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نائب رئي�س الدولة ي�شدر قرارين بت�شكيل جمل�س اإدارة مركز 
حممد بن را�شد للف�شاء و جمل�س اأمناء خريية حممد بن را�شد

•• دبي-وام :

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" ب�شفته حاكما 
2018 بت�شكيل  "18" و"19" ل�شنة  �لقر�رين رقمي  لإم��ارة دبي 
�أمناء  للف�شاء" و" جمل�س  ر��شد  بن  حممد  مركز  �إد�رة  "جمل�س 

موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للأعمال �خلريية و�لإن�شانية".
2018 ي�شكل جمل�س �إد�رة مركز  وح�شب �لقر�ر رقم "18" ل�شنة 
و  �ملن�شوري  �ل�شيخ  عبيد  حمد  برئا�شة  للف�شاء  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
ع�شوية كل من يو�شف حمد �أحمد �ل�شيباين نائبا للرئي�س وحممد 
بو  جمعة  ومن�شور  �ملقبايل  حممد  �شيف  وحممد  �لزفني  �هلل  عبد 
ل��ل��ت��ج��دي��د.    )�لتفا�شيل  ���ش��ن��و�ت قابلة  ث��لث  مل��دة  ع�شيبة وذل���ك 

�س2(

الهوية واجلن�شية تنا�شد ال�شفارات حث رعايا بلدانها املخالفني 
على اال�شتفادة من مبادرة  »احم نف�شك بتعديل و�شعك«

 •• اأبوظبي- وام:
و�لبعثات  �ل�شفار�ت  و�جلن�شية  للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  نا�شدت 
مبادرة  تنفيذ  يف  معها  �لتعاون  �لدولة  لدى  �ملعتمدة  �لدبلوما�شية 
"�حم نف�شك بتعديل و�شعك" �لتي �شتطلقها �عتبار� من �لأول من 
�للقاء  خ��لل  ذل��ك  ج��اء  �ملقبلني.  �أكتوبر  �شهر  نهاية  �إىل  �أغ�شط�س 
�لذي عقده �شعادة �لعميد �شعيد ر�كان �لر��شدي �ملدير �لعام ل�شوؤون 
�لأجانب و�ملنافذ بالإنابة يف �لهيئة مع ممثلي �ل�شفار�ت و �لبعثات 
خليفة  مدينة  يف  �لهيئة  مبقر  �لدولة  ل��دى  �ملعتمدة  �لدبلوما�شية 

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد 
بن زايد يهنئون رئي�س 

فانواتو بعيد ا�شتقالل بالده 
•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
رئي�س  مو�ش�س  �أوب��ي��د  تالي�س  فخامة  �إىل  تهنئة  �هلل"برقية  "حفظه 

جمهورية فانو�تو  مبنا�شبة عيد ��شتقلل بلده. �لتفا�شيل )�س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

قو�ت �ل�شرعية �ليمنية على تخوم �شعدة متهيد� لتطهريها من قطعان �حلوثيني �ملارقني

قاعدة حميميم قلعة �لوجود �لع�شكري �لرو�شي يف �شوريا

ممثلو �لهلل �لأحمر�لإمار�تي خلل تد�شني �مل�شروع )و�م(

حممد بن زايد ي�شتقبل رئي�س �شركة رايثيون
•• اأبوظبي- وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
ق�شر  جمل�س  يف  �أم�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
و�لرئي�س  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  كينيدي  ت��وم��ا���س  �ل��دك��ت��ور  �لبحر 
�شناعات  يف  �ملتخ�ش�شة  �لأم��ري��ك��ي��ة  "ر�يثيون"  ل�شركة  �لتنفيذي 

�لأنظمة �لدفاعية.
�ل�شركة  بني  �لتعاون  وفر�س  �إمكانات  �للقاء  خلل  �جلانبان  وبحث 
دولة  يف  �ملعنية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ملتخ�ش�شة  �ل�����ش��رك��ات  م��ن  ون��ظ��ري�ت��ه��ا 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
من  ع��دد  ب�شاأن  �لنظر  وج��ه��ات  كينيدي  و�ل��دك��ت��ور  �شموه  ت��ب��ادل  كما 

�ملو��شيع ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.                         )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد خلل ��شتقباله توما�س كينيدي رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة »ر�يثيون« �لأمريكية
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التحالف: احلوثيون يهددون حرية املالحة ويعيقون و�سول امل�ساعدات

اجلي�س اليمني يقرتب من  مركز دار احلديث  يف �شعدة

طائرات بدون طيار ُتهاجم مطار حميميم

داع�س يختطف ع�شرات املدنيني يف ال�شويداء 

الهالل االأحمر  يد�شن م�شروع ترميم  مدر�شة 22 مايو يف ال�شالع 

العاهل ال�شعودي ياأمر با�شت�شافة 
مئات احلجاج من ال�شودان واليمن

•• الريا�ض-وكاالت:

�أمر� با�شت�شافة  �أ�شدر �لعاهل �ل�شعودي، �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز، 
م��ئ��ات �حل��ج��اج م��ن �ليمن و�ل�����ش��ود�ن، ح�شب م��ا ذك���رت وك��ال��ة �لأنباء 
ي�شمل  �ل�شعودي  �لعاهل  �أم��ر  �أن  �لوكالة  وق��ال��ت  �لث��ن��ني.  �ل�شعودية، 
�ل�شود�نية  و�لقو�ت  �ليمني،  �جلي�س  �شهد�ء  ذوي  من  حاج   1500"

�مل�شاركة يف عا�شفة �حلزم و�إعادة �لأمل يف �ليمن".
وجاء �أمر �ل�شت�شافة �شمن "برنامج �شيوف خادم �حلرمني �ل�شريفني 
حلج هذ� �لعام"، �لذي ت�شرف عليه وز�رة �ل�شوؤون �لإ�شلمية و�لدعوة 
و�لإر�شاد. و�أكد وزير �ل�شوؤون �لإ�شلمية و�لدعوة، �ل�شيخ عبد �للطيف 
"ياأتي  �ل�شريفني  خ��ادم �حلرمني  �لأم��ر من  �أن �شدور هذ�  �ل�شيخ،  �آل 
�متد�د� لأعماله �جلليلة، ومكارمه �ملتو��شلة جتاه �مل�شلمني بعامة وذوي 
�ل�شهد�ء بخا�شة، وتقدير� للت�شحيات �لبطولية �لتي قّدمها �ل�شهد�ء 
�لأبر�ر يف �لدفاع عن حيا�س �لدين، و�أر�س �ليمن �ل�شقيق وكر�مة وعزة 
يديها  متد  "وهي  تاأ�شي�شها  منذ  �ل�شعودية  �أن  �ل�شيخ  �آل  و�أك��د  �أهله". 
�ل�شمل  جلمع  وت�شعى  ومغاربها،  �لأر���س  م�شارق  يف  �مل�شلمني  لإخو�نها 
�لأخوة  �أو����ش��ر  وتعميق  �مللهوف،  و�إغ��اث��ة  ون�شرة  و�لإ�شلمي،  �لعربي 
و�ملحبة بني �لأ�شقاء"، م�شري� �إىل �أن هذه �ملكرمة هي "جود وعطاء من 

هذه �لبلد �ملباركة، وقيادتها �لر�شيدة".
وجدد �لوزير �لتاأكيد على �أن قر�ري "عا�شفة �حلزم و�إعادة �لأمل كانا 
�لقيادي و�لريادي يف  �ململكة، ودورها  �متد�د� ملو�قف  وياأتيان  �شائبني، 

حتقيق �لوحدة و�لت�شامن للأمتني �لعربية و�لإ�شلمية".

تتفقان  واريرتيا  ال�شومال 
على اإقامة عالقات دبلوما�شية 

 •• نريوبي-اأ ف ب:
وّق���ع���ت �ري���رتي���ا و�ل�����ش��وم��ال �م�س 
�ت��ف��اق��ا لإق��ام��ة علقات  ����ش��م��رة  يف 
دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وت��ب��ادل �ل�����ش��ف��ر�ء بعد 
�كرث من  ��شتمرت  متوترة  علقات 
ع�شر �شنو�ت، ما يفتح �شفحة جديدة 
من �لتقارب بني دول منطقة �لقرن 
�لفريقي. ومت توقيع �لتفاق خلل 
�ول  حممد،  �هلل  عبد  حممد  زي���ارة 
��شمرة  �ىل  يتوجه  �شومايل  رئي�س 
 .1993 يف  �ريرتيا  ��شتقلل  منذ 
�ط����ار تغري�ت  �لت���ف���اق يف  وي���ن���درج 
�لقرن  منطقة  ت�����ش��ه��ده��ا  �ي��ج��اب��ي��ة 
�لفريقي بعد �ن �ُشجل يف �ل�شابيع 
�لخرية تقارب مفاجئ بني �ريرتيا 
و�ث��ي��وب��ي��ا. وي��ن�����س �لت��ف��اق بعنو�ن 
�لخوية"  �ل��ع��لق��ات  ح���ول  "بيان 
على �ن "�لبلدين �شيقيمان علقات 
�ل�شفر�ء"،  و�شيتبادلن  دبلوما�شية 
وق������د وق����ع����ه �ل���رئ���ي�������س �لري�������رتي 
��شاي�س �فورقي ونظريه �ل�شومايل 

حممد عبد �هلل حممد.

•• ال�ضالع-وام:

د�شن نبيل �لعفيف وكيل حمافظة 
مدير  �حل��ن��ق  حم�شن  و  �ل�شالع 
و�لتعليم  �ل���رتب���ي���ة  م��ك��ت��ب  ع����ام 
باملحافظة �م�س م�شروع ترميم " 
مدر�شة 22 مايو" مبنطقة حجر 
�لهلل  و�ل��ذي ينفذه  �ل�شالع  يف 
�لأحمر �لإمار�تي �شمن فعاليات 
"عام ز�يد" . وقال وكيل حمافظة 
�ل�شالع �إن م�شاريع �إعادة وتاأهيل 
مد�ر�س �لتعليم تعد �أحد �لأن�شطة 
و�لتنموية  �خل��دم��ي��ة  �مل�شاريع  و 
�لأحمر  �ل���ه���لل  ي��ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���ي 
�ل�����ش��ال��ع . وق���دم  �لإم�����ار�ت�����ي يف 
�أبناء  و كل  �ملحلية  �ل�شلطة  با�شم 

لدولة  �لعرفان  و  �ل�شكر  �ل�شالع 
�إىل جانب  ت��ق��ف  �ل��ت��ي  �لإم������ار�ت 

ظروفه  لتجاوز  �ليمني  �ل�شعب 
�ل�شعبة. )�لتفا�شيل �س2(

•• اليمن-وكاالت:

با�شم  �لر�شمي  �مل��ت��ح��دث  �أو���ش��ح 
�ل�شرعية  دع�����م  حت���ال���ف  ق������و�ت 
تركي  �ل��رك��ن  �لعقيد  �ل��ي��م��ن  يف 
�أن  �لث������ن������ني،  �م���������س  �مل����ال����ك����ي، 
�ملو�لية  �حل����وث����ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
�شفن  ت��ع��ط��ل و�����ش����ول  لإي���������ر�ن، 
�حلديدة،  ميناء  �إىل  �مل�شاعد�ت 
للو�شع  تاأزميها  بذلك  لتو��شل 

�لإن�شاين باليمن.
وقال �ملالكي يف �ملوؤمتر �ل�شحفي 
تقوده  �ل����ذي  �ل��ع��رب��ي  للتحالف 
�ل�شعودية، �إن �لت�شاريح �لبحرية 
ت���اأم���ني  �إىل  ت����ه����دف  و�جل�����وي�����ة 

حاجيات �ليمنيني �ل�شرورية.
�إن�شانية جرى  و�أ�شاف �أن جهود� 
�مل�شاعد�ت  ل���ت���ق���دمي  �ت���خ���اذه���ا 

وحماية �ملدنيني �ليمنيني.
�لتحالف  با�شم  �ملتحدث  و�أ���ش��ار 
�إىل تدمري 5 �آلف لغم، باإ�شر�ف 
�خلام�شة  �مل��ن��ط��ق��ة  ق����ي����ادة  م����ن 
�ليمنية و�لقوة �ل�شود�نية و�شلح 
قام  �ل�����ش��ع��ودي��ة،  �مل��ه��ن��د���ش��ني يف 

•• عوا�ضم-وكاالت:

�ل�������ش���وري حلقوق  �مل���ر����ش���د  �أك�����د 
ب����دون  ط����ائ����ر�ت  �إن  �لإن���������ش����ان، 
حميميم  مطار  ��شتهدفت  طيار، 
�لقاعدة  ي��ع��د  �ل���ذي  �ل��ع�����ش��ك��ري، 
�شوريا،  يف  �لرئي�شية  �لع�شكرية 
�لثالث  ل��ل��ي��وم  �لإث����ن����ني،  �م�������س 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل.وق���ال �مل��ر���ش��د يف 
 13 �ل���  �ل��ه��ج��وم،  "هذ�  �إن  ب��ي��ان، 
يوليو )متوز(  خ��لل  ن��وع��ه  م��ن 
�جل����اري، م���وؤك���د�ً �أن���ه ���ُش��م��ع دوي 
جبلة  م���ن���ط���ق���ة  يف  �ن�����ف�����ج�����ار�ت 
ب���ري���ف �ل����لذق����ي����ة، ن���اج���م���ة عن 
بدون  لطائرة  جديدة  ��شتهد�ف 
��شتهد�ف  طيار خلل حماولتها 
قاعدة حميميم �لع�شكرية، و�لتي 
تتخذها رو�شية كقاعدة ع�شكرية 
رئي�شية على �لأر��شي �ل�شورية". 
"�لنفجار�ت  �أن  �لبيان  و�أ���ش��اف 
�لو�قعة  ج��ب��ل��ة،  م��دي��ن��ة  ري���ف  يف 
يف ري����ف �ل���لذق���ي���ة، ن��اج��م��ة عن 
�����ش���ت���ه���د�ف م����ن قبل  ع���م���ل���ي���ات 
لطائر�ت  �جل����وي����ة،  �ل���دف���اع���ات 

�لها�شمي،  رد�د  �لعميد  �أك���ده  م��ا 
قائد لو�ء 151 م�شاة يف �جلي�س 

�ليمني لقناة "�حلدث".
�لهجوم  �أن  رد�د  �ل��ع��م��ي��د  و�أك�����د 
كتائب  ت���ق���دم  يف  مت��ث��ل  �مل�������زدوج 
�لبقع  منطقة  �جت���اه  يف  قتالية 
���ش��رق حم��اف��ظ��ة ���ش��ع��دة، وتقدم 
ب����اجت����اه مركز  �أخ��������رى  ك���ت���ائ���ب 
على  و�شيطرتها  ك��ت��اف  مديرية 
�ل�شو�ئل  وو�دي  �خلر��شب  و�دي 
و�شوًل �إىل �ل�شيطرة على �شل�شلة 
ج��ب��ال �ل��ر���ش��ي��ف��ات �مل��ط��ل��ة على 
�آل بو جبارة  �ل�شائلة وعلى و�دي 
للعلوم  �حل���دي���ث  د�ر  و"مركز 
حتت  �أ���ش��ب��ح  �ل�����ذي  �ل�شرعية" 
�جلي�س  لقو�ت  �لنارية  �ل�شيطرة 

�ليمني.
كما �ندلعت ��شتباكات عنيفة بني 
�شاعات،  لعدة  ��شتمرت  �جلانبني 
حققت فيها قو�ت �جلي�س �ليمني 
�نت�شار�ت وتقدمات ميد�نية، ما 
�لقتلى  من  ع��دد�  �مللي�شيات  كّبد 
و�جل�����رح�����ى ب����الإ�����ش����اف����ة لأ����ش���ر 

عنا�شر �أخرى.

ب��زر�ع��ت��ه��ا يف مناطق  �حل��وث��ي��ون 
خمتلفة من �ليمن.

و�أو�شح �أن �شعدة �أ�شبحت نقطة 
�ل�شو�ريخ  و�إط�������لق  ل��ت��خ��زي��ن 
�لبالي�شتية �لتي ت�شتهدف �ململكة 

�لعربية �ل�شعودية.
�لعربي  �ل��ت��ح��ال��ف  و�أك����د ح��ر���س 
و�شلمة  ح����ري����ة  ����ش���م���ان  ع���ل���ى 

�مللحة يف باب �ملندب.
�جلي�س  ق����و�ت  ���ش��ن��ت  ذل����ك،  �ىل 

ج�����دي�����د�ً على  ن����ف����ذت ه����ج����وم����اً 
�لرو�شية  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل���ق���اع���دة 
و�لو�قعة  ���ش��وري��ا،  يف  �لرئي�شية 
�لع�شكري،  ح��م��ي��م��ي��م  م���ط���ار  يف 
�لأ�شر�ر  م��ن  مب��زي��د  ت�شبب  م��ا 
عن  معلومات  ورود  دون  �مل��ادي��ة، 
خ�شائر ب�شرية �أو حجم �خل�شائر 
تنظيم  خطف  ذل��ك،  �ملادية".�ىل 
د�ع�������س 36 م��دن��ي��اً ع��ل��ى �لأق����ل 
م���ن حم��اف��ظ��ة  �ل�����ش��وي��د�ء، ذ�ت 
�لغالبية �لدرزية،، خلل �لهجوم 

�لذي �شنه قبل خم�شة �أيام و�أوقع 
�لثنني. قتيًل،   250 �أك��رث من 
وق��ال مدير �مل��ر���ش��د، ر�م��ي عبد 
�ل���رح���م���ن، ل��ف��ر�ن�����س ب���ر����س، �إن 
�شيدة   36 "خطف  �ل��ت��ن��ظ��ي��م 
�لأربعاء،  ه��ج��وم��ه  �أث��ن��اء  وط��ف��ل 
من  منهم  ���ش��ي��د�ت  �أرب����ع  متكنت 
فيما  لح�������ق،  وق�����ت  يف  �ل�����ف�����ر�ر 
�أخريني  �ثنتني  جثتي  على  عرث 
يف  ن��اري  بطلق  م�شابة  �إحد�هما 
ر�أ�شها و�لأخرى م�شنة"، مرجحاً 

وخاطفاً  �شريعاً  هجوماً  �ليمني 
�حلوثية  �مليلي�شيات  مو�قع  على 
من �جتاهني خمتلفني يف �شعدة، 
وب��ات��ت ع��ل��ى م��ق��رب��ة م��ن "مركز 
ح�شب  �مل��دي��ن��ة،  �حلديث" يف  د�ر 

•• طهران-وكاالت:

���ش��ه��د �ل�����ش��وق �ل��رئ��ي�����س يف ب����از�ر 
�لعا�شمة �لإير�نية طهر�ن، �إ�شر�باً 
�لثنني،  �م�س  �شباح  منذ  ع��ارم��اً، 
ب��ن��اء ع��ل��ى دع���وة �أط��ل��ق��ه��ا �أ�شحاب 
�لقت�شاديون،  و�لن�شطاء  �ملحلت 
و�رتفاع  �ل���غ���لء  ع��ل��ى  �ح��ت��ج��اج��اً 
�لو�شع  وت���ده���ور  �ل�����ش��ل��ع  �أ����ش���ع���ار 
�لق���ت�������ش���ادي. وب��������د�أت �لأ�����ش����و�ق 
�مل���رك���زي���ة يف �مل��ح��اف��ظ��ات و�مل�����دن، 
مثل كرج وتربيز و�ل��ري وغريها، 
ون�شر  �لإ���ش��ر�ب.  �إىل  بالن�شمام 
ن��ا���ش��ط��ون م��ق��اط��ع و����ش���ور�ً تظهر 
�ل�شرطة  �أع��د�د كبرية من  ح�شور 
وقو�ت �لأمن �لد�خلي، وهي تطوق 
�شو�رع باز�ر طهر�ن للحيلولة دون 
�ن���دلع م��ظ��اه��ر�ت كما ح��دث قبل 

عدة �أ�شابيع.
�أ�شو�ق  ك��اف��ة حم��لت  �أغ��ل��ق��ت  كما 
�شاغة  و�����ش����وق  وزن������د  ����ش���ل���ط���اين 
�لثنني  �ل��ذه��ب يف ط��ه��ر�ن �شباح 
�أبو�بها، �إ�شافة �إىل �ل�شوق �ملركزي 
يف مدينة �شهريار، جنوب حمافظة 
�لذهب  ����ش���وق  و�ن�������ش���م  ط����ه����ر�ن. 
و�ملجوهر�ت يف تربيز �إىل �لإ�شر�ب 
بندر  مدينة  �شهدت  كذلك  �أي�شاً. 

�إير�ن، وباز�ر مدينة  عبا�س جنوب 
عاماً.  �إ���ش��ر�ب��اً  �ل�����ش��م��ال  ر���ش��ت يف 
�لتابعة  "ت�شنيم"،  وك��ال��ة  وذك���رت 
�شوء  ع��ل��ى  �أن���ه  �ل���ث���وري،  للحر�س 
لل�شطر�بات  �مل�شتمر  �لرت���ف���اع 
قو�ت  د�همت  �لعملت،  �أ���ش��و�ق  يف 
�لأم����ن حم���لت �ل�����ش��ريف��ة وجتار 
�لعملت. من جهته، �أ�شدر �لبنك 
فيه  �أعلن  بياناً  �لإي���ر�ين  �مل��رك��زي 
�أ�شو�ق  يف  �لأخ��رية  "�لتطور�ت  �أن 
�ل��ن��ق��د �لأج��ن��ب��ي و�أ����ش���و�ق �لذهب 
موؤ�مرة  �إىل  ك��ب��ري  ح��د  �إىل  ت��ع��ود 
�لقت�شاد  ����ش���رب  ب���ه���دف  �أع�������د�ء 

�لإير�ين".

انهيار العملة ي�شل حمافظات اإيرانية وبازار طهران
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 

يهنئون رئي�س فانواتو بعيد ا�شتقالل بالده 
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل« برقية تهنئة �إىل فخامة تالي�س �أوبيد مو�ش�س رئي�س جمهورية فانو�تو 

وذلك مبنا�شبة عيد ��شتقلل بلده.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 

برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س تالي�س �أوبيد مو�ش�س.

نائب رئي�س الدولة ي�شدر قرارين بت�شكيل جمل�س اإدارة مركز 
حممد بن را�شد للف�شاء وجمل�س اأمناء خريية حممد بن را�شد

•• دبي-وام :

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي »رع��اه �هلل« ب�شفته حاكما  �لدولة رئي�س جمل�س 
لإمارة دبي �لقر�رين رقمي 18 و19 ل�شنة 2018 بت�شكيل »جمل�س 
�إد�رة مركز حممد بن ر��شد للف�شاء« و« جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة حممد 
�لقر�ر  وح�شب  و�لإن�شانية«.  �خلريية  للأعمال  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
رقم »18« ل�شنة 2018 ي�شكل جمل�س �إد�رة مركز حممد بن ر��شد 
للف�شاء برئا�شة حمد عبيد �ل�شيخ �ملن�شوري و ع�شوية كل من يو�شف 

حمد �أحمد �ل�شيباين نائبا للرئي�س وحممد عبد �هلل �لزفني وحممد 
ثلث  مل��دة  وذل��ك  ع�شيبة  بو  جمعة  ومن�شور  �ملقبايل  حممد  �شيف 
�شنو�ت قابلة للتجديد. ووفقا للقر�ر رقم »19« ل�شنة 2018 ي�شكل 
جمل�س �أمناء »موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للأعمال �خلريية 
و�لإن�شانية« برئا�شة حممد جمعة �لنابودة و ع�شوية كل من �إبر�هيم 
خالد  و  قرقا�س  عبد�لرحيم  نبيل  و  للرئي�س  نائبا  بوملحة  حممد 
علي بن ز�يد و حممد عبد�هلل �لتوحيدي و عبد�لرحيم ح�شني �أهلي 
و ذلك ملدة ثلث �شنو�ت قابلة للتجديد. ويعمل بهذين �لقر�رين من 

تاريخ �شدورهما ويتم ن�شرهما يف �جلريدة �لر�شمية.

الهالل االأحمر يد�شن م�شروع ترميم  مدر�شة 22 مايو  يف ال�شالع 

حممد بن زايد ي�شتقبل رئي�س �شركة »رايثيون«

•• ال�ضالع-وام:

عام  مدير  �حلنق  حم�شن  و  �ل�شالع  حمافظة  وكيل  �لعفيف  نبيل  د�شن 
 22 مدر�شة   “ ترميم  م�شروع  �م�س  باملحافظة  و�لتعليم  �لرتبية  مكتب 
مايو” مبنطقة حجر يف �ل�شالع و�لذي ينفذه �لهلل �لأحمر �لإمار�تي 

�شمن فعاليات “عام ز�يد”.
وقال وكيل حمافظة �ل�شالع �إن م�شاريع �إعادة وتاأهيل مد�ر�س �لتعليم تعد 
�أحد �لأن�شطة و �مل�شاريع �خلدمية و�لتنموية �لتي ينفذها �لهلل �لأحمر 

�لإمار�تي يف �ل�شالع.
لدولة  �لعرفان  و  �ل�شكر  �ل�شالع  �أبناء  كل  و  �ملحلية  �ل�شلطة  با�شم  وق��دم 

�لإمار�ت �لتي تقف �إىل جانب �ل�شعب �ليمني لتجاوز ظروفه �ل�شعبة.
�شعادته مبا  �ل�شالع عن  و�لتعليم يف  �لرتبية  �أع��رب مدير عام  من جهته 
تقدمه دولة �لإم��ار�ت من دعم متميز لقطاع �لرتبية و�لتعليم .. م�شري� 
�إىل �أن و�شول �لهلل �لأحمر �لإمار�تي �إىل هذه �ملناطق �لنائية دليل على 
حر�س دولة �لإمار�ت وقيادتها �لر�شيدة على دعم وت�شجيع �لتعليم �لذي 

يعد �أ�شا�س بناء �شعوب �لعامل ونه�شتها.

•• اأبوظبي- وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س يف جمل�س ق�شر �لبحر �لدكتور 
توما�س كينيدي رئي�س جمل�س �لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي ل�شركة »ر�يثيون« 

�لأمريكية �ملتخ�ش�شة يف �شناعات �لأنظمة �لدفاعية.
وب��ح��ث �جل��ان��ب��ان خ���لل �ل��ل��ق��اء �إم��ك��ان��ات وف��ر���س �ل��ت��ع��اون ب��ني �ل�شركة 
�لإمار�ت  دولة  يف  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملتخ�ش�شة  �ل�شركات  من  ونظري�تها 
�لعربية �ملتحدة. كما تبادل �شموه و�لدكتور كينيدي وجهات �لنظر ب�شاأن 

عدد من �ملو��شيع ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
ح�شر جمل�س �شموه .. �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
و�لإن�شانية  �خلريية  للأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أمناء 
و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد 
�أبوظبي و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح وعدد من 
�شعادة  »ر�يثيون«  �شركة  وف��د  ر�ف��ق  و�ملو�طنني.  �مل�شوؤولني  وكبار  �ل�شيوخ 

حميد �ل�شمري نائب �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة » مبادلة«.

االأمم املتحدة ت�شيد بدور االإمارات يف نزع االألغام بال�شاحل الغربي لليمن

و�لتن�شيق بني �جلانبني مبا يخدم 
�جل��ه��ود �لإغ��اث��ي��ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة يف 
�لإمار�ت  �أن  �لكعبي  و�أك��د  �ليمن. 
�أبناء  م��ن  �مل��دن��ي��ني  ���ش��لم��ة  ت�شع 
ر�أ�س  �ل�شقيق على  �ليمني  �ل�شعب 
�أول�����وي�����ات ج���ه���وده���ا يف �ل���ي���م���ن و 
�لفوري  �لدعم  �أ�شكال  كل  تقدمي 
�حتياجا  �لأ���ش��د  �ليمنية  ل��لأ���ش��ر 

�ليمن  يف  �ملتحدة  �لأمم  خطط  و 
طيبة  م��ع��ي�����ش��ي��ة  ح���ي���اة  ت���وف���ري  و 
تلبية  �ملحررة عرب  �ملناطق  ل�شكان 
�لحتياجات �لعاجلة للمتاأثرين و 
�لعبو�ت  و  �لألغام  من  �ملت�شررين 
و  �حلوثيون  زرعها  �لتي  �لنا�شفة 
�ل�شحايا  م��ن  ك��ب��ري�  ع���دد�  خلفت 
�لأبرياء. من جانبه تطرق �لكعبي 

�ليمني  لل�شعب  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  م��ت��اب��ع��ة  و  �ل�����ش��ق��ي��ق 
�آل نهيان ممثل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن 
رئي�س  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��لل  هيئة 
�لإغاثية  �مل�شاعد�ت  لعملية توزيع 
�لتنموية  �مل�������ش���روع���ات  ت��ن��ف��ي��ذ  و 
وط���اأة  م��ن  للتخفيف  و�خل��دم��ي��ة 

زرعها �حلوثيون وتطهري �ملناطق 
�ملحررة يف �ل�شاحل �لغربي لليمن 
�أرو�ح  �أ���ش��ه��م يف �حل��ف��اظ ع��ل��ى  م��ا 
�لدويل  �مل�����ش��وؤول  و�أ���ش��اد  �ملدنيني. 
�لإن�شانية  �لإم��������ار�ت  مب����ب����ادر�ت 
ت��وؤك��د حر�شها  �ل��ت��ي  و  �ل��ي��م��ن  يف 
�ل�شعب  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ع���ل���ى  �ل���ك���ب���ري 
�ليمني و حماية �أبنائه مبا ين�شجم 

�لظروف  جت�����اوز  ع��ل��ى  لإع��ان��ت��ه��ا 
�ل�شعبة ج��ر�ء �لأح��د�ث يف �ليمن 
�شاحب  لتوجيهات  �متثال  وذل��ك 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  دع�����م  و 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان و يل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 

�لتي  �لعاجلة  �لإغ��اث��ة  خطط  �إىل 
�لغذ�ئية  �مل���و�د  ت��اأم��ني  �إىل  تهدف 
�إىل  �إ�شافة  للنازحني  �لإيو�ئية  و 
م�شاريع �لكهرباء و �ملياه و�لرعاية 
تنفذها  �ل��ت��ي  و�لتعليم  �ل�شحية 
و�شملت  �لأح����م����ر  �ل���ه���لل  ه��ي��ئ��ة 
خمتلف �ملدن و �ملديريات �ليمنية 
�جلهود  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  ج��ان��ب  �إىل 

•• عدن-وام:

����ش��ت��ع��ر���س ���ش��ع��ي��د �ل��ك��ع��ب��ي مدير 
�ل���ع���م���ل���ي���ات �لإن�������ش���ان���ي���ة ل���دول���ة 
�إجن��������از�ت  �ل���ي���م���ن  �لإم������������ار�ت يف 
ذر�عها  ع��رب  �ل��ي��م��ن  �لإم������ار�ت يف 
�لأحمر  �ل��ه��لل  هيئة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
وذلك خلل �لن�شف �لأول من عام 
ز�يد 2018 �إىل جانب م�شاريعها 
�خلدمية  و  �لتنموية  و  �لإن�شانية 

يف �ملناطق �ملحررة.
جاء ذلك خلل لقاء �شعيد �لكعبي 
�ملتحدة  �لأمم  م���ك���ت���ب  وف�����د   ..
يف  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �ل�������ش���وؤون  لتن�شيق 
عدن   “ �ملوؤقتة  �ليمنية  �لعا�شمة 
�أندريا  �مل��ك��ت��ب  م��دي��ر  ب��رئ��ا���ش��ة   “
ريكيا �إىل جانب �شتيفن روبن�شون 
م�����ش��وؤول كتلة خم��اط��ر �لأل���غ���ام - 
و  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج 
�لتن�شيقات  م�شوؤول  بانافع  معتز 

�ملدنية و�لع�شكرية.
وثمن �أندريا ريكيا و�لوفد �ملر�فق 
�إغاثة  له جهود دول��ة �لإم���ار�ت يف 
حمافظة  يف  �ل���ي���م���ن���ي  �ل�������ش���ع���ب 
�حل��دي��دة و دوره���ا �ل��ر�ئ��د يف نزع 
�لتي  �لنا�شفة  �ل��ع��ب��و�ت  و  �لأل��غ��ام 

تعزيز  و  �ليمنيني  �لأ�شقاء  معاناة 
�لظروف  مو�جهة  على  ق��در�ت��ه��م 

�ل�شعبة �لتي ميرون بها .
�لإن�شانية  �لعمليات  م��دي��ر  وق���ال 
ل��دول��ة �لإم����ار�ت يف �ليمن �إن��ه مت 
و���ش��ع خ��ط��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع مكتب 
�لأمم �ملتحدة يف عدن لنزع �لألغام 
�ملناطق  �ل��ن��ا���ش��ف��ة م��ن  �ل��ع��ب��و�ت  و 
�ملحررة مبحافظة �حلديدة وذلك 
�مل��ت��و����ش��ل �لذي  �ل���دع���م  �إط�����ار  يف 
للأ�شقاء  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ت��ق��دم��ه 
على  �ل�شديد  �حل��ر���س  �ليمنيني 
�لعبو�ت  خم���اط���ر  م���ن  جن��دت��ه��م 
و�لتخفيف من معاناتهم  �لنا�شفة 
ظل  يف  ج��ان��ب��ه��م  �إىل  و�ل����وق����وف 
�لظروف �ل�شعبة �لتي يو�جهونها 
و �حل������د م�����ن وط���������اأة �ن���ت���ه���اك���ات 
�حلوثيني �شدهم. و �أكد �لطرفان 
توفري  �����ش����رورة  �ل�������ش���دد  ه����ذ�  يف 
�لألغام  ع���دد  تت�شمن  �إح�����ش��اء�ت 
�ل��ت��ي زرعها  �ل��ن��ا���ش��ف��ة  �ل��ع��ب��و�ت  و 
�ليمنية  �مل���ن���اط���ق  يف  �حل���وث���ي���ون 
�لإ�شابات  ع��دد  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ك��اف��ة 
ج����ر�ء ت��ل��ك �لأل���غ���ام و �أن���و�ع���ه���ا و 
�ملناطق �مل�شتهدفة من قبل �لفرق 

�لهند�شية �ملعنية بنزعها.

الدفاع املدين : 100 % ن�شبة تطبيق ا�شرتاطات ال�شالمة باملن�شاآت اجلديدة
•• اأبوظبي-وام:

للدفاع  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �أط��ل��ق��ت 
�مل������دين ب���ال���ت���ع���اون م����ع �إد�ر�ت�����ه�����ا 
�إد�رة  م��ع  وبالتن�شيق  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
ب���وز�رة �لد�خلية  �لإع���لم �لأم��ن��ي 
حملة “�شيف بل حو�دث” وذلك 
�شمن خطة �لتوعية �لرئي�شية �لتي 
�جلاري  �لعام  مطلع  �إطلقها  مت 
�ل�شلمة  �إج����ر�ء�ت  تعزيز  ب��ه��دف 
�لعامة ون�شر �لثقافة �لوقائية بني 
�أفر�د �ملجتمع وموؤ�ش�شاته وحتقيق 
�أعلى م�شتويات �ل�شحة و�ل�شلمة 
و�لعمل  �مل���ن���زل  ب��ي��ئ��ة  يف  �مل��ه��ن��ي��ة 

مناطق  يف  و�مل����ب����اين  ل��ل��م��ن�����ش��اآت 
�لربنامج  من  كجزء  �لخت�شا�س 
وذلك  �مل��ر�ك��ز  تلك  لعمل  �ليومي 
�لوقاية  م��ه��ن��د���ش��ي  ت���اأه���ي���ل  ب��ع��د 
و�ل�����ش��لم��ة ل��لع��ت��م��اد �ل�����دويل “ 
�شابط  يقوم  حيث   “  NFPA
�ملركز �ملخت�س مع �أفر�د �لورديات 
وتوعية  �مل��ن�����ش��اأة  ع��ل��ى  بالتفتي�س 
يخت�س  م�����ا  يف  ب���ه���ا  �ل���ع���ام���ل���ني 
�إىل  و�ل�شلمة  �لوقاية  ب��اإج��ر�ء�ت 
��شرت�تيجي  موؤ�شر  حتديد  جانب 
يتم  �مل��ف��اج��ئ  �لتفتي�س  لعمليات 
ل�شمان  �شنوي  رب��ع  ب�شكل  قيا�شه 
�مل����ه����ام بدقة  وت��ن��ف��ي��ذ  �ل��ف��اع��ل��ي��ة 

�مل�����رزوق�����ي حر�س  �ل����ل����و�ء  و�أك�������د 
�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع �مل���دين 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �إم��ك��ان��ي��ات وق����در�ت 
للرتقاء  �مل����دين  �ل���دف���اع  �أج���ه���زة 
و�ل�����ش��لم��ة يف  �ل��وق��اي��ة  مبنظومة 
�ملباين و�ملن�شاآت وفق ��شرت�تيجية 
وز�رة �لد�خلية وتوجيهات �لقيادة 
تطبيق  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ل�����ش��رط��ي��ة 
لأرقى  وفقا  ثابتة  قو�عد  و�إر���ش��اء 
�ملعايري �لعاملية �لفعالة يف مو�جهة 

و�إد�رة �ملخاطر.
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
ل��ل��دف��اع �مل���دين �أب���رم���ت ع���دد� من 
و�ل�شر�كة  �ل���ت���ع���اون  �ت���ف���اق���ي���ات 

للوقاية  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��دع��ائ��م  م��ن 
�شرورة  �إىل  ودع�����ا  و�ل�������ش���لم���ة. 
�لوقاية  ب���ا����ش���رت�ط���ات  �لل����ت����ز�م 
حو�دث  وق���وع  لتفادي  و�ل�شلمة 
�ل�شيف  ف�����ش��ل  خ�����لل  �حل����ري����ق 
حدوث  �حتمالية  فيه  تزيد  �ل��ذي 
�رت��ف��اع �حل���ر�رة  نتيجة  �حل��ر�ئ��ق 
وت�شغيل �أجهزة �لتكييف و�لرب�د�ت 
�لأجهزة  من  وغريها  و�لثلجات 
�لكهربائية بدون �إجر�ء �شيانة لها 
مما يوؤدي �إىل تعر�شها للحرت�ق 
ف�����ش��ل ع���ن زي�����ادة �لأح���م���ال على 
�لتمديد�ت و�خلطوط �لكهربائية 
�حلريق  ن�����ش��وب  يف  ي��ت�����ش��ب��ب  مم���ا 

و�لطريق.
�ل�����ل�����و�ء ج���ا����ش���م حممد  وك�������ش���ف 
�مل��رزوق��ي قائد ع��ام �ل��دف��اع �ملدين 
بوز�رة �لد�خلية �أن �لقيادة �لعامة 
و�لتن�شيق  بالتعاون  �ملدين  للدفاع 
�لتابعة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �لإد�ر�ت  م��ع 
�لوقاية  �����ش���رت�ط���ات  ط��ب��ق��ت  ل��ه��ا 
�جلديدة  �ملن�شاآت  على  و�ل�شلمة 
وذلك   100% بن�شبة  �ل��دول��ة  يف 
�ملهند�س  م����ب����ادرة  ت��ط��ب��ي��ق  ع����رب 
�عتمادها  مت  �ل��ت��ي  �لإل����ك����رتوين 
نوعها  م��ن  �لأوىل  وت��ع��د  م���وؤخ���ر� 
و�ل�شرق  �مل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

�لأو�شط.

�أ�شباب  �أه��م  �أن  �إىل  ون��وه  و�إت��ق��ان. 
�حلر�ئق هو �شعف �لوعي �لوقائي 
ل���دى ب��ع�����س �لأه�����ايل وي��ع��د ذلك 
رئ��ي�����ش��ا يف وق��وع��ه��ا ف�شل  ���ش��ب��ب��ا 
ل�شرت�طات  �لبع�س  �إه��م��ال  ع��ن 
�ل���وق���اي���ة و�ل�������ش���لم���ة يف �مل���ن���ازل 
ي�شتوجب  مم���ا  �ل��ع��م��ل  وم����و�ق����ع 
باأهمية  للتوعية  �جل��ه��ود  ت�شافر 
�ملباين  يف  �ل�شلمة  �أنظمة  توفري 
�شيانتها  على  و�حلر�س  و�ملن�شاآت 
ب�������ش���ورة م��ن��ت��ظ��م��ة ل��ت��ج��ن��ب هذه 
�ملخاطر ومن �أهمهما جهاز كا�شف 
�لدفاع  قبل  م��ن  �ملعتمد  �ل��دخ��ان 
�ملدين وطفاية �حلريق باعتبارهما 

�لدولة  يف  �ملحلية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع 
ل���ل���ت���اأك���د م����ن ت��ط��ب��ي��ق �إج��������ر�ء�ت 
�ل����وق����اي����ة و�ل���������ش����لم����ة وع���ق���دت 
�مل�شرتكة  �لعديد من �لجتماعات 
لتعريفهم  �ملحلية  �ل��ب��ل��دي��ات  م��ع 
و�ل�شلمة  �ل��وق��اي��ة  ب��ا���ش��رت�ط��ات 
ف�شل  و�ملباين  باملن�شاآت  �خلا�شة 
ب�شكل  ع���م���ل  ور�������س  ت��ن��ظ��ي��م  ع����ن 
و�مل�شتثمرين  �ملطورين  مع  دوري 
�لرتخي�س  ب���اإج���ر�ء�ت  لتثقيفهم 

�خلا�شة بالدفاع �ملدين.
و�أ�شار �إىل �أن مر�كز �لدفاع �ملدين 
ب���زي���ار�ت ميد�نية  ت��ق��وم  ب��ال��دول��ة 
م��ف��اج��ئ��ة ودوري������ة وب�����ش��ك��ل يومي 

ممثلة  �لد�خلية  وز�رة  �أن  م��وؤك��د� 
د�ئما  ت�شعى  �مل��دين  �لدفاع  بقطاع 
و�لوقاية  �حل���م���اي���ة  ت���وف���ري  �إىل 
باتخاذ  �ملجتمع  لأف��ر�د  و�ل�شلمة 
�لتد�بري �لوقائية لتفادي خماطر 
�لأرو�ح  على  و�ملحافظة  �حل��ر�ئ��ق 

و�ملمتلكات.

ال�شحة » تعلن عن برنامج االأطباء الزائرين خالل اأغ�شط�س
•• دبي-وام:

�أعلنت وز�رة �ل�شحة و وقاية �ملجتمع عن تفا�شيل برنامج �لأطباء �لز�ئرين 
خلل �شهر �أغ�شط�س �ملقبل يف كل من م�شت�شفيات �لقا�شمي وخورفكان ودبا 

يف �ل�شارقة وم�شت�شفى �شقر يف ر�أ�س �خليمة.
ويقدم �لأطباء �لز�ئرون خدماتهم �ل�شت�شارية و�لت�شخي�شية و �لعلجية 
للمر�شى يف تخ�ش�شات �أمر��س �لن�شاء و�لولدة وجر�حة �ل�شمنة و�لتجميل 
و�لعظام. تهدف �لوز�رة من ور�ء برنامج �لأطباء �لز�ئرين �إىل توفري �أعلى 
مر�عاة  م��ع  للمر�شى  �ل�شحية  �مل��ر�ف��ق  بجميع  �ل�شت�شفائية  �خل��دم�����ات 
�أف�شل �خلرب�ت  لتقدمي  �شعيا  �ختيارهم  و�ملهنية عند  �لأكادميية  �خلربة 
و�لرتقاء  و�ملقيمني  للمو�طنني  �لطبية  �لتخ�ش�شات  معظم  يف  �لعاملية 

مب�شتوى �لكو�در �لطبية �لوطنية.
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اأخبـار الإمـارات
االإمارات للحياة الفطرية تثمن اإدراج »وادي الوريعة« يف ال�شبكة العاملية ملحميات املحيط احليوي

•• اأبوظبي-وام:

للطبيعة  �لعاملي  و�ل�شندوق  �لفطرية  للحياة  �لإم��ار�ت  جمعية  ثمنت 
»�ليون�شكو«  و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  �إدر�ج 
ملحميات  �لعاملية  بال�شبكة  �لفجرية  �إم���ارة  يف  �ل��وري��ع��ة  و�دي  حممية 

�ملحيط �حليوي.
كانت حكومة �لفجرية قد عهدت �إىل جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية 
و�دي  لتطوير  و�لتنفيذ  �لتخطيط  عملية  ق��ي��ادة  م��ه��ام   2013 ع��ام 
�ملحافظة  يف  �لعاملية  �ملعايري  �أف�شل  على  قائم  وطني  كمنتزه  �لوريعة 

�لبيئية من �أجل �حلفاظ على تر�ثه �لطبيعي.

�لإم���ار�ت  جمعية  ع��ام  مدير  عبد�للطيف  م�شطفى  ليلى  و�أو���ش��ح��ت 
�لتخطيط  عمليات  لقيادة  تعيينها  منذ  �جلمعية  �أن  �لفطرية  للحياة 
و�لتنفيذ لتطوير و�دي �لوريعة حملت على عاتقها مهمة حماية �لكنوز 

�لتي يحويها �لو�دي و�شمان بقائها من �أجل �لأجيال �لقادمة .
و�أ�شارت �إىل �إطلق �جلمعية لعدة بر�مج تعليمية وتدريبية من �شاأنها 
وعقول  ق��ل��وب  �إىل  ط��ورت��ه��ا  �ل��ت��ي  �لبحثية  �لأور�ق  م��ن  �مل��ع��رف��ة  ن��ق��ل 
�ل�شباب ليكملو� �مل�شرية وخري مثال على ذلك برنامج �لتعليم و�أبحاث 
�ملياه �لتابع للجمعية �لذي تخرج فيه �أكرث من 1500 متدرب وذلك 
 « بنك  وبرعاية من  و�ت�س  �ي��رث  �لفجرية ومعهد  بلدية  بالتعاون مع 
�إت�س �إ�س بي �شي ». وعملت �جلمعية عن كثب مع بلدية �لفجرية على 

للكائنات  �لتي تر�شد وتلتقط �شور�  �لليلية  �لكامري�ت  ن�شر عدد من 
�لكامري�ت  ه��ذه  �ل��و�دي وم��ن خ��لل  �لثدييات يف  لتقييم حالة  �حلية 
نوع  وه��و  »�لني�س«  �كت�شاف  للجمعية  �لتابع  �لعلماء  فريق  ��شتطاع 

يعرف لأول مرة يف �لإمار�ت .
�إىل  �لعاملي متطلعة  �لإجن��از  بهذ�  �لإم���ار�ت  دول��ة  وهناأت عبد�للطيف 
�شاأنها  �لتي من  �لإجن���از�ت  �ملزيد من  نحو  معا  �ملثمر  �لعمل  مو��شلة 

حماية بيئة دولتنا �حلبيبة يف ظل روؤية وتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة. 
يذكر �أن حممية و�دي �لوريعة تقع �شمن �شل�شلة جبال �حلجر وتغطي 
و�أول  جبلية  حممية  �أول  وه��ي  مربعا  كيلومرت�   220 تبلغ  م�شاحة 

منتزه وطني على م�شتوى دولة �لإمار�ت .

حملة ال�شيخة فاطمة االإن�شانية  تبداأ مرحلة جديدة من مهامها يف القرى امل�شرية 

عبداهلل بن زايد : التعلم اأهم مهارة يتحلى بها االإن�شان يف القرن احلادي والع�شرين

�مللتقيات  م��ن  �شل�شلة  تنظيم  �إىل 
و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  ل���رو�د 
�لن�����������ش�����اين لإع������������د�د ج����ي����ل من 
�ل��ق��ي��ادي��ات �ل���ق���ادر�ت ع��ل��ى �يجاد 
�ل�شحية  للم�شاكل  و�قعية  حلول 
وبر�مج  م�شاريع  تبني  خ��لل  من 
م��ب��ت��ك��رة ت�����ش��ه��م ب�����ش��ك��ل ف���ع���ال يف 
�ملجالت  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �خل���دم���ة 
مع  �ن�شجاما  �لتطوعية  �ل�شحية 
قو�عده  �أر���ش��ى  �ل��ذي  �لعطاء  نهج 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �لدولة  موؤ�ش�س 
طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د 
�هلل ثر�ه ويعك�س �لهتمام �لكبري 
�لر�شيدة  �ل���ق���ي���ادة  ت��ول��ي��ه  �ل�����ذي 
�ل�شمو  ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��اح��ب  ل��ل��دول��ة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل”  “حفظه  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أخ���ي���ه  و 

�لتخ�ش�شي  �ل��ط��ب��ي  �لإن�������ش���اين 
�إ����ش���اف���ة قوية  ���ش��ي�����ش��ك��ل  و�ل������ذي 
�لطبية  للفرق  �لإن�شانية  للمهام 
�لتطوعية  �مل�شرية  و  �لإم��ار�ت��ي��ة 
و�ل��ت��ي ����ش��ت��ط��اع��ت خ���لل �لفرتة 
من  �لآلف  �إىل  �لو�شول  �ملا�شية 

�لن�شاء و�لطفال يف م�شر.
�لأطباء  جهود  �ل�شويدي  ثمنت  و 
وم�شر  �لم����ار�ت  م��ن  �ملتطوعني 
فعال  ب�����ش��ك��ل  ����ش���اه���م���و�  �ل����ذي����ن 
�خل����دم����ات  �أف���������ش����ل  ت����ق����دمي  يف 
�ل���ت�������ش���خ���ي�������ش���ي���ة و�ل����ع����لج����ي����ة 
و�ل���وق���ائ���ي���ة ل��ل��ن�����ش��اء و �لأط���ف���ال 
يف حم��ط��ت��ه �حل��ال��ي��ة يف م�����ش��ر و 
�لعامل  �مل�شتقبلية يف خمتلف دول 
يعد  با�شتخد�م م�شت�شفى ميد�ين 
�لأول من نوعه متخ�ش�س يف طب 
بوحدة  وجمهز  و�لطفال  �لن�شاء 

�حلملة  �أن  عثمان  رمي  �ل��دك��ت��ورة 
�لن�شانية يف حمطتها �حلالية يف 
�لقرى �مل�شرية ��شتطاعت �لك�شف 
�لن�شاء  م����ن  �مل����ئ����ات  ع���ل���ى  �مل���ب���ك���ر 
تقدمي  �إىل  �����ش���اف���ة  و�لط�����ف�����ال 
�لعلج �ملجاين للمر�شى �مل�شابني 
بالأمر��س �لقلبية و�ل�شدرية من 
تقوم  تطوعية  طبية  ف��رق  خ��لل 
�ملر�شية  �حل����الت  بت�شنيف  �أول 
و�ل��ك�����ش��ف �مل��ب��ك��ر وم����ن ث���م علج 
توعية  وختاما  �لطارئة  �حل���الت 
�لن�شاء و �لأطفال باأهم �لأمر��س 

و �أف�شل �شبل �لوقاية و�لعلج.
�لعنود  �أ�������ش������ارت  ن���اح���ي���ت���ه���ا  م����ن 
�لتنفيذية  �مل�����دي�����رة  �ل���ع���ج���م���ي 
�أن  ل��ل��ت��ط��وع �ىل  مل��رك��ز �لم������ار�ت 
�لن�شانية  فاطمة  �ل�شيخة  حملة 
و�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ط��وع��ي��ة ت��ق��دم نقلة 

و  �لتخ�ش�شي  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل 
�ل�شباب  ب���ني  �لن�������ش���اين  �ل��ع��ط��اء 
�ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �ل�����ش��ر�ك��ة  وت��ع��زي��ز 
لتبني  و�مل�������ش���ري���ة  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
ت�شهم  جمتمعية  �شحية  مبادر�ت 
يف �حل��د من �لأم��ر����س و �لك�شف 
�ملبكر عنها لدى �لن�شاء و�لأطفال 
�شحي  جم��ت��م��ع  �إىل  ل���ل���و����ش���ول 

منتج.
�ل�شويدي  ن�����ورة  ����ش���ع���ادة  وق���ال���ت 
�لعام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  م���دي���رة �لحت�����اد 
���ش��ت��ع��زز م��ه��ام��ه��ا يف  �إن �حل��م��ل��ة 
م�شر  يف  �حل����ال����ي����ة  حم���ط���ت���ه���ا 
ب���ت���د����ش���ني م�����ش��ت�����ش��ف��ى م���ي���د�ين 
متحرك يقدم خدماته �لتطوعية 
يف �ل���ق���رى �مل�����ش��ري��ة �إ���ش��اف��ة �إىل 
�مللتقيات  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
�لعمل  يف  �لقادة  لبناء  �لتطوعية 

نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه �هلل”  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
�ل�شمو  ل��روؤي��ة ���ش��اح��ب  وت��رج��م��ة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
�ل�شيخة  حملة  �أن  �إىل  �أ����ش���ارت  و 
لعلج  �لعاملية  �لن�شانية  فاطمة 
�أط��ل��ق��ت مببادرة  �ل��ط��ف��ل  و  �مل����ر�أة 
مبارك  بنت  فاطمة  ب��رن��ام��ج  م��ن 
�شل�شلة  ���ش��م��ن  ت���اأت���ي  و  ل��ل��ت��ط��وع 
�لعاملية  �لن�شانية  �مل���ب���ادر�ت  م��ن 
�إعد�د �ل�شباب خا�شة  �إىل  �لهادفة 
�لعمل  �لقيادية يف جم��الت  �مل��ر�أة 
�لتطوعي و �لن�شاين يف �ملوؤ�ش�شات 

�حلكومية و �خلا�شة.
و�أو�شحت �شفرية �لعمل �لن�شاين 

للعياد�ت  ووح�������دة  ل��ل���ش��ت��ق��ب��ال 
خمترب  ووح����دة  لل�شعة  ووح����دة 

��شافة �ىل �شيدلية متنقلة .
و�أ��������ش�������ادت ب���ج���ه���ود �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
�لتطوعية  �مل�شرية  و  �لم��ار�ت��ي��ة 
�ل���ت���ي �أ����ش���ه���م���ت يف ����ش��ت��ق��ط��اب و 
�ل���ك���و�در �لطبية  ت��اأه��ي��ل ومت��ك��ني 
خلدمة  ل��ل��ت��ط��وع  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
 .. و�لأط��ف��ال  �لن�شاء  م��ن  �ملر�شى 
�أن �حلملة يف حمطتها  و�أو�شحت 
�مل�شرية  �ل�����ق�����رى  يف  �حل����ال����ي����ة 
برنامج  �ط�����ار  يف  ع���ام���ا  ت�����ش��ت��م��ر 
�ن�شاين  تطوعي  م�شري  �م��ار�ت��ي 
�لعديد  تنظيم  يت�شمن  م�شرتك 
و�لعياد�ت  �لطبية  �ل��ق��و�ف��ل  م��ن 
م�شت�شفى  ج���ان���ب  �إىل  �مل��ت��ن��ق��ل��ة 
�لأطفال  و  �لن�شاء  لعلج  ميد�ين 
يف خمتلف �لقرى �مل�شرية ��شافة 

فاأنتم   .. ه��ام��ا  �آخ���ر  �شيئا  ه��ن��اك 
ت���خ���رج���ت���م م����ن �جل����ام����ع����ة ول���ن 

تتخرجو� من “جامعة �حلياة«.
وقال �شموه “ �أتذكر عندما كنت 
�أترقب  ك��ن��ت  ب��اجل��ام��ع��ة  �أدر�������س 
�لتخرج و�لر�حة من �مل�شوؤولية .. 
و�لمتحانات  �لدر��شة  م�شوؤولية 
�أن���ه بعد  �إل  و�حل�����ش��ور و�ل��غ��ي��اب 
�أنني  �أدرك�������ت  و�ل���ع���م���ل  �ل���ت���خ���رج 
عمري  �شنو�ت  �أجمل  �أعي�س  كنت 
�لذي  �ل��ت��ع��ب  �أن  �أي�����ش��ا  و�أدرك�����ت 
�أن����ا وزم���لئ���ي ل يذكر  و�ج��ه��ت��ه 
�ألقتها  �ل��ت��ي  ب��امل��ه��م��ات  م��ق��ارن��ة 

علينا �حلياة عقب �لتخرج«.
وذك�����ر ���ش��م��وه “ �إن���ن���ا ن��ع��ي�����س يف 
على  ف��ي��ه  يتعلم  ل  �ل����ذي  ع�����ش��ر 
�لأق��ل مهارة و�ح��دة كل ع��ام يعد 
نف�شه  ح���ق  يف  م��ق�����ش��ر�  �ن�����ش��ان��ا 
 “ ���ش��م��وه  م�شيفا   .. ب��ل��ده  وح���ق 
�أبنائها  م���ن  ت��رغ��ب  �ل���دول���ة  �أن 
�لطلبة �لتميز يف �حلياة و�لتعلم 
و�لتناف�س مع نظر�ئهم  و�لتطور 

من خمتلف دول �لعامل«.
“ �أن��ت��م ل تنتمون  ���ش��م��وه  وت��اب��ع 
يظن  ما  مثل  �لثالث  �لعامل  �إىل 
�أ�شمه  �لبع�س بل تعي�شون يف بلد 
ورثناه  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
م��ن �أه��ل��ن��ا وق��ادت��ن��ا ب��ال��ك��ث��ري من 
�لفخر و�لإجن���از�ت وهو بلد بعد 
3 �شنو�ت �شي�شل �إىل �ملريخ وهو 
�لأم��ر �لذي حتقق بف�شل �جليل 
ب��اأن �لعلم هو  �آم��ن  �ل�شابق �ل��ذي 
و�أ�شا�س  �مل�شكلت  جلميع  �حل��ل 
ب����ني �لأمم  �أم������ة ع��ظ��ي��م��ة  ب���ن���اء 
�لنجوم  مثل  �لأمم  بني  ويرفعها 

�لتي تلمع يف �ل�شماء«.
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �إن  �شموه  وق��ال 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ طيب 
�أن  “�أريد  “ ك��ان يقول  ث��ر�ه  �هلل 
�أن  و�أري��د  �أبناء �خلليج  كل  يتعلم 
بنف�شه  ب���لده  �خلليج  �ب��ن  يبني 
بعثاتنا  ن��ر���ش��ل  ول���ذل���ك  وب��ع��ل��م��ه 
من �لطلبة �إىل �شتى بقاع �لأر�س 
�لتعلم و�ل��ع��ودة للوطن  �أج��ل  من 
�أمل  �أك���رب  ب��ذل��ك حققت  و�أك����ون 

ير�ود نف�شي لرفعة �خلليج«.
بن  �ل�شيخ عبد�هلل  �شمو  و�أ���ش��اف 
�خلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
و�ل��ت��ع��اون �ل���دويل خ��لل حديثه 
“ يجب  �ملبتعثني �جل��دد  للطلبة 
لأنكم  يوم  بكل  �ل�شتمتاع  عليكم 
جتارب  �أجمل  خو�س  و�شك  على 
�حلياة و�أكرثها تنوعا وكل موقف 

لهم  �ملتاحة  �لوظيفية  بالفر�س 
مب�شاركة  وذل�����ك  �ل���ت���خ���رج  ب��ع��د 
جمموعة من �جلهات �حلكومية 
للطلبة  قدمت  و�ل��ت��ي  و�خل��ا���ش��ة 
�ملو�تية  �لفر�س  و�فيا عن  �شرحا 
ومت  �خت�شا�شه  ح�شب  ك��ل  ل��ه��م 
�لطلبة  �إجن������از�ت  ب��ع�����س  ع��ر���س 
�خل��ري��ج��ني م��ن م�����ش��اري��ع تخرج 
بحث  و�أور�ق  �إبد�عية  وت�شاميم 

وغريها.
فيما قام ممثلو �مللحقيات �لثقافية 
يف �خل��ارج بتقدمي جمموعة من 
لإر�شاد  �ل��ت��وع��وي��ة  �ل��ع��م��ل  ور�����س 
بنظام  تعريفهم  ب��ه��دف  �لطلبة 
�لب��ت��ع��اث و�آل���ي���ة �مل��ت��اب��ع��ة يف بلد 
�ملقدمة  و�خل�����دم�����ات  �ل����در������ش����ة 
ب��ن��ظ��ام وقو�نني  ل��ه��م و�ل��ت��ع��ري��ف 
بنظام  وتعريفهم  �لب��ت��ع��اث  دول 
وكذلك  و�جل���ام���ع���ات  �ل���در�����ش���ة 
�لجتماعية  �ل��ن��و�ح��ي  م��ن��اق�����ش��ة 

�لتي تهم �لطالب �مل�شتجد.
وتاأتي جهود �لوز�رة يف هذ� �ل�شاأن 
�ن��ط��لق��ا م��ن حم���ور �مل���و�ءم���ة يف 
للتعليم  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية 
�لعايل و�لتي تهدف �إىل بناء جيل 
�لتميز  ب����اأدو�ت  ومت�شلح  متمكن 
�ملتقدمة  و�مل�����ه�����ار�ت  و�لب���ت���ك���ار 
ومتم�شك  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  وم����ع����ارف 
بقيمه �لإمار�تية �لأ�شيلة وهويته 
�لوطنية وقادر على �إيجاد �حللول 
عملية  ل���ت���ح���دي���ات  �مل�������ش���ت���د�م���ة 
ل  �ل�����ش��ام��ل��ة  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية 
�حليوية  �ل���ق���ط���اع���ات  يف  ���ش��ي��م��ا 

�لأكرث �رتباطا بحياة �لإن�شان.
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أن  يذكر 
�أنو�ع  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  حت��ر���س على 
�لدعم و�لرعاية للطلبة �ملبتعثني 
بالإر�شاد  �أك����ادمي����ي  ك����ان  ����ش���و�ء 
�ملختلفة  تخ�ش�شاتهم  لخ��ت��ي��ار 
خلل  من  �ملعنوية  باجلو�نب  �أو 
وتعزيز  ل���ه���م  �ل�����دع�����م  ت����ق����دمي 
و�مل�شوؤولية خلل  بالثقة  �ل�شعور 

م�شريتهم �لعلمية و�لأكادميية.
منظومة  �ل���������وز�رة  ت��ت��ب��ن��ى  ك���م���ا 
�لبناء  �حل��������و�ر  م����ن  م���ت���ك���ام���ل���ة 
�ملبتعثني  ب��ني  �ملثمر  و�ل��ت��و����ش��ل 
و�حلكومة و�لتي تت�شمن لقاء�ت 
ل�شوؤون  �ل����دول����ة  وزي������ر  م���ع���ايل 
�لتعليم �لعايل و�ملهار�ت �ملتقدمة 
�لدورية مع �لطلبة د�خل وخارج 
من�شات  خ�������لل  م�����ن  �ل������دول������ة 
�لن�شح  وت��ق��دمي  �شنوية  طلبية 

و�مل�شورة لهم بوترية م�شتمرة.

ومثابرتهم �لعلمية و�لتي �أثمرت 
بالنجاح  در�����ش���ت���ه���م  ت��ك��ل��ي��ل  ع���ن 
و�لتفوق.. د�عيا �لطلبة �ملبتعثني 
وح�شد  �مل���زي���د  ب����ذل  �إىل  �جل�����دد 
�لطاقات لتحقيق �أعلى م�شتويات 
�أ�شالة  ومتثيل  و�لتميز  �ل��ري��ادة 
وعر�قة �ملجتمع �لإمار�تي وقيمه 
بالإ�شافة  �ل��ن��ب��ي��ل��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لإمار�ت  دول��ة  مكانة  تعزيز  �إىل 

�لر�ئدة عامليا على �ل�شعد كافة.
�أك���د ���ش��ع��ادة �لدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه 
حممد �إبر�هيم �ملعل وكيل �لوز�رة 
للتعليم  �لأك����ادمي����ي����ة  ل���ل�������ش���وؤون 
كافة  ت��ب��ذل  �ل�������وز�رة  �أن  �ل���ع���ايل 
�لتحاق  عملية  لت�شهيل  �جل��ه��ود 
مبوؤ�ش�شاتهم  �جل����دد  �مل��ب��ت��ع��ث��ني 
�لعامل  ح��ول  �ملختلفة  �لتعليمية 
وت��ق��دمي �ل��دع��م ل��ه��م م��ن خلل 
ت��ن��ظ��ي��م جم��م��وع��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
�لتي  �ل��ع��م��ل  �لأن�������ش���ط���ة وور�������س 
ت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى �لن����خ����ر�ط يف 
�أمت  على  �لأك��ادمي��ي��ة  م�شار�تهم 
وج��ه.. منوها ب��اأن �ل���وز�رة تعمل 
دوم�������ا ل��ت��ح�����ش��ني ك����اف����ة ق���ن���و�ت 
�لوز�رة  عمل  فريق  بني  �لت�شال 
يف  �لثقافية  �ل��دول��ة  وملحقيات 
�ملبتعثني  �لطلبة  وجميع  �خل��ارج 
باآر�ئهم  ل��لأخ��ذ  دوم���ا  تعمل  كما 
لتطوير  مب��ق��رتح��ات��ه��م  و�ل��ع��م��ل 

�لعملية �لتعليمية.
وبلغ عدد للطلبة �ملبتعثني �جلدد 
من  منهم   202 ط��ال��ب��ا   316
�لإن��اث حيث  و114 من  �لذكور 
منهم  ط���ال���ب���ا   190 ����ش���ي���در����س 
�لهند�شة  �خ��ت�����ش��ا���ش��ات  ���ش��م��ن 
�لتكنولوجيا و38 يف �خت�شا�شات 
�لطب وعلوم �حلياة و20 طالبا 
يف �لعلوم �لطبيعية بالإ�شافة �إىل 
�لعلوم �لجتماعية  39 طالبا يف 
يف  و29  و�ل����ف����ن����ون  و�لإد�ري������������ة 
و�لعلوم  �ل���ف���ن���ون  �خ��ت�����ش��ا���ش��ات 

�لإن�شانية.
يف  �مل��ب��ت��ع��ث��ون  �لطلبة  و���ش��ي��در���س 
موؤ�ش�شات  �أرق�����ى  م���ن  جم��م��وع��ة 
جمموعة  يف  �ل����ع����ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�شت�شتقبل  حيث  �لعامل  دول  من 
ج��ام��ع��ات �أم���ري���ك���ا وك���ن���د� 135 
�ملتحدة  �ململكة  يف  و121  طالبا 
�آ���ش��ي��ا �أم���ا �أوروب����ا  و26 يف ���ش��رق 

ف�شين�شم جلامعاتها 14 طالبا.
�مللتقى  �شاحب  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف 
وور�شات  �ملعار�س  م��ن  جمموعة 
�لعمل �لر�مية �إىل تعريف �لطلبة 

�لطلبة  و�إر������ش�����اد  ت���وج���ي���ه  ع���ل���ى 
يحتاجها  �ل���ت���ي  ل��ل��ت��خ�����ش�����ش��ات 
�شوق �لعمل يف دولتنا ��شتناد� �إىل 

�أولوياتنا �لوطنية و�لتنموية.
�لدكتور  م��ع��ايل  ق��ال  جانبه  م��ن 
بالهول  حميد  عبد�هلل  بن  �أحمد 
ل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي���ر  �ل��ف��ل���ش��ي 
�لتعليم �لعايل و�ملهار�ت �ملتقدمة 
بجانب  �مل��ب��ت��ع��ث��ني  ط��ل��ب��ت��ن��ا  �إن 
�لد�ر�شني  و�أخ���و�ت���ه���م  �إخ��و�ن��ه��م 
د�خ�������ل �ل�����دول�����ة ث�������روة �ل���وط���ن 
دور  ول��ه��م  للم�شتقبل  وره���ان���ن���ا 
فعال يف مد ج�شور �لتعاون �ملثمر 
و�لعامل م�شاهمني  �لإم��ار�ت  بني 
بذلك يف متثيل �لإمار�ت و�ملنطقة 
�أف�شل متثيل عامليا.. فطلبتنا هم 
�لتنمية  لعجلة  �لرئي�شي  �ملحرك 
و�لتطوير يف �لدولة وب�شو�عدهم 
�ل���������ش����اب����ة وه����م����ت����ه����م �ل���ع���ال���ي���ة 
�ملرحلة  ���ش��ي��ق��ودون  وتناف�شيتهم 
�لقادمة من بناء �مل�شتقبل و�شول 

�إىل مئوية �لإمار�ت 2071.
و�أ�شاف �أن �لوز�رة حتر�س يف �إطار 
للتعليم  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية 
�لعايل على تنظيم بر�مج �بتعاث 
�لطلبة �لإمار�تيني ملجموعة من 
�أرقى موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل يف 
خمتلف ب��ل��د�ن �ل��ع��امل وذل���ك يف 
�لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  �إط��ار 
�لب�شري  �ملال  ر�أ�س  لل�شتثمار يف 
�أولويات  ي��اأت��ي يف ���ش��د�رة  و�ل���ذي 
�ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي وه���ذ� ينعك�س 
ع��ل��ى ج��ه��ود �ل�����وز�رة �حل��ث��ي��ث��ة يف 
و�ملعرفة  بالعلم  �لطلبة  ت�شليح 
�ملتقدمة  ب�����امل�����ه�����ار�ت  وم�����ده�����م 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة  و�إك�����ش��اب��ه��م 
جت��م��ع ب���ني �ل��ت��ع��ل��ي��م �لأك���ادمي���ي 
�لعملية  و�خل���ربة  �مل�شتوى  رفيع 
�إتاحة  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شلة  ذ�ت 
�لفر�شة لهم للتعرف على ثقافات 
جديدة وح�شار�ت خمتلفة ت�شهم 
يف تعزيز عملية �لتو��شل لديهم.

�ل�شكر  ب��ج��زي��ل  م��ع��ال��ي��ه  وت���ق���دم 
عبد  �ل�شيخ  �شمو  �إىل  و�لم��ت��ن��ان 
�هلل بن ز�يد �آل نهيان على دعمه 
ورعايته مللتقى �لبتعاث ومتابعة 
�لطلبة  ل�����ش��وؤون  �حلثيثة  �شموه 
تاأمني  يف  �ل��ف��اع��ل��ة  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
خارج  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لطلبة  و�شع 

�لدولة.
�إىل  بالتهنئة  معاليه  ت��ق��دم  كما 
�ملبتعثني  من  �خلريجني  �لطلبة 
�مل�شتمرة  جهودهم  على  �لقد�مى 

�لدر��شة  �شنو�ت  خلل  يو�جهكم 
�شيكون مبثابة در�س �آخر يختلف 
عن درو�س �جلامعة و�أحيانا نتعلم 

منه �أكرث من �لكتب«.
منكم  “ �أمت����ن����ى  ����ش���م���وه  وت����اب����ع 
و�لتعرف  ب��الخ��ري��ن  �لخ��ت��لط 
ع��ل��ى ث��ق��اف��ات��ه��م وع���اد�ت���ه���م فل 
ع��ل��ى جمتمعكم  ي��ج��ب �لن��غ��لق 
�خل��ا���س ب��ل �لن��ط��لق و�كت�شاف 
يقا�س  �لن�شان  ن�شج  لن  �حلياة 
بنوعية �لأ�شخا�س �لذين �أختلط 

بهم يف حياته«.
�لكلمة  “ ت���ذك���رو�  ���ش��م��وه  وق����ال 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  ق���ال���ه���ا  �ل����ت����ي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
عندما  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
“ �أرجو   .. قائل  �ل�شباب  خاطب 
�أن ت�شتخدمو� كلمة “نحن عيال 
ز�يد” يف �ملكان �ل�شحيح و�لزمان 

�ل�شحيح ويف �لعمل �ل�شحيح«.
�لدولة  �أب����ن����اء  �أن  ���ش��م��وه  و�أك������د 
�لإمار�ت  دول��ة  ميثلون  �ملبتعثني 
وه����ي �ل���دول���ة �ل���ت���ي ب����ذل �لآب�����اء 
و�لم������ه������ات و�لج������������د�د ج���ه���ود� 
�إىل  و�شلت  حتى  وم�شنية  كبري� 
بني  �ملتميزة  �لعاملية  �ملكانة  ه��ذه 

�لدول.
و�ل�شكر  بالتهنئة  �شموه  وت��وج��ه 
على  �حلفل  يف  �حلا�شرة  للأ�شر 
لأبنائهم  �مل��ب��ارك��ة  �ل��رتب��ي��ة  ه���ذه 
ح��ي��ث �أن��ه��م غ��ر���ش��و� ب����ذرة طيبة 
بهذ�  ي��ف��خ��رو�  �أن  عليهم  و�ل��ي��وم 
ثقته  ع��ن  �شموه  معربا   .. �ل���زرع 
ب��اأن��ه��م ���ش��ي��ف��خ��رون ب��ه��م �أك����رث يف 

�مل�شتقبل.
عقب ذلك كرم �شمو �ل�شيخ عبد�هلل 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل ورئي�س جمل�س 
�لطلبة  �لب�شرية  و�مل��و�رد  �لتعليم 
�مل���ب���ت���ع���ث���ني �خل����ري����ج����ني �ل���ذي���ن 
�أن��ه��و� در����ش��ت��ه��م �جل��ام��ع��ي��ة وبلغ 
وطالبات  ط���لب   208 ع��دده��م 
تنوعت �خت�شا�شاتهم �لأكادميية 
و�لتكنولوجيا  �ل��ه��ن��د���ش��ة  ب���ني 
يف  طالبا  و31  طالبا   56 بو�قع 
�خت�شا�شات �لطب وعلوم �حلياة 
و9 طلب يف �لعلوم �لطبيعية �أما 
يف �خت�شا�شات �لعلوم �لجتماعية 
فو�شل عدد  و�ل��ف��ن��ون  و�لإد�ري�����ة 
105 طلب و7  �إىل  �خلريجني 
و�لعلوم  �ل��ف��ن��ون  م�����ش��ار�ت  �شمن 

�لإن�شانية.

و�����ش����م����ل����ت ق����ائ����م����ة �جل����ام����ع����ات 
�ملرموقة �لتي تخرج منها �لطلبة 
و�أف�شل  �أع�������رق  م����ن  جم���م���وع���ة 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية على م�شتوى 
كولومبيا  جامعة  ومنها  �ل��ع��امل 
�لأم���ري���ك���ي���ة وج���ام���ع���ة �إم���ربي���ال 
�أك�شفورد  وجامعة  لندن  كوليدج 
�إىل  بالإ�شافة  �ملتحدة  �ململكة  يف 
للتكنولوجيا  ط��وك��ي��و  ج��ام��ع��ة 

وغريها.
�أك��د معايل ح�شني بن  من جانبه 
�لرتبية  وزي��ر  �حلمادي  �إبر�هيم 
�لتعليم  م��ن��ظ��وم��ة  �أن  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ل�شبل  �أف�شل  تتوخى  �ل��دول��ة  يف 
بتحقيق  �ل��ك��ف��ي��ل��ة  و�مل���م���ار����ش���ات 
خمتلف  م�����ن  �مل�����رج�����و  �ل����ع����ائ����د 
�لتعليمية  و�ل��رب�م��ج  �ل�شيا�شات 
�ملتنوعة ل �شيما برنامج �لبتعاث 
�لذي تعول عليه دولتنا للنتقال 

لع�شر �لقت�شاد �ملعريف.
و�أ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه يف ت�����ش��ري��ح له 
�لعايل  �لتعليم  �أن  �ملنا�شبة  بهذه 
م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ن��ت��ط��ل��ع من 
كفاء�ت مو�ردنا  رفع  �إىل  خللها 
�ل��ب�����ش��ري��ة �مل���و�ط���ن���ة م���ن خلل 
عاملية  ج���ام���ع���ات  �إىل  �إي���ف���اده���م 
مرموقة  م��ك��ان��ة  حت��ت��ل  ع��ري��ق��ة 
ذ�ت  �لعاملية  �لت�شنيفات  �شلم  يف 

�ل�شلة مبوؤ�ش�شات �لتعليم.
�لرتبية  وز�رة  �أن  و�أو�شح معاليه 
نطاق  تو�شيع  �إىل  �شعت  و�لتعليم 
تعليمية  موؤ�ش�شات  م��ع  �شر�كتها 
ما  من  �ل�شتفادة  بغية  مرموقة 
ت��خ�����ش�����ش��ات حديثة  ت��ت��ي��ح��ه م���ن 
�ل����ذك����اء  ل����ش���ي���م���ا يف جم��������الت 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي و�ل�����روب�����وت ل���ردم 
لتلك  ح���اج���ت���ن���ا  ب�����ني  �ل����ف����ج����وة 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �ل���ت���خ�������ش�������ش���ات 
�مل�شتقبلية  وخ��ط��ط��ن��ا  �ل��وط��ن��ي 
�ملرتبطة  �ل���ت���ع���ل���ي���م  ق����ط����اع  يف 
و��شتد�مة  �مل�شتقبل  با�شت�شر�ف 
ري���ادة وت��ط��ور �ل��دول��ة يف خمتلف 

�ملجالت و�لقطاعات.
�لتعليم لدينا يف  �أن  ونوه معاليه 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 
يف  وم���وح���دة  متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة 
�شو�ء  �لتعليمية  �مل���ر�ح���ل  ك��اف��ة 
�لعايل  �أو  �ل��ع��ام  �لتعليم  مرحلة 
�إذ نعمل على تهيئة �لطلبة �شمن 
ل�شتحقاقات  �لإمار�تية  �ملدر�شة 
ب�شكل  ت���رتج���م  �ل���ت���ي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لتعليم  م���رح���ل���ة  يف  �أك�����ادمي�����ي 
�لعمل  خ�������لل  م�����ن  �جل����ام����ع����ي 

•• القاهرة- وام:

فاطمة  �ل�����ش��ي��خ��ة  ح��م��ل��ة  ب�������د�أت 
جديدة  مرحلة  �لعاملية  �لإن�شانية 
�مل�شرية  �ل��ق��رى  يف  م��ه��ام��ه��ا  م��ن 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
�ملجل�س  رئ��ي�����ش��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي 
و�لطفولة  ل����لأم����وم����ة  �لأع�����ل�����ى 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
�لأ�������ش������ري������ة ل����ت����ق����دمي خ����دم����ات 
ووقائية  وع��لج��ي��ة  ت�شخي�شية 
للن�شاء و�لأطفال حتت �شعار “على 
نخبة  “ ب����اإ�����ش����ر�ف  ز�ي������د  خ���ط���ى 
�لإمار�تيني  �لأط����ب����اء  ك���ب���ار  م���ن 
و�مل�شريني �ملتطوعني يف “برنامج 

فاطمة بنت مبارك للتطوع”.
م�شرتكة  مبادرة  يف  �حلملة  تاأتي 
من مبادرة ز�يد �لعطاء و �لحتاد 
�لن�شائي �لعام بال�شر�كة مع جمعية 
�ل�شارقة  بيت  وموؤ�ش�شة  �ل��رب  د�ر 
م�شت�شفيات  وجم��م��وع��ة  �خل���ريي 
وبالتن�شيق  �لأمل�������اين  �ل�����ش��ع��ودي 
يف  �مل�����ش��ري��ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  م���ع 
منوذج مميز لل�شر�كة يف �ملجالت 
�لإن�����ش��ان��ي��ة وذل����ك �إن�����ش��ج��ام��ا مع 
�ل������روح �لإن�����ش��ان��ي��ة ل��ل��م��غ��ف��ور له 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
“ طيب �هلل ثر�ه “ و�نطلقا من 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
يكون  “حفظه �هلل” ب���اأن  �ل��دول��ة 

عام 2018 “ عام ز�يد”.
وتهدف �حلملة �إىل تر�شيخ ثقافة 

�لتطوعي  �لعمل  جمال  يف  نوعية 
يف  و�ل��ط��ف��ل  ل��ل��م��ر�أة  �لتخ�ش�شي 
�لعامل من خلل ��شتثمار طاقات 
�ملتخ�ش�شة  �مل���ر�أة  خا�شة  �ل�شباب 
�ملوؤ�ش�شات  جهود  وت�شجيع  لدعم 
�لأفر�د  و  و�جلمعيات  �لإن�شانية 
�ل���ت���ط���وع���ي يف جم����الت  ل��ل��ع��م��ل 

خدمة �ملجتمعات.
�لربوفي�شور  �لقلب  ج���ر�ح  وق���دم 
مر�شي �أمني رئي�س �لفريق �لطبي 
ل�شمو  �ل�شكر  �لتطوعي  �مل�شري 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�لن�شاين  �لعمل  ب��ر�م��ج  لدعمها 
خمتلف  م��ن  �لأط���ب���اء  ت�شجيع  و 
�لتطوعي  �لعمل  �لعامل على  دول 
تبنيها  ع��رب  �ل��ط��ب��ي  �لتخ�ش�شي 
و متكني  ل���ش��ت��ق��ط��اب  ب���رن���اجم���ا 
�لطفل يف  و  �مل��ر�أة  �ل�شباب خا�شة 
جمال �لعمل �لتطوعي من خلل 
�طلق �حلملت �لن�شانية حمليا 
فعال  ب�شكل  للم�شاهمة  ع��امل��ي��ا  و 
يف �ي���ج���اد �حل���ل���ول ل��ل��ع��دي��د من 
جهود  وثمن   .. �ل�شحية  �مل�شاكل 
جمال  يف  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد 
تفعيل �لعمل �لتطوعي و �ل�شر�كة 

�لإن�شانية �ملحلية و�لعاملية.
من جانبهم �أ�شاد �ملر�شى مببادر�ت 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شمو 
�لن�شانية و �لتي قدمت لهم بريق 
�أمل يف �ل�شفاء من �لأمر��س حتت 
��شر�ف �أطباء �مار�تيني وم�شريني 
مهرة و با�شتخد�م عيادة متحركة 
متخ�ش�س  م��ي��د�ين  م�شت�شفى  و 

لعلج �ملر�أة و�لطفل.

•• اأبوظبي-وام:

 �أك�����د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
�خلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
جمل�س  رئي�س  �ل��دويل  و�لتعاون 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�مل�������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة �أن 
�ل��ت��ع��ل��ي��م ك���ان وم�����از�ل م���ن �أوىل 
�لأول��وي��ات يف دول��ة �لإم���ار�ت كما 
�أن �لتعلم يعد �أهم مهار�ت �لقرن 

�حلادي و�لع�شرين.
خلل  �شموه  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
 2018 �ملبتعثني  �لطلبة  ملتقى 
�لرتبية  وز�رة  ع���ق���دت���ه  �ل������ذي 
�أبوظبي  مركز  يف  �أم�س  و�لتعليم 
بح�شور  ل���ل���م���ع���ار����س  �ل���وط���ن���ي 
معايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل 
حميد بالهول �لفل�شي وزير دولة 
و�ملهار�ت  �لعايل  �لتعليم  ل�شوؤون 
�ملتقدمة ومعايل �شما بنت �شهيل 
ب��ن ف��ار���س �مل��زروع��ي وزي���رة دولة 
�ل�����ش��ب��اب وم���ع���ايل �شارة  ل�����ش��وؤون 
بنت يو�شف �لأمريي وزيرة دولة 
�لدكتور  �ملتقدمة ومعايل  للعلوم 
د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  ر��شد  علي 
�أبوظبي  يف  و�مل���ع���رف���ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�إب��ر�ه��ي��م �ملعل  و�ل��دك��ت��ور حممد 
وكيل �لوز�رة لل�شوؤون �لأكادميية 
ل���ل���ت���ع���ل���ي���م �ل������ع������ايل و�ل������وك������لء 
م��ن م�شوؤويل  وع���دد  �مل�����ش��اع��دي��ن 
�ل����وز�رة ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ع��دد من 
�جلامعات  وروؤ�����ش����اء  م�����ش��وؤول��ني 
�بتعاث  يتم  �لتي  �ل��دول  و�شفر�ء 
�إل��ي��ه��ا ومم��ث��ل��ي �جلهات  �ل��ط��ل��ب��ة 
�ل�شلة  ذ�ت  و�خلا�شة  �حلكومية 
معر�س  يف  �مل�شاهمة  و�ل�����ش��رك��ات 

�لتوظيف.
وقال �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان “ �لتعلم هو �أهم مهارة 
�لقرن  �لن�������ش���ان يف  ب��ه��ا  ي��ت��ح��ل��ى 
�حل�����ادي و�ل��ع�����ش��ري��ن ف��ي��ج��ب �أن 
“غريزة  لديه  �شخ�س  ك��ل  يكون 
ل  �ل������ذي  ف���الإن�������ش���ان  �لتعلم” 
مد�ر  على  �لع�شر  ه��ذ�  يف  يتعلم 
لهذ�  ينتمي  ل  �شخ�س  هو  �ليوم 
حت�شل  �أل  حقك  فمن  �لزمن” 
على �شهادة ولكن لي�س من حقك 

�أل تتعلم«.
���ش��م��وه م��وج��ه��ا حديثه  و�أ����ش���اف 
ل��ل��خ��ري��ج��ني “ ك���ل ط��ال��ب منكم 
وكم  �شيعمل”  “�أين  ي��ت�����ش��اءل 
�شتكون  وك���ي���ف  ر�ت����ب����ه  ���ش��ي��ك��ون 
من  وغ��ريه��ا  �لعمل  يف  تطلعاته 
�أن  �إل  و�لطبيعية  �ملهمة  �لأ�شئلة 

التنمية االأ�شرية تدرب موظفيها على 
اال�شتماع ل�شحايا العنف من االأطفال

•• اأبوظبي-وام:

�لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  ن��ف��ذت 
�لعنف  ل�شحايا  �ل�شتماع  »دب��ل��وم 
�لتقارير  وك���ت���اب���ة  �لأط����ف����ال  م���ن 
�لجتماعية و�لق�شائية و�ل�شحية« 
يو�شف  بنة  �لدكتورة  مع  بالتعاون 
�إكلينيكي  ن��ف�����ش��ي  خ��ب��ري  ب���وزب���ون 
�لأ�شري  �ل��ت��و�ف��ق  وخبري  وت��رب��وي 

من مملكة �لبحرين �ل�شقيقة.
ل�شرت�تيجية  ت��ع��زي��ز�  ذل���ك  ي��اأت��ي 
تاأهيل  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
ومتكينهم  وت��دري��ب��ه��م  �مل��وظ��ف��ني 
يف  �ملتمثلة  �ملوؤ�ش�شة  روؤي��ة  لتحقيق 
�مل�شتد�مة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
متما�شك،  وجمتمع  و�ع��ي��ة  لأ���ش��رة 
يهدف �لدبلوم �إىل تعريف �مل�شاركني 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات  و  ب���امل���ف���اه���ي���م 
�إع����د�د وكتابة  و�مل���ه���ار�ت يف جم��ال 
�لق�شائية،  �لجتماعية  �لتقارير 
و�إد�رة �حلالت و�مل�شكلت �لأ�شرية 
و�آليات تنفيذها باحرت�فية ومهنية 
�ملوؤ�شر�ت  در��شة  �إىل  �إ�شافة  عالية 
و�ل�شخ�شية  و�جل�شمية  �ل�شلوكية 
�لعتد�ء  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  و�مل��ر���ش��ي��ة 
ع���ل���ى �لأط������ف������ال، و�ل����ت����ع����رف على 
للحالت  �جل��ي��د  �ل�شتماع  نظرية 
�لنوع  يف  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

و�مل�شتوى.
وت�شمن �لربنامج كذلك مو�د عن 
وكيفية  �ل��ف��ع��ال،  �ل���ش��ت��م��اع  فنيات 
حتليل �لكلمة، وقر�ءة لغة �جل�شد، 
�أثناء  �ملنطقي  �لتفكري  وع��م��ل��ي��ات 
�ملقابلة، مع كل فئة عمرية وكيفية 
�لتعامل معها، كاأطفال �أو مر�هقني 
�أو رجال، وكذلك  �أو ن�شاء  �أو �شباب 
�لأ�شخا�س �لذين تعر�شو� لأزمات 
�ملهنة  �أخلقيات  �إىل جانب  نف�شية 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ة ع��ن��د �ل��ت��ع��ام��ل م��ع هذه 
�حلالت، و�لعمل بحدود وفق روؤية 

ور�شالة �ملوؤ�ش�شة«.
كرمت  �لدبلوم  فعاليات  ختام  ويف 
�شعادة مرمي حممد �لرميثي مدير 
�لأ�شرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ع����ام 
�ل���دك���ت���ورة ب��ن��ه ب���وزي���ون مل���ا بذلته 
م��ن مهار�ت  م��ن جهد وم��ا قدمته 
وتطبيقات عملية حية خلل فرتة 
�لتدريب �لتي ��شتمرت خم�شة �أيام 
�لخ�شائيني  و�شلمت ع�شرة من   ..
�لجتماعيني �مل�شاركني يف �لدبلوم 
�����ش����ه����اد�ت �إمت�������ام �ل����دب����ل����وم �ل����ذي 
�ملقدمة  �لدبلومات  �أهم  يعترب من 

للموظفني.

دبي  بلدية  حت�شدها  جائزة   11
خالل الن�شف االأول من 2018  

•• دبي-وام:

من  �لأول  �لن�شف  خ��لل  وعاملية  حملية  جائزة   11 دب��ي  بلدية  ح�شدت 
�لعام �جلاري وذلك عرب 144 م�شاركة لقطاعات خدمات �لبيئة و�ل�شحة 
�لعام  و�ملدير  �ملوؤ�ش�شي  و�لدعم  و�ل�شلمة  و�ل�شحة  �لبيئة  ورقابة  �لعامة 

و�لت�شال و�ملجتمع و�لهند�شة و�لتخطيط .
�إد�رة  �أن  بالإنابة  و�لإب��د�ع  �ملعرفة  �إد�رة  �للوز مدير  �أحمد  و�أو�شح حممد 
�ملختلفة  �لتنظيمية  �ل���وح���د�ت  ت�شجيع  ع��ل��ى  حت��ر���س  و�لإب�����د�ع  �مل��ع��رف��ة 
بامل�شاركة يف �جلو�ئز بهدف حتقيق �لريادة �ملحلية و�لعاملية يف بلدية دبي.
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اأخبـار الإمـارات
دبي العطاء تفتح اآفاقا جديدة ل�شباب االإكوادور من خالل برنامج تقني ومهني 

•• كيوتو-وام:

�آل  ر��شد  م��ب��ادر�ت حممد بن  �إح��دى  �لتي تعد  �لعطاء  دب��ي  �أطلقت 
�لتعليم  على  ي��رك��ز  �لإك�����و�دور  يف  ج��دي��د�  ب��رن��اجم��ا  �لعاملية  مكتوم 
 »VVOB« مع  بال�شر�كة   »TVET« و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب 
وهي موؤ�ش�شة بلجيكية فلمنكية تركز على �لتعليم من �أجل �لتنمية. 
ل�شياحة  �مل��ه��ار�ت  »�شقل  عنو�ن  ياأتي حتت  �ل��ذي   - �لربنامج  يوفر 
 500  « دره��م  �أل��ف  و835  مليون  قدرها  مالية  بقيمة  م�شتد�مة« 
�ل�شياحة  بقطاع  مرتبطة  تعليمية  دور�ت   - �أم��ري��ك��ي«  دولر  �أل���ف 
تزويدهم  عرب  �لعليا  �لثانوية  �ملرحلة  يف  طالبا  و73  �آلف  لأربعة 

باملهار�ت �للزمة للح�شول على فر�س عمل منا�شبة و �مل�شاهمة يف 
حتقيق �ل�شتد�مة يف قطاع �ل�شفر و�ل�شياحة يف �لإكو�دور.

و يتم تنفيذ �لربنامج - �لذي ميتد ثلث �شنو�ت - يف 21 مدر�شة 
من  م�شوؤول   53 ي�شتهدف  و  مانابي  مقاطعة  و  كيتو  �لعا�شمة  يف 
وز�رتي �ل�شياحة و�لتعليم �إ�شافة �إىل 72 معلما ممن ل يز�لون يف 

�خلدمة.
و�لرتبوية  �ل��ف��ن��ي��ة  ب��ال��ك��ف��اء�ت  �لرت���ق���اء  �إىل  �ل��ربن��ام��ج  ي��ه��دف  و 
و�لتعلم من  �ل��ت��دري��ب  ب��ر�م��ج  م��ن  خ��لل جمموعة  م��ن  للمعلمني 
ت��رك��ز على م��ا يتوجب تعليمه  �لأق����ر�ن و�ل��ت��دري��ب ع��ن بعد و�ل��ت��ي 
�لتعليمية  �مل���و�د  تطوير  �إىل  �ل��ربن��ام��ج  ي�شعى  و  تعليمه.  وكيفية 

�لتي ت�شلط �ل�شوء على �أهمية �ل�شياحة �مل�شتد�مة وتعزيز حمتوى 
�لنماذج �لتعليمية �ملختارة من خلل توفري خطط و دور�ت تعليمية 
بخربة  �لطلب  دعم  �إىل جانب  �لكفاءة  على  قائمة  للغاية  منظمة 
تزويدهم  خ���لل  م��ن  ي��در���ش��ون��ه  �ل���ذي  ب��امل��و���ش��وع  مرتبطة  عملية 

بفر�س �لتعلم يف مكان �لعمل.
�إن قطاع  �إد�رة �لرب�مج يف دبي �لعطاء  �أنينا مات�شون رئي�شة  وقالت 
�أن تزيد  �ل�شفر و�ل�شياحة يف �لإك��و�دور ي�شهد منو� �شريعا وتوقعت 
�شو�ء  حد  على  �لعمل  و�شوق  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �لناجت  يف  م�شاهمته 
�لإكو�دور  �ل�شباب يف  �إع��د�د  �إىل  يهدف  �لربنامج  �أن  �إىل  م�شرية   ..

لفر�س �لعمل هذه و�مل�شاهمة يف تطوير �لقطاع �ل�شياحي.

حاكم اأم القيوين ي�شدر مر�شومًا 
ب�شاأن االأنظمة االأمنية يف االإمارة  

•• اأم القيوين-وام:

�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعل  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ�شدر 
حاكم �أم �لقيوين �ملر�شوم رقم 6 ل�شنة 2018 ب�شاأن �لأنظمة �لأمنية يف 
�لإم��ارة برتكيب �لأنظمة  �ملن�شاآت يف  �أن تلتزم  �ملر�شوم على  �لإم��ارة. ن�س 
�لعامة  �لفعاليات  �إد�رة  �أو  .. وق�شى بعدم جو�ز تنظيم  �لأمنية وت�شغيلها 
�إل بعد توفري �ل�شرت�طات �لأمنية كافة .. و�أل��زم جميع �ملن�شاآت �لقائمة 
بتوفيق �أو�شاعها خلل 3 �أ�شهر من �شدور �ملر�شوم. كما ن�س �ملر�شوم على 
�إلغاء كل ن�س يخالف �أو يتعار�س معه و�أن يعمل به من تاريخ �لتوقيع عليه 

وين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.

االأعلى لالأمومة والطفولة .. 15 عاما من العطاء والتميز 
•• اأبوظبي-وام :

حقق �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة على مدى 15 عاما �جناز�ت مهمة 
كانت حمط �أنظار �ملر�قبني حيث �ن�شب جميعها على تهيئة �لبيئة �ملنا�شبة 
للأم و�لطفل من �أجل تن�شئته على �أ�ش�س تربوية �شليمة ليكون جاهز� لإد�رة 

م�شرية �لتنمية يف �لبلد.
وحتول �ملجل�س خلل هذه �لفرتة �إىل وجهة توفر للأم بيئة مثالية لتعلم 
وتطوير قدر�تهم وتنمية مو�هب �طفالهن عرب خدماته �ملتميزة ون�شاطاته 

�ملتنوعة �إىل جانب �لفعاليات �خلريية و�ملعار�س و�لندو�ت و�مللتقيات .
و�شع  على   2003 يوليو  م��ن  �ل��ث��لث��ني  يف  تاأ�شي�شه  منذ  �ملجل�س  وع��م��ل 
و�ملحا�شر�ت وور�س  و�لندو�ت  �لتدريبية  �ل��دور�ت  و�أقام  �لرب�مج و�خلطط 

�لعمل من �أجل حتقيق �أهد�فه ل�شالح �لأم و�لأطفال .
وتكثفت هذه �لرب�مج بعد �طلق �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 
للأمومة  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية   .. �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
�شهر  يف  �لهمم  �أ�شحاب  حقوق  لتعزيز  �ل�شرت�تيجية  و�خلطة  و�لطفولة 

مار�س من �لعام �ملا�شي 2017.
�إىل م�شتويات متقدمة  �ملجل�س  �رتقى  �ل�شرت�تيجيتني فقد  ووفقا لهاتني 
تقوم  و�لتي  و�لطفل  ب��الأم  �خلا�شة  �ملتقدمة  و�لرب�مج  �خلطط  تقدمي  يف 
�لرفاهية  �لأطفال و�ليافعني وحتقيق  بيئة تزدهر فيها قدر�ت  �إيجاد  على 
و�لثقافية  �لتعليمية  خا�شة  كافة  �ملجالت  يف  و�لأطفال  للأمهات  �ملن�شودة 

و�ل�شحية و�لجتماعية و�لنف�شية و�لرتبوية.
ويعترب �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة �ملرجع �لأ�شا�شي ل�شانعي �لقر�ر 
يف جمال �لأمومة و�لطفولة يف دولة �لإمار�ت ويعمل على ت�شجيع �لدر��شات 
�لإنتاج  وت�شجيع  و�لأم��وم��ة  للطفولة  �ل�شاملة  �لثقافات  ون�شر  و�لأب��ح��اث 
�ملهنية  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  وتوجيه  و�لأم��ه��ات  ل��لأط��ف��ال  و�لدب���ي  �لفني 
نحو �إن�شاء م�شروعات تعلم على رعاية �لأمومة و�لطفولة تعليمياً و�شحياً 

وثقافياً و�جتماعياً و�قرت�ح تنفيذ بر�مج خا�شة تقدم للأطفال و�لأمهات.
كما ميثل �ملجل�س دولة �لإمار�ت يف �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت و�لجتماعات �لعربية 

و�لدولية ويف �ملنظمات �لدولية �ملعنية ب�شوؤون �لأمومة و�لطفولة.
و�لطفولة  للأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  لتاأ�شي�س  ع�شر  �خلام�س  �لعام  وخلل 
للمجل�س متثل يف  ن�شاط مكثف  ج��رى  يوليو  �لثلثني من  ي�شادف  �ل��ذي 
�جتماعات  ع��دة  عقد  وكذلك  و�طفالها  �لأم  ل�شالح  متعددة  بر�مج  تنفيذ 
�أي�شا �أهمها موؤمتر حقوق  حملية لهذ� �لهدف و�شارك يف موؤمتر�ت دولية 
�لإن�شان �لذي عقد بجنيف يف �شهر يناير �ملا�شي و�لذي ظهر فيه �ملجل�س 
�مل��وؤمت��ر و�لتي  �أم����ام  �ل��ت��ي ق��دم��ه��ا  �ل��ع��م��ل  �أور�ق  ب�����ش��ورة طيبة م��ن خ���لل 

��شتعر�شت �جناز�ت �لمار�ت يف هذ� �ملجال.
�لأعلى للأمومة و�لطفولة يف هذ�  �ملجل�س  به  قام  �لذي  �لن�شاط  نال  وقد 

�ملوؤمتر تقدير �خلرب�ء وممثلي �لدول �مل�شاركة فيه.
وكان �إعلن “ �أم �لإم��ار�ت “ �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك بتخ�شي�س 
�شهر  �خلام�س ع�شر من  وه��و  �لإم��ار�ت��ي  بالطفل  �ل�شنة للحتفال  ي��وم يف 
�ملوؤ�ش�شات  من  و��شعا  وت�شجيعا  م�شاركة  لق��ى  كبري  �هتمام  حمط  مار�س 

�لوطنية �ملجتمعية ومن كل قطاعات �لدولة.
�لأطفال ملمار�شة  �أم��ام  �ملجال  �إف�شاح  �إىل  �لإع��لن  وهدفت �شموها من هذ� 
حقوقهم وتكرميا للأم �لتي ت�شعى بكل ما لديها من طاقة لرتبية �طفالها 

تربية �شليمة.
عنو�ن  ه��و  �لطفل  �أن  حينها  يف  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  و�أك���دت 
لين�شاأ يف  �لفر�س  كافة  له  �ن ندعمه ونهيئ  �مل�شتقبل وي�شتحق منا جميعا 
بيئة �شليمة وقد �حت�شنت دولة �لإم��ار�ت وماز�لت �لطفل وهي �لتي �أولت 
من  باعتبارها  بالطفولة  ك��ب��ري�  �ه��ت��م��ام��اً  �مل��ب��ارك  �لحت���اد  تاأ�شي�س  وم��ن��ذ 
�أف�شل �لرعاية �لإجتماعية  �لقيم �ملتاأ�شلة يف �ملجتمع �لإمار�تي فاأمنت له 
و�لتعليمية و�ل�شحية باعتبار �أن ذلك ي�شكل �أحد �ملرتكز�ت �لأ�شا�شية لإر�شاء 
ويحفظ  و�ل�شتقر�ر  بالأمن  �جلميع  فيه  ينعم  ومتجان�س  متطور  جمتمع 

�جلميع من �أية حو�دث موؤمل.
�لعلى للمومة  للمجل�س  �لعامة  �لمينة  �لفل�شي  �لرمي عبد�هلل  وقالت 
�أم  �شمو  �إط���ار حر�س  �لم��ار�ت��ي ج��اء يف  �لطفل  ي��وم  �ط��لق  �إن  و�لطفولة 
ين�شاأو� يف  �لأطفال لكي  �ملجتمع بحقوق  �لم��ار�ت على توعية جميع فئات 

بيئة �شحية و�آمنة ود�عمة ت�شاهم يف تطوير جميع قدر�تهم ومهار�تهم مما 
يعود بالنفع على جمتمع دولة �لإمار�ت ككل.

�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  ف��ع��ال��ي��ات  ل��لأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة  ن��ظ��م �ملجل�س �لع��ل��ى  وق���د 
�لأ�شرة  د�خل  �لأطفال وفهم م�شوؤولياتهم  �لوعي بحقوق  تعزيز  ��شتهدفت 

و�ملجتمع نالت �إعجاب وتقدير من ح�شرها و�شاهدها .
�لعام  ه��ذ�  و�لطفولة  ل��لأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ن��ف��ذه  برنامج  �آخ���ر  وك���ان 
��شتمر  و�ل��ذي  و�ليافعني  للأطفال  �ل�شيفي  �لربنامج  �ل�شهر  هذ�  وخ��لل 
��شبوعا ولقي �قبال متز�يد� من �لطفال و�ليافعني �لذين تعلمو� فيه فنونا 
عديدة يف �ل�شناعة وح�شرو� ور�شا ون��دو�ت عن �لولء للوطن و�خلقيات 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “. كما �شهدت 
�برزها  وكان  و�طفالها  �لم  ل�شالح  متعددة  بر�مج  تنفيذ  �ملا�شية  �ل�شنو�ت 
خلل �لعامني �ملا�شي و�حلايل مبادرة “ كر�شي طفلي “ �لتي حققت جناحا 
مهما �شاركت فيه عدة جهات يف �لدولة وكان �لهدف منها توفري �لكر��شي 
حو�دث  من  حلمايتهم  �ل�شيار�ت  يف  ذويهم  مع  يخرجون  �لذين  للأطفال 

�لطريق و�حلفاظ على �شلمتهم.
و��شتقطبت هذه �ملبادرة �لإن�شانية �لتي وجهت باإطلقها �شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك بالتعاون مع وز�رة �لد�خلية �لعديد من �لهيئات و�ل�شركات �لتي 
قدمت تربعات لها متثل يف تقدمي كر��شي �لطفال �ملخ�ش�شة لهم لركوب 

�ل�شيار�ت .
100 فكرة ومبادرة �جتماعية  ور�شد �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة 
هادفة �قرتحتها جمموعة من �لطلبة و�لطفال �ليافعني و�ولياء �مورهم 

خلل جل�شة �لع�شف �لذهني �لتي نظمها �ملجل�س يف مقره �لعام �ملا�شي.
�أن �لأف��ك��ار و�مل��ب��ادر�ت �لتي خ��رج بها �لطفال خلل  و�أك��دت رمي �لفل�شي 
منهاج  وجعلها  �لدر��شة  وت�شتحق  للهتمام  مثرية  �لذهني  �لع�شف  جل�شة 
.. م�شرية  �ملجتمع  �لهامة من  �لفئة  لرعاية هذه  �لمثل  �لطريق  عمل يف 
�إىل �أن هذه �لفكار تت�شمن 6 جمموعات من �لن�شائح جلعل �حلياة �أف�شل 

�أبرزها ن�شائح دينية و�أخلقية وثقافية وتطوعية وبيئية و�شحية.
و�أعربت �شمو �أم �لإمار�ت عن �هتمامها وت�شجيعها للأفكار و�ملبادر�ت �لتي 
�قرتحتها جمموعة من �لطفال و�لطلب و�ولياء �مورهم و�عتربت هذه 
100 فكرة ومبادرة  باأن تكون هناك  �أملها  �لفكار مهمة جد� وعربت عن 
بالفائدة وع��ل��ى من  ت��ع��ود عليها وع���ادت عليه  ق��د  ي��اف��ع  �و  ك��ل طفل  ي��ك��ون 

حوله.
وحر�شا من �شمو �ل�شيخة فاطمة على تنفيذ �ملر�أة لرب�مج ريا�شية تفيدها 
كثري� يف بناء �شحة �شليمة لها ولأطفالها �أطلقت �شمو �أم �لإمار�ت برناجما 
ريا�شيا للمر�أة بعنو�ن “ �ملدربة �ملهنية “ وذلك يف �طار متكني �ملر�أة ريا�شياً. 
�لرئي�شية يف  �لأول��وي��ات  �إح��دى  وهي  للأجيال  �إلهام  ر�شالة  �لريا�شة  وتعد 
لتتميز يف خمتلف  �مل���ر�أة  نحو متكني  �لطريق  لأنها متهد  �لإم���ار�ت  روؤي��ة 
مناحي �حلياة �لجتماعية وميكن �أن تلعب �لريا�شة �لدور �لأبرز يف تعزيز 
تلك �لروؤية وبناء �لثقة باعتبارها �إحدى �ملهار�ت �ل�شرورية للحفاظ على 

�شبكة علقات فعالة وموثوقة.
�ملجل�س  �إد�رة  جمل�س  �جتماع  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وتر�أ�شت 
دي�شمرب  �أبوظبي  يف  �ملجل�س  مبقر  عقد  �ل��ذي  و�لطفولة  للأمومة  �لأعلى 
�لأعلى  باملجل�س  �خلا�شة  �مل�شتجد�ت  �آخ��ر  وبحث  عر�س  مت  حيث  �ملا�شي 

للأمومة و�لطفولة.
�لمينة  �لفل�شي  ع��ب��د�هلل  رمي  م��ن  تف�شيلي  �شرح  �إىل  �شموها  و��شتمعت 
�لتي  و�لرب�مج  �خلطط  عن  و�لطفولة  للأمومة  �لعلى  للمجل�س  �لعامة 
يف  تنفيذها  �ملجل�س  يعتزم  و�ل��ت��ي  �ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ��لل  �ملجل�س  نفذها 
�ملرحلة �ملقبلة .. وثمنت �شموها �جلهد �ملبذول يف هذ� �ملجال و�عربت عن 
تقديرها �لبالغ ملو�كبة �ملجل�س عرب خططه �أجندة �لدولة �لأمر �لذي يوؤكد 
�لتي  �لأه��د�ف  �ل�شحيح وما�شون بكل ثقة وثبات لتحقيق  �لنهج  �إننا على 
�أجلها عرب عدد من �لآليات �لتي تنا�شب �حتياجات �لم  يعمل �ملجل�س من 

و�طفالها يف كافة �نحاء �لدولة.
وكان �للو�ء �لركن طيار �ل�شيخ �أحمد بن طحنون بن حممد �آل نهيان رئي�س 
و�لتقى  �ملجل�س  ملقر  ب��زي��ارة  ق��ام  قد  و�لحتياطية  �لوطنية  �خلدمة  هيئة 
�ل��رمي عبد�هلل �لفل�شي �لم��ني �لعام للمجل�س وبحث معها ع��دد� من  مع 
�لتي  �أم��ان��ة  منها مب��ب��ادرة ج�شدك  يتعلق  ما  ينفذها خا�شة  �لتي  �ل��رب�م��ج 

�أطلقتها هيئة �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية.

لعدد من  نهيان عر�شا  �آل  بن طحنون بن حممد  �أحمد  �ل�شيخ  �شاهد  كما 
�لفكار طرحتها جمموعة من �لطفال حيث �عرب عن �رتياحه ملا ��شتمع 
�إليه من �أفكار ومقرتحات طرحها عدد من �لطفال .. وقال �إن هذ� �لعر�س 
لي�س بغريب على �أطفالنا �لذين هم من تربو� على منهج �ملغفور له �ل�شيخ 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ وحظو� برعاية و�هتمام �لقيادة 

�لر�شيدة وبدعم �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك .
مدير  �ملرزوقي  د�ن��ة  و�لر�ئد  �لفل�شي  رمي  بني  منف�شلني  �جتماعني  ويف 
�د�رة �لطفولة بوز�رة �لد�خلية وعالية حممد �لكعبي مديرة نيابة �لأ�شرة 
و�لطفل يف د�ئرة �لق�شاء �أكدت �لفل�شي ��شتعد�د �ملجل�س �لعلى للمومة 
�لدو�ئر  و�لتعاون مع  �لطفولة  رعاية  لتقدمي خربته يف جمال  و�لطفولة 
و�ملوؤ�ش�شات �ملجتمعية باعتباره جهة ت�شريعية وتنظيمية لق�شايا �لطفل يف 

دولة �لمار�ت.
�أعربت �لرمي �لفل�شي خلل �جتماعها مع �لر�ئد د�نة �ملرزوقي عن  وقد 
مكافحة  برنامج  جم��ال  يف  �لطفولة  �د�رة  م��ع  للتعاون  �ملجل�س  ��شتعد�د 
بالتنمر  خا�شا  ناجحا  برناجما  نفذ  �ملجل�س  �أن  خا�شة  �ملد�ر�س  يف  �لتنمر 

على مرحلتني وله خربه يف هذ� �ملجال.
نيابة  مديرة  �لكعبي  حممد  عالية  مع  عقدته  �ل��ذي  �لثاين  �لجتماع  ويف 
�ملجل�س  ��شتعد�د  ع��ن  �لفل�شي  �ع��رب��ت  �لق�شاء  د�ئ���رة  يف  و�لطفل  �ل���ش��رة 
لتقدمي كافة �ل�شت�شار�ت وعقد دور�ت تدريبية للمعنيني يف د�ئرة �لق�شاء 
يف جمال �لطفولة باعتبار �ملجل�س جهة ت�شريعية وتنظيمية لق�شايا �لطفل 

يف �لإمار�ت.
و�أبدى �جلانبان ��شتعد�دهما فتح باب �لتعاون �مل�شرتك ملا فيه �شمان حقوق 

�لطفل يف دولة �لمار�ت.
�أ�شاد وفد من مملكة  �ملا�شي  ويف �جتماع مع وفد �شويدي يف �شهر نوفمرب 
لرعاية  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  تبذلها  �لتي  باجلهود  �ل�شويد 

�لطفل بدولة �لمار�ت وخارجها.
يف  �ليوني�شيف  منظمة  م��ع  و�لطفولة  للأمومة  �لع��ل��ى  �ملجل�س  ويتعاون 
للمجل�س يف  �لطفولة وذلك ك�شريك هام  �لتي تخ�س  �لق�شايا  �لكثري من 

هذ� �ملجال .
وقد �أ�شاد عمر عبدي نائب �ملدير �لتنفيذي ملنظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة 
“ خلل �جتماعه مع �لرمي �لفل�شي يف نوفمرب �ملا�شي بدور  “ يوني�شف 
على  و�ليوني�شف  �لأطفال  دعم  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  دول��ة  حكومة 
�ل�شعيد �لدويل وكذلك بالدور �لكبري ل�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك يف 
�يجاد �ل�شبل من �جل حتقيق �لرعاية �ل�شحية و�لتعليمية للطفل وت�شهيل 
ح�شوله على حقه يف �لرعاية و�لهتمام من جانب كافة موؤ�ش�شات �ملجتمع.

و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  و�قامت  �لتنمر  �لوقاية من  برنامج  �لدولة  وتبنت 
وو�شفت   .. �ملتعددة  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  فيه  �شاركت  �لغر�س  لهذ�  ��شبوعا 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك هذ� �لهتمام من جانب �لقيادة �لر�شيدة 
بال�شباب و�لطفال بانه نهج مميز ي�شري على خطى �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �ل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ يف توفري كل �لفر�س له لينه�س 

بالبلد نحو �لتقدم و�لزدهار .
وو�شع  بال�شباب  كبري�  �هتماما  و�لطفولة  للأمومة  �لعلى  �ملجل�س  و�هتم 
و�حلياتية  �لفكرية  وتوجهاتهم  مب�شتوياتهم  تنه�س  بهم  خا�شة  ب��ر�م��ج 
نحو �لف�شل و�ختار �ملجل�س طلب �ملد�ر�س فو�شع برناجما ناجحا للتنمر 
من  �ك��رث  على  �لربنامج  طبق  حيث  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مع  بالتعاون 
60 مدر�شة بالإ�شافة �ىل مديري ومدير�ت �ملد�ر�س و�ملر�شدين و�ملر�شد�ت 
�لعامل  يف  نوعه  م��ن  �لول  يعد  وه��و  و�ملمر�شات  و�ملمر�شني  �لك��ادمي��ي��ني 
�بنائنا �لطلبة و�لبعد عما ي�شر  �لكبرية يف �حلفاظ على  �لعربي لهميته 
�شمم  وق��د  ��شكاله  بكافة  �لعلم  تلقيهم  على  ويوؤثر  �لدر��شية  مب�شريتهم 
�لربنامج بعد مر�جعة �أكرث من 13 برناجما دوليا ناجحا مبا يلئم دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
�ملا�شي جائزة  �شهر نوفمرب  و�لطفولة يف  �لعلى للأمومة  �ملجل�س  و�طلق 
فاطمة للأمومة و�لطفولة لفتح �بو�ب �لتميز و�لبد�ع يف هذ� �ملجال حمليا 

وعامليا .
كما �أوىل �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة ��شحاب �لهمم �هتماما كبري� 
مع توجه �لدولة �ىل و�شع بر�مج وخطط ت�شاعد على �لخذ بيد هذه �لفئة 
من �ملجتمع �ن�شجاما مع مبادرة عام �خلري �لتي �طلقتها �لقيادة �لر�شيدة 

للدولة .. وقام موظفو �ملجل�س بتقدمي م�شاعد�ت قيمة �ىل �أ�شحاب �لهمم 
تنقلتهم  يف  منها  �ل�شتفادة  بهدف  متحركة  وكر��شي  �شماعات  عن  عبارة 

�ل�شخ�شية وت�شهيل عملهم .
�شمو  بها  ت��وج��ه  �ل��ت��ي  �لإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  �مل�����ش��اع��د�ت �شمن  ه��ذه  وج���اءت 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك لتقدمي �مل�شاعدة �ىل ��شحاب �لهمم باعتبارهم 

فئة هامة يف �ملجتمع ينبغي تقدمي �لعون لها يف كل وقت.
ويهتم �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة كثري� بفئة ��شحاب �لهمم خا�شة 
بعد �ن �طلقت �شمو �أم �لإمار�ت يف �شهر مار�س �ملا�شي �خلطة �ل�شرت�تيجية 

لتعزيز حقوق �لطفل من �أ�شحاب �لهمم.
كما نظم �ملجل�س عدة حلقات �شبابية بالتعاون مع وز�رة �لدولة لل�شباب مت 
تعرت�س  �لتي  و�مل�شاكل  �لهمم  ��شحاب  من  عدد  ملطالب  �ل�شتماع  خللها 
هذه  لق���ت  وق���د  �ملجتمع  يف  ب��اإدم��اج��ه��م  �لكفيلة  و�ل�����ش��ب��ل  حياتهم  ط��ري��ق 

�حللقات �هتماما كبري� من جانب قطاعات كبرية يف �ملجتمع.
�لر�شيدة  �لقيادة  باعتماد  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وه��ن��اأت 

للدولة ت�شمية �أ�شحاب �لهمم لأبنائنا �لأطفال من ذوي �لإعاقة.
�لر�شيدة لأبنائنا جاءت تكرميا  �لقيادة  �لت�شمية من جانب  �إن هذه  وقالت 
للمر�أة �لإمار�تية يف يوم �لحتفال بها �لذي ي�شادف 28 �غ�شط�س من كل 
عام تقدير� جلهودها وجناحها يف �لعلم و�لعمل و�لعطاء وو�شولها �ىل �أعلى 

�ملر�تب �لعلمية و �لعملية.
ويف 12 �أبريل �ملا�شي �شارك �ملجل�س �لعلى للأمومة و�لطفولة يف �ملنتدى 
�لعاملي للأطفال �لذي عقد يف ��شتكهومل وناق�س عدة ق�شايا تهم �لطفال 
من بينها م�شاركتهم يف �شنع �لقر�ر يف جمال �لعمال و�عطائهم �لفر�شة 

لتخاذ �لقر�ر�ت �لتي توؤثر عليهم.
لتعزيز  �ل�شرت�تيجية  �خلطة  ع��ن  �شرحا  �ملنتدى  ه��ذ�  �ىل  �ملجل�س  وق��دم 
حقوق ��شحاب �لهمم 2017-2021 وت�شمنت فقر�ت تعرب عن �لهتمام 
عن  للتعبري  �لفر�شة  لإعطائهم  �لهمم  ��شحاب  خا�شة  بالأطفال  �لكبري 

ذ�تهم و�ل�شتماع �ىل �آر�ئهم يف �لق�شايا �لتي تهم حا�شرهم وم�شتقبلهم.
وق��د ع��ر���س �ملنتدى من���اذج لأط��ف��ال يف ع��دة دول ���ش��ارك��و� يف در����ش��ة عاملية 
�لتي تهمهم وك��ذل��ك من��اذج ل�شركات  �آر�ئ��ه��م يف �لع��م��ال  �ب���د�ء  ع��ن كيفية 
و�ملنتجات  �لبيئات  بفاعلية حول  �آر�ئهم  لتقدمي  �لفر�شة للأطفال  منحت 

و�خلدمات �لف�شل �لتي تقدم لهم ب�شورة �كرث �أمانا.
كاأول  �لإم���ار�ت  �لأط��ف��ال  للعنف �شد  �لعاملية لو�شع حد  �مل��ب��ادرة  و�خ��ت��ارت 
دولة عربية تن�شم للمبادرة يف �ختيار و�شفته “ �أم �لإمار�ت “ �شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك باأنه تاأكيد على �أن �لدولة ر�ئدة يف جمال رعاية وحماية 

�لطفولة .
�ل��دول��ة م��ن م�����ش��اع��د�ت ل��لأط��ف��ال وح��ر���س قيادتها  �إن م��ا تقدمه  وق��ال��ت 
�لر�شيدة على توفري �لبيئة �ملنا�شبة حلياة �أف�شل لهم يتما�شى مع �لهد�ف 
و�لن�شاء  �لطفال  حلماية   2030 لعام  �لتنمية  خطة  يف  �ملحددة  و�مل��ب��ادئ 

لهذه �ل�شر�كة �لعاملية و�لذي يعدُّ �إجناز�ً جديد�ً لدولة �لإمار�ت.
و�شددت �شموها على �ن �ختيار �لمار�ت لهذه �ملبادرة �لعاملية مل ياأت من فر�غ 
حماية  يف  و�لطفولة  للأمومة  �لأعلى  للمجل�س  كبرية  جهود  بعد  جاء  بل 
�لطفولة  ترعى  �لتي  �لدولية  �مل��وؤمت��ر�ت  يف  وم�شاركته  ورعايتها  �لطفولة 
�ملوؤمتر�ت  ه��ذه  وم��ن  �لعنف  م��ن  حتميهم  �لتي  و�ل��ق��و�ن��ني  �ل�ش�س  وت�شع 
موؤمتر �شتوكهومل �لذي عقد يف �شهر فرب�ير �ملا�شي وناق�س �لأ�ش�س �لكفيلة 

بحماية �لطفال من �لعنف .
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  رح��ب  قد  وك��ان 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية باختيار دولة �لإمار�ت لتكون �أول دولة عربية 

تن�شم �ىل �ل�شر�كة �لعاملية ملبادرة “و�شع حد للعنف �شد �لأطفال”.
وقال �شموه �إن �لف�شل يف هذ� �لختيار يرجع �ىل �لهتمام �لكبري و�لدعم 
�مل�شتمر من جانب “ �أم �لإمار�ت “ �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للمر�أة 
�أ�شا�س  باعتبارهما  كاملة  حقوقهما  لأخ��ذ  لهما  �لفر�س  وتهيئة  و�لطفل 

�ملجتمع حا�شر� وم�شتقبل.
و�و�شح �شموه �أن �ملجل�س �لأعلى للأمومة و�لطفولة بالدولة له باع طويل يف 
رعاية �لطفولة حيث نفذ بر�مج متعددة وما ز�ل يف هذ� �ملجال وكان �برزها 
�ل�شنتني  خ��لل  �ملجل�س  طبقه  �ل��ذي  �مل��د�ر���س  يف  �لتنمر  مكافحة  برنامج 
�ملا�شيتني وكان برناجما ناجحا بكل �ملقايي�س حث ��شارت �لح�شائيات �ىل 

�أن ن�شبة �لتنمر تر�جعت كثري� يف مد�ر�س �لدولة.

�سمن املبادرة احلكومية 

الذكاء اال�شطناعي لتطوير اخلدمات ال�شرطية واملرورية
•• راأ�ض اخليمة الفجر

�ل�شناعي  و�ل��ذك��اء  �ل��ذك��ي  �لتحول  فريق  �جتماع  �أك��د 
عام  قائد  �حلديدي  خمي�س  �هلل  عبد  �لعميد  بح�شور 
�شرطة ر�أ�س �خليمة بالإنابة ومدر�ء �لإد�ر�ت ي�شب يف 

تطوير �لتطبيقات �لذكية.
وناق�س �لجتماع مبادرة 20/80 �حلكومية ودورها يف 
تطوير �لتحول �لذكي و�لذكاء �ل�شطناعي با�شتخد�م 
م�شتهدفات  م�شتعر�شاً  للخدمات،  �لذكية  �لتطبيقات 
موؤ�شر ��شتخد�م �لتطبيقات �لذكية يف �خلدمات �ملقدمة 
�خليمة  ر�أ�����س  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  م�شتوى  ع��ل��ى 
مل�شتهدفات وز�رة �لد�خلية، وذلك �شمن  �ملعتمدة وفقاً 
�إطار جهود �شرطة ر�أ�س �خليمة، يف مو�كبة �شري �لتكامل 
مع �خلطة �ل�شرت�تيجية لوز�رة �لد�خلية �لتي تهدف 

�إىل جعل عملية �لتخطيط مب�شتوياتها �ملختلفة عملية 
و�قع  تعك�س  وم��ب��ادر�ت  خطط  �إع���د�د  ت�شمل  موؤ�ش�شية 
�لعاملني  وتلبي متطلبات  �لد�خلية و�خلارجية  �لبيئة 

و�ملتعاملني �خلارجيني و�لد�خليني.
يف ختام �لجتماع، دعا �لعميد عبد �هلل �حلديدي، �إىل 
وفقاً  �لد�خلية،  �مل��ب��ادر�ت  تطوير  على  �لعمل  ���ش��رورة 
ملنظومة �لتميز، موؤكد�ً على �شرورة �جناز جميع �أن�شطة 
وفعاليات مبادر�ت �لتحول �لذكي و�لذكاء �ل�شطناعي 
�ن�شجاماً ومتا�شياً مع ��شرت�تيجية وز�رة �لد�خلية، �لتي 
�ل�شرطية  �خل��دم��ات  و�أج���ود  �أف�شل  تقدمي  �إىل  ترمي 
وكفاءة  ج��ودة  تعزيز  على  و�لعمل  �ملتميزة،  و�مل��روري��ة 
�خلدمات �ل�شرطية و�ملرورية �ملقدمة �إىل �جلمهور، مبا 
�ملعاملت،  �إجن��از  يف  �لتميز  ويحقق  �لإج���ر�ء�ت  ي�شّهل 

�لأمر �لذي ي�شهم يف �إ�شعاد جمهور �ملتعاملني.

بعنوان )اأفكار �سبابية مبتكرة(

جمل�س ال�شباب يف حماكم دبي يعقد جل�شة ع�شف ذهني لو�شع اخلطط امل�شتقبلية
•• دبي-الفجر:

نظم جمل�س �ل�شباب يف حماكم دبي 
جل�شة ع�شف ذهني، بعنو�ن )�أفكار 
�ل�شيد  ت��ر�أ���ش��ه��ا  م��ب��ت��ك��رة(  �شبابية 
�لتنفيذي  �ملدير  �لعبيديل  حممد 
وذل����ك  �ل�����دع�����اوى،  �إد�رة  ل���ق���ط���اع 
مت��ا���ش��ي��اً م��ع روؤي����ة ���ش��اح��ب �ل�شمو 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، باأهمية 
�إطلق �لأفكار �خللقة يف جو غري 
ماألوف، ودعوة �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد ويل عهد دبي، 
�لدو�ئر  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س 
بنهج  �لتز�مها  ب�شرورة  �حلكومية 
�ل���ري���ادة و�لب���ت���ك���ار ل��ل��و���ش��ول �إىل 

�أعلى م�شتويات �لريادة يف �لأد�ء.
و��شتهلت علياء �ملاجد نائب رئي�س 
جم��ل�����س �ل�������ش���ب���اب مب���ح���اك���م دب����ي، 
بتو�شيح  �ل��ذه��ن��ي  �لع�شف  جل�شة 
�إىل  �إ�شافة  �ملجل�س،  ور�شالة  روؤي��ة 
�ملجل�س  ي�شهم  �إذ  وقيمه،  �أه��د�ف��ه 
يف تعزيز �لهوية �لوطنية و�ملو�طنة 
�ل�����ش��ب��اب ويعترب  ل���دى  �ل�����ش��احل��ة 
�ملزيد  ل�����ش��م��ان  ل��ل��ت��و����ش��ل  كج�شر 
�لإد�رة  وب���ني  بينهم  �ل��ت��ف��اع��ل  م��ن 

�أفكار  ع��ل��ى  للح�شول  مثلى  بيئة 
�مل����وظ����ف����ني على  ن�������رية وحت����ف����ي����ز 
ع�شارة  وجلب  �لإي��ج��اب��ي  �لتفكري 
�أفكارهم وخرب�تهم و�شياغتها على 
مبينًة  فكرة مميزة وجديدة،  �شكل 
�أحد،  ع��ل��ى  تقت�شر  ل  �لأف���ك���ار  �أن 
يجد  �أن  ي�شتطيع  �ملبدع  فالإن�شان 
�حللول �ملبتكرة وي�شنع �لبتكار�ت 
�مل����ذه����ل����ة م�����ن �أق�������ل �لإم����ك����ان����ي����ات 
�ملوجودة، فالرثوة �حلقيقية تكمن 
يف �لعقل �ملبدع �لذي يب�شر يف كل 
�بتكار�ً  �شيء  كل  ويف  ح��ًل،  م�شكلة 
يف  �جل��م��ي��ع  م��ن��ه  ي�شتفيد  م��ذه��ًل 

حياتهم.
ك��م��ا ق��دم��ت �مل��اج��د �أج���ن���دة �أعمال 

�لعليا يف �لد�ئرة، وفتح قناة �ت�شال 
ج����دي����دة م����ع »جم���ل�������س �لإم��������ار�ت 
ي��خ��ت�����س بو�شع  �ل����ذي  ل��ل�����ش��ب��اب«، 
يتو�فق  مب��ا  لل�شباب  ��شرت�تيجية 
للدولة،  �مل�شتقبلية  �لتوجهات  مع 
�ل��ت��ي تو�جه  �ل��ت��ح��دي��ات  وحت��دي��د 
�ل�شباب و�قرت�ح �حللول و�لرب�مج 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة ب�����ش��اأن��ه��ا. ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
دبي  حماكم  و���ش��ورة  مكانة  تعزيز 
�لن�شاطات  خ���لل  م��ن  �ملجتمع  يف 
و�لأعمال  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة  و�مل�����ش��ارك��ات 
�لفعالة،  و�لتطوعية  �لجتماعية 
موؤكدًة �أن جل�شات �لع�شف �لذهني 
من �أهم �لأ�شاليب �لو�جب �تباعها 
فهي  و�ل��دو�ئ��ر،  �ملوؤ�ش�شات  كافة  يف 

�لع�شف  ف���و�ئ���د  و�إب������ر�ز  �جل��ل�����ش��ة، 
�لتفكري  يف  تتمثل  �ل��ت��ي  �ل��ذه��ن��ي 
�إنتاج  ي��ث��م��ر ع���ن  �ل����ذي  �جل��م��اع��ي 
ت�������د�ول  وي���������ش����اه����م يف  ج����م����اع����ي، 
وبف�شله  �خل��رب�ت،  وتبادل  �لأفكار 
ت���ت���ح���ول �ل���ف���ك���رة �ل�������ش���غ���رية �إىل 
�إجن�������از ك���ب���ري، و�ن���ع���ك���ا����ش���ات ذلك 
�أن  �شك  ول  �لإنتاجية،  يف  نلم�شها 
�حل���و�ر �مل�����ش��رتك ي��ه��دف �إىل خلق 
�لأف���ك���ار �مل��ت��م��ي��زة وحت��ق��ي��ق��ه��ا على 
�إىل عو�مل  ويحتاج  �ل��و�ق��ع،  �أر���س 
و�����ش����روط ك���ي ي�����ش��ل �مل���ت���ح���اورون 
تلك  و�أه���م  �مل��رج��وة،  �لنتيجة  �إىل 
�لتي  �ل�����روؤي�����ة  �ل�������ش���روط و�����ش����وح 
ينطلق منها �حلو�ر، ووجود �أر�شية 

�مل���ت���ح���اوري���ن تقوم  ب���ني  م�����ش��رتك��ة 
و�مل�شوؤولية،  بالأهد�ف  �لوعي  على 

و�لقدرة على �لبتكار.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا �أ����ش���ارت �مل���اج���د �إىل 
وتنفيذ  ل����ش���ت�������ش���اف���ة  �ل���ت���ط���ّل���ع 
لل�شباب  �لإم��ار�ت  مبادر�ت جمل�س 
برنامج  �أولها  �لقادمة،  �ملرحلة  يف 
حلقات �شبابية �لذي يعترب من�شة 
�شبابية حو�رية تنظم ب�شورة دورية 
يف مو�قع خمتلفة ويتم فيها عر�س 
�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات وم��ن��اق�����ش��ة �أهم 
بال�شباب  �لعلقة  ذ�ت  �ملو�شوعات 
�لتي  و�ل���ت���ح���دي���ات  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
�خلروج  بهدف  وذل��ك  يو�جهونها، 
مبتكرة  و�أف����ك����ار  ع��م��ل��ي��ة  ب��ح��ل��ول 
برنامج  ك��ذل��ك،  ف��ّع��ال��ة.  و�شيا�شات 
د�خلياً  ل��ل�����ش��ب��اب  م���وج���ة   100
لبناء  ي��ه��دف  و�ل�����ذي  �ل����د�ئ����رة  يف 
�مليادين  ك��ل  �لأب��ط��ال يف  م��ن  جيل 
�إن�����ش��اء ق��ن��و�ت مبا�شرة  م��ن خ���لل 
م����ع م���وج���ه���ني ذو خ�����ربة و�إجن������از 
�ملجل�س  ���ش��ي��ق��وم  جم���الت���ه���م.  يف 
�لكفاء�ت  ذ�ت  �ل�شخ�شيات  باختيار 
و�خلرب�ت �ملتميزة يف �لد�ئرة حيث 
وتعزيز  �ل�����ش��ب��اب  ل��ت��وج��ي��ه  ي�����ش��ع��ى 
�لفكر  لتنمية  و�شقلها  مهار�تهم 

�لق�شائي و�لتطّور �مل�شتد�م. 
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اأخبـار الإمـارات
الهاملي ي�شدر قرارًا يحدد قواعد واإجراءات ت�شوية اأو�شاع العمالة املخالفة 

•• اأبوظبي-وام:

�لب�شرية  �مل���و�رد  وزي��ر  �لهاملي  ث��اين  بن  نا�شر  �أ���ش��در معايل 
و�لتوطني قر�ر�ً ب�شاأن ت�شوية �أو�شاع �ملخالفني �شو�ء �لعاملني 
�مل�شاعدة  �لعمالة  �أو  �ل���وز�رة  ل��دى  �مل�شجلة  �ملن�شاآت  يف  منهم 

وذلك مبا ل ي�شر مب�شالح �أ�شحاب �لعمل.
ياأتي �لقر�ر تنفيذ� لقر�ر جمل�س �لوزر�ء �ل�شادر ب�شاأن ت�شوية 
�أو�شاع �ملخالفني �شمن مبادرة “ �حمي نف�شك بتعديل و�شعك 
غد �لأربعاء وت�شتمر حتى 31  يوم  من  �عتبار�  تبد�أ  “ �لتي 
�أكتوبر �ملقبل. ون�س �لقر�ر على رفع جميع قيود “ بلغات” 

�لب�شرية  �مل�����و�رد  وز�رة  ل���دى  �مل��ق��ي��دة  �ل��ع��م��ل  ع��ن  �لن��ق��ط��اع 
�مل�شجلني  �ل��ع��م��ال  بحق  �جل���اري  يوليو   31 قبل  و�ل��ت��وط��ني 
�ل�����وز�رة و�ل��ذي��ن ل ي��ز�ل��ون د�خ���ل �ل��دول��ة .. و�شتقوم  ل���دى 
باإلغاء ت�شاريح عمل من يتقدم منهم لت�شوية و�شعه  �ل��وز�رة 
�لعمال  ملنح  �لأو���ش��اع متهيد�  لت�شوية  �مل��ق��ررة  �ل��ف��رتة  خ��لل 
�لذين يح�شلون على فر�شة عمل منهم ت�شاريح جديدة وفق 

�لإجر�ء�ت �ملعمول بها لدى �لوز�رة.
��شم  �لل��ك��رتوين خدمة حتمل  ع��رب موقعها  �ل����وز�رة  وت��وف��ر 
�لهيئة �لحتادية  بالتن�شيق مع   “ �لفرت��شي  �لعمل  “�شوق 
ل��ل��ه��وي��ة و �جل��ن�����ش��ي��ة و�ل���ت���ي ت��ت��ي��ح ل��ل��ع��م��ال �ل���ذي���ن يقومون 

فر�شة  على  �حل�شول  من  يتمكنو�  ومل  �أو�شاعهم  بت�شويب 
عمل �لت�شجيل يف �خلدمة �للكرتونية �لأمر �لذي يعزز من 
ح�شولهم على �لوظيفة لدى �ملن�شاآت �مل�شجلة لدى �لوز�رة و 
�لتي باإمكانها تلبية �حتياجاتها �لوظيفية من �لعمالة �مل�شجلة 

يف هذه �خلدمة.
ت�شاريح  �إ���ش��د�ر  �إيقاف  �ج��ر�ء  �إلغاء  على  �أي�شا  �لقر�ر  ون�س 
�لعمال  ح��الت  جلميع  �شنة  �أو  �أ�شهر   6 لفرتة  ج��دي��دة  عمل 
�ملتخذ بحقهم هذ� �لإجر�ء ما قبل 31 يوليو وذلك با�شتثناء 
�لعمال �لذي مت �قر�ر هذ� �لإجر�ء بحقهم ب�شبب خمالفتهم 
�أ�شحاب  م��ع  �لتعاقد  ب�شروط  �لإخ���لل  مثل  �لعمل  لقو�عد 

�لعمل �شو�ء يف �لعقود حمددة �ملدة �أو غري حمددة �ملدة.
ومن �ملقرر �أن يتم �عفاء �ملن�شاآت من جميع �لغر�مات �ملرتتبة 
ت�شوية  ح��ال  يف  وذل���ك  �ملخالفة  �لعمالة  عمل  ت�شاريح  على 
�أو�شاع هوؤلء �لعمال وفق �لقر�ر �ل�شادر عن جمل�س �لوزر�ء 
حول مبادرة “�حمي نف�شك بتعديل و�شعك” و�لتي من �شاأنها 
متكني  وكذلك  و�شعه  لت�شوية  �لفر�شة  �ملخالف  �لعامل  منح 
�مل��خ��ال��ف��ة من  �ل��ع��م��ال��ة  �ل��ذي��ن ي�شتخدمون  �ل��ع��م��ل  �أ���ش��ح��اب 
ت�شويب �أو�شاع من�شاآتهم مبا يتو�فق مع قانون تنظيم علقات 
�ملن�شو�س  �ملخالفني  ت�شغيل  عقوبات  جتنب  وبالتايل  �لعمل 

عليها يف �لقانون.

»الهوية واجلن�شية« تنا�شد ال�شفارات حث رعايا بلدانها املخالفني على اال�شتفادة من مبادرة »احم نف�شك بتعديل و�شعك«
•• اأبوظبي- وام:

للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  نا�شدت 
و�لبعثات  �ل�����ش��ف��ار�ت  و�جل��ن�����ش��ي��ة 
لدى  �مل���ع���ت���م���دة  �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة 
تنفيذ  يف  معها  �ل��ت��ع��اون  �ل���دول���ة 
بتعديل  ن��ف�����ش��ك  »�ح������م  م����ب����ادرة 
�عتبار�  �شتطلقها  �ل��ت��ي  و���ش��ع��ك« 
من �لأول من �أغ�شط�س �إىل نهاية 

�شهر �أكتوبر �ملقبلني.
ج�����اء ذل�����ك خ�����لل �ل���ل���ق���اء �ل����ذي 
ر�كان  �شعيد  �لعميد  �شعادة  عقده 
ل�شوؤون  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  �ل���ر�����ش���دي 
�لأجانب و�ملنافذ بالإنابة يف �لهيئة 
�لبعثات  و  �ل�����ش��ف��ار�ت  ممثلي  م��ع 
لدى  �مل���ع���ت���م���دة  �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة 
�ل��ه��ي��ئ��ة يف مدينة  �ل���دول���ة مب��ق��ر 
تفا�شيل  ل�شرح  باأبوظبي  خليفة 
�مل��ب��ادرة و�آل��ي��ات��ه��ا وذل���ك بح�شور 
�إد�رة  �لقطام مدير  �شعادة حممد 
�لأج��ان��ب يف وز�رة  �لرعايا  ���ش��وؤون 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل.
�أو�شاع  تعديل  �مل��ب��ادرة  ت�شتهدف 
و�إقامة  دخ����ول  ق���ان���ون  خم��ال��ف��ي 
�ل���دول���ة م���ن خلل  �لأج����ان����ب يف 
و�لتبعات  �لغر�مات  من  �إعفائهم 
ت��رت��ب��ت عليهم  �ل���ت���ي  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
ن��ت��ي��ج��ة �مل��خ��ال��ف��ة ومت��ك��ي��ن��ه��م من 
تعديل �أو�شاعهم �أو مغادرة �لدولة 

بكل �شهولة وي�شر.
�إىل  �ل�������ش���ف���ار�ت  �ل��ه��ي��ئ��ة  و دع����ت 
للمخالفني  �لإج�������ر�ء�ت  ت�شهيل 
تعجيل  و  ب���ل���د�ن���ه���ا  رع����اي����ا  م����ن 
من  ليتمكنو�  معاملتهم  �إجن���از 

»�لإي�������ك�������او« �مل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ج����و�ز�ت 
�ل�شفر.

و �أ�شاف �إن �لهيئة �شتقوم باإغلق 
�لذين  �مل��خ��ال��ف��ني  ج��م��ي��ع  ق���ي���ود 
����ش���درت ب��ح��ق��ه��م ت��ع��ام��ي��م هروب 
مبادرتهم  ع���ن���د  ك��ف��لئ��ه��م  م����ن 
�لرجوع  دون  وذل����ك  مب��ر�ج��ع��ت��ه��ا 
عن  �لنظر  وب�����ش��رف  �لكفيل  �إىل 
من  ليتمكن  عدمها  من  مو�فقته 
للخيار�ت  وف���ق���ا  و���ش��ع��ه  ت��ع��دي��ل 
�إىل  لفتا   .. �ملبادرة  توفرها  �لتي 
�أن �لإج��ر�ء�ت �لتي تتبعها �لهيئة 
عند قيام �أي كفيل بطلب �لتعميم 
على �ملكفول تت�شمن ��شتلم جو�ز 
���ش��ف��ر �مل��ع��م��م ع��ل��ي��ه ل��ت��ت��م��ك��ن من 
�إجناز �إجر�ء�ته فور مر�جعته لها. 
�لذي  �ملخالف  رحلة  �أن  �أو���ش��ح  و 
���ش��ف��ر و يرغب  ل مي��ت��ل��ك وث��ي��ق��ة 
بال�شتفادة من �ملبادرة �شتبد�أ من 
�لهيئة حيث  �لتي حددتها  �ملر�كز 
كتاب  و�إ���ش��د�ر  قيده  ت�شديد  يتم 
مر�جعة  عليه  ب��الع��ت��م��اد  ميكنه 
���ش��ف��ارة ب���لده ل���ش��ت�����ش��د�ر وثيقة 
م��ر�ج��ع��ة مركز  ث��م  م��وؤق��ت��ة  �شفر 
للح�شول  �آخ�������رى  م�����رة  �ل��ه��ي��ئ��ة 
بعدها  ليتمكن  �مل��غ��ادرة  �إذن  على 
�أية  دون  وط��ن��ه  �إىل  �ل���ع���ودة  م���ن 

معيقات.
و ح����ول م���و����ش���وع رع���اي���ا �ل����دول 
�ل��ت��ي ت��ع��اين ك����و�رث �أو ح��روب��ا .. 
�لدولة  �أن  �لر��شدي  �لعميد  �أك��د 
���ش��ت��م��ن��ح��ه��م �إق���ام���ة مل����دة ع����ام مع 
�شروط  م��ن  ت���ام  ب�شكل  �إع��ف��ائ��ه��م 
ف�شل  �لهيئة  يف  �ملطبقة  �لإقامة 

�لغر�مات �أيا كانت قيمتها وكذلك 
�لآخرى  �لقانونية  �لعقوبات  من 
بالبقاء  رغ���ب���ت���ه  ح�����ال  يف  وذل������ك 
�ل��دول��ة وت��وف��ر ف��ر���ش��ة �لعمل  يف 
لديه و متكينه من مغادرة �لدولة 
من  �إعفائه  م��ع  معيقات  �أي��ة  دون 
و كذلك من ختم  �لغر�مات  كافة 
�حلرمان بحيث ميكنه �لعودة �إىل 
�ل���دول���ة ب��ت��اأ���ش��رية ج��دي��دة يف �أي 
وقت و�إتاحة �لفر�شة له للح�شول 
�أ�شهر  �إقامة موؤقتة ملدة �شتة  على 
وجود  �إىل  �حلاجة  ودون  �شريطة 
�لبحث  خ���لل���ه���ا  مي���ك���ن���ه  ك���ف���ي���ل 
على  ح�شوله  �شريطة  ع��م��ل  ع��ن 
ومر�جعة  �لطبية  �للياقة  �شهادة 
�ملبادرة  م���ن  ل��ل���ش��ت��ف��ادة  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�لعمل  ���ش��وق  ن��ظ��ام  يف  و�لت�شجيل 
لطالبي  ي�شمح  �لذي  �لفرت��شي 
وكالت  و  �لعمل  و�أ�شحاب  �لعمل 
بينهم  فيما  بالتفاعل  �لتوظيف 
�لب�شرية  �مل�����و�رد  وز�رة  ب��اإ���ش��ر�ف 
و�إب������ر�م ع��ق��ود �لعمل  و�ل��ت��وط��ني 

و�لتوظيف.
و �أو�شح �أنه لن ي�شمح للحا�شلني 
�أ�شهر«   6« �مل��وؤق��ت��ة  �لإق���ام���ة  ع��ل��ى 
ح�شولهم  ح����ال  يف  �إل  ب��ال��ع��م��ل 
ع��ل ف��ر���ش��ة ع��م��ل ق��ان��ون��ي��ة ونقل 
�إقامتهم على كفيل �لعمل �جلديد 
يف حني �شيكون على �أولئك �لذين 
ل ي��ت��م��ك��ن��ون م���ن �حل�����ش��ول على 
�نتهاء  قبل  �ل��دول��ة  م��غ��ادرة  عمل 
�مليز�ت  �مل��دة حتى ل يفقدو�  ه��ذه 
�ملبادرة  مبوجب  لهم  منحت  �لتي 
�لتبعات  جت��ن��ب  م���ن  ول��ي��ت��م��ك��ن��و� 

�ل�شتفادة من �ملبادرة �لتي تهدف 
ظروفهم  م��ر�ع��اة  �إىل  ب��الأ���ش��ا���س 
ومتكينهم  ع��ل��ي��ه��م  �ل��ت��خ��ف��ي��ف  و 
�لعي�س  و  �أو���ش��اع��ه��م  ت��ع��دي��ل  م��ن 
بر�حة وطماأنينة و �ل�شتفادة من 
�لدولة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات 

ملو�طنيها و�ملقيمني على �أر�شها.
ونا�شد �لعميد �لر��شدي �ل�شفار�ت 
رعايا  م��ع  �لتو��شل  ك��اف��ة  �ملعنية 
ب���ل���د�ن���ه���ا �ل����ذي����ن ي��ع��ي�����ش��ون على 
�أر������س �لإم��������ار�ت و�ل��ت��اأك��ي��د على 
�ملخالفني منهم ب�شرورة �حلر�س 
�لفر�شة  هذه  من  �ل�شتفادة  على 
و�مليز�ت  �أهد�فها  �شرح  و  �لثمينة 
�ل��ت��ي ت��ت��ي��ح��ه��ا ل��ه��م وح��ث��ه��م على 
�ل��ت��ع��اون �ل��ت��ام م��ع ج��ه��ود �لهيئة 
لتعديل �أو�شاعهم وخدمتهم على 

�لوجه �لأمثل.
�ل���ه���دف  �أن  �ل����ر������ش����دي  �أك�������د  و 
�لرئي�شي للمبادرة حل م�شكلة كل 
مقيما  كان  �شو�ء  خمالف  �شخ�س 
ب�شرف  متعرثة  �أ�شرة  �أو  ز�ئ��ر�  �أو 
�ل��ن��ظ��ر ع��ن �جل��ن�����ش��ي��ة وذل����ك من 
خ��لل رف��ع ع��بء �ل��غ��ر�م��ة �ملادية 
�لعقوبة  من  �إعفائه  و  كاهله  عن 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة و�إت���اح���ة �ل��ف��ر���ش��ة له 
للبحث عن عمل �أو �ملغادرة معزز� 
مكرما �إىل بلده ودون �أية معيقات 

�أو تبعات �أو حرمان.
و قال �إن �لهيئة �شتتيح للمخالف 
م��ن خ���لل �مل���ب���ادرة ع���دة خيار�ت 
مقابل  �ل����و�����ش����ع  ت���ع���دي���ل  وه������ي 
 500 و�لبالغة  �لرمزية  �لر�شوم 
كافة  م�����ن  �إع����ف����ائ����ه  م�����ع  دره��������م 

�ملخالفة  على  �ملرتتبة  �لقانونية 
�ل���دول���ة  �إىل  �ل����ع����ودة لح���ق���ا  ث����م 
ب�����ش��ك��ل قانوين  رغ��ب��ت��ه��م  ح���ال  يف 

ومبوجب تاأ�شرية جديدة.
�ملخالفني  ح��ول  ���ش��وؤ�ل  على  ورد� 
منظورة  ق�����ش��اي��ا  ت���وج���د  �ل���ذي���ن 
�أو�شح   .. ك��ف��لئ��ه��م  وب���ني  بينهم 
�لعميد �لر��شدي �أن �لهيئة �شتقوم 
بتجديد �إقاماتهم ريثما يتم �لبت 
بتجديد  �شتقوم  كما  يف ق�شاياهم 
�ملحكومني  �لأ���ش��خ��ا���س  �إق���ام���ات 
يق�شون  �ل��ذي��ن  خمتلفة  بق�شايا 
ع��ق��وب��ات��ه��م يف م���ر�ك���ز �لإ����ش���لح 
ق�شائهم  حل������ني  و�ل�����ت�����اأه�����ي�����ل 
�شيتم  ح���ني  يف   .. حم��ك��وم��ي��ات��ه��م 
�مل�شجلة  �لأ�شخا�س  و�شع  در����ش��ة 
كل  ح�شب  جنائية  ق��ي��ود  بحقهم 

حالة.
وح���������ول �مل����خ����ال����ف����ني �ل������ذي������ن ل 
�لعميد  دع����ا   .. وث���ائ���ق  ي��ح��م��ل��ون 
�ل��ر����ش��دي ���ش��ف��ار�ت ب��ل��د�ن��ه��م �إىل 
تعجيل �إجر�ء�ت �لتدقيق و�شرف 
وثائق �ل�شفر �ملوؤقتة لهم ليتمكنو� 
من �ل�شتفادة من �ملبادرة مو�شحا 
�شيتم  �ل����ذي  �ل��ت�����ش��ري��ح  م���دة  �أن 
منحه ملثل ه��وؤلء بعد مر�جعتهم 
�لهيئة و�إغلق قيودهم هي ��شبوع 
�إجناز  خلله  عليهم  يجب  و�ح��د 
�إج���ر�ء�ت���ه���م و م��غ��ادرة �ل��دول��ة .. 
ونبه يف هذ� �لإطار �إىل �أن �لهيئة 
لن متنح �أي نوع من �أنو�ع �لإقامة 
مل���ن يحمل  �إل  �مل��وؤق��ت��ة  ف��ي��ه��ا  مب���ا 
جو�ز �شفر تنطبق عليه مو��شفات 
�لدويل  �مل���دين  �ل��ط��ري�ن  منظمة 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�إىل  �ل���ر�����ش���دي  �ل��ع��م��ي��د  �أ�����ش����ار  و 
�ل���ق���ر�ر�ت �ل��ت��ي �ت��خ��ذه��ا جمل�س 
�لوزر�ء خلل �شهري مايو ويونيو 
�إطلق  ت�شمنت  و�ل��ت��ي  �ملا�شيني 
لتاأ�شري�ت  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
�لكفاء�ت  ل���ش��ت��ق��ط��اب  �ل���دخ���ول 
و�ملو�هب و�عتماد حزمة ت�شريعية 
�لإقامة  ن��ظ��ام  مل��ر�ج��ع��ة  ج���دي���دة 
�حل������ايل ب���ه���دف �ل��ت�����ش��ه��ي��ل على 
�لدولة  يف  ب���الإق���ام���ة  �ل���ر�غ���ب���ني 
و�لباحثني عن �لعمل ومنح مهلة 
ل��ل��م��خ��ال��ف��ني �ل���ذي���ن ي��ق��ي��م��ون يف 
�لدولة ب�شكل غري �شرعي لت�شوية 
�مل����غ����ادرة ط���وع���ا و  �أو  �أو����ش���اع���ه���م 
�ملطلقة  �أو  �لأرم��ل��ة  �إق��ام��ة  متديد 
مل���دة عام  �إق���ام���ة  �إىل ج��ان��ب م��ن��ح 
حروبا  تعاين  �لتي  �ل��دول  لرعايا 

وكو�رث.
��شتقبال  م����ر�ك����ز  �أن  �أو�����ش����ح  و 
�أن�����ش��اأت��ه��ا �لهيئة  �ل��ت��ي  �مل��خ��ال��ف��ني 

ع��ن �إع���ف���اء �مل��خ��ال��ف��ني م��ن��ه��م من 
�لغر�مات.

�ملتعلقة  �لإج������ر�ء�ت  �أن  �أو���ش��ح  و 
للطريقة  وفقا  �شتتم  �لفئة  بهذه 
�لقنو�ت  نافذة  خلل  من  �ملعتادة 
 «  channels e« �لإلكرتونية 
مكاتب  عرب  �لهيئة  تقدمها  �لتي 
�لطباعة و �أنهم لن يكونو� بحاجة 
�لتي حددتها  �ملر�كز  �إىل مر�جعة 
يف  م��ن��وه��ا   .. للمخالفني  �لهيئة 
ي�شمح  ل���ن  �أن����ه  �إىل  �لإط������ار  ه���ذ� 
لهذه �لفئة بالعمل �إل يف حال نقل 

كفالتها على �شاحب �لعمل.
يج�شد  �لقر�ر  ه��ذ�  �أن  �إىل  لفت  و 
على  �ل��دول��ة  حر�س  جلي  وب�شكل 
�مللهوف  و�إغ���اث���ة  �مل���ك���روب  جن���دة 
حمتاج  كل  �إىل  �مل�شاعدة  وتقدمي 
توفري  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ه���ا  وي�����وؤك�����د 
لكل  �لكرمية  و�حل��ي��اة  �ل�شتقر�ر 
ويعك�س  �أر���ش��ه��ا  ع��ل��ى  يعي�س  م��ن 
�لقيم �لأ�شيلة �لتي تاأ�ش�شت عليها 

9 م��ر�ك��ز ع��ل��ى م�شتوى  وع��دده��ا 
�ل�شاعة  م����ن  ���ش��ت��ع��م��ل  �ل�����دول�����ة 
�لثامنة �شباحا �إىل �لثامنة م�شاء 
�لأ�شبوعي  �لعمل  �أي��ام  م��د�ر  على 
من �لأحد �إىل �خلمي�س �إىل جانب 
�شي�شتقبل  �ل���ذي  �لت�����ش��ال  م��رك��ز 
�أ�شئلة و��شتف�شار�ت �جلمهور على 
�لرقم �ملجاين »80080« ويقدم 

خدماته على مد�ر 24 �شاعة.
م���ر�ك���ز  �أن  �ل�����ر�������ش�����دي  ذك������ر  و 
كل  يف  تنت�شر  �ملخالفني  ��شتقبال 
و  باأبوظبي  �ل�شهامة  منطقة  من 
مت  ح��ني  يف  بدبي  �لعوير  منطقة 
�إن�����ش��اء م��ر�ك��ز �ل���ش��ت��ق��ب��ال يف كل 
من �ل�شارقة و عجمان و �لفجرية 
�أم �ل��ق��ي��وي��ن و  و ر�أ�����س �خل��ي��م��ة و 
�لظفرة  منطقة  و  �ل��ع��ني  مدينة 
�أب��وظ��ب��ي ب��ج��و�ر مباين  يف �إم����ارة 
�لتابعة  �ملتعاملني  �شعادة  م��ر�ك��ز 
�لأجانب  ل�شوؤون  �لعامة  ل���لإد�رة 

و�ملنافذ .

املدير التنفيذي الإقامة اأبوظبي يتفقد مركز ا�شتقبال املخالفني يف »ال�شهامة«
•• اأبوظبي-وام:

�شامل  �شعيد  �لعميد  �شعادة  تفقد   
باحلا�س �ل�شام�شي �ملدير �لتنفيذي 
ل���لإق���ام���ة و������ش�����وؤون �لأج�����ان�����ب يف 
�أب���وظ���ب���ي م���رك���ز �ل�����ش��ه��ام��ة �ل���ذي 
للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �أن�����ش��اأت��ه 
خمالفي  ل���ش��ت��ق��ب��ال  و�جل��ن�����ش��ي��ة 
ق���ان���ون دخ�����ول و�إق����ام����ة �لأج���ان���ب 
 « مبادرة  من  بال�شتفادة  �لر�غبني 
�حم نف�شك بتعديل و�شعك » �لتي 
�أعلنت عنها �لهيئة وتنطلق �عتبار� 
ي���وم غ��د »�لأرب����ع����اء » . وتتيح  م��ن 

وت�����ش��م��ن ت���ق���دمي �خل����دم����ات لهم 
ب�شل�شة  م���ع���ام���لت���ه���م  و�إجن���������از 
�شعادة  و�أ�����ش����اد  وي�������ش���ر.  و���ش��ه��ول��ة 
بال�شتعد�د�ت  �ل�شام�شي  �لعميد 
ل�شتقبال  �ل��ت��ام��ة  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 
�ل���ر�غ���ب���ني ب��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن هذه 
مع  و�ل��ت��ع��ام��ل  �ل�شانحة  �ل��ف��ر���ش��ة 
مبا  ومهنية  ب�شرعة  م��ع��ام��لت��ه��م 
�إجر�ء�تهم  ك��اف��ة  �إجن�����از  ي�����ش��م��ن 
وي�شهم يف حتقيق �لنتائج �لإيجابية 
�حلد  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  �مل�����ش��ت��ه��دف��ة 
و�ملت�شللني  �ملخالفني  ظ��اه��رة  م��ن 
ومت����ك����ني �ل����ر�غ����ب����ني ب���امل���ك���وث يف 

�ملبادرة لكافة �ملخالفني �ملتو�جدين 
على �أر�س �لدولة ت�شوية �أو�شاعهم 
وت����ليف �ل��ت��ب��ع��ات �ل��ق��ان��ون��ي��ة �لتي 
ومغادرة  خمالفاتهم  على  ترتبت 
�لدولة طوعا دون حتمل �أية ر�شوم 
تعديل  �أو  ع��ق��وب��ات  �أو  غ��ر�م��ات  �أو 
و�شعه لينعم بالعي�س ب�شكل قانوين 
�أر���س �لإم���ار�ت وي�شتفيد من  على 

�خلدمات �لتي توفرها �لدولة.
للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  وجهزت 
بكافة  م������زودة  خ��ي��م��ة  و�جل��ن�����ش��ي��ة 
�أف�شل  ت����وف����ر  �ل����ت����ي  �خل�����دم�����ات 
للمر�جعني  �ل����ر�ح����ة  م�����ش��ت��وي��ات 

�لدولة من تعديل �أو�شاعهم للبقاء 
وت��ع��زي��ز معدلت  م�����ش��روع  ب�����ش��ك��ل 
�شمعة  وت���ع���زي���ز  و�لأم��������ان  �لأم������ن 
�أكرث  �لدولة باعتبارها و�ح��دة من 
للم�شتثمرين  جاذبية  �ل��ع��امل  دول 
�لكرمية  �حل���ي���اة  ع���ن  و�ل��ب��اح��ث��ني 
و�ل��ع��ي�����س �ل��رغ��ي��د. وك����ان جمل�س 
مايو  �شهر  �ع��ت��م��د يف  ق��د  �ل�����وزر�ء 
�لت�شهيلت  م���ن  ح���زم���ة  �مل���ا����ش���ي 
�لهادفة �إىل �لت�شهيل على �ملقيمني 
�لكفاء�ت  و����ش��ت��ق��ط��اب  �ل���دول���ة  يف 
�لقطاعات  ك����اف����ة  يف  و�مل������و�ه������ب 
وقرر  �لوطني  للقت�شاد  �حليوية 

دخول  ق��ان��ون  ملخالفي  مهلة  منح 
و�إقامة �لأجانب يف �لدولة لتعديل 
�لأول  م��ن  �عتبار�  ت��ب��د�أ  �و�شاعهم 
وت�شتمر   2018 �أغ�����ش��ط�����س  م���ن 
نفذتها   2018 �أكتوبر   31 حتى 
�لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية 
م���ن خ���لل م���ب���ادرة » �ح���م نف�شك 

بتعديل و�شعك«.
�إىل  �لو�شول  �إىل  �حلملة  وت��ه��دف 
�ملخالفني  م��ن  خ��ال��ي��ة   « �إم�����ار�ت   «
مبا  �لرتقاء  يف  �لفاعلة  و�مل�شاهمة 
�أم���ن و�أمان  �ل��دول��ة م��ن  ب��ه  تتمتع 

و��شتقر�ر ومتا�شك جمتمعي.

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف موؤمتر روؤ�شاء اأجهزة املرور يف تون�س وفاة 3 اأ�شخا�س واإ�شابة 44 يف ت�شادم بني حافلة ومركبتني باأبوظبي

اإنقاذ �شاب من الغرق يف مياه كورني�س عجمان

•• اأبوظبي-الفجر:

تويف 3 �أ�شخا�س و�أ�شيب 44 �آخرون �شباح �م�س �لثنني يف حادث ت�شادم  
�أب��وظ��ب��ي باجتاه  ب��ني ح��اف��ل��ة وم��رك��ب��ت��ني ع��ن��د ج�شر �ل�����ش��و�م��خ �ل��ك��ب��ري يف 

�لد�خل. 
و�أو�شح �لعميد �شامل عبد�هلل بن بر�ك �لظاهري مدير �إد�رة مرور �ملناطق 
ب�شرطة  �ملركزية  �لعمليات  قطاع  و�لدوريات يف  �مل��رور  �خلارجية مبديرية 
�بوظبي �ن  �لتحقيقات �لأولية �أظهرت �أن  �شبب �حلادث يعود �إىل �لنحر�ف 
�ملركبات  ب��ني  كافية  �أم���ان  م�شافة  ت��رك  وع���دم  �ل��ز�ئ��دة  و�ل�شرعة  �ملفاجئ 

و�لن�شغال بغري �لطريق با�شتخد�م �لهاتف �لنقال �ثناء �لقيادة.
�ملركزية   �لعمليات  �لعمليات بقطاع  ب��اإد�رة  و�لتحكم  �لقيادة  وك��ان  مركز    
�حل���ادث،  ب��وق��وع  يفيد  ���ش��ب��اح��اً  و�ل��ن�����ش��ف  �ل�شابعة  يف  �ل��ي��وم  ب��لغ��اً  تلقى 
وتو�جدت  يف �ملوقع دوريات �ل�شرطة و�شيار�ت �لإ�شعاف و�مل�شت�شفى �مليد�ين 
م�شت�شفيي  �إىل  ونقلهم   �مل�شابني  باإ�شعاف  قامت   �لتي  �بوظبي  ل�شرطة  

�لرحبة و �ملفرق.
وحث �لعميد �لظاهري  قائدي �ملركبات وم�شتخدمي �لطريق على �لإلتز�م  
بقانون �ل�شري و�ملرور و�ل�شرعات �ملقررة وعدم �لإن�شغال عن �لطريق وترك 

م�شافة �أمان كافية بني �ملركبات و�حلذر �ل�شديد �ثناء تغيري �مل�شار وجتنب 
�أو على كتف �لطريق  �إىل عدم �لوقوف يف و�شط  �لنحر�ف �ملفاجئ  د�عياً 
�لأي�����ش��ر  عند وق���وع �حل����و�دث و�أخ���ذ �حليطة و�حل���ذر و�ل��وق��وف يف مكان 

منا�شب ل يعر�س حياة م�شتخدمي �لطريق للخطر.

•• تون�ض-وام:

�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  من  وفد  �شارك 
لروؤ�شاء  ع�شر  �ل�شابع  �لعربي  �مل��وؤمت��ر  �أع��م��ال  يف 
�لتوجه  �إط���ار  �مل���رور يف تون�س وذل���ك يف  �أج��ه��زة 
وحتقيقا  �ل���د�خ���ل���ي���ة  ل��������وز�رة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
نحو  �أبوظبي  ل�شرطة  �ل�شرت�تيجية  للأهد�ف 

تعزيز �لأمن ون�شر �ل�شلمة �ملرورية.
بر�ك  �شامل  �لعميد  برئا�شة  �ل��وف��د  و��شتعر�س 
�مل��ب��ذول��ة يف جم���ال تطوير  �ل��ظ��اه��ري �جل���ه���ود 
�حلركة  �شري  لإد�رة  �لذكية  �لأنظمة  و��شتخد�م 
�مل���روري���ة و�حل����د م���ن �لزدح����ام����ات �مل���روري���ة .. 
موؤكد� �حلر�س على تعزيز �آفاق �لتعاون وتبادل 
�لدول  �ملرورية مع  �ل�شلمة  �خل��رب�ت يف جمال 

�لعربية.
وكان �ملوؤمتر - �لذي �ختتمت فعالياته موؤخر� - 
قد ��شتعر�س �لعديد من �ملو�شوعات من �أبرزها 

لروؤ�شاء  ع�شر  �ل�شاد�س  �مل��وؤمت��ر  تو�شيات  نتائج 
�أج��ه��زة �مل���رور وجت���ارب �ل���دول يف جم��ال تنظيم 

�مل��روري��ة و  �مل���رور و تخفيف �لزدح��ام��ات  حركة 
فعاليات �أ�شبوع �ملرور �لعربي.

•• عجمان ـ الفجر

�أن���ق���ذت �ل��ف��رق��ة �ل��ب��ح��ري��ة �ل��ت��اب��ع��ة ل�����لإد�رة �لعامة 
�آ�شيوياً يبلغ من �لعمر  � عجمان، �شاباً  للدفاع �ملدين 
من �لغرق يف بحر كورني�س عجمان، بعد  عاماً،   24
�شعيد  �لنقيب  و�أف����اد  �أم�����س.  م�شاء  �ل�شم�س  غ���روب 
�لرميلة،  �ملدين  �لدفاع  �شابط مركز  �ل�شعايل  ر��شد 
يفيد  ب��لغ��اً  تلقت  ق��د  �مل�شرتكة  �لعلميات  غرفة  �أن 
وعلى  �لبحر،  و�شط  للغرق  �آ�شيوي  �شخ�س  بتعر�س 
�إىل �ملوقع،  �ل��ب��ح��ري  �لإن���ق���اذ  ف��رق��ة  �ن��ت��ق��ل��ت  �ل��ف��ور 
ومت  �ل�شاطئ  �إىل  ونقله  �ل�����ش��اب  �إن��ق��اذ  م��ن  ومتكنت 

�إجر�ء �لإ�شعافات �لأولية وتبني �أنه ب�شحة جيدة.
وطالب �ل�شعايل من �أفر�د �ملجتمع بعدم �ل�شباحة ليًل 

ل�شعوبة �لتعامل مع حو�دث �لغرق، وعدم �ل�شباحة يف 
�لأماكن �لعميقة و�لتي تن�شط بها �لتيار�ت �لبحرية، 

وعدم دخول �ملياه يف حال �رتفاع �لأمو�ج، حفاظاً على 
�شلمة �جلميع من حو�دث �لغرق.

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1048  جتاري كلي 
�لعامة �س.ذ.م.م  للتجارة  �ي��ر�ن 2- مرو�شت  �ملدعي عليه / 1- بنك ملي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�لع�شر للتجارة �س.ذ.م.م وميثله:ح�شني 
بندب  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  لوتاه  عبد�لرحمن  علي 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  خبري متخ�ش�س مع 
�لثلثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ل  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول 
�ملو�فق 2018/8/14 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإعــــــــــالن
��شرت�تيجي  �ل�ش�����ادة/جرين  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لل�شيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1152719 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شامل خمي�س حممد �لكعبي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد عبد�حلق قريط %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد عبد�حلق قريط

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ي�شلم مربوك ي�شلم بن عامر �لربيكي

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

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

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

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

CN 1543560:للنقليات �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد مر�د �شليمان حممد %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عمار �شالح �حمد علي �مل�شعبي

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

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

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

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

عبد�هلل �جلنيبي لنقل �لركاب باحلافلت �ملوؤجره
رخ�شة رقم:CN 1707837 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لهمد�ين للمقاولت �لعامة ذ.م.م 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1006730 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شامل خمي�س حممد �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عمر �حمد عمر �حلمريي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ي�شلم مربوك ي�شلم بن عامر �لربيكي

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.20*0.50
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/�لهمد�ين للمقاولت �لعامة ذ.م.م
AL HAMDANI GENERAL CONTRACTING LLC

 �ىل/�لهمد�ين للمقاولت �لعامة  - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
AL HAMDANI GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

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

CN 2016161:زون لل�شت�شار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل حمد حممد �لدرعي خلياطة �زياء 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيد�ت- فرع 1 رخ�شة رقم:1120939 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �بر�هيم �شعيد خليفة عامر %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد حممد حميد �لدرعي

تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري من/حمل حمد حممد �لدرعي خلياطة �زياء �ل�شيد�ت- فرع 1

HAMAD MOHAMMED AL DAREI LADIES FASHION TAILORS- BRANCH 1

 �ىل/مفنوده خلياطة �زياء �ل�شيد�ت

MAFNOUDA LADIES FASHION TAILORS

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

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

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1028915 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/خالد عتيق جمعه حممد عابد �ملهريي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ خالد عتيق جمعه حممد عابد �ملهريي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�حلق بنباحده %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*25 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�خليمة �مللكية

ROYAL TENTS
 �ىل/�خليمة �مللكية ذ.م.م

ROYAL TENTS LLC
تعديل ن�شاط/��شافة تنظيم و�د�رة �لفعاليات )8230009(

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

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

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

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

�لطازجه رخ�شة رقم:CN 1008614   قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

��شافة علي حمد �شامل عيد �لهنائي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ها�شم و�لبيل بوكونهياكات و�لبيل بوكونهياكات ح�شن %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف خليفة مطر خليفة م�شعود �لكتبي
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

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

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

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

�لظفرة للقم�شة و�خلياطة
رخ�شة رقم:CN 1213236 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

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

CN 1494352:شرتيت كيت�شن رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

اإعــــــــــالن
�لوجد�ن  خايف  �ل�ش�����ادة/مزرعة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب للدو�جن رخ�شة رقم:2476229 
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/مزرعة خايف �لوجد�ن للدو�جن

KHAFEY AL WAJDAN POULTRY FARM

 �ىل/مزرعة �ملذ�ق �لر�ئع للدو�جن
ALMADHAQ ALRRAYIE POULTRY FARM

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لتجاري:توليب  بال�شم   CN رقم:1213834 
لتح�شيل �لديون بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

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

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

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

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�شة رقم:1004733 
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة نايل �لتجارية
NAYEL TRADING EST

 �ىل/�شركة �لعمال �لتجارية �ملتعددة- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
MULTIPLE BUSINESS TRADING CO. - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لليات و�ملعد�ت �لزر�عية ولو�زمها- بالتجزئة )4773701(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع �لغيار �جلديدة للحافلت و�ل�شاحنات )4530002(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �شيار�ت �لركاب �جلديدة )4510101(
تعديل ن�شاط/حذف بيع معد�ت و�جهزة �بار �لنفط و�لغاز �لطبيعي وقطع غيارها- بالتجزئة 

)4773704(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خلل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  �ل�شدرة  �ل�ش�����ادة/خياط  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1110732   قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �شقر حممد عبد�هلل �لبلو�شي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شيف حممد مذينه �ل�شام�شي
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

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

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

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

�لربق لبيع �لدو�ت �لكهربائية و�ل�شحية
 رخ�شة رقم:CN 2430373 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لتجاري:بو�شطن  بال�شم     CN رقم:2307442 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  و�لذرة  للفو�شار  ك�شك 

و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم برد�ي�س فروت ذ.م.م 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2162725 
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*10 �ىل 1.20*1

تعديل ��شم جتاري من/مطعم برد�ي�س فروت ذ.م.م
RESTAURANT PARADISE FRUITS LLC

 �ىل/مطعم وم�شاوي �لنكهة �لدم�شقية ذ.م.م
ALNAKHA ALDEMSHQEA RESTAURANT AND GRILLS LLC

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شد للكمبيوتر و�لهو�تف

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1165807 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �جماد ح�شني حممد �ح�شن �هلل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد عتيق علي عليان �لرميثي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد عتيق علي عليان �لرميثي من 100% �ىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�ل�شد للكمبيوتر و�لهو�تف
AL ASAD COMPUTER & MOBILE

 �ىل/�ل�شد للكمبيوتر و�لهو�تف .ذ.م.م
  AL ASAD COMPUTER & MOBILE LLC 

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

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دي�شكفري ورلد لل�شفر و�ل�شياحة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2380179 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عبد�لرحمن حممد خمتار %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد حممد جذلن مبارك �ملزروعي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شعيد حممد جذلن مبارك �ملزروعي من 100% �ىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعلن/�جمايل من م�شاحة 1*3.5 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/دي�شكفري ورلد لل�شفر و�ل�شياحة

DISCOVERY WORLD TRAVEL & TOURISM
 �ىل/دي�شكفري ورلد لل�شفر و�ل�شياحة .ذ.م.م

  DISCOVERY WORLD TRAVEL & TOURISM LLC 

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

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:

باإ�شم �ملال كابيتال �س م خ
وعنو�نة :دبي �شارع برج خليفة مبنى جيت 48 �لطابق �لتا�شع 901

و�مل�شجلة حتت �لرقم:112748/ ورقم 94495
بتاريخ:2009/4/21 

�سورة العالمة

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �خرى �عتبار� من تاريخ 
�نتهاء:2018/4/24 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391



الثالثاء  31   يوليو    2018  م   -   العـدد  12391  
Tuesday   31   July   2018  -  Issue No   12391

07

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

تعقد  �لعامة” �لتي  لل�شيا�شات  �لإم���ار�ت  “منتدى  من  �لثالثة  �ل���دورة  تنطلق 
برعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي يوم 27 
“ م�شرعات �لتنمية �مل�شتد�مة.. ر�شم  يناير �ملقبل وت�شتمر يومني حتت عنو�ن 
�لبارزين يف عدد  �شيا�شات �مل�شتقبل” مب�شاركة و��شعة من �خلرب�ء و �ملخت�شني 

من �ملجالت حول �لعامل.
ر��شد  بن  حممد  كلية  بني  بالتعاون  تقام  �لتي   - �لثالثة  بدورته  �ملنتدى  يركز 
للإد�رة �حلكومية و �لهيئة �لحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء - على �لديناميكيات 
�لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  ظل  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  لتطبيق  �ملت�شارعة 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  و�آف���اق  و�لتحديات  و�ل�شيا�شات  �لآث���ار  على  �ل�شوء  وي�شلط 

�مل�شتقبلية يف دولة �لإمار�ت.
و يناق�س �ملنتدى �آفاق �ل�شيا�شات �لتنموية يف دولة �لإمار�ت بهدف �شياغة �شيا�شة 
وخطة عمل رفيعة �مل�شتوى لتحقيق م�شتهدفات و�أجندة �لتنمية �مل�شتد�مة على 

�مل�شتويات �ملحلية مبا فيها �لأجندة �لوطنية لروؤية �لإمار�ت 2021.
و قال �شعادة عبد �هلل لوتاه �ملدير �لعام للهيئة �لحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء 
�إنه بال�شر�كة مع كلية حممد بن ر��شد ل��لإد�رة �حلكومية �شيتم تنظيم �لدورة 
 2030 �أه��د�ف �لتنمية �مل�شتد�مة  �لثالثة من �ملنتدى �لذي يركز على حتقيق 
وي�شكل يف �لوقت نف�شه فر�شة مميزة للطلع على �أهمية �لبيانات و�لتكنولوجيا 

يف ت�شريع �لإجناز�ت نحو �لتنمية �مل�شتد�مة .
و�أ�شاف �إن �إد�رة كلية حممد بن ر��شد للإد�رة �حلكومية �شتعمل على منح �لهيئة 
�لثقة باأن تكون �ل�شريك �لرئي�س للدورة �لثالثة لهذ� �ملنتدى و تقدمي ما لديها 

من خرب�ت و قاعدة معرفية ..و نتطلع �إىل ��شتكمال م�شرية �لتنمية مع �شركائنا 
من �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية و�جلهات �حلكومية �ملحلية و�لحتادية ملو��شلة دورنا 

يف بناء قدر�ت ت�شاهم يف ر�شم م�شتقبل �شيا�شات �لدولة.
من جانبه قال �شعادة �لدكتور علي بن �شباع �ملري �لرئي�س �لتنفيذي لكلية حممد 
بن ر��شد للإد�رة �حلكومية �إن منتدى �لإمار�ت لل�شيا�شات �لعامة ي�شكل من�شة 
عاملية ر�ئدة جتمع نخبة من �لقادة و �شناع �لقر�ر وجمموعة بارزة من �خلرب�ء 
و�ملخت�شني و�لأكادمييني من جميع �أنحاء �لعامل لبحث �أف�شل �ل�شبل �لتي من 
�شاأنها �مل�شاهمة يف تطوير �شيا�شات حكومية مرنة قادرة على مو�كبة �ملتغري�ت 
�ملت�شارعة �لتي تطر�أ على دور �حلكومات ومناذج عملها يف ظل �لتطور�ت �لعلمية 

و�لتكنولوجية لتعزيز قدرتها ورفع جاهزيتها لتلبية �ملتطلبات �مل�شتقبلية.
و �أ�شاف �إنه متا�شيا مع �خلطط و�لروؤى �لوطنية �لطموحة �لتي و�شعتها دولة 

لتنفيذ  و�آليات فاعلة  �لأج��ل  و��شحة وطويلة  �أهد�فا  تت�شمن  �لتي  و  �لإم��ار�ت 
�أه��د�ف �لتنمية �مل�شتد�مة فاإن هذه �ل��دورة من �ملنتدى �شرتكز على �لتعمق يف 
�آليات تنفيذ هذه �خلطط و�لنقا�شات حول  �ل�شيا�شات �لإمنائية ودر��شة  جمال 
و�لذكاء  �ل�شخمة  �لبيانات  ع�شر  يف  �ل�شيا�شات  ل��ه��ذه  �مل�شتقبلية  �لتوجهات 

�ل�شطناعي و�ملدن �لذكية و�لتحول �لرقمي �لعاملي.
ويطرح �ملنتدى يف كل عام مو�شوعا جديد� يتفرع منه عدة حماور ليتم مناق�شتها 
تتناول  و�لتي  �لنقا�شية  �جلل�شات  من  جمموعة  خ��لل  من  يومني  م��دى  على 
�لعديد من �لق�شايا �ملهمة . ويتم خلل �لدورة �ملقبلة من �ملنتدى �لرتكيز على 
فيه  للم�شاركني  و�شتتاح  �ملتحدة  �لأمم  �لتي حددتها  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف 
�لإجناز�ت  ت�شتعر�س  �لتي  �ملو�شعة  و�لنقا�شات  �حل��و�ر�ت  من  �ل�شتفادة  فر�شة 

�لتي حققتها �لدول يف م�شريتها �لتنموية.

انطالق الدورة الثالثة لـ »منتدى االإمارات لل�شيا�شات العامة« 27 يناير يف دبي 

•• اأبوظبي-وام:

مكانتها  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ر�شخت 
بو�شفها دولة ر�ئدة يف جمال ن�شر قيم �لإن�شانية 
و  �ل�شعوب  بني  �ل�شلمي  و�لتعاي�س  �لعطاء  روح  و 
�أو��شر  تعزيز  �إىل  �ل�شاعية  �جلهود  قاطرة  باتت 
�لتعاون و�لت�شامح مع �لآخر وحو�ر �لأديان حول 

�لعامل.
بالأرقام  متخ�ش�شة  دول��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ات  و�أك�����دت 
ون�شر  بتبني  �لإم����ار�ت  �هتمام  �أن  و�لإح�����ش��اء�ت 
يف  ي��اأت��ي  �ل��ع��امل��ي  �مل�شتوى  على  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �لقيم 
جوهره لكونها ت�شكل عناوين مهمة �شمن مفهوم 
�ل��ت��ي ق��ام عليها  �خل��ري و�ل��ع��ط��اء وق��ي��م �لت�شامح 
ب��ن��ي��ان �ل���دول���ة �لحت�����ادي م��ن��ذ ن�����ش��اأت��ه��ا يف �لعام 

.1971
و وفقا لل�شجلت �لرقمية �ملوثقة من قبل جلنة 
�لتعاون  ملنظمة  �ل��ت��اب��ع��ة  �لإمن��ائ��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
�لقت�شادي و �لتنمية فقد حافظت دولة �لإمار�ت 
قائمة  �شمن  مكانتها  على   2017 �ل��ع��ام  خ��لل 
�مل�شاعد�ت  جم���ال  يف  �ل��دول��ي��ني  �مل��ان��ح��ني  �أك����رب 
و  �لقومي  دخلها  �إىل  قيا�شا  �لر�شمية  �لتنموية 
�لن�شبة  �شعف  ي�شكل  م��ا  وه��و   1.31% بن�شبة 
حددتها  �لتي  و   0.7% وتبلغ  �ملطلوبة  �لعاملية 
�لأمم �ملتحدة مقيا�شا عامليا جلهود �لدول �ملانحة 

يف جمال �لعطاء.
�ملتميزة  �ملكانة  ه��ذه  على  �لإم���ار�ت  وياأتي حفاظ 
ح�شب �شجلت �ملوؤ�ش�شات �لدولية �شهادة �إ�شافية 
على نهج �خل��ري �ل��ذي توؤمن به �ل��دول��ة عرب مد 

�ل�شعوب  و  �ل����دول  و�مل�����ش��اع��دة جلميع  �ل��ع��ون  ي��د 
�مل��ح��ت��اج��ة يف ك��ل ب��ق��اع �لأر�����س بغ�س �ل��ن��ظ��ر عن 
�لدين �أو �للون �أو �لعرق �أو �لقومية ليمتزج بذلك 
مبد�أ �لعطاء مع قيم �لت�شامح و �لتعاي�س �ل�شلمي 
وهي �ملبادئ �لتي قامت عليها دولة �لإمار�ت منذ 
�لتاأ�شي�س بقيادة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه.
ب��وف��د ���ش��م م�شوؤولني  �ل���دول���ة  وج����اءت م�����ش��ارك��ة 
حكماء  جمل�س  برئا�شة  دينية  وقياد�ت  حكوميني 
جمل�س  ع��ق��ده��ا  �ل��ت��ي  �لج��ت��م��اع��ات  يف  �مل�شلمني 
�لأدي�����ان �مل��خ��ت�����س ب��ت��ع��زي��ز �حل���ري���ات �ل��دي��ن��ي��ة يف 
حيوية  جم��دد�  لتوؤكد  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  و��شطن 
�ل��ق��ائ��م على  �ل��ث��اب��ت  ر���ش��ال��ة �لإم�����ار�ت و موقفها 
ت�شجيع �لتعاي�س �ل�شلمي و ن�شر مبادئ �لت�شامح 

يف �أرجاء �ملعمورة .
يعمل مبوجبها جمل�س  �لتي   - ومنظومة �خلري 
ح��ك��م��اء �مل�����ش��ل��م��ني و ت��ع��د م��ف��اه��ي��م �ل��ت�����ش��ام��ح و 
�لتعاي�س بني �لثقافات �ملختلفة و�لأديان مكوناتها 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة -����ش��ت��ل��ه��م��ت يف �لأ����ش���ا����س م���ن ف��ك��ر و 
توجهات ز�ي��د �خل��ري » طيب �هلل ث��ر�ه » و جرى 
ل�شاحب  �لر�شيدة  �لقيادة  قبل  من  عليها  �لبناء 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�إع���لء ���ش��روح هذه  ب��ه��دف  �ل��دول��ة »حفظه �هلل« 
دولة  ر���ش��ال��ة  عليها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �لإن�شانية  �لقيم 
�لإمار�ت يف جمالت �لتنمية �ل�شاملة و توجهاتها 

�لإن�شانية على �مل�شتويني �لإقليمي و�لعاملي.
وخ���لل �لأع�����و�م �مل��ا���ش��ي��ة ح��م��ل »جم��ل�����س حكماء 
�مل�شلمني« و�أمينه �لعام معايل �لدكتور علي ر��شد 

ع�شر�ت  �إىل  �لحت���ادي���ة  �ل���دول���ة  روؤي����ة  �لنعيمي 
�ملوؤمتر�ت و�حلو�ر�ت �لدولية.. وكان فيها جميعا 
�شفري� فوق �لعادة يعّرف �لعامل مبنظومة �لإمار�ت 
و�لتعاي�س  و�لعطاء  و�لت�شامح  �خلري  جمالت  يف 
جعلتها  �لتي  �لأ�ش�س  وه��ي  �ل�شعوب  بني  �ل�شلمي 
�لدولة �أ�شا�س حتركاتها ور�شخت خدمة �لإن�شانية 
بو�شفها رديفا د�ئما حلب �لب�شر مبختلف �أرجاء 
ملنظومة  �لر��شخة  �لقاعدة  ه��ذه  وعلى  �لأر����س. 
للت�شامح وز�رة  �أن يكون  �خلري مل يكن م�شتغربا 
و جائزة خا�شة �إىل جانب �إن�شاء معهد دويل له يف 
�مل�شورة و �خلرب�ت  �لإم��ار�ت مهمته تقدمي  دولة 
�ل���لزم���ة يف جم���ال �ل�����ش��ي��ا���ش��ات �ل��ت��ي ت��ع��زز هذه 
و�لدول  �ل�شعوب  بني  �لر�قية  �لإن�شانية  �لقيمة 
للق�شاء  �لأج��ي��ال  نفو�س  يف  ير�شخها  نحو  وعلى 

على منابع �لتع�شب و �لنغلق و �لطائفية �لتي 
باتت ت�شكل عنا�شر رئي�شية لغالبية �مل�شاكل �لتي 

ي�شهدها �لعامل يف �لوقت �حلا�شر.
و  حملتها  �لتي  للر�شالة  �لرئي�شية  �خلل�شة  �إن 
ل تز�ل �لإم��ار�ت تتمثل يف �أنه لي�س هناك ما هو 
�أف�شل من �أن ي�شبح �لت�شامح و �لتعاي�س �ل�شلمي 
 .. �خل��ري  منظومة  �شمن  �ملن�شوية  �لقيم  وك��ل 
�جلميع  عليها  يجتمع  عاملية  جمتمعية  ���ش��ر�ك��ة 
�أر�س  على  �ل��دول��ة  ترجمتها  �لتي  �لر�شالة  وه��ي 
للخري  عاما  �لو�قع من خلل تخ�شي�س 2017 
و �أعقبته بعام ز�يد 2018 تيمنا بالقائد �ملوؤ�ش�س 
و تخليد� لذكر�ه و�لذي كر�س حياته و جل جهوده 
�إن�شانية �شاملة  جلعل تلك �لقيم �شمن منظومة 

للعامل ليعمه �خلري و�ل�شلم و �ل�شلم.

�سامح ال�ساعر: فقدان لغة احلوار من ال�سلبيات الكبرية للتكنولوجيا احلديثة
مازن ال�سبل: املطار يحدث اأنظمته دائما لي�سل لأعلى درجات ال�سالمة والأمان 

هاين فاروق: �سبكات التوا�سل الجتماعي تتاثر بها عقول الأجيال اجلديدة
�سالح كرامة: عندما ا�سرتيت اأول �سيارة يف حياتي مل اأبدلها حتى الآن

�سامر املحمدي: الإمارات مت�سدرة من حيث ن�سبة م�ستخدمي »الفي�سبوك« 
حممد ال�سكري: ن�ستغل املزايا ونقلل العيوب هذا يتوقف على ال�سخ�ص امل�ستخدم 
فاطمة ال�سايغ: بال �سك العالقات الإن�سانية تاأثرت ب�سكل كبري عما م�سي 
عثمان على: التكنولوجيا احلديثة اأتاحت لنا الراحة والت�سلية واملعي�سة املرفهة

» التطور التكنولوجي.. رفاهية ممنوعة «  

البع�س ي�شيد بدوره يف حياة اأ�شهل ، والبع�س يتهمه باالنفالت االأخالقي 

االإمارات تقود قاطرة الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي والعطاء حول العامل عرب منظومة متكاملة للخري

•• حتقيق :رم�ضان عطا 

�ألغت �حلدود �مل�شطنعة بني �لبلد�ن، بل قدمت 
�مل�������ش���اف���ات ومكنت  ك���ث���رية و�خ���ت�������ش���رت  ح���ل���ول 
�لتي  �مل�شاريع  م��ن  �لكثري  �إجن���از  م��ن  �لإن�����ش��ان 
�لإن�شان  و�أر���ش��دت  م�شتحيلة  م�شى  فيما  كانت 
و�لعلوم،  و�ملعارف  �لخ��رت�ع��ات  من  �لكثري  �إىل 
�لوقت  با�شتغلل  ل��لإن�����ش��ان  �شمحت  �أن��ه��ا  كما 
وتقليل �لتكاليف و�إجناز �لأعمال و�ملهام ب�شرعة 
فائقة و�حل�شول على معلومات هائلة ومتعددة 

يف �أوقات قيا�شية.
للن�شان  تتيح  مل  �حلديث  �لع�شر  و�شائل  �إنها 
مليا  ويفكر  نف�شه  �أعماق  �إىل  يعود  لكي  فر�شة 
�لأ�شئلة وهي  نف�شه جمموعة من  ويطرح على 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ن��ا ؟ وم���ا هو  �ل����ذي ت�شلبه  م��ا 
�لثمن �لذي يجب دفعه للتكنولوجيا �جلديدة ؟ 

وما هي نهاية �لهث ور�ء �لتكنولوجيا ؟.
�سلوك الإن�سان

ويحدثنا يف �لبد�ية هاين فاروق دكتور بيطري 
للتطور  و�لإي��ج��اب��ي��ات  �ل�شلبيات  يف  ر�أي����ه  ع��ن 
قائل:  �حل��ي��اة  جم���الت  �شتى  يف  �لتكنولوجي 
يف  �لتطور  �أ�شبح  حيث  �ل��ي��وم  تقليد  ي��وج��د  ل 
نرى  ،فنحن  بديهي  �شيء  �لآن  �ملجالت  جميع 
مرتبط  ن��ظ��ام  تتبع  �حلكومية  �مل�شالح  جميع 
�شرعة  ه��دف��ه  �مل��ع��ل��وم��ات  و���ش��ب��ك��ة  بالكمبيوتر 
،ومثل  حم���ددة  زمنية  م��دة  يف  �ملعاملة  �إج���ر�ء 
�ملخالفة على �لطريق �ل�شريع جتدها يف خلل 
يف  �لرئي�شي  �لكمبيوتر  على  ظهرت  �شاعة  ربع 
�لتكنولوجي  ،و�لتطور  �ملرورية  �ملخالفات  جهة 
تكنولوجية  مهار�ت  ك�شب  علينا  يفر�س  ��شبح 
حيث   ، وظيفة  على  حت�شل  �أن  ت�شتطيع  لكي 
�لدولية  �لكمبيوتر  رخ�����ش��ة  ���ش��ه��ادة  �أ���ش��ب��ح��ت 
يجب  �لتي  �لأ�شا�شية  �لأور�ق  م��ن   ،ICDL
،و�حلياة  �لوظيفي  ملفك  يف  موجودة  تكون  �أن 
�لع�شرية ��شبح لها نو�فذ ت�شتطيع من خللها 
�لع�شر  و���ش��ائ��ل  ومنها  �أج��م��ع  للعامل  تنظر  �أن 
�لتي  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  و�شبكات  �حل��دي��ث 

و�أ�شبحت  �لأج��ي��ال �جل��دي��دة  �ث��رت على عقول 
توؤثر يف �ل�شلوك �لإن�شاين ب�شفة عامة.

وي�شيف فاروق،عندما تعقد مقارنة بني �لزمن 
�ختلف  هناك  جت��د  �حلا�شر  و�ل��زم��ن  �ملا�شي 
و�أ�شبحت  �لإن���������ش����ان  ����ش���ل���وك  يف  ح�����دث  ك���ب���ري 
عندما  ،فمثل  جتمد�  �أك��رث  �لإن�شانية  �مل�شاعر 
ك��ن��ت �شغري ك��ن��ا يف �لأع���ي���اد ي��ح��دث ت����ز�ور بني 
�لأق����ارب و�جل����ري�ن وك���ان ه��ن��اك ج��و �أل��ف��ة بني 
�أ�شبحت ر�شالة من هاتفك  �لآن  ،�أم��ا  �لعائلت 
تكفي للتهنئة يف �ملنا�شبات ، مما �أدى �إىل ف�شاد 
�لعلقات �لجتماعية وهذه من �لآثار �ل�شلبية 

�لتي خلفتها �لتكنولوجيا يف ع�شرنا �حلديث. 
الإعالم الجتماعي

وح�شب �شامر �ملحمدي طالب باجلامعة يتحدث 
بالتكنولوجيا  ت��ع��ل��ق��ه��م  وم�����دى  �ل�����ش��ب��اب  ع���ن 

�حلديثة يقول:
للأدو�ت  ��شتخد�ما  �أكرث  هي  �لآن  �ل�شباب  فئة 
�لتو��شل �لجتماعي، ول  �لتكنولوجيا ومو�قع 
�لأك���رب ه��م م��ن ي�شتخدم هذه  �لفئة  ب���اأن  �أن��ك��ر 
هو  �لأ���ش��رة  ودور   ، خاطئا  ��شتخد�ما  �لأدو�ت 
�لأهم يف مرحلة �ملر�هقة عند �ل�شباب وحماولة 
 ، �ملختلفة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ع��ل��وم  م��ن  حمايتهم 
و�لعمل على مر�قبتهم د�ئما ،وهذ� ما �أجده يف 
�ل�شحيح  �لطريق  على  دلني  ،ف��و�ل��دي  عائلتي 
ومل ي��ج��ربين ع��ل��ى ���ش��يء ب��ل �أع��ط��اين �حلرية 
�إعطائي �لن�شائح  لختيار طريق م�شتقبلي مع 
�ل��ت��ي ل ت��ق��در مب����ال، و�أو����ش���ح �مل��ح��م��دي ، عن 
تقرير �لإع��لم �لجتماعي �لعربي �ل�شادر عن 
�رتفاع  �إىل  ����ش��ار  �حلكومية  ل����لإد�رة  دب��ي  كلية 
�لجتماعي  �لتو��شل  م��وق��ع  م�شتخدمي  ع��دد 
 44.57% بن�شبة  �لإم������ار�ت  يف  »ف��ي�����ش��ب��وك« 
 2.02 مقابل   ، م�شتخدم،  مليون   2.9 لنحو 
مليون م�شتخدم خلل �لفرتة �ملقابلة من �لعام 
�ملا�شي، وبني �لتقرير �أن عدد م�شتخدمي موقع 
مليون   43 تخطى  �لعربي  �لعامل  يف  في�شبوك 
م�شتخدم بنهاية �لربع �لأول من �لعام �حلايل، 

كما ر�شد �لتقرير منو�ً 

و��شحاً يف ��شتخد�م �للغة �لعربية �شمن و�شائل 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي. وج�����اءت �لإم�������ار�ت يف 
�شد�رة �لدول من حيث ن�شبة �نت�شار م�شتخدمي 
ن�شبة  بلغت  ، حيث  �لعربية  �ل��دول  في�شبوك يف 
في�شبوك  �لجتماعي  �مل��وق��ع  م�شتخدمي  ع��دد 
�لدولة  �شكان  ع��دد  �إجمايل  من   %  36 نحو 
�لن�شطني  �مل�شتخدمني  عدد  ن�شبة  بلغت  فيما   ،

ملوقع تويرت نحو 2.1 %. 
حتديث اأنظمتها

وق����ال م����ازن �ل�����ش��ب��ل م��وظ��ف ب��امل��ط��ار : �حلياة 
�حلديثة  �لتكنولوجيا  عن  ت�شتغني  ل  �أ�شبحت 
و�لتي دخلت يف جميع نو�حي �حلية وما يحيط 
�للعاب  حتي  �ل��ي��وم  ط���و�ل  علية  ننظر  وم��ا  بنا 
�لأط���ف���ال �أ���ش��ب��ح��ت ح��دي��ث��ة وم��ت��ج��ددة ولهذ� 
�أ�شبحت �أفكار �لأجيال �جلديدة متغرية ونافرة 
للختلف  �ل�شبب  ويرجع  وم�شتقلة  ور�ف�شة 
ببطء  ك��ان��ت مت�شي  �شابقة  ح��ي��اة  م��ن  �ل��و����ش��ح 
بالتغري  توؤمن  مت�شرعة  �شريعة  وحياة  ورز�ن��ة 
�لتكنولوجية  �لأل��ي��ات  �أهمية  وع��ن  و�لتحديث  
�لتي حتدث  �ملو�قع  �ه��م  �ملطار من  �ل�شبل  ق��ال 
�على  �إىل  وت�شل  �لع�شر  تو�كب  لكي  �أنظمتها 

درجات �ل�شلمة و�لأمان.
اأول �سيارة

�مل�شرحي  �مل�����خ�����رج  ك�����ر�م�����ة  ����ش���ال���ح  وي�����وؤك�����د 
و�ل�شينمائي قائل : �أ�شبحنا ��شتهلكيني فقط 
�لأ�شخا�س  بع�س   فتجد  در�ي��ة  ول  فهم  ب��دون 
يحملون خم�شة �أجهزه حممول يف يده وعندما 
ومفتخر  منتع�س  وهو  عليك  يرد  ؟  مل��اذ�  ت�شاأله 
)وملا ل و�أنا �ملك �ملال(،يجب علينا �أن نرجع �إىل 
نقطة �لتفكري ونكون متطورين ذهنيا ونحاول 
منتجة  �شعوب  �إىل  ��شتهلكيني  م��ن  �ل��ت��ح��ول 
�ل�شعوب  ع��ل��ى  غ��ري��ب  لي�س  ،وه����ذ�  وخم��رتع��ة 
�لعربية فنحن من علمنا هذه �ل�شعوب �لغربية 
من  �لتكنولوجية  وثورتهم  ح�شارتهم  وقامت 
�ملا�شية  �لع�شور  يف  ومفكرينا  علمائنا  خ��لل 
وطورو�  �لأف��ك��ار  ه��ذه  ��شتغلو�  �أن��ه��م  �أن��ك��ر  ،ول 

منها ونحن �أ�شبحنا  رد فعل ملا يبتكرونه.

وي���ق���ول ك���ر�م���ه ، ل��لأ���ش��ف ����ش��ب��ح �جل��ي��ل �لآن 
فقاعي يتكلم �لإجنليزية بطلقه ولكن ل يعي 
ي��دور حوله م��ن  ق�شايا بلدة ،وه��م��ة �لأول  م��ا 
�أح��دث �شيارة و�أح��دث حممول  و�لأخ��ري �قتناء 
 ، �ملعلومات  �شبكة  على  �لفتيات  مع  و�لتحدث   ،
فاأنا مثل عندما ��شرتيت �أول �شيارة يف حياتي 
�مل��ح��م��ول وهذ�  �لآن وك��ذل��ك  �أب��دل��ه��ا ح��ت��ى  مل 
�لتبذير  فلماذ�  �لغر�س  ت��وؤدي  باأنها  لقتناعي 

و�ل�شتهلك بدون فهم ول در�ية.
ال�ستخدام ال�سحيح

)عثمان  حت��دث  و�ل�شلبيات  �لإي��ج��اب��ي��ات  وع��ن 
�أن و�شائل �لع�شر �حلديث  �أ�شرة على  علي( رب 
تاأثري�تها �لإيجابية نلم�شها يف حياتنا �ليومية 
وهي �أتاحت لنا �لر�حة و�لت�شلية و�ملعي�شة �ملرفهة 
�أما �ل�شلبيات فهي تظهر يف �أبنائنا �ل�شغار حيث 
من غري �ل�شهل �أن يتحكم �لأهل بتعاطي �أبنائهم 
ومر�قبتهم  عليهم  و�ل�شيطرة  �لتكنولوجيا  مع 
طو�ل �لوقت، لكن من �لأمور �ملتاحة كنوع من 
�إىل  �إ�شافة  بينهم،  ما  �ل�شد�قة يف  �ملر�قبة هي 
�لطفل  يتعر�س  �أن  فمجرد  و�لإر���ش��اد.  �لن�شح 
�إىل  م��ب��ا���ش��رة  �شيلجاأ  خ��اط��ئ��ة  ي��ر�ه��ا  �أم����ور  �إىل 
و�لده �أو و�لدته بحكم �ل�شد�قة �لتي تربطهما، 
�ل�شحيح. �ل�شتخد�م  �لن�شح يف  دور  يبد�أ   وهنا 

و�أكمل عثمان: من �ل�شروري �أن يكون �لأهل على 
در�ية تامة يف �لتعامل مع و�شائل �لتكنولوجيا ، 
جمار�ة لأبنائهم وملعرفة ما �لذي يفعلونه ، ول 
�لتكنولوجيا  لنا  �لذي قد تقدمه  �أحد يعلم ما 
�لتعامل مع هذه  �مل�شتقبل للأهل �جلاهلني  يف 
�ل��و���ش��ائ��ل �حل��دي��ث��ة م��ن ب��ر�م��ج م��ن ���ش��اأن��ه��ا �أن 
تر�قب �لأطفال حتى لو كان �لطرف �لأخر وهو 

�لأهل ل يعلم كيف يتعامل معها.
التاأثريات ال�سلبية

برجمة  مهند�س  �ل�����ش��ك��ري(  (حم��م��د  ويتعجب 
قائل:  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وع���ل���وم  �لآيل  �حل��ا���ش��ب 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �أ���ش��ب��ح��ت ع�����ش��ب �حل���ي���اة، كاملاء 
و�لهو�ء، فتخيل معي لو �لعامل بدون تكنولوجيا 
فكيف �شيكون �حلال بالطبع �شنعي�س يف �شحر�ء 

، و�ن���ا ل �ن��ك��ر �ن ه��ن��اك م�����ش��اوئ ك��ث��رية لعامل 
�لتكنولوجيا ولكن لي�س هذ� قا�شر عليه فقط 
، ولكن كيف  ل��ه م��ز�ي��ا وع��ي��وب  ،فكل م��ا حولنا 
ن�شتخدم �ملز�يا ونقلل �لعيوب وهذ� يتوقف على 

�ل�شخ�س �مل�شتخدم.
موؤخر�  �أجريت  در��شة  �أظهرت  �ل�شكري،  وتابع 
ت���ق���رب بني  �حل���دي���ث���ة  �لت�������ش���ال  و����ش���ائ���ل  �أن 
�أف����ر�د �لأ���ش��رة وذل���ك م��ن خ��لل حتويلهم �إىل 
للر�أي  خ��لف  يف   ، مرت�بطة  �جتماعية  �شبكة 
للإنرتنت  �ل�شلبية  �ل��ت��اأث��ري�ت  ب�����ش��اأن  �ل�شائد 
�لأ�شرية. �ل��رو�ب��ط  على  �ملحمولة   و�ل��ه��و�ت��ف 

 2252 �آر�ء  �إنرتنت«  و��شتطلعت موؤ�ش�شة »بيو 
تو�جه  �لتقليدية  �لأ�شر  �أن  �إىل  �أ�شرة، وخل�شت 
با�شتخد�م  �مل��ت��ز�ي��دة  �لع�شرية  �حل��ي��اة  �شغوط 
�ل���ه���و�ت���ف �مل���ح���م���ول���ة و�ل����ربي����د �لإل����ك����رتوين 
�ت�شال. ع���ل���ى  ل��ل��ب��ق��اء  �ل��ن�����ش��ي��ة   و�ل���ر����ش���ائ���ل 
وك�شف �ل�شتطلع �أن %60 من �لبالغني قالو� 
�إن �لتقنيات �حلديثة مل توؤثر على مدى تقارب 
�أ�شرهم بينما ذكر %25 �أن �لهو�تف �ملحمولة 
و�لت�����ش��ال ع��رب �لإن��رتن��ت �أح��دث��ت ت��ق��ارب��ا بني 
لها  ك��ان  �لتكنولوجيا  �إن   11% وق��ال  �أ�شرهم 

تاأثري �شلبي على �أ�شرهم.
وقال %53 ممن �شملتهم �لدر��شة �إن �لتقنيات 
مع  �ت�شال  على  �لبقاء  يف  �شاعدتهم  �حلديثة 
بعيدة  م�شافات  عنهم  تف�شلهم  �لذين  �أقاربهم 
مع  تفاعلتهم  م��ن  ح�شنت  �أن��ه��ا   47% وذك���ر 
باأن  �آخ��رون   47% و�أف��اد   ، من يعي�شون معهم 
 ، �شلبي  �أثر  �أي  لها  لي�س  �لتكنولوجيا �حلديثة 
وذكر %2 �أنها �أدت �إىل �نخفا�س جودة �لتفاعل 

بني �أفر�د �لأ�شرة.
مواكبة الع�سر

وع���ن ر�أي��ه��ا ت��ت��ح��دث ف��اط��م��ة �ل�����ش��اي��غ �ملوؤرخة 
ودكتورة علم �لتاريخ بجامعة �لمار�ت قائلة: 

�ل���ت���غ���ري�ت �ل��ت��ي ح��دث��ت يف �لإن�������ش���ان م���ع هذ� 
لرني  �ل��و�ل��دي��ن  ه��و  �لرئي�شي  ،�شببه  �ل��ت��ط��ور 
وهذه  للأبناء  كبرية  تعطي حرية  �لعائلة  �لآن 
�شيء  ب��اأ���ش��ل��وب  �لأب���ن���اء  ي�شتخدمونها  �حل��ري��ة 

غري  �أغ��ر����س  يف  �لكمبيوتر  كا�شتخد�م  للغاية 
�شك  ،وب��ل  �ملحمولة  هو�تفهم  و�أي�شا  �أخلقية 
ما  عن  كبري  ب�شكل  تاأثرت  �لإن�شانية  �لعلقات 
مل  �إذ�  �ل����ش���و�آ  �شيحدث  �مل�شتقبل  ،ويف  م�شي 
�ل�شلبية  �لآث��ار  لعلج  و�فية  در��شة  هناك  يكن 
لهذ� �لتطور ،وعلينا �أن نحد من هذه �لظاهرة 
وياأتي دور �لهيئات �ملتخ�ش�شة يف �شئون �لأ�شرة 

وتوعية �لآباء و�لأبناء.
تربينا  �لتي  �لأ���ش��ول  تنا�شينا  ،نحن  و�أ���ش��اف��ت 
كالأعمى  يقلد  �حل���ايل  �جل��ي��ل  ،فاأ�شبح  عليها 
ل��ك��ل م��ا ه��و غ��رب��ي ح��ت��ى يف م��ظ��ه��رة �خلارجي 
ومو�كبة  �لطبيعي  �لتطور  هو  هذ�  ،ويعتقدون 
�لأ�����ش����ول  ع���ل���ى  م���ع���ه  حت���دث���ت  ،و�إذ�  �ل��ع�����ش��ر 
دور  لها  ،فالأ�شرة  جاهل  �نك  يعتقد  و�لتقاليد 
كبري للتوعية وحماية �أبنائها من هذ� �لنفلت 

�لأخلقي.
لغة احلوار

ي��ت��ح��دث �شامح  �ل��ن��اح��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة  وم����ن 
�ل�����ش��اع��ر �أخ�����ش��ائ��ي ع��ل��م �لج��ت��م��اع ق��ائ��ل: علم 
�لجتماع تاأثر بال�شلب من هذ� �لتطور ،فنحن 
نعلم �أن من �ملبادئ �لرئي�شية لعلم �لجتماع هو  
و�لأ�شرة  �ملجتمع  �أف���ر�د  ب��ني  �لتو��شل  مفهوم 
�لعربي تفكك  �لبيت   �لو�حدة وعندما جتد يف 
ب�شبب �لتكنولوجيا �لتي غزت �لبيوت،يظهر لك 
،حيث  �حلديثة  للتكنولوجيا  �لكبرية  �لعيوب 
�لأبناء يجل�شون على  �حل��و�ر فتجد  لغة  فقدت 
�لكمبيوتر �أو �لبلي �شتي�شن ،ويف �جلانب �لخر 

جتد �لزوجة تتكلم بال�شاعات يف �جلو�ل.
�ل�شلبية  �لآث��ار  قائل،هذه  و��شتطرد يف حديثة 
�أف��ر�د �لعائلة و�أدت  خلقت نوع من �لتباعد بني 
�إىل م�شاكل �جتماعية كثرية وقد ت�شل يف بع�س 

�لأحيان �إىل �نف�شال �لزوجني.
وبالتاأكيد �ملا�شي �أح�شن �جتماعيا من �حلا�شر ، 
لعدم وجود هذ� �لتطور يف �ملا�شي وكانت �حلياة 
�ملفرد�ت  �زدح��م��ت  وكلما  �لب�شاطة  على  تعتمد 
�لتكنولوجية  �لتعقيد�ت  من  بالكثري  �حلياتية 

كلما ذ�دت �مل�شاكل �لجتماعية و�لنف�شية.
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وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 14
�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �و مطلية بها ، غري �لو�ردة يف فئات 

�خرى ، �ملجوهر�ت و�لحجار �لكرمية ، �دو�ت قيا�س �لوقت و�دو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة .
�لحرف  فوقها مكتوب  باأحرف لتينية  Diana Wellington  مكتوبة  �لعبارة   :  : �لعلمة  و�شف 

�للتينية DW معكو�شة.
�ل�شرت�طات :

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 277836        بتاريخ :2017/8/8    
 بيانات �لأولوية :  

با�شم :  �ندر كونرتول للتجارة �لعامة �س ذ م م
وعنو�نه : مكتب �ل�شيخ بطي مكتوم �ل مكتوم – ديرة – رقة –

�لبطني ، �س . ب 31603  دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
�سورة العالمة  

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

�حرف  مكتوب  فوقها  �شطرين  يف  لتينية  باأحرف  مكتوبة    Napoli Gold �لعبارة   : �لعلمة  و�شف 
لتينية BMJ د�خل د�ئرة على خلفية زرقاء

�ل�شرت�طات : عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م كلمة    NAPOLI ( ( مبعزل عن �لعلمة و 
بالأو�شاع �لخرى لعتبارها ��شم منطقة جغر�فية

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل : 

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 277838    بتاريخ :2017/8/8   
 بيانات �لأولوية : 

با�شم :  �ندر كونرتول للتجارة �لعامة �س ذ م م
وعنو�نه : مكتب �ل�شيخ بطي مكتوم �ل مكتوم – ديرة – رقة –

�لبطني ، �س . ب 31603  دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

�حرف  مكتوب  فوقها  �شطرين  يف  لتينية  باأحرف  مكتوبة    Napoli King �لعبارة   : �لعلمة  و�شف 
لتينية BMJ د�خل د�ئرة على خلفية زرقاء

و  �لعلمة  ع��ن  مب��ع��زل    NAPOLI كلمة  ��شتخد�م  عند  ح�شري  بحق  �ملطالبة  ع��دم   : �ل���ش��رت�ط��ات 
بالأو�شاع �لخرى لعتبارها ��شم منطقة جغر�فية

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 277839         بتاريخ :2017/8/8    
 بيانات �لأولوية : 

با�شم :  �ندر كونرتول للتجارة �لعامة �س ذ م م
وعنو�نه : مكتب �ل�شيخ بطي مكتوم �ل مكتوم – ديرة – رقة –

�لبطني ، �س . ب 31603  دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

�حرف  مكتوب  فوقها  �شطرين  يف  لتينية  ب��اأح��رف  مكتوبة    Napoli One �لعبارة   : �لعلمة  و�شف 
لتينية BMJ د�خل د�ئرة على خلفية زرقاء

�ل�شرت�طات : عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م كلمة    NAPOLI ( ( مبعزل عن �لعلمة و 
بالأو�شاع �لخرى لعتبارها ��شم منطقة جغر�فية

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 277844      بتاريخ :2017/8/8    
 بيانات �لأولوية :  

با�شم :  بي �م جي �ند�شرتيز �س م ح
وعنو�نه : �جلزيرة �حلمر� – �ملنطقة �حلرة – ر��س �خليمة    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

و�شف �لعلمة : �لعبارة MAC King  مكتوبة باأحرف لتينية يف �شطرين
�ل�شرت�طات :

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 277845     بتاريخ :2017/8/8    
 بيانات �لأولوية : 

با�شم :  بي �م جي �ند�شرتيز �س م ح
وعنو�نه : �جلزيرة �حلمر� – �ملنطقة �حلرة – ر��س �خليمة    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

و�شف �لعلمة : �لعبارة MAC One  مكتوبة باأحرف لتينية يف �شطرين
�ل�شرت�طات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 277848      بتاريخ : 2018/8/8  
 بيانات �لأولوية : 

با�شم :  بي �م جي �ند�شرتيز �س م ح
وعنو�نه :   �جلزيرة �حلمر� – �ملنطقة �حلرة – ر��س �خليمة    �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت ، مع�شل ) تبغ ( .

و�شف �لعلمة : �لعبارة Sumer  Molasses مكتوبة باأحرف لتينية
�ل�شرت�طات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 277860       بتاريخ :2017/8/9    
 بيانات �لأولوية :  

با�شم :  �شينزن هويد و�ت�س �ند�شرتي كو . ، �ل تي دي
وعنو�نه :   �لطابق 8 و 7 ، مبنى �ت�س ، دوجن�شاجناجن �ند�شرتي ، جو�شو كوميونيتي ، مدينة �ك�شيك�شياجن ، 

منطقة باو�ن ،  مدينة �شينزن ، حمافظة جو�ندوجن ، �ل�شني .
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 14
معادن نفي�شة غري م�شغولة �أو ن�شف م�شغولة ، �شناديق من معادن نفي�شة ، علب جموهر�ت )�شناديق( ، علب 
جموهر�ت ) للإهد�ء ( ،قلئد ) جموهر�ت ( ، خو�مت ) جموهر�ت ) ، �أ�شغال فنية من معادن نفي�شة ، �أقر�ط 

، �شاعات يد ، �شيور ل�شاعات �ليد ، علب �شاعات �جليب و�ليد ) للإهد�ء (
و�شف �لعلمة : �لكلمة EXTRI مكتوبة باأحرف لتينية بخط مميز

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل : 

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 277840          بتاريخ :2017/8/8   
 بيانات �لأولوية :  

با�شم :  �ندر كونرتول للتجارة �لعامة �س ذ م م
وعنو�نه : مكتب �ل�شيخ بطي مكتوم �ل مكتوم – ديرة – رقة –

 �لبطني ، �س . ب 31603  دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

و�شف �لعلمة : �لعبارة Oscar Gold  مكتوبة باأحرف لتينية يف �شطرين
�ل�شرت�طات :

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 277841     بتاريخ :2017/8/8    
 بيانات �لأولوية : 

با�شم :  �ندر كونرتول للتجارة �لعامة �س ذ م م
وعنو�نه : مكتب �ل�شيخ بطي مكتوم �ل مكتوم – ديرة – رقة –

�لبطني ، �س . ب 31603  دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

و�شف �لعلمة : �لعبارة Oscar King  مكتوبة باأحرف لتينية يف �شطرين
�ل�شرت�طات :

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 277842       بتاريخ : 2017/8/8    
 بيانات �لأولوية : 

با�شم :  �ندر كونرتول للتجارة �لعامة �س ذ م م
وعنو�نه : مكتب �ل�شيخ بطي مكتوم �ل مكتوم – ديرة – رقة –

�لبطني ، �س . ب 31603  دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

و�شف �لعلمة : �لعبارة Oscar One  مكتوبة باأحرف لتينية يف �شطرين
�ل�شرت�طات :

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 277843       بتاريخ :2017/8/8    
 بيانات �لأولوية : 

با�شم :  بي �م جي �ند�شرتيز �س م ح
وعنو�نه : �جلزيرة �حلمر� – �ملنطقة �حلرة – ر��س �خليمة  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

و�شف �لعلمة : �لعبارة MAC Gold  مكتوبة باأحرف لتينية يف �شطرين
�ل�شرت�طات :

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 277871 بتاريخ :2017/8/9    
 بيانات �لأولوية : 

با�شم :  �شينزن هويد و�ت�س �ند�شرتي كو . ، �ل تي دي
وعنو�نه :   �لطابق 8 و 7 ، مبنى �ت�س ، دوجن�شاجناجن �ند�شرتي ،

 جو�شو كوميونيتي ، مدينة �ك�شيك�شياجن ، منطقة باو�ن ، 
مدينة �شينزن ، حمافظة جو�ندوجن ، �ل�شني .

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 14
معادن نفي�شة غري م�شغولة �أو ن�شف م�شغولة ، �شناديق من معادن نفي�شة ، علب جموهر�ت )�شناديق( ، علب 
جموهر�ت ) للإهد�ء ( ،قلئد ) جموهر�ت ( ، خو�مت ) جموهر�ت ) ، �أ�شغال فنية من معادن نفي�شة ، �أقر�ط 

، �شاعات يد ، �شيور ل�شاعات �ليد ، علب �شاعات �جليب و�ليد ) للإهد�ء (
و�شف �لعلمة : �لكلمةT5 حرف T ورقم 5

�ل�شرت�طات :
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 282505  بتاريخ :2017/11/7   
 بيانات �لأولوية : 

باإ�شم: جا�س ديز�يرنز ، �إ�س . �إل
وعنو�نه :   روند� يونيفري�شيد�د 7 ، 1 6 ، �إي – 08007 ، بر�شلونة  ، �إ�شبانيا

�سورة العالمة 
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 25

�مللب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س ، �أثو�ب ، قم�شان ، قم�شان ن�شف كم ، �أثو�ب ) ملب�س ( ، جاكيتات 
) ملب�س ( ، جاكيتات من �ل�شوف ) ملب�س ( ، جاكيتات مقلن�شة ، جاكيتات ) ملب�س ( ، بناطيل ، قفاز�ت 
) ملب�س ( ، جو�رب ق�شرية ، جو�رب طويلة ، ملب�س د�خلية ) ملب�س د�خلية ( ، ملب�س ن�شائية د�خلية 
) ملب�س د�خلية ( ، بيجامات ، عباء�ت ) ملب�س ( ، قبعات ) �أغطية للر�أ�س ( ، �شد�ر�ت ، �شالت ، لفاعات 
، كنز�ت �شوفية ، معاطف ، ربطات عنق ، تنانري ، قبعات ) �أغطية للر�أ�س ( ، �أحزمة ) ملب�س ( ، حمالت 
للبنطلونات ، �أثو�ب �شباحة ، ملب�س لل�شاطئ ، �أغطية ر�أ�س لل�شتحمام ، عباء�ت ) ملب�س ( ، عمامات ، 
بذلت ، قم�شان د�خلية )ملب�س د�خلية ( ، ثياب غربدين ، ملب�س ريا�شية �ملوجودة يف هذه �لفئة ، �أو�شحة 

للجيب ، و�شاح للعنق ) ملب�س ( ، ملب�س حمبوكة .
و�شف �لعلمة : : �لكلمة ANONYME مكتوبة باأحرف لتينية باللغة �لفرن�شية بخط مميز باللون 
�لأزرق حتتها مكتوب Designers باللون �لرمادي و�لكل مكتوب حتت ر�شم مميز على �شكل قناع لونه 

�زرق مزخرف باللون �بي�س .
�ل�شرت�طات :  

وز�رة  �ل���ت���ج���اري���ة يف  �ل���ع���لم���ات  لإد�رة  م��ك��ت��وب��ا  ب���ه  ي��ت��ق��دم  �أن  ذل����ك  ع��ل��ي  �إع����رت������س  ل���دي���ة  م���ن  ف��ع��ل��ي 
 �لإق��ت�����ش��اد �أو �إر����ش���ال���ة ب��ال��ربي��د �مل�����ش��ج��ل ، وذل����ك خ���لل 30 ي��وم��ا م���ن ت���اري���خ �إ����ش���د�ر ه���ذ� �لإع����لن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 286041    بتاريخ :2018/1/15    
 بيانات �لأولوية : 

باإ�شم: جو�جنزو باجنود نتوورك تيكنولوجي كو.ليميتد
وعنو�نه :   �ر �إم .605 ، 1 8�إف ، بلدجن �إيه ، رقم 1

 �شارع �شرق �ملطار ، منطقة بايون ، جو�جنزو ، جو�ندوجن ، �ل�شني
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35
خدمات �لعلن ، خدمات وكالة �ل�شتري�د و�لت�شدير ، خدمات �لبحث عن رعاة ، ترويج �ملبيعات للآخرين، 
عر�س �لب�شائع على و�شائل �لت�شال، لأغر��س �لبيع بالتجزئة، تنظيم �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر، 
�إد�رة �شوؤون  �لتجارية،  �ملعلومات  �ل�شلع و�خلدمات لل�شركات �لأخرى، وكالة خدمات  تقدمي خدمات �شر�ء 
�ملوظفني، خدمات حتديد �ملو�قع لل�شركات، خدمات �لت�شويق، خدمات �حل�شابات ، خدمات �لوكالت �لعامة، 
خدمات تدقيق �لأعمال، توفري �ملعلومات �لتجارية عن طريق موقع على �شبكة �لإنرتنت، توفري �شوق على 
�لبحث  �لت�شويق على حمركات  لل�شلع و�خلدمات، حمرك  و�لبائعني  �ل�شبكة �للكرتونية للم�شرتين  على 

لتعزيز �ملبيعات ، خدمات �ل�شتعانة مب�شادر خارجية )م�شاعدة جتارية(
و�شف �لعلمة : : �لكلمة Banggoodمكتوبة باحرف لتينية

�ل�شرت�طات :
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 286505      بتاريخ :2018/1/25    

 بيانات �لأولوية : 

با�شم :  بي �م جي �ند�شرتيز �س م ح

وعنو�نه : �جلزيرة �حلمر� – �ملنطقة �حلرة – ر��س �خليمة  �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34

�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

و�شف �لعلمة : �لكلمة  MART مكتوبة باأحرف لتينية 

 �ل�شرت�طات :  

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج �إعلن �لن�شر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 287227      بتاريخ :2018/2/12    
 بيانات �لأولوية : 

با�شم :  موهيت فا�شفاين
وعنو�نه : 139/25 �شي �ت�س جوبال نيو��س، موخاباد� كيتنوبلي  كوتا ر�ج�شتان – �لهند

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

يف  د�خله  ذهبي  لونه  �إطار  د�خل  لتينية  باأحرف  مكتوبة    GOLD RICH و�شف �لعلمة : �لعبارة
�ل�شفل ر�شم مميز على �شكل جبال ود�خله يف �لعلى �شكل مميز يحتوي يف �عله على ر�شم على �شكل تاج 
ومكتوب د�خله حرف G وحرف R بخط مميز ويتو�شط ر�شم �فقي �شكله مميز و�لكل مر�شوم بخط لونه 
ذهبي على خلفية حمر�ء ، ور�شم �لإط��ار �ملذكور د�خل مربع لونه �بي�س وجو�نبه لونها �حمر وذهبي ويف 
�لعلى ر�شم على �شكل م�شتطيل لونه �حمر جو�نبه لونها �حمر و ��شفر فاحت د�خله ر�شم مميز على �شكل 

م�شتطيل لونه ذهبي د�خله �شكل مميز لونه ��شود
�ل�شرت�طات :

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 287469  بتاريخ :2018/2/15   
 بيانات �لأولوية : 

باإ�شم: حممد ها�شم ر�شا حممد قا�شم
وعنو�نه :     دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 39
�لنق�ل وتغليف وتخزين �ل�ش�لع وتنظيم �لرحلت و�ل�شفر

و�شف �لعلمة : �لكلمة courioo مكتوبة باأحرف لتينية بخط لونه بني وبجانبها مكتوب �حلرف 
ر�شم �شكله مميز د�خل  �لبني  باللون   C

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 287470  بتاريخ :2018/2/15    
 بيانات �لأولوية : 

باإ�شم: حممد ها�شم ر�شا حممد قا�شم
وعنو�نه :     دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35
من  �لزبائن  ميكن  مما  منها(،  �لنقل  )با�شتثناء  �لخرين  ل�شالح  �ملنتجات  من  متنوعة  جمموعة  جتميع 
معاينة و�شر�ء هذه �ملنتجات، وبالتحديد خدمات بيع وت�شويق �لوجبات و�لطعمة على �لنرتنت وخدمات 

�لدعاية و�لإعلن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي .
و�شف �لعلمة : �لعبارة a meal   Dial مكتوبة باأحرف لتينية

�ل�شرت�طات :
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 287849   بتاريخ :2018/2/22    
 بيانات �لأولوية : 

با�شم :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا 
)وتتاجر �ي�شا ً با�شم: ني�شان موتور كو.، ليمتد.) 

وعنو�نة:   رقم 2 ،تاكار�– ت�شو، كاناغاو�– كو، يوكوهوما– �شي،  كاناغاو�– كني، �ليابان
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 12
�مل��رك��ب��ات �ل��ربي��ة و�ل�����ش��ي��ار�ت؛ �ل�����ش��ي��ار�ت �ل��ذ�ت��ي��ة �لتحكم و�ل�����ش��ي��ار�ت �لأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة؛ �لأج����ز�ء �لهيكلية 

و�لرتكيبات للمركبات �لربية �أو �ل�شيار�ت.  
لتينية باحرف  مكتوبة    Nissan ProPILOT و�شف �لعلمة : �لعبارة

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391
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•• اأبوظبي-وام:

بالب�شر  �لإجت��ار  مكافحة  جهود  �أبوظبي  �شرطة  ناق�شت 
و�لتحقيقات  �لتحريات  مبديرية  نظمتها  عمل  ور�شة  يف 
�لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  �جلنائي  �لأم��ن  بقطاع  �جلنائية 
30 يوليو من كل  بالب�شر �لذي يو�فق  ملناه�شة �لجتار 

عام.
و�أك����د �ل��ع��ق��ي��د ع��م��ر�ن �أح��م��د �مل���زروع���ي م��دي��ر مديرية 
�لتحريات و �لتحقيقات �جلنائية بالإنابة.. حر�س �شرطة 
�أب��وظ��ب��ي ع��ل��ى �لح��ت��ف��اء ب��ه��ذ� �ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي و �لتذكري 

بخطورة هذه �لآفة �ملجتمعية و�لعمل على مكافحتها .
�أبوظبي  �إم��ارة  لإبقاء  ت�شعى  �أبوظبي  �شرطة  �أن  و�أو���ش��ح 

�أنو�عها و�شورها  خالية من هذه �جلرمية �لعاملية ب�شتى 
حال  يف  عليها  بالق�شاء  كفيلة  ب��اإج��ر�ء�ت  لها  و�لت�شّدي 
�ل�شرت�تيجية  �شمن  وجودها  على  تدل  موؤ�شر�ت  ظهور 

�لوطنية ملكافحة �لجتار بالب�شر.
و��شتعر�س �لعقيد خبري حمد ر��شد �لزعابي نائب مدير 
لل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  يف  �لحت�����ادي  �لتحقيق  �إد�رة 
�لور�شة،  خ��لل  �لد�خلية،  وز�رة  يف  �لحت��ادي��ة  �جلنائية 
جتربة �لوز�رة وجهودها ملكافحة هذه �جلرمية و�لق�شاء 
�ل�����ش��ح��اي��ا مب��ا ي�شهم يف حتقيق  ع��ل��ي��ه��ا، وح��م��اي��ة ودع���م 
�لأمن و�ل�شتقر�ر للمجتمع وفق �ملعايري �لدولية يف هذ� 

�ملجال.
مكافحة  ق�شم  رئي�س  �لغفلي  حممد  عمري  �ل��ر�ئ��د  و�أك��د 

�جلنائية  و�مل��ب��اح��ث  �لتحريات  �إد�رة  يف  بالب�شر  �لإجت���ار 
ملناه�شة  �لعاملي  �ليوم  يف  �مل�شاركة  �أهمية  “�ملديرية”،  يف 
�لجتار بالب�شر و�لت�شدي لهذه �لآفة وحماية �ل�شحايا، 

وجتفيف �أي منابع للمتاجرين فيها.
�حلكومية  �جلهات  مع  �أبوظبي  �شرطة  تعاون  �إىل  ولفت 
و�ملتطلبات  باملعايري  �لتز�مها  مع  �جلرمية  هذه  ملكافحة 
للرتقاء ببيئة �لعمل ما يوؤهلها �إىل �لريادة �لإقليمية يف 

مكافحة �لإجتار بالب�شر.
�لتحريات  مديرية  يف  متخ�ش�س  ق�شم  �إن�شاء  �أن  و�أو�شح 
و�لتحقيقات �جلنائية يف �شرطة �أبوظبي ي�شهم يف �لرتقاء 
مب�شتوى �لأد�ء للحد من هذه �جلرمية وحت�شني حقوق 

�ل�شحايا من �ل�شتغلل و�خلد�ع.

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف اليوم العاملي ملناه�شة االإجتار بالب�شر

•• اأبوظبي-وام:

�أك����د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل ب��ن حم��م��د بلحيف 
�ل��ن��ع��ي��م��ي وزي�����ر ت��ط��وي��ر �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة رئي�س 
�لربية  للمو��شلت  �لهيئة �لحتادية  �إد�رة  جمل�س 
و�لبحرية �أن متيز �شيا�شة دولة �لإمار�ت على �شعيد 
وطنية  �شناعات  وب��ن��اء  �لقت�شادي  �لتنوع  حتقيق 
م�شتد�مة �أ�شهم يف �حلفاظ على مكانة �لدولة على 
جتاريا  مركز�  باعتبارها  �لعاملية  �لتجارة  خريطة 
ع��امل��ي��ا و ب��و�ب��ة جت��اري��ة ملنطقة �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط و 

�لأدنى و�شمال �أفريقيا.
جاء ذلك يف ت�شريح له تعقيبا على �لتقدم �مللمو�س 
�للوج�شتي  �لأد�ء  �لإم��ار�ت مب�شتوى  �أحرزته  �لذي 
للفرتة �ملمتدة ما بني “ 2012 - 2018 “ عرب 

حتقيقها �ملركز �ل� 11 عامليا و�لأول عربيا وتقدمها 
�خلدمات  �أد�ء  م��وؤ���ش��ر  يف  ع��ام��ني  خ���لل  م��رك��زي��ن 
تقرير  ح�شب   2018 لعام  �لتجارية  �للوج�شتية 
�ل��ب��ن��ك �ل����دويل �ل���ذي ���ش��در م��وؤخ��ر� ل��ت��اأت��ي �شمن 
�للوج�شتي  �ملجال  يف  �أد�ء  �لأع��ل��ى  �ل��دول  جمموعة 
و  فرن�شا  و  فنلند�  و  كند�  و  �أم��ري��ك��ا  على  متقدمة 
�جلنوبية  كوريا  و  �ل�شني  و  �أ�شرت�ليا  و  �ل��دمن��ارك 
�ل�شرق �لأو�شط و  و �ل�شني و جميع بلد�ن منطقة 

�شمال �أفريقيا.
للمو��شلت  �لحت���ادي���ة  �لهيئة  �إن  معاليه  ق���ال  و 
�لأخرية  �ل�شنو�ت  خ��لل  نفذت  و�لبحرية  �ل��ربي��ة 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات وط��ن��ي��ة يف ���ش��وء روؤي�����ة �لإم������ار�ت 
للنقل  �لأد�ء  مب�شتوى  �لرتقاء  يف  �أ�شهمت   2021
�ل���ربي و�ل��ب��ح��ري �لأم���ر �ل���ذي ت��رت��ب عليه تعزيز 

مكانة �لإمار�ت علي �خلريطة �لدولية.
�لتي  �للوج�شتية  �ل�شرت�تيجية  �أه����د�ف  وتتمثل 
�لقطاع  م�����ش��اه��م��ة  زي������ادة  يف  �لم��������ار�ت  �أع��ل��ن��ت��ه��ا 
ورفع  �لإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  من��و  يف  �للوج�شتي 
ح�شة �ل�شوق �لمار�تي من �ل�شلع �لتي تتدفق �إىل 
يوفرها  �لتي  �لعمل  فر�س  حجم  وتو�شيع  �ملنطقة 
�لقطاع و حت�شني ترتيب دولة �لمار�ت يف ت�شنيف 
ورفع  �ل��ع��امل��ي��ة  و�ل�شناعية  �للوج�شتية  �مل��وؤ���ش��ر�ت 

�شمعتها عامليا فيما يتعلق باخلدمات �للوج�شتية.
�ل�شرت�تيجية  ه����ذه  ت��ط��ب��ي��ق  م���رت���ك���ز�ت  وت��ع��ت��م��د 
�لتجارة  وت�شهيل  و�لتقنية  �لأ���ش��و�ق  قطاعات  على 
حتليل  �إىل  ت�شعى  وجميعها  �لب�شري  و�ل��ر�أ���ش��م��ال 
وحت��دي��د ور���ش��د �لفر�س يف �لأ���ش��و�ق ���ش��و�ء ح�شب 
للقطاع  ميكن  �لتي  �لأم��اك��ن  ح�شب  �أو  �لقطاعات 

مب�شاريع  �لقيام  و  جذبها  �لم���ار�ت  يف  �للوج�شتي 
�مل�شتهدفة  �حل�شة  حتقيق  م��ن  متكنها  �أن�شطة  �أو 
من �شوق �ل�شحن �لبحري و�جلوي ح�شب �لأهد�ف 
جتارية  ع���لم���ة  وت���ط���وي���ر  ت�����ش��م��ي��م  ج���ان���ب  �إىل 
للخدمات  ومميزة  جاذبة  وعاملية  و�إقليمية  حملية 
�للوج�شتية و�عتماد �شيا�شة ت�شويق و��شحة ومكثفة 
و  �لأه����د�ف  حتقيق  بغية  ودول��ي��ا  و�إقليميا  حمليا 

متابعة قيا�س و ر�شد جناحها.
على  �ل�شرت�تيجية  ت��رتك��ز   .. �لتقنية  جم��ال  ويف 
��شتخد�م �أف�شل �لتقنيات كاأد�ة تناف�شية تعزز تقنية 
�لنقل و�خلدمات �للوج�شتية وو�شعها �شمن �شل�شلة 
�لتوريد يف �لمار�ت من �أجل ت�شهيل �لتجارة و حتقيق 
�ل�شتخد�م  �شمان  �إىل جانب  �للوج�شتية  �لأه��د�ف 
مع  ومتا�شيها  �للوج�شتية  �لأ�شا�شية  للبنية  �لأمثل 

ت�شريعات  �ق��رت�ح  �أو  وحو�فز  بر�مج  وو�شع  �لطلب 
�ملُمّكنة �شمن  “�لتكنولوجيا” باأجنح �لطرق  لن�شر 
�لرب�مج  و�شع  ا  و�أي�شً �لم��ار�ت  يف  �لتوريد  �شل�شلة 
�ملوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  و�لتطوير  للبحث  �خلا�شة 
�لأكادميية و�ل�شناعية و�حلكومية لت�شبح �لمار�ت 

مركز للخرب�ت �للوج�شتية يف �ملنطقة.
وعلى م�شتوى ت�شهيل �لتجارة رّكزت �ل�شرت�تيجية 
على �إح��د�ث نقلة نوعية يف �أنظمة �إجناز �ملعاملت 
�ل�شحن  �لتي حتكم حركة و تفتي�س و متويل �شوق 
�لتوريد  و�شل�شلة  و�مل��ط��ار�ت  و�مل��و�ن��ئ  ع��رب �حل���دود 
وترخي�س  وت�شجيل  �إن�شاء  جاذبية  وتعزيز  باأكملها 
�شو�ء  �للوج�شتية  �خل��دم��ات  تخدم  �لتي  �ل�شركات 
�لعاملة  �لقوى  ذل��ك  يف  مبا  دولية  �أو  حملية  كانت 
�لأد�ء  لقيا�س  ت��د�ب��ري  ور���ش��د  و�شع  �إىل  بالإ�شافة 

وجتويد �خلدمات.
تعمل  �ل���ب�������ش���ري  �ل�����ر�أ������ش�����م�����ال  م�������ش���ت���وى  وع����ل����ى 
�لتي  �ملهار�ت  و  �لإع��د�د  توفري  على  �ل�شرت�تيجية 
و  منوه  مر�حل  ح�شب  �للوج�شتي  �لقطاع  يتطلبها 
�إ�شد�ر  و  للقطاع  �ملهني  و�لتطوير  للتدريب  مر�كز 
�خلدمات  جلعل  �مل�شتوى  عاملية  �أنظمة  و  معايري 
�لم���ار�ت  يف  لل�شباب  ج��اذب��ة  �شناعة  �للوجي�شتية 

وللم�شتثمرين من �خلارج.
�لوطنية  �للوج�شتية  �ل�شرت�تيجية  تنفيذ  وي��اأت��ي 
�لربية  للمو��شلت  �لحتادية  �لهيئة  من  باإ�شر�ف 
و�ل��ب��ح��ري��ة م��ع و���ش��ع �لإج�����ر�ء�ت �ل��لزم��ة لتنفيذ 
و  �لقطاع  لهذ�  �حلكومة  تر�شمها  �لتي  �ل�شيا�شات 
�لمار�ت  متكن  تناف�شية  جتارية  منتجات  �شياغة 

من �أن تكون وجهة لوج�شتية و��شتثمارية عاملية.

•• ال�ضارقة ـ الفجر 

ي�����ش��ه��د �مل���ل���ت���ق���ى �ل�������ش���ي���ف���ي ل���ن���ادي 
�ل��ري��ا���ش��ي �لر�بع  �حل��م��ري��ة �ل��ث��ق��ايف 
و�لع�شرون، �لذي ياأتي �شمن فعاليات 
�لهادفة  و�لرب�مج  �ل�شيفي  �لن�شاط 
ب���رن���ام���ج جمل�س  ي��ت�����ش��م��ن��ه��ا  �ل���ت���ي 
لهذ�  �ل�شيفي  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة 
غري(،  )عطلتكم  ���ش��ع��ار  حت��ت  �ل��ع��ام 
-07-08 ب��ني  �ل��و�ق��ع��ة  �ل��ف��رتة  يف 
 ،2018-08-02 ولغاية   2018
وبالتعاون مع �ل�شريك �ل�شرت�تيجي 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �حل��م��ري��ة، جملة من 
�لعمل  وور����س  و�ل��زي��ار�ت  �لفعاليات 
��شتفادة  زي�������ادة  ب���ه���دف  وغ����ريه����ا، 
منت�شبي �مللتقى وتوفري قناة حمفزة 
يفيدهم  �وق��ات فر�غهم مبا  لإ�شغال 
يف تنمية مهار�تهم و�شقلها، وتنمية 
�جلانب �لثقايف و�ملعريف لدى �لفئات 

�لعمرية �ل�شغرية.
�أهمية  للملتقى على  �ملنت�شبني  و�أك��د 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�مل��ح��ا���ش��ر�ت ودوره����ا يف 
مو�هبهم،  وت��ن��م��ي��ة  م��ع��ارف��ه��م  ث��ق��ل 
حيث �أ�شار “نور �شالح ، حممد علء 
�أبو  �شعود،  حممد  حممد،  ح��م��د�ن   ،
عمر  عبد�لرحيم،  عمر�ن  عمر،  بكر 
فعاليات  �ن  عبد�هلل”  و�شيف  نبيل، 
ِقبل  ت�شهد تفاعل و��شح من  �مللتقى 
�جلميع مو�شحني �ن �للجان �ملنظمة 
كافة  توفري  على  حري�شة  للملتقى 
�لم��ك��ان��ي��ات ل��ن��ج��اح �ل��ف��ع��ال��ي��ات، كما 
�أهمية �لرحلت �مليد�نية  �كدو� على 

و�ملحا�شر�ت �ملتنوعة بامللتقى. 
�شليمان  �أو����ش���ح حم��م��د  م��ن ج��ان��ب��ه 
�لكبار  م�����ش��ريف جم��م��وع��ة  م�����ش��وؤول   �
يف  �مللتقى  �أن  �مللتقى،  منت�شبي  م��ن 
ن�شخته �حلالية متيز بتنوع فعالياته 
جانب  �إىل  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �لتعليمية 
�لفعاليات �لبحرية، موؤكد� �ن �مللتقى 
يتطور عاما بعد عام ل�شيما يف ظل 
توفري  على  �مللتقى  م�شوؤويل  حر�س 
خمتلف مقومات �لنجاح، و�أ�شاف �ن 
�عد�د  زي��ادة  �مللتقى  جن��اح  يعك�س  ما 
منت�شبيه وحر�س �أولياء �لمور على 

م�شاركة �أبنائهم يف فعاليات �مللتقى.
م���و����ش���ح���ا �ن وج�������ود جل���ن���ة �لم����ن 
�مللتقى  جل��ان  ج��ان��ب  �إىل  و�ل�شلمة 
�مللتقى  وري�������ادة  ���ش��م��ع��ة  م���ن  ع�����ززت 
و�عتباره  �حل��م��ري��ة  ل��ن��ادي  �ل�شيفي 
م�����ن �ه�������م �لح������������د�ث �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
�مللتقى  ليمثل  �لرتفيهية،  �لتعليمية 
و�شناعة  �مل���و�ه���ب  لك��ت�����ش��اف  و�ح����ة 
�بطال �مل�شتقبل يف خمتلف �ملجالت.  

�أن�شطة ريا�شية، ولياقة بدنية
�حلمرية  ملتقى  جم��م��وع��ات  ن��ف��ذت 
�لأن�شطة  م����ن  �ل���ع���دي���د  �ل�����ش��ي��ف��ي 
�للياقة  وب��ر�م��ج  �ملوجهة  �لريا�شية 
�أن�شطة  وم��ن��ه��ا  ملنت�شبيها،  �ل��ب��دي��ن��ة 
�حلركية  و�لأن�������ش���ط���ة  �ل����ق����دم  ك�����رة 

و�لتليمات�س،  �ل��ب��دن��ي��ة  و�ل���ل���ي���اق���ة 
متارين  ع���ل���ى  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني  وت����ع����رف 
�لإح���م���اء و�إط���ال���ة �ل��ع�����ش��لت ورفع 
ن�شاط  ق��ب��ي��ل مم���ار����ش���ة  ج��اه��زي��ت��ه��ا 
ك��رة �ل��ق��دم وغ��ريه��ا م��ن �لريا�شات، 
وتعلم �لعديد من �ملفاهيم �لريا�شية 
لعبة  تعلم  �أن  يف  و�ملتمثلة  �ل�شليمة، 
ك��رة �ل��ق��دم للطفل ه��ي ب��د�ي��ة جيدة 
�لتنظيم  مبفاهيم  �لنا�شئة  لتعريف 
و�ل���ت���ن���اف�������س �جل���م���اع���ي و�له���ت���م���ام 
بالآخرين و�لتعاون فيما بني �أع�شاء 
�مل�شاركني  و��شتمتع  �لو�حد.  �لفريق 
م����ن خم��ت��ل��ف �ل���ف���ئ���ات �ل���ع���م���ري���ة يف 
باأجو�ء  �ل�شيفي  �حل��م��ري��ة  ملتقى 
�ملرح �لريا�شية، خلل �ملناف�شات �لتي 
�لذين  �مللتقى،  جمموعات  �شهدتها 
جمموعات  �إىل  ت��ق�����ش��ي��م��ه��م  ج�����رى 
متناف�شة يف حتدي دوري كرة �لقدم، 
�إىل  �إ�شافة  �لبدنية،  �للياقة  وحتدي 
و�مللعب  �لهو�ئية  �لأل��ع��اب  مناف�شات 

�ل�شابوين و�لعاب �لتليمات�س. 
فعاليات بحرية وريا�سات ترفيهية 

�ل�شيفي  �حل���م���ري���ة  م��ل��ت��ق��ى  ي���زخ���ر 
�لريا�شية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  ب���ال���رب�م���ج 
�ملوجهة  و�ل���رتف���ي���ه���ي���ة  �ل���ب���ح���ري���ة 
�لرب�مج  و���ش��م��ل��ت  �مل��ل��ت��ق��ى،  ملنت�شبي 
�لتي  �لأن�شطة  من  �لعديد  �لبحرية 
و�لتجديف  �ل�شر�ع  بريا�شات  تعنى 
�لبحرية  و�لألعاب  و�لكياك  �حلديث 
�ل��رتف��ي��ه��ي��ة �ل�����ش��ب��اح��ة ، وذل������ك يف 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل���ن���ادي  م��ق��ر 
ع���ل���ى ����ش���اط���ئ �مل���دي���ن���ة، و�����ش����ارك يف 
�لن�شاط قر�بة )100 منت�شب( من 
و��شتمتع  �لعمرية.  �لفئات  خمتلف 
بالعديد  �حلمرية  �شيفي  منت�شبي 
�ل�شاطئية  �ل��ب��ح��ري��ة  �لأل����ع����اب  م���ن 
�لألعاب  من  جملة  تنفيذ  جانب  �إىل 
جميعها  ن��ف��ذت  و�ل��رت�ث��ي��ة  �ل�شعبية 
حر�شت  كما  �حلمرية،  �شو�حل  على 
�لهيئة �لإ�شر�فية على �إقامة �لألعاب 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �ل�����ش��اط��ئ��ي��ة ك��ك��رة �لقدم 
�ل�شاطئية  �لطائرة  وك��رة  �ل�شاطئية 
�لريا�شات  )حت���دي  ب��رن��ام��ج  �شمن 
�جلماعية(، علوة على �لعاب بحرية 
�حلديث  و�لتجديف  بال�شر�ع  تتمثل 
�لتتابع،  و�شباحة  و�لغط�س  و�لكياك 
�لريا�شات  )حت���دي  ب��رن��ام��ج  �شمن 
وتفاعل  ح��ي��ث  و�مل���ائ���ي���ة(،  �ل��ب��ح��ري��ة 
بالربنامج  م�شتمتعني  �مل�����ش��ارك��ون 
�ل�شور  و�ل��ت��ق��ط��و�  �ل�����ش��ي��ق  �ل��ب��ح��ري 
�ل��ت��ذك��اري��ة ع��ل��ى ���ش��اط��ئ �مل��دي��ن��ة ذو 
و�لرمال  �خللبة  �لبحرية  �لطبيعة 

�لبي�شاء �ل�شافية. 
�ل�شام�شي،  غ�����امن  ����ش���امل  و�أو������ش�����ح 
�لنادي،  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�لبحرية،  �لأل�����ع�����اب  جل���ن���ة  رئ���ي�������س 
�لثقايف  �حل���م���ري���ة  ن�������ادي  �أن  �إىل 
من  مبا�شرة  وبتوجيهات  �لريا�شي 
عبيد  جمعة  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 

�ل�����ش��ام�����ش��ي، �أك����د ع��ل��ى ت��وف��ري كافة 
يف  �لعامة  و�ل�شلمة  �لأم���ان  و�شائل 
�ل��ب��ح��ري��ة، وت��وف��ري �شرت�ت  �مل���ق���ر�ت 
�ملقر  يف  �ل���ب���ح���ر  مل�����رت�����ادي  �ل���ن���ج���اة 
جاهزية  رف���ع  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ب��ح��ري، 
م��ن��ق��ذي��ن �ل����ن����ادي، م����وؤك����د�ً ع��ل��ى �أن 
حتقق  باحلمرية  �لبحرية  �لأل��ع��اب 
لإيلء  وذل��ك  ريا�شية،  نوعية  ري��ادة 
و�ملائي  �ل���ب���ح���ري  �جل���ان���ب  �ل����ن����ادي 
�مللتقى  بالغة لإجناح فعاليات  �أهمية 
يف  بالريا�شيني  وللعناية  �ل�شيفي 
�مل���ج���ال م���ن خ����لل م���ا ينفذه  ه����ذ� 
�لنادي من ريا�شات بحرية و�شاطئية 
قد  �ل��ن��ادي  ب���اأن  مبيناً  �ل����دو�م،  على 
و�لألعاب  �ل��ري��ا���ش��ات  مل��درب��ي  �أوع����ز 
�ل���ب���ح���ري���ة و�جل���م���اع���ي���ة و�ل���ف���ردي���ة 
�لأن�����ش��ط��ة يف  تنفيذ  على  ل��لإ���ش��ر�ف 
م��ق��ر �ل����ن����ادي �ل���ب���ح���ري ك����ًل ح�شب 

�خت�شا�شه.
ن�ساط  عــلــى  مــتــزايــد  اقــبــال 

التايكواندو 
�لتايكو�ندو  ريا�شة  �أن�شطة  �شهدت 
�قباًل  �حلمرية  ملتقى  يف  �لقتالية 
�مللتقى،  م��ن��ت�����ش��ب��ي  ق��ب��ل  م���ن  لف���ت���اً 
�لتايكو�ندو  �مللتقى  ومار�س منت�شبي 
حتت �إ�شر�ف مدربني متخ�ش�شني يف 
�لهدف  �أن  �أك��دو� على  �لذين  �ملجال، 
�لتايكو�ندو  مم��ار���ش��ة  م��ن  �لأ���ش��م��ى 
من  للملتقى  للمنت�شبني  بالن�شبة 
�لنا�شئة هو تطوير �ملهارة و�ملحافظة 
على �ملرونة �لفطرية جل�شم �لطفل، 
ف���ائ���دة كبرية  ي��ع��د ذو  �ل����ذي  �لأم�����ر 
لتن�شئة �أجيال �شليمة بدنياً ولها بنية 

ج�شمية �شليمة تقاوم �لأمر��س.

�لنف�س  عن  �لدفاع  فن  �أن  م�شيفني 
�لثقة  زرع  يف  وف����و�ئ����د  �أه���م���ي���ة  ل����ه 
وحت���م���ل �مل�������ش���وؤول���ي���ة و�لإح�������ش���ا����س 
يتعلم  ب��ح��ي��ث  �ل�����ش��ع��ف  ب��ال��ق��درة ل 
�أي�شا ثقافة مررت  �ملنت�شبني للدروة 
�ليهم من خلل ريا�شة �لتايكو�ندو 
و�ل�شفات  ب���الأخ���لق  �ل��ت��ح��ل��ي  وه���ي 
ممار�س  ب��ه��ا  يت�شبع  �ل��ت��ي  �حل��م��ي��دة 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة و�لإح�����رت�م و�لثقة  ه���ذه 
�لتايكو�ندو  �أن  جانب  �إىل  بالنف�س، 
على  �حل��ف��اظ  كيفية  �لأط��ف��ال  تعلم 
�أف�����ش��ل �ل��ع��لق��ات ب��ي��ن��ه��م، و�ح����رت�م 
�ل���ذ�ت ب��ني �لأق�����ر�ن، كما �أن��ه��ا تعلم 
�لأطفال �شبط �لنف�س و�لتحكم فيها 
�لهدوء  وزرع  �لعنف  ن��زع  يعني  مم��ا 
و�لتقليل  �لطفل  نف�س  يف  و�ل�شكينة 

من عدو�نيته.
ع���ب���ي���د جمعة  �أك�������د  ن���اح���ي���ت���ه  وم������ن 
�لعام  �ل�شر  �أم��ني  �ل��ن��ادي  �ل�شام�شي 
و�ملجتمعية  �لثقافية  �للجنة  ورئي�س 
للأطفال  �آم����ن����ة  ب��ي��ئ��ة  �ل����ن����ادي  �أن 

�حلمرية  م��ل��ت��ق��ى  م��ن��ت�����ش��ب��ي  ����ش���ارك 
�لتوعوية  �ل����ور�����ش����ة  يف  �ل�����ش��ي��ف��ي 
مع  بالتعاون  �لفايرو�شات”  “هجوم 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  �ملجتمعي  �ل�شريك 
�لور�شة  وه��دف��ت  �ل�����ش��ارق��ة،  ل�شرطة 
�ختيار  باأهمية  �مل�شاركني  توعية  �إىل 
�لأل��ع��اب �لإل��ك��رتون��ي��ة �لآم��ن��ة وعدم 
للإدمان  تفادياً  �للعب  �إطالة فرت�ت 

�لإلكرتوين.
�لور�شة جملة من  �ملحا�شر يف  وقدم 
معرفاً  للمنت�شبني،  �لهامة  �لن�شائح 
�لإلكرتونية  �لأل���ع���اب  خم��اط��ر  ل��ه��م 
و�لإدم����������ان ع��ل��ي��ه��ا، و������ش�����رورة عدم 
مع  �ل�شخ�شية  �ملعلومات  م�شاركتهم 
�ملعلومات  ت��ل��ك  خ�����ش��و���ش��اً  �ل��غ��رب��اء، 
و�لبيانات  �جلغر�يف  باملوقع  �ملتعلقة 
��شتخد�م  �أهمية  لهم  �لعائلية، مبيناً 
ل��ك��اف��ة �لرب�مج  ق��وي��ة  م����رور  ك��ل��م��ة 
حلماية  وذل��ك  �للعب  �أث��ن��اء  �لتقنية 
و�لتلف،  �لخ�������رت�ق  م���ن  �لأج����ه����زة 
وك���ي���ف���ي���ة �ل����وق����اي����ة م���ن���ه���ا، وط�����رق 
تفاعلي  ب��اأ���ش��ل��وب  وذل���ك  مكافحتها، 

�شيق تفاعل معه �مل�شاركني.
�لعامة  �لقيادة  من  �ملحا�شر  و�أو�شح 
ل�شرطة �ل�شارقة، �لعديد من خماطر 
وكيفية  �لإل���ك���رتون���ي���ة،  �ل��ه��ج��م��ات 
�ملنت�شبني  م��وج��ه��اً  م��ن��ه��ا،  �ل���وق���اي���ة 
للإنرتنت  �لآم����ن  �ل���ش��ت��خ��د�م  �إىل 
�إىل  �لذكية،  �لإلكرتونية  و�لأج��ه��زة 
�لإيجابية  �ل����ش���ت���خ���د�م���ات  ج���ان���ب 

لو�شائل �لتو��شل �لجتماعي.
الرعاة

�ل�شيفي  �حلمرية  ملتقى  �أن  يذكر 
من  رعاية  ي�شهد  و�لع�شرين،  �لر�بع 
�مللتقى  يف  �شاهمو�  �ل��ذي��ن  �ل�شركاء 
�ل�شيفي �إيجاباً ويتمثلون يف �ملنطقة 
�أ�شباغ  و���ش��رك��ة  ب��احل��م��ري��ة  �حل�����رة 
نا�شونال “�لر�عي �لذهبي”، و�شركة 
وكًل  �لف�شي”،  “�لر�عي  �مل��ر�ع��ي 
للخدمات  مارين  مي�شكو  �شركة  من 
�ل��ب��ح��ري��ة وف���ن���دق و�أج���ن���ح���ة رم����اد� 
�إىل  �لربونزي”،  “�لر�عي  عجمان 
�لتي  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  جانب 
مع  �حلمرية  منطقة  بلدية  عقدتها 
يف  �حل��م��ري��ة  ل�شيفي  �ل���ن���ادي  �إد�رة 

ن�شخته �حلالية.

�مللتقى  جم��م��وع��ات  ك��اف��ة  م�����ش��ارك��ة 
و��شتملت  و�ح��د،  مكان  يف  وجتمعهم 
�ل����ق����ري����ة ع���ل���ى ع������دد م�����ن �لأرك���������ان 
�لريا�شية  ل��لأن�����ش��ط��ة  و�لق���������ش����ام 

و�لتدريبية و�لرتفيهية.
باأن  �مللتقى  جمموعات  م�شريف  وبني 
قرية �لتحدي وما حتتويه من �لعاب 
حتفيزية، تنمي لدى �مل�شاركني ملكة 
فكرتها  وتقوم  �ل��ق��ر�ر،  �تخاذ  �شرعة 
و�لكوميديا  و�ل���رتف���ي���ه  �مل�����رح  ع��ل��ى 
و�ل���ري���ا����ش���ي���ة، وت���ع���زز ل����دى �لأب���ن���اء 
�ملتكامل،  �جل��م��اع��ي  �لعمل  مفاهيم 
وت��خ��ل��ق �أج����و�ء مم��ي��زة م��ن �لتحدي 
�إىل  بالإ�شافة  �لإي��ج��اب��ي،  و�لتفاعل 
�لآخر  وتقبل  �مل�شاركة  روح  تعليمهم 
جانب  �إىل  �ل���ب���ن���اء،  �ل���ت���ع���اون  وق���ي���م 
�لإيجابي  �لتو��شل  �إك�شابهم مهار�ت 
مميز�تها  ج��ان��ب  �إىل  ب��ي��ن��ه��م،  ف��ي��م��ا 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �جل���م���ة ك��ان��ت��ظ��ام حرق 
�أف�شل،  ب�شكل  �حل���ر�ري���ة  �ل�����ش��ع��ر�ت 
�ل��رتك��ي��ز و�ل��ت��و�ف��ق �لع�شلي  وزي����ادة 

تدريب  وي��ت��م  �مللتقى،  منت�شبي  م��ن 
م�����ن قبل  �ل���ت���دري���ب���ي���ة  �حل�������ش�������س 
لديهم  �ل���ذي���ن  �مل���وؤه���ل���ني  �مل����درب����ني 
منت�شبي  ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��ك��اف��ي��ة  �خل����ربة 
�لتايكو�ندو ويف قاعات  �مللتقى فنون 
جمهزة لهذه �لغاية، موؤكد�ً على �أنه 
ل��ه��ا من  مل��ا  �ل��ري��ا���ش��ة  �إدر�ج ه���ذه  مت 
�لأطفال  �شحة  على  �إي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري 
�ملجهود  بذل  على  �ملثابرة  وتعليمهم 
وتطوير �ملهار�ت �لذ�تية، و�كت�شابهم 
�لنف�س  على  و�لع��ت��م��اد  �ل�شرب  قيم 
وحت�����م�����ل �مل���������ش����وؤول����ي����ة و�ل����ت����ع����اون 
�لبتعاد  على  وحتفيزهم  و�لتعاي�س 

عن �ل�شلوكيات �ل�شلبية.
متكاملة  تــرفــيــهــيــة  قــريــة 

ملنت�سبي امللتقى
�مل��ل��ت��ق��ى قرية  ف���ع���ال���ي���ات  ت�����ش��م��ن��ت 
�مللتقى،  ملنت�شبو  �لرتفيهية  �لتحدي 
و�ل���ت���ي ه��دف��ت �إىل حت��ف��ي��ز �لأب���ن���اء، 
�مللتقى،  ب��ر�م��ج  على  �ملتعة  و�إ���ش��ف��اء 
�لأبناء، و�شهدت  و�إث��ارة �شغف ومتعة 

و�لع�شبي، وتقوية ع�شلة �لقلب. 
حما�شرة يف “�ل�شلمة �لعامة«

�لثقايف  �حل����م����ري����ة  ن��������ادي  ن���ظ���م    
ف��ع��ال��ي��ات ملتقى  ���ش��م��ن  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لنادي  24 مبقر  �ل�شيفي  �حلمرية 
حم����ا�����ش����رة ����ش���ح���ي���ة ت����وع����وي����ة عن 
�ل�شلمة  “و�حتياطات  �إج�������ر�ء�ت 
�ل��ع��ام��ة “ و�أو�����ش����ح �مل��ح��ا���ش��ر حمد 
���ش��ن��ان �ل�����ش��ح��ي، رئ��ي�����س جل��ن��ة �لأمن 
�ل�شيفي  �مل���ل���ت���ق���ى  يف  و�ل�������ش���لم���ة 
�لأمن  �إج����ر�ء�ت  �أهمية  للم�شاركني 
و�ل�����ش��لم��ة �ل��ع��ام��ة، م��ع��ت��ربه��ا �أحد 
و�لرئي�شية  �لأ�شا�شية  �ملتطلبات  �أهم 
بالأعمال،  �ل��ق��ي��ام  ���ش��م��ان  �أج���ل  م��ن 
مبيناً  ب��ن��ج��اح؛  �ملختلفة  و�لأن�����ش��ط��ة 
�لإن�شان  جتعل  �لإج�����ر�ء�ت  ه��ذه  �أن 
ر�عى متطّلبات  ما  �إذ�  �أكرث  مطمئناً 
ب�شكل  و�حلماية،  و�ل�شلمة،  �لأم��ن، 
ن�شاط  لأّي  م��ز�ول��ت��ه  خ���لل  ج��ي��د، 

يقوم به.
و�أ�����ش����ار �مل��ح��ا���ش��ر ل��ل��م�����ش��ارك��ني عن 
�أه������د�ف �مل��ح��ا���ش��رة �ل��ت��ي ت��ت��م��ث��ل يف 
��شرت�طات  ك���اف���ة  وت��ن��ف��ي��ذ  ت���وف���ري 
تكفل  �ل����ت����ي  و�ل�������ش���ح���ة  �ل�������ش���لم���ة 
توفري بيئة �آمنة وحتقق �لوقاية من 
�ملخاطر للعن�شرين �لب�شري و�ملادي، 
و�حل����ف����اظ ع���ل���ى ����ش���لم���ة �لأف��������ر�د، 
و�أرو�ح������ه������م، وجت��ن��ي��ب��ه��م �لأخ���ط���ار 
وجود  نتيجة  تقع  قد  �لتي  �ملُحتملة 
�أي نق�س، �أو �إهمال يف حتقيق �شروط 

�ل�شلمة �لعاّمة.
ور�شة  �لطفل” تقدم  �شلمة  »حملة 

نوعية ملنت�شبي �شيفي �حلمرية
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جنري   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�لهند     ، �ن�������ش���ارى  �ح���م���د 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )1049429K( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0552557267

فقدان جواز �شفر
جري�شالدو   / �مل��دع��و  فقد 
جر بيل�شو فاىل ، �لفلبني   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )p5114300a( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر:

���ش��ب��ط��ت ���ش��رط��ة  �أب���وظ���ب���ي ثلثة 
 100 ب�����ش��رق��ة  متهمني  �آ���ش��ي��وي��ني 
ه��ات��ف م��ت��ح��رك م��ن �إح����دى �ملحال 

�لتجارية مبدينة �لعني.
�شيف  م����ب����ارك  �ل���ع���ق���ي���د  و�أو������ش�����ح 
�شرطة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  �ل�شبو�شي 
�شرطة  م���رك���ز  �أن  �ل���ع���ني  م��ن��ط��ق��ة 
�مل��رب��ع��ة ت��ل��ق��ى ب���لغ���اً م���ن �شاحب 
�شخ�س  بقيام  يفيد  �مل�شروق  �ملحل 

جم���ه���ول ب��ك�����ش��ر م���دخ���ل �ل���زج���اج  
�لهو�تف  م���ن  حم��ت��وي��ات��ه  و���ش��رق��ة 
�ملتحركة �لبالغ عددها 100 وتقدر 

قيمتها ب� 100 �ألف درهم.
ت�شكيل  �ل���ف���ور مت  ع��ل��ى  �أن����ه  وذك����ر 
�ملخت�شة؛  و�ل��ت��ح��ري  �ل��ب��ح��ث  ف���رق 
لرفع �لأدلة و�لآثار وتبني مبتابعة 

�ل�شرقة  يف  �ملتورطني  �أن  �لتحقيق 
�جلن�شية  م����ن  �أ����ش���خ���ا����س  ث���لث���ة 
�أماكن  �إىل  �لتو�شل  مت  �لآ���ش��ي��وي��ة 
ت���و�ج���ده���م و���ش��ب��ط��ه��م و�ع���رتف���و� 
بارتكابهم  �ل���ت���ح���ق���ي���ق���ات  �أث�����ن�����اء 
�لق�شية  �إح��ال��ة  �جل��رمي��ة، وج���رى 
�ملخت�شة  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �جل��ه��ات  �إىل 

مدير  ونا�شد  ملحاكمتهم.  متهيد�ً 
�لعني  م��ن��ط��ق��ة  ����ش���رط���ة  م���دي���ري���ة 
�أ�شحاب �ل�شركات و�ملحال �لتجارية 
و�مل����و�ط����ن����ني و�مل���ق���ي���م���ني ����ش���رورة 
�ت���خ���اذ �لح��ت��ي��اط��ات و�لإج�������ر�ء�ت 
�أمو�لهم  حلفظ  �للزمة  �لوقائية 

وممتلكاتهم �خلا�شة. 

•• اأبوظبي-وام:

حتت  ت�شويقيا  برناجما  �لوطني  �لأر�شيف  �أطلق 
و�شرية وطن”  �أم��ة  تاريخ   .. �لوطن  “ذ�كرة  �شعار 
�أو�شاط  ب��ني  للدولة  �مل��وث��ق  �لتاريخ  تعزيز  بهدف 

�جلهات �ل�شياحية.
ويت�شمن �لربنامج ثلث مر�حل �لأوىل يف �لفنادق 
�لطري�ن  �شركات  يف  و�لثانية  �ل��ك��ربى  �لرئي�شية 
�لتجارية  �لأ���ش��و�ق  يف  و�لثالثة  �ملحلية  �لر�شمية 
و�لأ�شو�ق �لكربى يف �لدولة حيث يتطلع �لربنامج 
و�إجناز�ته  �لوطن  تاريخ  على  �ملجتمع  �إط��لع  �إىل 

و�أجماده وقيمه ومثله �لعليا.
قدمها  �لتي  و�لرت�ثية  �لتاريخية  �مل��و�د  وحتفل 
�لأر���ش��ي��ف �ل��وط��ن��ي ل��ل��ف��ن��ادق و���ش��رك��ات �لطري�ن 
ول��لأ���ش��و�ق �ل��ت��ج��اري��ة و�لأ����ش���و�ق �ل��ك��ربى بعبق 

معاملها  ر�شم  �لتي  �مل�شتقبلية  و�ل���روؤى  �لذكريات 
�هلل  “ ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
ثر�ه “ .. فيما يثبت �لأر�شيف عرب هذ� �لربنامج 
�ملبتكرة  �لفعاليات  جميع  يف  للم�شاركة  ��شتعد�ده 
و�مل��ث��م��رة �ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا �إت��اح��ة ت��اري��خ �لدولة 
فئات  جميع  �أم���ام  �لعظام  قادتها  و�شري  وتر�ثها 
و�ل�شياح  و�ل���زو�ر  �أر�شها  على  و�ملقيمني  �ملجتمع 

�لذي يتو�فدون عليها من كل �أنحاء �لعامل.
�لتاريخية  و�ل��وث��ائ��ق  �مل��ت��ع��ددة  �لو�شائط  وتتنوع 
�لأماكن  تلك  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف  بها  يرفد  �لتي 
فوتوغر�فية  ���ش��ور  م��ن  و�لرتفيهية  �ل�شياحية 
من  جعلت  �ل��ت��ي  �ملهمة  �لإجن����از�ت  ع��ن  تاريخية 
�لإمار�ت دولة ع�شرية تفاخر بحد�ثتها وتطورها 
�ل�شقيقة  ب����ال����دول  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���لق���ات  وع�����ن 
و�ل�����ش��دي��ق��ة و�مل���ع���امل �ل��رت�ث��ي��ة و�ل��ت��اري��خ��ي��ة يف 

�خل�شبية  و�ل�شفن  و�لتقاليد  و�ل���ع���اد�ت  �ل��دول��ة 
ون�شاأة �لتعليم وتطوره و�لغو�س و�للوؤلوؤ و�ل�شيد 

و�ملطبخ �لإمار�تي.
�أمة  ت��اري��خ   .. �ل��وط��ن  “ذ�كرة  برنامج  ويت�شمن 
مع  �ل��ت��ع��اون  �لأوىل  مرحلته  يف  وطن”  و���ش��رية 
�ل���زو�ر و�ل��ن��زلء من  �ل��ف��ن��ادق �لرئي�شية لط��لع 
د�خ��ل �ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا على ت��اري��خ �لإم����ار�ت �إذ 
�لأفلم  تعر�س  �لوطن  لذ�كرة  من�شة  ��شتحدث 
�ل�شور  م��ن  ك��ب��ري�  وع���دد�  �لتاريخية  �لوثائقية 

�لفوتوغر�فية �لتاريخية.
�لوطني  �لأر�شيف  من  �إميانا  �لتعاون  هذ�  وياأتي 
باأهمية �ل�شر�كة �ملجتمعية ودور موؤ�ش�شات �لقطاع 
�لعام و�خلا�س يف �لدولة يف تعزيز �لدور �ملجتمعي 
ودوره يف تو�شيل �ل�شورة �لفوتوغر�فية و�ملعلومة 
�ل�شحيحة و�لوثيقة �لتاريخية �لتي تربز �أجماد 

�لدولة و�إجناز�ت قادتها وتفتح �شفحات تاريخها 
�لذي يدعو للفخر وبذلك تربز وجهها �حلقيقي 

و�لأمثل على خمتلف �ل�شعد.
ومت تخ�شي�س �ملرحلة �لثانية للتعاون مع �شركات 
�لطري�ن �لرئي�شية وقد بد�أ �لتعاون بني �لأر�شيف 
�إذ ج���رى تخ�شي�س  �ل��رئ��ا���ش��ة  �ل��وط��ن��ي وط����ري�ن 
قناة خا�شة ب� “ذ�كرة �لوطن” على منت رحلت 
�لطائر�ت  �شا�شات  على  لتعر�س  �لرئا�شة  طري�ن 
�أفلما وثائقية عن جهود �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان يف توحيد �لإمار�ت ونه�شتها 
و�أفلما �أخرى توثق جو�نب من تاريخ �حل�شار�ت 
�لتي �شهدتها �لدولة على مر �لتاريخ و�شول �إىل 
�لع�شر �حلايل �لذي تنعم فيه باخلري و�لزدهار 

يف ظل �لقيادة �حلكيمة.
�لتعليمي  �ل��ك��ت��ي��ب  �ل��رئ��ا���ش��ة  ي����وزع ط����ري�ن  ك��م��ا 

�لوطني على منت رحلته  �لأر�شيف  �ل�شادر عن 
�لإمار�ت  بتاريخ  تعنى  مبو�شوعات  يحفل  و�لذي 
تاريخية  ���ش��ور�  �لأر���ش��ي��ف  ق���دم  فيما  وت��ر�ث��ه��ا.. 
�ل�شيخ  و�لباين  �ملوؤ�ش�س  وللقائد  �لإم��ار�ت  لدولة 
ز�يد - طيب �هلل ثر�ه - لكي تزين بها قاعات مبنى 

طري�ن �لرئا�شة.
بعدد  �لحت��اد  ط��ري�ن  �لوطني  �لأر�شيف  زود  كما 
�لتي  �لتاريخية  و�ل�شور  �لوثائقية  �لأف���لم  من 
ز�يد  �ل�شيخ  �ل��رم��ز  وللقائد  �ل��دول��ة  لبناء  توثق 
بن �شلطان �آل نهيان “ رحمه �هلل “ وكان �آخرها 
�ل�شور �لتي تلقتها طري�ن �لحتاد عن �لعلقات 
�ل�شديقني  �لبلدين  ب��ني  و�ل��وط��ي��دة  �لتاريخية 
�ل�شعبية.  �ل�����ش��ني  وج��م��ه��وري��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�شركات  بتزويد  ر�شالته  �لوطني  �لأر�شيف  ويتابع 
و�لأف���لم  بال�شور  و�لر�شمية  �ملحلية  �ل��ط��ري�ن 

�لإم��ار�ت وتاريخها  �أجم��اد  �لتي حتكي  �لوثائقية 
�لكربى  �لأ���ش��و�ق  �لثالثة يف  �ملرحلة  �أم��ا  �لعريق. 
�إذ  فعالياتها  ب����د�أت  و�ل��ت��ي  �ل��ت��ج��اري��ة  و�لأ����ش���و�ق 
وقادتها  �لدولة  لتاريخ  توثق  �لتي  �ل�شور  تنت�شر 
�لعظام يف �لعديد من �لأ�شو�ق �لكربى و�لأ�شو�ق 
يف  م��ول  وجالرييا  �ل�شرق  بو�بة  ومنها  �لتجارية 
�أبوظبي. ويعد برنامج “ذ�كرة �لوطن .. تاريخ �أمة 
�لوطنية  للمبادر�ت  �أ�شا�شيا  و�شرية وطن” د�عما 
ي����رتدد �لأر���ش��ي��ف �لوطني  �ل��ت��ي ل  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لوثائقية  �لأف���لم  وت��ت��ن��اول  ورعايتها  تبنيها  يف 
�لدولة  زو�ر  معلومات  لإث���ر�ء  موثقة  معلومات 
�لعريق  وبرت�ثها  �لإم���ار�ت  قيام  بتاريخ  و�ل�شياح 
�لدولة  بناء  يف  �ملوؤ�ش�شني  للآباء  �لكبري  وبالدور 
�ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  مقدمتهم  ويف  ونه�شتها 

ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه«.

••  دبي - الفجر

ت��ن��ظ��م ج��ام��ع��ة دب���ي ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز �لب��ت��ك��ار �ل��ع��ايل خميما 
�إب��ر�ه��ي��م �حل���م���ادي وزير  �شيفيا حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل ح�����ش��ني ب��ن 
�أغ�شط�س   30 �ىل   11 �لفرتة من  وذل��ك خلل  و�لتعليم  �لرتبية 
 16 �ىل   7 من  �لعمرية  للفئة  و�لإن���اث  للذكور  �حل��ايل  �لعام  من 
�لذكاء  ت�شمل  �لأن�شطة  من  ع��دد�  �ملخيم  برنامج  ويت�شمن  �شنة. 
�لدفاع  �لقر�آن،  جتويد  �لإب��د�ع��ي،  و�لتفكري  �لبتكار  �ل�شطناعي، 
�ل��غ��ن��اء و�لر�شم  ب��الإ���ش��اف��ة �ىل ف��ن��ون  �مل����دين و�أن�����ش��ط��ة ري��ا���ش��ي��ة 
و�أ�شا�شيات �لإ�شعاف و�لكهرباء، و�لتعرف على �أزياء �ل�شعوب وفنون 
�لأن�شطة. كما يت�شمن �لربنامج  �خلطابة و�لت�شوير وغريها من 

�أهمها زي��ارة متحف دبي، قرية �لأطفال ود�ر �مل�شنني.  عدة زي��ار�ت 
�لطو�ر3 يف  �لريا�شية يف �شالة مزهر  �لألعاب  بر�مج  تنفيذ  ويتم 
ومكتبتها  �لكومبيوتر  وخمترب�ت  قاعاتها  دبي  جامعة  توفر  حني 
�لب�شتكي  عي�شى  �لدكتور  �أك��د  �ل�شدد  ه��ذ�  ويف  �مل�شاركني.  للطلبة 
يف  و�جل��ام��ع��ات  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  دور  على  دب��ي  جامعة  رئي�س 
�شغفهم  �كت�شاف  على  �لقادمة  �لأج��ي��ال  وم�شاعدة  �لإب���د�ع  تعزيز 
�لذهنية  �لأن�شطة  دعم  على  حري�شة  دبي  جامعة  �ن  وق��ال  �ملهني. 
و�لريا�شية �لتي ت�شاهم يف تنمية مهار�ت �ل�شباب و�عد�دهم للحياة 
�ن  و�أ�شاف  �ملجتمع.  دوره��ا يف خدمة  �إط��ار  وياأتي هذ� يف  �لعملية، 
جزء من �أهد�ف �ملد�ر�س و�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية ومر�كز �لبتكار هو 
توجيه �لنا�شئة وحثهم على �للتحاق برب�مج غري �كادميية ت�شاهم 

يف تطوير �لكفاءة �لجتماعية و�ملهار�ت �لفردية و�لقدر�ت �لبدنية. 
من جهته قال �لدكتور �أنور بن �شلّيم مدير عام مركز �لبتكار �لعايل 
دور�ت  من  كجزء  2018” ياأتي  �شيف  “مفاجاآت  �ملخيم  ه��ذ�  �ن 
�شابقة نظمها �ملركز لتنمية مهار�ت �لطلبة وعلى خمتلف �مل�شتويات 
�جليل  ي�شاعد  مما  و�لفني  و�لذهني  �لريا�شي  �مل�شتوى  فيها  مبا 
�جلديد على مو�جهة حتديات �مل�شتقبل بثقة وقدرة بدنية مميزة. 
تنظيمه  �شيكون متميز� من خ��لل  �لعام  ه��ذ�  �ن خميم  �ىل  و��شار 
يف مبنى جامعة دبي �لذكي و�ل�شديق للبيئة. و��شاف �ن �لرب�مج 
�لعايل م�شتمرة يف  �لبتكار  �لتي يقدمها مركز  �ملتعددة  و�لأن�شطة 
دعم �لطاقات �لفردية و�ملو�هب �ل�شخ�شية و�شفات �لقيادة �ملميزة 

عند طلبة �ملد�ر�س و�جليل �جلديد يف دولة �لإمار�ت. 

االأر�شيف الوطني يطلق برناجما ت�شويقيا يعزز ذاكرة الوطن يف االأو�شاط ال�شياحية

برعاية وزير الرتبية معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي

جامعة دبي ومركز االبتكار العايل ينظمان خميما �شيفيا للفنون واالبتكار 

�شرطة اأبوظبي ت�شبط 3 اآ�شيويني ل�شرقة هواتف متحركة يف »العني«

راأ�س اخليمة للموهوبني حت�شد 5 ميداليات ملونة يف م�شابقة عاملية بتايلند
 •• راأ�ض اخليمة-وام:

ر�أ���س �خليمة  �أكادميية  ح�شد خم�شة طلب من 
�مل�شابقة  يف  م��ل��ون��ة  م��ي��د�ل��ي��ات   5 ل��ل��م��وه��وب��ني 
�لعاملية “ �شمارت برين للح�شاب �لذهني “ �لتي 
��شت�شافتها مملكة تايلند مب�شاركة �أكرث من �ألف 

و650 طالبا من خمتلف دول �لعامل.
ق��ادر على  �إىل خلق جيل مبدع  �مل�شابقة  وتهدف 
�متلك مهار�ت متعددة يف �لريا�شيات و�حل�شاب 
بني  �لإي��ج��اب��ي  �لتناف�س  ح��ال��ة  وتعزيز  وغ��ريه��ا 

و��شتثمار  م��ن��ه��م  �مل��ب��دع��ني  و�ك��ت�����ش��اف  �ل��ط��ل��ب��ة 
ق��در�ت��ه��م ب�����ش��ك��ل مي��ك��ن��ه��م م���ن �ح���ت���لل مقاعد 

رئي�شية يف �شفوف علماء �مل�شتقبل.
�حلمام  ب��و  عبد�لعزيز  حممد  �لطالب  وح�شل 
�لنعيمي �مل�شارك يف �مل�شتوى �لأول على ميد�لية 
ن��ال��ت علياء  �خل��ام�����س كما  �مل��رك��ز  وك��اأ���س  ذهبية 
�بر�هيم �لكا�س �آل علي �مل�شاركة يف فئة ما دون �ل� 
�لر�بع  �ملركز  �لذهبية وكاأ�س  �مليد�لية  �شنو�ت   6
فيما ح�شد �لطالب جا�شم �بر�هيم �لكا�س �آل علي 
�مل�شارك يف �مل�شتوى �لأول �مليد�لية �لربونزية ونال 

�لطالب في�شل �شعيد مو�شى �لبلو�شي �مل�شارك يف 
�مل�شتوى �لأول �مليد�لية �لربونزية يف حني ح�شل 
�لطالب حممد خدوم بخيت �لدهماين يف فئة ما 
دون �ل� 6 �شنو�ت وح�شل على �مليد�لية �لف�شية. 
و�أعربت �شعادة �شمية عبد�هلل بن حارب �ل�شويدي 
بن  �شعود  �ل�شيخ  موؤ�ش�شة  �م��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
بهذ�  ���ش��ع��ادت��ه��ا  ع��ن  �خل��ريي��ة  �لتعليمية  ���ش��ق��ر 
�لأكادميية  �جن���از�ت  �إىل  ي�شاف  �ل��ذي  �لإجن���از 
و�لبتكار  للإبد�ع  و�حلا�شنة  �لد�عمة  تعد  �لتي 

وبناء قدر�ت �لطلبة وتعزيز مهار�تهم .

كليفالند كلينك اأبوظبي  ي�شتعر�س اإجنازاته خالل 2017  
•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر م�شت�شفى “ كليفلند كلينك �أبوظبي “ 
 “ “ مبادلة  لل�شتثمار  مبادلة  ل�شركة  �لتابع 
فيه  ��شتعر�س  �ل��ذي  �ل��ث��اين  �ل�شنوي  تقريره 
2017 و�لتي ��شتمرت  �أد�ءه و�إجناز�ته خلل 

يف �لن�شف �لأول من �لعام �جلاري.
�إىل   - �م�س  �أعلن عنه  �ل��ذي   - �لتقرير  و�أ���ش��ار 
ج��ه��ود �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى �مل��ب��ذول��ة ع��ل��ى م����د�ر �لعام 
و�لتطوير  �ل��ن��م��و  لتحقيق  م�شاعيه  �إط����ار  يف 
�مل�شتفيدين  �مل��ر���ش��ى  �أع����د�د  ذل���ك رف���ع  مب��ا يف 
لتلبية  �ل��ك��و�در  وزي���ادة  �ل�شحية  خدماته  م��ن 
جر�حية  تقنيات  وط��رح  �ملتنامية  �لحتياجات 
�إجن��از�ت طبية غري م�شبوقة  مبتكرة وحتقيق 

بحلول نهاية �لعام 2017. 
وي���ت���ز�م���ن �إ�����ش����د�ر ه����ذ� �ل��ت��ق��ري��ر م���ع �إع����لن 
بالفرتة  �ملتعلقة  �لإح�شائيات  ع��ن  �مل�شت�شفى 
2018 ح��ت��ى �لآن  �مل��م��ت��دة م��ن��ذ ب��د�ي��ة �ل��ع��ام 
�ملخطط  وف��ق  ي�شري  �مل�شت�شفى  �أن  تبني  و�لتي 
�ملر�شى  �أع������د�د  ق��ي��ا���ش��ي��ة يف  �أرق������ام  ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
�مل�شتفيدين من خدماته �ل�شحية على م�شتوى 
�لقلب  فيها معهد  �لم��ت��ي��از مب��ا  م��ر�ك��ز  ك��اف��ة 
�لأع�����ش��اب ومعهد  �ل��دم��وي��ة ومعهد  و�لأوع��ي��ة 
�لعيون  �ل��ه�����ش��م��ي وم��ع��ه��د  �أم����ر������س �جل���ه���از 
�حلرجة  و�ل��رع��اي��ة  �لتنف�شي  �جل��ه��از  ومعهد 
ت�شهده  �ل��ذي  �ل�شريع  �لتو�شع  �إىل  بالإ�شافة 
حالت  ل��رع��اي��ة  �مل��ط��روح��ة  �مل�شت�شفى  ب��ر�م��ج 

�ل�شرطان وزر�عة �لأع�شاء.
وخلل �لأ�شهر �ل�شتة �لأوىل من �لعام 2018 
��شتقبل �مل�شت�شفى �أكرث من 278 �ألف مري�س 
فيه ح�شب �خلطط  �لعمل  �شري  يوؤكد  ما  وه��و 
�شهده  �لذي  �ألف مري�س  �ل�475  لتجاوز حد 

�لعام 2017.
وكان �مل�شت�شفى قد بذل جهود� كبرية لتو�شيع 
ن��ط��اق خ��دم��ات��ه �مل��ت��اح��ة ل��ل��م��ر���ش��ى م���ا �شمن 
حتقيق قدر �أكرب من �ل�شهولة و�ملرونة يف زيارة 
فرعا  �ل�شياق  ه��ذ�  يف  و�فتتح  �مل�شت�شفى  �أطباء 

كما  �لعني  مدينة  �لعني  مدينة  يف  ل��ه  ج��دي��د� 
مدد �شاعات �لعمل وطرح خدمة مو�عيد �ليوم 
نف�شه فكانت هذه جميعها عو�مل ت�شافرت يف 
من  �أك��رب  ل�شريحة  �مل�شت�شفى  بخدمة  �لإ�شهام 
بتوفري  �مل�شت�شفى  �لتز�م  ويت�شح  �مل�شتفيدين. 
�لنمو  خ���لل  م��ن  �مل��ح��ل��ي  للمجتمع  خ��دم��ات��ه 
�لثابت يف �أعد�د مو�عيد �ليوم نف�شه حيث �شهد 
�لن�شف �لأول من �لعام �حلايل �إجناز 61 �ألف 
�مل�شت�شفى  �أكمل  �لنوع يف حني  ه��ذ�  موعد من 

�أكرث من 100 �ألف منها يف �لعام 2017.
�مل�شت�شفى  �ل��ت��ي حققها  �لإجن����از�ت  �أب���رز  وم��ن 
قلب  ل���زر�ع���ة  ع��م��ل��ي��ة  �أول  �إج������ر�ء  جن��اح��ه يف 
كامل بدولة �لإمار�ت يف �لعام 2017 ما مهد 
�لطريق لإجناز �آخر يف �لعام 2018 متثل يف 
متربع  م��ن  و�لكبد  للرئة  زر�ع���ات  �أول  �إج���ر�ء 
كلينك  “كليفلند  و�أ�شبح  �لدولة.  يف  متوفى 
�لإم����ار�ت  دول���ة  يف  م�شت�شفى  �أول  �أبوظبي” 
�لرئي�شية  �لأع�������ش���اء  زر�ع�����ة  ع��م��ل��ي��ات  ي��ج��ري 
�لأربعة �ملتمثلة يف �لكلية و�لكبد و�لرئة و�لقلب 
وهو �إجناز مذهل متكن �مل�شت�شفى من حتقيقه 

يف �لعام �لثالث من �فتتاحه.
�لرئي�س  ن���ائ���ب  �مل���ه���ريي  �مل���ق���رب  ول���ي���د  وق�����ال 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����س  للمجموعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لتحتية  و�لبنية  �لبديلة  �ل�شتثمار�ت  لقطاع 
جمل�س  ورئي�س  لل�شتثمار  مبادلة  �شركة  يف 
�أبوظبي”  كلينك  “كليفلند  م�شت�شفى  �إد�رة 
�ن هذه �لإجن��از�ت تعد دليل على مدى �لنمو 
�لذي حققه �مل�شت�شفى وعلى م�شاهمته يف تنفيذ 
�أر�شتها  �لتي  �ل�شاملة  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية 

�لقيادة �لر�شيدة . 
ت��ق��دمي �خليار�ت  “ نحن م��ن خ��لل  و�أ���ش��اف 
و�خلرب�ت  �ملعارف  و�إث��ر�ء  �جلديدة  �لعلجية 
�لبنية  ت��ع��زي��ز  يف  ن�شهم  �أن  ن�شتطيع  �لطبية 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ل��ق��ط��اع  �حل��ال��ي��ة  �لتحتية 
�ل�شحية  �لرعاية  خدمات  مب�شتوى  و�لرتقاء 

يف �لدولة » .
م�شت�شفى  ب��ه  يقوم  �ل��ذي  �ل���دور  �أن  �إىل  ولفت 

�لأخرى  و�مل��ر�ف��ق  �أب��وظ��ب��ي  كلينك  كليفلند 
ل  �ل�شحية  للرعاية  م��ب��ادل��ة  ل�شبكة  �لتابعة 
للمر�شى  �ملتقدم  �لعلج  تقدمي  على  يقت�شر 
وح�شب بل �إنه ي�شخر مو�رده وخرب�ته لت�شجيع 
ب��ذل��ك ي�شهم يف  �أ���ش��ل��وب �حل��ي��اة �ل�شحي وه��و 
م�شاعدتهم  خ��لل  من  �لأف���ر�د  رفاهية  تعزيز 
و�شعادة  ���ش��ح��ة  �أك������رث  ب���ح���ي���اة  �ل��ت��م��ت��ع  ع���ل���ى 
و�إن��ت��اج��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال �ل��دك��ت��ور ر�كي�س 
�شوري �لرئي�س �لتنفيذي مل�شت�شفى “كليفلند 
�مل�شت�شفى يف  �فتتاح  �أبوظبي” �إن��ه عند  كلينك 
بتزويد  عهد  نف�شنا  على  قطعنا   2015 �لعام 
�ملر�شى بخدمات رعاية �شحية عاملية �مل�شتوى 
�إمار�تية  طبية  ك���و�در  وتطوير  �ل��دول��ة  د�خ���ل 
ون��ع��ت��ز ب��ا���ش��ت��م��ر�رن��ا ب��ال��وف��اء ب��وع��دن��ا يف �لعام 
كبري�  �شوطا  �مل�شت�شفى  قطع  حيث   2017
ح��ق��ق م��ن خ��لل��ه �إجن�����از�ت ج��دي��دة يف جمال 
وتابعنا  و�لب��ت��ك��ار  و�ل��ب��ح��وث  و�لتعليم  �ل��ط��ب 
�ت��خ��اذ خطو�ت  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل   2018 �ل��ع��ام  يف 
يف  للمر�شى  خدماتنا  توفري  ل�شمان  مبتكرة 

�ملكان و�لزمان �ملنا�شبني ».
ومن بني �أهم جهود �مل�شت�شفى �ملبذولة يف �إطار 
تاأ�شي�س  يف  و�مل�شاهمة  مزدهر  مل�شتقبل  �لتطلع 
تعزيز  �إىل  �شعيه  م�شتد�م  �شحية  رعاية  قطاع 
حتقيق  ومو��شلة  تعليمي  كم�شت�شفى  مكانته 
�لنمو يف �لأن�شطة �ملتعلقة بهذ� �جلانب �إذ قام 
�ملكتب �لأكادميي �لتابع للم�شت�شفى بتنفيذ عدد 
توفري  �شاأنها  من  �لتي  �حليوية  �ل��رب�م��ج  من 
�مل�شت�شفى  يف  �لرعاية  مقدمي  جلميع  �ل��دع��م 
�ملهنية  م�شريتهم  م��ر�ح��ل  م��ن  مرحلة  ك��ل  يف 
�لمتياز  ب��رن��ام��ج  بينها  م��ن   2017 �ل��ع��ام  يف 
للأطباء وهو �لربنامج �لأول من نوعه و�لذي 
“كليفلند  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ح��ال��ي��ا  تنفيذه  ي��ت��م 

كلينك” يف �لوليات �ملتحدة.
جديدة  �تفاقيات  توقيع  �مل�شت�شفى  وي��و����ش��ل 
�لتاأمني كجزء من جهوده لتوفري  مع �شركات 
و�حلرجة  �مل��ع��ق��دة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات 

للمزيد من �ملر�شى.

•• �أبوظبي-و�م:
��شتقبل معايل �لفريق �لركن حمد حممد ثاين �لرميثي رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�شلحة مبكتبه بالقيادة 

�لعامة �شباح �م�س �للو�ء �لركن عبد�لعزيز بن �أحمد �لبلوي قائد قو�ت درع �جلزيرة �مل�شرتكة.
جرى خلل �للقاء بحث �لتعاون و �لتن�شيق �مل�شرتك لتعزيز �لتكامل �لدفاعي بني دول جمل�س �لتعاون 

لدول �خلليج �لعربية و�ل�شبل �لكفيلة بتطوير قو�ت درع �جلزيرة و رفع قدر�تها وجاهزيتها �لع�شكرية.
درع �جلزيرة مبنظومة  به قو�ت  �لذي تقوم  �لفاعل  بالدور  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أرك��ان  رئي�س  و�أ�شاد معايل 
�لقدر�ت  و  و�لكفاءة  �جلاهزية  يف  مرموق  م�شتوى  من  �إليه  و�شلت  وما  �لتعاون  جمل�س  ب��دول  �لدفاع 
وعنو�نا  �لتكامل �خلليجي  و  �لتعاون  ر�ئ��د� يف  درع �جلزيرة متثل منوذجا  ق��و�ت  �أن  .. موؤكد�  �لقتالية 

للإر�دة و �لعزمية �مل�شرتكة لتعزيز �لعمل �لدفاعي �مل�شرتك بني دول جمل�س �لتعاون.

•• العني-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س د�ئرة �لنقل يف �أبوظبي ومعايل �ل�شيخ �شعيد 
بن طحنون �آل نهيان �أم�س و�جب �لعز�ء �إىل �ل�شاعر عبد�هلل �شعيد �شهيل بن نوره �لر��شدي و�إخو�نه 
بوفاة �ملغفور له و�لدهم �لعميد �شعيد �شهيل بن نوره �لر��شدي. و�أعرب �شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ومعايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان - خلل زيارتهما خيمة �لعز�ء يف منطقة 
�خلبي�شي مبدينة �لعني - عن �شادق عز�ئهما ومو��شاتهما �إىل �أ�شرة وذوي �لفقيد ر�جيني �ملوىل عز 

وجل �أن يتغمده بو��شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته و يلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

رئي�س االأركان ي�شتقبل قائد 
قوات درع اجلزيرة امل�شرتكة

ذياب بن حممد بن زايد و�شعيد بن طحنون 
يعزيان بوفاة �شعيد بن نوره الرا�شدي
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•• اليمن-وكاالت:

�مل�شرتكة  �ليمنية  �ملقاومة  تتاأهب 
لإطلق معركة حترير مدينة زبيد 
�حلديدة  مبحافظة  �ل�شرت�تيجية 
�حلوثية،  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ق��ب�����ش��ة  م���ن 
و�شول  م��ع  كثري�  �ق��رتب  يف موعد 
للمقاومة  كبرية  ع�شكرية  تعزيز�ت 

�مل�شرتكة�
�مل�شرتكة  �مل��ق��اوم��ة  ق���و�ت  وتتمركز 
تاأهبا  زب���ي���د  م�����ش��ارف  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا 
لتحرير ثاين �أهم مدينة مبحافظة 
م��ل��ي�����ش��ي��ات �حلوثي  م���ن  �حل���دي���دة 
�لأ�شابيع  يف  تكبدت  �لتي  �لإير�نية، 
معارك  يف  ه��ز�ئ��م  �شل�شلة  �مل��ا���ش��ي��ة 

�ل�شاحل �لغربي.
وتكت�شب مدينة زبيد �أهمية كربى، 
�ملحافظة  �أه��م مدينة يف  فهي ثاين 
وبا�شتعادتها  �حل��دي��دة،  مدينة  بعد 
�حلوثيني  �شيطرة  مناطق  تتقل�س 
�لطريق  وينفتح  �لغربي،  بال�شاحل 
�أمام �ملقاومة �مل�شرتكة للتقدم نحو 
مناطق جديدة كمديريتي �جلر�حي 

وبيت �لفقيه.

�ملدينة  ع���ل���ى  �ل�������ش���ي���ط���رة  ومت����ث����ل 
ع��ل��ى قائمة  �مل���درج���ة  �ل��ت��اري��خ��ي��ة، 
�ل����رت�ث �لإن�����ش��اين �ل��ع��امل��ي، �شربة 
قا�شمة للمتمردين، نظر� لوقوعها 
ع��ل��ى خ���ط �إم�������د�د�ت �حل��وث��ي��ني يف 
م���ن حمافظة  �ل�����ش��رق��ي��ة  �مل���ن���اط���ق 

�حلديدة.
و���ش��ي��ف��ت��ح حت��ري��ر زب��ي��د �ل��ت��ي تبعد 
نافذة  �حل��دي��دة،  كلم من   90 نحو 
للتوغل  �مل�شرتكة  �مل��ق��اوم��ة  ل��ق��و�ت 
�أك��رث يف �مل��دي��ري��ات �ل��و�ق��ع��ة �شرقي 

حمافظة �حلديدة.
زبيد  معركة  �أن  ع�شكريون  وي���رى 
�لع�شكري،  لل�شر�ع  حا�شمة  �شتكون 
�مل�شرتكة  �ملقاومة  تقدم  �أن  باعتبار 
كافة  ح�شم  على  �شيعمل  �ملعركة  يف 
�ملو�زين ل�شالح �ملقاومة، كما �شيعيد 
�لتي من  �لع�شكرية  ر�شم �خلريطة 
يف  �حل��وث��ي��ني  ن��ف��وذ  تقلي�س  �شاأنها 

كامل حمافظة �حلديدة.
�ملو�لية  �حل��وث��ي  ملي�شيات  وب��ات��ت 
لإير�ن على موعد حتمي مع هزمية 
تدفق  تو��شل  مع  زبيد،  يف  �شاحقة 
للمقاومة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل��ت��ع��زي��ز�ت 

�لتي تتاأهب للنق�شا�س على �أوكار 
�حلوثيني ب�شربة ع�شكرية خاطفة 
وتعيد  �مل��ل��ي�����ش��ي��ات،  ت���و�ج���د  ت��ن��ه��ي 

�ملدينة �إىل �أح�شان �ل�شرعية.
وق���د و���ش��ل��ت �أل���وي���ة �ل��ع��م��ال��ق��ة �إىل 
�أط��������ر�ف �مل���دي���ن���ة، وت����وزع����ت على 

حماور عدة بغربها، لتنفيذ مهمتها 
�لو�شول  ب��ه��دف  ���ش��رق��ا،  ب��ال��ت��ق��دم 
�مل��دي��ن��ة.وب��ال��ت��ز�م��ن مع  �إىل و���ش��ط 
زبيد،  مل��ع��رك��ة حت���ري���ر  �ل����ش���ت���ع���د�د 
و�جلوي  �ملدفعي  �لق�شف  ت�شاعد 
�ل�شعودية،  بقيادة  �لعربي  للتحالف 

مليلي�شيات  �لع�شكرية  �مل��و�ق��ع  على 
و�لتحيتة  �ل��دري��ه��م��ي  يف  �حل���وث���ي، 

و�أطر�ف �حلديدة.
�ليمنية  �ملقاومة  ق��و�ت  ودفعت  هذ� 
�مل�شرتكة مبزيد من �لتعزيز�ت �إىل 
حم��اف��ظ��ة �حل���دي���دة �ل��و�ق��ع��ة على 

�لبحر �لأحمر، يف �إطار ��شتعد�د�تها 
ل��ت��ح��ري��ر م��دي��ن��ة زب��ي��د م���ن قب�شة 

�مللي�شيات �حلوثية.
 وتتمركز قو�ت �ملقاومة حاليا على 
ت��اأه��ب��ا ملعركة كربى  زب��ي��د  م�����ش��ارف 
ميلي�شيات  م���ن  �مل���دي���ن���ة  ل��ت��ح��ري��ر 
�إي���ر�ن �لن��ق��لب��ي��ة، �ل��ت��ي تكبدت يف 
يف  هز�ئم  �شل�شلة  �ملا�شية  �لأ�شابيع 
مع  �حلديدة.وبالتز�من  حمافظة 
�ل���ش��ت��ع��د�د ل��ه��ذه �مل��ع��رك��ة، ق�شفت 
�ل�شرعية  دع����م  حت��ال��ف  م��ق��ات��لت 
مللي�شيات  مت��رك��ز  وم��و�ق��ع  جتمعات 
�حل������وث������ي �مل�����و�ل�����ي�����ة لإي��������������ر�ن، يف 
�حلديدة.كما  و�أط����ر�ف  �لدريهمي 
�لعربي،  �لتحالف  مدفعية،  �شنت 
�شاعات  �ل�����ش��ع��ودي��ة، خ���لل  ب��ق��ي��ادة 
�ل��ل��ي��ل، ق�����ش��ف��ا ع��ن��ي��ف��ا ع��ل��ى مو�قع 
غربي  �ل��ت��ح��ي��ت��ا،  يف  ل��ل��م��ت��م��ردي��ن 
ت�شهد  فيما  ذل���ك،  �حل��دي��دة.ي��اأت��ي 
�نهيار�ت  �لن���ق���لب���ي���ة  �مل��ل��ي�����ش��ي��ات 
�ملقاومة  �أم�����ام  م��ت��ت��ال��ي��ة،  وه���ز�ئ���م 
�ل��ي��م��ن��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة �مل��دع��وم��ة من 
�ل�شاحل  ج���ب���ه���ة  يف  �ل����ت����ح����ال����ف، 

�لغربي.

قالت �شحيفة ت�شاينا ديلي �إن طائرة هليكوبرت �شقطت قرب ج�شر يف 
�شمال بكني يف حو�يل �ل�شاعة 11 �شباحا بالتوقيت �ملحلي )0300 

بتوقيت جرينت�س(.
موقعها  ع��رب  �لإجن��ل��ي��زي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  �ل�����ش��ادرة  �ل�شحيفة  ت���ورد  ومل 
�لإل���ك���رتوين م��ع��ل��وم��ات ب��خ��لف م��وق��ع �حل���ادث���ة وه���و ق���رب ج�شر 
�ل�شينية  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  وت���د�ول���ت  جي�شيانغ�شي. 
�لطائرة  �أنها  بد�  ملا  فيديو  بتويرت مقطع  �ل�شبيه  ويبو  مثل موقع 

�لهليكوبرت بعد حتطمها.
ومل يت�شن لرويرتز �لتحقق من �شحة �لتقرير �أو مقطع �لفيديو.

قطاعات  عدة  مب�شاركة  ق�شوى  ��شتنفار  حالة  عن  نيجرييا  �أعلنت 
�لتي  �لطرق  قطاع  ظاهرة  ملو�جهة  �جلي�س،  ر�أ�شها  على  ع�شكرية 

�نت�شرت عرب �لبلد.
جوية  ق��و�ت  �شين�شر  �إن��ه  ب��خ��اري  حممد  �لنيجريي  �لرئي�س  وق��ال 
غرب  �شمال  يف  �ل��ط��رق  قطاع  م�شكلة  ملو�جهة  �أم��ن  ف��رد  و1000 

�لبلد. ح�شب ما نقلت رويرتز.
�أنحاء نيجرييا حيث  ويوؤكد هذ� �لإج��ر�ء مدى �لتدهور �لأمني يف 

يتفاقم �شعف قو�ت �ل�شرطة ل �شيما خارج �ملناطق �حل�شرية.
وجرى ن�شر �جلي�س فيما يزيد على 30 من �إجمايل 36 ولية يف 

�لبلد.
ع�شكرية  قوة  �لحتادية جمعت  “�حلكومة  �لرئا�شة  بيان من  وقال 
و�ل�شرطة  �جلوية  و�لقو�ت  �جلي�س  من  جندي...   1000 قو�مها 
�لذين  �ل��ط��رق  ق��ط��اع  على  �شر�شة  هجمات  ل�شن  �مل���دين،  و�ل��دف��اع 

يرهبون )قاطني( قرى وبلد�ت ولية زمفر�«.
ويلجاأ بخاري عادة �إىل �شلح �جلو يف �إجر�ء�ت �لتاأمني رغم �نتقاد 

جماعات حقوق �لإن�شان لذلك.

قال حزب �ل�شعب �لكمبودي �حلاكم �م�س �لثنني �إنه فاز بكل مقاعد 
�لربملان وعددها 125 يف �لنتخابات �لعامة �لتي و�شفها منتقدون 

باأنها �شورية.
وقال �ملتحدث با�شم �حلزب �شوك �أي�شان لرويرتز عرب �لهاتف “فاز 
�لأ�شو�ت وح�شل على كل مقاعد  �ملئة من  77.5 يف  �حل��زب بنحو 

�لربملان«.
كان �حلزب قد قال �أم�س �لأول �إنه فاز مبا ل يقل عن مئة مقعد.

تو�شيع  بينها  �تخاذ خطو�ت من  �شيدر�س  �إن��ه  �لأبي�س  �لبيت  وق��ال 
�حلكومة  �أع�شاء  لبع�س  �لدخول  تاأ�شري�ت  منح  على  �لقيود  نطاق 
رئي�س  فيها  يو�جه  مل  �لتي  �ملعيبة  �لنتخابات  على  رد�  �لكمبودية 

�لوزر�ء هون �شني �أي مناف�س مهم.

قال م�شوؤولون حكوميون �م�س �إن �ل�شيول نتيجة �لأمطار �ملو�شمية 
يف ميامنار ت�شببت يف مقتل ما ل يقل عن 11 �شخ�شا و�أجربت �أكرث 
من مئة �ألف على �لفر�ر من ديارهم فيما نقل عمال �لإنقاذ �ل�شكان 

�لذين تقطعت بهم �ل�شبل �إىل بر �لأمان يف قو�رب.
و�نهمرت �أمطار غزيرة على مناطق يف جنوب و�شرق وو�شط �لبلد 
�جل�شور  ودم���رت  �ل�شريعة  �ل��ط��رق  فقطعت  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  منذ 

وغمرت م�شاحات و��شعة من �لأر��شي.
�إن  �لكو�رث  �إد�رة مو�جهة  �شوي م�شاعدة مدير  ن��و�ي  ن��و�ي  وقالت 
جهود  يف  ي�شاعدون  ك��ان��و�  ج��ن��ود  ث��لث��ة  بينهم  ُقتلو�  �شخ�شا   11

�لإغاثة و�أبلغ عن فقد�نهم يف مطلع �لأ�شبوع .
باتو�  �ألفا   119 �أك��رث من  �لآن...  وف��اة حتى  “11 حالة  و�أ�شافت 
م�شردين. �إد�رة مو�جهة �لكو�رث تقدم ل�شحايا �ل�شيول �لأرز وغريه 

من �حل�ش�س �جلافة مثل �ملعكرونة )�ملكرونة( و�لأ�شماك �ملعلبة«.
�أن ثلثة  روي��رتز  �لت�شامن �لجتماعي  �أيي وزير  و�أبلغ وين ميات 
�أ���ش��خ��ا���س غ��رق��و� �ل��ي��وم �لث��ن��ني يف ولي���ة م���ون �جل��ن��وب��ي��ة. وقال 

“جرفتهم �ملياه«.

عوا�ضم

بكني

فنومبينه

ياجنون

�أبوجا

الهند ت�شحب اجلن�شية من 
اأربعة ماليني �شخ�س

•• نيودلهي-وكاالت:

�شخ�س يف  4 مليني  �شحب �جلن�شية من  �لثنني،  �م�س  �لهند،  �أعلن يف 
�آ�شام جنوب �شرقي �لبلد، وذلك مبوجب قائمة من �شاأنها ترحيل  ولية 

مو�طنني غالبيتهم من �مل�شلمني �لناطقني بالبنغالية.
وقال �ملدير �لعام لل�شجلت يف �آ�شام: “�إنه يوم تاريخي لآ�شام و�لهند ب�شكل 
�أول م�شودة كاملة لل�شجل �لوطني  عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بن�شر 

للمو�طنني«.
ونقلت وكالة فر�ن�س بر�س عن �مل�شوؤول قوله، �إن �لذين مل ت�شملهم �لقائمة 
بالقائمة  �أ�شمائهم  ت�شجيل  على  ل��لع��رت����س  كبرية”  فر�شة  “لديهم 

�لنهائية.
وقبيل �لإعلن عن �لقر�ر، فر�شت �ل�شلطات �لهندية على كل �شكان �لولية 
تقدمي وثائق توؤكد �أنهم �أو �أفر�د �أ�شرهم كانو� يعي�شون يف �لبلد، قبل 24 

مار�س 1971، وذلك لإثبات �أنهم مو�طنون هنود.
من جهتها، قالت �شرطة �حلدود �ملحلية يف وقت �شابق، �إن بع�س �لوثائق 
“لي�شت  �أنهم مهاجرون غري �شرعيني  �لتي يقدمها �لأفر�د �لذين يعتقد 

�شليمة«.
وكان مئات �لآلف قد فرو� من بنغلدي�س �إىل �لهند، خلل حرب �ل�شتقلل 
عن باك�شتان �لتي �شاندتها �لهند يف �أو�ئل �ل�شبعينيات، و��شتقر معظمهم يف 

�آ�شام، �لتي يبلغ طول حدودها مع بنغلدي�س نحو 270 كيلومرت�.

تعزيزات للقوات امل�سرتكة لبدء عملية تطهريها

اليمن.. ماذا يعني حترير زبيد من قب�شة احلوثيني؟

حتذير للرئي�ص الأمريكي من تداعيات هجماته على الإعالم  

اجتماع �شاخن بني ترامب ونا�شر 
�شحيفة »االأنباء الكاذبة«

طاجيك�شتان: مقتل اأربعة �شائحني 
ب�شيارة قد يكون عمال اإرهابيا 

•• وا�ضنطن-وكاالت:

�أت���ون �حلرب  ب���اآلف �ملقاتلني �لأف��غ��ان يف  �إي����ر�ن  زّج���ت 
كثريون  قاتل  حيث  �ملا�شية،  �لأع���و�م  خ��لل  �ل�شورية، 
�لأ�شد،  ب�شار  نظام  للإبقاء على  �إىل جانب ميلي�شياتها 
على  و�للعب  �مل��ال  وه��م��ا:  �أ�شا�شني  بعاملني  مدفوعني 

�لع�شبية �ملذهبية.
بو�شت”،  “و��شنطن  �شحيفة  ن�شرته  ت��ق��ري��ر،  وك�شف 
�لأفغان  جتنيد  يف  مهمني  عن�شرين  ��شتغلت  �إي��ر�ن  �أن 

للقتال يف �شوريا، 
وهما �لنتماء �لطائفي لن�شبة من مو�طني �لبلد �إىل 
�لتي  �مل��دق��ع  �لفقر  ح��ال��ة  ع��ن  ف�شل  �ل�شيعي،  �مل��ذه��ب 

تدفع �لكثريين �إىل �لبحث عن مورد رزق باأي و�شيلة.
ونقلت عن ح�شني، 26 عاما، وهو مقاتل �أفغاين �شارك 
يف عمليات �لقتال ب�شوريا، �أنه كان يقب�س ر�تبا ي�شل �إىل 

600 دولر يف �ل�شهر بعدما كان يعمل جنار� يف �إير�ن.
و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن منظمات حقوقية تقّدر �أعد�د 
�لأفغان �لذين �شاركو� يف �حلرب �ل�شورية منذ �ن�شو�ئهم 
�لذي �أ�ش�شه �حلر�س �لثوري  حتت لو�ء “�لفاطميون”، 

 5 بني  ما  ي��رت�وح  �ل�شورية،  �ملعار�شة  لقتال  �لإي���ر�ين 
�آلف و12 �ألف مقاتل �أفغاين.

�ملقاتلني من لجئني  �إي��ر�ن جّندت معظم  �أن  و�أ�شافت 
من  �آخ��ري��ن  جلبت  كما  �أر��شيها،  على  يعي�شون  �أف��غ��ان 
�ملوجودين على مقربة من  و�ل�شيعة  “�لهاز�ر�”،  �أقلية 

�حلدود مع �أفغان�شتان ومناطق �أخرى.
ول ي�شكل �ملقاتلون �لأفغان �شوى فئة حمدودة فقط من 
مقاتلي �مليلي�شيات �لإير�نية، �لتي ت�شم عدد� كبري� من 

�للبنانيني و�لباك�شتانيني.
وقالت �لإد�رة �لأمريكية، يف دي�شمرب �ملا�شي، �إن وكلء 

�إير�ن يف �شوريا،
لدعم  تقاتل  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�ت  م��ن  �مل��ئ��ة  يف   80 ي�شّكلون   

�لرئي�س �لأ�شد.
�إخ��ب��ار عائلتهم  وي��ت��ف��ادى ع��دد م��ن �ملقاتلني �لأف��غ��ان 
باأمر �شفرهم �إىل �شوريا خ�شية �أن تعلم �ل�شلطات بالأمر 
وتقوم باعتقالهم، لكن بع�س �أبناء طائفة “�لهاز�ر�” ل 

يخفون “فخرهم” مبهمة �لقتال هناك.
وت�شري جمعيات حقوقية �إىل �أن �إير�ن ت�شتعني باملقاتلني 
�لأفغان حتى تتجنب �لنتقاد�ت �لد�خلية �لتي تتلقاها، 

من جّر�ء م�شرع �أبناء �لبلد �ملو�طنني يف حرب خارجية 
ل دخل لهم فيها.

�لطفل،  حل��ق��وق  وزن���ا  �لإي��ر�ن��ي��ة  �مليلي�شيات  تقيم  ول 

�لثالثة  يف  �أط��ف��ال  فثمة  �ل�شحيفة،  نقلته  ما  فبح�شب 
ع�شرة من عمرهم مت جتنيدهم وتدريبهم لفرتة ق�شرية 

قبل �أن يدخلو� �حلرب، ويتعر�شو� خلطر �ملوت.

تقرير عن االأفغان ب�شوريا يعّري النظام االإيراين

حملة اعتقاالت يف ال�شفة بينهم �شحفيني 
•• رام اهلل-رويرتز:

فل�شطينية  م���������ش����ادر  ق�����ال�����ت 
و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �م�����س �لث���ن���ني �إن 
 20 �عتقل  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س 
�لغربية  �ل�����ش��ف��ة  يف  فل�شطينيا 

�ملحتلة بينهم �أربعة �شحفيني.
�لفل�شطيني  �لأ�شري  ن��ادي  وذك��ر 
�شملت  �لع���ت���ق���الت  ح��م��ل��ة  �أن 
�ل����ع����دي����د م�����ن �مل��������دن و�ل����ق����رى 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة بعد  و�مل��خ��ي��م��ات 

مد�همة عدد من �ملنازل.
�أدرع����ي �ملتحدث  �أف��ي��خ��اي  وق���ال 
ب��ا���ش��م �جل��ي�����س �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي يف 
“�عتقلت  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة 
 20 �ملا�شية  �لليلة  �لأم��ن  ق��و�ت 
ب�شلوعهم  ي�����ش��ت��ب��ه  فل�شطينيا 
�شغب  و�أعمال  �إرهابية  بن�شاطات 
ع��ن��ي��ف��ة ����ش���د �مل���دن���ي���ني وق�����و�ت 

�لأمن«.
ق���و�ت  �ع��ت��ق��ل��ت  “كما  و�أ�����ش����اف 
�أربعة  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل��ل��ي��ل��ة  �لأم������ن 

فيهم  ي�������ش���ت���ب���ه  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
ن�شاطات  �إط����ار  يف  ب��ال��ت��ح��ري�����س 
�إعلنها  �ل��ت��ي مت  �ل��ق��د���س  ق��ن��اة 
�إرهابية كما مت م�شادرة  منظمة 
تكنولوجية  وم����و�د  ب��ث  و���ش��ائ��ل 

و�شيارة«.
�إىل  فل�شطينية  م�شادر  و�أ���ش��ارت 
�ملعتقلني  �لأربعة  �ل�شحفيني  �أن 
�ل�����رمي�����اوي وحممد  ع�����لء  ه����م 
وح�شني  ح��م��د�ن  وقتيبة  ع��ل��و�ن 

�إجنا�س.

اأمريكا توؤكد ن�شر طائرات بدون طيار 
م�شلحة يف النيجر 

 •• دكار-رويرتز:

قال �جلي�س �لأمريكي �م�س �إن قو�ته بد�أت ن�شر طائر�ت بدون طيار م�شلحة يف �لنيجر مبنطقة 
غرب �أفريقيا يف وقت �شابق هذ� �لعام ملهاجمة مت�شددين .

بت�شليح  �ملا�شي  �لثاين  ت�شرين  نوفمرب  يف  �لأمريكية  للقو�ت  �إذن��ا  �لنيجر  حكومة  ومنحت 
طائر�تها �مل�شرية بدون طيار لكن �أيا من �جلانبني مل يوؤكد ن�شرها. وقبل ذلك كانت �لطائر�ت 
�لأمريكي  �لع�شكري  �لوجود  نطاق  �ملر�قبة.وتو�شع  يف  فقط  ت�شتخدم  طيار  ب��دون  �لأمريكية 
�لقو�ت  ي�شاحبون   800 �إىل  هناك  �أف��ر�ده��ا  عدد  لي�شل  �لأخ��رية  �ل�شنو�ت  �لنيجر خلل  يف 
�لوليات  يعك�س خم��اوف  �ل��ذي  �لأم��ر  �ملهام  �ملعلومات وغريها من  �لنيجرية يف عملية جمع 

�ملتحدة من ت�شاعد مد �لت�شدد يف منطقة �ل�شاحل بغرب �أفريقيا.

•• وا�ضنطن-وكاالت:

�أع���ل���ن دون���ال���د ت���ر�م���ب �أن����ه بحث 
مع  �لكاذبة”  “�لأنباء  م�����ش��األ��ة 
“نيويورك تاميز”  نا�شر �شحيفة 
�لأمريكية  �ل�شحف  �أه���م  �إح���دى 
�إليها.  �شهامه  د�ئ��م��ا  ي��وج��ه  �ل��ت��ي 

بح�شب فر�ن�س بر�س.
وغرد �لرئي�س “�أجريت لقاء جيد� 
�لبيت  يف  للهتمام  وم��ث��ري�  ج��د� 
�شولزبرغر  ج��ي  �أي  م��ع  �لأب��ي�����س 
دون  تاميز”  ن����ي����وي����ورك  ن���ا����ش���ر 

حتديد تاريخ �للقاء �أو ظروفه.
نيويورك  �شحيفة  نا�شر  وك�شف 
�ل��ت��ق��ى �لرئي�س  �ن���ه  �م�����س  ت��امي��ز 
�ل���ب���ي���ت  يف  ت�������ر�م�������ب  دون��������ال��������د 
قا�شية  بلهجة  وح����ذره  �لب��ي�����س، 
م�������ن �ل������ت������د�ع������ي������ات �خل�����ط�����رية 
على  �مل��ت��ك��ررة  لهجماته  و�مل���وؤذي���ة 

�ل�شح�����افة.
نا�شر  م���ع  �ل��ل��ق��اء  �ن  ي���ب���دو  ل��ك��ن 
�شالزبرغر  غريغ  �آرث��ر  �ل�شحيفة 
�لج��������و�ء  ت����ربي����د  يف  ي���ن���ج���ح  مل 

�ملتوترة بني تر�مب و�لعلم.
وه��اج��م ت��ر�م��ب ع��ل��ى ت��وي��رت من 
�ملعادين  ب�������ال���ك���اره���ني  و���ش��ف��ه��م 
�ل�شحافة  ق����ط����اع  يف  ل����رت�م����ب 

�مل���ح���ت�������ش���ر، م���ع���ت���رب� �ن����ه����م غري 
وطنيني.

وُع����ق����د �لج����ت����م����اع ب����ني ت���ر�م���ب 
بناء  ي��ول��ي��و   20 يف  و���ش��ال��زب��رغ��ر 
�لبي�س لإجر�ء  �لبيت  على طلب 
ب����د� وك����اأن����ه ج��ل�����ش��ة تعارف  ل���ق���اء 

روتينية.
�لذي  �للقاء  �ن  �شالزبرغر  وق��ال 
�ل�����ر�أي يف  ح�����ش��ره م��دي��ر �شفحة 
�ل�شحيفة جيم�س بينيت بقي �شريا 
بناء على رغبة �لبيت �لبي�س، �إىل 
�أن �أعلنه تر�مب على تويرت �شباح 

�م�س �لأول �لحد.
و�علن تر�مب يف تغريدة �نه “عقد 
لقاء جيد� جد� يف �لبيت �لبي�س 

مع �آرثر غريغ �شالزبرغر«.
وت��اب��ع �ل��رئ��ي�����س �لم��ريك��ي “لقد 
�لوقت ونحن  �لكثري من  �م�شينا 
نتكلم عن �لكم �لهائل من �لخبار 
و�شائل  ت��ن�����ش��ره��ا  �ل���ت���ي  �ل���ك���اذب���ة 

�لعلم، 
�لكاذبة  �لخ��ب��ار  ه��ذه  باتت  وكيف 
ت��خ��ت�����ش��ر ب��ك��ل��م��ة و�ح������دة +ع����دوة 

�ل�شعب+ هذ� �مر حمزن«.
�شحيفة  ن�شرته  لح���ق  ب��ي��ان  ويف 
�ع����ل����ن  تاميز”  “نيويورك 
تر�مب  ت��غ��ري��دة  �ن  ���ش��ال��زب��رغ��ر 

ل�شريته”،  “�لغاء  عمليا  ت�شكل 
�ّت�شم  �لج���ت���م���اع  �ن  �ىل  م�����ش��ري� 

باجلدية.
“قلت  بيانه  يف  �شالزبرغر  وت��اب��ع 
�ن  �رى  �ن��ن��ي  للرئي�س  ب�����ش��ر�ح��ة 
لي�س عامل فرقة فح�شب،  كلمه 

بل هو خطري ويزد�د خطورة«.
وتابع 

“قلت له �ن تعبري �لنباء �مل�شللة 
غري �شحيح وموؤذ، �ل �نني �بديت 
قلقا �كرب �ز�ء و�شفه لل�شحافيني 

باأعد�ء �ل�شعب«.
“حذرته  �ل�شحيفة  نا�شر  و��شاف 
�لنارية  �ل���ل���ه���ج���ة  ه�����ذه  �ن  م����ن 
�شت�شاهم يف زيادة �لتهديد�ت �شد 
حت�س  �ن  ومي���ك���ن  �ل�����ش��ح��اف��ي��ني 

على �لعنف”،
 بعدما �عترب �ن “هذ� ما يح�شل 

بالفعل يف �خلارج«.
�لنظمة  بع�س  “�ن  �ي�����ش��ا  وق���ال 
ي�شتخدمها  �ل��ت��ي  �ل��ل��غ��ة  ت�شتغل 
�لو��شع  قمعها  ل��ت��ربي��ر  �ل��رئ��ي�����س 

لل�شحافيني«.
وتابع �شالزبرغر “نا�شدته �لعودة 
عن هذه �لهجمات على �ل�شحافة 
�لتي �عتقد بانها خطرية وموؤذية 

لبلدنا«.

•• دو�ضنبه-رويرتز:

ق���ال وزي����ر د�خ��ل��ي��ة ط��اج��ي��ك�����ش��ت��ان �إن ق��ائ��د ���ش��ي��ارة �شدم 
فيما  هاربا  وفر  منهم  �أربعة  فقتل  �أجانب  در�ج��ات  ر�كبي 
�ل�شائحني،  �إن  �ل�شلطات  �إرهابيا.وقالت  عمل  يكون  قد 
قتلو�  قد  وهولند�،  و�شوي�شر�  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  من  وه��م 
�آخ��رون من  و�أ�شيب ثلثة  �لأح��د.  �أم�س  يف طاجيك�شتان 

�شوي�شر� وهولند� وفرن�شا و�أحدهم تلقى طعنة.
�لتي كانت تلحق  �إن قو�ت �لأم��ن  �لد�خلية  وقالت وز�رة 
يقاوم  ك��ان  �شخ�س  منهم  �أ���ش��خ��ا���س  �أرب��ع��ة  قتلت  �جل��ن��اة 

�عتقاله و�عتقلت �شخ�شا خام�شا.
وقال �لوزير رم�شان رحيم ز�ده يف �إفادة �شحفية “ندر�س 
كل �لحتمالت - حادث، �شرقة... مبا يف ذلك عمل �إرهابي«.
ومن بني �لأربعة �لذين قتلتهم قو�ت �لأمن مالك �ل�شيارة 
�لتي تعتقد �ل�شرطة �أنها �شدمت �ل�شائحني �أثناء قيادتهم 

در�جات يف منطقة ريفية على م�شافة 90 كيلومرت� جنوب 
�شرقي �لعا�شمة دو�شنبه.

�أ�شماء  �إع��لن  ت�شتطيع  ل  �إنها  �لأمريكية  �ل�شفارة  وقالت 
�ل�شحايا �لأمريكيني لعتبار�ت تتعلق باخل�شو�شية لكنها 

�أ�شارت �إىل �أنها تعترب �لو�قعة هجوما متعمد�.
وح�شية  ب�����ش��دة  ن��دي��ن  “نحن  ب��ي��ان  يف  �ل�����ش��ف��ارة  وق���ال���ت 
باأي �شكل من �لأ�شكال  �أنهم ل ميثلون  �ملهاجمني وندرك 

طيبة وح�شن �شيافة �شعب طاجيك�شتان«.
�إ�شلميني  رح��م��ان  علي  �إم���ام  طاجيك�شتان  رئي�س  وق��ات��ل 
و1997   1992 ع��ام��ي  ب��ني  �أهلية  ح��رب  يف  مت�شددين 

�شقط فيها ع�شر�ت �لآلف من �لقتلى.
و�ن�شم بع�س �لإ�شلميني بعد ذلك �إىل حكومة �ئتلفية 
�ل�شيا�شي  ح��زب��ه��م  �ل��دول��ة  ح��ظ��رت   2015 ع���ام  ل��ك��ن يف 
و�تهمت زعماءه بتدبري حماولة �نقلب فا�شلة وهو �تهام 

ينفونه.
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 287850    بتاريخ :2018/2/22    
 بيانات �لأولوية : 

با�شم :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا 
)وتتاجر �ي�شا ً با�شم: ني�شان موتور كو.، ليمتد.( 

وعنو�نة:   رقم 2 ،تاكار�– ت�شو، كاناغاو�– كو، يوكوهوما– �شي،  كاناغاو�– كني، �ليابان
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 12
�مل��رك��ب��ات �ل��ربي��ة و�ل�����ش��ي��ار�ت؛ �ل�����ش��ي��ار�ت �ل��ذ�ت��ي��ة �لتحكم و�ل�����ش��ي��ار�ت �لأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة؛ �لأج����ز�ء �لهيكلية 

و�لرتكيبات للمركبات �لربية �أو �ل�شيار�ت.  
لتينية باحرف  مكتوبة    Infiniti ProPILOT و�شف �لعلمة : �لعبارة

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل : نا�س �ند ��شو�شيوت�س

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 
�ملودعة بالرقم 288292     بتاريخ :2018/3/4   

 بيانات �لأولوية : 
با�شم :  �شركة �إينوفي�شن توباكو �إل تي دي

وعنو�نه :   ديفون�شاير هاو�س ، �شارع 60 جرو�شويل ،
 لندن جي �شي 1 �إم 7 �إيه دي ، �ململكة �ملتحدة

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
ورق ما�س لغليني �لتبغ ، مناف�س �شجائر ) لي�شت من �ملعادن �لثمينة ( للمدخنني ، رزم من �أور�ق �ل�شجائر ، علب �شيجار 
) لي�شت من �ملعادن �لثمينة ( ، علب �شجائر ، تبغ م�شغ ، علب �شيجار ) لي�شت من �ملعادن �لثمينة (، قطاعات �شيجار ، مبا�شم 
�شيجار ) لي�شت من �ملعادن �لثمينة ( ، �أوعية غاز لولعات �ل�شيجار ، علب �شجائر ) لي�شت من �ملعادن �لثمينة ( ، فلتر 
لل�شجائر ، مبا�شم �ل�شجائر )لي�شت من �ملعادن �لثمينة ( ، فوهات ملبا�شم �ل�شجائر ، ورق �شجائر ، رزم من �أور�ق �ل�شجائر 
 ، �ل�شجائر  للف  �آلت حتمل يف �جليب   ، لغايات طبية  لي�شت  تبغ  بد�ئل  �شجائر حتتوي على   ، �شجائر   ، �شجائر  �أط��ر�ف   ،
�شيجاريلو ) �شيجار رفيع ( ، �شيجار ، قطاعات �شيجار ، فلتر لل�شجائر ، حجارة �لنار ، ) �ل�شو�ن ( ، �أوعية غاز لولعات 
 ، �لتبغ ، ولع��ات �ملدخنني ، علب �لكربيت ) لي�شت من �ملعادن �لثمينة (  ، �شناديق لرتطيب  �أع�شاب للتدخني   ، �ل�شيجار 
حاملت �أعو�د �لثقاب ) لي�شت من �ملعادن �لثمينة ( ، �أعو�د ثقاب ، فوهات مبا�شم �ل�شجائر ،�أدو�ت تنظيف غليني �لتبغ 
، منا�شب غليني �لتبغ ، غليني �لتبغ ، �أكيا�س تبغ ، ولعات للمدخنني ، �شعوط )�ل�س ًمة ( ، علب �ل�شعوط ) �ل�س ًمة 
( ) لي�شت من �ملعادن �لثمينة ( ، مبا�شق ملدخني �لتبغ ، �أطر�ف �شجائر ، �أطر�ف من �لكهرمان �لأ�شفر ملبا�شم �ل�شيجار 
و�ل�شجائر ، تبغ ، �أوعية تبغ ) لي�شت من �ملعادن �لثمينة ( ، غليني تبغ ، �أكيا�س تبغ، فوهات من �لكهرمان �لأ�شفر ملبا�شم 

�ل�شيجار و�ل�شجائر
و�شف �لعلمة : �لكلمة ARTE مكتوبة باأحرف لتينية

 �ل�شرت�طات :  
�إر�شالة بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  �إعرت��س علي ذلك  فعلي من لدية 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 288368        بتاريخ :2018/3/5   
 بيانات �لأولوية : 

باإ�شم: �ردفارك بر�ندز كوليك�شن �إنك
وعنو�نه :     روبن�شون رود ، �يه#01-08 ، فار �إي�شت فاينان�س بلدجن ، �شنغافورة 048545.

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 32
م�شروبات   ، �لكحولية  غ��ري  �مل�شروبات  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ل��غ��ازي��ة  �ملعدنية  و�مل��ي��اه   ) �ل�شعري  ���ش��ر�ب   ( �ل��ب��رية 

م�شتخل�شة من �لفو�كه وع�شائر �لفو�كه ، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات . 
و�شف �لعلمة : �لكلمة MAXIMUS مكتوبة باأحرف لتينية 

�ل�شرت�طات :
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 288893      بتاريخ :2018/3/13   
بيانات �لأولوية : 

با�شم :  يوجن و�ي هوجن
وعنو�نه : 23- جالن �شيك�شني  14/2 تامان كاجان �وتاما،  43000 كاجان �شيلجنور  دي. �أي. ، ماليزيا

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

لونه  د�ئ��ري  ن�شف  ر�شم  يعلوها  لتينية  باأحرف  مكتوبة    MARIBORN �لكلمة    : �لعلمة  و�شف 
 Selected Quality لحمر د�خل �إطار لونه ذهبي د�خله ر�شم مميز لونه ذهبي ��شفله كتبت �لعبارة�

. �لذهبي  باللون   Tobaccos
�ل�شرت�طات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل : 

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 289244     بتاريخ :2018/3/19    
 بيانات �لأولوية :  

با�شم :  يوجن و�ي هوجن
وعنو�نه : 23- جالن �شيك�شني  14/2 تامان كاجان �وتاما،

43000 كاجان �شيلجنور  دي. �أي. ، ماليزيا
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت 

و�شف �لعلمة : �لعبارة MAGNUM LUXURY  مكتوبة باأحرف لتينية
�ل�شرت�طات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  

نا�س �ند ��شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم 293284  بتاريخ :2018/6/5    
 بيانات �لأولوية : 

باإ�شم: �ت�س �ر ��س �ت�س �نفي�شتمنت�س ليمتد 
وعنو�نه :   �س.ب 25709 – دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35
من  �لزبائن  ميكن  مما  منها(،  �لنقل  )با�شتثناء  �لخرين  ل�شالح  �ملنتجات  من  متنوعة  جمموعة  جتميع 
، خدمات  �ملبيد�ت �حل�شرية   ، بالتجزئة لل�شمدة  �لبيع  وبالتحديد خدمات  �ملنتجات،  معاينة و�شر�ء هذه 

�لدعاية و�لإعلن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي 
ر�شم مميز مثلث  باحرف لتينية بخط مميز مكتوبة على  ecovar مكتوبة  �لكلمة   :  : �لعلمة  و�شف 

�ل�شكل لونه �خ�شر
�ل�شرت�طات :

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:268500    بتاريخ: 2012/02/20
باإ�شم : �إلكتا جلف 

وعنو�نه : �س.ب. 61064 ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 7
غ�شالت �ل�شحون ، غ�شالت ، خلطات كهربائية ، مطاحن كهربائية ، مكان�س كهربائية ، معاجلات �لأغذية 

�لكهربائية ، �آلت خلط �لأغذية �لكهربائية ، ع�شار�ت كهربائية.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة ELEKTA بخط عري�س مميز على ي�شارها حرف �ل� E بخط 

مميز د�خل ر�شم بي�شاوي و�لكلمات باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:268503    بتاريخ: 2012/02/20
باإ�شم : �إلكتا جلف 

وعنو�نه : �س.ب. 61064 ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 11
 ، م�شابيح  ب�شيلت   ، فو�ني�س   ، لل�شحن  �لقابلة  و�لبطاريات  و�لتربيد  و�لطهو  و�لتدفئة  للإنارة  �أجهزة 
حمم�شات خبز ، �آلت كهربائية ل�شنع �ل�شندويت�شات ، مكنات كهربائية ل�شنع �لقهوة ، غليات كهربائية ، 
�شخانات �لهو�ء ، �أجهزة ترطيب �لهو�ء ، جمففات �شعر ، مو�قد غاز ، �أفر�ن غاز ، �أوعية طهو بالغاز ، �أفر�ن 
كهربائية ، �أفر�ن ميكروويف ، �شو�يات طهو ، ثلجات ، مر�وح كهربائية ، قدور بخارية ��شطناعية للملب�س 
�آلت لعمل �لبوظة   ، �ملياه  �أجهزة توزيع   ، �مل�شروبات  ، م��ربد�ت  ، م��ربد�ت ه��و�ء ، جممد�ت  ، مكيفات ه��و�ء 

)�لآي�س كرمي( ، �ألو�ح �لت�شخني.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة ELEKTA بخط عري�س مميز على ي�شارها حرف �ل� E بخط 

مميز د�خل ر�شم بي�شاوي و�لكلمات باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:268502    بتاريخ: 2012/02/20
باإ�شم : �إلكتا جلف 

وعنو�نه : �س.ب. 61064 ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
�أو �ل�شور ، م�شجلت �لكا�شيت ، م�شجلت �شريطية ، كامري�ت ،  �أو ن�شخ �ل�شوت  �إر�شال  �أو  �أجهزة ت�شجيل 
كامري�ت فيديو ، �أجهزة تلفزيون ، م�شغلت وم�شجلت �لأقر��س �لفيديوية �لرقمية )DVD( ، �أجهزة 
�أجهزة   ، ، مكرب�ت �شوت  ، هو�تف  ر�دي��و  �أجهزة   ، �لإ�شطو�نات  ت�شغيل  �أجهزة   ، �ملدجمة  �لأق��ر����س  ت�شغيل 

�لر�ديو �لتي حتتوى على �شاعات ، مو�زين �شخ�شية.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة ELEKTA بخط عري�س مميز على ي�شارها حرف �ل� E بخط 

مميز د�خل ر�شم بي�شاوي و�لكلمات باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:280834    بتاريخ: 2017/10/11
باإ�شم : �ل�شيدة �شايا ديفي 

وعنو�نه : جيه-16 ، �شيكتور-�إك�س �أي نويد� ، جاوتام بود ناجار ، �لرمز �لربيدي: 201301 ، عتار بر�دي�س 
، �لهند.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 34
تبغ )خام �أو ُم�شّنع( ، تبغ م�شغ ، �شجائر ، �أدو�ت �ملدخنني و�أعو�د �لثقاب.

 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة RATNA باللغة �لإجنليزية حتتها كلمة رتنا باللغة �لعربية.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:268507    بتاريخ: 2012/02/20
باإ�شم : �إلكتا جلف 

وعنو�نه : �س.ب. 61064 ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 21
�أو�ين مطبخ ، �أو�ين طعام و�أكو�ب و�شحون فناجني و�أو�ين زجاجية و�شحون ، جتهيز�ت للمطبخ ، قو�رير 
 ، �ملنزيل  للإ�شتخد�م  �شلل   ، كي  �أل��و�ح   ، )للتجفيف(  ملب�س  منا�شر   ، للطعام  خو�ئية  حاويات   ، خو�ئية 

جمففات للأطباق.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة ELEKTA بخط عري�س مميز على ي�شارها حرف �ل� E بخط 

مميز د�خل ر�شم بي�شاوي و�لكلمات باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب

بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 283578                          2017-11-28

با�شم : فاروق �لقاب�شة ذ.م.م.

وعنو�نه: وحدة بي 2، �لطابق 6، قرية �لبو�بة �ملبنى 8، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �س ب 124686، 

دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع/  مو�د بناء )غري معدنية( ، �أنابيب قا�شية غري معدنية للمباين، �أ�شفلت 

وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة للنقل، ن�شب )جم�شمات( غري معدنية، �إ�شمنت، خر�شانة، 

قو�لب غري معدنية للبناء، طلء�ت من �لإ�شمنت �شامدة للنار، �أعمدة من �لإ�شمنت، بلط من 

�لإ�شمنت. و�لو�قعة يف �لفئة )19(. 

�لو�شف كلمة بازياين كتبت باحرف عربية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.  

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:- 283995                          2017-12-06
با�شم : تي بي �ر �دوكي�شون �ي بي هولدينغ، �ل �ل �شي.

وعنو�نه: 110 �شرق �شارع 42، نيو يورك، �ن و�ي 10017، �لوليات �ملتحدة.
و�لثقافية.خدمات  �لريا�شية  �لأن�شطة  �لرتفيه،  �لتدريب،  و�لتهذيب،  �لتعليم  �لب�شائع/   لتمييز  وذل��ك 
�لذين يخ�شعون  للأ�شخا�س  �لدرو�س �خل�شو�شية  �لختبار�ت وخدمات  �إع��د�د  و�لتعليم؛ ف�شول  �لرتبية 
للمتحانات �ملوحدة؛ توفري خدمات �لدرو�س �خل�شو�شية و�ل�شفوف للطلب لتح�شني �لأد�ء �لأكادميي؛ 
وتوفري �خلدمات للمعلمني لأغر��س �لتطوير �ملهني؛ خدمات �لدرو�س �لكادميية �ملقدمة مبا�شرة للفر�د، 
�لإنرتنت؛  �ملهنية عرب  و�ملد�ر�س  �لعليا  و�ملد�ر�س  �لكليات  �ملعلومات عن  وتوفري  و�شخ�شيا؛  �لنرتنت  عرب 
خدمات �مل�شورة �جلامعية، م�شاعدة �لطلب يف �لعثور على �لكليات و�جلامعات و��شتكمال تقدمي �لطلبات؛ 
و�خلدمات �ل�شت�شارية لطلبات �لقبول، �ل�شت�شار�ت يف طلبات �لقبول يف �ملد�ر�س، وحتديد�، �ختيار �ملدر�شة، 
و��شتكمال طلبات �لقبول، و�لتح�شري ملقابلت �لقبول باملدر�شة؛ �لكتب �لإلكرتونية، �لدليل �لإلكرتوين، 
�ملجلة �لإلكرتونية، �لن�شر�ت �لإخبارية �لإلكرتونية و�لكتب �ل�شمعية يف جمالت تطوير مهار�ت �لدر��شة، 
و�حل�شول على �مل�شاعد�ت �ملالية للتعليم �لعايل، و�ختيار �ملد�ر�س، و�لتح�شري للختبار�ت �ملوحدة، وحت�شني 

مهار�ت �للغة و�لريا�شيات فيما يتعلق بالتح�شري للختبار�ت �ملوحدة.و�لو�قعة يف �لفئة )41(. 
�لو�شف عبارة THE PRINCETON REVIEW كتبت باللغة �للتينية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:268501    بتاريخ: 2012/02/20
باإ�شم : �إلكتا جلف 

وعنو�نه : �س.ب. 61064 ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 8
بخار  م��ك��اوي   ، �مللب�س  لكي  م��ك��اوي   ، �ل�شخ�شي  لل�شتعمال  �شعر  مق�شات   ، كهربائية  حلقة  ماكينات 

كهربائية ، �أطقم �لعناية باأظافر �ليدين. 
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة ELEKTA بخط عري�س مميز على ي�شارها حرف �ل� E بخط 

مميز د�خل ر�شم بي�شاوي و�لكلمات باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:268506    بتاريخ: 2012/02/20
باإ�شم : �إلكتا جلف 

وعنو�نه : �س.ب. 61064 ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 15
�آلت ومعد�ت مو�شيقية �لو�قعة يف �لفئة 15 وغري �ملت�شمنة يف فئات �أخرى.

و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة ELEKTA بخط عري�س مميز على ي�شارها حرف �ل� E بخط 
مميز د�خل ر�شم بي�شاوي و�لكلمات باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:268503    بتاريخ: 2012/02/20
باإ�شم : �إلكتا جلف 

وعنو�نه : �س.ب. 61064 ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 11
 ، م�شابيح  ب�شيلت   ، فو�ني�س   ، لل�شحن  �لقابلة  و�لبطاريات  و�لتربيد  و�لطهو  و�لتدفئة  للإنارة  �أجهزة 
حمم�شات خبز ، �آلت كهربائية ل�شنع �ل�شندويت�شات ، مكنات كهربائية ل�شنع �لقهوة ، غليات كهربائية ، 
�شخانات �لهو�ء ، �أجهزة ترطيب �لهو�ء ، جمففات �شعر ، مو�قد غاز ، �أفر�ن غاز ، �أوعية طهو بالغاز ، �أفر�ن 
كهربائية ، �أفر�ن ميكروويف ، �شو�يات طهو ، ثلجات ، مر�وح كهربائية ، قدور بخارية ��شطناعية للملب�س 
�آلت لعمل �لبوظة   ، �ملياه  �أجهزة توزيع   ، �مل�شروبات  ، م��ربد�ت  ، م��ربد�ت ه��و�ء ، جممد�ت  ، مكيفات ه��و�ء 

)�لآي�س كرمي( ، �ألو�ح �لت�شخني.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة ELEKTA بخط عري�س مميز على ي�شارها حرف �ل� E بخط 

مميز د�خل ر�شم بي�شاوي و�لكلمات باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:283897    بتاريخ: 2017/12/05
باإ�شم : هنبيك جي �م بي �ت�س 

وعنو�نه : ريهيك 80 ، ر�تنجني 40885 ، �أملانيا.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 19
مو�د بناء غري معدنية ، �شب �خلر�شانة ومكوناتها غري �أو �أ�شا�شاً من غري معدنية ، عنا�شر �لقو�لب غري 
�أو �أ�شا�شاً من غري معدنية ، �ألو�ح �شب �خلر�شانة غري �أو �أ�شا�شاً غري معدنية ، �أغ�شية �شب �خلر�شانة وِقطع 
�لزو�يا غري �أو �أ�شا�شاً غري معدنية ، عو�ر�س ودعائم للقو�لب غري �أو �أ�شا�شاً غري معدنية ، بطانات ت�شكيل 

غري معدنية.
 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة ECOPLY باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:268508    بتاريخ: 2012/02/20
باإ�شم : �إلكتا جلف 

وعنو�نه : �س.ب. 61064 ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 37
�إن�شاء �ملباين ، �لإ�شلح ، خدمات �لرتكيب �أو �لتجميع.

 و�شف �لعلمة: �لعلمة عبارة عن كلمة ELEKTA بخط عري�س مميز على ي�شارها حرف �ل� E بخط 
مميز د�خل ر�شم بي�شاوي و�لكلمات باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 283579                          2017-11-28
با�شم : فاروق �لقاب�شة ذ.م.م.

وعنو�نه: وحدة بي 2، �لطابق 6، قرية �لبو�بة �ملبنى 8، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �س ب 124686، 
دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع/  مو�د بناء )غري معدنية( ، �أنابيب قا�شية غري معدنية للمباين، �أ�شفلت 
وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة للنقل، ن�شب )جم�شمات( غري معدنية، �إ�شمنت، خر�شانة، 
قو�لب غري معدنية للبناء، طلء�ت من �لإ�شمنت �شامدة للنار، �أعمدة من �لإ�شمنت، بلط من 

�لإ�شمنت. و�لو�قعة يف �لفئة )19(. 
مكد�شة  قرميد  لحجار  ر�شمة  يعلوها  عربية  باحرف  كتبت  كا�شن  طا�شلوجة-  عبارة  �لو�شف 

فوق بع�شها.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.     

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب

بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 283998                          2017-12-6

با�شم كي �أند �أن �إجنينريينغ، �إنك.

وعنو�نه: 1455 �شيرتي�س �شرتيت، ريفر�شايد، كاليفورنيا 92507، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

للمكائن،  �لتربيد  ه��و�ء  لتنظيف  )فلتر(  مر�شحات  تر�شيح،  �آلت  �لب�شائع/   لتمييز  وذل��ك 

مر�شحات )فلتر( )�أجز�ء �آلت �أو مكائن(. و�لو�قعة يف �لفئة )7(. 

�لو�شف عبارة "AIRAID" كتبت باحرف لتينية باللون �ل�شود على خلفية ذهبية وحتتها 

 "NO HASSLE LIFETIME LIMITED WARRANTY" كتبت عبارة

كتبت باأحرف لتينية مميزة با�لون �لذهبي د�خل �شكل هند�شي د�ئري مميز.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.                    

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391
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عربي ودويل

•• لندن-وكاالت:

�أ�شار تقرير جديد لحتمال �أن تندلع حرب جديدة حول 
�ملياه يف �ل�شرق �لأو�شط خا�شة مع ت�شابق كل من �لعر�ق 
مياه  على  بال�شيطرة  �أحقيتهم  لتاأكيد  وتركيا  و���ش��وري��ا 

نهرين كبريين يجريان عرب �أر��شيهم. 
وعر�س نبيل �شلمان، خبري �شوري يف �ملياه �لدولية، ق�شية 
�أي��ام يف �شحيفة �ل�شرق  “حرب �ملياه” يف مقال ن�شر قبل 

�لأو�شط �ل�شعودية. 
ويلفت توم �أوكونور، كاتب لدى جملة نيوزويك �لأمريكية 
�ل�شمالية،  وك��وري��ا  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ���ش��وؤون  يف  متخ�ش�س 
“��شتخد�م  حول  مقالته  يف  �شلمان  �لكاتب  ذكرها  لعبارة 
�ل�شيطرة  بهدف  ك�شلح  �لأو�شط  �ل�شرق  �ملياه يف منطقة 
ت�شتغلها  جت��اري��ة  ك�شلعة  �مل��ي��اه  حتويل  �أو  م��و�رده��ا،  على 
وي�شلط �ملقال �ل�شوء على  دول �ملنبع لأغر��س �شيا�شية”. 
�ملدمرة  و�ل�شر�عات  �ل�شعبة  �لعلقات  من  طويل  تاريخ 
�شوريا  ب��ني  حمتملة  مقبلة  لأزم���ة  �لطريق  م��ه��دت  �ل��ت��ي 

و�لعر�ق وتركيا. 
�لبنادق  �أ�شو�ت  ت�شمت  “عندما  �ل�شوري:  �خلبري  وكتب 
وطبول �حلرب يف �شوريا و�لعر�ق، قد تربز توتر�ت جديدة 
ب�شبب �ملياه، وخا�شة يف �شر�عهما مع تركيا �لتي ينبع من 

�أر��شيها نهر� �لفر�ت ودجلة«.
�لفر�ت يف  �أدى �جلفاف حول و�دي نهر  �أوكونور،  وح�شب 
لإ�شعال  حكومية  �شيا�شات  ل�شوء  بالإ�شافة  �شوريا،  �شرق 
�ح��ت��ج��اج��ات حت��ول��ت لح��ق��اً لن��ت��ف��ا���ش��ة ع��ارم��ة �جتاحت 
�ل��غ��رب وتركيا  ب��دع��م م��ن  2011، وح��ظ��ي��ت  �ل��ب��لد، يف 

وبع�س دول �ملنطقة. 

�أدت حملة ع�شكرية �شورية، مدعومة من رو�شيا  ومن ثم 
لتدمري  �ل��ب��لد،  على  �ل�شيطرة  ��شتعادة  لأج���ل  و�إي����ر�ن، 
خلفت  �لعر�ق،  مع  �حل��دود  وعرب  �ملائية.  �لتحتية  �لبنية 
15 �شنة من �حلروب و�لتمرد، بد�أت بعد �لغزو �لأمريكي 
لعام 2003، و�شعاً ماأ�شوياً م�شابهاً. ولكن تركيا حتتفظ 
ب�����ش��ي��ط��رة ق��وي��ة وم���ث���رية ل��ل��ج��دل ح����ول م�����و�رد �ملنطقة 

�لطبيعية. 
حكومتا  فيه  ت�شتعيد  وق��ت  يف  �أن���ه  �إىل  �أوك���ون���ور  وي�شري 
�لبلدين، مت�شي  �أر��شي  على  �شيطرتهما  و�لعر�ق  �شوريا 
�لأنا�شول،  ���ش��رق  ج��ن��وب  م�����ش��روع  تنفيذ  يف  ق��دم��اً  تركيا 
لتوليد  و19 حم��ط��ة  ���ش��د�ً   22 ل��ب��ن��اء  م���ب���ادرة ط��م��وح��ة 
ن��ح��و �لأر��شي  �مل��ي��اه  ت��دف��ق  ت����وؤدي لكبح  �ل��ط��اق��ة م��ا ق��د 
�ل�����ش��وري��ة و�ل��ع��ر�ق��ي��ة مب��ع��دل �ل��ن�����ش��ف. وق���د و���ش��ع فكرة 
�أتاتورك، ويقوم �لرئي�س �لرتكي  �مل�شروع م�شطفى كمال 
كاتب  ويلفت  �إجن���ازه.  بالعمل على  �أردوغ����ان  رج��ب طيب 
�ملقال لتعطل �مل�شروع طو�ل ع�شر�ت �ل�شنني ب�شبب توتر�ت 
�شيا�شية منعت حتقيق  بني دول متجاورة، ولكن خلفات 
ب�شاأن حجم  للخلفات  وبالإ�شافة  �ملفاو�شات.  تقدم عرب 
ع��ل��ي��ه��ا، �شجلت  ل�����ش��وري��ا �حل�����ش��ول  ي��ح��ق  م��ائ��ي��ة  ح�ش�س 
بال�شيطرة  دم�شق  مطالبة  ح��ول  �لبلدين  ب��ني  خ��لف��ات 
على منطقة �نطاكيا يف جنوب غرب تركيا، وب�شاأن مز�عم 
بحماية �شوريا لنف�شاليني �أكر�د �شنو� حرباً �شد �لدولة 
ب��د�أ كل   ،1962 يف  �مل��ح��ادث��ات  م��ن  وبعد عقد  �لرتكية. 
�مل��ي��اه قادت  ت��وزي��ع  �ملفاو�شات ح��ول  م��ن  �لبلدين ج��ولت 
�لأ�شد  ب�شار  �لرئي�س  ت�شلم  �لعلقات حينما  نحو حت�شني 
2001. ولكن دعم تركيا ملتمردين �شوريني،  �ل�شلطة يف 
و��شتمر�ر �حتللها مناطق يف �شمال �شوريا منعا �لبلدين 

من ��شتعادة �ملحادثات. ويقول �أوكونور �إن تركيا تزعم باأن 
نهري  م��ي��اه  م��ن  �أك���رب  ح�ش�س  على  �حل�شول  حقها  م��ن 
�شيطرت  �أكرث خ�شوبة، ولذ�  �أر��شيها  �لفر�ت ودجلة لأن 
على تدفق مياه �لنهرين نحو منطقة يف �ل�شرق �لأو�شط 

تعاين من �جلفاف وقلة �ملو�رد �ملائية. 
�ملا�شي،  �ل�شهر  يف  ن�شر  روي���رتز،  لوكالة  تقرير  وح�شب 
�شد  �شخ  �إع����ادة  �أن  �إح�����ش��و  �شد  لبناء  تركيا  ب��ن��اء  �شيعني 
2014، لن  �مل��و���ش��ل، و�ل����ذي ����ش��ت��وىل ع��ل��ي��ه د�ع�����س يف  
��شتهرت  �ل��ت��ي  نينوى  �شهل  ح��ق��ول  و�إن��ع��ا���س  ل��ري  يكفي 

�شوريا،  �ل����وف����رية.ويف  ب��خ�����ش��وب��ت��ه��ا، وحم��ا���ش��ي��ل��ه��ا  ي���وم���اً 
)جمموعة  ق�شد  �لدميوقر�طية-  �شوريا  ق��و�ت  ��شتعادت 
من �ملقاتلني �لأك��ر�د و�لعرب( �ل�شيطرة على �شد �لفر�ت 
)�لطبقة( بعدما �شيطر عليه د�ع�س، طو�ل �أكرث من �أربع 

�شنو�ت. 
�ل��ي��وم وف���د م��ن ق�شد م��ف��او���ش��ات م��ع �حلكومة  وي��ج��ري 
دم�شق،  �إىل  �أ�شا�شية  نقاط  على  �ل�شيطرة  لنقل  �ل�شورية 
�لفر�ت  �شفتي  على  يقع  �ل��ذي  �لطبقة،  �شد  �شمنها  من 

وحول �أكرب خز�ن مائي يف �شوريا، بحرية �لأ�شد.  

•• عوا�ضم-وكاالت:

�لأكرب  �مل�شتفيد  �أن��ه  �لأردن   يدرك 
م����ن ع������ودة �ل���ن���ظ���ام �ل�������ش���وري �إىل 
�حل�����دود  و�ملناطق  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة 
�نهيار  ق��رب  م��ع  خا�شة  �جلنوبية، 
منطقة  يف  �لإره��اب��ي  د�ع�س  تنظيم 

حو�س  �لريموك. 
تكبد  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  م��د�ر  على 
وجود  لعدم  كبرية  �شغوطاً  �لأردن 
�ملقابلة  على  �جلهة  نظامي  جي�س 
م�����ا و�شع  �����ش����وري����ا  م�����ع  حل����������دوده 
م�شوؤولية مر�قبة �حلدود م�شاعفة 

على  عاتقه. 
ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �إغ������لق �حل����دود 
ومنع ��شتقبال �أي لجئ بعد عملية 
�لإره��اب��ي  يف �شيف  د�ع�����س  لتنظيم 
من  ع����دد�ً  �شحيتها  ذه���ب   2016
�أفر�د �لقو�ت �مل�شلحة، �إل �أن ذلك مل 
 يخفف من �ل�شغوط على كاهل بلد 

يعي�س �أو�شاعا �قت�شادية �شعبة. 
تتنف�س  ع��م��ان  �أن  ي��ب��دو  �لآن  ل��ك��ن 
�ل�شارة،  �لأنباء  تو�يل  مع  �ل�شعد�ء 
بانهيار و�شيك لف�شيل  جي�س خالد 
د�ع�س  لتنظيم  �مل��ب��اي��ع  �ل��ول��ي��د  ب��ن 
�لإره�����اب�����ي و�ل�������ذي ي�����ش��ي��ط��ر على 

مناطق قريبة  من �حلدود. 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ح�شن  �ل��ع��ل��وم  ����ش��ت��اذ 
�شاحب  �لأردن  �إن  ق���ال  �خل���ال���دي، 
�إىل  ب����اإع����ادة  �ل�شتقر�ر  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�جلانب �لآخر من �حلدود لتخفيف 
تنظيم  �إز�ح��ة  مع  خا�شة  �ل�شغوط 

�أنه  رغ��م  خطر�  ي�شكل  د�ع�س  �لذي 
مل ي�شطدم حتى �لآن مع �ململكة. 

�أن عودة �ل�شتقر�ر  ويرى �خلالدي 
م�شطر�ً  ي��ع��د  مل  �لأردن  �أن  يعني 
�إىل و�شع كافة ثقله  �لع�شكري على 
�لو�جهة �ل�شمالية مع �شوريا بعد 8 

�شنو�ت عانى فيها كثري�ً. 
كثري�ً  �شوريا  على  �لأردن  وي��ر�ه��ن 

ل��ت��ن�����ش��ي��ط و����ش���ع���ه �لق���ت�������ش���ادي، 
�ل��ت��ي  تعر�س لها  �ل��ع��رث�ت  وجت���اوز 
�إغلق  ب�شبب  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  يف 
حدوده مع �جلارين �شوريا و�لعر�ق، 
و�نح�شرت  مهمة،  �أ�شو�قاً  ما  �أفقده 
�شادر�ته �إىل رو�شيا و�أوروبا و�لعديد 

من �لبلد�ن  �لعربية . 
ز�ر  �أردن��ي��اً  �أن وف���د�ً  وذك��ر نا�شطون 

دم�شق قبل فرتة، و�لتقى بعدد من 
م�شوؤويل �لنظام يف  �لقطاعني �لعام 
�آل��ي��ات تعزيز  ب��ح��ث  و�خل���ا����س، ومت 
�لبلدين،  بني  �لقت�شادي  �لتعاون 
�حل����رة  �مل��ن��ط��ق��ة  و�إع���������ادة  تد�شني 
ن�شاطها  وع�����ودة  ن�����ش��ي��ب  م��ع��رب  يف 

�لتجاري و�ل�شناعي و�خلدمي. 
كانت  �حل���رة  �ملنطقة  �إغ���لق  وق��ب��ل 

ت����وف����ر ف����ر�����س ع����م����ل لأك��������رث من 
�لبلدين،  م����ن  ���ش��خ�����س  �آلف   4
م�شنعاً   35 ح���و�يل  حت��وي   وكانت 
�شيار�ت  معر�س   100 م��ن  و�أك���رث 
و�شاحات  �ملحال  �لتجارية  وع�شر�ت 
ملمار�شة  وم�����ش��ت��ودع��ات  ل��ل�����ش��اح��ن��ات 
�شياق  �لتجارية. يف  �لأن�شطة  كافة 
�إعلم �شورية  مت�شل، ذكرت و�شائل 

تقدماً  ح��ق��ق  �ل�����ش��وري  �جل��ي�����س  �أن 
بريف  �ل���ريم���وك  يف  حو�س  ك��ب��ري�ً 
�ملو�يل  �لتنظيم  ح�شاب  على  درع���ا 
�لإرهابي. ويو��شل  د�ع�����س  لتنظيم 
د�ع�س فقد�ن �شيطرته على �ملنطقة 
�مل����ذك����ورة، م���ع خ�����ش��ارت��ه �أك�����رث من 
�أيام   10 230 من  عنا�شره خلل 
�لعنيفني،  و�ل���ق���ت���ال  �ل��ق�����ش��ف  م���ن 

لتتقل�س �ملناطق �ملتبقية . 
�لدول  عن  ممثلون  يبد�أ  ذل��ك،  �ىل 
�ل�����ش��ام��ن��ة ل��وق��ف �إط�����لق �ل���ن���ار يف 
وتركيا(،  و�إي������ر�ن  )رو���ش��ي��ا  ���ش��وري��ا 
مدينة  يف  �جتماعاً  �لإث��ن��ني،  �ل��ي��وم 
�لق�شايا  ملناق�شة  �لرو�شية،  �شوت�شي 
�لد�شتورية  �للجنة  �ملتعلقة بت�شكيل 
مناطق  يف  و�مل�����وق�����ف  �ل���������ش����وري����ة، 

�لأو�شاع  وكذلك  �لت�شعيد،  خف�س 
�لإن�����ش��ان��ي��ة �مل��ط��روح��ة ع��ل��ى جدول 
�لأع��م��ال، مب��ا يف ذل��ك دع��م تد�بري 
�ل�شوريني  �للجئني  و�إع���ادة  �لثقة 

لبلدهم.
وذك����رت و���ش��ائ��ل �إع����لم رو���ش��ي��ة، �أن 
�شي�شهد  �ملحادثات  من  �لأول  �ليوم 
�إجر�ء م�شاور�ت بني �خلرب�ء، بينما 
�أن تعقد ي��وم غ��د جل�شة  �مل��ق��رر  م��ن 

عامة.
ل��ل��خ��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي��ة، فاإن  ووف���ق���اً 
وجهات  ���ش��ي��ت��ب��ادل��ون  “�مل�شاركني 
�ل���ن���ظ���ر ح�����ول ت�����ش��ه��ي��ل ح������و�ر بني 
�ل�������ش���وري���ني ق���ائ���م ع��ل��ى ق�����ر�ر رقم 
�لأمن  �ل�شادر عن جمل�س   2254
�لوطني  م��وؤمت��ر �حل����و�ر  وق�����ر�ر�ت 

�ل�شوري يف �شوت�شي«.
“�لت�شاور  �أي�شاً  �شيتم  �أنه  و�أ�شافت 
على �مل��زي��د م��ن �خل��ط��و�ت لإطلق 
جلنة د�شتورية يف �أقرب وقت ممكن«.
ومن �ملقرر �أن ي�شارك يف �لجتماعات 
�ل�شورية  ل��لأزم��ة  �لأمم���ي  �مل��ب��ع��وث 
�شتافان دي مي�شتور�، وممثلني عن 

�لأردن ب�شفة مر�قبني. 
�أن  �ل������رو�������ش������ي  �لإع��������������لم  وذك����������ر 
�ختارت  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 

عدم �مل�شاركة يف �ملحادثات. 
و�شيمثل �جلانب �حلكومي �ل�شوري 
�مل��ن��دوب �ل�����ش��وري �ل��د�ئ��م يف �لأمم 
مل  بينما  �جل��ع��ف��ري،  ب�شار  �مل��ت��ح��دة 
يتم بعد معرفة من �شيمثل �ملعار�شة 

�ل�شورية.

�سوت�سي ت�ست�سيف اجتماعًا لبحث الأزمة ال�سورية

هزمية داع�س جنوب �شوريا.. االأردن امل�شتفيد االأكرب

دجلة والفرات.. �شريانا حياة وحمورا نزاع

•• كوالملبور-اأ ف ب:

�أق�����ارب رك����اب �لطائرة  �م�����س  �أع��ل��ن 
�مل���ال���ي���زي���ة �ل���ت���ي ف���ق���دت ق��ب��ل �ري���ع 
“�م  بالرحلة  قيامها  خ��لل  �شنو�ت 
�ن  يف  ي���اأم���ل���ون  370”�نهم  �ت�������س 
يحمل تقرير فريق �لتحقيق �ملنتظر 
�أج��وب��ة على ت�����ش��اوؤلت��ه��م ح��ول �حد 

�أكرب �لألغاز يف عامل �لطري�ن.
�شباحا  �ل��رك��اب  �ق���ارب  ت�شليم  ومت 
يف  �لر�شمي  �لتحقيق  فريق  تقرير 
مقر وز�رة �لنقل �ملاليزية، ومن �ملقرر 
لطلعهم  مب�����ش��وؤول��ني  ي��ل��ت��ق��و�  �ن 
قبل  ب��ال��ت��ق��ري��ر  متعلقة  �أم����ور  ع��ل��ى 
ب��ع��د �لظهر  ن�����ش��ره يف ف���رتة  �ن ي��ت��م 
�جلميع.وكانت  �م��ام  متاحا  لي�شبح 
�لتابعة   ”777 “�لبوينغ  ط��ائ��رة 
ل�شركة �لطري�ن �ملاليزية قد �ختفت 
يف �ل��ث��ام��ن م��ن م��ار���س ع��ام 2014 
بعيد  ���ش��خ�����ش��ا   239 م��ت��ن��ه��ا  وع��ل��ى 
�قلعها من كو�لملبور متوجهة �ىل 

بكني.
ومل يتم �لعثور على �ي �ثر للطائرة 
�لهندي  �ملحيط  يف  بحث  منطقة  يف 

كيلومرت  �أل�������ف   120 مب�������ش���اح���ة 
�لبحث  مهمة  تعليق  مت  كما  م��رب��ع، 
يناير  يف  ����ش��رت�ل��ي��ا  ت��ق��وده��ا  �ل���ت���ي 
�ملا�شي وهي �لكرب يف تاريخ حو�دث 

�لطري�ن.
وبد�ية �لعام ��شتاأنفت �شركة “�أو�شن 
على  �لبحث  �لأمريكية  �نفينيتي” 
قاعدة �نها �ذ� مل تتمكن من �لعثور 
�ي  تتقا�شى  لن  فاإنها  �لطائرة  على 
�تعاب، و��شتخدمت �ل�شركة طائر�ت 
متطورة مل�شح قاع �ملحيط،  “درون” 
لكن هذه �لعملية توقفت �ي�شا بعد 

و�شولها �ىل طريق م�شدود.
وتعهدت �حلكومة �ملاليزية �جلديدة 
مايو  يف  �ل�����ش��ل��ط��ة  ت�����ش��ل��م��ت  �ل���ت���ي 
بال�شفافية �لكاملة مبو�شوع �لطائرة 
�ملفقودة، وقالت �ن �لتقرير �لنهائي 
من قبل فريق �لبحث �ملكون من 19 
�شوف  �أجانب  حمققون  بينهم  هيئة 

يتم ن�شره دون �ي رقابة �و حذف.
و�أملت نورليل نغاه �لتي كان زوجها 
�لطائرة وح�شرت  �ف��ر�د طاقم  �حد 
من  ن�شخة  لت�شلم  �لنقل  وز�رة  �ىل 
“�أجوبة  على  �حل�شول  يف  �لتقرير 

�شلبة” حول ما حدث، ما قد ي�شمح 
للعائلت باإنهاء حد�دها.

�شناعة  “يف  ب��ر���س  لفر�ن�س  وق��ال��ت 
تكون  لكن  �ملاآ�شي،  حت��دث  �ل��ط��ري�ن 
ه��ن��اك �دل���ة وم��ع��ط��ي��ات مل��ا ح�شل”، 
يقول  �ن  م���ع���ن���ى  “ل  و�������ش�����اف�����ت 
�ملحققون �نه ل توجد دلئل ملا ميكن 

�ن يكون قد ح�شل«.
�ح�����دى  زوج  ����ش���ي���م  ك���ال���ف���ني  ل���ك���ن 
�مل�����ش��ي��ف��ات �ل���ل���و�ت���ي ك���ن ع��ل��ى منت 

يحمل  ل  �ن  متخوفا  ب��د�  �ل��ط��ائ��رة 
للعائلت  ج��دي��د  ���ش��يء  �ي  �لتقرير 
ب��ع��د �رب���ع ���ش��ن��و�ت م��ن �ل��ب��ح��ث غري 
�شيء  �ي  �ت���وق���ع  “ل  �مل���ث���م���ر.وق���ال 
م�شيفا  �لتقرير”،  ه��ذ�  م��ن  جديد 
�ل�شندوق  ع��ل��ى  �ل���ع���ث���ور  ي��ت��م  “مل 

�ل�شود ول حطام �لطائرة«.
�حلكومة  حت������اول  �ن  ي����اأم����ل  ل��ك��ن��ه 
�أدل���ة ج��دي��دة وتنظر يف  �لبحث ع��ن 

��شتئناف عمليات �لبحث.

•• لومبوك-اأ ف ب:

ل يز�ل �أكرث من 500 متنزه ومر�شديهم عالقني 
يف  �ملعروفة  �ل�شياحية  �لوجهة  رينجاين  جبل  على 
�لزلز�ل  غد�ة  وذلك  �لندوني�شية  لومبوك  جزيرة 
�أعلنت  م��ا  بح�شب  �جل���زي���رة  ���ش��رب  �ل����ذي  �مل��دم��ر 

�ل�شلطات �ملحلية �م�س �لثنني.

و�أر�شلت �ل�شلطات مروحيات وفرق �نقاذ ر�جلة من 
�أجل �إجلء �ملتنزهني �لعالقني على �لربكان �لن�شط 
�لذي يق�شده �ل�شياح �لجانب ب�شبب م�شار�ت �مل�شي 
�مل��ت��ن��زه �ل��وط��ن��ي يف  ح��ول��ه.و���ش��رح �شوديونو م��دي��ر 
نتيجة  560 �شخ�شا عالقني”  “ل يز�ل  رينجاين 
 6،4 بقوة  �ل��زل��ز�ل  بعد  للرتبة  متتالية  �ن��زلق��ات 

درجات �لذي �شرب �جلزيرة �لحد.

منطقة  يف  مت�شلق   500 “هناك  �شوديونو  وت��اب��ع 
)بحرية( �شيغار� �ناكان و60 يف باتو �شيبري«.

حتى  �لج���لء  عمليات  ت�شتمر  �ن  �مل��ف��رت���س  وم��ن 
�أعدتها  �ل���ت���ي  �لن����ق����اذ  خ���ط���ة  ب��ح�����ش��ب  �ل���ث���لث���اء 

�ل�شلطات.
وقتل 16 �شخ�شا على �لقل ودمرت مئات �ملنازل يف 
�لزلز�ل �لذي �أثار �لذعر بني �ل�شكان �لذين �ندفعو� 

�ىل خارج منازلهم و�لفنادق �لتي ينزلون فيها.
ثاين  وه��و  م��رت�   3726 رينجاين  جبل  علو  يبلغ 
�شياحية  وجهة  ويعترب  �ندوني�شيا  يف  بركان  �أك��رب 
�ل��ك��ث��رية ح��ول��ه و�ملناظر  �مل�����ش��ي  ب��ف�����ش��ل م�����ش��ار�ت 
�نهيار  �ىل  �ل��زل��ز�ل  و�أدى  قمته.  على  من  �لر�ئعة 
متكن  دون  ح��ال  م��ا  �ل�شخور  م��ن  �شخمة  كميات 

�ملت�شلقني من �لنزول من على �جلبل.
وقع �لزلز�ل على بعد 50 كلم �شمال �شرق ماتار�م 
تبعد نحو مئة  �لتي  لومبوك  م��دن ج��زي��رة  ك��ربى 

كلم �شرق جزيرة بايل �ل�شياحية.
و�ندوني�شيا �رخبيل من �آلف �جلزر تقع على خط 
جغر�يف يعرف ب�”حز�م �لنار” يطّوق حو�س �ملحيط 

�لهادئ حيث تن�شط �لزلزل و�لرب�كني.
هذ�  ت�شرب  �لتي  �ل���زلزل  معظم  �ن  من  وبالرغم 
�ن  �إل  ���ش��رر،  ب���اأي  تت�شبب  ل  م��ت��ك��رر  ب�شكل  �ل��ب��ل��د 
�أندوني�شيا تبقى يف حالة حذر خوفا من هز�ت قد 

تت�شبب مبوجات ت�شونامي.

وزير اخلارجية الربيطاين 
اجلديد يزور ال�شني 

 
•• لندن-اأ ف ب:

بد�أ وزير �خلارجية �لربيطاين �جلديد جريميي هانت �أوىل جولته �خلارجية 
�لرئي�شية بزيارة �ىل �ل�شني �م�س، يف حماولة لتقوية �لعلقات �لتجارية مع 

بكني قبل خروج بلده من �لحتاد �لأوروبي �لعام �ملقبل.
وقال هانت “�ململكة �ملتحدة و�ل�شني قوتان رئي�شيتان متلكان منظور� عامليا«.

�كرث  وت�شبح  �لأوروب����ي  �لحت���اد  م��ن  �ملتحدة  �ململكة  ت��خ��رج  “بينما  و����ش��اف 
�نفتاحا على �خلارج من �ي وقت م�شى، نحن ملتزمون بتعميق هذه �ل�شر�كة 
�حليوية للقرن �حلادي و�لع�شرين«.وبعد زيارته �ل�شينية من �ملقرر �ن ينتقل 
هانت �ىل باري�س وفيينا من �جل مزيد من �مل�شاور�ت مع نظر�ئه �لأوروبيني 
حكومتها  �ع�شاء  �ر�شلت  م��اي  �ن  �ملا�شي  �ل�شبوع  ك�شف  بريك�شت.وقد  ح��ول 
�ىل دول �لحتاد �لأوربي �ل27 يف حماولة للتو�شط من �جل عقد �تفاقات يف 
�لكو�لي�س، وذلك يعد �ن ��شقط كبري مفاو�شي بروك�شل مي�شال بارنييه خطتها 
للخروج من �لتكتل.ويجب �لتو�شل من حيث �ملبد�أ �ىل �تفاق حول كيفية خروج 
�لأقل  على  ��شهر  ثلثة  غ�شون  يف   ،2019 مار�س   29 يف  �ملحدد  بريطانيا، 
�ل�شابق  �لوزير  مكان  حل  �ل��ذي  �أكتوبر.وهانت  منت�شف  يف  �أوروبية  قمة  قبل 
بوري�س جون�شون، �لذي ��شتقال بعد خلفه مع رئي�شة �حلكومة ترييز� ماي 
حول م�شودة خطة بريك�شت، �شيعقد وفق م�شوؤويل وز�رة �خلارجية �لربيطانية 

“حمادثات مكثفة” مع وزير �ل�شوؤون �خلارجية �ل�شيني و�نغ يي.
ومن �ملو��شيع �لأخرى �لتي �شتكون على طاولة �لبحث بني �لوزيرين “�همية 
�لتعددية و�لتجارة �حلرة و�شبل �لتعاون بني �ل�شني و�ململكة �ملتحدة ملجابهة 
�لتحديات �لعاملية مثل �لتغري �ملناخي و�لتنمية و�لأمن و�لعقوبات على كوريا 
�ل�شمالية«.ويف فرن�شا و�لنم�شا �شت�شمل مباحثات هانت “ق�شايا �لأمن �لدويل 
وفق  �ير�ن”،  مع  �لنووي  و�لتفاق  �شوريا  يف  و�حل��رب  �لرو�شي  �لتهديد  مثل 

وز�رة �خلارجية.

اأقارب ركاب الطائرة املاليزية املفقودة يت�شلمون تقريرًا   املئات عالقون على بركان بعد الزلزال يف اندوني�شيا 

•• وا�ضنطن-اأ ف ب:

“ت�شارب يف  ب��وج��ود  م��ز�ع��م��ه  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  ج��دد 
�مل�شالح” يجب �أن مينع �ملدعي �خلا�س روبرت مولر من متابعة مهامه يف 
�لتحقيق بالتدخل �لرو�شي يف �نتخابات عام 2016 �لرئا�شية، م�شري�ً �إىل 
وجود علقة عمل �شابقة بينهما.ويف �شل�شلة تغريد�ت ��شتهدفت م�شد�قية 
مولر، زعم تر�مب �أنه �شبق �أن كان بينه وبني مولر “علقة عمل �شيئة جد�ً 
ب�شكل علني  تر�مب  ل فيها  �لتي يف�شّ �لأوىل  �ملرة  نز�ع«.وهذه هي  وحمل 

�دعاء�ت �شابقة وغام�شة حول ت�شارب م�شالح مع مولر.
وكتب تر�مب يف تغريدة على موقع تويرت “هل ينوي مولر يوماً �لإف�شاح 
عن ت�شارب م�شاحله مع �لرئي�س تر�مب، مبا يف ذلك حقيقة �أنه كانت بيننا 

علقة عمل �شيئة ج��د�ً وحمل ن��ز�ع، و�أن��ا رف�شت تعيينه على ر�أ���س مكتب 
�لتحقيقات �لفدر�يل، و�أن كومي هو �شديقه �ملقّرب«.

وكانت �شحيفة نيويورك تاميز ن�شرت يف يناير �أن تر�مب حاول يف يونيو 
للبيت  �لقانوين  �مل�شت�شار  ه��دد  �أن  بعد  ت��ر�ج��ع  لكنه  مولر  ط��رد   2017
�لأبي�س دون ماكغان بال�شتقالة يف حال �أجربه �لرئي�س على تنفيذ �لأمر.

ثلثة  يف  مولر  مع  م�شالح  ت�شارب  �إىل  �أ���ش��ار  تر�مب  �أن  �لتاميز  وذك��رت 
مو��شع جتعل �لأخري غري موؤهل لرئا�شة �لتحقيق يف �لتدخل �لرو�شي.

�أوًل، يزعم تر�مب �أن هناك خلفاً مع مولر حول �لر�شوم يف “نادي تر�مب 
وثانياً، يقول �إن مولر عمل �شابقاً لدى مكتب حماماة  �لوطني للغولف”، 
مّثل يوماً �شهره جاريد كو�شرن، وثالثاً، فاأجرى تر�مب مقابلة مع مولر 
قبل  ىي”  ب��ي  “�ف  �ل��ف��در�يل  �لتحقيقات  مكتب  م��دي��ر  من�شب  ل��ت��ويل 

ق�شيتي  يف  �لتحقيق  بوقف  يطالب  �ل��ذي  خا�شاً.وتر�مب  مدعياً  تعيينه 
ويعترب  �لعد�لة  و�إعاقته  ورو�شيا  �لنتخابية  حملته  بني  �ملزعوم  �لتو�طوؤ 
�ملدعي �خلا�س مولر  �أن فريق  �دعى  له،  �لتحقيق ملحقة �شخ�شية  هذ� 
يعج بالدميقر�طيني.ويف �إحدى تغريد�ته قال تر�مب، �إن �لتحقيق بد�أ من 
ملف يت�شمن �إد�نة م�شبقة جمعه �شابط �ل�شتخبار�ت �لربيطاين �ل�شابق 
كري�شتوفر �شتيل، وت�شاءل تر�مب عن �ل�شبب �لذي يجعل مولر ل يحقق 
مع دميقر�طيني.وكتب تر�مب “ل يوجد هناك �أي تو�طوؤ! �مللحقة �ملزّورة 
�لتي يقوم بها روبرت مولر مع 17 دميقر�طياً غا�شباً )�رتفع �لعدد بعد 
�أوباما( بد�أ  13 و�ن�شم �ليهم حمام للبيت �لأبي�س خلل ولية  �أن كانو� 
من ملف �حتيايل مّولته �ملخادعة هيلري وجلنة �حلزب �لدميقر�طي. لذ� 

فان �مللحقة هي جمرد عملية �حتيال غري قانونية«.

ترامب يزعم وجود “عالقة عمل” �شابقة بينه وبني مولر
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يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 283587                          2017-11-28
با�شم : فاروق �لقاب�شة ذ.م.م.

وعنو�نه: وحدة بي 2، �لطابق 6، قرية �لبو�بة �ملبنى 8، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �س ب 124686، 
دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع/  مو�د بناء )غري معدنية( ، �أنابيب قا�شية غري معدنية للمباين، �أ�شفلت 
وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة للنقل، ن�شب )جم�شمات( غري معدنية، �إ�شمنت، خر�شانة، 
قو�لب غري معدنية للبناء، طلء�ت من �لإ�شمنت �شامدة للنار، �أعمدة من �لإ�شمنت، بلط من 

�لإ�شمنت. و�لو�قعة يف �لفئة )19(. 
�لو�شف عبارة مقاوم طا�شلوجة كتبت باحرف عربية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.         

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب

بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 278371                          2017/8/18   

با�شم هيغو ليمتد

وعنو�نه: لونتيو 163، بناية كلرميو�س، 3022 ليما�شول، قرب�س.

)�لبار�ت(؛  �حلانات  خدمات  و�مل�شروبات؛  �لأطعمة  توفري  خدمات  �لب�شائع/   لتمييز  وذل��ك 

و�ل�شر�ب؛  بالطعام  �لتزويد  )�لكانتينات(؛  �ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  �لكافترييات؛  �ملقاهي؛ 

�ملطاعم؛ مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة؛ مطاعم �خلدمة �لذ�تية؛ �ملطاعم. 

و�لو�قعة يف �لفئة )43(. 

�لو�شف ر�شم لد�ئرة بد�خلها �شكل مميز وكتب حتتها بطريقة مميزة.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.     

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 278368                         2017/8/18   
با�شم دكتور كورتي�س نيل رودي�س، جونيور

وعنو�نه: 2615 بارك �فينو #318، مينيبولي�س، مين�شوتا 55407
وذلك لتمييز �لب�شائع/  دعاية و�إعلن، م�شك �لدفاتر، حما�شبة، �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال، �لتحريات عن 
�لأعمال، تدقيق �لأعمال، �إ�شت�شار�ت يف �إد�رة وتنظيم �لأعمال، ��شت�شار�ت �إد�رة �لأعمال، خدمات �خلرب�ء يف 
�لكفاية، تقييم �لأعمال، تق�شي حقائق �لأعمال، �إ�شت�شار�ت تنظيم �لأعمال، �أبحاث �لأعمال، خدمات �لن�شح 
�لتجارية  �لإد�رة  للآخرين،  �لتكاليف  لت�شديد  �لأعمال  �إد�رة  �ملهنية،  �لأعمال  ��شت�شار�ت  �لأعمال،  �إد�رة  يف 
لرتخي�س �ل�شلع و�خلدمات �خلا�شة باآخرين، حتليل �أ�شعار �لتكلفة، �لبحث عن �ملعلومات يف ملفات كمبيوتر 
�لتنبوؤ�ت �لقت�شادية، خدمات وكالت �لتوظيف، خدمات وكالت �ل�شتري�د و�لت�شدير، حترير  للآخرين، 
و�إبر�م  �لتفاو�س  �لت�شويق،  �أبحاث  �ل�شوق،  در��شات  و�لإع��لن،  �لدعاية  لغايات  �لت�شميم  �لفو�تري، خدمات 
�ل�شفقات �لتجارية للآخرين، تنظيم �ملعار�س لغايات جتارية �أو �إعلنية، خدمات �لتعاقد �خلارجي للتنظيم 
�لإد�ري لل�شركات، خدمات �لتعاقد �خلارجي )م�شاعدة يف �لأعمال(، �إعد�د ك�شوف �لرو�تب، �إ�شت�شار�ت �إد�رة 
�شوؤون �ملوظفني، توظيف �لأفر�د، خدمات �ل�شكرتارية، �إعد�د �ل�شر�ئب، خدمات �إيد�ع �ل�شر�ئب. و�لو�قعة 

يف �لفئة )35(. 
�لو�شف عبارة "Moores Rowland" كتبت باحرف لتينية مميزة.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �و �ر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.   

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:- 280578                          2017-10-05
با�شم : �شركة كيليج لنتاج �ملنتجات �لبحرية و�لت�شدير و�ل�شتري�د و�لتجارة �مل�شاهمة.

وعنو�نه: �تاتورك كاد. �شوكورباه�شي ��س كاي. نو:4 بودروم/ موغل تركيا
وذلك لتمييز �لب�شائع/  �للحوم و�لأ�شماك وحلوم �لدو�جن و�ل�شيد؛ منتجات �للحوم �ملعاجلة؛ 
�لبقول �ملجففة؛ �شوربات؛ مرق حلم؛ زيتون معالج؛ معجون �لزيتون؛ حليب من �أ�شل حيو�ين؛ 
و�خل�شرو�ت  �لفو�كه  للأكل؛  �شاحلة  زي��وت  زب��دة؛  حليب؛  منتجات  ع�شبي؛  �أ�شل  من  حليب 
�ملك�شر�ت  �لطماطم؛  معجون  �ململحة؛  �أو  �ملدخنة  �ملطبوخة،  �مل��ج��م��دة،  �ملحفوظة،  �ملجففة، 
طحينية  �ل�شود�ين؛  �لفول  وزب��دة  �لبندق  معجون  خفيفة؛  كوجبات  �ملعّدة  �ملجففة  و�لفو�كه 

)عجينة بذور �ل�شم�شم(؛ بي�س؛ بي�س م�شحوق؛ رقائق بطاطا.و�لو�قعة يف �لفئة )29(. 
�لو�شف كلمة KILIÇ كتبت باحرف لتينية باللون �لزرق و�ىل جانبها ر�شم ل�شمكة باللون 

�لزرق.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.    

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/12/28م   �ملودعة حتت رقم:  285281 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  �شوفينور
 وعنو�نه: 3، �شارع كمربون، 75015 باري�س، فرن�شا 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أو  ثقافية  لغايات  �ملعار�س  تنظيم  �ل��ل��ق��اء�ت؛  و�إق��ام��ة  تنظيم  �مل��وؤمت��ر�ت؛  و�إق��ام��ة  تنظيم  �لتدريب؛ 
تعليمية؛ تنظيم و�إقامة حلقات �لنقا�س؛ �ل�شت�شار�ت �لوظيفية )�لن�شائح �لتعليمية �أو �لتدريبية(؛ 
تنظيم  �ملو�شيقية؛  �حلفلت  و�إق��ام��ة  تنظيم  �لريا�شية؛  �مل�شابقات  تنظيم  �ل��ن��دو�ت؛  و�إق��ام��ة  تنظيم 

�مل�شابقات ) �لتعليمية �أو �لرتفيهية(.
 �لو�ق�عة بالفئة:  41 

و�شف �لعلمة:  كتبت عبارة " ARMONIA MIDDLE EAST " باأحرف لتينية كما 
هو مبني يف منوذج �لطلب.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب

بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 283581                          2017-11-28

با�شم : فاروق �لقاب�شة ذ.م.م.

وعنو�نه: وحدة بي 2، �لطابق 6، قرية �لبو�بة �ملبنى 8، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �س ب 124686، 

دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع/  مو�د بناء )غري معدنية( ، �أنابيب قا�شية غري معدنية للمباين، �أ�شفلت 

وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة للنقل، ن�شب )جم�شمات( غري معدنية، �إ�شمنت، خر�شانة، 

قو�لب غري معدنية للبناء، طلء�ت من �لإ�شمنت �شامدة للنار، �أعمدة من �لإ�شمنت، بلط من 

�لإ�شمنت. و�لو�قعة يف �لفئة )19(. 

�لو�شف كلمة كا�شن كتبت باحرف عربية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.       

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب

بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 278370                         2017/8/18    

با�شم دكتور كورتي�س نيل رودي�س، جونيور

وعنو�نه: 2615 بارك �فينو #318، مينيبولي�س، مين�شوتا 55407

وثيقة  �إع��د�د  خدمات  �لفكرية،  �مللكية  �إ�شت�شار�ت  �لتحكيم،  خدمات  �لب�شائع/   لتمييز  وذل��ك 

�لكمبيوتر  بر�مج  ترخي�س  �لفكرية،  �مللكية  ترخي�س  للرت�خي�س،  �لقانونية  �لإد�رة  قانونية، 

)خدمات قانونية(، خدمات �لتقا�شي، �لو�شاطة، �لإ�شت�شار�ت �لأمنية.

 و�لو�قعة يف �لفئة )45(. 

�لو�شف عبارة "Moores Rowland" كتبت باحرف لتينية مميزة.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.      

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 283595                          2017-11-28
با�شم : فاروق �لقاب�شة ذ.م.م.

وعنو�نه: وحدة بي 2، �لطابق 6، قرية �لبو�بة �ملبنى 8، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �س ب 124686، 
دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع/  مو�د بناء )غري معدنية( ، �أنابيب قا�شية غري معدنية للمباين، �أ�شفلت 
وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة للنقل، ن�شب )جم�شمات( غري معدنية، �إ�شمنت، خر�شانة، 
قو�لب غري معدنية للبناء، طلء�ت من �لإ�شمنت �شامدة للنار، �أعمدة من �لإ�شمنت، بلط من 

�لإ�شمنت. و�لو�قعة يف �لفئة )19(. 
�لو�شف كلمة طا�شلوجة كتبت باحرف عربية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.     

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب

بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 281736                         2017/10/26   

با�شم �شوغيا�شو كوربوري�شني

وعنو�نه: 4-3-21، هونغو-�شو، تاكاهاما-�شي، �أي�شي-كني، �ليابان.

�شناديق  للمركبات؛  كهربائية  بطاريات  بطاريات؛  ت���و�زن؛  �أج��ه��زة  �لب�شائع/   لتمييز  وذل��ك 

ت�شخي�س  �أجهزة  )كهربائية(؛  حتكم  لوحات  �لكهربائية؛  �لبطاريات  �شحن  �أجهزة  بطاريات؛ 

لي�شت لغايات طبية؛ �أجهزة ومعد�ت �إنقاذ؛ بر�مج كمبيوتر. و�لو�قعة يف �لفئة )9(. 

كلمة "Bishamon" كتبت باحرف لتينية باللون �ل�شود وبجانب �حلرف �لأول "بي" �شكل 

هند�شي مميز.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.  

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/12/28م   �ملودعة حتت رقم:  285278 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�ش��م:  �شوفينور
 وعنو�نه: 3، �شارع كمربون، 75015 باري�س، فرن�شا 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أو  �أو ترويجية  �أو مهنية  �لفعاليات و�لعرو�س و�ملعار�س و�لأ�شو�ق لغايات جتارية  و�إج��ر�ء وتن�شيق  تنظيم 
��شتبد�ل  �ملوؤقتني و�لنتقاليني و�لد�ئمني مبا يف ذلك خدمات  دعائية؛ �ختيار وتوظيف وتعيني �ملوظفني 
�ملوظفني؛ خدمات �لتوظيف وتوفري �مل�شيفني و�مل�شيفات للغري؛ ��شت�شار�ت ون�شائح عن �شوؤون �ملوظفني 
�لرد  تنظيم خدمات  �ملوظفني؛  �إد�رة  �لنف�شية؛ خدمات  �لختبار�ت  با�شتخد�م  �ملوظفني  �ختيار  و�لأعمال؛ 

على �لهاتف و��شتقبال �ملكاملات �لهاتفية للغري؛ خدمات �لن�شخ. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

هو  كما  لتينية  " ب��اأح��رف   ARMONIA MIDDLE EAST " ع��ب��ارة  و�شف �لعلمة:  كتبت 
مبني يف منوذج �لطلب.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 283593                          2017-11-28
با�شم : فاروق �لقاب�شة ذ.م.م.

وعنو�نه: وحدة بي 2، �لطابق 6، قرية �لبو�بة �ملبنى 8، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �س ب 124686، 
دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع/  مو�د بناء )غري معدنية( ، �أنابيب قا�شية غري معدنية للمباين، �أ�شفلت 
وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة للنقل، ن�شب )جم�شمات( غري معدنية، �إ�شمنت، خر�شانة، 
قو�لب غري معدنية للبناء، طلء�ت من �لإ�شمنت �شامدة للنار، �أعمدة من �لإ�شمنت، بلط من 

�لإ�شمنت. و�لو�قعة يف �لفئة )19(. 
�لو�شف عبارة بناء طا�شلوجة كتبت باحرف عربية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.          

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب

بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 281735                        2017/10/26    

با�شم �شوغيا�شو كوربوري�شني

وعنو�نه: 4-3-21، هونغو-�شو، تاكاهاما-�شي، �أي�شي-كني، �ليابان.

و�إف����ر�غ  لتحميل  �شحن  رف���ع(؛�أج���ه���زة  )�أج���ه���زة  ن��اق��لت؛ر�ف��ع��ات  �ل��ب�����ش��ائ��ع/   لتمييز  وذل���ك 

�حل��م��ول��ة؛�أج��ه��زة رف���ع؛ر�ف���ع���ات ل��ل�����ش��اح��ن��ات؛ر�ف��ع��ات ل��ل�����ش��اح��ن��ات؛���ش��لمل م��ت��ح��رك��ة )�شلمل 

�آلت  )�آلت(؛  نقالة  ر�فعات  �مل�شاعد؛  ت�شغيل  �لنفايات؛�أجهزة  هر�س  كهربائية(؛م�شاعد؛�آلت 

هر�س �لنفايات. و�لو�قعة يف �لفئة )7(. 

�لأول  باللون �ل�شود وبجانب �حلرف  "Bishamon" كتبت باحرف لتينية  �لو�شف كلمة 

مميز. هند�شي  "بي" �شكل 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.  

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 278369                          2017/8/18  
با�شم دكتور كورتي�س نيل رودي�س، جونيور

وعنو�نه: 2615 بارك �فينو #318، مينيبولي�س، مين�شوتا 55407
روؤو�س  ��شتثمار  �ملالية،  �لأع��م��ال  ت�شفية  خدمات  �لتاأمني،  خدمات  �لب�شائع/   لتمييز  وذل��ك 
جمال  يف  �ل�شت�شارية  �خلدمات  �لئتمان،  مكاتب  خدمات  �خلريية،  �لتربعات  جمع  �لأم���و�ل، 
�لتقييم  �لتخلي�س �جلمركي،  ل�شم�شرة  مالية  �لبناء، خدمات  مل�شاريع  �لتمويل  تاأمني  �لديون، 
�ملايل )�لتاأمني و�لأعمال �مل�شرفية و�لعقار�ت(، �لإد�رة �ملالية، �لتحليل �ملايل، �لإ�شت�شار�ت �ملالية، 
�لتاأمني،  �إ�شت�شار�ت  �ل�شر�ئب،  تقدير  �لتمويلية،  �خلدمات  �ملالية،  �لكفالت  �ملالية،  �ملعلومات 
معلومات �لتاأمني، �إ�شتثمار �لأمو�ل، تقييم تكاليف �لت�شليح )تقييم مايل(، خدمات دفع رو�تب 

�لتقاعد. و�لو�قعة يف �لفئة )36(. 
�لو�شف عبارة "Moores Rowland" كتبت باحرف لتينية مميزة.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن. 

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:- 280580                          2017-10-05
با�شم : �شركة كيليج لنتاج �ملنتجات �لبحرية و�لت�شدير و�ل�شتري�د و�لتجارة �مل�شاهمة.

وعنو�نه: �تاتورك كاد. �شوكورباه�شي ��س كاي. نو:4 بودروم/ موغل تركيا
�أخرى؛  �ل��و�ردة يف فئات  �لب�شاتني غري  �لزر�عية، ومنتجات  �ملنتجات  �لب�شائع/   وذلك لتمييز 
�لبذور؛ منتجات �لغابات غري �لو�ردة يف فئات �أخرى؛ حيو�نات حية؛ بي�س خم�شب للتفقي�س؛ 
غذ�ئية  م���و�د  للتزيني؛  جمففة  �أع�����ش��اب  ط��ازج��ة؛  �أع�����ش��اب  للتزيني؛  جمففة  نباتات  ن��ب��ات��ات؛ 
لفر��س  �لتحتية  �لطبقات  �ل��ب�����ش��ري؛  �ل���ش��ت��ه��لك  لغري  )�مل��ل��ت(  �ملنبت  �ل�شعري  للحيو�نات؛ 

�حليو�نات �لليفة؛ منتجات لفر��س �لقطط. و�لو�قعة يف �لفئة )31(. 
باللون �لزرق و�ىل جانبها ر�شم ل�شمكة باللون  �لو�شف كلمة KILIÇ كتبت باحرف لتينية 

�لزرق.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.    

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/12/28م   �ملودعة حتت رقم:  285282 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�ش��م:  �شوفينور
 وعنو�نه: 3، �شارع كمربون، 75015 باري�س، فرن�شا 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات  باملروج؛  �لعناية  �لأر�شية؛  �مل�شطحات  ت�شميم  �لأر�شية؛  �مل�شطحات  زر�عة  �حلد�ئق؛  زر�عة 

م�شاتل �لأ�شجار و�لنباتات.
 �لو�ق�عة بالفئة:  44 

كما  لتينية  " باأحرف   ARMONIA MIDDLE EAST " و�شف �لعلمة:  كتبت عبارة
هو مبني يف منوذج �لطلب.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب

بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 283584                          2017-11-28

با�شم : فاروق �لقاب�شة ذ.م.م.

وعنو�نه: وحدة بي 2، �لطابق 6، قرية �لبو�بة �ملبنى 8، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �س ب 124686، 

دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

وذلك لتمييز �لب�شائع/  مو�د بناء )غري معدنية( ، �أنابيب قا�شية غري معدنية للمباين، �أ�شفلت 

وزفت وقار، مباين غري معدنية قابلة للنقل، ن�شب )جم�شمات( غري معدنية، �إ�شمنت، خر�شانة، 

قو�لب غري معدنية للبناء، طلء�ت من �لإ�شمنت �شامدة للنار، �أعمدة من �لإ�شمنت، بلط من 

�لإ�شمنت. و�لو�قعة يف �لفئة )19(. 

�لو�شف عبارة بورتلندي طا�شلوجة كتبت باحرف عربية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.   

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب

بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 283757                          2017-11-30

با�شم �ي�شي تاير �ند�شرتي كومباين، ليميتد.

وعنو�نه: 5827-1، �ز�-نينجوز�كا، �و�ز�-�وكو�شا، كوماكي-�شي، �ي�شي 485-0802، �ليابان.

وذلك لتمييز �لب�شائع/  �إطار�ت للمركبات؛ �إطار�ت للمركبات �ل�شناعية؛ �إطار�ت غري جموفة 

للمركبات؛ �إطار�ت عجلت للمركبات؛ �إطار�ت �شيار�ت؛ �ملركبات و�أجز�ئها و�لتجهيز�ت �خلا�شة 

و�لتجهيز�ت  و�أجز�ئها  �ل�شيار�ت  بها؛  �خلا�شة  و�لتجهيز�ت  و�أجز�ئها  �ل�شناعية  �ملركبات  بها؛ 

�خلا�شة بها. و�لو�قعة يف �لفئة )12(. 

�لو�شف كلمة "AICHI" كتبت باحرف لتينية مميزة.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.          

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:- 283758                          2017-12-1
با�شم : د�جي جييم �شاناي يف تيكاريت �نونيوم �شريكتي.

وعنو�نه: بومونتي بري�هاين ��س كي، �ونكان �ي�س كاي: 1 نو3: �شي�شلي ��شطنبول تركيا.
وذلك لتمييز �لب�شائع/  ملب�س؛ ملب�س د�خلية؛ ملب�س خارجية؛ بيجامات؛قم�شان ن�شف 
�شباحة؛�شر�ويل  �أث��و�ب  د�خلية؛  ملب�س  )بناطيل(؛  طماقات  تنورة؛  �شكل  على  �شورتات  ك��م؛ 
�أثو�ب  �ل�شم�س؛  من  و�قيات  لل�شاطئ؛  ملب�س  للجو�رب؛  �أربطة  للن�شاء؛  م�شد�ت  �إ�شتحمام؛ 
ف�شفا�شة؛�شر�ويل د�خلية؛ قم�شان د�خلية للرجال؛ جو�رب ق�شرية؛قبعات؛ ملب�س للريا�شة 
�لبدنية؛ بناطيل؛ قم�شان؛ كنز�ت �شوفية و قم�شان �شوفية )ملب�س(؛ معاطف؛برييه )قبعات 

م�شتديرة م�شطحة(؛ �أحذية؛ �شنادل؛  �شبا�شب.و�لو�قعة يف �لفئة )25(. 
�لو�شف كلمة "eros" كتبت باأحرف لتينية مميزة باللون �ل�شود.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.   

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

يعلن ق�شم �لعلمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعلمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 281737                        2017/10/26
با�شم �شوغيا�شو كوربوري�شني

وعنو�نه: 4-3-21، هونغو-�شو، تاكاهاما-�شي، �أي�شي-كني، �ليابان.
وذلك لتمييز �لب�شائع/  قو�رب؛ طائر�ت؛ قاطر�ت �ل�شكك �حلديدية؛ �شيار�ت؛در�جات نارية؛ 
�أطفال؛ عربات جليد (مركبات)؛ زلجات دفع؛ عربات يدوية؛ عربات  در�جات هو�ئية؛ عربات 
دفع �أو جر؛ قاطر�ت جر؛ حمركات للمركبات �لربية؛ رقع مطاطية ل�شقة لإ�شلح �لأنابيب 
مركبات  مقاعد؛  ذ�ت  م�شاعد  هبوط؛  مظلت  �ملركبات؛  �شرقة  �شد  �إن��ذ�ر  �أجهزة  �لد�خلية؛ 
كهربائية؛ �شاحنات ذ�ت ر�فعات �شوكية؛ ر�فعات للأبو�ب �خللفية )�أجز�ء من �ملركبات �لربية(؛ 

�شاحنات قلبة؛ عربات قلبة. و�لو�قعة يف �لفئة )12(. 
�لأول  �حلرف  وبجانب  �ل�شود  باللون  لتينية  باحرف  �لو�شف كلمة "Bishamon" كتبت 

مميز. هند�شي  "بي" �شكل 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
�و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خلل ثلثني يوما من تاريخ هذ� �لعلن.  

ق�سم العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/12/28م   �ملودعة حتت رقم:  285280 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�ش��م:   �شوفينور
 وعنو�نه: 3، �شارع كمربون، 75015 باري�س، فرن�شا 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
و�إ�شلح  �لنجارة؛ تركيب  �ملباين؛ خدمات  �إن�شاء  �لإ�شر�ف على  بالطوب؛  �لبناء  �ملر�جل؛  و�إ�شلح  تنظيف 
معد�ت �لت�شخني وتكييف �لهو�ء؛ تركيب �لأبو�ب و�لنو�فذ؛ �لبناء؛ تركيب و�شيانة و�إ�شلح �لآلت و�ملعد�ت 
�ملكتبية؛ طلء �أو �إ�شلح �للفتات �أو �لإ�شار�ت؛ دهان �لأ�شطح �لد�خلية و�خلارجية؛ ل�شق ورق �جلدر�ن؛ 
�لتج�شي�س )و�شع طبقة �جل�س(؛ �شباكة �ملو��شري؛ �شيانة و�إ�شلح �خلز�ئن �لفولذية؛ ت�شميم �لديكور 
�لد�خلي للمكاتب و�لعقار�ت �لتجارية و�ملحلت )تركيب(؛ تركيب و�إ�شلح معد�ت �لري؛ خدمات �لعزل؛ 

تنظيف �ملباين )�ملنازل(.
 �لو�ق�عة بالفئة:  37 

هو  كما  لتينية  " ب��اأح��رف   ARMONIA MIDDLE EAST " ع��ب��ارة  و�شف �لعلمة:  كتبت 
مبني يف منوذج �لطلب.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  31  يوليو 2018 العدد 12391
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عربي ودويل

•• وا�ضنطن-وكاالت:

�لأمريكية  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  ولي�����ة  ت�����ز�ل  ل 
يف  �حل��ر�ئ��ق  ع�شر�ت  ج��ان��ب  �إىل  م�شتعلة، 
�إع���لن د�ئرة  ع��دة ولي���ات �أم��ريك��ي��ة، بعد 
�لولية،  حلاكم  �لتابعة  �لطارئة  �حل��الت 

�أن كاليفورنيا وحدها تكافح 17 حريقا.
وب��ع��د ظ��ه��ر �لأح�����د �أع��ل��ن��ت �ل����د�ئ����رة بدء 
�أر���ش��ل��ت��ه��ا 13 ولي���ة  و����ش���ول ت���ع���زي���ز�ت 
�أمريكية بع�شها يقع على �ل�شاحل �ل�شرقي 
للوليات �ملتحدة مثل نيوجريزي وفلوريد� 

ومرييلند. ح�شب فر�ن�س بر�س.
عمليات  لتن�شيق  �لوطني  �ملركز  وبح�شب 
حريقا   39 ه���ن���اك  �حل����ر�ئ����ق  م��ك��اف��ح��ة 
�أتت  وق���د  �مل��ت��ح��دة.  �ل���ولي���ات  يف  م�شتعل 
ه���ذه �حل���ر�ئ���ق ع��ل��ى 97 �أل����ف ه��ك��ت��ار من 

�لأر��شي.
و��شتنفر نحو 12 �ألف عن�شر �إطفاء �لأحد 
كاليفورنيا  ح���ر�ئ���ق  لإخ���م���اد  حم���اول���ة  يف 
لكن  �لأق���ل،  على  قتلى  �شتة  خلفت  و�ل��ت��ي 
�شاهما  �جلفاف  �إىل  �إ�شافة  متنقلة  رياحا 

يف �ت�شاع �شعاع �لنري�ن.
�إن  �لأح���د،  �شباح  �لأر���ش��اد �جلوية  وقالت 
�شيتو��شلن  و�جلفاف  �ملرتفعة  “�حلر�رة 
ع���ل���ى �ل�������ش���اح���ل �ل���غ���رب���ي ط������و�ل �لأح������د. 
قرب  “كار”  باحلريق  �ملحيطة  و�لظروف 
ردينغ يف كاليفورنيا �شت�شهل �نت�شار� �شريعا 

للحريق«.
�شا�شتا  منطقة  يف  �لإط��ف��اء  جهاز  و�أو���ش��ح 
23 يوليو  حيث ي�شتمر هذ� �حلريق منذ 
�لنري�ن  �ت�شاع  �إىل  �أدت  “رياحا متنقلة  �إن 

�لليلة �لفائتة، �إ�شافة �إىل ظروف مناخية 
حارة وجافة«.

وقتل عن�شر� �إطفاء خلل مكافحة �حلريق 
وق�شى ثلثة مدنيني.

و�أفادت �آخر ح�شيلة �لأحد �أن �حلريق �أتى 
على �أكرث من 36 �ألف هكتار ودمر 517 
باأ�شر�ر. ومل  �أخ��رى   135 و�أ���ش��اب  مبنى 

يتم �إخماد �شوى خم�شة يف �ملئة منه.
وحتى �لآن، مت �إجلء 38 �ألف �شخ�س من 
“�لذي  �حلريق  هذ�  ج��ر�ء  �شا�شتا  منطقة 

ل ميكن �ل�شيطرة عليه” على قول حاكم 
كاليفورنيا جريي بر�ون. وكان �أعلن حال 

�لطو�رئ يف هذه �ملنطقة.
�ل�شبت  ت���ر�م���ب  دون���ال���د  �ل��رئ��ي�����س  ووق�����ع 
مر�شوما ياأمر وكالة �إد�رة �حلالت �لطارئة 

بتقدمي دعم لل�شلطات يف �شا�شتا.
�آخ��ر منذ �جلمعة على  �أت��ى حريق  كذلك، 
�شباح  وح��ت��ى  ه��ك��ت��ار.   9800 م���ن  �أك����رث 
�لأحد، متكن عنا�شر �لإطفاء من �ل�شيطرة 

على ع�شرة يف �ملئة منه فقط.

يف �ملقابل، مت �حلد من حريق “فريغ�شون” 
بن�شبة  �ل��وط��ن��ي  يو�شيميتي  م��ت��ن��زه  ق���رب 
ثلثني يف �ملئة بعدما �ندلع يف 13 يوليو. 
و�أ�شفر عن مقتل رجل �إطفاء و�إ�شابة �شبعة 

�أ�شخا�س.
فاير”  “كر�ن�شتون  حريق  حو�شر  كذلك، 
 5300 �لتهم  بعدما  �ملئة  يف   29 بن�شبة 
ه���ك���ت���ار، و���ش��م��ح ل��ق�����ش��م م���ن ���ش��ب��ع��ة �آلف 
�شخ�س مت �إجلوؤهم بالعودة �إىل منازلهم 

�شباح �لأحد.

•• لندن-وكاالت:

لفت رئي�س �للجنة �لرقمية و�لثقافية 
و�لإعلمية و�لريا�شية د�ميان كولينز 
�لتي  �خلطرية”  “�ملعلومات  �أن  �إىل 
تاميز”  “�شند�ي  �شحيفة  يف  ن�شرت 
لقو�عد  خ��رق��اً  �شت�شكل  �لربيطانية، 
“يتطلب  �لأم����ر  �أن  م��ع��ت��رب�ً  �ل��ف��ي��ف��ا، 
حتقيقاً م�شتقًل منا�شباً، وعلى �لفيفا 
م�شيفاً  �أن يو�شح �أن ذلك �شيحدث”، 
�لقو�عد،  �لقطريون  �نتهك  “�إذ�  �أن��ه 

فعليهم مو�جهة بع�س �لعقوبات«. 
�إنها  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل�شحيفة  وق��ال��ت 
�ط��ل��ع��ت ع��ل��ى وث���ائ���ق م�����ش��رب��ة ُتظهر 
��شتخدم  �لقطري  �لعر�س  ف��ري��ق  �أن 
�شركة علقات عامة �أمريكية وعملء 
����ش���اب���ق���ني يف وك����ال����ة �ل����ش���ت���خ���ب���ار�ت 
�شمعة  لت�شويه  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��رك��زي��ة 
�ملتحدة  �لوليات  خ�شو�شاً  مناف�شيها 
�إعطاء  �ل���ه���دف  وك�����ان  �أ����ش���رت�ل���ي���ا.  و 
�ن��ط��ب��اع ب����اأن ك���اأ����س �ل���ع���امل ل���ن يكون 
�ملناف�شة.  �لبلد�ن  يف  حملياً  مدعوماً 
�أن حملة كهذه  “بي بي �شي”  و�أك��دت 
تاميز”  “�شندي  عنها  حتدثت  �لتي 
�ملناق�شات  ل��ق��و�ع��د  خ��رق��اً  ت�شكل  ق��د 

�خلا�شة بالفيفا. 
وك��ان��ت ق��ط��ر ف����ازت يف �مل��ن��اف�����ش��ة على 
وكوريا  و�أ���ش��رت�ل��ي��ا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

�أن قو�عد  �جلنوبية و�ليابان. ومعلوم 
�ملتقدمني  �أن  ع���ل���ى  ت��ن�����س  �ل���ف���ي���ف���ا 
بعرو�س �ل�شت�شافة يجب �أل يقومو� 
�شفوية  �أو  خطية  ت�����ش��ري��ح��ات  “باأي 
من �أي نوع، �شو�ء كانت �شلبية �أو غري 
�لرت�شيحات  �أو  �لعرو�س  ح��ول  ذل��ك، 
و�شبق  �لحتاد”.  يف  �آخ���ر  ع�شو  لأي 

لفريق قطر �أن �أتهم �شابقاً بالف�شاد. 

حملة الت�سهري القطرية
وت�شمنت بع�س جو�نب حملة �لت�شهري 

�لعنا�شر �لآتية:
لأكادميي  دولر  �آلف   9 مبلغ  -دف���ع 
بالكلفة  ي��ت��ع��ل��ق  ت���ق���ري���ر  ع����ن  ���ش��ه��ري 
�لقت�شادية �ل�شخمة لكاأ�س �لعامل يف 
�لوليات �ملتحدة، ون�شر بعد ذلك، على 

و�شائل �لإعلم يف �أنحاء �لعامل. 
-ت����ع����ب����ئ����ة �����ش����ح����اف����ي����ني وم������دون������ني 
و�شخ�شيات رفيعة �مل�شتوى يف كل بلد 
كل  لعرو�س  �ل�شلبية  �جلو�نب  لإث��ارة 

منها. 
معلمي  م������ن  جم����م����وع����ة  -جت����ن����ي����د 
ليطلبو�  �لأمريكية  �لبدنية  �لرتبية 
�لأمريكي  �ل��ك��ون��غ��ر���س  �أع�������ش���اء  م���ن 
يف  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  ��شت�شافة  م��ع��ار���ش��ة 
�لوليات �ملتحدة على �أ�شا�س �أنه �شيتم 
�أف�شل  ب�شكل  �لأم���و�ل  ه��ذه  ��شتخد�م 
�ملد�ر�س  ت��ق��ام يف  �ل��ت��ي  �ل��ري��ا���ش��ات  يف 

�لثانوية �لأمريكية. 
-ت��ن��ظ��ي��م �ح��ت��ج��اج��ات ���ش��ع��ب��ي��ة خلل 
مباريات �لروغبي يف �أ�شرت�ليا تعار�س 
�لنهائية  للت�شفيات  �لبلد  ��شت�شافة 

ملباريات كاأ�س �لعامل يف كرة �لقدم. 
- ج��م��ع��ت ت��ق��اري��ر ����ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة عن 
�أفر�د م�شاركني يف �لعرو�س �ملناف�شة. 

و�أو�شح تقرير “بي بي �شي” �أن �لوثائق 
تاميز”   “�شندي  عليها  �طلعت  �لتي 
و�شربها �أحد �ملخربين �لذي عمل مع 
فريق �ملناف�شات لعام 2022- مل تكن 
متو�فرة على ما يبدو خلل �لتحقيق 
�ل�شابق �لذي �أجر�ه �لفيفا. وُيزعم �أن 
��شتخدم  قد  �لقطري  �ملناق�شة  فريق 
�لت�شالت  ل�شركة  ن��ي��وي��ورك  مكتب 
بر�ون لويد جونز، �لتي �أ�شبحت �لآن 
�إىل جانب  �إل جي وورل��د و�يد”  “بي 
فريق من �شباط �ملخابر�ت �ل�شابقني 
�أحد  تقوي�س  �إىل  تهدف  لإد�رة حملة 
عملية  يف  �لرئي�شية  �لفيفا  م��ع��اي��ري 
لكل  يكون  �أن  وهو  �لعطاء�ت-  تقدمي 

عر�س دعم حملي يف كل بلد. 
ب��ح��ق تنظيم  ف���ازت  �أن ق��ط��ر  وم��ع��ل��وم 
 .2010 دي�������ش���م���رب  يف  �ل����ب����ط����ول����ة 
ع���ل���ى ح����ق تنظيم  رو����ش���ي���ا  وح�����ش��ل��ت 
2018 يف �لوقت نف�شه،  �لعامل  كاأ�س 
بفوزها على ثلثة عرو�س �أخرى مبا 

فيها �إجنلرت�.

تلويح باإ�شراب يهدد ذروة املو�شم ال�شياحي بتون�س
•• تون�ض-وكاالت:

ديو�ن  موظفي  �إن  �لث��ن��ني،  �م�س  عمال  �حت��اد  م�شوؤول  ق��ال 
�لإ�شر�ب  ي��ع��ت��زم��ون  ب��ت��ون�����س،  و�مل����ط����ار�ت  �مل����دين  �ل���ط���ري�ن 
�حلكومة  تلب  مل  م��ا  و�خلمي�س،  �لأرب��ع��اء  يومي  �لعمل  ع��ن 

مطالبهم بتح�شني �أو�شاع �لعمل.
و�شط  �لأج���ور،  ب��زي��ادة  �لحت���اد  مطالب  �مل�شوؤولون  ويرف�س 
دعو�ت من �شندوق �لنقد بخف�س �أعد�د �لعاملني يف �جلهاز 

�لإد�ري للدولة.
ونقلت رويرتز عن كاتب عام �لنقل بالحتاد �لتون�شي لل�شغل، 
يف  يومني  �إ�شر�ب  تنفيذ  “قررنا  قوله:  رم�شان  بن  �ملن�شف 

�أغ�����ش��ط�����س �ح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ع���دم �حرت�م  �لأول و�ل��ث��اين م��ن 
�ل�شلطات للتز�ماتها بعد �لتفاقات �ل�شابقة«.

و�أ�شاف: “�أ�شبح م�شتقبل ديو�ن �لطري�ن �ملدين مهدد� ب�شبب 
عدم قدرته على حت�شيل ديونه من �ل�شركات �لأخرى �إ�شافة 

�ىل �ملطالبة بتح�شني و�شع �لعمال وظروف �لعمل«.
لذلك  بامل�شوؤولية  وو�ع��ون  �حل�شا�س  �لظرف  “ندرك  وتابع: 
�إىل  �لتو�شل  ون��اأم��ل  �لق���رت�ح���ات  ك��ل  على  منفتحني  نبقى 

حلول و�تفاقات قبل موعد �لإ�شر�ب«.
�لعمل  �أو���ش��اع  �أن حت�شن �حلكومة  �أن �لحت��اد يريد  و�أو���ش��ح 
�شركة  م�شددة من جانب  ر�شوم غري  ديونا يف �شورة  وت�شوي 
�خل��ط��وط �ل��ت��ون�����ش��ي��ة �ل��ت��ي ت��دي��ره��ا �حل��ك��وم��ة وغ��ريه��ا من 

�شركات �لطري�ن م�ُشتحقة لديو�ن �لطري�ن �ملدين.
ومل يخ�س بن رم�شان يف �لتفا�شيل �ملتعلقة باملطالب، لكنه 
ق��ال �إن �مل��ح��ادث��ات ج��اري��ة م��ع �حل��ك��وم��ة �ل��ت��ي مل تعّلق حتى 

�لآن.
و�شيلحق �إ�شر�ب �ملطار�ت �شرر� بقطاع �ل�شياحة �لذي يتعافى 
منذ �أن �شّن م�شلحون هجمات يف عام 2015 ت�شببت يف مقتل 

ع�شر�ت �لأجانب.
�أول  م��ن  �ل��ف��رتة  يف  تون�س  �شائح  مليون   3.229 نحو  وز�ر 
نف�س  مع  باملقارنة  باملئة   26 ب��زي��ادة  يونيو،   30 حتى  يناير 
40 باملئة  �إي��ر�د�ت قطاع �ل�شياحة  �لفرتة قبل عام، و�رتفعت 

لتبلغ 522 مليون دولر، وفق رويرتز.

•• وا�ضنطن-وكاالت:

�لأمريكية  �ل�����ش��ح��اف��ي��ة  ت�����ش��اءل��ت 
�لإير�نية كاميليا �نتخابي فرد عن 
�لإير�نيني  �ل�شيا�شيني  بحث  �شبب 
عن مزيد من �ل�شد�ع مع �لوليات 

�ملتحدة.
وكتبت يف �شحيفة “ذي �أر�ب نيوز” 
�أحد  �أّنه يف وقت مل يكن  �ل�شعودية 
فتح  ل��ب��لده،  �لقومي  �لأم���ن  يهدد 
روحاين  ح�شن  �لإي����ر�ين  �لرئي�س 
فجاأة �لنار �لكلمية على و��شنطن 
م��ه��دد�ً �إي��اه��ا ب���اأم ك��ل �حل����روب �إذ� 

حافظت على �لعقوبات �لقت�شادية 
ورجحت  �إي��������ر�ن.  ع��ل��ى  �ل��ق��ا���ش��ي��ة 
�إىل  �لأم��ر  �أن يعود هذ�  �ل�شحافية 
�ملالية  غ�شب روح���اين م��ن �لأزم���ة 
و�لنفجار �ملحتمل للغ�شب �ل�شعبي 
و�لت�شخم  �مل��ن��ه��ار  �لق��ت�����ش��اد  م���ن 

�ملرتفع.
�أخ�������ري�ً، ك����ان ع��ل��ى �لإي���ر�ن���ي���ني �أن 
تر�مب  دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ي����ت����ذوق����و� 
حذره  بعدما  تويرت  على  �ل�شهرية 
من �أّن �أي تهديد �آخر �شيجعل �إير�ن 
“تعاين من عو�قب ت�شبه تلك �لتي 
�شبق لقلة فقط �أن عانت منها عرب 

�حتمالت  و�رت���ف���ع���ت  �لتاريخ”. 
�ملو�جهة يف �ملنطقة �لأمر �لذي �أقلق 
متخوفني  كانو�  �لذين  �لإير�نيني 
�أ���ش��ا���ش��اً م��ن �ن�����ش��ح��اب ت��ر�م��ب من 
�ل��ن��ووي وع��ودة �لعقوبات.  �لت��ف��اق 
�ملتحدة  �لوليات  مع  �ملو�جهة  لكن 
يتبعها  دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ه���ي وظ��ي��ف��ة 

�لنظام ل �ل�شعب �لإير�ين.
ق��د ي��ك��ون �ل��ن��ظ��ام �لإي�����ر�ين باحثاً 
ع���ن ����ش���د�ع ج���دي���د لإخ����ف����اء �شوء 
�مل��م��ن��ه��ج ونق�س  و�ل��ف�����ش��اد  �إد�رت������ه 
كهذ�،  ح����رج  و����ش���ع  يف  �ل�����ش��رع��ي��ة. 
�مل�شاعر  وت����ر  ع��ل��ى  �ل��ل��ع��ب  ي��ب��ق��ى 

�لقومية لل�شعب �أف�شل �أد�ة للنظام 
�ل�����ش��م��ويل م��ن �أج����ل �ل��ن��ج��اة. لكن 
فعل  رد  �أّن  ل��له��ت��م��ام  �مل��ث��ري  م���ن 
د�عماً  يكن  �إي����ر�ن مل  يف  �جل��م��ه��ور 
عن  تر�مب، وعو�شاً  للمو�جهة مع 
�لنظام.  م���ن  �ل��غ�����ش��ب  �زد�د  ذل���ك 
��شتنها�س  يف  روح��اين  ف�شل  بعدما 
جاء  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  �شد  �شعبه 
�ل��ق��د���س �جلرن�ل  ف��ي��ل��ق  ق��ائ��د  دور 
حتذيره  يكتب  كي  �شليماين  قا�شم 
من  “كجندي،  ت��ر�م��ب:  للرئي�س 
�إذ�  تهديد�تك.  على  �أرد  �أن  و�جبي 
�لتهديد،  لغة  ��شتخد�م  تريد  كنت 
�إّنه  �لرئي�س.  �إىل  ل  �إيّل،  فتحدث 
يرّد  �أن  رئي�شنا  ك��ر�م��ة  م��ن  لأدن���ى 

عليك«.
�أو  روح�������اين  ك���ل���م���ات  ت�����ش��ت��ط��ع  مل 
�شليماين �أن تهّدئ �ل�شعب �لإير�ين 
وجتعله فخور�ً، بل ز�دت من غ�شبه. 
ب��ب�����ش��اط��ة، ف��ق��د �لإي���ر�ن���ي���ون �لثقة 
�لتغيري  ويريدون  �حل��ايل  بالنظام 
�جلوهري. من �ملرجح �أن يكون قد 
بالن�شبة  �مل�شاكل  �إ�شلح  �أو�ن  ف��ات 
�إىل روح��اين �أو �أي م�شوؤول �آخ��ر يف 
�ل��ن��ظ��ام، ل��ك��ن م��ن �مل��ب��ك��ر ج���د�ً لهم 
ك��ي ي��درك��و� وج��وب �إرج���اع �ل�شلطة 
ي�شتطيع  �أن  �أج��ل  م��ن  �ل�شعب  �إىل 
�خ��ت��ي��ار ن����وع �حل��ك��م �ل����ذي يرغب 
باأبهون مبا  �لإير�نيون  به. مل يعد 
�أر�د تر�مب �لتفاو�س مع رجال  �إذ� 
�لدين �لإير�نيني حول �تفاق نووي 
�أر�د جتفيف مو�ردهم  �إذ�  �أو  جديد 
لتقييد  قا�شية  عقوبات  عرب  �ملالية 

�إنهم  �ملنطقة.  ���ش��وؤون  يف  تدخلهم 
من  �خلا�س  م�شارهم  عن  يبحثون 
�ل�شرورية  �لتغيري�ت  �شناعة  �أجل 

يف �إير�ن مع �أو بدون دعم �أي �أحد.
و�أ�شافت �نتخابي فرد �أّنه لو توجه 
�إىل  �لر�شالة  بهذه  �شليماين  قا�شم 
�شنو�ت،  م��ن��ذ  �لأم��ري��ك��ي  �ل��رئ��ي�����س 
لكان باإمكانه رمبا �أن يقنع �جلمهور 
بتقدير وطنيته – لكن لي�س �ليوم، 
للعديد من  �لإي��ر�ن��ي��ني  روؤي����ة  م��ع 
�أجل  �شوريا من  يقاتلون يف  جنوده 
ي�شاأل  �هلل.  ح����زب  م���ع  �أو  �لأ�����ش����د 
�ل�����ش��ع��ب �لإي�������ر�ين مل����اذ� مت �إه����د�ر 
�لإقليمية  �لطموحات  على  ثرو�ته 
للنظام و�حلر�س �لثوري. خر�فة �أّن 
�إير�ن  تهاجم  قد  �ملتحدة  �لوليات 
هي خدعة قدمية مل يعد باإمكانها 
يريد  ل  �أح�������د.  ع���ل���ى  ت��ن��ط��ل��ي  �أن 
�ل�شعب �لإير�ين �أو �أي �أحد �آخر يف 
�ملنطقة حرباً �أخرى. يفهم �جلميع 
�حل����دود  ���ش��ت��ت��خ��ط��ى  ع��و�ق��ب��ه��ا  �أّن 
�ل�شرق  و�شتجذب  بكثري  �لإير�نية 

�لأو�شط باجتاه حريق �شخم.
ل �أح����د ع��ل��ى ه���ذ� �ل��ك��وك��ب يرغب 
�لنظام  ب���ا����ش���ت���ث���ن���اء   – ب�����احل�����رب 
�لإي����ر�ين رمب���ا، لأّن���ه ي��ر�ه��ا خيار�ً 
فرد.  �نتخابي  كتبت  كما  للنجاة، 
�لتهديد�ت  وّح�������دت  ل���ل���م���ف���ارق���ة، 
�لأخرية بطريقة مفاجئة �حلكومة 
و�ملتطرفني  لروحاين  “�ملعتدلة” 
�ل���ط���رف���ان  ي���ح���ت���اج  يف �جل����ي���������س. 
�لنجاة  �أجل  من  �لبع�س  لبع�شهما 

وهما يعلمان ذلك.

ل اأحد على هذا الكوكب يرغب باحلرب با�ستثناء طهران

ملاذا يبحث النظام االإيراين عن �شداع جديد؟

دعوة اإىل معاقبة الدوحة

»بي بي �شي« تعر�س اأبرز نقاط 
حملة الت�شهري القطرية

اإرهابيون ميطرون مراكز اقرتاع يف مايل بالقذائف

اندالع 39 حريقا يف اأنحاء الواليات املتحدة وكاليفورنيا االأ�شواأ

بدء اال�شتفتاء حول تعزيز 
�شلطات الرئي�س يف جزر القمر 

•• مايل-وكاالت:

مايل  يف  �ل�شلم  حلفظ  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  با�شم  �ملتحدث  قال 
مر�كز  ��شتهدفو�  م�شلحني  �إن  �شالغادور،  �أوليفر  “مينو�شما”، 

�قرت�ع يف �نتخابات �لرئا�شة، �لتي بد�أت يف مايل.
�أطلقو� ع�شر قذ�ئف مورتر حول  �مل�شلحني  �أن  �شالغادور  وك�شف 
مركز  ق��رب  �نفجرت  �إح��د�ه��ا  و�إن  �لبلد،  ب�شمال  كيد�ل  مدينة 
�لأول  �م�����س  م��ايل  يف  ب���د�أت  �ل��ت��ي  �لرئا�شة  �نتخابات  يف  �ق���رت�ع 

�لأحد.
و�أ�شاف �ملتحدث �أن �لهجوم مل ي�شفر عن �شقوط �أي قتلى، لكن 
جرى تعليق �لت�شويت موؤقتا بعد وقوع �لنفجار. ومل تعلن �أي 
جماعة م�شوؤوليتها عن هذ� �لهجوم �لذي ��شتهدف �أي�شا �لقاعدة 

�لتي ت�شم بعثة �لأمم �ملتحدة.

وكان خطر �لعنف ماثل يف �أذهان �لناخبني وهم يدلون باأ�شو�تهم 
يف �لنتخابات �لتي يقبل عليها يف �لعادة 40 يف �ملئة فقط منهم.
للأمم  �لتابعة  �ل�شلم  حفظ  وق��و�ت  �ملالية  �ل�شرطة  و�نت�شرت 
�ملتحدة يف مدينة “غاو�” �شمايل �لبلد، لي�شعر �لناخبون باأنهم 

يف �أمان وهم يتوجهون �إىل مر�كز �لقرت�ع. بح�شب رويرتز.
ويف متبكتو كانت �ل�شو�رع هادئة بعد يومني من �لقلقل. وكانت 
��شتباكات قد �ندلعت يوم �لأربعاء �ملا�شي بني �لعرب و�لطو�رق 

و�لأفارفة. 
وقال �شكان �إن �شرقة �شيدلية ميلكها �أفريقي ت�شببت يف �لعنف. 
و�أ�شافو� �أن �لقو�ت �ملالية �ألقت �لقب�س على �شبان عرب م�شلحني 
بالر�شا�س  ل�شتباكات  �لعنان  �أطلق  مما  �ل�شيدلية،  �شرقة  بعد 
من  �ل�شتباكات  �ندلعت  �لتايل  �ليوم  ويف  �أح��د.  فيها  ي�شب  مل 

جديد.

و�شيوؤدي �نعد�م �لأمن �إىل عدم �إجر�ء �لنتخابات يف بع�س مناطق 
�لبلد. وحثت بعثة �ملر�قبة �لتابعة للحتاد �لأوروبي �حلكومة، 
�ل�شبت، على ن�شر قائمة بالأماكن �لتي لن يت�شنى فيها �لت�شويت، 
وذلك لتهدئة �شكوك مر�شحني يف وجود “مر�كز �قرت�ع وهمية«.
ويف �ل�شنو�ت �لثلث �ملا�شية، ت�شاعفت هجمات �ملت�شددين لثلثة 
“ماليلينك”  �أمثالها وت�شاعف عدد قتلى �لعنف، بح�شب موقع 
�لإلكرتوين، �أحد �ملو�قع �لإلكرتونية للمجتمع �ملدين يف �لبلد.

��شتهدفو�  وح��ت��ى  �ل��و���ش��ط  �إىل  �ل�شمال  م��ن  م�شلحون  و�نت�شر 
�لعا�شمة باماكو، كما حدث يف عام 2015 عندما قتل م�شلحون 

20 �شخ�شا يف هجوم على فندق ر�دي�شون بلو.
و�قتحم  �ملا�شي  �ل�شهر  باملتفجر�ت  �شيارة حمملة  �نتحاري  وقاد 
يف  �لإره����اب  ملكافحة  �خلم�س  �ل�شاحل  دول  جمموعة  ق��وة  مقر 

و�شط مايل وقتل ثلثة �أ�شخا�س.

• •موروين-اأ ف ب:

�م�س  باأ�شو�تهم  �لإدلء  �لقمر  ج��زر  يف  �لناخبون  ب��د�أ 
ي�شمح  للجدل  مثري  د�شتوري  ��شلح  على  ��شتفتاء  يف 
من  �ج���و�ء  يف  حكمه  بتمديد  عثمان  غ���ز�يل  للرئي�س 
مر��شلون  �ف��اد  م��ا  بح�شب  �ل�شديد،  �ل�شيا�شي  �لتوتر 

لوكالة فر�ن�س بر�س.
وب����د�أ �ل��ت�����ش��وي��ت م��ع ت��اأخ��ري مل���دة ���ش��اع��ت��ني ت��ق��ري��ب��ا يف 
موروين ب�شبب غياب �ملعد�ت عند فتح �شناديق �لقرت�ع 

يف �ل�شاعة �ل�شابعة.
ناخب  �أول  �أدىل  م���وروين،  و�شط  ب��ادج��اين يف  ح��ي  ويف 

ب�شوته قبيل �ل�شاعة 08،00 بالتوقيت �ملحلي.
م��ن مر�كز  �ل��ع��دي��د  �مل�����ش��ارك��ني �شئيل يف  ع���دد  وك����ان 
ب��ر���س يف  �ل��ت��ي ز�ره���ا مر��شلو وك��ال��ة فر�ن�س  �لق���رت�ع 

�لعا�شمة.
�ثار   2016 �ن��ت��خ��ب يف  �ل����ذي  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س  وك����ان 

�لرخبيل  يف  ��شهر  ث��لث��ة  قبل  �ع��ل��ن  عندما  م��ف��اج��اأة 
تنظيم  عملية  عن  �لهندي  �ملحيط  يف  �لو�قع  �ل�شغري 

لل�شلطات �لعامة.
نظام  بتعديل  يق�شي  م�����ش��روع��ه  يف  �لرئي�شي  و�ل��ب��ن��د 
2001 لإح��لل بع�س  �ل��ذي �قر يف  �لدورية  �لرئا�شة 
�ل�شتقر�ر يف هذ� �لبلد �لذي هزته �شل�شلة من �لزمات 

�لنف�شالية و�لنقلبية.
ويق�شي �ل��ن��ظ��ام �مل��ط��ب��ق ح��ال��ي��ا ب���ان مت��ن��ح و�ح����دة من 
وموهيلي  �لكربى  )�لقمر  �لرخبيل  �لثلث يف  �جل��زر 
رئي�س  �ن��ت��خ��اب  �مكانية  ���ش��ن��و�ت  خم�س  ك��ل  و�جن����و�ن( 

للبلد لولية من خم�س �شنو�ت.
من  يتحدر  �ل���ذي  ع��ام��ا(   59( غ���ز�يل  �لعقيد  و�شغل 
 1999 من  قبل  من  �لرئا�شة  من�شب  �لكربى  �لقمر 
�ل�شلطة  2006 على �ثر �نقلب قبل �ن ي�شتعيد  �ىل 
ب��ط��ري��ق��ة دمي��وق��ر�ط��ي��ة.و���ش��ه��د �ن��ت��خ��اب��ه ق��ب��ل �شنتني 

�عمال عنف و�تهامات بالتزوير.
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1179
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ ع�شام حممد �شعيد بن عا�شور ، �إمار�تي �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل 
عن كامل ح�شته �لبالغة 51 %  وذلك �ىل : في�شل عبد�هلل عبد�لرحمن �حللو �حلمادي - �إمار�تي �جلن�شية و 
:عامر ر�شا ظفر �قبال - باك�شتاين �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء  25% من كامل  ح�شته �لبالغة 
�جلن�شية  باك�شتاين   - �قبال  ر�شا ظفر  عامر   : و  باك�شتاين �جلن�شية   - بهادور  تاج  عثمان  : خالد  �ىل   %49
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن جزء 24% من كامل ح�شته �لبالغة 49% �ىل وقا�س بهادور تاج بهادور - باك�شتاين 
�جلن�شية يف �لرخ�شة �مل�شماة ع�شام عا�شور لتجارة �ل�شيار�ت و�لدر�جات �لنارية �مل�شتعملة ذ م م  و�لتي تاأ�ش�شت 
باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )510860( مت تغري �ل�شم �لتجاري من ع�شام عا�شور لتجارة �ل�شيار�ت 
م  ذ  �مل�شتعملة -  �لنارية  �ل�شيار�ت و�لدر�جات  �لقمر لتجارة  م م �ىل زهرة  ذ  �مل�شتعملة -  �لنارية  و�لدر�جات 
م - وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من 
لتباع  �ملذكورة  �لعدل  �لكاتب  مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعلن  هذ�  تاريخ 

�لجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1180
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ معز حممد رحمه حممد - �شود�ين  �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
فار�س  م�شبح  حمد  فار�س  حامد   � �ل�شيد/  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل 
�إمار�تي �جلن�شية ، و�ل�شيد/ حممد �عظم خان �متياز �حمد خان - هندي �جلن�شية  �ل�شام�شي - 
يف �لرخ�شة با�شم )م�شبغة �لفل( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )526701( �ل�شادرة 
من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة  تعديلت �خرى :- مت تغيري �ل�شكل �لقانوين لل�شركة من 

موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات لي�شبح �شركة �عمال مهنية. 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1183
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ رحمت علي حممد �شديق - باك�شتاين  �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  يف �لرخ�شة �مل�شماة / منجرة رفيق �جلديدة - مبوجب 
�إقبال �شودري فاحت حممد �شودري - باك�شتاين  �ل�شيد/ حممد  رخ�شة )23115( وذلك لكل من 
�جلن�شية بن�شبة )50%( ولل�شيد/ حممد �شاهد بن رحمت علي - باك�شتاين �جلن�شية بن�شبة )%50(  
تعديلت �خرى : مت تنازل مالك �لرخ�شة �ل�شابق مللكها �حلاليني ، ومت تغيري �ل�شكل �لقانوين 

للرخ�شة : من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات  �ىل �شركة �عمال مهنية بوكيل خدمات. 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1181
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عبد�لغفور �شينى كاندييل - هندي �جلن�شية يرغب 
فاليا  ��شرف  �ل�شيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
باينجانتافيد� بوكر كوروت تار�مال - هندي �جلن�شية يف �لرخ�شة با�شم )مطعم وم�شاوي 

�ل�شفدي( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )505304( 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن  

�ملرجع : 325
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �شاه حممد ولد يار حممد - �فغاين �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  ح�شة �ىل �ل�شيد/ �شيد حممد يار 
�ل�شيار�ت  لتجارة قطع غيار  يار  �شاه حممد  موؤ�ش�شة   / �فغاين �جلن�شية يف   - حممد 

�مل�شتعلمة يف �لرخ�شة رقم 561609 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س 

حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1182
بنغلدي�س   - عبد�حلي  بن  �شكندر  زمان  حممد  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ل�شيد/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  كامل ح�شته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�شية 
في�شل كيز�كي تالكال عمر - هندي �جلن�شية وذلك يف �لرخ�شة �لتجارية با�شم )بقالة 

مدينة بني يا�س( تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )607263( 
تنازل مالك �لرخ�شة �ل�شابق ل�شاحبها �حلايل : 

وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 457
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة / جميله جنكل ح�شن عبد�هلل ، �إمار�تية �جلن�شية ترغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  يف )�لنجم �لأبي�س لتجارة �لعبايات( مبوجب 
 - �جلن�شية  بنغلدي�س   ، �حمد  ب�شري  �لرحمن  ميز�ن  �ل�شيد/  �ىل   )572624( رقم  رخ�شة 
من  للرخ�شة  �لقانوين  �ل�شكل  وتغيري  �خر  �ىل  �لرخ�شة  �شاحب  تنازل   : �خرى  تعديلت 

)موؤ�ش�شة فردية( �إىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( 
وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعلن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
  الكاتب العدل  
دائرة التنمية االقت�شادية - ال�شارقة 

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2017/204  تنفيذ عقاري 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �بيار للتطوير �لعقاري - م�شاهمة مقفلة  جمهول 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ط��ارق خ��ال��د زك��ري��ا ومي��ث��ل��ه / غازي 
�بر�هيم �حمد بن �شيفان  قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ )2018/7/25( 
�خطاركم ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )606009( درهم خلل �شهر من تاريخ 
�لتبليغ و�إل بيع �لوحد�ت �رقام )2901-2305-2304-2205-2203( رقم �لر�س 
يد  OLGANA  حتت  �ملبنى   ��شم   - �لوىل  �ل�شفوح  �لكائن مبنطقة   -  139
�ملز�يدة وفقا ملقت�شيات ن�س  د�ئ��رة �لر��شي و�لأم��لك و�لعائدة لكم بطريق 

�ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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بالدعوى رقم 2018/1121  جتاري جزئي - دبي

�ىل �ملدعي عليه / ��شامة �بر�هيم حاج علي  
نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبري ح�شابي بالق�شية �أعله و�ملرفوعة �شدكم من �ملدعي / 
طارق مكي جعفر �شالح و�لتي يطالب فيها مببلغ وقدره 90000.00 درهم �إمار�تي مع �لفائدة 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %12 بو�قع  �لقانونية 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وعليه فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونا �جتماع �خلربة 
�ملقرر عقده يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/8/1 �ل�شاعة �لو�حدة ظهر�  مبكتب �خلبري �ملنتدب 
�لكائن : دبي - �خلليج �لتجاري - بجو�ر برج و�ن �أمنيات - برج بري�شم - �لطابق �لثامن - 
مكتب  805  - �أحمد �حلو�شني لتدقيق �حل�شابات -  يرجى �حل�شور باملوعد و�ملكان �ملحدد 
بانه يف حال تخلفكم عن �حل�شور فان  بالدعوى علما  �ملوؤيدة لدفاعكم  �مل�شتند�ت  و�إح�شار 

�خلربة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شلحيات �ملخولة لها قانونا. 
مكتب اخلبري احلا�شبي/ اأحمد علي احلو�شني            

مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�شر
للح�شور اأمام اخلربة 
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حمكمة راأ�س اخليمة اال�شتئنافية  
مكتب اإدارة الدعوى اال�شتئنافية 

اإعالن ن�شر للح�شور اأمام اإدارة الدعوى 
رقم اال�شتئناف 2018/103 ا�شتئناف جتاري  

�إىل �مل�شتاأنف �شدهما / موؤ�ش�شة �لأ�شيل ملو�د �لبناء  ميثلها مالكها/ فهد خالد خلوى 
�شريد �ملطريى، 2-�شامل بن هادى بن على ل�شلوم 

�ل�شتئناف  �مل�شتاأنف  عليكما  �ق��ام  قد   - �لعامة  للتجارة  �لإم��ار�ت  موؤ�ش�شة   / �مل�شتاأنفة 
�لدعوى  �إد�رة  �إىل مكتب  يقت�شي ح�شوركما  وعليه  ��شتئناف جت��اري   رقم 2018/103 
على  للإجابة  �شباحا  �لتا�شعة  �ل�شاعة   2018/8/9 �ملو�فق  �خلمي�س  ي��وم  �ل�شتئنافية 
�ل�شتئناف وتقدمي ما لديكما من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفكما عن �حل�شور �و �إر�شال 

وكيل عنكما يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر نظر �ل�شتئناف غيابيا بحقكما.  
مدير اإدارة الدعوى اال�شتئنافية 
عوين حمدان اجلرجاوي               

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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 حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
اإعالن بالن�شر الدعوى رقم 2018/1623 

الدائرة املدنية التجارية الكلية 
�ير�ين   - خوري  �حمد  ها�شم  حامدمري   :  3 عليه  �ملدعي   ، �جلن�شية  �شوري   - �ل�شماط  عبد�لغفور  حممد   :  2 عليه  �ملدعى 

�جلن�شية  ، �ملدعي عليه 4 : وحيد جومري - �ير�ين �جلن�شية 
نعلمك بان �ملدعي / ما�شرت للإن�شاء�ت �ملعدنية - ذ م م - يف �لدعوى رقم 2018/1623 �لد�ئرة �ملدنية و�لتجارية �لكلية )مدين 
كلي( - قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عله يطالب فيها :- لذلك تلتم�س �ملدعية من عد�لة �ملحكمة �ملوقرة �لتي :  �ول : ندب 
خبري هند�شي تكون مهمته : �لإطلع على ملف �لدعوى و�مل�شتند�ت و�لنتقال �ىل موقع �مل�شروع لبيان ن�شبة �لجناز حتى 
�لن و�حت�شاب م�شتحقات �ملدعية وت�شفية �حل�شاب بني طريف عقد �ملقاولة و�ثبات �خلل �ملدعي عليهم بالتز�ماتهم  �لتعاقدية 
وح�شاب �لتعوي�شات �لتي ت�شتحقها �ملدعية نتيجة �إخلل �ملدعي عليه عليهموكذلك �حقية �ملدعية يف ��شرتد�د �شيك �ل�شمان 
، ثالثا :  �ملحرر من جانبها ل�شمان �لدفعة �لأوىل.  ثانيا : حفظ حق �ملدعية يف تعديل طلباتها وفق ما ي�شرد يف �لتقرير  
�لز�م �ملدعي عليهم �لر�شوم و�مل�شاريف ، لذ� �نت مكلف باحل�شور �أمام مكتب �إد�رة �لدعوى رقم 4 مبحكمة عجمان �لحتادية 
�لبتد�ئية بتاريخ 2018/8/28م ، وذلك للإجابة على�لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن �حل�شور �و 

عدم �إر�شال وكيل عنكم فاإنه �شيتم ��شتكمال �لإجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم - حترير يف 2018/7/29م. 

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعـــــــالن       

�ل�شيد/   : و�لت�شديقات- خورفكان   �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  تقدم �يل 
حمرر  على  �لت�شديق  وطلب  �لإم����ار�ت    : �جلن�شية   ، �لبلو�شي  بخ�س  بري  علي  خالد 
ملقاولت  �ل�شو�عد  ركن  �لتجاري  �ل�شم  يف   %100 �لبالغة  ح�شته  يف  )تنازل(  يت�شمن 
و�لر�شيات  �لتك�شية   ، �شاد�شة  فئة  م��ق��اولت  �لرخ�شة  ن�شاط   ، و�لر���ش��ي��ات  �لتك�شية 
�لتنمية �لقت�شادية يف  خورفكان رخ�شة جتارية رقم 736256  د�ئ��رة  ، و�ملرخ�س من 
�ل�شادر بتاريخ 2015/7/15 يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان. �ىل �ل�شيد/عي�شى 
�لكاتب  ب��ان  للجميع  ليكن معلوما   - �لإم���ار�ت   : ، �جلن�شية  �لبلو�شي  بخ�س  علي بري 
�لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 393

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ جمال عبيد �حمد �لبج �ل علي - �إمار�تي �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  �ىل �ل�شيد/ ر��شد حممد 
�مل�شماة )حمطة �لربهان  �لفردية  �ملوؤ�ش�شة  ، يف  �إمار�تي �جلن�شية  ر��شد �جلرو�ن - 
- �دنوك( �ملرخ�شة برقم )525873( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية �ل�شارقة 
ل�شنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعملبن�س 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم 
�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن فمن لديه 

�ي  �عرت��س على ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانوين حيال ذلك. 
  الكاتب العدل بال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31   

اعـالن تغيري ا�شـم
�لربيكي(   حمد  �شالح  حممد  )غ�شنه  �ملو�طنة  تقدمت 
بطلب �ىل حمكمة �أبوظبي �لبتد�ئية - ق�شم �لتوثيقات 

بتغيري ��شمها من )غ�شنه( �ىل)فاطمه(
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�شم �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر �لعلن 
بدر اأحمد احلمادي - موثق

)اال�شم ( )املن�شب(  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1415 جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- �ل�شيخ �شلمان بن في�شل �شلمان جا�شم �آل ثاين  جمهول 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/6/10 
بالز�م   - �ملزروعي  علي  �شاملني  علي  ل�شالح/جابر  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
بامل�شروفات  و�لزمته  دره��م  �لف  مائة  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي 
ذل��ك من طلبات.   ع��د�  ما  ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  دره��م مقابل  �ل��ف  ومببلغ 
من  �عتبار�  يوما  ثلثني  خ��لل  لل�شتئناف  قابل  �حل�شوري  مبثابة  حكما 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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تبليغ حكم بالن�شر

يف الدعوى 2018/193 جتاري )جزئي( 
�ىل �ملحكوم عليه : بي جي �م للمقاولت )ذ م م( / عجمان / �شارع �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
/ بناء مطعم كار��شي د�ربار /�لطابق �لثاين /بالقرب من م�شرف عجمان / هاتف رقم 

: 02/7417694/فاك�س رقم : 02/7417695 
�لدعوى  �ملحكمة يف  م  قد حكمت عليكم هذه  بتاريخ 2018/3/20  بانه  نحيطكم علما 

�ملذكورة بالرقم �أعله  ل�شالح  / �ركتيك لتجارة �ملكيفات - �س م م 
بالتايل : حكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعية مبلغ 228561 درهم 
�ملطالبة �حلا�شل يف 2018/1/12 وحتى متام  تاريخ  بو�قع 5% من  �لقانونية  و�لفائدة 
�ل�شد�د و�لزمتها �لر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. ورف�شت 
ما عد� ذلك من طلبات.  حكما قابل للإ�شتئناف خلل 30 يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لإعلنك بهذ� �لتبليغ 
   مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
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 دائرة الق�شاء 

حمكمة ابوظبي االإبتدائية - املحكمة التجارية - املوقرة 
يف الق�شية رقم 2018/1169 جتاري كلي اأبوظبي  

�إىل �ملدعي عليها / �شركة �حلبتور ليتون - ذ م م  
يف �لق�شية �ملذكورة �عله �ملرفوعة �شدك من �ملدعية / �شيكريتاريان �نرتنا�شيونال �آي �ن �شي )فرع 
�أغ�شط�س 2018 �ل�شاعة 11 �شباحا موعد�  ، نعلمك باأنه قد حتدد يوم �لأحد �ملو�فق 5  م د م �س( 
لإجتماع خربة ، لذ� فاإنه يلزم ح�شور من ميثلك قانونا يف هذ� �مليعاد �أمام �خلبري �حل�شابي �ملنتدب 
/ حممد �شوقي �لعيوطي �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لتقدمي دفاعك وم�شتند�تك و�لرد على 
�لق�شية على عنو�نه �لكائن يف بناية نا�شر �ل�شاير و�شركاه - �شارع �شلح �لدين - ديره دبي - �لطابق 
�لأول - مكتب رقم 110 - تليفون 2666157 04 - فاك�س 2668591 04 ، علما باأنه يف حال عدم ح�شورك 

يف �مليعاد �شيبا�شر �خلبري ماأموريته على �شوء �ملعلومات و�مل�شتند�ت �ملتاحة.
اخلبرياملنتدب 
حممد �شوقي العيوطي  

اإعالن مبوعد اإجتماع خربة 
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : �سركة علي حممد عي�سى التجارية - ذ م م  
�لعنو�ن : حمل رقم 8 ملك بنت جمعة مبارك فرحام - ديرة - �لبطني  �ل�شكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�شجل  �لقيد  رق��م    234529 : �لرخ�شة  رق��م    ، ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة   :
49338  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل 
دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �أع���له  �مل��ذك��ورة  �ل�شركة  باإنحلل  لديها  �لتجاري 
بتاريخ  2018/5/27  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/27  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ح�سني الها�سمي ملراجعة 
احل�سابات �لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك نا�شر �حمد لوتاه - ديرة - �م هرير -  هاتف 
: 3885518-04  فاك�س : 3885519-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

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

��شم �مل�شفي : ح�سني الها�سمي ملراجعة احل�سابات 
 �لعنو�ن : مكتب رقم 308 ملك نا�شر �حمد لوتاه - ديرة - �م هرير -  هاتف : 04-3885518  
فاك�س : 3885519-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد 
مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله لت�شفية  �سركة علي حممد عي�سى التجارية 
- ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2018/5/27  و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/5/27  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 اإعالن حكم بالن�شر    

 2018/123  مدين جزئي      
�ملدعي : غ�شاب يو�شف �شيف ، �جلن�شية : �شوريا ، �لعنو�ن : �لإمار�ت - ر�أ�س �خليمة - ر��س �خليمة 
- �لنخيل - رقم �لهاتف : 9710557449985+  - �ىل �ملدعي عليه : يون�س نو�ف �بو دبو�س ، �جلن�شية 

: �شوريا ، �لعنو�ن : �لإمار�ت - دبي - ر�أ�س �خلور - 0 رقم �لهاتف : 9710545421768+ 
يرجى �لحاطة باأن �ملحكمة �أ�شدرت بحقك وبتاريخ 2018/6/21 �حلكم �لتايل:  حكمت �ملحكمة 
/ حكمت �ملحكمة :- بالز�م �ملدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا ماليا وقدره )4650( �ربعة �لف 

و�شتمائة وخم�شون درهم و�لز�مه �ي�شا مب�شاريف �لدعوى  - �شدر يف 2018/6/21 
حكما قابل لل�شتئناف خلل ثلثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل للإعلن به ، وبانق�شاء هذ� 

�مليعاد دون �لطعن على �حلكم �مل�شار �إليه فاإن �ملحكمة �شوف تتخذ �لإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
ملحظات : يعلن عن طريق �لرقم �جلديد �لو�رد بعد �لتحري  0504255059 

 رئي�س ق�شم الت�شجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 458
�ردنية    ، عمرى  مو�شى  حممد  فد�ء  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب  �جلن�شية 
درة �لفر�ت ملقاولت �لتك�شية و�لر�شيات - و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة 
 - �هلل  �لعبد  حم�شن  طارق  �ل�شيد/  �ىل   )614433( رقم  رخ�شة  مبوجب 
�شوري �جلن�شية  - وعملبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر 
هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 

��شبوعني من تاريخ هذ� �لعلن
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31   

  اعالن بالن�شر للح�شور اأمام اإدارة الدعوى 
  يف الدعوى رقم 2018/853 مدين 

بناء علي طلب �مل�شتاأنف / زويف �ألك�شندر 
�ىل �مل�شتاأنف �شدها / توميتا �شوكني  

مبحكمة  �ل���دع���وى  �إد�رة  مكتب  �م���ام  ب��احل�����ش��ور  مكلف  �ن���ت 
��شتئناف �ل�شارقة - �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك 
�مل��ذك��ور رقمها  �ل��دع��وى  �مل��و�ف��ق 2018/8/13 يف  ي��وم �لإث��ن��ني 

�أعله - بو�شفك م�شتاأنف �شده. 
مكتب ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31   

ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 
اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2989 ل�شنة 2017 

�ىل �ملحكوم عليه / ريجو كوتييل بن كوتييل باولو�س 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�رية قد ��شدرت بحقكم حكما    
، بالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع   بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )991703( درهم 

5% من تاريخ �ملطالبة حتى �ل�شد�د �لتام. 
ل�شالح �ملحكوم له/ بنك �لعربي �ملتحد - �س م ع 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل برقم �مل�شار �ليه �عله، لذ� 
حال  ويف  للن�شر.  �لتايل  �ليوم  تاريخ  من  يوما   15 خلل  �لقر�ر  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
�لق�شية  �لنظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك
 عن رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31   

انذار عديل بالن�شر
رقم )4720/2018/3 (

�ملنذر :  مر��س �لعقارية - �س ذ م م - وميثلها �ل�شيد/ حممد يو�شف ، مبوجب وكالة رقم 111327/1/2018 �ملوؤرخة 
لدى �لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ 2018/5/14   - �لعنو�ن : دبي - �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة - �س ب : 123311  رقم 

�لهاتف : 00971451145 
�ملنذر �ليه / حممد �شعيب خان حممد لطيف خان  �لعنو�ن : وحدة رقم 103 �لكائن على قطعة �لأر�س رقم 597-786 
مبنطقة جممع دبي للإ�شتثمار �لثاين - �إمارة دبي - رقم �لهاتف : 025552128 رقم �لهاتف �ملتحرك : 0562920102 

40RCN  18554 �س ب : 92736 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - رقم �لإحد�ثيات �لوطنية : 64576 
�ليه ب�شرورة �للتز�م بجميع �حكام �لعقد و�شد�د �لق�شاط ومتاأخر�ت �ليجار و�لر�شوم و�ملبالغ  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
�ملرتتبة على  �لوحدة �مل�شتاأجرة رقم  103 �لكائن على قطعة �لر�س رقم 786-597 مبنطقة جممع دبي للإ�شتثمار 
و�إل  �لإع���لن  تاريخ ن�شر ه��ذ�  ، يف غ�شون ثلثني يوما وذل��ك من  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دب��ي -  �إم���ارة   - �لثاين 
�شت�شطر �ملنذرة �ىل �للجوء للجنة �لق�شائية �خلا�شة باملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين باإمارة دبي بغر�س �لز�م 
�لز�مها  مع  �لفعلي  �لخ��لء  تاريخ  حتى  عليها  �ملرتتبة  �ليجار  متاأخر�ت  و�شد�د  �ملوؤجرة  �لعني  باخلء  �ليها  �ملنذر 

بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي
بلقب �جلولة  تاريخيا بفوزه  و  �نت�شار� عامليا  �لدولة   .. �لإم��ار�ت  �أه��دى فريق 

�خلتامية لطو�ف فرن�شا �لتي �أقيمت �أم�س.
فقد متكن �لدر�ج �لرنويجي �ألك�شندر كري�شتوف من �لفوز يف �ملرحلة �لنهائية 
ليو��شل فريق �لمار�ت تاألقه يف �ل�شباقات �لعاملية وير�شخ جناحات فكرة تاأ�شي�شه 

منذ �لبد�ية.
وقدم “ كري�شتوف “ �لبطل �لأوروب��ي �لذي فاز يف مرحلة من طو�ف �أبوظبي 
�شابقاً هذ� �لعام �أد�ء قوياً خلل �شباق �ل�شرعة �لتناف�شي و�شوًل �إىل �ل�شانزليزيه 

ليتمكن من حتقيق �لفوز يف �إحدى �أبرز مر�حل �جلولت �لكربى.
�لنقاط  ت�شنيف  يف  ثانيا  كري�شتوف  �ألك�شندر  بدر�جه  �لم��ار�ت  فريق  حل  كما 
بطو�ف فرن�شا بر�شيد 246 نقطة بعد �لدر�ج �ل�شلوفيني �ل�شهري بيرت �شاغان 
فيما  نقطة   477 بر�شيد  �لول  باملركز  �ل��ذي جاء  ب��ور� هانزغروي  من فريق 
حل �لفرن�شي �أرنو دميار باملركز �لثالث من فريق جرومبا �ف دي جاي بر�شيد 

نقاط.  203
و حقق فريق �لإمار�ت فوز� تاريخيا جت�شد بح�شول د�ن مارتن على جائزة �أف�شل 
�لهجومية  �لعرو�س  �أن قدم ع��دد�ً من  در�ج مهاجم يف جولة فرن�شا وذلك بعد 

بها  يفوز  �لتي  �لأوىل  �جلائزة  هي  وه��ذه  �لرئي�شية  �جلبلية  �ملر�حل  يف  �مللهمة 
�جلولة �لعاملية  بد�ية مو�شم  �لإمار�ت يف  فريق  �إىل  �ن�شمامه  “ منذ  “ مارتن 

للدر�جات. �لدويل  �لحتاد  ينظمها  �لتي   2018
ومتثل �نت�شار�ت فريق �لإم��ار�ت ونتائجه �ملميزة مفخرة لريا�شة �لإم��ار�ت يف 
فرتة زمنية قيا�شية بعد �أن تاأ�ش�س �لفريق يف 4 يناير 2017 و��شتطاع �مل�شاركة 
للدر�جات  �ل���دويل  �لحت���اد  �أج��ن��دة  يف  و�ملعتمدة  �مل�شنفة  �لعاملية  �ل�شباقات  يف 

�لهو�ئية.
للريا�شة  �لعامة  �لهيئة  رئي�س  �لرميثي  خلفان  حممد  �ل��ل��و�ء  معايل  وب���ارك 
لطو�ف  �خلتامية  �جلولة  للقب  وح�شاده  �لم��ار�ت  لفريق  �ملميزة  �لنت�شار�ت 
�لقيادة  توليه  �ل��ذي  �لكبري  �لهتمام  يعك�س  �ل��ف��وز  �أن  م��وؤك��د�  �ل�شهري  فرن�شا 
و�ملكانة  �ل�شمعة  يو�كب  مبا  �لريا�شي  �لقطاع  وتنمية  تقدم  مل�شرية  �لر�شيدة 

�لعاملية �لتي حتتلها دولتنا يف م�شريتها �لتنموية �لر�ئدة.
�لتتويج  �لإم���ار�ت يف من�شات  رف��ع علم  و  �لكبري  و�أ���ش��اد معاليه بقيمة �لجن��از 
�لعاملية وتقدم بالتهنئة لقيادة و�إد�رة �لفريق �لتي ��شتطاعت بتخطيطها �ل�شليم 
وح�شن �لتنظيم حتقيق �ألقاب مهمة يف م�شاركات عاملية و�شباقات عريقة يف ظل 
فرتة زمنية وجيزة �لأمر �لذي يدل على �حرت�فية منظومة �لعمل ومكانتها يف 

�لتاثري �ل�شريع على نتائج �لفريق.
�أن �لجن��از�ت �لتي يحققها فريق �لإم��ار�ت متثل ��شافة مهمة للريا�شة  و�أك��د 
�لإمار�تية و �شمعتها يف �ملحافل �لعاملية مو�شحا �أن �مل�شاركة يف �ل�شباقات �لعاملية 
�لم���ار�ت ميثل مك�شبا كبري� ومهما  با�شم  �ل��دويل  �لحت��اد  �أج��ن��دة  �ملعتمدة يف 
�لعاملية  �ل�شباقات  �لنجاحات خلل  �ملزيد من  وطاقمه  و�د�رت��ه  للفريق  ومتنى 

�ملقبلة.

�لجناز  �لإم���ار�ت  فريق  رئي�س  �ليبهوين  �شهيل  �شعادة مطر  �أه��دى  من جانبه 
قيادة  �إىل  فرن�شا  لطو�ف  �خلتامية  �جلولة  بلقب  بفوزه  �لفريق  حققه  �ل��ذي 
�لدولة �لر�شيدة وعموم �شعب �لإمار�ت مو�شحا �أن �لجناز ميثل �نعطافة مهمة 
يف م�شرية م�شاركات �لفريق يف �ل�شباقات �لعاملية باعتبار �لفوز باجلولة �خلتامية 

لطو�ف فرن�شا �جناز� و�نت�شار� مميز� بتاريخ ريا�شة �لمار�ت و�لدولة.
للمرة  �للقب  بهذ�  بفوزه  نقلة نوعية كبرية  �لم��ار�ت حقق  �أن فريق  �إىل  ون��وه 
�لأوىل بتاريخ طو�ف فرن�شا و م�شريته �لو�عدة �لتي �نطلقت قبل عام .. م�شيد� 
بالدر�ج �لرنويجي �ليك�شندر كري�شتوف �لذي حقق �للقب ووقف ثانيا بت�شنيف 
�لنقاط و زميله د�ن مارتن �لذي جنح يف ح�شد جائزة �أف�شل در�ج مهاجم.. و�أكد 
و  �ملزيد من �لنت�شار�ت  �ملقبلة لت�شجيل  �لفرتة  �لفريق يتطلع بقوة خلل  �أن 

�لنجاحات يف �ل�شباقات �لعاملية.
من جهته تقدم �شعادة عارف حمد �لعو�ين �لأمني �لعام ملجل�س �أبوظبي �لريا�شي 
بالتهنئة و �لتربيكات للقيادة �لر�شيدة مبنا�شبة هذ� �لفوز �ملميز و �لجناز �لكبري 
�لذي حققه فريق �لمار�ت وفوزه بلقب �جلولة �لأخرية من طو�ف فرن�شا �لذي 

يعد �أ�شهر �لطو�فات يف �لعامل.

�أكد �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية �أهمية متيز 
�لريا�شة �لن�شوية يف �إمارة �لفجرية �لتي تدعم �لإجناز�ت �لريا�شية لدولة �لإمار�ت 
وتعزز مكانتها يف �ملجال �لريا�شي على �ل�شعيدين �لعربي و�لعاملي. جاء ذلك خلل 
�شموه  �م�س مبكتب  �شباح  �لقتالية  للفنون  �لفجرية  نادي  �شموه لعبات  ��شتقبال 
بالديو�ن �لأمريي بالفجرية مبنا�شبة جناحهن و حتقيقهن نتائج مميزة وتقدميهن 
�أد�ء مميز� خلل م�شاركتهن يف بطولة �حل�شن �لدولية �ملفتوحة للتايكوندو و�لتي 
�أقيمت يف �لعا�شمة �لأردنية عمان مطلع �ل�شهر �حلايل و�مل�شنفة بالت�شنيف �لعاملي 
3 ذهبيات  »G1« من قبل �لحت��اد �ل��دويل و�لتي حققن فيها 12 ميد�لية بو�قع 
و3 ف�شيات و6 برونزيات فيما ��شتقبل �شموه �للعب �شعيد �شمري �لفائز مبيد�لية 
لعب  �لفجرية  عهد  ويل  �شمو  ��شتقبل  كما  نف�شها.  �لبطولة  يف  ثمينة  برونزية 
�ملنتخب �لوطني ونادي �لفجرية للفنون �لقتالية �أحمد �حلو�شني �لفائز بامليد�لية 
�لربونزية يف بطولة �آ�شيا للجودو �لتي �أقيمت يف ماكاو �ل�شهر �حلايل. وهناأ �شموه 
�لتميز  �أهمية مو��شلة  .. م�شدد� على  �ملتميز  �إجنازهم  �للعبني على  و  �للعبات 
�أحمد حمد�ن  �لعميد  �أه��دى  ب��دوره  �لقادمة.  �لبطولت  �أكرب يف  وحتقيق جناحات 
�لزيودي رئي�س �حتاد �لإم��ار�ت للتايكوندو �ملدير �لتنفيذي للنادي �لنجاح و�لفوز 
�شموه  لدعم  تثمينا  �لفجرية  عهد  ويل  �ل�شرقي  حمد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �إىل 
لريا�شة �لتايكوندو يف �لإمار�ت. ح�شر �ل�شتقبال �شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب 

�شمو ويل عهد �لفجرية.

فريق االإمارات يهدي الدولة لقب اجلولة اخلتامية لطواف فرن�شا 

حممد ال�شرقي ي�شتقبل العبي الفجرية للفنون القتالية الفائزين ببطولتني دوليتني

تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
كليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�شجيل �لعلمة �لتجارية:
بتاريخ: 2017/12/28م   �ملودعة حتت رقم:  285292 

 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  
با�ش��م:  �شوفينور

 وعنو�نه: 3، �شارع كمربون، 75015 باري�س، فرن�شا 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �حلر��شة؛ خدمات �حلر��شة �لليلية؛ خدمات �أمنية حلماية �ملمتلكات و�لأفر�د؛ خدمات �لتحقيق؛ 
خدمات �حلر��شة �لأمنية؛ �لدوريات �لأمنية �شو�ء مبر�فقة �لكلب �أم ل؛ تاأمني �لطري�ن؛ فح�س �حلقائب 
و�ل�شحنات؛ فح�س وتنميط �مل�شافرين وحتديد� تو�شيف �لأفر�د �لذي يقوم به �أحد �لوكلء �لأمنيني بعد 
توريد  عملية  تاأمني  �لطائر�ت؛  تفتي�س  �لدخول؛  يف  �لتحكم  خدمات  �مل�شافرين؛  �أح��د  مع  مقابلة  �إج��ر�ء 
�لبحري؛ حماية �جلانب  �لتاأمني  �ل�شفر؛ خدمات  �ل�شحنات؛ مر�جعة وثائق  تاأمني  �لأطعمة و�مل�شروبات؛ 
�لربي و�لبحري لل�شفن ومر�فق �ملو�نئ؛ خدمات �لنزلء )تاأمني(؛ وكالت �ملر�قبة �لليلية؛ خدمات �مل�شورة 
و�ملر�جعة و�خلربة �لأمنية؛ تطوير �شيا�شات و�إجر�ء�ت �لتاأمني؛ �إن�شاء �أمناط �لتاأمني؛ �حلماية �لل�شيقة 
)�ملر�فقة(؛ تفتي�س �مل�شانع لغايات �ل�شلمة؛ �لتاأمني �لد�خلي لل�شركات؛ فح�س �حلقائب لغايات �لتاأمني؛ 
حتريات �خللفية للأ�شخا�س؛ فتح �لأقفال �لأمنية؛ �حلماية �ملدنية؛ خدمات �إخماد �لنري�ن؛ �أجهزة �لإنذ�ر 

 ملر�قبة �ملت�شللني )�أجهزة �لإنذ�ر �شد �ل�شرقة(.          �لو�ق�عة بالفئة:  45 
هو  كما  لتينية  باأحرف   "  ARMONIA MIDDLE EAST " و�شف �لعلمة:  كتبت عبارة 

مبني يف منوذج �لطلب. 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذ� �لإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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اإعالن بيع املوجودات 
يف التنفيذ رقم 2018/1885 بالن�شر 

�إىل �ملنفذ �شده : زوجن جينج �شينا �نتورنا�شونال تر�دينج - 
�س ذ م م  - �شبق و�ن مت �إيقاع �حلجز �لتنفيذي على �ملنقولت 
و�ملوجود�ت �لعائدة لكم ، وحيث مت تثمني قيمتها مببلغ / 
590 درهم من قبل ماأمور �لتنفيذ ، وقد قرر قا�شي �لتنفيذ 
�ملطالبة  �إج��م��ايل  م��ن  �مل��ح��ج��وز�ت  قيمة  بخ�شم  �لت�شريح 
�ملطالب  �ملبلغ  ب�شد�د  مكلفون  �إنكم  نعلمكم  لذلك  �ملالية.  
به خلل �شبعة �أيام من تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم  عن 
�شد�د �ملبلغ �ملطالب به �شوف يتم �لت�شريح لطالب �لتنفيذ 
بالت�شرف يف �ملحجوز�ت وفق �ل�شعر �أعله و�ملعتمد من قبل 

قا�شي �لتنفيذ.
اإدارة تنفيذ االأحكام       

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12391 بتاريخ 2018/7/31   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 219
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/  عبد�هلل �شلطان حممد �ملخاوي �ل�شويدي ، �إمار�تي �جلن�شية تنازل 
و�ل�شم  و�ملعنوية  �ملادية  مقوماتها  بكافة  �أدناه  �ملذكورة  �ملن�شاأة  يف   )%51( �لبالغة  ح�شته  كامل  عن 
�شيد عارف  �شيد ظفر ر�شا   : �ل�شيد  �ملباعة �ىل  �ملن�شاأة  و�ملعد�ت يف  �ملوجود�ت  كافة  �لبيع  �شامل هذ� 
ر�شا - باك�شتاين �جلن�شية يف �شركة )مطعم �ملحبة - ذ م م( �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت باإمارة 
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )607704( ، و�أن �ل�شيد/ �شاجد حبيب قري�شى حبيب �لرحمن - باك�شتاين 
�جلن�شية تنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )24%( يف �ملن�شاأة �ملذكورة �أدناه بكافة مقوماتها �ملادية و�ملعنوية 
و�ل�شم �شامل هذ� �لبيع كافة �ملوجود�ت و�ملعد�ت يف �ملن�شاأة �ملباعة �ىل �ل�شيد / �شيد ظفر ر�شا �شيد 
عارف ر�شا - باك�شتاين �جلن�شية يف �شركة )مطعم �ملحبة - ذ م م( �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة تاأ�ش�شت 
باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )607704( ، و�أن �ل�شيد/ عتيق �لرحمن قري�شي عبد�لرحيم قري�شي 
�أدناه بكافة مقوماتها  - باك�شتاين �جلن�شية تنازل عن كامل ح�شته �لبالغة )25%( يف �ملن�شاأة �ملذكورة 
�ملادية و�ملعنوية و�ل�شم �شامل هذ� �لبيع كافة �ملوجود�ت و�ملعد�ت يف �ملن�شاأة �ملباعة �ىل �ل�شيد/ �شيد 
ظفر ر�شا �شيد عارف ر�شا - باك�شتاين �جلن�شية يف �شركة )مطعم �ملحبة - ذ م م( �شركة ذ�ت م�شوؤولية 
�لقانوين من  �ل�شكل  تغيري  رقم )607704( كما مت  �ل�شارقة مبوجب رخ�شة  باإمارة  تاأ�ش�شت  حمدودة 
�لتجاري  �ل�شم  تغيري  مت  خدمات(  بوكيل  فردية  )موؤ�ش�شة  لي�شبح  حمدودة(  م�شوؤولية  ذ�ت  )�شركة 
لل�شركة من �ل�شم �حلايل )مطعم �ملحبة ذ م م ( �ىل �ل�شم �جلديد )مطعم �ملحبة( - وعملبن�س �ملادة 
)14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى 
ن�شر هذ� �لعلن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� 

�لعلن فمن لديه �ي  �عرت��س على ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانوين حيال ذلك.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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حمدان بن را�شد ي�شهد �شباق دبي للخيول 

العربية االأ�شيلة مب�شمار نيوبري

ا�ستعدادًا للمو�سم الريا�سي اجلديد

ق�شــاة املالعـــب يغـــادرون ملع�شكــرهـــم االإعـــدادي يف اأملانيــــا

مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�شباق  �لأول  �أم�����س  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب 
�ل�37  �لأ���ش��ي��ل��ة  �لعربية  للخيول  �ل���دويل  دب��ي 
�لذي �حت�شنه م�شمار نيوبري �لعريق يف �ململكة 
�ملتحدة. ح�شر �ل�شباق �إىل جانب �شموه .. �لفريق 
�شمو �ل�شيخ �أحمد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�شليمان  �شعادة  و  �لعام يف دبي  �لأم��ن  و  �ل�شرطة 
�ململكة  �ملزروعي �شفري �لدولة لدى  حامد �شامل 
�ملتحدة و �شعادة مريز� �ل�شايغ مدير مكتب �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س �للجنة 
�ملنظمة لل�شباق و�ملهند�س �شريف �حللو�ين نائب 
�ملدير �لعام ملكتب �شمو �ل�شيخ �أحمد بن ر��شد �آل 
�للجنة  و�أع�شاء  علي  مكتوم مدير م�شمار جبل 
�مل��ن��ظ��م��ة ع��ب��د �هلل �لأن�������ش���اري وم�����ش��ع��ود حممد 
بالإ�شافة  �ل��د�ع��وق  وتوفيق  طه  وحممد  �شالح 

�إىل ممثلي �ل�شركات �لر�عية و�مل�شاندة للحدث.
�لعمانية  �ل�شلطانية  للخيالة  نفي�س  وخ��ط��ف 
�لأ�شو�ء يف �ل�شوط �لرئي�شي و توح بلقب �شادويل 
دبي �إنرتنا�شيونال �شتيك�س �لبالغ �إجمايل جو�ئزه 
58 �ألف جنيه �إ�شرتليني يف �ل�شباق �لبالغ طوله 
م��رت ومت��ك��ن م��ن �ل��ت��ف��وق ب��ف��ارق 1.5   2000
طول وقطع �مل�شافة يف 2:21:03 دقيقة بقيادة 
ت�شارلز  �مل��درب  و�إ���ش��ر�ف  بي�شلر  �أوليفر  �لفار�س 
�ل�شلطانية  للخيالة  �ل�شامي  ومتكن  ج��وردي��ن. 
�ل��ع��م��ان��ي��ة م��ن �ل��ف��وز ب��ل��ق��ب م�����ش��م��ار ج��ب��ل علي 
زعبيل �إنرتنا�شيونال �شتيك�س للفئة �لأوىل �لذي 
�شهده �ل�شوط �لر�بع �لبالغ م�شافته 1200 مرت 

و �إجمايل جو�ئزه 35 �ألف جنيه �إ�شرتليني .
وقاد �لفار�س �أوليفر بي�شلر باإ�شر�ف �ملدرب �شعيد 

�ل�شوط  م�����ش��اف��ة  لقطع  �ل��ب��ط��ل  �جل����و�د  �ل���ب���ادي 
عن  ط��ول   0.75 ب��ف��ارق  دقيقة   1:22:94 يف 

�لثاين. �ملركز  “�أز�ر” �شاحب 
ل�شمو  �مل��م��ل��وك��ة  لل�شباقات  ل��ي��ا���س  ج���ودة  وف����ازت 
�شادويل  بلقب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
�ل�شوط  يف   ”1 “ج  �شتيك�س  �إنرتنا�شيونال  حتا 
2000 مرت  م�����ش��اف��ت��ه  ب��ل��غ��ت  �ل�����ذي  �خل���ام�������س 
“مهر�ت  ���ش��ن��و�ت ف��م��ا ف���وق   4 ���ش��ن  ل��ل��خ��ي��ول يف 
�ألف   35 و�أفر��س فقط” ويبلغ جمموع جو�ئزه 
فوزها  “جودة”  وح��ق��ق��ت   .. �إ���ش��رتل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه 
�لفار�س  وق���ي���ادة  جيليمن  دي  �مل����درب  ب��اإ���ش��ر�ف 
�أول��ي��ف��ر بي�شلر �ل����ذي ق��اده��ا ل��ق��ط��ع �مل�����ش��اف��ة يف 

دقيقة.  2:25:49
ويف �فتتاح �حل��ف��ل .. ف��از �جل���و�د “ ت��ق��دي��ر�ت “ 
بلقب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو 
طري�ن �لإمار�ت برميري للتكافوؤ مل�شافة 1600 
م��رت و�ل��ب��ال��غ �إج��م��ايل ج��و�ئ��زه 12 �أل���ف جنيه 
�إ���ش��رتل��ي��ن��ي. وق���اد �ل��ف��ار���س ل��ي��ام ج��ون��ز باإ�شر�ف 
�ملدرب فيليب كولنجتون �جلو�د �لبطل لتحقيق 
رقبة  وب��ف��ارق  دقيقة   1:52:77 زم��ن  يف  �لفوز 
ل�شمو  وك��له��م��ا   .. و”�أنفا�س”  “رفيف”  ع���ن 

�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم.
ر��شد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  خ��ي��ول  وو����ش��ل��ت 
�لثاين برعاية  بال�شوط  وف��ازت  تاألقها  �آل مكتوم 
�جلو�د  متكن  بعدما  ل��ن��دن  يف  �لإم�����ار�ت  ���ش��ف��ارة 
من �لفوز ببطولة �ل�شوط  �ملوري”  نو  �آند  “نو 
جو�ئزه  و�إج��م��ايل  م��رت   2000 م�شافته  �لبالغ 
10 �آلف جنيه �إ�شرتليني. وباإ�شر�ف �ملدرب دي 
وتريجانت .. متكن �لفار�س فر�نكوي�س بريتر��س 

�ملوري” ل��ل��ف��وز يف زمن  ن��و  �آن���د  “نو  ق��ي��ادة  م��ن 
�أط���و�ل   10 وب���ف���ارق  دق��ي��ق��ة   02:22:82 ب��ل��غ 
حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  �أي�����ش��ا  وه���و  �إم���ار�ت���ي  ع��ن 
جالور�”  دي  “زوي  وف���از  م��ك��ت��وم.  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل��ث��ال��ث �ملخ�ش�س  ب��ال�����ش��وط  ب��ي��ك��وين  جل��ي��وف��ان��ا 
�شنو�ت  ث��لث  �شن  يف  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول 
فقط و�لذي تبلغ م�شافته 1400 مرت و�إجمايل 
25 �ألف جنيه �إ�شرتليني. وقاد �لفار�س  جو�ئزه 
�ملدرب  ب��اإ���ش��ر�ف  �ل��ب��ط��ل  �جل����و�د  فيو�شي  ك��ارل��و 
قدره  زم��ن  �ل�شوط يف  م�شافة  لقطع  بوتي  �إن��دو 
�شاحب  عن  �أن��ف  وبفارق  دقيقة   01:39:38

�ملركز �لثاين “تاهري�و�«.
روتانا  ومنتجعات  فنادق   “ �ل�شابع  �ل�شوط  ويف 
هانديكاب �شتيك�س” مل�شافة 2400 مرت ح�شدت 
�للقب “�شليمة” ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل 
مكتوم باإ�شر�ف كولنجتون وقيادة �شام هت�شكوت.

م�شافة  قطعت  بعدما  فوزها  “�شليمة”  وحققت 
دقيقة   02:54:17 ق�����دره  زم����ن  يف  �ل�����ش��ب��اق 
“هاليب دي فورجي�س”  �شورت هيد عن  وبفارق 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  ل�شمو  �أي�شا  �ململوك 

مكتوم.
�أر�بيانز من  “ لبارتز  “ مر�شال  �جل��و�د  ومتكن 
�لبالغ  �لأخ����ري  �ل��ث��ام��ن  �ل�����ش��وط  ببطولة  �ل��ف��وز 
���ش��ب��اق بنك  ل��ق��ب  ع��ل��ى  1400 م���رت  م�����ش��اف��ت��ه 
�إج��م��ايل جو�ئزه  و�لبالغ  �لوطني  دب��ي  �لإم���ار�ت 

�ملالية 8 �آلف جنيه �إ�شرتليني.
وباإ�شر�ف �ملدرب بي ديوتروم .. متكن �لفار�س دي 
ترينر من قيادة “مر�شال” للفوز بكاأ�س �ل�شوط 
 01:41:09 بلغ  زم��ن  يف  م�شافته  قطع  بعدما 

�أجنل” لدي  “بار�مر  ع��ن  ط��ول  وب��ف��ارق  دقيقة 
�للفت  بالتطور  �ل�شايغ  م��ريز�  و�أ�شاد  توما�س. 
�لذي ي�شهده �ل�شباق �لدويل.. موؤكد� �أن �لهتمام 
�ل�شديد و �لدعم �لكبري من �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
للتطور عاما  �ل�����ش��ب��اق  ق���اد  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
ب�شورة  �ل�شباق ظهر  �أن  �ل�شايغ  �أكد  و  عام.  بعد 
ر�ئ���ع���ة ن��ال��ت �إع���ج���اب �جل��م��ي��ع .. م��ث��م��ن��ا �جلهد 
�شبيل  يف  �ملنظمة  �للجنة  به  قامت  �ل��ذي  �لكبري 
با�شم و�شمعة  يليق  ب�شكل م�شرف  خ��روج �حل��دث 
ثمن  جانبه  م��ن  عامليا.  �ملعروفة  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�ل��ذي يقوم به  �ل��دور  �ملهند�س �شريف �حل��ل��و�ين 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم يف �شبيل 
�شعادة  و�أك��د  �لعامل.  تطوير �شناعة �خليل حول 
�ململكة  ل���دى  �ل���دول���ة  �شفري  �مل���زروع���ي  �شليمان 
على  و�لفرو�شية  عام  ب�شكل  �لريا�شة  �أن  �ملتحدة 
وجه �خل�شو�س متثل �أحد �أهم �أ�شاليب �لتو��شل 
�شمو  �إىل  بال�شكر  وتوجه  وبع�شها  �ل�شعوب  بني 
رعاية  على  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
�ل�شورة  يعك�س  �لذي  �شموه ودعمه لهذ� �حلدث 

�مل�شرفة للإمار�ت يف �إجنلرت�.
نبيلة  ري��ا���ش��ة  �لفرو�شية  �أن  �مل��زروع��ي  �أو���ش��ح  و 
تعك�س �شورة م�شرفة للتو��شل �لإن�شاين وتوطد 
�أن  �إىل  م�شري�   .. كافة  �جلن�شيات  بني  �لعلقات 
على  حتر�س  �ملتحدة  �ململكة  يف  �لإم���ار�ت  �شفارة 
�لكبرية  �ل��د�ئ��م يف مثل ه��ذه �لأح���د�ث  �حل�شور 
�لتي تعني �لكثري من جميع �لنو�حي �شو�ء كانت 

�لريا�شية �أو �لجتماعية �أو �لقت�شادية.
�لدويل  دب��ي  �شباق  �أن  �ل��رح��م��اين  في�شل  �أك���د  و 
�أ�شهم بقوة يف �إعلء �شاأن �خليل �لعربي يف خمتلف 

�أنحاء �لعامل يف ظل �شعى �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
ر��شد �آل مكتوم لدعم جهود �حلفاظ على �خليل 
�لعربي. و�شارك م�شمار جبل علي بقوة يف �حلفل 
�لكبري ومل يكتف برعاية �ل�شوط �لر�بع “ زعبيل 
�ملالية  ج��و�ئ��زه  �لبالغ  �شتيك�س”  �إنرتنا�شيونال 
�أي�شا يف  �أ�شهم  و�إمن��ا  �إ�شرتليني  �أل��ف جنيه   35
�إجن����اح �حل���دث ب��وج��ه ع���ام و�ح��ت��ف��ى باجلماهري 
على طريقته �ملعروفة يف دبي من خلل �لهد�يا 
�لأ���ش��ف��ر فحولت  بلونها  �ل��ت��ي مت��ي��زت  �مل��ت��ع��ددة 

�مل�شمار �إىل �للون �لأ�شفر �ملميز جلبل علي.
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�ختار 
�شموه  ��شتح�شان  نال  بعدما  �لفائز  �مللون  �خليل 
على  �لأول  ب���امل���رك���ز  �ل���ف���ائ���ز  �مل��ج�����ش��م  ح�����ش��ل  و 
و�لذي  �آي��ب��اد  وج��ه��از  �إ�شرتليني  جنيه   2500
كويف  وي��ك��ام  “ ويلفورد  ن�شيب مدر�شة  م��ن  ك��ان 
 2000 �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ب��ر�مي��ري �شكول” ون��ال 
�لثالث  �آي��ب��اد وح�����ش��ل  �إ���ش��رتل��ي��ن��ي وج��ه��از  جنيه 
مت  فيما   .. �آيباد  وجهاز  �إ�شرتليني   1500 على 
بو�قع  �مل�شاركة  �ملد�ر�س  لبقية  جو�ئز  تخ�شي�س 

مدر�شة. لكل  �إ�شرتليني   500
ومت تزويد �ملد�ر�س �مل�شاركة وعددها 13 مدر�شة 

مبج�شمات  نيوبري  م�شمار  مبحيط  تقع  و�لتي 
وقام  �لأبي�س  باللون  خليول  �لطبيعي  باحلجم 
خمتلفة  ب��اأ���ش��ك��ال  �ملج�شمات  بتلوين  �ل��ت��لم��ي��ذ 
�لأ���ش��و�ء وت��ن��اوب �جلمهور على  ور�ئ��ع��ة خطفت 
�مل�شمار  �أر���س  يف  عر�شها  خ��لل  معها  �لت�شوير 
�أم�س. و قدمت �للجنة �ملنظمة جو�ئز ��شتثنائية 
جلمهور �ل�شباق من �لكبار و �لأطفال و �ل�شيد�ت 
ل��ل��ج��م��ه��ور ق��ب��ل �ن��ط��لق��ة �ل�����ش��ب��اق ع��ن��د بو�بات 
�ل��ه��د�ي��ا على كل  �آلف  ت��وزي��ع  �ل��دخ��ول حيث مت 
كوبون  �إىل  �إ�شافة  �ل�شباق  ميد�ن  �إىل  و�شل  من 
�أتاح لكل �شخ�س �لدخول يف �ل�شحب على �جلائزة 
قيمتها  تبلغ   ”2018 موديل  “�شيارة  �لكربى 

�إ�شرتليني. جنيه   11800
وقام عبد �هلل �لأن�شاري ع�شو �للجنة �ملنظمة و 
م�شوؤول �مل�شابقات بتتويج بطلة �لأناقة يف �مل�شابقة 
�لفائزة على عطلة  و ح�شلت  لل�شيد�ت  �ل�شهرية 
مميزة يف �أحد فنادق روتانا من فئة خم�س جنوم 
يف دب��ي م��ع ت��ذ�ك��ر م��ن ط��ري�ن �لإم����ار�ت .. فيما 
جرت م�شابقة مماثلة لأف�شل قبعة للأطفال من 
�جلن�شني ونال كل فائز من فئتي �لبنات و �لأولد 

جهاز �آيباد من �آبل.

•• دبي –الفجر: 

غ���ادرت بعثة ح��ك��ام �حت���اد �لإم���ار�ت 
�ل�شاعة  �ل�����ق�����دم،  ل���ك���رة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لأثنني  �م�����س  ���ش��ب��اح  م��ن  �لتا�شعة 
وع��رب مطار دب��ي �ل��دويل، متوجهه 
�لأملانية،  ريغن�شبورغ  مدينة  �شوب 
�لإع������د�دي  للمع�شكر  �مل�شت�شيفة 
لق�شاة ملعب �لإم��ار�ت، مب�شاركة 
�لأول  �ل���ف���ري���ق  م����ن  ح���ك���م���اً   76
و�ملر�حل �ل�شنية، ��شتعد�د�ً للمو�شم 
�لريا�شي �جلديد 2019/2018، 
14 من  �مل��ع�����ش��ك��ر ح��ت��ى  وي�����ش��ت��م��ر 
���ش��ع��ادة ه�شام  �أغ�����ش��ط�����س. وح��ر���س 
�لزرعوين ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد 
دبي  مطار  يف  �لتو�جد  على  �ل��ك��رة، 
�مللعب،  بعثة ق�شاة  لود�ع  �لدويل، 
قبيل توجههم ملع�شكرهم �خلارجي، 
ومت��ن��ى ل��ه��م �ل��ت��وف��ي��ق و�ل��ن��ج��اح يف 
موؤكد�ً  �مل���رج���وة،  �لأه�����د�ف  حتقيق 
�لكرة  �إد�رة �حتاد  على دعم جمل�س 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س م����رو�ن 
�لإمار�تية،  ل��ل�����ش��اف��رة  غليطة  ب��ن 
�لتي  �لإم��ك��ان��ي��ات  جميع  وت�شخري 
و�لنهو�س  �لتطوير  على  ت�شاعدهم 

بالأد�ء �لتحكيمي.
بعثة

و�شمت �لبعثة �لتي ير�أ�شها �إبر�هيم 

�حلكام،  جلنة  رئي�س  نائب  لعما�س 
�أحمد �ل�شام�شي،  وحممد �جلنيبي، 
يعقوب مدير  �أحمد  �للجنة،  ع�شو� 
�ملدير  بينت  و�شتيف  �حل��ك��ام،  �إد�رة 
�ل��ف��ن��ي ل��ل��ح��ك��ام، ���ش��ال��ح �مل���رزوق���ي 
بدر  �ل�شنية،  �ملر�حل  حكام  م�شوؤول 
�شاحوه  �شلطان  حم��ا���ش��ر،  �ل��ب��دري 
خاطر  �ل�����و�ح�����د  ع���ب���د  حم����ا�����ش����ر، 
و�أحمد  �هلل،  عبد  وح�شن  حما�شر، 

�لبدنية،  �ل���ل���ي���اق���ة  م����درب����ا  ه�����لل 
�لبعثة،  �إد�ري  �لع�شماوي  وحم��م��د 

وحممد من�شور تقني.
برنامج املع�سكر 

�إد�رة  م���دي���ر  ي��ع��ق��وب  �أح���م���د  �أ�����ش����ار 
حر�شت  �حل���ك���ام  جل��ن��ة  �أن  �حل���ك���ام، 
ع��ل��ى و���ش��ع ب��رن��ام��ج ب���دين ونظري 
على  ي��رك��ز  للمع�شكر،  مكثف  وف��ن��ي 
و�لتحمل  ب��دن��ي��ة  �ل��ل��ي��اق��ة  ت��دري��ب��ات 

و�ل�شرعات، ب�شفة يومية من �ل�شاعة 
�ل�شابعة وحتى �لتا�شعة �شباحاً، لرفع 
�جلاهزية حلكامنا، ومن ثم �شتعقبها 
حما�شر�ت نظرية ملدة ثلثة �شاعات، 
�لقدم وحتليل  ك��رة  قانون  م��و�د  عن 
للحالت �لتحكيمية يف دورينا، تليها 
�مللعب  يف  عملية  ت��دري��ب��ات  م��ب��ا���ش��رة 
�لعملي لتلك �حلالت  �لتطبيق  على 
�لنظرية،  �مل��ح��ا���ش��رة  تناولتها  �ل��ت��ي 

كرة  بلعبني  �ل�شتعانة  �شيتم  حيث 
قدم لتنفيذها، ونهدف من ور�ء ذلك 
�إىل تر�شيخ ما يتم در��شته �أوًل باأول.

على  �حل����ك����ام،  �إد�رة  م���دي���ر  و�أك�������د 
حما�شري  م���ن  ب��اأث��ن��ني  �ل���ش��ت��ع��ان��ة 
�لحتاد �لأملاين لكرة �لقدم من ذوي 
للمحا�شرين  ب��الإ���ش��اف��ة  �خل����رب�ت، 
�إىل  و�أ�شار  �لبعثة،  �أفر�د  �لإمار�تيني 
نظرية  �خ��ت��ب��ار�ت  هناك  �شيكون  �أن��ه 

�لتقنية  با�شتخد�م  �مل��لع��ب  لق�شاة 
لختبار�ت  بالإ�شافة  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
�لبدنية  �ل���ل���ي���اق���ة  م���ع���دل  ل��ق��ي��ا���س 

�شي�شدها �ليوم �خلتامي للمع�شكر.
�����ش���ت���ع���د�د�ت و�أ����ش���اف ي��ع��ق��وب، هذ� 
�ملع�شكر يدخل �شمن خطة �لتطوير 
�ملنظومة  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ام��ل��ة 
�ل��ك��روي��ة �لإم���ار�ت���ي���ة ل��لإرت��ق��اء بها 
�شمعة  على  و�مل��ح��اف��ظ��ة  وت��ط��وي��ره��ا، 

�ل�����ش��اف��رة �لإم���ار�ت���ي���ة �مل�����ش��ه��ود لها 
�إقليمياً وقارياً وعاملياً، وخري ��شتعد�د 
بالإ�شافة  �جلديد،  �لكروي  للمو�شم 
�لتي  �خل����ارج����ي����ة  �مل���������ش����ارك����ات  �إىل 
�أبطال  دوري  يف  حكامنا  �شيديرها 
و�لتي  �لآ�شيوي،  �لحتاد  وكاأ�س  �آ�شيا 
حتتاج �إىل جاهزية ق�شوى وحت�شري 

وخربة �شاملة. 
�سكر ودعم

�إد�رة  م���دي���ر  ي��ع��ق��وب  �أح���م���د  و���ش��ك��ر 
م��رو�ن بن  �ملهند�س  �شعادة  �حل��ك��ام،  
و�إخو�نه  �لكرة،  �حتاد  رئي�س  غليطة 
�لدعم  على  �لإد�رة،  جمل�س  �أع�شاء 
�للحمدود �لذي يحظى به حكامنا، 
ي�����ش��ك��ل دف��ع��ة معنوية  �ل����ذي  �لأم�����ر 
كبرية لق�شاة �مللعب خلل مع�شكر 
�إيجابية  ب�شورة  و�شينعك�س  �لإع��د�د، 

وفعالة علينا جميعاً.

ريــا�شيــونـــا .... بيـــن النجــوميـــة والبطــالــــة !!!
�إقبال كبري�ً  �لإم��ار�ت  �ل�شبابي يف  ي�شهد �لقطاع 
من �أبناء �لوطن وخا�شة من �لنا�شئني باللعب يف 
�لأندية، و�هتمام �لأندية م�شكورة يف ��شتقطابهم 
�ملبادر�ت  ، وهذه  �لدولة  و�إغر�ءهم على م�شتوى 
م�شتوياتها  و�خ��ت��لف  �لأن��دي��ة  قيام  منذ  قدمية 
�شو�ء  �لقاتل  �لفر�غ  من  لتحفظهم   ، ومناطقها 
�أي��ام �ل�شيف و�ج��ازة �ملد�ر�س  �و  �أي��ام �لدر��شة  يف 

وتنمي مهار�تهم.
ومم�����ا ل�����ش����ك ف���ي���ه ي���ع���د ت���ع���ل���م �ل���لع���ب���ني من 
�لغد  �لوطن وهم جيل  �لأولويات  فهم م�شتقبل 
لهذه  �مل�شتقبل  �إد�رة  وه���م  ع��ل��ي��ه  يعتمد  �ل����ذي 
�مام  ، وهنا نتوقف  �لريا�شية وغريها  �ملوؤ�ش�شات 
مبادرة ر�ئدة للإمار�ت يف تاأ�شي�س �شركات �لأندية 
��شتثمار�ت  نظم  يف  و�رت��ق��ت  ك��ث��ري�  عملت  �ل��ت��ي 
��شتد�مة  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �مل�����ال  وج���ل���ب  �لأن����دي����ة 

�ل�شر�كات  دور  وت��ف��ع��ي��ل   ، �ل��ري��ا���ش��ي  �ل��ن�����ش��اط 
 ، �مل���ادي  �جل��ان��ب  على  رك��زت  كلها   ، �ل�شتثمارية 
�لأن��دي��ة  �لتي  �إد�ر�ت  �ل��ف��رق وجم��ال�����س  وه��ن��اك 
�لنا�شئني  �للعبني  ��شتقطاب  جانب  على  ركزت 
توفري  خلل  من  �ملتميزة  و�ملمار�شة  للحرت�ف 
�أف�شل و�أحدث �لأبنية و�لأجهزة و�أطقم �لتدريب 
و�لعناية �ل�شحية |، وجلبت �خلرب�ت �لعاملية من 
�للعبني �ملهرة يف تدريب �لنا�شئني حتى حققت 
متميز  م�شتوى  وع��ل��ى  عامليا  ح�����ش��ور�  �لإم�����ار�ت 
يف �ل��ع��دي��د م���ن �مل��ح��اف��ل �ل��ري��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى كافة 

�مل�شتويات �خلليجية و�لعربية و�لعاملية.
بقي هنا �أن نلفت نظر �مل�شوؤولني �ىل نقطة رمبا 
م�شتقبل   « وه��ي  �أل   ، �لبع�س  �أذه����ان  ع��ن  غ��اب��ت 
، وما نق�شده هنا   « �للعب �لوظيفي و�حلياتي 
م�شتقبل �للعب بعد ف�س �ل�شر�كة و�لحرت�ف 

�لريا�شي يف �لأندية و�لفرق ، و�لكل يعلم �أن هذه 
�ملدة  �لزمنية و�لعمرية ل تتعدى عمر �لثلثني 
هنا  �لت�شاوؤل  ليعود   ، �للعبني  عمر  من  تقريبا 
، ه���ذ� �ل��لع��ب ب��ع��د ه���ذ� �ل��ع��م��ر م��ن �لح���رت�ف 
�ذ�  ، خا�شة  ؟  �لوظيفي  �أي��ن م�شتقبله  �لريا�شي 
مل يوجه منذ �ل�شغر ومل تتوىل �لأندية مبختلف 
�لقادم  م�شتقبله  وتنظيم  �شبط  �د�ر�ت��ه��ا  ��شكال 
من خلل �لرتكيز على مو��شلة �للعب  �لتعليم 
�ل���ع���ام و�جل���ام���ع���ي �ل�����ذي ي�����ش��م��ن ل���ه ب��ع��د �هلل 
خا�شة   ، �لأف�شل  و�مل�شتقبل  و�لأن��دي��ة  �لوظيفة 
و�أنه يف طريق �لحرت�ف ل ينجح �لكل يف حتقيقه 
، وهذ� �لنا�شئ يف بد�ية حياته حينما ي�شلم » عمره 
» للنادي فاإنه ي�شلمهم م�شتقبله وحياته باأكملها 
لنعود ملفهوم دور �ملوؤ�ش�شة �لريا�شية �لثقافية يف 
توجيه هذ� �للعب و�شبط وربط ��شتمر�ريته يف 

�للعب  با�شتمر�ره يف  و�جلامعية  �لعامة  �لدر��شة 
يف �لنادي و�أن يكون ذلك م�شمنا يف عقود �للعب 
�هلل  ب���اإذن  ن�شمن  وه��ن��ا   ، �لريا�شي  و�لح����رت�ف 
�لنا�شئ وتفهمه لأهمية  ��شتمر�رية هذ� �للعب 
�لدر��شة �لعامة و�جلامعية يف حياته ، و�أن �لدور 
�مل��ن��وط ب��ه جت��اه وط��ن��ه و�أ���ش��رت��ه ، لي�س مربوطا 
فقط بالحرت�ف و�للعب �لريا�شي بل با�شتكمال 
در��شته ، فهناك ور�ءه م�شتقبل و�أ�شرة حتتاج منه 
تعتمد  وم�شرفا  ومهنة  علما  �ل�شخ�شية  تكامل 
�ملو�طنة  ليحقق   ، ك��ام��ل  �ع��ت��م��اد�  �أ���ش��رت��ه  عليه 

�ل�شاحلة يف خدمة �لوطن و�أ�شرته.
وه����ذ� ي��ت��ط��ل��ب �ل���ي���وم وع���اج���ل �إع�����ادة �ل��ن��ظ��ر يف 
�ل��لع��ب��ني وخا�شة  �مل���ربم���ة م���ع  �ل��ع��ق��ود  ك���اف���ة 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ني م��ن��ه��م ل��ع��دم �در�ك���ه���م لأه��م��ي��ة ودور 
حياتهم  يف  و�جلامعية  �لعامة  �لدر��شة  ��شتكمال 

لهوؤلء  �لأن��دي��ة  �إد�ر�ت  دور  م��ن  يقلل  ل  وه��ذ�   ،
يف  تغيبهم  �أي��ام  بتعوي�شهم  و�لهتمام  �لنا�شئني 
�لدر��شة و�لمتحانات هذ�  �لر�شمي عن  �لتمثيل 
�لهتمام حا�شر� يف �أجندتها وهو حق من حقوق 

�للعبني.
مدربي  �لأف��ا���ش��ل  للمربني  مو�شول  �ل�شكر  كما 
يعتربون  �لذين  �ل�شنة  و�مل��ر�ح��ل  �لنا�شئني  ف��رق 
�أبنائهم ويحر�شون على  �لنا�شئني مبثابة  هوؤلء 

تربيتهم وتعلمهم . 
���ش��ب��ق وجدنا  ل��ه ب�شبب غ��ي��اب م��ا  ي��وؤ���ش��ف  ومم���ا 
ول��لأ���ش��ف �ل�����ش��دي��د ع���دد ك��ب��ري م��ن جن���وم �لكرة 
�لعامة  در��شتهم  يكملو�  مل  �ملو�طنة  �لإم��ارت��ي��ة 
و�جلامعية ومل يح�شلو� نتيجة لذك على وظائف 
تقدر جنوميتهم وعطاءهم عرب �ل�شنو�ت �ملا�شية 

و�ل�شبب �أنهم بل �شهاد�ت .

لل�شباب  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  على  ملقى  �ل���دور  وه��ن��ا 
و�شركاتها  و�لأن����دي����ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�لحت��������اد�ت 
�ل��ن��ظ��ر يف �شمان  لإع�������ادة  �إد�رت�����ه�����ا  وجم���ال�������س 
و��شتد�مة تعليم �للعبني �أبناء �لوطن وثروتها 

�مل�شتقبلية.



الثالثاء  31   يوليو    2018  م   -   العـدد  12391  
Tuesday   31   July   2018  -  Issue No   12391

19191919

الفجر الريا�ضي

تفا�شيل ما حدث بني �شالح وماين تقلق ع�شاق ليفربول ال�شيف هذا  اإبرامها  يف  يونايتد  مان�ش�شرت  ف�شل  �شفقات   5
مان�ش�شرت  فريق  �إد�رة  ب��اأن  �شحفية  تقارير  �أف���ادت 
يونايتد �لإجنليزي ف�شلت يف �لتعاقد مع 5 لعبني 
بارزين، بعدما كانو� حمط �أنظار �ملدرب �لربتغايل 
جوزيه مورينيو. و�أعرب مورينيو عن غ�شبه ب�شبب 
�أنه �أعطى �إد�رة فريقه قائمة �للعبني �ملكونة من 
و�لويلزي  رون��ال��دو  كري�شتيانو  �لربتغايل  من  كل 
و�لفرن�شي  �شيلفا  د�  نيمار  و�لرب�زيلي  بيل  غاريث 

�أنطو�ن غريزمان و�لرب�زيلي ويليان.
-كري�ستيانو رونالدو

ع���ا����س ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون����ال����دو ح���ال���ة م���ن �لغ�شب 
�لأ�شابيع  خ��لل  مدريد  ري��ال  �إد�رة  على  و�ل�شخط 
�لقليلة �مل��ا���ش��ي��ة، وق���رر �ل��رح��ي��ل ع��ن �ل��ف��ري��ق، يف 
باإعادة  مهتماً  يونايتد  مان�ش�شرت  كان  �لفرتة  تلك 

�للعب �إىل منزله �لذي رحل عنه يف عام 2009، 
ولكن “�لدون” �نتهى به �حلال �إىل �لنتقال 

قيمتها  بلغت  �شفقة  يف  يوفنتو�س  لفريق 
 112( دولر  مليون   130 من  يقرب  ما 
م��ل��ي��ون ي����ورو( مل���دة �أرب����ع �أع������و�م، ع��ل��ى �أن 
ب�35  يقدر  �شنوياً  ر�تباً  �للعب  يتقا�شى 

مليون دولر )30 مليون يورو(.
-غاريث بيل

ب��ي��ل كثري�ً  �ب��ت��ع��د غ���اري���ث 
�لأ�شا�شية  �لت�شكيلة  عن 
ل�”�ملرينغي” يف �لعديد 
�ملو�شم  م��ب��اري��ات  م���ن 
�ملا�شي، وهو ما دفعه 
وب�شدة  �لتفكري  �إىل 
عن  �ل�����رح�����ي�����ل  يف 
ف���ري���ق���ه �حل������ايل، 
بع�س  وت���������رددت 
خلل  �لأن�����ب�����اء 
�لأ��������ش�������اب�������ي�������ع 
�ل������ق������ل������ي������ل������ة 
�مل������ا�������ش������ي������ة 
ه���ن���اك  �أن 
�ل�����ع�����دي�����د 

م�����������������������ن 
ندية  �لأ

ع��ل��ى خدمات  �حل�������ش���ول  ت���رغ���ب يف  �لإجن���ل���ي���زي���ة 
قدم  و�ل���ذي  يونايتد،  مان�ش�شرت  �أب��رزه��ا  �ل��لع��ب، 

للعب عر�شا كبري�، وتوتنهام هوت�شبري.
�لفريق  يف  �لبقاء  �لنهاية  يف  ف�شل  ولكنه 

رونالدو  رحيل  لأن  وذل��ك  “�مللكي”، 
برينابيو”  �ل�”�شانتياغو  ع����ن 
لوبيتيغي،  ج���ول���ني  م���ن  ���ش��ي��ج��ع��ل 
يعتمد  مدريد،  لريال  �لفني  �ملدير 

يف  �لويلزي  على  �أ�شا�شي  وب�شكل 
ت�شكيلة �لفريق �لأ�شا�شية.

-نيمار
�أب�����������������������������دى ن���������������ادي 

على  �حل�����ش��ول  يف  رغ��ب��ت��ه  �حلمر”  “�ل�شياطني 
خ��دم��ات ن��ي��م��ار خ���لل ���ش��وق �لن��ت��ق��الت �ل�شيفية 
بر�شلونة  ع���ن  �ل���لع���ب  رح��ي��ل  ق��ب��ل  �أي  �مل��ا���ش��ي��ة، 
���ش��ان ج���ريم���ان، بعدما  ب��اري�����س  �إىل  و�ن�����ش��م��ام��ه 
مع  �ت��ف��اق  �إىل  �لباري�شية  �لإد�رة  تو�شلت 
قيمة  بدفع  يقت�شي  �لكاتالونية  نظريتها 
�ل�����ش��رط �جل���ز�ئ���ي ل���لع���ب و�ل���ت���ي تبلغ 
260 مليون دولر  قيمته ما يقرب من 
)222 م��ل��ي��ون ي����ورو( ل��ك��ي ي��رح��ل عن 
“حديقة  �إىل  وي��ن��ت��ق��ل  ن��و  ك��ام��ب 

�لأمر�ء«.
-اأنطوان غريزمان

ح������������������������اول لع����������ب 
م������ان�������������ش�������������ش������رت 
ي���������ون���������اي���������ت���������د، 
بول  �ل��ف��رن�����ش��ي 
ب���وغ���ب���ا، �إق����ن����اع 
مو�طنه �أنطو�ن 
غ�����ري�����زم�����ان يف 
عن  �ل�����رح�����ي�����ل 
مدريد  �أت��ل��ت��ي��ك��و 
�إىل  و�لن�����������ش�����م�����ام 
“�ل�شياطني �حلمر”، 
�لنادي  ك����ان  وب��ال��ف��ع��ل 
و�شك  ع��ل��ى  �لإجن���ل���ي���زي 
�حل�����������ش�����ول ع����ل����ى خ����دم����ات 
�للعب، ولكنه قرر يف نهاية �لأمر 
�ل�شتمر�ر مع “�لروخيبلنكو�س” 
ل��ت��ج��ن��ب ع��ق��وب��ة �لحت�����اد �ل����دويل 
ل��ك��رة �ل��ق��دم )ف��ي��ف��ا(، و�ل��ت��ي كانت 
من  �مل��دري��دي  �لفريق  �إد�رة  متنع 

�لبحث عن بديل لغريزمان.
-ويليان

مع  للتعاقد  مورينيو  ج��وزي��ه  ي�شعى 
وي���ل���ي���ان ل��ت��ع��زي��ز ق����وة ف��ري��ق��ه خلل 
�ل�������ش���ن���و�ت �مل���ق���ب���ل���ة، ول���ك���ن ي���ب���دو �أن 
�إن  �إذ  �لف�شل،  �إىل  طريقها  يف  �لأم���ور 
�لإيطايل ماوري�شيو �شاري، �ملدير �لفني 
�أحد  ُيعد  ويليان  �أن  ي��رى  ل�”�لبلوز”، 
و�أنه  �لفريق  يف  �لرئي�شية  �لأع��م��دة 
�لفريق  ع���ن  ي���رح���ل  ي���رتك���ه  ل���ن 
�أحد  �أي�شاً  �ملو�شم �حلايل، ويعد 
قد  �ل��ت��ي  �لرئي�شية  �لأ���ش��ب��اب 
جناح  �نتقال  ف�شل  �إىل  ت���وؤدي 

�أمين �لفريق �للندن 

بني  ت�شود  �خل��لف  من  حالة  �أن  “مرتو” �لجنليزية،  �شحيفة  ذك��رت 
جنمي ليفربول �مل�شري حممد �شلح و�ل�شنغايل �شاديو ماين، و�أن ذلك 

يونايتد. مان�ش�شرت  بد� جليا يف �ملبار�ة �لتي جمعت “�لريدز” مع 
�إن �شلح �لذي ت�شبب يف �حت�شاب ركلة جز�ء لفريقه  وقالت �ل�شحيفة 
�أن يفاجئ بتوجه ماين �شوب  �ملبار�ة، كان يطمح لت�شديدها قبل  بتلك 

نقطة �جلز�ء ��شتعد�د� لت�شديدها، وهو ما �أثار حفيظة �لنجم �مل�شري.
�ل�شنغايل  د�ر بني �شلح وماين قبل قيام �للعب  �أن ح��و�ر�  و�أ�شافت، 

�إن��ه��اء �جلد�ل  �جل���ز�ء، وجن��اح جيم�س ميلرن يف  ركلة  بت�شديد 
بني �لنجمني ب�شحب �شلح من قمي�شه و�إبعاده 

ع���ن م����اين خ�����ش��ي��ة ت��ف��اق��م �خل�����لف بني 
�لطرفني.

�أر�د  �أن ماين  �ل�شحيفة  وحتدثت 
م�شاحلة �شلح خلل �حتفاله 

بالهدف قائل: »مو هذه لك«.
على  م����اين  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ارت 
ل�شلح  ي�شمح  ل��ن  ي��ب��دو  م��ا 

ع��ل��ى جنومية  ب��ال���ش��ت��ح��و�ذ 
مثلما  مب��ف��رده  ليفربول 

�ملا�شي،  �ملو�شم  حدث يف 
�ل�����لع�����ب  ت������رب������ع  �إذ 
عر�س  ع��ل��ى  �مل�������ش���ري 
�لإجنليزي،  �ل���ن���ادي 
على  �����ش���ت���ح���وذ  ك���م���ا 

من  �لعظمى  �لغالبية 
�جل������و�ئ������ز �ل����ف����ردي����ة، 

�شمن  ل�����ي�����ت�����و�ج�����د 
�ملر�شحني  ق��ائ��م��ة 
للح�شول   10 �ل��� 
ع�������ل�������ى ج�������ائ�������زة 
“�لأف�شل” لعام 
و�لتي   2018
لأف�شل  مت���ن���ح 
�لعامل  يف  لعب 

من جانب �لحتاد 
�لدويل لكرة �لقدم 

»فيفا«.

اي�شرن يحرز اللقب للمرة اخلام�شة بدورة اتالنتا 
دورة  ل��ق��ب  �ول  �مل�شنف  �ي�����ش��رن  ج���ون  �لم��ريك��ي  �أح����رز 
�لعو�م  يف  �خلام�شة  للمرة  �لدولية  �لمريكية  �تلنتا 
�ل�شتة �لخرية عندما تغلب على مو�طنه ر�ين هاري�شون 
�لعام  ل��ن��ه��ائ��ي  �ع�����ادة  يف  و4-6  و3-6   7-5 �ل��ث��ام��ن 

�ملا�شي.
و6-7   )3-7(  6-7 هاري�شون  على  تغلب  �ي�شرن  وك��ان 

)9-7( يف �ملبار�ة �لنهائية لن�شخة �لعام �ملا�شي.
وظفر �ي�شرن )33 عاما( بلقب �لدورة 3 مر�ت متتالية 
2013 و2014 و2015 قبل �ن يخ�شر نهائي  �عو�م 

2016 �مام �ل�شرت�يل نيك كرييو�س، لكنه عاد للتتويج 
يف عامي 2017 و2018.

وهو �للقب �لثاين لي�شرن هذ� �لعام بعد دورة ميامي يف 
�بريل �ملا�شي، و�لر�بع ع�شر يف م�شريته �لحرت�فية.

ويقدم �لعملق �ي�شرن )2،08 م( �حد �ف�شل مو��شمه، 
�لرب��ع��ة يف  دور  �حل���ايل  �ل�شهر  ب��ل��غ منت�شف  ك���ان  وه���و 
�لربع  �ل��ب��ط��ولت  ثالث  �لنكليزية،  ومي��ب��ل��دون  بطولة 
كيفن  �فريقي  �جلنوب  يد  على  يخرج  �ن  قبل  �لكربى، 
�ندر�شون بعد مبار�ة مار�تونية ��شتغرقت 6 �شاعات و30 

دقيقة.
وحقق �ي�شرن 21 �إر�شال نظيفا يف �ملبار�ة �لتي ��شتغرقت 
�شاعتني مقابل 10 لهاري�شون �لذي كان ي�شعى �ىل �للقب 
�لثاين يف م�شريته �لحرت�فية بعد لقبه يف دورة ممفي�س 
�لمريكية �لعام �ملا�شي، علما بانه خا�س ر�بع نهائي يف 
م�شو�ره حيث كان خ�شر �مام كرييو�س يف �ملبار�ة �لنهائية 

لدورة بريزباين �ل�شرت�لية مطلع �لعام �حلايل.
بد�ية  منذ  �تلنتا  دورة  يف  م��ب��ار�ة   31 يف  �ي�شرن  وف���از 

م�شريته مقابل 4 هز�ئم فقط.

م��ع�����ش��ك��ر �شيف  م��ن��ت�����ش��ب��و  ي��ق��ب��ل   
�ل�����ش��ارق��ة �ل��ري��ا���ش��ي �ل���ذي ينظمه 
و�لتي  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س 
�ملا�شي  �ل�شهر  فعالياته  �نطلقت 
ع���ل���ى ت��ع��ل��م �أ����ش�������س �ل���ت���ع���ام���ل مع 
�لركن  خ��لل  من  �ل�شطرجن  قطع 
�ل��ري��ا���ش��ي �مل��خ�����ش�����س ل��ت��ع��ل��م هذه 
كما  �مل��ل��وك  لعبة  ��شم  حت��ت  �للعبة 
�أطلق عليها �لقائمون على �ملع�شكر 
�لتي  �لور�س  و�ح��دة من  تعد  حيث 

ت���ق���ام ي���وم���ي���ا ل��ل��م�����ش��ارك��ني خلل 
�ل�شباحية  �ل��ف��رتة  يف  ح�����ش��وره��م 
مب���ق���ر �ن���ع���ق���اد �مل��ع�����ش��ك��ر يف ن����ادي 

�ل�شارقة �لثقايف لل�شطرجن.
�لريا�شي  �ل�شارقة  ويهدف جمل�س 
م��ن خ��لل  ه��ذ� �ل��رك��ن �إىل تنمية 
رغبة �مل�شاركني  يف �كت�شاب مهار�ت 
�ل�شطرجنية  �لرقعة  م��ع  �لتعامل 
�ملختلفة  ح�����ش�����ش��ه��ا  خ�����لل  م����ن 
مهار�ت  م��ن  �مل��درب��ون  يقدمه  وم��ا 

للو�شول  يومية  ومت��اري��ن  و�أف��ك��ار 
�إىل مرحلة متقدمة يف فنون هذه 

�للعبة.
وت��ت��ي��ح ل��ع��ب��ة �مل���ل���وك �ل��ت��ي حتظى 
ب���ت���و�ف���د ي���وم���ي وك���ب���ري م����ن قبل 
�مل�������ش���ارك���ني �ل����ذي����ن ي����ت����ب����ارون يف 
جم�����م�����وع�����ات م����ت����ن����وع����ة ف���ر����ش���ة 
�ل�شطرجن  ل��ع��ب��ة  ل��ن�����ش��ر  وم�����ش��اح��ة 
و�لفتيات  ل��ل��ف��ت��ي��ان  د�ئ����م  ك��ن�����ش��اط 
خا�شة يف ظل �إقبال ورغبة �جلميع 

وممار�شتها  �للعبة  قو�عد  تعلم  يف 
�لذهنية  �لألعاب  من  �أنها  وخا�شة 
�لتخطيط  ق���در�ت  م��ن  تنمي  �لتي 
و�لتفكري �ل�شليم لديهم ومتنحهم 

قدر� من �لذكاء و�لن�شاط �لعقلي.
�ل�شيدة  �أو�شحت  �لط��ار،   ويف هذ� 
�ملع�شكر  م��دي��رة  �مل�����ش��غ��وين  ع��ف��ر�ء 
�إىل �هتمام وتركيز فريق �لعمل يف 
�ملجل�س على �إد�رج هذه �للعبة �شمن 
�لن�شاط �ل�شيفي و�إتاحة �ل�شتفادة 

لعبة  مهار�ت  لكت�شاب  يوميا  منه 
حتقق  و�ل��ت��ي  �ملختلفة  �ل�����ش��ط��رجن 
من  جميعا  للم�شاركني  عقليا  منو 

�لأولد و�لبنات على حد �شو�ء.
 و�أ�شارت �إىل �أن هذه �للعبة �شت�شهم 
�إكت�شاف  يف  �مل��ع�����ش��ك��ر  ن��ه��اي��ة  وم����ع 
م���و�ه���ب ق������ادرة ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة يف 
�ل��ب��ط��ولت �مل��ح��ل��ي��ة ل��ل�����ش��ط��رجن يف 
وبروز  منهم  �لكثري  ��شتفادة  ظ��ل 
�ل�شطرجن  لعبة  و�ع��دي��ن يف  جن��وم 

�لتدريبات  يف  �����ش���ت���م���ر�ره���م  م����ع 
ت��اأه��ل��ه��م لذلك  �ل��ت��ي  و�ل��ت��م��اري��ن 
�للعبة  تتكامل  �أن  هذه  �إىل  لفتة 
�أرب���ع���ة ع�����ش��رة ور����ش���ة متنوعة  م���ع 
يقدمها جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي 
ينظمها  �ل���ت���ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
�ل�شارقة  �شيف  مع�شكر  يف  حاليا  
�لأكرث  �ملع�شكر  ل��ي��ك��ون  �ل��ري��ا���ش��ي 
لينهلو�  ل��ل��ج��م��ي��ع  و�إف��������ادة  ت��ن��وع��ا 
و�لريا�شة  و�ل��ث��ق��اف��ة  �مل��ع��رف��ة  منه 

و�لفائدة.
�ملع�شكر ينفذ  �أن  �مل�شغوين  و�أك��دت   
يوميا �لع�شر�ت من �لفعاليات و�لتي 
قدر�ت  تطوير  على  منها  يحر�س 
وف���ق منظومة  وي��ع��م��ل  �مل�����ش��ارك��ني 
�لأد�ء  تطور  على  و�أه��د�ف��ه  خطته 
و����ش��ت��ف��ادة �مل��ن��ت�����ش��ب��ني ف�����ش��ل عن 
�لتو��شل مع �أولياء �لأمور ل�شمان 
�أبنائهم  تعلم  م�شتوى  عن  ر�شاهم 
ب�شكل مبا�شر  و��شتفادتهم  وبناتهم 

مع�شكر  لي�شكل  �لور�س  جميع  من 
ويوفر  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل�����ش��ارق��ة  �شيف 
�ملتنوعة  �لأن�����ش��ط��ة  م��ن  جم��م��وع��ة 
�ل��ه��ادف��ة لتكون  �مل��ن��ت��ق��اة  و�ل���ور����س 
�أف�����ش��ل م���د�د ي��ق��دم م��ن  �لأن�شطة 
ل�شغل �أوقات �لفر�غ وتنمية �ملهار�ت  
لدى �لأبناء و�لبنات و�مل�شاهمة  يف 
و�لنا�شئني  �ل�شباب  على  �حل��ف��اظ 
بقدر�تهم  و�لرت����ق����اء  و�ل��ي��اف��ع��ني 

ومو�هبهم.

مع�شكــر �شيــف ال�شــــارقــــة الريا�شــي ينظــم يـوميــــــا 
ح�ش�شـا ملنت�شبيـــه لتعلــم لعبـة امللـوك »ال�شطرنــج«



 يحتفظ باأعداد جمّلته منذ طفولته
تتماهى  وخمتلفة،  متعددة  هو�يات  �لأ�شخا�س  من  �لكثري  ميار�س 
مع توجهاتهم وتعك�س �شخ�شياتهم وميولهم منذ نعومة �أظفارهم. 
للناأي  لهم  م���لذ�ً  �لهويات  �لأح��ي��ان،  م��ن  �لكثري  يف  �لبع�س  ويجد 
وحمطات  �جل�����ش��ام،  وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا  �حل��ي��اة  م��ت��اع��ب  ع��ن  باأنف�شهم 

ترفيهية توفر لهم �لت�شلية ومتلأ �لفر�غ لديهم بطريقة مفيدة. 
وعلى �لرغم من �أن �لن�شغال بهموم ومتاعب �حلياة قد يعيق ممار�شة 
�لهو�ية يف �أحيان كثرية، غري �أن �لعديد من �لأ�شخا�س ي�شّرون على 
�لرجل  متابعة هو�ياتهم حتى عمر متقدم، وهذ� ما حدث مع هذ� 
�لذي تاأثر يف طفولته مبجلة للأطفال، وقام بتكدي�س جميع �أعد�دها 
منذ تاأ�شي�شها، يف منزله على مدى �شنو�ت طويلة.  يعترب �شتيو�رت 
جي )45 عاماً( من �أكرث �لأ�شخا�س �ل�شغوفني مبجلة "بيانو" �لتي 
بالحتفاظ  ق��ام  حيث  بريطانيا،  يف  �أج��ي��ال  ع��دة  يديها  على  ت��رب��ت 
من  �لثلثني  يف  لها  �إ���ش��د�ر  �أول  ن�شرت  �أن  منذ  �ملجلة  �أع���د�د  بكل 
و�آلف  كاريكاتري،   3945 ب���  �شتيور�ت  ويحتفظ    .1938 يوليو 
�لن�شخ من جملة "بيانو"، مبا يف ذلك 100 طبعة خا�شة منها، يف 
"�شريي" ويّدعي  مدينة  يف  �لكائن  منزله  يف  مغلفة  تخزين  غرفة 
�ألف   80 يقرب  ما  تبلغ  ميتلكها  �لتي  �ملجلت  قيمة  ب��اأن  �شتيور�ت 
جنيه �إ�شرتليني �أي ما يعادل 10000 دولر �أمريكي.  �إ�شافة �إىل 
�ملجلت، فاإن �شتيور�ت �شغوف بجمع �لأقر��س �ملو�شيقية، �إذ ل يقل 

�شغفه بها عن �شغفه بجمع �ملجلت ور�شومات �لكاريكاتري. 

�شار 20 مياًل اإىل العمل.. فاأهداه مديره �شيارة
�لعمل،  كهدية من مديره يف  �شيارة  على  بريطاين  ح�شل طالب 
بعد �أن �أظهر تفانياً ل ي�شدق للو�شول �إىل عمله بالوقت �ملنا�شب، 
�شيارة  وكانت  بالوظيفة.  له  ي��وم  �أول  يف  ميًل   20 مل�شافة  و�شار 
له  ي��وم  ب���اأول  �لتحاقه  �شبقت  �لتي  �لليلة  يف  تعطلت  ك��ار  وول��رت 
�شقته يف مدينة  ميًل من   20 مل�شافة  لل�شري  و��شطر  �لعمل،  يف 
�إىل  �شباحاً   8 �ل�شاعة  عند  لي�شل  بيلهام،  مدينة  �إىل  برمنغهام 
فجل�س  بالتعب،  �شعر  �لليل،  منت�شف  بعد  �شريه  وخ��لل  عمله. 
لبع�س �لوقت لياأخذ ق�شطاً من �لر�حة، و�شاهده رجال �ل�شرطة، 
عندما  ���ش��دي��دة،  بده�شة  �أُ���ش��ي��ب��و�  لكنهم  �أم����ره،  يف  �شكو�  �ل��ذي��ن 
�لتنفيذي  �لرئي�س  ماركلني  لوك  علم  وعندما  بق�شته.  �أخربهم 
لل�شركة مبا فعله �ملوظف �جلديد، قرر �أن مينحه �شيارته. وعّلق 
على �إخل�شه وتفانيه للو�شول �إىل �لعمل "مل ي�شت�شلم وولرت ومل 
يرت�جع، و�أظهر لنا �ملعنى �حلقيقي للأخلق و�لقيم �حلقيقية، 
�إنه �شخ�س ر�ئع". ويقول وولرت "�إنه عمل �شاق، ولكنني �أ�شتمتع 
بتحريك �ل�شناديق وحتميل �ل�شاحنات. ر�شالتي �إىل �لآخرين: ل 

ت�شتلمو� �أبد�ً، بغ�س �لنظر عن �مل�شكلة، ميكنكم جتاوزها".

تفارق احلياة بعدما ا�شتعانت بيوتيوب للوالدة 
توفيت �مر�أة هندية �شابة بعد �أن قررت هي وزوجها �لمتناع عن 
فيديو  مبقطع  و�لكتفاء  جنينها،  لو�شع  �مل�شت�شفى  �إىل  �لذهاب 

على يوتيوب لإر�شادها حول كيفية �لت�شرف �أثناء �لولدة. 
وكانت �ملر�أة �لبالغة من �لعمر 28 عاماً، و�لتي عرفت فقط با�شم 
كريثيجا، قد قررت �لبقاء مع زوجها للولدة يف منزلهم يف قرية 
ر�ثناجريي�شو�ر�ر، بالقرب من بلدة بودبايام يف ولية تاميل نادو 
جنوب �لهند. وقالت �ل�شرطة، �إن �ملر�أة توفيت ب�شبب عدم خربتها 
�إىل  �أدى  ح��اد  لنزيف  تعر�شت  �مل��وق��ف، حيث  ه��ذ�  �لتعامل مع  يف 
بعنو�ن  ك��ان  و�ل��ذي  �ل��زوج��ان  �شاهده  �ل��ذي  �لفيديو  و�أن  وفاتها. 
مل يتطرق �إىل كيفية  �لولدة"،  على  �حلامل  �ملر�أة  ت�شاعد  "كيف 

�لت�شرف عند عدم خروج �مل�شيمة من �لرحم. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

موؤ�شرات نحو االأ�شواأ.. ماذا يحدث لل�شم�س؟
يعتقد علماء �لفلك �أن �شيئا غريبا يحدث يف �ل�شم�س، خ�شو�شا �أنها تدخل يف فرتة "�لدورة �لدنيا" من �لدورة 
�ل�شم�شية، �لتي يرت�جع فيها عدد �لبقع �ل�شم�شية بينما تزد�د ن�شبة �لإ�شعاعات �لكونية. ويقول �لعلماء �إن ن�شبة 

�لإ�شعاعات يف �لدورة �لدنيا �زد�دت ب�شورة ل مثيل لها منذ بدء ع�شر �لف�شاء، ح�شب ما ذكر تقرير لبلومبريغ.
وخلل �لدورة �ل�شم�شية �ملنتظمة �لتي ت�شتغرق 11 عاما، تت�شاءل �لبقع �ل�شم�شية وت�شعف �لتوهجات، ويرت�جع 
�ملجال �ملغناطي�شي لل�شم�س. ويف ذروة �لن�شاط �ل�شم�شي، يعمل �حلقل �ملغناطي�شي لل�شم�س على حماية �لكو�كب، 

ومنها كوكبنا بالطبع، من �لإ�شعاعات �لكونية �مل�شحونة.
ويعتقد ناثان �شو�درون، �أ�شتاذ فيزياء بلزما �لف�شاء يف جامعة نيوهامب�شاير "�أننا منر بدورة �شم�شية غريبة جد�، 
�أن �لأر�س لن تتاأثر كثري� بهذ�  وت�شتمر يف �إظهار موؤ�شر�ت على �لجتاه نحو �لأ�شو�أ". ورغم ذلك، يرى �لعلماء 
�لأمر، حيث �شي�شمل �لتاأثري رو�د �لف�شاء و�أولئك �لذين قد يتنقلون يف �لف�شاء، وحتديد� �لرحلت �ملاأهولة �إىل 
�ملريخ، على �شبيل �ملثال. و�أ�شارت بحوث �إىل �أن �لتعر�س للإ�شعاعات �لكونية بكافة �أ�شكالها تزيد �ملخاطر �ل�شحية 
على رو�د �لف�شاء، فهم ي�شبحون عر�شة للإ�شابة باأمر��س �لقلب و�ل�شرطان يف وقت ما من حياتهم، يف حني �أن 
ر�ئد�ت �لف�شاء ي�شبحن �أكرث عر�شة للإ�شابة ب�شرطان �لرئة و�لثدي. ويعتقد �لعلماء �أن �لدورة �ل�شم�شية �لدنيا، 
مبا ير�فقها من �شعف يف �ملجال �ملغناطي�شي لل�شم�س، �شينجم عنها زيادة يف ن�شبة �لإ�شعاعات �أكرث بنحو 30 يف �ملئة 

عن �ملعتاد، لكن �ل�شوؤ�ل ب�شاأن حجم م�شكلة �لإ�شعاع �لكوين يظل مفتوحا.
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مي�شن اإمبو�شيبل: فول اآوت يت�شدر اإيرادات ال�شينما  
ت�شدر فيلم �حلركة �جلديد مي�شن �إمبو�شيبل: فول �آوت �إير�د�ت �ل�شينما 

يف �أمريكا �ل�شمالية يف مطلع �لأ�شبوع حمققا 61.5 مليون دولر.
�إخر�ج  وريبيكا فريج�شون ومن  كافيل  وه��رني  ك��روز  توم  و�لفيلم بطولة 
كري�شتوفر ماك كويري. وجاء يف �ملركز �لثاين �لفيلم �ملو�شيقي مما ميا! 

هري وي جو �أجني حمققا �إير�د�ت بلغت 15 مليون دولر.
كوبر  ودومينيك  برو�شنان  وبري�س  بار�ن�شكي  كري�شتني  بطولة  و�لفيلم 

وكولني فريث ومن �إخر�ج �أول باركر.
و�حتل �ملركز �لثالث �جلزء �لثاين من فيلم �لإثارة ذ� �كو�ليزر باإير�د�ت 

بلغت 14 مليون دولر.
�إخر�ج  ومن  ليو  وميلي�شا  با�شكال  وبيدرو  و��شنطن  دنزل  بطولة  و�لفيلم 
�ملتحركة هوتيل  �ل��ر���ش��وم  �ل��ر�ب��ع فيلم  �مل��رك��ز  ف��وك��و�. وج���اء يف  �أن��ط��و�ن 

تر�ن�شيلفانيا 3: �شمر فاكي�شني باإير�د�ت بلغت 12.3 مليون دولر.
ذ�  ت��و  ت��ني تيتانز ج��و!  �ملتحركة  �ل��ر���ش��وم  �مل��رك��ز �خل��ام�����س فيلم  وح��ل يف 

موفي�س حمققا �إير�د�ت بلغت 10.5 مليون دولر.

اخلرباء يحددون الطريقة االأف�شل لركن �شيارتك
حني يهم �ل�شائقون بركن �شيار�تهم، يقومون بذلك بالطريقة �لأ�شهل يف 
يح�شم  �أن  �شاأنه  �لعربات لحقا من  �إخ��ر�ج  �أن  يغفلون  قد  لكنهم  �لغالب، 

�لأمر لأنه قد يوؤدي �إىل حو�دث مميتة.
يلقون م�شرعهم  �شخ�س   300 ف��اإن  "فوك�س" �لأم��ريك��ي،  وبح�شب موقع 
فيما ُي�شاب 18 �ألفا كل �شنة جر�ء حو�دث ناجمة عن ركن �ل�شيار�ت ب�شكل 
�أمامي. ويقول �خلبري يف قيادة �ل�شيار�ت وحركة �ملرور، توم فاندر بيلت، 
�إن �ل�شائق �لذي يركن �شيارته ب�شكل �أمامي يجد نف�شه م�شتت �لبال حني 
لأنه  �لطريق  من  متر  �لتي  �لعربات  �إىل  ينتبه  ل  فهو  باإخر�جها،  يقوم 

من�شغل بال�شيار�ت �ملركونة بجانبه.
وتبعا لذلك، فاإن �إخر�ج �شيارة مركونة �إىل �خللف �أكرث �شهولة، لأن �ل�شائق 
يرى بو�شوح ما يح�شل �أمامه يف �لطريق عو�شا عن �عتماده على �ملر�يا يف 

�إخر�ج �لعربة.
�إىل �خللف مل  �لركن  بالكامري�ت فاإن  �ل�شيار�ت �حلديثة م��زودة  �أن  ومبا 
كان  �إذ�  للتوقف،  �لأن�شب  �للحظة  يدرك  �أن  �ل�شائق  بو�شع  �إذ  يعد معقد�، 
ب�شكل  يركز  �ل�شائق  �إن  �خل��رب�ء  ويقول  �خللف.  من  عربته  �شدم  يخ�شى 
�أكرب على �ملر�يا حني يركن �شيار�ته �إىل �خللف، كما �أنه ي�شبط �ملقا�شات 
ب�شكل �أكرث دقة حتى قبل �لدخول �إىل منطقة ركن �لعربة. يف غ�شون ذلك، 
يرى خرب�ء �أن �لأمر يتوقف على كل �شخ�س، �إذ هناك �أ�شخا�س ل يتقنون 
�لركن �إىل �خللف ويتوجب تركهم يقومون مبا يريحهم، لأن �إجبارهم على 

طريقة جديدة قد يوؤدي �إىل حو�دث كانو� يتفادونها يف �ل�شابق.

بريجيت نيل�شن ت�شع 
مولودا يف �شن الـ54

بريجيت  �مل���م���ث���ل���ة  و�����ش����ع  �أث���������ار 
يف  وه���ي  �خل��ام�����س  طفلها  نيل�شن 
نقا�شا  و�خل��م�����ش��ني  �ل��ر�ب��ع��ة  ���ش��ن 
ب�����ش��اأن �ل��ع��دد �مل��ت��ز�ي��د م��ن �لن�شاء 
�للئي ي�شتخدمن عملية �لتلقيح 
�شن  يف  ل������لإجن������اب  �ل�������ش���ن���اع���ي 

متاأخرة.
�إن  وي�����ق�����ول خ�������رب�ء �خل�������ش���وب���ة 
يتز�يد  �لأم����ه����ات  ���ش��ن  م��ت��و���ش��ط 
�لعامل  �أن��ح��اء  كل  ب�شكل مطرد يف 
مع جلوء �لن�شاء على نحو متز�يد 
�شنو�ت  ل��ت��م��دي��د  �ل���ع���ق���م  ل���ع���لج 
�لبع�س مطالبة  وج��دد  �لإجن���اب. 
�لن�شاء باإعطاء �أولوية للإجناب يف 
يكن  �لتي  و�ل�شنو�ت  �ل�شباب  �شن 
�آخرين  ولكن  خ�شوبة  �أك��رث  فيها 
�خلدمة  م��ق��دم��ي  ع��ل��ى  �إن  ق���ال���و� 
�لتي  �ل�شغوط  م��ر�ع��اة  �ل�شحية 

تدفع �لن�شاء �إىل تاأجيل �لإجناب.
�أوب���ر�ي���ن رئي�شة  ك��ات��ري��ن  وق��ال��ت 
�أبحاث �ل�شيا�شة يف موؤ�ش�شة بريت�س 
�شريف�س  �أدف���ي���زوري  بريجنن�شي 
"علينا �إعطاء �لثقة للن�شاء لتخاذ 

هذ� �لقر�ر باأنف�شهن.
خدمة  ت��وف��ري  ه��و  ن��ح��ت��اج��ه  "ما 
للرعاية �ل�شحية تدعم قر�ر�تهن 
�لن�شاء  �إق���ن���اع  ب���دل م��ن حم��اول��ة 
�أط�����ف�����ال يف وق������ت غري  ب�����اإجن�����اب 

منا�شب بالن�شبة لهن".
حملت  �إن�����ه�����ا  ن���ي���ل�������ش���ن  وق�����ال�����ت 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م ب��وي�����ش��ات ك���ان���ت قد 
�لأرب��ع��ي��ن��ات من  وه��ي يف  جمدتها 
ب�شعبية  يحظى  خيار  وهو  عمرها 
متز�يدة بني �لن�شاء �للئي ي�شعني 

لتمديد �شنو�ت خ�شوبتهن.

املدمر اآرنولد ي�شحق 
ليموزين فاخرة بدبابة

�ل�شيار�ت،  بعامل  متخ�ش�س  �أم��ريك��ي  برنامج  �أظهر 
وهو  �شو�رزنيغر  �آرن��ول��د  �ل�شهري  و�لنجم  �ل�شيا�شي 

يده�س �شيارة ليموزين فاخرة بدبابة.
جنم  ف���اإن  ميل"،  "ديلي  �شحيفة  نقلت  م��ا  وبح�شب 
ك��م��ال �لأج�����ش��ام و�أف����لم �حل��رك��ة وح��اك��م كاليفورنيا 
�ل�شابق، �آرنولد �شو�رزنيغر، ��شتخدم دبابة بانتون "�إم 
�لتي �شنعت عام 1951، يف �شحق  �ملحركني  47" ذ�ت 

�شيارة �لليموزين.
ومبا �أن �لنجم �لذي يبلغ من �لعمر 70 �شنة من�شاوي 
�لأ�شل، فقد �شبق له �أن قاد �لدبابة نف�شها حني كان 

يخدم يف �جلي�س �لنم�شاوي �شنة 1965.
�أح�����دث ح��ل��ق��ة م���ن برنامج  ���ش��و�رزن��ي��غ��ر يف  و����ش���ارك 
�ملا�شي  �خل��م��ي�����س  غار�ج"  ل��ي��ون��ز  "جاي  �ل�����ش��ي��ار�ت 
�شغفه  �شي"، حيث حت��دث عن  بي  �إن  "�شي  قناة  على 
 1991 ���ش��ن��ة  �أل����ف دولر   20 دف���ع  وب���اأن���ه  ب��ال��دب��اب��ة، 

لي�شحنها من �لنم�شا �إىل �لوليات �ملتحدة.

هجوم وح�شي لدّب �شخم على عائلة 
عا�شت عائلة �شغرية حلظات من �لرعب و�خلوف، خلل 
وذلك  بارك" ب��اإجن��ل��رت�،  ���ش��اف��اري  "ووبورن  يف  ت��و�ج��ده��ا 
ذكرته  م��ا  ووف���ق  �شخم.  دب  م��ن  لهجوم  تعر�شت  بعدما 
م���الين،  ���ش��ويف  ف����اإن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة،  "تلغر�ف"  �شحيفة 
ب����وز�رد، كانت ت��زور �حلديقة رفقة  �مل��ن��ح��درة م��ن لي��ت��ون 
�شنو�ت.   6 �لعمر  من  �لبالغ  �أختها  و�ب��ن  و�أختها  و�لدتها 
دب  هاجمها  �ل�شيارة،  د�خ��ل  بجولة  �لعائلة  قيام  وخ��لل 
�شويف  �ل�شابة  وقالت  �لهلع.  من  حالة  و�أث��ار  �شر�س  �أ�شود 
�لدب  كان  �شديد"، حني  ب�"�شعف  �شعرت  �إنها  )22 عاما( 
�لقوي يحاول نزع غطاء �ملحرك ويلتف حول �ل�شيارة من 
كل �جلو�نب بطريقة همجية ووح�شية. و�أ�شافت �أن �لعائلة 
طلبت �لنجدة �أكرث من مرة، لكن مل ياأت �أي موظف من 
و�أو�شحت  �ل��دب.  عندها  ويبعد  �مل�شاعدة  ليقدم  �حلديقة 
�ل�شيارة  و�قتحام  لنا  �لو�شول  يحاول  �لدب  "كان  مالين 
لتك�شريها،  و�لنو�فذ  �لأب���و�ب  ي�شرب  ك��ان  طريقة..  ب��اأي 
لكنه مل يفلح.. كنا نحاول قيادة �ل�شيارة ببطء حتى نبتعد 
عنه �شيئا ف�شيئا، وجنح �لأمر يف �لنهاية". و�عتذر متحدث 
�لزو�ر  ذّك��ر  لكنه  وق��ع،  م��ا  ب�شبب  للعائلة  �حلديقة  با�شم 
�شافاري  "ووبورن  مقابل  تتو�جد  للحيو�نات  حديقة  ب��اأن 

بارك"، لذلك يجب �لحتياط من هذ� �لأمر.

�شقف يهوي على راكبي دراجة نارية
جن���ت ع��ائ��ل��ة، م��ك��ون��ة م���ن ث��لث��ة �أ���ش��خ��ا���س، م���ن �ملوت 
جنوب  يف  عليها  ع��م��لق  �شقف  �شقوط  بعد  ب��اأع��ج��وب��ة، 
�ل�شني، ح�شب ما �أظهره مقطع فيديو ن�شرته �شحيفة 
كبري  حديدي  �شقف  و�شقط  ميل" �لربيطانية.  "ديلي 
رياح  عا�شفة  ب�شبب  �مل��ب��اين  لأح���د  �لثامن  �لطابق  م��ن 
قوية، قبل �أن ي�شيب 3 �أ�شخا�س كانو� على منت در�جة 
حو�يل  �لإطفاء  رج��ال  و�أم�شى  �ملا�شي.  �لأرب��ع��اء  نارية، 
من  �لبالغة  و�بنتهما،  �ل��زوج��ني  لتحرير  دقيقة   20
�لعمر خم�س �شنو�ت، من �ل�شقف، قبل �أن يتم نقلهم �إىل 
�مل�شت�شفى. وقالت "ديلي ميل" �إن �حلادث وقع يف طريق 
مبدينة يونغت�شو مبقاطعة هونان �ل�شينية، عند حو�يل 
�ل�����ش��اع��ة 8 م�����ش��اء. وذك����رت �أن �ل��ع��ائ��ل��ة جن��ت م��ن �ملوت 
طفيفة  لإ�شابات  تعر�شو�  �أف��ر�ده��ا  �أن  م�شيفة  �ملحقق، 
ع��ب��ارة ع��ن ج���روح وخ���دو����س. وك�����ش��ف��ت و���ش��ائ��ل �لإع���لم 
�ملحلية �أن يونغت�شو تعاين، خلل هذه �لأيام، من �أمطار 

غزيرة ورياح عاتية.

ديدان عمرها 42 األف �شنة 
�إىل �حلياة  ع��ادت  �إن ديد�نا خيطية  رو���س،  باحثون  ق��ال 
طبقات  د�خ��ل  �شنة  �أل��ف   42 طيلة  جممدة  ظلت  بعدما 
من �جلليد �ل�شرمدي، مما يتيح للعلماء �إمكانيات مهمة 
لتطوير تقنيات �لتربيد يف �لطب، وفق ما نقلت "فوك�س 
نيوز". ويرت�كم �جلليد �ل�شرمدي �أو �لد�ئم جر�ء تكون 
حر�رة  درج���ة  يف  �لأر����س  على  �جلليد  م��ن  �شلبة  طبقة 
�حلر�ري  �لحتبا�س  تد�عيات  لكن  طويلة،  ملدة  متدنية 

�شارت توؤدي �إىل ذوبان م�شاحات منه يف �لوقت �حلايل.
و�أكد علماء �أن دودتني خيطيتني من �أ�شل 300 حتركتا 
ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ د�خ����ل خم��ت��رب �مل�����ش��ك��لت �ل��ف��ي��زي��و – 

كيميائية و�لبيولوجية يف علم �لأتربة مبو�شكو. فرن�سيون يربدون اأنف�سهم يف نافورة تروكاديرو اأمام برج اإيفل يف باري�ص.. ب�سبب موجة احلر التي جتتاح �سمال اأوروبا. )ا ف ب(

جزائريات يتعلمن 
الت�شويب على االأهداف

م�شابقة  �إىل  و�ب���ن���ت���ه  �أب  ت���وج���ه 
للت�شويب على �لأه��د�ف يف جبال 
جرجرة باجلز�ئر هذ� �لعام، حيث 
بال�شجاعة  �ل��ن�����ش��اء  ب��ع�����س  حت��ل��ت 
�لذي  �لن�شاط  ه��ذ�  يف  للم�شاركة 

يهيمن عليه �لرجال.
�إن  �أكلي،  حمد�وي  �ل�شياد  ويقول 
م�شابقة هذ� �لعام لها خ�شو�شيتها 
�ل�شابة  �بنته  �إليها مع  توجه  لأن��ه 

ودربها حيث �شاركت يف �مل�شابقة.
و�إذ�  �أ�شتطيع،  م��ا  "�أعلمها  وق���ال 
فالأمر  �ل���ش��ت��م��ر�ر  ت��ري��د  ك��ان��ت 

مرتوك لها".
وكانت �شارة �أكلي و�حدة من ثلث 
�لتي  �مل�����ش��اب��ق��ة  ���ش��ارك��ن يف  ن�����ش��اء 
�ل�شيد.  مو�شم  قبل  تنظيمها  مت 
مثل  ���ش��ي��ادة  ت�شبح  �أن  يف  وت��اأم��ل 
رحلت  يف  معه  وت�شرتك  و�ل��ده��ا 

�ل�شيد.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت �مل�������ش���ارك���ة يف 
�أ�شجع  "�أنا  ل��وك��ال  �شعاد  �مل�شابقة 
ما  عند  يتوقفن  �أل  على  �لن�شاء 
مي���ث���ل ع���م���ل خ���ا����ش���ا ب���ال���رج���ال. 
ر�ئعة  جتربة  �إنها  ري��ا���ش��ة...  �إنها 
جمعيات  ب��ه��ا  ت���ق���وم  �أن  و�أمت����ن����ى 

�أخرى".
م�شاركة  �أن  م����ن  �ل����رغ����م  وع���ل���ى 
�إجمايل  ب��ني  �شئيلة  ك��ان��ت  �مل����ر�أة 
�مل�شاركني �لبالغ عددهم 190، �إل 
�أنهن تلقني �لتاأييد و�لت�شجيع من 

�لكثريين.
ومن بني هوؤلء �ل�شياد جمال �أيت 
�ملر�أة  �هتمام  �أن  يعتقد  �لذي  علي 
�أن  على  علمة  هو  �لن�شاط  بهذ� 
�لن�شاء  ع��ل��ى  �مل��ف��رو���ش��ة  �ل��ق��ي��ود 

تزول.

النظارة والذكاء.. درا�شة تك�شف  العالقة الغريبة
�لأمر  ف��اإن  �لنظار�ت،  يرتدون  ممن  كنت  �إذ� 
ك��ن��ت متذمر�  �إن  ح��ت��ى  ف��ائ��دة،  م��ن  يخلو  ل 
�إذ ك�شفت در��شة بريطانية  �لنظر،  من ق�شر 
ح��دي��ث��ة �أن م���ن ي�����ش��ع��ون��ه��ا �أك����رث ذك�����اًء من 

غريهم.
و�عتمدت �لدر��شة، �لتي �أجر�ها باحثون من 
جامعة �إدنربة، على بيانات جينية لأكرث من 
 15 �أعمارهم بني  �ألف �شخ�س، ترت�وح   300
�شنة وق��رن وع��ام��ني، وف��ق ما نقلت �شحيفة 

"غارديان".
وع���ق���ب حت��ل��ي��ل �ل���ب���ي���ان���ات �ل�����ش��خ��م��ة، وجد 
�ملعرفية  �لوظائف  بني  وثيقة  �شلة  �لعلماء 
�لب�شر  وع��و�م��ل �شحية مثل  �لإن�����ش��ان  ل��دى 

و�رتفاع �شغط �لدم وطول �لعمر.
وك�شفت عملية �ملقارنة، �أن �لأ�شخا�س �لأكرث 
�أك���رث عر�شة  �ل��در����ش��ة، ك��ان��و�  ذك���اء يف عينة 
�حلاجة  ت��وؤك��د  جل��ي��ن��ات  �مل��ئ��ة  يف   30 بن�شبة 

لرتد�ء نظار�ت طبية.
�أن  �لطبي  �لك�شف  وج��د  نف�شه،  �ملنحى  ويف 

جلودة �لوظائف �ملعرفية لدى �لإن�شان تاأثري� 
�إيجابيا �أمام عدد من �لأمر��س �خلطرية مثل 
�شرطان �لرئة و�لذبحة �ل�شدرية و�لكتئاب.

�ل��ت��اأث��ري لي�س  ه���ذ�  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  وي��و���ش��ح 
�إذ  مف�شليا، فهو ي�شاهم ب�شكل طفيف فقط، 
كما  بال�شرورة،  �لذكاء  �لنظر  ق�شر  يعني  ل 
�أن من يتمتع بوظائف معرفية جيدة لي�س يف 

ماأمن من �ملتاعب �ل�شحية.
�ل��ن��وع من  وي��ق��ول م�شككون يف ج���دوى ه���ذ� 
�لدر��شات �إن �لذكاء لي�س �أمر� دقيقا وو��شح 
�أن يقي�شوه،  �ملعامل حتى يكون بو�شع �لعلماء 
فهو �أمر ن�شبي كما �أن در��شة �لذكاء بال�شتناد 
�إىل �حلم�س �لنووي قد يوؤدي �إىل ما يو�شف 

ب�"�لعلم �لعرقي".
�لأم���ريك���ي ه���رييف �شولفي�س  �مل��ح��ام��ي  وك���ان 
وقت  يف  ماغازين"،  "نيويورك  ملجلة  ���ش��رح 
�أثناء  ل��ل��ن��ظ��ار�ت  �ملتهمني  �رت����د�ء  �أن  ���ش��اب��ق، 
�مل��ح��اك��م��ة ي��ل��ط��ف م��ظ��ه��ره��م وي�����ش��اع��د على 

تربئتهم مما ُن�شب �إليهم.

ماجدة الرومي تاأ�شر 
االأ�شماع يف مهرجانات االأرز 

�حتفت مهرجانات �لأرز �لدولية يف �أعايل جبال لبنان �ل�شاهقة بخم�شة مو�قع لبنانية 
و�لثقافة  و�لعلم  للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  ملنظمة  �لعاملي  �ل���رت�ث  قائمة  على  م��درج��ة 
)يون�شكو( وذلك خلل حفل �أحيته �ملطربة �للبنانية ذ�ئعة �ل�شيت ماجدة �لرومي. ويف 
�بنة كفر�شيما  �ل�شاعر نز�ر فرن�شي�س و�أحلان جوزيف خليفة تغنت  �أوبريت من كلمات 
�أرز �لرب، و�شور، وجبيل، وعنجر،  باملو�قع �لرت�ثية �خلم�شة وهي و�دي قادي�شا وغابة 
وبعلبك. ور�فقتها يف �حلفل فرقة مو�شيقية كبرية بقيادة �ملاي�شرتو �ل�شاب لبنان بعلبكي. 
وعلى خلفية عر�س ثلثي �لأبعاد على �شا�شة عملقة خلف �مل�شرح ��شتح�شر �لأوبريت 
و�إىل جانب  و�أ�شر وجد�نهم.  �أعني �جلمهور  �جتذب  ب�شري  بعر�س  �ملو�قع  تاريخ هذه 
�لأوبريت �حلامل تغنت ماجدة �لرومي باأغنية وطني �حلب �لتي جاءت باللغتني �لعربية 

و�لفرن�شية �إ�شافة �إىل �أغاين عم ي�شاألوين عليك �لنا�س وغني للحب و��شمع قلبي.


