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اإيران ت�شكل فرق اغتياالت يف العراق
•• لندن-وكاالت:

ك�سفت �سحيفة »ديلي تلغراف« الربيطانية اأن اإيران ت�ستخدم فرق 
اغتيالت لإ�سكات منتقديها يف العراق.

اأب��رز �سحايا فرق الغتيال كان ع��ادل �ساكر  اأح��د  اإن  التقرير  وق��ال 
العبادي،  حيدر  ال�سابق  ال���وزراء  لرئي�س  امل��ق��ّرب  احلليف  التميمي، 

و�سوقي احلداد، املقرب من الزعيم ال�سيعي مقتدى ال�سدر.
�سليماين،  قا�سم  من  باأوامر  ُن�سرت  الفرق  هذه  اإن  التقرير،  ويقول 
قائد فيلق القد�س يف احلر�س الثوري الإي��راين، يف حماولة لإرهاب 

خ�سوم اإيران يف العراق.
العامة يف  الن��ت��خ��اب��ات  اأع��ق��اب  ال��ف��رق مت يف  ه��ذه  ن�سر  اأن  وي�سيف 
العراق يف مايو اأيار، بعد اأن تعرقلت حماولت طهران لفر�س نفوذها 
يف ت�سكيل احلكومة العراقية اجلديدة جراء ف�سل املر�سحني الذين 

دعمتهم يف الفوز بالأ�سوات الكافية لت�سكيل احلكومة.
الدعم  يقدمون  بريطانيني  اأمنيني  م�سوؤولني  عن  التقرير  وينقل 
والتدريب الع�سكري للقوات امل�سلحة العراقية قولهم اإن اإيران ردت 
ب��اإر���س��ال ع��دد م��ن ف��رق الغ��ت��ي��الت م��ن ق��وة فيلق القد�س لإ�سكات 

الأ�سوات العراقية املنتقدة لإيران.
وي�سري التقرير اإىل اأن فرق الغتيالت الإيرانية ا�ستهدفت خ�سوما 
امل�سادر  العراق، بح�سب  ال�سيا�سي يف  الطيف  ت�سكيالت  من خمتلف 
الفرق،  لهذه  اأخرى  ب�سحية  التقرير مثال  وي�سرب  ذاتها.  الأمنية 
وهو �سوقي احلداد، وي�سفه باأنه مقرب من الزعيم ال�سيعي مقتدى 
ال�سدر، الذي كان يتلقى دعم طهران لكنه يف الفرتة الأخرية اتخذ 

نهجا اأكرث وطنية، بح�سب تقرير ال�سحيفة.
اتهامه  اأع��ق��اب  يف  يوليو/متوز  يف  قتل  احل��داد  اأن  التقرير  ويو�سح 

اإيران بالتدخل لتزوير النتخابات العراقية.
ويتحدث التقرير اأي�سا عن حماولة اغتيال فا�سلة يف اأغ�سط�س/اآب 
لرا�سي الطائي، الذي ي�سفه باأنه م�ست�سار لآية اهلل علي ال�سي�ستاين، 
املرجع ال�سيعي البارز يف العراق، اإثر دعوة الرا�سي للحد من النفوذ 

الإيراين يف احلكومة اجلديدة.
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ميلي�سيا احلوثي جتند اأطفال مدر�سة للقتال يف اجلبهات

اإ�شقاط طائرة م�شرية للحوثيني يف البي�شاء
•• اليمن-وكاالت:

الوطني  اجلي�س  ق���وات  اأ�سقطت 
اليمني، اأم�س طائرة م�سرية تابعة 
يف  الإي��ران��ي��ة  احل��وث��ي  مليلي�سيات 
البي�ساء،  مبحافظة  قانية  جبهة 
نيوز  »�سكاي  اأفاد مرا�سل  ح�سبما 

عربية«.
ومت��ك��ن��ت ق����وات اجل��ي�����س، خالل 
اإ�سقاط  م����ن  امل���ا����س���ي���ة،  الأي��������ام 
امل�سرية  ال��ط��ائ��رات  م��ن  ال��ع��دي��د 
وحجة  البي�ساء  يف  للمتمردين 
وحمافظات  واحل�����دي�����دة  وت���ع���ز 

اأخرى.
اليمني  الوطني  اجلي�س  ويتقدم 
باإ�سناد من حتالف دعم ال�سرعية 
جبهة  م��ن��ه��ا  ع������دة،  ج���ب���ه���ات  يف 

حمافظة �سعدة.
اليمني  اجل���ي�������س  ق������وات  وب����ات����ت 
ت���������س����ي����ط����ر ع������ل������ى م����رت����ف����ع����ات 
ا�سرتاتيجية يف مديرية القطابر 
عمليات  ي�����س��ه��ل  مم���ا  ���س��ع��دة،  يف 
قبل  امليلي�سيات  م��واق��ع  تطهري 
ال�سيطرة التامة للجي�س الوطني 

على تلك املناطق.
ن��ا���س��ط��ون يف  ت������داول  اإىل ذل�����ك، 
الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  م���واق���ع 
مقطع فيديو، يظهر قيام ميلي�سيا 

قوات ال�سرعية اليمنية تقوم بدوريات بالقرب من مطار املكال، جنوب غرب اليمن.  )ا ف ب(

اأكد اأن ملف اجلهاز ال�سري اأ�سبح مف�سوحا وكل العامل يتكلم عنه

قائد ال�شب�شي: النه�شة هددتني.. ولن اأ�شمح بهذا !
•• الفجر - تون�ص – خا�ص

ه����ل ان���ت���ه���ى رب���ي���ع ال���ع���الق���ة بني 
ال����رئ����ي���������س ال���ت���ون�������س���ي ال���ب���اج���ي 
النه�سة  وح��رك��ة  ال�سب�سي  ق��ائ��د 
�سحابة  امام  نحن  وهل  وزعيمها؟ 
تون�س؟  يف  �ساخن  �ستاء  ام  ع��اب��رة 
وتبحث  اجلميع،  يطرحها  اأ�سئلة 
عن جواب منذ ان جاء رد الباجي 
حركة  ب��ي��ان  ع��ل��ى  ال�سب�سي  ق��اي��د 
النه�سة الذي اأعقب لقاء الرئي�س 
عن  ال��دف��اع  هيئة  م��ن  مبجموعة 
وحممد  بلعيد  �سكري  ال�سهيدين 
اأ�سغال  افتتاحه  خ��الل  الرباهمي 
جم���ل�������س الأم��������ن ال����ق����وم����ي، ج���اء 
التوافق  ل��غ��ة  م��ع  ق��ط��ع  ح����ادا،  ردا 
وال��ت��ع��اي�����س، واخ����ت����ار ل��غ��ة ون���ربة 
عالية يف رد على ما اعتربه تهديدا 

من النه�سة ل�سخ�سه.
بيان  ان  ال�سب�سي،  قائد  اأك��د  فقد 
فيه  يوؤثر  ول��ن  يخيفه  ل  احلركة 
الدفاع  ع��ل��ى  يعمل  وان���ه  م��ط��ل��ق��ا، 
تون�س. واعترب يف كلمة  اأم��ن  على 

افتتاحه  ل���دى  اخل��م��ي�����س  األ��ق��اه��ا 
القومي،  الأم����ن  املجل�س  اج��ت��م��اع 
اأ�سبح  ال�����س��ري  اجل��ه��از  "ملف  ان 
مف�سوحا، واأن العامل اجمع اأ�سبح 

يتكلم عنه".

ذلك  "لكن  ال�سب�سي  قائد  واأ�ساف 
اجلهات…  بع�س  ح�سا�سية  اأث���ار 
املعطيات  اإىل  اإ�سارة  يف  النه�سة"، 
ال��ت��ي ق��ّدم��ت��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال���دف���اع عن 
ب��ل��ع��ي��د وال���رباه���م���ي، م����وؤّك����دا اأّن����ه 
كان  طرف" واأن���ه  اأي  ���س��ّد  "لي�س 
لي�س  واأن��ه  النه�سة،  داف��ع عن  قد 
له ُم�سكل ايجابي ول �سلبي معها، 
هيئة  اأع�����س��اء  "ا�ستقبلت  ق��ائ��ال 
ال����دف����اع وق���ل���ت ب��ك��ل ����س���راح���ة اإّن 
كالمهم معقول.. اأمّدوين مُبجّلد 
وقدموا يل الوثائق… ماذا اأفعل؟ 
اأ�سبحت  امل�ساألة  عيني؟،  اأغم�س 
عنها  يتحّدث  وال��ع��امل  مف�سوحة 
واللقاء اأثار حفيظة النه�سة التي 
من  فيه  امتع�ست  بيانا  اأ���س��درت 
ا���س��ت��ق��ب��ال ال��رئ��ي�����س اأع�����س��اء هيئة 

الّدفاع...      )التفا�سيل �س13(

مواجهات يف ال�شفة وم�شتطنون يهاجمون »اجلبعة«
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

اأ�سيب ا�سرائيليان بجروح بعد ان هاجمهما عامل اأردين مبطرقة يف مدينة ايالت 
اثنني  اإ�سرائيليني  هاجم  اأردن��ي��ا  ع��ام��اًل  اأن  �سحفي  تقرير  وذك��ر  اجلمعة.  اأم�����س 
مبطرقة يف ميناء »اإيالت« التابع لالحتالل. وقالت �سحيفة »يديعوت اأحرونوت« 
اأ�سيبا بجروح بني متو�سطة  الإ�سرائيليني  ال�سخ�سني  اإن  الإلكرتوين  يف موقعها 
القناة  املدينة. وح�سب  تال" الطبي يف  "�سوف  اإىل مركز  نقلها  اإىل خطرية، ومت 
لل�سرب  اثر تعر�سهما  ا�سيبا بجراح  اثنني  ا�سرائيليني  الإ�سرائيلية فان  ال�سابعة 

باأداة عمل ثقيلة )مطرقة( من قبل عامل اأردين يف ميناء مدينة اإيالت.
اإىل ذلك، هاجم م�ستوطنون ا�سرائيليون فجر اأم�س اجلمعة قرية اجلبعة الواقعة 
نياما، واعتدوا على ممتلكات  ال�سكان  بينما كان  اأق�سى غرب حمافظة بيت حلم، 
املواطنني هناك وخطوا �سعارات معادية للفل�سطينيني والعرب، تطالب برتحيلهم. 
على  �سعارات  وخطوا  املركبات  من  ع��دد  اط��ارات  اعطاب  على  امل�ستوطنون  واق��دم 
بع�سها وعلى ج��دران املنازل باللغة العربية. ومن بني هذه ال�سعارات" ل بد من 

تدفيع الثمن" و"عليكم الرحيل".
هذا واأ�سيب عدد من الفل�سطينيني بر�سا�س الحتالل يف قرية كفر قدوم، ق�ساء 

قلقيلية اأم�س اجلمعة.

بتجنيد  الإره����اب����ي����ة،  احل���وث���ي 
وت��دري��ب اأط��ف��ال م��در���س��ة للزج 
انتهاك �سارخ  بهم يف القتال يف 
الإن�سانية  الدولية  املواثيق  لكل 

التي جترم جتنيدهم.
�سغاراً  اأط��ف��اًل  امل�ساهد  وتظهر 
مدر�سة  ط����الب  م���ن  ال�����س��ن  يف 
"الإمام النا�سر البتدائية"، يف 
ت�سيطر  التي  املحافظات  اإحدى 
وهم  احل��وث��ي  ميلي�سيا  عليها 
بعد  �سخ�سية  ال�سور  يلتقطون 

ع�سكري  تدريب  غمار  خو�سهم 
وغ�سل طائفي لعقولهم، بح�سب 
"2دي�سمرب"  م���وق���ع  اأف������اد  م���ا 

الإخباري.
اأحد م�سريف  امل�ساهد  كما تظهر 
ميلي�سيا احلوثي يقوم بتف�سيل 
ت�����ل�����ك ال����ع����م����ل����ي����ة جت���ن���ي���ده���م 
للزج  ي��وم��ي��اً  ت��دري��ب��اً  وخو�سهم 

بهم يف جبهات القتال.
احلوثية  امليلي�سيات  وت��رت��ك��ب 
ج�سيمة  وان���ت���ه���اك���ات  ج����رائ����م 

وم����رك����ب����ة ب���ح���ق ال���ط���ف���ول���ة يف 
اليمن حيث ي�ساق الأطفال اإىل 
ال����ذي ي�ساعف  الأم����ر  امل���ع���ارك 
للمجتمع  الإن�سانية  امل�سوؤولية 
الوجود احلوثي  باإنهاء  ال��دويل 
من  وغ������ريه������ا  احل�������دي�������دة  يف 
الأطفال  وح��م��اي��ة  امل��ح��اف��ظ��ات، 
امليلي�سيات  �سيطرة  مناطق  يف 
امل��ج��ربي��ن ع��ل��ى ال��ق��ت��ال وامل���وت 
دف����اع����اً ع���ن م�������س���روع اإج���رام���ي 

كهنوتي عن�سري بغي�س.

ال�سفري الأمريكي لدى اليمن يوؤكد:
اإيران �شبب اإ�شعال 

منطقة ال�شرق االأو�شط
•• اليمن-وكاالت:

���س��دد ال�سفري الأم��ريك��ي ل��دى ال��ي��م��ن، »م��اث��ي��و ت��وي��ل��ر«، خ��الل ح�سوره 
مرا�سم ت�سليم قوات حتالف دعم ال�سرعية ملهام خفر ال�سواحل يف حمافظة 
ح�سرموت، اإىل قوات خفر ال�سواحل اليمنية لإدارتها، على اأن اإيران تعترب 

اإحدى القوى الرئي�سية التي حتاول تعزيز عدم ال�ستقرار يف املنطقة.
وقدم تويلر تو�سيفاً ملا تقوم به اإيران يف هذا ال�سدد، قائاًل : اإنها ت�سب 
ال�سرق  الأزم����ات يف منطقة  ت�سعل  اأن��ه��ا  اإىل  اإ���س��ارة  يف  ال��ن��ار،  على  ال��غ��از 

الأو�سط.
واأ�ساف: "اأينما نرى عدم ال�ستقرار هنا يف املنطقة، واأنا ل اأقول اإن اإيران 
هي م�سدر كل عدم ال�ستقرار، لكننا نرى ذلك يف انتهازيتهم لالأو�ساع، 
فهم ي�ستغلون الختالفات الدينية ال�سيا�سية والفقر، وي�سبون الغاز على 

النار يف منطقة من العامل مهمة جداً لنا جميعاً".
اإىل ذلك، ا�ست�سهد بالو�سع الذي و�سل اإليه اليمن، جراء الدعم الإيراين 

الالحمدود لالنقالبيني الذين اأطاحوا باحلكومة ال�سرعية.
من جهته، اعترب ال�سفري ال�سعودي لدى اليمن، حممد اآل جابر، اأن اأذرع 

اإيران املمتدة يف كل مكان توؤكد اأنها غري قادرة على �سنع ال�سالم
الفو�سى يف كل  املنطقة، وت�سبب  "اإيران تخلق فو�سى يف  واأو�سح قائاًل: 
اهلل، ويف  ح��زب  خ��الل  لبنان من  و�سوريا ويف  والبحرين  العراق  مكان يف 
�سوى  تخلق  ل  اإنها  العربية،  اجل��زي��رة  �سبه  يف  لإي���ران  مكان  ل  اليمن.. 
ال��ق��ادري��ن على مثل هذه  اأن  اأعتقد  م��ك��ان، ل  ك��ل  والإره����اب يف  الفو�سى 

الأعمال قادرون على ال�سالم.
اأكد  ك��ان  ه��وك،  اإي��ران،ب��ري��ان  ل�سوؤون  الأم��ريك��ي اخلا�س  املمثل  اأن  يذكر 
اخلمي�س، اأن اإيران متد احلوثيني باأ�سلحة متكنهم من ا�ستهداف طائرات 
التحالف. واأردف اأن اأ�سلحة اإيران املنت�سرة يف ال�سرق الأو�سط متثل تهديدا 
لت�سدير  الأ�سلحة  ي�ستخدم  الإي����راين  النظام  واأن  الأم��ريك��ي��ة،  للقوات 

الثورة، كما يعمل على زعزعة ا�ستقرار منطقة ال�سرق الأو�سط.

 23 يقتل  االأمريكي  اجلي�ش 
اأفغان�شتان يف  بق�شف  مدنيا 

•• نيويورك-وكاالت:

اأعلنت الأمم املتحدة اأن 23 مدنيا 
الن�ساء  من  معظمهم  الأق��ل  على 
املا�سي  الثالثاء  قتلوا  والأط��ف��ال 
يف ق�سف للجي�س الأمريكي خالل 
عملية �سد حركة طالبان يف ولية 

هلمند بجنوب اأفغان�ستان.
امل���ت���ح���دة يف  الأمم  ب��ع��ث��ة  وق���ال���ت 
ت�سلمت  ت��ق��ري��ر  يف  اأف��غ��ان�����س��ت��ان 
ب��ر���س ن�سخة منه  وك��ال��ة ف��ران�����س 
ث��الث��ة مدنيني  اإن  اجل��م��ع��ة  ل��ي��ل 
اأي�سا جرحوا عندما �سنت القوات 
جوية  �سربة  الدولية  الع�سكرية 
ب��ع��د م��واج��ه��ات ع��ل��ى الأر�����س مع 

مقاتلي طالبان.
املالحظات  اأن  البعثة  واأو���س��ح��ت 
اأغلبية  اأن  اإىل  ت�����س��ري  الأوىل 
ال���������س����ح����اي����ا ه������م م������ن ال���ن�������س���اء 
والأط����ف����ال، م���ذك���رة ك���ل اأط����راف 
حماية  يف  ب���واج���ب���ات���ه���م  ال����ن����زاع 

املدنيني.
وكان م�سوؤولون حمليون حتدثوا 
من قبل عن مقتل عدد من اأفراد 
اإىل  اأحدهم  واأ�سار  واح��دة.  عائلة 
الأقل"،  على  مدنيا   18 "مقتل 

لكن تعذر تاأكيد هذا الرقم.
وقالت بعثة حلف �سمال الأطل�سي 
اإنها فتحت حتقيقا يف هذا الق�سف 

اجلوي.
واأ���س��اف��ت اأن ال���ق���وات ال��ربي��ة مل 
مدنيني  ه���ن���اك  اأن  ت���ع���رف  ت��ك��ن 

داخل املجمع اأو حوله.

ترامب يلغي اجتماعًا مع نظريه الرو�سي

بوتن حتت ال�شغط يف قمة الـ20 بعد »معركة اآزوف«
•• عوا�صم-وكاالت:

و�سط  الأرج��ن��ت��ني  يف  الع�سرين  جمموعة  ق��ادة  يجتمع 
الرئي�س  األغى  حيث  واأوكرانيا،  رو�سيا  بني  جديد  توتر 
الرو�سي  نظريه  مع  اجتماعا  ترامب  دونالد  الأمريكي 
�سفنا  مو�سكو  احتجاز  على  احتجاجا  بوتن  ف��الدمي��ري 

اأوكرانية حربية.
العملة  قيمة  انخفا�س  اإىل  الجتماع  اإلغاء  اأنباء  واأدت 
الأحداث  اإزاء  بح�سا�سية  تت�سم  التي  ال��روب��ل،  الرو�سية 
على  جديدة  عقوبات  فر�س  اإىل  تف�سي  اأن  ميكن  التي 
وزارة  ق��ال��ت  ال��و���س��ع،  لت�سحيح  حم��اول��ة  ويف  رو���س��ي��ا. 
اأن  تعتقد  مو�سكو  اإن  اجل��م��ع��ة،  ال��رو���س��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة 
األغى اجتماعه مع بوتن لأ�سباب داخلية، ولي�س  ترامب 

ب�سبب الو�سع يف اأوكرانيا.
وقبل ت�سريح اخلارجية الرو�سية الأخري، حاولت مو�سكو 
اللقاء،  ب��اإل��غ��اء  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ق��رار  بعد  امل�ساومة 
اخلمي�س  ليل  الرو�سية،  الرئا�سة  با�سم  الناطق  ق��ال  اإذ 
اجلمعة، اإن ذلك "يعني اأن املحادثات حول ق�سايا دولية 
وثنائية خطرية �ستوؤجل اإىل ما ل نهاية"، موؤكدا اأنه "يف 
ما يتعلق بالرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن، اإنه م�ستعد 

لإجراء ات�سالت مع نظريه الأمريكي".
ويبدو اأن بوتن �سيواجه، خالل قمة الع�سرين، �سغوطا 
م��ن زع��م��اء اأوروب��ي��ني اآخ��ري��ن، اإذ ن��ددت ك��ل م��ن رئي�سة 
الأملانية  وامل�ست�سارة  م��اي  ت��ريي��زا  الربيطانية  ال���وزراء 
بحر  يف  الأخ���رية  الرو�سية  ب��الإج��راءات  مريكل  اأنغيال 

اآزوف.
وع���اد ال�����س��راع ب��ني رو���س��ي��ا واأوك���ران���ي���ا، الأح����د املا�سي، 
عندما فتح حر�س احلدود الرو�سي النار على ثالث �سفن 
�سمتها  التي  القرم،  جزيرة  �سبه  من  بالقرب  اأوكرانية 

مو�سكو يف عام 2014.
ك��ريت�����س يف  امل����رور ع��رب م�سيق  ال�سفن حت���اول  وك��ان��ت 

طريقها اإىل بحر اآزوف. وا�ستوىل الرو�س بعد ذلك على 
ال�سفن، واأطقمها، املكونة من 24 فردا.

ويف ال��ي��وم ال��ت��ايل، الث��ن��ني، تبنى ال��ربمل��ان الأوك����راين 
اقرتاح الرئي�س برتو بورو�سنكو بفر�س الأحكام العرفية 

يف البالد ملدة 30 يوما عقب املواجهة.
وك��ان��ت حمكمة ال��ق��رم ق�����س��ت، يف وق���ت ���س��اب��ق م��ن هذا 
الأ�سبوع، باإبقاء البحارة الأوكرانيني وراء الق�سبان ملدة 

�سهرين على ذمة التحقيق.
قمة  حل�سور  طريقها  يف  اجل��وي��ة  رحلتها  م��ن  وع��ل��ى 
جمموعة الع�سرين يف الأرجنتني، قالت رئي�سة الوزراء 
الإفراج  رو�سيا  على  يجب  اإن��ه  ماي  ترييزا  الربيطانية 
عن ال�سفن والبحارة الأوكرانيني، واأ�سافت اأن بريطانيا 

�ستوا�سل الدفع باجتاه فر�س "عقوبات منا�سبة".
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي تفوز بتنظيم الدورة الثانية من م�شابقة »مهارات اآ�شيا العاملية« عام 2020

•• اأبوظبي- وام:

اأعلنت اجلمعية العمومية ملنظمة مهارات اآ�سيا العاملية فوز اإمارة اأبوظبي 
ممثلة يف مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني بتنظيم الدورة 

الثانية من م�سابقة مهارات اآ�سيا العاملية عام 2020.
وياأتي هذا الإجناز جت�سيدا لثقة اجلمعية العمومية للمنظمة يف دولة 
واملعنوي  وامل��ادي  التقني  الدعم  التي توفر  الر�سيدة  الإم��ارات وقيادتها 
الدائم والكبري لتمكني »اأبوظبي التقني« من تنظيم امل�سابقة وفق اأعلى 
املعايري العاملية وهو الأمر الذي اأدى اإىل حتقيق كامل الأهداف املخطط 
لها خالل الدورة الأوىل من امل�سابقة التي نظمها املركز بنجاح تام خالل 

الفرتة من 27 اإىل 29 نوفمرب اجلاري.

وكانت اجلمعية العمومية ملنظمة مهارات اآ�سيا العاملية قد عقدت اجتماعها 
اليوم اجلمعة يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س برئا�سة �سعادة مبارك 
اأبوظبي  مركز  عام  مدير  املنظمة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سام�سي  �سعيد 
الر�سمني والفنيني  املمثلني  التقني واملهني وح�سور  للتعليم والتدريب 
مهارات  رئي�س  املرزوقي  حممد  وعلي  املنظمة  اأع�ساء  الآ�سيوية  للدول 

الإمارات وفهر ال�سويدي الرئي�س التنفيذي للمنظمة.
ورفع �سعادة مبارك �سعيد ال�سام�سي اأ�سمى التهاين والتربيكات للقيادة 
الر�سيدة موؤكدا اأن دعمها الدائم يعد ال�سبب املبا�سر وامل�سدر الرئي�سي 
الإم���ارات يف  ال��رائ��دة لدولة  املكانة  ال��ذي يعك�س  الإجن���از اجلديد  لهذا 

العامل.
واأو�سح اأن اأع�ساء اجلمعية العمومية ملنظمة مهارات اأ�سيا العاملية اأكدوا 

قارات  لكربى  امل��ه��ارات  عا�سمة  وب��ج��دارة  تكون  اأن  ت�ستحق  اأبوظبي  اأن 
اأن  م�سوؤوليات  وحتمل  املنظمة  هذه  ا�ستحداث  يف  لدورها  نظرا  العامل 
تكون اأبوظبي مقرا دائما لها اإ�سافة اإىل التنظيم الرائع للدورة الأوىل 
للتعليم  ظبي  اأب���و  م��رك��ز  يتحمله  وتكليف  ت�سريف  وه��و  امل�سابقة  م��ن 
والتدريب التقني واملهني بكل جدارة وثقة وم�سوؤولية اأمام اآ�سيا والقيادة 

الر�سيدة.
اأن  منها  ع��دي��دة  م�سوؤوليات  التقني«  ظبي  »اأب���و  على  ب��ات  اأن��ه  واأ���س��اف 
يوا�سل اجلهود املبتكرة لقيادة املنظمة الأ�سيوية للمهارات نحو متكني 
دول القارة من �سناعة تعليم تقني وفق ا�سرتاتيجية قوية ذات معايري 
التعليمي وال�سناعي يف كافة  التقدم  بينها �سناعة  وباأهداف من  عاملية 
دول القارة الأ�سيوية ومبا يتوافق مع متطلبات الثورة ال�سناعية الرابعة 

التعليم  منظومة  يف  كبرية  نوعيه  نقلة  واإح���داث  ال�سطناعي  وال��ذك��اء 
التقني واملهني بحيث ت�سمل هذه املنظومة كافة دول اآ�سيا.

اجتماع  اأن  للمنظمة  التنفيذي  الرئي�س  ال�سويدي  فهر  قال  جانبه  من 
الأع�ساء  ناق�س  حيث  املقايي�س  بكل  ناجحا  ك��ان  العمومية  اجلمعية 
خمتلف  يف  العمومية  واجلمعية  املنظمة  اإدارة  وق��وان��ني  ا�سرتاتيجية 

العمليات واملراحل.
واأ�ساد اجلميع باآليات العمل التي نفذها مركز اأبو ظبي للتعليم والتدريب 
اآ�سيا العاملية  التقني واملهني لإجناح الدورة الأوىل من م�سابقة مهارات 
»اأبوظبي 2018« التي �سهدت م�ساركة اآ�سيوية مو�سعة وهادفة بجانب 
امل�سابقة  اأث��رى  مبا  واأفريقية  واأمريكية  وعربية  اأورب��ي��ة  دول  م�ساركة 

بالكثري من التجارب واخلربات.

�سمن احتفالت الدولة باليوم الوطني الـ47

مرور دبي تدعو م�شتخدمي الطريق اإىل االلتزام با�شرتاطات ومعايري ال�شالمة

خالل  امل�سيئة  اأو  اخلطاأ  الت�سرفات 
الحتفال باليوم الوطني، والحتفال 
�سليمة  بطريقة  ال�سعيد  اليوم  بهذا 

معربة عن حب الوطن. 
املرورية  ال���دوري���ات  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
تواجدها  ���س��ت��ك��ث��ف  ال�����س��ري  ورق���ب���اء 
الإمارة،  �سوارع  جميع  على  امليداين 
ب��ح��ي��ث ت�����س��م��ل م��ن��اط��ق ب����ردب����ي، يف 
ك��ل م��ن ���س��ارع ال��ث��اين م��ن دي�سمرب، 
�سلمان  امللك  و���س��ارع  و���س��ارع جمريا، 
بي  اجل��ي  ومنطقة  عبدالعزيز،  ب��ن 
الدوريات  ت��وزي��ع  �سيتم  ح��ني  يف  اآر، 
يف م��ن��اط��ق اخ��ت�����س��ا���س دي������رة، ويف 
واملمزر،  وال��رق��ة،  امل��رق��ب��ات،  منطقة 
اخلليج،  �����س����ارع  ويف  وال����را�����س����دي����ة، 
و�سارع الحتاد، و�سارع عمان واملدينة 

•• دبي-الفجر:

يف  ل���ل���م���رور  ال���ع���ام���ة  الإدارة  دع�����ت 
���س��رط��ة دب����ي، اأف������راد اجل��م��ه��ور اإىل 
الل�����ت�����زام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�������س���ادرة 
باليوم  الح��ت��ف��ال  ا���س��رتاط��ات  ب�ساأن 
الوطني على جميع طرق اإمارة دبي، 
والل���ت���زام ب��ق��وان��ني واأن��ظ��م��ة ال�سري 
الدولة  اح���ت���ف���الت  خ����الل  وامل�������رور 
واأك�����د  ال�«47«.  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم 
املزروعي، مدير  العميد �سيف مهرّي 
الإدارة العامة للمرور يف �سرطة دبي، 
اأن الإدارة  تعمل جاهدة لتوفري اأعلى 
املرورية  وال�����س��الم��ة  الأم����ن  درج����ات 
الراحة  وت���وف���ري  ال���ط���رق���ات،  ع��ل��ى 
مل�ستخدمي الطريق، واملحافظة على 
املظهر العام لالإمارة، م�سرياً اإىل اأن 
الدوريات  بن�سر  �ستقوم  دب��ي  م���رور 
�سوارع  ال�����س��ري يف  ورق���ب���اء  امل���روري���ة 
الإمارة، وجميع التقاطعات وال�سوارع 
ب��ه��دف العمل على  احل��ي��وي��ة، وذل���ك 
وتوجيه  املرورية،  احلركة  ان�سيابية 
مل�ستخدمي  والإر���������س��������اد  ال���ن�������س���ح 
باللوائح  ال��ت��ق��ي��د  ب�����س��رورة  ال��ط��رق 
ال��ت��ي و�سعت  امل����روري����ة  وال���ق���وان���ني 
وعدم  الطريق،  م�ستخدمي  حلماية 
حفاظاً  امل��روري��ة،  املخالفات  ارت��ك��اب 
ع��ل��ى ���س��الم��ت��ه��م، وجت���ن���ب ارت���ك���اب 

اخلوانيج،  منطقة  ويف  اجل��ام��ع��ي��ة، 
ك���م���ا ���س��ي��ت��م ت����وزي����ع ال������دوري������ات يف 
املناطق التي �ست�سهد فيها الفعاليات 
الوطني  اليوم  لحتفالت  امل�ساحبة 

ال�«47«.
ودع����ا ال��ع��م��ي��د ���س��ي��ف امل���زروع���ي اإىل 
ال�سالمة  ومعايري  ب�سروط  اللتزام 
ت��غ��ي��ري لون  ت��ت��م��ث��ل يف ع�����دم  ال���ت���ي 
اأكرث  املركبة  حتميل  وع��دم  املركبة، 
من العدد املقرر، وعدم اخل��روج من 
النوافذ وفتحة �سقف املركبة، وعدم 
الأمامي،  ال��زج��اج  ت��ل��وي��ن  اأو  تعتيم 
اأنواع  ا�ستخدام  ع��دم  اإىل  بالإ�سافة 
الوقوف  ا����س���رباي«، وع���دم   « ال��ر���س 
الطريق  على  املركبة  من  النزول  اأو 
اإقامة  باتاً  العام، وكذلك مينع منعاً 
ب��ات��اً قيادة  امل�����س��ريات، ومي��ن��ع م��ن��ع��اً 
 »Air Wheel»التزحلق ل����وح 
مل��ا فيها من  ال��ع��ام��ة  ال��ط��رق��ات  على 
رجال  بتعليمات  والل��ت��زام  خ��ط��ورة، 
ال�سرطة، وعدم التفحيط باملركبات.

للمرور  العامة  الإدارة  مدير  ولفت 
يف �سرطة دبي اإىل اأنه �سيتم الرتكيز 
تتكرر  قد  التي  املخالفات  اأب��رز  على 
يف هذا اليوم كقيادة املركبة بطريقة 
تعر�س حياة �سائقها اأو حياة الآخرين 
اأو �سالمتهم اأو اأمنهم للخطر وتقدر 
و«23«  دره����م  ب�«2000«  قيمتها 

 ، يوماً   »60« املركبة  حجز  و  نقطة 
و���س��ط الطريق  ال���وق���وف  وخم��ال��ف��ة 
دون مربر وتقدر قيمتها ب�«1000« 
م���روري���ة، و�سري  ن��ق��اط  و«6«  دره���م 
ت�سريح  دون  امل�����س��ريات  يف  امل��رك��ب��ات 
وتقدر  لها  امل�سرح  الأح���وال  غري  اأو 
نقاط  و«4«  دره��م  ب�«500«  قيمتها 
 ، »15«يوماً  املركبة  وحجز  م��روي��ة 
ت�سبب  التي  مركبة  قيادة  وخمالفة 
ب�«2000«  قيمتها  وتقدر  �سجيجاً 
درهم و«12« نقطة مرورية، وزيادة 
هو  عما  امل��رك��ب��ة  زج���اج  تلوين  ن�سبة 
م�سرح به وتقدر قيمتها ب�«1500« 
اأو مل�سقات  ع��ب��ارات  وك��ت��اب��ة  دره���م، 
وتقدر  ت�����س��ري��ح  دون  امل��رك��ب��ة  ع��ل��ى 

قيمتها ب�«500«درهم، وا�ستعمال اآلة 
بطريقة  املركبة  م�سجل  اأو  التنبيه 
يرتتب عليها اإزعاج الآخرين وتقدر 
نقاط  و«4«  دره��م  ب�«400«  قيمتها 
خمالفة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  م����روري����ة، 
ع���دم ات��ب��اع اإر����س���ادات ���س��رط��ي املرور 
و«4«  ب�«400«درهم  قيمتها  وتقدر 
نقاط مرورية، وعرقلة حركة ال�سري 
»500« دره��م، وعدم  وتقدر قيمتها 
وتقدر  املركبة  لوحات  اأرق���ام  و�سوح 
وخمالفة  »400«درهم،  ق��ي��م��ت��ه��ا 
اإل����ق����اء امل���خ���ل���ف���ات م����ن امل���رك���ب���ات يف 
الطريق اأثناء القيادة وتقدر قيمتها 
نقاط  و«6«  دره�������م  ب�«1000« 

مرورية.

�شرطة اأبوظبي حتذر ال�شائقني من اال�شتعرا�شات اخلطرة

جمعية ال�شارقة اخلريية حتيي ذكرى يوم ال�شهيد

•• ابوظبي-وام:

حذرت �سرطة اأبوظبي ال�سائقني ال�سباب، من امل�ساركة يف 
التجمعات ال�سبابية يف الأماكن الربية وعلى ال�سارع العام، 
والقيام بحركات خطرة باملركبات والدراجات النارية من 
اأو  الآخ��ري��ن  حياة  اأو  حياتهم  يعر�س  مما  التباهي،  اأج��ل 
للنتائج  منهم  اإدراك  ودون  للخطر  اأمنهم  او  �سالمتهم 
تتحول  ما  غالباً  والتي  ال�ستعرا�سات  تلك  على  املرتتبة 
اإىل اأح��زان وماآ�ٍس ج��راء احل��وادث. و�سددت اأن��ه لن يكون 
هناك اأي تهاون يف تطبيق القانون على “املتهورين” الذين 
يعّر�سون حياتهم، وحياة الآخرين للخطر، وتطبيق املادة 
“1” من قواعد واإجراءات ال�سبط املروري رقم “178” 
ل�سنة 2017 “ وعقوبتها حجز املركبة �سهرين وت�سجيل 
نقطة مرورية على ال�سائق والغرامة املالية 3000   23
وحتويلهم  مركباتهم  وحجز  اإيقافهم  اإىل  اإ�سافة  دره��م، 

اإىل الق�ساء لتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
واأو�سحت اأن هناك متابعة م�ستمرة من خالل الدوريات 
ومباحث املرور واأع�ساء “كلنا �سرطة” لر�سد اأي جتمعات 
�سبابية باملركبات و�سبطهم واتخاذ الالزم ب�ساأنهم، وحثت 

اأي مقاطع فيديوهات حتتوي  اجلمهور على عدم تداول 
ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ت�����س��رف��ات وال�����س��ب��اق��ات ون�����س��ره��ا يف مواقع 
القانونية.  التوا�سل الجتماعي مما يعر�سهم للم�ساءلة 
تعديالت  اأي  اإج���راء  ع��دم  اىل  ال�سباب  ال�سائقني  ونبهت 
وت�سخيم  �سرعاتها  لزيادة  مركباتهم  على  قانونية  غري 
اأ���س��وات��ه��ا، م��ن��وه��ة ب���اأن���ه ل���ن ي��ك��ون ه��ن��اك اأي ت���ه���اون يف 
تطبيق املادة 73 من قواعد و اإجراءات ال�سبط املروري، 
اأو القاعدة ال�سا�سيه  حمرك املركبة  يف  تغريات  “اأحداث 
درهم   1000 بالغرامة  وخمالفتهم  ترخي�س”  ب���دون 
املادة  وتطبيق  مرورية،  نقطة  و12  �سهر  املركبة  وحجز 
وخمالفتهم  �سجيج”  ت�سبب  م��رك��ب��ة  “قيادة   ”20“
ونا�سدت  م��روري��ة.  نقطة  و12  دره��م   2000 بالغرامة 
ال�سلوكيات  من  لوقايتهم  اأبنائهم  مراقبة  �سرورة  الأ�سر 
ال�سلبية املتمثلة يف قيادة املركبات بتهور والقيام بحركات 
خطرة ، مو�سحة اأن الن�سح والر�ساد الذي يقدمه اأولياء 
ال�سباب  ال�سلوكيات الإيجابية بني  الأمور لأولدهم يعزز 
ويحميهم من التعر�س للحوادث املرورية اجل�سيمة التي 
تقع يف املناطق الربية وما ينتج عنها من وفيات واإ�سابات 

بليغة.

•• ال�صارقة -وام:

اأم�����س الول  اح��ي��ت جمعية ال�����س��ارق��ة اخل��ريي��ة ي���وم 
مبارك  اهلل  عبد  بح�سور   “ ال�سهيد  “ ي��وم  ذك���رى 
�سلطان  اهلل  وعبد  للجمعية  ال��ع��ام  الأم���ني  ال��دخ��ان، 
التنفيذي  ادارتها ومديرها  بن خادم، ع�سو جمل�س 
اىل جانب م�سوؤويل اجلمعية وموظفيها حيث وقف 
ال�سهداء  ل��ذك��رى  ت��خ��ل��ي��داً  �سمت  دق��ي��ق��ة  احل�����س��ور 

وق���ال عبد  للوطن.  ف���داء  ب��اأرواح��ه��م  ال��ذي��ن �سحوا 
اهلل مبارك الدخان “نحيي اليوم مع دولتنا وقيادتنا 
“ ال��ذي ن�ستح�سر فيه ق�سة  “ ي��وم ال�سهيد  ذك��رى 
ب��ط��ول��ة و���س��ه��ادة يحفظها اجل��م��ي��ع ع��ن ظ��ه��ر قلب 
ويع�سقها الكبار وال�سغار فيوم ال�سهيد هو اأحد اأبرز 
رايات  ترتفع  فيه  والت�سحية  والبطولت  العز  اأي��ام 
به  نعتز  ي��وم  اإن��ه  ال�سماء  تعانق  عالياً  وحتلق  املجد 

ونرفع هاماتنا عالياً فخراً ب�سهدائنا”.

»الفجر« ت�سارك يف يوم ال�سهيد 

عبيد حميد املزروعي :�شهداء الوطن واأبطاله .. منارات عطاء وت�شحية
•• اأبوظبي - الفجر: 

الفجر يف فعالية  �ساركت �سحيفة 
ال�����س��ه��ي��د م���ن خ����الل تنفيذ  ي����وم 
املنا�سبة  ل��ه��ذه  الر�سمية  امل��را���س��م 
وتقدم امل�ساركني �سعادة عبيد حميد 
و�سعادة  التحرير،  رئي�س  املزروعي 
عائ�سة عبيد املزروعي املدير العام 
والطباعة  لل�سحافة  الفجر  ل��دار 
التحرير، وجميع  والن�سر، ومدير 
ال�����س��ح��ي��ف��ة، ك��م��ا �سارك  م��وظ��ف��ي 
جمموعة  وم�����وظ�����ف�����و  م������دي������رو 
ال�سركات التجارية التابعة ل�سعادة 

عبيد حميد املزروعي.
بداأت مرا�سم يوم ال�سهيد بتنكي�س 
ال��ع��ل��م اأم������ام م��ق��ر ال�����س��ح��ي��ف��ة يف 
اأبوظبي ال�ساعة الثامنة �سباحا، ثم 
يف ال�ساعة احلادية ع�سرة والن�سف 
امل�ساركني  ج��م��ي��ع  وق����ف  ���س��ب��اح��ا 
دق��ي��ق��ة ���س��م��ت ت��ق��دي��را واإج�����الل 
ليتقدم  الأب����رار،  ال�سهداء  لأرواح 
بعدها �سعادة عبيد املزروعي برفع 
علم الدولة على ال�سارية املنت�سبة 
م�سحوباً  ال�����س��ح��ي��ف��ة  م��ق��ر  اأم�����ام 
الإمارات  لدولة  الوطني  بال�سالم 

العربية املتحدة. 
املزروعي  ع��ب��ي��د  اأك����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ال�����س��ه��ي��د هو  ب���ي���وم  الح���ت���ف���اء  اأن 
وعرفان  وت��ق��دي��ر  اإج�����الل  وق���ف���ة 
لأب��ن��ائ��ن��ا الأب���ط���ال ال��ذي��ن قدموا 
، و�سطروا  ف��داء للوطن  اأرواح��ه��م 
اأ���س��م��ى معاين  ب��دم��ائ��ه��م ال��زك��ي��ة 
الكرم، و�سنعوا مالحم البطولت، 
واأثبتوا اأن الإمارات كما هي منارة 
اأي�سا  ه��ي  وت�سامح  وحمبة  �سالم 
الأبطال  ل��ل��رج��ال  وولدة  �سانعة 
والبوا�سل الذين تعززهم العزمية 

اأ�سبحوا  والإ�سرار والإق��دام حتى 
���س��رف��اً ل��ن��ا وف���خ���را ل��ك��ل اإم���ارات���ي 
وعربي واإن�سان يوؤمن باإعالء كلمة 

احلق. 
»الفجر«  رئ��ي�����س حت��ري��ر  واأ����س���اف 
اإن دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
الأم��ة بف�سل  �ستبقى ح�سنا لهذه 
ق���ي���ادت���ه���ا احل���ك���ي���م���ة، وب����ط����ولت 
وت�سحيات   ، امل�����س��ل��ح��ة  ق���وات���ه���ا 
�سهدائها الأبرار، واإننا نفخر ونعتز 
وال�سجاعة  ال��ب��ط��ول��ي��ة  ب��امل��واق��ف 
ووعيها  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��ت��خ��ذه��ا  ال���ت���ي 
التي  للتحديات  والعميق  الكبري 
وبخليجنا  العربية  باأمتنا  حتيق 

ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�سمو  واأ�سحاب  امل�سلحة  للقوات 
الذين  الإم�������ارات  ال�����س��ي��وخ ح��ك��ام 
الوطنية  املعاين  اأ�سدق  ي�سطرون 

والبطولة.
بيوم  ن��ح��ت��ف��ي  ون���ح���ن   : واأ�����س����اف 
باإجالل  نقف  وفخرا  عزا  ال�سهيد 
الذين  امل�����س��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا  ل���رج���ال 
�ساحات  ي��راب��ط��ون يف  ي���زال���ون  م��ا 
ال����واج����ب لإح����ق����اق احل������ق، ورف����ع 
العربية  الق�سايا  ون�سرة  الظلم 
اآيات  واأ�سمى   ، العادلة  والإن�سانية 
احلكيمة  للقيادة  والولء  التقدير 

العربي، واإن قدرة وجاهزية قواتنا 
قادرة  برجالها  نعتز  التي  امل�سلحة 
ع��ل��ى وق���ف ه���ذا اخل��ط��ر وحتطيم 
فاليوم  الطامعني،  خمططات  كل 
�سفا  امل�سلحة  قواتنا  اأب��ط��ال  يقف 
لقادة  وع��ه��داً  للوطن  ولًء  واح���دا 
راية جمده ومنائه  رافعي  الوطن 
�ساحب  راأ����س���ه���م  وع���ل���ى  وع����زت����ه 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
،و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حاكم دبي ، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 

ق��ل��وب��ن��ا معاين  غ��ر���س��ت يف  ال���ت���ي 
 ، والب�سالة   ، وال�����س��م��ود  ال��ت��ح��دي 
والذود   ، الكرامة  م�سعل  وحملت 
الطامعني  وردع  الوطن  عن حمى 
وم�ستقبلنا،  بحا�سرنا  املرتب�سني 
والتقدير والإجالل لأ�سر ال�سهداء 

وذويهم. 
واختتم املزورعي ت�سريحه موؤكدا 
م بها  ت��ك��رَّ ك��ل ق��ط��رة دم زك��ي��ة  اأن 
�سهداوؤنا هي منارة ت�سحية وعطاء 
، ومدر�سة لل�سخاء والفداء للوطن 
ول�سعب الإمارات، و�ستبقى ذكراهم 
خالدة يف وجدان ال�سعب الإماراتي 

والعربي جياًل بعد جيل.   
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اأخبـار الإمـارات
»الهوية واجلن�شية« ت�شتذكر اإجنازات القادة املوؤ�ش�شني يف اليوم الوطني الـ 47

•• ابوظبي -وام: 

ال�سابع  الوطني  باليوم  واجلن�سية  للهوية  الحت��ادي��ة  الهيئة  احتفلت 
والأربعني للدولة، ونّظمت بهذه املنا�سبة فعاليات وطنية وتراثّية يف مقّر 
اإدارتها الرئي�سية والإدارات العاّمة ومراكز �سعادة املتعاملني التابعة لها 
على م�ستوى الدولة، ا�ستهدفت من خاللها اإدخال الفرح وال�سرور على 
قلوب موظفيها ومتعامليها واإتاحة الفر�سة لهم للتعبري عما يجول يف 

خواطرهم من م�ساعر يف هذه املنا�سبة العزيزة.
الذين  املوؤ�س�سني  الآب��اء  الأغ��ر  الوطني  اليوم  الهيئة يف هذا  وا�ستذكرت 
لّبوا نداء الوحدة والحتاد، فاأ�س�سوا جتربة وحدوية �سارت م�سرب املثل 
كّل  قلوب  يف  واأحيوا  بها،  ومت�سكهم  حولها  اأبنائها  والتفاف  جناحها  يف 

العرب اآمال الوحدة والحتاد واجتماع ال�سّف والكلمة.
وت�سّمنت احتفالت الهيئة التي اأقيمت يف خمتلف انحاء الدولة عرو�ساً 
لأقوال ماأثورة لل�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه توؤّكد على 
الوطنية،  بالثوابت  والتم�سك  عليه  واملحافظة  والحت��اد  الوحدة  اأهمية 
بيوت  اإقامة  اإىل جانب  ال�سعراء،  األقاها جمموعة من  �سعرية  وق�سائد 
تبادل  جانب  اإىل  ال�سعبية  املاأكولت  وتقدمي  العربية  واملجال�س  ال�سعر 
املدار�س  طالب  م�ساركة  عن  ف�ساًل  واملتعاملني  املوظفني  بني  التهاين 

بتقدمي فقرات ت�سمنت الأغاين والأهازيج والرق�سات ال�سعبية.
التي قّدمت  واليولة  والعيالة  �ساركت يف الحتفالت فرق احلربية  كما 
واإجنازاتها  الإم���ارات  التي متّجد  الوطنية  الأغ��اين  وقع  على  عرو�سها 
وتوؤّكد التفاف �سعبها خلف قيادته الر�سيدة، يف الوقت الذي تزّينت فيه 

ال�سمو  �ساحب  و�سور  الإم���ارات  بعلم  ومراكزها  الهيئة  اإدارات  مباين 
الإمارات  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  واأ�سحاب  الدولة  رئي�س 
و�سعار اليوم الوطني ومظاهر الزينة املتنوعة اإىل جانب الإ�ساءة الليلية 
التهاين  اآيات  اأ�سمى  الغالية  املنا�سبة  بهذه  الهيئة  العلم. ورفعت  باألوان 
اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اآل مكتوم نائب  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  “حفظه اهلل” و�ساحب 
“رعاه اهلل” و�ساحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى 

حكام الإمارات، و�سعب الإمارات الويف.
واأ�سادت الهيئة مبا حققه الحتاد من منجزات يف مقّدمتها جمع الكلمة 

واحد  رج��ل  قلب  ال��ق��ل��وب وجمعها على  ب��ني  وال��ت��األ��ي��ف  ال�سف  ووح���دة 
ويحت�سنون  اإليه  بالنتماء  ويعتزون  اأب��ن��اوؤه  يفخر  وطن  بناء  وبالتايل 

ا�سمه ور�سمه يف �سويداء القلوب وبني اأهداب العيون.
واأعلنت الهيئة اأّن مراكز �سعادة املتعاملني التابعة لها يف قطاع اجلن�سية 
وجوازات ال�سفر �ستقّدم خدماتها للمتعاملني خالل اإجازة اليوم الوطني 
وذلك يومي الأحد والثنني 2 و3 دي�سمرب 2018 من ال�ساعة 9 �سباحاً 
وحتى 1 ظهراً، يف حني �سيتم تعطيل العمل يف اإدارات الهيئة ومراكزها 
 29 املوافق  اخلمي�س  م�ساء  من  اعتباراً  الدولة  م�ستوى  على  الأخ��رى 
نوفمرب 2018 وحتى �سباح يوم الثالثاء املوافق 4 دي�سمرب 2018، 
لفتة اإىل اأن مركز الت�سال �سيوا�سل تقدمي خدماته للمتعاملني على 

مدار 24 �ساعة دون انقطاع على الرقم /600530003/.

»47« .. تاريخ يف م�شرية »زايد املوؤ�ش�ش«
كما  امل���ال«  ولي�س  احلقيقية  ال��وط��ن 
ال�سباب  على  يعتمد  الوطن  اأن  اأك��د 
حا�سراً وم�ستقباًل باعتبارهم ذخرية 

الأمل وامل�ستقبل. 

زيارة اليمن
الأمة  الكبري وفقيد  الراحل  �ساهم   
يف اإن����ه����اء اخل����الف����ات ال��ب��ي��ن��ي��ة بني 
تاريخية  زي���ارة  ويف  اليمن  �سطري 
قام بها اإىل اليمن يف 12 مار�س من 
ال�سيخ  له  املغفور  1977اأكد  العام 
طيب   « نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ث�����راه » ع��ل��ى وق�����وف الإم������ارات 
م�ساحله  وحماية  اليمن  جانب  اإىل 
ت���راب���ه و�سعبه  وال���دف���اع ع���ن وح����دة 

وتعهد بامل�ساهمة يف تنميته.

زايد والت�سامح
ال�سيخ  اأدىل   1999 م��ار���س   3 يف 
زايد بت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات 
اأهمية احرتام  اأك��د فيه على   « وام   «
اإعالء  اإىل  فيه  ودعا  الإن�سان  حقوق 
ق��ي��م ال��ت��اآخ��ي وم���راع���اة الأخ����وة بني 
الب�سر.. موؤكدا اأن اإعطاء كل ذي حق 

حقه من اأهم دعائم ال�ستقرار.
ووا�سلت الإمارات جهودها يف تعزيز 
الوالد  ب�����اإرث  م��ت�����س��ل��ح��ة  ال��ت�����س��ام��ح 
املوؤ�س�س لتتحول اإىل مركز للت�سامح 

ون�سر ال�سالم يف املنطقة والعامل.

البو�سنة  
�سجل التاريخ مواقف م�سرفة لل�سيخ 
ودعم  ن�����س��رة  اهلل« يف  »رح��م��ه  زاي����د 
���س��ع��ب ال��ب��و���س��ن��ة وال��ه��ر���س��ك خالل 
ت��ع��ر���س��ه لأب�����س��ع ج���رائ���م احل����رب يف 
ت�����س��ع��ي��ن��ات ال���ق���رن امل���ا����س���ي.. حيث 
1993 بتقدمي  اأبريل   26 وجه يف 
لإغاثتهم  دولر  ماليني   10 مبلغ 
التي ميرون  املاأ�ساوية  الأو���س��اع  من 
 1995 اأبريل   2 بها.. كما تربع يف 
دع���م  ل�������س���ن���دوق  دولر  مب���ل���ي���وين 
اأبريل   18 ويف  والهر�سك.  البو�سنة 
يف  دويل  م��ط��ار  ب��اإن�����س��اء   ..1999
لت�سيري  الأل��ب��ان��ي��ة  ك��وك�����س  منطقة 

اأعمال الإغاثة 

�سفارة فل�سطني
ي��ن��اي��ر م���ن العام   يف اخل��ام�����س م���ن 
ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  و���س��ع   1989
اآل نهيان والرئي�س  زايد بن �سلطان 
عرفات  يا�سر  ال��راح��ل  الفل�سطيني 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
التحرير الفل�سطينية حجر الأ�سا�س 
ل�سفارة دولة فل�سطني لدى الدولة، 
دعم  ر���س��ال��ة  حينها  احل����دث  و���س��ك��ل 
الفل�سطينية  ل��ل��ق�����س��ي��ة  وا����س���ح���ة 
ال�سرعية  �سلطتها  مل��وق��ف  وت��ع��زي��زا 
التي  ال�سالم  مباحثات  اع��ت��اب  على 
خ���الل  م����ن   1991 يف  ان���ط���ل���ق���ت 

موؤمتر مدريد ال�سهري. 

القمة العربية  
زايد  ال�سيخ  م�����س��ارك��ات  اأوىل  ج���اءت 
 26 ب���ت���اري���خ  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ق���م���م  يف 
التي  بالقمة  1973 وذلك  نوفمرب 
ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا اجل���زائ���ر، وق���د �سرح 
ت���رح���ب مبثل  الم�������ارات  اأن  ���س��م��وه 
املعركة  واأن  خ��ا���س��ة  ال��ل��ق��اءات  ه���ذه 
ال�سيا�سية ل تقل �سراوة عن املعركة 
المة  فيها  اأث��ب��ت��ت  ال��ت��ي  الع�سكرية 

العربية قدرتها ووحدتها. 

املجل�س الوطني الحتادي
 اف��ت��ت��ح امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زاي���د بن 
ثراه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
ب���ن �سعيد  را����س���د  ال�����س��ي��خ  ي���راف���ق���ه 
دي�سمرب  م��ن  ال��ع��ا���س��ر  م��ك��ت��وم يف  اآل 
العادية من الف�سل  الدورة   1971
الوطني  للمجل�س  الأول  الت�سريعي 
الحت����ادي، وم��ن��ذ ذل��ك ال��وق��ت جنح 
متميزة  ع��الق��ة  تاأ�سي�س  يف  املجل�س 

الوالد  اأ�����س����در  ي��ون��ي��و   5 ل����ع����دوان 
اأغ�سط�س   1 يف  ق�������رارا  امل���وؤ����س�������س 
1967 األغى مبوجبه جميع املظاهر 
الحتفالية مبنا�سبة الذكرى الثانية 
اأبوظبي،  يف  احلكم  مقاليد  لتوليه 
�سعب  عن  نيابًة  زايد  ال�سيخ  و�ساهم 
الإم����ارات يف اإع���ادة اإع��م��ار م��دن قناة 
الإ�سماعيلية-  ال�سوي�س-  ال�سوي�س 

بور �سعيد التي ُدمرت يف العدوان.

م�سرية الوفاء
�سهد ال�سيخ زايد »طيب اهلل ثراه« يف 
19 نوفمرب 1996 م�سرية الوفاء 
التي قدمت ل�سموه اأكرب باقة ورد يف 
النبيلة  امل�ساعر  ع��ن  تعبريا  ال��ع��امل 
بالعودة  وفرحتهم  الم���ارات  لأب��ن��اء 
امليمونة ل�سموه بعد اأن من اهلل عليه 

بال�سفاء وال�سحة والعافية.
تقدير  ر����س���ال���ة  امل�������س���رية  وح���م���ل���ت 
امل���وؤ����س�������س على  ل���ل���ق���ائ���د  وع�����رف�����ان 
الإمارات  نه�سة  �سبيل  يف  ت�سحياته 
و�سعبها وجتديد للعهد بامل�سي قدما 
ل�ستكمال  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ه  حت��ت 
م�����س��رية ال��ت��ح��دي��ث وال��ت��ط��وي��ر التي 
يف  ال��ب��الد  حكم  توليه  منذ  اأطلقها 

عام 1971.

مطار اأبوظبي  
اهلل« يف  »رح��م��ه  زاي���د  ال�سيخ  اف��ت��ت��ح 
مطار  مبنى   1970 اأغ�����س��ط�����س   8
ول����ع����ب مطار  ال���������دويل،  اأب����وظ����ب����ي 
اأب��وظ��ب��ي يف ذل��ك ال��وق��ت دورا مهما 
بت�سهيل حركة الركاب القادمني اإىل 
اأبوظبي و املغادرين منها، كما اأ�سهم 
احلركة  تن�سيط  يف  م��ب��ا���س��ر  ب�سكل 
توفري  خ������الل  م����ن  الق���ت�������س���ادي���ة 
للب�سائع  اجل���وي  ال�سحن  خ��دم��ات 

واملواد الأولية.

عودة الكويت
 اأك�����د امل���غ���ف���ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د بن 
ثراه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
العام  م��ن  �سبتمرب  م��ن  ال��ث��ام��ن  يف 
ال�سيخ  مع  جمعه  لقاء  يف   1991
ج��اب��ر الأح��م��د ال�����س��ب��اح اأم���ري دولة 
الإم�����ارات  اأن  اهلل«  »رح��م��ه  ال��ك��وي��ت 
اإىل  لتعود  الكويت  دعم  يف  �ست�ساهم 
دورها الرائد ما قبل تعر�سها للغزو 

العراقي.

مدينة ال�سيخ زايد
 زار ال�سيخ زايد »رحمه اهلل« يف 27 
1976 مدينة ال�سماعيلية  اأكتوبر 
وق�س  م�سرالعربية  ج��م��ه��وري��ة  يف 
التي  ب��امل��دي��ن��ة  ال�����س��ري��ط اخل���ا����س 
باإن�سائها  ت��ربع  وال��ت��ي  ا�سمه  حتمل 
يف اإطار م�ساهمة الإم��ارات يف جهود 

اإعادة اإعمار املدينة بعد حرب 73. 

رحيل.. ووداع 
ت��ق��دم امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
ال�����س��اب��ع من  ن��ه��ي��ان يف  اآل  ���س��ل��ط��ان 
جموع   1990 ع�����ام  م����ن  اأك���ت���وب���ر 
ال�سيخ  له  املغفور  امل�سيعني يف رحيل 
را����س���د ب���ن ���س��ع��ي��د اآل م��ك��ت��وم اأح���د 
موؤ�س�سي الحت��اد وال��ذي ترك وراءه 
اإرث����ا ط��وي��ال م��ن الإجن�����ازات جعلت 
منه عالمة فارقة يف تاريخ الإمارات 

والوطن العربي.

حرب اأكتوبر  
اأكتوبر  تفاعل ال�سيخ زايد مع حرب 
ب�سكل كبري واعتربها معركة العرب 
قاطبة ففي 6 اأكتوبر 1973 وفور 
ان�����دلع احل����رب اأج�����رى »ط��ي��ب اهلل 
ثراه« ات�سالت مكثفة ملتابعة املوقف 
وامل�سرية  ال�سورية  اجلبهتني  على 
واأعلن وقوف الإمارات اإىل جانبهما 
وم�ساندتهما م�ساندة كاملة ل�ستعادة 

الر�س العربية املحتلة. 
احلرب اللبنانية 

بذل »طيب اهلل ث��راه« جهودا حثيثة 
لإط���ف���اء ن���ار احل����رب الأه��ل��ي��ة التي 
 ،1976 ع��ام  منذ  لبنان  اندلعت يف 
ال�سيخ  دعا   1988 اأكتوبر   17 ويف 
اإىل حترك عربي لإنقاذ لبنان  زاي��د 
بعقد  وذل���ك  م��ن حمنته  واإخ���راج���ه 
ال���ع���رب وجميع  ال����ق����ادة  ب���ني  ل���ق���اء 

الأطراف على ال�ساحة اللبنانية.

�سد ماأرب  
دي�سمرب  من  والع�سرين  احل��ادي  يف 
من العام 1986 افتتح ال�سيخ زايد 
»ط��ي��ب اهلل ث����راه« ���س��د م����اأرب الذي 
اأعيد بناوؤه على نفقة �سموه اخلا�سة. 
عن  ث���راه«  اهلل  »طيب  �ُسئل  وعندما 
ال�سد، قال  اإع��ادة بناء  اأ�سباب متويل 
ك��ان يحيي  ال��ذي  ال�سد هو  »اإن ه��ذا 
ال��ي��م��ن ب��اأك��م��ل��ه، وه����و ال����ذي تطور 
هذا  »من  م�سيفاً:  بوجوده«،  اليمن 
املنطلق راأينا اأن من واجبنا اأن ناأخذ 
لالأمة  راف��داً  يكون  اليمن حتى  بيد 

العربية يف احلا�سر وامل�ستقبل«.

حلم الف�ساء 
اأكرث  قبل   « ث���راه  اهلل  » طيب  د���س��ن 
م���ن 43 ع���ام���اً وحت����دي����داً يف ال����� 8 
1975 اأوىل  من نوفمرب من العام 
الف�ساء  قطاع  يف  الإم���ارات  خطوات 
الأر�سية  امل��ح��ط��ة  ب��اف��ت��ت��اح  وذل�����ك 
ل��الت�����س��ال ب���الأق���م���ار ال�����س��ن��اع��ي��ة يف 

منطقة جبل علي يف دبي. 

رواد الف�ساء  
 12 ب��اإذن اهلل يف  له  املغفور  ا�ستقبل 
الف�ساء  رواد  1976 طاقم  فرباير 
القمر  اإىل  ب��ه��ا  ق���ام���وا  رح���ل���ة  ب��ع��د 
»اأبولو« وقال حينها:  برنامج  �سمن 
قطاع  يف  العلمية  الك��ت�����س��اف��ات  »ان 
الف�ساء تب�سر مب�ستقبل واعد للعلم 

والعلماء ومل�ستقبل الب�سرية«.

جمل�س التعاون
افتتح »طيب اهلل ثراه« يف 2 نوفمرب 
ال�سابعة  ال�������دورة  1986اأعمال 
يف  التعاون  ملجل�س  الأعلى  للمجل�س 
دول اخلليج العربي التي ا�ست�سافتها 
اأب��وظ��ب��ي، واأك����د ال��راح��ل ال��ك��ب��ري اأن 
املجل�س درع يقي ج�سد الأمة العربية 

وتعبري عن م�سريها امل�سرتك.
ومما ل �سك فيه ف��اإن جناح امل�سرية 
الحتادية بدولة الإمارات كان حافزاً 
التعاون  ق��ي��ام جمل�س  ف��ك��رة  ل��ب��ل��ورة 
جتربتها  الإم��������ارات  و���س��ع��ت  ح��ي��ث 
الحتادية كنموذج حي جلميع الدول 

يف منطقة اخلليج.

تهنئة الكويت
 27 ب������اإذن اهلل يف  ل���ه  امل���غ���ف���ور  ه���ن���اأ 
هاتفي  ات�����س��ال  يف   1991 ف��رباي��ر 
ال�����س��ي��خ ج��اب��ر الأحمد  ل��ه  ب��امل��غ��ف��ور 
وال�سعب  الكويت  اأمري دولة  ال�سباح 
الكويت  ب��ا���س��رتداد  العزيز  الكويتي 
العراقي  الح���ت���الل  م���ن  حل��ري��ت��ه��ا 

واإعادة احلق اإىل ن�سابه. 

اأهل الوفاء
الوالد  ك��رم   1994 23 فرباير  يف 
امل��وؤ���س�����س ���س��ب��اط وج��ن��ود الإم�����ارات 
الكويت،  ���س��ارك��وا يف حت��ري��ر  ال��ذي��ن 
وي���ذك���ر ال���ت���اري���خ ل���دول���ة الم������ارات 
البطولية  وقفتهم  البا�سل  وجي�سها 
حمنتها  يف  ال����ك����وي����ت  ج����ان����ب  اإىل 
ح��ي��ث ق���ّدم���ت الإم��������ارات ع�����ددا من 
دفاعاً عن احلق  ال�سهداء واجلرحى 

وال�سرعية.

جامعة الإمارات  
فرباير   28 يف  اهلل«  »رح��م��ه  ���س��ه��د 
1982 حفل تخريج الدفعة الأوىل 
واألقى  الإم�����ارات  جامعة  طلبة  م��ن 
كلمة اأكد فيها »اإن الرجال هم ثروة 

ويقوم باأمانة ال�سر فيه الأمني العام 
ملجل�س الوزراء.

ان�سمام راأ�س اخليمة 
 اأعلن املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد 
بن �سلطان يف العا�سر من فرباير من 
املجل�س  اجتماع  بعد   1972 ال��ع��ام 
راأ�س  اإم��ارة  ان�سمام  الأعلى لالحتاد 

اخليمة اإىل دولة الإمارات.

توحيد القوات امل�سلحة
مايو   6 يف  زاي������د  ال�������س���ي���خ  ت�����راأ������س 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع   1975
ل��الحت��اد ال���ذي ات��خ��ذ ق���رار توحيد 

قوات الدفاع بالإمارات.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
42 لتوحيد  اهلل« مبنا�سبة الذكرى 
القوات امل�سلحة الذي وافق ال�ساد�س 
من �سهر مايو املا�سي:« اإن ال�ساد�س 
1976 هو حمطة مهمة  من مايو 
يف م�سريتنا وقفزة نوعية ج�ّسدت ما 
حتّلى به اآباوؤنا من روؤية ا�سرتاتيجية 
عميقة مّكنتهم من اإدراك ما للجي�س 
ال��وط��ن��ي امل��وح��د م��ن اأه��م��ي��ة يف بناء 
فاملوؤ�س�سة  دعائمها،  وتثبيت  الدولة 
عالية  املتما�سكة  املوحدة  الع�سكرية 
ال���ك���ف���اءة ه����ي م�������س���دُر ق������وٍة واأم�����ن 
يف  اأ�سا�سي  ومكّوٌن  اطمئنان  ومبعُث 
النتماء  قيم  وتعميق  ال��دول��ة  ب��ن��اء 

اإىل الوطن والولء للقيادة«.

زيارة بريطانيا 
ال�سيخ  اهلل  ب������اإذن  ل���ه  امل���غ���ف���ور  زار 
 10 يف  بريطانيا  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
امللكة  والتقى ملكتها   1969 يونيو 
اإليزابيث يف ال�13 من نف�س ال�سهر.

واأ���س��ه��م��ت زي�����ارات ال�����س��ي��خ زاي���د اإىل 
ل�سراكة  ال��ت��اأ���س��ي�����س  يف  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ب�����ني ال���ب���ل���دي���ن يف 
املجالت كافة حتقق م�سالح وطموح 

�سعبيهما ال�سديقني.

�سندوق الزواج  
ال��ت��ا���س��ع من  زاي���د يف  ال�سيخ  اأ���س��در 
قانونا   1992 ال��ع��ام  م��ن  دي�سمرب 
الزواج  �سندوق  اإن�ساء  ب�ساأن  احتاديا 
املواطنني  وت�سجيع  م�ساعدة  بهدف 
ال��راغ��ب��ني يف ال�����زواج مب��ا ي��ع��زز من 

ا�ستقرار الأ�سرة الإماراتية.
تعزيز  ال��زواج هدف  وو�سع �سندوق 
املجتمع وتدعيم ن�سيجه  بنية  ركائز 
جانب  واإىل  اأول���وي���ات���ه،  راأ������س  ع��ل��ى 
تقدميه منح الزواج مل�ستحقيها، لعب 
الت�سدي  يف  توعويا  دورا  ال�سندوق 
ل��ظ��اه��رة ارت���ف���اع ك��ل��ف��ة ال�����زواج كما 
اأ�سهم يف متويل الأعرا�س اجلماعية.

زايد للإ�سكان  
يف ال�18 من يوليو من العام 1999 
القانون  ث�����راه«  اهلل  »ط��ي��ب  اأ����س���در 
برنامج  ب�����س��اأن  اخل���ا����س  الحت������ادي 
يهدف  ال��ذي  لالإ�سكان  زاي��د  ال�سيخ 
امل�ساعدات  وم��ن��ح  امل�ساكن  ب��ن��اء  اإىل 
املالية للمواطنني وتقدمي القرو�س 

لبناء امل�ساكن بدون فائدة.
احللول  اأب���رز  اأح��د  الربنامج  و�سكل 
والالئق  امل��ن��ا���س��ب  امل�����س��ك��ن  ل��ت��وف��ري 
اختالف  ع���ل���ى  امل����واط����ن����ة  ل���الأ����س���ر 
م�ستوياتها القت�سادية والجتماعية 
للحالت  الأول������وي������ة  م�����راع�����اة  م����ع 
اخل���ا����س���ة م��ث��ل الأي����ت����ام والأرام�������ل 
الحتياجات  واأ�سحاب  ال�سن  وكبار 

اخلا�سة.

الإعانات الجتماعية  
ال�سيخ  اأ�سدر   1972 28 يوليو  يف 
الجتماعية  الإع���ان���ات  ق��ان��ون  زاي���د 
ال��ت��ي ت�ستحق  ال��ف��ئ��ات  ال����ذي ح����دد 

الإعانة واحلد الأق�سى لها.
وقدم القانون مفهوما اأو�سع للرعاية 
التي  الإم���ارات  دول��ة  الجتماعية يف 
الحتياجات  توفري  على  تقت�سر  مل 
الجتماعية بل امتدت لت�سمل توفري 
والرتبوية  النف�سية  الح��ت��ي��اج��ات 
الجتماعية  ال���ط���ب���ق���ات  جل���م���ي���ع 
تاأ�سي�س  مت  عليه  وب��ن��اء  امل�ستفيدة، 
العديد من الهيئات لتقدمي الرعاية 
ب�سوؤون  ت��ه��ت��م  ال���ت���ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الأطفال وال�سباب وكبار ال�سن وذوي 

الحتياجات اخلا�سة.

ت�سامن
ال��دول العربية   ت�سامنا مع تعر�س 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ال�سيخ  له  املغفور  تاريخ  يحفل 
اآل ن��ه��ي��ان »ط��ي��ب اهلل  ب���ن ���س��ل��ط��ان 
املواقف اخلالدة  بالعديد من  ث��راه« 
التي حولته اإىل رمز للحكمة واخلري 
والعطاء على كافة امل�ستويات املحلية 
تزال  وال��دول��ي��ة، حيث ل  وال��ع��رب��ي��ة 
م���واق���ف���ه وم���ب���ادرات���ه ����س���اه���دة على 
مكانته كقائد ع�سري يحظى بتقدير 

�سعوب ودول املنطقة والعامل.
وت���ر����س���د وك����ال����ة اأن����ب����اء الإم��������ارات 
وبالتعاون  ال��ت��ق��ري��ر  ه���ذا  يف  »وام« 
مواقف  اأب��رز  الوطني  الأر�سيف  مع 
املوؤ�س�س  ال��وال��د  واأق���وال  وم�ساركات 
»رحمه اهلل« ابتداء من العام 1966 
مع  بالتزامن  وذل��ك   ،2004 حتى 

»عام زايد.

تويل احلكم   
العام  من  اأغ�سط�س  من  ال�ساد�س  يف 
باإذن اهلل  له  املغفور  توىل   ..1966
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
يف  احلكم  مقاليد  ث���راه«  اهلل  »طيب 
الأ�سرة  م��ن  مبايعته  ب��ع��د  اأب��وظ��ب��ي 
مباركة  م�����س��رية  ل���ت���ب���داأ  احل���اك���م���ة، 
ت��وج��ت ب��ت��اأ���س��ي�����س دول����ة الحت�����اد يف 
ال����ث����اين م����ن دي�������س���م���رب م����ن ال���ع���ام 

 .1971

اجتماع »ال�سديرة«  
اجتمع املغفور له باإذن اهلل يف ال�18 
 1968 ال����ع����ام  م����ن  ف����رباي����ر  م����ن 
را�سد  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  وامل��غ��ف��ور 
اآل م��ك��ت��وم »رح���م���ه اهلل«  ���س��ع��ي��د  ب���ن 
على  ووق��ع��ا  »ال�����س��دي��رة«  منطقة  يف 
ات��ف��اق��ي��ة الحت������اد ب���ني الإم����ارت����ني، 
مفتوحاً  الباب  اإبقاء  عن  اأعلنا  فيما 
جلميع الإمارات الأخرى لالن�سمام 
اإىل الحتاد، وهذا ما مت بعد �سنوات 
التاريخي  الجتماع  ه��ذا  م��ن  قليلة 
الذي يعد اأحد اأهم الجتماعات التي 

اأثرت م�ساورات بناء دولة الحتاد.

املجل�س الأعلى  
تراأ�س ال�سيخ زايد يف 6 يوليو 1968 
اجلل�سة الفتتاحية للمجل�س الأعلى 
العربي  اخل���ل���ي���ج  اإم���������ارات  لحت������اد 
ملناق�سة  اأب���وظ���ب���ي  يف  ع���ق���دت  ال���ت���ي 
الأعلى  املجل�س  ويعد  الحت��اد.  قيام 
الدولة،  يف  العليا  ال�سلطة  لالحتاد 
وي��ت��األ��ف م��ن ح��ك��ام جميع الإم����ارات 
اأدواره  اأه���م  امل��ك��ون��ة ل��الحت��اد، وم���ن 
لالحتاد  ال���ع���ام���ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  ر����س���م 
امل�سرتكة  وامل�سالح  اأهدافه  وحتقيق 
لالإمارات الأع�ساء، والت�سديق على 
قبل  املختلفة  الحت���ادي���ة  ال��ق��وان��ني 

اإ�سدارها.

اإعلن الحتاد  
اأع���ل���ن امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
ال���ث���اين من  ن��ه��ي��ان يف  ال  ���س��ل��ط��ان 
قيام   1971 ال���ع���ام  م���ن  دي�����س��م��رب 
املتحدة بعد  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
اجتماع تاريخي جمع حكام الإمارات 
يف ق�����س��ر ال�����س��ي��اف��ة ب���دب���ي. ورف���ع 
يف ه���ذا ال��ي��وم ال��ت��اري��خ��ي ع��ل��م دولة 
امل��ت��ح��دة للمرة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
ق�����س��ر الحت���اد  ���س��اري��ة  ع��ل��ى  الأوىل 
ليعلن  دب����ي،  اجل���م���ريا يف  مب��ن��ط��ق��ة 
للعامل اأجمع قيام الدولة الحتادية 
ال��ت��ي ج���اءت ث��م��رة م���ب���ادرات امتدت 
على مدى اأربع �سنوات م�ست قادها 
اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  املوؤ�س�س  الوالد 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 

رحمه اهلل.

جمل�س الوزراء 
ت���راأ����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
10من دي�سمرب للعام  �سلطان يف ال� 
الوزراء  ملجل�س  جل�سة  اأول   1971
الإماراتي يف ق�سر الرئا�سة باأبوظبي 
اأداء  يف  ال��ت��وف��ي��ق  للمجل�س  ومت��ن��ى 
اأج����ل خ��دم��ة ورفاهية  ر���س��ال��ت��ه م��ن 

اأبناء الدولة.
الهيئة  ال������������وزراء  جم���ل�������س  وي����ع����د 
العربية  الإم���ارات  لدولة  التنفيذية 
املتحدة، ويتوىل حتت الرقابة العليا 
الأعلى  وامل��ج��ل�����س  الحت����اد  ل��رئ��ي�����س 
الداخلية  ال�����س��وؤون  جميع  ت�سريف 
ي���خ���ت�������س بها  ال����ت����ي  واخل�����ارج�����ي�����ة 
والقوانني  د�ستوره  مبوجب  الحت��اد 
الوزراء  جمل�س  ويتكون  الحت��ادي��ة. 
من رئي�س املجل�س ونائبيه والوزراء، 

منعطفا  م��ث��ل��ت  ال��ه��ن��د  ج��م��ه��وري��ة 
هاما يف م�سار العالقات الثنائية بني 
�سهدته من توقيع  ملا  البلدين نظرا 
املجالت  يف  ه��ام��ة  ثنائية  اتفاقيات 
وال�سيا�سية  والثقافية  القت�سادية 
اأ����س���ه���م���ت ف��ي��م��ا ب���ع���د ب����الرت����ق����اء يف 
اإىل  البلدين  ب��ني  العالقة  م�ستوى 

م�ستوى ال�سراكة ال�سرتاتيجية.

م�سفاة اأم النار
 افتتح ال�سيخ زايد »طيب اهلل ثراه« 
اأم  م�����س��ف��اة   1976 اأب���ري���ل   27 يف 
اأ�سحاب  ب��ح�����س��ور  ل��ل��ب��رتول  ال���ن���ار 
الأعلى حكام  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو 
الإم�������ارات، وق���د اأ����س���در »ط��ي��ب اهلل 
يق�سي  املنا�سبة  ب��ه��ذه  ق���رارا  ث���راه« 
بتخفي�س اأ�سعار امل�ستقات البرتولية 

من املحروقات.

�سرق اآ�سيا  
ال�سابع  يف  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  ب���داأ 
م��ن م��اي��و 1990 رح��ل��ة ل��ع��دد من 
خاللها  ال���ت���ق���ى  اآ����س���ي���ا  ����س���رق  دول 
اأكيهيتو  ال���ي���اب���اين  الإم������رباط������ور 
كون  �ساجن  ي��اجن  ال�سيني  والرئي�س 
�سوهارتو..  الإندوني�سي  والرئي�س 
عالقات  تطوير  �سبل  واإي��اه��م  باحثاً 
ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك وال���ع���م���ل على 
ال�سرق  يف  وال�ستقرار  ال�سالم  دع��م 
الأو������س�����ط. وق�����د ح�����دد امل���غ���ف���ور له 
الإم���ارات  دبلوما�سية  ا�سرتاتيجية 
نظرته  لت�سكل  بالعامل..  وعالقاتها 
لل�سيا�سة  اإل���ه���ام  م�����س��در  وح��ن��ك��ت��ه 
اخل��ارج��ي��ة ل��دول��ة الإم������ارات والتي 
ال�سداقة  ج�����س��ور  ب��ب��ن��اء  ال���ت���زم���ت 
والعمل والتعاون مع الدول ال�سقيقة 
باحلكمة  ات�������س���م���ت  وال���������س����دي����ق����ة 
ومنا�سرة  وال����ت����وازن،  والع����ت����دال، 
احلق والعدالة، وتغليب لغة احلوار 

والتفاهم يف معاجلة كافة الق�سايا.

القمة الإ�سلمية 
 1981 ال���ع���ام  م���ن  ي��ن��اي��ر   29 يف 
�سلطان  ب���ن  زاي�����د  ال�����س��ي��خ  خ���اط���ب 
القمة  م���وؤمت���ر  امل�����س��ارك��ة يف  ال�����دول 
الطائف..  يف  عقد  ال��ذي  الإ�سالمي 
تواجه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأن  م���وؤك���دا 
الأمة الإ�سالمية ل ميكن مواجهتها 
بالدرع  و�سفه  ال��ذي  بالت�سامن  اإل 
احل�سني الذي يحمي الأمة ويقوي 

�ساأنها بني الأمم.
العرب«  »حكيم  ب��اأن  التاريخ  وي�سهد 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، من اأقوى 
القادة يف التاريخ املعا�سر بالنظر اإىل 
اإ�سهاماته يف حميط العامل العربي. 
تقوية  دور مهم يف  ل�سموه  كان  وقد 
ال�����س��ف ال��ع��رب��ي م��ن خ���الل العديد 
الدعم  تت�سمن  ال��ت��ي  امل���واق���ف  م��ن 
واملعنوي  والق��ت�����س��ادي  ال�����س��ي��ا���س��ي 
والإن�����������س�����اين والإع��������الم��������ي، وم���ن 
ذل���ك م��وق��ف��ه ال�����س��ل��ب خ���الل حرب 
الناجحة  وج��ه��وده   ،1973 اأكتوبر 
ل��ت��اأ���س��ي�����س جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل���دول 
ال���ب���ارز يف  ال��ع��رب��ي��ة، ودوره  اخل��ل��ي��ج 
الدول  بني  البينية  اخلالفات  اإنهاء 

العربية.

ب�����ني ال�������س���ل���ط���ات الحت�������ادي�������ة من 
واإقرار  مناق�سة  يف  م�ساركته  خ��الل 
ق�سايا  وم��ن��اق�����س��ت��ه  ال��ت�����س��ري��ع��ات، 

املواطنني واحتياجاتهم.

املحكمة الحتادية العليا  
اأ�سدر ال�سيخ زايد بن �سلطان طيب 
 1973 اأغ�����س��ط�����س   1 يف  ث����راه  اهلل 
الحتادية  امل��ح��ك��م��ة  اإن�������س���اء  ق���ان���ون 
ق�سائية  هيئة  اأع��ل��ى  ل��ت��ك��ون  العليا 
يف دول��ة الحت���اد، وال��ت��ي اأخ���ذت على 
القوانني  د���س��ت��وري��ة  ب��ح��ث  ع��ات��ق��ه��ا 
القوانني  ود����س���ت���وري���ة  الحت�����ادي�����ة، 
املحلية،  الإم���������ارات  م���ن  ال�������س���ادرة 
على  ب��ن��اء  الد�ستور  اأح��ك��ام  وتف�سري 
حكومة  اأو  الحتادية،  اجلهات  طلب 
اإ�سافة  الأع�����س��اء  الإم�����ارات  اإح����دى 
تخ�سع  التي  الق�سايا  يف  البت  اإىل 

لخت�سا�سها.
 

»اأبوظبي للكتاب«  
 1981 مايو   3 يف  زاي��د  ال�سيخ  زار 
باأبوظبي  الإ�سالمي  الكتاب  معر�س 
�سنوي  ح����دث  اإىل  ب��ت��ح��وي��ل��ه  واأم�����ر 
لتتوا�سل منذ ذلك التاريخ فعاليات 
ي��ح��م��ل ا�سم  ب�����ات  ال������ذي  امل���ع���ر����س 
ال���دويل للكتاب،  اأب��وظ��ب��ي  »م��ع��ر���س 
اإىل حدث عاملي يجمع كبار  وحت��ول 
دول  جميع  م��ن  الأدب�����اء  و  املثقفني 

العامل.

بني يا�س  
يوليو   13 يف  زاي�����د  ال�����س��ي��خ  وج����ه 
يف  ج��دي��دة  م��دي��ن��ة  ب��ب��ن��اء   1976
الطريقني  ب���ني  ال���واق���ع���ة  امل��ن��ط��ق��ة 
ال��ع��ني ودبي  م���ن  ك���ل  اإىل  امل���وؤدي���ني 
العا�سمة  ال�سكان يف  ارتفاع عدد  مع 
اأبوظبي يطلق عليها ا�سم »بني يا�س« 
والتي اأ�سحت اليوم من اأبرز املناطق 
اأبوظبي  بجزيرة  املحيطة  ال�سكنية 
امل�ساريع  م��ن  الكثري  على  وحت��ت��وي 
الق��ت�����س��ادي��ة وامل���ع���امل ال��ث��ق��اف��ي��ة و 

الرتفيهية.

»زايد الإن�سانية«
 5 زاي��د يف  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  اأ���س��در 
باإن�ساء  ق��ان��ون��ا   1992 اأغ�سط�س 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة 
مليار  براأ�سمال  الن�سانية  لالأعمال 
اأبرز  اأح���د  ال��ي��وم  ب��ات��ت  حيث  دولر، 
ع��ل��ى م�ستوى  امل��وؤ���س�����س��ات اخل��ريي��ة 
ال��ع��امل وال��ت��ي ت��وف��ر امل�����س��اع��دات يف 
والإغاثة  وال�سحة  التعليم  جمالت 

والعمل اخلريي.

ميناء زايد 
 افتتح الوالد املوؤ�س�س »رحمه اهلل« يف 
الأوىل  املرحلة   1972 يونيو   28
م��ن م��ي��ن��اء زاي����د يف اأب��وظ��ب��ي الذي 
اع���ت���ربه م���ن اأه����م الإجن�������ازات التي 
الإم��������ارات بذلك  دول�����ة  حت��ق��ق��ت يف 
اأكرب  امليناء واح��داً من  الوقت. وعد 
 21 ب�  العا�سمة  التجارية يف  املوانئ 

ر�سيفاً بطول 4،375 مرتاً.

زيارة الهند  
 28 د�سن ال�سيخ زاي��د رحمه اهلل يف 
اإىل  تاريخية  زي���ارة   1992 اأب��ري��ل 

مكتبة الإ�سكندرية
 ت���ربع ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل 
فرباير   11 يف  اهلل«  »رح��م��ه  نهيان 
لإحياء  دولر  مليون   20 ب�   1990

مكتبة الإ�سكندرية القدمية.
اأثراً  اهلل«  »حمه  زاي��د  ال�سيخ  وت��رك 
يف  جهوده  و�ساهمت  م�سر،  يف  طيباً 
القدمية  ملكانتها  املكتبة  ا���س��رتج��اع 
املنطقة  يف  امل���ك���ت���ب���ات  اأه������م  ك����اأح����د 
امل��ع��ن��ى املعتاد  ب��ل ت��ع��دى ح�����س��وره��ا 
�سخم  ثقايف  جممع  فهي  للمكتبات 
التاريخ  م���ع  ال���ف���ن���ون  ف��ي��ه  جت��ت��م��ع 
منها  جعلت  كما  والعلوم.  والفل�سفة 
تقدمها  ال���ت���ي  امل���ت���ع���ددة  الأن�����س��ط��ة 
املفتوح  ل��ل��ن��ق��ا���س  م��ك��اًن��ا  ل��ل��ج��م��ه��ور 

واحلوار.

قبة ال�سخرة  
تكفل الراحل املوؤ�س�س يف 22 فرباير 
م�سجد  ���س��ق��ف  ب���رتم���ي���م   2004
نتيجة  ت�سرر  بعدما  ال�سخرة  قبة 
مدينة  �سربت  التي  الأر�سية  الهزة 
ال��ق��د���س. واأم���ر املغفور ل��ه ب���اإذن اهلل 
والتن�سيق  امل�����س��روع  تنفيذ  ب�����س��رع��ة 
مع جهات الخت�سا�س امل�سرفة على 
بال�سورة  لإجن���ازه  الأق�سى  امل�سجد 
الدينية  امل�سجد  مبكانة  تليق  ال��ت��ي 

والتاريخية. 

رجل العام 
العام  م���ن  م���ار����س  م���ن  ال���ث���ام���ن  يف 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  ن��ال   1989
بن �سلطان لقب “رجل عام 1988 
“ من “هيئة رجل العام” - ومقرها 
اأبوظبي  يف  ت�سلمها  والتي   - باري�س 
الهيئة  رئ��ي�����س  ���س��ن��ج��ون��ه  ل��ي��و  م���ن 
تقديرا ملواقفه جتاه خمتلف الق�سايا 

العربية والإ�سالمية والدولية.

جامع زايد الكبري
اأب���ري���ل   3 يف   « اهلل  »رح����م����ه  وج�����ه 
باب  لفتح  التخطيط  دائ��رة   1995
واإجناز  اإن�����س��اء  اأج���ل  م��ن  املناق�سات 
جامع وم�سجد ال�سيخ زايد يف مدينة 
اأبوظبي ليكون اأكرب م�سجد يف دولة 
اإ���س��الم��ي��ا يحمل  الإم�������ارات و����س���رح 

ا�سمه » رحمه اهلل«

جمل�س التعاون
مايو   25 يف  ل����ه  امل���غ���ف���ور  ت����راأ�����س   
لدول  الأوىل  القمة  اأعمال   1981
التي  ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي  جم��ل�����س 
ا�ست�سافتها العا�سمة اأبوظبي والتي 
تعاونية  ���س��ي��غ��ة  اإي���ج���اد  يف  جن��ح��ت 
تهدف اإىل حتقيق التن�سيق والتكامل 

والرتابط بني الدول الأع�ساء.

الإمارات وال�سعودية
ال�سيخ  اهلل  ب����اإذن  ل��ه  املغ�����فور  ق���ام 
يف  ن��ه��ي��������������ان  اآل  �س�����لطان  ب���ن  زاي����د 
 1967 العام  من  اب������ريل  من   12
بزي����ارة تاريخية اإىل اململكة العربية 
ال�����س��ع��ودي��ة ال��ت��ق��ى خ��الل��ه��ا بجاللة 
امللك في�سل بن عبدالعزيز اآل �سعود 
واأك�����������������د خاللها   . م��دي��ن��ة ج����دة.  يف 
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  متانة  على 

وال�سعبني ال�سقيقني

عبداحلي   / امل���دع���و  ف��ق��د 
باك�ستان     ، الرحمن  ع��زي��ز 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )1074422FY( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0564404236

فقدان جواز �شفر
ريني�س   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
الهند     ، رف��ي��ن��دران  ن��ان��وث 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)N0415293( رق����م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0521285145

فقدان جواز �شفر
امل��دع��و / م��ولن��ا عليم  فقد 
 ، عبدالرحمان  عبداملجيد 
الهند اجلن�سية - جواز �سفره 
  )3365164M( رق����م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

 058869643

فقدان جواز �شفر
ماى  لدى   / امل��دع��و  ف��ق��د 
باملاري�س كوندور ، الفلبني   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A6689929P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0553133809

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ �سامان ثو�سارا دى 
، �سريلنكا   �سيلفا جيواثمونى 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)7580968( - يرجى ممن 
ب�سفارة  ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث 
مركز  اق�������رب  او  ����س���ريلن���ك���ا 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ �سامل خان مال 
خان ، الهند اجلن�سية جواز 
�سفره رقم )2121489( 
- ي��رج��ى مم��ن ي��ع��رث عليه 
الهندية   بال�سفارة  ت�سليمه 
�سرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الوىل القاب�سة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1158137 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عمري حممد عمري يو�سف املهريي %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خليفة حممد عمري يو�سف املهريي %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل حممد عمري يو�سف املهريي %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نا�سر حممد عمري يو�سف املهريي %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عمري يو�سف احمد املهريي

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 6*3 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ الوىل القاب�سة
FIRST HOLIDING

اىل/املجموعة الوىل القاب�سة ذ.م.م
FIRST HOLIDING GROUP LLC

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

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

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موناكو الع�سوية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2652921 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة منى عبدالعزيز م�سطفى عبداهلل املرزوقي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/فر�سته حممد طاهر غالم خلوتي املرزوقي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ فر�سته حممد طاهر غالم خلوتي املرزوقي من 100% اىل %50

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

تعديل ا�سم جتاري من/ موناكو الع�سوية
ORGANIC MONACO

اىل/موناكو الع�سوية ذ.م.م
ORGANIC MONACO LLC

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

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

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز النجوم لكمال 

CN قد تقدموا الينا بطلب الج�سام رخ�سة رقم:1044129 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي عبداهلل علي احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح علي عبداهلل علي احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نيك�ست �ستيب للياقة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رجال رخ�سة رقم:2614199 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي عبداهلل علي احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح علي عبداهلل علي احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستايل موف لل�سيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2361552 
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ �ستايل موف لل�سيانة العامة
STYLE MOVE GENERAL MAINTENANCE

اىل/ور�سة �ستايل موف لت�سليح ال�سيارات
STYLEMOVE AUTO REPAIR WORKSHOP

تعديل عنوان/ Building Name من 53074 اىل 222828
تعديل عنوان/ Building Owner Name من حمد بهيان باروت واخرين اىل 

ورثة حمود نا�سر جديد خلفان املن�سوري
تعديل ن�ساط/ ا�سافة ا�سالح ميكانيك املركبات )4520003(

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كباب ورقاق للوجبات اخلفيفة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2487637 

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 0*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ كباب ورقاق للوجبات اخلفيفة

KABAB AND RQAQ LIGHT MEALS

اىل/كام ايت برجر

COME EAT BURGER

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم حيدر ابادي 

CN قد تقدموا الينا بطلب امللكي  رخ�سة رقم:1196116 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يحيى با�سا حممد %100
تعديل وكيل خدمات

را�سيه عبدالفني عبدالرحمن
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سيه عبدالغني عبدالرحمن
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لي�سكون ال�سرق الو�سط ذ.م.م 

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�سة رقم:1334021 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد خان خاجا ح�سور %15

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد حممد علي ابراهيم املن�سوري %51
GDES MEJLT تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جي دي اي ا�س ام اي جي ال تي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد خان خاجا ح�سور
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �سعيد حبان �سعيد الكثريي

GDES MEJLT تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جي دي اي ا�س ام اي جي ال تي
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات مقاومة ال�سداأ والتاأكل للمن�ساأت اخلر�سانية واملعدنية 

)4390014(
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات مقاومة ال�سداأ والتاأكل للمن�ساأت ال�سناعية والبرتولية 

والغازية )0910016(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
امل�ستقبل  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN التايل حللول التكنولوجيا ذ.م.م  رخ�سة رقم:1529399 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �ساكر منري احمد منري احمد حممود %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سوكت اهلل �سريف

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

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

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اطاللة اجلبل للمقاولت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:1855802 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد جابر بدر �ساملني الكثريي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ا�سامه حممود عبداحلميد احلنفي %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ماهر ال�سيد حممد البنا
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد مبارك هادي اليعقوبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مر�سيليا 

CN 1426738:للوحات العالنية رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

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

CN 2162635:ومطبخ ربوع اليمن رخ�سة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/منافذ  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

لل�سحن )ام.ا�س.اف.�سي( �س ذ م م- فرع ابوظبي 1
 رخ�سة رقم:CN 2043920  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مزرعة ال�سارية للدواجن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1339209 
تعديل مدير/ ا�سافة خ�سر رامز جنارين

ALOTAIBA INVESTMENT LIMITED تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة العتيبة انف�ستمنت املحدودة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل احمد خلف العتيبة

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

تعديل ا�سم جتاري من/ مزرعة ال�سارية للدواجن
ALSARIYA CHICKEN FARM

اىل/مزرعة ال�سارية للدواجن- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ALSARIYA CHICKEN FARM - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اديكو ال�سرق الو�سط خلدمات للتوظيف ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1176565 
تعديل مدير/ ا�سافة امينه ح�سن حممد ريا�س

holding 1 ltd تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هولدينج 1 ال تي دي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد امني ح�سن حممد مبا�سري املرزوقي

LINKS COMMERCIAL BROKERS LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف لينك�س للو�ساطة التجارية ذ.م.م
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ اديكو ال�سرق الو�سط خلدمات للتوظيف ذ.م.م

ADECCO MIDDLE EAST RECRUITMENT SERVICES LLC

اىل/اديكو ال�سرق الو�سط خلدمات التوظيف ذ.م.م- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ADECCO MIDDLE EAST RECRUITMENT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الوطن يف العدد رقم 2580 بتاريخ 

2018/10/29 بخ�سو�س الرخ�سة التجارية )CN-1017498( بال�سم 

التجاري: ليف ان روز للخياطة الن�سائية ذ.م.م.

تنوه دائرة التنمية القت�سادية بت�سحيح العالن امل�سار اليه:

تعديل راأ�س املال/خف�س راأ�س املال 450000 اىل 150000

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

وال  ن�سر هذا العالن  تاريخ  من  يوماً   14 القت�سادية خالل  التنمية 

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة الكرمني الزراعية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1015185 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة راخي براجيت اياين %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة جوبالكري�سنان باناكابارامبيل %24
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ريكها جوبتا انكيت ابهاي جوبتا
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فيتات كوزهوبويل بالرامان فايديار ا�سوك كومار
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة بن �سامل القاب�سة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1140963 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل حممد �سامل م�سعود الظاهري %25.3
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد حممد �سامل م�سعود الظاهري %24.7

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل احمد حممد �سامل الظاهري
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ت�سامن
تعديل ا�سم جتاري من/ �سركة بن �سامل القاب�سة ذ.م.م

BIN SALEM HOLDING CO LLC

اىل/�سركة �سامل حممد �سامل م�سعود الظاهري و�سركاه لال�ستثمار
SALEM MOHAMMED SALEM MASOUD ALDHERI CO & PARTNERS INVESTMENT TRADING

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

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

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املو�سم 

اخلام�س للرتفية وال�سياحة
 رخ�سة رقم:CN 1426058  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مي اند اونلي ليدز �سبا

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1699592 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل احمد حممد بن في�سل ال�سحي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل احمد حممد بن في�سل ال�سحي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �ساروجي راين بروتري�ستون %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 1800000
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ مي اند اونلي ليدز �سبا

ME & ONLY LADIES SPA
اىل/مي اند اونلي ليدز �سبا ذ.م.م

ME & ONLY LADIES SPA LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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



السبت  1   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12492  
Saturday  1   December   2018  -  Issue No   12492

05

اأخبـار الإمـارات
�شفارة الدولة بالنم�شا تنظم احتفالية خا�شة للمواطنني املر�شى احتفاء باليوم الوطني

•• فيينا-وام:

ال�سابع  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  النم�سا  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  ���س��ف��ارة  احتفلت 
ال��ع��الج يف م�ست�سفيات  يتلقون  ال��ذي��ن  امل��ر���س��ى  امل��واط��ن��ني  م��ع  والأرب���ع���ني 
النم�سا حيث نظمت ال�سفارة احتفالية خا�سة يف م�ست�سفى “فيينا اخلا�س” 
مل�ساركة املر�سى فرحة الحتفال باليوم الوطني وبث الأمل يف نفو�س املر�سى 

املوجودين خارج اأر�س الوطن.
و�ساركت معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة دولة بح�سور 
واأع�ساء  النم�سا  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  الكعبي  علي  حمد  �سعادة 
لالطمئنان  املر�سى  املواطنني  وزي��ارة  الحتفالية  يف  الدبلوما�سية  البعثة 

على اأحوالهم واأو�ساعهم ال�سحية والوقوف على احتياجاتهم.
الدولة  اهتمام  على  ومرافقيهم  للمر�سى  الكعبي  ال�سفري  �سعادة  واأك���د 
وال�سفارة برعاية املر�سى وتقدمي اخلدمات التي تلبي احتياجاتهم، والعمل 
متمنيا  بالنم�سا،  العالجية  اإقامتهم  فرتة  خالل  �سعوبات  اأي  تذليل  على 

لهم ال�سفاء العاجل والعودة ب�سالم اإىل اأر�س الوطن.
ويف املقابل عرب املواطنون عن �سعادتهم بالحتفالية اخلا�سة، التي نظمتها 
ال�سفارة  لرعاية  وتقديرهم  اخلا�س”،  “فيينا  م�ست�سفى  يف  لهم  ال�سفارة 
ومتابعتها لأحوال املر�سى واإ�سراكهم يف الحتفال باليوم الوطني، وتقدموا 
ب�سحة  تهتم  التي  الر�سيدة،  الدولة  قيادة  اإىل  والتقدير  ال�سكر  بخال�س 

و�سالمة اأبناء الوطن وت�سهل اإجراءات �سفرهم وعالجهم يف خارج الدولة.

اأبوظبي للرقابة الغذائية: �شهداء االإمارات اأهل للتبجيل واالإجالل واالإكبار
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  العامري مدير عام جهاز  �سامل  البحري  �سعيد  �سعادة  اأكد 
الإمارات  تاريخ  ال�سهيد منا�سبة خالدة يف  اأن يوم  الغذائية  للرقابة 
وعزيزة على قلوب اأبناء وبنات الوطن كافة ن�ستح�سر فيها ت�سحيات 
الدفاع عن مكت�سبات  الذين ق�سوا يف �سبيل  الأب��رار  الوطن  �سهداء 
وط��ن��ه��م وق�����س��اي��ا اأم��ت��ه��م ت��ارك��ني وراءه�����م اإرث�����اً ع��ظ��ي��م��اً م��ن العزة 
تاريخاً  الزكية  بدمائهم  وم�سطرين  والت�سحية  والإب���اء  والكرامة 

م�سرفاً من الب�سالة والفداء ون�سرة الأ�سقاء ورفع الظلم عنهم.
م�سنعاً  احلكيمة  قيادتها  ظ��ل  يف  �ستبقى  الإم����ارات  دول��ة  اإن  وق��ال 
وال�ستقرار  ل��الأم��ن  وم�����س��دراً  والت�سحيات  وال��ب��ط��ولت  ل��ل��رج��ال 

والتالحم العاملي و�ستبقى �سرية �سهدائنا الأوفياء حا�سرة يف قلوب 
للوطن  الن��ت��م��اء  قيم  منها  ي�ستلهمون  ال��ق��ادم��ة  والأج��ي��ال  الأب��ن��اء 
حمبة  يف  ال��درو���س  اأروع  منها  وي�ستقون  احلكيمة  لقيادته  وال���ولء 

الأوطان والذود عن حماها.
اأم للوطن كله ورمز لوحدته  اأم ال�سهيد هي  اأن  واأ�سار العامري اإىل 
اإعداد الن�سء على القيم  وقوته ومنعته وقدوة لكل بنات الوطن يف 
�سبيل  والت�سحية يف  الب�سالة  الأجيال على  واإع��داد  النبيلة  واملبادئ 
اأن  اإىل  احل��ف��اظ على الأوط����ان وحمايتها و���س��ون ح��دوده��ا ..لف��ت��اً 
اإجنازات �سهداء الوطن خالدة ل متوت و�سريتهم العطرة نيا�سني عز 
وفخر على �سدورنا جميعاً فهم خري من ج�سد قيم الإيثار والفداء 

ون�سرة امل�ست�سعفني وهم اأهل للتبجيل والإجالل والإكبار.

�شقر القا�شمي يفتتح قاعة عبد اهلل علي ال�شرهان بنادي االإمارات
•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

افتتح ال�سيخ �سقر بن �سعود القا�سمي قاعة عبد اهلل علي ال�سرهان يف نادي 
الإمارات تزامناً مع احتفالت الدولة باليوم الوطني 47 حيث رعى �سموه 

حفل تد�سني القاعة احلديثة متعددة الأغرا�س داخل النادي.
النادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سم�سي  ح�سن  حممود  التد�سني  حفل  ح�سر 
واأع�ساء  القدم  كرة  �سركة  اإدارة  رئي�س جمل�س  العو�سي  ا�سماعيل  وحممد 
ال�سرهان  اهلل  عبد  جن��ل  ال�سرهان  علي  اهلل  عبد  ويو�سف  الإدارة  جمل�س 
وع��دد من مدراء  القاعة  بناء  اأ�سرف على  ال��ذي  العبدويل  را�سد  واملهند�س 
باليوم  النادي  احتفال  خ��الل  املجتمع  واأف���راد  واملحلية  الحت��ادي��ة  ال��دوائ��ر 
جولة  واحل�سور  التقليدي  ال�سريط  ق�س  بعد  �سموه  اأخ��ذ  وق��د  الوطني. 

على مرافق القاعة، التي �سيدت انطالقا من الدور نحو ال�سراكة املجتمعية 
وخدمة املجتمع.

اأهمية  على  املنا�سبة  بهذه  كلمة  يف  القا�سمي  �سعود  بن  �سقر  ال�سيخ  واأك��د 
ال�سرهان  اهلل  عبد  دع��م  على  واأث��ن��ى  املجتمع،  قطاعات  كافة  ب��ني  التعاون 
كان  كما   ، للمجتمع  خدماتها  �ستقدم  التي  القاعة  لهذه  وت�سييده  الكبري 
لدوره الريادي الف�سل الأبرز يف اإن�ساء القاعة التي �سي�ستفيد منها املجتمع 

لتنفيذ خمتلف املنا�سبات والفعاليات .
التي  القاعة  افتتاح  مبنا�سبة  كلمة  يف  ال�سرهان  اهلل  عبد  اأو�سح  جهته  من 
واجباته  �سمن  م��ن  اإل  ه��و  م��ا  يقدمه  وم��ا  ق��دم��ه  م��ا  ك��ل  اأن  ا�سمه  حتمل 
وم�سوؤولياته نحو خدمة هذا القطاع الذي يعمل خلدمة الوطن والرتقاء 
ببنيته التحتية، اآخذين بتوجيهات القيادة احلكيمة حفظها اهلل التي توؤكد 

النمو  الدولة يف  اأهمية تكاتف اجلهود وتوحيدها لتحقيق روؤية  دوما على 
والتطوير. 

عن  ونيابة  الدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سم�سي  ح�سن  حممود  ق��دم  جانبه  من 
اإدارة النادي كلمة عرب فيها عن �سكره لعبد اهلل ال�سرهان على اإن�ساء القاعة 
والتي �ستهياأ كافة الظروف لأفراد املجتمع لال�ستفادة من خدماتها خا�سة 
واأن موقعها املميز ي�ساعد على اإقامة خمتلف املنا�سبات والأن�سطة بكل ي�سر 
و�سهولة. ويف ختام الحتفالية �سلم ال�سيخ �سقر بن �سعود القا�سمي هدية 
اإدارة نادي الإمارات لرجل الأعمال عبد اهلل علي ال�سرهان ت�سلمها بالنيابة 
عنه جنله يو�سف عبد اهلل علي ال�سرهان كما �سلم هدية ممثالة للمهند�س 
واإجنازها  القاعة  اإن�ساء  متابعة  دور كبري يف  له  كان  ال��ذي  العبدويل  را�سد 

على اأكمل وجه.

االحتاد الن�شائي العام يحتفل 
باليوم الوطني الـ 47

•• ابوظبي-وام:

ال�سابع  الوطني  باليوم  ابوظبي  يف  مبقرة  العام  الن�سائي  الحت��اد  احتفل 
والأربعني لدولة الإمارات بح�سور عدد عقيالت ال�سلك الدبلوما�سي لدى 

الدولة وقيادات العمل الن�سائي وموظفات الحتاد.
واأكدت �سعادة نورة ال�سويدي مديرة الحتاد الن�سائي العام ان ذكرى اليوم 
تعبريا  جيل  بعد  جيال  الب��ن��اء  يتناقلها  جميدة  ذك��رى  للدولة  الوطني 
كافة  يف  للمواطنني  حتققت  التي  الحت��اد  باجنازات  الكبرية  الفرحة  عن 
الحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اإن  وق��ال��ت  امل��ج��الت. 
الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى 
اجلميع  جانب  من  والتقدير  الح��رتام  ت�ستحق  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
التي وقفت اىل جانبها بثبات لتمكينها وو�سولها  املراأة الماراتية  خا�سة 

اىل كافة مواقع العمل يف الدولة بقطاعيه العام واخلا�س.
تقديرنا  عن  تعبري  املنا�سبة  بهذه  احتفالنا  ان  الحت��اد  مديرة  واو�سحت 
نه�ستها  يف  الم��ارات��ي��ة  امل����راأة  ج��ان��ب  اىل  وق��ف��ت  ال��ت��ي  الر�سيدة  لقيادتنا 
عن  الحتفال  يعرب  كما  ع��دة  جم��الت  يف  العمل  م��ن  ومتكينها  وتقدمها 
فرحتنا باجنازات وطننا ومواطنينا رجال ون�ساء وعملهم الدوؤوب لتحقيق 

النه�سة والتقدم للبالد يف كافة املجالت.
الحتاد  ال�سويدي مديرة  نورة خليفة  �سعادة  تكرمي  الحتفال  ومت خالل 
الن�سائي العام من جانب احل�سور لدورها الكبري يف دعم املراأة الماراتية 
من خالل ال�سرتاتيجيات واخلطط والربامج التي نفذها الحتاد ل�سالح 

متكني املراأة الماراتية.
وت�سمن الحتفال الذي كان م�ست�سفى ان ام �سي رويال للمراأه راعيا عدة 
فقرات وفعاليات منها عر�س ازياء وفقرات فلكلورية �سعبية من جمهورية 
ومن  عمان  ب�سلطنة  العمانية  الفرقة  ومن  ال�سودان  وجمهورية  اجلزائر 
من  ترحيبا  لقيت  وطنية  اغنيات  ت��ق��دمي  ت�سمن  كما  فيجي  جمهورية 

احلا�سرات.

قائمة مبيعات دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي يف معر�ش الكويت الدويل للكتاب تت�شدر  كتب   10
•• اأبوظبي-الفجر: 

ح��ق��ق��ت ع�����س��رة  ك��ت��ب ����س���ادرة عن 
للرتجمة  “كلمة”  م�����������س�����روع 
مبيعات  ن�سبة  اإ���س��دارات  وم�سروع 
الثقافة  دائ�������رة  ج���ن���اح  يف  ع���ال���ي���ة 
امل�سارك  اأب���وظ���ب���ي   – وال�����س��ي��اح��ة 
والأرب��ع��ني من  الثالثة  ال����دورة  يف 
للكتاب  ال����دويل  ال��ك��وي��ت  م��ع��ر���س 

الذي اختتم فعالياته موؤخراً.  
كتاب  الكتب  ه��ذه  مقدمة  يف  ج��اء 
�سرد  ال��ت��اري��خ:  يف  امل��ه��ن  “اأ�سواأ 
العمالة  م����ن  ع�����ام  األ����ف����ي  ل��ق�����س��ة 
جتارب  ع�سر  و”اأجمل  البائ�سة”، 
و”الذاكرة  الإطالق”،  ع���ل���ى 
و”العنا�سر:  واآلياتها”،  اأ�سرارها 
ا���س��ت��ع��را���س ب�����س��ري ل��ك��ل ال����ذرات 
و”املنطق”،  الكون”  يف  امل��ع��روف��ة 
ال���ت���ف���وي�������س  و”امرباطورية 
الثقافة  و”تاريخ  ال�سماوي”، 
يف  امل�سلمني  و”تاريخ  العاملية”، 
اإفريقية”، و”حج اإىل ربوع جند”، 

و”حالق دم�سق”.
علي  اآل  م����اج����د  ع����ب����داهلل  وق�������ال 
الكتب  دار  التنفيذي لقطاع  املدير 
بالإنابة يف دائرة الثقافة وال�سياحة 
حققه  مب��ا  “�سعداء  اأب��وظ��ب��ي:   –
م�����س��روع��ي ك��ل��م��ة واإ�������س������دارات يف 
دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي 
واإق��ب��ال جماهريي على  من جن��اح 
يف  عنهما  ال�����س��ادرة  الكتب  اق��ت��ن��اء 
للكتاب،  ال���دويل  ال��ك��وي��ت  معر�س 
ر�سالة  حت��ق��ي��ق  يف  ���س��ي�����س��ه��م  مب���ا 
للرتجمة  “كلمة”  م�����������س�����روع 
جميع  اإىل  ت���رج���م���ات���ه  واإي���������س����ال 

يتواجد فيها. 
“املنطق”  ك���ت���اب  ي��ت�����س��م��ن  ف��ي��م��ا 
متعلق  ق�����س��م  اأ���س��ا���س��ي��ني:  ق�سمني 
بطبيعة ال�ستدلل اأكد فيه املوؤلف، 
وبعدة  ووا����س���ح���ة  ب�����س��ي��ط��ة  ب��ل��غ��ة 
ال�ستدلل  م��ا مي��ي��ز  ع��ل��ى  اأم��ث��ل��ة، 
عن املالحظة واحل�ساب. وقد �سعى 
فيه اإىل الإجابة على �سوؤال مركزي 
وهو: هل ميكن اختزال ال�ستدلل 
الثاين  ال��ق�����س��م  اأم����ا  يف احل�����س��اب؟ 
فريكز فيه على ما ميكن اأن ندعوه 
ب���ح���وار امل��ن��ط��ق واحل�������س���اب، حيث 
واكب  ال�ستدلل  تطور  باأن  اعترب 
علماً  باعتبارها  الريا�سيات  تطور 

ا�ستنباطياً، اأي منطقياً.
“امرباطورية  ي����ت����ن����اول  ف���ي���م���ا 
ثالثة  يف  ال�سماوي”  ال��ت��ف��وي�����س 
ع�سر ف�ساًل جميع مظاهر احلياة 
الإم������رباط������وري������ة  يف  وامل����ج����ت����م����ع 
م�����ا بني  ال�����ف�����رتة  ال�������س���ي���ن���ي���ة، يف 
القرنني الرابع ع�سر والتا�سع ع�سر 
خالل حكم �ساللتي مينج وت�سينج. 
العالقات  ل��ت��اري��خ  اأول  ف��ي��ع��ر���س 
ال�سينية الأوروبية منذ اإرها�ساتها 
ع�سر،  ال�����س��اد���س  ال��ق��رن  يف  الأوىل 
وت��ط��ور ه��ذه ال��ع��الق��ات م��ن خالل 
املركزية  ال��ن��زع��ة  ت��ت��ج��اوز  م��ق��ارب��ة 
داأبت  ال��ت��ي  التقليدية  الأوروب���ي���ة 
على التعاطي مع التاريخ ال�سيني 
ا�ست�سراقية  منطية  ق��وال��ب  وف���ق 
اإىل  امل��وؤل��ف  بعدها  ينتقل  ق��دمي��ة. 
ت�سليط ال�سوء على تنظيم ال�سلطة 
الفرتة،  ت��ل��ك  يف  الإم����رباط����وري����ة 
ال�سعوب  م����ع  ع���الق���ات���ه���ا  وع����ل����ى 
ل��ه��ا، وتقدمي  وامل����ج����اورة  ال��ت��اب��ع��ة 

اأجمل ع�سر جتارب  ما يطلق عليه 
التجارب  وه���ي  ال��ع��ل��وم،  ت��اري��خ  يف 
التي �سكلت منعطفاً كبرياً يف تاريخ 
اإىل  اإىل خروجها  الب�سرية، وقادت 
نور املعرفة والعلم بعد طول تخبط 
يف ظ��الم��ات اجل��ه��ل، وك���ل جتربة 
من هذه التجارب هي مبثابة حالة 
ق��ائ��م��ة ب��ذات��ه��ا، ح��ي��ث اأ���س��ه��م��ت كل 
طريقة  الإن�سان  معرفة  يف  جتربة 
دعا  ما  ه��ذا  الطبيعة، ورمب��ا  عمل 
املوؤلف اإىل الكتفاء بهذه التجارب 
الكثري  وج����ود  رغ���م  غ���ريه���ا،  دون 
التاريخ،  يف  املهمة  املكت�سفات  م��ن 
ال��ب�����س��ري��ة وغريت  وال���ت���ي ط�����ورت 
نحو  ومفاهيمهم  النا�س  حياة  من 
اأن امل���وؤل���ف ي���رى اأن  احل���ي���اة، غ��ري 
الأبرز  هي  التجارب حت��دي��داً  ه��ذه 
واملخرتعات  املكت�سفات  ك��ل  و�سط 

العلمية.
اأ����س���راره���ا  “الذاكرة  ك���ت���اب  اأم������ا 
واآلياتها” فيت�سمن جمموعة من 
بعر�س  امل��وؤل��ف  ا�ستهلها  الق�سايا، 
ال���ذاك���رة وتطور  مل��ف��ه��وم  ت��اري��خ��ي 
القدمية  ال���ع�������س���ور  م����ن  دلل����ت����ه 

العامل،  اأرج����اء  خمتلف  يف  ال��ق��راء 
وذلك بتو�سيل  املعرفة اإىل القراء 
يف كل مكان مبا يف ذلك الكتب التي 
تعنى بالثقافة املحلية والعاملية من 
باأقالم  اأو  اإم��ارات��ي��ني  ك��ت��اب  خ��الل 
ع��رب��ي��ة وغ���رب���ي���ة م���رتج���م���ة. كما 
على  م�ساركتنا  خالل  من  حر�سنا 
ال��ث��ق��ايف واحل�ساري  ال��وج��ه  اإب����راز 
تت�سمنه  وما  الإماراتية  للعا�سمة 
م����ن م����ع����امل وم�����واق�����ع ج�����ذب مع 
مقوماتها  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط 
اأّن  امل��ت��ن��وع��ة لإمي���ان���ن���ا  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
معار�س الكتب تكتب بدورها هوية 
الأوط�����ان وم���ن ه��ن��ا ب��ذل��ن��ا جهدنا 
املحلية  بهويتنا  اجلمهور  لتعريف 
ال��وط��ن��ي��ة وم���ا ت��خ��ت��زن��ه م���ن غنى 

ثقايف وتراثي اأ�سيل”.
يف  امل���ه���ن  “اأ�سواأ  ك���ت���اب  ي���ت���ن���اول 
التاريخ: �سرد لق�سة األفي عام من 
�سردي  باأ�سلوب  البائ�سة”  العمالة 
الطرافة،  م���ن  ي��خ��ل��و  ول  مم��ت��ع 
اأ�سواأ املهن التي عا�سرتها اجلزيرة 
الربيطانية على مدى 2000 عام 
القدمي،  الروماين  بالع�سر  ابتداء 
الو�سطى، وانتهاء  بالع�سور  مروراً 
ب���ال���ف���رتة ال���ف���ي���ك���ت���وري���ة. وح�����اول 
املوؤلف، ح�سب قوله، اأن يخ�س كل 
فرتة مبا امتازت به من مهٍن، قد 
يكون بع�سها حديثاً، اأو ا�ستمر منذ 
فرتة �سابقة، غري اأن الكاتب يجزم 
حم�سة،  �سخ�سية  اخ��ت��ي��ارات��ه  اأن 
مقايي�س  وج��������ود  ل����ع����دم  وذل��������ك 

مو�سوعية لقيا�س بوؤ�س الإن�سان.
“اأجمل  ك��ت��اب  م��وؤل��ف  ي��رك��ز  فيما 
الإطالق” على  ع�سر جت��ارب على 

القت�سادية  للحياة  مف�سل  �سرح 
وتطورها  والفكرية  والجتماعية 
العوامل  حتليل  على  الرتكيز  مع 
ال�سني  خ�����س��ارة  اإىل  ���س��اق��ت  ال��ت��ي 
واإىل  وال��ث��ق��ايف،  العلمي  لتفوقها 
ا���س��م��ح��الل الإم���رباط���وري���ة اأم���ام 
ال�����س��غ��وط ال��غ��رب��ي��ة وال��ي��اب��ان��ي��ة يف 

القرن التا�سع ع�سر.
وي�������س���ع���ى امل�����وؤل�����ف�����ان ال���رو����س���ي���ان 
وفالدميري  ت�����س��ي��ك��ال��وف  دي��ن��ي�����س 
“تاريخ  ك���ت���اب  يف  ك���ون���درا����س���وف 
ت�سليط  اإىل  العاملية”  ال��ث��ق��اف��ة 
الفال�سفة  اآراء  تباين  على  ال�سوء 
وامل��ف��ك��ري��ن ع��ل��ى م���ر ال��ع�����س��ور يف 
من  العاملية،  الثقافة  ت��اري��خ  ���س��اأن 
ل  ومف�سّ �سامل  ا�ستعرا�س  خ��الل 
واكبت  ال��ت��ي  التاريخية  ل��ل��ظ��روف 
فجاءت  وت��ط��وره��ا،  الثقافة  ن�����س��اأة 
ف�������س���ول ال����ك����ت����اب م����رّت����ب����ة وف���ق���اً 
تاريخ  ملحطات  الزمني  للت�سل�سل 

الب�سرية.
يف  امل�����س��ل��م��ني  “تاريخ  ك���ت���اب  اأّم������ا 
املنطقة  ف���ي���ت���ن���اول  اإفريقية” 
ال�������س���اح���ل���ي���ة امل����م����ت����دة ب�����ني خط 
ع��ر���س 12 ���س��م��اًل ت��ق��ري��ب��اً وخط 
التي  وه��ي  ج��ن��وب��اً،    25،8 عر�س 
اإفريقية،  ����س���رق  م��ن��ط��ق��ة  ت�����س��م��ل 
امل�سطلح  ب��ح�����س��ب  ت�����س��م  ب��ح��ي��ث 
ال�سومال،  م����ن  ك�����اًل  ال���ع�������س���ري 
اأهم  تنزانيا، وموزنبيق، مع  كينيا، 
اجلزر ال�ساحلية التي كانت مراكز 
اإ�سالمية وجتارية فائقة الأهمية. 
التي  ال���زم���ن���ي���ة  ال����ف����رتة  اأّن  ك���م���ا 
نهاية  حتى  متتد  البحث  ي�سملها 

القرن التا�سع الهجري.

لظهور  الأوىل  ال����ب����داي����ات  اإىل 
التي  ال��ع�����س��ب��ي��ة،  ال�����س��ي��ك��ول��وج��ي��ا 
يف  بها  امل�ستغلني  اأع��م��ال  �ست�ساهم 
ال��دم��اغ��ي��ة املعنية  امل��ن��اط��ق  و���س��ف 
مبختلف اأنظمة الذاكرة. و�ستتعزز 
دقة  �ستكت�سب  كما  الأع��م��ال  ه��ذه 
اأف�����س��ل، بفعل ن��ت��ائ��ج الأب���ح���اث يف 
وتقنيات  الع�سبية  ال��ع��ل��وم  جم��ال 
الوظيفي  ال��ع�����س��ب��ي  ال���ت�������س���وي���ر 
للدماغ وحتديداً تقنيات الت�سوير 
بالرنني املغناطي�سي. فقد �ساعدت 
هذه التقنيات على ت�سنيف اأ�سكال 
ذاكرة  بني  التمييز  وعلى  ال��ذاك��رة 
ذات مدى ق�سري واأخرى ذات مدى 
طويل وبني ذاكرة مرحلية واأخرى 
ال�ستغال  ذاك�������رة  وب�����ني  دلل����ي����ة 

والذاكرة الإجرائية.
ويقّدم كتاب “العنا�سر: ا�ستعرا�س 
ب�����س��ري ل��ك��ل ال�����ذرات امل��ع��روف��ة يف 
لالطالع  ف��ري��دة  ف��ر���س��ة  الكون” 
ع����ل����ى ك������ال ال������وج������ه������ني، وي���ت���ب���ع 
العنا�سر  ظ��ه��ور  ت��رت��ي��ب  ال��ك��ت��اب 
�س  ويخ�سّ ال������دوري  اجل�����دول  يف 
ل��ك��ل ع��ن�����س��ر م���ن ال��ع��ن��ا���س��ر املئة 
)حيث  مبتدئاً  �سفحتني،  الأوىل 
ب�سورة فوتوغرافية كبرية  اأمكن( 
وكثري  ال�سرف.  للعن�سر  وجميلة 
ية  ف�سّ ق��ط��ع  مب��ث��اب��ة  يظهر  منها 
تظهر  بينما  متالألئة،  ب��ل��ورات  اأو 
ال��غ��ازي��ة ع��دمي��ة اللون  ال��ع��ن��ا���س��ر 
كالأك�سجني  ال�����س��ائ��ل��ة  ح��ال��ت��ه��ا  يف 
كالنيون.  ���س��وئ��ي��ة  اأن��اب��ي��ب  يف  اأو 
ة  ق�سّ ت��ق��ّدم  املقابلة  ال�سفحة  ويف 
تبنّي  و���س��ور  ل��ه  وو���س��ف  العن�سر 
التي  امل���ك���ّون���ات  اأو  ا���س��ت��خ��دام��ات��ه 

ويج�سد كتاب “حج اإىل ربوع جند” 
بلنت  اآن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ل��ل��رح��ال��ة 
رب��وع جن��د وق��د كتبت  اإىل  رحلتها 
باأ�سلوب ممتع وت�سمنت معلومات 
الجتماعية  احل���ي���اة  ع���ن  م��ه��م��ة 
والق���ت�������س���ادي���ة وال�������س���ي���ا����س���ي���ة يف 
اجلزيرة العربية عموماً ويف �سمال 
معلومات  وه����ي  خ�����س��و���س��اً  جن���د 
مفيدة للباحثني والقراء على حد 

�سواء.
دم�سق:  »ح������الق  ك���ت���اب  وي��ن��ت��م��ي 
حمدثو الكتابة يف بالد ال�سام اإبان 
اإىل من���ط من  ال��ع��ث��م��اين«  ال��ع��ه��د 
امل�سغر«،  »ال��ت��اري��خ  يدعى  التاريخ 
اأي ذل��ك ال��ن��وع م��ن ال��ت��اري��خ الذي 
ي��ت��ن��اول ج��وان��ب ق��د ت��ب��دو ثانوية 
املحيطة  بالأحداث  مقارنتها  عند 
الدولية  والعالقات  امللوك  بق�سور 
ت��ق��لُّ عنها  واحل������روب، ول��ك��ن��ه��ا ل 
حيث  من  اإليها  النظر  عند  اأهمية 

والجتماعية.  الثقافية  دللت��ه��ا 
ف����ح����الق دم�������س���ق ه�����ذا مي���ك���ن اأن 
ي����خ����ربن����ا ع������ن ع������������ادات ال����ن����ا�����س 
عليه  نح�سل  ل  ب�سكٍل  وعالقاتهم 
والقادة  امللوك  �سري  ندر�س  عندما 

الع�سكريني وال�سيا�سيني.
الثقافة  دائ���رة  فعاليات  اأّن  ي��ذك��ر 
معر�س  يف  اأبوظبي   – وال�سياحة 
ل��ل��ك��ت��اب �سهدت  ال�����دويل  ال��ك��وي��ت 
اأطلع  ح��ي��ث  ج���م���اه���ريي���اً.  اإق����ب����اًل 
ال��وف��د امل�����س��ارك ال����زوار ع��ل��ى اأبرز 
والوجهات  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال�����س��ي��اح��ي��ة ال���ت���ي ت��وف��ره��ا اإم�����ارة 
القادمة.  ال��ف��رتة  خ���الل  اأب��وظ��ب��ي 
اأت���ت م�����س��ارك��ة دائ����رة الثقافة  ك��م��ا 
املعر�س  يف  اأبوظبي   – وال�سياحة 
�سمن برنامج التوا�سل والت�سويق 
اأب��وظ��ب��ي الدويل  ال����دويل مل��ع��ر���س 
ل��ل��ك��ت��اب، ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه ال���دائ���رة 

�سنوياً.

توازن حتتفل باليوم الوطني ال�شابع واالأربعني لدولة االإمارات العربية املتحدة
•• اأبو ظبي-الفجر: 

احتفالية  القت�سادي  ال��ت��وازن  جمل�س  نظم 
والأربعني  ال�سابع  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
ل���دول���ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف مقر 
املجل�س يف اأبوظبي، بح�سور �سعادة طارق عبد 
ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س  احلو�سني  الرحيم 
املجل�س،  موظفي  وكافة  القت�سادي،  التوازن 
بالفخر  �سعورهم  الحتفال  خ��الل  موؤكدين 
مب�سرية  واع��ت��زازه��م  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  لالنتماء 
التطور والتنمية التي ت�سهدها الدولة يف ظل 

القيادة الر�سيدة.
العرو�س  م��ن  جمموعة  الحتفال  وتت�سمن 
ال����رتاث الإم���ارات���ي الأ�سيل  امل�����س��ت��وح��اة م��ن 
احل�سور  وا���س��ت��م��ت��ع  ال���ع���ري���ق���ة،  وث��ق��اف��ت��ه��ا 
احتفالية  اأج����واء  وال��ف��ع��ال��ي��ات يف  ب��الأن�����س��ط��ة 
مبهجة. وبهذه املنا�سبة رفع �سعادة طارق عبد 
الرحيم احلو�سني، الرئي�س التنفيذي ملجل�س 
اآي����ات التهاين  اأ���س��م��ى  ال���ت���وازن الق��ت�����س��ادي، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام  اإىل  والتربيكات 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اأولياء  واأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات و�سمو 
العهود ونواب احلكام و�سعب الإمارات العزيز 

مبنا�سبة اليوم الوطني للدولة.
ع��رب فيها عن  املوظفني  اأم���ام  كلمة  وع��رب يف 
ف��خ��ره مب��ن��ج��زات دول���ة الإم�����ارات، م��وؤك��داً اأن 
ي��ح��ت��ذى بقيمها يف  دول��ت��ن��ا اأ���س��ح��ت من��وذج��اً 
ال��ت��ح�����س��ر وال��ت�����س��ام��ح والإن�����س��ان��ي��ة واخلري 
والعطاء والنفتاح على العامل، وباتت تت�سدر 
التنموية،  امل��وؤ���س��رات  معظم  يف  املنطقة  دول 
وكفاءة  اقت�سادها  بقوة  العامل  دول  وتناف�س 

خدماتها وبنيتها التحتية و�سعادة �سعبها.
اأزهى  اليوم  دولتنا  “تعي�س  احلو�سني:  وق��ال 
املنا�سبة  ب���ه���ذه  ن��ح��ت��ف��ل  وف��ي��م��ا  ع�������س���وره���ا، 
ولئنا  جن���دد  واع���ت���زاز،  ف��خ��ر  ب��ك��ل  العظيمة 

مبوا�سلة  و�سعبه،  وق��ي��ادت��ه  للوطن  وعهدنا 
نحو  احتادنا  قيم  وتر�سيخ  تعزيز  على  العمل 
مرحلة جديدة من تاريخها، نعمل فيها جميعاً 
امل�ستقبلية  ال���روؤي���ة  لتحقيق  واح����د،  ك��ف��ري��ق 
وحدتنا،  وتر�سيخ  الر�سيدة  لقيادتنا  ال�ساملة 
واحلفاظ على منجزاتنا والبناء عليها خللق 
م�ستقبل م�ستدام ي�ستند اإىل املعرفة والبتكار 

والريادة”

ال��ك��م من  ه���ذا  “اأ�سعدين  ���س��ع��ادت��ه:  واأ����س���اف 
امل�����س��اع��ر ال�����س��ادق��ة ال���ت���ي ع���رب ع��ن��ه��ا جميع 
ويعك�س  الطيبة،  دولتنا  اأر���س  على  املقيمني 
احتفال اليوم قيم الت�سامح والتاآزر التي متثل 
املغفور  قواعدها  اأر�سى  والتي  الإم���ارات  دول��ة 
له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
منوذجاً  دولتنا  جعل  وال��ت��ي  ث���راه،  اهلل  طّيب 

اإن�سانياً وح�سارياً ي�سار له بالبنان”. 

مفو�شية ك�شافة راأ�ش اخليمة ت�شارك املجتمع احتفالية اليوم الوطني 47
•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

ب��ت��وج��ي��ه��ات امل��ه��ن��د���س ال�����س��ي��خ �سامل 
دائرة  رئي�س  القا�سمي  �سلطان  ب��ن 
الفخري  الرئي�س  امل���دين  ال��ط��ريان 
اخليمة  راأ���������س  ك�������س���اف���ة  مل��ف��و���س��ي��ة 
����س���ارك���ت م��ف��و���س��ي��ة ك�����س��اف��ة راأ������س 
اخليمة الدوائر واملوؤ�س�سات واملجتمع 
بزيارة   47 الوطني  اليوم  احتفالية 
لتقدمي  واملحلية  الحتادية  الدوائر 
ال��وط��ن��ي وتقدمي  ب��ال��ي��وم  ال��ت��ه��اين 
الهدايا انطالقاً من حر�س املفو�سية 
املنا�سبات  خمتلف  يف  ال��ت��واج��د  على 

الوطنية والفعاليات املجتمعية.
ال�سم�سي  ح�����س��ن  حم��م��د  زار  ح��ي��ث 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة واملفو�س 
القائد  امل��ف��و���س��ي��ة  و���س��ك��رت��ري  ال��ع��ام 
�سريف مهنا ، بالإ�سافة اإىل عدد من 
الك�سافة  و�سباب  الإداري����ة  الأج��ه��زة 
القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة 

العميد  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��م  يف  ك����ان  ح��ي��ث 
نائب  احل���دي���دي  خ��م��ي�����س  اهلل  ع��ب��د 
قائد عام �سرطة راأ���س اخليمة حيث 
الوطني  ب��ال��ي��وم  ال��ت��ه��اين  ت���ب���ادل���وا 
ل��دول��ة الإم����ارات كما ق��ام��وا بجولة 
على خمتلف الإدارات يف القيادة، كما 
العامة  اخل��دم��ات  دائ��رة  اأي�ساً  زاروا 

وبع�س املوؤ�س�سات اخلدمية.

ونقل ال�سم�سي خالل الزيارات تهاين 
بن  �سامل  املهند�س  ال�سيخ  وتربيكات 
الفخري  الرئي�س  القا�سمي  �سلطان 
املطوع  اهلل  عبد  وح��م��د  للمفو�سية 
رئي�س جمل�س الإدارة باليوم الوطني 
�سائاًل املوىل  الغالية  املجيد لدولتنا 
عزوجل اأن يدمي على دولتنا ال�سعادة 

والأفراح والأمن والأمان.
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املرجع : 1822
�سيفان  بيالي  �سيفان  بيالي  نارايانا  كونوفيليل  ماهي�س  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بي - هندي اجلن�سية ويحمل جواز �سفر رقم )L4528523( يرغب يف البيع والتنازل عن 
راما�ساندران  راما�ساندران  �ساندران  فينود  ال�سيد/  اىل  وذلك   )%100( البالغة  ح�سته  كامل 
بيالي �سيالبان - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )اجلبل خلدمات املطابع( تاأ�س�ست باإمارة 
بال�سارقة.   القت�سادية  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )629057( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة 
تعديالت اخرى : ل يوجد - وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1828
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ وليد مطر عبداهلل احلو�سني - اإماراتي اجلن�سية يرغب 
ماداكل  فو�سي  ال�سيد/ حممد  اىل  وذلك  البالغة %100  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يف 
كوربيالت م�سطفى �سيدامادت بازهايابورايل - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )بقالة 
دائرة  من  ال�سادرة   )764075( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  الرفاع(  زهرة 
التنمية القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت اخرى :- مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة 

فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1830

يرغب  اجلن�سية  بنغايل   - ابراهيم  احمد  فائر  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
لل�سيارات  احمد  )فائر  رخ�سة  يف    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي   ) غيارها  وقطع  امل�ستعملة 
)212507( اىل ال�سيد/ �سهادات ح�سني حممد وحيد الرحمن - بنغايل اجلن�سية  تغيري 
ال�سم التجاري من )فائر احمد لل�سيدات امل�ستعملة وقطع غيارها( اىل )منارة الذيد 

لل�سيارات امل�ستعملة وقطع غيارها( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  

على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1824
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ زياد طالب ح�سني ال�سعد - اردين اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ كرمي بخ�س بريان 
ديتا - باك�ستاين اجلن�سية ، يف الرخ�سة امل�سماة/ البوابة الذهبية للمقاولت الفنية - 
التنمية  دائرة  من  ال�سادرة   )761801( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست 
القت�سادية بال�سارقة.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  �سوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1832
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ في�سان عبداهلل عبداهلل خان - هندي اجلن�سية 
ال�سيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
ال�ساي  )كافترييا  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي   - ماجنوناتا  �سا�سواتا 
ال�سادرة من   )723268( رقم  رخ�سة  ال�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست  المريي( 

دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. تعديالت اخرى : ليوجد.
ل�سنة    )4( رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن.
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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  اعـــالن
املرجع : 1834

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ زينا نولني د�س�سوزا - هندي اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف �سالون الواجهة للحالقة 
رخ�سة رقم )748459( وذلك اىل ال�سيد/ �سون�سوي �سندار �سيل ازيت �سندار 

�سيل - بنغالدي�سي اجلن�سية 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف 
يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 

فمن لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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وزارة العدل
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املرجع : 1826
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ نور ويل خان جالل بري - افغان�ستاين  اجلن�سية ويحمل 
البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   )784198031026846( رقم  هوية 
رقم  رخ�سة   - امل�سحلة  النجارة  ملقاولت  البند  امل�سماة  التجارية  الرخ�سة  يف   )%100(
)570796( وذلك لل�سيد/ نياز ويل خان جالل خان - باك�ستاين اجلن�سية.  وعمالبن�س 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
الجراء  على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
  اعالن بالن�شر

املرجع : 218
اإماراتي   - الحبابي  هادي  عبدالرحمن  م�سفر  �سعد  ال�سيد/  من  كال  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل  والتنازل عن  البيع  �سوري اجلن�سية يرغبون يف   ، ال�سللي  �سليمان  داود  وال�سيد/  اجلن�سية 
ح�سته البالغة )100%( وذلك اىل ال�سيد/ احمد �سعيد �سامل �سعيد البلو�سي - اإماراتي اجلن�سية 
وذلك يف الرخ�سة التجارية امل�سماة با�سم )هم�سات �سامية للتجارة - ذ م م( والتي تاأ�س�ست باإمارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )745253( و�سجل جتاري رقم )170919( ، مت تغيري ال�سكل 
التجاري من  ال�سم  تغيري  ، مت  فردية  موؤ�س�سة  اىل  م�سوؤولية حمدودة  ذات  �سركة  القانوين من 

هم�سات �سامية للتجارة ذ م م  اىل هم�سات �سامية للتجارة.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
طلب اإعالنا بالن�شر جلل�شة خرباء 

يف الدعوى رقم 2018/1537 جتاري جزئي - العني
اإىل املدعي عليها ال�سادة / �سركة جيرنال اآرت ل�سيانة املباين واملقاولت العامة ب�سفتكم املدعي عليها 
يف الدعوى رقم 2018/1537 جتاري جزئي العني املقامة من املدعي / �سعيد مبارك حممد النا�سري  
نظرا لتكليفنا من قبل ال�سادة  حمكمة العني البتدائية بالدعوى املذكورة عالية ولذلك ويطلب منكم 
ح�سوركم اجتماع اخلربة الأول يف مكتب وكيل املدعي ال�سادة / �سالح ال�سناين للمحاماة وال�ست�سارات 
القانونية )العني - منطقة و�سط املدينة - �سارع 133 - بناية 164 - مكتب 203( ق�سيمة )رقم - 164 
- 133 - 08 - 18( يوم الثالثاء املوافق 2018/12/4 يف متام ال�ساعة )10.00(  العا�سرة �سباحا حلل 
النزاع وعليه يلزم ح�سوركم مع اح�ساركم جميع البيانات وامل�ستندات اخلا�سة بالدعوى مع ن�سختها 
بعدد اطراف الدعوى ويف حالة عدم ح�سوركم �ستبا�سر اخلربة املاأمورية حتى يتم اإيداع التقرير لدى 

املحكمة املوقرة ح�سب الأ�سول املتبعة. للتوا�سل مع اخلبري :  خلوي  971506162249+ 
E.Mail: alzogby_expert_2017@yahoo.com

مهند�س / حمدي حممد الزغبي اأمني 
اخلبري الهند�شي املعني بالدعوى - رقم القيد 559

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
اإعالن حل�شور اجتماع مبا�شرة مهمة اخلربة احل�شابية 

يف الدعوى رقم 2017/4172 جتاري جزئي
ال�سادر  احلكم  مبوجب  اأعاله  املذكورة  الدعوى  يف  املنتدب  مبارك  ال�سيخ  احمد  را�سد  اخلبري:  يعلن 
جيب�سون  جو�سيف   / من  املرفوعة    2018/11/19 بتاريخ  املوقرة  دبي  حمكمة  عدالة  هيئة  عدالة  عن 
جوميز - ب�سفته املالك ال�سابق ملوؤ�س�سة حول الإمارات للمقاولت الفنية  يعلن اخلبري احل�سابي املدعي 
عليه بيت�س اند بروب�س  كون�سرتاك�سن �س ذ م م  واخل�سم املدخل/ علي يو�سف حممد - ب�سفته املالك 
ما  او  املدخل  واخل�سم  عليه  املدعي  لدعوة  وذلك   - الفنية  للمقاولت  الإمارات  حول  ملوؤ�س�سة  اجلديد 
ميثلها حل�سور اجتماع اخلربة احل�سابية يوم الثنني املوافق 2018/12/10 ال�ساعة اخلام�سة م�ساء مبقر 
مكتبنا الكائن بدبي مبنطقة هور العنز �سرق باأبوهيل - بناية ال�سيخ را�سد بن خليفة بجوار وزارة العمل 
والعمال القدمية ومقابل حمطة مرتو القيادة الدول الأول مكتب رقم )118- 119( - دبي ، واإح�سار 
وفقا  لنا  املوكلة  املهمة  اأداء  ن�ستطيع  حتى   ، الدعوى  يف  موقفكم  توؤيد  التي  وامل�ستندات  الوثائق  كافة 

للقواعد وال�سول ويف الوقت املحدد.
لال�ست�سفار الت�سال على الرقم : 0509092192  

اخلبري احل�شابي 
 را�شد احمد ال�شيخ مبارك 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
رقم الرخ�شة : 73345

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعالن وحل وت�شفية 

ال�سم التجاري : �سيغال لتجارة قطع غيار ال�سفن والقوارب - ذ م م   
نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاله هي : �سيغال لتجارة قطع غيار ال�سفن 
ام��ارة عجمان  تا�س�ست يف   - ذات م�سوؤولية حم��دودة  �سركة  م -  م  ذ   - وال��ق��وارب 
ال�سركات الحت��ادي رقم )8( ل�سنة )1984( وتعديالته مرخ�سة  مبوجب قانون 
يف دائرة التنمية القت�سادية و�سجلته  بالتنمية القت�سادية  حتت رقم )73345( 

وقد قرر ال�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سيد.
  موؤ�س�سة الندى لتدقيق احل�سابات 

م�سفى قانوين لل�سركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�س التقدم به للم�سفي 
امل��ذك��ورة اع��اله خ��الل م��دة )45( يوما من تاريخ ن�سر الع��الن وعلى  القانوين 

العنوان التايل : امارة عجمان ،  هاتف : 067470980 ، �س.ب : 5628

دائرة التنمية االقت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

 اإعالن بالن�شر
يف الدعوى املدنية رقم 2018/277 جتاري جزئي )باللغة العربية(

 - اليمن   / اجلن�سية   / الكعبي  حممد  عبداهلل  عبداهلل   : عليه  املدعي  اىل 
حيث ان املدعي / الزنبق لتاأجري ال�سيارات ملالكها عبيد حممد عبيد حممد 
النقبي - اجلن�سية / الإمارات  - اقام عليك لدى املحكمة الدعوى املذكورة 
اعاله يقت�سي عليك احل�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى يف ال�ساعة الثامنة 
املوافق 2018/12/13 ويف حالة تخلفك  والن�سف �سباحا من يوم اخلمي�س 
عن احل�سور اأو عدم اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر 

نظر الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
مرمي �شعيد احلميدي                 

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
اإعالن للح�شور اأمام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

يف الدعوى رقم 2013/72 - مدين )كلي(
بوا�شطة الن�شر  "اعالن بورود التقرير وتعديل الطلبات"

بنا على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
اىل املدعي عليه / "خ�سم مدخل" / عمر �ساكر ح�سني ، جن�سيته / عراقي 

اقام املدعي/عبداحلميد علي حميد الكميتي - جن�سيته / اإماراتي 
البحري واملزروعي - خلف معهر�س هيونداي  بناية  عنوانه/دبي- ديرة - بور�سعيد - اخلحبي�سي - 

لل�سيارات - الطابق الأول - مكتب رقم 6 
الدعوى برقم / 2013/72 )مدين )كلي9( - عجمان 

ومو�سوعها :  املطالبة مببلغ 436369.90 درهم و 12% فائدة قانونية وتعوي�س مبلغ خم�سة ماليني 
درهم مع العادة للخربة لبحث العرتا�سات من املدعي. 

معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  البتدائية  الحتادية  عجمان  حمكمة  ام��ام  باحل�سور  مكلف  فانت 
وذلك يف ال�ساعة 11.00 من يوم 4 �سهر دي�سمرب ل�سنة 2018 م.  وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ 2018/11/29 
 مكتب اإدارة الدعوى 

  االمارات العربية املتحدة
 وزارة العدل

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
  اعادة اإعالن للم�شتاأنف �شده  بالن�شر 

امل�ستاأنف / قا�سم حممد قا�سم - ا�سرتاليا اجلن�سية 
اإ�ستئناف رقم 393 ل�سنة 2018 م )جتاري )جزئي(( 

ا�ستئناف )حكم - اأمر( - حمكمة عجمان الإحتادية ال�ستئنافية 
2017م  ل�����س��ن��ة   876 رق����م  ال��ق�����س��ي��ة  يف  .../.../..201م  ب��ت��اري��خ  ال�������س���ادر 
)جتاري)جزئي(( اىل )عامل ت�سابال ذ م م وميثلها / حممد امني ت�سابال( 
ال�ساعة  يف  املحكمة  �ستنظره  اع��اله  الدعوى  ال�ستئناف يف  ان  اعلم  ن�سرا.  
اأو  ف��اإن مل حت�سر ب�سخ�سك  10.30 من يوم 16 من �سهر  12 �سنة 2018 - 
بوا�سطة وكيلك املعتمد فان ال�ستئناف �سي�سمع ويف�سل فيه يف غيبتك. حرر 

الإعالن يف : 2018/11/25
قلم االإ�شتئناف

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
 اعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية  

اىل املدعى عليه / افا ميديو جار�سيا - فلبينية اجلن�سية 
نعلمكم بان املدعي/ بنك راأ�س اخلمية الوطني - �س م ع - يف الدعوى رقم 2018/6983 جتاري 

جزئي - قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي اإجمايل مبلغ وقدره 182961.00 درهم وهو املبلغ امل�ستحق 
حتى تاريخ 2018/7/10 ، وفائدة قدرها 11.99%  من تاريخ ال�ستحقاق من تاريخ 2018/7/10 
وحتى ال�سداد التام والفعلي ، مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
ال�سارقة  الثالثة مبحكمة  الدائرة اجلزئية   4 الدعوى  اإدارة  اأمام مكتب  لذا يقت�سي ح�سورك 
الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ستندات ، وذلك يوم الحد املوافق 2018/12/9 ، ال�ساعة 8.30 �سباحا. وذلك 
عليه ويف حال عدم ح�سورك  بو�سفك مدعي   - اأعاله  اليها  امل�سار  املذكور  الدعوى  للنظر يف 

�سيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
 اعـــــــالن       

ال�سيد/   : والت�سديقات- خورفكان  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا  تقدم ايل 
يت�سمن  حم��رر  على  الت�سديق  وطلب   ، الهند   : اجلن�سية   ، فيتيل  كوجنانام  في�سل 
لتجارة قطع غيار  التجاري ثالثة جنوم  ال�سم  البالغة 100% يف  )تنازل( يف ح�سته 
ال�سيارات اجلديدة ، ن�ساط الرخ�سة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات ، واملرخ�س 
ال�سادر   743769 رق��م  جت��اري��ة  رخ�سة  خورفكان  يف   القت�سادية  التنمية  دائ���رة  م��ن 
بتاريخ 2016/4/18 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ ع�سام را�سد 
�سليمان ح�سن النقبي ، اجلن�سية : الإمارات -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد 

انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7588 (

املنذر : احمد �سمري احمد دودين
املنذر اليه : �سامر حممد حاج حمود )جمهول حمل القامة( 

تتوجه املنذر بهذا النذرا لنذار املنذر اليها بالآتي :
ا�ستمل عليه ونفاذ مفعوله  الن��ذار للعلم مبا جاء به وما  اليه بهذا  املنذر  املنذر اىل  يتوجه 
قانونا ، مع التنبيه عليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )100000( درهم )فقط مائة الف درهم 
اإماراتي( وذلك خالل خم�سة ايا من تاريخ الن�سر لالنذار ، ويف حالة عدم ا�ستجابة املنذر اليه 
لتنفيذ الطلبات ال��واردة  بهذا الن��ذار ف�سوف يقوم املنذر باتخاذ كافة الج��راءات القانونية 
الكفيلة بحفظ �سائر حقوقه جتاه املنذر اليه من ا�ستحقاق املنذر يف املطالبة باملبالغ املرت�سدة 
يف ذمته ف�سال مبا تراه منا�سبا من تعوي�سات ، مع الزام املنذر اليه عن ذلك بكافة الر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة م�سمول بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

اإعالن  بالن�شر
رقم )2018/7583 (

املنذر : حا�سكو لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �س ذ م م 
املنذر اليه : يورو كور للخدمات الفنية - �س ذ م م 

املو�سوع : 
ينذر املنذر / املنذر اليه ب�سداد مبلغ وقدره )46.500( �ستة واربعون 
الف وخم�سمائة درهم ، خالل مدة اق�ساها )15( يوم من تاريخ الن�سر 
، وال �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �سد املنذر 

اليه جزائيا للح�سول على حقوقه من املنذر اليه. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1096  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1-ل��ي��دن ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة - ���س ذ م م  ، 
2-م�سطفى حممود هو بخت - جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف 
بالدعوى رقم  ال�سادر  ا�ستاأنف احلكم  دبي  قد  - فرع  لل�سرافة  /النيل 
يوم  جل�سه  لها  وح��ددت   2018/5/16 بتاريخ  كلي  جت��اري   2017/1248  :
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/12/26 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/121  ا�شتئناف مدين    

حبيب  الرحمن  2-�سيف  احمد  ح�سن  ك��ار  اب��و   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
الرحمن  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة بيت البرتجي 
الطبية - �س ذ م م - فرع دبي وميثله / ح�سن علي مطر الريامي - قد 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 552/2017 مدين كلي    وحددت لها 
جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2018/12/11  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2831  جتاري جزئي                               
اىل املدعي عليه /1 - الوردة النور للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة  مبا 
ان املدعي/�سوات لين للنقل بال�ساحنات الثقيلة )�س ذ م م( قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله 
بندب   : التايل  التمهيدي  احلكم   2018/11/15 بتاريخ  املحكمة حكمت  ب��اأن  نعلنكم  وعليه 
اخلبري احل�سابي املتخ�س�س �ساحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته كالتي - الطالع على 
ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي 
عليها ان لزم المر والط��الع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت 
وال��دف��ات��ر ال��ت��ج��اري��ة ال��ورق��ي��ة والل��ك��رتون��ي��ة وح���ددت ام��ان��ة خ��ربة وق��دره��ا خم�سة الف 
والزمت املدعي ب�سدادها.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2018/11/29 
يف حال �سداد امانة اخلربة ويف حال �سداد امانة اخلربة تنظر بجل�سة 2018/12/20 ليداع 

.Ch1.C.12 التقرير. ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2589  جتاري جزئي  

اىل املدعي عليه /1 - اليدا جلوبال للمقاولت والديكور الداخلي - �س ذ م م  جمهول حمل 
القامة  مبا ان املدعي/ باحل�سا للم�ساريع �س ذ م م ،  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه 
بندب اخلبري   : التايل  التمهيدي  بتاريخ 2018/10/11  احلكم  املحكمة حكمت  ب��اأن  نعلنكم 
، وتكون مهمته كالتي:- الط��الع على ملف  ال��دور باجلدول  الهند�سي املتخ�س�س �ساحب 
الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها 
ان لزم المر والطالع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر 
التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها خم�سة الف والزمت )املدعي( 
 8  :  30 ال�ساعة    2018/10/18 املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  املحكمة  لها  وح��ددت  ب�سدادها. 
المانة  �سداد  مت  حال  ويف  المانة  �سداد  عدم  حالة  يف   .Ch1.C.12 �سباحا يف القاعة 

توؤجل جلل�سة 2018/11/1 ليداع التقرير. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3160  مدين جزئي              

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1-���س��ه��ن��از اب���و ���س��اه��وم��ان  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  زي��ب  قد  اوراجن  �ساه  املدعي/ عا�سم  ان 
والر�سوم  دره����م(   30.000( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة 
تاريخ  ب��واق��ع 12% م��ن  القانونية  وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف 
املوافق   اخلمي�س   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�سداد  وحتى  املطالبة 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.18 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2018/12/13
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3171  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-الوريد لتجارة لقطع غيار وزينة ال�سيارات  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بيناكل باور للتجارة - �س ذ م م  قد اأقام عليك 
 20919( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف.  وح���ددت لها جل�سة ي��وم الرب��ع��اء  املوافق  
2018/12/26  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

اأك����م����ل����ت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي 
م�سروع  ال�سرتاتيجيون  و�سركاوؤها 
اإعادة تاأهيل وجتميل املنطقة املحيطة 
والطرق  ال��ري��ا���س��ي��ة  زاي�����د  مب��دي��ن��ة 
امل����وؤدي����ة اإل���ي���ه���ا، وذل�����ك ���س��م��ن اإط����ار 
الكبري  الوطني  للحفل  ال�ستعدادات 
والأربعني  ال�سابعة  الذكرى  مبنا�سبة 
لقيام دولة الإمارات العربية املتحدة.

ياأتي  امل�سروع  هذا  اأن  البلدية  واأك��دت 
حر�ساً من دائرة التخطيط العمراين 
امل�ساركة  ����س���رورة  ع��ل��ى  وال���ب���ل���دي���ات 
الوطنية  الفعالية  اإب����راز  يف  الفاعلة 
اأبوظبي  مبدينة  �ستقام  التي  الكبرية 
الإمارات”  .. هذه  زايد  “هذا  بعنوان 
واملقرر اإقامتها مبدينة زايد الريا�سية 
عيد  مبنا�سبة  دي�سمرب  م��ن   2 ال���  يف 
الحتاد، وجتميل منطقة الحتفالت 
ب��ال�����س��ك��ل ال�����ذي ي��ل��ي��ق ب��اأه��م��ي��ة هذه 
امل��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��زي��زة ع��ل��ى ق��ل��وب جميع 
هذا  و�سمن  و�سكانها.  الإم��ارات  اأبناء 
اأبوظبي  بلدية مدينة  الإط��ار و�سعت 
امل�سوهات  خطة عمل متكاملة لر�سد 
باملنطقة املحيطة واملوؤدية اإىل منطقة 
ال��ف��ع��ال��ي��ة وخم���اط���ب���ة اجل���ه���ات ذات 
احل�سر  ل  املثال  �سبيل  على  العالقة 
 – ال��ن��ف��اي��ات  اأب��وظ��ب��ي لإدارة  )م��رك��ز 

لتنفيذ  م��ع��ه��م  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ت����دوي����ر( 
امل�سروع، بالإ�سافة اإىل �سيانة واإعادة 
لبلدية  التابعة  الأ���س��ول  كافة  تاأهيل 
التجميل  عنا�سر  م��ن  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز 
الطبيعي لل�سوارع املوؤدية اإىل مداخل 
والأ�سول  ال��ري��ا���س��ي��ة،  زاي����د  م��دي��ن��ة 
ال����دوارات،  )ال��ن��واف��ري،  مثل  ال�سلبة 
امل�ساة،  ومم��رات  الأر�سفة،  الأ�سيجة، 
الطريق، وغريها  وعالمات تخطيط 
م���ن ك���اف���ة اأن�������واع امل�������س���وه���ات(.  كما 
�سملت الأعمال �سيانة اأ�سجار النخيل 
والأ�سجار املحلية على جانبي الطرق 
وا�ستبدال  وال���ف���رع���ي���ة،  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
احل�������س���ى ال���ت���ج���م���ي���ل���ي، ب���الإ����س���اف���ة 
اخل�سراء،  امل�����س��ط��ح��ات  ���س��ي��ان��ة  اىل 

املو�سمية،  ال��زه��ور  زراع���ة  وا�ستكمال 
بدء  قبل  الرملية  الأم��اك��ن  وتنظيف 
فعاليات اليوم الوطني، وكذلك اإعادة 
كبار  مدخل  نافورتي  وت�سغيل  تاأهيل 
ال�����س��خ�����س��ي��ات وم���دخ���ل م��دي��ن��ة زايد 
ال�سيخ  �سارع  من  انطالقاً  الريا�سية 
اأعمال  وا���س��ت��ك��م��ال  �سعيد،  ب��ن  را���س��د 
الو�سطية يف  اجل��زي��رة  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة 
�سارع ال�سيخ را�سد بن �سعيد من جامع 
ال�سيخ زايد الكبري وحتى �سارع ال�سيخ 

�سخبوط بن �سلطان. 
اأن  اأبوظبي على  بلدية مدينة  وتوؤكد 
كل اجلهود املبذولة بعناية ا�ستهدفت 
�سمن  املناطق  كافة  جماليات  اإظ��ه��ار 
ل��ب��ل��دي��ة مركز  اجل����غ����رايف  ال���ن���ط���اق 

مدينة  وم��ن��ط��ق��ة  ع���ام  ب�سكل  امل��دي��ن��ة 
زايد الريا�سية ب�سكل خا�س وامل�ساركة 
بيومه  ال����وط����ن  اأف��������راح  يف  ال���ف���ع���ال���ة 

الغايل.  
من  اأن  البلدية  اأو���س��ح��ت  وتف�سياًل 
�سمن الأعمال التي مت تنفيذها �سن 
هذا الإطار متثل يف: حت�سني املنطقة 
م��ق��اب��ل اإ����س���ارة م�����س��ج��د ال�����س��ي��خ زايد 
ب�سارع ال�سيخ را�سد بن �سعيد، وتركيب 
الطريق  ح��اف��ة  على  جتميلي  ح�سى 
وحت�سني  ال��داخ��ل،  ب��اجت��اه  الإ�سفلتي 
املنطقة الرملية يف �سارع ال�سيخ را�سد 
بن �سعيد اأمام منطقة الرو�سة، حيث 
لتح�سني  جتميلي  ح�سى  تركيب  مت 
الأخ�سر  امل�سطح  ومعاجلة  املنطقة، 

كارفور،  ق����رب  اجل�����س��ر  ج��ان��ب��ي  ع��ل��ى 
جديدة  خ�����س��راء  م�سطحات  وزراع����ة 
املنطقة  وتنظيف  املختلفة،  بالأماكن 
كاملة اأمام �سور مدينة زايد الريا�سية 
العربي،  اخل���ل���ي���ج  �����س����ارع  ج���ه���ة  م����ن 
واإزال���ة  الع�سوائية،  ال��ن��ب��ات��ات  واإزال����ة 
القدمية  النخيل  اأ�سجار  ج��ذور  كافة 
وزراعة اأ�سجار نخيل جديدة باملنطقة 
للرعاية  زاي���د  موؤ�س�سة  م��ق��ر  م��ق��اب��ل 
النخيل  اأح��وا���س  وزراع���ة  الإن�سانية، 
واإعادة  وتنظيف  املو�سمية،  ب��ال��زه��ور 
بالإ�سافة  التجميلي  احل�سى  تاأهيل 
اأ�سجار  النباتي خلف  ال�سور  اإىل ق�س 
النخيل باملنطقة مقابل مقر موؤ�س�سة 
ل��ل��رع��اي��ة الن�����س��ان��ي��ة، وجتميع  زاي����د 

واإزالة كافة اأوراق الأ�سجار املت�ساقطة، 
التجميلي  الرمال واحل�سى  وتنظيف 
البال�ستيكية  الفوا�سل  �سبط  واإع��ادة 
اإىل  امل��وؤدي��ة  حت��ت الأ���س��ج��ار بالطريق 
مدخل كبار ال�سخ�سيات مبدينة زايد 
الرملية  املنطقة  وتنظيف  الريا�سية، 
واإزالة النباتات الع�سوائية اأمام حمطة 
ت��ربي��د م��ق��اب��ل ن���اف���ورة م��دخ��ل كبار 
الريا�سية،  زايد  مبدينة  ال�سخ�سيات 
امل�سطحات  وحت�����س��ني  ع���الج  وي��ج��ري 
اخل�����س��راء ب��اجل��زي��رة ال��و���س��ط��ي��ة من 
زراعة  و  كارفور،  دوار  النافورة وحتى 
ال����زه����ور امل��و���س��م��ي��ة ع��ل��ى اجل���زي���رة، 
و�سيانة احل�سى التجميلي ب�سكل علم 
الإم��ارات واإع��ادة طالئة باألوان العلم 

مب��دخ��ل م��دي��ن��ة زاي����د ال��ري��ا���س��ة من 
ومدخل  العربي،  اخلليج  �سارع  اجت��اه 
الجتاه  م��ن  الريا�سية  زاي���د  مدينة 
نافورة  تاأهيل  اإع���ادة  وك��ذل��ك  املقابل، 
�سعيد- مدخل  را�سد بن  ال�سيخ  �سارع 
تاأهيل  واإعادة  الريا�سية،  زايد  مدينة 
اجلانبي  لل�سارع  الو�سطية  اجل��زي��رة 
الريا�سية  زاي��د  مدينة  ملدخل  امل��وؤدي 
م���ن ����س���ارع ال�����س��ي��خ را����س���د ب���ن �سعيد 
( م��ق��اب��ل ف��ن��دق ه��ي��ل��ت��ون )،ح���ي���ث مت 
باأحوا�س  الأخ�سر  امل�سطح  ا�ستبدال 
من احل�سى واأحوا�س زهور، بالإ�سافة 
اىل مغطيات الرتبة واأ�سجار النخيل.

وحول اأعمال اإ�سالح م�سوهات البنية 
مبدينة  املحيطة  املنطقة  يف  التحتية 

اأن  البلدية  اأو�سحت  الريا�سية  زاي��د 
بالتعامل  قامت  املدينة  مركز  بلدية 
امل��ر���س��ودة يف منطقة  امل�����س��وه��ات  م��ع 
ومعاجلتها  ال��ري��ا���س��ي��ة  زاي���د  م��دي��ن��ة 
واإ�سالح الأ�سرار يف الأ�سول باملنطقة 
و�سملت هذه الأعمال على �سبيل املثال 

ل احل�سر :
الكرب�ستون  و���س��ب��غ  اإ����س���الح  اأع���م���ال 
مب�ساحة8،696  مرتاً مربعاً، وتركيب 
الكرب�ستون،  م��ن  ط��ويل  م��رت   100
وتركيب  م����روري����ة،  ل���وح���ات  ت��رك��ي��ب 
مب�ساحة500   امل�����س��اة  مم���رات  ب��الط 
اأع���م���دة لوحات  م���رت م���رب���ع، واإزال������ة 
اأعمدة  وت��رك��ي��ب  م��ت�����س��ررة  م���روري���ة 
ج���دي���دة م��ك��ان��ه��ا ،اإ����س���الح���ات بالط 
300 مرت  امل�����س��اة مب�����س��اح��ة  مم����رات 
بحجم  خر�سانية  كتل  واإزال����ة  م��رب��ع، 
مكعبا، اإزالة اأنقا�س بحجم  83 مرتاً 
اأغطية  مكعباً،واإ�سالح  م��رتا   236
اأعمدة  ده��ان  واإع���ادة  التفتي�س،  غ��رف 

اللوحات املرورية.
موا�سلة  عزمها  عن  البلدية  واأعربت 
لكافة  وال���ت���اأه���ي���ل  ال��ت��ج��م��ي��ل  اأع���م���ال 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  وم���ك���ون���ات  امل���راف���ق 
امل��ع��امل اجلمالية  لإب����راز  واخل��دم��ي��ة 
مل���دي���ن���ة اأب����وظ����ب����ي، وت���ع���زي���ز ق�����درات 
املجتمع  لإ����س���ع���اد  حت��ق��ي��ق��ا  م��راف��ق��ه��ا 

ودعما لقيم التنمية امل�ستدامة .

•• اأبوظبي-الفجر:

اأك����م����ل����ت ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة اأب���وظ���ب���ي 
م�سروع  ال�سرتاتيجيون  و�سركاوؤها 
املنطقة  وجت���م���ي���ل  ت���اأه���ي���ل  اإع���������ادة 
الريا�سية  زاي����د  مب��دي��ن��ة  امل��ح��ي��ط��ة 
اإليها، وذل��ك �سمن  امل��وؤدي��ة  وال��ط��رق 
الوطني  للحفل  ال���س��ت��ع��دادات  اإط���ار 
ال�سابعة  ال��ذك��رى  مبنا�سبة  ال��ك��ب��ري 
والأرب�����ع�����ني ل��ق��ي��ام دول�����ة الإم�������ارات 

العربية املتحدة.
امل�سروع  ه����ذا  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك�������دت 
ي��اأت��ي ح��ر���س��اً م��ن دائ����رة التخطيط 
ال��ع��م��راين وال��ب��ل��دي��ات ع��ل��ى �سرورة 
الفعالية  اإب���راز  يف  الفاعلة  امل�ساركة 
الوطنية الكبرية التي �ستقام مبدينة 
هذه   .. زاي��د  “هذا  بعنوان  اأب��وظ��ب��ي 
مبدينة  اإقامتها  وامل��ق��رر  الإمارات” 
زايد الريا�سية يف ال� 2 من دي�سمرب 
وجتميل  الحت�������اد،  ع��ي��د  مب��ن��ا���س��ب��ة 
الذي  بال�سكل  الح��ت��ف��الت  منطقة 
العزيزة  املنا�سبة  ه��ذه  باأهمية  يليق 
ع��ل��ى ق��ل��وب ج��م��ي��ع اأب���ن���اء الإم������ارات 
و�سكانها. و�سمن هذا الإطار و�سعت 
ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي خ��ط��ة عمل 
باملنطقة  امل�سوهات  لر�سد  متكاملة 
منطقة  اإىل  وامل�������وؤدي�������ة  امل���ح���ي���ط���ة 

ال��ف��ع��ال��ي��ة وخم��اط��ب��ة اجل���ه���ات ذات 
املثال ل احل�سر  العالقة على �سبيل 
 – النفايات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  )م��رك��ز 
لتنفيذ  م��ع��ه��م  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ت���دوي���ر( 
امل�سروع، بالإ�سافة اإىل �سيانة واإعادة 
لبلدية  التابعة  الأ�سول  كافة  تاأهيل 
التجميل  عنا�سر  من  املدينة  مركز 
الطبيعي لل�سوارع املوؤدية اإىل مداخل 
والأ�سول  ال��ري��ا���س��ي��ة،  زاي���د  م��دي��ن��ة 
ال���دوارات،  )ال��ن��واف��ري،  مثل  ال�سلبة 
امل�ساة،  ومم��رات  الأر�سفة،  الأ�سيجة، 
وعالمات تخطيط الطريق، وغريها 
م���ن ك���اف���ة اأن������واع امل�������س���وه���ات(.  كما 
�سملت الأعمال �سيانة اأ�سجار النخيل 
والأ�سجار املحلية على جانبي الطرق 
وا�ستبدال  وال���ف���رع���ي���ة،  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

بالإ�سافة  ال���ت���ج���م���ي���ل���ي،  احل�������س���ى 
اخل�سراء،  امل�����س��ط��ح��ات  ���س��ي��ان��ة  اىل 
املو�سمية،  ال��زه��ور  زراع���ة  وا�ستكمال 
بدء  قبل  الرملية  الأم��اك��ن  وتنظيف 
فعاليات اليوم الوطني، وكذلك اإعادة 
تاأهيل وت�سغيل نافورتي مدخل كبار 
ال�����س��خ�����س��ي��ات وم��دخ��ل م��دي��ن��ة زايد 
ال�سيخ  �سارع  من  انطالقاً  الريا�سية 
اأعمال  وا�ستكمال  �سعيد،  ب��ن  را���س��د 
يف  الو�سطية  اجل��زي��رة  تاأهيل  اإع���ادة 
����س���ارع ال�����س��ي��خ را����س���د ب���ن ���س��ع��ي��د من 
جامع ال�سيخ زايد الكبري وحتى �سارع 

ال�سيخ �سخبوط بن �سلطان. 
وتوؤكد بلدية مدينة اأبوظبي على اأن 
كل اجلهود املبذولة بعناية ا�ستهدفت 
املناطق  ك����اف����ة  ج���م���ال���ي���ات  اإظ�����ه�����ار 
لبلدية  اجل����غ����رايف  ال���ن���ط���اق  ���س��م��ن 
ومنطقة  ع���ام  ب�سكل  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز 
خا�س  ب�سكل  الريا�سية  زاي��د  مدينة 
الوطن  اأف���راح  يف  الفعالة  وامل�ساركة 
اأو�سحت  وتف�سياًل  ال��غ��ايل.    بيومه 
التي  الأعمال  �سمن  من  اأن  البلدية 
مت تنفيذها �سن هذا الإطار متثل يف: 
حت�سني املنطقة مقابل اإ�سارة م�سجد 
بن  را�سد  ال�سيخ  ب�سارع  زاي��د  ال�سيخ 
�سعيد، وتركيب ح�سى جتميلي على 
باجتاه  الإ���س��ف��ل��ت��ي  ال��ط��ري��ق  ح���اف���ة 
الرملية  املنطقة  وحت�سني  ال��داخ��ل، 
اأمام  �سعيد  را�سد بن  ال�سيخ  �سارع  يف 
تركيب  مت  ح��ي��ث  ال��رو���س��ة،  منطقة 
املنطقة،  لتح�سني  جتميلي  ح�����س��ى 
وم���ع���اجل���ة امل�����س��ط��ح الأخ�������س���ر على 
وزراعة  كارفور،  قرب  اجل�سر  جانبي 
م�سطحات خ�سراء جديدة بالأماكن 
املختلفة، وتنظيف املنطقة كاملة اأمام 
�سور مدينة زايد الريا�سية من جهة 
�سارع اخلليج العربي، واإزالة النباتات 
الع�سوائية، واإزالة كافة جذور اأ�سجار 

النخيل القدمية وزراعة اأ�سجار نخيل 
جديدة باملنطقة مقابل مقر موؤ�س�سة 
زاي����د ل��ل��رع��اي��ة الإن�����س��ان��ي��ة، وزراع����ة 
املو�سمية،  بالزهور  النخيل  اأحوا�س 
ت���اأه���ي���ل احل�سى  واإع��������ادة  وت��ن��ظ��ي��ف 
التجميلي بالإ�سافة اإىل ق�س ال�سور 
النباتي خلف اأ�سجار النخيل باملنطقة 
للرعاية  زاي���د  موؤ�س�سة  مقر  مقابل 
الن�سانية، وجتميع واإزالة كافة اأوراق 
الأ�سجار املت�ساقطة، وتنظيف الرمال 
�سبط  واإع����ادة  التجميلي  واحل�����س��ى 
الفوا�سل البال�ستيكية حتت الأ�سجار 
كبار  م��دخ��ل  اإىل  امل���وؤدي���ة  ب��ال��ط��ري��ق 
ال�سخ�سيات مبدينة زايد الريا�سية، 
وت��ن��ظ��ي��ف امل��ن��ط��ق��ة ال��رم��ل��ي��ة واإزال�����ة 
ال��ن��ب��ات��ات ال��ع�����س��وائ��ي��ة اأم�����ام حمطة 
ت��ربي��د م��ق��اب��ل ن���اف���ورة م��دخ��ل كبار 
ال�سخ�سيات مبدينة زايد الريا�سية، 
امل�سطحات  وحت�سني  ع��الج  وي��ج��ري 
من  الو�سطية  ب��اجل��زي��رة  اخل�����س��راء 
النافورة وحتى دوار كارفور، و زراعة 
ال����زه����ور امل��و���س��م��ي��ة ع��ل��ى اجل���زي���رة، 
ب�سكل  التجميلي  احل�سى  و�سيانة 
باألوان  واإع���ادة طالئة  الإم���ارات  علم 
الريا�سة  زاي��د  مدينة  مبدخل  العلم 
العربي،  اخل��ل��ي��ج  ����س���ارع  اجت�����اه  م���ن 
من  الريا�سية  زاي��د  مدينة  ومدخل 
تاأهيل  اإعادة  املقابل، وكذلك  الجتاه 
نافورة �سارع ال�سيخ را�سد بن �سعيد- 
مدخل مدينة زايد الريا�سية، واإعادة 
لل�سارع  الو�سطية  اجل��زي��رة  ت��اأه��ي��ل 
زايد  مدينة  مل��دخ��ل  امل���وؤدي  اجلانبي 
را�سد  ال�سيخ  ���س��ارع  م��ن  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ف��ن��دق هيلتون  م��ق��اب��ل   ) ���س��ع��ي��د  ب���ن 
)،حيث مت ا�ستبدال امل�سطح الأخ�سر 
ب���اأح���وا����س م���ن احل�����س��ى واأح���وا����س 
زهور، بالإ�سافة اىل مغطيات الرتبة 

واأ�سجار النخيل.

•• العني-الفجر:

العامري  ح��م  ب��ن  �سامل  ب��ن  م�سلم  ال�سيخ  ك��رم 
ع�����س��و امل��ج��ل�����س ال���س��ت�����س��اري ال��وط��ن��ي لإم����ارة 
اأبوظبي، رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة بن حم، 
عدداً من اأبناء قبيلة العوامر وذلك مل�ساهماتهم 
يف تخفي�س نفقات زواج بناتهم يف اإطار تخفيف 
الأعباء املادية عن كاهل العري�س وهم بالع بن 
ب��ن متعب  ب��ن حمد  ال��ع��ام��ري ، متعب  ال���دودة 
العامري ، �سالح بن معن�س العامري ، ، �سهيل 
عبداهلل  ال�سغري  العامري،  بالأ�سود  �سامل  بن 
،  وذل��ك يف جمل�سه مبنطقة  بن بدر العامري 
ال�سيخ  بح�سور   ، ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  يف  امل��رخ��ان��ي��ة 
و  العامري  حم  بن  م�سلم  بن  حممد  الدكتور 

جمموعة كبرية من اأبناء قبيلة العوامر.
 واأ���س��اد ب��ن ح��م  مب��ا ق��ام ب��ه اأب��ن��اء العوامر من 
اأ�سر متما�سكة  تكوين  ال�سباب على  خالل دعم 

بتوجيهات  م�سيداً  اإ�سافية،  مالية  اأع��ب��اء  دون 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  ويل عهد 
على  والعمل  ال���زواج،  اأع��ب��اء  بتخفيف  امل�سلحة 
 ، ال��زواج  التبذير يف حفالت  احل��د من ظاهرة 
و�سرورة القت�ساد يف التكاليف والكتفاء بحفل 
 ، الزفاف اجلماعية  وت�سجيع حفالت   ، ب�سيط 
والذي �ساهم اإىل حد كبري يف تخفيف الأعباء 
املالية. واأ�ساف بن حم اإىل اأن الهتمام الكبري 
ال�سيخ  ب��اإذن اهلل تعاىل،  له  املغفور  اأوله  ال��ذي 
اأعباء  بتخفيف  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
م�سجعاً  ال�سباب.  ك��اه��ل  ع��ن  ال����زواج  وتكاليف 
املواطنني على الزواج من مواطنات، وتخفي�س 
عن  والتخلي  الأع��را���س،  نفقات  وتقليل  املهور، 
مظاهر الإ���س��راف وال��ب��ذخ يف ح��ف��الت ال���زواج، 

وت�سجيعهم على بناء اأ�سر تنعم بال�ستقرار.
�سعادتهم  ع��ن  امل��ك��رم��ون  اأع����رب  جانبهم  وم���ن 

م�سلم  ال�سيخ  قبل  من  والحتفاء  اللقاء  بهذا 
ب��ن ح��م م��وؤك��دي��ن ���س��رورة ال��ت�����س��دي لظاهرة 
التبذير يف حفالت الزواج، والتي اأ�سبحت عادة 
الزواج كثرياً،  املقبلون على  �سلبية يعاين منها 
م��ا ي�سبب خ��الف��ات م��ب��ك��رة ب��ني ال���زوج���ني، يف 
النواة  تكون  �ساحلة  اأ�سر  اإىل  نحتاج  اأننا  حني 
اإل من خالل  بناء املجتمع، وه��ذا لن يكون  يف 
حمل الكثري من الأعباء املالية عن ال�ساب، حتى 
بال  حياته  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة  ب��دء  ي�ستطيع 
اإىل  �سرورة جتنب ال�سباب  منغ�سات. واأ�ساروا 
املقبلني على الزواج دفع تكاليف واأعباء املظاهر 
القرتا�س  اإىل  ال�سباب  تدفع  والتي  الزائفة، 
من البنوك لإقامة حفالت الزواج، ويقعون بعد 
ذلك حتت �سغط نف�سي كبري، لذا نرجو احلد 
النفقات  حجم  وتخفيف  والتبذير،  البذخ  من 
املرتفعة التي ترتتب على الزواج، والبتعاد عن 

التباهي والتفاخر واملظاهر.

•• اأبوظبي-الفجر :

اأكد ال�سيخ م�سلم �سامل حممد بن حم العامري رئي�س جمل�س 
الإمارات  لدولة  الوطني  اليوم  اأن  الإم��ارات  كلنا  جمعية  اإدارة 
ذك���رى وط��ن��ي��ة را���س��خ��ة يف وج����دان ك��ل اإم���ارات���ي تبعث الفخر 
والعتزاز وتعزز النتماء والولء للوطن والقيادة الر�سيدة التي 
توا�سل م�سرية النماء والتقدم والزدهار التي بداأها املغفور له 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، باين نه�سة 
الإمارات. وقال بن حم اإن الإمارات اأ�سبحت يف م�ساف الدول 
للقيادة  ال�سديدة  ال��روؤي��ة  بف�سل  امل��ج��الت  مبختلف  املتقدمة 
واأ�ساف  ال�ساملة.  التنمية  مب�سرية  ق��دم��اً  وامل�سي  احلكيمة 

عن  للتعبري  عظيمة  منا�سبة  ميثل  الوطني  اليوم  اأن  حم  بن 
م�ساعر احلب والوفاء لوطننا الغايل وقيادته الر�سيدة ور�سالة 
اإىل العامل يوؤكد �سعب الإمارات فيها اعتزازه بانتمائه للوطن 
بتاأ�سي�س  يذكرنا  الوطني  باليوم  فالحتفال  لقيادته  وولءه 
املوؤ�س�سني و�سدق عزمهم  الآب��اء  اإرادة  توحدت  الحت��اد عندما 
على تاأ�سي�س دولة فتية �سطرت تاريخاً م�سرقاً نفاخر به الأمم. 
اآيات  اأ�سمى  الم���ارات  كلنا  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ورف��ع 
التهاين والتربيكات اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل-  الدولة- حفظه  رئي�س  نهيان  اآل 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد 
الإم����ارات  ح��ك��ام  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة 
مبنا�سبة اليوم الوطني ال�47. واأكد اأن الإمارات متتلك تاريخاً 
من الإجنازات امل�سرفة وم�سرية تطور وعمل واإبداع فما حققته 
ك��اف��ة ج��ع��ل منها ويف مدة  ال�سعد  ع��ل��ى  م��ن حت���ولت ج��ذري��ة 
وتت�سدر  العامل  اأنظار  حمط  اأ�سبحت  ع�سرية  دول��ة  قيا�سية 
على  املتقدمة  ال��ب��ل��دان  وتناف�س  ال���دول  ب��ني  م��رم��وق��ة  مكانة 
املراكز الأوىل يف موؤ�سرات التناف�سية والتنمية والتطور. واأ�سار 
بن حم اإىل اأن اليوم الوطني ال� 47 ذكرى تر�سخ ثقافة املواطنة 
وتعميق حب الوطن وتاأكيد الولء الدائم فهو يوم نحتفل فيه 
مبا تعي�سه الإمارات من ا�ستقرار واأمن ونه�سة وتطور يف كافة 

العمل  م��ن  امل��زي��د  ل��ب��ذل  والإرادة  ال��ع��زمي��ة  لن�ستمد  امل��ج��الت 
احليوية  وامل�ساريع  وامل��ب��ادرات  ال��ربام��ج  �ستى  وتبني  واجل��ه��د 
التي ت�سع دولتنا يف طليعة بلدان العامل. واأكد اأن حر�س �سباب 
خري  التطوعي  العمل  ب��رام��ج  يف  الكبري  واندماجهم  ال��وط��ن 
واأهمية  دور  نحو  النبيل  الوطني  ووعيهم  ن�سجهم  على  دليل 
مثل هذه الربامج يف رد جميل الوطن عليهم واأهميتها يف �سقل 
كافة  تقديره جلموع  ،ومعربا عن  واكت�ساف مواهبهم  ورعاية 
املتطوعني على م�ستوى الدولة . واأ�ساد رئي�س جمل�س اجلمعية 
بجهود وزارة تنمية املجتمع ودائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي يف 
تعزيز ثقافة التطوع واإ�سهام املن�سة الوطنية للتطوع يف الدولة 

يف تعزيز وتن�سيق وتنظيم العمل التطوعي .

جمعية كلنا االإمارات :اإقبال �شباب االإمارات على التطوع ردًا جلميل الوطن ودليل ن�شج وطني

الإمارات« ..هذه  زايد  »هذا  ا�ستعدادا لحتفالت اليوم الوطني الـ 47 

بلدية مدينة اأبوظبي تكمل تاأهيل وجتميل املنطقة املحيطة مبدينة زايد الريا�شية والطرق املوؤدية اإليها

»كلمات لتمكني الأطفال« و»املنظمة العاملية للملكية الفكرية« تتعاونان لدعم كتب الأطفال املكفوفني وذوي الإعاقة الب�سرية

بدور القا�شمي: احل�شول على فر�ش متكافئة يف املعرفة 
والثقافة حق اأ�شيل لالأطفال ذوي االإعاقة الب�شرية 

مل�ساهماتهم يف تخفي�س نفقات الزواج

م�شلم بن حم يكرم عددًا من اأبناء العوامر

»طرق دبي«  تنظم فعاليات مميزة 
احتفاء باليوم الوطني الـ 47

•• دبي-وام:

نظمت هيئة الطرق واملوا�سالت فعاليات متنوعة مبنا�سبة الحتفال باليوم 
الوطني ال� 47 لدولة المارات العربية املتحدة وذلك بح�سور �سعادة مطر 
الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين للهيئة واملديرين التنفيذيني 
مرئيا  عر�سا  الفعاليات  ت�سمنت  الهيئة.  وموظفي  الإدارات  وم��دي��ري 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  الدولة  موؤ�س�س  ب�سوت  ماأثورة  اأق��وال  على  ا�ستمل 
بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” وت�سمنت الفعاليات اأي�ساً رق�سات 
اإىل جانب  الوطنية  والهوية  املا�سي  تراثية عك�ست روح  �سعبية وماأكولت 
تراثية ف�سال عن م�ساركة  ا�ستمل على منتجات وم�سغولت  ب��ازار  تنظيم 
عدد من اأولد موظفي وموظفات الهيئة بالأزياء ال�سعبية واأعالم الدولة.

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/دار المارات خلياطة  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

CN قد تقدموا الينا بطلب ازياء ال�سيدات رخ�سة رقم:1122060 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل خليفة �سامل عبيد ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد خليفة �سامل عبيد
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1842 احوال نف�س م�شلمني 
القامة مبا  ال�سغري  جمهول حمل  عثمان  1-فهمى   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي/ افتتاح عبدالعليم مقبل  قد 
وامل�ساريف.    بالر�سوم  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع  لل�سرر  بالطالق  املطالبة 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2018/12/18 ال�ساعة 8.30 �س 
لذا  القرهود   ال�سخ�سية يف منطقة  الأح���وال  رق��م )7( يف مبنى  بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/3246  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ ���س��ده/1- �سمية م��ال��ك وا���س��ف خ��ان جم��ه��ول حمل 
عليك  اأق���ام  ق��د  ح��ي��در  التنفيذ/با�سرا  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
به وقدره )168885( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/2835 تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �سده/1- �سي جى اي املحدودة 2-�سني ون هوم )ذ م م( ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية �سي 
جي اأي املحدودة  3-حممد ر�سوان لطيف ميان  حممد لطيف ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية �سي 
جي اي املحدودة جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الفجرية الوطني �س م ع )فرع 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  وميثله/حممد  دب��ي( 
او خزينة املحكمة. حكمت  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )10000( درهم اىل طالب  املبلغ  والزامك بدفع 
املحكمة - ح�سوريا للمدعي عليه الوىل والرابعة واخلام�س ومبثابة احل�سوري لباقي املدعي عليهم ، 
اأول : - باثبات ترك املدعي للخ�سومة يف الدعوى قبل املدعي عليه الثاين والثالث وال�ساد�س وال�سابع 
اليوم واثبات حمتواها فيه  املوؤرخة 2017/5/25م مبح�سر جل�سة  الت�سوية  اتفاقية  : باحلاق  ، ثانيا 
وجعله يف قوة ال�سند التنفيذي والزمت املدعي عليهم الوىل والرابعة واخلام�س بامل�سروفات ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3890   تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  الذهبي  ال�سندوق  ���س��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
اآق��ا رجن��رب  جمهويل حمل  ا���س��الين 3-ع��ب��دال��ه حاجي  2-بهمن على 
اأق���ام عليك  اي����ران  ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/بنك ���س��ادرات 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)59237543.25( درهم بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3640  تنفيذ جتاري  
ق��زاز  جمهول  رام��ي بن عبدالوهاب بن عبداهلل  املنفذ �سده/1-  اىل 
 حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ار بي ام لتاأجري ال�سيارات - ذ م م 
اأقام  ق��د  الها�سمي  ب��ره��ان  مرت�سى  يعقوب  مرت�سى  وميثله/حممد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )45823( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4268   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- القطامي انرتنا�سيونال لتجارة املعدات 2-ابراهيم 
طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ال�سويدي  قطامي  عبيد  حممد 
التنفيذ/بنك دبي التجاري وميثله/ عبا�س م�ستت فندي املالكي  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )281371.36( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2418   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عا�سف اقبال حممد اقبال  جمهول حمل القامة 
م(  م  ذ  ال�سيارات )�س  لتاأجري  الذهبية  التنفيذ/العربة  ان طالب  مبا 
وميثله / احمد عبداهلل حممد العطار اآل علي قد اأقام عليك الدعوى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10998(
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3985   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- عامر حيدر علي ح�سني 2-فيوت�سر دييل للتجارة 
العامة - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  الرئي�سي" قد  "الفرع  اي��ران  ���س��ادرات 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  بالت�سامن  وال��زام��ك��م  اع���اله  امل���ذك���ورة 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )53377.5(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3292   تنفيذ جتاري  
نا�سر  جمهول حمل  �ساطر  ال�سادق  املنفذ �سده/1- حممد  اىل 
ال�سيخ  احل�����س��ن  حم��م��د  التنفيذ/يو�سف  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
حميده  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )24276( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1722   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- حممد حممود عبداللطيف حجه جمهول حمل 
ال�سيارات  لتاأجري  الذهبية  التنفيذ/العربة  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
وميثله / احمد عبداهلل حممد العطار اآل علي قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )13750(
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4291  تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  �س   - واملحروقات  الديزل  لتجارة  املدينة  �سم�س  املنفذ �سدهما/1-  اىل 
2-�سيجو حممد طه حممد طه - ب�سفته كفيل �سم�س املدينة لتجارة الديزل 
واملحروفت - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة 
اأقام  قد  ابراهيم اجلرمن   ا�سماعيل  خ وميثله/علي  م  �س   - للتمويل  اخلليج 
املبلغ  بدفع  بالت�سامن   والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )723169.43( وق��دره  به  املنفذ 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1856   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عزت كودييف جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/العربة الذهبية لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م   وميثله/احمد 
عبداهلل حممد العطار اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9861( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/5643  تنفيذ عمايل 
���س ذ م م   جمهول حمل  املنفذ ���س��ده/1- م�ست�سفى لي��ف لي��ن -  اىل 
عبداملجيد  وميثله/ريا�س  ب��الن  نيلدا  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة 
امل��ذك��ورة اعاله  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   - ال��ك��ب��ان  حم��م��ود 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )81450( درهم اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 5490 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  �ستبا�سر الج��راءات  املحكمة  وعليه فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2116  جتاري كلي               

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  م  م  ذ   - للمقاولت  عليه/1-اأبوهيل  املدعي  اىل 
املدعي/ ميفا كي اإت�س كي فورم وورك �سي�ستم�س - �س م  ح وميثله / عبدالرحمن 
ح�سن حممد املطوع - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )872.130.61 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  9% من تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
امل��واف��ق  2018/12/13   ي��وم اخلمي�س   لها جل�سة  ك��ف��ال��ة.  وح���ددت  ب��ال  املعجل 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/53 دعاوى م�شتعجلة جتارية 
جمهول  والديكور  املباين  ل�سيانة  كون�سبت�س  1-كرييتف   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ج��ران��د كافيه امل��ن��ارة وميثلها رن��ا ج��ودة مراد 
عليك  اأق���ام  ق��د   - البلو�سي  �سالح  يو�سف  م��راد  غلوم  عبداحلميد   / وميثله 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ب�سفة م�ستعجلة بتعيني خبري هند�سي لثبات 
املوافق   والر�سوم وامل�ساريف. وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د   حالة م�ستعجلة 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.A.5 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����س��اع��ة   2018/12/16
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2317  جتاري كلي               

ا�سرتيت  2-فا�ست  اهلل ح�سيني  ان��ور  اكرب ح�سينى  1-�سيد حممد   / عليه  املدعي  اىل 
جمهول   - ميناوي  حممد  حاجي  عبدالر�سا  3-حم��م��د  م  م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة 
وب�سفته  ال�سخ�سية  ب�سفته  �سان�سز  ماكيا�س  انطونيو  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد   - ح  م  م   - اإنرتبراي�س  �سن  م��ارو  مالك موؤ�س�سة 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )7836859.48 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة  املوافق 2018/12/16  التام.  وحددت لها جل�سة يوم الحد 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.15

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4290  جتاري جزئي              

النعيمي  جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1- عمر عبداهلل حممد القراعة 
قد   - املهري  احلر�سي  احمد  �سامل  عي�سى   / وميثله  للتمويل  م��وارد  املدعي/  ان  مبا 
للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
الدعوى  اقامة  تاريخ  12% من  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(   75.375.38( مبلغ  
وحتى متام ال�سداد و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبدون كفالة. مع الزام املدعي عليه 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  
2018/12/19  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3991  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- دي��ري��ي للمقاولت - ���س ذ م م  جم��ه��ول حم��ل القامة 
احمد ح�سن حممد   / م وميثله  م  ذ  �س  اأي.  ام.  بي.  املدعي/هيبورث.  ان  مبا 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املازمي - قد  عبداهلل 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   82854.56( وقدره  مببلغ  عليها 
والفائدة 12% من تاريخ  اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع 
التجاري رقم 1511/2018 وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2018/12/5  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2228  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه /1- حممد �سعيد عبيد �سعيد الكلباين جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ م�سرف الإمارات ال�سالمي م�ساهمة عامة وميثله / جابر را�سد حممد 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  - قد  ال�سالمي  را�سد  جابر 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2241221.39( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه 
واتعاب املحاماة والغرامة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  
2018/12/18  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2261  جتاري كلي               

2-���س��ادق حبيب معريف  م   م  ذ   - للمالحة  البحر  ام��واج  1-�سركة  عليه/  املدعي  اىل 
علي  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مبا  �سلحه - جمهول حمل  �سادق معريف  3-حبيب  �سلحه 
البحرية وميثله  للمالحة  بدر  ملوؤ�س�سة حميد  ب�سفته مدير  ب��دران  بدر  ح�سن يحيى 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  / �سرحان ح�سن حممد ح�سن املعيني - قد 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامن ب�سداد مبلغ وقدره )18.592.549.00 درهم اإماراتي( 
والفوائد القانونية والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ 
املطالبة حتى ال�سداد ال��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة ي��وم الرب��ع��اء  امل��واف��ق  2018/12/5  
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4188  جتاري جزئي              

ان  القامة مبا  البلو�سي  جمهول حمل  املدعي عليه /1-خالد ح�سن عبداهلل  اىل 
اأقام  ق��د   - امل��ه��ري  احلر�سي  احمد  �سامل  عي�سى  وميثله/  للتمويل  امل��دع��ي/م��وارد 
مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
وقدره )69.008.39 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ اإقامة الدعوى 
وحتى متام ال�سداد و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبدون كفالة والر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 2018/12/5  ال�ساعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/3313  جتاري جزئي
����س.ذ.م.م  لال�ستثمارات  ف��ي��رتا   -2 ع�سفور  ال�سيد  اب��راه��ي��م  خليل  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية قد 
اأقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/11/12 احلكم 
التمهيدي التايل:احلكم اليوم بندب اخلبري امل�سريف �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته 
كالتي:الطالع على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وماع�سى ان يقدمه اخل�سوم 
- النتقال ملقرات طريف الدعوى والطالع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت 
الف  �سبعة  مبلغ  وح��ددت  املنتظمه  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجالت 
املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت  املحكمة،  ب�سدادها خلزانة  املدعي  الزمت  كامانة خربة  دره��م 
يوم الثنني املوافق:2018/11/26 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة:ch1.C.13 يف حال 

عدم �سداد المانة وجل�سة:2018/12/24 ليداع التقرير. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/2395  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- الروي�س للتجارة العامة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ايبكو للزيوت 
)فرع( - �سركة ايبكو للم�ساريع ذ.م.م قد اأقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بتاريخ:2018/11/27 بندب اخلبري احل�سابي املخت�س �ساحب الدور باجلدول ما مل ي�سمه الطراف 
وم�ستنداتها  اوراق��ه��ا  على  الط��الع  تكون مهمته  الدعوى  تاريخ احلكم خبريا يف  ا�سبوع من  خ��الل 
من  مالديهما  على  والط���الع  ال��دع��وى  ط��ريف  مقر  اىل  والنتقال  اخل�سوم  له  يقدمه  ان  وماع�سى 
التداعي لالطالع على  ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر طريف  اوراقها وم�ستنداتها وماع�سى 
مالديهما من ا�سول امل�ستندات واملرا�سالت الورقية واللكرتونية وكذا �سجالتهما ودفاترهما �سواء 
الورقية او غري الورقية وحددت املحكمة مبلغ ع�سرة الف درهم كلفت املدعية بايداعها خزانة املحكمة 
على ذمة اتعاب وم�ساريف اخلبري وحددت املحكمة جل�سة:2018/12/11 يف حالة عدم �سداد المانة 
وجل�سة:2018/12/25 يف حالة �سدادها، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2018/12/11 

 .ch1.C.12:ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/3164  جتاري جزئي

نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  �سليمان  همام  عبدالعال  حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/10/31  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/اآر بي ام لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 
متام  وحتى  م�����ن:2018/8/28   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )62800( وق��دره 
املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمته  ال�سداد 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ع��دا  ما  وف�ست 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



السبت  1   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12492  
Saturday  1   December   2018  -  Issue No   12492 09

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

 WATERWETTER  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 283597   بتاريخ: 2017/11/28

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    فيليب�س 66 �سبكرتوم كوربوري�سن

وعنوانة :  2331 �سيتي وي�ست بوليفارد، هيو�سن، تك�سا�س 77042، الوليات املتحدة الأمريكية
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 1
م�ستح�سرات مانعة لل�سداأ، عوامل ترطيب بهذه الفئة، مركب عوامل ترطيب، م�ستح�سرات حم�سنة لنقل 
يف  ال�سناعية،  التربيد  واأنظمة  ال�سيارات  تربيد  اأنظمة  يف  ت�ستخدم  لل�سداأ  مانعة  وم�ستح�سرات  احل��رارة 

الفئة رقم )1(.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة )WATERWETTER( مكتوبة بالأحرف الالتينية..

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 CHAIIWALA  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 295011   بتاريخ: 2018/7/8

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    ت�سايوال اإل تي دي

وعنوانة :  يونت 9 اآبي بزن�س بارك، فرايداي �سرتيت، لي�سرت، اإل ئي1  3 بي دبليو
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات؛ الإيواء املوؤقت؛ خدمات املقاهي؛ خدمات الكافترييات؛ خدمات املطاعم 
تقدمي  مطاعم  خدمات  املطاعم؛  خدمات  وال�سراب؛  بالطعام  التزويد  )الكانتينات(؛  املتنقلة  اأو  املوؤقتة 
الوجبات اخلفيفة؛ خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية؛ خدمات التزويد بالطعام وال�سراب؛ خدمات احلجز 

الفوري او احلجز امل�سبق للمطاعم وجميع خدمات التزويد بالطعام و ال�سراب.
و�سف العالمة: الطلب عبارة عن جمموعة من عالمتني حيث العالمة الوىل يف املجموعة تتكون من كلمة 
)CHAIIWALA( مكتوبة بالأحرف الالتينية مع �سعار مميز و العالمة الثانية يف املجموعة تتكون 

من كلمة )CHAIIWALA( مكتوبة بالأحرف الالتينية مع �سعار مميز.  
ال�سرتاطات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 BODYLAB  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 296206   بتاريخ: 2018/7/30

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    بوديالب ايه بيه ا�س

وعنوانة :  بال�ستفاجنت 3 دي ، 9560 هاد�سوند ، الدمنارك    
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لالأغرا�س الطبية، مواد غذائية معدة لال�ستخدام الطبي، طعام 
لالأطفال الر�سع، ل�سقات اجلروح، مواد ت�سميد، مواد ح�سو الأ�سنان، �سمع الأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات الق�ساء على 
الهوام والفطريات والأع�ساب ال�سارة، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على الربوتني، مكمالت للحمية الغذائية، مكمالت 
املعادن،  اأ�سا�ساً من  الغذائية حتتوي على اجللوكوز، مكمالت غذائية معدنية، مكمالت غذائية �سحية م�سنوعة  للحمية 
مكمالت غذائية، مزيج �سراب م�سحوق كمكمل غذائي، األواح غذائية مكملة بديلة للوجبات لتعزيز الطاقة، اأمزجة �سراب 
غذائية  مكمالت  الفيتامينات،  م�ستح�سرات  فيتامني،  م�ستح�سرات  للوجبات،  بديلة  ب��ودرة  الغذائية،  للحمية  كمكمالت 
الغذائية  للحمية  مكمالت  فيتامني،  اأقرا�س  املحفز،  لال�ستخدام  كافيني  م�ستح�سرات  الأمينية،  الأحما�س  من  تتكون 
الكرياتني، حبوب تخ�سي�س، م�ستح�سرات طبية  الغذائية حتتوي على م�سحوق  الكرياتني، مكمالت للحمية  حتتوي على 
األياف  الأك�سدة،  الأك�سدة، حبوب م�سادات  الطبية، م�سادات  �سمك �ساحلة لالأكل لالأغرا�س  زيوت  التخ�سي�س،  لأغرا�س 
الغذائية  للحمية  �سكرية  بدائل  مو�سعية،  م�سكنات  م�سكنات،  الطبي،  لال�ستخدام  اجلين�سنغ  غذائية،  مكمالت  غذائية، 

لال�ستخدام الطبي.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة BODYLAB  مكتوبة بالأحرف الالتينية.

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 BODYLAB  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 296208   بتاريخ: 2018/7/30

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    بوديالب ايه بيه ا�س

وعنوانة :  بال�ستفاجنت 3 دي ، 9560 هاد�سوند ، الدمنارك    
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 29
زب��دة، م�ستح�سرات  الهند،  الهند، م�سحوق جوز  زيت جوز  )للطعام(،  زيت خملوط  لالأكل،  زيوت �ساحلة 
جيلي  للدهن،  قابل  بندق  للدهن،  القابلة  اخل�سار  للدهن،  القابلة  اللنب  م�ستقات  الزبدة،  بدائل  الزبدة، 
)للدهن على اخلبز(، زبده البذور، زبدة اجلوز، جوز مق�سر، بذور �ساحلة لالأكل، زبدة الكاكاو، زبدة اللوز، 
زبدة الفول ال�سوداين، زيوت متبّلة، دهون نباتية للطبخ، جوز مطبوخ، بذور معدة، م�ساحيق الفواكه ل�سنع 
امل�سروبات، اأطعمة خفيفة اأ�سا�سها الفواكه، منتجات تغمي�س، رقائق البطاط�س، خال�سات اللحوم لل�سوربات، 
خفيفة  وجبات  ال�سويا،  فول  اأ�سا�سها  خفيفة  اأطعمة  اخل�سروات،  رقائق  الفواكه،  اأ�سا�سها  خفيفة  اأطعمة 

اأ�سا�سها اجلوز والبذور.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة BODYLAB  مكتوبة بالأحرف الالتينية.

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 BODYLAB  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 296209   بتاريخ: 2018/7/30

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    بوديالب ايه بيه ا�س

وعنوانة :  بال�ستفاجنت 3 دي ، 9560 هاد�سوند ، الدمنارك    
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
كاكاو، �سكر، اأرز، تابيوكا، �ساغو، دقيق، خلطات الدقيق، خبز، معجنات، حلويات، مثلجات، ع�سل، �سراب الطاولة، �سراب دب�س 
اللوز، ب�سكويت  اللوز، دقيق  ال�سكر لأغرا�س الطهي، خمرية، م�سحوق اخلبيز، ملح، خردل، خل، �سل�سات، توابل، عجينة 
الأرز، حبوب اإفطار حتتوي على الألياف، �سوكولتة قابلة للدهن، دقيق جوز الهند لال�ستهالك الب�سري، مدقوق ال�سكر، 
حلويات  نكهة،  اأو  توابل  كع�سب،  ُي�ستخَدم  معالج  جين�سنغ  طبيعية،  حمليات  الربوتني،  عالية  احلبوب  اأ�سابع  بني،  �سكر 
اجلين�سنغ، م�ستح�سرات الكربوهيدرات للطعام، رقائق الأرز، اأطعمة خفيفة اأ�سا�سها الأرز، يان�سون، م�ستح�سرات عطرية 
للطعام، �سراب ال�سوكولتة، م�ستخل�سات م�ستخدمة كنكهة )زيوت غري اأ�سا�سية(، خال�سات لال�ستخدام يف الطهو )بخالف 
ال�سوكولتة،  كرميات  ال�سكر،  دب�س  املي�سلي،  اأ�سابع  )حلويات(،  حم�سية  قطرات  ال�سوكولتة،  حلوى  الأ�سا�سية(،  الزيوت 
املحم�س  ال�سم�سم  بذور  الكراوية،  بذور  الب�سري،  لال�ستهالك  الكتان  بذر  للدهن،  قابل  �سكل  يف  الكاكاو  اأ�سا�سها  كرميات 
اأ�سابع  القمح،  اأ�سا�سها  اأ�سابع  بالنكهات،  �سراب غني  ال�سكر،  املعجنات، خلطات اخلبيز اجلاهزة، بدائل  اأمزجة  واملطحون، 

حبوب عالية الربوتني، �سكر جوز الهند.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة BODYLAB  مكتوبة بالأحرف الالتينية.

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 HAYS FIND & ENGAGE  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 296897   بتاريخ: 2018/8/12

بيانات الأولوية:     2018/2/13        3289910   اململكة املتحدة          
باإ�سم :    هايز بيه اإل �سي

وعنوانة :  250 يو�سن رود، لندن، اإن دبليو1  2ايه اف، اململكة املتحدة
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات ا�ست�سارية يف جمال التوظيف، خدمات وكالت التوظيف، خدمات تعيني املوظفني، خدمات ا�ست�سارية 
يف جمال التوظيف، خدمات ا�ست�سارية يف جمال اإدارة �سوؤون املوظفني، خدمات ا�ست�سارية يف جمال اإعالن 
اإدارة قاعدة البيانات،  التوظيف والت�سويق، خدمات ا�ست�سارات الأعمال وال�ست�سارات والبحوث واملعلومات، 
تخزين البيانات واملعلومات واإدارتها وا�سرتجاعها واإعادة تنظيمها، التنظيم املنهجي للمعلومات يف قواعد 
ون�سخها،  البيانات  جتميع  وتوزيعها،  ومعاجلتها  للبيانات  الإلكرتوين  التجميع  خدمات  احلا�سوب،  بيانات 
ا�ستن�ساخ الوثائق، خدمات التقاط البيانات، معاجلة البيانات، حتديث البيانات، حتليل البيانات، اإدارة امللفات 

املحو�سبة، جميع اخلدمات املذكورة اأعاله املتعلقة بالتوظيف.
باللغة  مكتوبة   )HAYS FIND & ENGAGE( ع��ب��ارة  م��ن  تتكون  العالمة  العالمة:  و�سف 

الإجنليزية
ال�سرتاطات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 THE DUCK HOOK  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 295621   بتاريخ: 2018/7/18

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    جمريا الدولية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(

وعنوانة :  �سندوق الربيد 73137، منطقة ال�سفوح ، دبي ، المارات العربية املتحدة
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
اخلا�سة  الفنادق  وخ��دم��ات  عنه  املعلومات  وتوفري  احلجز  وخ��دم��ات  موؤقت  و�سكن  فنادق  وحجز  خدمات 
التدريبية  واجلل�سات  واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  لعقد  الالزمة  واملرافق  الت�سهيالت  كافة  بتوفري 
وور�سات العمل ومعار�س العمال والجتماعات الر�سمية واملحا�سرات وخدمات البوابني وخدمات ال�سيافة 
وخدمات التعاقد على توفري الطعام وامل�سروبات غري الكحولية وخدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية 
وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�سري الطعام لتناوله خارجا وخدمات املقاهي وخدمات )ال�سناك بار( التي 
تقدم وجبات خفيفة وخدمات توفري وتقدمي الطعام وامل�سروبات غري الكحولية وخدمات حت�سري الطعام 

وامل�سروبات غري الكحولية وخدمات التخطيط لإقامة املنا�سبات والحداث وخدمات ح�سانة الطفال.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من عبارة )THE DUCK HOOK( مكتوبة باللغة الإجنليزية

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 HILLHOUSE BRASSERIE  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 295622   بتاريخ: 2018/7/18

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    جمريا الدولية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(

وعنوانة :  �سندوق الربيد 73137، منطقة ال�سفوح ، دبي ، المارات العربية املتحدة
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
اخلا�سة  الفنادق  وخ��دم��ات  عنه  املعلومات  وتوفري  احلجز  وخ��دم��ات  موؤقت  و�سكن  فنادق  وحجز  خدمات 
التدريبية  واجلل�سات  واملعار�س  والجتماعات  املوؤمترات  لعقد  الالزمة  واملرافق  الت�سهيالت  كافة  بتوفري 
وور�سات العمل ومعار�س العمال والجتماعات الر�سمية واملحا�سرات وخدمات البوابني وخدمات ال�سيافة 
وخدمات التعاقد على توفري الطعام وامل�سروبات غري الكحولية وخدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية 
وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�سري الطعام لتناوله خارجا وخدمات املقاهي وخدمات )ال�سناك بار( التي 
تقدم وجبات خفيفة وخدمات توفري وتقدمي الطعام وامل�سروبات غري الكحولية وخدمات حت�سري الطعام 

وامل�سروبات غري الكحولية وخدمات التخطيط لإقامة املنا�سبات والحداث وخدمات ح�سانة الطفال.
باللغة  مكتوبة   )HILLHOUSE BRASSERIE( عبارة  من  تتكون  العالمة  العالمة:  و�سف 

الإجنليزية
ال�سرتاطات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 UC  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 295915   بتاريخ: 2018/7/24

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    اربنكالب تكنولوجيز اإنديا برايفت ليمتد

وعنوانة :  الطابق 5، �سيوا تاورز، بلوت 19، ُيديوج فيهار فيز 4، جوروجرام – 122015، هاريانا، الهند
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
توفري دليل معلومات جتارية اإلكرتونية حول املهنيني املهرة عرب الإنرتنت، توفري معلومات عن الأعمال 
توفري  الت�سويق،  الأعمال،  توجيه  الأعمال،  اإدارة  التجارية،  الو�ساطة  اإلكرتوين، خدمات  من خالل موقع 
عرب  اإلكرتوين  جتارية  معلومات  دليل  توفري  لها،  بالبائعني  للخدمات  امل�سرتين  لربط  اإلكرتونية  �سوق 
توفري  التجارية،  املعلومات  جمع  التجارية،  املعلومات  ن�سر  التجارية،  املعلومات  خدمات  توفري  الإنرتنت، 
)املهام  املواعيد  جدولة  خدمات  واخلدمات،  املنتجات  اختيار  يف  للم�ستهلكني  والن�سح  التجارية  املعلومات 
املكتبية(، خدمات التذكري باملواعيد )وظائف املكتب(، الإعالن، الإعالن على الإنرتنت، الإعالن والت�سويق، 
اإدارة برامج ولء امل�ستهلك، توفري معلومات الت�سال التجارية واخلا�سة بالأعمال، جتميع فهار�س املعلومات 

لالأغرا�س التجارية اأو الإعالنية، ن�سر مواد الدعاية والإعالن ، خدمات مقارنة الأ�سعار.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة )UC( مكتوبة بالأحرف الالتينية على خلفية مربعة ال�سكل

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 URBANCLAP  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 295916   بتاريخ: 2018/7/24

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    اربنكالب تكنولوجيز اإنديا برايفت ليمتد

وعنوانة :  الطابق 5، �سيوا تاورز، بلوت 19، ُيديوج فيهار فيز 4، جوروجرام – 122015، هاريانا، الهند
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
توفري دليل معلومات جتارية اإلكرتونية حول املهنيني املهرة عرب الإنرتنت، توفري معلومات عن الأعمال 
توفري  الت�سويق،  الأعمال،  توجيه  الأعمال،  اإدارة  التجارية،  الو�ساطة  اإلكرتوين، خدمات  من خالل موقع 
عرب  اإلكرتوين  جتارية  معلومات  دليل  توفري  لها،  بالبائعني  للخدمات  امل�سرتين  لربط  اإلكرتونية  �سوق 
توفري  التجارية،  املعلومات  جمع  التجارية،  املعلومات  ن�سر  التجارية،  املعلومات  خدمات  توفري  الإنرتنت، 
)املهام  املواعيد  جدولة  خدمات  واخلدمات،  املنتجات  اختيار  يف  للم�ستهلكني  والن�سح  التجارية  املعلومات 
املكتبية(، خدمات التذكري باملواعيد )وظائف املكتب(، الإعالن، الإعالن على الإنرتنت، الإعالن والت�سويق، 
اإدارة برامج ولء امل�ستهلك، توفري معلومات الت�سال التجارية واخلا�سة بالأعمال، جتميع فهار�س املعلومات 

لالأغرا�س التجارية اأو الإعالنية، ن�سر مواد الدعاية والإعالن ، خدمات مقارنة الأ�سعار.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة )URBANCLAP( مكتوبة بالأحرف الالتينية

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 BPT  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 297462   بتاريخ: 2018/8/28

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    اإبريل انرتنا�سيونال انرتبرايز بي تي اإي. ال تي دي.

وعنوانة :  80 رافلز بلي�س، رقم 50- 01 يو او بي بالزا 1، �سنغافورة 048624
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 1
ُلب الورق؛ ُلب خ�سب؛ ُلب �ِسليلوز؛ ُلب خ�سب �سلد، ؛ ُلب خام..

و�سف العالمة: العالمة تتكون من الأحرف )BPT( مكتوبة باللغة الإجنليزية
ال�سرتاطات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 LAKEMORE  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 297566   بتاريخ: 2018/8/30

بيانات الأولوية:      UK00003317963        2018/6/14   اململكة املتحدة          
باإ�سم :    اأ�سبكت اإنف�ستمنت بارترنز )مركز دبي املايل العاملي( املحدودة

اإنديك�س تاور، مركز دبي املايل العاملي، �س ب 507071، دبي، الإمارات  وعنوانة :  وحدة 1111، الطابق 11، 
العربية املتحدة

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
ال�ستثمار  ل�سركات  الإداري  التنظيم  وال�ست�سارات،  والإدارة  والبحوث  والتقييم  والتحليل  الأعمال  اإدارة 
و�سناديق ال�ستثمار و�سركات التاأمني و�سناديق التاأمني وال�ستثمار، امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال فيما يتعلق 
بال�سوؤون املالية واإدارة ال�ستثمارات ومراقبتها، ا�ست�سارات اإدارة املخاطر التجارية، اخلدمات ال�ست�سارية يف 

جمال ا�سرتاتيجيات الأعمال وتنظيم الأعمال.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة )LAKEMORE( مكتوبة بالأحرف الالتينية

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 LAKEMORE  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 297571   بتاريخ: 2018/8/30

بيانات الأولوية:UK00003317963        2018/6/14   اململكة املتحدة          
باإ�سم :    اأ�سبكت اإنف�ستمنت بارترنز )مركز دبي املايل العاملي( املحدودة

اإنديك�س تاور، مركز دبي املايل العاملي، �س ب 507071، دبي، الإمارات  وعنوانة :  وحدة 1111، الطابق 11، 
العربية املتحدة

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
يف  ال�ستثمار  خدمات  ال�ستثمار،  خدمات  ال�ستثمار،  �سناديق  خدمات  امل��ايل،  التحليل  املالية،  اخل��دم��ات 
املتعلقة  وامل�سورة  وال�ست�سارات  املعلومات  توفري  الو�ساطة،  العقاري،  ال�ستثمار  اخلا�سة،  الأ�سهم  �سناديق 

مبا �سبق ذكره.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من كلمة )LAKEMORE( مكتوبة بالأحرف الالتينية

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 THE CODE  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 298974   بتاريخ: 2018/9/25

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    ا�س بي ئي ئي جي هولدينجز لي�سين�سينج، ال ال �سي

وعنوانة :  3900 بارادي�س رود، �سويت 260، ل�س فيغا�س، نيفادا 89169، الوليات املتحدة المريكية
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
املطاعم  املطاعم؛ خدمات  خدمات  الفنادق؛  خدمات  املوؤقت؛  ال�سكن  وامل�سروبات؛  املاأكولت  توفري  خدمات 
والفنادق لعمالء خمتارين؛ خدمات الطعام واملطاعم لأع�ساء النوادي اخلا�سة؛ خدمات الفنادق لأع�ساء 

النوادي اخلا�سة.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من عبارة )THE CODE( مكتوبة بالأحرف الإجنليزية ب�سكل مميز 

كما هو مبني بال�سكل
ال�سرتاطات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 TAP THE MARKET  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 299242   بتاريخ: 2018/9/30

بيانات الأولوية:UK00003318659        2018/6/18      اململكة املتحدة          
باإ�سم :    تيموثي مارك فورنياوك�س جينكين�س

وعنوانة :  بوا�سطة جاولينغ دبليو ال جي )يو كيه( ال ال بي، تو �سنوهيل،
 �سنو هيل كوينزواي، برمنغهام، بي46 دابليو اآر ، اململكة املتحدة

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
املهنية  للخدمات  للم�سرتين  الإنرتنت  على  �سوق  توفري  لها؛  والبائعني  واخلدمات  لل�سلع  للم�سرتين  الإنرتنت  على  �سوق  توفري 
املعلومات  جتميع  البيانات؛  قواعد  اإدارة  البيانات؛  قواعد  ت�سويق  الإن��رتن��ت؛  عرب  التجارية  الأعمال  اأدل��ة  جتميع  لها؛  والبائعني 
عرب  التجزئة  خدمات  توفري  احلا�سوب؛  بيانات  قواعد  يف  املهنية  اخلدمات  مقدمي  معلومات  جتميع  احلا�سوب؛  بيانات  قواعد  يف 
الإنرتنت فيما يتعلق باخلدمات املهنية ومقدمي اخلدمات املهنية من خالل توفري قاعدة بيانات عرب الإنرتنت من اأجل اخلدمات 
الإدارية،  وال�ست�سارات  املعمارية،  والهند�سة  والت�سميم،  الإبداعية،  والأع��م��ال  والقانون،  باملحا�سبة،  املتعلقة  اخلدمات  ومقدمي 
وا�ست�سارات الأعمال، وا�ست�سارات املوظفني، والتوظيف، والتاأمني، وال�سرائب، والإعالن والت�سالت، والعقارات، والدعاية، والتدقيق 
املزادات  خدمات  تقدمي  اخلدمات؛  تلك  و�سراء  اخلدمات  مقدمي  بتحديد  للم�ستهلكني  لل�سماح  والهند�سة  وال�سم�سرة،  والتدريب، 
عرب الإنرتنت؛ ترتيب واإجراء املزادات عرب الإنرتنت؛ تقدمي عرو�س املزادات عرب النرتنت لالآخرين؛ الإعالن عرب الإنرتنت على 
�سبكات احلا�سوب؛ تاأجري امل�ساحات الإعالنية؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ خدمات الإعالن والت�سويق عرب الإنرتنت لالآخرين؛ توفري 
املعلومات التجارية؛ خدمات اإدارة امللفات املحو�سبة؛ جمع البيانات واملعلومات يف قاعدة بيانات حا�سوبية وت�سنيفها وتنظيمها؛ ن�سر 

الإعالنات لالآخرين عرب �سبكة احلا�سوب العاملية؛ توفري م�ساحات اإعالنية على �سفحات الويب على �سبكة احلا�سوب العاملية.
 TAP و���س��ف ال��ع��الم��ة: ال��ط��ل��ب ي��ت��ك��ون م��ن جم��م��وع��ة م��ن ع��الم��ت��ني ح��ي��ث ال��ع��الم��ة الويل يف امل��ج��م��وع��ة ت��ت��ك��ون م��ن ع��ب��ارة
م���ن عبارة  ت��ت��ك��ون  امل��ج��م��وع��ة  ال��ث��ان��ي��ة يف  وال���ع���الم���ة  م��ن��ف�����س��ل،  ب�����س��ك��ل  ب��ال��ل��غ��ة الجن��ل��ي��زي��ة  ُك��ت��ب��ت   THE MARKET

بال�سكل مبني  هو  كما  موحد  ب�سكل  الجنليزية  باللغة  ُكتبت   TAPTHEMARKET
ال�سرتاطات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 BLUE COVE  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 299446   بتاريخ: 2018/10/4

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    بلوكوف ليمتد

وعنوانة :  10 نيو برلينجتون  �سرتيت ، لندن ، دبليو1ا�س 3بي ئي ، اململكة املتحدة
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات اإدارة الأ�سول املالية؛ اخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة باإدارة الأ�سول املالية.

و�سف العالمة: العالمة تتكون من عبارة )BLUE COVE( مكتوبة باللغة الإجنليزية
ال�سرتاطات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
نا�س اند ا�سو�سيوت�س

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 118714 
با�س��م: �س.ذي اي�ست انديا كومبني ليمتد 

 ، اآبالندز بزن�س بارك   9/2 ، ، غولد هاو�س  انديا كومبني ليمتد  اي�ست  وعنوانه: ذي 
بالكهور�س لين ، لندن اإي 17 5 كيو جايه، اململكة املتحدة .
وامل�سجلة حتت رقم : )105117 (  بتاريخ:  29 /  06  /2010

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف :    31/  08  /  2018  وحتى تاريخ :  31 /   08 /    2028

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
نا�س اند ا�سو�سيوت�س

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 118713 
با�س��م: �س.ذي اي�ست انديا كومبني ليمتد 

 ، اآبالندز بزن�س بارك   9/2 ، ، غولد هاو�س  انديا كومبني ليمتد  اي�ست  وعنوانه: ذي 
بالكهور�س لين ، لندن اإي 17 5 كيو جايه، اململكة املتحدة .
وامل�سجلة حتت رقم : )146989 (  بتاريخ:  26 /  05  /2011

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف :    31/  08  /  2018  وحتى تاريخ :  31 /   08 /    2028

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
نا�س اند ا�سو�سيوت�س

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 118720 
با�س��م: �س.ذي اي�ست انديا كومبني ليمتد 

 ، اآبالندز بزن�س بارك   9/2 ، ، غولد هاو�س  انديا كومبني ليمتد  اي�ست  وعنوانه: ذي 
بالكهور�س لين ، لندن اإي 17 5 كيو جايه، اململكة املتحدة .
واملودعة حتت رقم : )118720 (  بتاريخ:  31 /  08  /2008

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف :    31/  08  /  2018  وحتى تاريخ :  31 /   08 /    2028

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492 العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سهول 

CN 2400087:لتنظيف ال�سيارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبو ظبي-الفجر: 

اف���ت���ت���ح م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
الت�سامح  وزي���ر  ن��ه��ي��ان،  اآل  م��ب��ارك 
معايل  بح�سور  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
القبي�سي،  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة 
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  رئ��ي�����س 
الرابعة  ال����دورة  الإم�����ارات  دول���ة  يف 
للموؤمتر ال�سنوي لأحدث التطورات 
امل�ساعدة  يف تعزيز جناح تكنولوجيا 
 ANNO 2018 الإجن���اب  على 
نوفمرب   30 )اجل����م����ع����ة  اأم�����������س 
اجل���اري(.  ومت تنظيم ه��ذا احلدث 
 IVI Fertility مركز  قبل  من 
ال��رائ��د عامليا  ال�����س��رق الأو����س���ط،  يف 
العقم، يف فندق جمريا يف  يف ع��الج 
اأبراج الإحتاد يف اأبو ظبي. وقد �سهد 
ح�سور خرباء خمت�سني يف التوليد 
خمتربات  ومم���ث���ل���ي  وال���ن�������س���ائ���ي���ات 
طبية اللذين قدموا اأحدث اأبحاثهم 
ورّكز  للح�سور.   الإجن���اب  ع��امل  يف 
م��وؤمت��ر ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى بع�س من 
واملمار�سات  ال��ب��ح��وث  نتائج  اأف�����س��ل 
اأطفال الأنابيب  ال�سريرية لعمليات 
التي يتم اعتمادها اإىل حد كبري من 
والتوليد  الن�ساء  طب  جمتمع  قبل 
امل����ج����الت  امل���ن���ط���ق���ة. و����س���م���ل���ت  يف 
تغطيتها جتديد  التي مت  الرئي�سية 
ال�سخ�سي  الطابع  واإ�سفاء  املبي�س، 
والختبار  امل��ب��ي�����س،  حت��ف��ي��ز  ع��ل��ى 
واأطفال  ال��غ��ر���س،   قبل  م��ا  اجليني 

الأنابيب، وطب الأم واجلنني، ودور 
واحلفاظ   ، والعقم  “د”   فيتامني 
الرحم  وت�����س��وه��ات  اخل�����س��وب��ة،  على 
وغ���ريه���ا ال��ك��ث��ري. وخ���اط���ب معايل 
ال�����س��ي��خ ن���ه���ي���ان احل�������س���ور ق���ائ���اًل: 
باملتحدثني  ال��رتح��ي��ب  “ي�سرين 
وامل�������س���ارك���ني يف ه�����ذا امل����وؤمت����ر من 
للوقوف عند  اخل��ارج  القادمني من 
الإجن����اب يف  ت��ط��ورات تقنيات  اآخ���ر 
ال��ع��امل. وي��ت��زام��ن ه���ذا امل��وؤمت��ر مع 
احتفالت دولة الإمارات مبرور مئة 
ع���ام ع��ل��ى م��ي��الد امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 
زاي���د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان، طيب 
نحتفي  زاي�����د،  ع���ام  ويف  ث�����راه.  اهلل 
ب���اإجن���ازات امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زايد 
وح��ك��م��ت��ه وال��ت��ي ي��اأت��ي م��ن �سمنها 
الن�ساء وتعزيز م�ساركتهن يف  تعليم 
تقدم الدولة«.  وقال ال�سيخ نهيان: 
العام  يف  ال���ث���اين  م���وؤمت���رك���م  “يف 
الأمل  اأهمية  على  �سددت   ،2016
اأن الأم��ل يلعب دوراً كبرياً يف  حيث 
ي�سبح  اأن  والأم���ل يف  جن��اح عملكم. 
الرجل واملراأة اأباً واأماً لولد ل�سمان 
م�ستقبل اأف�سل«.  واأ�ساف: “�سددت 
يف الدورة املا�سية على اأهمية الربط 
حيث  الت�سامح  ووزارة  عملكم  ب��ني 
ت��ف��اع��ل الأولد  اأك�����دت ع��ل��ى اه��م��ي��ة 
الطبيعي  وم��ن  الت�سامح.  قيم  م��ع 
لدولة الإمارات التي هي واحة اأمان 
تعليم  على  فيها  الأولد  يح�سل  اأن 
فهمهم  وي��ع��زز  اآف��اق��ه��م  يو�سع  جيد 

للنا�س والفكار واملعتقدات والعادات 
املختلفة عنهم. ويرتعرع الأولد يف 
الإم�����ارات م��ع ك��م ك��ب��ري م��ن التنوع 
200 جن�سية.  م��ن  لأك���رث  ال��ث��ق��ايف 
يف  يعي�سون  ه��ن��ا  الولد  اأن  وح��ي��ث 
يتعلموا  اأن  ف��واج��ب  ع��امل��ي  جمتمع 
كمواطنني عامليني«.  واأ�ساف ال�سيخ 
جتعل  كهذه  م��وؤمت��رات  “اإن  نهيان: 
للمر�سى  لتوفري  موؤاتية  الفر�سة 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ما  اأف�����س��ل  و����س���وًل اىل 
لهم  ي��ك��ون  اأن  احتمالية  م��ن  ي��ع��زز 
على  الآخ��ري��ن  م�ساعدة  واإن  اأولد. 
و�سيلة  ه��و  واأم��ه��ات  اآب���اء  يكونوا  اأن 
ونت�سارك  الت�سامح.  لتعزيز  ف�سلى 
ك���اآب���اء حم��ب��ت��ن��ا لأولدن�������ا ح��ي��ث اأن 
واح���دة  ه���ي  الأولد  ت��رب��ي��ة  جت��رب��ة 
املميزة«.   ال��ع��امل��ي��ة  ال���ت���ج���ارب  م���ن 

اأن���وه يف  اأن  “اإ�سمحوا يل  واأ���س��اف: 
موؤمتركم هذا بجهود “اأي.يف.اأي.” 
لالإخ�ساب ال�سرق الأو�سط حيث اأن 
هذا املركز يف ابوظبي ودبي وم�سقط 
وب��ع��د اأق����ل م��ن ث���الث ���س��ن��وات على 
ب���دء اع��م��ال��ه ق��د ح��ق��ق ن�����س��ب جناح 
وقد  ب��امل��ائ��ة.   70 اىل  و�سلت  حمل 
حقق املركز منذ تاأ�سي�سه يف ابوظبي 
اأك���رث م��ن 500 ح��ال��ة ح��م��ل«.  من 
جهته، قال الدكتور هومان فاطمي، 
التنا�سلي  ال����ط����ب  اخ���ت�������س���ا����س���ي 
واجل������راح������ة ال���ت���ن���ا����س���ل���ي���ة وامل����دي����ر 
 IVI Fertility مل��رك��ز  ال��ط��ب��ي 
تقنيات  “حققت  الأو���س��ط:  ال�سرق 
كبرية  اجن��ازات  امل�ساعدة  الإخ�ساب 
اداة  تعترب  اأن��ه��ا  حيث  بدايتها  منذ 
وتخفي�س  ال��ع��ق��م  مل��ع��اجل��ة  ف��ع��ال��ة 

التخطيط  وتعزيز  الجها�س  ن�سب 
وت�ساعد  ا����س���رة.  ل��ت��ك��وي��ن  ال��ف��ع��ال 
التي نقوم بها  امل��وؤمت��رات  مثل ه��ذه 
التقنيات  اىل  ال��و���س��ول  ت��ع��زي��ز  يف 
العاملية«.     املمار�سات  اأف�سل  وتعميم 
امل��وؤمت��ر خ���رباء عامليون  و���س��ارك يف 
هومان  الدكتور  الربوفي�سري  مثل 
الدكتور  وال���ربوف���ي�������س���ري  ف��اط��م��ي 
والربوفي�سري  بيلي�سري  ان��ط��ون��ي��و 
غ��ار���س��ي��ا فيال�سكو  ج���وان  ال��دك��ت��ور 
ودنغ  كال�س  الدكتور  والربوفي�سري 
اندر�سون والربوفي�سري �سارة براكري 
والدكتورة بربارة لورينز والدكتورة 
دي�����س�����س��الف��ا م���ارك���وف���ا ون��ي��ل��ك��ي دي 
م����ان����ك وال�����دك�����ت�����ورة ل�������ورا م����الدو 
والدكتورة  ل���وي  ي��ان��ه��ي  وال��دك��ت��ور 
دنيال جيالنو بال�سافة اىل اآخرين.  

الدقيقة  املعايري  على  املوؤمتر  ورك��ز 
لح��ت��ي��اط��ي امل��ب��ي�����س وال���ت���اأث���ريات 
اخلفية خللية البوي�سات وم�ستقبل 
وبالإ�سافة  ال�سطناعي.  التلقيح 
مناق�سات  امل��وؤمت��ر  �سهد   ، ذل��ك  اإىل 
ثاقبة حول اأحدث حلول علم الأجنة 
اخل�سوبة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  وح���ل���ول 
اأخرى  متخ�س�سة  موا�سيع  �سمن 
اأن  امل�����وؤمت�����رون  وق������ال  ����س���ل���ة.  ذات 
الأكيا�س  املتعدد  املبي�س  متالزمة 
بطانة  وال��ت��ه��اب  الليفية  والأورام 
الرحم وال�سمنة ومتالزمة التمثيل 
والأوعية  القلب  واأم��را���س  الغذائي 
ال����دم����وي����ة وال���������س����رط����ان ه����ي اأه����م 
على  ت��وؤث��ر  التي  ال�سحية  الق�سايا 
ال�سحة الإجنابية للمراأة يف الإمارات 
دورة  وا�ست�سافت  املتحدة.   العربية 

جمموعة  امل����وؤمت����ر  م����ن   2018
الن�ساء  ط�����ب  جم������ال  يف  وا�����س����ع����ة 
العربية  الإم�������ارات  م���ن  وال��ت��ول��ي��د 
املتحدثني  م���ن  وال���ع���دي���د  امل��ت��ح��دة 
ال��دول��ي��ني امل�����س��ه��وري��ن. ك��م��ا ح�سر 
خ�����رباء م���ن اخل�����س��وب��ة واأم����را�����س 
ال��ن�����س��اء وال��������ولدة وع���ل���م ال���وراث���ة 
الرتكيز  وب���ه���دف  الأج����ن����ة.  وع���ل���م 
واأحدث  الرئي�سية  ال��درا���س��ات  على 
اخل�سوبة  ع���الج���ات  يف  الأب����ح����اث 
املوؤمتر  ر�ّسخ  العاملي،  ال�سعيد  على 
لتبادل  رئ��ي�����س��ي��ة  ك��م��ن�����س��ة  م��وق��ع��ه 
املجال.  ه���ذا  امل��م��ار���س��ات يف  اأف�����س��ل 
كما قّدم نخبة من اأف�سل خرباء يف 
العامل  اأن��ح��اء  جميع  من  اخل�سوبة 
كما  املتحدة.  العربية  الإم���ارات  اإىل 
اأنه وّفر للم�ساركني فر�سة ال�ستماع 

والتوا�سل  املتميزين  املتحدثني  اإىل 
يف  املتخ�س�سني  اأف�����س��ل  بع�س  م��ع 
العامل يف جمال اخل�سوبة بالإ�سافة 
ودورات  عمل  ور���س  من  �سل�سلة  اإىل 
واجلينات.  اخل�سوبة  خ��رباء  قادها 
التطورات  اآخ��ر  اىل  املوؤمتر  وتطرق 
النجاح يف جمال  تعزيز معدلت  يف 
التكنولوجيا امل�ساعدة على الإجناب. 
وياأتي املوؤمتر يف وقت حتت�سن دولة 
الإمارات العربية املتحدة عددا مهما 
املتميزة  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل���ب���ادرات  م��ن 
البتكارات  اأح����دث  ت�ستدعي  ال��ت��ي 
الرائد  ال��دور  يعزز  ما  املنطقة،  اىل 
فر�سة  املوؤمتر  ه��ذا  و�سّكل  للدولة. 
هامة لفهم �سامل لأ�سباب العقم يف 
العالجات  على  وللتعرف  املنطقة، 

الفعالة واحللول املختلفة. 

•• اأبوظبي-الفجر:

تزامن  ال���ذي  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  يحتفل 
تاأ�سي�سه يف الثاين ع�سر من �سهر فرباير 1972م، 
مع انطالق احتاد دولة الإم��ارات، يف اليوم الوطني 
على  وفاعلية  ق���درة  اأك���رب  وه��و  والأرب���ع���ني،  ال�سابع 
امل�ساهمة يف م�سرية التنمية ال�ساملة، يف ظل دعم ل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل  من  حم��دود 
تعزيزا  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
لدوره ومتكينه من ممار�سة اخت�سا�ساته الت�سريعية 
الذي  التطور  ملواكبة  وذلك  وال�سيا�سية،  والرقابية 
ت�سهده الدولة يف كالة املجالت وا�ست�سراف امل�ستقبل 
اأثرها  ينعك�س  التي  الإجن���ازات  من  املزيد  لتحقيق 
الي��ج��اب��ي ع��ل��ى ال��وط��ن واإع����الء راي��ت��ه واملواطنني 
املجل�س  وي�سطلع  واآم��ال��ه��م.  طموحاتهم  وحتقيق 
ال��وط��ن��ي الحت������ادي ال����ذي ع��ق��د م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه “ 
خالل  م��ن  م��ه��م  ودور  مب�����س��وؤول��ي��ة  جل�سة   ”595
وتعزيز  واملوؤ�س�سات  القانون  دول��ِة  بناء  يف  امل�ساهمة 
القرار  �سنع  يف  املواطنني  وم�ساركة  ال�سورى  نهج 
ومتكينهم من امل�ساهمة يف م�سرية التنمية ال�ساملة، 
الوطني  والتالحم  والنتماء  ال��ولء  قيم  وتكري�س 
وع��م��ل يف ت��ن��ا���س��ق ت���ام وت���ع���اون ف��ع��ال م��ع احلكومة 
واأ�سهم يف م�سرية التنمية املتوازنة ال�ساملة. و�ساهم 
املجل�س يف تعزيز الركائز الأ�سا�سية مل�سروع النه�سة 
الذي تتطلع له القيادة احلكيمة وتتبناه بتوجيهات 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�سمو  و���س��اح��ب  “ ح��ف��ظ��ه اهلل”،  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س  ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل،  الدولة رئي�س جمل�س 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 
وعمل  الإم����ارات.  حكام  ال�سمو  واأ���س��ح��اب  امل�سلحة، 
املوؤ�س�سات  ك���اإح���دى  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
ال�سيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  رعاها  التي  الد�ستورية 
اآل نهيان طيب اهلل ث��راه، وحملها  زاي��د بن �سلطان 

م�سوؤولية امل�ساركة يف التنمية ومتثيل �سعب الحتاد، 
جت�سيدا لروؤيته “يرحمه اهلل” يف بناء دولة الحتاد 
والنفتاح على العامل بر�سالة من ال�سالم والتعاون 
والتعاي�س والت�سامح، ومنا�سرة املظلومني ومكافحة 
ال���وج���ه احلقيقي  واإب��������راز  والإره����������اب،  ال��ت��ع�����س��ب 
ل��ل��ح�����س��ارة ال��ع��رب��ي��ة الإ���س��الم��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��ز دولة 
التجربة  ومت���ث���ل  اإل���ي���ه���ا.  ب��الن��ت�����س��اب  الإم���������ارات 
التي  وال���روؤي���ة  واآل��ي��ات��ه��ا  مب�سامينها  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
توجهها منوذجا يف دعم القيادة وم�ساركة املواطنني 
يف عملية �سنع القرار، منذ اأن حدد املغفور له باإذن 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  تعاىل  اهلل 
اهلل ثراه يف خطاب افتتاح دور النعقاد العادي الأول 
 12 يف  للمجل�س  الأول  ال��ت�����س��ري��ع��ي  ال��ف�����س��ل  م���ن 
“اإن  بقوله  ودوره  املجل�س  مهام  1972م  ف��رباي��ر 
جماهري ال�سعب يف كل موقع ت�سارك يف �سنع احلياة 
بناء م�ستقبل  الطيبة، ويف  الأر���س  ت��راب ه��ذه  على 
من  ال�ساعدة  ول��الأج��ي��ال  لنا  وزاه���ر  وم�سرق  باهر 
اأب��ن��ائ��ن��ا واأح��ف��ادن��ا«. وق��د اأك���د امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، يف 
اأع�ساء  الحتادي:” اإن  الوطني  املجل�س  يف  خطابه 
ال�سعب  اأب��ن��اء  من  كلهم  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
وي�ستطيعون اأن يعربوا بكل حرية عن اآرائهم”، كما 
اأن  اأع�ساء املجل�س  اأن واجب  اأكد مرارا عديدة على 
واأ�ساف  امل��واط��ن��ني.  احتياجات  ع��ن  ب�سدق  ي��ع��ربوا 
املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
الد�ستور  حر�س  خطابه:” لقد  يف  ث��راه  اهلل  طيب 
اأن الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة دولة  ع��ل��ى ال��ن�����س 
الحت��اد جزء من  واأن  �سيادة،  ذات  احتادية م�ستقلة 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ال��ك��ب��ري، تربطه ب��ه رواب���ط الدين 
الحتاد  و�سعب  امل�سرتك،  وامل�سري  والتاريخ  واللغة 
���س��ع��ب واح����د، وه���و ج���زء م��ن الأم����ة ال��ع��رب��ي��ة، واأن 
وال�سريعة  ل��الحت��اد  الر�سمي  ال��دي��ن  ه��و  الإ���س��الم 
الإ���س��الم��ي��ة م�����س��در رئ��ي�����س��ي ل��ل��ت�����س��ري��ع ف��ي��ه ولغة 
مدى  وعلى  العربية«.  اللغة  هي  الر�سمية  الحت��اد 
اأرب����ع����ة ع���ق���ود واك�����ب امل��ج��ل�����س الوطني  اأك�����رث م���ن 

الحتادي م�سرية البناء والتطور والنه�سة ال�ساملة، 
بعقد  ال��د���س��ت��وري��ة  اخت�سا�ساته  مم��ار���س��ة  اط���ار  يف 
“ 616” م�سروع  على  واملوافقة  “595” جل�سة، 
ق��ان��ون ت��ن��اول��ت خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات، وم��ن��اق�����س��ة “ 
ب�ساأنها تو�سياته التي  تبنى  322” مو�سوعا عاما 
والتعليم  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ق�����س��اي��ا  ���س��م��ل��ت 
 “ ووج���ه  وال��ت��وط��ني،  والبيئة  والإ���س��ك��ان  وال�سحة 
 “ واأ���س��در  احل��ك��وم��ة،  ممثلي  اإىل  ���س��وؤال   ”822
واك���ب خاللها روؤي���ة ال��دول��ة يف طرح  ب��ي��ان��ا،   ”77
�ساحب  ويوا�سل  عنها.  والدفاع  الوطنية  الق�سايا 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
امل��وؤ���س�����س��ني يف  الأب�����اء  ن��ه��ج  “حفظه اهلل”،  ال���دول���ة 
يف  املواطنني  م�ساركة  وتعزيز  ال�سورى  نهج  تر�سيخ 
امل��ج��ل�����س الوطني  ال����ق����رار ومت���ك���ني  ع��م��ل��ي��ة ���س��ن��ع 
الد�ستورية،  اخت�سا�ساته  ممار�سة  م��ن  الحت���ادي 
الوطني  اليوم  مبنا�سبة  كلمته  يف  �سموه  اأعلن  فقد 
2005م،  الرابع والثالثني يف الثاين من دي�سمرب 
ت�سهده  وم��ا  م��ن م�سريتنا  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  اأن   “
تفعياًل  تتطلب  واإ���س��الح��ات  حت���ولت  م��ن  املنطقة 
اأك����رب ل����دور امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي ومتكينه 
للموؤ�س�سة  وداعمة  ومر�سدة  م�ساندة  �سلطة  ليكون 
اأكرب  جمل�سا  ي��ك��ون  اأن  على  و�سنعمل  التنفيذية، 
وهموم  ال��وط��ن  بق�سايا  والت�ساقاً  وفاعلية  ق���درة 
احلقة  امل�ساركة  قيم  خالله  من  ترت�ّسخ  املواطنني 
ونهج ال�سورى من خالل م�سار متدرج منتظم قررنا 
بدء تفعيل دور املجل�س الوطني عرب انتخاب ن�سف 
اأع�����س��ائ��ه م��ن خ���الل جم��ال�����س ل��ك��ل ام����ارة وتعيني 
ال��ن�����س��ف الخ����ر ب��ادئ��ني م�����س��رية ت��ك��ل��ل مب��زي��د من 
امل�����س��ارك��ة وال��ت��ف��اع��ل م���ن اأب���ن���اء ال���وط���ن«. وحظي 
املجل�س الوطني الحتادي يف عهد �سموه بكل الدعم 
ممار�سة  م��ن  ولتمكينه  ل����دوره  تفعيال  وال��ت��وج��ي��ه 
الذي  ال�سيا�سي  للربنامج  ترجمة  اخت�سا�ساته، 
اأع�ساء  لن�سف  انتخابات  تنظيم  فتم  �سموه،  اأطلقه 
املجل�س خالل الأعوام 2006م و2011 و2015م 
تعديل  واإح����راء  النتخابية،  الهيئات  اأع���دد  وزي���ادة 

د�ستوري رقم “ 1” ل�سنة 2009م، وم�ساركة املراأة 
املجل�س  متكني  ب��رن��ام��ج  وت�سمن  وع�����س��وة.  ناخبة 
رقم  الد�ستوري  التعديل  اإج��راء  الحت��ادي  الوطني 
امل��راأة ع�سوة  2009م، وتعزيز م�ساركة  “1”ل�سنة 
التي  املجل�س  لع�سوية  انتخابات  وتنظيم  وناخبة، 
جرت خالل الأعوام 2006 و2011م و2015م،  
واحل���ر����س زي�����ادة اأع������داد ال��ه��ي��ئ��ات الن��ت��خ��اب��ي��ة يف 
 300 من  يقارب  ما   2011 عام  الثانية  التجربة 
�سعف والتي بلغت حوايل 135 األف ناخب وناخبة، 
 66 “ بلغت  بن�سبة  2015م  ع���ام  ان��ت��خ��اب��ات  ويف 
ناخب  األ����ف   224 م���ن  ي���ق���ارب  م���ا  باملائة” ل��ت��ب��ل��غ 
امل�ساركة  م���ن  امل���واط���ن���ني  ب��ه��دف مت��ك��ني  ون���اخ���ب���ة، 
دور  وتعزيز  ال�سيا�سية،  التنمية  م�سرية  يف  الفاعلة 
املجل�س يف خمتلف جمالت العمل الوطني يف دولة 
الإم��ارات. وخالل الف�سل الت�سريعي ال�ساد�س ع�سر 
الذي بداأ بتاريخ 18 نوفمرب 2015م، وعلى مدى 
من  الثالثة  اجلل�سة  لغاية  عقدها  جل�سة   ”56“
الت�سريعي  للف�سل  ال���راب���ع  ال���ع���ادي  الن��ع��ق��اد  دور 
20 نوفمرب  ب��ت��اري��خ  ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي  ال�����س��اد���س ع�سر 
م�سروع   ”46  “ ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  واف���ق  2018م، 
من  ع��ددا  وا�ستحدث  وع��دل  ناق�سها  اأن  بعد  قانون 
خالل  تو�سية   ”246“ وتبنى  وب��ن��وده��ا،  م��واده��ا 
من  ع��ددا  تناولت  عاما  مو�سوعا   ”21“ مناق�سة 
التنمية  م�سرية  تعزيز  يف  ت�ساهم  التي  القطاعات 
تبنى  ���س��وؤال   ”156“ ووج���ه  ال�ساملة،  امل�ستدامة 
�سيا�سات  “ 17” تو�سية وقرارين، تناولت  ب�ساأنها 
العديد من الوزارات واملوؤ�س�سات والهيئات واملجال�س 
وامل��راك��ز وال��ربام��ج الحت��ادي��ة يف خمتلف املجالت، 
اأربعة بيانات عرب خاللها عن موقفه جتاه  واأ�سدر 
جلنة  اإن�ساء  على  املجل�س  وواف��ق  الق�سايا.  خمتلف 
با�سم جلنة امل�ستقبل بعد اأن وافق على م�سروع نظام 
اللجنة، وفقا للمادة “ 49” من الالئحة الداخلية 
يوؤلف  اأن  للمجل�س  اأن  على  تن�س  والتي  للمجل�س 
العمل،  حاجة  ح�سب  موؤقتة  اأو  دائمة  اأخ��رى  جلانا 
وي�سع لكل جلنة ما يراه من اأحكام خا�سة ب�ساأنها. 

وت��خ��ت�����س ال��ل��ج��ن��ة ب��درا���س��ة واإب�����داء ال�����راأي واإع����داد 
ال��ت��ق��اري��ر ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ا���س��ت�����س��راف امل�����س��ت��ق��ب��ل يف 
خ�����س��و���س امل��و���س��وع��ات ال��ع��ام��ة وال��ت�����س��ري��ع��ات ذات 
العالقة، ودعم كافة اللجان املخت�سة ب�ساأن امل�سائل 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل�����س��ت��ق��ب��ل ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ئ��وي��ة الإم�������ارات 
اجلهات  م���ع  ال��ت��ع��اون  ���س��ب��ل  واق�����رتاح  2071م، 
ودرا�سة  امل�ستقبل،  با�ست�سراف  ال�سلة  ذات  املخت�سة 
القوانني.   مل�سروعات  امل�ستقبلي  الت�سريعي  الأث���ر 
وج����اءت ه���ذه الإجن������ازات ت��رج��م��ة ل���الأه���داف التي 
للمجل�س  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ت�����س��م��ن��ت��ه��ا 
تر�سيخ  تت�سمن:  التي  2016-2021م  لالأعوام 
ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز ق��ي��م امل��واط��ن��ة، وتعزيز 
وتعزيز  ال��ف��اع��ل��ة،  املجتمعية  وامل�����س��ارك��ة  ال��ت��وا���س��ل 
املنظومة الت�سريعية مبا يتوافق مع اأف�سل املعايري 
يف  ي�ساهم  مب��ا  الرقابي  ب��ال��دور  والرت��ق��اء  العاملية، 
اخلارجية  ال�سيا�سة  ودع��م  الإم����ارات،  روؤي��ة  حتقيق 
للدبلوما�سية  م��ت��م��ي��ز  ري�������ادي  دور  خ�����الل  م����ن 
ال��ربمل��ان��ي��ة، وت��ط��وي��ر ال���ق���درات ال��داخ��ل��ي��ة لأجهزة 
الإماراتية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�سعبة  وح��ق��ق��ت  امل��ج��ل�����س.  
لأرقى  الحت��ادي عرب ممار�ستها  الوطني  للمجل�س 
معايري الدبلوما�سية الربملانية التي تواكب خاللها 
يف  م�ساركتها  خالل  من  اخلارجية،  الدولة  �سيا�سة 
“255” ن�ساطا على م�ستوى الحتادات الإقليمية 
وال����دول����ي����ة وال������زي������ارات ال���ربمل���ان���ي���ة وامل�����وؤمت�����رات 
من  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  املتخ�س�سة، 
خمتلف  اإزاء  الدولة  مواقف  عن  التعبري   : اأب��رزه��ا 
والدولية،  والإقليمية  الوطنية  والق�سايا  الأحداث 
وت��ع��زي��ز ع��الق��ات الأخ����وة وال��ت��ع��اون وال��ت��وا���س��ل مع 
ال�سقيقة وال�����س��دي��ق��ة يف  ال����دول  ���س��ع��وب وب��رمل��ان��ات 
وتفعيل  م��ن��ه��ا،  ال��ربمل��ان��ي��ة  �سيما  ك��اف��ة ل  امل��ج��الت 
ال��ربمل��ان��ي��ة يف خمتلف جمالت  امل��وؤ���س�����س��ات  اأج��ه��زة 
عملها ومعاجلة خمتلف الق�سايا التي ُطرحت على 
املجل�س  دور  ال���ذي يعك�س  الأم���ر  اأع��م��ال��ه��ا،  ج���داول 
واملوؤمترات  الحت��ادات  وم�ساريع  اأعمال  يف  املتنامي 
املوؤ�س�سات  الربملانية واإدراكه لأهمية ما ت�سطلع به 

الربملانية من م�سوؤولية وما تقوم به من ن�ساط وما 
الربملانية  ال�سعبة  وت�ستند  عمل.  اآليات  من  متتلكه 
تطرح  حمددة  ومبادئ  ثابتة  اأ�س�س  على  الإماراتية 
ب�سكل دائم على اأجندة اأعمال املجل�س يف م�ساركاته 
اخل���ارج���ي���ة م���ن اأب����رزه����ا واأه���م���ه���ا: ق�����س��ي��ة اجل���زر 
“ طنب  اي��ران  الإم��ارات��ي��ة املحتلة الثالث من قبل 
والأمن  مو�سى”،  واأب���و  ال�سغرى  وط��ن��ب  ال��ك��ربى 
ال��وط��ن��ي اخلليجي  ال��وط��ن��ي الإم����ارات����ي، والأم�����ن 
يف  وال�ستقرار  الأم��ن  وحتقيق  وال�سالم  والعربي، 
الت�سامح  ع���ن  ف�����س��ال  الأو�����س����ط،  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة 
والنفتاح والتوا�سل على ال�سعيد الدويل، وال�سعي 
اإىل حتقيق ال�سالم العاملي وعدم التدخل يف ال�سوؤون 
باحلوار  الدولية  ال��ن��زاع��ات  وح��ل  ل��ل��دول  الداخلية 
والطرق ال�سلمية. و�سهد الف�سل الت�سريعي ال�ساد�س 
 ”25 “ توقيع  الحت���ادي  الوطني  للمجل�س  ع�سر 
جمعيات  اإن�ساء  وم�سروعات  وتعاون  تفاهم  مذكرة 
���س��داق��ة ب��رمل��ان��ي��ة م��ع م��وؤ���س�����س��ات ب��رمل��ان��ي��ة خليجية 
الربملانية  العالقات  تفعيل  بهدف  ودولية،  وعربية 
ب���ني امل��ج��ل�����س وه����ذه ال���ربمل���ان���ات وت���ب���ادل اخل���ربات 
املحافل  وامل����واق����ف يف  ال������روؤى  وت��ن�����س��ي��ق  وامل����ع����ارف 
الربملانية الدولية، والتاأكيد على اأهمية الدور الذي 
الثقافية  احل�������وارات  ت��ع��زي��ز  يف  ال���ربمل���ان���ات  ت��ل��ع��ب��ه 
ال��ع��امل وال��ت��ق��ري��ب بينهم  ب��ني �سعوب  واحل�����س��اري��ة 
وم���د ج�����س��ور ال��ت��وا���س��ل احل�����س��اري. وت��ع��د مذكرة 
التي وقعها املجل�س الوطني الحت��ادي مع  التفاهم 
جمل�س نواب ال�سعب ال�سيني “الربملان” التي ومت 
جمهورية  اإىل  املجل�س  وف��د  زي���ارة  خ��الل  توقيعها 
مهمة  2018م،  نوفمرب  �سهر  يف  ال�سعبية  ال�سني 
امل�سرتك  الربملاين  للتعاون  كبرية  اآف��اق  فتح  جلهة 
اجل��ان��ب��ني وعلى  ب��ني  ال��وط��ن��ي  امل�ستوى  ���س��واء على 
م�ستوى املحافل الدولية، ومت ت�سكيل جلنة �سداقة 
اأجندة  و�سع  �سيتم  كما  �سينية،  اإم��ارات��ي��ة  برملانية 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ع��م��ل ال����ربمل����اين مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى مع 
ال�سعي  يف  احلكيمة  لقيادتنا  امل��ت��وازي��ة  اخل��ط��وط 

ل�سراكة �ساملة مع جمهورية ال�سني.

املجل�ش الوطني االحتادي يحتفل باليوم الوطني الـ 47 وهو اأكرب قدرة وفاعلية على حتقيق روؤية القيادة وتطلعات املواطنني وامل�شاهمة يف م�شرية التنمية 

مب�ساركة اأطباء واخت�سا�سيني دوليني 
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•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  مدينة  بلدية  احتفالت  يف  اأبوظبي  �سرطة  �ساركت 
للم�ساريع  خليفة  �سندوق  موؤ�س�سة  واحتفالت  مقرها،  يف 
ال�47.  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  اأق��ي��م��ت مبنا�سبة  وال��ت��ي  ال�����س��غ��رية، 
املرا�سم  اإدارة  م��دي��ر  ال�سام�سي  �سعيد  �سيف  العميد  وق���دم 
اآيات  اأ���س��م��ى  امل��ال��ي��ة واخل��دم��ات  ال��ع��ام��ة بقطاع  وال��ع��الق��ات 
املنا�سبة  ب��ه��ذه  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  التهاين 
الفخر  م�ساعر  ع��ن  ..م��ع��رب��اً  جميعاً  قلوبنا  ع��ل��ى  ال��غ��ال��ي��ة 
واأر�سى  اأطلقها  التي  امل��وّح��دة،  الوطنية  بالهوية  والع��ت��زاز 
دعائمها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب 

اهلل ثراه”، ومثمناً الإجنازات العمالقة التي حققتها الدولة 
التي  التطورات  بينها  الظافرة ومن  يف م�سريتها الحتادية 
وامل�سي  املكت�سبات  حلماية  والأم���ن  ال�سرطة  جهاز  حققها 
نحو املزيد من الريادة لدولة الإمارات، لتبقى واحة لالأمن 

والأمان والتقدم والزدهار.
املرا�سم  ب��اإدارة  والتوجيه  الجتماعية  العالقات  ق�سم  وك��ان 
والعالقات العامة �سارك يف تنظيم احلفل مع �سندوق خليفة 
والدوريات  امل��رور  مديرية  جانب  اإىل  ال�سغرية  للم�ساريع 
ب�����س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي، ودوري�����ة ال�����س��ع��ادة ودوري�����ة الأط���ف���ال يف 
البهجة  م��ن  ج��و  يف  لالأطفال  وال�سالمة  امل��روري��ة  التوعية 
وال�سعادة احتفاًل بوطننا الغايل. واأدى املوظفون والطالب 

اأج��واء من الفرح  ق�سم العهد وال��ولء ب�سكل جماعي، و�سط 
ورق�سات  للعيالة  وتراثية  فنية  فقرات  تخللتها  والبهجة، 
الأطفال  متتع  عن  ف�ساًل  املنتجة،  الأ�سر  وعرو�س  �سعبية، 
بفعاليات ترفيهية خمتلفة. كما �سارك الق�سم بالتعاون مع 
وال�سالمة  ال��ط��وارئ  وم��دي��ري��ة  وال��دوري��ات  امل���رور  مديرية 
الت�سامح  بفريق  ممثاًل  الجتماعي  ال��دع��م  واإدارة  العامة 
واإدارة  �سرطة”،  “كلنا  وم��ب��ادرة  املجتمعية  ال�سرطة  واإدارة 
الأمني  التفتي�س  وفريق  اخليالة  فريق  اخلا�سة  ال��دوري��ات 
البولي�سية ، ودورية ال�سعادة والأطفال ودورية  الكالب   K9
الإطفائي ال�سغري يف الحتفالية التي نظمتها بلدية ابوظبي 
بهذه املنا�سبة الغالية. وقد ُزين مبنى البلدية بعرو�س الليزر 

والألعاب النارية، احتفاًل باملنا�سبة العزيزة، الذي �ست�ستمر 
الحتفال  برنامج  ويحتوى  اأي���ام،   7 م��دى  على  فعالياتها 
لالأطفال.  وم�سابقات  متنوعة  وفعاليات  �سعبي  �سوق  على 
العني  م�ست�سفى  احتفالية  يف  اأبوظبي  �سرطة  �ساركت  كما 
احلكومي باليوم الوطني للدولة والتي بداأت مب�سرية وطنية 
اأبوظبي مبعزوفات وطنية  �سرطة  تقدمتها فرقه مو�سيقى 
وتراثية و مب�ساركة طلبه املدر�سة الثانوية الع�سكرية وعدد 
من منت�سبيها والكادر الإداري والطبي بامل�ست�سفى وموظفي 
بالعني.  واخلا�سة  احلكومية  واجلهات  الهيئات  وموظفات 
عر�س  منها  ال��ف��ق��رات  م��ن  جمموعة  على  احل��ف��ل  وا�ستمل 
واإجنازات  تاأ�سي�س  الإم��ارات ومراحل  دولة  وثائقي عن  فلم 

لوحات  امل��دار���س  وق���دم طلبة  ال��ظ��اف��رة.  الحت��ادي��ة  امل�سرية 
فنية معربة وقدمت فرقه نعمان احلربية واليولة عرو�ساً 
ت��ع��رب ع��ن م�����س��رية ال��ع��ز والف��ت��خ��ار وت��خ��ل��ل احل��ف��ل عر�س 
ال�سحية  كوم” عن اخلدمات  دوت  “�سياب  لفرقه  م�سرحي 
مدير  املن�سوري  عمهي  حميد  وك��رم  ال��دول��ة.  تقدمها  التي 
كما  والأف��راد،  امل�ساركة  واجلهات  اأبوظبي  �سرطة  امل�ست�سفى 
هيئات  مب�ساركة  للفعاليات  امل�ساحب  املعر�س  احل�سور  زار 
اأبوظبي من  �سرطة  اإدارات  وعدد من  وموؤ�س�سات جمتمعية 
– الطوارئ  خالل م�ساركة /مديرية �سرطة منطقة العني 
الدعم  م��راك��ز  امل����دين-  ال���دف���اع  اإدارة  ال��ع��ام��ة-  وال�����س��الم��ة 

الجتماعي- املوؤ�س�سات الإ�سالحية والعقابية.

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف احتفاالت »البلدية« و»�شندوق خليفة« وم�شت�شفى العني باليوم الوطني
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نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  التقى 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال��دف��اع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
اآير�س رئي�س  اإقامة �سموه يف العا�سمة الأرجنتينية بيون�س  يف مقر 
بني  الثنائي  التعاون  اآف��اق  وبحثا  م��ودي  ناريندرا  الهندي  ال���وزراء 
البلدين يف املجالت ال�سيا�سية والأمنية والقت�سادية وال�ستثمارية 

والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية.
اللقاء  ان��ه ج��رى خ��الل  وذك���رت وك��ال��ة الأن��ب��اء ال�سعودية )وا�����س( 
خالل  م��ن  التحتية  البنية  جم���ال  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ف��ر���س  مناق�سة 
املجال  يف  ال�ستثمار  فر�س  وك��ذل��ك  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق 
الواردات  حمل  الزراعية  الهندية  ال���واردات  اإح��الل  بهدف  الزراعي 
بحث  الطاقة مت  اململكة. ويف جم��ال  اإىل  اأخ��رى  دول  الزراعية من 
ا�ستعداد اململكة لإمداد الهند بكل ما حتتاجه من النفط واملنتجات 
البرتولية وا�ستثمار �سركة اأرامكو ال�سعودية يف قطاع تكرير النفط 
الغربي للهند ويف  ال�ساحل  العمالقة يف  امل�سفاة  الهند وبخا�سة  يف 
جمال  يف  ال�ستثمار  على  اجل��ان��ب��ان  وات��ف��ق  النفط.  تخزين  جم��ال 
ومن  بانك”  �سوفت  “روؤية  �سندوق  خ��الل  من  ال�سم�سية  الطاقة 
الطاقة  م�ساريع  بتنفيذ  �ستقوم  التي  ال�سعودية  ال�سركات  خ��الل 

ال�سم�سية.
 

خلفية  على  املتحدة  للوليات  ح��ادة  انتقادات  اأم�س  ال�سني  وّجهت 
متنازع  جزر  من  بالقرب  الأمريكية  للبحرية  تابعة  مدّمرة  اإبحار 

عليها يف بحر ال�سني اجلنوبي بنت فيها بكني من�ساآت ع�سكرية.
طائرات  الأخ���رية،  الآون���ة  يف  وحلفاوؤها،  املتحدة  ال��ولي��ات  واأر�سلت 
بهدف  املنطقة  يف  املالحة”  “حرية  م��ن��اورات  للم�ساركة يف  وب��وارج 
توجيه ر�سالة اإىل ال�سني مفادها اأن القانون الدويل يعطيها احلق 
يف عبور املياه التي تقول بكني اإنها خا�سعة ل�سيادتها. وقال املتحّدث 
با�سم منطقة العمليات اجلنوبية يف اجلي�س ال�سيني يل هوامني يف 
املياه  الإثنني  دخلت  “ت�سان�سلورزفيل”  الأمريكية  املدّمرة  اإن  بيان 
قبالة �سواحل جزر بارا�سيل التي تعرف بال�سينية حتت ا�سم ت�سي�سا. 
واأر�سلت ال�سني طائرات و�سفنا حربية لتحذير ال�سفينة الأمريكية 
ب�سرورة مغادرة املنطقة. وقال يل “نطالب الوليات املتحدة ب�سبط 
ال�سينية  الأرا����س���ي  ال��ع��اب��رة مب��ح��اذاة  وط��ائ��رات��ه��ا  �سفنها  اأن�����س��ط��ة 
با�سم اخلارجية  املتحّدث  اأي ح��ادث ط��ارئ«. وق��ال  اأج��ل تفادي  من 
تقّدمت  ال�سني  اإن  �سحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل  �سوانغ  غينغ  ال�سينية 
ب�سكوى دبلوما�سية �سد الوليات املتحدة، وطالبتها ب� “التوقف فورا 

عن ممار�سة هذه الأعمال ال�ستفزازية التي تنتهك �سيادة ال�سني«.

ب�سفقة  له  اأن ل عالقة  اأم�س  ترامب جم��ددا  دونالد  الرئي�س  اأك��د 
تدخل  يف  لتقارير،  وفقا  التحقيق،  عليها  تركز  مو�سكو  يف  عقارات 

رو�سي حمتمل يف حملة النتخابات الرئا�سية عام 2016.
وجاءت تغريدات ترامب غداة اإقرار حماميه ال�سابق مايكل كوهني 
التي  بالذنب يف الكذب على الكونغر�س ب�ساأن �سفقة “ترامب تاور”، 

مل تتحقق، يف م�سعى لإعاقة التحقيق الرو�سي.
وغرد ترامب من الرجنتني حيث ي�سارك يف قمة جمموعة الع�سرين 
“اأنا مطور عقاري ناجح جدا �سعيد يف حياتي ... بوجه كل ال�سعوبات 
جدا  قانوين  ب�سكل  اأعمايل  اإدارة  وموا�سلة  للرئا�سة  الرت�سح  اأق��رر 

وبارتياح، وحتدثت عنها خالل احلملة النتخابية«.
وتابع “فكرت قليال يف ت�سييد مبنى يف مكان يف رو�سيا. مل اأخ�س�س 

اأي مبلغ، ول �سمانات ومل اأنفذ امل�سروع. مطاردة �سعواء!«.
ال�سديد لرتامب،  ال��ذي كان يعرف بولئه  واع��رتف مايكل كوهني 
اأن  اإىل  فيها  اأمل��ح  للكونغر�س،  قدمت  مكتوبة  �سهادة  يف  ك��ذب  ب��اأن��ه 
امل�����س��روع مت وق��ف��ه يف ي��ن��اي��ر ق��ب��ل ب���دء الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��م��ه��ي��دي��ة يف 
اإفاداته الأ�سلية فقد نوق�س امل�سروع  النتخابات الرئا�سية. وبعك�س 
كما   ،2016 الثاين/يناير  ك��ان��ون  بعد  ال�سركة  داخ��ل  م��رات  ع��ّدة 
حتى  نوق�ست  رو�سية  حكومية  موافقة  على  للح�سول  اجل��ه��ود  اأّن 

حزيران/يونيو من ذلك العام.

عوا�صم

بوين�س �آير�س

و��شنطن

بكني

ت�شاد تواجه نزاعات على كافة حدودها  
 •• جنامينا-اأ ف ب:

تواجه دولة ت�ساد التي متتد اأرا�سيها على ال�سريط ال�ساحلي ال�سحراوي 
بو�سط افريقيا وحليف الغربيني يف احلرب على التطرف حتديات ع�سكرية 
على كافة حدودها. ومنذ اأكرث من ثالثة اأ�سهر فتحت ت�ساد جبهة جديدة 
يف جبل تيب�ستي )�سمال( من خالل عملية �سد متمردين ت�ساديني قدموا 
من ليبيا ومتمردين من قبائل التبو الذين ي�سكلون اأغلبية يف �سمال ت�ساد. 
وعزز اجلي�س بقوة انت�ساره يف املنطقة انطالقا من قواعده يف فايا لرغو 
وتانوا ودوير، بح�سب م�سادر ع�سكرية. ويف غرب البالد يف منطقة بحرية 
ت�ساد، تكافح جنامينا منذ 2015 ف�سيال لبوكو حرام تابعا لتنظيم داع�س. 
اإن  وقال ري�سار مونكريف مدير و�سط افريقيا يف مركز الزم��ات الدولية 
“هجمات بوكو حرام على الرا�سي الت�سادية تراجعت خالل اربع �سنوات، 
اإىل اأن لحظنا تناميا لها منذ ت�سعة اأ�سهر«. ويف ت�سرين الول/اكتوبر قتل 
ثمانية جنود يف مواجهة مع جمموعة جهادية نيجريية يف كايغا كينجي 
القاعدة الع�سكرية الت�سادية يف بحرية ت�ساد. واجلي�س الت�سادي ي�سارك يف 
القوة امل�سرتكة املتعددة اجلن�سيات املدعومة من دول غربية والتي ت�سمل 
اربع دول هي ت�ساد ونيجرييا والكامريون والنيجر. ويف �سرق ت�ساد تن�سط 
2010 بني  ت��ق��ارب  ث��م��رة  ك��ان��ت  ���س��ودان��ي��ة  ت�سادية  اأخ���رى  ق��وة م�سرتكة 
البلدين اللذين كانا يتواجهان من خالل متمردي كل بلد يف البلد الخر.

ال�سودان(  )جنوب  دراف��ور  من  قدموا  ت�ساديون  متمردون  كاد   2008 يف 
اأن يطيحوا الرئي�س الت�سادي ادري�س ديبي بهجوم على جنامينا. وبح�سب 
م�سادر مقربة من املتمردين فان هوؤلء باتوا اليوم اأ�سعف من اأن ي�سكلوا 
حيث  ال��ب��الد  �سرق  يف  �سديدا  يبقى  التوتر  لكن  ت�ساد.  ل�سلطات  تهديدا 
كانوا  ت�ساديني  رحل  “�سبان عرب  وداي من  الهجمات يف منطقة  تزايدت 
توبيانا  ج��ريوم  بح�سب  اجلنجويد”،  ملي�سيات  �سمن  ال�سودان  يف  جندوا 

اخلبري يف �سوؤون ت�ساد وال�سودان.

وا�سنطن: اأ�ستانة مل توؤد �سوى اإىل ماأزق يف �سوريا 

�شربات جوية للتحالف على داع�ش تقتل الع�شرات

ماي تطالب رو�سيا بالإفراج عن ال�سفن والبحارة الأوكرانيني 

اأوكرانيا متنع دخول الرو�ش خوفا من غزو �شامل 

••عوا�صم-وكاالت:

ترعاه  ال��ذي  اأ�ستانة  م�سار  اأن  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  اع��ت��ربت 
“طريق  اإىل  ي��وؤد �سوى  واإي��ران وتركيا يف �سوريا مل  رو�سيا 
م�سدود” يف ما يتعلق ب�سياغة د�ستور �سوري جديد، م�سددًة 
العام.  نهاية  بحلول  ان��ف��راج��ة  اإىل  التو�سل  ���س��رورة  على 
وعرب مبعوث الأمم املتحدة اخلا�س اإىل �سوريا �ستيفان دي 
مي�ستورا، اخلمي�س، عن اأ�سفه “لفر�سة �سائعة” يف جهود 
حمادثات  اختتام  م��ع  �سوريا  يف  �سيا�سي  ح��ل  اإىل  التو�سل 
اأ���س��ت��ان��ة ال��ت��ي مل حت��ق��ق ت��ق��دم��اً ن��ح��و اإن��ه��اء ال��ن��زاع يف هذا 

البلد.
ويف بيان، عربت وزارة اخلارجية الأمريكية اأي�ساً عن الأ�سف 

لعدم حتقيق تقدم.
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية هيذر ناورت: “على مدى 
ع�سرة اأ�سهر، اأدت مبادرة اأ�ستانة �سوت�سي اإىل ماأزق” يف ما 

يتعلق باللجنة الد�ستورية ال�سورية.
وانعقادها يف  الد�ستورّية  اللجنة  “اإن�ساء هذه  اأن  واعتربت 
جنيف بحلول نهاية العام، هو اأمر حيوي من اأجل تخفيف 

التوتر ب�سكل م�ستدام وحل �سيا�سي للنزاع«.
ا�ستخدام  توا�سالن  واإي��ران  “رو�سيا  اأن  اإىل  ناورت  واأ�سارت 
الأ�سد  اإخ��ف��اء رف�س نظام  اأج��ل  م��ن  )اأ���س��ت��ان��ة(  امل�سار  ه��ذا 

امل�ساركة يف العملية ال�سيا�سية برعاية الأمم املتحدة«.
اأن  اأي جن��اح، من دون  “ل ميكن حتقيق  اأن��ه  و���س��ددت على 
عدم  عن  الكاملة  امل�سوؤولية  دم�سق  ال��دويل  املجتمع  يحمل 

اإحراز تقدم يف حل النزاع«. 
ميدانياً، قال املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، اإن “�سربات 
تنظيم  على  املتحدة  الوليات  بقيادة  التحالف  �سنها  جوية 
داع�س الإرهاي، يف �سرق �سوريا هذا الأ�سبوع قتلت الع�سرات 

يف اآخر معقل كبري للتنظيم املت�سدد«.
على  للتعقيب  ال��ت��ح��ال��ف  اإىل  ال��و���س��ول  ب��ع��د  ي��ت�����س��ن  ومل 
اأنباء  اأي�ساً  �سورية  ر�سمية  اإع��الم  و�سائل  واأوردت  التقرير. 

عن مقتل الع�سرات هذا الأ�سبوع.

••عوا�صم-رويرتز:

قررت اأوكرانيا اأم�س اجلمعة منع البالغني الرو�س من 
دخول اأرا�سيها يف خطوة اتخذت يف ظل حالة الطوارئ 
بعد اأن اأطلقت رو�سيا النار يوم الأحد على ثالث �سفن 

اأوكرانية قبالة �ساحل �سبه جزيرة القرم واحتجزتها.
على  ينطبق  ال��دخ��ول  منع  ق��رار  اأن  اأوك��ران��ي��ا  واأعلنت 
ال���رج���ال ال���رو����س ال��ذي��ن ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 16 
الدولة  اأم��ن  جهاز  يف  كبري  م�سوؤول  وق��ال  عاما  و60 
الأوكراين اإن بالده تبحث ما اإذا كانت �سرتد “باملثل” 

على احلادث الذي وقع يوم الأحد يف البحر األأ�سود.
وقبل اإعالن اأوكرانيا قرار منع الدخول األغى الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مع الرئي�س الرو�سي 
ف���الدمي���ري ب��وت��ني يف الأرج���ن���ت���ني ت��ع��ب��ريا ع���ن رف�س 
مع  البحرية  املواجهة  يف  الرو�سي  لل�سلوك  وا�سنطن 

اأوكرانيا. وقوبل اإجراء ترامب بال�ستح�سان يف كييف.
العملة  قيمة  انخفا�س  اإىل  الجتماع  اإلغاء  اأنباء  واأدت 
الأحداث  اإزاء  بح�سا�سية  تت�سم  التي  الروبل  الرو�سية 
التي ميكن اأن تف�سي اإىل فر�س عقوبات جديدة على 

رو�سيا.
وقال الرئي�س الأوكراين برتو بورو�سينكو حال الإعالن 

عن قرار منع البالغني الرو�س
من الدخول اإنه اإجراء مهم ملنع غزو �سامل.

�سبه  ع��ل��ى  رو���س��ي��ا  ا���س��ت��ي��الء  ع��ن  بورو�سينكو  وحت���دث 
جزيرة القرم من اأوكرانيا ثم �سمها يف عام 2014 ثم 

دعمها لنف�ساليني موالني لها يف �سرق اأوكرانيا.
وقال بورو�سينكو “هذه اإجراءات ملنع رو�سيا الحتادية 
من ت�سكيل مفارز جيو�س خا�سة هنا، هي يف احلقيقة 

ممثلة للقوات امل�سلحة لرو�سيا الحتادية«.
واأ�ساف اأن ذلك اأي�سا من اأجل “األ ن�سمح لهم بتنفيذ 
 .»2014 العمليات التي التي حاولوا تنفيذها يف عام 
وقال رئي�س اإدارة احلدود يف اأوكرانيا اإنه �ستكون هناك 
اأن  مثل  الإن�سانية  لالعتبارات  القرار  من  ا�ستثناءات 

ال�سورية  ال�سلطات  �سابقة، مل حتمل  وعلى خالف ح��وادث 
اإ���س��رائ��ي��ل م��ن قبل ع�سرات  اإ���س��رائ��ي��ل امل�����س��وؤول��ي��ة. ون��ف��ذت 
مدعومة  جلماعات  ومواقع  اإيرانية  مواقع  على  ال�سربات 
اإي���ران يف �سوريا على م��دى احل��رب ال��دائ��رة منذ اأكرث  من 
الإيراين  الوجود  من �سبع �سنوات ب�سبب تنامي قلقها من 

املتزايد يف �سوريا الذي تراه تهديدا لأمنها.
وقال اجلي�س الإ�سرائيلي يف بيان على تويرت “فيما يتعلق 
ب��اإط��الق ���س��واري��خ اأر����س-ج���و ���س��وري��ة، ر���س��دت الدفاعات 
اأطلق �سوب منطقة  واحداً  اجلوية )الإ�سرائيلية( مقذوفاً 

مفتوحة يف ه�سبة اجلولن«.
واأ����س���اف ال��ب��ي��ان “يف امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة ل ي����زال م��ن غري 

الأربعاء يف منطقة  ليل  ب��داأت  “ال�سربات  اإن  املر�سد  وقال 
م�ست�سفى  وا�ستهدفت  ال���زور،  دي��ر  بريف  وحولها  ال�سعفة 
و�سجناً ومنازل ي�ستخدمها املت�سددون يف اآخر معقل لهم على 
العراقية«.  الفرات قرب احلدود  نهر  ال�سرقية من  ال�سفة 
وذكر املر�سد اأن نحو 40 �سجيناً ومدنياً وم�سلحاً قتلوا يف 

ال�سربات واأ�سيب املزيد.
واأرتفع العدد مع انت�سال جثث من حتت الأنقا�س.

م�سادر  اإىل  ل��الأن��ب��اء،  ال�����س��وري��ة  العربية  ال��وك��ال��ة  ون�سبت 
حملية القول اإن “�سربات جوية جديدة يف ال�سفعة، اليوم 
اجلمعة، اأ�سفرت عن مقتل 30 �سخ�ساً لي�سل اإجمايل عدد 
داع�س  تنظيم  معقل  على  �سربات  يف  الأ�سبوع  ه��ذا  القتلى 

الإرهابي اإىل نحو 45.
وكتبت احلكومة ال�سورية لالأمم املتحدة عدة مرات �ساكية 
ينفذها  التي  اجلوية  ال�سربات  ب�سبب  �سحايا  �سقوط  من 

التحالف بقيادة وا�سنطن على داع�س.
م�س�������در  عن  الرو�سية  الإع��الم  وكال�������ة  نقل�������ت  ميداني���������ا 
ال�سورية  اجلوي�������ة  الدفاع�������ات  اإن  قول���������ه  �س��������وري  اأمني 
ي��������وم  �سواري�������خ  واأرب��ع��ة  اإ�سرائيلية  مقاتلة  اأ�س������قطت 
التقري���������ر  اإن  ق��ال  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  لكن  اخلمي�س، 

زائ����������ف.
ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن امل�����س��در ق��ول��ه اإن ال��دف��اع��ات اجلوية 
يف  لأه��داف��ه��ا  و�سولها  قبل  ال�����س��واري��خ  اأ�سقطت  ال�سورية 
باملعار�سة  م�سادر  وق��ال��ت  دم�سق.  جنوبي  الك�سوة  مدينة 

ال�سورية اإن الأهداف معاقل مدعومة من اإيران.
وقال م�سدران كبريان يف املخابرات باملنطقة اإن املكان الذي 
قيل اإن الواقعة حدثت فيه ي�سم مركزاً لالت�سالت والدعم 
يتبع  اإ�سرائيل  مع  احل��دود  قرب  �سوريا  جلنوب  اللوج�ستي 

جماعة حزب اهلل اللبنانية، املدعومة من اإيران.
ات�سال  ع��ل��ى  ال�����س��وري  ع��ن اجل��ي�����س  م�����س��در من�سق  وق����ال 
كتيبتني  هوجمت  ال��ت��ي  الأه����داف  ب��ني  م��ن  اإن  بع�سكريني 
اإىل جانب  ال�سوري بهما وجود جلماعة حزب اهلل  للجي�س 
خمزن �سواريخ قريب من قواعده قرب احلدود مع لبنان.

يوم الأحد يف م�سيق كريت�س الذي يتعني اأن متر منه 
وماريوبول  بريديان�سك  مينائي  اإىل  للو�سول  ال�سفن 
اإع��الن حالة  اإىل  اأوكرانيا  الأوكرانيني. ودفع احل��ادث 
ال��ط��وارئ مل��دة 30 ي��وم��ا اب��ت��داء م��ن ي��وم الأرب���ع���اء يف 
الأك���رث عر�سة  اأن��ه��ا  كييف  تعتقد  ال��ب��الد  م��ن  مناطق 
�سمال  حلف  م��ن  بورو�سينكو  وط��ل��ب  رو���س��ي.  لهجوم 

الأطل�سي ن�سر �سفن يف املنطقة.
افتعال  مبحاولة  بورو�سينكو  رو���س  م�سوؤولون  ويتهم 

يكون هناك رو�س يف احتياج حل�سور جنازة قريب لهم.
وقال م�سوؤولون اإنهم قد يفر�سون قيودا اإ�سافية على 

املواطنني الرو�س املوجودين يف البالد بالفعل.
نائب  اإىل  الرو�سية  الإع��الم  وكالة  ن�سبت  مو�سكو  ويف 
من  الأوكرانيني  منع  تعتزم  ل  رو�سيا  اإن  قوله  رو�سي 
الرجال  منع  اأوك��ران��ي��ا  ق��رار  على  ردا  اأرا�سيها  دخ��ول 

الرو�س من الدخول.
وتتبادل رو�سيا واأوكرانيا اللوم على احلادث الذي وقع 

قواتنا  اأر�سنا.  تاأثري يف  اأي  قد حدث حقاً  كان  اإن  الوا�سح 
مت�سط املنطقة. عالوة على ذلك، فاإن التقرير حول �سرب 

طائرة اإ�سرائيلية اأو هدف جوي اإ�سرائيلي زائف«.
ويف وق���ت ���س��اب��ق ق��ال��ت و���س��ائ��ل اإع����الم ���س��وري��ة ر���س��م��ي��ة اإن 
يف  معادية”  “اأهدافاً  اأ�سقطت  ال�سورية  اجلوية  الدفاعات 
مل  كثافته  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ال��ع��دوان  و”اأف�سلت  الك�سوة 

يحقق اأي هدف من اأهدافه«.
من  قربها  اإن  باملنطقة  دراي���ة  على  ���س��وري  معار�س  وق���ال 
للتجنيد جلماعات  ال�سورية جعلها مركزاً  ه�سبة اجلولن 
م���دع���وم���ة م����ن اإي��������ران ون�������س���ره���ا ع����رب م��ن��ط��ق��ة احل�����دود 

ال�سرتاتيجية مع اإ�سرائيل.

مقرر  انتخابات  قبل  املرتاجعة  �سعبيته  لتعزيز  اأزم��ة 
اإجراوؤها يف مار�س اآذار العام املقبل. لكن احلادث ت�سبب 
الغربية  العقوبات  لفر�س مزيد من  دع��وات  يف جت��دد 

على رو�سيا.
اأم�س  ماي  ترييزا  الربيطانية  ال��وزراء  رئي�سة  وقالت 
“عقوبات  ف��ر���س  ع��ل��ى  �ستعمل  ب��الده��ا  اإن  اخل��م��ي�����س 
عن  ب��الإف��راج  مو�سكو  وطالبت  رو�سيا.  على  منا�سبة” 

ال�سفن والبحارة الأوكرانيني.
املتحدة والحتاد الأوروب��ي عقوبات  وفر�ست الوليات 
���س��م��ت مو�سكو  ع��ن��دم��ا   2014 ع���ام  رو���س��ي��ا يف  ع��ل��ى 
موال  لأوكرانيا  رئي�س  اإق�ساء  بعد  القرم  جزيرة  �سبه 
حتفهم  �سخ�س  اآلف  ع�سرة  م��ن  اأك��رث  ولقي  ملو�سكو. 
يف القتال بني اأوكرانيا والنف�ساليني يف �سرق البالد. 
بعد وقف لإطالق  املنطقة  الكبرية يف  املعارك  وانتهت 
النار يف عام 2015 لكن ل تزال تقع ا�ستباكات مميتة 
اإىل ذلك، قالت رئي�سة الوزراء  على فرتات متقطعة.  
الربيطانية ترييزا ماي اإنه يجب على رو�سيا الإفراج 
احتجزتهم  الذين  الأوك��ران��ي��ني  والبحارة  ال�سفن  عن 
الدفع  �ستوا�سل  بريطانيا  اأن  واأ���س��اف��ت  الأح����د،  ي��وم 

باجتاه فر�س “عقوبات منا�سبة«.
يف  جوية  رحلة  م��ن  على  لل�سحفيني  م��اي  وحت��دث��ت 
طريقها حل�سور قمة جمموعة الع�سرين يف الأرجنتني 
والتي من املقرر اأن ي�سارك فيها اأي�سا الرئي�س الرو�سي 

فالدميري بوتني.
الرو�سي.  ال�سلوك  م��ن  من��ط  م��ن  ج��زء  “هذا  وق��ال��ت 
ينبغي اأن يفرجوا عن ال�سفن والبحارة، عليهم تهدئة 
املقدمة يف الحتاد  دائ��م��ا يف  “كنا  واأ���س��اف��ت  ال��و���س��ع«. 
رو�سيا  على  عقوبات  فر�س  اإىل  ال��دع��وة  يف  الأوروب����ي 
ما  اأج��ل فر�س  الدفع من  �سنوا�سل  �سلوكها...  ب�سبب 

نعتربها عقوبات منا�سبة على رو�سيا«.
ويف وق��ت �سابق ه��ذا الأ���س��ب��وع ط��رح ال��ع��دي��د م��ن كبار 
ال�سيا�سيني الأوروبيني احتمال فر�س عقوبات جديدة 

على رو�سيا ردا على احتجازها لل�سفن الأوكرانية.

وا�شنطن حت�شل على دعم االأوروبيني الإدانة حما�ش 
•• نيويورك-اأ ف ب:

ح�سلت الوليات املتحدة اخلمي�س 
على دعم الحتاد الأوروبي مل�سروع 
لالأمم  العامة  اجلمعية  يف  ق��رار 
اإط�������الق حركة  ي���دي���ن  امل���ت���ح���دة 
ا�سرائيل،  على  ���س��واري��خ  حما�س 
�سيطرح للت�سويت مطلع الأ�سبوع 

املقبل.
وين�ّس م�سروع القرار املوؤلف من 
�سفحة واحدة وقال دبلوما�سيون 
الأ�سبوع  للت�سويت  �سيطرح  اإن��ه 
“حما�س  اإدان���������ة  ع���ل���ى  امل���ق���ب���ل، 
نحو  ل�سواريخ  املتكّرر  لإطالقها 
اإ�سرائيل ولتحري�سها على العنف 
املدنّيني  ح��ي��اة  ب��ذل��ك  م��ع��ّر���س��ًة 

للخطر«.
وم���ار����س���ت ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة يف 
الأي�������ام الأخ�������رية ���س��غ��وط��ا على 

الأ�سرة  م���ن  ك��ب��ري  ي��دع��م��ه ج���زء 
ال����ولي����ات  ك���ان���ت  واإن  ال���دول���ي���ة 
ت����ذك����ر ه����ذا  ت����ع����د  امل����ت����ح����دة مل 

الحتمال.
الأمريكي  القرار  ويدعم م�سروع 
ال��ذي اأي��ده الأوروب��ي��ون “�سالما 
ع���������ادل ودائ������م������ا و�����س����ام����ال بني 
والفل�سطينيني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني 
مبوجب القانون الدويل وبالنظر 
ذات  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق����رارات  اإىل 

ال�سلة«.
الدولتني  ذك��ر حل��ل  اأي  ي��رد  ومل 
ال�����ذي وحد  ال���ق���رار  يف م�����س��روع 
الأم����ريك����ي����ني والأوروب�������ي�������ني يف 
ال����ي����وم ال�������دويل ل��ل��ت�����س��ام��ن مع 
الفل�سطينيني الذي يحيي ذكرى 
فل�سطني  ت��ق�����س��ي��م  خ���ط���ة  ت��ب��ن��ي 
بهدف اإقامة دولة عربية واأخرى 

يهودية يف 1947.

الأوروبيني للح�سول على دعمهم 
لهذا الن�س الذي �سيكون يف حال 
اجلمعية  م��ن  اإدان�����ة  اأول  ت��ب��ن��ي��ه، 
ال��ع��ام��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة حلركة 
قطاع  على  ت�سيطر  التي  حما�س 

غزة منذ 2007.
اأوروب����ي طلب عدم  وق��ال م�سدر 
بر�س  فران�س  لوكالة  ا�سمه  ن�سر 
الحّتاد  يف  ال�28  “الأع�ساء  اإّن 
الن�ّس  ���س��ي��دع��م��ون  الأوروب����������ي 
م�سدر  واأو�����س����ح  الأمريكي”. 
ال�193  ال���دول  ت�سويت  اأن  اآخ��ر 
امل��ّت��ح��دة على  الأع�����س��اء يف الأمم 
من  اعتبارا  يتّم  اأن  مُيكن  الن�س 

الإثنني.
ويطالب الن�س “حما�س وكيانات 
اأخرى مبا فيها اجلهاد الإ�سالمي 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ب������اأن ت���وق���ف كّل 
العنيفة  والأن�سطة  ال�ستفزازات 

الطائرات  ا�ستخدام  ذل��ك  يف  مبا 
احلارقة«.

للن�س  النهائّية  امل�����س��ودة  وت��دي��ن 
التي ح�سلت عليها فران�س بر�س 
مبا  ع�سكرية،  حتتّية  بنية  “بناء 
يف ذلك اأنفاق الت�سّلل اإىل اإ�سرائيل 
ومعّدات ُتتيح اإطالق �سواريخ يف 

مناطق مدنّية«.
اأوروبيون  دبلوما�سيون  وحت��دث 
ع�������ن خ�������الف�������ات ح���������ول ال���ن�������س 
الأم���������ريك���������ي امل�������ق�������رتح خ�����الل 

املفاو�سات..
الأوروب�������ي�������ني  اأن  م���و����س���ح���ني   
اإ�سارات  الن�س  تدرج يف  اأن  طلبوا 
لالأمم  ال�����س��اب��ق��ة  ال����ق����رارات  اإىل 
املتحدة ح�������ول الن������زاع يف ال�سرق 

الأو�سط.
كما طالبوا باإدراج فقرة عن اآفاق 
دولتني  اإىل  يف�سي  �سلمي  ح��ل 

الإيربا�س  طائرة  يف  الت�سالت  نظام  اأن  اللكرتونيني 
الطائرة حتلق فوق  كانت  بينما  كليا  توقف  “ايه340” 
هولندا يف حادث كبري. ومتكن الطاقم من تنظيم هبوط 
الطائرة ب�سكل طارىء م�ساء اخلمي�س يف كولونيا بهاتف 

عرب الأقمار ال�سطناعية.
وا�ستقلت امل�ست�سارة الأملانية يف نهاية املطاف �سباح اجلمعة 
“لإيبرييا”  ال�سبانية  ال��ط��ريان  ل�سركة  تابعة  ط��ائ��رة 
اأقلعت من مدريد، لتن�سم بتاأخري 12 �ساعة اىل نظرائها 

امل�ساركني يف قمة الع�سرين يف بوينو�س اآير�س.
ال�ساعة  الأرجنتينية عند  العا�سمة  اإىل  ت�سل  اأن  ويتوقع 
17،55 )20،55 ت غ( ومت اإلغاء الجتماعني الثنائيني 

•• برلني-اأ ف ب:
يجري �سالح اجلو الأملاين حتقيقا يف اخللل الذي اأدى اإىل 
هبوط طائرة الإيربا�س التي كانت تقل امل�ست�سارة اأنغيال 
اآخ���ر ح���ادث من  ا���س��ط��راري اخلمي�س، يف  ب�سكل  م��ريك��ل 

لئحة طويلة من الأعطال املهينة يف طائرات ر�سمية.
اإل اأن �سالح اجلو ا�ستبعد اأي �سبب اإجرامي للعطل، وهي 
بو�ست”  “رايني�سه  �سحيفة  اأول  عنها  حتدثت  اإمكانية 
املحلية. وقال ناطق با�سم �سالح اجلو لوكالة فران�س بر�س 

“لي�س هناك اأي موؤ�سر اإىل فر�سية اإجرامية«.
وال�سحيفة على موقعيهما  “دير �سبيغل”  وكتبت جملة 

اللذين كان يفرت�س اأن تعقدهما مع الرئي�سني الأمريكي 
دونالد ترامب وال�سيني �سي جينبينغ. كما اأنها �ستتغيب 
ع���ن ال�������س���ورة اجل��م��اع��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل���روؤ����س���اء ال����دول 

واحلكومات امل�ساركني يف القمة.
اأديناور”  “كونراد  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ط��ائ��رة  ا���س��ط��رت  وق���د 
خطري”  “عطل  ب�سبب  اخلمي�س  م�ساء  اأدراج��ه��ا  للعودة 
كما قالت مريكل. وقد حطت ب�سكل ا�سطراري يف مطار 
كولونيا. واأم�ست امل�ست�سارة التي مت ت�سويرها وهي تنزل 
من الطائرة وهي حتمل مظلة وحقيبة يد، ليلتها يف فندق 
يف بون العا�سمة ال�سابقة، قبل اأن تتوجه اإىل مدريد فجرا 

لت�ستقل رحلة جتارية عادية.

اإ�شراب ن�شاء �شمن قافلة 
املهاجرين من اأمريكا الو�شطى 

•• تيخوانا-اأ ف ب:

اأعلنت ن�ساء �سمن قافلة املهاجرين من اأمريكا الو�سطى ال�ساعني لدخول 
الوليات املتحدة بدء اإ�سراب عن الطعام لل�سغط على ال�سلطات الأمريكية 

لت�سمح لهم بطلب اللجوء.
تيخوانا  اأمام �سحافيني يف مدينة  الهندورا�سية كالوديا مرياندا  وقالت 
احلدودية “طاملا اأن ل اأحد ي�سغي لنا، قررنا كحركة ن�سائية بدء اإ�سراب 
عن الطعام«. ويقيم اأكرث من �ستة اآلف مهاجر و�سلوا اإىل املدينة يف �سمال 
املك�سيك، يف خيم ع�سوائية على اأمل طلب اللجوء اأو الت�سلل داخل الوليات 

املتحدة هربا من الفقر واأعمال العنف يف بالدهم.

ت�شاوؤالت يف اأملانيا بعد عطل خطري يف طائرة مريكل 

»�شي اإن اإن« توقف �شحافيا ب�شبب اإ�شرائيل 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأعلنت �سبكة “�سي اإن اإن” الإخبارية الأمريكية وقف تعاونها مع �سحايف 
وفل�سطني خالل  باإ�سرائيل  للجدل متعلقة  بتعليقات مثرية  اأدىل  اأن  بعد 

منا�سبة يف الأمم املتحدة.
وقال متحدث با�سم ال�سبكة يف بيان مقت�سب ن�سر على املوقع اللكرتوين 

للتلفزيون اإن “مارك لمونت هيل مل يعد يرتبط بعقد مع �سي اإن اإن«.
ال�ستاذ يف جامعة تيمبل بولية فيالدلفيا، دعا قبل يوم على  وك��ان هيل 
�سبهه  ت�سريح  يف  البحر”،  اإىل  النهر  م��ن  فل�سطني  “حترير  اإىل  ذل��ك 

البع�س مبا تقوله حركة حما�س.
اليوم  مبنا�سبة  املتحدة  الأمم  يف  اجتماع  يف  كلمة  خ��الل  تعليقاته  وج��اء 

العاملي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني.
وعلق هيل على امل�ساألة يف تغريدة على تويرت قائال اإن “اإ�سارتي +من النهر 

اإىل البحر+ مل تكن دعوة لتدمري اأي �سيء اأو اأي اأحد«.
اإ�سرائيل  ك��ل م��ن  ال��ع��دال��ة، يف  اأج��ل  “اإنها دع��وة م��ن  واأ���س��اف على تويرت 
موؤكدا اأن “اخلطاب وا�سح جدا وقال بالتحديد  وال�سفة الغربية/غزة”، 

تلك الأ�سياء«.
وقال “اأوؤيد حرية الفل�سطينيني. اأدعم حق الفل�سطينيني يف تقرير امل�سري. 
اأنا منتقد جدا لل�سيا�سة واملمار�سات الإ�سرائيلية ل اأدعم اأي معاداة لل�سامية 

وقتل ال�سعب اليهودي اأو اأي �سيء اآخر ن�سب اإىل كلمتي«.
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العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/11394  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-م��ط��ب��خ اخل���ب���از ف��ا���س��ي��ل��ت��ي م��اجن��م��ن��ت �������س.ذ.م.م 
اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /فينريا جولوبينا  ان  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
 )75.150( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000( دره����م وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف رقم 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB186845093AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2018/12/6 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/10834  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الريامي لالعمال الكهروميكانيكية ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )7407 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  
وحتى  الدعوى  اقامة  تاريخ  من  �سنويا   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
لها  وح���ددت   MB185870403AE/2018:ال�سكوى رق��م  ال��ت��ام  ال�����س��داد 
 ch1.A.1:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �س  املوافق 2018/12/11  الثالثاء  جل�سة يوم 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/7106  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامه  لتجارة  انرتنا�سيونال  بيزوفا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/10/16  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ديان انتوين جون برييرا برييرا جون بالزام املدعي عليها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ )150345( درهم والفوائد التاأخريية من تاريخ املطالبة الق�سائية 
عدا تعوي�س الف�سل التع�سفي فمن تاريخ �سريورة احلكم نهائيا بواقع 9% وحتى متام 
ال�سداد وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  امل�سروفات.  الزمتها  اخ��ر  عمل  �ساحب 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/1104  ا�شتئناف مدين

اىل امل�ستاأنف/1- ابرار احمد جمهول حمل القامة مبا اأن امل�ستاأنف/�سركة جين�سي�س 
جلف لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م وميثلها مديرها/غالم نويد حنيف قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان حكمت املحكمة بقبول ال�ستئنافني �سكال وقبل الف�سل 
ال�سابق  الدور خالف  املخت�س �ساحب  امليكانيكي  الهند�سي  بندب اخلبري  املو�سوع  يف 
امل�ستاأنفة  لدى  عليها  املوؤمن  الدعوى  مو�سوع  ال�سيارة  معاينة  مهمته  تكون   - ندبه 
للخبري  اأمانة  املحكمة  وق��درت  ل�سنة 2018 مدين �سدها  املن�سم 1150  ال�ستئناف  يف 
قدرها خم�سة الف درهم كلفت امل�ستاأنفة يف ال�ستئناف املن�سم بايداعها خزينة املحكمة 
على ذمة اأتعاب اخلبري وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2018/12/13 

 .ch 1.C.11:ال�ساعة:10:00 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/789  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-م�سار �سليو�سنز �س.م.ع - فرع دبي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�سركة تطوي جممع دبي لال�ستثمار ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
منطقة  يف  والكائنة  رق����م:597-909  الر���س  لقطعة  الي��ج��ار  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة 
جممع دبي لال�ستثمار وت�سليمها للمدعية خالية من كافة ال�سواغل مع الزام املدعي 
املدعي  ت�سمني  مع  مالية  والتزامات  اث��ار  من  يرتتب  ما  للمدعية  ت�سدد  ب��ان  عليها 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  الر�سوم  عليها 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.B.8:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:09:30  امل����واف����ق:2018/12/25 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2623  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ال�سرح للمقاولت ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /امريكان ليف ان�سورن�س كومباين فرع دبي قد اأقام عليك الدعوى 
درهم   )332.561.10( وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام.وح��ددت لها جل�سة ي��وم ال��ث��الث��اء امل����واف����ق:2018/12/4 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا    ch1.A.1:بالقاعة �س  ال�ساعة:08:30 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/1305  جتاري كلي

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  ����س.م.م جمهول حم��ل  ل��الع��الم  �سيجما  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/9/19 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ال�سادر  التحكيمي  احلكم  على  بالت�سديق  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  ميديا  ل�سالح/�سي 
بتاريخ:2018/10/4 يف الدعوى التحكيمية رقم:DL14044 لدى مركز دبي املايل 
عليها  املدعي  والزمت   )DIFC/LCIA( الدويل  للتحكيم  لندن  العاملي/حمكمة 
بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2017/2509  جتاري كلي

م.د.م.�س  وورل��دواي��د  تو�س   -2 ���س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  تو�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
3- تو�س العامليه �س.م.ح 4- راما مانوهار رام�سانداين 5- منوهر رام�سد رام�سنداين 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  �ساند  رام  ناراين  رام�سانداين   -6
ل�سالح/بنك  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/9/17 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ستها 
يوؤدوا  ب��ان  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام  ����س.م.ع  الوطني  اخليمة  را���س 
�سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )14.164.027.31( مبلغ  املدعي  للبنك 
الف  ومبلغ  بامل�سروفات  عليهم  املدعي  والزمت  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2017/11/15 
درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2025  جتاري كلي

املنهايل جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-عو�س احمد جابر عبداهلل  اىل 
جابر  حممد  را���س��د  وميثله:جابر  ����س.م.ع  ال�سالمي  الم���ارات  /م�سرف  امل��دع��ي  ان 
بان  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  ال�سالمي قد  را�سد 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )587.700.40( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والغرامة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
امل����واف����ق:2018/12/17  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ال  املعجل  بالنفاذ 
اأو من ميثلك  ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1044  جتاري كلي

 -2 حم��دوده  م�سوؤولية  ذات  )�سركة  املراقبة  لنظمة  1-با�سيفيك   / عليه  املدعي  اىل 
راهولن ديليب جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /مبنك برودا وميثله:ح�سن علي 
بالت�سامن  عليهم  املدعي  ال��زام  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الريامي  مطر 
والفائدة  درهم   )27.244.601.40( وق��دره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي�سددوا  بان  والتكافل 
القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ 
لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامهم  كفالة  بال  املعجل 
  ch2.E.21:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2018/12/13 ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2235  جتاري كلي

امل��دع��ي/ ����س.م.خ جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  ان�ساء  امل��دع��ي عليه / 1- �سركة  اىل 
ذ.م.م وميثله:عبداهلل حممد حاجي  افيكو   - الكهروميكانيكية  الم��ارات  �سركة �سقر 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ  علي العو�سي قد 
وقدره )10704192.99( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
تاريخ ال�ستحقاق يف:2018/1/26 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/12/24 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2227  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- �سلطان مبارك حممد جهنجري البلو�سي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/م�سرف المارات ال�سالمي )م�ساهمة عامة( وميثله:جابر را�سد حممد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  جابر را�سد ال�سالمي قد 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1361397.78( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان 
املحاماة والغرامة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت 
 Ch2.E.21 لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/12/24 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2275  جتاري كلي
حمل  جمهول  علي  ال  ال�سويطر  عبداللطيف  يعقوب  حممد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
وميثله:جابر  عامة(  )م�ساهمة  ال�سالمي  الم��ارات  املدعي/م�سرف  ان  مبا  القامة 
را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.686.850( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والغرامة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد  التام 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول 
اأو  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س   2018/12/13
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/3549  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- تاكتيكال ريالتي جروب ���س.ذ.م.م 2- حممد علي كا�سف احمد 
زكاوي  اخلياط  ابن  ادي��ن  املدعي/�سالح  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  عبداللطيف 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  املعيني  ح�سن  حممد  ح�سن  وميثله:�سرحان 
درهم   )350000( وق��دره  مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/12/4 ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2795  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- هريا احمد احمد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/عمران 
احمد خان حممد عبدال�سالم وميثله:ح�سن علي مطر الريامي قد اأقام عليك الدعوى 
والفائدة  دره��م   )250.000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2017/8/6 وحتى ال�سداد التام 
مع ت�سمني حكمها الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت 
 Ch1.C.13 لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/12/12 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/4036  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- بتلرز للتنظيف على البخار وخدمات الغ�سيل ���س.ذ.م.م - فرع 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/دوكالند لتنظيف وحرا�سة البنية وميثله:ح�سن 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  علي  اآل  حممد  عبداهلل 
عليه مببلغ وقدره )70647.15( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2018/12/17 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 
اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/3277  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- جوزيف طانو�س �ساهني القطار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اع��اله وعليه نعلنكم بان  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اأق���ام  ق��د  ����س.م.ع  راأ����س اخليمة الوطني  بنك 
اليوم بندب  التايل:احلكم جلل�سة  التمهيدي  بتاريخ:2018/10/29 احلكم  املحكمة حكمت 
اخلبري امل�سريف �ساحب الدور باجلدول وتكون مهمته كالتي:الطالع على ملف الدعوى 
الدعوى  طريف  ملقرات  النتقال   - اخل�سوم  يقدمه  ان  وماع�سى  فيها  املقدمة  وامل�ستندات 
التجارية  والدفاتر  ال�سجالت  ان وجدت  واللكرتونية  الورقية  املرا�سالت  والط��الع على 
ذمة ح�ساب  على  كامانة  دره��م  الف  �سبعة  مبلغ  وح��ددت  املنتظمه  واللكرتونية  الورقية 
وم�سروفات اخلبري واتعابه الزمت املدعي ب�سدادها خلزانة املحكمة، وحددت لها املحكمة 
 ch1.C.13:جل�سة يوم الثنني املوافق:2018/11/12 ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة

يف حال عدم �سداد المانة وجل�سة:2018/12/17 ليداع التقرير. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/4118  جتاري جزئي

امل��دع��ي عليه / 1-كفايت اهلل ه��داي��ت اهلل جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
املدعي /بن جعفر للعقارات قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )650.000.00( وقدره  مببلغ  عليه  املدعي 
املحاماة والفائدة 9% م��ن:2017/2/15 وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة 
  ch1.C.14:يوم الثالثاء املوافق:2018/12/18 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، بناء 
لعدم  اىل  ال��دع��وى  باحالة  كلي  677 جت��اري  ال��دع��وى  ال�سادر يف  على احلكم 

الخت�سا�س قيميا واحالتها للدائرة اجلزئية .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3992  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة يورو ا�سيا للتجارة �س.ذ.م.م 2- راحيل خمتار �سيد خمتار 
علي )ب�سفته �سامن �سخ�سي( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /م�سرف المارات 
قد  ح��رز  بن  من�سور  حبيب  وميثله:عبداحلكيم  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  ال�سالمي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم 
درهم   )212.985.61( ق��دره  اجمايل  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  انفراد  وعلى  والتكافل 
ب��ال��غ��رام��ة ال��ت��اأخ��ريي��ة ب��واق��ع 9% وذل���ك اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ امل��ط��ال��ب��ة وح��ت��ى ال�سداد 
الربعاء  ي��وم  جل�سة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  وات��ع��اب  وامل�ساريف  بالر�سوم  وال���زام  التام 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2018/12/5 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/3089  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- بلي�سيمو للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ار جاي لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي �س.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2018/10/7 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بان  املدعي عليها  بالزام  ���س.ذ.م.م  الداخلي  الت�سميم  تنفيذ  اعاله ل�سالح/ار جاي لعمال 
توؤدي للمدعية مبلغ ثالثمائة واربعة ع�سر الف وثالثمائة وثمانية و�ستني درهم والفائدة 
ال�سداد  مت��ام  وحتى  يف:2017/12/18  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
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عربي ودويل

قائال “ا�ستقبلت اأع�ساء هيئة الدفاع 
كالمهم  اإّن  ����س���راح���ة  ب���ك���ل  وق���ل���ت 
اأم�����ّدوين مُب��ج��ّل��د وقدموا  م��ع��ق��ول.. 
اأغم�س  اأف��ع��ل؟  م��اذا  الوثائق…  يل 
مف�سوحة  اأ�سبحت  امل�ساألة  عيني؟، 
اأثار  وال��ل��ق��اء  ي��ت��ح��ّدث عنها  وال��ع��امل 
بيانا  اأ���س��درت  التي  النه�سة  حفيظة 
الرئي�س  ا�ستقبال  من  فيه  امتع�ست 

اأع�ساء هيئة الّدفاع..«.
واأ�سار اإىل اأنه “ي�ستقبل يف الق�سر كل 
النا�س” واإىل اأنه عندما “تطلب منه 
بع�س اجلهات الّنظر يف مو�سوع ما ل 
على  م�سّددا  عليه”،  الّتعتيم  مُيكنه 
املقابل ل يتحّكم يف ما تقول،  اأن��ه يف 

قائال “اأ�سمعهم فقط«.
الأخ����ري  ال��ّن��ه�����س��ة  ب��ي��ان  اأّن  واع���ت���رب 
“هل  مت�سائال  ل���ه،  ت��ه��دي��دا  ت�سّمن 
خال  “اإذا  متابعا  بذلك؟”،  �ساأ�سمح 
لك اجلو فبي�سي وفّرخي.. اما هذه 
اأمور ل توؤثر يف.. لذلك �ستنظر فيها 

املحاكم«.

ا�ستغراب و�سجب
وكانت حركة النه�سة قد اأعربت عن 
فحة الر�سمية  ا�ستغرابها من ن�سر ال�سّ
اعتربته  مل����ا  ال��ت��ون�����س��ي��ة  ل���ل���رئ���ا����س���ة 
وتهجمات  وخُمتلقة  “كاذبة  اتهامات 
اأطراف �سيا�سية  �سادرة عن  باطلة”، 
بنّية الإ�ساءة للحزب، معتربة اأن ذلك 
الر�سمي  املرفق  حيادّية  مع  يتعار�س 
ودور الرئا�سة الد�ستوري الّذي ميّثل 
رمز الوحدة الوطنية وهيبة الدولة.  
ج��اء ذل��ك يف ب��ي��ان اأ���س��درت��ه احلركة 
م�ساء الثنني املا�سي، عقب ا�ستقبال 
الدفاع عن  وف��دا عن هيئة  ال�ّسب�سي، 
ب��ل��ع��ي��د وحمّمد  ���س��ك��ري  ال�����ّس��ه��ي��دي��ن 
الرباهمي، والذي اتهم يف ت�سريحات 
ن�سرتها رئا�سة اجلمهورية القيادي يف 
حركة النه�سة عبد العزيز الدغزين 
را�سد  النه�سة  ح��رك��ة  رئ��ي�����س  �سهر 
م�����س��وؤول عن  ك���ان  “باأنه  ال��غ��ن��و���س��ي، 

اجلهاز ال�سري للنه�سة«.
ونبهت احلركة اإىل ما اأ�سمته “خطورة 
باأ�ساليب  ال��رئ��ا���س��ة  موؤ�س�سة  اإق��ح��ام 
ا�ستقاللية  ����س���رب  ب���ن���ّي���ة  ُم���ل���ت���وي���ة 
التجاذبات  يف  واإق���ح���ام���ه  ال��ق�����س��اء 
بدم  املُتاجرين  ط��رف  من  ال�سيا�سّية 
ال�����س��ه��ي��دي��ن ���س��ك��ري ب��ل��ع��ي��د وحممد 

الرباهمي” ح�سب تعبري البيان.

الهيئة تتهم
يذكر اأن اأع�ساء الوفد عن هيئة الدفاع 
عن ال�سهيدين �سكري بلعيد وحممد 
�سادر  بالغ  وفق  �سرحوا  الرباهمي، 
اأّنهم تقّدموا  عن رئا�سة اجلمهورية، 
جمل�س  تعّهد  بطلب  الدولة  لرئي�س 
بامللف، وتكوين جلنة  القومي  الأم��ن 
وطنية،  �سخ�سية  ب��رئ��ا���س��ة  ظ��رف��ي��ة 
التي  امل��ع��ط��ي��ات  ل��ل��ت��دق��ي��ق يف ج��م��ل��ة 
العالقة  بخ�سو�س  الهيئة  اأث��ارت��ه��ا 
والوثائق  ال�����س��ه��ي��دي��ن  ق�����س��ي��ة  ب���ني 
التي مت حجزها �سنة 2013 بحوزة 
حركة  اأن�����س��ار  اأح����د  خ���ذر  م�سطفي 
“اجلهاز  ب�  يعرف  ب��ات  وم��ا  النه�سة، 

ال�سري حلركة النه�سة«.
كما اأ�ساروا اىل وجود وثيقة هي �سمن 
الوثائق التي كانت بحوزة خذر ومتت 
�سنة  خمطط  بوجود  تفيد  �سرقتها، 
اجلمهورية  رئي�س  لغتيال   2013
احل��ايل )مل يكن ي�سغل ه��ذه اخلطة 
ال�سابق  الفرن�سي  والرئي�س  اأن���داك( 

فران�سوا هولند. 
وعلى  ال��ن��ه�����س��ة  ح���رك���ة  اأن  واأك��������دوا 
ال���غ���ن���و����س���ي، �سحت  را�����س����د  راأ�����س����ه����ا 
لإخ��ف��اء هوية �سهر  خ��ذر  مب�سطفى 
را�����س����د ال��غ��ن��و���س��ي وك����ذل����ك لإخ���ف���اء 
هوية ر�سا الباروين الذي كان ي�سغل 
يف  وامل�����ايل  الإداري  امل�������س���وؤول  خ��ط��ة 

ملجل�س الأمن القومي النظر يف مثل 
الق�ساء  ان��ت��ظ��ار  دون  امل��ل��ف��ات  ه����ذه 
امل�سوؤولية  لأن  ن���ظ���را  ب��ه��ا  امل��ت��ع��ه��د 
الأم��ن��ي��ة حم��م��ول��ة ه��ن��ا ع��ل��ى رئي�س 
اجلمهورية. يف حني اأعرب حزب اآفاق 
تون�س، يف بيان له، اأم�س اجلمعة، عن 
ارتياحه لتبني جمل�س المن القومي 
ملف اجلهاز ال�سري الذي اأعلنت عنه 
�سكري  ال�سهيدين  ع��ن  ال��دف��اع  هيئة 
بلعيد وحممد الرباهمي معتربا ذلك 
الق�سائي لهذا  خطوة داعمة للم�سار 
هذا  حقيقة  ك�سف  يف  �ست�ساهم  امللف 

اجلهاز وارتباطه باأحزاب �سيا�سية.
ودع�����ا، احل����زب يف ن��ف�����س ال��ب��ي��ان اإثر 
كاّفة  ال�����س��ي��ا���س��ي،  م��ك��ت��ب��ه  اج���ت���م���اع 
موؤ�س�سات الدولة وال�سلطة الق�سائية 
ك�سف  يف  والت�سريع  قدما  “امل�سي  ب� 
ال��ع��ام جتنبا  ال����راأي  واإن����ارة  احلقيقة 
والتوظيف  ال����ت����ج����اذب����ات  مل���خ���اط���ر 
م�سحونة  ب���ات���ت  وال���ت���ي  ال�����س��ي��ا���س��ي 
مب��ن�����س��وب م��ن ال��ع��ن��ف ع��ل��ى م�ستوى 
اخلطاب، حم��ّذرا من تبعاته مطالبا 
يف الآن نف�سه كافة التيارات ال�سيا�سية 
ب���ت���ح���م���ل م�������س���وؤول���ي���ات���ه���ا ب����اح����رتام 
وا�ستقاللية  ال�����دول�����ة  م���وؤ����س�������س���ات 
الناطق  اأك�����د  امل��ق��اب��ل  يف  ال���ق�������س���اء«. 
الر�سمي با�سم اجلبهة ال�سعبية حّمة 
الهمامي اأم�س اجلمعة، اأنه لي�ست له 
ال�سيا�سية يف رئي�س  الناحية  ثقة من 

اجلمهورية الباجي قائد ال�سب�سي. 
وع��ل��ق ال��ه��م��ام��ي يف ب��رن��ام��ج اذاع����ي، 
اجلمهورية  رئي�س  تبني  بخ�سو�س 
ال�سري  “اجلهاز  ب�  ُيعرف  ما  ق�سية 
ان اجلبهة ت�سجل  حلركة النه�سة”، 
القادمة  اخل��ط��وات  وتنتظر  وت��ت��اب��ع 
ل��ق��ائ��د ال�����س��ب�����س��ي، م�������س���ددا ع��ل��ى اأن 
لإمكانية  ومتهيئة  متح�سبة  اجلبهة 
توظيف الباجي امللف. قائال يف    هذا 
تاريخه…ونعرف  “نعرف  ال�����س��دد 
���س��ل��وك��ه ال���ع���ام ج��ي��دا ون�����درك متاما 
ملحاربة  ا�سلحته  ك��ل  �سي�ستعمل  اأن���ه 
يو�سف  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  خ�����س��م��ي��ه 
ال�����س��اه��د وح���رك���ة ال��ن��ه�����س��ة«.  وذّك���ر 
املتحدث باأن قائد ال�سب�سي وعد قبل 
النتخابات الت�سريعية ل�سنة 2014 
بالك�سف عن حقيقة اغتيال ال�سهيدين 
�سكري بلعيد وحممد الرباهمي وانه 
بعد اعالن التوافق مع حركة النه�سة 
ن�سي وعده ليعود بعد اعالن القطيعة 
هذا  ج���دي���د«.  م��ن  الق�سية  وي��ت��ب��ن��ى 
نداء  حركة  كتلة  عن  النائبة  واأك���دت 
حتولت  اأن��ه��ا  امل�سدي،  فاطمة  تون�س 
واأنها  ال��رئ��ا���س��ة،  م��وؤ���س�����س��ة  م��ق��ر  اإىل 
اأمدتها بر�سالة تطالب بك�سف حقيقة 
النه�سة،  حل��رك��ة  ال�����س��ري  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
مربزة اأنه مت تقدمي عري�سة يف نف�س 

ال�ساأن اإىل رئي�س اجلمهورية.
حتمل  العري�سة  اأن  امل�����س��دي  واك���دت 
واأن  ال��ت��واق��ي��ع،  م��ن  الألف  ع�����س��رات 
اجلهاز  حقيقة  ع��ن  الك�سف  “طلب 
ال�سري للنه�سة لي�س ت�سفية ح�سابات 

�سيا�سية وامنا هو مطلب �سعبي«.
وال���������س����وؤال: ه���ل مي��ك��ن اع��ت��ب��ار هذه 
الكلمة املوجزة اعالنا ر�سميا وحا�سما 
وحركة  ال�سب�سي  ب��ني  ال��ط��الق  ع��ن 
ال�����س��راع بينهما  وات���خ���اذ  ال��غ��ن��و���س��ي، 
ك�سر  عملية  ودخ��ول��ه  ج��دي��دا،  ب��ع��دا 
ال�سيا�سي  امل�����س��ه��د  ت��ف��ج��ر  ق���د  ع��ظ��م 
“�سفقة”  ان  ام  ب���رم���ت���ه؟  ال���ق���ائ���م 
ت�ستدعي مثل هذا  الأف���ق  ج��دي��دة يف 

الدخان ومثل هذا التوتر؟ 
“النقالبات”  لن  اجل����زم،  ي�سعب 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ت��ون�����س ب��ات��ت ع��ل��ى ما 
ي��ب��دو ه���ي ال���ق���اع���دة، وان����ه ���س��ار من 
واقعية  م�سل�سالت  م�ساهدة  امل��األ��وف 
ع���ن ح�����روب الخ������وة الأع���������داء، وان 
يف  اب��رم  حتالف  عقد  �سباحا  ينف�ّس 

امل�ساء...! 

حاليا  واملكلف  ان��داك  النه�سة  حركة 
بالتعبئة. 

�سكري  ع���ن  ال���دف���اع  ه��ي��ئ��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ال����رباه����م����ي، كانت  ب��ل��ع��ي��د وحم���م���د 
يوم  ن��دوة �سحفية عقدتها  اأعلنت يف 
2 اأك��ت��وب��ر امل��ن��ق�����س��ي، ع���ن وج����ود ما 
بوزارة  ال�سوداء”  “الغرفة  ب�  اأ�سمته 
تت�سمن  اإنها  قالت  والتي  الداخلية، 
وث��ائ��ق م�����س��روق��ة م��ن م��ل��ف ق�سائي 
م�سطفى  امل��ت��ه��م  ب��ح��وزة  عليها  ع��رث 
�سّري  م����وؤك����دة وج�����ود ج���ه���از  خ�����ذر، 
عمليتي  وراء  يقف  النه�سة  حل��رك��ة 

اغتيال بلعيد والرباهمي. 
 وقد حجز قا�سي التحقيق بالقطب 
ال��ق�����س��ائ��ي مل��ك��اف��ح��ة الره�������اب هذه 

الوثائق وت�سلمها من وزارة الداخلية 
ل���الط���الع ع��ل��ي��ه��ا، ب��ع��د ف��ت��ح حتقيق 
قد  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املعطيات  يف  ق�سائي 
ال�سهيدين  عن  الدفاع  هيئة  قدمتها 

بلعيد والرباهمي. 

حياد املوؤ�س�سات
ويف بيان جديد دعا املكتب التنفيذي 
اجلمعة  ام�س  النه�سة  حركة  حل��زب 
حيادية  على  احل��ف��اظ  “�سرورة  اىل 
م��وؤ���س�����س��ات اجل��م��ه��وري��ة وال���ن���اأي بها 
وال�سيا�سية  احلزبية  التجاذبات  عن 
والن��ت��خ��اب��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا رم���ز وحدة 
ذكر  ب��ذل��ك  ُم��ت��ج��ن��ب��ا  التون�سيني”، 
مبا�سر،  ب�سكل  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���س��ة 

م�ساندة وت�سكيك
   وب��خ�����س��و���س اجل�����دل ح����ول مدى 
النظر  القومي  المن  احقية جمل�س 
القانون  اأ���س��ت��اذ  ق���ال  امل���ل���ف،  ه���ذا  يف 
الد�ستوري اأمني حمفوظ، اإن املرجع 
ل�سالحيات  الأ���س��ا���س��ي  ال��ت�����س��ري��ع��ي 
يراأ�سه  ال��ذي  القومي  الأم��ن  جمل�س 
هو  وم�سمولته  اجلمهورية،  رئي�س 
ال�سالحيات  ه����ذه  واأّن  ال���د����س���ت���ور، 
تنطلق من الق�سايا الأمنية ال�سرفة 
وما  ال�سيا�سية  الغتيالت  غرار  على 
ال�سهيدين  ال��دف��اع عن  اأوردت���ه جلنة 
�ُسّمي  امل��ت��ع��ّل��ق��ة مب���ا  م��ع��ط��ي��ات  م���ن 

‘’اجلهاز ال�سري حلركة النه�سة«.
واع���ت���رب اأم�������س اجل��م��ع��ة، اأّن�����ه ميكن 

برئي�س  م��ت�����س��ل  ���س��ي��اق  يف  ُم�����س��ي��دا 
ال�سب�سي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي  اجل��م��ه��وري��ة 
“حر�سه  يف  ث��ق��ة  ل���ه  ان  ق����ال  ال����ذي 
الد�ستور  اح����رتام  ع��ل��ى  ال�سهر  ع��ل��ى 
والت�سدي  ال��ق��ان��ون  ع��ل��وي��ة  و���س��م��ان 
لكل املمار�سات التي من �ساأنها اقحام 

موؤ�س�سات الدولة يف ».
ووجه البيان “دعوة للقوى ال�سيا�سية 
والجتماعية اإىل النتباه اإىل املخاطر 
ال��ت��ي ت��ه��دد امل�����س��ار الن��ت��ق��ايل نتيجة 
ال�سيا�سية  امل��ن��اك��ف��ات  درج����ة  ارت���ف���اع 
ال�سيقة  احل��زب��ي��ة  امل�����س��ال��ح  وتغليب 
�ساأن ذلك  بان من  حم��ذرا  والآنية”، 
الفاعلني  الثقة بني  اأزم��ة  “يعمق  ان 
ال�سيا�سيني وعموم املواطنني ويعرقل 

البحريي  الدين  اف��اد نور  من جانبه 
ال���ربمل���ان���ي���ة حلركة  ال��ك��ت��ل��ة  رئ���ي�������س 
الرئي�س  ح����ق  م����ن  ب����اأن����ه  ال��ن��ه�����س��ة، 
عر�س  بخ�سو�س  ي��راه  عما  التعبري 
ب  يعرف  م��ا  مللف  الأخ���رية  املعطيات 
النه�سة’’،  حلركة  ال�سري  ‘’اجلهاز 

على اجتماع جمل�س الأمن القومي. 
البحريي ب�سرورة ترك هذا  وطالب 
للق�ساء  امل��ل��ف��ات  م���ن  وغ�����ريه  امل���ل���ف 
اآخر  �سبيل  اأّي  اأن  معتربا  فيه،  للبت 
للخو�س يف هذه امللفات هو مرفو�س، 
تيار يف اجلبهة  وهو تعبري عن ف�سل 
ال�������س���ع���ب���ي���ة ب���ن���ى وي���ب���ن���������������ي وج������وده 
معاداة  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ا���س��ي  وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه 

حركة النه�سة.

الدميقراطي  النتقال  عملية  جن��اح 
جمل�س  اج��ت��م��اع  ع��ل��ى  تعليقه  ويف   .«
الأمن القومي، قال الناطق الر�سمي 
با�سم حركة النه�سة عماد اخلمريي، 
اأم�س اجلمعة، اأن “احلركة ُتوؤكد على 
�سرورة احلفاظ على حياد موؤ�س�سات 
اجلمهورية والناأي بها عن التجاذبات 

احلزبية وال�سيا�سية والنتخابية«.
واو�سح اخلمريي، ان “النه�سة جُتدد 
ثقتها يف حر�س الرئي�س اجلمهورية 
احرتام  ع��ل��ى  ال�����س��ه��ر  ع��ل��ى  ال�سب�سي 
القانون  ع��ل��وي��ة  و���س��م��ان  ال��د���س��ت��ور 
من  ال��ت��ي  امل��م��ار���س��ات  لكل  والت�سدي 
���س��اأن��ه��ا اق��ح��ام م��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة يف 

التجاذبات ال�سيا�سية«.

الباجي: »ملف اجلهاز ال�سري اأ�سبح مف�سوحا وكل العامل يتكلم عنه«
ال�سب�سي عند ا�ستقباله هيئة الدفاع اجلبهة ال�سعبية ل تثق يف الباجي

الت�سريح داخل الق�سر الرئا�سي الذي ازعج النه�سة افاق تون�س يبارك اخلطوة

النه�سة تنفي وحتذر ال�سب�سي ي�سرف على جمل�س المن القومي

البحريي: كّل تناول غري ق�شائي 
مللف اجلهاز ال�شّري مرفو�ش

الهمامي: اجلبهة ال�سعبية متح�سبة 
ومتهيئة لإمكانية توظيف الباجي للملف 

النه�شة: الناأي مبوؤ�ش�شات
 الدولة عن التجاذبات ال�شيا�شية

تون�ش  ـــاق  اآف
ــن  يــــعــــرب ع
ارتياحه لتبني 
االأمــن  جمل�ش 
ملف  القومي 
ال�شري اجلهاز 

من الع�سق املمنوع اىل ال�سراع املفتوح:

قائد ال�شب�شي: النه�شة هددتني.. ولن اأ�شمح بهذا...!
•• الفجر - تون�ص – خا�ص

الباجي  التون�سي  الرئي�س  بني  العلقة  ربيع  انتهى  هل 
قائد ال�سب�سي وحركة النه�سة وزعيمها؟ وهل نحن امام 
�سحابة عابرة ام �ستاء �ساخن يف تون�س؟ اأ�سئلة يطرحها 
اجلميع، وتبحث عن جواب منذ ان جاء رد الباجي قايد 

لقاء  اأعقب  الــذي  النه�سة  حركة  بيان  على  ال�سب�سي 
ال�سهيدين  عن  الــدفــاع  هيئة  من  مبجموعة  الرئي�س 
اأ�سغال  افتتاحه  الرباهمي خلل  بلعيد وحممد  �سكري 
لغة  مع  قطع  ــادا،  ح ردا  جــاء  القومي،  ــن  الأم جمل�س 
التوافق والتعاي�س، واختار لغة ونربة عالية يف رد على 

ما اعتربه تهديدا من النه�سة ل�سخ�سه.

تهديد ل�سخ�سي
يخيفه  ل  احلركة  بيان  ان  ال�سب�سي،  قائد  اأكــد  فقد 
اأمن  الدفاع على  ولن يوؤثر فيه مطلقا، وانه يعمل على 
األقاها اخلمي�س لدى افتتاحه  تون�س. واعترب يف كلمة 
اجتماع املجل�س الأمن القومي، ان “ملف اجلهاز ال�سري 

اأ�سبح مف�سوحا، واأن العامل اجمع اأ�سبح يتكلم عنه«.

ح�ســــا�سية  اأثــــار  ذلك  “لكن  ال�سـب�سـي  قائــد  واأ�ســاف 
بع�س اجلهــــات… النه�ســــة”، يف اإ�ســــارة اإىل املعطيات 
والرباهمــي،  بلعيــد  عن  الــدفــاع  هيئة  قّدمتها  التي 
موؤكــّدا اأّنه “ليــ�س �سّد اأي طـــرف” واأنه كان قد دافع 
�سلبي  ول  ايجابي  ُم�سكل  له  لي�س  واأنــه  النه�سة،  عن 

معها،

من ُمّططاتهم التفجري والده�س والت�سميم:

اإيقاف 12 اإرهابيا وحجز طائرة ومواد كيميائية وغازات �شامة
•• الفجر - تون�ص

يف  للبحث  الوطنية  ال��وح��دة  اأن  لها  بيان  يف  التون�سية  الداخلية  وزارة  اأف���ادت 
بالإدارة  الوطني  ال��رتاب  ب�سالمة  واملا�سة  املنظمة  واجل��رائ��م  الإره���اب  جرائم 
ا�ستباقي  “عمل  خالل  من  مكنت  الوطني  لالأمن  املخت�سة  للم�سالح  العامة 
4 خاليا  تفكيك  م��ن  معّمقة  فنية  دقيقة وحت��ري��ات  اأب��ح��اث  واإج���راء  نوعي” 
تكفريية نائمة نا�سطة بعدد من حمافظات البالد. وقال بيان الوزارة اإنها تولت 
التون�سية  باجلبال  نة  ارهابية متح�سّ قيادية  بالتن�سيق مع عنا�سر  التخطيط 

لتنفيذ �سل�سلة من الهجمات الإرهابية نوعّية وفردية ت�ستهدف اأهدافا حيوية 
بالبالد على غرار الده�س والطعن والت�سميم والتفجري عن بعد، قبل اللتحاق 
بنظرائهم باجلبال املذكورة، اإىل جانب ك�سف وحجز خمرب ل�سنع املواد املتفجرة 
والغازات ال�سامة وكمية من املواد الأولية واللكرتونية. واأ�ساف البيان اأنه مت 
والغازات  والكيميائية  املتفجرة  امل��واد  من  هامة  وكمية  “طائرة  حجز  كذلك 
بني  رب��ط  الداخلية  عن  ال�سادر  البيان  خمتلفة«.  اإلكرتونية  وقطع  ال�سامة 
ح�سيلة هذه العملية ال�ستباقية وبني العملية الإرهابية التي نفذتها الرهابية 
“منى قبلة” ال�سهر املا�سي ب�سارع احلبيب بورقيبة بالعا�سمة تون�س، موؤكدا اأن 

النتحارية تتبنى الفكر التكفريي واأنها كانت قد بايعت تنظيم داع�س الإرهابي.  
واأو�سح اأنها ربطت عالقات بقيادات داع�سية داخل تون�س وخارجها، م�سريا اإىل 
باإرهابيني  ارتباطها  املتفجرات من خالل  اأنها -منى قبلة- تدربت على �سنع 
التقليدية التي فجرت بها  اأع��ّدت بنف�سها العبوة  عرب الإنرتنت واأنها هي من 
نف�سها ب�سارع احلبيب بورقيبة. ُيذكر ان �سارع احلبيب بورقيبة بالعا�سمة اهتز 
انتحاري بعبوة نا�سفة كانت حتملها  املا�سي على وقع تفجري  اأكتوبر   29 يوم 
العملية  واأ�سفرت  اأمنيا”.  “غري معروفة  اأنها  الداخلية  اأكدت وزارة  انتحارية 

�ساعتها عن اإ�سابة 20 عونا اأمنيا و6 مواطنني بجروح خمتلفة. 



السبت  1   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12492  
Saturday  1   December   2018  -  Issue No   1249214

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492
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املال والأعمال

% عن �شبتمرب التنمية االقت�شادية بدبي : 12,989 معاملة جتديد الرخ�ش التجارية فى اأكتوبر 2018 بزيادة 17.3 
يعادل %99.8 من الرخ�س التجارية وجميع الأ�سكال القانونية يف اإمارة 
تنفيذ  اإىل  الرامية  جهودنا  اإط��ار  يف  التلقائي  التجديد  خدمة  وتاأتي  دب��ي. 
اخلدمة  تعد  حيث   ،2021 عام  بحلول  ورقية  ل  مدينة  دبي  ا�سرتاتيجية 
و�سداد  معامالتهم  اإجن��از  يف  املتعاملني  من  خمتلفة  لفئات  فر�سة  مبثابة 
املبالغ املطلوبة دون احلاجة اإىل املعامالت الورقية، ما ي�ساعد على رفع ر�سا 
يف  �سال�سة  بكل  لإجن��ازه��ا  الوقت  وتوفري  معامالتهم،  وت�سهيل  املتعاملني 
اإمارة دبي. ويجب على جميع املتعاملني من اأ�سحاب الرخ�س �سرورة حتديث 
قطاع  فريق  يتمكن  بحيث  دب��ي،  اقت�سادية  ل��دى  بهم  ال�سخ�سية  البيانات 
فاعلية،  اأك��رث  ب�سكل  اخلدمات  تقدمي  من  التجاري  والرتخي�س  الت�سجيل 
ال�ستدامة  يف  الر�سيدة  القيادة  نهج  على  ال�سري  اإىل  القطاع  ي�سعى  حيث 
باإمارة  التجارية  الن�ساطات  م��زاول��ة  يف  املتبعة  الآل��ي��ات  وتعزيز  واملناف�سة، 
دبي من خالل اتباع اأحدث التكنولوجيا والربامج الذكية التي تتما�سى مع 

•• دبي -وام:

دائرة  ال��ت��ج��اري يف  وال��رتخ��ي�����س  الت�سجيل  ق��ط��اع  ع��ن  ���س��ادر  اأظ��ه��ر تقرير 
التنمية القت�سادية بدبي اأن معامالت جتديد الرخ�س التجارية �سكلت نحو 
12،989 معاملة خالل �سهر اأكتوبر 2018 بن�سبة زيادة قدرها 17.3% 
معاملة   5،758 اإجن���از  ومت   ، معاملة   11،072 �سبتمرب  ب�سهر  م��ق��ارن��اً 
جتديد للرخ�س التجارية ب�سكل تلقائي من خالل الر�سائل الن�سية بن�سبة 

زيادة قدرها %11.9 مقارناً ب�سهر �سبتمرب 2018 -5،146 معاملة.
لأ�سحاب  ن�سية  ر���س��ال��ة  اإر���س��ال  يف  التلقائي”  “التجديد  خ��دم��ة  وتتمثل 
الرخ�س التجارية لإعالمهم مبوعد جتديد الرخ�س /قبل اأ�سبوع من انتهاء 
�سالحية الرتخي�س ، وقنوات احل�سول على اخلدمة، وكيفية اإمتام اإجراءات 
ما  اأي  ن�ساطاً جتارياً   2200 اأك��رث من  وتغطي اخلدمة  تلقائياً.  التجديد 

اأرقى املعايري املتبعة عاملياً. ويتم خالل خدمة “التجديد التلقائي” تب�سيط 
وتطوير عملية جتديد الرخ�س التجارية لتتم يف خطوتني فقط وخالل اأقل 
من دقيقتني، حيث ميكن اإر�سال ر�سالة ن�سية برقم الرخ�سة املراد جتديدها 
اإىل الرقم 6969، ويتم اإر�سال “اذن الدفع” عرب ر�سالة ن�سية للمتعامل، 
ومن ثم باإمكانه دفع الر�سوم يف اأي من منافذ الدفع اليدوية اأو الإلكرتونية، 
اأي�ساً  للمتعامل  ومي��ك��ن  الن�سية.  الر�سالة  يف  املتوفر  ال��راب��ط  خ��الل  م��ن 
 DED Business اأو التطبيق الذكي  الدخول على املوقع الإلكرتوين 
�سواء كان لديه ا�سم م�ستخدم، اأو ميكن الدخول عن طريق زائر ملرة واحدة 

فقط للح�سول على اخلدمة«.
ويوجد 4 من الأن�سطة القت�سادية اخلا�سة بهيئة دبي للطرق واملوا�سالت، 
الركاب  نقل  وه���ي:  امل��ت��ط��ورة،  التلقائي  التجديد  خ��دم��ة  ت�سملها  ل  ال��ت��ي 
ال�سيارات  بال�سيارات الفخمة وتاأجري  الركاب  العامة ونقل  ب�سيارات الأجرة 

وخدمات نقل الركاب ذوي احلالت غري الطارئة، ون�ساطني لدائرة ال�سياحة 
رحالت  وتنظيم  داخلية  �سياحية  رح��الت  تنظيم  وه��م:  التجاري  والرتويج 
جميع  ت�سمل  التلقائي  التجديد  خ��دم��ة  اأن  على  واأك���د  خ��ارج��ي��ة.  �سياحية 

الرخ�س التي ت�سارك رخ�سة اأخرى نف�س املوقع.
ينبغي  حيث  التجارية،  الرخ�سة  لتجديد  فقط  واح��د  �سرط  توافر  ويجب 
التاأكد من �سريان عقد اإيجار موقع الرخ�سة، ويف حال تطلب الأمر جتديد 
عقد الإيجار، يتوجب توثيق العقد من اأحد املكاتب املعتمدة لهيئة التنظيم 
�سنة  من  اأك��رث  الرتخي�س  جتديد  املتعاملني  وباإمكان   . -اإي��ج��اري  العقاري 
وبحد اأق�سى 4 �سنوات ب�سرط اأن يكون عقد الإيجار �ساري املفعول، ويف حال 
التجديد اأكرث عن �سنة، يتم اإ�سافة عدد ال�سنوات يف الر�سالة الن�سية، مثال: 
/رقم الرخ�سة – عدد ال�سنوات . ويجب اأن يكون موقع ال�سركة نف�س املوقع 

ال�سابق.

باعة قهوة �شوريون يدافعون عن م�شدر رزقهم يف القاهرة 

الق�شاء الياباين ميدد توقيف كارلو�ش غ�شن 

ارتفاع مبيعات التجزئة االأملانية يف اأكتوبر  

قطاعا ال�شيارات والتعدين ي�شغطان على اأ�شهم اأوروبا 

جمل�ش الوحدة االقت�شادية العربية يتبنى 
»روؤية عربية م�شرتكة لالقت�شاد الرقمي«

•• القاهرة-وام: 

تبنى جمل�س الوحدة القت�سادية العربية يف جامعة الدول العربية مبادرة 
“ روؤية عربية م�سرتكة لالقت�ساد الرقمي “ التي تهدف اإىل تعزيز جهود 
دعم ال�ستقرار املجتمعي والقت�سادي يف الوطن العربي من خالل بوابة 

القت�ساد الرقمي.
الوحدة  جمل�س  م�ست�سار  اخل���وري  حممد  علي  املهند�س  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
القت�سادية العربية اإن املبادرة حظيت مبباركة ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�سلحة م�سريا اإىل اأنها تهدف اإىل دفع ال�ستقرار الجتماعي والقت�سادي 
الرقمية  املعرفة  على  القائمة  التكنولوجيا  خالل  من  العربي  الوطن  يف 

لتحقيق الأمن والأمان والرفاهية للمجتمعات العربية.
التي عقدها جمل�س  الدولية  �سل�سلة من الجتماعات  اإىل  واأ�سار اخل��وري 
يف  اآخ��ره��ا  ك��ان  العربية  ال���دول  جامعة  يف  العربية  القت�سادية  ال��وح��دة 
والربنامج  املتحدة  الأمم  الأمريكية مع ممثلي منظمة  املتحدة  الوليات 
الفاعلة  الدولية  املوؤ�س�سات  جهود  تعزيز  بهدف  ال��دويل  والبنك  الإمنائي 
وامل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ط��وي��ر الق��ت�����س��ادات ال��ع��امل��ي��ة وب���رام���ج ال���س��ت��ق��رار املجتمعي 
والتنموي. واأو�سح اأن دعم دولة الإمارات للمبادرة التي متثل روؤية عربية 
من  العربية  القت�سادية  احل��ل��ول  تبني  يف  ي�سهم  اأن  �ساأنه  م��ن  م�سرتكة 
منظور عربي �سمويل مبني على اأ�س�س التعاون والعمل العربي امل�سرتك.. 
لتحقيق  اأداة  باعتبارها  وتوظيفها  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا  دور  م��وؤك��دا 
خلق  خ��الل  من  اقت�سادية  منو  ومعدلت  امل�ستدامة  التنمية  م�ستهدفات 

فر�س ا�ستثمارية وعمل ودعم اأ�سواق جديدة.
واأك����د اأن ن��ه��ج دول���ة الإم�����ارات ي��ق��وم ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���س��ت��ق��رار الجتماعي 
والقت�سادي والتمكني املعريف لل�سباب العربي فقد اأطلقت الدولة العديد 
مربمج  مليون  م�سروع   “ مثل  املعرفية  املجتمعات  لتعزيز  ال��ربام��ج  م��ن 
عربي “ ومن�سة مدر�سة الإلكرتونية للتعلم “ التي تقدم درو�سا يف مواد 
الريا�سيات والعلوم جمانا لأكرث من 50 مليون طالب عربي حول العامل 

وغريها من امل�ساريع التي تدعم التنمية امل�ستدامة للمجتمعات العربية.
عن  امل�سوؤولة  اجلهة  يعد  العربية  القت�سادية  الوحدة  جمل�س  ب��اأن  ون��وه 
هذا  يف  ال��دول��ي��ة  املنظمات  م��ع  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  العربية  ال�سرتاتيجية 
امل�ساعد  ال��ع��ام  الأم���ني  م���راد وه��ب��ه  م��ع  املجل�س  امل��ج��ال حيث اجتمع وف��د 
الأمم  برنامج  يف  العربية  ال��دول  ملكتب  الإقليمي  وامل��دي��ر  املتحدة  ل��الأمم 
املتحدة الإمنائي ومع كبار امل�سوؤولني يف �سعبة الأمم املتحدة للقطاع العام 
اأن ا�ستثمارات املكتب الإمنائي يف الدول  اإىل  واحلكومة الرقمية.. م�سريا 

العربية تقدر بحوايل مليار دولر اأمريكي.
للنهو�س  توؤ�س�س  م�سرتكة  اأر�سية  ي�سكل  امل�سروع  ه��ذا  اأن  اخل��وري  واأك��د 

باملجتمعات العربية واقت�ساداتها واأمنها الجتماعي والقت�سادي.
جمال  يف  العاملة  الدولية  املنظمات  مع  التعاون  تعزيز  اأهمية  اإىل  واأ�سار 
املفكرين  من  ونخب  الدولية  املنظمات  م�ساركة  عرب  امل�ستدامة  التنمية 
واملمار�سني العرب والدوليني يف تطوير هذه ال�سرتاتيجية ل�سمان عاملية 

املحتوى والطرح لتحقيق الأهداف املن�سودة.
واأو�سح اأن املبادرة تعد منوذجا جديدا لتطوير اقت�سادات املنطقة مواكبة 
امل�سهودة  العاملية كما ت�سع دولة الإم��ارات خرباتها  للتطورات والتحولت 

لها يف املجالت كافة لتعزيز اأطر التنمية امل�ستدامة يف الدول العربية.
اأمام  �ستعر�س  العربي  الرقمي  القت�ساد  ا�سرتاتيجية  حم��اور  اإن  وق��ال 
ممثلي الدول العربية خالل موؤمتر دويل ت�ست�سيفه اأبوظبي يف منت�سف 
عنها  �ستنبثق  التي  الدرا�سة  خمرجات  ت�ستعر�س  كما   ،2018 دي�سمرب 
مبادرات وم�ساريع تنموية يف جمالت التحول والقت�ساد الرقمي متهيدا 
املزمع عقدها يف مار�س  العربية  القمة  العرب خالل  القادة  لعر�سها على 
2019 يف تون�س فيما تهدف الدرا�سة اإىل تق�سي الواقع الرقمي يف الوطن 
العربي مبقارنات تف�سيلية لقدرات القت�سادات املتقدمة وحتديد العقبات 

الرئي�سة والفر�س القت�سادية للدول الأع�ساء يف جامعة الدول العربية.
املجل�س وخططه يف دعم تعزيز  اأهمية دور  ال��دويل  البنك  اأك��د  من جهته 
�سيما  الرقمي ل  القت�ساد  بوابة  العربية من خالل  البلدان  التعاون بني 
على  ال��ق��ائ��م��ة  وال��ت��ط��وي��ري��ة  والت�سريعية  التكنولوجية  التحتية  ال��ب��ن��ى 

املعرفة.
كما اأ�سادت منظمة الأمم املتحدة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي والبنك 
الدويل باملبادرة وجهود املجل�س التي من �ساأنها دفع عجلة التنمية ال�ساملة 

وتعزيز فر�س التعاون بني الدول العربية.

حيث  م��ن  �سنوي  اأ�سا�س  على  باملئة  خم�سة  زاد  الأمل���ان 
هي  وتلك  الأول.  ت�سرين  اأكتوبر  يف  احلقيقية  القيمة 
باملقارنة مع  2017 وتاأتي  اأيار  اأعلى زيادة منذ مايو 
متو�سط توقعات يف ا�ستطالع اأجرته رويرتز اأ�سار اإىل 
زيادة ن�سبتها 2.7 باملئة. وعلى اأ�سا�س �سهري، انخف�ست 
مبيعات التجزئة 0.3 باملئة خمالفة متو�سط توقعات 
ومبيعات  باملئة.   0.3 ن�سبته  ارتفاع  بت�سجيل  روي��رتز 

التجزئة موؤ�سر متقلب عادة ما يخ�سع للتعديل.

جرينت�س. وانخف�س املوؤ�سر داك�س الأملاين 0.6 باملئة.
على  الرابع  لل�سهر  خ�سائر  ت�سجيل  اإىل  داك�س  ويتجه 

التوايل يف اأطول موجة خ�سارة منذ عام 2008.
من  اأك���رث  يف  للم�سانع  من��و  اأ���س��ع��ف  ال�سني  و�سجلت 
النمو  ب�ساأن  املخاوف  اأذك��ى  اليوم اجلمعة، مما  عامني 

قبيل مباحثات جتارة مهمة.
اأ���س��ه��م ق��ط��اع ال�����س��ي��ارات ق��ائ��م��ة القطاعات  وت�����س��درت 

الأ�سواأ اأداء بانخفا�س بلغ 1.4 باملئة.
�سهم  انخف�س  بينما  باملئة،   2.7 داميلر  �سهم  وهبط 

بي.اإم.دبليو 0.8 باملئة وفولك�سفاجن 0.9 باملئة.

•• برلني-رويرتز:

ارتفعت مبيعات التجزئة الأملانية ال�سنوية باأقوى وترية 
يف نحو عام ون�سف العام خالل اأكتوبر ت�سرين الأول، 
على  ال��راب��ع  لل�سهر  انخف�ست  ال�سهرية  املبيعات  لكن 
اإنفاق  و�سع  على  متباينة  اإ���س��ارات  اأعطى  مما  التوايل 
اأك��رب اقت�ساد ب��اأوروب��ا. واأظ��ه��رت بيانات من  الأ���س��ر يف 
مكتب الإح�ساءات الحتادي ام�س اأن اإنفاق املت�سوقني 

•• لندن-رويرتز:

ب�ساأن  القلق  اأم�س مع جتدد  الأوروبية  الأ�سهم  هبطت 
تباطوؤ النمو بفعل بيانات �سعيفة من ال�سني، يف الوقت 
على  مهمة  مباحثات  امل�ستثمرون  فيه  ي��رتق��ب  ال���ذي 
هام�س قمة جمموعة الع�سرين بني الرئي�س الأمريكي 
ب�ساأن  بينغ  جني  �سي  ال�سيني  ونظريه  ترامب  دونالد 
التجارة. وفتح املوؤ�سر �ستوك�س 600 الأوروبي مرتفعا 
ن�سبة  وبلغت  ه��ب��ط.  اأن  لبث  م��ا  لكنه  ب�سيط  بهام�س 
النخفا�س 0.5 باملئة بحلول ال�ساعة 0930 بتوقيت 

••القاهرة-اأ ف ب:

ب�ساحنة  ودي��ع  اأب��و  ال�سوري  يتنقل 
غ����رب  ����س���اخ���ن���ة يف  م���������س����روب����ات 
ال���ع���ا����س���م���ة امل���������س����ري����ة، اأم�������ال يف 
عربته  لركن  منا�سبة  بقعة  اإيجاد 
خ�سية  ال�سلطات  اأع��ني  ع��ن  بعيدا 
امتالكه  ع���دم  ب�سبب  م�����س��ادرت��ه��ا 
اإىل  م�سريا  بها،  للعمل  ترخي�سا 
رزقه  “باب  ه��ي  ال��ع��رب��ة  ه���ذه  اأن 

الوحيد” لتاأمني قوت عائلته.
البالغ  ال��ن��ح��ي��ل  ال���رج���ل  وي��ت��ل��ف��ت 
م���ن ال��ع��م��ر ث���الث���ني ع���ام���ا مينة 
هذا  يف  “هناك  ق���ائ���ال  وي�������س���رة 
التوقف  ميكنني  اجلانبي،  ال�سارع 
ال�سيارة  باب  اإغالق  اأ�ستطيع  حتى 
اخللفي اإذا راأيت �سيارات اجلهاز”، 
يف  املحلية  ال�سلطة  اىل  اإ���س��ارة  يف 

مدينة 6 اكتوبر يف القاهرة.
وعلى غرار العديد من ال�سوريني 
م�����س��ر خالل  اىل  ال���ذي���ن جل������اأوا 
النزاع  من  هربا  املا�سية  ال�سنوات 
يف ب��الده��م، يعمل اأب��و ودي��ع الذي 
رف�����س ال��ك�����س��ف ع��ن ا���س��م��ه جتنبا 
تقدمي  ق����ط����اع  يف  ل���ل���م�������س���ك���الت، 

جنيه  األ������ف  و50   45 ب����ني  مب����ا 
دولرا(  و2790   2500(
�سهريا  ال�����س��ي��ارة  اإي���ج���ار  وت�����س��م��ل 

و�سراء ماكينة اإعداد امل�سروبات.
ال���الج���ئ���ني  ع�������دد  ي����ت����ج����اوز  ول 
العليا  املفو�سية  ل���دى  امل�سجلني 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  لالجئني 
وُي�سّكل  األ����ف����ا،   230 م�����س��ر  يف 
ال�سوريون اأكرث من %55 منهم.
البّجاري  ح�سن  ال�����س��وري  وي��ق��ول 
على  ي��ع��م��ل  ال������ذي  ع����ام����ا(   48(
“ب�سطة” اأي�سا، “اأنا ل اأ�سبب اأذى 
للمخّلفات  ���س��ل��ة  ول����دي  ل��ل��ط��ري��ق 

واأنظف حويل با�ستمرار«.
وي���ن���ف���ق ال����ب����ّج����اري ع���ل���ى وال������ده 
يف  معهما  يعي�س  اللذين  ووال��دت��ه 
موقتا  العربة  على  ويعمل  م�سر، 
ريثما يتّم معامالت ال�سفر املعقدة 
واأبنائه  زوج���ت���ه  اىل  ل��الن�����س��م��ام 

املوجودين يف اأملانيا.
منذ  امل�سروع  بهذا  “بداأت  ويقول 
من  اأع���ي�������س  اأن  ومي��ك��ن��ن��ي  ���س��ه��ر 
اأّدخر  اأن  بال�سرورة  ولي�س  خالله 
النا�س”،  اأمام  اأبقى م�ستورا  ولكن 
كوب  م��ئ��ت��ي  ب���ع���ت  “اإذا  م�����س��ي��ف��ا 

���س��ري عربات  ي��ن��ظ��م  ع��ل��ى ق���ان���ون 
والتي  م�����س��ر  يف  املتنقلة  ال��ط��ع��ام 
امل�سروبات  ع���رب���ات  اأي�����س��ا  ت�����س��م��ل 
وي���ف���ر����س ع��ل��ي��ه��ا احل�������س���ول على 
ترخي�س مقابل خم�سة الآف جنيه 
ي�ستثني  القانون  اأن  غ��ري  �سنويا. 
ال�سوريني اإذ ين�س على اأن “طالب 
ال��رتخ��ي�����س ���س��خ�����س اع��ت��ب��اري اأو 

طبيعي م�سري«.
وي��وج��د يف 6 اأك��ت��وب��ر اأك���رب جتمع 
ل��ل�����س��وري��ني يف م�����س��ر. وف��ت��ح عدد 
منهم حمالت �سغرية ومطاعم اأو 

حمال حلويات يف املنطقة.
ر���س��م��ي بعدد  اإح�����س��اء  ي��وج��د  ول 
م�سر،  يف  اجل������وال������ة  ال�����ع�����رب�����ات 
ن��ظ��را لأن���ه���ا ت��دخ��ل حت���ت قائمة 
م�سروعات القت�ساد غري الر�سمي. 
اأي�سا،  امل�����س��ري��ون  وي�����س��ت��خ��دم��ه��ا 
عليها  يبيعوا  ان  يف�سلون  لكنهم 
امل�سروبات  اأما  ال�سريعة.  الأطعمة 
ال�سوريون.  اليها  فيتجه  والقهوة، 
وب��ح�����س��ب اأب�����و ودي�����ع وال���ب���ّج���اري، 
هناك حواىل 15 عربة م�سروبات 

يف املدينة حتى الآن.
وتقّدر تكاليف م�سروع “الب�سطة” 

ي���ق���ف���ون على  مب����ج����رد روؤي����ت����ه����م 
جوانب الطرق.

“الب�سطات”  اأ����س���ح���اب  وي��ع��ت��م��د 
الذين  امل�����س��ري��ني  ال���زب���ائ���ن  ع��ل��ى 
�سيء  اقت�سادي  و�سع  من  يعانون 
باأ�سعار  امل�������س���روب���ات  وي���ب���ت���اع���ون 
متدنية ن�سبيا: “القهوة الرتكية” 
دولر(   0،28( جنيهات  بخم�سة 

وال�ساي بثالثة )0،17 دولر(.
ويقول اأب��و ودي��ع ال��ذي يعمل نحو 
12 �ساعة ب�سكل يومي على العربة 
الإغ��الق لأن  اإىل  “اأحيانا ن�سطر 
هذا العمل ممنوع يف ال�سارع باأمر 
من اجلهاز”، وهو ال�سلطة املحلية 
التابعة لهيئة املجتمعات العمرانية 

بوزارة الإ�سكان.
وي���و����س���ح ال����رج����ل ال������ذي ف����ر من 
احلرب يف �سوريا قبل �سبع �سنوات، 
اأنه يف حال �سبطت �سلطات احلي 
“خمالفة  بتحرير  ت��ق��وم  ال��ع��رب��ة، 
ونتكلف  �سهر  ملدة  العربة  وحتجز 
اآلف  و�ستة  لإخراجها بني خم�سة 

جنيه )279 و335 دولرا(«.
و����س���ادق ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري عبد 
ال��ف��ت��اح ال�����س��ي�����س��ي يف اأي���ار/م���اي���و 

امل�سروب وامل��اأك��ل م��ن خ��الل عربة 
ا�سم  ال�������س���وري���ون  ع��ل��ي��ه��ا  ي��ط��ل��ق 

“الب�سطة«.
وب����ات م�����س��در ال����رزق ه���ذا مهددا 
ب�����س��ب��ب م���ا ت��ف��ر���س��ه ال�����س��ل��ط��ات يف 
وغرامات  قيود  من  املناطق  بع�س 

على هذه ال�سيارات.
البني  ال�����س��ع��ر  ذو  ال���رج���ل  وي��ق��ف 
ارتدى  وال���ذي  ال�سقراء  واللحية 
قمي�سا و�سروال من اجلينز قرب 
ويبداأ  ���س��ي��ج��ارت��ه  ي�سعل  ال��ع��رب��ة، 
باإخراج علب �ساي وقهوة واأع�ساب 
امل�سروبات  لإع�������داد  داخ���ل���ه���ا  م���ن 
ال�ساخنة لركاب ال�سيارات اأو املارة.
الأ�سا�سية  ح��رف��ت��ي  “اأنا  وي���ق���ول 
عربة  على  اأع��م��ل  ولكنني  خ��ي��اط، 
فهي  ون�سف،  ع��ام  منذ  ا�سربي�سو 
�سيء ناأكل من خالله عي�س. العربة 

تفتح بيوت ثالث عائالت«.
اإل  اأم��ام��ه  خ��ي��ار  ل  ال�سبب،  ل��ه��ذا 
امل�����س��ي يف ع��م��ل��ه، والخ���ت���ب���اء من 

ال�سلطات، بح�سب قوله.
وت���ف���ر����س ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة يف 
وغرامات  قيودا  اكتوبر   6 مدينة 
ال�سيارات  ه�����ذه  اأ����س���ح���اب  ع���ل���ى 

لكنه يوؤكد اأن “القانون ين�س على 
اأن يكون املتقدم م�سري اجلن�سية، 
وبالتايل ل ن�ستطيع �سوى اللتزام 
ي�سمح  بند  ي�ساف  مل  م��ا  بالن�س 

لل�سوريني بالتقدم للرتخي�س«.
“لو ك���ان لدي  اأب����و ودي����ع  وي��ق��ول 
اأ����س���ّغ���ل  اأن  مي��ك��ن��ن��ي  ت���رخ���ي�������س، 
اأن  خ�سو�سا  وث���الث���ة،  �سخ�سني 
ال�سوريني  م����ن  ال���ع���دي���د  ه���ن���اك 

املحتاجني اىل عمل«.

البّجاري  عربة  تعر�ست  اأن  و�سبق 
اأربعة  ل��دف��ع  ل��ل��م�����س��ادرة وا���س��ط��ر 
دولرا(   222( ج���ن���ي���ه  اآلف 

ل�ستعادتها.
املدينة عالء  ويو�سح رئي�س جهاز 
التدابري  اإن  بر�س  لفران�س  منيع 
العربات  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
اأم�����اك�����ن  “حتديد  اىل  ت�����ه�����دف 
خم�����س�����س��ة ل��وق��وف��ه��ا ب��ع��ي��دا عن 

الطرق ال�سريعة«.

اأو   400 نحو  يل  يتبقى  ق��ه��وة.. 
ثالثني  )ح������واىل  ج��ن��ي��ه��ا   500

دولرا( بعد ح�سم النفقات«.
ال���ذي جل�س على  ال��رج��ل  وي��ت��اب��ع 
اأعد  اأن  ب��ع��د  اأم����ام ع��رب��ت��ه  ك��ر���س��ي 
ب��ع�����س اأك������واب ال��ق��ه��وة ل��ع��دد من 
اأن  “اأمتنى  ال�����س��ي��ارات  اأ����س���ح���اب 
ر�سوم  مقابل  بالوقوف  لنا  ي�سمح 
اأع��ي��ن��ه��م يف  ون��ك��ون حت��ت  ب�سيطة 

الأماكن املخ�س�سة لنا«.

وت����ن���������س ������س�����روط ال���������س����راك����ة يف 
التحالف على اأن تختار رينو املدير 
بال�سوت  يحتفظ  الذي  التنفيذي 
املرجح يف ق��رارات جمل�س الإدارة، 

فيما تعني ني�سان نائبه.
اليابانية  الإع���الم  و�سائل  وق��ال��ت 
�سينزو  ال���وزراء  رئي�س  اإن  اجلمعة 
الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  �سيلتقي  اآب���ي 
ع��ل��ى هام�س  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل 
نهاية  يف  الع�سرين  جمموعة  قمة 
ق�سية  ملناق�سة  احل���ايل  الأ���س��ب��وع 

غ�سن.

كما  عائلية،  رح��ل��ة  ومت��وي��ل  ابنته 
 100 ل�����س��ق��ي��ق��ت��ه ح�������واىل  دف������ع 
وهمي  ل�����دور  ���س��ن��وي��ا  دولر  األ�����ف 

كم�ست�سارة.
ب�سدمة  غ�����س��ن  ت��وق��ي��ف  وت�����س��ب��ب 
واأبعد  ال�سيارات  �سناعة  قطاع  يف 
منه. وي�سعى امل�سوؤولون اليابانيون 
وال��ف��رن�����س��ي��ون ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن 
ال��ت��ح��ال��ف ب��ني ال�����س��رك��ات الثالث 

لن ينهار.
تنفيذيون  م���دراء  اأك��د  واخلمي�س 
التزامهم  ال��ث��الث  ال�����س��رك��ات  م��ن 
توتر  ع��ن  تقارير  رغ��م  بالتحالف 
يف ال�سراكة، وخ�سو�سا من جانب 
عن  البيع  يف  تتفوق  ال��ت��ي  ني�سان 

نظريتها الفرن�سية رينو.
وفيما اأقيل غ�سن من ميت�سوبي�سي 
ون��ي�����س��ان، ل ي���زال رئ��ي�����س جمل�س 

اإدارة رينو ومديرها التنفيذي.
الفرن�سي  امل�����ال  وزي�����ر  وا���س��ت��ب��ع��د 
يف  تغيريا  اخلمي�س  لومري  برونو 

توازن القوى داخل التحالف.

••طوكيو-اأ ف ب:

م��ددت حمكمة يف طوكيو اجلمعة 
الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اح��ت��ج��از 
كارلو�س  ني�سان  ملجموعة  ال�سابق 
ب�سبهة  توقيفه  اأع��ق��اب  يف  غ�سن 
ارت�����ك�����اب خم���ال���ف���ات م���ال���ي���ة مما 
�سناعة  ق���ط���اع  يف  ����س���دم���ة  اأث�������ار 

ال�سيارات.
ومتديد الحتجاز يعني اأن غ�سن 
ميكن اأن يبقى يف مركز الحتجاز 
اإ�سافية  اأي����ام  ل��ع�����س��رة  ط��وك��ي��و  يف 
يف  بالتحقيق  املدعون  يقوم  ريثما 
عن  الت�سريح  ب��ع��دم  ل��ه  ات��ه��ام��ات 
رات���ب���ه ك���ام���ال وت��ق��ل��ي��ل��ه مباليني 
خم�س  م������دى  ع���ل���ى  ال������������دولرات 

�سنوات.
البالغ  الأع��م��ال  رج��ل  توقيف  ومت 
من العمر 64 عاما يف 19 ت�سرين 
املدعون  وم����دد  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب 
�سوتت  فيما  م��رة،  احتجازه  فرتة 
اث��ن��ت��ان م���ن ال�����س��رك��ات ال��ت��ي كان 

اأنها خمتلفة«.
وي���واج���ه غ�����س��ن ع����ددا م���ن التهم 
وم��ن��ه��ا اإخ����ف����اء اأم�������وال وع���ائ���دات 
اإدارة  جمل�س  تروؤ�سه  اأثناء  تلقاها 
ني�سان  ب���ني  وال���ت���ح���ال���ف  ن��ي�����س��ان 
وينفي  وري����ن����و.  وم��ي��ت�����س��وب��ي�����س��ي 

غ�سن تلك التهم.
اأ�سهر حتقيقات  منذ  ني�سان  ب��داأت 
م�ساعديه  واأق�����رب  غ�����س��ن  ب�����س��اأن 
معلومات  تلقيها  اإث��ر  كيلي،  غريغ 
بالتاآمر  الث��ن��ان  واتهمت  خا�سة. 
لإخ���ف���اء ع���ائ���دات رج����ل الأع���م���ال 

الربازيلي اللبناين الأ�سل.
غ�سن  اإن  م�سادر  قالت  ذل��ك  بعد 
وق�����ع وث����ائ����ق ����س���ري���ة ت��ط��ل��ب من 
م�������س���اع���دي���ه حت�����وي�����ل ج�������زء من 
ذل���ك  ع�����ن  ال���ك�������س���ف  دون  رات�����ب�����ه 

للم�ساهمني.
املخطط  اأن  ال���ت���ق���اري���ر  وذك�������رت 
بنحو  غ�سن  رات��ب  تقليل  ت�سمن 
44 مليون دولر على مدى خم�س 
�سنوات مالية انتهت يف اآذار/مار�س 

وميت�سوبي�سي  ني�سان   -- يرتاأ�سها 
-- على اإقالته.

اح���ت���ج���ازه مهلة  وي���ت���ي���ح مت���دي���د 
كانون  العا�سر من  للمدعني حتى 
الأول/دي�سمرب لتخاذ قرار ب�ساأن 
اأقل.  رات��ب  بالت�سريح عن  اتهامه 
اأن  التهمة ميكن  توجيه  ح��ال  ويف 
يطلق �سراحه بانتظار املحاكمة اأو 

توقيفه بانتظار الجراءات.
اأي�سا  امل���دع���ون  ي��ق��رر  اأن  ومي��ك��ن 
توجيه اتهامات اإ�سافية له وطلب 

التوقيف 22 يوما عن كل تهمة.
واأثار احتجازه قبل توجيه التهام 
ل���ه ر���س��م��ي��ا، ان���ت���ق���ادات يف اخل����ارج 
يحمل  التي  فرن�سا  يف  وخ�سو�سا 

غ�سن جن�سيتها.
واخلمي�س رف�س نائب رئي�س مكتب 
النتقادات.  ط��وك��ي��و  يف  الدع������اء 
نبقي  “ل  كوكيموتو  ���س��ني  وق���ال 
حمتجزين  اأ���س��خ��ا���س��ا  داع  ب����دون 
“يجب  واأ���س��اف  طويلة”.  لفرتة 
األ ننتقد اأنظمة دول اأخرى ملجرد 

.2015
وبداأ املخطط، وفقا للتقارير، بعد 
ال�سنة  يف  ج��دي��دة  ق��وان��ني  تطبيق 
ومنها   ،2010  -  2009 املالية 
قانون يلزم مدراء ال�سركات الذين 
مليون   100 ع���ائ���دات���ه���م  ت��ب��ل��غ 
اأكرث  اأو  دولر(  األ���ف   885( ي��ن 

بالت�سريح عنها.
اأم�����وال  اإن  ن��ف�����س��ه  امل�������س���در  وق�����ال 
���س��را لتزويد  ا���س��ت��خ��دم��ت  ن��ي�����س��ان 
دي جانريو  ريو  غ�سن مبنازل يف 
ولبنان، قالت و�سائل اإعالم حملية 
اإن اأثمانها “طائلة” دون وجود اأي 

مربر م�سروع يتعلق بالأعمال.
تلك  م��ث��ل  اأن  امل�����س��ادر  واأ����س���اف���ت 
النفقات كان ينبغي الت�سريح عنها 
ك��ب��دل ل��ك��ن مت ال��رتت��ي��ب ل��ه��ا من 
وعموما  امل�ساهمني  موافقة  دون 

يف ال�سر.
اأن  اإع���الم حملية  وذك���رت و���س��ائ��ل 
ني�سان  اأم�������وال  ا���س��ت��خ��دم  غ�����س��ن 
ل��ت��ق��دمي ت���ربع جلامعة  ال�����س��رك��ة، 

فنزويال نرفع احلد 
االأدنى لالأجور 150 % 

 •• كراكا�ص-اأ ف ب:

نيكول�س  الفنزويلي  الرئي�س  رفع 
م�������ادورو احل����د الأدن�������ى ل���الأج���ور 
وذل�������ك يف  ب���امل���ئ���ة   150 ب��ن�����س��ب��ة 
���س��اد���س ت��ع��دي��ل خ���الل 2018 يف 
مل  اقت�سادي  ا���س��الح  خطة  اط���ار 
على  ال��ق�����س��اء  يف  الن  ح��ت��ى  تفلح 

الت�سخم.
وبهذه الزيادة يرتفع احلد الأدنى 
اىل   1800 م����ن  م����ن  ل�����الأج�����ور 
 50 ن��ح��و  اأي  ب��ول��ي��ف��ار   4500

دولرا.
هذا  بلغ  ال���ذي  الت�سخم  وب�سبب 
بح�سب  ب���امل���ئ���ة   1350 ال�����ع�����ام 
هذا  ف��ان  ال���دويل،  النقد  �سندوق 
ثالثة  ل�����س��راء  ب��ال��ك��اد  يكفي  املبلغ 

كلغ من اللحم.
الزيادة  ه���ذه  اىل  م�����ادورو  واأ����س���ار 
ت�سحيح”  “عامل  اأول  باعتبارها 
ال�ساري  الق��ت�����س��ادي  للمخطط 
وي�سمل  اآب/اغ�����س��ط�����س.   20 منذ 
لقيمة  خ��ف�����س��ا  اأي�������س���ا  امل���خ���ط���ط 
ال��ع��م��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة ب���اأك���رث م���ن 96 

باملئة وزيادة يف ال�سرائب.
كما ي�سمل املخطط زيادة يف ا�سعار 

املحروقات املنخف�سة حاليا.
اإن هذه ال�سالحات  وقال مادورو 
للت�سخم”  مهم  “باإبطاء  �سمحت 
م���ع اق������راره ب����اأن ال��ت�����س��خ��م يبقى 
“مثريا للقلق” من دون اأن يقدم 
ارق��ام��ا ع��ن م��وؤ���س��ر ال���س��ع��ار. ومل 
ين�سر �سيء عن ه��ذه الرق���ام منذ 

.2016
واأ�ساف مادورو ان الت�سخم “اأدنى 
النقد  �سندوق  توقعات  من  بكثري 
ن�سبة  ان  ق�����ال  ال������ذي  الدويل” 
ع�سرة  بن�سبة  �سرتتفع  الت�سخم 

اآلف باملئة يف 2019.

برنت يرتفع بفعل توقعات 
بخف�ش اإنتاج اأوبك  

 •• �صنغافورة -رويرتز:

باأن  توقعات  بفعل  ام�س  برنت  مزيج  العاملي  القيا�س  خ��ام  اأ�سعار  ارتفعت 
منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( �ستتفق مع رو�سيا على نوع من 
زيادة  ب�سبب  الأمريكي  تراجع اخلام  بينما  املقبل،  الأ�سبوع  الإنتاج  خف�س 
للربميل  دولر   59.68 برنت  خل��ام  الآج��ل��ة  العقود  وبلغت  امل��خ��زون��ات. 
ما  اأو  �سنتا،   17 بلغ  بارتفاع  جرينت�س،  بتوقيت   0742 ال�ساعة  بحلول 

يعادل 0.3 باملئة، عن الت�سوية ال�سابقة.
اأربعة  الأمريكي  الو�سيط  تك�سا�س  غ��رب  خل��ام  الآجلة  العقود  وانخف�ست 
الأول،  ت�سرين  اأكتوبر  اأوائ��ل  ومنذ  للربميل.  دولر   51.41 اإىل  �سنتات 
ت�سرر  مع  ال�سوقية  قيمتها  ثلث  نحو  القيا�سية  اخلامات  معظم  خ�سرت 
ال�سوق من بوادر حدوث تخمة يف املعرو�س من اخلام، حيث زاد الإنتاج يف 

الوليات املتحدة ورو�سيا واأوبك.
وتفاقمت م�سكلة التخمة النا�سئة بفعل تباطوؤ الطلب العاملي على اخلام.

 506 ماليني دوالر اإيرادات قناة ال�شوي�ش يف اأكتوبر 
القاهرة-رويرتز:

اأعلى  بلغت  امل�سرية  ال�سوي�س  قناة  اإي���رادات  ب��اأن  اأم�س  حكومي  بيان  اأف��اد 
م�ستوياتها هذا العام يف اأكتوبر ت�سرين الأول، حيث ارتفعت اإىل 506.1 

مليون دولر من 469.7 مليون يف �سبتمرب اأيلول.
اأ�سا�سي  وم��ورد  واآ�سيا  اأوروب���ا  بني  مالحي  ممر  اأ�سرع  هي  ال�سوي�س  وقناة 

للعملة ال�سعبة بالن�سبة للحكومة امل�سرية.



السبت  1   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12492  
Saturday  1   December   2018  -  Issue No   1249216

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

دولة االإمارات العربية املتحدة
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وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492



السبت  1   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12492  
Saturday  1   December   2018  -  Issue No   12492 17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/معمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2268003:الفيحاء للطابوق رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
ال�س�����ادة/�سيخ  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1977468:املندي واملظبي- فرع 1 رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سروق 

والغروب لعمال ال�سرياميك
 رخ�سة رقم:CN 1176508 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

حكـــومــة دبـــــي- �سلطـة واحـة دبـي لل�سيليكـون
اإع��الن رق��م )2018/44(

تعلن �سلطة واحة دبي لل�سيلكون عن اإلغاء / تعديل بع�س بيانات الرخ�س ح�سبما هو حمدد بكل اإعالن ، 
فعلى كل �سخ�س اأو جهة اأي حق اأو اإعرتا�س مراجعة املحكمة املخت�سة خالل اأ�سبوعني من تاريخ الإعالن 

دون حتمل ال�سلطة  اأدنى م�سئولية جتاه حقوق الغري.
اإلغــاء الرخ�سـة:

العنــــوان: دبي،  دولة الإمارات العربية املتحدة- �سلطة واحـة دبــي لل�سيليكــون

تغيري الأ�سم التجاري /ال�سكل القانوين:

رقم الرخ�سة
808

1652
870

2166
1906
1071
1782
2418
911

2415

�ساحب الرخ�سة:    
Eurobano Trading FZCO                       يوروبانو للتجارة �س م ح
PACIFIC CONVERGENCE - FZE با�سيفيك كونفرجان�س - م م ح 
3W Links FZCO ح           م  �س  لينك�س  دبليو   3
EMPOWER OILFIELD SOLUTIONS FZCO اأمباور اويلفيلد �سوليو�سنز �س م ح
HEADFORD CONSULTANCY FZE          هيدفورد كون�سالتن�سي م م ح
RADARSERVICES MIDDLE EAST FZCO رادار �سريف�سي�س ال�سرق الو�سط  �س م ح
Intelligent IT Galaxy FZE                       انتليجنت اآي تي جالك�سي م م ح
IGTS Software Services FZCO اي جي تي ا�س �سوفتوير �سريفي�سز - �س م ح
CSPT Automotive Solutions FZE سي ا�س بي تي اوتوموتف �سولي�سنز م م ح�
NXTWISH – FZCO      نك�ستوي�س - �س م ح

رقم الرخ�سة

1361

To                        ال�سم التجاري اجلديد
Appam House Restaurant FZCO

عابام هاو�س ر�ستورانت �س م ح

From                   ال�سم التجاري القدمي
Oasis Garden Cafe & Restaurant FZE
اأوي�س�س جاردن كافية & ري�ستورنت م م ح

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1

حكـــومــة دبـــــي- �سلطـة واحـة دبـي لل�سيليكـون
اإع��الن رق��م 2018/45

تعلن �سلطة واحة دبي لل�سيلكون عن اإلغاء / تعديل بع�س بيانات الرخ�س ح�سبما هو حمدد بكل 
اإعالن، فعلى كل �سخ�س اأو جهة اأي حق اأو اإعرتا�س مراجعة املحكمة املخت�سة خالل اأ�سبوعني 

من تاريخ الإعالن دون حتمل ال�سلطة اأدنى م�سئولية جتاه حقوق الغري.
اإلغــاء الرخ�سـة:

العنــــوان: دبي،  دولة الإمارات العربية املتحدة - �سلطة واحـة دبــي لل�سيليكــون

تغيري الأ�سم التجاري /ال�سكل القانوين:

رقم الرخ�سة
808
241
476

1908
1952
2912
1340
2423
1921

�ساحب الرخ�سة:    
Century Commodities FZE                 سن�سري كوموديت�س م م ح�
Waterworld Investment FZE                   وات�روارل�د انف�ستمنت�س م م ح
Ferrostaal Equipment Solutions FZE   فريو�ستال اإيكويبمنت �سوليو�سنز م م ح
Smart Technology Systems FZE    انظمة التكنولوجيا الذكية - م م ح
WASLA SERVICES FZE                      و�سله �سريف�سز م م ح
DZONE TECHNOLOGY - FZCO   دي زون تكنولوجي - �س م ح
Laqua FZCO                                                                          لكوا �س م ح
ARA NETWORKS CO LTD )BRANCH ()اآرا نيتوورك�س كو األ تي دي )فرع

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT CONSULTANCY - FZE هيومان كابيتال ماجنمنت كن�سلتن�سي- م م ح

رقم الرخ�سة

3150

To                        ال�سم التجاري اجلديد
PARTSOUQ – FZE

بارت�سوق - م م ح

From                   ال�سم التجاري القدمي
PARTSOUQ – FZCO

بارت�سوق - �س م ح

العدد 12492 بتاريخ 2018/12/1
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ال�سي�سى  ال��ف��ت��اح  امل�����س��رى ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س  م��ن��ح 
املوحدة  الن�سائية  ال��ق��دم  ل��ك��رة  م�سر  منتخب 
احلا�سل على برونزية اأول كاأ�س عامل “افيمت” 
الثالثة  الطبقة  م��ن  الريا�سة  و���س��ام  ب�سيكاغو 
الأومل���ب���ي���اد  ح���رك���ة  ت���اري���خ  ف���ى  م����رة  اأول  ويف   ،
اأحد الالعبني و�ساماً  اأن مينح  ال��دويل  اخلا�س 
من  كل  التكرمي  مرا�سم  ح�سر  رفيعاً.   ريا�سيا 
امل��ه��ن��د���س م�����س��ط��ف��ي م���دب���ويل رئ��ي�����س جمل�س 

ال���وزراء وال��دك��ت��ورة غ��ادة وايل وزي��ر الت�سامن 
الجتماعي واملهند�س اأمين عبدالوهاب الرئي�س 
واملهند�س  ال��دويل  اخلا�س  لالأوملبياد  الإقليمي 
امل�سري  اخلا�س  الأوملبياد  رئي�س  حممود  هاين 
والدكتور با�سم تهامي املدير الوطني لالأوملبياد 
والدكتور  البعثة  رئي�س  ونائب  امل�سري  اخلا�س 
وفايزة  للفريق  الفني  امل��دي��ر  اجل��م��ال  اأك��رام��ي 
ح��ي��در م���درب���ة ال��ف��ري��ق ولع���ب���ات امل��ن��ت��خ��ب من 

ي��ا���س��م��ني حم��م��د ويا�سمني  الأومل���ب���ي���اد اخل��ا���س 
و�سما  اأح��م��د  واآي���ة  اأ���س��رف  وه��دي��ر  عبدالرا�سي 
من  ال�سركاء  والالعبات  رم�سان  ورحمة  اأحمد 
�سيد  �سروق  و  العزيز  عبد  ب�سنت  املعاقات  غري 
و علياء �سكري و مرينا حم�سن واأكد اأمين عبد 
اخلا�س  لالأوملبياد  الإقليمى  الرئي�س  ال��وه��اب 
ال�����دويل، ب����اأن ا���س��ت��ق��ب��ال ال��رئ��ي�����س ع��ب��د الفتاح 
لكرة  م�سر  ملنتخب  الحت��ادي��ة  بق�سر  ال�سي�سى 

ال��ق��دم ال��ن�����س��ائ��ي��ة امل���وح���دة ل��الأومل��ب��ي��اد اخلا�س 
واحل��ائ��ز على امل��ي��دال��ي��ة ال��ربون��زي��ة ب���اأول كاأ�س 
اأقيم  الن�سائية املوحدة والذي  عامل لكرة القدم 
الطبقة  الريا�سة من  و�سام  ومنحهم  ب�سيكاغو، 
تاأكيد  لأن��ه  اجلميع،  �سدور  على  ق��الدة  الثالثة 
م�سر  وبنات  لأب��ن��اء  الرئي�س  من  عملي  وب�سكل 
م��ن ذوي الإع���اق���ة ال��ف��ك��ري��ة ع��ل��ى اأن��ه��م ج���زء ل 
ودر�����س عملي على  امل��ج��ت��م��ع،  ن�سيج  م��ن  ي��ت��ج��زاأ 

اأقرانهم من  امل�ساواة من  اأنهم يقفون على قدم 
لهم  يحدث  التكرمي  اأن  مو�سحا  املعاقني،  غري 
لعبة  يف  العامل  بطالت  مع  نف�سها  اللحظة  ويف 
ال���س��ك��وا���س. واأ����س���اف ع��ب��د ال��وه��اب اأن���ه للمرة 
الأوىل يتم منح و�سام ر�سمي لالعبات من ذوي 
ف��ى طيه  ال��ذي يحمل  الأم���ر  الفكرية،  الإع��اق��ة 
الكثري من الر�سائل لدول العامل املنتمية حلركة 
الأوملبياد اخلا�س والتي و�سلت اإىل 196 دولة، 

���س��ت�����س��ارك ف���ى الأل����ع����اب ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ى �ستقام 
باأبوظبى 2019، وت�سرب بذلك املثل والقدوة، 
ومي��ن��ح ح��رك��ة الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س ق��وة دف��ع لها 
افتتح  ع��ن��دم��ا   2014 ع���ام  ك��م��ا ح���دث  ع��امل��ي��ا، 
الرئي�س ال�سي�سى الألعاب الإقليمية التى اأقيمت 
بالقاهرة، ومل�س الأوملبياد اخلا�س الدويل بعدها 
الر  امل�ستوى  على  واهتماماً  زي��ادة  عملي  ب�سكل 

�سمي لدول كثرية بفئة ذوي الإعاقة الفكرية.

 توافد الآلف اإىل ملعب »ذا �سيفنز« بدبي يوم اأم�س الأول 
ملتابعة مناف�سات بطولة طريان الإمارات ل�سباعيات دبي 
املختلفة،  العائلية  احل��دث  بفعاليات  والتمتع  للرجبي 
اجلولة  مناف�سات  امل�سائية  ال��ف��رتة  يف  توا�سلت  حيث 
ل�سباعيات  العاملية  �سي  ب��ي  ا���س  ات�����س  ل�سل�سلة  الثانية 
اإجنلرتا  �سيدات  ف��وز  �سهدت  والتي  لل�سيدات،  الرجبي 
وبطولة  العاملية  ال�سل�سلة  لقبي  حاملة  اأ�سرتاليا،  على 
تغلبت  كذلك   .B املجموعة  يف  وذل��ك   ،12-26 دب��ي، 
الوليات املتحدة على ال�سني 31-0، ونيوزيالندا على 

وكندا   ،15-29 فيجي  على  وفرن�سا   ،7-34 كينيا 
على اإ�سبانيا 7-29.

املبادرة يف مواجهة  اأ�سرتاليا  �سيدات  ا�ستعادت   يف حني 
33-5 يف  ال�سيني يف وقت لحق وتغلنب عليه  الفريق 
املجموعة B، بينما عززت اإجنلرتا تقدمها بفوز �سعب 

على الوليات املتحدة 14-12. 
فرن�سا  على  كندا  ف��وز   C املجموعة  مناف�سات  و�سهدت 
وتعر�ست  ال�سني0-38،  على  واإجن��ل��رتا   ،14-21
املتحدة  الوليات  اأمام  اأخرى  لهزمية  اأ�سرتاليا  �سيدات 

كينيا  م��ن  ك��ل  خ�سرت   A املجموعة  ويف    .17-22
واإيرلندا اأمام رو�سيا ونيوزيالندا على التوايل )0-19 

و17-24(.

فعاليات ترفيهية
فنانات  اإح���دى  �ستقدم  ،للحدث  الثالثة  الأي���ام  وطيلة 
�سهرية  اأغ���ان  �سبريز  بريتني  ل���  امل��ق��ل��دات  فيغا�س  ل���س 
، يف ح��ني يقدم   ،1 رق��م  امللعب  اأم���ام جمهور  ل��الأخ��رية 
رمي��ك�����س ري��ت�����س م��ن حم��ط��ة دب���ي 92 الإذاع���ي���ة اأجمل 

فقرات روك الرجبي يف التا�سعة من م�ساء يومي اجلمعة 
الت�سعينات وحتى الآن.   اأغاين  اأ�سهر  وال�سبت، مبا فيها 
وت���ق���دم ق���ري���ة ال��رج��ب��ي ل��ل��ع��ائ��الت والأط����ف����ال منتزه 
املغامرات  ومنطقة  الرائع،  املائي  بارتي«  اآن��د  »�سبال�س 
جماناً، كما ميكن لالأطفال التمتع باأوقاتهم طيلة اليوم 
من خالل القفز على الرتامبولني من باون�س وغريها 
ي��وم اخلمي�س  م��ن الأل��ع��اب املمتعة. وال��دخ��ول جم��اين 
الذي �سي�سهد انطالق اجلولة الثانية لل�سل�سلة العاملية 
لرجبي ال�سيدات، وبداية مناف�ستي بطولة الدعوة وكرة 

ال�سبكة. 

اأ�سعار التذاكر )دخول عام(:
اجلمعة 30 نوفمرب: 315 درهماً عند ال�سراء م�سبقاً، 
420 درهماً يف يوم احلدث. ال�سبت 1 دي�سمرب: 300 
400 درهم يف يوم احلدث.  درهم عند ال�سراء م�سبقاً، 
وال�سبت(:  )اجل��م��ع��ة  احل���دث  ليومي  املو�سمية  ت��ذاك��ر 
ال�سراء قبل احلدث، 630 درهماً يف  عند  درهماً   525
يوم احلدث.  الدخول جماين لالأطفال حتت 12 �سنة.

اجلولف الإماراتي  منتخبات  ت�سع 
الأرب���������ع���������ة ال��������رج��������ال وال���������س����ب����اب 
اللم�سات  وال���ف���ت���ي���ات،  وال��ن��ا���س��ئ��ني 
م�ساركة  ا���س��ت��ح��ق��اق  قبيل  الأخ�����رية 
البطولة  امل���ن���ت���خ���ب���ات الأرب���ع���ة يف 
ت�ست�سيفها �سلطنة  والتي  اخلليجية 
ع����م����ان ال�������س���ق���ي���ق���ة خ������الل ال���ف���رتة 
ع�سر  من الثامن وحتى الثالث 
م�������ن �����س����ه����ر دي���������س����م����رب احل���������ايل. 
الأربعة جداول  وتوا�سل املنتخبات 
واملقامة  املكثفة،  اليومية  تدريباتها 
اأندية  م���ن  م���الع���ب خم��ت��ل��ف��ة  ع��ل��ى 
والالعبات  لالعبني  تتيح  ال��دول��ة، 
التاأقلم على حتديات متنوعة تفر�سها 
الت�ساري�س املختلفة للمالعب �سواء 
الطويلة  ال�������س���رب���ات  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
على  اأو  احل����ف����ر،  م�����س��ال��ك  ب����اجت����اه 
باجتاه  الق�سرية  ال�سربات  �سعيد 

احلفر. و�سوف تغادر بعثة املنتخبات 
اإىل �سلطنة عمان ال�سقيقة يف الثامن 
يراأ�سها  بعثة  يف  احل��ايل  من ال�سهر 
خالد مبارك ال�سام�سي الأمني العام 
املنتخبات  وم��دي��ر  لحتاد اجلولف 
التون�سي  املدرب  جانب  الوطنية اإىل 

�سمري الولين و 13 لعباً من فرق 
والنا�سئني و3  وال�����س��ب��اب  ال���رج���ال 

لعبات.
 

خطة هادفة 
احلالية  الإع��������داد  م��رح��ل��ة  ومت���ث���ل 
اخل��ت��ام��ي��ة م���ن خ��ط��ة ع��م��ل طويلة 
للجولف  الإم�����ارات  احت���اد  اعتمدها 
الالعبني  الأرب���ع���ة م���ن  مل��ن��ت��خ��ب��ات��ه 
�سعيد  ع���ل���ى  �����س����واء  وال�����الع�����ب�����ات، 
التي  املنتظمة  ال��دوري��ة  التجمعات 
املا�سي  امل��و���س��م  نهاية  منذ  ا�ستهلت 
يف �سهر مايو من العام احلايل، على 
مب�سارة  ال����رج����ال  م��ن��ت��خ��ب  ���س��ع��ي��د 
البطولت  يف  لع��ب��ي��ه  م���ن  ال��ع��دي��د 
العربية  البطولة  واآخرها  الآ�سيوية 

تون�س. يف   38
اأو على �سعيد الدفع بالنجوم ال�سابة 

وم���ن ك���ال اجل��ن�����س��ني ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
اإق���ل���ي���م���ي���ة وع���امل���ي���ة ومن  ب����ط����ولت 
اأب���رزه���ا دورة الأل���ع���اب الآ���س��ي��وي��ة يف 
يف  اأو  امل��ا���س��ي،  �سبتمرب  اأن��دون��ي�����س��ي��ا 
للجولف  الأول  ال��ت��اري��خ��ي  ال��ظ��ه��ور 
عرب  ال�سباب  اأومل��ب��ي��اد  يف  الإم���ارات���ي 
من  اأكتوبراملا�سي  �سهر  يف  امل�ساركة 
هذا العام بحدث الن�سخة الثالثة من 
التي  لل�سباب  الأوملبية  الألعاب  دورة 
الأرجنتينية  ا�ست�سافتها العا�سمة 
يف  امل�ساركة  واآخرها  اآير�س،  بيوني�س 
البطولة العربية لل�سباب والنا�سئني 
والفتيات يف اململكة املغربية ال�سقيقة 

خالل �سهر نوفمرب املا�سي.
 

ال�سام�سي ي�سيد بالتزام اللعبني 
واللعبات

وثمن خالد مبارك ال�سام�سي الأمني 

ال����������ع����������ام لحت�����������������اد الإم�����������������������ارات 
التزام  املنتخبات  للجولف ومدير 
منتخباتنا  لع��ب��ي  ج��م��ي��ع  وج���دي���ة 
خ�����الل م����راح����ل الإع����������داد، م����وؤك����داً 
اأن »ج����م����ي����ع ال���الع���ب���ني ع���ل���ى ق���در 
اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ث��ق��ة 
التتويج  م��ن�����س��ات  ع��ل��ى  وامل��ن��اف�����س��ة 
البطولة اخلليجية يف �سلطنة  يف 
عمان، خ�سو�ساً اأن احتاد اللعبة كان 
املا�سي  امل��و���س��م  نهاية  منذ  حري�ساً 
جتمعات  تنظيم  على  مايو  �سهر  يف 
دورية منتظمة للوقوف على جهوزية 
الالعبني والالعبات يف �ستى املراحل 
ال�سنية، ومنها التوجه يف �سهر يوليو 
�سهد  اأملانيا  يف  خ��ارج��ي  مع�سكر  اإىل 
ولعبة من  لع����ب����اً   27 م�������س���ارك���ة 

خمتلف الفئات العمرية«.
واأ��������������س�������������اف: اأن الحت�������������اد ووف�������ق 

ت��وج��ي��ه��ات م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ف��اه��م بن 
���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س الحت���اد 
الإم�������ارات�������ي اأخ�������ذ ع���ل���ى ع���ات���ق���ه يف 
رافقت  التي  الكبرية  ال�ستحقاقات 
بعنا�سره  ال���دف���ع  امل��ا���س��ي  ال�����س��ي��ف 
البطولت  م��ن  ال��ع��دي��د  ال�سابة، يف 
الآ�سيوية والأوملبية واآخرها العربية 

والبنات،  للبنني  منتخباتنا  لكافة 
»اأن الحتاد يعمل بخطة  ومو�سحاً: 
تهدف  الأم����د  ط��وي��ل��ة  ا�سرتاتيجية 
الالعبني  من  جديد  جيل  خلق  اإىل 
وال���الع���ب���ات، خ�����س��و���س��اً اأن امل���راح���ل 
م�ستقبل  ميثلو ت  لفتيا ا و ل�سنية  ا
جانب  الإم��������ارات��������ي، اإىل  اجل����ول����ف 

اأن  ال�������رج�������ال«. ومت����ن����ى  م���ن���ت���خ���ب 
الوطن  لأر�������س  م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا  ت���ع���ود 
على  الأل���������ق���������اب  م�������ن  ب�����ال�����ع�����دي�����د 
وهذه  امل�ستوى الفرقي والفردي 
على  ج����دي����دة  اأو  ب���غ���ري���ب���ة  ل��ي�����س��ت 
اأبنائنا وبناتنا وخا�سة يف البطولت 

اخلليجية. 

الأ�ستاذ  ان���ف���رد  ال��ك��ام��ل��ة  ب��ال��ع��الم��ة 
عبدالرحمن  ���س��امل  الكبري  ال���دويل 
الفردية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ب��ق��م��ة 
على  لل�سطرجن  وال�سيدات  للرجال 
ك���اأ����س زاي�����د وامل���ق���ام���ة ح��ال��ي��ا حتت 
اأحمد بن حممد  ال�سيخ  �سمو  رعاية 
اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الأوملبية الوطنية، وذلك بقاعة نادي 
مب�ساركة  والثقافة  لل�سطرجن  دب��ي 
دول����ة   17 لع���ب���ني ولع����ب����ات م����ن 
 . الثالثة  اجل��ول��ة  خ��ت��ام  بعد  عربية 
���س��امل عبدالرحمن  ���س��دارة  وج���اءت 
النقطة  ال��و���س��ول  اإىل  جن��ح  بعدما 
لعبا،   29 م�ساركة  و�سط  الثالثة، 
ف���ي���م���ا ج������اء يف امل�����رك�����ز ال�����ث�����اين 5 
لع��ب��ني ه���م امل�����س��ري اأح���م���د عديل 
واجلزائري  تي�سري  حممد  واملغربي 
ه�سام  وامل���غ���رب���ي  ب��احل�����س��ي��ن��ي  ب����الل 
القدميي  ب�سري  واليمني  ح��م��دو���س 
الثالث  امل���رك���ز  يف  لع��ب��ني   7 وج����اء 
ب��ر���س��ي��د ن��ق��ط��ت��ني، وق���د جن��ح �سامل 

اأحمد  ال��ف��وز ع��ل��ى  ع��ب��دال��رح��م��ن يف 
وتفوق  الثانية  اجل��ول��ة  يف  اخلطيب 
اإ�سحاق يف اجلولة  على زميله �سعيد 
اأما عن بقية نتائج لعبينا،  الثالثة. 
تراجع  فقد  ال��رج��ال،  م�ستوى  على 
نقطتني  حقق  بعدما  اإ�سحاق  �سعيد 
ف���از يف اجلولة  ح��ي��ث  ج����ولت   3 يف 
عبدالعزيز،  علي  زميله  على  الثانية 
وخ�سر اأمام �سامل يف اجلولة الثالثة، 
احلو�سني  ع��م��ران  ي�سجل  مل  فيما 
وعلي عبدالعزيز �سوى نقطة واحدة 
يف 3 جولت. وت�سهد اجلولة الرابعة 
�سامل  يلتقي  حيث  الكبار،  مواجهات 
عبدالرحمن مع امل�سري اأحمد عديل 
مبكرة  قمة  يف  الأوىل  الطاولة  على 
خا�سة اأن كال الالعبني مر�سح للفوز 
ه�سام  املغربي  يلتقي  فيما  باللقب، 
حمدو�س مع اليمني ب�سري القدميي 
واجل����زائ����ري ب����الل ب��احل�����س��ي��ن��ي مع 
مع  اإ���س��ح��اق  و�سعيد  تي�سري  حم��م��د 
اأحمد اخلطيب، و�سلطان اإبراهيم مع 

علي املجربي وعمران احلو�سني مع 
امل�سيخي وعلي عبدالعزيز مع  �سامل 
امل�سرية  وتقا�سمت  اجلندي.   ع�سام 
�سروق وفا واجلزائرية اأمينة مزيود 
قمة م�سابقة ال�سيدات، حيث ح�سلت 
كال الالعبتني على العالمة الكاملة 
ن��ق��اط، ويف   3 3 ج��ولت بر�سيد  يف 
املركز الثاين جاءت امل�سرية �ساهندة 
وفا والأردنية ب�سرة ال�سعيبي، وجاءت 
بر�سيد  الثالث  املركز  يف  لعبات   7
تراجعت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  نقطتني، 
عو�سة  �سجلت  حيث  لعباتنا  نتائج 
ال�سام�سي نقطتني يف 3 جولت وهي 
اأف�سل النتائج على م�ستوى منتخب 
ال�سيدات وجاءت بعدها يا�سمني علي 
1.5 نقطة فقط فيما حققت رو�سة 
3 جولت،  واح��دا يف  ف��وزا  ال�سركال 
املعيني  �سرحان  عائ�سة  �سجلت  فيما 
نقطة واحدة وهي نف�س ر�سيد مرمي 
ن�سف  ال��ك��ل��ب��اين  ودمي���ة  ث��م  عي�سى، 
نقطة، من تعادل وحيد وخ�سارتني. 

وتلتقي يف اجلولة الرابعة �سروق وفا 
مع اأمينة مزيود على الطاولة الأوىل، 
ال�سعيبي  رزان  م���ع  وف���ا  و���س��اه��ن��دة 
ب�سرى  م����ع  الأط�����ر������س  و����س���اب���ري���ن���ا 
ال�سام�سي  عو�سة  ولعبتنا  ال�سعيبي 
اأم����رية ح��م��زة، وت��ل��ت��ق��ي لعبتنا  م��ع 
رو�سة ال�سركال مع زميلتها يا�سمني 
علي.  يف الوقت نف�سه، تنطلق �سباح 
اليوم بطولة ال�سطرجن ال�سريع على 
اأرك��ادي رئي�س الحت��اد الدويل  كاأ�س 
فندق  ب���ق���اع���ة  وذل������ك  ل���ل�������س���ط���رجن، 
دب��ي��ل��ي��و م���اري���وت ح��م��ر ع����ني، حيث 
ت�ستكمل  اأن  على  ج��ولت   3 �ستقام 
غ������داً الأح�������د ب��ق��ي��ة اجل�������ولت حتى 
عبدالرحيم  مهدي  واأك���د  نهايتها.  
مدير البطولة اأن املناف�سات ت�سري يف 
�سكاوى  ال�سحيح ول توجد  الجت��اه 
الوفود  م���ن  وف���د  اأو  لع���ب  اأي  م���ن 
امل�ساركة وتقام اجلولت و�سط جتمع 
عربي مميز، وجهزت اللجنة املنظمة 
مبنا�سبة  كبرية  احتفالية  للبطولة 
وذلك  للدولة،  ال�47  الوطني  اليوم 
ي���وم غ��د الأح����د ق��ب��ل ب���دء اجل���ولت 
بقاعة نادي دبي لل�سطرجن مب�ساركة 
يف  امل�����س��ارك��ة  العربية  ال��وف��ود  جميع 
ال��ب��ط��ول��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ع���دد من 
الفعاليات قبل بدء املناف�سات. واأ�سار 
اإىل اأن دورة احلكام العرب م�ساء اليوم 
ماريوت،  دبليو  فندق  بقاعة  ال�سبت، 
خمتلف  م��ن  دار����س���اً   20 مب�����س��ارك��ة 
يوم  حتى  وت�ستمر  العربية،  ال���دول 
توزيع  و�سيتم  اجل���اري،  دي�سمرب   5
نهاية  امل�����س��ارك��ني يف  ال�����س��ه��ادات على 

الدورة.

اأعلن الحتاد الفريقي لكرة القدم 
34 لعبا  �سمت  اأول��ي��ة  عن لئحة 
مر�سحني جلائزة اأف�سل لعب لعام 
2018، بينهم 15 عربيا يتقدمهم 
�سيتي  ومان�س�سرت  ليفربول  جنما 
الإنكليزيني، امل�سري حممد �سالح 
واجل�����زائ�����ري ري����ا�����س حم�����رز على 

التوايل.
وك�������ان حم������رز ت������وج ب���ال���ل���ق���ب ع���ام 
 ،2017 ع����ام  و����س���الح   ،2016
مناف�سيهما  م��ق��دم��ة  يف  و���س��ي��ك��ون 
اأوباميانغ  بيار-اإميرييك  الغابوين 
مهاجم اأر�سنال الإنكليزي الذي توج 
�سالح  وزميلي   ،)2015( قبلهما 
يف ليفربول املهاجم ال�سنغايل �ساديو 
نابي  الغيني  الو�سط  ولع��ب  مانيه 
كوليبايل  كاليدو  وال�سنغايل  كيتا، 

مدافع نابويل الإيطايل.
ك����م����ا ����س���م���ت ال����ق����ائ����م����ة الأول�����ي�����ة 
للمر�سحني للجائزة، اأ�سماء املغاربة 
فورت�سن  )ه��ي��ب��ي  ال��ك��ع��ب��ي  اأي������وب 
)اأياك�س  زي��ا���س  وح��ك��ي��م  ال�سيني( 
وا�سماعيل  ال��ه��ول��ن��دي(  اأم�����س��رتدام 
احلداد )الوداد البي�ساوي( واملهدي 
الإي���ط���ايل(،  )ي��وف��ن��ت��و���س  بنعطية 
والتون�سي اأني�س البدري الذي �ساهم 
بقيادة فريقه الرتجي التون�سي اىل 
املو�سم  ه���ذا  الأب���ط���ال  دوري  ل��ق��ب 
الذي  امل�سري  الأه��ل��ي  ح�ساب  على 
اأدرج ا�سم لعبه وليد �سليمان اأي�سا 

�سمن املر�سحني.
ور�سح للجائزة من الالعبني العرب، 
امل����وؤم����ن جابو  ع��ب��د  اجل����زائ����ري����ون 
براهمي  وي��ا���س��ني  �سطيف(  )وف���اق 

)بورتو الربتغايل( ويو�سف باليلي 
والتون�سيان  التون�سي(،  )ال��رتج��ي 
اخلني�سي)الرتجي(  ي��ا���س��ني  ط���ه 
ووه����ب����ي اخل�������زري )����س���ان���ت اإت���ي���ان 
ال����ف����رن���������س����ي(، وامل�����������س�����ري اأح����م����د 
البور�سعيدي(،  )امل�����س��ري  ج��م��ع��ة 
)الرجاء  بنحليب  حممود  واملغربي 

البي�ساوي(.
بعملية  لع��ب  اأف�سل  اختيار  وي��ت��م 
ت�سويت ي�سارك فيها اأع�ساء اللجنة 
ال��ف��ن��ي��ة امل��ك��ل��ف��ة ت��ط��وي��ر ال��ل��ع��ب��ة يف 
و�سائل  من  ومتخ�س�سني  الحت���اد، 
الإع��الم، واأ�ساطري اللعبة يف القارة 
بلغت  التي  الفرق  ال�سمراء ومدربو 
ربع نهائي م�سابقتي دوري الأبطال 
وك��اأ���س الحت���اد، ف�سال عن مدربي 
وقادة املنتخبات ال� 54 الأع�ساء يف 

الحتاد. ويقام حفل توزيع اجلوائز 
الثاين/يناير  كانون  الثامن من  يف 

يف دكار.
وورد ا�سما املغربيني اأ�سرف حكيمي 
)ب���ورو����س���ي���ا دورمت�����ون�����د الأمل�������اين( 
وب��ن��ح��ل��ي��ب ���س��م��ن ق��ائ��م��ة م��ن �ستة 
م��ر���س��ح��ني جل���ائ���زة اأف�������س���ل لعب 
امل���غ���رب���ي ر�سيد  ك�����ان  ف��ي��م��ا  �����س����اب، 
ط��او���س��ي ال����ذي ي�����س��رف ع��ل��ى وفاق 
العربي  املر�سح  اجل��زائ��ري،  �سطيف 

الوحيد لنيل جائزة اأف�سل مدرب.
الذي  موريتانيا  منتخب  ا�سم  وورد 
اىل  ت���اري���خ���ه  يف  م����رة  لأول  ت���اأه���ل 
الإفريقية  الأمم  بطولة  نهائيات 
الوحيد  العربي  كاملنتخب   ،2019
لنيل  مر�سحة  منتخبات  �ستة  ب��ني 

جائزة اأف�سل منتخب.

اأمام 18،000 متفرج

�شيدات اإجنلرتا ُيطحن بحامل اللقب يف اأول اأيام �شباعيات دبي للرجبي 

الرئي�ش عبد الفتاح ال�شي�شى مينح منتخب م�شر لكرة القدم الن�شائية املوحدة �شاحب 
برونزية كاأ�ش العامل ب�شيكاغو و�شام الريا�شة من الطبقة الثالثة

بطموح املناف�سة على الألقاب الفرقية والفردية 

منتخباتنا ت�شع اللم�شات االأخرية قبيل ا�شتحقاق »خليجية اجلولف« يف ال�شلطنة 

اإفريقي�شامل عبدالرحمن ينفرد ب�شدارة البطولة العربية لل�شطرجن  العب  اأف�شل  بالئحة  عربيًا  العبًا   15
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الفجر الريا�ضي

الإنكليزي  يونايتد  ملان�س�سرت  الربتغايل  املدرب  اأبدى 
دافيد  الإ�سباين  احلار�س  ب��اأن  ثقته  مورينيو  جوزيه 
“ال�سياطني  م���ع  ج���دي���دا  ع���ق���دا  ���س��ي��وق��ع  خ��ي��ا  دي 
ال�����س��ك��وك ح���ول م�ستقبل  احل���م���ر«. ول��ط��امل��ا ح��ام��ت 
احلار�س الإ�سباين مع يونايتد الذي قام هذا الأ�سبوع 
خدمات  على  بالبقاء  له  ي�سمح  ال��ذي  البند  بتفعيل 
حزيران/يونيو  حتى  عاما  والع�سرين  الثامنة  اإب��ن 
2020. وينتهي عقد دي خيا بنهاية املو�سم احلايل، 
ويف حال مل ُيفعل البند املتعلق بتمديده، كان يف اإمكان 
الأندية  ال��دخ��ول يف مفاو�سات مع  ال��دويل  احل��ار���س 

التي  ال�ستوية  الن��ت��ق��الت  ف���رتة  م��ن  ب���دءا  الأخ����رى 
املقبل، وحتى  الثاين/يناير  كانون  الأول من  تبداأ يف 
توقيع عقد مبدئي يف حال تو�سله اىل اتفاق مع اأحد 
الدور  اىل  التاأهل  بعد  واأك��د مورينيو  الأن��دي��ة.  ه��ذه 
اأوروب��ا بالفوز على يونغ  اأبطال  ثمن النهائي ل��دوري 
اأنه يريد بقاء دي خيا يف  ال�سوي�سري -1�سفر،  بويز 
اتفاق  اىل  بالتو�سل  متفائال  اجلمعة  وب��دا  يونايتد، 
�سحايف  م��وؤمت��ر  يف  مورينيو  وق��ال  ا���س��ت��م��راره.  ب�ساأن 
ع�سية لقاء �ساوثمبتون يف املرحلة الرابعة ع�سرة من 
اأريده  “يريد البقاء، واأنا  اأن دي خيا  ال��دوري املمتاز، 

الذين  الالعبني  م�ستوى  من  اأن��ه  بالطبع.  يبقى  اأن 
اأف�سل  اىل  بحاجة  يونايتد  يونايتد.  اليهم  يحتاج 
بقاءه،  ي��ري��د  “املدرب  وت��اب��ع  ال���ع���امل«.  يف  ال��الع��ب��ني 
جمل�س الإدارة يريد بقاءه، دافيد يريد البقاء ووكيل 
اأعماله )الربتغايل جورج مندي�س( يريد من الالعب 
اأنه منا�سب له«. واأ�سار مورينيو  اأن يقوم مبا يعتقده 
ي�سمح   - اأعماله  وكيل  اأي�سا  وه��و   - مندي�س  اأن  اىل 
للوكالء  خالفا  املفاو�سات،  يف  راأي��ه��م  ب��اب��داء  ملوكليه 
الآخرين. واأو�سح “وكيله ي�سمح له التفكري والتقرير 
بنف�سه، وبالتايل النقطة )العالقة( هي املوافقة على 

العقد، وي�ساورين ال�سعور باأن الأمور �ستنتهي على ما 
يرام«. وان�سم دي خيا اىل يونايتد يف حزيران/يونيو 
2011 قادما من اأتلتيكو مدريد مقابل نحو 18،9 
يورو(.  مليون   1،24 )نحو  ا�سرتليني  جنيه  مليون 
�سار يف  در  ف��ان  ادوي���ن  الهولندي  ب��دل  وح��ل دي خيا 
و�ساهم يف  “ال�سياطني احلمر”،  فريق  حماية عرين 
 ،2013-2012 مو�سم  ال��دوري يف  بطولة  اإح���رازه 
اأحرزها  لقبا   13 �سل�سلة من  الأخ��ري يف  اللقب  وه��و 
“ال�سري”  ال�سابق  املدرب ال�سكتلندي  يونايتد بقيادة 

األيك�س فريغو�سون.

�سان�سيز مهاجم  اليك�سي�س  اإن  يونايتد  قال جوزيه مورينيو مدرب مان�س�سرت 
بعد  املباريات  عن  طويال  غيابا  وي��واج��ه  العام  ه��ذا  جم��ددا  يلعب  لن  الفريق 

تعر�سه لإ�سابة خطرية يف ع�سالت الفخذ اخللفية خالل التدريبات.
الإ�سابة  لتحديد مدى خطورة  بالأ�سعة  ت�سيلي لفح�س  ومل يخ�سع مهاجم 
البالغ  الالعب  جعلت  �سديدة”  “اإ�سابة ع�سلية  بانها  و�سفها  لكن مورينيو 

من العمر 29 عاما ي�سرخ من الأمل.
واأبلغ مورينيو موؤمترا �سحفيا قبل اأن يحل �سيفا على �ساوثامبتون يف الدوري 
املمتاز غدا ال�سبت “مل يخ�سع لفح�س بالأ�سعة حتى الآن لكن الالعب �ساحب 

خربة ويعلم حجم الإ�سابة جيدا«.
وتابع “من واقع خربتي اأي�سا ومن �سرخة الأمل والطريقة التي حدثت بها 

ال�سابة اأتوقع اأن يغيب لفرتة طويلة«.
قلب  لها  تعر�س  التي  الإ�سابة  من  اأخطر  �سان�سيز  اإ�سابة  اإن  مورينيو  وق��ال 
بال�س  كري�ستال  اأم��ام  اخللفية  الفخذ  ع�سالت  يف  ليندلوف  فيكتور  ال��دف��اع 
ال�سويدي عن  ال��دويل  اأن تبعد الالعب  املتوقع  املا�سي والتي من  ال�سبت  يوم 
التي  الطفيفة  الع�سلية  ال�سابة  ت�سبه  “ل  وقال  امليالد.  عيد  حتى  املباريات 
ن�سعر  ل�سان�سيز  وكذلك  يل  بالن�سبة  اأي���ام.  ع�سرة  اأو  ل�سبوع  العالج  ت�ستلزم 
فيكتور  ا�سابة  ع��ن  خمتلفة  لالأ�سعة  اخل�سوع  قبل  حتى  الإ���س��اب��ة  درج��ة  اأن 
ا�سابة ع�سلية �سديدة. ل  اليك�سي�س يعاين من  اأن  “اأعتقد  ليندلوف«. وتابع 
انه  اأعتقد  واق��ع خربتي  �سيغيبها. من  التي  امل��دة  املجازفة وحتديد  اأرغ��ب يف 
و�سجل  املو�سم  هذا  يونايتد  مع  �سان�سيز  وعانى  العام«.  هذا  يلعب جمددا  لن 
هدفا واحدا يف 12 مباراة يف كل امل�سابقات حتى الن. و�سارك �سان�سيز بديال 
يف مباراتني بالدوري املمتاز هذا ال�سهر اأمام مان�س�سرت �سيتي وكري�ستال بال�س 
وكان اآخر ظهور له يف الت�سكيلة الأ�سا�سية يف النت�سار على م�سيفه يوفنتو�س 
الت�سكيلة  الثاين. وغاب عن  ال�سابع من نوفمرب ت�سرين  يف دوري الأبطال يف 
التي فازت على ياجن بويز يف دوري الأبطال يوم الثالثاء. ويحتل يونايتد املركز 

ال�سابع يف الدوري بر�سيد 21 نقطة من 13 مباراة قبل مباراة اليوم.
وذكرت و�سائل اإعالم بريطانية اأم�س اخلمي�س اأن يونايتد مار�س حقه يف متديد 
بقاء احلار�س ديفيد دي خيا لعام اإ�سايف فيما تتوا�سل املفاو�سات للو�سول اإىل 
اتفاق لفرتة طويلة. وكان من املقرر اأن ينتهي عقد احلار�س الدويل ال�سباين 
خارجي  ن��اد  لأى  لالنتقال  بالتفاو�س  له  ي�سمح  ما  اجل��اري  املو�سم  نهاية  يف 

اعتبارا من الول من يناير كانون الثاين.
اأف�سل  باأنه  عاما(   28( خيا  دي  يونايتد  مان�س�سرت  م��درب  مورينيو  وو�سف 
تاأهل  يف  �ساهمت  مذهلة  بطريقة  فر�سة  اإن��ق��اذ  بعد  العامل  يف  مرمى  حار�س 

الفريق الإجنليزي اإىل دور 16 بدوري اأبطال اأوروبا يوم الثالثاء.
با�ستاد  بويز  ال�سائع على ياجن  بدل  املحت�سب  الوقت  الفوز -1�سفر يف  وبعد 
املهم لطموح  اأن��ه من  �سدد مورينيو على  الثامنة  املجموعة  ت��راف��ورد يف  اأول��د 
يونايتد احلفاظ على حار�س اإ�سبانيا والذي ارتبط ا�سمه بالنتقال اإىل باري�س 
ا�ستثنائي  اإنقاذ  بعد  ال�سحفيني  مورينيو  واأبلغ  فرن�سا.  بطل  جريمان  �سان 
اأظهر اأهمية احلار�س الإ�سباين ليونايتد “اإنه اأف�سل حار�س مرمى يف العامل. 
 ...« عليه.  احل��ف��اظ  ويجب  ال��ع��امل  يف  الأف�����س��ل  لدينا  يكون  اأن  ه��و  طموحنا 
بفعل  �سعيد  اأعماله )جورجي مينديز(  وكيل  اأن  واأعلم  البقاء  يريد  اأنه  اأعلم 
ما يريده الالعب واأعلم اأي�سا اأن الإدارة تريد ا�ستمراره وتعمل على ذلك لذا 

اأمتنى ح�سم امل�ساألة«.

مــورينيــــو واثـــــق مــــن تـمديــــد عقــــد دي خيـــــا 

ين�سرف يوفنتو�س املت�سدر وحامل اللقب 
يف املوا�سم ال�سبعة الأخ��رية، للرتكيز على 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ف����ارق ال��ن��ق��اط ع���ن اأق���رب 
مطارديه يف ترتيب الدوري الإيطايل لكرة 
القدم، عندما يحل �سيفا على فيورنتينا يف 
املرحلة الرابعة ع�سرة اليوم ال�سبت، بعدما 
النهائي من  ال��دور ثمن  اىل  تاأهله  �سمن 

م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا.
وبنهاية اجلولة اخلام�سة ما قبل الأخرية 
من دور املجموعات الأوروبي، �سمن فريق 
“ال�سيدة العجوز” العبور للدور املقبل يف 
امل�سابقة القارية، والذي تنطلق مناف�ساته 
امل��ق��ب��ل. وح���ث مدرب  ���س��ب��اط/ف��رباي��ر  يف 
األيغري لعبيه، ويف  ما�سيميليانو  الفريق 
كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل  ال��ن��ج��م  مقدمهم 
لتعزيز  ذل����ك  ا���س��ت��غ��الل  ع��ل��ى  رون����ال����دو، 
موقعهم يف ال��دوري املحلي، وال��ذي ي�سهد 
ال�ستوية  العطلة  قبل  �ست مباريات  اإقامة 

اأواخر كانون الأول/دي�سمرب.
وي��ح��ل ي��وف��ن��ت��و���س امل��ت�����س��در ب��ر���س��ي��د 37 
ال�سبت،  ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا  ع��ل��ى  ���س��ي��ف��ا  ن��ق��ط��ة، 
 29( نابويل  املبا�سر  مطارده  يحل  بينما 
نقطة( �سيفا على اأتالنتا الإثنني يف ختام 

مباريات املرحلة الرابعة ع�سرة.
لقب  اىل  ال�ساعني  لعبيه  األ��ي��غ��ري  ودع���ا 
بالنقاط  التفريط  عدم  اىل  تواليا،  ثامن 
الفريق  واأن  ل���س��ي��م��ا  ال����ف����رتة،  ه����ذه  يف 
ت��ن��ت��ظ��ره م��ب��ارات��ان ق��وي��ت��ان ق��ب��ل العطلة 

ال�ستوية، �سد اإنرت ميالن وروما.
الأول  ال���ه���دف  “حققنا  األ���ي���غ���ري  وق�����ال 
علينا  الآن  الأب���ط���ال،  دوري  يف  ب��ال��ت��اأه��ل 
كانون  خ��الل  نف�سها  الطاقة  على  الإب��ق��اء 

الأول/دي�سمرب«.
املباريات  م���ن  ال���ع���دي���د  “لدينا  اأ�����س����اف 
خل��و���س��ه��ا، وخ�����س��ارة ث���الث ن��ق��اط )يف اأي 
مباراة( قد متهد الطريق خل�سارة الدوري 

)...( نريد الفوز بكل الألقاب«.
وق��ب��ي��ل امل���ب���اراة ���س��د ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا �ساحب 

املركز العا�سر، حذر األيغري لعبيه من اأن 
كل خ�سم “يعترب مباراة يوفنتو�س الأهم 

بالن�سبة اإليه خالل املو�سم«.
مبارياته  م��ن  �ست  يف  تورينو  ف��ري��ق  وف���از 

ال�سبع الأخري �سد فريق فلورن�سا.
ويعول يوفنتو�س على خط هجومه الذي 
ي�سم الثالثي رونالدو والأرجنتيني باولو 
ماندزوكين�س.  م��اري��و  وال��ك��روات��ي  دي��ب��ال 
 13 يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ال���ث���الث���ي يف  وجن�����ح 
اآخرها  امل�����س��اب��ق��ات،  ت��وال��ي��ا يف ك��ل  م���ب���اراة 
الإ�سباين  فالن�سيا  اأم����ام  م��ان��دزوك��ي��ت�����س 
بتمريرة من  ال��ث��الث��اء  الأب��ط��ال  دوري  يف 
ال�سهية  فا�ستعاد  الأخ����ري،  اأم���ا  رون���ال���دو. 
ال��ت��ه��دي��ف��ي��ة ال���ت���ي مت��ي��ز ب��ه��ا م���ع فريقه 
ال�����س��اب��ق ري����ال م��دري��د اث���ر ب��داي��ة بطيئة 
ع�سرة  املو�سم  ه��ذا  و�سجل  اإيطاليا،  يف  له 
الأربع  امل��ب��اري��ات  يف  خم�سة  بينها  اأه���داف 
الأخرية التي خا�سها الفريق خارج اأر�سه، 
يف مقابل �سبعة اأهداف ملاندزوكيت�س و�ستة 

لديبال.
الفرن�سي  فيورنتينا  و���س��ط  لع��ب  واأ���س��اد 
“املهمة  ج��وردان فرييتو مبناف�سيه قائال 
وقد  اأ�سا�سا،  اأقوياء  لأنهم  اأمامهم  �سعبة 
اىل  رون����ال����دو  ب��ان�����س��م��ام  ق��وت��ه��م  ازدادت 
�سفوفهم  ي�ستطيعون الفوز بكل �سيء من 
الدوري الإيطايل اىل دوري اأبطال اأوروبا. 
اأم��ام��ه��م اىل  ب��ت الأم����ور  ن���رتك  علينا ان 

اأر�س امللعب«.
الأي�سر  ال���ظ���ه���ري  ي���وف���ن���ت���و����س  وي���ف���ت���ق���د 
م�ساكل  ب�سبب  �ساندرو  األيك�س  الربازيلي 
ع�سلية اثر مباراة فالن�سيا، بينما يتعافى 
لع���ب ال��و���س��ط الأمل����اين اإمي����ري ج���ان من 
ج��راح��ة ال��غ��دة ال��درق��ي��ة، م��ع ت��وق��ع عودة 

اجلناح فيديريكو برناردي�سكي.
ومل يخ�سر يوفنتو�س اأي مباراة يف الدوري 
هذا املو�سم، ففاز يف 12 وتعادل يف واحدة 
خ�سر  بينما  ال�����س��اب��ق��ة،  ال�13  امل��راح��ل  يف 
نابويل مرتني وتعادل مثلهما، وحقق ت�سع 

انت�سارات بقيادة مدربه كارلو اأن�سيلوتي.
وي��ت��ط��ل��ع ن���اب���ويل ل���س��ت��ع��ادة ن��غ��م��ة الفوز 
ال�سابقة  امل��رح��ل��ة  يف  ال�سلبي  ت��ع��ادل��ه  بعد 
الأخري،  امل��رك��ز  �ساحب  كييفو  �سيفه  م��ع 
مطاردته  يف  ثمينتني  نقطتني  اأف��ق��ده  م��ا 
الثاين  مركزه  الفريق  ويجد  ليوفنتو�س. 
بفارق  الثالث  اإن��رت  قبل  من  اأي�سا  مهددا 
نقطة واحدة، علما اأن فريق مدينة ميالنو 
يحل يف هذه املرحلة �سيفا على روما ال�سابع 
اأن�سيلوتي  ن��اب��ويل  م���درب  وراأى  الأح�����د. 
تراجعا  ���س��ه��دت  ك��ي��ي��ف��و  اأم�����ام  امل���ب���اراة  ان 
يف م�����س��ت��وى ال��ف��ري��ق ال����ذي ع���اد وتخطى 
النجم الأحمر ال�سربي يف دوري الأبطال، 
بعد  النهائي  لثمن  تاأهله  يح�سم  اأن  دون 
ال�سعبة  الثالثة  للمجموعة  ت�سدره  رغم 
�سان  وباري�س  الإنكليزي  ليفربول  )ت�سم 
جرمان الفرن�سي(. وقال املدرب املخ�سرم 
�سهدت  التي  الوحيدة  هي  كييفو  “مباراة 
هبوطا كبريا يف اأدائنا )...( لكننا مل نقدم 
األي�س  املو�سم(،  هذا  الآن  )حتى  �سيئا  اأداء 
كذلك؟ ثمة فرق قوية جدا ترتيبها اأدنى 
ل��ت��ع��وي�����س خ�سارته  اإن����رت  وي�����س��ع��ى  م���ن���ا«. 
الأربعاء  الإنكليزي  توتنهام  م�سيفه  اأم��ام 
)�سفر1-( يف لندن، معول على مهاجمه 
�سجل  ال��ذي  اإي��ك��اردي  م���اورو  الأرجنتيني 
خم�سة اأهداف يف املباريات الثالث الأخرية 

لفريقه يف الدوري.
اأوزيبيو دي  امل��درب  املقابل، ياأمل فريق  يف 
الأخرية  خ�سارته  تعوي�س  يف  فران�سي�سكو 
اأمام اأودينيزي -1�سفر يف املرحلة ال�سابقة 
الدور  بلوغ  اأن��ه �سمن  ال���دوري، علما  م��ن 

املقبل من دوري اأبطال اأوروبا.
اىل  نقطة(   23( الرابع  لت�سيو  ويتطلع 
تقلي�س الفارق مع ثالثي ال�سدارة عندما 
ي��ح��ل ���س��ي��ف��ا ع��ل��ى ك��ي��ي��ف��و، ب��ي��ن��م��ا يتطلع 
الفوز  نغمة  ا�ستعادة  اىل  اخلام�س  ميالن 
يف الدوري عندما ي�ست�سيف بارما ال�ساد�س 
���س��ريو، يف غ��ي��اب��ل هدافه  ���س��ان  يف م��ل��ع��ب 

جنتيني  ر لأ ا
امل��������وق��������وف 
غ����ون����زال����و 

هيغواين.
وكان فريق 
امل��������������������درب 
ج������ي������ن������ارو 
غ��������ات��������وزو 
اأمام  خ�سر 
�س  فنتو يو
 - 2 �سفر

ث������م ت����ع����ادل 
1-1 مع م�سيفه 

املرحلة  يف  لت�������س���ي���و 
الأخرية.

ويف املباريات الأخ��رى، يعلب 
و�سمبدوريا  اأم��ب��ويل،  م��ع  �سبال 

م���ع ب��ول��وي��ن��ا وت��وري��ن��و م���ع جنوى 
وفروزينوين مع كالياري و�سا�سوولو 

مع اأودينيزي.

نابويل يتطلع ل�ستعادة نغمة الفوز 

يوفنتو�ش لتو�شيع فارق ال�شدارة اأمام فيورنتينا  
�شان�شيز يواجه غيابا 
طويال ب�شبب االإ�شابة 

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

 love smoothies  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 289658   بتاريخ: 2018/3/26

بيانات الأولوية:2018/1/16        017692344   الحتاد الأوروبي          
باإ�سم :    لوف تي�ست كو. ليمتد 

وعنوانة :  يونت 10، 1 لوك �سرتيت، لندن، ئي �سي2ايه  4بي اك�س، اململكة املتحدة
�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 32
م�سروبات خالية من الكحول؛ م�سروبات مكونة ب�سكل اأ�سا�سي من ع�سائر الفاكهة؛ م�سروبات غري كحولية؛ م�ستح�سرات 
حت�سري  يف  لال�ستخدام  م��رك��زات  الفاكهة؛  م�سروبات  لتح�سري  م��رك��زات  م��رك��زة؛  فاكهة  ع�سائر  امل�سروبات؛  لتح�سري 
اأ�سا�سها  مثلجة  م�سروبات  املثلجة؛  الفواكه  م�سروبات  املثلجة؛  ارة  الفوَّ امل�سروبات  الطاقة؛  م�سروبات  الغازية؛  امل�سروبات 
الفواكه؛  بنكهة  م�سروبات  كحولية؛  غري  فواكه  خال�سات  الفاكهة؛  وع�سائر  م�سروبات  الفاكهة؛  م�سروبات  الفواكه؛ 
لال�ستخدام  فاكهة  ع�سائر  الفاكهة؛  ع�سائر  م��رك��زات  الفاكهة؛  ع�سائر  من  كحولية  غري  م�سروبات  الفاكهة؛  ع�سائر 
لة؛ م�سروبات غري  كم�سروبات؛ م�سروبات الفاكهة؛ م�سروبات اأ�سا�سها الفواكه؛ م�سروبات بنكهة الفواكه؛ ع�سري فواكه ُم�َسكَّ
كحولية؛ م�سروبات فواكه غري كحولية؛ م�سروبات غري كحولية من ع�سائر الفاكهة؛ الع�سائر املمزوجة بالثلج؛ الع�سائر 
املمزوجة بالثلج )م�سروبات فواكه غري كحولية(؛ م�سروبات ريا�سية؛ م�سروبات ريا�سية حتتوي على الكرتوليت؛ ع�سائر 

اخل�سراوات؛ م�سروبات ع�سائر اخل�سراوات.
باللغة  "love" مكتوبة  الكلمتان  القلب  وبداخل  �سهم  يخرتقه  لقلب  مميز  �سكل  من  تتكون  العالمة  العالمة:  و�سف 

الجنليزية واأ�سفلها ُكتبت كلمة"  "smoothies مكتوبة باللغة الجنليزية بداخل راية
ال�سرتاطات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 THE PETSHOP  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 297939   بتاريخ: 2018/9/5

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    ذا بيت �سوب �س.ذ.م.م

وعنوانة :  معر�س رقم 6 ملك �سركه ا�سبيديك�س انرتنا�سيونال، بر دبي،
  جممع دبي لال�ستثمار، �سندوق بريد 392534، دبي، الإمارات العربية املتحدة   

�سورة العلمة
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 31

املنتجات الزراعية ومنتجات الرتبية املائية ومنتجات الب�ساتني والغابات اخلام وغري املعاجلة؛ الغالل والبذور اخلام وغري املعاجلة؛ 
احليوانات  للزراعة؛  والبذور  ال�ستول  و  الب�سل  الطبيعية؛  والزهور  النباتات  الطازجة؛  الأع�ساب  الطازجة؛  واخل�سروات  الفواكه 
للحيوانات؛  غذائية  م��واد  احل��ي��واين؛  لال�ستهالك  خ��روب  املنبت  امللت؛  باحليوانات؛  اخلا�سة  وامل�سروبات  الغذائية  امل��واد  احلية؛ 
م�ستح�سرات لت�سمني احليوانات؛ مواد غذائية للموا�سي؛ رمل معطر للحيوانات الأليفة )فرا�س للحيوانات(؛ م�سروبات للحيوانات 
الأليفة؛ م�سغ �ساحلة لالأكل للحيوانات؛ طعام طيور؛ نخالة هري�س لال�ستهالك احليواين؛ اأ�سمك )حية(؛ بي�س اأ�سماك؛ ب�سكويت 
ل�سيد  طعم  احل��ي��واين؛  لال�ستهالك  )حية(  �سمك  وجبة  )ح��ي��ة(؛  ق�سريات  )ح��ي(؛  البحر  ج��راد  للطيور؛  احلبار  عظم  للكالب؛ 
ال�سمك )حي(؛ علف؛ علف للما�سية؛ حبوب لال�ستهالك احليواين؛ ق�س؛ ح�سرات �ساحلة لالأكل )حية(، ثمرة كوي )حية(؛ فرا�س 
للحيوانات؛ خث فرا�س؛ ذرة؛ حيوانات تعر�س يف حدائق احليوانات، وجبة للحيوانات؛ دواجن )حية(، نباتات؛ جذور لال�ستهالك 
ب�سكويت  للحيوانات؛  علف  الق�س؛  من  فرا�س  )علف(؛  ق�س  احليوانات؛  لتقوية  علف  اأع�ساب؛  طبيعية؛  ع�سبية  طبقات  احليواين؛ 
للحيوانات؛ طعام للحيوانات؛ فرا�س للحيوانات؛ علف للحيوانات؛ حيوانات األيفة؛ مواد فرا�س للحيوانات؛ بدائل لنب للحيوانات؛ 
خامات خ�سبية ل�ستخدامها كفرا�س للحيوانات؛ ورق رملي للحيوانات املنزلية؛ مواد غذائية حبيبية للحيوانات؛ مواد غذائية معلبة 
�ساحلة  الأليفة  للحيوانات  عالجات  األيفة؛  طري  للحيوانات؛  وق�سبان  م�سغ  عظام  للحيوانات؛  كي�سية  غذائية  مواد  للحيوانات؛ 
مائية  نباتات  اأ�سماك؛  ؛ طعام  بذور طيور  ال�سغرية؛  للحيوانات  فرا�س  ما�سية؛  لالأكل؛  �ساحلة  الأليفة  للحيوانات  الأك��ل؛ م�سخ 

لتزيني حو�س ال�سمك اأو الربك؛ طعام اأرانب.
لكّف حيوان  �سكل  يعلوها  الإجنليزية  باللغة  تتكون من عبارة )THUNDER PAWS( مكتوبة  العالمة  العالمة:  و�سف 

وبداخله �سكل �سعار الرعد كما هو مو�سح بال�سكل.  
ال�سرتاطات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 THE PETSHOP  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 297937   بتاريخ: 2018/9/5

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    ذا بيت �سوب �س.ذ.م.م

وعنوانة :  معر�س رقم 6 ملك �سركه ا�سبيديك�س انرتنا�سيونال، بر دبي، جممع دبي لال�ستثمار، �سندوق 
بريد 392534، دبي، الإمارات العربية املتحدة   

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
ح�سائر حتتية ما�سة لال�ستخدام مرة واحدة للحيوانات الأليفة؛ ح�سائر ورقية لقف�س احليوانات الأليفة؛ 
ح�سائر ما�سة للحيوانات الأليفة؛ جمارف من الورق لف�سالت احليوانات الأليفة؛ ِبطانات من الورق لعلب 
تواليت و�سواين تواليت للحيوانات املنزلية؛ كتب وكتيبات ومن�سورات معلومات متعلقة باحليوانات الأليفة 
وامتالك احليوانات الأليفة؛ حاويات من الورق املقوى لنقل احليوانات واحليوانات الأليفة؛ مواد اإر�سادية 
الورق  اأو  الورق  اأكيا�س حمل م�سرتيات من  الأليفة؛  املقوى وورقية للحيوانات  الورق  مطبوعة؛ مواد من 

مقوى؛ حاويات تغليف من الورق اأو الورق املقوى.
الإجنليزية  باللغة  مكتوبة   )THUNDER PAWS( عبارة  من  تتكون  العالمة  العالمة:  و�سف 

يعلوها �سكل لكّف حيوان وبداخله �سكل �سعار الرعد كما هو مو�سح بال�سكل.  
ال�سرتاطات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 THE PETSHOP  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 297936   بتاريخ: 2018/9/5

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    ذا بيت �سوب �س.ذ.م.م

وعنوانة :  معر�س رقم 6 ملك �سركه ا�سبيديك�س انرتنا�سيونال، بر دبي، جممع دبي لال�ستثمار، �سندوق بريد 392534، دبي، الإمارات 
العربية املتحدة   

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
الإعالن؛ اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ وظائف املكتب؛ خدمات التجزئة؛ اإدارة اأعمال متاجر البيع بالتجزئة وجتار البيع باجلملة 
الأليفة  احليوانات  ملنتجات  باجلملة  البيع  جتار  الأليفة؛  احليوانات  متاجر  اأعمال  اإدارة  الإنرتنت؛  عرب  بالتجزئة  البيع  و�سركات 
عن  بالتجزئة  البيع  خدمات  الربيد؛  طلبات  طريق  عن  بالتجزئة  البيع  خدمات  النرتنت؛  على  الأليفة  احليوانات  بيع  ومتاجر 
طريق طلبات الربيد ملنتجات احليوانات الأليفة. اإدارة وتنظيم وت�سغيل برامج ولء امل�ستهلك؛ املعلومات التجارية وتقدمي امل�سورة 
خدمات  ال�سلع؛  عر�س  التكلفة؛  �سعر  حتليل  العينات؛  توزيع  املحو�سبة؛  امللفات  اإدارة  واخلدمات؛  املنتجات  اختيار  يف  للم�ستهلكني 
الب�سائع  لباعة وم�سرتين  الإنرتنت  �سوق عرب  �سبكة حا�سوب؛ توفري  الإنرتنت على  الإع��الن عرب  والت�سدير؛  ال�سترياد  وك��الت 
واخلدمات؛ عر�س ال�سلع على و�سائل الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة؛ ترويج ال�سلع واخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�سية 
والثقافية والرتفيهية؛ ترويج املبيعات لالآخرين؛ تزيني واجهات املحالت، مبيعات الت�سويق عرب الهاتف، خدمات البيع بالتجزئة 
لأغذية احليوانات الأليفة ومنتجات العناية باحليوانات الأليفة ومنتجات احليوانات الأليفة واحليوانات الأليفة؛ تنظيم املعلومات يف 
قواعد بيانات احلا�سوب؛ خدمات البيع باجلملة لأطعمة احليوانات الأليفة ومنتجات العناية باحليوانات الأليفة ومنتجات احليوانات 
الأليفة واحليوانات الأليفة؛ حتديث وحفظ البيانات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ حتديث املواد الإعالنية؛ اخلدمات الرتويجية؛ 
اإنتاج وتنظيم واإدارة املعار�س والعرو�س والأحداث والتفاقيات واملعار�س التجارية لأغرا�س جتارية وكلها تتعلق باحليوانات الأليفة؛ 

تاأجري م�ساحات اإعالنية على املواقع الإلكرتونية.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من عبارة )The PETSHOP( مكتوبة باللغة الإجنليزية علي خلفية م�ستطيلة كما هو مو�سح 

بال�سكل.  
ال�سرتاطات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :  جمموعة من عالمتني ل�سكل جنم رباعي 
املودعة بالرقم: 299628   بتاريخ: 2018/10/8

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    اأ�سبكت اإنف�ستمنت بارترنز )مركز دبي املايل العاملي( املحدودة

وعنوانة :  وحدة 1111، الطابق 11، اإنديك�س تاور، مركز دبي املايل العاملي
، �س ب 507071، دبي، الإمارات العربية املتحدة

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
اإدارة  ا�ست�سارات  الأع��م��ال؛  اإدارة  يف  امل�ساعدة  املكتبي؛  الن�ساط  وتفعيل  الأعمال  وتوجيه  واإدارة  والإع��الن  الدعاية  خدمات 
الأعمال؛  حقائق  تق�سي  الأعمال؛  والأخبار عن  املعلومات  الأعمال؛  تقييم  الأعمال؛  وتنظيم  اإدارة  يف  اإ�ست�سارات  الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال  اأبحاث الأعمال؛ امل�ساعدة يف  اإ�ست�سارات تنظيم الأعمال؛ ا�ست�سارات الأعمال املهنية؛ التحريات عن الأعمال؛ 
التجارية اأو ال�سناعية؛ اإ�ست�سارات الأعمال املهنية؛ التنبوؤات القت�سادية؛ خدمات الن�سح يف اإدارة الأعمال؛ ا�ست�سارات اإدارة 
الكمبيوتر؛  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  الإع��الن  الأع��م��ال(؛  يف  )م�ساعدة  اخلارجي  التعاقد  خدمات  املوظفني؛  �سوؤون 
ال�سرائب؛  اإع��داد  )لالآخرين(؛  املبيعات  ترويج  الأخ���رى(؛  لالأعمال  واخل��دم��ات  ال�سلع  )�سراء  لالآخرين  ال�سراء  خدمات 
خدمات ال�سكرتارية؛ بحث الكفالت؛ اإعداد تقارير احل�سابات؛ جتميع البيانات الإح�سائية؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات 

الكمبيوتر؛ حما�سبة؛ املعاجلة الإدارية لطلبات ال�سراء؛ تدقيق احل�سابات؛ م�سك الدفاتر؛ وكالت الأنباء التجارية.
و�سف العالمة: الطلب عبارة عن جمموعة من عالمتني حيث العالمة الوىل يف املجموعة تتكون من �سكل لنجم رفيع 
رباعي مدبب الأطراف بداخل اطار رباعي ذو حواف مقعرة  والعالمة الثانية يف املجموعة تتكون من �سكل لنجم رفيع رباعي 

مدبب الأطراف بداخل اطار رباعي ذو حواف مقعرة بالألوان الأزرق والف�سي والأبي�س.
ال�سرتاطات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :  جمموعة من عالمتني ل�سكل جنم رباعي 
املودعة بالرقم: 299629   بتاريخ: 2018/10/8

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    اأ�سبكت اإنف�ستمنت بارترنز )مركز دبي املايل العاملي( املحدودة

وعنوانة :  وحدة 1111، الطابق 11، اإنديك�س تاور، مركز دبي املايل العاملي،
 �س ب 507071، دبي، الإمارات العربية املتحدة

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
املالية؛  املعلومات  املالية؛  الإدارة  العقارية؛  وال�سوؤون  املالية  ال�سوؤون  التمويلية،  ال�سوؤون  التاأمني،  خدمات 
اإ�ستثمار  ال�سرائب؛  تقدير  التمويلية؛  والعقارات(؛ اخلدمات  امل�سرفية  والأعمال  )التاأمني  املايل  التقييم 
الأموال؛ الإئتمان؛ بيع الديون؛ الإ�ست�سارات املالية؛ ا�ستثمار روؤو�س الأموال؛ ال�سم�سرة؛ �سم�سرة التاأمني؛ 

معلومات التاأمني؛ اإ�ست�سارات التاأمني.
من  تتكون  املجموعة  يف  الوىل  العالمة  حيث  عالمتني  من  جمموعة  عن  عبارة  الطلب  العالمة:  و�سف 
�سكل لنجم رفيع رباعي مدبب الأطراف بداخل اطار رباعي ذو حواف مقعرة  والعالمة الثانية يف املجموعة 
الأزرق  بالألوان  الأط��راف بداخل اطار رباعي ذو حواف مقعرة  تتكون من �سكل لنجم رفيع رباعي مدبب 

والف�سي والأبي�س.
ال�سرتاطات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492

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

 LITTLE MISS INDIA  : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم: 279167   بتاريخ: 2017/9/6

بيانات الأولوية:         
باإ�سم :    اإيفا هاي ترانك م م ح  

وعنوانة :وحدة اإن اأر- جي – 118 ، نورث ريزيدن�س ، نخلة جمريا ،
 �س.ب. 502164 ، دبي ، المارات العربية املتحدة

�سورة العلمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات ؛ خدمات املقاهي ؛ خدمات الكافترييات ؛ خدمات املطاعم املوؤقتة او 
بالطعام  التزويد  ؛  الزجاجية  والأواين  املوائد  وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري  ؛  )الكانتينات(  املتنقلة 
وال�سراب ؛ خدمات املطاعم  ؛ خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ؛ خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

و�سف العالمة: الطلب ملجموعة من ثالثة عالمات، حيث العالمة الويل يف املجموعة عبارة عن كلمات 
)LITTLE MISS INDIA( مكتوبات باللغة النكليزية بطريقة مميزة والعالمة الثانية يف املجموعة 
على  مميزة  بطريقة  النكليزية  باللغة  مكتوبات   )LITTLE MISS INDIA( كلمات  عن  عبارة  هي 
خلفية �سوداء العالمة الثالثة يف املجموعة هي عبارة عن كلمات )LITTLE MISS INDIA( مكتوبات 

باللغة النكليزية باللون الذهبي بطريقة مميزة كما هو مبني بال�سكل
ال�سرتاطات : 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  1  دي�شمرب 2018 العدد 12492



يقا�شي ال�شلطات الإ�شابته بنوبة قلبية 
اأ�سيب  اأمريكي من هاواي دعوى ق�سائية �سد الولية لأنه  اأقام 
بنوبة قلبية بعد اإنذار كاذب تلقاه على هاتفه املحمول وحذره من 
ال�سلطات  متهما  الثاين  كانون  يناير  يف  بالي�ستي  ب�ساروخ  هجوم 

بالإهمال يف الواقعة التي اأ�سابت الآلف بالذعر.
ال�ساطئ مع حبيبته  اإىل  �سيارته  يقود  �سيلدز  �سون  وكان جيم�س 
عندما  الثاين  كانون  يناير   13 املوافق  ال�سبت  يوم  �سباح  بريندا 
"خطر  فيه  ج��اء  املحمولة  الهواتف  على  اإن���ذارا  ال��ولي��ة  اأر�سلت 
�ساروخي بالي�ستي يف طريقه اإىل هاواي. احتموا فورا. هذا لي�س 
التوتر فيه مت�ساعدا بني  كان  الر�سالة يف وقت  تدريبا". ووردت 
الوليات املتحدة وكوريا ال�سمالية التي كانت قد اأعلنت اأنها طورت 
الأمريكي.  الرئي�سي  الرب  اإىل  الو�سول  ميكنه  بالي�ستيا  �ساروخا 
وهرع الآلف من �سكان اجلزيرة لالحتماء قبل اأن ت�سحب وكالة 
اإدارة الطوارئ يف هاواي الر�سالة بعد ذلك بن�سف �ساعة قائلة اإنها 
بتعوي�سات  الق�سائية  الدعوى  وتطالب  اخلطاأ.  بطريق  اأر�سلت 
اإن �سيلدز �سعر باأمل وحرقة  مالية غري حمددة. وتقول الدعوى 
ابنه  بينهم  وم��ن  اأحبته  لتوديع  مكاملات  اأج��رى  بعدما  �سدره  يف 
وابنته على الرب الرئي�سي الأمريكي. واأ�سافت اأن �سيلدز وبريندا 
هرعا للم�ست�سفى حيث توقف قلبه وخ�سع جلراحة طارئة لإنقاذ 
حياته. وت�سارك بريندا يف الدعوى وتطلب تعوي�سات مالية عن 
الأمل النف�سي الذي تعر�ست له بروؤية حبيبها م�سابا بنوبة قلبية 
و"روؤيته على م�سارف املوت اأكرث من مرة". ومل يت�سن احل�سول 

على تعقيب من املدعي العام يف الولية ول وكالة اإدارة الطوارئ.

بيع �شخور قمرية بـ855 األف دوالر 
بيعت ثالث �سظايا �سخور جلبتها مهمة ف�ساء �سوفيتية من القمر 

عام 1970 مقابل 855 األف دولر يف مزاد اأقيم يف نيويورك.
ال�سيء  هي  القمرية"  "ال�سخور  اإن  �سوذبيز  م���زادات  دار  وقالت 
وعر�س  ل�سخ�س.  مملوك  اأن��ه  امل��ع��روف  الوحيد  امل��وث��ق  القمري 
ال�سخور  هويته،  ع��ن  الك�سف  يتم  مل  اأم��ري��ك��ي،  مقتنيات  جامع 
للبيع بعد اأن كان قد ا�سرتاها يف مزاد عام 1993 مقابل 442500 
جامع  اخلمي�س  ي��وم  م��زاد  يف  امل�سرتي  اإن  �سوذبيز  وقالت  دولر. 
مقتنيات اأمريكي اآخر، لكن مل تك�سف ا�سمه. كانت �سوذبيز قالت 
قبل املزاد اإن ال�سظايا ال�سخرية التي ترتاوح اأحجامها بني حوايل 
قد  ملليمرت(    × و)م��ل��ل��ي��م��رت  ملليمرتين(    × )ملليمرتين 
اإن ال�سظايا  جتلب ما ي�سل اإىل مليون دولر. وقالت دار امل��زادات 
ال�سخرية كانت مملوكة يف الأ�سل لنينا اإيفانوفنا كوروليفا اأرملة 
بافلوفيت�س  �سريجي  ال�سابق  ال�سوفيتي  الف�ساء  برنامج  مدير 
زوج��ه��ا يف  باإ�سهامات  اع��رتاف��ا  لها  ال�سظايا  واأه��دي��ت  ك��ورول��ي��ف. 
م�سبار  جلبها  ال�سظايا  اأن  ب��ي��ان  يف  واأ���س��اف��ت  ال��ف�����س��اء.  ب��رن��ام��ج 
1970. ول تزال غالبية  اأيلول عام  الف�ساء لونا16- يف �سبتمرب 
عينات ال�سخور القمرية الأخرى املعروفة لدى الكيانني اللذين 
جلباها وهما الوليات املتحدة خالل مهام الف�ساء اأبولو 17-11 

والحتاد ال�سوفيتي خالل مهام الف�ساء لونا 16 و20 و24.

عطل طائرة مريكل يفرق بينها وزوجها
ب�سكل  طائرتها  هبوط  بعد  مريكل  امل�ست�سارة  على  قا�سية  ليلة  كانت 
ا�سطراري يف مطار كولونيا بون وا�سطرارها اإىل موا�سلة رحلتها نحو 
الأرجنتني على من رحلة جتارية، مل جتد فيها مت�سعاً لزوجها املرافق 
املوا�سيع  من  العديد  مريكل  اأنغيال  الأملانية  امل�ست�سارة  تنتظر  لها. 
ال�سائكة يف قمة الع�سرين بالأرجنتني. لكن رحلتها ازدادت �سعوبة بعد 

حدوث عطل يف طائرتها املتجهة نحو العا�سمة بوين�س اآير�س.

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ت�شخي�ش ال�شكري عن طريق ال�شوء!
اإلقاء  مبجرد  ت�سخي�سها  ميكن  القلب،  واأمرا�س  الثاين  النوع  من  ال�سكري  مر�س  اأن  اإىل  علمية  درا�سة  تو�سلت 

ال�سوء على الب�سرة.
اأولئك الذين لديهم م�ستويات عالية من بروتينات معينة قد يواجهون خطرا كبريا لالإ�سابة  اأن  ووجد العلماء 

بتلك الأمرا�س، وقد ي�سل الأمر اإىل املوت املبكر.
وترتبط بروتينات ت�سمى "AGEs" بارتفاع ن�سبة ال�سكر يف الدم وال�سرايني ال�سلبة وارتفاع �سغط الدم، وميكن 
الفلور�سنت ويك�سف  الك�سف عنها من خالل جهاز "Handheld Diagnoptics" ال�سوئي، والذي يعك�س �سوء 
الدم  الأ�سخا�س اخل�سوع لفح�س عينات  الذي �سي�ساعد على جتنب  الأمر  عن وجود الربوتينات يف اجللد، وهو 

املوؤملة.
72880 م�ساركا من  بيانات  بتحليل  "غرونينغن"،  باحثون من جامعة  قام  نوعها،  الأوىل من  الدرا�سة  ويف هذه 

الأ�سحاء، يف درا�سة اأجرتها موؤ�س�سة "Dutch Lifelines Cohort" الهولندية.
مع  الدهون  اأو  الربوتينات  تتحد  عندما  تت�سكل  وبحث فريق "غرونينغن" عن وجود بروتينات "AGEs" التي 

جزيئات ال�سكر.
 Handheld" 4 ���س��م، م��ن اجل��ل��د ع��ن ط��ري��ق ج��ه��از  اإ���س��اءة ق�سم م��رب��ع، ط��ول �سلعه  وت��ن��ط��وي ال��ت��ج��ارب على 

الربوتينات. عن  ويك�سف  اأخرى  مرة  ينعك�س  الذي  ال�سوء  موجة  طول  Diagnoptics" لتحديد 
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اأطفال ي�شربون لتقاع�ش احلكومة
اأ�سرب اآلف من الأطفال عن الدرا�سة يف جميع اأنحاء ا�سرتاليا لالحتجاج 
على تقاع�س احلكومة عن التحرك ب�ساأن تغري املناخ، الأمر الذي دفع اأحد 

الوزراء لتوبيخهم قائال اإنهم يعر�سون اأنف�سهم "للف�سل".
وجت��م��ع الأط��ف��ال والآب����اء وامل��در���س��ون يف احل��ي ال��ت��ج��اري بو�سط �سيدين 
خالل �ساعة الغداء، مرددين هتافات تطالب برحيل رئي�س الوزراء �سكوت 
احتجاجات  وغريها  وب��ريث  وب��رزب��ني  ملبورن  م��دن  و�سهدت  موري�سون. 
م�سابهة بعد اأن خرج التالميذ يف العا�سمة كانبريا يف احتجاج هذا الأ�سبوع. 
وقال اأحد قادة الحتجاج للح�سود التي ترتدي الزي املدر�سي "هذه جمرد 
البداية. هذا اأول اإ�سراب لنا واأول حترك لنا معا... �سنوا�سل قيادة املزيد 

من احلمالت حتى يحدث �سيء".
لأ�سباب  العامل  امل�سببة لالنبعاثات يف  ال��دول  اأك��رب  واح��دة من  وا�سرتاليا 
منها اعتمادها على حمطات الكهرباء التي تعمل بالفحم. ويف وقت �سابق 
باري�س  اتفاقية  جت��اه  التزاماتها  املحافظة  احلكومة  خف�ست  ال��ع��ام  ه��ذا 
للمناخ. و�سببت �سيا�سة الطاقة انق�سامات عميقة داخل الئتالف املحافظ 
الوزراء  برئي�س  الإطاحة  وراء  رئي�سية  قوة  املناخ  تغري  يف  امل�سككون  وك��ان 

ال�سابق مالكوم ترنبول يف اأغ�سط�س اآب.

البنتاجون ي�شتثمر يف جنود خارقني 
جتريبية  تكنولوجيا  يف  ال����دولرات  ماليني  الأم��ري��ك��ي  اجلي�س  ي�ستثمر 
ال�سمود  على  ق��درة  واأك��رث  اأق��وى  جنوده  جتعل  خارجية  هياكل  لت�سنيع 
فيما يقول خرباء اإن اجلهود جزء من م�سعى اأكرب لتزويد جيل جديد من 

متطور. اخلارقني" بعتاد  "اجلنود 
على  ح�سلت  بعدما  التكنولوجيا  تطوير  م��ارت��ن  لوكهيد  �سركة  وت��ت��وىل 
اأول  وكانت  لها  كندا مقرا  تتخذ من  التي  �سركة )بي-تيميا(  رخ�سة من 
احلركة  �سعوبات يف  يواجهون  مل�ساعدة من  اخلارجية  الهياكل  يطور  من 

لأ�سباب مر�سية مثل الت�سلب املتعدد وه�سا�سة العظام ال�سديدة.
ويعمل الهيكل اخلارجي الذي يرتديه اجلندي فوق �سرواله بالبطارية وهو 
مزود مبج�سات وتكنولوجيا الذكاء ال�سطناعي وغريها مل�ساعدة حركات 
التكنولوجيا  هذه  مثل  على  الإقبال  اأن  الأمريكي  اجلي�س  ويرى  اجل�سم. 
له ما يربره فحركة اجلنود الذين ير�سلهم اإىل مناطق ال�سراع يف الوقت 
احلايل تكون مثقلة بعتاد �سروري كالدرع الواقي للج�سد ونظارات الروؤية 
الليلية والأجهزة الال�سلكية املتطورة. وقد يرتاوح وزن هذا العتاد بني 40 
و64 كيلوجراما يف حني ت�سري التو�سيات اإىل �سرورة األ يتجاوز وزن عتاد 

اجلندي 23 كيلوجراما.
�ساعد يف قيادة  ال��ذي  الأمريكي اجلديد  الأم��ن  �سار من مركز  وق��ال بول 
�سل�سلة من الأبحاث بخ�سو�س الهيكل اخلارجي وغريه من العتاد املتقدم 

اجلنود يكونون منهكني وهم ذاهبني اإىل �ساحات القتال. اأن  هذا  "يعني 

جرائم الكراهية يف 
كندا ترتفع 47 %  
ن�������س���ره���ا مكتب  اأرق���������ام  اأظ�����ه�����رت 
جرائم  اأن  ك��ن��دا  يف  الإح�������س���اءات 
عام  يف  قفزت  ال��ب��الد  يف  الكراهية 
واأنها  ب��امل��ئ��ة   47 ب��ن�����س��ب��ة   2017
امل�سلمني  ب���الأ����س���ا����س  ا���س��ت��ه��دف��ت 
الزيادة  اإن  املكتب  وق���ال  وال�����س��ود. 
الكراهية  ج��رائ��م  يف  كانت  الأك���رب 
واقعة  �سهد  ع��ام  يف  امل�سلمني  �سد 
اإط��الق نار داخ��ل م�سجد يف اإقليم 
ب�ساأن  حكوميا  وم��ق��رتح��ا  كيبيك 
ظاهرة )رهاب الإ�سالم( اأثار يف حد 
ذاته م�ساعر مناه�سة للم�سلمني. 
ومت��اث��ل ه���ذه ال���زي���ادة ارت��ف��اع��ا يف 
ج����رائ����م ال���ك���راه���ي���ة يف ال����ولي����ات 
 2017 يف  زادت  ح��ي��ث  امل���ت���ح���دة، 
للعام الثالث على التوايل، بح�سب 
مكتب التحقيقات الحتادي )اإف.
ب�������ي.اآي(. وق����ال اإح�������س���ان ج����اردي 
املدير التنفيذي للمجل�س الوطني 
الأرق����ام  "�سدمتنا  ك��ن��دا  مل�سلمي 
ويف ذات الوقت مل ن�سدم... فهذه 

الزيادة مل حتدث من فراغ".
وقالت اأمرية الغوابي ع�سو جمل�س 
كندا  اإن  الكراهية  مناه�سة  �سبكة 
اخلطاب  ����س���د  حم�����س��ن��ة  ل��ي�����س��ت 

القادم من الوليات املتحدة.
يوم  ن�سرت  ال��ت��ي  الأرق����ام  وت�سمل 
اأُبلغت  ال��ت��ي  اجل���رائ���م  اخل��م��ي�����س 
مدفوعة  اأنها  وتاأكد  ال�سرطة  بها 
ب�����ال�����ك�����راه�����ي�����ة ������س�����د جم���م���وع���ة 
حم���ددة م��ن ال��ن��ا���س. وق���ال مكتب 
ثلثي هذه  اإن  الكندي  الإح�ساءات 

اجلرائم ل يتم الإبالغ عنها.
ال��ك��راه��ي��ة �سد  وزاد ع���دد ج��رائ��م 
امل�����س��ل��م��ني ب��اأك��رث م��ن امل��ث��ل��ني من 

139 اإىل 349 جرمية.

احلّم�ش االأبي�ش يقيك من النفخة
اأنواع  بع�س  تناول  ب�سبب  املعدة  انتفاخ  يحدث  قد 
و�سعية  يف  ال��ط��ع��ام  ت���ن���اول  ب�����س��ب��ب  اأو  الأط���ع���م���ة، 
الوقوف، وبح�سب اخت�سا�سيي التغذية فاإن اإ�سافة 
نظامك  اإىل  الأب��ي�����س  احلّم�س  م��ن  خفيفة  وجبة 
الغذائي، قد تقيك من الإ�سابة بالنفخة والغازات 
بعد  ف��رتة  يف  تناوله  مت  اإن  وخا�سة  النهار،  ط��وال 

الظهر. 
ويقول اخلرباء باأن احلم�س الأبي�س، ي�ساعد على 
التخل�س من الغازات والنفخة، وذلك لأنه ي�ساهم 
يف اإخ����راج ال��ط��ع��ام م��ن الأم���ع���اء، ويقلل م��ن خطر 

الإ�سابة بالإم�ساك.
املاء  امت�سا�س  على  الأب��ي�����س  احلم�س  يعمل  كما 
وبالتايل  بالألياف،  غناه  ب�سبب  الأمعاء  يف  الزائد 
ب�سرعة،  الأمعاء  يف  الطعام  ف�سالت  من  التخل�س 

ما مينع ن�سوء الغازات.
البوتا�سيوم  من  املزيد  بتناول  الأطباء  ين�سح  كما 
والفراولة،  وال��ك��ي��وي  امل����وز  ع����ادة يف  ي��وج��د  ال����ذي 
للتخل�س  اجل�سم،  يف  ال�سوائل  موازنة  على  ويعمل 
م���ن ان���ت���ف���اخ امل����ع����دة، ب��ح�����س��ب م���ا ن��ق��ل��ت �سحيفة 

اإك�سرب�س الربيطانية.

�شفاح اأمريكا يعرتف بقتل 90 �شخ�شا
اأ�سبح  ال��ذي  ليتل،  �سامويل  الأم��ريك��ي  املجرم  اع��رتف 
الوليات  ت��اري��خ  يف  دموية"  الأك����رث  "القاتل  ب���  ي��ل��ق��ب 
املتحدة، بارتكابه لأكرث من 90 جرمية. وامللفت لالنتباه 
اّن ل��ي��ت��ل وب��ال��رغ��م م���ن ال���ع���دد ال��ه��ائ��ل ل��ل��ج��رائ��م التي 
اإدانته  املوؤبد بعد  بال�سجن  اأنه يق�سي حكما  اإّل  ارتكبها، 
بثالث جرائم قتل فقط، ارتكبها خالل ثمانينيات القرن 
اإىل  تك�سا�س  �سرطة  واأ�سارت  كاليفورنيا.  بولية  املا�سي 
اأدىل  78 عاما،  اأّن �سامويل ليتل، الذي يبلغ من العمر 
بهذه العرتافات ال�سادمة اإىل املحقق، بيب كونتي، حيث 
 1977 عامي  وقعتا  قتل  تتعلق بجرميتي  تفا�سيل  قدم 
اأحد �سوى مرتكب اجلرميتني  و1982، ومل يكن بو�سع 
ليتل  اع��رتاف��ات  �سمحت  وق��د  التفا�سيل.  تلك  معرفة 
باإغالق ق�سيتي القتل اللتني بقيتا مفتوحتني على مدى 
عقود. ويعتقد املحققون اأن �سامويل ليتل ارتكب جرائم 
قتل يف 14 ولية على الأقل، ولي�س لديهم �سك يف اأن يتم 

التحقق من باقي اجلرائم التي اعرتف بها.
مقابلة  خ��الل  الك�سف  يف  ليتل  �سامويل  ي��رتدد  مل  كما 
اأي��ام، عن  اأجريت معه من داخل ال�سجن، قبل  �سحافية 
اأ�سلوبه يف ت�سّيد الن�ساء ال�سعيفات من احلانات والنوادي 
الليلية وال�سوارع، ثّم يقوم بخنقهن حتى املوت يف املقعد 
اخللفي ل�سيارته. ويعتقد اأن العديد من الن�ساء اللواتي 
قتلهن على يد ليتل كن فقريات ومدمنات على املخدرات 
اأو الكحول، بحيث ل يتم الإبالغ عن اختفائهن يف اأغلب 
الأحيان لفرتات ت�سل لأ�سابيع، كما اأنهن ل يح�سلن يف 

غالب الأحيان على اهتمام بالغ من قبل املحققني.
اأنه يف حال ثبوت العرتافات  واأو�سحت �سرطة تك�سا�س 
التي اأدىل بها �سامويل ليتل، في�سكون "القاتل املت�سل�سل 

الأكرث دموية يف تاريخ الوليات املتحدة".

دّب يق�شي على امراأة وطفلتها
ق�����س��ت ام�����راأة وط��ف��ل��ت��ه��ا ال��ب��ال��غ��ة ع�����س��رة اأ���س��ه��ر بعدما 
ثالث  وه��و  الكندية،  ي��وك��ون  مقاطعة  يف  دّب  هاجمهما 
حادث قاتل من هذا النوع ي�سّجل خالل العام احلايل يف 
هذه املنطقة، بح�سب ما اأعلنت ال�سلطات. وكانت فالريي 
العمر،  والثالثني من  ال�سابعة  تيوريه، وهي مدّر�سة يف 
عليها  دّب ق�سى  الغابة مع طفلتها فهاجمها  تتجّول يف 
قرب  اجلثتني  على  ال�سيدة  زوج  عرث  وقد  ابنتها.  وعلى 
بيتهما الواقع على �سفاف بحرية اإينار�سون �سمال غرب 
كندا. وعاد الدّب اأي�سا ليهاجم الرجل لكنه اأرداه بب�سع 
دببة  فيها  ت�سّن  التي  الثالثة  امل��رة  وه��ي  ن��اري��ة.  طلقات 

هجوما قاتال على اإن�سان يف هذه املنطقة من كندا.
ويوؤدي الحرتار املناخي الذي تت�ساعف حدته يف املناطق 
من  القطبية  الدببة  ومنها  الدببة  خ��روج  اإىل  القطبية 

مواطنها الطبيعية والتحرك باجتاه اجلنوب.

ال�شجن لعجوز ب�شبب حتية هتلر
 اأ�سدرت حمكمة يف النم�سا حكما بتغرمي دراج هاو، يبلغ من 
العمر 79 عاما 3 اآلف يورو )3400 دولر( وال�سجن ملدة 
النازية  التحية  ا�ستخدامه  التنفيذ، ب�سبب  اإيقاف  عام مع 
املحكمة  وق��ال��ت  ب�سباق.  ال��ف��وز  بعد  �سعادته  ع��ن  للتعبري 
الإقليمية يف فيل�س اإن املدعى عليه مذنب؛ لنتهاكه احلظر 

الذي تفر�سه النم�سا على اأن�سطة النازيني اجلدد. اإميلي بلونت خلل ح�سورها العر�س الأول لفيلم ماري بوبينز ريرتيز من اإنتاج �سركة ديزين يف لو�س اأجنلو�س. )ا ف ب(

�شناعة العطور يف 
جرا�ش بقائمة اليون�شكو 
ن��ال��ت اأ����س���رار ���س��ن��اع��ة ال��ع��ط��ور يف 
مدينة جرا�س بجنوب فرن�سا، حيث 
واليا�سمني  ال�سو�سن  زه��ور  تنبت 
العطرية،  ال��ن��ب��ات��ات  م��ن  وغ��ريه��ا 
تقدير الأمم املتحدة لتعطي دفعة 
املحلية  ال�����س��ن��اع��ة  رواد  مل�����س��اع��ي 

لجتذاب املزارعني املتخ�س�سني.
املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  وق����ال����ت 
ل����ل����رتب����ي����ة وال�����ع�����ل�����م وال����ث����ق����اف����ة 
املهارات  اأ���س��اف��ت  اإن��ه��ا  )يون�سكو( 
وخلط  الأزه����ار  ب��زراع��ة  املرتبطة 
قائمتها  اإىل  ج��را���س  يف  ال��ع��ط��ور 

للكنوز املحمية.
يعتربون  العطور  �سناع  ي��زال  ول 
ج��را���س واح����دة م��ن اأرق����ى مراكز 
وذلك  ال��ع��امل  يف  ال��ع��ط��ور  �سناعة 
بف�سل اخلربة املكت�سبة على مدى 
واملناخ  ق�����رون  خ��م�����س��ة  م���ن  اأك�����رث 
مثل  مكونات  لنمو  املالئم  املحلي 
املنتجني  ع��دد  لكن  ال���روم.  م�سك 
بع�س  وانتقلت  ذل��ك.  رغم  تراجع 
املغرب  اأو  ت��ون�����س  اإىل  الأع����م����ال 
ح��ي��ث ت��ق��ل ت��ك��ال��ي��ف الإن���ت���اج، كما 
اح��ت��ل م��ط��ورو ال��ع��ق��ارات منطقة 
قيمة يف الريفيريا الفرن�سية قرب 
مدينة كان ليبنوا على اأرا�س كانت 

زراعية.
وهناك نحو 74 فدانا من الأر�س 
خم�س�سة حاليا للزراعة املرتبطة 
ب�����س��ن��اع��ة ال��ع��ط��ور م��ق��ارن��ة بنحو 
الع�سرين  ال��ق��رن  يف  ف��دان   4900
جرا�س  ب��ل��دي��ة  جم��ل�����س  اأن  رغ����م 
ق����ال الأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي اإن����ه حول 
للبناء  فدانا خم�س�سة   170 نحو 
زراعية  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  احل�������س���ري 

لت�سجيع املنتجني.

رئي�ش بلدية يطرد الع�شابات ب�شالحه
مب�سد�س  ال�����س��ل��ف��ادور  يف  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  يت�سلح 
وب��ن��دق��ي��ة ه��ج��وم��ي��ة وا���س��ع��ا ���س��رتة واق��ي��ة من 
�سوارع  دوري��ات جتوب  بنف�سه  ليقود  الر�سا�س 
املناطق  بلدته �سان خو�سيه غوايابال وهي من 
التي  الع�سابات  �سيطرة  عن  اخل��ارج��ة  ال��ن��ادرة 

تعيث ف�سادا يف البالد.
عاما  �ستني  البالغ  فيالنوفا  ماوري�سيو  يقول 
ل  "اأنا  ع��ام��ا   18 منذ  البلدية  يرئ�س  وال���ذي 
للدفاع عن  بل  ال�سالح،  بحمل  ذل��ك حبا  اأفعل 
منذ  ب��ات��ت  بلدته  ب���اأن  يباهي  وه��و  بلدتي". 
واأن�سطة  ال��ع��ن��ف  اأع���م���ال  ع���ن  ���س��ن��وات مب���ن���اأى 

الع�سابات التي تنه�س املناطق املجاورة.
يبلغ عدد �سكان �سان خو�سيه غوايابال 13 األف 
بهدوء  ينعموا  اأن  على  ماوري�سيو  ي�سهر  ن�سمة 
تفتقر اإليه كثري من املناطق الأخرى، ويبت�سم 
حني يرى فرقا من ال�سباب تتبارى يف لعبة كرة 
اليد يف ملعب البلدة، ل يثنيهم عن ذلك هبوط 

الليل.
 48 العمر  من  البالغة  غرا�سيا  كارمن  وتقول 
اأحرار،  اأننا  "ن�سعر  بر�س  فران�س  لوكالة  عاما 

اأطفالنا يلهون ب�سالم".
وهو  عاما   38 البالغ  ريي�س  ري��ك��اردو  وي�سيف 
مدّرب ريا�سة "مل تقع اأية م�سكلة مع الع�سابات 

هنا".
اليوم،  ط���وال  متيّقظا  ال��ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  يبقى 
يبداأ جولته  املغيب،  ال�سم�س من  اق��رتاب  ومع 
اأي  وج��ود  ع��دم  للتثّبت من  القرية  امل�سّلحة يف 

م�سكلة.
وتثري هذه اجلولت اليومية قلق زوجته وابنته 

البالغة 21 عاما وا�ستياءهما.
دوري���ات مع  ينّفذ  ه��ذه اجل���ولت،  اإىل  واإ�سافة 
هذه  �سوارع  يف  اأي�سا،  م�سّلحني  ومرافق  �سائق 
البلدة البالغة م�ساحتها 45 كيلومرتا مربعا يف 

و�سط ال�سلفادور.

بريانكا ت�شوبرا تزف يف ق�شر منيف 
يف الق�سر الذي يلقب باأكرث الق�سور امللكية فخامة يف الهند، تعقد املمثلة الهندية بريانكا ت�سوبرا 

واملغني الأمريكي نيك جونا�س قرانهما مطلع الأ�سبوع املقبل يف حفل �سي�ستمر يومني.
واأعلنت ت�سوبرا )36 عاما( وجونا�س )26 عاما( خطبتهما هذا العام بعد اأن التقيا يف حفل عقب 

مرا�سم الأو�سكار العام املا�سي.
وو�سل الثنائي مع اأ�سرتيهما مدينة جودبور الرتاثية بغرب الهند اأم�س اخلمي�س وتوجها اإىل ق�سر 

اأوميد بهوان حيث �سيقام حفل الزفاف.
وقالت ت�سوبرا يف مقابلة مع جملة فوج ن�سرت اأم�س "�سيحتاج النا�س لعطلة بعد حفل الزفاف 

هذا".
والق�سر هو مقر اأ�سرة جودبور امللكية ويعتقد اأنه �ساد�س اأكرب مقر �سكني خا�س يف 

العامل. وجرى حتويل ق�سم من هذا الق�سر اإىل فندق تراثي تتجول الطواوي�س 
يف حدائقه املمتدة عرب 26 فدانا.

ووفقا ملوقع الفندق على الإنرتنت فاإن تكلفة الإقامة لليلة واحدة يف اجلناح 
الكبري ميكن اأن تتجاوز 500 األف روبية )7168 دولرا(.


