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حممد بن را�سد ي�ستقبل املدير 
التنفيذي لربنامج الأغذية العاملي 

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�م�س  رع��اه �هلل يف دبي م�شاء  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س 
�لتابع  �لعاملي  �لأغذية  لربنامج  �لتنفيذي  �ملدير  بيزيل  ديفيد  �ل�شيد 
للأمم �ملتحدة ومقره �لد�ئم يف �لعا�شمة �لإيطالية روما �لذي ير�أ�س 
بعد  دب��ي  يف  حاليا  �ملنعقد  �ل��ربن��ام��ج  �إد�رة  ملجل�س  �ل�شنوي  �لج��ت��م��اع 
�ختيارها �لوجهة �لأف�شل لعقد هذ� �لجتماع خارج مقر �لربنامج لأول 
مرة. وقد رحب �شموه بامل�شوؤول �لأممي وفريق عمله ومتنى لجتماعهم 
�مل�شاعد�ت  يف  �لعاملي  �لأغ��ذي��ة  برنامج  ب���دور  �شموه  ..م�شيد�  �لنجاح 
مليون  ت�شعني  من  لأك��ر  �لربنامج  يوفرها  �لتي  و�لغذ�ئية  �لإن�شانية 

�شخ�س يف �شبعني دولة حولة �لعامل.                     )�لتفا�شيل �س2(

تلقى ات�شال هاتفيا من �شيخ الأزهر
حممد بن زايد يثمن مبادرات الطيب 

لن�سرة القد�س وحماية مقد�ساتها
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  تلقى �شاحب 
ف�شيلة  م��ن  �م�س  هاتفيا  �ت�شال  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 

�لإمام �لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر �ل�شريف.
وتعرف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان من �لدكتور �أحمد 
نظمه  �ل��ذي  �لقد�س  لن�شرة  �لعاملي  �لأزه��ر  “موؤمتر  نتائج  على  �لطيب 
�لأزهر �ل�شريف بالتعاون مع جمل�س حكماء �مل�شلمني خا�شة فيما يتعلق 

باحلفاظ على �لو�شع �لقانوين ملدينة �لقد�س.        )�لتفا�شيل �س3(
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اجلبري: احلوثيون اأطلقوا 300 �شاروخ باجتاه ال�شعودية

امللي�سيات تنهب امل�ساعدات ومتنع 36 منظمة اإغاثية من عالج اليمنيني
•• عوا�صم-وكاالت:

بوقف عمل  �أ�شدرت ميلي�شيا �حلوثي �لنقلبية قر�ر�ً 
و�ملحلية  و�لعربية  �لدولية  �لإغاثية  �ملنظمات  من   36
�ليمنية  �مل��ن��اط��ق  ك��اف��ة  يف  �ل�شحي،  �مل��ج��ال  يف  �لعاملة 

�خلا�شعة ل�شيطرتها.
ووج�����ه ت��ع��م��ي��م ����ش���ادر ع���ن �ل���ق���ي���ادي �حل���وث���ي ووكيل 
بها،  �مل��ع��رف  غ��ر  �لن��ق��لب  حكومة  يف  �ل�شحة  وز�رة 
عبد�لعزيز �لديلمي، عموم مكاتب �ل�شحة يف �ملديريات 
و�مل��ح��اف��ظ��ات �خل��ا���ش��ع��ة ل�����ش��ي��ط��رت��ه��م، مب��ن��ع حتركات 
�ملنظمات �لدولية �لإغاثية �ملذكورة يف �لتعميم وعددها 
تعمل  ل  �ملنظمات  تلك  ب��اأن  ذل��ك  م��ربرة  منظمة،   36

حتت �إ�شر�ف وز�رة �ل�شحة، وتعمل منفردة.
و�ألزم �لتعميم، مبنع حتركات هذه �ملنظمات، حتى ت�شرف 
وترخ�س  �حلوثيني(  حكومة  )يف  �ل�شحة  وز�رة  عليها 
لها، وهو �ملربر �لذي تتخذه �مليلي�شيا �لنقلبية لنهب 
وتوجيه �مل�شاعد�ت و�لعمل �لإغاثي، وحرمان �مل�شتحقني 
�ملجهود  ت�شميه  ما  لتمويل  وذل��ك  عليها،  �حل�شول  من 

�حلربي.
وبح�شب عاملني يف �ملجال �لإغاثي، فاإن ميلي�شيا �حلوثي 
تر�شخ  ل  دول��ي��ة  �أو  �أمم��ي��ة  �إغ��اث��ي��ة  منظمة  �أي  تعاقب 
من  ومنعها  �لعمل  عن  بوقفها  وتوجيهاتها  ل�شغوطها 

�لقيام بو�جبها �لإن�شاين جتاه مليني �ليمنيني �لذين 
يعانون ظروفاً �إن�شانية بالغة �ل�شعوبة منذ �لنقلب.

وكان تقرير �أ�شدره مركز �مللك �شلمان للإغاثة و�لأعمال 
�عتد�ء�ت  �رتكبت  �حلوثي  ميلي�شيا  �أن  �أف��اد  �لإن�شانية، 
متنوعة على م�شاعد�ت �ملنظمات �لتابعة للأمم �ملتحدة 
�لفرة بني  و�لعاملني معها خلل  �لإغاثية  و�ملنظمات 

عامي 2015 و2017.
�ل�شعودي عادل �جلبر،  �ىل ذلك، قال وزير �خلارجية 
يو��شل  ي����ز�ل  ل  �لإي������ر�ين  �ل��ن��ظ��ام  �إن  �لأح������د،  �م�����س 
�ليمن، مما  للميلي�شيات �حلوثية يف  �ل�شو�ريخ  تهريب 
و�ل�شلم  و�لأم��ن  �ملنطقة،  و�أم��ن  ل�شلمة  تهديد�  ي�شكل 

�لدوليني.
�لفتتاحية  له خ��لل �جلل�شة  كلمة  و�أو���ش��ح �جلبر يف 
للجتماع �لطارئ ملنظمة �لتعاون �لإ�شلمي، �أن مناطق 
�ل�شو�ريخ  لع���ت���د�ء�ت  تعر�شت  �ململكة  م��ن  خمتلفة 
ز�د  �مل�شلمني، وقد  �ملكرمة قبلة  �شيما مكة  �حلوثية، ل 

عدد تلك �ل�شو�ريخ عن 300 �شاروخ.
ونوه �إىل �أن تلك �مليلي�شيات �حلوثية �ملدعومة من �إير�ن 
�ليمني،  �ل�شعب  ومعاناة  �لأزم��ة  �أم��د  �إطالة  �إىل  ت�شعى 
 85 �عر��س  خ��لل  من  و�شرقة  نهب  بعمليات  وتقوم 
و�بتز�ز  �لإغ��اث��ة  و�شاحنات  وق��و�ف��ل  م�شاعد�ت  �شفينة 

�ل�شعب �ليمني من خلل �لتحكم بتلك �مل�شاعد�ت.

حممد بن زايد واحلكام واأولياء العهود يح�سرون اأفراح اآل نهيان
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ح�شر �شاحب 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�س 

�لأعلى حكام �لمار�ت و�أولياء �لعهود يف جمل�س �لبطني ع�شر �م�س �أفر�ح 
�آل نهيان �شمن �لعر�س �جلماعي ل� 52 عري�شا من �أبناء �لوطن يف حفل 
�ل�شتقبال �لذي �أقامه معايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل نهيان و�ل�شيخ 
�ل�شيخ  جنليهما  زف��اف  مبنا�شبة  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  ب��ن  �أح��م��د 

مبارك و�ل�شيخ حممد.
وح�شر �حلفل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد 

�ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرة.    )�لتفا�شيل �س2(

رجل يحاول �لفر�ر من �شرفة �لفندق خوفا من �حلريق )رويرز(

مواقــيت ال�صالة

فرن�شا تدعو لجتماع طاريء مبجل�س الأمن

تركيا تدخل عفرين واحلماية تق�سف بلدة حدودية

بهجوم  ال�سحايا  ع�����س��رات 
كابول يف  فخم  ف��ن��دق  على 

•• كابول-اأ ف ب:

18 �شخ�شا على �لق��ل بينهم  قتل 
�خر  ع�����دد  و�����ش���ي���ب  �أج���ن���ب���ي���ا   14
طالبان  ح���رك���ة  ت��ب��ن��ت��ه  ه���ج���وم  يف 
كابول  يف  فخما  فندقا  و����ش��ت��ه��دف 
ل��ي��ل �لأح������د، وف����ق م��ت��ح��دث با�شم 

وز�رة �لد�خلية.
لقناة  د�ني�س  �ملتحدث جنيب  وق��ال 
ت���ول���و ن���ي���وز �لإخ����ب����اري����ة م����ن دون 
“قتل  �ل�شحايا  جن�شيات  تو�شيح 
وقال  �أفغان”.  و�أرب��ع��ة  �أجنبيا   14
�أن  �أف��غ��اين يف وق��ت �شابق  م�����ش��وؤول 

�أحد �لقتلى �أوكر�ين.
و�ك������د ع���زي���ز �ل���ط���ي���ب �ل������ذي جنح 
يف �ل����ف����ر�ر �ث����ن����اء �ل���ه���ج���وم �ل����ذي 

مئة من زملئه علقو� طو�ل �لليل 
يف �مل��ب��ن��ى. وو����ش���ف م���ا ح����دث بعد 
“كان  قائًل  بر�س  لفر�ن�س  �شاعات 
وفجاأة  ممتعاً  وقتاً  مي�شون  �لنا�س 
ر�ح������و� ي�����ش��رخ��ون وي���ج���رون مثل 

ت��ب��ن��ت��ه ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ع��ل��ى فندق 
�لبقاء  �ن  بكابول  �نركونتيننتال 
�أفغان�شتان  يف  �حل���ي���اة  ق��ي��د  ع��ل��ى 
�أم�شى  �ن���ه  م�����ش��األ��ة ح���ظ، م���وؤك���د� 
ي  �لليل وهو يت�شرع �إىل �هلل �أن ينِجّ

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل���وزر�ء �لركي علي  ق��ال رئي�س 
يلدرمي �إن عملية غ�شن �لزيتون 
عفرين  م��دي��ن��ة  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
�ل�شورية �شتتم على �أربع مر�حل 
و�شيتم �إن�شاء منطقة عازلة بعمق 

30 كم.
وقد �أعلن يلدرمي عن بدء دخول 
مدينة  �إىل  �ل���رك���ي���ة  �ل����ق����و�ت 
ع��ف��ري��ن ب��ع��د ن��ح��و ي���وم���ني من 
�لعنيف  و�ل��ربي  �لق�شف �جلوي 
ع�شكرية  مو�قع  ��شتهدف  �ل��ذي 

للم�شلحني �لأكر�د.
�لفرن�شي  �خلارجية  وزي��ر  وق��ال 
ج����ان �إي����ف ل���و دري������ان، �م�����س �إن 
�جتماع  ع��ق��د  �إىل  دع���ت  ف��رن�����ش��ا 
طارئ ملجل�س �لأمن ب�شاأن �شوريا، 
عقب �لتوغل �لركي يف منطقة 

عفرين �ل�شورية.
و�أ����ش���اف ل��و دري����ان ع��ل��ى ح�شابه 
تطالب  ف��رن�����ش��ا  ت����وي����ر:  ع���ل���ى 
ب��اج��ت��م��اع ع��اج��ل مل��ج��ل�����س �لأم���ن 

�لغوطة  �ل��و���ش��ع يف(  �أج���ل  )م���ن 
و�إدلب وعفرين.

قتيل  ����ش���ق���وط  ت���رك���ي���ا  و�أك���������دت 
وع��دة جرحى يف ق�شف لوحد�ت 
ح��م��اي��ة �ل�����ش��ع��ب �ل���ك���ردي���ة على 
ب��ل��دة �ل��ري��ح��ان��ي��ة �ل��رك��ي��ة على 

�حلدود.
رف���ي���ع بغرفة  ق���ائ���د  �أع���ل���ن  ك��م��ا 

�لكردية على �ملغادرة.
 32 �أن  و�أف�����اد �جل��ي�����س �ل��رك��ي 
طائرة حربية ق�شفت 45 هدفاً، 
يف �إطار عملية غ�شن �لزيتون يف 

عفرين �ل�شورية.
�ل���وزر�ء �لركي بن  وك��ان رئي�س 
علي يلدرم قد �أعلن �م�س �لأحد، 
�لركي دخل عفرين  �أن �جلي�س 
�ل�������ش���وري���ة، ف��ي��م��ا ن��ف��ت وح����د�ت 
�إن  �لكردية ذلك وقالت  �حلماية 
دخول  يف  ف�شل  �ل��رك��ي  �جلي�س 

عفرين بعد ��شتباكات عنيفة.
وق�����ش��ف �جل��ي�����س �ل��رك��ي 153 
�إن  وق��������ال  �لآن،  ح���ت���ى  ه�����دف�����اً 
م��ع��اق��ل وخمابئ  ه���ي  �لأه�������د�ف 
ي�شتخدمها  �أ���ش��ل��ح��ة  وت��ر���ش��ان��ات 
ن����ر�ن  �أن  م�����ش��ي��ف��ا  �مل���ق���ات���ل���ون 

�ملدفعية ��شتمرت من �لأر�س.
�أن �لقو�ت  و�أف��اد مر��شل �حل��دث 
مع  مبا�شرة  ت�شتبك  مل  �لركية 
م�شيفاً  �لكردية،  �حلماية  ق��و�ت 
�ل���دب���اب���ات �ل���رك���ي���ة ت��وغ��ل��ت يف 
�لأر�����ش���ي �ل�����ش��وري��ة م��ن مناطق 

�حلر  �ل�����ش��وري  �جلي�س  عمليات 
قو�ته  م���ن  �أل����ف����اً   25 ن��ح��و  �أن 
�لع�شكرية  �لعملية  يف  ي�شاركون 

�لركية ب�شمال �شوريا.
وك�شف �لقائد �أن �جلي�س �ل�شوري 
مدينة  دخ�����ول  ي��ع��ت��زم  ل  �حل����ر 
ولكن فقط حما�شرتها  عفرين، 
و�إرغ�����ام وح����د�ت ح��م��اي��ة �ل�شعب 

�جلي�س �حلر.
�لركية،  �ملدفعية  وتو��شل  ه��ذ� 
ق�����ش��ف��ه��ا �مل���ك���ث���ف ع���ل���ى م���و�ق���ع 
و�أه������د�ف ع�����ش��ك��ري��ة ل���لأك���ر�د يف 
����ش���م���ال غربي  ع���ف���ري���ن  م���دي���ن���ة 
ع��م��ل��ي��ة غ�شن  �إط������ار  ���ش��وري��ا يف 
�ل��زي��ت��ون، ف��ي��م��ا و���ش��ف �لع���لم 
�لدفاع  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �ل���رك���ي 
�ملدنيني  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  ل����لأك����ر�د 

كدروع ب�شرية. 
مر��شلو  جمعها  ملعلومات  ووفقا 
و��شلت  فقد  �لأن��ا���ش��ول،  وك��ال��ة 
�مل��دف��ع��ي��ة �ل��رك��ي��ة �مل��ت��م��رك��زة يف 
ق�شفها  ه���ط���اي  ب���ولي���ة  ب���ل���د�ت 
ملو�قع و�أه��د�ف ع�شكرية مبدينة 
��شتهد�ف  ع���ل���ى  رد�  ع���ف���ري���ن 
�لأك������ر�د ن��ق��ط��ة م��ر�ق��ب��ة خف�س 

�لتوتر مبحافظة �إدلب.
�جلي�س  ي��و����ش��ل  �ل�شياق  ذ�ت  يف 
�إر���ش��ال تعزيز�ت  �ل�����ش��وري �حل��ر 
مناطق  م��ن  عفرين  حميط  �إىل 
ل ت�����ش��ه��د ����ش��ت��ب��اك��ات م���ع ق���و�ت 

�لنظام.

دبابات و�آليات ع�شكرية تركية تتجمع قرب �حلدود مع �شوريا  )� ف ب(
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العليا  ال��ع��راق��ي��ة  املحكمة 
النتخابات تاأجيل  ترف�س 

•• بغداد-وكاالت:

رف�شت �ملحكمة �لحتادية �لعليا 
يف �لعر�ق، �م�س �لأح��د، مطالب 
بتاأجيل  و�أك�����������ر�د  ����ش���ن���ة  ن�������و�ب 
�ملتوقع  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �لن��ت��خ��اب��ات 
م���اي���و، وذلك  �إل��ي��ه��ا يف  �ل���دع���وة 
من  �لآلف  ملئات  �ل�شماح  بهدف 
بالعودة  �حل��رب  ج��ر�ء  �لنازحني 

�إىل ديارهم، بح�شب رويرز.
���ش��ي��ع��ة، بينهم  ���ش��ي��ا���ش��ي��ون  وق����ال 
�لعبادي،  ح��ي��در  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س 
�شيكون  �لن��ت��خ��اب��ات  تاأجيل  ب���اأن 

غر د�شتوري.

البحرين تفكك خاليا اإرهابية مرتبطة باإيران وميلي�سيات حزب اهلل
•• املنامة-وكاالت:

�أعلن وزير �لد�خلية �لبحريني �ل�شيخ ر��شد بن عبد �هلل �آل خليفة، �م�س 
�لأحد، عن تفكيك خليا �إرهابية مرتبطة باإير�ن وميلي�شيات حزب �هلل 
�شخ�شا،   350 من  �أك��ر  قو�مها  بالعر�ق،  �ل�شعبي  و�حل�شد  �للبناين 
خلل 2017. وقال �لوزير �آل خليفة �إن �أهم �لعمليات �لأمنية �لوقائية 
�لتي مت تنفيذها، �أ�شفرت عن �إلقاء �لقب�س على )47( عن�شر� �إرهابيا 

من �لعنا�شر �لرئي�شية، وينتمي �أغلبهم �إىل ثلثة تنظيمات �إرهابية.
وجاءت ت�شريحات �ل�شيخ �آل خليفة خلل لقاء مع عدد من علماء �لدين 
و�أع�شاء من جمل�شي �لنو�ب و�ل�شورى، ��شتعر�س خلله بع�س �لعمليات 
2017، ون�شرها ح�شاب وز�رة �لد�خلية يف  �لإرهابية �لنوعية يف �لعام 
توير. و�أو�شح وزير �لد�خلية �لبحريني �أن هذه �خلليا متت �إد�رتها 
�لثوري  �حلر�س  مع  بالتن�شيق  وتقوم  �إي��ر�ن،  يف  �ملوجودة  �لعنا�شر  من 
�أجل  م��ن  لبنان،  يف  �هلل  وح���زب  �ل��ع��ر�ق  يف  �ل�شعبي  و�حل�شد  �لإي����ر�ين 

تدريب �لعنا�شر �لإرهابية.

ت�سريبات جديدة �سادمة لتعذيب مهاجرين يف ليبيا
•• طرابل�س-وكاالت:

تظهر  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  فيديو  مقاطع  �نت�شار  ت��و�ىل 
عمليات تعر�س �ملهاجرين لتعذيب وح�شي على يد جتار �لب�شر يف ليبيا، 
وذلك بعد �شهرين من بث قناة �شي �أن �أن �لأمركية �شريط فيديو يظهر 
عمليات بيع �ملهاجرين كعبيد يف �لبلد. و�آخر تلك �لفيديوهات مقطعان 

يظهر�ن تعر�س مهاجرين لتعذيب فظيع ووح�شية غر م�شبوقة.
يتاأوه  وه��و  مت��ام��اً،  تعريته  مت��ت  وق��د  م��ه��اج��ر�ً  �لأول  �لفيديو  ويظهر 
منه  يتقاطر  بل�شتيكي  �أن��وب  بحرق  �ل�شجان  قام  وقد  �لتعذيب،  حتت 
�شائل �لبل�شتيك على ظهره، ويظهر ج�شد �ملهاجر وقد ملأته �لندوب 
و�حلروق، و�أحدهم يقف على ر�أ�شه، ويعنفه باأب�شع �لألفاظ ويطلب منه 
رفع ر�أ�شه للكامر�. �أما �لفيديو �لثاين فيظهر فيه عدد من �ملهاجرين، 
�إظهار وجوههم للكامر� بعد  �أن�شاف عر�ة، ويطلب منهم م�شلح  وهم 
على  ظاهرة  و�لت�شويه  و�ل��ن��دوب  �لتعذيب  و�أث��ار  لل�شرب،  تعر�شو�  �أن 

�أج�شادهم، ويبدو من خلل عدم حركة بع�شهم �أنهم متوفون.
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هزاع بن زايد يزور دائرة الطاقة ويدعو اإىل اإطالق مبادرات خالقة
•• ابوظبي-وام:

ز�يد  ب���ن  ه����ز�ع  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ز�ر 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
د�ئرة  �أب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  �لتنفيذي 
�ل��ط��اق��ة يف ج��زي��رة �مل���اري���ة، وكان 
يف ��شتقبال �شموه معايل �ملهند�س 
رئي�س  �مل�������رر  م���ر����ش���د  ع���وي�������ش���ة 

�لد�ئرة.
ودع����ا ���ش��م��وه د�ئ�����رة �ل��ط��اق��ة �إىل 

د�ئرة  تبني  ���ش��رورة  �شموه  و�أك���د 
و��شحة  ل�شر�تيجيات  �لطاقة 
وتن�شيق كافة �جلهود بني �جلهات 
�لعاملة يف جمال �لطاقة لتحقيق 
�أه����������د�ف وت���ط���ل���ع���ات �حل���ك���وم���ة، 
�لد�ئرة  دور  �أه��م��ي��ة  على  م�����ش��دد�ً 
�لعاملة يف  وغ��ره��ا م��ن �جل��ه��ات 
وتعزيز  دع����م  يف  �ل��ط��اق��ة  جم����ال 
�ملحافل  يف  �أب����وظ����ب����ي  ح�������ش���ور 
�ملتقدمة  �لعو��شم  �شمن  �لعاملية 

�ل��ط��اق��ة بجميع  م��ل��ف  �ل��ن��ظ��ر يف 
�أنو�عها وم�شادرها و��شتخد�ماتها 
يف �إمارة �أبوظبي، و�إىل بذل �ملزيد 
�لبحوث  تبني  ن��ح��و  �جل��ه��ود  م��ن 
�لتكنولوجيا  وتفعيل  و�لبتكار�ت 
�ملزيد  و�إط���لق  �لطاقة  يف جم��ال 
�مل�����ب�����ادر�ت �خل���لق���ة يف هذ�  م���ن 
�مل��ج��ال و�ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا تعزيز 
ع��ل��ى �خلريطة  �أب��وظ��ب��ي  ح�����ش��ور 

�لعاملية.

�أ�شبوع  م��ث��ل  �ل���ط���اق���ة  جم����ال  يف 
من  وغ���ره  لل�شتد�مة  �أب��وظ��ب��ي 

�لفعاليات.
و��شتمع �شموه �إىل عر�س تقدميي 
ق���ام ب��ه م��ع��ايل �مل��ه��ن��د���س عوي�شة 
ب��ح�����ش��ور معايل  �مل�������رر،  م���ر����ش���د 
�أح��م��د م��ب��ارك �ملزروعي  �ل��دك��ت��ور 
�لتنفيذي،  �مل��ج��ل�����س  ع����ام  �أم�����ني 
بوعتابه  حم��م��د  ج��ا���ش��م  وم���ع���ايل 
�لتنفيذي،  �ملكتب  رئي�س  �لزعابي 

�لهاجري  ���ش��ي��ف حم��م��د  وم��ع��ايل 
�لتنمية �لقت�شادية،  رئي�س د�ئرة 

وعدد من �مل�شوؤولني.
��شر�تيجية  �ل���ع���ر����س  وت����ن����اول 
ق�����ش��رة وطويلة  �ل��ط��اق��ة  د�ئ����رة 
�لد�ئرة  خطة  و��شتعر�س  �مل���دى، 
�لطاقة يف حكومة  لتطوير قطاع 
�أبوظبي بهدف حتقيق م�شتهدفات 
و�أه���د�ف   2030 �أب��وظ��ب��ي  خطة 

�حلكومة �لحتادية.

حممد بن زايد واحلكام يح�سرون اأفراح اآل نهيان

�أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
و�ل���ف���ري���ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ب��ن ز�ي����د  م��ن�����ش��ور 

�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة .
كما ح�شر �حلفل �شمو �ل�شيخ مكتوم 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
بن  �ل�شيخ حممد  و�شمو  دبي  حاكم 
�ل�شرقي ويل عهد  حمد بن حممد 

جم��ل�����س �أم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة ز�ي����د بن 
�شلطان �آل نهيان للأعمال �خلرية 
بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو  و�لإن�شانية 
رئي�س  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�آل مكتوم  موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 

�ل��ف��ج��رة و�شاحب  ح��اك��م  �لأع���ل���ى 
ر��شد  ب���ن  ���ش��ع��ود  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �لقيوين  �أم 
���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر �ل��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 

�ل��وزر�ء وزي��ر �شوؤون  رئي�س جمل�س 
�ل�����ش��ي��خ عبد�هلل  و���ش��م��و  �ل��رئ��ا���ش��ة 
�خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل�����دويل  و�ل���ت���ع���اون 
عمر بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

بن  حممد  �ل�شيخ  و�شمو  �لفجرة 
�لقا�شمي ويل عهد  بن �شقر  �شعود 
�شرور  �ل�شيخ  و�شمو  �خليمة  ر�أ����س 
�ل�شيخ  و�شمو  نهيان  �آل  حممد  ب��ن 
هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 

•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�أع�شاء  �ل�����ش��ي��وخ  �ل�شمو  و�أ���ش��ح��اب 
�مل��ج��ل�����س �لأع����ل����ى ح���ك���ام �لم������ار�ت 
�لبطني  جمل�س  يف  �لعهود  و�أول��ي��اء 
�شمن  نهيان  �آل  �أف���ر�ح  �م�س  ع�شر 
�لعر�س �جلماعي ل� 52 عري�شا من 
�ل�شتقبال  ح��ف��ل  يف  �ل��وط��ن  �أب���ن���اء 
حمد�ن  �ل�شيخ  معايل  �أق��ام��ه  �ل��ذي 
�أحمد  و�ل�شيخ  نهيان  �آل  مبارك  بن 
نهيان  �آل  حم��م��د  ب���ن  ح���م���د�ن  ب���ن 
�ل�شيخ  جن��ل��ي��ه��م��ا  زف����اف  مب��ن��ا���ش��ب��ة 

مبارك و�ل�شيخ حممد.
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  �حل���ف���ل  وح�������ش���ر 
�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د بن 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل�������ش���رق���ي  حم���م���د 

بن  نهيان  �ل�شيخ  ومعايل  للمعرفة 
�لت�شامح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل  م���ب���ارك 
�شلطان بن طحنون  �ل�شيخ  ومعايل 
�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو  نهيان  �آل 
�مل�شوؤولني  وكبار  �ل�شيوخ  من  وعدد 

و�أقارب �لعر�شان.
وذويهم  �ل��ع��ر���ش��ان  �جل��م��ي��ع  وه���ن���اأ 
بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة متمنني لهم 
حياة زوجية ملوؤها �ل�شعادة و�لهناء 
�ل�شعبية  �ل��ف��ن��ون  ف����رق  وق���دم���ت   ،
بهذه  �بتهاجا  و�أهازيجها  عرو�شها 

�ملنا�شبة �ل�شعيدة.
�شكرهم  ع�����ن  �ل����ع����ر�����ش����ان  وع�������رب 
و�متنانهم بت�شريف �أ�شحاب �ل�شمو 
حر�س  مثمنني   ، �أفر�حهم  �ل�شيوخ 
برئا�شة  �حل��ك��ي��م��ة  �ل���ق���ي���ادة  ودع����م 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
تاأ�شي�س  يف  �ل���وط���ن  لأب����ن����اء  �هلل« 
�لأ���ش��ر ومتكينها م��ن حتقيق  وب��ن��اء 

��شتقر�رها ومتا�شكها.

حممد بن را�سد ي�ستقبل املدير التنفيذي لربنامج الأغذية العاملي 
•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف دبي 
م�شاء �م�س �ل�شيد ديفيد بيزيل �ملدير �لتنفيذي لربنامج �لأغذية 
�لعاملي �لتابع للأمم �ملتحدة ومقره �لد�ئم يف �لعا�شمة �لإيطالية 
روما �لذي ير�أ�س �لجتماع �ل�شنوي ملجل�س �إد�رة �لربنامج �ملنعقد 
حاليا يف دبي بعد �ختيارها �لوجهة �لأف�شل لعقد هذ� �لجتماع 
خارج مقر �لربنامج لأول مرة. وقد رحب �شموه بامل�شوؤول �لأممي 
بدور  �شموه  ..م�شيد�  �لنجاح  لجتماعهم  ومتنى  عمله  وفريق 

�لتي  و�لغذ�ئية  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  يف  �لعاملي  �لأغذية  برنامج 
�شبعني  يف  �شخ�س  مليون  ت�شعني  من  لأك��ر  �لربنامج  يوفرها 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وت��ب��ادل  �ل��ع��امل.  ح��ول��ة  دول���ة 
�لق�شايا  و�ل�شيد بيزيل �حلديث حول عدد من  �آل مكتوم  ر��شد 
�لعاملي يف  �لأغذية  برنامج  �لتي يو�جهها  و�ل�شعوبات  �لن�شانية 
�إليهم  �لو�شول  و�شعوبة  للمحتاجني  �ل��لزم��ة  �لأغ��ذي��ة  توفر 
و�أ�شباب  �لقتالية  �لأع��م��ال  ب�شبب  و�لأوق����ات  �حل���الت  بع�س  يف 
للربنامج  �لتنفيذي  �ملدير  �أ���ش��اد  جانبه  من   . �أخ��رى  لوج�شتية 
ل��دول��ة �لإم����ار�ت �لتي  ب��ال��دور �لن�����ش��اين و�مل��وق��ع �ل�شر�تيجي 
�لأخ�س  وعلى  و�لإن�شانية  موؤ�ش�شاتها �خلرية  تعمل من خلل 

وبقية  �لربنامج  �لإن�شانية يف جبل علي على دعم جهود  �ملدينة 
�لهيئات �لإن�شانية �لدولية من �أجل �مل�شاعدة وتقدمي كل �أ�شكال 
م�شتحقيها  �إىل  و�لعلجية  �لغذ�ئية  �لإم���د�د�ت  وتاأمني  �لدعم 
ح��ول �ل��ع��امل. و�ع��ت��رب �مل�����ش��وؤول �ل���دويل �شجل �لم���ار�ت �مل�شرف 
يف �مليد�ن �لإن�شاين مثال يحتذى لدول �لعامل وهي من �لدول 
�لدول  �مل�شاعد�ت �خلرية و�لإن�شانية يف  �لأوىل عامليا يف جمال 

�لتي ت�شهد �لنز�عات �مل�شلحة و�لكو�رث �لطبيعية و�ملجاعة.
دولة  وزي���رة  �لها�شمي  �إب��ر�ه��ي��م  بنت  رمي  م��ع��ايل  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
ل�شوؤون �لتعاون �لدويل و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير عام 

د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي.
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرة                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484
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جامعة الإمارات حت�سل على جائزة الإجناز العلمي والثقايف تلقى ات�شال هاتفيا من �شيخ الأزهر

•• دبي-وام:حممد بن زايد يثمن مبادرات الطيب لن�سرة القد�س وحماية مقد�ساتها

“جائزة  �لثقافية  �ل��ع��وي�����س  ع��ل��ي  ب��ن  �شلطان  ج��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س  م��ن��ح 
�لإجناز �لثقايف و�لعلمي “ يف دورتها �ل� 15 �إىل “ جامعة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة”.
وقال �شعادة عبد �حلميد �أحمد �أمني عام موؤ�ش�شة �شلطان بن علي �لعوي�س 
منح  �ملوؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س  �إن   - �ملنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح  يف   - �لثقافية 
على  ثابرت  وثقافية  علمية  قيم  من  متثله  ملا  �لإم���ار�ت  جلامعة  �جل��ائ��زة 
 1976 عام  ب��د�أت  �لتي  مل�شرتها  وتكرميا  وتتويجا  �ملجتمع  يف  تر�شيخها 
ك��اأول جامعة وطنية متكاملة يف �لدولة مبدينة �لعني من قبل �ملغفور له 

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ رحمه �هلل “.

و�أعرب عن فخر �ملوؤ�ش�شة بهذ� �لختيار �لذي يتو�فق مع �إعلن عام 2018 
“عام ز�يد” حيث �أر�د �ل�شيخ ز�يد “رحمه �هلل “ �أن تكون جامعة �لإمار�ت 
للفكر  �إ�شعاع ح�شاري  �إ�شلمية وم�شدر  جامعة �حتادية ذ�ت هوية عربية 

و�لثقافة و�لعلوم.
وهناأ �لأمني �لعام للجائزة �جلامعة .. م�شيفا �أنها �ملرة �لأوىل �لتي متنح 
فيها جائزة �شلطان بن علي �لعوي�س للإجناز �لثقايف و�لعلمي �إىل موؤ�ش�شة 
تعليمية �عر�فا وتقدير� بدور �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف ن�شر �ملعرفة ونقلها 

من جيل �إىل جيل.
و�أ�شاف �أن جامعة �لإمار�ت �شاهمت يف حتقيق حلم �لدولة �لفتية وحافظت 
�لعلم ودوره  �لتعليم �ملمنهج �لذي يدفع للثقة بقوة  على م�شتوى ر�ق من 
�لريادي يف تعزيز قوة �لقيادة �ملهنية و�لفكرية يف خمتلف قطاعات �حلياة .

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�ت�شال هاتفيا �م�س من ف�شيلة  �مل�شلحة  �لأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب 

�لإمام �لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر �ل�شريف.
�لدكتور  نهيان من  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وتعرف �شاحب 
�لعاملي لن�شرة �لقد�س �لذي  �أحمد �لطيب على نتائج موؤمتر �لأزه��ر 
خا�شة  �مل�شلمني  حكماء  جمل�س  مع  بالتعاون  �ل�شريف  �لأزه��ر  نظمه 
وتاأكيد  �لقد�س  ملدينة  �لقانوين  �لو�شع  على  باحلفاظ  يتعلق  فيما 
�لعربي و�لإ�شلمي  �لعاملني  �لتن�شيق بني �جلهات يف  و�أهمية  هويتها، 

من �أجل حتقيق �لت�شامن ومو�جهة �لتحديات �لتي حتيط باملقد�شات 
�ل�شلمية ودرء �ملخاطر عنها.

وثمن �شموه مبادر�ت �شيخ �لأزهر لن�شرة مدينة �لقد�س و�لتاأكيد على 
عروبتها وبناء موقف عربي و��شلمي جتاه حماية مقد�شاتها، ��شافة 
�ىل مو�قفه �لد�عمة لق�شايا �ل�شلم و�مل�شلمني وجهوده يف �علء قيم 
�لعنف  على  يح�س  �ل��ذي  �لكر�هية  خطاب  ونبذ  و�لتعاي�س  �لت�شامح 

و�لرهاب وي�شوه �شورة �ل�شلم وتعاليمه �ل�شمحة.
دولة  ملو�قف  وتقديره  �شكره  �ل�شريف عن  �لأزه��ر  �شيخ  وعرب ف�شيلة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة ودعمها للق�شايا �لتي تخدم �مل�شلمني وحتقق 

م�شاحلهم وتد�فع عن مقد�شاتهم.

معر�س ال�سحة العربي ي�ستقطب اكرث من 4200 �سركة
•• دبي -وام:

�لعربي  �ل�����ش��ح��ة  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���س  ي�شتقطب 
ملخت�شي  �لأك���رب  �ل�شنوي  �حل���دث   -  2018
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
�أفريقيا -�أكر من 4200 �شركة عار�شة ونحو 
فيما  �لعامل..  �أنحاء  خمتلف  ز�ئرمن   3000
دبي  م��رك��ز  يف  �شيقام  �ل���ذي  �حل���دث  �شي�شتمل 
�ل����دويل ل��ل��م��وؤمت��ر�ت و�مل��ع��ار���س خ���لل �لفرة 
�ملقبل..  ف��رب�ي��ر  م��ن  �لأول  �إىل  يناير   29 م��ن 
�لأعمال و�لتعليم  على 19 موؤمتر� يف جمالت 

�مل�شتجد�ت  �آخر  �شتغطي  و�لتي  �مل�شتمر  �لطبي 
و�ملهار�ت  و�لتقنيات  �لإج����ر�ء�ت  ح��ول  و�ل���روؤى 

�ملتقدمة يف جمال �لرعاية �ل�شحية.
�بتكار�تها  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  ���ش��رن��ر  وت��ع��ر���س 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  جم��ال  يف  �ل��ر�ئ��دة  وحلولها 

خلل م�شاركتها يف �ملعر�س .
و�ملدير  �لرئي�س  نائب  بومر�ن�س  مايكل  وق��ال 
�ل�شرق  “�شرنر  ل�����ش��رك��ة  �لإق���ل���ي���م���ي  �ل����ع����ام 
�لعديد  م�شي  مع  �نه  �أفريقيا  و�شمال  �لأو�شط 
و�شمال  �لأو�����ش����ط  �ل�����ش��رق  �حل���ك���وم���ات يف  م���ن 
�ل�شحية  �لرعاية  جتربة  تطوير  نحو  �أفريقيا 

م��ن �خلطط  �مل��زي��د  وو���ش��ع  للمر�شى  �مل��ق��دم��ة 
وموؤمتر  معر�س  يوفر  ملجتمعاتها  �ل�شتباقية 
�ل�شحة �لعربي من�شة لعر�س �أف�شل �ملمار�شات 
بق�شايا  �ملتعلقة  �مل�شتقبلية  �ل���روؤى  ومناق�شة 

�لرعاية �ل�شحية �لتي تهم �لعامل �لعربي.
دع���وة  ع��ل��ى  “�شرنر”  ح���ر����س  �إىل  ول��ف�����������������������ت 
و�ملعنيني  �ل�����ش��ح��ي  �ل��ق��ط��اع  ورو�د  ع��م��لئ��ه��ا 
“روؤى  فع������اليت��ه�����ا  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  للح�ش�����ور 
�شرنر �مل�شتقبلية” وهي �شل�شلة من �جلل�ش������ات 
�ملجال  م��ل��ه��م��ة يف  ل��ق�����ش�����س  �����ش����رد�  ت��ت�����ش��م��ن 

�ل�شحي.

بحلول 2021- 2020  لن يكون هناك معلم بدون ترخي�س 

اجتياز اختبار يف مادة التخ�س�س وتوفر 4 معايري تربوية للح�سول على رخ�سة املعلم

اآل مكتوم اخلريية ت�سرع فى توزيع 600 ماكينة خياطة على لأ�سر املتعففة بالأردن

•• دبي – حم�صن را�صد 

و�لتنمية  �مل���ع���رف���ة  ه��ي��ئ��ة  �أك������دت 
�أوىل  �أن  ع��ل��ى  دب����ي  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�����ش����روط ح�������ش���ول �مل��ع��ل��م��ني على 
هي   ، �ملهنة  ملز�ولة  موؤقتة  رخ�شة 
مادة  يف  لختبار  �ملعلم  يخ�شع  �أن 
�أربعة  �ىل  ب��ال���ش��اف��ة  �لتخ�ش�س 
تو�فرها  يتحتم  ت��رب��وي��ة  م��ع��اي��ر 
�ملعلم و�إجتيازها ليكون موؤهل  يف 

ملز�ولة  �أ�شا�شياً  �ملعلم �شتعد �شرطاً 
�لدر��شي  �لعام  يف  �لتدري�س  مهنة 
�لكو�در  لكافة   -2020  �2021
�لعام  ب���ال���ق���ط���اع���ني  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�أو�شحت  وت��ف�����ش��ي��ًل   ، و�خل���ا����س 
�ملف�شل  �لتقرير  يف  �ملعرفة  هيئة 
�ل�شروط  م��ق��دم��ة  يف  ي��اأت��ي  �أن����ه   ،
�مل��ع��ت��م��دة حل�����ش��ول �مل��ع��ل��م��ني على 
م��وؤق��ت حل��ني ح�شولهم  ت��رخ�����س 
ع���ل���ى �ل���رخ���ي�������س �ل���ن���ه���ائ���ي هو 

و�لربية  �لطفل  حماية  جم��الت 
�إ�شافة  �لبيئة،  وتنمية  �لأخلقية 
كيفية  يف  متخ�ش�شة  دورة  �إىل 

�لتعامل مع �أ�شحاب �لهمم.
�للغة  معلمي  جميع  على  و�شددت 
�لإجن��ل��ي��زي��ة ع���د� خ��ري��ج��ي بع�س 
�ل�������دول �لأورب������ي������ة و�لأم���ري���ك���ي���ة 
كالوليات �ملتحدة و�ململكة �ملتحدة 
 tesol  ( �شهادتي  على  �حل�شول 
( و )  celta ( �إ�شافة �إىل �شهادة 

مل����ز�ول����ة �مل��ه��ن��ة ك��م��ع��ل��م ����ش���و�ء يف 
�حلكومية  �أو  �خل��ا���ش��ة  �مل���د�ر����س 
تف�شيلية  م���ذك���رة  يف  ه���ذ�  ج���اء   ،
 ، �شفحة   59 م��ن  �مل��ع��رف��ة  لهيئة 
�ملعتمدة  �ل�����ش��روط  ك��اف��ة  تت�شمن 
ع��ل��ى ترخ�س  �مل��ع��ل��م��ني  حل�����ش��ول 
)�لفجر(  وح�شلت  �ملهنة  م��ز�ول��ة 

على ن�شخة منه  . 
وكانت  وز�رة �لربية و�لتعليم قد 
�أعلنت يف �أكتوبر �ملا�شي �أن رخ�شة 

�ملادة  تخ�ش�س  يف  جامعية  �شهادة 
يتمكنو�  ح��ت��ى  ي��در���ش��ون��ه��ا  �ل���ت���ي 
�ملذكورة  للإمتحانات  �لتقدم  من 
على  ��شر�طها  �إىل  �إ�شافة  �شلفاً، 
�ملعلمني �حلا�شلني على موؤهلت 
غر تربوية �حل�شول على دبلومة 

تربوية.
ووفقاً لتعميم �لهيئة يلتزم جميع 
�لتخ�ش�شات  خمتلف  يف  �ملعلمني 
يف  تدريبية  دور�ت  على  �حل�شول 

�لتخ�ش�س  م�����ادة  يف  �خ���ت���ب���اره���م 
و�أربعة معاير تربوية �أخرى.

�لربوية  �ملعاير  تلك  وتت�شمن 
�ل�������ش���ل���وك �لأخ������لق������ي و�مل���ه���ن���ي، 
�ملهنية،  �ملمار�شات  �ملهنية،  �ملعرفة 
�أن  �إىل  م�������ش���رة  �مل���ه���ن���ي،  �ل���ن���م���و 
�حل�شول  �إج������������ر�ء�ت  يف  �ل����ب����دء 
ع��ل��ى �ل��رخ�����ش��ة ع��ت��ب��ار�ً م���ن  18 
ف���رب�ي���ر �مل��ق��ب��ل ، م�����ش��رط��ة على 
ك���اف���ة �مل���ع���ل���م���ني �حل�������ش���ول على 

فيما   ، �شبعة  ب��درج��ة   )  ielts  (
�لعربية  �ل��ل��غ��ة  م��ع��ل��م��ي  �ل���زم���ت 
�لعاملني  �لإ���ش��لم��ي��ة  و�ل��رب��ي��ة 
تدر�س  �ل��ت��ي  �خلا�شة  �مل��د�ر���س  يف 
و�لأمريكي  �ل���ربي���ط���اين  �مل��ن��ه��اج 
�لهيئة  من  �إخطار  على  �حل�شول 
بهدف �حل�شول على رخ�شة �ملعلم 
�ملوؤقتة، ف�شًل عن ح�شولهم على 
خم�شة  ب��درج��ة   )  ielts( ���ش��ه��ادة 

ون�شف.

•• عمان-وام:

�خلرية  م��ك��ت��وم  �آل  ه��ي��ئ��ة  ب�����د�أت 
�خلرية  �ل��ه��ي��ئ��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�لدفعة  توزيع  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة 
مكتوم  �آل  هيئة  ت��ربع  م��ن  �لأوىل 
على  خياطة  ماكينة   600 �شمن 
ب���الأردن  �ملتعففة  �ل��ف��ق��رة  �لأ���ش��ر 
من  �شيدة   100 ����ش��ت��ف��ادت  حيث 

هذه �لدفعة.
رئي�س جمل�س  �لفايز  في�شل  وق��ام 
مرز�  و���ش��ع��ادة  �لأردين  �لع���ي���ان 
هيئة  �مناء  جمل�س  ع�شو  �ل�شايغ 
عام  �أم��ني  �ملفلح  و�أمي��ن  �آل مكتوم 
�لهيئة �خلرية �لأردنية �لها�شمية 
�لقي�شي  �ح���م���د  ����ش���امل  و����ش���ع���ادة 
�لإمار�تية  �مل�شاعد�ت  جلنة  ع�شو 
 20 ل���  �ملاكينات  بت�شليم  �لأردن��ي��ة 
���ش��ي��دة ب��ال��ع��ا���ش��م��ة ع���م���ان وذل���ك 
�ل��زي��ارة �لتي يقوم بها وفد  خ��لل 
�خلرية  م���ك���ت���وم  �آل  ه��ي��ئ��ة  م����ن 
�لعون  لتقدمي  �لردن��ي��ة  للمملكة 
�جلمعيات  م���ن  ل��ع��دد  و�مل�����ش��اع��دة 
حمافظات  خم��ت��ل��ف  يف  �خل���ري���ة 
�حتياجات  على  و�لط���لع  �لأردن 
�لهيئة �خلرية �لأردنية �لها�شمية 

من �مل�شاعد�ت.
بامل�شتوى  �ل��ف��اي��ز  ف��ي�����ش��ل  و�����ش���اد 
�لرفيع �لذي و�شلت �ليه �لعلقات 
خمتلف  يف  �لم���ار�ت���ي���ة  �لردن����ي����ة 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �جلو�نب 
و�لجتماعية وو�شفها ب��التاريخية 
و�ملتجذرة و�لقائمة على �لحر�م 
�ملتبادل مبا يخدم �مل�شالح �مل�شركة 

�خلرية  �جلمعيات  م��ن  ع��دد  �ىل 
وتو��شل  �لردن����ي����ة  و�جل���ام���ع���ات 
ع��م��ل��ه��ا �لإن�������ش���اين و�خل�����ري بناء 
على توجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
لعدد  �مل�شاعدة  و�شتقدم  ر��شد  بن 
و�لن�شانية  �خلرية  �مل�شاريع  من 
�لدعم  وت��ق��دمي  �ملقبلة  �ملرحلة  يف 

�ملايل لها.
من جانبه �أ�شار مرز� �ل�شايغ �ىل 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات 
ر��شد �آل مكتوم بالتعاون مع �لهيئة 
�لأردنية لتخفيف �لعبء عن كاهل 
در��شة  و���ش��ي��ت��م  �ل���ف���ق���رة  �ل����ش���ر 
لتنفيذها  مت��ه��ي��د�  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
 600 بالتربع ب  منوها مبكرمته 

ماكينة خياطة للهيئة �لردنية .
�ىل ذلك قام �شعادة مرز� �ل�شايغ 
�لفايز  ي��ر�ف��ق��ه��م  �مل��ر�ف��ق  و�ل��وف��د 

وق��ام مرز�  �ي�شا  �رب��د  مبحافظة 
�ل�شايغ بح�شور لينا �حمد وح�شه 
رئ��ي�����ش��ة �جل��م��ع��ي��ة ب��ت�����ش��ل��ي��م 20 
و�لقما�س  �خلياطة  ملاكينات  �شيدة 
رئي�شة  وح�شه  لينا  ووجهت  �ي�شا 
�جل��م��ع��ي��ة �ل�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر �ىل 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد على 
ه����ذه �ل��ل��ف��ت��ة �لإن�����ش��ان��ي��ة وع���ربت 
�آل  لهيئة  �ل�شكر  ع��ن  �مل�شتفيد�ت 
باأنهن  م�شرين  �خل��ري��ة  مكتوم 
هذه  �يل  �حل����اج����ة  �م�������س  يف  ك����ن 
تخفيف  على  لت�شاعدهن  �ملاكينات 

�عباء �ملعي�شة عن �أ�شرهن.
�لوفد  ع�شو  �شالح  م�شعود  وك��ان 
�ملا�شي  �خل���م���ي�������س  ي�����وم  ق�����ام  ق����د 
�خلرية  �ن����ت����اج  ج��م��ع��ي��ة  ب����زي����ارة 
�لهيئة  ط��ري��ق  ع��ن  ت�شلمت  �ل��ت��ي 
�ىل  خياطة  ماكينة   20 �لأردن��ي��ة 

لل�شعبني و�لبلدين �ل�شقيقني.
ل�شمو  تقديره  ع��ن  �لفايز  و�ع���رب 
�آل مكتوم  �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�ملالية ر�عى  نائب حاكم دبي وزير 
�لذي  �خل���ري���ة  م��ك��ت��وم  �آل  ه��ي��ئ��ة 
ي��ح��ر���س دوم���ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �لعمل 
وتوجيهاته  و�خل����ري  �لن�����ش��اين 
و�مل�شاعدة  �لعون  لتقدمي  �لد�ئمة 
�خلرية  �مل�شاريع  ودع���م  للجميع 

و�لن�شانية يف �لردن.
تقدمها  �لتي  �مل�شاعد�ت  �أن  يذكر 
هيئة �آل مكتوم تاأتي يف �طار عمل 
جلنة �مل�شاعد�ت �لإمار�تية �لردنية 
�ملا�شي  �ل���ع���ام  يف  ت��اأ���ش�����ش��ت  �ل���ت���ي 
ب��رئ��ا���ش��ة ف��ي�����ش��ل �ل��ف��اي��ز وم����رز� 

�ل�شايغ نائب رئي�س �للجنة.
وقال �لفايز �أن هيئة �آل مكتوم بد�أت 
تقدمي �مل�شاعد�ت منذ �لعام �ملا�شي 

�آل  هيئة  ت��ع��اون  مثمنا  �جل��ان��ب��ني 
م�شاريع  لتنفيذ  �خل��ري��ة  مكتوم 
�ملحلى  �مل��ج��ت��م��ع  خ���ري���ة خل���دم���ة 

�لردين.
مكتوم  �آل  ه��ي��ئ��ة  وف�����د  ق�����ام  ك���م���ا 
�جلمعة  �أم�����س  م��ن  �ول  �خل��ري��ة 
�خلرية  �لفيحاء  جمعية  ب��زي��ارة 
وم��ك��ت��ب حم��اف��ظ��ة �رب����د ح��ي��ث مت 
�ليتام  ��شر  من  �شيدة   20 ت�شليم 
�كملن �لتدريب على �خلياطة من 
خلل مكتب �لهيئة باإربد ماكينات 
�خلياطة وكمية من �لقما�س حيث 
عن  �مل�شتفيد�ت  �ل�����ش��ي��د�ت  ع���ربت 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  �شكرهن 
�لإن�شانية  �ملبادرة  هذه  على  ر��شد 
يجزيه  �ن  وج���ل  ع��ز  �هلل  ���ش��ائ��ل��ني 

خر �جلز�ء.
كما ز�ر �لوفد جمعية ن�شميات �ربد 

�لتي  للم�شاريع  تعريفية  بجولة 
�لردنية  �خل��ري��ة  �لهيئة  تنفذها 
�ملحلي  �ملجتمع  خلدمة  �لها�شمية 
منطقة  يف  �ل�شوريني  و�ل��لج��ئ��ني 
ك��ل من  �مل��ح��ط��ة و�شملت �جل��ول��ة 
وم�شروع  �خل����ري  �مل��لب�����س  ب��ن��ك 
تر�بط  مركز  �ىل  بالإ�شافة  �أرز�ق 
�ملحطة  م���ن���ط���ق���ة  يف  �مل���ج���ت���م���ع���ي 
���ش��رح م��ن قبل مدر�ء  ت��ق��دمي  ومت 
�مل�شاريع عن �جناز�ت ون�شاطات كل 

م�شروع.
وت����وج����ه �مي�����ن �مل���ف���ل���ح �م�����ني عام 
�لهيئة �خلرية �لأردنية �لها�شمية 
�ل�شيخ  ل�شمو  و�ل��ت��ق��دي��ر  بال�شكر 
ر�عي  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن 
هيئة �آل مكتوم �خلرية على دعم 
�لأردنية  �خلرية  �لهيئة  م�شاريع 
بني  �ل��ق��ائ��م  و�ل��ت��ع��اون  �لها�شمية 

�ل�شر �مل�شتحقة حيث قالت �شوز�ن 
لدى  �ن  �جلمعية  م��دي��رة  �شاهني 
حت�شل  م�شجلة  عائلت  �جلمعية 
على م�شاعد�ت �جلمعية �ىل جانب 

لجئني �شوريني.
�ل�شي�شانية  �جل��م��ع��ي��ة  ز�ر  ك���م���ا 
�شويلح  مبنطقة  للن�شاء  �خلرية 
�شاب�شوغ مديرة  �مال  ��شارت  حيث 
ماكينة   20 ت�شلمها  �ىل  �جلمعية 
ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى �شيد�ت  خ��ي��اط��ة مت 

من �ل�شر �ملحتاجة .
و�شم وفد هيئة �آل مكتوم �خلرية 
�إد�رة  م����دي����ر  �ل�������ش���ح���ي  ع����ب����د�هلل 
�ل�شئون  بد�ئرة  �خلرية  �مل�شاريع 
بدبي  �خلري  و�لعمل  �لإ�شلمية 
وعبد�هلل  �شالح  حممد  وم�شعود 
خديجة  و�ل�������ش���ي���دة  �لأن���������ش����اري 

�ل�شايغ.

�سرطة دبي تُنقذ عائلة جنح زورقها يف اخلليج التجاريخليفة الإن�سانية تدعم طلبة جامعة زايد ب� 150 جهاز حا�سوب حممول
•• اأبوظبي-وام: 

تو��شل موؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد �آل نهيان للأعمال 
�ملحلية من  �لإن�شانية  تنفيذ مبادرتها  �لن�شانية 
�لعينية  �مل�شاعد�ت  �لتعليمي”  برناجمها  خلل 
للطلبة” لدعم 1375 طالبا وطالبة يف �لتعليم 
ب��اأج��ه��زة كمبيوتر حم��م��ول ول��وح��ي��ة يف  �ل��ع��ايل 
خلل  �لتقنية  وكليات  وز�ي��د  �لإم���ار�ت  جامعتي 

�لعام �لدر��شي 2017 - 2018.
تاأتي هذ� �جلهود تز�منا مع �إطلق �شاحب �ل�شمو 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
“حفظه �هلل” باعتماد عام 2018 “عام ز�يد”.. 
وتنفيذ� لتوجيهات �شموه ب�شياغة مبادر�ت جت�شد 
وقدمت  وخارجها.  �لدولة  د�خ��ل  �لإن�شاين  �إرث��ه 
�ملوؤ�ش�شة 150 جهاز حا�شوب نقال لطلبة جامعة 
ز�يد وذلك يف �شياق تعزيز �ل�شر�كة �ل�شر�تيجية 
بني �جلانبني وتفعيل م�شروع �مل�شاعد�ت �لعينية 
�لتي تنفذه �ملوؤ�ش�شة مطلع كل عام در��شي. وتاأتي 
مع  بال�شر�كة  �لتعليمية  �لإن�شانية  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
بنك دبي �لإ�شلمي وذلك من خلل دعم برنامج 
موؤ�ش�شة خليفة �لإن�شانية �لتعليمي بتربع قيمته 

�أربعة مليني درهم تنفيذ� ملذكرة �لتفاهم �لتي 
حيث  �ملا�شي  �أب��ري��ل  خ��لل  �جلانبني  بني  وقعت 
كمبيوتر  ج��ه��از   830 ت��وزي��ع  مب��وج��ب��ه��ا  �شيتم 
حممول و 545 جهاز� لوحيا “�آيباد” على طلبة 
�لتعليم �لعايل يف جامعتي �لإمار�ت وز�يد وكليات 
م�شوؤول  م�شدر  وق��ال  �لدولة.  يف  �لعليا  �لتقنية 
للأعمال  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  يف 
�أح����د �أهم  ب��ن��ك دب���ي �لإ����ش���لم���ي  �إن  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�ل�شركاء �ل�شر�تيجيني �لذين يدعمون م�شرة 
د�خل  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ب��ر�جم��ه��ا  �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف جميع 
و�أو�شح  �لتعليمي.  �ل��ربن��ام��ج  خ��ا���ش��ة  و�ل���دول���ة 
1375 طالبا وطالبة يف  �أنه �شيتم منح  �مل�شدر 
�لعليا  �لتقنية  وكليات  وز�ي��د  �لإم���ار�ت  جامعتي 
من ذوي �حلالت �لقت�شادية �أجهزة حا�شب �آيل 
بعد �إجر�ء در��شة وبحث لكل حالة للتدقيق من 
�جلامعات  مع  بالتعاون  �ملوؤ�ش�شة  من�شقي  خلل 
�لثلثة ومن ثم يتم �أخذ �لقر�ر �إن كان �لطالب 
�شروريا  �جلهاز  هذ�  ويكون  �لدعم  هذ�  ي�شتحق 

ولزما ل�شتكمال در��شته �جلامعية.
�ملهيدب  ري��ا���س  �لدكتور  �شعادة  �أ���ش��اد  جهته  م��ن 
خليفة  “موؤ�ش�شة  مب��ب��ادرة  ز�ي���د  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر 

�ملوؤ�ش�شة  دور  م���وؤك���د�  �لإن�شانية”..  ل��لأع��م��ال 
�لهام يف توفر بيئة تعليمية منا�شبة للطلبة يف 
�لأدو�ر  مع  و�لتكامل  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات 
حت�شيلهم  لت�شهيل  جامعاتهم  ب��ه��ا  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 

�لدر��شي وحتفيزهم على �لتفوق.
و�أك�����د ح��ر���س �جل��ام��ع��ة ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ع منظومة 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  مع  تعقدها  �لتي  �ل�شر�كات 
�حلكومية، و�لتي تتبنى يف روؤ�ها و��شر�تيجياتها 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �لعايل  ت��ع��زي��ز دور ق��ط��اع  �ل��ع��م��ل ع��ل��ى 
�مل�شتويات  �إىل  ب��ه  و�لرت���ق���اء  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف 

�لعاملية.
�لإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  �أن  �ىل  �لإ�شارة  جتدر 
للطلب  �لعينية”  “�مل�شاعد�ت  م�شروع  �أطلقت 
 - �لدر��شي2011  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  يف  و�ل��ط��ال��ب��ات 
و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  وز�رة  م��ع  بالتعاون   2012
ويف   .. �ل��دول��ة  يف  �لتعليمية  و�ملناطق  و�ملجال�س 
مرحلة لحقة �شمل �مل�شروع طلبة �لتعليم �لعايل 
لي�شل عدد �لطلبة �مل�شتفيدين من هذ� �مل�شروع 
�أل�����ف ط���ال���ب وط���ال���ب���ة يف   200 �أك�����ر م���ن  �ىل 
�ملد�ر�س و�جلامعات موزعني على 650 مدر�شة 

�إ�شافة �ىل �جلامعات يف �لدولة.

•• دبي-الفجر:

�لق�شيب  �هلل  عبد  علي  �ملقدم  �أك��د 
�لنقبي، رئي�س ق�شم �لإنقاذ �لبحري 
�لإنقاذ  ف����رق  �أن  دب����ي،  ���ش��رط��ة  يف 
�ملو�نئ،  ���ش��رط��ة  وم���رك���ز  �ل��ب��ح��ري 
عائلي  زورق  ج���ن���وح  م���ع  ت��ع��ام��ل��ت 
�أ�شفل ج�شر معرب �خلليج �لتجاري 
يف منطقة �لف�شتيفال �شيتي، ونقلت 
عائلة مكونة من 4 �أفر�د كانت على 
�إىل  م�����ش��ر�ً  �لأم�����ان،  ب��ر  �إىل  متنه 
�إىل  تعر�س  �لعائلة  �أف���ر�د  �أح��د  �أن 
�إ�شابات ب�شيطة جر�ء جنوح �لزورق 
بعد  �إ�شعاف  �أق��رب مركز  �إىل  وُنقل 

تلقي �لإ�شعافات �لأولية. 
�حلادث  �أن  �لنقبي  �مل��ق��دم  و�أو���ش��ح 
خلل  م�شاًء  �لثامنة  �ل�شاعة  وق��ع 
�إىل  م�شر�ً  �لأ���ش��ب��وع،  نهاية  �إج���ازة 
يف  �لبحرية  �لإنقاذ  فريق  زورق  �أن 
دورية م�شركة مع �لأمن �لبحري 
مل��رك��ز ���ش��رط��ة �مل���و�ن���ئ �ن��ت��ق��ل على 
�لفور �إىل مكان �حلادث حيث تبني 
�ملياه �ل�شحلة  �إىل  �ل��زورق جنح  �أن 
�أ�شفل ج�شر معرب �خلليج �لتجاري 
م�����ع وج��������ود م���������ش����اب ب�����ني �أف��������ر�د 

�لعائلة.
و�أ�شار �إىل �أن فريق �لإنقاذ عمل يف 
بادئ �لأمر على �لتاأكد من �شلمة 
�إىل مياه  ن���زل  �ل��ع��ائ��ل��ة، ث��م  �أف�����ر�د 
�مل�شاب  �ل��رج��ل  بنقل  وق���ام  �لبحر 
لتلقي  �إ����ش���ع���اف  ن��ق��ط��ة  �أق�����رب  �إىل 
�لعلج، وحر�س على �إخر�ج �لعائلة 
�لأم�����ان و�لط��م��ئ��ن��ان على  ب���ر  �إىل 
���ش��لم��ت��ه��ا، م���وؤك���د�ً يف �ل��وق��ت ذ�ته 
�أي�����ش��اً على  �أن ف��ري��ق �لإن��ق��اذ عمل 
�ل��زورق �جلانح  �إخ��ر�ج  �مل�شاعدة يف 

من �ملياه �ل�شحلة.

وجميع �أجهزة �ل�شلمة و�لت�شال، 
وع��������دم �لق������������ر�ب م�����ن �حل�������دود 
�ل�����ش��خ��ري��ة، و�ل��رك��ي��ز ع��ل��ى م�شار 

�ملجرى �ملائي �أثناء �لبحار.
�جلمهور  �لنقبي  �مل��ق��دم  ودع���ا  كما 
�لت�شال بغرفة �لعمليات يف �شرطة 
دبي على �لرقم 999 يف حال وقوع 
حالت طارئة، و�أن يتم و�شف �ملكان 
�ل�شتجابة  �أج��ل  من  وو�شوح  بدقة 
�ل�����ش��ري��ع��ة ل���ل���ب���لغ، مل���ا ل���ذل���ك من 
�أهمية بالغة يف م�شاعدة �ملحتاجني، 

متمنياً للجميع �ل�شلمة و�لأمان.

�شبب جنوح  �أن  �لنقبي  �ملقدم  و�أك��د 
�لزورق يعود �إىل عدم ��شتخد�م �ملمر 
�أ���ش��ف��ل �جل�شر،  �ل��ر���ش��م��ي و�مل��ع��ت��م��د 
�ملتو�جد  �مل���م���ر  �����ش���ت���خ���د�م  و�إمن������ا 
�أق�شى ميني �جل�شر يف وقت حدوث 
و�ن���ح�������ش���اره���ا، حاثاً  ل��ل��م��ي��اه  ج����زر 
�لنقل  وو����ش���ائ���ل  �ل�������زو�رق  ���ش��ائ��ق��ي 
�أخذ �حليطة و�حلذر  �إىل  �لبحرية 
ومتابعة  �لتنقل،  خ��لل  �ل��لزم��ني 
قبل  �ل���دو�م  على  �جلوية  �لن�شر�ت 
�شلمة  من  و�لتاأكد  �لبحر،  �رتياد 
يتملكونها  �لتي  �لبحرية  �لو�شيلة 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة وويل عهده يح�سران عقد قران �سقر بن عمر القا�سمي

•• ال�صارقة -وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة و�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل 
عهد ر�أ�س �خليمة م�شاء �م�س �لأول ماأدبة �لع�شاء �لتي �أقيمت مبنا�شبة عقد 
�شعادة �حمد  �إىل كرمية  �لقا�شمي  �ل�شيخ �شقر بن عمر بن عبد�هلل  ق��ر�ن 

عمر�ن ترمي.
كما ح�شر �حلفل - �لذي �أقيم يف �ل�شارقة - �ل�شيخ عمر بن عبد�هلل �لقا�شمي 
و�ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد �ملعل و�ل�شيخ حميد بن عبد�هلل �لقا�شمي و�ل�شيخ 
�لقا�شمي و�ل�شيخ فاهم  �لقا�شمي و�ل�شيخ �حمد بن �شامل  �أحمد بن حميد 

و�ل�شيخ عبد�هلل  �لقا�شمي  بن عبد�هلل  و�ل�شيخ خالد  �لقا�شمي  بن عبد�هلل 
ر��س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  مكتب  رئي�س  �لقا�شمي  عبد�هلل  بن  حميد  بن 
�إد�رة  �لقا�شمي ع�شو جمل�س  بن عبد�هلل  بن حميد  و�ل�شيخ �شقر  �خليمة 
بن  حميد  بن  حممد  و�ل�شيخ  »جلفار«  �لدو�ئية  لل�شناعات  �خلليج  �شركة 
�لقت�شادية  �خليمة  ر��س  مناطق  لهيئة  �ملنتدب  �لع�شو  �لقا�شمي  عبد�هلل 
»ر�كز« و�ل�شيخ في�شل بن عبد�هلل بن �حمد �ملعل و�ل�شيخ حممد بن عبد�هلل 
�مليناء  د�ئ���رة  رئي�س  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  ب��ن  و�ل�شيخ حممد  �ملعل  �أح��م��د  ب��ن 
�جلمارك يف عجمان وعدد من �ل�شيوخ و�شعادة خالد عبد�هلل عمر�ن ترمي 
رئي�س جمل�س �إد�رة د�ر �خلليج لل�شحافة و�لطباعة و�لن�شر ورئي�س حترير 

جريدة �خلليج .

النظام ي�شاهم يف احلفاظ على البيئة و تقليل الب�شمة الكربونية وتخفي�س الر�شوم املالية

)IMAS( قطاع البنية التحتية واأ�سول البلدية يف بلدية مدينة اأبوظبي يعلن الإطالق التجريبي لالإ�سدار املحدث من النظام الإلكرتوين لعتماد مواد البنية التحتية
•• اأبوظبي -الفجر:

�لتحتية  �ل���ب���ن���ي���ة  ق����ط����اع  �أع����ل����ن 
مدينة  بلدية  يف  �لبلدية  و�أ���ش��ول 
�لتجريبي  �لإط���لق  ع��ن  �أبوظبي 
�لنظام  م���ن  �مل���ح���دث  ل���لإ����ش���د�ر 
�لبنية  م��و�د  �لإل��ك��روين لعتماد 
 Infrastructure( �لتحتية 
 Material Approval
نهاية   )System-IMAS
دي�شمرب �ملا�شي وذلك خلل ور�شة 
يف  عقدت  �لتي  �لتعريفية  �لعمل 
بح�شور  للبلدية  �لرئي�شي  �ملبنى 
�خلدمات  وم���زودي  �ل�شت�شاريني 
�لبلدية  وم���وظ���ف���ي  �مل���ت���م���ي���زي���ن 
�لتقني  �لتخطيط  و�إد�رة  �ملعنيني 
�لبنية �لتحتية بقطاع  و�إد�رة دعم 

�لبنية �لتحتية و�أ�شول �لبلدية.
وتاأتي هذه �ملبادرة تاأكيد� حلر�س 

�مل�شاريع  تكاليف  وح�شاب  �لتحتية 
و�لب�شمة  �مل����ال����ي����ة  و�ل�����ع�����و�ئ�����د 
يدعم  و  �ل���ك���رون���ي���اً،  �ل��ك��رب��ون��ي��ة 
متابعة  �آل����ي����ة  ت���ط���وي���ر  �ل���ن���ظ���ام 
تطبيق  خ������لل  م�����ن  �مل����ع����ام����لت 
�مل�شاريع  ملتابعة  �لذكية  �لهو�تف 
�للكرونية  �مل��ك��ت��ب��ة  وت���ط���وي���ر 
،وتفعيل  �جل��ي��وم��ك��اين  و�ل���رب���ط 
�ملو�فقات  على  �للكروين  �خلتم 

�ملعتمدة للمو�د.
�لتي  �لعمل  ور�شة  ��شتهدفت  وقد 
�لإ�شد�ر  �إط��لق  مبنا�شبة  عقدت 
�مل�����ح�����دث م�����ن �ل����ن����ظ����ام �جل���دي���د 
�لتحتية  �لبنية  م���و�د  لع��ت��م��اد�ت 
�مل�شتخدم  ت���ع���ري���ف  �ل���ك���رون���ي���ا 
�لنظام  ع��ل��ى  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ب��ك��ي��ف��ي��ة 
طلبات  ومتابعة  �ر���ش��ال  وط��ري��ق��ة 
�لربنامج  �مل��و�د من خلل  �عتماد 
، كما مت خلل �لور�شة ��شتعر��س 

�لبلدية  و�أ���ش��ول  �لتحتية  �لبنية 
3400 طلب مو�د  �عتماد  �أنه مت 
  MIAS نظام  على  حتتية  بنية 
مبتو�شط   ،  2017 �ل��ع��ام  خ���لل 
باملقارنة  م��ادة  لكل  عمل  �أي���ام   8
كانت  �ل��ت��ي  �ل��ورق��ي��ة  بالتقدميات 
لإ�شد�ر  ع��م��ل  ي���وم   14 ت�شتغرق 
 IMAS ملو�فقة، م�شرة �أن نظام�
�ملالية  �لتكلفة  تخفي�س  يف  �شاهم 
لتقدميات �عتماد �ملو�د حيث تقدر 
تكلفة �لتقدمي على �لنظام ب� 30 
�لتقدميات  بتكلفة  مقارنة  درهما 
تقدر  كانت  �لتي  و  �شابقاً  �لورقية 
ب� 775 درهما لكل تقدمي ، �لأمر 
�لذي �شاهم يف �حلفاظ على �لبيئة 
و تقليل �لب�شمة �لكربونية و�لتي 
تعادل زر�عة �شجرتني لكل تقدمي 

على �لنظام.
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  و�أك�������دت 

د�ئ����������رة �ل���ت���خ���ط���ي���ط �ل����ع����م����ر�ين 
مدينة  ب���ل���دي���ة   – و�ل����ب����ل����دي����ات 
�أب����وظ����ب����ي ع���ل���ى �ل���ع���م���ل �ل���د�ئ���ب 
وت�شهيل  ل��ت��ح�����ش��ني  و�مل���ت���و�����ش���ل 
�لبلدية  و�خل���دم���ات  �لإج��������ر�ء�ت 
تتنا�شب  ع�شرية  خدمات  وتقدمي 
وحتقق   ، �ملتعاملني  تطلعات  م��ع 
بالوقت ذ�ته روؤية حكومة �أبوظبي 
باخلدمات  �مل�����ش��ت��م��ر  �لرت���ق���اء  يف 
حت�شني  مل��ت��ط��ل��ب��ات  و�ل���ش��ت��ج��اب��ة 
�مل�شتد�مة،  و�ل���ت���ن���م���ي���ة  �لأد�ء 
و�مل�شي قدما على طريق �لتحول 
�لإلكروين للخدمات ، كما تعك�س 
�لبلدية  �ل����ت����ز�م  �خل����دم����ة  ه�����ذه 
ن��ح��و ت�شهيل  ب��ال��ت��وج��ه �حل��ك��وم��ي 
و�أمتتة جميع �لعمليات من خلل 
تطبيق �لنظم �حلديثة على جميع 

�لإجر�ء�ت.
ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د ذ�ت����ه ك�����ش��ف قطاع 

�لنظام  �لإ���ش��د�ر �جل��دي��د م��ن  �أن 
�لبنية  م��و�د  �لل��ك��روين لعتماد 
�ل���ت���ح���ت���ي���ة ي���ح���ق���ق �ل����ع����دي����د من 
�لأه���������د�ف، ف����ع����لوًة ع��ل��ى متكني 
ومزودي  و�ملقاولني  �ل�شت�شاريني 
وحتميل  ت���ق���دمي  م���ن  �خل����دم����ات 
�مل�شاريع  م���و�د  �ع��ت��م��اد  م��ع��ام��لت 
ح�شب �ملو��شفات �لفنية و�لوثائق 
�لكرونية  ب��ط��ري��ق��ة  �ل��ت��ع��اق��دي��ة 
للوقت  ب���ذل���ك  م���وف���رة  م��ب��ا���ش��رة 
�ملر�جعات،  يف  �مل�شتخدم  و�جل��ه��د 
وفعالية  ���ش��ه��ول��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
و�أر�شفة  �لج���ر�ء�ت  جميع  توثيق 
�ل��وث��ائ��ق �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اع��ت��م��اد �مل���و�د 
�لطرفني،  من  متابعتها  و�شهولة 
و���ش��ي��ت��ي��ح �لإ�����ش����د�ر �جل���دي���د من 
عقد  �إمكانية  �لل��ك��روين  �لنظام 
�لفر��شية  �ملرئية  �لجتماعات 
�لبنية  �أ����ش���ول  م��ك��ون��ات  وح�����ش��ر 

�ل�شبل  و�أف�����ش��ل  �لنظام  ��شتخد�م 
�لنظام  �إمكانيات  م��ن  لل�شتفادة 

تطويره،  ومر�حل  �لنظام  �أه��د�ف 
خطو�ت  ��شتعر��س  �إىل  بالإ�شافة 

�ملتعاملني  خل���دم���ة  وت�������ش���خ���ره 
�ملعنيني.

حريق يلتهم مواطن يف مركبته م�ساء براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

يبلغ  �جلن�شية  �إم��ار�ت��ي  �شاب  لقي 
يف  م�شرعه  ع��ام��اً   19 �لعمر  م��ن 
ح��ادث م��روري م��روع بعد �حر�ق 
مركبته بالكامل نتيجة ��شطد�مه 
�نحر�فها  ث����م  �أخ��������رى  مب���رك���ب���ة 
�إنارة  بعمود  �ل�شديد  و��شطد�مها 
ب���اإح���دى �ل���ط���رق يف �إم������ارة ر�أ�����س 

�خليمة.
�لدكتور  �لعميد  ي�شر  وتف�شيًل 
���ش��ع��ي��د �حل���م���ي���دي مدير  حم��م��د 

م��ع مركبة  �مل��ت��ويف حل��ادث ت�شادم 
يف  �جلن�شية  عربي  بقيادة  �أخ���رى 
�ل��ع��ق��د �ل��ث��ال��ث م��ن �ل��ع��م��ر دخلت 
�لتاأكد من  دون  فرعي  من طريق 
خلو �لطريق من �ملركبات �لقادمة 
، وتفاجاأ بها �ملتويف وحاول تفاديها 
مما  ذل���ك  م��ن  يتمكن  مل  �أن����ه  �إل 
�أدى �إىل �شدمها جزئياً و�نحر�فه 
و��شطد�مه بعامود �إنارة و �حر�ق 
مركبته بالكامل ومت �خماد �حلريق 
بالدفاع  �لإط��ف��اء  ف��رق  م��ن جانب 
�مل�شت�شفى  �إىل  ونقل �جلثة  �مل��دين 
لإمتام  لذويها  لت�شليمها  متهيد�ً 
�لأ�شول  ح�����ش��ب  �ل���دف���ن  م��ر����ش��م 
�ملتبعة ، فيما مت نقل ملف �حلادث 
ل�شتكمال  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  �إىل 

�لإجر�ء�ت �لقانونية �للزمة.
وحذر �حلميدي من مغبة �لقيادة 
�للتز�م  وب��ع��دم  ع��ال��ي��ة  ب�����ش��رع��ات 
�لتي  �ملرورية  و�لأنظمة  بالقو�عد 
، ودعا  ن��ه��اي��ت��ه��ا م��اأ���ش��اوي��ة  ت��ك��ون 
�لقانونية  بال�شرعات  �للتز�م  �إىل 
�ملحددة ، لفتاً �إىل �أهمية �للتز�م 
بقانون  و�لل����ت����ز�م  �ل�����ش��ر  ب��خ��ط 
ب��اأن وقوع  ، م�شر�ً  و�مل��رور  �ل�شر 
�حلادث يح�شل يف ثو�ين معدودة 
�أخطار كبرة وخ�شائر  وينتج عنه 
 ، و�مل��م��ت��ل��ك��ات  �لأرو�ح  يف  ج�شيمة 
ناقًل تعازيه �حلارة لأ�شرة �ملتويف 
�أن يلهمهم  �مل��وىل عز وجل  �شائًل 
�ل�شرب و�ل�شلو�ن ، متمنياً للجميع 

�ل�شلمة.

بالقيادة  �مل��رك��زي��ة  �لعمليات  ع���ام 
�إىل  �خليمة  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة 
بالقيادة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  غ��رف��ة  ت��ل��ق��ي 
حادث  بوقوع  يفيد  بلغاً  �لعامة 
�لفور  وع���ل���ى   ، م��رك��ب��ة  �ح������ر�ق 
حتركت دوريات �ل�شرطة و�شيار�ت 
، وتبني  �ل���ب���لغ  مل���ك���ان  �لإ����ش���ع���اف 
�ملذكور  و�ل�شائق  �ملركبة  �ح���ر�ق 
وفاته  �إىل  �أدى  مم����ا  ب���د�خ���ل���ه���ا 
�لتي  �لبليغة  ل��لإ���ش��اب��ات  نتيجة 
، وم���ن خ���لل �ملعاينة  ب��ه  �أحل��ق��ت 
مركبة  ت���ع���ر����س  ت���ب���ني  �لأول�����ي�����ة 

موا�سالت عجمان ت�سعد �سائقي مركبات الأجرة

   135 مهمة انقاذ جلناح اجلو براأ�س اخليمة 2017

•• عجمان : الفجر 

حتت   ،2018 لعام  �ملجتمعية  مبادر�تها  �أوىل  عجمان  مو��شلت  �أطلقت 
مركبات  �شائقي  على  عينية  هد�يا  توزيع  مت  حيث   ، �شائق«  »��شعاد  �شعار 
�لأجرة يف �أماكن �لنتظار �ملنت�شرة د�خل �لإم��ارة. وياأتي ذلك متا�شياً مع 
قيم عام ز�يد 2018 ويف �إطار حر�س موؤ�ش�شة �ملو��شلت على �مل�شاركة يف 
�ملبادر�ت �ملجتمعية �لتي من �شاأنها دعم �أهد�فها �ملن�شودة من هذه �لأعمال 
حممد  عمر  وق��ال  باجلمهور  �ملبا�شر  بالتعامل  �ملرتبطة  للفئات  �لد�عمة 
�لنبيلة  �ملعاين  من  �نطلقاً  �إن��ه  �لعمليات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  لوتاه 
ب��اإذن �هلل  له  �ملغفور  �ل�شوء على قيم  ت�شليط  ز�ي��د من  ع��ام  �لتي يحملها 
�إط��لق هذه  ث��ر�ه، مت  �آل نهيان، طيب �هلل  �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان  تعاىل 
�نهم  �لأج��رة حيث  �ملوؤ�ش�شة و�شائقي مركبات  �لتقارب بني  �ملبادرة لتعزيز 
ميثلون �لو�جهة �حلقيقية للزو�ر و�ملقيمني على �ر�س �لإمارة، �إ�شافة �إىل 
تر�شيخ دور �ملوؤ�ش�شة يف جمال �مل�شوؤولية �ملجتمعية وغر�س قيم �لعمل لدى 
موظفيها �أو �لتابعني لإد�رتها، م�شر� �إىل �أن �إطلق مثل هذه �ملبادر�ت هو 

نتاج ملا غر�شته قيادتنا �لر�شيدة يف نفو�شنا جتاه جميع �شر�ئح �ملجتمع.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ر�أ�س  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة  �خلا�شة  �ملهام  ب���اإد�رة  �جل��و  جناح  ق�شم  نفذ 
�أبرزها  ك���ان   2017 �مل��ن�����ش��رم  �ل��ع��ام  خ���لل  ج��وي��ة  135 مهمة  �خل��ي��م��ة 

�مل�شاركة يف فعاليات نظمتها جهات حكومية وحملية بالإمارة.
وقال �ملقدم طيار �شعيد ر��شد �ليماحي رئي�س ق�شم جناح �جلو باأن �لق�شم 
�لتي  �لبحث و�لنقاذ  �ملهام �حليوية و�لهامة يف  �لعديد من  يتوىل تنفيذ 
�لوطني  �ليوم  �حتفالت  يف  �مل�شاركة  �إىل  �إ�شافة   ، مهمة   21 نحو  بلغت 
�إ�شعاد �ليتيم، �ليوم �لريا�شي �لوطني  ويوم �لعلم و�إطلق مبادرتني هما 
وعمليات  �ملر�شى  نقل  يف  تتمثل  �لإن�شانية  �ملهام  من  ع��دد  يف  و�مل�شاركة   ،

�لتدريب وغرها من �ملهام �ليومية على مد�ر �لعام.
�لتامة  �ل�شتعد�د و�جلاهزية  �أه��ب  �لق�شم على  �أف��ر�د  ب��اأن  �ليماحي  و�أك��د 
�لو�شول  على  ق��ادري��ن  و�أن��ه��م  �ل�شاعة،  م��د�ر  على  �لبلغات  كافة  لتلقي 
ملختلف �ملناطق �لوعرة �لتي ي�شعب على �لدوريات �لو�شول �إليها ، م�شر�ً 
�ملعد�ت  بجميع  جم��ه��زة  م��روح��ي��ة  ط��ائ��ر�ت  خم�شة  ي�شم  �لق�شم  �أن  �إىل 
ليوؤكدو�  �ل��لزم��ة  �لن��ق��اذ  وعمليات  �لأول��ي��ة  �ل�شعافات  لتقدمي  �ل��لزم��ة 

�شيطرتهم �لأمنية على �أجو�ء �لإمارة جوياً.

�سقور الداخلية تنفذ 350 مهمة اإنقاذ يف 2017
•• اأبوظبي -وام:

�شامل  طيار  �لركن  �لعقيد  ك�شف 
�ل�������ش���وي���دي نائب  ����ش���امل  خ��ل��ي��ف��ة 
�لإد�رة  �إد�رة جناح �جلو يف  مدير 
�ل��ع��ام��ة ل��لإ���ش��ن��اد �لأم��ن��ي ب���وز�رة 
350 مهمة  �لد�خلية عن تنفيذ 
خلل �لعام 2017 لدعم و�إ�شناد 
�ملهام �ل�شرطية و�لإ�شهام يف �إنقاذ 
م��ئ��ات �لأ���ش��خ��ا���س مم��ن تعر�شو� 

حلو�دث ومو�قف خطرة.
و�أكد يف ت�شريحات خا�شة لوكالة 

�آخر،  �ىل  م�شت�شفى  م��ن  �ملري�س 
ب�شورة  �ل�شحية  حالته  ومتابعة 
�ن  �إىل  لفتا  �ل��ط��ائ��رة،  يف  دقيقة 
بحا�شنة  م��زودة  �لطائر�ت  بع�س 
مت��ك��ن م��ن ن��ق��ل �لأط���ف���ال �خلدج 
عناية  �شمن  لآخر  م�شت�شفى  من 
ط��ب��ي��ة ر�ق����ي����ة ورق����اب����ة م����ن قبل 
�مل�شعفني و�ملمر�شني �ملر�فقني يف 
�لطائرة �ثناء �لرحلة. من جانبه 
�أو�شح �ملقدم طيار �شامل بن يوخة 
�إن  �جلوية  �لعمليات  ق�شم  رئي�س 
�لطائر�ت �لعاملة يف �لإد�رة تعمل 

�ملر�شى  ون��ق��ل  و�لإن���ق���اذ  �ل��ب��ح��ث 
وعمليات  لأخ�����ر  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م���ن 
�مل�شاركة  �ىل  بالإ�شافة  �لإن����ز�ل، 
�مل�شركة  �ل�شنوية  �ل��ت��م��اري��ن  يف 
�لد�خلية  وز�رة  بها  ت�شارك  �لتي 
و�أ�����ش����اف �ل��ع��ق��ي��د �ل�����ش��وي��دي �إن 
على  ح��ري�����ش��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
تطوير قدر�ت �لطيارين يف جناح 
�لتي  �ملهام  مع  يتنا�شب  مبا  �جلو 
ي���ق���وم���ون ب���ه���ا وه�����ي م��ا���ش��ي��ة يف 
م�شرة تطوير وتعزيز �جلهود يف 

تطوير �لأد�ء و�لكفاءة.

�نباء �لإم��ار�ت “و�م” على �أهمية 
�ل�����دور �ل���ش��ت��ث��ن��ائ��ي �ل����ذي تقوم 
ب���ه ط���ائ���ر�ت ج��ن��اح �جل����و ب����وز�رة 
“ �شقور �لد�خلية” يف  �لد�خلية 
خدمة �ملجتمع من خلل �لتو�جد 
ب���ف���ع���ال���ي���ة يف م����و�ق����ع �حل�������و�دث 
ونقل  �لغرقى،  و�نت�شال  �مل��روري��ة 
�ملطلوبة.  ب���ال�������ش���رع���ة  �مل���ر����ش���ى 
�ل��ت��ي ق��ام��ت بها  �مل���ه���ام  �إن  وق����ال 
طائر�ت جناح �جلو كانت متنوعة 
و���ش��م��ل��ت �لإخ��������لء م����ن ح�����و�دث 
وعمليات  �خل����ارج����ي����ة  �ل����ط����رق 

و�مل�شاندة  �ل���دع���م  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
�للزمة ملختلف �لإد�ر�ت �ل�شرطية 
�أن  و�أو�شح  �لدولة.  م�شتوى  على 
خدمات �لإ�شعاف �جلوي و�لبحث 
بالتعاون  تقدم  �ل��ف��وري  و�لإن��ق��اذ 
م��ع �لإ���ش��ع��اف �ل��وط��ن��ي يف حالت 
ت��ق��ع يف  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �حل�����و�دث 
يتعذر  �ل��ت��ي  �أو  �ل��ن��ائ��ي��ة  �مل��ن��اط��ق 
�لو�شول �إليها و�لطرق �خلارجية 
�لرب  �ل�شبل يف  ومن تقطعت بهم 
يومية  ��شتجابة  وف���ق  �ل��ب��ح��ر  �أو 

وعلى مد�ر �ل�24 �شاعة.

تفخر  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أن  وذك���ر 
و�لفنيني  �ل��ط��ي��اري��ن  ك��اف��ة  ب����اأن 
�لدولة  بجناح �جلو من مو�طني 
مي���ت���ازون ب��ال��ك��ف��اءة وح���ب �لعمل 
قدر�تهم،  ت��ط��وي��ر  �إىل  و�ل��ت��ط��ل��ع 
م�شر� �إىل �أن �لطيارين و�لفنيني 
بالعديد  دوري  ب�شكل  يلتحقون 
م���ن �ل�������دور�ت و�ل���ت���ي ت�����ش��اه��م يف 

تطوير قدر�تهم و�إمكانياتهم.
و�أو�شح �أن طائر�ت �جلناح مزودة 
و�لإنقاذ  �لبحث  م��ع��د�ت  ب��اأح��دث 
لنقل  �ملتطورة  �لطبية  و�لأج��ه��زة 

و�أ�شاف �أن جناح �جلو ي�شرك يف 
�جلوي  �لإ�شعاف  خدمات  تقدمي 
و�لفعاليات  �مل��ه��رج��ان��ات  خ����لل 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة وغ���ره���ا، ك��م��ا ينظم 
بخ�شو�س  ت�����وع�����وي�����ة  دور�ت 
�لتعامل مع �لطائر�ت يف خمتلف 
���ش��ي��ن��اري��وه��ات �ل��ب��ح��ث و�لإن���ق���اذ 
�ل��ن��ه��اري��ة ويف  �أو  �ل��ل��ي��ل��ي��ة  ����ش���و�ء 
�إد�رة  �أن  و�أك����د  �مل���و�ق���ع.  خمتلف 
�لد�خلية  وز�رة  يف  �جل����و  ج��ن��اح 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ���ش��ق��ل م���ه���ار�ت فرق 
�حل���و�دث  �إد�رة  كيفية  يف  عملها 
ل��لإ���ش��ه��ام يف �إن��ق��اذ ح��ي��اة �لأف���ر�د 
�ملمار�شات  �أف�شل  على  وتدريبهم 
ل��ن��ق��ل �مل���ر����ش���ى و�مل�������ش���اب���ني �إىل 
باأحدث  بال�شتعانة  �مل�شت�شفيات 
�لأج�����ه�����زة و�مل�����ع�����د�ت �مل���ت���ط���ورة. 
ت�شمل  �جل��و  �أن مهام جناح  وب��ني 

م�������ش���ان���دة وم�������ش���اع���دة �لأج����ه����زة 
�لأمنية يف �ل�شيطرة على �لأو�شاع 
وذلك  بالأمن  �ملتعلقة  و�حل��و�دث 
�مل�����ش��ارك��ة يف عمليات  ع��ن ط��ري��ق 
للمطلوبني  و�مل���ط���اردة  �مل��د�ه��م��ة 
ح��ي��ث ي��ت��م ����ش��ت��خ��د�م ط��ائ��ر�ت يف 
�لهاربني،  وتتبع  �جلرمية  م�شرح 
مبر�قبة  تتعلق  م��روري��ة  و�خ���رى 
�لطرق �لرئي�شية و�أمكنة �لزدحام 
�إد�رة  �أن  و�أك��د بن يوخه  �ملرورية. 
حمورياً  دور�ً  تلعب  �جل���و  ج��ن��اح 
يف حت���ري���ك دوري��������ات �لإ����ش���ع���اف 
ع��ل��ى طرق  ي��وم��ي  ب�شكل  �جل���وي 
من  جمموعة  تنفذ  حيث  حيوية 
على  تركز  �لتي  �جلوية  �لطلعات 
مر�قبة �لطرق و�لت�شوير �جلوي 
�إ�شافية  دوري��������ات  وت��خ�����ش��ي�����س 

للغر�س خا�شة يف �أوقات �لذروة.

�شامل ال�شويدي �شامل بن يوخه
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�سارقة ي�سدر قرارًا اإداريًا بت�سكيل جمل�س اأمناء جامعة ال�سارقة
•• ال�صارقة-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�لقر�ر  �ل�شارقة  جامعة  رئي�س  ب�شفته  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
جامعة  �أم��ن��اء  جمل�س  ت�شكيل  ب�����ش��اأن   2018 ل�شنة   1 رق��م  �لإد�ري 
�ل�شارقة. ويق�شي �لقر�ر �لإد�ري �أن ي�شكل جمل�س �أمناء جامعة �ل�شارقة 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �جل��دي��دة  دورت��ه  يف 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، وع�شوية كل من 
1. �لدكتور عبيد بن علي �ملهري،  �أ�شماوؤهم:  �ل�شيد�ت و�ل�شادة �لتالية 
كليات  �لم��ار�ت��ي��ة،  و�ل��در����ش��ات  �لعربية  للغة  �ل�شابق  �لتنفيذي  �لعميد 

�لتقنية �لعليا.

عبد�هلل، �لرئي�س �لتنفيذي مل�شرف �ل�شارقة �لإ�شلمي. حممد   .2
بن خادم، ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي، رئي�س د�ئرة �ملو�رد  �لدكتور طارق   .3

�لب�شرية يف حكومة �ل�شارقة.
�ل�شارقة. ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  �لليم،  ر��شد  �ملهند�س  �لدكتور   .4

كليات  للطالبات،  �ل�شارقة  كلية  مدير  �لها�شمي،  حمدثة  �لدكتورة   .5
�لتقنية �لعليا.

قانوين. وم�شت�شار  حمامي  �لر�شيد،  �أحمد   .6
�ل�شيخة جو�هر  �لتنفيذي ل�شمو  �ملكتب  �لنومان، رئي�س  �أحمد  نورة   .7

بنت حممد �لقا�شمي.
كند�. �أوتاو�-  جامعة  رئي�س  فرمونت،  جاك  دكتور  �أ�شتاذ   .8

�لعامل  �شوؤون  يف  �لبحوث  مركز  رئي�س  ماير،  جونر  دكتور  �أ�شتاذ   .9

�ل�شرق  لدر��شات  �لأملانية  �جلمعية  رئي�س  �أملانيا،  مينز،  جامعة  �لعربي، 
ورئي�س  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ل��در����ش��ات  �لأورب��ي��ة  �جلمعية  رئي�س  �لأو���ش��ط، 

�ملجل�س �ل�شت�شاري �لدويل للموؤمتر �لعاملي لدر��شات �ل�شرق �لأو�شط.
كاليفورنيا  بجامعة  �لكيمياء  �أ���ش��ت��اذ  ي��اغ��ي،  عمر  دك��ت��ور  �أ���ش��ت��اذ   .10

،بريكلي-�أملانيا.
11. �أ�شتاذ دكتور كمال يو�شف �لتومي، �أ�شتاذ �لهند�شة �مليكانيكية و�ملدير 
ما�شات�شو�شت�س  معهد  يف  �لنظيفة  و�لطاقة  �لنقية  �ملياه  ملركز  �مل�شارك 

للتكنولوجيا MIT �أمركا.
يف  �لأم��رك��ي��ة  �جلامعة  رئي�س  نائب  �شايغ،  حممد  دك��ت��ور  �أ���ش��ت��اذ   .12

بروت لل�شوؤون �لطبية وعميد كلية �لطب فيها- لبنان.
عبد�هلل ح�شني ملكاوي، مدير جامعة فهد بن �شلطان  دكتور  �أ�شتاذ   .13

يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
جامعة لي�شر  مدير  نائب  م�شاعد  بي�شتارو،  مارتن  دكتور  �أ�شتاذ   .14
�لف�شاء  لر�شد  لي�شر  معهد  مدير  و�ل�شر�تيجية،  �لعلمية  للم�شاريع 
لي�شر-  جامعة  يف  �لف�شاء  وعلوم  �لفلكية  �لفيزياء  و�أ�شتاذ  و�لأر����س، 

بريطانيا.
�أ�شتاذ دكتور حميد جمول �لنعيمي، مدير جامعة �ل�شارقة، رئي�س   .15

�لحتاد �لعربي لعلوم �لف�شاء و�لفلك.
قابلة  ���ش��ن��و�ت،  ث��لث  �ملجل�س  يف  �لع�شوية  م��دة  �لإد�ري  �ل��ق��ر�ر  وح���دد 
�ن��ت��ه��ت مدة  م��ن  تعيني  �إع�����ادة  وي��ج��وز  م���دد مم��اث��ل��ة،  �أو  مل���دة  للتجديد 
ع�شويتهم. وعلى �جلهات �ملعنية بهذ� �لقر�ر �لعمل مبوجبة �عتبار� من 

تاريخ �شدوره وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر قانونا بتنظيم دائرة �سوؤون البلديات والزراعة والرثوة احليوانية
•• ال�صارقة-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�لبلديات  ���ش��وؤون  د�ئ���رة  بتنظيم  قانونا  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 

و�لزر�عة و�لروة �حليو�نية يف �إمارة �ل�شارقة.
�لقانون  ه��ذ�  مبوجب  ُتن�شاأ  �أن   2018 ل�شنة   1 رق��م  �لقانون  ويق�شي 
يف  �حليو�نية  و�ل��روة  و�ل��زر�ع��ة  �لبلديات  �شوؤون  “د�ئرة  ت�شمى:  د�ئ��رة 
بالأهلية  وتتمتع  �لع��ت��ب��اري��ة  �ل�شخ�شية  لها  وي��ك��ون  �ل�شارقة”،  �إم���ارة 
�لكاملة و�للزمة ملبا�شرة جميع �لأعمال و�لت�شرفات �لتي تكفل حتقيق 

�أهد�فها.
ب��ق��ر�ٍر من  �ل�����ش��ارق��ة، وي��ج��وز  ل��ل��د�ئ��رة يف مدينة  �مل��ق��ر �لرئي�شي  وي��ك��ون 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة �أن ُتن�شئ فروعاً �أو مكاتب لها يف باقي 

مدن ومناطق �لإمارة.
وحدد �لقانون �أهد�ف �لد�ئرة �إىل حتقيق ما ياأتي: 1. �لرتقاء مب�شتوى 
�لعمل �لبلدي وتوفر �لدعم �للزم لتطويره من خلل تفعيل وحت�شني 

�لأد�ء.
�ل�شاملة  �حليو�نية  و�ل��روة  �لزر�عية  �لتنمية  تطوير  على  �لعمل   .2
�لتي ت�شتهدف �ل�شتد�مة و�لرتقاء بكافة �ملو�رد وحت�شني �لإنتاج وتقدمي 

�لدعم �للزم لها.
بها  و�لرت��ق��اء  و�حليو�نية  �لزر�عية  �لتنموية  بالقطاعات  �لهتمام   .3
�جلهات  مع  بالتن�شيق  �لذ�تي  �لكتفاء  حتقيق  يف  ي�شهم  مبا  وتطويرها 

�ملعنية.
4. ت�شجيع �لقطاع �خلا�س على تبني �مل�شاريع �لزر�عية وم�شاريع �لروة 
�حليو�نية وتو�شيع د�ئرة ن�شاطه و�لعمل على �إز�لة �لعقبات �لتي تو�جهه 

بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.
وح�����ش��ب �ل��ق��ان��ون ي��ك��ون ل��ل��د�ئ��رة يف ���ش��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق �أه���د�ف���ه���ا ممار�شة 
ذ�ت  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �لت�شريعات  م��ر�ع��اة  م��ع  �لآت��ي��ة،  �لخت�شا�شات 
 .1 و�لبلديات:  �لبلدية  باملجال�س  �ملتعلقة  �لخت�شا�شات  �أوًل:  �ل�شلة: 
�قر�ح �لت�شريعات و�للو�ئح و�لنظم �خلا�شة باملجال�س �لبلدية و�لبلديات 

يف �لإمارة ومر�قبة ح�شن تنفيذها.
و�لتقني  و�لإد�ري  �ملايل  �لتطوير  لغايات  و�لدر��شات  �لبحوث  �إع��د�د   .2
�ل��ب��ل��دي��ة و�لبلديات  �مل��ج��ال�����س  �ل��ع��م��ل و�خل���دم���ات يف  ب�����اأد�ء  و�ل��ن��ه��و���س 
مع  بالتن�شيق  �لأه��د�ف  لتحقيق  �للزمة  و�لنظم  �لأ�شاليب  و��شتحد�ث 

�جلهات �ملعنية.
بني  �لبيانات  وقو�عد  و�لرب�مج  �لأنظمة  وتوحيد  �لأعمال  تن�شيق   .3

�ملجال�س �لبلدية و�لبلديات و�جلهات �ملعنية.
تنظيم �لهياكل  �أو  تعديل  �أو  �إعد�د  يف  �ملعنية  �جلهات  مع  �لتن�شيق   .4
مهامها  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  للبلديات  �لإد�ري�����ة  �ل��وح��د�ت  �أو  �لتنظيمية 

و�أن�شطتها ورفعها للمجل�س �لتنفيذي لتخاذ ما يلزم ب�شاأنها.
و�لبلديات  �لبلدية  للمجال�س  �حل��اج��ة  دع��ت  كلما  �جتماعات  عقد   .5
�لقر�ر�ت  و�تخاذ  �مل�شركة  و�ملو�شوعات  �مل�شتجد�ت  كافة  على  للطلع 
�ملجل�س  على  �ل��د�ئ��رة  �ق��ر�ح��ات  م��ن  يلزم  م��ا  وع��ر���س  ب�شاأنها  �ملنا�شبة 

�لتنفيذي.
تقدمها  �لتي  �خلدمات  ر�شوم  �إلغاء  �أو  تعديل  �أو  ��شتحد�ث  �ق��ر�ح   .6
للمجل�س  ورفعها  �لإم���ارة  يف  �لبلدية  �ملجال�س  م��ع  بالتن�شيق  �لبلديات 

�لتنفيذي لتخاذ �للزم ب�شاأنها.

يف  و�مل�شاهمة  �لبيطرية  �لطبية  �ملر�كز  لأعمال  و�ملتابعة  �لإ���ش��ر�ف   .3
�إن�شاء �لعياد�ت و�ل�شيدليات �لد�ئمة و�ملتنقلة لتقدمي �لرعاية �ل�شحية 

�لبيطرية بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.
من  �لبلد  وحماية  للفح�س  �لبيطرية  �ملحاجر  �إن�شاء  يف  �مل�شاهمة   .4
خطر �لأوبئة و�لأمر��س �حليو�نية، وتطبيق قو�نني وقر�ر�ت �لإجر�ء�ت 

�لوقائية بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.
�حليو�نية  �ل����روة  ت��رب��ي��ة  م����ز�رع  �إن�����ش��اء  ع��ل��ى  �مل��و�ف��ق��ات  �إ����ش���د�ر   .5
و�لعناية  �لربية  �أ�شاليب  باأف�شل  و�لتوعية  عليها،  �لرقابي  و�لإ���ش��ر�ف 

و�لتغذية بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.
وتد�ول وحماية  ��شتغلل  ب�شاأن  و�لقر�ر�ت  �لقو�نني  تطبيق  مر�قبة   .6

�لروة �حليو�نية بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.
على �أن�شطة تربية �ملا�شية يف �لإمارة، و�لعمل على حمايتها  �لإ�شر�ف   .7
مع  بالتن�شيق  بها  �ملتعلقة  �لأنظمة  و�ق��ر�ح  ممار�شتها  على  و�لت�شجيع 

�جلهات �ملعنية.
8. تنظيم �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت وور�س �لعمل لبحث �ملعّوقات �لتي تو�جه 

مهن �لزر�عة وتربية �ملا�شية و�ل�شتعانة ببيوت �خلربة �إذ� لزم ذلك.
�لبيطرة  جمال  يف  �ملتخ�ش�شة  �لوطنية  �لكو�در  وتدريب  ت�شجيع   .9
بالتن�شيق مع  تثقيفية وور����س عمل  ب��ر�م��ج  م��ن خ��لل و���ش��ع  و�ل��زر�ع��ة 

�جلهات �ملعنية.
�لد�ئرة من �حلاكم �أو �ملجل�س. بها  ُتكلف  �خت�شا�شات  �أو  مهام  �أية   .10
ون�س �لقانون على �أن يكون للد�ئرة رئي�س ي�شدر بتعيينه مر�شوم �أمري 
ُيعاونه عدد كاف من �ملوظفني و�خلرب�ء وفقاً لهيكلها �لتنظيمي، ويكون 
له �ل�شلطات و�ل�شلحيات �للزمة لإد�رة �شوؤون �لد�ئرة و�تخاذ �لقر�ر�ت 
�للزمة، لتحقيق �أهد�فها وله بوجه خا�س ما يلي: 1. �قر�ح �ل�شيا�شة 
على  وعر�شها  �لد�ئرة  �أه��د�ف  لتحقيق  �للزمة  و�ل�شر�تيجية  �لعامة 

�ملجل�س لعتمادها �أو �تخاذ �للزم ب�شاأنها.
و�لأنظمة  �لت�شريعات  وفق  �لد�ئرة  يف  �لعمل  �شر  على  �لإ�شر�ف   .2

�ل�شارية و�إ�شد�ر �لقر�ر�ت �لد�رية ومتابعة تنفيذها.
3. متابعة تنفيذ �خلطط و�لرب�مج و�مل�شاريع �لتي ت�شرف عليها �لد�ئرة 

�أو �لتي تقوم بها �ملجال�س �لبلدية و�لبلديات.
�لتو�شيات  ورف���ع  �ملجل�س  يف  و�ل��ب��ل��دي��ات  �لبلدية  �ملجال�س  متثيل   .4

و�ملقرحات و�ملتطلبات للمجل�س لتخاذ �للزم حيالها.
�ملجل�س  على  �شُتعر�س  �لتي  و�ملقرحات  �ملو�شوعات  ودر��شة  فح�س   .5

لإقر�رها.
على  وعر�شهما  للد�ئرة  �خلتامي  و�حل�شاب  �ل�شنوية  �ملو�زنة  �إعد�د   .6

�ملجل�س �لتنفيذي للعتماد.
للد�ئرة  �لتابعة  �لعمل  وف���رق  و�مل��وؤق��ت��ة  �ل��د�ئ��م��ة  �للجان  ت�شكيل   .7

وحتديد �خت�شا�شاتها ونظام عملها.
�ملجال�س  م��و�زن��ات  هيكله  لإع����ادة  �ملخ�ش�شة  �للجنة  يف  �مل�����ش��ارك��ة   .8
�لبلدية و�لبلديات ودر��شة �مليز�نيات ومناق�شتها و�إقر�رها ومر�قبة تنفيذ 

بنودها.
�أو  ببع�س ���ش��ل��ط��ات��ه  �ل���د�ئ���رة  م��وظ��ف��ي  ك��ب��ار  م��ن  غ���ره  ت��ف��وي�����س   .9

�خت�شا�شاته وفقاً للت�شريعات �ل�شارية يف �لإمارة.
رفع تقارير دورية عن �أعمال �لد�ئرة للحاكم �أو �ملجل�س.  .10

�أية مهام �أو �خت�شا�شات �أخرى يكّلف بها من �حلاكم �أو �ملجل�س.  .11
�قر�ح  على  ب��ن��اًء  �أم���ري  مبر�شوم  للد�ئرة  �لتنظيمي  �لهيكل  وي�شدر 

�لبلديات. بني  �لخت�شا�شات  تد�خل  �أو  تنازع  ح�شم   .7
مناق�شة �ملو�شوعات �مل�شركة بني �ملجال�س �لبلدية و�لبلديات �ملعنية   .8
يف �لإمارة و�لتن�شيق فيما بينهم ب�شاأن �خلدمات و�مل�شائل �ملالية و�لإد�رية 

وعر�س ما يلزم منها على �ملجل�س لتخاذ �للزم ب�شاأنه.
وح�شر  و�ملجل�س  �حلاكم  �أم��ام  و�لبلديات  �لبلدية  �ملجال�س  متثيل   .9
�أد�ئها و�إجناز�تها ورفعها حلاكم �لإمارة  �لتقارير عن  متطلباتها وتلقي 

�أو �ملجل�س �لتنفيذي لتخاذ �للزم ب�شاأنها.
10. رفع �حتياجات �ملجال�س �لبلدية و�لبلديات من �ملعد�ت و�مل�شتلزمات 

و�لأجهزة �للزمة لأد�ء مهامها للمجل�س لتخاذ �للزم ب�شاأنها.
مهام �أو �خت�شا�شات �أخرى ُتكلف بها �لد�ئرة من حاكم �لإمارة  �أية   .11

�أو �ملجل�س �لتنفيذي.
ثانياً: �لخت�شا�شات �ملتعلقة بالزر�عة: 1. �قر�ح �ل�شيا�شات و�لت�شريعات 
يف جمال �لروة �لزر�عية وو�شع �خلطط �لهادفة �إىل ��شتثمار و��شت�شلح 
�لأر��شي �لزر�عية، لزيادة �لرقعة �لزر�عية بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.

وتطوير  بتنمية  �ملتعلقة  و�مل�شاريع  و�لرب�مج  �خلطط  وتنفيذ  و�شع   .2
 .3 �لروة �لزر�عية و�إجر�ء �لدر��شات و�لبحوث و�لتجارب �ملتعلقة بها. 
�لعمل على �إدخال وت�شجيع ��شتخد�م �لو�شائل �لعلمية و�لتقنيات و�ملعد�ت 
زيادة  بهدف  و�لتثقيفية  �لتدريبية  �لرب�مج  وو�شع  �حلديثة  �لزر�عية 

�لإنتاج وخف�س �لتكاليف.
لتطوير  و�ملعامل  �ملخترب�ت  �أع��م��ال  يف  �ملعنية  �جلهات  مع  �لتن�شيق   .4

�لبحوث �لزر�عية وحت�شني وتنمية �لإنتاج �لزر�عي كماً ونوعاً.
�لزر�عي  �حل��ج��ر  ب��اأع��م��ال  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  و�مل�شاهمة  �لتن�شيق   .5
و�حلماية من �لآف��ات و�لأم��ر����س و�لأوب��ئ��ة �مل�شرة بالزر�عة و�حل��د من 

�نت�شارها.
�لدعم للمز�رعني وتوفر �خلدمات �لزر�عية و�مل�شورة �لفنية  6. تقدمي 

لأ�شحاب �ملز�رع و�لإ�شر�ف على تدريبهم ون�شر �لوعي لديهم.
7. ت�شجيع �إقامة �جلمعيات �لتعاونية �لزر�عية وتقدمي �لت�شهيلت لها 

بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.
��شتخد�م مياه  يف تطوير وحت�شني و�شائل  �ملمار�شات  �أف�شل  �قر�ح   .8

�لري وتر�شيد ��شتهلك �ملياه بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.
�جلهات  مع  بالتن�شيق  �لزر�عية  �مل�شروعات  على  �ملو�فقات  �إ���ش��د�ر   .9

�ملعنية ومر�قبة تطبيق �لأنظمة �ملعمول بها يف هذ� �ل�شاأن.
10. �لتن�شيق مع د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة بالإمارة يف ح�شر وت�شنيف 
�لطبوغر�فية  �مل�شوحات  �إج���ر�ء  يف  معها  و�مل�شاهمة  �لزر�عية  �لأر����ش��ي 
مع  و�لتعاون  �لأم��ث��ل  �ل�شتغلل  بهدف  لها  �ملختلفة  �خل��ر�ئ��ط  و�إع���د�د 

�جلهات �ملعنية للحد من عو�مل �لتعرية و�لت�شحر.
�لأمن  و�أه����د�ف  ب��ر�م��ج  حتقيق  يف  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  �لتن�شيق   .11

�لغذ�ئي.
�أو �خت�شا�شات �أخرى ُتكلف بها �لد�ئرة من حاكم �لإمارة  مهام  �أية   .12

�أو �ملجل�س �لتنفيذي.
�خلطط  �ق��ر�ح   .1 �حليو�نية:  ب��ال��روة  �ملتعلقة  �لخت�شا�شات  ثالثاً: 
�لروة  وحماية  لتنمية  �ل��لزم��ة  و�مل�����ش��روع��ات  �ل��رب�م��ج  وو���ش��ع  �لعامة 
�ملتطورة  �لأ���ش��ال��ي��ب  وتطبيق  �لعلمية  �ل��و���ش��ائ��ل  با�شتخد�م  �حل��ي��و�ن��ي��ة 

و�لتقنيات �حلديثة و�لإ�شر�ف على تنفيذها.
وو�شع  �حل��ي��و�ن��ي��ة  ب��ال��روة  �ملتعلقة  و�ل��ب��ح��وث  �ل��در����ش��ات  �إج����ر�ء   .2

�لرب�مج �لإر�شادية و�لتثقيفية بالتن�شيق مع �جلهات �ملعنية.

رئي�س �لد�ئرة و�عتماد �ملجل�س �لتنفيذي.
و�أ�شار �لقانون �إىل �ملو�رد �ملالية للد�ئرة، حيث تتكون من: 1. �ملخ�ش�شات 

�حلكومية.
�لذ�تية للد�ئرة نتيجة ممار�شة �خت�شا�شاتها. �لإير�د�ت   .2

عليها �حلاكم �أو �ملجل�س. يو�فق  �أخرى  مو�رد  �أية   .3
مو�زنة  �حليو�نية  و�ل���روة  و�ل��زر�ع��ة  �لبلديات  ���ش��وؤون  ل��د�ئ��رة  وي��ك��ون 
�شنوية، وتبد�أ �ل�شنة �ملالية لها من �أول �شهر يناير وتنتهي يف �آخر �شهر 
تاريخ  من  لها  �لأوىل  �ملالية  �ل�شنة  تبد�أ  �أن  على  ع��ام،  كل  من  دي�شمرب 
�شدور هذ� �لقانون وتنتهي يف �ليوم �حلادي و�لثلثني من �شهر دي�شمرب 

يف نف�س �لعام.
ووفقا للقانون يكون للموظفني �لذين تعتمدهم �شوؤون �لبلديات و�لزر�عة 
�ملادة  لن�س  �لعدل وفقاً  ق��ر�ر من وزي��ر  و�ل��روة �حليو�نية وي�شدر بهم 
34 من قانون �لجر�ء�ت �جلز�ئية �لحتادي �ل�شادر بالقانون �لحتادي 
ما  �إثبات  يف  �لق�شائي  �ل�شبط  ماأموري  �شفة  1992م  ل�شنة   35 رقم 
يقع باملخالفة لأحكام هذ� �لقانون و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �لأخرى �ل�شادرة 

مبوجبه وذلك يف نطاق �خت�شا�س كل منهم.
لأغر��س  و�لع��ت��ب��اري��ني  �لطبيعيني  �لأ�شخا�س  م��ع  �لتعاقد  ول��ل��د�ئ��رة 
وغايات تطويرها، كما يجوز لها �ل�شتعانة بالأجهزة �ملخت�شة يف �لإمارة 
و�جلهات �لأخرى للح�شول على �لدعم �لفني و�لإد�ري ملعاونتها يف �أد�ء 

مهامها.
�للئحة  �ل��د�ئ��رة  رئي�س  ع��ر���س  على  ب��ن��اًء  �لتنفيذي  �ملجل�س  وي�����ش��در 

�لتنفيذية و�لقر�ر�ت �للزمة لتنفيذ �أحكام هذ� �لقانون.
�أ�شكالها  بكافة  �ملحلية  و�ل��ر���ش��وم  �ل�شر�ئب  جميع  م��ن  �ل��د�ئ��رة  وُتعفى 

و�أنو�عها.
د�ئرة  �إن�شاء  ب�شاأن  2007م  ل�شنة   49 رق��م  �لأم���ري  �ملر�شوم  وُيلغى 

�شوؤون �لبلديات و�لزر�عة يف �إمارة �ل�شارقة.
وُيعمل بهذ� �لقانون من تاريخ �شدوره، وعلى �جلهات �ملعنية تنفيذ كٌل 
فيما يخ�شه، وُيلغى �أي حكم يتعار�س و�أحكامه �إىل �حلد �لذي يزيل هذ� 

�لتعار�س، وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

اقت�سادية اأبوظبي تنظم ور�سة عمل لل�سركات املتخ�س�سة يف اإجناز املعامالت

افتتاح مركز زايد لالبتكار بدبي املتخ�س�س يف الذكاء ال�سطناعي

•• اأبوظبي-وام:

نظمت د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية �� �بوظبي ور�شة عمل مبقرها بهدف تعريف 
�شركات �لقطاع �خلا�س �ملتخ�ش�شة يف �إجناز �ملعاملت عن م�شروع تعهيد عدد 
من خدمات �لر�خي�س �لقت�شادية مقابل ر�شوم قدرها 100 درهم عن كل 
“جتارية و�شياحية  خدمة من خدمات �لت�شاريح �لعلنية وجتديد رخ�شة 

و�شناعية” ودفع �ملخالفات و�ل�شتعلم.
وقال �شعادة حممد منيف �ملن�شوري �ملدير �لتنفيذي ملركز �أبوظبي للأعمال 
�لتابع للد�ئرة �أن م�شروع تعهيد خدمات �لر�خي�س �لقت�شادية �ىل �لقطاع 
ذ�ت  نوعية  �لركيز على تقدمي خدمات  للمركز  يتيح  �أن  �شاأنه  �خلا�س من 
وخدمات  �لأعمال  دعم  كخدمات  و�مل�شتثمرين  �لعمال  لرجال  عالية  جودة 
�ملعلومات و�ل�شت�شار�ت �لتي تتعلق بكافة معاملت �لر�خي�س �لقت�شادية. 
للد�ئرة  �شباقة  يعد خطوة  �خلا�س  �لقطاع  �ىل  تعهيد �خلدمات  �ن  و�أو�شح 

على م�شتوى �لمارة لتعزيز �ل�شر�كة بني �جلهات �حلكومية و�لقطاع �خلا�س 
على م�شتوى �إمارة �بوظبي مبا ي�شهم يف تدعيم �جلهود �لر�مية �ىل تفعيل 
�لقت�شادية يف  �لتنمية  ��شر�تيجي يف حتقيق  ك�شريك  �لقطاع �خلا�س  دور 

�لمارة.
�لر�خي�س  معاملت  لكافة  �لرقمي  �لتحول  �أن  �ملن�شوري  منيف  و�أ���ش��اف 
تعهيد  م�شروع  تنفيذ  نحو  �مل�شي  يف  كبر  ح��د  �ىل  �شاهم  ق��د  �لقت�شادية 
خدمات �لر�خي�س �لقت�شادية �لمر �لذي �شي�شهم يف دعم �لكفاء�ت �لوطنية 
يف �لقطاع �خلا�س باعتبار �أن �شركات تعهيد �خلدمات مطالبة بتعيني ن�شبة 
�لتعاقد معهم  �لأعمال عرب  �مل�شاهمة يف قطاع  �ملو�طنني ومتكينهم من  من 
كمزود للخدمة لتقدمي خدمات �لر�خي�س �لقت�شادية جلمهور �ملتعاملني 

من خلل �ملر�كز �لتابعة لها.
و�أكد �شعادة حممد منيف �ملن�شوري �أن �لد�ئرة تهدف من تنفيذ هذ� �مل�شروع 
�أ�شلوب جديد يف  ��شتحد�ث  �ىل �لرتقاء بقنو�ت تقدمي خدماتها من خلل 

�إجناز �خلدمة يعد �لول من نوعه يف �مارة �بوظبي عرب �شر�كة موؤ�ش�شاتية مع 
�لقطاع �خلا�س متنحه حق تقدمي �خلدمات نيابة عنها وفق معاير �خلدمة 
�ملتميزة. و��شار �ىل �ن �لد�ئرة تقوم حاليا بتنفيذ �ملرحلة �لثانية من م�شروع 
“�بوظبي  تعهيد خدمات �لر�خي�س �لقت�شادية يف مناطق �لمارة �لثلث 
و�لعني و�لظفرة” حيث �شيتم �لنظر يف ��شافة خدمات �خرى على �خلدمات 
تعهيد  يتم  �ن  �ىل  تدريجي  وب�شكل  �لوىل  �ملرحلة  خ��لل  تعهيدها  مت  �لتي 
جميع خدمات �لر�خي�س �لقت�شادية خلل هذه �ملرحلة. ومت خلل �لور�شة 
�ملتخ�ش�شة يف  �ل�شركات  �شخ�شا من ممثلي   30 �أك��ر من  فيها  �شارك  �لتي 
�إجناز �ملعاملت وفق نظام “ت�شهيل” �لتابع لوز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني 
تقدمي �شرح و�ف عن نطاق �خلدمة �لتي ي�شتوجب تنفيذها من قبل �ل�شركات 

�ملزمع �لتعاقد معها ملدة عام قابل للتجديد و�ملحددة باأربع خدمات.
و�فادت �لد�ئرة باأن هذه �خلدمات هي تقدمي خدمات �لت�شاريح بكافة �أنو�عها 
وجت��دي��د �ل��ر�خ��ي�����س �لق��ت�����ش��ادي��ة ودف���ع خم��ال��ف��ات �ل��رخ�����س �لقت�شادية 

�ملو��شفات  كافة  مو�شحة  �لقت�شادية  �لأن�شطة  ع��ن  �ل�شتعلم  وخ��دم��ات 
تعهيد  وثيقة  �شمن  �لتعهيد  ملر�كز  �لت�شغيلية  و�ملعاير  �لفنية  و�ملتطلبات 

خدمات �لر�خي�س �لقت�شادية.
وبينت �لور�شة كافة �خلطو�ت �لتي �شتنفذها �لد�ئرة لإجناز م�شروع �لتعهيد 
خلل �ملرحلة �لقادمة �بتد�ء من �ل�شهر �جلاري من تلقي �لطلبات وتوقيع 
�تفاقيات م�شتوى خدمة وتدريب موظفي و�إطلق �خلدمة للجمهور. وكانت 
�لد�ئرة قد و�شعت خطة لتعهيد خدمات �لر�خي�س �لقت�شادية “�لتجارية 
�خلا�س  �لقطاع  �شركات  �حدى  مع  ��شتهلتها  و�ل�شياحية” �لتي  و�ل�شناعية 
ركزت  �لتدرج عرب عدة مر�حل، حيث  فيها على مبد�أ  �عتمدت  �ملا�شي  �لعام 
تعقيد� من  و�لأق��ل  �لأق��ل خطورة  �لأوىل على �خلدمات  �لتجريبية  �ملرحلة 
تقدمي  وتعهيد  وغ��ره��ا  و�لإد�ري������ة  و�لتنظيمية  �لتقنية  �ملتطلبات  ح��ي��ث 
�لتاأكد  بهدف  لل�شركات مبنطقة م�شفح  �لتابعة  �ملر�كز  خدماتها من خلل 

من مدى جناح تقدمي �خلدمات مبا يلبي �حتياجات �ملتعاملني.

•• دبي-وام:

�فتتح معايل عمر بن �شلطان �لعلماء وزير دولة للذكاء �ل�شطناعي �م�س “ مركز 
و�مل�شوؤولني  �ل�شخ�شيات  كبار  من  عدد  ح�شره  خا�س  حفل  يف  ز�يد للبتكار” 
 “  Oracle “ ���ش��رك��ة  �أط��ل��ق��ت  وق���د  �ل���دول���ة.  �أن��ح��اء  م��ن خمتلف  �لتنفيذيني 
ز�ي����د للبتكار”  “مركز  ����ش��م  دب���ي  �ف��ت��ت��اح��ه يف  �ل����ذي مت  ع��ل��ى م��رك��ز �لب��ت��ك��ار 
موؤ�ش�س  ميلد  على  ع��ام   100 م��رور  بذكرى  �لدولة  �حتفالت  مبنا�شبة  وذل��ك 
“ و�لتي توجت بالإعلن  “ رحمه �هلل  �آل نهيان  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �لدولة 

وقال   . �لثاقبة  �ل�شت�شر�فية  لروؤيته  و�إج��لل  ز�يد” وتقدير�  “عام  مبادرة  عن 
�لو�شطى  و�أوروب��ا  �أوروب��ا  ملنطقة  �لأعمال  �أول تطبيقات  رئي�س  نائب  كيهار  �آرون 
�إن جناح مبادر�ت �حلكومة �ل�شر�تيجية على غر�ر  و�أفريقيا  �لأو�شط  و�ل�شرق 
دبي �لذكية ومعر�س �إك�شبو 2020 يرتكز على �لتكنولوجيات �لرقمية �لنا�شئة 
�لد�فعة لإن�شاء بنية حتتية موؤمتتة  �لقوة  �لذكاء �ل�شطناعي �لذي ي�شكل  مثل 
لتنفيذ هذه �مل�شاريع. و�أ�شاف �أن مركز ز�يد للبتكار �لذي �شيكون مبثابة �ملن�شة 
�ملثالية لختبار وتطبيق وزيادة �لوعي حول �لذكاء �ل�شطناعي يف �لدولة و�فتتاح 
�ملركز �لرقمي �ملتطور يف دبي و�لذي ي�شل عدد �أع�شاء فريق عمله �إىل �أكر من 

400 موظف متخ�ش�س يف مبيعات �ل�شحابة ي�شكل دليل ر��شخا على مدى �لتز�م 
تعزيز قدر�ت �ل�شركة �ملحلية وعرو�س  ب�شكل متو��شل يف  بال�شتثمار   Oracle
�خلدمات يف دولة �لإم��ار�ت. من جهته قال عبد �لرحمن �لذهيبان نائب رئي�س 
�أول للتكنولوجيا ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا يف Oracle �إنه من �ملتوقع 
�أن ت�شتاأثر �ل�شركات �لتي ت�شتخدم �لذكاء �ل�شطناعي و�لبيانات �لكبرة و�إنرنت 
من  �شنويا  دولر  تريليون   1.2 مببلغ  جديدة  �أعمال  �آف��اق  ل�شتك�شاف  �لأ�شياء 
ح�شة نظر�تها من �ل�شركات �لأخرى �لأقل �طلعا ومعرفة بتلك �ملجالت وذلك 
هناك  �أن  �أظهرت   Oracle �أبحاث  نتائج  �أن  �إىل  و�أ�شار   .2020 �لعام  بحلول 

�هتماما متز�يد� بقدر�ت �لذكاء �ل�شطناعي �إذ �أن ما يقرب من ثلث م�شتخدمي 
�ل�شطناعي  �لذكاء  ت�شمني  على  يحثون  �ملائة-  يف   29  - �ل�شحابية  �حلو�شبة 
كمكون �أ�شا�شي يف �ل�شحابة. و�أ�شاف �لذهيبان �أن �إتاحة �إمكانية �لتطبيق �ل�شل�س 
تو�جهه  �ل��ذي  �لرئي�شي  فالتحدي  �لأهمية  بالغ  �أم��ر�  يعد  �ل�شطناعي  للذكاء 
�أه��د�ف مركز  �أنها ل ت�شتطيع �لنتظار ولهذ� فاإن من �شمن  �ل�شركات يكمن يف 
ز�يد للبتكار معاجلة هذ� �لتحدي من خلل �لتو��شل مع �لأط��ر�ف �لرئي�شية 
�ملعنية يف دولة �لإمار�ت ورفع م�شتوى وعيهم و�مل�شاعدة يف و�شع نهج مبتكر ودعم 

جهود تطوير مهار�ت �جليل �ل�شاعد من �لقادة �لإمار�تيني.
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العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالة فيليو للبليارد 

و�ل�شنوكر رخ�شة رقم:CN 1421466  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل خمي�س �شعيد �جلابري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف في�شل عبد�لعزيز حممد �بر�هيم �ملرزوقي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
هاو�س  �ل�ش�����ادة/نك�شت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1975632:للعقار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ز�يد �شعيد مبارك �شعيد �شنكر %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر��شد حمد�ن حممد �شيف �ملزروعي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
�ل�شرق  �ل�ش�����ادة/مملكة  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت �لعامة �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1992688   قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي عبد�هلل حمد �شلطان �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل خمي�س مبارك خميني �ملرزوقي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
�ل�شرق  �ل�ش�����ادة/مملكة  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

للديكور �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 رخ�شة رقم:CN 1681445   قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي عبد�هلل حمد �شلطان �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل خمي�س مبارك خميني �ملرزوقي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط �ل�شيل 

CN 1058835:للثوب �لعربي ذ.م.م  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عبد�لعزيز علي عامر عبد�هلل �جلعيدي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �حمد علي حم�شن حممد �لبيتي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لميزون لل�شت�شار�ت 

 CN 1932731:لهند�شية ذ.م.م رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة منى نعمان �لعمري %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ه�شام �حمد ح�شني %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ماجد �مني حممد �حمد �لزرعوين
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف منى �شلم �لعمري

د�ئرة  �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة  فعلى كل من له حق 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
�شتيفانو  �ل�ش�����ادة/�شان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1302854:لل�شيانة �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
طارق نهاد عبد�ملجيد �شليمان من 19% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف نهاد عبد�ملجيد �شليمان يعقوب

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فيت ل�شبغ و�شمكرة 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1197644 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

جمعه خادم جمعه غامن حممد �لقبي�شي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

جمعه خادم جمعه غامن حممد �لقبي�شي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف طارق زياد- �حلريري
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
�ملحرفة  �ل�ش�����ادة/�ليدي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للنجارة رخ�شة رقم:CN 1662118  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �ليا�س خان ح�شني خان %100
تعديل وكيل خدمات

��شافة عاي�س ح�شني جار �هلل ح�شني �ملن�شوري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عاي�س خمي�س جار �هلل ح�شني �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
�لعامة  للمقاولت  خليفة  �ل�ش�����ادة/�بو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1014319 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ب�شام فار�س �ل�شعدي %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مبارك خليفة مبارك �شعيد �ملهري %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عائ�شة �حمد عبد�هلل �ليا�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك خليفة مبارك �شعيد �ملهري
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لك�شخة لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية

رخ�شة رقم:CN 1193804 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 7.5*1.2 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �لك�شخة لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية
AL KSHKHA FODSTUFF TRADING

�ىل/بقالة �لك�شخة
AL KSHKHA GROCERY

تعديل ن�شاط/��شافة بقالة )4711003(
تعديل ن�شاط/حذف �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة- باجلملة )4630101(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �لطازجة - باجلملة )4630102(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملو�د �لغذ�ئية �ملجمدة- بالتجزئة )4721033(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملوؤ�ش�شة �لعاملية للعمال �لبرولية 

و�لتجارية رخ�شة رقم:CN 1025455 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ �ملوؤ�ش�شة �لعاملية للعمال �لبرولية و�لتجارية

GLOBAL PETROLEUM BUSINESS & TRADING ESTABLISHMENT

�ىل/�لعاملية للعمال �لبرولية و�لتجارية- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 GLOBAL PETROLEUM BUSINESS & TRADING SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة 
�شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ر�ك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1141268:للحلقة �لرجالية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ر�ك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1011853 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/4  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شرفي�شز للمقاولت �لعامة
 رخ�شة رقم:CN 1080473 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

تنويه
بتاريخ   2268 رقم  �لعدد  يف  �لوطن  بجريدة  �ل�شادر  �لعلن  �ىل  بال�شارة 
بال�شم   CN  1079787 رقم  �لتجاري  �لرخ�شة  بخ�شو�س   2017/12/21

�لتجاري ما�شر للك�ش�شو�ر�ت.
تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بانه ورد بطريق �خلطاأ يف �لعلن �مل�شار �ليه 

و�ل�شحيح �نه جاري:
1- بيع وتنازل �ل�شركاء �حمد عو�س عمر �ل�شيخ علي هرهره �لعفيفي %51

حممد رم�شان حممد �شادق %49
2- تعديل �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

بال�شافة �ىل �لتعديلت �ل�شابقة
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بر�يفنف�شت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

   CN 1139242:هولدينغ لل�شتثمار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد خليفة علي �شعيد %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ظاهر مطر عبد�هلل حممد �ملهري

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

 اإعـــالن
3 كوميو نيكي�شنز  باأن �ل�شادة/�ل-  تعلن وز�رة �لقت�شاد 
�ملتحدة(  )�لوليات  �شركة  فرع  �بوظبي  كوربوري�شن- 
مقيدة يف �شجل �ل�شركات �لجنبية لدى �لوز�رة حتت رقم 
)2972( وقد تقدمت �ل�شركة �ىل �لوز�رة بطلب لتعديل 
�بوظبي  �نك-  تكنولوجيز   3 �ل  لي�شبح  �لتجاري  �ل�شم 

وتعديل بياناتها يف �شجل �ل�شركات �لجنبية تبعاً لذلك.
يرجى من �ل�شادة ��شحاب �حلق �لتقدم باعر��شهم �ىل 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  ��شبوع  يتجاوز  ل  ميعاد  يف  �لوز�رة 

�لعلن. حترير�ً يف 2018/1/18.
اأحمد علي احلو�سني
مدير ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�شودكابل جي �م بي �ت�س- �بوظبي
 رخ�شة رقم:CN 1012322 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

نور �لحلم للنجارة �مل�شلحة
 رخ�شة رقم:CN 2086546 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• راأ�س اخليمة – الفجر

خليفة  �ل�����ش��ي��خ  م�شت�شفى  ��شتقبل 
�لتخ�ش�شي يف ر�أ�س �خليمة 77 �ألف 
مر�جعاً  يعانون من �لأور�م �ملختلفة، 
�لدموية  و�لأوعية  �لقلب  و�أمر��س 
و�أم����ر������س �لأع�������ش���اب و�لأم����ر������س 
مر�جعي  �إىل  �إ�شافة  �لعلقة،  ذ�ت 
�ملا�شي،  �لعام  خلل  �لطو�رئ  ق�شم 
�أل����ف م��ر�ج��ع��اً عن  م��ق��ارن��ة ب51  
�لعام 2016 بزيادة وقدرها 50 يف 
�ملئة. كما متكن �مل�شت�شفى من �إنهاء 
معاناة نحو 1000 حالة قادمة من 
خارج �لدولة منذ �فتتاح �مل�شت�شفى يف 
فرب�ير من عام 2015 وحتى نهاية 
�ملو�طنني  ن�شبة  تبلغ  �ملا�شي،  �لعام 
لي�شاهم يف  �ملئة،  90 يف  نحو  منهم 
وعن  ع��ن��ه��م  �ل�����ش��ف��ر  �ع��ب��اء  تخفيف 
�أ���ش��ره��م يف �حل�����ش��ول ع��ل��ى خدمات 
يف  عاملية  مبعاير  متميزة  علجية 
م�شت�شفى تخ�ش�شي حملي. وتعليقاً 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �أف���اد  ذل��ك  على 

هون  “ميونغ  �لدكتور  للم�شت�شفى 
�إجناز�ت  �مل�شت�شفى حقق  �شونغ” �أن 
ك���ب���رة خ�����لل ف�����رة ق�������ش���رة من 
ت�شغيله، حيث �أجرى يف �لعام �لثالث 
نحو1500  �لر�شمي  �فتتاحه  م��ن 
بزيادة  وم��ت��و���ش��ط��ة  ك����ربى  ع��م��ل��ي��ة 
2016 �شملت  50 يف �ملئة عن عام 
قلب  وع��م��ل��ي��ات  �لأور�م  ����ش��ت��ئ�����ش��ال 
مفتوح  وجر�حات دقيقة للأع�شاب، 
6000 �جر�ء  �أكر من  ف�شل عن 
طبي �شمل عمليات تنظر وق�شطرة 

�أن  و�أو���ش��ح  وع��لج��ي��ة.   ت�شخي�شية 
�ألف   35000 ��شتقبل   �مل�شت�شفى 
بزيادة  �ل��ط��و�رئ،  ق�شم  يف  م��ر�ج��ع��اً 
وقدرها 66 يف �ملئة مقارنة بالفرة 
ونحو  �شبقه،  �ل��ذي  �لعام  من  ذ�تها 
�خلارجية،   �ل��ع��ي��اد�ت  يف  �أل���ف   42
مت  ح��ال��ة     2700 ����ش��ت��ق��ب��ال  ومت 
د�خل  من  م�شت�شفيات  من  حتويلها 
�إننا نفخر  �ل��دول��ة.  و�أ�شاف  وخ��ارج 
ب��ه��ذ� �لجن����از �ل����ذي حت��ق��ق بف�شل 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ل��دول��ة حفظه �هلل، �ل��ذي ق��دم هذ� 
�ل�������ش���رح ه���دي���ة ل�����ش��ع��ب �لم�������ار�ت 
للقطاع  نوعية  ��شافة  يعد  و�ل���ذي 
�لطبي على م�شتوى �لدولة، و�لذي 
ح��ظ��ي مب��ت��اب��ع��ة ح��ث��ي��ث��ة م���ن �شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة 
�أهم  باإجناز و�حد من  �شاهمت  �لتي 
�مل���ر�ك���ز �ل��ع��لج��ي��ة �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 

�ملنطقة.

خليفة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�خليمة  ر�أ����س  �إم���ارة  يف  �لتخ�ش�شي 
معايل  م����ن  م�����ش��ت��م��ر  وب�����اإ������ش�����ر�ف 
وزير  ن��ائ��ب  �ل��زع��اب��ي  �أح��م��د جمعة 
متابعة  رئي�س جلنة  �لرئا�شة  �شوؤون 
م���ب���ادر�ت رئ��ي�����س �ل��دول��ة مت��ك��ن من 
ل�شتئ�شال  ع��م��ل��ي��ة    500 �إج�����ر�ء 
من  �مل���ع���ق���دة  �ل�����ش��رط��ان��ي��ة  �لور�م 
وعمليات  �جل��ر�ح��ي  �لتدخل  خ��لل 
�لتنظر �لدقيقة و�لتي برع �لطاقم 

�لطبي يف �إجر�ئها.

ور�س عمل وموؤمتر�ت
لتوجيهات  وف����ق����ا  �أن�������ه  و�أ�������ش������اف 
جعل  على   وحثها  �لر�شيدة  �لقيادة 
وبحثية  ع��ل��م��ي��ة  م���ن���ارة  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ي��ق�����ش��ده��ا �لأط����ب����اء و�ل��ب��اح��ث��ني يف 
�لثلثة  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ت��م��ي��ز  م����ر�ك����ز 
مت  فقد  �مل�شت�شفى،  يحت�شنها  �لتي 
�أك��ر من  �ملا�شي عقد  �ل��ع��ام  خ��لل 
وور�شة  وحم��ا���ش��رة  م��وؤمت��ر�ً   100
نحو  ح�شرها  تدريبية  ودورة  عمل 
و�لفتية  �لطبية  �لطو�قم   5000
�مل�شت�شفى،  د�خ�����ل  م���ن  و�لإد�ري���������ة 
�شاهمت يف زيادة جودة �لعلج ورفع 
م�����ش��ت��و�ه��ا، ل��ي�����س ف��ق��ط م���ن فريق 
��شت�شافة  مت  ب���ل  �مل�شت�شفى  ع��م��ل 
و�لقلب  �لأور�م  �أط��ب��اء  م��ن  �لعديد 
�مل�شت�شفيات  و�لأع�شاب من خمتلف 
�حلكومية و�خلا�شة من كافة �أرجاء 
�لتنفيذي  �لرئي�س  وذك���ر  �ل��دول��ة.  
�للقاء�ت  �أهمية هذه  �أن  للم�شت�شفى 
�لتي يعطيها  �لأول��وي��ة  تاأتي يف ظل 
م�شت�شفى �ل�شيخ خليفة �لتخ�ش�شي  

�لطبي  ل���ل���ك���ادر  �مل���ه���ن���ي  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
و�لفني و�لتمري�شي، منوها �إىل �نها 
�لتعليم  �شاعات  ر�شيد  �إىل  �أ�شافت 
�لطبي �مل�شتمر �ملعتمدة للم�شاركني. 
و�أ�شاف �أن بر�مج �مل�شت�شفى تتمتع 
من  تنظم  لكونها  خا�شة،  باأهمية 
ق��ب��ل ن��خ��ب��ة م���ن �لأط�����ب�����اء  تلقو� 
�لعملي،  و�لتدريب  �لطبي  �لتعليم 
�أبرز  يف  �لعملية  �خل��ربة  و�كت�شبو� 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية، �إ�شافة �إىل �أن 
�لكبرة  و�لتجهيز�ت  �لإم��ك��ان��ي��ات 
�ل�شيخ  م�شت�شفى  بها  يتمتع  �لتي 
خ��ل��ي��ف��ة �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي مت��ك��ن��ه من 

تقدمي بر�مج �شاملة لكل جمالت 
يف  �لتخ�ش�شية  �ل�شحية  �لرعاية 
�لرب�مج  �أن  �إىل  ولفت  �مل�شت�شفى. 
�شارك  طبية  ن��دو�ت  على  ��شتملت 
م�شر�ً  دول���ي���ون،  م��ت��ح��دث��ون  ب��ه��ا 
بالرب�مج  �مل�شاركة  فر�شة  �أن  �إىل 
�ملمار�شني  �لأط��ب��اء  لكافة   متاحة 
�لخت�شا�شيني  و�لأطباء  �لعامني 
�لقلب  �لطب وجر�حة  يف جمالت 
و�لأوعية �لدموية، وطب وجر�حة 
�لأور�م.  �لأع�شاب، وطب وجر�حة 
�ملا�شي مت  �ل��ع��ام  �أن��ه يف  �إىل  ولفت 
�فتتاح �لعديد من �لأق�شام لتوفر 

للمر�شى  �ملتميزة  �لطبية  �لرعاية 
عمليات  وح�����دة  �ف���ت���ت���اح  مت  ف��ق��ط 
�ليوم �لو�حد ووحدة غ�شيل �لكلى، 
 32 ج��ن��اح  يف  تو�شعة  �ىل  �إ���ش��اف��ة 
ل���ش��ت��ي��ع��اب �لأع�����د�د �مل��ت��ز�ي��دة من 

�ملر�شى. 
يوفر  �مل�شت�شفى  �أن  ���ش��ون��غ  وذك����ر 
ت�شخي�شية  10 خدمات  �أك��ر من 
تقنيات  ب���ا����ش���ت���خ���د�م  وع���لج���ي���ة 
للمر�شى  ليقدم  �ملختلفة   �لأ�شعة 
�لقدر �لأكرب من �لرعاية و�جلودة 
خلل  من  و�لعلج  �لت�شخي�س  يف 

�لأنظمة �ملتطورة �لتي ميتلكها.

اأجرى اأكرث من  1500 عملية دقيقة 

خليفة التخ�س�سي يعالج 77 األف مراجعا عام 2017 بن�سبة زيادة 50 % مقارنة مع 2016

مدير عام حماكم دبي يعقد اجتماعًا تن�سيقيًا مع فريق تطوير 
العمل املوؤ�س�سي مبحكمة ال�ستئناف

جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي تبحث متطلبات التحكيم واآلية التقييم اجلديدة

•• ال�صارقة-وام: 

للتمكني  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  �أن��ه��ت 
�لأمنيات  �شدرة  حملة  �لجتماعي 
بتحقيق �لف �أمنية لأبنائها �لأيتام 
�ملنت�شبني للموؤ�ش�شة مكر�شة بذلك 
و�لجتماعي  �لإن�������ش���اين  �ل���ُب���ع���د 
و�ل��ن��ف�����ش��ي و�ل���رب���وي ل��ك��ل �أوج���ه 
�لدولة  وروؤي�������ة  ل���لأي���ت���ام  �ل���دع���م 
وفل�شفتها يف رعاية وكفالة �أبنائها 
�لأيتام �ن�شجاماً مع قيم �لر�بط 
�لج��ت��م��اع��ي �ل��ت��ي زرع��ه��ا �شاحب 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
بو�شفه  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى 

�لد�عم �لأول لأبنائه �لأيتام.
و�أكد �شعادة يون�س حاجي �خلوري 
�لوز�رة  �ل��ت��ز�م  �ملالية  وز�رة  وكيل 
و�مل�����ش��اه��م��ة يف حتقيق  ب��ر���ش��ال��ت��ه��ا 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لتنمية 
حيث  و�ملجتمع  للفرد  �مل�شتد�مة 
ت��ع��م��ل �ل������وز�رة ع��ل��ى خ��ل��ق تكامل 
وقر�ر�تها  ن�����ش��اط��ات��ه��ا  ب��ني  ف��ع��ال 
م���ن ج��ه��ة وب����ني �أب���ع���اد وجم����الت 
�ملتفق  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �مل�������ش���وؤول���ي���ة 
�مل�����ش��ارك��ة يف  ���ش��ام��ل��ة  عليها ع��امل��ي��اً 

�ملجتمع  تنمية  وم���ب���ادر�ت  ب��ر�م��ج 
�ملجتمعية  �لرب�مج  يف  و�ل�شتثمار 
�ل��وز�رة يف  م�شر� �ىل �ن م�شاركة 
حتقيق  خ��لل  من  متثلت  �حلملة 
ت�شليم  ومت  ل��لأي��ت��ام  �أم��ن��ي��ة   20
فريق  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �ل����ه����د�ي����ا 

منظومة �لدرهم �لإلكروين.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت م��ن��ى ب��ن هده 
موؤ�ش�شة  ع����ام  م���دي���ر  �ل�������ش���وي���دي 

�ن  �لجتماعي  للتمكني  �ل�شارقة 
�حلكومية  �جل���ه���ات  م���ن  �ل��ع��دي��د 
�شدرة  ��شهمت يف حملة  �لدولة  يف 
�لأمنيات �شو�ء من مدينة �ل�شارقة 

�أو بقية مناطق �لدولة.
نائب  �مل�����ازم�����ي  م�����رمي  و�أ�������ش������ادت 
�ملوؤ�ش�شي  �لت�����ش��ال  م��رك��ز  م��دي��ر 
بال�شارقة  �لعامة  �لأ�شغال  بد�ئرة 
من  و�لإيجابي  �للفت  بالتجاوِب 

�ل����د�ئ����رة يف خمتلف  ف���ري���ق  ق��ب��ل 
�لأق�شام و�لفروع مع حملة “�شدرة 
موؤ�ش�شة  �أطلقتها  �لأمنيات” �لتي 
يف  �لجتماعي  للتمكني  �ل�شارقة 
�ملقدم  �كد  كما   . �ملا�شي  �أغ�شط�س 
�ل��ع�����ش��م- مدير  ���ش��ل��ط��ان  م���اج���د 
بالإنابة  �مل��خ��در�ت  مكافحة  �إد�رة 
م�شاركة �شرطة �ل�شارقة فى حملة 
»�شدرة �لأمنيات« وذلك تز�مناً مع 

مبادرة عام �خلر 2017 .
وقالت �شيخة عبد �لعزيز �ل�شام�شي 
مفو�شية  يف  م�������ش���اع���د  م�����دي�����ر 
مر�شد�ت �ل�شارقة �ن هذه �حلملة 
�لعمل  م��ب��ادئ  تر�شيخ  �إىل  ت�شعى 
�خلري و�ملفاهيم �لإن�شانية لدى 
�لفتيات ومنحهن فر�شة �مل�شاهمة 
يف ق�����ش��ي��ة جم��ت��م��ع��ي��ة م��ه��م��ة من 
ملوؤ�ش�شة  �ل���ت���ربع���ات  ج��م��ع  خ����لل 

�ل�شارقة للتمكني.
�أف�����ر�د �ملجتمع  و�أع�����رب ع���دد م��ن 
بفعالية  �حلملة  يف  ���ش��ارك��و�  مم��ن 
عن �عجابهم بفكرة حملة “�شدرة 
�لأمنيات” �لتي قامت بها �لتمكني 
�لجتماعي متا�شيا مع عام �خلر. 
�لتي  �لأمنيات  م�شامني  وتنوعت 
خطها �لأبناء على �شدرة �لأمنيات 
�أمن��اط تفكر خمتلفة  لتعرب عن 
لدى �لأبناء وتك�شف عن مو�هبهم 
و�ه��ت��م��ام��ات��ه��م �لأم����ر �ل���ذي �شهل 
بهم  �لعناية  مهمة  �ملوؤ�ش�شة  على 
بخو�طرهم  ي�������دور  م����ا  وك�������ش���ف 
�متلكها  مت��ن��و�  �ح��ت��ي��اج��ات  م���ن 
ع��ن ط��ري��ق م��ا دون����وه ع��ل��ى �لورق 
بتعليقها  ق��ام��و�  و�ل��ت��ي  �مل�����ش��ق��ول 

على »�شدرة �لأمنيات«. 

الأوقاف و�سوؤون الق�سر بدبي تفتتح التمكني الجتماعي تختتم »�سدرة الأمنيات« بتحقيق األف اأمنية لأيتامها
وقفا بتكلفة 8 ماليني درهم

•• دبي-وام:

�فتتحت موؤ�ش�شة �لأوق��اف و�شوؤون �لق�شر يف دبي �م�س وقفا 
ل�شالح  �شيخ�ش�س  دره��م  مليني   8 بتكلفة  �لبدع  مبنطقة 

م�شرف عموم �خلر �لذي تديره �ملوؤ�ش�شة.
�لتجاري”  �ل�شكني  �حلبتور  “خلف  �مل�����ش��روع  �فتتاح  ح�شر 
و�شوؤون  �لأوق���اف  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �لأم��ني  �لري�س  طيب  �شعادة 
�إد�رة  جمل�س  ورئي�س  موؤ�ش�س  �حلبتور  �أحمد  وخلف  �لق�شر 
تنمية  �إد�رة  م��دي��ر  ك��ل��ن��در  وع��م��ر جمعة  �حل��ب��ت��ور  جم��م��وع��ة 

�لوقف وعدد من �مل�شوؤولني. 
مبنى  عن  عبارة  هو  �مل�شروع  �أن  �لري�س  طيب  �شعادة  و�أو�شح 
لذوي  �ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  ت��اأج��ر  �شيتم  حيث  جت��اري  �شكني 

�لدخل �ملحدود و�لوحد�ت �لتجارية.
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل�شركات  ب��ني  �ل�����ش��ر�ك��ة  �أن ه���ذه  �ل��ري�����س  و�أك����د 
�ل��ع��ام و�خل��ا���س ت�شكل منوذجا  �ل��ق��ط��اع��ني  �لإم��ار�ت��ي��ة م��ن 
ن�شعى  من���وذج  وه��و  �لجتماعي  و�ل��ت��لح��م  للتعاون  حقيقيا 

لر�شيخه وتطويره يف عام ز�يد ويف �مل�شتقبل.
من جانبه عرب خلف �حلبتور عن �شعادته باإطلق �مل�شروع .

•• دبي –الفجر:

عام  م��دي��ر  �ملن�شوري  عيد  ط��ار���س  ���ش��ع��ادة  عقد 
حماكم دبي �جتماعاً تن�شيقياً مع فريق تطوير 
لعر�س  �ل�شتئناف  مبحكمة  �ملوؤ�ش�شي  �لعمل 
وذلك   ،2017 ل��ع��ام  �لأد�ء  م���وؤ����ش���ر�ت  ن��ت��ائ��ج 
للو�شول  متابعتها  على  و�لعمل  عليها  للوقوف 
للد�ئرة  �ل�شر�تيجية  �لأه����د�ف  حتقيق  �إىل 

وهي »حماكم ر�ئدة متميزة عاملياً«.
�لد�ئرة  ر�شالة  �لجتماع  �شعادته خلل  و�أو�شح 
متميزة  ر�ئ��دة  »حماكم  وه��ي  روؤيتها  حتقيق  يف 
ع��امل��ي��ا« م��ن خ���لل حتقيق ع��د�ل��ة ن��اف��ذة تت�شم 
وت��ق��دمي خ��دم��ات ق�شائية  و�ل�����ش��رع��ة  ب��ال��دق��ة 
�لعد�لة  خلل  من  للمجتمع،  �لو�شول  مي�شرة 
و�لعمل  و�لب��ت��ك��ار  و�ل�شفافية،  و�ل�شتقللية 
بروح �لفريق. و�طلع �شعادته على موؤ�شر �لأد�ء 

ت�شمل  �ل��ت��ي   ،2017 ل��ع��ام  �ل�شتئناف  ملحكمة 
زيادة كفاءة نظام �إد�رة �لدعاوي وتنفيذ �لأحكام 
من خلل معدل متابعة معدل �لف�شل، ومعدل 
دق���ة �لأح����ك����ام، وم���ع���دل م���دة �حل���ك���م، وتطوير 
�لإجر�ء�ت و�خلدمات �ملقدمة من خلل متابعة 
زمن  وم��ع��دل  �مل��ت��د�ول��ة،  �لق�شايا  وع��م��ر  ن�شبة 
��شتغلل قاعات �ملحاكمة، ومعدل زمن �لنتظار، 
كافة  ��شتعر��س  مت  كما  �لق�شائية،  و�لإنتاجية 

�ملبادر�ت �خلا�شة باملحكمة، و�أهم �ملعوقات �لتي 
�ملنا�شبة  و�إيجاد �حللول  �لق�شاة  �ل�شادة  يو�جها 
�شكر  ر�شالة  �ملن�شوري  �شعادة طار�س  لها. وقدم 
للجهود �ملبذولة من �لق�شاة و�أعرب عن تقديره 
لدور �لق�شاة يف تطوير م�شرة �لق�شاء، م�شيفا 
�لرتقاء  �شاأنه  ما من  كل  تقدر  دب��ي  �أن حماكم 
بالعمل �لق�شائي  متمنيا لهم �لتوفيق و�لتقدم 

د�ئما يف �ملجال �لق�شائي.

•• ال�صارقة-وام:

�لتطوعي  للعمل  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة  ب��ح��ث��ت 
�جلديدة  �لتقييم  و�آلية  �لتحكيم  متطلبات 
و����ش��ت��خ��د�م �ل��ربن��ام��ج �لإل���ك���روين للجنة 
�لتحكيم �إىل جانب �لتاأكيد على �ل�شر�طات 

و�ل�شيا�شات �لعامة �ملخ�ش�شة للتحكيم.
للجنة  �لأول  �لج��ت��م��اع  خ���لل  ذل���ك  ج���اء 
�لتحكيم للجائزة مبقر �جلائزة يف �ل�شارقة 
رئي�س  �مل��ري  �إبر�هيم  عفاف  �شعادة  برئا�شة 

ع�شو  �لج���ت���م���اع���ي���ة-  �خل�����دم�����ات  د�ئ��������رة 
�أمناء  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����س جم��ل�����س  �مل��ج��ل�����س 
برئا�شة  �للجنة  �أع�����ش��اء  وح�����ش��ور  �جل��ائ��زة 
�آل علي وع�شوية كل  �آمنة خليفة  �لدكتورة 
���ش��لم��ة حم��م��د �لرحومي  �ل��دك��ت��ورة  م���ن: 
و�لدكتور ح�شني حممد �لعثمان و �لدكتور 
عبد �لعزيز �شعيد �ملهري و�لدكتورة مرمي 
�شعادة  ح�شور  جانب  �إىل  �لكتبي  بالعجيد 
جا�شم �حلمادي �أمني عام �جلائزة و�لأ�شتاذة 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لبلو�شي  مو�شى  فاطمة 

للجائزة.
و�كدت �شعادة عفاف �ملري خلل �لجتماع �أن 
�لتوجه �لإلكروين للجائزة يهدف �إىل تلبية 
نهجها  يف  �ل�شارقة  �إم���ارة  حكومة  توجهات 
نحو �حلكومة �لإلكرونية و�لذكية م�شرة 
�لتطوعي  للعمل  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة  �أن  �ىل 
على  �ل�شر�تيجيني  �شركائها  مع  تتعاون 
�ملجتمع  ف��ئ��ات  وخمتلف  �ملوؤ�ش�شات  حتفيز 
�أجل  �جل��ائ��زة من  �لعاملني يف  كفاءة  ورف��ع 
�إحد�ث نقلة نوعية يف عمل �جلائزة موؤكدة 

يف �لوقت ذ�ته باأن �لتوجه �لرئي�شي للجائزة 
ن��ح��و �إط����لق �جل��ائ��زة ب�����ش��ورة م��غ��اي��رة عن 
�لتجارب  من  و�ل�شتفادة  �ل�شابقة  �ل��دور�ت 
�لناجحة يف ه��ذ� �مل��ج��ال م��ن خ��لل حتقيق 

كافة �أهد�فها وغاياتها.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ����ش��ت��ع��ر���ش��ت ف��اط��م��ة مو�شى 
حماور  للجائزة  �لتنفيذي  �ملدير  �لبلو�شي 
�لأ�شا�شي  �لنظام  يف  متثلت  و�لتي  �لجتماع 
للجائزة وكذلك �لربنامج �لإلكروين �ملتبع 

يف �آلية �لتحكيم ومدى مرونته ودقته.

•• اأبوظبي -وام:

�ك����دت �ل����رمي ع��ب��د�هلل �ل��ف��ل���ش��ي �لم����ني �ل��ع��ام للمجل�س 
�لإمار�ت  دول��ة  حققته  ما  �أن  و�لطفولة  للأمومة  �لعلى 
�لعربية �ملتحدة من �إجناز�ت يف جمال �لمومة و�لطفولة 
ب�شكل خا�س و�ملر�أة ب�شكل عام جعل منها منوذجا للت�شامح 

و�لتطور وحماية حقوق �لإن�شان د�خل �لدولة وخارجها.
�لعلى  �ملجل�س  م�شاركة  مبنا�شبة   �� لها  ت�شريح  يف  وقالت 
للمومة و�لطفولة �شمن وفد �لدولة �لذي �شيقدم تقرير 
�ل�شامل حلقوق  �ل��دوري  �ل�شتعر��س  ب�شاأن  �لثالث  �لدولة 
�أمام جمل�س حقوق �لإن�شان �لتابع للمم �ملتحدة  �لن�شان 
25 من  وي�شتمر حتى  �م�س  �عماله  ب��د�أ  و�ل��ذي  يف جنيف 
�إن �لوفد �شيعر�س باحلجج و�لدلئل   �� �شهر يناير �حلايل 
و�لهتمام  و�لم���وم���ة  للطفل  �لم�����ار�ت  رع��اي��ة  �ل��ق��اط��ع��ة 
�لكبر �لذي تبديه �لقيادة �لر�شيدة للدولة بهاتني �لفئتني 

من �ملجتمع.
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  توجيهات  �ن  و�و�شحت 
رئ��ي�����ش��ة �لحت����اد �ل��ن�����ش��ائ��ي �ل��ع��ام رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س �لأعلى 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��لأم��وم��ة 
�لأ�شرية توؤكد �شرورة �ن يت�شمن تقرير �لمار�ت �لقو�نني 
�لتي  �لرب�مج  وكذلك  �لطفل  ل�شالح  �لدولة  �شنتها  �لتي 
توفر  بهدف  و�لطفولة  للمومة  �لعلى  �ملجل�س  نفذها 
�لبيئة �مللئمة �لتي تعتمد عليها ��شاليب �لربية �خللقة 

للطفال.
�هتماما  ت��ويل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �ن  وذك���رت 
كبر� بالطفولة �لتي تعترب من �لقيم �ملتو�رثة و�ملتاأ�شلة يف 
�ملجتمع �لإمار�تي لي�س فقط من منظور �لهتمام به كعمل 

�ملفرو�شة  و�لو�جبات  �حلقوق  من  باعتباره  و�إمن��ا  �إن�شاين 
..وم��ن هذ�  �لمار�تي  �ملجتمع  �لإ�شلمية ويف  �ل�شريعة  يف 
�ملنطلق حر�شت �لدولة على �لهتمام بالطفل وتذليل كافة 
�لتي  �ل�شليمة  �لتن�شئة  تن�شئته  �لتي حتول دون  �ل�شعوبات 
خلل  من  �ملجتمع  يف  وفاعل  �شاحلا  ف��رد�  ليكون  توؤهله 

توفر �لت�شريعات و�خلدمات �ملنا�شبة.
�ملو�ثيق  ب��ك��اف��ة  �ل��ت��زم��ت  �لم�����ار�ت  دول����ة  �ن  و�����ش���ارت �ىل 
و�لتفاقيات �لدولية �لتي �قرتها �لمم �ملتحدة بخ�شو�س 
�لفئة  بهذه  �لنهو�س  على  با�شتمر�ر  وتعمل  �لطفل  حقوق 
وم�شرة  م�شتقبل  يف  كثر�  عليها  يعول  �لتي  �ملجتمع  من 

�لتنمية �حل�شارية يف �لبلد.
و�كدت �ن �لدولة �هتمت بالطفولة منذ قيام �لحتاد ووردت 

برعايته  ي�شمل  �ملجتمع  �أن  و����ش��ح��ة  ن�شو�س  بالد�شتور 
�ملجتمع و�شدرت  �لأ�شرة هي قو�م  �لأمومة و�لطفولة و�ن 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ق��و�ن��ني �ل��ت��ي ت�شع ح��ق��وق �ل��ط��ف��ل مو�شع 
�حلماية و�لرعاية و�لعناية �للزمة ..و�شادقت �لدولة على 
 1997 يناير   3 �تفاقية �لأمم �ملتحدة حلقوق �لطفل يف 
حيث ت�شمنت �لتفاقية مبادئ ��شا�شية �لتزمت بها �لدولة 

لرفع �شاأن �لطفل وحمايته.
فقد  بالطفولة  �ل��دول��ة  جانب  من  �لهتمام  لهذ�  ونتيجة 
�ل��ط��ف��ل وي��رع��ى ح��ق��وق��ه و�شحته  ق��ان��ون��ا يحمي  ����ش��درت 
ورفاهيته وهو “قانون ودمية” ليتوج �لعديد من �لقو�نني 
�ل�شلة بحماية �لأطفال مثل قانون مكافحة  �لأخ��رى ذ�ت 
�لإجتار بالب�شر وقانون �لأطفال جمهويل �لن�شب وغرها 

من �لقو�نني �ملتعلقة بالطفولة.
و�لطفولة  للمومة  �لع��ل��ى  �ملجل�س  جهود  �ن  و�و�شحت 
توجت باقر�ر �ل�شر�تيجية �لوطنية للمومة و�لطفولة 
 –  2017 �لهمم  ����ش��ح��اب  ح��ق��وق  تعزيز  و��شر�تيجية 
�شمو �أم �لمار�ت يف �شهر مار�س  �طلقتهما  �للتني   2021
�لعلى  �ملجل�س  وف���د  �ن  �ىل  و�����ش���ارت  �مل��ا���ش��ي.  �ل��ع��ام  م��ن 
تقرير  ��ش�شتعر��س  جل�شة  �شيح�شر  و�لطفولة  للمومة 
�ل��ث��ال��ث �م���ام جلنة ح��ق��وق �لن�����ش��ان كما �شيح�شر  �ل��دول��ة 
�ل��رد على  وي��ت��وىل  �مل��و���ش��وع  ه��ذ�  �لنقا�شية ح��ول  �حللقات 
�خت�شا�شه خا�شة  تقع �شمن  �لتي  و�ل�شتف�شار�ت  �ل�شئلة 
تقرير  �ن  قائلة  ت�شريحها  و�ختتمت  للطفولة.  بالن�شبة 
�ل���دول���ة ح����ول ح���ق���وق �لن�������ش���ان ���ش��ي��ك��ون ���ش��ام��ل ومقنعا 
قدمتها  �ل��ت��ي  �لخ����رى  �ل��ت��ق��اري��ر  حظيت  ك��م��ا  و�شيحظى 
�لوفود  جانب  من  كبر  باهتمام  �خل�شو�س  بهذ�  �ل��دول��ة 

�لدولية �مل�شاركة و�لتي يزيد عددها على مائة دولة.

رمي الفال�سي: اإجنازات الإمارات يف الأمومة والطفولة منوذج رائد للت�سامح

د. ميونغ هون �شونغد. م�شطفى �ل�شيد �لها�شمي
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العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون �لن�شر 

   CN 2038270:لبي�س للرجال رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شليمان �شعيد حممد �شامل �ل�شاعدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل مطر علي �شليمان �ل�شناين

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يزي لند للنظمة 

�لمنية رخ�شة رقم:CN 1109249 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد �بر�هيم عبد�هلل �حلربي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مو�شى حممد فقر �لبلو�شي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل �شباب �ل�شناعية لت�شليح وتركيب 

�لطار�ت  رخ�شة رقم:CN 1141918 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة هيثم عبد�هلل �شليم عبد�هلل �ل�شكيلي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عي�شى حممد عبد�هلل عبدول �خلمري
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 4*6 �ىل 1*1

تعديل نوع �لرخ�شة/ من حرفية �ىل جتارية
تعديل ��شم جتاري من/ حمل �شباب �ل�شناعية لت�شليح وتركيب �لطار�ت

�ىل/هيثم �ل�شكيلي لقطع غيار �ل�شيار�ت �جلديدة
HAITHEM AL SHKEILI NEW AUTO SPARE PARTS TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�شيار�ت )4530001(
تعديل ن�شاط/حذف تبديل و��شلح �لطار�ت )4520007(

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/و�حة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1173164-2:ليو� للرحلت - فرع 2 رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ماتريك�س تكنولوجي للهو�تف �ملتحركة
رخ�شة رقم:CN 2208385 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1016655:حلكمة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك : جرنا�س للتدريب و�ل�شت�شار�ت

 Jernas Training & Consultants:طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم  : 260841     بتاريخ : 2016/10/5

باإ�شم :جرنا�س للتدريب و�ل�شت�شار�ت
وعنو�نه :�بوظبي - �شارع �لفلح - هاتف:024478188 - فاك�س:024479100 

�مييل info@jernastc.com �بوظبي
�شورة العالمة

و�لن�شطة  �لرفيه   ، و�لتدريب  و�لتهذيب  �لتعليم   41: بالفئة  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذل��ك 
�لريا�شية و�لثقافية ، لتدريب يف جمال �لمن و�ل�شلمه.

و�شف �لعلمة:�لعلمة عبارة عن ثلثة ��شخا�س باللونني �لزرق �لغامق و�لزرق �لفاحت باحجام خمتلفة 
باللغة   jernas �ل�شكل  ميني  وعلى  �لفاحت  و�لزرق  �لغامق  �لزرق  باللونني  �لتخرج  قبة  �شكل  يعلوهم 
 Training & Consultants لجنليزية باللون �لزرق يدنوها �شكل م�شتطيل باللون �لزرق د�خله�

باللغة �لجنليزية باللون �لبي�س و�ل�شكل على خلفية باللون �لبي�س.
�لإ�شر�طات:.

فعلي من لدية �إعر��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك : �للور ل�شناعة �خلزف و�لو�ين �لزجاجية �س.ذ.م.م
 GP GULF PORCELAIN:طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم  : 278962     بتاريخ : 2017/8/30
باإ�شم :�للور ل�شناعة �خلزف و�لو�ين �لزجاجية �س.ذ.م.م

وعنو�نه :دبي - م�شتودع رقم 2 ملك جممع دبي لل�شتثمار - علي ��شغر و�خو�نه - جبل علي 
adil@dubaiporcelain.ae:هاتف:971508312354 - فاك�س:97142350043 - �شندوق �لربيد:55981   - �مييل

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :21 �دو�ت و�و�ين و�وعية لل�شتعمال �ملنزيل وللمطبخ ، �م�شاط و��شفنج ، 
فر��شي )عد� فر��شي �لتلوين �و �لدهان( مو�د �شنع �لفر��شي ، �دو�ت �لتنظيف ، �شلك جلي ، زجاج غر م�شغول وزجاج �شبه 

م�شغول )خلف �لزجاج �مل�شتعمل يف �ملباين( �و�ين زجاجية و�و�ين خزف �شيني و�و�ين خزفية غر و�ردة يف فئات �خرى.
بد�خلها  لد�ئرة  ر�شم مميز  يعلوها  ب�شكل مميز  �لعلمة:GULF PORCELAIN مكتوبة �حرف لتينية  و�شف 

ر�شم مميز على �شكل �حرف GP وهي �لحرف �لوىل من �لعلمة و�لكل باللون �لذهبي.
�لإ�شر�طات:�حلماية للعلمة يف جمملها مع عدم �ملطالبة بحق ح�شري عن �لكلمات Gulf ، Porcelain كل على 

حدة يف �لو�شع �لعادي.
بالربيد  �إر�شالة  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعلمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  �إعر��س علي  لدية  فعلي من 

�مل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
هيا  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1059335:للنقليات �لعامة  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ز�يد نا�شر مطر مبارك �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�شى حمد حويرب بخيت �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شريع لنقل �لركاب 

CN 1535709:باحلافلت �ملوؤجرة  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ز�يد نا�شر مطر مبارك �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�شى حمد حويرب بخيت �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
للنجارة  �ل�ش�����ادة/�شاليمار  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1014922:و�حلد�دة �مل�شلحة  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�لقادر عبد�لرحمن %100
تعديل وكيل خدمات/��شافة ح�شن ر��شد �شبت �ل�شرقي �لنقبي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن ر��شد �شبت عبيد �ل�شرقي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22

اإعــــــــــالن
�لو�دي  �ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1019387:ل�شحر�ء لل�شيار�ت  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة م�شلم عبد�هلل م�شلم عبد�هلل مبارك �ملزروعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�ل�شتار عبد�ملنان
تعديل وكيل خدمات/حذف �شامل عبد�له �شامل بخيت �لقبي�شي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعلمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخر�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 110522 

 با�شم  كوتيج �ند�شريز �لمار�ت )�س ذ م م( 

 وعنو�نه  �س. ب. 111398 ، دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    101753(                    بتاريخ  :    2010/4/14

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من  تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    2018/4/9  وحتى تاريخ :  2028/4/9

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعلمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخر�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 103679 

 با�شم  ئي و�ي جي �ن ليميتد 

وعنو�نه  ون مونتاجيو بلي�س ، �ي�شت باي �شريت ،  نا�شاو، جزر �لبهاما 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    97510(                    بتاريخ  :    2009/10/27

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من  تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    2017/11/28  وحتى تاريخ :  2027/11/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعلمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخر�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعلمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 112679 

 با�شم  ذ� بركيلي هوتيل ليميتد. 

وعنو�نه  30 �أولد برلينجتون �شريت ، لندن ، دبليو 1 ��س  3 �يه �آر ،

 �ململكة �ملتحدة .

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    127324(                    بتاريخ  :    2010/12/27

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من  تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    2018/5/13  وحتى تاريخ :  2028/5/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حلقة �لنور

رخ�شة رقم:CN 1043929 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مبارك �شعيد �شامل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف جمعه �شامل مبارك �شامل عي�شى �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعلن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2016/2411  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- حممد ماجد حممد �لوي�شي - ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته �شاحب 
مطعم لقونا - موؤ�ش�شة فردية 2- مطعم لقونا - موؤ�ش�شة فردية - ومتثله/حنان حامت 
�ل�شيدة حنان حامت عبد�لعزيز  ���س.ذ.م.م ومتثله:قانونا  عبد�هلل �لعزيز 3- مطعم لقونا 
جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/10/11  
يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح/بنك دبي �ل�شلمي �ول:بقبول �دخال - مطعم لقونا 
�س.ذ.م.م - خ�شما يف �لدعوى ثانيا:بالز�م �ملدعي عليهما و�خل�شم �ملدخل بالت�شامم بان 
يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )�ربعمائة و�ربعة وت�شعون �لف و�شتمائة و�ثنان( )494.602( 
درهم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�شوري قابل 
با�شم  �لع��لن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لل�شتئناف خلل ثلثني 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4069  جتاري جزئي

�ملدعي/بنك  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  م�شطفى  عليه/جنمل  �مل��دع��ي  �ىل 
ن�شيب  بن  عبد�لرحمن  ن�شيب  وميثله:عبد�لرحمن  )ف��رع(  �لتجاري  �بوظبي 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
)102353.14( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
  2018/1/28 �ملو�فق  �لح��د  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.C.12:بالقاعة ���س  �ل�����ش��اع��ة:08.30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4080  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/دور�ي ر�جا ر�مادو�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك 
ن�شيب  بن  عبد�لرحمن  ن�شيب  وميثله:عبد�لرحمن  )ف��رع(  �لتجاري  �بوظبي 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
)272313.06( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2018/1/23  
من  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.C.14:بالقاعة ���س  �ل�����ش��اع��ة:08.30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3857  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه/مر�د عيد �شفر عبد�هلل �لبلو�شي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
علي  �آل  �لناخي  غريب  خمي�س  وميثله:عبد�هلل  ���س.م.ع  �لهلل  �ملدعي/م�شرف 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
)209.413.82( درهم عبارة عن �ملديوينة �ملر�شدة بذمة �ملدعي عليها و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. وحددت لها 
 ch1.C.12:جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/1/22  �ل�شاعة:08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي -وام: 

�ملالية  �ل���������ش����وؤون  جل���ن���ة  ن��اق�����ش��ت 
و�لقت�شادية و�ل�شناعية للمجل�س 
�ل���وط���ن���ي �لحت�������ادي �م�������س مبقر 
دب���ي تقريرها  �ل��ع��ام��ة يف  �لأم���ان���ة 
�مل��ت��ع��ل��ق مب�����ش��روع ق���ان���ون �حت���ادي 
ب�����ش��اأن �ل��ت��اأج��ر �ل��ت��م��وي��ل��ي وذلك 
خلل �لجتماع �لذي عقد برئا�شة 
�شعادة ماجد حمد �ل�شام�شي رئي�س 
ك��ل من:  ���ش��ع��ادة  وح�����ش��ور  �للجنة 
���ش��امل ع���ب���د�هلل �ل�����ش��ام�����ش��ي مقرر 
عبد�هلل  �شعيد  و�ل��دك��ت��ور  �للجنة، 
�لنعيمي،  يو�شف  و�أح��م��د  �مل��ط��وع، 
�لزعابي،  ع���ب���د�هلل  وع��ب��د�ل��ع��زي��ز 

و�شعيد عمر يو�ش�ف.
و�ط���ل���ع���ت �ل��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى ق�����ر�ر رد 

تو�شيات  ب�����ش��اأن  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س 
�شيا�شة  م���و����ش���وع  ح����ول  �مل��ج��ل�����س 

للمعا�شات  �ل�����ع�����ام�����ة  �ل����ه����ي����ئ����ة 
وو��شلت  �لجتماعية،  و�لتاأمينات 

م�شرف  �شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

•• ابوظبي-الفجر:

�لد�خلية  �ل�������ش���وؤون  ل���جن���ة  ن��اق�����ش��ت 
و�لدفاع و�خلارجية للمجل�س �لوطني 
�ج��ت��م��اع��ه��ا �م�س  �لحت��������ادي، خ����لل 
2018م،  ي��ن��اي��ر   21 �مل��و�ف��ق  �لأح����د 
ب���ن كردو�س  ���ش��ع��ادة حم��م��د  ب��رئ��ا���ش��ة 
مو�شوع  �ل��ل��ج��ن��ة،  رئ��ي�����س  �ل���ع���ام���ري 
�شاأن تفعيل  �لد�خلية يف  �شيا�شة وز�رة 
بالدولة،  �ملجتمعية  �ل�����ش��رط��ة  دور 
بح�شور ممثلني عن وز�رة �لد�خلية، 
قانون  م�شروع  مناق�شة  و��شلت  كما 

�حتادي يف �شاأن مكافحة �لت�شول.
�للجنة  �أع�������ش���اء  �لج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
�ل�شح�ي  عل����ي  �شال����م  من:  كل  �شعادة 
مقرر �للجنة، ومط��ر حم���د �ل�شام�شي، 
وخلي��فة  �لظ��اهري،  �شهي���ل  ومط����ر 
بن  �شليم�ان  وع�����زة  �مل���زروع���ي،  �شهي�ل 

�شليمان.
وق�������ال ����ش���ع���ادة حم���م���د ب����ن ك����ردو�����س 
�للجنة  �إن  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �ل��ع��ام��ري 
ناق�شت مو�شوع �شيا�شة وز�رة �لد�خلية 
يف �شاأن تفعيل دور �ل�شرطة �ملجتمعية 
ب���ال���دول���ة، ���ش��م��ن خ��ط��ة ع��م��ل��ه��ا �لتي 
ت�شمل �لقيام بزيار�ت ميد�نية للجهات 
�لدولة، وعقد  �ملجتمعية يف  �ل�شرطية 
�ملعنيني م��ن ذوي �خلربة  ل��ق��اء�ت م��ع 
مناق�شة  �إث���ر�ء  بهدف  و�لخت�شا�س، 
تعزز من  بتو�شيات  �ملو�شوع و�خلروج 
دور و�أهمية هذ� �لقطاع، منوها �إىل �أن 
�للجنة تناق�س �ملو�شوع �شمن حموري 
�لأمن  تعزيز  يف  �ل���وز�رة  ��شر�تيجية 
من خلل مفهوم �ل�شرطة �ملجتمعية، 
�ل�شرطة  دور  ت���ف���ع���ي���ل  وحت������دي������ات 

�ملجتمعية يف كافة �إمار�ت �لدولة. 

و�أ�شار �شعادته �إىل �أن �للجنة �لتقت يف 
�ل�شرطة  عن  ممثلني  �ليوم  �جتماعها 
�ملجتمعية يف وز�رة �لد�خلية، وناق�شت 
معهم حماور �ملو�شوع، على ر�أ�شها دور 
�شر�كات  ب��ن��اء  يف  �ملجتمعية  �ل�شرطة 
�ملختلفة  �جل���ه���ات  م���ع  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
يف �ل��دول��ة و�مل��ج��ت��م��ع و�ل��ع��م��ل كفريق 
و�حد يف مو�جهة �لعديد من �لظو�هر 
هاج�شاً  ت�شكل  ق��د  �ل��ت��ي  �لجتماعية 

�أمنياً.
�إىل ذلك قال �شعادة حممد بن كردو�س 
�أي�شا  ن��اق�����ش��ت  �ل��ل��ج��ن��ة  �إن  �ل��ع��ام��ري 
قانون  م�شروع  �ليوم  �جتماعها  خلل 
�لت�شول،  م��ك��اف��ح��ة  ����ش���اأن  يف  �حت�����ادي 
موؤكد�ً �شعادته �أهمية م�شروع �لقانون 
�لذي يهدف �إىل �حلفاظ على �ل�شورة 
�حل�شارية للمجتمع، وحماية �ملجتمع 
بالت�شول،  �مل��رت��ب��ط��ة  �جل����ر�ئ����م  م���ن 
و�لت�شول  �لت�شول  جرميتي  ومكافحة 
�ملنظم و�لوقاية منهما. وقال �لعامري 
�لقانون  م�����ش��روع  ر�ج��ع��ت  �للجنة  �ن 

بع�س  على  �لتعديلت  بع�س  و�أدخلت 
�أن تقوم �للجنة بالجتماع  �ملو�د، على 
مع �ملعنيني و�ملخت�شني يف هذ� �ملجال.

تعد  �لت�شول  ظاهرة  �أن  �شعادته  و�أك��د 
�ملجتمع  يف  �مل���ن���ب���وذة  �ل���ظ���و�ه���ر  م���ن 
�ملظهر  �إىل  �لإ���ش��اءة  �شاأنها  من  و�لتي 
�حل�������ش���اري ل���ل���دول���ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
تنافيها مع �لقيم �لإ�شلمية �حلميدة، 
لذ� كان لز�ًما على �حلكومة �لحتادية 
�شاأن  �إع��د�د م�شروع قانون �حت��ادي يف 
ن�شر  �إىل  ي���رم���ي  �ل��ت�����ش��ول  م��ك��اف��ح��ة 
م��زي��د م��ن �لأم���ن و�لأم����ان يف �لدولة 

و�ل�شيطرة على هذه �لظاهرة.
�ل���ق���ان���ون بح�شب  م�����ش��روع  وت�����ش��ّم��ن 
11 مادة،  ع��ل��ى  �لإي�����ش��اح��ي��ة  �مل��ذك��رة 
�لكلمات  ل��ب��ع�����س  ت��ع��ري��ف��ات  ت��ن��اول��ت 
م�شروع  ���ش��م��ن  �ل��������و�ردة  و�ل���ع���ب���ار�ت 
�أهد�ف  بيان  �إىل  بالإ�شافة  �ل��ق��ان��ون، 
�لنيابة  مبنح  �ملتعلق  و�حلكم  �مل�شروع، 
�ل���ع���ام���ة ���ش��لح��ي��ة �إح����ال����ة �مل��ت��ه��م يف 
تنمية  وز�رة  �إىل  �ل��ت�����ش��ول  ج���رمي���ة 

�ملخت�شة  �مل��ح��ل��ي��ة  �جل��ه��ة  �أو  �مل��ج��ت��م��ع 
تاأهيله  �أو  �ملت�شول  رعاية  على  للعمل 
ت��ت��و�ف��ر يف حقه  �أن  ���ش��ري��ط��ة  ل��ل��ع��م��ل، 

�أحكام �ل�شمان �لجتماعي.
لأحكام  �ل��ق��ان��ون  م�شروع  ت�شمن  كما 
�ملتعلقة بعدم �لإخلل باأي عقوبة �أ�شد 
و�لعقوبات  �آخ���ر،  ق��ان��ون  عليها  ين�س 
�لت�شول  جرمية  �رتكاب  على  �ملرتبة 
�أو  �مل��ن��ظ��م  �ل��ت�����ش��ول  ج��رمي��ة  �إد�رة  �أو 
�ل��ت�����ش��ول �ملنظم  �مل�����ش��ارك��ة يف ج��رمي��ة 
�لقانون  وف���ق  �أ���ش��خ��ا���س  ����ش��ت��ق��د�م  �أو 
�لحتادي رقم 6 ل�شنة 1973، يف �شاأن 
ل�شتخد�مهم  �لأجانب  و�إقامة  دخول 
و�لظروف  �ملنظم،  �لت�شول  جرمية  يف 
وم�شادرة  �لت�شول،  جل��رمي��ة  �مل�����ش��ددة 
�لأ����ش���ي���اء و�لأم�������و�ل �مل�����ش��ب��وط��ة �لتي 
كان  �أو  �لت�شول  ج��رمي��ة  يف  ��شتعملت 
كانت  �أو  فيها  ت�شتعمل  �أن  �شاأنها  م��ن 
�لتي حت�شلت منها عند  �أو  لها  حمل 

�حلكم بالإد�نة. 

•• الفجرية-وام: 

بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�جلاذبة  �ل��ب��ي��ئ��ة  �أن  �ل��ف��ج��رة  ح��اك��م 
�لقت�شادية  و�ل��ق��و�ن��ني  لل�شتثمار 
�إطلق  يف  �أ�شهمت  �ل��دول��ة  يف  �مل��رن��ة 
�ل�شتثمارية  �مل�����ش��اري��ع  م���ن  �ل��ك��ث��ر 

�ملختلفة يف �لفجرة.
وق�����ال ���ش��م��وه �أن جن����اح �لإم��������ارة يف 
�لعامل  دول  م����ن  ع�����دد  �����ش���ت���ق���ط���اب 
ت���ع���اون م�شرك  ل��ت��اأ���ش��ي�����س ع���لق���ات 
�لدويل  �ل�شتثماري  �حل�شور  يعك�س 
للفجرة و�لروؤى �مل�شتقبلية للتنمية 

�ل�شاملة فيها.
����ش��ت��ق��ب��ال �شموه  ذل����ك خ����لل  ج����اء 
قومار  م���ع���ايل  �ل���رم���ي���ل���ة  ق�����ش��ر  يف 
�شمال  �ق���ل���ي���م  ح���اك���م  �ق�������ش���اق���ال���وف 
ك���از�خ�������ش���ت���ان و�ل�����وف�����د �مل�����ر�ف�����ق له 
بح�شور �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد 
بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرة 
و�ل�����ش��ي��خ ���ش��ال��ح ب��ن حم��م��د �ل�شرقي 
و�لقت�شاد  �ل�����ش��ن��اع��ة  د�ئ����رة  رئ��ي�����س 

بالفجرة.
حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �للقاء  ح�شر 
بن  �شيف  و�ل�شيخ  �ل�شرقي  �شالح  بن 
هيئة  رئي�س  �ل�شرقي  �شيف  بن  حمد 

بن  ع��ب��د�هلل  و�ل�شيخ  �حل���رة،  �ملنطقة 
حمد بن �شيف �ل�شرقي رئي�س �لحتاد 
و�لقوة  �لأج�������ش���ام  ل��ب��ن��اء  �لإم����ار�ت����ي 
بن  حمد  بن  �أحمد  و�ل�شيخ  �لبدنية، 
لما  خ��رت  و���ش��ع��ادة  �ل�شرقي،  �شيف 
كاز�خ�شتان  جمهورية  �شفر  �شريف 
لدى دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
نائب  جاند�ربيكويل  د�وري��ن  و�شعادة 
وعدد  كاز�خ�شتان  �شمال  �إقليم  حاكم 
�لكاز�خ�شتانيني  �مل�شوؤولني  كبار  من 
�شاحب  ورح�����ب  �لأع�����م�����ال.  ورج������ال 
�للقاء  خ��لل  �لفجرة  حاكم  �ل�شمو 
م�شتعر�شا  �ل��ك��از�خ�����ش��ت��اين  ب��ال��وف��د 
�لعلقات  �أق�����ش��اق��ال��وف  م��ع��ايل  م���ع 
�لثنائية بني �لبلدين و�شبل تعزيزها 
وتطويرها وتاأ�شي�س علقات �لتعاون 
�لثنائي طويلة �لأمد بني �إقليم �شمال 

كاز�خ�شتان و�إمارة �لفجرة.
و�شهد �شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرة 
ومعايل قومار �أق�شاقالوف توقيع �أربع 
مذكر�ت تفاهم لر�شيخ �لتعاون بني 
كاز�خ�شتان  �شمال  و�قليم  �لفجرة 
و�لتجارية  �لقت�شادية  �مل��ج��الت  يف 
و�لتعليمي و�لثقايف و�لبحث �لعلمي.. 
وت����ع����د ه������ذه �لت����ف����اق����ي����ات ب����اك����ورة 
�لتعاون  لر�شيخ  �لعملية  �خل��ط��و�ت 

بني �جلانبني.

وووق���ع ���ش��ع��ادة خ��ال��د �جل��ا���ش��م مدير 
�لفجرة  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام 
�إ�شكاكوف مدير غرفة  تور�ر  و�ل�شيد 
رجال �أعمال �إقليم �شمال كاز�خ�شتان 
م����ذك����رة ت���ف���اه���م ب����ني �ل���غ���رف���ت���ني .. 
ف��ي��م��ا وق����ع ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س حممد 
بلدية  ع�����ام  م���دي���ر  �لأف����خ����م  ���ش��ي��ف 
�لفجرة و�شعادة د�ورين جاند�ربيك 
ن��ائ��ب �حل��اك��م وع��م��دة �إق��ل��ي��م �شمال 
ك���از�خ�������ش���ت���ان م����ذك����رة ت����ع����اون بني 
�شمال  �إقليم  وبلدية  �لفجرة  بلدية 

كاز�خ�شتان.
ووق�����ع �ل�����ش��ي��خ �ل���دك���ت���ور حم��م��د بن 
�شالح �ل�شرقي نائب رئي�س جمموعة 
�إ�شزجان  و�ل�شيد  �لوطنية  �لفجرة 
�شركة  �إد�رة  �أور�ز�ل��ني رئي�س جمل�س 
مذكرة  �ل��وط��ن��ي��ة  “�شولتو�شتيك” 
ت��ف��اه��م ب���ني �جل��ان��ب��ني ..ف��ي��م��ا وقع 
م����ع����ايل ����ش���ع���ي���د حم���م���د �ل���رق���ب���اين 
جامعة  يف  �لأم����ن����اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
موخاتايف  �أيدو�س  و�شعادة  �لفجرة 
�شمال  حمافظة  جامعة  رئي�س  نائب 

ك���از�خ�������ش���ت���ان م����ذك����رة ت���ف���اه���م بني 
�جلامعتني.

�لفجرة  �ل�شمو حاكم  و�أق��ام �شاحب 
�����ش����رف معايل  ع���ل���ى  م�����اأدب�����ة غ�������د�ء 
ق��وم��ار �أق�����ش��اق��ال��وف.. وت��ب��ادل �شموه 
بهذه  �لتذكارية  �لهد�يا  معاليه  م��ع 

�ملنا�شبة.
ون�����ش��ت م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م ب��ني غرفة 
�شمال  �إق����ل����ي����م  وغ�����رف�����ة  �ل����ف����ج����رة 
تنمية  يف  �مل�شاهمة  على  كاز�خ�شتان 
�لفجرة  �إم���ارة  ب��ني  �لفعال  �لتعاون 

و�إقليم �شمال كاز�خ�شتان يف �ملجالت 
و�لئتمانية  و�لقت�شادية  �لتجارية 
و�مل��ال��ي��ة وغ��ره��ا م��ن �مل���ج���الت ذ�ت 
�لأعمال  ملجتمع  �مل�����ش��رك  �له��ت��م��ام 
ك���ل طرف  يف �لإق���ل���ي���م���ني.. وي��ع��م��ل 
�لتجارية  �ل��وف��ود  زي��ارة  ت�شهيل  على 
و�لق���ت�������ش���ادي���ة ل��ل��ب��ل��دي��ن و�إق����ام����ة 
�ل����ع����لق����ات �ل���ت���ج���اري���ة ب����ني رج����ال 
�ملتعلقة  �مل�شائل  و�لتعاون يف  �لأعمال 
�لت�شدير  ملنتجات  �ملتبادل  بالرويج 
�ملعلومات  وت���ب���ادل  منطقتيهما  يف 

�ملتعلقة  �لوطنية  �لت�شريعات  ح��ول 
و�لر�خي�س  �خل��ارج��ي��ة  ب��ال��ت��ج��ارة 
�لتعاون  مذكرة  ون�شت  و�ل�شتثمار. 
ب��ني ب��ل��دي��ة �ل��ف��ج��رة وب��ل��دي��ة �إقليم 
�شمال كاز�خ�شتان على تعزيز �لتعاون 
تعمل  �لتي  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  ب��ني 
و�لثقافة  �لعلمي  �ل��ب��ح��ث  جم���ال  يف 
وتعزيز  �جل���ام���ع���ات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لتعاون يف جمال �شيا�شات �ل�شتثمار 
بني �ملنطقتني.. و�لتبادل �لثقايف من 
خلل �لإجر�ء�ت �لهادفة �إىل تنظيم 
�لأن�شطة �لثقافية و�لفنية �لتي ميكن 
�أخ��رى و�لربط  �إىل  نقلها من مدينة 
�لتو��شل  �آف���اق  وف��ت��ح  �ملدينتني  ب��ني 
بني �جلهات �لفنية �خلا�شة بامل�شارح 
من �أج��ل حتديد جم��الت �لتعاون يف 
�إىل  �إ�شافة  �لأد�ئ��ي��ة.  �لفنون  بر�مج 
جمالت �لتعاون �ملمكنة بني �ل�شركات 
�لتي تعمل يف جمال �خلدمات �لعامة 

�ملحلية و�ل�شياحة.
ف���ي���م���ا ن�������ش���ت م�����ذك�����رة ت���ف���اه���م بني 
و�شركة  �لوطنية  �لفجرة  جمموعة 
�إقامة  على  “�شولتو�شتيك” �لوطنية 
�شر�كات مفيدة للطرفني يف جمالت 
�لغذ�ئي  �لأم������ن  وت���ع���زي���ز  �ل����زر�ع����ة 
و�ل�شياحة و�ل�شناعة و�تفق �لطرفان 
�لرويج  �ل��ت��ع��اون يف جم����الت  ع��ل��ى 

للمنتجات  و�مل�����ت�����ب�����ادل  �ل����ت����ع����اوين 
�لغذ�ئية، وتبادل �خلرب�ت و�ملعلومات 
و�ملحا�شيل  و�لدقيق  �لقمح  وت��وري��د 

�لزر�عية �لأخرى.
و�لتعاون  �ل��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  ون�����ش��ت 
�لفجرة  ج���ام���ع���ة  ب�����ني  �مل���������ش����رك 
كاز�خ�شتان  �شمال  حمافظة  وجامعة 
على تطوير �شبل �لتعاون يف جمالت 
و�لتفاهم  �لعلمى  و�ل��ب��ح��ث  �لتعليم 
�ملتبادل بني �جلامعتني و�مل�شاعدة يف 
�لأكادميية  �لرب�مج  �تفاقيات  توقيع 
�لعلمية  “�لدرجات  �مل�������زدوج�������ة 
�ملزدوجة”. وو�شع �لرب�مج و�مل�شاريع 
�مل�شركة يف جمال �حلر�ك �لأكادميي 
ودع����م �ل��ت��دري��ب يف م��رح��ل��ة م���ا بعد 
لتبادل �خل��رب�ت يف جمالت  �لتخرج 
و�لتكنولوجيا  �ل��ت��دري��ب  منهجيات 
وتنظيم �لندو�ت و�حللقات �لدر��شية 

و�ملوؤمتر�ت.
ح�شر �للقاء معايل �شعيد بن حممد 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار  �ل��رق��ب��اين 
حاكم �لفجرة و�شعادة حممد �شعيد 
�لأمري  �ل��دي��و�ن  مدير  �ل�شنحاين 
مكتب  مدير  �لزحمي  �شامل  و�شعادة 
ويل عهد �لفجرة وعدد من مديري 
و�لقت�شادية  �حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

و�لتعليمية يف �لفجرة.

•• نيويورك -وام: 

�ملندوبة  ن�شيبة  زك��ي  لن��ا  �شعادة  قامت 
�ل��د�ئ��م��ة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت ل���دى �لأمم 
�ملتحدة و�ل�شفر كاها �إمينادزه �ملندوب 
�ملتحدة،  �لأمم  ل��دى  جلورجيا  �ل��د�ئ��م 
بزيارة ر�شمية موؤخر� �إىل كل من �لهند 
�إ�شتجابة  وذل��ك  �ل��ت��و�يل،  على  و�ل�شني 
�إل��ي��ه��م��ا م���ن قبل  �إىل دع���وت���ني وج��ه��ت 
�لرئي�شني  �لبلدين، ب�شفتهما  حكومتي 
�حلكومية  �مل���ف���او����ش���ات  يف  �مل�����ش��ارك��ني 
�لدولية �ملعنية باإ�شلح جمل�س �لأمن، 
ل��لإط��لع ع��ل��ى م��و�ق��ف �ل��ب��ل��دي��ن فيما 
يتعلق بهذه �مل�شاألة ُقبيل �نعقاد �لجتماع 
�لأول للمفاو�شات �حلكومية �لدولية يف 
مقر �لأمم �ملتحدة بنيويورك يف مطلع 

فرب�ير �لقادم.
باأنها  ن�شيبة  زكي  لنا  �شعادة  و�أو�شحت 

جورجيا،  م��ن��دوب  �مل�����ش��ارك  و�ل��رئ��ي�����س 
�أج���ري���ا م��ن��اق�����ش��ات ب���ن���اءة ل��ل��غ��اي��ة على 
�لهند  م��ن  ك��ل  يف  �حلكومية  �مل�شتويات 
و�ل�شني، موؤكدة على �أن �شكل �مل�شاور�ت 
جدية  م��دى  بو�شوح  عك�شت  متت  �لتي 
�إ�شلح  م�شاألة  �إز�ء  �شيما  ول  �لبلدين، 
جمل�س �لأمن، وم�شتقبل �لأمم �ملتحدة 

و�لتعددية على نطاق �أو�شع.
لتلبية  جاهدين  ن�شعى  “�شوف  وقالت 
�ل���ت���وق���ع���ات �ل���ع���ال���ي���ة جل���م���ي���ع �ل������دول 
�لأع�شاء يف �لأمم �ملتحدة لتي�شير هذه 
�لعملية بطريقة �شفافة وموثوقة نيابة 

عن رئي�س �جلمعية �لعامة«.
وقد �شمل برنامج عمل �شعادة �ل�شفرة 
ن�����ش��ي��ب��ة و�ل�������ش���ف���ر �إمي������ن������ادزه، خلل 
زيارتهما للعا�شمة �لهندية “نيودلهي” 
�إج��������ر�ء م���������ش����اور�ت ب����ن����اءه م����ع وزي�����رة 
�شو�ر�ج،  �شو�شما  �ل��ه��ن��دي��ة  �خل��ارج��ي��ة 

م.ج.  �خلارجية  لل�شوؤون  �لدولة  ووزي��ر 
بوز�رة  �لغربية  �ل�شوؤون  ومديرة  �أك��رب، 
�خل���ارج���ي���ة روت�����ش��ي غ��ان��ا���ش��ي��ام، وعدد 
تركزت  �ل���وز�رة،  �مل�شوؤولني يف  �أخ��ر من 
�لهند  نظر  وج��ه��ات  �إىل  �ل�شتماع  على 
جمل�س  �إ�شلح  م�شاألة  ب�شاأن  وموقفها 
�جتماعات  ���ش��م��ل��ت  ح����ني  يف  �لأم��������ن. 
“بكني” بال�شني، لقاء كل  �جلانبني يف 
يي،  و�ن��غ  �ل�شيني  �خلارجية  وزي��ر  من 
ون��ائ��ب��ة يل ب���اودون���غ، وم��دي��ر ع��ام �إد�رة 
وز�رة  يف  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لدولية  �ملنظمات 
�خل��ارج��ي��ة يل ج��ون��ه��و�، و�آخ���ري���ن من 
ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ني، وق��د ت��ب��ادل �جلانبان 
�مل�����ش��ائ��ل �ملت�شلة  �ل��ن��ظ��ر ح���ول  وج��ه��ات 
باإ�شلح جمل�س �لأمن، كما ناق�شا �أي�شا 
�ملتعددة  و�لق�شايا  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  دور 
�لأط����������ر�ف �لأو������ش�����ع ن���ط���اق���ا. وخ����لل 
تو�جدها بوز�رة �خلارجية عقدت �شعادة 

�لعام  �ملدير  مع  ثنائيا  �جتماعا  ن�شيبة 
لإد�رة �شوؤون غرب �آ�شيا و�شمال �أفريقيا 
�شعادة  دينج يل، وذلك مب�شاركة  �ل�شيد 
علي عبيد علي �لظاهري �شفر �لدولة 
حيث  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  ل��دى 
�لثنائية  تناول �جلانبني بحث �لق�شايا 

و�لإقليمية ذ�ت �لهتمام �مل�شرك. 
�ل��ظ��اه��ري خلل  �ل�شفر  ح��ر���س  وق��د 
على  دي��ن��غ  �ل�شيد  �شكر  على  �لج��ت��م��اع 
تعاون بلده يف تي�شر بدء �شريات �لعمل 
�ملعنية  �لبلدين،  بني  �لتفاهم  مبذكرة 
�ل��دخ��ول جلميع  ت��اأ���ش��رة  ع��ن  بالتنازل 
�لمار�تيني  �ل�����ش��ف��ر  ج������و�ز�ت  ح��ام��ل��ي 
و�ل��ت��ي دخ��ل��ت ح��ي��ز �ل��ن��ف��اذ ب��ت��اري��خ 16 
�ل�شر�كة  ق��وة  �إىل  لفتا  �جل���اري،  يناير 

�ملتز�يدة بني �لبلدين.
�مل�شاركني  �ل��رئ�����ش��ني  زي�����ارة  وت�����ش��م��ن��ت 
لل�شني �أي�شا، لقاء نائب حاكم مقاطعة 

���ش��ن�����ش��ي يف م��دي��ن��ة ���ش��ي��اآن، �ل�����ش��ي��د وي 
ت�����ش��ن��غ��ج��ون، وه���ي و�ح����دة م��ن �ملناطق 
للح�شارة  م��ه��د�  مت��ث��ل  �ل��ت��ي  �ل�شينية 
تو�جدهما  �ل�شينيني، وخلل  و�لتاريخ 
من  ك��ل  �لرئي�شان  ز�ر�  �ملدينة  ه��ذه  يف 
يف  �مل�����درج  تر�كوتا”  “جي�س  م��ت��ح��ف 
�لتابعة  �لعاملية  �ل���ر�ث  م��و�ق��ع  قائمة 
“�شيان”  م�شجد  عن  ف�شل  لليون�شكو، 
ن�شيبة  �ل�شفر  �شعادة  وك��ان��ت  �لكبر. 
ل��ق��اء�ت��ه��ا م���ع وزي�����ري خارجية  خ���لل 
نقل  على  حر�شت  ق��د  و�ل�����ش��ني،  �لهند 
ز�يد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  حت��ي��ات 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان،  �آل 
�لبلدين  “�أن كل  على  موؤكدة  �ل��دويل، 
للإمار�ت  رئي�شني  �شريكني  ُي��ع��ت��رب�ن 
لها  مقربني  و�أ�شدقاء  �ملتحدة  �لعربية 

على �أعلى �مل�شتويات«.
ويف ت�����ش��ري��ح��ات��ه��ا م���ع خ���ت���ام �ل���زي���ارة 

�ل�شفرة  ����ش���ع���ادة  �أ������ش�����ارت  ل��ل��ب��ل��دي��ن، 
�لعربية  �لم��������ار�ت  “�أن  �إىل  ن�����ش��ي��ب��ة 
�شر�كاتها  ك��ب��ر  ب�شكل  ت��ق��در  �مل��ت��ح��دة 
�ل��وث��ي��ق��ة و�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة م��ع ك��ل من 
خا�س  ب�شكل  لف��ت��ة  و�ل�شني”،  �ل��ه��ن��د 

�ل�شنو�ت  خ����لل  �مل���ح���رز  �ل���ت���ق���دم  �إىل 
�مل��ج��الت بهذ�  �لعديد م��ن  �لأخ���رة يف 
�أهمية  �خل�����ش��و���س. ك��م��ا و�أك�����دت ع��ل��ى 
تطوير هذه �لعلقات �لثنائية �لهامة ملا 
�شتحققه من فائدة للإمار�ت و�لبلدين 

باأ�شره،  �ل������دويل  و�مل��ج��ت��م��ع  �مل��ع��ن��ي��ني 
و�أي�شا ملا �شتعك�شه متانة هذه �لعلقات 
�لبناءة  �شر�كاتها  على  بو�شوح  �لثنائية 
�لأط��ر�ف، كمنظمة  �ملتعددة  �ملحافل  يف 

�لأمم �ملتحدة.

•• دبي -وام:

وقعت بلدية دبي �تفاقيتي تعاون يف جمال تر�شيد �لطاقة با�شتخد�م م�شباح 
عزيزي  و�شركة  للإ�شكان  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  من  كل  مع  �ملوفر  دب��ي 

للتطوير �لعقاري.
و�أكد �شعادة �ملهند�س ح�شني لوتاه مدير عام بلدية دبي خلل حفل �لتوقيع 
�أن توفر �لطاقة �أ�شبح �أحد �لتحديات �مل�شتقبلية لبناء �ملدن و�أن �ل�شعي �إىل 
للو�شول  �أخرى  �آفاق جديدة  �إىل  �ل�شعي  يتطلب  للطاقة  تخفي�س حقيقي 
كافة  و�ملوؤ�ش�شات  �لدو�ئر  بني  للتعاون  و�شيلة  و�إيجاد  �لنظيفة  �لطاقة  �إىل 

لإيجاد �أدو�ت ت�شاعد يف �إيجاد طاقة م�شتد�مة لتطوير �ملدن.
ولفت لوتاه �إىل �أن هذه �لتفاقيات تعد �نعكا�شا لروؤية �لتكامل بني �لدو�ئر 
�إم��ارة دبي يف �ملجالت كافة و�لتي تعتمد  �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �ملختلفة يف 
عليها �لقياد�ت يف حتقيق روؤيتها و�أهد�فها .. م�شر� �إىل �أن مبادرة م�شباح 
دبي تعد روؤية متكاملة ومبتكرة وم�شتد�مة هي �لأوىل من نوعها عامليا كونها 
تتما�شى مع ��شر�تيجيات و�أهد�ف �لدولة يف جمال �لتنمية �مل�شتد�مة. وقع 

�لتفاقية �لأوىل عن بلدية دبي خالد �شريف �لعو�شي م�شاعد �ملدير �لعام 
ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  وع��ن  و�ل�شلمة  و�ل�شحة  �لبيئة  رقابة  لقطاع 
كما   .. للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  قرقا�س  �شامي عبد�هلل  �شعادة  للإ�شكان 
�ملدير  نائب  ب�شفته  ع��زي��زي  ف��و�د  م��ع  �لتفاقية  �أي�شا  �شريف  خالد  وق��ع 
�إىل  �لأوىل  �لتفاقية  وت��ه��دف  �ل��ع��ق��اري.  للتطوير  ع��زي��زي  ل�شركة  �ل��ع��ام 
ت�شافر �جلهود وتبادل �خلرب�ت و�ملعارف بني �لدو�ئر �حلكومية و�نعكا�س 
ذلك على جمتمع �لإعمال و�خلدمات �ملتنوعة يف �قت�شاديات �لدولة حيث 
�شتقوم �لبلدية باإهد�ء �ملوؤ�ش�شة 100 �ألف م�شباح لدعم م�شاريعها �ملعمارية 

للمو�طنني.
كما تهدف �لتفاقية �إىل بناء علقة تعاون و�شر�كة بني �لطرفني يف جمال 
تر�شيد �لطاقة عرب تركيب م�شباح دبي �لذي يعترب �مل�شباح �لأكر كفاءة 
يف �لعامل و�لذي يوفر ما يقارب 90 باملائة من ��شتهلك �لكهرباء مقارنة 

بامل�شابيح �لتقليدية ويرو�ح عمره �لفر��شي بني 15 �ألفا �إىل 25 �ألف 
�لف  مبائة  �ملوؤ�ش�شة  تزويد  �لبلدية  حتمل  على  �لتفاقية  وتن�س   . �شاعة 
م�شباح لركيبها يف م�شاريع �لطرف �لثاين ح�شب �مل�شاريع �ملتوقع �إنهاوؤها 
�لوفور�ت  لتقييم  �لدر��شات  �لتعاون لإج��ر�ء  �لتفاقية وكذلك  خلل مدة 
�لتي مت حتقيقها عرب تركيب م�شباح دبي يف �ملن�شاآت �لتابعة لها خلل مدة 

�شريان �لإتفاقية ومدتها 4 �شنو�ت .
وتقوم �شركة عزيزي للتطوير �لعقاري مبوجب �لتفاقية �لثانية با�شتخد�م 
�شينعك�س  و�ل���ذي  و�جل��دي��دة  �لقائمة  م�شاريعها  م��ن  ع��دد  يف  دب��ي  م�شباح 
عليها بالإيجاب لتوفر �لطاقة لفر�ت �أطول وتقليل �لتكاليف ب�شكل كبر 

وملحوظ .
�أطلقه  �ل��ذي  دبي”  “م�شباح  م�شروع  �أن  �لعو�شي  خالد  �أك��د  جانبه  م��ن 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

دبي  “م�شرعات  خلل  من  “رعاه �هلل”  رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
فور  ���ش��ن��وي��اً  �ل��ط��اق��ة  م��ن  دره���م  م��ل��ي��ون   400 ن��ح��و  للم�شتقبل” �شيوفر 

تطبيقه يف دبي.
�لطاقة  تخفي�س  ت�شتهدف   2030 دبي  �إم��ارة  خطة  �إن  �لعو�شي  و�أ�شاف 
غر �لنظيفة بن�شبة 30 باملائة مبا يوفر نحو �ألف غيغاو�ت يف �لعام ويقلل 
با�شتخد�م  �لبيئة  وح��م��اي��ة   2021 ع��ام  بحلول  �جل��و  يف  �ل��ك��رب��ون  ن�شبة 
�لطاقة �لنظيفة. ومن جانبه قال �شامي عبد�هلل قرقا�س �ملدير �لتنفيذي 
ملوؤ�ش�شة حممد بن ر��شد للإ�شكان �إن �ملوؤ�ش�شة �شركز على تعريف �ملقاولني 
لتوفر  �لقادمة  �ملرحلة  يف  دبي  م�شباح  ��شتخد�م  ب�شرورة  و�ل�شت�شاريني 
حاليا  �ملوؤ�ش�شة  تتخذه  �ل��ذي  �ل�شتد�مة  منهج  �إط��ار  يف  �لنظيفة  �لطاقة 
�أن  �إىل  عزيزي  فرهاد  �أ�شار  جهته  من   . �مل�شاكن  وبناء  ت�شميم  عمليات  يف 
خلل  م��ن  �مل�شتد�م  �لقت�شاد  تعزيز  يف  طويل  �أ���ش��و�ط��ا  قطعت  �لإم����ار�ت 
حتويل طرق ��شتهلك �لطاقة وتبنت �حلكومة مبادر�ت حقيقية من �شاأنها 
�أن توؤثر ب�شكل �إيجابي على �لطريقة �لتي ي�شتهلك بها �ملطورون و�ملقيمون 

�لكهرباء يف �ل�شنو�ت �لقليلة �ملقبلة.

بلدية دبي توقع اتفاقيتني ل�ستخدام م�سباح دبي 

حمد ال�سرقي ي�ستقبل حاكم اإقليم �سمال كازاخ�ستان وي�سهد توقيع اأربع اتفاقيات تعاون

لنا ن�سيبة تزور الهند وال�سني ب�سفتها رئي�سا م�ساركا يف املفاو�سات املعنية باإ�سالح جمل�س الأمن

جلنة ال�سوؤون الداخلية للوطني الحتادي تناق�س مو�سوع �سيا�سة 
وزارة الداخلية يف �ساأن تفعيل دور ال�سرطة املجتمعية 

طرق دبي تعمم مبادرة درهم خري على 7 
اآلف مركبة اأجرة

•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة �لطرق و�ملو��شلت تعميم مبادرة 
درهم خر على 7 �آلف مركبة �أجرة وهي تربع 
ي�شتخدم  �ملركبات  مل�شتقّلي  و�خ��ت��ي��اري  طوعي 
�مل�شتوى  على  �لإن�شانية  �لأع��م��ال  لدعم  ريعها 

�ملحلي و�لإقليمي و�لدويل.
وقالت �لهيئة �ن 34 �ألفا و945 ر�كبا �شاركو� 
يف تعزيز م��ب��ادرة دره���م خ��ر خ��لل رحلتهم 
مبركبات �لأجرة منذ �إطلقها �ل�شهر �ملا�شي .

و�أ����ش���اف���ت �إن دره����م خ���ر م��ت��وف��ر �أي�����ش��ا عرب 
و�لإجنليزية  �لعربية  باللغتني  خا�شة  �شفحة 

على تطبيق هيئة �لطرق و�ملو��شلت وتطبيق 
دب����ي در�ي������ف ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني ممن 
�أو  ي��ن��ج��زون م��ع��ام��لت جت��دي��د ملكية م��رك��ب��ة 
عرب  خمالفات  دف��ع  �أو  �شو�قة  رخ�شة  جتديد 
و�حد  بدرهم  �لختياري  ..�ل��ت��ربع  �لتطبيقني 

فقط خلل ت�شديد ر�شوم معاملتهم .

جلنة بالوطني الحتادي تناق�س تقريرها ب�ساأن 
التاأجري التمويلي و�سيا�سة م�سرف الإمارات
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•• ابوظبي-الفجر:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة رئي�س نادي 
هز�ع  �لدكتور  �ل�شيخ  بح�شور  �لإم���ار�ت  ت��ر�ث 
�آل نهيان و�ل�شيخ �لدكتور  بن �شلطان بن ز�يد 
خ��ال��د ب��ن ���ش��ل��ط��ان ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان، �ليوم 
�لأح����د يف م��ي��د�ن �لأ���ش��اي��ل مب��دي��ن��ة �شويحان 
فعاليات �لدورة �لثانية ع�شرة ملهرجان �شلطان 
�ل��ذي ينظمه نادي   2018 �ل��ر�ث��ي  ب��ن ز�ي��د 
تر�ث �لإمار�ت ومركز �شلطان بن ز�يد وت�شتمر 
�ملقبل،  �شهر فرب�ير  �لثالث من  فعالياته حتى 
�لأول،  �ليوم  مب�شابقات  �لفائزين  �شموه  وت��وج 
�مل����در�ء و�مل�����ش��وؤول��ني يف  ��شتقبل وف���د� م��ن  كما 

�جلامعات ووز�رة �لربية و�لتعليم .
بد�أ حفل �لفتتاح �أمام �ملن�شة �لرئي�شية بعزف 
�ل�شلم �لوطني لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
،  ث��م �أل��ق��ى ���ش��ع��ادة ���ش��ن��ان �أح��م��د حم��م��د ر��شد 
�ملدير  �ملنظمة،  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �مل��ه��ري، 
 ، �ل��ن��ادي  يف  و�لفعاليات  للأن�شطة  �لتنفيذي 
كلمة �للجنة قال فيها : ها نحن نعود �ليوم �ىل 
�لر�ثي  للمهرجان   12 �ل��دورة  حيث  �شويحان 
عر�س  �شاحة  �ىل  ع��ام  ك��ل  �ملدينة  يحول  �ل��ذي 
و�لأ�شالة  و�لفرح  باحلياة  ينب�س  تر�ثي  ثقايف 
و�لعر�قة �لإمار�تية، م�شيفا �أن تز�من مهرجان 
�ملزيد من  ز�ي��د يحملنا  �لعام مع بدء عام  هذ� 
�مل�شوؤولية حلفظ تر�ث �لآباء و�لتعرف على ما 
�ملحافظة  �شبيل  يف  وم��ب��ادر�ت  جهد  من  بذلوه 

علية ونقله �إىل �لأجيال �حلا�شرة و�ملقبلة.
وق����ال: �إن ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��وك��م ك���ان ل��ه��ا �لأث���ر 
�لذي  ل��ل��م��ه��رج��ان  و�إع���د�دن���ا  عملنا  يف  �ل��ك��ب��ر 
�أ�شبح علمة فارقة يف حفظ �لر�ث وتاأ�شيله، 
�أن �لنجاحات �لتي حققها �ملهرجان منذ  مبينا 
�لرعاية  بف�شل  ه��ي  �ل��ي��وم  وح��ت��ى  �ن��ط��لق��ت��ه 
ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  ل�شمو  �لكرمي  و�لدعم 
قدر  على  و�للجنة  يكون  �أن  متمنيا  نهيان،  �آل 
�مل�شوؤولية و�لثقة �ملمنوحة لهم لإخر�ج �ملهرجان 
ومكانته  و�أهميته  بحجمه  تليق  �لتي  بال�شورة 
�ل�شاملة  �لر�ثية  �ملهرجانات  �أه��م  من  كو�حد 

و�لإعلميني  �لرعاة  جهود  مثمنا  �ملنطقة،  يف 
و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة �لتي تعمل مع 
�للجنة من �أجل �خلروج ب��دورة  ناجحة حتقق 
�ملهرجان وت�شاهم يف �حلفاظ  روؤية �شمو ر�عي 

على �ملوروث �لإمار�تي وتاأ�شيله.
عقب ذلك قدمت فرقة مو�شيقى كلية �ل�شرطة 
ت��ر�ث��ي��ة ح��ول فن  ع��رو���ش��ا مو�شيقية ول��وح��ات 
�لعازي و�لعيالة و�حلربية، و�شاهد �شمو �ل�شيخ 
�شلطان بن ز�يد �آل نهيان ر�عي �ملهرجان عر�شا 
“�لظعن” �لتي تعك�س  �لرحلة �لر�ثية  ملوكب 
�آخر  �إىل  مكان  من  و�لنتقال  �لرحل  طريقة 
�لكلأ  عن  بحثا  �ل�شحر�ء  يف  �لبدو  رحلة  عرب 
�حلياة  مكابدة  م��ن  جانبا  ميثل  مب��ا  و�لع�شب، 
ملجتمع �لآباء و�لأجد�د، ثم �أعطى �شموه �إ�شارة 

�لبدء �إيذ�نا بانطلق �لفعاليات ر�شميا.
 

والتعليم  الرتبية  م�شوؤويل  ي�شتقبل  �شموه 
العايل

�ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل  �مل��ه��رج��ان  هام�س  وع��ل��ى 
�شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة رئي�س نادي تر�ث �لإمار�ت ظهر 
و�أ�شاتذة  �ليوم يف ق�شر ناهل ع��دد� من م��در�ء 
و�أكد  ب��ال��دول��ة،  �لتعليم  وم�����ش��وؤويل  �جل��ام��ع��ات 
تطوير  و�جلامعات يف  �ملد�ر�س  دور  على  �شموه 
�لتعليم باعتبارها منوذجا يف طرح بيئة جاذبة، 
�أ�شا�شي  يف  و�مل��د�ر���س  �إن دور �جل��ام��ع��ات  وق��ال 
�أهمية  على  م�شدد�  و�ل��ه��وي��ة،  �مل��و�ط��ن��ة  تعزيز 
�شموه:  وق��ال  �لعملية.  ه��ذه  يف  �لعربية  �للغة 
�إنها لغة حية ومعربة وعنو�نا للهوية و�لوطنية 
و�لعروبة وتعزز مفهوم �لنتماء للوطن. وحذر 
�شموه من �لعتماد �لكامل على �للغات �لأخرى 
�شموه  وت�شاءل  و�ملجتمع.  �لأ�شرة  على  و�أثرها 
باللغة  �لتدري�س  ور�ء  تقف  �لتي  �لفل�شفة  عن 

�لجنليزية فقط دون �لهتمام بالعربية .
�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ل��ى  �إن  ���ش��م��وه  وق����ال 
مع  جنب  �إىل  جنبا  �لعملي  باجلانب  �لهتمام 
�لنظري، و�لهتمام باجلانب �لر�ثي، ومتكني 
�أبناء �لوطن من نقله وتعليمه للأجيال �ملقبلة، 
مبختلف  �لريا�شية  �لأن�شطة  �إي���لء   وك��ذل��ك 

جانب  �إىل  �له��ت��م��ام  م��ن  ك��ب��ر�  جانبا  فئاتها 
�لطلب مبخلف  لدى  �لذ�تية   �ملهار�ت  تنمية 

�أعمارهم .
�لربية  وز�رة  وف��ود  لقائه  خ��لل  �شموه  وق��ال 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م وج��ام��ع��ات ك��ل م��ن �لإم������ار�ت وز�يد 
و�أبوظبي و�ل�شوربون و�ل�شارقة وكليات �لتقنية 
�لعليا وكلية �لإمار�ت للتكنولوجيا، �إن للتعليم 
�أبناء  تن�شئة  يف  �أ���ش��ا���ش��ي  دور  م��ر�ح��ل��ه  بجميع 

�لوطن وتنمية معارفهم.
�أن ت��ك��ون خمرجات  �أه��م��ي��ة  ورك���ز ���ش��م��وه ع��ل��ى 
�لتعليم مو�كبة للمجتمع وخدمته و�ن يتخرج 
�ل��ط��لب م��ن �جل��ام��ع��ات ق���ادري���ن ع��ل��ى حتمل 
تكون  �أن  ل  بو�جباتهم  و�لنهو�س  �مل�شوؤولية 
خمرجات �شعيفة، ويف هذ� �لإطار قال �شموه:” 
�إن����ن����ا م����ع �ل����ش���ت���ف���ادة م����ن خ������رب�ت �لآخ����ري����ن 
وت�شخرها خلدمة خمرجات �لتعليم لكن لبد 
ق�شية  باعتبارها  �لعربية  باللغة  �لعتز�ز  من 
ت�شابق  �ل��ع��امل يف  �أن  �شموه  .و�أك���د  �م��ة ووط���ن 
ل  �أن  وعلينا  و�ل��ت��ط��ور،  و�حل�����ش��ارة  �لعلم  م��ع 
ب�شكل جيد  �لن�سء  وتاأ�شي�س  �لركب  نتاأخر عن 
و�لعروبة  و�للغة  �لدين  هي  �أ�شا�شية  ركائز  مع 

و�إتاحة �لفر�شة لهم للتدرب .
�لأكادميي عن  �لوفد  �أع�شاء  من جانبهم عرب 
ز�يد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ل��دع��وة  �شكرهم 
ون�شاطات  بر�مج  على  للطلع  لهم  نهيان  �آل 
�إىل  بال�شتماع  ت�شرفنا   ” وق��ال��و�  �مل��ه��رج��ان.. 
توجيهات وملحظات �شموه ب�شاأن �لتعليم “.. 
�أنهم �شيعملون على در��شتها وتنفيذها  و�أك��دو� 
ملحظات  �أن  �إىل  م�شرين  موؤ�ش�شاتهم..  يف 
�شموه تت�شمن �أفكار� متطورة ومنهجا تطويريا 

للتعليم.
ح�شر فعاليات �ليوم �لفتتاحي عدد من �شفر�ء 
و�شعادة  �بوظبي  يف  و�لأجنبية  �لعربية  �ل��دول 
عبد �هلل فا�شل �ملحربي مدير عام ديو�ن �شمو 
و�شعادة  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ممثل 
جابر  حممد  �هلل  عبد  و�شعادة  �مل��ه��ري،  �شنان 
�مل�شاندة  للخدمات  �لتنفيذي  �ملدير  �ملحربي 
و�شعادة علي عبد �هلل �لرميثي �ملدير �لتنفيذي 
للدر��شات و�لعلم يف �لنادي، و�شعادة من�شور 

�شعيد عمهي �ملن�شوري نائب �شمو مدير مركز 
�ل��ل��ج��ن��ة �لإعلمية  رئ��ي�����س  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
�مل�������ش���وؤول���ني و�شيوف  م���ن  وع�����دد  ل��ل��م��ه��رج��ان 

�ملهرجان .
 

تتويج الفائزين 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  وت���ّوج 
م�شابقة  يف  �لأوىل  �لع�شرة  باملر�كز  �لفائزين 
مد�ين،  لفئة  �لأ�شايل  للمحليات  �لإب��ل  جمال 
و����ش��ت��ه��ل ���ش��م��وه �ل��ت��ت��وي��ج ب��ال��ف��ائ��زي��ن للفرة 
�ل�شباحية بال�شوط �ملفتوح �لذهبي، حيث فازت 
�ل�شيخ  ملالكها  “نو�در”   �ملطية  �لأول  باملركز 
�آل نهيان،  ز�ي��د  ب��ن  �شلطان بن  �لدكتور ه��ز�ع 
“�لظبي”،ل�شمو �ل�شيخ  وحلت يف �ملركز �لثاين 
�شلطان بن ز�يد �ل نهيان  ونالت �ملركز �لثالث 
“من�شورة” لل�شيخ للدكتور خالد بن �شلطان بن 
ز�يد �ل نهيان ، وحققت �ملركز �لر�بع “عنيدة” 
�ل  ز�ي��د  بن  �شلطان  بن  خالد  للدكتور  لل�شيخ 
نهيان ، و�أتت يف �ملركز �خلام�س “روعة” لل�شيخ 
�شيف بن خليفة بن �شيف �ل نهيان ، وجاءت يف 
بالن�س  علي  لر��شد  “فزعة”  �ل�شاد�س  �مل��رك��ز 
“�لذيبة” ل�شمو  �ملن�شوري ، ويف �ملركز �ل�شابع 
�ملركز  ويف   ، نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
خليفة  بن  حممد  لل�شيخ  “�ل�شاروج”  �لثامن 
�لتا�شع  �مل��رك��ز  ن��ه��ي��ان، و�ح��ت��ل��ت  �ل  ���ش��ي��ف  ب��ن 
�ملحمرمي  �ل�شرف  بن  �شعيد  “بينونة”حلميد 
“�جلزيرة” ملالكها  �لعا�شر  �ملركز  نالت  فيما   ،
�آل  ز�ي��د  �شلطان بن  ب��ن   ه��ز�ع  �لدكتور  �ل�شيخ 

نهيان
�جلماعة  ���ش��وط  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  �شموه  ت���ّوج  كما 
لر��شد  �شهبارة  �لناقة  ت�شدرت  حيث  �لذهبي 
وحلت  �لأول،  �ل�شوط  �ملن�شوري  بالن�س  علي 
بالن�س  علي  ل��ر����ش��د  �شوغة  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف 
�ملن�شوري ، ويف �ملركز �لثالث �ل�شاهينية لر��شد 
�شلطان ر��شد �ملن�شوري ، و�حتلت �ملركز �لر�بع 
و�أت��ت يف  �ملن�شوري  بالن�س  لر��شد علي  �لوثبة 
�ملركز �خلام�س �لهايلةل�شامل حمد �شلم �شندية 
�مل��ن�����ش��وري  وج����اءت يف �مل��رك��ز �ل�����ش��اد���س حمنة 
لطهميمة حمد �لعامري ، ونالت �ملركز �ل�شابع 

�لثامن  و�ملركز   ، �ملن�شوري  �شقر  ل�شامل  هدنة 
�لكثري،  لوتية  ب��ن  ملحمد  لوتيه  ب��ن  غ��زوي��ن 
حمد  ل�شهيل  �شو�هني  �لتا�شع  �ملركز  يف  وحلت 
يامل �لعامري، فيما �أتت يف �ملركز �لعا�شرهملولة 

ملبارك عبيد �شعيد �شاملني �ملن�شوري
ثم تّوج �شموه �لفائزين باملر�كز �لع�شرة �لأوىل 
�شلهودة  �لناقة  ت�شدرت  حيث  �ل��ت��لد   ل�شوط 
�ملن�شوري  ب��ال��ك��وي��د  ر�����ش���د  م���ب���ارك  ل��ع��ي�����ش��ى 
لغايل  يف  �ل�����ش��اه��ي��ن��ي��ة  وح��ل��ت  �لأول،  �ل�����ش��وط 
�شلطان �ملن�شوري �ملركز �لثاين، و�حتلت �ملركز 
بوحميد  �هلل  عبد  ز�ي��د  �هلل  لعبد  �شبا  �لثالث 
�ل�شاهينية  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  و�أت���ت يف   ، �مل��زروع��ي 
�خلام�س  �مل��رك��ز  ويف   ، �ملن�شوري   حمد  ل�شامل 
وجاءت   ، �ل��ع��ام��ري  ح��م��د  لطهميمة  ���ش��ل��ه��ودة 
�شامل  علي  ملعايل  �لم���ار�ت  �ل�شاد�س  �مل��رك��ز  يف 
�ل�شابع هقاوي ل�شامل حمد  �لكعبي  ويف �ملركز 
�ملن�شوري ويف �ملركز �لثامن بنت �شوغان �حمد 
�لتا�شع  �ملركز  ونالت   ، �ملن�شوري  عبيد  بخيب 
فيما   ، �لظاهري  ربيع  �شيف  خللف  �ل�شاهينية 
�حتلت م�شيحة لطهميمة حمد �لعامري �ملركز 

�لعا�شر.
 

وفود طالبية
ن��ظ��م ع���دد م���ن م���د�ر����س �أب����و ظ��ب��ي زي�����ارة �إىل 
تر�ثهم  �لطلب على  تعريف  بغر�س  �ملهرجان 
�إذ  نفو�شهم؛  به يف  و�لهتمام  �حر�مه  وغر�س 
�إىل �ملهرجان مع روؤية  تن�شجم زيار�ت �ملد�ر�س 
نهيان يف نقل  �آل  ز�ي��د  �شلطان بن  �ل�شيخ  �شمو 
وتر�شيخه  عليه  و�حلفاظ  �لن�سء  �إىل  �مل��وروث 
نو�ًة للهوية �لوطنية، حيث �شهد حفل �لفتتاح 
ح�����ش��ور �مل���ئ���ات م���ن �ل���ط���لب و�ل��ط��ال��ب��ات من 
م���د�ر����س ف��رج��ي��ن��ا �خل��ا���ش��ة، و�لإ�����ش����ر�ء، و�بن 
مدر�شة  وفد  م�شرف  و�أك��د  و�شويحان،  خلدون، 
ذ�ت  للطلب  �لر�ثية  �لرحلة  �أن  خلدون  �بن 
�أهمية كبرة كونها جتعلهم ل�شيقني بر�ثهم، 
وتعرفهم على تقاليدهم �لتليدة، مثمنا �لتنظيم 
كونه  �ملهرجان  لإجن��اح  �ملبذول  و�جلهد  �جليد 
تظاهرة تر�ثية ثقافية هادفة، فيما قال م�شرف 
مدر�شة �شويحان �إن زيارة �ملدر�شة �إىل فعاليات 

�إح�شار  يتم  �إذ  ���ش��ن��وي��اً،  تقليد�ً  يعد  �مل��ه��رج��ان 
�لطلب �شمن جمموعات متعددة ن�شبة لكرة 
بالهتمام  �إعجابه  مبديا  باملدر�شة،  �ل�شفوف 

�لر�شمي بالر�ث �لإمار�تي وحفظه.
 

ال�شوق ال�شعبي 
رو�ئح  فيها  تختلط  �إمار�تية  تر�ثية  �أج��و�ء  يف 
�لبخور و�لعطور �لعربية وتتزين ب�شور وبع�س 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  مقتنيات 
�ل�شوق  “طيب �هلل ثر�ه”   ��شتقبل  �آل نهيان  

�ل�شعبي 
�ملو�طنني  م���ن  ك���ب���ر�  ع�����دد�  �لأول  ي���وم���ه  يف 
�ل����ع����رب و�لأج�����ان�����ب م����ن خمتلف  و�مل���ق���ي���م���ني 
�جل��ن�����ش��ي��ات،  وط��ل��ب��ة �مل���د�ر����س �ل��ذي��ن تفاعلو� 
و�لتلى  ك��ال�����ش��دو  �ل��ي��دوي��ة  ب��امل�����ش��غ��ولت  جميعا 
�ل�شعبية   و�مل�����اأك�����ولت  �ل��ذه��ب��ي��ة  و�مل�������ش���غ���ولت 
باملرح  م��ل��ي��ئ��ة  ب��ي��ئ��ة  يف  �ل���ق���دمي���ة  و�حل����ل����وى 
و�لرفيه  و�ملعرفة مبفرد�ت �لر�ث �لإمار�تي 
�إذ  ك����اأدو�ت و ط���رق  �ل�شيد �ل��ربي��ة �ل��ق��دمي��ة. 
يحظى  �ل�شوق �ل�شعبي بح�شور  لفت  كل عام 
�مل�شاركني و�لد�عمني  لذلك يحر�س كثر من 
�أبو  كم�شرف  �لفاعلة  و�مل�شاركة  �لتو�جد  على 
ظبي �لإ�شلمي �مل�شارك للمرة �لثانية وتدوير 
وتثقيفي مب�شط  توعوي   دور  يقدمه من  وم��ا 
للأطفال و�ل�شباب و�لعائلت ب�شفة عامة، �إىل 
دور  م��ن  �ملجتمعية  �ل�شرطة  تقدمه  م��ا  جانب 
توعوي مببادرتهم  لرو�د وزو�ر �ل�شوق �ل�شعبي 
فعاليات  خمتلف  فى  م�شاركتهم   �أهميه  ت��ربز 

و�أن�شطة �ملجتمع.
دخول  بد�ية  �ملهرجان  من  �لأول  �ليوم  و�شهد 
�ملحالب  م�شابقة  لن��ط��لق��ة  مت��ه��ي��د�  �خل���لل 
/ �حل���لب/غ���د� �لث��ن��ني ، و�أك����د �ح��م��د مهر 
�شعيد �ملزروعي رئي�س جلنة �مل�شابقة �أن �للجنة 
ت�شهيلت  من  ميكن  ما  كل  تقدمي  �ىل  ت�شعى 
�لفر�شة لأكرب عدد ممكن  و�إتاحة  للم�شاركني 
م��ن �أب��ن��اء �ل��دول��ة و�لأ���ش��ق��اء م��ن دول جمل�س 
�ملزروعي �ىل  و��شار  �أي �شعوبات.  �لتعاون دون 
�ن عدد �مل�شاركني بلغ حتى �لآن /309/ مطية 

لكامل �لفئاآت. 

•• منطقة الظفرة –

 لطيفة جابر 
لتذ�كر  �لآيل  �لدفع  �أجهزة   �شهدت 
�لنقل  مركز  �أعلن  �لتي   �حلافلت 
منطقة  يف  تطبيقها  ع��ن  �مل��ت��ك��ام��ل 
�إق���ب���ال ك��ب��ر م���ن �لركاب  �ل��ظ��ف��رة 
يف  �ل��ربي��ة  �حل��اف��لت  وم�شتخدمي 
جميع �ملدن �لتي مت تطبيق �لنظام 
وت�����ش��م��ل حم��ط��ة حافلت  د�خ��ل��ه��ا 
�ل�����ش��ل��ع، وحم��ط��ة ح��اف��لت غياثي، 
�لظنة،  �ل��ع��ّب��ار�ت يف جبل  وحم��ط��ة 
وحم��ط��ة ح��اف��لت �مل���رف���اأ، وحمطة 
و�لروي�س  ز�ي�����د،  م��دي��ن��ة  ح���اف���لت 
�أدن��وك حمطة �حل��اف��لت، وحمطة 
حافلت �لروي�س، وحمطة حافلت 

طريف.
وم�شتخدمي  �ل������رك������اب  و�أ��������ش�������اد 
�حل��اف��لت ب��ال��ن��ظ��ام �جل��دي��د �لآيل 
ت��ن��ف��ي��ذه �شباح  �ل���ب���دء يف  �ل����ذي مت 
عدة  على  وت�شمن  �ملا�شي  �لث��ن��ني 

�لبطاقة  وم��ن��ه��ا  خم��ت��ل��ف��ة  ب���ر�م���ج 
30 دره���م  �لأ���ش��ب��وع��ي��ة وق��ي��م��ت��ه��ا 
�����ش���ت���خ���دم جميع  ل���ل���ر�ك���ب  وت���ت���ي���ح 
�لد�خلية يف  و�ل��رح��لت  �حل��اف��لت 
بجانب  �لأ�شبوع  �ملدينة طيلة  نف�س 
�ل��ب��ط��اق��ة �ل�����ش��ه��ري��ة وق��ي��م��ت��ه��ا 80 
��شتخد�م  ل���ل���ر�ك���ب  وت��ت��ي��ح  دره�����م 
د�خل  �ل��رح��لت و�خل��ط��وط  جميع 
�لبطاقة  ه���ذه  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �مل��دي��ن��ة 
�لرحلت  ع��دد  ع��ن  �لنظر  ب�شرف 
و�خل�����ط�����وط �مل�������ش���ت���خ���دم���ة خ���لل 

�ل�شهر.
كما طرح مركز �لنقل �ملتكامل �أي�شا 
بطاقة  وتعترب  �ل�شخ�شية  �لبطاقة 
له  وت��ت��ي��ح  ف��ق��ط  ب�شاحبها  خ��ا���ش��ة 
وتوفر  �خلطوط  جميع  ��شتخد�م 
ع�����دد م����ن �ل����رب�م����ج د�خ���ل���ه���ا مثل 
�ل�شهري  �أو  �لأ���ش��ب��وع��ي  �لت�شريح 
�لتي  �لإلكرونية  �ملحفظة  بجانب 
�ملدن  ع��رب  ح��اف��لت  ��شتخد�م  تتيح 
وتتميز  �ل�������ش���و�ح���ي  وح����اف����لت  و 

�لبطاقة �ل�شخ�شية بت�شجيلها با�شم 
�ل�شخ�شية  ���ش��ورت��ه  م���ع  ���ش��اح��ب��ه��ا 
ما  وه��و  �لهوية  ورق��م  ورق��م هاتفه 
��شتخد�مها  وق��ف  ل�شاحبها  يتيح 
ع���رب �ل��ن��ظ��ام يف ح���ال���ة ف��ق��ده��ا مع 
يحتوي  فاقد  ب��دل  �إ���ش��د�ر  �إمكانية 
بالبطاقة  �مل����ت����اح  �ل���ر����ش���ي���د  ع���ل���ى 

�ملفقودة.
 و�أو�شح �شعيد �لهاملي رئي�س فريق 
�حلافلت و�لبا�شات �ملائية يف د�ئرة 
�لنقل �أن جميع �ملحطات �مل�شتهدفة 
م�شبقة  ت���وع���وي���ة  ح��م��ل��ة  ت�����ش��م��ن��ت 
وح��ال��ي��ة ح���ول خ��دم��ة �ل��دف��ع �لآيل 
خمتلفة  لغات  بعدة  وذل��ك  للتذ�كر 
منها �لعربية و�لإجنليزية و�لوردو 
�ل�شر�ئح  وه��ي  و�لفلينية  و�لهندية 
للحافلت  �����ش���ت���خ���دم���ا  �لأك����������ر 
و�شهد  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف  خ��ا���ش��ة 
�ل��ن��ظ��ام �جل��دي��د جت���اوب ك��ب��ر من 
�حلافلت  وم�����ش��ت��خ��دم��ي  �ل���رك���اب 
مدربني  مر�شدين  تخ�شي�س  ومت 

ومميز�ت  بفو�ئد  �ل��رك��اب  لتعريف 
�ملتاحة  �ل��رب�م��ج  و�أن���و�ع  ك��ل بطاقة 

للركاب وكيفية �ل�شتفادة منها.
عملية  �أن  �ل����ه����ام����ل����ي  و�أ��������ش�������اف 
ت��رك��ي��ب �لأج����ه����زة ي���اأت���ي  يف �إط����ار 
ت���ع���زي���ز �����ش���ت���خ���د�م ن����ظ����ام �ل���دف���ع 
�لذكية  »ح��اف��لت«  ببطاقات  �لآيل 
ل��دف��ع تعرفة �حل��اف��لت �ل��ع��ام��ة يف 
�لنظام  يتيح  حيث  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة 
�جلديد يف حتديد عدد م�شتخدمي 
�حل�����اف�����لت يف ج���م���ي���ع �خل���ط���وط 
وبالتايل ي�شاهم يف توفر معلومات 
دقيقة حول كافة �خلطوط �لعاملة 
وبالتايل و�شع خطة متكاملة للنقل 
ب����احل����اف����لت وو�����ش����ع خ���ط���ط نقل 
بالكفاءة  تتميز  ومتو�زنة  مدرو�شة 

و�ملعقولية .
عدد  مت تفعيل  �أن���ه  �ل��ه��ام��ل��ي  وب���ني 
يف  تذ�كر  وتعبئة  �إ�شد�ر  �أجهزة   8
تعبئة  جهاز  و11  �لظفرة  منطقة 
ر�شيد بالإ�شافة �إىل 6 من �لأجهزة 

 .TOM مل��ك��ت��ب��ي��ة ل��ب��ي��ع �ل��ت��ذ�ك��ر�
�شي�شاهم يف �حلد من  �لنظام  وهذ� 
يت�شبب  ك��ان  �لتي  �لكثرة  �مل�شاكل 
تعطل  ومنها  �ل��ق��دمي  �لنظام  فيها 
ليتمكن  �ل����وق����ت  ب��ع�����س  �ل���رح���ل���ة 
�ل��ر���ش��وم من  �ل�����ش��ائ��ق م��ن حت�شيل 
�ل��رك��اب خ��لل �خل��ط��وط �لد�خلية 
�لعملة  ت���وف���ر  �����ش����رورة  وك����ذل����ك 
�لتي  �لأخ���رى  �مل�شاكل  من  وغرها 
معاجلتها  يف  �جل��دي��د  �لنظام  جن��ح 

و�حلد منها.
وم���ن ج��ان��ب��ه ح��ر���س غ��ال��ب �شلويح 
�لعمليات  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ن�����ش��وري 
�ملائية  و�لبا�شات  �حلافلت  بفريق 
�لتو�جد  ع��ل��ى  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
�أجهزة  ت�شم  �ل��ت��ي  �مل��ح��ط��ات  د�خ���ل 
ملتابعة علميات تطبيق  �لدفع �لآيل 

�لنظام �جلديد مع �جلمهور.
�أ�شيوي  ر�كب  ميجيامدو�شي  و�أ�شاد 
ب����ال����ن����ظ����ام �جل������دي������د ل���ل���ح���اف���لت 
مو�شحا �نه يعمل يف �إحدى �شركات 

�لذهاب  �إىل  وي�����ش��ط��ر  �مل����ق����اولت 
��شتخد�م  ع��رب  يوميا  �لعمل  مل��وق��ع 
�حلافلت �لعامة من موقع �ل�شكن 
يف  �لإن�����ش��اء  مقر  �إىل  �ل�شناعية  يف 
��شتخد�م  ز�يد وحر�س على  مدينة 
�ل��ب��ط��اق��ة �جل��دي��دة �ل��ت��ي وف���رت له 
�أكر  كان يدفع  و�نه  �لكثر خا�شة 
من 8 درهم يوميا بينما �ألن �أ�شبح 
باإمكانه  ��شتخد�م �لبطاقة �ل�شهرية 
للتنقل باأي عدد من �لرحلت خلل 

�ل�شهر وبقيمة 80 درهما فقط وهو 
ما وفر له �لكثر من �ملال.

عربي  ر�ك��ب  �ل�شيد  حممد  ويعترب 
بالكثر  يتميز  �جل��دي��د  �لنظام  �أن 
منها  ��شتفاد  �لتي  �لإيجابيات  م��ن 
�لعملة  م�����ش��ك��ل��ة  خ���ا����ش���ة  �ل����ر�ك����ب 
كثر�  ت�شادفه  كانت  �لتي  �ملعدنية 
عن ركوبه عرب �خلطوط �لد�خلية 
�ل���رك���اب عن  ����ش���وؤ�ل  �إىل  وي�����ش��ط��ر 
ل�شد�د  ���ش��غ��رة  قيمة  ذ�ت  ع��م��لت 

�ل��ت��ذك��رة وه��و م��ا ك��ان يجعل  قيمة 
ك���ث���ر من  ت����ت����اأخ����ر يف  �ل�����رح�����لت 
�لأوقات ب�شبب حت�شيل �لتذ�كر من 

�لركاب على �لطرق �لد�خلية.
�أ�شيوي  ر�ك���ب  ب��ول  جا�شي  و�أ���ش��اف 
�أن���ه ح��ر���س ع��ل��ى ����ش��ت��خ��ر�ج بطاقة 
��شتخد�م  م��ن  متكنه  ل��ه  �شخ�شية 
لتطبيق  �لأول  �ل��ي��وم  يف  �حل��اف��لت 
�أن تلك  ي��رى  و�أن���ه  �لنظام �جل��دي��د 

�خلطوة �شي�شتفيد منها �جلميع.

»الحتادية للموارد« تنظم ملتقى نادي املوارد الب�سرية •• دبي-وام:

ملتقى  دب��ي  يف  �حلكومية  �لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  ع��ق��دت 
“�لتفكر  2018 حتت عنو�ن  �مل��و�رد �لب�شرية �لأول خلل �لعام  نادي 
�ل�شت�شر�يف” وذلك حتت رعاية معايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد 
�ملتقدمة  و�ملهار�ت  �لعايل  �لتعليم  ل�شوؤون  دولة  وزير  �لفل�شي  بالهول 
�لعور  �ملنان  عبد  �لرحمن  عبد  �لدكتور  �شعادة  وبح�شور  �لهيئة  رئي�س 

مدير عام �لهيئة وعدد من منت�شبي و�أع�شاء �لنادي.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  قري�شي  ط���ارق  �ل��ع��امل��ي  �مل��ت��ح��دث  �مللتقى  و��شت�شاف 
�ملوؤ�ش�س ملوؤ�ش�شة MAD Talks �لذي �شلط �ل�شوء على �إبد�ع �لعقل 
�لب�شري و�لتفكر �ل�شت�شر�يف 10x وكيفية دجمها يف ثقافة �ملوؤ�ش�شات 
وتبنيها كاأ�شلوب عمل. و�أكد قري�شي �أن �لثورة �لتكنولوجية �لهائلة �لتي 
�شهدها �لعامل مع بد�ية �لقرن �ل� 21 كان لها تد�عيات كبرة ومبا�شرة 
على �أ�شلوب عمل �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة على حد �شو�ء حيث كان 

و�ملهن  �لوظائف  من  �لعديد  �ختفاء  يف  مهم  دور  �ل�شطناعي  للذكاء 
�ملوؤ�ش�شات  �أن  �أخرى غر تقليدية .. مبينا  وظهور وظائف وتخ�ش�شات 
�آخر  مو�كبة  ب�شرورة  مطالبة  ومكانتها  تناف�شيتها  لتعزيز  ت�شعى  �لتي 
�مل�شتجد�ت و�ملتغر�ت يف عامل �لتكنولوجيا �لرقمية و�لذكاء �ل�شطناعي 

فهي �حلا�شر و�مل�شتقبل على حد و�شفه.
يف  �مل�شرعات  ودور  �ل�شت�شر�يف  �لتفكر  �أهمية  ع��ن  للحديث  وت��ط��رق 
�لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة  تتيحها  �لتي  و�لفر�س  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف 
يف  �جل��ذري  �لتغير  �إح��د�ث  على  �لقدرة  ذ�ت  �لتكنولوجيا  يف  و�ملتمثلة 
عام  ب�شكل  للموؤ�ش�شات  �إىل فر�س م�شتقبلية  �حلالية  �لتحديات  حتويل 

ومو�ردها �لب�شرية على وجه �خل�شو�س.
�أن و�شع �مل�شرعات ومتابعة تنفيذها ومدى �للتز�م بها تقع  �إىل  و�أ�شار 

�لب�شرية  �مل��و�رد  وم�شوؤويل  وم��در�ء  للموؤ�ش�شة  �لعليا  �لقيادة  عاتق  على 
�ملوؤ�ش�شة ويك�شبها ميزة  �أن يرتقي بخدمات  �شاأنه  �لذي من  �لأمر  فيها 

تناف�شية يف ع�شر �ملتغر�ت �ملت�شارعة.
ملحة يف جميع  �شرورة  بات  �ل�شت�شر�يف  �لتفكر  نهج  تبني  �أن  و�أو�شح 
جمالت وقطاعات �لأعمال ل�شت�شر�ف �مل�شتقبل و�لتعرف على �لتحديات 
و�ملخاطر �ملحتملة وو�شع �خلطط و�حللول �ملنا�شبة لها .. لفتا �إىل �أن 
�لقيادة �لناجحة للموؤ�ش�شة هي من تعزز نهج �لتفكر �ل�شت�شر�يف لدى 

موظفيها وتر�شخ ثقافة �ل�شت�شر�ف كثقافة موؤ�ش�شية و�أ�شلوب عمل.
�ملوؤ�ش�شة  تناف�شية  على  �ملحافظة  يف  �لبتكار  �أهمية  على  قري�شي  و�شدد 
�لوطنية  �لإد�رة  موؤخر�  �أجرتها  در��شة  نتائج  م�شتعر�شا  و��شتمر�ريتها 
�آلف م�شارك  �أكر من ثلثة  “نا�شا” على  و�لف�شاء  للملحة �جلوية 

�لبتكار  �أن  �أظهرت  و�لتي  �ل�شن  و�لتقدم يف  �لبتكار  �لعلقة بني  حول 
�أوجه  �لعمر حيث يكون يف  �لأف���ر�د يقل تدريجيا مع تقدمهم يف  ل��دى 
�لأف��ر�د معرك  �لطفولة وينخف�س ب�شكل كبر عند دخول  يف مرحلة 

�حلياة �ملهنية.
ويعد نادي �ملو�رد �لب�شرية - �لذي �نطلق عام 2010 - من �أبرز �ملبادر�ت 
تو��شل فكري  وقناة  تفاعلية  ي�شكل من�شة  للهيئة حيث  �ل�شر�تيجية 
ومعريف جتمع �ملهتمني و�ملخت�شني باملو�رد �لب�شرية و�خلرب�ء و�أ�شحاب 
و�حللول  و�خل��رب�ت  �لأف��ك��ار  لتبادل  و�ح��د  �شقف  �ملميزة حتت  �لتجارب 
�لتي من �شاأنها تعزيز �لأدو�ر �ملنوطة باإد�ر�ت �ملو�رد �لب�شرية و�خلدمات 

�ملوؤ�ش�شية وغرهما يف خمتلف �لقطاعات بالدولة.
ويتيح �لنادي ملنت�شبيه �لذين جتاوز عددهم حاجز �ل� 12 �ألف منت�شب 
فر�شة مثالية للتعرف �إىل �أف�شل �ملمار�شات و�لطلع على ق�ش�س جناح 
كل  و�ملهتمني  �ملخت�شني  مع  و�لتو��شل  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف��ر�د  من  �لعديد 

�شمن �خت�شا�شه.

ا�شتقبل م�شوؤويل التعليم واجلامعات بالدولة و�شدد على اأهمية الرتاث يف التعليم وتالزم اجلانبني العملي النظري

�سلط��ان ب��ن زاي��د يفتت��ح فعالي���ات امله��رج�ان الرتاث�ي يف �سويح��ان

اإقبال كبري على �شراء البطاقات

م�ستخدمو احلافالت العامة ي�سيدون بالدفع الآيل يف منطقة الظفرة
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عربي ودويل

�لفلبني  جمهورية  �شفر  �م�س  �لكويتية  �خلارجية  وز�رة  ��شتدعت 
رودريغو  �لفلبيني  �لرئي�س  ت�شريحات  خلفية  على  �لكويت  ل��دى 

دوترتي بخ�شو�س �لعمالة.
نائب  �جل���ار�هلل  خ��ال��د  ع��ن  �لكويتية/كونا/  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلت  و 
جمهورية  �شفر  ��شتدعاء  مت  �ن��ه  ق��ول��ه  �لكويتي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
�لقن�شلية  لل�شوؤون  �خلارجية  وزي��ر  م�شاعد  �لتقى  حيث  �لفلبني 
�لذي �أبلغه بالأ�شف و�ل�شتغر�ب ملا ورد يف ت�شريح �لرئي�س �لفلبيني 
�ل�شماح للعمالة  من معلومات مغلوطة وما تبعها من قر�ر بتعليق 
وطبيعة  يتفق  ل  �ل���ذي  �لأم���ر  �لكويت  �إىل  �ل��ق��دوم  م��ن  �لفلبينية 

�لعلقات �ملتميزة بني �لبلدين ول يخدم �مل�شالح �مل�شركة.
�أو�شحت لل�شفر  �أن �خلارجية  �إىل  و بح�شب /كونا/�أ�شار �جلار�هلل 
حلقوقهم  وحماية  للحريات  �شيانة  من  �جلاليات  به  تنعم  ما  �أن 
وفقا للقو�نني �ملعمول بها قد �شاهم يف رفع �أعد�د �لعمالة �لفلبينية 
�لكويت وجهة مق�شودة  �ألف عامل و�أ�شبحت معها   276 �إىل نحو 
وذكر  و��شتقر�ر.  �أم��ان  يف  تعي�س  �لتي  �لعمالة  تلك  من  ومرغوبة 
�جلار �هلل �أنه مت �لتاأكيد على �أن و�شع �لعمالة ل يجب �أن يقا�س على 

حالت وق�شايا فردية حت�شل يف كل �لدول و�ملجتمعات.. 

�لأحد،  �م�س  جون�شون،  بوري�س  �لربيطاين  �خلارجية  وزير  دعا   
بريطانيا �إىل ��شتقبال �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب، قائًل �إن 

معار�شة هذه �لزيارة ميكن �أن ت�شر بامل�شلحة �لوطنية.
بريطانيا  �إىل  تيلر�شون  ريك�س  �لأمريكي  نظره  و�شول  وع�شية 
�أي تاأجيل لزيارة تر�مب �إىل  �إن  لإجر�ء حمادثات، قال جون�شون 
�ل�شتثنائية”  �لقت�شادية  �لعلقات  “تقوي�س  �إىل  �شيوؤدي  لندن 

بني بريطانيا و�لوليات �ملتحدة.
وكتب جون�ش�������ون يف �شحيف�������ة “�شن�������د�ي تلغر�ف” �أن “دونال���د 
يف  دميقر�طي�����������ة  و�أق�������وى  لأكب��������ر  �ملنتخب  �لرئي�س  هو  تر�مب 
�لأ�ش������خا�س  �إن  وق��������ال  حلفائنا«.  �أق����������رب  ه������و  ولبلد  �لعال����������م 
�مل�شالح  �أهمي�����ة  يدركون  ل  تر�مب  زي��ارة  مبد�أ  ينتقدون  �لذين 
لزيارة  معار�شتهم  خ��لل  من  و�أ���ش��اف:  لربيطانيا.  �لقت�شادية 
بامل�شلحة  فاإنهم قد ي�شرون  �إىل بلدنا،  �ملتحدة  �لوليات  رئي�س 
�لوطنية. ورف�س جون�شون �لتهامات باأن تر�مب ير�أ�س “�أمريكا 

معترب�ً �أن �إد�رة تر�مب ت�شتحق �لحر�م و�لتقدير. �نعز�لية”، 
�ملا�شي،  �لثلثاء  لندن  يف  �جلديدة  �لأمريكية  �ل�شفارة  وفتحت 
وكلفت  �شنو�ت  ع�شر  ��شتمرت  �نتقال  عملية  بعد  �شجيج،  ب��دون 
تر�مب  �أن  �إىل  �أ���ش��ارت  �إع���لم  و�شائل  وك��ان��ت  دولر.   مليار  نحو 
ب�شدة يف و�حدة  �لرئي�س نفى ذلك  �ل�شفارة لكن  �فتتاح  �شيح�شر 

من تغريد�ته.

�خلارجية  وزي���ر  �إن  �لأح���د  �م�����س  �لرو�شية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ق��ال��ت 
�شرجي لفروف ونظره �لأمريكي ريك�س تيلر�شون بحثا �ل�شر�ع 
�إر�شاء  �شبل  على  خ��ا���س  ب�شكل  ت��رك��زت  هاتفية  مكاملة  يف  �ل�����ش��وري 

�ل�شتقر�ر يف �شمال �لبلد.
و�أ�شافت يف بيان �أنهما بحثا �لتعامل مع �لأزمة �ل�شورية حتت رعاية 
�لأمم �ملتحدة وجدول �أعمال حمتمل للمحادثات �ل�شورية �ملقررة يف 
�لهاتفية جرت  �ملكاملة  �أن  �ل��وز�رة  �لرو�شي. وذك��رت  منتجع �شوت�شي 

�أم�س �لأول.

عوا�صم

الكويت

مو�سكو

لندن

اأجواء معكرة يف كو�سوفو 
قبل ذكرى ال�ستقالل 

 •• بري�صتينا-اأ ف ب:

ز�د �غتيال �ل�شيا�شي �ل�شربي �أوليفر �يفانوفيت�س هذ� �لأ�شبوع من تعكر 
بالذكرى  �أج��و�ء �شاغطة  ت�شتعد للحتفال يف  �لتي  كو�شوفو  �لأج��و�ء يف 

�لعا�شرة لإعلنها �ل�شتقلل يف 17 �شباط فرب�ير.
وقد �عرف �كر من 110 بلد�ن با�شتقلل هذ� �لإقليم �ل�شربي �ل�شابق 

�لذي �أعلن من جانب و�حد يف 2008.
لكن بلغر�د وحو�ىل 120 �لفا من �فر�د �لأقلية �ل�شربية )من ��شل 1،8 
��شفر  مليون من �ل�شكان( يرف�شونه، بعد حو�ىل ع�شرين عاما على نز�ع 

عن 13 �لف قتيل ي�شكل �ألبان كو�شوفو �كريتهم �ل�شاحقة.
16 ك���ان���ون �ل���ث���اين ي��ن��اي��ر يف �شمال  ك����ان ه����ذ� �ل�����ش��ت��ي��ن��ي �ل����ذي ق��ت��ل يف 
�ملق�شومة(، يبدو معتدل بني  ميروفيت�شا )�ملنطقة �ل�شربية من �ملدينة 
�ملمثلني �ل�شيا�شيني للأقلية �ل�شربية، وكان ميكن �ن ي�شاهم يف بناء ج�شور 
حمتمل مع �لكو�شوفيني �لألبان. فقد كان معار�شا للخط �لذي تفر�شه 

بلغر�د على �شرب كو�شوفو. وهذ� ما ولد له عد�و�ت كبرة.
�ن هذه  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  ط��اه��ري  ر�م��و���س  �ل�شيا�شي  �ملحلل  وق���ال 
�جلرمية �لتي ما ز�ل مرتكبوها جمهولني، تنطوي على “�مكانية زعزعة 

��شتقر�ر كو�شوفو«.
وذكرت “زيري” �إحدى �برز �شحيفتني يوميتني يف كو�شوفو، �ن �لنتيجة 
بني  م�شمى  غ��ر  �ج���ل  �ىل  �حل����و�ر  تعليق  �ي  �لغ��ت��ي��ال،  لعملية  �لأوىل 

�ملندوبني �ل�شرب و�لكو�شوفيني �لألبان، �شت�شيء �ىل بلدنا.
 2013 يف  ب��د�أت  �لتي  �لعلقات  تطبيع  عملية  ��شهر،  منذ  توقفت  وق��د 
ز�لت  ما  كثرة  مو��شيع  �ن  �إل  وبلغر�د.  بري�شتينا  بني  �وروب��ي��ة،  برعاية 
�كرية  �ل�شرب  ي�شكل  �لتي  �لبلديات  و�شع  ول�شيما  ت�شوية،  �ىل  حتتاج 

فيها.
�رتكبها  �لتي  �حلرب  جر�ئم  ملحاكمة  �ملحاكم  على  و�فقت  بري�شتينا  كانت 
جي�س حترير كو�شوفو �شد �ل�شرب خلل �لنز�ع من 1998 �ىل 1999، 

و�شد غجر �لروما �ي�شا ومعار�شني �شيا�شيني من كو�شوفيي �ألبانيا.
وهذه �ملحكمة �لتي �أن�شئت مبوجب �لقانون �لكو�شويف لكنها �أقيمت يف لهاي 

وموؤلفة من ق�شاة �أجانب، على ��شتعد�د لإ�شد�ر �وىل لو�ئح �لتهام.
يبدو،  م��ا  �ر�ئ��ه��م على  تغير  �مل�����ش��وؤول��ني يف كو�شوفو �ىل  ك��ب��ار  وق��د عمد 
حم��اول��ني عبثا يف �ل��ف��رة �لأخ����رة ح��م��ل �ل��ربمل��ان ع��ل��ى �إل��غ��ائ��ه��ا. ويجد 

كثرون فيها موؤ�شر� �ىل رعب يعري �لقادة �لكو�شوفيني.

احلكومة الفل�شطينية: فر�س ال�شيادة على امل�شتوطنات �شرقة لأرا�شينا

الحتالل يح�سد اآلف اجلنود لتاأمني بن�س يف القد�س

مهاجر يف خميمات تديرها احلكومة واملئات متناثرين يف بلجراد   450

مهاجرون توقفت م�سريتهم يف �سربيا يريدون امل�سي قدما 

توتر يف خميمات الروهينجا قبل خطة الرتحيل 

اإ�سرائيل لن حتاكم قاتل الأردنيني يف �سفارتها عاهل الأردن: القد�س ال�سرقية عا�سمة فل�سطني امل�ستقبلية
�ملتحدة لزعم �إ�شر�ئيل �أن �لقد�س هي عا�شمتها �شيا�شة 
�أمريكية متبعة منذ عقود وهي �أن و�شع �ملدينة �ملقد�شة 
�لذين  �لفل�شطينيني  م��ع  �ملفاو�شات  حت��دده  �أن  يجب 
يريدون �لقد�س �ل�شرقية عا�شمة لدولتهم �مل�شتقبلية.

�شيغذي  �لأم��ري��ك��ي  �ل��ت��ح��رك  �إن  �هلل  �مل��ل��ك عبد  وق���ال 
�لت�شدد ويلهب �لتوتر يف �لعاملني �لإ�شلمي و�مل�شيحي.

بالن�شبة  رئي�شية  �لقد�س م�شاألة  لنا  “بالن�شبة  و�أ�شاف 
ق�شية  �إنها  لليهود.  هي  مثلما  و�مل�شيحيني  للم�شلمني 
رئ��ي�����ش��ي��ة ل��ل�����ش��لم يف �مل��ن��ط��ق��ة وع��ام��ل ح��ا���ش��م لتمكني 
�أ�شبابنا  ب��ع�����س  ب��ف��اع��ل��ي��ة  ي��ح��ارب��و�  �أن  م���ن  �مل�����ش��ل��م��ني 

�لرئي�شية للتحول �إىل �لت�شدد«.

•• عمان-رويرتز:

خماوفه  عن  �لثاين  عبد  �مللك  �لأردين  �لعاهل  �أع��رب 
بالقد�س  �لع��ر�ف  و��شنطن  ق��ر�ر  ب�شاأن  �لأح��د  �م�س 
تكون  �أن  يجب  �لقد�س  �إن  ق��ائ��ل  لإ���ش��ر�ئ��ي��ل،  عا�شمة 
ت�شريحات  ويف  م�شتقبلية.  فل�شطينية  لدولة  عا�شمة 
�أدىل بها خلل حمادثاته مع مايك بن�س نائب �لرئي�س 
�لأمريكي يف عمان ذكر �لعاهل �لأردين �أن �حلل �لوحيد 

لل�شر�ع �لإ�شر�ئيلي �لفل�شطيني هو حل �لدولتني.
�لغربية  و�ل�شفة  �ل�شرقية  �لقد�س  �إ�شر�ئيل  و�حتلت 
�لوليات  ت��اأي��ي��د  وخ��ال��ف   .1967 ع���ام  ح���رب  خ���لل 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�لإ�شر�ئيلي  �لح����ت����لل  ي�����ش��ت��ع��د 
م�شددة،  �أم��ن��ي��ة  �إج�������ر�ء�ت  و���ش��ط 
ل�شتقبال نائب �لرئي�س �لأمريكي 
م��اي��ك ب��ن�����س، �ل����ذي و���ش��ل م�شاء 
�م�س �لأحد، وت�شمل زيارته مدينة 

�لقد�س �ملحتلة. 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�����ش��رط��ة  و�أع���ل���ن���ت 
بح�شب وكالة “معاً”، �أنها �شتتخذ 
�أثناء  م�������ش���ددة  �أم���ن���ي���ة  �إج��������ر�ء�ت 
يف  �لأمريكي  �لرئي�س  نائب  وجود 
�لقد�س، و�شت�شتمل هذه �لإجر�ء�ت 
�ملدينة  يف  �ل�����ش��و�رع  بع�س  �إغ���لق 
�عتبار�ً من م�شاء �م�س، وحتى غد 

�لثلثاء.
�لآلف  �ملدينة  �أن��ح��اء  يف  وينت�شر 
م���ن �أف�������ر�د �ل�����ش��رط��ة وق������و�ت ما 
لتاأمني  �حل������دود،  ح���ر����س  ي�����ش��م��ى 
�ل��زي��ارة �لتي ت��اأت��ي يف ظ��ل غ�شب 
�لأمريكي  �لرئي�س  من  فل�شطيني 
ونائبه، بعد �إعلنهما عن �لقد�س 
وت�شريح  لإ����ش���ر�ئ���ي���ل،  ع��ا���ش��م��ة 
�لأخ����ر ب���اأن �ل��ق��د���س �أزي��ح��ت عن 

�لطاولة.
ي���زور بن�س حائط  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
�ل���ب���ل���دة  يف  “�ملبكى”  �ل����������رب�ق 
ويلقي  �ل���ق���د����س  م����ن  �ل���ق���دمي���ة 
خطاباً يف �لكني�شت �ليوم �لإثنني، 
�لكن�شيت  �أع�����ش��اء  �شيقاطع  فيما 
بين�س،  خ���ط���اب  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون 
“�لقائمة  رئ��ي�����س  �أك�����ده  م���ا  وف����ق 
�أمين عودة يف تغريدة  �مل�شركة” 
“�إن  له على موقع توير، قائًل: 
بن�س هو رجل خطر ذو روؤيا تهدف 
�إىل تدمر �ملنطقة كلها، وهو يزور 
�مل��ن��ط��ق��ة م���وف���د�ً ع���ن رج����ل �أكر 

�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  م��و�ق��ف  �إىل 
دونالد تر�مب و�إعلنه �لعر�ف 

بالقد�س عا�شمة لإ�شر�ئيل«.
�للجنة  ت�����ش��وت  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
للت�شريعات  �لإ�شر�ئيلية  �لوز�رية 
قانون  م�شروع  على  �لثنني  �ليوم 
على  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شيادة  فر�س 
�لغربية  �ل�����ش��ف��ة  يف  �مل�����ش��ت��وط��ن��ات 
�لليكود  ح��زب  م��رك��ز  ك��ان  �أن  بعد 
�حلاكم �أقره باأغلبية كبرة نهاية 

�ل�شهر �ملا�شي.
وي��ع��ي�����س �أك����ر م��ن ن�����ش��ف مليون 
موزعني  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  م�����ش��ت��وط��ن 
�ل�شفة  يف  م�شتوطنة   150 على 

�لغربية.
�ىل ذلك، �عتقلت قو�ت �لحتلل 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ف��ج��ر �م�����س �لأح����د، 
عمليات  �أث����ن����اء  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��اً   16
�ل�شفة  يف  م��ن��ازل  وتفتي�س  ده���م 

�لغربية.
قو�ته  �أن  �لح��ت��لل  جي�س  وزع���م 
�قتحام  �أ�شلحة خ��لل  ع��رت على 

بلدة يطا جنوب �خلليل.
مطلوبون  �ملعتقلني  �أن  �أعلن  كما 
لأجهزته �لأمنية، وجرى حتويلهم 
�لأمنية  �جل��ه��ات  ل���دى  للتحقيق 

�ملخت�شة، بح�شب زعمه.
وم���ن ج��ه��ة �أخ����رى، �ق��ت��ح��م قر�بة 
حتت  �إ�شر�ئيلي  م�شتوطن   500
�شرق  حماية �جلي�س، قرية عورتا 
طقو�س  لأد�ء  �ل��ي��وم،  فجر  نابل�س 
ت��ل��م��ودي��ة يف �مل��ق��ام��ات �ل��دي��ن��ي��ة يف 

�لقرية.
�قتحام  خلل  مو�جهات  و�ندلعت 
�ل�شبان  ر���ش��ق  حيث  �مل�شتوطنني، 
باحلجارة  �مل�����ش��ت��وط��ن��ني  ح��اف��لت 

و�لزجاجات �لفارغة. 

قر�ر  بن�س  و�شف  �ل��ل��ق��اء،  وخ��لل 
وق��ال يف  “تاريخي”،  باأنه  تر�مب 
�إن��ه ل ي��ز�ل يحرم  �ل��وق��ت نف�شه 
مقد�شات  على  كو�شي  �لأردن  دور 

�لقد�س.
وجدد �مللك عبد �هلل �لإع��ر�ب عن 
�إن  وق��ال  ت��ر�م��ب،  ق��ر�ر  �إز�ء  قلقه 
تكون  �أن  يجب  �ل�شرقية  �لقد�س 
عا�شمة فل�شطني، ودعا �إىل تكثيف 
�شامل  ح��ل  �إىل  للو�شول  �جل��ه��ود 

وعادل لل�شر�ع.
�لأردين  بالعاهل  بن�س  ل��ق��اء  ج��اء 
ت�شتمر  �ملنطقة  يف  جولة  �إط��ار  يف 
�أم�س  بن�س  ��شتهلها  �أي����ام،  �أرب��ع��ة 
بالرئي�س  �لتقى  حيث  بالقاهرة، 

�مل�شري عبد �لفتاح �ل�شي�شي.
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى، ق��ال��ت حكومة 

خطورة«.
�لوزر�ء  رئي�س  ق��ال  ناحيته،  وم��ن 
�إن  نتانياهو:  بنيامني  �لإ�شر�ئيلي 
�لأمريكي  �لرئي�س  ن��ائ��ب  “زيارة 
�لعلقات  متانة  تعك�س  لإ�شر�ئيل 
ب���ني �ل���ب���ل���دي���ن، ودع�����م �ل���ولي���ات 

�ملتحدة لإ�شر�ئيل«. 
�لأمريكي،  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  و�أك����د 
�مللك  �لأردن  بعاهل  لقائه  خ��لل 
�ل����ث����اين �م�������س �لأح������د،  ع���ب���د �هلل 
تدعم  ت��������ز�ل  ل  و�����ش���ن���ط���ن  �أن 
�ل�شر�ع  لإن����ه����اء  �ل���دول���ت���ني  ح���ل 
وذلك  �لفل�شطيني،  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  ق�����ر�ر  رغ����م 
ب�شاأن  �لأخ�������ر  ت����ر�م����ب  دون����ال����د 
عا�شمة  ب���ال���ق���د����س  �لع����������ر�ف 

لإ�شر�ئيل.

�م�س  �ل���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ة  �ل������وف������اق 
�ل�شيادة  فر�س  ق��ان��ون  �إن  �لأح���د، 
�ل�شفة  يف  �مل�������ش���ت���وط���ن���ات  ع���ل���ى 
�إ�شر�ئيل  ت��ب��ح��ث  �ل����ذي  �ل��غ��رب��ي��ة 
�لأر����س  ���ش��رق��ة  ي�شتهدف  �إق�����ر�ره 

�لفل�شطينية.
�حلكومة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وذك�����ر 
�شحايف،  بيان  يف  �ملحمود،  يو�شف 
�أن م�شروع �لقانون �ملذكور “ميثل 
وفر�شاً  �حتللياً حمموماً،  �شعار�ً 
�أر�شنا،  على  �ل�شيطرة  م��ن  مل��زي��د 

وتثبيتاً للحتلل«.
�أن  “�لأ�شل  �مل���ح���م���ود:  و�أ�����ش����اف 
م�شتوطناتها  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل  ت��ف��ك��ك 
وحت���م���ل���ه���ا ب����ع����ي����د�ً ع�����ن �أر����ش���ن���ا 
ت�شاء،  ما  بها  وتفعل  �لفل�شطينية 
لأن م�شطلح فر�س )�ل�شيادة على 

•• جوجندوم-رويرتز:

�لآلف  م��ئ��ات  فيها  يعي�س  خميمات  يف  �لأح���د  �م�����س  �ل��ت��وت��ر�ت  ح��دة  ت�شاعدت 
ترحيلهم  �إىل  ت��ه��دف  عملية  ب�شبب  بنجلد�س  يف  �لروهينجا  �ل��لج��ئ��ني  م��ن 
ع�شر�ت  ورف��ع  �جلي�س.  �شنها  �أمنية  حملة  ب�شبب  منها  ف��رو�  �لتي  ميامنار  �إىل 
�للجئني لفتات تعار�س ترحيلهم لدى زيارة ياجني يل حمققة �لأمم �ملتحدة 
�مل�شتقلة �خلا�شة بحقوق �لإن�شان يف ميامنار ملخيمات على �حلدود بني �لبلدين 
يف مطلع �لأ�شبوع. وقال بع�س �لقياد�ت بني �للجئني �إن م�شوؤولني ع�شكريني 
يف بنجلد�س هددو� مب�شادرة بطاقات �ملعونات �لغذ�ئية �إذ� مل يعودو�. ومبوجب 
�تفاق وقع �لأ�شبوع �ملا�شي من �ملقرر �أن ت�شتقبل ميامنار لجئني روهينجا من 
بنجلد�س يف مركزي ��شتقبال وخميم موؤقت قرب �حلدود بدء� من يوم �لثلثاء 
�إذ� تلقو� �شمانات  �إل  �لعودة  �ملقبلني. ويرف�س �للجئون  �لعامني  وعلى مدى 

�أمنهم و�إذ� لبت ميامنار مطالبهم مبنحهم �جلن�شية و�إ�شافتهم يف قائمة  على 
منازلهم  بناء  ب��اإع��ادة  �لروهينجا  يطالب  كما  بها.  �ملعرف  �لعرقية  للأقليات 

وم�شاجدهم ومد�ر�شهم �لتي �أحرقت �أو ت�شررت يف عمليات �جلي�س.
�إىل بنجلد�س ب�شبب حملة  �لروهينجا  �مل�شلمني  �ألفا من   655 �أكر من  وفر 
�شنها  هجمات  على  رد�  ر�خ���ني  ولي���ة  م��ن  �ل�شمايل  �جل���زء  يف  للجي�س  �أم��ن��ي��ة 
م�شلحون على قو�ت �لأمن يف 25 �أغ�شط�س �آب. وو�شفت �لأمم �ملتحدة �لعملية 
من  �شيوخ  وق��ال  ميامنار.  تنفيه  ما  وه��و  �لروهينجا  �شد  عرقي  تطهر  باأنها 
�أو  بهم  �ت�شلو�  �إن م�شوؤولني من جي�س بنجلد�س  �لروهينجا لرويرز  قياد�ت 
�لتقوهم على مدى �ليومني �ملا�شيني وطلبو� منهم �إعد�د قو�ئم باأ�شماء �لأ�شر 
يف خميماتهم ��شتعد�د� لعمليات �لرحيل. وقال �أربعة منهم �إنهم كانو� من بني 
�أكر من 70 من قياد�ت �لروهينجا يف �ملخيمات ميثلون �آلف �للجئني �لذين 

�لتقو� �شباط وم�شوؤويل �جلي�س يف خميم جوجندوم �أم�س �لأول �ل�شبت.

مزيد  ف��ر���س  يعني  �مل�شتوطنات( 
م���ن �ل�����ش��ي��ط��رة �لح��ت��لل��ي��ة على 
عليها  �ملقامة  �لفل�شطينية  �أر�شنا 
�مل�����ش��ت��وط��ن��ات، و�ل��ت��ي ت�شكل  ت��ل��ك 

�أحد �أذرع �لحتلل �لبغي�س«.
و�أكد �ملحمود �أن �إ�شر�ئيل “تو��شل 
من  م���زي���د  ف���ر����س  �إىل  �ل�������ش���ع���ي 
ملنع  �لح��ت��لل  وتثبيت  �ل�شيطرة 
قيام �لدولة �لفل�شطينية �مل�شتقلة، 
�ل�شرقية  �ل���ق���د����س  وع��ا���ش��م��ت��ه��ا 
�لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  كامل  على 
�ملحتلة عام 1967، طبقاً وتنفيذ�ً 

لقر�ر�ت �ل�شرعية �لدولية«.
�إ�شر�ئيل  ممار�شات  �أن  على  و�شدد 
تبقى  م����ا  ت���دم���ر  �إىل  “تهدف 
بحل  �ملتمّثلة  �لعاملية  �ل��روؤي��ة  من 
نهائياً، م�شتندة  �لدولتني تدمر�ً 

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

قال م�شدر�ن �إ�شر�ئيليان �أم�س �لأحد �إن �إ�شر�ئيل لن حتاكم حار�س 
كما  مت��وز  يوليو  يف  �ثنني  �أردن��ي��ني  قتل  عمان  يف  �شفارتها  يف  �أم��ن 

تطالب �ململكة منذ فرة طويلة.
�لد�خلي  �لأمن  وز�رة �خلارجية وجهاز  �أن  دبلوما�شي  وذكر م�شدر 
)�شني بيت( �شر�جعان �لربوتوكولت �خلا�شة بت�شرفات �حلار�س 

و�شلوكه ويطلعان �لأردنيني على �لنتائج.
وف��ج��ر �حل���ادث خ��لف��ا ق��ال��ت �ل��دول��ت��ان �لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي �إن���ه متت 
و�شتدفع  ر�شميا  �عتذ�ر�  قدمت  �إ�شر�ئيل  �إن  �لأردن  وق��ال  ت�شويته. 
�لإج���ر�ء�ت  ومتابعة  بتنفيذ  “وتعهدت  �لقتيلني  لأ���ش��ر  تعوي�شات 
مب�شوؤولني  �لت�����ش��ال  يت�شن  ومل  بالق�شية.  �ملتعلقة  �لقانونية” 

�أردنيني للتعليق على ما قاله �مل�شدر �لدبلوما�شي. ورف�س متحدث 
با�شم �خلارجية �لإ�شر�ئيلية �لتعقيب.

�ل��ق��ت��ل. وكان  بتهمة  ق��ب��ل مبحاكمة �حل��ار���س  م��ن  ع��م��ان  وط��ال��ب��ت 
بها  يتمتع  �لتي  �حل�شانة  مبوجب  �إ�شر�ئيل  �إىل  �أعيد  قد  �حلار�س 
�لذي  �لأم��ر  نتنياهو  بنيامني  �لإ�شر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�س  و��شتقبله 
�أغ�شب �لأردنيني. وقالت �إ�شر�ئيل بعد �حلادث �إن �حلار�س ت�شرف 
دفاعا عن �لنف�س و�أطلق �لنار على عامل طعنه و�أ�شابه بجرح طفيف 
حول  ���ش��وؤ�ل  على  ورد�  طائ�شة.  بر�شا�شة  قتل  �لثاين  �لأردين  و�إن 
لرويرز  �إ�شر�ئيلي  م�شوؤول  قال  جنائيا  �حلار�س  حماكمة  �إمكانية 
�شريطة عدم ن�شر ��شمه م�شتحيل. لكن ��شتمر�ر عمل �حلار�س مع 
�شحيفة  ن�شرت  �أن  بعد  �شك  حمل  رمبا  �لإ�شر�ئيلية  �لأم��ن  �أجهزة 

�أردنية ��شمه و�شورته.

�أن تقبل  ياأمل  �إنه  �شنويا. وقال نحيب �هلل  �ألف   200
�ل�شلطات �أ�شرته. و�أ�شاف وفقا لرجمة �شونيا “�آمل �أن 
�لتجهيز  �شابق  �آخر  �أملانيا«. ويف خميم  �أجد وظيفة يف 
بنته يوغو�شلفيا �ل�شيوعية لعمال �مل�شانع �لُعُزب، �شكا 
مرو�ن �أهمان، وهو كردي من مدينة كركوك �لعر�قية، 
من �لطعام �ملعلب �لذي يقدم لأ�شرته يف مطبخ �ملخيم.
كما قال مرو�ن، �حلا�شل على �شهادة يف �لهند�شة لكنه 
خطط  ل��دي��ه  لي�شت  �إن���ه  مي��ل��ك��ه،  متجر  يف  يعمل  ك���ان 

•• بلجراد-رويرتز:

�لغني،  �ل��غ��رب  �إىل  ط��ري��ق��ه  دول يف  ع���دة  ع��رب  ب��ع��دم��ا 
بلدة  م��ن  �ل�شابق  �ل�شرطي  �هلل،  جنيب  رحلة  توقفت 
خومل يف �أفغان�شتان، وزوجته �حلامل و�أطفاله �لأربعة 

يف �شربيا.
و�لآن يق�شون �أيامهم يف حياة طبيعية ن�شبيا يف خميم 
كرنيات�شا، وهي منطقة �شناعية على  �لكاآبة يف  تظلله 
ينتقلو�  �أن  �آملني  بلجر�د،  �ل�شربية  �لعا�شمة  م�شارف 
يف �آخر �لأمر �إىل �أملانيا حيث يعي�س �أقارب لنجيب �هلل 

)30 عاما(.
و�إذ� حققو� مر�دهم، ف�شين�شمون �إىل �أكر من مليون 
2015، عندما  �أملانيا منذ  �إىل  �آخرين و�شلو�  مهاجر 
ع��ر���ش��ت �مل�����ش��ت�����ش��ارة �أجن��ي��ل م��رك��ل �حل��م��اي��ة و�مللذ 

لأولئك �لفارين من �حلرب و�لفقر.
وعلى �لرغم من �لإ�شادة �لتي تلقتها من بع�س �لدو�ئر، 
�لنتخابات  دفعته يف  �شيا�شي  لأفعال مركل ثمن  كان 
�لأملانية عام 2017، حيث تقدم �ليمني �ملتطرف بفعل 
�مل�شاعر �ملناه�شة للمهاجرين. ويف �شوء ذلك، ل تز�ل 
حتديات �لهجرة حتتل موقعا مرتفعا على جدول �أعمال 
�لدول �لغربية، خا�شة �لذين يتجمعون يف د�فو�س هذ� 
عامل  يف  م�شرك  م�شتقبل  “�إقامة  �شعار  حتت  �ل�شهر 

منق�شم«.
و�أغلق �لطريق �لذي �شلكه كثرون �إىل �أملانيا، و�ملعروف 
على  تركيا  و�فقت  عندما   2016 يف  �لبلقان،  بطريق 
وق���ف ت��دف��ق �مل��ه��اج��ري��ن م��ق��اب��ل م��ع��ون��ات م��ن �لحتاد 
�لأوروبي ووعد ب�شفر مو�طنيها �إىل دوله دون تاأ�شر�ت 

دخول.

و�آ�شيا  و�أفريقيا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  م��ن  مهاجرين  لكن 
�أ�شا�شي من  م�شتمرون يف �لو�شول �إىل �شربيا، وب�شكل 
لدخول  حماولة  يف  �ملجاورة  بلغاريا  طريق  عن  تركيا، 

�لحتاد �لأوروبي عرب ع�شوي �لتكتل �ملجر وكرو�تيا.
ويقول م�شوؤولون �إن هناك 4500 مهاجر يف خميمات 
ب�شربيا تديرها �حلكومة. ويقول ن�شطاء حقوقيون �إن 
وبلد�ت  بلجر�د  �لعا�شمة  يف  متناثرين  �آخ��ري��ن  مئات 

على طول �حلدود �لكرو�تية و�ملجرية.
ويف كرنيات�شا، بد�أت �شونيا �بنة جنيب �هلل �لبالغة من 
و�شرعان  �ل��در����ش��ة  يف  �لن��ت��ظ��ام  �أع����و�م،  ثمانية  �لعمر 
ت�شطلع  ب��درج��ة جعلتها  �ل�����ش��رب��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  �أت��ق��ن��ت  م��ا 

بالرجمة لو�لدها يف مقابلة يوم �لثلثاء.
لي�س  “�لأمر  �هلل  �إىل جنيب  ت�شر  �شونيا وهي  وقالت 
�شيئا هنا، فاأنا �أذهب �إىل �ملدر�شة ولدي �أ�شدقاء جيدون 
�إىل  �ل��ذه��اب  يريد  و�ل���دي  �حل��ف��لت...  �إىل  يدعونني 

�أملانيا، فلديه �أ�شدقاء و�شقيقة هناك«.
كرنيات�شا  ط��ف��ل يف خم��ي��م   95 م��ن  و�ح����دة  و���ش��ون��ي��ا 
بلجر�د.  يف  �بتد�ئية  مدر�شة   11 يف  حاليا  ينتظمون 
�ل��ذي يغادر فيه بع�س  �أع��د�ده��م، ففي �لوقت  وتتباين 
يف  �أبعد  مل�شافة  و�مل�شي  �ملجر  لدخول  �ملخيمات  �لأ�شر 

عمق �أوروبا، ت�شل �أ�شر �أخرى.
�أملانيا، �أكرب �قت�شاد  ومن �ملهاجرين �لذين و�شلو� �إىل 
يف �أوروبا، منذ منت�شف 2015، وجد كثرون �شعوبة 
يف �لعثور على فر�شة عمل ب�شبب حاجز �للغة �أو �ملهار�ت 
�إىل �لعمالة �ملاهرة بالنظر �إىل  �ملهنية. و�أملانيا بحاجة 

�رتفاع ن�شبة كبار �ل�شن بني �شكانها.
�لأول على  ت�شرين  �أك��ت��وب��ر  و�ف��ق��ت يف  م��رك��ل  وك��ان��ت 
عند  �لبلد  تقبلهم  �لذين  للجئني  �أق�شى  حد  و�شع 

و�لأج����ور  �ملعي�شة  م�����ش��ت��وي��ات  ح��ي��ث  �شربيا  يف  للبقاء 
�ل��ذي تريد بلجر�د  �أق��ل كثر� ع��ن �لحت���اد �لأوروب����ي 

�لن�شمام �إليه.
�أملانيا  �إىل  �لذهاب  “�أريد  مرجم  عرب  بالكردية  وقال 

ل�شنع م�شتقبل جيد لأطفايل و�أ�شرتي«.
���ش��ري��ر من  ب��ه��ا  �ل��غ��رف��ة،  ه���ذه  �إىل  “�نظرو�  و�أ����ش���اف 
طابقني ول �شيء غر ذلك.. هذ� لي�س مكانا جيد� كي 

تعي�س فيه �أ�شره«.
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 اعـــــــالن       

 : خورفكان   و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب���اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم   
�ل�شيد/ عبد�هلل حميد عبد�هلل �شعيد �لنقبي �جلن�شية �لمار�ت 

وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف �ل�شم �لتجاري:�ملبتديان للتجارة 
و�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم:141868 
�ىل   - بخورفكان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  ب��ت��اري��خ:1998/5/14  �ل�شادر 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  بنغلدي�س.  �جلن�شية  ���ش��ودري  �حمد  �ل�شيد/جمال 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       
 : خورفكان   و�لت�شديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب���اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم   

�ل�شيد/ عبد�هلل حميد عبد�هلل �شعيد �لنقبي �جلن�شية �لمار�ت 
وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف �ل�شم �لتجاري:�ملبتديان للتجارة 
و�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف �ل�شارقة رخ�شة جتارية رقم:241671 
�ىل   - بخورفكان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ن  ب��ت��اري��خ:1993/2/16  �ل�شادر 
بان  للجميع  معلوما  ليكن  بنغلدي�س.  �جلن�شية  ���ش��ودري  �حمد  �ل�شيد/جمال 
�لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف 

�ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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اعادة اإعالن بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/6911  الدائرة املدنية اجلزئية الوىل       

�ىل �ملدعى عليه : م�شتاق فريد �هلل خان 
نعلمك باأن �ملدعي : موؤ�ش�شه �جره �ل�شارقه يف �لدعوى رقم : 2017/6911 �لد�ئرة �ملدنية �جلزئية 
وقدره  مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  �لز�م   : فيها  يطالب  �أعله  �ملذكورة  �لدعوى  رفعت  قد  �لوىل 
)21501( درهم �جمايل �ملبلغ �ملطلوب به �ملر�شد يف ذمة �ملدعي عليه وفائدة قانونية بو�قع %5 
من تاريخ ت�شجيل �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مه بدفع �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  حمكمة  �مام  ح�شورك  يقت�شي  لذ�   ،
�لثلثاء  يوم  وذلك   ، �مل�شتند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي  معتمد 
�ملو�فق:2018/2/6 �مام �لد�ئره �ملدنيه �جلزئيه �لوىل ، �لقاعة:137 ، �ل�شاعة:8:30 �شباحا وذلك 
للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�شار �ليها �عله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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اإعالن بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/7198  الدائرة املطالبات الب�سيطة       
�ىل �ملدعى عليه : حممد �قبال حميد خان 

�ملطالبات  �لد�ئرة   2017/7198  : رقم  �لدعوى  يف  �ل�شارقه  �جره  موؤ�ش�شه   : �ملدعي  باأن  نعلمك 
�لب�شيطة قد رفع �لدعوى �ملذكورة �أعله يطالب فيها : �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 
عن  وف�شل  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  �لر�شوم  �ىل  وبال�شافة  درهم   )13003.76(
�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ قيد �لدعوى حتى تاريخ �ل�شد�د ، لذ� يقت�شي ح�شورك 
�و  �شخ�شيا  �لبند�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  مبحكمة   154 رقم  �لب�شيطة  �ملطالبات  د�ئرة  �مام 
بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت ، وذلك 
يوم �ملو�فق:2018/1/29 �ل�شاعة 8:30 �شباحاً وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�شار �ليها �عله 
- بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا. 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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          مذكرة اعادة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       
يف الق�سية رقم 2017/7310  مطالبات ب�سيطة - ال�سارقة        
�ىل �ملدعى عليه : 1- حنان خالد خالد برفايز حيث �ن �ملدعي : موؤ�ش�شة �جرة �ل�شارقة 
�قام عليك �لدعوى �ملذكورة رقمها �عله لدى هذه �ملحكمة ويطالبك  �س.ذ.م.م  قد 
رفع  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )17737( وقدره  مبلغ  باد�ء  فيها 
�تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  بالر�شوم  للز�مكم  بال�شافة  �ل�شد�د  متام  وحتى  �لدعوى 
�لب�شيطة(  �ملطالبات  )د�ئرة  �ملحكمة  هذه  �مام  ح�شورك  يقت�شي  لذلك   . �ملحاماة 
قاعة رقم )154( يف متام �ل�شاعة �لثامنة و�لن�شف من �شباح يوم:2018/1/28 م وذلك 
للجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك من بينات،  ويف حال تخلفك عن �حل�شور �و 

عدم �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا
  مكتب اإدارة الدعوى 
اأمني �سر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

�ملدعيني  باأن  نعلنكم  ���س.ذ.م.م  �لبناء  ملقاولت  فاليو  �ملدعي عليه/ فوك�س  �ىل 
ق��د �ق���ام���و� عليكم �ل���دع���اوي �ل��ع��م��ال��ي��ة �مل���ذك���ورة �أدن�����اه وح����ددت �مل��ح��ك��م��ة لها 

جل�شة:2018/1/24 �ل�شاعة 9:30    

�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديكم  م��ا  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
�شيكون  �حلكم  فان  تخلفكم  حالة  ويف  �لق��ل  على  �ي��ام  بثلثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

مبثابة ح�شوري.  بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف و�حلكم م�شمول �ملعجل بل كفالة 
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2017/12404 عمايل جزئي

2017/12405 عمايل جزئي 
2017/12406 عمايل جزئي 
2017/12407 عمايل جزئي 
2017/12412 عمايل جزئي 
2017/12418 عمايل جزئي

م
1
2
3
4
5
6

��شم �ملدعي
 �شيد ��شف ح�شني ز�يدي

حبيب �لرحمن مو�شيلي باي جلل �لدين
حممد �شارجي �شيخ حممد

حممد فاروق يا�شني حممد قي�شر �ح�شن
�بهيل�س ��شوكان فيمال
رفيق �حمد نافع �حمد

مبلغ �ملطالبة
62193 درهم + تذكرة �لعودة
71540 درهم + تذكرة �لعودة
44000 درهم + تذكرة �لعودة
41500 درهم + تذكرة �لعودة
74540 درهم + تذكرة �لعودة
74790 درهم + تذكرة �لعودة
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            اعالن جمموعة اعالن بالن�سر

 �ىل �ملنفذ �شدها: تو�شكانا لتجميل �ل�شاحات و�لحو��س �س.ذ.م.م
مبا �ن طالبي �لتنفيذ �قامو� �لتنفيذ�ت �ملو�شحة بالك�شف �دناه، وذلك للز�مك ب�شد�د 
�شتتخذ  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �لتبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خ��لل  به  �ملو�شحه  �ملبالغ 

�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لتنفيذ
5113/2017 تنفيذ عمايل
5124/2017 تنفيذ عمايل
5110/2017 تنفيذ عمايل
5111/2017 تنفيذ عمايل
5137/2017 تنفيذ عمايل
5114/2017 تنفيذ عمايل
5107/2017 تنفيذ عمايل
5125/2017 تنفيذ عمايل

م
1
2
3
4
5
6
7
8

�جلهة طالبة �لتنفيذ
حممد �شبر عبد�لر�شيد

حممد ر��شد مالك �شيكدير
علي �جنادي بار�مبيل

�شومون هاولدير مقبول هاولدير
حممد كبر �شادق حممد �شادق

�شيد نظيم �لعلم ��س تي �م فردو�س
فيجاي بر�كا�س �شايني

حممد �شليم حممد خالد 

ر�شم �لتنفيذ
1270 درهم
1333 درهم
1078 درهم
1264 درهم
1267 درهم
1205 درهم
1243 درهم
891 درهم

�ملبلغ �ملنفذ به  
 8133 درهم
13155 درهم
11425 درهم
12358 درهم
14380 درهم
8482 درهم

13718 درهم
9008 درهم

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       �ىل �ملدعي عليه/فوك�س فاليو ملقاولت �لبناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�شة 2018/1/31 �ل�شاعة 8:30  

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  �و  باحل�شور  مكلفون  فانتم  ل��ذ� 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلث �يام على �لقل ويف حالة تخلفكم 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  بال�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف .
رئي�س ال�سعبة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�شية
2017/11865 عمايل جزئي
2017/12101 عمايل جزئي 
2017/12103 عمايل جزئي

م
1
2
3

��شم �ملدعي
��شحاق �حلق ر�نا حممد عارف
يا�شر �شديق حممد �شديق
حممد �ف�شل فرز�ند علي

مبلغ �ملطالبة
6040 درهم + تذكرة �لعودة

13601 درهم + تذكرة �لعودة
 16056 درهم + تذكرة �لعودة
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  يف الدعوى  رقم : 2017/95 عقاري جزئي     

�ملدعي عليهم : 1-  �نتوين �وجاي كروي�س 2- �وك�شانا ليويوكينا 3- مونت 
 ، info@mountfranklln.com : فر�نكلني للو�شاطة �لعقارية  �لعنو�ن
بناًء على قر�ر حمكمة دبي �لبتد�ئية بندب �حد �خلرب�ء �لعقاريني �ملخت�شني 
�ملقيدين بجدول خرب�ء �ملحكمة �شاحب �لدور ، يرجى من �لطر�ف �ملذكورة 
�لثانية  �ل�شاعة   2018/1/24 �ملو�فق  �لربعاء  يوم  �خلربة  لجتماع  �حل�شور 
ع�شر و�لن�شف �شباحا )12:30( يف غرفة �لجتماعات رقم 4 - �لطابق �لثاين 
- �ملبنى B- د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية - قرية �لعمال - بجانب دو�ر �ل�شاعة 
- يرجى من �لطر�ف تزويد �خلبر مبذكرة �شارحة مع حافظة م�شتند�ت.  

 اخلبري املهند�س / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

 اإعالن بالن�سر لجتماع خربة
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     
��شم �ل�شركة : تاف قري للتجارة العامة �س.ذ.م.م    

بردبي  �لتجاري-  �مل��ري- �خلليج  رقم 508 ملك حممد خلفان  :  مكتب  �لعنو�ن 
�لقيد  �لرخ�شة : 760194  رقم  : ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة. رقم  �لقانوين  �ل�شكل 
بال�شجل �لتجاري : 1233482 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
�أعله،  �ل�شركة �ملذكورة  باإنحلل  �ل�شجل �لتجاري لديها  �لتاأ�شر يف  باأنه قد مت 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/09/28  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل 
حماكم دبي بتاريخ  2017/09/28  وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم 
�إىل �مل�شفي �ملعني  تي ار �شي بامكو ال�شرق الو�شط للتدقيق واملحا�شبة �لعنو�ن 
: مكتب رقم 9 فاطمة علي عبد�هلل �لعوي�س- �ملرقبات هاتف: 042298777 فاك�س: 
042298787 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/تي ار �شي بامكو ال�شرق الو�شط للتدقيق واملحا�شبة
�مل��رق��ب��ات هاتف:  �لعوي�س-  ع��ب��د�هلل  9 فاطمة علي  رق��م  : مكتب  �ل��ع��ن��و�ن   
042298777 فاك�س: 042298787 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
�أع��له لت�شفية  تاف قري للتجارة  �ملذكور  �مل�شفي  باأنه قد مت تعيني  بدبي 
وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/09/28   العامة �ــس.ذ.م.م   
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ   2017/09/28   وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��س  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
اعالن بيع  عقار بالن�سر املنفذ �سده   

       فى الدعوى رقم  2016/182   بيع عقار مرهون         
طالب �لتنفيذ: بنك �بوظبي �لتجاري �س م ع عنو�نه: �مارة دبي منطقة دبي للتعهد�ت �شارع �ملنامة بناية 
بنك �بوظبي �لتجاري رقم 1 �لطابق �لثاين  �ملنفذ �شده :فيورى رو�شو للمفرو�شات ذ.م.م عنو�نه: �مارة 
يوم  يف  �نه  ذ.م.م  للمفرو�شات  رو�شو  فيوري   326-325 متجر   3 �لطابق  مول  �مل�شرف  �ملطار  �شارع  �بوظبي 
�لربعاء  �ملو�فق 2018/1/24 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
�لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع 
)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عله. وعلى 
�ملز�يدة  �لأ�شا�شي قبل دخ��ول  �لثمن  تاأمني ل يقل عن 20% من  �ي��د�ع  �لدولة  �ل�شر�ء من مو�طني  ر�غبي 
ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن 
و�مل�شارييف خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �أو�شاف �لعقار :عبارة عن 
مكتب رقم �لر�س 71 �مل�شاحة 152.92 �ملنطقة �لثنية �لوىل ��شم �ملبنى �يكزيكتيف هايت�س رقم �ملبنى 1 رقم 

�لوحدة 1202 �لقيمة �لتقديرية 2469023 درهم . ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س ال�سعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
اعالن بيع  عقار بالن�سر للمنفذ �سده   

       فى الدعوى رقم  2016/1408   تنفيذ جتاري         
بناية  �لعام  �ل�شارع  �لقيوين  �م  �م��ارة  �لم��ار�ت  عنو�نه:  ���س.م.ع  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك  �لتنفيذ:  طالب 
دبي  �م��ارة  عنو�نه:  ليمتد  ديفيلوبرز  بيزني�س  :تيولب  �شده  �ملنفذ  �لكبر  �مل�شجد  بجو�ر  للبنك  مملوكة 
�شلطة �ملنطقة �حلرة جلبل علي ك�شركة �ف�شور ذ�ت م�شوؤولية حمدودة رقم �لت�شجيل �و. ف 1347 �نه يف يوم 
�لربعاء  �ملو�فق 2018/1/24 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثلث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
�لعقار �ملو�شحة �و�شافه على �لر�غبني يف �ل�شر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع 
)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عله. وعلى 
�ملز�يدة  �لأ�شا�شي قبل دخ��ول  �لثمن  تاأمني ل يقل عن 20% من  �ي��د�ع  �لدولة  �ل�شر�ء من مو�طني  ر�غبي 
ولكل من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة 
للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن 
و�مل�شارييف خلل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات  : �أو�شاف �لعقار :�ر�س وما 
عليها من بناء �ملنطقة �خلليج �لتجاري رقم �لر�س 192 �مل�شاحة 192 �مل�شاحة 7644.80 مر مربع و�ملقدرة 

قيمتها ب�� 112000.000 درهم . ملحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�س ال�سعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

              اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00068/2018 جتاري 

ال�سادر يف الدعوى رقم 02/09203/2017  جتاري- ايجارات بالن�سر
�إىل �ملنفذ �شده : بلنتي �ند ��شو �شييت ميدل �ي�شت �أنك. جمهول حمل �لإقامة. 
�ل�شادر  ذ.م.م  ح��رة   – تيكوم لل�شتثمار�ت منطقة  �لتنفيذ  تقدم طالب  حيث 
�ملدعي  �إل��ز�م   -1 بالآتي:  و�لقا�شي  �أع��له  �ملذكورة  �لدعوى  ل�شاحله �حلكم يف 
�إلز�م   -2 �شو�غلها  من  خالية  للمدعية  وت�شليمها  �ملوؤجرة  �لعني  باإخلء  عليها 
وحتى   2017-5-26 من  للفرة  دره��م   28188 �لإيجار  بدل  ب�شد�د  عليه  �ملدعي 
26-10-2017 وما ي�شتجد من �أجرة حتى تاريخ �لإخلء �لفعلي بو�قع 67.649 
درهم كاأجرة �شنوية . �لز�م �ملدعي عليها باأن ت�شليم للمدعية بر�ءة ذمة من هيئة 
�لفعلي.  �لإخ��لء  تاريخ  حتى  �ملاأجور  على  �مل�شتحقة  للفو�تر  و�ملياه  �لكهرباء 
�إلز�م �ملدعي عليها بامل�شروفات. لذلك نعلمكم �إنكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم 
خلل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خلل 
�ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذه. ملحظة. 
�شيتم �إغلق ملف �لتنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم �إفادة �لإعلن بالن�شر خلل 

ع�شرة �أيام من تاريخ ��شتلمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�شنة 2017 . 
اإدارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2557  جتاري كلي
جي  كون�شتالتنج  �نوفي�شن  �نرجي  هورنبان�شز  هيك  �شركة   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�ي��ك��و �شي�شتمز �س.م.ح  �مل��دع��ي/���ش��ولر  �ت�����س جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  ب��ي  �م 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لكعبي  �شيف  �شبيح  عبد�هلل  وميثله:حمد�ن 
�ملطالبة ب�شطب �لنموذج �ل�شناعي �مل�شجل من جانب �ملدعي عليها و�لز�مها �لر�شوم 
و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/1/29 
ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

بثلثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/1403  جتاري جزئي 
���ش��در�ين جمهول حم��ل �لق��ام��ة مبا  ���ش��رور  ���ش��رور علي  �مل��دع��ي عليه/1- في�شل  �ىل 
���س.م.ع وميثله:من�شور حممد مر�د حممد  �ل�شلمي  �لم��ار�ت  �ملدعي/م�شرف  �ن 
�لدعوى  بتاريخ 2017/6/8  يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  �ملازمي 
بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ���س.م.ع  �ل�شلمي  �لم��ار�ت  ل�شالح/م�شرف  �ع��له  �ملذكورة 
درهم   )262672.71( مبلغ  �ل���ش��لم��ي(  �لم����ار�ت  �ملدعي)م�شرف  للم�شرف  ي���وؤدي 
و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف:2017/4/16 وحتى �ل�شد�د 
قابل  �حل�شوري  مبثابة  حكما   . �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  ثلثمائة  ومبلغ  �لتام 
لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4261  جتاري جزئي

للتجارة  كريا�شن  �شمارت   -2 �����س.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  عليه/موناركي  �مل��دع��ي  �ىل 
�لعامة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/م�شاريع �بك�س �خلليج �س.ذ.م.م 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م  وميثله:ح�شن علي مطر �لريامي قد 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )151.050.00( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�ل��ف��ائ��دة 9% م��ن �ل���ش��ت��ح��ق��اق وح��ت��ى �ل�����ش��د�د �ل��ت��ام و���ش��م��ول �حل��ك��م ب��ال��ن��ف��اذ �ملعجل 
�ل�����ش��اع��ة:08.30 �س  �مل��و�ف��ق 2018/1/29   ي��وم �لثنني  بل كفالة. وح��ددت لها جل�شة 
بالقاعة:ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/13180  عمايل جزئي
�مل��دع��ي /ميدل  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  ك��ري�����ش��ت��ودول��و جم��ه��ول حم��ل  / 1-مي�شيل  �مل��دع��ي عليه  �ىل 
�ي�����ش��ت ري��ت��ي��ل ك��وم��ب��اين �������س.م.م ومي��ث��ل��ه:�ب��ر�ه��ي��م ع��ل��ي �مل��و���ش��ى �حل���م���ادي ق���د �أق�����ام عليك 
و�لر�شوم  دره��م  دره���م(   21000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
و�مل�����ش��اري��ف و�ت���ع���اب �مل��ح��ام��اة و�ل���ف���ائ���دة 9% م���ن ت���اري���خ �مل��ط��ال��ب��ة وح��ت��ى �ل�����ش��د�د �ل���ت���ام رقم 
�ملو�فق  �لث��ن��ني  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB178980844AE/2017:ل�شكوى�
2018/1/29 �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/182 بيع عقار مرهون

�ىل �ملنفذ �شده/1- منوهر ر�م�شند ر�م�شند�ين  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 

- حاليا  �لول  �بوظبي  بنك   - �شابقا   - �لوطني  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  طالب 

وميثله:حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي.

ن��ع��ل��ن��ك��م ب��ان��ه مت �حل��ج��ز ع��ل��ى �م��و�ل��ك��م �خل��ا���ش��ة وه���ي ع���ب���ارة ع���ن �ر�����س - 

�مل��ط��ال��ب به  �مل��ن��ط��ق��ة:�ل��ث��ن��ي��ة �خل��ام�����ش��ة - رق���م �لر���������س:663 وف����اء للمبلغ 

)6.358.328.31( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا

رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12230 بتاريخ 2018/1/22   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر 

        يف الدعوى رقم 2017/183 بيع عقار مرهون
�ملنفذ �شده/1- غلم ح�شرت �شايف حاجي عبد�لقدو�س  جمهول حمل  �ىل 

�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك ر��س �خليمة �لوطني
وميثله:حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي.

نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن نوع �لعقار:�شقة 
��شم   - �ملبنى:3  رق��م   - �لر�����س:1997  رق��م   - جمر�  �ملنطقة:نخلة   - �شكنية 
�مل��ب��ن��ى:م��اري��ن��ا �ب��ارمت��ن��ت�����س 3 - رق����م �ل����ع����ق����ار:1109 - رق����م �ل���ط���اب���ق:11 - 
�مل�شاحة:1777.98 قدم مربع - وفاء للمبلغ �ملطالب به )2.144.082.49( درهم 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
�شاهيل   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
���ش��وري��ن��در �شينغ  ده��ان��خ��ار 
�جلن�شية  هندي   ، دهانكار 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)7588980(  من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/4431486

فقدان جواز �سفرت
جيغر   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�لفلبني   ، �لبينو كليوفا�س 
�شفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
  )5986208EC( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/3829683

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / ح�شام �لدين 
ع���ب���ي���د ع�������دلن �ل�������ش���ي���د ، 
جو�ز   - �جلن�شية  ���ش��ود�ين 
�شفره رقم )1983778(  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/1097841

فقدان جواز �سفرت
�شم�س  �شيد   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
�ل��������زم��������ان �����ش����ي����د ف����وج����ل 
ب����ن����غ����لد�����س   ، �ل�����رح�����م�����ن 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
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عربي ودويل
ال�سيوخ الأمريكي ي�سوت لإخراج »احلكومة« من ال�سلل 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�ل�شيوخ  جمل�س  يف  �لأرج��ح  على  �لثنني  �ليوم  جديد  ت�شويت  يجري 
�لأمركي للتو�شل �ىل �تفاق بني �جلمهوريني و�لدميوقر�طيني حول 

مو�زنة �حلكومة لإخر�جها من �ل�شلل.
�ل�شبت  �لخ���ر  و�ج���ه  رئي�شا  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  تن�شيب  على  ع��ام  فبعد 
م�شكلة �شلل �حلكومة �لفدر�لية ب�شبب �ملفاو�شات حول �ملو�زنة �جلارية 

يف �لكونغر�س.
�إنها �لذكرى �لوىل  وقال تر�مب �شاخر� يف �شل�شلة تغريد�ت �شباحية 

لرئا�شتي و�ر�د �جلمهوريون تقدمي هدية جميلة يل.
وم�شاء �ل�شبت �علن زعيم �لغالبية �جلمهورية يف جمل�س �ل�شيوخ ميت�س 

ماكونيل �نه يدعو �ىل ت�شويت جديد بعد ف�شل ت�شويت م�شاء �جلمعة 
�لت�شويت  �ن  “�وؤكد لكم  بيان  �دى �ىل �شلل �حلكومة. وق��ال يف  �ل��ذي 
كانت هناك  �ذ�  �ل  غ(  13،00 )6،00 ت  �ل�شاعة  �لثنني يف  �شينجح 

رغبة بان يتم قبل ذلك«.
ونيويورك  و��شنطن  �ل�شخا�س يف  �لف  مئات  تظاهر  ذلك  م��و�ز�ة  يف 
و�شيكاغو يف �طار “م�شرة �لن�شاء” �لتجمع �لذي حتدى تر�مب غد�ة 

تن�شيبه.
يف �لوقت �لذي �جتمع فيه �ع�شاء �لكونغر�س �عترب �لزعيم �جلمهوري 
ملجل�س �لنو�ب بول ر�ين �ن �لدميوقر�طيني يتحملون وحدهم م�شوؤولية 

�ملاأزق �ل�شيا�شي. 
من  ���ش��رب  ح�شل  م��ا  لكن  و��شنطن.  يف  غريبة  باأ�شياء  “نقوم  وق���ال 

�جل��ن��ون«. وه���ذ� �مل����اأزق �شعب ل��ر�م��ب �ل���ذي �ع��ت��رب نف�شه م��اه��ر� يف 
ناديه  �ىل  �ل�شبوع  نهاية  يف  �مل��ق��ررة  زي��ارت��ه  تر�مب  و�لغى  �لتفاو�س. 
�لأوىل  ب��ال��ذك��رى  �ن يحتفل  ك��ان يفر�س  ف��ل��وري��د� حيث  �خل��ا���س يف 

لو�شوله �ىل بيت �لبي�س خلل حفلة جلمع �لمو�ل.
ويعود �ل�شلل �لأخر للحكومة �لفدر�لية �ىل 2013 يف عهد �لرئي�س 

�لدميوقر�طي بار�ك �وباما ود�م 16 يوما.
�ل�شيا�شية  �مل��ت��ك��رر يف �حل��ي��اة  �مل�����ش��ه��د  �ل�����ش��ل��ل،  �آث����ار  ت��ظ��ه��ر  �ن  ي��ت��وق��ع 

�لمركية، �عتبار� من �لثنني يف حال عدم �لتو�شل �ىل حل.
و�شيوؤدي �ل�شلل �ىل بطالة تقنية تطال مئات �لف �ملوظفني �لفدر�ليني 
و�شتخف�س �ن�شطة عدة وكالت كخدمة �ل�شر�ئب  “غر �ل�شا�شيني”. 
ل��ك��ن �لج��ه��زة �لم��ن��ي��ة ل��ن ت��ت��اأث��ر. و���ش��ي��و����ش��ل 1،4 م��ل��ي��ون ع�شكري 

�أمركي عملياتهم دون تقا�شي ر�تب. و�ل�شبت قالت نويل جول �ملوظفة 
يف  �لتقنية  �لبطالة  �شملتها  �لتي  �لعمر  من  �خلم�شني  يف  �لفدر�لية 

و��شنطن لفر�ن�س بر�س “ل ميكننا �شوى �لرقب �نه �مر خميف«.
يف نيويورك �قفل متثال �حلرية �مام �جلمهور يف نهاية �لأ�شبوع.

)�يرلند�(  �شانون  بين�س خلل حمطة يف  مايك  �لرئي�س  نائب  و�علن 
ي�شتعدون  �مركيون  ع�شكريون  “هناك  �مركيني  جنود  �لتقى  حيث 
رو�تبهم  تقا�شي  لعدم  قلقون  و�نهم  ��شهر  ل�شتة  �لكويت  �ىل  للتوجه 

على �لفور. �نه �مر غر مقبول«.
�لبيت �لبي�س  �ل�شلل، �علن  �ملمكنة لهذ�  من �لثار �جلانبية �لخرى 
منت�شف  �شوي�شر�  �لقت�شادي  د�فو�س  منتدى  يف  تر�مب  م�شاركة  �ن 

�ل�شبوع �ملقبل غر موؤكدة.

هاريف و�ين�شتني يف ت�شرين �لأول 
�تهامات  م��ن  تبعها  وم���ا  �ك��ت��وب��ر 
�جلن�شيني  و�لع��ت��د�ء  بالتحر�س 
�أو�شاط  يف  ب����ارزة  �أ���ش��م��اء  ط��ال��ت 

�ل�شينما و�لرفيه و�لإعلم.

•• لو�س اجنلي�س-اأ ف ب:

�ح�����ت�����ل�����ت ح�����������ش�����ود ك������ب������رة من 
�ملتظاهرين �شو�رع مدن �أمركية 
�ل�����ش��ب��ت ح��ام��ل��ني لفتات  ك��ث��رة 
مناه�شة للرئي�س دونالد تر�مب 
وقارعني على �لطبول ومعتمرين 
�ط����ار م�شرة  زه���ري���ة يف  ق��ب��ع��ات 
�لن�شاء �لثانية �ملناه�شة للرئي�س 
�لأوىل  �ل����ذك����رى  يف  �لم����رك����ي 

لتن�شيبه.
�لف  م��������ئ��������ات  جت������م������ع  وق������������د 
�جنلي�س  ل��و���س  يف  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن 
و�شيكاغو  وو��شنطن  ون��ي��وي��ورك 
ودن��ف��ر وب��و���ش��ط��ن وم����دن �خرى 
ع��رب �ل��ب��لد وق���د �ع��ت��م��ر �لكثر 
�ل�شهرة  �لزهرية  �لقبعة  منهم 
يف  هات”  “بو�شي  ���ش��م��ي��ت  �ل��ت��ي 
��شارة �ىل �شريط م�شور لر�مب 
يتبجح فيه �نه قادر على مد�عبة 
ن�������ش���اء يف �م����اك����ن ح�����ش��ا���ش��ة من 

�ملتظاهرون  رف��ع  ع��ق��اب.  �ي  دون 
من  �شعار�ت  عليها  كتبت  لفتات 
�لبيت  يف  �مل�������ر�أة:  “مكان  ق��ب��ي��ل 
مهرج،  �نتخاب  “عند  �لأبي�س”، 

يجب توقع قيام �شرك«.
�ملدن  �لتظاهر�ت يف  �كرب  وج��رت 
�لتي مل يحقق فيها تر�مب نتائج 

جيدة.
 و��شارت بلدية لو�س �جنلي�س �ىل 
�شاركو� يف  �لف �شخ�س   600 �ن 
قدرت  فيما  �ملدين��������ة  ت��ظ��اه��رة 
���ش��رط��ة ن���ي���وي���ورك �ل��ع��������������������دد يف 

�ش��������و�رعها مبئتي �لف.
ح�شود  جت���م���ع���ت  م���ان���ه���ات���ن  يف 
بارك  ���ش��ن��ر�ل  ج���ادة  يف  متنوعة 
وي�شت مبحاذ�ة �حلديقة �ل�شهرة 
فندق  �ىل  و�مل����وؤدي����ة  �مل��دي��ن��ة،  يف 
هوتيل”  �نرنا�شونال  “تر�مب 
�مرب�طورية  ممتلكات  م��ن  وه��ي 
ت��ر�م��ب �ل��ع��ق��اري��ة. وق��ال��ت �لثيا 
�تت  �ل��ت��ي  ع���ام���ا(  ف��و���ش��ك��و )67 

�ملا�شي  �لعام  ولدت  �لتي  �حلركة 
�ك�����ر م����ن ثلثة  ن�����زل  ع���ن���دم���ا 
�ل�شارع  �ىل  ���ش��خ�����س  م���لي���ني 
يف �رج������اء �ل���ب���لد ل��ل��ت��ع��ب��ر عن 

معار�شتهم لنتخاب تر�مب.
�ملمتدة  �ل����ت����ظ����اه����ر�ت  وت����ه����دف 
�ىل  �ل�شبوع  نهاية  عطلة  ط��و�ل 
ترجمة هذه �حلما�شة �ىل حترك 
�شيا�شي يحفز �لنا�س على ت�شجيل 
�لنتخابية  �للو�ئح  يف  ��شمائهم 
ويكثف م�شاركة �ملر�أة يف �نتخابات 

ن�شف �لولية �لعام 2018.
يف �ملقابل غرد �لرئي�س �لمركي 
�ملناه�شة  �ل����ت����ظ����اه����ر�ت  ح������ول 
ل�����ش��ي��ا���ش��ات��ه د�ع����ي����ا �ل���ن���ا����س �ىل 
مبحطات  و�لحتفال  “�لتظاهر 
�قت�شادية  وجن���اح���ات  ت��اري��خ��ي��ة 
�ل�شهر  يف  �شجلت  م�شبوقة  غر 

�ل� 12 �لخرة«.
يف  ج��م��ي��ل  “�لطق�س  و�������ش�����اف 
ك���ل �رج�����اء �ل���ب���لد وي�����وم مثايل 

م��ن ���ش��م��ال ولي����ة ن��ي��وي��ورك مع 
تاآكل  ن�شهد  “�ننا  ل��ه��ا  ج��ارت��ني 
ل��ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة. ه��ذ� �م��ر �شيء 

جد�«.
تظاهرة  يف  �مل���ت���ح���دث���ني  وم������ن 
نيويورك �لنا�شطة و�ملمثلة روزي 
�لرب�مج  ومقدمة  و�ملمثلة  بريز 
ووبي غولدبرغ �لتي �كدت “نحن 
هنا لنقول ب�شفتنا ن�شاء، �ننا لن 

نقبل بالو�شع بعد �لن«.
ويف لو�س �جنلي�س �شمت �حل�شود 
بورمتان  ن��ات��ايل  �ملمثلة  �لغفرة 
�لتي قالت “بف�شلكم �لثورة بد�أت 

وتتو��شل«.
�م����ا �ل��ف��ن��ان��ة ه���ي���ذر �رن�����ت )44 
يدرك  �ن  “يجب  ف��ق��ال��ت  ع��ام��ا( 
�ل�شفوف  ن���وح���د  �ن���ن���ا  ت����ر�م����ب 
�لو�شع  لنغر  هائلة  قوة  ون�شكل 
طريقة  رغ������م  �ن���ت���خ���ب  ب���ع���دم���ا 

معاملته للن�شاء«.
وتهدف هذه �لتظاهرت �ىل دعم 

•• كابول-اأ ف ب:

�أك������د ع���زي���ز �ل���ط���ي���ب �ل������ذي جنح 
يف �ل���ف���ر�ر �أث���ن���اء �ل��ه��ج��وم �ل���ذي 
فندق  ع��ل��ى  ط��ال��ب��ان  ح��رك��ة  تبنته 
�لبقاء  �ن  بكابول  �نركونتيننتال 
�أفغان�شتان  يف  �حل���ي���اة  ق��ي��د  ع��ل��ى 
م�����ش��األ��ة ح���ظ، م��وؤك��د� �ن���ه �أم�شى 
�أن  �هلل  �إىل  ي��ت�����ش��رع  وه����و  �ل��ل��ي��ل 
���ي م��ئ��ة م���ن زم���لئ���ه علقو�  ي���ن���ِجّ

طو�ل �لليل يف �ملبنى.
�ل��ذي يعد م��ن كو�در  ك��ان �لطيب 
“تيليكوم”  �لت�������ش���الت  ���ش��رك��ة 
و�أ�شله من هر�ت، غرب �فغان�شتان، 
ي�����ش��ت��ع��دون حل�شور  زم���لئ���ه  م���ع 
�ل��ف��ن��دق �لذي  ���ش��ن��وي يف  م��وؤمت��ر 

هاجمه �أربعة م�شلحني.
بد�أ �لهجوم م�شاء �ل�شبت ومل ينته 
�إل �شباح �م�س �لحد بعد قتل كل 
موقتة  ح�شيلة  وتفيد  �ملهاجمني. 
�ن �شتة ��شخا�س هم خم�شة �فغان 
جن�شيتها،  ت���ع���رف  مل  و�أج���ن���ب���ي���ة 

قتلو�.
�ن��ه لن  وك��ان عزيز �لطيب يعتقد 
ك��ت��ب ع��ل��ى �شفحته  ف��ق��د  ي��ن��ج��و. 
للتو��شل  ف��ي�����ش��ب��وك  م��وق��ع  ع��ل��ى 
�لهجوم  ب����دء  ب��ع��ي��د  �لج��ت��م��اع��ي 
“�دعو� م��ن �أج��ل��ي، ل��ن �أخ���رج من 

هنا حياً«.
�شاعات  ب���ع���د  ح�����دث  م����ا  وو�����ش����ف 
�لنا�س  “كان  قائًل  بر�س  لفر�ن�س 
وفجاأة ر�حو�  مي�شون وقتاً ممتعاً 
�ملجانني  مثل  ويجرون  ي�شرخون 
مع �آخرين بالقرب من �مل�شبح قبل 

•• كين�صا�صا-اأ ف ب:

كين�شا�شا  يف  �م�����س  ���ش��ي��دة  ق��ت��ل��ت 
حيث �أطلقت قو�ت �لمن ر�شا�شا 
ح��ق��ي��ق��ي��ا ل��ت��ف��ري��ق ت��ظ��اه��ر�ت دعا 
�ليها حتالف كاثوليكي للحتجاج 
على بقاء �لرئي�س جوزف كابيل يف 
�ملتحدة  �لأمم  ذك��رت  كما  �ل�شلطة 

و�شهود عيان.
�ل�شابق  و�ل���وزي���ر  �ل��ط��ب��ي��ب  وق����ال 
لوكالة  �شوندجي  بابتي�شت  ج��ان 
بعد  قتلت  �شابة  �ن  بر�س  فر�ن�س 
ر�شا�س  ���ش��لح  م��ن  �شلية  �ط���لق 
فرن�شو�  �شان  كني�شة  مدخل  على 

دو �شال يف بلدة كيتامبو.
وحتدثت �لأمم �ملتحدة عن �شقوط 

قتيل يف هذه �لكني�شة �ي�شا.
وج������رح ت�����ش��ع��ة �����ش���خ���ا����س خلل 
كين�شا�شا  يف  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  ت��ف��ري��ق 
تابعون  ج��ن��ود  فيها  مت��رك��ز  �ل��ت��ي 
كني�شة  �م���ام  �ل�����ش��لم  ل��ق��وة حفظ 
�لكونغولية  �لم����ن  وح�����د�ت  ب���ني 

وم�شلني.

منحى  ����ش���ان���د�ن�������س  م����ه����رج����ان 
���ش��ي��ا���ش��ي��ا ع���ل ���ش��وء ح��رك��ة #�نا 
�ي�شا �ملناه�شة لل�شلوك �جلن�شي 
بعد  و�ل��ت��ي ظ��ه��رت  �ملنا�شب  غ��ر 
�لنافذ  �مل��ن��ت��ج  ف�شيحة  �ن��ك�����ش��اف 

وت�شاقط  �ل��ربد  جابهو�  �مل�شتقلة 
�شوتهم  لإ�شماع  �ملتو��شل  �لثلوج 
وعلى ر�أ�شهم م�شاهر من بينهم 

�ملمثلة و�لنا�شطة جاين فوند�.
و�ت����خ����ذت �ل�������دورة �حل���ال���ي���ة من 

لتتظاهر كل �لن�شاء«.
جرت غالبية �لتظاهر�ت يف طق�س 
جميل وم�شم�س �ل �ن �ملتظاهرين 
يف بارك �شيتي يف ولية يوتا حيث 
لل�شينما  �شاند��س  مهرجان  يقام 

�ل���دول���ي���ة �لتي  �ل���ف���ن���ادق  ل�����ش��ب��ك��ة 
حتمل �ل�شم نف�شه.

�لد�خلية  وز�رة  با�شم  ناطق  وك��ان 
خا�شة  �شركة  �ن  �شرح  �لفغانية 
مطلع  �لفندق  �أم��ن  تولت  جديدة 
ك����ان����ون �ل����ث����اين ي����ن����اي����ر. وت���ع���ذر 

�لت�شال باإد�رة �لفندق للتعليق.
�لفندق  ي��ع��م��ل يف  �ل����ذي  و�ل�����ش��اب 
�ل�شاد�شة ع�شرة جنا من  �شن  منذ 
�ملبنى  على  لطالبان  �شابق  هجوم 
�أ�شفر عن �شقوط 21 قتيل. وقال 
�لهجوم  وق��ع  عندما  هناك  “كنت 
�أين  �مل���رة ع��رف��ت م��ن  �لأول. ه��ذه 

ميكنني �لهرب«.
ورغ����م خ���وف���ه، ي��ق��ول �ل�����ش��اب �نه 
�شيبقى يف عمله “فلي�س لدي خيار 

�آخر«.
كابول  �ن��رك��ون��ت��ي��ن��ت��ال  ي�شتقبل 
�لفنادق  ل�����ش��ل�����ش��ل��ة  �ل��ت��اب��ع  -غ����ر 
�ل�شم-  ه��ذ�  حتمل  �لتي  �لدولية 
ح������ف������لت زف�����������اف وم��������وؤمت��������ر�ت 
و�ج���ت���م���اع���ات ���ش��ي��ا���ش��ي��ة. وجت���ذب 
���ش��رف��ت��ه �مل�����ش��اءة �ل��ت��ي ت��ط��ل على 

�ملدينة �لطبقات �ملي�شورة.
و�لفندق يعمل منذ �أيلول �شبتمرب 

.1969
تعزيز  مت  �لأول  �ل���ه���ج���وم  م���ن���ذ 
لكن  ف�����ي�����ه.  �لم���������ن  �إج����������������ر�ء�ت 
بر�س  فر�ن�س  وكالة  من  �شحافية 
قبل  �ل�شبت  �لول  �م�����س  لح��ظ��ت 
���ش��اع��ات م���ن �ل��ه��ج��وم �أن�����ه ميكن 
جت�����اوز ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ف��ت��ي�����س عند 
�لقفز  عرب  ب�شهولة  �ملبنى  مدخل 

فوق �حلو�جز.

يف كين�شا�شا، و�جه م�شلون �آخرون 
كانو�  بينما  للدموع  �مل�شيل  �ل��غ��از 
ي���ح���اول���ون �ل���ق���ي���ام ب�����ش��م��رة بعد 
قد��س، ح�شبما ذكر �شاهد لفر�ن�س 

بر�س.

�لطو�بق �لثاين و�لثالث و�خلام�س 
يف �ملبنى ت�شتعل. �لطابق �خلام�س 

دمرته �لنر�ن«.
وظهر يف لقطات بثتها �شبكة تولو 
ن��ي��وز ����ش��خ��ا���س ي��ح��اول��ون �لهرب 
م�شتعينني  �ل�شرفات  من  بالنزول 
و�شقط  ببع�شها.  ربطت  باأغطية 

و�حد من هوؤلء على �لقل.
“خرجت  �لطيب  كتب  ذل��ك  وبعد 
ل����ك����ن ن����ح����و م����ئ����ة م�����ن زم����لئ����ي 
عالقني  ز�ل�������و�  م����ا  و�أ�����ش����دق����ائ����ي 
ب���ني �حل���ي���اة و�مل�������وت. �دع������و� لهم 

بالنجاة«.
�شخ�شا  �ن  �لد�خلية  وز�رة  وقالت 
�ملوؤمتر  �مل�����ش��ارك��ني يف  و�ح����د� م��ن 

بع�شهم  �أ�شيب  �ن��ق��اذه��م.  يتم  �ن 
بالر�شا�س و�شقطو� �أر�شا«.

ل�شركة  �لإقليمي  �ملدير  هذ�  جنح 
“�أفغان تيليكوم” يف نهاية �ملطاف 
يف �لختباء ور�ء عمود ثم هرب مع 
�آخرين بالقرب من �مل�شبح قبل �ن 

تتم �إغاثته.
وق��������ال ب���������ش����وت م�������ش���ط���رب �ن����ه 
دوي  �����ش���م���ع  “كنت  خم��ب��ئ��ه  م����ن 
�نفجار تلو �لآخ��ر، قنابل يدوية.. 
�لقنابل  م��ن  �ل��ك��ث��ر  ����ش��ت��خ��دم��و� 

�ليدوية«.
�شت  �و  خ��م�����ش��اً  “ر�أيت  و�أ�����ش����اف 
كانو�  بينما  �ل��ف��ن��دق  خ���ارج  ج��ث��ث 
كانت  �خل�������ارج...  �ىل  ي��ر�ف��ق��ون��ن��ا 

ُق��ت��ل. ق���ال م��وظ��ف يف �ل��ف��ن��دق يف 
بر�س  ف��ر�ن�����س  م��ع  �ت�����ش��ال هاتفي 
طالبا عدم ك�شف هويته، �ن حر��س 
يت�شدو�  �ن  ب����دون  ف����رو�  �ل��ف��ن��دق 

للمهاجمني.
و���ش��رح ه���ذ� �مل��ح��ا���ش��ب �ل��ب��ال��غ من 
�لفندق  يف  وك��ان  عاما   24 �لعمر 
حر��س  “�نهم  �لهجوم  وق��وع  عند 
و�مل�شكلة  خا�شة  �شركة  م��ن  ج��دد 
�نهم مل تكن لديهم  ه��ي  �ل��ك��ربى 
�لأف�����ر�د  مر�قبة”  يف  خ����ربة  �أي 

و�ل�شيار�ت �لتي تدخل �ملجمع.
و�أو����ش���ح �ن���ه ف��ري��ق ج��دي��د يعمل 
مبوجب عقد منذ مطلع �لعام مع 
�لتابع  غر  �نركونتيننتال  فندق 

ب�شرعة  �لم������ن  ق������و�ت  ف��رق��ت��ه��م 
بالغاز �مل�شيل للدموع.

وقطعت �شبكة �لنرنت ليل �م�س 
و�ملدن  كين�شا�شا  يف  �ل�شبت  �لأول 
�منية  ق��و�ت  ن�شرت  حيث  �لكربى 

�جلرحى  �ن  نف�شه  �مل�����ش��در  وق���ال 
خطرة،  ��شابتهما  منهم  و�ث��ن��ان 
مقابل  م�����ش��ت��و���ش��ف  يف  ي��ع��اجل��ون 
ك��ن��ي�����ش��ة �ل��ق��دي�����س ي��و���ش��ف يف حي 
�لكونغو  ع��ا���ش��م��ة  ب��و���ش��ط  ���ش��ع��ب��ي 
�ل�����دمي�����وق�����ر�ط�����ي�����ة ب����ع����د ت���دخ���ل 

�ل�شرطة.
ون�����ش��ر ن��ح��و خ��م�����ش��ني م���ن جنود 
ح��ف��ظ �ل�����ش��لم �ل��ت��اب��ع��ني للأمم 
�مل����ت����ح����دة �م���������ام �ل���ك���ن���ي�������ش���ة بني 
ق���در عددهم  �ل����ذي  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن 

باملئات، وقو�ت حفظ �لنظام.
�ملتحدة  ل��لمم  بعثة  �ك��رب  وك��ان��ت 
مر�قبني  بن�شر  وع���دت  �ل��ع��امل  يف 
�لحد لت�شجيل �ي �عمال عنف �و 

�نتهاكات حلقوق �لن�شان.
�ل�������ش���رط���ة  م�����������ش�����وؤول يف  وق���������ال 
�ل��ك��ون��غ��ول��ي��ة �م����ام ���ش��ح��اف��ي��ني �ن 
“ن�شر جنود حفظ �ل�شلم مينعنا 

من �لقيام بعملنا ب�شكل جيد«.
وك�������ان �مل���ح���ت���ج���ون �ن����ك����ف����اأو� �ىل 
�لكني�شة بعدما حاولو� �ل�شر وهم 
بعدما  باأيديهم،  �غ�شانا  يحملون 

ك���ب���رة. وع���ل���ى �ل���رغ���م م���ن هذه 
�لإجر�ء�ت �لأمنية، حاول �ملوؤمنون 
�لتظاهر يف عدد من �لماكن قبل 

�ن تدخل �ل�شرطة.
كني�شة  �ك��رب  �ل�شيدة  وك��ات��در�ئ��ي��ة 

األف متظاهر يف لو�س اأجنلو�س  600

م�سريات حا�سدة �سد ترامب يف مدن اأمريكية 

�سهود يروون حلظات الهجوم على فندق كابول

تفريق م�سريات �سد الرئي�س كابيال يف كين�سا�سا 

•• ليما-اأ ف ب:

وقع  على  ج��رت  �لبرو  يف  رحلة  فرن�شي�س  �لبابا  يختتم 
ف�شائح  ح��ول  �جل���د�ل  �أج��ج  لكنه  هائلة،  �شعبية  حما�شة 
�لتعديات �جلن�شية على �لأطفال يف ت�شيلي حيث ��شتقبل 
�لأخ���ر يف  ي��وم��ه  و�شيكون  �أح���د.  على  ب���ربودة ل تخفى 
تلوة  �لربنامج  ويت�شمن  بامتياز.  روحيا  يوما  �لبرو، 
���ش��لة �ل��ب�����ش��ارة و�ق��ام��ة ق��د����س يف ق��اع��دة ج��وي��ة، ورفع 
��شاقفة.  ولقاء مع  �آث��ار قدي�شني بروفيني  �مام  �شلو�ت 
فم�شاء �ل�شبت، تاأخر �لبابا �لذي يبلغ �حلادية و�لثمانني 
من �لعمر، و�نهكته رحلة �شاخبة ��شتمرت ��شبوعا يف �شت 
�ل�شرفة و�إلقاء �لتحية على جموع  م��دن، يف �خل��روج �ىل 

�لبروفيني �ملحت�شدين �مام ق�شر ليما �لذي ينزل فيه.
ويف تورخيو �لتي �أم�شى فيها �لنهار بكامله وتبعد 560 
بقد��س  �ل�شو�طئ  �حد  �حتفل على  �لعا�شمة،  �شمال  كلم 
�شارك فيه 200 �لف �شخ�س، و�شار بني �لنا�س �لذين �ثار 

حما�شتهم على منت �شيارته �لبابوية “باباموبيل«.

�لنظر،  �ملنقطعة  �ل�شعبية  �حل��م��ا���ش��ة  ه���ذه  وتتناق�س 
�لذي  �ل��ب��اب��ا  �شجل  وق��د  بت�شيلي.  �شانتياغو  ���ش��و�رع  م��ع 
م�شاألة  بت�شيلي  �لأ�شبوع  بد�ية  يف  يطرح  �ن  منتظر�  كان 
نقاطا  كهنة،  �رتكبها  �لتي  �جلن�شية  �لتجاوز�ت  ف�شائح 
عندما �لتقى �شحايا �لثلثاء و�عرب عن خجله. لكنه مل 
يك�شف ما يقوم به، و�شدم عدد� كبر� من �لت�شيليني يف 

�ليوم �لأخر من زيارته.
�ملون�شنيور  �حل�شود  �م���ام  فرن�شي�س  �لبابا  �شافح  فقد   
خو�ن بارو�س �لذي ي�شتبه باأنه تكتم على ت�شرفات كاهن 
عجوز �عتدى جن�شيا على �لطفال، وجرده �لفاتيكان من 
كهنوته. وحامت حوله �ل�شبهات بعدما �دىل بت�شريح غر 
مريح ل�شحايا �لتجاوز�ت �جلن�شية. وكان �لبابا فرن�شي�س 
على  ت�شيليني  �شحافيني  ��شئلة  على  رد�  �خلمي�س،  ق��ال 
عندما  ت�شيلي،  �شمال  باأق�شى  �يكويك  يف  قد��س  هام�س 
�تكلم  عندئذ  ب��ارو���س،  �لأ���ش��ق��ف  �شد  دل��ي��ل  يل  تقدمون 
معكم. ل يتو�فر دليل و�حد �شده. كل �شيء �فر�ء. هل 

ما �أقوله و��شح؟.

ا�ستقبال حار للبابا يف البريو وبارد يف ت�سيلي 

الأردن: ل موعد حمدد لفتح ال�سفارة الإ�سرائيلية
•• عمان-وكاالت:

قال م�شدر حكومي �أردين �إن موعد �إعادة فتح �ل�شفارة �لإ�شر�ئيلية يف عمان 
مل يحدد بعد، رغم بيان �حلكومة �لإ�شر�ئيلية �لذي �أعلن عودة �ل�شفارة �إىل 
�أن حكومة �لحتلل  �إىل  ل�24،  عملها �ملعتاد فور�ً. ولفت �مل�شدر يف ت�شريح 
�أ�شماء عدة ل�شغل من�شب �شفر يف عمان عو�شاً عن �ل�شفرة عينات  ر�شحت 
قتل  بعد  �لو�شع  ت���اأزمي  يف  دوره���ا  بعد  عودتها  �ململكة  رف�شت  �لتي  ���ش��لي، 
�أعلن  �لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  رئي�س  مكتب  وكان  �ملا�شي.  يوليو   يف  �لأردنيني 
�إىل  تو�شلتا  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة  و�ململكة  “�إ�شر�ئيل  �أن  �مل��ا���ش��ي،  �خلمي�س 
تفاهمات يف �أعقاب �لأحد�ث �لتي وقعت يف �ل�شفارة �لإ�شر�ئيلية يف عمان، يوم 

23 يوليو �ملا�شي، ومقتل �لقا�شي �لأردين يوم 10 مار�س  2014«.
�لفور،  �ملعتاد على  �إىل عملها  �لإ�شر�ئيلية يف عمان  �ل�شفارة  �شتعود  و�أ�شاف: 
و�شتو��شل �ل�شلطات �ملخت�شة يف �إ�شر�ئيل در��شة �ملو�د �لتي ُجمعت حول �أحد�ث 

يوليو، ومن �ملرتقب �أن تتخذ قر�ر�ً حولها يف �لأ�شابيع �لقريبة �ملقبلة.

مريكل وماكرون يتفقان على تعميق التعاون  
•• برلني-رويرتز:

�إميانويل  �لفرن�شي  و�لرئي�س  مركل  �أجن��ي��ل  �لأمل��ان��ي��ة  �مل�شت�شارة  قالت 
�لحتاد  ومنح  بلديهما  بني  �لتعاون  تعميق  يريد�ن  �إنهما  �م�س  ماكرون 
�لأوروب��ي دفعة جديدة نحو تكامل �أف�شل. وقالت مركل يف بث م�شرك 
بالفيديو فيما ت�شتعد �لبلد�ن لإبر�م �تفاق ثنائي جديد “نحن نقوم بذلك 
باأكملها دفعة  �أوروب��ا  بلدينا. ونفعل ذلك لنمنح  �شعبي  �لقرب بني  لزيادة 
ي��وم �جلمعة حتدثت  باري�س  �جتماع يف  وبعد  �أق���وى«.  لنجعلها  ج��دي��دة.. 
�إ�شلحات على  �إدخ��ال  على  �لتفاق  �حتمالت  علنا عن  وماكرون  مركل 

منطقة �ليورو وقال �إنهما ملتزمان بتقوية �لتكتل.

فرن�سا تطالب تركيا 
ب�سبط النف�س يف �سوريا 

•• باري�س-رويرتز:

�لفرن�شي جان  وزي��ر �خل��ارج��ي��ة  ق��ال 
�إن باري�س  �إيف لو دريان �م�س �لأحد 
تطالب تركيا ب�شبط �لنف�س يف �شوريا 
وذل����ك ع��ق��ب �ت�����ش��ال ه��ات��ف��ي �أج����ر�ه 
ت�شاوو�س  م���ول���ود  �ل���رك���ي  ب��ن��ظ��ره 
�أوغلو. وقال لو دريان يف بيان “تدعو 
�شبط  �إىل  �لركية  �ل�شلطات  فرن�شا 
�لنف�س يف ظل و�شع �شعب مع تدهور 
مناطق  ع��دة  يف  �لإن�شانية  �ل��ظ��روف 
من �شوريا نتيجة �لأعمال �لع�شكرية 
لنظام دم�شق وحلفائه«. وقال �جلي�س 
�إن ق��و�ت��ه �ل��ربي��ة توغلت يف  �ل��رك��ي 
منطقة عفرين يف �شمال �شوريا بعدما 
وجوية  مدفعية  هجمات  �أنقرة  �شنت 
من  مدعومني  �أك���ر�د  م�شلحني  على 
طردهم  �إىل  ت�شعى  �ملتحدة  �لوليات 
من منطقة �حل��دود. وذك��ر لو دريان 
�حلكومة  ق�����ش��ف  ت��دي��ن  ف��رن�����ش��ا  �أن 
�إدلب  ملحافظة  �لع�شو�ئي  �ل�����ش��وري��ة 
بدخول  ف������ور�  ب��ال�����ش��م��اح  وت���ط���ال���ب 
�لغوطة  �إىل  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
�ألف   400 ي��ع��ي�����س  ح��ي��ث  �ل�����ش��رق��ي��ة 

مدين يف و�شع خطر.
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عربي ودويل
عقود من التق�سيم واملفاو�سات يف قرب�س   4

•• نيقو�صيا-اأ ف ب:

�إل  �شيطرتها  تب�شط  ل  �ل��ت��ي  ق��رب���س  جمهورية  تنتخب 
على �لثلثني �جلنوبيني من �جلزيرة �أي على �جلهة �لتي 
كانون   28 يف  لها  رئي�شا  �ليونانيون،  �لقبار�شة  ي�شكنها 

�لثاين يناير.
�لقبار�شة  يعي�س  حيث  �ل�شمايل  �جل��زي��رة  ثلث  يخ�شع 
�منا  �لدولية  �لأ�شرة  به  كيان ل تعرف  ل�شلطة  �لأت��ر�ك 

�أنقرة فقط.
وما ز�لت �جلزيرة �ل�شغرة، �مل�شتعمرة �لربيطانية �شابقا، 
�لركية  �ل��ق��و�ت  �جتاحت  عندما   1974 منذ  مق�شومة 

�لثلث �ل�شمايل من �جلزيرة رد� على �نقلب يف نيقو�شيا.
يف 16 �آب �أغ�شط�س 1960، نالت قرب�س ��شتقللها عن 
�ململكة �ملتحدة. و�قر د�شتور جديد ي�شعى �ىل �حلفاظ على 

�ل�شتقر�ر بني �شكان �جلزيرة �ملنق�شمني.
حق  ميثاق  يف  نف�شها  وتركيا  و�ليونان  بريطانيا  ومنحت 
�لن�����ش��م��ام �ىل دولة  ق��رب���س �ىل  �شعت  �ل��ت��دخ��ل يف ح���ال 
يف  ياأملون  �ليونانيون  �لقبار�شة  ك��ان  حينها،  يف  �أخ���رى. 
1963، �ندلعت �أعمال  �أو�خر عام  �للتحاق باليونان. يف 
عنف بني �لقبار�شة �ليونانيني و�لقبار�شة �لأت��ر�ك. ومت 
�ملتحدة  تابعة للأمم  1964 قوة حفظ �شلم  �ن�شاء عام 

يف قرب�س.

وبني 1963 و1964، �شجل فقد�ن نحو 2000 �شخ�س 
يف �ملو�جهات بني �جلماعتني.

يف 15 متوز يوليو 1974، �طاح �نقلب خطط له قوميون 
قبار�شة يونانيون بهدف �حلاق �جلزيرة باليونان، برئي�س 

�جلمهورية �ل�شقف مكاريو�س �لثالث.
ويف 20 متوز يوليو �نزلت تركيا قو�ت يف �شمال �جلزيرة 
بحجة حماية �لقلية �لقرب�شية �لركية )�قل من 20% 

من �ل�شكان(.
بعد ثلثة �أيام، �شقط �لنظام �لع�شكري يف �ثينا و�تباعه يف 
نيقو�شيا. لكن �جلي�س �لركي و��شل تقدمه و��شتوىل يف 

15 �ب �غ�شط�س على منطقة فماغو�شتا )�شرق(.

وبريطانيا،  و�ل��ي��ون��ان  تركيا  �ق��ام��ت  يوليو،  مت��وز   30 يف 
�لدول �ل�شامنة ل�شتقلل قرب�س، “منطقة �منية” حتت 
��شر�ف جنود �لمم �ملتحدة �ملوجودين ��شل على �جلزيرة 
منذ 10 �شنو�ت و�عرفت بوجود �إد�رتني منف�شلتني. يف 
مهامه  مكاريو�س  �ل�شقف  ��شتعاد  دي�شمرب  �لأول  كانون 

كرئي�س.
ثلثة  �ل��ن��ز�ع  �أوق��ع  �ليونانية  �لقرب�شية  لل�شلطات  وفقا 
�ألف   162 �لف قتيل و1400 مفقود كما ت�شبب بنزوح 
معهد  ح�شب  تركي،  قرب�شي  �أل��ف  و48  يوناين  قرب�شي 
و�نهى �لختلط يف  �و�شلو  �ل�شلم يف  �ج��ل  �لأب��ح��اث من 

جميع �ملناطق تقريبا.
زعيم  �ع���ل���ن   1983 ن��وف��م��رب  �ل���ث���اين  ت�����ش��ري��ن   15 يف 
�شمال  ج��م��ه��وري��ة  دن��ك��ط��ا���س  روؤوف  �لت�����ر�ك  �ل��ق��ب��ار���ش��ة 
تنت�شر  حيث  �لأر����ش��ي  من   38% على  �لركية  قرب�س 

�لقو�ت �لركية. ووحدها �نقرة �عرفت بهذ� �لكيان.

من حمافظات حماذية لها �إحدى 
مناطق �تفاق خف�س �لتوتر �لذي 
�أي���ار م��اي��و يف  �ل��ي��ه يف  مت �لتو�شل 
�أ���ش��ت��ان��ا ب��رع��اي��ة رو���ش��ي��ا و�إي������ر�ن، 
�لد�عمة  وتركيا  دم�شق،  حليفتي 

للمعار�شة. 
وبد�أ �شريان �لتفاق عملياً يف �دلب 

يف �أيلول �شبتمرب �ملا�شي.

�شوريا  م����دن  �أك�����رب  ث����اين  ح���ل���ب، 
بدم�شق جنوباً.

وي����اأت����ي حت����رك ق�����و�ت �ل���ن���ظ���ام يف 
�دلب بعد �نتهائها من �آخر �ملعارك 
�لإ�شلمية  �ل���دول���ة  تنظيم  ���ش��د 
)�شرق(  دي����ر�ل����زور  حم��اف��ظ��ة  يف 

�حلدودية مع �لعر�ق.
�أجز�ء  مع  �إدل��ب  حمافظة  وت�شكل 

�لن�شرة  ج��ب��ه��ة  �ل�������ش���ام،  حت���ري���ر 
�آن�������������ذ�ك، وف���������ش����ائ����ل �إ����ش���لم���ي���ة 

حا�شرته لعامني.
وك�����ان �مل���ط���ار ح��ي��ن��ه��ا �آخ�����ر مركز 

ع�شكري لقو�ت �لنظام يف �إدلب.
�ل�شبت،  �مل��ط��ار  على  وب�شيطرتها 
مت��ك��ن��ت �ل����ق����و�ت �حل��ك��وم��ي��ة من 
تاأمني طريق حيوي يربط مدينة 

ف��ه��و ي��اأت��ي م��ن باب   YPG ش��د���
�خل�شية من تعر�س قو�ت �أمريكية 
للخطر،  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  م���ت���و�ج���دة 
�إىل  ه��ن��اك،  �شتبقى  �أن��ه��ا  وخ��ا���ش��ة 
وزير  �أعلن  كما  م�شمى،  غر  �أج��ل 
�خلارجية �لأمريكي، تيلر�شون، يف 

17 يناير. 

تعجيل باإنهاء احلرب
رو�شي  لقلق  يتكني  ي�شر  ك��ذل��ك، 
عفرين  يف  �لركية  �لعملية  حيال 
�إن���ه���اء �حلرب  ت��ري��د  م��و���ش��ك��و  لأن 
�ل�����ش��وري��ة، ف����ور�ً ق���در �مل��م��ك��ن، مع 
�ل�شعي للتو�شل ل�شكل من �لتفاق 
قبل �لنتخابات �لرو�شية �ملقبلة يف 
�إبريل ني�شان، مبا متثله من �أهمية 
�لرو�شي،  للرئي�س  بالن�شبة  كربى 

فلدمير بوتني. 
�ل�شمال  �لو�شع يف  �لكاتب،  وب��ر�أي 
ما  وذلك  �لتعقيد،  �شديد  �ل�شوري 
�ملتحدة  و�ل���ولي���ات  ت��رك��ي��ا  ي��ج��ع��ل 
ي��خ��اط��ر�ن ب��ت��ح��ال��ف��ه��م��ا م���ن �أجل 
�شورية  ب����ل����دة  ع���ل���ى  �ل�������ش���ي���ط���رة 

�شغرة. 

فيه 400 �لف �شخ�س ل ت�شلهم 
�مل�شاعد�ت �لن�شانية«.

جديد  ت����ده����ور  “هناك  وت����اب����ع 
للو�شع” د�عيا �ىل “وقف �ملعارك 
�ىل  �لن�شانية  �مل�شاعد�ت  و�ي�شال 

�جلميع«.
و�و�شح “علينا �ن نعمل كل ما هو 
ممكن من �جل تفعيل وقف �طلق 
�ل���ن���ار ب�����ش��ك��ل ���ش��ري��ع ون���ب���د�أ �حلل 

�ل�شيا�شي �لذي طال �نتظاره«.

•• عوا�صم-اأ ف ب:

�لفرن�شي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ���ش��رح 
جان �يف لودريان �م�س يف �جلز�ئر 
�ن فرن�شا قلقة جد� ب�شاأن �لتدهور 
�شوريا  يف  �ل���و����ش���ع  يف  �مل���ف���اج���ئ 
وطلبت �جتماعا ملجل�س �لمن من 

�جل تقييم �لو�شع �لإن�شاين.
�لقاها يف  كلمة  ل��ودري��ان يف  وق��ال 
�جتماع جمموعة 5+5 لدول غرب 
حو�س �لبحر �لبي�س �ملتو�شط �ن 
“فرن�شا قلقة جد� ب�شان �لو�شع يف 
�شوريا و�لتدهور �ملفاجئ للو�شع” 

هناك.
طلبنا  �ل�����ش�����������������ب��ب  “لهذ�  وت���اب���ع 
لتقييم  �لم����ن  مل��ج��ل�����س  �ج��ت��م��اع��ا 
�ل��و���ش��ع �لن�����ش��اين �خل��ط��ر جد�” 
هذ�  م��������������������������اآل  ي��و���ش�����������������ح  �ن  دون 

�لطلب.
وحت���دث ل���ودري���ان ع��ن �مل��ع��ارك يف 
)�شمال(  �ل�شورية  عفرين  منطقة 
�ل��ت��ي دخ��ل��ت��ه��ا ق����و�ت ت��رك��ي��ة برية 

�م���������س �لح�������د يف �ل����ي����وم �ل���ث���اين 
لهجوم و��شع تخلله ق�شف مدفعي 
ل��ل��م��دي��ن��ة ل����ط����رد ق�������و�ت ك���ردي���ة 

تعتربها �أنقرة �إرهابية.
وكذلك �لو�شع يف منطقة �لغوطة 
عليها  ت�����ش��ي��ط��ر  �ل���ت���ي  �ل�����ش��رق��ي��ة 
ف�شائل معار�شة قرب دم�شق و�لتي 
�ل�شوري  �لنظام  ق��و�ت  حتا�شرها 
��شافة  �مل�شتمر  للق�شف  وتتعر�س 
حمافظة  يف  �ملهجرين  �آلف  �ىل 
�دل��ب )�شمال غ��رب( �ل��ذي يفرون 
م��ن �مل��ع��ارك ب��ني �مل��و�ل��ني للنظام 

وف�شائل م�شلحة.
وق����ال م��ق��رب��ون م���ن ل����ودري����ان �ن 
�لوزير حتادث هاتفيا �شباح �م�س 
مولود  �لركي  نطره  مع  �لح��د 

ت�شاو�س �وغلو.
وقال لودريان “�أول هناك �ملعارك 
هناك  ث����م...  ع��ف��ري��ن،  منطقة  يف 
�لغوطة  مل��ن��ط��ق��ة  ح��ق��ي��ق��ي  خ���ن���ق 
�لنظام  ق��و�ت  �ل�شرقية من ط��رف 
يقبع  �شجن  ي�شبه  م��ا  �ىل  �دى  م��ا 

�شخ�س   340 م����ن  �أك�������ر  ق���ت���ل 
م��ن��ذ �ن����دلع �حل���رب يف ���ش��وري��ا يف 

.2011
�ل�شوري  �جلي�س  �أع��ل��ن  ذل���ك،  �ىل 
�أم�������س ���ش��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى م��ط��ار �أبو 
�ل�شر�تيجي  �لع�شكري  �ل�شهور 
�شوريا،  غ���رب  ���ش��م��ال  يف  �إدل����ب  يف 
ع�شكرية  قاعدة  �ول  بذلك  ليكون 
ت�شتعيدها دم�شق يف هذه �ملحافظة 
�لو�قعة حتت �شيطرة هيئة حترير 

�ل�شام وف�شائل مقاتلة.
بيان  يف  �جل��ي�����س  ق���ي���ادة  و�أوردت 
“بعد  �ل��ر���ش��م��ي  ن�����ش��ره �لإع�������لم 
�لنوعية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
�أجنزت وحد�ت من قو�تنا �مل�شلحة 
�لرديفة  �ل����ق����و�ت  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�لع�شكرية  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  و�حل��ل��ي��ف��ة 
�أبو  م��ط��ار  على  و�شيطرت  بنجاح 
�إدلب  ري��ف  يف  �لع�شكري  �ل�شهور 

�جلنوبي �ل�شرقي«.
وت��ع��م��ل وح������د�ت �ل��ه��ن��د���ش��ة وفق 
و�إز�ل�������ة  “تفكيك  ع���ل���ى  �جل���ي�������س 

و�لعبو�ت  و�مل���ف���خ���خ���ات  �لأل����غ����ام 
�لنا�شفة �لتي زرعها �لإرهابيون يف 

�ملنطقة«.
ع�شكرية  ق��اع��دة  �أول  �مل��ط��ار  ويعد 
منذ  �دل��ب،  يف  �جلي�س  ي�شتعيدها 
بدئه يف 25 كانون �لأول دي�شمرب 
ه��ج��وم��اً و����ش��ع��اً ب��دع��م رو����ش���ي يف 
�ل�شرقي  �جلنوبي  �ملحافظة  ري��ف 
)�لن�شرة  �ل�شام  �شد هيئة حترير 

�شابقا( وف�شائل �أخرى.
من  �لهجوم  ه��ذ�  مبوجب  ومتكن 
�لبلد�ت  ع�����ش��ر�ت  ع��ل��ى  �ل�شيطرة 
�لعنيفة  �مل���ع���ارك  و�أدت  و�ل���ق���رى. 
ب��ني �ل��ط��رف��ني يف �دل���ب �ىل نزوح 
�ل���ف �شخ�س وفق  �أك���ر م��ن م��ئ��ة 

�لمم �ملتحدة.
�لرو�شية  �ل���دف���اع  وز�رة  و�ك�����دت 
�م�س �لحد �ل�شيطرة على �ملطار، 
�ل��و�ق��ع عند �حل��دود �لد�ري���ة بني 

حمافظتي �دلب وحلب )�شمال(.
�شبتمرب  �أي��ل��ول  �مل��ط��ار منذ  وك���ان 
هيئة  ����ش���ي���ط���رة  حت����ت   ،2015

•• وا�صنطن-وكاالت:

�شيا�شي  كاتب  يتكني،  مر�د  ت�شاءل 
�لركية،  “حريت”  لدى �شحيفة 
عما يجعل تركيا و�لوليات �ملتحدة 
علقاتهما  ب��ت��ع��ري�����س  جت����ازف����ان 
للخطر ب�شبب �حلرب على عفرين، 
�لكاتب  وي����ق����ول  �����ش����وري����ة.   ب���ل���دة 
�لناتو،  �شمن  حليفني  �إن  �لركي 
�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة وت��رك��ي��ا، حاربا 
���ش��وي��اً خ��لل �حل���رب �ل��ب��اردة �شد 
�لحتاد �ل�شوفييتي، يبدو�ن حالياً 
م�شاركة  ظل  ويف  ت�شادم،  حالة  يف 
�شورية  بلدة  ب�شبب  ثقيلة،  رو�شية 
م�شلحة  جمموعة  عليها  ت�شيطر 

تعتربها تركيا تنظيماً �إرهابياً.

على مرمى النريان
عفرين  �أن  �إىل  ي��ت��ك��ني  وي�������ش���ر 
�����ش����دي����دة �ل�����ق�����رب م�����ن �حل�������دود 
�ل���رك���ي���ة، ول����ذ� ف��ه��ي �ل���ي���وم على 
مرمى نر�ن �ملدفعية �لركية من 
ويحمل  و�ل��غ��رب.  �ل�شمال  جهتي 
�لتنظيم �لذي �شيطر على عفرين 

�لركية.  �حلكومة  قبل  من  قوية 
ومن �أجل جتاوز �عر��شات �أنقرة، 
عهد  يف  �لأمريكية  �لإد�رة  ف�شلت 
بار�ك �أوباما، ثم مع رئا�شة دونالد 
 YPG ��شمي  ت��ر�م��ب، ع��دم ذك��ر 
�رتباطاتهما  ب�شبب   ،PKK �أو 
م���ن���ه، ف�شلت  وب������دًل  �ل��ع�����ش��وي��ة. 
����ش��م قو�ت  ����ش��ت��خ��د�م  �لإد�رت��������ان 
وهي  ق�شد  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ���ش��وري��ا 
تدعمها  م�شلحة  كردية  جمموعة 
�لرئي�س  �أيام، قال  �شينتكوم. وقبل 
�ل��رك��ي رج���ب ط��ي��ب �أردوغ�����ان �إن 
“ل ي�شتطيعون خد�ع  �لأمريكيني 

تركيا بهذ� �ل�شم �لتجميلي«.

�شببان
ويذكر يتكني �شببني يجعلن من 

ب��ع��د �ن������دلع �حل�����رب �لأه���ل���ي���ة يف 
��شم حزب   ،2011 ع��ام  �شوريا يف 
 PYD لحت�����اد �ل��دمي��وق��ر�ط��ي�
�لعمال  حل�����زب  �ل�������ش���وري  �ل����ف����رع 
PKK �لذي يحارب  �لكرد�شتاين 
�ل���دول���ة �ل��رك��ي��ة م��ن��ذ �أك����ر من 
�لوليات  وت�شنفه  ع��ام��اً،  ث��لث��ني 

�ملتحدة كتنظيم �إرهابي. 

جتاوز اعرتا�شات
�ملركزية  �لقيادة  �إن  �لكاتب  ويقول 
�لأمريكية �شينتكوم بد�أت، منذ عام 
2014، با�شتخد�م وحد�ت حماية 
�جلناح   YPG �ل���ك���ردي  �ل�����ش��ع��ب 
كقوة   ،PYD حل���زب  �ل��ع�����ش��ك��ري 
برية يف �حلرب �شد د�ع�س يف �شرق 
�حتجاجات  م��ن  ب��ال��رغ��م  ���ش��وري��ا، 

عفرين مدينة هامة لدرجة تدفع 
�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  تركيا  ك��ًل من 
للخطر  ع��لق��ات��ه��م��ا  ل��ت��ع��ري�����س 

ب�شاأنها. 
ويقول �لكاتب �إنه بالن�شبة لركيا 
ي��ع��ود �له���ت���م���ام ب��ع��ف��ري��ن مل���ا قبل 
�حل����رب �لأه���ل���ي���ة �ل�����ش��وري��ة. فقد 
وجبال  عفرين   PKK ��شتخدم 
�آمانو�س على طول �لق�شم �ل�شمايل 
�لغربي من �حل��دود بني تركيا   –
�أهم مو�قعه ونقاط  و�شوريا كاأحد 
عمليات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  م��ق��ات��ل��ي��ه  ت�����ش��ل��ل 
 ،PKK ه���اج���م  وق����د  ت���رك���ي���ا.  يف 
يف  بحرياً  موقعاً   ،2010 ع��ام  يف 
��شكندرون، مما �أدى لقتل 7 جنود 
دورتيول  كما هاجم موقع  �أت��ر�ك، 
�ملجاور، وقتل �أربعة رجال �شرطة. 

ومت �إلقاء �لقب�س على �مل�شتبه بهم 
مر�شني  ميناء  يف   ،2012 ع��ام  يف 

على �لبحر �ملتو�شط. 

ن�شر قوات
�إنه  تركية  �أم��ن��ي��ة  م�����ش��ادر  وت��ق��ول 
�لوليات  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �أع��ق��اب  يف 
�شرق  يف   YPG وح����زب  �مل��ت��ح��دة 
����ش���وري���ا، ومب����ح����اذ�ة �حل������دود بني 
 PKK ب�������د�أ  ت���رك���ي���ا و�ل������ع������ر�ق، 
ب���ن���ق���ل م�������ش���ل���ح���ني م�����درب�����ني من 
قنديل  ج��ب��ال  يف  �لرئي�شي  م��ق��ره 
وبح�شب  ���ش��وري��ا.  �إىل  �ل���ع���ر�ق  يف 
�ل��رك��ي��ة، مت، خلل  �مل�����ش��ادر  تلك 
�لأخ���رة،  ع�شر  �لثمانية  �لأ���ش��ه��ر 
ه����وؤلء يف  500 م��ق��ات��ل م��ن  ن�شر 
ي�شميها  و�ل���ت���ي  ع��ف��ري��ن  م��ن��ط��ق��ة 
عفرين،  ك��ان��ت��ون  ب��ا���ش��م   PKK
 YPG ب���ه���دف ت���دري���ب م��ق��ات��ل��ي
كل  يقدمها  �أ�شلحة  ��شتخد�م  على 
و�لرو�شية  �لأمريكية  �ل��ق��و�ت  من 

يف �شوريا.

جيب قوي
من  ت��رك��ي��ا  خل�شية  يتكني  وي�����ش��ر 
متكن �لأكر�د من �إقامة جيب قوي 
لهم يف كل من عفرين و�إدلب حتت 

 .YPG، PKK قيادة
بح�شب  �ل�����ث�����اين،  �ل�������ش���ب���ب  و�أم��������ا 
مو��شلة  ب�شبب  ياأتي  فهو  �لكاتب، 
 PKK ت�شكيل ممر حتت �شيطرة
�ل��ع��ر�ق نحو  م��ن ج��ب��ال قنديل يف 
م��ن��ط��ق��ة ع���ف���ري���ن �ل���ق���ري���ب���ة من 

�حلدود �لركية. 
و�أما عن �شبب �ملعار�شة �لأمريكية 
�ل�شديدة لأي عمل ع�شكري تركي 

اإردوغان يحذر املعار�سة من 
الحتجاج على “عفرين«

 •• اأنقرة-رويرتز:

حذر �لرئي�س �لركي رجب طيب �إردوغان موؤيدي �ملعار�شة �لركية �ملو�لية 
�إن  قائل  �شوريا  �شمال  يف  �لع�شكرية  �لعملية  على  �لحتجاج  من  للأكر�د 
قو�ت �لأمن �شتتدخل �إذ� تظاهرو�. و�أ�شاف م�شر� �إىل �أع�شاء ثاين �أكرب 
حزب يف �لربملان وهو حزب �ل�شعوب �لدميقر�طي �ملوؤيد للأكر�د “لتعلمو� 
�أنه �أينما ذهبتم يف �ل�شو�رع �شتكون قو�ت �لأمن يف �أعقابكم«. وكان �إردوغان 
�آلف من موؤيديه يف مدينة بور�شة. ودخلت �لقو�ت �لربية  �أمام  يتحدث 
�لقو�ت  م�شتهدفة  �أن��ق��رة  ت�شنها  عملية  �شمن  �ل�شورية  عفرين  �لركية 

�لكردية �ملدعومة من �لوليات �ملتحدة عند حدودها �جلنوبية.

 احلكم باإعدام اأملانية داع�سية يف العراق
•• بغداد-اأ ف ب:

�أ�شدرت حمكمة عر�قية �أم�س حكما بالإعد�م �شنقا حتى �ملوت بحق متهمة 
د�ع�س  تنظيم  �ىل  �أ�شول مغربية، لنتمائها  �لأملانية من  حتمل �جلن�شية 

�لإرهابي يف �شوريا و�لعر�ق وتقدميها �مل�شاعدة له.
وهذه هي �ملرة �لأوىل �لتي يعلن فيها �لق�شاء �لعر�قي حكما بالإعد�م على 

مو�طنة �أوروبية.
وقال �ملتحدث �لر�شمي ملجل�س �لق�شاء �لأعلى �لقا�شي عبد �ل�شتار برقد�ر 
�إن حكم �لإعد�م �شنقا جاء لأن “�ملتهمة قدمت �لدعم �للوج�شتي وم�شاعدة 
يف  بامل�شاركة  و�أدي��ن��ت  �لإج��ر�م��ي��ة  �أعمالهم  �رت��ك��اب  يف  �لإره��اب��ي  �لتنظيم 

مهاجمة �لقو�ت �لأمنية و�لع�شكرية �لعر�قية«.
�أو �ملكان �لتي �عتقلت فيه. وقال برقد�ر  ومل يتم حتديد عمر �ملحكومة 
�شوريا ومن  �إىل  �أملانيا  �شافرت من  باأنها  �لتحقيق  “�عرفت يف طور  �أنها 
ثم �إىل �لعر�ق و��شطحبت معها �بنتيها �للتني تزوجتا من �أفر�د �لتنظيم 
للمرة  �ملا�شي  �شبتمرب  �أيلول  يف  �أ�شدر  �لعر�قي  �لق�شاء  وكان  �لإرهابي«. 
�إىل  ينتمي  رو�شي  جهادي  بحق  �مل��وت  حتى  �شنقا  ب��الإع��د�م  حكما  �لأوىل، 

تنظيم د�ع�س، �ألقي �لقب�س عليه خلل معارك ��شتعادة مدينة �ملو�شل.
ويف متوز يوليو �ملا�شي، �أعلن �لق�شاء �لأملاين �أن �ل�شلطات �لعر�قية �عتقلت 

قا�شرة �أملانية )16 عاما( من تنظيم د�ع�س يف �ملو�شل.
و�فادت جملة “در �شبيغل” �لأملانية حينها، �أن �جلهادية كانت قيد �لحتجاز 
�ل�شنو�ت �لأخ��رة ومت  �أملانيات �لتحقن باملتطرفني يف  يف بغد�د مع ثلث 

�عتقالهن يف �لأيام �لتي تلت حترير �ملو�شل يف �لعا�شر من متوز يوليو.
وتابعت �ن دبلوما�شيني �أملان متكنو� من زيارة �لن�شاء �لأربع يف �شجن مطار 
�ل�شي�شان  و�خ��رى من  �أ�شل مغربي،  �لن�شاء من  �إح��دى  �أن  و�أك��دت  بغد�د. 

لكنها حتمل جو�ز �شفر �أملانيا.

اجلي�س ال�شوري يعلن �شيطرته على مطار اأبو ال�شهور 

فرن�سا تطلب اجتماعًا ملجل�س الأمن ب�ساأن �سوريا

تخ�شى تركيا من متكن الأكراد من اإقامة جيب قوي لهم 

ما اأ�سباب اخلالف بني اأنقرة ووا�سنطن على عفرين ال�سورية؟

تظاهرات مرتبطة مبقتل �سرطي متمرد يف فنزويال 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

ملطالبة  ك��ر�ك��ا���س  يف  �ل�شبت  �لأول  �م�����س  ت��ظ��اه��ر�ت  ج��رت 
�ل�شلطات �لفنزويلية بت�شليم عائلة �شرطي �شابق مترد على 

�شلطة نيكول�س مادورو وقتلته قو�ت �لمن، جثمانه.
وقد �حت�شد حو�ىل مئة �شخ�س بعد ظهر �ل�شبت يف �ل�شارع 
�لعا�شمة،  ���ش��رق  ج��ن��وب  مونتي  بيلو  م�شرحة  �ىل  �مل����وؤدي 
بريز  �و���ش��ك��ار  �ل�شابق  �ل�شرطي  جثة  بت�شليم  للمطالبة 
�ىل عائلته. وت�شدى لهم عنا�شر من �ل�شرطة وع�شكريون 
بث  فيديو  �شريط  ويف  �ل�شغب.  ملكافحة  مبعد�ت  م���زودون 
على �شبكات �لتو��شل �لجتماعي، قالت �مينتا برز و�لدة 
�ل�شرطي  �أرملة  مع  �ملك�شيك  يف  تعي�س  �لتي  بريز  �و�شكار 
من  �متكن  حتى  معي  “�أريده  �لثلثة  و�بنائهما  �ل�شابق 
�أو�شكار بريز،  �أور� بريز، عمة  �أري��د«. وتقوم  دفنه حيثما 
من  �لعائلة  تتمكن  حتى  فنزويل  يف  �ل��لزم��ة  باخلطو�ت 
�شلطة  على  �ل�شابق قد مترد  �ل�شرطي  وك��ان  ت�شلم �جلثة. 
تظاهر�ت  جت��رى  كانت  فيما   2017 يف  م���ادورو  �لرئي�س 
ني�شان  �شخ�شا من   125 قتل خللها  للحكومة  مناه�شة 
�بريل �ىل متوز يوليو. و�ثر بريز على �لنا�س بخطوة غر 
فوق  حلق  فقد   :2017 يونيو  ح��زي��ر�ن   27 يف  م�شبوقة 

و�لقى  �ل�شرطة  م��ن  �شرقها  مروحية  م��نت  على  ك��ر�ك��ا���س 
قنابل يدوية على مبان ر�شمية، لكن مل يت�شبب يف �شقوط 
�شحايا. وبات منذ ذلك �حلني �لعدو �للدود للرئي�س مادورو 
بريز  وقتل  �إره��اب��ي��ا.  باعتباره  �ل�شلطات  ب���د�أت  ولحقته 
�آخرين هم خم�شة رجال و�مر�أة  �لثنني مع �شتة ��شخا�س 
و�ح��دة، خلل هجوم �شنته قوى �لمن على منزل حت�شن 
مقربني  كانا  �لقتلى  من  �ثنان  ودف��ن  كر�كا�س.  ق��رب  فيه 
من بريز، هما خو�شيه بيمنتل و�بر�هام �غو�شتيني، �شباح 
�ل�شبت يف كر�كا�س، و�شط رقابة م�شددة لل�شرطة و�جلي�س. 
ونقلت جثث �لأربعة �لآخرين �ىل مدينتي مار�كيبو ب�شمال 
�ل���غ���رب. و�أجريت  غ���رب ف��ن��زوي��ل، و���ش��ان ك��ري�����ش��ت��وب��ال يف 
�شمال  �لو�قعة  بكر�كا�س  �لكربى  �ملقربة  �لدفن يف  مر��شم 
هتافات  ورددو�  �شخ�س   300 ح��و�ىل  و�حت�شد  �لعا�شمة. 
معادية لل�شلطات �مام جنود �حلر�س �لوطني �لذين كانو� 
فيهما  دف��ن  �للذين  �ملكانني  �ىل  �ل��و���ش��ول  م��ن  مينعونهم 
مونيكا  وق��ال��ت  ج�����ز�رون.  وه��ت��ف��و�  و�غ��و���ش��ط��ي��ن��ي،  بيمنتل 
�شانتاماريا، �ملعلمة �لتي تبلغ �لر�بعة و�خلم�شني من �لعمر 
وو�شلت مع لفتة كتبت عليها ��شماء بريز ورفاقه �لقتلى، 
لوكالة فر�ن�س بر�س “�أتيت لأحيي هوؤلء �لأ�شخا�س �لذين 

قتلو� بطريقة جبانة«.

الرئي�س ال�سومايل يعزل رئي�س بلدية مقدي�سو  
••  كمباال-رويرتز:

عزل �لرئي�س �ل�شومايل حممد عبد �هلل رئي�س بلدية �لعا�شمة مقدي�شو 
وعني وزير �لإعلم خلفا له �م�س �لأحد.

و�أ�شدر �لرئي�س مر�شوما بتعيني عبد �لرحمن عمر عثمان رئي�شا جديد� 
لبلدية �لعا�شمة ليحل حمل ثابت عبدي حممد. ومل يذكر مكتب �لرئي�س 

�شببا لعزل حممد.
�ل��وزر�ء ح�شن علي  �أن حممد ورئي�س  �إع��لم حملية ذك��رت  وكانت و�شائل 
خري لي�شا على وفاق، لكن مل يت�شح ما �إذ� كان ذلك هو �شبب �إقالة حممد 

من �ملن�شب.
وجاء يف بيان على موقع �حلكومة على �لإنرنت “بعد �لت�شاور مع رئي�س 
عثمان  عمر  �لرحمن  عبد  بتعيني  �لرئي�س  قام  �لد�خلية،  ووزي��ر  �ل��وزر�ء 

رئي�شا جديد� للبلدية«.
�لليلة  �لبلدية  رئي�س  دخلت مكتب  �لأم��ن  ق��و�ت  �إن  �شكان مقدي�شو  وق��ال 
ول  �ملدينة  يف  �لطرق  معظم  �لقو�ت  �أغلقت  كما  عليه.  و�شيطرت  �ملا�شية 

تز�ل مغلقة �لأحد.
ومل يت�شن �حل�شول على تعليق من وزير �لإعلم.

�أطاح زعماء  1991 عندما  �أمنية منذ عام  و�ل�شومال غارق يف م�شكلت 
ميلي�شيات بالديكتاتور حممد �شياد بري.

وتكافح �حلكومة �ملدعومة بقوة من �لحتاد �لأفريقي )�أمي�شوم( لهزمية 
مترد ت�شنه حركة �ل�شباب.
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فعلى من لديه �إعر��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�شاد 
�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خلل ثلثني يوما من هذ� �لإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
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اإعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��شم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  105650
باإ�ش������م: �س. كيه �م �وتو تيكنيكك / كاري- ماجنلر جي �م بي �ت�س

وعنو�ن����ه: و�نغنر�شر�بي 22، 76448 دورمر�شهيم، �ملانيا
و�مل�شجلة حتت رقم: 98324              بتاريخ: 2009/12/13 

�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   
�حلم��اية يف: 2018/01/22

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً للأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعلمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
اإعالن جتديد 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��شم حممد �أبو �لنجا
بطلب لتجديد ت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  105653
باإ�ش������م: �س. كيه �م �وتو تيكنيكك / كاري- ماجنلر جي �م بي �ت�س

وعنو�ن����ه: و�نغنر�شر�بي 22، 76448 دورمر�شهيم، �ملانيا
و�مل�شجلة حتت رقم: 98327              بتاريخ: 2009/12/13 

�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   
�حلم��اية يف: 2018/01/22

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً للأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعلمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
اإعالن جتديد 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��شم حممد �أبو �لنجا
بطلب لتجديد ت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  105656
باإ�ش������م: �س. كينجد�و ترى – لينك لوك جروب، كو، ليمتد

وعنو�ن����ه: 51 تايبنج روود، كينجد�و، �ل�شني
و�مل�شجلة حتت رقم: 98507              بتاريخ: 2009/12/15 

�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   
�حلم��اية يف: 2018/01/22

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً للأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعلمات �لتجارية. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230  

اإعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��شم حممد �أبو �لنجا

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  106459
باإ�ش������م:  �س. تيفاين �ند كمبني

وعنو�ن����ه:  727 فيفث �فينو، نيويورك 10022، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
و�مل�شجلة حتت رقم: 101287             بتاريخ:  2010/04/04

�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   
�حلم��اية يف: 31/ 01/ 2018

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً للأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعلمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230

اإعالن جتديد 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��شم حممد �أبو �لنجا
بطلب لتجديد ت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  26703
باإ�ش������م:  �س. نا�شيونال – �ويل ويل فاركو، �ل بي

وعنو�ن����ه:  1000 ريت�شموند �فينيو، �شويت هيو�شنت، تك�شا�س 77042، �لوليات �ملتحدة 
�لمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم: 22770             بتاريخ:  1999/12/06
�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   

�حلم��اية يف: 25/ 05/ 2018
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً للأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعلمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
اإعالن جتديد 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��شم حممد �أبو �لنجا
بطلب لتجديد ت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  26704
باإ�ش������م:  �س. نا�شيونال – �ويل ويل فاركو، �ل بي

وعنو�ن����ه:  1000 ريت�شموند �فينيو، �شويت هيو�شنت، تك�شا�س 77042، �لوليات �ملتحدة 
�لمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم: 21169             بتاريخ:  1999/06/05
�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   

�حلم��اية يف: 25/ 05/ 2018
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً للأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعلمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230  

اإعالن جتديد 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��شم حممد �أبو �لنجا
بطلب لتجديد ت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  26706
باإ�ش������م:  �س. نا�شيونال – �ويل ويل فاركو، �ل بي

وعنو�ن����ه:  1000 ريت�شموند �فينيو، �شويت هيو�شنت، تك�شا�س 77042، �لوليات �ملتحدة 
�لمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم: 21168             بتاريخ:  1999/06/05
�إنت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلم��اية يف: 25/ 05/ 2018
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً للأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعلمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
اإعالن جتديد 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��شم حممد �أبو �لنجا
بطلب لتجديد ت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  26708
باإ�ش������م:  �س. نا�شيونال – �ويل ويل فاركو، �ل بي

وعنو�ن����ه:  1000 ريت�شموند �فينيو، �شويت هيو�شنت، تك�شا�س 77042، �لوليات �ملتحدة 
�لمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم: 22771             بتاريخ:  1999/12/06
�إنت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلم��اية يف: 25/ 05/ 2018
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً للأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعلمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
EAGLE ONE :ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية

 �ملودعة حتت رقم: 26344                        بتاريخ: 1998/05/04
�مل�شجلة حتت رقم:                            بتاريخ: 

با�ش��م: �س. ��شلند �نك.                   
وعنو�نه:  1000 ��شلند در�يف رو�شيل كنتاكي 41169، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

منظفات �ل�شيار�ت، وبالتحديد �مللمعة �خلا�شة و�مل�شنوعة من �لنغنيزيوم، منظفات حمركات وعجلت �لدر�جات �لنارية، 
وتو�بعها، حماليل  و�ملحاور  �ل�شيار�ت  تنظيف عجلت  م�شتح�شر�ت  و�ملغنيزيون،  �لكروم  و�ل�شائلة من  �لهلمية  �مللمعات 
تنظيف �جلدر�ن �لبي�شاء و�غطية �لعجلت، غ�شول وملمعات �لعجلت �مل�شنوعة من �لملنيوم، ملمعات �لعجلت، �مل�شنوعة 
�ل�شمعية  �ملنظفات  �ل�شمعية،  �ملنظفات  �لتنظيف،  حماليل  ذلك  يف  مبا  لل�شيار�ت  �مللمعة  �ملنظفات  و�لملنيوم،  �لكروم  من 
�ل�شائلة و�لل�شقة، �ملنظفات دون �ل�شمعية، �مللطفات، ومزيلت �خلدو�س، �ملنظفات �لد�خلية و�خلا�شة بالتنجيد، مبا يف 
ذلك مزيلت �لبقع، وو�قيات �لقم�شة، حماليل �لتنظيف، حماليل �جللد �لهلمية، �مللمعات �لبل�شتيكية، �ملحاليل �ملانعة 

للغب�س، ومنظفات �لزجاج و��شفنج �لغب�س.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

* �لتعديلت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تنازل رقم:  1 

��شم مالك �لعلمة:  �س. ��شلند �نك 
��شم �ملتنازل له: �س. نيتيو برودكت�س، �ل �ل �شي

مه�نته:  �لتجارة و �ل�شناعة
جن�شيته: �لوليات �ملتحدة �لمريكية

عنو�ن وحمل �قامته:  300 كري�شنت كورت، �شويت 550 ،  د�ل�س، تك�شا�س 75201 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
تاري�خ �نت�قال �مللكية  ) �لتنازل (:  2016/11/16  

تاريخ �لتا�شر يف �ل�شجل: 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن �نتقال ملكية

EAGLE ONE :ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية

 �ملودعة حتت رقم: 26344                        بتاريخ: 1998/05/04
�مل�شجلة حتت رقم:                            بتاريخ: 

با�ش��م: �س. نيتيو برودكت�س، �ل �ل �شي                  
وعنو�نه:  300 كري�شنت كورت، �شويت 550 ،  د�ل�س، تك�شا�س 75201 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

منظفات �ل�شيار�ت، وبالتحديد �مللمعة �خلا�شة و�مل�شنوعة من �لنغنيزيوم، منظفات حمركات وعجلت �لدر�جات �لنارية، 
وتو�بعها، حماليل  و�ملحاور  �ل�شيار�ت  تنظيف عجلت  م�شتح�شر�ت  و�ملغنيزيون،  �لكروم  و�ل�شائلة من  �لهلمية  �مللمعات 
تنظيف �جلدر�ن �لبي�شاء و�غطية �لعجلت، غ�شول وملمعات �لعجلت �مل�شنوعة من �لملنيوم، ملمعات �لعجلت، �مل�شنوعة 
�ل�شمعية  �ملنظفات  �ل�شمعية،  �ملنظفات  �لتنظيف،  حماليل  ذلك  يف  مبا  لل�شيار�ت  �مللمعة  �ملنظفات  و�لملنيوم،  �لكروم  من 
�ل�شائلة و�لل�شقة، �ملنظفات دون �ل�شمعية، �مللطفات، ومزيلت �خلدو�س، �ملنظفات �لد�خلية و�خلا�شة بالتنجيد، مبا يف 
ذلك مزيلت �لبقع، وو�قيات �لقم�شة، حماليل �لتنظيف، حماليل �جللد �لهلمية، �مللمعات �لبل�شتيكية، �ملحاليل �ملانعة 

للغب�س، ومنظفات �لزجاج و��شفنج �لغب�س.
�لو�ق�عة بالفئة: 3

* �لتعديلت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تنازل رقم:  1 

��شم مالك �لعلمة:  �س. نيتيو برودكت�س، �ل �ل �شي
��شم �ملتنازل له: �س. �أمريكان كفرز، �نك

مه�نته:  �لتجارة و �ل�شناعة
جن�شيته: �لوليات �ملتحدة �لمريكية

عنو�ن وحمل �قامته:  102 وي�شت 12200 �شاوث، در�بر، يوتا84020-8983، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
تاري�خ �نت�قال �مللكية  ) �لتنازل (:  2016/07/05  

تاريخ �لتا�شر يف �ل�شجل:  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
اإعالن جتديد 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��شم حممد �أبو �لنجا
بطلب لتجديد ت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  26700
باإ�ش������م:  �س. نا�شيونال – �ويل ويل فاركو، �ل بي

وعنو�ن����ه:  1000 ريت�شموند �فينيو، �شويت هيو�شنت، تك�شا�س 77042، �لوليات �ملتحدة 
�لمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم: 56056             بتاريخ:  2005/11/23
�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   

�حلم��اية يف: 25/ 05/ 2018
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً للأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعلمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
اإعالن جتديد 

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / ر��شم حممد �أبو �لنجا
بطلب لتجديد ت�شجيل �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرق�م:  26701
باإ�ش������م:  �س. نا�شيونال – �ويل ويل فاركو، �ل بي

وعنو�ن����ه:  1000 ريت�شموند �فينيو، �شويت هيو�شنت، تك�شا�س 77042، �لوليات �ملتحدة 
�لمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم: 22768             بتاريخ:  1999/12/06
�إنت��هاء  تاريخ  من  �إع��ت��ب��ار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل   

�حلم��اية يف: 25/ 05/ 2018
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �أخرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً للأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لإحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعلمات �لتجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / ر��ش�م �أب�و �لنج�ا لت�شجيل بر�ء�ت �لإخر�ع
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 274480 بتاري��خ: 2017/06/05
با�ش���م: �س. �شوين كوربوري�شن

وعنو�ن�ه:  1-7-1 كونان، ميناتو-كيو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�مللحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�شرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة ) 
�لإ�شر�ف ( و�لإنقاذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، 
حاملت بيانات مغناطي�شية، �أقر��س ت�شجيل، �أقر��س مدجمة، �أقر��س فيديوية رقمية وغرها من و�شائط �لت�شجيل �لرقمية، �أليات للأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، 
�آلت ت�شجيل �لنقد، �آلت حا�شبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر، بر�مج كمبيوتر، �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق، بطاريات كهربائية، عد�شات م�شخمة، �شور كرتونية 
متحركة، �لت �لرد علي �ملكاملات �لهاتفية، هو�ئيات، قارئات �شيفر�ت �لعمدة ، بطاريات كهربائية ، �شناديق بطاريات ، �جهزة �شحن �لبطاريات ، كبائن ملكرب�ت �ل�شوت ،كبلت 
كهربائية ، كبلت �لياف ب�شرية، كامر�ت فيديو، كامر�ت ت�شوير �شينمائي، كامر�ت ) للت�شوير �لفوتوغر�يف (، مكثفات، �شور كرتونية متحركة، م�شجلت �لكا�شيت، 
�طو�ق للهو�تف �لنقالة، مفاتيح خليا ) كهرباء (، وحد�ت معاجلة مركزية ) معاجلات (، �جهزة �شحن �لبطاريات �لكهربائية، رقائق ) د�ر�ت متكاملة  (، �جهزة تنظيف 
�قر��س ت�شجيل �ل�شوت، �جهزة ت�شغيل �لقر��س �ملدجمة، �قر��س مدجمة ) �شمعية وب�شرية (، �قر��س مدجمة ) لذ�كرة �لقر�ء�ة فقط (، بر�مج �لعاب كمبيوتر، لوحات 
قابلة  بر�مج كمبيوتر ) برجميات  بر�مج كمبيوتر م�شجلة،  بالكمبيوتر،  �جهزة ملحقة  �لكمبيوتر،  لت�شغيل  بر�مج م�شجلة  ذ�كر�ت كمبيوتر،  �لكمبيوتر،  مفاتيح لجهزة 
للتنزيل (،  برجميات كمبيوتر م�شجلة، �أجهزة كمبيوتر، طابعات ت�شتخدم مع �جهزة �لكمبيوتر، مكثفات، مكثفات ب�شرية، مو�شلت كهربائية، و�شلت كهربائية، و�شلت 
للخطوط �لكهربائية، و�شلت ) كهربائية (، قارئات كهربائية، و�شائط تخزين بيانات مغناطي�شية، و�شائط تخزين بيانات ب�شرية، �جهزة معاجلة �لبيانات، �قر��س ب�شرية، 
م�شغلت �لقر��س لجهزة �لكمبيوتر، �قر��س مغناطي�شية، ملفات �شورية قابلة للتنزيل، ملفات مو�شيقية قابلة للتنزيل، نغمات قابلة للتنزيل للهو�تف �لنقالة، م�شغلت 
�لأقر��س ) لجهزة �لكمبيوتر (، م�شغلت �لقر��س �لفيديو �لرقمية، لوحات �علنات �لكرونية، �قلم �لكرونية ) وحد�ت عر�س ب�شري (، �جهزة ترجمة �لكرونية 
فاك�س،  �لت  م�شفرة،  مغناطي�شية  بطاقات  �لهوية،  لتحديد  م�شفرة  مغناطي�شية  ��شاور  للب�شائع،  �لكرونية  بيانية  بطاقات  للتفريغ،  قابلة  �لكرونية  من�شور�ت  جيبية، 
كبلت �لياف ب�شرية، �فلم ت�شوير �شينمائي معر�شة لل�شوء، �أفلم معر�شة لل�شوء، �طقم غر يدوية للهو�تف، �شماعات �لر�أ�س، ��شرطة تنظيف �لروؤو�س �لكهر�شوئية 
) للت�شجيل (، �بو�ق للمكرب�ت �ل�شوتية، بطاقات هوية ممغنطة، بطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة ) بطاقات ذكية (، د�ر�ت متكاملة، �جهزة �ت�شال د�خلي، �جهزة بينية لجهزة 
�لكمبيوتر، �شناديق نغم لجهزة �لكمبيوتر، �شناديق نغم مو�شيقية، �أجهزة كمبيوتر �شخ�شية �شغرة، موؤ�شر�ت �لكرونية م�شدرة لل�شوء، مكرب�ت �شوت، و�شائط تخزين 
بيانات مغناطي�شية، ��شرطة مغناطي�شية، ميكروفونات، �جهزة �ملودم، �جهزة مر�قية كهربائية، �شا�شات عر�س ) �أجز�ء كمبيوتر (، بر�مج مر�قبة ) بر�مج كمبيوتر ( �، فاأرة 
) معد�ت معاجلة بيانات (، لباد�ت �لفارة، �أجهزة ملحة للمركبات ) كمبيوتر طبلوين (، �دو�ت ملحية، �بر لجهزة ت�شغيل �ل�شطو�نات، مفكرة يف �شكل كمبيوتر �شغر، 
�جهزة و�دو�ت ب�شرية، �و�شاط تخزين بيانات ب�شرية، �قر��س ب�شرية، �لياف ب�شرية ) فتائل تو�شيل �ل�شوء (، �شلع ب�شرية، �قلم �لكرونية ) وحد�ت عر�س ب�شري (، 
م�شجلت �شغرة �حلجم، ��شطو�نات �لفونوغر�ف، �لت ت�شوير ) فوتوغر�فية و �لكرو�شتاتية وحر�رية (، �جهزة �ر�شال �ل�شور تلغر�فيا، خليا كهربائية �شوئية، �شفائح 
للبطاريات، م�شغلت �لقر��س �لفيديوية �لرقمية، حا�شبات جيب، موؤ�شر�ت �لكرونية م�شيئة، م�شغلت و�شائط حممولة، هو�تف حممولة، لوحات د�ر�ت مطبوعة، د�ر�ت 
مطبوعة، من�شور�ت �لكرونية قابلة للتنزيل، م�شتقبلت �شمعية وب�شرية، �شماعات هو�تف، �جهزة لتغير �بر �جهزة ت�شغيل �ل�شطو�نات، �جهزة ت�شغيل ��شطو�نات، ما�شحات 
) معد�ت معاجلة بيانات (، �شا�شات ) للت�شوير �لفوتوغر�يف (، قو�ب�س وماأخذ و�دو�ت تو�شيل �خرى ) و�شلت كهربائية (، برجميات كمبيوتر ) م�شجلة (، بطاريات �شم�شية، 
�جهزة ت�شجيل �ل�شوت، حاملت لت�شجيل �ل�شوت، �قر��س ت�شجيل �ل�شوت، ��شرطة ت�شجيل �ل�شوت، �جهزة ن�شخ �ل�شوت، �جهزة نقل �ل�شوت، منظمات �ل�شرعة لجهزة 
ت�شغيل �ل�شطو�نات، نظار�ت و�قية لللعاب �لريا�شية، ��شرطة ت�شجيل �ل�شوت ، �بر لجهزة ت�شغيل �ل�شطو�نات، مفاتيح كهربائية، م�شجلت �شريطية، ميكروفونات هو�تف، 
��شلك هو�تف،  �جهزة هاتف، �جهزة تلفزيون، �ذرع �شوتية لجهزة ت�شغيل �ل�شطو�نات، م�شغل وم�شي لناقل تتابعي م�شرك، ��شرطة فيديو، لفافات تخزين �لعاب �لفيديو، 

م�شجلت فيديو، �شا�شات فيديو، هو�تف فيديو، مو�شلت ��شلك ) كهربائية (، معاجلات كلمات
و�لو�قعة يف �لفئة: 09

   ) S ( و�شف �لعلمة:  �لعلمة عبارة عن  �شكل هند�شي رباعي تتخلله خطوط طولية باللونني �لأبي�س و�لأ�شود وبد�خله �شكل مميز يرمز �ىل �حلرف �للتيني
�إليه وذلك خلل ثلثني  �مل�شار  للق�شم  �مل�شجل  بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجاريه يف  �لعلمات  لق�شم  به مكتوبا  �لتقدم  �إعر��س على ذلك  فعلى من لديه 

يوما من هذ� �لإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / ر��ش�م �أب�و �لنج�ا لت�شجيل بر�ء�ت �لإخر�ع

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتالية:
بتاري��خ: 2017/06/05 �ملودعة حتت رقم: 274482 

با�ش���م: �س. �شوين كوربوري�شن
وعنو�ن�ه:  1-7-1 كونان، ميناتو-كيو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

، �ل�شور �لفوتوغر�فية  �مل��و�د وغر و�ردة يف فئات �خ��رى، �ملطبوعات ، مو�د جتليد �لكتب  �ل��ورق و�ل��ورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه 
�لكاتبة و�للو�زم  ، �للت  �لتلوين  �و  ، فر��شي �لدهان  ، مو�د �لفنانني  �و لغايات منزلية  �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية  ، مو�د �لل�شق  ، �لقرطا�شية 
�ملكتبية ) ماعد� �لث��اث ( ، مو�د �لتوجية و �لتدري�س  ) عد� �لجهزة ( ، مو�د �لتغليف �لبل�شتيكية ) غر �ل��و�ردة يف فئات �أخ��رى (، حروف 

�لطباعة ، �لكلي�شيهات ) �لر��شمات ( 
�لت كتابة �لعناوين ، بكر�ت لل�شرطة �لل�شقة  ) لو�زم مكتبية (  ، ��شرطة ل�شقة للقرطا�شية �و للغر��س �ملنزلية ، مو�د ل�شق ) غر�ء ( 
للقرطا�شية �و للغر��س �ملنزلية ، �لبومات ، �كيا�س ) مغلفات و�جربة  ( من �لورق �و �لبل�شتيك للتعبئة ، موؤ�شر�ت للكتب ، كتب ، تقاومي ، كنفا 
للر�شم �لزيتي ، ورق مقوى، ورق لعب ) �شدة (، كتالوجات ) دليل م�شور (، ��شرطة ت�شحيح ) لو�زم مكتبية ( ، حاملت للوثائق ) قرطا�شية ( 
، �دو�ت ر�شم ، دفاتر ر�شم ، �قلم ر�شم ، نا�شخات ، �ور�ق حرب للنا�شخات ، �لت ختم �ملغلفات للمكاتب � ،مغلفات قرطا�شية ، مماحي لوح �لكتابة 
، منتجات للمحو ، منا�شف للوجة من �لورق ، ورق تر�شيح ، خر�ئط جغر�فية ، غر�ء للقرطا�شية �و للغر��س �ملنزلية ، مطبوعات تخطيطية 
، ر�شوم بيانية ، ن�شخ تخطيطية ، كتب موجزة ) �دلة ( ، مناديل من �لورق ، ورق �شحي ، ��شرطة حتبر ، بطاقات غر م�شنوعة من �لن�شيج ، 
�شو�ين �لر�شائل ، �حرف �لطباعة ، حافظات للورق �ل�شائب ، جملت ) دوريات (، �جهزة و�لت نا�شخة ،مناديل من �لورق لز�لة م�شتح�شر�ت 
�لتجميل ، مناديل من �لورق للمو�ئد ، ن�شر�ت �خبارية دورية ، �شحف ، دفاتر ، طبعات للمحو ، لو�زم مكتبية عد� �لثاث ، دفاتر قطع ) قرطا�شية 
( ، دفاتر قطع للكتابة ، علب �لو�ن ) مو�د مدر�شية ( ، �شو�ين ر�شم ، فر��شي دهان �و تلوين ، فر��شي للر�شامني ، م�شاند للر�شامني ، �شور زيتية  ) 
ر�شوم ( باطار �و بدون �طار ، لوحات للو�ن �لر�شامني، كر��شات ، ورق ، �قو��س للورق ، م�شابك للورق ، ورق ملخطط �لقلب �لكهربائي ، ورق للت 
�لت�شجيل ، �شفائح من �لورق ) قرطا�شية ( ، �للت تقديد �لورق ) لل�شتخد�م �ملكتبي ( ،  ��شرطة وبطاقات من �لورق  لت�شجيل بر�مج �لكميبوتر 
،ورق م�شمع ، �قلم تلوين ، علب لقلم �حلرب ، حاملت �قلم �لر�شا�س ، مرب�ة �قلم �لر�شا�س ) كهربائية �و غر كهربائية ( ، �لت بري 
�أقلم �لر�شا�س ) كهربائية �و غر كهربائية ( �قلم ر�شا�س ، �قلم حرب ) لو�زم مكتبية ( ، م�شاند لل�شور �لفوتوغر�فية ، �شور فوتوغر�فية 
مطبوعة ، �شور ، طو�بع بريدية ، بطاقات بريدية ، �علنات كبرة ، مطبوعات ، من�شور�ت مطبوعة ، جد�ول مو�عيد مطبوعة ، �جهزة طباعة 
متنقلة ) لو�زم مكتبية ( ، من�شور�ت مطبوعة ، ممحايات مطاط ، م�شاطر ر�شم ، م�شاطر قائمة �لز�وية ، لو�زم مدر�شية ) قرطا�شية (، مركبات 
ختم لغر��س �لقرطا�شية ، �لت ختم للمكاتب ، �ختام ) طبعات ( ، ��شرطة تلقائية �لل�شق للقرطا�شية �و للغر��س �ملنزلية ، دفاتر مو�شيقية 
، م�شاند لقلم �حلرب و�قلم �لر�شا�س ، م�شابك �شلكية للمكاتب، مكاب�س �مل�شابك �شلكية ) لو�زم مكتبية (، قرطا�شية، ل�شاقات ) قرطا�شية ( ، 
بيا�شات من �لورق للمو�ئد ، مناديل من �لورق للمو�ئد ،  �غطية من �لورق للمو�ئد، رقع للبطاقات �لدليلية ، مو�د تدري�س ) عد� �لجهزة ( ، ورق 
تو�ليت ، منا�شف من �لورق ، �لت كاتبة ) كهربائية �و غر كهربائية ( ، �طباق لللو�ن �ملائية للفنانني ، �لو�ن مائية ) طلء�ت ( ، ممحايات لوح 

�لكتابة ، علب ) �طقم ( كتابة ، علب كتابة )قرطا�شية ( ، طبا�شر �لكتابة ، �دو�ت كتابة ، مو�د كتابة �، دفاتر كتابة �و ر�شم ، ورق كتابة
و�لو�قعة يف �لفئة: 16

و�شف �لعلمة:
�للتيني  يرمز �ىل �حلرف  �شكل مميز  وبد�خله  و�لأ�شود  �لأبي�س  باللونني  تتخلله خطوط طولية  رباعي  �شكل هند�شي  �لعلمة عبارة عن  

) S (
فعلى من لديه �إعر��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه 

وذلك خلل ثلثني يوما من هذ� �لإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / ر��ش�م �أب�و �لنج�ا لت�شجيل بر�ء�ت �لإخر�ع

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتالية:
بتاري��خ: 2017/06/05 �ملودعة حتت رقم: 274483 

با�ش���م: �س. �شوين كوربوري�شن
وعنو�ن�ه:  1-7-1 كونان، ميناتو-كيو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

�للعب و�دو�ت �للعب ، �دو�ت �لريا�شة �جلمنازية و�لدو�ت �لريا�شية غر �لو�ردة يف فئات �خرى ، زينة ل�شجرة عيد �مليلد،  م�شد�شات هو�ئية 
)لعب(، �لت ت�شلية تعمل �توماتيكيا وبالنقد، �أجهزة �لعاب فديو �لنو�دي، �أدو�ت رماية، �لعاب �لرند )�لزهر(، �أكيا�س م�شممة خ�شي�شا للزلجات 
)ملحقات  �لبي�شبول  قفاز�ت م�شارب  للعب،  بي�شبول، م�شارب  قفاز�ت  للعب،  كر�ت  �ل�شمك،  ل�شيد  ��شطناعي  �مل��اء، طعم  على  �لتزلج  و�ل��و�ح 
للألعاب(، در�جات هو�ئية ثابتة للتمارين �لريا�شية، كر�ت بليارد، روؤو�س ع�شي �لبليارد، ع�شي �لبليارد، عد�د�ت بليارد، بطائن حو�ف طاولة 
)عدة  �لطعم  �كل  جم�شات  �ل�شمك(،  �شيد  )ع��دة  �لطعم  �كل  موؤ�شر�ت  بنغو،  بطاقات  بالنقد،  تعمل  بليارد  ط��اولت  بليارد،  ط��اولت  �لبليارد، 
�لعاب  ملكمة،  قفاز�ت  للرماية،  �أقو��س  بولنغ،  و�لت  �أجهزة  لوحية،  �لعاب  )لعب(،  بناء  قو�لب  للعب،  هو�ئية  ك��ر�ت  �أكيا�س  �ل�شمك(،  �شيد 
رقع  �شطرجن،  �لعاب  �لد�ما،  لعب  �لد�ما،  رقع  �لبليارد،  لع�شي  طبا�شر  )�شدة(،  لعب  ورق  بنغو،  بطاقات  )لعب(،  للم�شد�شات  كب�شولت  بناء، 
�شطرجن، مو�شعات �شدر )�أدو�ت مترين(، م�شارب غولف، �أجهزة �شحر )�ألعاب(، كو�شاكيوز )�لعاب نارية(، عد�د�ت )�أقر��س( للعب، �غطية نعال 
للزلجات، �شلل )معد�ت ل�شيد �ل�شمك(، روؤو�س ع�شي �لبليارد،  ع�شي �لبليارد، طعوم للقن�س �و ل�شيد �ل�شمك، كب�شولت متفجرة )لعب(، 
لعبة �لرند )�لزهر(، كوؤو�س للعبة �لرند )�لزهر(، عدد ��شلح ملعب �لغولف )ملحقات للعبة �لغولف(، دمى، �أ�شرة للدمى، ملب�س للدمى، 
�لثابتة �خلا�شة  �لهو�ئية  للدرجات  �لكرونية، عجلت  �أه��د�ف  للزلجات،  �لد�ما، حو�ف  لعبة  للدمى،  للدمى، غرف  بيوت  للدمى،  ر�شاعات 
بالتمارين �لريا�شية، �شنار�ت �شيد �ل�شمك، عدة �شيد �ل�شمك، طو�فات ل�شيد �ل�شمك، �أقر��س طائرة )لعب(، �أدو�ت تقليد �شوت �حليو�نات 
للعبة �ل�شيد، �لعاب، �أجهزة للعاب، كر�ت للعب، م�شارب للعب، عد�د�ت )�أقر��س( للعب، كر�ت رخامية �و زجاجية للعب، �أجهزة لعب للمقامرة، 
قفاز�ت بي�شبول، قفاز�ت ملكمة، قفاز�ت للألعاب، قفاز�ت لعبة �لغولف، �أكيا�س للعبة �لغولف، مع �و بدون عجلت، م�شارب غولف، قفاز�ت 
�ل�شور  �حاجي  ذ�ت عجلت،  للم�شارب، لعب حد�وي �خليل، زلجات م�شتقيمة  �معاء حيو�نات  �ل�شمك،  �معاء حيو�نات ل�شيد  �لغولف،  لعبة 
�ملقطوعة، �شر�ك ل�شيد �حليو�نات �أو �ل�شمك، �شر�ك )ر�ئحة( ل�شيد �حليو�نات �أو �ل�شمك، �ملهجونغ )لعبة �شينية(، �أقنعة لعب، هو�تف نقالة 
)لعبٍ(، مركبات �شغرة، طائر�ت �نزلقية �شر�عية، �لعاب منزلية، كب�شولت متفجرة )لعب(، م�شد�شات �للعب، �أدو�ت ��شلح علمة �لرمية 
)ملحقات للعبة �لغولف(، �ألعاب م�شنوعة من �ملخمل، �ألعاب حممولة بالبلور�ت �ل�شائلة، م�شارب، �أوتار للم�شارب، مركبات لعب يتم �لتحكم 
مناذج  )�لعاب(،  كرتونية  ل�شخ�شيات  م�شغرة  من��اذج  للدمى،  غرف  عجلت،  ذ�ت  زلج��ات  حلقية،  �لعاب  �ل�شمك،  ل�شيد  بكر�ت  ل�شلكيا،  فيها 
م�شغرة ملركبات، طعم بر�ئحة مميزة لل�شيد �أو �شيد �ل�شمك، �شكوتر�ت )در�جات تدفع بالرجل( )�ألعاب(، كا�شطات للزلجات، بطاقات ك�شط 
لألعاب �لينا�شيب، جلود �لفقمة )�أغطية للزلجات(، زلجات ذ�ت عجلت، �أربطة تزلج، زلجات، �أغطية نعال للزلجات، �شمع للزلجات، لعبة 
�لقناين �خل�شبية )�ألعاب(، نفاخات فقاقيع �شابون )لعب(، لعبة �لدو�مة )لعب(، در�جات هو�ئية ثابتة للتمارين �لريا�شية، �ألعاب حم�شوة، �لو�ح 
ركوب �لأمو�ج، زلجات ركوب �لأمو�ج، مقاود �لو�ح ركوب �لأمو�ج، طاولت تن�س، �شاحات للعبة كرة �لقدم �لد�خلية، عدة �شيد �ل�شمك، �هد�ف 

ت�شديد �لكرونية، �قنعة لعب، م�شد�شات لعب، مركبات لعب، دمى للحيو�نات �لليفة �ملنزلية، �أجهزة �ألعاب فيديو، زلجات مائية
و�لو�قعة يف �لفئة: 28

و�شف �لعلمة:
 �لعلمة عبارة عن  �شكل هند�شي رباعي تتخلله خطوط طولية باللونني �لأبي�س و�لأ�شود وبد�خله �شكل مميز يرمز �ىل �حلرف �للتيني 

   ) S (
فعلى من لديه �إعر��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه 

وذلك خلل ثلثني يوما من هذ� �لإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
بر�ء�ت  لت�شجيل  �لنج�ا  �أب�و  ر��ش�م   / �لت�شجيل  وكيل  تقدم  عن  �لتجارية  �لعلمات  �إد�رة  تعلن 

�لإخر�ع بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتالية:

بتاري��خ: 2017/06/05 �ملودعة حتت رقم: 274484 
با�ش���م: �س. �شوين كوربوري�شن

وعنو�ن�ه:  1-7-1 كونان، ميناتو-كيو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

�أجهزة  و�إ���ش��لح  و�شيانة  تركيب  �لتجميع،  �و  �ل��رك��ي��ب  وخ��دم��ات  و�ل���ش��لح  �مل��ب��اين  �ن�����ش��اء 
�لكمبيوتر، تركيب و�إ�شلح �لأجهزة �لكهربائية، ��شلح و�شيانة �لت عر�س �لأفلم، معلومات 
تركيب  �ل��ري،  معد�ت  و�إ�شلح  تركيب  �لكهربائية،  �لأجهزة  يف  �لت�شوي�س  �إز�ل��ة  �لإ�شلح،  عن 
و�شيانة و�إ�شلح �ملعد�ت �للية، تركيب و�شيانة و�إ�شلح �للت و�ملعد�ت �ملكتبية، �إ�شلح �أجهزة 
�لت�شوير �لفوتوغر�يف، �إعادة بناء �ملاكينات �ملعطلة �أو �لتالفة جزئيا، تركيب و�إ�شلح �لتلفونات

و�لو�قعة يف �لفئة: 37
باللونني  طولية  خطوط  تتخلله  رباعي  هند�شي  �شكل  ع��ن   عبارة  �لعلمة  �لعلمة:   و�شف 

) S ( لأبي�س و�لأ�شود وبد�خله �شكل مميز يرمز �ىل �حلرف �للتيني�
فعلى من لديه �إعر��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�شاد 

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خلل ثلثني يوما من هذ� �لإعلن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / ر��ش�م �أب�و �لنج�ا لت�شجيل بر�ء�ت �لإخر�ع
بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتالية:

بتاري��خ: 2017/06/05 �ملودعة حتت رقم: 274485 
با�ش���م: �س. �شوين كوربوري�شن

وعنو�ن�ه:  1-7-1 كونان، ميناتو-كيو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

�خللوي،  بالتلفون  �لت�شال  بالتلفزيون،  �لبث  ب��ال��ر�دي��و،  �لإذ�ع���ة  �لكبلي،  بالتلفزيون  �لبث  �لت�����ش��الت، 
نقل  بالتليفونات،  �لت�شال  �لب�شرية،  �للياف  �شبكات  عرب  �لت�شال  �حلا�شوبية،  �لطرفيات  عرب  �لت�شال 
�لربيد  �ت�����ش��الت(،  )خ��دم��ات  �لإل��ك��رون��ي��ة  �لن�شر�ت  ل��وح��ات  خ��دم��ات  �لكمبيوتر،  ع��رب  و�ل�شور  �لر�شائل 
�للكروين، معلومات حول �لت�شالت، �ر�شال �لر�شائل، توفر �لو�شول �ىل قو�عد �لبيانات، توفر غرف 
بالر�ديو،  �لإذ�ع��ة  للكمبيوتر،  �لعاملية  بال�شبكة  �لرتباط  عرب  �لت�شالت  تقدمب  �لنرنت،  عرب  �لدرد�شة 
تاأجر �أجهزة �لفاك�س، تاأجر �أجهزة �ر�شال �لر�شائل،  تاأجر �أجهزة �ملودم، تاأجر معد�ت �لت�شال، تاأجر 
�لتلفونات، �لبث �أو �لر�شال عرب �لأقمار �ل�شناعية، توفر معلومات حول �لت�شالت، خدمات عقد �ملوؤمتر�ت 

عن بعد، �ر�شال �مللفات �لرقمية، خدمات �لربيد �ل�شوتي، �لبث �لل�شلكي
و�لو�قعة يف �لفئة: 38

و�شف �لعلمة:  �لعلمة عبارة عن  �شكل هند�شي رباعي تتخلله خطوط طولية باللونني �لأبي�س و�لأ�شود 
) S ( وبد�خله �شكل مميز يرمز �ىل �حلرف �للتيني

فعلى من لديه �إعر��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خلل ثلثني يوما من هذ� �لإعلن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  22  يناير 2018 العدد 12230
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / ر��ش�م �أب�و �لنج�ا لت�شجيل بر�ء�ت �لإخر�ع

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتالية:

بتاري��خ: 2017/06/05 �ملودعة حتت رقم: 274486  
با�ش���م: �س. �شوين كوربوري�شن

وعنو�ن�ه:  1-7-1 كونان، ميناتو-كيو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

�لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب و�لرفية �لن�شطة �لريا�شية و�لثقافية، تقدمي خدمات قاعات �لت�شلية، حد�ئق �مللهي، �لت�شلية، تنظيم و �إد�رة 
�إد�رة �لندو�ت، تنظيم  �إد�رة �لإجتماعات، تنظيم و  �إد�رة �ملومتر�ت، تنظيم و  �ملو�شيقية، تنظيم و  �إقامة �حلفلت  �حللقات �لدر��شية، تنظيم و 
�لنو�دي  خدمات  �ل�شينمانية،  �لأف��لم  عرو�س  توفر،  �ملتجولة،  �ملكتبات  خدمات  �جلمال،  م�شابقات  تنظيم  )تدريب(،  �لعمل  ور�شات  �إد�رة  و 
فار�س  خدمات  �لريا�شية،  �ملباريات  تنظيم  �لرفيه(،  �و  )للتعليم  �ملناف�شات  �أو  �ملباريات  تنظيم  )�لتدريب(،  �لتمرين  �لتعليم(،  �أو  )للرفية 
�لأ�شطو�نات، خدمات �لدي�شكو، �إعادة ت�شجيل �ل�شوت، معلومات عن �لربية و �لتعليم، �لتعليم �لديني، �لإمتحانات �لتعليمية، خدمات �لربية 
و�لتعليم، �لن�شر �ملكتبي �لإلكروين، خدمات �مل�شيف، �لرفيه، معلومات عن �لرفيه، تنظيم �ملعار�س للأغر��س �لثقافية �أو �لتعليمية، تنظيم 
تاأجر  �أف��لم �لدعاية و �لإع��لن، خدمات �لألعاب �ملقدمة مبا�شرة من �شبكة كمبيوتر،  �أف��لم بخلف  �إنتاج  عرو�س �لأزي��اء لغايات �لرفيه، 
معد�ت �لألعاب، تعليمات �لريا�شية �لبدنية، معلومات عن �لإ�شتجمام، خدمات �لتدري�س، خدمات ت�شميم بخلف �مل�شتخدمة لغايات �لدعاية 
و�لإعلن، عر�س متثيليات حية، �لت�شوير بامليكروفلم، تزويد �لعار�شني للفنانني، تاأجر �لفلم �ل�شينمائية، تاأجر بروجكر�ت )�لت عر�س( 
�ملو�شيقي،  �لتاأليف  �ملتاحف )عر�س و معار�س(، خدمات  �ل�شينما، توفر ت�شهيلت  و ملحقاتها، �شتوديوهات �شينمائية، توفر ت�شهيلت دور 
قاعات مو�شيقية، خدمات مر��شلي �لأنباء، خدمات �لأورك�شر�، تنظيم �حلفلت �لر�ق�شة، تنظيم �ملباريات �أو �ملناف�شات )للتعليم �أو �لرفيه(، 
تنظيم �لعرو�س )خدمات متعهدي �حلفلت(، تنظيم �ملباريات �لريا�شية، حد�ئق �مللهي، تنظيم حفلت )ترفيه(، عر�س متثيليات حية، تقدمي 
�لتقاوير �مل�شورة، �لت�شوير �لفوتوغر�يف، �إنتاج �ملو�شيقى، �إنتاج بر�مج �لر�ديو و �لتلفزيون، �إنتاج عرو�س م�شرحية، �إنتاج �أفلم �لفيديو، توفر 
خدمات قاعات �لت�شلية، توفر خدمات �لكاروكي، توفر �ملطبوعات �لإلكرونية �لفورية غر �لقابلة للتنزيل، ن�شر �لكتب، ن�شر �لكتب و �ل�شحف 
�لإلكرونية �لفورية، �لرفية بالر�ديو، خدمات �شتديوهات �لت�شجيل، توفر ت�شهيلت �لإ�شتجمام، معلومات عن �لإ�شتجمام، �لتعليم �لديني، 
تاأجر معد�ت �إر�شال و �إ�شتقبال �ل�شوت، تاأجر �لأفلم �ل�شينمائية، تاأجر �أجهزة �لإ�شاءة للم�شارح �و �شتوديوهات �لتلفزيون، تاأجر �أجهزة 
�لر�ديو و �لتلفزيون، تاأجر م�شاهد �لعر�س، تاأجر م�شجلت �ل�شوت، تاأجر م�شاهد م�شرحية، تاأجر كامر�ت �لفيديو، تاأجر م�شجلت 
�أ�شرطة  �إع��د�د  �مل�شرحي،  �لإنتاج  �لتلفزيوين،  �لرفيه  �لتدري�س،   ، �لأف��لم  ترجمة  �لفيديو،  ��شرطة  تاأجر  �ل�شريطية،  باحلافظات  �لفيديو 

�لفيديو، �نتاج �أفلم �لفيديو، ت�شجيل �أ�شرطة �لفيديو، تنظيم و �إد�رة ور�شات �لعمل )تدريب(
و�لو�قعة يف �لفئة: 41

�ىل  يرمز  �شكل مميز  وبد�خله  و�لأ�شود  �لأبي�س  باللونني  تتخلله خطوط طولية  رباعي  �شكل هند�شي  �لعلمة عبارة عن   �لعلمة:   و�شف 
) S ( حلرف �للتيني�

فعلى من لديه �إعر��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه 
وذلك خلل ثلثني يوما من هذ� �لإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / ر��ش�م �أب�و �لنج�ا لت�شجيل بر�ء�ت �لإخر�ع

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتالية:

بتاري��خ: 2017/06/05 �ملودعة حتت رقم: 274487 
با�ش���م: �س. �شوين كوربوري�شن

وعنو�ن�ه:  1-7-1 كونان، ميناتو-كيو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها ، خدمات �لتحاليل و�لبحاث �ل�شناعية ، 
خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبر�مج �لكمبيوتر ، ��شت�شار�ت يف جمال  ت�شميم و تطوير معد�ت �لكمبيوتر، 
ت�شميم  �لكمبيوتر،  بر�مج  ��شت�شار�ت  كمبيوتر،  �أجهزة  تاجر  �لكمبيوتر،  بر�مج  ن�شخ  �لكمبيوتر،  برجمة 
�أنظمة  كمبيوتر، حتليل  بر�مج  كمبيوتر، حتديث  بر�مج  �شيانة  كمبيوتر،  بر�مج  كمبيوتر، حتميل  بر�مج 
بر�مج  يف  �ل�شت�شار�ت  �لفرو�شات،  م��ن  �لكمبيوتر  حماية  خ��دم��ات  كمبيوتر،  �أنظمة  ت�شميم  كمبيوتر، 
�أو�شاط  من  �لوثاق  �و  �لبيانات  حتويل  �لكمبيوتر،  معد�ت  تطوير  و  ت�شميم  يف  �ل�شت�شار�ت  �لكمبيوتر، 
مادية �إيل �إلكرونية، �إن�شاء و�شيانة �ملو�قع علي �شبكة �لإنرنت للخرين، حتويل بيانات بر�مج �لكمبيوتر 
ومعلوماته )حتويل غر مادي(، �لت�شميم �ل�شناعي، ت�شميم �لديكور �لد�خلي، خدمات ت�شميم �لعبو�ت، 
ت�شميم �لأزياء، ت�شميم �لفنون �لتخطيطية، ن�شخ بر�مج كمبيوتر، تفعيل مو�قع �لإنرنت، حتميل بر�مج 
�إ�شرجاع  �لأح��و�ل �جلوية،  �ملعلومات عن  �ملو�قع علي �شبكة �لإنرنت للخرين،  �إن�شاء و�شيانة  كمبيوتر، 
بيانات �لكمبيوتر، تاجر بر�مج كمبيوتر، تاجر خو�دم �ل�شبكة، ت�شميم بر�مج كمبيوتر، �لتنبو بالأحو�ل 

�جلوية
و�لو�قعة يف �لفئة: 42

و�شف �لعلمة:  �لعلمة عبارة عن  �شكل هند�شي رباعي تتخلله خطوط طولية باللونني �لأبي�س و�لأ�شود 
) S ( وبد�خله �شكل مميز يرمز �ىل �حلرف �للتيني

فعلى من لديه �إعر��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه وذلك خلل ثلثني يوما من هذ� �لإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / ر��ش�م �أب�و �لنج�ا لت�شجيل بر�ء�ت �لإخر�ع

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتالية:
�ملودعة حتت رقم: 274489 بتاري��خ: 2017/06/05

با�ش���م: �س. �شوين كوربوري�شن
وعنو�ن�ه:  1-7-1 كونان، ميناتو-كيو، طوكيو، �ليابان
وذلك لتمييز �لب�شائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�مللحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�شرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة ) 
�لإ�شر�ف ( و�لإنقاذ و�لتعليم، �أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور، 
حاملت بيانات مغناطي�شية، �أقر��س ت�شجيل، �أقر��س مدجمة، �أقر��س فيديوية رقمية وغرها من و�شائط �لت�شجيل �لرقمية، �أليات للأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد، 
�آلت ت�شجيل �لنقد، �آلت حا�شبة، معد�ت معاجلة �لبيانات، �أجهزة �لكمبيوتر، بر�مج كمبيوتر، �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق، بطاريات كهربائية، عد�شات م�شخمة، �شور كرتونية 
متحركة، �لت �لرد علي �ملكاملات �لهاتفية، هو�ئيات، قارئات �شيفر�ت �لعمدة ، بطاريات كهربائية ، �شناديق بطاريات ، �جهزة �شحن �لبطاريات ، كبائن ملكرب�ت �ل�شوت ،كبلت 
كهربائية ، كبلت �لياف ب�شرية، كامر�ت فيديو، كامر�ت ت�شوير �شينمائي، كامر�ت ) للت�شوير �لفوتوغر�يف (، مكثفات، �شور كرتونية متحركة، م�شجلت �لكا�شيت، 
�طو�ق للهو�تف �لنقالة، مفاتيح خليا ) كهرباء (، وحد�ت معاجلة مركزية ) معاجلات (، �جهزة �شحن �لبطاريات �لكهربائية، رقائق ) د�ر�ت متكاملة  (، �جهزة تنظيف 
�قر��س ت�شجيل �ل�شوت، �جهزة ت�شغيل �لقر��س �ملدجمة، �قر��س مدجمة ) �شمعية وب�شرية (، �قر��س مدجمة ) لذ�كرة �لقر�ء�ة فقط (، بر�مج �لعاب كمبيوتر، لوحات 
قابلة  بر�مج كمبيوتر ) برجميات  بر�مج كمبيوتر م�شجلة،  بالكمبيوتر،  �جهزة ملحقة  �لكمبيوتر،  لت�شغيل  بر�مج م�شجلة  ذ�كر�ت كمبيوتر،  �لكمبيوتر،  مفاتيح لجهزة 
للتنزيل (،  برجميات كمبيوتر م�شجلة، �أجهزة كمبيوتر، طابعات ت�شتخدم مع �جهزة �لكمبيوتر، مكثفات، مكثفات ب�شرية، مو�شلت كهربائية، و�شلت كهربائية، و�شلت 
للخطوط �لكهربائية، و�شلت ) كهربائية (، قارئات كهربائية، و�شائط تخزين بيانات مغناطي�شية، و�شائط تخزين بيانات ب�شرية، �جهزة معاجلة �لبيانات، �قر��س ب�شرية، 
م�شغلت �لقر��س لجهزة �لكمبيوتر، �قر��س مغناطي�شية، ملفات �شورية قابلة للتنزيل، ملفات مو�شيقية قابلة للتنزيل، نغمات قابلة للتنزيل للهو�تف �لنقالة، م�شغلت 
�لأقر��س ) لجهزة �لكمبيوتر (، م�شغلت �لقر��س �لفيديو �لرقمية، لوحات �علنات �لكرونية، �قلم �لكرونية ) وحد�ت عر�س ب�شري (، �جهزة ترجمة �لكرونية 
فاك�س،  �لت  م�شفرة،  مغناطي�شية  بطاقات  �لهوية،  لتحديد  م�شفرة  مغناطي�شية  ��شاور  للب�شائع،  �لكرونية  بيانية  بطاقات  للتفريغ،  قابلة  �لكرونية  من�شور�ت  جيبية، 
كبلت �لياف ب�شرية، �فلم ت�شوير �شينمائي معر�شة لل�شوء، �أفلم معر�شة لل�شوء، �طقم غر يدوية للهو�تف، �شماعات �لر�أ�س، ��شرطة تنظيف �لروؤو�س �لكهر�شوئية 
) للت�شجيل (، �بو�ق للمكرب�ت �ل�شوتية، بطاقات هوية ممغنطة، بطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة ) بطاقات ذكية (، د�ر�ت متكاملة، �جهزة �ت�شال د�خلي، �جهزة بينية لجهزة 
�لكمبيوتر، �شناديق نغم لجهزة �لكمبيوتر، �شناديق نغم مو�شيقية، �أجهزة كمبيوتر �شخ�شية �شغرة، موؤ�شر�ت �لكرونية م�شدرة لل�شوء، مكرب�ت �شوت، و�شائط تخزين 
بيانات مغناطي�شية، ��شرطة مغناطي�شية، ميكروفونات، �جهزة �ملودم، �جهزة مر�قية كهربائية، �شا�شات عر�س ) �أجز�ء كمبيوتر (، بر�مج مر�قبة ) بر�مج كمبيوتر ( �، فاأرة 
) معد�ت معاجلة بيانات (، لباد�ت �لفارة، �أجهزة ملحة للمركبات ) كمبيوتر طبلوين (، �دو�ت ملحية، �بر لجهزة ت�شغيل �ل�شطو�نات، مفكرة يف �شكل كمبيوتر �شغر، 
�جهزة و�دو�ت ب�شرية، �و�شاط تخزين بيانات ب�شرية، �قر��س ب�شرية، �لياف ب�شرية ) فتائل تو�شيل �ل�شوء (، �شلع ب�شرية، �قلم �لكرونية ) وحد�ت عر�س ب�شري (، 
م�شجلت �شغرة �حلجم، ��شطو�نات �لفونوغر�ف، �لت ت�شوير ) فوتوغر�فية و �لكرو�شتاتية وحر�رية (، �جهزة �ر�شال �ل�شور تلغر�فيا، خليا كهربائية �شوئية، �شفائح 
للبطاريات، م�شغلت �لقر��س �لفيديوية �لرقمية، حا�شبات جيب، موؤ�شر�ت �لكرونية م�شيئة، م�شغلت و�شائط حممولة، هو�تف حممولة، لوحات د�ر�ت مطبوعة، د�ر�ت 
مطبوعة، من�شور�ت �لكرونية قابلة للتنزيل، م�شتقبلت �شمعية وب�شرية، �شماعات هو�تف، �جهزة لتغير �بر �جهزة ت�شغيل �ل�شطو�نات، �جهزة ت�شغيل ��شطو�نات، ما�شحات 
) معد�ت معاجلة بيانات (، �شا�شات ) للت�شوير �لفوتوغر�يف (، قو�ب�س وماأخذ و�دو�ت تو�شيل �خرى ) و�شلت كهربائية (، برجميات كمبيوتر ) م�شجلة (، بطاريات �شم�شية، 
�جهزة ت�شجيل �ل�شوت، حاملت لت�شجيل �ل�شوت، �قر��س ت�شجيل �ل�شوت، ��شرطة ت�شجيل �ل�شوت، �جهزة ن�شخ �ل�شوت، �جهزة نقل �ل�شوت، منظمات �ل�شرعة لجهزة 
ت�شغيل �ل�شطو�نات، نظار�ت و�قية لللعاب �لريا�شية، ��شرطة ت�شجيل �ل�شوت ، �بر لجهزة ت�شغيل �ل�شطو�نات، مفاتيح كهربائية، م�شجلت �شريطية، ميكروفونات هو�تف، 
��شلك هو�تف،  �جهزة هاتف، �جهزة تلفزيون، �ذرع �شوتية لجهزة ت�شغيل �ل�شطو�نات، م�شغل وم�شي لناقل تتابعي م�شرك، ��شرطة فيديو، لفافات تخزين �لعاب �لفيديو، 

م�شجلت فيديو، �شا�شات فيديو، هو�تف فيديو، مو�شلت ��شلك ) كهربائية (، معاجلات كلمات
و�لو�قعة يف �لفئة: 09

) S ( و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن  �شكل هند�شي رباعي وبد�خله �شكل مميز يرمز �ىل �حلرف �للتيني
�إليه وذلك خلل ثلثني  �مل�شار  للق�شم  �مل�شجل  بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجاريه يف  �لعلمات  لق�شم  به مكتوبا  �لتقدم  �إعر��س على ذلك  فعلى من لديه 

يوما من هذ� �لإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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بدء الت�سجيل يف الن�سخة ال�ساد�سة من بطولة فخر الأجيال 
�أعلن مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لر�ث فتح 
من  �ل�شاد�شة  �لن�شخة  للم�شاركة  �لت�شجيل  ب��اب 
بطولة فخر �لأجيال لل�شيد بال�شقور �لتي تنطلق 

يف �لأول من فرب�ير �ملقبل.
وتعد فخر �لأجيال - �لتي تقام يف منطقة �لروية 
- ث���اين و�آخ����ر ب��ط��ولت �مل��و���ش��م ب��ع��د ب��ط��ول��ة فز�ع 
دي�شمرب  يف  �أقيمت  �لتي  �لتلو�ح  بال�شقور  لل�شيد 
�ملا�شي و�شهدت جناحا كبر� على �لأ�شعدة �لفنية 

و�لتنظيمية كافة.
وقالت �شعاد �بر�هيم دروي�س مدير �إد�رة �لبطولت 
يف م��رك��ز ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د لإح���ي���اء �ل�����ر�ث : 

فخر  ب��ط��ول��ة  يف  للت�شجيل  �مل��ت��ز�ي��د  �لإق���ب���ال  �إن 
�لت�شجيل  �لإع��لن عنها على موقع  �لأج��ي��ال منذ 
�لإجتماعي يعك�س  �لتو��شل  �لإلكروين ومن�شات 
�ل�شنو�ت  م��د�ر  �لر�ثية على  ف��ز�ع  تطور بطولت 
�أ�شا�شية وهامة ملا قامت  �ملا�شية وتر�شيخها مكانة 
يف  �ل�شعبية  ذ�ت  �ل�شقور  �شيد  ريا�شة  لتعزيز  به 
دولة �لإمار�ت و�لتي تعد جزء� ل يتجز�أ من تر�ث 
ن�شعى  �ملنطقة  يف  �ل�شنني  م��ئ��ات  �إىل  ميتد  عميق 
ملمار�شتها  و�لنا�شئني  �ل�شباب  م��ن  �مل��زي��د  جل��ذب 
�لت�شجيل  �أن  �إىل  �أي�شا. ولفتت  �لأجيال  لتتو�رثها 
دولة  مناطق  كافة  �ل�شقارين من  �أف�شل  من  جاء 

للظفر  �لطيور  �أف�شل  ��شتقدمو�  �لذين  �لإم��ار�ت 
ب��ال��ن��ام��و���س وك�����ش��ب �جل���و�ئ���ز �ل��ك��ب��رة �مل��ق��دم��ة يف 

�لأ�شو�ط �ملخ�ش�شة للرمز و�لنقدي و�ل�شيارة.
�إىل ذل��ك �أك��م��ل �مل��رك��ز �ل��رت��ي��ب��ات ك��اف��ة مبكر� يف 
موقع �لبطولة مبنطقة �لروية عرب جتهيز �خليمة 
وم�شار �لطيور و�لتو��شل حاليا عرب فريق �لعمل 
لت�شهيل  ل��ت��اأم��ني جميع �خل��دم��ات  �مل�����ش��ارك��ني  م��ع 
�لذكية  �حللقات  وتفعيل  و�شبط  �لت�شجيل  عملية 
مع �عتماد نظام �لكروين متكامل ما بني عملية 
�لأ�شو�ط  يف  �ل��ط��ي��ور  ت��وق��ي��ت  و���ش��ب��ط  �لت�شجيل 

لحقا يف �لبطولة.

واتف��ورد يقي���ل مدرب���ه مارك���و �سيلف����ا 
�ع��ل��ن و�ت���ف���ورد ع��ا���ش��ر �ل�����دوري �لإن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة �ل��ق��دم �ق��ال��ة مدربه 
�لربتغايل ماركو �شيلفا منتقد� نادي �يفرتون �لذي كان حاول �لتعاقد 

معه يف ت�شرين �لثاين نوفمرب �ملا�شي.
وك��ت��ب و�ت��ف��ورد يف ب��ي��ان ل��ه: “كان م��ن �ل�شعب �ت��خ��اذ ه��ذ� �ل��ق��ر�ر. مل 
يكن من �ل�شهل �لقيام بذلك. �لنادي على �قتناع باأن تعيني �شيلفا كان 
جيد�، ولو مل يكن هدفا غر م�شروعا لأحد �ملناف�شني يف �لدوري �ملمتاز 

للح�شول على خدماته، لو��شلنا �لعمل حتت �إد�رته �لفنية«.
وحقق نادي �ل�شو�حي �شمال غرب �لعا�شمة لندن فوز� و�حد� فقط يف 
مبارياته �ل�11 �لخرة، وهو يحتل حاليا �ملركز �لعا�شر بفارق 5 نقاط 
فقط �مام �شاوثمبتون �ول �ملهددين بالهبوط �ىل �لدرجة �لوىل و�لذي 

ي�شتقبل توتنهام م�شاء �ليوم يف �ملرحلة �لر�بعة و�لع�شرين.
�لربتغايل  �مل��درب  مع  �لتعاقد  �يفرتون  حماولة  فان  و�تفورد،  وبح�شب 

�أكتوبر  �ل��ه��ول��ن��دي رون��ال��د ك��وم��ان يف  �ل�����ش��اب )40 ع��ام��ا( عقب �ق��ال��ة 
�ملا�شي، كان حافز� لهذ� �لقر�ر.

�للتز�م  �إىل تدهور كبر يف  “�أدت  �يفرتون  �أن حماولة  �لنادي  ويعتقد 
و�ل��ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ي ع��ر���ش��ت �ىل �خل��ط��ر م�����ش��ت��ق��ب��ل و�ت����ف����ورد ع��ل��ى �ملدى 

�لطويل«.
وتابع �لنادي يف بيانه: “من �جل �شلمة وجناح نادي كرة �لقدم، يعترب 

جمل�س �لد�رة بانه يجب �جر�ء تغير«.
ومل يحدد و�تفورد ��شم خليفة �شيلفا، لكنه وعد بتعيني مدرب يف وقت 
قريب. وكان مدرب �شبورتينغ ل�شبونة �لربتغايل و�أوملبياكو�س �ليوناين 
�شابقا �ن�شم �ىل �لد�رة �لفنية لو�تفورد �ل�شيف �ملا�شي بعدما قاد هال 
�أن يتمكن من جتنيبه  �شيتي يف �لن�شف �لخر من �ملو�شم �ملا�شي دون 

�لهبوط �ىل �لدرجة �لوىل.

بتنظيم جمل�س دبي الريا�شي

�سباق الطريق يد�سن مناف�سات دورة حمدان بن حممد لالألعاب املدر�سية

دورة زايد: الن�سخة ال�ساد�سة من بطولة خما�سيات كرة القدم ال�سنوية 
ملعهد دبي الق�سائي توا�سل مناف�ستها لالأ�سبوع الثاين على التوايل

خالد القا�شمي يحقق هدفه يف داكار… واأكرث
- اإجناز جديد لأبوظبي لل�سباقات على يد ال�سيخ خالد بن في�سل القا�سمي

- اأكمل رايل داكار و�شجل ا�شمه يف �شجالت الع�شرة الكبار حمتاًل املركز ال�شاد�س يف الرتتيب العام
- قطع ع�شرة اآلف كيلومرتًا يف  53 �شاعة و37 دقيقة و16 ثانية

�لول  �م�س  م�شاء  �ل�شتارة  �أ�شدلت   
�ل�����ش��ب��ت ع��ل��ى �ل��ن�����ش��خ��ة �ل���� 40 من 
د�كار  ر�يل   - �ل��ع��امل  ر�يل يف  �أق�����ش��ى 
- ل��ت��خ��ت��ت��م ب���ذل���ك م�����ش��رة �ل����ر�يل 
قرطبة  مدينة  يف   14 �ل���  مب��ر�ح��ل��ه 
�إحتفالية  �أج��و�ء  و�شط  �لأرجنتينية 
مميزة تليق بالأبطال �لذين جنحو� 
كيلومر  �آلف  �ل��ع�����ش��رة  ق��ط��ع  يف 
مرور�ً  �لتانغو  ب��لد  �إىل  �لبرو  من 

ببوليفيا �ل�شاهقة. 
وجنح �لبطل �لإمار�تي �ل�شيخ خالد 
ب���ن ف��ي�����ش��ل �ل��ق��ا���ش��م��ي، ق��ائ��د فريق 
�أب��وظ��ب��ي ل��ل�����ش��ب��اق��ات و���ش��ائ��ق بيجو 
جتاوز  يف  �لر�شمي،  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
و�شجاعة  بحنكة  �ل��ت��ح��دي��ات  جميع 
نهاية  �ل��ذي خوله يف  �لأم��ر  و�شرب، 
لئحة  �شمن  ��شمه  ت�شجيل  �ملطاف 
�ملركز  حم���ت���ًل  �لأو�ئ����������ل  �ل���ع�������ش���رة 
�لفرن�شي  م��لح��ه  ب��رف��ق��ة  �ل�����ش��اد���س 
”�لأ�شد  منت  على  بان�شري  ز�فييه 
دي.كيه.  3008 بيجو  �لفرن�شي“ 

بي.�ت�س  فريق  ب��اإ���ش��ر�ف  ماك�شي  �آر 
�����ش����ب����ورت. ب���ل���غ �ل����ط����ول �لإج����م����ايل 
منها  كلم   286 �لأخ���رة  للمرحلة 
بال�شرعة  خا�شة  مرحلة  كلم   120
وروية  ب��ه��دوء  خ��ال��د  �ل�شيخ  �أكملها 
�شحيح  زم��ن.  �أ���ش��رع  عا�شر  م�شجًل 
ماكرة  ولكنها  ق�شرة  مرحلة  �أن��ه��ا 
مع �أكر من 30 جتمع مائي. ولهذ�، 
كان �جلميع قد �كتفى مبركزه و�تبع 
و�أن  خ�شو�شاً  معتدلة  قيادة  وت��رة 
�شي�شيع قد  بينهم وما  �لفارق كبر 
ب��ك��ث��ر مم��ا �شيجنى يف  �أك����رب  ي��ك��ون 

�ملرحلة �لأخرة.
وعن ر�ليه لهذ� �لعام، �لذي �أنهاه يف 
و16 ثانية،  دقيقة  و37  �شاعة   53
عّلق �ل�شيخ خالد �لقا�شمي قائًل: �أنا 
�لعام.  ه��ذ�  د�ك��ار  ر�يل  باإنهاء  �شعيد 
�لو�شول للمركز  �أحلم دوماً يف  كنت 

15 يف �لرتيب �لعام يف هذ� �لر�يل 
�أ�شعب و�أق�شى �شباق يف �لعامل،  وهو 
ولكن �حلمدهلل �جتزنا خط �لنهاية 
يف �ملركز �ل�شاد�س وهي نتيجة ممتازة 

و�أنا ر��ٍس عنها متاماً.
مل تكن �ملهمة �شهلة، و�جهنا �لكثر 
و�لتحديات  و�لعقبات  �ل�شعاب  م��ن 
ول��ك��ن جن��ح��ن��ا يف جت���اوزه���ا بعزمية 
قدر�تنا  متحدين  و���ش��رب  و�إ����ش���ر�ر 
�ختبار�ً  �شكلت  كونها  حتملنا  وق���وة 
�لبدنية  �للياقة  مل�شتويات  حقيقياً 

و�لذهنية.
بتحقيقه.  �شعيد  و�أن���ا  مهم  �لإجن���از 
ومل يكن ه��ذ� �لجن��از ليتحقق دون 
�جل���ه���د �ل���ك���ب���ر �مل����ب����ذول م����ن قبل 
�لفريق. ولهذ�، �أود �أن �أ�شكرهم جميعاً 
ت��ع��اون��ه��م وت��ف��ان��ي��ه��م يف �لعمل  ع��ل��ى 
و�أي�شاً  �ملا�شيني  �ل�شبوعني  خ��لل 
خلل �لتح�شر�ت و�لتدريبات �لتي 

�لقا�شمي:  د�ك��ار. وختم  ر�يل  �شبقت 
�شبورت  تهنئة فريق بيجو  �أي�شاً  �أود 
هذه  يف  ف��وزه��م  مبنا�شبة  �مل�شنعي 
�ل��ن�����ش��خ��ة م���ن ر�يل د�ك������ار ع��ل��ى يد 
�شاينز  كارلو�س  �ملخ�شرم  �ل�شباين 
بلقب  ف��وزي��ن  جعبته  يف  ب���ات  �ل���ذي 

د�كار )2010 و2018(.
�نطلق  ق���د  د�ك������ار  ر�يل  وك�����ان  ه����ذ� 
�ختربت  �لتي  �لبرو  من  �لعام  ه��ذ� 
مهار�ت �ل�شائقني يف �جتياز �لكثبان 
�ملناف�شات  �نتقلت  ثم  وم��ن  �لرملية 
�ل���ع���ا����ش���م���ة ل  ح���ي���ث  ب��ول��ي��ف��ي��ا  �إىل 
ب���از �ل��ت��ي ت��رت��ف��ع ع��ن ���ش��ط��ح �لبحر 
ق��ر�ب��ة �ل��� 4000 م���ر�ً. وب��ع��د يوم 
�ملناف�شات  �نتقلت  ب��از  ل  يف  �لر�حلة 
�مل�شيدة  كانت  �لتي  �لأرج��ن��ت��ني  �إىل 
�لأخ���������رة ل��ل��ك��ث��ر م����ن �ل����در�ج����ني 
�لأر����س  طبيعة  ب�شبب  و�ل�����ش��ائ��ق��ني 
�ل���وع���رة ج����د�ً و�مل��ت��ن��وع��ة ب��ني جبال 

و�شخور ووديان و�أنهر جارية.
ملحة �شريعة على تاريخ ر�يل د�كار

�لعام  �إىل  د�ك�����ار  ر�يل  ت���اري���خ  ي��ع��ود 
تاه �لدر�ج �لفرن�شي  عندما   1977
�لليبية  �ل�����ش��ح��ر�ء  يف  �شابني  ت��ري 
�أب���ي���دج���ان- م��ن��اف�����ش��ات ر�يل  خ����لل 

م���وت حمتم!  م��ن  �ن��ق��اذه  ني�س ومت 
وقرر حينها تنظيم ر�يل يعك�س روح 
حياته  وك��ر���س  عا�شها  �لتي  �ملغامرة 
ك��ل��ه��ا مل���ا ك����ان ي���ع���رف ���ش��اب��ق��اً ب���ر�يل 
للمرة  �نطلق  و�ل���ذي  ب��اري�����س-د�ك��ار 
 1978 26 دي�شمرب عام  �لأوىل يف 
)باري�س(  �لفرن�شية  �لعا�شمة  م��ن 
ب��اجل��ز�ئ��ر و�ل��ن��ي��ج��ر ومايل  م�����رور�ً 
�ل�شينيغالية  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  و�ن���ت���ه���اء�ً 
�ملغامرة  ط����ول  ب��ل��غ  ح��ي��ث  )د�ك�������ار( 
مب�شاركة  ك��ل��م   10،000 ح�����و�يل 
و12  نارية  در�ج��ة   20 �شيارة،   80

�شاحنة.

ب��ن حممد بن  �ل�شيخ ح��م��د�ن  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
�لريا�شي، �نطلقت مناف�شات �لن�شخة �لتا�شعة من 
“دورة حمد�ن بن حممد للألعاب �ملدر�شية”، �لتي 
ينظمها جمل�س دبي �لريا�شي بالتن�شيق مع وز�رة 
�ملعرفة  وهيئة  �لتعليمية  دب��ي  ومنطقة  �لربية 
دبي،  �أن��دي��ة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �لب�شرية،  و�لتنمية 
مب�شاركة 31 مدر�شة من مد�ر�س دبي �حلكومية 
خمتلفة  ري��ا���ش��ات  �شت  يف  يتناف�شون  و�خل��ا���ش��ة 
هي: كرة �ليد، كرة �ل�شلة، �لكرة �لطائرة، �لري�شة 
�لطائرة، �شباق �لطريق، وبطولة �أ�شحاب �لهمم. 

كونها  �ل���دورة  فعاليات  �لحت���اد  تعاونية  وت��رع��ى 
�لريا�شي  دب��ي  ملجل�س  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي  �ل�شريك 
بن  حمد�ن  ل�دورة  ح�شرًيا  ��شر�تيجًيا  و�شريًكا 

حممد للألعاب �ملدر�شية.
ود�شنت مناف�شات �شباق �لطريق 2000 مر يف 
مب�شاركة  �ل��دورة  فعاليات  و�لفرق  �لفردي  فئتي 
طلب 7 مد�ر�س من مو�ليد 2007 و 2008، 
�مل�����ش��ي بحديقة  ف��ع��ال��ي��ات��ه يف م�����ش��م��ار  و�أق��ي��م��ت 
�لطالب حمد  وفاز  �لقر�آن يف منطقة �خلو�نيج، 
باملركز  �ل��ط��و�ر  �لوطنية  دب��ي  مدر�شة  م��ن  عمر 
�لطالب  ت��له  �ل��ف��ردي،  فئة  مناف�شات  يف  �لأول 

بطي خلف من مدر�شة دبي �لوطنية �لرب�شاء يف 
ر��شد  حممد  مطر  �لطالب  وح��ل  �لثاين،  �ملركز 

من مدر�شة �خلليج �لوطنية يف �ملركز �لثالث.
ويف مناف�شات فئة �لفرق فازت مدر�شة د�ر �ملعرفة 
�لطو�ر  �لوطنية  م��در���ش��ة  تلتها  �لأول،  ب��امل��رك��ز 
�ل��ث��اين، وج���اءت مدر�شة دب��ي �لوطنية  �مل��رك��ز  يف 

�لرب�شاء يف �ملرز �لثالث.
وتنطلق يوم �خلمي�س �ملقبل 25 يناير مناف�شات 
 2007 –  2006 مل��و�ل��ي��د  �ل��ي��د  ك���رة  ب��ط��ول��ة 
ريا�شية خمتلفة يف  ���ش��الت  ع��دة  ت��ق��ام يف  �ل��ت��ي 
�لفرق  ع��دد  �مل��ب��اري��ات ح�شب  ت��وزي��ع  و�شيتم  دب��ي 

و�أماكن �ملد�ر�س �مل�شاركة ما بني منطقتي بر دبي 
وديرة، فيما تنطلق بطولة �أ�شحاب �لهمم ملو�ليد 
 1 �خلمي�س  يوم   2009 –  2008 –  2007
دبي  ن���ادي  يف  فعالياتها  وت��ق��ام   2018 ف��رب�ي��ر 

لأ�شحاب �لهمم.
وت��ن��ط��ل��ق م��ن��اف�����ش��ات ب��ط��ول��ة ك���رة �ل�����ش��ل��ة ملو�ليد 
فرب�ير   8 �خلمي�س  ي���وم   2009  –  2008
د�ر  مدر�شة  �شالة  يف  فعالياتها  وتقام   2018
يتم  خمتلفة  ريا�شية  ���ش��الت  ع��دة  ويف  �مل��ع��رف��ة 
و�أماكن  �لفرق  عدد  ح�شب  فيها  �ملباريات  توزيع 
بطولة  مناف�شات  تنطلق  كما  �مل�شاركة،  �مل��د�ر���س 

يوم   2008 –  2007 ملو�ليد  �ل��ط��ائ��رة  �ل��ك��رة 
بطولة  وت���ق���ام  �مل���ق���ب���ل،  ف���رب�ي���ر   22 �خل��م��ي�����س 
�ملقبل  مار�س   1 �خلمي�س  ي��وم  �لطائرة  �لري�شة 
وتقام فعالياتها يف �شالة �شلح �لدين �لريا�شية، 
على �أن يقام �ملهرجان �خلتام للألعاب �جلماعية 
�لذي يقام �شنوًيا ويتناف�س فيه �لفرق �مل�شاركة يف 
كرة  يف  �جلماعية  �لريا�شات  نهائيات  يف  �ل��دورة 

�ليد وكرة �ل�شلة و�لكرة �لطائرة.
للألعاب  حم���م���د  ب����ن  ح����م����د�ن  “دورة  وت����اأت����ي 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  روؤي����ة  م��ن  �ملدر�شية” �ن��ط��لق��اً 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 

)رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
�هلل( ح��ول �ل���دور �مل��ح��وري �ل��ذي ت��وؤدي��ه �ملدر�شة 
يف تطوير �حلركة �لريا�شية يف �لدولة بو�شفها 
تنطلق  و�لتي  �ل�شحيح،  �لريا�شي  �لهرم  قاعدة 
ر�ية  ل��رف��ع  �ل��ت��ي تطمح  �ل���و�ع���دة  �مل��و�ه��ب  منها 
وتنفيذ�ً  �مل�شتقبل،  �لدولية يف  �ملحافل  �لدولة يف 
بن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات 
�آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س جمل�س  ر����ش��د 
�لدو�ئر  ب��ني  �ل��ت��ك��ام��ل  لتحقيق  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  ع��رب  �حلكومية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 

لتحقيق �لأهد�ف �مل�شركة.

بطولة  من  �ل�شاد�شة  �لن�شخة  و��شلت 
خ��م��ا���ش��ي��ات ك���رة �ل��ق��دم �ل�����ش��ن��وي��ة �لتي 
خلل  �ل��ق�����ش��ائ��ي  دب���ي  م��ع��ه��د  ينظمها 
�ل��ف��رة م��ن �ل��ث��ام��ن م��ن ي��ن��اي��ر وحتى 
�ل�شاد�س من فرب�ير 2018 مناف�شاتها 
للأ�شبوع �لثاين على �لتو�يل.  وظهرت 
يف دورة هذ� �لعام �لتي حتمل ��شم “دورة 
ز�يد  “عام  مبادرة  مع  بالتناغم  ز�يد” 
بني  بالتحدي  حافلة  2018” �أج��و�ًء 

�لفرق �لع�شرين �مل�شاركة يف �ملناف�شات.
وقالت مرمي �لرميثي، مدير �لبطولة: 
حتقيقه  �إىل  ن�شعى  �ل��ذي  �لهدف  “�إن 
يتما�شى  ري��ا���ش��ي  ج��و  ت��وف��ر  يتمثل يف 
تكمل  �أنها  كما  توجيهات �حلكومة،  مع 
وكان  �لبدنية”،  للياقة  دب��ي  “حتدي 
�حلدث.  بهذ�  للم�شي  كبًر�  �إ���ش��ر�رن��ا 
فريقاَ،  ع�شرين  ��شتقطاب  �أمكننا  لقد 
و�خرنا لن�شخة هذ� �لعام ��شم “بطولة 
�لرئي�شية  �مل��ح��اور  م��ع  متا�شًيا  ز�يد”، 
ز�يد”،  “عام  م��ب��ادرة  عليها  تقوم  �لتي 
متميزة،  ج���و�ئ���ز  ت��ق��دمي  �إىل  و���ش��ع��ي��ن��ا 
�لأخ��رى، ومنها  �لبطولت  تختلف عن 
ج��ائ��زة ع��ام ز�ي��د للفريق �مل��ث��ايل، حيث 
من  ي�����وم  �أول  يف  �ل����ف����رق  ت��ق��ي��ي��م  ي���ت���م 
�ل�شر�ك، بينما يتم �لتكرمي يف �ليوم 
�لأخر �لذي ي�شادف 6 فرب�ير. �إن �أهم 
ما مييز �لبطولة �لهتمام بالتفا�شيل، 
�ملتخ�ش�شني،  �مل��ع��ل��ق��ني  ت���وف���ر  م��ث��ل 
�ملتابعة  ع���ل���ى  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  وح����ر�����س 
�ليومي مع �ملدر�ء �لتنفيذيني للدو�ئر 

�مل�شاركة.”
اإح�شاءات البطولة

بد� و��شًحا �رتفاع موؤ�شر �لإثارة وتفوق 
برودة  �لرغم من  و�مل��ه��ارة، وعلى  �لقوة 
�ل��ط��ق�����س، ك��ان��ت �ل��ل��ق��اء�ت ���ش��اخ��ن��ة مع 
�للعبون  ���ش��ج��ل  م���ب���ار�ة   28 �ن��ت��ه��اء 
هدف   6.6 ب��و�ق��ع  ه��دًف��ا   187 ف��ي��ه��ا 
ل��ك��ل م���ب���ار�ة. وك���ان �أق����وى خ��ط هجوم 
من ن�شيب فريق جمارك دبي، بر�شيد 
23 هدف، و�أقوى دفاع لفريق منتخب 
�شرطة دبي �لذي مل ت�شتقبل �شباكه �أية 
�أهد�ف. ويت�شدر قائمة �لهد�فني عادل 
�أه��د�ف، ثم   8 �شبت لعب �لبلدية وله 
م��رو�ن جا�شم لع��ب �إقامة دب��ي ول��ه 6 
�أه�����د�ف، وم��اج��د حم��م��د و�أح���م���د ب�شر 

لعبا �جلمارك بر�شيد 6 �أهد�ف. وكان 
�أعلى معدل �أه��د�ف �شجل يف يوم و�حد 
يف �لبطولة يف �ليوم �لثالث �ملو�فق 10 
يناير، مبجموع 40 هدًفا يف 4 مباريات. 
�إنذ�ًر�   22 و�شجلت �لبطولة حتى �لأن 
يف 28 مبار�ة، وح�شل عليها 21 لعًبا، 
وكانت هناك حالة طرد و�حدة حلار�س 
و�شهدت  �جل���اف���ة.  �لأح����و������س  م���رم���ى 
لفرق  �ن�����ش��ح��اب  ح�����الت   3 �ل��ب��ط��ول��ة 
دب��ي ل��لإح�����ش��اء، وم��ط��ار�ت دب���ي، ودبي 
بالفوز،  م��ب��ار�ة   26 و�ن��ت��ه��ت  �ل��ذك��ي��ة. 
ومبار�تان بالتعادل �لإيجابي، وبنتيجة 
و�أ�شافت  ف��ري��ق(.  لكل  )ب��ه��دف  و�ح���دة 
ب�شتة  �لبطولة  ب���د�أت  “لقد  �لرميثي: 
�ل���دورة �لأوىل، و�رت��ف��ع عددها  ف��رق يف 
20 فريًقاَ  16 فريًقا، و��شتقطبت  �ىل 
�ملا�شية  �ل�شنة  ويف  �حلالية.  �ل��دورة  يف 
و�ل�شعادة،  للت�شامح  كاأ�شني  هناك  ك��ان 
ز�يد  ج��ائ��زة  ت��ق��دم  �حل��ال��ي��ة  �ل�شنة  ويف 
�لقادمة  �ل�����ش��ن��ة  ويف  �مل���ث���ايل.  ل��ل��ف��ري��ق 
وزي���ادة  �ل�����ش��ب��اع��ي��ات،  �ل��ب��ط��ول��ة  �شتوفر 
م�شاحة �مللعب و�لبطولة، وفتح �لأبو�ب 
للدو�ئر �خلا�شة للم�شاركة. و�أمتنى �أن 
�أن نقدم  تكون �لبطولة ناجحة، وناأمل 
�أج����و�ء  يف  للمتفرجني  مم��ت��ع��ة  ن�شخة 

ر�ئعة”.
رئي�س جلنة  نائب  �لدليل،  �أحمد  وق��ال 
�لأن�����ش��ط��ة �لإج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 
ج���م���ارك دب���ي وم���دي���ر ف��ري��ق �ل���ك���رة يف 

�لبطولة  ه���ذه  “تعترب  دب���ي:  ج��م��ارك 
م��ت��ن��ف�����ًش��ا مل��وظ��ف��ي �حل���ك���وم���ة، ح��ي��ث ل 
ل���ه���ا. لقد  ب��ط��ول��ة مم��اث��ل��ة  �أي  ي���وج���د 
�لفرق  �إىل  ب��ال��ت��ع��رف  ك��ث��ر�ً  ����ش��ت��ف��دن��ا 
�حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  وموظفي  �لأخ���رى 
�إننا ن�شارك للعام �خلام�س يف  �لأخرى. 
هذه �لبطولة، حيث �أحرزنا �ملركز �لأول 
يف �لن�شخة �لثانية منها. �إن جمارك دبي 
ت�شارك كغرها من �لفرق للظفر باملركز 
�لأول، ول �شك �أن �لتنظيم �ملميز لهذه 
�لبطولة ي�شتقطب كل عام عدًد� كبًر�ً 
من �لدو�ئر �حلكومية. كما و�أن جميع 
�مل�شتويات للفرق �مل�شاركة متقاربة جد�ً 

ما يحّفز �جلميع على �مل�شاركة”.
الــتــحــلــيــل الـــفـــنـــي والـــرقـــمـــي 

للمجموعات
�إقامة  لعبو  �أظ��ه��ر  �لأوىل:  �ملجموعة 
دبي مهار�ت عالية، وفاز يف كل �ملباريات، 
�ل��ن��ق��اط. وج��م��ع فريق  ك��م��ا ح�شد ك��ل 
ت��اك�����ش��ي دب���ي 6 ن���ق���اط، ومت��ك��ن فريق 
�ملطار�ت  فريق  على  �لتغلب  �إينوك من 
�حلظ  ي��ح��ال��ف  ومل  ن��ق��اط،   3 ليجمع 
فريق �لأحو��س �لذي عاندته �ل�شباك، 

وغادر فريق �ملطار�ت بعد 3 جولت.
ي���و�����ش���ل فريق  �ل���ث���ان���ي���ة:  �مل���ج���م���وع���ة 
�لبلدية  فريق  وك�شف  تاألقه،  �جلمارك 
و�شتحدد  �لعالية،  �لكروية  فنونه  ع��ن 
وو�شيف  ب��ط��ل  �ل���ق���ادم���ة  م��ب��ار�ت��ه��م��ا 
�مل���ج���م���وع���ة. وي����ت����وق����ع م����ن �ل���������ش����وؤون 

�لفوز  ه���لل  ت�شتطلع  �أن  �لإ���ش��لم��ي��ة 
�لذكية،  �ل�����ش��ب��اك  يف  ب�����ش��ب��اع��ي��ة  �لأول 
م�شاركة  عن  دبي  �إ�شعاف  فريق  وك�شف 
ق���وي���ة، ب��ي��ن��م��ا ق���دم ف��ري��ق دب���ي �لذكية 
بروفة قوية، كم يعد مب�شتوى �أف�شل يف 

�ملباريات �لقادمة.
ي�������ش���ارك فريق  �ل���ث���ال���ث���ة:  �مل���ج���م���وع���ة 
�مل���ح���اك���م مب��ث��ل��ث ه��ج��وم��ي م���ك���ون من 
لعبيه �لثلثة حممد ونا�شر وعدنان، 
ا  دب���ي عرو�شً �ق��ت�����ش��ادي��ة  ف��ري��ق  وق����دم 
وفر�شت  �للقب،  حامل  �أحرجت  قوية، 
بالغة  ب�شعوبة  وخ�شر  �ل��ت��ع��ادل،  عليه 
بفارق هدف من �ملحاكم، وو��شل فريق 
�ل�شر�ع يف  ق��وت��ه، و�شيظل  �إظ��ه��ار  دي��و� 
�لأخ���ر، يف حني  �ل��ي��وم  �ملجموعة حتى 
ياأمل فريق �لإح�شاء �إعادة ح�شاباته يف 

�جلولت �لقادمة.
�لدفاع  فريق  �لر�بعة: متكن  �ملجموعة 
ب��ف�����ش��ل مهار�ته  �لرت���ق���اء  م���ن  �مل����دين 
وتاألق  �مل��ج��م��وع��ة،  ���ش��د�رة  �إىل  لي�شل 
�ل�شرطة مبحافظته على �شباكه نظيفة 
�لفريقني  لقاء  وك��ان  �ملهاجمني،  �أم���ام 
م��ع��اً م��وق��ع��ة ك��روي��ة مم��ت��ع��ة، وحافظت 
حظوظها،  ع��ل��ى  و�مل���و�����ش���لت  �ل���ط���رق 
و���ش��ي��ك��ون ل��ق��اوؤه��ا �ل��ق��ادم م��ع �ل�شرطة 
م��ف��رق ط���رق، وب���د� و����ش��ًح��ا �أن فريق 
ت�شاعده  لوجوه جديدة  يحتاج  �ل�شحة 
دبي  �أر����ش��ي  عك�س  على  �ملناف�شة،  على 

�لتي كانت �أف�شل حاًل.

- خالد بن في�شل: كنت اأحلم للو�شول يف داكار للمركز 15 يف الرتتيب العام، ولكن 
احلمدهلل اجتزنا خط النهاية يف املركز ال�شاد�س وهي نتيجة ممتازة
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الفجر الريا�ضي

�شكل جديد للمناف�شات حتت مظلة الحتاد الدويل

كايت بيت�س م�سرح �سباق دبي للدراجات املائية ال�سبت
حارب: )دبي البحري( حري�س على اإجناح كافة الفعاليات

 ينظم نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�شباق  �ملقبل  �ل�شبت  ي��وم  �لبحرية 
�مل��ائ��ي��ة - �جلولة  ل��ل��در�ج��ات  دب���ي 
�ل���ث���ان���ي���ة م����ن ب���ط���ول���ة �لإم���������ار�ت 
�شمن  وذل����ك   2018- �ل���دول���ي���ة 
�لبحرية  �ل�������ش���ب���اق���ات  روزن�����ام�����ة 
-2017 �ل���ري���ا����ش���ي  �مل���و����ش���م  يف 

.2018
وي��ق��ام �حل��دث �لكبر �ل��ذي ميثل 
ينظمها  �ل���ت���ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ث���ال���ث 
�ل���ن���ادي يف )ع���ام ز�ي����د( ع��ل��ى مياه 
�شاطئ كايت بيت�س يف دبي مب�شاركة 
�لنخبة من �أبطال ريا�شة �لدر�جات 
�لبلد�ن  �ملائية ميثلون �لعديد من 
وبريطانيا  و�ل��ن��م�����ش��ا  ف��رن�����ش��ا  م��ن 
ورو�شيا  و�ملجر   و��شبانيا  و�يطاليا 
و��شبانيا  و�ل��ت�����ش��ي��ك  و�ل����دمن����ارك 
�لعربية  و�ململكة  و�أمريكا  و�ليابان 
�ل�شعودية و�لكويت و�ملغرب ولبنان 
�لأب����ط����ال  جن���وم���ن���ا  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 

وحمبي هذه �ل�شباقات.
للريا�شات  �لدويل  دبي  نادي  وكان 
�ل��ب��ح��ري��ة ق���د ن��ظ��م ب��ن��ج��اح حدثا 
�لدر�جات  ري��ا���ش��ة  يف  ك��ب��ر�  عامليا 
�ملكان  �أ�شابيع ويف نف�س  �ملائية قبل 
ه���و ج���ائ���زة دب���ي �ل���ك���ربى 2017 
�خلتامية  وق��ب��ل  �ل��ر�ب��ع��ة  �جل��ول��ة 
م����ن ب���ط���ول���ة �ل����ع����امل ل���ل���در�ج���ات 
 25-22 �لفرة من  �ملائية خلل 
م�شاركة  و�شهدت  �ملا�شي  نوفمرب 
 26 م��ن  مت�شابقا   50 م��ن  �أك����ر 
تقام  �لتي  �لبطولة  وت��اأخ��ذ  دول���ة. 
باإ�شر�ف �حتاد �لإمار�ت للريا�شات 
جديد�  �شكل  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �لبحرية 

دوليا  وت�شنيفا  نالت �شفة   بعدما 
�ل���دويل للزو�رق  م��ن قبل �لحت���اد 
حتول  يف  �م-  �أي  -ي����و  �ل�����ش��ري��ع��ة 
�مل�شلحة  �إىل حتقيق  جديد يهدف 

�لعامة وزيادة عدد �مل�شاركني.
�لربنامج  ينطلق  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
�ل���زم���ن���ي مل���ن���اف�������ش���ات ����ش���ب���اق دب���ي 
للدر�جات �ملائية يوم �جلمعة �ملقبل 
�لقيد  �إج���������ر�ء�ت  ����ش��ت��ك��م��ال  ع���رب 
وكذلك  �ل�����ش��ب��اق  يف  و�ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
�لفني  �لفح�س  �إج��ر�ء�ت  ��شتكمال 
�مل�شاركة من  على جميع �لدر�جات 

قبل �للجنة �لفنية.
�لتايل  �ل���ي���وم  �لأن���ظ���ار يف  وت��ت��ج��ه 
يوم �ل�شبت �ملقبل �إىل �شاطئ كايت 
�شيكون  و�ل�����ذي  ج��م��ر�  ب��ي��ت�����س يف 
�شباق  وفعاليات  لأح���د�ث  م�شرحا 
دب�����ي ل����ل����در�ج����ات �مل���ائ���ي���ة و�ل�����ذي 
�ملختلفة  �ل��ف��ئ��ات  م��ن  ع���دد�  ت�شمل 
و�لتي ت�شتقطب �هتمام �لكثر من 
�مل�شاركني و�ملت�شابقني من خمتلف 

�لبلد�ن.
ورحب حممد عبد �هلل حارب ع�شو 
�ل���دويل  دب���ي  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 

للريا�شات  �لبحرية بامل�شاركني يف 
�ملقبل  �ل�شبت  يوم  �ملرتقب  �ل�شباق 
دبي  ن��ادي  �إد�رة  �أن جمل�س  م��وؤك��د� 
�لدويل للريا�شات �لبحرية برئا�شة 
ب���ن م�شحار  ���ش��ع��ي��د  ���ش��ع��ادة �ح��م��د 
�ملهري وجه باإجناح كافة �لأحد�ث 
�لنادي  ينظمها  �ل��ت��ي  و�ل��ب��ط��ولت 
�ل��ت��ي تكت�شب  �ل��ب��ط��ولت  وخ��ا���ش��ة 
م�شاركة  وت�����ش��ه��د  دول���ي���ة  ���ش��ب��غ��ة 

�أبطال من خمتلف �لبلد�ن.
�ل�������دويل  دب�������ي  ن���������ادي  �أن  وق���������ال 
للريا�شات �لبحرية �رتبط بتنظيم 
�لدولية  �لأح�������د�ث  ك��م��ن  �ل��ك��ث��ر 
و�لعاملية يف ريا�شة �لدر�جات �ملائية 

من تاأ�شي�شه حيث ��شت�شاف كربى 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�آخ����ره����ا ج���ائ���زة دبي 
2017 -�جلولة �خلام�شة  �لكرى 
�لعامل  بطولة  �خلتامية من  وقبل 
�شهر  �لتي جرت  �ملائية   للدر�جات 
نوفمرب �ملا�شي حتت مظلة �لحتاد 
�لدويل -يو �أي �م- و�إ�شر�ف موؤ�ش�شة 
-�ت�س 2 �أو- و�لتي جمعت �أكر من 

دولة.  26 من  مت�شابقا   50
وق��دم حممد عبد �هلل ح��ارب دعوة 
ملتابعة  �لكرمي  للجمهور  مفتوحة 
فعاليات �شباق دبي للدر�جات �ملائية 
�ملرتقب يوم �ل�شبت �ملقبل يف �شاطئ 
بالتناف�س  و�ل�شتمتاع  بيت�س  كايت 

�مل�شاركني  �مل��ت�����ش��اب��ق��ني  ب��ني  �مل��ث��ر 
�لعامليني  �لأب��ط��ال  م�شاركة  ظل  يف 
م���ن �ل��ع��دي��د م���ن �ل��ب��ل��د�ن خا�شة 
ب���رزو� يف �لعديد  �ل��ل��ذي��ن  �ل��ن��ج��وم 
�ملا�شي  �لعام  �لعاملية  من �لأح��د�ث 
�جلال�س  �ل��ع��امل يف  �أب��ط��ال  وبينهم 
)يو  �ل��ع��ب��د�ل��رز�ق  يو�شف  �لكويتي 
بوربيع  �إب��ر�ه��ي��م  ومو�طنه  �م(  �أي 
�أي������ه( و�أب���ط���ال  ب���ي  �أ������س  )�أي ج���ي 
دو�ليك  �شتيفان  �لفرن�شيني  و�قف 
وبطلنا  ل�����ودوف�����ي�����ك  وك�����ام�����ون�����ت 
�مل����ل جن���م �حلركات  ع��ل��ي  ر�����ش���د 
�ملو�هب  �إىل  �إ�شافة  �ل�شتعر��شية 

�ل�شاعدة يف �لنا�شئني.

�لحد  �لأول  �م�س  �ول  �مل�شنف  ن���اد�ل  ر�ف��اي��ل  �ل�شباين  بلغ 
�ملفتوحة  ��شر�ليا  بطولة  من  �لنهائي  رب��ع  �ل��دور  ب�شعوبة 
�ل��ك��ربى، وو��شلت  �لأرب����ع  �ل��ب��ط��ولت  �أوىل  �مل�����ش��رب،  ل��ك��رة 
�ول  نحو  م�شو�رها  �لثانية  فوزنياكي  ك��ارولي��ن  �لدمناركية 

لقب كبر يف م�شرتها �لحر�فية.
وعانى ناد�ل للفوز على �لرجنتيني دييغو �شفارت�شمان �لر�بع 
تغلبت  فيما  و3-6،  و3-6   )7-4( و7-6   3-6 و�لع�شرين 
ماغد�لينا  �ل�شلوفاكية  على  �شهل  ف���وز�  فوزنياكي  حققت 

ريباريكوفا �لتا�شعة ع�شرة 6-3 و6-�شفر.
3 �شاعات و51 دقيقة للتخل�س من عقبة  و�حتاج ناد�ل �ىل 
مو�جهات  �رب���ع  يف  عليه  �ل��ر�ب��ع  ف���وزه  وحتقيق  �لرجنتيني 
�ملجموعة  وك�شبه  �لقوية  بد�يته  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى  بينهما. 
6-3، عانى �ل�شباين �لمرين �غلب فر�ت  �لوىل ب�شهولة 
�ملبار�ة حيث ��شطر �ىل �نقاذ 15 كرة كان �شيخ�شر على �ثرها 
�ر�شاله. و�شمن ناد�ل بقاءه يف �شد�رة �لت�شنيف �لعاملي وحقق 

فوزه �ل�55 مقابل 11 خ�شارة يف ��شر�ليا.
�لنقاط �حلا�شمة يف  ن��اد�ل ثمن ع��دم جناحه يف ك�شب  ودف��ع 
وخ�شرها  3 مر�ت  فيها  �ر�شاله  �لتي خ�شر  �لثانية  �ملجموعة 
“�نه لعب  ن��اد�ل:  �لفا�شل. وقال  �ل�شوط  بعد �لحتكام �ىل 
ر�ئع على جميع �مل�شتويات. لقد كان �ر�شاله جيد� �ليوم، لقد 
كانت معركة كبرة«. و��شاف: “بالتاأكيد �نني متعب قليل ! 
�لقتال حتى  باأنني يف حالة جيدة. متكنت من  �أ�شعر  ولكنني 
ن��ه��اي��ة �ف�����ش��ل م��ب��ار�ة يل ه���ذ� �ل��ع��ام. وق���ويف ع��ل��ى ق��درت��ي يف 
�ملناف�شة و�للعب بقوة وكثافة كبرتني وملدة 4 �شاعات يعترب 
�شيئا جيد� للثقة«. وكان ناد�ل )31 عاما( تعر�س لإ�شابة يف 
�لركبة �أبعدته عن بطولة �ملا�شرز �خلتامية للمو�شم �ملا�شي 
يف ت�شرين �لثاين نوفمرب، بعدما كان قد �شمن �إنهاء �لعام يف 

�شد�رة ت�شنيف �ملحرفني للمرة �لأوىل منذ 2014.
كويونغ  دورة  يف  �شوى  “�ملاتادور”  ي�شارك  مل  غيابه،  ومنذ 
دورة  عن  وغ��اب  �ملا�شي،  �لأ�شبوع  �ل�شر�لية  �ل�شتعر��شية 

بريزبني �لتي تعد مبثابة حت�شر لبطولة ��شر�ليا.
وي�شارك ناد�ل يف ملبورن للمرة �لأوىل يف م�شرته من دون 
خو�س �أي دورة ر�شمية قبلها، علما �نه ي�شعى �ىل لقبه �ل� 17 

يف �لبطولت �لكربى.
وهي �ملرة �لعا�شرة �لتي يبلغ فيها ناد�ل �لدور ربع 

�لنهائي للبطولة �ل�شر�لية.
�ملا�شي  �لعام  بطل  و�شيف  ن��اد�ل،  ويلتقي 

�ل����دور  يف   ،2009 يف  �ل��ل��ق��ب  وح���ام���ل 
�شيليت�س  م��اري��ن  �ل��ك��رو�ت��ي  م��ع  �مل��ق��ب��ل 

�ل�����ش��اد���س و�ل���ذي حقق ف���وزه �مل��ئ��ة يف 
���ش��لم عندما  �ل��غ��ر�ن��د  ب��ط��ولت 

ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �ل���ش��ب��اين �لخر 
 7-6 ك����اري����ن����ي����و  ب����اب����ل����و 

و6-7  و3-6   )7-2(
و6-7  )7-�شفر( 

.)3-7(
ويتفوق ناد�ل على 

 6 ���ش��ي��ل��ي��ت�����س يف 
مباريات جمعت 

حيث  ب��ي��ن��ه��م��ا 
عليه  ف���������از 
م��������ر�ت   5
م���ت���ت���ال���ي���ة 

بينها فوز�ن 
�ملا�شي  �ل��ع��ام 

)ن���������ش����ف ن���ه���ائ���ي 
�شنغهاي  دورت�������������ي 

و�كابولكو  ل��ل��م��ا���ش��رز 
مقابل  �مل���ك�������ش���ي���ك���ي���ة( 

خ�����ش��ارة و�ح����دة ك��ان��ت يف 
بينهما يف  �ملو�جهة �لوىل 

ن�شف نهائي دورة بكني عام 
.2009

�لتي  �ل���ث���ان���ي���ة  �مل��������رة  وه������ي 
�شيلتقي فيها ناد�ل و�شيليت�س 
يف ملبورن بعد �لأوىل يف ثمن 
عندما   2011 ع��ام  �لنهائي 
و4-6   2-6 �مل����ات����ادور  ف���از 

و6-3. وعادل �شيليت�س �جناز مو�طنه غور�ن �يفاني�شيفيت�س 
بتاأهله �ىل ربع نهائي �حدى �لبطولت �لأربع �لكربى للمرة 
ملبورن  يف  و�لثانية  �لحر�فية،  م�شرته  يف  ع�شرة  �حلادية 

بعد 2010 عندما خرج من دور �لأربعة.
�لغر�ند  يف  ن��ه��ائ��ي  رب���ع   11 خ��ا���س  �يفاني�شيفيت�س  وك����ان 
�شيليت�س  �أن  يذكر  و2004.   1980 ب��ني  �ل��ف��رة  يف  �شلم 
و�يفاني�شيفيت�س هما �لكرو�تيان �لوحيد�ن �ملتوجان بلقب يف 
�لغر�ند �شلم حيث نال �لأول فل�شينغ ميدوز عام 2014، 
وقال �شيليت�س: كانت مبار�ة  و�لثاين وميبلدون عام 2001. 
كانت حلظة  و�لإخ��ف��اق.  �لتاألق  �لكثر من  كان هناك  ر�ئعة، 
�شعبة عندما كنت �أر�شل حل�شم �ملجموعة �لوىل وجنح بابلو 
ل��ل��ك��ر�ت فيما بيننا، و�نا  ت��ب��ادل ق��وي  �ل��ع��ودة. ك��ان ه��ن��اك  يف 
مور�ي  �ن��دي  غياب  ويف  تركيزي.  على  ك��وين حافظت  �شعيد 
ب�شبب �لإ�شابة، �أكد كايل �دموند �مل�شنف 49 عامليا �حل�شور 
�ندريا�س  �ليطايل  على  بتغلبه  �لنهائي  رب��ع  يف  �لربيطاين 
مور�ي  ويغيب  و3-6.  و2-6  و5-7   )7-4(  7-6 �شيبي 
ب�شبب خ�شوعه لعملية جر�حية يف �لورك. وهي �ملرة �لوىل 
�لتي يبلغ فيها �دموند )23 عاما( ربع نهائي �حدى �لبطولت 
�لربع �لكربى يف م�شرته �لحر�فية، وكانت �ف�شل نتيجة 
ويلتقي �دموند  له ثمن نهائي فل�شينغ ميدوز عام 2016. 
يف �ل����دور �مل��ق��ب��ل م��ع �ل��ب��ل��غ��اري غ��ري��غ��ور دمي��ي��روف �لثالث 
ع�شر  �ل�شابع  ك��ري��و���س  نيك  �ل���ش��ر�يل  على  تغلب  و�ل���ذي 
7-6 )7-3( و7-6 )7-4( و4-6 و7-6 )7-4(. و�إذ� كان 
كريو�س ح�شم تاأهله �ىل ثمن �لنهائي على ح�شاب �لفرن�شي 
جو ويلفريد ت�شونغا بف�شل تفوقه يف ثلثة �أ�شو�ط فا�شلة، 
 36 حتقيقه  من  �لرغم  على  فيها  لف�شله  �ليوم  �شقط  فاإنه 
�ر�شال نظيفا. وقال دمييروف: من �ل�شعب د�ئما مو�جهته. 
خ�شرت �مامه قبل ��شبوعني )يف ن�شف نهائي دورة بريزبني 
يجب  حيث  مباريات  �نها  خ��ارق.  �ر���ش��ال  لديه  �ل�شر�لية(. 
��شتغلل �لفر�س. و�أ�شاف: يجب �أن تكون متاأهبا د�ئما لأنه 
ل ميكنك معرفة ما �شيح�شل �أمامه. لقد �شدد كر�ت ب�شرعة 
�لتي  �لثالثة  �ملرة  �لثاين!. وهي  �ر�شاله  200 كلم/�شاعة يف 
 2014 �لنهائي بعد عامي  �لدور ربع  يبلغ فيها دمييروف 
و2017، وهو خ�شر �لعام �ملا�شي يف ن�شف �لنهائي بع مبار�ة 

ر�ئعة �مام �ل�شباين ر�فايل ناد�ل من خم�س جمموعات.
ول���دى �ل�����ش��ي��د�ت، و����ش��ل��ت ف��وزن��ي��اك��ي، �مل�شنفة 
لقب  �ي  �ن حت��رز  دون   2010 يف  عامليا  �وىل 
كبر، م�شو�رها �لناجح يف �لبطولة �ل�شر�لية 

بفوز �شهل على ريباريكوفا.
و�حتاجت فوزنياكي، �لفائزة ببطولة �ملا�شرز 
63 دقيقة حلجز بطاقتها  �ملا�شي، �ىل  �لعام 
��شر�ليا  يف  �لوىل  للمرة  �لنهائي  ربع  �ىل 
2012 ع��ن��دم��ا خ�����ش��رت �مام  م��ن��ذ ع���ام 
علما  ك��لي�����ش��رز،  ك��ي��م  �لبلجيكية 
بانها خا�شت ن�شف 
�ل���ن���ه���ائ���ي يف 
م�����ل�����ب�����ورن 
ع��������������������������ام 
 2011
�شقطت  و
�م��������������������ام 
ل�شينية  �

يل نا.
�ملرة  وه��ي 
�ل�����ع�����ا������ش�����رة 
�لتي تبلغ فيها 
ربع  ف��وزن��ي��اك��ي 
�حدى  نهائي 
ت  ل لبطو �
�لرب��������������������ع 
�لكربى يف 
تها  م�شر
�لح����ر�ف����ي����ة 
فل�شينغ  يف   5(
يف  و2  م����������ي����������دوز، 
يف  و3  غ��ارو���س،  رولن 

��شر�ليا(.

اتلتيكو يتعرث اأمام جريونا و�سط جدل حول غريزمان 
�خفق �تلتيكو مدريد �لثاين يف �حلفاظ على تقدمه على جرونا وخرج 
�لقدم،  ��شبانيا لكرة  �لع�شرين من بطولة  1-1 يف �ملرحلة  متعادل معه 
و�شط تقارير حتدثت عن �نتقال مهاجمه �لفرن�شي �نطو�ن غريزمان يف 
�ل�شيف �ىل بر�شلونة �لذي نفى ذلك. ورفع �تلتيكو مدريد ر�شيده �ىل 
ريال  على  �شيفا  يحل  �ل��ذي  بر�شلونة  نقاط خلف   8 بفارق  نقطة،   43
غريزمان  و�فتتح   .73 �لدقيقة  حتى  متقدما  ك��ان  ب��اأن��ه  علما  بيتي�س 
�ل�شحافية  بالتقارير  متاأثر  غر   ،34 �لدقيقة  يف  لتلتيكو  �لت�شجيل 
�لتي حتدثت عن �تفاقه مع بر�شلونة على �لنتقال �ىل �شفوفه �ل�شيف 
�ل�شاعد  جرونا،  و�درك  �لكاتالوين.  �لنادي  لحقا  نفاه  ما  وهو  �ملقبل، 
بورتو. كري�شتيان  ع��رب   73 �لدقيقة  يف  �ل��ت��ع��ادل  �لثانية،  �ل��درج��ة  م��ن 

�لنادي  �ن  �ل�شبت  بر�شلونة  يف  �ل�����ش��ادرة  “�شبورت”  �شحيفة  وذك���رت 
�لكاتالوين تو�شل �ىل �تفاق مع غريزمان بتاأكيدها �ن “مهاجم �تلتيكو 

مدريد تو�شل �ىل �تفاق مع �لبلوغر�نا و�شيكون يف فريق �ملدرب �رن�شتو 
�لتفاق  لهذ�  �لوىل  �شفحتها  وخ�ش�شت  �ملقبل”،  �ملو�شم  يف  فالفردي 
بني  �لخ��ت��ي��ار  بر�شلونة  على  يتعني  فانه  �ل�شحيفة،  وبح�شب  �ل�����ش��ري. 
عقد  يف  �جلز�ئي  �لبند  دف��ع  �و  �لنتقال،  �شفقة  ح��ول  �تلتيكو  مفاو�شة 
�للعب وقدره حاليا 200 مليون يورو، لكنه �شي�شبح 100 مليون يورو 
يف �لأول من متوز يوليو �ملقبل. و��شارت �ىل �ن �ل�شفقة �شتنجز بعد كاأ�س 
15 متوز يوليو حيث �شيكون  14 حزير�ن يونيو حتى  �لعامل يف رو�شيا 
�شحيفة  ذك��رت  جهتها،  من  فيها.  فرن�شا  منتخب  جن��وم  �ح��د  غريزمان 
“موندو ديبورتيفو” �ن بر�شلونة مل ي�شند بعد �ىل �ي لعب من �شفوفه 
�لرقم 7 �لذي يرتديه غريزمان حاليا مع �تلتيكو بانتظار �ن�شمامه يف 
“�ن  �ل�شيف �ملقبل. ولكن بر�شلونة نفى هذه �ملعلومات و�كد يف بيان له 
�ل�شاعات �لخ��رة يف  �لتي ظهرت يف  �ملعلومات  ن��ادي   ينفي ب�شدة ه��ذه 

غريزمان  �ن��ط��و�ن  مدريد  �تلتيكو  لع��ب  ب�شاأن  خمتلفة  �ع��لم  و�شائل 
عدم  عن  يعرب  بر�شلونة  ن��ادي  “�ن  وتابع  بنادينا«.  مفر�س  و�رتباط 
�لكامل لتلتيكو مدريد«. وكان  �رتياحه لهذه �لخبار ويوؤكد �حر�مه 
�أتلتيكو مدريد تقدم يف كانون �لأول دي�شمرب ب�شكوى �ىل �لحتاد �لدويل 
لكرة �لقدم )فيفا( بحق بر�شلونة، على خلفية تو��شله غر �لقانوين مع 
�لعا�شمة يف فرة  ن��ادي  �لرحيل عن  يعتزم  وك��ان غريزمان  غريزمان. 
�لنتقالت �ل�شيفية �لأخرة، �ل �ن �لعقوبة �ملفرو�شة على ناديه بعدم 
�ل�شماح له باإجر�ء تعاقد�ت �إ�شافية حتى مطلع �لعام �حلايل جعلته يبقى 
بتجديد عقده  يونيو  �ل��دويل يف حزير�ن  �ملهاجم  ق��ام  كما  يف �شفوفه. 
و�عترب �أتلتيكو �ن تو��شل بر�شلونة مع �للعب من دون  حتى 2022. 
�تباع �مل�شار �لقانوين - �أي �لتو��شل مع ناديه بالدرجة �لأوىل - خمالف 

وقد ي�شر مب�شد�قية �لدوري �ل�شباين يف نظر �لحتاد �لدويل.

فوزنياكي توا�شل م�شوارها 

نادال ب�سعوبة اىل ربع نهائي )اأ�سرتاليا املفتوحة(

�سان�سيز وخميتاريان يخ�سعان للفح�س الطبي 
�ر�شنال  م��ه��اج��م  �ن  ���ش��ح��اف��ي��ة  ت��ق��اري��ر  ذك����رت 
�لدويل  �لقدم  لكرة  �لإنكليزي  �ل��دوري  �شاد�س 
و�شط  ولع����ب  �شان�شيز  �ليك�شي�س  �لت�شيلي 

�لرميني  �ل���دويل  يونايتد  مان�ش�شر 
�شيخ�شعان  خم��ي��ت��اري��ان  ه��رني��خ 

�قر�ب  م��ع  طبية  لخ��ت��ب��ار�ت 
�متام �شفقتيهما.

“مرور”  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
�لربيطانية �ن �شان�شيز �شي�شل 

مع  م���ان�������ش�������ش���ر  �ىل 
فرناندو  �ل���وك���ي���ل 

فيلي�شيفيت�س 
�ىل  ل��ل��خ�����ش��وع 
�لفح�س �لطبي 
بعد ظهر �ليوم، 
ذك����رت  ح����ني  يف 
“�شكاي”  ق��ن��اة 
خميتاريان  �ن 
������ش�����ي�����خ�����������ش�����ع 
للفح�س ذ�ته يف 

لندن.
وق��������ال��������ت م��������رور 

�ل���������ش����ف����ق����ت����ني  �ن 
ر�شميا  �شتكتملن 
�ل��ي��وم �لث��ن��ني لأن 
�شان�شيز  �للعبني 
وخم��ي��ت��اري��ان من 
خ���������ارج �لحت��������اد 
�لأوروب���ي ويجب 
�مل�شادقة  تتم  �ن 
ت�شريحي  ع��ل��ى 
�ل���������ع���������م���������ل م�����ن 

فريقيهما  ق���ب���ل 
�جلديدين.

و�ظ��������ه��������رت ق����ن����اة 
�شبورت  “�شكاي 

�شور�  نيوز” 
ل���������������ل���������������دويل 

�لرم�����ي�����ن�����ي يف 
بو�شط  ف����ن����دق 

�عماله  وك��ي��ل  ج��ان��ب  �ىل  �ل�شبت  م�شاء  ل��ن��دن 
مينو ر�يول.

فينغر  �ر�شني  �لفرن�شي  �ر�شنال،  مدربا  وك��ان 
جوزيه  �لربتغايل  يونايتد،  ومان�شر 

يتوقعان  �نهما  �علنا  مورينيو 
بني  �لت��������ف��������اق  ي�����ت�����م  �ن 

�لغرميني �لتقليديني.
�شان�شيز  �ن  فينغر  وق��ال 
غ�����ائ�����ب�����ا عن  ك���������ان 

كري�شتال  �م����ام  م��ب��ار�ت��ه  �ر���ش��ن��ال يف  ���ش��ف��وف 
�ىل  �لن�شمام  م��ن  قريب  لأن��ه  �ل�شبت  ب��ال���س 
بعد  م��وري��ن��ي��و  ق���ال  فيما  ي��ون��اي��ت��د،  مان�ش�شر 
�لفوز على برنلي: �أتوقع �ن�شمامه قريبا 

�أو عدم �ن�شمامه.
م�شيفا: �عتقد �نه قريب جد�، قريب 
جد�، قريب جد� �ذ� مل يحدث �شيء 

ما.
وت��اب��ع: �أن���ا �إي��ج��اب��ي، و�أن����ا �أع��ل��م �أن 
�مل�������ش���وؤول���ني ي��ف��ع��ل��ون ك���ل م���ا يف 
�لنادي  م���لك   - و���ش��ع��ه��م 
�أع����������ط����������و� �ل�����������ش�����وء 
�ل�شيد  �لأخ�������ش���ر، 
�لرئي�س  ن���ائ���ب 
�ل����ت����ن����ف����ي����ذي 
د  ر � و د و و
ي���������ع���������م���������ل 
 ... ب����ج����اد 
جلميع  � و
ي���ع���ط���ون 
ك��ل م��ا يف 
 ، �شعهم و
و�أع����ت����ق����د 
�أن�����������ه�����������م 

�شينجحون.
وق����ال����ت ����ش���ك���اي �ن�����ه من 
�لو��شح �ن �شفقة �ملبادلة �شتتم 
�لك�شف  يتم  مل  تفا�شيلها  ول��ك��ن 

عنها.

الحتاد اجلزائري ي�سحب 
اإدارة البطولة املحرتفة 

من رابطة كرة القدم 
لكرة  ق���رر مكتب �لحت����اد �جل���ز�ئ���ري 
�ملحرفة  �لبطولة  �إد�رة  �شحب  �لقدم 
�د�رة  وتكليف  �ل��ق��دم،  ك��رة  ر�بطة  من 
غاية  �ىل  �لإد�رة  مب��و����ش��ل��ة  م��وؤق��ت��ة 

�نعقاد �جلمعية �لعمومية للر�بطة.
�لر�شمي  ح�شابه  ع��رب  �لحت����اد  وذك���ر 
�شحب  “قرر  مكتبه  �ن  “توير”  يف 
�ملحرفة  �لبطولت  ت�شير  تفوي�س 
�ملحرفة  �ل��ر�ب��ط��ة  �إد�رة  جمل�س  م��ن 
لكرة �لقدم، على �ن يدخل �لقر�ر حيز 
للتفاقية  وذلك طبقا  ف��ور�،  �لتنفيذ 
�ل��ت��ي ت��رب��ط �لحت���اد �جل��ز�ئ��ري لكرة 
�ل���ق���دم م���ع �ل��ر�ب��ط��ة �مل��ح��رف��ة لكرة 
�ل��ق��دم«. و����ش��اف �لحت���اد “يف �نتظار 
�لنتخابية  �لعمومية  �نعقاد �جلمعية 
�شيوكل  �لحت���اد  مكتب  ف��ان  للر�بطة 

�لت�شير لد�رة جماعية«.
ويف �ول رد فعل على �لقر�ر، قال رئي�س 
لتلفزيون  ق��رب��اج  حم��ف��وظ  �ل��ر�ب��ط��ة 
“ما حدث كان �مر� حتميا،  “�لنهار”: 
�جلمعية  خ���لل  ��شتقالتي  و���ش��اأق��دم 

�لعمومية ولن �تر�شح جمدد�«.
و�و�شح قرباج لحقا يف ت�شريح لوكالة 
�شاقه  �ل��ذي  �ل�شبب  �ن  بر�س  فر�ن�س 
��شتقد�م  رخ�س  “تقدمي  هو  �لحت��اد 
�لر�بطة  )من  �شطيف  لوفاق  لعبني 
�ج��ل حت�شر  م��ن  �لوىل(  �مل��ح��رف��ة 
�ملناف�شات  يف  �مل�شاركني  لعبيه  قائمة 

�لقارية«.
فقد  م�شوؤوليتي،  �حت��م��ل  “�نا  وت��اب��ع 
ك���ان �خ���ر �ج���ل ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ه ه���و 15 
تاأهيل  �ج��ل  �ل��ث��اين يناير م��ن  ك��ان��ون 
�ل����لع����ب����ني ع���ل���ى م�������ش���ت���وى �لحت������اد 
�لفريقي” للم�شاركة يف دوري �بطال 

�فريقيا.
خدمة  يل  ق����دم����و�  “ ل���ق���د  و������ش����اف 
�لقدم  ك�����رة  ت�����ش��ي��ر  م����ن  ب���اإع���ف���ائ���ي 
هذ�  ت�شير  يهمني  يعد  مل  �ملحرفة 

�لقطاع �ملتميز بالفو�شى«.
وكانت و�شائل �لعلم تنباأت ب�الطلق 
بني �لر�بطة و�لحتاد ب�شبب �خللفات 
�لكبرة بني رئي�س �لأخر خر �لدين 
رئي�س  على  �ملح�شوب  وق��رب��اج  زط�شي 

�لحتاد �ل�شابق حممد ر�ور�وة.



   

 

 

تنجب طفاًل بعد 10 اأيام من وفاتها
يف حادثة فريدة من نوعها، �أجنبت �شيدة يف جنوب �أفريقيا طفًل 
�جلناز�ت  د�ر  يف  �لعاملون  و�كت�شف  �أي���ام،   10 بنحو  وفاتها  بعد 

�لطفل، د�خل نع�س �لأم �لبالغة من �لعمر 33 عاماً. 
و�لدته  جثة  جانب  �إىل  �ل���ولدة،  حديث  �لطفل  على  �لعثور  ومت 
ع�شية  �أفريقيا،  جنوب  يف  مثاي�شي  قرية  يف  م��دوي،  نوفميل�شيو 

جنازتها، بح�شب ما ذكرت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
و�شرح مالك د�ر �جلناز�ت ليندوكوهل فونديل ل�شحيفة حملية 
نكن  مل  �أننا  لدرجة  وخ��وف،  �شدمة  حالة  يف  كنا  "لقد  بالقول: 
�أعمل يف هذ� �ملجال منذ  منلك �لوقت ملعرفة جن�س �ملولود. و�أن��ا 
تنجب طفًل  �م��ر�أة  �شمعت عن  �أن  ي�شبق يل  20 عاماً، ومل  نحو 

وهي متوفية".
وتقول و�لدة نوفميل�شيو �إن �بنتها توفيت بعد �أن عانت �شعوبات 
لكن  �ملفاجئة،  �بنتي  وف��اة  دمرتنا  "لقد  و�أ���ش��اف��ت:  �لتنف�س،  يف 
 10 بعد  �أجنبت مولود�ً  �أنها  كانت عندما علمنا  �لأك��رب  �ل�شدمة 
�أيام من وفاتها". ويعتقد �لأطباء، �أن من �ملمكن طرد �جلنني من 
�لرحم، بفعل �لغاز�ت �ملتجمعة يف ج�شد �لأم، بالإ�شافة �إىل تدهور 

�لع�شلت بعد �لوفاة.

ال�سرطة يف مواجهة مت�ساح
كانت  بينما  متوقعة  غ��ر  مو�جهة  يف  �لرو�شية  �ل�شرطة  دخلت 
تفت�س منزل يف مدينة �شان بطر�شربغ، �إذ وجدت مت�شاحا يف قبو 

�ملنزل. ح�شب �أ�شوت�شيدبر�س.
وقالت بو�بة "فونتانكا دوت �أر يو" �لإخبارية �لإلكرونية �لرو�شية 
�خلمي�س، �إن مفت�شي �ل�شرطة كانو� يبحثون عن �أ�شلحة غر معلن 
عنها يف �ملنزل �لذي ميلكه رجل متورط يف حماكاة معارك حربية 

تاريخية بزي �لفرة و�لأ�شلحة �لعتيقة. 
وعندما دخلت �ل�شرطة �ملنزل وجدت مت�شاحا يف بركة �شغرة من 
�لتم�شاح  على  �أن��ه ح�شل  �ملنزل  مالك  و�أو�شح  �ملنزل.   بقبو  �ملياه 
قبل �شنو�ت.  و�أعلن �لدعاء يف �شان بطر�شربغ �جلمعة �أنه يحقق 

فيما �إذ� كان �لرجل �لتزم بالقو�نني �ملحلية. 

معجزة تنقذ اأما ور�سيعها من ال�سجرة القاتلة
جن��ت �أم و�ب��ن��ه��ا �ل��ر���ش��ي��ع م��ن م���وت حم��ق��ق ع��ن��دم��ا ه���وت �شجرة 
�شجلته  فيديو  يف  منهما،  قليلة  �شنتيمر�ت  بعد  على  �شخمة 

كامر� مر�قبة يف هولند�.
ووق���ع �حل����ادث يف ق��ري��ة ه��ور���ش��ت يف م��ق��اط��ع��ة ل��ي��ب��م��ورغ جنوبي 
هولند�، �خلمي�س، عندما �قتلعت �لرياح �ل�شديدة �شجرة �شخمة 

من جذورها.
�ل��ث��اين م��ن بناية  �ل��ط��اب��ق  �ل�شجرة حطمت و�ج��ه��ة  وح��امل��ا ه��وت 

جماورة، دون �أن ت�شاب �لأم و�بنها �للذين كانا باملكان.
حركة  �شل  �إىل  �أدت  قوية،  ري��اح  �إىل  �خلمي�س  هولند�  وتعر�شت 
�لقطار�ت و�ل�شفن، ودفعت مطار� يف �لعا�شمة �أم�شرد�م �إىل �إلغاء 

�لرحلت.
وذكر معهد �لأر�شاد �جلوية �لهولندي �أنه و�شع جزء� كبر� من 

�لبلد يف حالة �لإنذ�ر �لق�شوى ب�شبب �لرياح �ل�شديدة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تعرتف لبنها اأنها اختطفته قبل 26 عامًا
�عرفت مربية �شابقة يف �ل�شني موؤخر�ً باختطاف طفل من �ملنزل �لذي كانت تعمل فيه، وتربيته على �أنه �بنها 
26 عاما.  و�أقرت �شياو بينغ )48 عاماً( من نانت�شونغ مبقاطعة �شيت�شو�ن جنوب غرب �ل�شني بالختطاف  منذ 
لل�شلطات �ملحلية يف �أغ�شط�س �ملا�شي، وتقوم �ل�شرطة بالتحقيق يف ق�شتها منذ ذلك �حلني، لكنها غر قادرة بعد 

على فتح ق�شية جنائية ت�شتند فقط �إىل �دعاء �ملر�أة.
وكانت بينغ قد �أجنبت طفلني توفيا بعد �لولدة مبا�شرة، وطلبت �مل�شورة من �شيوخ قريتها، و�لذين قالو� لها �إن 
�لطريقة �لوحيدة لتكون �أماً، هي تربية طفل �أ�شرة �أخرى، وهذ� ما دفعها �إىل �لنتقال �إىل مدينة �شونغينغ يف عام 
1992 مع بطاقة هوية مزورة، وعملت كمربية لطفل يبلغ من �لعمر عاماً و�حد�ً، وبعد 3 �أيام من �لعمل، �ختطفت 

�لطفل وعادت به �إىل قريتها. 
ويبلغ عمر �لطفل �ملختطف �ليوم 27 عاماً، وطو�ل تلك �ل�شنو�ت، مل ياأت �أحد على �لإطلق للبحث عنه. ويف عام 
1995، وبعد ولدتها لطفلة، فكرت بينغ باإعادة �لطفل �إىل و�لديه، لكنها خ�شيت من �أن تتعر�س لل�شجن، لذلك 

ف�شلت �لحتفاظ به وتربيته على �أنه �بنها، بح�شب موقع �أوديتي �شنر�ل.
ويف مقابلة مع �شحيفة حملية، قالت بينت: "�أعرف �أنني فعلت �شيئاً �شيئاً، لكنني كنت د�ئماً �أتعامل معه على �أنه 

�بني، وكذلك تعامل معي وكاأنني و�لدته �حلقيقية".
�بنها  50 عاماً من عمرها تبحث عن  �أم�شت  �شيدة عجوز،  وثائقياً، يحكي ق�شة  برناجماً  بينغ موؤخر�ً  و�شاهدت 

�ملفقود، و�أثرت بها هذه �لق�شة ب�شكل كبر، مما دفعها �إىل �إخبار �ل�شاب باحلقيقة، قبل ت�شليم نف�شها لل�شرطة.
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الطيار ال�سكري يفجر اأزمة على منت طائرة 
��شتعان طاقم �إحدى �لطائر�ت �لتابعة للخطوط �جلوية �لربيطانية قبل 
حلظات من �لإقلع، �خلمي�س �ملا�شي، بال�شرطة لطرد طيار بعد �أن ��شتبه 

زملئه يف �أنه يف حالة �شكر، ب�شبب �شرب �لكحول.
وكان من �ملقرر �أن تغادر �لطائرة مطار غاتويك، جنوب لندن، يف �ل�شاعة 
8.20 من م�شاء �خلمي�س، متوجهة �إىل موري�شيو�س، يف رحلة ت�شتغرق 11 

�شاعة، لكنها تاأخر لأكر من �شاعتني، ب�شبب "�ملفاو�شات مع �لطيار".
وذكرت �لتقارير �أن حو�ىل 300 ر�كب كانو� على منت �لطائرة.

"هرع  �شن":  "ذ�  ل�شحيفة  �لربيطانية  �جلوية  باخلطوط  م�شدر  وق��ال 
كان   .. �لقيادة  قمرة  �إىل  مبا�شرة  وتوجهو�  �لطائرة،  �إىل  �ل�شرطة  رج��ال 

�لركاب بحالة ده�شة".
�مل�شاألة  ه��ذه  ناأخذ  "نحن  �لربيطانية:  �خلطوط  با�شم  متحدثة  وقالت 
على حممل �جلد، ون�شاعد �ل�شرطة يف حتقيقاتها. ناأ�شف لتاأخر �لرحلة.. 

�شلمة و�أمن ركابنا وطاقمنا د�ئما على ر�أ�س �أولوياتنا".
وظلت �لطائرة عند �لبو�بة حتى �ن�شم طيار ثالث بديل لطاقم �لطائرة. 

اإ�سطنبول حتظر م�سرحية دكتاتور
�إ�شطنبول عر�س م�شرحية عن دكتاتور مبوجب حالة  منعت �ل�شلطات يف 
رجب  �لرئي�س  على  �نقلب  حماولة  بعد  تركيا  فر�شتها  �لتي  �ل��ط��و�رئ 
�إردوغ��ان. وح�شب رويرز، م�شرحية جمرد دكتاتور مونولوج يلقيه  طيب 
�لدكتاتور  يتحدث  وعندما  �ل�شلطة.  �عتلئه  ع��ن  جمهولة  دول��ة  حاكم 
ذلك  لكن  �إقامته،  مقر  من  يقربون  غا�شبني  حمتجني  �أ���ش��و�ت  ت�شمع 
�أج��رت هذ�  �ل�شلطات  �إن  بامل�شرح  م�شوؤولون  وق��ال  يذكر.  ب�شكل  ل يخيفه 

�لأ�شبوع حتريات عن �مل�شارح يف حي كاديكوي و�شاألت عن �مل�شرحية.
و�أبلغت �ل�شرطة �مل�شرح باأن عر�س �مل�شرحية حمظور يف �أي مكان مفتوح �أو 
�أعلنت  مغلق يف كاديكوي بح�شب قانون �شن مبوجب حالة �لطو�رئ �لتي 

بعد حماولة �لنقلب يف يوليو متوز 2016.
ون�شر �مل�شرح �إ�شعار �ل�شرطة على توير. ويقول �لإ�شعار "جرى تقييم �أن 
�مل�شرحية قد توؤثر �شلبا على �لر�أي �لعام و�ل�شلمة وتعر�س �أمن و�شلمة 

�جلماهر للخطر وتزعزع بيئة �ل�شلم �لعام و�لثقة".
ين�س على  �ل���ذي  �ل��ط��و�رئ  �مل�شرحية ح��ظ��رت مب��وج��ب حكم  �أن  و�أ���ش��اف 
�أو فيلم" ل�شمان  وقف عر�س �أي م�شرحية  �أو  حظر  �أو  فح�س  "�إمكانية 

�ل�شلمة �لعامة.
�إن  �لغربيون  تركيا  وحلفاء  �لإن�شان  حقوق  عن  مد�فعة  جماعات  وتقول 
وع���ربو� عن  �ملعار�شة  ل�شحق  ذري��ع��ة  �لن��ق��لب  ��شتغل حم��اول��ة  �إردوغ����ان 
رئا�شية  �شلطات  �إردغ��ان  ومنح  �ملا�شي  �لعام  �أج��ري  ��شتفتاء  ب�شاأن  قلقهم 

جديدة و��شعة.

ال�سني ت�سجل 1.390 
مليار ن�سمة يف 2017

عدد  يف  �رت��ف��اع��اً  �ل�����ش��ني  �شجلت 
مليني   7.37 ب���و�ق���ع  �ل�����ش��ك��ان 
تعد�دها  ل��ي�����ش��ل   2017 ع����ام  يف 
مليار   1.390.08 �إىل  �ل�شكاين 
 17.23 �إج��م��ايل  م�شجلة  ن�شمة 
مليون مولود، 51 % منهم مولود 
 % ثاين مما يعني �أكر بن�شبة 5 

من �لرقم �مل�شجل يف 2016. 
من  �مل��ن�����ش��ورة  �ل��ب��ي��ان��ات  وبح�شب 
قبل مكتب �لإح�شاء، �لعام �ملا�شي 
مليون   17.23 �ل�����ش��ني  ���ش��ج��ل��ت 
�مل�شجل  �ل��رق��م  م��ول��ود�ً يف مقابل 
يف م��ع��دل �ل��وف��ي��ات ب��و�ق��ع 9.86 
�ملو�ليد  بني  وم��ن  متوف.  مليون 
% منهم هم  حديثي �لولدة، 51 
مو�ليد ثانية، لعائلتهم، وهو ما 
يعني �رتفاعاً بن�شبة 5 % يف �لرقم 

�مل�شجل يف نهاية عام 2016. 
يذكر �أن �ل�شني �شمحت يف �لأول 
باإجناب طفلني   2017 يناير  من 
عاماً   35 ل���  �م��ت��دت  حقبة  لتنهي 
من �شيا�شة �إجناب �لطفل �لو�حد، 
�ل�شيخوخة  م����و�ج����ه����ة  ب����ه����دف 
لنوع  وبالن�شبة  �ل��دمي��وغ��ر�ف��ي��ة. 
 51.17 ن��ح��و  ���ش��ج��ل��ت  �مل���و�ل���ي���د، 
% من  �ل��ذك��ور و48.83  م��ن   %
�لتوظيف،  جم���ال  ويف  �لإن�������اث.  
�لعام  �لآ����ش���ي���وي  �ل��ع��م��لق  �أن���ه���ى 
مليون   776.40 م�شجًل  �ملا�شي 
يف  يعملون   424.62 منهم  عامل 

مناطق ح�شرية.  

�سريان يعلن خطوبته 
من �سديقة ال�سبا 

 �أعلن �ملغني وموؤلف �لأغاين �لربيطاين 
�ل�شبا  �إنه �شيخطب �شديقة  �إد �شر�ن  
�شري �شيبورن �لتي �لتقى بها لأول مرة 

يف �ملدر�شة وعمره 11 �شنة.
وكتب �شر�ن على �شورة له هو و�شيبورن 
"�أ�شبح يل خطيبة قبل  �ن�شتجر�م  على 
ر�أ�س �ل�شنة، نحن �شعيد�ن ويف حالة حب 

وكذلك قططنا".
و�ملحا�شبة  ع���ام���ا(   26( ����ش���ر�ن  وك����ان 
�ملدر�شة  نف�س  يف  ع��ام��ا(   25( �شيبورن 
�لثنان  وب��د�أ  �جنلر�  ب�شرق  �شوفك  يف 

�ملو�عدة يف 2015.
�لفائز  �ل��ب��ن��ي  �ل�شعر  ذو  ���ش��ر�ن  وق���دم 
بجائزة جر�مي �شل�شلة من �لأغاين �لتي 
لقت جناحا منذ �أن ت�شدر �ألبومه �لأول 
قائمة �أكر �لألبومات �لغنائية مبيعا يف 
�ملركز  �إىل  2011 وو�شوله  بريطانيا يف 

�خلام�س يف �لوليات �ملتحدة.

طفلة حتمل �سقيقها املعاق يوميًا اإىل املدر�سة  
مل ت�شاأ طفلة �شينية مل تتجاوز من �لعمر 9 �شنو�ت �أن 
ب�شبب  �لتعليم  فر�شة  من  ُيحرم  �لأك��رب  �شقيقها  ترك 
�إعاقته، لذلك قررت �أن حتمله على ظهرها ب�شكل يومي 
�شنها  �لأطفال يف  �ل��ذي مي�شي  �لوقت  �ملدر�شة.  يف  �إىل 
دين�شو�نغ  ت�شو  و�للعب، وجدت  �للهو  �أوقاتهم يف  معظم 
�لبالغ  �شقيقها  عن  م�شوؤولة  نف�شها  �أع��و�م  �لت�شعة  �بنة 
من �لعمر 12 عاماً، وبدًل من تركه يف �ملنزل مع و�لديه 
يومياً  �لنحيلة، على حمله  �لطفلة  د�أبت  �أي�شاً،  �ملعاقني 
ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  بح�شب  �مل��در���ش��ة،  �إىل  ظهرها  على 
ت�شو:  قالت  حملية،  ل�شحيفة  حديث  ويف  �لربيطانية. 
�ل��ت��ي يتكئ  �ل��ع��ك��ازة  �أب����د�ً، و���ش��اأك��ون  خلفي  �أت��رك��ه  "لن 
عليها �إىل �لأبد". ويف كل �شباح، تغ�شل ت�شو يدي ووجه 
�أن حتمله  �رت��د�ء ملب�شه، قبل  �شقيقها، وت�شاعده على 
على ظهرها �إىل �ملدر�شة، حيث يدر�شان يف نف�س �لف�شل. 
وعلى ت�شو �أن ت�شر عرب �ل�شو�رع وت�شعد �لأدر�ج حاملة 
�شقيقها على ظهرها، لكنها مل تتاأخر هي و�شقيقها عن 
كانت  مهما  �لأي���ام،  م��ن  ي��وم  �أي  يف  �لدر��شية  �حل�ش�س 

حالة �لطق�س.
ولي�شت هذه �ملهمة �لوحيدة �مللقاة على كاهل ت�شو، فبعد 
�ملنزلية،  و�جباته  يف  �شقيقها  ت�شاعد  �ملنزل،  �إىل  �لعودة 
و�إطعام  و�لغ�شيل  �ملنزل، كالطبخ  �أعمال  تبد�أ يف  �أن  قبل 

�ملو��شي.
وبعد �أن لحظت �إد�رة �ملدر�شة �لو�شع �ل�شعب لل�شقيقني 
كما مت  فيها،  ليعي�شان  لهما غرفة  و�أ�شرتهما، خ�ش�شت 
�إع��ف��اوؤه��م��ا م��ن �ل��ر���ش��وم �مل��در���ش��ي��ة، يف حم��اول��ة مل�شاعدة 

�لأ�شرة على حتمل �أعباء �حلياة �لقا�شية. 

تربط ابنها وجتره خلفها عقابًا له
مقطع  �ل�شني  يف  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  تناقلت 
�إىل  تربط طفلها  �م��ر�أة، وهي  فيه  �شادم، تظهر  فيديو 
در�جتها �لنارية، قبل �أن جتره خلفها عقاباً على �شقاوته.  
و�شوهدت �ملر�أة و�بنها يف �شارع ت�شاوتونغ مبدينة يونان، 
م�شتلقياً  عمره  ع��ن  يك�شف  مل  �ل��ذي  �لطفل  ك��ان  حيث 
على �لأر�س، وقد قيدت و�لدته يديه بحبل �إىل �لدر�جة 

�لنارية، ور�حت جتره خلفها يف �ل�شارع.
وح��اول �أحد �مل��ارة منع �مل��ر�أة من �لإ�شاءة لطفلها، لكنها 
وهي  �ل�����ش��يء،  �شلوكه  على  �لطفل  تعاقب  �أن��ه��ا  �أخ��ربت��ه 
تفعل ذلك با�شتمر�ر، بح�شب ما نقلت �شحيفة ديلي ميل 
كانت  �ل��ذي  �لوقت  �لطفل ي�شرخ يف  وك��ان  �لربيطانية. 
و�لدته جتره خلفها يف �ل�شارع، يف حني حاول بع�س �ملارة 
هذ�  يف  �ل�شتمر�ر  من  ومنعها  �مل��ر�أة،  �إيقاف  و�ل�شائقني 
�لعقاب �لغريب، وردت �لأم �أن �بنها �شقي للغاية، و�أر�دت 

�أن تلقنه در�شاً قا�شيا.

�سيارة امل�ستقبل تربك ال�سرطة 
�ل�����ش��رط��ة يف م��دي��ن��ة مونريال،  ����ش��ت��ط��اع ك��ن��دي خ���د�ع 
عندما نحت من �لثلج منوذجا مطابقا ل�شيارة �مل�شتقبل 

�ل�شهرة ديلوريان.
عنا�شر  �عتقد  ميل"،  "ديلي  �شحيفة  �أوردت  وح�شبما 
�ل�شرطة �أن ثمة �شيارة غطتها �لثلوج متوقفة ب�شكل غر 

قانوين يف �أحد �ل�شو�رع. ري�س ويذر�شبون خالل ح�شورها مهرجان جوائز جمعية املنتجني ال�شنوية الـ 29 يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا.    )رويرتز(

اجلحيم على منت 
طائرة ماليزية

ع��ا���س رك���اب ط��ائ��رة م��ال��ي��زي��ة فرة 
باأنها  ب��ع�����ش��ه��م  و���ش��ف��ه��ا  ع�����ش��ي��ب��ة 
عندما  �جلحيم"،  م���ن  "حلظات 
�أ������ش�����اب ع���ط���ل حم������رك �ل���ط���ائ���رة 
�شحيفة  و�أوردت  ب��ه��ا.  ي��ه��وي  وك���اد 
�جلمعة  �لربيطانية،  "غارديان" 
�ملا�شية �أن �لرحلة MH122 �لتابعة 
�أقلعت  �ملاليزية  �جلوية  للخطوط 
�أ�شر�ليا،  يف  ���ش��ي��دين  م��ط��ار  م���ن 
�لعا�شمة  باجتاه  �ملا�شي،  �خلمي�س 
ك���و�لمل���ب���ور وع��ل��ى متنها  �مل��ال��ي��زي��ة 
�لطائرة  رحلة  لكن  م�شافر�.   224
مل تتم كما كان مقرر� لها، �إذ بد�أت 
بعنف  وتهتز  عالية  �أ���ش��و�ت  ت�شدر 
���ش��دي��د وه���ي ع��ل��ى �رت���ف���اع 11 �ألف 
قدم، مما ترك �مل�شافرين يرتعدون 
�ل���ط���ائ���رة  �أذه�����ان�����ه�����م  ويف  خ�����وف�����ا، 
2014. وقال  �ملفقودة عام  �ملاليزية 
م�شافرون يف �شهاد�تهم �إنهم �شمعو� 
�رتفعت  م��زع��ج��ة  ف��رق��ع��ة  �أ�����ش����و�ت 
م�شرين  �لوقت،  م��رور  مع  حدتها 
"�إغلق  �إىل  ��شطر  �لطيار  �أن  �إىل 
�أ�شابه خلل  �ملحركات" �ل��ذي  �أح��د 
تعليق  �أحدهم يف  وذك��ر  يبدو.  فيما 
�أن  �أعتقد  "كنت  "في�شبوك":  على 
ح����دث ففي  و�إن  ي���ح���دث،  ل���ن  ه����ذ� 
�لأفلم فقط. حمرك �لطائرة كان 

معطل لأربع �شاعات".
�أ�شو�تا  "�شمعت  �أخ������رى:  وق���ال���ت 
م����زع����ج����ة ل���ل���غ���اي���ة م������ن �جل����ان����ب 
مثل  رحلة  كانت  للطائرة.  �لأمي��ن 
على  �ل��ط��ائ��رة  و�أج���ربت  �جلحيم". 
مطار  يف  �ل�����ش����ط����ر�ري  �ل���ه���ب���وط 
�أ�شر�ليا،  و���ش��ط  �شربينغز  �أل�����ش��ي 
�أ�شاف  مم��ا  عنيفا  �ل��ه��ب��وط  وك����ان 
عا�شه  �ل������ذي  �ل����رع����ب  ع���ل���ى  رع���ب���ا 

�مل�شافرون يف �جلو.

»وهنا اأنا«.. مونودراما فل�سطينية م�ستوحاة من اأمل الواقع 
طوبا�شي  �أحمد  �ل�شاب  �لفل�شطيني  �ملمثل  يخت�شر 
عر�شه  يف  �لفل�شطينية  �حل��ك��اي��ة  م��ن  ك��ب��ر�  ج���زء� 
�لعر�س  باأ�شلوب  يقدمها  �لتي  �أن��ا(  )وهنا  �مل�شرحي 
بعد  لرويرز  طوبا�شي  وق��ال  )�ملونودر�ما(.  �ملنفرد 
عر�س م�شرحيته على خ�شبة م�شرح )حمدي منكو( 
ق�شتي  "هذه  �ل�شبت  �أم�س  م�شاء  نابل�س  مدينة  يف 
يف  ول��د  ب�شيط  فل�شطيني  �إن�شان  ق�شة  �حلقيقية.. 
فل�شطني وعا�س يف �ملخيم مثل مئات �آلف �ل�شباب".

�أ���ش��ل عر�قي  م��ن  �ل��ربي��ط��اين  للكاتب  و�مل�����ش��رح��ي��ة 
ح�شن عبد �لر�زق �لتي بناها على �لق�شة �حلقيقية 
للممثل �أحمد طوبا�شي و�أخرجتها �لربيطانية زوي 
�شبعني  م��د�ر  على  طوبا�شي  ي�شتخدم  ول  لفرتي. 
فهو  م�شتعارة  �أ���ش��م��اء  �مل�شرحي  عر�شه  م��ن  دقيقة 
�لأوىل  �لنتفا�شة  منذ  �أ�شدقائه  مع  حكايته  يروي 
�أربع �شنو�ت لياأخذ  �لعمر حينها  �لتي كان يبلغ من 
�ملتفرج معه يف رحلة حياته بكل ما فيها وهو ما ي�شكل 

�شورة م�شغرة عن حياة كثر من �لفل�شطينيني.
�مل�����ش��رح��ي للحديث  وي��ت��وق��ف ط��وب��ا���ش��ي يف ع��ر���ش��ه 
�لإ�شر�ئيلية ملخيم جنني يف عام  �لقو�ت  عن �جتياح 

2002 عندما كان يبلغ من �لعمر 17 عاما.
وي�شتمع �جلمهور يف هذه �ملحطة من �مل�شرحية �إىل 
ق�شة �شاب كغره من �أبناء �ملخيم �لذين �شاركو� يف 
معركة جنني ولكنه ل يتحدث عن بطولت بل يروي 

ق�ش�شا �إن�شانية عن �خلوف و�حلب.
"�حنا فكرنا زي  �لتجربة  وقال لرويرز حول هذه 
وبنطخ  علينا  بطخ  �جلي�س  بهجم  �ل��ك��رت��ون  �أف���لم 
عليه وخل�س. ما كنا نعرف �شو يعني حرب ودبابات 

وطائر�ت وكل �إيل معنا كان كل�شينكوف".
�لتي  �ملعركة  لهذه  ماأ�شاوية  نهاية  وي��روي طوبا�شي 
بال�شجن  عليه  و�حلكم  و��شت�شلمه  باإ�شابته  �نتهت 
�أرب����ع ���ش��ن��و�ت. وي��ع��ط��ي ط��وب��ا���ش��ي مل��ح��ة �شريعة عن 
�أ����ش���ال���ي���ب �ل��ت��ح��ق��ي��ق وم����ا ي���ج���ري يف �ل�����ش��ج��ن من 
ت��ع��ذي��ب و�إه���ان���ة وت��ه��دي��د وع���ن �حل���ي���اة يف معتقل 
�شحر�وي حم��اول جت�شيد ذل��ك ق��در �لإم��ك��ان على 
خ�شبة �مل�شرح. ويقدم طوبا�شي يف م�شرحيته عر�شا 
بني  �لعلقة  حيث  من  �عتقاله  لتجربة  تر�جيديا 
�ملعتقلني ر�ويا و�قعا �شعبا لأو�شاع �ملعتقلني ب�شبب 

خلفاتهم �لتنظيمية.

بريين �سات تقرتب من 
حتقيق حلمها بالأمومة 

�لعربي   �لعامل  �لأ�شهر يف  �لركية  �ملمثلة  �شعيدة جلمهور  يف مفاجاأة 
�أنها حامل ب�شهرها �لثاين �ل  �أحد �لرب�مج �لركية  �أكد  برين �شات ، 
�أنها ترف�س حالياً �لعر�ف بذلك وهي يف حالة من �ل�شرية و�لتكتم 
على �ملو�شوع خ�شو�شاً �أنها عانت كثر�ً قبل �أن حتمل وعمدت �ىل طرق 

طبية لكي حتقق حلمها بالمومة.
�أن �شات كانت قد  �لتلفزيون  �شا�شة  �لتقرير �لذي عر�س على  و�أ�شاف 
�إعتذرت عن �لكثر من �لأعمال �ل�شينمائية و�لدر�مية �لتي عر�شت لها 
ب�شبب حملها، فهي حالياً ل ترغب �شوى يف �حل�شول على �لر�حة حتى 

تنجب طفلها بال�شلمة.


