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»الهالل« ي�سري 60 طنا من املواد 
الغذائية لأهايل »الدريهمي« و»حي�س« 

•• احلديدة-وام:
�إغاثية  م�ساعد�ت  قافلة  �لإم���ار�ت���ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال  هيئة  ���س��رت 
"�لدريهمي" و  م��دي��ري��ت��ي  �ل��ن��ائ��ي��ة يف  �مل��ن��اط��ق  ���س��ك��ان  �إىل  ج��دي��دة 
من �ملو�د  طنا   60 ت�سمنت  �ليمنية  �حلديدة  مبحافظة  "حي�س" 
مو�طن  �أل��ف   14 ت�ستهدف  �لأ�سا�سية  �لتموينية  و�ل�سلع  �لغذ�ئية 

ميني معظمهم من �لأطفال و�لن�ساء .
�لإن�سانية  �لإم������ار�ت  ����س��ت��م��ر�ر� جل��ه��ود  �مل�����س��اع��د�ت  ق��اف��ل��ة  وت���اأت���ي 
و�لإغاثية على �ل�ساحة �ليمنية �سمن خطة ��سرت�تيجية لدعم �ملدن 

و�ملديريات �ليمنية �ملحررة حديثا )�لتفا�سيل �س4(

مركز الفلك الدويل : زخة �سهب م�ساء غد 
•• اأبوظبي-وام:

ي�ستعد علماء وهو�ة �لفلك لر�سد زخة �سهب �لتو�أميات �لتي حتدث كل 
عام يوم 14 دي�سمرب وتتميز باأعد�دها �لكبرة وبطء �سرعتها مما يجعلها 
تظهر لفرتة �أطول من �لزمن. وقال �ملهند�س حممد �سوكت عودة مدير 
مركز �لفلك �لدويل ع�سو منظمة �ل�سهب �لدولية �إن �سهب �لتو�أميات 
يف  موجودة  وهمية  نقطة  من  منطلقة  تبدو  لأنها  �ل�سم  بهذ�  �سميت 
جمموعة �لتو�أمني حيث تتكون نتيجة كويكب "فيثون" �لذي يت�سرف 
مثل �ملذنبات �أحيانا فتنفلت منه حبيبات غبارية تبقى �سابحة يف مد�ره 
وعندما تقرتب �لأر�س من مد�ر �لكويكب كل عام تنجذب هذه �حلبيبات 
�لغبارية نحو �لأر�س وتدخل �لغاف �جلوي فتحرتق وتوؤين �لغاف 
�جلوي مكونة تلك �ل�سهب ..م�سر� �ىل �ن ذروة �سهب �لتو�أميات حتدث 

يف �ل�ساعة 04:30 ع�سر� بتوقيت �لإمار�ت يوم 14 دي�سمرب.
)�لتفا�سيل �س7(
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون 
ملك البحرين يف وفاة ال�سيخة نورة بنت عي�سى

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة " حفظه 
�آل خليفة ملك مملكة  �أخيه �مللك حمد بن عي�سى  " برقية تعزية �إىل  �هلل 
�آل  �سلمان  بن  بنت عي�سى  ن��ورة  �ل�سيخة  �سمو  وف��اة  �ل�سقيقة، يف  �لبحرين 
نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما  خليفة. 
" و�ساحب  " رع���اه �هلل  دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل �مللك حمد بن عي�سى 

�آل خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�سقيقة.

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

ح�سر جانبا من اأعمال الدورة الـ 11 من »املنتدى اال�سرتاتيجي العربي«

حممد بن را�سد: نحن ن�سنع واقعنا وم�ستقبلنا واملنطقة على موعد مع م�ساريع.. وفر�س
•• دبي-وام:

ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أك��د 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
"�لعام  �أن  �هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء 
حتديات..  وي�����س��م  ف��ر���س��ا..  يحمل   2019
و�قت�ساديا..  ���س��ي��ا���س��ي��ا..  م��ت��ف��ائ��ل��ون  ل��ك��ن��ن��ا 

و�إن�سانيا".
جانبا  �م�س  �سموه  ح�سور  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 

�ل�سرت�تيجي  "�ملنتدى  ف���ع���ال���ي���ات  م����ن 
�لعربي" يف دبي يف دورته �حلادية ع�سرة �لتي 
و�قت�سادية  �سيا�سية  �سخ�سيات  ت�ستقطب 
�إق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة وجم��م��وع��ة م��ن �ملفكرين 
�ل�سيا�سات  �ل�سرت�تيجيني و�سناع  و�ملحللني 
على م�ستوى �ملنطقة و�لعامل ملناق�سة �أو�ساع 
�ملنطقة  ��ست�سر�ف حالة  و�مل�ساركة يف  �لعامل 
للعام  و�سيا�سيا  �قت�ساديا  و�ل��ع��امل  �لعربية 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  2019.وقال 

بن ر��سد : " �قت�ساد �لعامل يف حركة د�ئمة.. 
لكننا ل نعتمد على ردود �لأفعال.. بل نحاول 
�أن ن�سنع و�قعنا وم�ستقبلنا"، و�أ�ساف �سموه 
"�ملنطقة على موعد مع م�ساريع.. وفر�س.. 
�نطاق   2019 �ل���ع���ام  ي�����س��ه��د  �أن  ون���اأم���ل 
و�أ�سار  �مل�ساريع..".  ب��ه��ذه  �خلا�سة  �لعجلة 
�إىل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
تدفعنا  و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية  "�لفر�س  �أن 

للتفكر دوما يف �خليار�ت �ملفتوحة كافة .

ميلي�سيات احلوثي تق�سف منازل قرية النخيل باحلديدة ويهّجر اأهلها

الأمم املتحدة: العثور على اأ�سلحة اإيرانية جديدة يف اليمن

»الهالل« تقدم 63 طنا من املواد 
الغذائية لأهايل مرخة ال�سفلى يف �سبوة

فرن�سا تطارد امل�سوؤول عن الهجوم الدامي ب�سوق عيد امليالد
اأردوغان يتوعد االأكراد بهجوم و�سيك �سرقي الفرات

وا�سنطن تن�سب نظام مراقبة �سمال �سوريا
•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلن �لبنتاغون، �أنه �أجنز �إقامة نقاط مر�قبة يف �سمال 
مو�جهة  �أي  ح�سول  ملنع  �لرتكية  �حل��دود  ق��رب  �سوريا 
بني �جلي�س �لرتكي ومقاتلني �أكر�د، تدعمهم و��سنطن، 
�ل���ذي قدمته  بالطلب  ع��ر���س �حل��ائ��ط  ب��ذل��ك  ���س��ارب��اً 
ر�سمياً �أنقرة لو��سنطن للعدول عن �إقامة هذه �لنقاط.

�أردوغان،  �لرتكي، رجب طيب  �لرئي�س  �أعلن  �إىل ذلك، 
�أم�س �لأربعاء، �أن �أنقرة �ستطلق عملية �سرقي نهر �لفر�ت 
ب�سمايل �سوريا خال �أيام، يف خطوة من �ساأنها �أن ت�سّعد 

توتر �لعاقة مع �لوليات �ملتحدة �لأمركية.
وقال �أردوغان يف كلمة �ألقاها : "�سنبد�أ �لعملية لتطهر 
�سرق �لفر�ت من �لإرهابيني �لنف�ساليني خال ب�سعة 
وفق  �لأمركيني"،  �جلنود  �أب��د�  يكون  لن  هدفنا  �أي��ام. 
عن  ح��دي��ث��ه  يف  �أردوغ������ان  "رويرتز".وي�سر  نقلت  م��ا 
�ل�سعب  حماية  وحد�ت  �لنف�ساليني" �إىل  "�لإرهابيني 

ل��ق��و�ت �سوريا  �ل��ف��ق��ري  �ل��ع��م��ود  �ل��ت��ي تعترب  �ل��ك��ردي��ة، 
�لدميقر�طية �ملدعومة من �لوليات �ملتحدة، وت�سيطر 
وحذرت  �سوريا.  و�سرق  �سمال  يف  كبرة  م�ساحات  على 
�أنها �ست�سن هجوما عرب �حل��دود على  تركيا م��ر�ر� من 
يف  �لفر�ت  نهر  �سرقي  �لكردية  �ل�سعب  حماية  وح��د�ت 
يدعم  �ل��ذي  �لأم��رك��ي،  �جلي�س  ي�سمن  مل  �إذ�  �سوريا، 
حتركات  موؤخر�  وظهرت  �ن�سحابهم.  �لأك��ر�د،  �ملقاتلني 
مريبة للمخابر�ت �لرتكية و�لف�سائل �ل�سورية �ملو�لية 
�عترب  ما  �لدميقر�طية،  �سوريا  قو�ت  مو�قع  قرب  لها، 
م��وؤ���س��ر� ع��ل��ى ق���رب �ن����دلع م��ع��ارك و���س��ي��ك��ة. ويف نهاية 
�سوريا مع  �سمال  �لأج��و�ء يف  �لتوتر على  �أكتوبر، طغى 
وحد�ت  �سيطرة  مناطق  بق�سف  �لرتكية  �ل��ق��و�ت  ب��دء 
حماية �ل�سعب �لكردية، وتهديد �أنقرة ب�سن هجوم و��سع 
موؤقت  تعليق  �إىل  �لرتكية حينها  �سدها.و�أدت �خلطوة 
لهجوم كانت ت�سنه قو�ت �سوريا �لدميقر�طية على �آخر 

معاقل تنظيم د�ع�س �لإرهابي يف ريف دير �لزور.

الق�ساء على 27 اإرهابيا �سمال �سيناء
•• القاهرة -وام:

تكفريا  عن�سر�   27 على  �لق�ساء  �مل�سرية  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  �أع��ل��ن��ت 
�لقو�ت  ��ستهد�ف  ع��ن  ف�سا  �سيناء،  �سمال  �خل��ط��ورة  �سديد  م�سلحا 
�جل��وي��ة وت��دم��ره��ا ���س��ي��ارة دف��ع رب��اع��ي ك��ان��ت خمتبئة ب��اإح��دى �ملز�رع 
و�سيارة ي�ستقلها عدد من �لعنا�سر �لإرهابية،  وخمزنا للذخرة ووكر�ً 

وتدمر 61 �سيارة دفع رباعي على �حلدود �لغربية و�جلنوبية.
و�أ�سافت، يف بيان �أ�سدرته �م�س، �أنه مت �إلقاء �لقب�س على 403 �أفر�د 
وجارى  ب��ه��م،  و�مل�ستبه  جنائياً  و�مل��ط��ل��وب��ني  �لإج��ر�م��ي��ة  �لعنا�سر  م��ن 
�تخاذ �لإج��ر�ء�ت �لقانونية حيالهم. ونوهت �إىل �أن عنا�سر �ملهند�سني 
�لع�سكريني �كت�سفت وفجرت 344 عبوة نا�سفة مت زر�عتها ل�ستهد�ف 
�إىل  ولفتت  �لعمليات.  مبناطق  �لتحرك  ط��رق  على  �مل��د�ه��م��ات  ق���و�ت 
�لإرهابية  �لعنا�سر  342 خمباأ وملجاأ ووكر� لإي��و�ء  �كت�ساف وتدمر 
�ل�سيار�ت  غ��ي��ار  وق��ط��ع  �ملتفجرة  �مل���و�د  م��ن  كميات  على  بد�خلها  ع��ر 

و�لدر�جات �لنارية ومو�د �لإعا�سة �سمال وو�سط �سيناء.

•• باري�س-وكاالت:

ك�سف �ملدعي �لعام �لفرن�سي، �م�س �لأربعاء، �ملزيد من 
�لتفا�سيل عن �مل�ستبه به يف تنفيذ هجوم �سرت��سبورغ، 

مو�سحا �أنه ل يز�ل هاربا، و�أنه �أ�سيب يف ذر�عه.
به،  �مل�ستبه  ك�سفت عن هوية  تقارير �سحفية  وكانت 
وه���و ���س��ري��ف ���س��ي��ك��ات، �ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر 29 عاما، 
وقد ولد يف فرب�ير من عام 1989 يف �سرت��سبورغ، 

وي�سكن يف حي نودورف.
�سوق  يف  ع�سو�ئي  ب�سكل  �لنار  �أطلق  قد  �مل�سلح  وك��ان 
فرن�سا،  �سرقي  �سرت��سبورغ  مدينة  يف  �مل��ي��اد  لعيد 
و�إ�سابة  �أ�سخا�س   3 مقتل  عن  �أ�سفر  مما  �لثاثاء، 

على �لأقل. �آخرين   11
و�أ�سار �ملدعي �لعام �إىل �أن �مل�ستبه به معروف بتطرفه 
لدى �أجهزة �لأمن، و�أن �لأجهزة �لأمنية عرت على 
قنبلة يدوية و�ساحا ناريا وذخرة يف منزله، م�سيفا 

�أنه هتف "�هلل �أكرب" يف �لهجوم.
وع����ن �لإج���������ر�ء�ت �مل��ت��ب��ع��ة مل��ح��اول��ة �ل��ق��ب�����س عليه، 
4 من  �أن���ه مت و���س��ع  �ل��ع��ام �لفرن�سي  �مل��دع��ي  �أو���س��ح 
�أن  موؤكد�  �لحتياطي،  �ل�سجن  يف  به  �مل�ستبه  �أق��ارب 
كما  مكانه.  حتديد  يتم  حتى  �ست�ستمر  �لتحقيقات 
�أو�سح �أن �مل�ستبه به �سبق �أن �أدين 27 مرة يف فرن�سا 
و�أملانيا و�سوي�سر�. ويتد�ول رو�د تويرت �سورة يزعمون 
�أنها ملنفذ �لهجوم، تنطبق عليها �ملو��سفات �لتي �سرح 
بها �سهود عيان. ويتحفظ موقع "�سكاي نيوز عربية" 
ويظهر  �سحتها.  م��ن  �ل��ت��اأك��د  ح��ني  �إىل  ن�سرها  على 
بحاجبني  و�ل�سعر،  �لعينني  �أ���س��ود  رج��ل  �ل�����س��ورة  يف 
مكافحة  نيابة  وفتحت  ق�����س��رة.  وحل��ي��ة  عري�سني 
�لهجوم، ملعرفة عاقة �لعتد�ء  �لإره��اب حتقيقا يف 
كان  �ل�ساب  �أن  فرن�سية  مو�قع  و�أو�سحت  ب��الإره��اب. 
معروفا باأفكاره �ملتطرفة وهو فرن�سي �جلن�سية لكن 

�أ�سوله من �إحدى دول �سمال �أفريقيا.

قاعدة بيانات �ساملة 
لـ»منذجة« جودة الهواء يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

ت�سمنت  و�لتي  �لهو�ء،  �نبعاثات  نتائج جرد  �م�س، عن  �أبوظبي،   - �لبيئة  �أعلنت هيئة 
جودة  لإد�رة  �سامل  برنامج  �سمن  كبرة  خطوة  يف  مف�سلة،  خريطة   50 م��ن  �أك��ر 
 20 تتكون من  �لإم��ارة  �لهو�ء يف  ملر�قبة ج��ودة  �سبكة متكاملة  �لهيئة  وتدير  �لهو�ء. 
وتر�قب  �لإم���ارة  �أنحاء  جميع  يف  منت�سرة  متحركتني  وحمطتني  ثابتة  ر�سد  حمطة 
�ساعة،  كل  يف  �جلوية  �لأر�ساد  بيانات  �إىل  �إ�سافة  �مللوثات  من  نوعاً   17 نحو  �ل�سبكة 
تقرير  ويعترب  �ل�ساعة.  للبيانات على مد�ر  بث حي  �إر�سال  �ملحطات على  وتعمل هذه 
�جلرد �أول قاعدة بيانات �ساملة عن �نبعاثات �لهو�ء يف �أبوظبي، وي�سكل �أ�سا�ساً لنمذجة 
جودة �لهو�ء حيث ت�سمن توحيد منهجيات و�آليات جمع وحتليل �لبيانات من خال 
�ل�ستعانة باأف�سل �ملمار�سات و�ملعاير �لدولية لتنفيذه. ومت �عتماد وتطبيق دليل جرد 
�لبيئة  وكالة  من  �ل�سادر  و�لتقييم  للر�سد  �لأوروب���ي  بالربنامج  �خلا�س  �لنبعاثات 

�لأوروبية ليكون �ملرجع و�ملبد�أ �لتوجيهي �لرئي�سي لتقدير �لنبعاثات.     

•• �صبوة - وام: 

وزع�������ت ه���ي���ئ���ة �ل����ه����ال �لأح����م����ر 
63 ط���ن���ا م����ن �مل�����و�د  �لإم������ار�ت������ي 
�لأ�سا�سية  و�ل�������س���ل���ع  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 

�أه�����ايل مديرية  ع��ل��ى  �ل�����س��روري��ة 
�ل�����س��ف��ل��ى مب��ح��اف��ظ��ة �سبوة  م��رخ��ة 
�ألفا   15 م��ن��ه��ا  ����س��ت��ف��اد  �ل��ي��م��ن��ي��ة، 
و�لن�ساء.  �لأط���ف���ال  م��ن  معظمهم 
جهود  �سمن  �مل�ساعد�ت  ه��ذه  تاأتي 

�ل��ه��ي��ئ��ة ل��ت��ع��زي��ز ق�������در�ت �لأ����س���ر 
معاناتهم  م��ن  للتخفيف  �ليمنية 
ج����ر�ء �لأح�������د�ث، و�إع��ان��ت��ه��م على 
جت���������اوز �ل������ظ������روف �لإن���������س����ان����ي����ة 

و�ملعي�سية �لر�هنة.   

•• عوا�صم-وكاالت:

�حلوثي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ق�����س��ف��ت 
�ملدنيني  منازل  �لهاون  بقذ�ئف 
مبحافظة  �ل���ن���خ���ي���ل  ق���ري���ة  يف 
�إط��������ار  وذل���������ك يف  �حل��������دي��������دة، 
�ع��ت��د�ء�ت��ه��ا و�ن��ت��ه��اك��ات��ه��ا بحق 
وبح�سب،  �ملحافظة.  يف  �ملدنيني 
�ملركز �لإعامي للجي�س �ليمني، 
ت�سبب ق�سف �مليلي�سيات ب�سقوط 
�سفوف  يف  وج������رح������ى  ق���ت���ل���ى 
�إحل�����اق  ج���ان���ب  �إىل  �مل����دن����ي����ني، 
�أ����س���ر�ر ب��ال��غ��ة ب��امل��ن��ازل �ل��ت��ي مت 
فيما  ع�سو�ئي  ب�سكل  ��ستهد�فها 
لتدمر  �أخ���رى  م��ن��ازل  تعر�ست 
�إىل  �ليمني  �جلي�س  و�أ�سار  كلي. 
�أجربت  �مليلي�سيات  �نتهاكات  �أن 
�سكان قرية �لنخيل على �لنزوح 
من  ومعظمهم  �أه��ل��ه��ا،  وت�����س��رد 

�لن�ساء و�لأطفال و�مل�سنني.

لاأمم  ت��ق��ري��ر  ك�سف  ذل���ك،  �إىل 
�ملتحدة عن وجود �أ�سلحة جديدة 
�لأمر  �ليمن،  يف  �ل�سنع  �إير�نية 
����س��ت��م��ر�ر طهر�ن  ي���وؤك���د  �ل����ذي 
�حلوثي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ت���زوي���د  يف 

�لنقابية بالأ�سلحة، وتورطها 
يف دعم �ملتمردين.

جاء ذلك يف تقرير ن�سف �سنوي 
�ملتحدة  ل���اأمم  �ل��ع��ام  ل��اأم��ني 
�سيناق�سه  غوتري�س،  �أنطونيو 

جمل�س �لأمن �لدويل �أم�س.
�لأم�����ان�����ة  �إن  �ل���ت���ق���ري���ر  وق�������ال 
"فح�ست  �ملتحدة  �لعامة لاأمم 
ل�سو�ريخ  ح��اوي��ت��ني-ق��اذف��ت��ني 
م���وج���ه���ة م���������س����ادة ل���ل���دب���اب���ات، 

بقيادة  �ل��ع��رب��ي  �ل��ت��ح��ال��ف  ك���ان 
�ل�������س���ع���ودي���ة ق�����د �����س����ادره����ا يف 
�ليمن". و�أكد �لتقرير �أن خرب�ء 
�سمات  "لحظو�  �ملتحدة  �لأمم 
�إير�ين، وعامات  خا�سة باإنتاج 
ت��ت��ح��دث ع��ن ت��اري��خ �لإن���ت���اج يف 
و�أ�ساف  و2017".   2016
�أن���ه���ا  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ت���ق���ري���ر 
�أر���س- �ساروخ  �أي�سا  "فح�ست 

و�سادره  جزئيا،  تفكيكه  مت  جو 
�ل�سعودية،  ب��ق��ي��ادة  �ل��ت��ح��ال��ف 
ولحظت �سمات خا�سة تتطابق 
�إير�ين".  ����س���اروخ  ���س��م��ات  ع��ل��ى 
يتعلق  غ���وت���ري�������س  وت����ق����ري����ر 
خ�سو�سا بالتز�م �إير�ن بالتفاق 
�ل��ن��ووي �ل���ذي وق���ع يف 2015 
مع �ست قوى كربى. و�ن�سحبت 
�ل������ولي������ات �مل����ت����ح����دة م����ن ه���ذ� 
و�أع���ادت فر�س  مايو  �لتفاق يف 

�لعقوبات على طهر�ن.

توزيع �مل�ساعد�ت �لغذ�ئية �لإمار�تية يف منطقة مرخة يف �سبوة �ليمنية 

عنا�سر من �جلي�س �ليمني يعاينون �ساروخا �إير�نيا  

حممد بن ر��سد خال ح�سوره �ملنتدى �ل�سرت�تيجي �لعربي )و�م(
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اأخبـار الإمـارات

العربي« اال�سرتاتيجي  »املنتدى  من  ح�سر جانبا من اأعمال الدورة الـ 11 

حممد بن را�سد: نحن ن�سنع واقعنا وم�ستقبلنا واملنطقة على موعد مع م�ساريع.. وفر�س

جمل�س حممد بن زايد ي�ست�سيف حما�سرة بعنوان: التكنولوجيا احليوية عنوان الع�سر الرقمي املقبل

ب��ن ر����س��د : » �ق��ت�����س��اد �ل��ع��امل يف 
حركة د�ئمة.. لكننا ل نعتمد على 
ردود �لأفعال.. بل نحاول �أن ن�سنع 

�خلا�سة  �لعجلة  �نطاق   2019
بهذه �مل�ساريع..«.

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  و�أ�����س����ار 

.. ون��ح��ن �خرتنا  ك��اف��ة  �مل��ف��ت��وح��ة 
�لتنمية و�حلو�ر و�لتقدم«.

وختم �سموه بالقول: »�لقدرة على 

و�قعنا وم�ستقبلنا«، و�أ�ساف �سموه 
»�ملنطقة على موعد مع م�ساريع.. 
�لعام  ي�سهد  �أن  ون��اأم��ل  وف��ر���س.. 

»�لفر�س  �أن  �إىل  ر��سد  بن  حممد 
تدفعنا  و�ل�سيا�سية  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�خل�����ي�����ار�ت  دوم���������ا يف  ل���ل���ت���ف���ك���ر 

��ست�سر�ف �مل�ستقبل هي قدرة على 
و�ل�ستفادة  متغر�ته  مع  �لتكيف 

من مقدر�ته«.

�ملاألوفة.
نيغروبونتي”  نيكول�س   “ و�سدد 
�لتي يجب  �ل��درو���س  �أه��م  �أن  على 
�لرقمية  �ل���ث���ورة  يف  نتعلمها  �أن 
ه���و�ل���ق���ي���م���ة �ل���ه���ائ���ل���ة ل���اأف���ك���ار 
�لتي  و�لأط������روح������ات  �جل�����ذري�����ة، 
�جل��ن��ون عند طرحها  م��ن  تقرتب 
�لأفكار  تلك  مثل  �أن  �ىل  م�سر� 
�إىل حتقيق  �لب�سر  ق��ادت  �لتي  هي 
�لقفز�ت �لفارقة د�عيا �ىل �سرورة 
�أن جتد مثل تلك �لأفكار ماذ� �آمناً 
�لنظر  و�لتوقف عن  يف �جلامعات 
�إىل �أ�سحاب تلك �لأطروحات على 

�أنهم غر �أ�سوياء.
�لأو�����س����اف  ت���ل���ك  م���ث���ل  �أن  و�أك�������د 
�لو�جهة  �إىل  جم��������دد�ً  ����س���ت���ع���ود 
�لتكنولوجيا  م��ف��ه��وم  ت�����س��در  م��ع 
�حليوية لهتمامات �لعلماء �ليوم، 
�لنوع  ذل��ك  �رت��ب��اط  م��ع  خ�سو�ساً 
�سديدة  ب��اأف��ك��ار  �ل��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا  م���ن 
�لأف��ك��ار و�لتعلم  ك��ق��ر�ءة  �ل��غ��ر�ب��ة 
عرب  �لأم����ر������س  وم��ع��اجل��ة  �لآين 

�لتكنولوجيا �حليوية.
وعرج نيغروبونتي – موؤلف كتاب 
�لتكنولوجيا �لرقمية – على فكرة 
م�ستعر�ساً  �لطبيعة  على  �لتفوق 
من��اذج من �لأط��روح��ات �لتي يرى 
�إمكانية  �إث��ب��ات  ق����ادرة ع��ل��ى  ب��اأن��ه��ا 

، وهو ما �عتمد عليه عند �لإ�سارة 
حبوب  �إىل  �لتو�سل  �إمكانية  �إىل 
بالفكرة  و���س��ف��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م 

“�مل�ستهجنة«.
و�سك  على  �لب�سرية  ب��اأن  و�أو���س��ح 
فيه  ع�����س��ر مي��ك��ن��ن��ا  �إىل  �ل���دخ���ول 
�ل��ق�����س��اء ع��ل��ى ج��م��ي��ع �لأم���ر�����س 
�قرت�ب  �أن  �إىل  م�سر�ً  �لب�سرية، 
“�لبت”  ب���ني  �لخ���ت���اف���ات  زو�ل 
�أننا  ب�����س��ي��ط ه���و  ل�����س��ب��ب  و�ل�������ذرة 
و�أ�سغر  �أ���س��غ��ر  �لأ���س��ي��اء  �سنجعل 
�لعامل  �إل��ي��ه  و�سل  مب��ا  م�ست�سهد� 
باإمكاننا  �أ����س���ب���ح  �أن  ب��ع��د  �ل���ي���وم 
و�إعادة هند�ستها  �لطبيعة  هند�سة 

جمدد�ً.
�ملعرفة  م���ن  �ل��ك��ث��ر  �أن  و�أو�����س����ح 
ب�سكل  مرتبط  �حلالية  �لب�سرية 
�أو باآخر مبا يعرف ب�”�لبت” وهي 
�لوحدة �لأ�سا�سية لتمثيل �لبيانات 
حجما  متتلك  ل  و�ل��ت��ي  �لرقمية 
حمدد�،  �سكا  �أو  ل��ون��ا  �أو  وزن���ا  �أو 
�ل�سوء،  ب�سرعة  �ل�سفر  وميكنها 
كما �أن تكلفة �سنع �ملزيد منها هي 
�إنتاجها  �إع����ادة  ميكن  فيما  �سفر 
ي�سيبها  �أن  دون  لن��ه��ائ��ي  ب�سكل 
“�لبت”  �سكل  وباخت�سار،  �لتلف، 
حتوًل كامًا عن �لذرة �ملادية �لتي 

عرفها �لب�سر منذ بد�ية �لزمن.

�أمناط  يف  �ل�ستمر�ر  �إىل  �حلاجة 
�لتعليم �حلالية.

�أن�����ه ويف غ�����س��ون �لأع������و�م  و�أك������د 
ب�سكل  ����س���رى  �ل���ق���ادم���ة  �ل��ع�����س��ر 
م���ت���ز�ي���د ت���ف���اع���ًا م���ب���ا����س���ر�ً مع 
�سيتخذ  �ل��ت��ف��اع��ل  وه����ذ�  �ل���دم���اغ، 
���س��ك��ل��ني م��ت��ب��اي��ن��ني ل��ل��غ��اي��ة: من 
خ��ارج �ل��ر�أ���س وم��ن د�خ��ل��ه م�سر� 
�لدماغ لاأغر��س  ت�سوير  �ن  �ىل 
�لطبية �سائع وكلفته يف �نخفا�س 
م�ستمر، وقريباً �سيكون من �ملمكن 

تفوق �لعقل �لب�سري على �لطبيعة 
�لعقل  ع��ل��ى  �مل�����س��ي��ط��رة  و�لأف����ك����ار 
نظريات  م�����س��ت��ع��ر���س��ا  �ل���ب�������س���ري، 
و�لتعلم  �ل��دم��اغ،  م��ع  كالتخاطب 
�حلبوب”  “تناول  ط���ري���ق  ع����ن 
هذه  م��ث��ل  جن����اح  �أن  �إىل  م�����س��ر�ً 
�لأفكار ميكن �أن يفجر ثورة هائلة 
تفرت�س  حيث  �لتعليم،  جم��ال  يف 
عرب  �ملعرفة  �كت�ساب  �أن  �لنظرية 
ت���ن���اول ح��ب��وب ق�����ادرة ع��ل��ى �إف����ر�غ 
لغات كاملة يف �لعقل �لب�سري دون 

�أنه  �مل�ستغرب  م��ن  ولي�س  �إج����ر�وؤه 
�سي�سبح �أد�ة للتخاطب مع �لدماغ، 
�لتي  �مل�ستخدم  و�جهة  مثل  متاماً 
ي��ت��ّم �ل��ت��خ��اط��ب م���ن خ��ال��ه��ا مع 
ن�سمي  �أن  ميكننا  ب��ل  �لكمبيوتر، 

ذلك قر�ءة �لأفكار.
و�أ�ساف: “�سيكون من �ملمكن �أي�ساً 
�لد�خل،  �لدماغ من  مع  �لتو��سل 
لي�س فقط من خال �لغر�سات بل 
م��ن خ��ال جم��رى �ل���دم لإي�سال 
�لع�سبية”  �خلايا  �إىل  �ملعلومات 

“�لبت”  “نيغروبونتي  و�ع���ت���رب 
ح����م���������س����ا ن�������ووي�������ا مي����ك����ن����ن����ا من 
و�ل�سور  �ل��ك��ل��م��ات  ت��ول��ي��د  خ��ال��ه 
�ملتحركة  و�ل�سور  �لفوتوغر�فية 
و�لنماذج ثاثية �لأبعاد وت�سغيلها، 
قابلة  �لأ���س��ي��اء  ه���ذه  جميع  ولأن 
�لأ�سا�سي  عن�سرها  �إىل  للتفكيك 
ميكن  ب���ال���ت���ايل  “�لبت”،  وه�����و 
�إع������ادة بناء  �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر  لأج���ه���زة 
ونقلها  وم��ع��اجل��ت��ه��ا  �مل���ع���ل���وم���ات 
فهمها،  �ملطاف  نهاية  وتلقيها ويف 
�لذكاء  مب��ف��ه��وم  م��رت��ب��ط��ة  وه����ي 

�ل�سطناعي.
ميكن  ل  �لآن  حتى  ب��اأن��ه  و�أو���س��ح 
“�لبت”  م���ع  ي��ت��ف��اع��ل  �أن  للب�سر 
�أن  لبد  �نه  حيث  مبا�سرة  ب�سورة 
�أو  �لتعبر عنها ب�سكل كلمات  يتّم 
�سور �أو �أ�سو�ت بحيث ميكن لنظام 
�إىل  �إي�سالها  �لب�سيط  ��ست�سعارنا 
مو�ءمة  على  تعمل  و�لتي  �أدمغتنا 
هذه �لإ�سار�ت مع ما نعرفه �سابقاً 

فتكت�سب معناها.
�ملت�سارعة  �ل��ت��ط��ور�ت  ب���اأن  وي���رى 
يف  للب�سر  �ملبا�سر  �لتحكم  �ستتيح 
و�إيجاد طرق لنقلها بني  “�لبت” 
�لأفر�د ب�سكل �سهل وهو ما �سيغر 

�سكل �ملعرفة يف �لأر�س.
تكنولوجيا  ف���روع  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 

•• دبي-وام:

حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أكد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
»�لعام  �أن  �هلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
وي�سم  ف��ر���س��ا..  يحمل   2019
متفائلون  ل���ك���ن���ن���ا  حت�������دي�������ات.. 

�سيا�سيا.. و�قت�ساديا.. و�إن�سانيا«.
ج����اء ذل����ك خ����ال ح�����س��ور �سموه 
»�ملنتدى  فعاليات  �م�س جانبا من 
�ل���ع���رب���ي« يف دبي  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي 
�لتي  ع�����س��رة  �حل����ادي����ة  دورت������ه  يف 
�سيا�سية  ���س��خ�����س��ي��ات  ت�����س��ت��ق��ط��ب 
و�ق���ت�������س���ادي���ة �إق���ل���ي���م���ي���ة ودول���ي���ة 
وجمموعة من �ملفكرين و�ملحللني 
�ل�سرت�تيجيني و�سناع �ل�سيا�سات 
و�لعامل  �مل��ن��ط��ق��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
ملناق�سة �أو�ساع �لعامل و�مل�ساركة يف 
�لعربية  �ملنطقة  حالة  ��ست�سر�ف 
للعام  و�سيا�سيا  �قت�ساديا  و�لعامل 

.2019
وقال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

�سمو   .. �مل��ن��ت��دي  ف��ع��ال��ي��ات  ح�سر 
�ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد 
و�لفريق  دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ ���س��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية ومعايل حممد بن 
�سوؤون  وزي����ر  �ل��ق��رق��اوي  ع��ب��د�هلل 
رئي�س  و�مل�ستقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�لعربي  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي  �مل��ن��ت��دى 

وعدد من �لوزر�ء و�مل�سوؤولني .
�ل�سرت�تيجي  �مل��ن��ت��دى  وي���ه���دف 
�لعربي - �ملنعقد يف دورته �حلادية 
ع�سرة حتت عنو�ن »حالة �لعامل يف 
ت�سور�ت  تقدمي  �إىل   -  »2019
م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة م����وث����وق����ة، وو����س���ع 
�ملعطيات  م��ن  متكاملة  جمموعة 
يف  �مل�ستقبلية  و�مل��وؤ���س��ر�ت  �حلالية 
وو��سعي  �ل���ق���ر�ر  ���س��ن��اع  ت�����س��رف 
�سياغة  �أج������ل  م����ن  �ل�������س���ي���ا����س���ات 
تنطلق  م��درو���س��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
و�قت�ساديا  �سيا�سيا  �ل��ر�ه��ن  م��ن 
قابلة  م�ستقبلية  خطط  ل�سناعة 

للتنفيذ.

�بوظبي-و�م:
 ���س��ه��د ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح���م���د�ن بن 
ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف 
�لتي  �مل��ح��ا���س��رة  �ل��ظ��ف��رة  منطقة 
�ل�سمو  ��ست�سافها جمل�س �ساحب 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�مل�����س��ل��ح��ة بق�سر  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
و�لتي  �أم�����������س،  م�������س���اء  �ل���ب���ط���ني، 
“�لتكنولوجيا  عنو�ن  حتت  ج��اءت 
�لرقمي  �لع�سر  ع��ن��و�ن  �حل��ي��وي��ة 
�ملقبل “و �ألقاها �لدكتور نيكول�س 
خمترب  رئ����ي���������س  ن���ي���غ���روب���ون���ت���ي 
ما�سات�سو�ست�س  مبعهد  �لو�سائط 

للتكنولوجيا.
جانب  �إىل  �مل��ح��ا���س��رة  ���س��ه��د  ك��م��ا 
و�لوزر�ء  �ل�سيوخ  م��ن  ع��دد  �سموه 
�لدبلوما�سي  �ل�����س��ل��ك  و�أع�������س���اء 
�لعربي و�لأجنبي وكبار �مل�سوؤولني 

يف �لدولة.
وحت������دث �مل���ح���ا����س���ر ع����ن ب���د�ي���ات 
�لذكاء �ل�سطناعي  ظهور مفهوم 
�لعامل  بها  ��ستقبل  �لتي  و�لكيفية 
مثل هذ� �لطرح �لذي و�سف حينها 
بال�سخرية..  وق���وب���ل  ب���ال���غ���ر�ب���ة 
�لتطور�ت  �أغ��ل��ب  �أن  �إىل  م�����س��ر�ً 
�ل��ف��ارق��ة يف ع��امل��ن��ا �ع��ت��م��دت على 
مثل تلك �لأف��ك��ار �خل��اق��ة وغر 

�مل�ستقبل  يف  �ل�����س��ائ��دة  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لرتكيبية،  �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ا  �ستكون 
وع��ل��م �جل��ي��ن��وم -وه���و �أح���د فروع 
ع��ل��م �ل���ور�ث���ة �ل����ذي ي��در���س �ملادة 
�لور�ثية يف �أج�سام �لكائنات �حلية، 
�حلياة  “علوم  ب����  ي�سفها  و�ل���ت���ي 

�حلا�سوبية«.
و�لعلوم  �لتطبيقات  هذه  �أن  و�أك��د 
ما  ع��ل��ى  ت�ستند  و�ل��ت��ي  �جل���دي���دة 
“�لبيانات  ب��ا���س��م  ي���ع���رف  �أ���س��ب��ح 
من  حت�����دث  �����س����وف  �ل�سخمة” 
خ����ال �ل��ت��ق��دم يف جم��م��وع��ة من 
�لتخ�س�سات �ملتد�خلة فيما بينها.

رئي�س  نيغروبونتي”   “ و�أف�������اد 
مبعهد  �ل������و�������س������ائ������ط  خم�����ت�����رب 
باأنه  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س 
�لتكنولوجيا  خ����ال  م���ن  مي��ك��ن 
�أمر��س مل  �لق�ساء على  �حليوية 
ي�ستطع �لعلم �حلديث �إيجاد عاج 
�لقطاع  وت��ط��وي��ر  �لآن  ح��ت��ى  ل��ه��ا 
�ل��زر�ع��ي من خ��ال زر�ع��ة نباتات 
دون �لعتماد على �لرتبة. م�سيفاً 
لخرت�ع  ي�سعى  بحثيا  فريقا  ب��اأن 
“�لنانو  ت��ق��ن��ي��ة  ب��ا���س��ت��خ��د�م  �آل���ي���ة 
روبوت” تتيح �لو�سول �إىل �ملر�كز 
�ملعرفية يف �لدماغ وبالتايل ميكن 
�سخ �ملعرفة �إىل تلك �ملر�كز جملة 

و�حدة.

حممد بن را�سد يح�سر اأفراح الفالحي
•• دبي-وام:

�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ح�سر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “ رعاه �هلل “، ير�فقه �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي ومعايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي 
وزير �سوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�ستقبل و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام 
�أحمد بن  �أقامه  �لذي  �ل�ستقبال  دبي، حفل  و�ل�سيافة يف  �لت�سريفات  د�ئرة 
�إىل كرمية �ملرحوم  حممد بن حارب �لفاحي مبنا�سبة زفاف جنله حممد 
خليفة حممد حارب �لفاحي، وذلك يف د�رته مبنطقة ند �ل�سبا بدبي م�ساء 

�م�س.
�ل��وزر�ء حاكم دبي  وبارك �ساحب �ل�سمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 

للعرو�سني زفافهما، متمنيا لهما حياة مكللة بال�سعادة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س كينيا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل« برقية تهنئة �إىل فخامة �أوهورو كينياتا رئي�س جمهورية كينيا وذلك 

مبنا�سبة ذكرى ��ستقال باده.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �أوهورو كينياتا.

»القدرة على ا�ست�سراف امل�ستقبل هي قدرة على التكيف مع متغرياته واال�ستفادة من مقدراته«
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�سنان يف عجمان حميد النعيمي يطلع على كفاءة اخلدمات يف الـمركز التخ�س�سي لطب الأ

و�ل�سيافة وعدد من �ل�سيوخ وكبار �مل�سوؤولني.
وتفقد �سموه و�حل�سور �لعياد�ت �ملختلفة �لتي ي�ستمل عليها �ملركز و�لبالغ 
�ملركز  على  �لقائمني  من  ل�سرح  و��ستمع  متخ�س�سة..  عيادة   12 عددها 
�أجهزة  من  حتتويه  ما  خال  من  �لعياد�ت  بتلك  �ملتميزة  �خلدمات  حول 

متطورة مبا يتو�فق مع �أعلى معاير �جلودة.
�لأ�سنان  �لعاجية ومنها تقومي  و�لعياد�ت  �لأق�سام  �سموه على  �طلع  كما 
�للثة  �أم��ر����س  وع��اج  �لأط��ف��ال  و�أ�سنان  �لأ�سنان  ع�سب  وع��اج  وتركيبها 

وغرها.
�ل�سحة  وزي��ر  �لعوي�س  حممد  ب��ن  �لرحمن  عبد  معايل  �أ���س��اد  جانبه  م��ن 
ووقاية �ملجتمع بزيارة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن ر��سد �لنعيمي ع�سو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان للمركز �لتخ�س�سي لطب �لأ�سنان بعجمان 
و�لطاع على �مل�ستوى �ملتميز �لذي تقدمه وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع 
لتوفر �أف�سل خدمات �لرعاية �ل�سحية للمجتمع يف جمال طب �لأ�سنان 

وفق �ملعاير �لعاملية.

و�أ����س���اد ���س��م��وه ب��ال��ق��ي��ادة �حلكيمة ل��دول��ة �لم�����ار�ت مل��ا ت��ول��ي��ه م��ن �هتمام 
�ل�سحي  �لقطاع  تخدم تطوير  ��سرت�تيجية  مبادرة وخطة  لكل  وم�ساندة 
�سو�ء كان حكوميا �و خا�سا وتدعم تنفيذ �أية م�ساريع �سحية خا�سة بناء 
�مل�ست�سفيات و�جلامعات و�ملجمعات و�ملر�كز �ل�سحية وحتر�س على تدريب 
منها  و�ل�ستفادة  �ملطلوبة  �خل��ربة  و�ك�سابهم  وتاأهيلهم  �لوطنية  �لكو�در 

لقيادة �لعمل �ل�سحي و�لطبي.
رئي�س  �لنعيمي  ر��سد بن حميد  �ل�سيخ  �أي�سا  �سموه خال �جلولة  ور�ف��ق 
د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط ومعايل �ل�سيخ �لدكتور ماجد بن �سعيد �لنعيمي 
وكيل  �ل��رن��د  عبد�لرحمن  ح�سني  �لدكتور  و�سعادة  �حل��اك��م  دي���و�ن  رئي�س 
خليفة  نا�سر  و�سعادة  �ل�سحة  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل��ر�ك��ز  لقطاع  �مل�ساعد  �ل���وز�رة 
�لبدور وكيل و�لوز�رة �مل�ساعد ومدير منطقة دبي �لطبية و�سعادة عبد�هلل 
�ل�سام�سي  ت��رمي  حمد  و�سعادة  �حلاكم  دي��و�ن  يف  �مل�ست�سار  �ل�سرفاء  �أم��ني 
مدير عام منطقة عجمان �لطبية و�سعادة طارق بن غليطه مدير مكتب 
�ساحب �ل�سمو حاكم عجمان و�سعادة يو�سف �لنعيمي مدير عام �لت�سريفات 

•• عجمان-وام:

�أثنى �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن ر��سد �لنعيمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان جهود وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع يف عملية تطور �ملوؤ�س�سات 
�ل�سحية و�لعاجية �لتي تقدم خدمات ذ�ت م�ستوى عال وت�ستخدم �آخر ما 

تو�سل �إليه �لعلم من تقنية ومعد�ت �سحية حديثة.
�ل�سحي  �ل��ق��ط��اع  متابعة  يف  �ل����وز�رة  على  �لقائمني  ج��ه��ود  �سموه  وث��م��ن 
�ل�سحية  و�ملوؤ�س�سات  �لطبية  �لأكادميية  �ملوؤ�س�سات  مع  و�لتعاون  �خلا�س 
عاج  يف  علمية  �إمكانيات  لديهم  باأطباء  �ل�ستعانة  و���س��رورة  �لعاجية 
�لأمر��س للعمل يف م�ست�سفيات وز�رة �ل�سحة و�ملن�ساآت �ل�سحية.. م�سيد� 
بالنمو �مللحوظ يف �لقطاع �ل�سحي يف دولة �لإمار�ت وتقدم �أف�سل �أ�ساليب 

�لعاج �حلديث يف جميع �لتخ�س�سات و�لأمر��س.
حاكم  �ل�سمو  �ساحب  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �لتفقدية  �جل��ول��ة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
عجمان �م�س �ىل �ملركز �ل��تخ�س�سي لط�ب �ل�سنان يف منطقة �لحميدية 
يف عجمان ير�فقه �سمو �ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان 
وزير  �لعوي�س  حممد  بن  عبد�لرحمن  ومعايل  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 

�ل�سحة ووقاية �ملجتمع.
و�طلع �سموه خالها على �سر �لعمل و�لأد�ء �ملتميز للخدمات �لتي يقدمها 
�ملركز باأعلى معاير �لرعاية �ل�سحية لأفر�د �ملجتمع وحتقيق �لريادة يف 

�ملجال �ل�سح�ي.
ونوه �سموه بدور وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع يف تاأهيل �لأطباء �ملو�طنني 
 .. �ل��وط��ن  خل��دم��ة  عالية  مبهنية  تدريبهم  على  و�حل��ر���س  �ل�سباب  م��ن 
م�ست�سفيات  توفر  و�لبناء يف  �ل��ري��ادي  ودوره��ا  �ل���وز�رة  م�سيد� مبنجز�ت 

وكو�در طبية موؤهلة تخدم �ملجتمع.
�إمارة عجمان ترتجم روؤية �لقيادة  �إن  وقال �ساحب �ل�سمو حاكم عجمان 
�لر�سيدة لدولة �لإم��ار�ت من خال ت�سجيع �ل�ستثمار يف �ملجال �ل�سحي 
�لمار�ت  جلعل  ثاقبة  روؤي���ة  على  ي��دل  مم��ا  وتاأهيلها  �مل�ست�سفيات  وب��ن��اء 
م�ستوى  على  �سحية  �سروح  تاأ�سي�س  خال  من  و�أكادمييا  �سحيا  مرجعا 
عال من �لتخ�س�سية.. موؤكد� �سرورة م�ساهمة رجال �لأعمال �لإمار�تيني 

وم�ساركتهم يف عملية �لتطور و�لنمو يف هذ� �ملجال.

دليا  �لدولة متثل  �إم���ار�ت  يف  �ل�سحية  �ملنظومة  كفاءة  �أن  معاليه  وق��ال 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  �لر�سيدة  �لقيادة  �ل��ت��ز�م  على  �ساهد� 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أخيه   « �هلل  »حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي« رعاه �هلل« و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة بتعهد�تها جتاه توفر خدمات 
�لرعاية �ل�سحية �ملتطورة و�لرتقاء باخلدمات �لطبية و�لوقائية وتطوير 
�لأد�ء يف كافة مر�فق �لقطاع �ل�سحي لتو�كب متطلبات �ملوؤ�سر�ت �ل�سحية 
2021 وبناء نظام �سحي  و�سول لتحقيق م�ستهدفات �لأجندة �لوطنية 

مبعاير عاملية.
�جلولة  خ���ال  ���س��دد  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  �ل�سمو  ���س��اح��ب  �أن  معاليه  و�أ����س���اف 
�ملطلوبة  �خل��ربة  و�ك�سابهم  �ملو�طنة  �ل��ك��و�در  تاأهيل  يتم  �أن  �سرورة  على 
و�لرتكيز على تطوير �إمكانياتهم �لأكادميية و�لعلمية و��ستكمال در��ساتهم 
�ل��دور�ت �لتدريبية  �لتخ�س�سية يف جمال طب �لأ�سنان من خال توفر 

و�لتعليمية.
�لأ�سنان يف عجمان حا�سل  �لتخ�س�سي لطب  �ملركز  �أن  �إىل  و�أ�سار معاليه 
على �لعتماد �لكندي من �لدرجة �ملا�سية عام 2017 وتتوفر فيه جميع 

�لتخ�س�سات من خال كادر طبي موؤهل بدرجات علمية متخ�س�سة.
من جانبه نوه �سعادة �لدكتور حممد �سليم �لعلماء وكيل �ل��وز�رة بالدعم 
حتقق  �لتي  و�مل�ساريع  للمبادر�ت  �لر�سيدة  �لقيادة  تقدمه  �ل��ذي  �مل�ستمر 

�أف�سل م�ستويات �لرعاية �ل�سحية وفق �أرقى �ملعاير �لعاملية.
و�أ�ساد بدعم وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع ملنطقة عجمان �لطبية بتوفر 
�أف�سل �خلدمات �ل�سحية ل�سكان �لإمارة من خال �إن�ساء �ملر�فق �ل�سحية 
�ملتطورة وتوفر �أحدث �ملعد�ت �لطبية و�لكو�در �لطبية �ملوؤهلة.. لفتا �إىل 
بالكو�در �لطبية  �ملر�كز �ل�سحية  �ل��وز�رة لتجهيز  �لتي قامت بها  �جلهود 
�خلطط  يف  �ل��دول��ي��ة  �لع��ت��م��اد  معاير  وتطبيق  �ل��ازم��ة  و�لتمري�سية 
لإثر�ء  �لطبية  و�مل��ع��د�ت  �لأج��ه��زة  ب��اأح��دث  �ل��ت��زود  �إىل  �إ�سافة  �لت�سغيلية 
�لأ�سنان  �ملركز ي�سم خمترب� حديثا ل�سناعة  �أن  �ملتعاملني. يذكر  جتربة 
وهو  و�أ�سعة  تعقيم  وغرفة  عالية  ج��ودة  ذ�ت  متطورة  �أجهزة  على  وي�سمل 

�ملركز �لوحيد �لذي يقدم خدمة �لأ�سعة ثاثية �لأبعاد.

�سفري الدولة يف لبنان يفتتح كني�سة ال�سيدة يف عم�سيت وي�سيء �سجرة امليالد
•• بريوت-وام: 

�ل�سام�سي  �سلطان  �سعيد  حمد  �سعادة  �فتتح 
�للبنانية  �جل��م��ه��وري��ة  ل���دى  �ل���دول���ة  ���س��ف��ر 
يف  �ل�سيدة”  “كني�سة  ب��اح��ة  و�إ���س��اءة  تو�سيع 
�ل�سوؤون  “ملحقية  ت��ك��ف��ل��ت  �ل��ت��ي  ع��م�����س��ي��ت 
بدعم  �لدولة  ب�سفارة  و�لتنموية”  �لن�سانية 
�لمار�ت  بنهج  �لتز�ما  نفذت  �لتي  �لأع��م��ال 
�ملت�سامح ويف دعم خمتلف �ملناطق و�لأطياف.

�ل�سابق  �ل��ل��ب��ن��اين  �ل��رئ��ي�����س  ح�����س��ر �لف��ت��ت��اح 
مي�سال �سليمان و�لوزير �ل�سابق ناظم �خلوري 
وحل���ود حل��ود م��دي��ر ع��ام �مل��ر����س��م و�لعاقات 
و�ملطر�ن  �ل����وزر�ء  رئ��ا���س��ة جمل�س  �ل��ع��ام��ة يف 
�ملارونية  جبيل  �أب��ر���س��ي��ة  ر�ع���ي  ع��ون  مي�سال 

وعدد من �لكهنة وح�سود �سعبية.
و�لقى �خلوري �سربل �خلوري كلمة �سكر فيها 
تقدمها  �لتي  �مل�ساهمات  على  �لم���ار�ت  دول��ة 
تفرقة  �أو  متييز  دون  �للبنانيني  خمتلف  �إىل 
و�لفعل  ب��ال��ق��ول  جت�سد  �لإم�����ار�ت  �أن  م��وؤك��د� 
معنى �لعاقات �لأخوية و�لعربية من خال 

�لن�ساطات �لتي ترعاها ومتولها.
و�ألقى �سعادة �سفر �لدولة بعد �لفتتاح كلمة 
�أعرب فيها عن �سروره لتو�جده يف هذ� �ملكان 
للت�سامح و�لعي�س �مل�سرتك  “�لذي يعد مكانا 
ن�ساأتها  �لم��ار�ت منذ  دول��ة  �سعار رفعته  وهو 
من  �أك��ر  �حت�سانها  خ��ال  من  �ليوم  وحتى 

�أن  �إىل  �أر�سها”..م�سر�ً  على  جن�سية   200
دول���ة �لم����ار�ت تكر�س �لن��ف��ت��اح و�إر���س��اء لغة 
�لتطرف  وم��ك��اف��ح��ة  و�لع����ت����د�ل  �ل��و���س��ط��ي��ة 
�إن�����س��اء وز�رة  “ م��ن هنا مت  و�لإره����اب..وق����ال 
للت�سامح وو�سع قانون �لأديان وحماية حرية 

�ملعتقد”.
و�أ����س���اف ���س��ع��ادت��ه “ ل��دي��ن��ا ق��ن��اع��ة ت��ام��ة باأن 
�لديان كلها مكملة لبع�سها �لبع�س و�لإن�سان 
يعنينا  ول  دولتنا  ��سرت�تيجية  يف  �ملعني  هو 
يعنينا  م��ا  ب��ق��در  �سكله  ول  ل��ون��ه  ول  دي��ن��ه  ل 
“جو�ز  �أن  �إىل  لف��ت��ا  كاإن�سان”..  �لن�����س��ان 

عامليا  �لول  �مل��رك��ز  يحتل  �لم���ار�ت���ي  �ل�سفر 
قيادتنا  بف�سل  ن�سر  �أن��ن��ا  على  موؤ�سر  وه��ذ� 

�لر�سيدة يف خطى ثابتة وتقدم م�ستمر”.
�ملرتبة  يف  ه��ي  “�لمار�ت  �أن  �سعادته  و�أ���س��ار 
�لن�سانية  �مل�������س���اع���د�ت  يف  ع���امل���ي���اً  �لوىل 
 - �ل��ت��و�يل  على  �خلام�سة  لل�سنة  و�لتنموية 
و�لتنمية  �لق��ت�����س��ادي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  وف��ق 
على  دليل  وه��ذ�   - �لقومي  دخلنا  �إىل  ن�سبة 
لي�سبح  و�لتنموي  �لإن�ساين  �لعمل  تكري�سها 

ثقافة جمتمعية”.
يقوم  �لتي  �لر�سمية  �لزيارة  �أن  �سعادته  و�أك��د 

�لبابا  �لكاثوليكية  �لكني�سة  بابا  قد��سة  بها 
من  �ل��ف��رتة  خ���ال  �لإم������ار�ت  �إىل  فرن�سي�س 
تعني   2019 ف��رب�ي��ر  �سهر  م��ن   5 �إىل   3
لقيم  حا�سنة  ه��ي  �لإم�����ار�ت  لأن  �لكثر  لنا 
روح  و�إ���س��اع��ة  �لإن�����س��اين  و�لتعاي�س  �لت�سامح 
على  ب��ه  يحتذى  مثال  وه��ي  و�ل�����س��ام  �ملحبة 

�ل�سعيد �ملحلي و�لإقليمي.
�لتربيك  �ساة  عون  �ملطر�ن  تا  جانبه  من 
و�ألقى كلمة �سكر فيها با�سم �حلا�سرين و�بناء 
�ملنطقة �ل�سفر �ل�سام�سي على كرمه وحمبته 

للكني�سة.. و��سفا كلمته “باملعربة”.
وقال” �نتم حققتم هذ� �لكام من خال ما 
قدمتموه للكني�سة �ليوم وهذ� �سيبقى ر��سخا 
يف ذ�كرتنا ب��اأن دول��ة �لم���ار�ت ك��ان لها ف�سل 
�ل�ساحة  و�إن����ارة  �لعيد  �سجرة  ب��اإ���س��اءة  كبر 

وتدعيمها”.
ويف �خل��ت��ام مت �إ����س���اءة ���س��ج��رة �مل��ي��اد ث��م مت 
�ل�سام�سي  لل�سفر  ت��ق��دي��ري��ة  ه��د�ي��ا  ت��ق��دمي 
كعربون �سكر وعرفان جلهوده وتقدير� لدور 
دولة �لمار�ت يف لبنان �لتي ت�ساند �حلكومة 

و�ل�سعب و�ملوؤ�س�سات.
وكان �سعادة �سفر �لدولة �لتقى على هام�س 
�لزيارة �إىل عم�سيت ع�سو تكتل “�جلمهورية 
�لقوية” �لنائب زي��اد �حل��و�ط وج��رى عر�س 
و�لأو�ساع  �لبلدين  ب��ني  �لثنائية  للعاقات 

�لعامة يف لبنان و�ملنطقة.

جدال �ساخن يتحول اإىل م�ساجرة 
طالبية اأمام مدر�سة خا�سة بال�سارقة

•• ال�صارقة- حم�صن را�صد

وق��ع��ت ب��الأم�����س م�����س��اج��رة ب��ني جم��م��وع��ة م��ن �لطلبة 
�أ���س��و�ر م��در���س��ة خا�سة تتبع �مل��ن��ه��اج �ل����وز�ري يف  خ���ارج 
�ل�سارقة، وكان مقطع فيديو قد مت تد�وله على مو�قع 
�لتو��سل �لجتماعي يك�سف عن �ندلع م�ساجرة �سارك 
�نتهاء  بعد  �ملدر�سة  ب��ذ�ت  �لطاب  من  جمموعة  فيها 
�لدو�م �ملدر�سي تبادلو� فيها �للكمات و�لرف�س و�ل�ستائم 
بطريقة غر مقبولة ؛ وكانت هناك كامر�ت لهو�تف 
منذ  �مل�ساجرة  وق��ائ��ع  و���س��ورة  �سوتاً  ت�سجل  زمائهم 

�لبد�ية �لتي �نتهت دون �أي �إ�سابات بني �لطرفني . 
�أثناء وج��وده خارج  �أنه تفاجاأ  �لأم��ور  �أولياء  �أحد  وقال 
ومتكن  بامل�ساجرة   ، �ب��ن��ه  ل�سطحاب  �مل��در���س��ي  �حل���رم 
باملدر�سة  وعاملني  وجودهم  ت�سادف  �آخرين  مب�ساعدة 
بال�سرب  �عتد�ء  �ىل  حتولت  �لتي  �مل�ساجرة  �إنهاء  من 
�لعا�سر  �ل�سف  م��ن  وه��م  �لطلبة  م��ن  ع��دد  فيه  ���س��ارك 
�لتي  �ل�سلوكيات،  ه��ذه  ملثل  �أ�سفه  مبديا   ، له  قيل  كما 
تعك�س تنامي ظاهرة �لعنف و�لتنمر بني �سفوف �جليل 
�لنا�سئ و�لتي باتت �سبه ظاهرة يجب حما�سرتها وعدم 
�لت�ساهل مع مرتكبيها ، مطالبا �ملدر�سة باأجر�ء حتقيق 
حما�سبة  و  �مل�ساجرة  ه��ذه  ور�ء  �ل�سبب  �ىل  للو�سول 
ب�سيطة  م�����س��اج��رة  ك��ان��ت  و�ن  ح��ت��ى  ف��ي��ه��ا  �مل���ت���ورط���ني 

ولأ�سباب �سطحية.

وذك���ر �أن �مل��در���س��ة ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ت��وج��ي��ه �ل��ط��ل��ب��ة من 
هذه  يف  خا�سة  �لتوعية  وح�س�س  �مل��ح��ا���س��ر�ت  خ��ال 
و�مل�ساجر�ت  �مل�����س��اد�ت  فيها  تكر  �لتي  �لعمرية  �لفئة 
مع �لرتكيز على تعزيز �جلانب �لديني و قيم �لحرت�م 

وتقدير �لآخر.
بدورها �كدت هيئة �ل�سارقة للتعليم �خلا�س �أنها �أر�سلت 
،كما  �مل�سور  �ملقطع  تلقيها  �لو�قعة عقب  ملتابعة  فريقا 
ماب�سات  ملعرفة  تقريرها   �ر�سال  �ملدر�سة  من  طلبت 
على  ..م�����س��ددة  حلدوثها  �دت  �لتي  و�ل��دو�ف��ع  �لو�قعة 
و��ساعة  �ملتبعة   و�ل��ق��و�ن��ني  بالنظمة  �لل��ت��ز�م  �أهمية 
روح �لت�سامح و�لتقدير بني �سفوف �لطلبة و�لعاملني 
يف  �ل���س��ر   دور  �ىل   م�سرة   ، �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  يف 
غر�س قيم �لحرت�م و�لتقدير �لبتعاد عن ممار�سة �ي 

�سلكيات �سلبية .
ومن جهتها ذكرت مديرة �ملدر�سة« ر . ن » �أن ما حدث 
كان بد�يته �سجار بني طالبني بال�سف �لعا�سر وذلك بعد 
�لنتهاء من �لمتحانات وخارج مبنى �ملدر�سة و�سرعان 
ما ت�ساعد مب�ساركة زماء للطرفني وحدث على �ثرها 
��ستطاعت  �مل��در���س��ة  �إد�رة  �أن  �إل  ؛  �ل��ط��اب  ب��ني  �سغب 
حتديد �لطاب �ملتورطني بال�سغب ؛ ومت ت�سكيل جلنة 
تربوية ملتابعة �لإجر�ء�ت �لازمة وتطبيق �للو�ئح وفق 
بها يف وز�رة �لرتبية  �ملعمول  �ل�سلوك �لطابي  لئحة 

و�لتعليم.

احلكام يعزون ملك البحرين يف وفاة ال�سيخة نورة بنت عي�سى
بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�سارقة، برقية تعزية �إىل �أخيه �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة 
بن  عي�سى  بنت  ن��ورة  �ل�سيخة  �سمو  وف��اة  يف  �ل�سقيقة،  �لبحرين  مملكة  ملك 

�سلمان �آل خليفة.
كما بعث �سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سلطان �لقا�سمي نائب حاكم �ل�سارقة و�سمو 
�ل�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان �لقا�سمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�سارقة 
�ل�سارقة،  حاكم  نائب  �لقا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  و�سمو 
م��ل��ك مملكة  �آل خليفة  ب��ن عي�سى  ح��م��د  �مل��ل��ك  �إىل  ت��ع��زي��ة مم��اث��ل��ة  ب��رق��ي��ات 

�لبحرين �ل�سقيقة.
كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن ر��سد �لنعيمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى 
ملك  خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  �أخيه  �إىل  تعزية  برقية  عجمان  حاكم 
�سلمان  بنت عي�سى بن  نورة  �ل�سيخة  �سمو  �ل�سقيقة يف وفاة  �لبحرين  مملكة 

�آل خليفة.
و�أعرب �سموه يف برقيته عن خال�س عز�ئه ومو��ساته ل�ساحب �جلالة ملك 
رحمته  بو��سع  �لفقيدة  يتغمد  �أن  وجل  عز  �مل��وىل  �سائا   .. �لبحرين  مملكة 

وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن.
كما بعث �سمو �ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س 
�لتنفيذي و�سمو �ل�سيخ نا�سر بن ر��سد �لنعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي 
تعزية مماثلتني �إىل �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك �لبحرين �ل�سقيقة.

كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حمد بن حممد �ل�سرقي ع�سو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �لفجرة برقية تعزية �إىل جالة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك 
�آل  �سلمان  بن  عي�سى  بنت  ن��ورة  �ل�سيخة  وف��اة  يف  �ل�سقيقة  �لبحرين  مملكة 

خليفة.
و �أعرب �سموه يف برقيته عن خال�س عز�ئه و مو��ساته جلالة ملك �لبحرين.. 

�سائا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيدة بو��سع رحمته و �أن ي�سكنها ف�سيح 
جناته و�أن يلهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن.

كما بعث �سمو �ل�سيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�سرقي ويل عهد �لفجرة 
برقية تعزية مماثلة �إىل جالة ملك �لبحرين.

�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �ملعا  ر��سد  بن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما 
خليفة  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  جالة  �إىل  تعزية  برقية  �لقيوين  �أم  حاكم 
�سلمان  �ل�سيخة نوره بنت عي�سى بن  �ل�سقيقة يف وفاة  �لبحرين  ملك مملكة 

�آل خليفة.
و�أعرب �سموه يف برقيته عن خال�س عز�ئة ومو��ساته ل�ساحب �جلالة ملك 
�لبحرين.. �سائا �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيدة بو��سع رحمته و�أن ي�سكنها 

ف�سيح جناته ويلهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن.
�لقيوين  �أم  عهد  ويل  �ملعا  ر��سد  بن  �سعود  بن  ر��سد  �ل�سيخ  �سمو  بعث  كما 

بعث  كما  خليفة.  �آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  جالة  �إىل  مماثلة  تعزية  برقية 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�آل خليفة ملك مملكة  بن عي�سى  �مللك حمد  �إىل  تعزية  برقية  ر�أ���س �خليمة 
�آل  �سلمان  ب��ن  عي�سى  بنت  ن���ورة  �ل�سيخة  �سمو  وف���اة  يف  �ل�سقيقة  �لبحرين 

خليفة.
و�أعرب �سموه يف برقيته عن خال�س عز�ئه ومو��ساته ل�ساحب �جلالة ملك 

مملكة �لبحرين .
. �سائا �ملوىل عز وجل �أن يتغمد �لفقيدة بو��سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته 

ويلهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن.
ر�أ�س  عهد  ويل  �لقا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  بعث  كما 
�آل خليفة ملك  ب��ن عي�سى  ح��م��د  �مل��ل��ك  �إىل  ت��ع��زي��ة مم��اث��ل��ة  ب��رق��ي��ة  �خل��ي��م��ة 

�لبحرين �ل�سقيقة.
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و�����س���ت���ع���ر����س �جل����ان����ب����ان خ���ال 
�ل��ور���س��ة �أف��ك��اره��م وروؤ�ه������م حول 
و�لأبحاث  �ل��ف�����س��اء  ع��ل��وم  ج��ه��ود 
�إىل  �ل��ب��ل��دي��ن،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
�ل�سيا�سات  ت���ط���ور�ت  �أب����رز  ج��ان��ب 
�لف�سائية،  و�مل�ساريع  و�لت�سريعات 
ف�سًا عن خطط �لتعاون �لعلمي 
�مل�ساريع  �سمن  �مل�سرتكة  و�لتقني 

ذ�ت �لهتمام �ملتبادل.
ك���م���ا �ق��������رتح مم���ث���ل���و �ل���ط���رف���ني 
�لتعاون  بتعزيز  �لكفيلة  �لآل��ي��ات 
جمالت  يف  بينهما  �ل�سرت�تيجي 
�حلوكمة و�ل�ستثمار �سمن قطاع 

�لف�ساء.
�ُسبل  �أي���������س����اً  �جل����ان����ب����ان  وب���ح���ث 

•• اأبوظبي-الفجر: 

للف�ساء  �لإم������ار�ت  وك��ال��ة  نظمت 
�أبوظبي  يف  م�سرتكة  عمل  ور���س��ة 
لوك�سمبورج،  دوق��ي��ة  ح��ك��وم��ة  م��ع 
وذلك لبحث �ُسبل تعزيز �لعاقات 
�ل��ط��رف��ني، وتبادل  ب��ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
�ملعلومات حول �لإمكانات �ملختلفة 
�لتعرف  ب���غ���ر����س  م���ن���ه���م���ا  ل���ك���ل 
و�لتن�سيق  �ل��ت��ع��اون  جم���الت  على 
�لعلوم  م�����س��اري��ع  يف  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�لف�سائية و�لأبحاث و�ل�ستك�ساف.  
و�سم وفد �لوكالة كًا من �سعادة 
�لدكتور �ملهند�س حممد �لأحبابي 
مدير عام وكالة �لإمار�ت للف�ساء، 
�ملدير  �جلنيبي  حممد  و�ل��دك��ت��ور 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ق����ط����اع �ل���ف�������س���اء، 
مدير  �لها�سمي  خ��ال��د  و�ملهند�س 
�إد�رة �ملهمات �لف�سائية، و�ملهند�س 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل����ر������س����دي  ن���ا����س���ر 
�لف�سائية  و�لت�سريعات  �ل�سيا�سات 
نا�سر  و�مل���ه���ن���د����س  �ل����وك����ال����ة،  يف 
�ل�سر�كات  ق�سم  رئي�س  �حل��م��ادي 
مثل  حني  يف  �لدولية،  و�لعاقات 
كًا  لوك�سمبورج  دوق��ي��ة  ح��ك��وم��ة 
كاردو�سو  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  ���س��ع��ادة  م���ن  
���س��ف��رة ل��وك�����س��م��ب��ورج ل���دى دولة 
�لإم�������ار�ت، م���اري���و ج���روت���ز �ملدير 
و�مللكية  �لأب����ح����اث  ل��ق�����س��م  �ل���ع���ام 
�حلديثة  و�لتكنولوجيا  �لفكرية 
و�لدكتور  �لق��ت�����س��اد،  وز�رة  ل��دى 
�لتنفيذي  مارك �سري�س �لرئي�س 
للف�ساء،  ل��وك�����س��م��ب��ورج  ل���وك���ال���ة 
و�ل��دك��ت��ور م��ات��ي��ا���س ل��ي��ن��ك مدير 

�لإمار�ت  دولة  يف  �لف�ساء  �سركات 
ولوك�سمبورج م�ساريعهم �ملختلفة، 
�لفو�ئد  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  م�����س��ل��ط��ني 

م�سرتكة  وم���ن���ه���ج���ي���ات  �أه������د�ف������اً 
�لتعاون  ج��ه��ود  تعزيز  �ساأنها  م��ن 
�ل���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن، مبا 
�لعديد  �إىل  �ل��و���س��ول  يف  ي�����س��ه��م 
�مل�ساريع �جلديدة، ف�سًا عن  من 
�إ���س��اف��ة م��زي��د م��ن �ل��زخ��م لقطاع 
�لف�ساء �ملتنامي. وتاأتي �إقامة مثل 
�ل�����س��ر�ك��ات �ل��دول��ي��ة لتعك�س  ه��ذه 
للف�ساء  لوك�سمبورج  وكالة  �لتز�م 
يف دع��م ورع��اي��ة �لأع���د�د �ملتز�يدة 
�لتجارية وجهود  �لف�ساء  ملبادر�ت 
و�لتي  �ل�ستثنائية،  �مل�ستك�سفني 
تهدف لتعزيز �أن�سطة �ل�ستك�ساف 
�ل�سلمي و�ل�ستفادة �مل�ستد�مة من 
�مل������و�رد �ل��ف�����س��ائ��ي��ة مب���ا ي�����س��ب يف 

م�سلحة �لب�سرية جمعاء«. 

•• �صبوة - وام: 

وزعت هيئة �لهال �لأحمر �لإمار�تي 36 طنا من �ملو�د �لغذ�ئية و�ل�سلع 
�سبوة  �ل�سفلى مبحافظة  �أهايل مديرية مرخة  �ل�سرورية على  �لأ�سا�سية 
�ليمنية، ��ستفاد منها 51 �ألفا معظمهم من �لأطفال و�لن�ساء. تاأتي هذه 
للتخفيف  �ليمنية  �لأ���س��ر  ق��در�ت  لتعزيز  �لهيئة  جهود  �سمن  �مل�ساعد�ت 
�لإن�سانية  �لظروف  جت��اوز  على  و�إعانتهم  �لأح���د�ث،  ج��ر�ء  معاناتهم  من 

و�ملعي�سية �لر�هنة.
ومن �ساأن �مل�ساعد�ت �لإغاثية �لتي مت توزيعها تلبية �ملتطلبات �ل�سرورية 
لاأ�سر �لأ�سد �حتياجا، و�لتي تعاين تد�عيات �قت�سادية نتيجة ممار�سات 

غر �إن�سانية مليلي�سيات �حلوثي �ملو�لية لإير�ن �سد �ملدنيني.
�ليمنية  و�مل��دن  �ملديريات  دع��م  يف  �لإن�ساين  دوره��ا  �لهيئة  ف��رق  وتو��سل 
�ملحررة من خال تنفيذ �مل�سروعات �لتنموية و�خلدمية و�لجتماعية �لتي 

ت�ستهدف حت�سني حياة �ليمنيني.

�مل�ساريع  ل��ت��ط��وي��ر  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
بينهما،  �مل�������س���رتك���ة  �ل��ف�����س��ائ��ي��ة 
�أبرز  ع��ن  ممثلون  ��ستعر�س  كما 

م�ساريع  يف  كبر  تقدم  حتقيق  يف 
ومن  �ملختلفة،  و�لأبحاث  �لف�ساء 
هنا تاأتي �أهمية مثل هذه �لور�سات 
ت�سهم  تقدمية  خ��ط��و�ت  بو�سفها 
على  �لف�ساء  بقطاع  �لنهو�س  يف 
و�لإقليمية  �مل��ح��ل��ي��ة  �لأ����س���ع���دة 
و�ل�����دول�����ي�����ة«. وم�����ن ج���ان���ب���ه قال 
�لرئي�س  �سري�س،  م��ارك  �لدكتور 
لوك�سمبورج  ل��وك��ال��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
لوك�سمبورج  “تت�سارك  للف�ساء: 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ودول���ة 

�لتعاون �حلالية بني  تعزيز جهود 
وحكومة  للف�ساء  �لإم���ار�ت  وكالة 
�لفر�س  ل��ت��ح��دي��د  ل��وك�����س��م��ب��ورج 

�لهامة  �لقت�سادية  و�لإ���س��ه��ام��ات 
�ل�سدد،  وب��ه��ذ�  �لف�ساء.    لقطاع 
قال �سعادة �لدكتور �ملهند�س حممد 
عاقات  �إر�ساء  “يعترب  �لأحبابي: 
متينة و�حلفاظ عليها مع �جلهات 
�لف�ساء  ق��ط��اع  يف  ع��امل��ي��اً  �ل���ر�ئ���دة 
طرح  لت�سجيع  �لأهمية  بالغ  �أم��ر�ً 
فر�س  لتعزيز  �جل��دي��دة  �لأف���ك���ار 
�ملتاحة. وميثل  ��ستك�ساف �لف�ساء 
�ل�سابقة  �لتفاهم  م��ذك��رة  توقيع 
لوك�سمبورح  دوق��ي��ة  ح��ك��وم��ة  م��ع 
�ل�سرت�تيجية  �أهد�فنا  من  ج��زء�ً 
�لثنائية  �لر�مية لتعزيز عاقاتنا 
للنهو�س بقطاع  بالإ�سافة  �ملميزة 
و�أ�ساف:  �ل��ب��ل��دي��ن«.  يف  �ل��ف�����س��اء 
وتبادل  م�����س��ارك��ة  ج��ه��ود  “ت�سهم 
�لبلدين  ب��ني  و�لأف��ك��ار  �ملعلومات 

»الهالل« ت�سري 60 طنا من املواد الغذائية لأهايل »الدريهمي« و»حي�س» ت�ستهدف 14 األف مواطن ميني

�سلطان بن زايد يعزي ملك البحرين 
يف وفاة ال�سيخة نورة بنت عي�سى

•• اأبوظبي-وام:

بعث �سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �ساحب 
بن  حمد  �مللك  �إىل  تعزية  برقية  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�سمو 
عي�سى �آل خليفة ملك مملكة �لبحرين �ل�سقيقة يف وفاة 

�سمو �ل�سيخة نورة بنت عي�سى بن �سلمان �آل خليفة.
ومو��ساته  تعازيه  �سادق  عن  �لربقية  يف  �سموه  و�أع���رب 
بالفقيدة.. د�عيا �لعلي �لقدير �أن يتغمدها بو��سع رحمته 
�لكرمية  �لأ���س��رة  يلهم  و�أن  جناته  ف�سيح  ي�سكنها  و�أن 

وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن.

طحنون بن حممد يعزي
 �سعيد النعيمي يف وفاة زوجته

•• العني-وام: 

�سعيد  �إىل  �لعز�ء  �م�س و�جب  �لعني  �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة  �ل�سيخ طحنون بن حممد  قدم �سمو 
حمد�ن ر��سد �لنعيمي يف وفاة زوجته رحمها �هلل وذلك لدى زيارة �سموه جمل�س �لعز�ء يف منطقة مزيد مبدينة 

�لعني.
و�أعرب �سمو �ل�سيخ طحنون بن حممد �آل نهيان عن خال�س عز�ئه ومو��ساته �إىل �أ�سرة وذوي �لفقيدة.. �سائا 

�لعلي �لقدير �أن يتغمدها بو��سع رحمته و�أن ي�سكنها ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن.
كما قدم و�جب �لعز�ء �إىل جانب �سموه �ل�سيخ ذياب بن طحنون �آل نهيان و�ل�سيخ ز�يد بن طحنون �آل نهيان 

مدير مكتب ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني.

••احلديدة-وام:

�سكان  �إىل  جديدة  �إغاثية  م�ساعد�ت  قافلة  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهال  هيئة  �سرت 
“حي�س” مبحافظة �حلديدة �ليمنية  “�لدريهمي” و  �ملناطق �لنائية يف مديريتي 

ت�سمنت 60 طنا من �ملو�د �لغذ�ئية و�ل�سلع �لتموينية �لأ�سا�سية ت�ستهدف 14 �ألف 
��ستمر�ر�  �مل�ساعد�ت  قافلة  .وت��اأت��ي  و�لن�ساء  �لأط��ف��ال  من  معظمهم  ميني  مو�طن 
جلهود �لإمار�ت �لإن�سانية و�لإغاثية على �ل�ساحة �ليمنية �سمن خطة ��سرت�تيجية 
لدعم �ملدن و�ملديريات �ليمنية �ملحررة حديثا و�لوقوف �إىل جانب �ل�سعب �ليمني 

�ل�سقيق يف حمنته للتخفيف من وطاأة �لظروف �ل�سعبة �لتي مير بها جر�ء �نتهاكات 
ميلي�سيات �حلوثي . وتو��سل فرق �لهال �لأحمر �لإمار�تي دورها �لنبيل يف دعم 
�مل�سروعات  تنفيذ  خ��ال  من  �لغربي  بال�ساحل  �مل��ح��ررة  �ليمنية  و�مل��دن  �ملديريات 

�لتنموية و�خلدمية و�لجتماعية �لتي ت�ستهدف حت�سني حياة �ليمنيني.

» الهالل« يقدم 63 طنا من املواد الغذائية لأهايل مرخة ال�سفلى يف �سبوة

خالل ور�سة عمل اأقيمت يف اأبوظبي

وكالة الإمارات للف�ساء ودوقية لوك�سمبورج يبحثان فر�س تطوير م�ساريع ف�سائية م�سرتكة

حممد   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
على،  ب�����رك�����وت  ج���ه���ان���غ���ر 
�جلن�سية  ب����ن����غ����ادي���������س   
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������و�ز   -
من   )BL0392633(
يجده عليه �لت�سال بتليفون 

رقم  0522298459

فقدان جواز �سفر
�ح����م����د   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
نيجريا     ، �دب���وج���و  �دو�ل 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )08158500A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0551977185

فقدان جواز �سفر
يا�سمني   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�جلن�سية  نيجريا     ، ب��رت 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
 )0 9 0 5 1 7 6 9 A (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������س���ال 

0559903196

فقدان جواز �سفر
ج������ون   / �مل��������دع��������و  ف������ق������د 
�لفلبني     ، ك����ومي����ور�  ري�����ى 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
من   )P2396793A(
يجده عليه �لت�سال بتليفون 

رقم  0545744764

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو/ توبه �سعدون ، 
تركيا �جلن�سية جو�ز �سفره 
 )10005292U( رق��م 
- ي��رج��ى مم��ن ي��ع��ر عليه 
تركيا  ب�������س���ف���ارة  ت�����س��ل��ي��م��ه 
�سرطة  م����رك����ز  �ق�������رب  �و 

بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2552  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�حمد ر�سا حممد �بو �لعزم 2- جو�د حت�سني عبد�حلفيظ �لبطه 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /يو�سف �حمد علي �حمد �للنجاوي وميثله:حممد 
�حمد علي �حمد �للنجاوي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )30000( وق��دره  مببلغ  عليهما 
يوم  جل�سة  لها  �لتام.وحددت  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبه  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لتجاريه 
فاأنت  بالقاعة:ch2.D.17  لذ�  �ل�ساعة:08:30 �س  �ملو�فق:2018/12/18  �لثاثاء 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

حتت عنوان »توا�سل« ومن خالل معر�ض تو�سيحي

بلدية مدينة اأبوظبي تطلع �سكان مدينة خليفة على م�ستجدات م�ساريعها التطويرية 

رف����ع م�ستوى  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  و�ل���ت���ي 
جودة  وحت�سني  و�ملر�فق  �خلدمات 
�حل��ي��اة يف م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة.  حيث 
�سكانياً  من��و�  خليفة  مدينة  ت�سهد 
وجهة  و�أ�سبحت  كبرين  وجتارياً 

مف�سلة لل�سكن و�لأعمال.
لوحات  عر�س  �ملعر�س  ويت�سمن 
للم�ساريع مبينة �ملناطق �مل�ستهدفة 
�مل�سروع  ب��دء  قبل  �سور  وعلى  لها، 
وب�����ع�����ده و�إي�����������س�����اح �لإي����ج����اب����ي����ات 

نتائجها  وم��ع��رف��ة  �مل�����س��اري��ع  ه���ذه 
وه��ذ� يعرب عن  �إجنازها،  ومر�حل 
�لتز�م �لبلدية باإ�سر�ك �ملجتمع يف 
روؤيتها �لتطويرية وتعزيز م�ساندة 
بال�سكل  �لبلدية  مل�ساريع  �ملجتمع 
�لذي ي�سرع من وترة �لتنفيذ من 
من  وتقّبٍل  و�ٍع  تّفُهم  �إيجاد  خال 
�أ�سكال  �سكل من  �ملجتمع لأي  ِقبل 
تنفيذ  ع���ن  �ل��ن��اجت��ة  �لإزع�����اج�����ات 

�مل�ساريع.

�لرئي�سية،  �لطرق  من  م��رت�  كيلو 
و�سيانة 55 كيلو مرت� من �لطرق 
�خلدمية، و�إن�ساء 113 كيلو مرت�ً  
من �لطرق �لد�خلية، و مد 120 
�لكهرباء،  خطوط  من  م��رت�  كليو 
وتركيب 1400 م�سباح �إ�ساءة يف 
من  �أكر  وتو�سيل  �ملدينة،  �سو�رع 
من خطوط �ملياه،  مرت�  كيلو   75
بالإ�سافة �إىل زر�عة 1 مليون مرت 
�خل�سر�ء،  �مل�سطحات  م��ن  م��رب��ع  

على  �ستعود  �لتي  �لكبرة  و�لثمار 
�ل�����س��ك��ان ب��ع��د �إجن�����از ج��م��ي��ع هذه 
قاعدة  على  يت�سمن  كما  �مل�ساريع، 
و�سر  للم�ساريع  تف�سيلية  بيانات 
وجميع  �إجن��ازه��ا،  وت��و�ري��خ  عملها 
مب�ساريع  �خل���ا����س���ة  �مل�����س��ت��ج��د�ت 
م���دي���ن���ة خ��ل��ي��ف��ة ب��ال�����س��ك��ل �ل����ذي 
�لأحد�ث  ���س��ورة  يف  �ل�سكان  ي�سع 
ويجعلهم  و�مل�ستجد�ت  و�لتطور�ت 
متابعة  يف  ح���ق���ي���ق���ي���ني  �����س����رك����اء 

منظومة  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أ�����س����ارت   
�مل�����س��اري��ع �حل��ال��ي��ة �ل���و�ق���ع���ة قيد 
تعزيز  م�ساريع  تت�سمن  �لتنفيذ 
�لبنية �لتحتية من طرق وخطوط 
وحد�ئق  �سيار�ت،  مو�قف  كهرباء، 
�لعي�س  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ن  وغ���ره���ا 
�ل����رغ����ي����د و�ل���������س����ك����ن �ل���ع�������س���ري 
و�خل���دم���ات �حل�����س��اري��ة   وت�سمل 
موقف   8000 م��ن  �أك���ر  �إن�����س��اء 
����س���ي���ار�ت، وت���اأه���ي���ل و�إن�������س���اء 66 

و�إن�ساء 9 حد�ئق.
و�سركاوؤها  �ل��ب��ل��دي��ة  ت��ن��ف��ذ  ك��م��ا 
للم�ساة  م���������س����رتك����ة  م�����������س�����ار�ت 
ل��ل��در�ج��ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة ب��ط��ول ي�سل 
�إىل 85 كليو مرت� ، بالإ�سافة �إىل 

مما�ٍس بطول120 كيلو مرت�ً .
م�ساريع  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أ����س���اف���ت 
�لتحتية  و�لبنية  �ل��ط��رق  تطوير 
و�ل�ساحات �لعامة يف مدينة خليفة 
معاير  �له���ت���م���ام  ب���ع���ني  �أخ�������ذت 

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  �ف��ت��ت��ح��ت 
�ليوم �لأربعاء 12 دي�سمرب معر�سا 
مول  �ل�سفر  مركز  يف  تو�سيحياً 
مبدينة خليفة وذلك بهدف �إطاع 
م�ستجد�ت  ع��ل��ى  �مل���دي���ن���ة  ���س��ك��ان 
�لتي  �ل�ساملة  �لتطويرية  �مل�ساريع 
ت�ستهدف  و�ل��ت��ي  �لبلدية  تنفذها 
�لتحتية  �لبنى  مبنظومة  �لرتقاء 
و�إيجاد �ملر�فق �خلدمية �لع�سرية 
�لتنمية  ح��ج��م  م��ع  تتنا�سب  �ل��ت��ي 
�ملدينة ومبا يتو�فق مع  و�لنمو يف 
�لر�سيدة  �أب��وظ��ب��ي  ح��ك��وم��ة  روؤي����ة 
حتقيق  ن���ح���و  �ل�����د�ئ�����م  و����س���ع���ي���ه���ا 
و�حلياة  و�ل���رف���اه���ي���ة  �ل����س���ت���ق���ر�ر 
وتوفر  �ل�سكان،  جلميع  �لكرمية 

كل ما من �ساأنه �إ�سعادهم. 
�ملبادرة  ه���ذه  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أك�����دت 
و�لتي تاأتي حتت عنو�ن ) تو��سل( 
وينفذها مركز مدينة ز�يد تهدف 
�إىل تعزيز دور �لبلدية يف م�ساركة 
على  �إطاعهم  �ملجتمع من خال 
و�مل�ستقبلية،  �لقائمة  م�ساريعها 
�لتي  و�خل����دم����ات  وت�����س��ري��ع��ات��ه��ا، 
�مل�ستحدثة  وب���ر�جم���ه���ا  ت��ق��دم��ه��ا 

و�لأم��������ن ومب�����ا يحقق  �ل�������س���ام���ة 
�ل�سامة  دليل تخطيط  متطلبات 
و�لأم�������ن وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع��ل��ى جميع 
خليفة  مدينة  يف  �لقائمة  �مل�ساريع 

حاليا. 
كما حتر�س بلدية مدينة �أبوظبي 
على  �مل�ساريع  هذه  تنفيذها  خال 
وتوفر  �ل�������س���ك���ان  ر�ح������ة  حت��ق��ي��ق 
م���������س����ار�ت �آم����ن����ة ل���ل�������س���ي���ار�ت من 
حتويات  خ���ط���ة  ت��ط��ب��ي��ق  خ�����ال 
تخفيف  �ساأنها  من  مرنة  مرورية 
مناطق  ع�����ن  �ل�����ن�����اجت  �ل�������س���غ���ط 
تلبي  �ن�سيابية  وحتقيق  �لأع��م��ال 
�إجناز  يتم  ريثما  م��وؤق��ت��اً  �ل��غ��ر���س 
حيث  و�مل�����س��اري��ع،  �لأع���م���ال  جميع 
�إغاق  ع��دم  على  �لبلدية  حر�ست 
�لطرق �ملوؤدية �إىل �ملر�كز �خلدمية 
ومر�كز  و�مل���د�ر����س،   ، كامل�ست�سفيا 
�ل�����س��رط��ة و�ل���دف���اع �مل����دين خال 
�سر �أعمال تنفيذ �مل�سروع ، و�إيجاد 
يتم  �لتي  �لطرق  عن  بديلة  ط��رق 
�إغاقها مع مر�عاة توفر عو�مل 
ت��ل��ك �لطرق  مل�����س��ت��خ��دم��ي  �لأم�����ان 
وو�سع لوحات حتذيرية لل�سائقني 
م���ع ل���وح���ات حت���دي���د �ل�����س��رع��ة يف 

مناطق �مل�ساريع.

يف مهرجان ال�سيخ زايد الرتاثي

من�سة ذاكرة الوطن تخ�س�س »املجل�س« للرتحيب بال�سيوف

نادي تراث الإمارات يحت�سن حملة نظفوا الإمارات مبع�سكر الطويلة

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�ستقبل من�سة ذ�كرة �لوطن يف مهرجان �ل�سيخ ز�يد �لرت�ثي �سيوف �لأر�سيف 
ويحر�س  �ملن�سة،  �أرك��ان  من  �أ�سا�سياً  ركناً  تعّد  �لتي  �ملجل�س  قاعة  �لوطني يف 
�لأوىل  �ملجل�س يف من�سته منذ م�ساركاته  �لوطني على وجود قاعة  �لأر�سيف 
يف �ملهرجان، ويكمل »�ملجل�س« دور �ملن�سة يف فتح �سفحات من تاريخ �لإمار�ت 

وتر�ثها �أمام �لزو�ر وجعلها حمور�ً لأحاديثهم.
�أ�سيًا يف من�سته �لتي ي�سارك بها يف  ويعترب �لأر�سيف �لوطني �ملجل�س ركناً 
ز�يد  �ل�سيخ  �ملوؤ�س�س  �لقائد  نهج  على  �سر�ً  �ل��رت�ث��ي؛  ز�ي��د  �ل�سيخ  مهرجان 

– طيب �هلل ثر�ه- �لذي كان يوؤكد دور �ملجل�س معترب�ً  �آل نهيان  بن �سلطان 
)�ملجال�س مد�ر�س( ملا لها من �أهمية يف تعزيز �لتاحم �لجتماعي، و�لرت�بط 
وتعريفهم  �ل�سباب،  �أج��ي��ال  ل��دى  �لأ�سيلة  و�لقيم  �مل��ب��ادئ  وغر�س  و�لتكاتف، 

بعاد�ت �لكرم و�ل�سيافة، وتعليم �ل�سغار �ل�سنع �لإمار�تية �لأ�سيلة.
ويتيح �لأر�سيف �لوطني جلميع �لزو�ر فر�سة �مل�ساركة يف جمل�س من�سة ذ�كرة 
�لتي  �ل��ودي��ة،  �لأح��ادي��ث  ت��دور  �ملجل�س  بال�سيوف، ويف  �ل��ذي يرحب  �ل��وط��ن، 
تتطرق يف معظمها �إىل مقتنيات من�سة ذ�كرة �لوطن �لتاريخية، و�لدور �لذي 
يوؤديه �لأر�سيف �لوطني على �سعيد حفظ ذ�كرة �لوطن لاأجيال، كما تتناول 
ذ�ت طابع  �لوطن  ذ�ك��رة  من�سة  كانت  ومل��ا  وتر�ثها،  �ل��دول��ة  تاريخ  �لأح��ادي��ث 

�لأ�سا�سية لأن  �أركانها  �ملجل�س من  قاعة  تكون  �أن  �لطبيعي  فاإنه من  تاريخي 
�ملجل�س ظاهرة قدمية و�أ�سيلة يف �ملجتمع �لإمار�تي، و�أحد مظاهر �حل�سارة 

�لعربية.
ذ�كرة  من�سة  يف  �ملجل�س  قاعة  موقع  جعل  ق��د  �لوطني  �لأر���س��ي��ف  �أن  وي��ذك��ر 
�لوطن بعد �ملدخل مبا�سرة، ومت تزيني مدخل �ملجل�س بقول �ملغفور له – باإذن 
�هلل- �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان: » لقد علمتنا �ل�سحر�ء �أن ن�سرب طويا 
حتى ينبت �خلر وعلينا �أن ن�سرب ونو��سل م�سرة �لبناء حتى نحقق �خلر 
لوطننا«، ومت تزيني �سدر �ملجل�س بال�سور �لر�سمية للقائد �ملوؤ�س�س ولأ�سحاب 
�ل�سمو �ل�سيوخ �لكر�م �لذين �سارو� على نهجه يف �لبناء و�لعطاء، وتوزعت على 

�أ�سحاب �ل�سمو قادة  جدر�ن �ملجل�س �ل�سور �لفوتوغر�فية �لتي توثق زيار�ت 
�لإمار�ت �إىل من�سة �لأر�سيف �لوطني يف �لدور�ت �ل�سابقة للمهرجان، وتوزعت 
على �جلدر�ن �أي�ساً لوحات كبرة لأبرز �ملعامل يف �أبوظبي مثل جامع �ل�سيخ 
ز�يد بن �سلطان، وق�سر �لإمار�ت، وبع�س �ملباين ذ�ت �لطرز �ملعمارية �ملميزة. 

وتثقيفي،  �جتماعي  ذ�ت طابع  ودّي��ة  �ملجل�س  ت��دور يف  �لتي  �لأح��ادي��ث  وتكون 
وغالباً ما تدور حول بع�س مقتنيات �ملن�سة من �ل�سور و�لوثائق �لتاريخية، 
ولقاعة جمل�س من�سة »ذ�كرة �لوطن« �ألو�ن ت�سيع �لر�حة يف �لنف�س، وتتوفر 
�لقهوة، وبع�س �لأطعمة �ل�سعبية �خلفيفة يف �ملجل�س �لذي ي�سرع �أبو�به �أمام 

�ل�سيوف يف �لفرتة �مل�سائية على مد�ر �أيام مهرجان �ل�سيخ ز�يد �لرت�ثي.

•• ابوظبي-الفجر:

�حت�سن مع�سكر �لطويلة �لتابع لنادي تر�ث �لإم��ار�ت �سباح �م�س �حلملة 
�لوطنية “نظفو� �لإمار�ت” �لتي نظمتها جمموعة “عمل �لإمار�ت للبيئة” 
 – �سرطة”  “كلنا  ف��رع  �ملجتمعية  و�ل�سرطة  �أبوظبي،  بلدية  مع  بالتعاون 
نادي  م��ن  ودع���م  �لإ���س��ام��ي  �أب��وظ��ب��ي  برعاية م�سرف  �خل��ارج��ي��ة،  �ملناطق 
تر�ث �لإم��ار�ت، وم�سانع �لفجرة للبا�ستيك، و�سركة �ملر�عي، ومب�ساركة 
�خلر”،  “�سفر�ء  و�ملتطوعني  و�مل�سرفني  �مل��د�ر���س  ط��اب  م��ن  كبر  ع��دد 

و�لإعاميني.
لنادي  �لتابع  �ل�سمحة  �لرميثي مدير مركز  �سلطان  �ل�سيد  كل من  و�أعلن 
“عمل �لإمار�ت  تر�ث �لإم��ار�ت، و�ل�سيدة حبيبة �ملرع�سي رئي�سة جمموعة 
للبيئة” �ملنظمة للحملة، و�ل�سيد �سيف �لعلكيم رئي�س قطاع �إد�رة �لرو�ت 
و�خلدمات �مل�سرفية �ملميزة يف م�سرف �أبوظبي �لإ�سامي �لر�عي �لرئي�س، 
�مل�ساركون  فيها  نظف  وفعالة،  و��سعة  م�ساركة  �سهدت  �لتي  �حلملة  بد�ية 
منطقة مع�سكر �لطويلة وحميطها. وقالت حبيبة �ملرع�سي رئي�سة جمموعة 
للحملة، �إن حملة “نظفو� �لإمار�ت” هي  للبيئة” �ملنظمة  �لإمار�ت  “عمل 

يف  �ملجتمع  دور  تفعيل  بهدف   ،2002 �ل��ع��ام  يف  �أطلقت  جمتمعية  ر�سالة 
�ملحافظة على �لبيئة. م�سرة �إىل �أن �حلملة تتز�من يف كل عام مع �حتفالت 
�لو�لد  ر�سالة  هدى  على  �لعمل  هدفهم  �أن  مبينة  �لوطني.  باليوم  �لدولة 
�ملوؤ�س�س �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه” يف �ملحافظة على 
�لبيئة. وقالت �إن �حلملة بد�أت هذ� �لعام يوم 8 دي�سمرب يف �إمارة �ل�سارقة، 
ثم عجمان يوم 9 دي�سمرب، ويف �لعا�سر من دي�سمرب كانت يف دبا �لفجرة، 
قبل �أن حتط رحالها يف �أبوظبي �لتي �ست�سهد عدة حمات يف �أكر من موقع 

بالتعاون مع عدد من �جلهات.

ويف كلمته توجه �ل�سيد �سيف �لعلكيم رئي�س قطاع �إد�رة �لرو�ت و�خلدمات 
للحملة،  �لرئي�س  �لر�عي  �لإ�سامي  �أبوظبي  م�سرف  يف  �ملميزة  �مل�سرفية 
�حلملة  ع��ل��ى  و�ل��ق��ائ��م��ني  للبيئة”  �لإم�������ار�ت  “عمل  مل��ج��م��وع��ة  ب��ال�����س��ك��ر 
�لإ�سامي  �أبوظبي  م�سرف  يف  �سعادتهم  مبدياً  �لفعالية،  يف  و�حلا�سرين 
�أن يكون جزء�ً من هذه  �مل�سرف على  �لفعالية، موؤكد�ً حر�س  بالإ�سهام يف 
�حلملة �ل�سنوية لكون هذه �ملبادرة ت�ستحق دعم وم�ساندة خمتلف �لقطاعات 
�لتز�م  �إط���ار  يف  ت��اأت��ي  للحملة  �مل�سرف  رع��اي��ة  �أن  �إىل  م�سر�ً  و�ملوؤ�س�سات. 

�مل�سرف باإر�ساء �أرقى معاير �مل�سوؤولية �ملجتمعية و�لبيئية.

رئي�س النيجر يزور واحة الكرامة
•• اأبوظبي-وام:

ز�ر فخامة �إي�سوفو حممدو رئي�س جمهورية �لنيجر �م�س و�حة �لكر�مة وذلك �سمن �لزيارة �لر�سمية �لتي يقوم 
بها لدولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. وكان يف ��ستقباله �ل�سيخ خليفة بن طحنون �ل نهيان مدير تنفيذي مكتب 
�سوؤون ��سر �ل�سهد�ء يف ديو�ن ويل عهد �بوظبي. و��ستعر�س فخامته لدى و�سوله مر��سم حر�س �ل�سرف ثم و�سع 
�كليا من �لزهور �مام ن�سب �ل�سهيد �لذي يتكون من 31 لوحا ي�ستند كل منها على �لآخر حيث ميثل هذ� �لن�سب 
�لإم��ار�ت و�سعبها وجنودها �لأبطال. وقام فخامته بجولة يف  رمز� للوحدة و�لتكاتف و�لت�سامن بني قيادة دولة 
خمتلف �?نحاء �لو�حة و��ستمع �ىل �سرح من �ل�سيخ خليفة بن طحنون �?ل نهيان عن �لو�حة ومر�فقها �لتي ترمز 
�ىل بطولت �بناء دولة �لإمار�ت �لبو��سل وت�سحياتهم وتعربعن �لكثر من �لقيم و�لدللت �لوطنية �جلليلة.. 
كما قام �سيف �لدولة بت�سجيل كلمة يف �سجل �لزو�ر عرب فيها عن تقديره ل�سهد�ء دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
ي�سار �ىل �ن و�حة �لكر�مة تعد �حد �برز �ملعامل �لوطنية و�حل�سارية يف �لعا�سمة �بوظبي حيث مت ت�سييدها تخليد� 

لبطولت �سهد�ء �لإمار�ت وت�سحياتهم يف �سبيل �لدفاع عن �لوطن وحماية مكت�سباته ومنجز�ته.



اخلميس  13   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12502  
Thursday  13   December   2018  -  Issue No   12502

06

اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي، �م�س، عن نتائج  �أعلنت هيئة �لبيئة - 
�أكر من  و�لتي ت�سمنت  �لهو�ء،  �نبعاثات  جرد 
�سمن  كبرة  خطوة  يف  مف�سلة،  خريطة   50
وتدير  �ل���ه���و�ء.  ج����ودة  لإد�رة  ���س��ام��ل  ب��رن��ام��ج 
يف  �ل��ه��و�ء  ج��ودة  ملر�قبة  متكاملة  �سبكة  �لهيئة 
20 حم��ط��ة ر���س��د ثابتة  �لإم������ارة ت��ت��ك��ون م���ن 
�أنحاء  وحمطتني متحركتني منت�سرة يف جميع 
ن��وع��اً من   17 ن��ح��و  �ل�سبكة  وت��ر�ق��ب  �لإم�����ارة 
يف  �جلوية  �لأر�ساد  بيانات  �إىل  �إ�سافة  �مللوثات 
�إر�سال بث  كل �ساعة، وتعمل هذه �ملحطات على 
حي للبيانات على مد�ر �ل�ساعة. ويعترب تقرير 
�نبعاثات  عن  �ساملة  بيانات  قاعدة  �أول  �جل��رد 

�لهو�ء يف �أبوظبي، وي�سكل �أ�سا�ساً لنمذجة جودة 
و�آليات  منهجيات  توحيد  ت�سمن  حيث  �ل��ه��و�ء 
�ل��ب��ي��ان��ات م��ن خ���ال �ل�ستعانة  ج��م��ع وحت��ل��ي��ل 
لتنفيذه.  �لدولية  و�ملعاير  �ملمار�سات  باأف�سل 
�لنبعاثات  ج���رد  دل��ي��ل  وت��ط��ب��ي��ق  �ع��ت��م��اد  ومت 
و�لتقييم  للر�سد  �لأوروب��ي  بالربنامج  �خلا�س 
�ل�سادر من وكالة �لبيئة �لأوروبية ليكون �ملرجع 
و�ملبد�أ �لتوجيهي �لرئي�سي لتقدير �لنبعاثات. 
كما مت حتديد عام 2015 ليكون �سنة �لأ�سا�س 
و�ملقارنة للخروج بجرد �إجمايل لنبعاثات قطاع 
و�لنقل  و�ل�سناعات  و�ل��غ��از  و�لنفط  �لكهرباء 

و�لزر�عة  و�ل��ط��ر�ن  �لبحري  و�ل�سحن  �ل��ربي 
يف  �ملت�سربة  و�لن��ب��ع��اث��ات  �حل��ي��و�ن��ي��ة  و�ل����روة 
حمطات �لوقود يف �إمارة �أبوظبي للعام 2015. 
وتت�سمن قو�ئم جرد �نبعاثات �لهو�ء يف �أبوظبي 
�لناجتة  لانبعاثات  �لرئي�سية  �مل�سادر  جميع 
�أكا�سيد  ذل���ك  �ل��ب�����س��ري��ة مب��ا يف  �لأن�����س��ط��ة  ع��ن 
�لنيرتوجني وثاين �أك�سيد �لكربيت و�جل�سيمات 
 2.5 �أم  “ ب��ي  فئة  �ل��ه��و�ء  يف  �لعالقة  �لدقيقة 
“و”بي �أم 10” و�أول �أك�سيد �لكربون كما متت 
�إ�سافة �ملركبات �لع�سوية �ملتطايرة غر �مليثانية 
�لأر��سي.  �لأوزون  غاز  تكوين  لدورها يف  نظر� 

�ملدير  �حلو�سني  �أحمد  �سيخة  �ملهند�سة  وقالت 
�لبيئة  بهيئة  �لبيئية  �جل��ودة  لقطاع  �لتنفيذي 
ركائز متينة،  �لهو�ء  �نبعاثات  جرد  نتائج  “ �إن 
�سركائنا  م��ع  بالتعاون  فعالة  �إج����ر�ء�ت  وتتيح 
�ل���ع���ام و�خل����ا�����س، �لأم�����ر �لذي  �ل��ق��ط��اع��ني  يف 
�سي�ساهم يف �حلفاظ على بيئة �لإمارة ومو�ردها 
ب���ال���رخ���اء و�حلياة  ���س��ك��ان��ه��ا  ل��ي��ن��ع��م  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�ل�سيا�سات  �لتقرير  نتائج  وت��دع��م   .« �ل�سحية 
على  �لأدل���ة  على  �ملبنية  �ل��ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  وعملية 
�مل�ستويني �ملحلي و�لحتادي وذلك لتعزيز �إد�رة 
جودة �لهو�ء بني �لقطاعات يف �أبوظبي متا�سياً 

�أبوظبي.  وخ��ط��ة   2021 �لإم�����ار�ت  روؤي����ة  م��ع 
على  �ل��ه��و�ء  �ن��ب��ع��اث��ات  ج��رد  تقرير  و�سي�ساعد 
تقييم �ل�سرت�تيجيات �ملطبقة حالياً للحد من 
�لب�سرية  �لأن�سطة  بها  تت�سبب  �لتي  �لنبعاثات 
وم�ساعدة �لبلديات يف عمليات تخطيط �ملناطق 
ذلك  �سي�ساهم  ح��ي��ث  �حل�����س��ري،  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
لتح�سني  �لتكاليف  قليلة  �مل���ب���ادر�ت  ت��ع��زي��ز  يف 
�لكفاء�ت وخف�س �لنبعاثات من خال حتديث 
�ل�سناعية،  لانبعاثات  �لبيئية  �لبيانات  قاعدة 
مل�ساعدتها  للمن�ساآت  معلومات  �لتقرير  ويوفر 
�خلا�سة  �لنبعاثات  بيانات  قو�عد  تطوير  على 

بها وحت�سني تعقب �لعمليات وخف�س �لنبعاثات 
عملية  يدعم  مرجع  مبثابة  �لتقرير  و�سيكون 
تبادل �ملعلومات مع �خلرب�ء �ملحليني و�لدوليني. 
ي�سار �إىل �أن �لهيئة �أعدت �لتقرير بالتعاون مع 
90 جهة وموؤ�س�سة حكومية وخا�سة  �أكر من 
مبا يف ذلك وز�رة �لتغر �ملناخي و�لبيئة ومركز 
�لإح�ساء- �أبوظبي ود�ئرة �لنقل ودو�ئر �لتنمية 
و�لبلديات  �لعمر�ين  و�لتخطيط  �لقت�سادية 
�أبوظبي.  وم���و�ن���ئ  �أدن������وك  و���س��رك��ة  و�ل��ط��اق��ة 
�جل����ه����ات يف حتديد  ه�����ذه  ج����ه����ود  و����س���اه���م���ت 
�أبوظبي  �إم���ارة  يف  لانبعاثات  �جل��غ��ر�يف  �ملوقع 
�لأقمار  �سور  مثل  �لتقنيات  �أح��دث  با�ستخد�م 
�ملرور  حركة  ومن��اذج  �لو�سوح  عالية  �ل�سناعية 

و�أنظمة �ملعلومات �جلغر�فية.

����س��ت�����س��اف م���رك���ز ���س��ل��ط��ان ب���ن ز�ي���د 
م�ساء �م�س �لول �لعامي �لمار�تي 
ع��ام جمعية  �م��ني  نقي  �لرحمن  عبد 
حما�سرة  يف  ب���ال���دول���ة  �ل�����س��ح��ف��ي��ني 
 “ �لتطوعي  و�لعمل  ز�ي���د   “ بعنو�ن 
للعام  �لثقايف  �إط��ار مو�سمه  يف  وذل��ك 
منطقة  يف  �مل���رك���ز  ومب���ق���ر   2018
�لبطني باأبوظبي. يف بد�ية �ملحا�سرة 
عبيد  �ل��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  �سهدها  �ل��ت��ي 
علي ر��سد �ملن�سوري نائب �سمو مدير 
عام مركز �سلطان بن ز�يد وجمع من 
و�ملهتميمن  ب��الم��ار�ت  �ل��ت��ط��وع  رو�د 
جهود  �ملحا�سر  ثمن    ، و�لعاميني 
�ملركز �لثقافية وحر�سه على �لتعريف 
ب�سخ�سية �لقائد �ملوؤ�س�س �ل�سيخ ز�يد 
رحمه �هلل وكل ما يت�سل بالوطن . ثم 
نقي  �لرحمن  عبد  �لع��ام��ي  تطرق 
�إىل ع��ام ز�ي��د ومئوية ز�ي��د وق��ال �نه 
�سكل فر�سة عظيمة لاحتفاء بالو�لد 
�لقائد �ملوؤ�س�س �ل�سيخ ز�يد و��ستذكار 
بها،  �ل��ع��امل  لتذكر  و�أح��ام��ه  قيمه 
وغر�سها يف نفو�س �ل�سغار.و�سدد على 
قائد�ً  ك��ان  �هلل  ز�ي��د رحمه  �ل�سيخ  �ن 
�لتاريخ  �سيتذكر  وحكيماً  ��ستثنائياً 

��سمه ودرو�سه زمناً طويًا.
�لتطوعي  �ل��ع��م��ل  �ن  �مل��ح��ا���س��ر  و�ك���د 
�ل�����ذي م���ار����س���ه �ل�����س��ي��خ ز�ي�����د رحمه 
�لج���ت���م���اع���ي  مب���ن���ه���ج���ه  مي���ث���ل  �هلل 

و�لإن�����س��اين ���س��ل��وك��ا ح�����س��اري��ا ترتقي 
قدم  منذ  و�حل�����س��ار�ت  �ملجتمعات  ب��ه 
للتكاتف  رم��ز�  و��سبح ميثل  �ل��زم��ان، 
�سمن  �ملجتمع  �أف����ر�د  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون 
�رتبط  ح��ي��ث  م��وؤ���س�����س��ات��ه،  خم��ت��ل��ف 
بكل  وثيقا  �رتباطا  �لتطوعي  �لعمل 
معاين �خلر و�لعمل �ل�سالح عند كل 
وذلك  �لأزل  منذ  �لب�سرية  �ملجتمعات 

باعتباره ممار�سة �إن�سانية. 
وتطرق نقي �ىل ن�ساأة �لعمل �لتطوعي 
ك��م��ا تناول  حم��ل��ي��ا وع���رب���ي���ا ودول����ي����ا 
�ملتتبع  �إن  وق���ال   ، �ل��ت��ط��وع  م��ق��وم��ات 
ز�ي��د طيب  �ل�سيخ  و�مل��اح��ظ لعاقة 
�هلل ثر�ه ز�يد و�أهل �لإمار�ت بدينهم 
يف �مل��ا���س��ي �ل��ق��ري��ب و�ل��ب��ع��ي��د ك��م��ا يف 
و�لكثر  �ل��ت��غ��ر  �ل�����س��ري��ع  �حل��ا���س��ر 
�ل��ط��ف��ر�ت �إمن����ا ي��ل��ح��ظ ذل���ك �لنمط 
�ل��ف��ط��ري يف �ل��ت��ط��وع �ب��ت��غ��اء �لأج���ر 
و�ل��ث��و�ب. و����س��اف ب��اإن رع��اي��ة �ل�سيخ 
�أ�سرته  ز�يد كانت رعاية �لأب ل�سوؤون 
وم�ساعدته جلر�نه ووقفته مع �أبناء 
�ل�سالح  ينفع  فيما  قريته  �أو  مدينته 
وقت  وفزعته  �جلائع  و�إطعامه  �لعام 
�ملظلوم  لن�سرة  وقتاله  ب��ل  �ل�سد�ئد 
�إمنا  �لب�سيطة  وج��ه  على  ك��ان  �أي��ن��م��ا 
تقوى  م���ن  ي��ن��ط��ل��ق  م���ا  �أول  ي��ن��ط��ل��ق 
ما  لأخيه  وحبه  �أو�م���ره  و�متثال  �هلل 
ي��ح��ب ل��ن��ف�����س��ه، م��ق��ب�����س��ا ق��ول��ه رحمه 

كبرة  عائلة  رب  نف�سي  “�أعترب  �هلل 
�أن  هي �ل�سعب و�أن و�جب رب �لعائلة 
يرعى �سوؤون �أفر�د عائلته ويعمل على 
�سعادتهم ورفاهيتهم« مو�سحا �نه من 
هذه �لكلمات �حلكيمة للقائد �ملوؤ�س�س 
نهيان(،  �آل  �سلطان  بن  )ز�ي��د  �ل�سيخ 
�لتطوع  و�ق����ع  ف����اإن  ث����ر�ه،  ط��ي��ب �هلل 
�لذي جبل عليه �ملجتمع �لإمار�تي هو 

ثمرة للجهد �لطويل يف بناء �لأ�سرة.
�لقائد  ح��ق��ب��ة  �ن  �مل���ح���ا����س���ر  وذك������ر 
�سلطان  ب���ن  ز�ي�����د  �ل�����س��ي��خ  �مل���وؤ����س�������س 
�ت�سمت  ث����ر�ه،  �هلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  �آل 

�ملعروفة  جم��ال�����س��ه  ع����رب  ب��ح��ر���س��ه 
�أفر�د  بني  �لتاحم  قيم  تر�سيخ  على 
جمتمعه.و��سار �ىل �ن مفردة �لتطوع 
�لإمار�ت  جمتمع   يف  ح�سور�ً  �سكلت 
و�أمناط  باأ�سكال  �ل��زم��ان  ق��دمي  منذ 
فردية   �أو  جماعية  كانت   �سو�ء  ع��دة، 
نقي  �لرحمن  عبد  �لعامي  وذك��ر   .
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة  �ن 
�ثبتت �أنها د�ئماً على �أهبة �ل�ستعد�د 
بالنف�س  و�لت�سحية  �ل�سقيق  لنجدة 
و�لنفي�س يف �سبيل ن�سرته ، كما �أكدت 
�لإم��ار�ت وجودها كقوة موؤثرة  ق��و�ت 

وف��اع��ل��ة ، وك��ان��ت ف��زع��ة وت��ط��وع دولة 
وم�ساركة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�لكويت،  حت��ري��ر  يف  �مل�سلحة  ق��و�ت��ن��ا 
مهماتها  ث��ان��ي��ة  ه��ي   ، 1990م  ع���ام 
�خلارجية  خارج �حل��دود، م�ستعر�سا 
�بناء �لمار�ت  يف هذ� �ملجال م�ساركة 
تطوع  ح����م����ات  يف  ودول�����ي�����ا  ع���رب���ي���ا 
�مللهوف  و�غ���ات���ه  ل��ل��م��ظ��ل��وم  ون�����س��رة 
و�و�سح   . و�ل�سديق  لل�سقيق  ودع��م��ا 
�لدولة  ت��اأ���س��ي�����س  وم��ن��ذ  �لم�����ار�ت  �ن 
عام 1971، ��ستطاعت �أن تقوم بدور 
�لإن�ساين  �لت�سامن  ت��ع��زي��ز  يف  ر�ئ���د 

متقدمة  مكانة  وت��ب��و�أت   ، �لتطوعي 
ة يف  ���س��م��ن م��ن��ظ��وم��ة �ل���ق���وى �خل������ِرّ
يف  ف��اع��ًا  عن�سر�ً  و�أ�سبحت  �ل��ع��امل، 
للتحّديات  �ل��دول��ي��ة  �مل��و�ج��ه��ة  ج��ه��ود 
�مل�ساعد�ت  قيمة  �لإن�����س��ان��ي��ة.وب��ل��غ��ت 
�لتي  و�خلرية  و�لإن�سانية  �لتنموية 
تاأ�سي�سها  قدمتها دولة �لإم��ار�ت منذ 
 )173(  -  201٦ ع���ام  ن��ه��اي��ة  وح��ت��ى 
مليار درهم، توزعت على 21 قطاعاً، 
تلك  م����ن  دول������ة   178 و�����س���ت���ف���ادت 
�مل�����س��اع��د�ت. .وحت���دث يف ه��ذ� �ل�سدد 
للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  دور   ع��ن 

يف  و�لأ���س��دق��اء  لاأ�سقاء  عونا  ليكون 
�لإ�سهام يف م�سروعات �لتنمية و�لنماء 
لاأعمال  ز�ي��د  وموؤ�س�سة   ، ل�سعوبهم 
�خل��ري��ة و�لإن�����س��ان��ي��ة ل��ت��ك��ون ذر�ع����اً 
�لإن�ساين  �لعطاء  �ساحات  يف  مم��ت��دة 
�لدولة  د�خ����ل  جميعها  جم���الت���ه  يف 
�لأحمر  �ل���ه���ال  وخ���ارج���ه���ا.وه���ي���ئ���ة 
�لإم�����ارت�����ي ح��ي��ث مت��ك��ن��ت م���ن حجز 
موقع بارز ومميز للدولة على خريطة 
�لعاملية،  و�لإغ��اث��ي  �لإن�����س��اين  �لعمل 
�ل�سريع  �ل��ه��ي��ئ��ة  وج�����ود  خ����ال  م���ن 
و�لو�عي يف �ملناطق �ل�ساخنة، وقدرتها 
مع  و�حرت�فية  بحكمة  �لتعاطي  على 
�ل��ك��و�رث و�لأزم���ات، وتقدمي  خمتلف 
و�ملحتاجة  �ل�سعيفة  للفئات  �ل��ع��ون 
و����س���ح���اي���ا �حل��������و�دث و�ل�������س���ر�ع���ات، 
�لإمار�ت  ل�سعب  �سفر�ً  بحق  فكانت 
و�ختتم  �لب�سرية.  خ��دم��ة  م��ي��د�ن  يف 
ب���ال���ق���ول “ ل���ق���د جن���ح���ت �لإم��������ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ���س��ن��و�ت م��ن �لعمل 
�جلاد و�لحرت�يف يف بناء �سمعة عاملية 
�لإن�ساين،  �ل��ع��ط��اء  م��ي��د�ن  يف  طيبة 
�لكربى  �ل�������دول  ق���ائ���م���ة  وت�������س���درت 
���س��اح��ب��ة �لإجن����������از�ت �مل���ل���م���و����س���ة، يف 
�لتطوع يف �إغاثة �لاجئني و�لنازحني 
و�����س����ح����اي����ا �حل�����������روب و�ل�����ن�����ز�ع�����ات 
نقطة  م��ن  فما  �لطبيعية،  و�ل��ك��و�رث 
عليها  وح��ط��ت  �إل  �ل��ع��امل  يف  �ساخنة 

�لغذ�ء  حاملة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ط��ائ��ر�ت 
و�نطلقت  �لتدفئة،  وو�سائل  و�لأدوي��ة 
�إن�ساء  على  ت�سرف  مدربة  ف��رق  منها 
و��سار  و�مل�ساكن.  و�مل��د�ر���س  �لعياد�ت 
�لر�سيدة   قيادتنا  م��ن  ب��دع��م  �ن��ه  �ىل 
�لنفع  ذ�ت  �جل��م��ع��ي��ات  ع����دد  و����س���ل 
�ل���ع���ام �مل�����س��ه��رة ب���ال���دول���ة ح��ت��ى هذ� 
�ليوم 220 جمعية تطوعية وخرية 
�إد�ري���ا لعمل  وف��رت لها �ل��دول��ة دعما 
�أحكام  وف����ق  �ل��ت��ط��وع��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ات 
�إد�ري�������ة، ك��م��ا وف����رت �ل���دول���ة �لرتبة 
تلك  لعمل  �لكايف  و�لر�سيد  �خل�سبة 
�لأمر  جم��الت��ه��ا،  وت��ط��ور  �جلمعيات 
�لذي �ساعد كثر� يف ��ستمر�ر ن�ساطها 
�لتي  �ملحا�سرة  خ��ت��ام  ويف  وتقدمها. 
رئي�س  ع��ا  �ي��ت  �لرحيم  عبد  �د�ره���ا 
ق�����س��م �ل��رتج��م��ة ب��امل��رك��ز ح�����و�ر� بني 
�مل��ح��ا���س��ر و�جل��م��ه��ور مت��ح��ورت حول 
حيث  ز�ي��د  و�ل�سيخ  �لتطوعي  �لعمل 
وقف �جلميع تقدير� و�جال للر�حل 
ي��د �لعون  ل��ل��خ��روم��د  �ل��ك��ب��روح��ب��ه 
للجميع بروح مت�ساحمة ل تفرق بني 
�لمار�ت  ��سبحت  �ودي��ن بحيث  عرق 
ب��ل��د� ل��ان�����س��ان و�لن�����س��ان��ي��ة . عقب 
علي  عبيد  �لدكتور  �سعادة  ك��رم  ذل��ك 
من  وع��دد  �ملحا�سر  �ملن�سوري  ر����س��د 
�لعمل  جم��ال  يف  �مل��وؤث��رة  �ل�سخ�سيات 

�لتطوعي .

•• العني - الفجر

�أ�سافت بلدية مدينة �لعني �سمن حزمة خدماتها �لرقمية، 
وخدمة  �مل��دع��وم��ة  �لغذ�ئية  �ل�سلع  على  �حل�سول  خ��دم��ات 
ب��ط��اق��ة م����و�د غ��ذ�ئ��ي��ة، و�ل���ت���ي ���س��ت��خ��دم ب���دوره���ا �أك����ر من 
�مل�ستفيدين  قائمة  يف  م�سجلة  م�ستفيدة  �أ���س��رة   53628
�لعني،  مبدينة  �مل��دع��وم��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل�سلع  ت��وزي��ع  مب��ر�ك��ز 
ت��ع��زي��ز�ً ل��ل��ج��ه��ود �ل��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا �ل���د�ئ���رة يف ���س��ب��ي��ل حتقيق 
خمرجات م�سروع �لتحول �لرقمي خلدماتها. ةو�أ�سارعبد�هلل 
�لظاهري م�سوؤول مركز توزيع �ملو�د �لغذ�ئية ،  ميكن لاأ�سر 
�ملدعمة  �لغذ�ئية  �ل�سلع  جميع  ���س��ر�ء  �مل�ستفيدة  �مل��و�ط��ن��ة 
ت�سكل   وي�سر، حيث  �سهولة  “�سمارت هب” بكل  عرب من�سة 

كبرة  ن�سبة  �لغذ�ئية    �ل�سلع  بخدمات  �خلا�سة  �ملعامات 
من  جمموع �ملعامات �لتي تنفذها �لبلدية ، مما �سيخفف  
�ل�سغط �لكبر على �ملر�كز  ويقل�س �أعد�د �ملعامات �لورقية 
ت�ستجيب  وو��سحة  مدرو�سة  ملنهجية  وفقاً  ملحوظ،  ب�سكل 
�لر�سا من قبل  �أعلى م�ستويات  �ملتعاملني وحتقق  ملتطلبات 
�ملجتمع . و�أ�ساف �لظاهري  ، ت�سمل خدمات �ملن�سة �لرقمية 
�مل��ت��ن��وع��ة، وخدمة  �ل�سلع  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة مم��ي��ز�ت ط��ل��ب  ل��ل��م��و�د 
�لغذ�ئية  �ل�سلع  بالإ�سافة خلدمة تو�سيل   ، �لرقمية  �لدفع 
يف  �إدر�ج��ه��ا  على  �لعمل  يجري  و�لتي  �ملو�طنني  منازل  �إىل 
د�خل  �مل��ن��ازل  �إىل  �ل�سلع  تو�سيل  ر�سوم  تبلغ  حيث   ، �لنظام 
مدينة �لعني  35 درهماً فقط و �لتي يتم طلبها عن طريق 
�أو م��ن خ���ال قنو�ت  �ل��رئ��ي�����س��ي   �ل��ذ�ت��ي��ة للمركز  �خل��دم��ة 

تقدمي �خلدمة يف �ملركز �لرئي�س حالياً ، ف�سَا عن �سهولة 
�حل�سول على طلب �خلدمة  ل يحتاج �مل�ستفيد �إىل �إبر�ز �أي 
�أور�ق ثبوتية �أو بطاقة هوية �أو م�ستند�ت خا�سة، حيث يتوفر 
ربط كامل للبيانات مع هيئة �لأنظمة و�خلدمات �لذكية مبا 
قائمة  يف  مدرجة  �أ�سرة  بكل  �خلا�سة  �ملعلومات  كافة  يوفر 
�ل�سلع �لغذ�ئية �ملدعمة. وتتيح من�سة  �مل�ستفيدة من  �لأ�سر 
�خلدمات �لرقمية فر�سة طلب خدمة �سر�ء �ملو�د �لغذ�ئية 
�سرف  بطاقة  ��ستخر�ج  على  �لتقدمي  و  �ل�ساعة  م��د�ر  على 
�إي�سالت  �إىل طباعة  �حل��اج��ة  دون    ، ج��دي��دة  م��و�د غذ�ئية 
ب�سفة  و�لإج����ر�ء�ت  �لعمليات  جميع  جت��ري  حيث   ، للطلب 
رقمية ومت�سلة مع �لأنظمة ومر�كز �لتوزيع  حتقيقاً لأعلى 

م�ستويات �لر�سا عن �خلدمات �لبلدية  �إ�سعاد�َ للمجتمع .

•• دبي –الفجر:

�لإمار�ت  و�حت��اد  دب��ي  وقعت حماكم 
لتحقيق  تعاون،  �تفاقية  �لقدم  لكرة 
�لتوعية �ملجتمعية يف جمال �لأ�سرة، 
�لنا�سئة،  �لأج���ي���ال  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 
جديدة  م��ن��ه��ج��ي��ة  ب���ت���ق���دمي  وذل������ك 
ت��ت��اءم م��ع روؤي����ة �ل��ق��ي��ادة �لعليا يف 
�ملجتمعي  �لتاحم  جمال  يف  �لدولة 
و�لتما�سك �لأ�سري، ومبا يحقق علو 
���س��اأن��ه.  وق��ع �ملذكرة  �ملجتمع ورف��ع��ة 
مدير  �ملن�سوري  عيد  طار�س  �سعادة 
عام حماكم دبي، و�سعادة مرو�ن �أحمد 
�لإم�����ار�ت  ب��ن غليطة رئ��ي�����س �حت����اد 
طار�س  �سعادة  و�أو���س��ح  �ل��ق��دم.  لكرة 
�ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، �أن 
هدفنا �لأ�سا�سي من توقيع �لتفاقية 

ه���و حت��ق��ي��ق �ل��ت��وع��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
جم����ال �لأ�����س����رة، وت��ق��وي��ة �لأو�����س���ر 
�إىل روؤية  �أفر�د �ملجتمع، و�سوًل  بني 

دولة �لإم��ار�ت 2021 �سمن حمور 
جم���ت���م���ع م���ت���اح���م حم����اف����ظ على 
هويته، وذلك بتقدمي �لدعم �ملعنوي 

�لرعاية  �أوجه  بكافة  و�إحاطتهم  لهم 
تدريبية  ور������س  ���س��م��ن  و�له���ت���م���ام 
يتنا�سب  باأ�سلوب  هادفة  وحما�سر�ت 

�ملعي�سية.  وظ��روف��ه��م  �أع��م��اره��م  م��ع 
�أ���س��ار �سعادته، ج��اء �لت��ف��اق من  كما 
�ملجال  ت��ق��دمي �خل���دم���ات يف  خ���ال 
�لج���ت���م���اع���ي و�لأ��������س�������ري، و�إل����ق����اء 
�ملو��سيع  حما�سر�ت دورية، و�ختيار 
بح�سب  �ل����ر�ه����ن  �ل���وق���ت  يف  �مل��ه��م��ة 
�مل�سرفني  قبل  من  �ملاحظ  �لو�سع 
ع��ل��ى �ل��اع��ب��ني، ح��ي��ث ���س��ت��ق��وم فئة 
بجل�سات  دب��ي  حم��اك��م  م��ن  خمت�سة 
�أ�سرية خا�سة لاعب معني  توعوية 
�جللو�س مع ويل  �أو  رغبته،  ح��ال  يف 
�أو �جلهة  �لنادي  بالتن�سيق مع  �أمره 
ور�سات  قيام  �إىل  بالإ�سافة  �ملعنية، 
تدريبية يف جمال �لطاقة �لإيجابية 
و�ل���ت���ح���ف���ي���ز، وت�����ك�����رمي �ل���اع���ب���ني 
در��سياً، عن طريق تقدمي  �ملتفوقني 

�جلو�ئز لهم وت�سجيعهم.

قاعدة بيانات �ساملة لـ » منذجة « جودة الهواء يف اأبوظبي

يف حما�سرة مبركز �سلطان بن زايد

زايـــد جعـــل مــــن التطـــوع منهجـــا وثقافـــة اإماراتيـــة عامليـــة 

تخدم اأكرث من 53628 اأ�سرة يف مدينة العني

بلدية مدينة العني حتول خدمات املواد الغذائية املدعومة خلدمات رقمية

�سمن جهود فريق »مودة ورحمة«

حماكم دبي توقع مذكرة تفاهم مع احتاد الإمارات لكرة القدم لتحقيق التوعية املجتمعية يف جمال الأ�سرة

�سرطة دبي تنظم دورة »جتنيد امل�سادر يف جرائم الجتار بالب�سر«
•• دبي-الفجر:

بالتعاون  بالب�سر،  �لجت���ار  ج��ر�ئ��م  م��ر�ق��ب��ة  م��رك��ز  نظم 
مع �لإد�رة �لعامة للتدريب يف �سرطة دبي، دورة »جتنيد 
�مل�سادر �ل�سرية يف مكافحة جر�ئم �لجتار �لب�سر«، وذلك 
�ل��ق��ره��ود، مب�����س��ارك��ة ذوي  �ل�����س��ب��اط مبنطقة  ن����ادي  يف 

�لخت�سا�س يف مكافحة جر�ئم �لجتار بالب�سر.
وقدم �لدورة �لتي ��ستمرت ملدة يومني �لعقيد خبر حمد 
�لزعابي من وز�رة �لد�خلية، وتطرق خالها �إىل �أ�سباب 

وقوع جر�ئم �لجتار بالب�سر، و�أنو�ع �ملعلومات �ملتعلقة بها 
�ملجتمع من هذ�  �أجل حماية  �لتعامل معها من  وكيفية 
�لنوع من �جلر�ئم. وهدفت �لدورة �إىل تدريب وتطوير 
�لكو�در �لب�سرية وفق �أحدث �ملمار�سات �ل�سرطية و�لعلمية 
بالب�سر،  �لجت���ار  ج��ر�ئ��م  مبكافحة  �ملتعلقة  �لق�سايا  يف 
وت��اأه��ي��ل و���س��ق��ل م��ه��ار�ت �مل�����س��ارك��ني وت��ط��وي��ر قدر�تهم 
ك�س�ف  من  متكنهم  �لتي  و�لأ�ساليب  باملعارف  وتزويدهم 
�جلر�ئ�م م�ن خ�ال توفي�ر �ملعلوم�ات �لت�ي يت�م مبوجبه�ا 

ف�ك رم�وز �جلر�ئم و�لقب��س عل�ى مرتكبيه�ا.
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اأخبـار الإمـارات

�سرطة دبي وجامعة ال�سارقة ينظمان ندوة عن حقوق الإن�سان

بلدي ال�سارقة يناق�س احتياجات جمعية ال�سيادين 

�سدور الالئحة التنفيذية للقانون الحتادي رقم 16 ل�سنة 2007 وتعديالته ب�ساأن الرفق باحليوان

مركز الفلك الدويل : زخة �سهب م�ساء غد

•• دبي-الفجر:

ت��ز�م��ن��اً م��ع �ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي حلقوق 
�لعا�سر  ي�����س��ادف  �ل���ذي  �لإن�����س��ان، 
�سبعني عاماً  دي�سمرب، ومرور  من 
على ذكرى �لإعان �لعاملي حلقوق 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  نظمت  �لإن�����س��ان، 
جامعة  مع  بالتعاون  دبي  ل�سرطة 
�ل�سارقة ندوة نقا�سية بعنو�ن »دولة 
�لإمار�ت وحقوق �لإن�سان: تطبيق 
قدمها  �ل��دول��ي��ة«،  �ملعاير  لأع��ل��ى 
يو�سف  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور  �ل��ع��ق��ي��د 
حماية  �إد�رة  م��دي��ر  �مل��ن�����س��وري، 
�حلريات يف �لإد�رة �لعامة حلقوق 
دب��ي، بح�سور  �سرطة  �لإن�����س��ان يف 
�ل����دك����ت����ورة ����س���ام���ة �ل���رح���وم���ي، 
ع��م��ي��دة ����س���وؤون �ل��ط��ال��ب��ات، وعدد 
�لتدري�سية  �لهيئتني  �أع�ساء  م��ن 

و�لإد�رية و�لطلبة. 
�ل��ور���س��ة ع��ر���س فيلم  ومت خ���ال 

يف حماية حقوق �لإن�سان.
�إىل ج��ان��ب ذل���ك مت ع��ر���س فيلم   
ز�ي��د رحمه �هلل  �ل�سيخ  م��اآث��ر  ع��ن 
»ز�يد:  بعنو�ن:  �لإن�سان  يف حقوق 

مو�قف �إن�سانية خالدة«. 
�لدكتورة  ���س��ك��رت  ج��ان��ب��ه��ا  وم����ن 
على  �لقائمني  �لرحومي  �سامة 
باملعلومات  �ل��غ��ن��ي��ة  �ل���ن���دوة  ه���ذه 
�����س���ت���ف���ادت منها  و�ل���ت���ي  �ل��ق��ي��م��ة 
تعلمنه من  م��ا  ب��رب��ط  �ل��ط��ال��ب��ات 
مبجال  مرتبطة  وم���و�د  م�ساقات 
�لإن�����������س�����ان وم���������و�د تلك  ح����ق����وق 

�لور�سة.
 و�ختتم �حلفل بفتح باب �ملناق�سة 
ل��ل��ط��ال��ب��ات و�لأ�����س����ات����ذة، ك��م��ا مت 
يو�سف  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور  ت���ك���رمي 
�مل���ن�������س���وري ت���ق���دي���ر�ً جل���ه���وده يف 
�لقيمة  �ل����ور�����س����ة  ه������ذه  ت����ق����دمي 
باملعلومات  �لطالبات  �أث���رت  �ل��ت��ي 

�ملفيدة. 

ناق�س �ملجل�س عدد� من �ملو��سيع �ملتعلقة بال�ساأن �لبلدي 
�لتعاونية  �ل�سارقة  �ل��و�ردة من جمعية  ومنها �لطلبات 
لقو�رب  وق��ود  حمطة  �إن�ساء  ب�سان  �لأ�سماك  ل�سيادي 
لقو�رب  م��و�ق��ف  و�إن�����س��اء  �خل��ان  منطقة  يف  �ل�سيادين 
�ل�سيادين يف خور �خلان مع �سكن للبحارة حيث �أو�سى 
�ملجل�س بالتن�سيق مع كل من د�ئرة �لتخطيط و�مل�ساحة 
و�إمكانية  �لعامة  يف هذه �لحتياجات  �لأ�سغال  ود�ئ��رة 

تنفيذها . 

•• ال�صارقة –الفجر: 

�لثالث  �جتماعه  �ل�سارقة  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س  عقد 
�سامل  �سعادة  برئا�سة  ع�سر  �لر�بع  �ل�سنوي  �لف�سل  من 
علي  د.  ���س��ع��ادة   وح�سور  �ملجل�س  رئي�س  �مل��ه��ري  علي 
حممد بن دروي�س نائب رئي�س �ملجل�س و�سعادة �أع�ساء 
�لطريفي  ث��اب��ت  ���س��ع��ادة  �لج��ت��م��اع  ح�سر  كما  �ملجل�س 

مدير عام بلدية مدينة �ل�سارقة. 

�لقو�نني  ب��ع�����س  ب��ت��و���س��ي��ح  ق�����ام 
حلماية  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل��ت�����س��ري��ع��ات 
حقوق �لإن�سان، وبع�س �لإجناز�ت 
�لتي دونت يف �سجل دولة �لإمار�ت 

�ملن�سوري �سمانات تعزيز و�حرت�م 
�لد�ستور،  يف  �لإن���������س����ان  ح���ق���وق 
و�أب�����������رز �لت����ف����اق����ي����ات �ل����دول����ي����ة 
حل��ق��وق �لإن�����س��ان يف �ل���دول���ة، كما 

ق�����س��ر ي��ج�����س��د ج��ه��ود و�إجن�����از�ت 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
يف جم��ال ح��ق��وق �لإن�����س��ان، بعدها 
يو�سف  �أح��م��د  �لدكتور  ��ستعر�س 

فتح باب الرت�سيح لتمثيل الإمارات يف »م�سابقة دبي الدولية للقراآن«
�خلرين يف تعزيز وتطوير دور �حلفظ ورفدها باأحدث �لو�سائل و�لأ�ساليب 
�لتعليمية وت�سجيع وحتفيز �حلفظة و�ملحفظني، ما �أك�سب دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة مركز� مرموقا يف جمال �ملناف�سات و�مل�سابقات �لقر�آنية.
مر�سح  مقعد  على  للمناف�سة  �سروطا  و�سعت  �ملنظمة  �للجنة  �أن  و�أ�ساف 
�أن يحمل �ملر�سح جن�سية �لدولة و�أن ل يزيد عمره  �لإم��ار�ت من �سمنها 
باأنه  منوها  �لتجويد،  مع  كاما  للقر�آن  حافظا  يكون  و�أن  عاما   25 عن 
موقع  خال  من  �ل�ساأن  لهذ�  �ملخ�س�سة  �ل�ستمارة  ملء  للر�غبني  ميكن 
�ملمزر  منطقة  يف  �جلائزة  ملقر  �ل�سخ�سي  �حل�سور  خال  من  �أو  �جلائزة 
بدبي، وذلك حتى بد�ية فرب�ير �ملقبل. و�أو�سح بوملحة �أن �جلائزة �ستنظم 
لتاأهيلهم  �ملقبل  فرب�ير  منت�سف  يف  �ملتاأهلني  للمر�سحني  تدريبية  دورة 
خلو�س �مل�سابقة �لتي ي�سارك فيها عادة �أكر من 85 دولة وجالية م�سلمة 

•• دبي -وام: 

ف��ت��ح باب  �ل��ك��رمي  ل��ل��ق��ر�آن  �ل��دول��ي��ة  �أع��ل��ن��ت �للجنة �ملنظمة جل��ائ��زة دب���ي 
�لرت�سيح، للر�غبني يف متثيل دولة �لإمار�ت، بالدورة �ل� 23 مل�سابقة دبي 
�لدولية للقر�آن �لكرمي �لتي �ستقام رم�سان �ملقبل. و�أ�ساد �سعادة �مل�ست�سار 
لل�سوؤون  دب��ي  ح��اك��م  �ل�سمو  �ساحب  م�ست�سار  بوملحة  حممد  �إب��ر�ه��ي��م 
�لإمار�ت  دولة  باأبناء  للجائزة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س  و�لإن�سانية  �لثقافية 
�لذين ظلو� يقدمون م�ستويات متميزة  �ل��ق��ر�آن  و�إن��اث��ا من حفظة  ذك��ور� 
�ملحلية  �مل�سابقات  يف  �لعديدة  م�ساركاتهم  خال  من  و�لتاوة  �حلفظ  يف 

و�لدولية و�إحر�زهم مر�كز متقدمة يف هذه �مل�سابقات.
ولفت �إىل �لرعاية �لكرمية و�لهتمام �لكبر من �لقيادة �لر�سيدة وجهود 

�إ�سد�ر هذ� �لقانون - �لذي يعد  تنظيم حيازة �حليو�نات �خلطرة وكان 
�لأول من نوعه يف دول �ملنطقة – لز�ما للتعامل مع �لعديد من �ملمار�سات 
�خلاطئة يف حيازة �حليو�نات �خلطرة ويف �أكتوبر �ملا�سي مت �إ�سد�ر �لقر�ر 
للقانون  �لتنفيذية  �لائحة  ب�ساأن   2018 ل�سنة   476 رق��م  �ل���وز�ري 
 18 بالقانون �لحت��ادي رقم  و�ملعدل   2007 ل�سنة   16 �لحت��ادي رقم 

ل�سنة 2016.
وحت���دد �ل��ائ��ح��ة وف���ق م��ادت��ه��ا �ل��ث��ان��ي��ة و�ج���ب���ات �ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى رعاية 
�حليو�ن ومنها عدم �إطاق �سر�ح �أي حيو�ن حتت رعايتهم ويعتمد بقاوؤه 
و��ستمر�رية حياته عليهم ويف حال �لرغبة يف �لتخلي عنه يجب ت�سليمه 
�حليو�نات  لرعاية  و�ملوؤهلة  �لكافية  �لعمالة  وتوفر  �ملخت�سة  لل�سطات 
و����س��ت��م��ر�ري��ة حياته  لإي��و�ئ��ه  �ملنا�سبني  و�ل��غ��ذ�ء  �مل��ك��ان  وتهيئة  وت��وف��ر 
و�حل��ف��اظ على �سحته ومعاينة �حل��ي��و�ن م��رة و�ح��دة على �لأق��ل يوميا 
و�تخاذ  ل��ه  �ملتخ�س�سة  �ل�سحية  �لرعاية  وت��وف��ر  �سامته  م��ن  للتاأكد 
جميع �لحتياطات �لازمة لعدم �لإ�سر�ر �أو �حلاق �لأذى به و�لحتفاظ 
و�لإنتاجية  �ل�سحية  و�حل��ال��ة  و�ل��ت��غ��ذي��ة  �ل��ور�ث��ي��ة  �لأ���س��ول  ب�سجات 

للحيو�ن و�سجات متابعة للممار�سات �ليومية ويف �ملن�ساآت و�سيانتها.

•• دبي-وام: 

�أ�سدرت وز�رة �لتغر �ملناخي و�لبيئة �لائحة �لتنفيذية للقانون �لحتادي 
رقم 16 ل�سنة 2007 و�ملعدل بالقانون �لحتادي رقم 18 ل�سنة 2016 
للحفاظ  ��سرت�تيجيتها  �سمن  وذلك  وتعدياته  باحليو�ن  �لرفق  ب�ساأن 

على �لبيئة وحتقيق ��ستد�مة مو�ردها �لطبيعية وتنوعها �لبيولوجي.
�مل�ستخدمة  �مل�سطلحات  بتعريف  تخت�س  م��و�د  ت�سعة  �لائحة  وت�سم 
�لقائم على رعاية �حليو�ن وحرية حركة �حليو�ن  �لقانون وو�جبات  يف 
و�ل�سروط �ل�سحية و�لفنية ملن�ساآت رعاية و�إيو�ء �حليو�نات و��سرت�طات 
�حليو�نات  بتحميل  �خل��ا���س��ة  و�مل��و����س��ف��ات  و�ل�����س��روط  �حل��ي��و�ن  تغذية 
و�سروط  للحيو�ن  �جلوي  �لنقل  و��سرت�طات  وتغذيتها  و�إنز�لها  ونقلها 

و�سائل �لنقل.
من جانبه قال �سعادة �ملهند�س �سيف حممد �ل�سرع وكيل �لوز�رة �مل�ساعد 
لقطاع �ملجتمعات �مل�ستد�مة و�لقائم باأعمال وكيل �لوز�رة �مل�ساعد لقطاع 
�لرفق  �هتماما كبر� مبو�سوع  �لإم��ار�ت تويل  دول��ة  �إن  �لغذ�ئي  �لتنوع 
وباملوروث  بالبيئة  و�ملتعلقة  �ملوؤثرة  �لق�سايا  �إحدى  يعد  �لذي  باحليو�ن 
�لثقايف �مل�ستقى من �لأحكام �ل�سمحة لديننا �حلنيف وعاد�تنا �لجتماعية 
�لأ�سيلة وبدورها و�سمن �خت�سا�ساتها تعمل وز�رة �لتغر �ملناخي و�لبيئة 
و�سمان  �حليو�ن  حماية  ت�سمن  �لتي  �لت�سريعية  �ملنظومة  تطوير  على 

��ستد�مة �لتنوع �لبيولوجي يف �لبيئة �ملحلية.
�ملخت�سة حر�ست على عقد ور�س عمل وجل�سات  �لعمل  �ن فرق  و�أ�ساف 
ماحظاتهم  لأخ��ذ  �خلا�س  و�لقطاع  �ملحلية  �ل�سلطات  مع  ع��دة  نقا�س 
وروؤ�هم للم�ساهمة يف خلق �سورة �سمولية لو�سع بنود ومو�د �لائحة مبا 
كافة  �لعاملية  �ملعاير  يو�كب  مبا  باحليو�ن  �لرفق  �أ�س�س  حتقيق  ي�سمن 

وي�سمن �حلفاظ على حياته و�سحته و��ستد�متها.
و�أ�سار �إىل �ن �لوز�رة حر�ست خال �لفرتة �ملا�سية على تطوير �ملنظومة 
�لت�سريعية �لتي ت�سمن حماية �حليو�ن حيث �أ�سدرت �لقانون �لحتادي 
رقم  �لحت���ادي  �ل��ق��ان��ون  �أح��ك��ام  بع�س  وتعديل   2016 ل�سنة   18 رق��م 
�لنظام  �إىل  بذلك  م�ستندة  باحليو�ن  �ل��رف��ق  ب�ساأن   2007 ل�سنة   16
�خلليجي و�ملعاير و�ملمار�سات �لعلمية و�لعاملية و�لذي يعمل على تنظيم 
على  تقع  �لتي  و�لو�جبات  باحليو�ن  للرفق  �لعملية  و�ملمار�سات  �ملعاير 
�أو معاناة  �أمل  �لت�سبب يف  �أو  مالكي �حليو�نات مبا ي�سمن عدم �لإ�سر�ر 
للحيو�نات و�سمان توفر �ملكان �ملنا�سب لإيو�ئها وفقا لنوعيتها و�أعد�دها 
وطبيعتها.. كما �أ�سدرت �لقانون �لحتادي رقم 22 ل�سنة 2016 ب�ساأن 

خمالفته  ويتوجب  قا�سيا  �حل��ي��و�ن  رع��اي��ة  على  �لقائم  �مل���ادة  و�ع��ت��ربت 
�ملاأوى  وتوفر  و�لر�حة  �لغذ�ء  يكفي من  ما  تقدمي  �لإهمال يف  يف حال 
وتعري�س  �سبب  دون  ق�سر�  �حتجازه  وتعمد  �حل��ي��و�ن  �سرب  �أو  �ملنا�سب 
�لز�ئد  لاإجهاد  �جلر  �أو  �لتحميل  �أو  للركوب  ت�ستخدم  �لتي  �حليو�نات 
و�سيلة غر  �أو  بطريقة  نقله  �أو  �ل�سحية  وحالتها  مر�عاة عمرها  وعدم 
�أو  �لنقل  عند  بع�سها  مع  �حليو�نات  من  خمتلفة  �أن��و�ع  خلط  �أو  مهياأة 

عر�س وبيع و�لجتار يف حيو�ن م�ساب �أو مري�س.
كما �عتربته خمالفا يف حال �لتخلي عن �حليو�ن �أو تركة لفرتة طويلة 
دون رعاية �أو عدم عر�سه على طبيب بيطري يف حال مر�سه �أو �لتخل�س 
�أد�ء  �أو ��ستخد�مه ب�سورة منافية لطبيعته يف  منه بطريقة غر رحيمه 
�أو  �ل�سيد  رح��ات  يف  و�مل���ز�ح  للت�سلية  �أو  و�لرتفيهية  �لفنية  �لعرو�س 
حلبات �مل�سارعة �أو �عطاءه �أي �أدوية حمفزة للنمو �أو من�سطات حمظورة 

�أو مو�د كيميائية من �أغذية �أو �إ�سافات �لعاف غر م�سرح بها.
على  �لقائم  على  �حليو�ن  بحرية حركة  �خلا�سة  �لثالثة  �مل��ادة  وحظرت 
�أو �أدو�ت  �أية �أدو�ت حث على �حلركة حادة �أو كهربائية  رعايته ��ستخد�م 
�حليو�ن  وخ��ز  حظرت  كما  �لنف�س  عن  �ل��دف��اع  حالة  يف  �إل  �حلركة  �سل 
�لقوي  �إث��ارة �ل�سجيج  �أو �سربه يف �لأماكن �حل�سا�سة و�حليوية ومنعت 

لإجباره على �حلركة و�ل�سر.
للمن�ساآت  و�لفنية  �ل�سحية  بال�سروط  �خلا�سة  �لر�بعة  �مل���ادة  وح���ددت 
�حلظائر  وبالأخ�س  �ملن�ساآت  وجتهيز  بناء  يف  �مل�ستخدمة  �مل��و�د  تكون  �أن 
�أن تام�سها  �ل��ت��ي مي��ك��ن  �مل���ع���د�ت  و�لق���ف���ا����س و�ل���س��ط��ب��ات وك���ذل���ك 
�حل��ي��و�ن��ات غ��ر م��وؤذي��ة وخ��ال��ي��ة م��ن م�����س��ادر �ل��ت��ل��وث وي�سهل تنظيفها 
وتطهرها بالكامل و�أن تكون �ملن�ساأة منا�سبة لف�سيلة ونوع وعمر وحجم 
ووزن �حليو�ن و�أن تكون مظللة حلمايته من �ل�سم�س و��سرتطت �أن يتو�فر 
فيها تكيف للهو�ء للحيو�نات �لتي حتتاج لدرجات حر�رة منخف�سة كما 
حظائر  يف  �لبع�س  بع�سها  تثر  �لتي  �حل��ي��و�ن��ات  خلط  ع��دم  ��سرتطت 
�لنافقة ب�سكل  �ملادة �سرورة �لتخل�س من �حليو�نات  و�حدة. و��سرتطت 

�أمن مبا ي�سمن تطبيق �لت�سريعات �لأخرى ذ�ت �ل�سلة.
وق�����س��م��ت �مل����ادة �ل�����س��اد���س��ة �خل��ا���س��ة مب��و����س��ف��ات حت��م��ي��ل ون��ق��ل و�إن����ز�ل 
�حل��ي��و�ن��ات ����س��رت�ط��ات��ه��ا ع��ل��ى 3 م��ر�ح��ل �لأوىل م��رح��ل��ة م��ا ق��ب��ل نقل 
�حليو�ن “�لتحميل” و�سملت �ل�سرت�طات �سرورة �حل�سول على ت�سريح 
بنقل �حليو�ن من �ل�سلطات �ملخت�سة يو�سخ فيه عدد �حليو�نات و�نو�عها 
وخط �ل�سر و�لتاأكد من نظافة وتطهر و�سيلة �لنقل وو�سع �حليو�نات 
مع بع�سها قبل �لنقل ملدة ل تقل عن 24 �ساعة وتغذية و�سقاية �حليو�ن 

منف�سلة  وح��د�ت  يف  �حليو�نات  توزيع  �مل��ادة  ��سرتطت  كما  �لنقل.  قبل 
نقل  ومنعت  �لر�سع  �سغارها  مع  �لأمهات  بنقل  �ساحمة  �لو�سيلة  د�خ��ل 
ذ�ت  �أقفا�س  يف  وو�سعها  غرها  مع  �ل��ق��رون  وذ�ت  �ملفرت�سة  �حليو�نات 
�أبعاد حمددة وعدم ربط �حليو�نات من �أحد �أجز�ء ج�سمها بطريقة توؤدي 
لاإ�سر�ر بها وعدم نقلها مل�سافات طويلة يف حال كانت مري�سة �أو جريحة 
�أو هزيلة �أو حامل وعدم نقلها �حليو�نات حديثة �لولدة وجتهيز كميات 
�لأمر��س  خلوها من  و�لتاأكد من  �لنقل  لرحلة  و�لعلف  �مل��اء  من  كافية 

�لوبائية و�ملعدية.
�أما �ملرحلة �لثانية يف �ملادة يف مرحلة �لنقل و�سملت ��سرت�طاتها �أن تكون 
للحيو�ن  �لف�سيولوجية  �ملتطلبات  ومتو�فقة من  منا�سبة  درجة �حلر�رة 
يف  مرت  كيلو   80 ب�  �ل��ربي  �لنقل  لو�سيلة  �لق�سوى  �ل�سرعة  حت��دد  و�أن 
�ل�ساعة وتوفر عناية فورية مبا فيها طبيب بيطري يف حال وقوع حادث 
و�ملرحلة �لثالثة تخت�س مبا بعد �لنقل /�لإن��ز�ل/ و��سرتطت فيها منح 
له  و�لغذ�ء  �ملاء  �أخر وتقدمي  ملكان  نقله  كافية قبل  ر�حة  �حليو�ن فرتة 
�لوثائق  وتوفر  وتنظيفها  �لنقل  و�سيلة  وتطهر  �سامته  من  و�لتاأكد 

•• اأبوظبي-وام:

ي�ستعد علماء وهو�ة �لفلك لر�سد زخة �سهب �لتو�أميات �لتي حتدث كل 
عام يوم 14 دي�سمرب وتتميز باأعد�دها �لكبرة وبطء �سرعتها مما يجعلها 
تظهر لفرتة �أطول من �لزمن. وقال �ملهند�س حممد �سوكت عودة مدير 
مركز �لفلك �لدويل ع�سو منظمة �ل�سهب �لدولية �إن �سهب �لتو�أميات 

يف  م��وج��ودة  وهمية  نقطة  من  منطلقة  تبدو  لأنها  �ل�سم  بهذ�  �سميت 
جمموعة �لتو�أمني حيث تتكون نتيجة كويكب “فيثون” �لذي يت�سرف 
مثل �ملذنبات �أحيانا فتنفلت منه حبيبات غبارية تبقى �سابحة يف مد�ره 
وعندما تقرتب �لأر�س من مد�ر �لكويكب كل عام تنجذب هذه �حلبيبات 
�لغاف  �لغاف �جلوي فتحرتق وتوؤين  �لأر���س وتدخل  �لغبارية نحو 
�جلوي مكونة تلك �ل�سهب ..م�سر� �ىل �ن ذروة �سهب �لتو�أميات حتدث 

. ووفق  14 دي�سمرب  �لإم��ار�ت يوم  04:30 ع�سر� بتوقيت  �ل�ساعة  يف 
120 �سهابا تو�أميا  �إىل   60 روؤي��ة ما يقرب من  �حل�سابات توقع ع��ودة 
وقت �ل��ذروة هذ� �لعام ..موؤكد� �ن هذه �ل�سهب ل ت�سكل �أي خطر على 
و�سولها  قبل  تتا�سى  عا�سفة حيث  �سكل  على  كانت  و�إن  �لأر���س حتى 
�أو�سح مدير مركز  �أخ��رى مميزة  فلكية  كوكبنا. ويف ظاهرة  �سطح  �إىل 
�أمل��ع مذنب يف  وه��و  “ويرتنني”  �لفلك �ل���دويل �ن��ه ميكن روؤي���ة �مل��ذن��ب 

�ل�سماء خال �لعام 2018 ..م�سر� �ىل �ن �ملذنب �سيكون �أملع ما ميكن 
 16 ي��وم  17 دي�سمرب �حل��ايل حيث ي�سرق  12 �ىل  �ل��ف��رتة م��ا ب��ني  يف 
�إىل  وي�سل  �لإم����ار�ت  بتوقيت  ع�سر�  �لر�بعة  �ل�ساعة  ب��ح��دود  دي�سمرب 
10:45 م�ساء ويغرب يف �ل�ساعة  �ل�ساعة  �أعلى �رتفاع له يف �ل�سماء يف 
�لتاريخ بعدة  �ذ يختلف �سروقه وغروبه قبل وبعد هذ�  05:34 فجر� 

دقائق نتيجة حلركته �مل�ستمرة ب�سبب دور�نه حول �ل�سم�س.
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تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم �ملر
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:2145119 

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 50000
تعديل لوحة �لعان/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��سم جتاري من/ مطعم �ملر

ALMEER RESTAURANT

�ىل/مطبخ �ملر للماكولت �ل�سعبية - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
AL MEER KITCHEN TRADITIONAL FOOD - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/حذف مطعم )5٦10001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ح�سانة �أديوكر ذ.م.م - فرع 1

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1079123-1 
تعديل لوحة �لعان/�إجمايل من م�ساحة 5*0.85 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/ ح�سانة �أديوكر ذ.م.م - فرع 1

EDUCARE NURSERY LLC - BRANCH 1

�ىل/ح�سانة �أديوكر �خلا�سة ذ.م.م
EDUCARE PRIVATE NURSERY LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة 

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

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
لعمال  �ل�س�����ادة/كارتن  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لملنيوم  رخ�سة رقم:1009093 
تعديل وكيل خدمات/��سافة بال مظهر تيز�ين

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �جمد يو�سف عبد�هلل معايعه  %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد �سعيد حممد �لبادي �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
لتطوير  �لوروبية  �لمار�تيه  �ل�س�����ادة/�ل�سركه  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعقار�ت - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2661842 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
من�سور عبد�هلل بخيت حممد �ملهري من مدير �ىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء
من�سور عبد�هلل بخيت حممد �ملهري من 0% �ىل %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �ت�س �م زد �لقاب�سة ملالكها �ل�سيخ حمد�ن حممد ز�يد �سلطان �ل نهيان - �سركة 

�ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
 HMZ HOLDING OWNED BY SHAIKH HAMDAN MOHAMMED

ZAYED SULTAN AL NEHAYAN - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
فاطمة  مدينة  �ل�س�����ادة/م�سبغة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لتوماتيكية ذ.م.م  رخ�سة رقم:1028844 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عادل عبد�لرحمن �سالح حممد �ملرزوقي  %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة كنيز فاطمة �ني�س �حمد  %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف كنيز فاطمه �ني�س �حمد

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف طارق حممد علي رجا�س

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

فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بر�فا كاز� للديكور 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لد�خلي ذ.م.م رخ�سة رقم:1178460 

تعديل ن�سب �ل�سركاء
�ساح �لدين عبد�لرز�ق �حلب�س من 48% �ىل %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف منر عبد�لغني د�ن

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سعيد للخط و�لر�سم 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1033221 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد نا�سر �سيف عبود �لكعبي  %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد �حمد ر�جا �حمد دين

تعديل وكيل خدمات
حذف حممد ��سماعيل حممد �سلطان �لزعابي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
للحلول  �ل�س�����ادة/تو��سل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�خلدمات �س.ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2081538 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�هلل �سعيد جمعه �لنابوده  %51

تعديل ن�سب �ل�سركاء
�سهيل حممد فرج فار�س �ملزروعي من 51% �ىل %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �مين �سالح �سعيب
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/هايكلني 

رخ�سة رقم:CN 2416955 قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�سة

�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ذ� �ورجانيك بوك�س 

لتجارة �لفو�كه و�خل�سرو�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2103223 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة يو�سف �سعيد يو�سف �سعيد �ل�سويدي  %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف ت�سليمه عبد�لوهاب فقر عبد�لوهاب فقر بهادر

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
بقالة لمار  �لتجاري  بال�سم   CN رقم:1263337 
كان  كما  �لو�سع  و�عادة  �لرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �سابقا
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خال  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

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

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
فينو�ست  �لتجاري  بال�سم   CN رقم:1085665 
لل�سكولته بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة و�عادة �لو�سع 

كما كان عليه �سابقا
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خال  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

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

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
تكييف  ملقاولت  �لهند�سية  �ل�س�����ادة/�خلطوط  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لهو�ء ذ.م.م   رخ�سة رقم:1008075 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �بر�هيم علي غلوم مو�سى �لعبيديل %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف عمر ح�سن حممد �مل�سعود �لزعابي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ز�هد ح�سني حممد ��سماعيل

تعديل لوحة �لعان/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/ �خلطوط �لهند�سية ملقاولت تكييف �لهو�ء ذ.م.م
LINES ENGINEERING AIRCONDITIONER CONTRACTING LLC

�ىل/�خلطوط �لهند�سية ملقاولت تكييف �لهو�ء  - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
 LINES ENGINEERING AIRCONDITIONER CONTRACTING -

SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
�ملحا�سبية    لل�سجات  وورك�س  �ل�س�����ادة/بوك  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2465717 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سامل حممد هال ر��سد �ملزروعي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سعفان عبيد عو�س �لعامري

تعديل لوحة �لعان/�إجمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*1

تعديل عنو�ن/من �بوظبي جزيرة �بوظبي - برج د�ر �ل�سام �سرق 5 - ق c24 - طابق 

1006 �حمد خليفة يو�سف �حمد و�خرين �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي  10 - مكتب 

 RCS  -  1618222-1618222-RCS - 1701-1701  2 - مكتب   9 ق   -  11 �سرق 

حممد هال ر��سد

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

خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/وردة �مل�ساء للكمبيوتر

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1084489 
تعديل لوحة �لعان/�إجمايل من م�ساحة 4.85*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ وردة �مل�ساء للكمبيوتر
EVENING FLOWER COMPUTER

�ىل/�ف ��س �ستار �لطباعة
FS STAR TYPING

تعديل ن�ساط/��سافة خدمات �لطباعة وت�سوير �مل�ستند�ت )8219001(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة 

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

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

غروب ال�سم�س للمعدات البحرية - ذ م م
حما�سبون   - م  م  ذ  و�ملر�جعة   للمحا�سبة  �لحتاد  تعلن 
قانونيون- �بوظبي �نه مبوجب قر�ر �جلمعيه �لعموميه 

غر �لعادية بتاريخ 2018/12/11 بحل وت�سفية �سركة
غروب ال�سم�ض للمعدات البحرية - ذ م م

فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب 
�مل�سفى �ملعني هاتف  رقم02٦349400 فاك�س 02٦34941٦ 
�س.ب  4٦7٦5 �بوظبي �سارع �ل�ستقال بناية موزه حممد 
 )1( رقم  مكتب  )ميز�نني1(  �لطابق  �ملزروعي  فا�سل 
و�إح�سار �مل�ستند�ت �لثبوتيه، وذلك خال مدة �أق�ساها 45 

يوما من تاريخ هذ� �لعان

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

�سركة �سما دمياط للديكور ذ.م.م
بتاريخ  �لبتد�ئية  �لعني  حمكمة  من  �ل�سادر  �حلكم  مبوجب 
فقد  �لعني  كلي  جتاري   2018/580 رقم  �لدعوى  يف   2018/4/9
حكمت �ملحكمة بحل وت�سفية �سركة �سما دمياط لأعمال �لديكور 
�لها�سمي  �سامل  ح�سني  �حل�سابي/  �خلبر  تعيني  مت  وقد  ذ.م.م 
بانحال  �لتجاري  �ل�سجل  �لتاأ�سر يف  كم�سفي ق�سائي وقد مت 
�ىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  وعلى  �ل�سركة 
�مل�سفي �لق�سائي يف مكتبة �لكائن باأبوظبي �سارع �للكرت� خلف 
وكالة �لهوند� ت: 02٦7٦٦1٦٦ ف: 02٦7٦٦5٦٦ �س.ب: 128190 
�لثبوتية  و�لور�ق  �مل�ستند�ت  كافية  معه  م�سطحباً  �أبوظبي.  

وذلك يف غ�سون 45 يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعان.
امل�سفي الق�سائي/ ح�سني �سامل الها�سمي

اإعـــــــالن ت�ســفيـــــة 

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
�خلر�ت  �ل�س�����ادة/مل�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للنقليات  رخ�سة رقم:2445606 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �حمد ��سماعيل عبد�لرحيم �حلو�سني  %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سيف علي �سيف جدمي �ملزروعي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/توب  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فيكتوري لقطع غيار �لدر�جات �ملائيه ولو�زمها
رخ�سة رقم:CN 1198427 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
للنقليات  �ل�س�����ادة/�لعايد  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ملقاولت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1179721 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سيخه بنت �سعيد �سيخه بنت 
�سعيد بن خمي�س ر��سد بن خمي�س ر��سد  %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �ن�س �حمد ��سماعيل �بر�هيم ح�سن �حلو�سني

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• روما- الفجرية-الفجر:

ع���ل���ى �إي�����ق�����اع �مل���و����س���ي���ق���ى و�ل����غ����ن����اء، 
�لتي  �لأج������د�د  بق�س�س  �مل��م��زوج��ني 
ت��ت��ح��دث ع���ن ت���اري���خ م�����س��رف وث���ري 
بالأ�سالة �لإمار�تية، و��سل مهرجان  
�إيطاليا”  �لثقافية يف  �لفجرة  “�أيام 
م��ن��ا���س��ط��ه �حل���اف���ل���ة ب���ال���ع���دي���د من 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات �ل���ت���ي ت��ن��ق��ل ت�����ر�ث دولة 
عرب  �لغربية  �حل�سارة  �إىل  �لإم���ار�ت 
ب���و�ب���ة �ل��ع��ا���س��م��ة �لإي���ط���ال���ي���ة روم����ا، 
�لإمار�تية  �ل�����س��ف��ارة  م��ق��ر  يف  وذل����ك 
بح�سور عدد من �سفر�ء ودبلوما�سيي 
و��ستهل  و�لأجنبية.   �لعربية  �ل��دول 
جمعية  ت��ن��ظ��م��ه  �ل�������ذي  �مل����ه����رج����ان 
حتت  �لثقافية  �لجتماعية  �لفجرة 
حمد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  رع��اي��ة 
فعاليات  �لفجرة  عهد  ويل  �ل�سرقي 

ي��وم��ه �ل��ث��اين ب��ت��ق��دمي ف��ا���س��ل مرئي 
لإمارة �لفجرة ��ستعر�س �لكثر من 
و�لنه�سة  و�لأثرية  �ل�سياحية  معاملها 
�ل���ت���ي حتققت  �ل���ك���ب���رة  �ل��ع��م��ر�ن��ي��ة 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ب��ف�����س��ل 
�ل�سيخ حمد بن حممد �ل�سرقي ع�سو 

�ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرة.
وقدمت �لكاتبة �سلمى �حلفيتي قر�ءة 
تتناول  “�لر�سيف” و�ل��ت��ي  رو�ي���ة  يف 
ق�سايا �لإن�سان يف �لرو�ية �لإمار�تية 
مو�سوعاً  �حل��ف��ي��ت��ي  �ع��ت��ربت��ه  �ل����ذي 
�لإم�ساك  ميكن  ل  وعميقاً  مت�سعباً 
ولأن  و�ح���دة،  جل�سة  يف  خيوطه  بكل 
جمتمعه..  لأب���ع���اد  �ن��ع��ك��ا���س  �ل��ك��ات��ب 
�لكاتبة  �أو���س��ح��ت  نف�سه،  �ل�����س��ي��اق  يف 
�لإن�سانية  �أن  �أح��م��د،  وف��اء  �ل��دك��ت��ورة 
ب�سفة  ب��ال��ف��ن  ك��ث��ر�ً  وجت��ل��ت  متثلت 
و�أنه  خا�سة  ب�سفة  وب��ال��رو�ي��ة  عامة 

�أدب��ي ب��دون ق�سايا  ل �سبيل �إىل عمل 
للكاتب  �خل��ا���س��ع��ة  �ل�����روؤى  تفر�سها 
�أزمنتها �ملختلفة  و�لأمم و�ل�سعوب يف 
�أغ���و�ر  ���س��رب  ن�ستطيع  �لق�سية  ف��ف��ي 
�ل��ع��م��ل �لأدب������ي ون�����س��ل ع��ل��ى مكنون 
�لن�س باحثني عن �لعاقة �حلقيقية 
�لإن�سان  وق�سايا  �لأدب���ي  �لعمل  ب��ني 

حيز�ً  �ملهرجان  وخ�س�س  �حلقيقية. 
ل����ل����رت�ث  م���ن خ����ال تنظيم  ك���ب���ر�ً 
�لعاد�ت  ع��ن  تتحدث  ت��ر�ث��ي��ة  �أم�سية 
و�لتي  �لأ�سيلة  �لإمار�تية  و�لتقاليد 
����س��ت��ه��ل��ه��ا ب���اح���ث �ل�������رت�ث ع���ب���د �هلل 
�لإمار�تي  �ملجتمع  �أن  �لهامور موؤكد�ً 
�لهامور  و��ستعر�س  �ل���رت�ث،  يع�سق 

من  و�أخاقيات  “�آد�ب  حما�سرته  يف 
من  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل���ع���اد�ت  �لإمار�ت” 
خال عدد من �ملحاور �أهمها: طريقة 
��ستقبال  �لآخ�����ر،  وحت��ي��ة  �مل�����س��اف��ح��ة 
�أدب  ب����ه����م،  و�ل����رتح����ي����ب  �ل�������س���ي���وف 
�لتعامل مع كبر �ل�سن و�جللو�س يف 
��ستعر�ست  كما  وغ��ره��ا..  �ملجال�س، 
حما�سرتها  يف  �ل���ظ���ن���ح���اين  �آم����ن����ة 
�لمار�ت ح�سارة و�أ�سالة”  يف  “�ملر�أة 
ت��ر�ث �مل���ر�أة �لم��ار�ت��ي��ة ب��ني �لأ�سالة 
�أن�����ه مل تغب  و�ل���ت���اري���خ، و�أو����س���ح���ت 
�لإم����ار�ت  ن��اظ��ري موؤ�س�س دول���ة  ع��ن 
�ل�سيخ  ل���ه  �مل��غ��ف��ور  ن��ه�����س��ت��ه��ا  وب�����اين 
�آل نهيان، طيب �هلل  ز�ي��د بن �سلطان 
ث��ر�ه، �أهمية دور �مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة يف 
منا�سط  وت�سمنت  �مل��ج��ت��م��ع.  خ��دم��ة 
ل���ل���م���ه���رج���ان عر�س  �ل����ث����اين  �ل����ي����وم 
تاأليف  م�����ن  “�سد�أ”  م�������س���رح���ي���ة 

�ل��ظ��ن��ح��اين ومتثيل  ع���ب���د�هلل  �أح���م���د 
ع����ب����د�هلل �خل������دمي و�أمي�������ن �خل����دمي 
وتناولت  �لقحومي  �إبر�هيم  و�إخ���ر�ج 
عن  يعربون  �أف��ر�د  ق�س�س  �مل�سرحية 
�لتي  و�لأف��ك��ار  �لد�خلية  مكنوناتهم 
ت��دور يف ذ�كرتهم من خال جلوئهم 
م��ه��ج��ورة.. ل حياة  ق��ط��ار   �سكة  �إىل 
ت�����دب ف��ي��ه��ا �ت����خ����ذت م��ن��ه��ا ف���ئ���ة من 
ل��رتم��ي همومها  م����اذ�ً  �لأ���س��خ��ا���س 
وت�ستكي �لعقبات �لتي تعرقل حياتها، 
حو�ر  يف  �مل�سرحية  تنتهي  �خلتام  ويف 
�لتغير  يريد  ف��اأح��ده��م  بطليها  ب��ني 
و�لآخ��ر يريد �أن يبقى �لأم��ر على ما 
هو عليه.  كما خ�س�س �ملهرجان ركناً 
يف مقر �ل�سفارة �لإمار�تية للوحات يف 
�خلط �لعربي و�لفن �لت�سكيلي وركن 
تر�ثي �لذي ��ستعر�س جو�نب عديدة 

من �حلياة يف �لإمار�ت قدمياً.

•• عجمان-وام: 

�أك���د ���س��ع��ادة ر����س��د عبد �ل��رح��م��ن بن 
�ملو�رد  ع��ام  م��دي��ر  �ل�سويدي  ج���رب�ن 
تعزيز  �أن  بعجمان  �ملركزية  �لب�سرية 
�جلهات  خمتلف  يف  �ل�����س��ع��ادة  �آل��ي��ات 
�حل��ك��وم��ي��ة ب����الإم����ارة ت���اأت���ي يف �إط���ار 
توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد 
�ملجل�س  �ل��ن��ع��ي��م��ي ع�����س��و  ر�����س���د  ب���ن 
�ل�سيخ  و�سمو  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى 
عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار 
�لتنفيذي.  �ملجل�س  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان 
�لتي  �ل�سعادة  ف��رق  م��ب��ادرة  �إن  وق��ال 
�ملركزية  �ل��ب�����س��ري��ة  �مل�����و�رد  �أط��ل��ق��ت��ه��ا 
بحكومة عجمان �لعام �ملا�سي تن�سجم 
مع روؤية عجمان 2021 �لتي تعمل 
يف  ي�سهم  �سعيد  جمتمع  �إي��ج��اد  على 
حكومة  حتفزه  �أخ�سر  �قت�ساد  بناء 

متميزة من�سجمة مع روح �لحتاد.
ل��ت��ق��ي��ي��م فرق  و�أ�����س����اف - يف ج��ل�����س��ة 
نظمتها  عجمان  حكومة  يف  �ل�سعادة 
مب�ساركة  �مل��رك��زي��ة  �لب�سرية  �مل����و�رد 
ث��م��ان��ي��ة ف����رق م���ن خم��ت��ل��ف �جلهات 
�حلكومية يف �لإمارة وبح�سور �أبطال 
�أن تلك   - دب���ي  �ل�����س��ع��ادة يف ح��ك��وم��ة 
�ملبادرة �ساهمت ب�سكل كبر يف تعزيز 

�جلهات  موظفي  بني  �ل�سعادة  ثقافة 
�حلكومية يف عجمان مثمنا دورهم يف 
زيادة م�ستويات �لر�سا عن �خلدمات 
�حل��ك��وم��ي��ة �مل��ق��دم��ة ل��ل��ج��م��ه��ور من 
خ�����ال �إ����س���ع���اد �مل���وظ���ف���ني وم�����ن ثم 
�إ�سعاد �ملتعاملني. ولفت �إىل دور فرق 
�ملبادرة  �أه����د�ف  حتقيق  يف  �ل�����س��ع��ادة 
مفاهيم  ت��ر���س��ي��خ  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  �ل���ت���ي 
�ل�سعادة و�لإيجابية و�لإبتكار يف بيئة 
و��سحة  منهجية  خ��ال  م��ن  �لعمل 
وخطط تطبيق حمددة. وثمن مدير 
�ملركزية ح�سور  �لب�سرية  �مل��و�رد  عام 
حكومة  يف  �ل�سعادة  �أبطال  وم�ساركة 
 “ دبي �ملمثلني يف مكتب دبي �لذكية 

هيئة كهرباء ومياة دبي و�سلطة و�حة 
دبي لل�سليكون وحماكم دبي” موؤكد� 
با�ستعر��س  �جل��ل�����س��ة  �أث�������رو�  �أن���ه���م 
يف  �ساهمت  �لتي  �لناجحة  جتاربهم 
ت���ب���ادل �خل�����رب�ت ب���ني خم��ت��ل��ف فرق 
كافة  ب��دور  و�أ���س��اد  �مل�ساركة.  �ل�سعادة 
عجمان  ب���ح���ك���وم���ة  �ل�������س���ع���ادة  ف�����رق 
�ملركزية  �لب�سرية  �مل��و�رد  يف  �ملمثلني 
�لتنمية  ود�ئ��������رة  �مل���ال���ي���ة  “د�ئرة 
�لعامة ل�سرطة  و�لقيادة  �لقت�سادية 
عجمان و�حلكومة �لرقمية و�لأمانة 
ود�ئرة  �لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة 
و  �مليناء  ود�ئ��رة  و�لتخطيط  �لبلدية 
�جلمارك ود�ئرة �لتنمية �ل�سياحية«.

��ستعر��س  �لتقييم  جل�سة  وت�سمنت 
�ل�سعادة  ف����رق  وم�������س���وؤول���ي���ات  م���ه���ام 
مب��خ��ت��ل��ف �جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة يف 
عجمان وتتمثل يف عدة نقاط ياأتي يف 
�ملبادر�ت  و  مقدمتها عر�س �خلطط 
و�ل����رب�م����ج �ل���ت���ي مت ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا على 
�ملوظفني  لإ����س���ع���اد  �جل��ه��ة  م�����س��ت��وى 
و�أهد�فها  �ل���ف���رق  �أع�������س���اء  و�أدو�ر 
ر�سا  م��دى  نتائج  ع��ر���س  ج��ان��ب  �إىل 
�ملوظفني عن �لرب�مج و�ملبادر�ت �لتي 

مت تطبيقها من قبل فرق �لعمل.
�أبطال  ����س��ت��ع��ر���س  �آخ����ر  م���ن ج��ان��ب 
دب���ي جتربتهم  ح��ك��وم��ة  �ل�����س��ع��ادة يف 
حيث  �خل������������رب�ت  ت������ب������ادل  ب�����ه�����دف 

م�ساعد  �ل��ع��و���س��ي  ح��م��د  ����س��ت��ع��ر���س 
�لذكية  دبي  �مل�ساريع يف مكتب  مدير 
غنوة  وق��دم��ت  �ل�سعادة”  �ج��ن��دة   “
�لتجربة  �إد�رة  �أول  م���دي���ر  ك����رمي 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  يف  �لرقمية 
�ل�سعادة  “موؤ�سر  ح���ول  ع��م��ل  ورق����ة 
و�لإجناز”  �ل��ت��ج��رب��ة  ب��ني  �ل��ل��ح��ظ��ي 
�أول  رئي�س  نائب  علي  حيدر  وت��ن��اول 
���س��ع��ادة �لأف�����ر�د و�لإب��ت��ك��ار يف �سلطة 
“حمور  ل��ل�����س��ي��ل��ي��ك��ون  دب������ي  و�ح�������ة 
لل�سعادة” و�سارك  �ملتكاملة  �ملنظومة 
�إد�رة خدمة  م��دي��ر  �ل��ري�����س  ع��ب��د�هلل 
 “ بعر�س  دب��ي  حماكم  يف  �ملتعاملني 

�أ�سعد بيئة عمل«.

•• خورفكان -وام:

�أقيم بح�سور �ل�سيخ �سعيد بن �سقر 
�سمو  مكتب  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �لقا�سمي 
بقاعة  خ���ورف���ك���ان  �حل���اك���م مب��دي��ن��ة 
م�سرح جامعة �ل�سارقة فرع خورفكان 
�لحتفال  لفعاليات  �خلتامي  �حلفل 
للدولة  �ل�47  �ل���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم 
مع  بالتعاون  �لبلدي  �ملجل�س  �ل��ذي 
و�ل�سياحي  �ل��ت��ج��اري  �لمن����اء  هيئة 
�لثقافة  ود�ئ�����رة  وب��ل��دي��ة  ب��ال�����س��ارق��ة 
�سعادة  �حل��ف��ل  ح�سر  خ��ورف��ك��ان.  يف 
�لنقبي رئي�س  �لدكتور ر��سد خمي�س 
خورفكان  مل��دي��ن��ة  �ل��ب��ل��دي  �مل��ج��ل�����س 
ر��سد  ف����وزي����ة  �مل��ه��ن��د���س��ة  و����س���ع���ادة 
خورفكان  ب��ل��دي��ة  م���دي���ر  �ل��ق��ا���س��ي 

هيئة  مديرة  �لنقبي  يو�سف  و�أ�سو�ق 
�لمناء �لتجاري و�ل�سياحي باملنطقة 
�للجان  و�أع�����س��اء  وروؤ���س��اء  �ل�سرقية 

�جلهات  وممثلي  �حل��ف��ل  يف  �لعاملة 
�ل��ر�ع��ي��ة ومم��ث��ل��ي و���س��ائ��ل �لع����ام. 
�لنقبي  ر����س��د  �ل��دك��ت��ور  �سعادة  �أل��ق��ى 

مبدينة  �ل���ب���ل���دي  �مل��ج��ل�����س  رئ���ي�������س 
�لنتماء  فيها  ج��دد  كلمة  خ��ورف��ك��ان 
ل��ل��ق��ي��ادة �حلكيمة  و�ل�����ولء  ل��ل��وط��ن 

و�ملوؤ�س�سات  و�لأف����ر�د  �للجان  و�سكر 
�ل��د�ع��م��ة و�ل��ر�ع��ي��ة و�ل��ع��ام��ل��ة �لتي 
كان لها �لف�سل يف جناح �لحتفالت 
جماهريا  ح�������س���ور�  ���س��ه��دت  �ل���ت���ي 
خورفكان  منطقة  �أب���ن���اء  م��ن  ر�ئ��ع��ا 
و�مل��ن��اط��ق �مل��ح��ي��ط��ة و�مل��ق��ي��م��ني على 
�أر�سها. وكرم �ل�سيخ �سعيد بن �سقر 
�لقا�سمي ممثلي �ملوؤ�س�سات �حلكومية 
وروؤ�ساء  و�ل��رع��اة  �ملحلية  و�ل���دو�ئ���ر 
�ل��ع��ام��ل��ة وممثلي  �ل��ل��ج��ان  و�أع�����س��اء 
ب����دروع وجم�سمات  �لع����ام  و���س��ائ��ل 
�ل�سيخ  و�أ�ساد  تقدير.  و�سهاد�ت  فنية 
�سعيد بن �سقر �لقا�سمي ويف ت�سريح 
لوكالة �أنباء �لمار�ت “و�م” بالنجاح 
�لر�ئع �لذي حققته �ملنطقة �ل�سرقية 
باحتفالت  خا�سة  وخورفكان  عامة 

وقال   . للدولة  �ل�47  �لوطني  �ليوم 
�جن���از�ت  �لم�����ار�ت حققت  دول���ة  �ن 
بتقدير  وحظيت  �لإع��ج��از  حد  بلغت 
�ملغفور  يد  على  تاأ�سي�سها  منذ  عاملي 
�آل نهيان  ز�ي��د بن �سلطان  �ل�سيخ  له 
“طيب �هلل ثر�ه” و�إخو�نه �ملوؤ�س�سني 
و����س��ت��م��ر �ل��ت��ق��دم و�لزده�����ار ول ز�ل 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  قيادة  بف�سل 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
و�إخ����و�ن����ه  �هلل”  “حفظه  �ل����دول����ة 
�ملجل�س  �أع�������س���اء  �ل�����س��م��و  �أ����س���ح���اب 
و�لتاحم  �لم������ار�ت  ح��ك��ام  �لع���ل���ى 
�لر�ئع بينهم وبني �أفر�د �ل�سعب حيث 
مر�كز  �لآن  ح��ت��ى  �لم������ار�ت  ت���ب���و�أت 
�لأ�سعدة.  كافة  على  متقدمة  عاملية 
وثمن �ل�سيخ �سعيد �لقا�سمي �جلهود 

موؤ�س�سات  من  �جلميع  بها  ق��ام  �لتي 
من  ورع���اة  حملية  ودو�ئ����ر  حكومية 
�ملوؤ�س�سات  وموظفي  �خلا�س  �لقطاع 
�أن هذ�  �مل��ن��ظ��م��ة م��ع��ت��رب�  و�ل���دو�ئ���ر 
لاأر�س  و�نتماء  وف��اء  دليل  �لعطاء 
و�لقيادة وبف�سل تعاونهما ��ستطاعت 
�لمار�ت �أن تكون باد �لأمن و�لأمان 

و�لت�سامح و�ل�سعادة.

•• ال�صارقة-وام:

ح�����س��ر ����س���ع���ادة �ل�����س��ي��خ م���اج���د بن 
���س��ل��ط��ان �ل��ق��ا���س��م��ي م���دي���ر د�ئ�����رة 
�سوؤون �ل�سو�حي و�لقرى بال�سارقة 
�لتنمية  مل���ر�ك���ز  �ل�����س��ن��وي  �حل���ف���ل 
�لأعلى  للمجل�س  �لتابعة  �لأ���س��ري��ة 
ب��ال�����س��ارق��ة �لتي  ل�������س���وؤون �لأ�����س����رة 
�ل�ست�ساري  �مل��ج��ل�����س  يف  �أق���ام���ت���ه 
�ل�سرت�تيجيني.  �سركائها  لتكرمي 

حممد  بنت  مو�سي  �سعادة  و�أك���دت 
مر�كز  �إد�رة  رئ��ي�����س��ة  �ل�����س��ام�����س��ي 
�لتنمية �أن �ل�سركاء �ل�سرت�تيجيني 
و�مل����ت����ع����اون����ني مي���ث���ل���ون ق������وة دف���ع 
�لناجحة  م�����س��رت��ن��ا  يف  و�إي��ج��اب��ي��ة 
�أخ������ذت ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا �لعمل  �ل���ت���ي 
وخدمة  و�لإن���������س����اين  �لج���ت���م���اع���ي 
روؤيتها  حتقيق  خ���ال  م��ن  �لأ����س���رة 
�لتي تتمثل يف بناء �أ�سري متما�سك 
�ساحب  قرينة  بتوجيهات  وم�ستقر 

�ل�سمو حاكم �ل�سارقة �سمو �ل�سيخة 
جو�هر بنت حممد �لقا�سمي رئي�سة 
�لأ�سرة  ل�������س���وؤون  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
خال  �لإد�رة  وك��رم��ت  ب��ال�����س��ارق��ة. 
تقدير�  حكومية  جهة   40 �حل��ف��ل 
جل���ه���وده���م ودع���م���ه���م �مل�����س��ت��م��ر يف 
مر�كز  �إد�رة  مع  و�لتو��سل  �لتعاون 
ر�سالتها  لإي�سال  �لأ�سرية  �لتنمية 
�لأ�سرة  لبناء  وت��ه��دف  تتمثل  �ل��ت��ي 

ورفعة �ملجتمع.

•• اخلرطوم -وام: 

�ل��ت��ق��ى ���س��ع��ادة ح��م��د حم��م��د �جل��ن��ي��ب��ي �سفر �ل���دول���ة لدى 
�أول عو�س حممد �أحمد بن عوف  �خلرطوم معايل �لفريق 

وزير �لدفاع �ل�سود�ين.
مت خ���ال �ل��ل��ق��اء ب��ح��ث �ل��ع��اق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني �لبلدين 

و�ملو��سيع ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.

�سفري الدولة يلتقي وزير »مراكز التنمية الأ�سرية« بال�سارقة تكرم 40 جهة حكومية
الدفاع ال�سوداين

�سعيد بن �سقر القا�سمي يكرم امل�ساركني فى احتفالت 
اليوم الوطني الـ47 بخورفكان

ابن ماجد يزور »حار�سة القمح« يف يوم اجلبال العاملي 

ح�سور قوي لالأدب والرتاث وامل�سرح الإماراتي يف روما

»موارد عجمان«: مبادرة فرق ال�سعادة �ساهمت يف تعزيز ثقافة موظفي احلكومة

••  راأ�س اخليمة – الفجر: 

ن��ظ��م ف��ري��ق �ب���ن م��اج��د ل��ل��رح��ات و�مل��غ��ام��ر�ت �لتابع 
ل��ن��ادي ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �ل��ري��ا���س��ي �ل��ث��ق��ايف رح��ل��ة جبلية 
�لقمح  ل��زي��ارة ح��ار���س��ة  �ل��ع��امل��ي،  ي��وم �جل��ب��ال  مبنا�سبة 
�أعايل  �جلدة �خلم�سينية مرمي �ل�سحي �لتي ت�سكن يف 
�جل��ب��ال و�دي ���س��ع��م �أق�����س��ى ���س��م��ال �لم�������ارة.   وقالت 
�لريا�سي  ر�أ���س �خليمة  ن��ادي  رئي�س  نائب  �سيف  ح�سة 
�لثقايف، موؤ�س�س فريق �بن ماجد للرحات و�ملغامر�ت 
�ل��ع��ول��ة  �جلبلية  ك��ان��ت �ىل منطقة  �ل��ت��ي   �ل��رح��ل��ة  �أن 
حياة  على  �ل�سوء  ت�سليط  يف  �ساهمت  �سعم،  و�دي  يف 
عاد�تهم  على  حمافظتهم  وكيفية  ق��دمًي��ا،  �جلبل  �أه��ل 
و�لتي متثلت يف  �ل��وع��وب،  �لقمح يف  زر�ع��ة  �جلبلية يف 
مرمي �ل�سحي �جلدة �خلم�سينية �لتي و��سلت  م�سرة 

�ل��زي��ارة �ل�سوء  �أج��د�ده��ا يف زر�ع��ة �لقمح، كما �سلطت 
لأه���ايل �جلبال  �ل��دول��ة  �ل��ت��ي قدمتها  �خل��دم��ات  على 
لت�ساعدهم على �لتكيف مع �لتطور�ت و�ملحافظة على 
�إرث��ه��م وح��ي��ات��ه��م �جل��ب��ل��ي��ة.  و�أ���س��اف��ت �أن م��ن �أه���د�ف 
مناطق  على  �لتعرف  و�ملغامر�ت  للرحات  ماجد  �ب��ن 
ريا�سة  وت�سجيع  �ملنظمة،  �لرحات  خال  من  �لدولة 
“ وخمتلف �لريا�سات �ملرتبطة بالرحات  “ �لهايكنغ 
نظم  �لفريق  �أن  �ىل  �مل�ستهدفة، م�سرة  �ملناطق  ح�سب 
�أك��ر من 12 رحلة على م��د�ر عام ز�ي��د 2018.  و�أكدت 
ر�أ����س �خليمة  ن���ادي  �ل���رت�ث يف  �سفرة  �سيخة �حل���اي، 
�لريا�سي �لثقايف، �أن زيارتنا  لأهل �جلبل يف يوم �جلبال 
�لتو��سل  ويحقق  �لجتماعية،  �لعاقات  يعزز  �لعاملي، 
�أهاليهم يف �ملا�سي،  بني �لأجيال يف �لتعريف عن حياة 

ويقدر حمافظتهم على عاد�تهم �لقدمية . 

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/120  عقاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جمموعة فورت�سن لا�ستثمار ���س.ذ.م.م 2- ��س �و �ل للتطوير 
عبد�لو�حد  حممود  /با�سل  �ملدعي  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  �لعقاري 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  بوعميم  �ل  عبد�هلل  �ساحي  عبد�هلل  وميثله:�حمد  �لفرحان 
و�لر�سوم  درهم   )424.470( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبه وحتى �ل�سد�د �لتام.وحددت 
  ch1.B.8:لها جل�سة يوم �لثاثاء �ملو�فق:2018/12/18 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/4416  تنفيذ جتاري
                    اىل املنفذ �سده/ 1- جموهرات منوج - �ض ذ م م  2- بلفي ف�سنت �ساه

مبا اأن  طالب التنفيذ/�سعيد حممد علي جعفر حممد    قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19622.5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام  �ستبا�سر االجراءات  وعليه فان املحكمة 
من تاريخ ن�سر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• مراك�س-وام:

بحث معايل نا�سر بن ثاين �لهاملي 
و�لتوطني  �ل��ب�����س��ري��ة  �مل�����و�رد  وزي����ر 
خارجية  وزي��ر  �سازيرب�  ري�سارد  مع 
رو�ند� وجوكارنا بي�ستا وزير �لعمل 
�لوزيرة  �ن���ك  ب���ن  و����س���او  �ل��ن��ي��ب��ايل 
كمبوديا  يف  �لهجرة  ب�سوؤون  �ملكلفة 
ك���ل ع��ل��ى ح����دة ���س��ب��ل ت��ط��وي��ر �آف����اق 
�لتعاون بني دولة �لإم��ار�ت ودولهم 
و�لعمال  �لعمل  جم��الت  يف  خا�سة 
م�ساركاتهم  ه��ام�����س  ع��ل��ى  وذل�����ك 
حول  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  “موؤمتر  يف 
�لهجرة” �لذي �ختتم �أعماله �أم�س 

يف مدينة مر�ك�س �ملغربية .
�لثاثة  �ل���ل���ق���اء�ت  و����س��ت��ع��ر���س��ت 
خم��رج��ات �مل��وؤمت��ر �ل��ذي مت خاله 
�ع��ت��م��اد �لت���ف���اق �ل��ع��امل��ي م���ن �أجل 
و�لنظامية  �ملنظمة  �لآمنة  �لهجرة 
ون��ت��ائ��ج �أع���م���ال �ج��ت��م��اع �ل��ق��م��ة �ل� 
للهجرة  �ل���ع���امل���ي  ل��ل��م��ن��ت��دى   11

مر�ك�س  م��دي��ن��ة  يف  �ن��ع��ق��دت  �ل��ت��ي 
للتح�سر لأعمال �ملوؤمتر.

و�أكد معايل نا�سر بن ثاين �لهاملي 
�ل��ل��ق��اء�ت - ح��ر���س دولة  - خ���ال 
�سر�كاتها  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �لإم�������ار�ت 
�ملر�سلة للعمالة  �لدول  �لثنائية مع 
و�ملحافل  �مل�������س���ار�ت  يف  و�مل�������س���ارك���ة 
�لدولية ذ�ت �لعاقة بق�سايا �لعمل 

�إط����ار� دول��ي��ا ي�ساهم يف  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
حوكمة دورة �لعمل �لتعاقدي �ملوؤقت 
�لفو�ئد  م��ن  يعظم  �ل���ذي  بال�سكل 
�لتنموية لتنقل �لعمالة بني �لدول 

�ملر�سلة و�مل�ستقبلة لها.
و��ستعر�س معاليه و�قع �سوق �لعمل 
�لوطنية  و�ل��ت�����س��ري��ع��ات  �ل���دول���ة  يف 
�سفافية  م��ن  ع���ززت  �ل��ت��ي  �ملتقدمة 

طرفيها  بني  �لعمل  عاقة  وت��و�زن 
من  حزمة  تطبيق  ظ��ل  يف  �سيما  ل 
�ل�����س��ي��ا���س��ات و�ل����رب�م����ج و�مل����ب����ادر�ت 
هذه  ط��ريف  حقوق  ل�سمان  �ملبتكرة 
�حلقوق  بتلك  و�ل��ت��وع��ي��ة  �ل��ع��اق��ة 
و�للتز�مات �لتي تن�س عليها عقود 
�أ����س���اد وزر�ء  �ل��ع��م��ل. م���ن ج��ه��ت��ه��م 
ك��ل م��ن ورو�ن����د� ون��ي��ب��ال وكمبوديا 

ب�سوق �لعمل يف دولة �لإمار�ت �لذي 
بلد�نهم  لعمالة  جاذبا  �سوقا  يعترب 
�لعمل  ت�سريعات  �سوء  يف  خ�سو�سا 
ذ�ت  �لدولية  �ملعاير  مع  �ملتو�فقة 
�ل�سلة. و�أكدو� �حلر�س على تعزيز 
�لتعاون �لثنائي مع �لإمار�ت وتبادل 
�خلرب�ت و�لتجارب �ملتعلقة بق�سايا 

�لعمل.

ومت خ���ال �ل��ل��ق��اء�ت �لت��ف��اق على 
تفاهم  م��ذك��ر�ت  لإب����ر�م  �لتح�سر 
ب��ني كل  �ل��ع��م��ل  ثنائية يف جم���الت 
من دول��ة �لإم���ار�ت ورو�ن���د� ونيبال 
�سعادة  �للقاء�ت.  ح�سر  وكمبوديا. 
�لدكتور عمر �لنعيمي وكيل �لوز�رة 
�مل�������س���اع���د ل���ات�������س���ال و�ل���ع���اق���ات 

�لدولية وعدد من �ملعنيني.

الإمارات تبحث مع رواندا ونيبال وكمبوديا تعزيز التعاون يف جمالت العمل والعمال

•• اأبوظبي-وام:

�لتقى معايل �للو�ء حممد خلفان �لرميثي �لقائد �لعام 
ل�سرطة �أبوظبي - يف مكتبه يف �لقيادة �لعامة ل�سرطة 
�لبيارو�سية  �خل��ا���س��ة  �ل��ق��و�ت  م��ن  وف���د�   - �أب��وظ��ب��ي 
�خلا�سة  �ل��وح��دة  قائد  زور�و  فيكتور  �لعقيد  برئا�سة 
بحث   - �ل��ل��ق��اء  خ���ال   - وج����رى   .  «  ALMAZ  «

�لعمل  يف  �مل�سرتك  �لهتمام  ذ�ت  �ملو�سوعات  من  ع��دد 
�ل�سرطي و�لأمني وتعزيز �لتعاون �لتدريبي �مل�ستقبلي 
�آلية عقد �لتمارين �لتي  بني �جلهتني بجانب مناق�سة 
�ستقام يف �أبوظبي . ح�سر �للقاء .. �للو�ء مبارك عبد�هلل 
ظاهر �ملهري مدير قطاع �ملهام �خلا�سة و�لعميد ر��سد 
كبار  م��ن  وع���دد  ق7  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  �ل�سام�سي  �سعيد 

�ل�سباط يف �سرطة �أبوظبي.

الرميثي يلتقي وفدا من القوات 
اخلا�سة البيالرو�سية

 

الدفاع عن منجزات الوطن وحماية مكت�سباته
•• اأبوظبي-وام:

�ل�ساعة” �أن جناح كلية خليفة بن ز�يد �جلوية، وخمتلف  “�أخبار  �أك��دت ن�سرة 
و�أكفاء،  موؤهلني  ب�سباط  �مل�سلحة  قو�تنا  رفد  يف  �لع�سكرية،  و�لكليات  �ملعاهد 
�إمنا ي�سهم يف تعزيز �لأم��ن �لوطني �ل�سامل لدولة �لإم��ار�ت، خا�سة و�أن هذه 
توؤدي  و�إمنا  و�ل�سرت�تيجي،  �لع�سكري  بالعلم  تكتفي فقط  و�ملعاهد ل  �لكليات 
�لوطنية، وقد�سية  �لهوية  تر�سيخ مفاهيم  تتمثل يف  وطنية مهمة  �أدو�ر�ً  �أي�ساً 
�لدفاع عن �لوطن، و�للتز�م �لأخاقي و�حرت�م �لقو�نني، كما متنح وعياً ز�ئد�ً 
تهدد  �لتي  �لأمنية  �لتحديات  و�أب��رز  و�لإقليمية،  �لدولية  �ل�سر�عات  بطبيعة 
ب��دور كبر يف تعزيز �لأم��ن و�حل��ف��اظ على  �ل��وط��ن، وه��ي بهذ� ت�سهم  م�سالح 
�مل�سالح �لوطنية يف �ملجالت كافة. وقالت �لن�سرة - �ل�سادرة عن مركز �لإمار�ت 
“ �لدفاع  عنو�ن  �م�س حتت  �فتتاحيتها  �ل�سرت�تيجية يف  و�لبحوث  للدر��سات 
عن منجز�ت �لوطن وحماية مكت�سباته “ - متثل كلية خليفة بن ز�يد �جلوية 
�لتي �حتفلت �أم�س، بتخريج �لدفعة �ل� 48 من �ملر�سحني �لطيارين يف مدينة 
�لعني، فخر�ً لكل �إمار�تي، لي�س فقط لأنها ترفد �لقو�ت �مل�سلحة بطيارين �أكفاء 
ملو�كبة �لتطور �ل�سريع يف جمال �لطر�ن �لع�سكري مبختلف تخ�س�ساته، و�إمنا 
�أي�ساً لأنها ت�سهم يف �لرتقاء مبهار�ت خريجيها وتنمية مهار�تهم، حتى يكونو� 
قادرين على �أد�ء �ملهام �لتي توكل �إليهم بكل كفاءة و�حرت�فية. و�أ�سارت يف هذ� 
�ل�سدد �ىل ما �أكد عليه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل”، مبنا�سبة ح�سوره 
�حتفال تخريج هذه �لدفعة، // �أن قيادة دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة تويل 
�إىل  ي�سلو�  حتى  و�ملعنوي  �مل���ادي  و�ل��دع��م  �لرعاية  ك��ل  �ل��وط��ن  و�سابات  �سباب 
و�أن يكونو� قدوة لإخو�نهم من �جليل  تاأمني م�ستقبل و�عد لهم،  مبتغاهم يف 
�لقادم //، كما قال �سموه خماطباً �خلريجني: // تريدكم قيادتكم �أن تكونو� 
و��ستقال  ب�سابة عن منجز�ت  تد�فعو�  كي  �لرب  يف  و�أ���س��ود�ً  �جلو  يف  �سقور�ً 
دولتكم �ملعطاءة //، موؤكدة �ن ذلك يعك�س ثقة �لقيادة �لر�سيدة يف �سباب �لوطن 
�ملت�سلح بالعلم و�ملعرفة يف �حلفاظ على مكت�سبات �لوطن، وكذلك �لرهان على 
�سباط و�أبطال �لقو�ت �مل�سلحة يف �لدفاع عن م�سرة �لإجن��از�ت �لتي حققتها 
�لعليا. وقالت  �ل�سرت�تيجية  �ملجالت، وتعزيز م�ساحلها  �لإم��ار�ت يف خمتلف 
�إن رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، �حتفال كلية خليفة 
بن ز�يد �جلوية بتخريج دفعة جديدة من �ملر�سحني �لطيارين، ومباركة �سموه 
للخريجني �جلدد يف جناحهم و�نتقالهم �إىل �سفوف �لقو�ت �مل�سلحة، وخا�سة 
و�قتنا�س  و�لتدرب  �لتعلم  يف  ي�ستمرو�  كي  لهم  �سموه  ودع��وة  �جلوية،  �لقو�ت 
�لفر�س �ل�سانحة؛ كي ي�سقلو� مو�هبهم ومعارفهم وي�سلو� �إىل م�ستويات رفيعة 
من �لعلم و�ملعرفة، ول�سيما يف جمال �لعلوم �لع�سكرية �لنظرية و�لعملية، �إمنا 
جت�سد �لدعم �لكبر و�لاحمدود �لذي تقدمه �لقيادة �لر�سيدة للقو�ت �مل�سلحة، 
�لع�سكرية وحت�سني  �لقتالية وتطوير معد�تها  �سو�ء من خال رفع جاهزيتها 
�لتعليم  منظومة  بتطوير  �لهتمام  خ��ال  من  �أو  با�ستمر�ر،  عنا�سرها  كفاءة 
�لع�سكري، وجعلها تو�كب �أحدث �ملناهج و�لنظريات �لع�سكرية و�ل�سرت�تيجية 
�لتي يتم تدري�سها يف �لعامل. و�أكدت �أن �لقيادة �لر�سيدة يف دولة �لإمار�ت، �أولت 
خال �ل�سنو�ت �لأخرة، �أولوية كبرة ملجال �لتطوير و�لتحديث د�خل �ملوؤ�س�سة 
�لع�سكرية  و�لكليات  و�ملعاهد  �لأك��ادمي��ي��ات  م��ن  �لعديد  فافتتحت  �لع�سكرية، 
�لتقني  �لتطور  على  بع�سها  يركز  �إذ  مناهجها،  طبيعة  حيث  من  تختلف  �لتي 
و�لتكنولوجي من خال تدريب وتاأهيل �لكو�در �ملو�طنة على �لأ�سلحة �ملتطورة، 
ويهتم بع�سها �لآخر باجلو�نب �لنظرية كتدري�س �لعقائد �لقتالية و��ستعر��س 
قدمياً  �ملتبعة  �حلربية  و�لتكتيكات  �جليو�س  بني  و�ملو�جهات  �حل��روب  تو�ريخ 
�لدفاعية  �لو�سائل  �إىل  و�لتعرف  �لتخطيط �ل�سرت�تيجي  وحديثاً، ف�سًا عن 
و�لهجومية �مل�ستخدمة يف هذ� �لع�سر. وقالت “�أخبار �ل�ساعة” �إن كلية خليفة 
بن ز�يد �جلوية، تعترب و�حدة من بني �أرقى �لكليات �جلوية على م�ستوى �لعامل؛ 
بالنظر �إىل مناهجها �لأكادميية و�لعلمية و�لتدريبية �لتي يتلقاها �لد�ر�سون يف 
هذ� �ل�سرح �لوطني �لكبر، ولعل خر �ساهد على ذلك �مل�ستوى �ملتقدم �لذي 
يحظى به خريجو �لكلية، من �سباط جويني �أو طيارين �أكفاء مت�سلحني بالعلم 
و�ملعرفة و�لإملام بالعلوم و�لنظريات �لع�سكرية �حلديثة، وخا�سة �أن �لكلية توفر 
ك�سباط  موؤهلني  ليكونو�  و�لتدريب  للتعليم  �لتقنية  و�سائل  �أح��دث  لطابها 
قادرين على حتقيق �لأه��د�ف �ملطلوبة منهم يف مو�جهة �لتحديات بكل كفاءة 

و�قتد�ر.

اأخبار ال�ساعة: 

الإمارات .. خطى ثابتة نحو ريادة عاملية يف ت�سخري الذكاء ال�سطناعي
•• اأبوظبي -وام:

جنحت دولة �لإم��ار�ت خال فرتة وجيزة يف حتقيق تقدم 
�ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  تطبيقات  تبني  جم���ال  يف  م��ل��ح��وظ 
بالدولة.  �حليوية  �لقطاعات  م��ن  �لعديد  يف  وتوظيفها 
وت�����س��ر �لإم������ار�ت م��ن��ذ �إط��اق��ه��ا ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لذكاء 
�ل�سطناعي يف �أكتوبر 2017 بخطى ثابتة نحو تكري�س 
ريادتها �لإقليمية و�لعاملية يف هذ� �ملجال وفق روؤية ��ستباقية 
مبا  �لقطاعات  جميع  ب���اأد�ء  لارتقاء  تهدف  �مل��دى  بعيدة 
2071. وحتتل  �لإم��ار�ت  مئوية  م�ستهدفات  ين�سجم مع 
�إقليمياً من حيث تبّني حلول  �لإم��ار�ت �ليوم �ملركز �لأول 
منو  مبعّدل  و�ملوؤ�س�سات،  �ل�سركات  يف  �ل�سطناعي  �لذكاء 
�ول  �ل�سادر  �لتقرير  ح�سب  وذلك   ،33.5% يبلغ  �سنوي 
�أم�س �لول عن مركز دبي �لتكنولوجي لريادة �لأعمال /

ديتك/، �لتابع ل�سلطة و�حة دبي لل�سيليكون.
�ل�سركات  ت��ب��ّن��ي  مب�ساهمة  ت��وق��ع��ات  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����س���ار 
 96 بحو�يل  �ل�سطناعي  للذكاء  �لإم��ار�ت  يف  و�ملوؤ�س�سات 
مليار دولر يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل بحلول عام 2030 

/�أي ما يعادل 13.6%/.
وتر�سد “و�م” يف هذ� �لتقرير �أبرز �لإجناز�ت �لتي حققتها 
دولة �لإمار�ت خال �لعام 2018 و�لتي �أ�سهمت يف تعزيز 
�ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  تطبيقات  تفعيل  وت�سريع  وتطوير 
ثقاف�ة  وخلق  و�خلا�سة،  �حلكومية  �مل�س�تويات  كافة  على 
يناير  ففي  �ملجتمع.  فئات  كافة  لدى  �ل�سطناعي  �لذكاء 
�ملا�سي �أجنزت وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع نظاما لإد�رة 
رحلة  يف  �ل���س��ط��ن��اع��ي  �ل��ذك��اء  دم���ج  ت�سمن  �مل�ست�سفيات 
�ملتعامل يف �ملن�ساأة �ل�سحية /Qumatic/ و�إد�رة �لأ�سّرة 
 /Bed management/ “مر�سد”  �لإل���ك���رتوين 
 PACE- Real/ �لأد�ء  ملوؤ�سر�ت  �حل��ي  �لبث  ومن�سة 
باخلدمات  �لرتقاء  بهدف   /Time Dashboard

تناف�سية  م�ستويات  �إىل  �ل���وز�رة  م�ست�سفيات  يف  �ل�سحية 
م�ساركتها  �سمن  وذل���ك  عاملية  معاير  و�سمن  مرموقة 

مبعر�س وموؤمتر �ل�سحة �لعربي يف دبي.
�أن���ظ���م���ة ت��ع��ت��م��د �لذكاء  وي���دم���ج �ل���ن���ظ���ام �مل��ب��ت��ك��ر ث���اث���ة 
عر�س  لوحات  على  تف�سيلية  بيانات  ت�سدر  �ل�سطناعي 
بيانية  ب�������س���ورة   Dashboards �لأد�ء  م���وؤ����س���ر�ت 
تف�سيلية منبثقة من م�ستودع �لبيانات وح�سب ما يرده من 
بيانات من �مل�ست�سفيات ب�سورة دورية تخ�سع ملعاجلة توؤدي 
��ستخد�م  يف  ت�ساعد  و�سيناريوهات  تنبوؤية  نتائج  لتقدمي 
�ملو�رد يف �مل�ست�سفيات خا�سة �لطو�رئ و�ملر�سى �لد�خليني. 
و�لنقل يف  �ل�سغال  �سارع قطاع  �سهور حتى   3 ومل مي�س 
�لدولة لاإعان عن بدء �لتطبيق �لفعلي لتقنيات �لذكاء 
ت�سهم  �لتي  �لحت��ادي��ة  �لطرق  م�سروعات  يف  �ل�سطناعي 
وتقليل  باملائة،   54 بن�سبة  �مل�سروع  تنفيذ  م��دة  تقليل  يف 
��ستهاك �لوقود بن�سبة 37 باملائة، وتقليل �لعتماد على 
وعدد  عددهم  وتقليل  باملائة،   80 بن�سبة  �لعاملة  �لقوى 

�ملعد�ت بن�سبة 40 باملائة.
 2018 �ب��ري��ل  يف  �لتحتية  �لبنية  تطوير  وز�رة  وك�سفت 
مع  بالتعاون  �ل�سرت�تيجية،  �مل�سروعات  م��ن  حزمة  ع��ن 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س تعتمد ع��ل��ى �ل���ذك���اء �ل���س��ط��ن��اع��ي، مبا 
للذكاء  و��سرت�تيجيتها  �لإم����ار�ت،  دول��ة  توجهات  ي��و�ك��ب 

�ل�سطناعي.
ويف 11 مايو �عتمدت دولة �لإمار�ت 26 �آلية لتفعيل �لذكاء 
�ل�سطناعي يف �لعديد من �لقطاعات �لقت�سادية؛ وذلك 
�ل�سطناعي  للذكاء  �ل��دول��ة  ��سرت�تيجية  تنفيذ  �إط��ار  يف 
�لتي تعد �أول م�سروع �سخم �سمن مئوية �لإمار�ت 2071 
لارتقاء بالأد�ء �حلكومي وت�سريع �لإجناز وتوفر بيئات 

عمل مبدعة ومبتكرة.
باملوؤ�س�سات  لابتكار  عمل  ف��رق  تكوين  �لآل��ي��ات  وت�سمنت 
�حل��ك��وم��ي��ة ل��در����س��ة �ل��ف��ر���س و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي تو�جه 

�لإلكرتونية  و�أنظمتها  خدماتها  تطوير  يف  �جلهات  ه��ذه 
�إىل  وذل���ك  �ل�سطناعي؛  �ل��ذك��اء  تقنيات  على  بالعتماد 
�ملحلية  و�لقدر�ت  �لعلمية  �لكفاء�ت  تنمية وتطوير  جانب 

�ملتخ�س�سة يف جمال �لذكاء �ل�سطناعي.
هيئة  م��ع  �تفاقية  دب��ي  جامعة  �أب��رم��ت  �لإط����ار  نف�س  ويف 
قطاع  ي��خ��دم  بحثي  م��رك��ز  لتاأ�سي�س  و�مل��و����س��ات  �ل��ط��رق 
طرح  خ��ال  م��ن  تطويره  يف  وي�ساهم  و�مل��و����س��ات  �لنقل 
�لذكاء  �لهيئة عرب تقنيات  �ملقدمة من قبل  كل �خلدمات 
تطوير  �أي�ساً،  �عتمدت  �لتي  �لآل��ي��ات  وم��ن  �ل�سطناعي. 
يف  للجمهور  �مل��وج��ه��ة  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  بع�س  خ��دم��ات 
دبي و�أبوظبي بالعتماد على تقنيات �لذكاء �ل�سطناعي، 
�إ�سافة �إىل تخ�سي�س مادة م�ستقلة للذكاء �ل�سطناعي يف 

�ملد�ر�س و�جلامعات لرت�سيخ مفهومه بني �لطاب.
تطبيقاته  �أوىل  �ل���دول���ة  يف  �ل��ب��ي��ئ��ة  ق��ط��اع  د���س��ن  ب�����دوره 
وز�رة  �أطلقت  حيث  �ل�سطناعي  �لذكاء  لتقنيات  �لعملية 
�ل��ت��غ��ر �مل��ن��اخ��ي و�ل��ب��ي��ئ��ة، ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة خليفة 
�ملتجددة  للطاقة  �لدولية  و�لوكالة  و�لتكنولوجيا  للعلوم 
�لوز�رة يف دبي  �ملا�سي مبقر  �سبتمرب  “�آيرينا”، يف مطلع 
تقنيات  ع��ل��ى  �ل���ذي يعتمد  �ل��ذك��اء �ل���س��ط��ن��اع��ي  خم��ت��رب 
�ل���ذك���اء �ل���س��ط��ن��اع��ي يف حت��دي��د م��و�ق��ع ت��ر�ك��ي��ز �لطاقة 
�ل�سم�سية ور�سد وحتليل م�ستويات وم�سادر ملوثات �لهو�ء 

يف �لدولة وحتديد م�ستوى جودة �ملياه.
خر�ئط  وه���ي  رئي�سية  �أن��ظ��م��ة  ث��اث��ة  �مل��خ��ت��رب  ويت�سمن 
حلظية للطاقة �ل�سم�سية يف دولة �لإمار�ت ونظام �ملحاكاة 
ي�سمل  و�ل���ذي  �لبيئي  �لر�سد  ون��ظ��ام  �ل�سم�سية،  للطاقة 

�لر�سد �للحظي و�لتنبوؤ، ونظام ر�سد �لبيئة �لبحرية.
ونظام  �ل�سم�سية  للطاقة  �للحظية  �خل��ر�ئ��ط  وت�����س��اه��م 
�ملو�قع  لتحديد  �لتخطيط  يف  �ل�سم�سية  للطاقة  �ملحاكاة 
�لأمثل ل�ستخد�م �ألو�ح �لطاقة �ل�سم�سية لتوليد �لطاقة، 
ملو�قع  متكاملة  ومنظومة  خريطة  ر���س��م  يف  ي�ساهم  مم��ا 

�لطاقة  تعتمد  �ل��ت��ي  �لكهرباء  توليد  وحم��ط��ات  �ملن�ساآت 
�ل�سم�سية كم�سدر للطاقة.

جمل�س  يخول  �حت���ادي  ق��ان��ون  �سدر  �ملا�سي  نوفمرب  ويف 
�أي م�سروع مبتكر،  �ل��وزر�ء مبنح ترخي�س موؤقت، لتنفيذ 
ق��ائ��م على  ي��ك��ون  �ل���دول���ة،  ل��ه يف  ت�سريع منظم  ي��وج��د  ل 
�أو با�ستخد�م �لذكاء  تقنيات حديثة، ذ�ت �سفة م�ستقبلية، 

�ل�سطناعي.
وو��سحة  �آمنة  جتريبية  بيئة  توفر  �إىل  �لقانون،  ويهدف 
لتقنيات �مل�ستقبل تو�كب متطلبات �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة 
ودر��ستها وتطويرها من  �لت�سريعات  يتم طرح هذه  حيث 
مطلع  تد�سينه  �سيتم  �لذي  �لت�سريعات”،  “خمترب  خال 

�ل�سنة �لقادمة، بالتعاون مع “موؤ�س�سة دبي �مل�ستقبل”.
ت�سريعي  خم��ت��رب  �أك�����رب  �لت�سريعات”  “خمترب  وي���ع���د 
لت�سميم �مل�ستقبل، ب�سكل ��ستباقي، من خال تطوير �آليات 
وت�سريعات تقنيات �مل�ستقبل، �لتي بينها �لت�سريعات �خلا�سة 
مبجال  �ملرتبطة  و�لت�سريعات  �ل��ق��ي��ادة،  ذ�ت��ي��ة  باملركبات 
و�لت�سريعات  �ل�����س��ح��ي،  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل���س��ط��ن��اع��ي  �ل��ذك��اء 
وجمالتها  باأ�سكالها  �لأب��ع��اد،  ثاثية  بالطباعة،  �ملتعلقة 

كافة.
“خمترب �لت�سريعات” مع �مل�سرعني من �جلهات  و�سيعمل 
�لقطاع �خلا�س  �إىل جانب  و�ملحلية،  �حلكومية �لحتادية 
بالقطاعات  �خلا�سة  �لت�سريعات  لتطوير  �لأعمال،  ورو�د 
�حليوية �مل�ستقبلية، و�لتي لها تاأثر�ت مبا�سرة على حياة 
جمال  يف  مهم  �آخ��ر  حدثا  نوفمرب  �سهر  و�سهد  �لإن�����س��ان. 
هذه  متثل  ب��ال��دول��ة  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء  م�سرة  تعزيز 
75 طالباً وطالبة من كليات �لتقنية �لعليا  �ملرة بتخريج 
�أمتو� برناجماً تدريبياً متخ�س�ساً مت تطويره بالتعاون مع 
�سهاد�ت  �خلريجون  ت�سلم  حيث  �لعاملية،  »�أور�ك���ل«  �سركة 
جمال  يف  �ملتخ�س�س  �لتدريب  باجتيازهم  تفيد  معتمدة 

�لذكاء �ل�سطناعي.

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2018/83 بيع عقار مرهون
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- دي��ل��ي��ب ك��وم��ار لل ���س��ان��د  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
�س.م.ع  �ل���س��ام��ي  ن��ور  بنك  ع��ام��ة(  )م�ساهمة  بنك  �لتنفيذ/نور  ط��ال��ب  �ن 
وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سامي. قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية 
 )15884015( وق��دره��ا  �ملطالبة  قيمة  ل�سد�د  �عانكم  ب��ت��اري��خ:2018/11/27 
�لعقار  بيع  و�إل  �ع��اه  �لتنفيذ  ملف  �لتبليغ يف  تاريخ  �سهر من  خ��ال  دره��م 
حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية 
- م�ساحة  �لر�����س:1912  رق��م   - �ملنطقة:نخلة جمر�   - �ل��ع��ق��ار:�ر���س  )ن��وع 

�لعقار:1245.31 مرت مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/3739  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- �يرينا �سكفورت�سوفا جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�أق��ام  عليك �لدعوى  طالب �لتنفيذ/وريرز �سبورت �سرف�س ذ.م.م  قد 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )25373( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )177٦( 
�لجر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2018/132 بيع عقار مرهون
�ىل �ملنفذ �سده/1- عبد�لروؤوف �سديقي 2- عرفانه روؤوف عبد�لروؤوف �سديقي 3- 
حممد �سليم عبد�لروؤوف �سديقي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك 
�أبوظبي �لوطني - �سابقا - بنك �بوظبي �لول  - حاليا وميثله:حممد عي�سى �سلطان 
قيمة  ل�سد�د  �عانكم  ب��ت��اري��خ:2018/12/9  �لبتد�ئية  دبي  حمكمة  قررت  �ل�سويدي. 
�لعقار  بيع  و�ل  �لع��ان  تاريخ  يوم من  دره��م خال 30  بها )84.123881٦(  �ملطالب 
�ملبني �و�سافه �دناه بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية 
)نوع �لعقار:فيا - �ملنطقة:�لرب�ساء جنوب �لر�بعة - رقم �لبلدية:735-٦81 - رقم 

�لر�س:529 - رقم �ملبنى:G08 - م�ساحة �لعقار:33٦.9٦ مرت مربع(
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3260  مدين جزئي

�ن  ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعي عليه / 1-�سرحدي للنقليات 
�ملدعي /حممد �سغر علي �لعو�مي �ملن�سوري قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
وقدره  مببلغ  و�لت�سامم  �لت�سامن  �سبيل  على  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
يوم  لها جل�سة  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره��م   )39850(
�لثاثاء �ملو�فق 2018/12/18 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch2.D.17 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 
�أي��ام على �لأق��ل ، ويف حالة تخلفك فان  م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1285  جتاري كلي

�لقامة  ذ.م.م جمهول حمل  و�ل�سياحة  لل�سفر  ت��ورز  1-روي��ال  �ملدخل/  �ىل  �خل�سم 
مبا �ن �ملدعي /�ملنظمة �لدينية �ملركزية �لد�رة �لروحية مل�سلمي جمهورية �ل�سي�سان 
�مل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  �ل��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  �أق����ام عليك  ق��د 
)5.170.000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية 12% من 
تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام مع �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة.وحددت 
  ch1.C.15:لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق:2018/12/1٦ �ل�ساعة:09:30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2461  جتاري كلي

�ملدعي  �ن  �ن �لرجي م.م.ح جمهول حمل �لقامة مبا  �ملدعي عليه / 1-�وه بي  �ىل 
�ملا  ع��ب��د�هلل  �سريف  حممد  وميثله:حبيب  م.د.م.�����س  كون�سالتينغ  بزني�س  /ك��ري��دو 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية  �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  قد 
تاريخ  من  �سنويا   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   )1.925.917( وق��دره  مبلغا 
�ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل با كفالة و�لز�م �ل�سركة 
�ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�سة يوم �لحد 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�    ch1.C.15:بالقاعة �س  �ل�ساعة:09:30  �مل���و�ف���ق:2018/12/30 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3956  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-موؤ�س�سة قمة �لب��د�ع لاعمال �ل�سحية جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /رد باجز للتجارة �س.ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )24100( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
�لنز�ع  ملف  و�سم  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة 
�لتجاري رقم:1248/2018. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2019/1/7 �ل�ساعة 
قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.C.13:بالقاعة 08.30 �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام 

على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3953  جتاري جزئي

�مل��دع��ي / �لتلجي جمهول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  �مل��دع��ي عليه / 1-�مي���ن غالب  �ىل 
ب��ي��و���س ك��ي�����س��و�ين ومي��ث��ل��ه:ي��و���س��ف حم��م��د �ح��م��د ي��و���س��ف �حل���م���ادي ق��د �أق����ام عليك 
درهم   )420.000( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
ت��اري��خ �ل�ستحقاق وحتى  �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة 9% م��ن  و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف و�ت��ع��اب 
�ل�ساعة 08.30 �س  �ملو�فق 2018/12/1٦  �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ل�سد�د 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.C.12:بالقاعة
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�لعليا   �ملحكمة  من  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  طلبت 
بعدما  �ل�سرعيني  للمهاجرين غر  �للجوء  �ل�سماح بحظرمنح حق 

تعر�ست �إىل نك�ستني يف حمكمتني �أقل درجة.
�لذي  ب�سرورة تطبيق �حلظر  �لعليا  �ملحكمة  �لعدل  وز�رة  و�أبلغت   
ب�سكل فوري  �ملا�سي  �لثاين(  11 نوفمرب)ت�سرين  تر�مب يف  �أعلنه 
�جلنوبية  �حل���دود  على  �لو�سطى  �أم��ري��ك��ا  م��ن  �ل��ق��ادم��ني  �آلف  ملنع 
للوليات �ملتحدة، من �لعبور �إىل �لباد بطريقة غر �سرعية �سعياً 
للح�سول على حق �للجوء. و�أفاد �للتما�س �لذي ُقدم �إىل �ملحكمة 
با�سم تر�مب، باأن هذه �لإج��ر�ء�ت م�سممة لتوجيه طالبي �للجوء 
عبور  وم��ن��ع  منظم،  ب�سكل  طلباتهم  ملعاجلة  �ل��دخ��ول،  ن��ق��اط  �إىل 
�لناجم  �لتاأخر  قانونية وخطرة، وتخفيف  �حلدود بطريقة غر 
وبعد  �أ�سحابها �حل�سول عليه.  ي�ستحق  عن وجود طلبات جلوء ل 
11 يوماً من �إعان تر�مب �لتحرك �ملثر للجدل، �أ�سدر �لقا�سي 
�لفدر�يل يف �سان فر�ن�سي�سكو جون تيغار �أمر�ً موؤقتاً مبنع تطبيقه، 
يف وقت ل تز�ل فيه �لق�سية برمتها تو�جه حتديات قانونية. وت�سر 
�أن �لقر�ر �نتهك قانون �لهجرة و�جلن�سية  جمموعات حقوقية �إىل 
�ل�سادر يف 1965، �لذي ن�س على �أنه باإمكان �أي �أجنبي ي�سل �إىل 
ل،  �أم  لذلك  خم�س�سة  دخ��ول  نقطة  �إىل  ���س��و�ًء  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات 

�لتقدم بطلب جلوء.

يعتزم وزير �لد�خلية �لأملاين هور�ست زيهوفر، ت�سريع �إجر�ء�ت ترحيل 
�ملد�نني منهم يف جر�ئم. وقال  �ملرفو�سني جمدد�ً، خا�سًة  �لاجئني 
�ل�سادرة  �لأمل��ان��ي��ة  بري�سه”  نويه  “با�ساور  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف 
�م�س �لأربعاء: “�ساأطرح يف مطلع �لعام �ملقبل على �لئتاف �حلاكم 
�لاجئني  و�إع���ادة  للرتحي،ل  �لقانونية  �لقو�عد  لت�سديد  �ق��رت�ح��اً 
�ملرفو�سني جمدد�ً، من يتعني ترحيله يجب �إيد�عه يف �ل�سجن، حتى 
�ملتوفرة  �ملعلومات  جمع  يتعني  �أن��ه  و�أو�سح  ترحيله«.  قبل  يختفي  ل 
ت���ورط فيها طالبو جلوء،  �ل��ت��ي  ل��دى ولي���ات خمتلفة ع��ن �جل��ر�ئ��م 
لطالبي  �جلنائية  �ل�سحيفة  ع��ن  مبكرة  �ساملة  نظرة  هناك  لتكون 
وذكر  جديدة.  جلر�ئم  �رتكابهم  من  وقائي  ب�سكل  و�لتح�سب  �للجوء 
�أن �خلرب�ت يف �لأ�سهر �ملا�سية �أظهرت �أن طالبي �للجوء �ملرفو�سني، 
�لذين �رتكبو� جر�ئم كبرة، كانو� معروفني يف �لغالب لدى �ل�سرطة، 
�ل�سلطات  رحلت  �لر�سمية،  �لبيانات  وبح�سب  جر�ئمهم.  �رتكاب  قبل 
�لأملانية هذ� �لعام حتى نهاية �أكتوبر)ت�سرين �لأول( �ملا�سي 19781 
نف�سها من  �لفرتة  20019 يف  طالب جلوء رف�س جلووؤهم، مقابل 
�إج��ر�ء تعديات  �أن  �لأملانية،  �لد�خلية  و�أو�سحت وز�رة  �ملا�سي.  �لعام 
�مل�ساكل  حتل  لن  �لرتحيل  ب�سجون  �خلا�سة  �لقانونية  �للو�ئح  على 
دفعًة و�حدًة، �إذ توجد �إىل جانب م�سكلة �لختفاء، م�ساكل �أخرى تتعلق 
لل�سفر، و�ملقاومة �جل�سدية من جانب بع�س  �لوثائق �لازمة  بغياب 

�ملرحلني، ونق�س �أماكن �حتجاز �ملرحلني.

دبلوما�سي  ق�سية  يف  تقدمه”  ما  لديها  “لي�س  �أن��ه  �ل�سني  ذك��رت 
يت�ساعد  فيما  �لأ�سبوع،  هذ�  بكني  �سلطات  �حتجزته  �سابق،  كندي 

�خلاف �لتجاري بني �ل�سني، و�لوليات �ملتحدة.
وقب�س جهاز �أمن �لدولة �ل�سيني، على مايكل كوفريغ، �لدبلوما�سي 
�لأزم�����ات �لدولية  ل���دى جم��م��وع��ة  �ل���ذي يعمل  �ل�����س��اب��ق،  �ل��ك��ن��دي 
“�نرتنا�سيونال كر�ي�سيز غروب” غر �لربحية �أم�س �لأول �لإثنني، 

بح�سب �ملجموعة.
و�أكد رئي�س �لوزر�ء �لكندي جا�سنت ترودو، �عتقاله . وقال �ملتحدث 
بكني  يف  لل�سحافيني  ك��ان��غ  ل��و  �ل�سينية،  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ب��ا���س��م 

�لأربعاء، �إنه “لي�س لديه ما يقدمه” عن م�سر كوفريغ.
و�أ�ساف لو كانغ “�إذ� عمل �ملعني ل�سالح جمموعة �لأزمات �لدولية، 
فاأعتقد �أن �ملنظمة �ملعنية و�ل�سخ�س �ملعني �نتهكا �لقو�نني �ل�سينية 
طبقاً  �ل�سني  يف  ت�سجل  “مل  �ملجموعة  �أن  م�سيفاً  �ل�سلة”،  ذ�ت 
ك��وف��ري��غ، رد حمتمل على  �حتجاز  �أن  م��ر�ق��ب��ون  وي���رى  ل��ل��ق��ان��ون«. 
و�نت�سو،  مينغ  ه���و�وي،  ب�سركة  �لتنفيذية  للم�سوؤولة  كند�  �عتقال 

�ملتهمة بانتهاك �لعقوبات �لأمريكية على �إير�ن.

عوا�صم

وا�شنطن

برلني

بكني

فلني يطلب و�سعه حتت املراقبة لكذبه
 •• وا�صنطن-رويرتز:

�ل�سابق مايكل فلني و�سعه حتت  �لأمريكي  �لقومي  �لأمن  طلب م�ست�سار 
�ملر�قبة ملدة عام لكذبه على مكتب �لتحقيقات �لحت��ادي يف ق�سية تتعلق 
دونالد  للرئي�س  �لنتخابية  �حلملة  ب��ني  حمتمل  ت��و�ط��وؤ  يف  بالتحقيق 
ت��ر�م��ب ورو���س��ي��ا. وق���ال مكتب �ملحقق �خل��ا���س �لأم��ري��ك��ي روب���رت مولر 
�ملكتب  يجريه  �ل��ذي  �لتحقيق  مع  كثر�  تعاون  فلني  �إن  �ملا�سي  �لأ�سبوع 
�لقومي ملدة  �لأمن  �لتحقيقات. وتوىل فلني من�سب م�ست�سار  وغره من 
على  ك��ذب  ب��اأن��ه   2017 �لأول  ك��ان��ون  دي�سمرب  و�أق���ر يف  يوما فقط.   24
و�ست�سدر  رو�سيا  م��ع  �ت�سالته  بخ�سو�س  �لحت���ادي  �لتحقيقات  مكتب 
�ملحكمة �جلزئية �لأمريكية ملقاطعة كولومبيا حكمها عليه يف 18 دي�سمرب 
كانون �لأول. وقال حمامي فلني يف وثيقة ق�سائية �إن موكله �سارك يف 19 
�لوكالت �حلكومية وقدم  �ملحقق �خلا�س وغره من  �جتماعا مع مكتب 
�أو�سحت �حلكومة،  “وكما  بيان  و�أ�سافو� يف  �لعدل.  ل��وز�رة  �لوثائق  �آلف 
�إق��ر�ره بالذنب  �أنه �سبق  فاإن تعاونه كان عن طيب خاطر ومل يتاأخر. بل 
�ت�سال مكتب  �تهامات وبد�أ بعد وقت ق�سر من  �أي تهديد�ت بتوجيه  �أو 
�لوحيد  �ل�سابق  �مل�سوؤول  هو  وفلني  للم�ساعدة«.  طلبا  به  �خلا�س  �ملحقق 
�لنطاق  و��سع  بالتحقيق  يتعلق  فيما  بالذنب  يقر  �ل��ذي  تر�مب  �إد�رة  يف 
للتاأثر يف نتيجة �لنتخابات  ب�ساأن حماولت رو�سيا  �لذي يقوم به مولر 
وينفي تر�مب ورو�سيا �أي خمالفة وو�سف تر�مب  �لأمريكية عام 2016. 
�ملحكمة  ��سطهاد«. وطلب حمامو فلني من  “حملة  باأنه  م��ر�ر�  �لتحقيق 
“�حلكم عليه بعقوبة مر�قبة ل تتعدى عاما وباحلد �لأدن��ى من �سروط 
�أن  �ملحامون  �ملجتمعي«. وذكر  �لعمل  �ساعة من   200 �إىل جانب  �ملر�قبة 
فلني مل يتلق حتذير� قبل �جتماعه بعماء مكتب �لتحقيقات �لحتادي يف 

يناير كانون �لثاين 2017 من �أن �لكذب عليهم يعد جرمية.
 

 فوز حزب البديل الأملانيا واملناه�ض للهجرة �ساعف هواج�ض الالجئني

ل مالذ بعيدًا عن الوطن .. اآلف ال�سوريني يغادرون اأوروبا

قتلى وجرحى يف ا�ستباكات ببنجالد�س 
•• داكا-رويرتز:

قالت �ل�سرطة يف بنجاد�س �أم�س �لأربعاء �إن ��ستباكات 
�لنتخابية  �حل��م��ات  م��وظ��ف��ي  م��ن  �ث��ن��ني  ملقتل  �أدت 
قبل  �ل��ت��وت��ر  يت�ساعد  فيما  �آخ��ري��ن  ع�����س��ر�ت  و�إ���س��اب��ة 
30 دي�سمرب كانون  �لتي حتل يوم  �لعامة  �لنتخابات 

�لأول.
تتزعم  �لتي  ح�سينة  �ل�سيخة  �ل���وزر�ء  رئي�سة  وت�سعى 
ح���زب ر�ب���ط���ة ع���و�م���ي �إىل �ل���ف���وز ب���ولي���ة ث��ال��ث��ة على 
يوم  �لر�سمية  �لنتخابية  �حلملة  �نطاق  مع  �لتو�يل 

�لثنني.
حزب  تتزعم  �لتي  �سياء،  خالد  �لرئي�سية  ومناف�ستها 
يف  �لرئي�سي،  �ملعار�سة  ح��زب  وه��و  �لوطني  بنجاد�س 

�ل�سجن بعد �إد�نتها يف �تهامات تقولها �إنها م�سي�سة.

بع�سهم  وينتقد  بالعزلة.   �ل�سعور  عن  ف�سًا  و�سكن، 
جهود توعية تركز على �لن�ساء و�لأطفال، ويقولون �إن 

ذلك يخل بديناميات وقيم �أ�سرية تقليدية. 
وي��ق��ول لج���ئ م��ن ب��ل��دة يف ���س��م��ال ���س��وري��ا: “حتى لو 
بالطريقة  طفلك  تربي  �أن  يف  ورغبت  هنا  ر�سوًل  كنت 
�ملوؤثر�ت  من  عدد  هناك  م�ستحيل.  فذلك  �ل�سحيحة، 

�ل�سيئة«.
ثم ينظر بحدة �إىل مر�هقتني �أملانيتني �لتقتا باأ�سدقاء 

•• ا�صطنبول-وكاالت:

�ل�سوريني  �لاجئني  �آلف  غ��ادر   ،2016 نهاية  منذ 
�أن كثرين منهم �لتحقو� ب�  �أوروب��ا، ويعتقد  �ملحبطني 
310 �آلف �آخرين عادو� �إىل وطنهم من تركيا، ولبنان، 
بع�سها خا�سع  نحو مناطق  و�جتهو�  �حل��ايل،  �لعام  يف 

للحكومة، و�أخرى ت�سيطر عليها قوى معار�سة.
و�لتقت دومينيك �سوجيل، مر��سلة �سحيفة “كري�ستيان 
�ملقيمة يف ��سطنبول وتغطي �ل�سرق  �ساين�س مونيتور”، 
�لأو����س���ط وت��رك��ز ع��ل��ى ���س��وري��ا، ع����دد�ً م��ن �لاجئني، 
�إىل  �لعودة  �إىل  �لتي تدفعهم  �لأ�سباب  حماولة معرفة 

�سوريا بعدما خاطرو� بحياتهم للو�سول �إىل �أوروبا. 
من بني عدة �أ�سباب ذكرها لجئون ورد �لتاأجيل يف مل 
بالعزلة  و�سعور  كافية،  عمل  فر�س  وغياب  �أ�سر،  �سمل 
�أن لدى كل من  �ملر��سلة  �لثقافية. ووج��دت  و�ل�سدمة 
غادر  قريباً  �أو  �سديقاً  �لتقتهن،  لجئ  مائة  من  �أك��ر 

�أوروبا هذ� �لعام. 
�لتقت  برلني،  �ل�سورية يف  �ل�سفارة  �أم��ام  وقوفها  وعند 
�أخ��ذ طفلني من  زوجها  لأن  �لغا�سبة  �ملر��سلة مب��رمي 

�أولدهما �لأربعة، وعاد بهما �إىل مدينة �لاذقية. 
وبكت وهي تروي كيف عرب �بنها، 5 �سنو�ت، و�بنتها 8 
�سنو�ت، �حلدود بني تركيا و�ليونان، و�سوريا �سر�ً على 

�لأقد�م.
ب��ع�����س �لاجئني  م����غ����ادرة  ���س��ب��ب  م����رمي  و�أو����س���ح���ت 
لأن  �أحياناً  �أ�سرهم  مع  �لرجال  “يغادر  قائلة:  �أوروب��ا، 
�ل�سبب  يرجع  كما  �سنني.  ي�ستغرق  �أو�ساعهم  ترتيب 
�لرئي�سي لرحيل �لاجئني لقلة �سعورهم بالأمان على 

وت�سر �ملر��سلة حل�سول معظم �ل�سوريني  �مل�ستقبل”. 
�آخ���ر، ع��و���س��اً عن  بعد  على وث��ائ��ق حماية جت��دد ع��ام��اً 
على  للح�سول  �ل��ط��ري��ق  متهد  �ل��ت��ي  �ل��ل��ج��وء  و�سعية 

�إقامة د�ئمة. 
للهجرة  و�ملناه�س  لأملانيا  �لبديل  حزب  فوز  و�ساعف  
ه��و�ج�����س �ل��اج��ئ��ني، ف�����س��ًا ع��ن ���س��ي��ا���س��ات �حلكومة 

�لأملانية �ملتحولة. 
نتيجًة غر  بيوتهم،  �لأم��ان يف  بغياب  �سوريون  وي�سعر 
مق�سودة لنظرة �لغرب للجن�س، وطرق رعاية �لأطفال 
�لتي تلقن لهم يف دور�ت �لندماج. وعلى �سبيل �ملثال، 
�إذ�  �أبنائهم عنهم  �إب��ع��اد  و�أم��ه��ات خ��وف من  �آب��اء  ينتاب 
عاقبوهم ج�سدياً. وتقول مرمي: “فيما عد� كل �سيء، 

ل ميكن ت�سور �حتمال فقد�ن �لأبناء«. 
وق���ال ���س��ائ��ق ح��اف��ل��ة ي��ون��اين، ب��ع��د حل��ظ��ات م��ن �سعود 
يتجه  ي��وم  “كل  حافلته:  �إىل  �ل�سوريني  من  جمموعة 
�حلدود  عند  تقع  بلد�ت  �إىل  لجئاَ   15 و   12 بني  ما 

�لرتكية«. 
وت�سر �ملر��سلة �إىل غمو�س �لظاهرة، فاأملانيا ل تتعقب 
�سمن  باعتبارها  �ليونان  نحو  �جتهو�  �سوريني  م�سار 
منطقة �ل�سنغن للتنقل �حلر يف دول �لحتاد �لأوروبي.

على  رئي�سية  ب�سورة  فرتكز  �ليونانية  �ل�سلطات  �أم��ا 
�إغاثة  عمال  وي��ق��ول  �أوروب����ا.  �إىل  �لقادمني  �لاجئني 
دولية �إنه ل تتوفر �سورة �أو بيانات و��سحة عن حتركات 

�سرية يف �لجتاه �لآخر. 
ويف لقاء�تها مع �سوريني يقيمون يف �أوروبا، من خمتلف 
�لثقافية،  و�مل�ستويات  �لجتماعية  و�خللفيات  �ملناطق 
عمل  على  �لعثور  يف  �لاجئني  معاناة  �ملر��سلة  �سمعت 

وقاطع حزب بنجاد�س �لوطني �آخر �نتخابات �أجريت 
عام 2014 وو�سفها باأنها غر نزيهة لكنه �أعلن عن 
�إىل وج��ود مر�قبني  �أن��ه ي�سعى  �إل  �مل��رة  م�ساركته هذه 

دوليني لانتخابات �لتي يعتقد �أنها �ستزور.
��ستبكو�  �حل��زب��ني  م��ن  موظفني  �أن  �ل�سرطة  وذك���رت 
�أم�س �لثاثاء خارج �لعا�سمة د�كا مما �أدى ملقتل �ثنني 

من موظفي �حلملة �لنتخابية لر�بطة عو�مي.
و�تهم ح�سن حممود �ملتحدث با�سم ر�بطة عو�مي حزب 
�ل�سلمي  �ملناخ  “تخريب  مبحاولة  �لوطني  بنجاد�س 

ولذلك يهاجمون رجالنا«.
ونفى حزب بنجاد�س �لوطني �لتهام وقال �إن 200 
على �لأقل من �أن�ساره �أ�سيبو� كما �تهم موظفي ر�بطة 
عو�مي مبهاجمة موكب �لأم��ني �لعام للحزب وهو ما 

نفاه ح�سن.

م���ن ق��ب��ل ح���زب �هلل جت��اه��ن��ا وجت����اه ق���و�ع���د �ملجتمع 
�لدويل«.

�ستيفانو دل  �لإي��ط��ايل  �إىل �جل���ر�ل  �إ���س��ارة  وق���ال يف 
و�أ�ساف   ،“ +يونيفيل+  يف  �إيطايل  قائد  “لديكم  كول 
“نعتقد �أن على +يونيفيل+ �لقيام مبهمة �أقوى و�أكر 
حزما لكن هذه يف �لنهاية م�سوؤولية �ملجتمع �لدويل«.

�أعمال  �رت��ك��اب  م��ن  ح���زب �هلل  م��ن��ع  “عليهم  و�أ����س���اف 
�لعدو�ن هذه �سد �إ�سر�ئيل«.

�لذي  �سالفيني  �أجر�ها  �لتي  �حلدودية  �جلولة  وبعد 
�لإيطايل  �ل��وزي��ر  ق��ال  �ل��ث��اث��اء،  �إ�سر�ئيل  �إىل  و�سل 
�إ�ساميون”  “�إرهابيون  حفره  �لنفق  �إن  لل�سحافيني 
�لتي  �إ�سر�ئيل  �سد  بالتحّيز  �لأوروب���ي  �لحت��اد  و�تهم 
و�لغربية يف  �لأوروب��ي��ة  للقيم  �لآم��ن  ب�”�ملاذ  و�سفها 

�ملنطقة«.
�لإيطايل  �لر�بطة  ح��زب  يتزعم  �ل��ذي  �سالفيني  وز�ر 
�ملناه�س للهجرة ن�سب “ياد فا�سيم” ل�سحايا �ملحرقة 

�لنازية يف �لقد�س . 

 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�أبلغ رئي�س �لوزر�ء �ل�سر�ئيلي بنيامني نتانياهو وزير 
�لد�خلية �لإيطايل ماتيو �سالفيني �أم�س �أن على قو�ت 
حفظ �ل�سام �لأممية )يونيفيل( �لتي تقودها روما يف 
جنوب لبنان بذل مزيد من �جلهود لكبح جماح حزب 

�هلل.
مكتبه  يف  بها  �أدىل  �لتي  نتانياهو  ت�سريحات  وت��اأت��ي 
بالقد�س بعد يوم من زيارة �لوزير �لإيطايل �ليميني 
على  �ط��ل��ع  حيث  �ل�سمالية  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  ح���دود  �ملت�سدد 
نفق من ثاثة ك�سف عنها �جلي�س �لإ�سر�ئيلي وت�سل 

�أر��سي �لدولة �لعربية من لبنان.
�أن عنا�سر حزب �هلل �ملدعوم من  �إ�سر�ئيل �إىل  وت�سر 
�سمال  �إىل  �لت�سلل  م��ن  متكنهم  �أنفاقا  ح��ف��رو�  �إي���ر�ن 

��سر�ئيل يف �أي مو�جهة تندلع م�ستقبا.
وقال نتانياهو �لذي �عترب �أن �سالفيني “�سديق عظيم 
“عما عدو�نيا و��سحا  �إن �لأنفاق ت�سكل  لإ�سر�ئيل” 

مهم  ه��و  ك��م  “تعرفني  وي��ق��ول:  وعانقتهما.  ���س��وري��ني 
�ل��ف��ت��اة مبعا�سرة من  ت��ب��د�أ  وه��ن��ا  ع��ن��دن��ا.  بناتنا  ���س��رف 
تريد وهي يف �لر�بعة ع�سر. �أتيت باأطفايل لأنقذهم من 

�لقنابل، لكن ل �أريد لهم �أن يكربو� هنا«. 
لكن وجهة �لنظر تلك ل تعك�س �آر�ء جميع �ل�سوريني. 
وطنه،  �إىل  ي��ح��ن  �ل��ع��م��ر،  منت�سف  يف  ���س��وري  ف��ك��م��ال، 
�إىل  �سوريا، ولكنه  �إنه يتمنى لو حملته طائرة  ويقول 

يدرك �أن م�ستقبًا �أف�سل ينتظر �أطفاله يف �أملانيا.

 باك�ستان تتهم وا�سنطن 
بت�سيي�س موقفها من احلريات 

••  ا�صالم اباد - اأ ف ب:

رف�ست باك�ستان �أم�س قر�ر و��سنطن �إدر�جها على قائمتها �ل�سود�ء للدول 
بينما  �سيا�سيا  �لتحرك مدفوع  �أن  �لدينية، معتربة  تنتهك �حلريات  �لتي 
�أن  بيان �سادر عن وز�رة �خلارجية  و�أف��اد  د�فعت عن معاملتها لاأقليات. 
حقوق  حماية  كيفية  ب�ساأن  دول��ة  �أي  من  م�سورة  �إىل  حتتاج  ل  “باك�ستان 
�لأقليات لديها” موؤكد� �أن �إ�سام �أباد “ترف�س” �لت�سنيف. وجاء �لبيان 
�أن��ه �سنف  �إع��ان وزي��ر �خلارجية �لأم��رك��ي مايك بومبيو  ي��وم من  بعد 
باك�ستان �سمن “�لدول �لتي تثر قلقا �سديد�” يف تقرير �سنوي ي�سدر عن 
على  �سغوط  مبمار�سة  �لأمركية  �حلكومة  �لت�سنيف  ويلزم  �لكونغر�س. 
�أب��اد لو�سع حد لنتهاكها �حلرّيات قد ت�سمل حتى فر�س عقوبات  �إ�سام 
عليها �إذ� لزم �لأمر. وياأتي بعد �أكر من 40 يوما من قر�ر �ملحكمة �لعليا 
تنفيذ حكم  تنتظر  كانت  �لتي  �مل�سيحّية  بيبي،  �آ�سيا  �سر�ح  و�إط��اق  تربئة 

�لإعد�م بحقها منذ ثماين �سنو�ت لإد�نتها بالتجديف.
ول تز�ل بيبي حمتجزة ب�سورة �حرت�زية يف منطقة غر معروفة بعدما 
تلهب  تهمة  �لتجديف  ويعد  تربئتها.  قر�ر  �سد  عنيفة  تظاهر�ت  خرجت 

�مل�ساعر يف باك�ستان حيث ت�سببت بعمليات قتل نفذتها ع�سابات يف �ملا�سي.
�أن  �إذ ت�سر عائلتها  �لباد  �للجوء خارج  بيبي للح�سول على حق  وت�سعى 

حياتها �ستكون بخطر �إذ� بقيت يف باك�ستان.
ووّجهت �ل�سلطات �لباك�ستانية موؤخر� �تهامات بالرهاب و�لع�سيان لرجل 
�مل��ت�����س��ّدد خ���ادم ح�سني ر�سوي  �ل��دي��ن 
�لذي قاد �لحتجاجات �لعنيفة �سد 

تربئة بيبي.
ياأت  مل  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ب��ي��ان  لكن 

على ذكر بيبي �أو م�ساألة �لتجديف.
متعددة  “باك�ستان  �إن  �لبيان  وق��ال 
تعدديا  وت�����س��م جم��ت��م��ع��ا  �ل���دي���ان���ات 
�أ�سخا�س من معتقد�ت  يعي�س  حيث 

ومذ�هب متنوعة«.
و�أ�سار �إىل �أن �مل�سد�قية كانت توجب 
“�لزيادة  يف  �ل��ن��ظ��ر  و����س��ن��ط��ن  ع��ل��ى 
ومعاد�ة  �لإ���س��ام  ره���اب  يف  �لهائلة 

�ل�سامية يف �لوليات �ملتحدة«.

مريكل »تاأمل« يف 
بريك�ست مبوجب اتفاق  

•• برلني-اأ ف ب:

�أنغيا  �لأملانية  �مل�ست�سارة  �أعربت 
�أم���ل���ه���ا يف �أن  �أم�������س ع���ن  م���رك���ل 
ت��ت��م��ك��ن ب��ري��ط��ان��ي��ا م����ن م���غ���ادرة 
�لحت���اد �لأوروب����ي مب��وج��ب �تفاق 
��ستبعدت  ل��ك��ن��ه��ا  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ي��ن��ظ��م 
ع��ل��ى ن�س  ت��غ��ي��ر�ت  �أي  ت��ط��ر�أ  �أن 
�لأوروبية  �لقمة  خ��ال  بريك�ست 

�خلمي�س.
وقالت �أمام �لنو�ب �لملان للربملان 
قبل يوم من قمة �لحتاد �لأوروبي 
خ����روج منظم”  �آم����ل يف  زل���ت  “ل 

لربيطانيا من �لحتاد �لوروبي.
“تعمل  ح��ك��وم��ت��ه��ا  �أن  و�أ����س���اف���ت 
�لو�سول  ب��ه��دف  مكثف”  ب�سكل 
�ىل هذه �لنتيجة. يف �لوقت نف�سه 
�لن�سحاب  �تفاق  تغير  ننوي  “ل 
نتوقع  �ل�سياق، ل  جم��دد�، يف هذ� 
�أي  �إىل  �ل���ن���ق���ا����س���ات  ت��ف�����س��ي  �أن 
يف �لت��ف��اق خ��ال قمة  تغير�ت” 
�لحتاد �لوروبي �ملرتقبة �خلمي�س 

يف بروك�سل حول بريك�ست.
ب��ال��ت��ايل ب����د�أت ب��رل��ني �أي�����س��ا “يف 
�سل�سلة  �ع���ت���م���اد  ذلك”  م�������و�ز�ة 
لحتمال  ل��ا���س��ت��ع��د�د  ت�����س��ري��ع��ات 
خ�������روج ب���ري���ط���ان���ي���ا م����ن �لحت�����اد 
�سيخلق  �تفاق ما  ب��دون  �لوروب���ي 

فر�غا ق�سائيا.
ب�سكل  ه����ذه �لج�������ر�ء�ت  وت���ه���دف 
“�سمانات  م����ن����ح  �ىل  خ�����ا������س 
ق�سائية” يف عدة جمالت ل �سيما 
للمو�طنني  �ل�����س��ر�ئ��ب  جم���ال  يف 
فرتة  منذ  �ملقيمني  �لربيطانيني 
�ملقيمني  ولاملان  �ملانيا  يف  طويلة 

يف بريطانيا.

الق�ساء الكندي يفرج عن مديرة هواوي 
 •• فانكوفر-اأ ف ب:

�أمر قا�س كندي بالإفر�ج بكفالة عن مينغ و�نت�سو �ملديرة �ملالية ملجموعة هو�وي �ل�سينية �لعماقة 
لات�سالت بعد �ساعات على تاأكيد توقيف دبلوما�سي كندي �سابق يف �ل�سني �لتي �أملحت �إىل خمالفته 
�لقو�نني حول �ملنظمات غر �حلكومية. ويف ختام جل�سة ��ستمرت ثاثة �أيام ويف �أوج �أزمة دبلوما�سية 
بني بكني و�أوتاو� وو��سنطن، و�فق �لقا�سي �لكندي على طلب مينغ و�نت�سو )46 عاما( �لتي �أوقفت 
يف فانكوفر يف �لأول من كانون �لأول/دي�سمرب، �لإفر�ج عنها. وخرجت مينغ بعد �ساعات و��ستقلت 
�لق�ساء �لأمركي بت�سليمه �سيدة  “غلوبال نيوز«. ويطالب  �سيارة، كما ظهر يف لقطات بثتها قناة 
�لأعمال بتهمة �لتو�طوؤ يف �حتيال مفرت�س يهدف �إىل �للتفاف على �لعقوبات �لأمركية �ملفرو�سة 

على �إير�ن. وهي تو�جه يف �لوليات �ملتحدة عقوبة �ل�سجن ملدة ميكن �أن ت�سل �إىل ثاثني عاما.
من جهتها، طالبت بكني �أوتاو� بالإفر�ج عنها فور�. لكن �سيكون على هذه �لأم لأربعة �أبناء �حرت�م 
عدد من �ل�سروط بينها دفع كفالة قدرها ع�سرة مايني دولر كندي )6،5 مايني يورو(، وت�سليم 

جو�زي �سفرها، و�لإقامة يف �أحد منزلني متلكهما مع زوجها يف فانكوفر وو�سع �سو�ر �لكرتوين.

����س��ت��ث��م��اري يف لندن  م���وؤمت���ر  ب��ا���س��ي��ل يف  وق�����ال 
“�ل�سر�كة بني �لرئي�س ورئي�س �لوزر�ء �إىل جانب 
�لتو�فق �لوطني �ستقود حتما �إىل ت�سكيل حكومة 
وبا�سيل هو زوج �بنة  جديدة رغم كل �لعقبات”. 
�أ�س�سه  �ل��ذي  �حل��ر  �لوطني  �لتيار  وي��ر�أ���س  ع��ون 

�لرئي�س.
وقال رئي�س �ل��وزر�ء �ملكلف �سعد �حلريري �لذي 
“متفائل  �إن��ه  لل�سحفيني  �أي�سا،  �ملوؤمتر  يح�سر 
ت�سكيل  �آف���اق  ع��ن  ���س��وؤ�ل  رد� على  وذل���ك  د�ئما” 
�حلكومة �جلديدة بعد �سبعة �أ�سهر من �مل�ساحنات 
�ل�سعوبات  �إن  عون  قال  �لأول  و�أم�س  �ل�سيا�سية. 

•• لندن-رويرتز:
قال وزير �خلارجية �للبناين جرب�ن با�سيل �أم�س 
رغم  ح��ت��م��ا  ج��دي��دة  ح��ك��وم��ة  �سي�سكل  ل��ب��ن��ان  �إن 
عون  مي�سال  �لرئي�س  تدخل  بعد  وذل��ك  �لعقبات 
�إذ�  “كارثة”  من  وحت��ذي��ره  �ملتعرة  �لعملية  يف 
ف�سلت جهوده. ولبنان �لذي يعاين �قت�ساده �ملثقل 
بالديون من �لركود يف �أم�س �حلاجة �إىل حكومة 
مطلوبة  �قت�سادية  ����س��اح��ات  لتنفيذ  ج��دي��دة 
��ستد�مة  �أك��ر  م�سار  على  �لعامة  ماليته  لو�سع 

و�حل�سول على تعهد�ت مب�ساعد�ت خارجية.

حلها  مي��ك��ن  ل  �حل��ك��وم��ة  ت�سكيل  ت���و�ج���ه  �ل��ت��ي 
“بالطريقة �لتقليدية” بني رئي�س �لوزر�ء �ملكلف 

و�لأحز�ب �لخرى و�إنه كان من و�جبه �مل�ساركة.
وذكر �حلريري على تويرت �أن �حلكومة �جلديدة 
�ستلتزم كل �للتز�م بالإ�ساحات �لتي مت �لتفاق 
عليها يف موؤمتر للمانحني هذ� �لعام ومن بينها 
ب�ساأن  �لتفاق  و�ج��ه  وق��د  �مل��و�زن��ة.  �إ�ساحات يف 
�سعى  �إذ  �لعقبات  م��ن  �سل�سلة  �حل��ك��وم��ة  ت�سكيل 
�حلريري للتو�سل �إىل �تفاق لتاأليف حكومة من 
30 وزير� ينتمون �إىل �ملجموعات �ملتناف�سة وفقا 

لنظام �سيا�سي طائفي.

وزير اخلارجية: لبنان �سي�سكل احلكومة رغم العقبات 

نتانياهو يطالب بدور اأممي اأو�سع يف لبنان
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سامل ر��سد �سليمان �لكيومي للمقاولت �لعامة 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1149278 
تعديل لوحة �لعان/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/ �سامل ر��سد �سليمان �لكيومي للمقاولت �لعامة
SALEM RASHED SULAIMAN ALKAYOUMI GENERAL CONTRACTING

�ىل/�سامل ر��سد �سليمان �لكيومي لل�سيانه �لعامه
SALEM RASHED SULAIMAN ALKAYOUMI GENERAL MAINTENANCE

تعديل عنو�ن/Building Name من 11381٦ �ىل 22٦٦74
حميد  �سعيد  �ىل  و�خرين  �سمان  خليفة  �حمد  من   Building Owner Name/عنو�ن تعديل 

حممد �ملن�سوري
تعديل عنو�ن/MUNICIPALITY من منطقة �لظفرة �ىل 

Mezanine ىل� Floor من UNIT TYPE /تعديل عنو�ن
تعديل ن�ساط/��سافة �سيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خال 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�قم�سة 

CN 112986-1:لب�ساطة ذ.م.م - فرع  رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�مو�ج  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعني للنقليات و�ل�سيانة �لعامة
رخ�سة رقم:CN 1914286 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة 

و�حة نعمة لنقل �لركاب باحلافات �ملوؤجرة
رخ�سة رقم:CN 1665781 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ن�سيم  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنيل لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت �جلديدة
رخ�سة رقم:CN 1981137 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافتريا 3434

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2607174 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة مينهاز �لدين عبد�خلالق  %100

تعديل وكيل خدمات/��سافة فا�سل �سامل حممد �سامل �لعربي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف فا�سل �سامل حممد �سامل �لعربي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مملكة �لزهور

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1121729 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �ساح حممد �بر�هيم �سعيد �سهنوين  %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد مبارك �سلطان ر��سد �خليلي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم ومطبخ ق�سايد 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�سعبي  رخ�سة رقم:2116832 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة علي حممد �سعيد حممد �ملن�سوري  %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف خوله �سيف دغي�س �سامل �لظاهري
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

اإعــــــــــالن
ركوب  عتاد  لتجارة  �ل�س�����ادة/حمل عبد�لروؤوف  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �جلمال رخ�سة رقم:1103865 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد تاج �ل�سام خمل�س �لرحمن %24
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة يا�سر خلفان حممد خلفان �ل�سام�سي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد �سوحاج حممد جبل ��سام %25
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/ حذف حممد تاج �ل�سام خمل�س �لرحمن

تعديل وكيل خدمات/حذف يا�سر خلفان حممد خلفان �ل�سام�سي
تعديل لوحة �لعان/�إجمايل من م�ساحة 1*3.7 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/ حمل عبد�لروؤوف لتجارة عتاد ركوب �جلمال

ABDULRAUF CAMEL RIDE LOGISTICS TRADING SHOP
�ىل/بقالة ب�سمة �لتميز ذ.م.م

BASMA ALTMIZ GROCERY L.L.C
تعديل ن�ساط/��سافة بقالة )4711003(

تعديل ن�ساط/حذف جتارة عتاد �خليل و�لهجن ولو�زمها- باجلملة )4٦49045(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2581  ا�شتئناف عمايل    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- رحاب �لو�دي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل�����س��ت��اأن��ف/ ط���ارق حم��م��د ط��ه حم��م��د ح��ي��زه  قد 
ع��م��ايل جزئي  رق���م 3554/2018  ب��ال��دع��وى  �ل�����س��ادر  ����س��ت��اأن��ف/ �حل��ك��م 
بتاريخ:2018/10/1 وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق 2018/12/24 
�ل�ساعة 11.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
       يف الدعوى رقم 2018/2992 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- رويلوف جاكوبو�س فوتر كناب )ب�سفته مدير تقنيات 
�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن طالب  �لعاملية  �لنقل  وخ��دم��ات 
�ل�سيد/ مديرها  قانونا  وميثلها  ذ.م.م  لل�سناعات  ميتالك  �لتنفيذ/كور 

عليك  �أق��ام  قد  �لنعيمي  �لدباين  عبد�هلل  علي  وميثله:حمد  جرفا�سي�س 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
)427518( درهم بالت�سامن و�لتكافل �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�س ال�شعبة  

 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2759  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-خالد حممد قطرميز جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/�ريك �سيلفاين �بيد�ل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليه مببلغ وقدره )390.000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ بيع �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها 
 ch2.D.17:جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2018/12/1٦ �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
، ويف حالة  �لأق��ل  �أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  مذكر�ت 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2698  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-كايد �بر�هيم كامل حد�د جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/جي �ي تي �س.ذ.م.م وميثلها فن�سنت فاجنن�ستني وميثله:مي�سال �أمادو �سلهوب قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لق�ساء ب�سحة ونفاذ �لتفاقية �ملوؤرخة:5/4/201٦ 
يف مو�جهة �ملدعي عليه �سلبا وتوقيعا مع �لز�مه �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2018/12/20 �ل�ساعة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   ch1.B.10:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2350  جتاري كلي

منوهر  كومار  تريفيان   -2 )�أف�����س��ور(  ليمتد  �ن�سولي�سن  كي  1-�ي   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�س.ذ.م.م  للعقار�ت  /��سبيديك�س  �ملدعي  �ن  �لقامة مبا  كالر� جمهول حمل  كالر�  لل 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �سيفان  بن  �حمد  �بر�هيم  وميثله:غازي 
بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لت�سامم و�لتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغا وقدره 
�ل�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  �لفائدة  �ىل  بال�سافة  دره��م   )500.000(
يف:2014/8/2٦ وحتى �ل�سد�د �لتام مع �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بدون كفالة.وحددت 
  ch2.E.22:لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق:2018/12/2٦ �ل�ساعة:09:30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/442  جتاري كلي

بوليمر للبرتوكيماويات �س.ذ.م.م  �ملدعي عليه/1- ر�سا عليمرد�ن مرد�ين 2- جم  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�نوفا رفينينج �ند تريدجن م.م.ح وميثله:عبد�لرحمن 
ح�سن حممد �ملطوع نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/9/2٦  يف 
عليها  �ملدعي  بالز�م  م.م.ح  تريدجن  �ند  رفينينج  ل�سالح/�نوفا  �ع��اه  �ملذكورة  �لدعوى 
�لثانية �ن توؤدي للمدعية مبلغ )224٦473.53( درهم و�لفائدة بو�قع 9% �سنويا من تاريخ 
��ستحقاق كل �سيك حتى متام �ل�سد�د و�لزمتها بامل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�ست �لدعوى بالن�سبة للمدعي عليه �لول. حكما مبثابة �حل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/2836  جتاري جزئي
�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- �ت��ق��ان لد�رة �مل��ن�����س��اآت ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
وعليه  �ع��اه  �ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  قد  دبي  فرع  ذ.م.م  �ملر�فق  لد�رة  �ملدعي/�ت�سالت 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2018/10/14 �حلكم �لتمهيدي �لتايل:بندب �خلبر 
�لدعوى  ملف  على  �لط��اع  كالتي  مهمته  وتكون  باجلدول  �ل��دور  �ساحب  �ملتخ�س�س 
عليها  و�مل��دع��ي  �ملدعية  مقر  �ىل  و�لنتقال  �خل�سوم  يقدمه  �ن  وماع�سى  وم�ستند�تها 
�ن ل��زم �لم���ر و�لط����اع على �مل��ر����س��ات �ل��ورق��ي��ة و�لل��ك��رتون��ي��ة �ن وج���دت �ل�سجات 
و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية وحددت �مانة خربة وقدرها �سبعة �لف درهم 
�ملو�فق:2018/12/23  �لحد  يوم  �ملحكمة جل�سة  لها  وح��ددت   ، ب�سد�دها  �ملدعي  و�لزمت 

 .ch1.C.14:ل�ساعة:08:30�سباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3854  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة �لن�ساء�ت �ملتكاملة ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
وميثله:عبد�لرحمن  ����س.م.ح  �سي�ستم�س  وورك  ف��ورم  كي  �ت�س  كي  /ميفا  �ملدعي  �ن 
ح�سن حممد �ملطوع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )271.٦43.5٦( وق��دره  مببلغ 
�لتفاقية بو�قع 9% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل با كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/12/24 �ل�ساعة 08.30 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  �س بالقاعة:ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4088  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ن��وف 8 �نتريز ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
عليك  �أق��ام  قد  �لتميمي  ح�سن  حممد  وميثله:طال  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  /موبايل 
درهم   )85.102.25( وقدره  عليها مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
تاريخ:2017/9/2٦  من   %9 �لقانونية  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/12/17 �ل�ساعة 08.30 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  �س بالقاعة:ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3853  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة �لبدور لل�سحن ومتوين �لبو�خر ذ.م.م وميثلها مديرها/
ر�فونيارت جويناتاين بن كو�سويل نا جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /نيو رومانا 
للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م وميثلها مديرها/نار ��سيمها ر�و با�سار �جو با�سار �جور قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )9٦175.50( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى 
 08.30 �ل�ساعة   2018/12/2٦ �ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�سد�د 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  �س بالقاعة:ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7733(

�ملنذرة : مر��س �لعقارية - �س ذ م م 
�لعنو�ن : �إعمار �سكوير - �ملبنى رقم 1 - مكتب 301 - وميثلها �ل�سيد/ حممد يو�سف حممد يو�سف مبوجب وكالة رقم 

2018/1/111319 �ملوؤرخة لدى �لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ 2018/5/14 ، هاتف : 05٦4977111 
�سد �ملنذر �ليها / مركز �سو لتجميل �ل�سيد�ت - �س ذ م م - �لعنو�ن : �لفيا رقم D( 1 1171( �لكائن على قطعة �لر�س 
رقم 224-3٦7 ، �سارع 304 ، منطقة �م �ل�سيف - �إمارة دبي - هاتف رقم 043288832 - �ملتحرك : 0505588477 ، �س ب : 

211٦0٦ ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - رقم مكاين : 182٦280٦15
تخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �للتز�م ب�سد�د �لق�ساط ومتاأخر�ت �ليجار وبجميع �حكام �لعقد و�لر�سوم وغر�مة 
رجوع �ل�سيكات و�ملبالغ �مل�ستحقة على �لوحدة �مل�ستاأجرة �لفيا رقم D(1 1171( �لكائن على قطعة �لر�س رقم 224-
3٦7 ، منطقة �م �ل�سيف - �إمارة دبي  - للفرتة من 20 �غ�سط�س 2017 ولغاية �غ�سط�س 2018 مقابل �جرة �سنوية قدرها 
520.000 درهم ، وذلك يف غ�سون ثاثني يوما وذلك من تاريخ ن�سر هذ� �لإع��ان و�إل �ست�سطر �ملنذرة �ىل �للجوء 
�لعني  باخاء  �ليها  �ملنذر  �لز�م  بغر�س  دبي  باإمارة  و�مل�ستاأجرين  �ملوؤجرين  باملنازعات بني  �لق�سائية �خلا�سة  للجنة 
�ملوؤجرة و�سد�د متاأخر�ت �ليجار �ملرتتبة عليها حتى تاريخ �لخاء �لفعلي مع �لز�مها بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 

�ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12502 بتاريخ 2018/12/13   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/443  جتاري كلي

�حمد مز�ز - جمهول حمل  2-ل��وؤي  ذ.م.م  �ملحكوم عليهما/1-حبيبه ماركت  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2018/9/3  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاه ل�سالح/نايف خليل دروي�س بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن فيما 
درهم    �لف  ت�سعمائة وخم�سني  للمدعي مبلغ وقدره )950000(  يوؤديا  بان  بينهما 
ف�سا عن فائدة بو�قع 9% �سنويا من تاريخ ��ستحقاق كل �سيك على حد� وحتى 
متام �ل�سد�د و�لزمتهما �مل�سروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما 
مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�سر هذ� �لعان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

كانو�  ينهار  ك��ان  وع��ن��دم��ا  كي�س، 
ي����اأم����رون����ه ب����ال����وق����وف جم������دد�ً. 
وي�سيف �أن �ملحققني كانت لديهم 
معلومات و��سعة عن �أولده. وبعد 
�إطاق �سر�حه، متكن من �لفر�ر 
�أوروب��ا �لغربية، وح�سل على  �إىل 

�للجوء.

ب��غ��رب ت��رك��ي��ا، وُف��ق��د �أث����ره فرتًة 
ط��وي��ل��ًة. وق���ال علي �إن���ه �أُب��ق��ي يف 
كبرة  من�ساأة  يف  �سغرة  زن��ز�ن��ة 
ل يعرف �أي��ن ت��ق��ع.  و�أو���س��ح �أنه 
و�لتعذيب  لا�ستجو�ب  تعر�س 
مل��دة ���س��اع��ات ي��وم��ي��اً، وك���ان ُيرغم 
يف  ور�أ�سه  ل�ساعات،  �لوقوف  على 

له  �سنحت  �أن  �إىل  �لإخ��ت��ب��اء  �إىل 
فر�سة �لهروب �إىل �أوروبا. 

انهيار معتقلني
و�أ�سافت �أن علي، �لذي كان يعمل 
بغولن،  ع��اق��ة  على  موؤ�س�سة  يف 
مدينة  يف  �لنهار  و�سح  يف  ُخطف 

•• عوا�صم-وكاالت:

 ،2017 م��ن  �لأول  �ل��ن�����س��ف  يف 
�سارع  يف  ف�����ان  ����س���ي���ارة  ت���وق���ف���ت 
ب���اأن���ق���رة، وت���رج���ل م��ن��ه��ا رج���ان 
رجل  على  و�إنق�سا  مدنية  بثياب 
�نطلق  �ل��ذي  �لفان  �إىل  به  ودفعا 
�ل��رج��ل مقاومة  ب�����س��رع��ة. ح���اول 
كي�ساً  �أل��ب�����س��اه  �ل��ل��ذي��ن  معتقليه 
يديه  وق����ي����د�  ر�أ�����س����ه  يف  �أ������س�����ود�ً 
ورج��ل��ي��ه. وب��ع��د م����رور ع���ام على 
ي����ز�ل �ل��رج��ل يحمل  �حل����ادث ل 
�أ�سيب بها يف  ن���دوب ج���روح  �آث���ار 
رجليه خال خطفه. هذ� ما قاله 
�ل��رج��ل �ل���ذي �أط��ل��ق ع��ل��ى نف�سه 
وت�سعة  ل�”هاآرت�س”  تولغا،  ��سم 
م��ر����س��ل��ني ���س��ح��اف��ي��ني م���ن ت�سع 
حتقيقاً  جت��ري  �إع��ام��ي��ة  و�سائل 
و�لتعذيب  �لعتقالت  ظروف  يف 
بالتن�سيق  �لرتكية،  �ل�سجون  يف 
“كوركتيفيتي”  ����س���رك���ة  م�����ع 

�ل��رب��ح��ي��ة.  ون��ق��ل��ت ر��سيل  غ���ر 
غ���ول���دب���رغ ع���ن ت��ول��غ��ا �أن�����ه عند 
�لتي  �مل��ن�����س��اأة  �إىل  �ل��ف��ان  و���س��ول 
�سمع  ع���دة،  �أ���س��ه��ر�ً  �أم�����س��ى فيها 
ب����اب ح��دي��د ك��ب��ر يفتح.  ���س��وت 
وو�سع  مقفلة،  من�ساأة  �إىل  ونقل 
يف زن���ز�ن���ة، و�أق���ف���ل �ل���ب���اب، وكان 
عرب  �لتعليمات  �سماع  �إمكانه  يف 

مكرب لل�سوت. 
فيها  ي�����س��م��ع  ك����ان  م����رة  ك���ل  ويف 
ك�����ان يتعني  �ل����ب����اب  ن����ق����رًة ع���ل���ى 
�حلائط،  نحو  ي�ستدير  �أن  عليه 
�لأر����س حتى  �إىل  بعينه  وي��ط��رق 
�لأ�سابيع  ويف  �سجانيه.  ي��رى  ل 
�أقاربه  �سعى  خ��ط��ف��ه،  ت��ل��ت  �ل��ت��ي 
وحم��ام��ون ون��ا���س��ط��ون يف جمال 
�لإن�سان للبحث عنه، دون  حقوق 

جدوى. 
و�أطلقت عائلته حملة على و�سائل 
ونا�سدت  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����س��ل 
و�سائل �لإعام �لأجنبية، و�لأ�سرة 

�لدولية �مل�ساعدة يف �قتفاء �أثره، 
دون �لتو�سل �إىل �سيء. 

وقائع متطابقة
�أن������ه منذ  و�أو�����س����ح����ت �ل���ك���ات���ب���ة، 
يوليو  يف  �لإن��ق��اب��ي��ة  �مل���ح���اول���ة 
)متوز( 2016 �ُسجلت �ختفاء�ت 
عدة مدنيني، ومعظمها يف �أنقرة، 
ويف و�سح �لنهار. وح�سلت �لوقائع 
ُيجّرون  �ل�سحايا  ك��ان  كالتايل: 
�إىل عربات جتارية �سود�ء من نوع 
�أيدي رجال ل  فولك�سفاكن، على 

يحاولون �إخفاء �أنف�سهم. 
 كانت حم��اولت �لأق���ارب للعثور 
كما  بالف�سل.  �ملُختفي متنى  على 
�أفادت  �ل��ع��ائ��ات  �ل��ع��دي��د م��ن  �أن 
لطلباتها  �ل�����س��ل��ط��ات  ب��ت��ج��اه��ل 
�ل�سهاد�ت  و�أث�������ارت  ب��امل�����س��اع��دة. 
و�لفيديو�ت و�لوثائق �لتي ح�سلت 
و�سحافيون  “هاآرت�س”  عليها 
�أن �حلكومة  �ل�سكوك، يف  �آخ��رون 

•• �صيول-اأ ف ب:

�لكوريتني  م����ن  ج����ن����ود  �ج����ت����از 
�سلميا  �حل����������دود  �لوىل  للمرة 
�لآخ���ر من  �ل��ط��رف  �إىل  للذهاب 
�ملر�كز  �ز�ل����ة  م��ن  �لتحقق  �أج���ل 
�ملنزوعة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  �حل���دودي���ة 
�سبه  ت���ق�������س���م  �ل�����ت�����ي  �ل�����������س�����اح 

�جلزيرة.
ويف 1950، �أدى �جتياح �ل�سمال 
�حل����رب  �ن��������دلع  �ىل  ل���ل���ج���ن���وب 
خ�سعت  �سيول  وك��ان��ت  �ل��ك��وري��ة. 
ل�����س��ي��ط��رة ق�����وى خم��ت��ل��ف��ة �رب����ع 
تر�جع  �أو  ت��ق��دم  ح�����س��ب  م�����ر�ت، 
ق���و�ت بيونغ ي��ان��غ �مل��دع��وم��ة من 

ب��ك��ني م���ن ج���ه���ة، وق������و�ت �لأمم 
�ملتحدة  �لوليات  بقيادة  �ملتحدة 
�ل��ت��ي ك��ان��ت ت��دع��م �جل���ن���وب من 

جهة �أخرى.
و�ن���ت���ه���ى �ل��ن�����������������������������ز�ع ب���ه���دن���ة يف 
�لبلد�ن  ي���ز�ل  ل  فيما   ،1953
لكن  ح��������رب،  ح����ال����ة  يف  ت���ق���ن���ي���ا 
بد�ية  ي�سود منذ  ��سرتخاء لفتا 

�لعام.
بيونغ  يف  ق��م��ت��ه��م�����������������������ا  وخ������ال 
���س��ب��ت��م��رب، قرر  �أي����ل����ول  ي���ان���غ يف 
�لرئي�س �لكوري �جلنوب�������ي مون 
�لك�������وري  و�ل��زع��ي��م  ج���اي-�إي���ن 
�أون،  ج��ون��غ  كي��������م  �ل�س��������مايل 
عدد  �إز�ل��ة  منها  ع�������دة  �م����������ور� 

�حلدودية  �ملر�ك������ز  من  حم��دود 
�ملدجج���ة  ح��دوده��م��ا  ط��ول  على 

بال�س�����������اح.
وقد دم��رت بيونغ يانغ ع�سر من 
هذه �لبنى �لتحتي��������ة باملتفجر�ت 
نوفمرب.  �ل����ث����اين  ت�������س���ري���ن  يف 
ودم�����ر �جل���ن���وب ع�����س��������������ر �أخ����رى 

باحلفار�ت.
�لكوري���������ة  �لدفاع  وز�رة  و�علنت 
�ملفت�س��������ني  �ن  �جل���ن���وب���ي���ة 
�لع�سكريني �لكوريني �جلنوبيني 
حدودي  موق���������ع  ك��ل  ز�رو�  ق��د 
�أنه  م��ن  للتحقق  ���س��م��ايل  ك���وري 
عدم  من  وكذلك  فعا،  ُدم��ر  قد 

وجود �أ�سلحة �أو قو�ت.

�لختفاء  عمليات  خلف  �لرتكية 
مل���و�ط���ن���ني �أت��������ر�ك، ت��ن�����س��ب لهم 
�ل��د�ع��ي��ة �لإ�سامي  ع��اق��ات م��ع 
يعي�س يف  �ل���ذي  غ��ول��ن،  �هلل  فتح 
�لأمريكية،  ببن�سلفانيا  �مل��ن��ف��ى 
�لرتكية  �حلكومة  تتهمه  و�ل��ذي 
بالوقوف ور�ء �ملحاولة �لإنقابية 

يف 15 يوليو )متوز( 2016. 

تعذيب واعرتافات 
�آخر  ورج����ل  ت��ول��غ��ا  �إىل  ون�����س��ب��ت 
ي���دع���ى ع���ل���ي، �����س���م م�����س��ت��ع��ار هو 
�أن  دون  مم�سابهة  رو�ي���ة  �لآخ����ر، 

يكون �أحدهما يعرف �لآخر.
�عتقا مدة  �إنهما  �لإث��ن��ان  وق��ال 
من  يتمكنا  مل  من�ساآت  يف  طويلة 
�لتعرف عليها، و�أثناء �حتجازهما 
�ل���ت���و�����س���ل مع  ي��ت��م��ك��ن��ا م����ن  مل 
وخ�سع  �خل��������ارج��������ي.  �ل������ع������امل 
�لرجان لا�ستجو�ب، و�لتعذيب 
لإج���ب���اره���م���ا ع���ل �ل�������س���ه���ادة �سد 

وقام مفت�سون كوريون �سماليون 
للمن�ساآت  ن��ف�����س��ه��ا  ب����اخل����ط����وة 

�لكورية �جلنوبية.
وع���ل���ى ت�����س��ج��ي��ل ف���ي���دي���و، ُي����رى 
ج��ن��ود ك���وري���ون ج��ن��وب��ي��ون وهم 
�لكوريني  ن��ظ��ر�ءه��م  ي�سافحون 
�لف�سل  خ���ط  ع��ل��ى  �ل�����س��م��ال��ي��ني 
�ملنطقة  و����س���ط  يف  �ل���ع�������س���ك���ري 
�ملنزوعة �ل�ساح، قبل �ن ينتقلو� 

�ىل �جلانب �لآخر.
�ملرة  “هذه هي  �ل��وز�رة  و��سافت 
يجتاز  �ل��ت��ق�����س��ي��م،  م��ن��ذ  �لوىل 
ج���ن���ود �ل�����س��������������������������م��ال و�جل���ن���وب 
�لتما�س  خ���ط  �سلمية  ب��ط��ري��ق��ة 

�لع�سكري«.

�أ�سدقائهما. 
وم������ع م�������س���ي �ل�����وق�����ت، مل ت���رد 
�أ�سئلة  �أي  �حلكومة �لرتكية على 
لكن  �لق�سرية.  �لخ��ت��ف��اء�ت  ع��ن 
رئ���ي�������س جل���ن���ة ح���ق���وق �لإن�������س���ان 
م�سطفى  �ل���رتك���ي  �ل����ربمل����ان  يف 
�لإذ�ع���ة  ق��ال لهيئة  ي��ن��ر�أوغ��ل��و، 
)حزير�ن(  يونيو  يف  �لربيطانية 
فتحت  �ل���ل���ج���ن���ة  �إن   ،2017

حتقيقاً يف حالت رفعت �إليها. 
يف  �أن���ه  �إىل  �ل�سحافية  و�أ����س���ارت 
�ل��وق��ت �ل����ذي �ق��رتب��ت ف��ي��ه مدة 
�ح���ت���ج���از ت���ول���غ���ا م����ن �لن���ت���ه���اء، 
ت���ظ���اه���ر �ل����رج����ل ب���ال���ت���ع���اون مع 
�ل�سجانني، �لذين وعدوه باإر�سال 
و�إ�سقاط  �مل��ح��اك��م  �إىل  تعليمات 
�لتهم عنه، ومنحه هويًة جديدًة، 
و�أمو�ًل وكل ما يحتاجه �إذ� �ساعد 

�لدولة. 
ويف يوم ما ُنقل ب�سيارة �سود�ء �إىل 
و�سارع  عنه.  و�أف��رج  �أنقرة،  و�سط 

تعذيب واعرتافات.. وعائالت تبحث عن اأوالدها

ناجون من �سجون اأردوغان يروون معاناتهم

•• لندن,-اأ ف ب:

طرح �لنو�ب �لربيطانيون �ملحافظون مذكرة 
ل�سحب �لثقة من رئي�سة �لوزر�ء تريز� ماي 
�عرت��ساً على �لتفاق �لذي تو�سلت �إليه مع 
�أن يتم  �لحتاد �لوروبي ب�ساأن بريك�ست على 
ماي  لكن  �لأرب���ع���اء،  م�ساء  عليها  �لت�سويت 
وحذرت  �لتحدي  ملو�جهة  ��ستعد�دها  �أعلنت 
�لعملية  ي��ق��و���س  ق���د  �مل�����س��ار  ت��غ��ي��ر  �أن  م���ن 

برمتها.
�سيا�سية  �أزم��ة  �أك��رب  تو�جه  �لتي  م��اي  وقالت 
ت�سويت  م��ن  �سهر  بعد  �ملن�سب  توليها  منذ 
 2016 ي��ون��ي��و  �ل��ربي��ط��ان��ي��ني يف ح���زي���ر�ن 
�إن تغير  ل�سالح م��غ��ادرة �لحت��اد �لأوروب����ي، 
للخطر  بلدنا  م�ستقبل  “�سيعر�س  �ل��ق��ي��ادة 
�ليقني نحن يف و�سع  ع��دم  ويخلق حالة من 

ل ي�سعفنا على حتملها«.
وقالت ماي يف ت�سريح �أمام مكتبها يف د�ونينغ 

�سرتيت “�إن �نهماكنا لأ�سابيع يف متزيق بع�سنا �إرباً لن يوؤدي �سوى �إىل 
مزيد من �لنق�سامات. �أنا على �أهبة �ل�ستعد�د لإنهاء �ملهمة«.

�إج��ر�ء �لق��رت�ع على �لثقة د�خ��ل حزبها م�ساء �لأرب��ع��اء بناء  من �ملقرر 
على ر�سائل بهذ� �ملعنى تقدم بها ع�سر�ت من �أع�ساء �لربملان �ملحافظني 
�لحتاد  من  بريطانيا  خ��روج  �تفاق  على  �لت�سويت  تاأجيل  قر�رها  بعد 

•• لندن-رويرتز:

تو�سل نو�ب من حزب �ملحافظني �لذي تنتمي له رئي�سة �لوزر�ء �لربيطانية 
تريز� ماي �إىل �إجر�ء �قرت�ع على �سحب �لثقة من زعامتها فيما يت�سل 

بخروج بريطانيا �ملزمع من �لحتاد �لأوروبي.
وتعهدت ماي بالدفاع عن زعامتها لكنها �إذ� خ�سرت �لقرت�ع 
�ليوم �لأربعاء ف�ستخ�سر من�سبها و�ستنطلق مناف�سة  �ملقرر 

لختيار من �سيحل حملها.
خلافة  �أ�سماوؤهم  ت��رد  قد  من  بع�س  عن  نبذة  يلي  وفيما 

ماي:
* بوري�س جون�سون )54 عاما(

وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �ل�����س��اب��ق ه���و �أك����رب م��ن��ت��ق��دي م���اي ب�ساأن 
�لن�سحاب من �لحتاد �لأوروبي. و��ستقال من �حلكومة يف 

يوليو متوز �حتجاجا على �إد�رة ماي ملفاو�سات �خلروج.
يف  �ملت�سككني  م��ن  �لكثر  يعتربه  �ل���ذي  ج��ون�����س��ون،  وح���دد 
�لحتاد �لأوروب��ي وجه �حلملة �لربيطانية لان�سحاب عام 
��سرت�تيجيته لاأع�ساء يف خطاب حما�سي خال   ،2016
ووقف  �لأول.  ت�سرين  �أكتوبر  يف  للحزب  �ل�سنوي  �مل��وؤمت��ر 

بع�س �لأع�ساء يف طابور ل�ساعات للح�سول على مقعد.
�ل�سر�ئب  بخف�س  �لتقليدية  لقيمه  للعودة  �حل��زب  ودع��ا 
�لعمال  ح��زب  �سيا�سات  تقليد  عن  و�لبعد  �ل�سرطة  وتعزيز 

�لي�ساري.
* جرميي هانت )52 عاما(

ح���ل ه���ان���ت حم���ل ج��ون�����س��ون وزي�����ر� ل��ل��خ��ارج��ي��ة يف يوليو 
ب�ساأن  جانبا  خافاتهم  لتنحية  �حل��زب  �أع�ساء  ودع��ا  مت��وز 
هو  م�سرتك  خ�سم  �سد  و�لت�سافر  �لتكتل  من  �لن�سحاب 

�لحتاد �لأوروبي.
��ستفتاء  يف  �لأوروب�����ي  �لحت���اد  �سمن  للبقاء  ه��ان��ت  و���س��وت 

�أع��و�م وهو دور قل�س �سعبيته بني  2016. وكان وزي��ر� لل�سحة ملدة �ستة 
�لوطنية  �ل�سحية  �لرعاية  قطاع  يف  يعملون  �لذين  �لناخبني  من  كثر 

�مل�ستنزف �لذي تديره �لدولة �أو يعتمدون عليه.
وقال هانت �إنه �سيوؤيد ماي يف �قرت�ع �سحب �لثقة.

* جيكوب ري�س-موج )49 عاما(
مليونر يحر�س على �سورة �ل�سيد �لإجنليزي و�أ�سبح له �أن�سار كثرون 

بني من يريدون �ن�سحابا جذريا �أكر مما تقرتحه ماي.
�مل�سككني يف �لحتاد  �مل�����س��رع��ني  ق��وي��ة م��ن  مل��ج��م��وع��ة  زع��ي��م  وري�����س-م��وج 
�لأوروبي و�أعلن �أنه قدم خطابا ل�سحب �لثقة من رئي�سة �لوزر�ء بعد يوم 

من �إعانها عن م�سودة �تفاق �لن�سحاب.

�لأوروبي �لذي �أقرت باأنها �ستخ�سره.
�نتخابات  ف�ستجرى  �لثقة  م��اي  خ�سرت  و�إذ� 
لخ��ت��ي��ار ق���ائ���د ج���دي���د ل��ل��م��ح��اف��ظ��ني خال 
رئ��ي�����س وزر�ء  ���س��ي�����س��ب��ح  �مل��ق��ب��ل��ة  �لأ����س���اب���ي���ع 

بريطانيا �جلديد تلقائياً.
�لذي  بريك�ست  �ت��ف��اق  م�����س��ودة  م�سر  وب���ات 
�ملحك  على  �لآن  وحكومتها  ت��اأي��ي��د�ً  يلق  مل 
�آذ�ر مار�س   29 مع �قرت�ب �ملوع�����د �ملقرر يف 
 46 مل��غ��ادرة بريطانيا �لحت��اد �لأوروب���ي بعد 

�سنة.
�أ�سهر  بعد  �لثقة  بحجب  �لت�سويت  وي��ط��رح 
�لربملان  �أع�ساء  مار�سها  �لتي  �ل�سغوط  من 
 48 جلمع  لربيك�ست  �مل���وؤي���دون  �مل��ح��اف��ظ��ون 
�ل��ن��و�ب، يف حني ي�سع  �أدن��ى من  ر�سالة كحد 
فيهم  مب��ن  م��اي  حكومة  يف  �سابقون  �أع�ساء 
ب��وري�����س جون�سون  وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل�����س��اب��ق 

عينهم على من�سب رئي�س �لوزر�ء.
�أي  م��اي، ف�ست�سبح مبناأى عن  يف ح��ال جنت 

حتٍد د�خل حزبها ملدة �سنة.
حكومتها  �أع�ساء  كبار  من  �لعديد  �سارع  �لت�سويت  عن  �لإع���ان  و�إث��ر 
لاإعر�ب عن دعمهم لها. وقال �ساجد جاويد وزير �لد�خلية، �إن “�آخر 
ما يحتاجه بلدنا �لآن هو �إجر�ء �نتخابات لختيار قيادة جديدة حلزب 

وُطرح ��سم جاويد نف�سه بديًا حمتمًا ملاي. �ملحافظني”. 

يريد  ك��ان  �إن  �خلطاب  تقدمي  بعد  �ُسئل  عندما  من�سبها؟  يريد  هل  لكن 
�لإطاحة مباي، قال ري�س-موج �إنه لن يطرح نف�سه مر�سحا للمن�سب.

* دومينيك ر�ب )44 عاما(
�لأوروب����ي م��ن حكومة ماي  ���س��وؤون �لن�سحاب م��ن �لحت���اد  ��ستقال وزي��ر 
�لوعود  تتطابق مع  �إنها ل  وقال  �لن�سحاب،  �تفاق  �حتجاجا على م�سودة 
�لتي قطعها حزب �ملحافظني خال �نتخابات عام 2017. 
وتوىل ر�ب �ملن�سب خم�سة �أ�سهر فح�سب بعد تعيينه يف يوليو 
ن�سبيا على طاولة  و�ف��د� جديد�  باعتباره  له  وينظر  مت��وز. 
وز�ري���ة  منا�سب  يف  وخ���دم  �سبق  لكنه  �حل��ك��وم��ة  يف  �ل��ك��ب��ار 
�حلملة  يف  ر�ب  و���س��ارك   .2010 يف  �نتخابه  منذ  �سغرة 
وهو   2016 ��ستفتاء  قبل  لان�سحاب  �مل��وؤي��دة  �ل��دع��ائ��ي��ة 

حا�سل على �حلز�م �لأ�سود يف ريا�سة �لكار�تيه.
* �ساجد جاويد )48 عاما(

م�سريف �سابق و�أحد موؤيدي �لأ�سو�ق �حلرة. �سغل عدد� من 
�ملنا�سب يف �حلكومة و�أد�وؤه جيد د�ئما يف ��ستطاعات �لر�أي 

بالن�سبة لأع�ساء �حلزب. وهو من �أ�سل باك�ستاين.
و�سوت جاويد للبقاء يف �لحتاد �لأوروبي يف ��ستفتاء 2016 

لكنه كان يعترب من �مل�سككني يف �لحتاد �لأوروبي.
وقال جاويد �إنه �سيوؤيد ماي يف �قرت�ع �سحب �لثقة.

* مايكل جوف )51 عاما(
�ل�سخ�سيات يف حملة �لن�سحاب  �أه��م  كان جوف و�ح��د� من 
خ���ال �ل���س��ت��ف��ت��اء ل��ك��ن��ه ����س��ط��ر مل���ع���اودة ب��ن��اء م�����س��رت��ه يف 
�حلكومة بعد �أن تر�جع �أمام ماي يف �ل�سباق خلافة ديفيد 

كامرون �لذي ��ستقال بعد يوم من خ�سارة �ل�ستفتاء.
�لأع�ساء  �أك���ر  م��ن  و�ح���د�  يعترب  بالن�ساط  �ملفعم  وج���وف 
�ل��ف��اع��ل��ني يف �حل��ك��وم��ة يف جم���ال ط���رح ���س��ي��ا���س��ات جديدة. 
��سرت�تيجيتها  �لآن  حتى  ويدعم  مل��اي  حليفا  فجاأة  و�أ�سبح 

لان�سحاب.
وقال جوف �إنه �سيوؤيد ماي يف �قرت�ع �سحب �لثقة.

* ديفيد ديفيز )69 عاما(
عني ديفيز، �أحد �أبرز �مل�سككني يف �لحتاد �لأوروبي، ليقود فريق �ملفاو�سات 
�لربيطاين مع �لحتاد �لأوروبي يف يوليو متوز 2016 لكنه ��ستقال بعدها 

بعامني �حتجاجا على خطط ماي لعاقة طويلة �لأمد مع �لتكتل.
وطرح ��سمه كزعيم موؤقت حمتمل.

* بيني موردونت )45 عاما(
م��وردون��ت ه��ي و�ح���دة م��ن �آخ��ر �مل��وؤي��دي��ن لان�سحاب د�خ��ل حكومة ماي 
وت�سغل من�سب وزيرة �لتنمية �لدولية. وتوقع كثرون �أن تن�سم �إىل قائمة 

�مل�ستقيلني بعد ن�سر م�سودة ماي لتفاق �لن�سحاب.

ل�سرت��سبورغ حيث يجذب حو�ىل ثاثني كوخا خ�سبيا تعر�س �لنبيذ 
�ل�ساخن ومنتجات حملية، �سياحاً ياأتون من جميع �أنحاء �لعامل، قام 
29 عاما،  �أمن �لدولة يبلغ من �لعمر  �أجهزة  رجل معروف من قبل 

بفتح �لنار يف �سارع �أورفيفر )�ل�ساغة(، وهو يهتف “�هلل �أكرب«.
�ل�سو�بق بالفر�ر بعدما جرحه �جلنود  �أ�سحاب  ولذ �لرجل وهو من 
يف  د�ئمة  بدوريات  يقومون  �لذين  “�سانتينيل”  عملية  يف  �مل�ساركون 

�لو�سط �لتاريخي.
�مل�ساءة  �ل�سو�رع  �لنا�س من  باإجاء  �لأمن  خال دقائق، قامت قو�ت 
للمدينة �لو�قعة يف منطقة �لألز��س، ثم طوقت �ملنطقة. ومع ذلك بقي 
بع�س �ملتنزهني �لذي مل يكونو� على علم بالو�سع لكنهم ذهلو� لتوقف 
م�سلحني  ع�سكريني  من  تتاألف  تعزيز�ت  و�سلت  ف��ج��اأة.  �لحتفالت 
�مل��ارة و�سكان  �لأم��ن من  بينما طلبت قو�ت  �إنقاذ  و�سرطيني و�سيار�ت 

•• �صرتا�صبورغ-اأ ف ب:

�مل��ط��اع��م و�سيطر �لذهول  �ل�����س��و�رع و�أغ��ل��ق��ت  �أق��ف��رت  خ���ال دق��ائ��ق، 
هجوم  بعد  فرن�سا  �سرق  �سمال  يف  �سرت��سبورغ  مدينة  على  و�ل�سمت 
�أدى �إىل �سقوط ثاثة قتلى و13 جريحاً م�ساء �لثاثاء يف �سوق لعيد 

�ملياد.
“كنا يف �ساحة كليرب وكانت �ل�ساعة حو�ىل �لثامنة م�ساء  وقال فاحت 
كنا  �جلنون،  من  حالة  تبعتها  نارية  عيار�ت  �سمعت  غ(.  ت   19،00(
�ل��رج��ل ثاثة جرحى  مل��ح  وخ��ال هربه  ك��ل �لجتاهات”.  جن��ري يف 
ممدين على �لأر�س يف �سارع جتاري على بعد ب�سعة �أمتار عن �سجرة 

عيد �ملياد �لكبرة �مل�ساءة �لتي ن�سبت يف و�سط �ملدينة.
وبعد �أن دخل من ج�سر �لغر�ب )كوربو( �ملوؤدي �إىل �لو�سط �لتاريخي 

و�سط �ملدينة �أن “يحتمو�” يف �أماكن �آمنة. وقال فاحت �لذي جاء مع 
�أ�سدقائه “بد�أنا نرى �سرطيني مزودين بدروع ينت�سرون وي�سرخون 

+�رحلو� �رحلو�+. كانو� يبحثون عن منفذ �لهجوم �لهارب«.
�سرحت مي�سيل �ملوظفة �لتي كانت تتناول �لع�ساء يف مطعم قريب من 
موقع �إطاق �لنار “علقنا يف مطعم. �أعطي �ساحب �ملطعم توجيهات. 

قادنا �إىل �آخر �ل�سالة و�أطفاأنا كل �لأنو�ر«.
�آلن  �ملدينة  �مل�ساعد �لأول لرئي�س بلدية  �لنار كتب  �إطاق  بعيد بدء 
فونتانيل “�إطاق نار يف و�سط مدينة �سرت��سبورغ. �أرجو �أن تبقو� يف 

بيوتكم بانتظار �ت�ساح �لأمور«.
�لعالقني  �ل��ن��ا���س  �إج���اء  ب���د�أ  �لأرب���ع���اء  م��ن   01،30 �ل�ساعة  ح���و�ىل 
�لد�خلية  وزي��ر  و�أعلن  �ملدينة.  و�سط  يف  �لو�قعة  و�ملباين  �ملطاعم  يف 

�لفرن�سي كري�ستوف كا�ستانر عودة �حلركة طبيعية.

�سدمة يف فرن�سا بعد هجوم �سوق عيد امليالد  

من قد يخلف ماي يف رئا�سة وزراء بريطانيا؟ ماي تواجه مذكرة حلجب الثقة ب�سبب بريك�ست 

الكوريتان تتحققان من اإزالة مراكزهما احلدودية 

ترامب غري قلق من م�ساءلته 
•• وا�صنطن-رويرتز:

دونالد  �لأم��ري��ك��ي  �ل��رئ��ي�����س  ق���ال 
تر�مب �إنه لي�س قلقا من م�ساءلته 
دفعها حماميه  �لتي  �لأم��و�ل  و�إن 
كوهني  مايكل  �ل�سابق  �ل�سخ�سي 
لمر�أتني   2016 �نتخابات  قبل 
ل تنتهك قو�نني متويل �حلمات 

�لنتخابية.
و�أ�ساف لرويرتز يف مقابلة بالبيت 
م�ساءلة  �ل�����س��ع��ب  “من  �لأب��ي�����س 
خطاأ  ���س��يء  �أي  يفعل  مل  �سخ�س 
�ق��ت�����س��اد يف تاريخ  �أع��ظ��م  و�أوج�����د 

بلدنا«.
�لتي  �ملقابلة  خ��ال  يقول  وم�سى 
“ل�ست  �لبي�ساوي  �ملكتب  جرت يف 
�لنا�س  �أن  �أع���ت���ق���د  ك����ا.  ق���ل���ق���ا.. 

�سيثورون �إذ� حدث ذلك«.
ق����ال مدعون  �مل��ا���س��ي  و�لأ����س���ب���وع 
تر�مب  �إن  نيويورك  �حت��ادي��ون يف 
طلب من كوهني �أن يدفع مايني 
�ل�����������دولر�ت لم�����ر�أت�����ني ح���ت���ى ل 

يتطلب  �ل����رئ����ي���������س  ع�������زل  ل����ك����ن 
مو�فقة �أغلبية �لثلثني يف جمل�س 
�جلمهوريون  يتمتع  حيث  �ل�سيوخ 
ت�سدر  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة. 
حمكمة يف نيويورك �ليوم �لأربعاء 
ل���دوره يف دفع  ك��وه��ني  حكما على 
ل���ل���م���ر�أت���ني وه���م���ا ممثلة  �أم�������و�ل 
�لأفام �لإباحية �ستورمي د�نيالز 
و�لعار�سة �ل�سابقة يف جملة )باي 
ب���وي( ك��اري��ن م��اك��دوج��ال. وينفي 

تر�مب �إقامة عاقة معهما.
ويف وق����ت ���س��اب��ق ه����ذ� �ل���ع���ام �أق���ر 
 130 لكوهني  �سدد  ب��اأن��ه  ت��ر�م��ب 
�ألف دولر كان قد دفعها لد�نيالز 
�ستيفاين  �حل���ق���ي���ق���ي  و�����س���م���ه���ا 
ك���ل���ي���ف���ورد. وك�������ان ق����د رف���������س يف 
�ل��ب��د�ي��ة م��ع��رف��ت��ه ب����اأي ���س��يء عن 

هذه �ملبالغ.
مع  للتعاون  كوهني  تر�مب  �نتقد 
يردد  �مل��ح��ام��ي  �أن  وزع����م  �مل��دع��ني 
للح�سول  �أكاذيب عنه يف حماولة 
ع��ل��ى ع��ق��وب��ة ���س��ج��ن �أخ�����ف. ودعا 

�ملزعومة  عاقتهما  ع��ن  يتحدثا 
م�����ع ت�����ر�م�����ب ق���ب���ل �لن���ت���خ���اب���ات 

�لرئا�سية يف 2016.
تنتهك  �ملدفوعات  ه��ذه  �إن  وقالو� 
�ل���ق���و�ن���ني �ل���ت���ي ت��ن�����س ع��ل��ى �أن���ه 
�مل�ساهمات  ع���ن  �لف�����س��اح  ي��ت��ع��ني 
�لنتخابية،  �حل��م��ات  يف  �مل��ال��ي��ة 
�أ�سياء ذ�ت قيمة  باأنها  �لتي تعرف 
مت���ن���ح حل��م��ل��ة م����ا ل���ل���ت���اأث���ر على 
تتجاوز  �أل  وي��ج��ب  �لن��ت��خ��اب��ات، 

2700 دولر لكل �سخ�س.
�نتهاك  �إن  �لدميقر�طيون  ويقول 
���س��ي��ك��ون جرمية  �ل����ق����ان����ون  ه�����ذ� 
ل��ك��ن زعماء  �مل�����س��اءل��ة  ت�����س��ت��وج��ب 
كبار� للحزب يف �لكوجنر�س �سككو� 
يكفي  �أنها جرمية خطرة مبا  يف 
م�ساءلة  �إج��������ر�ء�ت  ب����دء  ل��ت��ربي��ر 

�لرئي�س.
�أغلبية  مو�فقة  �مل�ساءلة  وتتطلب 
�لذي  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يف  ب�سيطة 
�لدميقر�طيون  عليه  �سي�سيطر 
�لثاين.  ك��ان��ون  يناير  م��ن  �عتبار� 

لإ�سد�ر عقوبة طويلة على كوهني 
�أم�����س �ل��ث��اث��اء �إن حماميه  وق��ال 
�ل�سابق كان يجب �أن يعرف قو�نني 

متويل �حلمات �لنتخابية.
وق����ال ت���ر�م���ب ع��ن��دم��ا ���ُس��ئ��ل عما 
ق��و�ن��ني متويل  ناق�س  ق��د  ك��ان  �إذ� 
“مايكل  ك���وه���ني  م����ع  �حل����م����ات 
�أنه يعرف  �أفرت�س  كوهني حمام. 

ما يفعله.
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  3022٦2:بتاريخ: 2018/11/27
باإ�سم : بريت�س �أمريكان توباكو توتون مامولري �ساناي يف تيكاريت �إيه ��س

وعنو�نه:   فيكو جيز باز�، ميد�ن �سوكاك، رقم: 20، كات 18، 3439٦ ما�ساك، �إ�سطنبول، تركيا.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:34
�سجائر، تبغ خام �أو ُم�سنع ، منتجات �لتبغ ، بد�ئل �لتبغ )غر �ملخ�س�سة لغايات طبية( ، �سيجار ، �سيجاريلو 
)�سيجار رفيع( ، ولعات ، ثقاب ، �أدو�ت �ملدخنني ، ورق �سجائر ، �أنابيب �سجائر ، فاتر لل�سجائر ، �أجهزة 
تو�سع يف �جليب للف �ل�سجائر ، �آلت حممولة حلقن �لتبغ يف �لأنابيب �لورقية ، �سجائر �لكرتونية ، �سو�ئل 

لل�سجائر �للكرتونية ، منتجات �لتبغ لغايات �لت�سخني.
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة TEKEL باللغة �لإجنليزية.

�ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302298:بتاريخ: 2018/11/27
باإ�سم : بنك �أبوظبي �لأول �س.م.ع

وعنو�نه:   �س.ب. ٦31٦ ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9 
�ل�سرف  وماكينات  �ل��ولء  مكافاآت  وبر�مج  �ملالية  �خلدمات  وتقدمي  و�إد�رة  وعقد  لتنظيم  كمبيوتر  بر�مج 
�لآلية ،  ماكينات �لنقد �لآلية ، ماكينات �سرف �لنقد ، �آلت ت�سجيل �لنقد ، �آلت حا�سبة ، �أجهزة ملعاجلة 
على  �مل��وج��ودة  �لبيانات  من  للتحقق  �أج��ه��زة   ، �لدفع  ولعملية  بها  �ملتعلقة  و�لبيانات  بالبطاقة  �ملعامات 
�لبطاقات �ملغناطي�سية �مل�سفرة ، قارئات للبطاقات �ملمغنطة ، بطاقات ممغنطة ، حامات �لبيانات �ملمغنطة 
، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة وبطاقات مغناطي�سية ذكية )قابلة للربجمة( ، بطاقات �ئتمان وبطاقات دين 
 ، �ل��د�ر�ت �ملتكاملة  �أجهزة �لدفع  وبطاقات  وبطاقات �لدفع �مل�سبق وبطاقات �ل�سحن وغرها من بطاقات 
�أ�سرطة ورقاقات ذ�كرة ممغنطة ، عتاد وبر�مج كمبيوتر ، م�ستقبات للبيانات للت�سجيل ، �أجز�ء وقطع لل�سلع 

�آنفة �لذكر �لو�قعة يف �لفئة 9 وغر �ملدرجة يف فئات �أخرى.
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن �أحرف وكلمة STARS FAB باللغة �لإجنليزية.

�ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لأعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302299:بتاريخ: 2018/11/27
باإ�سم : بنك �أبوظبي �لأول �س.م.ع

وعنو�نه:   �س.ب. ٦31٦ ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3٦ 
�ل�سرف  وماكينات  �ل��ولء  مكافاآت  وبر�مج  �ملالية  �خلدمات  وتقدمي  و�إد�رة  وعقد  لتنظيم  كمبيوتر  بر�مج 
�لآلية ،  ماكينات �لنقد �لآلية ، ماكينات �سرف �لنقد ، �آلت ت�سجيل �لنقد ، �آلت حا�سبة ، �أجهزة ملعاجلة 
على  �مل��وج��ودة  �لبيانات  من  للتحقق  �أج��ه��زة   ، �لدفع  ولعملية  بها  �ملتعلقة  و�لبيانات  بالبطاقة  �ملعامات 
�لبطاقات �ملغناطي�سية �مل�سفرة ، قارئات للبطاقات �ملمغنطة ، بطاقات ممغنطة ، حامات �لبيانات �ملمغنطة 
، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة وبطاقات مغناطي�سية ذكية )قابلة للربجمة( ، بطاقات �ئتمان وبطاقات دين 
 ، �ل��د�ر�ت �ملتكاملة  �أجهزة �لدفع  وبطاقات  وبطاقات �لدفع �مل�سبق وبطاقات �ل�سحن وغرها من بطاقات 
�أ�سرطة ورقاقات ذ�كرة ممغنطة ، عتاد وبر�مج كمبيوتر ، م�ستقبات للبيانات للت�سجيل ، �أجز�ء وقطع لل�سلع 

�آنفة �لذكر �لو�قعة يف �لفئة 9 وغر �ملدرجة يف فئات �أخرى.
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن �أحرف وكلمة STARS FAB باللغة �لإجنليزية.

�ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لأعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302544:بتاريخ: 2018/11/29
باإ�سم : دونالد�سون كومباين، �إنك.

وعنو�نه:   1400 وي�ست 94 �سرتيت ، بلومنجتون ، ميني�سوتا  55431 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:7
�أجهزة تر�سيح )فلرتة( ل�سحب �لهو�ء لأنظمة تربينات �لغاز ، �أنظمة �سحب �لهو�ء مبا يف ذلك منظفات �لهو�ء ومر�سحات 
�ملر�سحات  و�أغطية  مر�سحات  حتديد�ً  للمركبات  �لهو�ء  )فلرتة(  تر�سيح  منتجات   ، للمحركات  �لهو�ء  لتنظيف  )فاتر( 
�مليكانيكية  �لغبار  ، مر�سحات  �لوقود  �لكيميائية  خلايا  �لبخار  �لهو�ء ومر�سحات  ، مر�سحات  وُكابات  �لهو�ء  وجم��اري 
�لآلية ذ�تية �لتنظيف للتطبيقات �ل�سناعية وتربينات �لغاز وحمركات �خلّز�نات ، جممعات �لغبار وفر�ز�ت �لغبار �مليكانيكية 
ذ�ت �لطبيعة �ل�سناعية لا�ستعمال يف عمليات �لت�سنيع ، �أجز�ء �لآلت حتديد�ً مر�سحات �لزيت )لي�ست جزء�ً من �أنظمة 
ملحركات  وق��ود  ومر�سحات  زيت  ومر�سحات  كيميائية  بخار  مر�سحات   ، �لد�خلي(  �لح��رت�ق  مبحركات  �خلا�سة  �لت�سحيم 
�ملركبات �لربية ، مر�سحات زيت �لت�سحيم للمحركات و�لأنظمة �لهيدروليكية للمركبات �لربية ، مر�سحات زيت �لت�سحيم 
لآليات نقل حركة �لآلت ، مر�سحات هو�ء للطائر�ت ثابتة �جلناحني وطائر�ت �لهليكوبرت ، مر�سحات لها و�سائط تر�سيح 
ليفية غر ن�سيجية على هيئة �ألياف �سناعية �أو ورق معالج ملر�سحات �لهو�ء و�ل�سو�ئل �مل�ستعملة يف حمركات �ملركبات و�آليات 

نقل �حلركة و�لتطبيقات �لهيدروليكية و�لتطبيقات �ل�سناعية وتربينات �لغاز.
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمات  NORTHERN TECHNICAL باللغة �لإجنليزية.

�ل�سرت�طات: 
�إر�ساله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 

�مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302301:بتاريخ: 2018/11/27
باإ�سم : نيوباي تيز )يو.كيه.( ليمتد 

وعنو�نه:   105 �ساينت جون �سرتيت ، لندن ئي �سي1�م 4�يه ��س ، �ململكة �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:21 
�أباريق �ساي ، كوؤو�س و�أطباق �ساي ، م�سايف �ساي ، علب �ساي ، عليبات �ساي ، مر�سحات )فاتر( �ساي ، �أوعية 

لنقع �ل�ساي ، منا�سب �أباريق �ل�ساي.
لفيل  ر�سم  �لإجنليزية بخط مميز فوقها  باللغة   NEWBY كلمة  �لعامة عبارة عن  �لعامة:  و�سف 

ب�سكل مميز.
�ل�سرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لأعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302302:بتاريخ: 2018/11/27
باإ�سم : نيوباي تيز )يو.كيه.( ليمتد 

وعنو�نه:   105 �ساينت جون �سرتيت ، لندن ئي �سي1�م 4�يه ��س ، �ململكة �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30 
�لقهوة  �لقهوة وم�سروبات  ، قهوة وبد�ئل  للنقع  �ساي   ، �ل�ساي و�ساي مثلج  �أ�سا�سها  �ساي وم�سروبات 

وقهوة مثلجة وم�سروبات �أ�سا�سها �لقهوة.
باللغة �لإجنليزية بخط مميز فوقها ر�سم   NEWBY و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة 

لفيل ب�سكل مميز.
�ل�سرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو 
�إر�ساله بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لأعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302304:بتاريخ: 2018/11/27
باإ�سم : نيوباي تيز )يو.كيه.( ليمتد 

وعنو�نه:   105 �ساينت جون �سرتيت ، لندن ئي �سي1�م 4�يه ��س ، �ململكة �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 
�لتزويد  ، خدمات  �ل�ساي  ، خدمات غرف  �ملقاهي  ، خدمات  ، مطاعم  و�مل�سروبات  �لأطعمة  توفر  خدمات 

بالطعام و�ل�سر�ب.
لفيل  ر�سم  �لإجنليزية بخط مميز فوقها  باللغة   NEWBY كلمة  �لعامة عبارة عن  �لعامة:  و�سف 

ب�سكل مميز.
�ل�سرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 124003
باإ�سم : �ألتوني�س-تر�يدجن 

جي�ستاو ئي �سرفيكو�س �ل دي �إيه
وعنو�نه: �أفينيد� �أرياجا 50-3 �سال 5 ، ��س ئي ، فون�سال ، مادير� ، �لربتغال.

بتاريخ:2017/07/03  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 124003 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :43
، خدمات  �ملطاعم وقاعات �ل�سرت�حة  ، خدمات  �لفنادق لاآخرين  ، عمل حجوز�ت  �لفنادق  خدمات 
 ، �لطعام  تو�سيل  خدمات   ، و�لكافتريات  �ملقاهي  خدمات   ، خارجا  �لطعام  و�خ��ذ  �ل��رده��ات  مطاعم 
و�ملعار�س  و�مل��وؤمت��ر�ت  لاجتماعات  �لت�سهيات  توفر   ، و�ل�سر�ب  �لطعام  تقدمي  تعهد�ت  خدمات 

و�حلد�ث و�حلفات �لر�سمية. 
 2018/12/23 يف:  حلماية  �نتهاء  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ع�سر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

وحتى تاريخ: 2028/12/23

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 3022٦3 :بتاريخ: 2018/11/27
باإ�سم : وينرتهالرت جا�سرتونوم جي �إم بي �إت�س 

وعنو�نه:   ونرتهالرت�سرت��سي 2-12، 88074 ميكنبورين، �أملانيا.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:7 
�آلت غ�سل �ل�سحون مبا يف ذلك غ�سالت �ل�سحون و�أجز�ئها وقطعها �لو�ردة يف �لفئة 7 ، �أدو�ت تنظيف 

مب�ساحيق �لغ�سيل كونها �أجز�ء من �آلت غ�سيل �ل�سحون.
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمات CONNECTED WASH باللغة �لإجنليزية.

�ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو 

�إر�ساله بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 3022٦4 :بتاريخ: 2018/11/27
باإ�سم : وينرتهالرت جا�سرتونوم جي �إم بي �إت�س 

وعنو�نه:   ونرتهالرت�سرت��سي 2-12، 88074 ميكنبورين، �أملانيا.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:38 
�لكمبيوتر  خال  من  �ملعلومات  �إر�سال   ، �لرقمية  �لبيانات  �إر�سال   ، �لبيانات  بث  خدمات   ، �لبيانات  �إر�سال 
عرب  �لبيانات  �إر�سال   ، �لت�سالت  و�سائل  خال  من  �لبيانات  نقل   ، �للكرتونية  �لبيانات  تبادل  خدمات   ،

�لنرتنت ، توفر و�سول لقو�عد �لبيانات.
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمات CONNECTED WASH باللغة �لإجنليزية.

�ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

 

 منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  30254٦:بتاريخ: 2018/11/29
باإ�سم : كولور �سويت�س برودك�سنز، �إنك.

وعنو�نه:   ٦08 �سمر تري كورت ، �سيمي فايل ، كاليفورنيا 930٦5، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9
�ملفاتيح و�لأجهزة  �ألعاب �لفيديو لأجهزة �لهو�تف �ملتحركة و�أجهزة �لكمبيوتر �ل�سخ�سية ولوحات  بر�مج 
�لألعاب  برجميات   ، للتنزيل  �لقابلة  �لإلكرتونية  �لألعاب  بر�مج   ، �لإلكرتونية  �لألعاب  بر�مج   ، �للوحية 
�لإلكرتونية ، بر�مج �ألعاب �لكمبيوتر ، بر�مج �ألعاب �لكمبيوتر �لقابلة للتنزيل ، بر�مج �لألعاب �لتفاعلية 

، برجميات �لألعاب �لتفاعلية.
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمات  COLOR SWITCH باللغة �لإجنليزية.

�ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302300:بتاريخ: 2018/11/27
باإ�سم : نيوباي تيز )يو.كيه.( ليمتد 

وعنو�نه:   105 �ساينت جون �سرتيت ، لندن ئي �سي1�م 4�يه ��س ، �ململكة �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5 
�ساي ع�سبي لغايات دو�ئية.

باللغة �لإجنليزية بخط مميز فوقها ر�سم   NEWBY �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة  و�سف 
لفيل ب�سكل مميز.

�ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو 

�إر�ساله بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لأعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 124007
باإ�سم : �ألتوني�س-تر�يدجن 

جي�ستاو ئي �سرفيكو�س �ل دي �إيه
وعنو�نه: �أفينيد� �أرياجا 50-3 �سال 5 ، ��س ئي ، فون�سال ، مادير� ، �لربتغال.

بتاريخ:2017/07/03  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 124007 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :45
خدمات �ل�ستقبال بالفندق وتعي بجميع ما يتعلق با�ستقبال و�لعناية بالزبائن وزو�ر �لفندق وحر��سة 

�ملباين وعمل �حلجوز�ت، �لخ...،. 
 2018/12/23 يف:  حلماية  �نتهاء  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �سنو�ت  ع�سر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

وحتى تاريخ: 2028/12/23

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302100:بتاريخ: 2018/11/22
باإ�سم : �أمريكان- �سيجاريت كومباين )�وفر�سيز( ليمتد

وعنو�نه:   روت دي فر�ن�س 17 ، بونكورت 292٦ ، �سوي�سر�.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:34
)غر  �لتبغ  بد�ئل   ، �لتبغ  منتجات   ، �لغليون  تبغ   ، باليد  يلف  �ل��ذي  �لتبغ   ، ُم�سنع  �أو  خ��ام  تبغ  �سجائر، 
 ، ، ثقاب  ، �سيجاريلو )�سيجار رفيع( ، ولع��ات �سجائر ، ولع��ات �سيجار  ، �سيجار  �ملخ�س�سة لغايات طبية( 
�أنابيب �سجائر ، فاتر لل�سجائر ، �أجهزة تو�سع يف �جليب للف �ل�سجائر ،  �أدو�ت �ملدخنني ، ورق �سجائر ، 
�آلت حممولة حلقن �لتبغ يف �لأنابيب �لورقية ، �سجائر �لكرتونية ، �سو�ئل لل�سجائر �للكرتونية ، منتجات 

�لتبغ لغايات �لت�سخني.
باللغة   PETER STUYVESANT RED ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��ام��ة:  و���س��ف 

�لإجنليزية.
�ل�سرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302332:بتاريخ: 2018/11/27
باإ�سم : نيكوفنت�سرز هولدجنز ليمتد 

وعنو�نه:   جلوب هاو�س ، 1 و�تر �سرتيت ، لندن دبليو �سي2�آر 3 �ل �إيه ، �ململكة �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:34
�سجائر �إلكرتونية ، خر�طي�س لل�سجائر �لإلكرتونية ، �سو�ئل لل�سجائر �لإلكرتونية ، �سجائر حمتوية على 

بد�ئل �لتبغ ، بد�ئل �لتبغ ، �سجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، علب �سجائر ، �سناديق �سجائر.
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمةiSWITCH  باللغة �لإجنليزية .

�ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 123338
باإ�سم : مرو�ن يعقوب غ�سن

وعنو�نه: �س.ب 2981 ، �ل�سارقة ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ:2011/02/02  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 123338 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :12
�ملحركات و�لقطع  و  �ملركبة منها  �لقطع  و  �ج��ر�ء نقل �حلركة  بالتحديد  �ل�سيار�ت  قطع غيار 

�ملركبة منها ، �لكو�بح و�لقطع �ملركبة منها . 
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/12/14 

وحتى تاريخ: 2028/12/14

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 123٦05
باإ�سم : جون�سون �آند جون�سون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجر�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون باز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:2011/02/03  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 13129٦ 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
مو�د جتميل وزينة للعناية ولتنظيف �لب�سرة و�ل�سعر . 

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/12/17 
وحتى تاريخ: 2028/12/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 123٦08
باإ�سم : جون�سون �آند جون�سون

�لوليات    ،  08933  ، ، نيوجر�سي  ، نيو برنزويك  �أند جون�سون باز�  وعنو�نه: و�ن جون�سون 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:2011/02/03  و�مل�سجلة حتت �لرقم: 131297 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :5
لإز�لة  عاجية  م�ستح�سر�ت  و�ل�سعر،  �لب�سرة  ح��الت  لعاج  مو�سعية  طبية  م�ستح�سر�ت 

�لتجاعيد. 
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2018/12/17 

وحتى تاريخ: 2028/12/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302212:بتاريخ: 2018/11/2٦
باإ�سم : يونيليفر بي �ل �سي وعنو�نه:   بورت �سنايت ، وير�ل ، مر�سي�سايد ، �ململكة �ملتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
خدمات �لتعليم يف جمال معاملة �ملوظفني و�أماكن �لعمل ، تنظيم �لتدريبات و�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت وور�سات 
�لعمل و�لأح��د�ث و�ملعار�س �لتعليمية ، ن�سر �لكتيبات و�لن�سر�ت �ملتعلقة مبعاملة �ملوظفني و�أماكن �لعمل 

و�ملمار�سات و�لعمليات.
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمات FAIR KITCHENS باللغة �لإجنليزية.

�ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302213:بتاريخ: 2018/11/2٦
باإ�سم : يونيليفر بي �ل �سي وعنو�نه:   بورت �سنايت ، وير�ل ، مر�سي�سايد ، �ململكة �ملتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفر �لطعام و�ل�سر�ب ، خدمات �لطهاة على هيئة خدمات حت�سر �لطعام.

و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمات FAIR KITCHENS باللغة �لإجنليزية.
�ل�سرت�طات: 

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعامات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
�لإقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 
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عربي ودويل

ب��اإي��دي م��ن تعبي ومن  �ساويتها  ز�وي���ة فيه وك��ل نقطة فيه  ك��ل 
�سغلي.« ويعي�س �ملهند�س �ل�سوري �ليوم يف حمافظة �إدلب ب�سمال 
�أن  غرب �لباد عقب فر�ره مع كثرين من �سكان �لغوطة بعد 
�لأ�سخا�س  وطلب  ني�سان.  �أب��ري��ل  يف  �حلكومة  عليها  �سيطرت 
عدم  �أماكهم  م�سادرة  عن  روي��رتز  �إىل  حتدثو�  �لذين  �ل�ستة 
�أو�م��ر م�سادرة،  �أ�سماوؤهم يف  بعدما وردت  �لك�سف عن هوياتهم 
من  كثر  ويف  نهائيا،  ممتلكاتهم  خل�����س��ارة  معر�سون  �أن��ه��م  �إذ 
�حلالت يعي�س �أفر�د من �أ�سرهم يف �ملناطق �لتي عادت ل�سيطرة 
تعتقد  قو�ئم،  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  وتد�ولت  �حلكومة. 
منظمات حقوقية �أنها دقيقة، تثبت �سدور مئات �أو�مر تنفيذية 

لأحكام باحلجز �لحتياطي قد تطال رمبا �آلف �لأ�سخا�س.

يتيح  قد  �ل��ذي   ، بالقانون  �مل��ع��روف  �لت�سريع  �ملثال  �سبيل  على 
تكبدت  �لتي  �ملعار�سة  معاقل  يف  �سكان  �أم��اك  �نتز�ع  حلكومته 
�أكرب �خل�سائر يف �حل��رب. ويف حني مل يدخل �لقانون رقم 10 
بالفعل  �لإره����اب  مكافحة  ق��ان��ون  ُي�ستخدم  ب��ع��د،  �لتنفيذ  حيز 
ي�ساركو� يف  �أ�سخا�س مل  �أم��اك  ذل��ك  �ملمتلكات مبا يف  مل�سادرة 
بني  من  �لإن�سان.  حلقوق  منظمات  قالت  ما  وفق  عنف،  �أعمال 
�لأ�سد يف  �لحتجاجات �سد  �سارك يف  ه��وؤلء، مهند�س معماري 
بد�ية �لنتفا�سة ون�سر مو�د مناه�سة للحكومة على �لإنرتنت 
فخ�سر منزله ومكتبه و�أر�سه �لزر�عية يف �لغوطة يف جنوب غرب 
�إلنا ذكريات من  “بالأر�س  �إىل �سيارته. وقال  �سوريا، بالإ�سافة 
وقت ما كنا �سغار. ربينا نحنا وياها �سو�. �لبيت عّمرته باإيدي 

••بريوت-رويرتز:

�لأقل  �لإره����اب  مكافحة  ق��ان��ون  �إىل  �ل�����س��وري��ة  �حل��ك��وم��ة  تلجاأ 
�ملا�سية  �لقليلة  �ل�����س��ن��و�ت  يف  ���ُس��َن��ت  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�ن��ني  ب��ني  �سهرة 
�ل�سيطرة  ت�ستعيد  فيما  وعائاتهم  معار�سني  �أم��اك  مل�سادرة 
على مناطق كانت خا�سعة للجماعات �ملعار�سة �مل�سلحة، وفق ما 
قالت منظمات حقوقية ون�سطاء طالتهم هذه �لإج��ر�ء�ت. فمع 
��ستقر�ر �مل�سهد يف �ل�سر�ع �ل�سوري، على �لأقل يف �لوقت �لر�هن، 
و��ستعادة �لرئي�س ب�سار �لأ�سد �ل�سيطرة على كربى �ملدن، يتنامى 
�لرتكيز على �أ�سلوب تعاطيه مع �ملناطق �لتي �نتف�ست �سده عام 
وين�سب �لهتمام �لدويل على متابعة �سيا�سات �لنظام،   .2011

ال�سرطة الأملانية تراقب املعابر احلدودية مع فرن�سا حقوقيون: الدولة ال�سورية ت�سادر ممتلكات معار�سني 
•• برلني-وكاالت:

تر�قب �ل�سرطة �لحتادية يف �أملانيا حالياً عدد�ً من من �ملعابر �حلدودية مع فرن�سا، بعد �لهجوم 
�لإرهابي يف مدينة �سرت��سبورغ. وقال متحدث با�سم �ل�سرطة �سباح �م�س �إن “�ل�سرطة تر�قب 
�ملعابر �حلدودية يف مدن كيل، و�إفت�سهامي، وبر�يز�خ، ور�يناو«. و�أو�سح �أنه �سيتعني على �مل�سافرين 
من �أملانيا �إىل فرن�سا عن طريق هذه �ملعابر عليهم �لنتظار ملدة قد ت�سل �إىل 90 دقيقة، م�سيفاً 
�أنه مل تت�سح بعد �ملدة �لتي �ست�ستمر فيها �لرقابة على �ملعابر، وتابع “متوقفون على زمائنا 
يف فرن�سا، طاملا �أن �لو�سع مل ُي�سو بعد، �سنو��سل �لرقابة على �ملعابر«. وذكر �ملتحدث �أن �لرقابة 
�حلدودية مع فرن�سا ل تقت�سر فقط على �لطرق، بل ت�سمل �أي�ساً �لنقل �لعام، مثل “تر�م دي” 
�لعابر للحدود، و�لذي �أغلق خطه بالكامل ليلة �لثاثاء، قبل ��ستئناف حركته. وح�سب بيانات 
�ل�سرطة، فاإنه ُتر�قب �أي�ساً ج�سر �مل�ساة ور�كبي �لدر�جات “با�سريل دي دو ريف” �لذي يربط 

مدينة كيل �لأملانية ب�سرت��سبورغ �لفرن�سية.

�أحرزت  قد  كانت  بعدما  �ل��رت�ج��ع 
ت��ق��دم��اً م��ي��د�ن��ي��اً. و�أ���س��ف��ر هجوم 
و��سع �ل�سهر �ملا�سي عن مقتل 92 

عن�سر�ً من تلك �لقو�ت.
و�أر����������س���������ل���������ت ق���������������و�ت ������س�����وري�����ا 
�لأ�سابيع  خ���ال  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة 
�ملقاتلني  م��ئ��ات  ب���دوره���ا  �مل��ا���س��ي��ة 
�إىل خطوط �جلبهة، ومتكنت من 

�لتقدم يف حميط بلدة هجني.
ي�ست�سلم  �أل  ع��م��ر  �أب�����و  وي���ت���وق���ع 
“ب�سهولة”،  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  م��ق��ات��ل��و 
�مل���وت،  ح��ت��ى  “�سيقاتلون  وي��ق��ول 

هذه عقيدتهم«.

•• الهول-اأ ف ب:

�أج������و�ء  خ�����ال رح���ل���ة ����س���اق���ة ويف 
كاملة  و�سعت  و�سبابية،  ممطرة 
مو�سى مولودها �جلديد فرج قبل 
�إىل  وت��ك��م��ل ط��ري��ق��ه��ا  ت��ن��ه�����س  �أن 
خم��ي��م �ل��ه��ول ل��ل��ن��ازح��ني، بح�سب 
رو�يتها، بعدما فرت وعائلتها من 
تنظيم  عليه  ي�سيطر  ج��ي��ب  �آخ���ر 

د�ع�س �لإرهابي يف �سرق �سوريا.
�لقا�سي،  �ل�����س��ح��ر�ء  ب���رد  وب��رغ��م 
ف���ّر خ���ال �لأ���س��ه��ر �مل��ا���س��ي��ة �آلف 
يف  و�مل��ع��ارك  �لق�سف  من  �ملدنيني 
�جليب �ل��و�ق��ع يف ري��ف دي��ر �لزور 
�ل�������س���رق���ي ح���ي���ث ت���خ���و����س ق����و�ت 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة، حتالف  ���س��وري��ا 
ف�سائل كردية وعربية، بدعم من 
�لتحالف �لدويل بقيادة و��سنطن، 
�لتنظيم  ل��ط��رد  ع�سكرية  عملية 

�ملتطرف.
حتت خيمة �سخمة ت�سم ع�سر�ت 
�لنازحني �جلدد يف خميم �لهول يف 
�سرق(،  )�سمال  �حل�سكة  حمافظة 
�لع�سرينية،  �ل�سابة  كاملة،  جتل�س 
م���ع زوج���ه���ا وب��ن��ات��ه��ا �ل���ث���اث ويف 
فرج،  �جل��دي��د  م��ول��وده��ا  ح�سنها 

وعمره �أيام قليلة فقط.
�لتي  �ل�������س���م���ر�ء  �ل�����س��اب��ة  وت���ق���ول 

طاقية  وف����وق����ه  ح���ج���اب���اً  و����س���ع���ت 
تقيها  �ل���ل���ون  خ�������س���ر�ء  ���س��وف��ي��ة 
بر�س،  ف���ر�ن�������س  ل���وك���ال���ة  �ل�������ربد، 
و�ملطر،  و�خل��وف  �جل��وع  “قاومت 

لكننا �حلمد �هلل و�سلنا �إىل هنا«.
بلدة  م��ن  وعائلتها  ك��ام��ل��ة  وف���رت 
�إىل جانب  ت�����س��ك��ل  �ل��ت��ي  �ل�����س��ع��ف��ة 
بلدتي �ل�سو�سة وهجني �أبرز بلد�ت 
�جليب �ملحاذي للحدود �لعر�قية. 
وع����ان����ت وم���ع���ه���ا �ل���ع�������س���ر�ت من 
�لفارين من �لق�سف و�ملعارك، من 
رحلة �ساقة قطعو� خالها ع�سر�ت 

�لكيلومرت�ت يف �ل�سحر�ء.
��سطرو�  ك���ي���ف  ك���ام���ل���ة  وت�������روي 
�أن  ق���ب���ل  ع�����دة  �أي����ام����ا  �مل�������س���ي  �إىل 
�سوريا  ق���و�ت  ح��و�ج��ز  �إىل  ي�سلو� 
منها  نقلهم  ومت  �لدميوقر�طية، 

يف حافات �إىل خميم �لهول.
وت��ق��ول �مل���ر�أة �لتي ل ت��ز�ل تعاين 
من �أمل �لولدة، “كنت خائفة جد�ً 
لكنني  خ��رج��ت،  ح��ني  حملي  على 
َول����دت يف �ل��ط��ري��ق، و�ب��ن��ي يعي�س 
و�سعت  “بعدما  وت�سيف  �ليوم”. 
طفلي، حملته يف يدي وم�سيت يف 

مقدمة �ملجموعة«.
ع�سر�ت  م��ع  حاليا  كاملة  وتعي�س 
�ل���ن���ازح���ني يف خ��ي��م��ة ���س��خ��م��ة يف 
�لإج��ر�ء�ت �لازمة  �نتهاء  �نتظار 

لتوزيع �لعائات على خيم �سغرة 
خم�س�سة لها.

ويعرب زوج كاملة، �أبو فرج، بدوره 
عن فرحته بانتهاء كابو�س �لق�سف 
و�ملعارك. ويقول �ل�ساب �لثاثيني 
من  �خل�����روج  �إىل  �جل����وع  “دفعنا 
وكل  ط���ع���ام،  �أي  ي��ت��ب��ق  ه���ن���اك، مل 

�سيء تدمر.  خفنا على �أطفالنا«.
وفّر حو�ىل 16500 �سخ�س من 
�جليب �ل��و�ق��ع يف ري��ف دي��ر �لزور 
بح�سب  �ملا�سي،  متوز/يوليو  منذ 
�لتابع  �ل��ع��امل��ي  �لأغ���ذي���ة  ب��رن��ام��ج 

لاأمم �ملتحدة.
وو�������س������ل ع����ل����ى م������ر�ح������ل خ����ال 
 1700 م��ن  �أك���ر  �ملا�سية  �لأي���ام 
�ل���ه���ول،  �إىل خم��ي��م  م��ن��ه��م  ن�����ازح 
ي���ق���ول م�������س���وؤول �ملخيم  م���ا  وف����ق 
�ب��ر�ه��ي��م ل��ف��ر�ن�����س بر�س،  حم��م��د 
على  ج���ار  �ل��ع��م��ل  �أن  �إىل  م�����س��ر�ً 
و�ل�سفنجات  �ل��ب��ط��ان��ي��ات  ت��اأم��ني 

و�حل�س�س �لغذ�ئية لهم.
حتت �إحدى �خليم، جل�س ع�سر�ت 
�لنازحني من رجال و�أطفال ون�ساء 
وغالبيتهم  �سميكة،  ثياباً  يرتدون 
تقيهم  ببطانيات  �أنف�سهم  يلفون 
�ل�����ربد. وك����ان ب��ي��ن��ه��م ط��ف��ل يلعب 
ب��ب��ال��ون �أخ�������س���ر، ف��ي��م��ا ك����ان عدد 
م��ن �مل��وج��ودي��ن ي��اأك��ل��ون �خل��ب��ز �أو 

�ملعلبات«.
�خلم�سينية  �لأحمد،  ذيبة  وتقول 
و�ل����و�ل����دة لأرب���ع���ة �أط����ف����ال، وهي 
جال�سة على �لأر�س، �إنها فرت من 
يز�ل  “ل  م�سيفة  �ل�سو�سة،  بلدة 
وج���دت���ي و�سرتي  و�ب��ن��ت��ي  زوج����ي 
�أم����ل �أن ي��ل��ح��ق��و� بنا  ه��ن��اك، ع��ل��ى 

وياأتو� باآلياتنا” �لزر�عية معهم.
“بايل م�سغول عليهم. ل  وتو�سح 
�لق�سف  لهم،  �سيحدث  م��اذ�  نعلم 
خميف و�جلوع �سديد، �لو�سع كان 

مرعباً«.
�أن يرتك  ي��ح��ب  �أح���د  “ل  وت��ت��اب��ع 
دي�����اره، ل��ك��ن �ل�����س��غ��ط ك���ان كبر�ً 
ع��ل��ي��ن��ا وخ�����س��و���س��اً ج����ر�ء �جل���وع، 
يتبق  ومل  جائعني  كانو�  �لط��ف��ال 

لدينا طعام«.
بلدتها،  ع��ل��ى  �لأح����م����د  ت��ت��ح�����س��ر 
متاماً،  م��دم��رة  “�ل�سو�سة  وت��ق��ول 

�ملنازل و�ملحات �سويت �أر�ساً«.
على  و�������س�����ح�����اً  �ل����ت����ع����ب  وي�����ب�����دو 
�متاأت  مم���ن  �جل�����دد  �ل���ن���ازح���ني 
�لغبار  وغ���ط���ى  ب��ال��وح��ل  ث��ي��اب��ه��م 

وجوههم.
وتقود قو�ت �سوريا �لدميوقر�طية 
هجوماً  �أيلول/�سبتمرب   10 منذ 
ل���ط���رد ت��ن��ظ��ي��م د�ع���������س م����ن �آخ����ر 
فيها  ج��ب��ل��ي��ة حت�����س��ن��و�  م���ن���اط���ق 

�سوريا  ق���و�ت  وف��ت��ح��ت  للتحالف. 
م�سوؤولني،  وف��ق  �لدميوقر�طية، 
“ممر�ت  �مل��ا���س��ي��ة  �ل��ف��رتة  خ���ال 

�آمنة” خلروج �ملدنيني.
�أب���و ع��م��ر، �أح���د �لنازحني  وي���روي 
من �ل�سعفة و�لذي ف�سل ��ستخد�م 
و�جلوع  “�حل�سار  م�ستعار�ً،  ��سماً 
منازلهم  للخروج من  �لنا�س  دفعا 
و�ل������ه������روب م�����ن ق�����ر�ه�����م وت�����رك 

�أغر��سهم و�أرز�قهم خلفهم«.
“�لطرقات كلها مزروعة  وي�سيف 
تدمرت  ومنازلنا  �لقرى  بالألغام  
�إىل  وي�������س���ر  �لق�سف”.  ج������ر�ء 

)من  ك��ب��رة  ق���ي���اد�ت  “هناك  �أن 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م( وب��ي��ن��ه��م �أج����ان����ب )يف 
ل��ك��ن غ��ال��ب��ي��ت��ه��م ذهبو�  �جل���ي���ب(، 
بلدة  يف  �جلبهة”  خ���ط���وط  �إىل 
ه���ج���ني �ل����ت����ي ت�����س��ه��د م���ن���ذ �أي�����ام 
ع���م���ل���ي���ات ك������ر وف�������ر ب������ني ق������و�ت 
و�لتنظيم  �لدميوقر�طية  �سوريا 
�ملا�سية،  �ملتطرف. وخال �لفرتة 
��ستفاد �لتنظيم �ملتطرف من �سوء 
وم����ن خاياه  �جل���وي���ة  �لأح��������و�ل 
لي�سن  �جل��ي��ب  حميط  يف  �لنائمة 
�سوريا  قو�ت  �سد  م�سادة  هجمات 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة وي��ج��ربه��ا على 

مب���ح���اذ�ة �حل�����دود �ل��ع��ر�ق��ي��ة، �إل 
عن  ب�سر��سة  ي��د�ف��ع  �لتنظيم  �أن 
لغار�ت  ت��ت��ع��ر���س  �ل���ت���ي  �مل��ن��ط��ق��ة 
ع��ن��ي��ف. ويقدر  م��دف��ع��ي  وق�����س��ف 
�لتحالف وجود نحو �ألفي متطرف 

فيها.
�أك��ر من  �لهجوم، قتل  ومنذ بدء 
850 مقاتًا من �لتنظيم و500 
�لدميوقر�طية،  �سوريا  ق��و�ت  من 
�ل�������س���وري حلقوق  �مل���ر����س���د  وف�����ق 
�لإن�����س��ان �ل���ذي وث���ق �أي�����س��اً مقتل 
 113 بينهم  م��دن��ي��اً،   320 نحو 
غ�������ار�ت  غ���ال���ب���ي���ت���ه���م يف  ط�����ف�����ًا، 

بعيدًا عن اجلوع والق�سف 

عائالت تفر من اآخر جيب لداع�س �سرق �سوريا 

لآر�ئهم  �ل�سحايا  معظم  ���ُس��ج��ن 
�ل�سلمية،  �ل�سيا�سية  ون�ساطاتهم 
و�ل�سحف  �مل��ن��ا���س��ر  ت���وزي���ع  م��ث��ل 
جثث  ُت�����س��ل��م  ومل  �ل���ت���ظ���اه���ر.  �أو 
يبلغو�  ومل  ذوي��ه��م  �إىل  �ل�سحايا 

مبو�قع دفنهم. 
هوية  �أي���������س����اً  �ل���ت���ق���ري���ر  ي���و����س���ح 
مرتبطني  ب�����ارزي�����ن  م�������س���وؤول���ني 
بور  م�سطفى  م��ث��ل  �مل���وت  بلجنة 
حم���م���دي �ل�����ذي ك����ان وزي�����ر عدل 
روحاين  ح�سن  �لإي���ر�ين  �لرئي�س 

حتى 2017. 
وكان خلفه علي ر�سا �آو�ي��ي ع�سو 
�مل��وت يف دزف��ول بخوز�ستان،  جلنة 
فيها.  �لعام  �ملدعي  من�سب  و�سغل 
باأفر�د  مكتظة  روح����اين  ح��ك��وم��ة 
م�سابهني، وُتعترب و�حدة من �أكر 
�لأمني  �ل��ط��اب��ع  ذ�ت  �حل��ك��وم��ات 
متورطني  �إن  �ل��ن��ظ��ام.   ت��اري��خ  يف 
يو��سلون  �ملجزرة  يف  �آخرين كر�ً 
خدمتهم يف مو�قع متقدمة، مثل 
�برهيم رئي�سي، مدعي عام طهر�ن 
�إىل  ت���ر����س���ح  و�ل�������ذي   1988 يف 
 .2017 يف  �لرئا�سية  �لنتخابات 
�لدولية،  �ل��ع��ف��و  م��ن��ظ��م��ة  ووف�����ق 
�سلط ن�سر ت�سجيل �سوت منتظري 
�ل�����س��وء ع��ل��ى ه���ذه �مل��ج��زرة ب�سكل 

“غر م�سبوق«. 

و�لتخطيط  بالتح�سر  �ملرتبطة 
�جلماعي  للقتل  �ملن�سق  و�لتنفيذ 
وتهديد  �ل���دول���ة،  �أ����س���ر�ر  ب��ك�����س��ف 

�لأمن �لقومي«.
�مل���و�ق���ع  ع���ل���ى  ُن�������س���ر   ،2016 يف 
�سوتي  ت�����س��ج��ي��ل  �لإل����ك����رتون����ي����ة 
لجتماع يف 1988 بني ثاين �أبرز 
وع��دد من  يومها  �إي���ر�ين  م�سوؤول 

�ملتورطني يف �لقتل. 
�هلل  �آي��ة  �سوت  �لت�سجيل  يف  �ُسمع 
“يف  يقول:  منتظري  علي  ح�سني 
�رتكبي  جرمية  �أكرب  �أن  �عتقادي، 
و�لتي  �لإ�سامية  �جلمهورية  يف 
�رتكبت  ب�سببها،  �لتاريخ  �سيديننا 
على �أيديكم، و�ستدون �أ�سماءكم يف 

�لتاريخ جمرمني«. 
�أع�ساء  �إىل  كان منتظري يتحدث 
يف  �ملوت”  “جلنة  يف  ب�����ارزي�����ن 
ط��ه��ر�ن، وه��ي و�ح���دة م��ن �للجان 
�لباد  �م��ت��د�د  على  �نت�سرت  �لتي 
�سجناء  ق���ت���ل  ع���ل���ى  ل�����اإ������س�����ر�ف 
�سيا�سيني. وكتب  منتظري ر�سائل 
على  ف��ي��ه��ا  ي��ح��ث��ه  �خل��م��ي��ن��ي  �إىل 
�لمتناع عن �رتكاب جمرزة ترقى 

�ليوم �إىل جمزرة �سيربنيت�سا. 
وب�������س���ب���ب غ�������س���ب���ه ع���ل���ي���ه، �أل���غ���ى 
يخلفه  ب�������اأن  ق���������ر�ره  �خل���م���ي���ن���ي 

منتظري يف من�سبه. 

مقتل 11 فردًا من ال�سرطة 
واجلي�س يف اأفغان�ستان

•• كابول-وكاالت:

ذك���ر م�����س��وؤول��ون �أم�����س �لأرب���ع���اء، �أن 
�ل�سرطة  م��ن  �لأق���ل  على  ف���رد�ً   11
و�جل��ي�����س يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان ُق��ت��ل��و� يف 
حركة  ���س��ن��ت��ه��ا  ج�����دي�����دة  ه���ج���م���ات 
�لأقل  على  جنود   6 وُق��ت��ل  طالبان. 
هجوماً  طالبان  حركة  �سنت  �أن  بعد 
ع���ل���ى ن��ق��ط��ة ت��ف��ت��ي�����س ع�����س��ك��ري��ة يف 
باد�خ�سان  ب��اإق��ل��ي��م  ج����ورم  م��ن��ط��ق��ة 
ذكره  ملا  طبقاً  �ل��ب��اد،  �سرق  ب�سمال 
نز�ري،  ناجي  �ملحلي،  �ملجل�س  ع�سو 
وقعت  �لتي  �ل�ستباكات  �أن  و�أ���س��اف 
�أم�����س �ل��ث��اث��اء �أ���س��ف��رت �أي�����س��اً عن 
طالبان  وتن�سط  �آخ��ري��ن.   6 �إ�سابة 
يف مناطق و��سعة من �لإقليم، �لو�قع 
بالقرب من طاجيك�ستان، ويف �لوقت 
نف�سه ذكر م�سوؤول �أن 5 رجال �سرطة 
قتلو�، عندما �قتحم م�سلحو طالبان 
جوريان  مب��ن��ط��ق��ة  ت��ف��ت��ي�����س  ن��ق��ط��ة 

باإقليم هر�ت غربي �أفغان�ستان.

•• الريا�س-وكاالت:

يف  ز�ده  ر�يف  جميد  �لدكتور  �أ���س��ار 
�ر�ب  “ذي  �سحيفة  �سمن  م��ق��ال 
حماولة  �إىل  �ل�����س��ع��ودي��ة  نيوز” 
منهجية للنظام �لإير�ين ��ستمرت 
ع���ق���ود�ً لإخ���ف���اء و�ح����دة م��ن �أكرب 
جر�ئمه، منذ ثاثني عاماً، يف ما 
1988، �لتي  بات ُيعرف مبجزرة 
من  �ل�سجون  �إي����ر�ن  فيها  ط��ه��رت 
حتى  و�ملعار�سني،  �ملن�سقني  �آلف 
�أل��ف �سخ�س   30 �لقتلى  بلغ عدد 

بح�سب �لتقدير�ت. 
ويف �لأ�سبوع �ملا�سي، ن�سرت منظمة 
�سامًا من  �لدولية تقرير�ً  �لعفو 
200 �سفحة عن �ملجزرة وذكر �أّن 
من  “كانو�  �ختفو�  �لذين  معظم 
جمرد  بع�سهم  و�ل�سابات،  �ل�سبان 
غر  بطريقة  �سجنو�  م��ر�ه��ق��ني، 
�ل�سيا�سية  �آر�ئ���ه���م  ب�سبب  ع��ادل��ة 
ون�������س���اط���ات���ه���م �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة غر 

�لعنفية«. 
ك������ان م���وت���ه���م وح�������س���ي���اً مب�����ا �أن 
�ل�سلطات عملت على قتل �ل�سجناء 
�أ�سرع وقت ممكن.  باأكرب عدد ويف 
�أن �ملجزرة بد�أت يف يوليو  وُيعتقد 
حدوثها،  وب��ع��د   .1988 )مت���وز( 
ب�سكل  �لنت�سار  �إ�ساعات يف  “بد�أت 
�إعد�مات  ع��ن  وم��رع��ب  ت��دري��ج��ي 
���س��ري��ة ���س��ام��ل��ة، و�إل����ق����اء ج��ث��ث يف 
 ... غ��ر حم���ددة  م��ق��اب��ر جماعية 
عمليات  م���ع  �ل�����س��ل��ط��ات  ت��ع��ام��ل��ت 
�ل��ق��ت��ل ع��ل��ى �أن��ه��ا �أ����س���ر�ر دول���ة ... 
�لوثائق  ���س��رب��و�  �ل��ذي��ن  و�ت��ه��م��ت 

�لدولية ل يرتك جماًل لل�سك يف 
�ل�سيا�سيني  �ملن�سقني  �آلف  �أن... 
ت���ع���ر����س���و� م���ن���ه���ج���ي���اً ل���اإخ���ف���اء 
�لحتجاز  م��ن�����س��اآت  يف  �ل��ق�����س��ري 
وللقتل  �ل���ب���اد،  ع���رب  �لإي���ر�ن���ي���ة 
على  بناًء  �لق�سائي  �لنطاق  خ��ارج 

�سيطنة  �ل����ي����وم  �ل���ن���ظ���ام  ي����ح����اول 
جماهدي  �لأ�سا�سيني،  معار�سيه 
�أع�ساوؤهم  ���س��ك��ل  �ل���ذي���ن  خ���ل���ق، 
�سحايا  غ��ال��ب��ي��ة  وم���ن���ا����س���روه���م 

�ملجزرة. 
�إن حماولت جماهدي خلق لك�سف 

وتوثيق �ملجزرة، دفعت �لنظام �إىل 
�سدهم  �ساملة  ت�سليل  حملة  �سن 
وحماولت  �لغ��ت��ي��ال  �إىل  �إ���س��اف��ًة 
فرن�سا  ح�����س��ل يف  ك��م��ا  �ل��ت��ف��ج��ر، 

هذه �ل�سنة.
�لعفو  “بحث  �أن  �لتقرير  وي��ذك��ر 

�أم�����ر �أ�����س����دره م��ر���س��د �ل����ث����ورة يف 
ُقتلو�  �ل��ع��دي��د مم��ن  �إن   ... �إي����ر�ن 
ت��ع��ر���س��و� ل��ل��ت��ع��ذي��ب وغ�����ره من 
�سروب �لعقاب، �أو �ملعاملة �ملهينة، 
و�لوح�سية،  �لإن�������س���ان���ي���ة،  وغ����ر 
للتقرير،  ووف���ق���اً  �لعملية”.  يف 

و�سعوب  �لإي��������ر�ين  �ل�����س��ع��ب  ب�����د�أ 
وخطورة  ح��ج��م  �إدر�ك  يف  �ل��ع��امل 
نقاب  ف���ت���م���زق   1988 جم������زرة 

�ل�سرية �لذي حماه �لنظام.
�سرورة  ع��ل��ى  ز�ده  ر�يف  وي�����س��دد 
حم���ا����س���ب���ة �ل����ن����ظ����ام ع����ل����ى ه����ذه 
م�سر�ً  �لإن�سانية،  �سد  �جلرمية 
�لأمم  دع��ت  �لعفو  منظمة  �أن  �إىل 
�مل���ت���ح���دة و�مل��ج��ت��م��ع �ل������دويل �إىل 
م�ستقلة  دول��ي��ة  �آل��ي��ات  “تاأ�سي�س 
وحمايدة وفعالة ملو�جهة �لإفات 
من �لعقاب للجر�ئم �سد �لإن�سانية 
وفقاً  �ملرتكبة،  �لأخ��رى  و�جلر�ئم 
�لقانون �ل��دويل«.  و�أ�ساف �أّن��ه يف 
وقت يعاين فيه �لنظام لكبح جماح 
تدهور  ب�سبب  �ملتنامية  �ملظاهر�ت 
�لعامل  على  �لق��ت�����س��ادي،  �لو�سع 
�لتحرك لتفادي جمازر جديدة يف 

�مل�ستقبل. 
�لإي���������ر�ين  �ل����ن����ظ����ام  �أُ�����س���������س  �إن 
خامنئي  ع���ل���ي  ظ����ل  ويف  �حل������ايل 
جمزرة  على  بنيت  رئ��ا���س��ت��ه،  زم��ن 
�لعامل  �ل��ك��ات��ب  وي��دع��و   .1988
�لإير�نية  �ل�سلطات  �أن  �إدر�ك  �إىل 
لنظام  وولءه��ا  �إخا�سها  �أظهرت 
�ل�سمر  تاأنيب  لنعد�م  متطرف، 
بعد �سدور �لأو�مر، وتنفيذ و�حدة 
يف  �ل�سيا�سية  �جل��ر�ئ��م  �أك���رب  م��ن 

�لقرن �لع�سرين. 
وي��خ��ت��م �ل���ك���ات���ب م��ق��ال��ه م���وؤك���د�ً 
���س��رورة وق��وف �ل��ع��امل �إىل جانب 
ومعار�سته  �لإي���������ر�ين  �ل�����س��ع��ب 
�مل��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ي ت���ري���د �لإط����اح����ة 
مبرتكبي �جلر�ئم �سد �لإن�سانية.

يعاين النظام لكبح جماح املظاهرات املتنامية 

يف تقرير عن جمزرة 1988.. فليدعم العامل املعار�سة الإيرانية 

••بغداد-اأ ف ب:

دع��ت ح��ائ��زة ج��ائ��زة ن��وب��ل لل�سام �لأي��زي��دي��ة ن��ادي��ا م���ر�د يف ب��غ��د�د �م�س 
للتعاون مع �لتحالف  “فريق متخ�س�س”  �حلكومة �لعر�قية �إىل ت�سكيل 

�لدويل ملكافحة �لإرهاب من �أجل �لبحث عن �لأيزيديات 
�للو�تي خطفهن تنظيم د�ع�س �لإرهابي �ىل �سوريا.

�لعربية  باللغة  �ألقتها  كلمة  عاما( يف  م��ر�د )25  وقالت 
لدى زيارتها رئي�س �جلمهورية �لعر�قي برهم �سالح يف 
قبل  لأن��ه  ج��د�،  �سعيدة  “�أنا  ب��غ��د�د،  و�سط  �ل�سام  ق�سر 
ثاث �سنو�ت هاجرت من �لعر�ق منهكة نف�سيا وج�سديا. 
ن��وب��ل لل�سام لتكون  و�أح��م��ل معي ج��ائ��زة  �ل��ي��وم رج��ع��ت 

�ساما للعر�ق«.
�جلائزة”  “لت�سليم  ب���غ���د�د  �ىل  ج�����اءت  �أن���ه���ا  و�أع���ل���ن���ت 
�لعر�قية  �حلكومة  ودع��ت  �ل��ع��ر�ق.  كل  �ىل  و”�ل�سام” 
للتعاون  متخ�س�س  فريق  ت�سكيل  “�ىل  تاأليفها  �جل��اري 
مع �لتحالف �لدويل ملحاربة �لإرهاب يف �لبحث يف ق�سية 
)�مل��وج��ود�ت( يف  د�ع�س  �لأي��زي��دي��ات من قبل  �ملختطفات 

�سوريا«. و�أ�سارت �ىل �أنها �ستبحث مع �مل�سوؤولني �لعر�قيني �أي�سا يف “�مل�سر 
�ملجهول ل�سنجار ولأهلي �لأيزيديني”، م�سرة �ىل �أن �أكر من 80 يف �ملئة 
منهم ل يز�لون يعي�سون يف �ملخيمات، ويعانون من فقد�ن �أب�سط مقومات 

�حلياة«. وخطفت ناديا مر�د عندما �جتاح تنظيم �لدولة �ل�سامية قريتها 
كوجو على �أطر�ف ق�ساء �سنجار، معقل �لأيزيديني يف تلك �ملنطقة �جلبلية 
يف �سمال غرب �لعر�ق، يف �آب/�أغ�سط�س 2014، و�ُسبيت على غر�ر �لآلف 
من ن�ساء وبنات ديانتها على مدى ثاثة �أ�سهر يف �ملو�سل، 
معقل �لتنظيم حينها، قبل �أن تتمكن من �لفر�ر. وعينت 
�لفتاة �لتي قتل �ستة من �أ�سقائها وو�لدتها باأيدي تنظيم 
عن  للدفاع  �ملتحدة  �لأمم  �سفرة   2016 منذ  د�ع�����س، 
كر�مة �سحايا �لجتار بالب�سر، وهي تن�سط خ�سو�سا من 
�ل�سطهاد  ت�سنيف  �إىل  د�عية  �لأيزيديني،  ق�سية  �أج��ل 

�لذي تعر�سو� له على �أنه “�إبادة«.
وت�سلمت ناديا مع �لطبيب �لكونغويل ديني�س موكويغي 
�لذي يهتم مبعاجلة �سحايا �لعنف �جلن�سي، جائزة نوبل 

لل�سام �لتي تقا�سماها �لإثنني.
بغد�د  �إىل  نوبل  ب�سام  “جئتكم  �لأرب��ع��اء  م��ر�د  وق��ال��ت 
لأقول جلميع �لعر�قيني �أنتم خر �أهل لل�سام، فكونو� 
وعلى  �لبع�س  بع�سكم  وعلى  �لعر�ق  على  و�ساماُ  ب��رد�ً 
هي  �لتي  �لأخ���رى  �لعر�قية  و�لأقليات  �لأزي��دي��ني  �أهلي 
ملح �لعر�ق وثقافته«. وقال �لرئي�س �لعر�قي خال �للقاء �أن “�إعادة �إعمار 

�سنجار، و�إن�ساف �ل�سحايا، ومتابعة ق�سية �ملخطوفات، �أولويات«.

•• لوك�صمبورغ-اأ ف ب:

رف�س �لق�ساء �لوروبي �أم�س تظلم �لرئي�س �مل�سري �ل�سبق 
ح�سني م��ب��ارك �ل���ذي �ح��ت��ج على ق���ر�ر �لحت���اد �لوروب���ي 

2011 يف  ث���ورة  ب��ع��د  �أم���و�ل���ه  جتميد 
م�سر. وك��ان �لحت��اد �لوروب���ي ق��رر يف 
�ر�سدة  جت��م��ي��د   2011 م���ار����س  �آذ�ر 
�مل��ق��رب��ني م��ن��ه، بناء  م��ب��ارك و20 م��ن 
على �جر�ء�ت ق�سائية �سدهم يف م�سر 

بتهمة �ل�ستياء على �مو�ل عامة.
قالت حمكمة  �لثاثاء  ق��ر�ر �سدر  ويف 
لوك�سمبورغ  يف  �لوروب����������ي  �لحت�������اد 
قر�ر�ت  وت��وؤك��د  �لتظلم  “ترف�س  �أن��ه��ا 
جمل�س )�لحتاد �لوروبي( يف 2017 
�لر�سدة«.  جتميد  بتمديد  و2018 
�لتمديد  ق���ر�ر�ت  “�ن  �لبيان  و�أ���س��اف 
�ل�سلطات  دع��م  �سيا�سة  �ط��ار  ت��ن��درج يف 
�مل�����س��ري��ة �ل��ق��ائ��م��ة �أ���س��ا���س��ا ع��ل��ى �هد�ف 

ت��ر���س��ي��خ ودع����م �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة ودول�����ة �ل��ق��ان��ون وحقوق 
�أنه ل  �لن�سان ومبادئ �لقانون �ل��دويل«. و�أك��دت �ملحكمة 
جمال لل�سك يف �سحة �لجر�ء�ت �لق�سائية �مل�سرية. و�أكد 

بيان �ملحكمة �أنه “لي�س من �ساأن �لحتاد )�لوروبي( جلهة 
�ملبد�، �أن ينظر �أو يقدر بنف�سه مدى دقة ووجاهة �لعنا�سر 
�لتي بنيت عليها �لجر�ء�ت �جلز�ئية �لتي ت�ستهدف �ل�سيد 
�أب���رم �ل�سيد  “حتى �ن  م��ب��ارك«. وع���اوة على ذل��ك ف��اأن��ه 
�مل�سرية  �ل�سلطات  مع  �تفاقا  مبارك 
يف  �ملختل�سة  �لم�����و�ل  مب��وج��ب��ه  ���س��دد 
ق�سية ترميم �قامات خا�سة، فان هذ� 
�عتماد  تاريخ  ي�ستكمل يف  �لج��ر�ء مل 
�لتظلم«. ولحظت  �لجر�ء�ت مو�سع 
�عتيار  يف  “حمق  �ملجل�س  �ن  �ملحكمة 
مو�سع  لز�ل  م����ب����ارك  �ل�������س���ي���د  �ن 
�ختا�س  ب��ت��ه��م��ة  ق�����س��ائ��ي��ة  �ج������ر�ء�ت 
�لق�سية«. حكم  ه��ذه  �م��و�ل عامة، يف 
ب��ا منازع  م��ب��ارك )90 ع��ام��ا( م�سر 
 11 ُي��ج��رب يف  �أن  30 ع��ام��ا قبل  مل��دة 
�لتخلي  على   2011 ف��رب�ي��ر  �سباط 
ع���ن �حل��ك��م �إث����ر ث����ورة ����س��ت��م��رت 18 
ب�سكل دموي. ومت توقيفه  يوما قمعها 
يف ني�سان �بريل 2011. و�أفرج عنه يف �آذ�ر مار�س 2017 
حتت  لز�ل  لكنه  متظاهرين،  قتل  تهمة  من  تربئته  بعد 

طائلة ق�سية ف�ساد.

ناديا مراد تدعو للبحث عن الأيزيديات املخطوفات الق�ساء الأوروبي يرف�س تظلم مبارك 
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  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302214:بتاريخ: 2018/11/2٦
باإ�سم : يونيليفر بي �ل �سي وعنو�نه:   بورت �سنايت ، وير�ل ، مر�سي�سايد ، �ململكة �ملتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41
خدمات �لتعليم يف جمال معاملة �ملوظفني و�أماكن �لعمل ، تنظيم �لتدريبات و�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت وور�سات 
�لعمل و�لأح��د�ث و�ملعار�س �لتعليمية ، ن�سر �لكتيبات و�لن�سر�ت �ملتعلقة مبعاملة �ملوظفني و�أماكن �لعمل 

و�ملمار�سات و�لعمليات.
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمات FAIR KITCHENS باللغة �لإجنليزية بطريقة مميزة 
 KITCHENS FAIR باللون �لأبي�س د�خل �سبه م�ستطيل باللون �لربتقايل وكلمة  �أن كلمة  حيث 

باللون �لأ�سود.
�ل�سرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  30233٦:بتاريخ: 2018/11/27
باإ�سم : نيكوفنت�سرز هولدجنز ليمتد 

وعنو�نه:   جلوب هاو�س ، 1 و�تر �سرتيت ، لندن دبليو �سي2�آر 3 �ل �إيه ، �ململكة �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:34
�سجائر �إلكرتونية ، خر�طي�س لل�سجائر �لإلكرتونية ، �سو�ئل لل�سجائر �لإلكرتونية ، �سجائر حمتوية 

على بد�ئل �لتبغ ، بد�ئل �لتبغ ، �سجائر ، تبغ ، منتجات �لتبغ ، علب �سجائر ، �سناديق �سجائر.
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة puretech باللغة �لإجنليزية بخط مميز.

�ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو 

�إر�ساله بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم  302218:بتاريخ: 2018/11/2٦

باإ�سم : كنور نرميتل �آكت�سيجيزل�سافت 
وعنو�نه:   19 بانهوف�سرت��سيه ، 8240 تاينجن ، �سوي�سر�.

�سورة العالمة   
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:29

يف  مبا  �للحم  وم��رق  �ل�سوربات   ، للخ�سرو�ت  �حلافظة  و�مل���و�د  للحوم  �حلافظة  �مل��و�د   ، �للحوم  خا�سات 
، فو�كه وخ�سرو�ت جممدة وجمففة  �للحم على هيئة حبوب  �للحم على هيئة معاجني ومرق  ذلك مرق 
ومطهوة ، �سوربات فورية وجمففة وجممدة ، مرقة مبا يف ذلك مكعبات ومعاجني وحبوب مرقة ، هري�س 
خ�سرو�ت مبا يف ذلك معجون �لبندورة ، معاجني خ�سار مبا يف ذلك معاجني �لطماطم ومعاجني �لأع�ساب 
، خملات ، وجبات خفيفة و�أطعمة خفيفة فورية مكونة �أ�سا�ساً من �للحوم �أو حلوم �لدو�جن �أو �خل�سرو�ت 
�أو �لأ�سماك �أو �لبي�س �أو �خل�سرو�ت �أو �لفو�كه �ملحفوظة ، �أطعمة جاهزة للطهو ومنتجات طعام مطهوة 
وحمفوظة ووجبات جاهزة مربدة وجممدة ووجبات مطهوة ووجبات فورية، جميعها �أ�سا�سها �خل�سرو�ت ، 
وجبات �أ�سا�سها �لبطاطا ، بد�ئل �للحوم ، بد�ئل �للحوم �لتي �أ�سا�سها �خل�سرو�ت ، خ�سرو�ت جممدة و�أطعمة 

بروتني على هيئة حبوب م�ستخدمة كبد�ئل للحوم.
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة   كنور باللغة �لعربية بخط مميز �أبي�س د�خل ر�سم على �سكل ورقة 

نبات باللون �لأخ�سر.
�ل�سرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

يعلن ق�سم �لعامات �لتجارية تقدم وكيل �لت�سجيل/ برد �آند برد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :30252٦     بتاريخ:   2018/11/29
م م  ذ  �لو�حد  �ل�سخ�س  با�س��م:     بيمرتيل –  �سركة 

وعنو�نه: مبنى �لد�ر �لرئي�سي، �ساطئ �لر�حة،  �س.ب: 2983٦، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�ل�ست�سار�ت يف  �لإلكرتونية،  �لبيانات  �لكمبيوتر لأمن  �ملنتجات:   خدمات برجمة   / �لب�سائع / �خلدمات  لتمييز  وذلك 
خدمات  �لكمبيوتر،  �أم��ن  برجميات  وت�سميم  ��ست�سار�ت  �لكمبيوتر،  �أم��ن  نظام  مر�قبة  خدمات  �ملعلوماتي،  �لأم��ن  جمال 
�لدعم �لفني لرب�مج �لكمبيوتر، خدمات دعم تكنولوجيا �ملعلومات، حتليل �أنظمة �لكمبيوتر، ت�سميم �أنظمة �لكمبيوتر، 
ت�سميم  جمال  يف  �ل�ست�سار�ت  �لفرو�سات،  من  �لكمبيوتر  حماية  خدمات  �لكمبيوتر،  تكنولوجيا  جمال  يف  �ل�ست�سار�ت 
بنية  جمال  يف  �ل�ست�سار�ت  �لأمنية،  و�لربجميات  �لكمبيوتر  �أمن  جمال  يف  �ل�ست�سار�ت  �لكمبيوتر،  �أمن  �أجهزة  وتطوير 
تكنولوجيا �ملعلومات وبنيتها �لتحتية، خدمات ت�سفر وفك ت�سفر �لبيانات، خدمات �أمن �لبيانات ، ت�سميم وتطوير بر�مج 
�أمن �لإنرتنت و�أنظمة �أمن �لبيانات �لإلكرتونية، تطوير �لرب�مج لعمليات �ل�سبكات �لآمنة، تطوير �لتكنولوجيات حلماية 
�ل�سبكات �لإلكرتونية، ت�سفر وفك ت�سفر وتوثيق �ملعلومات و�لر�سائل و�لبيانات، حتميل بر�مج �أمن �لكمبيوتر، خدمات 
�أمن تكنولوجيا �ملعلومات وحمايتها و��ستعادتها، توفر خدمات �لدعم �ملبا�سر عرب �لإنرتنت مل�ستخدمي بر�مج �لكمبيوتر، 
�سيانة بر�مج �أمن �لكمبيوتر، توفر خدمات �أمن �سبكات �لكمبيوتر و�لولوج �إىل �حلا�سوب و�ملعامات �ملحو�سبة، ��ستعادة 
بيانات �لكمبيوتر، تاأجر بر�مج �أمن �لإنرتنت، �أبحاث متعلقة بالأمن، خدمات دعم و�سيانة بر�مج �أمن �لكمبيوتر، حتديث 
بر�مج �أمن �لكمبيوتر، �لربجميات كخدمة )��س �يه �يه ��س(، �ملن�سة كخدمة )بيه �يه �يه �إ�س(، �لبنية �لتحتية كخدمة )�ل 

�يه �يه �إ�س( ، �إد�رة م�ساريع �حلا�سوب وتكنولوجيا �ملعلومات . 
�لو�ق�عة بالفئة: 42 

رقم �لطلب �ل�سابق: 017910911 بتاريخ: 30 مايو 2018، �لحتاد �لأوروبي
و�سف �لعامة:  �لعامة هي عبارة عن خطوط م�ستقيمة متطابقة �حلجم مر�سو�سة جنباً �ىل جنب لت�سكل ر�سم ي�سبه 

�لد�ئرة حيث تظهر �ربعة خطوط يف �لق�سم �لعلوي ب�سكل ع�سو�ئي باللون �لحمر 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج �إعان �لن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302201:بتاريخ: 2018/11/2٦
رقم �لأولوية : 3315253 بتاريخ :04/2018/0٦ 

باإ�سم : يونيليفر بي �ل �سي وعنو�نه:   بورت �سنايت ، وير�ل ، مر�سي�سايد ، �ململكة �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30
�ل�ساي ، �ل�ساي �لع�سبي ، �مل�سروبات �لغازية وغر �لغازية �لتي �أ�سا�سها �ل�ساي ، �ل�ساي �ملثلج ، �ل�ساي �لع�سبي 

غر �لدو�ئي و�ملنقوعات �لع�سبية غر �لدو�ئية.
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة YULA باللغة �لإجنليزية.

�ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

يعلن ق�سم �لعامات �لتجارية تقدم وكيل �لت�سجيل/ برد �آند برد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :302518     بتاريخ:   2018/11/29
م م  ذ  �لو�حد  �ل�سخ�س  با�س��م:     بيمرتيل –  �سركة 

وعنو�نه: مبنى �لد�ر �لرئي�سي، �ساطئ �لر�حة،  �س.ب: 2983٦، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:  بر�مج �لكمبيوتر، �أجز�ء )عتاد( �لكمبيوتر، بر�مج �لأمن، 
برجميات  للكمبيوتر،  �لأم��ن  �أجهزة  للكمبيوتر،  �حلماية  جد�ر  بر�مج  و�لأجهزة،  �ل�سبكات  لأمن  �لرب�مج 
�لكمبيوتر  �أم��ن  بر�مج  �لبيانات،  حلماية  �حتياطية  وح��د�ت  �لبيانات،  ت�سفر  جهاز  للت�سفر،  �لكمبيوتر 
�مل�سفرة،  �ملفاتيح  بطاقات  �لإلكرتونية،  �لأم��ن  بطاقات  �لإلكرتونية،  �لت�سفر  وح��د�ت  للتنزيل،  �لقابلة 
ذكية(،  )بطاقات  �ملتكاملة  �ل��د�ر�ت  بطاقات  �ملغناطي�سية،  �لهوية  بطاقات  �مل�سفرة،  �ملغناطي�سية  �لبطاقات 
بر�مج مر�قبة )بر�مج كمبيوتر(، برنامج حماية �خل�سو�سية، قارئات )معد�ت معاجلة بيانات(، ما�سحات 
�سوئية )معد�ت معاجلة بيانات(، بر�مج ل�سمان �أمن �لربيد �لإلكرتوين، بر�مج لت�سهيل �ملعامات �لآمنة 

لبطاقات �لئتمان. 
�لو�ق�عة بالفئة: 9 

رقم �لطلب �ل�سابق: 017907450  بتاريخ: 29 مايو 2018، �لحتاد �لأوروبي
و�سف �لعامة:  �لعامة هي كلمة BEAMTRAIL مكتوبة بالأحرف �لاتينية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

 

 منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302220:بتاريخ: 2018/11/2٦
باإ�سم : كنور نرميتل �آكت�سيجيزل�سافت 

وعنو�نه:   19 بانهوف�سرت��سيه ، 8240 تاينجن ، �سوي�سر�.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:30
زينة لل�سوربة حتديد�ً قطع خبز حمم�س ومك�سر�ت و�أع�ساب وتركيبة منها لتزيني �ل�سوربة ، منكهات وتو�بل 
يف �سكل جمفف وم�ساحق ومعاجني ، ماء مالح ، معكرونة ، مزيج �ملرق ، �سدف تاكو )تورتيلا ذرة مقلية( 
، كعكة ذرة )�لتورتيلا( و�لنودلز )معكرونة رقيقة( ، �أرز ، معكرونة حم�سوة ، مك�سر�ت ، بوبادوم�س )طعام 
هندي( ، �سل�سات مبا يف ذلك �سل�سات يف �سكل جممد ورطب وجاف ، مزيج من �ل�سل�سات �ملجففة ، وجبات 
للطهو،  جاهزة  طعام  ومنتجات  فورية  خفيفة  و�أطعمة  )فورية(  خفيفة  ووجبات  وجممدة  م��ربدة  جاهزة 
لا�ستخد�م  جاهزة  �لتو�بل  من  مزيج   ، �ملعكرونة  �أو  رقيقة(  )معكرونة  �لنودلز  �أو  �لأرز  �أ�سا�سها  جميعها 
�لنودلز  �أو  �لأرز  �أ�سا�سها  وحمفوظة  ومطهوة  جمففة  طعام  منتجات   ، و�ل�سل�سات  �لأط��ب��اق  لتح�سر 

)معكرونة رقيقة( �أو �ملعكرونة. 
و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة   كنور باللغة �لعربية بخط مميز �أبي�س د�خل ر�سم على �سكل ورقة 

نبات باللون �لأخ�سر.
�ل�سرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302215:بتاريخ: 2018/11/2٦
باإ�سم : يونيليفر بي �ل �سي وعنو�نه:   بورت �سنايت ، وير�ل ، مر�سي�سايد ، �ململكة �ملتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفر �لطعام و�ل�سر�ب ، خدمات �لطهاة على هيئة خدمات حت�سر �لطعام.

و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمات FAIR KITCHENS باللغة �لإجنليزية بطريقة مميزة 
 KITCHENS FAIR باللون �لأبي�س د�خل �سبه م�ستطيل باللون �لربتقايل وكلمة  �أن كلمة  حيث 

باللون �لأ�سود.
�ل�سرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

يعلن ق�سم �لعامات �لتجارية تقدم وكيل �لت�سجيل/ برد �آند برد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :302519     بتاريخ:   2018/11/29
م م  ذ  �لو�حد  �ل�سخ�س  با�س��م:     بيمرتيل –  �سركة 

وعنو�نه: مبنى �لد�ر �لرئي�سي، �ساطئ �لر�حة،  �س.ب: 2983٦، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
يف  �ل�ست�سار�ت  �لإلكرتونية،  �لبيانات  لأمن  �لكمبيوتر  برجمة  خدمات  �ملنتجات:    / �خلدمات   / �لب�سائع  لتمييز  وذلك 
خدمات  �لكمبيوتر،  �أم��ن  برجميات  وت�سميم  ��ست�سار�ت  �لكمبيوتر،  �أم��ن  نظام  مر�قبة  خدمات  �ملعلوماتي،  �لأم��ن  جمال 
�لدعم �لفني لرب�مج �لكمبيوتر، خدمات دعم تكنولوجيا �ملعلومات، حتليل �أنظمة �لكمبيوتر، ت�سميم �أنظمة �لكمبيوتر، 
ت�سميم  جمال  يف  �ل�ست�سار�ت  �لفرو�سات،  من  �لكمبيوتر  حماية  خدمات  �لكمبيوتر،  تكنولوجيا  جمال  يف  �ل�ست�سار�ت 
بنية  جمال  يف  �ل�ست�سار�ت  �لأمنية،  و�لربجميات  �لكمبيوتر  �أمن  جمال  يف  �ل�ست�سار�ت  �لكمبيوتر،  �أمن  �أجهزة  وتطوير 
تكنولوجيا �ملعلومات وبنيتها �لتحتية، خدمات ت�سفر وفك ت�سفر �لبيانات، خدمات �أمن �لبيانات ، ت�سميم وتطوير بر�مج 
�أمن �لإنرتنت و�أنظمة �أمن �لبيانات �لإلكرتونية، تطوير �لرب�مج لعمليات �ل�سبكات �لآمنة، تطوير �لتكنولوجيات حلماية 
�ل�سبكات �لإلكرتونية، ت�سفر وفك ت�سفر وتوثيق �ملعلومات و�لر�سائل و�لبيانات، حتميل بر�مج �أمن �لكمبيوتر، خدمات 
�أمن تكنولوجيا �ملعلومات وحمايتها و��ستعادتها، توفر خدمات �لدعم �ملبا�سر عرب �لإنرتنت مل�ستخدمي بر�مج �لكمبيوتر، 
�سيانة بر�مج �أمن �لكمبيوتر، توفر خدمات �أمن �سبكات �لكمبيوتر و�لولوج �إىل �حلا�سوب و�ملعامات �ملحو�سبة، ��ستعادة 
بيانات �لكمبيوتر، تاأجر بر�مج �أمن �لإنرتنت، �أبحاث متعلقة بالأمن، خدمات دعم و�سيانة بر�مج �أمن �لكمبيوتر، حتديث 
بر�مج �أمن �لكمبيوتر، �لربجميات كخدمة )��س �يه �يه ��س(، �ملن�سة كخدمة )بيه �يه �يه �إ�س(، �لبنية �لتحتية كخدمة )�ل 

�يه �يه �إ�س( ، �إد�رة م�ساريع �حلا�سوب وتكنولوجيا �ملعلومات . 
�لو�ق�عة بالفئة: 42 

رقم �لطلب �ل�سابق: 017907450 بتاريخ: 29 مايو 2018، �لحتاد �لأوروبي
و�سف �لعامة:  �لعامة هي كلمة BEAMTRAIL مكتوبة بالأحرف �لاتينية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302219:بتاريخ: 2018/11/2٦
باإ�سم : كنور نرميتل �آكت�سيجيزل�سافت 

وعنو�نه:   19 بانهوف�سرت��سيه ، 8240 تاينجن ، �سوي�سر�.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43
خدمات توفر �لأطعمة و�مل�سروبات.

و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة   كنور باللغة �لعربية بخط مميز �أبي�س د�خل ر�سم على �سكل 
ورقة نبات باللون �لأخ�سر.

�ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو 

�إر�ساله بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302202:بتاريخ: 2018/11/2٦
رقم �لأولوية : 3315253 بتاريخ :04/2018/0٦ 

باإ�سم : يونيليفر بي �ل �سي وعنو�نه:   بورت �سنايت ، وير�ل ، مر�سي�سايد ، �ململكة �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:32
م�سروبات �لطاقة ، م�سروبات �لطاقة �ملحتوية على كافيني.

�لإجنليزية. باللغة   YULA و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة
�ل�سرت�طات: 

وز�رة  يف  �لتجارية  �لعامات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذل��ك  على  �ع��رت����س  لديه  من  فعلى 
�لإقت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

يعلن ق�سم �لعامات �لتجارية تقدم وكيل �لت�سجيل/ برد �آند برد )�م �ي �يه( �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :      302525     بتاريخ:   2018/11/29
م م  ذ  �لو�حد  �ل�سخ�س  با�س��م:     بيمرتيل –  �سركة 

وعنو�نه: مبنى �لد�ر �لرئي�سي، �ساطئ �لر�حة،  �س.ب: 2983٦، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:  بر�مج �لكمبيوتر، �أجز�ء )عتاد( �لكمبيوتر، بر�مج �لأمن، 
برجميات  للكمبيوتر،  �لأم��ن  �أجهزة  للكمبيوتر،  �حلماية  جد�ر  بر�مج  و�لأجهزة،  �ل�سبكات  لأمن  �لرب�مج 
�لكمبيوتر  �أم��ن  بر�مج  �لبيانات،  حلماية  �حتياطية  وح��د�ت  �لبيانات،  ت�سفر  جهاز  للت�سفر،  �لكمبيوتر 
�مل�سفرة،  �ملفاتيح  بطاقات  �لإلكرتونية،  �لأم��ن  بطاقات  �لإلكرتونية،  �لت�سفر  وح��د�ت  للتنزيل،  �لقابلة 
ذكية(،  )بطاقات  �ملتكاملة  �ل��د�ر�ت  بطاقات  �ملغناطي�سية،  �لهوية  بطاقات  �مل�سفرة،  �ملغناطي�سية  �لبطاقات 
بر�مج مر�قبة )بر�مج كمبيوتر(، برنامج حماية �خل�سو�سية، قارئات )معد�ت معاجلة بيانات(، ما�سحات 
�سوئية )معد�ت معاجلة بيانات(، بر�مج ل�سمان �أمن �لربيد �لإلكرتوين، بر�مج لت�سهيل �ملعامات �لآمنة 

لبطاقات �لئتمان. 
�لو�ق�عة بالفئة: 9 

رقم �لطلب �ل�سابق: 017910911 بتاريخ: 30 مايو 2018، �لحتاد �لأوروبي
جنب  �ىل  جنباً  مر�سو�سة  �حلجم  متطابقة  م�ستقيمة  خطوط  عن  عبارة  هي  �لعامة  �لعامة:   و�سف 

لت�سكل ر�سم ي�سبه �لد�ئرة حيث تظهر �ربعة خطوط يف �لق�سم �لعلوي ب�سكل ع�سو�ئي باللون �لحمر 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  302222:بتاريخ: 2018/11/2٦
باإ�سم : كنور نرميتل �آكت�سيجيزل�سافت 

وعنو�نه:   19 بانهوف�سرت��سيه ، 8240 تاينجن ، �سوي�سر�.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:32
�مل�سروبات �لتي �أ�سا�سها �لفو�كه ، �مل�سروبات �لتي �أ�سا�سها �خل�سرو�ت.

و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة   كنور باللغة �لعربية بخط مميز �أبي�س د�خل ر�سم على �سكل ورقة 
نبات باللون �لأخ�سر.

�ل�سرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��سد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

EAT 128223

EAT 128438

EAT 128575

EAT 128224

EAT 128439

EAT 128303

EAT 128440

EAT 128312

EAT 128441

�لعدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12502 بتاريخ 2018/12/13

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  13  دي�شمرب 2018 العدد 12502 
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الفجر الريا�ضي

�لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�سيخ  �سمو  �طلع 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل 
�لتح�سر�ت  على  �حلاكم  بديو�ن  مكتبه  يف 
�جلارية يف �لإمارة ل�ستقبال عدد من �لوفود 
�مل�ساركة يف �لألعاب �لعاملية لاأوملبياد �خلا�س 
و�لتي ت�ست�سيفها دولة �لمار�ت يف �لعا�سمة 
�أبوظبي خال �لفرتة من 8 �ىل 22 مار�س 
�أكر من 170 دولة حيث  2019 مب�ساركة 
�سيتم �إ�سر�ك �أ�سحاب �لهمم يف جميع جو�نب 
�حلدث مما يتيح �لفر�سة لكل متفرج و�سيف 
وم�سجع خلو�س جتارب �ساملة ومتكاملة مع 
�سموه  و��سمتع  �خل��ا���س.  �لأوملبياد  ريا�سيي 
من فاطمة �مل�سافري رئي�سة �للجنة �ملنظمة 
ل��ربن��ام��ج زي�����ارة �ل���وف���ود لإم�����ارة ع��ج��م��ان - 
بح�سور �سعادة �لدكتور �ملهند�س �سعيد �سيف 
�لتنفيذي  للمجل�س  �لعام  �لأمني  �ملطرو�سي 
�ل�ستقبال  وب��رن��ام��ج  �ل��ع��م��ل  خ��ط��ة  ع��ل��ى   -
�ل�سياحية  �مل��ع��امل  زي���ارة  على  ي�ستمل  �ل���ذي 

منتجع  بينها  وم��ن  و�لرتفيهية  و�ل��رت�ث��ي��ة 
عجمان  ومتحف  �لفرو�سية  ون���ادي  �ل���زور�ء 
وفعاليات  ري��ا���س��ي��ة  ت���دري���ب���ات  ج���ان���ب  �ىل 
م��ت��ن��وع��ة �أخ�����رى. و�ط��ل��ع ���س��م��وه �أي�����س��ا على 
�لوفود حيث  با�ست�سافة  �لرتتيبات �خلا�سة 
ت�سم عدد� من موظفي  ت�سكيل جلنة  �سيتم 
من  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �حلكومية  �جل��ه��ات 
ود�ئرة  �لتنفيذي  و�ملجل�س  �لد�خلية  وز�رة 
�لتنمية �ل�سياحية ود�ئرة �لبلدية و�لتخطيط 
�مل��و����س��ات يف ع��ج��م��ان ومنطقة  وم��وؤ���س�����س��ة 
عجمان �لطبية ونادي عجمان لذوي �لإعاقة 
و�أك��ادمي��ي��ة عجمان وغ��ره��ا. و�أع���رب �سموه 
لاأوملبياد  �لم���ار�ت  با�ست�سافة  �سعادته  عن 
دورة  ��ست�سافة  �سرف  “ �إن  ..وق��ال  �خلا�س 
على  وبرهانا  تاأكيد�  ياأتي  �خلا�س  �لأوملبياد 
تتمتع  �لتي  �لعالية  و�ملنزلة  �ملرموقة  �ملكانة 
�لإن�سانية  �مل�����س��اري��ع  دع���م  يف  �لإم������ار�ت  ب��ه��ا 
�لأبطال  �لريا�سية وت�سجيع  �ملو�هب  و�سقل 

من �أ�سحاب �لهمم باعتبارهم �سريحة �أ�سيلة 
وقادرة  للوطن  �لإم���ار�ت حمبة  من جمتمع 
ع��ل��ى �ل��ع��ط��اء وحت��ق��ي��ق �لإجن��������از�ت. ووجه 
كافة  توفر  ب�سرورة  �ملنظمة  �للجنة  �سموه 
�لريا�سية  للوفود  و�ملتطلبات  �لحتياجات 
و�لتن�سيق  �لإم����ارة  يف  �إقامتهم  ف��رتة  خ��ال 
�ملختلفة لإجن����اح هذ�  �مل��ح��ل��ي��ة  �جل��ه��ات  م��ع 
�حلدث �لريا�سي �لعاملي. بدء فح�س �خليول 
لركوب  �لإم����ار�ت  ت���ر�ث  “كاأ�س  يف  �مل�ساركة 
�إج����ر�ء�ت  �خلمي�س  �ل��ي��وم  تنطلق  �ل���ق���درة«  
�لفح�س �لبيطري للخيول �مل�ساركة يف �سباق 
�لقدرة  لركوب  �لإمار�ت  تر�ث  نادي  “ كاأ�س 
بتوجيهات  �لنادي  ينظمه  �ل��ذي  و�لتحمل” 
ورعاية �سمو �ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب  ممثل 
نادي تر�ث �لإم��ار�ت يف قرية بوذيب �لعاملية 
�لفح�س  �إج���ر�ء�ت  وت��ب��د�أ  �خلتم.  يف  للقدرة 
ل�سباق  ظهر�  و�لن�سف  �لو�حدة  �ل�ساعة  من 

40.28 كيلومرت تاأهيلي حملي حتى �لثالثة 
و�لن�سف ع�سر� .. فيما يكون �لفح�س ل�سباق 
80.47 كيلومرت تاأهيلي حملي من �لو�حدة 
و�لن�سف وحتى �لر�بعة ع�سر� .. بينما ياأتي 
تاأهيلي  كيلومرت   80.87 ل�سباق  �لفح�س 
بوذيب  وفقا لربوتوكول  �ل��ذي يجري  دويل 
مفتوح  تاأهيلي  كيلومرت   120.27 و�سباق 
و�لن�سف  �لر�بعة  حتى  و�لن�سف  �لثانية  يف 
ع�سر� وتقام �لجتماعات �لتنويرية بعد ربع 
�ساعة من نهاية �لفح�س لكل �سباق. وتنطلق 
�ل�سباقات بعد غد �جلمعة يف �ل�ساعة �ل�ساد�سة 
كيلومرت   120.27 ب�سباق  �سباحا  و�لربع 
تاأهيلي مفتوح .. فيما �ستكون �نطاقة �سباق 
80.87 كيلومرت تاأهيلي دويل يف �ل�ساد�سة 
كيلومرت   80.47 و�سباق  �سباحا  و�لن�سف 
�نطاقة  تعقبه  �ل�سابعة  يف  حملي  تاأهيلي 
يف  حملي  تاأهيلي  كيلومرت   40.28 �سباق 

�ل�سابعة و�لربع.

لاأ�سرة  �ل�����س��ارق��ة  ج���ائ���زة  �أع��ل��ن��ت 
جمل�س  ينظمها  �ل��ت��ي  �ل��ري��ا���س��ي��ة، 
�ل��ري��ا���س��ي، حت���ت رعاية  �ل�����س��ارق��ة 
�ل�سمو  �ساحب  قرينة  م��ن  ك��رمي��ة 
جو�هر  �ل�سيخة  �ل�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
رئي�سة  �ل���ق���ا����س���م���ي،  حم���م���د  ب���ن���ت 
�لأ�سرة،  ل�����س��وؤون  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
لاأ�سرة  �ل�����س��ارق��ة  ج���ائ���زة  رئ��ي�����س��ة 
ل�109  ��ستامها  ع��ن  �لريا�سية، 
م�ساركة من خمتلف �أنحاء �لدولة، 
�إغ��اق باب �لت�سجيل يف  وذلك بعد 
و�إيقاف  �أم�����س،  ي��وم  �لثانية  دورت��ه��ا 
لتقييم  متهيد�ً  �لطلبات  ��ستقبال 
لاإعان  �ملر�سحة  �لأع��م��ال  وف���رز 
�ل��ف��ائ��زي��ن يف فرب�ير  �أ����س���م���اء  ع���ن 
على  �مل�����س��ارك��ات  وت��وزع��ت   2019
ل���ل���ج���ائ���زة: فئة  �ل���ف���ئ���ات �لأرب���������ع 
بطل  �أ�سرة  وفئة  �لريا�سية  �لأ�سرة 
�أ����س���رة ب��ط��ل ذو �إع���اق���ة بطلة  وف��ئ��ة 
�لأ�سرية  �مل�ساركة  وفئة  �إعاقة،  ذ�ت 
�ملجتمعية  �ل���ري���ا����س���ة  جم�����ال  يف 
و�ل�سحية، فيما �أ�سارت �لح�سائيات 

على  �مل�سرفة  �للجنة  عن  �ل�سادرة 
ن�سبة  �أن  �ىل  �مل�����س��ارك��ات  ت�سجيل 
�مل�ساركني يف فئة �لأ�سرة �لريا�سية 
بلغت  ب��ي��ن��م��ا   ،  33% �إىل  و���س��ل 
�أ�سرة  فئة  �سمن  �ملتقدمني  ن�سبة 
�أ�سرة  ف��ئ��ة  ع��ن  �أم���ا   ،  23% ب��ط��ل 
�إعاقة  ذ�ت  بطلة   / �إع��اق��ة  ذو  بطل 
 ،20.2% �ملتقدمني  ن�سبة  فبلغت 
يف حني بلغت ن�سبة �مل�ساركني يف فئة 
�مل�ساركة �لأ�سرية يف جمال �لريا�سة 

�سعادة  وق��ال   .23.8% �ملجتمعية 
�أم���ني عام  عي�سى ه��ال �حل��ز�م��ي، 
رئي�س  �لريا�سي،  �ل�سارقة  جمل�س 
�ل�سارقة  ج����ائ����زة  �أم����ن����اء  جم��ل�����س 
�لإق���ب���ال  �لريا�سية:”  ل���اأ����س���رة 
ب��ه �جلائزة  �ل����ذي ح��ظ��ي��ت  �ل��ك��ب��ر 
م��ن ق��ب��ل �لأ���س��ر و�ل��ري��ا���س��ي��ني من 
خم��ت��ل��ف �أن����ح����اء دول������ة �لإم��������ار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة ل��ان��ت�����س��اب يف 
على  يوؤكد  �لعام  هذ�  فئاتها  جميع 
�لهتمام �لكبر �لذي تبديه �لأ�سرة 
لان�سمام  وريا�سيوها  �لإمار�تية 
هذه  ���س��ع��ار  يج�سد  مب��ا  و�مل�����س��ارك��ة 
�لأبطال”،  خلف  “�أبطال  �ل����دورة 
ن��ح��و م�ستقبل  �ل��ط��ري��ق  م���ا مي��ه��د 
متقدم ومتطور للريا�سة �ملحلية«. 
حتظى  قائًا:”  �حل���ز�م���ي  وت���اب���ع 
�لريا�سة يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة باهتمام حكومي كبر، كما 
�إمارة �ل�سارقة برعاية  �أنها تنعم يف 
وم��ت��اب��ع��ة ك��رمي��ة م��ن ق��ب��ل �ساحب 
بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 

�ملجل�س  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
�ل�����س��ارق��ة، وقرينته  �لأع��ل��ى، ح��اك��م 
حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�سيخة  �سمو 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�سة  �لقا�سمي، 
رئ��ي�����س��ة جائزة  �لأ�����س����رة،  ل�������س���وؤون 
�أن  �إذ  �لريا�سية،  لاأ�سرة  �ل�سارقة 
خطوة  يعترب  �جل���ائ���زة  تخ�سي�س 
مهمة تن�سجم مع �ل�سيا�سة �لوطنية 
�لريا�سة  ت��ع��ت��رب  �ل���ت���ي  ل���اأ����س���رة 
عامًا رئي�سياً ود�عماً للحفاظ على 
جمتمع متعاون منتج، وينعم بحياة 
جانبها  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة«.  ���س��ح��ي��ة 
�لنقبي،  ع�سكر  ن��دى  ���س��ع��ادة  ق��ال��ت 
لاأ�سرة  �ل�سارقة  جائزة  ع��ام  �أم��ني 
�ل�سارقة  موؤ�س�سة  مدير  �لريا�سية، 
خال  من  �ملر�أة:” �سعينا  لريا�سة 
�نتباه  ل��ف��ت  �إىل  �جل���ائ���زة  �إط�����اق 
ج��م��ي��ع ف���ئ���ات �مل��ج��ت��م��ع �لإم����ار�ت����ي 
ملمار�سة �لريا�سة مبختلف �أ�سكالها، 
�لأول  �ملنطلق  �لأ���س��رة  و��ستهدفنا 
�ملجتمعات  ب��اأن  لإمياننا  للمجتمع، 
�مل��ت��ح�����س��رة ت��ب��ن��ى ع��ل��ى �أ���س�����س من 

�حلياة �ل�سحية و�ملعرفية و�لثقافية 
�إقبال  م��ن  �سهدناه  وم��ا  �ملتكاملة، 
على �لنت�ساب �ليوم ميّثل �حلر�س 
على  �لإم���ار�ت���ي  للمجتمع  �ل��ك��ب��ر 
ومو��سلة  �مل��ن��اف�����س��ة  غ��م��ار  خ��و���س 
كما  �سحية،  حياة  باأمناط  �للتز�م 
�سّجلت متثل  �لتي  �لأرق���ام  �أن ه��ذه 
�لذي  �لكبر  و�لنت�سار  �ملكانة  لنا 
نتطلع  يجعلنا  ما  �جلائزة،  حققته 
�جلهود  م����ن  �مل����زي����د  ت���ق���دمي  �إىل 
�لنقبي”:  وت��اب��ع��ت  �مل�����س��ت��ق��ب��ل«.  يف 
مع  �جل��ائ��زة  ��سرت�تيجية  تتقاطع 
�لذي  �ملجتمعية  �لتنمية  م�����س��روع 
بروؤية  �ل�����س��ارق��ة  �إم����ارة  ب��ه  مت�سي 
�لدكتور  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي، ع�سو 
�ل�سارقة،  ح��اك��م  �لأع���ل���ى،  �مل��ج��ل�����س 
ودعم وتوجيه قرينته �سمو �ل�سيخة 
جو�هر بنت حممد �لقا�سمي، رئي�سة 
�لأ�سرة،  ل�����س��وؤون  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
لاأ�سرة  �ل�����س��ارق��ة  ج���ائ���زة  رئ��ي�����س��ة 
من  باملجتمع  لارتقاء  �لريا�سية، 

خم��ت��ل��ف �ل��ف��ئ��ات و�ل����س���ت���ف���ادة من 
للو�قع  دع��م��اً  �ل��ري��ا���س��ي��ة  �مل���و�ه���ب 
�ل���ري���ا����س���ي �مل���ح���ل���ي ب���ال���ك���ث���ر من 
مهماً  دور�ً  �ستلعب  �لتي  �لعنا�سر 
�أكر  به نحو جم��الت  �لنهو�س  يف 

فاعلية«.
وخ�����س�����س جم��ل�����س �أم����ن����اء �ل�����دورة 
�لثانية من جائزة �ل�سارقة لاأ�سرة 
م��ال��ي��ة قيمتها  ج��و�ئ��ز  �ل��ري��ا���س��ي��ة 
توزع  �إم���ار�ت���ي  دره���م  �أل���ف   600
وهي:  �لأربعة  �جلائزة  فئات  �سمن 

 300( �لريا�سية”  “�لأ�سرة  فئة 
بطل/  “�أ�سرة  ف��ئ��ة  دره�����م(؛  �أل����ف 
فئة  دره����م(؛  �أل���ف  بطلة” )100 
ذو �إعاقة/ بطلة ذ�ت �إعاقة”  “بطل 
)100 �ألف درهم( وفئة “�مل�ساركة 
�ل���ري���ا����س���ة  �لأ������س�����ري�����ة يف جم������ال 
�ألف  �ملجتمعية و�ل�سحية” )100 
�إط�����اق جائزة  دره�������م(.  وي��ع��ك�����س 
�لروؤية  �لريا�سية  �ل�سارقة لاأ�سرة 
�ل�سمو  ل�������س���اح���ب  �مل�������دى  ب���ع���ي���دة 
حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ 

بالإن�سان  �ل�ستثمار  يف  �لقا�سمي، 
وب����ن����اء ط���اق���ات���ه وخ����رب�ت����ه خدمة 
حل��ا���س��ر �ل���وط���ن وم�����س��ت��ق��ب��ل��ه، كما 
يعك�س حر�س قرينته �سمو �ل�سيخة 
على  �لقا�سمي،  حممد  بنت  جو�هر 
�لرت���ق���اء ب��الأ���س��رة ���س��م��ن خمتلف 
باعتبارها  �حل���ي���ات���ي���ة،  �مل����ج����الت 
�لأ�سا�سي  و�مل���ك���ون  �لأوىل  �خل��ل��ي��ة 
�ملحّرك  ف��ه��ي  باملجتمع،  للنهو�س 
�لأول  و�ل���د�ع���م  ل��ل��ط��اق��ات،  �لأول 

للعن�سر �لب�سري يف �حلياة.

�ه��ت��م��ام و�����س���ع ب��ال��ب��ط��ول��ة لإح����ر�ز 
�لعاملي  �ل��ت�����س��ن��ي��ف  ورف����ع  �ل��ن��ق��اط 
لاعبني 60 نقطة ت�ساف للفائزين 
و30  ل��ل��ف�����س��ي��ة  و40  ب��ال��ذه��ب��ي��ة 
ل��ل��ربون��زي��ة �أع��ل��ن �حت���اد �لإم�����ار�ت 
للجوجيت�سو ��ستكماله �ل�ستعد�د�ت 
�ل����ازم����ة لن����ط����اق ب���ط���ول���ة دبي 
�جلوجيت�سو  مل���ح���رتيف  �ل����دول����ي����ة 
بن�سختها �ل�ساد�سة يومي 14 و15 
دي�����س��م��رب �جل�������اري، يف جم��م��ع ند 
�ل�سبا �لريا�سي، و�لتي تقام برعاية 
�ل�سيخ حمد�ن بن  كرمية من �سمو 
حم��م��د ب���ن ر�����س���د �آل م��ك��ت��وم، ويل 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دبي  عهد 
لإم����ارة دب���ي. وحت��ظ��ى ب��ط��ول��ة دبي 
�لدولية باهتمام و��سع من حمرتيف 
�لفنية  و�لفرق  ريا�سة �جلوجيت�سو 
�أهميتها  �إىل  بالنظر  وجماهرها 
�لعاملي  �لت�سنيف  م�ستوى  رف��ع  يف 
�سيتم  �ل��ذي��ن  �مل�����س��ارك��ني،  لاعبني 
وتكرميهم  نتائجهم  ع��ن  �لإع����ان 
يف نهاية �ملو�سم 2018 – 2019، 
مبجموعة  �لبطولة  ه��ذه  تتمتع  �إذ 
�لحرت�فية  �مل�ستويات  من  متنوعة 
فوق 16عاماً �سمن فئات �لنا�سئني 

و�لكبار و�لأ�ساتذة.

اآلية احت�ساب الت�سنيف

وتعترب بطولة دبي �لدولية ملحرتيف 
�لبطولت  من  و�ح��دة  �جلوجيت�سو 
�لفئات  ���س��م��ن  �مل����درج����ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�مل�ستوى  حيث  م��ن  �ل�ستة  �لدولية 

�لحرت�يف و�آلية �حت�ساب �لنقاط.
و����س���ي���ح�������س���ل �ل�����اع�����ب�����ون �ل����ذي����ن 
���س��ي��ف��وزون ب��امل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة يف 
بطولة دبي �لدولية على 60 نقطة 

ت�ساف �إىل ر�سيدهم، فيما �سيح�سل 
على  �لف�سية  بامليد�لية  �ل��ف��ائ��زون 
للفائزين  نقطة  و30  نقطة،   40
وتنخف�س  �ل��ربون��زي��ة،  ب��امل��ي��د�ل��ي��ة 
�لنقاط �ملح�سلة كلما تر�جع ترتيب 
�لاعبني يف نهاية �ملناف�سات، حيث 
 20 ع��ل��ى  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  �سيح�سل 
�لثامن  �إىل  �خلام�س  وم��ن  نقطة، 

نقاط  وخ��م�����س  ن���ق���اط،   10 ع��ل��ى 
�ملركز  �أح��������رزو�  �ل���ذي���ن  ل��اع��ب��ني 
وثاث  ع�سر،  �ل�ساد�س  �إىل  �لتا�سع 
�سيحققون  �ل��ذي��ن  لاعبني  نقاط 
حني  يف  و32،   17 ب����ني  �مل����ر�ك����ز 
�مل�ساركون  �ل���اع���ب���ني  ���س��ي��ح�����س��ل 
و�لذين خرجو� دون �أي ترتيب على 

نقطة و�حدة.

ثاين م�ساركة دولية
�ملنتخب  لع�����ب  �أك������د  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
�لوطني �سعيد �حلاجمدو �أنه ي�سعى 
ثاين  يف  �لذهبية  �مليد�لية  نيل  �إىل 
خال  فيها  ي�����س��ارك  دول��ي��ة  بطولة 
م�����س��رت��ه �ل��ري��ا���س��ي��ة �ل���ت���ي ب����د�أت 
�لبطولت  ���س��م��ن  ع����ام  ن��ح��و  ق��ب��ل 
�مل�ساركة  على  د�أب  �لتي  و�ملناف�سات 

�إىل  �حلاجمدو  و�أ�سار  حملياً.  فيها 
�لأزرق  �أنه �سي�سارك يف فئة �حل��ز�م 
م�ساعيه  ���س��م��ن  ك���غ���م،   94 وزن 
قائمة  على  ت�سعه  نقاط  �أول  لنيل 
�ل��ت�����س��ن��ي��ف �ل�������دويل، ل��ت��ك��ون هذه 
مل�����س��رت��ه �لتي  ت��ت��وي��ج��اً  �ل��ب��ط��ول��ة 
ح��ظ��ي ف��ي��ه��ا ب��ن��ي��ل ذه��ب��ي��ت��ني خال 

�لأ�سهر �لإثنا ع�سر �ملا�سية.

�لبطولة  �أن  �حل���اج���م���دو  و�ع���ت���رب 
جلميع  ث���م���ي���ن���ة  ف����ر�����س����ة  ت���ع���ت���رب 
�ل����اع����ب����ني لخ����ت����ب����ار ق����در�ت����ه����م 
لعب جديدة  تقنيات  و�لتعرف على 
م��ن خ���ال �لح��ت��ك��اك �مل��ب��ا���س��ر مع 
لعبني حمرتفني وعامليني، موؤكد�ً 
�أن �مل�سوؤولية كبرة على عاتق �أبناء 
�لإمار�ت وبناتها �لذين �سيتناف�سون 

لرفع ��سم �لدولة عالياً حتت مظلة 
�ملنتخب �لوطني.

تفا�صيل املناف�صات
�لأول  �ل���ي���وم  م��ن��اف�����س��ات  وت�����س��م��ن 
�ل���اع���ب���ني م����ن �ل�����رج�����ال )ب�����دون 
�لاعبات  ت�����س��ارك  ف��ي��م��ا  �ل��ب��دل��ة( 
من �ل�سيد�ت يف �ليوم �لثاين �سمن 
�ستتوزع  و�لتي  )�لبدلة(  مناف�سات 
�لأبي�س،  ه��ي  �أح��زم��ة،  خم�سة  على 
و�لبني،  و�ل��ب��ن��ف�����س��ج��ي،  و�لأزرق، 
لكل  �أوز�ن   7 وتت�سمن  و�لأ����س���ود، 
يف  �لفنية  �للجنة  و�أ����س���ارت  ح����ز�م. 
�إىل  للجوجيت�سو  �لإم�����ار�ت  �حت���اد 
�ل��دول��ي��ة ملحرتيف  دب���ي  ب��ط��ول��ة  �أن 
نظامي  ���س��ت�����س��ه��د  �جل���وج���ي���ت�������س���و 
�حت�ساب للمناف�سات، حيث �سيتمكن 
�ل�����اع�����ب�����ون م�����ن ح���م���ل���ة �حل�������ز�م 
�لأ����س���ود م���ن �ل���س��ت��ف��ادة م���ن نظام 
�سي�سمن  و�ل����ذي  ب����الإع����ادة(  )دور 
�لعودة  فر�سة  �خلا�سرين  لاعبني 
خروجهم  قبل  ثانية  م��ب��ار�ة  للعب 
على  �ملناف�سة  من  ليتمكنو�  نهائياً 
�مليد�لية �لربونزية، يف حني يتمثل 
�لاعبني  ب��خ��روج  �ل��ث��اين  �ل��ن��ظ��ام 
من حملة �حلز�م �لأبي�س، و�لأزرق 
تعر�سهم  عند  و�لبني  و�لبنف�سجي 

للخ�سارة.

عمـــــار النعيمــــي يطلـــع علـــى التح�سيـــرات ل�ستقبـــال امل�ساركيـــن 
يف الألعـــاب العامليـــة لالأوملبيـــاد

»ال�سارقة لالأ�سرة الريا�سية« ُتغلق باب امل�ساركة 
على 109 متناف�سني من خمتلف اأنحاء الدولة 

ي�ست�سيفها جممع ند ال�سبا الريا�سي بدبي وتت�سمن خم�سة اأحزمة وتتوزع على 7 اأوزان لكل حزام

احتاد الإمارات للجوجيت�سو ي�ستكمل ال�ستعدادات لنطالق بطولة دبي الدولية ملحرتيف اجلوجيت�سو غدا

املواطنون يح�سدون جميع جوائز الأف�سل يف نوفمرب
 ح�سد �ملر�سحون �ملو�طنون جميع جو�ئز �لأف�سل يف دوري 
�خلليج �لعربي ل�سهر نوفمرب يف فئات �أف�سل لعب، �أف�سل 
�ملحددة  �لفرتة  �نتهاء  بعد  م��درب،  و�أف�سل  مرمى  حار�س 

للت�سويت.
 ونال �سانع �ألعاب نادي �جلزيرة خلفان مبارك جائزة �أف�سل 
لعب يف �ل�سهر باختيار �جلماهر، بعد مناف�سة قوية بينه 
وبني زميله يف �لفريق علي مبخوت �لذي جاء ثانًيا بفارق 
�لأهلي  �سباب  ن��ادي  مد�فع  حل  بينما  �لأ���س��و�ت،  يف  ب�سيط 
�لت�سويت. و�سبق خللفان  �لثالثة يف  �ملرتبة  وليد عبا�س يف 

مبارك �لرت�سح للجائزة يف �سهر �سبتمرب حيث حل ثانًيا. 
 من ج��ان��ب��ه ح��اف��ظ ح���ار����س م��رم��ى ن����ادي �ل�����س��ارق��ة عادل 
�حلو�سني على �جلائزة لل�سهر �لثاين على �لتو�يل، متفوًقا 
ع��ل��ى ح��ار���س م��رم��ى ���س��ب��اب �لأه���ل���ي م��اج��د ن��ا���س��ر �ساحب 
�مل��رك��ز �ل��ث��اين، وح��ار���س م��رم��ى �ل��ع��ني خ��ال��د عي�سى �لذي 
�ل�سارقة  م��درب  �سيطرة  ثالًثا.  وتو��سلت  �لت�سويت  �أنهى 
ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل��ع��ن��ربي ع��ل��ى ج���ائ���زة م����درب �ل�����س��ه��ر، حيث 
�لفائز  ليظل  �ل��ت��و�يل،  على  �لثالثة  للمرة  بالت�سويت  ف��از 
�لوحيد بهذه �جلائزة منذ ��ستحد�ثها بد�ية �ملو�سم، وتفوق 

�أرو�بارينا  �لعنربي  يف �لت�سويت على �لأرجنتيني رودولفو 
مدرب نادي �سباب �لأهلي �لذي حل ثانًيا و�لكرو�تي زور�ن 

ماميت�س مدرب نادي �لعني �ساحب �ملركز �لثالث. 
 و�سيت�سلم �لفائزون جو�ئزهم قبل بد�ية مباريات فرقهم يف 
�جلولة �لقادمة من دوري �خلليج �لعربي.  �جلدير بالذكر 
�أن قائمة �ملر�سحني لكل �سهر ت�سم ثاثة �أ�سماء يف كل فئة، 
�جلمهور  ي�سّوت  ثم  �لإح�سائيات،  على  بناء  �ختيارهم  يتم 
لختيار �لفائزين عرب �ملوقع �لإلكرتوين �ملخ�س�س لذلك، 

حيث ي�ستمر �لت�سويت ل�48 �ساعة.
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�لريا�سي  �ل��ث��ق��ايف  �حل��م��ري��ة  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  �ع��ت��م��د 
وم�ساركات  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ري��ا���س��ات  �ل���س��ت�����س��اف��ات يف جم���ال 
وقطاع  و�ل��ف��ردي��ة  �جلماعية  �لأل��ع��اب  يف  �لريا�سية  �ل��ف��رق 
. جاء ذلك  �ملو�سم �حلايل  �لقدم خال  �لفريق �لأول لكرة 
�ل��ن��ادي  برئا�سة جمعة  �ل���ذي عقد مبقر  خ��ال �لج��ت��م��اع 
نائب  وب��ح�����س��ور  �لد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل�����س��ام�����س��ي  ع��ب��ي��د 
�لرئي�س �سامل غامن �ل�سام�سي وعبيد جمعة �ل�سام�سي �أمني 
�ل�سر �لعام وحممد ر��سد �ل�سام�سي رئي�س جلنة �لتخطيط 
و�لتميز �ملوؤ�س�سي وماجد �سعيد �ملهري رئي�س �للجنة �ملالية 
وعمار علي �ملهري رئي�س جلنة �لت�سويق و�ل�ستثمار و�أحمد 

غدير  عبيد  وحميد  �لريا�سية،  �للجنة  رئي�س  �لكتبي  علي 
رئي�س جلنة �لألعاب �لفردية، ور��سد غامن �ل�سام�سي رئي�س 
�للجنة �لإعامية، وعي�سى �ل�سام�سي رئي�س �ملجل�س �ل�سبابي 
يف نادي �حلمرية. وناق�س �ملجل�س يف جدول �أعماله بح�سور 
�لعديد  �حل��م��ري��ة  ل��ن��ادي  �ل��ت��اب��ع  �ل�����س��ب��اب��ي  �ملجل�س  رئ��ي�����س 
�لإد�ري���ة  �لعملية  م�سلحة  يف  ت�سب  �لتي  �ملو�سوعات  م��ن 

و�لريا�سية و�لبنود �لتنظيمية. 
على  �لإد�رة  جمل�س  ح��ر���س   ع��ل��ى   �ل�سام�سي  جمعه  و�أك���د 
عرب  باحلمرية  �ل�سبابي  �ملجل�س  �أع�ساء  �إمكانيات  تعزيز 
جمل�س  �ج��ت��م��اع��ات  يف  و�إ���س��ر�ك��ه��م  وح�����س��وره��م  متكينهم 

�لإد�رة لتنمية قدر�تهم يف �تخاذ �لقر�ر و�ملو�سوعات �ملتعلقة 
عدد�ًمن  �لإد�رة  جمل�س  و�عتمد  �ل�سرت�تيجية.   بالقيادة 
�ملبادر�ت �لتي تطلقها �للجنة �لثقافية و�ملجتمعية و�ملجل�س 
�ل�سبابي، بجانب �عتماد �لعديد من �ل�ست�سافات يف جمال 
�لريا�سات �لبحرية وم�ساركات �لفرق �لريا�سية يف �لألعاب 
�جلماعية و�لفردية وقطاع �لفريق �لأول لكرة �لقدم.   من 
جهته �أثنى جمعة عبيد �ل�سام�سي على جهود �أع�ساء جمل�س 
�لتي  �لأل��ع��اب  منظومة  يف  �لعمل  �سر  ومتابعتهم  �لإد�رة 
يزخر بها �لنادي، م�سيد�ً بالإجناز�ت �لريا�سية �لتي حتققت 

يف �لفرتة �ملا�سية يف خمتلف �ملجالت.  

نادي احلمرية يعتمد ال�ست�سافات الريا�سية خالل املو�سم احلايل

منتخبنا  بعثة  �ل��ي��وم  ل��ل��ب��اد  ت��ع��ود 
�لوطني للمو�ي تاي بعد �مل�ساركة يف 
�أقيمت  �لتي  �أ�سيا  بطولة  مناف�سات 
�ل�����س��ي��ن��ي��ة خال  يف م��دي��ن��ة م���ك���او 
�لفرتة من  �لر�بع و�لثاين ع�سر من 
�سهر دي�سمرب-  كانون �لأول �حلايل 
�أربع  بينهم  دول��ة من   34 مب�ساركة 
، �لعر�ق  دول عربية وه��ي �لإم���ار�ت 
�لقارة  م���ن  ف��ل�����س��ط��ني.   ، �لأردن   ،
�ل�سفر�ء ،و�لتي �سهدت فوز منتخبنا 
مب���ي���د�ل���ي���ت���ني ف�����س��ي��ة وب����رون����زي����ة، 
م�ساركة  ك���اأول  قوية  مناف�سات  بعد 
�آ�سيوية و�لذي ميثل �إجناز� للفريق 
�لتحدي  بحجم  ك���ان  �ل���ذي  �ل�����س��اب 
�مل��زي��د من  �أك�سبهم  �ل��ذي  �لأ���س��ي��وي 
�ستكون  ب��ال��ن��ف�����س  و�ل��ث��ق��ة  �خل�����ربة 
 ، �ل��ق��ادم��ة  �ل��ب��ط��ولت  ل��ه��م يف  ز�د�ً 
�إليا�س  منتخبنا  لع��ب  جن��ح  بعدما 
حبيبعلي  يف بلوغ قبل �لنهائي على 
ح�ساب �لاعب �لكاز�خ�ستاين �إيفان 
بال�سربة  كجم   86 وزن  يف  خون   
�لنهائية  �مل���ب���ار�ة  ،ول��ع��ب  �ل��ق��ا���س��ي��ة 

م��ع �ل��اع��ب �لإي����ر�ين ك��اف��ان �ز�دي 
وح�سل على �مليد�لية �لف�سية بعدما 
تقدم يف �جلولة �لأوىل �إل �أنه خ�سر 
يف �لنقاط يف �جلولة �لأخرة حيث 
حظيت �ملبار�ة على �هتمام كبر من 
قبل �مل�سجعني و�حل�سور ، ويف مبار�ة 

ل تقل قوتها و�أجو�ئها عن �سابقتها 
مع  �سمر  �لدين  ن��ور  �لاعب  لعب 
جومكانوف  �لكاز�خ�ستاين  �لاعب 
وزن 67 كجم وح�سل على �مليد�لية 
�لربونزية . وقد �أ�ساد �سعادة عبد�هلل 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنيادي  �سعيد 

ت��اي و�لكيك بوك�سينج  �مل��و�ي  �حت��اد 
،موؤكد�  �لأوىل  �لأ�سيوية  بامل�ساركة 
ع���ل���ى ح���ر����س �لحت�������اد م���ن���ح كافه 
�ل�سقل  فر�س  من  �ملزيد  �لاعبني 
متقدمة  م�ستويات  �أمام  و�لحتكاك 
م���ن خم��ت��ل��ف م���د�ر����س �ل��ت��دري��ب يف 

تاأ�سي�س  �أج����ل  ،م����ن  �ل��ل��ع��ب��ة  جم����ال 
منتخب قادر على �ملناف�سة يف خمتلف 
�ملناف�سات �لإقليمية و�لدولية لعك�س 
�لوجه �مل�سرق للريا�سة �لإمار�تية.. 
�ليجابية  �مل�ساركة  �ل��ن��ي��ادي  وثمن 
لطاقم حكام �لحتاد خال �لبطولة 
�لآ�سيوية ودوره��م �مل�سرف يف �إجناح 
خربة  م��ن  ب��ه  يتمتعون  مل��ا  �لبطولة 
�إد�رة نز�لت  حتكيمية و�لقدرة على 
�حلكام  قائمة   و���س��م��ت  �مل��ح��رتف��ني 
عمر �ملرزوقي  رئي�س جلنة �حلكام: 
�أحمد �خل�سوعي ، حممد �ملح�سار ، 
�ملن�سوري  م�ساري  معيوف،  عبد�هلل 
..�أم���ا  �إي��ج��اب��ي��ة  م�ساركتهم  وك��ان��ت 
يا�سر  �سمت  فقد  �لر�سمية  �لبعثة 
�سامل �ل�ساعدي نائب رئي�س �لحتاد 
�لفني و�ملدرب  �لنعيمي  وت�سم عمر 
ع�سام  ،و�مل���������درب  ����س���ام���ات  ���س��ن��ي��ت 
�إليا�س   : ه��م  لع��ب��ني  ،و5  ب��وك��دي��ر 
�ل����دي����ن �سمر  ح��ب��ي��ب ع���ل���ي ون������ور 
�ملعت�سم  �جل����م����اري،�أم����ني  ،زك����ري����ا 

،وحممود خليفني .

ح��ق��ق ف��ري��ق �ل��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م �أم�س  
�أف�سل  �سباق  يف  �لأول  �ملركز  �لأول 
زمن فئة و�قف حمرتفني  � جي بي 
�لثالثة  �أيام �جلولة  �أول  1 - �سمن 
�لدر�جات  مونديال  من  و�خلتامية 
�ملائية “�لأكو�بايك � جائزة �ل�سارقة 

�لكربى” بزمن 1:58.91. 
كوينتني  �لبلجيكي  �ملت�سابق  وج��اء 
�ل���ث���اين بزمن  �مل���رك���ز  ب��و���س��ي�����س��ي يف 
�لإ�سباين  ح��ل  بينما   ،2:03.75
�لثالث  �مل��رك��ز  يف  �أرم��ي��ل��ي��ز  نات�سيو 

بزمن 2:04.21.
مر�ت  �سبع  �ل��ع��امل  بطل  و����س��ت��ط��اع 
عر�س  ر�يتر   ك��ي��ف��ني  �ل��ن��م�����س��اوي 
قدر�ته ب��اأد�ء �أك��ر من ر�ئ��ع يف فئة 
و�قف حمرتفني  � جي بي 1 � وتفوق 
�أب����ط����ال �لعامل  ن��خ��ب��ة  ب���ذل���ك ع��ل��ى 
بقيادة �لدر�جة �ملائية رقم 90 من 
تيم.  �لفيكرتوي  و�سناعة  ت�سميم 
�لعمر  م��ن  �ل��ب��ال��غ  ر�ي��ت��ر  وخطف  
ب����اأد�ء ر�ئ���ع يف  �لأن���ظ���ار  ع��ام��اً،   26
�أم�س، ليكون  �أول  �أف�سل زمن  �سباق 
بلقب  للتتويج  �ملر�سحني  �أب���رز  م��ن 
�لعامل  بطولة  يف  �خلتامية  �جلولة 
�ل��ت��ي حتت�سنها  �مل��ائ��ي��ة  ل��ل��در�ج��ات 
ويدخل  �لبا�سمة.  �لإم����ارة  �سو�طئ 
جنم فريق �لفيكتوري تيم للدر�جات 

�ملائية كيفني ر�يتر �ل�سباق �لرئي�س 
ع��ال��ي��ة لاقرت�ب  ب��ج��اه��زي��ة  �ل��ي��وم 
�أك������ر م����ن م��ن�����س��ة �ل���ت���ت���وي���ج قبل 
خ��ت��ام �ل�����س��ب��اق �ل��ي��وم. و�أك����د ر�يتر 
�خلتامي  �لرئي�س  لل�سباق  جاهزيته 
وحت��ق��ي��ق �ل��ل��ق��ب �ل��ع��امل��ي �ل��ث��ام��ن يف 
قال:  ح��ي��ث  �لح��رت�ف��ي��ة،  م�سرته 

�لفيكتوري  فريق  �أع�ساء  “جميع 
ت��ي��م ي�����س��ان��دوين وه����ذه �لإجن�����از�ت 
�لفريق  وروح  ج���ه���د  �إل  ه����ي  م����ا 
�أت���وج جهودهم  �أن  �ل��و�ح��د، و�أمت��ن��ى 
بتحقيق  �ملو�سم  ط��و�ل  بذلوها  �لتي 
�للقب«. و�عرتف �ملت�سابق �لنم�ساوي 
يف �لوقت ذ�ته ب�سعوبة �ل�سباق �أمام 

�ملائية  �ل���در�ج���ات  مت�سابقي  نخبة 
ولكن  �سعباً  �سباقاً  “كان  �لعامل،  يف 
�ملركز  حتقيق  ذل��ك  رغ��م  ��ستطعنا 
�أن  ونتمنى  زم���ن،  �أف�����س��ل  يف  �لأول 
ي��ك��ون خ��ت��ام��ه��ا م�����س��ك ب��رف��ع كاأ�س 
حريز  �سعادة  وعرب  �لعاملي«.  �للقب 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  ح��ري��ز،  ب��ن  �مل��ر 

�سعادته وفخره  تيم عن  �لفيكتوري 
جائزة  �أي������ام  �أول  يف  �ل��ل��ق��ب  ب���ه���ذ� 
�ملائية،  للدر�جات  �لكربى  �ل�سارقة 
فخورون  “نحن  ���س��ع��ادت��ه:  وق�����ال 
بهذ� �لإجناز �لر�ئع ونتمنى للبطل 
و�لفريق ت�سدر �ملناف�سات و�لبطولة 

ور�فع ر�ية دولتنا عالًيا”

حممد  ب��ن  �سقر  �ل�سيخ  ب��رع��اي��ة   
�ل�سارقة  جمل�س  رئي�س  �لقا�سمي 
�ل�سارقة  ن����ادي  ي��ن��ظ��م  �ل��ري��ا���س��ي 
�ل�سارقة  ن��ادي  بطولة  لل�سقارين 
وذلك  )تلو�ح(  �لثانية  لل�سقارين 
من  يوم �ل�سبت �لقادم   : �خلام�س 
ع�سر  وحتى �لثامن ع�سر من �سهر 

دي�سمرب - كانون �لأول  �جلاري .
�لبدو�وي  خليفة  حم��م��د  وك�����س��ف 
�إد�رة نادي �ل�سارقة  رئي�س جمل�س 
�لنادي  ح���ر����س  ع���ن  ل��ل�����س��ق��اري��ن 
�لبطولة  ت��ن��ظ��ي��م  م��و����س��ل��ة  ع��ل��ى 
حققه  �ل���ذي  �لكبر   �ل��ن��ج��اح  بعد 
�لبطولة يف ن�سختها �لأوىل ولفت 
يوميا  ت�����س��ه��د  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  �إىل 
ت�سجيل �أعد�د كبرة من �لر�غبني 
�ملقرر  ومن  بالبطولة  �مل�ساركة  يف 
�ل�سارقة  ن�����ادي  م���ي���د�ن  ت���ق���ام  �أن 
ل��ل�����س��ق��اري��ن مب��ن��ط��ق��ة م��ل��ي��ح��ة يف 
�لبدو�وي  ولفت   . �ل�سارقة  �إم���ارة 
خال  م����ن  ي�����س��ع��ى  �ل�����ن�����ادي  �إىل 

�ل��ب��ط��ول��ة �إىل ت��رج��م��ة �أه���د�ف���ه يف 
دعم هذه �لريا�سة  �لهامة وتنمية 
د�عما  �ل��ن��ادي  ليكون  مكت�سباتها 
�ل�سقور  ري��ا���س��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 
عن  ف�سا  �ملنطقة  يف  وممار�ستها 
�لر�مية  �ملبادر�ت  وت�سجيع  تقدمي 
بال�سقور  �ل�سيد  ريا�سة  لتطوير 
�ملحلي  �ل�������رت�ث  ت�����س��ت��ل��ه��م  �ل���ت���ي 

للدولة و�لإمارة. 

•• العني –الفجر:

�أعرب �للو�ء د. �أحمد نا�سر �لري�سي 
رئي�س �للجنة �ملنظمة لبطولة �سمو 
�ل�سيخة فاطمة بنت مبارك �لعاملية 
مبا  �سعادته  ع��ن  �ل�سيد�ت  لرماية 
جناحات  م����ن  �ل���ب���ط���ول���ة  ح��ق��ق��ت��ه 
�للو�ء  ووج��ه   . �لأ�سعدة  كافة  على 
�لري�سي �أ�سمى �آيات �ل�سكر و�لعرفان 
�ل�سيخة  »�سمو  �لم����ار�ت  �أم   « �إىل 
�لحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة 
�لأعلى  �ل��رئ��ي�����س��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����س��ائ��ي 
رئي�سة  �لأ���س��ري��ة  �لتنمية  ملوؤ�س�سة 
�ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة  
على دعم �سموها ورعايتها للبطولة 
مم���ا �أع���ط���ى �حل����دث �أب���ع���اد� كبرة 
�لعامل  بطات  لأب��رز  قبلة  فاأ�سبح 
وج�سر�  �ل����رم����اي����ة  ����س���ع���ي���د  ع���ل���ى 
للو�سول  �ل�������س���اع���د�ت  ل���اع���ب���ات 
�أم   « دور  �أن  و�أك�����د   . �ل��ع��امل��ي��ة  �إىل 
حدود  عند  يتوقف  مل   « �لم����ار�ت 
�إىل �لعام  ب��ل و�سل  دول��ة �لإم����ار�ت 
�أجمع م�سر� �إىل �لدور �لبارز ل�«�أم 
�لم�������ار�ت« يف دع���م ومت��ك��ني �مل����ر�أة 
�لآن حتى  منذ قيام �لحت��اد وحتى 
ودوليا  حمليا  �ملر�تب  �أعلى  تبو�أت 
بالتعاون  �لري�سي  �ل��ل��و�ء  و�أ���س��اد    .
�ملثمر و�ل��ب��ن��اء م��ع �حت���اد �لإم���ار�ت 
للرماية و�لقو�س و�ل�سهم و�لهيئات 
�لعاملة بالدولة و�ل�سركات �لرعاية 
�لد�خلية  وز�رة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
وجمل�س �أبوظبي �لريا�سي و�للولو 

�لعاملية وجي كيه لا�ستثمار وبنك 
و�ت�سالت  �لإ����س���ام���ي  �أب���وظ���ب���ي 
جهود  وحيا   . لل�سيار�ت  و�مل�سعودي 
»�سركاء  �مل��ح��ل��ي��ة  �لإع�����ام  و���س��ائ��ل 
�لنجاح« يف كافة �لأحد�ث  كما حيا 
�مل��ن��ظ��م��ة  و�للجان  �ل��ل��ج��ن��ة  ج��ه��ود 
يف  �أ�سهمت  �لتي  بالبطولة  �لعاملة 
مد�ر  على  حتققت  �لتي  �لنجاحات 
�لعامني . و�أ�ساد �لعقيد �سيف ر��سد 
�حتاد  �إد�رة  جمل�س  ع�سو  �لزحمي 
�لإم��������ار�ت ل��ل��رم��اي��ة رئ��ي�����س جلنة 
للبطولة  �لفني  بامل�ستوى  �حل��ك��ام 
جاهد�  ي�سعى  �لحت����اد  �أن  م���وؤك���د� 
و�لرتقاء  ب��ال��ل��ع��ب��ة  �ل��ن��ه��و���س  �إىل 
ب��ه��ا م�����س��ي��د� ب���ال���دور �ل��ك��ب��ر �لذي 
ومنوها  �لريا�سية  �جلهات  تقدمه 
�إىل �أن هناك خططاً طموحة لكافة 
ل��ب��ن��اء منظمومة  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل��ل��ج��ان 
من  حتقق  ما  على  تبني  م�ستد�مة 
�إجن����از�ت ل��رف��ع ����س��م وع��ل��م �لدولة 

خفاقا يف جميع �لبطولت . 
فازت  ق��د  روم���ان  �لفرن�سية  وك��ان��ت 
�آلف  وخم�سة  �لذهبية  بامليد�لية 
�حتلت  �أن  ب���ع���د  �أم����ري����ك����ي  دولر 
�ل�سيخة  �سمو  ببطولة  �لأول  �ملركز 
فاطمة بنت مبارك �لعاملية لرماية 
نقطة   452.4 بر�سيد  �ل�سيد�ت 
�ملركز  يف  �أن��دري��ا  �ل�سربية  وتلتها 
نقطة   450.2 ب��ر���س��ي��د  �ل���ث���اين 
وح�سلت  �لف�سية  �مليد�لية  ون��ال��ت 
على �أربعة �آلف دولرثم �لفرن�سية 
�مليد�لية  على  وح�سلت  ثالثة  ج��اد 

دولر  �آلف  وث���اث���ة  �ل���ربون���زي���ة 
بر�سيد 438.1 نقطة .

ز�يد  ع���ام  ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى �سعيد  �أم���ا 
�ل���دول���ي���ة  ل���رم���اي���ة �ل���ب���ن���دق���ي���ة 3 
�أو�ساع للرجال  فقد �حتكر �ملنتخب 
�لبحريني �ملركز �لأول حيث جاء يف 
�ل�سد�رة حمتا �ملركز �لأول �لر�مي 
حاجي حممد بر�سيد 1145.42 
نقطة ونال �مليد�لية �لذهبية ومبلغ 
�ملركز  وت��اه يف  دره��م  �آلف  ع�سرة 
�لثاين �لر�مي علي ح�سني بر�سيد 
�مليد�لية  ونال  نقطة   1143.39
دره����م  �آلف   8 وم���ب���ل���غ  �ل��ف�����س��ي��ة 
وجاء ثالثا �لر�مي نا�سر بن تركي 
نقطة  ونال   1142.42 بر�سيد 
�مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ربون��زي��ة وح�����س��ل على 

خم�سة �آلف درهم .

دعم كوادرنا الوطنية 
نا�سر  �أح����م����د  د.  �ل����ل����و�ء  ح���ر����س 
�ملتطوعني  ت��ك��رمي  ع��ل��ى  �ل��ري�����س��ي 
 « �أب��وظ��ب��ي  » فخر  م��ن  و�ملتطوعات 
يف  �لعمل  �إث���ر�ء  �أ�سهمو�  يف  �لذين 
�مل�سابقات  جلميع  �لتتتويج  مر��سم 
�لتذكارية  �ل�������س���ور  �ل���ت���ق���اط  ومت 
وتقدير�  ل��ه��م��م��ه��م  ���س��ح��ذ�  معهم  
�لحتاد  بتكرمي  قام  كما  جلهودهم 
�لكاز�خ�ستاين للرماية �لذي �سارك 
وباإيجابية  يف جميع جولت بطولة 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��رم��اي��ة �ل�����س��ي��د�ت خال 

�لعامني  .

النيادي اأ�ساد بامل�ساركة االأوىل

ف�سية وبرونزية اآ�سيوية اأوىل ملنتخبنا للمواي تاي

الفيكتوري تيم يحقق اأف�سل زمن يف بطولة العامل 
للدراجات املائية بال�سارقة

نادي ال�سارقة لل�سقارين ينظم بطولته الثانية ) تلواح ( 
يف اخلام�س ع�سر من دي�سمرب اجلاري

الفرن�سية رومان تفوز بذهبية البندقية 3 و�ساع

الري�سي ي�سكر اأم المارات وي�سيد 
بالنجاحات على كافة الأ�سعدة 
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�لبيطري  �لفح�س  �إج���ر�ء�ت  �خلمي�س  �ليوم  تنطلق 
للخيول �مل�ساركة يف �سباق “ كاأ�س نادي تر�ث �لإمار�ت 
�لنادي  ي��ن��ظ��م��ه  �ل����ذي  و�لتحمل”  �ل���ق���درة  ل���رك���وب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  ورع��اي��ة  بتوجيهات 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل ���س��اح��ب �ل�����س��م��و رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
�لعاملية للقدرة  ت��ر�ث �لإم���ار�ت يف قرية بوذيب  ن��ادي 

يف �خلتم.
وتبد�أ �إجر�ء�ت �لفح�س من �ل�ساعة �لو�حدة و�لن�سف 

حملي  ت��اأه��ي��ل��ي  ك��ي��ل��وم��رت   40.28 ل�����س��ب��اق  ظ���ه���ر� 
�لفح�س  يكون  فيما   .. ع�سر�  و�لن�سف  �لثالثة  حتى 
ل�سباق 80.47 كيلومرت تاأهيلي حملي من �لو�حدة 
و�لن�سف وحتى �لر�بعة ع�سر� .. بينما ياأتي �لفح�س 
�ل��ذي يجري  دويل  تاأهيلي  كيلومرت   80.87 ل�سباق 
كيلومرت   120.27 و�سباق  بوذيب  لربوتوكول  وفقا 
�ل��ث��ان��ي��ة و�ل��ن�����س��ف ح��ت��ى �لر�بعة  ت��اأه��ي��ل��ي م��ف��ت��وح يف 
و�لن�سف ع�سر� وتقام �لجتماعات �لتنويرية بعد ربع 

�ساعة من نهاية �لفح�س لكل �سباق.
وتنطلق �ل�سباقات بعد غد �جلمعة يف �ل�ساعة �ل�ساد�سة 
تاأهيلي  كيلومرت   120.27 ب�سباق  �سباحا  و�ل��رب��ع 
 80.87 ���س��ب��اق  �ن��ط��اق��ة  ���س��ت��ك��ون  م��ف��ت��وح .. ف��ي��م��ا 
�سباحا  و�لن�سف  �ل�ساد�سة  يف  دويل  تاأهيلي  كيلومرت 
�ل�سابعة  يف  حملي  تاأهيلي  كيلومرت   80.47 و�سباق 
تاأهيلي  ك��ي��ل��وم��رت   40.28 ���س��ب��اق  �ن��ط��اق��ة  تعقبه 

حملي يف �ل�سابعة و�لربع.

بــدء فحـــ�س اخليــول امل�ساركــة يف 
»كــاأ�س تــراث الإمــارات لركــوب القــدرة« 

•• العني-الفجر:

ملهرجان  �ملنظمة  �للجنة  �أع��ل��ن��ت 
ت���ال ���س��وي��ح��ان ع��ن �لن��ت��ه��اء من 
�ل���ت���ح�������س���ر�ت و�ل�����س����ت����ع����د�د�ت 
فعاليات  لن�����ط�����اق  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة 
�سويحان  ت���ال  خم��ي��م  م��ه��رج��ان 
�ل�سحر�وي �لرتفيهي، و�لذي من 
�ملقبل  �جلمعة  يوم  �فتتاحه  �ملقرر 

�ملو�فق ل� 14 دي�سمرب �حلايل.
ويعترب خميم تال �سويحان وجهة 
�ل�سفاري  ���س��ي��اح��ة  ل��ق��ط��اع  ر�ئ�����دة 
لل�سيار�ت  �ل�����س��ح��ر�ء  و���س��ب��اق��ات 
يف  �ل��ع��ني  منطقة  يف  و�ل����در�ج����ات 
�أب��وظ��ب��ي، وي��ق��ع يف منطقة  �إم����ارة 
�لرملية  و�ل��ت��ال  بالكثبان  متتاز 
�جلغر�يف  ومب��وق��ع��ه��ا  �ل�������س���اح���رة 
�أبوظبي  م���ن  ك���ل  ب���ني  �ل��و���س��ط��ي 
و�ل���ع���ني ودب������ي، و���س��ي��وف��ر جتربة 
و�ملقيمني  ل���ل���م���و�ط���ن���ني  ف����ري����دة 
و�ل��زو�ر على حد �سو�ء لا�ستفادة 
�ل�سحر�وية  �لطبيعة  جمال  م��ن 
�لرت�ثية  �لأن�������س���ط���ة  ومم���ار����س���ة 
وهو�يات  �ل���رب  يف  �ل��ت��خ��ي��ي��م  م��ث��ل 
�ل�سيار�ت  و����س���ب���اق���ات  �ل�����در�ج�����ة 
و�لعديد  �لبقي  و�سيار�ت  �ملجهزة 
�لأخرى  و�لهو�يات  �لن�سطات  من 
و�سيجمع بني �ل�سياحة و�ملحافظة 

على �لبيئة.
و�سي�سم �ملوقع �لعديد من �ملر�فق 
وحلبات  �لرتفيهية  �ملخيمات  من 
�ملختلفة  �ل�������س���ب���اق  وم�������س���ام���ر 
بالإ�سافة  و�ل�����س��ي��ار�ت  ل��ل��درج��ات 
�لتجارية  و�مل����ح����ات  ل��ل��م��ط��اع��م 
ومناطق جمهزة للعربات و�ملطاعم 

�ملجهزة  و�ل���������س����اح����ات  �مل���ت���ن���ق���ل���ة، 
للحرف  �سعبي  و�سوق  للكر�فانات، 
ومناطق  و�ل����رت�ث����ي����ة،  �ل���ي���دوي���ة 
بالألعاب  جم��ه��زة  ل��اأط��ف��ال  لعب 
�ملتنزه  ت�سميم  مت  وق��د  �ملختلفة، 
�ملجتمع  وح���اج���ات  رغ���ب���ات  ي��ل��ب��ي 
حميد  وق��ال  فئاته.  �ختاف  على 
�للجنة  رئ��ي�����س  �ل���ظ���اه���ري،  م��ط��ر 
�مل��ن��ظ��م��ة ل���ف���ع���ال���ي���ات �مل���ه���رج���ان: 
من  �سويحان  ت��ال  م�سروع  “يعد 
�مل�ساريع �لفريدة من نوعها، و�لتي 
تقوم على توظيف معطيات �لبيئة 
�لطبيعي  ب��اإرث��ه��ا  �لغنية  �ملحلية 
و�حل�����س��اري، ودجم��ه��ا م��ع �أف�سل 
�ملتخ�س�سة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��م��ار���س��ات 
�لرملية  �ل��ري��ا���س��ات  ق��ط��اع��ي  يف 
و�ستقدم  �ل��ث��ق��اف��ي��ة،  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لدورة �لأوىل للمهرجان �لفر�سة 
بتجربة  �لزو�ر لا�ستمتاع  جلميع 
ل تن�سى من خال كافة �لأن�سطة 

و�لفعاليات �مل�ساحبة له«. 
�إط����اق هذ�  �أن  �ل��ظ��اه��ري   وب���ني 
�مل���ه���رج���ان ���س��م��ن م�����س��روع خميم 
ياأتي  �ل�سحر�وي  �سويحان  ت��ال 
للنهو�س  �ل��ر�م��ي��ة  �جل��ه��ود  �سمن 
بو�قع وم�ستقبل �لقطاع �ل�سياحي 
�أبوظبي،  �إم������ارة  يف  و�ل��رتف��ي��ه��ي 
�لقيادة  لروؤية  عملي  تطبيق  وه��و 
�لر�سيدة يف تنفيذ �ل�سرت�تيجيات 
�إقامة  ت��ق��وم على  �ل��ت��ي  و�ل��رب�م��ج 
�حتياجات  ت��ل��ب��ي  �ل��ت��ي  �مل�����س��اري��ع 
وتتجاوز  و�مل��ق��ي��م��ني،  �مل���و�ط���ن���ني 
لاهتمام  و�����س����وًل  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م، 
بالرت�ث �لأ�سيل للدولة و�لتعريف 

مبكوناته«.

ي�ساهم  �أن  �ملنتظر  “من  و�أ���س��اف: 
�لبيئة  ع��ل��ى  �مل�����س��روع يف �حل��ف��اظ 
وتعزيز  �لربية  و�لطبيعة  �ملحلية 
�لقيمة �مل�سافة للرو�ت �لطبيعية 
و�لأ�سول �ل�سياحية، وفقاً ل�سروط 
�للتز�م  �سيتم  خ��ا���س��ة  وم��ع��اي��ر 
�ملخيمات  ه��ذه  رو�د  قبل  م��ن  بها 
وم�������س���ت���خ���دم���ي ه�������ذه �لأم�����اك�����ن 
�ل����ذي �سيحد  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة، �لأم����ر 
من �لعتد�ء�ت على �لبيئة و�إقامة 
و�حلفاظ  �ل��ع�����س��و�ئ��ي��ة  �مل��خ��ي��م��ات 

عليها ب�سكل منظم وحمدد«.
لكافة  بال�سكر  �ل��ظ��اه��ري  وت��ق��دم 
�مل��وؤ���س�����س��ات �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام و�خل���ا����س �لتي 
�مل�سروع  ه����ذ�  �إجن�����اح  يف  ���س��اه��م��ت 
�مل�ساحبة  �لفعاليات  كافة  وتنظيم 
للمهرجان، و�لتي عملت جنباً �إىل 
جنب مع �للجنة �ملنظمة لإجناحه 
�ل�����ذي يليق  ب��ال�����س��ك��ل  و�إخ�����ر�ج�����ه 

ب�سمعة ومكانة �إمارة �أبوظبي.
من جانبه قال �سامل ر��سد �لكتبي، 

خدمات  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�ل�سمايل  �ل����ق����ط����اع   – �مل����ن����اط����ق 
�مل�سروع  “يعد  �ل���ع���ني:  ب��ب��ل��دي��ة 
بد�ئرة  �خل��ا���س��ة  �مل����ب����ادر�ت  �أح����د 
و�لبلديات  �ل��ع��م��ر�ين  �لتخطيط 
�ل��ت��ي ت��خ��دم وحت��ق��ق �إح�����دى �أهم 
�ل�سرت�تيجية  �ل��د�ئ��رة  �أول���وي���ات 
�إ�سعاد  �أول���وي���ة  ت��ن��درج حت��ت  �ل��ت��ي 
�ملو�طنني و�ملقيمني على حد �سو�ء، 
حيث �سيقدم �ملخيم جمموعة من 
�خلدمات �ملميزة وطيفاً و��سعاً من 

وفق  ت�سميمها  مت  �ل��ت��ي  �مل���ر�ف���ق 
�أف�����س��ل �مل��ع��اي��ر �ل��دول��ي��ة، ليكون 
وج��ه��ة ت��ل��ب��ي ح���اج���ات �مل��ج��ت��م��ع يف 
�ل���رتف���ي���ه وم��ت��ن��ف�����س��اً مل��ح��ب��ي �لرب 
و�ل�سحر�ء، و�سيعمل على ت�سجيع 
يف  ي�ساهم  مبا  �لد�خلية  �ل�سياحة 

تطوير �ملنطقة وتنميتها«.
م�سروع  “يعد  �ل��ك��ت��ب��ي:  و�أ����س���اف 
خم�����ي�����م ت���������ال ������س�����وي�����ح�����ان من 
�لعني  �ملتميزة يف منطقة  �مل�ساريع 
مبختلف  �مل��ج��ت��م��ع  و���س��ي�����س��ت��ه��دف 

ف��ئ��ات��ه ب���الإ����س���اف���ة ل��ل�����س��ي��اح ومن 
�أب����رز  �إح������دى  ي�����س��ب��ح  �أن  �مل���ت���وق���ع 
يف  �جل��دي��دة  �لرتفيهية  �لوجهات 
�لإمارة، و�ست�سم منطقة �لفعاليات 
للم�سابقات  قرية تر�ثية وم�سرحاً 
وحَماًل  �سعبياً،  و���س��وق��اً  �ل��رت�ث��ي��ة 
و�لرب،  �لتخييم  م�ستلزمات  لبيع 
ومنطقة خا�سة لاأطفال تت�سمن 
�لرت�ثية  �لأل���ع���اب  م��ن  جم��م��وع��ة 
وجمموعة  و�ملختلفة،  و�حل��دي��ث��ة 
وتخ�سي�س  و�ملقاهي  �ملطاعم  من 
�ملتنقلة  �مل���اأك���ولت  مل��رك��ب��ات  ���س��ارع 

وم�ساحات ملو�قف �ل�سيار�ت.
�ملرزوقي  ���س��ع��ي��د  ق���ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
و�لرئي�س  �ملنظمة  �للجنة  ع�سو 
 Top( ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ت��وب ���س��ب��ي��د�
تال  م��ه��رج��ان  Speed(:«�إن 
���س��ي��وف��ر جت��رب��ة فريدة  ���س��وي��ح��ان 
ريا�سات  وممار�سي  ملحبي  ور�ئ��ع��ة 
�لرملية  �ل���������س����ي����ار�ت  ����س���ب���اق���ات 
و�سمن  منا�سبة  و�أج��و�ء  وبتوقيت 
موؤهلة  حت��ت��ي��ة  وب��ن��ي��ة  م�����س��اح��ات 

وجمهزة ملثل هذه �ل�سباقات«.
وبني �ملرزوقي �أن �ل�سباقات �ستقام 
ع��ل��ى ث���اث ج����ولت، ح��ي��ث �ستبد�أ 
�جلولة �لأوىل بتاريخ 14 دي�سمرب 
�حلايل، فيما تبد�أ �جلولة �لثانية 
�لأول من �سهر فربير2019،  يف 
فيما �ستكون �جلولة �لثالثة بتاريخ 
هنالك  و�ستكون   2019 1مار�س 
�لعديد من �جلو�ئز للفائزين من 
�سياق مت�سل  �لفئات. ويف  خمتلف 
�حلمادي،  حم��م��د  �ل�����س��ي��د  �أو����س���ح 
�أبوظبي  لنادي  �لتنفيذي  �لرئي�س 
خميم  �أن  يف  �لهو�ئية،  للدر�جات 

�سي�سهم  �لرتفيهي  �سويحان  تال 
تبني  ع���ل���ى  �ل���������زو�ر  ت�����س��ج��ي��ع  يف 
�أ����س���ل���وب ح���ي���اة ���س��ح��ي م���ن خال 
�لدر�جات  رك��وب  ريا�سة  ممار�سة 
ي��ب��ل��غ ط���ول �مل�سار  �ل��ه��و�ي��ة ح��ي��ث 
2 كلم. و�أ�سار �حلمادي يف  حو�يل 
�أبوظبي  نادي  �أن  �إىل  كلمته  �سياق 
�إط����ار  �ل���ه���و�ئ���ي���ة، ويف  ل���ل���در�ج���ات 
دعمه للجهود �لر�مية �إىل حتفيز 
ريا�سة  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى  �جل��م��ه��ور 
ركوب �لدر�جات �لهو�ئية، �سيعمل 
على توفر در�جات هو�ئية للزو�ر 

باأ�سعار رمزية.    
�أن فعاليات �ملهرجان متتد  ويذكر 
م����ن م��ن��ت�����س��ف ���س��ه��ر دي�����س��م��رب /

نهاية  وح��ت��ى  �ول2018  ك��ان��ون 
�بريل/ ني�سان2019 وتقام  �سهر 
 11.8 ب  ت���ق���در  م�������س���اح���ة  ع���ل���ى 
ك���ي���ل���وم���رت م����رب����ع، وت���ع���ت���رب هذه 
�مل�سروع  م��ن  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  ه��ي 
و���س��ت��ع��ق��ب��ه��ا م���ر�ح���ل �أخ�����رى ب���دء�ً 
خلق  �سيتم  حيث  �ملقبل  �لعام  من 
�سر�كات ��سرت�تيجية وتوفر بنية 
بالإ�سافة  ثابتة،  وخدمات  حتتية 
�لفعاليات  من  �لعديد  توفر  �إىل 

و�لأن�سطة �ملختلفة.
وي�سارك يف �مل�سروع �إ�سافة لبلدية 
�لعني عدد من �ملوؤ�س�سات و�جلهات 
�سركة  مثل  و�خل��ا���س��ة  �حلكومية 
للمعار�س  �ل���وط���ن���ي���ة  �أب����وظ����ب����ي 
)�أدنيك(، و�سرطة �أبوظبي، ود�ئرة 
�أدنوك  و�سركة  و�ل�سياحة،  �لثقافة 
�أب��وظ��ب��ي لإد�رة  ل��ل��ت��وزي��ع، وم��رك��ز 
�لنفايات )تدوير(، وهيئة �ل�سحة، 

و�سركة �لعني للتوزيع.

تابع قلب دفاع بر�سلونة �لإ�سباين 
ج�����������ر�ر ب����ي����ك����ي����ه �أن�������س���ط���ت���ه 
لت�سويقية،  �لقت�سادية-�
و�قرتب من �سر�ء نادي 
�أف �سي �أن��دور� �مل�سارك 
لكرة  �مل��ن��اط��ق  دوري  يف 
�إ�سبانيا،  يف  �ل����ق����دم 
ب�����ح�����������س�����ب ت�����ق�����اري�����ر 

�إعامية .
�سحيفة  و�أ�����������س����������ارت 
�ىل  د�ندور�”  “دياري 
�مللقب  �ل����دف����اع  ق��ل��ب  �أن 
قبل  م��ن  ب�”�لرئي�س” 
م�سجعي  ب���ع�������س 
ب�����ر������س�����ل�����ون�����ة، 
�سي�ستحوذ 
م������������������������ن 
خ��������������ال 
����س���رك���ت���ه 

“كوزمو�س 
هولدينغ” 
ح�سة  على 
و�ف�����������رة يف 
�ل���������ن���������ادي، 

�لقو�نني،  م�ستفيد� من تغير�ت يف 
ل��ي�����س��ي��ف م�������س���روع���ا ج����دي����د� بعد 
معامل  ت��غ��ي��ر  يف  ���س��رك��ت��ه  م�ساهمة 

كاأ�س ديفي�س لكرة �مل�سرب.
يونايتد  مان�س�سرت  دف��اع  قلب  ونفى 
�ملا�سي  �ل�سهر  �ل�����س��اب��ق  �لإن��ك��ل��ي��زي 
ن�����ادي روي�س  ����س���ر�ئ���ه  ت���ق���اري���ر ع���ن 
�لكاتالوين، علما باأنه قال ل�سحيفة 
�ملا�سي  �ل�سهر  “ليكيب” �لفرن�سية 
�أي�سا “نعمل على م�سروعني، �لأول 
����س���ر�ء �أح����د �لأن����دي����ة، �أن����ا �آ����س���ف، ل 

ميكنني قول �ملزيد«.
عاما   31 �ل���ب���ال���غ  �ل���اع���ب  وت���اب���ع 
وكاأ�س   2010 �لعامل  بكاأ�س  و�ملتوج 
ودوري  ب����اده  م���ع   2012 �أوروب������ا 
�أب��ط��ال �أوروب����ا �أرب���ع م���ر�ت “�لثاين 
�أو  ج��دي��دة  ق��دم  ك��رة  م�سابقة  �ن�ساء 
�آ�سف،  ل،  حالية،  م�سابقة  ��ستخد�م 
م�سروعان  �مل��زي��د.  ق��ول  ميكنني  ل 

جميان«.
وي�سارك فريق �أف �سي �أن��دور� �لذي 
�لدرجة  يف   ،1942 ع����ام  ت��اأ���س�����س 
�سارك يف  �إ�سبانيا، لكنه  �خلام�سة يف 
بطولة �لثالثة بني 1980 و1998 
وب���ل���غ �ل������دور �ل����ر�ب����ع يف �ل���ك���اأ����س يف 
يف  كاتالونيا  كاأ�س  و�أح��رز   ،1991

.1994

�أو  �لتعادل  �لإي��ط��ايل  ميان  يكفي 
�خل�����س��ارة ب��ف��ارق ه���دف ع��ل��ى �أر�س 
�أومل���ب���ي���اك���و����س �ل���ي���ون���اين �ل���ي���وم يف 
بر�يو�س للتاأهل �إىل دور �ل�32 من 
“يوروبا  م�سابقة �لدوري �لأوروب��ي 
يبحث  ف��ي��م��ا  �ل����ق����دم،  ل���ك���رة  ليغ” 
مر�ت  خم�س  �للقب  حامل  �أ�سبيلية 

عن �لفوز ل�سمان عبوره.
�ملجموعة  و���س��اف��ة  م��ي��ان  وي��ح��ت��ل 
�ل�����س��اد���س��ة ب���ف���ارق ن��ق��ط��ة ع���ن ريال 
بيتي�س �لإ�سباين �لذي �سمن تاأهله، 
�أومل��ب��ي��اك��و���س بفارق  ع��ل��ى  وي��ت��ق��دم 
ث���اث ن��ق��اط ع��ل��م��ا ب��اأن��ه ف���از عليه 
بثاثية   1-3 �ر����س���ه  ع��ل��ى  ذه���اب���ا 

�سجلها بني �لدقيقتني 70 و79.
و�سمن حتى �لآن 13 ناديا تاأهلهم 
�إىل دور �ل�32 وتبقى 11 بطاقة من 
�ملجموعات �ل�12 �ستح�سم �خلمي�س 
يف �جل��ول��ة �ل�����س��اد���س��ة �لأخ����رة من 
دور �ملجموعات، ين�سم �ليها ثمانية 
�أن����دي����ة �ح��ت��ل��ت �مل���رك���ز �ل���ث���ال���ث يف 
جمموعاتها يف دوري �لأبطال، عرف 
بتوقيت  �لأرب��ع��اء  �سباح  حتى  منها 
�نرت  �لبلجيكي،  �أوروب��ا بروج  و�سط 
�سر�ي  غلطة  �لإيطاليان،  ونابويل 
�لرتكي، بنفيكا �لربتغايل وفالن�سيا 

�لإ�سباين.
ويتعني على �أوملبياكو�س �لفوز على 

�أو  -2�سفر  �ل��ل��وم��ب��اردي  �ل��ف��ري��ق 
بلوغ  لي�سمن  �أه��د�ف  ثاثة  بفارق 
عن  وي��غ��ي��ب  �لق�����س��ائ��ي��ة.  �لأدو�ر 
�أومل��ب��ي��اك��و���س �ل���ذي ف�سخ ع��ق��ده مع 
�ملخ�سرم  �ل��ع��اج��ي  �ل��و���س��ط  لع���ب 
�أحمد  يايا توريه، مهاجمه �مل�سري 

ح�سن “كوكا” �مل�ساب بركبته.
وك����ان م��ي��ان ق��د �أف��ل��ت م��ن ورطة 
�للوك�سمبورغي  دودي������اجن  �أم�����ام 
�ملتو��سع عندما �سجل �أربعة �أهد�ف 
يف �آخر 25 دقيقة وفاز 5-2، وهو 
بحال  جمموعته  ت�سدر  على  ق��ادر 
فوزه وف�سل بيتي�س بح�سد �لنقاط 

�أمام م�سيفه دودياجن.
ويقدم ميان بقيادة مدربه جينارو 
غ����ات����وزو م�����س��ت��وي��ات م���ت���ف���اوت���ة يف 
�أنه يحتل  �ل��دوري �ملحلي، ف�سحيح 
�ملركز �لر�بع، �ل �نه فاز مرة و�حدة 
يف �آخر �أربع مباريات يف “�سري �أ«.

�أندية  �لآن  ح��ت��ى  ت��اأه��ل��ه��ا  و�سمنت 
�لأمل����اين وزيوريخ  ل��ي��ف��رك��وزن  ب��اي��ر 
ريد   ،)1 )جم��م��وع��ة  �ل�����س��وي�����س��ري 
�سان  زينيت   ،)2 )م  �سالزبورغ  ب��ول 
زغرب  دينامو   ،)3 )م  بطر�سبورغ 
�ل��ك��رو�ت��ي وف��رب��غ�����س��ة �ل��رتك��ي )م 
و�سبورتينغ  �لإنكليزي  �أر�سنال   ،)4
5( وري��ال بيتي�س )م  �لربتغايل )م 
�لأملاين  فر�نكفورت  �ينرت�خت   ،)6

دينامو   ،)8 )م  �لإي��ط��ايل  ولت�سيو 
كييف �لأوك��ر�ين )م 11( وت�سل�سي 

�لإنكليزي )م 12(.
يحتاج  �ل���ع���ا����س���رة،  �مل��ج��م��وع��ة  ويف 
�أ�سبيلية �لإ�سباين )9 نقاط(، �ملتوج 
و2007   2006 يف  قيا�سي  برقم 
�لفوز  �ىل  و2016،   2014 وبني 
�لرو�سي  ك��ر����س��ن��ود�ر  ���س��ي��ف��ه  ع��ل��ى 
ح�ساب  على  تاأهله  لي�سمن   )12(
�لذي   )9( �لبلجيكي  لياج  �ستاند�ر 
متذيل  �لرتكي  �آكهي�سار  على  يحل 

�لرتتيب دون نقاط.
و�ستاند�ر  �أ�سبيلية  ت��ع��ادل  وب��ح��ال 
�لفريق  ي���ت���اأه���ل  �ل����ن����ق����اط،  ب���ع���دد 
�ملو�جهات  يف  ل��ت��ف��وق��ه  �لأن��دل�����س��ي 
�ملبا�سرة. وتنازل �أ�سبيلية عن �سد�رة 
نهاية  �لإ�سباين لرب�سلونة  �ل��دوري 
�آخر  �ملا�سي بعد تعادله يف  �لأ�سبوع 

مبار�تني مع �ألفي�س وفالن�سيا.
�ملجموعة  يف  نارية  �ملناف�سة  وتبدو 
�ل�سابعة �إذ يبتعد فياريال �لإ�سباين 
نقطتني فقط عن �سبارتاك مو�سكو 

�لرو�سي �لأخر.
ويكفي فياريال �لتعادل مع �سبارتاك 
حل���ج���ز ب��ط��اق��ت��ه ك���ون���ه ي���ت���ف���وق يف 
�ملو�جهات �ملبا�سرة على ر�بيد فيينا 
رينجرز  ي�ستقبل  �ل��ذي  نقاط(   7(
وتكفيه  ن���ق���اط(   6( �ل���س��ك��ت��ل��ن��دي 

�أي�����س��ا ن��ق��ط��ة �ل��ت��ع��ادل ل��ل��ت��اأه��ل. يف 
�مل���ق���اب���ل ي��ت��ع��ني ع���ل���ى ري���ن���ج���رز �أو 
ل�سمان  �ل���ف���وز  حت��ق��ي��ق  ���س��ب��ارت��اك 

�لتاأهل.
�أربعة  تتناف�س  �أي�سا،  �لتا�سعة  ويف 
وتبدو  �ل���ب���ط���اق���ت���ني  ع���ل���ى  �أن�����دي�����ة 
�ذ  �لأوف���ر  �لبلجيكي  غنك  حظوظ 
ب��ف��ارق نقطة  ن��ق��اط(  ي��ت�����س��در )8 
ونقطتني  �ل��رتك��ي  ب�سيكتا�س  ع��ن 
ع���ن م���امل���و �ل�����س��وي��دي وث�����اث عن 

�سارب�سبورغ �لروجي.
بحال  وب�سيكتا�س  غنك  و�سيتاأهل 
�سيفيهما  م��ع  �خل�����س��ارة  تفاديهما 
بديل  ل  �للذين  وماملو  �سارب�سبورغ 

لهما عن �لفوز ل�سمان �لعبور.
ويف �ملجموعة �لثانية، يبدو �سلتيك 
مر�سحا  ن��ق��اط(   9( �ل���س��ك��ت��ل��ن��دي 
للحاق بريد بول �سالزبورغ �لوحيد 
مع ت�سل�سي و�ينرت�خت فر�نكفورت 
�ل����ذي ح��ق��ق �ل��ع��ام��ة �ل��ك��ام��ل��ة، �إذ 
يكفيه نقطة �أمام �لفريق �لنم�سوي 
وه��و يبتعد بفارق ث��اث نقاط عن 
ي�ستقبل  �ل�����ذي  �لأمل�������اين  لي���ب���زي���غ 
روزنبورغ �لروجي متذيل �لرتتيب 
�لثالثة،  ويف  ن��ق��ط��ة.  �أي  دون  م���ن 
ي��ك��ف��ي ���س��اف��ي��ا ب�����ر�غ �ل���ت���ع���ادل مع 
�ل�32 على  زينيت ملر�فقته �ىل دور 

ح�ساب كوبنهاغن �لدمناركي.

الوجهة املميزة لقطاع �سياحة ال�سفاري و�سباقات ال�سحراء لل�سيارات والدراجات يف العا�سمة

انتهاء التح�سريات لنطالق فعاليات مهرجان خميم تالل �سويحان ال�سحراوي الرتفيهي يف العني

ميالن يبحث عن التعادل للعبور اإىل دور الـ32 بيكيه يقرتب من �سراء فريق اإ�سباين 

اأ�سبيلية يحتاج للفوز على كرا�سنودار يف يوروبا ليغ



اأول عرو�سني من ال�سرتات ال�سفراء
عمل رجل وحبيبته ينتميان �إىل حركة "�ل�سرت�ت �ل�سفر�ء" باملثل 
�ل�سهر "خر �لرب عاجله"، وتزوجا �أمام �ملاأ، خال �لحتجاجات 

�لقوية �لتي �سهدتها عدة مدن فرن�سية، �ل�سبت �ملا�سي.
وقال موقع "�إر تي �إل" �لفرن�سي �إن �حتجاجات �أ�سحاب �ل�سرت�ت 
زو�ج  �سهدت  �ملا�سي،  �ل�سبت  �لفرن�سية،  ت��ارب  بلدية  يف  �ل�سفر�ء 

ع�سيقني �أمام �ملحتجني، �لذين فاق عددهم 200.
�أن  قبل  ف��ق��ط،  �أ���س��اب��ي��ع  �أرب��ع��ة  قبل  م��رة  لأول  �حلبيبان  و�ل��ت��ق��ى 
�آبهني  يقرر� معا تتويج عاقتهما بدخول �لقف�س �لذهبي، غر 

بالحتجاجات �لتي ت�سهدها بادهما.
بطريقة  ط��ل��ب  ب�"�سو�سون"  �مل��ل��ق��ب  �ل�����س��اب  �أن  �مل�����س��در  وذك����ر 
رومان�سية �أمام �ملاأ �لزو�ج من حبيبته "كوكو بيل �أوي"، بطرحه 
"هل تقبلني �لزو�ج بي"، فكان جو�بها ومن دون  �ل�سوؤ�ل �ل�سهر 
تردد "نعم �أقبل". وقوبلت �ملو�فقة بت�سفيقات حارة ممن ح�سرو� 

هذ� �مل�سهد، متمنني لهم حياة �سعيدة.
وُن�سر على موقع "تويرت" عدد من �ل�سور �لتي توثق �لحتفالت 
كبر  ب�سكل  �حلبيبني  �سور  و�نت�سرت  �ل��زو�ج.  ر�فقت طلب  �لتي 
�أول  باعتبارهما  �لجتماعية،  و�ل�سفحات  �لفرن�سية  �ملو�قع  على 

عرو�سني من "�ل�سرت�ت �ل�سفر�ء".

ر�سيع يعود اإىل احلياة 
�أذه���ل طفل ر�سيع  ر�سمي،  ب�سكل  وف��ات��ه  ع��ن  �لإع���ان  �أن مت  بعد 

�لأطباء عندما عاد �إىل �حلياة بعد قطع �أجهزة �لإنعا�س عنه. 
�أده�س �لطفل �لربيطاين كالب كروك )15 �سهر�ً( �لأطباء عندما 
��ستمر يف �لتنف�س، بعد قطع �أجهزة �لإنعا�س عنه، و�لإع��ان عن 

وفاته ب�سكل ر�سمي. 
وكان �لر�سيع كالب قد �أ�سيب بتلف يف �لدماغ، ب�سبب نق�س ترويته 
بالأك�سجني �أثناء حمل و�لدته به، ما ��سطر �لأطباء �إىل و�سعه يف 

وحدة �لعناية �ملركزة قبل �أن يعلنو� عن وفاته ب�سكل ر�سمي.
�إل �أن كالب حتدى جميع �لتوقعات، حيث ��ستمر يف �لتنف�س وقام 
بتح�س�س يد و�لدته، بعد قطع �أجهزة �لإنعا�س عنه. وعلى �لرغم 
من �إ�سابته �لدماغية �ل�سديدة، فا ز�ل مبقدور �لطفل �أن يبت�سم 

وخا�سة لدى �سماعه �سوت �سقيقته. 
وقالك �ل�سيدة كروك �لتي تاأمل يف �أن تتح�سن �سحة طفلها عما 
�لتي  �حلقيقية  للمعجزة  �ل��غ��ام��رة  بال�سعادة  ت�سعر  �إن��ه��ا  ق��ري��ب، 

حدثت لطفلها، بعد �أن يئ�س �لأطباء من حالته. 
طفل   1000 كل  من  ثاثة  �أن  �إىل  ت�سر  �لإح�سائيات  �أن  يذكر 
�أو ي�سابون باأ�سر�ر بالغة يف �لدماغ ب�سبب  يف بريطانيا، ميوتون 
فرتة  �أث��ن��اء  �ل��دم��اغ  �إىل  �ل���دم  ت��دف��ق  نق�س  �أو  �لأك�سجني  نق�س 

�حلمل، وفق ما ورد يف �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

راهبتان يف قلب ف�سيحة �سرقة
 500 �إن ر�هبتني �سرقتا  "ديلي ميل" �لربيطانية  قالت �سحيفة 
ريدوندو  مدينة  يف  فيها،  تعمان  كانتا  مدر�سة  م��ن  دولر  �أل��ف 
ماري  �أن  �مل�����س��در  وذك���ر  �لأم��رك��ي��ة.  كاليفورنيا  ب��ولي��ة  بيت�س 
مارغريت كروبر ولنا ت�سانغ ��ستخدمتا �لأمو�ل �مل�سروقة لتمويل 
تنتميان  �لر�هبتني  �أن  �إىل  م�سر�  فيغا�س،  ل���س  �إىل  رحاتهما 
جلماعة "�سانت جوزيف" �لدينية. وجرى جمع �لأمو�ل �مل�سروقة 
من �لر�سوم �لدر��سية و�لتربعات، على مدى �ست �سنو�ت، من �أجل 
حملية،  كني�سة  وقالت  فيغا�س.  ل���س  كازيونهات  يف  �لقمار  لعب 
"قامتا  �ل��ر�ه��ب��ت��ني،  �إن  �مل�����س��ب��وق،  غ��ر  �حل���ادث  على  تعقيبها  يف 

با�ستغال تربعات يف ��ستخد�مات �سخ�سية".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يخ�سع لـ 30 عملية جتميل لي�سبح كورّيًا
�آ�سيا خال �لعامني �ملا�سيني بعد تغير  ت�سدر ر�ت�ساد�بونغ بر��سيت )25 عاماً( عناوين �لأخبار �لرئي�سية حول 

مظهره ب�سكل جذري من خال 30 عملية جتميلية ليبدو كنجم بوب كوري. 
وبح�سب �لتقارير �ل�سحفية، فاإن �ل�ساب �تخذ هذ� �لإج��ر�ء ليبدو �أكر و�سامة، بعدما �سعر بالياأ�س من مظهره 
وف�سله يف حياته �ملهنية حيث تقدم للعمل كر�ق�س يف م�سرح �سبع مر�ت ومت رف�سه، �إ�سافة �إىل �أنه مل يكن جذ�باً 
لل�سيد�ت على حد زعمه. وقد عمل �ل�ساب يف بيع �لأحذية لل�سياح، ليتمكن من جمع �ملال �لكايف لإجر�ء �أول عملية 
جتميل له، قبل �أن يعمل كر�ق�س يف �أحد �ملاهي �لليلية ليوفر �ملال لعمليات �لتجميل �لثاثني �لتي �أجر�ها على 
مدى عامني. وبعد خ�سوعه لع�سر�ت عمليات �لتجميل، بد�أ جنم بر��سيت ي�سطع يف تايلند، حيث فاز يف م�سابقة 
موهبة �لرق�س، وظهر يف �لعديد من �لعرو�س على �سا�سة �لتلفزيون، وحظي ب�سعبية كبرة على و�سائل �لتو��سل 

�لجتماعي.
وقال �ل�ساب يف ت�سريح له ل�سحيفة ديلي نيوز �لتايلندية: "لدي �لآن �لثقة للقيام بالعديد من �لأ�سياء �لتي مل 
�أكن �أجروؤ على فعلها، �أ�سبحت �سخ�ساً خمتلفاً، و�أتيحت �لعديد من �لفر�س يل، �أ�سعر بالفخر مبا قمت به، ول 

�أ�سعر باحلرج يف �لتحدث عن عمليات �لتجميل �لتي خ�سعت لها"
يذكر باأن بر��سيت لي�س �لتايلندي �لوحيد �لذي يت�سدر عناوين �لأخبار ب�سبب حتول جذري يف مظهره، �إذ �سبقه 
�إىل ذلك �ل�ساب مييو ريزون )22 عاماً( ونوباجيت مونلني �لذي غر �سكله لي�سبه �أبطال �لأنيمي، بح�سب ما ورد 

يف موقع "�أوديتي �سنرت�ل" �لإلكرتوين. 
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يرتدي 13 كغم من الذهب 
يف حله وترحاله

�لتو��سل  �لكثر من �لهتمام على مو�قع  �أعمال فيتنامي  يجذب رجل 
�لذي دفعه لرت��د�ء كميات  بالذهب  ب�سبب هو�سه  �لآ�سيوية  �لجتماعي 

كبرة من �لذهب �أثناء جميع حتركاته. 
 13 36 عاماً ما جمموعه  �لعمر  �لبالغ من  ف��وك  ت��ر�ن جن��وك  يرتدي 
ما ل يقل  د�ئماً  �أثناء جميع حتركاته، وير�فقه  �لذهب  كيلوغر�ماً من 
عن 5 من �حلر��س �ل�سخ�سيني للحفاظ على �أمنه و�سامة �لذهب �لذي 

يرتديه.
�مل��ا���س��ي، بعد  �لأ���س��ب��وع  �لأخ��ب��ار يف فيتنام  ف��و بت�سدر عناوين  ب��د�أ  وق��د 
�سل�سلة من مقاطع �لفيديو �لتي �نت�سرت له على موقع يوتيوب، يظهر 
فيها وهو يعر�س جموهر�ته �ل�سخمة �لتي يرتديها. ومنذ ذلك �حلني 
لقيت �ل�سور ومقاطع �لفيديو �خلا�سة به، رو�جاً كبر�ً على كافة مو�قع 

�لتو��سل �لجتماعي يف فيتنام و�ل�سني وتايلند. 
ويف حني �أعرب بع�س �لنا�س عن �سكوكهم يف �أن �ملجوهر�ت من �لذهب 
�حلقيقي، ت�ساءل معظم �ملعلقني عن كيفية مقدرة �لرجل على �لتجو�ل 
وهو يحمل هذ� �لوزن من �لذهب. وقد �عرتف رجل �لأعمال باأنه و�جه 
�عتاد  �لأم��ر، ولكنه  �لز�ئد يف بد�ية  �لتجول مع هذ� �حلمل  �سعوبة يف 

عليه فيما بعد. 
ويف حديث له لل�سحفيني �ملحليني قال فوك، �إن جمموعته �حلالية من 
�لإك�س�سو�ر�ت �لذهبية �لتي تبلغ قيمتها 550 �ألف دولر �أمريكي، تتكون 
ي��زن كل  و���س��و�ري��ن كبرين  5 كيلو غ��ر�م��ات،  �سل�سلة ذهبية وزن��ه��ا  م��ن 

منهما 5 كيلوغر�مات �أي�ساً، و�أربعة خو�مت يزن كل منها 500 غر�م. 
وكان رجل �لأعمال �ل�ساب قد بد�أ باقتناء �ملجوهر�ت منذ خم�س �سنو�ت، 
�لذهب يجلب  �رت��د�ء  ب��اأن  �لروحانيني  �مل�ست�سارين  �أح��د  �أخ��ربه  �أن  بعد 

�حلظ �جليد. 
يذكر �أن فوك ن�ساأ يف �أ�سرة فقرة، ولكنه حقق ثروته يف �لع�سرينيات من 
�لعمر عن طريق تد�ول �لنفط، حيث بد�أ بربميل و�حد، قبل �أن يقرت�س 
�لأمو�ل من �لعائلة و�لأ�سدقاء ل�سر�ء �ملزيد من �لنفط �لرخي�س وبيعه 
"�أوديتي  �سعره، حتى حقق ثروة طائلة، وفق ما نقل موقع  �رتفاع  عند 

�سنرت�ل" �لإلكرتوين. 

ميغان ماركل تتمرد 
جمددًا 

م��ن��ذ زو�ج���ه���ا م���ن  �لأم�����ر ه����اري  
�مللكية  ل���ل���ع���ائ���ل���ة  و�إن�������س���م���ام���ه���ا 
من  بالكثر  �ملعروفة  �لربيطانية 
يفرت�س  �لتي  و�ل��ع��اد�ت  �لتقاليد 
�أن يلتزم  على كل فرد من �لعائلة 
�سا�سك�س  ميغان  دوق���ة  ت��ث��ر  ب��ه��ا، 
جدًل  �لأول  �ل���ي���وم  م��ن��ذ  ماركل  
بهذه  تقّيدها  م��دى  ح��ول  و����س��ع��اً 
�لتقاليد و�لعاد�ت، �سو�ء من خال 
وهو  ت�����س��رف��ات��ه��ا،  �أو  �إط���الت���ه���ا 
�لأم����ر �ل���ذي خ��رج��ت ع��ن��ه �لكثر 
ت��وت��ر �لعاقة  م���ن �لأخ����ب����ار ع���ن 

بينها وبني �أفر�د من �لعائلة.
وموؤخر�ً �أثبتت ماركل متّردها على 
على  �مللكة  وحتديد�ً  �لعاد�ت  هذه 
تّقيدها  ب��ع��دم  �لثانية ،  �إل��ي��ز�ب��ي��ث 
باأظافر  و�أط��ّل��ت  �لأظ��اف��ر،  بقاعدة 
د�كنة �للون يف حفل توزيع جو�ئز 

.British Fashion Awards
ومن �ملعروف �أّن �مللكة �إليز�بيث ل 
حتّبذ �لألو�ن �لقوية و�لبارزة على 
�لأظافر  حتى  ول  �أب����د�ً،  �لأظ��اف��ر 
�سوقّية  وتعتربها  �لطبيعية،  غر 
ومبتذلة، ويف �ملقابل، حتّب كّل ما 

هو نيود مائل �ىل وردي �أو بيج.

كنتاكي يف قلب ف�سيحة مقززة
�ل�سهر  �سي"،  �أف  "كي  كنتاكي  مطعم  ت��ورط 
بتقدمي �لدجاج �ملقلي، يف قلب ف�سيحة، بعدما 
"د�خل  وجدته  ما  تك�سف  �سورة  زبونة  ن�سرت 

وجبتها".
ووفق ما ذكرت �سحيفة "�ملرور" �لربيطانية 
 26 �لعمر  �لبالغة من  باملر،  �سارة  �ل�سابة  ف��اإن 
عاما، عا�ست حلظة مقززة، بعدما �كت�سف �سيئا 

مثر� لا�سمئز�ز يف ع�سائها.
�أ�سدقائها وجبة  رفقة  �سارة طلبت  �أن  وتابعت 
�سيدين  م��دي��ن��ة  كنتاكي يف  م��ط��اع��م  �أح���د  م��ن 
�لأ�سرت�لية. وبعدما و�سلت �لوجبة من عامل 

�لتو�سيل، كانت �ملفاجاأة.
ون�سرت �سارة تدوينة على ح�سابها يف في�سبوك، 
لكنني  ك��ن��ت��اك��ي..  ع�����س��اق  م��ن  "�أنا  فيها  ت��ق��ول 

وجدت يف وجبتي ما ي�سبه �ملخ".
ب��ت��دوي��ن��ت��ه��ا ����س���ورة مقززة،  �ل�����س��اب��ة  و�أرف���ق���ت 
حتفظ موقع "�سكاي نيوز عربية" على ن�سرها، 
و�أ�سافت "لكم �أن تتخيلو� ده�ستي و��سمئز�زي 

يف نف�س �لوقت.. �لأمر مقرف".

يلقي 100 األف دولر  نقوطا يف حفل زفاف والدته
لأنه لي�س هناك �إل "�أم و�حدة" �أقدم �بن "حمب كثر� 
و�ألقى  م��وؤخ��ر�،  نوعها  م��ن  غريبة  فعلة  على  لو�لدته" 
�أر�سية  على  �لأم���و�ل  "جاكوي�س" رزم من  �ل��ر�ب  مغني 

حلبة �لرق�س كنقوط لو�لدته يف عر�سها.
ودخل جاكوي�س حلبة �لرق�س وهو يحمل كي�سا وحقيبة 
�ألقاها و�سط  �ألف دولر عد� ونقد�،   100 حتتويان على 
�مل��رق�����س. وحت����دث �مل��غ��ن��ي �ل�����س��اب رودري��غ��ي��ز جاكوي�س 
عاما،   24 �لعمر  من  �لبالغ  "جاكوي�س"،  �أو  برودناك�س 

عن مدى حبه لأمه روزي برودناك�س.
"�ساتو  و�ل����دة ج��اك��وي�����س يف منتجع  و�أق��ي��م ح��ف��ل زف���اف 
"ديلي  ل�سحيفة  وفقا  جورجيا،  يف  بريزلتون  يف  �إلن" 
ن�سرت على  فيديو  لقطات  و�أظهرت  ميل" �لربيطانية. 
�ل�ساب بجانب رزم  �ملغني  �لتو��سل �لجتماعي  �سفحات 
لقي  �ل��ذي  �لأم���ر  �ملرق�س،  �أر�سية  على  �مللقاة  �لأم���و�ل 
يف  �سور  جاكوي�س  وك��ان  �حل�سور.  من  وتهليا  ترحيبا 
"هذ�  وقال  تومب�سون  بوبي  وخطيبها  �أمه  �سابق  فيديو 

هو �حلب �لذي ل يقدر بثمن".
�ملرق�س،  �أر�سية  على  �لأم���و�ل  جاكوي�س  �ألقى  �أن  وبعد 
�سيئا  بها  �إن��ه يحبها و"�فعلي  لها  وق��ال  و�لدته  �حت�سن 

زو�جهما. لهما  وبارك  و�لدته  خطيب  هناأ  لك" ثم 

كلب يحر�س منزل عائلة بعد احرتاقه
ولية  يف  �مل��ح��رتق  منزلها  لتفقد  �أمريكية  عائلة  ع��ادت 

كاليفورنيا، لتجد مفاجاأة غر متوقعة بانتظارها. 
عندما و�سلت �أندريا غايلورد �إىل منزلها بعد غياب �سهر 
�لويف مادي�سون يحر�س ما تبقى من  عنه، وجدت كلبها 
على  �سخم  حريق  �أت��ى  �أن  بعد  وذل��ك  �لعائلة،  ممتلكات 
�ملنطقة. وكانت غايلورد قد �طماأنت يف نوفمرب )ت�سرين 
ي��ز�ل على قيد �حلياة،  كلبها ل  �أن  �ملا�سي على  �لثاين( 
حيث �ت�سلت باملتطوعة �سايا �سوليفان، و�لتي حر�ست 
على توفر �لطعام و�ل�سر�ب ب�سكل يومي للكلب، بح�سب 
بعودة  �ل�سلطات  �سمحت  وحاملا  �إيد�سن.  �إن�سايد  موقع 
بكلبها  غايلورد  فوجئت  �ملنكوبة،  منازلهم  �إىل  �ل�سكان 
كان  �ل��ذي  �مل��ك��ان  يف  �ل�سرب،  ب��ف��ارغ  ينتظرها  مادي�سون 
ل�سحيفة  . ووف��ق��اً  �ح��رت�ق��ه  ق��ب��ل  عليه  م�����س��ي��د�ً  �مل��ن��زل 
يف موقع  يقيم حالياً  �لكلب  ي��ز�ل  ل  بو�ست،  هافينغتون 
�ملنزل �ملحرتق، بينما تقيم عائلة غايلورد موؤقتاً يف منزل 
�لكلب من نر�ن  �مل��ع��روف، كيف جنا  موؤقت. وم��ن غر 

�حلريق، �لتي �أتت على �حلي بالكامل.

م�سابقة ملتهبة باأكل الفلفل احلار
قرر �سكان مدينة �سينية مو�جهة �لربد �لقار�س بطريقة 
خارجة عن �ملاألوف، وذلك من خال تنظيم م�سابقة لأكل 
�لفلفل �حلار، د�خل �أحو��س مياه معباأة بالفلفل �حلار. 
مبحافظة  �لو�قعة  ييت�سون،  مدينة  يف  �مل�سابقة  و�أقيمت 
�أكرب قدر  باأكل  �مل�ساركون  جيانغ�سي �ل�سينية، حيث قام 

ممكن من �لفلفل �حلار خال فرتة زمنية حمددة.
د�فئ،  مب���اء  م��ع��ب��اأة  �أح���و�����س  د�خ���ل  �ملت�سابقون  وج��ل�����س 

وو�سعت فيها �أي�سا كميات كبرة من �لفلفل �حلار.
�إىل  �ل��غ��ري��ب��ة،  �مل�سابقة  وو���س��ل��ت درج���ة �حل����ر�رة خ���ال 
�سحيفة  موقع  ذك��ر  م��ا  ح�سب  فقط،  مئويتني  درج��ت��ني 

"ديلي ميل" �لربيطانية.

مي�سي ينفق املاليني 
على طائرة خا�سة

�أماريا"  "دوبلي  م���وق���ع  ك�����س��ف 
�لأرجنتيني، �أن جنم نادي بر�سلونة 
��سرتى  مي�سي،  ليونيل  �لإ�سباين 
و�سلت  ف����اخ����رة،  خ��ا���س��ة  ط���ائ���رة 
دولر،  م��ل��ي��ون   15 �إىل  ق��ي��م��ت��ه��ا 
عائلته  م��ع  تنقاته  يف  لي�ستقلها 

بني �أوروبا و�أمركا �جلنوبية.
�لوليات  يف  �ل��ط��ائ��رة  ���س��ر�ء  ومت 
�مل���ت���ح���دة �لأم����رك����ي����ة، وه�����ي من 
ط���ر�ز   ،"V ����س���رتمي  "غلف  ن����وع 
مقعد،  ب�16  وت���اأت���ي   ،2004 ع���ام 
�إىل  ب�����الإ������س�����اف�����ة  وح������م������ام������ني، 
مطبخني، وفق ما نقلت "�آ�س" عن 

�ملوقع �لأرجنتيني.
�لتعديات  بع�س  مي�سي  و�أ���س��اف 
�سملت  �جل����دي����دة،  ع��ل��ى ط��ائ��رت��ه 
�لذيل،  على   "10" �لرقم  �إ�سافة 
بينما دجمت �أ�سماء "ليو، �أنتونيا، 
تياغو، �سرو، ماتيو" على درجات 
�ل�سلم �خلا�س بال�سعود للطائرة.

كفيفة توقعت 11 �سبتمرب وحتدد  4 م�سائب  يف 2019
1996 عن 85 عاما،  على �لرغم من وفاتها عام 
�م����ر�أة عمياء من  ف��ان��غ��ا، وه��ي  ب��اب��ا  ف���اإن تكهنات 
بلغاريا، ل تز�ل تثر �لكثر من �جلدل �إىل يومنا 
هذ�، خا�سة �أن كثر� مما توقعته �سابقا قد حدث 

بالفعل بعد �سنو�ت عدة.
للعام  ���س��ود�وي��ة  نظرة  �إىل  �مل���ر�أة  ت��ن��ب��وؤ�ت  وت�سر 
2019، من بينها �أن �لرئي�س �لرو�سي فادمير 
ب��وت��ن ���س��ي��ك��ون ه��دف��ا مل��ح��اول��ة �غ��ت��ي��ال، يف حني 
�ملقبل،  �لعام  يف  �قت�ساديا  �نهيار�  �أوروب��ا  �ست�سهد 
�لربيطانية،  "مرور"  �سحيفة  ذك���رت  م��ا  وف��ق 

�لثاثاء.
�لوليات  تعر�س  فانغا  توقعت   ،1989 ع��ام  ويف 

�ملتحدة لهجوم �إرهابي من "طائرتني".
�أن توقعت خروج بريطانيا من �لحتاد  كما �سبق 
�سمن  د�ع�����س  تنظيم  �سعود  وك��ذل��ك  �لأوروب�����ي، 

توقعاتها للعام 2019.
�لأمركي  �لرئي�س  �إن  وفاتها،  قبل  �مل��ر�أة  وقالت 
وهو   ،2019 يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �سيحكم  �ل��ذي 
غام�س،  مبر�س  �سي�ساب  حاليا،  تر�مب  دونالد 

ب�سكتة  �إ���س��اب��ت��ه  �إىل  �مل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  ���س��ي��وؤدي يف 
دماغية.

وتعتقد فانغا �أن كارثة ت�سونامي هائلة �ست�سرب 
�سربت  �لتي   ،2004 ع��ام  كارثة  غ��ر�ر  على  �آ�سيا 
�ل�سو�حل �لإندوني�سية على وجه �لتحديد، و�أدت 

�إىل مقتل 300 �ألف �سخ�س.
وقدمت فانغا مئات �لتنبوؤ�ت على مد�ر 50 عاما، 
حتقق جزء كبر منها، لكن كثر� منها �أي�سا مل 
�ملايني  يعتقد  ذل��ك،  من  �لرغم  وعلى  يتحقق. 

من �أتباعها �أنها كانت تتمتع بقدر�ت خارقة.
وكانت فانغا قد تنباأت ب�"غزو" متطرفني لأوروبا 
�أن ذلك متثل بالفعل  2016، ويرى �لبع�س  عام 
مب��وج��ة �ل��ه��ج��م��ات �ل��ت��ي ���س��رب��ت �أك����ر م���ن بلد 
�أوروبي خال �لأعو�م �لقليلة �ملا�سية، مثل فرن�سا 

وبلجيكا و�أملانية وبريطانيا.
وقد ر�سد خمت�سون توقعات فانغا فوجدو� �أن 68 
يف �ملائة منها قد حتققت بالفعل، وهي ن�سبة �أقل 
�لتي يعتقد  �لتوقعات  �ملائة من  85 يف  من ن�سبة 

موؤيدوها �أنها قد حتققت.

جودي فو�سرت بطلة 
وخمرجة امراأة يف احلرب

و�إخر�ج  �لبطولة  دور  للعب  حما�سها  عن  فو�سرت   �لعاملية  جودي  �لنجمة  عرّبت 
"مر�أة  �أي   "Woman at War" �لآي�سلندي  �لفيلم  �لأمركية من  �لن�سخة 

يف �حلرب".
ويتناول �لفيلم ق�سة ملهمة لنا�سطة يف جمال �لبيئة، ماأخوذ عن �لعمل �لفني 

�لذي ميثل �آي�سلند� يف م�سابقة �لأو�سكار عن فئة �لأفام �لأجنبية.
وذكر موقع )ديدلين( �أن فو�سرت �ستقدم �سخ�سية "هال"، وهي مدر�سة مو�سيقى 
�لتي تهدد مرتفعات  �لألومنيوم  �لبيئة، وتخو�س حربا �سد �سناعة  تد�فع عن 
تقدمت  �ملو�فقة على طلب  �أنباء عن  فيه  تتلقى  �ل��ذي  �لوقت  نف�س  �آي�سلند� يف 
�لذي  "�مر�أة يف �حلرب"،  �لآي�سلندي  �لفيلم  لتتبنى طفلة �سغرة. وعر�س  به 
�أخرجه بينديكت �أرلينج�سون، لأول مرة يف مهرجان كان �ل�سينمائي �لدويل ونال 

جائزة �أف�سل �سيناريو يف ق�سم �أ�سبوع �لنقاد.


