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وزير اخلارجية ال�صع�دي خالل م�ؤمتره ال�صحفي يف الريا�ض )رويرتز(

ق�ات ال�صرعية اليمنية ت�ا�صل جناحاتها يف مدينة احلديدة 

اقتتال داخلي بني احلوثيني يف ال�ساحل الغربي

األوية العمالقة تعلن م�شرع قائد كبري للملي�شيات املتمردة باحلديدة

اإدانة عربية حقوقية للتدخل الكندي يف ال�ساأن ال�سعودي

ال�شعودية تدر�س اإجراءات جديدة جتاه كندا
•• عوا�صم-وكاالت:

الدائمة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
حل��ق���ق الإن�����ص��ان ب��ج��ام��ع��ة ال���دول 
ملا  رف�صها  الأربعاء،  ام�ض  العربية، 
�صدر عن وزيرة اخلارجية الكندية، 
املجتمع  ن�صطاء  اأ�صمته  م��ا  ب�����ص��اأن 
بعيد  ذل��ك  اأن  امل��دين، م�صددة على 
الدولية  وامل���ع���اي���ر  امل��ه��ن��ي��ة  ع����ن 

حلق�ق الإن�صان.
اأك����د وزي����ر اخلارجية  م��ن ج��ان��ب��ه، 
ال�صع�دي، عادل اجلبر، يف م�ؤمتر 
اأن  ام�ض  بالريا�ض  عقده  �صحفي 
اإج���راءات  ات��خ��اذ  ت��در���ض  ال�صع�دية 
اإ���ص��اف��ي��ة جت���اه ك��ن��دا، م�����ص��ددا على 
�صرورة اأن تعمد اأوتاوا اإىل الرتاجع 

عن م�قفها.
اإن على  ال�����ص��ع���دي  ال����زي���ر  وق����ال 
ب��ه جتاه  م��ا قامت  اأوت����اوا ت�صحيح 
يف  قائم  النظر  اأن  م�صيفا  اململكة، 
ات��خ��اذ مزيد م��ن الإج����راءات جتاه 
ك��ن��دا. و���ص��رح ق��ائ��ال: ك��ن��دا تعرف 
بداأت  ك��ن��دا  لفعله.  بحاجة  ه��ي  م��ا 
هذا والأمر يتعلق بها. هناك خطاأ 

ي�شد  ال��ع��راق��ي  اجلي�س 
هجوما لداع�س �شمال بغداد

•• بغداد-وكاالت:

اأمني عراقي مبقتل  اأف��اد م�صدر 
واإ�صابة عدد من م�صلحي داع�ض، 
لعنا�صر  ف���ا����ص���ل  ه���ج����م  خ�����الل 
التنظيم املتطرف �صمال العا�صمة 
ب��غ��داد، يف وق���ت م��ت��اأخ��ر م��ن بعد 

منت�صف الليل.
اأن جمم�عة من  امل�صدر  واأو�صح 
هاجمت  الإرهابي  التنظيم  فل�ل 
نقاط التفتي�ض التابعة للف�جني 
اجلي�ض  يف  وال������راب������ع  ال����ث����ال����ث 
يف  البحرات  مبنطقة  العراقي، 

ق�صاء الطارمية.

•• عوا�صم-وكاالت:

مع اإطالق ق�ات النظام ال�ص�ري حملة ع�صكرية وا�صعة 
ال�ص�يداء  ب��ادي��ة  يف  داع�����ض  تنظيم  عنا�صر  ت�صتهدف 
ال�صرقية، تتزايد املخاوف من جل�ء التنظيم اإىل اإعدام 
املفاو�صات  تعرث  ظ��ل  ل�صيما يف  ال��ره��ائ��ن،  م��ن  امل��زي��د 
اأجرتها رو�صيا لإطالق �صراح خمتطفني مدنيني  التي 
“داع�ض” اأواخر مت�ز ي�لي�  ال�ص�يداء، اختطفهم  من 

املا�صي خالل هج�م اأوقع ما ل يقل عن 250 قتياًل.
اإىل  التنظيم  مقاتلي  نقل  ال�ص�يداء  �صكان  رف�ض  كما 
النظام  اأن  ع���دة  اأط����راف  ت��اأك��ي��د  ب��ع��د  ال��ب��ادي��ة، ل�صيما 
املحاذية  املنطقة  “داع�ض” يف  عنا�صر  ترك  اإىل  ي�صعى 
ال��ع��ق��اب للمحافظة على  ل��ل�����ص���ي��داء، وذل���ك ك��ن���ع م��ن 

وهذا  ي�����ص��ّح��ح  اأن  وي���ج���ب  ارت���ك���ب 
ب�صيط ولي�ض هناك اأي �صيء اآخر.

تريد  تكن  لن  الريا�ض  اأن  واأ�صاف 
عليها  ُفر�صت  لكنها  الأزم���ة،  ه��ذه 
ب�����ص��ب��ب ال���ت���دخ���ل ال�������ص���اف���ر وغر 
�ص�ؤون  ك��ن��دا يف  ق��ب��ل  م���ن  امل��ق��ب���ل 

اململكة الداخلية.
الثنني،  اأعلنت،  ال�صع�دية  وكانت 
كندا،  �صد  اإج���راءات  �صل�صلة  اتخاذ 
بعد طلب الأخرة الإفراج الف�ري 

املجتمع  ب�)ن�صطاء  و�صفتهم  عمن 
امل�������دين( ال����ذي����ن مت اإي���ق���اف���ه���م يف 

ال�صع�دية.
واأ�صار وزير اخلارجية ال�صع�دي اإىل 
اأن الريا�ض اتخذت هذه الإجراءات، 
لت��صح لكندا اأن هذا الت�صرف غر 

مقب�ل.
وبنّي اأن الأزمة بداأت عندما غّردت 
وطالبت  الكندية  اخلارجية  وزي��رة 
ع���ن م�ق�فني  ال���ف����ري  ب����الإف����راج 

امللك عبد اهلل خالل ا�صتقباله الرئي�ض عبا�ض )رويرتز(

خالل ا�ستقباله الرئي�س الفل�سطيني 

العاهل االأردين: ال �شالم دون حل الدولتني 
•• عمان-اأ.ف.ب:

امللك عبد  الردين  العاهل  حذر 
ا�صتقباله  خ����الل  ال���ث���اين  اهلل 
حمم�د  الفل�صطيني  ال��رئ��ي�����ض 
عبا�ض يف عمان الربعاء من اأنه 
ل �صالم ول ا�صتقرار يف املنطقة 
دون الت��صل اإىل حل عادل ودائم 
لل�صراع الفل�صطيني الإ�صرائيلي 

ي�صتند اإىل حل الدولتني«.
وق���ال ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن الدي�ان 
امللكي اإن امللك بحث مع الرئي�ض 
احل�صينية  ق�������ص���ر  يف  ع���ب���ا����ض 
الراهنة  “التط�رات  الرب���ع���اء 
الفل�صطينية،  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى 
وامل�������ص���اع���ي امل�����ص��ت��ه��دف��ة اإع������ادة 

حتريك عملية ال�صالم«.
واك������د امل����ل����ك، ال������ذي ع�����اد قبل 
اأي����ام م��ن زي����ارة ل���ا���ص��ن��ط��ن، اأن 
الرئي�ض  م��ع  الأخ�����رة  ل��ق��اءات��ه 
الأمركي واأركان الإدارة وجلان 
“ركزت على م�قف  الك�نغر�ض، 
الق�صية  جت���اه  ال��ث��اب��ت  الأردن 
ل  اأن  ي���ؤك��د  ال��ذي  الفل�صطينية 
املنطقة  يف  ا���ص��ت��ق��رار  ول  ���ص��الم 
دون الت��صل اإىل حل عادل ودائم 
لل�صراع الفل�صطيني الإ�صرائيلي 

ي�صتند اإىل حل الدولتني«.
العمل  “اأهمية  ع��ل��ى  اأك����د  ك��م��ا 
واملجتمع  الأمركية  الإدارة  مع 

�صيا�صية،  اآف���اق  لإي��ج��اد  ال���دويل 
الفل�صطينية  امل�����ص��ال��ح  ت���خ���دم 

وحق ال�صعب الفل�صطيني«.
يف  الأردن  “ا�صتمرار  اىل  واأ�صار 
وبالتن�صيق  اجله�د،  جميع  بذل 
املعنية،  الأط�����راف  خمتلف  م��ع 
لإع����ادة اإط����الق م��ف��او���ص��ات بني 
والإ�صرائيليني  الفل�صطينيني 
الدولتني  ح����ل  اإىل  ا����ص���ت���ن���ادا 
العربية  ال���������ص����الم  وم������ب������ادرة 
الدولية،  ال�����ص��رع��ي��ة  وق�������رارات 
الدولة  اإق��ام��ة  اإىل  ومب��ا يف�صي 
الفل�صطينية امل�صتقلة وعا�صمتها 

القد�ض ال�صرقية«.
وج����دد امل��ل��ك ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن 
“م�صاألة القد�ض يجب ت�ص�يتها 
النهائي،  ال��صع  ق�صايا  �صمن 

باعتبارها مفتاح حتقيق ال�صالم 
اأن  اىل  م�����ص��را  املنطقة”،  يف 
“الأردن، ومن منطلق ال��صاية 
ال���ه���ا����ص���م���ي���ة ع���ل���ى امل���ق���د����ص���ات 
الإ�����ص����الم����ي����ة وامل�������ص���ي���ح���ي���ة يف 
املدينة املقد�صة، م�صتمر بالقيام 
بدوره التاريخي يف حماية هذه 

املقد�صات«.
اللقاء  ت��ن��اول  ال��ب��ي��ان،  وبح�صب 
الدور الذي تق�م به وكالة الأمم 
املتحدة لغ�ث وت�صغيل الالجئني 
ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني )الأون�����������روا(، 
قبل  م���ن  دع��م��ه��ا  “و�صرورة 
من  لتمكينها  ال���دويل  املجتمع 
خدماتها  تقدمي  يف  ال�صتمرار 
والإغاثية  وال�صحية  التعليمية 

لالجئني«.

بتغريدة  الأم��ر  وا�صتمر  �صع�ديني، 
من اخلارجية الكندية واأخرى من 

ال�صفر الكندي لدى الريا�ض.
بحق�ق  يتعلق  ل  “الأمر   : وت��اب��ع 
اإن�صان اأو باأم�ر حق�قيني، بل يتعلق 
باأمن الدولة كما اأكدت عليه اململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع���دي��ة ع��ن��دم��ا متت 
اجلارية.  التحقيقات  الحتجازات. 
�صراحه.  اإط�������الق  مت  م����ن  ه���ن���اك 

وهناك من ل يزال م�ق�فا«.
ت�صمن  :”ال�صع�دية  اأن  اإىل  ولفت 
الأنظمة  ح�����ص��ب  ح��ق���ق��ه��م  ل���ه���م 
حت�يله  �صيتم  وم��ن  والإج������راءات، 
اإىل الق�صاء �صتتم حماكمته ح�صب 

والإجراءات املتبعة يف البالد«.
اأ�صخا�ض قام�ا  اأن: ه�ؤلء  واأو�صح 
خارجية.  ج��ه��ات  م���ع  ب��ال��ت���ا���ص��ل 
اأماكن  يف  اأ�صخا�ض  بتجنيد  قام�ا 
معل�مات  على  للح�ص�ل  ح�صا�صة 
للملكة  معادية  جلهات  لإي�صالها 
من  وغ��ره��ا  �صدها  ل�صتخدامها 
ت��صيحها يف  ج���رى  ال��ت��ي  الأم�����ر 
ب��ي��ان امل��دع��ي ال��ع��ام.و���ص��ّدد على اأن 

الريا�ض ل تقبل الإمالءات.

   

اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر ت�شيد بجهود 
االإمارات االإن�شانية على ال�شاحة اليمنية

•• عدن -وام:

بدور  ع���دن  يف  الأحمر”  لل�صليب  ال��دول��ي��ة  “اللجنة  بعثة  اأ����ص���ادت 
واملدن  املحافظات  دع��م  يف  والتنم�ي  والإغ��اث��ي  الإن�����ص��اين  الإم����ارات 
من  التخفيف  يف  اأ�صهم  ما  الغربي  ال�صاحل  خا�صة  امل��ح��ررة  اليمنية 

وطاأة الظروف الإن�صانية الراهنة على كاهل الأ�صر اليمنية.
جاء ذلك خالل لقاء �صعيد الكعبي مدير العمليات الإن�صانية لدولة 
اللجنة  ببعثة  امل��ي��داين  امل��دي��ر  عاطف  مي�صال   .. اليمن  يف  الإم����ارات 
ق�صم  مندوب  فراريني  مارك�  و  ع��دن  يف  الأح��م��ر  لل�صليب  الدولية 

التعاون و خالد البابكري مندوب ميداين.
عرب  اليمنية  ال�صاحة  على  الإن�صانية  الإم���ارات  جه�د  البعثة  وثمنت 
براجمها التنم�ية املت�ا�صلة التي تظهر جليا يف ال�صتجابة ال�صريعة 
جلميع النداءات الإغاثية و تقدمي الدعم و امل�صاعدة للمناطق اليمنية 

ف�ر حتريرها و اإغاثة الأ�صر اليمنية املت�صررة.    )التفا�صيل �ض2(

االأونروا ت�شيد بدعم االإمارات 
امل�شتمر لها منذ التاأ�شي�س

•• عمان -وام:

لدى  ال��دول��ة  �صفر  ال�صام�صي  �صليمان  �صيف  مطر  �صعادة  ا�صتقبل 
نافايتي  ح�صني  اأ�صيف  الأردن��ي��ة  بالعا�صمة  ال�صفارة  مقر  يف  عمان 
لإغاثة  املتحدة  الأمم  ب�كالة  الإ�صت�صارية  اللجنة  �صكرتارية  رئي�ض 
ط�قان  وع��ل��ي��اء  “الأونروا”  الفل�صطينيني  ال��الج��ئ��ني  وت�����ص��غ��ي��ل 
م�ص�ؤولة العالقات اخلارجية وامل�صاريع بال�كالة. مت خالل الإجتماع 
الإ�صت�صارية  اللجنة  اإجتماعات  مبخرجات  املتعلقة  امل�صائل  مناق�صة 

التي عقدت بالأردن هذا العام.                      )التفا�صيل �ض3(
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•• اليمن-وكاالت:

اأف����ادت ق��ن��اة ���ص��ك��اي ن��ي���ز عربية 
ن��ق��اًل ع��ن م�����ص��ادر مي��ن��ي��ة، ام�ض 
م�صلحي  ب���ني  اق���ت���ت���ال  ب����ان����دلع 
الإيرانية،  احل���ث��ي  ميلي�صيات 
مقتل  يف  ت�����ص��ب��ب  ال������ذي  الأم�������ر 

واإ�صابة عدد منهم.
ال�صتباكات  اأن  ال��ق��ن��اة  وذك�����رت 
اإقدام  اإثر  احل�ثيني،  بني  ن�صبت 
اأفراد نقطة اأمنية تابعة ملا ي�صمى 
التابع  ال���ق��ائ��ي  الأم����ن  ب�����ج��ه��از 
النران  فتح  على  للميلي�صيات 
جبهة  م��ن  ف���روا  م�صلحني  ع��ل��ى 

ال�صاحل الغربي لليمن.
النار  اجل���ه���از  ع��ن��ا���ص��ر  واأط����ل����ق 
تقالن  ك���ان���ت���ا  م���رك���ب���ت���ني  ع���ل���ى 
املرور  اأث��ن��اء  ح���ث��ي��ني  م�صلحني 
عرب النقطة، بعد اتهام من كان�ا 
ب���ال���ف���رار م���ن جبهة  ب��داخ��ل��ه��م��ا 

ال�صاحل الغربي.
واأقدم اأفراد النقطة الأمنية ذاتها 
ع��ل��ى خ��ط��ف ع�����ص��رة م��ن عنا�صر 
“التفريط  ب��ت��ه��م��ة  امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات 
ال�صاحل،  ج��ب��ه��ة  م��ن  والفرار” 
واقتادوهم  اأطفال  غالبيتهم من 

اإىل جهة جمه�لة.

املقاومة  بني  امل�اجهات  وت�صتمر 
والنقالبيني  جهة  من  اليمنية 
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى يف الأط������راف 
للدريهمي،  ال��غ��رب��ي��ة  اجل��ن���ب��ي��ة 
ا�صتباكات  زبيد  ت�صهد جبهة  كما 

متقطعة بني الطرفني. 
تابعة  ب��ارج��ة  ق�صفت  الأث��ن��اء  يف 
ال�صرعية  دع����م  حت���ال���ف  ل���ق����ات 
مليلي�صيات  ع��دة  م�اقع  اليمن  يف 

التم�صيط  ل��ع��م��ل��ي��ة  ا���ص��ت��ك��م��اًل 
ال���ا���ص��ع��ة ال��ت��ي ت��ق���م ب��ه��ا ق�ات 

اجلي�ض.
املئات  واأُ���ص��ي��ب  ُقتل  وب��ال��ت��زام��ن، 
خالل  احل����ث���ي  ميلي�صيات  م���ن 
اأ���ص��ب���ع م��ن امل��ع��ارك م��ع اجلي�ض 
مبقاتالت  امل�������ص���ن����د  ال�����ط����ن����ي 
ال�صاحل  ج��ب��ه��ات  يف  ال��ت��ح��ال��ف 

الغربي.

هذا واأعلنت ق�ات األ�ية العمالقة، 
ام�ض الأربعاء، م�صرع قائد ق�ات 
ميلي�صيات  يف  ال�����ص��ري��ع  ال��ت��دخ��ل 
من�ص�ر  الإي�����ران�����ي�����ة،  احل�����ث����ي 
يف  اتباعه  من  عدد  مع  ال�ص�دي، 
مبحافظة  ال��دري��ه��م��ي  م��دي��ري��ة 

احلديدة، غربي اليمن.
واأك����دت ال��ق���ات اأن ال�����ص���دي قاد 
للملي�صيات  ع�صكرية  ت��ع��زي��زات 
اإىل  ح����ج����ة  م������ن  الن�����ق�����الب�����ي�����ة 

الدريهمي، حيث لقي م�صرعه.
اأيام  بعد  ال�����ص���دي  مقتل  وي��اأت��ي 
قليلة على م�صرع ما ي�صمى قائد 
القيادي  الق��ت��ح��ام��ات(  )كتيبة 
امل���ت���م���رد م����ال����ك علي  احل�����ث����ي 
معاونيه،  ك��ب��ار  م��ن  و7  اأح���م���د، 
يف م���اج��ه��ات م��ع ق���ات املقاومة 
اليمنية امل�صرتكة مبركز مديرية 

الدريهمي.
وقتل 16 عن�صرا من ميلي�صيات 
الإي��ران��ي��ة يف م�اجهات  احل���ث��ي 
مع املقاومة اليمنية امل�صرتكة يف 
جبهة الدريهمي خالل ال�صاعات 

املا�صية.
وع�صكرية  طبية  مل�����ص��ادر  ووف��ق��ا 
فاإن امليلي�صيات نقلت قتالها اإىل 

م�صت�صفى العلفي.

احلديدة،  مدينة  غ��رب  احل���ث��ي 
ت�صتخدمها نقاط مراقبة.

اإ�صناد  ي��اأت��ي ذل��ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع 
ج������ي م���ت����ا����ص���ل م����ن ط���ائ���رات 
التحالف لق�ات اجلي�ض ال�طني 
واملقاومة يف امل�اجهات املت�ا�صلة 
�صرقي  م��ن��اط��ق  م���ع احل����ث���ي يف 
و�صمال  التحيتا،  مديرية  مركز 
�����ص����رق م����دي����ري����ة ال����دري����ه����م����ي، 

م�شاعداته  يوا�شل  الهالل 
واالإن�شانية  ال��غ��ذائ��ي��ة 
باحلديدة  التحيتا  الأهايل 

•• احلديدة-وام:

وا�صلت » هيئة الهالل الأحمر 
الإماراتي » ت�زيع امل�صاعدات 
الإن�����ص��ان��ي��ة و الإغ��اث��ي��ة على 
التحيتا  م����دي����ري����ة  اأه��������ايل 
اإطار  يف  احلديدة  مبحافظة 
امل�صتمر  الإم����ارات����ي  ال���دع���م 
اأجل  من  اليمن  يف  لالأ�صقاء 
و  املعي�صية  ظروفهم  حت�صني 
تعزيز قدراتهم على م�اجهة 
ال�صعب  الإن�������ص���اين  ال������ص��ع 
فر�صتها  التي  احل��رب  ج��راء 
امل�الية  احل����ث���ي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ا 

لإيران.
ف���ق���د وزع�������ت ف�����رق ال���ه���الل 
الأحمر 1000 �صلة غذائية 
على  الأ�صا�صية  ال�صلع  ت�صم 
التحيتا  م����دي����ري����ة  اأه��������ايل 
ميني  اآلف   7 منها  ا�صتفاد 
تخفيف  اأج�������ل  م�����ن  وذل�������ك 
ع��ل��ى كاهلهم  امل��ل��ق��ى  ال��ع��بء 
الإرهابية  امل��م��ار���ص��ات  ج���راء 
ت�صمنت  و  احل�ثي.  مليلي�صيا 
اأي�صا  الإم��ارات��ي��ة  امل�صاعدات 
ال�صرب  م��ي��اه  م�صخات  دع��م 

يف مديرية التحيتا.
)التفا�صيل �ض2(

م�قفها احليادي طيلة ال�صن�ات املا�صية.
ي�صعى  ال���ن���ظ���ام  اإن  ال�������ص����ي���داء  م���ن  ن��ا���ص��ط���ن  وق�����ال 
لل�صغط على اأهايل املحافظة اجلن�بية للح�ص�ل على 
ال�ص�يداء،  بادية  اإىل  التنطيم  لنقل عنا�صر  م�افقتهم 
واأكدت  داع�ض.  ل��دى  خمتطفيهم  مبلف  الدفع  مقابل 
اإجبار ما  اإىل  اأن النظام ي�صعى من خالل ذلك  امل�صادر 
ال�ص�يداء على اخلدمة  األ��ف �صاب من   53 ل يقل عن 

الع�صكرية.
اأف��اد تقرير �صادر عن جمم�عة من وكالت  اىل ذل��ك، 
الإغاثة التي تق�دها الأمم املتحدة باأن هج�ما مرتقبا 
للنظام ال�ص�ري على مقاتلي املعار�صة يف حمافظة اإدلب 
اأكرث  اأي  �صخ�ض  األ���ف   700 على  ي��رب���  م��ا  ي�صرد  ق��د 
بكثر من امل�صردين ب�صبب املعركة التي دارت يف جن�ب 

حتذير اأممي من ت�سريد 700 األف �سوري يف معركة اإدلب
نظام االأ�شد يعاقب ال�شويداء.. ويرتك داع�س يف البادية

حماولة االغتيال بني ال�سك واليقني:
بني كولومبيا وفنزويال: خوف 
املحظور...! ارتكاب  من 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

ال�صاعة:  ���ص��ّد  �صريالًيا  �صباًقا  ك��ان  لقد 
ك�ل�مبيا،  يف  احل����دود  م��ن  ج��ان��ب  ع��ل��ى 
لتن�صيب  ال��ث��الث��اء  ت�صتعد  ال��ب��الد  ك��ان��ت 
عاما،  الرئي�ض اجلديد اإيفان دوكي، 42 
امل��ت�����ص��دد، غر  لليمني  امل��ن��ت��خ��ب  امل��ر���ص��ح 
معروف تقريبا اىل وقت قريب، ويخلف 
اك�صبته  ال���ذي  �صانت��ض  م��ان���ي��ل  خ����ان 
ج��ه���ده لإب���رام ال�صالم م��ع ث���ار الفارك 

جائزة ن�بل لل�صالم.
يف ن��ف�����ض ال����ق���ت، ع��ل��ى اجل���ان���ب الآخ����ر 
م��ن احل����دود، ك��ان��ت الج�����اء خمتلفة يف 
�ص�داء  ريا�صية  بدلة  يف  ظهر  فنزويال. 
ع��ل��ى ف��ي��دي���ه��ات ر���ص��م��ي��ة، ق���ال الرئي�ض 
“يف  اإن��ه �صيقدم  باإ�صرار:  نيك�ل م��ادورو 
على  النهائي  الدليل  املقبلة”،  ال�صاعات 
ت�رط خ�ان مان�يل �صانت��ض يف حماولة 
الغ��ت��ي��ال ب��ط��ائ��رات ب���دون ط��ي��ار حمملة 
ا�صتهدفته  ق��د  ك��ان��ت  وال��ت��ي  مبتفجرات 
ع�صكري  ع��ر���ض  خ���الل  امل��ا���ص��ي،  ال�صبت 

و�صط كاراكا�ض.
التهامات من  يف احلقيقة، مل ترث هذه 
الفريق  ا�صتهجان  �ص�ى  الفنزويلي  قبل 
رئي�ض  قلب  وليته.  املنتهية  الك�ل�مبي 
الدولة املجاور؟ ل�صانت��ض “اأ�صياء اأف�صل 
ي��ق���م بها” ي����م ال�����ص��ب��ت، مب��ا اأن���ه ح�صر 

معم�دية حفيدته، قال مازحا. 
)التفا�صيل �ض15(



اخلميس  9   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12399  
Thursday   9   August   2018  -  Issue No   12399

02

اأخبـار الإمـارات

اللجنة الدولية لل�شليب االأحمر ت�شيد بجهود االإمارات االإن�شانية على ال�شاحة اليمنية
•• عدن -وام:

اأ�صادت بعثة »اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر« يف عدن بدور الإمارات 
الإن�����ص��اين والإغ���اث���ي وال��ت��ن��م���ي يف دع��م امل��ح��اف��ظ��ات وامل���دن اليمنية 
وطاأة  م��ن  التخفيف  يف  اأ���ص��ه��م  م��ا  ال��غ��رب��ي  ال�صاحل  خا�صة  امل��ح��ررة 

الظروف الإن�صانية الراهنة على كاهل الأ�صر اليمنية.
جاء ذلك خالل لقاء �صعيد الكعبي مدير العمليات الإن�صانية لدولة 
اللجنة  ببعثة  امل��ي��داين  امل��دي��ر  عاطف  مي�صال   .. اليمن  يف  الإم����ارات 
ق�صم  مندوب  فراريني  مارك�  و  ع��دن  يف  الأح��م��ر  لل�صليب  الدولية 

التعاون و خالد البابكري مندوب ميداين.
عرب  اليمنية  ال�صاحة  على  الإن�صانية  الإم���ارات  جه�د  البعثة  وثمنت 
براجمها التنم�ية املت�ا�صلة التي تظهر جليا يف ال�صتجابة ال�صريعة 
جلميع النداءات الإغاثية و تقدمي الدعم و امل�صاعدة للمناطق اليمنية 
ف�ر حتريرها و اإغاثة الأ�صر اليمنية املت�صررة جراء الأحداث يف اليمن 
خا�صة الأطفال والن�صاء وكبار ال�صن ما ي�ؤكد التزام الإمارات بالقان�ن 
الإن�صاين الدويل و حتمل م�ص�ؤوليتها الإن�صانية جتاه ال�صعب اليمني 

ما يك�صبها تقدير املجتمع الدويل واحرتامه يف هذا املجال .
وناق�ض اجلانبان خالل اللقاء �صبل تعزيز التعاون بني دولة الإمارات 

ال�صليب  و   .. الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  الإن�صانية  ذراعه����ا  يف  م�����مثلة 
الغربي  ال�صاحل  يف  الإي�ائية  و  الإغاثية  املجالت  يف  خا�صة  الأحمر 

لليمن .
و جرى بحث كيفية الت��صل اإىل حل�ل لدعم غر القادرين و ال�ق�ف 
اإىل جانبهم عرب ت�فر امل�صاعدات الإن�صانية لهم اإىل جانب التفاق 
على اإجراء درا�صة من قبل ال�صليب الأحمر عن ال��صع الإن�صاين يف 
احلديدة و حجم امل�صاعدات املطل�بة بعد عملية التحرير و ذلك �صمن 

خطة امل�صاعدات الإماراتية يف ال�صاحل الغربي لليمن.
ويف هذا ال�صدد اأ�صاد مي�صال عاطف بالدور احلي�ي الذي تق�م به دولة 

الإمارات على �صعيد تقدمي الدعم الإن�صاين لل�صعب اليمني اإىل جانب 
براجمها التنم�ية يف خمتلف املجالت التي مت�ض احتياجات امل�اطنني 

اليمنيني ب�صكل مبا�صر و ت�صهم يف اإعادة حياتهم اإىل طبيعتها.
من جانبه اأكد �صعيد الكعبي حر�ض الإمارات عرب ذرعها الإن�صانية » 
هيئة الهالل الأحمر » على العمل و التن�صيق مع املنظمات الإن�صانية 
الإن�صاين  و  الإغ��اث��ي  العمل  وت��رة  وت�صريع  متابعة  بهدف  الدولية 
املناطق  اأه��ايل  الإغاثية مبا يخدم  اليمن و تعزيز تن�صيق اجله�د  يف 
املحررة و يخفف من معاناتهم جراء احلرب التي فر�صتها ميلي�صيات 

احل�ثي امل�الية لإيران على ال�صعب اليمني .

الهالل يوا�شل م�شاعداته الغذائية واالإن�شانية الأهايل التحيتا باحلديدة
•• احلديدة-وام:

الأحمر  ال��ه��الل  هيئة   « وا���ص��ل��ت 
امل�صاعدات  ت����زي���ع   « الإم�����ارات�����ي 
اأهايل  على  الإغاثية  و  الإن�صانية 
مبحافظة  ال���ت���ح���ي���ت���ا  م����دي����ري����ة 
احلديدة يف اإطار الدعم الإماراتي 
من  ال��ي��م��ن  يف  ل��الأ���ص��ق��اء  امل�صتمر 
املعي�صية  ظ��روف��ه��م  حت�صني  اأج���ل 
ت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م ع��ل��ى م�اجهة  و 

امل�صاعدات  ت�صمنت  و  احل����ث���ي. 
اأي�����ص��ا دع���م م�صخات  الإم��ارات��ي��ة 
التحيتا  مديرية  يف  ال�صرب  مياه 
ب�������ق�������د »ال���������دي���������زل« امل����ط����ل�����ب 
املياه  ل��ت���ف��ر  ل��ل��م���ل��دات وذل����ك 
النظيفة لالأ�صر اليمنية املت�صررة 
و ال��ت��خ��ف��ي��ف م����ن اآث�������ار ال���دم���ار 
احل�ثي  ميلي�صيات  خلفته  ال��ذي 
اإع�����ادة احل��ي��اة اإىل  يف امل��دي��ري��ة و 

طبيعتها .

جراء  ال�صعب  الإن�����ص��اين  ال������ص��ع 
ميلي�صيا  فر�صتها  ال��ت��ي  احل����رب 

احل�ثي امل�الية لإيران.
ال��ه��الل الأحمر  فقد وزع��ت ف��رق 
�صلة غذائية ت�صم ال�صلع   1000
اأه�����ايل مديرية  ع��ل��ى  الأ���ص��ا���ص��ي��ة 
اآلف   7 م��ن��ه��ا  ا���ص��ت��ف��اد  ال��ت��ح��ي��ت��ا 
اأج�����ل تخفيف  مي��ن��ي وذل�����ك م���ن 
جراء  كاهلهم  على  امللقى  ال��ع��بء 
مليلي�صيا  الإره���اب���ي���ة  امل���م���ار����ص���ات 

الأحمر  الهالل  هيئة   « ت�ا�صل  و 
احلثيثة  ج���ه����ده���ا   « الإم�����ارات�����ي 
لتح�صني حياة امل�اطنني اليمنيني 
وذلك  معاناتهم  م��ن  والتخفيف 
عرب ال��ص�ل اإىل اأكرب عدد منهم 
ل��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م م���ن امل�����اد 
امل�صروعات  ت��ن��ف��ي��ذ  و  ال��غ�����������ذائ��ي��ة 
ا�صتقرار  يف  ت�صهم  التي  التنم�ية 
اإىل  الأ�صر اليمنية و ع�دة احلياة 
طبيعتها. و اأعرب امل�صتفيدون من 

مبديرية  الإن�����ص��ان��ي��ة  امل�����ص��اع��دات 
ال���ت���ح���ي���ت���ا ع����ن ����ص���ك���ره���م ل���دول���ة 
املت�ا�صل  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  الإم������ارات 
ل��ل�����ص��ع��ب ال���ي���م���ن���ي ع����رب ذراع����ه����ا 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  الإن�صانية 
اإ�صافة  اإليهم  امل�صاعدات  اإي�صال  و 
التنم�ية  امل�����ص��روع��ات  تنفيذ  اإىل 
واخلدمية التي ت�صهم يف تخفيف 
معاناتهم جراء الظروف الإن�صانية 

ال�صعبة الراهنة.

»الهالل«يوزع الفي �شلة غذائية على اأهايل 
»العند« مبحافظة حلج

•• حلج -وام:

تنب  ملديرية  التابعة  العند  منطقة  يف  الأه���ايل  على  غذائية  �صلة  الفي  الول  ام�ض  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  وزع��ت 
والقت�صادية  املعي�صية  الزم���ات  لتجاوز  اليمنيني  امل�اطنني  م�صاعدة  يف  نهجها  بذلك  لت�ا�صل  حلج  مبحافظة 

ال�صعبة التي األقت بكاهلها عليهم نتيجة ممار�صات ميلي�صيا احل�ثي.
التي  واع��رب الأه��ايل عن �صكرهم لهذه اخلط�ة الن�صانية من دولة الم��ارات وذراعها الن�صاين الهالل الحمر 

تخفف من معاناتهم .
واأو�صح من�صق الهالل الأحمر بلحج عبدالإله الردفاين اأن دعم وم�صاعدات الهيئة �صي�صتمران و�صي�صالن اىل كل 

املحتاجني .

االإمارات اأكرب دولة مانحة للم�شاعدات االإن�شانية الطارئة لل�شعب اليمني بدعم مبا�شر لعام 2018
•• ابوظبي-وام:

العربية  الإم������ارات  دول����ة  ح�صلت 
املايل  التتبع  املتحدة وفقاً خلدمة 
FTS لت�ثيق امل�صاعدات يف حالت 
والتابعة  الإن�������ص���ان���ي���ة  ال����ط�����ارئ 
الأول  امل��رك��ز  على  املتحدة  ل��الأمم 
عاملياً كاأكرب دولة مانحة يف تقدمي 
الطارئة  الإن�����ص��ان��ي��ة  امل�����ص��اع��دات 
ال�صقيق  ال���ي���م���ن���ي  ال�������ص���ع���ب  اإىل 
تنفذ  ك��م�����ص��اع��دات   2018 ل��ع��ام 
على  ح�صلت  فيما  مبا�صر  ب�صكل 

درهم  مليار   1.71 �صمنهم  ومن 
دولر  م��ل��ي���ن   466.5 اإم���ارات���ي 
الأمم  خلطة  كا�صتجابة  اأم��ري��ك��ي 
و730  لليمن  الإن�صانية  املتحدة 
 198.8 اإم���ارات���ي  م��ل��ي���ن دره����م 
كم�صاعدات  اأمريكي  دولر  ملي�ن 

اإن�صانية مبا�صرة.
امل�صاعدات  ب����اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
ال�صعب  اإىل  امل��ق��دم��ة  الإم���ارات���ي���ة 
اليمني ال�صقيق منذ اإبريل 2015 
اإىل ي�لي� 2018 بلغت 13.98 
3.81 مليار  اإماراتي  مليار درهم 

العربية  اململكة  بعد  ث��اين  امل��رك��ز 
اأكرب  ك��ث��اين  ال�صقيقة  ال�����ص��ع���دي��ة 
دول����ة م��ان��ح��ة ل��دع��م خ��ط��ة الأمم 
للعام  لليمن  الإن�����ص��ان��ي��ة  امل��ت��ح��دة 
التقرير  ه���ذا  وي��غ��ط��ي   .2018
املقدمة  الإن�����ص��ان��ي��ة  امل�������ص���اع���دات 
لليمن من بداية عام 2018 اإىل 
2018 حيث قدمت  اأغ�صط�ض   5
دول�����ة الإم���������ارات م�������ص���اع���دات اإىل 
اليمن منذ بداية عام 2018 مبلغ 
وقدره 3.75 مليار درهم اإماراتي 
اأمريكي/،  دولر  م��ل��ي��ار   1.02/

ا�صتح�ذت  حيث   ، اأم��ري��ك��ي  دولر 
الإن�����ص��ان��ي��ة م��ا ن�صبته  امل�����ص��اع��دات 
قدرها  وبقيمة  امل��ائ��ة  يف   34.5
 1.31 دره��������م   م���ل���ي���ار   4.82
اإجمايل  من  اأمريكي  دولر  مليار 
امل�صاعدات الإماراتية املقدمة، بينما 
التنم�ية  امل�����ص��اع��دات  ا���ص��ت��ح���ذت 
قيمة  م���ن  امل���ائ���ة  يف   65.4 ع��ل��ى 
مليار   9.14 مب��ب��ل��غ  امل�����ص��اع��دات 
اأمريكي  2.49 مليار دولر  درهم 
اإعادة  جه�د  يف  للم�صاهمة  وذل��ك 
الع��م��ار يف ع��دي��د م��ن املحافظات 

امل����ح����ررة وت����ف���ر �صبل  ال��ي��م��ن��ي��ة 
املعي�صة وال�صتقرار يف العديد من 
امل�صاعدات  �صملت  حيث  امل��ج��الت 
من  رئي�صيا  ق��ط��اع��اً   14 امل��ق��دم��ة 
وت�صمنت  امل�������ص���اع���دات  ق���ط���اع���ات 
على  يدل  مبا  فرعياً،  قطاعاً   45
الإماراتية  امل�����ص��اع��دات  ���ص��م���ل��ي��ة 
احلياة  مظاهر  لكافة  واح��ت���ائ��ه��ا 
يف ال���ي���م���ن ب���ه���دف امل�������ص���اه���م���ة يف 
ت�فر ال�صتقرار والتنمية يف تلك 
املناطق  امل��ح��اف��ظ��ات وغ��ره��ا م��ن 

اليمنية.

�شرطة اأبوظبي توفر خدمة اإ�شافة النقاط 
املرورية على موقعها االإلكرتوين

•• ابوظبي -وام: 

العامة  ال����ق����ي����ادة  وف�������رت 
على  اأب�����ظ����ب����ي  ل�������ص���رط���ة 
م�����ق����ع����ه����ا الإل�������ك�������رتوين 
النقاط  اإ����ص���اف���ة  خ���دم���ة 
غيابيا  امل���ح���ررة  امل���روري���ة 
على املركبة وذلك يف اإطار 
ا�صرتاتيجيتها الهادفة اإىل 
والتح�ل  الأداء  ت��ط���ي��ر 
نح� اخلدمات الإلكرتونية 
متميزة  خ��دم��ات  وت��ق��دمي 
اأف�صل  وف���ق  للمتعاملني 
ال��ع��امل��ي��ة. واأكد  امل��م��ار���ص��ات 
علي  مكت�م  ال��ل���اء  �صعادة 
ال�������ص���ري���ف���ي م�����دي�����ر ع����ام 
رئي�ض  اأب����ظ���ب���ي  ���ص��رط��ة 
ف�������ري�������ق ع�����م�����ل ت����ط�����ي����ر 
اخل�������دم�������ات احل���ك����م���ي���ة 
اخل������دم������ة  ت��������ف�������ر  اإن 
لالأفراد  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ي���اأت���ي 
وال�صركات  وامل����ؤ����ص�������ص���ات 
يف احل�������ص����ل ع��ل��ي��ه��ا عرب 
الإل���ك���رتوين بي�صر  امل���ق��ع 

و�صه�لة .

�شفري الدولة لدى الريا�س 
يتفقد خميمات حجاج االمارات

•• الريا�ض-وام:

اأ�صاد �صعادة ال�صيخ �صخب�ط بن نهيان اآل نهيان �صفر الدولة لدى اململكة 
العربية ال�صع�دية بالت�جيهات ال�صامية لقيادة الدولة الر�صيدة يف ت�فر 
كافة الت�صهيالت خلدمة حجاج المارات . جاء ذلك خالل ج�لته التفقدية 
بن  �صخب�ط  ال�صيخ  �صعادة  واأثنى   . الدولة  حجاج  وخميمات  مرافق  على 
لت�فر  الر�صمية  البعثة  بها  تق�م  التي  التجهيزات  على  نهيان  اآل  نهيان 
الظروف املالئمة لأداء فري�صة احلج وتلبية كافة احتياجات حجاج الدولة 

خالل مراحل اأداء املنا�صك بالأرا�صي املقد�صة.

حممد بن را�شد لالأعمال اخلريية  تقدم 700 
األف درهم لدعم اأيتام هيئة االأعمال اخلريية

•• دبي-وام:

را�صد  بن  م�ؤ�ص�صة حممد  قدمت 
اخلرية  ل���الأع���م���ال  م��ك��ت���م  اآل 
األ���ف   700 م��ب��ل��غ  والإن�������ص���ان���ي���ة 
درهم لهيئة الأعمال اخلرية فى 
املكف�فني  الأي��ت��ام  لدعم  عجمان 

لديها .
واأكد �صعادة �صالح املزروعي مدير 
ع���ام م���ؤ���ص�����ص��ة حم��م��د ب���ن را�صد 
اخلرية  ل���الأع���م���ال  م��ك��ت���م  اآل 
م���ب���ادرات  اأن  ع��ل��ى  والإن�����ص��ان��ي��ة 
�صبيل  دائما يف  امل�ؤ�ص�صة م�صتمرة 
امل�صرتك  ال��ت��ع��اون  �صبل  ت���ط��ي��د 

العمل  فيما يتعلق بخدمة ودعم 
الن�صاين واخلري.

الدكت�ر  ���ص��ع��ادة  ق��ال  جانبه  م��ن 
خ����ال����د ع����ب����دال�����ه����اب اخل����اج����ه 
الأعمال  لهيئة  التنفيذي  املدير 

اأب������رز الأم������ر  اأن م���ن  اخل���ري���ة 
اخلري  العمل  لتعزيز  الداعمة 
امل�صرتك  والتن�صيق  التعاون  ه��� 
بني الهيئات وامل�ؤ�ص�صات اخلرية 

العاملة يف املجال ذاته.

»الياه �شات« تطلق خدمة جديدة لالت�شال 
باالإنرتنت عرب االأقمار ال�شناعية

•• اأبوظبي -وام: 

لالت�صالت  »ال��ي��اه  �صركة  اأعلنت 
م�صغل   - �صات«  »الياه  الف�صائية« 
تتخذ  وال��ت��ي  ال�صناعية  الأق��م��ار 
من دولة الإمارات والتابعة ل�صركة 
 - »مبادلة«  لال�صتثمار«  »مبادلة 
ام�ض عن اإطالق خدمة »ياه كليك 
اخلدمة  ان���رتب���راي���ز«  ف����اي  واي 
بالإنرتنت  ل��الت�����ص��ال  اجل���دي���دة 
ع���رب الأق���م���ار ال�����ص��ن��اع��ي��ة وذلك 
ال�صركة  »ت����ان����ازا«  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
بت�فر  املتخ�ص�صة  الإي��ط��ال��ي��ة 
فاي«  »ال���اي  �صبكات  اإدارة  برامج 

عرب احل��صبة ال�صحابية.
وياأتي هذا الإعالن بالتزامن مع 
ال�صركتني  ب���ني  ات��ف��اق��ي��ة  ت���ق��ي��ع 
»تانازا«  من�صة  با�صتخدام  ت�صمح 
عرب  ف��اي«  »ال����اي  �صبكات  لإدارة 
لدعم  ال�صحابية  احل��صبة  تقنية 
جميع  يف  اجل������دي������دة  اخل�����دم�����ة 

»ياه  خدمة  تغطيها  التي  املناطق 
كليك«.

وت����ف���ر اخل���دم���ة اجل���دي���دة حال 
الت�صال  ك���ف���اءة  ل��ت��ع��زي��ز  ف���ع���ال 
ناحية  من  بالإنرتنت  الال�صلكي 
التكلفة وال�صرعة وامل�ث�قية حيث 
متطلبات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ت��ط���ي��ره��ا  مت 
ال�صركات  يف  بالإنرتنت  الت�صال 
وامل����ن����ظ����م����ات غ������ر احل���ك����م���ي���ة 
واحل��ك���م��ات وامل��ج��ت��م��ع��ات �صمن 
اإفريقيا وال�صرق الأو�صط  مناطق 

وو�صط وجن�ب غرب اآ�صيا.
ال�صتخدام  �صهلة  املن�صة  وبف�صل 
ع����دة  لإدارة  ت���ت���ي���ح���ه���ا  ال�����ت�����ي 
واح�����د  وق�������ت  م�������ص���ت���خ���دم���ني يف 
للم�صتخدم  ال�صل�ض  وال�صتعمال 
ت�صاهم  اأن  امل��ت���ق��ع  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي 
بدفع م�صرة  اأي�صا  هذه اخلدمة 
التنمية الجتماعية والقت�صادية 
ع����رب ت�فر  وذل������ك  امل�������ص���ت���دام���ة 
ال�صرعة  وع����ايل  م���ث���ق  ات�����ص��ال 

للمدار�ض  وذل�������ك  ب����الإن����رتن����ت 
احلك�مية  وامل��ك��ات��ب  وال���ع���ي���ادات 
النائية  امل����ن����اط����ق  يف  ال�����اق����ع����ة 
و�ص�ل  ت�����ص��ه��ي��ل  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
وعمليات  الإن�����ص��ان��ي��ة  امل�����ص��اع��دات 

الإغاثة عند احلاجة.
الرئي�ض  خ�������ان  ف�����ره�����اد  وق��������ال 
التجارية  ل��ل�����ص���ؤون  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإن���ه يف ظل  ���ص��ات«  »ال��ي��اه  ل�صركة 
ي�صهده  ال����ذي  ال�����ص��ري��ع  ال��ت��ط���ر 
بالإنرتنت  الت�����ص��ال  دائ���م  عاملنا 
ت��ب��ذل جميع  اأن  ال�����ص��روري  فمن 
امل����ؤ����ص�������ص���ات مب��خ��ت��ل��ف جم����الت 
الإنتاجية  طاقاتها  اأق�صى  عملها 
ات�صال  م��ن��ح��ه��ا  ي��ج��ب  وب��ال��ت��ايل 

�صريعا بالإنرتنت دون انقطاع.
ت�صتخدم  اأن  ي�����ص��ع��دن��ا  اأن����ه  واك����د 
برناجمنا  ����ص���ات«  »ال���ي���اه  ���ص��رك��ة 
الفريد لن�صر نقاط ات�صال ال�اي 
فاي والتي تتميز ب�صرعتها العالية 

وكفاءتها من حيث التكلفة.
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اأخبـار الإمـارات

بلدية منطقة الظفرة تنفذ م�شروع حمل جتاري مبدينة زايد

اليوم بدء مغادرة حجاج الدولة اإىل االأرا�شي املقد�شة

•• الظفرة -الفجر:

اأكد املهند�ض عتيق خمي�ض حمد املزروعي مدير عام بلدية منطقة الظفرة 
اأربعة  ي�صم  زاي��د  م�صروع حمل جت��اري مبدينة  تنفذ  البلدية  اأن  بالإنابة 
�صيارات  وم���اق��ف  اأ�صفلتي  مدخل  ان�صاء  اىل  بالإ�صافة  جت��اري��ة  حم��الت 

واأعمال جتميل طبيعي وخدمات وذلك يف ح��ض 17 مبدينة زايد.
اإط�����ار ���ص��ع��ي ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة الظفرة  اإن ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ص��روع ي���اأت���ي يف  وق����ال 
النم�  دفع عجلة  وامل�صاهمة يف  لل�صكان  الالزمة  املرافق اخلدمية  لت�فر 
القت�صادي وت�صجيع الن�صاطات التجارية وت�فر البيئة املنا�صبة لها، حيث 
اأف�صل  امل�صروع حمل جتاري بت�صميم ح�صاري ومميز، يتما�صى مع  ي�فر 
امل�ا�صفات ومعاير الن�صاء والبناء وال�صتدامة حلك�مة اب�ظبي، وي�فر 

املحل مكان جاذب ملحالت البيع بالتجزئة الالزمة. 
واأ�صاف باأن امل�صروع الذي تبلغ تكلفته 8.5 ملي�ن درهم يهدف اإىل ت�فر 
العمل  ب��دء  مت  وق��د  امل��ج��اورة،  الأح���ا���ض  ل�صكان  العي�ض  ورفاهية  �صه�لة 
بامل�صروع يف �صهر ماي� 2017 ومن املت�قع النتهاء منه يف خالل الفرتة 
م2   3735 كلية  م�صاحة  يغطي  امل�صروع  ب��اأن  واأو���ص��ح  ال��ق��ادم��ة.  القليلة 
�صاملة 468 مرت مربع للمبنى فقط واملتبقي امل�صاحة للم�اقف والتجميل 

الطبيعي واخلدمات حيث بلغت ن�صبة الإجناز فيه 84%.   
وتط�ير  بتنمية  واهتمامها  الر�صيدة،  حك�متنا  بدعم  امل��زروع��ي  واأ���ص��اد 
م�ؤكداً  املنطقة،  لأه���ايل  ال��ك��رمي  العي�ض  �صبل  وت���ف��ر  ال��ظ��ف��رة،  منطقة 
حر�ض بلدية منطقة الظفرة على ت�فر اأف�صل اخلدمات لأهايل املنطقة 
نظام  ت�فر  اإىل  الرامية  وروؤيتها  الجتماعية  م�ص�ؤوليتها  من  انطالقاً 
بلدي ذو كفاءة عاملية يحقق التنمية امل�صتدامة املن�ص�دة ويعزز معاير ج�دة 

احلياة يف اإمارة اب�ظبي. 
وتنفذ البلدية العديد من امل�صاريع اخلدمية التي تهدف اإىل تقدمي اأف�صل 
ت�جهات  م��ع  متا�صياً  املجتمع  ا�صعاد  اأج���ل  م��ن  عالية  وب��ج���دة  اخل��دم��ات 
املجتمع.  ورفاهية  ا�صعاد  �صبل  ت�فر  على  حتر�ض  التي  الر�صيدة  قيادتنا 
وحدائق  العامة  احل��دائ��ق  وتط�ير  حتتية  وبنية  ط��رق  م�صاريع  تت�صمن 

احلارات لتك�ن متنف�صاً لل�صكان. 

•• ابوظبي-الفجر:

لل�ص�ؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع��ل��ن��ت 
طالئع  اأن  والأوق���اف  الإ�صالمية 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ح��ج��اج 
املتحدة �صيغادرون الي�م اخلمي�ض 
ال�طن عرب  اأر�ض   2018-8-9
اإىل  مت�جهني  ال��دول��ة  م��ط��ارات 

اململكة العربية ال�صع�دية للحج.
ويف هذا قال الدكت�ر حممد مطر 
الر�صمية  البعثة  رئي�ض   � الكعبي 

 واأ����ص���اف ال��دك��ت���ر ال��ك��ع��ب��ي : اإن 
م��ق�����ص��د �صرعي  اإ���ص��ع��اد احل���ج���اج 
القيادة  ت���ج��ي��ه��ات  واإن  ع��ظ��ي��م، 
ال��ر���ص��ي��دة يف ذل���ك ودع��م��ه��ا غر 
امل�������ح�������دود ل���ل���ب���ع���ث���ة ول���ل���ح���ج���اج 
م�ص�ؤولية وطنية واإميانية ن�صُرف 
جميعا بتمّثلها وال�صهر على اأدائها 
خر اأداء ، واإن بعثة حج الإمارات 
ق���د ا���ص��ت��ك��م��ل��ت ك��اف��ة الإج������راءات 
الالزمة حلج هذا العام و�صيلم�ض 
والتعاون  التن�صيق  احلجاج ح�صن 

التح�صرية  ال��ب��ع��ث��ة  اإن  ل��ل��ح��ج: 
ال�صبت  ي�����م  م��ن��ذ  و���ص��ل��ت  ال���ت���ي 
اإىل   2018-8-4 ال����ف����ائ����ت 
الأرا����ص���ي امل��ق��د���ص��ة ���ص��ت��ك���ن على 
اأهبة ال�صتعداد  ل�صتقبال حجاج 
ال��دول��ة يف ك��ٍل م��ن م��ط��ارْي امللك 
ع���ب���د ال���ع���زي���ز يف ج�����دة ،وم���ط���ار 
اإجراءات  لت�صهيل   ، املن�رة  املدينة 
دخ�ل حجاج الدولة  والطمئنان 
ع��ل��ى و���ص���ل��ه��م ب��رع��اي��ة اهلل اإىل 

مقرات �صكناهم املجهزة م�صبقاً.

بني ال�ص�ؤون الإ�صالمية ومطارات 
الهيئة يف  ، ح��ي��ث وف���رت  ال��دول��ة 
املطارات مكاتب لالإفتاء والإجابة 
عن ا�صتف�صارات احلجاج املغادرين 
و�صمنها  احل��اج  وت���زي��ع حقيبة   ،
6 كتب واإر�صادات وه�اتف البعثة 
ال�عظ  وجل��ن��ة  الطبية  واللجنة 
، وامل���رك���ز ال��ر���ص��م��ي ل���الإف���ت���اء يف 
ل��صائل  بالإ�صافة  ه��ذا   ، ال��دول��ة 
ال��ت���ا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي  الأح���دث 

والأ�صرع.   

حما�شرة توعوية حول االأمن وال�شالمة للحجاج بعجمان
•• عجمان ـ الفجر 

نفذت الإدارة العامة للدفاع املدين عجمان بالتعاون والتن�صيق مع الهيئة العامة لل�ص�ؤون الإ�صالمية 
والأوقاف، حما�صرة ت�عية يف م�صجد ال�صيخ زايد، تزامنا مع “حملة احلج الآمن و�صالمة احلجيج” 

التي اأطلقتها القيادة العامة للدفاع املدين �صمن خطتها الت�ع�ية.
وقال املقدم في�صل حممد ال�صيبة نائب مدير اإدارة احلماية املدنية وال�صالمة، اأن املحا�صرة ا�صتملت 
على ا�صرتاطات ون�صائح للحجاج لل�قاية من وق�ع ح�ادث مبختلف اأن�اعها، حفاظاً على ال�صالمة 
العامة، واتباع الطرق امل�ؤدية اإىل اخليم التي يقطنها احلاج، والبتعاد عن الزدحام والتدافع يف اأنفاق 
امل�صاة وعدم التجمهر عند حدوث اأي طارئ. واأكد اأن الدفاع املدين بعجمان يتخذ اإجراءات ال�قائية 
الالزمة للحيل�لة دون وق�ع اأي ح�ادث، و�صمان و�ص�ل احلجاج اإىل الأرا�صي املقد�صة باأمن و�صالمة 

تنفيذاً لت�جيهات القيادة العامة للدفاع املدين ب�زارة الداخلية.

»احم نف�شك بتعديل و�شعك«.. االإمارات ت�شعد االإن�شان
•• اأبوظبي-وام:

ر�صخت دولة الإمارات ال�صعادة كاأ�صل�ب حياة وحر�صت على ت�فر احلياة 
قيادتها  روؤي��ة  من  انطالقاً  وذلك  اأر�صها  واملقيمني على  ل�صعبها  الكرمية 
الر�صيدة التي اآمنت اأن ال�صتثمار يف ال�صعادة ه� ا�صتثمار يف الأمن وال�صالم 

والتعاي�ض بني �صع�ب الأر�ض.
اأط��ل��ق��ت��ه��ا الهيئة  ال��ت��ي  ب��ت��ع��دي��ل و���ص��ع��ك«  وج����اءت م���ب���ادرة »اح����م نف�صك 
ت�جيهات  اإط��ار  ويف  النهج  ه��ذا  على  تاأكيداً  واجلن�صية  لله�ية  الحت��ادي��ة 
القيادة الر�صيدة بالعمل على اإ�صعاد كل من يعي�ض على اأر�ض الإمارات وفق 

ما اأكدته الهيئة الحتادية لله�ية واجلن�صية.
اأن طلبات ال�صتفادة من قرار جمل�ض ال�زراء مبنح رعايا  وك�صفت الهيئة 
ال����دول ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن ح���روب وك�����ارث اإق��ام��ة مل���دة ع���ام يف ال��دول��ة تتم 
 E - CHANNEL باإجراءات ب�صيطة عرب نافذة القن�ات الإلكرتونية
يف مكاتب الطباعة »ت�صهيل« دون حاجة اإىل مراجعة املراكز التي حددتها 
الهيئة للمخالفني مع ح�ص�لهم على اإعفاء تام من �صروط الإقامة املطبقة 
الغرامات م�ؤكدًة يف هذا  املخالفني منهم من  اإعفاء  الهيئة ف�صاًل عن  يف 
على  كفالتها  نقل  ح��ال  يف  اإل  بالعمل  الفئة  لهذه  ي�صمح  ل��ن  اأن��ه  ال�صدد 

�صاحب العمل.
وتف�صياًل .. قال �صعادة العميد �صعيد راكان الرا�صدي املدير العام ل�ص�ؤون 
الأجانب واملنافذ بالإنابة يف الهيئة الحتادية لله�ية واجلن�صية - يف ح�ار 
اإن مبادرة »احم نف�صك بتعديل و�صعك«  اأنباء الإم��ارات »وام« -  مع وكالة 
تاأتي حر�صاً من احلك�مة على ت�ص�ية اأو�صاع املخالفني عرب متكينهم من 
 « اأنه  اإىل  ..م�صرا  التي ترتبت على خمالفاتهم  القان�نية  التبعات  تاليف 
الثمينة  الفر�صة  هذه  من  بال�صتفادة  يرغب  خمالف  كل  مبقدور  اأ�صبح 
مغادرة الدولة ط�عاً دون حتمل اأية تبعات قان�نية اأو ر�ص�م اأو غرامات اأو 
تعديل و�صعه لينعم بالعي�ض ب�صكل قان�ين على اأر�ض الإم��ارات وي�صتفيد 

من اخلدمات التي ت�فرها الدولة«.
واأكد �صعادته اأن هذه املبادرة تتميز عن �صابقتها من املبادرات التي نظمت 
يف ال�صن�ات املا�صية فهي متنح املخالف الذي يتقدم ط�عاً لتعديل و�صعه 
غرامات  ذل��ك  يف  مبا  عليه  ترتبت  التي  الغرامات  كافة  من  كاماًل  اإع��ف��اًء 
التاأخر يف اإ�صدار اأو جتديد بطاقات اله�ية ومغادرة الدولة ب�صكل طبيعي 
اإىل  الع�دة  له  يتيح  ال��ذي  الأم��ر  احلرمان  لئحة  على  ا�صمه  اإدراج  ودون 

الدولة بتاأ�صرة جديدة وفقاً لالإجراءات املتبعة.
وعن نظام �ص�ق العمل الفرتا�صي الذي ياأتي �صمن املبادرة ..قال �صعادته 
م�صروطة  غر  م�ؤقتة  اإقامة  على  احل�ص�ل  اإمكانية  تتيح  امل��ب��ادرة  ه��ذه   «
الفرتا�صي  العمل  �ص�ق  نظام  خ��الل  من  اأ�صهر  �صتة  مل��دة  الكفيل  ب�ج�د 
الت�ظيف  ووك����الت  ال��ع��م��ل  واأ���ص��ح��اب  ع��م��ل  ع��ن  للباحثني  ي�صمح  ال���ذي 
بالتفاعل فيما بينهم باإ�صراف وزارة امل�ارد الب�صرية والت�طني واإبرام عق�د 

العمل والت�ظيف«.
املدرج  الكفيل  الهرب من  املبادرة ت�صديد قيد  » كما تتيح  �صعادته  واأ�صاف 
ال�صماح  وكذلك  احل��رم��ان  ختم  دون  باملغادرة  له  وال�صماح  املخالف  بحق 
لالأ�صخا�ض الذين متكن�ا من الدخ�ل اإىل البالد من غر املنافذ الر�صمية 
ال�صماح  اإىل جانب  الدولة مع حرمانهم من دخ�لها ملدة عامني  مبغادرة 
بنقل الإقامة للراغبني يف تعديل اأو�صاعهم دون غرامات وبر�ص�م رمزية«.

وعن املراكز التي ت�صتقبل املخالفني لت�ص�ية اأو�صاعهم ... قال �صعادته اإن 
قان�ن  خمالفي  ل�صتقبال  الدولة  م�صت�ى  على  مراكز   9 اأن�صاأت  الهيئة 
الإقامة منها مركز يف منطقة ال�صهامة باأب�ظبي ومركز يف منطقة الع�ير 
وعجمان  ال�صارقة  م��ن  ك��ل  يف  ال�صتقبال  م��راك��ز  اإن�صاء  مت  ح��ني  يف  بدبي 
اإمارة  يف  الظفرة  ومنطقة  والعني  القي�ين  واأم  اخليمة  وراأ���ض  والفجرة 
العامة  ل���الإدارة  التابعة  املتعاملني  �صعادة  م��راك��ز  مباين  ب��ج���ار  اأب�ظبي 

ل�ص�ؤون الأجانب واملنافذ.
ولفت اإىل ان املراكز تعمل من ال�صاعة الثامنة �صباحاً وحتى الثامنة م�صاء 
اإن�صاء  كما مت  اخلمي�ض  اإىل  الأح��د  الأ�صب�عي من  العمل  اأي��ام  م��دار  على 
الرقم  اأ�صئلة وا�صتف�صارات اجلمه�ر على  ا�صتقبال  مركز لالت�صال بهدف 

املجاين »80080« ويقدم خدماته على مدار 24 �صاعة.
وعن املدة الزمنية التي ت�صتغرق يف عملية ت�ص�ية اأو�صاع املخالف ... قال 
اإنه يف حال اكتمال ال�ثائق املطل�بة لن تتجاوز املدة التي ت�صتغرقها عملية 
ومنحه  املخالف  و�صع  تعديل  خاللهما  يتم  عمل  ي�مي  املعاملة  اإجن���از 
م�افقة على العمل يف حال ت�فر فر�صة العمل والكفيل لديه اأو ت�صريحاً 

مبغادرة الدولة يف حال رغبته باملغادرة.
ال�صفر  ت�صمل ج�از  املبادرة  املطل�بة لال�صتفادة من  ال�ثائق  اأن   « واأ�صاف 
اإقامة  اأو  تاأ�صرة دخ�ل  امل�حد يف حال كان املخالف حا�صاًل على  والرقم 
�صحية  ل��ي��اق��ة  و���ص��ه��ادة  ج��دي��د  كفيل  وج����د  يثبت  م��ا  ج��ان��ب  اإىل  �صابقة 
للراغبني بتعديل اأو�صاعهم ونقل اإقاماتهم اأو احل�ص�ل على اإقامة جديدة 
وتذكرة �صفر اإىل بلدانهم للراغبني باملغادرة يف حني يجب على املخالفني 
ل�صتخراج  بلدانهم  �صفارات  مراجعة  ثب�تية  اأوراق����اً  ميتلك�ن  ل  ال��ذي��ن 

ال�ثائق املطل�بة التي تتيح لهم ال�صتفادة من هذه الفر�صة«.
وعن اآلية ال�صتفادة من قرار جمل�ض ال�زراء مبنح رعايا الدول التي تعاين 
اإقامة ملدة عام يف الدولة .. قال �صعادة العميد �صعيد  من حروب وك���ارث 
الهيئة  يف  بالإنابة  واملنافذ  الأجانب  ل�ص�ؤون  العام  املدير  الرا�صدي  راك��ان 
الحتادية لله�ية واجلن�صية .. اإن هذا القرار يج�صد وب�صكل جلي حر�ض 
دولة الإمارات على جندة املكروب واإغاثة املله�ف وتقدمي امل�صاعدة اإىل كل 
حمتاج كما ي�ؤكد حر�صها على ت�فر ال�صتقرار واحلياة الكرمية لكل من 
يعي�ض على اأر�صها ويعك�ض القيم الأ�صيلة التي تاأ�ص�صت عليها الدولة حيث 
مب�جب هذا القرار يتم منح رعايا الدول التي تعاين من ك�ارث اأو حروب 
اإقامة ملدة عام مع اإعفائهم ب�صكل تام من �صروط الإقامة املطبقة يف الهيئة 

ف�صاًل عن اإعفاء املخالفني منهم من الغرامات«.
واأ�صاف ان الإج��راءات املتعلقة بهذه الفئة تتم وفقاً للطريقة املعتادة من 
التي تقدمها   E - CHANNEL الإلكرتونية  القن�ات  نافذة  خالل 
اإىل  بحاجة  يك�ن�ا  لن  اأنهم  حيث  »ت�صهيل«  الطباعة  مكاتب  عرب  الهيئة 
مراجعة املراكز التي حددتها الهيئة للمخالفني منبهاً يف هذا الإطار اإىل 
�صاحب  على  كفالتها  نقل  ح��ال  يف  اإل  بالعمل  الفئة  لهذه  ي�صمح  لن  اأن��ه 
العمل. وقال انه وبهدف ت�صهيل اإجراءات معامالت الراغبني يف ال�صتفادة 
التي  الأم��اك��ن  تق�صيم  على  الهيئة  عملت  ب�صرعة  واإجن���ازه���ا  املهلة  م��ن 
الأول  الق�صم  اإىل ق�صمني  اأو�صاعهم  ميكن للمخالفني مراجعتها لتعديل 
م�صت�ى  على  مراكز   9 عددها  يبلغ  والتي  املخالفني  ا�صتقبال  مراكز  ه� 
الدولة وتت�ىل ا�صتخراج ت�صاريح مغادرة املخالفني ورفع تعاميم الهروب 

بالإ�صافة اإىل منح الراغبني يف البقاء اإقامة م�ؤقتة ملدة 6 اأ�صهر.
وت��اب��ع ���ص��ع��ادت��ه »ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ك��ف��الء ال��ذي��ن ي��رغ��ب���ن ب��ت��ج��دي��د اإقامات 
ك�ارث  من  تعاين  التي  ال��دول  رعايا  اإىل  بالإ�صافة  املخالفني  مكف�ليهم 
اأو حروب الت�جه مبا�صرة اإىل مراكز »ت�صهيل« لإجناز معامالتهم ..داعيا 
الكفالء واأ�صحاب العمل اإىل �صرعة الت�جه اإىل هذا املراكز لال�صتفادة من 
الهيئة  حددتها  التي  املراكز  اأن  واأك��د  مكف�ليهم.  اأو�صاع  لتعديل  املبادرة 
ان��ط��الق مبادرة  الأج��ان��ب منذ  واإق��ام��ة  ق��ان���ن دخ���ل  ل�صتقبال خمالفي 
»احم نف�صك بتعديل و�صعك »يف الأول من اأغ�صط�ض اجلاري �صهدت اإقبال 
كبراً من خمالفي قان�ن الإقامة الراغبني بال�صتفادة من املهلة املحددة 
التي ت�صتمر حتى نهاية �صهر اأكت�بر املقبل حيث تن�عت رغباتهم ما بني 
اأية تبعات  الراغبني باحل�ص�ل على ت�صاريح ملغادرة الدولة ول يتحمل�ن 
على  للح�ص�ل  بالتقدم  اأو�صاعهم  تعديل  اأو  اأو غرامات  ر�ص�م  اأو  قان�نية 
عن  والبحث  اأ�صهر  �صتة  ملدة  الكفيل  ب�ج�د  م�صروطة  غر  م�ؤقتة  اإقامة 
عمل من خالل نظام �ص�ق العمل الفرتا�صي الذي ي�صمح للباحثني عن 
باإ�صراف  بينهم  فيما  بالتفاعل  الت�ظيف  ووك��الت  العمل  واأ�صحاب  عمل 

وزارة امل�ارد الب�صرية والت�طني واإبرام عق�د العمل والت�ظيف.
وقال » اأما رعايا الدول التي تعاين من ك�ارث اأو حروب فقد ت�جه�ا مبا�صرة 
اإىل مراكز »ت�صهيل« لإجناز معامالتهم للح�ص�ل على اإقامة ملدة عام حيث 
يح�صل�ن على اإعفاء تام من �صروط الإقامة املطبقة يف الهيئة ف�صاًل عن 
مع  التعامل  مت  اأن��ه  �صعادته  واأك��د  الغرامات«.  من  منهم  املخالفني  اإعفاء 
جميع احلالت واإجنازها ب�صه�لة وي�صر واإجراء الت�ص�يات ومنح الإعفاءات 
واإ�صدار الت�صاريح بح�صب كل حالة وفقاً لالأنظمة املعم�ل بها بهذا ال�صاأن 
على  احل��الت ومن جن�صيات خمتلفة م�صى  الكثر من  التعامل مع  ومت 
خمالفة اأ�صحابها �صن�ات ط�يلة اإىل جانب عدد كبر من احلالت لأ�صر 

خمالفة باأكملها ومت اإجراء الالزم بكل �صال�صة.
ال��ذي��ن مت  وامل��ر���ص��ى  ال�صن  م��ن فئات كبار  ا�صتقبال ح��الت  » مت  واأ���ص��اف 
معامالتهم  ب��اإجن��از  والت�صريع  خا�صة  معاملة  معاملتهم  على  الت�صديد 

اإىل جانب ا�صتقبال حالت كثرة من فئات العمالة امل�صاندة الذين �ُصّجل 
بحقهم بالغات ه��روب فتم التعامل مع هذه احل��الت يف حني مت حت�يل 

املطل�بني اأمنياً منهم اإىل اجلهات املخت�صة«.
املخالفني  الكثر من  ا�صتقبال  اأي�صاً  �صهدت  املراكز  اأن  اإىل  �صعادته  ولفت 
احلالة  ه��ذه  يف  ت�جيههم  يتم  حيث  ثب�تية  اأوراق  لديهم  لي�ض  ال��ذي��ن 
الأوراق  ا�صتخراج  ليتم  ال��دول��ة  يف  وقن�صلياتهم  �صفاراتهم  مراجعة  اإىل 

الاّلزمة.
وت�جه �صعادة العميد �صعيد راكان الرا�صدي املدير العام ل�ص�ؤون الأجانب 
جلميع  بال�صكر  واجلن�صية  لله�ية  الحت��ادي��ة  الهيئة  يف  بالإنابة  واملنافذ 
الذين  وال�صركاء  و�صعك«  بتعديل  نف�صك  »اح��م  م��ب��ادرة  بتنفيذ  املعنني 
�صاهم�ا يف دعم جه�د الهيئة لإجناح هذه املبادرة وجتاوز جميع املع�قات 
لتحقيق اأهداف املبادرة وحل م�صكلة كل �صخ�ض خمالف �ص�اء كان مقيماً 
اأو زائراً اأو اأ�صرة متعرثة ب�صرف النظر عن اجلن�صية وذلك من خالل رفع 
واإتاحة  القان�نية  العق�بة  من  واإعفائه  كاهله  عن  املادية  الغرامة  ع��بء 
اأية  بلده ودون  اإىل  املغادرة معززاً مكرماً  اأو  الفر�صة له للبحث عن عمل 

معيقات اأو تبعات اأو حرمان.
اإىل ذلك .. اأعرب م�صتفيدون من املبادرة خالل ج�لة ميدانية ل�كالة اأنباء 
الإم��ارات »وام« يف مركز ا�صتقبال املخالفني يف منطقة ال�صهامة باأب�ظبي 
الرائدة  الإن�صانية  املبادرة  هذا  على  الإم��ارات  لدولة  العميق  �صكرهم  عن 
التي تعك�ض نهج الدولة يف رعاية جميع من يعي�ض على اأر�صها دون متييز.
اإىل  والتقدير  ال�صكر  يتقدم بخال�ض  اإنه  اأحمد خاطر بخيت  �صفيع  وقال 
حك�مة دولة الإم��ارات على هذه املبادرة القيمة التي تعك�ض �صماحة دولة 
املت�اجدين على  اأنها فر�صة كبرة لكافة  ..م�ؤكداً  الإم��ارات قيادة و�صعباً 
الكبرة يف عملية  بالت�صهيالت  اأو�صاعهم م�صيداً  لت�فيق  الإم��ارات  اأر���ض 
الهيئة  به  قامت  ال��ذي  املتميز  التنظيم  بف�صل  املخالفني  اإج���راءات  اإنهاء 
اإن مبادرة »اأحم نف�صك  الحتادية لله�ية واجلن�صية. وقالت �صهام حممد 
مع  الأ���ص��ر  م��ن  العديد  نف��ض  على  ال�صعادة  اأدخ��ل��ت  و�صعك«  بتعديل   ..
اأو�صاعهم  تعديل  مقابل  عليهم يف  مالية مرتتبة  اأعباء  اأي��ة  اعفائهم من 
وفق اإج��راءات ب�صيطة ..م�صرة اإىل اأن مثل هذه املبادرة تعك�ض نهج دولة 
املقيمني  لكافة  الكرمية  تاأمني احلياة  الإن�صاين واحلر�ض على  الإم��ارات 
على اأر�صها. واأكد حممد فتحي اإن وج�د اأكرث من 200 جن�صية مقيمة يف 
الإمارات ه� اأمر مل ياأت من فراغ واإمنا بف�صل املناخ املثايل للحياة الكرمية 
والأمن واخلر الذي يعي�ض به كافة املقيمني على اأر�صها ..م�ؤكداً اأن دولة 

الإمارات معني يفي�ض حمبة وعطاء لالإن�صانية جمعاء.
�صال�صة  على  واجلن�صية  لله�ية  الحت��ادي��ة  الهيئة  اإىل  بال�صكر  وت���ج��ه 
الإجراءات التي تتم لإنهاء معامالت املخالفني ..م�صراً اإىل اأن العاملني 
للمراجعني خالل  الراحة  ت�فر  اأج��ل  من  كبراً  بذل�ا جه�داً  املراكز  يف 

اإنهاء معامالتهم.

االأونروا ت�شيد بدعم االمارات امل�شتمر لها منذ التاأ�شي�س

»النعيمي اخلريية« تتكفل ب�شداد مديونية 70 
�شخ�شا بقيمة مليونني و500 األف درهم

•• عمان -وام:

�صفر  ال�صام�صي  �صليمان  �صيف  مطر  �صعادة  اإ�صتقبل 
الدولة لدى عمان يف مقر ال�صفارة بالعا�صمة الأردنية 
���ص��ك��رت��اري��ة اللجنة  ن��اف��اي��ت��ي رئ��ي�����ض  اأ����ص���ي���ف ح�����ص��ني 
وت�صغيل  لإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ب���ك��ال��ة  الإ���ص��ت�����ص��اري��ة 
ط�قان  وع��ل��ي��اء  »الأون������روا«  الفل�صطينيني  ال��الج��ئ��ني 
مت   . بال�كالة  وامل�صاريع  اخلارجية  العالقات  م�ص�ؤولة 
مبخرجات  املتعلقة  امل�صائل  مناق�صة  الإج��ت��م��اع  خ��الل 
اإجتماعات اللجنة الإ�صت�صارية التي عقدت بالأردن هذا 

العام.

واأثنى ال�فد ال�صيف على الدعم امل�صتمر الذي تقدمه 
املتحدة  الأمم  ل���ك��ال��ة  التاأ�صي�ض  منذ  الإم����ارات  دول���ة 
»الأون����روا«  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  لإغ��اث��ة 
وال���ت���ي ك����ان اآخ���ره���ا ت��ق��دمي م��ب��ل��غ 50 م��ل��ي���ن دولر 
لل�كالة مل�اجهة الظروف املالية ال�صعبة التي متر بها 
الأ�صقاء  جت��اه  كافة  خدماتها  م�ا�صلة  من  تتمكن  كي 

الالجئني الفل�صطينيني يف مناطق عملياتها اخلم�ض.
الإمارات  م�اقف  على  ال�صام�صي  ال�صفر  �صعادة  واأك��د 
الأ�صقاء  ب��ج��ان��ب  ال�����ق�����ف  يف  وال���را����ص���خ���ة  ال��ث��اب��ت��ة 
الفل�صطينيني يف ق�صاياهم العادلة كافة ل �صيما ق�صية 

الالجئني.

•• عجمان-وام:

را�صد  ب��ن  حميد  م���ؤ���ص�����ص��ة  تكفلت 
اخلرية يف عجمان، ب�صداد ملي�نني 
و 500 األف درهم، مدي�نية ل� 70 
�صخ�صا من ا�صحاب الق�صايا املالية 
امل�اطنني،  م��ن  م��ادي��اً  املع�صرين  و 
ر«، والتي تهدف  �صمن مبادرة »ي�ِصّ
وعي�ض  م�صتقرة  حياة  حتقيق  اإىل 

كرمي للم�اطنني.
عبداهلل  بنت  ع��زة  ال�صيخة  وق��ال��ت 
النعيمي مدير عام م�ؤ�ص�صة حميد 
ب���ن را����ص���د ال��ن��ع��ي��م��ي اخل���ري���ة، يف 

ت�صديد  ق��ررت  امل�ؤ�ص�صة  اأن  عجمان 
دره����م  األ�������ف   500 و  م���ل���ي����ن���ني 

�صجناء  بينهم  ف��رداً   70 مدين�نية 
مع�صرين بهدف امل�صاهمة يف الإفراج 
املبارك،  الأ�صحى  عيد  قبل  عنهم 
الفرحة  ���ص��ي��دخ��ل  ال������ذي  الأم�������ر 
م�صيفة  منهم  كثرين  بي�ت  على 
دائ���م���اً على  امل���ؤ���ص�����ص��ة حت��ر���ض  ان 
امل�صاهمة الفاعلة يف العمل اخلري 
ق��ي��ادت��ن��ا، يف  �صيا�صة  ت��رتج��م  ال��ت��ي 
احلماية  تاأمني  اإىل  الدائم  �صعيها 
التالحم  روح  وتعزيز  الجتماعية، 
املجتمع،  اأف��������راد  ب����ني  وال���ت���ك���اف���ل 
م�صاندة  ب��اأه��م��ي��ة  م��ن��ه��ا  واإمي����ان����اً 

الفئات املجتمعية املختلفة.



اخلميس  9   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12399  
Thursday   9   August   2018  -  Issue No   12399

04

اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�شد لالإ�شكان ت�شارك يف الن�شاط 

ال�شيفي لنادي دبي الأ�شحاب الهمم
•• دبي -وام:

�صاركت م�ؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالإ�صكان يف فعاليات الن�صاط ال�صيفي ل� “نادي دبي لأ�صحاب الهمم” الذي يقام 
امل�ؤ�ص�صة ممثلة بفريق  اأغ�صط�ض اجل��اري. وج��اءت م�صاركة   16 زايد” وي�صتمر حتى  “عام  �صعار  العام حتت  هذا 
اأ�صحاب  ا�صتهدفت  خمتلفة  ترفيهية  عمل  ور���ض  تنظيم  طريق  عن  الهمم  لأ�صحاب  ال�صديقة  احلك�مية  اجلهة 
الهمم مبختلف اإعاقاتهم احلركية وال�صمعية والب�صرية والذهنية. واأكد عمر عبد الرحمن اأهلي مدير اأول اإدارة 
التميز امل�ؤ�ص�صي وقائد فريق اجلهة احلك�مية ال�صديقة لأ�صحاب الهمم مب�ؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالإ�صكان حر�ض 
اجلهات  مع  وامل�صاركة  الهمم  باأ�صحاب  املتعلقة  والفعاليات  املجتمعية  املبادرات  من  العديد  اإط��الق  على  امل�ؤ�ص�صة 
اإىل متكينهم  الهامة يف املجتمع وذلك تقديرا جله�دهم وال�صعي  ال�صريحة  التي تخدم هذه  وامل�ؤ�ص�صات الأخ��رى 

وا�صتيعاب قدراتهم يف خمتلف املجالت. 

بحث اال�شتعدادات ال�شت�شافة الدورة االأكرب يف تاريخ اأيدك�س ونافدك�س 2019

الدورة ال�صابقة للمعر�صني اللذين 
كربى  من  قيا�صية  م�صاركة  �صهدا 
يف  املتخ�ص�صة  العاملية  ال�����ص��رك��ات 
وا�صع  وطيف  الدفاعية  ال�صناعات 
واملتخ�ص�صني  ال��ق��رار  ���ص��ن��اع  م��ن 
الأمر الذي يفر�ض علينا م�صاعفة 
ج��ه���دن��ا ل���الإخ���راج الأم���ث���ل لهذه 
ال�����ذي يليق  ب��ال�����ص��ك��ل  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

ب�صمعة ومكانة الدولة”.
واأ�صاف : “ اأن اللجنة العليا تق�م 
ح��ال��ي��ا ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع ك��اف��ة فرق 
ل�صمان  الفرعية  واللجان  العمل 

هذه  يف  والتط�رات  التح�لت  من 
ال�صناعة التي ت�صهد معدلت من� 

مت�صارعة.
اأدنيك  اإن   “  : ال���ظ���اه���ري  وق�����ال 
متكنت من اأن تفر�ض نف�صها كاأحد 
العاملية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  منظمي  اأب����رز 
من  ل����اح���د  تنظيمها  خ���الل  م���ن 
املتخ�ص�صة  العاملية  املعار�ض  اأك��رب 
وما  الدفاعية  ال�صناعات  قطاع  يف 
الف�صي ملعر�ض  بالي�بيل  احتفالنا 
اأكرب  اإل  امل��ق��ب��ل  ال��ع��ام  اأي��دك�����ض يف 
امل�صمار  دليل على جناحنا يف هذا 

اإىل 21 فرباير املقبل حتت رعاية 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  من  كرمية 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
“حفظه اهلل” بتنظيم من  الدولة 
�صركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�ض 
القيادة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  “اأدنيك” 

العامة للق�ات امل�صلحة.
وق���ال م��ع��ايل ال��ل���اء ال��رك��ن طيار 
الدورة  اإن  امل��زروع��ي  خلف  ف��ار���ض 
ونافدك�ض  اأيدك�ض  ملعر�صي  املقبلة 
اأه���م���ي���ة م���ت���زاي���دة نظرا  ت��ك��ت�����ص��ب 
�صهدته  ال������ذي  ال���ك���ب���ر  ل��ل��ن��ج��اح 

املهنية  امل���ع���اي���ر  اأع����ل����ى  ت��ط��ب��ي��ق 
لرتجمة  الأداء  يف  واحل����رف����ي����ة 
ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة على 
ال�اقع والرامية لدعم كافة  اأر�ض 
امل����ب����ادرات ال��ت��ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا رفعة 

ال�طن وامل�اطن”.
اأك��������د ح���م���ي���د مطر  م�����ن ج���ان���ب���ه 
الرئي�صي  ال�����دور  ع��ل��ى  ال��ظ��اه��ري 
للمعر�صني يف احت�صان اأبرز القادة 
وامل�ص�ؤولني واخلرباء و�صناع القرار 
الدفاعية  ال�����ص��ن��اع��ات  ق���ط���اع  يف 
لال�صتفادة  اأمامهم  املجال  واإف�صاح 

•• اأبوظبي-وام:

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ح��ث��ت 
“اأيدك�ض  ال��دويل  الدفاع  ملعر�صي 
البحري  وال������دف������اع   ”2019
وم�ؤمتر   ”2019 “نافدك�ض 
ال�����دف�����اع ال��������دويل ال����ص���ت���ع���دادات 
التي من  ال��دورة  باإطالق  اخلا�صة 
تاريخ  يف  الأك���رب  ت��ك���ن  اأن  املت�قع 
املعر�صني منذ انطالقتهما الأوىل 

قبل 25 عاما.
جاء ذلك خالل الجتماع التن�صيقي 
الركن  الل�اء  معايل  تراأ�صه  ال��ذي 
رئي�ض  املزروعي  خلف  فار�ض  طيار 
للمعر�صني  املنظمة  العليا  اللجنة 
بح�ص�ر الل�اء الركن طيار اإ�صحاق 
�صالح البل��صي نائب رئي�ض اللجنة 
الظاهري  م��ط��ر  وح��م��ي��د  ال��ع��ل��ي��ا 
الرئي�ض التنفيذي ل�صركة اأب�ظبي 
ال���ط��ن��ي��ة ل��ل��م��ع��ار���ض “ اأدن���ي���ك “ 
لها  التابعة  ال�صركات  وجم��م���ع��ة 
الفرعية  اللجان  واأع�صاء  وروؤ�صاء 
امل�ؤ�ص�صات  املتخ�ص�صة من خمتلف 
ال���ع���ام  ال���ق���ط���اع���ني  ال���ع���ام���ل���ة يف 

واخلا�ض.
وج�������رى خ�����الل الج����ت����م����اع بحث 
ال������ص�����ت�����ع�����دادات وال���ت���ح�������ص���رات 
اجلارية ل�صت�صافة هذه الفعاليات 
الهامة التي تقام يف الفرتة من 17 

ال�صت�صافة  على  م��راك��زن��ا  وق���درة 
من  ال��ك��ربى  للفعاليات  الناجحة 
وم�صاحات  امل��ت��ط���رة  البنى  خ��الل 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ع��رو���ض 
املخ�ص�صة  امل�����ص��اح��ات  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

للعرو�ض املائية “ .
هام�ض  على  يتم  اأن  امل��ت���ق��ع  وم��ن 
امل����ع����ر�����ض الإع�����������الن ع�����ن اإب��������رام 
ات��ف��اق��ي��ات و���ص��ف��ق��ات ك���ب���رة بني 
العاملية  ال�������ص���رك���ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
ال����ت����ي ت���ع���م���ل يف جم������ال ال����دف����اع 
عن  ف�صال  الع�صكري  والت�صنيع 
ال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ات  ع��ق��د 
الإقليمية  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  ب���ني 

والعاملية.
من  املا�صية  ال����دورة  اأن  اإىل  ي�صار 
يف  قيا�صيا  رقما  �صجلت  املعر�صني 
عدد العار�صني وال�صركات وال�ف�د 
ال���ط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة ح��ي��ث �صهدت 
عار�صا   1235 اأكرث من  م�صاركة 
ت�قيع  ع��ن  ف�صال  دول���ة   57 م��ن 
 19.1 قيمتها  جت����اوزت  �صفقات 
مليار درهم ما جعلها الدورة الأكرب 
الأوىل  انطالقتهما  منذ  والأجن��ح 
الزوار  ع��دد  بلغ  كما   1993 ع��ام 
اأكرث من 105 اآلف و400 زائر 
من خمتلف اأنحاء املنطقة والعامل 
على  يزيد  ما  م�صاركة  اإىل  اإ�صافة 

ودويل. حملي  اإعالمي   1000

اللجنة الدائمة للتنمية االقت�شادية يف عجمان تعقد جل�شتها الثامنة للعام اجلاري
•• عجمان ـ الفجر 

للتنمية  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 
للمجل�ض  ال��ت��اب��ع��ة  الق���ت�������ص���ادي���ة 
جل�صتها  ب���ع���ج���م���ان  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
برئا�صة   2018 ل��ل��ع��ام  ال��ث��ام��ن��ة 
� رئي�ض  �صعادة م. عبداهلل امل�يجعي 
العمل  ���ص��ر  �صبل  لبحث  ال��ل��ج��ن��ة، 
اللجنة،  باأعمال  امل�صتجدات  واآخ��ر 
بح�ص�ر �صعادة الدكت�ر �صعيد �صيف 
للمجل�ض  ال��ع��ام  الم��ني  املطرو�صي 

التنفيذي يف عجمان.
اللجنة،   اأع�������ص���اء  اجل��ل�����ص��ة  ح�����ص��ر 
�صامل اأحمد ال�ص�يدي وعلي عي�صى 
النعيمي ويافع عيد الفرج ومروان 
اليا�صي  وخ����ل���ة   ، امل���ه���ري  ع��ب��ي��د 

مقرر اللجنة.
�صعادة  رح����ب  اجل��ل�����ص��ة  ب���داي���ة  ويف 
باحل�ص�ر،  امل����ي���ج���ع���ي  ع����ب����داهلل 
القيادة  وت�جيهات  بحر�ض  واأ���ص��اد 
اإقت�صادية  بيئة  تهيئة  يف  الر�صيدة 

ومكانة  ري��������ادة  ت����ع����زز  ت��ن��اف�����ص��ي��ة 
امل�صتثمرين  ا�صتقطاب  يف  الم��ارات 
من خالل املق�مات املتن�عة للدولة 
وا����ص���ت���ح���داث ت�����ص��ري��ع��ات ت�����ص��ب يف 
وتعزز  الق��ت�����ص��ادي  ال��ق��ط��اع  تنمية 

ا�صتدامته.
وثمن اأع�صاء اجلل�صة اإعالن جمل�ض 
ال�زراء بال�صماح بتملك امل�صتثمرين 
�صركاتهم،  من   100% الدوليني 
الأمر الذي يعزز زيادة ال�صتثمارات 
الج��ن��ب��ي��ة امل���ب���ا����ص���رة ب�����ص��ك��ل كبر 
وي������زي������د م������ن ت���ن���ف���ي���ذ م�������ص���اري���ع 
اإىل  الإم�����ارات  لتتح�ل  م�صتدامة 
مقر دائم لكربى ال�صركات العاملية 
يف  ل�صيما  التخ�ص�صات  خمتلف  يف 
ظل املق�مات والبنية التحتية التي 
اإ�صافة اإىل  متتلكها دول��ة الإم��ارات 

م�قعها املت��صط بني دول العامل.
واأكد احل�ص�ر ان قرارات احلك�مة 
م�اكبة  م����دى  ت��ع��ك�����ض  ال���ر����ص���ي���دة 
القت�صادية  ل��ل��ت��ط���رات  ال���دول���ة 

رائ����داً  من����ذج���ا  الم������ارات  لت�صبح 
رجال  وت�قعات  طم�حات  لتج�صيد 

العمال. 
اع�صاء  اأك��������د  اجل���ل�������ص���ة  وخ��������الل 
كافة  م�اكبة  ���ص��رورة  على  اللجنة 
القت�صادي  بال�صاأن  املعنية  اجلهات 

و�صياحية  اقت�صادية  وجهة  الإم��ارة 
للم�صتثمرين.

ويف ختام اأعمال اجلل�صة اكد �صعادة 
اأه��م��ي��ة اللجنة  امل���ي��ج��ع��ي  ع��ب��داهلل 
القت�صادية  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ال���دائ���م���ة 
القطاع  ومن����  ت��ط���ي��ر  يف  ودوره�����ا 

ال����دول����ة  ل���ت����ج���ه���ات  يف الإم������������ارة 
�صيا�صات  تنفيذ  ومنها  القت�صادية 
ا�صت�صراف  اإىل  ت��ه��دف  وم�����ص��اري��ع 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل ك����ن���ه اأ����ص���ب���ح م���ن اأه���م 
القت�صادي  ال��ق��ط��اع  ت��ط���ر  �صمات 
وتعزيز مق�ماته وتناف�صيته لتك�ن 

القت�صادي مبختلف ان�صطته مثمنا 
ال��ل��ج��ن��ة وحر�صهم  اأع�����ص��اء  ج��ه���د 
ورفع  امللفات  مناق�صة خمتلف  على 
وزيادة  لتعزيز  الالزمة  الت��صيات 
ح���ل����ل ملختلف  واي���ج���اد  امل���ق����م���ات 

التحديات.

زيارة مهمة توؤكد عمق 
العالقات الثنائية ومتيزها

•• ابوظبي-وام: 

قالت ن�صرة اخبار ال�صاعة ان الزيارة التي قام بها �صاحب ال�صم� ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 
امل�صلحة اإىل جمه�رية م�صر العربية ال�صقيقة، والتقى خاللها فخامة 
العربية،  ال�صي�صي رئي�ض جمه�رية م�صر  امل�صري عبدالفتاح  الرئي�ض 
واأج�����رى م��ع��ه م��ب��اح��ث��ات م������ص��ع��ة، ت��ن��ط���ى ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ك��ب��رة، على 

امل�صت�يات الثنائية والإقليمية والدولية كافة.
وا�صافت فى افتتاحيتها حتت عن�ان “ زيارة مهمة ت�ؤكد عمق العالقات 
الثنائية ومتيزها “ انه على امل�صت�ى الثنائي، فهي تظهر تقدير قيادة 
جمه�رية  ال��ك��ربى  ال�صقيقة  ل��دور  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ودول���ة 
الت�ا�صل  على  وحر�صها  عربية،  دولة  كاأكرب  ومكانتها  العربية  م�صر 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  املجالت  يف  الثنائية  العالقات  وتعزيز  معها 
والدفاعية والأمنية والثقافية والعلمية كافة؛ فالعالقات بني البلدين 
اإىل  بها  الرتقاء  على  دائ��م  حر�ض  وهناك  ووثيقة،  تاريخية  عالقات 
العالقات  عمق  لي�ض  اأي�صاً  الزيارة  ت�ؤكد  كما  املمكنة  امل�صت�يات  اأعلى 
الإماراتية – امل�صرية فقط، بل متيزها، فهي عالقات تق�م على الثقة 
ت�افق  وعلى  ال��ظ��روف،  كل  يف  الت�صامن  وعلى  املتبادلني،  والح���رتام 
الروؤى ب�صاأن »جممل ق�صايا وملفات املنطقة وحر�صهما امل�صرتك على 
اأمن وا�صتقرار وتنمية دولها و�صع�بها«، كما قال �صاحب ال�صم� ال�صيخ 
اآل نهيان، وهي، كما و�صفها الرئي�ض امل�صري بالفعل  حممد بن زايد 

»من�ذج للتعاون ال�صرتاتيجي البناء بني الدول ال�صقيقة«.
خا�صة،  اأهمية  الزيارة  تكت�صب  الإقليمي،  امل�صت�ى  على  انه  واعتربت 
التي  الأزم���ات  فهناك  ا�صتئنائية،  اإقليمية  ظ��روف  ظ��ل  يف  ت��اأت��ي  فهي 
جن�بها؛  اإىل  �صمالها  ومن  غربها  اإىل  �صرقها  من  املنطقة  يف  تع�صف 
اإث��ارة للقالقل ون�صر  اأكرث الدول  وهناك مقاربة جديدة للتعامل مع 
الف��صى يف املنطقة وهي اإيران، حيث بداأ ي�م اأم�ض تطبيق العق�بات 
لال�صتقرار  املزعزع  �صل�كها  ب�صبب  على طهران  اأمريكا  فر�صتها  التي 
دول  من  الكثر  يف  وامليلي�صيات  لالإرهاب  ودعمها  ورعايتها  الإقليمي 
يف  وخا�صة  فل�صطني،  يف  اجلارية  التط�رات  عن  ف�صاًل  هذا  املنطقة؛ 
ظل احلديث عن تهدئة بني حركة حما�ض و»اإ�صرائيل« وا�صتمرار حالة 

النق�صام يف ال�صاحة الفل�صطينية.
الت�صاور  اإىل  وامل�صتجدات حتتاج  ال��ت��ط���رات  ه��ذه  ك��ل  ان  اىل  وا���ص��ارت 
والتن�صيق امل�صرتك بني البلدين، وخا�صة اأنها تت�صل ب�صكل وثيق ب�اقع 
املنطقة،  ال�طني لكل دول  العربي وم�صتقبله والأم��ن  الق�مي  الأم��ن 
وللبلدين دور قيادي يف هذا ال�صياق وعليهما م�ص�ؤولية كبرة حلماية 

الأمن الق�مي العربي واإعادة الأمن وال�صتقرار اإىل املنطقة.
اأي�صاً، حيث  اأهميتها  لها  ال��دويل  امل�صت�ى  الزيارة على  ان  ونبهت اىل 
والت�صاور  التن�صيق  تتطلب  التي  التط�رات  من  الكثر  العامل  ي�صهد 
ب�صاأنها؛ �ص�اء لقت�صادية منها، وامل�صتجدات يف التجارة الدولية خا�صة 
انعكا�صات عاملية؛  التي �صيك�ن لها  ال�صيا�صات احلمائية  يف ظل تنامي 
باأدوار  ال��دويل، حيث، ي�صطلع البلدان  اأو يف جمال مكافحة الإره��اب 
اأهمية ت�صافر اجله�د  مهمة يف هذا الإط��ار، وقد �صدد اجلانبان على 
الإقليمية والدولية ملكافحة الإرهاب والتطرف واجتثاثه من جذوره 

وجتفيف منابعه.
وخل�صت اىل الق�ل ان هذه زيارة مهمة بكل املقايي�ض، وت�صهم يف تق�ية 
ومتتني الروابط الأخ�ية بني ال�صعبني ال�صقيقني امل�صري والإماراتي، 
اجله�د  على  اإيجابية  انعكا�صات  لها  و�صيك�ن  العربي،  التعاون  وتعزز 
الأمن  واإع���ادة  العربية،  املنطقة  يف  الت�تر  ح��دة  تخفيف  اإىل  الرامية 

وال�صتقرار اإليها.

اأخبار ال�ساعة :

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/3992  جتاري جزئي 
حمل  جمه�ل  �����ض.ذ.م.م  املعدنية  الن�����ص��اءات  ل�صناعة  عليه/1-ا�صياتك  امل��دع��ي  اىل 
املحكمة  بان  نعلنكم  م.د.م.���ض  �صي�صتمز  ل�جي�صتيك�ض  املدعي/انتيغرا  ان  القامة مبا 
ل�صالح/ اع��اله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف    2018/4/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت 
انتيغرا ل�جي�صتيك�ض �صي�صتمز م.د.م.�ض بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ 
يف:2017/9/6  ال�صتحقاق  تاريخ  من  �صن�يا   %9 القان�نية  والفائدة  درهم   )27.839(
وحتى متام ال�صداد والزمت املدعي عليها بامل�صاريف ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات 
اعتبارا من  املحاماة. حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما 
الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1934  جتاري جزئي

���ض.ذ.م.م جمه�ل  والح�ا�ض  ال�صاحات  لتجميل  ت��صكانا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ن���ر الخ���رت ن���ر ال��ع��امل ق��د اأق���ام عليك الدع�ى 
والر�ص�م  دره��م   )33766( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ص�عها 
التام.  ال�صداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة   2018/9/13 امل�افق  اخلمي�ض  ي�م  جل�صة  لها  وح��ددت 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2780  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صريتل �ض.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /
عبدالعزيز بن �صامى بن عبدالعزيز اب�لنب قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )82285( درهم والر�ص�م وامل�صاريف 
املبلغ يف:2017/11/20 وحتى  ا�صتالم  تاريخ  املحاماة والفائدة 9% من  واتعاب 
ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة ي�م الربعاء امل�افق:2018/9/5 ال�صاعة:08:30 
�ض بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2548  جتاري جزئي

ال�عالن جمه�ل حمل  م��رزوق  �صند مزيد قنيفذ  املدعي عليه / 1-ب��در  اىل 
اي�ب  ع���اد  وميثلها/يا�صر  ال�صيارات  لتاجر  /م��رال  املدعي  ان  مبا  القامة 
الكبي�صي مب�جب وكالة م�صدقة قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها الزام املدعي 
تاريخ  ب�اقع 9% من  القان�نية  الفائدة  درهم مع  بدفع مبلغ )76426(  عليها 
املطالبة الق�صائية والزام املدعي عليه بالر�ص�م وامل�صاريف.وحددت لها جل�صة 
  ch1.C.12:بالقاعة ال�صاعة:08:30 �ض  امل���اف��ق:2018/8/15  الربعاء  ي�م 
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2076  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- جامع ابراهيم عبدي جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/

�صعيد حممد �صعيد قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )16000( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ ال�صتحقاق وحتى ال�صداد التام و�صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
 Ch وحددت لها جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/8/14 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   1.C.13
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1846  جتاري جزئي

ان  الق��ام��ة مب��ا  �صبيل علي عبد اهلل جم��ه���ل حم��ل  1- علي  امل��دع��ي عليه /  اىل 
عي�صى  وميثله:عبدالعزيز  املطرو�صي  العظب  عبداهلل  عي�صى  املدعي/عبدالعزيز 
ح�صن عبداهلل العظب املطرو�صي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها الزام املدعي 
عليه ب�صداد مبلغ وقدره )18.400( درهم والفائدة القان�نية عنه ب�اقع 12% من 
وامل�صاريف  بالر�ص�م  عليه  املدعي  وال���زام  ال�صداد  مت��ام  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ 
واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 2018/8/14 ال�صاعة 8.30 
قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/191  جتاري كلي

اىل اخل�صم املدخل/ 1-بروفي�صينل لينك خلدمات ال�صيافة جمه�ل حمل القامة 
وميثله:عبداهلل  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  اي�صت(  )ميدل  اي��ه  تي  /ج��ي  املدعي  ان  مبا 
بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  قد  العبيديل  احمد  علي حممد 
املدعي عليها مببلغ وقدره )737.630( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
ي�م  جل�صة  لها  التام.وحددت  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة 
الحد امل�افق:2018/8/26 ال�صاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ص�ر 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/1022  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- م�زة �صيف لتجارة امل�اد الغذائية �ض.ذ.م.م 2- عا�صق كاف�جنال 
امل�اد  لتجارة  �صيف  م���زة   - �صركة  عن  بالت�قيع  وخم���ل  مديرا  ب�صفته  عزيز  عزيز 
لتجارة اخل�صار  امل��دع��ي/م��ي��م��اج  ان  الق��ام��ة مب��ا  �����ض.ذ.م.م جم��ه���ل حم��ل  الغذائية 
اأقام  ق��د  الغافري  ال�صايغ  �صامل  ع��ب��داهلل  حممد  وميثله:�صعيد  �����ض.ذ.م.م  وال��ف���اك��ه 
عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم مببلغ 
وقدره )844886( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
امل�افق 2018/9/10  الثنني  ي�م  لها جل�صة  وح��ددت  التام.  ال�صداد  ال�صتحقاق وحتى 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ص�ر  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ض 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�شحة اأبوظبي تعلن اإجناز املرحلة االأوىل من م�شروع احلكومة املتكاملة

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت دائرة ال�صحة – اأب�ظبي عن اإجناز املرحلة الأوىل من م�صروع 
احلك�مة املتكاملة حتت مظلة خدمات اأب�ظبي احلك�مية “ مت “ والتي 
ال�صفر  التجارية وج�از  الرخ�صة  مت خاللها حت�يل 3 وثائق تت�صمن 

والإقامة وخال�صة القيد اإىل بيانات رقمية متكاملة.
م��ن خدمات  49 خ��دم��ة  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  املتعاملني  ب��اإم��ك��ان  واأ���ص��ب��ح 
ا�صتخراج  طلب  بينها  من  ورقية  وثائق  اأي  اإىل  احلاجة  دون  ال��دائ��رة 
�صهادة ميالد جديد وترخي�ض الك�ادر الطبية وطلب العالج يف اخلارج 
وطلب جتديد رخ�صة املهنيني الطبيني ونقل رخ�صة املهنيني الطبيني 
حامد  اآل  حممد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  معايل  وق��ال  اأخ���رى.  من�صاأة  اإىل 

رئي�ض دائرة ال�صحة اإن هذه اخلط�ة ت�صاف اإىل �صجل الإجراءات التي 
خدمات  وتقدمي  املتعاملني  جتربة  لتح�صني  اتخاذها  الدائرة  ت�ا�صل 
متميزة لهم وذلك يف اإطار حر�صها الدائم على دعم مبادرة احلك�مة 
امل�صتمر  التط�ير  �صرورة  معاليه  واأك��د  اأهدافها.”  وحتقيق  املتكاملة 
لت��صيات  جت�صيدا  ال��دائ��رة  خدمات  على  املتعاملني  ح�ص�ل  لت�صهيل 
لإ�صعاد  متميزة  وجت���ارب  خ��دم��ات  ت���ف��ر  ب�����ص��رورة  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة 
يف  امل��ح���ري  الذكية  واخل��دم��ات  الأن��ظ��م��ة  هيئة  دور  مثمنا  املتعاملني 
تقدمي الدعم الالزم للجهات املطبقة للنظام. من جانبها قالت �صعادة 
الدكت�رة رو�صة ال�صعدي مدير عام هيئة الأنظمة واخلدمات الذكية : 
“ احلك�مة املتكاملة “ وبالتعاون مع كافة  “ نهدف من خالل مبادرة 
اجلهات احلك�مية لالرتقاء بتجربة املتعامل وتقدمي اأف�صل اخلدمات 

العاملية  املمار�صات  لأف�صل  وفقا  وم��رن��ة  مبتكرة  بطريقة  احلك�مية 
حياة  تعزيز  اإىل  الرامية  اأب�ظبي  حك�مة  روؤي���ة  م��ع  ان�صجاما  وذل��ك 
تعزيز  اإىل  اإ�صافة  لهم  والنجاح  الرفاهية  �صبل  كافة  وت�فر  ال�صكان 

البيئة القت�صادية لالإمارة “ .
التقني  ال��دع��م  ت��ق��دمي  على  حت��ر���ض  الهيئة  “ اأن  ال�صعدي  واأ���ص��اف��ت 
تقدمي  اآلية  تط�ير  يف  ي�صهم  مبا  احلك�مية  اجلهات  جلميع  والفني 
اخلدمات احلك�مية عرب قناة رقمية م�حدة تتيح للمتعاملني يف اإمارة 
اأب�ظبي اإجناز �صل�صلة متكاملة من اخلدمات احلك�مية ومتكنهم من 
العاملية  الرقمية  والبتكارات  التقنيات  اأحدث  الق�ص�ى من  ال�صتفادة 
باأقل جهد ووقت مما ي�صمن اأعلى م�صت�يات ال�صعادة وج�دة احلياة لهم 
الن�صف  تلقت خالل  ال�صحة قد  دائ��رة  ب�صكل عام.” كانت  وللمجتمع 

���ص��ه��ادة ميالد  17،796 طلب ل���ص��ت��خ��راج  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
و2،904  الطبيني  املهنيني  رخ�صة  جتديد  طلب  و8،081  جديدة 

طلب ترخي�ض الك�ادر الطبية .
اأما عدد طلبات نقل رخ�صة املهنيني الطبيني اإىل من�صاأة اأخرى فقد بلغ 
2،437 طلب وو�صل عدد طلبات العالج يف اخلارج  يف الفرتة نف�صها 

اإىل 3،112 وهي طلبات تبلغ عدد ال�ثائق املطل�بة لها 2 وثيقة .
والتي  املنطقة  يف  ن�عه  م��ن  الأول  املتكاملة  احلك�مة  م�صروع  ويعد 
لتمكني  �صاملة  عمل  منظ�مة  اإن�صاء  منه  الأوىل  املرحلة  ا�صتهدفت 
اجل��ه��ات احل��ك���م��ي��ة م��ن ت��ب��ادل ب��ي��ان��ات ال���ث��ائ��ق احل��ك���م��ي��ة اخلا�صة 
خ��الل حت�يل هذه  اآمنة من  قن�ات  وع��رب  رقميا  وال�صركات  ب��الأف��راد 

ال�ثائق من ورقية اإىل بيانات رقمية.

حمدان بن را�شد اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز تطلق املرحلة التجريبية لربنامج التقدمي االإلكرتوين
•• دبي -وام:

را�صد  بن  حمدان  م�ؤ�ص�صة  اأطلقت 
املتميز  التعليمي  اآل مكت�م لالأداء 
لربنامج  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة  امل���رح���ل���ة 
املتكامل  الإل����ك����رتوين  ال���ت���ق���دمي 
لإدارة عمليات التحكيم للمناف�صات 
�صبعة  م��دى  على  بالدولة  املحلية 
اأي��ام يف مركز حمدان بن را�صد اآل 
وذلك  والب��ت��ك��ار  للم�هبة  مكت�م 
متا�صيا مع ت�جهات دولة الإمارات 
بالتح�ل   2021 لروؤية  وحتقيقا 
ل��ل��ح��ك���م��ة ال��ذك��ي��ة وح���ر����ص���اً من 
امل����ؤ����ص�������ص���ة ع���ل���ى م�����اك����ب����ة ه���ذه 

الت�جهات.
وي���ه���دف ال���ربن���ام���ج ال����رائ����د اإىل 
م�اكبة ت�جهات الدولة يف تط�ير 
نظام  اإىل  ب���ال���ت���ح����ل  اخل����دم����ات 

من خالل الربنامج الإلكرتوين.
امل��ه��ري ح��دي��ث��ه قائاًل:  واخ��ت��ت��م 
بن  كانت م�ؤ�ص�صة حمدان  “لطاملا 
التعليمي  ل���الأداء  مكت�م  اآل  را�صد 
الذي  ال��ت��ط���ر  طليعة  يف  امل��ت��م��ي��ز 
ركائز جه�دها يف دعم  اأح��د  ميثل 
البتكار وامل�اهب .. ويعد التح�ل 
الذكي اأحد اأهم تلك الركائز التي 
كافة  يف  لن�صرها  ال��دول��ة  تخطط 
ال��ن��ظ��م وامل���ع���ام���الت والإج�������راءات 
داخل كافة م�ؤ�ص�صاتها .. ونحن من 
م�قعنا �ص�ف نحر�ض على م�اكبة 
اأهداف  التط�رات مبا يخدم  كافة 
ن�صر  يف  روؤي��ت��ه��ا  ويحقق  امل�ؤ�ص�صة 
اأط���راف  ك��اف��ة  ب��ني  التميز  ث��ق��اف��ة 
معلمني  م��ن  التعليمية  العملية 

وطالب ومدار�ض وجامعات”.
وت���������ص����م����ن ب�����رن�����ام�����ج ال����ت����ق����دمي 

املتميزة،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  والإدارة 
املدر�صية  والإدارة  وامل����در�����ص����ة 
الأك�����رب �صناً  امل��ت��م��ي��زة، وال����دار�����ض 

والأ�صرة املتميزة.
وقال الدكت�ر جمال املهري، نائب 
رئي�ض جمل�ض الأمناء الأمني العام 
مل�ؤ�ص�صة حمدان بن را�صد اآل مكت�م 
“تعترب  املتميز:  التعليمي  ل��الأداء 
التقدمي  ب��رن��ام��ج  اإط����الق  عملية 
م����ن حت�ل  الإل������ك������رتوين ج��������زءاً 
الدولة اإىل النظم الذكية، بخا�صة 
ت�صمن  وال��ت��ي  التعليمية  ال��ن��ظ��م 
ن���ع��ي��ة يف جه�دنا  ن��ق��ل��ة  اإح�����داث 
وف��ع��ال��ي��ة منظ�مة  رف���ع ج����دة  يف 
ف�صاًل  الب��ت��ك��ار  وت��ع��زي��ز  التعليم 
عن م�صاهمتها يف تي�صر وت�صهيل 
مهام املتقدمني للجائزة .. وت�صب 
الربنامج  ه��ذا  جه�دنا من خ��الل 

اإل����ك����رتوين ����ص���ام���ل، ح��ي��ث ميكن 
اإىل اجلائزة عرب  املبا�صر  التقدمي 
النظام الإلكرتوين جلميع فئاتها 
على امل�صت�ى املحلي، اذ يتم حفظ 
اإىل  بالإ�صافة  النظام،  يف  امللفات 
امل�صاركني  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  ح��ف��ظ 

والإح�صائيات اإلكرتونياً.
التحكيم  ب���رن���ام���ج  ي�����ص��م��ل  ك���م���ا 
املحلية  للمناف�صات  الإل���ك���رتوين 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
ال��ف��ئ��ات، ه���ي الطالب  م���ن  ع�����دداً 
املتميز  وال��ط��ال��ب   ،  3-5 املتميز 
اجلامعي  وال���ط���ال���ب   ،  12-6
واملعلم  امل��ت��م��ي��ز،  وامل��ع��ل��م  امل��ت��م��ي��ز، 
واأف�صل  ال��ت��م��ي��ز،  ف��ائ��ق  اخلليجي 
م�صروع  واأف�������ص���ل  ع��ل��م��ي،  اب��ت��ك��ار 
الداعمة  وامل����ؤ����ص�������ص���ات  م���ط���ب���ق، 
املتميز،  وال������رتب�������ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، 

الرائد اإىل تط�ير اجلائزة لت�صمل 
ب��ي��ان��ات م��ت��ك��ام��ل��ة ت�صمن  ق���اع���دة 
الفاقد  وجت���ن���ب  امل����دخ����الت  دق����ة 
تلك  يف  امل�صاركني  وانخراط  منها 
على  ال��دائ��م  واطالعهم  املنظ�مة 
اأح������دث ال���ت���ط����رات والإج��������راءات 

وعمليات التحكيم”.
التجريبية  امل���رح���ل���ة  خ����الل  ومت 
اخ��ت��ب��ار اآل��ي��ة ع��م��ل ال��ربن��ام��ج من 
ج����ان����ب ال���ت���ق���دمي الإل�����ك�����رتوين، 
وتط�ير  التجريب  ب��ه��دف  وذل���ك 
النظام من خالل ر�صد املالحظات 
واملقرتحات والتاأكد من جه�زيته 
الفعلية،  ال��ت��ق��دمي  م��رح��ل��ة  ق��ب��ل 
ال����ت����ق����دمي  جت������رب������ة  مت  ب����ح����ي����ث 
الإل���ك���رتوين ل��ك��ل ف��ئ��ة م��ن خالل 
الدورات  يف  الفائزين  مع  التعاون 
الرت�صيح  لتقدمي طلبات  ال�صابقة 

 12-6 و   5-3 امل��ت��م��ي��ز  ال��ط��ال��ب 
ملدة ي�مني، يف حني كانت املرحلة 
امل�صت�ى  ف���ئ���ات  ل���ب���اق���ي  ال���ث���ان���ي���ة 
املتميز،  اجلامعي  الطالب  املحلي 
الدار�ض الأكرب �صناً، املعلم املتميز، 
التميز،  ف���ائ���ق  اخل��ل��ي��ج��ي  امل��ع��ل��م 

الإل������ك������رتوين، ال������ذي ه�����دف اإىل 
التقدمي  ن���ظ���ام  وت��ط���ي��ر  ت��ق��ي��ي��م 
.. ومت  م��رح��ل��ت��ني  الإل�����ك�����رتوين، 
مع  التعاون  الأوىل  املرحلة  خالل 
لتجريب  الفائزين  الطلبة  رابطة 
وتقييم التقدمي الإلكرتوين لفئة 

اأف�صل ابتكار علمي، اأف�صل م�صروع 
مطبق، امل�ؤ�ص�صات الداعمة للتعليم، 
الرتب�ي املتميز، الإدارة التعليمية 
املتميزة، املدر�صة والإدارة املدر�صية 
وذلك  املتميزة  والأ����ص���رة  املتميزة 

على مدى خم�صة اأيام.

ي�ستهدف ال�سباب والفتيات للفئات العمرية 13 - 17 عامًا

اجتماعية ال�شارقة  تطلق براجمها التطوعية ال�شبابية حتت �شعار  »مبادرون«
•• ال�صارقة-الفجر:

اأط����ل����ق م����رك����ز ال���ت���ط����ع ب����دائ����رة 
ال�صارقة  يف  الجتماعية  اخلدمات 
ال�صبابي  ال���ت���ط����ع���ي  ب���رن���اجم���ه 
لغر�ض  “مبادرون”  ���ص��ع��ار  حت���ت 
ال�صباب  ل���دى  ال��ت��ط���ع��ي��ة  ال��ق��ي��م 
بني  ما  العمرية  للفئات  والفتيات 
م�صت�ى  على  عاماً،   17 اإىل   13
ا�صتغالل  ب��ه��دف  ال����دائ����رة،  اأف�����رع 
وقت فراغ ال�صباب وتع�يدهم على 
الأعمال التط�عية عرب تنفيذ 20 
�صاعة حتت�ي على برامج تك�صبهم 
خالل  تط�عية،  وف��ر���ض  امل��ه��ارات 

فرتة متتد على مدى اأ�صب�عني.
واأك���دت ف��اي��زة خ��ب��اب م��دي��ر مركز 
“مبادرون”  برنامج  اأن  التط�ع؛ 
ن�صخته  يف  ال��دائ��رة  اأطلقته  ال��ت��ي 
الأوىل، جاء لي�صتقطب قرابة 90 
من ال�صباب والفتيات على م�صت�ى 
ال�صارقة ومدنها من خالل  اإم��ارة 
اأفرع الدائرة الثمانية، وهي مدينة 
والذيد،  احل�صن،  ودب��ا  ال�صارقة، 
وامل���������دام، وم���ل���ي���ح���ة، واحل���م���ري���ة، 

وكلباء، وخ�رفكان، والبطائح.

حزمة من الربامج التطوعية 
م�صيفة اإىل اأن الربنامج التط�عي 

تنفيذ  على  امل�صاركني  تع�يد  على 
الأع������م������ال اخل����ري����ة م����ن خ���الل 
“اأروي  ال���ت���ط����ع���ي���ة  ال���ف���ر����ص���ة 
خاللها  م��ن  يتم  حيث  عط�صك” 
امل�صروبات  اأن������اع  خمتلف  ت���زي��ع 
من  ك���ن����ع  ال���ع���م���ال  اإىل  ال����ب����اردة 
اإىل،  التكاتف املجتمعي، بالإ�صافة 
ت��رت��ي��ب وجت��ه��ي��ز ال����ج���ب���ات التي 
الفئات  م��ن  امل��ح��ت��اج��ني  اإىل  ت����زع 

ال�صعيفة.

اإ�سعاد كبار ال�سن 
الفر�صة  ذل�������ك  اإىل  اأ������ص�����اف�����ت 
“ك�صتة“  ع��ن���ان  حت��ت  التط�عية 
والتي من خاللها يق�م امل�صارك�ن 
رحلة  يف  ال�����ص��ن  ك��ب��ار  با�صطحاب 
برنامج  ج���ان���ب  اإىل  ت��رف��ي��ه��ي��ة، 
وم�ؤان�صة  ل�صحبة  الدار”  “بركة 
اجتماعية  بيئة  وخلق  ال�صن  كبار 
“ال�فاء  فر�صة  اأم��ا  لهم،  جديدة 
بزيارة  ت��ع��ن��ي  ف��اإن��ه��ا  التط�عي” 
دور  ال�������ص���ن يف  ك���ب���ار  وجم���ال�������ص���ة 
الأ�صالة  اأن����دي����ة  يف  اأو  الإي���������اء 
ال�صن  ك��ب��ار  اأو  ل��ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع��ة 
اإىل  بالإ�صافة  ل�حدهم،  املقيمني 
“م�صيدنا”  التط�عية  ال��ف��ر���ص��ة 
وترتيب  ت��ن��ظ��ي��ف  م����ب����ادرة  وه�����ي 
امل�صاجد يف الأحياء ال�صكنية،  كما 

ح�ل  تدريبية  دورات  اإق��ام��ة  يتم 
“تعلم مهارة الإ�صعافات الأولية”، 
بالإ�صافة اإىل مهارات القراءة التي 
تندرج �صمن مهارات طرق النجاح 

يف القرن 21 .
واأو�صحت خباب؛ اأن الدائرة ت�يل 
الأن�صطة التط�عية جل اهتمامها، 
ان�����ط�����الق�����اً م������ن م�������ص����ؤول���ي���ت���ه���ا 
مبختلف  واه��ت��م��ام��ه��ا  املجتمعية 
والعمرية،  الجتماعية  ال�صرائح 
ول �صيما فئات الأطفال وال�صباب، 
“ح�صاد  �ص�اء  املبادرتني  اأن  حيث 
التط�عي” اأو “مبادرون” ترميان 

لدى  الإيجابية  القيم  تعزيز  اإىل 
ال�صباب والأط��ف��ال ملا يف ذل��ك من 
انعكا�صات حميدة على �صل�كياتهم 
واه��ت��م��ام��ات��ه��م وا���ص��ت��ث��م��ار اأوق����ات 

فراغهم.
التط�عي؛  امل��رك��ز  واأ���ص��ادت م��دي��ر 
ال�صباب  م���ن  ال�����ص��ري��ع  ب���الإق���ب���ال 
وال��ف��ت��ي��ات ل��ال���ص��ت��ف��ادة م���ن هذه 
التط�عية،  امل���ي���دان���ي���ة  ال���ف���ر����ض 
�صقل  ���ص��ي��ت��م  اأن�������ه  اإىل  م������ؤك�����دة 
التي  املهارات  مبختلف  امل�صارك�ن 
ت�صاعدهم يف م�صتقبلهم التعليمي 

واملهني.

يت�صمن  “مبادرون”  ال�����ص��ب��اب��ي 
والفعاليات،  الأن�صطة  من  حزمة 
والتي تتمثل يف اإطالق �صل�صلة من 
املجتمعية  والأخ��الق  القيم  غر�ض 
“قيمة  بناء  اأب��رزه��ا   والتط�عية، 
ومهارات التط�ع” لدى امل�صارك�ن، 

والرتابط  الن�����ص��ج��ام  يحقق  مب��ا 
منا�صبة،  اأ�صرية  بيئة  يف  الأ���ص��ري 
“م�صاندة”  وكذالك تنفيذ فر�صة 
الإداري���ة يف  الأعمال  للم�صاركة يف 
اجل��ه��ات احل��ك���م��ي��ة، ع����الوة على 
للم�صاعدة  تط�عية  فر�صة  تنفيذ 

الفر�صة  على  “التدريب  وكذلك 
التط�عية”، وبالإ�صافة اإىل تنفيذ 
“ب�صمة”  ال��ت��ط���ع��ي��ة  ال��ف��ر���ص��ة 
اأعمال  يف  امل�����ص��اه��م��ة  تعني  وال��ت��ي 
املتعففة  الأ���ص��ر  م�صاكن  حت�صني 
والرتتيب  وال��ت��اأث��ي��ث  ب��ال�����ص��ي��ان��ة 

يف اجناز مبادرة “فرحة عيد” من 
ال�صناديق  وترتيب  جتهيز  خ��الل 
ال����ت����ي حت���م���ل م���الب�������ض وه����داي����ا 
واملقيمني  املتعففة  الأ�صر  لأطفال 

بدور الرعاية الجتماعية.
“مبادرون”  م�����ص��روع  ي��ق���م  ك��م��ا 

جامعة �شتريلنينغ تن�شم ملنظومة راكز التعليمية
•• راأ�ض اخليمة  الفجر

املراكز  اأح��د  تعد  التي  الأكادميية،  راك��ز  رّحبت منطقة 
العربية  الإم����ارات  يف  التعليمية  للم�ؤ�ص�صات  ال���اع��دة 
اإىل  الربيطانية  �صترلينغ  جامعة  بان�صمام  املتحدة، 

منظ�متها التعلمية الن�صطة.
التي  العامة،  الربيطانية  �صترلينغ  جامعة  وت�صّنف 
اأُطلقت بال�صراكة مع �صركة “بالنت ك�ر اإيدي�كي�صن” 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ���ص��م��ن اأف�����ص��ل 450 
جامعة ح�ل العامل ح�صب ت�صنيف “م�ؤ�ص�صة ك�اك�اريل 
اجلامعة  اأ�صبحت  وقد  العاملية”.  للجامعات  �صيم�ندز 
التعليمية  امل�ؤ�ص�صات  م��ن  نخبة  �صمن  ج��دي��داً  ع�ص�اً 
حتت�صن  ال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة،  راك���ز  منطقة  يف  املعتمدة 
اأبرزها جامعة  العريقة،  والكليات  اجلامعات  من  ع��دداً 
للعل�م  �صرهاد  وجامعة  ب�لت�ن  وجامعة  ل��ن��دن  غ��رب 
وتكن�ل�جيا املعل�مات ومدر�صة ل�زان الحتادية للفن�ن 
التطبيقية وكلية �ص�ي�ض لالأعمال ومعهد برل العاملي 
للتكن�ل�جيا. وتعليقاً على تلك ال�صراكة املت�ا�صلة مع 
العام  املدير  فيالناند،  �صّرح  الأكادميية،  راك��ز  منطقة 
�صترلينغ  جامعة  باأن  اإيدي�كي�صن  ك�ر  بالِنت  ل�صركة 
لي�صت امل�ؤ�ص�صة الأوىل التي اأن�صاأتها امل�ؤ�ص�صة التعليمية 
ب���رل العاملي  يف م��ن��ط��ق��ة راك����ز الأك���ادمي���ي���ة؛ ف��م��ع��ه��د 
هناك  اأعماله  ميار�ض  املثال،  �صبيل  على  للتكن�ل�جيا، 
منذ عام 2005، و�صرعان ما جنح هذا املعهد يف اإر�صاء 
الدولة مب�صاعدة  داخل  واكت�صاب ح�ص�ر ق�ي  ق�اعده 
املنطقة، م�ؤكداً على اأن جامعة �صترلنغ �صت�صهد معدل 
النم� ذاته الذي  حّققه املعهد. وو�صف فيالناند خربة 
اإيجابية  ب��اأن��ه��ا  الأك��ادمي��ي��ة  راك���ز  منطقة  م��ع  �صركته 
للغاية، ُمرجعاً ذلك اإىل ب�صاطة اإجراءات تاأ�صي�ض اأفرع 
اجلامعات واملعاهد هناك، اإ�صافًة اإىل جمم�عة احلل�ل 

التي ت�ّفرها املنطقة ملقدمي اخلدمات التعليمية.

التنفيذي  الرئي�ض  ج��الد،  رام��ي  اأع���رب  ناحيته،  وم��ن 
ملجم�عة راكز، عن بالغ �صعادته بهذه ال�صراكة، ُمرحباً 
راكز  منطقة  اأ���ص��رة  اإىل  �صترلينغ  جامعة  بان�صمام 
�صف�ة  اح��ت�����ص��ان  اإىل  دائ���م���اً  ت�صعى  ال��ت��ي  الأك���ادمي���ي���ة 
اإىل  العامل، م�صراً  اجلامعات واملدار�ض والكليات ح�ل 
اأن اجلامعة قد نالت �ُصمعة جيدة داخل اململكة املتحدة 
يف العديد من املجالت الرئي�صية، الأمر الذي �صُي�صهم 
التعليمية يف  ب��امل��ن��ظ���م��ة  الرت���ق���اء  ه��ائ��اًل يف  اإ���ص��ه��ام��اً 
اإمارة راأ�ض اخليمة، ويرثي الأو�صاط الأكادميية داخل 
يف  �صترلينغ  جامعة  متنح  اأن  املت�قع  وم��ن  املنطقة. 
التعليم اجلامعي  راأ�ض اخليمة عدداً من درجات  اإم��ارة 
اأهمها  من  والتي  بها،  ت�صتهر  التي  العليا  وال��درا���ص��ات 
املحا�صبة  يف  ال�صرف(  مرتبة  )مع  البكال�ري��ض  درجة 
وال�����ص���ؤون امل��ال��ي��ة ودرج����ة ال��ب��ك��ال���ري������ض )م���ع مرتبة 
التحليل  يف  امل��اج�����ص��ت��ر  ودرج�����ة  الإدارة  يف  ال�����ص��رف( 
ال�صتثماري ودرجة املاج�صتر يف ال�ص�ؤون املالية وذلك 
الطالب  ل�صتقبال  املنطقة  يف  اأب���اب��ه��ا  تفتح  اأن  ف���ر 

والدار�صني يف �صبتمرب 2018.
و�صّرح جالد باأن هدفنا يف منطقة راكز الأكادميية ه� 
املعتمدة  والتعليمية  الأك��ادمي��ي��ة  امل�ؤ�ص�صات  ا�صتقطاب 
اإىل راأ�ض اخليمة، الأمر الذي �صُي�صهم يف رفع م�صت�ى 
يف  املنطقة  وقد جنحت  الإم���ارة.  التعليمية يف  املعاير 
جديدة  ول�ائح  اأنظمة  و�صع  خالل  من  خطتها  تنفيذ 
للتعليم العايل والأكادميي بالإ�صافة اإىل برامج �صمان 
اجل�دة من خالل ال�صتعانة بعدد من ال�كالت املعرتف 
التعليم  الإ�صراف على قطاع  اأجل  وذلك من  دولياً  بها 
يف الإمارة ل�صمان امل�صت�ى الراقي للربامج الأكادميية 
مة، معرباً باأن �صعادته تكمن يف روؤية املنطقة وهي  املقدَّ
جنحت  ق�صرة،  زمنية  ف��رتة  ف��خ��الل  وت��زده��ر؛  تنم� 
املنطقة يف احت�صان نخبة من امل�ؤ�ص�صات العاملية عالية 

اجل�دة، التي تقدم درجات علمية دولية.

حممد   / امل��������دع���������  ف�����ق�����د 
ك������ب������ر خ�������ر�������ص������ي������د ع������امل 
ه�����������لدي����������ر، ب����ن����غ����الدي���������ض 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج���از 
)BF193813(من يجده 
رقم   بتليف�ن  الت�صال  عليه 

 0547781443

فقدان جواز �شفر
زك���ي���ه قدير   / امل���دع����  ف��ق��د 
اث��ي���ب��ي��ا   اجلن�صية   ، ب��ازب��ن 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج����������������از   -
)4666893( يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
اق�����رب مركز  او  الث���ي����ب���ي���ة  

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
م�����رمي   / امل�������دع��������  ف�����ق�����د 
اليمن     ، ع��ل��ي  ع��ل��ي وح��ي��د 
�صفره  ج������از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )05330752( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ص���ال 

    0507525424

فقدان جواز �شفر
فقد املدع� / قارى رحمن 
باك�صتان     ، خ����ان  ب������اراى 
�صفره  ج����از   - اجلن�صية 
 )9158152( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ص��ال ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  

    0563084163

فقدان جواز �شفر
فقد املدع� / بريانكا �صاج�انى 
ك����ارون����اراث����ن����ا ك���ارون���اراث���ن���ا 
،�صرلنكا    م���دي��ان�����ص��الج��ى 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج���از 
يجده  م��ن   )3635549(
رقم   بتليف�ن  الت�صال  عليه 

    0553013013

فقدان جواز �شفر

فقد املدع�/ م�فازال ح�صني 
بنغالدي�ض   ، م���ي���اه  دودو 
رقم  �صفره  ج���از  اجلن�صية 
)E1710523( - يرجى 
ت�صليمه  عليه  ي��ع��رث  مم��ن 
البنغالدي�صية  ب��ال�����ص��ف��ارة 
�صرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف������ق������د امل�����������دع������������/ حم���م���د 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ع��ب��دال�����ص��ب���ر ، 
ج�از  اجلن�صية  ب��ن��غ��الدي�����ض  
 )P0423814( صفره رقم�
ي����ع����رث  مم����������ن  ي���������رج���������ى   -
بال�صفارة  ت�����ص��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�صية او اقرب مركز 

�صرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع����/ ك���ك��ن حممد 
ب���ن���غ���الدي�������ض   - اب������راه������ي������م 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����از ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   -  )E1905343(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
البنغالدي�صية  ب���ال�������ص���ف���ارة 
�صرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات.   

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �شفر
ف���ق���دت ����ص���ه���ادة ال����ص���ه���م رقم 
1184403 با�صم / حم�صن 
ح�����ص��ن��ه حم���م���د اخل�����زن�����اوى ، 
العاملية  ال���اح��ة  ل�صركة  تابعة 
، وعددها  ع  م  ���ض   - ل��ل��ت��اأج��ر 
من  وع�����ل�����ى  �����ص����ه����م،   271
بالرقم  الت���������ص����ال  ي���ج���ده���ا 

 0566699448

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
ف���ق���دت ����ص���ه���ادة ال����ص���ه���م رقم 
ب���ا����ص���م/ح���ارب   114033
ب��خ��ي��ت غ���ال���ب ال����ن����خ����الوى ، 
العاملية  ال���اح��ة  ل�صركة  تابعة 
، وعددها  ع  م  ���ض   - ل��ل��ت��اأج��ر 
من  وع�����ل�����ى  �����ص����ه����م،   271
بالرقم  الت���������ص����ال  ي���ج���ده���ا 

 0507020703

حممد   / امل��������دع���������  ف�����ق�����د 
ل����ي����ت حممد  ع����ل����ي  ح�������ص���ن 
بنغالدي�ض     ، ع���ل���ي  جن���ي���ب 
�صفره رقم  اجلن�صية - ج���از 
)1667097E( من يجده 
رقم   بتليف�ن  الت�صال  عليه 

    0509853886

فقدان جواز �شفر
مي�صكرمي   / امل��دع���  فقد 
اثي�بيا     ، ف��ي�����ص��ا  ال���ي���م���� 
�صفره  ج������از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )EP1641408( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ص���ال 
    971529535982

فقدان جواز �شفر
فقد املدع� / ه�يل باناجا 
الفلبني     ، ف���ي���ك���ت����ري���ان���� 
�صفره  ج������از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )A4358801P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ص���ال 

 0561580709

فقدان جواز �شفر
ن��������ال    / امل��������دع���������ة  ف������ق������دت 
ن���ح - ج���از �صفر رقم  عبداهلل 
من  ���ص��ادر   )03248420(
 23/9/2008 بتاريخ  اليمن 
تاريخ النتهاء 23/9/2014 
ع��ل��ى م���ن ي���ج���ده ت�����ص��ل��ي��م��ه اىل 

اقرب مركز �صرطة م�صك�را.  

فقدان جواز �شفر فقدان �شهادة اأ�شهم ت
رقم  ال�صهم  �صهادة  فقدت 
1184416 با�صم/ عادل 
العريفي  خ���ل���ف  ���ص��ل��ط��ان 
، ت��اب��ع��ة ل�����ص��رك��ة ال����اح���ة ، 
وعددها 271 �صهم، وعلى 
من يجدها الت�صال بالرقم 

 0561346841
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

تفقد العقيد مروان عبد الكرمي جلفار، مدير الإدارة 
بالنيابة  والإ���ص��الح��ي��ة  العقابية  للم�ؤ�ص�صات  العامة 
يف  للنزلء  احلرفية  املنتجات  معر�ض  دب��ي،  �صرطة  يف 
الأوىل،  املحي�صنة  منطقة  يف  للت�ص�ق  م���ل  الحت���اد 
بح�ص�ر عدد من مديري الإدارات الفرعية يف امل�ؤ�ص�صات 

العقابية والإ�صالحية.
واأّك��د العقيد م��روان عبد الكرمي جلفار خالل زيارته 
العقابية  للم�ؤ�ص�صات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ب���اأّن  للمعر�ض 
والإ�صالحية حتر�ض على الت�اجد يف معظم الفعاليات 
اإب��راز دوره��ا يف جمال رعاية النزلء  املجتمعية بهدف 
وتاأهيلهم ب�ص�رة متكنهم من حتقيق اإبداعات متميزة 

يف ال�صناعات احلرفية واملهنية.
وبني العقيد جلفار اأن املعر�ض ياأتي انطالقاً من اإميان 
جتاه  املجتمعي  ب��دوره��ا  دب��ي  ل�صرطة  العامة  القيادة 
و�صرورة  ال��ن��زلء،  ومنها  وال�����ص��رائ��ح  ال��ف��ئ��ات  خمتلف 
اأن  اإىل  م�صراً  املجتمع،  يف  ودجم��ه��م  تاأهيلهم  اإع���ادة 
امل�ؤ�ص�صة  ن���زلء  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل���ق���ف  ي��ه��دف  امل��ع��ر���ض 
وم�صاعدتهم من خالل �صراء منتجاتهم، ما ي�ؤدي اإىل 

حتفيزهم وتقدمي الدعم النف�صي واملادي لهم.

ي�����ص��ك��ل فر�صة  امل��ع��ر���ض  اأن  ال��ع��ق��ي��د ج��ل��ف��ار  واأو�����ص����ح 
تعلمها  التي  واحل��رف  امل�اهب  اإىل  للتعرف  للمجتمع 
ال���ن���زلء يف امل���ؤ���ص�����ص��ة ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ���ص��الح��ي��ة خالل 

اأعمال  على  ال�ص�ء  م�صلطا  عق�باتهم،  مل��دة  ق�صائهم 
يف  اأ�صرهم  ي�صاعدون  منتجني  اإىل  وحت�لهم  ال��ن��زلء 
ت�فر نفقات املعي�صة، وذلك من خالل تعلم كثر من 

فر�ض  اإي��ج��اد  على  ت�صاعدهم  التي  واحل���رف  امل��ه��ارات 
منا�صبة للعمل. وقال العقيد جلفار اإن القيادة العامة 
بالدورات  ال��ن��زلء  اإحل���اق  على  حت��ر���ض  دب��ي  ل�صرطة 
احلرفية متا�صياً مع تطلعاتها لإعادة التاأهيل والإ�صالح 
والإعانة على الك�صب بعد انق�صاء العق�بة، وا�صتغالل 
وذل��ك من  و�صحذ طاقتهم،  ال��ن��زلء  وق���درات  اإمكانات 
وط����رح عدد  ال��ي���م��ي،  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ت�صجيعهم  خ���الل 
احلرف  ور�ض  عرب  والتعليمية  التاأهيلية  الربامج  من 
مع  يتنا�صب  م��ا  اخ��ت��ي��ار  للنزيل  تتيح  ال��ت��ي  املختلفة 
مهاراته ومي�له، وفقاً ملا مت اإعداده من خطط تدريبية 
الفراغ  اأوق��ات  ل�صغل  النزيل  وتعليمية ت�صب يف �صالح 

لديه مبا يع�د باملنفعة على امل�صت�ى ال�صخ�صي.
ميدانية  بج�لة  العقيد جلفار  ق��ام  ال��زي��ارة،  ويف ختام 
النزلء  منتجات  م��ن  ال��ع��دي��د  �صم  ال���ذي  امل��ع��ر���ض  يف 
والنجارة  الديك�ر  واأعمال  الفن�ن  مبختلف  احلديثة 
واملفرو�صات والإك�ص�ص�ارات والدمى مبختلف اأحجامها 
واملراكب اخل�صبية، اإ�صافة اإىل امل�صغ�لت اليدوية التي 
ما  اجلميل  الت�صميم  فن  من  فيها  فنية  حُتفة  ُت�صكل 
ن�صبة  متناغمة  بجاذبية  اإليها  وي�صده  الناظر  ُيبهر 
لك�ن هذه ال�صناعة تتطلب جهداً وحرفية عالية ودقة 

متناهية يف عملية تنفيذها مبختلف مراحلها. 

•• دبي-الفجر:

اإدارة  مدير  ال�صميطي،  خالد  العقيد  ا�صتقبل 
لالأدلة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  ال��ف��ن��ي��ة  ال�������ص����ؤون 
وفد  دب��ي،  �صرطة  يف  اجلرمية  وعلم  اجلنائية 
يف  اجلنائية  والأدل���ة  للمباحث  العامة  الإدارة 
اأن�ر  املقدم  برئا�صة  ال�صقيقة  البحرين  مملكة 
حممد، الذي يزور القيادة العامة ل�صرطة دبي 
بهدف الطالع على اأف�صل املمار�صات والتجارب 

يف العمل ال�صرطي.
واطلع ال�فد خالل زيارة الإدارة العامة لالأدلة 
اجلنائية وعلم اجلرمية على اأف�صل املمار�صات 

بح�ص�ر  اجلنائية،  الأدل��ة  جمال  يف  والتجارب 
مدير  الكتبي،  بن�ا�ض  م��ب��ارك  الدكت�ر  امل��ق��دم 
العامة  الإدارة  يف  ال�صياحية  ال�����ص��رط��ة  اإدارة 
ل��ل��ت��ح��ري��ات وامل���ب���اح���ث اجل��ن��ائ��ي��ة، وع�����دد من 

ال�صباط.
ورحب العقيد خالد ال�صميطي بال�فد ال�صيف 
م�ؤكداً حر�ض القيادة العامة ل�صرطة دبي على 
جميع  مع  والتعاون  الت�ا�صل  ج�ص�ر  كافة  مد 
داخل  والهيئات  وامل�ؤ�ص�صات  احلك�مية  الدوائر 

وخارج الدولة بهدف حتقيق امل�صلحة العامة.
ال�صيف  لل�فد  ال�صميطي  خالد  العقيد  وق��دم 
�صرحاً عن مبنى الدارة العامة لالأدلة اجلنائية 

وعلم اجلرمية واأق�صام الإدارة واآلية العمل التي 
تتميز بال�صرية التامة يف ت�صلم وت�صليم الأحراز 
الإلكرتوين  الربط  وكيفية  باجلرائم  اخلا�صة 
ووقائع  اأ�صباب  ك�صف  عن  امل�ص�ؤول  اخلبر  بني 
دبي  �صرطة  اأن  م���ؤك��داً  امل��ق��ر،  واإدارة  اجل��رمي��ة 
اإىل  للمخترب  الأوىل  اللبنة  و�صع  منذ  ت�صعى 
خطط  تنفيذ  ع��رب  امل���اط��ن  العن�صر  ا�صتثمار 
مدرو�صة ل�صتقطابهم وابتعاثهم للح�ص�ل على 
العل�م  جميع  يف  متخ�ص�صة  درا�صية  �صهادات 

املتعلقة مبجالت الأدلة اجلنائية املختلفة.
املبنى  اأن  اإىل  ال�����ص��م��ي��ط��ي  ال��ع��ق��ي��د  واأ������ص�����ار 
��م��م وف���ق اأح�����دث امل��ع��اي��ر ال��ع��امل��ي��ة، وي�صم  ���صُ

التدري��ب  اإدارة  م��ن��ه��ا  ف��رع��ي��������ة  اإدارات  ع����دة 
والتط�ي��ر وال�ص���ؤون الفنية، والأدل��ة اجلنائية 
الإلكرتوني��ة،  اجلنائي�ة  والأدل��ة  التخ�ص�صية، 
وع��ل�����م اجل���رمي���ة، وال�����ص���ؤون الإداري������ة، واإدارة 
التخ�ص�صية  الإدارات  من  وغرها  الب�صم��ات، 

الأخرى.
كما ا�صتمع ال�فد ال�صيف اإىل �صرح ح�ل برامج 
معهد الأدلة اجلنائية والأكادميية واجلامعات 
املتعاونة  الدولية  العلمية  واملنظمات  واملعاهد 
معه اأو امل�صاركة فيه، حيث يقدم املعهد خمتلف 
الدورات التدريبية للجهات وامل�ؤ�ص�صات الراغبة 

يف ذلك، �ص�اء من داخل الدولة اأو خارجها.

•• ال�صارقة –الفجر:

ت�����ع�����رف�����ت ط������ال������ب������ات اجل����ام����ع����ة 
�صباح  زي��ارت��ه��ن  خ��الل  القا�صمية 
اأم�ض ملتحف ال�صارقة للرتاث على 
ملا�صي  الرثية  والتقاليد  ال��ع��ادات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�����ارات  دول����ة 
والأمن������اط احل��ي��ات��ي��ة ال��ت��ي كانت 

�صائدة يف ال�صابق.
للمتحف  ال���زي���ارة  تنظيم  وج���رى 
يف اإطار فعاليات الن�صاط ال�صيفي 
ال�صكن  يف  امل��ق��ي��م��ات  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
الداخلي �صمن جمم�عة الربامج 
الأن�صطة  ق�����ص��م  ي��ن��ف��ذه��ا  ال���ت���ي 

الطالبية بعمادة �ص�ؤون الطالب.
تنقلت الطالبات يف حقبه الزمنية 
ع���رب ق���اع���ات���ه ال�����ص��ت ال���ت���ي ت�ثق 
الإم��ارات��ي��ة ومن��ط احلياة  البيئات 
خاللها  من  وتتبعن  والحتفالت 
نظم  عليها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ك��ي��ف��ي��ة 
الربيد  ون��ظ��ام  وال��ع��م��ل��ة  التعليم 
اكت�صاف  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  امل��ب��ك��ر 

مهارات احلرف التقليدية املتعلقة 
وم�صتح�صرات  والأزي�����اء  ب��احل��ل��ي 
ال����ت����ج����م����ي����ل وط���������ب الأع�����������ص�����اب 

وامل��صيقى والفن ال�صعبي.
قاعة  يف  ال����ط����ال����ب����ات  وجت������ل�����ت 
التقليدية  وامل��ع��ارف  العي�ض  �صبل 
من  تعرفن  كما  ال�صفهي  والأدب 
خاللها على الختالفات بني بيئة 

ال�ديان واجلبال وبيئة ال�صحارى 
وال�احات وبيئة اأهل ال�صاحل.

وم����ث����ل امل���ت���ح���ف جت����رب����ة ف���ري���دة 
للطالبات يف الطالع على العادات 
يف  �صرح  اإىل  وا�صتمعن  والتقاليد 
كيفية اعتماد ال�صابقني على امل�اد 

الأولية املحلية يف منت�جاتهم.
العريق  ال�صعبي  الإرث  وعاي�صن 

واجلميل يف املتحف خالل تنقلهن 
الزمنية  ال������ف������رتات  م�����ن  ل����ع����دد 
تفا�صيلها   ع����ل����ى  واط�����الع�����ه�����ن 
الإماراتية  الأ����ص���رة  ع��ن  ال��دق��ي��ق��ة 
وك����ي����ف ك����ان����ت ت��ع��ي�����ض ومت����ار�����ض 
وحتتفظ  احل���ي���ات���ي���ة  ط���ق��������ص���ه���ا 
ب��ال��ت��ق��ال��ي��د ال�����ص��ع��ب��ي��ة م���ن خالل 
املباين وال�صيافة واملهن والطبابة 

غنية  تراثية  ث��روة  وكلها  والأدب 
تعي�ض بني جدران متحف ال�صارق 
الأ�صتاذ  اأ���ص��ار  ل��ل��رتاث. من جهته 
الدكت�ر ر�صاد �صامل مدير اجلامعة 
القا�صمية اإىل اأهمية قيام طالبات 
اجلامعة القا�صمية بزيارة متاحف 
اإم����ارة ال�����ص��ارق��ة واط��الع��ه��ن على 
ما�صي الأجداد وتراث الدولة وما 

يحمله من تاريخ وقيم.
برنامج  اأه����م����ي����ة  اإىل  واأو�������ص������ح 
الزيارات الذي تعده عمادة �ص�ؤون 
الطلبة  اإك�����ص��اب  ب��ه��دف  ال���ط���الب 
ت��اري��خ الم������ارات وح��ي��اة الأج����داد 
ج�انبه  بجميع  املا�صي  ليعاي�ص�ا 
وتنقل لهم �ص�رة حية عن املا�صي 
وارتباط الن�صان على هذه الأر�ض 

بجذوره وما�صيه .
واأ�صار مدير اجلامعة القا�صمية اإىل 
�صت�ا�صل  الطلبة  �ص�ؤون  اأن عمادة 
لي�صكل  املتاحف  ل��زي��ارة  تنظيمها 
الطالب والطالبة �ص�رة متكاملة 

عن حياة املا�صي يف الإمارات.

•• دبي -وام: 

اأعلن جمل�ض اأمناء جائزة حممد بن را�صد للمعرفة 
عن بدء مرحلة فرز ومناق�صة طلبات الرت�صح التي 
اجلاري  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  اجل��ائ��زة  م�قع  ا�صتقبلها 
بن�صخة  الفائزين  لإع��الن  ي�ني�  �صهر  نهاية  وحتى 
م��صعا  اج��ت��م��اع��ا  امل��ج��ل�����ض  وع���ق���د   .  2018 ع����ام 
بهدف الطالع على كافة طلبات الرت�صح ودرا�صتها 
النهائية  ال��ق��ائ��م��ة  م��ع��م��ق مت��ه��ي��دا لإع������داد  ب�����ص��ك��ل 
ال������دورة اخلام�صة  ال��ف��ائ��زي��ن يف  ع���ن  الإع������الن  ث���م 
فعاليات  خ���الل  تكرميهم  �صيتم  وال��ذي��ن  ل��ل��ج��ائ��زة 
يف  �صة  امل�ؤ�صَّ تنظمها  التي   ”2018 املعرفة  “قمة 

الذي  الجتماع  دبي. ح�صر  املقبل يف  دي�صمرب  �صهر 
ع��ق��د مب��ق��ر اجل��ائ��زة يف دب���ي ك��ل م��ن ���ص��ع��ادة جمال 
عام  اأم��ني  الأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  ح�يرب  بن 
اجل���ائ���زة وال��ربوف��ي�����ص���ر ن��ي��ك راول��ي��ن��ز اأ���ص��ت��اذ علم 
الأع�صاب ووكيل نائب رئي�ض جامعة اأك�صف�رد �صابقا 
اأمناء  جمل�ض  ع�ص�  زان��در  األك�صندر  والربوفي�ص�ر 
التكن�ل�جية يف �صنغاف�رة والدكت�ر  جامعة نانيانغ 
الإن�صانية  ال��ع��ل���م  كلية  وك��ي��ل  الغفلي  اأح��م��د  ع��ل��ي 
والجتماعية بجامعة الإمارات اإ�صافة اإىل ديفيد بي 
بينيت نائب رئي�ض العالقات الإمنائية واخلريجني 
يف جامعة ه�ارد والربوفي�ص�ر كازوهيك� تاكي�ت�صي 
م��دي��ر واأ���ص��ت��اذ يف ن��ظ��ام ال��ب��ح���ث امل��ت��ك��ام��ل��ة لعل�م 

للدرا�صات  ط���ك��ي���  ج��ام��ع��ة  م��ع��اه��د  ال���ص��ت��دام��ة يف 
جائزة  اأن  ح�يرب  بن  جمال  �صعادة  واأك��د  املتقدمة. 
حممد بن را�صد اآل مكت�م للمعرفة ت�صتمد اأهدافها 
من فكر ونهج �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء 
ب�صكل م�صتمر  ير�صخ  “رعاه اهلل” ال��ذي  دب��ي  حاكم 
�صات  وامل�ؤ�صَّ الأف���راد  بني  والبتكار  الإب���داع  مفاهيم 
على  وق���ادرة  وم�صتدامة  متط�رة  جمتمعات  لبناء 
ان���ه م��ن خالل  امل�����ص��ت��ق��ب��ل. وق����ال  تلبية اح��ت��ي��اج��ات 
اأم��ن��اء اجل��ائ��زة على طلبات الرت�صح  اط��الع جمل�ض 
لهذا العام مل�صنا زيادة م�صت�ى ال�عي باأهمية اجلائزة 
وك��ذل��ك ا���ص��ت��ي��ف��اء ك��اف��ة ���ص��روط امل�����ص��ارك��ة و�صهدت 

اجلائزة يف دورتها اخلام�صة م�صاركة وا�صعة من اأهم 
واأبرز اجلهات والأفراد مبجال �صناعة واإنتاج املعرفة 
�صت اجلائزة مكانة  من جميع اأنحاء العامل حيث اأ�صَّ
اإىل  تهدف  التي  العاملية  اجل���ائ��ز  بني  لها  مرم�قة 
تكرمي املبدعني وال��رواد ممن اأث��روا يف جمتمعاتهم 
وكان لهم ب�صمة وا�صحة يف تغير حياة الب�صر نح� 
واإنتاج  ت��ع��زي��ز م�����ص��ارات ن�صر  الأف�����ص��ل وم���ن خ���الل 
ا�صتعر�صها  التي  الرت�صح  طلبات  عدد  وبلغ  املعرفة 
تر�صح  طلبات  وتف�قت  طلبا   133 الأمناء  جمل�ض 
الأفراد على طلبات تر�صح امل�ؤ�ص�صات فيما بلغت ن�صبة 
الزيادة يف امل�صاركة باجلائزة 157 باملائه خالل دورة 
واأ�صار   .2017 ب���دورة ع��ام  ال��ع��ام اجل���اري م��ق��ارن��ة 

باإعداد  قامت  للجائزة  ال�صت�صارية  اللجنة  اأن  اإىل 
القائمة الق�صرة للمر�صحني من الأفراد واجلهات 
ممن تنطبق عليهم �صروط ومعاير اجلائزة وذلك 
والنهائية  الثانية  امل��رح��ل��ة  اإىل  ل��ل��دخ���ل  ا���ص��ت��ع��دادا 
الفائزين خالل �صهر  اأ�صماء  اإعالن  للجائزة و�صيتم 
دي�صمرب املقبل. جتدر الإ�صارة اإىل اأن جائزة حممد 
 2014 ع��ام  اأ�ص�صت  للمعرفة  مكت�م  اآل  را���ص��د  ب��ن 
�صات على  بهدف تكرمي رواد املعرفة من اأفراد وم�ؤ�صَّ
م�صت�ى العامل وت�صليط ال�ص�ء على اأبرز اإجنازاتهم 
تبلغ  التي  ت�صعى اجلائزة  كما  الب�صرية  األهمت  التي 
بناء  يف  الإ���ص��ه��ام  اإىل  اأمريكي  دولر  ملي�ن  قيمتها 
اقت�صاد املعرفة من خالل حتفيز الإبداع والإجنازات 

يف خمتلف املجالت. وتت�صمن فئات اجلائزة كل ما 
يتعلق مبجالت املعرفة والتنمية والبتكار والريادة 
التعليمية  امل���ؤ���ص�����ص��ات  تط�ير  ج��ان��ب  اإىل  والإب�����داع 
الت�صالت ف�صال عن  العلمي وتكن�ل�جيا  والبحث 
والإلكرتوين  ال���رق��ي  والت�ثيق  والن�صر  الطباعة 
وغ���ره���ا م���ن امل���ج���الت. وت�����ص��م��ل ����ص���روط الرت�صح 
اأو  ي��ك���ن للجهة  اأن  اأه��م��ه��ا  ع���دة  م��ع��اي��ر  ل��ل��ج��ائ��زة 
ال�صخ�صية املر�صحة اإ�صهامات وا�صحة يف جمال ن�صر 
املعلن  الفئات  اإحدى  واأن يك�ن الرت�صح عن  املعرفة 
عنها للجائزة واأن يتم الرت�صح خالل الفرتة املحددة 
الإلكرتوين اخلا�ض  امل�قع  واملعلن عنها وذلك عرب 

باجلائزة.

العقيد جلفار يتفقد معر�س منتجات النزالء يف االحتاد مول

•• ال�صارقة- وام:

واجب  ام�ض  ال�صارقة  نائب حاكم  القا�صمي  �صلطان  بن  �صامل  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صم�  قدم 
واأحمد  امل��رح���م حممد وع��ب��داهلل  الن�مان لأب��ن��اء  ع��ب��داهلل علي  املح�صن  ب���ف��اة عبد  ال��ع��زاء 
وعلي وا�صقائه كل من اأحمد وح�صن و�صيف وعلي و حممد و ذلك يف خيمة العزاء يف منطقة 
اخلزامية ال�صارقة. كما ح�صر العزاء معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح 
وال�صيخ خالد بن عبداهلل القا�صمي رئي�ض دائرة امل�انئ واجلمارك بال�صارقة وال�صيخ ماجد 
اخلليج  دار  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ترمي  عمران  عبداهلل  وخالد  القا�صمي  ماجد  بن  حمد  بن 

والطباعة والن�صر بال�صارقة ومعايل اأحمد حميد الطاير.

عبداهلل بن �شامل القا�شمي يعزى بوفاة 
عبد املح�شن النومان بال�شارقة

�شرطة راأ�س اخليمة: االأنظمة 
الذكية خلدمة االأعمال ال�شرطية

•• راأ�ض اخليمة   الفجر

امل�صاندة  واخل��دم��ات  امل����ارد  ع��ام  الطر مدير  اأحمد  العميد جمال  ت��راأ���ض 
ب�صرطة راأ�ض اخليمة، اجتماع مناق�صة الرتابط والتكامل يف الأنظمة الذكية 
خلدمة الأعمال ال�صرطية، بح�ص�ر املهند�ض اأحمد �صعيد ال�صّياح مدير عام 

هيئة احلك�مة اللكرتونية، وعدد من مدراء الدارات وال�صباط. 
حيث مت خالل الجتماع مناق�صة اآلية الرتابط والتكامل يف الأنظمة الذكّية 
خلدمة الأعمال ال�صرطية، بهدف تقدمي اأف�صل واأج�د اخلدمات ال�صرطية 
والتكامل  ال��رتاب��ط  اأنظمة  با�صتخدام  اخليمة،  راأ����ض  اإم���ارة  م�صت�ى  على 
الذكية،كما مت خالل الجتماع تعزيز عالقات التعاون وال�صراكة والتن�صيق 
بني ال�صرطة وهيئة احلك�مة اللكرتونية، �صعياً نح� تكامل اجله�د وتبادل 
اخلربات وحتقيق اف�صل م�ؤ�صرات الداء الإ�صرتاتيجية، تنفيذاً لت�جيهات 
م�ؤ�ص�صات  بني  ال�صراكة  عالقات  تفعيل  اإىل  الرامية  الحت��ادي��ة  احلك�مة 
الدولة املختلفة. وياأتي هذا الجتماع، انطالقاً من حر�ض القيادة العامة 
اأف��راد جمتمع  العامة جلميع  امل�صلحة  راأ���ض اخليمة، على حتقيق  ل�صرطة 
ال�صرطي، وفقاً  العمل  الإل��ك��رتوين يف  ال��رب��ط  م��ن خ��الل تفعيل  الإم����ارة، 
للت�صريعات النافذة يف الإمارة، مبا ي�صمن التقدم والرتقاء بخدمات العمل 

ال�صرطي، و ي�صهم يف دعم التنمية وي�صهل مهام العمل الأمني ويط�ره.  

وفد مملكة البحرين يطلع على عمل االأدلة اجلنائية يف �شرطة دبي 

طالبات اجلامعة القا�شمية يتعرفن على املعامل احلياتية 
لالأجداد يف متحف ال�شارقة للرتاث  

جمل�س اأمناء جائزة حممد بن را�شد للمعرفة يطلع على طلبات الرت�شح ا�شتعدادا الإعالن الفائزين 

•• بايل-وام:

�صاركت دولة الإمارات يف اأعمال امل�ؤمتر ال�زاري ال�صابع 
لعملية بايل ب�صاأن تهريب الب�صر والجتار بالأ�صخا�ض 
اإندوني�صيا  ا�صت�صافته  ال���ذي  ال�صلة  ذات  واجل���رائ���م 

واأ�صرتاليا ي�مي 6 و7 اأغ�صط�ض اجلاري.
تراأ�ض وفد الدولة يف الجتماع - الذي عقد يف جزيرة 
اأح��م��د اجلرمن  ال�صفر  ���ص��ع��ادة   - الإن��دون��ي�����ص��ي��ة  ب��ايل 
م�����ص��اع��د وزي����ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل ل�ص�ؤون 
اللجنة  رئي�ض  نائب  ال��دويل  والقان�ن  الإن�صان  حق�ق 
ال�طنية ملكافحة جرائم الجتار بالب�صر بح�ص�ر �صعادة 
لدى  ال��دول��ة  �صفر  الغفلي  مطلق  بن  عبداهلل  حممد 

اجلمه�رية الإندوني�صية.
ريتن�  م��ع��ايل  م��ن  م�صرتكة  برئا�صة  الج��ت��م��اع  وع��ق��د 
ومعايل  اإندوني�صيا  جمه�رية  خارجية  وزير  مار�ص�دي 
اأ�صرتاليا وبح�ص�ر عدد  بي�ص�ب وزيرة خارجية  ج�ليا 
45 دولة  الذين ميثل�ن  ال���ف���د  ال����زراء ورو���ص��اء  من 
ال��دول��ي��ة ممثلة يف  املنظمات  م��ن  ع��دد  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ال�صامية ل�ص�ؤون الالجئني ومنظمة الهجرة  املف��صية 
باملخدرات  امل��ع��ن��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ك��ت��ب  ال���دول���ي���ة 

واجلرمية.
وا���ص��ت��ع��ر���ض ���ص��ع��ادة اأح��م��د اجل��رم��ن خ���الل الجتماع 
ملكافحة  بكل حزم  الإم���ارات  دول��ة  تبذلها  التي  اجله�د 
خالل  من  الإن�صانية  بالكرامة  احلاطة  اجلرمية  هذه 
الإجراءت التي تق�م بها اللجنة ال�طنية ملكافحة جرائم 

الجتار بالب�صر ممثلة من امل�ؤ�ص�صات احلك�مية املعنية 
وجهات اإنفاذ القان�ن وم�ؤ�ص�صات املجتمع املدين لتعزيز 
اللجنة  ا�صرتاتيجية  لتنفيذ  التعاون بني هذه اجلهات 
املبنية على خم�ض ركائز رئي�صة تتمثل يف ال�قاية واملنع 
واملالحقة الق�صائية والعقاب وحماية ال�صحايا وتعزيز 

التعاون الدويل .
اأن ال���دول���ة ق��ام��ت ب��ال��ع��دي��د من  واأ����ص���ار اجل��رم��ن اإىل 
املبادرات حلماية ال�صحايا املحتملني بالخ�ض الأطفال 
وال��ن�����ص��اء وال��ع��م��ال واأن�������ص���اأت ���ص��ن��دوق��ا ل��دع��م �صحايا 
م�صاعدتهم يف  ب��دوره يف  �صاهم  ال��ذي  بالب�صر  الجت��ار 
وبالتايل  درا�صتهم  ا�صتكمال  اأو  �صغرة  م�صاريع  افتتاح 
احل�ص�ل على فر�ض عمل حلمايتهم من ال�ق�ع جمددا 

يف براثن وا�صتغالل املتاجرين بالب�صر.
العمل  بامل�صاهمة يف تعزيز  الإم���ارات  التزام دول��ة  واأك��د 
مع املجتمع املدين من خالل مذكرات التفاهم الثنائية 
ال��ت��ع��اون يف مكافحة ه��ذه اجلرمية  امل���ق��ع��ة يف جم��ال 
وحماية ال�صحايا بالإ�صافة اىل امل�صاهمة التي قدمتها 
اإىل  م�ؤخرا  اأمريكي  دولر  األ��ف   100 وبقيمة  الدولة 
�صحايا  لتربعات  ال�صتئماين  املتحدة  الأمم  �صندوق 

الجتار بال�صخا�ض وخا�صة الن�صاء والطفال.
امل�ؤمتر يعقد كل عامني ويعترب  اأن هذا  بالذكر  جدير 
اأع��ل��ى اآل��ي��ة لت��خ��اذ ال��ق��رار يف م��ب��ادرة “ عملية ب��ايل “ 
التي اأعلنت يف 2002 بهدف تعزيز التعاون يف جمال 

حماربة تهريب وجتارة الب�صر واجلرائم ذات ال�صلة.

االإمارات ت�شارك يف اأعمال املوؤمتر 
الوزاري ال�شابع لعملية بايل
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

قدم معايل ال�صيخ �صعيد بن طحن�ن اآل نهيان اأم�ض الول واجب العزاء اإىل حممد �صلطان البل��صي يف 
وفاة جنله “عبد الرحمن حممد �صلطان البل��صي”واأبناوؤه حممد وبطي وفاطمة اإ�صماعيل البل��صي 
اإبراهيم  العميد  �صعادة  اإىل  العزاء  �صلطنة عمان. كما قدم معاليه  م��روري يف  ت�ف�ا يف حادث  الذين 
نا�صر ال�صام�صى مدير مديرية اإدارة ترخي�ض اأب�ظبي ورا�صد نا�صر ال�صام�صي . واأعرب معايل ال�صيخ 
�صعيد بن طحن�ن اآل نهيان خالل زيارته خيمة العزاء يف منطقة اجليمي مبدينة العني عن اأحر تعازيه 
و�صادق م�ا�صاته لأ�صرة وذوي املت�فني �صائاًل امل�ىل عز وجل اأن يتغمدهم ب�ا�صع رحمته واأن ي�صكنهم 

ف�صيح جناته واأن يلهم اأهلهم وذويهم ال�صرب وال�صل�ان .

�شعيد بن طحنون يقدم العزاء 
يف وفاة 4 مواطنني

•• دبي-وام:

تطبق بلدية دبي �صل�صلة من الإجراءات 
العام  خ����الل  ال��ف��ع��ال��ة  وال�����ص��ي��ا���ص��ات 
اإيجابا  انعك�ض  ال���ذي  الأم���ر  اجل���اري 
والذي  املختلفة  البيئة  على قطاعات 
تكلل من خاللها بتحقيق العديد من 
بتعزيز  املتعلقة  البيئية  الإجن�����ازات 
متا�صيا  وذلك  بالإمارة  البيئي  الأداء 
اإىل  الرامية  البيئة  اإدارة  اأه��داف  مع 
حتقيق ال�صتدامة البيئية ودعم كافة 
املدرجة  البيئية  ال�صيا�صات  حم���اور 
الإمارات2021. وقالت  روؤية  �صمن 
املهند�صة علياء الهرم�دي مدير اإدارة 
دبي  بلدية  اأن  دب��ي  بلدية  يف  البيئة 
�صجلت انخفا�صا يف املخالفات البيئية 
املن�صاآت  ق��ب��ل  م��ن  ارت��ك��اب��ه��ا  ال��ت��ي مت 
باملائه   47 بلغت  بن�صبة  ال�صناعية 
يف الفرتة من يناير وحتى ي�ني� من 
العام اجلاري مقارنًة بالفرتة نف�صها 

من العام املا�صي.
معظم  اأن  ال����ه����رم�����دي  واأ�����ص����اف����ت 
املخالفات التي �صجلتها البلدية كانت 
عن املخالفات املتعلقة باحل�ص�ل على 
الت�صاريح البيئية وحماية اله�اء من 
النخفا�ض  ن�صبة  بلغت  التل�ث حيث 
على  باحل�ص�ل  املتعلقة  املخالفات  يف 
الت�صاريح البيئية املختلفة 55 باملائه 
ي��ن��اي��ر وح��ت��ى ي�ني�  ال���ف���رتة م���ن  يف 
من  نف�صها  بالفرتة  مقارنة   2018
املخالفات  �صجلت  بينما  املا�صي  العام 
التل�ث  م��ن  ال��ه���اء  بحماية  املتعلقة 
باملائه   24 ن�����ص��ب��ت��ه  ب��ل��غ  ان��خ��ف��ا���ص��ا 
ي��ن��اي��ر وح��ت��ى ي�ني�  ال���ف���رتة م���ن  يف 
نف�صها من  بالفرتة  مقارنة   2018

العام املا�صي.
وق��ال��ت ان���ه يف اإجن����از ج��دي��د ي�صاف 
�صباقها  يف  احل����اف����ل  ���ص��ج��ل��ه��ا  اإىل 
اإدارة  ح�صلت  وال��ري��ادة  التميز  نح� 
�صهادة  ع���ل���ى  دب�����ي  ب��ب��ل��دي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
العاملية  للم�ا�صفة  ط��ب��ق��اً  الع��ت��م��اد 
ملنظ�مة   17020:2012 اآي�����زو 
ال����رق����اب����ة وال��ت��ف��ت��ي�����ض ال���ب���ي���ئ���ي من 
الأمريكي  ال�طني  العتماد  جمل�ض 
املتحدة  ب����ال�����لي����ات   »ANAB«
جهة  اأول  ب��ذل��ك  لت�صبح  الأم��ري��ك��ي��ة 
حك�مية من ن�عها يف املنطقة حت�صل 

على هذه ال�صهادة.
وبينت اأن احل�ص�ل على ال�صهادة ياأتي 
اجله�د  �صل�صلة  يف  اإ�صافية  كخط�ة 
العمل  اأن��ظ��م��ة  ت��ط���ي��ر  امل�����ص��ت��م��رة يف 
الت�جهات  مع  يتما�صى  مبا  الداخلي 
ت�فر  ب�صاأن  دبي  حلك�مة  الرئي�صية 

يحقق  مب��ا  وم�صتدامة  �صليمة  بيئة 
املجال  ع��امل��ي��اً يف  دب����ي  اإم������ارة  ري������ادة 
ال�صعادة  حتقيق  فر�ض  ودع��م  البيئي 

ملجتمع الإمارة.
البيئة  اإدارة  اأن  ال��ه��رم���دي  واأف����ادت 
حتر�ض على ت�ظيف اأحدث التقنيات 
يف  العاملية  امل��م��ار���ص��ات  اأف�صل  واإت��ب��اع 
فاإن  وب��ذل��ك  البيئي  ال��ر���ص��د  جم���ال 
نطاق  يف  ت������ص��ع��ت  ق���د  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة 
ب�����دون طيار  ال���ط���ائ���رات  ا����ص���ت���خ���دام 
الر�صد  عمليات  لي�صمل  “الدرون” 
املناطق  ك��اف��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف  وال��رق��اب��ة 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ب���الإم���ارة  ال�صناعية 
والتنم�ية  ال��ت��ط���ي��ري��ة  امل�������ص���اري���ع 
وذل�����ك ل��ر���ص��د و���ص��ب��ط اأي�����ة ح���الت 
تل�ث ت�صدر عن الأن�صطة ال�صناعية 
وامل�صاريع مبا يعزز من فر�ض حماية 

البيئة يف الإمارة.
تتميز  ال���ط���ائ���رات  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
ت�ؤهل  اجل�������دة  ع��ال��ي��ة  مب����ا����ص���ف���ات 
م�����ص��ت��خ��دم��ي��ه��ا لخ���ت�������ص���ار ال����ق���ت 
واجلهد واحل�ص�ل على نتائج دقيقة 
ع��ل��ى حمل  ق��درت��ه��ا  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
الأوزان والتحليق لرتفاعات ت�صل اإىل 
500 مرت كما اأنها مزودة بكامرات 
احرتافية قادرة على الت�ص�ير الليلي 
ولفتت  متناهية  بدقة  وال��ب��ان���رام��ي 
ال����درون  ط���ائ���رات  ا���ص��ت��خ��دام  اأن  اإىل 
ال�قت  تقلي�ض  فعال يف  ب�صكل  ت�صهم 
التفتي�ض  ف���ري���ق  ي�����ص��ت��غ��رق��ه  ال�����ذي 
وتقليل احلاجة لالنتقال اإىل امل�اقع 
املختلفة خ�ص��صاً يف حالت الط�ارئ 
التقنية  ه����ذه  ت�����ص��ه��م  ك��م��ا  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
يف حت��ق��ي��ق م��ع��اي��ر ال���ص��ت��دام��ة من 
عرب  ال�ق�د  ا�صتهالك  تر�صيد  خالل 
م���رك���ب���ات فريق  ت��خ��ف��ي��ف حت����رك����ات 
التفتي�ض وبالتايل امل�صاهمة يف خف�ض 
النبعاثات الكرب�نية وحماية البيئة.

وت��صيع  ت��ك��ث��ي��ف  مت  ب���اأن���ه  ون����ه���ت 
على  البيئية  الرقابة  عمليات  نطاق 
ال�صناعي  للقطاعني  التابعة  املن�صاآت 
واخلدمي خالل وبعد �صاعات الدوام 
الر�صمي على الرغم من النم� املطرد 
املذك�رين  القطاعني  ي�صهده  ال���ذي 
بالإمارة لتت�صمن امل�صاريع التط�يرية 
املركزي  التربيد  حمطات  والتنم�ية 
وحمطات التزويد بال�ق�د من خالل 
حماية  على  تعتمد  خمتلفة  حم���اور 
باأعلى  والل��ت��زام  التل�ث  م��ن  ال��ه���اء 
تخزين  يف  البيئية  ال�صالمة  معاير 

امل���اد اخلطرة حيث مت اإل��زام من�صاآت 
بالإمارة  العاملة  الأ���ص��م��ن��ت  ت�صنيع 
مل�ثات  ر����ص���د  حم���ط���ات  ب���رتك���ي���ب 
ال��ه���اء م��ع اإل��زام��ي��ة رب��ط��ه��ا بقاعدة 
وذلك  بالدائرة  ال��ه���اء  ج���دة  بيانات 
ل�صرعة اتخاذ الإج��راءات مع املن�صاآت 
املحددات  جت����اوز  ح����ال  يف  امل��خ��ال��ف��ة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل�����ص��م���ح ب��ه��ا ك��م��ا مت اإل����زام 
التي يت�لد  ال�صناعية  املن�صاآت  جميع 
عن عملياتها الت�صغيلية كميات كبرة 
من مل�ثات اله�اء والعنا�صر امل�صببة 
للتحكم  وح�����دات  ب��رتك��ي��ب  ل��ل��روائ��ح 
اإلزامهم  م���ع  وال�����روائ�����ح  ب���امل���ل����ث���ات 
لالنبعاثات  قيا�ض  وح���دات  برتكيب 
ل��دي��ه��م ل��ل��ت��اأك��د م���ن م��ط��اب��ق��ت��ه��ا مع 

املحددات البيئية امل�صم�ح بها.
واأف��ادت باأنه مت التن�صيق بفعالية مع 
والدولة  الإم���ارة  يف  الأمنية  اجلهات 
لعمليات  م�����ح����دة  اآل����ي����ة  لع���ت���م���اد 
اخلطرة  الب�صائع  وتخزين  ا�صتراد 
البيئي  اجل��ان��ب  ت��ع��زي��ز  ي�صمن  مب��ا 
والأمني بالإمارة وخ�ص��صاً للب�صائع 
ذات ال�صتخدام املزدوج حيث مت اإدراج 
�صمن  اخلطرة  الب�صائع  م�صت�دعات 
خ��ط��ة رق��اب��ي��ة ���ص��ارم��ة ل��ل��ت��اأك��د من 
م��الئ��م��ت��ه��ا ل��ن���ع��ي��ة ال��ب�����ص��ائ��ع التي 
ا�صتيفاوؤهم  من  والتاأكد  بها  �صتخزن 
ا����ص���رتاط���ات ال��ت�����ص��ري��ح ال��ب��ي��ئ��ي بعد 

اإمتام عمليات التخزين.
اأعدت خطة ط�يلة  الإدارة  اأن  وبينت 
ال�صناعية  امل�صاريع  لرتخي�ض  الأم��د 
واخل��دم��ي��ة ب��ي��ئ��ي��اَ يف الإم������ارة ب���داأت 
الت�صاريح  لإ����ص���دار   2016 ع���ام  يف 
البيئية لتلك امل�صاريع التي مل حت�صل 
م�صت�ى  وزي��ادة  والعمل  �صابقاً  عليها 

لديهم  ال��ب��ي��ئ��ي  والل�����ت�����زام  ال�����ع����ي 
م��ن خ��الل احلمالت  ب��اأن��ه  ..م�صيفة 
ال��ت��ف��ت��ي�����ص��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل��ك��ث��ف��ة تبني 
ال�صناعية  املن�صاآت  العديد من  وج�د 
اأن�صطتها  واخلدمية ما زالت متار�ض 
املختلفة دون احل�ص�ل على الت�صريح 
ال�صرتاطات  به  تندرج  ال��ذي  البيئي 
واملعاير املطل�ب اللتزام بها من قبل 
الت�صغيلية  العمليات  على  القائمني 
الت�صاريح  ع�����دد  ب���ل���غ  وق�����د  ل���دي���ه���م 
البيئية ال�صادرة للم�صاريع ال�صناعية 
واخلدمية يف الن�صف الأول من العام 

احلايل 444 ت�صريحا بيئيا.
م�صاريع  ي��خ�����ض  ف��ي��م��ا  اأن�����ه  وذك������رت 
عدد  م�صت�ى  ارت��ف��ع  التحتية  البنية 
الت�صاريح البيئية ال�صادرة يف الن�صف 
الأول من العام اجلاري مقارنة بنف�ض 
الفرتة من عام 2017 لي�صل اإىل ما 
ن�صبته 60 باملائه كما اأظهرت النتائج 
تخزين  ت�صاريح  ب��ع��دد  كبر  ارت��ف��اع 
الأول  ل��ل��ن�����ص��ف  ال��ب�����ص��ائ��ع اخل���ط���رة 
397 ت�صريح  من العام اجل��اري بلغ 
مقارنة ب� 164 لعام 2017 وبن�صبة 

زيادة بلغت اأكرث من 140 باملائه.
اإدارة  ح���ر����ض  ال����ه����رم�����دي  واأك��������دت 
الت�ع�ية  امللتقيات  عقد  على  البيئة 
م���ع امل��ت��ع��ام��ل��ني وذل�����ك ب��ع��د حتديد 
نتائج  ع��ل��ى  ب��ن��اء  امل�صتهدفة  ال��ف��ئ��ات 
لعدد  الإح�����ص��ائ��ي  التحليل  عمليات 
البيئية  املخالفات  وتكرارية  ون�عية 
املرج�ة  اأه���داف���ه���ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���ص��م��ان��ا 
اإدارة  ق���ام���ت  ك��م��ا  وف��ع��ال��ي��ة  ب���ك���ف���اءة 
البيئي  اللتزام  دليل  باإطالق  البيئة 
بهدف  دبي  باإمارة  ال�صناعي  للقطاع 
ت�صليط ال�ص�ء على الإطار الت�صريعي 

ال�صناعية  واملن�صاآت  للم�صانع  البيئي 
اآل��ي��ة وا�صحة  ه��ذا ف�صال ع��ن وج����د 
البيئية  ال��ت�����ص��اري��ح  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ص���ل 
واأهم  البيئي  الأث��ر  درا���ص��ات  وتقدمي 
املعم�ل  البيئية  وامل��ح��ددات  امل��ع��اي��ر 
ومعاير  واأ����ص�������ض  الإم���������ارة  يف  ب���ه���ا 
باملن�صاآت  ال�صليمة  البيئية  الإدارة 
الدليل  يت�صمن  كما  ه��ذا  ال�صناعية 
املمار�صات  اأف�صل  ي�صم  تف�صيلياً  باباً 
 14 لنح�  عاملياً  بها  املعم�ل  البيئية 
العاملة  املختلفة  ال�صناعات  من  ن�ع 

بالإمارة.
قامت  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  اأن  واأو����ص���ح���ت 
ع����ام  م�����ن  الأول  ال���ن�������ص���ف  خ�������الل 
من الربامج  العديد  بتنفيذ   2018
العديد  اىل  وال��رق��اب��ي��ة  التفتي�صية 
ال�صاحلية  وامل�����ص��اري��ع  امل��ن�����ص��اآت  م���ن 
من  متخ�ص�صة  فنية  ك���ادر  ب�ا�صطة 
من  للتاأكد  دب��ي  ببلدية  البيئة  اإدارة 
البيئية  بالت�صريعات  التزامهم  مدى 
بلغ  حيث  لهم  املمن�حة  والت�صاريح 
اإجمايل عدد الزيارات التفتي�صية على 
املن�صاآت وامل�صاريع البحرية وال�صاحلية 
زيارة وعلى م�اقع حفر الرمال   98

اىل 289 زيارة.
بالرقابة  يتعلق  فيما  اأن���ه  و���ص��رح��ت 
وم�صادر  ال�صاحلية  الأن�����ص��ط��ة  ع��ل��ى 
التل�ث البحري الناجمة عن املرافق 
املتنقلة  البحرية  وال��صائل  البحرية 
تفتي�صية  بزيارات  البيئة  اإدارة  قامت 
عدد  بلغ  حيث  العائمة  املطاعم  على 
من  الأول  الن�صف  خ���الل  ال���زي���ارات 
زي�����ارة   154 ح�������ايل   2018 ع�����ام 
اإدارة  م��ن  ال�ص�احل  مفت�ص�  ق��ام  كما 
امل��را���ص��ي بلغت  ب���زي���ارات اىل  ال��ب��ي��ئ��ة 

اإدارة  مفت�ص�  قام  وكذلك  زي��ارة   18
الرقابة  زي��ارات بهدف  بتنفيذ  البيئة 
والتفتي�ض على ال�ص�اطئ ومرفاأ ديرة 
اللتزام  ول�صمان  زي��ارة   802 بلغت 
الهند�صية  وامل���ع���اي���ر  ب��ال�����ص���اب��ط 
واأن�صطة  اأعمال  تنفيذ  عند  والبيئية 
امل�صاريع  اإن�������ص���اء  ب��ع��م��ل��ي��ات  ت��ت��ع��ل��ق 
احلفر  واأع��م��ال  وال�صاحلية  البحرية 
ومت  ال�ص�اطئ  على  الأن�صطة  واإقامة 
و�صهادات  الت�صاريح  من  عدد  اإ�صدار 
الأن�صطة  م��ن  للعديد  املمانعة  ع��دم 
التط�يرية  وامل�������ص���اري���ع  ال�����ص��اح��ل��ي��ة 
���ص��ه��ادة عدم   240 اإ����ص���دار  ح��ي��ث مت 
ممانعة لأعمال احلفر �صمن املنطقة 

ال�صاحلية.
تق�م  البيئة  اإدارة  اأن  بالذكر  جدير 
خلدمات  متكاملة  منظ�مة  بت�فر 
ال�ص�اطئ  ع��ل��ى  وال�����ص��الم��ة  الإن���ق���اذ 
الإم������ارة ح��ي��ث مت ت�فر  ال��ع��ام��ة يف 
ي�صمل  متكامل  ب��ح��ري  اإن��ق��اذ  ط��اق��م 
م�ؤهل  ب���ح���ري  م��ن��ق��ذ   100 ق���راب���ة 
الإنقاذ  بكافة عمليات  للقيام  وُمدرب 
والإ�صعافات الأولية من خالل تعهيد 
اخلدمات ل�صركة م�ؤهلة الأمر الذي 
اأي��ة حالة وفاة  اأدى اىل عدم ت�صجيل 
الربع  اإح�������ص���اءات  ال���غ���رق يف  ب�����ص��ب��ب 
بلغت  وال��ت��ي   2018 ع��ام  م��ن  الأول 
اإنقاذ وتقديرا ملجه�دات  310 حالة 
ال�صاطئية  ال�صالمة  الإدارة يف جمال 
اأفكار  ب��ج��ائ��زة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  وف����ازت 
لالبتكار احلك�مي املتميز عن الفكرة 
املبتكرة “املنظ�مة املتكاملة لل�صالمة 

ال�صاطئية«.
منح  ن��ظ��ام  البيئة  اإدارة  وا�صتحدثت 
ال��ت�����ص��اري��ح اخل���ا����ص���ة ب��ح��ف��ر الآب�����ار 
وا���ص��ت��خ��دام امل��ي��اه اجل���ف��ي��ة م��ن قبل 
خم��ت��ل��ف ف��ئ��ات امل�����ص��ت��خ��دم��ني بهدف 
���ص��م��ان ا���ص��ت��دام��ة امل���ي���اه اجل���ف��ي��ة و 
ت��ن��ظ��ي��م جم�����الت ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا مبا 
يحافظ عليها ومينع ا�صتنزافها. وقد 
باملياه  اخل��ا���ص��ة  الت�صاريح  ع��دد  بلغ 
عام  خ��الل  ت�صريحا   168 اجل�فية 
2017 و191 خالل الن�صف الأول 

من عام 2018.
الرقابي  ب��دوره��ا  البيئة  اإدارة  وتق�م 
حماية  م��ن��ظ���م��ة  يف  وال���ت���ط����ي���ري 
يتم  حيث  اجل�فية  امل��ي��اه  وا�صتدامة 
اخلا�صة  ال����ربام����ج  وت��ن��ف��ي��ذ  اإع�������داد 
التل�ث  م��ن  اجل���ف��ي��ة  امل��ي��اه  بحماية 
وتنظيم  الإم��������ارة  يف  وال����ص���ت���ن���زاف 

اإج������راءات ال��ت�����ص��ري��ح وال��رق��اب��ة على 
اآبار  وت�����ص��اري��ح حفر  امل��ي��اه اجل���ف��ي��ة 
امل���ي���اه اجل���ف��ي��ة وات���خ���اذ الإج������راءات 

الالزمة جتاه اجلهات املخالفة.
عمليات  ب��ت��ك��ث��ي��ف  الإدارة  وب���ا����ص���رت 
للمزارع  امليدانية  وال��زي��ارات  الرقابة 
للتحقق من مدى التقيد بامل�صامني 
ال�اردة بالتعاميم ال�صادرة من بلدية 
والت�صريعات  ال��ق���ان��ني  وك��ذل��ك  دب��ي 
بحق  املخلفات  واإ���ص��دار  العالقة  ذات 
املزارع املخالفة حيث تق�م ك�ادر فنية 
بتنفيذ  البيئة  اإدارة  من  متخ�ص�صة 
من  للتاأكد  امليدانية  الرقابة  عملية 
مدى اللتزام ب�قف ا�صتخدام طريقة 
الري بالغمر وا�صتخدام اأنظمة الري 
حماية  يف  ي�������ص���اه���م  مم����ا  احل���دي���ث���ة 
الإمارة  يف  اجل�فية  املياه  وا�صتدامة 
من  ب��الغ  لأي  ال�صتجابة  تتم  كما   ..
مركز الت�صال اأو عرب مكتب الط�ارئ 
البيئي له عالقة باملياه اجل�فية فيما 

يتعلق با�صتنزافها وتل�ثها.
وبلغ عدد التفتي�صات اخلا�صة بعملية 
حماية املياه اجل�فية اأكرث من 451 
تفتي�صا خالل الن�صف الأول من عام 
الربامج  ه��ذه  كل  واأ�صفرت   2018
وامل�����ص��اري��ع وامل����ب����ادرات امل���ذك����رة عن 
�صن�ات  مدى  على  امل�صتهدف  حتقيق 
ق��ي��ا���ض م���ؤ���ص��ر ج����دة امل��ي��اه اجل�فية 
 80 وه���  امل�صتهدف  حيث مت حتقيق 
بالإ�صافة   2017 ع����ام  يف  ب���امل���ائ���ه 
اىل ان��ه ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن الربامج 
وامل�صاريع التي ت�صهم يف حماية الرتبة 
ومنها برنامج ر�صد ن�عية الرتبة يف 
وملختلف  الإم�������ارة  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 
ا���ص��ت��ع��م��الت الأرا����ص���ي وال����ذي ميكن 
من خالله التعرف على حالة الرتبة 
بناء على معاير حم��ددة مت و�صعها 
املمار�صات  اأف�صل  ت�ظيف  خالل  من 
العاملية يف هذا املجال حيث بالإمكان 
م��ع��رف��ة م�����ص��ت���ى ج������دة ال���رتب���ة يف 
ال�صن�ي  امل����ع����دل  ب��ق��ي��ا���ض  الإم���������ارة 
للمعاير  ال���رتب���ة  ع��ي��ن��ات  مل��ط��اب��ق��ة 
املعتمدة وي�صر هذا امل�ؤ�صر اإىل جه�د 
من  الطبيعية  البيئة  على  احل��ف��اظ 
خ���الل احل���ف���اظ ع��ل��ى ج�����دة الرتبة 
و�صبط  ت�صخي�ض  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
تل�ث ومتلح  تت�صبب يف  التي  امل�صادر 
والإجراءات  التدابر  واتخاذ  الرتبة 
وبلغت  اخل�����ص������ض  ب���ه���ذا  ال����الزم����ة 
الرتبة  ج���دة  م�صت�ى  م�ؤ�صر  نتيجة 

يف الإمارة لعام 2017 ما ن�صبته 94 
امل�صتهدف  باملائه وبالتايل مت حتقيق 
بلغت  ارتفاعا  وحققت  امل�ؤ�صر.  لهذا 
الطلبات  ع��دد  يف  ب��امل��ائ��ه   14 ن�صبته 
ل��ل��ح�����ص���ل على  ال���ت���ي مت اجن����ازه����ا 
ل��الأف��راد ال�صركات  ال��زراع��ي��ة  ال��رتب��ة 
واجل���ه���ات احل��ك���م��ي��ة ���ص��م��ن ال�قت 
يناير  من  الفرتة  يف  للخدمة  املحدد 
وحتى ي�ني� 2018 مقارنة بالفرتة 
نف�صها من العام املا�صي حيث مت اجناز 
خالل الن�صف الأول من  طلبا   334
يف  طلبا   293 مقابل   2018 العام 

الفرتة نف�صها من العام 2017.
وفيما يتعلق بحماية الرثوة ال�صمكية 
يف  املمن�حة  الت�صاريح  عدد  بلغ  فقد 
نهاية  حتى  الرتفيهي  ال�صيد  جمال 
اجل����اري  ال���ع���ام  م���ن  الأول  ال��ن�����ص��ف 
بلغت ن�صبة  حني  يف  ت�صريحاً   686
ال�صمكية  ال������رثوة  اأن�����ص��ط��ة  ال����ت����زام 
باملتطلبات  ال��رتف��ي��ه��ي  ال�����ص��ي��د  يف 
باملائه   91.50 ن�صبته  م��ا  البيئية 
الرثوة  اأن�صطة  التزام  ن�صبة  بلغ  كما 
ال�صيد  وحم��الت  منافذ  يف  ال�صمكية 
الأول  الن�صف  يف  باملائه   100 ن�صبة 
على  ب���ن���اء  وذل�����ك   2018 ع����ام  م���ن 
مب�جبها  مت  وال���ذي  التفتي�ض  خطة 
وبيع  �صيد  حمل   49 على  التفتي�ض 
يتم  ومل  وم�����ص��اط��ب  ال�����ص��ي��د  اأدوات 
الفرتة  خ��الل  اأي���ة خمالفات  حت��ري��ر 
للقان�ن الحت��ادي رقم  تبعا  املذك�رة 
ا�صتغالل  �صاأن  يف   2016 ل�صنة   7
وحماية وتنمية الرثوات املائية احلية 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ال�صعري  حظر  بحملة  يتعلق  وفيما 
اإدارة  فاإن  التكاثر  م��صم  وال�صايف يف 
املخت�صة  اجل���ه���ة  ب�����ص��ف��ت��ه��ا  ال��ب��ي��ئ��ة 
بتنفيذ خطط  ق��ام��ت  دب���ي  اإم����ارة  يف 
وبرامج العمل اخلا�صة باإنفاذ القرار 
 2015 ل�صنة   501 رق���م  ال������زاري 
اأ�صماك  وت�ص�يق  �صيد  تنظيم  ب�صاأن 
م��صم  يف  العربي  وال�صايف  ال�صعري 
تكاثرها خالل الفرتة من الأول من 
حيث   2018 اأبريل   30 اإىل  مار�ض 
و�صعها  مت  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  اإجن�����از  مت 
لإن���ف���اذ ق����رار احل��ظ��ر ب��ن�����ص��ب��ة 100 
ب��امل��ائ��ه وذل����ك ع��رب ح��م��الت تفتي�ض 
التي متت خالل �صهري مار�ض واأبريل 
�ص�ق  يف  الأ�صماك  بيع  م�صاطب  على 
�صقيم  ب��اأم  ال�صيادين  مبيناء  ال�صمك 
مت  كما  م�صطبة   40 عددها  والبالغ 
الأ�صماك  بيع  حمالت  على  التفتي�ض 
والتي  التجارية  امل��راك��ز  يف  الطازجة 

بلغ عددها 42 مركزا.

بلدية دبي تعزز منظومة الرقابة والتفتي�س البيئي يف االإمارة

•• دندي- ا�صكتلندا-وام:

���ص��ارك ع��دد م��ن ط��ال��ب��ات جامعة ال��ف��ج��رة يف 
الدورة ال�صيفية ال�26 لربنامج كلية اآل مكت�م 
با�صكتلندا،  دن��دي،  مدينة  يف  العليا  للدرا�صات 
الذي نظم حتت رعاية �صم� ال�صيخ حمدان بن 
املالية  وزي��ر  دب��ي  نائب حاكم  مكت�م  اآل  را���ص��د 
ومب�صاركة 13 جامعة وكلية من دولة الإمارات 
يف  طالبة   74 �صاركت  فقد  وماليزيا.  وم�صر 
الذي عقد حتت  ال�صيفي  الأكادميي  الربنامج 
عن�ان: “التعددية الثقافية ومهارات القيادة” 

ال��ث��ق��اف��ات واخل������ربات وتعزيز  ت���ب���ادل  ب���ه���دف 
الت�ا�صل الثقايف والتاريخي بني امل�صاركات عن 
طريق برامج الإدارة والثقافة والتعريف برتاث 
جلامعة  زي��ارة  الربنامج  ت�صمن  فيما  املنطقة 
ميدانية  لزيارات  اإ�صافة  باري�ض،  ال�ص�رب�ن يف 
وامل�ؤ�ص�صات  والثقافية  التاريخية  املعامل  لأه��م 
الثقافية  القيادات  من  ع��دد  ولقاء  التعليمية، 

والإدارية يف كل من ا�صكتلندا وفرن�صا.
وتاأتي م�صاركة جامعة الفجرة يف هذه الدورة 
باإيفاد عدد من طالباتها لاللتحاق بالربنامج 
بهدف تعزيز دور املراأة الإماراتية على ال�صعيد 

العلمي ودعمها فكرياً وثقافياً وتعليمياً لت�صهم 
يف  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  يف  ف��ع��ال  ب�صكل 
الدولة. واأقيم حفل ختامي للربنامج بح�ص�ر 
حاكم  م�صت�صار  الرقباين  حممد  �صعيد  معايل 
الفجرة ورئي�ض جمل�ض اأمناء جامعة الفجرة، 
و�صعادة مرزا ال�صايغ رئي�ض جمل�ض اأمناء كلية 
العليا،  للدرا�صات  مكت�م  اآل  را�صد  بن  حمدان 
وال��دك��ت���ر اأب���ب��ك��ر ج��اب��ر م��دي��ر ال��ك��ل��ي��ة، وبيل 
وم�ص�ؤويل  ومديري  دندي،  نائب عمدة  كامبل 
والربنامج  امل�������ص���ارك���ة  واجل����ه����ات  اجل���ام���ع���ات 

والطالبات.

طالبات جامعة الفجرية ي�شاركن يف برنامج 
»التعددية الثقافية والقيادة« يف ا�شكتلندا

جلنة امل�شاورات القن�شلية بني تركمان�شتان 
واالإمارات تعقد اجتماعها يف اأبوظبي

�شرطة اأبوظبي تدعو اإىل التاأكد من �شالمة االأجهزة الكهربائية وطفايات احلريق

•• ابوظبي -وام:

الول  اأم�����ض  وتركمان�صتان  الإم����ارات  دول���ة  ع��ق��دت 
امل�صاورات  اأع��م��ال  م��ن  الوىل  ال����دورة  اأب���ظ��ب��ي  يف 
ال��ق��ن�����ص��ل��ي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ب��رئ��ا���ص��ة ���ص��ع��ادة را�صد 
امل���اط��ن��ني يف وزارة  ���ص���ؤون  اإدارة  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري 
األتييف  و����ص���ع���ادة  ال������دويل  وال���ت���ع���اون  اخل���ارج���ي���ة 
اأنام�رات كاك�ف�فين�ض مدير ال�ص�ؤون القن�صلية يف 

وزارة اخلارجية لرتكمان�صتان.
الجتماع  م�صتهل  فى  الظاهري  را�صد  �صعادة  ونقل 
حتيات �صم� ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اأن�ر  الدكت�ر  ومعايل  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 

بن حممد قرقا�ض وزير الدولة لل�ص�ؤون اخلارجية 
وا�صادتهما بعمق العالقات الثنائية بني البلدين يف 
ت�قيع  من  م�ؤخراً  عنه  اأثمر  وما  القن�صلي  املجال 
مذكرة تفاهم لالعرتاف املتبادل بالتاأ�صرة امل�صبقة 
ب�صكل  واخلا�صة  الدبل�ما�صية  اجل����ازات  حلاملي 

ي�صهم يف خدمة م�اطنيهما على نح� متميز.
وم�����ن ج���ان���ب���ه اأ�����ص����اد ����ص���ع���ادة األ���ت���ي���ي���ف اأن�����ام������رات 
كاك�ف�فين�ض باجله�د املبذولة من اجلانبني �صعياً 
اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي  التعاون  عالقات  لتعزيز 

مل�اطني كال البلدين ال�صديقني.
ن��اق�����ض اجل���ان���ب���ان خ����الل الج���ت���م���اع العديد  وق����د 
م��ن ال��ن��ق��اط امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����ص���ؤون م���اط��ن��ي البلدين 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت����اج���ه اجل��ان��ب��ني ع��ن��د تقدمي 
باأف�صل  التعريف  اإىل  اإ�صافة  القن�صلية  اخلدمات 
البلدين  قبل  من  املجال  ه��ذا  يف  املتبعة  املمار�صات 
اإ�صافة اإىل اقرتاح اآليات عمل ثنائية وتبني مبادرات 
يلبي  مبا  اخلدمات  تلك  تقدمي  تي�صر  �صاأنها  من 
ت�قعات وتطلعات م�اطني البلدين من حك�متيهما 
ومبا يحقق اخلطط ال�صرتاتيجية لكال ال�زارتني 

يف املجال القن�صلي.
وزارة  م�ص�ؤويل  من  ع��دد  اللجنة  اجتماع  يف  �صارك 
الحتادية  وال��ه��ي��ئ��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة  اخل��ارج��ي��ة 
لله�ية واجلن�صية يف الدولة ونظرائهم من اجلانب 

الرتكماين.

•• ابوظبي-وام:

الكهربائية  الأج��ه��زة  �صالحية  م��ن  ال��ت��اأك��د  اإىل  اجل��م��ه���ر  اأب���ظ��ب��ي  �صرطة  دع��ت 
والت��صيالت “ال�صالك “ اخلا�صة بها ،والنتباه عند ا�صتخدامها و اإجراء الفح�ض 

الالزم لطفايات احلريق يف املنازل ب�صكل دوري .
اجلميع  �صالمة  على  حفاظا  امل��ن��ازل  يف  ال�قائية  الإج�����راءات  ات��خ��اذ  على  وح��ث��ت 
قد  اأوع��ط��ل  الأج��ه��زة خللل  تلك  لتعر�ض  نتيجة  تقع  ق��د  التي  احل����ادث  ،بتجنب 

يت�صبب يف حريق .
ال�صريع،يف مديرية  اإدارة التدخل  البل��صي،مدير  اإبراهيم علي جالل  وقال املقدم 
عن  الناجمة  احلرائق  ،اإن  املركزية  العمليات  بقطاع  العامة  وال�صالمة  ال��ط���ارئ 
اإىل رداءة الت��صيالت الكهربائية وعدم معرفة الأفراد  امل�صببات الكهربائية تع�د 
الإ�صالحات  ب��اأع��م��ال  ال��ك��ف��اءة  ت��ت���ف��ر فيهم  ع��م��ال��ة مم��ن ل  خل��ط���رت��ه��ا، وق��ي��ام 

والتمديدات الكهربائية بطرق ع�ص�ائية.
وطالب بعدم ا�صتخدام اأجهزة اأو متديدات رديئة ال�صنع، واإجراء ال�صيانة الالزمة 
الطهي  زي���ت  بقايا  ت��رك  وع��دم  الكهربائية،  وامل��ع��دات  للت��صيالت  دوري  ب�صكل 
بالقرب من م�صدر النران، وجتنب حتميل املقاب�ض الكهربائية من الأجهزة ف�ق 
لفرتات ط�يلة، وحفظ  املنزل  مغادرة  عند  الكهربائي  التيار  وف�صل  ق�ة حتملها، 

اأع�اد الثقاب والقداحات وال�صم�ع بعيدا عن متناول الأطفال.
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العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�ؤ�ص�صة 

CN 1102923:الكتبي للنقل الربي رخ�صة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
اي  ال�ص�����ادة/ال  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

دي لتجارة ل�ازم الرحالت
 رخ�صة رقم:CN 2370638 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم بن دومان

رخ�صة رقم:CN 1121152 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل �صامل احمد ل�يع الدحبه العامري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف في�صل نا�صر حمد دومان العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مروج �صت�رة خلدمات مت�ين امل�اد الغذائية 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1716288 
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 8*1

تعديل ا�صم جتاري من/مروج �صت�رة خلدمات مت�ين امل�اد الغذائية
MUROOJ CHTAURA FOOD CATERING SERVICES

 اىل/ملحمة وم�صاوي ومعجنات منقل اخلر
MANQAL ALKHIR EPIC GRILLS AND PASTRIESA

اىل  واخرين  �صامل  ثعل�ب  �صامل  حممد  العرا�ض  ال�صناعية  املنطقة  العني  عن�ان/من  تعديل 
العني اجلاهلي حي القلعة ال�صيدة ع�صبة احمد واخرين

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع بيع ال�جبات اخلفيفة )كافتريا( )5610003(
تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع اللح�م الطازجة - بالتجزئة )4721004(

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع اللح�م املربدة واملثلجة - بالتجزئة )4721005(
تعديل ن�صاط/ا�صافة جتهيز الفطائر واملعجنات )5621004(

تعديل ن�صاط/ا�صافة م�صاوي علي الفحم )�صفاري( )5621006(
تعديل ن�صاط/حذف خدمات مت�ين بامل�اد الغذائية )5629001(

تعديل ن�صاط/حذف ا�صتراد )4610008(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
الطب  باب  ال�ص�����ادة/مركز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطبي رخ�صة رقم:CN 2388815 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة فا�صل حمد حميد البادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حمد عبداهلل مبارك �صامل ال�صاعدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية باب الطب 

رخ�صة رقم:CN 2388821 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة فا�صل حمد حميد البادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حمد عبداهلل مبارك �صامل ال�صاعدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/تالينت� انرتي�رز 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1145559 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة علي احمد حممد طاهر  %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف فاطمه عبيد خمي�ض عبيد الظاهري
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/تالينت� انرتي�رز

TALENTO INTERIOERS

 اىل/تالينت� انرتي�رز- �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ.م.م
TALENTO INTERIOERS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ص�ؤولة  غر  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�ص��ض الرخ�صة 
�صكايالين  التجاري  بال�صم   CN رقم:2316398 
لل�صياحة وال�صفر ممل�كة للم�ؤ�ص�صة ال�طنية لل�صياحة 
والفنادق- �صركة ال�صخ�ض ال�احد ذ.م.م بالغاء طلب 

تعديل الرخ�صة واعادة ال��صع كما كان عليه �صابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صب�ع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ك��صتال برلز خلدمات التغليف 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1826356 
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 3.4*0.58 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ك��صتال برلز خلدمات التغليف
COASTAL PEARLS PACKING SERVICES

 اىل/ك��صتال برلز لدارة العقارات
COASTAL PEARLS REAL ESTATE MANAGEMENT

تعديل عن�ان/من اب�ظبي جزيرة اب�ظبي �صارع امليناء منطقة امليناء- دكان 26 املالك 
ال�صيدة  البلدية اىل اب�ظبي جزيرة اب�ظبي غرب 4 182137 182137  ال�ص�ؤون  دائرة 

�صدواء �صلمان حممد واخرين
تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات تاجر العقارات وادارتها )6820001(

تعديل ن�صاط/حذف بيع م�اد التغليف والتعبئة- بالتجزئة )4773964(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�ص��ض الرخ�صة 
رقم:CN 2070111 بال�صم التجاري كافتريا ليم�ن 
لمي ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة ال��صع 

كما كان عليه �صابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صب�ع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

مطعم رام ت�شورا�شكاريا- ذ م م
يعلن/مكتب املقطري لتدقيق احل�صابات انه مب�جب قرار 
اجتماع اجلمعية العم�مية غر العادية امل�ثق لدى الكاتب 
العدل بالرقم 1803005489 ال�صادر بتاريخ 2018/06/07 

بحل وت�صفية
 �سركة مطعم رام ت�سورا�سكاريا - ذ م م  

فعلى من لدية اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�صفى املعني هاتف رقم 026268636 فاك�ض 026269110 
�ض.ب 5034 اب�ظبي- �صارع حمدان –بناية العني الأهلية 
للتاأمني الطابق )4( مكتب رقم )402( واإح�صار امل�صتندات 
تاريخ  من  ي�ما   45 اأق�صاها  مدة  خالل  وذلك  الثب�تيه، 

هذا العالن.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

تريابايت حللول تقنية املعلومات -ذ م م
مب�جب  انه  احل�صابات  لتدقيق  ام  اي  ايه  مكتب/  يعلن  
ال�صادر  العادية،  غر  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  قرار 

بتاريخ 2018/08/05 بحل وت�صفية
 تريابايت حللول تقنية املعلومات -ذ م م

فعلى من لدية اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�صفى املعني هاتف رقم 026331335 فاك�ض 026331339 
�ض.ب 112191 اب�ظبي- مدينة حممد بن زايد بناية علي 
مبارك ذيبان حديلة الطابق )ميزانني( مكتب رقم )01( 
واإح�صار امل�صتندات الثب�تيه، وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 

ي�ما من تاريخ هذا العالن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/كن�ز  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2134044:الغربية للمالب�ض رخ�صة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/طريقة التل الكرتوميكانيكال وال�صيانة 

العامة ذ.م.م رخ�صة رقم:CN 1772951 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة م�هامادو �صافيخ �صاه�ل حميد �صاه�ل حميد %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صعيد عتيق غريب بطي املزروعي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف م�هامادو �صافيخ �صاه�ل حميد �صاه�ل حميد
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صعيد عتيق غريب بطي املزروعي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف مهدي م�بان مانداياب�رات بريك�تي م�بني حميد
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خياط فتاة الق�ع لل�صيدات 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1122826 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة را�صد حمد علي عبدالرحمن ال�صام�صي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حمد علي حممد �صامل الدرعي
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*2.44 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/خياط فتاة الق�ع لل�صيدات
FATAT AL QOUA LADIES TAILORS

 اىل/ون اك�ض ون لله�اتف املتحركة
ONE X ONE MOBILE PHONES

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع اله�اتف املتحركة- بالتجزئة )4741011(
تعديل ن�صاط/حذف تف�صيل وخياطة املالب�ض الن�صائية )1410907(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

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

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية :  معر�ض اأب�ظبي العاملي للق�ارب
ABU DHABI INTERNATIONAL BOAT SHOW 

امل�دعة بالرقم : 295441 بتاريخ : 2018/07/16
بيانات الأول�ية :

باإ�صم : �صركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�ض
هاتف:  للمعار�ض،  ال�طني  اأب�ظبي  مركز  العربي  اخلليج  –�صارع  اأب�ظبي  العن�ان:  اب�ظبي   : وعن�انة 

adel.almarzooqi@adnec.ae :0568008000 ، فاك�ض: 024494182 �صندوق الربيد: 5546 ، امييل
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 41
التعليم، التهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�صطة الريا�صية والثقافية.

و�صف العالمة : كلمات عربية تتمثل يف )معر�ض اأب�ظبي العاملي للق�ارب(، واأ�صفلها كلمات لتينية
ABU DHABI INTERNATIONAL BOAT SHOW

وبجانبها ر�صم هند�صي ي�صبه القارب.
اب�ظبي  الكلمات معر�ض  ال�صرتاطات : احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�صري عن 

العاملي للق�ارب، كل على حدة يف ال��صع العادي
فعلى من لديه اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : �صركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�ض 

UMEX -طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : ي�مك�ض
امل�دعة بالرقم : 295451 بتاريخ: 2018/07/16

بيانات الأول�ية :
باإ�صم : �صركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�ض

وعن�انة : - العن�ان: اأب�ظبي –�صارع اخلليج العربي مركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�ض، هاتف: 0568008000 
، فاك�ض: 024494182 �صندوق الربيد: 5546 ، امييل: adel.almarzooqi@adnec.ae  اب�ظبي

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 41
التعليم، التهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�صطة الريا�صية والثقافية.

و�صف العالمة : كلمة )ي�مك�ض( باللغة العربية واأعالها كلمة لتينية )UMEX( ، ويعل� هذه  الكلمات 
ر�صم هند�صي ي�صبه الطائرات امل�صرة عن بعد ومتثل األ�ان علم الدولة

ال�صرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : �صركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�ض

ADNEC SERVICES :طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
 امل�دعة بالرقم : 295445 بتاريخ:  2018/07/16

بيانات الأول�ية :
باإ�صم : �صركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�ض

وعن�انة : - العن�ان: اأب�ظبي –�صارع اخلليج العربي مركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�ض، هاتف: 0568008000 
، فاك�ض: 024494182 �صندوق الربيد: 5546 ، امييل: adel.almarzooqi@adnec.ae  اب�ظبي

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 37
اإن�صاء املباين والإ�صالح وخدمات الرتكيب والتجميع

�صكل  ر�صم  وبجانبها   SERVICES كلمة  ا�صفلها  لتينية  بحروف   ADNEC كلمة   : العالمة  و�صف 
هند�صي ي�صبه مروحة ورقية.

ال�صرتاطات :
فعلى من لديه اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

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

MEGAWIN :طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية 
 امل�دعة بالرقم : 269037 بتاريخ:  2017/03/01

بيانات الأول�ية :
باإ�صم : هاري هاران كري�صنا م�رتي

وعن�انة :ال�صارقة �ض.ب رقم: 123607 كي� 4-052 و 053 هيئة املنطقة احلرة ملطار ال�صارقة الدويل ال�صارقة 
اأ.ع.م هاتف: 065571228 فاك�ض: 065571229 �صندوق الربيد: 123607 

info@megawinelectric.com :امييل
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 9 ان ميجاوين ه� �صنف معدات حماية كهربائية يحت�ي 
�صنف املنتجات على طقم مفاتيح ف�لطية مت��صطة وحم�لت.

و�صف العالمة : عينة العالمة التجارية هي عر�ض ق�صبان جتميع كهربائية يف �صكل احلرف الجنليزي  
M وه� احلرف الأول من ا�صم العالمة التجارية ميجاوين الكتابة هي بالل�ن الزرق مع خلفية ل�ن ا�صفر 

م�صتطيل.
ال�صرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك : �صركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�ض

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : �صيمتك�ض-معر�ض وم�ؤمتر املحاكاة والتدريب
SimTEX EXHIBITION AND CONFERNCE

امل�دعة بالرقم : 295449 بتاريخ: 2018/07/16
بيانات الأول�ية :

باإ�صم : �صركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�ض
وعن�انة : - العن�ان: اأب�ظبي –�صارع اخلليج العربي مركز اأب�ظبي ال�طني للمعار�ض، هاتف: 0568008000 

، فاك�ض: 024494182 �صندوق الربيد: 5546 ، امييل: adel.almarzooqi@adnec.ae  اب�ظبي
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 41
التعليم، التهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�صطة الريا�صية والثقافية.

املحاكاة  وم���ؤمت��ر  )معر�ض  عربية  كلمات  واأ�صفلها  العربية  باللغة  )�صيمتك�ض(  كلمة   : العالمة  و�صف 
 EXHIBITION AND  واأ�صفلها كلمات لتينية )SimTEX( وبجانبهما كلمة لتينية ،)والتدريب

CONFERNCE ويعل� هذه الكلمات ر�صم  هند�صي ي�صبه الهدف الفرتا�صي للمحاكاة والتدريب.
ال�صرتاطات :

فعلى من لديه اإعرتا�ض علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399
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•• دبي -وام: 

بالدم  للتربع  دب��ي  مركز  ا�صتقبل 
دبي  ال�����ص��ح��ة يف  ل��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���اب���ع 
العام  م���ن  الأول  ال��ن�����ص��ف  خ���الل 
األفا و190 متربعا   33 اجل��اري 
الدم  بلغ عدد وح��دات  بالدم فيما 
وحدة  و401  األفا   27 امل�صح�بة 
بال�صفائح  امل��ت��ربع��ني  وع�����دد  دم 
وعدد  متربعا   2657 ال��دم���ي��ة 
حمالت التربع بالدم التي نظمها 
م��رك��ز دب���ي ل��ل��ت��ربع ب��ال��دم خالل 

الفرتة ذاتها 423 حملة .
روؤوف  م����ي  ال����دك����ت�����رة  وق����ال����ت 
بالدم  للتربع  دب��ي  م��رك��ز  م��دي��رة 
ي�فر  بالدم  للتربع  دبي  مركز  اإن 
اإجمايل  باملائة من   50 ما يقارب 
ي��ت��م جمعه يف جميع  ال���ذي  ال���دم 
ال�حيد  املركز  وه�  الدولة  اأنحاء 
اإم���ارة دب��ي ال��ذي يق�م بت�فر  يف 
جميع احتياجات الدم لإنقاذ حياة 
التابعة  امل�صت�صفيات  يف  امل��ر���ص��ى 
القطاع  وم�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
اخلا�ض يف اإم��ارة دبي ..لفتة اإىل 
التزام املركز بت�فر اإمدادات الدم 
وفق اأعلى درجات الأمن وال�صالمة 
و�صمن املعاير الدولية وح�ص�له 
الدويل من جمعية  على العتماد 
 »AABB الدولية«  ال��دم  بن�ك 

منذ عام 2012 .
من  ب��امل��ائ��ة   38 اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 

امل�صح�بة  ال���دم  ت���زي��ع��ات وح���دات 
الثال�صيميا  مركز  ل�صالح  ذهبت 
مل�صت�صفى  16باملائة  ت���ف��ر  ومت 
را�صد  مل�صت�صفى  باملائة   14 و  دبي 
 3 و  لطيفة  مل�صت�صفى  باملائة   8 و 
باملائة  و21  حتا  مل�صت�صفى  باملائة 

مل�صت�صفيات القطاع اخلا�ض .
خالل  ت��ل��ق��ى  امل���رك���ز  اأن  وذك������رت 
و666  األ���ف���ا   64 امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام 
األفا   50 وج��م��ع  ب���ال���دم  م��ت��ربع��ا 
و5 اآلف و828  دم  وحدة   601
الدم�ية من خالل  ال�صفائح  من 
اأن  اإىل  ..م���ن����ه���ة  ح��م��ل��ة   676
بالدم  ال����ت����ربع  خ����ط�����ات  ج��م��ي��ع 
تطبيق  خ��الل  م��ن  ذكية  اأ�صبحت 
“دمي الذكي” والذي قام بت�صريع 
واخت�صار  ب���ال���دم  امل���ت���ربع  رح���ل���ة 
ال�����ق����ت واجل����ه����د ع��ل��ي��ه��م حيث 
امل��ت��ربع��ني بالدم  ب��اإم��ك��ان  اأ���ص��ب��ح 
قراءة املعل�مات التثقيفية وتعبئة 

بالدم  بالتربع  اخلا�ض  ال�صتبيان 
اأي مكان قبل  التطبيق ومن  عرب 

الت�جه للمركز .
واأ���ص��اف��ت اأن���ه مت ت���ف��ر ع��دد من 
منطقة  يف  ال���ل����ح���ي���ة  الأج�����ه�����زة 
ال����ص���ت���ق���ب���ال ب���امل���رك���ز ح���ي���ث يتم 
بالدم  امل���ت���ربع���ني  ت�����ص��ج��ي��ل  الآن 
الإلكرتوين  ال���ق���ارئ  ب��اإ���ص��ت��خ��دام 
لله�ية ال�طنية لرفع ج�دة العمل 
والأداء م�صرة اإىل اأن جميع هذه 
الإج��راءات والتح�صينات على اآلية 
املركز  ح�ص�ل  يف  �صاهمت  التربع 
على ن�صبة 995 يف املائة من ر�صا 
املقدمة  اخل��دم��ات  عن  املتعاملني 
بالدم  ال��ت��ربع  بخدمات  واملتمثلة 
الكامل وخدمات التربع بال�صفائح 
ال���دم����ي���ة وال���ت���ربع ب���ح��دت��ي دم 
الطبية  وال�����ص����ت���������ص����ارة  م����رك����زة 
للمتربعني بالدم وبطاقات التربع 
ب��ال��دم ح��ي��ث ي��ت��م اإ����ص���دار بطاقة 
التربع بالدم للمتربعني امل�ؤهلني 

بعد اأول تربع لهم بالدم .
اأفراد  روؤوف  مي  الدكت�رة  ودع��ت 
املجتمع بامل�صاهمة يف التربع بالدم 
نبيال  اإن�صانيا  عمال  يعترب  ال��ذي 
املر�صى  ح��ي��اة  اإن��ق��اذ  على  ي�صاعد 
بالفائدة  وي��ع���د  اإل��ي��ه  املحتاجني 
ن�صب  بتقليل  املنتظم  املتربع  على 
القلبية  الإ�صابة باجللطة  حدوث 
العظم  نخاع  وتن�صيط  والدماغية 

لإنتاج خاليا دم جديدة .

•• �صاو باولو-الفجر:

�صمن فعاليات اختيار اإمارة ال�صارقة 
�صيف �صرف للدورة ال� 25 من معر�ض 
���ص��او ب��اول��� ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ُتعّرف 
مدينة  اأول  للن�صر،  ال�صارقة  مدينة 
م�صاريع  واأح��د  العامل،  يف  ن�عها  من 
النا�صرين  ل��ل��ك��ت��اب،  ال�����ص��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة 
التي  اأه��م اخل��ي��ارات  الالتينيني على 
الن�صر،  �صناعة  �صعيد  على  تقدمها 
على  الط���الع  فر�صة  لهم  تتيح  كما 
ت�فرها  التي  والت�صهيالت  املميزات 
فيها،  اأعمالهم  اإط���الق  يف  للراغبني 
وذلك طيلة اأيام احلدث الذي ي�صتمر 

حتى 13 اأغ�صط�ض اجلاري.
وتقّدم مدينة ال�صارقة للن�صر خيارات 
ت�صل  م�صاحة  على  للنا�صرين  رحبة 
اإىل 40 األف مرت مربع، اإذ ت�ّفر لهم 
300 مكتب جمهز وم�ؤثث لأ�صحاب 
و6000  ال��ن�����ص��ر،  ورواد  الأع����م����ال 
ل��ل��راغ��ب��ني يف  م��رت م��رب��ع خم�ص�صة 
م�صاحات خا�صة باأعمالهم، كما تقّدم 
املدينة، التي تعمل على مدار ال�صاعة 
وط�����ال اأي����ام الأ���ص��ب���ع، ال��ع��دي��د من 
اأبرزها:  للم�صتثمرين،  الم��ت��ي��ازات 
اجلن�صيات،  جل��م��ي��ع  ال��َت��م��ّل��ك  ح��ري��ة 
وح��ري��ة حت���ي��ل راأ�����ض امل���ال والأرب����اح 
بالكامل، والإعفاء من ال�صرائب على 
ال�صركات وعلى دخل الأفراد، والإعفاء 
والت�صدير،  ال���ص��ت��راد  �صريبة  م��ن 
على  خمف�صة  ت��ك��ال��ي��ف  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
م�صت�ى العمالة، والطاقة، واملعي�صة، 

والطباعة، واخلدمات الل�ج�صتية.
باملعر�ض  امل��دي��ن��ة  م�����ص��ارك��ة  وتتجلى 
يف ت���ع���ري���ف ال���ن���ا����ص���ري���ن، والأدب���������اء 
جمال  يف  وال���ع���ام���ل���ني  وامل�����ؤل����ف����ني، 
واأمركا  ال��ربازي��ل  يف  الكتب  �صناعة 

اجلن�بية، بالدور الرائد الذي تلعبه 
ودعمهم  جه�دهم  ت�جيه  يف  املدينة 
اإىل  وال��ص�ل  اأعمالهم  ت��صيع  نح� 
الفر�ض  وحت��دي��د  العربية،  الأ���ص���اق 
ال��ت��ج��اري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ال����اع���دة التي 
خالل  م��ن  منها  ال���ص��ت��ف��ادة  ميكنهم 
ت��اأ���ص��ي�����ض م���ق���رات اإق��ل��ي��م��ي��ة ل��ه��م يف 
عب�ر  ب���اب��ة  لتك�ن  ال�����ص��ارق��ة  مدينة 

لهم للمنطقة باأ�صرها.
 

الكتب يف  ا�صتراد  دولر حجم  مليار 
العامل العربي

ال�صارقة  ق���دم���ت���ه  ع���ر����ض  وخ������الل 
اأن  اأو���ص��ح��ت  احل�����ص���ر،  اأم���ام  للن�صر 
تتجاوز  كتباً  ي�صت�رد  العربي  العامل 
قيمتها مليار دولر )3.68 مليارات 
الإم���ارات  دول��ة  دره���م(، وتبلغ ح�صة 
الإج��م��ال��ي��ة ح�ايل  القيمة  ه��ذه  م��ن 
176 ملي�ن دولر )647.7 ملي�ن 
دره��م(، وه��ي الأك��رب مقارنة بالدول 
املنطقة،  يف  الأخ���رى  ال�22  العربية 
اأمريكا  م���ن  م�������ص���ت����ردة  ك��ت��ب  م��ن��ه��ا 

الالتينية بقيمة ثالثة ملي�ن دولر 
اأمريكي.

وتناولت تعريفاً باملزايا التي تقدمها 
للعاملني  ل��ل��ن�����ص��ر  ال�����ص��ارق��ة  م��دي��ن��ة 
يف ه���ذا ال��ق��ط��اع، ف�����ص��اًل ع��ن اإطالع 
الفريدة  امل�����راف�����ق  ع���ل���ى  اجل���م���ه����ر 
املتط�رة  التحتية  وبنيتها  للمدينة 
وامل�صممة  التقنيات،  باأحدث  املجهزة 
احتياجات  جميع  لتلبية  خ�صي�صاً 
على  �ص�اء  والطباعة،  الن�صر  �صناعة 
التي  امل��خ��ف�����ص��ة  ال��ت��ك��ال��ي��ف  ���ص��ع��ي��د 
التجارية  ب��امل���اق��ع  م��ق��ارن��ة  تقدمها 
الأخ�������رى يف ال����دول����ة وامل��ن��ط��ق��ة، ما 
لل�صركات  ب��ي��ئ��ة ج��اذب��ة  م��ن��ه��ا  ي��ج��ع��ل 
ف�����ص��اًل عن  خ��ا���ض،  ب�صكل  ال��ن��ا���ص��ئ��ة 
ت�صهيالت  ع���ل���ى  ال�������ص����ء  ت�����ص��ل��ي��ط 
لل�صركات  وال��ت�����ص��ج��ي��ل  ال��رتخ��ي�����ض 
اجلديدة، وال�صركات التابعة والفروع 

الإقليمية لل�صركات الدولية.
مُتّكن  ال���ت���ي  ال�����ص��ب��ل  ع����ن  وع����ّرف����ت 
والدوليني  ال��ربازي��ل��ي��ني  ال��ن��ا���ص��ري��ن 
م���ن دع���م اأع��م��ال��ه��م وحت��ق��ي��ق املزيد 

من النجاح عرب ال�صتفادة من املكانة 
الرائدة التي تتمتع بها اإمارة ال�صارقة 
ومزاياها التناف�صية يف �صناعة الن�صر 
وا�صعة  بحزمة  مدع�مًة  املنطقة  يف 
من اخلدمات املتخ�ص�صة يف جمالت 
ح�صب  “الطباعة  ل����ص���ي���م���ا  ع������دة، 

الطلب«.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ص��امل ع��م��ر �صامل، 
للن�صر”:  ال�����ص��ارق��ة  “مدينة  م��دي��ر 
بداية  ال�����ص��ارق��ة  م�����ص��ارك��ة  “ُت�صكل 
التعاون  جم���ال  يف  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة 
بني  الن�صر  �صناعة  وتعزيز  امل�صرتك 
دول��ت��ي ال��ربازي��ل والإم����ارات العربية 
ال�صارقة  م��دي��ن��ة  ت�صهم  اإذ  امل��ت��ح��دة، 
من  الأه�����داف  ه���ذه  بتحقيق  للن�صر 
الدوليني  ال��ن��ا���ص��ري��ن  خ���الل مت��ك��ني 
م�����ن دخ���������ل الأ���������ص���������اق اجل����دي����دة 
وال��ن��ا���ص��ئ��ة، وخ��ف�����ض ال��ت��ك��ال��ي��ف عن 
�صل�صلة  طريق جمم�عة من عرو�ض 

القيمة امل�صتهدفة«.
الن�صر  �ص�ق  قيمة  “ُتقّدر  واأ���ص��اف: 
ملي�ن  ب�233  الإم��������ارات  دول�����ة  يف 

يت�صاعف  اأن  امل��ت���ق��ع  وم����ن  دولر، 
حجمها ثالث مرات بحل�ل 2030، 
بغر  امل�صت�ردة  الكتب  فئة  وت�صتح�ذ 
الأكرب  الن�صيب  على  العربية  اللغة 
منها، وعليه فاإن املدينة ت�فر فر�صة 
ال��ربازي��ل وب��اق��ي دول  لنا�صري دول��ة 
اأم���ري���ك���ا ال��الت��ي��ن��ي��ة ال��ب��اح��ث��ني عن 
الن�صر  اأ�ص�اق  اإىل  وال��ص�ل  الت��صع 
اخلليج  ودول  الإم����������ارات  دول������ة  يف 

العربي«.
ال�صارقة للن�صر فتحت  وكانت مدينة 
اأب�ابها لأ�ص�اق الن�صر العاملية يف العام 
2017، لتلّبي احلاجة امللحة لإيجاد 
املنطقة  يف  متخ�ص�ض  ن�����ص��ر  م��رك��ز 
ال�صارقة،  اإم��ارة  من  ينطلق  العربية، 
ا�صرتاتيجي  مب����ق���ع  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي 
م��ت��م��ي��ز يف ق��ل��ب امل��ن��ط��ق��ة، ع��ل��ى بعد 
�صكان  ث���ل���ث���ي  م����ن  ����ص���اع���ات  ث����م����اين 
حديثة  حتتية  ببنية  ويتميز  العامل، 
وم��ت��ط���رة، ورب���ط ج���ي وب��ح��ري مع 
اإىل  بالإ�صافة  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع 
واأنظمة  بق�انني  تتمثل  داعمة  بيئة 

حك�مية مرنة.
الثقايف  القطاع  يف  ال�صتثمار  وي��اأت��ي 
والتعليمي على راأ�ض الأول�يات �صمن 
ال�صم�  ل�����ص��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة  ال���روؤي���ة 
حممد  ب��ن  �صلطان  ال��دك��ت���ر  ال�صيخ 
القا�صمي، ع�ص� املجل�ض الأعلى حاكم 
ال�صارقة  م��دي��ن��ة  وت��ع��ت��رب  ال�����ص��ارق��ة، 
ل��ل��ن�����ص��ر، يف ه�����ذا الإط����������ار، م����رك����زاً 
ل��ت��ع��زي��ز �صناعة  رئ��ي�����ص��اً  ا���ص��ت��ث��م��اري��اً 
الكتب والن�صر على م�صت�ى العامل، اإذ 
تتما�صى ر�صالتها واأهدافها مع ر�صالة 
هيئة ال�صارقة للكتاب املتمثلة بتعزيز 
الن�صر  قطاع  يف  والتنمية  ال�صتثمار 
والطباعة يف دول��ة الإم��ارات العربية 

املتحدة واملجتمع الدويل.

•• ال�صارقة- وام: 

ي�صكل املتط�ع�ن واملتط�عات يف اإدارة 
الأعلى  باملجل�ض  ال�����ص��ح��ي  التثقيف 
ل�������ص����ؤون الأ�����ص����رة ب��ال�����ص��ارق��ة من���اذج 
الإن�صاين  العمل  يف  م�صرفة  اإن�صانية 
اأفراد  ت�عية  اإىل  ال��رام��ي  والتط�عي 
الأمرا�ض  ح����ل  وتثقيفهم  امل��ج��ت��م��ع 
املر�صى  وم�����ص��ان��دة  ودع�����م  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وتقدمي كل �صبل الرعاية لهم انطالقا 
من اإميانهم باأن �صعادة الإن�صان تكمن 
التي  وال��ع��اف��ي��ة  ب��ال�����ص��ح��ة  يف مت��ت��ع��ه 
جتعله فردا �صاحلا ي�صارك بفاعلية يف 

نه�صة جمتمعه وتط�ر وطنه.
لل�صحة  الداعمة  اجلمعيات  ومتكنت 
الأ�صرة  ل�����ص���ؤون  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  يف 
اإلتهاب  مر�صى  اأ�صدقاء  جمعية  وهي 
ال�صكري  اأ���ص��دق��اء  وجمعية  املفا�صل 
الطبيعية  الر�صاعة  اأ�صدقاء  وجمعية 
وجمعية  ال�صكري  اأ���ص��دق��اء  وجمعية 
ال�����ص��رط��ان بف�صل  اأ���ص��دق��اء م��ر���ص��ى 
واملتط�عات  املتط�عني  ه����ؤلء  جه�د 
م���ن حت��ق��ي��ق ال��ك��ث��ر م���ن الإجن������ازات 
التي مكنتها من بث ر�صائلها وحتقيق 
اأهدافها وال��ص�ل اإىل خمتلف الفئات 
�صيف  را�صد  اإمي��ان  وقالت  امل�صتهدفة. 
مدير اإدارة التثقيف ال�صحي اإن العمل 

يف  الرئي�صي  امل��ح��رك  ميثل  التط�عي 
والفعاليات  وامل��ب��ادرات  الربامج  جن��اح 
كافة التي تنظمها الإدارة واجلمعيات 
الأعلى  املجل�ض  يف  لل�صحة  ال��داع��م��ة 
ت�جيهات  وت�����ص��ك��ل  الأ�����ص����رة  ل�������ص����ؤون 
ال�صارقة  حاكم  ال�صم�  �صاحب  قرينة 
���ص��م��� ال�����ص��ي��خ��ة ج����اه���ر ب��ن��ت حممد 
للمتط�عني  اإل��ه��ام  م�صدر  القا�صمي 
وامل���ت���ط����ع���ات ال���ذي���ن ي��دف��ع��ه��م فعل 
البذل  اإىل  بالعطاء  وال��رغ��ب��ة  اخل��ر 

من اأجل املجتمع.
التط�عية  اجل��ه���د  اأن  �صيف  واأك����دت 
ال�صارقة  مكانة  من  ع��ززت  اجلماعية 
اأعلى  ل�صكانها  ت���ف��ر  ع��امل��ي��ة  كمدينة 
تقدمي  م��ع  ال�صحية  احل��ي��اة  م��ع��اي��ر 
التثقيف امل�صتمر يف جمال ال�قاية من 
ممار�صة  وت�صجيع  ال�صائعة  الأمرا�ض 
الإيجابية  وال�������ص���ل����ك���ي���ات  ال�����ع�����ادات 
النف�صية  ال�صحة  على  حت��اف��ظ  ال��ت��ي 
واجل�صدية وه� ما اأتاح لإدارة التثقيف 
ال�صحي ت��صيع نطاق امل�صتفيدين من 
الربامج  م�صت�ى  وتط�ير  خدماتها 
واختارت  تقدمها.  ال��ت��ي  والفعاليات 
الإماراتية جنالء دروي�ض عبيد اأحمد 
التط�ع يف جمعية اأ�صدقاء الكلى قبل 
نح� ثالثة اأع�ام ون�صف انطالقا من 
وج�ه  ع��ل��ى  الب�صمة  ر���ص��م  يف  رغبتها 

اخلر  مفه�م  ون�صر  وت��ع��زي��ز  ال��ن��ا���ض 
باإلقاء  الفرتة  هذه  مدار  على  وقامت 
وت�زيع  واإع����داد  تثقيفية  حم��ا���ص��رات 
على  تثقيفية  ومطب�عات  من�ص�رات 
وتقدمي  بامل�صت�صفيات  الكلى  مر�صى 
والن�صائح  ال���ص��ت�����ص��ارات  م��ن  ال��ع��دي��د 
املقالت  ن�صر  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ت��غ��ذوي��ة 
من  العديد  يف  وامل�صاركة  والتغريدات 
اجلمعيات  تنظمها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
املجل�ض  يف  لل�صحة  الداعمة  الأخ��رى 
وت�صاركها  الأ����ص���رة.  ل�����ص���ؤون  الأع���ل���ى 
اأي�صا �صغفها بالعمل التط�عي زميلتها 
�صعاد  اجل��م��ع��ي��ة  ذات  يف  الإم����ارات����ي����ة 
ت��ط���ع��ت قبل  ال��ت��ي  ���ص��ج���اين  ح�صني 
اأربعة اأع�ام بادرت خاللها اإىل م�صاعدة 

نفقات  لدفع  الكل�ي  الغ�صيل  مر�صى 
وحدة  وجتهيز  امل�صت�صفى  يف  الغ�صيل 
الالزمة  ب��الأج��ه��زة  ال��ك��ل���ي  الغ�صيل 
ك��م��ا �صاركت   .. ع��ن ط��ري��ق اجل��م��ع��ي��ة 
بفاعلية يف ت�زيع املن�ص�رات الت�ع�ية 
اإ�صافة  املجانية  الفح��صات  وتقدمي 
الت�ع�ية  ال��ربام��ج  يف  م�صاركتها  اإىل 
الإذاع���ي���ة ح����ل ط���رق امل��ح��اف��ظ��ة على 

الكليتني على اإذاعة ال�صارقة.
جن�صيات  التط�عي  العمل  وا�صتقطب 
ع��رب��ي��ة واأج��ن��ب��ي��ة ع��دي��دة م��ن بينهن 
اأ�صماء فارح علمي عبداهلل من جيب�تي 
ال���ت���ي ت���ت���ط����ع يف ج��م��ع��ي��ة اأ����ص���دق���اء 
ال�����ص��ك��ري م��ن��ذ ح�����ايل ث��الث��ة اأع�����ام 
قدمت خاللها العديد من املحا�صرات 

التثقيفية  وال�����ر�����ص����ات  ال���ت����ع����ي���ة 
ذات  يف  زم���ل���ي���ت���ه���ا  اأم�������ا  ل�����الأط�����ف�����ال. 
�صعبان  علي  حممد  نارميان  اجلمعية 
من الأردن املتط�عة منذ ع�صرة اأع�ام 
الدعم  ت��ق��دمي  على  عملها  يف  ف��رتك��ز 
النف�صي للمر�صى اإىل جانب التغطية 
الإع���الم���ي���ة ل��ل��ح��م��الت وامل�����ؤمت����رات 
اجلمعية  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  وامل���ع���ار����ض 
والتن�صيق مع و�صائل الإعالم ب�صاأنها. 
دافعا  بال�صكري  ابنتها  اإ�صابة  و�صكلت 
لل�ص�رية �صناء معني اأ�صعد لالن�صمام 
العام  يف  تاأ�صي�صها  منذ  اجلمعية  اإىل 
الت�ا�صل  على  عملت  حيث   2007
مع ال�صركات لت�فر الرعاية والدعم 
ال�صكري  اأ����ص���دق���اء  ج��م��ع��ي��ة  مل���ب���ادرات 

وفعالياتها الكثرة اإ�صافة اإىل تنظيم 
الفعاليات  ه���ذه  م��ن  ب��ع�����ض  وتن�صيق 
الناجحة ومل تكتف بذلك بل حر�صت 
هذه  يف  وابنتها  زوج��ه��ا  م�صاركة  على 
للعائلة  من����ذج���ا  ل��ت��ك���ن  ال��ن�����ص��اط��ات 
العمل  مم����ار�����ص����ة  ع���ل���ى  احل���ري�������ص���ة 
للم�صاركة  الآخرين  واإلهام  التط�عي 
ب���ه وه����� م���ا ق����اد اإىل ح�����ص���ل��ه��ا على 
تكرمي خا�ض من �صرطة دبي تقديرا 

جله�دها التط�عية.
الر�صاعة  اأ���ص��دق��اء  جمعية  وجن��ح��ت 
متن�عة  ف���ئ���ات  ج����ذب  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
امل��ت��ط���ع��ني وامل��ت��ط���ع��ات الذين  م���ن 
ال�صحة  روؤيتها يف حت�صني  ي�صارك�نها 
اجل�������ص���دي���ة وال���ن���ف�������ص���ي���ة ل���الأط���ف���ال 

والأم��ه��ات من خ��الل زي��ادة الر�صاعة 
الطبيعية ومنهم الإماراتية الدكت�رة 
����ص���م���رة حم���م���د ع����ب����داهلل �����ص����رزاوي 
امل��ت��ط���ع��ة م��ن��ذ اأرب���ع���ة اأع������ام قدمت 
ح�ل  املحا�صرات  من  العديد  خاللها 
الأحكام ال�صرعية للر�صاعة الطبيعية 
اأحمد  الإم��ارات��ي��ة فاطمة  ب��ادرت  فيما 
منذ  اجلمعية  يف  التط�ع  اإىل  فقيهي 
على  خاللها  رك��زت  ون�صف  ع��ام  نح� 
ت�عية الأمهات وم�صاعدتهن يف اإيجاد 
احلل�ل مل�صكالت الر�صاعة الطبيعية.

اأما الفل�صطينية اإ�صراء اإدري�ض اله�صي 
ف��اخ��ت��ارت ال��ت��ط���ع يف اجل��م��ع��ي��ة منذ 
ب���اأن العمل  اإمي��ان��ا منها  اأع�����ام  اأرب��ع��ة 
اأك����رث م��ن النا�ض  ال��ت��ط���ع��ي ي��ق��رب��ه��ا 

وي��ج��ع��ل ال��ع��الق��ة م��ع��ه��م م��ب��ن��ي��ة على 
امل�صالح  ع��ن  وال��ب��ع��د  وامل��ح��ب��ة  ال��ث��ق��ة 
ولذلك بادرت اإىل امل�صاركة يف الزيارات 
التي تنظمها اجلمعية اإىل امل�صت�صفيات 
لتثقيفهن  الأم�����ه�����ات  م����ن����ازل  واإىل 
زميلتها  �صاركت  فيما  الر�صاعة  ح�ل 
الأردنية جميلة عبا�ض عليان يف اإلقاء 
العديد من املحا�صرات يف امل�صت�صفيات 
املدار�ض  وح�صانات  ال�صحية  واملراكز 
الر�صاعة  ح�����ل  ال��ف��ج��رة  اإم������ارة  يف 
الن�صائي  احل�ص�ر  ورغ���م  الطبيعية. 
التط�عي  العمل  مييز  ال��ذي  الطاغي 
التط�ع  اأن  اإل  اجل��م��ع��ي��ات  ه����ذه  يف 
اأي�����ص��ا ال���رج���ال وم���ن بينهم  اج���ت���ذب 
م�صطفى  ع���ب���دال���ل���ط���ي���ف  الأردين 
جمعية  يف  ي��ت��ط���ع  ال�����ذي  ال��ق��ا���ص��ي 
ت�صعة  منذ  املفا�صل  مر�صى  اأ�صدقاء 
ال��ع��دي��د من  اإجن����از  اأع�����ام ق�صاها يف 
اأ�صهمت  ال���ت���ي  ال��ت��ط���ع��ي��ة  الأع����م����ال 
ال�صارقة  و�����ص����ام  ع���ل���ى  ح�������ص����ل���ه  يف 
الدكت�ر  ال�صيخ  ال�صم�  ���ص��اح��ب  م��ن 
���ص��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ع�ص� 
اإ�صافة  ال�صارقة  الأعلى حاكم  املجل�ض 
التط�عي  للعمل  ال�صارقة  جائزة  اإىل 
 2015 وج��ائ��زة ع���ن التط�عية ع��ام 
من  متتالية  �صن�ات  خم�ض  وتكرميه 

الهالل الأحمر الإماراتي.

خالل م�ساركتها يف معر�س �ساو باولو الدويل للكتاب يف دورته الـ 25

»ال�شارقة للن�شر« تعّرف النا�شرين الالتينيني على مميزات اال�شتثمار فيها

جلنة ت�شيري حركة املرور بال�شارقة 
تبحث اأمن الطرق  

دبي للتربع بالدم ي�شتقبل اأكرث من 33 
األف متربع خالل الن�شف االأول من العام

••ال�صارقة-وام:

خالل   - بال�صارقة  امل���رور  حركة  ت�صير  جلنة  ناق�صت 
امل��ق��رتح��ات املتعلقة  ال�����دوري - ع����ددا م��ن  اج��ت��م��اع��ه��ا 
انطالقا  الإم��ارة وذلك  املرورية يف  وال�صالمة  بالطرق 
ل�����ص��رط��ة ال�صارقة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ن 
اإىل  الهادفة  الداخلية  وزارة  ا�صرتاتيجية  عن  املنبثقة 
جعل الطرق اأكرث اأمنا وبل�غ اأعلى م�صت�يات ال�صالمة 

املرورية جلميع م�صتخدمي الطريق.
ل�صرطة  العامة  القيادة  بني  امل�صرتكة  اللجنة  وعقدت 
ال�صارقة وهيئة الطرق وامل�ا�صالت اجتماعها بح�ص�ر 
املهند�ض �صليمان الهاجري مدير الهيئة ل�ص�ؤون الطرق 
والدوريات  امل����رور  اإدارة  م��دي��ر  ع���الي  حم��م��د  وامل��ق��دم 
الخت�صا�ض  ذات  اللجنة  واأع�صاء  اللجنة  رئي�ض  نائب 

الأعمال  ج���دول  ع��ل��ى  امل��ع��رو���ص��ة  امل�����ص��ت��ج��دات  ملناق�صة 
الإعداد  القائمة واجلاري  امل�صاريع  بينهم يف  والتن�صيق 
ل��ه��ا ب���الإم���ارة. وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ال��ل��ج��ن��ة ج���دول الأعمال 
اإي��ج��اد احل��ل���ل الالزمة  �صاأنها  ال��ت��ي م��ن  وامل��ق��رتح��ات 
ل�����ص��الم��ة واأم�����ان م���رت���ادي ال��ط��رق ون��اق�����ص��ت التقارير 
يف  الإجن����از  ون�صبة  ال��ط��رق  ت��ع��دي��الت  على  الهند�صية 
من  املزيد  حتقيق  اأج��ل  من  للطرق  ال�صابقة  التقارير 

ان�صيابية احلركة وال�صالمة املرورية يف الإمارة.
ي��صف  عبداهلل  الطالب  م�صروع  على  اللجنة  واطلعت 
الذي  بال�صارقة  العليا  التقنية  كليات  م��ن  ال��زرع���ين 
اإىل تقليل زمن ال�صتجابة يف احلالت الطارئة  يهدف 
على  ال�صر  حركة  حت�يل  واإمكانية  ال��ط���ارئ  ملركبات 
ل�صمان  حديثة  تقنيات  ا�صتخدام  خ��الل  م��ن  ال��ط��رق 

�صه�لة حركة ال�صر وان�صيابيتها. 

متطوعو التثقيف ال�شحي بال�شارقة .. جهود م�شتمرة للتوعية باالأمرا�س ووقاية املجتمع منها

•• ال�صارقة-وام:

�صاركت جمعية اأ�صدقاء الر�صاعة الطبيعية يف املجل�ض الأعلى ل�ص�ؤون الأ�صرة بال�صارقة 
 7 اإىل   1 من  الفرتة  خ��الل  اأقيم  ال��ذي  العاملي  الطبيعية  الر�صاعة  اأ�صب�ع  فعاليات  يف 
اأغ�صط�ض اجلاري حتت �صعار “الر�صاعة الطبيعية اأ�صا�ض احلياة«. يف هذا ال�صدد .. نظمت 
اجلمعية خالل الأ�صب�ع عددا من الفعاليات الت�ع�ية والن�صاطات التثقيفية واملحا�صرات 
اإمارة  داخ��ل  �صحية  وم��راك��ز  وم�صت�صفيات  حك�مية  م�ؤ�ص�صات  يف  فردية  وال�صت�صارات 
ال�صارقة والإمارات الأخرى . واأكدت املهند�صة خ�لة عبد العزيز الن�مان رئي�ض جمعية 
�صاحب  قرينة  ودع��م  رعاية  خالل  من  تعمل  اجلمعية  اأن  الطبيعية  الر�صاعة  اأ�صدقاء 

ال�صم� حاكم ال�صارقة �صم� ال�صيخة ج�اهر بنت حممد القا�صمي رئي�صة املجل�ض الأعلى 
والأمهات  والنف�صية لالأطفال  ال�صحة اجل�صدية  بال�صارقة على حت�صني  الأ�صرة  ل�ص�ؤون 
اأ�صرية �صحية  الأمثل لتك�ين عالقة  الر�صاعة الطبيعية باعتبارها الطريقة  وت�صجيع 
و�صعيدة وجمتمع يتمتع مبق�مات ال�صحة النف�صية واجل�صدية. واأ�صارت الن�مان اإىل اأن 
اأ�صب�ع الر�صاعة الطبيعية العاملي يعد من اأبرز الفعاليات ال�صن�ية على اأجندة اجلمعية 
التي تعمل خالله على تكثيف جه�دها الت�ع�ية من خالل الن�صاطات والزيارات امليدانية 
اإىل جميع الأمهات  وكذلك عرب و�صائل الإعالم وم�اقع الت�ا�صل الجتماعي لل��ص�ل 
م�صاركة  جانب  اإىل  لأطفالهن  الطبيعية  الر�صاعة  تقدمي  على  وت�صجيعهن  وت�عيتهن 

كافة اأفراد الأ�صرة يف هذه اجله�د التي ي�صتفيد منها املجتمع باأ�صره.

اأ�شدقاء الر�شاعة الطبيعية تعزز م�شاهمة 
االأمهات يف بناء جمتمع �شحي

»اخلارجية« تت�شلم الرباءة 
القن�شلية لقن�شل عام اأندوني�شيا

•• دبي-وام:

وزارة  مكتب  م��دي��ر  املطي�عي  غ��امن  عبدالرحمن  ال�صفر  �صعادة  ت�صلم 
اخلارجية والتعاون الدويل يف دبي الرباءة القن�صلية ل�صعادة ر�ص�ان ح�صن 
وذلك  ال�صمالية  واملناطق  دبي  الندوني�صية يف  للجمه�رية  العام  القن�صل 

مبقر مكتب ال�زارة يف دبي.
واأ�صاد  تعيينه  مبنا�صبة  الأن��دون��ي�����ص��ي  ال��ع��ام  بالقن�صل  ���ص��ع��ادت��ه  ورح���ب 
تربط  التي  وال�صتثمارية  والتجارية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  بالعالقات 

البلدين ال�صديقني متمنياً له الت�فيق والنجاح يف مهام عمله اجلديد. 
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•• �صاوباولو-الفجر:

قدمت م�ؤ�ص�صة كلمات لتمكني الأطفال، التي تتخذ 
من اإمارة ال�صارقة مقراً لها، عدد من املكتبات التي 
اإىل  املتن�عة  العربية  الكتب  م��ن  جمم�عة  ت�صم 
مدار�ض  خم�ض  ومكتبات  العامة  باول�  �صاو  مكتبة 
الربازيل،  يف  املجتمعية  اخلدمة  مراكز  و  حك�مية 
اإىل  ال���ه���ادف���ة  مكتبة”،  “تبنى  م��ب��ادرت��ه��ا  ���ص��م��ن 
العرب  لالأطفال  املعرفية  وال��صائل  الكتب  ت�فر 
والالجئني خارج اأوطانهم، ويف املجتمعات املحرومة 
لغتهم  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ن  لتمكينهم  وال��ب��ع��ي��دة، 
بلدانهم  خ��ارج  ت�اجدهم  خالل  الثقايف  وم�روثهم 
الأ�صلية. وقالت اآمنة املازمي، مدير م�ؤ�ص�صة كلمات 

الأطفال  اإىل  ال������ص���ل  “ميثل  الأط��ف��ال:  لتمكني 
يف امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��روم��ة وامل��ت�����ص��ررة ح����ل العامل 
اأ�صا�صياً ت�صعى امل�ؤ�ص�صة اإىل حتقيقه، انطالقاً  هدفاً 
من  ومتكينهم  ق��درات��ه��م  تنمية  على  حر�صها  م��ن 
جتاوز  على  ت�صاعدهم  التي  املعرفة  على  احل�ص�ل 
ظروفهم الجتماعية، و�صّكل و�ص�لنا اإىل الالجئني 
ال��ع��رب يف ال��ربازي��ل حت��دي��اً ك��ب��راً ن��ظ��راً لتعدادهم 
وت�زعهم على املدن الربازيلية، الأمر الذي يجعلنا 
تفاعلت  التي  وامل�ؤ�ص�صات  اجلهات  ملختلف  �صاكرين 
مكتبات  على  للح�ص�ل  معها  وت�ا�صلت  املبادرة  مع 

وكتب باللغة العربية«.
لتمكني  كلمات  م�ؤ�ص�صة  “اختارت  اآم��ن��ة:  واأ�صافت 
املكتبات  على  لت�زيعها  متن�عة  عناوين  الأط��ف��ال 

ال��ربازي��ل��ي��ة، وذل���ك ان��ط��الق��اً م��ن روؤي��ت��ه��ا الرامية 
الأطفال،  ل��دى  املعرفة  ج�انب  خمتلف  تعزيز  اإىل 
وتلبية �صغفهم يف القراءة واملعرفة ويف ال�قت نف�صه 
تعريفهم على ما ي�صدر من نتاج اأدبي وعلمي باللغة 
الأدب��اء واملفكرين  اأ�صماء  بالعربية، واطالعهم على 

والباحثني يف العامل العربي«.
وقالت ممثلة املكتبة العامة ل�لية �صاوباول� �صيلفيا 
اأنتلبيز: “تعد خط�ة ت�زيع الكتب على مكتبة �صاو 
بني  العالقات  لتعزيز  كبرة  خط�ة  العامة،  باول� 
ال�قت  يف  ت��اأت��ي  اإذ  الثقافية،  وامل�ؤ�ص�صات  ال�صارقة 
الذي تعمل فيه الإمارات والربازيل على مد ج�ص�ر 
الذي  ال�قت  ويف  بينهما،  والثقايف  املعريف  الت�ا�صل 
يحتفي معر�ض �صاوباول� الدويل للكتاب بال�صارقة 

اأن هذه  اإىل  اإ�صافة   ، ال�25  دورت��ه  على  �صيف  اأول 
اخل���ط����ة ت��خ��دم اجل��ال��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن الالجئني 
وتعزز  ال��ربازي��ل،  يف  بالعربية  الناطقني  واملقيمني 
روابطهم بثقافتهم الأم، وه� ما ن�صعى لتحقيقه يف 
الت�جه العام حلك�مة الربازيل، اإذ نحن حري�ص�ن 

على التن�ع الثقايف للدولة«.
امل�صتفيدة  امل��دار���ض  اأح��د ممثلني  من جانبه حت��دث 
اأهمية  ح�ل  الأطفال«،  لتمكني  »كلمات  مبادرة  من 
ال�����ص��اب��ة العربية  اخل���ط����ة واأث���ره���ا ع��ل��ى الأج���ي���ال 
بالق�ل: »اإن اختيار املكتبة كهدية ملدر�صتنا يحمل يف 
كلمات  م�ؤ�ص�صة  �صم�  تنبئ عن  راقية  ر�صالة  طياته 
على  القائمني  عند  الفكر  ورق��ي  الأط��ف��ال  لتمكني 
�ص�ؤونها، فالقراءة كانت ول تزال هي طريق الرتقاء 

لكل اإن�صان ولكل اأمة، وهي اأي�صاً زيادة على كل ذلك 
لنا يف بالد الغرتاب وطريق للحفاظ على ه�يتنا 
اأويتنا من  العربية والإ�صالمية التي ن�صعى بكل ما 
وال�صياع،  ال��ذوب��ان  من  عليها  للحفاظ  وق���ة  جهد 
وهذه الهدية من قلبكم اإمنا تن�صب يف هذا الهدف 

النبيل«.
اأطلقت  الأطفال قد  وكانت م�ؤ�ص�صة كلمات لتمكني 
خالل م�صاركتها يف الدورة ال�صاد�صة والثالثني من 
“تبنى  م��ب��ادرة  للكتاب،  ال���دويل  ال�����ص��ارق��ة  معر�ض 
م�ؤ�ص�صات  من عدة  كبراً  دعماً  تلقت  مكتبة” التي 
حك�مية وخا�صة بارزة يف الإمارة، من بينها جمل�ض 
ال�صارقة لالإعالم، وهيئة ال�صارقة للكتاب، وم�صرف 
ال�صارقة الإ�صالمي، ونادي �صيدات ال�صارقة، وثقافة 

بال حدود، ومبادرة “األف عن�ان وعن�ان”، واملجل�ض 
امل�ؤ�ص�صات  من  والعديد  اليافعني،  لكتب  الإم��ارات��ي 
اأطلقتها  ال��ت��ي  امل���ؤ���ص�����ص��ة،  وت�����ص��ع��ى  وال�����ص��خ�����ص��ي��ات. 
ال��ق��ا���ص��م��ي، م�ؤ�ص�ض  ���ص��ل��ط��ان  ب��ن��ت  ب����دور  ال�����ص��ي��خ��ة 
اأبريل  يف  الأطفال  لتمكني  كلمات  م�ؤ�ص�صة  ورئي�ض 
احلق الأ�صا�صي لكل طفل باأن  �صمان  اإىل   ،2016
يقراأ، وبجعل الكتاب ال��صيلة املُثلى لتط�ير قدرات 
اإيجابية،  ب��ط��رق  والج��ت��م��اع��ي��ة  الذهنية  الأط��ف��ال 
املبا�صر على  التاأثر  الكتاب يف  منها مبقدرة  اإمياناً 
عملية تن�ِصئة اأجيال امل�صتقبل. وتعمل امل�ؤ�ص�صة على 
العامة،  املكتبات  اإىل  الكتب  و�ص�ل  اإمكانية  ت�صهيل 
املناطق  يف  الأط��ف��ال  ومتكني  الالجئني،  وخميمات 

املحرومة من احل�ص�ل على املعرفة.

•• �صاو باولو-الفجر:

ن��ظ��م امل��ج��ل�����ض الإم����ارات����ي لكتب 
اختيار  فعاليات  �صمن  اليافعني، 
ال�����ص��ارق��ة ���ص��ي��ف ���ص��رف ال����دورة 
25 م��ن م��ع��ر���ض ���ص��او باول�  ال���� 
ال������دويل ل��ل��ك��ت��اب يف ال����ربازي����ل، 
ح�ل  الأوىل  نقا�صيتني  جل�صتني 
الرتاثية”،  “ال�صعبية  احلكايات 
“الكتب  ح�����������ل  وال������ث������ان������ي������ة 

ال�صامتة«.
التي  الأوىل  اجل��ل�����ص��ة  يف  ���ص��ارك 
احلكايات  واأن�����اع  ت��اري��خ  تناولت 
عبد  ال��دك��ت���ر  م��ن  ك���ٌل  ال�صعبية 
رئ��ي�����ض معهد  امل�����ص��ل��م،  ال���ع���زي���ز 
ال���������ص����ارق����ة ل������ل������رتاث، وم����ارك����� 
والأخ�صائي  امل���ؤل��ف  ه��ي���ري��ل��ي���، 
يف الق�ص�ض ال�صعبية الربازيلية، 
العقروبي،  عبيد  م��روة  واأدارت��ه��ا 
لكتب  الإم���ارات���ي  املجل�ض  رئي�ض 

اليافعني. 
ال�صامتة  ال���ك���ت���ب  ج��ل�����ص��ة  اأم������ا 
الكاتبة  م���ن  ك���ل  ف��ي��ه��ا  ف�����ص��ارك 
الدكت�رة  الإم��ارات��ي��ة  وال��ن��ا���ص��رة 
اليازية ال�ص�يدي، والر�صامة مايا 

الربازيلية  وال��ر���ص��ام��ة  ف�����داوي، 
روزاجنليا بزيرا، واأدارتها كارين 
برازيلية،  ونا�صرة  م�ؤلفة  بان�صا، 
اأب��رز مزايا هذا  ا�صتعر�صن  حيث 
واأهميتها،  ال���ك���ت���ب،  م���ن  ال���ن����ع 
م�صاعدة  تلعبه يف  ال��ذي  وال���دور 
اللغة  ح���اج��ز  لتخطي  الأط��ف��ال 

والثقافة.

وع����ر�����ص����ت ج���ل�������ص���ة احل����ك����اي����ات 
ال�����ص��ع��ب��ي��ة ال�������ص���م���ات وامل����الم����ح 
اخلا�صة التي تتميز بها احلكاية 
ال�������ص���ع���ب���ي���ة، واأب����������زر احل���ك���اي���ات 
ال��رتاث��ي��ة الإم��ارات��ي��ة ودوره����ا يف 
عليها  تربى  التي  القيم  تر�صيخ 
اأج����ي����ال امل��ج��ت��م��ع امل���ح���ل���ي، كما 
مت�صابهة  العنا�صر  عند  ت�قفت 

م�ؤكدة على اأهمية الإرث الثقايف 
عن  ال��ت��ع��ب��ر  يف  ودوره  ال�صعبي 
ب��صفه منهجاً  ال�طنية،  اله�ية 
تن�صئة  يف  ي�������ص���اه���م  ت������ع������ي�����اً، 
واملبادئ  القيم  وتر�صيخ  الأب��ن��اء، 
ت�صتمل  حيث  لديهم.  الأخالقية 
الإماراتية  ال�صعبية  احل��ك��اي��ات 
الرتبية  على  تركز  ق�ص�ض  على 

الرتاثية  ال�صعبية  احل��ك��اي��ات  يف 
وتن�ع  ال����ع����امل،  اأن����ح����اء  ب��ج��م��ي��ع 
كل  ثقافة  وفق  ح�ص�رها  اأ�صكال 

جمتمع و�صعب.
و���ص��ل��ط��ت اجل��ل�����ص��ة ال�����ص���ء على 
املجل�ض  ي����ت�����له  ال������ذي  ال�������دور 
الإم�����ارات�����ي ل��ك��ت��ب ال��ي��اف��ع��ني يف 
تدوين ون�صر احلكايات ال�صعبية، 

ال���������ص�����ّي����ة، وت����اأ�����ص����ل ل����الأخ����الق 
النبيلة.

احل�ارية  اجلل�صة  تطرقت  فيما 
ال���ث���ان���ي���ة ال����ت����ي ان���ط���ل���ق���ت حتت 
اإىل  ال�صامتة”  “الكتب  ع��ن���ان 
اأه��م��ي��ة ه��ذا ال��ن���ع م��ن الكتب يف 
يف  ودوره���ا  الطفل،  خيال  تنمية 
اأ�صباب  وتناولت  اإدراكهم،  ت��صيع 

ظ��ه���ر ه���ذا ال��ن���ع م��ن ال��ك��ت��ب يف 
ك��ل ال��ربازي��ل، واأث���ره على تعليم 
واإمكانية  ال��الج��ئ��ني،  الأط���ف���ال 
الكتب  م���ن جت���رب���ة  ال����ص���ت���ف���ادة 
ال�����ص��ام��ت��ة يف ت��ع��ل��ي��م الأط����ف����ال 
وعيهم  ورف�������ع  ع����ام����ة  ب���������ص�����رة 

وت��صيع مداركهم.
وا�صحاً  تفاعاًل  اجلل�صة  و�صهدت 
م���ن اجل���م���ه����ر احل���ا����ص���ر، حيث 
اإنتاج  حجم  زي���ادة  اأن  اإىل  لفت�ا 
الكتب، ي�صهم يف  ال��ن���ع م��ن  ه��ذا 
وتن�صيطها،  الن�صر  حركة  ت��صيع 
على  املطل�بة  النتائج  يحقق  مبا 
الثقافية،  الأ�����ص����ع����دة  خم��ت��ل��ف 
وال�صتثمارية،  والإن�������ص���ان���ي���ة، 

وغرها.
الإماراتي  املجل�ض  تنظيم  وح���ل 
اجلل�صات،  ه��ذه  اليافعني  لكتب 
الربازيل،  يف  ال�����ص��ارق��ة  وح�����ص���ر 
ال��ع��ق��روب��ي، رئي�ض  ق��ال��ت م����روة 
اإم�����ارة  م�����ص��ارك��ة  “اإن  امل��ج��ل�����ض: 
�صاوباول�  م��ع��ر���ض  يف  ال�����ص��ارق��ة 
الإم����ارة  تعك�ض ح��ر���ض  ل��ل��ك��ت��اب، 
على مد ج�ص�ر احل�ار والت�ا�صل 

ال����ث����ق����ايف ب�����ني ال���������ص����ع�����ب، من 
الدويل  ح�ص�رها  تعزيز  خ��الل 
احلراك  يف  الفاعلة  وم�صاركتها 
اإىل جانب  والإب���داع���ي،  ال��ف��ك��ري 
مببادراتها  التعريف  يف  اأهميتها 
ذات ال��ب��ع��د ال��ث��ق��ايف، ودوره�����ا يف 
حت��ق��ي��ق ال���ت���ق���ارب ال���ف���ك���ري بني 

ال�صع�ب واحل�صارات املختلفة«.
“اإن ح�ص�ر  واأ�صافت العقروبي: 
املجل�ض الإماراتي لكتب اليافعني 
ال�صارقة  اختيار  فعاليات  �صمن 
باول�  �صاو  معر�ض  �صرف  �صيف 
ل���ل���ك���ت���اب ي�����ص��ك��ل ف���ر����ص���ة اأم������ام 
لالطالع  الربازيليني  النا�صرين 
الفاعلة  الإمكانات واجله�د  على 
يف �ص�ق الن�صر الإماراتي، ودورها 
الكتب  وت��األ��ي��ف  اإن��ت��اج  حتفيز  يف 
ال�������ص���ام���ت���ة ال����ت����ي ت��ن�����ص��ج��م مع 
ت�جهات الإمارة على ال�صعيدين 
جانب  اإىل  والإن�������ص���اين،  ال��ث��ق��ايف 
دولة  وع��راق��ة  ب��ت��اري��خ  تعريفهم 
ال�صارقة  واإمارة  الإم��ارات عم�ماً 

خ�ص��صاً«.
الإم�����ارات�����ي  امل��ج��ل�����ض  اأن  ي���ذك���ر 
ل���ك���ت���ب ال����ي����اف����ع����ني ه������ ال����ف����رع 
ال����ط���ن���ي م���ن امل��ج��ل�����ض ال����دويل 
انطلق  وق����د  ال���ي���اف���ع���ني،  ل��ك��ت��ب 
2010 بهدف  ع���ام  ف��ي��ه  ال��ع��م��ل 
اأك��رب ب��ني الطفل  حتقيق ت��ق��ارب 
وال���ك���ت���اب، م���ن خ���الل جمم�عة 
م������ن ال�������ربام�������ج والأن�����������ص�����ط�����ة، 
والر�صامني  امل����ؤل���ف���ني  وت���زوي���د 
ودور  وامل���ح���رتف���ني  ال�����اع����دي����ن 
الن�صر القائمة يف الدولة بفر�ض 
وبناء  اخل��ربات  وتبادل  الت�ا�صل 
ع����ن تقدمي  ف�������ص���اًل  ال�����ق�����درات، 
يف  للعاملني  وال��ت��دري��ب  ال��دع��م 
وتعزيز  الأط����ف����ال  ك��ت��ب  جم����ال 
القراءة، والعمل على ن�صر ثقافة 
التفاهم واحل�ار من خالل كتب 

الأطفال.

خالل جل�ستني نظمهما املجل�س االإماراتي لكتب اليافعني

جمهور »�شاو باولو للكتاب« يطلع على جماليات احلكاية ال�شعبية 
االإماراتية وجتربة الكتب ال�شامتة املحلية

على هام�س ا�ست�سافة ال�سارقة �سيف �سرف معر�س �ساو باولو للكتاب

»كلمات لتمكني االأطفال« توزع 600 كتاب من خالل مبادرتها »تبنى مكتبة« يف الربازيل

•• دبي-وام:

قدم معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح واجب العزاء يف وفاة 
وذلك  الب�صتكي  عي�صى  الدكت�ر  زوج��ة  حممد جانى  ليلى  اهلل  ب��اإذن  لها  املغف�ر 
خالل زيارته خليمة العزاء بال�صفا يف دبي. واأع��رب معاىله عن خال�ض تعازيه 
لزوجها الدكت�ر عي�صى الب�صتكي واولده مروان ويحيى وحممد ول�صقائها بدر 
الفقيدة  ان يتغمد  ..�صائال اهلل عز وجل  وعبدامللك وعبدالرحيم حممد جانى 
من  ع��دد  ال��ع��زاء  واج���ب  ق��دم  كما  وال�����ص��ل���ان.  ال�صرب  اهلها  يلهم  وان  برحمته 

امل�ص�ؤولني والعيان وكبار ال�صخ�صيات.

•• ال�صارقة -وام:

نفذ مركز اإنتاج بدائرة اخلدمات الجتماعية يف ال�صارقة؛ خالل الن�صف الأول من عام 2018، عدداً من املعار�ض لت�ص�يق 
منتجات منت�صبي الدائرة.فقد مت تنظيم 82 معر�صاً خالل الن�صف الأول من عام 2018 مب�صاركة 343 عار�صا بهدف 
امل�صاعدات الجتماعية  املنت�صب ؛ م�صتفيداً من  اأن يك�ن  . وي�صرتط املركز  امل�صتفيدة  الإ�صهام يف رفع م�صت�ى دخل الأ�صر 
التنمية  دائ��رة  من  اعتماد  رخ�صة  على  واحل�ص�ل  لها،  التابعة  الجتماعية  للدور  املنت�صبني  اأو  املعالني  اأح��د  اأو  بالدائرة 
والإجراءات  ال�صيا�صات  على  املتقدم  م�افقة  ي�صرتط  كما  �صاحلني،  ال�صفر  وج���از  اله�ية  بطاقة  تك�ن  واأن  القت�صادية، 

املتعلقة باملركز والت�قيع عليها ويلزمه اإكمال 12 �صاعة معتمدة بح�ص�ر ال�ر�ض كحد اأدنى.
وك�صفت مرمي احلمادي مدير مركز اإنتاج؛ اأن املركز يعتمد يف ا�صرتاجتيته مل�صاعدة الأ�صرة املنتجة لعر�ض منتجاتهم من 

خالل التن�صيق من خالل اإقامة معر�ض لالأ�صر املنتجة يف مقرهم لبيع منتجاتهم.
الذي  الأخ��رى  امل�ؤ�ص�صات واجلهات  مع  التن�صيق م�صبقاً  يتم  اإذ  تنظمها جهات خارجية،  التي  املعار�ض  امل�صاركة يف  تتم  كما 

يعتربون �صركاء الدائرة من اأجل امل�صاهمة يف التمكني الجتماعي.

نهيان بن مبارك يقدم واجب 
العزاء يف وفاة ليلى حممد جانى

»اإنتاج« ي�شجع االأ�شر على االكتفاء الذاتي 

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/936  جتاري كلي
املدعي  ان  اىل املدعي عليه / 1-�صياو�ض ح�صني عزيز جمه�ل حمل القامة مبا 
اأقام  /فندق كارلت�ن بال�ض ���ض.ذ.م.م وميثله:ح�صني علي عبدالرحمن ل�تاه قد 
والت�صامن  بالتكافل  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص���م  دره��م   )805497( وق���دره  مببلغ 
الحد  ي���م  جل�صة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12
ال�صاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف  امل�افق:2018/8/12 
باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/670  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-كينت للتجارة العامة ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  م.م.ح  ه��او���ض  /ا�صتيل 
كل  ا�صتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  دره��م   )713.924( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  عليها 
�صيك وحتى متام ال�صداد و�صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة والزامها بالر�ص�م 
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة ي�م الحد امل�افق:2018/8/26 
ال�صاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2358  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- غالم م�صطفى ج�جار ويل حممد ج�جار جمه�ل حمل القامة 
الدع�ى وم��ص�عها  اأق��ام عليك  ���ض.م.ع قد  ال�طني  القي�ين  ام  املدعي/بنك  ان  مبا 
وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م   )62.492.06( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق:2011/11/25  تاريخ  من   %2.49 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ض  امل�افق 2018/9/10  الثنني  ي�م  لها جل�صة  التام. وح��ددت 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• عوا�صم-وكاالت:

اأفاد املر�صد ال�ص�ري حلق�ق الإن�صان ام�ض الأربعاء، باأن 
ال�صرقية  وال�صمالية  ال�صرقية  ال�ص�يداء  باديتي  حماور 
تنظيم  م��ن  عنا�صر  ب��ني  ال���ص��ت��ب��اك��ات  ا���ص��ت��م��رار  ت�صهد 
داع�ض من جهة، والق�ات احلك�مية وامل�صلحني امل�الني 

لها وامل�صلحني القرويني من جهة اأخرى.
واأو����ص���ح امل��ر���ص��د اأن ال���ص��ت��ب��اك��ات ت��راف��ق��ت م��ع ق�صف 
العمليات  وذل���ك �صمن  داع�����ض،  م���اق��ع  ���ص��اروخ��ي على 
الع�صكرية التي اأطلقتها الق�ات احلك�مية م�صاء الأحد 

املا�صي لإنهاء ت�اجد التنظيم يف بادية ال�ص�يداء.
خمتطفي  ذوي  ل��دى  امل��خ��اوف  ت�صاعد  املر�صد  ور���ص��د 
وخمتطفات ال�ص�يداء من اأي ردة فعل جديدة انتقامية 
من التنظيم خا�صة بعد اإعدام م�صلحي ال�ص�يداء امل�الني 
للنظام عن�صرا من التنظيم بعد اأ�صره حيا وتعليق جثته 
اأحد الأق�ا�ض يف ال�ص�يداء و�صط جتمع املئات من  على 

امل�اطنني.
اأول خمتطف من  ب��اإع��دام  اأي��ام  وك��ان التنظيم ق��ام قبل 
�صمن 30 خمط�فاً من الأطفال وال�صيدات كان جرى 

اختطافهم يف اخلام�ض والع�صرين من ي�لي� املا�صي.
يف  داع�����ض  �صنها  انتحارية  وعمليات  هجمات  واأ���ص��ف��رت 
 250 نح�  مقتل  ع��ن  املا�صي  ال�صهر  نهاية  ال�ص�يداء 
�صخ�صاً، وذلك يف اأعنف عملية للتنظيم منذ �صن�ات على 

املنطقة ذات الغالبية الدرزية.
املتحدة  الأمم  مف��صية  با�صم  الناطق  اأك���د  ذل���ك،  اىل 
ال�صامية ل�ص�ؤون الالجئني يف الأردن، حممد احل�اري، 
اأن �صروط ع�دة الالجئني ال�ص�ريني اإىل بالدهم حالياً 

“غر نا�صجة«.

الع�دة غر وا�صحة حتى  اآلية  “اأن  واأ���ص��اف احل����اري  
م�ؤكداً  جهة”،  اأي  م��ع  ح�لها  تن�صيق  يجر  ومل  الآن 
ي�لي�  يف  �ص�ريا  اإىل  لالجئني  الط�اعية  الع�دة  ت�قف 
املا�صي، بعك�ض الأ�صهر ال�صابقة والتي كانت ت�صهد ع�دة 

150 لجئاً اإ�صب�عياً.
وه� ما ف�صره متابع�ن، با�صتمرار الق�صف وال�صتباكات 
داخل اجلن�ب ال�ص�ري، �صيما واأن %80 من الالجئني 
ال�ص�ريني يف الأردن هم من مناطق درعا والقنيطرة يف 

اجلن�ب ال�ص�ري.
وت�صهيل  للعائدين  الأم��ن  و�صمان  الط�اعية،  وتعترب 
اإي�صال امل�صاعدات اإليهم ومنحهم العف� من اأي مالحقة 
ع�دة  واأ�ص�ض  �صروط  اأه��م  ال�ص�رية،  ال�صلطات  قبل  من 

الالجئني والنازحني اإىل بالدهم، بح�صب احل�اري.
الط�اعية  ال���ع����دة  ح����الت  اأن جم��م��ل  احل������اري  وب���ني 
لالجئني ال�ص�ريني يف الأردن وابتداء من العام 2016 
وحتى نهاية حزيران املا�صي من هذا العام، كانت �صمن 
األف   17 امل��ع��دلت الع��ت��ي��ادي��ة حيث بلغ ع��دده��م زه���اء 
لج��ئ، ع���ادوا ل��ظ��روف عائلية ك���ق���ع ح��الت وف��اة بني 

اأقاربهم هناك والرغبة يف مل ال�صمل.
وقال “اإن عدد الالجئني ال�ص�ريني، الذين مت ت�صجيلهم 
قرابة  بلغ  الأردن  يف  كالجئني  املف��صية  �صجالت  يف 
%19 يف  اأق���ل م��ن  األ���ف لج���ئ، وي��ق��ط��ن منهم   667
خميمات اللج�ء ب��الأردن، فيما هناك زهاء %51 من 

ه�ؤلء �صمن فئة الأطفال«.
ت�صريحات  يف  ق��ال��ت  ال��رو���ص��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  وك��ان��ت 
�صحافية حديثاً اأن م��صك� تعتزم افتتاح مراكز جديدة 
لت�صهيل ع�دة الالجئني ال�ص�ريني لبالدهم، منها واحد 

يف الأردن، و5 مراكز يف لبنان.

الدفاع  املركز ال�طني لإدارة �ص�ؤون  يف حني قال رئي�ض 
خالل  ميزينت�صيف،  ميخائيل  اأول  ال��ف��ري��ق  ال��رو���ص��ي، 
مبقر  ال�ص�ريني  الالجئني  ع���دة  تن�صيق  ملركز  اجتماع 
وزارة الدفاع الرو�صية ، اأن الأمم املتحدة “تت�قع ع�دة 
الأ�صهر  اإىل �ص�ريا خ��الل  األ��ف لج��ئ   890 اأك��رث م��ن 
ل�ص�ؤون  العليا  املف��صية  اأرقام  املقبلة«.وبح�صب  القليلة 
الالجئني يقدر اإجمايل عدد الالجئني يف الأردن بنح� 
املف��صية،  ب�صجالت  ر�صميا  الف لجئ م�صجلني   751
منهم اأكرث من 666 الف لجئ من اجلن�صية ال�ص�رية، 
ي�صكل�ن %88 من الالجئني امل�صجلني لدى املف��صية 

يف امل��م��ل��ك��ة، يف وق���ت ت���ؤك��د احل��ك���م��ة الأردن���ي���ة ان عدد 
ال�ص�ريني يف اململكة يتجاوز ملي�نا و300 الف �ص�ري.

ووفقاً لأرقام املف��صية فاإن نح� %83.2 من الالجئني 
يقيم�ن يف املجتمعات امل�صيفة ب�اقع 625.144، فيما 
ي�صكل�ن  فقط،  لج��ئ��اً   126.131 املخيمات  يف  يقيم 

نح� 16.8 % من الالجئني.
 78.5 على:  باململكة  املخيمات  يف  ال��الج��ئ���ن  وي��ت���زع 
األف يف خميم الزعرتي، ونح�41 األفاً يف خميم الأزرق 
نح�  الأط��ف��ال  وي�صكل  الإم���ارات���ي،  املخيم  يف  اآلف  و7 

%48.3 منهم، ب�اقع 363.146 طفاًل.

اأفادت �صحيفة “ذا تاميز” الربيطانية اأن حركة طالبان ت�صتعد ل�صن 
هج�م كبر على تنظيم داع�ض يف اأفغان�صتان، واأنها طلبت دعماً من 
لتحقيق  ت�صعى  طالبان  اأن  اإىل  ال�صحيفة  املتحدة.وت�صر  ال�ليات 
الأم��ري��ك��ي��ة والأف��غ��ان��ي��ة يت�صمن وقف  ال��ق���ات  حت��ال��ف تكتيكي م��ع 
ال�صربات اجل�ية التي قد تطال مقاتليها اأثناء عملياتهم القتالية 
اأن هذا الطلب قد ي�ؤ�صر خلط�ة  �صد هذا العدو امل�صرتك، معتربة 
الأفغانية  واحل��ك���م��ة  طالبان  ب��ني  ال�صالم  عملية  م�صار  يف  اأخ���رى 
وحلفائها الغربيني، بعد الهدنة الناجحة خالل العيد ال�صهر املا�صي 
واملحادثات ال�صتك�صافية اجلارية بني م�ص�ؤولني اأمريكيني واآخرين 
اجتثاث  م��ن  متكنت  ط��ال��ب��ان  اأن  ال�صحيفة  احلركة.وت�صيف  م��ن 
م�صلحي تنظيم الدولة من �صمايل اأفغان�صتان بعد ي�مني من القتال 
ال�صاري الأ�صب�ع املا�صي، واأنها جتمع ق�اتها ل�صن هج�م على معقل 
التنظيم يف ولية ننغرهار، وقد ا�صتدعت مقاتليها من وليات اأخرى 

ا�صتعداداً للهج�م املت�قع اأن يبدا خالل اأيام وي�صتغرق عدة اأ�صابيع.
وي�صتهدف الهج�م ثالث مناطق حماذية للحدود الباك�صتانية اأ�ص�ض 

فيها التنظيم قاعدة له منذ ظه�ره يف اأفغان�صتان عام 2014.

فيهم  مبن  مكثفة  حملة  خ��صهم  بعد  ف�زهم  اجلمه�ري�ن  اأعلن 
الرئي�ض دونالد ترامب يف انتخابات فرعية يف دائرة من ولية اأوهاي� 
م�ؤ�صرا  يعترب  ج��دا  �صئيل  ب��ف��ارق  اإمن��ا  ع��ق���د،  منذ  لليمني  ت�ص�ت 
الرئا�صية  ال�لية  انتخابات منت�صف  للدمي�قراطيني قبل  م�صجعا 

يف ت�صرين الثاين ن�فمرب.
بفارق  ت�صدر  ال��ذي  بالدر�ص�ن  ت��روي  اجل��م��ه���ري  اأع��ل��ن  واإن  حتى 
داين  للدمي�قراطي   -  49،3 مقابل   50،2%  - �ص�ت   1700
اوك�نر على مقعد يف جمل�ض الن�اب مل ت�صدر بعد اأي نتيجة ر�صمية 

بانتظار فرز اآلف ال�ص�ات باملرا�صلة.
البي�ض  وم��ن  املي�ص�رين  من  ال�صكان  غالبية  حيث  اأوه��اي���  ودائ���رة 
بن�صبة %88، كانت حتت �صيطرة اجلمه�ريني منذ اأكرث من ثالثة 
النتخابات  خ��الل  نقطة  ب11  تقدما  فيها  ترامب  عق�د.و�صجل 
ال��رئ��ا���ص��ي��ة.ل��ك��ن ت��ق��دم اجل��م��ه���ري��ني ت��ب��اط��اأ خ���الل احل��م��ل��ة لهذه 
النتخابات الفرعية ل�صتبدال اجلمه�ري بات تيبري الذي ا�صتقال 
م�ؤ�صرا  تقدمهم  يف  الدمي�قراطي�ن  وراأى  يناير.  الثاين  كان�ن  يف 

على ا�صتياء الناخبني املتنامي من �صيا�صة ترامب واإدارته.

اإحالة  باإعالنها  املعار�صة  على  هج�ما  الفنزويلية  ال�صلطات  �صنت 
الذي  “العتداء”  يف  بال�صل�ع  لتهامهم  الق�صاء  اإىل  قريبا  ن���اب 
ط�يل  خطاب  ل��ه.ويف  تعر�ض  اأن��ه  م���ادورو  نيك�ل�ض  الرئي�ض  اأعلن 
بثه التلفزي�ن والإذاعة قدم مادورو ما يعتربه “اأدلة” على حقيقة 
ال�صابق  ال��ربمل��ان  رئي�ض  ا�صتهدفته.واتهم  التي  الغتيال  حم��اول��ة 
على  ب��اأن��ه  املنفى  يف  حاليا  املقيم  املنفي  ب�رخي�ض  خ�لي�  املعار�ض 
خالل  ك��اراك��ا���ض  يف  ال�صبت  م�صرتني  بطائرتني  بالهج�م  عالقة 
بها  اأدىل  ت�صريحات  اإىل  ي�صتند  اإن��ه  م��ادورو  ع�صكري.وقال  عر�ض 
“كل هذه  بعد احل��ادث��ة.واأ���ص��اف  اأوق��ف���ا  الأق��ل  اأ�صخا�ض على  �صتة 
يف  املقيم  ب�رخي�ض  خ�لي�  اإىل  الت��ه��ام  اأ�صابع  ت�جه  الت�صريحات 
منزل يف ب�غ�تا بحماية حك�مة ك�ل�مبيا املنتهية وليتها. نعلم اأنه 
جبان اإىل حد امل�صاركة يف مثل هذه العمليات«.واتهم مادورو ال�صبت 
الرئي�ض الك�ل�مبي املنتهية وليته خ�ان مان�يل �صانت��ض باأنه وراء 
“العتداء” �صده. وهي اإدعاءات نفتها ب�غ�تا نفيا تاما.وبعد اتهام 
اي�صدر  العامل  ول  البلد  “ل  ت�يرت  ب�رخي�ض على  ق��ال  له  م��ادورو 
وتابع “نعلم جميعا اأنها لعبة ملالحقتنا واإدانتنا  مهزلة العتداء”. 
الفنزويلية  ال�صلطات  رواي���ة  الدكتات�رية«.بح�صب  نرف�ض  لكننا 
حمملتني  م�صرتني  بطائرتني  اإغ��ت��ي��ال  مل��ح��اول��ة  م����ادورو  تعر�ض 

باملتفجرات. واأ�صيب �صبعة ع�صكريني بجروح.

عوا�صم

لندن

كراكا�س

وا�شنطن

اإثيوبيا تقطع االإنرتنت يف 
ال�شرق و�شط اأعمال عنف 

••  اأدي�ض اأبابا-رويرتز:

الإنرتنت  قطعت  الإث��ي���ب��ي��ة  ال�صلطات  اإن  ام�����ض  ال�صكان  م��ن  اث��ن��ان  ق��ال 
على  م�ؤ�صر  يف  وذل��ك  هناك  تفجرت  عنف  اأع��م��ال  و�صط  البالد  �صرق  عن 
احت�اء  اأح��م��د يف  اأب��ي  الإ���ص��الح��ي  ال����زراء  رئي�ض  ت���اج��ه  التي  التحديات 

الت�ترات العرقية يف بع�ض املناطق.
اأوروم��ي��ا والآخ��ر من  اأحدهما يتحدث من منطقة  ال�صاكنان، وك��ان  وذك��ر 
املرة  وه��ذه  اأي���ام.  الإن��رتن��ت مقط�عة منذ ثالثة  اأن خدمة  ه��رر،  مدينة 
اأن رفع الربملان حالة الط�ارئ يف  التي تنقطع فيها اخلدمة منذ  الأوىل 

ي�ني� حزيران.
واندلعت اأعمال عنف يف جيجيقا عا�صمة املنطقة ال�ص�مالية ي�م ال�صبت 
فيما نهب الغ�غاء ممتلكات لأقليات عرقية. وقال �صاهد لرويرتز اإن ق�ات 

الأمن قتلت اأربعة اأ�صخا�ض بالر�صا�ض.
وذكرت احلك�مة اأن م�ص�ؤولني اإقليميني اأجج�ا ال�صطرابات.

املنطقة  رئي�ض  اإن  ل��روي��رتز  احلك�مة  با�صم  املتحدث  �صيدي  اأحمد  وق��ال 
ال�ص�مالية تنحى عن من�صبه ومل يعاد تكليفه باملن�صب، بعك�ض ما ذكرته 

تقارير اإعالمية حملية.
واأحجم �صيدي عن التعليق على قطع الإنرتنت الذي كانت جماعة )اأك�ص�ض 

ناو( احلق�قية اأول من اأبلغ به.
اأن ميتد العنف من املنطقة  اإنهم يخ�ص�ن  اأوروميا وهرر  ال�صكان يف  وقال 
ال�ص�مالية اإىل اأجزاء اأخرى يف �صرق اإثي�بيا لأن العمليات الثاأرية العرقية 
املتبادلة كانت جزءا من ال�صطرابات التي ع�صفت بالبالد ملدة ثالث �صن�ات 

حتى ا�صتقالة رئي�ض ال�زراء هايلي مرمي دي�صالني يف فرباير �صباط.
بعد ي�م من  �صباط  الط�ارئ يف فرباير  كانت احلك�مة قد فر�صت حالة 
ال�ص�ارع  احتجاجات  م��ن  �صن�ات  ث��الث  اأع��ق��اب  يف  م��رمي  هايلي  ا�صتقالة 

وال�صطرابات العنيفة.

االإفراج عن �شيمون غباغبو 
مبوجب عفو 

 •• اأبيدجان-اأ.ف.ب:

حيث  ال�صجن  من  ال�صابق  العاج  �صاحل  رئي�ض  زوج��ة  غباغب�  �صيم�ن  خرجت 
الرئي�ض  اإ�صدار  من  ي�مني  بعد  عاما  ع�صرين  بال�صجن  عق�بة  تق�صي  كانت 
�صيم�ن غباغب�  اأف���اد حم��ام��ي��ه��ا.وغ��ادرت  م��ا  وف��ق  عنها،  ع��ف���اً  وت���ارا  احل�صن 
البالغة من العمر 69 عاما اأكادميية الدرك يف اأبيدجان حيث كانت حمتجزة 

منذ �صبع �صن�ات، وفق حماميها بليدي 
اإىل م��ن��زل��ه��ا يف  دوه���������ري، وت����ج���ه���ت 
ا�صتقبالها  يف  ك��ان  حيث  ك���ك���دي  ح��ي 
اأنغام  اأن�صارها على وقع  األف من  نح� 
الذي  العف�  والأنا�صيد.�صمل  الطب�ل 
اأعلن الثنني بهدف تهيئة الأج�اء من 
�صخ�ض   800 ال�طنية  امل�صاحلة  اأجل 
برئا�صة  ال�صابق  النظام  م�ص�ؤويل  م��ن 

ل�ران غباغب�.
ولكن �صيم�ن غباغب� ل تزال مالحقة 
الدولية  امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة  ق��ب��ل  م��ن 
اأ�صدرت بحقها مذكرة ت�قيف يف  التي 

�صباط/فرباير 2012.

م�سوؤول اأممي: �سروط عودة الالجئني ال�سوريني »غري نا�سجة«

ا�شتمرار اال�شتباكات بال�شويداء وخماوف على م�شري املختطفني

•• ماتارام-اأ.ف.ب:

اإرتفعت ح�صيلة �صحايا الزلزال الذي 
الندوني�صية  ل�مب�ك  جزيرة  �صرب 
ت�صرد  اإىل  واأدى  ق��ت��ي��ال   131 اإىل 
قالت  ك����م����ا  ����ص���خ�������ض  األ��������ف   156
ت�ا�صل  ح��ني  يف  الأرب���ع���اء  ال�صلطات 

ف��رق الإن��ق��اذ رف��ع الأن��ق��ا���ض وتت�قع 
ال��ع��ث���ر ع��ل��ى م��زي��د م���ن ال�����ص��ح��اي��ا.

درجات   6،9 ب��ق���ة  ال���زل���زال  وت�صبب 
الذي وقع م�صاء الأحد مب�صاهد ذعر 
اأ�صب�ع  ب��ع��د  وال�����ص��ي��اح،  ال�����ص��ك��ان  ب���ني 
على زل��زال اأول اأوق��ع 17 قتيال على 
الأقل يف هذه اجلزيرة الربكانية التي 

يرتادها ال�صياح ب�صبب �ص�اطئها.
وقال املتحدث با�صم ال�كالة ال�طنية 
ب������روو  ����ص����ت����ب����  ال�����ك������ارث  لإدارة 
 131 “قتل  الأرب����ع����اء  ن����رغ���روه���� 
�صخ�صا واأ�صيب 1477 بجروح بالغة 
وكانت  �صخ�ض”.  األ��ف   156 وت�صرد 
ح�صيلة �صابقة اأ�صارت اإىل 105 قتلى 

و236 جريحا خطرا.
وك��ان��ت ف���رق الإغ���اث���ة ل ت����زال ترفع 
جرافات  ب�ا�صطة  الأرب��ع��اء  الأنقا�ض 
امل����ن����ازل،  اآلف  ع�������ص���رات  وت�������ص���ررت 
ب��ح�����ص��ب ال�����ص��ل��ط��ات ال��ت��ي اأف�����ادت عن 
ن��ق�����ض يف ال��ط���اق��م ال��ط��ب��ي��ة وامل�����اد 
“اجله�د  اإن  �ص�ت�ب�  الأ�صا�صية.وقال 
لإج����الء ال��ن��ا���ض ت��ك��ث��ف��ت، ل��ك��ن هناك 

م�صكالت كثرة على الأر�ض«.
اأعلن حاكم اإقليم جزر �ص�ندا الغربية 
ال�صغرى )وي�صت ن��صا تينغارا( حيث 
ت��ق��ع ل���م��ب���ك حم��م��د زي����ن املجدي 

حم�����دودة،  ال��ب�����ص��ري��ة  “م�اردنا  اأن 
املالجئ  م�صاعدين طبيني يف  يلزمنا 

اله�صة«.
بالن�صبة  هائلة  ال��زل��زال  “اآثار  وتابع 
اإنها  الغربية  �ص�ندا  ج��زر  يف  هنا  لنا 

اأول جتربة لنا من هذا الن�ع«.
م�صاحتها  تبلغ  التي  اجل��زر  بع�ض  يف 
ق���رى  دم�������رت  م����رب����ع  ك���ل���م   4700

بكاملها.
با�صم  املتحدث  ه���ادي  حممد  و���ص��رح 
ال�صليب الأحمر الإندوني�صي لفران�ض 
التي  ال���ق���رى  ب��ع�����ض  “دمرت  ب���ر����ض 
كل  تهدمت   100% بن�صبة  زرن��اه��ا 

املنازل والطرقات وانهارت اجل�ص�ر«.
واأق���ي���م���ت م���الج���ىء ع�����ص���ائ��ي��ة على 
اأو يف ح��ق���ل زراعة  ال��ط��رق��ات  ج��ان��ب 
الأرز ل��ك��ن ال��ع��دي��د م��ن امل���زارع���ني ل 
املت�صررة  م��ن��ازل��ه��م  ت����رك  ي��ح��ب��ذون 

والتخلي عن م�ا�صيهم.

اأندون�شيا   زالزال  جراء  م�شرد  األف   156

تنديد ب� “العنف املفرط” �شد فرن�شيني �شاعدوا مهاجرين
•• باري�ض-وكاالت:

ن����ددت ج��م��ع��ي��ات ت��ق��دم امل�����ص��اع��دة ل��ل��م��ه��اج��ري��ن يف 
مرفاأ كاليه الفرن�صي ب�اأعمال العنف املفرطة التي 
على  املهاجرين  مل�صاعدة  املتط�ع�ن  لها  يتعر�ض 
اإىل  �صلم  تقرير  وذل��ك يف  ال�صرطة،  عنا�صر  اأي��دي 

ال�صلطة املكلفة الدفاع عن حق�ق امل�اطنني.
وح�صب الأرقام الر�صمية فاإن ما بني 350 و400 
ك��ال��ي��ه حيث  ح��ال��ي��ا يف منطقة  ي��ع��ي�����ص���ن  م��ه��اج��ر 

ي�صع�ن للعب�ر اإىل بريطانيا.

وجاء يف بيان �صادر عن جمعيات عدة تعنى يف هذا 
تعر�ض  الخ��رة  الثمانية  الأ�صهر  “خالل  املجال 
املتط�ع�ن العامل�ن يف جمعيات ل� 666 حادثا مع 
باله�يات  املتكرر  التدقيق  بني  تراوحت  ال�صرطة، 
العنف  مم��ار���ص��ة  وح��ت��ى  والتفتي�ض،  والع��ت��ق��الت 
�صهادات  اإىل  التقرير  واللفظي«.وا�صتند  اجل�صدي 
33 متط�عا، و�صلم اإىل املدافع عن احلق�ق جاك 
امل�صتقلة  الداري���ة  ال�صلطة  ت���ب���ن  وميثل  ت���ب���ن. 

املكلفة الدفاع عن حق�ق امل�اطنني يف فرن�صا.
املمنهجة  بامل�صايقات  التقرير  وتندد اجلمعيات يف 

ي�صتخدمها  ال��ت��ي  العنف  وب��اأع��م��ال  للمتط�عني، 
عنا�صر ال�صرطة جتاه املهاجرين.

اإح����دى هذه  امل�����ص���ؤول��ة يف  ال��ي���ن���ر فينيي  وق��ال��ت 
العامة  النيابة  لمبالة  “مب�اجهة  اإنه  اجلمعيات 
اجلمعيات  ق��ررت  مر”  �ص�ر  ب�ل�نيي  منطقة  يف 
“املدافع عن احلق�ق لكي يق�م بدفع  اإىل  الت�جه 

الأم�ر قدما«.
واأو�صحت يف اإ�صارة اإىل عمل “املدافع عن احلق�ق” 
حما�صبة  على  ق��ادرة  م�صتقلة  ب�صلطة  يرتبط  اأن��ه 

الإدارة والتحقيق يف جتاوزات.

وا�شنطن تدعو مو�شكو اإىل �شحب 
قواتها من اأبخازيا واأو�شيتيا 

•• وا�صنطن-اأ.ف.ب:

اأبخازيا  دعت ال�ليات املتحدة م��صك� اإىل الن�صحاب من منطقَتي 
اعرتفت  اللتني  النف�صاليَتني  اجل���رج��ّي��َت��ني  اجلن�بية  واأو�صيتيا 
احلني  ذلك  منذ  واحتفظت  �صن�ات  ع�صر  قبل  با�صتقاللهما  رو�صيا 
ب�ج�د ع�صكري كبر فيهما.وقالت املتحدثة با�صم وزارة اخلارجية 
الأمركية هيذر ناورت خالل م�ؤمتر �صحايف، اإّن “هاتني املنطقتني 
“ُت�ا�صل  ج��زء م��ن ج���رج��ي��ا، ولي�صتا ج���زءا م��ن رو���ص��ي��ا«.واأ���ص��اف��ت 

�صمن  الإقليمية  ووحدتها  ج�رجيا  �صيادة  دع��م  املتحدة  ال���لي��ات 
املتحدة  ال���لي��ات  “اإن  ن���اورت  دوليا«.وتابعت  بها  امل��ع��رتف  احل���دود 
تدع� رو�صيا اإىل �صحب ق�اتها اإىل م�اقعها التي حّددها اتفاق وقف 
بني  الدبل�ما�صية  العالقات  2008«.وانقطعت  لعام  النار  اإط��الق 
اجتاحت   2008 يف  بينهما  خاطفة  ح��رب  بعد  وتبيلي�صي  م��صك� 
فيها الق�ات الرو�صية جزءا من ج�رجيا واأبقت ق�ات يف منطقتني 
اأو�صيتيا  هما  لها  م�اليتني  ح��دودي��ت��ني  ج�رجيتني  انف�صاليتني 

اجلن�بية واأبخازيا، اللتني اعرتفت با�صتقاللهما.

احلل لي�س باالندفاع نحو مو�سكو

يف الت�شعيد املتبادل حول ملف بران�شون.. تركيا �شتخ�شر
•• الريا�ض-وكاالت:

ال����رتك����ي  اخل�����ارج�����ي�����ة  وزي��������ر  راأى 
العالقات  اأّن  ياكي�ض  ي�صار  الأ���ص��ب��ق 
بلغت  وتركيا  املتحدة  ال���لي��ات  ب��ني 
منحدراً جديداً بعدما عاقبت الإدارة 

الأمريكية حليفتها يف النات�.
اآراب  “ذي  �صحيفة  يف  ق���راءه  وذّك���ر 
الرئي�ض  نائب  ب��اأّن  ال�صع�دية  ني�ز” 
الأتراك  ح��ّذر  بن�ض  مايك  الأمريكي 
الدينية  احل����ري����ات  ح������ل  ل���ق���اء  يف 
بلهجة قّلما ا�صُتخدمت يف التخاطب 
الديبل�ما�صي: اإىل الرئي�ض اأردوغان 
ر�صالة  ل����دي  ال���رتك���ي���ة،  واحل���ك����م���ة 
املتحدة  ال�ليات  بالنيابة عن رئي�ض 
بران�ص�ن  �صراح  اأطلق�ا  الأمريكية: 

الآن اأو ا�صتعّدوا مل�اجهة الع�اقب.
اأردوغ�������ان  م���ن  امل���ق���رب����ن  ن�����ص��ح  اإذا 
جمرد  ���ص��ت��ب��ق��ى  ال���ع���ب���ارات  ه����ذه  اأّن 
�صيك�ن  فعندها  كالمية،  ت��ه��دي��دات 
اأن  املحتمل  وم��ن  خ��اط��ئ��اً.  تقييمهم 
يك�ن املحيط�ن به قد اأعط�ه التقييم 
ال�صحيح لكّن اأردوغان قرر جتاهله. 
مب�ص�ؤولني  ال��ت��ق���ا  م�����ص��رف��ي��ني  اإّن 
بفر�ض  ال��ت��ه��دي��د  اإّن  ق���ال����ا  اأت�����راك 
ع���ق����ب���ات مل ي��ت��م اأخ������ذه ب��ج��دي��ة يف 
اأنقرة. لكن بعد �صتة اأيام على حتذير 
العق�بات  وا���ص��ن��ط��ن  ف��ر���ص��ت  ب��ن�����ض، 

على وزيرين تركيني. بتلك اخلط�ة، 
امل��ت��ح��دة ممار�صة  ال����لي���ات  اأدخ���ل���ت 
ج��دي��دة يف ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة حيث 
ح��ل��ت م�����ص��األ��ة خ��الف��ي��ة ب��ني دولتني 
���ص��ي��دت��ني م��ن خ���الل حت���رك اأح����ادي 

بدًل من املفاو�صات.
اأول  ه�����  الأم����ري����ك����ي  ال���ت���ح���رك  اإّن 
اإج������راء ت��ت��خ��ذه اأم��ري��ك��ا ���ص��د وزراء 
�صحيفة  و���ص��ف��ت  حليفة.  دول���ة  م��ن 
اخلط�ة  ه���ذه  تاميز”  “ني�ي�رك 
ا�صتثنائي للعق�بات  “ا�صتخدام  باأنها 
ي�صيف  املالية �صد حك�مة حليفة”. 
مب�صالح  �صي�صر  ذل���ك  اأّن  ي��اك��ي�����ض 
ال��دول��ت��ني ب��ال ���ص��ك. ل��ق��د مت فر�ض 
ماغنيت�صكي  لقان�ن  وفقاً  العق�بات 
حلماية حق�ق الإن�صان من النتهاك. 
الرتكيني  ال���زي��ري��ن  و���ص��ع  مت  اإذاً، 
غامبيا  ل��رئ��ي�����ض  ن��ف�����ص��ه��ا  اخل���ان���ة  يف 
ال�صابق الفا�صد يحيى جامي والع�ص� 
جمه�رية  �صي�خ  جمل�ض  يف  ال�صابق 
ب�تي�صتا  ف��ي��ل��ي��ك�����ض  ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان 
 10 بقيمة  ف�صاد  ق�صية  يف  امل��ت���رط 
ملي�ن دولر. وع�مل ال�زيران اأي�صاً 
ال�صرطة ال�طنية  كما ع�مل �صابط 
خافيير  فران�صي�صك�  نيكاراغ�ا  يف 
مت�رطاً  ك����ان  ال�����ذي  م����ادري����ز  دي�����از 

بانتهاكات خطرة حلق�ق الإن�صان. 
اأن ت����رد على  اأن���ق���رة  ل��ق��د ك����ان ع��ل��ى 

كرامتها  �صربت  لأنها  اخلط�ة  ه��ذه 
الت�صعيد  ا�صتمر  اإذا  لكن  ال�طنية، 
ال�ليات  م��ن  اأك��رث  تركيا  ف�صتعاين 
امل��ت��ح��دة. اأدرك����ت ت��رك��ي��ا ه���ذا ال�اقع 
جه�دها  برتكيز  ب��داأت  لذلك  املرير 
اخلط�ات  ل��ك��ّن  ال��ت���ت��ر،  تبديد  على 
غ��ر امل��درو���ص��ة ال��ت��ي مت ات��خ��اذه��ا يف 
املتحدة  ال���لي��ات  اأعطت  �صابق  وق��ت 
ال�صيا�صات  ���ص��ت��زي��د  ال��ع��ل��ي��ا.  ال���ي���د 
كلتا  ال���ت����ت���رات يف  ه����ذه  ال��داخ��ل��ي��ة 
املتحدة  ال�ليات  �صت�صهد  الدولتني. 

من  ال�����ص��اد���ض  يف  ن�صفية  ان��ت��خ��اب��ات 
الناخب�ن  و���ص��ي��ك���ن  امل��ق��ب��ل  ن���ف��م��رب 
ذلك  ال��ربوت�����ص��ت��ان��ت حم����ري���ني يف 
تركيا  و����ص���ت���ن���ظ���م  ال�����ص����ت����ح����ق����اق. 
وكل  املقبلة  ال�صنة  بلدية  انتخابات 
على  �صي�ؤثر  ال��ي���م  اأن��ق��رة  تفعله  م��ا 
نتائجها لحقاً. تنط�ي الأزم��ة على 
ت�صلك  اأن  واأم��ك��ن  الت�صعيد  خماطر 
اجتاهاً اإيجابياً ل� ا�صُتخدم املزيد من 
اللياقة واحلكمة. لكن مت ت�صييع تلك 
الفر�صة.بعد اجتماع يف �صنغاف�رة مع 

نظره الرتكي، قال وزير اخلارجية 
ت�جب  اإّن��ه  ب�مبي�  مايك  الأمريكي 
اإط����الق ���ص��راح ب��ران�����ص���ن م��ن��ذ زمن 
ط���ي��ل اآم����اًل اأن ي��ت��م ذل���ك يف الأي���ام 
املقبلة. كان املق�ص�د من هذا الكالم 
باأي  تقبل  ل��ن  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات  اأّن 
�صيئ اأقل من اإطالق �صراح الق�ض. اإذا 
اأخطاأت تركيا جم��دداً يف ق��راءة هذه 
الر�صالة ومل تعمد اإىل اتخاذ خط�ة 
���ص��ج��اع��ة ل��ت��غ��ي��ر م�����ص��ار الأح������داث 
اأن  ومي��ك��ن  ال��ت�����ص��ع��ي��د  ي�صتمر  ف��ق��د 

من  اله�ض  الرتكي  القت�صاد  يعاين 
ذلك  ي��ك��ن  مل  واإن  ك���ب���رة.  خ�����ص��ائ��ر 
م���ج��ة ج��دي��دة من  ك��اف��ي��اً، فهنالك 
ت��ل���ح يف الأف���ق وتتبناها  الإج�����راءات 
جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�ض 
من  تركيا  بحرمان  تق�صي  ال�صي�خ 
النتفاع من قرو�ض امل�ؤ�ص�صات املالية 

الدولية.
 تكمن املفارقة يف اأّن ق�صية بران�ص�ن 
للت�تر  اإث���ارة  اأك��رث  عن�صراً  اأ�صبحت 
الثنائية بعدما مت نقله  يف العالقات 
ويخ��ض  اجل����ربي����ة.  الإق����ام����ة  اإىل 
الأت��راك نقا�صاً ح�ل اأّن بران�ص�ن مل 
يكن ي�صكل تهديداً كهذا حني كان يف 
باجتاه  اأك��رث  تركيا  �صُتدفع  ال�صجن. 
الت�صعيد  اإي��ق��اف  يتم  مل  اإذا  رو���ص��ي��ا 
علماً اأّن العالقات بني اأنقرة وم��صك� 
لي�صت خالية من الق�صايا اخلالفية. 
املبع�ث  قال  املا�صي،  الأ�صب�ع  خالل 
الرو�صي اخلا�ض اإىل �ص�ريا األك�صندر 
دوماً  اأ���ص��رت  ب���الده  اإّن  لفرنتييف 
على وج�ب ان�صحاب اجلن�د الأتراك 
عملياتهم  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  ���ص���ري��ا  م���ن 
ومهماتهم يف املنطقة. ورجح ياكي�ض 
هذه  على  �صع�بات  تركيا  ت�اجه  اأن 
اجل��ب��ه��ة اأي�����ص��اً، م�����ص��راً اإىل اأّن����ه مل 
للطرفني  ن�صيحة  ت�جيه  اإل  يتبق 

بانتهاج احلذر. 
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يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�صجيل العالمة التجارية التالية:

2018/04/26 امل�دعة حتت رقم: 291192 
با�صم : ك�ن�صتيالي�صان براندز انرتنا�صي�نال اي بي �صي، انك

وعن�انه: ا�ض تي. ل�ران�ض ماين روود كراي�صت ت�ص�ر�ض باربادو�ض بي بي 15029.
الكح�لية،  امل�صروبات غر  من  والغازية وغرها  املعدنية  واملياه  ال�صعر؛  �صراب  الب�صائع/   لتمييز  وذلك 
م�صروبات م�صتخل�صة من الف�اكه وع�صائر الف�اكه، �صراب وم�صتح�صرات اأخرى لعمل امل�صروبات. وال�اقعة 

يف الفئة )32(. 
ال��صف كلمة "KIM CRAWFORD" كتبت باحرف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�با لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد او ار�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اليه وذلك خالل ثالثني ي�ما من تاريخ هذا العالن.

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�صجيل العالمة التجارية التالية:

2018/04/17 امل�دعة حتت رقم: 290780 
با�صم : اأونلي وات ي� نييد، اأنك

وعن�انه: 100 با�صايك اأفيني�، �ص�يت 100، فايرفيلد، ني� جر�صي 07004، ي� ا�ض ايه
وذلك لتمييز الب�صائع/ م�صتح�صرات �صيدلنية وبيطرية، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، م�اد واأغذية 
حمية معدة لالإ�صتعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�صع والأطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�صان 
لإبادة  م�صتح�صرات  مطهرات،  الأ�صنان،  طب  و�صمع  الأ�صنان  ح�ص�  م�اد  �صماد،  وم���اد  ل�صقات  واحلي�ان؛ 
احل�صرات واحلي�انات ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب. مكمالت غذائية لغايات طبية؛ مكمالت 
بروتينية؛  مكمالت  خمف�قات  اخل�ص��ض  وج��ه  على  بالربوتينات،  غنية  م�صروبات  الغذائية؛  للحمية 
مكمالت غذائية لغايات طبية على �صكل ق�الب الربوتني؛ مكمالت غذائية لغايات طبية على �صكل م�صح�ق 

الربوتني. وال�اقعة يف الفئة )05(. 
لتينية. بحروف  ال��صف عبارة "ONLY WHAT YOU NEED" كتبت 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�با لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد او ار�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اليه وذلك خالل ثالثني ي�ما من تاريخ هذا العالن.

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�صجيل العالمة التجارية التالية:

2018/04/17 امل�دعة حتت رقم: 290781 
با�صم : اأونلي وات ي� نييد، اأنك

وعن�انه: 100 با�صايك اأفيني�، �ص�يت 100، فايرفيلد، ني� جر�صي 07004، ي� ا�ض ايه.
وذلك لتمييز الب�صائع/  م�صتح�صرات �صيدلنية وبيطرية، م�صتح�صرات �صحية لغايات طبية، م�اد واأغذية 
حمية معدة لالإ�صتعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�صع والأطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�صان 
لإبادة  م�صتح�صرات  مطهرات،  الأ�صنان،  طب  و�صمع  الأ�صنان  ح�ص�  م�اد  �صماد،  وم���اد  ل�صقات  واحلي�ان؛ 
احل�صرات واحلي�انات ال�صارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�صاب. مكمالت غذائية لغايات طبية؛ مكمالت 
بروتينية؛  مكمالت  خمف�قات  اخل�ص��ض  وج��ه  على  بالربوتينات،  غنية  م�صروبات  الغذائية؛  للحمية 
مكمالت غذائية لغايات طبية على �صكل ق�الب الربوتني؛ مكمالت غذائية لغايات طبية على �صكل م�صح�ق 

الربوتني. وال�اقعة يف الفئة )05(. 
لتينية. بحروف  و�صف العالمة كلمة "OWYN" كتبت 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�با لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد او ار�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اليه وذلك خالل ثالثني ي�ما من تاريخ هذا العالن.

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�صجيل العالمة التجارية التالية:

2018/04/17 امل�دعة حتت رقم: 290764 
با�صم : ماركيت�، انك

وعن�انه: 901 مارينرز ايالند بلفارد.، �ص�يت 500، �صان ماتي�، كاليف�رنيا 94404-1573، ال�ليات املتحدة 
المركية.

خدمات  بها،  املتعلقة  والت�صميم  البحث  وخ��دم��ات  والتقنية  العلمية  اخل��دم��ات  الب�صائع/   لتمييز  وذل��ك 
التحاليل والأبحاث ال�صن�اعية، خدم�ات ت�صميم وتط�ير عتاد وبرامج الكمبي�ت�ر. ت�فر ا�صتخدام م�ؤقت 

لربامج الت�ص�يق اليل غر القابلة للتحميل عرب النرتنت. وال�اقعة يف الفئة )42(. 
ال��صف كلمة "MARKETO" كتبت باحرف لتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�با لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد او ار�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اليه وذلك خالل ثالثني ي�ما من تاريخ هذا العالن.

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز الع�ص��ض للياقة البدنية )للرجال(  

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1950160 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بن فا�صل القاب�صة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف مبارك فا�صل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 6*1 اىل 1*6

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/مركز الع�ص��ض للياقة البدنية )للرجال(

AL ESHOUSH FITNESS CENTRE )MEN(

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صال�ن الع�ص��ض للرجال

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب   رخ�صة رقم:2031720 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بن فا�صل القاب�صة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف مبارك فا�صل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 4.6*9 اىل 1*4.70

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/�صال�ن الع�ص��ض للرجال

AL ESHOUSH GENTS SALON
 اىل/�صال�ن الع�ص��ض للرجال ذ.م.م

AL ESHOUSH GENTS SALON LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/برمير �ص�بر ماركت

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب   رخ�صة رقم:2031705 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بن فا�صل القاب�صة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف مبارك فا�صل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 10*9 اىل 1*5.50

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/برمير �ص�بر ماركت

PREMIER SUPERMARKET
 اىل/برمير �ص�بر ماركت ذ.م.م

PREMIER SUPERMARKET LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�صبغة الع�ص��ض

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب   رخ�صة رقم:2109626 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعي %1

%99 bin fadel holding L L C تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بن فا�صل القاب�صة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف مبارك فا�صل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 4.5*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/م�صبغة الع�ص��ض

AL ESHOUSH LAUNDERY
 اىل/م�صبغة الع�ص��ض ذ.م.م

AL ESHOUSH LAUNDERY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مدر�صة قادة امل�صتقبل الدولية اخلا�صة 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:2488544 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بن فا�صل القاب�صة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف مبارك فا�صل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 7.3*1 اىل 1*4.10

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/مدر�صة قادة امل�صتقبل الدولية اخلا�صة

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

FUTURE LEADERS INTERNATIONAL PRIVATE SCHOOL LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/كافتريا �صيتني

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2134881 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بن فا�صل القاب�صة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف مبارك فا�صل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 7.7*90 اىل 1*7.47

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/كافتريا �صيتني

CHUTNEY CAFETERIA
 اىل/كافتريا �صيتني ذ.م.م

CHUTNEY CAFETERIA LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/جمم�عة بن فا�صل

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب   رخ�صة رقم:1009835 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بن فا�صل القاب�صة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف مبارك فا�صل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 5*2 اىل 1*1

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/جمم�عة بن فا�صل

BIN FADEL GROUP
 اىل/جمم�عة بن فا�صل ذ.م.م

BIN FADEL GROUP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/قرية الرتاث لتم�ين امل�اد الغذائية

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب   رخ�صة رقم:1756683 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعي من 100% اىل %1
bin fadel holding L L C تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بن فا�صل القاب�صة ذ.م.م

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*3.91 اىل 1*3.80

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/قرية الرتاث لتم�ين امل�اد الغذائية

HERITAGE VILLAGE CATERING SERVICES
 اىل/قرية الرتاث لتم�ين امل�اد الغذائية ذ.م.م

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الربق ال�طنية للمقاولت العامة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1079686 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بن فا�صل القاب�صة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف مبارك فا�صل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 5*2 اىل 1*1

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/الربق ال�طنية للمقاولت العامة

 اىل/الربق ال�طنية للمقاولت العامة ذ.م.م
ALBARQ ALWATANIYAH GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�صاط/حذف خدمات حق�ل ومن�صاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/خمبز الع�ص��ض

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب   رخ�صة رقم:2109629 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بن فا�صل القاب�صة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف مبارك فا�صل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*2 اىل 1*2

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/خمبز الع�ص��ض

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

AL ESHOUSH BAKERY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/الع�ص��ض لال�صتثمار العقاري

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب   رخ�صة رقم:1143407 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعي %1

bin fadel holding L L C تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بن فا�صل القاب�صة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف مبارك فا�صل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/الع�ص��ض لال�صتثمار العقاري

AL ESHOUSH REAL ESTATE INVESTMENT
 اىل/الع�ص��ض لال�صتثمار العقاري ذ.م.م

AL ESHOUSH REAL ESTATE INVESTMENT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/م�ؤ�ص�صة بن فا�صل لالعمال الكهربائية 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب وامليكانيكية رخ�صة رقم:1019446 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعي %1

%99 bin fadel holding L L C تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بن فا�صل القاب�صة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف مبارك فا�صل املزروعي

تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 5*2 اىل 1*1
تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة 

تعديل ا�صم جتاري من/م�ؤ�ص�صة بن فا�صل لالعمال الكهربائية وامليكانيكية
BIN FADIL ELECTRICAL & MECHANICAL WORK ESTABLISHMENT

 اىل/بن فا�صل لالعمال الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م
BIN FADIL ELECTRICAL MECHANICAL WORK LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم �صيتني

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2057014 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبارك �صيف مبارك فا�صل املزروعي %1

%99 bin fadel holding L L C تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة بن فا�صل القاب�صة ذ.م.م
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صيف مبارك فا�صل املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 200000
تعديل ل�حة العالن/اجمايل من م�صاحة 5.5*1 اىل 5.5*1

تعديل �صكل قان�ين/من م�ؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة 
تعديل ا�صم جتاري من/مطعم �صيتني
CHUTNEY RESTAURANT

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

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر ي�ماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ص�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/225  ا�شتئناف جتاري

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صعيد حممد عمر )والد( ب�صفته من ورثة حممد �صعيد حممد 
�صعيد حممد  العقيلي 2-فاطمة احمد حممد عقيل )وال��دة( ب�صفتها من ورثة حممد 
العقيلي 3- اإكرام يلماز )زوجة( ب�صفتها من ورثة حممد �صعيد حممد العقيلي 4- �صامية 
عبداجلليل عبدالرحيم )زوجة( ب�صفتها من ورثة حممد �صعيد حممد العقيلي 5-حامد 
حممد �صعيد حممد )ابن( ب�صفته من ورثة حممد �صعيد حممد العقيلي 6- القا�صر / 
�صعد حممد �صعيد حممد )ابن( ب�صفته من ورثة حممد �صعيد حممد العقيلي 7- غالية 
العقيلي 8- فاطمة  �صعيد حممد  �صعيد حممد )ابنة( ب�صفتها من ورثة حممد  حممد 
العقيلي  احمد زوج��ة �صعيد حممد عمر )ابنة( ب�صفتها من ورث��ة حممد �صعيد حممد 
9- بدور حممد �صعيد حممد )ابنة( ب�صفتها من ورثة حممد �صعيد حممد العقيلي 10- 
�صعيد حممد  ورث��ة حممد  ب�صفتها من  )ابنة(  �صعيد حممد  ب�صرى حممد   / القا�صرة 
العقيلي  11-حممد �صالح احمد حممد العقيلي  جمه�يل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف 
عبداحلكيم  رميا   / وميثله  م  م  ذ  �ض   - الكيماوية  وال�صناعات  لل�صاب�ن  اخلليج  /مركز 
كلي  جت��اري   2016/1194 رقم  بالدع�ى  ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد   - اجلر�صي 
بتاريخ 2018/1/29  وحددت لها جل�صه ي�م الثالثاء  امل�افق 2018/10/2 ال�صاعة 10.00 
�صباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�ص�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف 

حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

اإعالن بيع املوجودات 
يف التنفيذ رقم 2018/3830 بالن�شر 

اإىل املنفذ �صده : اي�صي مارت للتجارة العامة - �ض ذ م م 
�صبق وان مت اإيقاع احلجز التنفيذي على املنق�لت وامل�ج�دات 
العائدة لكم ، وحيث مت تثمني قيمتها مببلغ / 1820 درهم 
من قبل ماأم�ر التنفيذ ، وقد قرر قا�صي التنفيذ الت�صريح 
بخ�صم قيمة املحج�زات من اإجمايل املطالبة املالية.  لذلك 
نعلمكم اإنكم مكلف�ن ب�صداد املبلغ املطالب به خالل خم�صة  
املبلغ  �صداد  عن  امتناعكم  ح��ال  ويف  الن�صر  تاريخ  من  اأي��ام 
املطالب به �ص�ف يتم الت�صريح لطالب التنفيذ بالت�صرف 
قا�صي  قبل  واملعتمد من  اأع��اله  ال�صعر  وف��ق  املحج�زات  يف 

التنفيذ.
اإدارة تنفيذ االأحكام       

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   

اإعالن بيع املوجودات 
يف التنفيذ رقم 2017/4584 بالن�شر 

اإىل املنفذ �صده : عديل ح�صني للمج�هرات - �ض ذ م م 
�صبق وان مت اإيقاع احلجز التنفيذي على املنق�لت وامل�ج�دات 
العائدة لكم ، وحيث مت تثمني قيمتها مببلغ /1.300 درهم 
من قبل ماأم�ر التنفيذ واخلبر ، وقد قرر قا�صي التنفيذ 
املطالبة  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ح��ج���زات  قيمة  بخ�صم  الت�صريح 
املالية.  لذلك نعلمكم اإنكم مكلف�ن ب�صداد املبلغ املطالب به 
خالل خم�صة  اأيام من تاريخ الن�صر ويف حال امتناعكم عن 
�صداد املبلغ املطالب به �ص�ف يتم الت�صريح لطالب التنفيذ 
بالت�صرف يف املحج�زات وفق ال�صعر اأعاله واملعتمد من قبل 

قا�صي التنفيذ.
اإدارة تنفيذ االأحكام       

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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••الفجر - تون�ض - خا�ض

املوقف من حكومة ال�ساهد اأو الت�سويت االأخري على 
منح الثقة لوزير الداخلية اجلديد ه�سام الفوراتي 

كانت بع�س االأحزاب من �سحاياه البارزين.

على  الت�سويت  خلفها  التي  تون�س  اآفــاق  اأزمــة  فبعد 
النائب  اأعــلــن  حيث  الداخلية  لــوزيــر  الثقة  منح 
رئا�سة  من  ا�ستقالته  عن  الهاليل  كــرمي  بالربملان 
املكتب ال�سيا�سي حلزب اآفاق تون�س ب�سبب “اختالف 
ملنح  املخ�س�سة  العامة  اجلل�سة  يف  الت�سويت  حول 

الثقة لوزير الداخلية ه�سام الفوراتي«.
مع  �سّوتوا  تون�س  افــاق  نــواب  من   3 ان  اىل  وي�سار 
من  نائب  احتفظ  فيما  الداخلية  لوزير  الثقة  منح 

جمموعة الرباعي احلا�سرين يف اجلل�سة ب�سوته.
وكان احلزب قد دعا نوابه اىل مقاطعة جل�سة منح 

الثقة ليلتزم ثنائي فقط بدعوة احلزب مقابل ح�سور 
البقية )4( اجلل�سة والّت�سويت �سّد تو�سياته.

بعد  فيه  ان�سقاق  وظهور  امل�سار  حزب  اأزمة  وكذلك   
ا�سرار اأمينه العام على البقاء على راأ�س الوزارة �سد 

رغبة احلزب.

اّتهام النواب اخلم�سة باالنتهازية:

اجلرح يف النداء والنزيف يف حركة م�شروع تون�س...!

»اأعمال تخريب«
م��ا اإن رك���ب ه���ذه الأزم�����ات ي��ح��ل يف 
حركة م�صروع ت�ن�ض باإعالن 5 من 
ن�اب الربملان عن كتلة احلّرة للحزب 
النيابية ومن  الكتلة  ال�صتقالة من 
احلزب وهم ال�صحبي بن فرج وليلى 
ف��ل��ف��ال و�صهيل  وم�����روان  ال�����ص��ت��اوي 
العل�يني وهدى �صليم ووجه النّ�اب 
اخلم�صة ا�صتقالتهم لرئي�ض الكتلة 

عبد الروؤوف ال�صريف. 
وق����د ات��ه��م��ت ك��ت��ل��ة احل�����رة حلركة 
م���������ص����روع ت�����ن���������ض، م�����ا اأ����ص���م���ت���ه ب� 
ح�ل  ملتفة  �صغط”  “جمم�عات 
“اأعمال  ب�  بالقيام  احلك�مة  رئي�ض 
من  ع������ددا  ا���ص��ت��ه��دف��ت  تخريب” 
اأول رد لها على  الأح���زاب وذل��ك يف 

ا�صتقالة 5 من ن�ابها.
بيان  يف  الربملانية  الكتلة  واأع��ل��ن��ت   
لهذه  “اأ�صفها  ع����ن  ع��ن��ه��ا  �����ص����ادر 
ال�اهية  و”لالأعذار  ال�صتقالة” 
لتربيرها  اأ���ص��ح��اب��ه��ا  ق��ّدم��ه��ا  ال��ت��ي 
كانت  “الأمانة  اأن  اإىل  م�����ص��رة   “
مبربراتهم  ال���ت�������ص���ري���ح  ت��ق��ت�����ص��ي 
احلقيقّية والتي تع�د اإىل اختيارهم 
ال�����ص����ط����ف����اف م�����ع احل����ك�����م����ة يف 
مبك�نات  يجمعها  ال����ذي  اخل����الف 
بحّجة  واجتماعية  ح��زب��ّي��ة  وط��ن��ّي��ة 
ال�صلطة  م����ن  ال����ق����رب  م�����ق����ع  اأن 
�صيمكن من حتقيق ف�ائد انتخابية 
التي  ال��ت��ربي��رات  وه��ي  وم�صلحّية، 
ق���دم���ت���ه���ا امل���ج���م����ع���ة ب����������ص�����ح يف 
اأمر  وه�  للكتلة،  �صابقة  اجتماعات 
والّداين  القا�صي  م��ن  معل�ما  ب��ات 

منذ مّدة ط�يلة«.
بغياب  “التذرع  اأن  واأو�����ص����ح����ت 

خمالف  الكتلة  داخل  الدميقراطّية 
للحقيقة باعتبار اأن نظامها الداخلي 
اأع�صائها  جميع  من  عليه  امل�صادق 
على  ين�ض  امل�صتقيلني  فيهم  مب��ن 
اعتماد الإجماع لتخاذ القرار وعند 
كان  وقد  الأ�ص�ات،  باأغلبية  التعذر 
باخلروج  امل��ب��ادرون  ه��م  امل�صتقيل�ن 

على النظام الداخلي«.
وك��ان خم�صة ن���اب من كتلة احلرة، 
قد اأعلن�ا عن ا�صتقالتهم من الكتلة 
امل�ص�ؤوليات  خمتلف  ومن  الربملانّية 

�صلب احلزب.
واأّكد الن�اب يف ن�ض ال�صتقالة، الذي 
مّت اإيداعه مبكتب ال�صبط بالربملان 
نهائي  ال�صتقالة  قرار  اأّن  الثالثاء، 

احلزب  عالقة  تهم  لأ�صباب  وي��ع���د 
ت�صيرها  واآل���ي���ة  ال��ن��ي��اب��ي��ة  بالكتلة 
وات��خ��اذ ال��ق��رار داخ��ل��ه��ا، وب��ّي��ن���ا اأّن 
باخل�ص��ض  جت���ّل���ت  امل�����ص��األ��ة  ه����ذه 
الثقة  الت�ص�يت على  م�ؤخرا خالل 

ل�زير الداخلية.
الكتلة  من  ال�صتقالة  اأّن  بّين�ا  كما 
النيابية تعني ال�صتقالة من جميع 
املنا�صب القيادية يف املكتب ال�صيا�صي 

والتنفيذي حلزب م�صروع ت�ن�ض.
لل�صراع  ان  ال��ت��ط���ر،  ه��ذا  ويك�صف 
النداء  وب����ني  ت���ن�����ض،  ن�����داء  داخ�����ل 
جانبيني  �صحايا  احلك�مة،  ورئي�ض 
ت�ن�ض  م�صروع  حركة  مقدمتهم  يف 
التي مل تقطع كليا حبلها ال�صريري 

انفتح  كلما  وبالتايل  الطرفني  مع 
اجل����رح ه��ن��اك، ك���ان ال��ن��زي��ف داخل 

امل�صروع.

توحيد العائلة الع�سرية
ي�صار اىل ان املكتب ال�صيا�صي حلركة 
م�������ص���روع ت����ن�������ض، ك�����ان ق����د دع�����ا يف 
الأي��ام الخ��رة يف بيان له، الرئي�ض 
الت�ن�صي الباجي قائد ال�صب�صي اإىل 
لعب دور رئي�صي يف ت�حيد مكّ�نات 
ال�طنية  “العائلة  ب����  اأ����ص���م���اه  م���ا 
الت�ازن  على  “حفاظا  الع�صرية”، 
الأم���ن  ي�صمن  ال����ذي  وال���ص��ت��ق��رار 
وي��ح��ف��ظ ال���ب���الد م���ن ال�����ص��ق���ط يف 

لعبة املحاور الدّولية«.

للحركة،  ال�صيا�صي  املكتب  واع��ت��رب 
ي��ق���م به  اأن  ال���ذي ي��ج��ب  ال����دور  اأن 
الباجي قايد ال�صب�صي “ل يتعار�ض 
مع التزاماته الد�صت�رّية بل يتكامل 

معها«.
ع��ل��ى �صرورة  اأك�����دت احل���رك���ة  ك��م��ا 
اأعلى  يف  ل��الأزم��ة  ال��ف���رّي��ة  املعاجلة 
هرم ال�صلطة، داعية رئي�ض احلك�مة 
هذه  يف  ال��ن�����ص��ط��ة  امل�����ص��اه��م��ة  اإىل 
امل��ع��اجل��ة م��ن خ���الل الن�����ص��ج��ام مع 
منه  انبثق  ال��ذي  ال�صيا�صي  الإط���ار 
ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ���ص��ر دوال��ي��ب الدولة 
من  ال�طنّية  العائلة  وح���دة  وع��ل��ى 
“املناف�ض  �ص�ى  تنفع  ل  انق�صامات 
فّرق  �صيا�صة  يعتمد  الذي  ال�صيا�صي 

ت�صّد”، بح�صب ن�ض البيان، يف اإ�صارة 
حلركة النه�صة.

املنظمات  بيانها،  يف  احلركة،  ودعت 
راأ�صها  وع���ل���ى  ال���ك���ربى،  ال���ط��ن��ّي��ة 
اإىل  لل�صغل،  الت�ن�صي  العام  الحت��اد 
حل�ل  اإي��ج��اد  يف  كعادتها  امل�صاهمة 
وتفاقم  ال�صيا�صي  ال��صع  لن��خ��رام 
اأزمة احلك�مة يف البالد، من خالل 
ال�طنّية بني جميع  دف��ع احل����ارات 

الق�ى الفاعلة.
للمثقفني  الدع�ة  احلركة  ووجهت 
املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات  وال�صخ�صيات 
امل����دين اإىل امل�����ص��اه��م��ة ب��ف��ع��ال��ّي��ة يف 
�صيا�صة  اأّن  معتربة  ال�طني،  ال�صاأن 
والكتفاء  ال����رب�����ة  ع��ل��ى  ال�����ق�����ف 

باملالحظة ه� ن�ع من تغليب الذات 
ال�طنّية  امل�����ص��ل��ح��ة  ع��ل��ى  ال���ف���ردّي���ة 

العاّمة.
واع���ت���رب امل��ك��ت��ب ال�����ص��ي��ا���ص��ي حلركة 
الأزمة  “ اأ���ص��ل  اأن  ت�ن�ض  م�����ص��روع 
اأزم��ة حك�مة  هي  احلالّية  ال�طنّية 
ويتطّلب  ���ص��ي��ا���ص��ي  اأ���ص��ل��ه��ا  وح���ك���م، 
حاّل �صيا�صيا يتمثل يف جتميع كافة 
الق�ى ال�طنّية على اأ�صا�ض العتبار 
م��ن اأخ��ط��اء امل��ا���ص��ي واإي��ث��ار ال�طن 
على الذوات ال�صخ�صّية حتى تت�ّفر 
الق�ّية  ال�طنّية  ال�صّيا�صية  القيادة 
القادرة على اإدارة دفة احلكم بكفاءة 
القت�صادية  الأزم���ة  وح��ّل  وفاعلّية 
والجتماعية وتخفيف عبء الأزمة 

على امل�اطنني وو�صع خارطة طريق 
لالإنقاذ والنه��ض«.

“احلك�مة  اأّن  ال���ب���ي���ان  واأ������ص�����اف 
كحك�مة  �صفتها  ف��ق��دت  احل��ال��ّي��ة 
م��ص�عّيا  واأ�صبحت  وطنّية  وح��دة 
ره��ي��ن��ة ل���دى ح��رك��ة ال��ن��ه�����ص��ة، مّما 
ح�لها  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  الأزم�������ة  ع���ّم���ق 
دورها  ل��ع��ب  ع��ن  و�صغلها  وداخ��ل��ه��ا 
حلّل املع�صالت القت�صادية واملالية 
البقاء  ح��روب  وجعل  والجتماعّية، 
منطلق  ع��ل��ى  ت��ت��غ��ّل��ب  ال�����ص��ل��ط��ة  يف 
م�����ع�����ارك ب����ن����اء ال������ط�����ن، وه������� ما 
�صامل  بتغير  م��راج��ع��ت��ه��ا  يتطّلب 
ال�صّيا�صية  طبيعتها  م�صت�يات  على 

ومكّ�ناتها واأهدافها«.
وراأى كثرون يف هذه الدع�ة وهذا 
لتقارب  ���ص��م��ن��ي��ا  اع���الن���ا  ال���ب���ي���ان، 
مرتقب مع حركة نداء ت�ن�ض، التي 
م�صروع  حركة  �صلبها  م��ن  خرجت 
ت����ن�������ض، ت����ق����ارب ي���ف���ر����ص���ه الأف������ق 
وحمطاته   2019 لعام  ال�صيا�صي 
الدائر  ال�صراع  وكذلك  النتخابية، 
الي�م ح�ل م�صتقبل حك�مة ال�صاهد 
وامل�قف منها. تقارب قد يك�ن عّجل 
باندلع الزمة داخل م�صروع ت�ن�ض، 
ذاتيا او بفعل فاعل، لي�ض مهما لن 
م�صروع  ح��رك��ة  ان  ت��ق���ل  ال���ق��ائ��ع 
ت���ن�����ض ال��ت��ح��ق��ت ب���ن���ادي الأح������زاب 
املتاأزمة التي تطبع امل�صهد ال�صيا�صي 
حركة  طرحت  اأي��ام  ت�ن�ض.ومنذ  يف 
نداء ت�ن�ض مبادرة جديدة لت�حيد 
وال��صطية،  الدميقراطية  العائلة 
من  ع��دد  م��ع  نقا�صات  يف  وانطلقت 
منها،  ف��ك��ري��ا  ال��ق��ري��ب��ة  الح�������زاب 

واأبرزهم مع حزب م�صروع ت�ن�ض. 

•• عوا�صم-وكاالت:

ا�صتئناف  ك��ان  اإذا  م��ا  غربي�ن  خ��رباء  يناق�ض 
النظام،  لقلب  �صيق�د  اإي����ران  �صد  ال��ع��ق���ب��ات 
من  اأول م�جة  تزامن جت��دد  مع  لتمكينه،  اأم 
العق�بات الأمريكية �صد اإيران مع احتجاجات 

�صعبية اإيرانية ح�ل اقت�صاد البالد املنهار.
ال�ص�ؤون  م���را����ص���ل  ج����ن�������ص����ن،  ك���ي���ث  ول���ف���ت 
“ف�رين  جملة  ل��دى  الدولية  اجلي��صيا�صية 
ح�ل  ينق�صم�ن  املحللني  اأن  اإىل  ب�لي�صي”، 
الت�صخم  م��ن  ال�����ص��ع��ب��ي  ال��غ�����ص��ب  ك���ان  اإذا  م��ا 
املت�ا�صل وارتفاع معدل البطالة �ص�ف ي�جه 
ال�ليات  ���ص��د  اأم  ���ص��د احل��ك���م��ة يف ط��ه��ران، 
التي  للعق�بات  املقال  كاتب  وي�صر  املتحدة. 
فر�صت يف اإطار ان�صحاب ال�ليات املتحدة من 

وت�صمل  اإي��ران، يف ماي�،  الن�وية مع  ال�صفقة 
قي�داً علي حت�يالت بالدولر والجت��ار بعدد 
من ال�صلع ال�صناعية. وتعد تلك العق�بات اأول 
ق�صم من حملة مت�صاعدة لإجراءات اأمريكية 
التنفيذ  حيز  و�صعت  الإ�صالمي  النظام  �صد 
ت���رام���ب الن�����ص��ح��اب م���ن التفاق  ب��ع��د ق�����رار 
اإنه حتى قبل فر�ض  الن�وي.ويق�ل ج�ن�ص�ن 
ل  احتجاجات  خرجت  الأمريكية،  العق�بات 
�صابق لها يف طهران امتدت اإىل عدد من املدن 
�صد  املتظاهرين  اأ�ص�ات  علت  حيث  الكربى، 
هيمنتهم  على  واح��ت��ج��اج��اً  امل���اليل،  حكامهم 

على ال�صلطة منذ قرابة اأربعني عاماً.
اإيران لدى  وقال ناي�صان رافاتي، حملل ح�ل 
زي���ادة  “ن�صهد  غ����روب  ك��راي�����ص��ي�����ض  جم��م���ع��ة 
هناك  وكانت  الحتجاجات.  ملح�ظة يف عدد 

اأول م�جة يف دي�صمرب ويناير، ومن ثم خرجت، 
خالل الأ�صابيع الأخ��رة، املظاهرات املرتبطة 

بالهب�ط الكبر لقيمة الريال الإيراين«.
يف  اإي���ران  �صد  �صق�ر  عن  املقال  كاتب  وينقل 
امل�ؤيدين منذ وقت ط�يل لتغير  الغرب، من 
تراجع  على  م�ؤ�صر  ال�صطرابات  اأن  النظام، 
للطبقة  ال�����ص��ع��ب��ي  ال���ت���اأي���ي���د  ح��ج��م  يف  ك��ب��ر 
احل��اك��م��ة م��ن رج����ال ال���دي���ن. وي��ل��ف��ت اإىل اأن 
اأو�صع نطاقاً عما كانت  الأخ��رة  الحتجاجات 

عليه خالل ال�صن�ات ال�صابقة. 
اخل�صراء  احل���رك���ة  لح���ت���ج���اج���ات  وخ����الف����اً 
للطبقة ال��صطى التي هزت اإيران يف 2009، 
امل�جة احلالية قد �صمت عاملني يف  اأن  يبدو 
كان�ا  ال��ذي��ن  م��ن  ال��ع��ام واخل��ا���ض  القطاعني 
ال�صيا�صي.  التقليدية للدعم  القاعدة  ي�صكل�ن 

حجابهن،  ومزقن  اإي���ران،  ن�صاء  ت�صجعت  كما 
ع��ن �صخطهن  م��ن احل����الت، كتعبر  ع��دد  يف 
م��ن ال��ن��ظ��ام. وق���ال م���ارك دوب���ي��ت��ز، الرئي�ض 
الدميقراطيات  ع��ن  ال��دف��اع  مل��رك��ز  التنفيذي 
“ما بداأ كاحتجاجات اقت�صادية  يف وا�صنطن: 
و�صيا�صي  اج��ت��م��اع��ي  حت���ٍد  ح��رك��ة  اإىل  حت����ل 
امل�ت  مثل  �صعارات  ن�صمع  النظام...بتنا  �صد 
للنظام.  وامل����ت  ل��روح��اين،  وامل����ت  خلامنئي، 
ومل ن�صهد مثل هذا الن�ع من التحدي املبا�صر 
لكن   .« الث�رة  قيام  1979 عند  للنظام منذ 
القت�صادي  الهج�م  جت��دد  اأن  ي��رى  بع�صهم 
الأمريكي �صد اإيران، قد يق��ض فعلياً ق�صية 
ال�صل�ك  املحتجني �صد طهران، ويعزز ن�عية 

ال�صيئ الذي تعمل وا�صنطن على احت�ائه. 
���ص��ت��ي��ف هانكي،  ي���ق����ل  امل��ن��ط��ل��ق،  وم����ن ه����ذا 
“تعمل  لدى جامعة ج�نزه�بكينز  اقت�صادي 
العق�بات عادة على �صرب اأي نظام ت�صتهدفه، 
وه���ذا م��ا ي��ج��ري ح��ال��ي��اً يف اإي����ران. وم��ن اأجل 
ال��ع��ق���ب��ات، واإب��ق��اء قب�صتهم على  اأث���ر  ت��ف��ادي 
الث�ري  واحل��ر���ض  احلك�مة  �صت�صعى  ال��ب��الد، 
الإيراين مل�صاعفة منط ن�صاطهم غر امل�صروع 

الذي لطاملا ا�صتخدم�ه من قبل«. 
يف  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  ت����اج���ه  ال�����ص��ي��اق،  ويف 
�صركاء  تاأييد  ك�صب  حت��دي  اإي���ران  مع  نزاعها 
اإنقاذ  اأوروب��ي���ن  ي��ح��اول ق��ادة  دول��ي��ني، وفيما 
علي  العمل  بهم  يفرت�ض  الإيرانية،  ال�صفقة 
اإيجاد اأر�صية مع وا�صنطن للت�صدي له�اج�ض 
ب�لي�صي،  ف���ري��ن  م���ق��ع  يف  م�����ص��رتك��ة.وك��ت��ب 
مي�صال اإليمان، زميل بارز لدى املعهد الدويل 
ل��ل��درا���ص��ات ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، وم����ؤل���ف كتاب 
“قدرات �ص�اريخ اإيران البالي�صتية” اأن هناك 
ق�صية اأ�صا�صية تكمن يف اخلطر املحتمل الذي 
البالي�صتية.  اإي����ران  ���ص���اري��خ  ب��رن��ام��ج  ميثله 
اإي��ران امل�صي قدماً يف بناء اأ�صلحة  ف��اإذا ق��ررت 
املجهزة  ���ص���اري��خ��ه��ا  م��ن  بع�صاً  ف���اإن  ن���وي��ة، 

ت�صميمها  يعاد  قد  تقليدية،  حربية  ب��روؤو���ض 
حلمل روؤو����ض ن���وي��ة. وك��ان ع��دم فر�ض قي�د 
ثالثة  اأحد  الإيرانية  ال�ص�اريخ  برنامج  على 
اأ�صباب ذكرها الرئي�ض الأمريكي، ترامب، عند 
الن�وية.  ال�صفقة  من  بالده  ان�صحاب  اإعالنه 
تلك  ح���ل لق�صية  ع��ر���ض  ع���ن  ع������ص��اً  ول��ك��ن 
اإيران عن  اأن تتخلى  ال�ص�اريخ، طلب ترامب 
املركزي  ال��دور  اإىل  ونظراً  جميع �ص�اريخها. 
لتلك ال�ص�اريخ يف ق�صية الدفاع والردع عند 
طهران، فاإن التخلي الكامل عنها لي�ض ممكناً 
بعد. وي�صر اإليمان اإىل و�صيلة اأف�صل ت�صتطيع 
ال�صاروخي  اإي��ران  برنامج  قلقة من  حك�مات 
من  اإي���ران  ملنع  فر�صة  فهناك  اإليها.  اللج�ء 
 ،ICBM ل���ل���ق���ارات  ت��ط���ي��ر ����ص���اروخ ع��اب��ر 
ما  وه����  ك��ي��ل���م��رت،   2000 اإىل  م���داه  ي�صل 
لتحقيقه.ويق�ل  �صعيها  ع��ن  اإي�����ران  اأع��ل��ن��ت 
كاتب املقال اإنه فيما لتزال اإيران تعمل �صمن 
اأع��ل��ن��ت ع��ن��ه��ا، ه��ن��اك م�ؤ�صرات  احل����دود ال��ت��ي 
اأنظمة  لتط�ير  ا�صرتاتيجية  ب�����ص��اأن  مقلقة 
اأط�ل مدى. لذلك، هناك حاجة للت��صل اإىل 
اتفاق خا�ض بال�ص�اريخ، مع �صروط للتحقق 
تقنني  املعنية  ال���دول  على  وينبغي  والإن��ف��اذ. 
اإي��ران من تعزيز  اأن تتمكن  املدى املحدد قبل 
املقال،  كاتب  ال�صاروخي.وح�صب  برناجمها 
امل����دى على  ذل���ك  بت�صجيل  اإي�����ران  ت��ق��ب��ل  ل���ن 
ب���اإج���راءات حتقق مطل�بة  ال��ق��ب���ل  اأو  ال����رق 
وكن�ع  املقابل.  يف  �صيئاً  تتلق  مل  ما  ملراقبتها 
من املفا�صلة، ميكن ال�صماح لإيران مب�ا�صلة 
برناجمها الف�صائي، ولكن �صمن قي�د تقنية 
اأقمار  وق�اعد �صفافة للحد من خطر اإطالق 
ع�صكربة،  لأغ��را���ض  ت�صتخدم  قد  ا�صطناعية 
ذات  تكن�ل�جيا  تتطلب  كهذه  اأقماراً  اأن  علماً 
تقنية  اإج����راءات  ع��رب  لكن  م���زدوج،  ا�صتخدام 
واأخرى تتعلق بال�صفافية، ميكن جتنب بع�ض 

املخاطر.

اأملانيا تربم اتفاقا مع اإ�شبانيا 
الإعادة املهاجرين 

•• برلني-اأ.ف.ب:

املهاجرين  الأخ����رة  با�صتعادة  يق�صي  م��دري��د  م��ع  ات��ف��اق��ا  ب��رل��ني  اأب��رم��ت 
وزارة  با�صم  ناطقة  ذك��رت  م��ا  وف��ق  الإ�صبانية،  ال�صلطات  ل��دى  امل�صجلني 
الداخلية الأملانية ام�ض، يف وقت ت�صعى اأملانيا للحد من عدد ال�ا�صلني اإىل 
بيرتمان  اإليان�ر  الأملانية  الداخلية  وزارة  با�صم  املتحدثة  اأرا�صيها.وقالت 
اآب اغ�صط�ض   11 اإنه مب�جب التفاق الذي �صيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 
�صيك�ن من املمكن “اإعادة )املهاجرين( اإىل اإ�صبانيا يف غ�ص�ن 48 �صاعة” 

م�صيفة اأن مدريد مل ت�صع اأي �صروط.
وي�صكل التفاق جزءا من �صل�صلة اتفاقات ثنائية ت�صعى اأملانيا اإىل اإبرامها 

مع �صركائها يف الحتاد الأوروبي دون انتظار اتفاق اأو�صع للتكتل ككل.
عدد  من  للحد  �صغ�ط  اإىل  مركل  انغيال  الأملانية  امل�صت�صارة  وتعر�صت 
ال�ا�صلني اجلدد بعد تدفق نح� ملي�ن طالب جل�ء اإىل اأملانيا بني العامني 

2015 و2016.
واأفادت برلني يف حزيران ي�ني� اأنه اإىل جانب اإ�صبانيا، وافقت الي�نان التي 
املت��صط  ع��ربوا  الذين  للمهاجرين  الأوىل  ال��ص�ل  دول  بني  كذلك  تعد 

على اتفاق من هذا الن�ع.
امل�افقة على  ت��رددا يف  اأكرث  بدت  اليمينية  اإيطاليا اجلديدة  لكن حك�مة 
حدود  على  �صيطرتها  تعزيز  على  تركز  وق��ت  يف  القبيل  ه��ذا  م��ن  خط�ة 

الحتاد الأوروبي اخلارجية.
وقالت بيرتمان اإن املحادثات مع كل من اأثينا وروما “مل تنته«.

اأكد وزير الداخلية الأملاين ه�ر�صت �صيه�فر يف مقابلة ن�صرت  من جهته، 
اأج�اء  “يف  والي�ناين جتري  الإيطايل  الطرفني  مع  املحادثات  اأن  الأح��د 

جيدة«.

االأمم املتحدة تطالب حكومة ميامنار بتح�شني االأو�شاع يف والية راخني
•• جنيف-وام:

ب��ي��ان م�����ص��رتك ����ص���ادر عن  امل��ت��ح��دة ام�����ض - يف  ط��ال��ب��ت الأمم 
املتحدة المنائي - حك�مة  مف��صية الالجئني وبرنامج المم 
قد  امل�صطربة ومبا  راخني  الأو�صاع يف ولية  بتح�صني  ميامنار 
الروهينجيا  من  لالجئني  وكرمية  اآمنة  ط�عية  بع�دة  ي�صمح 
التفاهم  ان م��ذك��رة  البيان على  .واأك���د  العنف  ف��روا م��ن  ال��ذي��ن 
الثالثية التي وقعت يف ي�ني� املا�صي بني املنظمتني الدوليتني 
وحك�مة ميامنار والهادفة اىل ت�فر الظروف التي تتيح ع�دة 
الالجئني ل تكفي وحدها لتحقيق ذلك وامنا لبد من حتقيق 
املالئمة.واأو�صح  الظروف  لت�فر  اول  �صرورية  �صروط  ثالثة 
بفعالية  ال��ص�ل  منح  اتاحة  تت�صمن  ال�صروط  تلك  ان  البيان 

الدوليني للمنظمتني اىل ولية راخني ومبا ي�صمح  للم�ظفني 
مع  ي�مي  ا�صا�ض  وعلى  م�صتقل  وب�صكل  بحرية  بالت�صاور  لهم 
�صمان  وك��ذل��ك  احتياجاتهم  على  لل�ق�ف  القليم  جمتمعات 
بال�صافة  الروهينجيا وغرهم هناك  حرية احلركة ملجتمعات 
ل��الزم��ة .. واأف�����ادت مف��صية  اىل م��ع��اجل��ة ال���ص��ب��اب اجل��ذري��ة 
اىل  قدما  باأنهما  المن��ائ��ي  املتحدة  المم  وب��رن��ام��ج  الالجئني 
ي�ني�  فى  القليم  اىل  م�ظفني  ل�صفر  طلبات  ميامنار  حك�مة 
ا�صتجابة  ينتظران  م��ازال  وانهما  هناك  اعمالهم  لبدء  املا�صى 
المميتان  املنظمتان  .واأك���دت  الطلبات  لهذه  ميامنار  حك�مة 
العامة  ت��ق��دمي اخل��دم��ات  زي���ادة  التنقل وك��ذل��ك  على ان ح��ري��ة 
بغ�ض  راخ��ني  ولي��ة  املجتمعات يف  اأ�صا�صيان جلميع  اأم��ران  هما 
انه  ..واأ���ص��ارا اىل  اأو و�صع اجلن�صية  العرق  اأو  الدين  النظر عن 

وبرنامج  املف��صية  م�ص�ؤويل  كبار  بها  ق��ام  التي  ال��زي��ارة  خ��الل 
اأن  اأوائ����ل ي�لي� ك��ان م��ن ال���ا���ص��ح  الأمم امل��ت��ح��دة الإمن��ائ��ي يف 
املجتمعات املتبقية يف اجلزء ال�صمايل من ولية راخني ل تزال 
تعي�ض يف خ�ف من بع�صها البع�ض حيث تاأثرت بالعنف وخا�صة 
حركة  على  املفرو�صة  القي�د  ان  البيان  يف  وج��اء   . الروهينجيا 
الروهينجيا والتى يجب ان تزال متنعهم من القدرة على العمل 
وحتى  ال�صحية  الرعاية  اىل  وال��ص�ل  امل��دار���ض  اإىل  وال��ذه��اب 
الأخ��رى فى ولية  واملجتمعات  والعائلة  الأ�صدقاء  التفاعل مع 
راخني ..واكد البيان على ان حرية التنقل كانت واحدة من اأكرث 
الطلبات املتكررة التي اأعربت عنها جمتمعات الروهينجا خالل 
زيارة ممثلى مف��صية الأمم املتحدة ل�ص�ؤون الالجئني وبرنامج 

الأمم املتحدة المنائي لالقليم.

تقييد مدى �سواريخ اإيران .. ت�سوية حمتملة

العقوبات.. هل تخدم االحتجاجات يف طهران؟

م�سروع تون�س يو�سح ويتهمال�سحبي بن فرج وليلى ال�ستاوي من ابرز الوجوه املغادرة
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يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 284425  بتاريخ: 2017/12/13

با�ص��م:   اي دي بي انرتنا�ص�نال �ض م ح ذ م م

وعن�انه: مكتب م�صرتك، منطقة راكز لالأعمال، راأ�ض اخليمة، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات  خدمات ت�فر الطعام وال�صراب، خدمات املطاعم، خدمات 

املباين،  خ��ارج  لال�صتهالك  الطعام  وجبات  اإع���داد  اخلارجية،  للطلبات  اجل��اه��زة  وال�صراب  الطعام  وجبات 

الإطعام  الفنادق، خدمات  الإقامة يف  ت�فر  ال�صخ�صيني،  الطهاة  امل�ؤقتة، خدمات  القامة  املقهى،  خدمات 

لت�فر الطعام وال�صراب.

ال�اق�عة بالفئة:43

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة ARIANA'S PERSIAN KITCHEN مكت�بة بالأحرف 

.ARIANA'S يف الكلمة S  و A الالتينية حيث ي�جد ال�صكل ) ' (  بني احلرفني

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 290960  بتاريخ: 2018/04/22
با�ص��م:    بانيان تري ه�لدينغز ليمتد 

وعن�انه:  �صارع 211 اآبر ب�كيت تيماه، �صنغاف�رة 588182
اأعمال الجنحة  اإدارة  اأعمال الفنادق،  اإدارة  اإدارة الأعمال،  وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات   
ال�صكنية )اإدارة اأعمال الفنادق(، اإدارة اأعمال ال�صقق املفرو�صة الكاملة اخلدمة املتاحة لالإقامة ق�صرة الأجل 
اأو ط�يلة الأجل والتي ت�فر و�صائل الراحة ال�صبيهة بالفنادق )اإدارة اأعمال الفنادق(، خدمات ال�صكرتارية 
الأعمال،  باإدارة  املتعلقة  وامل�ص�رة  الن�صح  ال�صت�صارية )العمال( وخدمات  الفنادق، اخلدمات  التي تقدمها 
املعل�مات والخبار عن العمال، ترويج املبيعات، العمال الدارية للفنادق، خدمات امل�ص�رة يف ادارة العمال 
املتعلقة بالمتيازات، تقدمي امل�صاعدة يف اإدارة الأعمال التجارية لالمتيازات املمن�حة، تط�ير العمال، ادارة 
تنظيم  والتجزئة،  البيع باجلملة  والع��الن، خدمات  الدعاية  العق�د لالآخرين،  اقتناء  الفنادق لالآخرين، 
بهذه  املتعلقة  وامل�ص�رة  الن�صح  وخدمات  ال�صت�صارية  واخلدمات  املعل�مات  خدمات  الرتويجية،  احلمالت 

اخلدمات.
ال�اق�عة بالفئة:35

و�صف العالمة:   العالمة هي الكلمة CASSIA  مكت�بة بالأحرف الالتينية بطريقة مميزة ويف اعلى 
الكلمة �صكل دائري بداخله �صكل جذع �صجرة يقطع ال�صكل الدائري اىل ق�صمني ويتفرع من اجلذع ا�صكال 

ت�صبه اوراق ال�صجر باأحجام خمتلفة داخل واعلى ال�صكل الدائري. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :290961  بتاريخ: 2018/04/22
با�ص��م:    بانيان تري ه�لدينغز ليمتد 

وعن�انه:  �صارع 211 اآبر ب�كيت تيماه، �صنغاف�رة 588182
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات  خدمات ت�فر وتاأجر اأماكن الإقامة امل�ؤقتة، خدمات مكاتب 
تاأمني القامة )الفنادق والنزل(، خدمات ا�صتئجار الإقامة امل�ؤقتة )خا�صية امل�صاركة بالعقار(، تقييم الإقامة 
امل�ؤقتة،  الإقامة  اأماكن  ترتيب  وال�صالت،  امل��اآدب  ترتيب  الفنادق،  يف  والإقامة  العطلة  ترتيب  الفنادق،  يف 
النزل، تاأجر الغرف، خدمات حجز املطاعم، الفنادق، خدمات الفنادق، ت�فر الإقامة يف الفنادق، خدمات 
امل�ؤقتة(،  )الإق��ام��ة  احلج�زات  )امل�تيالت(،  ال�صغرة  الفنادق  الفنادق،  حجز  خدمات  الفندقية،  الطعام 
املطاعم، مطاعم  وال�صراب(،  )الطعام  الطعام  والجتماعات، خدمات  وامل�ؤمترات  للمعار�ض  املرافق  ت�فر 
اخلدمة الذاتية، خدمات ت�فر الطعام وال�صراب، الكافيرتيات، املقاهي، تقدمي امل�ص�رة فيما يتعلق بالإقامة 
باخلدمات  املتعلقة  ال�صت�صارية  واخلدمات  وال�صت�صارة  املعل�مات  خدمات  النهارية،  احل�صانة  دور  امل�ؤقتة، 

املذك�رة اأعاله.
ال�اق�عة بالفئة:43

CASSIA  مكت�بة بالأحرف الالتينية بطريقة مميزة ويف اعلى  الكلمة  و�صف العالمة: العالمة هي 
الكلمة �صكل دائري بداخله �صكل جذع �صجرة يقطع ال�صكل الدائري اىل ق�صمني ويتفرع من اجلذع ا�صكال 

ت�صبه اوراق ال�صجر باأحجام خمتلفة داخل واعلى ال�صكل الدائري. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :290956       بتاريخ: 2018/04/22
با�ص��م:    بانيان تري ه�لدينغز ليمتد 

وعن�انه:  �صارع 211 اآبر ب�كيت تيماه، �صنغاف�رة 588182
اأعمال الجنحة  اإدارة  اأعمال الفنادق،  اإدارة  اإدارة الأعمال،  وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات   
ال�صكنية )اإدارة اأعمال الفنادق(، اإدارة اأعمال ال�صقق املفرو�صة الكاملة اخلدمة املتاحة لالإقامة ق�صرة الأجل 
اأو ط�يلة الأجل والتي ت�فر و�صائل الراحة ال�صبيهة بالفنادق )اإدارة اأعمال الفنادق(، خدمات ال�صكرتارية 
الأعمال،  باإدارة  املتعلقة  وامل�ص�رة  الن�صح  ال�صت�صارية )العمال( وخدمات  الفنادق، اخلدمات  التي تقدمها 
املعل�مات والخبار عن العمال، ترويج املبيعات، العمال الدارية للفنادق، خدمات امل�ص�رة يف ادارة العمال 
املتعلقة بالمتيازات، تقدمي امل�صاعدة يف اإدارة الأعمال التجارية لالمتيازات املمن�حة، تط�ير العمال، ادارة 
تنظيم  والتجزئة،  البيع باجلملة  والع��الن، خدمات  الدعاية  العق�د لالآخرين،  اقتناء  الفنادق لالآخرين، 
بهذه  املتعلقة  وامل�ص�رة  الن�صح  وخدمات  ال�صت�صارية  واخلدمات  املعل�مات  خدمات  الرتويجية،  احلمالت 

اخلدمات.
ال�اق�عة بالفئة:35

الالتينية. بالأحرف  مكت�بة   CASSIA  و�صف العالمة:  العالمة هي كلمة
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :292682      بتاريخ: 2018/05/24
با�ص��م:     �صيتادين�ض 

وعن�انه:   120 �صارع جان ج�ريه، اف-92532 ل�فال�ا بريه �صيدك�ض، فرن�صا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات   خدمات مكاتب تاأمني الإقامة يف طبيعة الفنادق والنزل، 
الإقامة  امل�ؤقتة، خدمات حجز  الإقامة  اأماكن  امل�ؤقتة، حجز  امل�صاكن  تاأجر  امل�ؤقتة،  الإقامة  اأماكن  ت�فر 
الغذاء  ت�فر  الفندقية،  ال�صالت، اخلدمات  والتم�ين، خدمات  املطاعم  املدف�عة م�صبقاً، خدمات  امل�ؤقتة 
املتعلقة  املعل�مات  امل�ؤقتة، خدمات  الإقامة  اأماكن  بت�فر  املتعلقة  املعل�مات  املطاعم، خدمات  وال�صراب يف 
الإقامة  اأم��اك��ن  ب��ت���ف��ر  املتعلقة  وامل�����ص���رة  الن�صح  ال���ص��ت�����ص��اري��ة وخ��دم��ات  ال��ف��ن��ادق، اخل��دم��ات  ب��خ��دم��ات 
اخلدمات   ، امل�ؤقتة  الإقامة  اأماكن  على  العث�ر  مكان  ح�ل  للم�صتهلكني  امل�ص�رة  تقدمي  وبالتحديد  امل�ؤقتة 
للم�صتهلكني  امل�ص�رة  تقدمي  وبالتحديد  الفنادق  بخدمات  املتعلقة  وامل�ص�رة  الن�صح  وخدمات  ال�صت�صارية 
امل�ؤقتة يف العطالت، خدمات حج�زات الإقامة  اأماكن الإقامة  ، ترتيب وايجار وتاأجر  عند حجز الفنادق 
امل�ؤقتة والعطالت، تاأجر الغرف لالإجتماعات، ت�فر مرافق امل�ؤمترات، ت�فر مرافق  لالأغرا�ض العامة 
لالجتماعات واملعار�ض، خدمات املعل�مات وال�صت�صارة والن�صح وامل�ص�رة املتعلقة بهذه اخلدمات وبالتحديد 
خدمات وكالت ال�صفر يف طبيعة تقدمي املعل�مات عن الإقامة يف ال�صفر للم�صافرين، خدمات رعاية الطفال، 

خدمات دور احل�صانة النهارية لالطفال، ت�فر مراكز احل�صانة النهارية.
ال�اق�عة بالفئة:43

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة CITADINES CONNECT  مكت�بة بالأحرف الالتينية.   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 292684   بتاريخ: 2018/05/24
با�ص��م:     �صيتادين�ض 

وعن�انه:   120 �صارع جان ج�ريه، اف-92532 ل�فال�ا بريه �صيدك�ض، فرن�صا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات  ال�رق وال�رق املق�ى واملنتجات حتديدا القرطا�صية و�صناديق الهدايا، امل�اد املطب�عة 
ال�صيافة،  الكتيبات يف جمال  املطب�عة وحتديداً  املن�ص�رات  وال�صحف،  ال�صياحة  ال�صياحة وجمالت  الكتب ح�ل م��ص�ع  وحتديداً 
املجالت  وال�صيافة،  ال�صياحة  جم��ال  يف  الكتيبات  الع��م��ال،  م�اعيد  ت�صجيل  دفاتر  المتياز،  حق�ق  جم��ال  يف  املطب�عة  ال��دوري��ات 
التي تت�صمن املراجعات املتعلقة بال�صياحة وجمالت ال�صياحة، الن�صرات الإخبارية الدورية يف جمال ال�صياحة وال�صيافة، الن�صرات 
تت�صمن  التي  الإعالمية  الن�صرات  الفنادق،  ح���ل  معل�مات  تت�صمن  التي  الإعالمية  والن�صرات  بالعقارات  املتعلقة  )املطب�عات( 
الفارغة،  املجالت  الفندقية،  وال�صقق  الفنادق  ح�ل  معل�مات  تت�صمن  التي  املن�ص�رات  الفندقية،  وال�صقق  الفنادق  ح�ل  معل�مات 
وال�صقق  الفنادق  ح�ل  معل�مات  تت�صمن  التي  الكتال�جات  الفندقية،  وال�صقق  الفنادق  ح�ل  معل�مات  تت�صمن  التي  الربو�ص�رات 
الفندقية، اأدلة احلروف، ال�ص�ر، ال�ص�ر الف�ت�غرافية، م�اد الت�جيه والتدري�ض املطب�عة والتي تت�صمن معل�مات ح�ل ال�صياحة، 
العالنات الكبرة اأو العالنات من ال�رق اأو ال�رق املق�ى اأو بطاقات العالنات اأو بطاقات العر�ض امل�صن�عة من ال�رق اأو ال�رق 
املق�ى باملقام الأول، امل�اد الرتويجية وحتديداً بطاقات العناوين، امل�اد الدعائية املطب�عة وحتديداً الالفتات الدعائية من ال�رق 
اأو ال�رق املق�ى، الكرا�صات ح�ل م��ص�ع ال�صياحة وجمال ال�صياحة، القرطا�صية، ادوات وم�اد الكتابة حتديداً اأقالم احلرب واأقالم 
الر�صائل  ورق  املغلفات،  ال���رق،  للم�ائد من  واملفار�ض  ال���رق  املنا�صف من  و  الت�اليت  وورق  واملحارم  ال���رق  املناديل من  الر�صا�ض، 
البطاقات  املالحظات،  لتدوين  الأوراق  مق�ى،   ال���رق  من  تغليف  التقاومي،  املجلدات،  لل�ثائق،  امللفات  العمل،  بطاقات  برتوي�صة، 

الدليلية، البطاقات الربيدية، بطاقات التهنئة، البطاقات ال�رقية وبطاقات التعليق ورقية للعالمة وال�صعر واملل�صقات.
ال�اق�عة بالفئة:16

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة citadines CONNECT مكت�بة بالأحرف الالتينية بطريقة مميزة كما ه� مبني يف 
ال�صكل اأعاله. حيث كتبت الكلمة citadines يف العلى بحروف �صغرة واأ�صفلها الكلمة CONNECT بحروف كبرة ولكن 
حجم الكلمة CONNECT اأ�صغر من حجم الكلمة citadines. وتظهر العالمة الثانية نف�ض العالمة الوىل ولكن بالل�ن 
الذهبي والعالمتني مقدمتني يف نف�ض الطلب وفقا للمادة 9 من قان�ن العالمات التجارية 1992/37 معدل بقان�ن رقم 2002/8 

ك�نها متماثلة يف عنا�صرها اجل�هرية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك 

خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :  292688   بتاريخ: 2018/05/24
با�ص��م:     �صيتادين�ض 

وعن�انه:   120 �صارع جان ج�ريه، اف-92532 ل�فال�ا بريه �صيدك�ض، فرن�صا
اأعمال  اإدارة  وامل��ب��اين،  للفنادق  امل�صاريع  اأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال،  تط�ير  خ��دم��ات  املنتجات     / اخل��دم��ات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
وخدمات  ال�صت�صارية  اخلدمات  والفنادق،  ال�صكنية  املباين  اأعمال  ب��اإدارة  املتعلقة  العمال  عن  والخبار  املعل�مات  خدمات  الفنادق، 
خدمات  الفنادق،  تقدمها  التي  ال�صكرتارية  خدمات  وال��ف��ن��ادق،  ال�صكنية  املباين  اأع��م��ال  ب���اإدارة  املتعلقة  لالأعمال  وامل�ص�رة  الن�صح 
وت�زيع  وعر�ض  واإع��داد  اإنتاج  والعينات،  والكتيبات  الن�صرات  وحتديداً  الدعاية  م�اد  ن�صر  والت�ص�يق،  والإع��الن  والرتويج  الدعاية 
م�اد الإعالنات والرتويج والدعاية والت�ص�يق، تنظيم احلمالت الرتويجية، خدمات امل�ص�رة يف ادارة العمال املتعلقة بالمتيازات 
وحتديداً بت�صغيل المتيازات، تقدمي امل�صاعدة يف اإدارة الأعمال يف ت�صغيل المتيازات، المتيازات وبالتحديد تقدمي امل�صاعدة لإدارة 
الأعمال يف اإن�صاء و/ اأو ت�صغيل الفنادق وال�صقق الفندقية، جتميع ت�صكيلة متن�عة من املنتجات ل�صالح الآخرين لتمكني امل�صتهلكني 
من م�صاهدة ومعاينة املنتجات ب�صكل مالئم و�صرائها يف جمال املالب�ض وم�صتلزمات النظافة )الت�اليت( والك�ص�ص�ارات من املتاجر 
ومراكز الت�ص�ق واملجمعات التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة واجلملة والفنادق ومتاجر الأغذية وامل�صروبات من خالل كتال�ج عام 
عام  الكرتوين  م�قع  من  اأو  والال�صلكية  ال�صلكية  الت�صالت  و�صائل  طريق  عن  اأو  بالربيد  الطلب  طريق  عن  وذل��ك  املنتجات  عن 
للمنتجات يف �صبكات الت�صالت العاملية، خدمات املعل�مات واخبار العمال واخلدمات ال�صت�صارية وخدمات الن�صح وامل�ص�رة املتعلقة 
بخدمات بيع الب�صائع بالتجزئة، تقدمي جميع اخلدمات املذك�رة اأعاله اأون-لين )على اخلط مبا�صرة( من قاعدة بيانات حا�ص�بية 
اأو من الإنرتنت،  خدمات اإدارة الأعمال وحتديدا الإدارة الإدارية للفنادق والفنادق ال�صكنية ، خدمات اإدارة اعمال امل�صاريع وخدمات 

التن�صيق املتعلقة ب�ص�ؤون العقارات وبالتحديد م�صاريع البناء، ت�فر الت�صهيالت للمعار�ض التجارية .
ال�اق�عة بالفئة:35

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة citadines CONNECT مكت�بة بالأحرف الالتينية بطريقة مميزة كما ه� مبني يف 
ال�صكل اأعاله. حيث كتبت الكلمة citadines يف العلى بحروف �صغرة واأ�صفلها الكلمة CONNECT بحروف كبرة ولكن 
حجم الكلمة CONNECT اأ�صغر من حجم الكلمة citadines. وتظهر العالمة الثانية نف�ض العالمة الوىل ولكن بالل�ن 
الذهبي والعالمتني مقدمتني يف نف�ض الطلب وفقا للمادة 9 من قان�ن العالمات التجارية 1992/37 معدل بقان�ن رقم 2002/8 

ك�نها متماثلة يف عنا�صرها اجل�هرية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك 

خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 292693    بتاريخ: 2018/05/24
با�ص��م:     �صيتادين�ض 

وعن�انه:   120 �صارع جان ج�ريه، اف-92532 ل�فال�ا بريه �صيدك�ض، فرن�صا
اإدارة املباين ال�صكنية وال�صقق الفندقية، اخلدمات التم�يلية وبالتحديد اعادة مت�يل  وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات  
الأم���ال واملعامالت،  املايل وحت�يل  املالية، خدمات ال�صتثمار  اإدارة املخاطر  العقاري،  اأم�ال �صندوق ال�صتثمار  اإدارة  الرهن، خدمات 
تقييم  خدمات   ، املايل  لال�صتثمار  الأرا�صي  حيازة  خدمات  ال�صتثمار،  بتم�يل  املتعلقة  وامل�ص�رة  الن�صح  خدمات  املالية،  الأ�ص�ل  اإدارة 
الرا�صي، خدمات �صندوق ال�صتثمار العقاري، خدمات اإدارة �صندوق ال�صتثمار العقاري، ال�صم�صرة العقارية، خدمات العقارات حليازة 
العقارات  ال�كالت  وال�صقق، خدمات  ال�صكنية  العقارات وال�حدات  باإدارة وترتيب ملكية  املتعلقة  العقارية  ال�كالت  الأرا�صي، خدمات 
ال�صتثمار  خدمات  وال�صقق،  ال�صكنية  ال���ح��دات  ذل��ك  يف  مبا  العقارات  وملكية  العقارات  وتاأجر  العقاري  ال�قتي  بالتق�صيم  املتعلقة 
العقاري، خدمات اإدارة العقارات، اخلدمات العقارية وبالتحديد اإدارة تاأجر العقارات، اخلدمات العقارية وبالتحديد ايجار و�صم�صرة 
وتاأجر واإدارة املمتلكات التجارية واملكاتب وامل�صاحات املكتبية، اخلدمات العقارية وبالتحديد خدمات ادارة املمتلكات للجمعيات ال�صكنية 
لالآخرين،  ال�صكنية  واملنازل  والفيالت  وال�صقق  ال�صكنية  ال�حدات  وادارة  وتاأجر  ايجار  ال�صكنية،  واملباين  املنازل  اأ�صحاب  وجمعيات 
املايل  التقييم  ال��ع��ق��ارات،  جم��ال  يف  ال�صتثمارية  ال�صت�صارية  اخل��دم��ات  و  الأرا���ص��ي  ح��ي��ازة  وبالتحديد  العقاري  ال�صتثمار  خ��دم��ات 
للممتلكات العقارية )امللكية العقارية هي الأر�ض واأي ممتلكات مرفقة بها مبا�صرة( وبالتحديد قطع الأرا�صي، مت�يل قرو�ض التط�ير 
اإدارة  الإيجار،  املنازل، جمع  تاأجر  املكاتب،  ا�صتئجار  الت�ص�ق،  التجارية  ومباين  واملباين  املمتلكات  واإ�صتئجار  واإيجار  تاأجر  العقاري، 
تاأجر املمتلكات، اإدارة حافظة املمتلكات، ت�فر املعل�مات املتعلقة بال�صتثمار العقاري وامللكية، ال�ص�ؤون العقارية وبالتحديد ال�صت�صارات 
العقارية، التقييمات العقارية ، خدمات الن�صح وامل�ص�رة واخلدمات ال�صت�صارية املتعلقة بالعقارات وال�صتثمارات، تقدمي جميع اخلدمات 

املذك�رة اأعاله اأون-لين )على اخلط مبا�صرة( من قاعدة بيانات حا�ص�بية اأو من الإنرتنت.     ال�اق�عة بالفئة:36
و�صف العالمة: العالمة هي عبارة citadines CONNECT مكت�بة بالأحرف الالتينية بطريقة مميزة كما ه� مبني يف 
كبرة  بحروف   CONNECT الكلمة  واأ�صفلها  �صغرة  بحروف  العلى  يف   citadines اأع��اله. حيث كتبت الكلمة  ال�صكل 
ولكن حجم الكلمة CONNECT اأ�صغر من حجم الكلمة citadines. وتظهر العالمة الثانية نف�ض العالمة الوىل ولكن 
رقم  بقان�ن  بالل�ن الذهبي والعالمتني مقدمتني يف نف�ض الطلب وفقا للمادة 9 من قان�ن العالمات التجارية 1992/37 معدل 

اجل�هرية. عنا�صرها  يف  متماثلة  ك�نها   2002/8
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك 

خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 290958   بتاريخ: 2018/04/22
با�ص��م:    بانيان تري ه�لدينغز ليمتد 

وعن�انه:  �صارع 211 اآبر ب�كيت تيماه، �صنغاف�رة 588182
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات خدمات ت�فر وتاأجر اأماكن الإقامة امل�ؤقتة، خدمات مكاتب 
تاأمني القامة )الفنادق والنزل(، خدمات ا�صتئجار الإقامة امل�ؤقتة )خا�صية امل�صاركة بالعقار(، تقييم الإقامة 
امل�ؤقتة،  الإقامة  اأماكن  ترتيب  وال�صالت،  امل��اآدب  ترتيب  الفنادق،  يف  والإقامة  العطلة  ترتيب  الفنادق،  يف 
النزل، تاأجر الغرف، خدمات حجز املطاعم، الفنادق، خدمات الفنادق، ت�فر الإقامة يف الفنادق، خدمات 
امل�ؤقتة(،  )الإق��ام��ة  احلج�زات  )امل�تيالت(،  ال�صغرة  الفنادق  الفنادق،  حجز  خدمات  الفندقية،  الطعام 
املطاعم، مطاعم  وال�صراب(،  )الطعام  الطعام  والجتماعات، خدمات  وامل�ؤمترات  للمعار�ض  املرافق  ت�فر 
اخلدمة الذاتية، خدمات ت�فر الطعام وال�صراب، الكافيرتيات، املقاهي، تقدمي امل�ص�رة فيما يتعلق بالإقامة 
باخلدمات  املتعلقة  ال�صت�صارية  واخلدمات  وال�صت�صارة  املعل�مات  خدمات  النهارية،  احل�صانة  دور  امل�ؤقتة، 

املذك�رة اأعاله.
ال�اق�عة بالفئة:43

و�صف العالمة:  العالمة هي كلمة  CASSIA مكت�بة بالأحرف الالتينية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 292681  بتاريخ: 2018/05/24
با�ص��م:     �صيتادين�ض 

وعن�انه:   120 �صارع جان ج�ريه، اف-92532 ل�فال�ا بريه �صيدك�ض، فرن�صا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات   ال�رق وال�رق املق�ى واملنتجات حتديدا القرطا�صية و�صناديق الهدايا، امل�اد 
املطب�عة وحتديداً الكتب ح�ل م��ص�ع ال�صياحة وجمالت ال�صياحة وال�صحف، املن�ص�رات املطب�عة وحتديداً الكتيبات يف 
جمال ال�صيافة، الدوريات املطب�عة يف جمال حق�ق المتياز، دفاتر ت�صجيل م�اعيد العمال، الكتيبات يف جمال ال�صياحة 
الدورية يف جمال  الإخبارية  الن�صرات  ال�صياحة،  بال�صياحة وجمالت  املتعلقة  املراجعات  التي تت�صمن  وال�صيافة، املجالت 
ال�صياحة وال�صيافة، الن�صرات )املطب�عات( املتعلقة بالعقارات والن�صرات الإعالمية التي تت�صمن معل�مات ح�ل الفنادق، 
الن�صرات الإعالمية التي تت�صمن معل�مات ح�ل الفنادق وال�صقق الفندقية، املن�ص�رات التي تت�صمن معل�مات ح�ل الفنادق 
وال�صقق الفندقية، املجالت الفارغة، الربو�ص�رات التي تت�صمن معل�مات ح�ل الفنادق وال�صقق الفندقية، الكتال�جات التي 
تت�صمن معل�مات ح�ل الفنادق وال�صقق الفندقية، اأدلة احلروف، ال�ص�ر، ال�ص�ر الف�ت�غرافية، م�اد الت�جيه والتدري�ض 
اأو بطاقات  اأو ال�رق املق�ى  اأو العالنات من ال�رق  املطب�عة والتي تت�صمن معل�مات ح�ل ال�صياحة، العالنات الكبرة 
بطاقات  وحت��دي��داً  الرتويجية  امل���اد  الأول،  باملقام  املق�ى  ال���رق  اأو  ال���رق  من  امل�صن�عة  العر�ض  بطاقات  اأو  الع��الن��ات 
العناوين، امل�اد الدعائية املطب�عة وحتديداً الالفتات الدعائية من ال�رق اأو ال�رق املق�ى، الكرا�صات ح�ل م��ص�ع ال�صياحة 
وجمال ال�صياحة، القرطا�صية، ادوات وم�اد الكتابة حتديداً اأقالم احلرب واأقالم الر�صا�ض، املناديل من ال�رق واملحارم وورق 
الت�اليت و املنا�صف من ال�رق واملفار�ض للم�ائد من ال�رق، املغلفات، ورق الر�صائل برتوي�صة، بطاقات العمل، امللفات لل�ثائق، 
املجلدات، التقاومي، تغليف من ال�رق مق�ى،  الأوراق لتدوين املالحظات، البطاقات الدليلية، البطاقات الربيدية، بطاقات 

التهنئة، البطاقات ال�رقية وبطاقات التعليق ورقية للعالمة وال�صعر واملل�صقات.
ال�اق�عة بالفئة:16

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة CITADINES CONNECT  مكت�بة بالأحرف الالتينية.   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 292679    بتاريخ: 2018/05/24
با�ص��م:     �صيتادين�ض 

وعن�انه:   120 �صارع جان ج�ريه، اف-92532 ل�فال�ا بريه �صيدك�ض، فرن�صا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات خدمات تط�ير الأعمال، اإدارة اأعمال امل�صاريع للفنادق واملباين، اإدارة اأعمال 
ال�صت�صارية  اخلدمات  والفنادق،  ال�صكنية  املباين  اأعمال  ب��اإدارة  املتعلقة  العمال  عن  والخبار  املعل�مات  خدمات  الفنادق، 
تقدمها  التي  ال�صكرتارية  خدمات  والفنادق،  ال�صكنية  املباين  اأعمال  ب���اإدارة  املتعلقة  لالأعمال  وامل�ص�رة  الن�صح  وخدمات 
الفنادق، خدمات الدعاية والرتويج والإعالن والت�ص�يق، ن�صر م�اد الدعاية وحتديداً الن�صرات والكتيبات والعينات، اإنتاج 
واإعداد وعر�ض وت�زيع م�اد الإعالنات والرتويج والدعاية والت�ص�يق، تنظيم احلمالت الرتويجية، خدمات امل�ص�رة يف ادارة 
العمال املتعلقة بالمتيازات وحتديداً بت�صغيل المتيازات، تقدمي امل�صاعدة يف اإدارة الأعمال يف ت�صغيل المتيازات، المتيازات 
وبالتحديد تقدمي امل�صاعدة لإدارة الأعمال يف اإن�صاء و/ اأو ت�صغيل الفنادق وال�صقق الفندقية، جتميع ت�صكيلة متن�عة من 
املالب�ض  جم��ال  يف  و�صرائها  مالئم  ب�صكل  املنتجات  ومعاينة  م�صاهدة  من  امل�صتهلكني  لتمكني  الآخ��ري��ن  ل�صالح  املنتجات 
وم�صتلزمات النظافة )الت�اليت( والك�ص�ص�ارات من املتاجر ومراكز الت�ص�ق واملجمعات التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة 
واجلملة والفنادق ومتاجر الأغذية وامل�صروبات من خالل كتال�ج عام عن املنتجات وذلك عن طريق الطلب بالربيد اأو عن 
طريق و�صائل الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية اأو من م�قع الكرتوين عام للمنتجات يف �صبكات الت�صالت العاملية، خدمات 
املعل�مات واخبار العمال واخلدمات ال�صت�صارية وخدمات الن�صح وامل�ص�رة املتعلقة بخدمات بيع الب�صائع بالتجزئة، تقدمي 
جميع اخلدمات املذك�رة اأعاله اأون-لين )على اخلط مبا�صرة( من قاعدة بيانات حا�ص�بية اأو من الإنرتنت،  خدمات اإدارة 
الأعمال وحتديدا الإدارة الإدارية للفنادق والفنادق ال�صكنية ، خدمات اإدارة اعمال امل�صاريع وخدمات التن�صيق املتعلقة ب�ص�ؤون 

العقارات وبالتحديد م�صاريع البناء، ت�فر الت�صهيالت للمعار�ض التجارية .
ال�اق�عة بالفئة:35

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة CITADINES CONNECT  مكت�بة بالأحرف الالتينية.   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 292680    بتاريخ: 2018/05/24
با�ص��م:     �صيتادين�ض 

وعن�انه:   120 �صارع جان ج�ريه، اف-92532 ل�فال�ا بريه �صيدك�ض، فرن�صا
وبالتحديد  التم�يلية  الفندقية، اخلدمات  وال�صقق  ال�صكنية  املباين  اإدارة  املنتجات    / / اخلدمات  الب�صائع  لتمييز  وذلك 
املايل  ال�صتثمار  خدمات  املالية،  املخاطر  اإدارة  العقاري،  ال�صتثمار  �صندوق  اأم����ال  اإدارة  خدمات  ال��ره��ن،  مت�يل  اع��ادة 
حيازة  خدمات  ال�صتثمار،  بتم�يل  املتعلقة  وامل�ص�رة  الن�صح  خدمات  املالية،  الأ�ص�ل  اإدارة  واملعامالت،  الأم���ال  وحت�يل 
الأرا�صي لال�صتثمار املايل ، خدمات تقييم الرا�صي، خدمات �صندوق ال�صتثمار العقاري، خدمات اإدارة �صندوق ال�صتثمار 
العقاري، ال�صم�صرة العقارية، خدمات العقارات حليازة الأرا�صي، خدمات ال�كالت العقارية املتعلقة باإدارة وترتيب ملكية 
العقارات  وتاأجر  العقاري  ال�قتي  بالتق�صيم  املتعلقة  العقارات  ال�كالت  خدمات  وال�صقق،  ال�صكنية  وال�حدات  العقارات 
اخلدمات  العقارات،  اإدارة  خدمات  العقاري،  ال�صتثمار  خدمات  وال�صقق،  ال�صكنية  ال�حدات  ذلك  يف  مبا  العقارات  وملكية 
العقارية وبالتحديد اإدارة تاأجر العقارات، اخلدمات العقارية وبالتحديد ايجار و�صم�صرة وتاأجر واإدارة املمتلكات التجارية 
اأ�صحاب  واملكاتب وامل�صاحات املكتبية، اخلدمات العقارية وبالتحديد خدمات ادارة املمتلكات للجمعيات ال�صكنية وجمعيات 
خدمات  لالآخرين،  ال�صكنية  واملنازل  والفيالت  وال�صقق  ال�صكنية  ال�حدات  وادارة  وتاأجر  ايجار  ال�صكنية،  واملباين  املنازل 
املايل  التقييم  العقارات،  جمال  يف  ال�صتثمارية  ال�صت�صارية  اخلدمات  و  الأرا���ص��ي  حيازة  وبالتحديد  العقاري  ال�صتثمار 
مت�يل  الأرا�صي،  قطع  وبالتحديد  مبا�صرة(  بها  مرفقة  ممتلكات  واأي  الأر���ض  هي  العقارية  )امللكية  العقارية  للممتلكات 
قرو�ض التط�ير العقاري، تاأجر واإيجار واإ�صتئجار املمتلكات واملباين التجارية  ومباين الت�ص�ق، ا�صتئجار املكاتب، تاأجر 
املنازل، جمع الإيجار، اإدارة تاأجر املمتلكات، اإدارة حافظة املمتلكات، ت�فر املعل�مات املتعلقة بال�صتثمار العقاري وامللكية، 
ال�ص�ؤون العقارية وبالتحديد ال�صت�صارات العقارية، التقييمات العقارية ، خدمات الن�صح وامل�ص�رة واخلدمات ال�صت�صارية 
املتعلقة بالعقارات وال�صتثمارات، تقدمي جميع اخلدمات املذك�رة اأعاله اأون-لين )على اخلط مبا�صرة( من قاعدة بيانات 

حا�ص�بية اأو من الإنرتنت.
ال�اق�عة بالفئة:36

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة CITADINES CONNECT  مكت�بة بالأحرف الالتينية.   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :  292698   بتاريخ: 2018/05/24
با�ص��م:     �صيتادين�ض 

وعن�انه:   120 �صارع جان ج�ريه، اف-92532 ل�فال�ا بريه �صيدك�ض، فرن�صا
اأماكن  ت�فر  والنزل،  الفنادق  طبيعة  يف  الإقامة  تاأمني  مكاتب  خدمات  املنتجات    / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
الإقامة امل�ؤقتة، تاأجر امل�صاكن امل�ؤقتة، حجز اأماكن الإقامة امل�ؤقتة، خدمات حجز الإقامة امل�ؤقتة املدف�عة م�صبقاً، خدمات 
املتعلقة  املعل�مات  املطاعم، خدمات  وال�صراب يف  الغذاء  ت�فر  الفندقية،  ال�صالت، اخلدمات  والتم�ين، خدمات  املطاعم 
بت�فر اأماكن الإقامة امل�ؤقتة، خدمات املعل�مات املتعلقة بخدمات الفنادق، اخلدمات ال�صت�صارية وخدمات الن�صح وامل�ص�رة 
املتعلقة بت�فر اأماكن الإقامة امل�ؤقتة وبالتحديد تقدمي امل�ص�رة للم�صتهلكني ح�ل مكان العث�ر على اأماكن الإقامة امل�ؤقتة ، 
اخلدمات ال�صت�صارية وخدمات الن�صح وامل�ص�رة املتعلقة بخدمات الفنادق وبالتحديد تقدمي امل�ص�رة للم�صتهلكني عند حجز 
اأماكن الإقامة امل�ؤقتة يف العطالت، خدمات حج�زات الإقامة امل�ؤقتة والعطالت، تاأجر  الفنادق ، ترتيب وايجار وتاأجر 
الغرف لالإجتماعات، ت�فر مرافق امل�ؤمترات، ت�فر مرافق  لالأغرا�ض العامة لالجتماعات واملعار�ض، خدمات املعل�مات 
املعل�مات عن  تقدمي  ال�صفر يف طبيعة  وكالت  وبالتحديد خدمات  بهذه اخلدمات  املتعلقة  وامل�ص�رة  والن�صح  وال�صت�صارة 
الإقامة يف ال�صفر للم�صافرين، خدمات رعاية الطفال، خدمات دور احل�صانة النهارية لالطفال، ت�فر مراكز احل�صانة 

النهارية.
ال�اق�عة بالفئة:43

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة citadines CONNECT مكت�بة بالأحرف الالتينية بطريقة مميزة كما ه� 
 CONNECT citadines يف العلى بحروف �صغرة واأ�صفلها الكلمة  اأع��اله. حيث كتبت الكلمة  مبني يف ال�صكل 
الثانية  العالمة  وتظهر   .citadines الكلمة  حجم  من  اأ�صغر   CONNECT الكلمة  حجم  ولكن  كبرة  بحروف 
العالمات  قان�ن  من   9 للمادة  وفقا  الطلب  نف�ض  يف  مقدمتني  والعالمتني  الذهبي  بالل�ن  ولكن  الوىل  العالمة  نف�ض 

التجارية 1992/37 معدل بقان�ن رقم 2002/8 ك�نها متماثلة يف عنا�صرها اجل�هرية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 

، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 281878   بتاريخ: 2017/10/29
با�ص��م:   دارك ماتر �ض.ذ.م.م

وعن�انه: مكتب رقم 16، ملك اأبراج الإمارات، بر دبي، املركز التجاري، دبي، المارات العربية املتحدة
الإلكرتونية،  البيانات  لأم��ن  احلا�ص�ب  برجمة  خدمات  املنتجات     / اخلدمات   / الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
اأمن  ب��رجم��ي��ات  وت�صميم  ا�صت�صارات  احل��ا���ص���ب،  اأم���ن  ن��ظ��ام  م��راق��ب��ة  خ��دم��ات  احل��ا���ص���ب،  اأم���ن  ا�صت�صارات 
نظام  حتليل  املعل�مات،  تكن�ل�جيا  دع��م  خدمات  احلا�ص�ب،  لربجميات  الفني  الدعم  خدمات  احلا�ص�ب، 
جمال  يف  ال�صت�صارة  احل��ا���ص���ب،  لربجميات  الفني  ال��دع��م  خ��دم��ات  احل��ا���ص���ب،  ن��ظ��ام  ت�صميم  احل��ا���ص���ب، 
تكن�ل�جيا احلا�ص�ب، خدمات احلماية )ال�قاية( من الفرو�صات احلا�ص�بية، ال�صت�صارات يف جمال ت�صميم 
ت�صفر  خدمات  الأم��ن،  وبرجميات  احلا�ص�ب  اأم��ن  جمال  يف  ال�صت�صارات  احلا�ص�ب،  اأم��ن  اأجهزة  وتط�ير 
وفك ت�صفر البيانات، خدمات اأمن البيانات، ت�صميم وتط�ير برامج اأمن الإنرتنت واأنظمة اأمن البيانات 
الإلكرتونية، تط�ير الربجميات لعمليات �صبكية )على ال�صبكة( اآمنة، تط�ير تكن�ل�جيات حلماية ال�صبكات 
احلا�ص�ب،  اأم��ن  برامج  حتميل  والبيانات،  والر�صائل  املعل�مات  وت�ثيق  ت�صفر  وفك  ت�صفر  الإلكرتونية، 
خدمات اأمن تكن�ل�جيا املعل�مات، خدمات احلماية وال�صرتجاع، ت�فر خدمات الدعم على اخلط مبا�صرة 
)عرب النرتنت( مل�صتخدمي برامج احلا�ص�ب، �صيانة برامج اأمن احلا�ص�ب، ت�فر خدمات الأمن ل�صبكات 
بيانات  )ا���ص��ت��ع��ادة(  ا�صرتجاع  احلا�ص�بية،  وامل��ع��ام��الت  للحا�ص�ب  )ال���ل���ج(  ال��دخ���ل  واإمكانية  احلا�ص�ب 
احلا�ص�ب، تاأجر برامج اأمن الإنرتنت، الأبحاث املتعلقة بالأمن، خدمات الدعم وال�صيانة لربجميات اأمن 

احلا�ص�ب، حتديث برامج اأمن احلا�ص�ب.
ال�اق�عة بالفئة:42

و�صف العالمة:  العالمة هي عبارة دارك ماتر مكت�بة باللغة العربية وي�جد على ميني العبارة �صكل.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 281877   بتاريخ: 2017/10/29
با�ص��م:   دارك ماتر �ض.ذ.م.م

وعن�انه: مكتب رقم 16، ملك اأبراج الإمارات، بر دبي، املركز التجاري، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات  برامج جدار احلماية للحا�ص�ب، اأجهزة اأمن احلا�ص�ب، برامج 
)الحتياطي(  الدعم  وح��دات  البيانات،  ت�صفر  اأجهزة  للت�صفر،  احلا�ص�ب  برامج  امل�صجلة،  احلا�ص�ب  اأمن 
حلماية البيانات، برجميات الأمن للحا�ص�ب القابلة للتنزيل، وحدات الت�صفر اللكرتونية، بطاقات بيانية 
ه�ية  بطاقات  م�صفرة،  مغناطي�صية  بطاقات  م�صفرة،  للمفاتيح  بال�صتيكية  بطاقات   ، لالأمن  الكرتونية 
)برامج حا�ص�ب(، برجميات حلماية  برامج مراقبة  ذكية(،  املتكاملة )بطاقات  ال��دارات  بطاقات  ممغنطة، 
اخل�ص��صية، قارئات )معدات معاجلة البيانات(، ما�صحات )معدات معاجلة البيانات(، برامج ل�صمان اأمن 

)حماية( ح�صابات الربيد الإلكرتوين، برامج لت�صهيل حماية معامالت بطاقات الئتمان.
ال�اق�عة بالفئة:9

و�صف العالمة:  العالمة هي عبارة دارك ماتر مكت�بة باللغة العربية وي�جد على ميني العبارة �صكل.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :  282119    بتاريخ: 2017/11/01
با�ص��م:     لزادا �صاوث اإي�صت اآ�صيا بي تي اإي . ال تي دي.

وعن�انه:   8 �صينت�ن واي #43-01 �صنغاف�رة 068811
املنتجات )با�صتثناء  ت�صكيلة متن�عة من  بالتجزئة واجلملة، جتميع  البيع  املنتجات  خدمات   / الب�صائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
عن  وذل��ك  املنتجات  عن  عام  كتال�ج  من  ب�صه�لة  و�صرائها  املنتجات  تلك  م�صاهدة  من  امل�صتهلكني  لتمكني  الآخرين  ل�صالح  نقلها( 
وبائعي  اإلكرتونية )اون-لي��ن( مل�صرتي  �ص�ق  ال�صلكية والال�صلكية، ت�فر  اأو عن طريق و�صائل الت�صالت  بالربيد  الطلب  طريق 
املنتجات واخلدمات، خدمات الدعاية و العالن مبا يف ذلك ن�صر الدعاية و العالن لالآخرين ب�ا�صطة �صبكة ات�صالت الكرتونية عرب 
النرتنت، ت�فر م�صاحة على م�اقع ال�يب لالإعالن عن املنتجات  واخلدمات، اخلدمات الدعائية والت�ص�يقية والرتويجية، تنظيم 
ال�صتهالكية  باملنتجات  املتعلقة  التجارية  املعل�مات  ت�فر  العمال،  وتثمني  تقييم  العمال،  اإدارة  لالآخرين،  التجارية  ال�صفقات 
املتحركة وعرب  اله�اتف املحم�لة  وغرها من الجهزة  املنتجات واخلدمات عرب  عن طريق �صبكة الت�صالت احلا�ص�بية، ت�ص�يق 
الإنرتنت وذلك من خالل تقدمي ملخ�صات عن املنتج والروابط مل�اقع املحالت اللكرتونية على �صبكة الإنرتنت و معل�مات عن 
املبيعات  ترويج  وق�صائم وط�ابع اخل�ص�مات،  ذات قيمه  وال�صيكات  الهدايا  و�صيكات  ال�صراء(  الهدايا )بطاقات  وق�صائم  اخل�ص�مات 
)لالآخرين(، خدمات الدعاية والإعالن )اون-لين( عرب الإنرتنت، ت�صغيل والإ�صراف على برامج ال�لء واملبيعات وخطط احل�افز 
الرتويجية، املعل�مات والخبار عن العمال، ت�فر املعل�مات التجارية و الن�صح و امل�ص�رة للم�صتهلكني )حمل ن�صح امل�صتهلك( عن 
طريق �صبكة ات�صالت حا�ص�بية، اخلدمات الرتويجية مبا يف ذلك ت�زيع ق�صائم الهدايا و�صيكات الهدايا وال�صيكات ذات قيمة وط�ابع 
وق�صائم اخل�ص�مات عرب اله�اتف املحم�لة وغرها من الأجهزة املتحركة وعرب الإنرتنت، البيع باملزاد العلني عرب الإنرتنت، عر�ض 
و  بالتجزئة  البيع  متاجر  وخدمات  الإنرتنت  عرب  امل�ؤمتتة  الطلب  خدمات  بالتجزئة،  البيع  لغايات  الع��الم  و�صائل  على  املنتجات 
كالهما  ي�صم عر�ض م�صتح�صرات تبيي�ض الأقم�صة وم�اد اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�ض وم�صتح�صرات تنظيف و�صقل وجلي 
وك�صط وال�صاب�ن والعط�ر والزي�ت العطرية وم�صتح�صرات التجميل والغ�ص�ل )ل��صن( لل�صعر ومنظفات الأ�صنان وامل�صتح�صرات 
للر�صع  والأغذية  الطبي  لالإ�صتعمال  املعدة  احلمية  واأغذية  وم�اد  طبية  لغايات  ال�صحية  وامل�صتح�صرات  والبيطرية  ال�صيدلنية 
والأطفال والل�صقات وم�اد ال�صماد وم�اد ح�ص� الأ�صنان و�صمع طب الأ�صنان واملطهرات وامل�صتح�صرات لإبادة احل�صرات واحلي�انات 
ال�صارة ومبيدات الفطريات ومبيدات الأع�صاب واملعادن غر النفي�صة وكل خليط منها وم�اد البناء املعدنية واملباين املتنقلة املعدنية 
احلدادة  م�صن�عات  و  نفي�صة  الغر  املعادن  من  الكهربائية  غر  والأ���ص��الك  واحلبال  احلديدية  ال�صكك  خلط�ط  املعدنية  وامل���اد 
واخلردوات املعدنية ال�صغرة وامل�ا�صر والأنابيب املعدنية وخزائن حفظ ال�ثائق والأ�صياء الثمينة واملنتجات امل�صن�عة من معادن 
�ك وال�صكاكني والأ�صلحة البي�صاء واأدوات  الغر نفي�صة و خامات املعادن والعدد  والأدوات اليدوية )ُتدار باليد( واأدوات القطع وال�صُّ
والأدوات  والأجهزة  وال�صينمائي  الف�ت�غرايف  الت�ص�ير  واأدوات  واأجهزة  وامل�صاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  والأجهزة  احلالقة 
الب�صرية واأدوات ال�زن والقيا�ض والإ�صارة واملراقبة )الإ�صراف( والإنقاذ والتعليم والأجهزة والأدوات ل��صل اأو فتح اأو حت�يل اأو تكثيف 
اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية والأجهزة لت�صجيل اأو اإر�صال اأو ن�صخ ال�ص�ت اأو ال�ص�ر وحامالت البيانات املغناطي�صية و 
اأقرا�ض الت�صجيل و اآلت البيع الت�ماتيكية والآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد واآلت ت�صجيل النقد والآلت احلا�صبة ومعدات 
معاجلة البيانات و اأجهزة الكمبي�تر واأجهزة اإطفاء احلرائق و الأقرا�ض املدجمة والأقرا�ض الفيدي�ية الرقمية والأقرا�ض ال�ص�ئية 
وامل�صاعدات  املحم�لة  الإلكرتونية  والأجهزة  الل�حية  الكمبي�تر  واأجهزة  ال�صغرة  ال�صخ�صية  الكمبي�تر  اأجهزة  و  الكثافة  عالية 
الفيدي�  وكامرات  الرقمية  الكامرات  و  الذكية  واله�اتف  املحم�ل   الهاتف  و  الرقمية  امل��صيقى  و م�صغالت  ال�صخ�صية  الرقمية 
اأجهزة الت�صالت الال�صلكية و الربجميات و برامج الكمبي�تر القابلة للتنزيل على �صكل  الرقمية و قارئات الكتب اللكرتونية و 
والأطراف  والبيطرية  الأ�صنان  والطبية وطب  والأدوات اجلراحية  الأجهزة  و  املحم�لة  واله�اتف  الإلكرتونية  تطبيقات لالأجهزة 
والعي�ن والأ�صنان الإ�صطناعية و اأدوات التجبر و م�اد اخلياطة اأو درز اجلروح و الأجهزة لالإنارة والتدفئة وت�ليد البخار والطه� 
والتربيد والتجفيف والته�ية واإمداد املياه )نقل( والأغرا�ض ال�صحية و املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجل�ي اأو املائي و املعادن 
قيا�ض  اأدوات  و  الكرمية  والأحجار  املج�هرات  و  بها  املطلية  اأو  النفي�صة  املعادن  من  امل�صن�عة  واملنتجات  منها  خليط  وكل  النفي�صة 
ال�قت واأدوات قيا�ض ال�قت الدقيقة و الآلت امل��صيقية و ال�رق وال�رق املق�ى واملنتجات امل�صن�عة من هذه امل�اد  و املطب�عات و 
م�اد جتليد الكتب و ال�ص�ر الف�ت�غرافية و القرطا�صية و م�اد الل�صق امل�صتعملة يف القرطا�صية اأو لغايات منزلية وم�اد الفنانني 
الأج��ه��زة( و م�اد  الت�جيه والتدري�ض )ع��دا  الأث��اث( و م���اد  املكتبية )ع��دا  الكاتبة وال��ل���ازم  التل�ين و الآلت  اأو  الدهان  و فرا�صي 
التغليف البال�صتيكية  و حروف الطباعة و الكلي�صيهات )الرا�صمات( واجلل�د املدب�غة واجلل�د املدب�غة املقلدة واملنتجات امل�صن�عة 
من هذه امل�اد و جل�د احلي�انات اخلام اأو املدب�غة و ال�صناديق واحلقائب ال�صفرية و املظالت وال�صما�صي والع�صي و ال�صياط واأطقم 
احلي�انات وال�صروج والأثاث واملرايا واطارات ال�ص�ر و املنتجات امل�صن�عة من اخل�صب اأو الفلني اأو الق�صب اأو اخليزران اأو ال�صف�صاف 
او ال�صندان اأو العظام اأو العاج اأو عظم فك احل�ت اأو ال�صدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�ص�م وامل�اد البديلة لكل هذه امل�اد اأو من 
امل�اد البال�صتيكية و الأدوات والأواين والأوعية لال�صتعمال املنزيل وللمطبخ والأم�صاط والإ�صفنج والفرا�صي )عدا فرا�صي التل�ين اأو 
الدهان( و م�اد �صنع الفرا�صي و اأدوات التنظيف و �صلك اجللي  والزجاج غر امل�صغ�ل اأو الزجاج �صبه امل�صغ�ل  و الأواين الزجاجية 
واأواين اخلزف ال�صيني والأواين اخلزفية و املن�ص�جات ومنتجات الن�صيج و اأغطية الفرا�ض وامل�ائد واملالب�ض ولبا�ض القدم واأغطية 
والأ�صماك  اللح�م  و  امليالد  عيد  ل�صجرة  والزينة  الريا�صية  والأدوات  اجلمنازية  الريا�صة  والأدوات  اللعب  واأدوات  اللعب  و  الراأ�ض 
وحل�م الدواجن وال�صيد و خال�صات اللحم  الف�اكه واخل�صروات املحف�ظة واملجففة واملطه�ة و الهالم )جيلي( واملربيات والف�اكه 
و  والأرز  والكاكاو  وال�صاي  القه�ة  و  لالأكل  ال�صاحلة  والده�ن  الزي�ت  و  احلليب  ومنتجات  واحلليب  البي�ض  و  بال�صكر  املطب�خة 
التابي�كا وال�صاغ� و القه�ة ال�صطناعية والدقيق وامل�صتح�صرات امل�صن�عة من احلب�ب و اخلبز والفطائر واحلل�يات واحلل�يات 
املثلجة و ع�صل النحل والع�صل الأ�ص�د و اخلمرة وم�صح�ق اخلبيز وامللح و اخلردل و اخلل وال�صل�صات )الت�ابل( و البهارات و الثلج 
البذور والنباتات  الب�صاتني والغابات و الغالل واحلي�انات احلية و الف�اكه واخل�صروات الطازجة و  الزراعية ومنتجات  واملنتجات 
والزه�ر الطبيعية و امل�اد الغذائية اخلا�صة باحلي�انات و ال�صعر املنبت )امللت( و البرة )الغر كح�لية( واملياه املعدنية والغازية 
وغرها من امل�صروبات غر الكح�لية و امل�صروبات امل�صتخل�صة من الف�اكه وع�صائر الف�اكه و ال�صراب وامل�صتح�صرات الأخرى لعمل 

امل�صروبات و امل�صروبات الغر كح�لية و التبغ واأدوات املدخنني.
ال�اق�عة بالفئة:35

و�صف العالمة:   العالمة هي عبارة عن الكلمة LAZADA مكت�بة بالأحرف الالتينية.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك 

خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :  282834     بتاريخ: 2017/11/13
با�ص��م:     دونر اإن ب�ك�ض �ض.م.ب مقفلة

وعن�انه   املحل رقم 91، مبنى رقم 681، طريق 3519، جممع رقم 335، اأم احل�صم، املنامة، مملكة البحرين
امل�ؤقت، خدمات  الي���اء  وال�صراب،  الطعام  ت�فر  املنتجات  خدمات   / / اخلدمات  الب�صائع  لتمييز  وذل��ك 
الطعام  ال�جبات اخلفيفة، خدمات الطعام لت�فر  املطاعم، خدمات تقدمي  والكافتريا، خدمات  املقاهي 
وال�صراب، خدمات املطاعم لتقدمي ال�جبات ال�صريعة، خدمات اإعداد الطعام، ت�فر خدمات الطعام املتنقلة، 
خدمات  ح���ل  املعل�مات  ت�فر  املطاعم،  خدمات  ح���ل  املعل�مات  ت�فر  املتنقلة،  املطاعم  خدمات  ت�فر 

الإقامة امل�ؤقتة، خدمات الطعام وال�صراب اخلارجية واجلاهزة، خدمات املطاعم للطلبات اخلارجية.
ال�اق�عة بالفئة:43

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة DӦNER IN THE BOX  مكت�بة بالأحرف الالتينية املن�صدة 
  IN THE BOX يف العلى وكتب اأ�صفلها عبارة DӦNER والكبرة بطريقة مميزة، حيث كتبت الكلمة
باإطار  حم��اط  وال�صكل  العبارة  من  وك��ال  وخمطط  مميز  ال�صالع  رباعي  �صكل  العبارة  ي�صار  على  وي�جد 

بطريقة مميزة و كل ما �صبق م�ج�د على �صكل �صندوق ثالثي البعاد كما ه� مبني بال�ص�رة اأعاله.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�صجيل/ برد اآند برد )ام اي ايه( ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم :  267323 بتاريخ: 2017/01/29

با�ص��م:       براين دانييل وه�لهن

وعن�انه  �ض.ب رقم 762514، اأب�ظبي، المارات العربية املتحدة 

ملبات(،  )ل���ازم  املركبات  املنتجات  معدات مانعة لت�هج م�صابيح   / الب�صائع / اخلدمات  لتمييز  وذلك 

من�صاآت اإ�صاءة املركبات اجل�ية، اأ�ص�اء ال�صقف، اأدوات ن�صر ال�ص�ء، اأ�ص�اء �صحرية للتزيني يف احلفالت، 

ف�اني�ض لالإ�صاءة، ب�صيالت م�صابيح، ب�صيالت م�صابيح كهربائية، اأجهزة اإنارة بثنائيات �ص�ئية م�صعة 

)اإل اإي دي(، اأجهزة ومن�صاآت لالإ�صاءة، من�صاآت اإ�صاءة للمركبات اجل�ية، اأ�ص�اء للغ��ض، اأنابيب م�صيئة 

لالإ�صاءة، ماآخذ لالأ�ص�اء الكهربائية.

ال�اق�عة بالفئة:11

و�صف العالمة: العالمة هي عبارة EZ SHADE مكت�بة بالحرف الالتينية.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد ، اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل قرواين اند ك� 

 ANY DI :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

امل�دعة حتت رقم: 285397 بتاريخ 2017/12/31

با�ص��م: اأين دي جي اإم بي ات�ض وعن�انه: اأدامز – ليهمان – اإ�ض تي اأر. 44، مي�نيخ 80797، اأملانيا.   

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

الثمينة؛ ح��ق��ائ��ب غ��ر ر�صمية  امل��ع��ادن  م��ن  ���ص��ف��ري��ة؛ حم��اف��ظ  امل��ع��دن��ي��ة؛ ح��ق��ائ��ب  للنق�د  حم��اف��ظ 

)لال�صتعمال الي�مي(؛ حقائب يد؛ حقائب يد م�صن�عة من اجللد؛ �صي�ر حلقائب اليد؛ حقائب اليد 

واملحافظ؛ حمافظ جلدية؛ اجلل�د؛ جل�د تقليد؛ اجلل�د املدب�غة واجلل�د املقلدة؛ جل�د مدب�غة؛ 

قما�ض من اجللد؛ حقائب وحمافظ جلدية. ال�اق�عة بالفئة: 18

و�صف العالمة: كلمة )ANY DI( كتبت باللغة الالتينية ب�صكل خا�ض ح�صب ال�صكل املرفق 

 ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد، اأو 

اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399
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عربي ودويل

تركيا تتهم اأمريكيًا باإعداد بيان االنقالب 
•• اأنقرة-وكاالت:

اأوردت �صحف تركية اإن التحقيقات الق�صائية املتعلقة باملحاولة 
النقالبية الفا�صلة �صد الرئي�ض رجب طيب اأردوغان يف ي�لي� 
امل�صت�ى  رفيع  اأمريكي  ع�صكري  ت���رط  ع��ن  ك�صفت   ،2016
يف حت�صر بيان املحاولة النقالبية الفا�صلة. ُيدعى “ج�ن”، 

اإعالم تركية، فاإن الق�صاء الرتكي يقف عند  وبح�صب و�صائل 
حماولة  بعد  تركيا  يف  مهمتهما  ف��رتة  انتهت  �صخ�صني  ا�صم 
النقالب الفا�صلة، وهما ال�صفر الأمريكي ال�صابق ج�ن با�ض، 
والقائد ال�صابق للق�ات الأمريكية يف قاعدة اإجنرليك اجل�ية 

ب�لية اأ�صنة جن�بي البالد، ج�ن وولكر.

ال�حدات  اإىل  الن��ق��الب  بيان  ف��اإن  التحقيقات  لنتائج  ووف��ق��اً 
النقالبي  ب��ري��د  م��ن  اأُر����ص���ل  ال��رتك��ي،  اجل��ي�����ض  يف  الع�صكرية 
اإل اأن حت�صر البيان ح�صل يف 7 ي�لي�، اأي  “ح�صني ُعْمر”، 
ي�لي�   15 ليلة  يف  وع��دل  الفا�صلة،  املحاولة  من  اأ�صب�ع  قبل 
2016.وم�ؤخراً، ت��صلت النيابة اإىل اأن اأول بيان �صدر با�صم 
النقالبيني، خرج من الربيد الإلكرتوين لالنقالبي ح�صني 
“وورد”،  ب�صيغة  �صفحات   3 م��ن  البيان  يتاألف  حيث  ع��ْم��ر، 
متام  يف  عليها  التعديل  وج���رى   ،2016 ي�لي�   7 يف  اأع���دت 

ال�صاعة 22.45 من ليلة النقالب يف 15 ي�لي�.
اأنه يف خانة املعّد كاتب البيان، ي�جد ا�صم  واأكدت التحقيقات 
الأ�صلي �صدر عن جهاز  البيان  اأن  اإىل  ي�صر  وه��ذا  “ج�ن”، 

يتم  الذي مل  وه� اجلهاز  “ج�ن”،  ا�صمه  كمبي�تر م�صتخدم 
اجلهاز  اأن  ي�ؤكد  ما  الرتكية،  الأرك���ان  رئا�صة  يف  عليه  العث�ر 

م�ج�د خارج امل�ؤ�ص�صة الع�صكرية الرتكية.
ونتيجة حتري النيابة عن املدع� ج�ن، وال�ق�ف عند جميع 
الأ�صخا�ض الذي يحمل�ن هذا ال�صم يف تركيا يف تلك الفرتة، 
مت الت��صل اإىل وج�د �صخ�صني رئي�صيني يحمالن هذا ال�صم 
ال�����ص��اب��ق للق�ات  وال��ق��ائ��د  ب��ا���ض،  ال�����ص��اب��ق ج����ن  ال�صفر  ه��م��ا 
الأم��ري��ك��ي��ة يف ق��اع��دة اإجن��رل��ي��ك ج����ن ول��ك��ر ال��ل��ذان انتهت 

مهمتهما يف تركيا عقب حماولة النقالب.
وتقف النيابة العامة عند احتمال اأن يك�ن ج�ن ولكر ه� من 

اأعد بيان النقالب، ك�نه �صخ�صية ع�صكرية. 

البحرية امللكية تراقب �شفنا رو�شية يف 
القنال االجنليزي 

•• لندن-رويرتز:

يف  اأثناء مرورهما  رو�صيتني  �صفينتني حربيتني  تتبعت  بريطانية  اإن مدمرة  امللكية  البحرية  قالت 
القنال الإجنليزي للمرة الثانية هذا العام.

واأبحرت املدمرة ديام�ند من دوفر لدى مرور املدمرة �صيفروم�ر�صك والطراد مار�صال اأو�صتين�ف.
وقال بن كيث قائد املدمرة ديام�ند “هذا اإجراء روتيني للبحرية امللكية وثاين مرة ُيكلف فيها طاقم 
اإر�صال  الثاين، جرى  ال�صيف«.ويف يناير كان�ن  �صفينتي بت�يل مهمة مرافقة مثل هذه خالل هذا 
املياه  قرب  مرورها  لدى  رو�صية  �صفن  اأرب��ع  ملراقبة  امللكية  للبحرية  التابعة  و�صتمن�صرت  الفرقاطة 
الدعم  و�صفينتي  وب�يكي  �ص�برازيتلني  الرو�صيتني  الفرقاطتني  اأن  ويعتقد  الربيطانية.  الإقليمية 

بارادوك�ض وك�ل كانت عائدة بعد عمليات بال�صرق الأو�صط.

اكرث من مليون نازح فينزويلي يف كولومبيا اجها�س حماولة االغتيال

خوان مانويل �سانتو�س  الرئي�س املتهم الرئي�س الكولومبي اجلديد اإيفان دوكي

يف احلقيقة، مل ترث هذه التهامات من 
الفريق  ا�صتهجان  الفنزويلي �ص�ى  قبل 
رئي�ض  املنتهية وليته. قلب  الك�ل�مبي 
“اأ�صياء  ل�����ص��ان��ت������ض  امل���ج���اور؟  ال���دول���ة 
اأنه  مبا  ال�صبت،  ي���م  بها”  يق�م  اأف�صل 
مازحا.  ق��ال  حفيدته،  معم�دية  ح�صر 
وذه����ب جن��ل ال��رئ��ي�����ض امل��ن��ت��ه��ي��ة وليته 
ت���ي��رت �ص�رته  اظ��ه��ر على  اأب��ع��د، حيث 
ي�����ص��ح��ك يف م��ط��ب��خ��ه ب��ج��ان��ب وال�����ده، 

معلقا، كما قال، هذه تهديدات مادورو.

ت�سعيد خطري
بع�ض  �صجلت  الفنزويلي،  اجلانب  على 
“اتهام  اأي�����ص��ا:  امل�صككة  الأف���ع���ال  ردود 
مبا�صرة رئي�ض دولة جماورة يف من�صبه 
مب���ح���اول���ة اغ���ت���ي���ال؟ ان���دل���ع���ت ح����روب 
اأي��ن هي الق�ات  لأق��ل من ه��ذا بكثر.. 
ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة امل��ن��ت�����ص��رة ع��ل��ى احل�����دود؟ 
وخ���ا����ص���ة، اأي�����ن ه���ي احل���ج���ج ع��ل��ى هذا 
اإيفانز،  ن��ي��ك��ر  ان��ت��ف�����ض   ،“ ال���ت����رط؟ 
ال�صافيزي  للنظام  عنيف  معار�ض  وه��� 

الفنزويلي.
الدقيقة  ال��ظ��روف  اأن  رغ��م  ال���اق��ع،  يف 
لأحداث ال�صبت ل تزال غام�صة للغاية، 
 11 رق��م  الغتيال  حماولة  تظل  فاإنها 
ال��ت��ي ي��ن��ج��� م��ن��ه��ا ن��ي��ك���ل���ض م�����ادورو، 
بالن�صبة  الرقم يف خم�صة  �صرب  ويجب 

ل�صلفه ه�غ� �صافيز. 
ويف ك��ل م��رة، ت���ّظ��ف مثل ه��ذه احللقة 
م���ن امل�����ص��ل�����ص��ل ل��ت�����ص��دي��د اخل���ن���اق على 
امل��ع��ار���ص��ة، ويف ك��ل م���رة ت��ق��ري��ب��اً، يّتهم 

م�ص�ؤول� كاراكا�ض، املعار�صة الفنزويلية، 
اجل�����ران  اأو  امل����ت����ح����دة،  ال������لي�����ات  اأو 

الك�ل�مبيني باأنهم املحر�ص�ن.
اأن بدت  وم��ع ذل��ك، مل يحدث م��ن قبل 
بهذه  متده�رة  البلدين  بني  العالقات 
ال���درج���ة وال�����ص��ك��ل، مم���ا ي��ث��ر خماوف 
البداية،  “يف  خطر.  وت�صعيد  ان�صداد 
�صانت��ض يف حاجة  م��ان���ي��ل  خ����ان  ك��ان 
م��ا���ص��ة ل������ص��اط��ة ه���غ��� ���ص��اف��ي��ز ل�صنع 
ال�صالم بنجاح مع مقاتلي الفارك، ي�صر 
رونال رودريغيز، اأ�صتاذ مبر�صد فنزويال، 
يف جامعة ديل رو�صاري� يف ب�غ�تا، لكن 
ب���اإدارة  �صانت��ض  البع�ض  يتهم  منذئذ 

ظهره ل�صتفزازات فنزويال امل�صتمرة.

تدفق الالجئني الفنزويليني
لقد اأ�صبح تده�ر ال��صع داخل جارتهم 
مبثابة �صربة ق�ية للك�ل�مبيني: فهم 
اأك����رث م���ن ملي�ن  ي�����ص��ت�����ص��ي��ف���ن ال���ي����م 
“اإنها ثغرة  فنزويلي فروا من بالدهم. 

مالية لك�ل�مبيا،
التدفق  فهذا  رودري��غ��ي��ز،  رون���ال  ي�صدد   
من  الآلف  ع�����ص��رات  يتطلب  لالجئني 
ال���ت���دخ���الت ال�����ص��ح��ي��ة ال���ط���ارئ���ة، كما 
بنظام  األ��ف طفل   30 اأك��رث من  التحق 
اإذن،  عجب  فال   ... الك�ل�مبي  التعليم 
ك�ل�مبيا  القطاعات يف  بع�ض  اأن حتتج 
اثم  “تهاون  اعتربوه  ما  على  وتنتف�ض 

من طرف �صانت��ض«.
ميكن  ك���ل���م��ب��ي��ة،  اأّم  م���ن  ن��ف�����ص��ه  ه���� 
اإذا  ي��ط��ال��ب،  اأن  م�������ادورو،  ل��ن��ي��ك���ل���ض 

اجلن�صية  ع��ل��ى  ب��احل�����ص���ل  رغ�����ب،  م���ا 
الي�م بعيدون جدا  اننا  الك�ل�مبية، ال 
البلدان  ق��ام ه��ذان  عن ذل��ك: تدريجيا، 
ال���ل���ذان ي��ت��ق��ا���ص��م��ان اأك����رث م���ن 2000 
جميع  بتفكيك  احل����دود  م��ن  كيل�مرت 
ال���ت���ي جمعت  اجل�����ص���ر ال��دب��ل���م��ا���ص��ي��ة 
بقليل،  عامني  من  اأك��رث  وقبل  بينهما. 
ا�صطر نح� 20 األف ك�ل�مبي يعي�ص�ن 
ال���ب���الد حتت  م���غ���ادرة  اإىل  ف��ن��زوي��ال  يف 
بكل  م��ن��ازل��ه��م  ُدّم�����رت  بينما  ال��ت��ه��دي��د، 

ب�صاطة.

ا�ستهجان 
دل��ي��ل اآخ���ر ع��ل��ى ت��ده���ر ال��ع��الق��ات بني 
الأوىل،  وللمرة  الثالثاء،  ي�م  البلدين: 
لفنزويال  ر�صمي  ممثل  اأي  يح�صر  مل 
الك�ل�مبي  ال��رئ��ي�����ض  ت��ن�����ص��ي��ب  ح��ف��ل 

اجلديد.
معار�صة  �صخ�صيات  ذل���ك:  م��ن  اأك���رث   
تعر�صت  ب�غ�تا،  يف  م�ج�دة  فنزويلية 

ل�صفر كثيف من اجلمه�ر.
دوكي  اإي��ف��ان  اعتمد  �صلفه،  عك�ض  وعلى 
ل��ه��ج��ة ع��دائ��ي��ة وا���ص��ح��ة جت���اه النظام 
النتخابية،  احلملة  خ��الل  ال�صافيزي 
اجلنائية  املحكمة  مطالبة  ح���ّد  ذاه��ب��ا 
ال���دول���ي���ة ب����اإدان����ة ن��ي��ك���ل���ض م������ادورو. 
اجلديد  الرئي�ض  ي�صت�صلم  اأن  اخلطر؟ 
ل�صغط اأق�صى اليمني الك�ل�مبي الذي 
وان  ال������ص��ع، حتى  ه��ذا  ب��اإن��ه��اء  يطالبه 

ا�صتدعى المر اللعب بالنار.
وا�صع  اع���ت���ق���اد  ه���ن���اك  ك���ل���م��ب��ي��ا،  »يف 

باأن نيك�ل�ض م��ادورو لن يبقى  النطاق 
ي�صيف  العام”،  نهاية  حتى  ال�صلطة  يف 
رون��ال رودري��غ��ي��ز، ويف راأي���ي، ه��ذا خطاأ، 
وحتى ان كان الأم��ر كذلك، ف��اإن انهيار 

اإىل  ال��ع���دة  يعني  ل��ن  ال�صافيزي  ن��ظ��ام 
ال��ه��دوء، ب��ل ق��د ي����ؤدي اإىل تفاقم حالة 

الف��صى«.
نح�صر  اأن  ه�����  الخ�������ر:  ال���ت���ن���اق�������ض 

ا�صطرت  اإذا  ف��ن��زوي��ال،  “ك�ل�مبنة” 
الق�ات ال�صافزية املُطاح بها اإىل اللج�ء 
ع��م��ل��ي��ات حرب  وق����ي����ادة  الدغ��������ال،  اىل 
 ... ال�صلطة اجلديدة من  ع�صابات �صد 

طريقة  بنف�ض  اي  الك�ل�مبية..  الغابة 
طيلة  فنزويال  ا�صتخدمت  التي  الفارك 
ن�صف قرن كمالذ �صد �صلطات ب�غ�تا.
عن لوطون ال�سوي�سرية

•• الفجر – خرية ال�صيباين

من  جانب  على  ال�ساعة:  �سّد  �سريالًيا  �سباًقا  كان  لقد 
الثالثاء  ت�ستعد  البالد  كانت  كولومبيا،  يف  احلــدود 

لتن�سيب الرئي�س اجلديد اإيفان دوكي، 42 عاما، املر�سح 
املت�سدد، غري معروف تقريبا اىل وقت  لليمني  املنتخب 
اك�سبته  الذي  �سانتو�س  مانويل  خوان  ويخلف  قريب، 
نوبل  جائزة  الفارك  ثــوار  مع  ال�سالم  ــرام  الإب جهوده 

لل�سالم. يف نف�س الوقت، على اجلانب االآخر من احلدود، 
بدلة  يف  ظهر  فــنــزويــال.  يف  خمتلفة  ـــواء  االج كانت 
الرئي�س  قال  ر�سمية،  فيديوهات  على  �سوداء  ريا�سية 
ال�ساعات  “يف  �سيقدم  ــه  اإن بــاإ�ــســرار:  مـــادورو  نيكوال 

مانويل  خــوان  تــورط  على  النهائي  الدليل  املقبلة”، 
طيار  بــدون  بطائرات  االغتيال  حماولة  يف  �سانتو�س 
ال�سبت  ا�ستهدفته  قد  كانت  والتي  مبتفجرات  حمملة 

املا�سي، خالل عر�س ع�سكري و�سط كاراكا�س.

حماولة االغتيال بني ال�سك واليقني:

بني كولومبيا وفنزويال: خوف من ارتكاب املحظور...!

مادورو ي�سرف على العر�س الع�سكري
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل قرواين اند ك� 

IRAETA :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

امل�دعة حتت رقم: 278196 بتاريخ 2017/08/15

با�ص��م: �صاندونغ اإيرايتا هيفي اند�صرتي �صت�ك ك�.، اإل تي دي

وعن�انه: ن�. 9001 جي�انغ رود، زهانغكي�، جينان، �صاندونغ، ال�صني

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات املطاعم. ال�اق�عة بالفئة: 06

و�صف العالمة: عبارة " IRAETA" كتبت بالل�ن الأ�ص�د ومن ف�قها ر�صم ملنحنى متعرج 

اإىل اأحرف باللغة ال�صينية هي التهجئة ال�صينية  �صمن م�صتطيل ذو خلفية رمادية بالإ�صافة 

للكلمة )IRAETA )وح�صب  ال�صكل املرفق..

 ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد، 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل قرواين اند ك� 
WIZZ :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

امل�دعة حتت رقم: 284375 بتاريخ 2017/12/12
با�ص��م: ويز اإير هنغاري كي اإف تي.

وعن�انه: 1103 ب�داب�صت، ك�ير اأوتكا 2/اأيه. بي. اأي بي. اآي اآي – يف، هنغاريا. 
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات اخلط�ط اجل�ية؛ النقل؛ نقل الركاب؛ نقل ال�صلع؛ ترتيب ال�صفر؛ خدمات وكالت ال�صفر؛ تنظيم 
الرحالت والرحالت ال�صياحية؛ خدمات النقل اجل�ي؛ خدمات اأول�ية ال�صع�د وت�صجيل الدخ�ل ومقاعد 
تذاكر  حجز  خ��دم��ات  ب��ال��ط��ائ��رات؛  كثرا  ي�صافرون  ال��ذي��ن  لالأ�صخا�ض  املقاعد  حجز  وخ��دم��ات  اجلل��ض 
الطران؛ خدمات حج�زات �صركات الطران؛ خدمات تذاكر الطران؛ خدمات حجز مكان لإيقاف ال�صيارة 
اإيقاف  ال�صيارات؛ خدمات  اإيقاف  املطار؛ خدمات  النتظار يف  �صالت  اإىل  العب�ر  وترتيب  املطار؛ حجز  يف 
اأماكن  تاأجر  ال�صيارات؛  وتاأجر  ال�صيارات  وتخزين  اإيقاف  خدمات  ال�صيارات(؛  اإيقاف  )م�ظف  املركبات 

اإيقاف ال�صيارات؛ تقدمي املل�مات ب�صان خدمات تاأجر ال�صيارات.. ال�اق�عة بالفئة: 39
و�صف العالمة: " عبارة عن كلمة )WIZZ( باللغة الالتينية ح�صب ال�صكل املرفق.

 ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد، اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل قرواين اند ك� 

WIZZ :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

امل�دعة حتت رقم: 284378 بتاريخ 2017/12/12

با�ص��م: ويز اإير هنغاري كي اإف تي.

وعن�انه: 1103 ب�داب�صت، ك�ير اأوتكا 2/اأيه. بي. اأي بي. اآي اآي – يف، هنغاريا. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

العاملني على  والأف��راد  الطيارين  املجالت اللكرتونية؛ تدريب  ن�صر  املجالت؛  ن�صر  الرتفيه؛ 

منت الطائرات؛ خدمات التدريب املقدمة من خالل اأجهزة املحاكاة. ال�اق�عة بالفئة: 41

و�صف العالمة: " عبارة عن كلمة )WIZZ( باللغة الالتينية ح�صب ال�صكل املرفق.

 ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد، 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل قرواين اند ك� 

WIZZ :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

امل�دعة حتت رقم: 284379 بتاريخ 2017/12/12

با�ص��م: ويز اإير هنغاري كي اإف تي.

وعن�انه: 1103 ب�داب�صت، ك�ير اأوتكا 2/اأيه. بي. اأي بي. اآي اآي – يف، هنغاريا. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

معل�مات  الفنادق؛  حجز  خدمات  امل�ؤقتة؛  الإقامة  خدمات  وال�صراب؛  بالطعام  التزود  خدمات 

عن الفنادق؛ خدمات الفنادق؛ حجز الإقامة يف الفنادق؛ الفنادق والنزل وبي�ت الراحة؛ اأماكن 

اإقامة ال�صياح. ال�اق�عة بالفئة: 43

و�صف العالمة: " عبارة عن كلمة )WIZZ( باللغة الالتينية ح�صب ال�صكل املرفق.

 ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد، 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل قرواين اند ك� 

UGGO :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

امل�دعة حتت رقم: 285102 بتاريخ 2017/12/26

با�ص��م: ريل تروبيكال ف�د بي. يف.

وعن�انه: او�صدوربرويج 590، 1067 ا�ض زد، ام�صرتدام، ه�لندا

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

امل�صروبات غر الكح�لية؛ امل�صروبات الغازية؛ م�صروبات ع�صر ف�اكهه. ال�اق�عة بالفئة: 32

و�صف العالمة: عبارة )UGGO( كتب فيها احلرفان الالتينيان )U( و )O( ب�صكل خا�ض 

مع ر�صم خلطني منحيني بداخلهما احلرفان الالتينيان )GG( ح�صب ال�صكل املرفق

 ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد، 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل قرواين اند ك� اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

 Superyacht Middle East :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

امل�دعة حتت رقم: 287734 بتاريخ 2018/02/20
با�ص��م: جي ال ا�ض لليخ�ت �ض.ذ.م.م

ن���را، تيك�م، ���ض.ب 454353، دب��ي، الإم��ارات العربية  ال�صيخة   وعن�انه: مكتب رقم 906 ملك بناية 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
الرحالت  تنظيم  ال��رح��الت؛  تنظيم  وال�صفر؛  ال��رح��الت  وتنظيم  ال�ص�لع  وتخزين  وتغليف  النق�ل 
تاأجر  البحري؛  النقل  ال��ق���ارب؛  ب�ا�صطة  النقل  ال��ق���ارب؛  تخزين  ال��ق���ارب؛  ت��اأج��ر  ال�صياحية؛ 
اليخ�ت؛ خدمات تاأجر اليخ�ت؛ اإنقاذ اليخ�ت؛ خدمات ا�صتئجار الق�ارب واليخ�ت؛ تخزين ال�صفن، 

اليخ�ت، الق�ارب واملركبات املائية. ال�اق�عة بالفئة: 39
و�صف العالمة: كلمة )Superyacht Middle East( كتبت باللغة الالتينية ب�صكل خا�ض 

ح�صب ال�صكل املرفق 
 ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد، اأو 
اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل قرواين اند ك� 
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: �صعار 

امل�دعة حتت رقم: 279164 بتاريخ 2017/09/06
با�ص��م: �ص�كار ل�جي�صتيك�ض م.د.م.�ض 

بحرات  اأب��راج   ،2 اآي   – – بي ات�ض 1  ت��اور، جي ال تي  وعن�انه: وح��دة رق��م 3410، بالتني�م 
جمرا، دبي، الإمارات العربية املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
)نقل(  ت�زيع  الب�صائع؛  �صحن  تنظيم  النقل؛  تنظيم  الب�صائع؛  وت�صليم  النقل  النقل؛ خدمات 
او الدفع؛ خدمات الت�زيع؛ خدمات وكالت  الب�صائع عرب البحر؛ نقل الب�صائع بعربات اجلر 

ال�صحن؛ ا�صتئجار و�صائط النقل. ال�اق�عة بالفئة: 39
و�صف العالمة: "�صعار" وه� عبارة عن ر�صم من ثالث اأق�صام، اجلانب الأمين بالل�ن الأخ�صر 
الأزرق  بالل�ن  الأي�صر  اجلانب  و  الأحمر  بالل�ن  لالأعلى  �صهم  ب�صكل  العل�ي  اجلانب  و  الفاحت 

ح�صب ال�صكل املرفق.
 ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد، 
اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل قرواين اند ك� 

SANTINI :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

امل�دعة حتت رقم: 278226 بتاريخ 2017/08/15

با�ص��م: �صانتني ه�لدينجز ليميتد

وعن�انه: 9 ب�نهيل �صرتيت، لندن، اي �صي 2 ايه  4 دي جيه، اجنلرتا 

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات: خدمات املطاعم. ال�اق�عة بالفئة: 43

املرفق. ال�صكل  ح�صب  الأ�ص�د  بالل�ن  و�صف العالمة: عبارة " SANTINI" كتبت 

 ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد، 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل قرواين اند ك� 

JADE :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

امل�دعة حتت رقم: 278297 بتاريخ 2017/08/17

با�ص��م: جاد اأك�ا كيفت

وعن�انه: 4342 ترمي، دوهاني��صتانيا 0562 هر�صز، هنغاريا.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

مياه معدنية؛ مياه؛ مياه ف�ارة؛ املياه املعدنية املنًكهة. 

 ال�اق�عة بالفئة: 32

و�صف العالمة: عبارة عن �ص�رة لعب�ة مياه ثالثية الأبعاد مكررة من خم�صة جهات كتبت عليها 

عبارة "JADE " ح�صب ال�صكل املرفق.

 ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد، 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل قرواين اند ك� 
Grupo Aluman :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

امل�دعة حتت رقم: 277869 بتاريخ 2017/08/09
با�ص��م: كاربينتريا ميتاليكا األ�مان، اإ�ض. اإل

وعن�انه: بي او ال. اأي اإن دي. دي �صاب�ن، بار�صيال 6- بي، 15142- اأرتيك�ص� )اأيه ك�رونا(، اإ�صبانيا
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

اأو التجميع، خدمات الإن�صاء، خدمات تطبيق الطالء ال�اقي  اإن�صاء املباين و الإ�صالح و خدمات الرتكيب 
لالأبنية من اخلارج، تركيب احلديد و مك�ناته، اإن�صاء اجلدران ال�صاترة، تركيب و تنظيف و اإ�صالح و �صيانة 
اأ�ص�ار احلديد و البال�صتيك احلراري امل�صنع )الب�يل فينيل كل�رايد )بي يف �صي((، اإن�صاء و تركيب الغرف 

امل�صم�صة، خدمات النجارة. ال�اق�عة بالفئة: 37
و�صف العالمة: عبارة " Aluman Grupo" كتبت بالل�ن الأ�صفر �صمن م�صتطيل ذو خلفية زرقاء 
الأ�صفر  بالل�ن  خا�ض  ب�صكل   )A( الالتيني  احل��رف  كتب  وبجانبه  الأبي�ض  بالل�ن  رفيع  خ��ط  يتخلله 

بالإ�صافة اإىل كلمة )Aluman( بالل�ن الأ�صفر يف و�صط ال�صعار ح�صب ال�صكل املرفق.
 ال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد، اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل :  نا�ض اند ا�ص��صي�ت�ض

طلب لت�صجيل بيانات العالمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم 277841    بتاريخ : 2017/8/8    

  بيانات الأول�ية :  
با�صم :  اندر ك�نرتول للتجارة العامة �ض ذ م م

وعن�انه : مكتب ال�صيخ بطي مكت�م ال مكت�م – ديرة – رقة –  البطني ، �ض . ب 31603  دبي 
املتحدة . العربية  – الإمارات 

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت 

و�صف العالمة : العبارة Oscar King  مكت�بة باأحرف لتينية يف �صطرين
 ال�صرتاطات :  

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكت�با  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���ض  لدية  من  فعلي 
الإقت�صاد اأو اإر�صالة بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل / املالك
ماركتربو جرنال تريدينغ �ض.ذ.م.م
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية: 

امل�دعة حتت رقم: 286903          بتاريخ : 25/02/2018م
تاريخ اإيداع الأول�ية:     /       /   200م

با�ص��م: ماركتربو جرنال تريدينغ �ض.ذ.م.م.
وعن�انة : �ض.ب 231400، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
نظارات ، علب للنظارات ، اأطر للنظارات ، عد�صات عينية ، �صال�صل للنظارات.

ال�اق�عة بالفئة: 09
و�صف العالمة : �صكل نظارات �صم�صية بالل�ن الأبي�ض، الأ�ص�د و الأ�صفر ف�ق كلمة "gloryfy" بالأحرف 
الالتينية بخط مميز بالل�نني الأبي�ض والأ�ص�د وحتتها كلمة "unbreakable" بخط �صغر بالل�ن 

الأبي�ض و جميعهم يف خلفية �ص�داء كما ه� م��صح بال�صكل املرفق.
ال�صرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل قرواين اند ك� 
BUOYY :بطلب لت�صجيل العالمة التجارية

امل�دعة حتت رقم: 388009 بتاريخ 2018/02/26
با�ص��م: تيم دي �صبي�صايل ليميتد

وعن�انه: اآر اإم 502، 5/اإف، هينغ يب ك�مر�صال �صينرت، 272-284 دي�ض ف�يك�ض رود، �صنرتال، 
ه�نغ ك�نغ.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
�صاعات؛  �ص�ار  اليد؛  ل�صاعات  زنربكات  روؤو���ض  �صاعات؛  واأجزائها؛ علب  و�صاعات حائط  �صاعات 
اآلت  واليد(؛  اجليب  و�صاعات  احلائط  �صاعات  )ل�صناعة  ال�صاعة(  )قر�ض  امل��درج  ال�صاعة  وجه 
جم�هرات.  اللكرتونية(؛  الكهربائية،  )امليكانيكية،  واليد  اجليب  و�صاعات  احلائط  ل�صاعات 

ال�اق�عة بالفئة: 14
و�صف العالمة: كلمة )BUOYY( كتبت باللغة الالتينية ب�صكل خا�ض ح�صب ال�صكل املرفق 

 ال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�صاد، 

اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/3149

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/08/15 االربعاء  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سدها كراج �سمرقند ال�سالح املركبات او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                        الو�سف                           �سعر التقييم  

 4،350                                          معدات ور�سة �سيارات و�سكراب  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae  وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  9  اأغ�شط�س 2018 العدد 12399

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/2295  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1-�صيلبى وورلد وايد م.د.م.�ض 2- ماني�ض ج�يل م�كي�ض ك�مار 3- 
�صيلبى كيبل تكن�جليز ليمتد 4- �صيلبى وورلد وايد بي تي ئي ال تي دى - �صنغاف�رة 
بان  نعلنكم  ����ض.م.ع  ال���دويل  التجاري  املدعي/البنك  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل 
اعاله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف    2018/4/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
ل�صالح/البنك التجاري الدويل �ض.م.ع بالزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل بان 
ي�ؤديا للبنك املدعي مبلغ )12.522.131.75( درهم والفائدة القان�نية ب�اقع 9% �صن�يا 
الف  بامل�صروفات ومبلغ  املدعي عليهم  والزمت  ال�صداد  م���ن:2017/8/30 وحتى متام 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
ال�صيخ  ال�صم�  با�صم �صاحب  الع��الن �صدر  لن�صر هذا  التايل  الي�م  اعتبارا من  ي�ما 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1396  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ظافر ذيب �صامل علي الحبابي جمه�ل حمل القامة مبا 
البحر وميثله:عبدالعزيز  برج  فرع   - ادارة  - مكتب  الهالل  املدعي /م�صرف  ان 
بالزام  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  فرج  علي  خمي�ض 
واتعاب  وامل�صاريف  وال��ر���ص���م  دره��م   )1686640.58( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي 
املحاماة وحتى ال�صداد التام و�صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها 
  ch2.E.22:جل�صة ي�م الربعاء امل�افق:2018/9/5 ال�صاعة:09:30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1243  جتاري كلي

ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  ذ.م.م  للمقاولت  الهدى  1-�صركة   / عليه  املدعي  اىل 
عبدال�هاب  علي  وميثله:عبداهلل  ذ.م.م  المل��ن��ي���م  ل�صناعة  ال�صامل  /�صركة  امل��دع��ي 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها  عليك  اأقام  قد  ال�ص�يدي  عبداهلل 
بالت�صامن والت�صامم مببلغ وقدره )6224174.20( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القان�نية 9% من تاريخ قيد الدع�ى وحتى ال�صداد التام.وحددت لها 
جل�صة ي�م الثنني امل�افق:2018/8/27 ال�صاعة:09:30 �ض بالقاعة:ch2.E.22  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1521  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- خالد بل��ض للنقل بال�صاحنات الثقيلة واخلفيفة ذ.م.م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي/م�صرف الهالل �ض.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر 
وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صام�صي  فرج  علي  خمي�ض  وميثله:عبدالعزيز 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )516.039.58( درهم والر�ص�م وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة حتى ال�صداد التام و�صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها 
Ch 1.C.15 لذا  جل�صة ي�م الحد امل�افق 2018/8/12 ال�صاعة 9.30 �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1442  جتاري كلي
اىل امل��دع��ي عليه / 1- عبداحلق م���ل���ي ع��ب��دال��رزاق جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام عليك  املازمي قد  املدعي/نقيب اهلل ظريف وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل 
ب�صداد مبلغ وقدره )18.000.000(  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ص�عها 
درهم ل�صالح املدعي والفائدة القان�نية 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام 
ال�صداد والزام املدعي عليه بالر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة وتعيني خبر 
ال�صاعة  امل�افق 2018/8/28  الثالثاء  ي�م  لها جل�صة  الدع�ى. وح��ددت  متخ�ص�ض يف 
اأو من ميثلك قان�نيا  Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر  بالقاعة  9.30 �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12399 بتاريخ 2018/8/9   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1431  جتاري كلي
حمل  جم��ه���ل  املن�ص�ري  ال�صعدي  ح�صني  اح��م��د  في�صل   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/م�صرف المارات ال�صالمي م�صاهمة عامة قد اأقام عليك 
الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )2.265.990.31( 
درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة ي�م الحد امل�افق 2018/8/12 ال�صاعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

الدولة  �صفر  اجلابر  اأحمد  حممد  الدكت�ر  �صعادة  التقى 
ل���دى اأ���ص��ت��ان��ا م���ع ���ص��ع��ادة ب��ري��ك امي��ا���ص��ي��ف رئ��ي�����ض جلنة 
احتاد  رئي�ض  كازاخ�صتان  بجمه�رية  الرئي�صية  النتخابات 

كازاخ�صتان للفرو�صية.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء اأوجه التعاون املمكنة يف جمال 
ريا�صة الفرو�صية بني البلدين ..م�صرين اإىل اأوجه الت�صابه 
املتعلقة  ال�صديقني  ال�صعبني  ب��ني  وال���ع���ادات  التقاليد  يف 

برتبية اخلي�ل والفرو�صية.
واإمكانية  الفرو�صية  ري��ا���ص��ة  اأن�����اع  اجل��ان��ب��ان  وا�صتعر�ض 
كال  يف  الفرو�صية  اأندية  طرف  من  بها  وامل�صاركة  تنظيمها 

البلدين.
بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغف�ر  ان  اجلابر  ال�صفر  �صعادة  وق��ال 
كبراً  اهتماماً  ل��ه  ك��ان  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �صلطان 
بالفرو�صية واخلي�ل حيث يع�د الف�صل له يف ت�صجيع تربية 

اإقامة  يف  الف�صل  له  ك��ان  كما  احلديث  مبفه�مها  اخلي�ل 
�صباقات اخلي�ل العربية يف اأوروبا.

واأ�صاد رئي�ض احتاد كازاخ�صتان للفرو�صية بخربة الإمارات يف 
ريا�صة الفرو�صية ..م�صرا اىل تطلع بالده لتبادل اخلربات 

يف هذا املجال.
وبذل  التعاون  مل�ا�صلة  ا�صتعدادهما  عن  اجلانبان  واأع���رب 

اجلهد لإقامة تعاون بني احتاد الفرو�صية يف كال البلدين.

االإمارات وكازاخ�شتان تبحثان اأوجه التعاون يف 
جمال ريا�شة الفرو�شية

مذكرة  الق�صائي  دب��ي  معهد  وق��ع 
اأكرب  الحت���اد  تعاونية  م��ع  تفاهم 
ال���ت���ع���اون���ي���ات ال����ص���ت���ه���الك���ي���ة يف 
ذهبًيا  ت��رع��ى مب���ج��ب��ه��ا  ال���دول���ة، 
بط�لة  م����ن  ال�������ص���اب���ع���ة  ال����������دورة 
خما�صيات كرة القدم ال�صن�ية التي 
يف  الق�صائي  دبي  معهد  �صينظمها 
مذكرة  وق��ع   .2019 يناير  �صهر 
الق�صائي  دبي  معهد  عن  التفاهم 
ال�صميطي،  جمال  الدكت�ر  �صعادة 
تعاونية  وع���ن  امل��ع��ه��د  ع���ام  م��دي��ر 
بن  خمي�ض  اأح��م��د  ال�صيد  الحت���اد 
الب�صرية  امل���ارد  اإدارة  كنيد، مدير 
الرئي�ض  ع��ن  ب��الإن��اب��ة  وال��ت���ط��ني 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي وب���ح�������ص����ر ع�����دد من 

مدراء وم�ظفي اجلانبني.
وت��ع��ق��ي��ب��اً ع��ل��ى ه���ذا ال��ت��ع��اون، قال 
ال�صميطي:  جمال  الدكت�ر  �صعادة 
اإىل  اجل���زي���ل  ب��ال�����ص��ك��ر  “نتقدم 
مبادرتها  ع��ل��ى  الحت�����اد  ت��ع��اون��ي��ة 

ل��دع��م ب��ط���ل��ت��ن��ا ال��ري��ا���ص��ي��ة، مبا 
م�صاندة  اإزاء  التام  التزامها  ي�ؤكد 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ط��ن��ي��ة ال��ت��ي تع�د 
�صرائح  خم���ت���ل���ف  ع���ل���ى  ب���ال���ن���ف���ع 
العالقة  �����ص����اأن  وم�����ن  امل���ج���ت���م���ع. 
دفع  يف  ت�صهم  اأن  بيننا  ال��ق��ائ��م��ة 
وت�فر  املجتمعية،  التنمية  عجلة 
الريا�صيني،  ل�����ص��ب��اب��ن��ا  ال���رع���اي���ة 
مفيدة  ه���اي��ات  بتبني  واإل��ه��ام��ه��م 
ل���ي���ك����ن����ا اأف�������������راًدا ����ص���احل���ني يف 
دبي  ت��ط���ر  يف  والإ���ص��ه��ام  املجتمع، 

ونه�صتها”.
بن  اأحمد  ال�صيد  اأك��د  وم��ن جانبه 
الب�صرية  امل���ارد  اإدارة  مدير  كنيد 
دعم  اأه���م���ي���ة  “على  وال���ت����ط���ني 
احلك�مية  اجل�����ه�����ات  ف���ع���ال���ي���ات 
بني  والن�صجام  التناغم  لتحقيق 
الذي  واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني 
برئا�صة  الر�صيدة  القيادة  تن�صده 
ال�صيخ  ال�����ص��م���  ���ص��اح��ب  ���ص��ي��دي 

رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�صيدي  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 

بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب 
را�صد اآل مكت�م نائب رئي�ض الدولة 

ال�����������زراء حاكم  رئ���ي�������ض جم��ل�����ض 
اأن  اإىل  “رعاه اهلل” ، م�صراً  دب��ي 

ال���ت���ع���اون���ي���ة حت����ر�����ض ع���ل���ى دع���م 
الن�عية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل����ب����ادرات 

امل�ظفني  حتفيز  يف  ت�صهم  وال��ت��ي 
التحدي  روح  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  اإىل 
والإ���ص��رار على النجاح بينهم مما 
�صحية  عمل  بيئة  خلق  يف  ي�صهم 
الريا�صة  مم��ار���ص��ة  ف��ك��ر  وت��ر���ص��خ 
باأ�صكالها كافة”. ي�صارك يف الدورة 
ي��ن��اي��ر العام  ان��ط��الق��ه��ا يف  امل��زم��ع 
املقبل عدد من الدوائر احلك�مية، 
تعاونية  ميثل  فريق  اإىل  باإ�صافة 
الحتاد، لتحقيق الأهداف املن�ص�دة 
من تنظيم هذا احلدث الريا�صي، 
التي يف مقدمتها التاأ�صي�ض لأج�اء 
امل�ؤ�ص�صات،  ب���ني  ودي�����ة  ري��ا���ص��ي��ة 
النبيلة،  املناف�صة  على  والت�صجيع 
ممار�صة  ع���ل���ى  ال�������ص���ب���اب  واإل�����ه�����ام 
ال��ري��ا���ص��ة ب��ا���ص��ت��م��رار وذل���ك دعماً 
لن�صر  الر�صيدة  القيادة  لت�جهات 
ث��ق��اف��ة ال��ري��ا���ص��ة ك���روت���ني ي�مي 
ب�صكل ي�مي. ومن اجلدير بالذكر 
“بط�لة  ال�����ص��اد���ص��ة  ال�������دورة  اأن 

وع�صرين  اأربعة  ا�صتقطبت  زايد” 
املرج�ة  الأه���داف  وحققت  فريًقا، 
امل��ع��ه��د العديد  م��ن��ه��ا، ح��ي��ث ق���دم 
امل�صاركة  ل���ل���ف���رق  اجل�����ائ����ز  م����ن 
اإ�صافة  والل�ائح،  الق�انني  بح�صب 
متن�عة  م��ن��ا���ص��ط  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  اإىل 
ل��ل��م�����ص��ارك��ني واجل���م���ه����ر. وجتدر 
الحتاد  ت��ع��اون��ي��ة  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة 
ت���رت���ب���ط مب�����ذك�����رات ت���ف���اه���م مع 
وامل�ؤ�ص�صات  ال��دوائ��ر  م��ن  ال��ع��دي��د 
اخلرية،  واجلمعيات  احلك�مية 
للم�ص�ؤولية  م�صتمر  برنامج  وف��ق 
ت���ق���دم م���ن خالله  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
للرعاية  امل�صتحقة  للفئات  الدعم 
وال������دع������م وامل�����������ص�����اع�����دة. وت�����ف����ر 
م�صاريع  ملختلف  الدعم  التعاونية 
التط�ع والتنمية املجتمعية، اإمياًنا 
القيادة  روؤية  باأهمية حتقيق  منها 
اأف���راد  جميع  ب��ني  ال�����ص��ع��ادة  لن�صر 

املجتمع يف دبي.

ت���خ���ت���ت���م ال�����ي������م اخل����م����ي���������ض دورة 
الدولية  الإل�����ك�����رتوين  ال��ت��ح��ك��ي��م 
ا�صتمرت  للرماية EST والتي 
اأ���ص��ب���ع مب��رك��ز اع����داد القادة  ن��ح��� 
دار�����ص����ني م����ن   10 ومب���������ص����ارك����ة 
ف��ي��ه��ا نخبة  وح���ا����ص���ر  اجل��ن�����ص��ني 
الدوليني  امل��ح��ا���ص��ري��ن  اأب�����رز  م���ن 
اندر�ص�ن  مقدمتهم جارى  ويف 

ن����ائ����ب رئ���ي�������ض الحت���������اد ال������دويل 
للرماية والل�اء حازم ح�صني رئي�ض 
الحتاد الأفريقي وامل�صري للرماية 
وع�ص� جمل�ض اإدارة الحتاد الدويل 
للرماية ودكت�ر حممد عامر املدير 
ال��ف��ن��ي لحت����اد ال���رم���اي���ة وال�����دورة 
امل��ص�عات  م���ن  ال��ع��دي��د  ت�����ص��م��ن 
امل���ه���م���ة وت���ع���د واح��������دة م����ن ارق����ي 

دورات ال����ت����ح����ك����ي����م يف ال����ب����ن����دق����ي����ة 
وامل�صد�ض و تركز علي تعامل احلكام 
الإلكرتونية وخا�صة  الأه��داف  مع 
ب�������ع�������دم�������ا اأ��������ص�������ب�������ح�������ت ج����م����ي����ع 
البندقية  الأه������داف مب������ي������ادي������ن 

وامل�صد�ض اإلكرتونية.
ب���ن يعق�ب  ���ص��امل  ع��ب��د اهلل  واأك�����د 
ال���ع���ام لالحتاد  الم�����ني  ال���زع���اب���ي 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي لالحتاد  امل��ك��ت��ب  ع�����ص��� 
على  حري�ض  الحت��اد  اأن  الآ�صي�ي 
التحكيمي  ب���اجل���ان���ب  اله����ت����م����ام 
منظ�مة  تكتمل  ح��ت��ى  وال��رتي��ب��ي 
اللعبة  وت��ت��ط���ر  امل���ي���داين  ال��ع��م��ل 
حفاظا على ما حتقق من اجنازات 
ومكا�صب فنية وتنظيمي اىل جانب 
وال�صعي  حتققت  ال��ت��ي  الجن�����ازات 

لتحقيق  ومعا�صر  علمي  با�صل�ب 
املزيد منها.

واع�����رب ال���زع���اب���ي ع���ن ام��ل��ه يف ان 
امليدان  املبذول على  ينعك�ض اجلهد 
ومبا يحقق الهداف املن�ص�دة التي 
يف  الحت��اد  ا�صرتاتيجية  تت�صمنها 
املرحلة املقبلة حتى اوملبياد ط�كي� 

.2020

•• دبي:

والط�ارئ  واملن�صاآت  الهيئات  لأم��ن  العامة  الإدارة  بحثت 
تط�ير  �صبل   ، دب��ي  �صرطة  يف  الهمم  اأ���ص��ح��اب  وجمل�ض 
الإجراءات الأمنية لبط�لت نادي دبي لأ�صحاب الهمم ، 
دبي  وم�ؤ�ص�صة  املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  بالتعاون مع 

خلدمات الإ�صعاف.

جاء ذلك خالل الجتماع الذي ُعقد يف نادي دبي لأ�صحاب 
ال��ه��م��م، ب��ح�����ص���ر ال�����ص��ي��د ح��م��د ب��اجل��اف��ل��ة ن��ائ��ب املدير 
رئي�ض  الفال�صي  والرائد ح�صن عي�صى  للنادي،  التنفيذي 
واملن�صاآت  الهيئات  لأم��ن  العامة  الإدارة  يف  الإ�صناد  ق�صم 
الإدارة  م��ن  حم��م��د  ���ص��ال��ح  �صيف  والط�ارئ، واملالزم 
العامة للدفاع املدين بدبي، وال�صيد ماجد ال�صيخ املن�صق 
وال�صتاذة  دب��ي،  �صرطة  يف  الهمم  اأ�صحاب  ملجل�ض  ال��ع��ام 

وال�صيد  الهمم،  لأ�صحاب  دب��ي  ن��ادي  من  البل��صي  �صناء 
�صامل عبيد �صامل من م�ؤ�ص�صة دبي خلدمات الإ�صعاف.

الإجراءات  تط�ير  �صبل  الجتماع  يف  امل�صارك�ن  وناق�ض 
تقام  التي  والعاملية  املحلية  الريا�صية  للبط�لت  الأمنية 
يف نادي دبي لأ�صحاب الهمم تنفيذاً ا�صرتاتيجية �صرطة 
)برنامج  خا�صة   2021-2016 الهمم  لأ�صحاب  دبي 
للقيادة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه�����داف  ع��ن  املنبثق  ح��م��اي��ة(، 

الجتماع  يف  امل�صارك�ن  وناق�ض  كما  دبي.  ل�صرطة  العامة 
اأهداف مبادرة ا�صرتاتيجية دبي  اإعداد خطة عمل حتقق 
2020 )جمتمعي ،،، مكان للجميع( لتك�ن دبي �صديقة 
لأ�صحاب الهمم بحل�ل ذلك العام. وياأتي الجتماع يف اإطار 
الريا�صي  دب��ي  جمل�ض  مع  بالتعاون  دب��ي  �صرطة  تط�ير 
اأندية  يف  الأمنية  لالإجراءات  ال�صرتاتيجيني  وال�صركاء 
وتفادي  التط�رية  الإج����راءات  اأح��دث  اىل  لل��ص�ل  دب��ي 

ال�صلبيات ومع�قات العمل يف املباين واملن�صاآت الريا�صية، 
ا�صرتاطات  وت���ف��ر  الإخ�����الء  اإع�����داد خ��ط��ط  اإىل ج��ان��ب 
الأمن وال�صالمة وحتديد اأماكن متركز �صيارات الإ�صعاف 

والدفاع املدين اأثناء البط�لت والفعاليات الريا�صية.
الجتماع  امل�صارك�ن يف  باجلافلة  ال�صيد حمد  وا�صطحب 
يف ج�لة ميدانية للتعرف على اأروقة نادي دبي لأ�صحاب 

الهمم واخلدمات التي ت�فرها للبط�لت الريا�صية.

تهدف لت�سجيع روح االإ�سرار والتحدي لتحقيق النجاح 

»دبي الق�شائي« يعقد �شراكة مع تعاونية االحتاد لدعم الدورة ال�شابعة من خما�شيات كرة القدم

بح�سور نائب رئي�س االحتاد الدويل  

دورة التحكي���م االإلكت��رون���ي ال���دولي���ة 
للرم���اي����ة تختت����م الي����وم 

�ش��رط���ة دب���ي تبح���ث تط���وي��ر االإج���راءات االأمني����ة 
لبط����والت »ن����ادي اأ�شح����اب الهم����م«

ريال مدريد ينهي جولته االأمريكية بالفوز على روما
اأنهى ريال مدريد الأ�صباين ج�لته الأمركية بالف�ز على روما الإيطايل 2-1 يف مباراة ودية �صمن 

الكاأ�ض الدولية لالأبطال يف كرة القدم يف ني�جرزي.
واكد النجم ال�يلزي غاريث بايل باأنه جاهز للتاألق يف غياب النجم الربتغايل كري�صتيان� رونالدو 

املنتقل اىل ي�فنت��ض الإيطايل ال�صهر املا�صي من خالل ت�صجيله هدفا وقيامه بتمريرة حا�صمة.
وكان يابل �صجل هدفا رائعا يف مرمى ي�فنت��ض يف مباراة ودية اخرى �صمن البط�لة ذاتها.

وقدم ريال مدريد عر�صا ق�يا ل �صيما يف ال�ص�ط الأول وتقدم مبكرا ب�ا�صطة هدف جلناحه مارك� 
ا�صن�صي� بعد مرور دقيقتني اثر متريرة من بايل. و�صرعان ما اأ�صاف ريال مدريد الثاين بعد مرور 

ربع �صاعة عندما ا�صتغل بايل كرة رائعة من داين كارباخال لي�صجل يف مرمى الفريق الإيطايل.
وبعد ان قام مدرب ريال مدريد اجلديد خ�لني ل�بيتيغي باإجراء تعديالت كثرة يف ال�ص�ط الثاين 
حيث منح الفر�صة لبع�ض الالعبني الحتياطيني، تراجعت �صيطرة الفريق ال�صباين ما �صمح لروما 

بتقلي�ض الفارق ب�ا�صطة لعب و�صطه اله�لندي كيفن �صرتومتان قبل النهاية ب�صبع دقائق.
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بنجاح كبر اأ�صدل نادي احلمرية الثقايف الريا�صي 
ال��ت��ي وج��ه��ه��ا لحت�صان  اأن�����ص��ط��ت��ه  ال�����ص��ت��ار ع���ن 
ال�صباب والفتيات خالل العطلة ال�صيفية باحلفل 
اأق��ام��ه مبقره يف منطقة احلمرية  ال��ذي  الأن��ي��ق 

باإمارة ال�صارقة.
 وجن���ح���ت ف��ع��ال��ي��ات م��ل��ت��ق��ى احل���م���ري���ة ال���راب���ع 
م�صارك   500 من  اأك��رث  با�صتقطاب  والع�صرين  
بها  امل��ج��اورة  احلمرية واملناطق  وبنات  اأبناء  من 
خالل اأ�صابيع متن�عة وجملة كبرة من  الأن�صطة 

والربامج الهادفة.
رئي�ض  ال�صام�صي   عبيد  جمعة  الحتفال  ح�صر 
را�صد  م���ب���ارك  و  احل��م��ري��ة  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ض 
ال�صام�صي مدير بلدية منطقة احلمرية و �صعيد 
العاجل من  جمل�ض ال�صارقة الريا�صي وم�صرف 
واأع�صاء  ال�صام�صي   غ���امن  را����ص���د  امل��ل��ت��ق��ى  ع���ام 
الدوائر  وم�ص�ؤويل  احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�ض 

واجلهات وعدد من اأولياء الم�ر وامل�صاركني.
امل��صيقية  للفرقة  ب��ع��ر���ض  احل��ف��ل  ق���رات  ب����داأت 
ذلك  تال  بال�صارقة  ال�صرطية  العل�م  لأكادميية 

تالوة ايات عطرة من الذكر الكرمي بعد ذلك تابع 
احل�ص�ر مادة م�ص�رة تناول كافة الفعاليات التي 
ال�صيفي وانخرط فيه  امللتقى  جرى تنفيذها يف 
ريا�صية  فعاليات  و�صملت  وامل�صاركات  امل�صارك�ن 
وترفيهية  وف��ن��ي��ة  وت���راث���ي���ة  وع��ل��م��ي��ة  وث��ق��اف��ي��ة 

ووطنية.
جمل�ض  ع�ص�  ال�صام�صي  غ��امن  را���ص��د  األ��ق��ى  ث��م 
لقد  فيها  اأ�صار  كلمة  امللتقى  عام  م�صرف  الإدارة 
يف  امل�صاركة  على  كل احلر�ض  باحلمرية  حر�صنا 
ال���ذي يعرب عن  املتميز  ال���ط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا 
خالل  من  النبيلة،  الإماراتية  وقيمنا  تطلعاتنا 
وتزويدهم  ال�����ص��ب��اب  وم���ع���ارف  م���ه���ارات  ���ص��ق��ل 
بالعل�م يف خمتلف املجالت الثقافية والريا�صية 
ال�طنية  ه���ي��ت��ن��ا  ب��ذل��ك  م��ع��ززي��ن  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الر�صيدة،  وقيادتنا  ل�طننا  احلقيقي  واإنتمائنا 
وتنمية  الفعال  وال��ب��ن��اء  العمل  ح��ب  ومر�صخني 
روح التط�ع والتعاون بني اأبنائنا منت�صبي امللتقى 

ال�صيفي يف ن�صخته الرابعة والع�صرون.
احلمرية  نادي  عزم  لقد  ال�صام�صي:  را�صد  وتابع 

الإدارة  يف  احل���دي���ث���ة  امل���ف���اه���ي���م  م����اك���ب���ة  ع���ل���ى 
و�صع  خ��الل  من   ، الفعالة  والأن�صطة  ال�صبابية 
امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  لإجن������اح  ال���داع���م���ة  اخل���ط���ط 
اخلطط  كافة  اأعيننا  ن�صب  وا�صعني   ، ال�صيفي 
ل��ت���ف��ر متطلبات  ال�����ص��روري��ة  الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�صيفية  املن�صة  خالل  من   ، الإيجابي  التفاعل 
كافة  وتذليل  ال��ن��ادي  وروؤي���ة  ر�صالة  يخدم  ومب��ا 
وجدت،  اإن  امللتقى  عمل  ت�اجه  التي  ال�صع�بات 
�صاحب  �صيدي  وتطلعات  روؤى  �صمن  كله  وذل��ك 
ال�صم� ال�صيخ الدكت�ر �صلطان بن حممد القا�صمي 
اإمارة  ح��اك��م   ، ل��الإحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�ص�   ،
ال�صارقة  »حفظه اهلل ورعاه » ، للعناية بال�صباب 
التي  الهادفة  الربامج  كافة  ، وطرح  واإمتاماتهم 

ترتقي مبهاراتهم .
وبعد الكلمة �صاهد احل�ص�ر فقرة م�ص�رة اأخرى 
عن الفعاليات بجانب متابعة عر�صا ريا�صيا حيا 
عن دورة التايك�ندو يف النادي ثم ا�صتمع احل�ص�ر 
اإىل ق�صيدة مهداه من اأحد امل�صاركني تناولت عام 

زايد عطاء ورخاء.

يرافقه  ال�صام�صي  جمعه  ق��ام  احلفل  نهاية  ويف 
ال�صام�صي  واأع�صاء  غامن  ورا�صد  العاجل  �صعيد 
جمل�ض اإدارة النادي بتكرمي امل�صرفني والفائزين 
يف امل�صابقات الكربى للملتقى واأوائل  املجم�عات 
اإجناح  يف  وامل�صاهمة  امل�صاركة  واجل��ه��ات  وال��ف��رق 

فعاليات ملتقى احلمرية.
رئي�ض  ال�صام�صي  جمعه  �صرح  احلفل  ختام   ويف 
اأن��ه فخ�ر بهذا  اإىل  ن��ادي احلمرية  اإدارة  جمل�ض 
النجاح الالفت لفعاليات ملتقى احلمرية ال�صيفي 
بعد اأن ا�صتفاد منها عدد كبر من الأبناء والبنات 
الرابع  ال�صيفي  احلمرية  ملتقى  اأن   اإىل  واأ���ص��ار 
والنا�صئة  ال�صباب  اإ�صتقطاب  يف  جنح  والع�صرين 

من اأبناء املنطقة واملناطق املجاورة خالل الإجازة 
الن�صاط  فعاليات  �صمن  اأقيم  وال��ذي   ، ال�صيفية 
ت�صمنها  ال���ت���ي  ال���ه���ادف���ة  وال����ربام����ج  ال�����ص��ي��ف��ي 
ال�صيفي  ال��ري��ا���ص��ي  ال�����ص��ارق��ة  ب��رن��ام��ج جم��ل�����ض 
، وال��ذي حمل �صعار )عطلتكم غر(.  لهذا العام 
واأ�صاف ال�صام�صي اأتاح للم�صاركني عرب فعالياته 
واأن�صطته وبراجمه الن�عية جماًل حي�ياً لتنمية 
مهارات ال�صباب وال�صابات و�صقلها ، وامل�صاهمة يف 
اإعدادهم وتزويدهم باملهارات والكفاءات مبا يع�د 

عليهم وعلى ال�طن بالنفع والفائدة.
ال�صارقة  جمل�ض  م��ن  العاجل  �صعيد  اأ���ص��ار  فيما 
اإ�صافة  ك��ان  احل��م��ري��ة  ملتقى  اأن  اإىل  الريا�صي 

ن�عية للن�صاط ال�صيفي ولفت اإىل حر�ض اللجنة 
اإدراج  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ف��ي  للملتقى  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
العام،  هذا  لأن�صطة  الن�عية  الريا�صية  الربامج 
اإىل جانب الربامج الرتفيهية والتدريبية خدمًة 
ل���الأه���داف الإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��ن��ادي، ومب���ا يلبي 

طم�حات املنت�صبني والأهايل.
على   عمل  احلمرية  ملتقى  اإىل  العاجل  واأو���ص��ح 
مدار �صهر كامل على اإ�صتثمار طاقات �صبابنا اأثناء 
الفعاليات  اأقيم �صمن  وال��ذي  ال�صيفية،  الإج��ازة 
واأ�صرف  رعاها  التي  ال�صيفي  للن�صاط  الن�عية 
�صعار  وحت��ت  ال��ري��ا���ص��ي  ال�����ص��ارق��ة  جمل�ض  عليها 

)عطلتكم غر(.

ا�صتلم اله�لندي ج�ردي كرويف، جنل الأ�صط�رة اله�لندية الراحل 
ي�هان، تدريب نادي ت�ص�نغكينغ ليفان ال�صيني املهدد بالهب�ط.

ووعد املدرب البالغ 44 عاما بتقدمي “%200” من طاقته لإنقاذ 
النادي من الهب�ط اإىل الدرجة الثانية، اإذ يحتل املركز الرابع ع�صر 

من اأ�صل 16 ناديا يف الدوري.
الدوري  الأج��ان��ب يف  امل��درب��ني  م��ن  اإىل جمم�عة  ك��روي��ف  وان�صم 
الأملاين  غ�انغج�،  كانافارو  فابي�  الإي��ط��ايل  غ��رار  على  ال�صيني، 

برند �ص��صرت داليان، ال�يلزي كري�ض ك�ملان هيبي.
واأ�صار كرويف الذي مل ي�صل اأبدا اإىل امل�صت�يات اخلارقة ل�الده، يف 
الفريق، ه� بحاجة للعمل والتاأقلم  “اأتفهم و�صع  م�ؤمتر �صحايف 

ب�صرعة. جئت اإىل هنا للعمل ب�صرعة وجلب ال�صتقرار«.

وخلف لعب بر�صل�نة ال�صباين ومان�ص�صرت ي�نايتد النكليزي يف 
من  املقال  بنت�  باول�  الربتغايل  امل��درب  املا�صي،  القرن  ت�صعينيات 

من�صبه يف نهاية ي�لي� املا�صي.
واأم�����ص��ى ك��روي��ف اآخ����ر ���ص��ت ���ص��ن���ات م��ع ن����ادي م��اك��اب��ي ت��ل اأبيب 
ثم  و2017   2012 بني  ريا�صيا  مديرا  عمل  حيث  ال�صرائيلي 
م��درب��ا. واأح���رز معه ال��ن��ادي لقب ال���دوري ث��الث م��رات ت�اليا بني 

و2015.  2013
وقال كرويف الذي حمل األ�ان منتخب ه�لندا ت�صع مرات “ل اأريد 

الكالم كثرا، اأريد فقط البدء بالعمل«.
�صاندونغ  �صد  ت�ص�نغكينغ  م��ع  ال�صبت  الأوىل  م��ب��ارات��ه  ويخ��ض 

ل�نينغ ثاين ترتيب الدوري.

اأع��ل��ن ن���ادي اأت��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او الإ���ص��ب��اين ام�����ض، ان��ت��ق��ال ح��ار���ض م��رم��اه كيبا 
قيام  بعد  الإن��ك��ل��ي��زي،  ت�صل�صي  فريق  اإىل  ان�صمامه  املت�قع  اأري�����ص��اب��الغ��ا، 
الالعب بتفعيل البند اخلا�ض بتحرير عقده والبالغ 80 ملي�ن ي�رو )93 
ملي�ن دولر اأمركي( لي�صبح اأغلى حار�ض يف التاريخ، بح�صب و�صائل اإعالم 

اإ�صبانية.
8 اغ�صط�ض ال�صاعة  “ ام�����ض الأرب��ع��اء  ب��ي��ان،  واأع��ل��ن ال��ن��ادي الإ���ص��ب��اين يف 
نادينا، اأن الالعب  للمحرتفني  ال�صباين  الدوري  رابطة  اأبلغت   ،12،02
بتحرير  اخلا�صة  ال�صروط  واحد  جانب  من  اأ�صتكمل  قد  اأري�صابالغا  كيبا 

عقد العمل الذي يربطه بنادي اأتلتيك«.
التي  العالقة  اإنهاء  يف  رغبته  اأب��دى  الالعب  اأن  يعني  “هذا  النادي  وتابع 

البند  قيمة  �صدد  وان��ه   ،2005-2004 م��صم  منذ  ال��ن��ادي  م��ع  تربطه 
املحتمل  عاما(   23( اأري�صابالغا  انتقال  وياأتي  عقده«.  بتحرير  اخلا�صة 
اإىل ت�صل�صي، ليحل بدل من احلار�ض البلجيكي تيب� ك�رت�ا املت�قع انتقاله 
اإىل ريال مدريد ال�صباين، بح�صب وكيل اعمال ك�رت�ا. و�صي�صبح احلار�ض 

الإ�صباين ال�صاب، اأغلى حار�ض مرمى يف التاريخ.
األي�ص�ن بيكر،  اأري�صابالغا على حار�ض املرمى الدويل الربازيلي  و�صيتف�ق 
مقابل  النكليزي  ليفرب�ل  بفريق  املا�صي  ي�لي�  منت�صف  التحق  ال���ذي 

من روما الإيطايل. قادما  ي�ي�ر  ملي�ن   72،5
اىل  تيب� ك�رت�ا  الطريق لنتقال احلار�ض  الع��الن  ان ميهد هذا  ويت�قع 

ريال مدريد.

كيبا ي�شرتي عقده من بلباو ب�80 مليون يورو جوردي كرويف مدربًا يف ال�شني 

نادي احلمرية يختتم فعالياته مللتقى احلمرية بعد م�شاركة 500 طالب 
وي�شدل ال�شتار  عن اأن�شطته التي حققت جناحًا كبريًا

جائزة حممد بن را�شد لالإبداع الريا�شي توا�شل 
ا�شتالم ملفات الرت�شح لدورتها العا�شرة

اأر�شنال يعري املدافع ت�شامربز اإىل فولهام 
عزز ف�لهام ال�صاعد اإىل الدرجة الإنكليزية املمتازة يف 
كرة القدم �صف�فه، ب�صم كال�م ت�صامربز مدافع اأر�صنال 

على �صبيل الإعارة حتى نهاية امل��صم، بح�صب ما ذكر.
ط�يل  عقدا  وق��ع  ال��ذي  عاما(   23( ت�صامربز  وان�صم 
اأي��ام من  اأرب��ع��ة  قبل  املا�صي،  ال�صهر  اأر�صنال  مع  الأم��د 
مباراة ف�لهام الأوىل يف الدوري �صد كري�صتال بال�ض 

على ملعبه اللندي كرايفن ك�تيدج.
ف�لهام  �صاهدت  ج���دا.  متحم�ض  “اأنا  ت�صامربز  وق���ال 
كثرا امل��صم املا�صي. اأحب بالفعل طريقة لعبهم. هناك 
اأن���ا متحم�ض للم��صم  ال��ن��ادي رائ���ع، ل��ذا  م���درب ج��ي��د، 

املقبل«.
ي�كان�فيت�ض  �صالفي�صا  ال�صربي  امل��درب  رج��ال  و�صعد 
“بالي  الفا�صلة  امل��ب��اراة  يف  بف�زهم  الربمرليغ  اإىل 

اأوف” على اأ�صت�ن فيال -1�صفر يف ماي�.
وي�صغل ت�صامربز، الذي دافع عن األ�ان منتخب اإنكلرتا 
يف ثالث منا�صبات، مراكز الظهر الأمين، قلب الدفاع 
-2016 اأم�صى فرتة يف م��صم  ال��صط، وقد  اأو خط 

اإىل ميدلزبره. معارا   2017
مركز  على  املناف�صة  يف  رغبته  اأب���دى  ت�صامربز  وك���ان 
الإ�صباين  اجل��دي��د  اأر���ص��ن��ال  م��درب  ت�صكيلة  يف  اأ�صا�صي 

اأوناي اميري الذي خلف الفرن�صي اأر�صني فينغر.
ك��صييلني،  ل�������ران  ال��ف��رن�����ص��ي  ت����اج���د  ظ���ل  يف  ل��ك��ن 
بابا�صت�ب�ل��ض،  �صقراطي�ض  الي�ناين  اجلديد  ال�افد 
دين��ض  الي�ناين  وال�صاب  م�صطفي  �صك�دران  الأمل��اين 
�صاوثمبت�ن  لع���ب  ح��ظ���ظ  تقل�صت  م��اف��روب��ان������ض، 

ال�صابق بامل�صاركة اأ�صا�صيا يف ملعب الإمارات.
ال�صابق  زميله  مع  الدفاع  يف  تعاونه  يجدد  اأن  ويت�قع 
تعاقد  بعد  م��ص�ن،  األ��ف��ي  عاما   21 حت��ت  منتخب  يف 
الالعب البالغ 24 عاما مع ف�لهام قادما من �ص�ان�صي 

الأ�صب�ع املا�صي.
اإىل ف�لهام يف وقت �صابق هذا ال�صيف املهاجم  وان�صم 
الإ�صباين  احل��ار���ض  ميرتوفيت�ض،  األك�صندر  ال�صربي 
�ص�رله ولع��ب و�صط  اأن���دري  الأمل���اين  املهاجم  ف��اب��ري، 

ني�ض الفرن�صي ال�صابق العاجي جان-مي�صال �صري.

اآل مكت�م  را�صد  “جائزة حممد بن  ت�ا�صل 
حممد  مبادرات  ع�ص�  الريا�صي”  لالإبداع 
بن را�صد اآل مكت�م العاملية” ا�صتالم ملفات 
للتناف�ض  وم�ؤ�ص�صات  ريا�صيني  الرت�صح من 
ع��ل��ى ف��ئ��ات ال�����دورة ال��ع��ا���ص��رة م��ن اجلائزة 
الأكرب من ن�عها على م�صت�ى عدد الفئات 
يف  الإط����الق  على  والأوىل  اجل���ائ��ز  وقيمة 

جمال الإبداع الريا�صي.
�صعادة  برئا�صة  اجلائزة  اأمناء  جمل�ض  وك��ان 
م��ط��ر ال��ط��اي��ر ن���ائ���ب رئ��ي�����ض جم��ل�����ض دبي 
للدورة  الرت�صح  ف��رتة  اعتمد  قد  الريا�صي 
الأوىل التي بداأت يف الأول من اأبريل املا�صي 
جلميع  اجل������اري  اأغ�����ص��ط�����ض   31 وت��ن��ت��ه��ي 
الإبداع  وه��ي  اجل��ائ��زة  ت�صمها  التي  الفئات 
فئة  وكذلك  وامل�ؤ�ص�صي  واجلماعي  الفردي 

النا�صئني.
ملفات  للجائزة  العامة  الأم��ان��ة  وا�صتملت 
العربي  الإم��ارات وال�طن  عديدة من دولة 
والحت������ادات ال��دول��ي��ة ف��ي��م��ا ���ص��ي��ك���ن حجم 

ترجيح  يف  الفي�صل  ه���  ون���ع��ي��ت��ه  الجن����از 
اآخ��ر وف��ق قرار  كفة ملف على ح�صاب ملف 
جلنة التحكيم التي �صتبداأ عملها بعد انتهاء 

مرحلة الفرز.
ويعتمد الف�ز يف فئة الإبداع امل�ؤ�ص�صي على ما 
قامت به امل�ؤ�ص�صة الريا�صية يف جمال حم�ر 
امل�صت�يات  جميع  على  امل�ؤ�ص�صي  التناف�ض 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة وه���� متكني 
تكرمي  �صيتم  ح��ي��ث  ال��ري��ا���ص��ة  يف  ال�����ص��ب��اب 
املبادرات  اأف�صل  الريا�صية �صاحبة  امل�ؤ�ص�صة 

يف هذا املجال املهم مل�صتقبلنا الريا�صي.
وحدد جمل�ض الأمناء فرتة الجناز املر�صح 
يجب  ح��ي��ث  اجل���ائ���زة  ف��ئ��ات  ع��ل��ى  للتناف�ض 
اأن ي���ك����ن الجن�����از ال���ف���ردي واجل���م���اع���ي و 
امل�ؤ�ص�صي قد حتقق خالل الفرتة من الأول 
اأغ�صط�ض   31 لغاية   2017 �صبتمرب  م��ن 
منح  الأم��ن��اء  ملجل�ض  ميكن  فيما   2018
ج����ائ���ز ت��ق��دي��ري��ة ل�����ص��خ�����ص��ي��ات ق��ي��ادي��ة اأو 
م����اه���ب اإب���داع���ي���ة رائ�����دة وح��دي��ث��ة حققت 

اجن�����ازات خ����ارج ال��ف��رتة ال��زم��ن��ي��ة للرت�صح 
للدورة.

ال��ت�����ص���ي��ت اجل���م���اه���ري لفئة  وي�����ص��ت��م��ر 
ليك�ن  اجل��اري  العام  نهاية  حتى  النا�صئني 
لنتائج الت�ص�يت وزن اىل جانب قرار جلنة 
التي  الفئة  يف  الفائزين  لتحديد  التحكيم 
ا�صتحدثتها اجلائزة تنفيذا لت�جيهات �صم� 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكت�م 
ويل عهد دبي رئي�ض جمل�ض دبي الريا�صي 
نا�صئني   6 ت���ك���رمي  وي���ت���م  اجل����ائ����زة  راع�����ي 

مبدعني �صن�يا.
الأفراد  الريا�صيني  جميع  اجل��ائ��زة  ودع��ت 
ملفات  ت���ق���دمي  اإىل  وامل���ؤ���ص�����ص��ات  وال���ف���رق 
والت�ا�صل  امل��ح��ددة  ال��ف��رتة  �صمن  الرت�صح 
اأية  م��ع فريق عمل اجل��ائ��زة يف ح��ال وج���د 
ا�صتف�صارات خا�صة واأن تقدمي امللفات اأ�صبح 
من  الرت�صح  ميكن  حيث  و�صهال  الكرتونيا 
داخ���ل وخ���ارج ال��دول��ة ع��رب ال��ب���اب��ة الذكية 
للجائزة التي ت�صم التطبيق الذكي وامل�قع 

 mbrawards ل��ل��ج��ائ��زة  الل���ك���رتوين 
وحتميل  الرت�صح  عملية  ي�صهالن  اللذين 
امللفات وال�ثائق املطل�بة من خالل الهاتف 
امل��ح��م���ل والأج���ه���زة ال��ل���ح��ي��ة ال��ذك��ي��ة كما 
اجلائزة  عمل  فريق  م��ع  الت�ا�صل  يتيحان 
الجابة  اأو  التقني  ال��دع��م  على  للح�ص�ل 
بعملية  اخلا�صة  ال�صتف�صارات  جميع  على 

الرت�صح.
�صيق�م  اجل��ائ��زة  ع��م��ل  ف��ري��ق  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
التحكيم  ف��رق  على  وت�زيعها  امللفات  بفرز 
�صهري  خ��الل  بعد  عن  بعملها  �صتق�م  التي 
�صبتمرب واكت�بر املقبلني بحيث ل يق�م اأي 
حمكم بتحكيم ملف ملر�صح من نف�ض دولته 
واحليادية  ال�صفافية  ل�صمان  وذل��ك  املحكم 

يف عملية التحكيم.
املقبل  ن�فمرب   27 يف  يتم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
الفئات  ال��ف��ائ��زي��ن يف ج��م��ي��ع  الإع�����الن ع��ن 
التناف�صية والتقديرية الذي �صيتم تكرميهم 

يف �صهر يناير 2019.

لكرة  ال���ص��رتايل  م��اري��رنز  ك��صت  �صنرتال  ن��ادي  اأعلن 
الق�ى  ال��ع��اب  يف  ال�صرعة  �صباقات  اأ���ص��ط���رة  اأن  ال��ق��دم 
اجلامايكي اأو�صاين ب�لت �صياأخذ وقته يف فرتة جتاربه 

اآب اغ�صط�ض  اع��ت��ب��ارا م��ن  ���ص��ي��ت��درب  ال��ف��ري��ق:  م��ع 
حلمه  لتحقيق  �صعيه  يف  حمددة”،  غ��ر  “لفرتة 
باحرتاف كرة القدم بعد جتربته الرائدة يف العاب 

الق�ى.
الأ�صرتايل  ال���ن���ادي  م��ال��ك  وق����ال 

“�صيك�ن  م��ي��ل��ك��ام��ب  ����ص����ن 
التدريبي منظم  برناجمه 

ملعرفة ما اذا كان باإمكانه 
م�صت�ى  اىل  ال��ص�ل 

يخ�له  ال���ل���ع���ب  م����ن 
عقد  على  احل�ص�ل 

احرتايف«.
“قد  واأ������������ص�����������اف 
ي���������ص����ت����غ����رق ذل�����ك 
ث�����الث�����ة ا�����ص����اب����ي����ع، 

ا�صهر،  ث��الث��ة  ورمب���ا 
او �صتة. او رمبا املزيد 

من ال�قت، من يدري، 
ال�قت �صيق�ل كلمته«.

�صباقات  ب���ط���ل  ي���خ���ف  ومل 
ال�صرعة ال�صابق يف العاب الق�ى 

ثمانية  وحامل  عاما   31 ال�  ابن 
اومل��ب��ي��ة، رغ��ب��ت��ه يف مزاولة  ال��ق��اب 

كرة القدم بعد اعتزاله العاب الق�ى 
يف2017.

وبعد �صل�صلة جتارب كروية مع ب�رو�صيا 
افريقيا  ج���ن����ب  ويف  المل��������اين،  دورمت������ن�����د 
والرنوج، يخ��ض ب�لت حماولة اختبار حظه 
ال�صرتايل  م���اري���رنز  ك������ص��ت  ���ص��ن��رتال  م���ع 
باملقارنة  امل�������ص���ت����ى  ح���ي���ث  م����ن  امل���ت����ا����ص���ع 
م��ع ال��ف��رق ال�����ص��اب��ق��ة، وق���د ح��ل ال���ن���ادي يف 
ا�صرتاليا  ب��ط���ل��ة  الخ����ر يف  ق��ب��ل  امل��رك��ز 
الفرق  اف�صل  ت�صم  والتي  املا�صي  امل��صم 

ال�صرتالية اىل فريق من ني�زيلندا.

واأكد النادي الذي يتخذ من غ��صف�رد يف �صمال �صيدين 
التمارين معه  �صي�صارك يف  ب�لت  ان  الربعاء،  له  مقرا 
“لفرتة غر حمددة”، قبل ت�قيع عقد حمتمل معه، 
بعد ورود معل�مات قبل ا�صابيع عدة يف هذا 

اخل�ص��ض.
»ان���ت���ظ���ر ب����ف����ارغ ال�������ص���رب ح�������ص����ري اىل 
القيا�صي  الرقم  حامل  قال  ا�صرتاليا”، 
و200م،  100م  ���ص��ب��اق��ي  يف  ال��ع��امل��ي 
واملت�قع و�ص�له اىل بالد الكانغارو 
ال�صهر  م����ن  لح�����ق  وق�����ت  “يف 
الو�صط  ال�صاحل  اىل  احلايل” 

ال�صرتايل.
ال���ت���ح����ل لعبا  ح��ل��م��ي يف  »ان�����ه 
ال��ق��دم، واعرف  ك��رة  حمرتفا يف 
الكثر  يتطلب  الم��ر  ان  جيدا 
من العمل والتدريب لل��ص�ل 
للعب  املطل�ب  امل�صت�ى  اىل 
يف ال���دوري ال���ص��رتايل وترك 
ب�لت  بح�صب  ايجابي”،  ���ص��دى 
الذي يعترب احد كبار امل�صجعني لفريق 

مان�ص�صرت ي�نايتد النكليزي.
وا�صاف “لطاملا قلت ان كل �صيء ممكنا، 
حدوده،  يف  نفكر  ان  لنا  ينبغي  ل  وان���ه 

واتطلع اىل خ��ض هذا التحدي«.
ب��ه للت�قيع ع��ل��ى عقد  ال��ق��ي��ام  ي��ج��ب  م��ا 
تبهر  اأن  ع��ل��ي��ك  “يجب  ل��ل��م��ح��رتف��ني؟ 
يتاأثر  ل  ال��ذي  مليلكامب،  وفقا  املدرب” ، 
كثرا من الأثر الإعالمي الذي �صيرتكه 
لعبة  لي�صت  بالفريق:”هذه  ب�لت  التحاق 
ب�لت  او�صاين  اإعالنية.  حملة  اأو  �صغرة، 
الفريق.  م���ع  ب��ع��ق��د  ل��ي�����ض لع���ب���ا م��رت��ب��ط��ا 

وال�قت �صيحدد كيف �صتتط�ر الأم�ر«.
ك������ص��ت ماريرنز  ����ص���ن���رتال  ف���ري���ق  وي�����ص��ت��ه��ل 
م�ص�اره يف الدوري ال�صرتايل يف 21 ت�صرين 
الأول اكت�بر، بحل�له �صيفا على بريزباين رور 
املهاجم  ال��صط  لع��ب  �صف�فه  يف  ي�صم  ال��ذي 

الفرن�صي اريك ب�تياك.

»فرتة جتارب غري حمددة« الأو�شاين 
بولت يف ا�شرتاليا 
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اأخرا  املت�ج  ب�غبا،  ب���ل  ال��صط  لع��ب  اأبلغ 
لكرة  العامل  كاأ�ض  بلقب  فرن�صا  منتخب  مع 
ي�نايتد  مان�ص�صرت  ن��ادي  يف  زم���الءه  ال��ق��دم، 
ما  بح�صب  ال��ن��ادي،  ب��رتك  رغبنه  الإنكليزي 
الربيطانية  مايل”  “دايلي  �صحيفة  ذك��رت 
ام�ض، م�صرة اإىل اقرتابه من بر�صل�نة بطل 

اإ�صبانيا.
واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن ب�غبا اأبلغ زمالئه 
برتك  رغ��ب��ت��ه  الأخ�����رة  ال�48  ال�����ص��اع��ات  يف 
ن�صية  ر�صالة  اأر���ص��ل  كما  احل��م��ر،  ال�صياطني 
اإد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب  اإىل  ق�����ص��رة 

وودورد يبدي فيها رغبته بالرحيل.
ي�فنت��ض  م��ن  ي���ن��اي��ت��د  اإىل  ب���غ��ب��ا  وان�����ص��م 
عاملية  قيا�صية  ب�صفقة  �صنتني  قبل  الإيطايل 
ان  بيد  ا�صرتليني،  جنيه  ملي�ن   89 بلغت 
الالعب البالغ 25 عاما والذي ان�صم للفئات 
 ،2009 ال��ن��ادي الإن��ك��ل��ي��زي يف  ال��ع��م��ري��ة يف 
ارت���ب���ط ا���ص��م��ه ه���ذا ال�����ص��ي��ف ب��الن��ت��ق��ال اإىل 

بر�صل�نة الإ�صباين.
للبيع،  لي�ض  ب���غ��ب��ا  اأن  ي�صر  ي���ن��اي��ت��د  ل��ك��ن 
ان��ط��الق مناف�صات  ي���م��ني م��ن  ق��ب��ل  وذل����ك 
لي�صرت  ي�نايتد  ي�صتقبل  حيث  الربمرليغ، 

�صيتي على اأر�صه.
وب���ح���ال رح��ي��ل ب���غ��ب��ا امل��ت��األ��ق م���ع ب����الده يف 
املدرب  يح�صل  لن  الأخ���ر،  رو�صيا  م�نديال 
من  مت�صع  على  م�ريني�  ج���زي��ه  الربتغايل 
النتقالت  ب��اب  يقفل  اإذ  لتع�ي�صه،  ال���ق��ت 
الدوري،  انطالق  ي�م من  الأوىل قبل  للمرة 
الظهر  بعد  اخلام�صة  ال�صاعة  اخلمي�ض  اأي 
بالت�قيت املحلي، فيما متتد فرتة النتقالت 
ال�صهر  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  الإ����ص���ب���اين  ال������دوري  يف 

الذي  اأن ب�غبا  ال�صحيفة  واأ�صافت  اجل��اري. 
ملي�ن   9،62 يبلغ  ���ص��ن���ي��ا  رات��ب��ا  يتقا�صى 
دولر  م��ل��ي���ن   12،4( ا���ص��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه 
جنيه  ملي�ن   3،78 زائ���د  �صن�يا  اأم��رك��ي( 
ال�لء،  م��ك��اف��اآت  م��ن  دولر(  ملي�ن   4،78(
ات��ف��ق ع��رب وك��ي��ل��ه ال�����ص��ه��ر مين� راي�����ل مع 
بقيمة  �صن�ات  خم�ض  مل��دة  ب�صفقة  بر�صل�نة 
89،5 ملي�ن جنيه )115،4 ملي�ن دولر(، 
جنيه  م���ل���ي����ن   18 ي��ب��ل��غ  ����ص���ن����ي  وب����رات����ب 

)23،2 ملي�ن دولر(.
�صن” اأن  “ذي  �صحيفة  اأ���ص��ارت  امل��ق��اب��ل،  يف 
ب�غبا طالب برفع راتبه الأ�صب�عي من 180 
األ��ف دولر(  ا�صرتليني )232،2  األ��ف جنيه 
األف دولر(،  األف جنيه )490،2   380 اإىل 
األك�صي�ض  ال��ت�����ص��ي��ل��ي  امل��ه��اج��م  م���ع  ل��ل��ت�����ص��اوي 

�صان�صي�ض.
ومدربه  ب�غبا  بني  جيدة  العالقة  تكن  ومل 
الأخر  باأن  املا�صي، علما  امل��صم  م�ريني� يف 
خالل  امللعب  خ��ارج  ت�صرفاته  انتقاد  وا���ص��ل 

ج�لة الفريق الأمركية هذا ال�صيف.
وبحال انتقاله اىل بر�صل�نة �صيلعب اإىل جانب 
يف  لع��ب  اأف�صل  مي�صي،  لي�نيل  الأرجنتيني 
العامل خم�ض مرات، والت�صيلي اأرت�رو فيدال، 
والقادم  �صابقا  الإيطايل  ي�فنت��ض  يف  زميله 
ه���ذا الأ���ص��ب���ع اإىل ال��ف��ري��ق ال��ك��ات��ال���ين من 

بايرن مي�نيخ الأملاين.
رف�ض  ي�نايتد  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 
ع��ر���ص��ا م���ن ب��ر���ص��ل���ن��ة ب��ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ب�غبا 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  جنيه،  ملي�ن   44،6 مقابل 
ولعب  مينا  ي��ري  الك�ل�مبي  ال��دف��اع  قلب 

ال��صط الربتغايل اأندريه غ�مي�ض.

مودريت���س يع���اود متارين����ه 
م�����ع ري���ال 

وفاة الكيني نيكوال�س بيت بطل 400م حواجز 
اأعلن م�صدر يف ال�صرطة الكينية، وفاة العداء الكيني 
نيك�ل�ض بيت، 28 عاما، بطل العامل يف �صباق 400م 
�صر  حل���ادث  تعر�صه  2015،اثر  ب��ك��ني  يف  ح���اج��ز 

�صباح ام�ض يف غرب البالد.
وقال قائد �صرطة مقاطعة ناندي )الغربية( باتريك 
عندما  احل��ادث  “وقع  بر�ض  فران�ض  ل�كالة  وامباين 
ا�صطدمت �صيارته بكتلة وتدحرجت. وقد لقي حتفه 

على الف�ر. ونحن يف مكان احلادث«.
ل�صباق  العامل  ببط�لة  يف�ز  الأول  الكيني  بيت  وك��ان 
400م ح�اجز يف الن�صخة التي ا�صت�صافتها العا�صمة 
وطنيا  رق��م��ا  م�صجال   ،.2015 ع��ام  بكني  ال�صينية 

ثانية.  47،49
التي  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ن�����ص��خ��ة  ل��ق��ب��ه يف  ع���ن  ي���داف���ع  ومل 
ا�صت�صافتها العا�صمة الربيطانية لندن عام 2017، 
تدريبه  دون  حالت  �صاقه  يف  لإ�صابة  تعر�صه  ب�صبب 

ب�صكل طبيعي.
و�صارك بيت يف بط�لة اأفريقيا لألعاب الق�ى يف بداية 
نيجريا،  ���ص��رق  ج��ن���ب  ا���ص��اب��ا، يف  يف  احل���ايل  ال�صهر 
حيث ان�صحب من نهائي �صباق 400م ح�اجز ب�صبب 
اآلم���ا، وع���اد م��ن ه��ن��اك الث��ن��ني م��ع الفريق  معاناته 

النيجري اىل نروبي.
الكيني  التنفيذية لالحتاد  اللجنة  اع�صاء  احد  وقال 
لألعاب الق�ى، بارنابا�ض ك�رير عداء �صباقات امل�صافات 
“المر  لل�صحافيني  ���ص��اب��ق��ا  وال��ط���ي��ل��ة  امل��ت������ص��ط��ة 
الت�جه  ك��ان يف �صدد  اأم�����ض.  اليه  اذ حتدثت  حم��زن، 
التي  الإ�صابة  على  للك�صف  امل�صت�صفى يف نروبي  اىل 

تعر�ض لها يف ا�صابا«.
“علمنا بالنباأ )وفاته(، ون�صعر باحلزن كاحتاد  وتابع 
املنا�صبة  ال��ك��ل��م��ات  ال���ق����ى، ول جن���د  لأل���ع���اب  ك��ي��ن��ي 

للتعبر«.

ام�ض  ل�كا م�دريت�ض  الكرواتي  املنتخب  قائد  التحق 
ب��ت��م��اري��ن ف��ري��ق��ه ري���ال م��دري��د الإ�صباين،  الأرب���ع���اء 
ب�صاأن م�صتقبله مع  التقارير  وذلك و�صط تناق�ض يف 

الأربعاء  ام�ض  م�دريت�ض  وان�صم  امللكي.  ال��ن��ادي 
اىل زم����الئ����ه الآخ�����ري�����ن ال����ذي����ن ت�����اأخ�����روا يف 
ب�صبب م�صاركتهم  ريال  معاودة متارينهم مع 
ب��الده��م يف م���ن��دي��ال رو�صيا  م��ع م��ن��ت��خ��ب��ات 
النهائي  اىل  كرواتيا  و�صلت  حيث   ،2018
تخ�صر  اأن  ق��ب��ل  ت��اري��خ��ه��ا  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 

اأمام فرن�صا )2-4(. وا�صتعاد النادي ومدربه 
خدمات  ل�بيتيغي  ج�لن  اجلديد 

ماتي�  الآخ��ر  الكرواتي 
ك�����ف����ات���������ص����ي����ت���������ض 

ال��ذي يبدو يف 
يقه  طر

الإعارة،  �صبيل  الإنكليزي على  ت�صل�صي  لالنتقال اىل 
وال��ربازي��ل��ي��ني مار�صيل�  ف����اران  راف���اي���ل  وال��ف��رن�����ص��ي 

وكا�صيمرو.
ويف وق���ت اأع��ل��ن ري���ال اأن 
م�����دري����ت���������ض ال�����ذي 
اخ�����ت�����ر اأف���������ص����ل 
لعب يف م�نديال 
ع�����اود   ،2018
مت��������اري��������ن��������ه م����ع 
ب�صكل  ال����ف����ري����ق 
كتبت  ط���ب���ي���ع���ي، 
“اأ�ض”  �صحيفة 
الذي  “الكرواتي  اأن 
الأربعاء  متارينه  ع��اود 
تلقى  مت�قعا،  ك��ان  كما 
من  هاما  ماليا  عر�صا 
الإيطايل  م��ي��الن  اإن���رت 

ويعتزم ترك مدريد«.
اأ�صارت  ال�صحيفة  ل��ك��ن 
“يريد  اأن م�رديت�ض  اىل 
اإداريي  اىل  التحدث  اأول 
اأج�����ل معرفة  م���ن  ال����ن����ادي 
و�صعه«. ومن جهتها، اأ�صارت 
الأخرى  املدريدية  ال�صحيفة 
م�دريت�ض  اأن  اىل  “ماركا” 
النادي  مع  م�ص�اره  “�صي�ا�صل 
زي����ادة راتب  الأخ����ر اىل  وي��ه��دف 
الالعب لأنه ل يعك�ض حاليا قيمته 
اأدائ�����ه«. و���ص��ب��ق ل��صائل  م��ق��ارن��ة م��ع 
اأي�صا  حتدثت  اأن  الإيطالية  الإع���الم 
ع��ن رغ��ب��ة اإن����رت م��ي��الن ب��ال��ت��ع��اق��د مع 
33 عاما  ال��ب��ال��غ  ال���ك���روات���ي  ال���الع���ب 
وال���ذي ي��داف��ع ع��ن األ����ان ري���ال مدريد 

منذ �صتة م�ا�صم.
ما  بح�صب  ل�بيتيغي  اأك���د  امل��ق��اب��ل،  ويف 
نقلته عنه “ماركا” الثالثاء اأن م�دريت�ض 
�صعيد مع اأبطال اأوروبا يف امل�ا�صم الثالثة 
الأخ������رة، وذل����ك و���ص��ط احل���دي���ث ع���ن اأن 
رئي�ض النادي امللكي فل�رنتين� بريز ي�صدد 
النجم  لرحيل  ال���ح��ي��دة  الطريقة  اأن  على 
قدره  خ��ي��ايل  مبلغ  ب��دف��ع  �صتك�ن  ال��ك��روات��ي 

ي�رو. ملي�ن   750
واأفادت التقارير الإيطالية اأن م�دريت�ض الذي 
جدد عقده مع ريال يف ت�صرين الثاين ن�فمرب 
2020، يرغب يف الن�صمام اىل  حتى   2016
املنتخب  جن����م  ج��ان��ب  اىل  �صيك�ن  ح��ي��ث  اإن���رت 
الكرواتي يف “نرات�ص�ري” يف ظل ت�اجد اإيفان 
و�صيمي  ب��روزوف��ي��ت�����ض،  ومار�صيل�  بري�صيت�ض 
فر�صاليك� املن�صم اأخرا على �صبيل الإعارة من 
اأتلتيك� مدريد الإ�صباين. وعلى رغم �صعي اإنرت 
لتدعيم �صف�فه قبل امل�صاركة يف دوري الأبطال 
للمرة الأوىل يف �صت �صن�ات والتعاقد مع 
ناينغ�لن،  رادي���ا  البلجيكي  النجم 
ال�صفقة  على  ري��ال  م�افقة  تبدو 
�صعبة، ل�صيما بعد رحيل جنمه 
رونالدو  كري�صتيان�  الربتغايل 
اأي�صا،  الإي���ط���ايل  ال����دوري  اىل 
ي�فنت��ض  األ����ان  �صيحمل  حيث 

البطل.

ت�شل�شي يقرتب من ا�شتعارة الكرواتي كوفات�شيت�س  
اق����رتب ال���ك���روات���ي ال�����دويل م��ات��ي��� ك���ف��ات�����ص��ي��ت�����ض لع���ب و�صط 
ت�صل�صي  اإىل  اأوروب��ا، من الن�صمام  الإ�صباين بطل  ري��ال مدريد 

الإنكليزي بح�صب ما ذكرت و�صائل الإعالم الإنكليزية.
الأربعاء  يخ�صع  عاما(   24( ك�فات�صيت�ض  اأن  ال�صحف  واأ�صارت 
العا�صمة  فريق  اإىل  انتقاله  قبل  التمهيدي  الطبي  للفح�ض 
النكليزية، والذي اقرتب اأي�صا من �صم احلار�ض الإ�صباين كيبا 
بلباو  اأتلتيك  من  املرمى  حلرا�ض  قيا�صية  ب�صفقة  اأر�صيبالغا 

)80 ملي�ن ي�رو(.
فح�صه  ي��ج��ري  ك�فات�صيت�ض  اأن  اإىل  “�صكاي”  �صبكة  واأ���ص��ارت 
�صتامف�رد  ملعب  اإىل  الإع���ارة  �صبيل  على  النتقال  قبل  الطبي 

بريدج، مع خيار �صرائه ال�صيف املقبل.

اأوروب��ا بعد خ��صه  واأع��رب ك�فات�صيت�ض عن رغبته برتك بطل 
37 مباراة فقط يف امل�ا�صم الثالثة املا�صية، يف ظل تاألق الثالثي 
والأمل��اين ط�ين  كا�صيمرو  الربازيلي  م�دريت�ض،  ل�كا  م�اطنه 
انرت  من  مدريد  ري��ال  اإىل  املنتقل  ك�فات�صيت�ض،  وك��ان  ك��رو���ض. 
ت�صكيلة  �صمن  ي����رو،  ملي�ن   29 مقابل   2015 يف  الإي��ط��ايل 
بقي  لكنه   ،2018 رو�صيا  م�نديال  نهائي  بلغت  التي  كرواتيا 

على مقاعد البدلء يف ن�صف النهائي والنهائي.
وبحال تاأكد قدوم ك�فات�صيت�ض، ر�صحت التقارير تخلي ت�صل�صي 
عن لعب و�صطه الفرن�صي تييم�يه باكاي�ك� على �صبيل الإعارة 
الفرن�صي  م�ناك�  من  ا�صرتاه  باأنه  علما  الإي��ط��ايل،  ميالن  اإىل 
مل  انه  بيد  املا�صي،  امل��صم  ا�صرتليني  جنيه  ملي�ن   40 مقابل 

يرتك ب�صمته مع فريق غرب لندن.
وراأى مدرب ريال مدريد ج�لن ل�بيتيغي بعد ف�ز فريقه وديا 
اأن ماتي� عرب عن  “�صحيح  2-1 الثالثاء  على روما الإيطايل 
كيف  و�صرنى  ه��ام  ه� لع��ب  يبقى.  اأن  اأري���ده  بالرحيل.  رغبته 

�صتنتهي الأم�ر. اإذا رحل �صنبحث عن احلل�ل«.
وي�����ص��م خ���ط ال������ص��ط ال���دف���اع���ي ل��ت�����ص��ك��ي��ل��ة امل�����درب الإي���ط���ايل 
ماوريت�صي� �صاري الفرن�صي نغ�ل� كانتي والربازيلي ج�رجيني� 
القادم من ناب�يل. وقد ي�صهد خط النتقالت بني ت�صل�صي وريال 
تيب�  البلجيكي  احل��ار���ض  انتقال  بحال  معاك�صة،  حركة  مدريد 
ب�38  مقدرة  �صفقة  مقابل  امللكي  الفريق  �صف�ف  اإىل  ك���رت���ا 

ملي�ن جنيه ا�صرتليني.

فوز �شريع ل�شارابوفا يف مونرتيال و�شهل 
لديوكوفيت�س بتورونتو 

حققت الرو�صية ماريا �صاراب�فا ف�زا �صريعا على مناف�صتها 
مباراة  يف  و2-6   1-6 كاراتانت�صيفا  �صي�صيل  ال��ب��ل��غ��اري��ة 
دورة  �صمن  الم��ط��ار  ب�صبب  �صاعة   24 قبل  ت�قفت  كانت 
م�نرتيال الكندية التي �صهدت ان�صحاب ال�صبانية غاربيني 
م�غ�روت�صا ل�صابة يف ذراعها، يف حني بلغ ال�صربي ن�فاك 

دي�ك�فيت�ض الدور الثاين من دورة ت�رونت� ب�صه�لة.
 2009 عام  م�نرتيال  نهائي  بلغت  التي  �صاراب�فا  وقالت 
ب�صكل  وار�صلت  امل��ب��اراة  خ��الل  قتالية  “اظهرت  امل��ب��اراة  بعد 
جيد ط�ال اللقاء. اأعتقد باأين كنت الأف�صل يف جميع ن�احي 

اللعب ل �صيما يف نهاية املباراة«.
ال��دور الأول يف بط�لة  التي خرجت من  الرو�صية  وا�صافت 
وميبلدون ال�صهر املا�صي “مل األعب منذ اأ�صابيع عدة. بغ�ض 
النظر عن ه�ية الالعبة املناف�صة، يتعني علينا التاأقلم تباعا 

وهذا ما جنحت بالقيام به الي�م«.
يف املقابل، ا�صتمرت معاناة م�غ�روت�صا مع ا�صابة يف ذراعها 
فا�صطرت اإىل الن�صحاب قبل خ��ض مباراتها مع الالتفية 

اأنا�صتازيا �صيفا�صت�فا.
وقالت م�غ�روت�صا التي فازت بلقبني كبرين يف م�صرتها 
مل اأتعاف من ا�صابة يف ذراعي تعر�صت لها  احلظ،  “ل�ص�ء 

الأ�صب�ع املا�صي«.
وا�صافت “بذلت كل �صيء لكي العب هنا لكن ل�ص�ء احلظ، 

ل�����ص��ت ج���اه���زة واأن�����ا يف ح��اج��ة اإىل امل���زي���د من 
ال�قت«.

وكانت م�غ�روت�صا بدورها فقدت لقبها 
الدور  من  بخروجها  ل�ميبلدون  بطلة 

الثاين.
ال���ربي���ط���اين ج���ه��ان��ا ك�نتا  وف����اج����اأت 
الالتفية يلينا او�صتابنك� وتغلبت عليها 

)6-8( و6-1 و2-6.  7-6
فيكت�ريا  البيالرو�صية  وتغلبت 

اأزارن����������ك����������ا امل�������ص���ن���ف���ة 
�صابقا  ع��امل��ي��ا  اأوىل 

الفرن�صية  ع���ل���ى 
ك�����ري�����������ص�����ت�����ي�����ن�����ا 

مالدين�فيت�ض 6-0 و6-1 يف مدى 55 دقيقة فقط.
ل��دورة �صان  النهائي  ال��دور ربع  ان�صحبت من  اأزارنكا  وكانت 
لإ���ص��اب��ة مفاجئة يف  امل��ا���ص��ي  الأ���ص��ب���ع  الأم��رك��ي��ة  خ��صيه 

ظهرها.
الأمر  كان  اأف�صل.  بحال  “اأ�صعر  ف�زها  بعد  اأزارنكا  وقالت 
�صيئا للغاية يف �صان خ��صيه عندما �صعرت ب�جع مفاجى يف 
تدريبية  بح�صة  قمت  ذل��ك.  بعد  كثرا  اأت���درب  ظهري. مل 

واحدة هذا الأ�صب�ع«.
ال���ف���ائ���ز ببط�لة  ن����ف���اك دي���ك���ف��ي��ت�����ض  ال�����ص��رب��ي  وح���ق���ق 
مرزا  الب��صني  على  �صهال  ف���زا  املا�صي  ال�صهر  وميبلدون 
با�صيت�ض 6-3 و7-6 )7-3( يف دورة ت�رونت� الكندية لكرة 

امل�صرب، اإحدى دورات املا�صرتز األف نقطة.
وقال النجم ال�صربي “اأعتقد باأين اأر�صلت ب�صكل جيد الي�م 
خ�صرت  عندما  ارتكبتها  التي  امل��زدوج��ة  الأخ��ط��اء  با�صتثناء 
ار���ص��ايل. لكن على ال��ع��م���م، ب��ذل��ت ج��ه���دا ك��ب��رة لتح�صني 

بع�ض ن�احي لعبي يف الفرتة الأخرة«.
من  ال����ع����دي����د  “حققت  وت�����اب�����ع 

ت�رونت�  يف  الن��ت�����ص��ارات 
وكنت  وم�����ن����رتي����ال 

اري�����������د ال����ن����ج����اح 
م�������ص���ت���ه���ل  يف 
ري  ا م�ص�

هنا«.

واو�����ص����ح 

اأنا يف  بطبيعة احل��ال،  �صلبة.  مباراة  قدمت  باأين  “اأعتقد 
حاجة اإىل بع�ض ال�قت لكي اتاأقلم على الاأ�صية اجلديدة، 
فالأم�ر خمتلفة جدا عن التدريبات التي نق�م بها يف قارة 

اأوروبا«.
وي��ل��ت��ق��ي دي���ك���ف��ي��ت�����ض يف ال����دور امل��ق��ب��ل ال��ك��ن��دي املخ�صرم 

وامل�صارك ببطاقة دع�ة بيرت ب�لن�صكي.
الطامح  �صتاني�صال�ض فافرينكا  ال�ص�ي�صري  املقابل، قلب  يف 
ل�صتعادة م�صت�ياته بعد جراحة بركبته، خ�صارته املجم�عة 
الأوىل اأمام ال�صرتايل نيك كري��ض اىل ف�ز �صعب 6-1 

و7-5 و5-7.
3 دورات ك���ربى، خ�صمه  ل��ق��ب  واق�����ص��ى ف��اف��ري��ن��ك��ا، ح��ام��ل 
برغم  ق���ي  اأداء  بعد  ال����دورة،  يف   16 امل�صنف  الأ����ص���رتايل 

خ�صارته ال�صاحقة يف املجم�عة الأوىل.
وعانى فافرينكا ل�صتعادة م�صت�ياته بعد خ�ص�عه جلراحتني 
ت�صنيف  يف   195 امل��رك��ز  اإىل  وت��راج��ع  �صنة  قبل  الركبة  يف 

الالعبني املحرتفني.
وثاأر فافرينكا )33 عاما( بف�زه املمتد لأكرث من �صاعتني، 
خل�صارته اأمام كري��ض يف كندا عام 2015، عندما ا�صطر 

ال�ص�ي�صري اإىل الن�صحاب.
وا�صنطن  دورة  نهائي  رب��ع  م��ن  كري��ض  ان�صحب  ب���دوره، 
ال���ص��ب���ع امل��ا���ص��ي، وخ�����ص��ع ل��ل��ع��الج يف امل��ج��م���ع��ة الثانية 

الثالثاء ب�صبب م�صكالته املزمنة يف وركه.
لهذا  ي���ؤمل��ن��ي.  ورك����ي  احل����ال  “بطبيعة  ك��ري������ض  وق����ال 
ا�صتدعيت املدرب اإىل امللعب”. وتابع من اجليد اأن نرى 

�صتان يع�د. عانى ملدة 12 �صهرا مع ال�صابة«.
و�صقط الياباين كي ني�صيك�ري اأمام اله�لندي روبن 
هازه مبجم�عتني، لين�صم اإىل م�اطنيه ي�ي�صيهيت� 

ني�صي�كا وي�يت�ض �ص�جيتا.
املا�صي  ال�صنة  بلقب  األك�صندر زفريف  المل��اين  وت�ج 
بف�زه يف النهائي على ال�صط�رة ال�ص�ي�صري روجيه 

فيدرر.
ال�صباين  و����ص���ن���ف 
راف��������اي��������ل ن����������ادال 
الول  امل�����رك�����ز  يف 
ه������������ذه ال�����������ص�����ن�����ة، 
اأم��������������ام زف�����ري�����ف 
خ�ان  والرج��ن��ت��ي��ن��ي 

مارتن دل ب�ترو.

ب���وغب��ا يبلغ زم���الءه رغبت���ه بت����رك يونايت�����د 



ت�شاب بجلطة ب�شبب خطاأ يف �شالون 
رفعت ممر�صة ا�صك�تلندية دع�ى ق�صائية تطالب فيها بتع�ي�ض 
عليه  األقت  اإ�صرتليني، �صد �صال�ن حالقة  مقداره ملي�ن جنيه 
الل�م يف اإ�صابتها بجلطة يف الدماغ.  قالت اأديلي برنز )47 عاماً( 
اإنها عانت من جلطة يف الدماغ بعدما خ�صعت لغ�صيل �صعرها �صت 
مبدينة  اإنرتنا�ص�نال،  راينب�  �صال�ن  يف  واح��دة  جل�صة  يف  م��رات 
غال�صغ�. وب��ع��د اأق���ل م��ن 24 ���ص��اع��ة، ع��ان��ت اأدي��ل��ي م��ن جلطة يف 
ت�ؤدي  ب��اأن  اأديلي  وتاأمل  امل�صت�صفى.  اإىل  اإثرها  على  نقلت  الدماغ 
ا�صكتلندا،  يف  ن�عها  م��ن  الأوىل  تعترب  ال��ت��ي  املحكمة  اإج�����راءات 
احلالقة  �صال�نات  وتغير  منا�صب،  تع�ي�ض  على  احل�ص�ل  اإىل 
"لقد  اأدي��ل��ي:  وقالت  ال��زب��ائ��ن.   مع  تعاملها  لطريقة  والتجميل 
انلقبت حياتي راأ�صاً على عقب، واأكد الأطباء باأن ما اأ�صبت به كان 

ب�صبب ما حدث معي يف �صال�ن احلالقة".
واأ�صافت: "بعد جل�صة دامت 5 �صاعات كان من املفرت�ض اأن اأح�صل 
فيها على ل�ن جديد ل�صعري، اأ�صبت ب�صداع يف راأ�صي، وبعد عدة 
اإىل  فزحفت  الروؤية،  على  القدرة  وفقدت  بالدوار  �صعرت  �صاعات 
هاتفي لالت�صال بالط�ارئ". يذكر باأن احلادثة تركت اآثاراً جانبية 
على اأديلي وحالت دون ا�صتمرارها يف عملها، الأمر الذي دفعها اإىل 
يف  �صع�بة  الآن  اأديلي  ت�اجه  �صبق،  ما  اإىل  اإ�صافة  منزلها.   بيع 
الكالم والقراءة والكتابة والتحرك، غر اأنها م�صممة على اإعادة 

بناء حياتها، وفق ما ورد يف �صحيفة مرور الربيطانية. 

اأين يقع �شور ال�شني.. مت�شابقة تت�شل ب�شديق
م�صدر  التلفزي�نية  ال��ربام��ج  اأح��د  يف  تركية  مت�صابقة  اأ�صبحت 
ب�صاأن  ووا�صح،  �صهل  �ص�ؤال  الإجابة على  ف�صلت يف  بعدما  �صخرية 

العظيم". ال�صني  �ص�ر  ت�اجد  "مكان 
وقال م�قع "حرييت دايلي ني�ز" اإن �ص� اأيهان، البالغة من العمر 
اإ�صطنب�ل، �صاركت يف برنامج  26 عاما وهي خريجة اقت�صاد من 
وطرح  املا�صي.  ال�صبت   ATV قناة  على  امللي�ن"،  �صربح  "من 
مقدم الربنامج يف �ص�ؤاله الرابع "اأين يقع �ص�ر ال�صني العظيم"؟، 
فاأجابت املت�صابقة قائلة "اأنا اأعرف اجل�اب ولكن اأريد التاأكد من 
اجلمه�ر". ومن املفارقات، اأن 51 يف املئة فقط من اجلمه�ر اقرتح 
الإجابة ال�صحيحة، بينما اختار الباق�ن اخليارات الأخرى كالهند 
الذي جعلها  الأمر  اأيهان،  اأمل  واليابان. وخاب  وك�ريا اجلن�بية 
وحل�صن  اجل����اب.  اختيار  يف  امل�صاعدة  اأج���ل  م��ن  ب�صديق  تت�صل 
وجهها  م��اء  حفظ  حيث  �صحيحا،  �صديقها  ج����اب  ك��ان  حظها، 
امل�اقع  حديث  املت�صابقة  واأ�صبحت  حم��رج.  م�قف  من  واأنقذها 
الجتماعية، حيث �صخروا من طريقة تعاملها مع ال�ص�ؤال، وقال 
بع�صهم "اأي ن�ع من التعليم لديكم يف تركيا؟"، فيما ذكر اآخرون 

اأن رهبة التلفزي�ن هي من جعلت الفتاة ال�صابة رمبا ترتبك.

حيلة جمموعة اأ�شماك هربًا من قر�س 
تفاجاأ غ�ا�ض يف مياه مدينة الغردقة امل�صرية مبجم�عة من اآلف 
الأ�صماك ال�صغرة وهي تقرتب منه ب�صكل دائري، يف حماولة ل 
تخطر على بال اأحد، حلماية نف�صها من قر�ض ح�ت عمالق كان 
ميل"  "ديلي  �صحيفة  ن�صرته  م�ص�ر،  مقطع  ويف  لها.  يرت�صد 
الربيطانية، الثنني املا�صي ، ميكن روؤية ت�بيا�ض �صاك�ض يغ��ض 
ال�صغرة،  الأ�صماك  بينما تفجرت ح�له جمم�عة من  البحر  يف 
الغ�ا�ض  ويق�ل  باأ�صبابها.  دراي��ة  على  يكن  مل  مفاجئة  حركة  يف 
�صاك�ض كان مرتبكا جدا  اأن �صديقه  راينهارت ه�فت )59 عاما( 
ب�صبب "كرة الطعم" املتالألئة التي ت�صكلت ح�له، لدرجة اأنه ف�صل 

يف البداية يف مالحظة اأن قر�ض ح�ت عمالق خلفه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يعي�س رغم اإزالة جزء كبري من دماغه
اأن  اأزال الأطباء خاللها نح� �ُصد�ض دماغه، بعد  12 عاماً لعملية جراحية  خ�صع طفل بريطاين يبلغ من العمر 

اأ�صيب مبر�ض خبيث يهدد حياته، ورغم ذلك، ل يزال يعي�ض حياة طبيعية.
وكان تانر ك�لينز يعاين من ورم خبيث يف الدماغ بطيء النم�، ومل تكن الأدوية التي و�صفها الأطباء قادرة على 
منع تط�ر املر�ض، اأو اإيقاف الن�بات امل�ؤملة التي كان مير بها من وقت لآخر، واأو�صى الأطباء باإزالة جزء من دماغه 

لعالجها.
اإل اإن هذه العملية كانت خطرة للغاية، خا�صة واأن املنطقة املعنية ت�صم الف�ض الدغي الأمين والف�ض اخللفي 
اأن ل يتمكن من  الأمين، وهي املنطقة امل�ص�ؤولة عن مهمة التعرف على وج�ه، وكان والداه ي�صعران بالقلق، من 

التعرف عليهما بعد العملية، بح�صب م�قع تامبا باي الإلكرتوين.
اأع�ام، خ�صع تانر لعملية جراحية يف م�صت�صفى الأطفال التابع جلامعة بيت�صربغ الطبية، وعلى الرغم   6 وبعمر 
من اأن دماغه ا�صطر للعمل على التكيف منذ ذلك ال�قت، اإل اأن مل ي�اجه م�صاكل كبرة، وبخالف بع�ض امل�صاكل 
الب�صرية الب�صيطة، يق�ل تانر اإنه يعي�ض حياة طبيعية مثل اأقرانه. وت�صر التقارير، اإىل اأن تانر ي�ؤدي ب�صكل جيد 
يف املدر�صة، ومن املنتظر اأن يلتحق بال�صف ال�صابع يف العام القادم، وعلى الرغم من اأن الأطباء حظروا عليه ممار�صة 
الألعاب الريا�صية اخل�صنة، اإل اأنه ي�صتمتع بال�صباحة والكرة الطائرة والتن�ض، ويخطط لأن ي�صبح طبيباً جراحاً يف 

امل�صتقبل، لي�صاعد املر�صى الذين يعان�ن من حالت مر�صية م�صابهة. 
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الزفاف املذهل.. لتواأم
"غر ماأل�ف" بعدما  اأمركي من �صابني، م�ؤخرا، حفل زف��اف  ت���اأم  اأق��ام 
تزوجا بت�اأم من �صابتني، وحر�ض العر�صان اجلدد على ارتداء نف�ض البذلة 

والف�صتان، و�صط اأج�اء من الفرح.
اأقاما  الت�اأمني  فاإن  "ديلي ميل" الربيطانية،  وبح�صب ما نقلت �صحيفة 
حفل الزفاف خالل مهرجان للت�ائم مبدينة ت�ين�صب�رغ يف ولية اأوهاي�.

اإنهما  32 عاما،  العمر  البالغتان من  وبريانا  بريتاين  العرو�صتان  وقالت 
حلمتا دوما باأن تتزوجا ت�اأما متماثال، كما اأكد العري�صان ج��ض وجرمي، 
34 عاما، اأنهما كانا م�صممني على األ يتزوجا اإل يف حال عث�رهما اأي�صا 
على ت�اأم متماثلتني. وحر�صت العرو�صتان على ارتداء ف�صتانني متماثلني 
ال�ص�رة  يف  ال��ت���اأم��ان  وظهر  واح���د،  بل�ن  بذلتني  العري�صان  ارت���دى  كما 

بتطابق تام حتى من ينظر اإليها ي�صعب عليه التمييز بينهما.
واأكدت بريتاين وبريانا، اأنهما كانتا تدركان "الإمكانية ال�صئيلة" لعث�رهما 
على ت�اأم ليك�نا �صريكني للحياة لكن ذلك حدث يف نهاية املطاف، وقالتا 
اإذ ل  ال��ع��ري�����ص��ني وك���ن��ه��م��ا يف ع��م��ر م��ت��ق��ارب  ب������ص��ام��ة  "معجبتان  اإن��ه��م��ا 
اأن يعي�صا يف بيت واحد  الت�اأمان  يكربانهما �ص�ى بعامني فقط". وين�ي 
ين�ي  اإذ  الأط��ف��ال،  اأجنبا  واإن  ينف�صال حتى  لن  اإنهما  وق��ال  ال���زواج،  بعد 

العر�صان الأربعة تاأ�صي�ض حياة م�صرتكة وتربية اأبنائهم معا.

جي�س املليون منلة يحب�س االأنفا�س 
اأظهر مقطع فيدي� جرى تداوله، م�ؤخرا، عددا هائال من النمل وه� ينفذ 
حمكمة حظيت باإعجاب  خطة  وفق  للدبابر،  ع�ض  على  ذكيا"  "هج�ما 
وا�صع. وانتظم "جي�ض النمل" على �صكل ط�ق تدىل يف اله�اء ثم و�صل اإىل 
ع�ض للدبابر بالرغم من وق�عه يف �صقف مرتفع، وفق ما نقلت �صحيفة 

"�صن" الربيطانية التي ذكرت اأن عدده بلغ نح� ملي�ن منلة.
وحني يهاجم النمل �صربا للدبابر، فاإن الأخرة تهرب من املكان يف العادة 
ول  وبي�ض  وي��رق��ات  �صرانق  من  املكان  يف  ما  نهب  يف  النمل  يبداأ  وعندئذ 

ين�صرف اإل بعد اأن ياأتي على كل �صيء.
و�ص�هد مقطع الفيدي� اأكرث من مئتي األف مرة كما اأ�صاد معلق�ن بذكاء 
النمل ومثابرته على اعتبار اأن ال��ص�ل اإىل الع�ض تطلب انتظام عدد هائل 

يف اله�اء على �صكل ج�صر ذي �صل�صلة مرتابطة.
بت�صجيل  ب���ين  فران�صي�صك�  ي�صمى  ال��ربازي��ل  يف  كهربائي  مهند�ض  وق��ام 
اإقامة  على  ق��درة كبرة  النمل  ل��دى  اإن  ت�صريح  وق��ال يف  الفيدي�  مقطع 
الط�ق حتى اأنه ي�صتطيع تكرار العملية ح�ل املاء. واأو�صح ب�ين اأن النمل 
الذي نفذ عمليات "املداهمة" برباعة، ي�صتطيع التنقل مبرونة اأكرب حني 

ي�صلك م�صارا �ص�ب الأ�صفل قبل ال�صع�د اإىل الأعلى.

�شاعة  بيغ بني  ال�شورية 
تعود اإىل احلياة

ال�صهرة  الفرج  ب��اب  �صاعة  ع��ادت 
�ص�ريا  ���ص��م��ايل  ح��ل��ب  م��دي��ن��ة  يف 
عق�د   5 ن��ح���  ب��ع��د  احل���ي���اة،  اإىل 
النت�صار  "معلنة  ال��ت���ق��ف،  م��ن 
وانطالق عجلة احلياة يف املدينة"، 
وفق ما اأعلن مدير م�صروع اإعادة 

تاأهيل "بيغ بني" ال�ص�رية.
واأو�����ص����ح م���دي���ر م�������ص���روع اإع�����ادة 
عط�رة  ط��ري��ف  ال�صاعة،  ت�صغيل 
"بنيت  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ت��ح��ف��ة  اأن 
باحلجارة احللبية اجلميلة، وعلى 
يد بّناء حلبي بهند�صة بديعة منذ 
عام  كلفتها  وق���درت  ع��ام��ا،   117

1898 ب� 1500 لرة ذهبية".
"ال�طن"  ����ص���ح���ي���ف���ة  ون����ق����ل����ت 
ال�����ص���ري��ة ع��ن ع��ط���رة ق���ل��ه، اإنه 
ال�صاعة  اآل��ة  واإح�����ص��ار  تركيب  مت 
امليكانيكية وهي اإجنليزية ال�صنع 
من نف�ض ماركة ال�صركة امل�صنعة 
حتفة  تعد  التي  ب��ني،  بيغ  ل�صاعة 

اأثرية بحد ذاتها.
الك�صف  ووفقا لل�صحيفة فقد مت 
عن العديد من الآث��ار التي تع�د 
عام   400 اإىل  مت��ت��د  ح��ق��ب  اإىل 
ت�صررت  التي  ال�صاعة  حميط  يف 
خ��الل احل��رب ال��دائ��رة يف �ص�ريا 

منذ عام 2011.

دراجة من الذهب 
دراجة  لندن  مقرها  بريطانية  �صركة  اأنتجت 
ق������راط، و�صل   24 ع���ي���ار  ب��ال��ذه��ب  م��ط��ل��ي��ة 
ا�صرتليني  ج��ن��ي��ه  األ�����ف   250 اإىل  ���ص��ع��ره��ا 

)327.970 دولراً(.
"غ�لد  �صركة  ي��د  على  ال��دراج��ة  ت�صنيع  ومت 
جيني"، وهي م�صن�عة من الأملني�م، ومطلية 
ت�صمى  طريقة  با�صتخدام  اخلال�ض،  بالذهب 
"الطالء بالكهرباء"، بح�صب �صحيفة بيزن�ض 
الطالء  عملية  وتنط�ي  الأمريكية.  اإن�صايدر 
�صالب،  كهربائي  بقطب  الأملني�م  و�صل  على 
ومن ثم يتم تنظيفه، ور�صه مباء ماأين، و�صائل 
يحت�ي على الذهب، الذي يتم و�صله بقطب 
م�جب، وهذا ما يجعله يلت�صق على الأملني�م 

امل��ص�ل بالقطب ال�صالب.
يف  ق��ام��ت  جيني"  "غ�لد  ���ص��رك��ة  اأن  ُي���ذك���ر 
ال�صابق بطالء العديد من الأ�صياء با�صتخدام 
اله�اتف املحم�لة  التقنية، مبا يف ذلك  نف�ض 
والنظارات والأحذية و�صنابر املياه وم�صارب 
التن�ض والأزهار ال�صطناعية وغرها، بح�صب 

�صحيفة بيزن�ض اإن�صايدر الأمريكية.

�شمح ل�شديقته بقيادة ال�شيارة.. فت�شببت بكارثة
واإ�صابة  اجلزائر  يف  فتاتني  بحياة  م��روري  ح��ادث  اأودى 
مل��ا ذكرت  ب��ج��روح، وفقا  م��ع رج��ل خم�صيني  اأخ���رى  فتاة 
الأول  ام�ض  الإلكرتوين  "النهار" على م�قعها  �صحيفة 
ال��ث��الث��اء. وك����ان الأ���ص��خ��ا���ض الأرب���ع���ة ع��ل��ى م��نت نف�ض 
ال�صيارة عندما وقع احلادث  على الطريق ال�طني رقم 5 
مبنطقة ال�صمارة بالعلمة يف ولية �صطيف عند ال�صاعة 

ال�احدة ليال نهاية الأ�صب�ع املا�صي.
وك�صفت التحقيقات التي قامت بها فرقة الدرك ال�طني 
 53 العمر  من  يبلغ  رج��ل  اإىل  ملكيتها  تع�د  ال�صيارة  اأن 
�صنة، كان برفقة ثالث فتيات قادمني من مدينة �صطيف 
الطريق  منت�صف  ويف  �صهرة،  ق�صائهم  بعد  العلمة  اإىل 

�صلم الرجل �صيارته لفتاة ل متلك رخ�صة قيادة.
وبعدها جل�ض ذلك الرجل يف املقعد اخللفي برفقة فتاة 
ل�ج�د  ال�صائقة  تتنبه  مل  احل��ادث  وق���ع  ومبكان  ثالثة، 
ممهل )مطب �صناعي(. وعندما عربته ب�صرعة انحرفت 
وفاة  يف  �صببا  كان  كهربائي  بعم�د  وا�صطدمت  ال�صيارة 
21 عاما وتنحدر  العمر  "ب.خ" البالغة من  فتاة تدعى 
 23 "ب.م" وتبلغ من العمر  من العلمة، والثانية تدعى 
الثالثة  اأ�صيبت  فيما  ال���ربج.  ولي��ة  م��ن  وتنحدر  ع��ام��ا، 
التي تبلغ من العمر 25 عاما بجروح ول تزال يف غرفة 
العناية املركزة، اأما �صاحب ال�صيارة فقد غادر امل�صت�صفى.

تلتقط اأجراأ �شورة تخرج يف التاريخ
تخرجت  حني  مثرة  بطريقة  اأمركية  طالبة  احتفلت 
بجانب  �ص�رة  تلتقط  اأن  على  حر�صت  اإذ  اجلامعة  من 
مت�صاح ا�صت�ائي و�صط املاء، دون اأن تكرتث باملخاطر التي 

قد تنجم عن القرتاب من احلي�ان املفرت�ض.
"�صكاي ني�ز"، فاإن الطالبة ماكينزي  وبح�صب ما نقلت 
التي كانت تدر�ض عل�م احلياة الربية وم�صايد  ن�لند، 

الأ�صماك تخرجت من جامعة "اإي اآند اإم" يف تك�صا�ض.
و�صبق لل�صابة "اجلريئة" اأن ق�صت فرتة تدريب وعمل يف 
مركز "بيم�نت" لالإنقاذ، ولذلك، اختارت اأن تك�ن �ص�رة 
الطلبة  بخالف  التخ�ص�ض،  جم��ال  من  قريبة  التخرج 
الذين يف�صل�ن يف الغالب ال�ص�ر اجلماعية اأو العائلية. 
وكتبت ن�لند التي راكمت خربة يف التعامل مع احلي�ان، 
يف تدوينة على م�قع في�صب�ك تعليقا على ال�ص�رة "اإنها 
ال�صابة  وا�صتطاعت  للتخرج".  املثالية  ال�����ص���رة  لي�صت 
بحكم خربتها اأن ت�صع خامت اجلامعة على اأنف التم�صاح 

الذي بدا فاحتا فمه العري�ض اأثناء التقاط ال�ص�رة.

يربع يف تروي�س اأخطر اأنواع االأفاعي
يف منتجع �صرم ال�صيخ امل�صري، ي�صتخدم اأمر الرفاعي 
خ��ربات��ه حل��م��ل اأك���رث ال��ث��ع��اب��ني خ��ط���رة يف ال��ع��امل على 
منذ  الثعابني  مع  يتعامل  ال��ذي  الرفاعي،  يق�ل  الن�م. 
اإل��ي��ه من  اأق���رب  باتت  ال��زواح��ف  ه��ذه  اإن  �صن�ات،  خم�ض 

بع�ض اأ�صدقائه.
يدرك  اأن  امل��درب  وعلى  رحب  الثعابني  "عامل  وي�صيف: 
اأ�صرار �صيد الثعابني والإم�صاك بها... ل� مل يكن يتمتع 

باخلربة فقد يتعر�ض لل�صم القاتل يف اأي حلظة".
ومي�صك الرفاعي كل ثعبان من ذيله ويحركه بنع�مة على 
اأنغام م��صيقى هندية ثم ينظر مبا�صرة يف عيني الثعبان 

قبل اأن يلم�ض راأ�صه بجبهته وي�صعه على الأر�ض. كارمن �سو خالل ح�سورها العر�س االأول لفيلم Crazy Rich Asiaans يف هوليوود ، كاليفورنيا. )ا ف ب(

اختطاف طفل يف 
و�شح النهار

غريبا  رجال  فيدي�،  مقطع  ر�صد 
وه� يختطف طفال �صينا يف و�صح 
منزل  من  اأم��ت��ار  بعد  على  النهار، 
اأهله، قبل اأن يتم اإنقاذه فيما بعد 

من قبل ال�صرطة ال�صينية.
ال��ف��ي��دي���، الذي  واأظ���ه���ر م��ق��ط��ع 
ميل"  "ديلي  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن�����ص��رت��ه 
وت�����داول�����ت�����ه م������اق�����ع ال���ت����ا����ص���ل 
عملية  ك��ب��ر،  ب�صكل  الج��ت��م��اع��ي، 
الطفل  لها  تعر�ض  التي  اخلطف 
العمر  م��ن  البالغ  ت�ص�ان،  ت�ص�ان 
مع  يلعب  ك���ان  ح��ني  ���ص��ن���ات،   6
اأ���ص��دق��ائ��ه، خ����ارج م��ت��ج��ر �صغر، 
م��دي��ن��ة ك�منينغ  ����ص����ارع  اأح����د  يف 

جن�بي ال�صني.
�صخ�ض  املقطع،  خ��الل  وظهر من 
وه����� يقرتب  م�����ص��ه��د خم���ي���ف،  يف 
وبعد  معه،  ويتحدث  ال�صبي،  من 
يحمل  الرجل  �ص�هد  دقائق  ب�صع 
ال��ط��ف��ل ب��ني ذراع���ي���ه وي��ب��ت��ع��د عن 

مكان احلادث.
وق�����ال وال�����د ال�����ص��ب��ي، وه����� بائع 
متج�ل، اإنه ل يعرف الرجل الذي 

خطف ابنه.
ت��رك الطفل  ب��اأن��ه  واع���رتف الأب، 
اإىل  ا�صطر  اأن  بعد  للعب،  وح���ده 
رك�ب الدراجة للذهاب اإىل عمله.

واأ����ص���اف اأن����ه اأب���ل���غ ال�����ص��رط��ة بعد 
اأن  ابنه، قبل  ف�صله يف العث�ر على 

تتمكن ال�صلطات من حتريره.
ويدق هذا الفيدي� ناق��ض اخلطر 
لهم  وير�صل  واأم،  اأب  لكل  بالن�صبة 
اإ�صارة حتذير حلماية اأطفالهم يف 

اأي مكان.

�شباب كوريا اجلنوبية يلجاأون ل� »التجميد« من اأجل االإجناب
اجلن�بيني  ال��ك���ري��ني  اأن  حديثة،  اأرق���ام  اأظ��ه��رت 
املني  ع��ل��ى تقنية جت��م��ي��د  ف��اأك��رث  اأك����رث  ي��ق��ب��ل���ن 
والب�ي�صات، يف م�صعى للحفاظ على اأمل الإجناب 
تربية  يف  رغبتهم  ع���دم  اإىل  بالنظر  م�صتقبال، 

الأطفال يف ال�قت احلايل.
فاإن  اإلب�"،  "�ص�زن  �صحيفة  نقلت  م��ا  وبح�صب 
اإىل  الذين كان�ا يلج�ؤون  املر�صى هم  الأ�صخا�ض 
هذه التقنية يف الغالب، لكن �صبابا يف الع�صرينات 
للقيام  املختربات  يق�صدون  �صاروا  والثالثينات 

بهذا الأمر يف ال�قت احلايل.
اإت�ض اإي" للخ�ص�بة يف  "�صي  اأرقام مركز  وتظهر 
ترتاوح  الذين  الرجال  عدد  اأن  �صي�ل،  العا�صمة 
اأعمارهم بني الع�صرينات والثالثينات، ويلج�ؤون 
�صنة  املئة  يف   56 م��ن  انتقل  التجميد  تقنية  اإىل 

2016 اإىل 65 باملئة، العام املا�صي.
)يف  ال�������ص���اب���ات  اإق����ب����ال  زاد  ن��ف�����ص��ه،  امل���ن���ح���ى  ويف 
اجلن�بية  ك���ري��ا  وال��ث��الث��ي��ن��ات( يف  ال��ع�����ص��ري��ن��ات 
على جتميد الب�ي�صات، وزاد عدد من يلجاأن اإىل 

التقنية ب�اقع ع�صر مرة فانتقل من 25 �صابة يف 
�صنة 2003 اإىل 288 خالل العام املا�صي.

قرابة  منيه  جتميد  يف  ال��راغ��ب  ال��رج��ل  وي��دف��ع 
400 دولر يف البداية كما اأن عليه اأن يدفع نح� 
النتظار  اأن  يعني  ما  وه���  �صنة،  كل  دولرا   250
مكلفا  الإجن����اب  اأم���ل  يجعل  ق��د  ط�يلة  ل�صن�ات 

باآلف الدولرات.
من  متدنيا  م�صت�ى  اجل��ن���ب��ي��ة  ك���ري��ا  وت�صجل 
ت�صهد  اأن  من  حك�مية  خم��اوف  و�صط  اخل�ص�بة 
تراجع  ج���راء  الب�صرية،  امل�����ارد  يف  نق�صا  ال��ب��الد 

امل�اليد اجلدد وارتفاع معدل ال�صيخ�خة.
وت��ق��دم احل��ك���م��ة ال��ك���ري��ة اجل��ن���ب��ي��ة ع����ددا من 
احل����اف���ز مل��ن ي��رغ��ب���ن يف الإجن�����اب م��ث��ل فرتات 
الثامنة،  اأط��ف��ال دون  ي��رب���ن  مل��ن  امل��رن��ة  ال����دوام 
الآ�صي�ي  البلد  م�اطني  من  متزايدا  ع��ددا  لكن 
بالعمل،  الن�صغال  ب�صبب  الإجن���اب  ع��ن  يعزف�ن 
ت��راج��ع معدل  وارت��ف��اع تكلفة احل��ي��اة ف�صال ع��ن 

الزواج.

اأجنلينا جويل تريد اأن 
تعود عزباء باأ�شرع وقت

تريد النجمة العاملية  اأجنلينا ج�يل  من النجم  براد بيت  اأن تنتهي �صريعاً من اإجراءات 
طالقها، حيث قدم حمامي ج�يل اأوراقا للمحكمة العليا يف ل��ض اأجنلي�ض تق�ل اإن 

املمثلة تريد حكما يعيد الطرفني اإىل حالة اأعزب خالل العام 2018.
اأن  اأي دعم يذكر لالأطفال منذ النف�صال، كما  اأن بيت مل يقدم  اأوردت ال�ثيقة  كما 

املدف�عات مل تكن م�صتمرة بانتظام.
وكانت قد انطلقت اإجراءات الطالق يف �صبتمرب اأيل�ل 2016.

املتحدثة باإ�صم ج�يل قالت اإن الهدف من تقدمي الأوراق للمحكمة ه� "اإنهاء الزواج 
باأن  ول��رباد  لها  وت�صمح  حياتهما،  من  التالية  املرحلة  اأم��ام  الطريق  تف�صح  بطريقة 
 3 اأبناء   6 لديهما  وج���يل  بيت  لأبنائهما".  خمل�صني  كاأب�ين  اللتزام  تاأكيد  يعيدا 

منهم بالتبني، ومل يتم التفاق بعد على الرتتيبات النهائية للح�صانة.


