
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

   

بتوجيهات حممد بن زايد.. 2400 �شاب وفتاة 
ا�شتفادوا من اأعرا�س الهالل الأحمر اجلماعية باليمن

•• اأبوظبي -وام:

�آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  بتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ  �شمو  ومتابعة  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س هيئة 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي.. نظمت �لهيئة 11 عر�شا جماعيا خالل " 
عام ز�يد " يف عدد من �ملحافظات �ليمنية ��شتفاد منها 2400 �شاب 
و�أبيين وعدن و�أرخبيل  وفتاة يف كل من �حلديدة وح�شرموت و�شبوة 
�شقطرى. ويف هذ� �لإطار، �ختتمت �لهيئة �م�س �لأعر��س �جلماعية 
بتنظيم �لعر�س �لي 11 يف حمافظة �ل�شالع و�لذي ��شتفاد منه 200 
حمافظ  �شالح  مقبل  علي  �لركن  �للو�ء  �لعر�س،  ح�شر  وفتاة.  �شاب 
�ل�شالع وعدد من �مل�شوؤولن �ليمنين ووفد �لهيئة �لذي �أ�شرف على 
�إىل جانب �لعر�شان و�أ�شرهم ومعارفهم  �لرتتيبات �خلا�شة باحلفل، 

وجمع غفري من �أهايل �ملحافظة.            )�لتفا�شيل �س3(

الإمارات تتعهد مبوا�شلة دعم اأفغان�شتان وم�شاندة 
جهود حكومتها لتحقيق امل�شاحلة ال�شيا�شية

•• نيويورك -وام:

جددت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتز�مها مبو��شلة و�جبها �لإن�شاين 
�لأفغانية يف  دعييم جهود �حلكومة  ذلييك  �لأفييغيياين، مبا يف  �ل�شعب  جتيياه 
و�ل�شيا�شية  و�لإجتماعية  �لإقت�شادية  و�لإ�ييشييالحييات  �مل�شاحلة  �إر�ييشيياء 
و��شعة �لنطاق. جاء ذلك يف �لبيان �لذي �أدلت به �ل�شيدة �أمرية �حلفيتي، 
نائبة �ملندوبة �لد�ئمة للدولة لدى �لأمم �ملتحدة، �أمام �لجتماع �خلا�س 

�لذي عقدته �جلمعية �لعامة �أم�س �لول.       )�لتفا�شيل �س2(
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•• دبي-وام:

�آل  ر��ييشييد  بيين  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لييدوليية  رئي�س  نائب  مكتوم 
�أقامه  �لذي  "رعاه �هلل" حفل �ل�شتقبال  حاكم دبي 
مبنا�شبة  �لفال�شي  �ملييقييعييودي  �شيف  حممد  �ل�شيد 

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

قو�ت �لتحالف �لعربي تنزع �ألغام �مللي�شيات �حلوثية يف �ملدن �ملحررة بال�شاحل �لغربي لليمن  )و�م(

ا�ستقالة جماعية من الربملان الإيراين 

اإيران تعي�س حالة غليان 
ب�شبب تردي الأو�شاع

•• طهران-وكاالت:

�لإير�نية،  �أ�شفهان  حمافظة  عن  نائبا   18 قييدم 
��شتقالتهم من  برملان �لبالد، �حتجاجاً على وقف 
�ملحافظة،  �إىل  كييارون  نهر  من  �ملياه  نقل  م�شروع 
�قت�شادية  �أزميية  �لبالد من  عييارم يف  ��شتياء  و�شط 

و�جتماعية.
ووجه هوؤلء �لنو�ب ر�شالة للرئي�س ح�شن روحاين، 
مطالبن �لأخري بالوفاء بوعوده �لنتخابية �لتي 

قطعها ل�شكان �أ�شفهان.
للرئي�س  ر�ييشييالييتييهييم  يف  �مل�شتقيلون  �ليينييو�ب  و�أكييييد 
بالقول: �إذ� مل ن�شتطع تاأمن مياه �ل�شرب ل�شكان 
حمافظة �أ�شفهان فما �جلدوى من ��شتمر�رنا يف 

عملنا �لنيابي. 
�أن �ل�شبب �لرئي�س �لذي دفع هوؤلء �لنو�ب  يذكر 
»كوهرن  �شد  بناء  م�شروع  �إيقاف  كان  لال�شتقالة، 

�لأحو�ز. يف  كارون  نهر  رو�فد  على   »3
من  �حتجاجا  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  و�شهدت 
جمرى  �ملياه وحتريف  �شرقة  على  �لأحيييو�ز  �أبيينيياء 
�شريان  �لييذي يعترب  كييارون  نهر  �لأنييهييار، وخا�شة 

�حلياة لهذ� �لإقليم �لعربي.
�أكيير من  ذلييك، دخييل �لأ�شفهانيون يف  يف غ�شون 
منا�شبة يف �ل�شنو�ت �لأخرية يف �شر�ع مع �ليزدين 
)حمافظة يزد �ملجاورة لأ�شفهان( على �ملياه مما 

�أ�شفر عن وقوع قتلى وجرحى من �لطرفن.
ونفذت  �ييشييدود،  عييدة  �لإييير�نييييية  �ل�شلطات  و�شيدت 
عدة م�شاريع لنقل مياه �أنهر كارون و�لدز و�لكرخة 
�لو�قعة يف �لأحو�ز �إىل �ملحافظات و�ملدن �لإير�نية، 

مثل �أ�شفهان وكا�شان ويزد وقم.
هيييذ� و�أ�يييشيييدر مييركييز �أبيييحييياث �ليييربمليييان �لإيييييير�ين، 
تقرير�ً حول �حلد �لأدنى لإنفاق �لأ�شرة �لإير�نية، 
�لتقرير لأ�شرة مكونة  2016، و�لذي حدده  عام 
ميين �أربييعيية �أفيييير�د يف طييهيير�ن، مبييليييييون و76 �ألف 
�لأ�شر �لإير�نية حتت  �إىل مالين  تومان، م�شري�ً 

خط �لفقر.
�قت�شاد"،  "دنياي  �شحيفة  يف  ن�شر  تقرير  ووفييق 
حتديد  مت  فقد  �ملحافظات،  بت�شنيف  يتعلق  فيما 
وخم�شة  �حل�شرية،  �مليينيياطييق  يف  م�شتويات  �أربييعيية 
م�شتويات يف �ملناطق �لقروية، بح�شب موقع �إير�ن 

�إنرتن�شونال، �ليوم �جلمعة.
وي�شري �لتقرير، �أي�شاً �إىل �أن �حلد �لأدنى لالإنفاق 
يف �مليينيياطييق �حليي�ييشييرييية لأ�يييشيييرة مييكييونيية ميين �أربعة 
�ألف  �أ�شخا�س يف �إير�ن يف عام 2016 كان 983 
تومان. فيما كان �حلد �لأق�شى لالإنفاق �ل�شهري، 
يف �ملناطق �لريفية يف حمافظتي طهر�ن و�لبورز، 
و167  �أ�شخا�س، مليوناً  �أربعة  لأ�شرة مكونة من 
�حلد  فيياإن  �لنائية،  للقرى  وبالن�شبة  تومان،  �ألييف 

�لأدنى كان 543 �ألف تومان.

وفد احلكومة اليمنية ال�سرعية: ل �سالم دون اإلقاء احلوثيني �سالحهم

قواتنا امل�شلحة �شمن التحالف توا�شل نزع الألغام يف املدن املحررة بال�شاحل الغربي 
اإ�شرائيل تعتزم ا�شتهداف اأنفاق حزب اهلل من داخل لبنان

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

قد  �إ�شر�ئيل  �إن  �جلمعة  �أميي�ييس  �إ�شر�ئيلي  وزييير  قييال 
تتو�شع يف عملية ��شتهد�ف �أنفاق تابعة مللي�شات حزب 

�هلل ومتدها �إىل لبنان �إذ� �قت�شى �لأمر.
كان �جلي�س �لإ�شر�ئيلي �أعلن قبل عدة �أيام �كت�شاف 
�لإ�شر�ئيلية  �حلييدود  �ملحفورة عرب  �ملمر�ت  عدد من 
�لييلييبيينييانييييية ل�ييشييتييخييد�مييهييا يف تيينييفيييييذ هييجييمييات د�خل 
وقو�ت  ميكانيكية  حفار�ت  �جلي�س  و�أر�شل  �إ�شر�ئيل. 

ومعد�ت م�شادة لالأنفاق �إىل �حلدود لإغالقها.
عيين م�شوؤول  نقلت  �إ�ييشيير�ئيييييلييييية  �إعييييالم  و�ييشييائييل  لييكيين 
�إ�شر�ئيل قد  �إن  ��شمه �خلمي�س قوله  تذكر  كبري مل 
�ملخابر�ت  وزير  و�أكييد  لبنان.  د�خل  �إىل  ن�شاطها  متد 
�لإ�شر�ئيلي �إ�شر�ئيل كات�س هذ� �لأمر �م�س �جلمعة.

وقال �لوزير لإذ�عة 102 �إف.�إم �ملحلية "�إذ� ر�أينا �أننا 
�لأنفاق  نحتاج للعمل على �جلانب �لآخيير لكي نهدم 

ف�شوف نعمل على �جلانب �لآخر من �حلدود".

تيييقيييدم عليه  قييييد  �لييييييذي  �ليييتيييحيييرك  نيييييوع  يييتييبيين  ومل 
�إ�شر�ئيل.

�لعام  خييالل  �كت�شف  �إنييه  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  وقييال 
�إىل  غييزة  نفقا من قطاع   15 عن  يقل  ل  ما  �ملا�شي 

�إ�شر�ئيل
و�أكدت قو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة حلفظ �ل�شالم يف 
لبنان )يونيفل( وجود نفق بالقرب من �خلط �لأزرق 
باأنه  �لأمر  و�إ�شر�ئيل. وو�شفت  لبنان  �حلييدودي بن 

خطري". "حدث 
�إعالن  بعد  �حلييدود  جانبي  على  هادئا  �ملوقف  وظييل 
�لإ�شر�ئيلية  �لعملية  لكن  �لنفق.  �كت�شاف  �إ�شر�ئيل 
�شلطت �لهتمام على �حلدود �لتي �شهدت حربا بن 

�إ�شر�ئيل وحزب �هلل يف 2006.
وقال �جلي�س �لإ�شر�ئيلي يف بيان �إنه "يحمل �مل�شوؤولية 
للحكومة �للبنانية و�لقو�ت �مل�شلحة �للبنانية وقو�ت 
�لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان عن كل �لأحد�ث �لتي 

قد تقع و�لتي تنطلق من لبنان".

•• احلديدة-�ستوكهومل-وكاالت:

�لتابعة  �لهند�شية  �لفرق  تو��شل 
ليييليييقيييو�ت �مليي�ييشييلييحيية �لإمييييار�تييييييييية 
و�ل�شود�نية �شمن قو�ت �لتحالف 
�لعربية  �ململكة  بييقيييييادة  �لييعييربييي 
�لألغام  نيييزع  عمليات  �ليي�ييشييعييودييية 
�لتي زرعتها �مللي�شيات �حلوثية يف 
�ملن�شاآت �ملدنية و�لطرق و�لأر��شي 
�لزر�عية يف �ملدن و�ملناطق �ملحررة 

يف �ل�شاحل �لغربي باليمن.
�لهند�شة من  عنا�شر  �أحييد  وقييال 
�إن  �لإميييار�تييييييية  �مل�شلحة  �ليييقيييو�ت 
بال�شاحل  �لعربي  �لتحالف  قو�ت 
�لألغام  �إز�لييية  على  تعمل  �لغربي 
مييلييييي�ييشيييييا �حلوثي  زرعييتييهييا  �لييتييي 
و�ملد�ر�س  �لييطييرقييات  يف  عيين عمد 
بييهييدف �إحلاق  �ملييدنييييية  و�مليينيي�ييشيياآت 
�شفوف  يف  و�خلييي�يييشيييائييير  �لأذى 
�ملدنين يف �إنتهاك و��شح للقانون 

�لدويل �لإن�شاين .
�آخييييير يف فريق  عيينيي�ييشيير  و�أو�ييييشييييح 
�مل�شلحة  بييييالييييقييييو�ت  �ليييهييينيييد�يييشييية 
و�لعبو�ت  �لألييغييام  �أن  �لإمييار�تييييية 
يجري  �إز�لتها  تتم  �لتي  �لنا�شفة 
بعيدة  مييو�قييع  يف  منها  �لتخل�س 
�لتاأكد  بعد  �ل�شكنية  �ملناطق  عن 
من ��شرت�طات �لأمن و�ل�شالمة.

�أحد عنا�شر �لهند�شة  �أكد  بدوره 
ميلي�شيا  �أن  �ل�شود�نية  بالقو�ت 
�حليييوثيييي تيي�ييشييتييهييدف كيييذليييك من 
�إحييييد�ث �أكرب  خييالل زرع �لألييغييام 

وفدي �ل�شرعية و�لنقالبين.
�ليمنية  �ليي�ييشييرعييييية  وفييييد  وحيييييدد 
مب�شاور�ت �ل�شويد، �م�س، �شروطه 
�ملتعلقة باإعادة فتح مطار �شنعاء 

وت�شغيل ميناء �حلديدة.
�إعييييادة فتح  �أن  �إىل  �لييوفييد  و�أ�ييشييار 
�آلية  دون  يتم  ليين  �شنعاء  مييطييار 

و��شحة، و�إ�شر�ف من �حلكومة.
�حلديدة،  مبييييينيياء  يتعلق  وفيييييمييا 
�إ�شر�ف  �لييوفييد على �ييشييرورة  �أكييد 
�حليييكيييومييية عيييليييى �ملييييييينييياء، وذلييييك 
لييي�يييشيييميييان و�يييييشيييييول �ملييي�يييشييياعيييد�ت 

للمدنين.
وميييييين جييييانييييب �آخييييييييير، قييييييال وفيييد 
�إجناز  حتقيق  عييدم  �إن  �ل�شرعية، 
يف �إجر�ء�ت بناء �لثقة مب�شاور�ت 
�حلوثين  �ملتمردين  مع  �ل�شويد 
�شيعقد �لأزمة �ليمنية، و�شي�شعب 

مناق�شة �مللفات �لأخرى.
�حلكومة  وفيييييد  عييي�يييشيييو  و�ييييشييييرح 
عثمان  �ليييدولييية،  ووزييييير  �ليمنية 
عربية"  نيييييوز  لي"�شكاي  جمييلييي 
مييي�يييشييياور�ت  جنييييياح  "�إن  قييييائييييال: 
�ل�شالم يف �ل�شويد مرهون بالتز�م 
مييا مت  بتنفيذ  �لييطييرف �حلييوثييي 

بحثه يف �إجر�ء�ت بناء �لثقة".
وبننّ �أن �مل�شاور�ت ل تز�ل ترتكز 
يف ملفات حمددة و�إجيير�ء�ت بناء 
�لثقة، م�شيفا "طالبنا بان�شحاب 
�مليلي�شيات �حلوثية من �حلديدة 
�لد�خلية  وز�رة  لقو�ت  وت�شليمها 

�لتابعة للحكومة �ل�شرعية".

�مليييدنييييييين  �ييييشييييرر يف مميييتيييليييكيييات 
وحرمانهم من ��شتخد�م �أر��شيهم 
�لييييزر�عييييييييية فيييييييميييا تيييعيييميييل قييييو�ت 
�لتحالف �لعربي �ليوم على �إعادة 
�حلياة �لطبيعية �إىل �ملدنين من 
خالل نزع تلك �لألغام �لتي تعيق 

حتركاتهم وتدمر ممتلكاتهم.
�لتابعة  �أن ملي�شيا �حلوثي  يذكر 
فردية  �ألييغييامييا  ت�شتخدم  لإييييير�ن 
ممييييوهيييية ومييييتييييعييييددة �لأغييييير��يييييس 
�لعبو�ت  فيييييهييا  مبيييا  و�لأهيييييييييد�ف 
�لر�ديو  �أجهزة  بو��شطة  �ملتفجرة 
من  مبا�شر  ب�شكل  قادمة  بع�شها 
يطورها  �لآخييير  و�لبع�س  �إييييير�ن 

�إييير�نيييييون يف �ليمن حيث  خييرب�ء 
و�أحجاما  و�أليييو�نيييا  �أ�ييشييكييال  تيياأخييذ 
خمتلفة مطابقة لطبيعة �لأر�س 
و�ملكان �لذي تزرع فيه مما يوؤدي 
ومتييزها  �كت�شافها  �شعوبة  �إىل 
تلك  خلفت  حيييييث  حميطها  عيين 
�مليييييلييييي�ييشيييييات كييميييييات كيييبيييرية من 
�لألغام ب�شكل ع�شو�ئي يف �ملناطق 
�ليمنين  منازل  ود�خييل  �ل�شكنية 
�مليييدن  �ليييطيييرقيييات ومييييد�خييييل  ويف 

و�ملز�رع.
ويف �شتوكهومل قال وفد �حلكومة 
�إنيييييه ل ميييكيين حتقيق  �ليييييميينييييية، 
�حلوثين  �إلييييقيييياء  دون  �لييي�يييشيييالم 

ل�شالحهم، لفتا �إىل �أن �حلكومة 
م�شتعدة لفتح مطار �شنعاء فور� 

وفق �شروط معينة.
�ليمنية  و�أ�ييشيياف وفييد �حلييكييوميية 
�ل�شالم  مييبيياحييثييات  يف  �مليييفييياو�يييس 
حول �ليمن يف �ل�شويد، �أنه يجب 
��شتغالل  ملييينيييع  �يييشيييو�بيييط  و�يييشيييع 
و�أردف  �حلييرب.  يف  �شنعاء  مطار 
"لدينا و�شائل حل�شم ملف ميناء 
�جلهود  فيي�ييشييلييت  �إذ�  �حليييييدييييييدة 

�ل�شلمية".
�ل�شالم حول  وتتو��شل مباحثات 
�لثاين  لليوم  �ل�شويد  يف  �ليمن 
وبح�شور  �ملتحدة،  �لأمم  برعاية 

الإمارات توؤكد اأن رخاء مواطنيها 
ورفاهيتهم و�شعادتهم من اأهم اأولوياتها

•• بايل-وام: 

�ملو�طنن ورفاهيتهم و�شعادتهم يف مقدمة  �أنها ت�شع رخاء  �أكييدت دولة �لمييار�ت 
خدمات  لتوفري  �حلديثة  و�لتقنيات  �لإبييتييكييار�ت  ��شتخد�م  عييرب  �أولوياتها  و�أهيييم 

�حلكومة �لذكية و�ل�شحة و�لتعليم.
�خلارجية  وزييير  م�شاعد  �جلييرميين  عبد�لرحمن  �أحييمييد  �شعادة  كلمة  يف  ذلييك  جيياء 
 11 �لييي  �ليييدورة  �أمييام  �لييدويل  و�لقانون  �لإن�شان  ل�شوؤون حقوق  �لييدويل  و�لتعاون 
ملنتدى بايل للدميقر�طية �لذي ت�شت�شيفه جزيرة بايل �لندوني�شية حتت �شعار 
�لرخاء  حتقيق  يف  �لدميقر�طية  دور  �لرخاء" ملناق�شة  �أجييل  من  "�لدميقر�طية 
مب�شاركة  وذلييك  �لرخاء  م�شتقبل  يف  و�لبتكار  �لتقنية  ودور  �لجتماعي  و�لييرفيياه 
وفود من 91 دولة و9 منظمات دولية. وتطرق �جلرمن يف كلمته �إىل �خلطو�ت 
�لكبرية �لتي �تخذتها �لإمار�ت لال�شتفادة من �لتقنية �حلديثة وو�شائل �لتو��شل 
�لجتماعي لن�شر ثقافة �لت�شامح وتعزيز دورها �لإقليمي و�لدويل يف هذ� �ملجال، 

وحماربة �لإرهاب بكل �أ�شكاله ومظاهره.               )�لتفا�شيل �س2(

زفاف جنله " ر��شد " �إىل كرمية �ل�شيد ر��شد �شرد�ح 
عبيد �لكتبي.

�لرمال لالأفر�ح  �أقيم يف قاعة  �لذي  وح�شر �حلفل 
على طريق دبي �لعن عدد من �ل�شيوخ و�أعيان �لبالد 

ووجهاء و�أبناء �لقبائل.
)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن را�شد يح�شر اأفراح الفال�شي والكتبي

ع�شرات اجلرحى يف اجلمعة 
الـ37 مل�شريات العودة بغزة

•• غزة-وكاالت:

�أ�شيبو�  �لفل�شطينين  عيي�ييشيير�ت  �إننّ  غييزة  قييطيياع  يف  �ل�شحة  وز�رة  قييالييت 
�حل�شار  وك�شر  �لييعييودة  مل�شري�ت   37 �لييي  �جلمعة  يف  �لحييتييالل  بر�شا�س 
�شرق قطاع غزة. و�أعلن م�شعفون عن عدد من �لإ�شابات بالر�شا�س �حلي 
و�ملطاطي و�لختناق جر�ء قمع �لحتالل ملتظاهرين �قرتبو� من �ل�شياج 
�حلدودي �شرق قطاع غزة. و�أطلقت �لهيئة �لوطنية �لعليا مل�شرية �لعودة 
وك�شر �حل�شار على جمعة "�نتفا�شة �حلجارة �لكربى"، يف ذكر�ها �لي31، 
للبطولت  و��شتح�شار�ً  �لييعييودة،  م�شري�ت  ��شتمر�ر  على  "تاأكيد�  وذلييك 
و�لت�شحيات �لتي خا�شها �ل�شعب �لفل�شطيني خالل �نتفا�شة �حلجارة"، 

ح�شبما �أوردت وكالة "�شو�" �لفل�شطينية �لإخبارية.
�مل�شاركة  �إىل  �لفل�شطيني  �ل�شعب  �أبيينيياء  جميع  بيييييان،  يف  �لهيئة  ودعيييت 
�خلم�س  �ملخيمات  يف  �لع�شر  �شالة  عقب  �ليوم،  فعاليات  "�حلا�شدة" يف 
قطاع  �شرقي  �لفا�شل  �ل�شياج  من  بالقرب  �أقيمت  �لتي  �لييعييودة،  مل�شرية 
غزة. ونوهت �إىل �أن "�لإد�رة �لأمريكية ل تز�ل حتيك �ملوؤ�مر�ت لتبديد 

�إجناز�ت �شعبنا وحقوقه �مل�شروعة، من خالل دعمها �لو��شح لالحتالل.

اأ�شلحة  جمهز  على  القب�س 
العراق "يف  "داع�س  تنظيم 

•• بغداد -وام:

�ل�شتخبار�ت  ميييدييييريييية  �أعيييلييينيييت 
�أنها  �ميي�ييس،  �لعر�قية،  �لع�شكرية 
�ألقت �لقب�س على جمهز �ل�شلحة 
خلاليا تنظيم "د�ع�س" �لرهابي 
�ملو�شل،  ملدينة  �لي�شر  باجلانب 
�شمال  يف  نينوى  حمافظة  مركز 
�لعر�ق.و�أ�شافت يف بيان �أن عملية 
معلومات  "�ثر  متيييت  �لعيييتيييقيييال 
ومتابعة  دقيييييييقييية  ��يييشيييتيييخيييبييياريييية 
�ىل  لفييتيية  لتحركاته"،  م�شتمرة 
�ملعتقل من �ملطلوبن للق�شاء  �أن 
�ملادة  وفييق  قب�س  مذكرة  مبوجب 

4 من قانون �لإرهاب.

املغرب يفكك خلية اإرهابية 
•• الرباط -وام:

�أعلنت وز�رة �لد�خلية �ملغربية �م�س تفكيك خلية �إرهابية، مكونه من 6 
عنا�شر ين�شطون مبدينة بني مالل ترت�وح �أعمارهم بن 24 و37 �شنة 
ي�شتبه يف مو�لتهم لي " د�ع�س " ويف �لإعييد�د لهجمات �إرهابية باململكة 
و�أفادت �لد�خلية �ملغربية - يف بيان �أوردته وكالة �ملغرب �لعربي لالأنباء 
ومن�شور�ت  وكتب  �لكرتونية  �أجييهييزة  �شبط  عن  �أ�شفرت  �لعملية  �أن   -

حتر�س على �لعنف �إ�شافة �إىل �أ�شلحة بي�شاء.
و�أ�شار �لبيان �إىل �أن �لبحث �لأويل �أكد �أن �أفر�د �خللية قامو� بعمليات 
وتنفيذ  �ملتطرفة  مبادئهم  تبني  �أجييل  من  �ل�شباب  و��شتقطاب  جتنيد 
�عتد�ء�ت ت�شتهدف �ملخالفن لنهجهم، وهو ما ي�شكل خطر� على �لأمن 

�لعام و�شالمة �ملو�طنن.
�إىل  فيهم  �مل�شتبه  تقدمي  �شيتم  �أنييه  �إىل  �ملغربية  �لد�خلية  بيان  ولفت 
�لييعييد�ليية فييور �نييتييهيياء �لبحث �ليييذي يييجييري وفييق �ليي�ييشييروط و�ل�شو�بط 

�لقانونية، حتت �إ�شر�ف �لنيابة �لعامة �ملخت�شة.

ال�شعودية تطلق بنجاح قمرين �شناعيني حمليي ال�شنع 
•• الريا�س - وام:

�أطلقت �ل�شعودية بنجاح �م�س �لقمرين �ل�شناعين "�شعودي �شات 5�أ" و 
 Long March على منت �ل�شاروخ �ل�شيني ب" من    5 �شات  "�شعودي 

2D من قاعدة جيوغو�ن يف �ل�شن.
و�أو�شح �لدكتور تركي بن �شعود بن حممد رئي�س مدينة �مللك عبد�لعزيز 
�لتي  للجهود  كمح�شلة  ياأتي  �لجنيياز  هذ�  حتقيق  �أن  و�لتقنية  للعلوم 
يف  �شنو�ت  مدى  على  و�لتقنية  للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك  مدينة  بذلتها 
تقنيات  ومنها  �ملتقدمة  �لتقنيات  ميين  �لعديد  وتطوير  وتييوطيين  نقل 
�لأقمار �ل�شناعية وبناء �لكو�در �لوطنية �لقادرة على �لتعامل مع هذه 
�لتقنيات و�إن�شاء �لبنى �لتحتية �ملتطورة، مما مكن �ملدينة من تطوير 
وت�شنيع �لقمرين �ل�شناعين "�شعودي �شات 5�أ" و "�شعودي �شات 5ب" 

يف معاملها باأيادي وطنية.
وقال �إنه �شيتم �ل�شتفادة من هذين �لقمرين يف تزويد �جلهات �حلكومية 
�لدول  يف  مثيالتها  ت�شاهي  �لييتييي  �لييدقيية  عييالييييية  �لف�شائية  بيياليي�ييشييور 
�ملتقدمة وذلك ل�شتخد�مها يف �شتى جمالت �لتنمية �لوطنية م�شري� 
�ىل �أنه �شيتم �إد�رة وت�شغيل هذين �لقمرين من حمطة حتكم متطورة 

تقع يف مقر مدينة �مللك عبد�لعزيز للعلوم و�لتقنية بالريا�س.

بخروجها  ــّوح  ــل ت وا�شنطن 
"�شتارت" مــعــاهــدة  مـــن 

•• وا�سنطن-وكاالت:

�إمكانية  يف  و��يييشييينيييطييين  �ييشييكييكييت 
"�شتارت"  مييييعيييياهييييدة  متيييييدييييييد 
�جلديدة مع رو�شيا، حال �شقوط 
متو�شطة  �ليي�ييشييو�ريييخ  مييعيياهييدة 

وق�شرية �ملدى �ملربمة معها.
وقيييييييال رئييييييي�يييس هيييييييئييية �لأركيييييييييان 
�مليي�ييشييرتكيية �لأمييريييكييييية �جلييير�ل 
جييوزيييف د�نييفييورد خييالل موؤمتر 
"و��شنطن  �ييشييحيييييفيية  نييظييمييتييه 
�أن  عيييليييي  "ي�شعب   : بو�شت" 
يف  تقدم  حتقيق  �إمكانية  �أت�شور 
�جلديدة،  �شتارت  متديد  م�شاألة 
معاهدة  �نييتييهيياكييات  خلفية  عييلييى 
وق�شرية  متو�شطة  �ليي�ييشييو�ريييخ 

�شبان وبنات يرفعون �لعالم �لفل�شطينية بينما تقذفهم قو�ت �لحتالل بقنابل �لغاز   )رويرتز(�ملدى.
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اأخبـار الإمـارات

نظمته وزارة الإعالم ال�سعودية يف مركز امللك فهد الثقايف 

احتفال كبري باليوم الوطني الإماراتي حتت �شعار »معًا اإىل الأبد«

�ل�شاعرة  �ييشييمييت  �ييشييعييرييية  �أميي�ييشييييية 
جنييييياة �ليييظييياهيييري ميييين �لإمييييييييار�ت 
و�ل�شاعرين �أحمد �للهيب وجا�شم 
ع�شاكر من �ململكة، و�أد�ر �لأم�شية 
عيييبيييد�هلل �خلييويييطيير، وعييلييى مد�ر 

رفييييع �حلييي�يييشيييور عييلييمييي �لإميييييييار�ت 
و�ل�شعودية و�شور قائدي �لبلدين 
بن  خليفة  �ليي�ييشييخ  �ل�شمو  �ييشيياحييب 
وخييييادم �حلرمن  نييهيييييان  �آل  ز�ييييد 
عبد  بيين  �شلمان  �ملييلييك  �ل�شريفن 

�لأم�شية.
و��يييشيييتيييميييع �حلييي�يييشيييور �ليييكيييبيييري �إىل 
)د�ر  بييعيينييو�ن  ر�ئيييع  غنائي  فلكلور 
�أقيييييم حفل  ثييم  �شلمان(  ود�ر  ز�يييد 
باقة  فني غنائي وطني كبري �شم 

�ليي�ييشييعييودييية �ليي�ييشيييييخ �ييشييخييبييوط بن 
نهيان بن مبارك �آل نهيان، و�شهد 
�لحتفالية بعثة �إعالمية �إمار�تية 
و�ييشييط حيي�ييشييور جماهريي  كييبييرية 
غييفييري مييييالأ جيينييبييات �مليييركيييز حيث 

�ل�شعر�ء  �أليييقيييى  �ييشيياعيية  مييين  �أكيييير 
�ملنا�شبة  بيييهيييذه  وطيينييييية  قيي�ييشييائييد 
�لق�شائد  مييين  وبييعيي�ييشيياً  �لييغييالييييية، 
بييعييد ذليييك مت توزيع  �لجييتييميياعييييية 
هذه  يف  للم�شاركن  تييكييرمي  دروع 

�لعزيز.
وت�شمن برنامج �حلفل ندوة حول 
�لإمار�تية  �ليي�ييشييعييودييية  �لييعييالقييات 
�لكتاب  مييين  نييخييبيية  فيييييهييا  �يييشيييارك 
تلتها  �ليييبيييليييديييين،  مييين  و�ملييثييقييفيين 

•• الريا�س-الفجر:

�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �شاركت 
�ملتحدة  �لييعييربييييية  �لإمييييييار�ت  دولييية 
�حتفالتها باليوم �لوطني �ل�شابع 
عييييين عمق  تييييعييييبييييري�  و�لأربيييييييعييييييين 
بن  و�لتاريخية  �ملميزة  �لعالقات 
�ل�شقيقن  و�ليي�ييشييعييبيين  �لييبييلييدييين 
ر��شخة  �أ�ييشيي�ييس  �إىل  ت�شتند  و�لييتييي 
مييين �لأخيييييييوة و�لييييييييروؤى و�مليييو�قيييف 
�إىل  وترتكز  �ملتكاملة،  و�لتوجهات 
و�لتو�فق  �لييتييفيياهييم  مييين  ميييييوروث 

�مل�شرتك حول جممل �لق�شايا.
وبهذه �ملنا�شبة �لعزيزة على قلوب 
كل �أبناء �لإمار�ت و�أبناء �ل�شعودية 
�لإعيييييييييالم  وز�رة  نيييظيييميييت  فييييقييييد 
باليوم  كييبييري�ً  �حييتييفيياًل  �ل�شعودية 
�مللك  �لإمييار�تييي يف مركز  �لوطني 
نا�شر  د.  بييحيي�ييشييور  �لييثييقييايف  فييهييد 
�ل�شوؤون  على  �مل�شرف  �حلجيالن 
�ل�شعودية  و�لإعييالمييييية  �لثقافية 
�لعربية  �لمييييييار�ت  دوليييية  و�ييشييفييري 
�لعربية  �ملييمييلييكيية  لييييدى  �مليييتيييحيييدة 

مييين جنييييوم �ليييغييينييياء �لإميييار�تييييييين 
و�ل�شعودين قدمو� �أوبريتاً وطنياً 
بعنو�ن )�شيوخ �لوحدة( �أد�ء �لفنان 
�لإمار�تي في�شل �جلا�شم، و�لفنان 
ر�ميييي عيييبيييد�هلل، و�لييفيينييان عبد�هلل 
�ملذيعة  وتييييقييييدمي  عيييبيييد�ليييعيييزييييز، 
لوحات  قدمت  كما  �ل�شبان،  روؤى 
�شعبية  لفرق  مميزة  ��شتعر��شية 
بو�شلة  �خلييتييام  وجيياء  وفلكلورية، 
�ل�شعودية،  �لعر�شة  لفرقة  فنية 

ثم مت تكرمي جميع �مل�شاركن.
وييياأتييي هييذ� �لحييتييفيياء �لكبري من 
باليوم  �ل�شعودية  �لإعييييالم  وز�رة 
جت�شيد�  �لإميييييييار�تيييييييي  �لييييوطيييينييييي 
�ململكة  بيييين  �ملييييميييييييييزة  ليييليييعيييالقييية 
�لييعييربييييية �ليي�ييشييعييودييية و�لإميييييييار�ت 
�لييعييربييييية �ملييتييحييدة وتييياأكيييييييد�ً على 
�لقيادتن  بييين  �ملييتييييينيية  �ليييرو�بيييط 
و�ل�شعبن، وتر�شيخاً لقيم �لتاآخي 
�لبلد�ن  يييحييقييق  حييتييى  و�ملييييييييييوؤ�زرة 
�إجناز�تهما،  وير�شخا  �أهييد�فييهييمييا 
كييييييل �خلييييييييري يف �حتيييييياد  و�خليييييييييري 

�ل�شعبن و�لقيادتن.

حممد بن را�شد يقدم واجب العزاء 
يف وفاة حممد بن اأحمد احلبتور

•• دبي-وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي »رعاه �هلل«، و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملرحوم حممد بن �أحمد �حلبتور .

فقد قام �شموه ظهر �م�س ير�فقه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
�إىل  بزيارة جمل�س �لعز�ء مبنطقة جمري� يف دبي حيث قدم �شموهما �شادق عز�ئهما ومو��شاتهما 
�ل�شيد خلف بن �أحمد �حلبتور وعموم �آل حبتور يف م�شابهم �جللل، ر�جين �هلل تبارك وتعاىل �أن 
يتغمد �لفقيد بو��شع رحمته ومغفرته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم ذويه جميل �ل�شرب وح�شن �لعز�ء 

.. »�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون«.

حممد بن را�شد يح�شر 
اأفراح الفال�شي والكتبي

•• دبي-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لييوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه 
�ل�شيد حممد �شيف �ملقعودي �لفال�شي مبنا�شبة زفاف جنله » ر��شد » �إىل 

كرمية �ل�شيد ر��شد �شرد�ح عبيد �لكتبي.
وح�شر �حلفل �لذي �أقيم يف قاعة �لرمال لالأفر�ح على طريق دبي �لعن 

عدد من �ل�شيوخ و�أعيان �لبالد ووجهاء و�أبناء �لقبائل.
وقد بارك �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي �أفر�ح �لفال�شي و�لكتبي وهناأ �لعرو�شن بزفافهما، متمنيا �شموه لهما 

حياة زوجية �شعيدة ومفعمة بال�شعادة و�ل�شتقر�ر.

الإمارات توؤكد اأن رخاء مواطنيها ورفاهيتهم و�شعادتهم من اأهم اأولوياتهاالإمارات تتعهد مبوا�شلة دعم اأفغان�شتان وم�شاندة جهود حكومتها لتحقيق امل�شاحلة ال�شيا�شية
�لتز�مها  �ملتحدة  �لعربية  �لإميييار�ت  جييددت دوليية 
مبو��شلة و�جبها �لإن�شاين جتاه �ل�شعب �لأفغاين، 
�لأفغانية  �حلييكييوميية  جيييهيييود  دعييييم  ذلييييك  يف  مبيييا 
�لقت�شادية  و�لإ�ييشييالحييات  �مل�شاحلة  �إر�ييشيياء  يف 

و�لجتماعية و�ل�شيا�شية و��شعة �لنطاق.
جاء ذلك يف �لبيان �لذي �أدلت به �ل�شيدة �أمرية 
لدى  للدولة  �لد�ئمة  �ملندوبة  نائبة  �حلفيتي، 
�لذي  �أمييييام �لجييتييميياع �خلييا�ييس  �ملييتييحييدة،  �لأمم 
مقرها  يف  �لأول  �أميي�ييس  �لعامة  �جلمعية  عقدته 
بيييييالأمم �ملييتييحييدة بيينيييييويييورك، حيييول »�حليييالييية يف 
�أفغان�شتان«، موؤكدة خالله �لدعم �لكامل لدولة 
تقودها  �لييتييي  �ل�شيا�شية  للم�شاحلة  �لإميييييار�ت 
�ل�شدد  �شددت يف هذ�  �لأفغانية، حيث  �حلكومة 
�أطياف  جلميع  �لإيجابية  �مل�شاركة  �شرورة  على 

�ملجتمع �لأفغاين ل�شمان �إجناح هذه �لعملية.
�إز�ء تدهور  �لإمييييار�ت  كما عييربت عيين قلق دوليية 
�ل�شنو�ت  خييالل  �أفغان�شتان  يف  �لأمنية  �لأو�ييشيياع 
�لأخرية، خا�شة يف ظل تو�جد تنظيمي �لقاعدة 
�مل�شلحة  للجماعات  �مل�شتمرة  و�لأن�شطة  ود�ع�س، 
�ل�شدد  ..م�شتذكرة يف هذ�  �لأخرى  و�لجر�مية 
�لهجوم �لإرهابي �لذي تعر�س له وفد دبلوما�شي 
�أثيينيياء م�شاركته يف  قيينييدهييار  �إميييار�تيييي يف مييدييينيية 
�إميييار�تييييييية لل�شعب  تييد�ييشيين ميي�ييشييروعييات خييريييية 
دبلوما�شين   6 ��شت�شهاد  عن  و�أ�شفر  �لأفييغيياين، 
�إ�شر�ر  من  ز�د  �لأميير  هذ�  �أن  موؤكدة  �إمار�تين، 
�أييينييمييا كان  �لإرهييييياب  �لييدوليية مبكافحة  و�ليييتيييز�م 
موطنه. و�أكدت حر�س دولة �لإمار�ت على �للتز�م 

مب�شاعدة �ل�شعب �لأفغاين يف حتقيق روؤيته نحو 
�ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف خمتلف �ملجالت، ونوهت 
تبنتها  �لتي  و�لتنموية  �لإن�شانية  �ملييبييادر�ت  �إىل 
يف  و�ل�شتقر�ر  �لتنمية  لتحقيق  �لإميييار�ت  دوليية 
�مل�شاعد�ت  حجم  جتيياوز  �إىل  م�شرية  �أفغان�شتان، 
بن  ما  �لفرتة  خالل  �أفغان�شتان  �إىل  �لإمار�تية 
دولر  مليون   433 قيمة   2017  -  2012
�أمريكي. كما تطرقت �أي�شا �إىل م�شروع �لوحد�ت 
�لرئي�س  بح�شور  �فييتييتيياحييهييا  مت  �لييتييي  �ل�شكنية 
�لأفغاين يف �إبريل �ملا�شي، بقيمة 710 مالين 
درهم ، لفتة يف هذ� �ل�شدد �إىل حر�س �لإمار�ت 
على تقدمي �مل�شاعد�ت �ملالية و�إعادة بناء �ملد�ر�س 

و�ملر�فق �لطبية و�لطرق و�إغاثة �ملت�شررين من 
�لكو�رث يف �أفغان�شتان ..و�أكدت على عزم �لإمار�ت 
مييو��ييشييليية حيييث �ملييجييتييمييع �لييييييدويل عييلييى توحيد 
�جلهود وتن�شيق �لدعم لتنفيذ �مل�شاريع �لتنموية 
�مل�شرتكة يف �أفغان�شتان. و�ختتمت �ل�شيدة �أمرية 
لدى  للدولة  �لد�ئمة  �ملندوبة  نائبة  �حلفيتي، 
�لعالقات  على  بالتاأكيد  بيانها،  �ملتحدة  �لأمم 
دولة  تربط  �لتي  �لوثيقة  و�لثقافية  �لتاريخية 
�لإمار�ت و�ل�شعب �لأفغاين، وتعهدت باأن تو��شل 
و�مل�شاعد�ت  �لييدعييم  بتقدمي  �لتز�مها  �لإمييييار�ت 
�إطار  �شو�ء يف  �لإن�شانية و�لإمنائية لأفغان�شتان، 

�لتعاون �لثنائي �أو �مل�شرتك.

�أنها ت�شع رخاء �ملو�طنن  �أكييدت دولة �لإمييار�ت   
ورفاهيتهم و�شعادتهم يف مقدمة و�أهم �أولوياتها 
�حلديثة  و�لتقنيات  �لبييتييكييار�ت  ��ييشييتييخييد�م  عييرب 
و�ل�شحة  �لييذكييييية  �حلييكييوميية  خيييدميييات  لييتييوفييري 

و�لتعليم.
عبد�لرحمن  �أحييمييد  �ييشييعييادة  كلمة  يف  ذليييك  جييياء 
و�لتعاون  �خليييارجييييييية  وزيييييير  ميي�ييشيياعييد  �جليييرمييين 
�لدويل ل�شوؤون حقوق �لإن�شان و�لقانون �لدويل 
للدميقر�طية  بايل  ملنتدى   11 �لي  �لييدورة  �أمييام 
�لأندوني�شية حتت  ت�شت�شيفه جزيرة بايل  �لذي 
ملناق�شة  �لييرخيياء«  �أجييل  من  »�لدميقر�طية  �شعار 
و�لرفاه  �لييرخيياء  حتقيق  يف  �لييدميييقيير�طييييية  دور 
م�شتقبل  يف  و�لبتكار  �لتقنية  ودور  �لجتماعي 
91 دوليية و9  �لرخاء وذلييك مب�شاركة وفييود من 

منظمات دولية.
وتطرق �جلرمن يف كلمته �إىل �خلطو�ت �لكبرية 
�لتقنية  من  لال�شتفادة  �لإميييار�ت  �تخذتها  �لتي 
�حلييديييثيية وو�ييشييائييل �لييتييو��ييشييل �لجييتييميياعييي لن�شر 
ثقافة �لت�شامح وتعزيز دورها �لإقليمي و�لدويل 
�أ�شكاله  �لإرهيييياب بكل  �ملييجييال، وحميياربيية  يف هييذ� 
�لذي  �شو�ب  مركز  ت�شت�شيف  حيث   ، ومظاهره 
يطور �أدو�ت و�شائل �لتو��شل �لجتماعي للت�شدي 

للدعاية �لتي تن�شرها �جلماعات �لإرهابية.
ونوه كذلك مبا حققته �لإمار�ت خالل ع�شويتها 
يف جمل�س حقوق �لإن�شان لفرتتن �لتزمت فيها 
و�إيجابي  مييفييتييوح  حيييو�ر  لإجيييير�ء  �ملجل�س  بييدعييم 
للتعاطي مع ق�شايا حقوق �لإن�شان، وظلت تعمل 

 ، فييتيياة  لكل  �لتعليم  �مليي�ييشيياو�ة يف  تعزيز  يف جمييال 
وتعزيز  �مليير�أة  لتمكن  متعددة  مبادر�ت  و�إطييالق 

�لت�شامح �لديني و�حرت�م �لتنوع.
�خلارجية  وزييييرة  مييار�ييشييودي  ريتنو  وكييان معايل 
رئي�س  ديفافي�شي  بييارون  وفخامة  �لأندوني�شية 
ووزير خارجية جمهورية ناورو قد �فتتحا �أم�س 
�لأول بح�شور عدد من �لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولن 
تيي�ييشييميين ثيييالث فعاليات  �لييييذي  �مليينييتييدى  �أعيييميييال 
لييلييطييالب« و«مييينيييتيييدى منظمات  بييييايل  »ميينييتييدى 

�ملجتمع �ملدين« و »منتدى �لإعالم«.
للدميقر�طي  بيييايل  ميينييتييدى  �أن  بييالييذكيير  جييدييير 
�إقليميا  منتدى  يعد  �ليوم  �أعماله  يختتم  �لييذي 

وقد  �خلارجية  وزر�ء  م�شتوى  على  يعقد  �شنويا 
عام  منذ  بتنظيمه  �لأندوني�شية  �حلكومة  بادرت 
بن  �خلرب�ت  لتبادل  منرب�ً  يكون  لكي   2008
�لييهييادي يف جمال  �ملييحيييييط   - �آ�ييشيييييا  دول منطقة 
تييعييزيييز وتييطييوييير �ملييمييار�ييشيية �لييدميييقيير�طييييية لكي 
ل�شعوب  و�لييتييقييدم  �لييرفيياهييييية  حتقيق  يف  ت�شاعد 
�مليينييطييقيية، وتييفييعيييييل �حليييييو�ر و�ليييتيييعييياون بييين دول 
�ملنطقة من �أجل �شمان مت�شكها و�لتز�مها بالقيم 
�لدميقر�طية،  �ملوؤ�ش�شات  وتطوير  �لدميقر�طية 
و�حرت�م حقوق �لإن�شان، ومتكن �ملر�أة و�لتنمية 
�أحد رو�فد �لدميقر�طية  باعتبارها  �لقت�شادية 

ف�شال عن �لتاأكيد على �أهمية حرية �لتعبري.
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اأخبـار الإمـارات

بتوجيهات حممد بن زايد.. 2400 �شاب وفتاة ا�شتفادوا من اأعرا�س الهالل الأحمر اجلماعية باليمن

�لذي  �ليمني  لل�شباب  و�لنف�شي 
و�لإعمار،  �لتنمية  يقع عليه عبء 
كيييان لبيييد من  لييذلييك..   « م�شيفا 
بييهييم وتي�شري  و�لييعيينيياييية  رعييايييتييهييم 
تهيئة  ر�أ�ييييشييييهييييا  وعيييليييى  �أميييييورهيييييم 

�لظروف �ملالئمة ل�شتقر�رهم ».
وقال �أمن عام �لهيئة » �إن �ل�شباب 
ميثلون �شريحة كبرية يف �ملجتمع 
�ملبادرة  جيييياءت  ليييذليييك..  �ليييييميينييي، 
تييعييبييري� �ييشييادقييا عييين مييكييانييتييهييم يف 
تيييوجيييهيييات �لييييدوليييية �خلييييييرية على 
وجت�شيد�  �ليييييييمييينييييييية،  �لييي�يييشييياحييية 
ون�شر  بيييقييي�يييشيييايييياهيييم  ليييالهيييتيييميييام 

مبجريات  �لر�شيدة  قيادتنا  �إمليييام 
و�لجتماعية  �لإن�شانية  �لأو�ييشيياع 
�ل�شاحة  عيييليييى  و�لقييييتيييي�ييييشييييادييييية 
�ليمنية، ومدى �هتمامها بظروف 
يو�جه  �لييييييذي  �ليييييميينييي  �لييي�يييشيييبييياب 
حتييديييات كييبييرية ميين �أجيييل حتقيق 
�ل�شتقر�ر  يف  وتييطييلييعيياتييه  حييلييمييه 

و�حلياة �لكرمية.
عملت  �لهيئة  �إن  �لييفييالحييي  وقيييال 
لتنفيذ  مييييدرو�ييييشيييية  خيييطييية  وفييييييق 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
حممد بن ز�يد �آل نهيان، ومبتابعة 
من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل 

�ملجتمع �ليمني �ملتجان�س وحماربة 
مظاهر �لتباهي و�لتفاخر يف مثل 

هذه �ملنا�شبات ».
و�أفاد باأنه ، و« رغم �لظروف �لتي 
�لأعر��س  �أن  �إل  �ليييييميين،  بها  مييير 
�لأميييييل وتدخل  تييعيييييد  �جلييميياعييييية 
�ل�شباب  نيييفيييو�يييس  عيييليييى  �ليييي�ييييشييييرور 
�لييييذييييين ييييييييرون ميييين خيييالليييهيييا �أن 
هناك من يح�س بهمومهم ويهتم 
حت�شن  عييلييى  ويييعييمييل  بق�شاياهم 

�شبل ��شتقر�رهم ».
ميين جييانييبييه، �أعييييرب �لييلييو�ء �لركن 
على مقبل �شالح حمافظ �ل�شالع 

يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت  نهيان  �آل 
�ليمني،  �ليي�ييشييبيياب  ��ييشييتييقيير�ر  دعيييم 
�شمن ��شتجابة �لإمار�ت ملتطلبات 
�لييي�يييشييياحييية �ليييييييمييينييييييية ميييين �ليييدعيييم 
و�مل�شاندة يف جميع �ملجالت، وذلك 
�ملوؤ�ش�س  �لو�لد  مئوية  مع  تز�منا 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملغفور له 

�آل نهيان » طيب �هلل ثر�ه ».
�شري  تيييوؤكيييد  �ملييييبييييادرة  �أن  و�أو�ييييشييييح 
�لييير�يييشيييييييدة عيييليييى خطا  �لييييقيييييييييادة 
�مليييييغيييييفيييييور لييييييه �ليييي�ييييشيييييييييخ ز�ييييييييييد يف 
وتلبية  باليمن  �لأ�شقاء  منا�شرة 
وجت�شد  �لأ�ييشييا�ييشييييية،  �حتياجاتهم 

�أو�شاطهم،  يف  و�لإيجابية  �ل�شعادة 
و�إميانا باأن حتقيق تطلعاتهم من 
يف  �ملن�شود  �ل�شتقر�ر  عو�مل  �أهييم 

�ليمن �ل�شقيق ».
�أن �لظروف �لقت�شادية  ونوه �إىل 
يف  ت�شببت  �ليييييميين  يف  �ليي�ييشيياغييطيية 
عزوف �ل�شباب عن �لزو�ج، م�شيفا 
» لذلك.. جاءت هذه �ملبادرة لتحقق 
�لعديد من �لأهييد�ف يف مقدمتها 
وتي�شري  �ليييييييزو�ج  نييفييقييات  تييقييليييييل 
�شبله و�حلد من �لإ�شر�ف و�لبذخ 
وتعزيز  �لجتماعية  �ملنا�شبات  يف 
�أفر�د  بن  و�لرت�حم  �لتكافل  قيم 

نهيان لتنظيم �لأعر��س �جلماعية 
وتو�شيع مظلة �مل�شتفيدين منها يف 

�ليمن.
و�أ�شار �إىل �أن تلك �لأعر��س عملت 
�لجتماعي  �لن�شيج  تييعييزيييز  عييلييى 
�لعائلية ودعمت  �لرو�بط  ومتتن 
�لأمن  لتحقيق  �ملييبييذوليية  �جلييهييود 
�ليمنية  �ملحافظات  و�ل�شتقر�ر يف 
�لإمار�ت  نظرة  وج�شدت  �ملحررة، 
�ل�شاحة  لحييتييييياجييات  �ليي�ييشييمييولييييية 
و�مل�شاندة،  �ليييدعيييم  مييين  �ليييييميينييييية 
وقيادتها  �لييدوليية  �هييتييمييام  و�أكييييدت 
بتوفري �شبل �ل�شتقر�ر �لجتماعي 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
نييهيييييان ويل  �آل  بييين ز�ييييييد  حمييمييد 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
لييلييقييو�ت �مليي�ييشييلييحيية، ومييتييابييعيية �شمو 
نهيان  �آل  ز�يييد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
�لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
رئييييييي�يييس هيييييييئييية �لييييهييييالل �لأحييييميييير 
�لإمييييار�تييييي.. نييظييمييت �لييهيييييئيية 11 
ز�يد  عييام   « خييالل  جماعيا  عر�شا 
�ليمنية  �ملحافظات  ميين  عييدد  يف   «
وفتاة  �شاباً   2400 منها  ��شتفاد 
كييل ميين �حلييديييدة وح�شرموت  يف 
و�أرخبيل  وعيييييدن  و�أبيييييين  و�يييشيييبيييوة 
�شقطرى. ويف هذ� �لإطار، �ختتمت 
�لأعيييير��ييييس  �لأول  �أمييي�يييس  �لييهيييييئيية 
 11 �لي  �لعر�س  بتنظيم  �جلماعية 
يف حمافظة �ل�شالع و�لذي ��شتفاد 

منه 200 �شاباً وفتاة.
علي  �لركن  �للو�ء  �لعر�س،  ح�شر 
�ل�شالع  حميييافيييظ  �ييشييالييح  مييقييبييل 
�ليمنين  �مليي�ييشييوؤوليين  مييين  وعييييدد 
ووفييييد �لييهيييييئيية �لييييذي �أ�يييشيييرف على 
باحلفل،  �خليييا�يييشييية  �ليييرتتيييييييبيييات 
و�أ�شرهم  �ليييعييير�يييشيييان  جيييانيييب  �إىل 
ومعارفهم وجمع غفري من �أهايل 

�ملحافظة.
عتيق  حميييميييد  �لييييدكييييتييييور  و�أكيييييييييد 
لهيئة  �ليييعيييام  �لأميييييين  �ليييفيييالحيييي 
�لهالل �لأحمر �أن مبادرة �شاحب 
�ليي�ييشييمييو �ليي�ييشيييييخ حمييمييد بييين ز�ييييد 

حكومة  �ليييييميينييييين  تيييقيييديييير  عيييين 
�ل�شمو  �ييشيياحييب  لييرعيياييية  و�ييشييعييبييا 
نهيان  �آل  ز�يييد  بيين  حممد  �ل�شيخ 
موؤكد�  �جلماعية،  �لأعر��س  لهذه 
�ملييبييادرة من �شموه جت�شد  �أن هييذه 
�ليمنية  �لإمار�تية  �لرو�بط  عمق 
وت�شاهم  و�ليييثيييابيييتييية،  �لييير��يييشيييخييية 
يف حتييقيييييق �ل�يييشيييتيييقييير�ر �لأ�يييشيييري 

و�لجتماعي و�لنف�شي لل�شباب.
و�أ�شاد مبتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�لهالل  نهيان جلهود  �آل  ز�يييد  بن 
�لتي  �لإن�شانية  �لإمار�تي  �لأحمر 
مل تيينييقييطييع عييين �ملييحييافييظيية خالل 
�أن   « م�شيفا  �ملييا�ييشييييية،  �ليي�ييشيينييو�ت 
�لهيئة متيزت دون �شائر �ملنظمات 
�لتنمية  ق�شايا  بتبنيها  �لأخيييرى 
خا�شة  �ملييحييافييظيية،  يف  و�لإعييييمييييار 
و�ل�شحة  �لإ�يييشيييكيييان  جميييييالت  يف 
عرب  ذلييييييييك،  �إىل   .« و�ليييتيييعيييليييييييم 
�لبالغة  �ييشييعييادتييهييم  عيين  �لييعيير�ييشييان 
�ل�شتقر�ر  يف  حييلييمييهييم  بييتييحييقيييييق 
�شملهم  ومل  �ليييكيييرميييية،  و�حلييييييياة 
عييرب هييذه �لييزيييجييات �ملييبيياركيية �لتي 
�أفييي�يييشيييل لهم  تيييوؤ�يييشييي�يييس مليي�ييشييتييقييبييل 
ولأ�شرهم، وتقدمو� بجزيل �ل�شكر 
�لر�شيدة  �لدولة  لقيادة  و�لعرفان 
ويف  عينيها  ن�شب  و�شعتهم  �لتي 
بر�شم  وبيييادرت  �أولييوييياتييهييا  مقدمة 
هذه  عييرب  وجوههم  على  �لب�شمة 

�ملبادرة �لجتماعية �لر�ئدة.
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زايد للدرا�شات والبحوث و�شحة ينظمان جل�شة عمل حول اإرث زايد

•• اأبوظبي-الفجر:

وطالبة من  �ألييف طالب   14 ميين  �أكيير  ��شتفاد  
�ملجتمعية  �ل�شرطة  �إد�رة  نفذتها  12حما�شرة 
لطالب  �أبييوظييبييي  ب�شرطة  �ملجتمع  �أمييين  بقطاع 
�لتثقيف  بيييهيييدف   ييييومييياً   15 خييييالل  �ملييييد�ر�ييييس 

و�لتوعية من �لتنمر وخطورته .
و�أو�شح  �ملقدم �شيف �جلابري رئي�س ق�شم توعية 
�لتنمر  �أن  �ملجتمعية  �ل�شرطة  �إد�رة  يف  �ملجتمع 
�شعف  فيه  ُي�شتغل  عيييدو�ين  وفييعييل  خييطيياأ  �شلوك 
و�إيييذ�ئييه ويكون  �أو طيبة قلبه    �لآخييير  �لييطييرف 
�ملتنمر فرد�ً �أوجمموعة طالب متنمرين يتحذون 
�لعنف �شلوكا ثابتاً يف تعامالتهم وقد يكون �ل�شبب 
وكالهما  و�لجتماعية،  �لأ�شرية  �لتن�شئة  �شوء 
و�ل�شلوكي.  �لنف�شي  �لعالج  �إىل  حتتاج  �شحايا   
متبعة يف  ومهار�ت  توعوية  بر�مج  لوجود  ولفت 
حل �مل�شاكل �مل�شببة للعنف و�لتنمري موؤكد�ً �أهمية 

وتعويد  �لإيجابية   �لقيم  غر�س  يف  �لأ�ييشييرة  دور 
�لأبناء على  ح�شن �لت�شرف يف �ملو�قف �ل�شعبة  
�ملتابعة  �أهمية دور�ملييدر�ييشيية يف  .   و�أكييد �جلابري 

�ملقلقة ومتابعة �شلوك �لطالب  ور�شد �لظو�هر 
ييييومييييييياً  خييييالل �لييييييدو�م �مليييدر�يييشيييي، وتييفييعيييييل دور 

جمال�س �لآباء و�أولياء �لأمور ملتابعة �أبنائهم.

•• اأبوظبي -وام:

��شت�شاف مركز ز�يد للدر��شات و�لبحوث، �لتابع 
لييينيييادي تيييير�ث �لإمييييييييار�ت يف مييقييره بييالييبييطيين يف 
�أبوظبي جل�شة لالحتفاء باإرث �ملغفور له �ل�شيخ 
ثر�ه”،  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بيين  ز�ييييد 
�خلارجية  �لييعييالجييييية  �خليييدميييات  نظمته  و�لييتييي 
للخدمات  �أبيييوظيييبيييي  �ييشييركيية  ميينيي�ييشيياآت  �إحيييييدى   -
�لإد�ر�ت  ميييدر�ء  بح�شور   - “�شحة”  �ل�شحية 
�لعليا  و�لإد�رة  �لإمييييار�ت  تيير�ث  نييادي  وموظفي 
�خلارجية،  �لعالجية  و�خلدمات  �شحة،  ل�شركة 
�لتي  �جلل�شة  ت�شمنت  �شحة.  �شركة  ومن�شاآت 
جاءت حتت عنو�ن “�إرث ز�يد - لإمار�ت �لأم�س 
و�ليوم و�لغد”، �أور�ق عمل متنوعة، تناولت �إرث 
�لأم�س و�ليوم و�لغد، حيث قدمت  �ملغفور له يف 
�لأ�ييشييتيياذة فاطمة �مليينيي�ييشييوري، مييدييير مييركييز ز�يد 
للدر��شات و�لبحوث �لتابع لنادي تر�ث �لإمار�ت 
�أبوظبي  وبيينيياء  “ز�يد  عيينييو�ن  ، ورقيية عمل حتييت 

�حلديثة”.
كما حتدث �لدكتور حمد�ن �لدرعي، رئي�س ق�شم 
�لندو�ت يف مركز ز�يد للدر��شات و �لبحوث، عن 
“ز�يد يف �لوثائق �لربيطانية”، بينما �ألقت �شمية 
�آل علي رئي�س �لت�شال �حلكومي - مكتب �إك�شبو 
، �ل�شوء على �إك�شبو 2020 وكيف تبلورت روؤية 
�حلدث  هييذ�  ثر�ه” يف  �هلل  “طيب  ز�ييييد  �ل�شيخ 

�لعاملي �لذي ت�شتعد �لإمار�ت ل�شت�شافته.
�لإمار�ت  تر�ث  نادي  من جهتها.. قدمت مر�كز 
عيييدة فييقيير�ت �أهييمييهييا عييرو�ييس �لييفييرو�ييشييييية لقرية 
�ليدوية  �حلييرف  �إىل  بالإ�شافة  للقدرة،  بوذيب 
و�لأكالت  و�ل�شدو  “كالتلي  �ليدوية  و�مل�شغولت 
�لتي  �لرت�ثية  �لفقر�ت  من  وغريها  �ل�شعبية” 
قدمتها �ملر�كز �لن�شائية �لتابعة لإد�رة �لأن�شطة 
بييهييدف تييعييريييف �حليي�ييشييور بييياليييرت�ث �لإمييييار�تييييي 

يف  �حل�شور  ل  جتييونّ �جلل�شة  نهاية  ويف  �لييعييريييق. 
من  �لعديد  على  وتعرفو�  ز�يييد  �ل�شيخ  معر�س 

�ملقتنيات �لتي كان ميتلكها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
ثر�ه”. �هلل  “طيب 

ال�شعبة الربملانية الإماراتية ت�شارك يف اجتماعات 
» الربملان العربي « بالقاهرة

الإمارات ت�شارك يف قمة دولية عن الهجرة 
ت�شت�شيفها مراك�س

�أعمال  ت�شارك �ل�شعبة �لربملانية �لإمار�تية للمجل�س �لوطني �لحتادي يف 
�لف�شل  ميين  �لثالث  �لنييعييقيياد  لييدور  �لثانية  و�جلل�شة  �لإجيير�ئييييية  �جلل�شة 
�لت�شريعي �لثاين للربملان �لعربي �لتي �شتعقد يف �لقاهرة خالل �لفرتة من 

�جلاري. دي�شمرب   11 �إىل   8
وي�شم وفد �ل�شعبة �لربملانية �أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي �شعادة كل 
و�لقانونية  �لت�شريعية  �ليي�ييشييوؤون  جلنة  ع�شو  �لنقبي  �هلل  عبد  جا�شم  ميين 
وحقوق �لإن�شان وخالد بن ز�يد �لفال�شي رئي�س جلنة �ل�شوؤون �لقت�شادية 
و�ملييالييييية وعييائيي�ييشيية �ييشييامل بيين �ييشييميينييوه عيي�ييشييوة جليينيية �ليي�ييشييوؤون �لجتماعية 
�أحمد �ليماحي ع�شو جلنة  و�لرتبوية و�لثقافية و�مليير�أة و�ل�شباب وحممد 

�ل�شوؤون �خلارجية و�ل�شيا�شية و�لأمن �لقومي.
ومن �ملقرر �أن يعقد �لربملان �لعربي جل�شة خا�شة لإجر�ء �لنتخابات على 

من�شب رئي�س ونو�ب رئي�س �لربملان �لعربي وروؤ�شاء �للجان �لد�ئمة ونو�بهم 
وذلك ملدة عامن وفقا للنظام �لأ�شا�شي للربملان .

�ملبا�شر  �ل�شري  �لقيييرت�ع  طييريييق  عيين  �لعربي  �لييربملييان  �نتخابات  وجتيييرى 
لأع�شاء �لربملان �لعربي �حلا�شرين جل�شة �لنتخاب �ملتوقع عقدها �ليوم 
�لعامة  �لأمييانيية  وذليييك مبقر  �شنا  �لييعييربييي  �لييربملييان  �أعيي�ييشيياء  �أكيييرب  برئا�شة 

للجامعة �لعربية يف �لقاهرة.
و�شي�شتاأنف �لربملان �لعربي �جتماعات جلانه �لأربع �لد�ئمة وفق ت�شكيلها 
�جلديد يومي 9 و 10 دي�شمرب �جلاري .. كما �شيعقد مكتب �لربملان �لعربي 
بت�شكيله �جلديد �جتماعه �لثنن �ملقبل 10 دي�شمرب لإقر�ر جد�ول �أعمال 
�شتعقد  و�لييتييي  �لعربي  للربملان  �لثالث  �لنعقاد  دور  ميين  �لثالثة  �جلل�شة 

�لثالثاء �ملقبل مبقر جامعة �لدول �لعربية.

�لعاملي  للمنتدى  ع�شرة  �لقمة �حلادية  �جتماع  �لإمييار�ت يف  دولة  ت�شارك 
�لدويل  �مليثاق  لعتماد  �ملخ�ش�س  �حلكومي  �ملوؤمتر  ت�شبق  �لتي  للهجرة 
دي�شمرب  �شهر  من  و11  للهجرة �لآمنة �لنظامية �ملقرر عقده يومي 10 
�أملانيا  وجييمييهييورييية  �ملغربية  �ململكة  برئا�شة  ميير�كيي�ييس  مدينة  يف  �جلييياري 

ومب�شاركة وفود �لعديد من �لدول.
يرت�أ�س وفد �لدولة معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي وزير �ملو�رد �لب�شرية 
و�لتوطن وي�شم �شعادة �شيف �أحمد �ل�شويدي وكيل �لوز�رة ل�شوؤون �ملو�رد 
�لب�شرية و�شعادة حممد �ملري م�شت�شار �لوزير و�شعادة عمر �لنعيمي وكيل 
�لب�شطي  عفر�ء  و�شعادة  �لدولية  و�لعالقات  لالت�شال  �مل�شاعد  �ليييوز�رة 
يف  �ملعنين  من  وعييدد�  و�لطفال  �لن�شاء  لرعاية  دبي  موؤ�ش�شة  عام  مدير 

وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطن.
يف  �عتمدت  �لتي  �ملتحدة  لييالأمم  �لعامة  �جلمعية  برعاية  �ملوؤمتر  ويعقد 
و�ملهاجرين و�طالق  �لالجئن  �أجل  نيويورك من  »�عييالن   2016 �لعام 

م�شاور�ت حكومية بهدف �عتماد �مليثاق �لعاملي للهجرة �لمنة �لنظامية.
�نعقاد  مقر  يف  �لهاملي  ثيياين  بيين  نا�شر  مييعييايل  �لتقى  �أخيييرى  جهة  ميين 
�لجتماعات مبدينة مر�ك�س مع معايل �لدكتور عبد �لكرمي بنعتيق �لوزير 
�ملنتدب �ملكلف باملغاربة �ملقيمن يف �خلارج و�شوؤون �لهجرة حيث ��شتعر�شا 
�آفاق تطوير �لعالقات �لأخوية �لتاريخية بن �لبلدين �ل�شقيقن و�أجندة 

�لجتماعات �لتي ت�شت�شيفها مدينة مر�ك�س .
كر�مة  �حييرت�م حقوق و�شون  �أن   « �لهاملي  ثيياين  بن  نا�شر  و�أكييد معايل 
و�شيا�شة  نهجا  يعترب  �لإمييييار�ت  �أر�يييس  على  �ملييتييو�جييدة  �لثقافات  خمتلف 

ر��شخة يف �لدولة منذ تاأ�شي�شها على يد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�لإن�شان كونه ركيزة  �لذي كر�س �هتمامه لبناء  �ل نهيان طيب �هلل ثر�ه 

�أ�شا�شية لنه�شة وتطور �لدولة«.
و�أ�يييشييياف » �أن �لييقيييييادة �ليير�ييشيييييدة �أوجيييييدت منييوذجييا يييحييتييذى بييه عييامليييييا يف 
�لنفتاح على �لآخر و�لت�شامح و�لحرت�م �ملتبادل و�أطلقت �ملبادر�ت وتبنت 
�ل�شيا�شات �لر�مية �إىل �شعادة �ملجتمع �لإمار�تي يف ظل منوذج �قت�شادي 
تناف�شي بقيادة �لكفاء�ت �لوطنية وهو �لأمر �لذي �نعك�س على �شوق �لعمل 
من حيث توفري �لفر�س �لطموحة �لتي ت�شتقطب �لكفاء�ت �لعاملية ومن 

�شمنها �لكفاء�ت �ملغاربية«.
�لذي  بالتطور   « �لكرمي بن عتيق  �لدكتور عبد  �أ�شاد معايل   ، من جانبه 
ثاقبة  ��شرت�تيجية  روؤيييية  عيين  �لييذي يعرب  �لأمييير  �لإمييييار�ت  دوليية  ت�شهده 
و�إر�دة �شلبة قادت �لدولة �إىل منوذج تنموي لفت يحرتم وي�شون حقوق 

�لإن�شان«.
�ملحيطة  �لييظييروف  مييع  تتعامالن  �ل�شقيقن  �لبلدين  قيادتي  �أن   « و�أكيييد 
�مل�شالح  تر�عي  ثابتة  ثنائية  عالقات  و�شط  ��شرت�تيجي  بوعي  باملنطقة 

�مل�شرتكة«.
و�تييفييق �لييطييرفييان عييلييى تكثيف �لييعييمييل �مليي�ييشييرتك بيين �لييبييلييدييين يف ق�شايا 

�لعمل.
ح�شر �للقاء �شعادة �شيف �ل�شويدي وكيل وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطن 
ل�شوؤون �ملو�رد �لب�شرية و�لدكتور عمر �لنعيمي �لوكيل �مل�شاعد لالت�شال 

و�لعالقات �لدولية.
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العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/�لالين�س مل�شتلزمات �لتجميل

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1040068 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد حمد عبد�لهادي حممد �لهاجري من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شعيد حمد عبد�لهادي حممد �لهاجري من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممود حممد �يوب %49

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ �لالين�س مل�شتلزمات �لتجميل

ALLIANCE COSMTICS
�ىل/�لالين�س مل�شتلزمات �لتجميل ذ.م.م
ALLIANCE COSMTICS LLC

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
فود  ويل  �ل�شيييييادة/كافترييا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب كورنر  رخ�شة رقم:2011564 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حمد دغيم علي �لفهيد �لهاجري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حميد حمد عبيد حميد �لزعابي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/�حلرمالة كويف �شوب  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1369670 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة يحيى �شبيل �شالح �شبيل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مبارك حممد بخيت �ل�شيعري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
�لذهبية  �ل�شيييييادة/�لقو�عد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1017789 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن عبد�هلل �ل�شيد ح�شن �لها�شمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شمري يون�س عبد�هلل �شالح �لغافري

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/�لهدهد لتجارة �لطار�ت �جلديدة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1796675 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �مل �شعيد ر��شد مطر �لبادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فهد حممد �حمد حممد �لهاجري
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 80*7 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �لهدهد لتجارة �لطار�ت �جلديدة
AL HODHOD NEW TYRE TRADING

�ىل/�ن�شور�ن�س للطباعة و�لت�شوير
INSURANCE TYPING AND PHOTO COPY

�ملالك علي ح�شن حممد  تعديل عنو�ن/من �بوظبي م�شفح  م 5 - ق5  - حمل 2 - 
مكي/و�خرون �ىل �بوظبي �مل�شفح م 11 223538 223538 �ل�شيد هادف حممد حوفان 

و�خرين
تعديل ن�شاط/��شافة خدمات �لطباعة وت�شوير �مل�شتند�ت )8219001(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة �طار�ت �ل�شيار�ت ولو�زمها )4530005(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/يال للفطائر
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1817086 

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/ يال للفطائر

YALLA PASTRIES

�ىل/ذ� بيك�س بيكري
THE BAKES BAKERY

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/كافترييا تي جنك�شن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب عربية رخ�شة رقم:2622982 
تعديل وكيل خدمات/��شافة حممد مبارك �شعد �جلدحي �ملهري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ناف�س كورنوجوت %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مبارك �شعد �ملهري

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
برجر  �ل�شيييييادة/كافترييا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب جنك�شن رخ�شة رقم:2069029 
تعديل وكيل خدمات/��شافة حممد مبارك �شعد �جلدحي �ملهري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ناف�س كورنوجوت %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مبارك �شعد �جلدحي �ملهري

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/�شما �لفر�ت لل�شقالت ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2014658 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ن�س �حمد ��شماعيل �بر�هيم �حلو�شني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف يا�شن ��شماعيل �لعبود
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر �شيف حممد علي �شيف علي �لطنيجي

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 50*20
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ �شما �لفر�ت لل�شقالت ذ.م.م
SAMA AL FURAT SCAFFOLDING LLC

�ىل/�شما �لفر�ت لل�شقالت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
SAMA AL FURAT SCAFFOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/عبد�هلل 

�شامل �لعامري لل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1061979  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
�ل�شيييييادة/فندق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

غافه
رخ�شة رقم:CN 2244004  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
كافترييا  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:2503961 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  �ل�شماعيلية 

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
�لطويل  �ل�شيييييادة/�ل�شوء  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

للمقاولت �لعامة ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1154853 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد مبارك �شيف علي �ل�شاحلي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�شم عبد�هلل بقلر حاجي لري

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/�شمارت بيبول لد�رة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعقار�ت  رخ�شة رقم:2224427 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي �شامل فرج �شلطان �آل علي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد علي عبد�هلل �حمد �حلو�شني
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
�ل�شيييييادة/ميز�ن  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئيييرة  تعلن 

لتمثيل �ل�شركات
رخ�شة رقم:CN 2454180  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN بال�شم �لتجاري ب�شت �شابري  رقم:2108208 
للمقاولت �لعامة بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
�ل�شيييييادة/نق�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

لالزياء
رخ�شة رقم:CN 1016170  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

بهيئة  �مل�شجلة  �ملرور-  �ملنارة  �شيدلية   / �ل�شادة  يعلن 
رقم  جتارية  ورخ�شة   )PF2667( رقم  بقيد  �ل�شحة  

)CN-2017103( قد تقدمو� بطلب :
�إلغاء �لرتخي�س �عتبار� من  تاريخ 2018/12/06

وبناء عليه �شوف يتم توقف �لتعامل مع �شركات �لتاأمن.
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة 
هيئة �ل�شحة خالل �أ�شبوع من تاريخ ن�شرهذ� �لإعالن و�ل 
فان �لهيئة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء 

هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
�سيدلية املنارة املرور

اعالن اإلغاء ترخي�س

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/حمل �شر�ج لت�شليح وحلام ما�شورة عادم 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم:1106001 

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*3.40 �ىل 3*1

تعديل ��شم جتاري من/ حمل �شر�ج لت�شليح وحلام ما�شورة عادم �ل�شيار�ت

SERAJ AUTO EXHAUST REPAIR AND WELDING SHOP

�ىل/كر�ج �شر�ج مليكانيكا �ل�شيار�ت

SERAJ AUTO MECHANICAL GARAGE

تعديل ن�شاط/��شافة ��شالح ميكانيك �ملركبات )4520003(

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح عو�دم �ل�شيار�ت )4520013(

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

ذ.م.م" للعقارات-  جلوبال  "فورتك�س 
قر�ر  مبوجب  �نه  �حل�شابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن 
 2018/12/04 بتاريخ  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية 

بحل وت�شفية �شركة
 فورتك�س جلوبال للعقارات -ذ.م.م

فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب 
�مل�شفى �ملعن هاتف  رقم 037378999  فاك�س 037378989 
�س.ب  202075 – مدينة �لعن – �شناعية هيلي بناء عبد 
�هلل حممد علي �ل�شحي و�خرون مكتب رقم )3( و�إح�شار 
�مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�شاها 45 يوما من 

تاريخ هذ� �لعالن

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 
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اأخبـار الإمـارات
وفد كوري يطلع على جهود �شرطة اأبوظبي يف  املهام اخلا�شة  

 �طلع وفد �أمني من �ل�شرطة �لوطنية يف كوريا �جلنوبية 
على �جلهود �لتطويرية بقطاع �ملهام �خلا�شة يف �شرطة 
�لعملي  �لييتييدريييب  مبييجييالت  �ملتميزة  وجتربته  �أبييوظييبييي 

و�لرماية و��شتخد�مه �ملعد�ت و�لآليات �حلديثة.
ورحب �لعميد ر��شد �شعيد �ل�شام�شي مدير مديرية “ ق 
بزيارة �لوفد برئا�شة �لعقيد  �خلا�شة  �ملهام  “ بقطاع   7
باأي بايونغ ونائب رئي�س قوة �شو�ت يف �ل�شرطة �لوطنية 
�أبوظبي  �شرطة  ��شرت�تيجية  تاأتي �شمن  و�لتي  �لكورية 
يف تعزيز �لعالقات مع خمتلف �لأجهزة �لأمنية �لعاملية.

وتبادل  و�لييتييعيياون  �لتن�شيق  بحث  �لييلييقيياء  خييالل  وجيييرى 
�خليييييرب�ت و�لطيييييالع عييلييى خمييتييلييف �لييتييجييارب يف جمال 

عن  ت�شجيليا  فيلما  �لوفد  �شاهد  حيث  �لأمني  �لتدريب 
قطاع �ملهام �خلا�شة، كما نفذ مترينا �أمنيا عمليا م�شرتكا 

مع �ملهام �خلا�شة.
�ملهام  عييدد� من �شباط قطاع  ��شطحب  �آخيير  من جانب 
ز�يد  �ل�شيخ  جامع  �إىل  زيييارة  يف  �لكوري  �لوفد  �خلا�شة 
و�لييتيي�ييشييامييح وتعاي�س  �ليي�ييشييالم  قيييييم  �ليييذي يعك�س  �لييكييبييري 

�لأديان على �ختالفها.
�أبوظبي  �ليييليييوفييير  مييتييحييف  بييجييوليية يف  �ليييوفيييد  قييييام  كييمييا 
بت�شميمه  مميز�  وح�شاريا  ثقافيا  معلما  ي�شكل  �لييذي 
وحمتوياته �ملختلفة ويعد ر�شالة موجهة للعامل توؤكد �أن 
دولة �لإمار�ت منوذج للت�شامح و�لتنوع �ملعريف و�لتعاي�س 

بن �لثقافات و�ل�شعوب.
وثمن �لوفد �لز�ئر جهود �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي 
�لتطويرية وماحققته من �إجناز�ت �أمنية متميزة، م�شري� 
�إىل �أنها تعد من �ملوؤ�ش�شات �لأمنية و�ل�شرطية �ل�شباقة يف 
�لأمنية  �لتقنيات  و�أحييدث  �لتكنولوجيا  لتوظيف  �لعامل 

للحفاظ على �أمن و��شتقر�ر �ملجتمع.
و�ملت�شارعة  �لنوعية  بالقفز�ت  �إعجابه  عن  �لوفد  وعييرب 
�ملجالت وباتت  �لإميييار�ت يف خمتلف  دوليية  �لتي حققتها 
�شكره  عن  معربا  و�أمنية،  و�جتماعية  �قت�شادية  منارة 
�لعربية  �ل�شيافة  وكيييرم  �ل�ييشييتييقييبييال  حلييفيياوة  و�مييتيينييانييه 

�لأ�شيلة.

تخدم روؤية احلكومة بحلول عام  2030 

�شراكة املالية واحلكومة الإلكرتونية وبنك راأ�س اخليمة  تطلق »راأ�س اخليمة  للدفع الإلكرتوين« 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�ملييالييييية يف حكومة  د�ئيييييرة  �أعييليينييت 
�حلكومة  وهيييييئيية  �خليييييميية  ر�أ�يييييس 
�لإلكرتونية عن تو�شيع �شر�كتهما 
 ، �لييوطيينييي  ر�أ�يييس �خليمة  مييع بنك 
لإطالق م�شروع منظومة مركزية 
مييتييكييامييليية ليييليييدفيييع �لإليييييكيييييرتوين 
مع  متو��شلة  جلهود  نتاج  كثمرة 
�لر�ئدة   ،« ��ييييس  تيييي  »��ييييس  �ييشييركيية 
�إقييليييييمييييياً يف جميييال تييقييدمي حلول 

�لدفع �لإلكرتوين
وخيييييييالل مييييوؤمتيييير �ييشييحييفييي عقد 
فندق  يف  �لأول  �أميي�ييس  �أول  ميي�ييشيياء 
»و�ليييييييييدورف �أ�يييشيييتيييورييييا« يف ر�أ�ييييس 
حممد،  علي  يو�شف  قييال  �خليمة 
مييدييير عيييام د�ئييييرة �ملييالييييية يف ر�أ�س 
�ل�شر�كة  هييذه  تييخييدم    »: �خليمة 
�لتوجهات �لإ�شرت�تيجية حلكومة 

و�إ�شتخد�م  �لإمييييييييارة،  يف  �ليييذكيييي 
�مل�شتخدمة  �لتكنولوجيا  �أحيييدث 
يف عيييامل �لييدفييع �لييرقييمييي وتوفري 
�ملعتمدة  �لآميينيية  �لييو�ييشييائييل  جميع 
�ملتعاملن  حييقييوق  حلييفييظ  عيياملييييياً 
وتييوفييري �لإيييير�د �لآمييين للحكومة 
وتقليل م�شاريف �لتح�شيل لهذه 

�لإير�د�ت.«
�إجنالند،  بيرت  �أ�ييشييار  جانبه،  ميين 
�لييرئييييي�ييس �لييتيينييفيييييذي لييبيينييك ر�أ�يييس 
�خليمة �لوطني �إىل �لدور �لرئي�س 
�لييييذي يييقييوم بيييه �لييبيينييك حييالييييياً يف 
�لييتييعيياون مع  �إطيييار زييييادة م�شتوى 
�لر�شمية  و�جلهات  �لييدو�ئيير  كافة 
ر�أ�يييييس �خليييييميية وعلى  يف حييكييوميية 
تعزيز  بهدف  �ملالية  د�ئييرة  ر�أ�شهم 
�إ�شتخد�م حلول �لدفع �لإلكرتوين 
�ملريح و�لآمن مبا يخدم متطلبات 
و�ملقيم  �مليييو�طييين  كيييال  وميي�ييشييلييحيية 

و�خل�شم  �لئتمان  بطاقات  ذلييك 
وكذلك �ملحافظ �لرقمية، ويعترب 
دة تدعم  من�شة دفع مركزية موحنّ
�لإلكرتونية  �خلييييدمييييات  تيييوفيييري 
�إطالق  »ياأتي   : وتابع  �حلكومية. 
هييييييذ� �مليييي�ييييشييييروع �ل�يييشيييرت�تيييييييجيييي 
ر�أ�يييييس �خليمة  �ملييالييييية يف  ليييد�ئيييرة 
�خليمة  ر�أ�ييييس  بيينييك  �شركائها  مييع 
�لييوطيينييي و�ييشييركيية » ��يييس ��يييس تييي » 
كهدف  وحر�س ل�شتخد�م �أف�شل 
و�ملييبييتييكييرة لتلبية  �لييذكييييية  �ليينييظييم 
�مل�شتفيدة  �لأطييييييير�ف  مييتييطييلييبييات 
و�لتعاون  �ل�شر�كة  �شبل  وتو�شيع 
�مل�شروع  هييذ�  و�شيكون  �ملوؤ�ش�شي. 
و�لد�عم  �لأ�شا�س  �ليير�فييد  مبثابة 
لتطوير �لأد�ء �ملايل حلكومة ر�أ�س 
�ملمار�شات  لأف�شل  وفييقيياً  �خليمة 
دولياً،  عليها  �ملييتييعييارف  و�ملييعييايييري 
مييير�عييياة معايري  �إطيييييار  وذلييييك يف 

بحلول  وروؤييييتيييهيييا  �خليييييميية  ر�أ�ييييييس 
تبني  �إطييييار  يف  ل�ييشيييييمييا   ،2030
�ملالية  لييييد�ئييييرة  و��يييشيييحييية  روؤيييييييية 
�بتكارية يف جمال  باعتماد من�شة 
على  تعتمد  �لتي  �لعام  �ملييال  �إد�رة 
و�لذكية  �لإليييكيييرتونييييييية  �لييتييقيينييييية 
لييتييعييزيييز فر�س  �أ�يييشيييا�يييشيييي  بيي�ييشييكييل 
ر�أ�س  �إمييارة  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
هذ�  لتطبيق  و�ييشيييييكييون  �خليييييميية. 
حلول  على  ي�شتند  �لييذي  �مل�شروع 
بييو�بيية �لييدفييع �لييذكييي �ملييقييدميية من 
�شركة ��ييس تي ��ييس ، �لأثيير �لكبري 
ميين خيييالل تييوحيييييد �آلييييية حت�شيل 
�لإييييييير�د�ت �حلييكييومييييية يف �لإمييييارة 
دون �حلاجة �إىل ��شتخد�م �لعديد 
من �أنظمة �لدفع �لتي تثقل كاهل 
�ملوظفن و�ملتعاملن، حيث يدعم 
��شمارت«  �خليمة  »ر�أ�يييس  م�شروع 
ليييطيييرق �ليييدفيييع �ملييخييتييلييفيية مبيييا يف 

�لتناف�شية �لعاملية ومو�كبة للثورة 
�ل�شناعية �لر�بعة وبالإطالع على 
�لإلكرتوين  �لييتييحييول  م�شتجد�ت 
و�ليييييييذكيييييييي مليييخيييتيييليييف �خليييييدميييييات 
�حلكومية على �مل�شتوى �لإقليمي 
و�لدويل.« ومن جهته ذكر�ملهند�س 
�ليي�ييشييييياح، مدير  �شعيد  بيين  �أحييمييد 
�لإلكرتونية  �حلكومة  هيئة  عييام 
�ل�شر�كة  �أن   �خليييييييمييية  بييييير�أ�يييييس 
د�ئرة  ميين  كييل  مييع  �ل�شرت�تيجية 
�ملييالييييية �ليي�ييشييريييك �لييرئييييي�ييشييي لهذ� 
�خليمة  ر�أ�يييس  حكومة  يف  �مل�شروع 
�لوطني  �خليييييييمييية  ر�أ�ييييييييس  وبييينيييك 
ياأتي   ) ��ييييس  تيييي  ��ييييس   ( و�يييشيييركييية 
تعزيز�ً لروؤية �لهيئة يف �لريادة يف 
تقدمي �خلدمات �لذكية و�حللول 
�ملتكاملة  �لإلكرتونية  �حلكومية 
و�لقدرة  �حلييييياة  جيييودة  لتح�شن 
�لتحول  لييعييمييلييييية  �ليييتييينيييافييي�يييشييييييية 

��يييييييس تي   « �ييييشييييركيييية  عيييييييام  مييييدييييير 
�لدفع  ميينييظييوميية  �أن  �إىل   « ��ييييس 
�جلهات  ييين  متيييكنّ  « �لإلييييييكييييييرتوين 
وتعزيز  ميير�قييبيية  مييين  �مليي�ييشييتييفيييييدة 
عملية حت�شيل �لإييير�د�ت و�لتنبوؤ 
يف  �لدخول  نا  »ي�شرنّ و�أ�شاف:  بها، 
حكومة  مييع  ��شرت�تيجية  �شر�كة 
ر�أ�س �خليمة ممثلة بد�ئرة �ملالية 

وبالطبع  �خليمة.  ر�أ�يييس  �إميييارة  يف 
�لييييدفييييع  �أن  ملييييي�يييييشيييييروع  �ييييشيييييييييكييييون 
�إيجابياً  �نعكا�شاً  يعد  �للكرتوين 
على م�شرية �إمارة ر�أ�س �خليمة يف 
جمال �ملدفوعات �لإلكرتونية مبا 
يحقق �أهد�ف �لتنمية �لقت�شادية 

�مل�شتد�مة لالإمارة. 
جييانييتييي عبد�هلل،  �ملييهيينييد�ييس  ه  ونييييونّ

�لإلكرتونية،  �حلييكييوميية  وهيييييئيية 
ميييين مكانة  ييييعيييزز  �لييييييذي  �لأمييييييير 
�ل�شركة كاأحد �أهم �ملزودين حللول 
�ملنطقة  يف  �لإلييييكييييرتوين  �ليييدفيييع 
�أو  ليييليييجيييهيييات �حليييكيييومييييييية  �ييييشييييو�ء 
ثقة  على  ونحن  �خلا�س،  للقطاع 
ن�شتمر يف حتقيق  �شوف  �أنيينييا  ميين 

�ملزيد من �لإجناز�ت معاً.«  

 تخريج دورة اإ�شعاد املتعاملني 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�ل�شرطة  تدريب  معهد  �لبكر  مدير  حممد  نا�شر  �لدكتور  �لعقيد   �شهد 
خالل  �لييتييدريييب  مبعهد  و�ملنعقدة  �ملتعاملن  �إ�ييشييعيياد  دورة  �خليمة  بيير�أ�ييس 
حممد  �لعقيد  بح�شور  �جلييياري  دي�شمرب   6 ولغاية  دي�شمرب   4 �لييفييرتة 
مدير  �ل�شحي  ر��شد  �أحمد  و�لنقيب  �ملعهد  مدير  نائب  �لزعابي  �إبر�هيم 

�لتدريب �ملتخ�ش�س و �لنقيب خالد حممد �ملهريي  حما�شر �لدورة.

خالل  �ملتعاملن  توقعات  مييع  �ملتعاملن  �إ�شعاد  معادلة  �ليييدورة   ت�شمنت 
�لت�شال  �ملتعاملن ومر�كز  �إ�شعاد  للح�شول على �خلدمة ومر�كز  رحلته 

ومن�شات �خلدمات �لذكية.
و�ختتم  �ملتعاملن  �إ�شعاد  معادلة  لتحقيق  �ل�شعادة  ممكنات  �إىل   بالإ�شافة 
�ل�شتقبال  وموظفي  �ملتعاملن  �إ�شعاد  ملوظفي  باإر�شاد�ت خا�شة  �لربنامج 
�أدو�ت  ت�شميم  عييلييى  �ليي�ييشييوء  تيي�ييشييليييييط  �لتييي�يييشيييال  مع  مييير�كيييز  ومييوظييفييي 

�خلدمات.

خالل اأوىل دورات برنامج »مهارات« 

»ال�شارقة لتطوير القدرات« تدرب منت�شبيها على مهارات اخلطابة املوؤثرة باأ�شاليب »تيد« العاملية

�شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع موؤ�ش�شة دبي خلدمات املالحة اجلوية

•• ال�سارقة-الفجر:

-تطوير«،  �لييقييدر�ت  لتطوير  »�ل�شارقة  �أطلقت 
ليي�ييشيينيياعيية �لقادة  ملييوؤ�ييشيي�ييشيية ربييييع قييييرن  �لييتييابييعيية 
و�ملبتكرين، �لدورة �لأوىل من برنامج »مهار�ت«، 
�لذي يركز على تاأهيل �لكو�در �لوطنية �ل�شابة 
ومتكينهم من مهار�ت �لقرن �حلادي و�لع�شرين، 
مبا  �مل�شتقبلية،  �لييعييلييوم  يف  خييرب�تييهييم  وتييعييزيييز 
�ملهنية  حياتهم  يف  �لنجاح  حتقيق  لهم  ي�شمن 
تدريب  �إىل  �لربنامج  يهدف  كما  و�ل�شخ�شية. 
على  و�لقدرة  �ل�شتجابة  �شرعة  على  �مل�شاركن 
تتيح  �لتي  �ملييهييار�ت  وتطوير  �لتغري�ت،  مو�كبة 
لييهييم �لييتييعييامييل بيي�ييشييرعيية وميييرونييية ميييع �لأحيييييد�ث 
و�لتطور�ت، و�لتي ميكنهم �كت�شابها من خالل 

�لتعلم و�لتطبيق �مل�شتمر.
تدريبيتن  دورتييييييين  �لييييربنييييامييييج،   ويييتيي�ييشييميين 
�ملدربن  �أفيي�ييشييل  ميين  نخبة  يقدمها  �أ�ييشييبييوعييييياً، 
�ملهار�ت  تطوير  بهدف  �ملتخ�ش�شن،  و�خلييرب�ء 
�خلييطييابييييية و�أ�ييشيياليييييب فيين �لإليييقييياء �ملييقيينييع لدى 

�لكو�در �لوطنية �ل�شابة.
�لتي  �ليييربنييياميييج،  مييين  �لأوىل  �لييييييدورة  وركييييييَزت 
تييومييا�ييس، �خلييبييرية يف فن  قدمتها جييو�نييا جيييييه 
�لإلقاء ومهار�ت �لتحدث �إىل �جلمهور وتقدمي 
دور�ت  تقدميها  �إىل جانب  �لرجتييايل  �خلطاب 
�أ�ش�س  عييلييى  �لأعييييمييييال،  مييتييخيي�ييشيي�ييشيية يف جمييييال 
�مل�شاركات  ليييدى  �مليييهيييار�ت �خلييطييابييييية  و�أ�ييشيياليييييب 
بييا�ييشييتييخييد�م �أ�ييشييلييوب حميييادثيييات »تيييييييد«، مييا �أتييياح 
من  متكنهَن  �لتي  �ملهار�ت  �كت�شاب  فر�شة  لهًن 
موؤثرة  بطريقة  و�آر�ئهَن  �أفكارهَن  عن  �لتعبري 
ومييقيينييعيية.  كما �ييشييارك يف تييقييدمي �لييييدورة روبن 
�ملتخ�ش�س يف   ، �حلياتية  �ملهار�ت  بايلي، مدرب 
�ملوؤثرة،  �جلماهريية  �خلييطييابييات  و�إلييقيياء  كتابة 
�ل�شرد  فعالية  تقدمي  يف  م�شاركته  عيين  ف�شاًل 

�لق�ش�شي يف و�شط لندن.
�لثقة و�لتعلم من �لأخطاء

وقيييال روبييين بييايييلييي: »ركيييزت هييذه �لييييدورة، �لتي 
�لثقة يف  ��شتمرت يومن متتالين، على غر�س 

نفو�س �ملوظفن �ل�شباب وت�شجيعهم على �إطالق 
�لييعيينييان لإبييد�عيياتييهييم و�أفييكييارهييم �خليياَلقيية. لقد 
�لنخبة  بالعمل مع هذه  �شعرت مبتعة حقيقية 
�ل�شغف  لديهن  �للو�تي  �ل�شابات  �ل�شيد�ت  من 
و�إي�شال  حتقيقه  يف  يرغنب  مبييا  �لييتييام  و�لييوعييي 
�أ�ييشييو�تييهيين و�إثيييبيييات وجيييودهيييَن يف �ييشييوق �لعمل. 
�إىل ت�شجيعهن  �ليييدورة  ون�شعى من خييالل هييذه 
على جتربة �أ�شياء �أخرى جديدة وخمتلفة عما 
�عتدن عليه، ل �شيما �أن لديهن م�شاحة للتعلم 

من �لأخطاء«.
»تتميز جمموعة  تييومييا�ييس:  جييو�نييا جيه  وقييالييت 
�لعالية  بالثقة  �ليييدورة  يف  �مل�شاركات  �ل�شيد�ت 
بالنف�س و�حلزم و�لإ�شر�ر على �كت�شاب مهار�ت 
جديدة، وبد� و��شحاً �أنهن متمكنات من عملهن، 
مبتكرة  وحييلييول  �أ�ييشيياليييييب  عيين  ب�شغف  ويبحثن 
طييريييق حتقيق  تقف يف  �لييتييي  �حلييو�جييز  لبع�س 

طموحاتهن وت�شبب لهَن �شعور�ً بالإحباط«.
�أول يف ق�شم  تيينييفيييييذي  وقييالييت جنيييالء حمييمييد، 
لالرتقاء  “مناء”  موؤ�ش�شة  يف  �لب�شرية  �مليييو�رد 
باملر�أة: “��شتفدت كثري�ً من �لدورة، حيث ز�دت 
معرفتي وخربتي يف �أ�شلوب �إلقاء �خلطاب �أمام 
�جلمهور و�لتي تتلخ�س يف �أن �حلديث يجب �أن 

يكون موجز�ً مع �لرتكيز على �جلو�نب �لهامة. 
و�ملهار�ت  �لتقنيات  وجييو�نييا  روبيين  ميين  وتعلمنا 
�لتي حتفز �جلمهور على �لإ�شغاء باهتمام عند 
تقدمي �لعر�س �لتقدميي �أو �إلقاء كلمة ، و�لتي 
�شاأحر�س على ��شتخد�مها يف جمالت عملي. “

مدين  مهند�س  �لنقبي،  �إمييييان  قالت  وبييدورهييا 
“كانت  بال�شارقة:  �لعامة  �لأ�ييشييغييال  د�ئيييرة  ميين 
هذه �لدورة مفيدة جد�ً بالن�شبة يل، وز�دت من 
با�شتخد�م  تو�شيحية  عرو�س  تقدمي  يف  ثقتي 
در�ية  عييلييى  و�أ�ييشييبييحييت  “باوربوينت”  بييرنييامييج 
�أو�شع مبا يجب �أن �أركز عليه خالل حديثي �أمام 

�جلمهور.”
وتنظم موؤ�ش�شة “تطوير” دور�ت تدريبية �أخرى 
ت�شتمر حتى دي�شمرب �جلاري، تتيح من خاللها 
�لتفكري  مييهييار�ت  وتعلم  ��شتك�شاف  للم�شاركن 
و�لتعاون  �مل�شكالت  وحييل  و�لإبيييد�عيييي،  �لنقدي 
�لتفاو�س وغريها  و�لييقييدرة على  �لآخييرييين،  مع 
�ملعرفة،  �إك�شابهم  يف  ت�شهم  �لييتييي  �ملييهييار�ت  ميين 
و�ل�شخ�شي.  �ملهني  �ل�شعيدين  على  وتاأهيلهم 
ويييهييدف �لييربنييامييج �إىل متييكيين �مليي�ييشيياركيين من 
�شقل مهار�تهم �لتحليلية و�بتكار �أفكار جديدة، 

وحل �مل�شاكل بطرق مبتكرة.

•• دبي-الفجر:

عت �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي مذكرة تفاهم  وقنّ
مع موؤ�ش�شة دبي خلدمات �ملالحة �جلوية، وذلك 
»�إ�شعاد«،  �ملوؤ�ش�شة ببطاقة  بهدف تزويد موظفي 
عييرو�ييشييا وخيي�ييشييومييات ومز�يا  تييتيي�ييشييميين  و�ليييتيييي 
و�ل�شركات  و�خلييا�ييس  �لييعييام  �لييقييطيياعييان  يقدمها 

للموظفن.
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  جانب  من  �ملييذكييرة  وقييع 
�لإد�رة  �لعميد علي عتيق بن لحييج، مدير  دبييي، 

جانب  ميين  وقعها  فيما  �ملييطييار�ت،  لأمييين  �لعامة 
�ل�شيد  �ملييالحيية �جلييوييية،  دبييي خلييدمييات  موؤ�ش�شة 
�إبر�هيم �أهلي، �ملدير �لتنفيذي، بح�شور �ل�شيدة 
منى حممد �لعامري، رئي�س جلنة بطاقة �إ�شعاد 
يف �ييشييرطيية دبييييي، وعييييدد مييين �ملييوظييفيين مييين كال 

�جلانبن.
دبي  موؤ�ش�شة  مييوظييفييي  �نيي�ييشييمييام  �ملييذكييرة  وتييتيييييح 
»�إ�شعاد« يف  خلدمات �ملالحة �جلوية �إىل برنامج 
موظفي  دبييي  �شرطة  �شتزود  فيما  دبيييي،  �شرطة 
بال�شركات  و�إ�ييشييعييار�ت  �إ�ييشييعيياد،  ببطاقة  �ملوؤ�ش�شة 

ذ�تها  �ملز�يا  �ملوظفن  ملنح  �لتجارية  و�ملوؤ�ش�شات 
�لتي يح�شل عليها موظفو �شرطة دبي.

حول  ُمف�شل  �ييشييرح  �إىل  �ملوؤ�ش�شة  وفييد  و��شتمع 
ن  �إ�ييشييعيياد �لييذي ميكنّ �ملييوقييع �لإلييكييرتوين لبطاقة 
�لتي  �لطالع على �خل�شومات  م�شتخدميه من 
�لتعليم،  ة،  �ل�شحنّ من  �لقطاعات  خمتلف  ت�شمل 
�مل�شارف،  �لريا�شة،  �لتموين،  و�ل�شفر،  �ل�شياحة 
�لبناء،  وم�شتلزمات  �ملطاعم  و�ملو��شالت،  �لنقل 

قة. وعرو�س �أخرى متفرنّ

» �شر �شعادتي » يف الإمارات للتنمية الجتماعية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

للتنمية  �لإميييييييييييييييار�ت  جيييميييعييييييية  نيييظيييميييت 
�شر   « بيييعييينيييو�ن  �لجيييتيييمييياعييييييية حميييا�يييشيييرة 
�شعادتي » قدمها عدنان �جلنيبي بح�شور 
وم�شاركة 26 �شخ�شا . وياأتي تنظيم هذه 
و��شرت�تيجية  روؤييية  مع  �ملحا�شرة متا�شيا 
قيم  تر�شيخ  �إىل  �ليير�مييييية  �جلمعية  عمل 
كييافيية �لفئات  بييين  �ليييجييابييييية و�ليي�ييشييعييادة 
�أ�شلوب  بيياعييتييبييارهييا  �ملجتمعية  و�ليي�ييشيير�ئييح 
�لذي  �لإمييار�تييي  �ملجتمع  يف  �أ�شا�شي  حياة 
حتر�س قيادته على �إ�شعاد �أبنائها . و�شدد 
�مل�شتقرة  �لأ�يييشيييرة   �أهييمييييية   على  �ملحا�شر 
�لعن�شر  بيياعييتييبييارهييا  لأفييير�دهيييا  �لييد�عييميية 
�لأ�شا�شية  و�لييركيييييزة  لل�شعادة  �لأ�ييشييا�ييشييي 
فرد  كييل  ت�شجيع  ور�ء  �حلقيقي  و�لييد�فييع 
من �أفر�دها لتحقيق �لنجاح ورفع م�شتوى 
�لروح �ملعنوية لديه ، م�شري� �إىل �أن �ل�شعادة 
�ل�شعوب  ��شتقر�ر  يف  �لييز�وييية  حجز  ت�شكل 
ورفاهية  و��ييشييتييقيير�رهييا  �أميينييهييا  ودمييييومييية 
�أبيينييائييهييا وهيييو مييا دفيييع بييقيييييادتيينييا �حلكيمة 
وز�رة  وتخ�شي�س  �جلانب  بهذ�  لالهتمام 
�لعن�شر  �أن  و�أ�ييشيياف   . �ملييو�طيينيين  لإ�ييشييعيياد 
�ليي�ييشييائييع لييليي�ييشييعييادة هييو �ليي�ييشييد�قيية �جليدة 
ومر�فقة �لأ�شخا�س �لإيجابين و�أ�شحاب 
�أن  �أهمية  �إىل  لفتا   ، �لناجحة  �لب�شمات 
تنبع �ل�شعادة من د�خل كل �شخ�س لينطلق 
وم�شاعدتهم  �لآخييرييين  �إ�ييشييعيياد  نحو  منها 
وتطلعاتهم  �أحييييالمييييهييييم  حتيييقيييييييق  عيييليييى 
و�أهد�فهم �لتي ي�شبون �إليها . ومت يف ختام 
�ملحا�شرة فتح �لباب �أمام �أ�شئلة �مل�شاركن 
حول  ومتحورت  للمحا�شر  وجهوها  �لتي 
�إليها  �لييو�ييشييول  و�ييشييبييل  �ليي�ييشييعييادة  مفاهيم 
�ل�شعادة  مفهوم  �إىل  للو�شول  وحتقيقها 

�ملجتمعية �ل�شاملة . 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/�ملكن�شة 

�لذهبية
رخ�شة رقم:CN 1124165  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
�ل�شيييييادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

�لتمام لتجارة �لهو�تف �ملتحركة - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1020469-1  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/موؤ�ش�شة 

خلف �شيف للنقليات و�ملقاولت �لعامة - فرع
رخ�شة رقم:CN 1033246-1  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/عيادة هنادي

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1123395 

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ عيادة هنادي

HANADI CLINIC

�ىل/مركز هنادي �لطبي

HANADI MEDICAL CENTER

تعديل ن�شاط/��شافة جممع طبي )8620021(

تعديل ن�شاط/حذف عيادة �لطب �لعام )8620001(

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/كافترييا كرك �لب�شتان

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1105459 
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*2.80 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ كافترييا كرك �لب�شتان
KARAK AL BUSTAN CAFETERIA

�ىل/وردة �لب�شتان لتجارة �خل�شار و�لفو�كه
WARDAT AL BUSTAN VEGETABLE AND FRUITS TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �خل�شار و�لفو�كه �ملجففة - بالتجزئة )4721020(
تعديل ن�شاط/��شافة جتارة �خل�شار و�لفو�كه �ملجففة - باجلملة )4630132(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )5610003(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
�لب�شام  �ل�شيييييادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئيييرة  تعلن 

لالجهزة �للكرتونية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1195363 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة غالب �شامل برك �شعيد �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر�ن �شيد �شامل عبد�هلل عبد�لقادر �جلنيدي

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/كافترييا بريوت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1104647 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل نا�شر �شاملن حممد �لعي�شائي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف يون�س حممود معروف

تعديل وكيل خدمات
حذف �شامل نا�شر �شاملن حممد �لعي�شائي

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/جولدن تاورز للمقاولت �لعامة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1932335 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ��شرف �ل�شالم تاج �ل�شالم تاج �ل�شالم %19
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة موبا�شوير عالم �بو ناف مياه %15

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خلفان حممد ر��شد حممد �ملن�شوري %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ميالد مياه �شاهيد �حلق %15

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ��شرف �ل�شالم تاج �ل�شالم تاج �ل�شالم
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف موبا�شوير عالم �بو ناف مياه

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل قر�ن �لنوبي مزينه �لعامري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ميالد مياه �شاهيد �حلق

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئيييرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شيييييادة/موؤ�ش�شة �لبدعاوي للمقاولت �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1144654 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جاكر ح�شن نور�ر زمان %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ثامر عا�شه �شفر حممد �لبقمي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ثامر عا�شه �شفر حممد �لبقمي من 100% �ىل %51

تعديل ر�أ�س �ملال/ من null �ىل 1500000
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �لبدعاوي للمقاولت �لعامة

ALBADAWI GENERAL CONTRACTING

�ىل/�شركة �لبدعاوي للمقاولت �لعامة ذ.م.م
ALBADAWI GENERAL CONTRACTING COMPANY LLC

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

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

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8

�ل�شادة/ �مل�شتاأجرين �ل�شابقن
تعلن �ملوؤ�ش�شة مل�شتاأجريها �ل�شابقن ممن تركو 
�ليجارية  مو�د يف وحد�تهم  �أو  لأثاث  خملفات 
مكتب  مر�جعة  عليهم   ، ي�شغلونها  كانو  �لتي 
�ملوؤ�ش�شة ل�شتالمها و�شد�د �مل�شتحقات �لإيجارية 
تاريخ  من  �أيام  �شبعة  وخالل  بذمتهم  �ملتبقية 
غري  �ملوؤ�ش�شة  تكون  ثم  ومن  �لإعالن  هذ�  ن�شر 

م�شوؤولة عن �أي �شيء جتاههم.
موؤ�س�سة املحور للعقارات

موؤ�ش�شة املحور للعقارات

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 294695     بتاريخ :  2018/7/2
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم:    بو�شيتيك غروب ليمتد 
وعنو�نه:    ليفيل 54، هوبويل �شنرت، 183 كوين�س رود �ي�شت، هوجن كوجن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
عدد و�أدو�ت يدوية )ُتد�ر باليد(،؛ عدد �شحج )�شنفرة( )عدد يدوية(؛ مثاقب للنجارة )عدد يدوية(؛ لقم 
�أدو�ت قطع )عدد يدوية(؛ مثاقب؛ ِعدد �حلد�ئق )تد�ر  )�أجييز�ء من عدد يدوية(؛ �شفر�ت )عدد يدوية(؛ 
ات )عدد يدوية(؛ مطارق )عدد يدوية(؛ عدد يدوية تد�ر باليد؛ معاول )عدد يدوية(؛ ر�فعات  باليد(؛ مر�شنّ
تد�ر باليد لل�شيار�ت؛ منا�شري �ملنحنيات؛ جمز�ت ع�شب )عدد يدوية(؛ كما�شات؛ �شكاكن للتقليم؛ مقر��شات 
للتقليم؛ خر�مات )عدد يدوية؛ �أم�شاط )عدد يدوية(؛ �شفر�ت للمنا�شري )�أجز�ء من عدد يدوية(؛ منا�شري 
)عدد يدوية(؛ مق�شات؛ مفكات؛ مق�شات؛ جمارف )عدد يدوية(؛ مفكات؛ مق�شات؛ جمارف )عدد يدوية(؛ 

جمارف )عدد يدوية(؛ �أحزمة للعدد )حامالت(؛ مقلمات �لأ�شجار؛ مالزم؛ مفاتيح ربط )عدد يدوية.
�لو�قيعة بالفئة: 8

و�شف �لعالمة : �لكلمة WESCO بالأحرف �لالتينية �ل�شغرية 
�ل�شرت�طات: 0 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

جاى  كينان   / �ملييدعييو  فقد 
�لفلبن     ، باكارو  ترومبيتا 
�شفره  جيييييو�ز   - �جليينيي�ييشييييية 
 )A8932879P( رقم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   �لتييي�يييشيييال 

0581544156

فقدان جواز �شفر
عبد�لو�شيم   / �ملدعو  فقد 
�لهند     ، عيييبيييد�لييي�يييشيييفيييييييق 
�شفره  جيييييو�ز   - �جليينيي�ييشييييية 
 )3177412H( رقييييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   �لتييي�يييشيييال 

0505863244

فقدان جواز �شفر

فييقييد �ملييدعييو / ثيياقييب علي 
باك�شتان     ، عيييليييي  لييييييياقيييت 
�شفره  جيييييو�ز   - �جليينيي�ييشييييية 
 )BX1796243( رقم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   �لتييي�يييشيييال 

0557243095

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو/ د�نيل �شت�شوب�س، 
�شفره  جييو�ز  �جلن�شية  �ملانيا 
 )F4NZ8C6ZT(رقم
يييييعيييير  مميييييييييين  ييييييييييرجيييييييييى   -
بال�شفارة  تيي�ييشييليييييمييه  عيييليييييييه 
�لبنغالدي�شية �و �قرب مركز 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

كرم معايل �للو�ء حممد خلفان �لرميثي، قائد 
�لفرعية  �للجنة  رئي�س  و  �أبوظبي،  �شرطة  عام 
فرق  من  عييدد�  باأبوظبي،  �ل�شكانية  للرتكيبة 
و�لتي  �ل�شكانية،  للرتكيبة  �لفرعية  �للجنة 
عملت على �إعد�د �ل�شرت�تيجيات �لتخ�ش�شية، 
�لرتكيبة  مييلييف  لييدعييم  �لييفيينييييية  �ليييدر��يييشيييات  و 

�ل�شكانية لإمارة �أبوظبي. 
 و�أثنى �للو�ء �لرميثي على جهود �لفرق  �لتي 
ت�شم  يف ع�شويتها  عدد من �ملوؤ�ش�شات �ملحلية 
و�لحتييييادييييية ، ميييوزعييية عييلييى ثيييالث فيييرق وهي 

�لفريق �ل�شرت�تيجي، و�لفريق �لفني، وفريق 
در��يييشييية �إعيييييد�د �لييعييميياليية يف �مليييييز�رع و�ليييعيييزب يف 
�لفنية  �لدر��شات  �أهمية  موؤكد�ً  �أبوظبي  �إمييارة 
��شت�شر�ف  يف  �لتخ�ش�شية   و�ل�شرت�تيجيات 
�مليي�ييشييتييقييبييل وفيييقيييا  ملنهجية روؤيييييية �حلييكييوميية يف 

حتقيق جمتمع متالحم  يعتز بهويته.
�لقيادة  �أقيم مبقر  �لذي  �لتكرمي  ح�شر حفل 
ل�شرطة �أبوظبي، �شعادة مرمي حممد �لرميثي، 
�شعادة  و  �لأ�شرية،  �لتنمية  موؤ�ش�شة  عام  مدير 
حممد �شعيد �لنيادي مدير عام �لهيئة �لعامة 
لييليي�ييشييوؤون �لإ�ييشييالمييييية و�لأوقييييييياف، و عيييدد من 
�مليي�ييشييوؤوليين بيياملييوؤ�ييشيي�ييشييات �ملييحييلييييية و�لحتييياديييية، 

�للجنة  فيييرق  �أن  يييذكيير  �ليي�ييشييبيياط.  وعييييدد ميين 
يف  ت�شكيلها  مت  �ل�شكانية،  للرتكيبة  �لفرعية 
�لقيام  وتييتييوىل   ،  2016 عيييام  ميين  �أغيي�ييشييطيي�ييس 
مب�شح �شامل وتقييم �لو�شع �حلايل للرتكيبة 
�ل�شكانية يف �لإمارة، و�ختيار جمالت �لرتكيز 
وفييير�يييس ومييي�يييشيييارييييع �لييتييحيي�ييشيين �مليييقيييرتحييية، و 
�لتو�فق و�ملو�ءمة مع �ل�شرت�تيجية �لحتادية 
�أبوظبي،  �إمييارة  ومع خطة  �ل�شكانية  للرتكيبة 
�ل�ييشييرت�تيييييجييييية �خلا�شة  �لأهييييييد�ف  وحتيييدييييد 
بييالييرتكيييييبيية �ليي�ييشييكييانييييية وربيييطيييهيييا ميييع �خلطة 
�لحتييادييية وخييطيية �إميييارة �أبييوظييبييي، ف�شال عن 

�إعد�د قائمة �ملوؤ�شر�ت �ل�شرت�تيجية .

•• دبي-الفجر:

�شعيد  �لييييلييييو�ء حمييمييد  �يييشيييعيييادة  قييييال 
ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد  بخيت، 
�إ�شعاد �ملجتمع و�لتجهيز�ت يف �شرطة 
مع  وتنا�شق  بتناغم  �لعمل  �إن  دبيييي، 
�لأخرى  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  كافة 
دبي،  يف  و�خلييا�ييشيية  �حلكومية  و�شبه 
يعد �أف�شل و�شيلة لالرتقاء مبعدلت 
وجمهور  عييام،  ب�شكل  �ملجتمع  �شعادة 
�ملييتييعييامييليين مييع �ييشييرطيية دبيييي ب�شورة 
�لعامة  �لإد�رة  �أن دور  خا�شة، موؤكد�ً 
�ملييجييتييمييع حميييوري يف تعزيز  لإ�ييشييعيياد 
�شرطة  تو��شل  ج�شور  ومييد  �لتعاون 

دبي مع كافة قطاعات �ملجتمع.
جاء ذلك خالل تفقد �شعادته �لإد�رة 
�لعامة لإ�شعاد �ملجتمع، �شمن برنامج 
�لعامة  لييييالإد�ر�ت  �ل�شنوي  �لتفتي�س 
 ،2018 لييلييعييام  �ليي�ييشييرطيية  وميييير�كييييز 
�شهيل،  علي  خييالييد  �لعميد  بح�شور 
�ملجتمع  لإ�شعاد  �لعامة  �لإد�رة  مدير 
خلفان  علي  �لعقيد  ونائبه  بالوكالة، 
�لفرعية  �لإد�رة  ومديري  �ملن�شوري، 

يف �لإد�رة �لعامة لإ�شعاد �ملجتمع.

اإدارة ال�سراكة
و��شتهل م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون 
جولته  و�لتجهيز�ت  �ملجتمع  �إ�شعاد 
و�ل�شمعة  �لييي�يييشييير�كييية  �إد�رة  بييتييفييقييد 
عيييليييى �خلطط  و�طييييلييييع  �مليييوؤ�يييشييي�يييشييييييية، 
�لتطويرية و�لرب�مج �ملعدة و�ملنفذة، 
حيث  بعملها،  �ملتعلقة  و�لإح�شائيات 
و�ل�شر�كة  �ليي�ييشييمييعيية  �إد�رة  �أ�ييشييرفييت 
مذكرة   60 �إبيييييير�م  عييلييى  �ملييوؤ�ييشيي�ييشييييية 
 2018 �جليياري  �لعام  خييالل  تفاهم 
م�شتوى  على  مرجعية  مقارنات  و3 
جهات  ثييالث  مييع  و�لنتائج  �لعمليات 

حكومية �أخرى.  
عييلييى �خلارطة  �ييشييعييادتييه  �طيييليييع  كييمييا 
و�ل�شر�كة  �ل�شمعة  لإد�رة  �مل�شتقبلية 
�ملوؤ�ش�شية، و�لتي تت�شمن نظاما ذكيا 
�لتعاون  �تفاقيات  بنود  تنفيذ  ملتابعة 
و�كت�شابها  �ملعرفة  ونقل  و�ل�شر�كة، 
و�لعائد  �مليي�ييشييافيية  �لييقيييييميية  وقيييييا�ييس 
�أهد�ف  على  �ل�شر�كة  �تفاقيات  ميين 
�شرطة دبي، وربطها مبوؤ�شر�ت �لثقة 
�لإح�شا�س  �رتفاع  ون�شب  �ل�شرطة  يف 

بالأمن و�لطماأنينة.
�لإد�رة  حققته  مبييا  �ييشييعييادتييه  و�أ�يييشييياد   
�ل�شركاء  ر�ييشييا  مييوؤ�ييشيير  م�شتوى  على 
�لن�شبة  بلغت  حيث   2017 �لعام  يف 
عييلييى دورهييييا يف  ميييوؤكيييد�   ،  93.9%
�إعد�د و�شياغة ومتابعة تطبيق بنود 
�تفاقيات ومذكر�ت �ل�شر�كة و�لتعاون 

و�تباعها   �خلييارجييييين،  �ليي�ييشييركيياء  مييع 
ملنهجية م�شرتكة مع باقي �ملوؤ�ش�شات 
و�شبه  �حلكومية  و�لهيئات  و�لدو�ئر 
�حلكومية و�خلا�شة و�لتي من �شاأنها 
بر�مج  وفاعلية  كييفيياءة  ميين  ترفع  �أن 
�أن �لتنا�شق  �لعمل �ملجتمعي، م�شيفاً 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  بيين  و�لتناغم 
�أهد�ف  لتحقيق  مهما  مطلبا  يعترب 

خطة دبي 2021. 

ا�ستقطاب الرعاة 
بخيت  �شعيد  حممد  �لييلييو�ء  و��شتمع 
خيييالل جييولييتييه �ىل �ييشييرح حيييول بنود 
يف  �لييرعيياة  ��شتقطاب  و�شيا�شة  دليييييل 
�ييشييرطيية دبييييي �لييتييي مت �عييييد�دهييييا مبا 
�لعامة  �لقيادة  توجهات  مع  يتما�شى 
لت�شويق  وخييطييطييهييا  دبييييي  ليي�ييشييرطيية 
�شعادته  موؤكد�  �ملجتمع،  يف  خدماتها 
على �أهمية �ملر�جعة �لدورية ملحتوى 
�لرعاة و�حلر�س على  ودليل  �شيا�شة 
��شتقطاب  جلنة  مييع  �جلييهييود  تن�شيق 
�لعامة  �لقيادة  م�شتوى  على  �لرعاة 
ل�شبط �شروط عملية قبول �لرعاية 
لأن�شطة وم�شاريع �ل�شرطة مبا يعزز 
�ملوؤ�ش�شية  و�شورتها  �شمعتها  ويدعم 
دبي  �ييشييرطيية  �أن  ُييييذكييير  �ملييجييتييمييع،  يف 
 8 2018 يف  �لييعييام  �ييشيياركييت خيييالل 
معار�س حكومية ودولية قدمت من 
حديثة  ت�شويقية  ميينيي�ييشييات  خيياللييهييا 

لباقة خدماتها �لذكية. 

 التوعية الأمنية 
وتييفييقييد �ليييليييو�ء بييخيييييت بييير�ميييج عمل 
�لأمنية،  �لييتييوعييييية  �إد�رة  وميي�ييشيياريييع 
و�طلع على نتائج عملها خالل �لعام 
�لتوعية  �إد�رة  نفذت  حيث   ،2017
لإ�شعاد  �لييعيياميية  �لإد�رة  يف  �لأميينييييية 

خالل  توعوية  حمالت   10 �ملجتمع 
�لعام �ملا�شي، و�شلت �إىل 393600 
�لتوعية  بيييير�مييييج  �ييشييميين  ميي�ييشييتييفيييييد 
للجاليات �لأجنبية يف دبي، ومت تنفيذ 
�ملد�ر�س  لطلبة  توعوية  فعالية   40
�شارك فيها 65049 طالباً وطالبة، 
وعلى م�شتوى بر�مج �لعمل �لد�خلية 
باإيفاد  �لأمنية  �لتوعية  �إد�رة  قامت 
44 موظفا لأد�ء فري�شة �حلج خالل 
باإيفاد  وقامت   2017 �ملا�شي  �لعام 
لأد�ء منا�شك �لعمرة،  موظفا   188
ونظمت فعاليات معر�س كتاب �خلري 
�لذي �شجل توزيع 2102 كتاب على 

�ملوظفن.
�لفال�شي،  بطي  �ل�شيد  و��شتعر�س 
يف  �لأمييينييييييية  �لييتييوعييييية  �إد�رة  ميييديييير 
لقيا�س  �جلديد  �لنظام  دبييي،  �شرطة 
�ملجتمع،  يف  �لتوعوية  �حلمالت  �أثيير 
حيث ي�شمن يف �ملرحلة �لأوىل قيا�س 
مييتييعييلييقيية مبيييعيييدل و�شول  ميييوؤ�يييشييير�ت 
�نت�شارها  ودرجيية  �لتوعوية  �لر�شالة 
�لثانية  �ملرحلة  وتكر�رها، ويقي�س يف 
�لوعي  يف  �لييثييبييات  �أو  �لرتييفيياع  ن�شبة 
ليييدى �جلمهور  و�ليييقيييانيييوين  �لأمييينيييي 

من  �لتوعوية،  باحلمالت  �مل�شتهدف 
خييييالل ر�يييشيييد ومييير�قيييبييية �لييتييغيييييري يف 
�ل�شلوكيات، �أما �ملرحلة �لثالثة فيقوم 
�ل�شرت�تيجي  �لعائد  بقيا�س  �لنظام 
مييين بييير�ميييج �لييتييوعييييية �لأمييينييييييية من 
موؤ�ش�شة  يف  �لييثييقيية  مييوؤ�ييشيير�ت  خيييالل 
يف  ممثلة  �مل�شافة  و�لقيمة  �ل�شرطة 
�لتوجهات  �مل�شاهمة يف حتقيق  درجة 

�ل�شرت�تيجية ل�شرطة دبي.
و�أكد �للو�ء بخيت على �شرورة �تباع 
�لأ�شاليب �لعلمية �لقائمة على در��شة 
�ملجتمع وحاجاته من بر�مج �لتوعية 
رئي�شي  كمدخل  و�عتمادها  �لأمنية، 
يف ت�شميم و�إعد�د �لر�شائل �لتوعوية، 
مثمناً جهود �لإد�رة يف جمال �لتوعية 
�ملوظفن،  ت�شتهدف  �لتي  �ملوؤ�ش�شية 
�لوظيفي،  �لر�شا  مبعدلت  وترتقي 
�ل�شرت�تيجي  �لهدف  بذلك  حمققة 

يف �إ�شعاد �جلمهور �لد�خلي.

تطوعية  �ساعة  األف   25
عقب ذلك تفقد �للو�ء حممد �شعيد 
�ملجتمعية  �ليييعيييالقيييات  �إد�رة  بييخيييييت 
�ملجتمع،  لإ�ييشييعيياد  �لييعيياميية  �لإد�رة  يف 

و��شتمع �إىل �شرح مف�شل حول بر�مج 
ت�شميم و�إطالق �ملبادر�ت �ملجتمعية، 
 34 تنفيذ  يف  �لإد�رة  جنييحييت  حيييييث 
ميييييبيييييادرة جمييتييمييعييييية خييييييالل �ليييعيييام 
2017 وحتى �أكتوبر 2018 �شارك 
متطوع  مييوظييف   791 تنفيذها  يف 
�لعامة ومر�كز  �لإد�ر�ت  من خمتلف 
�ل�شرطة، حمققن بذلك 25.388 
�لعمل  جميييييال  يف  تييطييوعييييية  �يييشييياعييية 
فر�شة   72 وم�شتفيدين  �ملجتمعي 
�إىل تلقي �لإد�رة  تطوعية، بالإ�شافة 
طلباً   138 �مليييا�يييشيييي  �ليييعيييام  خييييالل 
�مليد�ين  �لييتييدريييب  منها  جمييتييمييعييييياً، 
حيث  و�لييكييليييييات،  �جلييامييعييات  لطلبة 
وطالبة  طييالييبيياً   122 ��ييشييتييقييبييال  مت 
��شتفادو� من �لتدريب �لعملي ب�شرطة 
تكرمي  يف  �لإد�رة  وجنيييحيييت  دبييييييي،  
158 طالباً وطالبة من �ملتفوقن يف 
�لثانوية �لعامة خالل �لعام 2017، 
ووفرت لي8  طالب متفوقن من �أبناء 
در��شية  منحاً  �ل�شرطة  يف  �لعاملن 
بالتعاون مع �جلامعات و�لكليات �لتي 
بال�شرطة عالقات و�شر�كات  تربطها 

موؤ�ش�شية. 

 الإعالم الأمني 
و�طييلييع �ييشييعييادة �لييلييو�ء حمييمييد �شعيد 
بخيت على بر�مج عمل �إد�رة �لعالم 
�لعام  خييالل  ونييتييائييج عملها  �لأميينييي، 
فرق  قييامييت  حيييييث   ،2017 �ملييا�ييشييي 
بتغطية  �لإعيييييالمييييييييييية  �ليييتيييغيييطيييييييات 
�ليييفيييرتة  خييييييالل  فيييعيييالييييييية   3570
�أكتوبر  وحييتييى   2017 �أكييتييوبيير  ميين 
 4024 نيي�ييشيير  ذليييك  �ييشييمييل   ،2018
�لأخبار  بيين  تيينييوعييت  �شحفية  ميييادة 
�ل�شحفية،  و�ملييييوؤمتيييير�ت  و�لييتييقييارييير 
وقامت �إد�رة �لإعالم �لأمني ب�شرطة 
بثها  مت  فيديو   6797 بيياإنييتيياج  دبييي 
و�شبكات  �لتلفزيونية  �لييقيينييو�ت  عييرب 
بذلك  �لجتماعي، حمققة  �لتو��شل 

%86.4 ن�شبة �لر�شا �لعام عن ن�شر 
ما  وهو  �ملجتمع  تهم  �لتي  �ملعلومات 
عن   0.5% بن�شبة  زيييادة  �إىل  ي�شري 
�شعادة  و�أكيييد    .2016 �لييعييام  نتيجة 
�ل�شكاوى  متابعة  �أهمية  على  �لييلييو�ء 
�ل�شرطة  عييلييى  �ليييييو�ردة  و�ملييالحييظييات 
يف بيير�مييج �لييبييث �ملييبييا�ييشيير، ميي�ييشيييييد� يف 
حققتها  �لييتييي  بالنتائج  ذ�تيييه  �لييوقييت 
�ملجال،  �لأمني يف هذ�  �لإعييالم  �إد�رة 
�شكوى   5143 بر�شد  قييامييت  حيث 
وميييالحيييظييية مت �لييتييعييامييل مييعييهييا من 
�لإذ�عية  �لرب�مج  قبل موظفي ق�شم 
و�لتن�شيق مع �جلهات �ملعنية بالرد من 
د�خل �ل�شرطة، حيث ظهر �ملتحدثون 
�ل�شتف�شار�ت  على  للرد  �لر�شميون 
مد�خلة   1071 يف  و�ليييي�ييييشييييكيييياوى 
�لقائد  ميي�ييشيياعييد  و�طيييليييع  هييياتيييفييييييية.  
�لعام بعد ذلك على برنامج �لأجندة 
�لإعالمية  للتغطيات  �لإلييكييرتونييييية 
تغطية  ي�شمن  �إلكرتوين  نظام  وهو 
�ليومية  و�لأن�شطة  �لفعاليات  كافة 
عامة  �إد�رة  ع�شرة  بثماين  �خلييا�ييشيية 
للقيادة  تابعة  �شرطة  مر�كز  وع�شرة 
�شعادته  م�شيد�  دبي،  ل�شرطة  �لعامة 
�لإعالمي  �لإنيييتييياج  ونييوعييييية  بييحييجييم 
�ملييرئييي و�مليييقيييروء يف �لإعييييالم �لأمني 
�شعادته  تييفييقييد  كييمييا  دبيييييي.  بيي�ييشييرطيية 
�ييشييعييبيية �ليينيي�ييشيير �ملييعيينييييية بييياإ�يييشيييد�ر�ت 
�لإعييييالم �لأميينييي وهيييي جمييليية �لأمن 
�لإجنليزية  و�ليينيي�ييشييرة  خييالييد  وجمييليية 

.  Safety&security
ل�شوؤون  �لييعييام  �لييقييائييد  م�شاعد  وقيييال 
�إ�يييشيييعييياد �ملييجييتييمييع و�ليييتيييجيييهيييييييز�ت �إن 
يعد  دبييي  �شرطة  �أخييبييار  على  �لطلب 
موؤ�شر� يقي�س �شمعة و�شورة �ملوؤ�ش�شة 
بالن�شبة  �لييتييحييدي  و�أن  �ملييجييتييمييع،  يف 
�ملحافظة  هو  �لأمني  �لإعييالم  لإد�رة 
�إنتاجيتها مبا يتنا�شب  على �لنمو يف 
مع تطلعات �لقيادة ويلبي �حتياجات 
تربطنا  �لييييتييييي  �لإعيييييييييييالم  و�ييييشييييائييييل 
بييهييا عيييالقيييات عييمييل مييتييميييييزة قائمة 
و�لو�شوح  �مليييتيييبيييادل  �لحييييييرت�م  عييلييى 
��شتف�شار�ت  على  �لييرد  يف  و�ل�شفافية 

�إد�رة  تييعييامييلييت  �لإعيييالمييييييين،  حيييييث 
�لعامن  خيييييالل  �لأميييينييييي  �لإعييييييييالم 
طلب   1250 مع   2018-2017
�لعام  يف  طلباً   630 بو�قع  �إعييالمييي 
�أكتوبر  حتى  طلباً   620 و   2017

من �لعام �جلاري 2018. 

ال�سوؤون الريا�سية 
وتييفييقييد �ييشييعييادة �لييلييو�ء حمييمييد �شعيد 
�لريا�شية،  �لييي�يييشيييوؤون  �إد�رة  بييخيييييت 
و��شتمع �إىل �شرح مف�شل حول بر�مج 
�لعمل و�لأن�شطة �لريا�شية �ل�شنوية 
�لريا�شية  �لييي�يييشيييوؤون  تييقييدمييهييا  �لييتييي 
حيث  و�خلارجي،  �لد�خلي  للجمهور 
�لقيادة  يف  �لريا�شية  �لييفييرق  حققت 
�لتفوق  درع  دبييييي  ليي�ييشييرطيية  �لييعيياميية 
�ملا�شي  قبل  للمو�شم  �لعام  �لريا�شي 
2017/2016. كما و�طلع �شعادته 
بييعييد ذلييييك عييلييى بييير�ميييج عييمييل ق�شم 
و�آليييييييات ت�شميم  �لييريييا�ييشييي،  �لييوعييي 
وتنفيذ �لرب�مج �لريا�شية �لتوعوية 
�ل�شحة  على  �ملحافظة  �إىل  �لهادفة 
�مل�شتفيدين  عييدد  بلغ  حيث  �لييعيياميية، 
للمجتمع  �لييريييا�ييشييييية  �مليييبيييادر�ت  ميين 
�لتحقو�  118.967 م�شتفيد�ً  نحو 
ريا�شية  وميييبيييادرة  بييرنيياجميياً   50 بيييي 
عدد  بلغ  فيما   ،2017 �لييعييام  خييالل 
مكافحة  بييير�ميييج  مييين  �مليي�ييشييتييفيييييدييين 
ن�شبة  حققو�  م�شاركاً   111 �ل�شمنة 
وبييلييغ عدد   100% بييلييغييت  ��ييشييتييفييادة 
�لريا�شية  �لأنيي�ييشييطيية  يف  �مليي�ييشيياركيين 
�إد�رة  ونييفييذت  ميي�ييشيياركيياً.   12372
�لتوعية  �إد�رة  �لريا�شية مع  �ل�شوؤون 
�لأميينييييية 7 حييمييالت تييوعييوييية خالل 
�لع�شرة  و�لأ�يييشيييهييير  �مليينيي�ييشييرم  �ليييعيييام 
 ،2018 �جليييياري  �لييعييام  ميين  �لأوىل 
�لريا�شية  �ل�شوؤون  �إد�رة  و��شتقبلت 
خالل �لأعو�م �لثالثة �لأخرية 192 
�خلييارجييييية، منها  �جلييهييات  ميين  طلباً 
�لتابعة  �ملالعب  ل�شتئجار  13 طلباً 
ب�شرطة  �لريا�شية  �ليي�ييشييوؤون  لإد�رة 
ريا�شية  فعالية   513 و�أقامت  دبييي، 
�ملجتمعية  �لريا�شة  يف  مبادرة  و43 

كما  تييدريييبييييية،  دور�ت   14 وعيييقيييدت 
نفذت 175 برناجماً ون�شاطاً ريا�شياً 
منه  ��شتفاد  �لييد�خييلييي  �مل�شتوى  على 
�شرطة دبي و37  من  موظفاً   458
موظفاً من موؤ�ش�شات ودو�ئر وهيئات 
حكومية �أخرى. و�طلع �للو�ء بخيت 
�ملبادرة  لتطبيق  �لأولية  �لنتائج  على 
�لتي  �لإيييجييابييييية«  »�ليييروح  �لريا�شية 
�شمو  مبادر�ت  �إطييار  يف  تنظيمها  يتم 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
رئي�س جمل�س  دبي،  مكتوم ويل عهد 
�لييريييا�ييشييي، و»مييييبييييادرة حمد�ن  دبييييي 
�ملجتمعية«،  لييلييريييا�ييشيية  حمييمييد  بييين 
�لت�شامح  قيم  تر�شيخ  �إىل  و�لييهييادفيية 
و�لتعاي�س و�حلو�ر بن �أفر�د �ملجتمع 
�لآخييرييين وتقبلهم مع نبذ  و�حيييرت�م 
و�لكر�هية  �لييتييطييرف  �أ�ييشييكييال  كييافيية 
و�لتمييز،  و�ليييعييي�يييشيييبييييييية  و�لييييعيييينييييف 
�لريا�شية  �لثقافة  ن�شر  �إىل  �إ�شافة 
و�ل�يييشيييتيييفيييادة مييين �ليييرييييا�يييشييية كييييياأد�ة 
�أوقيييات  ل�ييشييتييغييالل  فييعيياليية  �جتماعية 
�لفر�غ مبا يعود بالنفع على كل �أفر�د 
�ملجتمع مبختلف فئاتهم و�أعمارهم. 
من  �ملبذولة  باجلهود  �شعادته  و�أ�شاد 
�لإد�ريييية  �لعمل و�لأطييقييم  فييرق  كافة 
�لييتييي تيي�ييشييرف عييلييى �لفرق  و�لييفيينييييية 
على  موؤكد�ً  دبييي،  ب�شرطة  �لريا�شية 
وفعاليات  �أنيي�ييشييطيية  �إعييييييد�د  �يييشيييرورة 
�ل�شباط  لفئة  وجمتمعية  ريا�شية 
جديدة  خدمات  وتقدمي  �ملتقاعدين 
�لفئة  هيييذه  منها  ت�شتفيد  ومييبييتييكييرة 
�طلع  جييولييتييه  خييتييام  و�أ�يييشيييرهيييم. ويف 
�للو�ء حممد �شعيد بخيت على �آليات 
و�لت�شريفات،  �مليير��ييشييم  �إد�رة  عييمييل 
و�طلع على نتائج عملها، حيث قامت 
�شيفا   726 با�شتقبال  عملها  فييرق 
دبي  ليي�ييشييرطيية  �لييعيياميية  �لييقيييييادة  ز�رو� 
خالل �لعام 2017، وقامت بت�شهيل 
مهام �مل�شاركن من �ل�شرطة يف 293 
فييعييالييييية خييييارج �ليييدولييية، و�ييشيياركييت يف 
تنظيم 70 فعالية ر�شمية، بالإ�شافة 
ز�ئر�   1438 لييعييدد  ��شتقبالها  �إىل 

ملتحف �شرطة دبي. 

للدولة  �لييعيياميية  �لييقيينيي�ييشييلييييية  �أقييياميييت 
��ييشييتييقييبييال مبنا�شبة  حييفييل  تييورنييتييو  يف 
ح�شره   47 �لييييييي  �لييييوطيييينييييي  �ليييييييييييوم 
عيييدد ميين �ليييييوزر�ء و�أعيي�ييشيياء �لربملان 
�ملحلية  �حلييكييوميية  �لييكيينييدي وممييثييلييي 
و�لفيدر�لية �إ�شافة �إىل جمموعة من 
وروؤ�شاء  و�ل�شفر�ء  �ل�شخ�شيات  كبار 
�لأجنبية  �لييدبييلييومييا�ييشييييية  �لييبييعييثييات 
عدد  كند� ومب�شاركة  لدى  �ملعتمدين 
 . �ملبتعثن للدر��شة  �أبناء �لدولة  من 
حممد  �شعيد  فهد  �ييشييعييادة  وبح�شور 
ليييدى كند�  �لييدوليية  �شفري  �لييرقييبيياين 
�حلربي  علي  �شلطان  �شعادة  ..�ألييقييى 
�لقن�شل �لعام للدولة يف تورنتو كلمة 
عرب فيها عن م�شاعر �لفخر و�لعتز�ز 
بهذه �ملنا�شبة �لوطنية �لغالية يف ظل 
�ل�شمو  ليي�ييشيياحييب  �ليير�ييشيييييدة  �لييقيييييادة 
نهيان  �آل  ز�ييييييد  بييين  خييليييييفيية  �ليي�ييشيييييخ 
رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�شاحب 
�ليي�ييشييمييو �ليي�ييشيييييخ حمييمييد بيين ر��ييشييد �آل 
مييكييتييوم نييائييب رئييييي�ييس �ليييدولييية رئي�س 
جمييليي�ييس �لييييييوزر�ء حيياكييم دبيييي “رعاه 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل” و�شاحب 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يييد  بن 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�ييشييحيياب  و�إخييو�نييهييم 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام 
�لإمار�ت. وقال �حلربي �إن �حتفالت 

�ليييدولييية بيياليييييوم �لييوطيينييي هيييذ� �لعام 
تتز�من مع �لحتفاء بالذكرى �ملئوية 
ملولد موؤ�ش�شها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن 
�حلدث  هييذ�  بخ�شو�شية  يييرقييى  ممييا 
�لتاريخية  �لإجنييياز�ت  �شوء  يف  �لهام 
..م�شري�  كييافيية  �مليييجيييالت  يف  لييلييدوليية 
�إىل �أن و�شول جو�ز �ل�شفر �لإمار�تي 
�إىل �ملرتبة �لأوىل عامليا هو خري دليل 
وموؤ�شر على �ملكانة و�لحرت�م �لذين 
حتييظييى بييهييمييا دولييييية �لإميييييييييار�ت على 
ومع  و�لييدويل.  �لإقليمي  �ل�شعيدين 
تز�من �لحتفال باليوم �لوطني كذلك 
مع “�ليوم �لعاملي لذوي �لحتياجات 
�شلطان  �يييشيييعيييادة  حتييييدث  �خلا�شة” 

�لإمار�ت  دوليية  دور  عن  �حلربي  علي 
يف دعيييم �أ�ييشييحيياب �لييهييمييم وفييتييح �آفاق 
��شت�شافة  �إىل  ..ميي�ييشييري�  لهم  و��شعة 
دورتها  يف  �خلا�س  لالأوملبياد  �لدولة 
تود  معايل  �أ�شاد  جانبه  من  �لقادمة. 
�لقت�شادية  �لييتيينييمييييية  وزييييير  �ييشييميييييث 
وخييييلييييق فيييير�ييييس �ليييعيييميييل و�لييييتييييجييييارة 
كلمته  يف  �لكندية  �أونتاريو  مبقاطعة 
خييالل �حلفل بييالييدور �ملييحييوري �لذي 
�مل�شتوى  على  �لإميييييار�ت  دولييية  تلعبه 
�لقيييتييي�يييشيييادي �لإقيييليييييييميييي و�لييييييدويل 
�ملزيد من  ..متمنيا لقيادتها و�شعبها 
زييييييادة جمالت  �آمييييال يف  �لإجنييييييياز�ت 
�ل�شديقن.  �لييبييلييدييين  بيين  �لييتييعيياون 
نائب  كريب�س  جي�شون  �شعادة  و�أثيينييى 

و�لتجارة  �لقت�شادية  �لتنمية  وزييير 
�لعالقات  عيييليييى  �ألييييربتييييا  مبييقيياطييعيية 
تتمتع  �لتي  و�لتجارية  �لقت�شادية 
بييهييا �ملييقيياطييعيية �لييكيينييدييية مييع �لإمييييار�ت 
..ميي�ييشييري� �إىل �لزدييييييياد �ملييلييحييوظ يف 
حييجييم �ل�ييشييتييثييمييار�ت �لإميييار�تييييييية يف 
�إىل  قيمتها  و�شلت  و�لييتييي  �ملقاطعة، 
كندي  دولر  مليار   15 عن  يزيد  ما 
�ل�ييشييتييثييمييار�ت من  تييلييك  وميييا حققته 
�أ�شهمت يف توفري �ملزيد من  جناحات 
بن  و�ل�شتثمارية  �لتجارية  �لفر�س 

�لبلدين.
وقد تخلل �حلفل �لعديد من �لفقر�ت 
معر�س  بجانب  �لإمييار�تييييية  �لرت�ثية 

لل�شور و�لفنون �ل�شعبية .

مكتوم بن حممد يقدم واجب العزاء 
يف وفاة حممد بن اأحمد احلبتور

قائد عام �شرطة  اأبوظبي يكرم فرق اللجنة الفرعية للرتكيبة ال�شكانية

وجه باإعداد فعاليات ريا�سية وجمتمعية لفئة ال�سباط املتقاعدين

اللواء بخيت يتفقد الإدارة العامة لإ�شعاد املجتمع 

القن�شلية العامة للدولة يف تورنتو حتتفل باليوم الوطني

قدم �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي 
و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملرحوم حممد بن �أحمد �حلبتور.

�لييعييز�ء مبنطقة جييمييري� يف  �إىل جمل�س  زييييارة �شموه  جيياء ذلييك خييالل 
دبي حيث �أعرب عن �شادق عز�ئه ومو��شاته �إىل �ل�شيد خلف بن �أحمد 
�حلبتور و�إخو�نه و�أجناله يف م�شابهم �جللل، ر�جيا �هلل �لعلي �لقدير 
�أن يتغمد �لفقيد بو��شع رحمته ور�شو�نه وي�شكنه ف�شيح جناته ..” �إنا 

هلل و�إنا �إليه ر�جعون ».
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 294618     بتاريخ :  2018/6/28
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم: �شاندونغ �ك�شينغوجنيان تاير كو.، ليمتد 
وعنو�نه: لينغونغ رود، مينغن �يكونوميك دفلومبنت زون، �شاندونغ بروفين�س، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�إطييار�ت غري جموفة لعجالت �ملركبات؛ �إطييار�ت �شيار�ت؛ �أغلفة خارجية لالإطار�ت �لهو�ئية ؛ 
�إطار�ت للدر�جات �لهو�ئية ؛ �إطار�ت هو�ئية ؛ �إطار�ت لعجالت �ملركبات ؛ ُعدد �إ�شالح �لإطار�ت 

�لد�خلية . 
�لو�قيعة بالفئة: 12

و�لأ�شود  �لأبي�س  باللونن  �لالتينية  بالأحرف    ANCHEE �لكلمة        : �لعالمة  و�شف 
وتتميز بحروفها �ملائلة وبخط فوق �لأحرف؛ و�حلرف A مميز باحلجم و�ل�شكل 

�ل�شييرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 289541     بتاريخ :  2018/3/25
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم: بوو تكنولوجي جروب كو.، ليمتد
وعنو�نه: منرب 10 جياك�شيانقياو رود، ت�شاوياجن دي�شرتيكت، بيكن 100016، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لآخرين  ل�شالح  �ل�شلع  عر�س  خدمات  و�لإعيييالن؛  �لدعاية  �إعالنية؛  �أو  جتارية  لغايات  �ملعار�س  تنظيم 
�شوؤون  �إد�رة  �إ�شت�شار�ت  �مل�شتهلكن(؛  )ن�شح  للزبائن  �لتجارية  و�ملعلومات  �لن�شح  خدمات  �لنرتنت؛  على 
�ملوظفن؛ خدمات نقل �لأعمال ؛ تنظيم �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر؛ حما�شبة ؛ تاأجري �آلت �لبيع 
؛ بحث �لكفالت؛ تاأجري وقت للدعاية و�لإعالن يف و�شائل �لت�شال ؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع 
ل�شالح �لغري، وذلك لتمكن عا مة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة  (ول ينطوي ذلك على خدمة 
�لنقل( ؛ وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خالل متاجر �لبيع بالتجزئة، �أ�شو�ق �لبيع باجلملة، كتالوجات 
�لت�شوق  بر�مج  �أو  �لإلكرتونية  �ملو�قع  �لإلكرتونية، مثل  �لأو�شاط  بو��شطة  �أو  �ملبا�شر  �لربيد  �لطلب عرب 
�لتلفزيونية؛ خدمات �أوت�شجيل  ن�شخ �أو حترير �أو جتميع �أو تنظيم �ملر��شالت و�لت�شجيالت �خلطية، وكذلك 
��شتغالل �أو جتميع �أية بيانات ريا�شية �أو �إح�شائية، خدمات وكالت �لدعاية و�لإعالن وكذلك خدمات توزيع 

�لن�شر�ت �لتعريفية، مبا�شرة �أو من خالل �لربيد، �أو توزيع �لعينات.
�لو�قيعة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة :   �لكلمات BOE iGallery بالأحرف �لالتينية.
�ل�شيرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 289542     بتاريخ :  2018/3/25
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم: بوو تكنولوجي جروب كو.، ليمتد
وعنو�نه: منرب 10 جياك�شيانقياو رود، ت�شاوياجن دي�شرتيكت، بيكن 100016، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات تثمن �لفنون ؛ خدمات �لتاأمن ؛ خدمات ��شتثمار روؤو�س �لأمييو�ل؛ �ملعلومات �ملالية؛  
؛  �خلريية  �لتربعات  جمع  ؛  �ل�شمان  خدمات  �ل�شم�شرة؛  خدمات  �لعقار�ت؛  وكييالت  خدمات 

�لو�شاية ؛ �لقرو�س ب�شمان.
�لو�قيعة بالفئة: 36

و�شف �لعالمة :   �لكلمات BOE iGallery بالأحرف �لالتينية.
�ل�شيرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 289543     بتاريخ :  2018/3/25
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم: بوو تكنولوجي جروب كو.، ليمتد
وعنو�نه: منرب 10 جياك�شيانقياو رود، ت�شاوياجن دي�شرتيكت، بيكن 100016، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لطرفيات  عييرب  �لإتيي�ييشييال  ؛  بالتلفونات  �لإتيي�ييشييال  ؛  �لكمبيوتر  عييرب  و�ليي�ييشييور  �ليير�ييشييائييل  نقل 
�حلا�شوبية ؛ منتديات �لنرتنت؛ تاأجري �أجهزة �إر�شال �لر�شائل ؛ �لإت�شال عرب �شبكات �لألياف 
عرب  �لإت�شالت  تقدمي  ؛  �لإنييرتنييت  عرب  �لدرد�شة  غييرف  توفري  ؛  �لال�شلكي  �لبث  ؛  �لب�شرية 

�لرتباط بال�شبكة �لعاملية للكمبيوتر.
�لو�قيعة بالفئة: 38

و�شف �لعالمة :   �لكلمات BOE iGallery بالأحرف �لالتينية.
�ل�شيرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 289540     بتاريخ :  2018/3/25
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم:       بوو تكنولوجي جروب كو.، ليمتد
وعنو�نه: منرب 10 جياك�شيانقياو رود، ت�شاوياجن دي�شرتيكت، بيكن 100016، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�أدو�ت �لت�شوير �ل�شينمائي؛ �شا�شات  لة؛ ملفات �شور قابلة للتنزيل؛  �حلو��شيب؛ برجميات كمبيوتر م�شجًّ
�أجهزة  وب�شرية؛  �شمعية  م�شتقبالت  �شوت؛  مكرب�ت  )�شوتية(؛  �أغ�شية  متحركة؛  كرتونية  �شور  فيديو؛ 
نقل �ل�شوت؛ �أبو�ق للمكرب�ت �ل�شوتية؛ م�شغالت و�شائط حممولة؛ �أجهزة ت�شجيل �لزمن؛ �أجهزة فح�س 
�إمالئية؛  �آلت  �لنقد؛  بقطع  تعمل  �لتي  لالأجهزة  �آليات  �ملزيفة؛  �لنقد  كو��شف قطع  �لربيدية؛  �لدمغات 
�شور جم�شمة؛ حمدد�ت �أطر�ف �ملالب�س؛ �آلت �أقرت�ع؛ �أجهزة �إر�شال �ل�شور تلغر�فياً؛ �أجهزة و�أدو�ت وزن؛ 
م�شاحة؛  و�أدو�ت  �أجهزة  �لفوتوغر�يف(؛  )للت�شوير  كامري�ت  مالحية؛  �أدو�ت  �إ�ييشييارة؛  فو�ني�س  مقايي�س؛ 
�أجهزة و�أدو�ت ب�شرية؛ مو�د م�شادر �لرئي�شية للتيار �لكهربائي )�أ�شالك وكبالت(؛ �شبه مو�شالت؛ د�ر�ت 
�ل�شوء  تو�شيل  �ألياف  بعد؛  عن  حتكم  �أجهزة  كهربائية؛  مفاتيح  )�إلكرتونية(؛  تر�نز�شتور�ت  متكاملة؛ 
)�ألياف ب�شرية(؛ من�شاآت كهربائية للتحكم عن بعد بالعمليات �ل�شناعية؛ مانعات �شو�عق )ق�شبان(؛ �أجهزة 
حتليل كهربائي؛ �أجهزة �إطفاء �حلريق؛ �أنابيب �أ�شعة �إك�س لي�شت لغايات طبية؛ �أجهزة و�قية من �حلو�دث 

لال�شتخد�م �ل�شخ�شي؛ �أجهزة �إنذ�ر؛ نظار�ت؛ بطاريات كهربائية.
�لو�قيعة بالفئة: 9

و�شف �لعالمة :   �لكلمات BOE iGallery بالأحرف �لالتينية.
�ل�شيرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 286206     بتاريخ :  2018/1/18
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم:    �شينا بالك ليمتد
وعنو�نه: :    برينتميد هاو�س؛ بريطانيا رود؛ لندن �ن12 9 �ر يو؛ �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
لبا�س �لقدم.

�لو�قيعة بالفئة: 25
BUTTERFLYTWISTS  بالأحرف �لالتينية وتتميز بان  و�شف �لعالمة : �لكلمة 

بع�س �حرفها بلون �أغمق من بقية �لأحرف، وفوقها ر�شم لربطة مميزة �ل�شكل
�ل�شرت�طات: 0 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 289151     بتاريخ :  2018/3/15
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /
با�شم: �شيلون ب�شكيت�س ليمتد

وعنو�نه: �س. ب 03، هاى ليفل رود، ماكومبور�، بانيبيتيا، �شرييالنكا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

وجمففة  حمفوظة  وخيي�ييشييرو�ت  فييو�كييه  �للحم،  خال�شات  و�ل�شيد،  �لييدو�جيين  وحلييوم  و�لأ�ييشييميياك  �للحوم 
�لزيوت  ومنتجات �حلليب،  و�حلليب  �لبي�س  بال�شكر،  وفو�كه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هالم )جيلي( 

و�لدهون �ل�شاحلة لالأكل
�لو�قيعة بالفئة: 29

CBL Samaposha بالأحرف �لالتينية باللون �لأبي�س د�خل ر�شم بي  :   �لكلمات  و�شف �لعالمة 
 CBL بي�شاوي باللون �لأحمر حو�فه باللون �لأخ�شر؛ ور�شم لقندول زرة باللون �لأ�شفر . حتت �لكلمات

�لأ�شفر. باللون  نق�س  كتابة   Samaposha
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 287932     بتاريخ :  2018/2/25
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /
با�شم: �شيلون ب�شكيت�س ليمتد

وعنو�نه: �س. ب 03، هاى ليفل رود، ماكومبور�، بانيبيتيا، �شرييالنكا
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة 
من �حلبوب؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات؛ �حللويات �ملثلجة؛ �ل�شكر؛ ع�شل �لنحل و�لع�شل �لأ�شود؛ �خلمرية 

وم�شحوق �خلبيز؛ �مللح؛ �خلردل؛ �خلل و�ل�شل�شات ) �لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج
�لو�قيعة بالفئة: 30

CBL Samaposha بالأحرف �لالتينية باللون �لأبي�س د�خل ر�شم بي  :   �لكلمات  و�شف �لعالمة 
 CBL بي�شاوي باللون �لأحمر حو�فه باللون �لأخ�شر؛ ور�شم لقندول زرة باللون �لأ�شفر . حتت �لكلمات

�لأ�شفر. باللون  نق�س  كتابة   Samaposha
�ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 289545     بتاريخ :  2018/3/25
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم: بوو تكنولوجي جروب كو.، ليمتد
وعنو�نه: منرب 10 جياك�شيانقياو رود، ت�شاوياجن دي�شرتيكت، بيكن 100016، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�إر�شاد �ل�شفن؛ �ل�شم�شرة يف �ل�شفن؛ �لنقل �لبحري؛ �لنقل بال�شيار�ت؛ �لنقل  �ل�شلع؛  �لنقل؛ تغليف 
�لطاقة؛  توزيع  �لغو�س؛  بييدلت  تاأجري  �لدفع؛  �أو  �جلر  بعربات  �لنقل  ؛  �ل�شيار�ت؛  تاأجري  �جلييوي؛ 
�لنقل  �ل�شياحية؛  �لرحالت  تنظيم  �لب�شائع(؛  �أو  �لر�شائل  )نقل  �لنقل  خدمات  �لهوي�شات؛  ت�شغيل 
خدمات  لالآخرين؛  �ل�شناعية  �لأقمار  �إطالق  �ملقعدين؛  كر��شي  تاأجري  �لأنابيب؛  خطوط  بو��شطة 

�لتعبئة يف �لقو�رير.
�لو�قيعة بالفئة: 39

و�شف �لعالمة :   �لكلمات BOE iGallery بالأحرف �لالتينية.
�ل�شيرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 289546     بتاريخ :  2018/3/25
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم: بوو تكنولوجي جروب كو.، ليمتد
وعنو�نه: منرب 10 جياك�شيانقياو رود، ت�شاوياجن دي�شرتيكت، بيكن 100016، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�أو �لتعليمية؛ توفري �ملطبوعات  �لتدريب �لعملي )�إ�شتعر��س(؛ تنظيم �ملعار�س لالأغر��س �لثقافية 
�لدعاية  لغايات  �مل�شتخدمة  عييد�  ما  ت�شميم  خدمات  للتنزيل؛  �لقابلة  غري  �لفورية  �لإلكرتونية 
و�لإعييالن؛ معلومات عن �لرتفيه؛ خدمات مكتبات �لإعييارة؛ �لرتفيه �لتلفزيوين؛ توفري ت�شهيالت 
�لعار�شن  تزويد  �حليييييو�نييات؛  تدريب  �لألييعيياب؛  معد�ت  تاأجري  و�لييدمييى؛  �لألييعيياب  تاأجري  ريا�شية؛ 

للفنانن؛ �إد�رة �ليان�شيب.
�لو�قيعة بالفئة: 41

و�شف �لعالمة :   �لكلمات BOE iGallery بالأحرف �لالتينية.
�ل�شيرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 289547     بتاريخ :  2018/3/25
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم: بوو تكنولوجي جروب كو.، ليمتد
وعنو�نه: منرب 10 جياك�شيانقياو رود، ت�شاوياجن دي�شرتيكت، بيكن 100016، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات �لبحث �ملتعلقة بتطوير منتجات جديدة لالآخرين؛ �لت�شميم �ل�شناعي؛ ت�شميم �لديكور �لد�خلي؛  
ت�شميم �لأزياء؛ �ن�شاء �ملو�قع على �لنرتنت ل�شالح �لآخرين و�لإبقاء عليها؛ حتويل �لبيانات �و �مل�شتند�ت 
من �شكلها �ملادي �يل �لو�شائط �للكرتونية؛ توثيق �لأعمال �لفنية؛ ت�شميم �لفنون �لتخطيطية؛ برجمة 
خدمات  �لكمبيوتر؛  بيير�مييج  ��شت�شار�ت  كمبيوتر؛  بيير�مييج  حتديث  كمبيوتر؛  بيير�مييج  ت�شميم  �لكمبيوتر؛ 
�إ�شتغالل حقول �لبرتول؛  برجميات �لكمبيوتر؛ �حلو��شيب �ل�شحابية؛ مر�قبة �جلودة؛ �لتحاليل بغر�س 
�لأبحاث �لكيميائية؛ �لأبحاث �لبيولوجية؛ �ملعلومات عن �لأحو�ل �جلوية؛ فح�س �ملو�د؛ �إ�شتمطار �ل�شحب؛ 

حتليل خطوط �ليد )علم در��شة �خلطوط(؛ 
�لو�قيعة بالفئة: 42

و�شف �لعالمة :   �لكلمات BOE iGallery بالأحرف �لالتينية.
�ل�شيرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 289548     بتاريخ :  2018/3/25
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم: بوو تكنولوجي جروب كو.، ليمتد
وعنو�نه: منرب 10 جياك�شيانقياو رود، ت�شاوياجن دي�شرتيكت، بيكن 100016، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لإ�شت�شار�ت  و�لتاأليف؛  �لن�شر  حقوق  �إد�رة  �لنييرتنييت؛  على  �لتو��شل  مو�قع  �شبكات  خدمات 
فتح  �ملوتى؛  جثث  حرق  خدمات  �ملالب�س؛  تاأجري  �لإجتماعية؛  �حلفالت  يف  �ملر�فقة  �لأمنية؛ 
�أقفال �حلماية؛ مكافحة �حلر�ئق؛ تنظيم �لإجتماعات �لدينية؛ خدمات وكالت �لتبني؛ تاأجري 
�شخ�شية  وخدمات  �لزفاف؛  ملر��شم  و�لرتتيب  �لتخطيط  �ملفقودة؛  �ملمتلكات  �إعييادة  �خلزنات؛ 

و�جتماعية يقدمها �آخرون تلبية حلاجات �لأفر�د 
�لو�قيعة بالفئة: 45

و�شف �لعالمة :   �لكلمات BOE iGallery بالأحرف �لالتينية.
�ل�شيرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288006     بتاريخ :  2018/2/26
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم:       دوجنو�ن كيكي كلوثينج كو. ليمتد 
وعنو�نه: :  زهانقيان رود، بي�شا كوميونيتي، هومن تاون، دوجنو�ن، جو�جندوجن، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
ثياب  �شناديق  ؛   ؛ مظالت   ؛ حمافظ جيب   للريا�شة   ؛ حقائب  �شفرية   ؛ حقائب  حقائب ظهر 
�شفرية ؛  جلود م�شنعة �أو �شبه م�شنعة ؛ زخارف جلدية لالأثاث ؛ حقائب يد ؛  حقائب للتخييم ؛ 
حقائب للمت�شلقن ؛ حقائب لل�شيد )لو�زم لل�شيد(؛ حقائب مالب�س �شفرية؛ �أكيا�س م�شبكة للت�شوق؛ 

�أكيا�س علف .
�لو�قيعة بالفئة: 18

و�شف �لعالمة :   �لكلمة CHCH بالأحرف �لالتينية.
�ل�شيرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 288007     بتاريخ :  2018/2/26
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم:       دوجنو�ن كيكي كلوثينج كو. ليمتد 
وعنو�نه: :  زهانقيان رود، بي�شا كوميونيتي، هومن تاون، دوجنو�ن، جو�جندوجن، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
حقائب ظهر ؛ حقائب �شفرية  ؛ حقائب للريا�شة  ؛ حمافظ جيب  ؛ مظالت  ؛  �شناديق ثياب 
�شفرية ؛  جلود م�شنعة �أو �شبه م�شنعة ؛ زخارف جلدية لالأثاث ؛ حقائب يد ؛  حقائب للتخييم 
؛ حقائب للمت�شلقن ؛ حقائب لل�شيد )لو�زم لل�شيد(؛ حقائب مالب�س �شفرية؛ �أكيا�س م�شبكة 

للت�شوق؛ �أكيا�س علف .
�لو�قيعة بالفئة: 18

�حلروف  بها  لد�ئرة  ر�شم  وفوقها  �لالتينية  بالأحرف   CHCH �لكلمة     : �لعالمة  و�شف 
. �عاله  بال�شكل  �لد�ئرة  د�خل  مبعرة   CHCH

�ل�شيرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 294693     بتاريخ :  2018/7/2
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم :    �شوباين، �ل �ل �شي
وعنو�نه: 147 ��شتيت هايو�ي 320 ، نوري�س ، نيويورك 13815 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
هو  �حلليب  )يكون  �حلليب  م�شروبات  ؛  �حلليب  ؛  �ألييبييان(  )منتجات  ق�شدة  ؛  �جلبنة  ؛  �لزبدة 

�ل�شائد فيها( ؛ متجات �حلليب ؛ لنب ر�ئب ، لنب ر�ئب)زبادي( . 
�لو�قيعة بالفئة: 29

و�شف �لعالمة : �لكلمة CHOBANI FLIP   بالأحرف �لالتينية
�ل�شييرت�طات: 0 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 298569     بتاريخ :  2018/9/17
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم :    �شيتيزين �لكرتونك�س كو.، ليميتد  
وعنو�نه:  1-23-1 ، كاميكور�شي ، فوجيو�شيد�-�شي ، يامانا�شي ، �ليابان  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أ�شو�ء �أحو��س �ل�شمك؛ �أ�شو�ء لل�شيار�ت؛ �أ�شو�ء للدر�جات �لهو�ئية؛ �أ�شو�ء �ل�شقف؛ م�شابيح كهربائية؛ 
�أ�شو�ء �شحرية للتزين يف �حلفالت؛ م�شابيح جيب كهربائية )م�شاعل(؛ �أ�شو�ء �أمامية لل�شيار�ت؛ م�شابيح؛ 
م�شابيح لالإ�شار�ت �لإر�شادية للمركبات؛ ب�شيالت م�شابيح؛ ب�شيالت م�شابيح كهربائية؛ ب�شيالت مل�شابيح 
ومن�شاآت  �أجهزة  دي(؛  �ي  )�ل  لل�شوء  �لثنائية  بلل�شمامات  �إ�شاءة  �أجهزة  للمركبات؛  �لإر�شادية  �لإ�شار�ت 
كهربائية  �أ�شو�ء  للغو�س؛  �أ�شو�ء  �جلوية؛  للمركبات  �إ�شاءة  من�شاآت  للمركبات؛  �إ�شاءة  �أجهزة  لالإ�شاءة؛ 
�ل�شالمة؛  م�شابيح  لالإ�شاءة؛  م�شيئة  �أنابيب  للمركبات؛  �أ�شو�ء  لل�شيار�ت؛  �أ�شو�ء  �مليالد؛  عيد  ل�شجرة 

�أ�شو�ء كا�شفة؛ م�شابيح قيا�شية؛ م�شابيح لل�شو�رع؛ م�شابيح �أمامية للمركبات.
�لو�قيعة بالفئة: 11

و�شف �لعالمة : �لكلماتCITILED VIVID  بالحرف �لالتينية.
�ل�شييرت�طات: 0 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 298568     بتاريخ :  2018/9/17
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم :    �شيتيزين �لكرتونك�س كو.، ليميتد  
وعنو�نه:  1-23-1 ، كاميكور�شي ، فوجيو�شيد�-�شي ، يامانا�شي ، �ليابان  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�أ�شو�ء وما�شة )�أ�شو�ء �إ�شارة(؛ كامري�ت فيديو؛ كامري�ت ت�شوير �شينمائي؛ كامري�ت )للت�شوير �لفوتوغر�يف(؛ 
رقائق )د�ر�ت متكاملة(؛ لوحات مفاتيح لأجهزة �لكمبيوتر؛ �أجهزة ملحقة بالكمبيوتر؛ �أجهزة كمبيوتر؛ كو��شف؛ 
لوحات توزيع )كهربائية(؛ دو�ليب توزيع )كهربائية(؛ �أقالم �إلكرتونية )وحد�ت عر�ْس ب�شري(؛ �أجهزة ترجمة 
حمدد�ت  �لفوتوغر�يف(؛  )للت�شوير  ا�شة  ومنّ �إ�شاءة  �أجهزة  �شوئية(؛  )�إ�شار�ت  ا�شة  ومنّ �أ�شو�ء  جيبية؛  �إلكرتونية 
�شمامات  لل�شوء؛  )كهربائية(  )منظمات(  خافتات  �شغرية؛  �شخ�شية  كمبيوتر  �أجهزة  ب�شرية؛  فو�ني�س  قيا�س؛ 
قيا�س  �أدو�ت  قيا�س؛  �أجهزة  مقايي�س؛  لل�شوء؛  ُم�شدرة  �إلكرتونية  موؤ�شر�ت  )LED(؛  لل�شوء  ُم�شدرة  ثنائية 
�أدو�ت  للمركبات )كمبيوتر طبلوين(؛  �أجهزة مالحة  )�أجييز�ء كمبيوتر(؛  �شا�شات عر�س  �أدو�ت قيا�س؛  كهربائية؛ 
ب�شرية؛  م�شابيح  ب�شرية؛  �شلع  ب�شرية؛  و�أدو�ت  �أجهزة  �إلكرتونية؛  �إعالنات  لوحات  نيونية؛  لفتات  مالحية؛ 
فو�ني�س �شحرية ب�شرية؛ هو�تف حممولة؛ �أجهزة عر�س؛ موؤ�شر�ت �لكمية؛ �شبه مو�شالت؛ لوحات �إ�شارة م�شيئة 
�إ�شار�ت �شوئية؛ �أجهزة عر�س �ل�شر�ئح؛ �أجهزة و�أدو�ت م�شاحة؛ لوحات مفاتيح  �آلية؛  �أو  �إ�شار�ت م�شيئة  �آلية؛  �أو 
كهربائية؛ مفاتيح كهربائية؛ �أجهزة تلفزيون؛ مفاتيح زمنية �أتوماتيكية؛ �أجهزة �لإ�شار�ت �ل�شوئية )�أدو�ت �إر�شال 

�إ�شار�ت(؛ تر�نز�شتور�ت )�إلكرتونية(؛ �أجهزة �إر�شال �إ�شار�ت �إلكرتونية؛ �أجهزة و�أدو�ت وزن؛ �آلت وزن. 
�لو�قيعة بالفئة: 9

و�شف �لعالمة : �لكلماتCITILED VIVID  بالحرف �لالتينية.
�ل�شييرت�طات: 0 

�إر�شاله  �أو   ، �لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذلييك  على  �عرت��س  لديه  من  فعلى 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 298950     بتاريخ :  2018/9/24
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم:       دي�شون هو�شبيتاليتي �كويبمنت ديز�ين )�شنزهن( كو.، ليمتد
وعنو�نه: روم 301ب، بيلدينج �يه5، �ي�شت �ند�شترييال زون، �و �شي تي، �شاهي �شبدي�شرتيكت، نان�شان 

دي�شرتيكت، �شنزهن �شيتي، غو�ندوجن بروفين�س، �ل�شن
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

كر��شي )مقاعد(؛ قو�ئم عر�س؛ ن�شد )طاولت(؛ طاولت؛ �شتائر )�أثاث(؛ خز�نات عر�س )�أثاث(؛ 
عربات طعام )�أثاث(؛ عربات ترويل )�أثاث(.

�لو�قيعة بالفئة: 20
و�شف �لعالمة : �لكلمة DESON بالأحرف �لالتينية بنمط خط مميز 

�ل�شيرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 297716     بتاريخ :  2018/9/2
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم :    �ليكرت� �كزبي�شنز منطقة حرة ذ. م.م.
وعنو�نه:  :  بي 207 – بي 308 ؛ �لطابق 3 – مبني 6 – حي دبي للت�شميم - دبي – �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�إعالنية؛  �أو  جتارية  لغايات  �لتجارية  �ملعار�س  تنظيم  ؛  �إعالنية  �أو  جتارية  لغايات  �ملعار�س  تنظيم 
خدمات �لت�شهيالت و�عد�د در��شات ب�شاأن �ملعار�س؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال 

وتفعيل �لن�شاط �ملكتبي.
�لو�قيعة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة : �لكلمات electra  بالأحرف �لالتينية  و�لعربية. فوق �لكلمة electra �لكرت� 
ر�شم هند�شي مميز �ل�شكل . �لعالمة بالونن �لأبي�س و�لأ�شود

�ل�شييرت�طات: 0 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 292512     بتاريخ :  2018/5/21
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم:       �ك�شوزهو فيايا وود كو.، ليمتد
وعنو�نه: غو�نهو �ند�شترييال زون، بيزهو �شيتي، جياجن�شو بروفين�س، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�ألو�ح  للبناء؛  )�أبلكاج(   رقائقي  ؛ خ�شب  ركائز م�شتعر�شة غري معدنية  خ�شب ن�شف م�شغول؛ 
َنع؛ بالط من �خل�شب؛  خ�شب من�شور؛ خ�شب ملبنّ�س؛ �ألو�ح من لب �خل�شب للبناء ؛ خ�شب ُم�شَّ

ق�شور خ�شب
�لو�قيعة بالفئة: 19

و�شف �لعالمة :    �لكلمة FEIYAWOOD   بالأحرف �لالتينية 
�ل�شييرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 292515     بتاريخ :  2018/5/21
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم:       �ك�شوزهو فيايا وود كو.، ليمتد
وعنو�نه: غو�نهو �ند�شترييال زون، بيزهو �شيتي، جياجن�شو بروفين�س، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�ألو�ح  للبناء؛  )�أبلكاج(   رقائقي  ؛ خ�شب  ركائز م�شتعر�شة غري معدنية  خ�شب ن�شف م�شغول؛ 
َنع؛ بالط من �خل�شب؛  خ�شب من�شور؛ خ�شب ملبنّ�س؛ �ألو�ح من لب �خل�شب للبناء ؛ خ�شب ُم�شَّ

ق�شور خ�شب
�لو�قيعة بالفئة: 19

و�شف �لعالمة :    �لكلمة FEIYAWOOD PLATINUM   بالأحرف �لالتينية 
�ل�شييرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 298565     بتاريخ :  2018/9/17
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم:    زهيجياجن غانغلونغ نيو ماترييال كو.، ليمتد
�شيتي،  هاينينج  زون،  �ند�شرتيال  & تكنولوجي  �شين�س  نيتنج  هاينينج  رود،  35، هوجنكي  وعنو�نه: منرب 

زهيجياجن، جمهورية �ل�شن �ل�شعبية  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�أقم�شة ل�شقة باحلر�رة ؛ �أقم�شة ؛ �أقم�شة مانعة لنفاذ �لغاز�ت للمناطيد ؛ م�شبكات )�أقم�شة(؛ قما�س �لزجاج 
)منا�شف(؛ �أقم�شة ل�شقة ما عد� �مل�شتخدمة للقرطا�شية ؛ مو�د بال�شتيكية )بديلة للقما�س(؛ �أقم�شة من 
غري  ن�شيج  من  �أقم�شة  �لأقم�شة؛  من  حبال  )قطن(؛  معدين  قطن  ؛  �لن�شيج  يف  ت�شتخدم  زجاجية  �ألياف 

حمبوك.
�لو�قيعة بالفئة: 24

و�شف �لعالمة : �لحرف �لالتينية  GLP ور�شم لتنن مميز �ل�شكل. ر�شم �لتنن يف �على �لعالمة و��شفل 
منه خط �فقي حتته �لأحرف GLP بنمط خط مميز. �لعالمة باللونن �لأبي�س و�لأ�شود.

�ل�شييرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 294619     بتاريخ :  2018/6/28
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم:       �شاندونغ �ك�شنغد� تاير كو.، ليمتد
وعنو�نه: �ك�شي�شوي �ند�شترييال زون، دوجنينج �شيتي، �شاندوجن، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�إطييار�ت غري جموفة لعجالت �ملركبات؛ �إطييار�ت �شيار�ت؛ �أغلفة خارجية لالإطار�ت �لهو�ئية ؛ 
�إطار�ت للدر�جات �لهو�ئية ؛ �إطار�ت هو�ئية ؛ �إطار�ت لعجالت �ملركبات ؛ ُعدد �إ�شالح �لإطار�ت 

�لد�خلية
�لو�قيعة بالفئة: 12

و�شف �لعالمة :    �لكلمة HILO  بالأحرف �لالتينية �ل�شغرية باللونن �لأبي�س و�لأ�شود 
وتتميز بكونها حمنية بطريقة مميزة

�ل�شييرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 293218     بتاريخ :  2018/6/4
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم:       �يف �يليفيتور�س كو.، ليمتد 
وعنو�نه: جينلونغ �ند�شترييال زون؛ كينجك�شي، دونغيو�ن، غو�ندونغ، �ل�شن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
م�شاعد ما عد� م�شاعد �لتزلج؛ ون�شات ؛ م�شاعد ؛ ر�فعات ؛ درج متحرك )�شالمل كهربائية(؛ �أجهزة 

رفع ؛ �أجهزة �شحن لتحميل و�إفر�غ �حلمولة ؛ ناقالت )�آلت(؛ �آلت �شباكة 
�لو�قيعة بالفئة: 7

�لالتينية  بييالأحييرف    IFE MOVING & SERVING �لكلمات      : �لعالمة  و�ييشييف 
باللونن �لأبي�س و�لأ�شود . �حلرف i يف IFE مميز بطريقة �لكتابة؛ و�لكلمة IFE تتميز بحجمها 

MOVING & SERVING لكبري و��شفل منها �لكلمتن�
�ل�شييرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 293346     بتاريخ :  2018/6/7
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم:    ترينا �شولر كو.، ليمتد
جياجن�شو،  �شانغزهو،  دي�شرتيكت،  �ك�شينبي  بييارك،  يف  بي  ترينا  رود،  ترينا   2 منرب  وعنو�نه: 

جمهورية �ل�شن �ل�شعبية 213031
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

مو�د ت�شقيف معدنية؛ �أعمدة معدنية؛ مو�د بناء معدنية؛ مباين معدنية متنقلة؛ مو�د تقوية 
م�شبكات  معدنية؛  بناء  هياكل  معدنية؛  م�شاند  لالأ�شقف؛  معدنية  �أغطية  للبناء؛  معدنية 

معدنية؛ دعامات قو�شية معدنية للبناء.
�لو�قيعة بالفئة: 6

 N بالأحرف �لالتينية ور�شم هند�شي ي�شبه �حلرف  NCLAVE  و�شف �لعالمة : �لكلمة
مع د�ئرة �شغرية كما يف �ل�شكل �عاله

�ل�شرت�طات: 0 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 293345     بتاريخ :  2018/6/7
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم:    ترينا �شولر كو.، ليمتد
وعنو�نه: منرب 2 ترينا رود، ترينا بي يف بارك، �ك�شينبي دي�شرتيكت، �شانغزهو، جياجن�شو، جمهورية 

�ل�شن �ل�شعبية 213031
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

كهربائية  بييطيياريييات  ؛  )كهربائية(  تييوزيييع  �شناديق  ؛  �شم�شية  بييطيياريييات  �شوئية؛  كهربائية  خيياليييا 
مات عك�شية )كهربائية(؛ حمولت )كهربائية(. للمركبات ؛ مقوِّ

�لو�قيعة بالفئة: 9
مع   N NCLAVE  بالأحرف �لالتينية ور�شم هند�شي ي�شبه �حلرف  و�شف �لعالمة : �لكلمة  

د�ئرة �شغرية كما يف �ل�شكل �عاله
�ل�شرت�طات: 0 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 292297     بتاريخ :  2018/5/16
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    /    /

با�شم: تاتيانا بوبليتز �ند �إ�شتيفان كوزما جي بي �آر
وعنو�نه: :    مايركريت�شري�شرت��س 121؛ 81925 مون�شن؛ �أملانيا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�شابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�شتح�شر�ت جتميل

�لو�قيعة بالفئة: 3
و�شف �لعالمة :   �لكلمات Philly & Phill  بالأحرف �لالتينية

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 296407     بتاريخ :  2018/8/2
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم:    �ندفكو ليمتد 
�لعزر�ء  تييورتييول، جييزر   ، تييياون  1 روود  كيياي  – 24ن ويكهامز  – �ييشييارع دي كا�شرتو  �كيييار�  وعيينييو�نييه: مبنى 

�لربيطانية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

–منا�شف للوجه  �ملييو�د )غري و�ردة يف �لفئات �لخييرى(  �لييورق و�لييورق �ملقوى وب�شائع م�شنوعة من هذه 
من �لييورق – ورق تو�ليت – منا�شف من �لييورق – مناديل من �لييورق للمو�ئد –�كيا�س نفايات من �لورق 
�و من �لبال�شتيك – ورق بال�شتيكي ذو فقاعات )للف �أو �لتغليف(؛ �أكيا�س )مغلفات و�أجربة( من �لورق �أو 
�لبال�شتيك للتعبئة ؛ �أكيا�س للطبخ با�شتخد�م فرن �مليكروويف؛  �أغطية قو�رير من �لورق �ملقوى �أو �لورق 

؛ و�قيات �أو �أغطية ورقية – رقائق بال�شتيك للتغليف – ورق �لرب�شمان.
�لو�قيعة بالفئة: 16

و�شف �لعالمة : �لكلمات ROTOPAK روتوباك بالأحرف �لالتينية و�لعربية 
�ل�شرت�طات: 0 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 292694     بتاريخ :  2018/5/24
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم:       �لقي�شوين حممد نور حممد حامد
وعنو�نه: :  �س ب     182682دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات عر�س �ل�شلع ل�شالح �لآخرين على �لنرتنت؛ خدمات �لن�شح و�ملعلومات �لتجارية للزبائن )ن�شح 
قو�عد  يف  �ملعلومات  تنظيم  و�لإعييالن؛  �لدعاية  �إعالنية؛  �أو  جتارية  لغايات  �ملعار�س  تنظيم  �مل�شتهلكن(؛ 
بيانات �لكمبيوتر؛ حما�شبة ؛ تاأجري �آلت �لبيع ؛ بحث �لكفالت؛ تاأجري وقت للدعاية و�لإعالن يف و�شائل 
�لت�شال ؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري، وذلك لتمكن عا مة �لزبائن من معاينتها 
هييذه �خلدمات من خالل  تقدم مثل  وقييد  ؛  �لنقل(  ذلييك على خدمة  ينطوي  (ول  �حلاجة   و�شر�ئها عند 
متاجر �لبيع بالتجزئة، �أ�شو�ق �لبيع باجلملة، كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �ملبا�شر �أو بو��شطة �لأو�شاط 
حترير  �أو  ن�شخ  �أوت�شجيل   خدمات  �لتلفزيونية؛  �لت�شوق  بر�مج  �أو  �لإلكرتونية  �ملو�قع  مثل  �لإلكرتونية، 
�أو  ريا�شية  بيانات  �أييية  جتميع  �أو  ��شتغالل  وكذلك  �خلطية،  و�لت�شجيالت  �ملر��شالت  تنظيم  �أو  جتميع  �أو 
�أو من  مبا�شرة  �لتعريفية،  �لن�شر�ت  توزيع  وكذلك خدمات  و�لإعييالن  �لدعاية  وكييالت  �إح�شائية، خدمات 

خالل �لربيد، �أو توزيع �لعن ت.      �لو�قيعة بالفئة: 35
و�شف �لعالمة :   لكلمات matajir.net بالأحرف �لالتينية �ل�شغرية باللونن �لأبي�س و�لأ�شود بنمط 
خط مميز. و ر�شم حلقيبة د�خلها نظارة . كلمة matajir فوقها �ربع نقاط مربعة مميزة كما يف �ل�شكل 

�عاله.
�ل�شيرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 286020     بتاريخ :  2018/1/15
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم: ميد�شبا لبور�توري�س
وعنو�نه:    68 رو دو فاوبورج �شت. هونور 75008 باري�س - فرن�شا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
 ) لو�شن   ( غ�شولت  ؛  �لزينة  �شابون  من  قطع  ؛  �لتجميل  لأغيير��ييس  قطني  غييزل  ؛  جتميل  م�شتح�شر�ت 
لل�شعر ؛  طالء �أظافر ؛ �أقنعة جتميلية ؛ عطور ؛ طالء لل�شفاه ؛ م�شتح�شر�ت جتميل لأغر��س �لتنحيف ؛ 

م�شتح�شر�ت جتميلية لالإ�شتحمام . 
�لو�قيعة بالفئة: 3

�لالتينية  بييييالأحييييرف    MEDSPA LABORATOIRES �لييكييلييمييات   : �ليييعيييالمييية  و�يييشيييف 
�لكلمة  منها  و��شفل  كبيري  خييط  بحجم  �شطر  يف    MEDSPA �لكلمة   . و�لأ�ييشييود  �لأبييييي�ييس  باللونن 

��شغر. خط  بحجم    LABORATOIRES
�ل�شييرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 296766     بتاريخ :  2018/8/9
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم :    حممد حمبوب عامل عبد �لعزيز
وعنو�نه: �س ب 90812 – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
فئات  �لييو�ردة يف  �ملييو�د غري  �مل�شنوعة من هذه  و�ملنتجات  �ملقلدة  �ملدبوغة  و�جللود  �ملدبوغة  �جللود 
و�ل�شما�شي  �ملييظييالت  �ل�شفرية،  و�حلقائب  �ل�شناديق  �ملييدبييوغيية،  �أو  �خلييام  �حليييييو�نييات  جلود  �أخيييرى، 

و�لع�شي، �ل�شياط و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج.
�لو�قيعة بالفئة: 18

و�شف �لعالمة :  �لكلمة MICROMAX  بالأحرف �لالتينية
�ل�شييرت�طات: 0 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295324     بتاريخ :  2018/7/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم :    حممد حمبوب عامل عبد �لعزيز
وعنو�نه: �س ب 90812 – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
معاينتها  ميين  �لزبائن  ميية  عييا  لتمكن  وذلييك  �لييغييري،  ل�شالح  �لب�شائع  ميين  ت�شكيلة  جتميع  خييدمييات 
و�شر�ئها عند �حلاجة  (ول �لعطور ؛ �لبخور ؛ �لزيوت �لعطرية ؛ �ل�شابون ؛ م�شتح�شر�ت �لتجميل 
؛ غ�شول �ل�شعر ؛ م�شتح�شر�ت �لتبيي�س وغريها من مو�د �لغ�شيل ؛ م�شتح�شر�ت �لتنظيف و�ل�شقل 

و�إز�لة �لبقع و�لك�شط ؛ معاجن �لأ�شنان. 
�لو�قيعة بالفئة: 3

باللونن  �لالتينية  بالأحرف      MUSK AL OUD و�شف �لعالمة :  �لكلمات م�شك �لعود
�لأبي�س و�لأ�شود
�ل�شييرت�طات: 0 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 291083     بتاريخ :  2018/4/24
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

تايفون»   » �ن�شرتمنت ميكينج بالنت  «كالوجا-بي�شد  �نرتبر�ي�س  برودك�شن  �ند  ري�شري�س      : با�شم 
جوينت-�شتوك كومبني

وعنو�نه:  :      174، جر�بت�شيف�شكوي �شو�شي، كالوجا، 248009، رو�شيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

��شلحة نارية.
�لو�قيعة بالفئة: 13

و�شف �لعالمة : �لكلمة RUBEZH بالأحرف �لالتينية �ل�شغرية باللون �لأزرق �لغامق وفوقها 
ر�شم ملركبة حربية؛ �لر�شم و�لكلمة د�خل ر�شم هند�شي �شد��شي �ل�شكل خلفيته باللون �لأزرق �لفاحت .

�ل�شييرت�طات: 0 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 295960     بتاريخ :  2018/7/24
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم :    مابيك�س ��س. �يه. �ر. �ل.
وعنو�نه:  :      32-36، بوليفارد د‘�فر�ن�ش�س 1160 لوك�شمبورغ

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�أغذية  �لطبي  لالإ�شتعمال  معدة  حمية  مييو�د  طبية؛  لغايات  �شحية  م�شتح�شر�ت  وبيطرية؛  �شيدلنية  م�شتح�شر�ت 
لإبادة  م�شتح�شر�ت  مييطييهيير�ت   �لأ�ييشيينييان؛  طييب  و�شمع  �ل�ييشيينييان  ح�شو  ميييو�د  �ييشييميياد؛  وميييو�د  ل�شقات  و�لأطيييفيييال؛  للر�شع 
�حل�شر�ت و�حليو�نات �ل�شارة؛ مبيد�ت فطريات ومبيد�ت �أع�شاب؛ �أحما�س �أمينية لغايات طبية؛ �أحما�س �أمينية للغايات 
�لبيطرية؛ كابتات �ل�شهية لغايات طبية؛ م�شتح�شر�ت بكتريية لالإ�شتخد�م �لطبي و�لبيطرمي�شتح�شر�ت حيوية لغايات 
طبية؛ م�شتح�شر�ت حيوية للغايات �لعالجية؛ �شكاكر ممزوجة مبو�د طبية؛ كب�شولت لغايات �شيدلنية؛ م�شتح�شر�ت 
كيميائية لأغر��س طبية؛ م�شتح�شر�ت كيميائية لأغر��س �شيدلنية؛ م�شتح�شر�ت كيميائية لأغر��س بيطرية؛ كو��شف 
كيميائية لغايات  طبية �أو بيطرية؛ م�شتح�شر�ت كيميائية �شيدلنية؛ �أدوية لعالج �لإم�شاك؛ م�شتنبتات كائنات حية دقيقة 
لالإ�شتخد�م �لطبي و �لبيطري؛ عالجات مه�شمة لغايات �شيدلنية؛ عقاقري لغايات طبية؛ مو�شالت كيميائية لأقطاب 
�إنزميية لغايات طبية؛  �لكهربائي؛ م�شتح�شر�ت  �لقلب  �لقلب �لكهربائي؛ مو�شالت كيميائية لأقطاب خمطط  خمطط 
م�شتح�شر�ت �إنزميية لغايات بيطرية؛ �إنزميات لغايات طبية؛ �إنزميات لغايات بيطرية؛ جيالتن )هالم( لغايات طبية؛ 
�أقر��س حمالة )طبية(؛ لكتوز؛ �أدوية لأغر��س �لب�شرية؛ �أدوية لغايات بيطرية؛ مهدئات �أع�شاب؛ �إ�شافات غذ�ئية لغايات 
طبية؛ �أقر��س طبية حمالة لغايات �شيدلنية؛ م�شتح�شر�ت �شيدلنية؛ حبوب لغايات �شيدلنية؛ م�شهالت؛ م�شكنات؛ 
م�شتح�شر�ت �شيدلنية لأغر��س �لتنحيف؛ منومات؛ �شر�ب لغايات طبية؛ �شبغات لغايات طبية؛ م�شتح�شر�ت بيطرية؛ 

م�شتح�شر�ت فيتامينية.
�لو�قيعة بالفئة: 5

و�شف �لعالمة : �لكلمة SANTONIKA  بالأحرف �لالتينية �ل�شغرية 
�ل�شييرت�طات: 0 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 297534     بتاريخ :  2018/8/29
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم :    حممد حمبوب عامل عبد �لعزيز
وعنو�نه: �س ب 90812 – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
معاينتها  ميين  �لزبائن  ميية  عييا  لتمكن  وذلييك  �لييغييري،  ل�شالح  �لب�شائع  ميين  ت�شكيلة  جتميع  خييدمييات 
و�شر�ئها عند �حلاجة  (ول �لعطور ؛ �لبخور ؛ �لزيوت �لعطرية ؛ �ل�شابون ؛ م�شتح�شر�ت �لتجميل 
؛ غ�شول �ل�شعر ؛ م�شتح�شر�ت �لتبيي�س وغريها من مو�د �لغ�شيل ؛ م�شتح�شر�ت �لتنظيف و�ل�شقل 

و�إز�لة �لبقع و�لك�شط ؛ معاجن �لأ�شنان. 
�لو�قيعة بالفئة: 3

باللونن  �لالتينية  بييالأحييرف    SENSE OF BEAUTY �لكلمات  �لكلم    : �لعالمة  و�شف 
�لأبي�س و�لأ�شود.
�ل�شييرت�طات: 0 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو 
�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 297536     بتاريخ :  2018/8/29
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم :    حممد حمبوب عامل عبد �لعزيز
وعنو�نه: �س ب 90812 – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�شر�ئها  معاينتها  �لزبائن من  مة  عا  لتمكن  وذلييك  �لغري،  ل�شالح  �لب�شائع  ت�شكيلة من  خدمات جتميع 
عند �حلاجة  (ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل( ؛ وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خالل متاجر �لبيع 
بالتجزئة، �أ�شو�ق �لبيع باجلملة، كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �ملبا�شر �أو بو��شطة �لأو�شاط �لإلكرتونية، 
�أو  جتميع  �أو  حترير  �أو  ن�شخ  �أوت�شجيل   خدمات  �لتلفزيونية؛  �لت�شوق  بر�مج  �أو  �لإلكرتونية  �ملو�قع  مثل 
تنظيم �ملر��شالت و�لت�شجيالت �خلطية، وكذلك ��شتغالل �أو جتميع �أية بيانات ريا�شية �أو �إح�شائية، خدمات 
�أو  �لربيد،  خييالل  من  �أو  مبا�شرة  �لتعريفية،  �لن�شر�ت  توزيع  خدمات  وكذلك  و�لإعيييالن  �لدعاية  وكييالت 
توزيع �لعينا ت؛ خدمات عر�س �ل�شلع ل�شالح �لآخرين على �لنرتنت؛ خدمات �لن�شح و�ملعلومات �لتجارية 
للزبائن )ن�شح �مل�شتهلكن(؛ تنظيم �ملعار�س لغايات جتارية �أو �إعالنية؛ �لدعاية و�لإعالن؛ تنظيم �ملعلومات 
يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر؛ حما�شبة ؛ تاأجري �آلت �لبيع ؛ بحث �لكفالت؛ تاأجري وقت للدعاية و�لإعالن 

يف و�شائل �لت�شال. 
�لو�قيعة بالفئة: 35

و�شف �لعالمة :  �لكلم �لكلمات SENSE OF BEAUTY  بالأحرف �لالتينية باللونن �لأبي�س 
و�لأ�شود.

�ل�شييرت�طات: 0 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 291009     بتاريخ :  2018/4/23
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم:       �شيكويا �نف�شتمنت�س �نرتنا�شونال ليمتد 
وعنو�نه: :  �س ب 123374 – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�أو  �ملباريات  تنظيم  م�شابقات �جلمال؛  تنظيم  و�لثقافية؛  �لريا�شية  و�لأن�شطة  �لتدريب  �لرتفيه،  خدمات 
�ملناف�شات )للتعليم �أو �لرتفيه(؛ خدمات �لنو�دي )للرتفيه �أو �لتعليم(؛ خدمات �لنو�دي �ل�شحية )خدمات 
تدريب �لياقة �لبدنية و�حلفاظ على �ل�شحة(؛ خدمات �لنو�دي �لليلية؛ حجز �ملقاعد للعرو�س �مل�شرحية؛ 
تنظيم �ملباريات �لريا�شية؛ �لتدريب �لريا�شي؛ تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت؛ تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��شية ؛ 

تنظيم و�إد�رة ور�شات �لعمل )تدريب(..
�لو�قيعة بالفئة: 41

فوقها  �لذهبي  باللون  �ل�شغرية   �لالتينية  بييالأحييرف   THE DECK �لكلمات     : �لعالمة  و�ييشييف 
م�شتطيالت ذهبية ، وخلفية �لعالمة باللون �لأ�شود

�ل�شيرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 291084     بتاريخ :  2018/4/24
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم :    ري�شري�س �ند برودك�شن �نرتبر�ي�س «كالوجا-بي�شد �ن�شرتمنت ميكينج بالنت « تايفون» جوينت-
�شتوك كومبني

وعنو�نه:  :      174، جر�بت�شيف�شكوي �شو�شي، كالوجا، 248009، رو�شيا �لحتادية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

��شلحة نارية.
�لو�قيعة بالفئة: 13

TYPHOON بالأحرف �لالتينية باللون �لأبي�س و�لأ�شود؛ وتتميز بوجود  و�شف �لعالمة : �لكلمة 
خط �بي�س منت�شف �لكلمة TYPHOON وي�شار �لكلمة �قو��س منحنية يف �شكل زقز�ق و��شفل �لكلمة 

ر�شم ملوجة مميزة �ل�شكل؛ ومين �لكلمة ر�شم �شبه د�ئري د�خله ر�شم ل�شفينة طرفها يف �شكل موجة .
�ل�شييرت�طات: 0 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  8  دي�شمرب 2018 العدد 12497

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 290571     بتاريخ :  2018/4/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم :    موتر �إك�شبريت�س لتجارة �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م.
وعنو�نه:  :      �س ب  50546 دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
عر�س �ل�شلع على و�شائل �لت�شال لغايات بيعها بالتجزئة؛ �لبيع باملز�د �لعلني؛ خدمات مقارنة �لأ�شعار؛ 
للم�شتهلكن )موؤ�ش�شة  و�لن�شح  �لتجارية  �ملعلومات  �لكمبيوتر؛ تقدمي  بيانات  �ملعلومات يف قو�عد  جتميع 
عن  و�لأخييبييار  �ملعلومات  دعائية؛  �أو  جتارية  لغايات  �ملعار�س  تنظيم  ؛  �ل�شلع  عر�س  �مل�شتهلكن(؛  �إر�ييشيياد 
�لأعمال؛ �لت�شويق؛ �أبحاث �لت�شويق؛ �لدعاية و�لإعالن �خلارجي؛ خدمات �ل�شر�ء لالآخرين )�شر�ء �ل�شلع 
و�خلدمات لالأعمال �لأخييرى(؛ ترويج �ملبيعات )لالآخرين(؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح 
�لغري خا�شة �لعربات، وذلك لتمكن عا مة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك 
على خدمة �لنقل( وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خالل متاجر �لبيع بالتجزئة �أو �أ�شو�ق �لبيع باجلملة 
�أو كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �ملبا�شر �أو بو��شطة �لأو�شاط �لإلكرتونية مثل �ملو�قع �لإلكرتونية �أو بر�مج 

�لت�شوق �لتلفزيونية.     �لو�قيعة بالفئة: 35
مبتكر  ور�شم  بالأحرف   WACECARS We Are Car Experts و�شف �لعالمة : �لكلمات 
�ل�شطر  ويف  و�لأ�ييشييود  �لأحمر  بالونن  مكتوبة   WACECARS �لكلمة  بييان  �لعالمة  وتتميز  لعربة. 
�لكلمات  ي�شار  �لعربة  ر�شم  ��شغر.  خط  بحجم   We Are Car Experts �لكلمات  يليها  �لييذي 

بالونن �لأحمر و�لأ�شود 
�ل�شييرت�طات: 0 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 294694     بتاريخ :  2018/7/2
تاريخ �إيد�ع �لأولوية       / /   

با�شم:    بو�شيتيك غروب ليمتد 
وعنو�نه:    ليفيل 54، هوبويل �شنرت، 183 كوين�س رود �ي�شت، هوجن كوجن

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�آلت وعدد �آلية، حمركات ومكائن )عد� ما كان منها للمركبات �لربية(، قارنات �آلية وعنا�شر نقل �حلركة )عد� ما كان منها 
للمركبات �لربية(، معد�ت زر�عية )عد� ما يد�ر باليد(، �آلت زر�عية؛ ري�س �ملر�وح )�أجز�ء �آلت(؛ مكائن نفخ؛ فرجونات تد�ر 
كهربائياً؛ منا�شري �شل�شلية؛ �آلت و�أجهزة تنظيف كهربائية؛ مقر��شات )�آلت(؛ �آلت تد�ر بالهو�ء �مل�شغوط؛ م�شخات ُتد�ر 
بالهو�ء �مل�شغوط؛ �شاغطات )�آلت(؛ جمار�س/مطاحن كهربائية منزلية؛ مولد�ت �لتيار؛ �آلت قطع؛  لقم حفر )�أجز�ء 
�لتنظيف؛  لأغر��س  �لغبار  ت�شريف  من�شاآت  ملاكينات �خلياطة؛  قدم  دو��شات  يدوية؛  كهربائية  �آلت حفر؛ مثاقب  �آلت(؛ 
�ملركبات  يف  �مل�شتخدمة  عد�  ما  مكائن  كهربائية؛  حلام  �أجهزة  كهربائية؛  مطارق  �لتنظيف؛  لغايات  �لغبار  �إز�ليية  معد�ت 
بالهو�ء  �آلت(؛ مطارق تد�ر  �آلت طحن؛ مطارق )�أجييز�ء  �لتيار؛ م�شد�شات غر�ء كهربائية؛  �آلت نق�س؛ مولد�ت  �لربية؛ 
�مل�شغوط؛ عدد حتمل باليد ما عد� �لتي تد�ر يدوياً؛ غ�شالت عالية �ل�شغط؛ ر�فعات نقالة )�آلت(؛ �شكاكن كهربائية؛ 
خمارط )معد�ت �آلية(؛ جمز�ت ع�شب )�آلت(؛ عدد �آلية؛ جمز�ت ع�شب )�آلت(؛ عدد �آلية؛ خالطات )�آلت(؛ حمركات ما 
عد� �مل�شتخدمة يف �ملركبات �لربية؛ �آلت دهان؛ مطارق تد�ر بالهو�ء �مل�شغوط؛ �آلت و�أجهزة �شقل )كهربائية(؛ م�شخات 
)�آلت(؛ �آلت كن�س �لطرق )ذ�تية �لدفع(؛ �إن�شان �آيل )�آلة(؛ جر�فات ثلج؛ �شفر�ت للمنا�شري )�أجز�ء �آلت(؛ منا�شري )�آلت(؛ 
مق�شات كهربائية؛ �آلت �شن )�شحذ(؛ مق�شات كهربائية؛ جمارف �آلية؛ م�شد�شات لر�س �لدهانات؛ �آلت ر�س؛ عدد حتمل 

باليد ما عد� �لتي تد�ر يدوياً؛ �آلت تهذيب؛ مكان�س كهربائية؛ �آلت حلام كهربائية؛ �آلت جنارة . 
�لو�قيعة بالفئة: 7

و�شف �لعالمة : �لكلمة WESCO بالأحرف �لالتينية �ل�شغرية 
�ل�شرت�طات: 0 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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اأخبـار الإمـارات

••  العني - الفجر

ع�شو  �لعامري  ركا�س  بن  حممد  �ل�شيخ  م  كييرنّ
ظبي  �أبييو  لإميييارة  �لوطني  �ل�شت�شاري  �ملجل�س 
�ليييييحيير مبيينييطييقيية �لعن  مبييجييليي�ييشييه يف مييدييينيية 
�أع�شاء �للجنة �ملنظمة وعدد�ً من �أبناء �لعو�مر 
�مل�شاركن  يف »  م�شرية  �لحتاد لأبناء �لقبائل 
�لوطني  �ليييييوم  فعاليات  �شمن  �أقيمت  �لتي    «
�ل�شابع و�لأربعن.  ح�شر حفل �لتكرمي  �ل�شيخ 
�لدكتور  �شامل حممد بن ركا�س ع�شو �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي �شابقاً، و�ل�شيخ �شامل حمد بن 
و�ل�شخ�شيات  �لقبيلة  �أعيان  من  وعييدد  ركا�س 
�لجتماعي،  �لييتييو��ييشييل  ورو�د  و�لإعيييالمييييييين 
حب  يف  وق�شائد  كلمات  �إلييقيياء  �حلييفييل  وتخلل 
�لوطن و�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ.                       

وباملنا�شبة حتدث �شاحب �ملجل�س �ل�شيخ حممد 

بن ركا�س فاأ�شار �إىل �أن عيد �لحتاد هو تاريخ 
به وهو عهد  ونعتز  ونفتخر  قلوبنا  حمفور يف 
ووعد بن �لوطن �لغايل و�ملو�طنن.  و�أ�شاف: 
نحر�س خالل هذه �ملنا�شبة �لوطنية  يف كل عام 
�لتعبري عن روح �لنتماء للوطن و�لولء  على 
�شعب  �إ�شعاد  �لتي عملت على  �لر�شيدة  للقيادة 
ها لت�شبح منارة  �لإمييار�ت ورفعة دولتنا  ومنونّ
�لدول يف �لعامل. ونوه بن ركا�س  بح�شور �أبناء 
�لعو�مر و�مل�شاركة �حلا�شدة يف م�شرية  �لحتاد 
�لوثبة  منطقة  �شهدتها  �لتي  �لقبائل   لأبيينيياء 
ركا�س  بيين  �ل�شيخ حممد  .و�أ�ييشيياد  �أبييو ظبي  يف 
باملرتبة �لأوىل �لتي ح�شل عليها جو�ز �ل�شفر 
 167 بييدخييول  عامليا  �لأول  ليكون  �لإميييار�تيييي 
دوليية حييول �لييعييامل بييدون تيياأ�ييشييرية.  معترب�ً �أن 
بف�شل  �لإميييييار�ت  ل�شعب  �أبيييو�بيييه  يفتح  �لييعييامل 
من �هلل تعاىل و�لإجنييياز�ت �لتي تعك�س �شو�ب 

�لوطن  �شمعة  برت�شيخ  �لر�شيدة   قيادتنا  نهج 
�لطيبة  بن �ل�شعوب و�لأمم. من جهتهم �أكد 
باملنجز�ت  �عتز�زهم  �ملجل�س عن  �ملجتمعون يف 
�لإمييييييييار�ت وفخرهم  �أر�يييييس  عييلييى  �حليي�ييشييارييية 
�خلري  وطيين  يف  تتو��شل  �لتي  �لبالد  مب�شرية 
�لوفاء لقيادة  وتتج�شد عام بعد عييام  مبعاين  
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�ل�شمو  و�ييشيياحييب  �هلل«  »حفظه  �لييدوليية  رئي�س 
نائب رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 
�هلل » و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
�أن  وجييل  عييز  �مليييوىل  �شائلن  �مل�شلحة،  لييلييقييو�ت 
�لر�شيدة، معربن عن  وقيادتنا  دولتنا  يحفظ 
�لتقدم  ميين  �ملييزيييد  �لييغييايل   للوطن  متنياتهم  

و�لرقي و�لزدهار.

•• ال�سارقة-الفجر:

�ل�شارقة”،  فييتيييييات  “�شجايا  تيينييظييم 
ل�شناعة  قييرن  ربييع  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة 
�ل�شنوي  خميمها  و�ملبتكرين،  �لقادة 
فتاة   40 ي�شتهدف  �ليييذي  “�آفاق” 
ومن  �شجايا،  منت�شبات  ميين  قيييييادييية 
�لييفييئيية �لييعييمييرييية �ليييتيييي تييييييرت�وح بن 
ما  �ليييفيييرتة  يف  �ييشيينيية،   17  –  14
�ملقبل،  دي�شمرب   20 وحتى   15 بن 
�لتقدير  ميين  “�لذ�ت..  �ييشييعييار  حتييت 
�ملقابالت  �إجيير�ء  وبعد  �لتاأثري«.  �إىل 
ويف  ييحييات،  �مليير�ييشنّ و�خييتيييييار  �ل�شخ�شية 
�أقامت  للمخيم،  ��شتعد�د�تها  �إطيييار 
�أمور  لأولييييياء  تعريفياً  لييقيياًء  �شجايا 
تعريفهم  بهدف  �مل�شاركات،  �لفتيات 
على تفا�شيل �ملخيم وما يتخلله من 
حول  تتمحور  ُملِهمة  ُمكثنّفة  ور�يييس 
تعزيزه  �إىل  وتيييرميييي  �ليييييذ�ت  تييقييدييير 
�لفتيات،  نفو�س  يف  �أ�شا�شية  كقيمة 
�لذ�ت  وقيادة  بالنف�س  �لثقة  كور�شة 
يوم  �إىل  �إ�يييشيييافييية  �ليييتيييو��يييشيييل،  وفيييين 
�خلدمة �ملجتمعية، ف�شاًل عن �لعديد 

من �لأن�شطة �لتفاعلية �ملميزة. 

روح   �كييتيي�ييشيياف  �إىل  “�آفاق”  ويييهييدف 
وتطوير  �لفتيات،  نفو�س  يف  �لقيادة 
مهار�تهن �لقيادية، وتعزيز مت�شكهن 
ورفع  �لأ�ييشيييييليية،  �لإمييار�تييييية  بالقيم 
�مل�شوؤولية  بثقافة  وعيييييهيين  م�شتوى 
وذلك  �لوطنية،  و�مل�شاركة  �ملجتمعية 
مبا يتما�شى مع ��شرت�تيجية �شجايا 
فييتيييييات �ليي�ييشييارقيية يف �إعييييد�د جيييييل من 
�ليييفيييتيييييييات �ليييقيييييييادييييات �مليييييوؤثييييير�ت يف 
�ملييجييتييمييع، و�ملييييوؤهييييالت لييلييتييعييامييل مع 
و�لقادر�ت  �ملختلفة،  �حلياة  حتديات 

بناء  يف  ريييياديييياً  دور�ً  يلعنب  �أن  عييلييى 
ميي�ييشييتييقييبييل �إمييييييييارة �لييي�يييشيييارقييية ودولييييية 
�لييعييربييييية �مليييتيييحيييدة. وتعد  �لإمييييييييار�ت 
موؤ�ش�شة  �ليي�ييشييارقيية  فييتيييييات  �ييشييجييايييا 
�لفتيات من  تنمية مو�هب  ر�ئييدة يف 
عيياميياً، يف خمتلف   18 �إىل   13 عمر 
حالياً  وتعمل  �لإبييد�عييييية،  �لف�شاء�ت 
حتيييييت ميييظيييلييية ميييوؤ�يييشييي�يييشييية ربييييييع قيييرن 
وكانت  و�ملبتكرين،  �لييقييادة  ل�شناعة 
عام  يف  لييلييمييوؤ�ييشيي�ييشيية  �لأوىل  �لييبييد�ييية 
2004 عندما �نطلقت كاإد�رة تابعة 

�لإعالن  قبل  �ل�شارقة،  �أطفال  ملر�كز 
يف  �مليير�كييز  �إد�رة  عيين  ��شتقاللها  عيين 
قرينة  من  �إد�ري  بقر�ر  عام 2012 
�ل�شارقة،  حييياكيييم  �ليي�ييشييمييو  �يييشييياحيييب 
�ييشييمييو �ليي�ييشيييييخيية جييو�هيير بيينييت حممد 
�لأعلى  �ملييجييليي�ييس  رئييييي�ييشيية  �لييقييا�ييشييمييي، 
�آخر  �إد�ري  وبييقيير�ر  �لأ�ييشييرة،  ليي�ييشييوؤون 
من  �ملوؤ�ش�شة  ��شم  تغيري  مت  ل�شموها 
“مر�كز �لفتيات” �إىل “�شجايا فتيات 
�ل�شارقة”، بهدف مو�كبة روح �لع�شر 

و�حلفاظ على �لهوية �لوطنية.

•• دبي – الفجر:

�لييتييطييوع �لعاملي  ييييوم  تييز�ميينييا ميييع   
من  دييي�ييشييمييرب   5 ييييقيييام يف  و�ليييييذي 
كيييل عييييام نييظييمييت جيييميييارك دبييييي يف 
لل�شركاء  تيييكيييرمي  حيييفيييل  ميييقيييرهيييا 
�ل�ييييشييييرت�تيييييييييجييييييييين و�ليييي�ييييشييييركييييات 
�ليير�عييييية �لييذييين �ييشيياركييو� يف جناح 
�أطلقتها  �لتي  �لتطوعية  �ملييبييادر�ت 
�أحمد  وقال   .2018 لعام  �لد�ئرة 
جمارك  ميييديييير  ميي�ييشييبييح  حميييبيييوب 
دبي: »و�كبت جمارك دبي عام ز�يد 
مبادرة   60 نييحييو  بييياإطيييالق  �خليييري 
�ملجالت  كيييافييية  �ييشييمييلييت  تييطييوعييييية 
تدريبية،  وتييوعييوييية،  خييريييية،  ميين 
وريا�شية،  و�لييي�يييشيييالمييية،  �ليي�ييشييحيية 
�شعد�ء  و�أ�شاف نحن  وثييقييافييييية، 

تنفيذ  يف  يييياث«  »غييييينّ فيييرييييق  بيينييجيياح 
�لد�ئرة  دور  عك�شت  �لتي  �ملييبييادر�ت 

وعمل  �ملجتمعية  �مليي�ييشييوؤولييييية  نييحييو 
�ملغفور  دعائمه  �أر�شى  �لييذي  �خلري 

له بيياإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يييد بن 
�شلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه«. 

بال�شكر  دبي  جمارك  مدير  وتوجه 
�ل�شرت�تيجين،  و�ل�شركاء  للرعاة 
موؤكد�ً على دورهم �حليوي يف دعم 
�ملبادر�ت ما ي�شهم يف تو�شيع �لعمل 
دور  باأهمية  و�لعيييرت�ف  �لتطوعي 
جمتمعاتهم،  تنمية  يف  �ملتطوعن 
 2020 يف  ننتظر  �أنيينييا  وبييخييا�ييشيية 
مييعيير�ييس �إكيي�ييشييبييو �ليييييدويل �حليييدث 
�لفريد من نوعه و�لذي يحتاج �إىل 
�لييوجييه �لأمثل  �ملييتييطييوعيين لإبيييير�ز 
ودبي  �لإميييار�ت  لدولة  و�حل�شاري 
وكذلك خلروج هذ� �حلدث �لعاملي 
�أبهى �شوره. ومت خييالل �حلفل  يف 
يتناول  تييعييريييفييي  فيييييييدييييو  عييير�يييس 
�إجنييياز�ت جييمييارك دبييي على �شعيد 
�مليي�ييشييوؤولييييية �ملييجييتييمييعييييية و�مليييبيييادر�ت 
�لتطوعية �لتي نفذها فريق غينّاث 

خالل عام ز�يييد و�أبييرزهييا مبادر�ت« 
 4000 ليييييزر�عييييية   « ز�يييييييد  غييير�يييس 
�ييشييتييليية عييلييى �ميييتيييد�د ميي�ييشيياحيية كيلو 
مييييرت ميييربيييع يف ميينييطييقيية �مليييرميييوم 
و�لتي  �خلييييري«،  ز�ييييد  و«ز�د  بييدبييي، 
�لحتياجات  تيييوفيييري  تييييهييييدف �إىل 

�لرئي�شية من �ملري لالأ�شر �ملتعففة، 
بتوزيع  �ملييييد�ر�ييييس«  �إىل  »�ليييعيييودة  و 
150 حقيبة مدر�شية . وقام مدير 
�ل�شركات  بييتييكييرمي  دبييييي  جيييميييارك 
و�ليي�ييشييركيياء �ل�ييشييرت�تيييييجييييين وهم 
�ليييقيييييييادة �ليييعيييامييية ليي�ييشييرطيية دبييييي ، 

ميييعيييكيييرونييية �لإمييييار�ت ،�ملييييوؤ�ييييشيييي�ييييشيييية 
،م�شنع  و�لإمنيياء  للتجارة  �لوطنية 
جمموعة  للتغليف ،  �حليييييرييييييز 
 ، Novartis ،�ييشييركيية  �ليييييرب�ري 
�خلريية ،وجمعية  تر�حم  جمعية 

�لإح�شان �خلريية .

•• العني – الفجر:

�ملجل�س  ع�شو  �لعامري  حم  بن  م�شلم  �ل�شيخ  كرم 
�لعو�مر  قبيلة  �أبيينيياء  �أبوظبي  لإميييارة  �ل�شت�شاري 
عما  عيييربت  �لحتاد و�لتي  ميي�ييشييرية  يف  �مليي�ييشيياركيين 
حب  من  وقيادته  �لإميييار�ت  للوطن  �شعب  يحمله 
يف  �أقيييييم  �لتكرمي �لذي  حيي�ييشيير  و�عيييتيييز�ز،  وفيييياء  و 
جمل�س بن حم باملرخانية ، �ل�شيخ �لدكتور حممد 
م�شلم بن حم �لعامري نائب �لأميين �لعام ملنظمة 
�م�شام بالأمم �ملتحدة وعدد من �أعيان و�أبناء قبيلة 
�لحتاد« �لتي  �أن »م�شرية  حم  بن  و�أ�شار  �لعو�مر. 
�ليوم �لوطني،  �لقبائل،  مبنا�شبة  �أبناء  �نطلق بها 
�لتاريخي  و�لإرث  بالفكر  و�عييتييز�ز  حمبة  ر�ييشيياليية 
�أر�شاها  �لتي  �لر��شخة  �لوطنية  و�لقيم  �لأ�شيل 
�ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، 
�لإمييييار�ت  ثيييير�ه. و�أكد بن حييييم �أن دولييية  طيييييب �هلل 

�لييعييربييييية �ملييتييحييدة بييقيييييادة �ييشيياحييب �ليي�ييشييمييو �ل�شيخ 
م�شريتها  يف  مييا�ييشييييية  نييهيييييان  �آل  ز�يييييد  بيين  خليفة 
�خلرية يف تعزيز بنيان �لوطن وبناء �لإن�شان �أغلى 
ما متلك �لإمار�ت. م�شيفا �أن م�شرية �أبناء �لقبائل 
ولئهم  عن  تعرب  م�شرفة  وطنية  �شورة  ورجالها 
بوحدتهم  و�إميييانييهييم  �ملعطاء  لوطنهم  و�نتمائهم 
�لييتييي يرتكزون  �لييوطيينييييية  وثييو�بييتييهييم  وتييالحييمييهييم 
عليها ملو��شلة �لبناء و�لتقدم . و�أجمع �حل�شور �أن 
و�مليييحيييبييية..  عيييليييى �خليييييري  روح �لحتيييييييياد جتييمييعيينييا 
�آفييياق رحييبيية من  �إىل  وميي�ييشييرية �لحتييياد مت�شي بنا 
�لوطن  قبائل  وتيير�بييط  بتعا�شد  و�لتنمية  �لتقدم 
ما�شيهم  وعيير�قيية  باأ�شالة  و�أبنائه.. و�رتباطهم 
وفخرهم  �عييتييز�زهييم  عيين  مييعييربييين  وحا�شرهم.  
�للوحات  �لوطن وهم يقدمون هذه  و�أبناء  برجال 
�لأ�شيلة من �ملوروث �ل�شارب يف جذور هذه �ملنطقة 
و�لروح  و�لعييتييز�ز  �لفخر  م�شاعر  ميين  �أبيييدوه  ومييا 

�لييوطيينييييية جتييياه وطيينييهييم وقيييييادتييه. وقيييد �ييشييارك يف 
م�شرية �لحتاد ح�شد من �أبناء �لقبائل من خمتلف 
ميينيياطييق �ليييدولييية ومييدنييهييا جميييدديييين عييهييد �ليييولء 
و�لنتماء للوطن وقيادته �حلكيمة ..معربين عن 
�لي  �لوطني  باليوم  وفخرهم بالحتفاء  �شعادتهم 
و�عتز�زهم  �ملبارك  �لإمييار�ت  �حتاد  لتاأ�شي�س   47
بحكمة قائد م�شرية �لوطن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
»حفظه  �لييدوليية  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ييييد  بيين  خليفة 
�أع�شاء  �ليي�ييشيييييوخ  �ليي�ييشييمييو  �أ�ييشييحيياب  و�إخيييو�نيييه  �هلل« 
�ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت. وقدم �أبناء 
�لعربية  �لإمييار�ت  باأعالم دولة  �لقبائل متو�شحن 
�ملتحدة وملوحن بها لوحات من �لفنون و�لأهازيج 
�ل�شعبية و�لرت�ثية �لأ�شيلة �ملتنوعة �لتي تعرب عن 
�أ�شالتهم وتاريخهم يف هذه �لأر�س �لطيبة �إ�شافة 
�إىل تقدمي �شور من �للوحات و�لعرو�س �لوطنية 
�لتي جت�شد �نتماءهم وحبهم لوطن �لعز و�لكر�مة

•• دبي-الفجر:

خلفان  عييييلييييي  �لييييعييييقيييييييييد  ��يييشيييتيييقيييبيييل 
�ملن�شوري، نائب مدير �لإد�رة �لعامة 
�لقيادة  يف  بالوكالة  �ملجتمع  لإ�شعاد 
�ل�شيد  من  كال  دبييي،  ل�شرطة  �لعامة 
�لعام  �لأمييين  �ملييهييري، م�شاعد  �أحييمييد 
و�ل�شيد  �لتنفيذي،  �ملجل�س  ليي�ييشييوؤون 
�لت�شال  �إد�رة  مدير  حمييمييود،  �أمييين 
�ملجل�س  �يييشيييوؤون  قييطيياع  �حلييكييومييي يف 
للمجل�س  �لعامة  بالأمانة  �لتنفيذي 
دبييييييي. وبحث  �ليييتييينيييفيييييييذي حليييكيييومييية 
�مل�شرتك  �ليييتيييعييياون  �ييشييبييل  �ليييطيييرفيييان 
بييين �ليييقيييييييادة �ليييعيييامييية ليي�ييشييرطيية دبي 
�لعامة لالت�شال �حلكومي،  و�ل�شبكة 
�إد�رة  �إن  �مليينيي�ييشييوري  �لييعييقيييييد  وقيييييال 
�لإعيييييييييالم �لأمييييينيييييي يف �يييشيييرطييية دبيييي 
��شرت�تيجيتها  على  �لتحديث  ب�شدد 
�لإعالمي،  �لتيي�ييشييال  يف  �لييتيينييفيييييذييية 
موؤكد� �أن �لتو��شل مع كافة �ل�شركاء 
�حلييكييومييييين يييعييد ميييدخيييال مييهييمييا يف 
يف  �مل�شتقبلي  �لعمل  خييارطيية  �شياغة 
باإي�شال  �ملعني  �حليوي  �لقطاع  هييذ� 
مبا  �ملجتمع،  �ىل  دبييي  �شرطة  ر�شائل 

يييحييقييق روؤيييتييهييا �لييقييائييميية عييلييى ثالثة 
��شعاد  هيييي  ��ييشييرت�تيييييجييييية  تييوجييهييات 
و�لبتكار  �آمنة  مدينة  ودبي  �ملجتمع، 
يف مييييو�ردهييييا �مليييوؤ�يييشييي�يييشييييييية.  و�أ�يييشييياف 
لإ�شعاد  �لييعيياميية  �لإد�رة  مييدييير  نييائييب 
�لعامة  �ل�شبكة  ميي�ييشييروع  �أن  �ملجتمع 
باإطالق  �خلا�س  �حلكومي  لالت�شال 
�ل�شبكة  �أع�شاء  بيين  تفاعلية  من�شة 
�لت�شال  �إد�ر�ت  مديري  من  �ملوؤلفة 
و�لدو�ئر  �ملييوؤ�ييشيي�ييشييات  يف  و�لييتيي�ييشييويييق 
و�ليييهيييييييئيييات �حلييكييومييييية بيييياإمييييارة دبي 
�لتنا�شق  درجييية  يييرفييع  �أن  �ييشيياأنييه  ميين 

و�ليييتييينييياغيييم لييير�يييشيييائيييل حيييكيييومييية دبييييي، 
�إد�رة  بييه  تييقييوم  �ليييذي  بييالييدور  م�شيد� 
�لت�شال �حلكومي يف �لأمانة �لعامة 
دبي  بييحييكييوميية  �لييتيينييفيييييذي  للمجل�س 
�أع�شاء  بيين  و�لييتييو��ييشييل  �لتن�شيق  يف 
و�ملو�ثيق  �لأدلييييييية  و�عيييييييد�د  �ليي�ييشييبييكيية 
�لييعييام لالت�شال  �لييتييي حتيييدد �لإطييييار 
�حلكومية  �ملييوؤ�ييشيي�ييشييات  يف  �حلييكييومييي 
�ملن�شوري  �لييعييقيييييد  و��ييشييتييمييع  بيييدبيييي.  
�ىل �ييشييرح مييفيي�ييشييل حيييول خييطيية عمل 
�حلكومي  لالت�شال  �لعامة  �ل�شبكة 
يف �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي 

خالل �لفرتة �ملقبلة، وما ت�شمنه من 
�أع�شاء  بيين  تفاعلية  من�شة  تد�شن 
�ل�شبكة من مديري وحد�ت �لت�شال 
�حلكومية  �ملييوؤ�ييشيي�ييشييات  يف  و�لييتيي�ييشييويييق 
باإمارة دبي، و�إطالق �لن�شخة �ملحدثة 
من �لدليل �لعام لالت�شال �حلكومي، 
�حلكومية  �ليير�ييشييائييل  يت�شمن  �ليييذي 
 2021 بعد  ما  دبييي  �لد�عمة خلطة 
وروؤيتها �مل�شتقبلية بح�شب �لقطاعات 
�لدليل  �ىل  بييالإ�ييشييافيية  �حلييكييومييييية، 
�لر�شادي للهوية �ملوؤ�ش�شاتية �خلا�س 

با�شتخد�مات �شعار حكومة دبي. 

حممد بن ركا�س يكّرم اأبناء  العوامر امل�شاركني  
يف »  م�شرية  الحتاد لأبناء القبائل «

بعد اإجراء املقابالت ال�سخ�سية واختيار املر�ّسحات

اأولياء اأمور قيادّيات خميم اآفاق القيادي اخلام�س يحظون بلقاء تعريفي يف �شجايا 

كرمت الرعاة وال�سركاء ال�سرتاتيجيني

اأحمد حمبوب م�شبح: 60 مبادرة تطوعية جلمارك دبي يف عام زايد 

م�شلــم بــن حــم يكــرم اأبنــاء العوامــر 
امل�شاركيــن يف م�شيــرة الحتــاد

�شرطة دبي تبحث ا�شرتاتيجية الت�شال احلكومي 
مع الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي

قدم معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان و�جب �لعز�ء �إىل �لإعالمي 
�شعيد ر��شد �ملعمري يف وفاة و�لده �ملغفور له باإذن �هلل ر��شد �ملعمري.

و�أعرب معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان - خالل زيارته جمل�س 
�أحر تعازيه و�شادق مو��شاته لأ�شرة وذوي �لفقيد  �لعز�ء بالعن - عن 
�شائال �ملوىل عز وجل �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته 

و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

�شعيد بن طحنون يعزي �شعيد 
املعمري يف وفاة والده
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�شجل عيييدٌد كييبييري ميين �ملييغييادرييين لييبيينييان، و�ييشييل �إىل �أكييير ميين 34 
“�لدولية  �أعدته  تقرير  بح�شب   ،2018 �لعام  خالل  مهاجر  �ألييف 

للمعلومات«.
منت�شف  من  �لفرتة  “خالل  �أنييه  للمعلومات”،  “�لدولية  وذكييرت 
�لأول(  �أكييتييوبيير)تيي�ييشييرييين  ولييغيياييية منت�شف  �لييثيياين(،  ييينيياييير)كييانييون 
وعودة   لييبيينيياين   2.730.290 ميييغيييادرة  ت�شجيل  جيييرى   ،2018
34.502 لبنانياً غادرو� ومل  �أن هناك  �أي  2.695.788 لبناين 

يعودو�، وفق �شحيفة �مل�شتقبل �للبنانية، �م�س �جلمعة.
ويف مقارنة مع �لفرتة نف�شها من �لعام �ملا�شي، فقد و�شل �لعدد �إىل 
20.964 لبنانياً، �أما ح�شيلة كامل �لعام 2017 فكانت 18.863 
�رتفاع كبري يف  �إىل  2016، ما ي�شري  �لعام  و11.650 يف  لبنانياً 
�أعد�د �للبنانين �لذين غادرو� ومل يعودو�، وهذ� �لأمر و�لنعكا�س 
لبنان،  يعي�شها  �لتي  و�لجتماعية  �لقت�شادية  لالأو�شاع  �لطبيعي 
�ملغادرين هم  �أكرية  و�أن  �مل�شتقبل خ�شو�شاً  �إىل  هو موؤ�شر خطري 
عن   )100.5( لبنان”  “�شوت  �إذ�عيية  ونقلت  �ل�شابة.  �لفئات  من 
هجرة  نتيجة  �ملت�شاعد  �لنزف  ب�شبب  �أنييه  للمعلومات”  “�لدولية 
�ل�شباب، فاملجتمع �للبناين مهدد بال�شيخوخة، و�أ�شافت: “خطورة 
نزف �لهجرة �ل�شبابية �أنه بعد 15 �شنة �شي�شبح معظم �للبنانين 
ف�شيكون من  �ملنتج  �أمييا �جليل  �لنييتيياج،  قييادرييين على  �ملقيمن غري 

�لنازحن �ل�شورين.

�أكد �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان، ��شتمر�ر �لنفالت �لأمني يف 
منطقة �شرق �لفر�ت، مع ظهور خاليا ن�شطة معظمها تابعة لتنظيم 

د�ع�س �لإرهابي.
“عنا�شر م�شلحة  �أن  �إىل  �جلييمييعيية،  �ميي�ييس  بيييييان،  �مليير�ييشييد يف  و�أ�ييشييار 
��شتهدفت �شيارة تقل �أحد �أع�شاء �ملجل�س �ملدين لدير �لزور، �لعامل 
ما  �لفر�ت،  �شرق  �لدميقر�طية يف  �شوريا  قييو�ت  �شيطرة  مناطق  يف 

�أدى ملقتل �شخ�س و�حد على �لقل، و�إ�شابة جميع �لركاب«.
كما ذكرت م�شادر تنفيذ �لقو�ت �لأمنية وقو�ت �شوريا �لدميقر�طية، 
حملة مد�همات طالت عدة �أ�شخا�س يف قرية �لزر يف �لريف �ل�شرقي 
خاليا  عن  “�لبحث  بتهمة  ق�شد،  عليها  ت�شيطر  �لتي  �لييزور،  لدير 
�لريف  و�لييتييفييجييري�ت يف  �لغييتيييييالت  تنفيذ  عيين  ميي�ييشييوؤوليية  نائمة” 

�ل�شرقي لدير �لزور.

�إن �حتجاز  �لييرو�ييشييي �شريجي لفيييروف �م�س  قييال وزييير �خلييارجييييية 
يف  للتكنولوجيا  �لعمالقة  �ل�شينية  هييو�وي  ل�شركة  �ملالية  �ملييديييرة 

كند� هو مثال على �ل�شيا�شة �لأمريكية �خلارجية “�ملتغطر�شة«.
�إن هذ� يظهر كيف تفر�س  وقييال خالل موؤمتر �شحفي يف ميالنو 

و��شنطن قو�نينها خارج حدود �شلطتها �لق�شائية.
عاما(   46( ت�شو  و�ن  منغ  على  �لقب�س  �لكندية  �ل�شرطة  و�ألييقييت 
من  �لأول  يف  �ل�شركة  موؤ�ش�س  و�بنة  هييو�وي  ل�شركة  �ملالية  �ملييديييرة 

دي�شمرب كانون �لأول بناء على طلب من �لوليات �ملتحدة.
�لذي  �إن �حتجازها،  �لتحقيق لرويرتز  وقالت م�شادر مطلعة على 
�إطييار حتقيق  �لأربييعيياء، جاء يف  �لكندية عنه م�شاء  �ل�شلطات  �أعلنت 
�أمريكي ب�شاأن مز�عم بالتخطيط ل�شتخد�م �لنظام �مل�شريف �لعاملي 

لاللتفاف حول �لعقوبات �لأمريكية على �إير�ن.

عوا�سم

بريوت

بغداد

روما

رو�شيا م�شتعدة ملناق�شة
 م�شري بحارة اأوكرانيني  

•• ميالنو-رويرتز:

قال وزير �خلارجية �لرو�شي �شريجي لفروف �إن مو�شكو �شتكون م�شتعدة 
�ل�شهر  �حتجزتهم  �لأوكيير�نييييين  �لييبييحييارة  ميين  جمموعة  م�شري  ملناق�شة 

�ملا�شي فقط بعد حماكمتهم.
 24 �إطييالق �شر�ح  �إىل  ودعييت �لوليات �ملتحدة و�لحتيياد �لأوروبيييي رو�شيا 
بحار� �أوكر�نيا �حتجزتهم يوم 25 نوفمرب ت�شرين �لثاين بالقرب من �شبه 

جزيرة �لقرم �لتي �شمتها مو�شكو من �أوكر�نيا.
وتتهمهم رو�شيا بدخول مياهها �لإقليمية ب�شكل غري قانوين وهو ما تنفيه 

كييف.
م�شتعدة  �شتكون  رو�شيا  �إن  ميالنو  يف  �شحفي  مييوؤمتيير  يف  لفيييروف  وقييال 
ملناق�شة م�شري �لبحارة و�حتمال �إبر�م �تفاق ما مع �أوكر�نيا ب�شاأنهم فقط 

بعد �نتهاء حماكمتهم يف �لقرم.
ومل يتحدد موعد ملحاكمتهم حتى �لآن.

الأمم املتحدة ترف�س م�سروع قرار اأمريكي �سد حما�س 

حرب ا�شتنزاف ا�شرائيلية �شد �شكان القد�س ال�شرقية

رو�شيا تتهم اأمريكا بالتدخل يف �شوؤون مقدونيا 

هايلي يف تاأمن �أغلبية �لثلثن لتمرير م�شروع قر�ر يف 
�جلمعية �لعامة لالمم �ملتحدة ين�س على �عتبار حركة 
وح�شل �لقر�ر على تاأييد 87 دولة  حما�س “�إرهابية”. 
وعار�شته 57 دولة و�متنعت 33 عن �لت�شويت. ورغم 
�ملوؤيدة  �لو��شعة”  ب”�لغلبية  �إ�شر�ئيل  �أ�ييشييادت  ذلييك، 
�لتحرير  منظمة  �شيا�شة  “�إن  ردينة  �بييو  وقييال  للقر�ر. 
تقاتل من  ز�لييت  وما  قاتلت  �لتي  �حلكيمة  �لفل�شطينية 
�أجل حتقيق �آمال وتطلعات �شعبنا باحلرية و�ل�شتقالل، 
�شتبقى حامية �مل�شروع �لوطني، و�ن �لن�شر �شيكون �إىل 

جانب �حلق �لفل�شطيني مهما طال �لزمن«.
�لأوىل  �لوهلة  من  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  موقف  ويبدو 
على  ت�شيطر  �حلركة  �ن  رغييم  ي�شاند حركة حما�س  �نييه 
لل�شلطة  ظهرها  وتييدييير   2007 �لييعييام  منذ  غييزة  قطاع 

�لفل�شطينية �لتي تربم �تفاق مع �إ�شر�ئيل.
هذ�،  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  موقف  �ن  حمللون  و�عترب 
“حت�شباً  جاء  �لفل�شطينية،  �لرئا�شة  عنه  عربت  و�لييذي 
�لأمم  �روقيية  يف  نهجها  �لمريكية  �لإد�رة  مو��شلة  من 
فل�شطينية  حيييركييية  �أي  تيي�ييشييفييييية  �ىل  و�يييشيييول  �ملييتييحييدة 

مقاومة«.
و�عترب �لكاتب و�ملحلل �ل�شيا�شي خليل �شاهن �ن �تخاذ 
�لأمريكي  �لقر�ر  من  �ملوقف  هذ�  �لفل�شطينية  �ل�شلطة 
“جاء على خلفية �ن م�شمون �لقر�ر �عترب كل  �ملقرتح 
ف�شائل �ملقاومة �لفل�شطينية ‘�رهابية’ ما يعني �نه مل 

•• عوا�سم-وكاالت:

ر�أى جوناثان كوك، كاتب �شيا�شي �أمريكي، وموؤلف كتاب 
و�خلطة  �إييير�ن  �لعر�ق،  �حل�شار�ت:  و�شد�م  “�إ�شر�ئيل 
�لت�شيكي  �لرئي�س  �أن  �لأو�شط”،  �ل�شرق  ت�شكيل  لإعييادة 
ميييييلييو�ييس زمييييييان، قيييدم خييدميية كييبييرية لييرئييييي�ييس �ليييييوزر�ء 
�لإ�شر�ئيلي، بنيامن نتانياهو، عند زيارته �لأخرية لتل 
�أبيب وتد�شينه مركز�ً ثقافياً وجتارياً ت�شيكياً خارج �أ�شو�ر 

�لبلدة �لقدمية يف �لقد�س.
�لفتتاح  �عتبار  �لت�شيكي  �لرئي�س  �أمييل  �لفتتاح،  وعند 
�لقد�س.  �إىل  �أبيييييب  تييل  ميين  بييالده  �شفارة  لنقل  مقدمة 
دولة  �أول  �لت�شيكية  �جلمهورية  تكون  ذلييك،  ح�شل  و�إذ� 
�أوروبية تلحق بالوليات �ملتحدة �لتي نقلت �شفارتها يف 

مايو) �أيار(.
�إ�يييشييير�ئيييييييل طموحها  تييخييف  �مليييقيييال، مل  كييياتيييب  وحيي�ييشييب 
فل�شطينية  منطقة  �ل�شرقية،  �لقد�س  على  لال�شتيالء 
كو�شيلة  �ييشييمييهييا،  ثييم مت  ومييين   ،1967 عيييام  �حييتييلييت يف 
�شم  وبييعييد  للحياة.  قابلة  فل�شطينية  دولييية  ظييهييور  ملنع 
�مل�شتوطنات  من  قو�س  لبناء  �إ�شر�ئيل  �شارعت  �لقد�س، 
�ملقد�شة  للمدينة  �ل�شرقية  �خلا�شرة  عند  �لإ�شر�ئيلية 
مع  ب�شهولة  �لتو��شل  ميين  �لفل�شطينين  �شكانها  ملنع 
م�شي  وبييعييد  �لييغييربييييية.  �ل�شفة  يف  �ل�شيا�شية،  بيئتهم 
على  �شيطرتها  �إ�شر�ئيل  عييززت  �شنو�ت،  ع�شر  من  �أكيير 
�ملدينة بو��شطة جد�ر ��شمنتي عمالق مير عرب �لقد�س 

�ل�شرقية. 
�إغالق  كان  تلك �خلطوة  �لهدف من  �إن  �لكاتب  ويقول 
�أحياء فل�شطينية ذ�ت كثافة �شكانية، عند �جلانب �لآخر 
�لقدمية  �ملدينة  �إىل  �لو�شول مبا�شرة  من �جلييد�ر، من 
وحميطها، ما ي�شهل، بالتايل، �حتاللها، �أو” تهويدها” 
وفقاً ملتطلبات �إ�شر�ئيلية.  ويف تلك �ملنطقة، قلب �لقد�س، 
وكني�شة  �لأقيي�ييشييى  كامل�شجد  �ملييقييد�ييشيية  �لأمييياكييين  تييوجييد 
�إ�شر�ئيل  طييردت   ،1967 �لقيامة.  وحتت غطاء حرب 
مئات �لفل�شطينين من منازلهم بالقرب �جلد�ر �لغربي 
ذي �ملكانة �ملقد�شة عند �ليهود. ومنذ ذلك �لوقت، ي�شعى 
زعماء �إ�شر�ئيليون لل�شيطرة على كامل �مل�شجد �لأق�شى، 
�لذي يقولون �إنه بني فوق معبدين يهودين مفقودين. 
وح�شب �لكاتب، ما ز�لت �إ�شر�ئيل تتحرك يف ذلك �لجتاه 
بييخييطييو�ت حميي�ييشييوبيية، وهيييي جتيييري تييعييديييالت تدريجية 
�إثارة  �أو  بحيث نادر�ً ما خاطرت باإ�شعال �لعامل �لعربي، 
�ل�شفارة،  رد فعل غربي. ولكن بعد خطوة تر�مب بنقل 

�كت�شبت ثقة ملمو�شة. 
�أربع  �إ�شر�ئيل مز�جها �حلازم �جلديد على  و��شتعر�شت 

كثفت  �إ�شر�ئيلية،  حميياكييم  ومب�شاعدة  بييد�ييية،  جبهات. 
�ملدينة  يف  منازلهم  ميين  فل�شطينين  لإخيييالء  جهودها 

�لقدمية وبالقرب من �جلدر�ن �لتاريخية. 
ويف �لوقت نف�شه، و�فق �لكني�شت �لإ�شر�ئيلي على قانون 
ميلكها  �أر��يييس  على  م�شتوطنن  ��شتيالء  ي�شرع  جديد 
�أخرى،  حييالت  ويف  �لأق�شى.  من  بالقرب  فل�شطينيون 
��ييشييتييخييدم ميي�ييشييتييوطيينييون عييمييالء عيييربييياً مييين �أجييييل �إغيييير�ء 

فل�شطينين لبيع بيوتهم. 
يف  �لفل�شطينين  من  ع�شر�ت  �عتقل  �ملا�شي،  و�لأ�شبوع 
من  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  ل�شالح  �لعمل  بتهمة  �لقد�س 

�أجل وقف بيع بيوت �لفل�شطينين للم�شتوطنن.
ويرى كاتب �ملقال �أن تلك حملة ��شتنز�ف بطيئة تنفذها 
�إ�شر�ئيل من �أجل �إرهاق فل�شطينين من �شكان �لقد�س 
نهاية  يف  �لفل�شطينيون،  ي�شل  �أن  يف  �آمييليية  �ل�شرقية، 
�لياأ�س وينتقلو� بعيد�ً نحو �شو�حي  �ملطاف، حلالة من 

�ملدينة وخارج �جلد�ر، �أو �إىل �ل�شفة �لغربية.
�لفل�شطينين يف  حيياجيية  بييياإبييير�ز  ر�أيييييه  �لييكيياتييب  ويييخييتييم 
�أن دوًل  و�إ�ييشييارة و��شحة تفيد  �لأمييل  �إىل بع�س  �لقد�س 

�أخرى لن تتخلى عنهم، كما فعلت �لوليات �ملتحدة. 
�ملتحدة  لييييالأمم  يية  �لييعييامنّ يية  �جلييمييعييينّ �ييشييوتييت  ذلييييك،  �إىل 
�خلمي�س �شد م�شروع قر�ر �أمريكي يدين حركة حما�س 

لإطالقها �شو�ريخ على �إ�شر�ئيل.
بيييه �ل�شفرية  تييقييدمييت  �ليييييذي  �لييييقيييير�ر  وفيي�ييشييل مييي�يييشيييروع 
�لأمريكية نيكي هايلي يف �حل�شول على �أغلبية �لثلثن 
�لالزمة لإقر�ره، وذلك بعد �أن جنحت �لكويت باأكرية 
�أ�شو�ت فقط، يف مترير قر�ر �إجر�ئي ين�س على  ثالثة 
�أكرية  على  �لأمريكي  �لقر�ر  م�شروع  ح�شول  �شرورة 
و��شنطن  عييلييى  ر  تييعييذنّ �أغييلييبييييية  وهيييي  �لثلثن لعييتييميياده، 

تاأمينها.
تييبيينييي ميي�ييشييروع �لقر�ر  �ليي�ييشييلييطيية �لييفييليي�ييشييطييييينييييية: عييييدم 

�لأمريكي “ر�شالة �ىل �إ�شر�ئيل« 
وقال �لناطق با�شم �لرئا�شة �لفل�شطينية نبيل �أبو ردينة 
�جلمعة �إن ف�شل تبني �لقر�ر �لأمريكي يف �لأمم �ملتحدة 
�لعامل  بييياأن  ولإ�شر�ئيل”  �لمييريكييييية  لييييالإد�رة  “ر�شالة 

“يقف مع �حلق �لفل�شطيني«.
وقال �أبو ردينة يف ت�شريح �شحايف “�ن منظمة �لتحرير 
وكافة  �لعربية  �ملجموعة  ميين  مييدعييوميية  �لفل�شطينية 
�ملوجه  �لمييريكييي  للم�شروع  ت�شديهم  يف  �لييعييامل  �أحييير�ر 
�ييشييد حييركيية حييمييا�ييس، �أثييبييتييو� �أن �لييعييامل يييقييف مييع �حلق 
و�ل�شرعية  �لقيادة  على  �ملييوؤ�ميير�ت  كل  و�أن  �لفل�شطيني  

�لفل�شطينية لن متر«.
نيكي  �ملتحدة  �لأمم  لييدى  و��شنطن  مندوبة  تنجح  مل 

مقتل �شباط من اجلي�س 
ال�شوري يف درعا

•• بريوت-وكاالت:

�يييشيييبييياط �جلي�س  ميييين  عيييييدد  قيييتيييل 
�ل�شوري يف �نفجار عبوة نا�شفة يف 
حمافظة درعا جنوب �شوريا، �أم�س 

�جلمعة.
�لقو�ت  وقالت م�شادر مقربة من 
�حلكومية، �إن “�شتة �شباط برتبة 
مييييالزم قييتييلييو� يف �نييفييجييار لييغييم يف 
درعا، بعد تخرجهم باأ�شبوعن من 
للجي�س  �لتابعة  �حلييربييييية  �لكلية 

�ل�شوري«. 
م�شوؤولية  �إىل  �ملييي�يييشيييادر  و�أمليييحيييت 
�لييهييجييوم، م�شيفًة  عيين  �ملييعييار�ييشيية 
“رمبا يكون �لنفجار جر�ء عملية 
قيييام بييهييا عيينييا�ييشيير يييتييبييعييون خاليا 
نييائييميية تييابييعيية لييلييمييعييار�ييشيية بييعييد �أن 
تيييكيييررت عييمييليييييات �لعييييتييييد�ء على 

عنا�شر �جلي�س �ل�شوري«. 
درعييييا عمليات  وتيي�ييشييهييد حمييافييظيية 
متكررة با�شتهد�ف عنا�شر �لقو�ت 
�ل�شيطرة  ��شتعادة  منذ  �حلكومية 

على �ملحافظة قبل عدة �أ�شهر.

�آخر  بلد  يف  ي�شتقبلها  ميناء  عيين 
�لذين  �ملهاجرين  ع�شر�ت  وعليها 

�أنقذتهم.
�ملهاجرين  نزول  �شالفيني  ورف�س 
مطالبا  �ل�شفينة  ميينت  عييلييى  ميين 
دول �لحتيييياد �لأوروبييييييي �لأخييييرى 
�أي�شا  وقال  منهم.  عدد  با�شتقبال 
�أكو�ريا�س  مثل  �لإنييقيياذ  �شفن  �إن 
�لبحر  ركيييوب  على  �ليينييا�ييس  ت�شجع 

باجتاه �أوروبا.
د�شنت �أكو�ريا�س يف فرب�ير �شباط 
�ألف   30 نييحييو  و�أنيييقيييذت   2016
�شخ�س يف مياه دولية قبالة ليبيا 
يف  ر��شية  وهي  و�إيطاليا.  ومالطا 
�أكتوبر  ميين  �ليير�بييع  منذ  مر�شيليا 
 58 نقلت  �أن  بعد  �لأول  ت�شرين 

مهاجر� يف �آخر مهمة قامت بها.
�أطباء  منظمة  تييقييدييير�ت  وتيي�ييشييري 
 2133 وفييييييياة  �إىل  حيييييييدود  بيييييال 
�شخ�شا �أثناء حماولة عبور �لبحر 
معظمهم   2018 يف  �ملييتييو�ييشييط 

�نطلقو� من �لأر��شي �لليبية.

“�لوليات  �أن  و�أ�ييشيياف  �إ�شر�ئيلي«.  �حتالل  هناك  يعد 
�أكر  �ملتحدة  �لأمم  هاجمت  و�لتي  �لأمريكية  �ملتحدة 
ميين ميييرة، تييعييود �ليييييوم �ىل �روقييية �لأمم �ملييتييحييدة بهدف 
معاقبة �ملقاومة �لفل�شطينية ب�شتى �أنو�عها، وهذ� �ل�شيء 

�خلطري«.
�ملتنّحدة  ة لالأمم  �لعامنّ بت حركة  بت�شويت �جلمعينّة  رحنّ

و�عتربته “�شفعة” لإد�رة دونالد تر�مب.
“ف�شل  �إننّ  �بو زهري  �شامي  با�شم �حلركة  �لناطق  وقال 
�مل�شروع �لأمريكي يف �لأمم �ملتحدة ميثنّل �شفعة لالإد�رة 
�شيا�شياً  �لأمريكية وتاأكيد�ً على �شرعية �ملقاومة ودعماً 

كبري�ً لل�شعب و�لق�شية �لفل�شطينية«.
م�شتبه  فل�شطينين  �إ�شر�ئيلية،  قو�ت  �عتقلت  ميد�نياً، 

بهم يف �ل�شفة �لغربية.
يف  �لإ�شر�ئيلية  بو�شت”  “جريوز�ليم  �شحيفة  وذكييرت 
موقعها �لإلكرتوين، �أنه “مت �إحالة �ملقبو�س عليهم �إىل 

جهات �ل�شتجو�ب، دون ذكر مزيد من �لتفا�شيل«.
يذكر �أن قو�ت �إ�شر�ئيلية تقوم من حن لآخر مبد�همات 
ت�شفهم  فل�شطينين  على  للقب�س  �لغربية  �ل�شفة  يف 

باملطلوبن.
وبح�شب بيان لهيئة �شوؤون �لأ�شرى و�ملحررين مبنظمة 
�لتحرير �لفل�شطينية، يبلغ عدد �لفل�شطينين يف �شجون 
�أطفال  بينهم  من  �أ�ييشييري،   6500 نحو  حالياً  �إ�شر�ئيل 

ون�شاء ومعتقلون �د�ريون و�شحفيون.

�لإطالق”  على  ت�شامح  “ل  ب�شيا�شة  عمال  �أهلهم،  عن  قا�شر   2300 من 
�إىل �لتخلي عن  �لقانونية. لكنه ��شطر يف نهاية �لأمر  حيال �لهجرة غري 
هذ� �لإجر�ء. وقبل �لنتخابات �لت�شريعية يف منت�شف �لولية �لرئا�شية يف 
�لعنف  من  �لهاربن  �ملهاجرين  �آلف  كييان  وفيما  �لثاين/نوفمرب،  ت�شرين 
�إىل �لوليات �ملتحدة، حذر  �أمريكا �لو�شطى يتجهون يف قو�فل  و�لبوؤ�س يف 
و�أ�شخا�شا من  “جمرمن  بينهم  �أن  �أدليية  �أي  بييدون  موؤكد�  “�جتياح”،  من 
للمهاجرين  �لرئي�شية  �لدخول  بو�بة  �إيطاليا،  ت�شطدم  �لأو�ييشييط«.  �ل�شرق 
�لو�فدين عرب �ملتو�شط، باإ�شكالية �تفاقات دبلن �لتي تن�س على �أن �لدولة 
تتوىل  �لتى  �أوروبيييا هي  �إىل  �ملهاجرين  دخييول  فيها  ي�شجل  �لتي  �لأوروبييييية 
ملفاتهم حتى �لنهاية. و�نتخب �لإيطاليون هذه �ل�شنة �ئتالفا من �ليمن 
زعيم  �لد�خلية  وزييير  وقييام  �حلكم،  ملوؤ�ش�شات  �ملناه�شة  و�حلركات  �ملتطرف 
حزب “�لر�بطة” )�أق�شى �ليمن( ماتيو �شالفيني باإغالق �ملر�فئ �لإيطالية 

•• باري�س-اأ ف ب:

�تخذت دول عدة يف �ل�شنو�ت �لأخرية تد�بري م�شددة مثرية للجدل، بهدف 
�إغالق �أبو�بها �مام حركات �لهجرة. يف ما ياأتي �أبرز هذه �لتد�بري �ملتخذة:

بعدما جعل من �لهجرة مو�شوعا �أ�شا�شيا يف حملته، وقع �لرئي�س �لأمريكي 
طوله  جييد�ر  بناء  يعلن  مر�شوما  �ل�شلطة  �إىل  و�شوله  لدى  تر�مب  دونالد 
�شيجعل  �أنييه  موؤكد�  �ملهاجرين،  ل�شد  �ملك�شيكية  �حلييدود  على  كلم   1600

جارته �جلنوبية تدفع تكاليفه، وهو ما ترف�شه مك�شيكو.
دولر  مليار   25 بقيمة  ميز�نية  �لكونغر�س  من  طلب   ،2018 مطلع  ويف 
ل�شمان �أمن �حلدود، لكنه مل يح�شل �شوى على 1،6 مليار دولر لبناء جد�ر 

�رتفاعه حو�ىل ع�شرة �أمتار يف �ملنطقتن �لأكر �كتظاظا من �حلدود.
ويف �أيار مايو، �أثار تر�مب موجة تنديد عارمة حن قامت �إد�رته بف�شل �أكر 

يف وجه �ل�شفن �لإن�شانية �لتي تقوم باإغاثة �ملهاجرين يف �لبحر �ملتو�شط.
و�أقر هذ� �لبلد يف ت�شرين �لثاين نوفمرب مر�شوما مو�شع جدل ي�شدد �شيا�شة 
�لهجرة، مع منح �إقامات �أق�شر مدة و�عتماد �آلية طارئة لطرد �أي طالب جلوء 
يعترب “خطري�«. و�شجل عدد �لو�فدين �إىل �ل�شو�حل �لإيطالية منذ كانون 
�لثاين يناير تر�جعا يزيد عن %80 بالن�شبة �إىل �ل�شنو�ت �ل�شابقة ليتدنى 
عدد �ملهاجرين �إىل 23011، وفق ح�شيلة ن�شرتها منظمة �لهجرة �لدولية 
�أوربان  يف مطلع كانون �لأول/دي�شمرب. عمد رئي�س �لوزر�ء �ملجري فيكتور 
�ملعار�س ل�شتقبال �ملهاجرين �لذين يهددون بر�أيه يف �لت�شبب بي”�نحالل” 
�لهوية �ملجرية و�لأوروبية، عام 2015، �إىل مد �شياج من �لأ�شالك �ل�شائكة 
ل�شد  و�لكرو�تية  �ل�شربية  �حلييدود  عند  �لكيلومرت�ت  مئات  م�شافة  على 
حركة تو�فد �ملهاجرين �لهاربن من �حلروب يف �ل�شرق �لأو�شط. كما �أقرت 

�ملجر ت�شريعات تعترب من �لأكر ت�شدد� يف �أوروبا.

دول تتخذ تدابري م�شددة �شد املهاجرين 

•• باري�س-رويرتز:

بال حدود(  )�أطييبيياء  قالت منظمة 
�أكو�ريا�س،  �ل�شفينة  �إن  �لفرن�شية 
وهي �آخر �شفينة لإنقاذ �لالجئن 
عملياتها  �أنهت  �ملتو�شط،  بالبحر 
يف خييطييوة �أرجييعييتييهييا �مليينييظييميية �إىل 
�إييييطييياليييييييا ودول  مييين  ميي�ييشييايييقييات 

�أخرى.
وقالت نيلكه ماندر مديرة منظمة 
�أطباء بال حدود يف بيان “هذ� يوم 
حزين... �إنهاء عملياتنا على منت 
مزيد�  �شيعني  �أكو�ريا�س  �ل�شفينة 
ميين �مليييوت يف �لييبييحيير، ميييوت ميكن 

جتنبه ول ير�ه �أحد«.
�إيقاف  قيييير�ر  �إن  �مليينييظييميية  وقييياليييت 
نتيجة  جييييييياء  �لييي�يييشيييفييييييينييية  عييييمييييل 
وتعطيل  وت�شهري  ت�شويه  “حملة 
��شتهدفتها و��شتهدفت  م�شتمرة” 
مدترينيان(  )�إ�ييس.�أو.�إ�ييس  جمعية 
�لإيطالية  �حلييكييوميية  جييانييب  مييين 

وبتاأييد من دول �أوروبية �أخرى.

�أكو�ريا�س  �ل�شفينة  �أن  و�أ�ييشييافييت 
�تهمت يف �لآونة �لأخرية بتهريب 
�أن�شطة  يف  وبيياليي�ييشييلييوع  نيييفييياييييات 

�لإيطايل ماتيو �شالفيني قد �أغلق 
�أمييام �ل�شفينة  مو�نئ بييالده ميير�ر� 
مما ��شطرها لالإبحار لأيام بحثا 

�تهامات  وهييي  لييلييقييانييون،  خمالفة 
“تدعو  بيياأنييهييا  �مليينييظييميية  و�ييشييفييتييهييا 
�لد�خلية  وزيييير  كييان  لل�شخرية«. 

اآخر �شفينة اإنقاذ لالجئني باملتو�شط تنهي عملياتها 

•• اأثينا-رويرتز:

قال �شريجي لفروف وزير �خلارجية �لرو�شي، و�شط �شر�ع على �لنفوذ يف 

منطقة �لبلقان، �إن �لوليات �ملتحدة تتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية ملقدونيا 
من خالل ممار�شة �شغوط لإبر�م �تفاق مع �ليونان لتغيري ��شمها تعزيز� 
مل�شعى من جانب مقدونيا لالن�شمام حللف �شمال �لأطل�شي. كانت �ليونان 
قد �تفقت مع مقدونيا على تغيري ��شمها �إىل جمهورية مقدونيا �ل�شمالية 
وذلك لإنهاء نز�ع م�شتمر منذ عقود ولفتح �لباب �أمام �إمكانية �ن�شمامها 

�إىل حلف �شمال �لأطل�شي و�لحتاد �لأوروبي، وهو ما تعار�شه رو�شيا. 
وقال لفروف يف مقابلة مع �شحيفة �إيفيمريد� تون �شينتاكتون �ليونانية 
�أن هناك تدخال و��شعا وم�شتمر� من  �لو��شح  “من  �ليوم �جلمعة  ن�شرت 
�لوليات �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي يف �ل�شوؤون �لد�خلية ملقدونيا«. وكانت 
�لذي  �ل�شار”  “بالنفوذ  و�شفته  ممييا  قلقها  �أبيييدت  قييد  �ملتحدة  �لييوليييات 
و�تهمتها  �لبلقان  غييرب  دول  من  غريها  ويف  مقدونيا  يف  رو�شيا  متار�شه 
مبحاولة تقوي�س حكومات تلك �لدول وعرقلة تقدمها يف �جتاه �لتكامل 
�لدويل. وتنفي رو�شيا ذلك وتتهم بدورها �لغرب بال�شغط على نطاق و��شع 
�إن  �أو�ئل �لعام �ملقبل. وهي تقول  لالإ�شر�ع باإمتام عملية مقدونيا بحلول 
مو�فقة برملان مقدونيا على تغيري �ل�شم متت من خالل �لبتز�ز و�لتهديد 

و�شر�ء �لأ�شو�ت.
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4196  تنفيذ جتاري  
حمل  جمييهييول  �لييعيياميية   للتجارة  �ملييجييد  موؤ�ش�شة  �ييشييده/1-  �ملنفذ  �ىل 
 �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شركة �لغيث للتجارة و�ملقاولت - ذ م م

�أقام  قييد   - �لكتبي  هييويييدن  بيين  عييبييد�هلل  �شعيد  عييبييد�هلل  وميثله/خليفه 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�و خزينة �ملحكمة.  وعليه  �لتنفيذ  وقييدره )660031( درهييم �ىل طالب 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

هيييييدى   / �مليييييييدعيييييييو  فيييييقيييييد 
�ل�شومال     ، �حمد  ��شكندر 
�شفره  جيييييو�ز   - �جليينيي�ييشييييية 
 )00222165P( رقييم 
مييييييييييييين ييييييييييييجيييييييييييده عيييييليييييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم   �لتييي�يييشيييال 

0569200770

فقدان جواز �شفر
بارينج  �مليييدعيييو/ميييارجيييى  فييقييد 
 ، �لييييفييييلييييبيييين   ، بييييا�ييييشييييتيييياتييييا�ييييس 
�لييييييفييييييلييييييبيييييين جيييييييييييييييو�ز �ييييشييييفييييره 
 - )EC2854170(رقييييييييييييييييييم
يرجى ممن يعر عليه ت�شليمه 
�قرب  �و  �لفلبينية  بيياليي�ييشييفييارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/10980  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعي عليه /1-مهند حممد عبد�مللك حمدي عبا�س م�شطفى جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �وميجا لل�شفر و�ل�شياحة - ذ م م قد �أقام عليك 
مبلغ  للمدعية  يييوؤدي  بييان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�لقانونية  �لفائدة  مع  درهييم(  �لف  و�ربعون  )خم�شة  درهييم(   45.000( وقييدره 
بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 2018/12/31 �ل�شاعة 
ميثلك  ميين  �أو  باحل�شور  مكلف  فيياأنييت  لييذ�   Ch1.A.5 بالقاعة  �ييس   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مييذكيير�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اخطار دفع بالن�شر

 يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/753 التنفيذ املدين 
�ىل �ملحكوم عليه : خلفان �شليمان حممد �ملوح ظنحاين ، �جلن�شية : �لإمار�ت ، �لعنو�ن : �لإمار�ت �لفجرية 

- دبا �لفجرية ، �لهاتف �ملتحرك : 9710566226622+ 
ق�شية  يف   2018/1/28 بتاريخ  حكما  بحقك  ��ييشييدرت  قد  �خليمة  ر��ييس  حمكمة  بييان  لديك  معلوما  ليكن 

)342/2017( ، بالز�مك بدفع مبلغ وقدره 1114681.46 درهم �شامال �لر�شوم و�مل�شاريف  
ل�شالح : �ملحكوم له : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع ، �جلن�شية :   �لعنو�ن : �لإمييار�ت دبي �خلليج 
�ملييتييحييرك :  �لييهيياتييف   ، �لييطييابييق 12 مكتب رقيييم 1206  بيييرج ��شبكت -  �بيييير�ج رجيييال �لعييمييال -  �لييتييجيياري - 

 +971044433013
ومبا �ن �ملحكوم له �عاله قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل بالرقم �مل�شار �عاله. 

مالحظات :- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )1044671.11( درهم
- مت �حت�شاب �لفائدة �لقانونية بو�قع 3% �بتد�ء من تاريخ 2017/11/28 حتى تاريخه. 

فموجب هذ� �نت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ �ليوم �لتايل للتبليغ ويف حالة 
و�لر�شوم   ، �حلكم  لتنفيذ  �ملنا�شبة  �لقانونية  �لجييير�ء�ت  بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فييان  ذلييك  عن  تخلفك 

�ملرتتبة عليك. 
رئي�س ق�شم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : مولوي واولده للتجارة )�س ذ م م(  
�ملرر   - ديييرة   - �لعيدرو�س  علوي  �حمد  ح�شن  حممد  ملك   201 رقييم  مكتب   : �لعنو�ن 
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 543869 رقم �لقيد بال�شجل 
�لتجاري : 62295  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري 
يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
  2017/7/27 بتاريخ   دبي  �لعدل حماكم  كاتب  لدى  و�ملوثق    2017/7/27 بتاريخ   دبي 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن عمر ن�سري ملراجعة 
احل�سابات  �لعنو�ن : مكتب رقم 229-228 ملك حممد �شعيد خلف �لغيث - بردبي - 
جافلية   هاتف : 3888996-04  فاك�س : 3888997-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : عمر ن�سري ملراجعة احل�سابات
 - بردبي   - �لغيث  �شعيد خلف  229-228 ملك حممد  رقييم  : مكتب  �لعنو�ن 
جافلية   هاتف : 3888996-04  فاك�س : 3888997-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعين �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  
مولوي واولده للتجارة )�س ذ م م(  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2017/7/27  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/7/27  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعن يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أعيياله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
اإعالن للح�شور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2018/686 - مدين )كلي(
بوا�شطة الن�شر "اعالن بالتجديد من ال�شطب" 

بنا على طلب حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
�ىل �ملدعي عليه / �شركة �شابال وورلد - ذ م م 

�قام �ملدعي / مدينة �ل�شن للعقار�ت وكيال عنهم / حممد عبد�لرحمن عبد�هلل �ملرزوقي 
عنو�نه/ �بوظبي - �لرحبة - ت : 0506518110

�لدعوى برقم / 2018/686 )مدين )كلي(( - عجمان 
ومو�شوعها : ف�شخ �لعقد و�للز�م مببلغ 868208 درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف. 

فانت مكلف باحل�شور �مام حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل 
معتمد يف �ل�شاعة 11.00 من يوم 16 �شهر دي�شمرب ل�شنة 2018 م.

وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2018/12/5

مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�شية رقم )2016/3637( جتاري كلي ال�شارقة 
اإعالن بتعديل الطلبات وبورود التقرير التكميلي

�ىل �ملدعى عليه : 1- يو�شف �حمد حممد عبد�لكرمي 
حيث �ن �ملدعي : جميل �يوب عبد�لفتاح ب�شري 

�قام عليكم �لدعوى �ملذكورة �عاله لدى هذه �ملحكمة يطالبكم فيها بالت�شامن و�لتكافل  قد 
و�لنفر�د بان توؤدو� مبلغ 6.819.026.96 درهم بالإ�شافة �ىل �لر�شوم وجميع �مل�شاريف و�لفائدة 

�لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �إمتام �ل�شد�د
لذلك يقت�شي ح�شوركم �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �لكلية �لثانية( يف متام �ل�شاعة �لتا�شعة من 
�شباح يوم 2018/12/11م ل�شتالم ن�شختكم من �لتقرير �لتكميلي و�لإطالع عليه و�لطالع على 
�لطلبات �ملعدلة ويف حالة تخلفكم عن �حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى يف غيباكم.
مكتب اإدارة الدعوى   

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
اإعالن بالن�شر

الدعوى رقم 6056 ل�شنة 2016 مدين كلي
لدى حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

�لد�ئرة �ملدنية و�لتجارية و�لعمالية و�لإد�رية �لكلية �لثانية 
�ملرفوعة من : حممد ظهور 

�شد : 1- ز�هد علي خان  2- عبد�هلل �شامل ح�شن حممد  3-�خل�شم �ملدخل : �شالح 
حممد مطر �خليال  4- �خل�شم �ملدخل : �شاهد �شديق 

�ملدعي عليه / عبد�هلل �شامل ح�شن حممد - مدعو للح�شور - �شخ�شيا �و بو��شطة 
وكيل معتمد لإجتماع �خلربة �حل�شابية �ملقرر عقده �ل�شاعة �لو�حدة ظهر� يوم �لربعاء 
�ملو�فق 2018/12/12 وذلك مبقر د�ر �لق�شاء بال�شارقة �لطابق �لأول غرفة �ملحامن 

م�شطحبن معكم كافة �مل�شتند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
اخلبري احل�شابي / حممد ابوالنور احمد ال�شغري 
للتوا�شل موبايل رقم : 00971505721269 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
يف  الدعوى 302 ل�شنة 2018 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي 

�ملتنازع: تور �بيك كايوموف �ملتنازع �شده / دجا�شور �شوكوروف 
�لدعوى  يف  �خلربة  لعمال  �ملوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
�عاله فقد حددنا يوم �لثنن �ملو�فق 2018/12/10 يف متام �ل�شاعة �لعا�شرة 
�شارع   - ديرة   - دبي   : يف  �لكائن  �ل�شارد  مكتب  يف  �خلربة  لجتماع   �شباحا 
لذ� يطلب     .119 - مكتب  �لأول  �لطابق   - لالأعمال  �لفجر  مبنى   - �ملطار 
كافة  �إح�شار  �ملذكور مع  �لجتماع  قانونا حل�شور  �و من ميثلكم  ح�شوركم 
�ية  ب�شاأن  باأول  �ول  �خلبري  مر�جعة  وعليكم   ، بالدعوى  �ملتعلقة  �مل�شتند�ت 
�مل�شتند�ت  و��شتالم  �ملاأمورية  تنفيذ  �جر�ء�ت  تطور�ت  وملتابعة  ��شتف�شار�ت 

و�لتعقيب عليها. 
اخلبري/ �شعيد حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

دعوة حل�شور اجتماع للخربة

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2018/2841 مدين جزئي 
�ىل �ملدعي عليه /1- �ل�شركة �ل�شيوية ملو�د �لبناء - ذ م م 2-ميتبو�س للنقل �لعام - �س ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة  مبا �ن �ملدعي/ �شركة �لتاأمن �ملتحدة )�س م ع( فرع دبي - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه 
نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 2018/11/28 �حلكم �لتمهيدي �لتايل : بندب �خلبري �لتاأميني �شاحب 
�لدور تكون مهمته بعد �لإطالع على �ور�ق �لدعوى وم�شتند�تها �ملقدمة فيها وما ع�شى �ن يقدم له من 
�ليه  ت�شتند  و�إرفيياق �شورة مما  �لتد�عي  �ملتعلقة مبو�شوع  و�مل�شتند�ت  �لدفاتر  و�لطييالع على   ، �خل�شوم 
منها �خلربة يف نتيجتها �لنهائية وذلك للطالع على �لعقد �ملربم بن �ملدعية و�ملدعي عليهما ، وللخبري 
يف �شبيل �أد�ء مهمته �شوؤ�ل �أطر�ف �خل�شومة و�شوؤ�ل �شهودهما ومن يرى لزوما ل�شماع �قو�له بغري حلف 
مين وكذلك �لنتقال �ىل �ية جهة حكومية �و غري حكومية لالإطالع على �ية �ور�ق �و م�شتند�ت يرى 
لزوما �طالعه عليها و�ملحكمة قدرت له مبلغ 3000 درهم على ذمة �تعاب و�لزمت �ملدعية �شد�دها بخزينة 
�ملحكمة وحددت جل�شة 2018/12/26 حتى يقدم �خلبري تقريره وعلى �خلبري �يد�عه قبل �جلل�شة بوقت 
كاف و�بقت �لف�شل يف �مل�شاريف. وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/12/26 �ل�شاعة 30 

.Ch2.D.17 8 �شباحا يف �لقاعة :

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2017/392 تنفيذ عقاري 
مو�شوع �لق�شية :  تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2015/318 عقاري كلي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2577605 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف ، وتنفيذ 
�حلكم وفق منطوقه  

طالب �لعالن : طالب �لتنفيذ : يحيى حمي �لدين حممد يو�شف   �ملطلوب �عالنه : 
�ملنفذ �شده : 1- مدينة دبي للحياة �لع�شرية )�س ذ م م( - جمهول حمل �لقامة. 

�لإعييالن : نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن 5  مو�شوع 
�ر��شي �رقامها 11-1095-1094-1093-1092 �لكائنة يف منطقة و�دي �ل�شفا 7 وذلك 
ونفاذ  فيه  جيياء  مبييا  للعلم  وذلييك  �مليياثييل  بالتنفيذ  بذمتكم  �ملرت�شد  �ملبلغ  حييدود  يف 

مفعوله قانونا.. 
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر
يف الطعن 2018/555 طعن جتاري 

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ بنك �شادر�ت �ير�ن - فرع �شوق مر�شد وميثله / �بر�هيم 
حممد �حمد حممد �لقا�شم - باعالن �ملطعون �شده/1-�بر�هيم 

باقر مر�دى - جمهول حمل �لقامة.
ويتوجب  �عيياله  �ملذكورة  �لطعن  عليكم  �قييام  �لطاعن  بان  نعلنكم 
�شحيفة  على  لييلييرد  وذليييك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�شور  عليكم 

�لطعن �ملقدمة �شدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7670 (

�ملنذر :  �شركة مدينة �لأعمال �لكويتية �لعقارية - فرع دبي 
�ملنذر �ليها : �شركة دي�شنت �لهند�شية للمقاولت �ملعدنية ذ م م - فرع دبي 

�لعدل  كيياتييب  لييدى  و�مل�شجل  عييديل  �نيييذ�ر   2018/1/239378 رقييم  �لنييييذ�ر  مبييوجييب 
وت�شليمها  �ليها  �ملوؤجرة  �لعن  �خالء  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  وينبه  ينذر  بدبي 
�ىل �ملنذرة خالية من �ل�شخا�س و�ل�شو�غل مع �إح�شار بر�ءة �لذمة من هيئة �ملياه 
و�لكهرباء وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ �عالن �لنييذ�ر و�ل �شي�شطر �ملنذر 
��شفا �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية و�لق�شائية لخالء �ملنذر �ملنذر �ليها من �ملاأجور 
�لتام مع حفظ  مع �لز�مها ببدل �ليجار و�لر�شوم و�مل�شاريف حتى تاريخ �لخالء 

كافة حقوق �ملنذرة �لخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7668 (

�ملنذرة : �شركة �ل�شفوة للعقار�ت )ذ م م(
�ملنذر �ليها : �شركة �ل�شناعات �لهند�شية �لكهربائية �ملتطورة - ذ م م 

�ن �ملنذرة تنذر �ملنذر �ليها مبوجب هذ� �لنذ�ر �لعديل ب�شرورة �شد�د بدل �ليجار 
�ملتاأخر عن �مل�شتودعن �رقام )5 و 6( �لو�قعن يف �ملبنى رقم )6( على قطعة �لر�س 
رقم )260-597( منطقة جممع دبي لال�شتثمار )2( خالل �ملهلة )30( يوما �لتي 
�لجر�ء�ت  كافة  ملبا�شرة  ت�شطر  �شوف  �ملنذرة  فان  و�ل  �ليجار�ت  قانون  حددها 
�ملوؤجرة  �لييعيين  ميين  �ليها  �مليينييذر  و�خيييالء  حقوقها  بتح�شيل  �لكفيلة  �لقانونية 
و��شتالمها خالية من �ي �شاغل ، بالإ�شافة �ىل حتميل �ملنذر �ليها كافة �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7666 (

�ملنذرة : �شركة �لبتيل �لعقارية )ذ م م ( وميثلها بالتوقيع �ل�شيد/ �حمد �شعد عنرت 
�ملنذر �ليها : �شركة فوك�س فاليو ملقاولت �لبناء ذ م م - رقم �ملحرر 2018/1/234363 

تتوجه �ملنذرة بهذ� �لنذ�ر لنذ�ر �ملنذر �ليها مبا يلي : 
وتكلفها ب�شرعة �شد�د �لقيمة �ليجارية �مل�شتحقة عن �ل�شنة �ليجارية �جلديدة )�لفرتة 
�لدفعات  ذ�ت  على   ، درهييم(   168.000( قييدره  مبلغا   )2019/5/15 �ىل   2018/05/16 من 
�ملقررة بالعقد �ملذكورة �عاله وذلك يف غ�شون ثالثن يوما من تاريخ ��شتالم هذ� �لنذ�ر ، 
و�ل فان �ملنذرة �شت�شطر �ىل �للجوء للق�شاء للمطالبة باخالء �ملنذر �ليها من �لعن و�د�ء 

�لجرة �مل�شتحقة حتى تاريخ �لخالء �لفعلي ، ور�شوم وم�شروفات �لتقا�شي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7688 (

�ملنذر :  خالد بن �شعيد بن فهد �لبد�ى - �شعودي �جلن�شية 
�شد �ملنذر �ليه / فهد عبد�هلل علي �ملطلق - �شعودي �جلن�شية 

ومبوجب هذ� �لنذ�ر �لعديل فان �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه ويخطره قانونا ب�شرورة 
�شد�د قيمة �ل�شيكن رقمي )280 ، 281( و�لبالغ قيمتهما �لإجمالية )3.600.000 
درهم( و�مل�شحوبان على بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني فرع بن بطوطه و�مل�شتحقان 
�ق�شاها خم�شة  تتجاوز يف  زمنية ل  وذلييك خالل مدة   ، �ملنذر  ل�شالح  قيمتهما 
�يام من تاريخ هذ� �لن�شر ، و�ل فانه �شي�شطر ��شفا �ىل �للجوء لباب �لتقا�شي 
من �جل حت�شيل قيمة �ل�شيكن حمل �لخطار �لعديل ، مع حفظ كافة حقوق 

�ملنذر �لخرى،،، 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7674 (

�ملنذرة : بي �م دبليو �لبطحاء للتمويل - �س م ح  
�ملنذر �ليه : �شعيد عامر خمي�س �شامل �لغافري - جمهولة حمل �لقامة 

يف  مرت�شد   200936.95 قييدره  و�لبالغ  �ل�شيارة  قر�س  مبلغ  بييان  نخطركم 
ذمتكم وم�شتحق �ل�شد�د فور� للمخطر فيما يتعلق ب�شر�ء �شيارة بي �م دبليو 
��شتي�شن موديل 2015 لوحة مرورية رقم 5022 عليه نحثكم على  �م  �ك�س 6 
�شبعة  خالل  �ملرت�شدة  لالرباح  بال�شافة  �عاله  �ملذكور  �ملرت�شد  �ملبلغ  دفع 
�يام من تاريخ هذ� �لخطار يحتفظ بحقه يف �تخاذ كل �لجر�ء�ت �لقانونية 

يف حالة عدم �ل�شد�د خالل فرتة ن�شر هذ� �لخطار. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

اإعالن بالن�شر
رقم )2018/7665 (

�ملنذرة : �ركان عبا�س خلف �لعطية - عر�قي �جلن�شية 
�ملنذر �ليها : �شاندي بالن يو - فلبينية �جلن�شية 
�ملو�شوع 

�ملنذر ينذر �ملنذر �ليه مبوجب هذ� �لنذ�ر ب�شرعة �شد�د مبلغ وقدره )157000 درهم( )مائة 
و�شبعة وخم�شون �لف درهم( وهو قيمة �ل�شيكات �رقام 140/138/139/136/100038/137/

249/100039( �مل�شحوب على بنك �لإمار�ت دبي �لوطني وبنك �مل�شرق ونور بنك بنك خالل 
�لقانونية  �لجيير�ء�ت  كافة  ��شفن لتخاذ  �شن�شطر  و�ل  �لنييذ�ر  ت�شلمكم هذ�  ��شبوع من 
�شدكم مع ت�شجيل �مر �د�ء للمطالبة بقيمة �ملبلغ �شالف �لذكر ، مع حتميلكم كافة �لر�شوم 

و�مل�شاريف و�لتعاب و�أي نفقات �خرى تنتج عن هذه �ملطالبة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2620 جتاري كلي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1- كومبا�س �أو�شن لل�شحن - �س ذ م م 2-كومبا�س �و�شن لل�شحن �س ذ م م  
منطقة حرة جبل علي 3-�شوبرمي فوود �شريفي�س - م م ح  جمهويل حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي 
/ جونيبو ميدل �ي�شت - م م ح  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/9/26  
بالغاء �حلجز  ح  �حل�شوري  م  م   - �ي�شت  ل�شالح/ جونيبو ميدل  �عيياله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
�لتحفظي رقم 140 ل�شنة 2017 جتاري �ملوقع على ب�شائع �ملدعية �ملخزنة مبخازن �ملدعي عليها 
 SCRD لثانية بالقوز وبيانها عدد 51 كرتون حتتوى على ماكينات مناولة نقدية من نوع�
HS 180 UL و بردها وت�شليمها للمدعية و�لزمت �ملدعي عليهم بامل�شاريف ومبلغ �لف 
يوما  لال�شتئناف خالل ثالثن  قابال  �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري  �تعاب  مقابل  درهم 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/4026 عمايل جزئي 
�لقامة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - للخدمات  بيياور  كلين�شر  �ملدعي عليه/1-  �ىل 
�أن �ملدعي / حبيب �لرحمان ماتو مياه  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة 
بتاريخ  2018/10/11  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ حبيب �لرحمان ماتو مياه  
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ   )13154( درهم )ثالثة ع�شر �لفا ومائة 
و�ربعة وخم�شون( درهما  وبتذكرة عودة  �ىل موطنه على �لدرجة �ل�شياحية عيننا �و 
باملنا�شب من  �ملدعي عليها  قيمتها نقد� ما مل يلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لزمت 
�لر�شوم و�مل�شروفات و�عفت �ملدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
�آل  �شعيد  بن  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لعييالن �شدر  لن�شر هذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2628 جتاري كلي                                              
�ىل �ملدعي عليه/1-  كومبا�س �أو�شن لل�شحن - �س ذ م م 2-كومبا�س �و�شن لل�شحن �س ذ م 
م  منطقة حرة جبل علي 3-�شوبرمي فوود �شريفي�س - م م ح  جمهويل حمل �لقامة مبا 
�أن �ملدعي / ��س بي تي ميدل �ي�شت للتجارة �لعامة - �س ذ م م  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/9/26 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ ��س بي تي ميدل 
�ي�شت للتجارة �لعامة - �س ذ م م  بالغاء �حلجز �لتحفظي رقم 140  ل�شنة 2017 فيما يخ�س 
�لب�شائع �ململوكة للمدعية با�شباب �حلكم وت�شليمها لها و�لزمت �ملدعي عليهم �مل�شاريف 
و�لف درهم �تعاب حماماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/279 جتاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليهم/1- �ل�شركة �ل�شيوية ملو�د �لبناء )ذ م م( 2-غوري �شوريندر �شينغ 3-هارميت 
�شينغ جوري 4-��شياتك ل�شناعة �لن�شاء�ت �ملعدنية )�س ذ م م( 5-ميتبو�س للنقل �لعام - �س ذ م 
م - جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/9/26  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( بالز�م  �ملدعي عليهم بالت�شامن 
و�شتة  و�شتمائة  مليون  وع�شرون  ثالثة  درهييم   23656904.43 مبلغ  �ملييدعييي  للبنك  ييييوؤدو�  �ن 
وخم�شون �لف وت�شعمائة و�ربعة در�هم وثالثة و�ربعون فل�شا ، و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع %9 
�شنويا من تاريخ �ملطالبة �حلا�شل يف 2018/2/14 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعي عليهم 
بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.    حكما مبثابة �حل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/190 مدين كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- رو�شري� موخرجي ��شوك كومار موكرجي جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/8/14  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ خالد حممد �شاحي �شعيد �ملهريي )ب�شفته من ورثة �ملرحوم / حممد 
�شاحي �شعيد �ملهريي مالك فندق بانور�ما( 1- بف�شخ �لعقد مو�شوع �لدعوى �ملوؤرخ 
يف 2016/7/1 و�لز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعين مبلغ 676.940 درهم و�لفائدة 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د.  2-�لز�م �ملدعي 
مبثابة  حكما  �ملييحيياميياة.   �تييعيياب  مقابل  درهييم   500 ومبلغ  وم�شاريفها  بر�شوم  عليها 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 
�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/4188  جتاري جزئي 
�ن  �لقيياميية مبا  �لبلو�شي  جمهول حمل  عبد�هلل  1-خييالييد ح�شن   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/ مو�رد للتمويل وميثله / عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري -  قد �أقام عليك 
وقدره  مبلغ  للمدعية  يييوؤدي  بيياأن  عليه  �ملدعي  بييالييز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لييدعييوى 
�لدعوى وحتى  �قامة  تاريخ  12% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهييم(   69.008.39(
متام �ل�شد�د و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبدون كفالة و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2018/12/12  �ل�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيييام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/905  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- موزه �شيف لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �س ذ م م 2-عا�شق كافوجنال عزيز 
3-�لفرو�شيه للتجارة - �س ذ م م 4-حممد �شامي د�ود �شليمان جمهويل حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ مو�رد للتمويل - �س م خ وميثله / عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري -  قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها مطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� بالت�شامن و�لتكافل فيما 
در�هم  و�شبعة  وخم�شمائة  �لفا  وت�شعون  �شتة  خم�شمائة   596.507.28 مبلغ  للمدعية  بينهم 
وثمانية وع�شرون فل�شا و�لفائدة �لقانونية بو�قع  12% من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى متام 
�ل�شد�د و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبدون كفالة.    وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  
2019/1/2  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
اإعـــالن بالن�شــر 

الدعوى رقم 145 ل�شنة 2018
لدى حمكمة دبي �لإبتد�ئية - �لت�شوية �لودية للمنازعات �لر�بعة رقم )753(

�ملرفوعة من : زيد فايز جاد �هلل �ل�شناع 
�شد : 1- تاون �شنرت ماجنمنت ليمتد  2-�شون للو�شاطة �لعقارية )�س ذ م م( 

�ملدعي عليهم  مدعوين للح�شور �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد لجتماع �خلربة 
�لهند�شية �ملقرر عقده �ل�شاعة 2.00 يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/12/11 وذلك مبقر 
�خلبري �لكائن دبي - بناية �ل�شيخ �شعود �لقا�شمي - �شارع عمان - مكتب )505( 

م�شطحبن معكم كافة �مل�شتند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
اخلبري/د. م�شطفى بن علي ال�شرياين

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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عربي ودويل

و�لحتيييييييييياد �ليييينييييقييييدي، ومييي�يييشيييروع 
�إىل �أن  �لييربييط �لييكييهييربييائييي، لفييتيياً 
لإجناز  طريقها  يف  �ملجل�س  دول 
م�شروع تنموي ��شرت�تيجي طموح 
�لتي  �حلديدية  �ل�شكك  يف  يتمثل 
م�شقط  من  �ملجل�س  دول  �شرتبط 
مل�شافة  متتد  ب�شبكة  �لييكييويييت  �إىل 

2200 كيلومرت. 

�لتي  �لتخريب  �أعييمييال  تكر�ر  ملنع 
وقعت يوم �ل�شبت �ملا�شي يف و�شط 

باري�س.
وبد�أت حركة )�ل�شرت�ت �ل�شفر�ء( 
�ليي�ييشييهيير �مليييا�يييشيييي �حييتييجيياجييا على 
لكنها  �ليييييوقيييييود،  �أ�يييشيييعيييار  �رتييييفيييياع 
�نيييتييي�يييشيييرت لييتييعييم �أنييييحيييياء �ليييبيييالد. 
و�شط  دمييار� يف  �ملحتجون  و�أحلييق 
بييارييي�ييس خييييالل �حييتييجيياجيياتييهييم يف 

عطالت نهاية �لأ�شبوع.

ع�شكرياً  �نييتيي�ييشييار�ً  �أن  �أمييريييكيييييون 
�لوليات  موقف  يقوي  قييد  هناك 
�ملتحدة يف مفاو�شات �شتجري من 

�أجل ت�شوية �شيا�شية يف �شوريا«. 
ويييييرى كيياتييب �مليييقيييال �أنييييه �أيييييياً كان 
�لذي  �ل�شيا�شي  �ليينييفييوذ  م�شتوى 
�لأمريكية،  �لييقييو�ت  وجييود  يييوفييره 
ل�شالح  �حليييييييرب  حييي�يييشيييميييت  فيييقيييد 
�ليينييظييام �ليي�ييشييوري. وفيييييمييا يرف�س 
تر�مب  �إد�رة  ميي�ييشييوؤويل  ميين  عيييدد 
يعتربونه جتربة مريرة  ما  تكر�ر 
�ن�شحاب  �أدى  حيييييث  �لييييعيييير�ق،  يف 
�شغله  فييييير�غ  �إىل  مييبييكيير  �أميييرييييكيييي 
�لأبي�س  �لبيت  �تخذ  متطرفون، 
�شوريا  �لإيييييير�ين يف  �ليييوجيييود  ميين 
�أمريكية  قيييو�ت  لإبييقيياء  �آخييير  �شبباً 

هناك. 
جون  �أكيييد  �أييييليييول(  �شبتمرب)  ويف 
�لقومي  �لأميين  م�شت�شار  بولتون، 
�لأمريكية  �لييقييو�ت  �أن  �لأمييريييكييي، 
�شتبقى يف �شوريا “طاملا بقيت قو�ت 
�إير�نية خارج حدود بالدها، وذلك 
ويف  ي�شمل ميلي�شيات تابعة لها”. 
نييفيي�ييس ذليييك �ليي�ييشييهيير، قيييال جيم�س 
جيييييفييري، �ملييبييعييوث �لأمييريييكييي �إىل 
تركز  “�شوف  و��شنطن  �إن  �شوريا، 
�لطويل  �لإييييييير�ين  �ليييوجيييود  عييلييى 
�إخر�جه  وو�شائل  �شوريا،  �لأمد يف 
مييييين هييييينييييياك، فيييييييميييا نيييعيييميييل على 

�لتخل�س من م�شكلة د�ع�س«. 

•• عوا�سم-وكاالت:

�أ�ييييشييييدر ميييركيييز �أبييييحيييياث �ليييربمليييان 
�خلمي�س،  �لأم�س  �أم�س  �لإييير�ين، 
لإنفاق  �لأدنييى  حول �حلد  تقرير�ً 
�لأ�يييشيييرة �لإييير�نييييية، عيييام 2016، 
لأ�شرة  �لييتييقييرييير  حيييييدده  و�لييييييذي 
مكونة من �أربعة �أفر�د يف طهر�ن، 
تومان، م�شري�ً  �ألف  و76  مبليون 
�إىل مالين �لأ�شر �لإير�نية حتت 

خط �لفقر.
�شحيفة  يف  نيي�ييشيير  تييقييرييير  ووفيييييق 
يتعلق  فيييييمييا  �قت�شاد”،  “دنياي 
بييتيي�ييشيينيييييف �مليييحيييافيييظيييات، فيييقيييد مت 
حتديد �أربعة م�شتويات يف �ملناطق 
يف  م�شتويات  وخم�شة  �حل�شرية، 
موقع  بح�شب  �لييقييروييية،  �مليينيياطييق 
�إير�ن �إنرتن�شونال، �ليوم �جلمعة.

�أن  �إىل  �أييي�ييشيياً  �لييتييقييرييير،  وييي�ييشييري 
�حلييد �لأدنيييى لييالإنييفيياق يف �ملناطق 
�حل�شرية لأ�شرة مكونة من �أربعة 
�أ�شخا�س يف �إييير�ن يف عام 2016 

�ألييف تومان. فيما كان   983 كييان 
�ل�شهري،  لالإنفاق  �لأق�شى  �حلد 
حمافظتي  يف  �لريفية  �ملناطق  يف 
طهر�ن و�لبورز، لأ�شرة مكونة من 
�أربييعيية �أ�ييشييخييا�ييس، مييليييييونيياً و167 
للقرى  وبيياليينيي�ييشييبيية  تيييوميييان،  �ألييييف 
�ليينييائييييية، فيييياإن �حليييد �لأدنييييييى كان 

543 �ألف تومان.
وبييحيي�ييشييب �ليي�ييشييحيييييفيية، فيييياإن مركز 
تقريره  ين�شر  مل  �لربملان  �أبحاث 
�ل�شحيفة،  قدرت  وقد  �لعام.  هذ� 
�لييييثيييياين(  نيييوفيييميييرب)تييي�يييشيييريييين  يف 
2018، �حلد �لأدنييى لالإنفاق يف 
�حل�شرية  �ملناطق  ل�شكان  �ل�شهر 
لعائلة مكونة من �أربعة �أ�شخا�س، 
مالين   3 بييينيييحيييو  طيييييهييييير�ن،  يف 
�ملدن  ولباقي  تومان،  �ألف  و200 

بنحو مليون و500 �ألف تومان.
ومن خالل حتديث �لأرقام، كتبت 
�ل�شحيفة �أن �حلد �لأدنى لالإنفاق 
يف �ل�شهر، لأ�شرة مكونة من �أربعة 
طهر�ن  حمييافييظيية  يف  �أ�يييشيييخيييا�يييس 

�ألف  و800  مليوناً  كييان  و�لييبييورز 
�لقروية  �ملييينييياطيييق  �أمييييييا  تييييومييييان، 
�مليييحيييرومييية، فيييياإن هيييذ� �ليييرقيييم كان 

831 �ألف تومان.
ملركز  �ملعتمد  �ملنهج  �أن  �إىل  ي�شار 
�أبييييحيييياث �لييييربملييييان �لإيييييييييير�ين هو 
لتكلفة  �لأدنيييييييى  �حلييييد  �حييتيي�ييشيياب 
�لحييتييييياجييات �لأ�ييشييا�ييشييييية، ويف هذ� 
غذ�ئية  �شلة  �ختيار  يتم  �لأ�شلوب 
حيير�ري، ومن  �شعر   2100 توفر 
ثم يتم حتديد هذه �ل�شلة للفقر�ء. 
حتديد  مت  �لييييدر��ييييشيييية،  هيييييذه  ويف 
م�شتويات  )�أربعة  م�شتويات  ت�شعة 
م�شتويات  وخيييمييي�يييشييية  حييي�يييشيييريييية، 
قييييروييييية(، بييييدًل مييين حتييديييد خط 
فقر عام يف �لبالد. ولهذ� �لغر�س، 
�حت�شاب  �لعتماد على طريقة  مت 
�لأ�شا�شية،  �لحييتييييياجييات  تييكييلييفيية 
يف  �جلغر�فية  لالختالفات  طبقاً 

�ملعمور �لإير�ين.
�لتي  �ملييحييافييظييات  فييقييد مت و�يييشيييع 
مماثلة  �أ�ييييشييييعييييار  ميييوؤ�يييشييير  حتيييميييل 

لييالأغييذييية و�لإ�ييشييكييان يف جمموعة 
�حلد  ح�شاب  يتم  �أن  على  و�حيييدة، 
�لأدنى لالإنفاق لكل جمموعة على 

حدة.
�لييتييي وردت يف  ووفييييق �حليي�ييشييابييات 
و�لتي  “دنياي �قت�شاد”،  �شحيفة 
�إحييي�يييشييياء�ت �لبنك  �عييتييمييدت عييلييى 
�ملركزي �لإير�ين، فاإن �لت�شخم يف 
 2018 �لثاين(  نوفمرب)ت�شرين 
عام  يف   53% بن�شبة  �أعييلييى  كيييان 

 .2016
�لعام ملجل�س  �إىل ذلكي، دعا �لأميين 
�للطيف  عييبييد  �خلليجي  �لييتييعيياون 
مر�جعة  �إىل  �إييييييييير�ن،  �لييييزييييياين، 
�ملنطقة  يف  �ل�شيا�شية  توجهاتها 
بييييعييييد بيييييييدء تيييطيييبيييييييق �ليييعيييقيييوبيييات 

�لأمريكية �مل�شددة عليها.
وقال �لزياين يف حو�ر مع �شحيفة 
“�إير�ن  �إن  �لأو�شط”،  “�ل�شرق 
�لتعاون  دولة جييارة، ودول جمل�س 
�إقيييامييية  �إىل  د�ئييييميييياً  تيييدعيييو  كيييانيييت 
لكنها  معها،  بناءة  تعاون  عالقات 

خمتلف  يف  و�إ�يييشييير�كيييهيييم  �ليي�ييشييبيياب 
�لفعاليات �ملحلية و�لدولية«.

�خلليج  دول  �أن  �لييزييياين  و�أو�ييشييح 
قليلة  �ييشيينييو�ت  غيي�ييشييون  يف  متكنت 
�إجنيياز ملفات نوعية م�شرتكة  من 
�لقت�شادية  �ملو�طنة  �أهمها  عييدة، 
�خلليجية  و�لييي�يييشيييوق  �خلييليييييجييييية، 
�جلمركي،  و�لحتيييييياد  �مليي�ييشييرتكيية، 

�خلليج  دول  قيييادة  �أن  عييلييى  و�ييشييدد 
�لريا�س  قيييمييية  خيييييالل  �يييشيييييييوليييون 
�ل�شباب  لق�شايا  كييبييري�ً  �هييتييميياميياً 
ب�شرورة  و”يوجهون  و�مل�شتقبل، 
�ل�شباب  هييييمييييوم  عيييليييى  �لييييتييييعييييرف 
و�آمالهم وتطلعاتهم، و�لعمل على 
�لرب�مج  وو�ييشييع  �ملييعييوقييات  تذليل 
ل�شتقطاب  �ملييفيييييدة  و�مليي�ييشييروعييات 

مع �لأ�شف ��شتمرت يف �لتدخل يف 
�شوؤون دول �ملجل�س وتقدمي �لدعم 
و�مليلي�شيات  �لإرهابية  للتنظيمات 
لزعزعة �أمن �ملنطقة و��شتقر�رها، 
�لنظام  �أميييييام  لييييي�ييس  �أنييييه  و�أعيييتيييقيييد 
�لنظر  يعيد  �أن  �إل  �لآن  �لإيييير�ين 
و�للتز�م  �ل�شيا�شية  توجهاته  يف 

بالقانون �لدويل«.

•• باري�س-رويرتز:

�إميانويل  يلقي �لرئي�س �لفرن�شي 
ماكرون كلمة �لأ�شبوع �ملقبل ب�شاأن 
حركة )�ل�شرت�ت �ل�شفر�ء(، وذلك 
يف �لوقت �لذي ت�شتعد فيه فرن�شا 
�لحتجاجات  مييين  �أخيييييرى  ملييوجيية 
�لعنيفة �ليوم �ل�شبت ب�شبب غالء 

�لأ�شعار.
�إليز�بيث  �ليينييقييل  وزييييييرة  وقييياليييت 

�ليوم  �شباح  )�شود(  لر�ديو  بييورن 
يف  �لييرئييييي�ييس  “�شيتحدث  �جلييمييعيية 
م�شتهل �لأ�شبوع �لقادم. �أعتقد �أن 
هذ� ما يريده �لفرن�شيون يريدون 
ر�شالة  �لرئي�س  �شيبعث  �إجييابييات. 
�إىل  ي�شتمع  باأنه  �لفرن�شين  �إىل 
غ�شبهم )...( و�أنه يتعن بالتاأكيد 

�لو�شول �إىل حلول جديدة«.
ويف وقت �شابق قال ري�شار فريون 
رئييييي�ييس �ليييربمليييان �لييفييرنيي�ييشييي، وهو 

لرويرتز  ملييياكيييرون،  وثيييييق  حييليييييف 
لل�شعب  �ييشيييييتييحييدث  �لييرئييييي�ييس  �إن 

�لأ�شبوع �ملقبل.
وميييييييع دعييييييييوة حييييركيييية �ليييي�ييييشييييرت�ت 
عرب  �لحيييتيييجييياج  �إىل  �لييي�يييشيييفييير�ء 
�لجتماعي  �ليييتيييو��يييشيييل  و�يييشيييائيييل 
�لأ�ييييشييييبييييوع قال  نيييهيييايييية  عييطييليية  يف 
�أم�س  فيليب  �إدو�ر  �لييوزر�ء  رئي�س 
�ألفا   89 ن�شر  �شيتم  �إنه  �خلمي�س 
من رجييال �لأميين يف �أنحاء �لبالد 

•• وا�سنطن-وكاالت:

ييييتيييوقيييع �يييشييياميييوئيييييييل �أوكييييييفييييييورد، 
�شحفي مقيم يف نيويورك، ومدير 
لدى  �ملييتييحييدة  �لأمم  ملكتب  �ييشييابييق 
ميتنع  �أن  نيوز”،  “فاي�س  مييوقييع 
�شحب  عيين  �لأمييريييكييي  �لكونغر�س 
منحت  �لتي  �لع�شكرية  �ل�شلطات 
هجمات  عقب  �لأمريكي  للرئي�س 
�لتي  �ليي�ييشييلييطييات  – وهيييي   11/9
بهدف  حالياً  تيير�مييب  ي�شتخدمها 
حماربة �إير�ن يف �ل�شرق �لأو�شط. 
ووفييق ما كتبه �أوكييفييورد، يف موقع 
قو�ت  �ييشييعييدت  �أتالنتيك”،  “ذ� 
�أمريكية  بقيادة  �لييدويل  �لتحالف 
جمدد�ً  �خلييريييف،  هييذ�  هجماتها، 
يف �ييشييوريييا. و�ييشيين �لييتييحييالييف �أكر 
بالطري�ن  هيييجيييوم   1000 ميييين 
و�ملدفعية، وجرت معظمها بالقرب 
من �حلييدود مع �لييعيير�ق، مع �شعي 
يف  د�عيي�ييس  على  للق�شاء  و��شنطن 

ذلك �لبلد، قبل نهاية �لعام.
وحول تلك �لغار�ت وما تبقى من 
فلول د�ع�س، علق �لكولونيل �شون 
�أن  �لتحالف  با�شم  �لناطق  رييييان، 
�لقتال  عييلييى  ميي�ييشييمييمييون  “هوؤلء 
�أنهم �شوف يقتلون  �أو  �ملييوت،  حتى 
�إىل  لأنهم ل ي�شتطيعون �لنتقال 

�أي مكان«. 
هزم  بعدما  �ملييقييال،  كيياتييب  وح�شب 

�لقو�ت  بع�س  لبقاء  “هناك حجة 
�شاعد،  فقد  �شوريا.  يف  �لأمريكية 
بتقدمي  وعيييد  �مليييثيييال،  �شبيل  عييلييى 
على  �أمريكي مو�شع  ع�شكري  دعم 
�لتقرب  ميين  �أكيييير�د  مقاتلن  منع 
مييييين قييييييييو�ت �جلييييييي�يييس �ليييي�ييييشييييوري، 
�لييي�يييشيييعيييوديييية على  و�يييشيييجيييع �أيييي�يييشييياً 
لإر�شاء  مايل  دعم  بتوفري  �لتعهد 
�ل�يييشيييتيييقييير�ر يف مييينييياطيييق حتييييررت 
م�شوؤولون  ويييعييتييقييد  د�عييي�يييس.  مييين 

معروفاً  لي�س  �مليييييييد�ن،  يف  د�عيي�ييس 
و�شع  عيييليييييييه  �يييشيييييييكيييون  ميييييا  بييييعييييد 
�أمريكي  جيينييدي   2000 قييير�بييية 
وقد  �شوريا.  يف  حالياً  متمركزين 
جديدة  ميييربر�ت  م�شوؤولون  طييرح 
�إبقاء  �أجيييييل  مييين  �إيييييييير�ن  مليييحييياربييية 
�لوجود �لع�شكري �لأمريكي هناك، 
�إنها  معار�شوها  يقول  حجة  وهي 
وتفتح  قييييانييييوين،  مليييوقيييف  تييفييتييقيير 
جماًل لنت�شار طويل �لأمد. ومع 

�ل�شيطرة  �لدميقر�طين  ��شتعادة 
على جمل�س �لنو�ب يف �لنتخابات 
تتعر�س  قييد  �لأخيييييرية،  �لن�شفية 
من  ل�شغط  تيير�مييب  دونييالييد  �إد�رة 
�ل�شرت�تيجية،  تلك  تييربييير  �أجيييل 
�أ�شعب مما  باأنه  وهو ما قد يثبت 

كان متوقعاً. 
باحث  حيييي�ييييشيييين،  حييي�يييشييين  وييييييقيييييول 
بيييييارز لييييدى بييرنييامييج �لييتييطييرف يف 
�إن  �لأمريكية  تيياون  جييورج  جامعة 

•• هامبورغ-اأ ف ب:

�لدميوقر�طي  �أنغيال مريكل عن قيادة �لحتاد  �لأملانية  �مل�شت�شارة  تخلت 
لي18 عاما، للرئي�س �جلديد �حلزب �لذي  �مل�شيحي �ملحافظ �لتي تولتها 
يف  �أملييانيييييا  م�شار  و�شيحدد  تاريخيا  طابعا  يييرتييدي  ت�شويت  يف  �شينتخب 
�مل�شيحي  �لدميوقر�طي  �لحتيياد  يف  مندوب   1001 وينتخب  �مل�شتقبل. 

رئي�شا  هامبورغ،  يف  يعقد  موؤمتر  يف  �لن�شاء،  من  ثلثهم 
جديد� بعد ظهر �جلمعة.

ويتناف�س ثالثة مر�شحن على �ملن�شب �لذي يعد ج�شر� 
يوؤدي �إىل من�شب �مل�شت�شارية. لكن مبا �أن وزير �ل�شحة 
�ملناف�شة  �شتنح�شر  للفوز،  بفر�س  يتمتع  ل  �شبان  ين�س 
كارينبوير  كر�مب  �نيغريت  للحزب  �لعامة  �لأمينة  بن 
فريدري�س  و�ملليونري  مريكل  من  �لقريبة  عاما(   56(
باجتاه  و��شحا  حتييول  يريد  �لييذي  عاما(   63( مريت�س 

�ليمن.
يريد  �لقدمية  �ملدر�شة  �إىل  ينتمي  �لييذي  �ملحافظ  وهييذ� 
مريكل  حكم  من  �أملهم  خيياب  �لذين  �لناخبن  ��شتعادة 
و�شوتا مل�شلحة �ليمن �لقومي، خ�شو�شا بعد فتح �أبو�ب 
�ألييلييمييانيييييا لأكييير ميين مييليييييون لجيييىء �ييشييوري وعيير�قييي يف 

2015 و2016.
كر�مب-كاريبنبوير  بيين  حامية  مناف�شة  �ليييير�أي  ��شتطالعات  وتييتييوقييع 
رحيل  بعد  �حلييزب  توجه  ب�شاأن  جييد�  منق�شمون  �ملندوبن  لأن  ومريت�س 

مريكل.
 18 �لرئا�شة  ل�شغلي  بالمتنان  “�أ�شعر  �ملييوؤمتيير  �فتتاح  يف  مريكل  قالت 
و�أ�شافت “�إنها فرتة طويلة بالتاأكيد �شهد خاللها �حلزب جناحات  عاما”. 
يلقبها  كييان  �لتي  عاما(   64( مريكل  وكانت  عييديييدة«.  و�إخفاقات  عديدة 
�لأول/ ت�شرين  يف  ��شطرت  )�لم(،  ب”موتي”  فييوزهييا  عند  بييود  �لأمليييان 
�أكتوبر بعد �نتخابات يف �ثنتن من �ملناطق جاءت نتائجها خميبة لالآمال، 

لالإعالن عن تخليها عن قيادة �حلزب. �إل �أن �مل�شت�شارة �لتي تقود منذ 13 
عاما �أكرب �قت�شاد �أوروبي، حري�شة على �إكمال وليتها هذه حتى نهايتها، 
�أي حتى 2021. وقالت �خلمي�س “ي�شعدين �أن �أو��شل �لعمل كم�شت�شارة”، 

وهذ� ما �شيحدده خيار �ملندوبن لرئي�س جديد للحزب.
ووعد كل من �ملر�شحن باحرت�م رغبتها هذه، لكن تعاي�شا هادئا مع مريت�س 

�لذي �أخرجته مريكل نف�شها من �حلزب قبل عقد، يبدو �شعبا.
ويتوقع كثريون رحيل �مل�شت�شارة �عتبار� من �لعام �ملقبل 
بعد �لنتخابات �لأوروبية يف �أيار مايو �إذ� منيت �لأحز�ب 
�خلريف  يف  حد  �أبعد  وعلى  جييديييدة،  بهزمية  �لتقليدية 
معاقل  كلها  ت�شكل  مييقيياطييعييات  ثيييالث  يف  �نييتييخييابييات  بييعييد 

لليمن �لقومي.
وهذ� �إذ� مل يت�شبب �شريكها يف �لتحالف �حلكومي �حلزب 
يف  �أي�شا،  �أزميية  ي�شهد  �لييذي  �لدميوقر�طي  �لجتماعي 

ت�شريع رحيلها عرب �ن�شحابه من �حلكومة.
وحيي�ييشييل مييريتيي�ييس عييلييى دعيييم ثييميين مييين رئييييي�ييس جمل�س 
�لنو�ب فولفغانغ �شويبله �لذي يرى �أن “�نتخابه �شيكون 

�لأف�شل لأملانيا«.
�أي وقيييت م�شى لنف�س  �أكييير ميين  �ليييييوم  يييحييتيياج �حليييزب 
�لقومي  �ليمن  �ليمن هجمات  يو�جه من  جديد. فهو 
�نتقاد�ت  �لو�شط  وميين  لأملانيا”  “�لبديل  بحزب  �ملتمثل 
دعاة حماية �لبيئة )حزب �خل�شر(، ومل يعد يح�شد مع حليفه �لبافاري 
“�لحتاد �لجتماعي �مل�شيحي” �أكر من 26 �إىل 28 باملئة من �لأ�شو�ت 

يف ��شتطالعات �لر�أي.
وقد �أ�شعف يف �لنتخابات �لت�شريعية �لتي جرت يف �أيلول/�شبتمرب 2017 
�لناأي  33 باملئة من �لأ�شو�ت. ويحاول كل �ملر�شحن  �أنه ح�شل على  مع 

باأنف�شهم عن �إرث �مل�شت�شارة.
وم�شريتي”،  �شريتي  “لدي  �لأربييعيياء  كارينبوير  كر�مب  �نيغريت  وقالت 

م�شرية خ�شو�شا �إىل معار�شتها �ل�شر�شة لزو�ج �ملثلين.

الزياين: على اإيران اللتزام بالقانون الدويل

تقرير: خط الفقر يطحن الأ�شرة الإيرانية 

�ملتحدة و”�مل�شي يف نف�س �لجتاه«. ونقلت �لوز�رة عن و�نغ قوله “يتعن 
نزع  نحو  �لكورية  �جلزيرة  �شبه  دفع  �ل�شمالية  وكوريا  �ل�شن  تو��شل  �أن 

�ل�شالح �لنووي«.
وخالل �جتماعه مع ري يف وقت لحق قال �لرئي�س �ل�شيني �شي جن بينغ 

�إن على �لبلدين تعزيز �لت�شالت.
و�لإقليمي  �لييدويل  �لو�شع  يز�ل  “ل  لل�شحفين  �شي يف ت�شريحات  وذكر 
�لكورية يف حالة تغري م�شتمر لذلك  �شبه �جلزيرة  �لو�شع يف  ف�شال عن 
وكوريا  �ل�شن  بيين  �ملييو�قييف  وتن�شيق  �ملنا�شب  �لييوقييت  يف  �لييتييو��ييشييل  يعد 

�ل�شمالية مهما للغاية«.
�لأ�شبوع  ميين  �شابق  وقييت  يف  �شوريا  وز�ر  �ل�شبت.  غييد�  �ل�شن  ري  ويييغييادر 

�حلايل.

•• بكني-رويرتز:

قال ري يوجن هو وزير خارجية كوريا �ل�شمالية �م�س بعد �جتماع مع نظريه 
�ل�شيني و�نغ يي �إن �لتز�م كوريا �ل�شمالية بنزع �ل�شالح �لنووي و�حلفاظ 

على �ل�شالم و�ل�شتقر�ر يف �شبه �جلزيرة �لكورية مل يتغري.
غ�شبها  برغم  لبيوجنياجن  ودبلوما�شي  �قت�شادي  د�عم  �أهم  هي  و�ل�شن 

ب�شاأن �لربناجمن �لنووي و�ل�شاروخي لكوريا �ل�شمالية.
مع  بيوجنياجن  عالقات  �إ�شالح  بعد  �ملا�شي  �لعام  يف  �لعالقات  وحت�شنت 

�شول وو��شنطن.
وقالت وز�رة �خلارجية �ل�شينية يف بيان ب�شاأن �جتماع �لوزيرين �إن ري �أ�شار 
�إىل �أن كوريا �ل�شمالية تاأمل يف بناء “ثقة متبادلة مطلوبة” مع �لوليات 

املتمردون يف الفلبني يعلنون هدنة واحلكومة ترف�س 
 •• مانيال -رويرتز:

و�ل�شنة  �مليالد  عيد  عطلة  مبنا�شبة  �لنار  �إطييالق  وقييف  �م�س  �لفلبن  يف  �مليياويييون  �ملتمردون  �أعلن 
�جلديدة لكن �حلكومة قالت �إن هذ� لن ينطلي عليها و�إنها لن ت�شارك يف �لهدنة.

ويقاتل م�شلحون من �حلزب �ل�شيوعي �لفلبيني �لقو�ت �حلكومية منذ 50 عاما يف �أحد �أطول نز�عات 
 26 24 وحتى  �إنه �شيعلق �لهجمات على �جلي�س من  �آ�شيا. وقال �حلزب يف بيان  �مل�شلح يف  �لتمرد 
دي�شمرب كانون �لأول “ت�شامنا مع �حتفال �ل�شعب �لفلبيني بالعطالت �لتقليدية«. وغالبية �شكان 
�لفلبن م�شيحيون. و�أعلن �ملتمردون وقف �إطالق �لنار مبنا�شبة �لعام �جلديد يومي 31 دي�شمرب 
كانون �لأول و�لأول من يناير كانون �لثاين. لكن وزير �لدفاع دلفن لورنز�نا رف�س �لعر�س وقال �إنه 

لأول مرة يف ثالثن عاما ل تعلق �حلكومة �لعمليات �لع�شكرية �لهجومية خالل �لعطالت.
و�أ�شاف لل�شحفين “لن نخدع �أنف�شنا ب�شاأن وقف �إطالق �لنار«. وقال “ملاذ�؟ ملنحهم فر�شة لإعادة 

�لتنظيم لكي يعاودو� �لقتال بعد وقف �إطالق �لنار؟«.

كوريا ال�شمالية توؤكد اللتزام بنزع النووي 

ماكرون ي�شتعد لإلقاء كلمة عن الحتجاجات 

ناديا مراد وموكويغي يت�شلمان »نوبل« بعد غد  القوات الأمريكية يف �شوريا حققت بع�س الأهداف...هذه اأبرزها

مريكل تتخلى عن رئا�شة حزبها بعد 18 عاما 

 •• او�سلو-اأ ف ب:

ُتيي�ييشييلييم جيييائيييزة نيييوبيييل لييليي�ييشييالم بييعييد غيييد �لثييينييين �إىل 
�شخ�شيتن عملتا يف مكافحة �لعنف �جلن�شي، �لطبيب 
مر�د  نيياديييا  و�لأيييزيييدييية  موكويغي  ديني�س  �لكونغويل 
�لتي كانت من �شحايا �لرق �جلن�شي لدى تنظيم د�ع�س 
�ملتطرف، وهي ت�شلنّط �ل�شوء هذ� �لعام على �لغت�شاب 

ب�شفته “جرمية حرب«.
عاما(   63( موكويغي  �لن�شائي  �لطبيب  و�شيح�شر 
�ىل  عييامييا   25 �لعمر  ميين  �لبالغة  �لييعيير�قييييية  و�ليي�ييشييابيية 
نوبل  جلنة  لهما  منحتها  �لتي  �جلييائييزة  لت�شلم  �و�شلو 
ل�شتخد�م  حد  لو�شع  “جلهودهما  تتويجا  �لروجية 

�لعنف �جلن�شي ك�شالح حرب«.
 13،00 �ل�شاعة  من  �بييتييد�ء  �لت�شليم  حفل  و�شيجري 
ت�شلم  حيين  يف  �و�ييشييلييو،  بلدية  مقر  يف  غ(  ت   12،00(
�شتوكهومل  يف  نف�شه  �ليييييوم  يف  �لخييييرى  نييوبييل  جييو�ئييز 
 2019 �لعام  �ىل  �أرجئت  �لتي  �لآد�ب  با�شتثناء جائزة 

ب�شبب ف�شيحة �غت�شاب هزت �لأكادميية �ل�شويدية.
قالت  ر�ي�س-�أندر�شن  بريت  نوبل  جلنة  رئي�شة  وكانت 
�إن  �لأول/�أكيييتيييوبييير  ت�شرين   5 �جلييائييزة يف  �عيييالن  عند 
عن  للدفاع  بكاملها  حياته  كر�س  موكويغي  “ديني�س 
�لعنف �جلن�شي يف زمن �حلرب. و�لفائزة معه  �شحايا 
ناديا مر�د �شاهدة تروي �لتجاوز�ت �لتي �رتكبت بحقها 

وحق �أخريات«.
جازفا  مييير�د  ونيياديييا  موكويغي  “ديني�س  �أن  و�أ�ييشييافييت 
جر�ئم  �شد  ب�شجاعة  �لن�شال  عرب  بحياتهما  �شخ�شيا 
قائلة  لل�شحايا”  �لييعييد�ليية  باحقاق  و�ملطالبة  �حلييرب 
�إذ� مت  �إل  �شالماً  �أكيير  عييامل  �ىل  �لييو�ييشييول  “ل ميكن 
و�أمنهن و�حلفاظ  �ل�شا�شية  �لن�شاء  �لعرت�ف بحقوق 

عليهما يف �أوقات �حلرب«.

“ق�شية  بيير�أي �للجنة  يج�شد كل من موكويغي وميير�د 
عليه  ت�شهد  ما  وهييو  �لنز�عات”،  �إطييار  تتخطى  عاملية 
�لييتييي �أحييدثييت ثيييورة يف �لييعييامل منذ  حييركيية #مي تو” 
�ملنتج  �رتكبها  جن�شية  �عييتييد�ء�ت  عن  �لك�شف  بعد  �شنة 

�لمريكي هاريف و�ين�شتن.
عالج موكويغي حو�ىل خم�شن �ألفا من �شحايا جر�ئم 
�لغت�شاب من ن�شاء و�أطفال بع�شهم عمره ب�شعة �أ�شهر 
يف م�شت�شفى بانزي �لذي ��ش�شه عام 1999 يف بوكافو 

يف �شرق جمهورية �لكونغو �لدميوقر�طية.
بح�شب  �لن�شاء”  يييد�وي جيير�ح  �لييذي  “�لرجل  ويعترب 
�جلن�شي  �لييعيينييف  �أعيييميييال  ليييه،  خم�ش�س  وثييائييقييي  فيلم 

مبثابة “�شالح دمار �شامل«.
وقال لوكالة فر�ن�س بر�س عام 2016 “متكنا من ر�شم 
�خلط �لأحمر لل�شالح �لكيميائي و�ل�شالح �لبيولوجي 
�أحمر  خطا  نر�شم  �أن  علينا  �ليييييوم  �ليينييووي.  و�ليي�ييشييالح 

�أي�شا لالغت�شاب ك�شالح حرب«.
�لفائزة �لثانية بجائزة نوبل لل�شالم ناديا مر�د عا�شت 
�إ�شالح  �لطبيب  يحاول  �لتي  �لفظاعات  هييذه  بنف�شها 

نتائجها.
بها  مر  �لتي  �حلقبات  �أ�ييشييو�أ  على  ميير�د  ناديا  �نت�شرت 
�لدفاع  بييارزة يف  �شارت متحدثة  �لعر�ق حتى  �أيزيديو 

عن تلك �لأقلية.
تيينييظيييييم �لدولة  تيييغيييريت حييييييياة مييييير�د عيينييدمييا �جيييتييياح 
فخطفت   ،2014 �آب/�أغ�شط�س  يف  بلدتها  �ل�شالمية 
وحتولت على غر�ر �لآلف من ن�شاء و�أبناء ديانتها �إىل 
�َشبٍينّ على مدى ثالثة �أ�شهر يف �ملو�شل، معقل �لتنظيم 

حينها، قبل �أن تتمكن من �لفر�ر.
روت لوكالة فر�ن�س بر�س قبل �شنتن “�أول �شيء قامو� 
فعلو�  ذلك  وبعد  �لإ�شالم.  �عتناق  على  �إرغامنا  هو  به 

بنا ما �أر�دو�«.
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العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/10707  عمايل جزئي             
م   جمهول  م  ذ  �س   - �لفنية  للخدمات  �ل�شوي�س  / 1-ج�شر  �ملدعي عليه  �ىل 
حمييل �لقيياميية مبييا �ن �ملييدعييي / حممد فيييوؤ�د عبد�لوهاب مر�شى �ييشييربه   قد 
وقدرها  عييمييالييييية  مب�شتحقات  �ملييطييالييبيية  ومييو�ييشييوعييهييا  �ليييدعيييوى  عييليييييك  �أقييييام 
)19840 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف. رقم 
�لثالثاء   ييييوم  جل�شة  لييهييا  وحييييددت   )MB186162264AE(ل�شكوى�
�ملو�فق 2018/12/25  �ل�شاعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف 
�و  مييذكيير�ت  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/11850  عمايل جزئي             
م  جمهول  م  ذ  �يييس   - �لييفيينييييية  لييالعييمييال  �ليي�ييشييليي�ييشييليية   -1/ عييليييييه  �مليييدعيييي  �ىل 
حمييل �لقيييامييية مبييا �ن �ملييدعييي/�حييمييد عييبييد�ليي�ييشييالم حمييمييود عييلييي - قييد �أقام 
 32404( وقييدرهييا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لييدعييوى  عليك 
درهيييييم( وتيييذكيييرة عييييودة مبييبييلييغ )2000 درهيييييم( و�لييير�يييشيييوم و�مليي�ييشيياريييف ورقم 
�لثنن  ييييوم  جل�شة  لييهييا  وحييييددت   )MB187093725AE(ل�شكوى�
�ملو�فق 2018/12/17 �ل�شاعة 10.00 �س بالقاعة Ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف 
�و  مييذكيير�ت  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/10754 عمايل جزئي             
حمل  جمييهييول  م   م  ذ  �ييس   - �لفنية  للخدمات  /1-�لييينيييريب  عليه  �ملييدعييي  �ىل 
�لقيياميية مبييا �ن �ملييدعييي / عرفه حممود عرفه عييبييد�لييوهيياب   قييد �أقيييام عليك 
�لييييدعييييوى ومييو�ييشييوعييهييا �ملييطييالييبيية مبيي�ييشييتييحييقييات عييمييالييييية وقييييدرهييييا )13050 
درهيييييم( وتيييذكيييرة عييييودة مبييبييلييغ )2000 درهيييييم( و�لييير�يييشيييوم و�مليي�ييشيياريييف ورقم 
�خلمي�س  يييوم  جل�شة  لها  وحيييددت   )MB186050414AE(ل�شكوى�
�ملو�فق 2018/12/13  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف 
�و  مييذكيير�ت  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/10980  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعي عليه /1-مهند حممد عبد�ملالك حمدي عبا�س م�شطفى  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/�وميجا لل�شفر و�ل�شياحة - ذ م م  قد �أقام عليك 
مبلغ  للمدعية  يييوؤدي  بييان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�لقانونية  �لفائدة  مع  درهييم(  �لف  و�ربعون  )خم�شة  درهييم(   45.000( وقييدره 
بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 2018/12/31 �ل�شاعة 
ميثلك  ميين  �أو  باحل�شور  مكلف  فيياأنييت  لييذ�   Ch1.A.5 بالقاعة  �ييس   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مييذكيير�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/11849  عمايل جزئي             
م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - �لفنية  �ل�شل�شلة لالعمال  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
عليك  �أقيييام  قييد   - عبد�لغني  �شيد  �شمري  �ملييدعييي/حمييمييد  �ن  مبييا  �لقيياميية 
�ليييدعيييوى ومييو�ييشييوعييهييا �ملييطييالييبيية مبيي�ييشييتييحييقييات عييمييالييييية وقيييدرهيييا )21047 
درهييييم( وتييذكييرة عيييودة مببلغ )2000 درهييييم( و�ليير�ييشييوم و�مليي�ييشيياريييف ورقم 
�لثنن  يييوم  جل�شة  لها  وحيييددت   )MB187101410AE(ل�شكوى�
�ملو�فق 2018/12/17  �ل�شاعة 10.00 �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3729  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-جيير�غ للمقاولت - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملو�شى  علي  �بر�هيم   / وميثله  و�ل�شالمة  �لميين  ل�شت�شار�ت  �شيف  بي  �ملييدعييي/ 
�حلمادي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
درهم(  و�شتون  وثالثة  و�ربعمائة  �لفا  و�ربييعييون  )و�حييد  درهييم(   41.463( وقييدره 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% ت�شري من 
�ملو�فق   �لثالثاء   يييوم  لها جل�شة  وحييددت  �لييتييام.   �ل�شد�د  �ل�شتحقاق حتى  تاريخ 
2018/12/18  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4279  جتاري جزئي              

م   م  ذ  �لغذ�ئية - �س  �ملييو�د  �ي�شت لتجارة  �ىل �ملدعي عليه / 1- ميلون ميدل 
�لغذ�ئية  �ملييو�د  وتوزيع  لتجارة  �لليان  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
�لدعوى  �أقييام عليك  قد    - / عائ�شة حممد ح�شن طاهر  م وميثله  م  ذ  �س   -
درهم(   25366.35( وقييدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بييالييز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة   12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�لتام.  وحييددت لها جل�شة يوم �لحييد  �ملو�فق  2018/12/16  �ل�شاعة  �ل�شد�د 
ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مييذكيير�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2196  جتاري كلي               

جون�شلفي�س  ظفر  2-�ييشييايييره  �قييبييال  حممد  �قييبييال  ظفر  حممد  عليه/1-  �ملييدعييي  �ىل 
�لعقاري  للتطوير  �ل  �أو  ��ييس  �ملييدعييي/  �ن  �لقيياميية مبا  �بريو جمهويل حمل  توما�س 
�س ذ م م وميثلها مديرها/ �جي كي�شن بهاتيا وميثله / حممد عبيد خلفان �لر�شة 
�ل�شويدي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن 
و�لت�شامم ب�شد�د مبلغ   )632.213.6 درهم( مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�ل�شتحقاق حتى �ل�شد�د �لتام �لز�م �ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنن �ملو�فق 2018/12/24 �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�شور  Ch2.D.19 لذ� 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2376  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �لإمار�ت للكمبيوتر - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ كنعان حماماة و��شت�شار�ت قانونية - ممثال مبديره �ملحامي �شمري حليم 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقييام عليك  قد  كنعان   �شمري حليم   / كنعان وميثله 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )878347.50 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�لتام.   �ل�شد�د  وحتى   2014/9/1 يف  �ل�شتحقاق  تاريخ  من   %9 و�لييفييائييدة   �ملحاماة 
بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق  2018/12/24   �لثنن   يوم  لها جل�شة  وحييددت 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/4287  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه /1- �شركة باور�شتار للتجارة �لعامة - �س ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شركة كي وي�شت �لتجارية - ذ م م وميثله / علي عبد�هلل 
علي �لقو��شي �حلمادي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )25498 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة  12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch1.C.13 يوم �لربعاء  �ملو�فق  2018/12/19  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1149  ا�شتئناف جتاري   
م م  ذ  �ييس   - �لعامة  للتجارة  �لعاملية  �ييشييده/1-ليييييدن  �مل�شتاأنف   �ىل 

جمييهييول حمييل �لقيييامييية مبييا �ن �مليي�ييشييتيياأنييف /بيينييك �يييشيييادر�ت �ير�ن 
)�ليييفيييرع �لييرئييييي�ييشييي( قييد ��ييشييتيياأنييف �حلييكييم �ليي�ييشييادر بييالييدعييوى رقم 
2017/1248 جتاري كلي بتاريخ 2018/5/22 وحددت لها جل�شه يوم 
�لربعاء  �ملو�فق 2018/12/26 �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1555  ا�شتئناف جتاري   
2-فرز�نه  جا�شبي  ها�شم  حممد  علي  حممد  �ييشييده/1-حمييمييد  �مل�شتاأنف  �ىل 
�قييدم 3-هيييادى حممد حممد ها�شم جا�شبي 4-حييامييد حممد  �مييري  طهما�شب 
حممد ها�شم جا�شبي 5-علي ��شماعيل غفار ها�شمي جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف / بنك �شادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�شي(  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
لها  وحييددت  بتاريخ 2018/7/9  كلي  2018/124 جتيياري  رقم  بالدعوى  �ل�شادر 
جل�شه يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2018/12/25 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1086  ا�شتئناف جتاري   

حمل  جمهول  جييمييايل   حممد  �هلل  1-نعمت  �ييشييده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �شادر�ت �ير�ن - �لفرع �لرئي�شي  قد 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2017/37103 جتاري 
جزئي بتاريخ 2018/5/15 وحددت لها جل�شه يوم �لثنن  �ملو�فق 
 ch2.D.16 2018/12/31  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1763  ا�شتئناف جتاري   

�ىل �مليي�ييشييتيياأنييف �ييشييده/ 1-�ليي�ييشيينييدوق �لييذهييبييي لييلييتييجييارة �لييعيياميية - �س 
�ير�ن  �مل�شتاأنف /بنك �ييشييادر�ت  �ن  م م  جمهول حمل �لقيياميية مبا  ذ 
رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لييقيير�ر/  ��شتاأنف  قد  �لرئي�شي  �لفرع 
يوم  لها جل�شه  بتاريخ 2018/7/31 وحييددت  كلي  2017/1835 جتيياري 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة    2018/12/31 �ملو�فق  �لثنن  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1400  ا�شتئناف مدين    

جمهول  �ملييرحييوم   و�لييدة  ب�شفتها  �شامل  1-فاطمة  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�شيف رحمة عبد�هلل �شامل عياف وميثله / 
ر��شد عبد�هلل علي هوي�شل �لنعيمي -  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر 
بالدعوى رقم : 2017/257  مدين كلي بتاريخ 2018/10/22    وحددت لها 
جل�شه يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2018/12/20  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/10930  عمايل جزئي             
�ىل �ملدعى عليه/1- كافالو نريو جينت�س �شالون - م د م �س   جمهول حمل �لقامة مبا 
�أن �ملدعي/حممد عبد�لهادي عبد�حلميد �حمد   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 2000( مببلغ  عييوده  وتييذكييرة  درهييم(   45.965( وقييدرهييا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د  و�لر�شوم 
و�مل�شروفات.  رقم �ل�شكوى )�لقانون �لحتادي رقم 8 ل�شنة 1980(.   وحددت لها 
  Ch1.A.1 جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2018/12/18  �ل�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3939  جتاري جزئي              
�لقر�شي  جمهول حمل  عييامل  �ملدعي عليه / 1-�شامي بن مظفر بن حممد  �ىل 
�لييقييو�رب - �س ذ م م وميثله / بدر  �ملييدعييي/ ذ� �شيهور�س لتجارة  �لقيياميية مبا �ن 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أقييام  قد    - عبد�هلل  خمي�س  عبد�هلل 
�تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  و�لر�شوم  درهييم(  وقييدره )100.000  �ملدعي عليه مببلغ 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة 
يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2019/10/8  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2006  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد �شامل �لعبد �شعدون �لبدو�وي  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك  قد   - �ل�شام�شي  �لعمر�ن  عمر�ن 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ليير�ييشييوم  درهيييم(   1187745.50( وقيييدره  مببلغ  عليه  �ملييدعييي 
�ملحاماة و�لفائدة   12% من تاريخ 2018/7/12 وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها 
 Ch2.E.22 جل�شة يوم �لثنن  �ملو�فق  2018/12/24  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لييذ� 
حالة  ويف  �لأقييل  على  �أيييام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مييذكيير�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2031  جتاري كلي               
�تييبيياعييي 2-كييير�ميييت �هلل حمييمييد ��شحق  نيييور  �ىل �ملييدعييي عليه /1-�ييشييريو�ييس حمييمييد 
زجنرب جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �مل�شرف �لعربي لال�شتثمار و�لتجارة 
�أقام عليك �لدعوى  �خلارجية وميثله /منى �حمد عبد�لعزيز يو�شف �ل�شباغ - قد 
وقدره  مببلغ  و�لت�شامم   بالت�شامن  عليهم  �ملييدعييي  بييالييز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
)1.303.800.35 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ 
�ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.   وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�شة يوم �لثنن  �ملو�فق  2018/12/24  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لييديييك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�شور  مكلف  فيياأنييت  لييذ� 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3087  مدين جزئي              
م  م  ذ  �ييس   - و�لإلييكييرتونيييييات  �ملتحركة  �لييهييو�تييف  لتجارة  عليه/1-�لناقة  �ملييدعييي  �ىل 
2-�شفيق �حمد حممد �شديق - جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شركة �لإمار�ت 
لالإت�شالت �ملتكاملة - �س م ع -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
و�لر�شوم  درهييييم(    8377.52( وقييييدره  مببلغ  مت�شامنن  �شامنن  عليهما  �ملييدعييي 
تيياريييخ �ل�شتحقاق يف 2018/4/1  �ملييحيياميياة و�لييفييائييدة  12% ميين  و�مليي�ييشيياريييف و�تييعيياب 
وحتى �ل�شد�د �لتام ، و�شم ملف �لنز�ع رقم 2018/1666 مدين.  وحددت لها جل�شة 
لذ�   Ch2.D.17 بالقاعة  8.30 �س  �ل�شاعة    2018/12/12 �ملو�فق   �لربعاء   يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2105  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1- بر�يت �خلليج للتجارة �لعامة - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ �ل�شركة �لعربية �لمريكية للتكنولوجيا - �ر�متك وميثله / منى �حمد 
عبد�لعزيز يو�شف �ل�شباغ - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملحاماة  و�تييعيياب  و�مل�شاريف  و�ليير�ييشييوم  درهيييم(   628.869( وقيييدره  مبلغ  ب�شد�د  عليها 
�لتام و �شمول  �لتاأخريية بو�قع 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د  و�لفائدة 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/12/18  
ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 �ل�شاعة 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3093  مدين جزئي              
�ىل �ملدعي عليه /1-ر��شد حممد �شويد�ن �شعيد �لقمزي  جمهول حمل �لقامة 
�أقييام عليك  �ملييدعييي/ �شركة �لإميييار�ت لالإت�شالت �ملتكاملة - �س م ع   قد  �ن  مبا 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )9105.59 درهم( 
قيمة فو�تري �خلدمة �ملتاأخر �شد�دها  و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
12% من تاريخ �ل�شتحقاق يف 2018/3/17  �ل�شد�د �لتام ، و�شم ملف �لنز�ع رقم 
2018/1667 مدين.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2018/12/12  �ل�شاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/3815  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- كيه ��س جيه للخدمات �لفنية - �س ذ م م 2-�شوجي�س �شوبر�مانيان 
�لعقرب لالعمال  �ملدعي/  �ن  �شوبر�مانيان جمهويل حمل �لقامة مبا  �شيتيالمبار� 
�أقام  �ملييطييوع   قد  م  وميثله / عبد�لرحمن ح�شن حممد  م  ذ  �لكهروميكانيكيه - �س 
 35000( وقيييدره  مببلغ  عليهم  �ملييدعييي  بييالييز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لييدعييوى  عليك 
�ل�شتحقاق   تيياريييخ   من   %9 و�لييفييائييدة   �ملحاماة  �تعاب  و  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهييم( 
جل�شة  لها  وحييددت  كفالة.    بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  �شمول  و  �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
لذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق  2018/12/18   �لثالثاء   يييوم  
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/908  ا�شتئناف جتاري    
مريز�  ��شعد   -2 مرع�شي  مهدي  �شيد  بيكم  مائدة   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
��شفهاين  مو�شوي  عبد�ملجيد  ر�شا  حممد  �شيد   -3 خليلي  حكيم  �شالح 
�مليي�ييشييتيياأنييف/�ييشييالح �ييشييفييا حييكيييييم خليلي  جميييهيييول حميييل �لقيييياميييية مبيييا �ن 
�حلكم  �لييقيير�ر/  ��شتاأنف  قد  �ملعيني   ح�شن  حممد  ح�شن  وميثله:�شرحان 
�ل�شادر بالدعوى رقم 2017/1255 جتاري كلي بتاريخ 2018/4/25 وحددت 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة  �ملو�فق 2018/12/9  لها جل�شه يوم �لحييد  
رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
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عربي ودويل

لفروف: اأمريكا متهد لإنهاء معاهدة �شتارت اجلديدة 
•• ميالنو-رويرتز:

قال وزير خارجية رو�شيا �شريجي لفروف �م�س �إن رو�شيا ترى �أن �لوليات �ملتحدة 
ت�شعى لتعطيل معاهدة )�شتارت( �جلديدة لالأ�شلحة �لنووية بتحركها لالن�شحاب من 

معاهدة �لقوى �لنووية �ملتو�شطة �ملدى �لتي تعود حلقبة �حلرب �لباردة.
وكانت م�شوؤولة �أمريكية كبرية قد قالت �إن على مو�شكو �لتخل�س من �شو�ريخ كروز 
�ملوجهة من طر�ز )9�إم729( �لقادرة على حمل روؤو�س نووية وقاذفات هذه �ل�شو�ريخ 
عام  �ملوقعة  �ملييدى  �ملتو�شطة  �لنووية  �لقوى  معاهدة  مع  يتفق  مبا  مد�ها  تعديل  �أو 

1987 وجتنب �ن�شحاب �لوليات �ملتحدة منها.
وقال لفروف يف موؤمتر �شحفي يف ميالنو “�أ�شبح هناك �نطباع باأنه جتري تهيئة 

�ل�شاحة لتعطيل هذه �لوثيقة )�شتارت �جلديدة( �أي�شا نتيجة لذلك«.

وينفي غولن �ملقيم يف �لوليات �ملتحدة منذ   .2016
�أي تورط يف حماولة �لنقالب.  حو�ىل ع�شرين عاما، 
�لييفييا�ييشييليية، قييامييت �ل�شلطات  وميينييذ حميياوليية �لنييقييالب 
غري  ب�شكل  �لنطاق  و��شعة  تطهري  بعمليات  �لرتكية 
م�شبوق. فقد �أوقف �كر من 55 �لف 
140 �لفا �و �وقفو�  �شخ�س، و�أقيل 

عن تاأدية مهامهم �لوظيفية.
ومل ترت�جع هذه �لتوقيفات على ما 
يبدو، لأن �ل�شلطات تعلن عن عمليات 
دهم جديدة كل ��شبوع تقريبا. فقد 
�لثالثاء  �لرتكية  �ل�شلطات  ��شدرت 
مذكر�ت توقيف �شملت حو�ىل 300 
�أن�شار  باأنهم من  �شخ�س م�شبوهن 

غولن.
وبال�شافة �ىل �لأ�شخا�س �مل�شبوهن 
�و  �لييد�عييييية  هيييذ�  بييحييركيية  ب�شلتهم 
عمليات  ��شتهدفت  بييهييا،  �ملرتبطن 
وو�شائل  لييالأكيير�د  موؤيدين  معار�شن  �ي�شا  �لتطهري 
�عييييالم تييوجييه �نيييتيييقييياد�ت، ممييا �ثييييار �نييتييقيياد�ت �لبلد�ن 

�لوروبية ومنظمة �لدفاع عن حقوق �لإن�شان.

•• ا�سطنبول-اأ ف ب:

�لع�شكرين  ع�شر�ت  �م�س  �لرتكية  �ل�شلطات  �عتقلت 
�لذين ي�شتبه ب�شلتهم بالد�عية فتح �هلل غولن، �لعدو 

بتدبري  تتهمه  �لييتييي  لأنييقييرة  �لييلييدود 
حماولة �نقالب يف 2016.

وذكرت وكالة �أنباء �لأنا�شول �لرتكية 
مذكر�ت  �أ�يييشيييدرت  �أنيييقيييرة  نيييييابيية  �أن 
قد�مى  ميين   87 ت�شتهدف  تييوقيييييف 
�شباط �ل�شف �مللحقن بقيادة �شالح 
41 منهم يف  ��ييشييُتييجييوب  �جليييو. وقيييد 

�لفرتة �ل�شباحية.
�أو�يييشيييحيييت وكالة  �أخييييييرى،  مييين جييهيية 
�لعام  �مليييدعيييي  �ن  �لنيييا�يييشيييول  �أنيييبييياء 
توقيف  مييذكيير�ت  ��ييشييدر  ل�شطنبول 
�و  �شباط  دركيا، معظمهم   41 �شد 
هوؤلء  �أن  يف  وُي�شتبه  �شف.  �شباط 

�لع�شكرين على عالقة بحركة �لد�عية غولن، �حلليف 
تتهمه  و�ليييذي  �أردوغييييان،  طيب  رجييب  للرئي�س  �ل�شابق 
متوز/يوليو   15 يف  �لنييقييالب  حماولة  بتدبري  �أنييقييرة 

�لكابنت ماك هازوكاي �أن “موقعنا يف بايد� قد تعر�س للهجوم هذه �لليلة، وحان 
�لوقت �لآن ملالحقة �لقو�ت �لدميوقر�طية �حلليفة، لكن خم�شة مدنين قد قتلو� 
ويا لالأ�شف«. وتاأتي حو�دث �لقتل �جلديدة هذه غد�ة مرور مارتن فايولو مر�شح 
�قليم  23 كانون �لول/دي�شمرب، يف  �لرئا�شية يف  �ملعار�شة لالنتخابات  ق�شم من 
�إليه فايولو لإطالق حملته قي هذه �ملنطقة �لتي وقعت  �شمال كيفو. وقد توجه 
مئات  عيين  و��شفرت  �حلليفة،  �لدميوقر�طية  �لييقييو�ت  �ىل  من�شوبة  جمييازر  فيها 

�لقتلى بن �ملدنين منذ ت�شرين �لأول �كتوبر 2014.
ويتف�شى وباء �يبول يف هذه �ملنطقة من بيني منذ �آب �غ�شط�س وح�شد حتى �لن 
273 وفاة، كما تفيد �حل�شيلة �لخرية �لتي ��شدرتها وز�رة �ل�شحة �لكونغولية 
بعملية  �لكونغو  �ملتحدة يف  �لكونغويل وقوة مهمة �لمم  �جلمعة. ويقوم �جلي�س 
�لثاين  ت�شرين  ميينييذ  �حلليفة  �لييدميييوقيير�طييييية  �لييقييو�ت  �ييشييد  م�شرتكة  ع�شكرية 

نوفمرب.

•• بيني-اأ ف ب:

�أعلنت بلدية مدينة بيني يف �شمال �شرق جمهورية �لكونغو �لدميوقر�طية �جلمعة 
حركة  يف  �لأوغيينييدييين  �ملييتييمييردييين  �إىل  ن�شبتا  جمييزرتيين  يف  قتلو�  مدنيا   17 �أن 

“�لقو�ت �لدميوقر�طية �حلليفة” يف �ملنطقة �لتي حتمل �ل�شم نف�شه.
 “ بر�س  فر�ن�س  لوكالة  بو�ناكانا  ما�شومبوكو  نيوين  بيني  بلدية  رئي�س  وقييال 
يف  �حلليفة”  �لدميوقر�طية  �لقو�ت  باأيدي  �لأبي�س  بال�شالح  مدنيا   12 �أعييدم 
مانغوليكيني يف حميط بيني. و�أ�شاف “هذه �لليلة قتل خم�شة مدنين من قبل 

هوؤلء �لل�شو�س يف حي بايد�” ب�شمال �شرق �ملدينة.
�نفجار�ت  �إن  �ملحلي،  �ملييدين  �ملجتمع  رئي�س  هانغي،  بن  كيزيتو  قييال  جهته،  من 
ناجمة عن �أ�شلحة ثقيلة وخفيفة �شمعت ليل �خلمي�س �جلمعة يف حي بايد� و”هذ� 
�ملنطقة  با�شم �جلي�س يف  �ملتحدث  و�أكد  �إعييد�م خم�شة مدنين«.  �ل�شباح، لحظنا 

مقتل 17 مدنيا يف جمزرتني بالكونغو الدميوقراطية  

يف  �ملا�شي  �لأ�شبوع  خالل  م�شتبه 
جنوب غرب �شوريا. 

ويوؤكد �لتقرير على دعم �لوليات 
�لإ�شر�ئيلية  لل�شربات  �ملييتييحييدة 
�إير�ن  من  �ملحتمل  �لتهديد  �شد 
�ملييتييحييالييفيية معها يف  و�مليييييلييييي�ييشيييييات 
و��شنطن  لأن  وبييخييا�ييشيية  �ييشييوريييا، 
�يييشيييورييييا من  تيييو�يييشيييع مييهييمييتييهييا يف 
ب�شار  �إطيياحيية  �إىل  د�عيي�ييس  هييزمييية 
�مليلي�شيات  وطييييرد  �أييي�ييشيياً  �لأ�يييشيييد 
�إييييير�نيييييييييا، وقييييد �شرح  �مليييدعيييومييية 
جيفري جيم�س �ملبعوث �لأمريكي 
�لرغم  على  �أنييه  ل�شوريا  �خلييا�ييس 
من �أن �ملهمة �لع�شكرية �لأمريكية 
�حلالية لتز�ل حمدودة مبحاربة 
تر�مب  �ليييرئييييييي�يييس  فيييييياإن  د�عيييي�ييييس، 
تت�شمن  خمتلفة  خيييييار�ت  لييديييه 
بييييقيييياء �جلييييييي�يييس �لأمييييريييييكييييي من 
�مل�شالح  ميين  �ملييزيييد  حتقيق  �أجيييل 
م�شت�شهد�ً  �شوريا،  يف  �لأمريكية 
مبناطق حظر �لطري�ن �لتي �أدت 

�إىل حرب �لعر�ق كمثال.
ويييييخييييتييييتييييم تييييقييييرييييير نيييييييييوزويييييك 
بالإ�شارة �إىل وجهة نظر �جلر�ل 
�إ�شقاط  �أن  ومييفييادهييا  ميياكييييينييزي 
�لأ�ييشييد ومييو�جييهيية رو�ييشيييييا و�إيييير�ن 
يييكييونييا جييييييزء�ً من  �يييشيييورييييا مل  يف 
يف  �لأمييريييكييييية  �لع�شكرية  �ملييهييميية 
�شوريا، وعلى �لرغم من �أن هذين 
تاأثري  لييهييمييا  �ييشيييييكييون  �لأمييييرييييين 
�لأمريكية  �ملهمة  فييياإن  مييلييحييوظ، 
�نطلقت  د�عيييي�ييييس  �يييشيييد  �حليييالييييييية 
“�حلرب  تيييفيييويييي�يييس  ميييين  كيييجيييزء 
و�فييق عليه  �لييذي  �لإرهاب”  على 
�ليييكيييونيييغييير�يييس بيييعيييد هيييجيييميييات 11 

�شبتمرب)�أيلول( 2001.  

•• وا�سنطن-وكاالت:

مر��شل  �أوكيييييييونيييييييور،  تييييييوم  ليييفيييت 
�لأمريكية،  “نيوزويك”  جمييليية 
كينيث  �جلييييير�ل  حتيييذيييير�ت  �إىل 
ميياكييييينييزي مييدييير هيييييئيية �لأركيييييان 
�لرئي�س  ومييير�يييشيييح  �ملييي�يييشيييرتكييية، 
ليي�ييشييغييل من�شب  تييير�ميييب  دونييياليييد 
للجي�س  �ملييركييزييية  �لييقيييييادة  رئي�س 
�أنظمة  �أن وجيييود  �لأمييريييكييي، ميين 
�لييدفيياع �جليييوي �لييرو�ييشييييية �لأكر 
تهديد�ً  ي�شكل  �ييشييوريييا  يف  تييقييدميياً 
�ملنت�شرة  �لأميييرييييكييييييية  ليييليييقيييو�ت 

هناك. 
ماكينزي  �أن  �إىل  �أوكونور  وي�شري 
�أغيي�ييشييطيي�ييس )�آب(  �ييشييهيير  �خييتييري يف 
�ملا�شي من �لرئي�س تر�مب لتويل 
�لأمريكية  �لييعيي�ييشييكييرييية  �ليييقيييييييادة 
�ل�شرق  عيييرب  بييالييعييمييليييييات  �ملييكييلييفيية 
و�شمال  �لو�شطى  و�آ�شيا  �لأو�ييشييط 
��شتماع  جل�شة  وخيييالل  �أفييريييقيييييا. 
�ل�شيوخ  جميييلييي�يييس  جلييينييية  �أميييييييييام 
�لأميييييرييييييكيييييي لييييي�يييييشيييييوؤون �لييييقييييو�ت 
قال  تر�شيحه،  مبنا�شبة  �مل�شلحة 
ماكينزي �إن تفعيل �أنظمة �لدفاع 
“�إ�س  �ليييرو�يييشييييييية  �لييي�يييشييياروخييييييية 
من  �ملييزيييد  ي�شكل  �ييشييوف   ”400
�لتهديد للقو�ت �لأمريكية وقو�ت 
�لييتييحييالييف �ليييتيييي تيي�ييشيين �ليييغيييار�ت 
�ل�شورية،  �لأجييييييييو�ء  يف  �جليييويييية 
و�شيكون هناك �ختالف و��شح يف 
قدرة �لأنظمة �لتي �شيتم ت�شغيلها 
بو��شطة �ل�شورين �أو �لرو�س، ول 
تز�ل �لقو�ت �لأمريكية تعمل على 

حتديد كيفية تنفيذ ذلك. 
وينوه مر��شل جملة “نيوزويك” 

�أنظمة  نيي�ييشييرت  رو�يييشيييييييا  �أن  �إىل 
من  �لرو�شية  �ل�شاروخية  �لدفاع 
قاعدة  يف   ”400 “�إ�س  طييييير�ز 
حميميم �جلوية �لتي ��شتاأجرتها 
�خلم�شن  ليييلييي�يييشييينيييو�ت  ميييو�يييشيييكيييو 
م�شياف  مدينة  وكييذلييك  �ملقبلة، 
�ل�شاحلية  �لييالذقييييية  مبييحييافييظيية 
�إىل  مييو�ييشييكييو  ت�شعى  �إذ  بيي�ييشييوريييا؛ 
�أ�شلحتها  �أحييييدث  لبيع  �ليييرتوييييج 
قائمة  وتيييتييي�يييشيييمييين  �خليييييييييارج،  يف 
و�لهند  �ل�شن  �جليييدد  عمالئها 
وتركيا، ورمبا ين�شم �إىل �لقائمة 
عمالء �آخرون مثل �لعر�ق وقطر 

و�ل�شعودية. 
ويرى تقرير �ملجلة �لأمريكية �أن 
�لإمكانات �ملتقدمة لهذه �لأنظمة 
�لوقت  يف  كييلييفييتييهييا  و�نيييخيييفيييا�يييس 
نف�شه، ت�شكل عائقاً كبري�ً بالن�شبة 
�لع�شكرية  �ل�شناعة  هيمنة  �إىل 
�لأمييريييكييييية �ملييعييقييدة بيي�ييشييكييل عام. 
مبهام  �لرو�شية  �لأنييظييميية  وتييقييوم 
يقود  حيييييييث  �يييشيييورييييا  يف  ميييعيييقيييدة 
مهمة  لتنفيذ  حتالفاً  �لبنتاغون 
عيييين حملة  ميينييافيي�ييشيية وخمييتييلييفيية 
لنظام  �ملييييوؤيييييدة  و�إييييييييير�ن  رو�يييشيييييييا 

�لأ�شد. 
ومنذ عام 2014 يقوم �لتحالف 
بق�شف  �ملتحدة  �لييوليييات  بقيادة 
�لإرهييابييي. ويف عام  د�ع�س  تنظيم 
ب�شورة  رو�ييشيييييا  تييدخييلييت   2015

�أن مثل هذ� �لأميير �أدى �إىل وقوع 
�شهر  يف  كيييييربى  دولييييييييية  حييييادثيييية 
عندما  �ملييا�ييشييي  �شبتمرب)�أيلول( 
 ”200 “�إ�س  �أنيييظيييمييية  تيي�ييشييبييبييت 
�ليي�ييشييورييية عييين طييريييق �خليييطييياأ يف 
�إليو�شن  ��شتطالع  �إ�شقاط طائرة 
غارة  �أثناء   ”20 “�إيل  �لرو�شية 
عييلييى م�شتودع  �إ�ييشيير�ئيييييلييييية  جييوييية 
ويف  �لالذقية.  يف  �إير�نية  �أ�شلحة 
باللوم  رو�شيا  �ألقت  �حلييادث  هييذ� 
ذلك  عييلييى  ورد�ً  �إ�ييشيير�ئيييييل،  عييلييى 
�لدفاع  �ييشييبييكيية  بييتييحيي�ييشيين  قييياميييت 
منظومة  ونقلت  �ل�شورية  �جلوي 
“�إ�س 300” �ملتقدمة �إىل �شوريا 
�أن يبد�أ ت�شغيلها على  ومن �ملقرر 
�ل�شورين  �لييعيي�ييشييكييرييين  �أييييييييدي 
بييييحييييلييييول �يييشيييهييير ييييينيييياييييير)كييييانييييون 
�لييثيياين( �ملقبل.  وقييد �أثيييارت هذه 
�إ�شر�ئيل  خميييييياوف  �لييييتييييطييييور�ت 
لأن  وبخا�شة  �ملتحدة،  و�لوليات 
�لييعييمييليييييات �لييتييي تييقييومييان بييهييا يف 
�ييشييوريييا ل تييعييد �ييشييرعييييية ميين قبل 
وبالفعل  �لييي�يييشيييوريييية،  �حليييكيييومييية 
وو��شنطن  �ليييبييينيييتييياغيييون  �نيييتيييقيييد 
�مل�شوؤولون  وتعهد  مو�شكو،  قيير�ر 
�لإ�يييشييير�ئيييييييليييييييون مبييو��ييشييليية �شن 
�ل�شربات د�خل �شوريا، ورمبا �شد 
 .”300 “�إ�س  �ييشييو�ريييخ  مييو�قييع 
“�إ�س  �إطييييالق �ييشييو�ريييخ  يييتييم  ومل 
300” رد�ً على هجوم �إ�شر�ئيلي 

�ل�شوري  �لرئي�س  لدعم  مبا�شرة 
ب�شار �لأ�شد وحلفائه )مبا يف ذلك 
تدعمها  �لتي  �ل�شيعية  �مليلي�شيات 
�مليلي�شيات  �إييير�ن( يف �شر�عه مع 
من  �ملييعييار�ييشيية  ومقاتلي  �مل�شلحة 

خمتلف �جلماعات. 
�لع�شكرية  �حليييميييالت  ومتييكيينييت 
�ليييولييييات �ملتحدة  �ملييدعييوميية ميين 
وكييييييذلييييييك �حلييييييمييييييالت �ملييييو�لييييييييية 

حلكومة �لأ�شد من هزمية د�ع�س 
بع�س  يف  وليييكييين  كيييبيييري،  حيييد  �إىل 
بينهما.  تيي�ييشييادم  حيييدث  �لأحيييييييان 
قو�ت  ق�شفت  �ملييثييال  �شبيل  فعلى 
نيييظيييام �لأ�ييييشييييد مرتن  �لييتييحييالييف 
بالأ�شلحة  هجمات  �شن  على  رد�ً 
مهاجمة  عيين  ف�شاًل  �لكيماوية، 
�مليلي�شيات �ملو�لية حلكومة �لأ�شد 
خيييالل ميينيياو�ييشييات.  وعييلييى �لرغم 

�لتحالف بقيادة �لوليات �ملتحدة 
�لتي  �إ�يييشييير�ئيييييييل  �يييشيييد  حيييتيييى  ول 
200 غارة جوية  �أكر من  �شنت 
�لإير�نية  لييلييقييو�ت  ميييو�قيييع  �ييشييد 
من  وبييدًل  �شوريا،  يف  بها  �مل�شتبه 
�ل�شوري  �جلي�س  ��شتجاب  ذليييك، 
�لدفاعية  �أنييظييمييتييه  بييا�ييشييتييخييد�م 

و�ل�شاروخية �لقدمية. 
�إىل  “نيوزويك”  مر��شل  ويلفت 

با�شتخد�م  مو�شكو  حتذير�ت  من 
�أنيييظيييميييتيييهيييا �ليييدفييياعييييييية �جليييويييية 
ل�شتهد�ف طائر�ت �لتحالف �لتي 
�ل�شورية  �مل�شلحة  �لقو�ت  تهاجم 
وذلييييييك مييينيييذ �إ�يييشيييقييياط �لييييوليييييات 
من  �ليي�ييشييورييية  للمقاتلة  �ملييتييحييدة 
�لعام  خيييالل   ”22 “�شو  طيييير�ز 
ت�شتخدم  مل  �شوريا  فيياإن  �ملا�شي، 
�أبد�ً �أنظمتها �لدفاعية �شد قو�ت 

 مو�سكو ن�سرت »اإ�س 400« يف قاعدة حميميم والالذقية 

قلق اأمريكي متزايد من الدفاعات الرو�شية يف �شوريا

يومن  مييي�ييشييي  �أن  يييينيييوي  وكيييييان 
هيينيياك، لييكيين بييعييد 16 �ييشييهيير�ً، فر 
ومل  دليل.  دون  من  �حتجازه  بعد 
�لأطل�شي  �ييشييمييال  حييلييف  ييييعيييرتف 
�أي  ييييقيييدم  �أو  مبييحيينييتييه،  ر�يييشيييمييييييياً 

م�شاعدة من �أجل �إطالقه. 
وتقول �لباحثة ليغهان �شبن�شر يف 
تقرير يف موقع “�أوروبا �أوبزوفر” 
�لأكادميية  �إىل  �نيي�ييشييم  جعفر  �أن 
�لبحرية �لرتكية من عام 1992 
�إىل عام 2000، و�لتحق باخلدمة 
 15 تكري�شه  وبعد  تخرجه.  بعد 
�لبحرية متت  �لعمل يف  من  عاماً 
ترقيته ملن�شب يف بلجيكا. و�أقام مع 
وثالثة  زوجيية  من  �ملوؤلفة  عائلته 
 2015 عييياميييي  وخييييييالل  �أبييييينييييياء. 
و2016 �أقام يف بروك�شيل. وليلة 
15 يوليو )متوز( �أ�شيب ب�شدمة 
�نقالب  حميياوليية  بييوقييوع  ل�شماعه 
يف بييييالده. ويف �لأ�ييشييهيير �لييتييي تلت 
�ملحاولة �لإنقالبية، لحظ جعفر 
�أن عيييدد�ً ميين زمييالئييه �لأتيييير�ك يف 
يتعر�شون  �لأطل�شي  �شمال  حلف 
لالعتقال بعد عودتهم �إىل تركيا، 
�أنه هو نف�شه  لكنه مل يعتقد يوماً 

•• بروك�سيل-وكاالت:

حللف  �لريملانية  �جلمعية  ن�شرت 
ما و�شفه  �شمال �لأطل�شي موؤخر�ً 
عن  “لذع”  بيييتيييقيييريييير  �ليييبيييعييي�يييس 
تييركيييييا. وكييانييت تييلييك �ملييييرة �لأوىل 
ياأتي �لناتو على ذكر تدهور و�شع 
يف  �لقانون  وحكم  �لإن�شان  حقوق 
�لبلد هو  �أن هذ�  تركيا، على رغم 

من �أكرب �لدول �لأع�شاء فيه. 
تيياأثييري حال  عيين  �لتقرير  وحتيييدث 
�لإعالم  و�شائل  وحييظيير  �لييطييو�رئ 
�مل�شتقلة وخماوف ذ�ت �شلة. لكنه 
ج�شيمة  �أخيييرى  �نتهاكات  جتيياهييل 
�لأ�شخا�س  �آلف  مب�شري  تتعلق 
حملة  �ييشييييياق  يف  زور�ً  �مليي�ييشييجييونيين 
�لقمع �لتي تلت حماولة �لإنقالب 
يييوليييييو )متيييوز(   15 �لييفييا�ييشييليية يف 
يف  ميي�ييشييوؤولييون  وبييييينييهييم   ،2016
فيهم  �لأطل�شي، مبن  �شمال  حلف 
جييعييفيير تييوبييكييايييا �لييييذي كيييان يخدم 
�ملحاولة  وقيييييوع  وقييييت  بييلييجيييييكييا  يف 
)ت�شرين  �أكتوبر  ويف  �لإنقالبية. 
�إىل  ��شتدعي  عامذ�ك  من  �لأول( 

تركيا لأمر “عاجل«.

مماثل-كونه  لأمييييير  �ييشيييييتييعيير�ييس 
)ت�شرين  �أكييتييوبيير   10 ويف  بييريييئيياً. 
�لأول(، تلقى ر�شالة من مروؤو�شيه 
يف تركيا يطلبون منه فيها �لعودة 
حول  “عاجل”  �جتماع  �أجييل  ميين 
قيي�ييشييايييا تييقييوميييييية. وتييلييقييى جعفر 
حتييذييير�ت ميين زمييالئييه قائلن له 
“فخاً”.  �إن �لأمر ل يتعدى كونه 
�لرجل  �أن  يعتقد  كييان  جعفر  لكن 
ميييا يخ�شاه،  لييديييه  لييييي�ييس  �ليييييربيء 
و�أنه يف �أ�شو�أ �حلالت ميكنه �ثبات 

بر�ءته.
جعفر  �أن  �إىل  �ييشييبيينيي�ييشيير  و�أ�يييييشيييييار 
دون  ميين  تركيا  يف  يييوميين  �أم�شى 
�أكتوبر   13 ويف  ��يييشيييكيييالت.  �أيييييية 
�أ�شدقاءه من  )ت�شرين �لأول( ز�ر 
وقت  ويف  �لييقييد�مييى.  �لع�شكرين 
لحق من يومذ�ك ح�شر �جتماعاً 
للقيادة �لع�شكرية. وكما هي �لعادة 
�ل�شوكولته  ميين  علبة  معه  حمل 
خالل  لكن  �لبحرية.  يف  لرئي�شه 
خجل  م�شحة  ملييح  �لييهييدييية،  تقدمي 
فييعييرف عندها  �لييقييائييد،  عييييينييي  يف 
فييييخيييياً. وطييييال  كيييانيييت  �ملييي�يييشييياألييية  �أن 
�لغاية  �أن  جعفر  ليدرك  �لإجتماع 

��شتبقوه  وقيييييد  هيييينيييياك.  �إبيييييقييييياءه 
�لبحرية  قييائييد  �أبييلييغ  بينما  هيينيياك 
�أن لديه  �لإرهيياب  �شرطة مكافحة 
�هلل  لفتح  �لتابعة  �لعنا�شر  �أحيييد 
بتدبري  �أنقرة  تتهمه  �لييذي  غولن 
يكن  ومل  �لإنيييقيييالبييييييية.  �مليييحييياولييية 
�لييذي وجه  من دليل على �لتييهييام 
�أمييري�ًل يف  �إىل جعفر. لكن قائد�ً 
�أمر  يازجي  جهاد  يدعى  �لبحرية 
حللف  معادياً  باعتباره  باعتقاله 
للغرب  ومناه�شاً  �لأطل�شي  �شمال 
�حلالية.  �لييرتكييييية  ولييلييمييوؤ�ييشيي�ييشيية 
�أنهم  جعفر  �إىل  �ليي�ييشييبيياط  و�أبييلييغ 
�أو�ميير من  يفعلون ذلييك بناء على 

يازجي. 
�شالة  �إىل  نييقييل  �عييتييقييالييه  وبيييعيييد 
�ل�شلطات  ميينييهييا  جييعييلييت  للجمباز 
�ل�شالة  وتييقييع  ميييييد�نييييياً.  معتقاًل 
�أنقرة.  يف  �لرئا�شي  �لق�شر  قييرب 
يييييرو�  �أن  لييلييمييحييتييجييزييين  ومييييكييين 
�ليييقييي�يييشييير عيييييرب �لييييينيييييو�فيييييذ. وكيييييان 
يييقييل عييين مئة  �ليي�ييشيياليية ميييا ل  يف 
�لع�شكرين  من  معظمهم  �شخ�س 
و�شبق  �حلييكييومييييين.  و�مليييوظيييفييين 
لهذه  �ييييشييييور�ً  �ييشيياهييد  �أن  جلييعييفيير 

�لييي�يييشيييالييية وملييعييتييقييليين �ييشييبييه عيييير�ة 
وكانت  �لأر�ييييييس.  عييلييى  م�شتلقن 
وجبات �لطعام تتاألف من قطعتن 
وقطعتن  لييلييفييطييور  �خليييبيييز  ميييين 
�لأرز  ميييين  حيييفييينييية  مييييع  �أخيييييريييييين 
للغد�ء.  �خليي�ييشييار  ميين  وملعتقن 
يف  ل  ت�شغنّ �لتدفئة  �أجييهييزة  وكييانييت 
�لأيييام �حلييارة و�أجييهييزة �لتربيد يف 
�لأيام �لباردة. ومل يكن يوجد ثياب 
�إ�شافية للنزلء �لذين كان نادر�ً ما 

ملطخة بالدماء. كما كانت هناك 
�ل�شالة. وكان  �أنحاء  دميياء يف  بقع 
فريق طبي ياأتي �إىل �ملعتقل يومياً 
لكن �حلر��س كانو� يقفون قريبن 

منه. ول �أحد يتجر�أ على �لتكلم. 
م�شاهدته  عيييين  جييعييفيير  وحتييييييدث 
جل�شة  من  عودته  بعد  لربوف�شور 
��ييشييتييجييو�ب وقييييد ��ييشييتييلييقييى �أر�يييشييياً 
مييين �ييشييدة �لييتييعييذيييب، فيي�ييشيياًل عن 
تعذيب كولونيل معتقل كي يديل 

وعندما  بال�شتحمام.  لهم  ي�شمح 
كيييانيييو� يعطون  ييي�ييشييتييحييمييون  كيييانيييو� 
�أج�شادهم  لتجفيف  ورقية  حمارم 
�أور�ق تفيد  ومن ثم يوقعون على 
�أنهم يتلقون عناية �شحية كافية. 
ل �أحييد لديه حييذ�ء وهناك خم�شة 
�أزو�ج من �ل�شبا�شب لال�شتعمال يف 
ثالثة مر�حي�س. ويف �لليل، بينما 
كانت تلمع �لأ�شو�ء، كان �ل�شجناء 
رقيقة  فر�س  على  �لنوم  يحاولون 

فرب�ير  ويف  مغلوطة.  مبعلومات 
�مليييا�يييشيييي، �أطيييليييق جعفر  )�يييشيييبييياط( 
بكفالة بعد �عتقاله ملدة 16 �شهر�ً، 
ومت �إلغاء جو�ز �شفره �لديبلوما�شي 
مركز  �إىل  يح�شر  �أن  عليه  وكيييان 
علم  وعيينييدمييا  �شبت.  كييل  �ل�شرطة 
�عتقاله،  �إعيييادة  يطلب  يييازجييي  �أن 
فيير ميين �ليييبيييالد. وبييحييلييول مار�س 
عائلته  �إىل  و�شل   2018 )�آذ�ر( 

يف بروك�شل.

انتهاكات ج�سيمة تتعلق مب�سري اآلف امل�سجونني زورًا 

هذا ما يح�شل داخل غرف التعذيب يف �شجون اأردوغان

مناخ قامت بالذكرى ال�شبعني حلقوق الإن�شان  اعتقالت جديدة يف تركيا على �شلة بالنقالب الفا�شل 
•• جنيف-اأ ف ب:

لالإعالن  �ل�شبعن  بالذكرى  �أيييام  خييالل  �لييدويل  �ملجتمع  يحتفل 
�لعاملي حلقوق �لإن�شان، وهو �لن�س �لتاأ�شي�شي للقانون �لدويل، يف 
�أجو�ء يطغى عليها �شعود �لتيار�ت �لقومية و�لتخلي عن �جلهود 
متعددة �لأطر�ف. وفيما حتتفل �لأمم �ملتحدة بذكرى تبني �لن�س 
�خلالق �لثنن، فاإن �لأهد�ف �لتي ي�شبو �إليه تو�جه �ليوم عقبات 
حلقوق  �ل�شامية  �ملتحدة  �لأمم  مفو�شة  حيييذرت  م�شبوقة.  غييري 
�لإن�شان مي�شيل با�شليه هذ� �لأ�شبوع من �أن �لنظام �لعاملي “�لذي 
ج�شد جوهر روؤية �لإعالن �لعاملي يتاآكل ببطء بفعل من �حلكومات 
و�ل�شيا�شين �لذين يكر�شون جهدهم �أكر فاأكر من �أجل حتقيق 
�أهد�ف قومية �شيقة«. ومع ذلك، يعتقد بع�س �خلرب�ء �أنه وعلى 
�لرغم من �لتهديد �ملحيق باحلركة �لدولية حلقوق �لإن�شان �لتي 
ولدت بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، فاإن �لذكرى �ل�شبعن ميكن �أن 
حلقوق  �لعاملي  �لإعييالن  �أهمية  على  �لتاأكيد  لإعييادة  فر�شة  توفر 

�لإن�شان.
�لفرن�شي  �لإعييالن  �لإن�شان من  �لعاملي حلقوق  �لإعييالن  ��شُتوحي 
�ل�شتقالل  و�إعيييييالن   1789 لييعييام  و�مليييو�طييين  �لإنييي�يييشيييان  حلييقييوق 
�لأمريكي لعام 1776، لكن �حلاجة �إليه برزت ب�شكل خا�س �إثر 
�ل�شدمة �لتي خلفتها �حلرب �لعاملية �لثانية وحمرقة �ليهود على 
“يولد جميع �لنا�س  يد �لنازين. يوؤكد �لإعييالن يف مادته �لأوىل 
�لعقل  ُوهييبييو�  قييد  �لكر�مة و�حلييقييوق. وهييم  ومت�شاوين يف  �أحيييير�ر�ً 

و�لوجد�ن وعليهم �أن يعاملو� بع�شهم بع�شاً بروح �لإخاء”، ويف�شل 
يف مو�ده �لثالثن، حقوق �لإن�شان و�حلقوق �ملدنية و�لقت�شادية 

و�لجتماعية و�لثقافية “غري �لقابلة للت�شرف” �أو”�لتجزئة«.
�شيغ �لإعالن يف �ل�شنو�ت �لأوىل من �حلرب �لباردة و�أقر يف 10 
كانون �لأول/دي�شمرب 1948 يف باري�س من قبل 58 دولة �أع�شاء 
�ل�شوفياتي  �لحتيياد  با�شتثناء  �ملتحدة  لييالأمم  �لعامة  �جلمعية  يف 
�لتي �متنعت  �أفريقيا  �ل�شرقية و�ل�شعودية وجنوب  �أوروبييا  وبلد�ن 
يف  �لييد�ئييرة  و�لييدوليية  �ل�شوفياتي  �لحتييياد  و�أ�ييشيير  �لت�شويت.  عيين 
�لقت�شادية  �حلقيقية”  “�حلقوق  �إدر�ج  على  خا�س  ب�شكل  فلكه 
و�لثقافية  �ملدنية  �لربجو�زية”  “�حلقوق  مقابل  و�لجتماعية 

�لتي د�فعت عنها �لدميقر�طيات �لغربية.
�إىل  �لإعيييالن  فييكييرة حتييويييل  ميين جانبها  �لغربية  �ليييدول  ورف�شت 
�خلا�شعة  �لبلد�ن  ت�شتخدمه  �أن  من  خوفاً  ُملزمة،  قانونية  �أد�ة 
لال�شتعمار �شدها. ويف �لو�قع، مل تعتمد �لأمم �ملتحدة حتى عام 
�لعاملي  �لإعييالن  �إىل جانب  �تفاقيتن ملزمتن ت�شكالن،   1966

حلقوق �لإن�شان، ميثاق �لأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�شان.
�لقانون  1948، مثلما قال رجل  �أقيير عام  �لييذي  ويبقى �لإعييالن 
تبنته  بيان  “�أول  �إعيييد�ده  يف  �شارك  �لييذي  كا�شان  رينيه  �لفرن�شي 

�لب�شرية على �لإطالق يف هيئة منظمة«.
�لإن�شان  حلقوق  �لعاملي  �لإعيييالن  �شكل  �ملُييلييزم،  غييري  طابعه  ورغييم 
�لأ�شا�س �لذي ��شتلهمته جميع �ملعاهد�ت �لدولية يف فرتة ما بعد 
�لدويل  �لقانون  عليه  يقوم  �لييذي  �لأ�شا�س  عموماً  وُيعد  �حلييرب، 

لعام  �لدولية  �لتفاقيات  بالفعل  �نبثقت  ومنه  �لإن�شان.  حلقوق 
�لتعذيب،  �ييشييد   1984 ويف  �ملييييير�أة،  بييحييق  �لتمييز  �ييشييد   1979
�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  و�إن�شاء  �لطفل،  حقوق  ب�شاأن  و1990 

يف عام 1998.
كان �لن�س يهدف �إىل ت�شحيح �لفكرة �لقدمية �لقائلة باأن �لدول 
هي �لتي متنح �حلقوق ملو�طنيها. ورد على حجة �ملتهمن �لنازين 
ملا  يف حماكمة نورمربغ باأن قادة دولة ذ�ت �شيادة يت�شرفون وفقاً 
يعتربونه �مل�شلحة �لوطنية للدولة، ل ميكن حتميلهم �مل�شوؤولية 

عن “جر�ئم �شد �لإن�شانية” وفق �لتعريف �حلديث لها.
�إقييييير�ر حييقييوق كل  �لييعيياملييي حلييقييوق �لإنيي�ييشييان �إىل  ي�شعى �لإعيييييالن 
�أو  �أو نظام ملكي  يعي�س يف جمهورية دميقر�طية  كان  �شو�ء  فييرد، 

دكتاتورية ع�شكرية.
فر�ن�س  لوكالة  بريطانية  خبرية  وهي  فر�نكل  فر�ن�شي�س  وتقول 
بر�س �إن �لإعالن “ُكِتب يف حلظة معينة �شبيهة مبا نعي�شه �ليوم، 
و�ل�شعبوية حتى يف  �لقومية  نحو  �لجنييذ�ب  ن�شهد �شعود  عندما 
�لدول �لدميقر�طية«. وحتى و�إن كان �لن�س يرغب يف تر�شيخ قيم 
يعتمد  تنفيذه  على  “�لعتماد  فيياإن  �جلغر�فية،  �حلييدود  تتجاوز 
لندن  كلية  �لأ�ييشييتيياذ يف  جييريتييي،  كييونييور  يييقييول  كما  �لدول”،  على 
خالل  فعاًل  دور�  لعبت  �ملتحدة  �لوليات  �أن  وي�شيف  لالقت�شاد. 
�نتهى مع  �لييدور  ذ�ك  ولكن  �لع�شرين،  �لقرن  �لثاين من  �لن�شف 
�لرئي�س دونالد تر�مب �لذي هاجم �لتعددية و�شفق باب جمل�س 

�لأمم �ملتحدة حلقوق �لإن�شان.
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يف  الدعوى 2018/586  ا�شتئناف جتاري   
�شركة  �لزيد �خلالد عن نف�شه �شريك يف  �مل�شتاأنف �شده/ 1-�شعود عبد�لرز�ق خالد  �ىل 
�لإمار�ت للغاز�ت �ل�شناعية ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  2- خالد �شعود عبد�لرز�ق خالد �لزيد 
 ، �خلالد عن نف�شه �شريك يف �شركة �لإمييار�ت للغاز�ت �ل�شناعية ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 
3-مي�شاء �شعود عبد�لرز�ق خالد �لزيد �خلالد عن نف�شه �شريك يف �شركة �لإمار�ت للغاز�ت 
زيد  ملياء   / �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا  ، جمهويل حمل  ذ�ت م�شوؤولية حمييدودة  �ل�شناعية 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر  خالد �خلالد وميثله / عائ�شة حممد ح�شن طاهر - قد 
بالدعوى رقم 2015/566 جتاري كلي بتاريخ 2018/3/20    وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء 
يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة   2019/2/27 �ملو�فق 

ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1655  ا�شتئناف عمايل    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-ديزرت روك للمقاولت - �س ذ م م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /ر�شو�ن �ليا�س طيار   قد ��شتاأنف 
بالدعوى رقم 2017/11150 عمايل جزئي  �ل�شادر  �لقر�ر/ �حلكم 
�ملو�فق  �خلييمييييي�ييس  ييييوم  جل�شه  لييهييا  وحييييددت   2018/6/26 بييتيياريييخ 
 ch1.A.4 رقييم  بالقاعة  �شباحا   11.00 �ل�شاعة   2018/12/20
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/902  ا�شتئناف جتاري   
م   م  ذ  �س   - �لعامة  للتجارة  �لذهبي  �ل�شندوق   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لفرع   - �ييير�ن  �ييشييادر�ت  /بنك  �مل�شتاأنف  �ن  �لقيياميية مبا  جمهول حمل 
�لرئي�شي - قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 2017/1791 
جتاري كلي بتاريخ 2018/4/24 وحددت لها جل�شه يوم �لثنن  �ملو�فق 
2018/12/17  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه 
�شتجري  تخلفكم  حييال  ويف  قانونيا  ميثلكم  ميين  �و  ح�شوركم  يقت�شي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1358  ا�شتئناف جتاري   
�كييرب نيك  م  2-عييلييي علي  م  ذ  �ييس  �مل�شتاأنف �ييشييده/ 1-مييتيين للكمبيوتر -  �ىل 
بيد  ��شغر  تقي  م 4-حمييمييد  م  ذ  �ييس   - �لييعيياميية  للتجارة  3-�لييونييد  رو�يييس متن 
�ريان - جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك �شادر�ت �ير�ن - �لفرع 
�لرئي�شي قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2017/1083 جتاري 
�ملو�فق 2018/12/31   �لثنن  يوم  لها جل�شه  وحييددت  بتاريخ 2018/6/19  كلي 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/922  ا�شتئناف  اأحوال �شخ�شية ومواريث      
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-عمر عبد�لرحيم �شعد �لدين عبد�هلل  جمهول 
 / وميثله  عبد�ل�شمد  هندة  /مليحة  �مل�شتاأنف  �ن  مبييا  �لقيياميية  حمييل 
�ل�شادر  �حلييكييم  �لييقيير�ر/  ��شتاأنف  قييد  مبا�شري   حممد  ح�شن  �ييشييالح 
�ملو�فق 2018/12/12  بالدعوى رقم  وحييددت لها جل�شه يوم �لربعاء  
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم )14( يف مبنى �لإحو�ل �ل�شخ�شية 
يف منطقة �لقرهود.  وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2013/433  ا�شتئناف عقاري    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-دينا�شتي زرعوين �إنك جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /حممد منري علي وميثله / حكمت حممود فيا�س 
من   2014-2 و   2013-433 رقمي  �لإ�شتئنافن  تعجيل  مت  �ن  حيث 
�لييوقييف.   وحيييددت لها جل�شه يييوم �لربييعيياء  �ملييو�فييق 2018/12/12  
�ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي 
�شتجري  تخلفكم  حيييال  ويف  قييانييونيييييا  ميييثييلييكييم  مييين  �و  حيي�ييشييوركييم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/636  ا�شتئناف جتاري   
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- جمال حممد خرم  جمهول حمل �لقامة 
مبييا �ن �مليي�ييشييتيياأنييف /بيينييك �يييشيييادر�ت �ييييير�ن )�ليييفيييرع �لييرئييييي�ييشييي( قد 
��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2017/1604 جتاري 
جزئي بتاريخ 2018/3/25 وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء  �ملو�فق 
 ch2.D.16 رقييم  بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة   2019/1/9
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/349  ا�شتئناف تنفيذ جتاري   
حمل  جمهول  �خلالد   �حمد  غ�شان  �شده/1-�شركة  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /غ�شان �حمد �خلالد وميثله / نا�شر مال 
�هلل حممد غامن   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 
لها جل�شه  وحييددت  بتاريخ 2018/9/30   تنفيذ جتيياري   2014/871
يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/12/26  �ل�شاعة 17.30 م�شاء�  بالقاعة 
قانونيا  �و من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم  وعليه   ch1.B.7 رقم 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/2163  ا�شتئناف جتاري   
�ىل �مليي�ييشييتيياأنييف �ييشييده/ 1- حمييمييود عييلييي �كيييرب ميييزروعيييي قييميي�ييشييري 2-حم�شن 
ح�شن موؤذين 3-حممد �شادق باقر ملبوبي 4- عبد�لر�شا عبد�لزهر� زركاين  
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف/بنك �شادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�شي( 
كلي  جتيياري   2017/1511  : رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف  قد 
بتاريخ 2018/9/30 وحددت لها جل�شه يوم �لثنن �ملو�فق 2018/12/24 �ل�شاعة 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رقييم  بالقاعة  �شباحا   10.00

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1103  ا�شتئناف جتاري   
ر�شا  2-حممد  ح   م  �س   - �لعامة  للتجارة  قييزح  قو�س  �ملدخل/1-�شركة  �خل�شم  �ىل 
هادي  3-�شمانه  �لعامة   للتجارة  قييزح  قو�س  �شركة  نياكر�ين-مدير  �شتوده  ��شحق 
مهدي  حممد  5-�شيد  ح(  م  )�س  �لعامة  للتجارة  يو�شات  4-�شركة  �شامن   - كائيني 
�شيد حممد جعفر بزركي - مدير يو�شات للتجارة �لعامة - جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /�شيد حميد ر�شا �شيد جو�د رحماين وميثله/علي �بر�هيم حممد 
�حلمادي - قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2016/89 جتاري جزئي بتاريخ 
2018/5/17 وحددت لها جل�شه يوم �لحد �ملو�فق 2018/12/30 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1851  ا�شتئناف جتاري   

�يبل تر�ن�شبورت دي دبليو �شي - �س م م   �ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة  
�لها�شم ب�شفته  �شليم  �مل�شتاأنف /كارلو�س  �ن  جمهول حمل �لقامة مبا 
�لعام - �س  �ملفو�س عن �شركة جوعان للنقل  �ملدير  �ل�شخ�شية وب�شفته 
�ل�شادر  �حلكم  �لييقيير�ر/  ��شتاأنف  قييد  كنعان  حليم  وميثله/�شمري  م  م  ذ 
لها  وحييددت   2018/8/9 بتاريخ  كلي  جتيياري   2017/1438 رقم  بالدعوى 
جل�شه يوم �لربعاء  �ملو�فق 2018/12/12  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4279   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- عائ�شة ح�شن عبد�هلل يحيى زكري  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�شرف �لهالل - �س م ع - مكتب �إد�رة 
�أقام  - فرع برج �لبحر وميثله / علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن - قد 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )324912.9( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4218   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة �نو�ر �ل�شرق �لو�شط للمقاولت �لطرق - �س 
�لإمار�ت  ن�شاط  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لقيياميية مبا  م  جمهول حمل  م  ذ 
دبييي وميثله / �شرحان ح�شن حممد  فييرع   - م  م  ذ   - �لعامة  للمقاولت 
�عاله  �مليييذكيييورة  �لتنفيذية  �لييدعييوى  عليك  �أقييييام  قييد   - �ملعيني  ح�شن 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )17366( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�لتنفيذية  �لجيير�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4322   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- لك�شمي فا�شون )�س ذ م م( 2-ر�جي�س بها جو�ند��س 
�لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقيياميية  حمل  جمهويل  �شامن(  )كفيل  بهاتنايي 
ر��شد حممد جابر  / جابر  ع( وميثله  م  )�ييس  �ل�شالمي  �لإميييار�ت  م�شرف 
ر��شد �ل�شالمي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
طالب  �ىل  بالت�شامن  درهيييم   )453149.55( وقيييدره  بييه  �ملنفذ  �ملبلغ  بييدفييع 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4310   تنفيذ جتاري  
�ىل �مليينييفييذ �يييشيييده/1- بيييدريييية خييليييييل �بيير�هيييييم عييلييي  جمييهييول حمل 
 / �حمد عبد�هلل وميثله  علي  �لتنفيذ/جميل  �ن طالب  �لقامة مبا 
عبد�لرحمن عمر عبد�هلل خمري - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )175695( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجييير�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3392   تنفيذ مدين  
�ملطرو�شي   �بر�هيم  عبد�لرحمن  �ن�س  مرمي  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
عبد�هلل  �لتنفيذ/في�شل  طييالييب  �ن  مبييا  �لقيياميية  حمييل  جمييهييول 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  �لكاف - قد  عمر حم�شن 
درهم  وقييدره )476327.50(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3058   تنفيذ مدين  
عي�شى  مييبييارك  نا�شر   -2 عييلييي   حييمييدة حممد  �ييشييدهييمييا/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/�مل�شت�شفى  طالب  �ن  مبييا  �لقيياميية  حمييل  جمهويل  �ملن�شوري  
�ملييال( )�ييس ذ م م( وميثله /  �لمريكي - دبييي )فييرع من حممد وعبيد 
�لتنفيذية  �لييدعييوى  عليك  �أقييييام  قييد   - �لتميمي  ح�شن  حمييمييد  طيييالل 
 )319706.94( وقيييدره  بييه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لييز�مييك  �عيياله  �ملييذكييورة 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3283   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- حممد ر�شا ��شماعيل عبادي  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�من حممد علي �ملرزوقي وميثله / �حمد �حلاج 
خادم بطي �مليدور �ملهريي -  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
درهم   )6654581.90( وقيييدره  بييه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لييز�مييك  �عيياله 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فييان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �للييتييز�م  عييدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجييير�ء�ت 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3209   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- بيرتو�س مايكل �نتوين جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ �مل�شت�شفى �لأمريكي - فرع من حممد وعبيد �ملال 
)ذ م م( وميثله/طالل حممد ح�شن �لتميمي قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  بييه  �ملنفذ  �ملبلغ  بييدفييع  و�لييز�مييك  �عييياله  �ملييذكييورة  �لتنفيذية 
)94250.25( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجيير�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3203   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- حممود علي �ليا�س  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
 طالب �لتنفيذ/�مل�شت�شفى �لأمريكي - فرع من حممد وعبيد �ملال )ذ م م(

�لدعوى  عليك  �أقيييام  قييد   - �لتميمي  ح�شن  حممد  وميييثييلييه/طييالل 
وقدره  بييه  �ملنفذ  �ملبلغ  بييدفييع  و�لييز�مييك  �عييياله  �ملييذكييورة  �لتنفيذية 
فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب   )864901(
�ملحكمة �شتبا�شر �لجيير�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3211   تنفيذ مدين  
�لبقارة   �حييمييد عييلييي  �يييانييا كو�شنري 2-�حييمييد عييلييي  �مليينييفييذ �يييشيييده/1-  �ىل 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�مل�شت�شفى �لأمريكي - فرع 
من حممد وعبيد �ملال )ذ م م( وميثله/طالل حممد ح�شن �لتميمي قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )171407( درهم بالت�شامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجييير�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2017/7379 (

�ملنذر : وينزهنج زهنج 
�ملنذر �ليه : عبد�هلل علي حممد عبد�هلل �لهدى )جمهول حمل �لإقامة( 

يخطركم �ملنذر باخالء �لعن وت�شليمها �ليه خالية من �شو�غلها وباحلالة �لتي كانت عليها قبل �لتعاقد 
مع تقدمي خمال�شة نهائية من هيئة كهرباء ومياه دبي ، وب�شد�د �ملرت�شد من بدلت �ليجار �ملتاأخرة 
من 2017/7/4 وحتى تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع 69.745 درهم �شنويا ، لتقاع�شكم من جتديد عقد 
�ليجار بعد �نتهاوؤه وت�شليم �ملنذر �شيكات �لفرتة �جلديدة ف�شال عن عدم �شد�د �لجرة �مل�شتحقة من 
��شهر مت�شلة على �ن  �لثالثة  ��شغال ملدة تخطت  �ملوؤجرة دون  2017/7/4 وحتى تاريخه وترك �لعن 
يتم ذلك يف خالل 30 يوم من تاريخ ��شتالمكم لهذ� �لخطار و�ل فيحق للمنذر �للجوء ف�س �ملنازعات 
بدلت  ذمتكم من  تر�شد يف  �لنييذ�ر ومطالبتكم مبا  �لوحدة مو�شوع  بدبي لخالئكم من  �ليجارية 

�يجار متاأخرة مع حتميلكم �لر�شوم و�مل�شاريف �لق�شائية  �لتي تكبدها. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7623(

�ملنذر :  عبد�لرحمن عبد�هلل عبد�لرحمن تاله 
�ملنذر �ليه : جوبي�شا للتجارة - �س ذ م م 

ينذر �ملنذر - �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د �لقيمة �ليجارية مببلغ وقدره 
26337 درهم و�ي مبالغ �خرى مرت�شدة بذمتها خالل ثالثون يوما من 
�ملنذر  �ملذكورة وت�شليمها �ىل  �لعن  �لعدم �خالء  �لن�شر ويف  تاريخ هذ� 
باحلالة �لتي ت�شلمها �ملنذر �ليها ، و�ل �شوف ي�شطر �ملنذر لتخاذ كافة 
وم�شاريف  ر�شوم  بكافة  �ليه  �ملنذر  حتميل  مع   ، �لقانونية  �لجييير�ء�ت 

�لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2119 عمايل جزئي                                              

�ىل �ملدعي عليه/1- �لتميز �لعاملية خلدمات رجال �لعمال - �س ذ م م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي / �حمد لبيب حامد �حمد يو�شف  نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/5/10  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ 
�حمد لبيب حامد �حمد يو�شف بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 14900 
درهم �ربعة ع�شر �لف وت�شعمائة درهما وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها 
نقد� ما مل يكن  قد �لتحق بخدمة �شاحب عمل  �آخر و�لزمتها �مل�شروفات.  حكما 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7697(

�ملنذر : حممد زبري حنان  
�ملنذر �ليه : ملحمه وم�شوي �لقاد�شيه   

جمهول حمل �لإقامة
�ن �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه 

1- ب�شد�د �لقيمة �ليجارية �ملتاأخرة عن �لعقد �ملوؤرخ 2018/9/8 يف موعد غايته ثالثون 
يوما من تاريخه و�ل �شي�شطر �ملنذر من �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية قبله مع �لز�مه 

بالتعوي�شات و�لت�شمينات وكافة �مل�شاريف �لتي يتكبدها �ملنذر  
ر�شم  �أي  عن  ف�شال  �خلدمة  ور�شوم  و�لكهرباء  �ملياه  ر�شوم  ب�شد�د  �لإلتز�م  ب�شرورة   -2

م�شتحق للجهات �لر�شمية و�حلكومية �لناجمة عن �لإنتفاع بالعن �ملوؤجرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7695(

�ملنذر : علي حمبوب رحمت �هلل  
�ملنذر �ليه : بر�فو ملقاولت تركيب �جهزة �لطاقة �ل�شم�شيه و��شالحها   

جمهول حمل �لإقامة
�ن �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه 

1- ب�شد�د �لقيمة �ليجارية �ملتاأخرة عن �لعقد �ملوؤرخ 2018/3/17 يف موعد غايته ثالثون 
يوما من تاريخه و�ل �شي�شطر �ملنذر من �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية قبله مع �لز�مه 

بالتعوي�شات و�لت�شمينات وكافة �مل�شاريف �لتي يتكبدها �ملنذر  
ر�شم  �أي  عن  ف�شال  �خلدمة  ور�شوم  و�لكهرباء  �ملياه  ر�شوم  ب�شد�د  �لإلتز�م  ب�شرورة   -2

م�شتحق للجهات �لر�شمية و�حلكومية �لناجمة عن �لإنتفاع بالعن �ملوؤجرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7696(

�ملنذر : ر�يه زبري  
�ملنذر �ليه : حممد �ح�شان للخدمات �لفنيه   

جمهول حمل �لإقامة
�ن �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه 

1- ب�شد�د �لقيمة �ليجارية �ملتاأخرة عن �لعقد �ملوؤرخ 2018/5/15 يف موعد غايته ثالثون 
يوما من تاريخه و�ل �شي�شطر �ملنذر من �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية قبله مع �لز�مه 

بالتعوي�شات و�لت�شمينات وكافة �مل�شاريف �لتي يتكبدها �ملنذر  
ر�شم  �أي  عن  ف�شال  �خلدمة  ور�شوم  و�لكهرباء  �ملياه  ر�شوم  ب�شد�د  �لإلتز�م  ب�شرورة   -2

م�شتحق للجهات �لر�شمية و�حلكومية �لناجمة عن �لإنتفاع بالعن �ملوؤجرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7694(

�ملنذر : �شحر كامر�ن كامر�ن غني  
�ملنذر �ليه : دو ماي هري للتجميل   

جمهول حمل �لإقامة
�ن �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه 

1- ب�شد�د �لقيمة �ليجارية �ملتاأخرة عن �لعقد �ملوؤرخ 2018/10/1 يف موعد غايته ثالثون 
يوما من تاريخه و�ل �شي�شطر �ملنذر من �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية قبله مع �لز�مه 

بالتعوي�شات و�لت�شمينات وكافة �مل�شاريف �لتي يتكبدها �ملنذر  
ر�شم  �أي  عن  ف�شال  �خلدمة  ور�شوم  و�لكهرباء  �ملياه  ر�شوم  ب�شد�د  �لإلتز�م  ب�شرورة   -2

م�شتحق للجهات �لر�شمية و�حلكومية �لناجمة عن �لإنتفاع بالعن �ملوؤجرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1856
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيدة/ هناء مو�شى �شعيد جاليل ، �إمار�تية  �جلن�شية و�ل�شيد / حاجي عبد�لبارك 
 - هولدر  �لدين  تايز  حممد  هازى  هولدر  عامل  خور�شيد  و�ل�شيد/  �جلن�شية   بنغايل   - بتان  لطيف  حاجي 
بنغايل �جلن�شية  و�ل�شيد/ حممد �شهيد جعفر �حمد - بنغايل �جلن�شية و�ل�شيد/ حممد علي حممد ر�شو�ن 
�لعامل - بنغايل �جلن�شية ، و�ل�شيد/ مد�شري ح�شن �شودرى - بنغايل �جلن�شية ، و�ل�شيد/ �شيد عمر�ن �لدين 
�شيد مولنا قدو�س ، بنغايل �جلن�شية يرغبون بالتنازل وبيع كامل ح�شتهم �لبالغة )100%( ح�شة �ىل �ل�شيد/ 
�جمد ح�شن �شيبو حممد دهان مياه - بنغايل �جلن�شية يف �لرخ�شة / حممد �شاهد جافر ملقاولت �لتك�شية 
وتركيب وحد�ت �لتكييف - ذ م م  مبوجب �لرخ�شة رقم )734209( حيث مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من : - 
�بر�هيم حممد  �ل�شيد/ ر��شد  �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. ومت دخول 
عبد�هلل �لزرعوين - �إمار�ت �جلن�شية وكيل خدمات عليها.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون 
�لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم 
�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 1847

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ مبارك معتوق مبارك �شامل �ل علي - �إمار�تي �جلن�شية 
رينوكا   / �ل�شيدة  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
د�مايانتي جود�يالجي - �شريلنكي �جلن�شية ، يف �لرخ�شة �مل�شماة / �مل�شافر لكي �ملالب�س 
- تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )521411(  تعديالت �خرى : مت تغيري 
�ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية ، �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات.  وعمالبن�س 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لجر�ء  على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �لعدل. 
�مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 1845

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عي�شى عبد�لكرمي عبد�لرحمن عبد�هلل �حلمادي - �إمار�تي �جلن�شية يرغب 
�فغان�شتان  ��شرف غالم عمر -  �ل�شيد/ حممد  �لبالغة 100%  وذلك �ىل  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته  يف 
باإمارة  تاأ�ش�شت  غيارها(  وقطع  �مل�شتعملة  �ل�شيار�ت  لتجارة  �لفيحان  )موؤ�ش�شة  با�شم  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية 
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )601435( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة.  تغيري�ت �خرى : 
مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من )موؤ�ش�شة فردية( �ىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات(  مت تغيري �ل�شم �لتجاري 
للرخ�شة حيث كان �ل�شم �لقدمي )موؤ�ش�شة �لفيحان لتجارة �ل�شيار�ت �مل�شتعملة وقطع غيارها( و��شبح �ل�شم 
�لقدمي  �لن�شاط  كان  �لتجاري حيث  �لن�شاط  تغيري  �مل�شتعملة(  �ل�شيار�ت  لتجارة  �لفيحان  �جلديد )موؤ�ش�شة 
)جتارة �شيار�ت �لركاب �مل�شتعملة ، جتارة قطع �لغيار �مل�شتعملة لل�شيار�ت ( و��شبح �لن�شاط �جلديد )جتارة 
�شيار�ت �لركاب �مل�شتعملة(  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه 
بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 1843

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �حمد عبد�هلل �حمد �ل علي ، �إمار�تي �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  �ىل �ل�شيد/ جنات �حلقه حممد جاهري 
- بنغالدي�شي �جلن�شية مبوجب رخ�شة رقم )601270( با�شم / ربيع �مل�شتقبل للمقاولت 

�لفنية - ومت تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعن من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/12171  عمايل جزئي             
�ىل �مليييدعيييي عيييليييييييه/1- �حيييميييد �لييعييلييي لييالعييمييال �لييفيينييييية  جميييهيييول حمل 
�أقيييام عليك  �لقيياميية مبييا �ن �ملدعي/حممد حمدي طلبه علي عييبييده   قييد 
 52960( وقيييدرهيييا  عييمييالييييية  مب�شتحقات  �ملييطييالييبيية  ومييو�ييشييوعييهييا  �ليييدعيييوى 
درهيييم( وتييذكييرة عيييودة مببلغ )2000 درهيييم( و�ليير�ييشييوم و�مليي�ييشيياريييف ورقم 
�خلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وحييددت   )MB187286819AE(ل�شكوى�
فاأنت  لييذ�   Ch1.A.2 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2018/12/20 �ملييو�فييق 
من  لييديييك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�شور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/810  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �لبد�ير للتجارة �لعامة - ذ م م  2-طاهر جرب�ئيل 
بابور كلخور�ن جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ل�شادق �لدويل للتجارة 
�لعامة - �س ذ م م وميثله / ح�شن علي مطر �لريامي -  قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم(   751180( وقيييدره  مببلغ  عليهما  �ملييدعييي  بييالييز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�ل�شتحقاق  تاريخ   من   %12 و�لفائدة   �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
يف 2016/10/10 وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  
مكلف  فيياأنييت  لييذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  �ييس   9.30 �ل�شاعة    2018/12/16
�و  مييذكيير�ت  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

       مذكرة اإعادة اإعالن مدعي عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1327 احوال نف�س م�شلمني 

�ن  �ملييدعييي عليه / 1-�ييشييميياح فري�شكوفا  جمييهييول حمييل �لقيياميية مبييا  �ىل 
�لفال�شي وميثله / ح�شن ر�شا �حمد  ر��شد خلفان �شعيد خمي�س  �ملدعي/ 
ح�شن �ملال -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها دعوى نفي ن�شب  وحددت 
بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �س  �ملو�فق  2018/12/12   لها جل�شة يوم �لربعاء  
رقم )7( يف مبنى �لأحو�ل �ل�شخ�شية يف منطقة �لقرهود  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
    يف الق�شية رقم 2018/1506 جتاري كلي 

و�ل�شت�شار�ت  للمحاماة  : خالد حثبور  بوكالة   - ع  م  �س   - �مل�شرق  بنك   : �ملرفوعة من 
�لقانونية ، �شد �ملدعي عليهما : 1-�شركة منا�شي للتجارة �لعامة )ذ م م( ، 2-برماناند 

�شيتان �شند�ين ، عن نف�شه وب�شفته مدير �شركة منا�شي للتجارة �لعامة )ذ م م(. 
تكليفي  و�ملت�شمن    2018/12/6 يف  �مليييوؤرخ  �لبتد�ئية  دبييي  حمكمة  كتاب  �ىل  بال�شارة 
خبري� يف �لق�شية �ملذكورة �عاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع خربة يف �لق�شية 
�ملذكورة يوم �لأحد �ملو�فق 2018/12/16 �ل�شاعة 12.00 ظهر� ،  وذلك على �لعنو�ن �لتايل 
: مكتب �خلبري: �حمد ماجد لوتاه- �لهالل كابيتال- �لطابق �لثالث- مكتب رقم 302 
بناية دبي �لوطنية للتامن- بجانب ديرة �شيتي �شنرت- بور�شعيد هاتف 2999000-04 لذ� 

ندعوكم للح�شور يف �ملوعد �ملذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�شتند�ت ومذكر�ت .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�شر اجتماع خربة

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7701(

�ملنذر : عبدول جمري حمبوب رحمت �هلل  
�ملنذر �ليه : �شالون جريل�س �ند كريل�س   

جمهول حمل �لإقامة
�ن �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه 

1- ب�شد�د �لقيمة �ليجارية �ملتاأخرة عن �لعقد �ملوؤرخ 2018/4/11 يف موعد غايته ثالثون 
يوما من تاريخه و�ل �شي�شطر �ملنذر من �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية قبله مع �لز�مه 

بالتعوي�شات و�لت�شمينات وكافة �مل�شاريف �لتي يتكبدها �ملنذر  
ر�شم  �أي  عن  ف�شال  �خلدمة  ور�شوم  و�لكهرباء  �ملياه  ر�شوم  ب�شد�د  �لإلتز�م  ب�شرورة   -2

م�شتحق للجهات �لر�شمية و�حلكومية �لناجمة عن �لإنتفاع بالعن �ملوؤجرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7699(

�ملنذر : عبدول جمري حمبوب رحمت �هلل  
�ملنذر �ليه : �حلياه لتجاره �ملالب�س �لن�شائية   

جمهول حمل �لإقامة
�ن �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه 

غايته  موعد  يف   2017/10/28 �مليييوؤرخ  �لعقد  عن  �ملتاأخرة  �ليجارية  �لقيمة  ب�شد�د   -1
ثالثون يوما من تاريخه و�ل �شي�شطر �ملنذر من �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية قبله 

مع �لز�مه بالتعوي�شات و�لت�شمينات وكافة �مل�شاريف �لتي يتكبدها �ملنذر  
ر�شم  �أي  عن  ف�شال  �خلدمة  ور�شوم  و�لكهرباء  �ملياه  ر�شوم  ب�شد�د  �لإلتز�م  ب�شرورة   -2

م�شتحق للجهات �لر�شمية و�حلكومية �لناجمة عن �لإنتفاع بالعن �ملوؤجرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7700(

�ملنذر : عبدول جمري حمبوب رحمت �هلل  
�ملنذر �ليه : حممد عليم للمالحة   

جمهول حمل �لإقامة
�ن �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه 

1- ب�شد�د �لقيمة �ليجارية �ملتاأخرة عن �لعقد �ملوؤرخ 2018/2/10 يف موعد غايته ثالثون 
يوما من تاريخه و�ل �شي�شطر �ملنذر من �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية قبله مع �لز�مه 

بالتعوي�شات و�لت�شمينات وكافة �مل�شاريف �لتي يتكبدها �ملنذر  
ر�شم  �أي  عن  ف�شال  �خلدمة  ور�شوم  و�لكهرباء  �ملياه  ر�شوم  ب�شد�د  �لإلتز�م  ب�شرورة   -2

م�شتحق للجهات �لر�شمية و�حلكومية �لناجمة عن �لإنتفاع بالعن �ملوؤجرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7698(

�ملنذر : عبدول جمري حمبوب رحمت �هلل  
�ملنذر �ليه : خمبز وحلويات بلو بريي   

جمهول حمل �لإقامة
�ن �ملنذر ينذر �ملنذر �ليه 

1- ب�شد�د �لقيمة �ليجارية �ملتاأخرة عن �لعقد �ملوؤرخ 2017/12/1 يف موعد غايته ثالثون 
يوما من تاريخه و�ل �شي�شطر �ملنذر من �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية قبله مع �لز�مه 

بالتعوي�شات و�لت�شمينات وكافة �مل�شاريف �لتي يتكبدها �ملنذر  
ر�شم  �أي  عن  ف�شال  �خلدمة  ور�شوم  و�لكهرباء  �ملياه  ر�شوم  ب�شد�د  �لإلتز�م  ب�شرورة   -2

م�شتحق للجهات �لر�شمية و�حلكومية �لناجمة عن �لإنتفاع بالعن �ملوؤجرة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1851
�جلن�شية  �إمار�تي   - �ملخيني  �لهادي  خلف  �شهيل  ر��شد  �ل�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ حممد �شهباز بن 
عبد�ل�شتار - باك�شتاين �جلن�شية يف �لرخ�شة �مل�شماة )�شالون ر��شد �شهيل للحالقة( مبوجب 
رخ�شة رقم )216376( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة.  مت تغيري �ل�شكل 

�لقانوين منم موؤ�ش�شة فردية ، �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعن  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 1849

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد دروي�س عبد�هلل ق�شري �ل�شحي ،  �إمار�تي �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ ن�شيم بخت �هلل 
باإمارة  تاأ�ش�شت  �لفنية(  للمقاولت  ق�شري  دروي�س  )حممد  يف  �جلن�شية  باك�شتاين   - جان 
بال�شارقة.   �لتنمية �لقت�شادية  د�ئرة  �ل�شادرة من  �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )569033( 
فردية  )موؤ�ش�شة  �ىل  فردية(  )موؤ�ش�شة  من  �لقانوين  �ل�شكل  تغيري  مت   -: �خرى  تعديالت 

بوكيل خدمات(. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعن  بعد  �ليه  �مل�شار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/3472 جتاري جزئي                              

�ن  ذ م م  جمهول حمل �لقيياميية  مبا  �لأر��ييشييي �خل�شر�ء -  �ملدعي عليه /1- �شركة  �ىل 
�ملدعي/ �شركة �لبالط و�لطابوق �لوطنية �ملحدودة )�س ذ م م( قد �قام �لدعوى �ملذكورة 
باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 2018/11/25  �حلكم �لتمهيدي �لتايل :  �أعاله وعليه نعلنكم 
بندب �خلبري �ملتخ�ش�س �شاحب �لدور باجلدول ، وتكون مهمته كالتي :- �لطالع على 
ملف �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدعي 
عليها �ن لزم �لمر و�لطييالع على �ملر��شالت �لورقية و�للكرتونية �ن وجدت �ل�شجالت 
و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية وحددت �مانة خربة وقدرها �شتة �لف و�لزمت 
�ملدعي ب�شد�دها. وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق 2018/12/9 يف حال عدم 
�شد�د �لمانة ويف حال �شد�د �لمانة تنظر بجل�شة 2018/12/23  �ل�شاعة 30 : 8 �شباحا يف 

.Ch1.C.14 لقاعة�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1070 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1-نا�شيونال جلف لالإ�شتثمار - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف    2018/4/30 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/طبا�شكو للمقاولت �لفنية - ذ م م  - بالز�م �ملدعي عليها 
و�ثنان  وثالثمائة  �لييف  وخم�شون  و�حييد   51.372.00 مبلغ  �ملدعية  �ىل  تييوؤدي  �ن 
و�شبعون درهما ، و�لفائدة قدرها 9% على ذلك �ملبلغ من 2018/2/8 وحتى متام 
�ل�شد�د و�لزمتها �لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/2623  مدين جزئي              
�لقامة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - للمقاولت  1-�ل�شرح   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي/ �مريكان ليف �ن�شورن�س كومباين )فرع دبي( قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم(   332.561.10( وقيييدره  مببلغ  عليها  �ملييدعييي  بييالييز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  9% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى 
�ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/12/11 �ل�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3461  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-جر�ند ميدوي�شت فيو لل�شقق �لفندقية - �س ذ م م  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ فندق جلوريا و�ل�شقق �لفندقية منطقة حرة - ذ م م 
وميثله /خليفه عبد�هلل �شعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي - قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )28803.07 درهم( و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% حتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم 
فاأنت  Ch1.C.12 لذ�  بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق  2019/1/8   �لثالثاء  
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/124 بيع عقار مرهون    
�لقامة  ز�ده  جمهول حمل  ��شحق طالقاين  �ييشييده/1- ح�شن  �ملنفذ  �ىل 
�بوظبي  بنك   - �لوطني-)�شابقا(  �أبييوظييبييي  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبييا 
�لأول - )حاليا( وميثله/حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي - قررت حمكمة 
بها  �ملطالبة  قيمة  ل�شد�د  �عالنكم   2018/10/23 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبييي 
)3512250( درهم خالل 30 يوم من تاريخ �لعالن و�ل بيع �لعقار �ملبن 
�ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت  �ملز�يده وفقا لن�س  �دناه بطريق  �و�شافه 
 : �لعقار  م�شاحة   -  24 بر   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة   : �لعقار  نييوع  �ملدنية. 

1404.69 قدم مربع(. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12497 بتاريخ 2018/12/8   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/4194   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- طيبه حممود عبد�هلل حممود �جل�شمي  جمهول 
�لإ�ييشييالمييي )�شركة  دبييي  �لتنفيذ/بنك  �ن طالب  �لقيياميية مبييا  حمييل 
�عاله  �ملييذكييورة  �لتنفيذية  �لييدعييوى  عليك  �أقييام  قد  عامة(  م�شاهمة 
�ملنفذ به وقدره )52560.16( درهم �ىل طالب  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 �شدد رئي�س �لحتاد �ل�شيوي لكرة 
�لقدم �ل�شيخ �شلمان بن �بر�هيم �آل 
خليفة على متيز حكام �لقارة على 
�لرغبة  �شمن  �لييعيياملييي،  �ل�شعيد 
�لقوية لالحتاد يف �حل�شول على 

مكانة ر�ئدة عامليا.
و�أعيييلييين �لحتييييياد �لآ�يييشيييييييوي لكرة 
 30( حييكييميياً   60 تييعييييين  �ليييقيييدم 
حكماً  و30  رئييييييي�يييشييييييياً  حييييكييييميييياً 
م�شاعد�ً(  بالإ�شافة �إىل �إىل �أربعة 
حكام �حتياط لإد�رة مباريات كاأ�س 
�آ�شيا 2019 يف �لإمار�ت، و�ملقررة 

خالل �لفرتة ما بن �خلام�س من 
فرب�ير  ميين  �لأول  ولييغيياييية  ييينيياييير 
�شلمان  �ل�شيخ  و�أعييييرب  �ملييقييبييليين. 
عيييين ثييقييتييه بييييقييييدرة �حلييييكييييام على 
عك�س �شورة م�شرفة عن �لتحكيم 
�لآ�شيوي و�إد�رة �ملباريات بكل كفاءة 
و�قتد�ر يف �حلدث �لقاري �لكبري، 
�لبطولة  حكام  قائمة  �إن   مييوؤكييد� 
�إحتاد�   19 ميثلون  حكاماً  ت�شمل 
�جلغر�فية  �ملناطق  متثل  وطنيا، 
و�إن   �لآ�شيوي،  �خلم�س يف �لحتاد 
�آ�شيا مت  قييارة  �أف�شل حكام  �ختيار 

دقيقة  مييعييايييري  عييلييى  بييالعييتييميياد 
و�شعتها جلنة �حلكام وتركز على 
�لإد�رة  ومييهييار�ت  �لفنية  �لييقييدر�ت 
و�لييلييييياقيية �لييبييدنييييية. وتييابييع رئي�س 
�لإحتييييياد �لآ�يييشيييييييوي: ييي�ييشييدد �إطيييار 
�لروؤية و�ملهمة يف �لحتاد �لآ�شيوي 
لكرة �لقدم على رغبتنا �لقوية يف 
�حل�شول على مكانة ر�ئدة عاملياً، 
حلكامنا  �لعاملي  �لتميز  تعزز  وقد 
من خالل �ختيار رقم قيا�شي بلغ 
كاأ�س  مباريات  لإد�رة  حكماً   16

�لعامل هذ� �لعام.

��شتعد�د�تهم  �لييي�يييشيييائيييقيييون  و��ييييشييييل 
�ملو�شم  من  �لثانية  �جلولة  لنطالق 
�لييعييا�ييشيير �لييتيياريييخييي لييبييطييوليية حتدي 
 3 تي  جي  تي  دبليو  بي  بور�شه  كاأ�س 
�لبحرين  حلبة  على  �لأو�شط  �ل�شرق 

�لدولية يف �ل�شخري.
وبعد �لتجارب �حلييرة وثييالث جولت 
�ل�شباق  وتيي�ييشييفيييييات  �لخييتييبييار�ت  ميين 
�لتا�شع  �ملييو�ييشييم  بطل  ييييز�ل  ل  �لأول، 
�لزبري،  �لييفييييي�ييشييل  �لييعييميياين  �ليي�ييشييائييق 
يييقييدم �أ�يييشيييرع �لأوقيييييييات لييليييييوم بزمن 
يوؤكد  وب�شكل   ،2:02.720 قيييدره 
�لبطولة  ترتيب  ت�شدر  على  جد�رته 
�ملت�شابق  �يييشيييجيييل  فيييييييميييا  �حلييييالييييييييية، 
خليفة  �آل  عبد�هلل  عي�شى  �لبحريني 
�شائق  يليه   2:02.955 ر�ئعاً  زمناً 
بزمن  بي�شلر  بييريكيياي  �لييرتكييي  فريق 
�ل�شائقون  وخييا�ييس   .2:03.027
ثالثة �شباقات يف �جلولة �لفتتاحية 
�أوتيييييودروم،  دبيييي  حلبة  عييلييى  للمو�شم 
وذلك �شمن �ل�شكل �جلديد للبطولة 
خالل  �شباقاً   16 �لآن  ي�شهد  �ليييذي 
ويت�شدر  �أ�شبوع،  نهاية  عطالت  �شتة 
�لرتتيب  جيييييدول  �ليييزبيييري  �لييفييييي�ييشييل 
فقط  نقطتن  بييفييارق  متقدماً  �لييعييام 

عن مناف�شه �لقوي بطل كاأ�س بور�شه 
كارير� �حلايل �لقرب�شي تيو �إلينا�س 
و�لذي �شيتغيب عن �جلولة �لثانية ما 
كبرية  فر�شة  �لييزبييري  �لفي�شل  مينح 

لتو�شيع �لفارق و�لنفر�د بال�شد�رة.
�لخييييتييييبييييار�ت، قال  بييعييد  ويف حييديييثييه 
�لتجارب  “�شارت  �لييزبييري:  �لفي�شل 
ب�شكل  �لييدولييييية  �لبحرين  حلبة  على 
جيد للغاية. وكانت �جلل�شات �لثالث 
بالنتائج.  �شعيد  و�أنا  للغاية،  �إيجابية 
�أ�شعر باأنني ما زلت �أفتقد �شيًئا لأ�شل 

لقمة م�شتو�ي قبل �ل�شباقات �لثالثة 
يومي �جلمعة و�ل�شبت، لذلك �أتطلع 
�لتاأهيلية غًد�، وكالعادة،  �إىل �جلولة 
��شتهدف �إىل �إنهائها يف �ملركز �لأول«.

هاك،  �شاول  �أفريقي  �جلنوب  و�شجل 
ثيياين �أ�ييشييرع زميين يف �لييتييجييارب، بينما 
بطولة  يف  �لييثيياين  مو�شمه  �إىل  يييعييود 
حتييييدي كييياأ�يييس بييور�ييشييه بيييي دبييليييييو تي 
جييي تييي 3 �ليي�ييشييرق �لأو�يييشيييط، و�أظهر 
�لعام  عن  م�شتو�ه  يف  مده�شاً  تييطييور�ً 
�ملا�شي، ومتكن هاك من �إنهاء جولت 

�لختبار�ت بزمن ر�ئع ب�شكل عام.
�إيجابية  �لتجارب  “كانت  وقال هاك: 
�حللبة  على  يومان  و�أم�شيت  للغاية، 
هذ� �لأ�شبوع. وكان يوم �أم�س �إيجابياً 
للغاية ومتكنت من تويل زمام �ملبادرة 
�أمام بع�س �ل�شائقن، وهو ما يحدث 
�لفي�شل  �أ�شع  �ملو�شم.  لأول مرة هذ� 
للو�شول  حماولة  يف  كمعيار،  �لزبري 
و�أتطلع  منه.  �أ�شتطيع  ما  �أقييرب  �إىل 
ميكنني  كيييييف  لييييرى  �مليي�ييشييتييقييبييل  �إىل 
�حلفاظ على هذ� �لزخم �لذي �أن�شاأته 

�جلولة  يف  و��شتخد�مه  �لبحرين  يف 
�لتاأهيلية«. وقبل �نطالق �شباق نهاية 
�أطييييول �شل�شلة  �لييثيياين ميين  �لأ�ييشييبييوع 
ل�شباقات �ل�شيار�ت يف منطقة �ل�شرق 
�لأو�شط، ميني �جلمهور نف�شه مبزيد 
من �لإثارة مع ت�شكيلة �ل�شائقن �لتي 
�ملحلين  �ل�شائقن  ميين  نخبة  ت�شم 
خليفة  �آل  �هلل  عييبييد  بيين  عي�شى  مييثييل 
�لبحرين،  �آل خليفة من فريق  وعلي 
�إىل جيينييب مييع 15 �ييشييائييقيياً من  جيينييبيياً 
بالذكر  �جلدير  خمتلفة.  دوليية   13
�أن بييطييوليية حتيييدي كيياأ�ييس بييور�ييشييه بي 
�لأو�شط  �ل�شرق   3 تي  جي  تي  دبليو 
�لوحيدة  �لإقييليييييمييييية  �لييبييطييوليية  هيييي 
�مل�شنعة  �ل�شركة  قبل  ميين  �ملييدعييوميية 
وتفخر  �لأو�ييشييط،  �ل�شرق  منطقة  يف 
ريا�شة  مييو�هييب  رعيياييية  مبييو��ييشييلييتييهييا 
حيث  �ملنطقة،  يف  �ملحلية  �ليي�ييشيييييار�ت 
�أحد  �إىل  �لييو�ييشييول  لل�شائقن  تييتيييييح 
�شيار�ت �شباق كاأ�س بور�شه 911 جي 
تي 3، وهو �لطر�ز نف�شه �مل�شتخدم يف 
بور�شه  كاأ�س  مثل  �لدولية،  �ل�شباقات 
كب،  �شوبر   1 موبيل  وبور�شه  كارير� 
لبطولة  �ليييد�عيييم  �ليير�ييشييمييي  �ليي�ييشييبيياق 

فورمول 1.

الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم ي�شدد 
على متيز حكام القارة عامليا

اأداء رائع لل�سائقني على حلبة البحرين الدولية

ختام ت�شفيات ال�شباق الأول للجولة الثانية من املو�شم العا�شر من 
بطولة حتدي كاأ�س بور�شه بي دبليو تي جي تي 3 ال�شرق الأو�شط

قال جالل قادري مدرب �لمار�ت �ن 
�جلهاز �لفني مل يح�شل على �لوقت 
�لييكييايف لإعييييد�د �لييفييريييق ميي�ييشييري� �إىل 
خو�س مبار�ة يف �لدوري �مام عجمان 
�أيييام من لقاء حتا، وقال  �أربييعيية  قبل 
�لكبري  �ل�شغط  هيييذ�  ي�شتغرب  �إنيييه 
لييربجميية �ملييبيياريييات و�أن �لييفييريييق مل 
ب�شبب  �لكافية  �لر�حة  على  يح�شل 
�لتنقالت للمباريات و�لإرهاق كما �أن 
هناك �شعوبة يف �إيجاد �لوقت لعالج 
�ملباريات  يف  حت�شل  �لييتييي  �لأخييطيياء 
رغم  �ل�شقور  �إىل جهوزية  �ملح  لكنه 

ذلك.
مبار�ة   : �لتون�شي  �مليييدرب  و�أو�ييشييح   
�لييغييد �ييشييتييكييون خمييتييلييفيية يف كيييل �شئ، 
و�لفريقان  خمييتييلييفيية  فييياليييبيييطيييولييية 
�خييتييلييفييا �ييي�ييشييا فييحييتييا فييريييق حمرتم 
دخل  ونييحيين  جيييييدة  عنا�شر  وميييلييك 

�للقاء يف ظل طفرة حدثت يف �لأد�ء 
�ملباريات  فيياملييردود يف  وتييطييور لفييت 

�لأخرية .
�لميييار�ت يف و�شع معنوي   : وم�شى 
جيييييييد وييييتيييعييياميييل مييييع مييييبييييار�ة �لغد 
حتقيق  على  وحر�س  كبري  باهتمام 
عن  خمتلفة  �لكا�س  بطولة  �لييفييوز،  
فريق  لأي  يتيح  فنظامها  �لييييدوري 
�للقب  عييلييى  �مليينييافيي�ييشيية  �لييفيير�ييشيية يف 
و�لفو�رق بن �لفرق لتظهر بالكا�س 
، و�لميييييار�ت يف تييقييديييري قيييادر على 
كيي�ييشييب جييوليية �لييغييد و�ليييذهييياب لبعد 
من  ل�شت  و�نيييا   ، �لبطولة  يف  نقطة 
باإعد�د  يييوؤميينييون  �لييلييذييين  �مليييدربييين 
لبطولة  بطولة  خييالل  ميين  �لفريق 
خمتلفة  بيييطيييولييية  فيييهيييذه   ، �أخييييييييرى 
وغالية على �جلميع و�لإمار�ت �شبق 
باعتبار  معها  وليييتييعييامييل  وحييقييقييهييا 

�نها �إعد�د للدوري.
�ل�شعوبات  لكن   : قييادري  و��شرت�شل 
تيياأكيييييد، يف كييل بطولة  مييوجييودة بكل 
هيينيياك �ييشييعييوبييات ،  ليين تييكييون �ملهمة 
�شتكون  نخو�شها  مبار�ة  فيياأي  �شهلة 
فريق  كل  لن  بنهائي  و��شبه  �شعبة 
�لدور  �إىل  و�لرت�شح  بالفوز  يتم�شك 
�للقب  �إىل  نيي�ييشييعييى  ومبييثييلييمييا  �ملييقييبييل 

فالأخرون مثلنا يفكرون فيه.
 وذكر مدرب �ل�شقور �نه يف �لخري 
يكون  �ن  وييياأمييل  بييالأفيي�ييشييل  �شيدفع 
�ملدير  و�عيييتيييرب   ، �مليييوعيييد  يف  فييريييقييه 
حتقيق  �ن  �خل�شر�ء  للفرقة  �لفني 
�بعد  �إىل  و�ليييو�يييشيييول  جيييييدة  نييتييائييج 
مدى يف �لبطولة �مر مهم للمدرب 
وكل �ع�شاء �جلهاز �لفني ولالعبن 
و�د�رة �لنادي وللفريق ب�شورة عامة 
 : �ييشييارحييا  وقيييال    . �ي�شا  وللجمهور 

هيييذه بييطييوليية مييهييميية و�لييفييريييق حال 
تالق وحقق �جناز� وو�شل �إىل من�شة 
��شهم �جلميع �شرتتفع  �لتتويج فان 
دون �دنى �شك . لذلك كل �ملنظومة 
يكون  �ن  عييلييى  حييرييي�ييشيية  �لييينيييادي  يف 
�لفريق يف يومه  ، وبالطبع �لالعبون 
وعدم  �لفر�شة  با�شتغالل  معنيون 

�لتفريط بها .
 وبن �ملدرب �نه يثق يف لعبيه ويرى 
�لنتيجة  لييتييحييقيييييق  ميييوؤهيييليييون  �نيييهيييم 
بع�س  وجييييييود  و��يييييشيييييار�ىل  �ملييييرجييييوة 
و�شيغيب  ميييبيييار�ة  كييل  يف  �ل�ييشييابييات 
�ملييبييار�ة �ل�ييشييرت�يل �يبيني  عنا هييذه 
�ملباريات  فيييورمييية  يييدخييل  مل  �لييييذي 
بييعييد ، و�ليييالعيييب وليييييد عييمييرب �لذي 
��شيب خالل مبار�ة عجمان �لأخرية 
�ليي�ييشييقييور معترب�  و�ييشييع  �إىل  ميينييوهييا 
�نيييه ليييحييتييمييل �نيييتيييد�ب لعييبيين غري 

ولميلكون  �ل�شن  و�شغار  جاهزين 
خييربة كافية، وعيين �لجانب �فيياد �ن 
ملفهم مل يفتح و�فاد �نه طلب فقط 
تدعيم �لفريق فيما �شيتم تقييم �أد�ء 

�لجانب و�تخاذ �ملنا�شب ب�شاأنهم .
�أحمد : جاهزون لتقدمي كل  جوهر 

ما لدينا من �أجل �لرت�شح لدور 8
 وبييييدوره ذكيير جييوهيير �أحييمييد مهاجم 
يخططون  �نيييهيييم  �لمييييييييار�ت  فيييرييييق 
تييوقييع �شعوبات  لييكيينييه  لييتييجيياوز حييتييا 
كيييبيييرية يف �ليييليييقييياء وقييييييال جيييوهييير : 
�مام  �شنلعب   ، �شعبة  مبار�ة  �شتكون 
طموحات  ولديه  وقييوي  مميز  فريق 
�لبطولة  يف  بعيد�  �لييذهيياب  يف  مثلنا 
د�ئما  فيه مفاجات  �لكا�س  �ن  ، غري 
رغم   : وتابع   ، فيه  �شئ يحدث  وكييل 
�ن �لوقت مل ي�شعفنا لكن ن�شعر باننا 
فالفريق  جيييييد  و�ييشييع  ويف  جييياهيييزون 

ب�شهادة  وميي�ييشييتييو�ه  يييتييطييور  بييالييفييعييل 
�جلميع جيد و�ن مل تخدمه �لنتائج 
يف �لدوري لكن هناك دور ثان كامل 
 ، �ف�شل  نتائج  حتقيق  وبا�شتطاعتنا 
لي�شتحق  فنية  ناحية  ميين  فريقنا 
�ليييرتتيييييييب �حلييييييايل و�ييشيينييعييمييل على 
 ، �لو�شع  وهييذ�  �ل�شورة  هييذه  تغيري 
و�شنجتهد  متفائلون  نييحيين  عييمييومييا 

�خطائنا  ون�شحح  �ملقبلة  �لفرتة  يف 
لنكون يف �ملوعد بالدور �لثاين وقال 
�ن �لفريق �شيدخل �إىل �ر�شية �مللعب 
بار�دة وت�شميم. ورف�س جوهر مبد�أ 
�لتكهنات �مل�شبقة قبل لقاء حتا، وقال 
�أميييام كييل �لحتمالت  �لييقييدم  �إن كييرة 
لعتبار�ت  توقعات  بيياي  تعرتف  ول 
�ملحرتفن  بيييين  بييياليييفيييرق  خيييا�يييشييية 

و”�لهو�ة” وهو ما يعني عدم �لنظر 
�إىل مثل هذه �لأمييور لأن �مللعب هو 
�لنتيجة  ميي�ييشييري  بييتييحييديييد  �لييكييفيييييل 
يف مييو�جييهيية قييوييية، و�ليي�ييشيييء �جليد 
�لأمر  بييهييذ�  علم  على  �لييالعييبيين  �أن 
وهييييم ييييدركيييون خيييطيييورة فيييرييييق حتا 
�لإيجابية  �لنتيجة  بتحقيق  ورغبته 

يف �لكاأ�س.

يلتقي غدا حتا �سمن لقاءات كاأ�س رئي�س الدولة

 مــدرب المــارات :اجلهــاز الفنــي لــم يح�شــل 
علــى الوقــت الكافــي لإعــداد الفريــق 

توج �ملهر “طالب �خلالدية” بلقب �ملحطة �لعا�شرة 
و�خلتامية من �شل�شلة �شباقات كاأ�س �شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة للخيول �لعربية �لأ�شيلة بن�شختها �لي 
25 و�لتي �أقيمت م�شاء �أم�س �لأول يف ميد�ن �لأمري 
�شلطان بن عبد �لعزيز �آل �شعود للخيل �لعربية يف 

�لريا�س باململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة.
و�ييشييجييلييت �ملييحييطيية �خلييتييامييييية �لييعييا�ييشييرة �أبييهييى �شور 
�ل�شعودي  �لييوطيينييي  و�لييتييالحييم  �لأخيييييوي  �ليييرت�بيييط 
�بتهاجا  �شعودي  �لإمار�تي حيث مت تنظيم كرنفال 
با�شت�شافة �لكاأ�س �لغالية وتقدير� ملكانتها و�أهميتها 
بن �ل�شباقات �لعاملية و�لتي �أقيمت للمرة �لأوىل يف 
�ل�شباق عدة  �أ�شو�ط  تخللت  �ململكة حيث  م�شامري 
�متد�د�ً  عزنا”  “عزكم  �شعار  حتت  تر�ثية  فقر�ت 
�ل�شقيقن  �لييبييلييدييين  بييين  �مليي�ييشييرتكيية  لييالحييتييفييالت 
باليوم �لوطني �ل�شابع و�لأربعن لقيام �حتاد دولة 
�لإمار�ت وبي “عام ز�يد” مبا يعك�س عمق �لعالقات 
�لتي  �مل�شريية  و�لييرو�بييط  و�ل�شتثنائية  �لتاريخية 

جتمع �لبلدين.
وتقام �شل�شلة �ل�شباقات حتت رعاية �شاحب �ل�شمو 
�لدولة  رئييييي�ييس  نييهيييييان  �آل  ز�ييييد  بيين  خليفة  �ليي�ييشيييييخ 
“حفظه �هلل” وبدعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يييد  بن 
�ل�شيخ  �شمو  وبتوجيهات  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعييلييى 
ميينيي�ييشييور بيين ز�يييييد �آل نييهيييييان نييائييب رئييييي�ييس جمل�س 
�لييييوزر�ء وزيييير �ييشييوؤون �لييرئييا�ييشيية دعييمييا لييروؤييية ونهج 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - طيب 

�هلل ثر�ه - لإعالء �خليل �لعربي �لأ�شيل وتر�شيخ 
�لعربية  �مليي�ييشييامييري  يف  و�أ�ييشييالييتييه  �لييعييريييقيية  مكانته 
 .. لل�شباق  �خلتامية  �ملحطة  �شهد  كافة.  و�لعاملية 
�شعود  �آل  عبد�لعزيز  بيين  �شلمان  بيين  �شعود  �لأميييري 
عبد�لعزيز  بن  �شلطان  بن  خالد  بن  فهد  و�لأميييري 
�آل  نييهيييييان  بيين  �شخبوط  �ل�شيخ  و�ييشييعييادة  �ييشييعييود  �آل 
نهيان �شفري �لدولة لدى �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
و�شعادة في�شل �لرحماين م�شت�شار جمل�س �أبوظبي 
كاأ�س  �شباقات  �شل�شلة  على  �لعام  �مل�شرف  �لريا�شي 
�ييشيياحييب �ليي�ييشييمييو رئييييي�ييس �ليييدولييية لييلييخيييييول �لعربية 

�لأ�شيلة وعدد من �مل�شوؤولن.
�ملخ�ش�س  �لأول  بيياليي�ييشييوط  �مليينييافيي�ييشييات  و�نييطييلييقييت 
 3 بعمر   “ “�ملبتدئة  �لأ�ييشيييييليية  �لييعييربييييية  للخيول 
لييالأمييري في�شل  عييذبيية  �أخييييزم  بلقبه  وتييييوج  �ييشيينييو�ت 
�خلالدية  مبا�شر  وفييياز  عييبييد�لييعييزيييز  بيين  خييالييد  بيين 
ل�شطبالت �خلالدية بلقب �ل�شوط �لثاين للخيول 
�لأ�شيلة “ مفتوح و�ملخ�ش�س للمهور و�ملهر�ت بعمر 
3 �شنو�ت مل�شافة 1400 مرت “ فيما ظفر جلمود 
ب�شباق  �آل مييو�ييشييى  عييبييد�لييرحييميين  ملييو�ييشييى  �خلييالييدييية 
�شيالة  ملربط  �شيالة  مليحة  وفييازت  �لثالث  �ل�شوط 
باملركز �لأول يف �شباق �ل�شوط �لر�بع وتوج مهد�ف 
�خلام�س  �ل�شوط  بلقب  �لعذبة  ملربط  �لعائد  عذبة 

للخيول �لعربية �لأ�شيلة.
�لعا�شرة  �ملحطة  لقب  على  �لرئي�شي  �ل�شباق  ويف 
لكاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة للخيول �لعربية 
بفارق  �للقب  �خلالدية”  “طالب  ح�شد  �لأ�شيلة 

�شريعة  �نطالقة  �خلالدية” بعد  “مر�د  عن  طييول 
ميين �ملييركييز �ليير�بييع و�ييشييوًل للمقدمة يف �آخيير 600 

مرت من م�شافة �ل�شباق.
نخبة  ميين   10 م�شاركة  �لرئي�شي  �ل�شباق  و�شهد 
1800 مرت  مليي�ييشييافيية  �لييعييربييييية �لأ�ييشيييييليية  �خليييييييول 
�شنو�ت  �ربييع  عمر  من  و�ملهر�ت  للمهور  و�ملخ�ش�س 
وما فوق ومبجموع جو�ئز 300 �ألف ريال �شعودي 
باملركز  وجيياء  �خلالدية  ميير�د  �لييثيياين  باملركز  وحييل 

�لثالث �شارق �خلالدية.
ويف ختام �ل�شباق .. قدم �شعادة �ل�شيخ �شخبوط بن 
�آل نهيان �شفري �لدولة لدى �ململكة �لعربية  نهيان 
�ليي�ييشييعييودييية كييياأ�يييس �ييشيياحييب �ليي�ييشييمييو رئييييي�ييس �لدولة 
للخيول �لعربية لالأمري فهد بن خالد بن �شلطان 
“طالب  �ييشييعييود ممييثييل مييالييك  �آل  بييين عييبييد�لييعييزيييز 
�خلالدية” �ملتوج بلقب �ملحطة �ل�شعودية وللمدرب 
وذلك  برييز  روبييرتييو  و�لييفييار�ييس  م�شرف  بيين  مطلق 

بح�شور في�شل �لرحماين.
و�أعيييييييرب �لأمييييييري فييهييد بييين خييياليييد بييين �ييشييلييطييان بن 
�آل �شعود عن �شعادته با�شت�شافة ميد�ن  عبد�لعزيز 
لبطولة  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  بيين  �شلطان  �لميييري 
�لعربية  �ململكة  يف  جميعاً  علينا  غالياً  ��شماً  حتمل 
�ل�شعودية ونتطلع د�ئما للتعاون مع دولة �لمار�ت 
يف خمتلف �ملجالت ومنها قطاع ريا�شة �لفرو�شية.

و�أهدى فوز طالب �خلالدية باللقب �لغايل لالأمري 
خالد بن �شلطان بن عبد�لعزيز �آل �شعود و�لذي كان 
و�خليول  �لعربي  �خليل  رفعة  يف  �لكبري  �لييدور  له 

�ل�شعودية.
من جانبه تقدم �شعادة �ل�شيخ �شخبوط بن نهيان �آل 
نهيان �شفري �لدولة لدى �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لييتييربيييكييات  بالتهنئة 
“حفظه  �لييدوليية  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ييييد  بيين  خليفة 
�آل  ز�ييييد  بيين  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل” و�ييشيياحييب 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة مبنا�شبة 
�خلتامية  �ملحطة  حققتها  �لتي  �لكبرية  �لنجاحات 
لكاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة للخيول �لعربية 
�ل�شيلة يف �ل�شعودية مبينا �ن �لنجاحات تدل على 
�لتي  �لقوية  و�لييرو�بييط  �لخييوييية  �لييعييالقييات  مكانة 

جتمع �لإمار�ت و�ل�شعودية.
كما تقدم بالتهنئة لالأمري فهد بن خالد بن �شلطان 
بن عبد�لعزيز مبنا�شبة فوز طالب �خلالدية بلقب 
�لذي  �لكبري  بالهتمام  ..م�شيد�  �لغالية  �لييكيياأ�ييس 
ين�شجم  مبييا  �لعربي  �خليل  لنه�شة  �ململكة  توليه 
�لر�شيدة  �لييقيييييادة  توليه  �ليييذي  �ل�شخي  �لييدعييم  مييع 
لإعالء �خليول �لعربية �ل�شيلة بجميع دول �لعامل 
ومكت�شباته  �لعربي  �ليييرت�ث  مكانة  على  و�حلييفيياظ 

�لرية.
�لغالية  �لييكيياأ�ييس  و�أعييييرب عيين فييخييره بقيمة ومييكييانيية 
�لتي �شجلت ح�شور� فاعال بجميع م�شامري �لعامل 
�ليوبيل  �حييتييفييالييييية  يف  حمييطييات   10 مييييد�ر  وعييلييى 
�لف�شي �لتي جت�شدت يف عام ز�يد �ملوؤ�ش�س و�شاحب 

�لعربي  �شاأن �خليل  و�إعييالء  �لييدور �لريادي يف دعم 
�لأ�شيل يف �لعامل.

�لغالية  �لييكيياأ�ييس  �ييشييبيياق  تيينييظيييييم  �أن  �ييشييعييادتييه  و�أكيييييد 
�لعالقات  عييلييى  ييييدل  �لأوىل  لييلييمييرة  �ليي�ييشييعييودييية  يف 
�لتاريخية بن �لإمار�ت و�ل�شعودية ..م�شري� �إىل �أن 
�حتفالت �ململكة �لعربية �ل�شعودية باليوم �لوطني 
�ل�شادق  �لتعبري  جت�شد  �لإميييار�ت  �لي”47” لدولة 
حقيقيا  وجت�شيد�  و�لعييتييز�ز  �ملحبة  م�شاعر  لعمق 

للروؤى �مل�شرتكة و�مل�شري �لو�حد.
م�شت�شار  �لرحماين  في�شل  �شعادة  رفييع  جهته  ميين 
جمل�س �أبوظبي �لريا�شي �مل�شرف �لعام على �شل�شلة 
�إىل �شاحب  و�لعرفان  �ل�شكر  �آيات  �أ�شمى  �ل�شباقات 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”  “حفظه 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
ز�يد  بيين  من�شور  �ل�شيخ  و�ييشييمييو  �مل�شلحة  لييلييقييو�ت 
�شوؤون  وزييير  �لييوزر�ء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  �آل 
�شباقات  ل�شل�شلة  �ملبهر  �خلييتييام  مبنا�شبة  �لرئا�شة 
�ل�شمو  �لن�شخة �خلام�شة و�لع�شرين لكاأ�س �شاحب 
رئي�س �لدولة للخيول �لعربية �لأ�شيلة �لتي �أبرزت 
�لإرث �لكبري ور�شخت نهج �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه “ يف �حلفاظ على 

�لرت�ث �لوطني �لأ�شيل.
تقدمه  �لييذي  �ل�شخي  �لدعم  �إىل  �لرحماين  و�أ�شار 
�لييقيييييادة �ليير�ييشيييييدة لتحقيق �ليينييجيياحييات �لييكييبييرية يف 
�إىل  ..لفييتييا   2018 لعام  �لع�شر  �لعاملية  �ملحطات 

من  �ملييزيييد  لتقدمي  حتفزنا  �لييو��ييشييعيية  �لأ�يييشيييد�ء  �أن 
�لرب�مج و�خلطط �لتطويرية للن�شخة �ملقبلة مبينا 
�أن حمطة �ل�شعودية �أبهرت �جلميع بالتنظيم �ملميز 
�لمري  ميييييد�ن  �شهده  �لييذي  �لحتفايل  و�لكرنفال 
�مل�شاركة  �شلطان بن عبد�لعزيز يف �لريا�س بجانب 
و�لو��شعة  �ملرحبة  و�لأ�ييشييد�ء  �شوط  كل  يف  �لكبرية 

من قبل �ملالك و�ملربن و�أ�شحاب �ل�شاأن.
�ل�شعودية  �ل�شيافة  وكييرم  �ل�شتقبال  حفاوة  وثمن 
متقدماً  لل�شباق  �خلتامية  �ملحطة  تنظيم  خييالل 
بيياأ�ييشييمييى �آيييييات �ليي�ييشييكيير و�لييتييقييدييير خلييييادم �حلرمن 
�شعود  �آل  عبد�لعزيز  بيين  �شلمان  �ملييلييك  �ل�شريفن 
�ل�شمو  و�ييشيياحييب  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك 
�آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  �لأمييري  �مللكي 
�شعود ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �لييوزر�ء وزير 
�لدفاع باململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة تقدير� 
�خليل  وليي�ييشييبيياقييات  �لييفييرو�ييشييييية  لييريييا�ييشيية  لدعمهما 

�لعربية على وجه �خل�شو�س.
وقال �إن تنظيم �شباق �ملحطة �خلتامية لكاأ�س �شاحب 
�لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  �لييدوليية  رئي�س  �ل�شمو 
�لعالقات  متانة  على  جييديييد  ميين  يييوؤكييد  �ململكة  يف 
كبرية  وطنية  ملحمة  وج�شد  �ل�شعودية  �لإمار�تية 

ور�شخ رو�بط �لإخاء �ل�شعودي �لإمار�تي.
يف  �لييدوليية  �ييشييفييار�ت  لكل  و�لتقدير  بال�شكر  وتييقييدم 
وجميع  �ملنظمة  �للجنة  مييع  تعاونهم  على  �خليييارج 
و�لفرو�شية  �خليل  يف  �ملعنية  و�لهيئات  �لحتييياد�ت 

�لتي �شاعدت بتحقيق �لنجاحات ملو�شمنا �حلافل.

»طالب اخلالدية« بطال لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية الأ�شيلة يف ال�شعودية
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الفجر الريا�ضي

تعر�س �أر�شنال �لإنكليزي ل�شربة قا�شية لأنه �شيفتقد قلب 
يف  متييزق  نتيجة  �ملو�شم  نهاية  حتى  هولدينغ  روب  دفيياعييه 
بح�شب  وذلك  �لي�شرى،  لركبته  �لأمامي  �ل�شليبي  �لرباط 
�إبييين �لثانية  �لييليينييدين. وتييعيير�ييس  �ليينييادي  �أعييليين �جلمعة  مييا 
فريقه  جمعت  �لييتييي  �ملييبييار�ة  يف  لال�شابة  عييامييا  و�لع�شرين 
�لدوري  يف  �لأربيييعييياء   )2-2( يونايتد  مان�ش�شرت  بغرميه 
�حييتييكيياك مبهاجم  بييعييد  �لأول  �ليي�ييشييوط  يف  وخييييرج  �ملييمييتيياز، 
يف  �أر�شنال  وقييال  ر��شفورد.  ماركو�س  �حلمر”  “�ل�شياطن 
موقعه �لر�شمي “باإمكاننا �لتاأكيد باأن روب هولدينغ يعاين 
�لي�شرى.  لركبته  �ل�شليبي �خلارجي  �لرباط  من متزق يف 

�ملقبلة”،  �لقليلة  �لأيييام  يف  جر�حية  لعملية  روب  �شيخ�شع 
وت�شعة  �شتة  بيين  �لييتييعييايف  عملية  متتد  �أن  “يتوقع  كا�شفا 
بقدر  �لآن  �شيعملون  �لنادي  يف  من  “جميع  وتابع  �أ�شهر«. 
�لمكان من �أجل �حلر�س على عودة روب �ىل �أر�شية �مللعب 
يف �أ�شرع وقت ممكن«. وباإ�شابة هولدينغ، مل يعد يف ت�شرف 
�ملدرب �لإ�شباين �أوناي �إميري �شوى قلبي دفاع هما �ليوناين 
م�شطفي  �شكودر�ن  و�لأمليياين  بابا�شتاثوبولو�س  �شقر�طي�س 
يف ظل �إ�شابة �ليوناين �لآخر قن�شطانطينو�س مافروبانو�س 
�لييعييودة �ىل  �قييرتب من  �لييذي  لييور�ن كو�شييلني  و�لفرن�شي 
�لييفييريييق. و�ييشيييييوؤثيير ذليييك عييلييى ��ييشييرت�تيييييجييييية �إميييييري �لذي 

لعب بثالثة لعبن يف قلب �لدفاع خالل �ملباريات �لثالث 
ومان�ش�شرت  وتوتنهام  بييورمنييوث  �شد  �ليييدوري  يف  �لأخيييرية 
يونايتد، لكن ��شابة هولدينغ �شتجربه على �للعب بت�شكيلة 
يحتكم  قد  �أو   ،)4-2-3-1( مد�فعن  �أربعة  من  تقليدية 
�ىل �ل�شوي�شري �شتيفان ليخت�شتاير كقلب دفاع على �جلهة 
ويحتل  يونايتد.  �شد  �لأخييرية  �ملبار�ة  فعل يف  كما  �ليمنى، 
نييقيياط عيين مان�ش�شرت   10 بييفييارق  �ملييركييز �خلام�س  �أر�ييشيينييال 
�شيتي حامل �للقب و�ملت�شدر، وهو مل يذق طعم �لهزمية يف 
20 مبار�ة متتالية �شمن جميع �مل�شابقات قبل ��شت�شافته 

�ل�شبت لهادر�شفيلد يف �ملرحلة �ل�شاد�شة ع�شرة.

فريقه  �يرفينغ  كايري  �لنجم  قاد 
كبري  فييوز  �ىل  �شلتيك�س  بو�شطن 
نيك�س  نيييييييييويييييورك  �ييشيييييفييه  عيييليييى 
�ل�شلة  كرة  دوري  يف   100-128
ليحقق  لييلييمييحييرتفيين،  �لأميييريكيييي 
فوزه �لر�بع تو�ليا وي�شتعيد بريقه 
بييعييد بيييد�يييية ميييتيييعيييرة، فيييييمييا مني 
بخ�شارة  �لييقييوي  روكت�س  هيو�شنت 

جديدة.
وثاأر بو�شطن خل�شارته على �أر�شه 
على   109-117 نيويورك  �أميييام 
�ر�ييشييه يف نييهيياييية تيي�ييشييرييين �لييثيياين/
لييريفييع ر�شيده  �ملييا�ييشييي،  نييوفييمييرب 
10 خ�شار�ت  14 فوز� مقابل  �ىل 
�ملنطقة  �شمن  �ل�شاد�س  �ملييركييز  يف 
�ل�شرقية، برغم كونه من �ملر�شحن 
للمناف�شة على �ل�شد�رة قبل بد�ية 

�ملو�شم.
نقطة   22( �يرفينغ  �مليييوزع  وقيييال 
و8 مترير�ت حا�شمة(: “كنت �أفكر 
�أمامهم.  خ�شرنا  منذ  �لأمييير  بهذ� 
�تييذكيير لعييبيين ميين �أنيييديييية �أخرى 
عندما  ليينييا  يح�شل  عييمييا  تيي�ييشيياءلييو� 

�أ�شبح ر�شيدنا 10-10«.
وتييابييع �لييالعييب �ليييذي تييرك �مللعب 
�ملبار�ة  نهاية  على  دقييائييق   4 قبل 
عييينيييدميييا طيييليييب ميييين مييييدربييييه بيييير�د 
يده  ييي�ييشييع  وهيييو  �خلييييروج  �شتيفنز 
“�جلميع  �لأمييين  كتفه  على  متاأملا 
فريقا  تكون  وكي  مو�قعه،  �كت�شف 
جتد  �أن  عليك  �لييلييقييب  عيين  يبحث 
�لتفا�شيل،  لأدق  وتيينييتييبييه  �لييثييبييات 
بد�أنا يف �لقيام بذلك ونفهم بع�شنا 

�لبع�س، ن�شتمتع حاليا«.
نقطة   19 هيييورفيييورد  �آل  و�أ�يييشييياف 
و12 متابعة لبو�شطن وعاد جايلن 
�آخييير ثالث  عيين  بعد غيابه  بييير�ون 
ف�شجل  ظهره  يف  لإ�شابة  مباريات 

نقطة.  21
4 من  خيي�ييشيير  �لييييذي  نيك�س  ولييييدى 
مبارياته �خلم�س �لأخرية، قال تيم 
هارد�و�ي جونيور �لذي �شجل 22 
�لدوري  هييذ�  يف  نييفييوز  “لن  نقطة 
ربع.  كييل  يف  نقطة   30 تلقينا  �ذ� 
يجب �أن نقوم بعمل �أف�شل كفريق 

وفرديا، مبن فيهم �أنا«.

�أما مدربه ديفيد فيزد�يل فاأ�شاف 
�لليلة.  للغاية  �شيئا  دفاعنا  “كان 
يف  لكن  نقارعهم  قييد  �ننا  �عتقدت 
�لربع �لأخري مل ننجح بال�شمود«.

على  كبري�  فوزتا  جيياز  يوتا  وحقق 
-118 روكييتيي�ييس  هيو�شنت  �شيفه 

نتائجه �جليدة ر�هنا،  متابعا   91
�شان  �لكبري على  فييوزه  بعد  وذلييك 
 105-139 �يييشيييبيييريز  �أنيييتيييونيييييييو 
�لثيينيين. وبييرغييم �لييطييرد �ملبكر يف 
�رتكازه  لييالعييب  �لأوىل  �لييدقييائييق 
لرميه  غيييوبيييري  رودي  �لييفييرنيي�ييشييي 
كوب مياه كرتوين من على طاولة 
من  غ�شبه  ب�شبب  زذليييك  �حلييكييام 
غ�شون  يف  عليه  خطاأين  �حت�شاب 
ثالث دقائق، �شال �لبديل ديريك 
نقطة   24 م�شجال  وجييال  فيفورز 
جو  �أ�يييشييياف  فيما  مييتييابييعييات،  و10 
�إينغلي�س 18 نقطة للفائز يف 26 
�ي�شا  تعر�س  وكييان غوبري  دقيقة. 
دولر  �أليييييف   15 بييقيييييميية  ليييغييير�مييية 
�أمريكي من ر�بطة �لدوري مطلع 
�نتقاده  ب�شبب  �حلييييايل،  �لأ�ييشييبييوع 

فريقه  خيييي�ييييشييييارة  خييييييالل  �حلييييكييييام 
�لأحد   102-100 ميامي  �أميييام 

�ملا�شي.
وعلق غوبري )26 عاما و2،16 م( 
“جئت  بها  قييام  �لتي  �حلركة  على 
�ل�شلة بب�شاطة،  �إىل هنا للعب كرة 
�حييتيي�ييشييب �حليييكيييام خييطيياأييين �شدي 
لكن رد فعلي كان غبيا، �أنا �مل�شوؤول 

�لوحيد عن هذ� �لطرد«.
ويييييدييييين جييييياز بييييفييييوزه �أيييي�يييشيييا �إىل 
�ل�شعف �لهجومي لالعبي روكت�س 
ت�شجيلهم  مييييعييييدل  بيييليييغ  �ليييييذيييييين 
�شبحا  �لفريق  لي�شبح   ،38،6%
خ�شومها  �أرعييبييت  �لييتييي  للت�شكيلة 
ثانية  وحيييليييت  �مليييا�يييشيييي  �مليييو�يييشيييم  يف 
غولدن  ور�ء  �لييغييربييييية  �ملنطقة  يف 

�شتايت ووريرز حامل �للقب.
�أف�شل  هيييييياردن،  جيييييميي�ييس  و�كييتييفييى 
�ملييو�ييشييم �ملا�شي،  �لييييدوري  لعييب يف 
ليت�شاوى  نييقييطيية،   15 بييتيي�ييشييجيييييل 
 )11( �لنييتيي�ييشييار�ت  بعدد  روكت�س 
مع �شبريز و�شيف �لقاع يف �ملنطقة 
خل�شارته  وييييتيييعييير�يييس  �ليييغيييربييييييية، 

�ل�شاد�شة يف �آخر ثماين مباريات.
كما �كتفى �ملوزع كري�س بول بي12 
�ل�شوي�شري  �لرتكاز  ولعب  نقطة 
و10  نقطة  بي12  كييابيييييال  كلينت 
متابعات. بدوره، عادل يوتا �شجله 
�لييثييالييث ع�شر مقابل  فيييوزه  وحييقييق 

�حلادي  �ملركز  ليحتل  خ�شارة   13
�لثنائي  وقيييياد  �لييغييربييييية.  يف  عيي�ييشيير 
ليييييييالرد و�ليييبيييدييييل جايك  د�ميييييييان 
لمييييان بييورتييالنييد تيير�يييل باليزرز 
م�شيفه  عييييلييييى  �يييشيييهيييل  فيييييييوز  �ىل 
فينيك�س �شنز 108-86، ليعو�س 

و�شجل  متتالية.  خيي�ييشييار�ت  ثيييالث 
مترير�ت  و8  نييقييطيية   25 ليييييالرد 
يف  مييدربييه  يريحه  �أن  قبل  حا�شمة 
�أ�شاف لميان  �لربع �لأخري، فيما 
كان  �لييذي  لبورتالند  نقطة   24
�ل�شبع  مييبييارييياتييه  ميين   6 قييد خ�شر 

بورتالند  تيييقيييدم  وبيييليييغ  �لأخيييييييرية. 
�لذي غاب عنه �شي جاي ماكولوم 
للتو�ء بكاحله �لأي�شر، 31 نقطة 
يف �حدى فرت�ت �ملبار�ة، فيما حقق 
 9 فيها  �شجل  بطيئة  بييد�ييية  �شنز 

نقاط فقط خالل �لربع �لأول.

�شربة قا�شية لأر�شنال بانتهاء مو�شم هولدينغ 

بو�شطن ي�شتعيد توازنه وهيو�شنت يف اأزمة م�شتمرة 

غييياب لعيييب �لييو�ييشييط �لأملييييياين ميي�ييشييعييود �أوزييييييل عن 
�أر�ييشيينييال، ومن  �لأخييييرية لفريقه  �لأربييييع  �ملييبيياريييات 
�ملرجح �أي�شا �أل ي�شارك يف مبار�ة �ليوم �ل�شبت �لتي 
جتمع �لنادي �للندين بهادر�شفيلد تاون يف �ملرحلة 
�ل�شاد�شة ع�شرة من �لدوري �لإنكليزي لكرة �لقدم.

ويعالج �لأملاين �لبالغ من �لعمر 30 عاما من �إ�شابة 
�إميري  �أونيياي  �لإ�شباين  �أملييح مدربه  يف ظهره، وقد 
�ل�شوء �لأخ�شر للم�شاركة  �إمكانية ملنحه  �أن هناك 
�لختبار�ت  �جلمعة  تخطى  �إذ�  �ل�شبت،  مييبييار�ة  يف 

�لبدنية �لتي �شيجريها مع �ملعالج �لفيزيائي.
عاود  �أوزييييل  �أن  �شحايف  مييوؤمتيير  يف  �إمييييري  وك�شف 
متارينه مع �لفريق وهو “يرك�س ويلم�س �لكرة”، 
ومنح  عافيته  كامل  �لأمليياين  ��شتعاد  و�إن  حتى  لكن 
على  يعني  ل  فييذلييك  للم�شاركة،  �لأخيي�ييشيير  �ل�شوء 
باأن �ملدرب �لإ�شباين �شيختاره ليكون مع  �لإطييالق 
�مللعب بل  �أر�شية  �لفريق، و�حلديث هنا لي�س على 

حتى على مقاعد �لبدلء.
و��شتناد� �ىل ما يحققه �أر�شنال يف بد�ية م�شو�ره ما 
بعد حقبة مدربه �لتاريخي �لفرن�شي �أر�شن فينغر 
خا�شها  �لييتييي  �لأخييييرية  �لي20  �ملييبيياريييات  و�شل�شلة 
�إميري  �كت�شف  �مليي�ييشييابييقييات،  جميع  يف  هييزمييية  دون 
�لالعب  دون  �لعي�س  “�ملدفعجية”  با�شتطاعة  �أن 
�ليي�ييشييابييق لييفييريدر بييرمييين وريييييال مييدريييد �لإ�شباين 

بطل  بها  يتمتع  �لييتييي  �ملييوهييبيية  عيين  �لنظر  بغ�س 
مييونييديييال 2014 و�ييشيياحييب �أعييلييى ر�تييييب يف 

�لنادي �للندين.
وكان فينغر خلف م�شاعفة ر�تب �أوزيل وجعله 

�أ�شبوعيا عندما مدد  �ألف جنيه ��شرتليني   350
على  فقط  �أ�شهر  ثييالثيية  قبل  �أعيييو�م  لثالثة  عييقييده 

�لرحيل عن “�شتاد �لمار�ت«.
وكان ��شتبعاد �أوزيل عن �لت�شكيلة �أمام بورمنوث يف 
25 ت�شرين �لثاين نوفمرب �أول �ملوؤ�شر�ت ملا قد ت�شل 
�ليه �لأمور مع �ملدرب �جلديد �إميري �لذي حاول 
تربير قر�ره دون �أن ينجح يف �قناع �أحد، بقوله باأنه 
باأن  ل�شعوره  �لبدلء  به من مقاعد  �لييزج  قرر عدم 
�لالعب �لأملاين لي�س قادر� على �لتعامل مع “�لقوة 

�لبدنية و�ندفاع” �لفريق �خل�شم.
وتربير �إميري مل يكن يف مكانه على �لإطالق لأن 
بورمنوث يعترب من �لفرق �لتي ل يتمتع لعبوها 
بالقوة �لبدنية وحتى �أن طريقة لعبه ل تعتمد على 

�خل�شونة ليقاف �خل�شم.
على  �أثيير  �أي  �لت�شكيلة  عيين  �أوزييييل  لغياب  يكن  ومل 
�لفريق، �إذ �أ�شاف ل�شجله مبار�ة �أخرى دون هزمية 

وحتديد�  �ملييا�ييشييي،  �آب/�أغيي�ييشييطيي�ييس   18 منذ 
تو�ليا  �لثانية  مبار�ته  خ�شارته  منذ 

�ملييمييتيياز �شد  �لييييييدوري  يف ميي�ييشييتييهييل 
مان�ش�شرت  �شد  )�لأول  ت�شل�شي 

�شيتي(.
ي�شيف  �أن  �مليييييرجيييييح  وميييييين 

مبار�ة  �ليي�ييشييبييت  �أر�يييشييينيييال 
�أخرى دون هزمية عندما 

هادر�شفيلد  ي�شت�شيف 
�أوزيييييل  ميي�ييشيياركيية  دون 
�لأرجييييييييح، على  عييلييى 
�ىل  عودته  تكون  �أن 
�خلمي�س  �لييفييريييق 
�ييييييشييييييد قييييييييييييره بيييييياخ 
�لأذربيييييييييييييييجييييييياين يف 
�ليييييييدوري �لأوروبيييييييي 

�لتي خا�شها فينغر �ملو�شم  �مل�شابقة  ليغ”،  “يوروبا 
�لييفييريييق يف  كييانييو� خيييارج ح�شابات  �ملييا�ييشييي بالعبن 
على غر�ر  وقيمتهم،  رغم خربتهم  �ملمتاز  �لييدوري 
�أوليفييه  و�لفرن�شي  ويل�شري  وجييياك  و�لييكييوت  ثيو 
جيييريو. و�أوزييييييل لي�س �ليينييجييم �لييوحيييييد يف �ليييدوري 
�ملمتاز �لذي يجد نف�شه هذ� �ملو�شم خارج �لت�شكيلة 
�لأ�شا�شية، فالفرن�شي بول بوغبا و�لبلجيكي روميلو 

لوكاكو وجنم �أر�شنال �ل�شابق �لت�شيلي 
�لأمر  يعانون  �شان�شي�س  �أليك�شي�س 
�ملييدرب �لربتغايل  ذ�تييه حتت قيادة 
مان�ش�شرت  يف  مييورييينيييييو  جيييوزييييه 

يونايتد.
ويريد �إميري من لعبيه �ل�شغط 
باندفاع  و�للعب  �لكرة  حامل  على 

كييبييري، وهييييذ� �لأمييييييير�ن ل 
�أ�شلوب  ييينييا�ييشييبييان 

ليييعيييب �أوزييييييييل 
�ليييييييقيييييييادم 

�شال  �أ
من 

وجهت  �لييتييي  �لنييتييقيياد�ت  بعد  للغاية  �شعب  �شيف 
�ليييييه ميين قييبييل مييو�طيينيييييه عييلييى خلفية �ييشييورتييه مع 
تبعها  ومييا  �أردوغييييان،  رجييب طيب  �لرتكي  �لرئي�س 
من �أد�ء خميب للمنتخب وتنازله عن �للقب �لعاملي 

بخروجه من �لدور �لأول ملونديال رو�شيا.
�أوزييييييل يف هيييذه �لفرتة  �أن ميييير  �ليي�ييشييدف  و�يييشييياءت 
�ل�شعبة جد� مع منتخب بالده �لذي قرر �لبتعاد 
�لعن�شرية  �شحية  باأنه  ل�شعوره  نهائيا  عنه 
وعدم �لحرت�م وباأنه “�أملاين عندما نفوز، 
ومهاجر عندما نخ�شر”، مع �نتهاء حقبة 
“حاميه” فينغر �لذي جاء به �ىل “�شتاد 

.2013 �لمار�ت” يف 
�ل�شعور بالغنب �شادق وي�شتحق �لتعاطف 
�إمييييييري ل يكرتث  �أن  يييبييدو  لييكيين  مييعييه، 
با�شتطاعة  هييييل  و�حيييييييد:  لأميييييير  �يييشيييوى 
�لييييالعييييب �ليييينييييجيييياح حتت 
نظامه؟ �جلييو�ب على 
�أقييلييه يف هذه  ذلييييك، 
يبدو  ل  �للحظة، 
�شالح  يف  �أنييييييييه 

�أوزيل.

�جلريح  ت�شل�شي  عييلييى  �لييو�ييشيييييف  ليييييفييربييول  يييعييول 
و�ملت�شدر،  �للقب  حامل  �شيتي  مان�ش�شرت  لعرقلة 
من  ع�شرة  �ل�شاد�شة  �ملرحلة  قمة  يف  �ل�شبت  �ليوم 
قليلة  �أييييام  وقبل  �لييقييدم.  لكرة  �لإنكليزي  �ليييدوري 
مييين مييو�جييهيية حييا�ييشييميية ميييع نيييابيييويل �لإييييطيييايل قد 
�أوروبا،  �أبطال  لييدوري  �ملجموعات  دور  من  تطيحه 
�ل�شباين  ومييدربييه  �شيتي  �نييز�ل  يف  ليفربول  يحلم 
�ل�شبت  فييوزه  �ليي�ييشييد�رة، بحال  بيب غييو�رديييول عن 
�ملرحلة، و�شقوط  �فتتاح  على م�شيفه بورمنوث يف 
�ىل  و�ملرت�جع  �ملتعر  ت�شل�شي  �أمام  “�شيتيزن�س” 
�ملركز �لر�بع يف �لرتتيب. لكن ليفربول حقق فوزين 
�للحظات  يف  جييولييتيين،  �آخييير  يف  �ل�شعوبة  غيياييية  يف 
�ىل  تيياأخييره  قلب  ثم  �يفرتون  غرميه  �أمييام  �لقاتلة 
فوز �شد برينلي )3-1( خ�شر فيه مد�فعه �ل�شاب 
جو غوميز، ليبقي على فارق �لنقطتن مع �شيتي. 
يونايتد  مان�ش�شرت  عييلييى  جميييدد�  �لنييظييار  وتييتييجييه 
يفز  مل  �لييذي  مورينيو  جوزيه  �لربتغايل  ومييدربييه 
�لثامن  �ملركز  �إىل  �أرجعه  �أربييع مباريات ما  �آخيير  يف 
�شيتي.  جييياره  عيين  نقطة   18 بييفييارق  �لييرتتيييييب  يف 
وي�شتقبل “�ل�شياطن �حلمر” على ملعبهم فولهام 
�لأخري. �أما توتنهام �لثالث و�لذي مل يتعادل بعد يف 
15 مبار�ة، فيحل على لي�شرت �شيتي، وياأمل �أر�شنال 
�خلام�س يف �لعودة �ىل م�شل�شل �لنت�شار�ت عندما 
ي�شتقبل هادر�شفيلد �ملتو��شع. مل يخ�شر ت�شل�شي يف 
�أول 12 مبار�ة يف �لدوري، وبقي على م�شافة قريبة 
يف  وليفربول،  �شيتي  مان�ش�شرت  �لثنائي  ميين  جييد� 
هيياز�ر. لكن بحال  �أدييين  �لبلجيكي  تاألق جنمه  ظل 
خ�شارته �أمام �شيتي �ل�شبت على ملعبه “�شتامفورد 
�أكر  �شيغرق  ليينييدن،  �لييعييا�ييشييميية  غيييرب  يف  بريدج” 
�أن  13 نقطة من حامل �للقب، ما يعني  على بعد 
خ�شارته �لثالثة يف �أربع مباريات قد تبعده منطقيا 
�ل�شباين  ظهريه  وحييث  �للقب.  على  �ملناف�شة  عيين 
ماركو�س �ألون�شو زمالءه على ن�شيان �لفارق �لكبري 
�أر�س  على  �ملفاجئة  �خل�شارة  بعد  وذلك  �شيتي،  مع 
�شي�شبح  خ�شرنا  “�إذ�  �لأربعاء   2-1 ولفرهامبتون 
�لييفييارق 13 نقطة مييع �ليي�ييشييد�رة، وهييذ� عييدد كبري 
جيد�  �ل�شتعد�د  �لتفكري،  علينا  لكن  �لنقاط،  من 
هذه  �لرتتيب.  �ىل  بالنظر  �لتلهي  وعييدم  للمبار�ة 
�لفر�شة �لأمثل للعودة بقوة«. بدوره، قال �ليطايل 
�أف�شل  “�شيتي  ت�شل�شي  مييدرب  �ييشيياري  ماوريت�شيو 
فريق يف �أوروبا، ورمبا �لف�شل يف �لعامل. مان�ش�شرت 
ونقاتل  نلعب  �أن  يجب  خمتلفة.  فئة  �شمن  �شيتي 
�لربتغايل  يحاول  �لأو�ئيييل«.  �لأربعة  بن  نكون  كي 
ملان�ش�شرت  منا�شبة  حييلييول  �يييجيياد  جيياهييد�  مورينيو 
�ل�شباين  ريال مدريد  �مليياأزوم، لكن مدرب  يونايتد 
و�نرت �ليطايل وت�شل�شي �ل�شابق �أجرى 46 تغيري� 
على ت�شكيلته �ل�شا�شية هذ� �ملو�شم، بينها �شبعة يف 
�لأعلى  وهو   ،)2-2( �أر�شنال  �شد  �لأخييرية  �ملبار�ة 
وعرب  �لبطولة.  يف  �مل�شاركة  �لع�شرين  �لأندية  بن 
�ل�شابق و�ملحلل �حلايل يف �شبكة  قلب دفاع �لفريق 
من  خماوفه  عن  فرديناند  �شبورت” ريييو  تي  “بي 
بيي�ييشيييء ميييا. �لأمر  �لييقيييييام  “يجب  �لييتييغيييييري�ت  تييلييك 
�مل�شرتك �لذي �شاهدناه مع مورينيو هو �لتغيري�ت 
وقلب  تغيري�ت«.  تغيري�ت،  تغيري�ت،  �أ�شبوع--  كل 
�أر�ييشيينييال �إىل تعادل  تييياأخيييره مييرتيين �ييشييد  يييونييايييتييد 
طريق  عيين  �لأربييعيياء  تر�فورد”  “�أولد  ملعبه  على 
وذلك  لينغارد  وجي�شي  مار�شيال  �أنتوين  �لفرن�شي 

بوغبا  بييول  �لفرن�شي  جنميه  فيها  �أبقى  مييبييار�ة  يف 
�لبدلء  مقاعد  على  لييوكيياكييو  روميييييلييو  و�لبلجيكي 
�أحرى  �لييثيياين.  �ل�شوط  يف  بهما  �لدفع  قبل  وذلييك 
�ملييييدرب �لأملييييياين يييورغيين كييلييوب �شبعة تييغيييييري�ت يف 
بعد  لكن  برينلي،  �شد  �لأ�شبوع  منت�شف  ليفربول 
�لييرب�زيييلييي روبييرتييو فريمينو  تيياأخييره �شاهم دخيييول 

�لتاأخر  قلب  يف  �ييشييالح  حممد  و�مليي�ييشييري 
 39 ليح�شد   ،1-3 �ييشييعييب  فيييوز  �ىل 
حمققا  مييييبييييار�ة   15 �أول  يف  نييقييطيية 
�أف�شل بد�ية من هذ� �لنوع يف تاريخ 
بورمنوث  مييو�جييهيية  وبييعييد  ليفربول. 
بعد  �لأول  فييوزه  حقق  �لييذي  �ل�شابع 
“�حلمر”  ي�شتعد  خيي�ييشييار�ت،  �أربييييع 

نابويل  �شد  م�شمارية  ملبار�ة 
يف دوري �لأبييطييال حيث 
حتقيق  عييليييييه  يييتييحييتييم 
تاأهله  ل�شمان  �لييفييوز 
يف  �لي16  دور  �إىل 

م�شابقة بلغ مبار�تها 
قبل  �لييييينيييييهيييييائييييييييييية 
�أ�يييشيييهييير فقط  �ييشييتيية 

لفريق  بيياليينيي�ييشييبيية 
يف  يييييخيييي�ييييشيييير  مل 
�آخر 20 مبار�ة 
خمتلف  �شمن 
�مليييي�ييييشييييابييييقييييات، 

مييييييتيييييليييييك 

�أر�ييشيينييال، خيياميي�ييس �لييرتتيييييب بييفييارق 10 نييقيياط عن 
�لأول  �ل�شوط  يف  تقدمه  بعدم  لفتا  �شجال  �شيتي، 
�شد �أي فريق يف �لي”برميري ليغ” هذ� �ملو�شم. كان 
�مل�شهد مماثال �لأربعاء، عندما دخل غرف �ملالب�س 
�أر�شنال  لكن  يونايتد.  1-1 مع مان�ش�شرت  متعادل 
�شجل �أهد�فا يف �ل�شوط �لثاين )25(، �أكر من �أي 
فريق �آخر. وح�شد “�ملدفعجية” �أربع نقاط 
ويونايتد  توتنهام  مبار�تن �شد  �آخر  يف 
يعني �أن فريق �ل�شباين �أوناي �ميري، 
�يييشيييان جرمان  بييياريييي�يييس  ميييين  �لييييقييييادم 
بعد  عافيته  ي�شتعيد  بييد�أ  �لفرن�شي، 
�أر�شن  للفرن�شي  �لتاريخية  �حلقبة 
�شوى  يخ�شر  مل  بيياأنييه  علما  فييييينييغيير، 
�شد  �ملييو�ييشييم  مييبييار�تيين مطلع 
�شيتي  مييييانيييي�ييييشيييي�ييييشييييرت 
وت�شل�شي �لقوين.

»ال�سياطني احلمر« ي�ستقبل فولهام الأخريهــل يتخـلـــى اأر�شنــال عــن اأوزيــل؟ 

ليفربول يعول على ت�شيل�شي لفرملة ال�شيتي



    
ال�شرطة ال�شويدية تنقذ طفلة �شورية من الزواج

يعي�شان  وزوجييتييه،  �شورياً  لجئا  �ل�شويد  يف  �لعليا  �ملحكمة  د�نييت 
غربي �لبالد، كانا يح�شر�ن لتزويج �بنتهما �لبالغة من �لعمر 13 
عاما فقط ق�شر� ب�شاب يبلغ من �لعمر 23 عاما. وكانت �لطفلة قد 
�لييزو�ج من ذلك  �ت�شلت بال�شرطة بنف�شها لتحدثهم عن رف�شها 
�لرجل، و�شارعت �ل�شرطة على �لفور مل�شاعدتها وقررت لها �لعي�س 
مبكان �شري وحممي بعيد� عن عائلتها. ويعترب تزويج �لأطفال 
�ل�شويد.  قانوين يف  �أميير� غري  ع�شرة  �لثامنة  �شن  ر حتت  و�لق�شنّ
��شتندت يف قر�ر تزويج  �لعائلة كانت قد  �أن  �إىل  و�أ�شارت �ملحكمة 
وخل�شت  �خل�شو�س،  هذ�  �خلا�شة" يف  "تقاليدها  على  طفلتهم 
�ليييزو�ج قانونيا. وكييان �لربملان  كيياف كي ي�شبح  ذلييك غري  �أن  �إىل 
�ملييا�ييشييي، ل�شالح �قرت�ح  نييوفييمييرب   21 بييتيياريييخ  �ييشييوت،  �ليي�ييشييويييدي 
18 عاما،  حكومي بت�شديد �حلظر على زو�ج �لأطفال، حتت �شن 
خارج  حدثت  �لتي  �ليييزو�ج  بحالت  �لعيييرت�ف  عييدم  �أي�شا  لي�شمل 
�ل�شويد. وكان قانون حظر زو�ج �لُق�شر �ملعمول به �شابقا ي�شتثني 
�ليي�ييشييويييد، لياأتي  �لييييزو�ج بقا�شر يف حيييال مت عييقييده خيييارج  حيييالت 
ت�شويت �لربملان �جلديد ل�شالح تعديالت متنع زو�ج �لق�شر منعا 
باتا. ويف عام 2016، قالت م�شلحة �لهجرة �ل�شويدية، �إنها حددت 
طلبات  يف  متزوجون  �إنهم  قالو�  �لذين  �لأطييفييال  من  حالة   132
�للجوء، �لتي قدموها، متوقعة وجود �ملزيد. ووفق �لقائمن على 
�لفتيات،  على  �شلبي  ب�شكل  �لأطفال  زو�ج  يوؤثر  �لقانون،  م�شروع 
ويزيد من �حتمال �بتعادهن عن �لتعليم، و�لعي�س يف حالة فقر، 

كما يعر�شهن لأن ي�شبحن �شحايا �لعنف �ملنزيل.

ن�شيحة ملربي احليوانات.. احذروا اأمرا�شا قاتلة
حتيير�ييس عييائييالت كييثييرية عييلييى تييربييييية �حليييييو�نييات �لأليييييفيية د�خل 
بعطف كبري ل�شيما من  �لوديعة  �لكائنات  �لبيوت، وحتظى هذه 
قبل �ل�شغار، لكن خرب�ء �ل�شحة ينبهون �إىل �حتمال نقلها لكثري 

من �لأمر��س.
من  �ملييئيية  يف  �شتن  فييياإن  �أنفو"،  تيفي  "فر�ن�س  مييوقييع  وبح�شب 
�شخ�شا  �أن  �أ�شل حيو�ين، كما  �إىل  تعود  للب�شر  �ملعدية  �لأمر��س 
و�حد� من �أ�شل كل ثالثة يف �لعامل ي�شاب كل �شنة مبر�س معد 

ب�شبب �حليو�نات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اخل�شراوات والفاكهة مفيدة لل�شحة العقلية 
تقل  قد  و�لفاكهة  �خل�شر�و�ت  من  �لكثري  يتناولون  �لييذي  �لعمر  منت�شف  يف  �لرجال  �أن  �أمريكية  در��شة  ذكييرت 

�حتمالت تعر�شهم مل�شكالت �إدر�كية يف �شنو�ت لحقة مقارنة مع من ل يتناولون هذ� �لنوع من �لغذ�ء كثري�.
وتابع �لباحثون نحو 28 �ألف رجل على مدى عقدين من �لزمن وكان متو�شط �أعمارهم 51 عاما. وكان �مل�شاركون 
يجيبون مرة كل �أربعة �أعو�م على ��شتبيان ب�شاأن ��شتهالكهم للفاكهة و�خل�شر وغريها من �لأطعمة. كما خ�شعو� 

�أي�شا لختبار�ت يف مهار�ت �لتفكري و�لذ�كرة عندما بلغو� 73 عاما.
و��شتناد� �إىل نتائج هذه �لختبار�ت وجد �لباحثون �أنه يف نهاية �ل�شبعينات من �لعمر قلت �حتمالت تعر�س �لرجال 
�لذين تناولو� �ملزيد من �خل�شر على مدى �لعقدين �ل�شابقن مل�شكالت �إدر�كية بن�شبة 17 باملئة عن غريهم بينما 
�لذين كان طعامهم يحتوي على  �لرجال  باملئة عن   34 بن�شبة  �إدر�كية خطرية  �إ�شابتهم مب�شكالت  يقل �حتمال 
�إن ��شتهالك �لفاكهة ل يوؤثر على ما يبدو على فر�س  �لباحثون يف دورييية طب �لأع�شاب  �أقييل. وقال  خ�شر�و�ت 
�لإ�شابة مب�شكالت �إدر�كية ب�شيطة لكن �لرجال �لذين يتناولون �ملزيد من ع�شري �لربتقال تقل �حتمالت تعر�شهم 

ل�شطر�بات �إدر�كية �شديدة بن�شبة 47 باملئة عمن يتناولونه قليال.
�لربيد  عييرب  بو�شطن  يف  �لعامة  لل�شحة  ت�شان  كلية  ميين  يييو�ن  ت�شينج  ت�شاجن  �لييدر��ييشيية  يف  �لباحثن  كبري  وقييال 
�لإلكرتوين "قد يكون تناول �خل�شر على �ملدى �لطويل )مثل �خل�شر �لورقية و�خل�شر�و�ت �حلمر�ء( و�لفو�كه 

)مثل ثمار �لتوت( وع�شري �لفو�كه )مثل ع�شري �لربتقال( مفيد� للوظائف �لإدر�كية �لذ�تية يف �أو�خر �لعمر".
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تقتل تواأميها الر�شيعني بطريقة ب�شعة 
�لعامل،  عييلييى م�شتوى  �ملييروعيية  ميين �جليير�ئييم  و�حييييدة  يف 
و�لدة  �لأمريكية  كاليفورنيا  ولييية  يف  �ل�شرطة  �عتقلت 
تيييو�أمييين ر�ييشيييييعيين يييبييلييغييان ميين �لييعييميير 10 �ييشييهييور، بعد 
�كت�شاف جثتهما يف �أحد فنادق �لولية. وتعتقد �ل�شرطة 
�أن �لأم هيذر لنغدون �أغرقت طفليها �لر�شيعن ، �للذين 
ليلة  بعد  كاليفورنيا، وذلك  بو�شط  عر عليهما يف نزل 
فيه.  للمبيت  �ل�شرطة لالأم وطفليها مكانا  ترتيب  على 
وكان �أحد �ملالجئ قد �أبلغ لنغدون باأنه مل يعد باإمكانها 
�لبقاء يف �مللجاأ يف مدينة تولير ب�شبب �إثارتها �مل�شتمرة 

للم�شكالت، بح�شب �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
�إنه  �ل�شرطة يف تولير جون هاملن  وقييال مدير مركز 
�لبالغة  �أي �ت�شالت �شابقة مع لنغدون،  مل يكن هناك 
من �لعمر 37 عاما، م�شري� �إىل �أنه �شيتم �حل�شول على 
م�شاعدة من �جلهات �ملعنية بال�شحة �لنف�شية لتقييم ما 

�إذ� كان ميكنها �إحلاق �لأذى بنف�شها �أو باأطفالها.
و�أو�شح �أن �ل�شرطة مل ترغب برتك �مللجاأ قبل �أن جتد 
مكانا للعائلة يف تلك �لليلة �ملاطرة، ولذلك فقد عرو� 
�لغرفة  �أجييرة  لدفع  ��شتعد�دها  �أبييدت  هيئة خريية  على 
تلقت  �لتايل،  �ليوم  �شباح  ويف  �لتو�أمن.  وطفليها  لالأم 
�إد�رة �ل�شرطة �ت�شال طارئا من �لنزل يفيد بالعثور على 
طفلن ر�شيعن غارقن. وو�شلت �لأجهزة �ملخت�شة �إىل 
موقع �لنزل، و�شارعت �إىل حماولة �إنقاذ �لطفلن، ثم مت 
حلظات  بعد  هناك  توفيا  لكنهما  �مل�شت�شفى،  �إىل  نقلهما 
يف  �لغرفة  وتفتي�س  �لأم  ��شتجو�ب  وبعد  �لو�شول.  من 
�لفندق، �حتجزت �ل�شرطة �لأم، بينما �شعت للو�شول �إىل 

�لأب، لكنها مل تتمكن من �لتعرف على هويته.

فح�س يك�شف ال�شرطان يف 10 دقائق
�بتكر باحثون من جامعة كوينزلند �ل�شرت�لية �ختبار�ً 
وتعتمد  دقييائييق.   10 خيييالل  �ليي�ييشييرطييان  ك�شف  ي�شتطيع 
يف  �شمات  على  جتريبية  لتيييز�ل  �لتي  �لفح�س  طريقة 
بن  م�شرتكة  �أنها  تبن  �إيييه(  �إن  )دي  �لور�ثية  �ل�شفرة 

جميع �أنو�ع �ل�شرطان.

مبيدات ح�شرية ت�شبب 
اإعاقة ذهنية لالأطفال 

�أن  ينبغي  ل  �حليييو�ميييل  �إن  عييلييميياء  قيييال 
ملبيد�ت  قليلة،  بكميات  ولييو  يتعر�شن، 
جمموعة  مييييين  مييي�يييشييينيييوعييية  حييي�يييشيييريييية 
�لنمو  با�شطر�بات يف  ترتبط  كيماويات 
�ملبيد�ت  وهييذه  �لأطفال.  لدى  �لع�شبي 
�ملعروفة باملبيد�ت �لع�شوية �لفو�شفاتية 
كغاز�ت  �لأ�يييشيييا�يييس  يف  تييطييويييرهييا  جييييرى 
و�أ�شبحت  حيييرب  و�أ�ييشييلييحيية  لييالأعيي�ييشيياب 
ت�شتخدم �ليوم يف مكافحة �حل�شر�ت يف 
�ملز�رع ومالعب �جلولف ومر�كز �لت�شوق 
�لإن�شان  يتعر�س  �أن  وميكن  و�ملييد�ر�ييس. 
�لييكيييييميياويييات عييين طييريييق �لغذ�ء  لييهييذه 
�لييهييو�ء. وقييال علماء يف  �أو حتى  �مليياء  �أو 
�إنه  �لطبية  )بلو�س(  دورية  ن�شرته  بيان 
يتعن حظر هذه �لكيماويات متاما لأنه 
على �لرغم من �ل�شماح با�شتخد�مها يف 
�لزر�عة مب�شتويات منخف�شة يف �لوقت 
�لييير�هييين فيياإنييهييا تييرتييبييط بيياإعيياقيية ذهنية 
�إرت�س  �إرفا  �لأطفال. وقالت  د�ئمة لدى 
وهي  �لبحث  فريق  قييادت  �لتي  بت�شوتو 
يف  �لبيئية  �ل�شحة  علوم  مركز  مييديييرة 
كلية ديفي�س للطب بجامعة كاليفورنيا 
لرويرتز هيلث �إنه على �لرغم من زيادة 
�أ�ييشيير�ر فييياإن �لعديد  �لأدليييية على وجيييود 
من �لنا�س ماز�لو� ي�شتخدمون �ملبيد�ت 
�لع�شوية �لفو�شفاتية على نطاق و��شع.

لأ�شباب  يييرجييع  قيييد  هييييذ�  �أن  و�أ�يييشيييافيييت 
مب�شتويات  �مل�شتمر  �لتعر�س  �أن  منها 
ملحوظة  �أعيير��ييشييا  ي�شبب  ل  منخف�شة 
يييوؤدي لفرت��س  �لقريب مما  �لأمييد  يف 
�مل�شتويات  لييهييذه  �لييتييعيير�ييس  بييياأن  خيياطييئ 

�ملنخف�شة ل ي�شتدعي �لهتمام.
طفل يف رو�سة �سينويجو �سيتي احلدودية يف كوريا ال�سمالية يقدم عر�سا �سمن 

جمموعة من الأطفال ا�ستمر ملدة �ساعة. )اأ ف ب(


