك�سندر الكازيت القادم ب�سفقة قيا�سية 
مع الغابوين بيار-اميريك اأوباميانغ يف 
 11 املهاجمان  لي�سجل  واحــدة،  ت�سكيلة 

هدفا يف جميع امل�سابقات.

اليه مع فريقه يوفنتو�س على  االأنظار  ياأمل كري�ستيانو رونالدو يف جذب 
اأر�س امللعب يف ظل اللغط الكبري حول اتهامه بق�سية اغت�ساب قدمية يف 
التا�سعة  املرحلة  ال�سبت يف  اليوم  ي�ستقبل جنوى  املتحدة، عندما  الواليات 

من الدوري االإيطايل يف كرة القدم.
ونف�س رونالدو )33 عاما( عنه غبار الهجوم الكا�سح من 

وراء االأطل�سي بعد اإعادة فتح حتقيق يف ال�س فيغا�س يف 
التهم التي رفعتها كاثرين مايورغا )34 عاما(، التي 
تدعي يف �سكوى مدنية بتعر�سها لالغت�ساب من العب 

كرة القدم يف 13 حزيران يونيو 2009.
�ساهم “الدون” بتحقيق فريقه فوزه الثامن تواليا 

اأودينيزي  م�سيفه  حــ�ــســاب  عــلــى  الـــــدوري  يف 
الدولية،  الــتــوقــف  فــــرتة  قــبــل  -2�سفر 

بفارق  بال�سدارة  “بيانكونريي”  ليبتعد 
�ست نقاط عن مطارده نابويل.

اليه،  املوجهة  التهم  نفى  الــذي  رونــالــدو 
غـــاب عــن مــواجــهــات بـــالده االأخــــرية وديا 

اإذ ف�سل التفرغ  ويف دوري االأمم االأوروبية، 
ملباريات يوفنتو�س بعد م�ساركته يف مونديال 

انتقاله  ثم  الثاين  الــدور  من  وخــروجــه  رو�سيا 
ريـــــال مدريد  مـــن  يـــــورو  مــلــيــون   100 بــنــحــو 

اأبطال  دوري  لقب  اإىل  قــاده  الــذي  االإ�سباين 
اأوروبا يف اآخر ثالث �سنوات.

االإعداد  اأودينيزي مبثابة  و�ستكون مواجهة 
اجلدي ملواجهتي مان�س�سرت يونايتد االإنكليزي 

يف دوري االأبطال، حيث �سيواجه الربتغايل فريقه 
ومدربه ال�سابق الربتغايل جوزيه مورينيو.

خدمات  الــيــغــري  ما�سيميليانو  املــــدرب  وي�ستعيد 
جناحه الربازيلي دوغال�س كو�ستا الذي قد يلعب 
املــ�ــســارك مع  بــاولــو ديــبــاال  بــدال مــن االأرجنتيني 
بالده يف البطولة الرباعية االأخرية يف ال�سعودية 

والتي توجت الربازيل بلقبها.
وميلك  بال�سدارة  يحلق  يوفنتو�س  اأن  �سحيح 
اأف�سل دفاع بعد �سمبدوريا،  اأقوى هجوم وثاين 
لكن يتعني عليه االنتباه جيدا من مهاجم جنوى 

االأنظار  �سرق  الذي  بياتيك  كري�ستوف  البولندي 
اأهداف،   9 اثر ت�سجيله  الهدافني  ب�سدارته ترتيب 

4 لــرونــالــدو املــتــوج خم�س مـــرات بلقب  مــقــارنــة مــع 
اأف�سل العب يف العامل.

ال�سيف  كــراكــوفــيــا  مــن  الــقــادم  عــامــا(  بياتيك )23  وقـــال 
املا�سي مقابل 4،6 ماليني دوالر اأمريكي، “كري�ستيانو رونالدو 

اأف�سل العب يف العامل االآن، وبراأيي االأف�سل يف التاريخ«.
وتابع “اأحب اأن اأمنحه قمي�سي واحل�سول على قمي�سه«.

اإيــفــان يوريت�س بــدال من  الــكــرواتــي  وقــام جنوى بتغيري مــدربــه فحل 
 6 اآخر  دافيدي باالرديني. ومل ينجح جنوى بهز �سباك يوفنتو�س يف 

مواجهات بينهما.
وعلق ظهري يوفنتو�س ماتيا دي ت�سيليو “بّدل جنوى مدربه ويريد اأن 

يرتك انطباعا جيدا هنا يف تورينو«. وتابع “اأمام رو�ّسوبلو )جنوى( تكون 
املباراة �سعبة دوما، وبعد فرتة التوقف الدولية تكون االنطالقة �سعبة«.

احللول  قبل  اأودينيزي  اأن�سيلوتي  كارلو  مدربه  مع  الثاين  نابويل  ويــزور 
يف  املقبل  االأ�سبوع  قوية  مباراة  يف  الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�س  على 
دوري االأبطال. وجنح الفريق اجلنوبي باخلروج من �سدمة خ�سارته 
اأمام يوفنتو�س 1-3 يف نهاية اأيلول/�سبتمرب، بتخطيه �سا�سوولو 
لورنت�سو  وجنمه  ونا�س  ادم  اجلزائري  بهديف  االخــري  املرحلة  يف 
ميالن  مــع  الــثــالــث  انــرت  يــتــواجــه  منتظر،  دربـــي  ويف  ان�سينيي. 
على  فــوز خام�س  االأول عن حتقيق  يبحث  االأحــد، حيث  العا�سر 
التوايل، فيما يريد الثاين الذي ميلك مباراة موؤجلة، حتقيق 

فوز ثالث تواليا با�سراف مدربه جينارو غاتوزو.
انــرت الذي  اإيــكــاردي قــائــد  وقـــال االرجنتيني مـــاورو 
الــثــاين ويحل  نــابــويل  بــفــارق نقطتني عــن  يبتعد 
االأبطال  دوري  يف  االإ�ـــســـبـــاين  بــر�ــســلــونــة  عــلــى 
يتطلع  الــتــي  املـــبـــاراة  “هذه  املــقــبــل،  االأ�ـــســـبـــوع 
تقلي�س  انــرت  هــدف  يبقى  املدينة.  اأبــنــاء  اليها 
الفارق مع يوفنتو�س ونابويل«. واأ�سر ايكاردي 
اتفاق  اإىل  التو�سل  على  م�سمم  انــه  اخلمي�س 
“نريات�سوري”:  �سفوف  يف  البقاء  اأجــل  مــن 
كان  الفريق.  بهذا  واأهــتــم  هنا  �سعيد  “اأنا 
)مع  ات�ساالت  ح�سلت  الرحيل،  مبــقــدوري 
اأخـــــرى(، لكنني قـــررت الــبــقــاء من  اأنــديــة 
اأجلي واأجل عائلتي. حلمت بخو�س دوري 
االأبطال مع انرت«. ويبلغ البند اجلزائي يف 
عقد ايكاردي )25 عاما( مع انرت 126 
ان�سم  بــاأنــه  علما  امــريكــي،  دوالر  مليون 
من �سمبدوريا يف 2013 و�سجل لفريقه 
اللومباردي 112 هدفا حتى االآن بينها 
من  االأخـــــرية  الــنــ�ــســخــة  يف  هــدفــا   29
�سبال  ال�ساد�س  الــدوري. وي�ستقبل روما 
متناق�س،  م�سار  يف  وهما  ع�سر  الــرابــع 
فــرومــا حــقــق ثــالثــة انــتــ�ــســارات تواليا 
بعد بداية بطيئة لفريق املدرب اأوزيبيو 
باأربع  دي فران�سي�سكو، فيما مني �سبال 

خ�سارات بعد بداية م�سجعة.
ويعود مدرب املنتخب ال�سابق جانبيريو 
فــنــتــورا لــلــدوري عــنــدمــا يــقــود كييفو 
يف  اأتــاالنــتــا  ملواجهة  الرتتيب  متذيل 
هذا  االأول  فـــوزه  لتحقيق  حمــاولــة 
االأوىل  املــبــاراة  و�ستكون  املو�سم. 
قيادة  يف  ف�سله  مــنــذ  لــفــنــتــورا 
املنتخب الوطني اإىل املونديال 
االأخري. وقال فنتورا الذي حل 
ــــا “اأنا  بـــدال مــن لــورنــتــ�ــســو داّن
اجلديدة  البداية  هــذه  اأخــتــرب 

بحما�سة االأطفال«.



جهاز ثوري للرتكيز يف العمل
ثوري  جهاز  يف  تتمثل  جــديــدة  تقنية  بانا�سونيك  �سركة  ابتكرت 
يعمل على م�ساعفة تركيز املوظف وحت�سني اأدائه يف العمل. وقد 
�سمم اجلهاز خ�سي�ساً مل�ساعدة املوظف على جتنب الت�ستيت من 
اجلهاز  وي�ستمل    .%  60 بن�سبة  املحيطية  الروؤية  خف�س  خالل 
ميكن  بحيث  البلوتوث،  بتقنية  تعمل  مدجمة  اأذن  �سماعات  على 
لــلــمــوظــف ت�سغيل مــقــطــوعــات �ــســوتــيــة تــ�ــســاعــد عــلــى املــزيــد من 
الرتكيز. وال يتجاوز وزن اجلهاز 330 غراماً، ويبلغ عمر بطاريته 
وهــو ع�سو يف  هــوايــونــغ،  كانغ  وقــال  �ساعة.    20 لل�سحن  القابلة 
الفريق الذي طور اجلهاز، ل�سحيفة جابان تاميز: للجهاز اجلديد 
تاأثري نف�سي على االآخرين اأي�ساً، فعندما يرتدي املوظف اجلهاز 
على راأ�سه، يعطي انطباعاً لالآخرين باأنه يرغب بالرتكيز، وهذا 

يدفعهم لالعتقاد باأن العمل الذي يقوم به مهم".
يذكر باأن بانا�سونيك مل تقم بت�سنيع املنتج ب�سكل ر�سمي بعد، واأن 
اجلهاز الذي اأنتجته هو منوذج اأويل ال يزال قيد التجربة، وفقاً ملا 

نقل موقع "ميرتو" االإلكرتوين. 

هذه هي ملكة جمال القطط 
الختيار  اعتمادها  مت  التي  املعايري  بع�س  كانت  وم�سيتها  �سعرها 
مئات  اأنــقــرة.  الرتكية  العا�سمة  يف  القطط  جمال  ملك  اأو  ملكة 
التي  هي  االأجــمــل  اأن  وال�سك  اللقب.  هــذا  على  تناف�ست  القطط 
فازت باللقب، مــادام مل توجد اعرتا�س على ذلك. نظمت بلدية 
املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  اأنقرة  الرتكية  العا�سمة  "بور�ساكالر" يف 
الدورة الثالثة من م�سابقة ملكة اأو ملك جمال القطط، مب�ساركة 
الرحيم  "عبد  الثقايف  املركز  يف  ُنظم  املهرجان  وقطة.  قط   200
بيطريني  اأطــبــاء  من  موؤلفة  حتكيمية  جلنة  وح�سرته  كاركوج" 
كثب،  القطط عن  عاينت  التي  اللجنة،  وعملت  وخــرباء.  عامليني 
اأعراقها  وفــق  املــ�ــســاركــة  القطط  اأنــ�ــســاب  عــن  وثــائــق  جتهيز  على 
على  بناًء  املتناف�سة  القطط  اللجنة  وقيمت  واألوانها.  واأجنا�سها 
اإىل  باالإ�سافة  وعيونها،  وذيولها  القطط  فرو  منها  معايري  عدة 

�سلوكها وطريقة م�سيتها وت�سرفاتها على املن�سة.
وا�ستطاعت القطة "باموك"، ل�ساحبتها رقية �سوغوت، اأن تنتزع 
اأيدن  فاطمة  "با�سكال" ل�ساحبته  القط  حاز  فيما  االأول،  املركز 
على املركز الثاين، وجاء القط "هريكول" ل�ساحبته مينا جوون يف 
املركز الثالث. وُمنحت القطط الفائزة باللقب "حليباً" خم�س�ساً 
للقطط، فيما ربح اأ�سحابها تذكرة طريان لق�ساء عطلة ترفيهية. 
وح�سب ما نقلته وكالة االأنباء الرتكية، فاإن م�سطفى تونا، رئي�س 
بعد  ت�سبح  املنازل  يف  تربى  التي  القطط  اأن  اأو�سح  اأنقرة،  بلدية 

ق�سائها وقتاً مع اأ�سحابها اأ�سبه باأحد اأفراد العائلة.
خ�سو�ساً  امل�سابقة،  يف  امل�ساركة  اأهمية  على  املنظمون  اأكــد  وقــد 
بالن�سبة لقطط اأنقرة املهددة باالنقرا�س. كما اأ�ساروا اإىل االأهداف 
امل�سابقة، والتي ت�سعى لزرع حب احليوانات  ال�سامية املرجوة من 

لدى االإن�سان وحتفيز النا�س على االعتناء بها.

احلروب املقبلة بحرية.. والهدف ال�صمك
ال�سراع على  كان  اإذ  القدم،  البحر منذ  الب�سر على  اعتمد  لطاملا 
�سيد ال�سماك على اأ�سده، وعلى الرغم من اأن �سراعا من هذا النوع 

قد عفا عليه الزمن، فاإن احتماالت عودته اآخذة يف االرتفاع.
 9.8 اإىل  7.6 مــلــيــارات االآن  الــعــامل مــن  ارتــفــاع عــدد �سكان  ومــع 
مليارات يف 2050 وفق تقديرات االأمم املتحدة، فاإن الطلب على 

الغذاء، خا�سة الربوتني، �سيتزايد ب�سكل اأكرب.

   بانوراما
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:

املغذيات اأف�صل للعظام من التمارين 
قالت نتائج درا�سة جديدة اإن االأطعمة واملكمالت الغذائية التي حتتوي على املعادن املطلوبة لتقوية العظام وزيادة 
كثافتها حتقق نتيجة اأف�سل وذات مفعول اأطول مقارنة بفوائد التمارين الريا�سية. كما تبني اأن النظام الغذائي 

ال�سحي ي�ستطيع �سمان كثافة العظام الالزمة حلمايتها من اله�سا�سة من دون التمارين.
وبح�سب الدرا�سة التي اأجريت يف جامعة ميت�سغان، ال يعني ذلك عدم فائدة التمارين، فهي من و�سائل زيادة كثافة 
العظام وحمايتها من الك�سور. لكن وفقاً للدرا�سة اجلديدة ت�ستطيع التغذية اجليدة توفري ذلك اأي�ساً ومبفردها.

واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن تناول املكمالت الغذائية التي حتتوي على معادن تعّزز كثافة العظام لفرتة طويلة يوفر 
حماية جيدة ت�ستمر حتى بعد تناق�س هذه املغذيات.

ووجدت الدرا�سة التي ن�سرت يف جملة "بلو�س" الكبية اأن املكمالت الغذائية التي حتتوي على معدين الكال�سيوم 
والفو�سفور تزيد من قوة وكثافة العظام، وحتميها من اله�سا�سة التي حتدث مع التقدم يف العمر.
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هاري وميجان ي�صاركان يف التوعية النف�صية 
�سارك االأمري الربيطاين هاري وزوجته ميجان يف فعالية )فلورو فرايدي( 
بق�سايا  الوعي  زيــادة  بهدف  با�سرتاليا  بوندي  �ساطئ  على  اأقيمت  التي 
ال�سحة النف�سية. و�سكل امل�ساركون حلقة ي�سع فيها كل �سخ�س ذراعه على 

كتف ال�سخ�س اجلال�س بجواره.
وخدم هاري يف اجلي�س الربيطاين ونظم حمالت لتقدمي امل�ساعدة للجنود 
الذين يعانون من م�ساكل نف�سية. واحتاج هاري نف�سه ال�ست�سارات نف�سية 
عندما كان يف اأواخر الع�سرينيات لتخطي حزنه على وفاة والدته االأمرية 
ديانا. وجل�س هاري الذي ارتدى �سرواال كاكي اللون وقمي�سا اأزرق وميجان 
الــتــي ارتـــدت ثــوبــا طــويــال خمططا وكــالهــمــا حــايف الــقــدمــني مــع اأع�ساء 
با�ستخدام  النف�سية  ال�سحة  م�سكالت  تعالج  التي  ويــف(  )ون  جمموعة 

مبلح البحر وركوب االأمواج وارتداء مالب�سة براقة". "التداوي 
تعني  التي  االإجنليزية  )فلور�سنت(  لكلمة  اخت�سار  "فلورو" وهي  وكلمة 
يرتديها  التي  اللون  براقة  الزهور  واأكاليل  القم�سان  اإىل  ت�سري  التوهج 

اأع�ساء جمموعة املتزجلني.
من  طوقا  و�سع  الــذي  هــاري،  �سارك  لدقائق  للمتحدثني  اال�ستماع  وبعد 
الزهور الزرقاء حول عنقه وميجان التي و�سعت طوقا من الزهور الوردية 
يف ت�سكيل احللقة. وقالت ت�سارلوت كونيل التي �ساركت يف احلدث لوكالة 
م�ساكل يف  نعاين من  اإننا جميعا  هاري  "قال  اال�سرتالية  بر�س  اأ�سو�سيتد 

ال�سحة النف�سية يف مرحلة ما من حياتنا".

»املف�صلة« ي�صيف مل�صة ملكية على مهرجان لندن 
اإميا  النجمات  ال�سينمائي  لندن  ملهرجان  احلــمــراء  ال�سجادة  ا�ست�سافت 
)ذا  "املف�سلة"  فيلم  عر�س  خالل  كوملان  واأوليفيا  فاي�س  وريت�سل  �ستون 
فيفوريت(، وهو فيلم تاريخي من املتوقع اأن يناف�س على جوائز االأو�سكار.

حكمت  الــتــي  اآن  املــلــكــة  الفيلم  يــ�ــســور  ال�ساخبة  ال�سحكات  مــن  وبــكــثــري 
ه�سة  �سخ�سية  كــوملــان،  دورهـــا  وتلعب  ع�سر،  الثامن  الــقــرن  يف  بريطانيا 
وكامتة  ب�سديقتها  ب�سهولة  وتتاأثر  االأمـــان  بعدم  ت�سعر  طفولية  متقلبة 

اأ�سرارها �سارة.. دوقة مارلبورو.
لكن �سرعان ما جتد �سارة، التي تلعب دورها فاي�س، نف�سها يف مناف�سة على 
وجت�سد  ال�سورة.  يف  اأبيجيل  الو�سيفة  تظهر  عندما  وحبها  امللكة  اهتمام 

�ستون دور الو�سيفة.
وقالت كوملان يف مهرجان لندن الذي تنظمه جمعية االأفالم الربيطانية 
اأدينا م�ساهد فاح�سة ومثرية وعاطفية وحزينة... وهو �سيء  "ثالثتنا... 
طبيعي، لي�س جمرد حماولة الإظهار �سورة رائعة طوال الوقت واإمنا اأي�سا 

الإظهار عيوب مقبولة".
و�سفتها  التي  الرئي�سية  الثالث  لل�سخ�سيات  املمثالت  بــاأداء  النقاد  واأ�ساد 

جّراح �صهري رئي�صًا 
للوزراء 

لوتاي  ال�سهري  اجلــــراح  �سي�سبح 
اجلديد  الـــوزراء  رئي�س  ت�سريينغ 
الواقعة يف  ال�سغرية  بوتان  ململكة 
حزبه  فــوز  بعد  الهيمااليا  جــبــال 
الذي  ت�سوجبا"  نيامروب  "دروك 
يف  الو�سط  ي�سار  تــيــار  اإىل  ينتمي 

جولة االإعادة اأم�س اخلمي�س.
نيامروب  "دروك  حــــزب  وتـــقـــدم 
"دروك  حـــــزب  عـــلـــى  ت�سوجبا" 
للملكية،  ت�سوجبا" املوايل  في�سوم 
من  مـــقـــعـــداً   30 عـــلـــى  لــيــحــ�ــســل 
الــــربملــــان،  يف  مـــقـــعـــداً   47 اأ�ــــســــل 
اأعلنتها  التي  املوؤقتة  للنتائج  وفقاً 

اللجنة االنتخابية.
واأ�سفرت اجلولة االأوىل التي جرت 
هزمية  عــن  )اأيـــلـــول(  �سبتمرب  يف 
الــ�ــســعــب احلاكم  مــفــاجــئــة حلـــزب 
الوزراء  رئي�س  اإلــيــه  ينتمي  الــذي 

ت�سريينغ توبغاي.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــمــو املذهل 
الذي بلغ 5ر%7 يف 2017، تواجه 
مرتفعة  بــطــالــة  مـــعـــدالت  بـــوتـــان 
وركز  مت�ساعدة.  خارجية  وديــون 
احلزبان يف حملتهما على الق�سايا 

االقت�سادية.
اأجرت اململكة البوذية اأول انتخابات 
 ،2008 عامة لها يف مار�س )اآذار( 
ا�ستمرت  مــلــكــيــة  نــهــايــة  مــ�ــســجــلــة 

مائة عام.
الــوراثــي هو رئي�س  امللك  واليـــزال 
الــدولــة الــد�ــســتــوري، ولــكــن يجب 
عاماً،   65 �ــســن  يف  الــتــقــاعــد  عليه 
اأغلبية  قــبــل  مـــن  عـــزلـــه  وميـــكـــن 

الثلثني يف الربملان.

عار�صة اأزياء جثة 
داخل حقيبة

اعتقلت ال�سرطة الهندية �سخ�س متهم 
و�سع  حيث  هندية  اأزيـــاء  عار�سة  بقتل 
جــثــتــهــا يف حــقــيــبــة والــقــائــهــا يف اإحـــدى 
االأعــني يف مدينة   بعيًدا عن  الطرقات، 

مومباي ، غرب البالد.
وبح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية 
فــاإن اجلــاين طالب تعّرف على �سحيته 
اإ�سمها من خالل تطبيق  التي مل ُيذكر 
لكنه  االإنـــرتنـــت،  �سبكة  لــلــمــواعــدة عــرب 
واأثناء لقائهما االأول داخل �سقته �سربها 
با�ستخدام اآلة حادة حتى املوت، ثم غرّي 

مكان �سكنه.
قبل  مــن  جــاريــة  التحقيقات  تـــزال  ومــا 
الــ�ــســرطــة حــيــث تــر�ــســد حــركــة اجلاين 
ا تنقله من مدينة مومباي اإىل  خ�سو�سً

مدينة حيدر اآباد.

قمر �صخم لإنارة �صوارع ال�صن 
اإيرو�سبي�س" ال�سينية ملقاوالت  "ت�سينغدو  ك�سفت �سركة 
الإنارة  �سخم  قمر  ل�سناعة  خطط  عن  مــوؤخــراً  الف�ساء 
�ــســوارع املــديــنــة عــو�ــســاً عــن امل�سابيح الــتــقــلــيــديــة.  ومت 
مهرجان  فعاليات  �سمن  الطموح  امل�سروع  عن  االإعــالن 
التي  وطني لالبتكار وريــادة االأعمال يف مدينة ت�سنغدو 
مليون   14 �سكانها  عدد  ويبلغ  ال�سني  غرب  جنوب  تقع 
ن�سمة. وقال وو ت�سون فنغ، رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة 
املتخ�س�سة يف علوم وتكنولوجيا االإلكرتونيات الدقيقة، 
عن خطط الإطالق قمر �سناعي تفوق اإنارته، اإنارة القمر 
ي�سيء  اأن  وميــكــن  اأ�ــســعــاف،  ثمانية  مبــقــدار  الطبيعي 
منطقة قطرها 80 كيلومرتاً.  ومن املزمع االنتهاء من 
اإجناز العمل يف م�سروع هذا القمر العمالق خالل عامني 
  .2020 بحلول  للت�سغيل  �سيكون جاهزاً  االآن، حيث  من 
وعلى الرغم من عدم توفر تفا�سيل دقيقة عن مميزات 
القمر، اإال اأن و�سائل االإعالم ك�سفت عن اأنه يحتوي على 
عرب  ال�سم�س  من  ال�سوء  يعك�س  اأن  ميكنه  خا�س  طالء 

اأجنحة ت�سبه األواح الطاقة ال�سم�سية. 
ومل يعرف بعد ما اإذا كان امل�سروع يحظى بدعم احلكومة 
ال�سينية، ولكن امل�سوؤولني يف مدينة ت�سنغدو اأعلنوا باأن 
امل�سروع مثري لالهتمام واأنه ي�ساهم يف تخفي�س تكاليف 
اإنارة ال�سوارع ويعزز ال�سياحة املحلية، وفق ما نقل موقع 

�سنرتال" االإلكرتوين.  "اأوديتي 

يان�صيب تقرتب من مليار دولر
ارتفعت قيمة جائزة يان�سيب "ميغا مليونز" االأمريكية 
اإىل قرابة املليار دوالر قبيل ال�سحب لت�سجل اأعلى قيمة 

لها على االإطالق بالن�سبة للجائزة.
يف  يان�سيب  جلائزة  قيمة  اأعلى  ثــاين  اجلــائــزة  و�ستكون 
بلغت  التي  باوربول  جائزة  بعد  املتحدة  الواليات  تاريخ 

1.5 مليار دوالر ودفعت يف 2016.
الثالثاء  دوالر  مليون   667 من  اجلــائــزة  قيمة  وقفزت 

عندما مل يظفر اأحد باالأرقام ال�ستة املحظوظة.
ويجرى ال�سحب على اجلائزة �سرق الواليات املتحدة .

على  ال�سبت  اليوم  منف�سال  �سحبا  "باوربول"  وجتــري 
جائزة يان�سيب قيمتها 430 مليون دوالر.

548 مليون  وتبلغ القيمة الفورية جلائزة ميغا مليونز 
دوالر لكنها ميكن اأن ترتفع اإىل 960 مليون دوالر على 

اأن تدفع على 29 عاما.

دراجة هوائية ذاتية القيادة 
�سمم جمموعة من الطالب ال�سينيني دراجة هوائية ذاتية 
القيادة، حتت اإ�سراف فريق من اأ�ساتذتهم اجلامعيني.  وقد 
اأظهر ت�سجيل م�سور تداولته مواقع التوا�سل االجتماعي، 
الدراجة اجلديدة اأثناء قيام الطالب بتجربتها داخل حرم 
جامعة ت�سينغهوا يف بكني.  وتعمل الدراجة اجلديدة وفق 
نظام التحكم بالتوجيه، وميكن ت�سغيلها ب�سرعات خمتلفة، 
واحلفاظ على توازنها ب�سكل دقيق، بح�سب ما نقل موقع 
ت�ساو،  االإلــكــرتوين.  وقــال الربوفي�سور مينغوهو  ميرتو 
ن�سمم  اأن  اجليد  "من  املــ�ــســروع:  على  الرئي�سي  امل�سرف 
لتتمكن  اأف�سل طريقة  لقد اخرتنا  القيادة،  ذاتية  دراجة 

الدراجة من التوازن مبفردها" املمثلة املغنية املكرمة كاتي بريي خالل ح�سورها حفل اأمفار التا�سع يف لو�ش اأجنلو�ش، كاليفورنيا.   )رويرتز(

ما �صر خامت الأمري 
هاري الغريب؟

الذي  الغريب  االأ�سود  اأثــار اخلامت 
ر�ــســده املــتــابــعــون املــلــكــيــون يف يد 
االأمـــــري هـــــاري، اأثـــنـــاء جــولــتــه يف 
التكهنات  مــن  الــكــثــري  اأ�ــســرتالــيــا، 

حوله.
�سبب  يـــوجـــد  الـــــواقـــــع،  يف  ولـــكـــن 
اأن  وميكن  الرتدائه،  جدا  ع�سري 
خا�س  ب�سكل  مفيدا  اخلــامت  يكون 

عندما يولد الطفل امللكي.
الداكن،  الــتــيــتــانــيــوم  خـــامت  ويــعــد 
االأمري  يــد  بن�سر  يف  يظهر  الـــذي 
اأداة  الــيــمــنــى، عـــبـــارة عـــن  هـــــاري 
ومعدل  الــــنــــوم  اأمنـــــــاط  لــقــيــا�ــس 
 Oura" يــ�ــســمــى  الــقــلــب  �ــســربــات 

."Ring
وميكن ا�ستخدام مثل هذه االأجهزة 
اليومية وقيا�س  االأهــداف  ل�سبط 
التي  للقيلولة  ال�سحية  الــفــوائــد 
نــاأخــذهــا قبل الــغــداء. ورمبـــا كان 
ترتبط  التي  االأداة  يخترب  هــاري 
بالهاتف الذكي، قبل والدة الطفل 

امللكي يف الربيع املقبل.
مركز  مــن  روبينز،  ريبيكا  وقــالــت 
تـــغـــيـــري الــــ�ــــســــلــــوك الـــ�ـــســـحـــي يف 
"االأمري  اإن  نـــيـــويـــورك،  جــامــعــة 
واعيان جدا  هاري وميغان ماركل 
ب�سوؤون ال�سحة، وي�سعدنا اأن نرى 
االأمري هاري ي�سور هذا النوع من 

الرتكيز على ال�سحة".
واختلفت االأقاويل املتعلقة باخلامت 
عندما  مــــرة  الأول  ُر�ـــســـد  الـــــذي 
املجتمعات  ملقابلة  الــزوجــان  و�سل 
Dubbo، حيث اتهم  الزراعية يف 
البع�س االأمري هاري بارتداء اأزياء 

مزيفة.

هل توجد توليفة فيتامينات تطيل العمر؟
الفيتامينات  توليفة من  اإن  قال تقرير طبي جديد 
املعروفة واأخرى مت ت�سنيفها حديثاً ميكنها حت�سني 
�سحة االإن�سان يف ال�سيخوخة واإطالة عمره. واعتمد 
التقرير على حتليل بيانات جمموعة من الدرا�سات 
الربوفي�سور  خمــتــرب  يف  بع�سها  اأجــــري  واالأبـــحـــاث 
معهد  م�ست�سفى  يف  الباحثني  كبري  اأمــيــ�ــس  بــرو�ــس 
اأ�سرف  مــن  وهــو  كاليفورنيا،  يف  لالأبحاث  اأوكــالنــد 
يقرتح  التي  املغذيات  توليفة  وتتكّون  التقرير.  على 
التقرير اأنها تطيل العمر من فيتامينات وبروتينات 

واإنزميات ومعادن ي�سل عددها اإىل 30.
واأحما�س  و"د"  "ك"  فــيــتــامــني  الــرتكــيــبــة  وتــ�ــســم 
واملغني�سيوم  والـــكـــالـــ�ـــســـيـــوم  الـــدهـــنـــيـــة  اأوميغا3 
وال�سيلينيوم، اإىل جانب بروتينات ت�ساعد على البقاء 
العمر،  تطيل  اأخـــرى  وبروتينات  احلــيــاة،  قيد  على 
وجمموعة من م�سادات االأك�سدة التي حتمي القلب 

وت�ساعد على حت�سني التمثيل الغذائي.
هذه  "تلعب  تقريره:  يف  اأمي�س  الربوفي�سور  ويقول 
على  البقاء  فربوتينات  خمتلفة،  اأدواراً  الربوتينات 
ال�سرر  وتــقــلــل  الــتــكــاثــر  تــدعــم عملية  احلــيــاة  قــيــد 

املغذيات  تنق�س هذه  للج�سم، وعندما  الذي يحدث 
اإنتاجها على ح�ساب  زيــادة  فعله  رد  يكون  يف اجل�سم 

الربوتينات التي تطيل العمر".
ويـــقـــرتح تــقــريــر الــربوفــيــ�ــســور اأمــيــ�ــس مـــد اجل�سم 
بقاء  يدعم  ما  الأنها  العمر  التي تطيل  بالربوتينات 
اجل�سم يف حالة جيدة ليعي�س فرتة اأطوال، مع تزويد 

اجل�سم مبغذيات تعّزز وظائفه احليوية.
ذا  اأوف  "برو�سيدينج  دوريــــة  يف  الــتــقــريــر  وُنــ�ــســرت 
علمية  دوريــة  وهي  �ساين�س"،  اأو  اأكادميي  نا�سيونال 
على  اأمي�س  الربوفي�سور  درا�سة  وا�ستندت  مرموقة، 
اأبـــحـــاث �ــســابــقــة مــنــهــا مــا مت حتــت اإ�ـــســـراف االحتـــاد 
ال�سحية  الــرعــايــة  تكاليف  تقليل  بــهــدف  االأوروبــــي 
زيادة  خــالل  مــن  �ــســنــويــاً،  مليار   4 بــواقــع  للم�سنني 

مكمالت الكال�سيوم وفيتامني "د".
وحــثــت الــدرا�ــســة اجلــديــدة عــلــى االهــتــمــام بالنظام 
"اأ"  بفيتامني  الغنية  االأطــعــمــة  وخــا�ــســة  الــغــذائــي، 
واللوتني وفيتامني "ك"، الأن االأخري ي�ساهم يف اإنتاج 
اجل�سم لـ 16 اإنزمياً م�سوؤواًل عن دعم حيوية اجل�سم 

واإطالة العمر.

بريانكا �صوبرا مت�صوقة 
للزواج

خلطوة  جـــّدا  مت�سّوقة  �سوبرا   العاملية  بريانكا  النجمة  اأن  يــبــدو 
باالن�سمام  ترغب  الزواج، اذ انها �سّرحت ملوقع "E news" باأنها 
اأطفاال، ومن بينهّن  ميغان  اللواتي تزوجن واجنن  اىل زميالتها 
االأمري  من  االول  بطفلها  حملها  عن  مــوؤخــرا  اعلنت  التي  ماركل  

هاري. 
خطيبها  من  زفافها  موعد  عن  اعالنها  بعد  �سوبرا  حديث  واتــى 
ا�سبح  ا�سدقائي  :"اغلب  قالت  العاملي  نيك جونا�س ، حيث  الفنان 

لديهم اطفال وادعو اهلل ان يرزقني بذات ال�سيء".


