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اكت�ساف نتيجة �سلبية لل�سعادة الزوجية!

اأن يالحظ بع�س النا�س املتزوجني اكت�سابهم للوزن يف ال�سنة  ميكن 
الأوىل اأو الثانية اأو حتى العا�سرة من العالقة طويلة الأمد.

اأو  الييروتييني،  ال�سبب يكمن يف  اأن  الأ�سخا�س  هييوؤلء  عييدد من  ويقول 
تناول وجبات خفيفة اأكرث، يف حني ي�سري اآخييرون اإىل ارتباط الأمر 

بعدم ممار�سة التمارين الريا�سية.
الييوزن يف  اكت�ساب  كييان  اإذا  الباحثون معرفة ما  اأراد  ال�سبب،  كييان  اأيييا 

العالقة الزوجية اأمرا حقيقيا، ومن الوا�سح اأنه كذلك.
عييلييى ميييدى اليي�ييسيينييوات القليلة املييا�ييسييييية، اأ�يييسيييارت درا�ييسييتييان عييلييى وجه 
زيادة  اإىل  تيييوؤدي  احلييييياة  يف  لنا  املحببة  الأمييييور  اأن  اإىل  اخل�سو�س، 
اأن الأ�سخا�س الذين ي�سعرون بالر�سا يف  الوزن. واأو�سحت الأبحاث 
اأخييرى، ميكن  وبعبارة  اأف�سل.  ب�سحة  يتمتعون  الزوجية،  عالقاتهم 

القول: زوجة �سعيدة، حياة �سحية.
 Southern جامعة  يف  الباحثون  در�ييس   ،2013 يوليو  يف  ولكن 
حالة 169 من الأزواج اجلدد مدة اأربع  دال�س،  Methodist يف 

�سنوات، ووجدوا �سيئا خمتلفا متاما.
عر�سة  اأكييرث  هييم  عالقتهم،  يف  �سعادة  الأقيييل  الأ�سخا�س  اأن  وات�سح 
لإنقا�س الوزن. ويقول الباحثون اإن الأزواج الذين ي�سعرون بالر�سا 
اأقل عر�سة ملتابعة وزنهم، لأنهم  يف العالقة الزوجية، هم يف الواقع 
ل يتطلعون اإىل ترك �سريكهم، فهم �سعداء ومرتاحون بكيفية �سري 

الأمور.
ب�سكل  الر�سا  "يرتبط  ميلتزر:  اأنييدريييا  الرئي�سي،  الباحث  ويييقييول 
اإيجابي مع زيادة الوزن، ومييل الزوجان اللذان ي�سعران بالر�سا، اإىل 

اكت�ساب وزن اأكرب".
 PLOS 2018، يف جملة  فييرباييير  ُنيي�ييسييرت، يف  اأخيييرى  درا�ييسيية  ويف 
اأراد  اأ�يييسيييرايل،  األييييف   15 و�ييسييمييلييت  �ييسيينييوات   10 ا�ييسييتييمييرت   ،One
اأكرث عر�سة لزيادة  اإذا كان النا�س يف العالقات  الباحثون معرفة ما 

الوزن، مقارنة بالأفراد الذين كانوا عازبني.

فارغة واملعدة  والليمون  املاء  ل�سرب  فوائد   5
الفوائد  ب�سبب  لل�سحة،  املهمة  الييغييذائييييية  امليييواد  ميين  الليمون  يعد 
فيها  يتناول  التي  الطريقة  اأن  اإل  للج�سم،  يقدمها  التي  الكبرية 

النا�س الليمون، تلعب دورا مهما يف مدى ا�ستفادة اجل�سم منه.
بالليمون يف  املييمييزوج  الييدافييئ  املييياء  بيي�ييسييرب  الييتييغييذييية  وين�سح خيييرباء 
ال�سباح، على معدة فارغة، م�سريين اإىل وجود 5 فوائد اأ�سا�سية ملثل 

هذه اخلطوة الب�سيطة.
�سروري  وهييو  "�سي"،  بفيتامني  غنيا  الليمون  يعد  متاألقة:  ب�سرة 
ل�سحة الب�سرة، بالإ�سافة اإىل م�سادات الأك�سدة، التي حتارب جتاعيد 
البكترييا  حتييارب  لليمون  القلوية  الطبيعة  اأن  كما  اجللد.  وعيوب 

امل�سببة حلبوب الب�سرة.
اإفراز  الليمون  يف  املييوجييود  ال�سريك  حم�س  يحفز  للفم:  معطر 
اللعاب ويحارب رائحة النف�س الكريهة. اأما فيتامني �سي فيعمل على 
حماربة اأمرا�س اللثة. كما تعمل مركبات الفالفونويد على حماربة 
الفم  رائحة  ت�سبب  والتي  والأ�سنان،  الل�سان  املوجودة على  البكترييا 

الكريهة، ح�سب ما ذكر موقع "�ستاندرد ميديا".
يف  بالليمون  الييدافييئ  امليياء  �سرب  يتم  عندما  اله�سم:  على  امل�ساعدة 
التخل�س  اأي �سيء، فاإن هذا ي�ساعد اجل�سم على  ال�سباح قبل تناول 
من ال�سموم، ويقوي عمل اجلهاز اله�سمي وقدرته على ا�ستخال�س 
خالل  لحقا  تتناوله  الييذي  الطعام  ميين  املفيدة  الغذائية  العنا�سر 
باحلرقة  ال�سعور  ميين  التخل�س  على  اأي�سا  الليمون  ويعمل  اليييييوم. 
البوتا�سيوم،  الليمون على  املناعي: يحتوي  والنتفاخ. تقوية اجلهاز 
الذي يعمل بدوره على حتفيز الدماغ والأع�ساب، ويتحكم يف �سغط 
الدم. ويعمل ع�سري الليمون على "تذويب" حم�س اليوريك، امل�سوؤول 
املفا�سل. كما يعمل على تخلي�س  ال�سعور بالأمل واللتهابات يف  عن 
اجل�سم من ال�سموم. خ�سارة الوزن: تعمل األياف البكتني املوجودة يف 
الليمون على حماربة ال�سعور باجلوع. وبالرغم من اأن الليمون نف�سه 
ل ي�ساعد يف خ�سارة الوزن، فاإن �سرب املاء الدافئ مع الليمون ي�ساعد 

يف التخل�س من النتفاخ.
كما اأن ا�ستبدال القهوة والع�سائر وامل�سروبات الغازية باملاء والليمون، 

ي�ساعد يف احلفاظ على حمية متوازنة ال�سعرات احلرارية.
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با�ستا من الديدان.. الكابو�س يتحول اإىل حقيقة
ن�سمع كثريا اأو نرى بني احلني والآخر يف التلفزيون اأو ال�سينما، اأ�سخا�سا 
ياأكلون احل�سرات، الديدان خ�سو�سا، باعتبارها ح�سرات غري �سارة وغذاء 

مفيدا حتتوي على الكثري من الربوتني والقليل من الكولي�سرول.
اأمر �سائع يف دول �سرق  النا�س عموما،  واأكييل احل�سرات، الذي يتذمر منه 

وجنوب �سرقي اآ�سيا، مثل ال�سني وتايالند.
لكن الفكرة غري العادية اأ�سبحت الآن واقعا، يف هونغ كونغ، بف�سل كاثرينا 
اإعداد  اأ�سبح بالإمكان تربية الديدان يف املنزل، وا�ستخدامها يف  اإذ  اأونغر، 

طبق با�ستا "لذيذ ورائع"، رمبا مع �سل�سلة البندورة بالب�سل والفلفل .
متخ�س�سة  �سركة  وموؤ�س�سة  عاما   28 العمر  من  البالغة  اأونغر،  وتعمل 
اإنييتيياج منييوذج مدمج من  2016، على  اأوعييييية منذ  يف تربية احل�سرات يف 
الدرا�سة يف ح�س�س علم  اأو يف ف�سول  املنازل  الديدان يف  الأوعية لربية 
الأحياء. وهذه الأوعية قد تكون مغرية لع�ساق تناول احل�سرات والديدان، 
املنزل ل  با�ستا لذيذة، فربيتها يف  �سكل وجبة  اأو على  بالتحمي�س  �سواء 
يحتاج اإىل م�ساحة، اإذ ميكن تربيتها يف الأوعية مع قليل من الربة واملاء.

وتعتقد اأونغر، اأنه ب�سبب الزيادة ال�سكانية الكبرية خالل العقدين املقبلني، 
�سي�سطر النا�س للبحث عن م�سادر بديلة للحوم، وبنظرها فاإن احل�سرات 
اإذ ميكن تربيتها على الربة ومب�ساحة  هي البديل املتاح وال�سهل للحوم، 
يونان" يف هونغ  "�سعب  وقييال �ساحب مطعم  امليياء.  وبقليل من  حمييدودة 
كونغ، يل ت�سينغ: "اإنها غنية بالربوتني وقليلة الكولي�سرول"، م�سيفا اأنه 

يعترب اجلنادب املحم�سة والديدان مفيدة ل�سحته.
غري اأن الأخ�سائية يف التغذية ميلز براي�س، تقول اإن اإنتاج بدائل الربوتني، 
مثل احل�سرات، يظل عري خا�سع للت�سريعات والقوانني، ورمبا يكون لهذا 

انعكا�سات �سلبية على �سالمة الطعام وذائقة امل�ستهلك.
اإنييه بخالف  فييارم، كاليتون وونييغ،  العمليات يف ليفني  ويقول رئي�س ق�سم 

اللحوم، ت�ستطيع اأن تعد الديدان بطريقتني خمتلفتني "لذيذة وحلوة".

االكتئاب يوؤثر على 
�سركاء احلياة 

الإ�يييسيييابييية  اأن  حيييدييييثييية  درا�يييييسييييية  كيي�ييسييفييت 
على  كبري  حد  اإىل  �سلباً  توؤثر  بالكتئاب 
واأظهرت  الأ�ييسييرة.   واأفيييراد  �سركاء احلياة 
الييييدرا�ييييسيييية، اليييتيييي اأجييييريييييت بييتييكييليييييف من 
املوؤ�س�سة الأملانية لإغاثة مر�سى الكتئاب 
من   84% اأن  بان"،  "دويت�سه  وموؤ�س�سة 
امل�سابني بالكتئاب ين�سحبون من احلياة 
الأقارب  ي�سيء  قييد  مييا  وهييو  الجتماعية، 
معهم.  للتوا�سل  رفيي�ييس  اأنيييه  عييلييى  فهمه 
ينطوي  هيييذا  اأن  مييين  اليييدرا�يييسييية  وحيييييذرت 
�سركاء احلياة.  النف�سال بني  على خطر 
غالباً  العالقات  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ�ييسييارت 
الناجحة  باملعاجلة  طبيعتها  اإىل  تعود  ما 
لالكتئاب. ومن املنتظر اأن تعلن املوؤ�س�ستان 
تفا�سيل عن نتائج الدرا�سة يف وقت لحق 
اليوم الثالثاء يف برلني. و�سملت الدرا�سة 
بني  اأعييمييارهييم  تييييراوح  �سخ�س  اآلف   5
من يونيو  الفرة  خالل  عاماً  و69   18
املا�سيني.  يوليو )متوز(  )حزيران( حتى 
وبح�سب تقديرات القائمني على الدرا�سة، 
البالغني  الأملييييييان  مييين   17% نييحييو  فيييياإن 
ي�سابون مرة واحدة على الأقل يف حياتهم 

با�سطراب اكتئابي م�ستمر.

الزيوت النباتية جتدد 
ب�سرتك وجتدد نعومتها �ص 23

اللبان ي�ساعد يف عالج 
التهاب املفا�سل

ظهرت اأبحاث حديثة اأن اللبان ي�ساعد 
يف عالج التهاب املفا�سل.

األباما،  جامعة  ميين  للباحثني  ووفييقيياً 
فاإن املركبات املوجودة داخل الراتنجات 
التي جتمع من حلاء اأ�سجار اللبان اأو 
ميكن  واآ�سيا،  اإفريقيا  يف  البو�سويلية 

اأن توقف اللتهاب.
املركبات  اأن  اليييبييياحيييثيييون  وجيييييد  وقيييييد 
املوجودة بداخله ميكن اأن تعلق نف�سها 
مثل  لاللتهاب،  امل�سببة  بالربوتينات 
التهاب املفا�سل، ومتنعها ب�سكل فعال. 
اللبان  اأ�ييسييجييار  اأن  الييعييلييميياء  ويييعييتييقييد 
اأنييهييا حماية  على  املييركييبييات  هييذه  تنتج 
الييفييطييريييات. وقال  اأو  �ييسييد احليي�ييسييرات 
�سارك  الذي  �سيتزر،  ويل  الربوفي�سور 
يف الأبحاث، اإن هذه النتائج قد ت�ساعد 

عقاقري  تطوير  على  الأدويييية  �سركات 
جديدة ملكافحة التهابات املفا�سل التي 
ت�سيب على �سبيل املثال اأكرث من 10 
املتحدة.  املييمييلييكيية  يف  �سخ�س  ميياليييني 
الرئي�سية  امل�سكلة  اأن  �سيتزر  واأو�ييسييح 
بتحديد  تكمن  جييديييد  دواء  اإنيييتييياج  يف 
امليييركيييبيييات متاحة  كيييييفييييية جييعييل هييييذه 
قابل  غييري  "اللبان  اأن  حيييييث  للب�سر، 

امليياء، لذا فمن ال�سعب  للذوبان يف 
الدم". لكن  اإىل جمرى  اإدخاله 

 Cambridge" �ييسييركيية 
 "Nutraceuticals
احليوية،  لييلييتييكيينييولييوجيييييات 

منتج  تطوير  من  متكنت 
على  يتغلب  اأنيييه  تييدعييي 

هذه امل�سكلة.

اأثناء النوم، اإل  وبالرغم من اأن اجلفون تغطي العيون 
اأنها متلك م�ستقبالت �سغرية تدرك من خاللها ما اإذا 

كان هناك �سوء يف اخلارج اأم ظالم.
لينام،  الأنيييف  اأن  اأي�سا  الييدرا�ييسييات  ميين  الكثري  واأثبتت 
اإذ  التذوق،  مثل حا�سة  النوم متاماً  اأثناء  ال�سّم  فحا�سة 
تبقى م�ست�سعرات التذوق املوجودة على الل�سان يف عمل 
العمل مثل حا�سة  تتوقف عن  اللم�س ل  دائييم. وحا�سة 

ال�سمع، اإل يف حال ا�ستخدام �سدادات الأذن.
ويف�سر خرباء ال�سحة الأمر بالتايل: اأثناء النوم يقوم 
خالل  ميين  احلييوا�ييس  ملنبهات  تخفي�س  بعملية  الييدميياغ 
هو  البيني  الييدميياغ  يف  املييوجييود  املييهيياد  ويييعييد  ت�سفيتها. 
"بوابة  عليه  ويطلق  اأ�سا�سية،  ب�سفة  ذلك  عن  امل�سوؤول 

الوعي" التي ي�سعب اجتيازها عند النوم.
اأو  ال�سوئية قوية  الإ�سارة  ووفقا للخرباء، فكلما كانت 
اإدراكها  لنا  الأرجييح  ال�سوتية �ساخبة، كان من  الإ�سارة 
الدماغ ي�ستيقظ  ونحن نائمون. عالوة على ذلك، فاإن 
اأو عند غياب  لييه  بالن�سبة  جييديييدة  اإ�ييسييارات  وجييود  عند 

حافز ماألوف، ك�سجيج حركة املرور مثاًل.
الأمهات  تنتبه  القابالت"،  بي"نوم  ُيعرف  ملا  وبالن�سبة 
والآباء اأحيانا، مع كل هم�سة لأطفالهم الر�سع. ويف�سر 
خييييرباء اليي�ييسييحيية ذليييك بيييياأن غييريييزة احلييميياييية وم�ساعر 

الأمومة ت�سمح للمحفز باخراق بوابة الوعي.
ويوؤكد خرباء ال�سحة اأن ارتباط العواطف بحافز ح�سي، 
ي�سهل عملية اخراق بوابة الوعي، فالغ�سب من تنقيط 

�سنبور املاء مثال يجعلنا منزعجني طوال الليل.

خدعوك فقالوا!.معتقدات خاطئة حول النوم

اكتمال القمر يعيق النوم براحة
اإل  بعمق  النوم  يعيق  القمر  اكتمال  اأن  البع�س  يعتقد 
اأنه ل يوجد دليل على ذلك. فالقمر له تاأثريعلى املد 
اليي�ييسيياطييئ وقت  بيياليينييوم عييلييى  لييذلييك ل ُين�سح  واجلييييزر. 
اجَلْزر. وتاأثري القمر على النوم من خالل �سوئه فقط

هل ي�ساعد َعدُّ الأغنام على النوم؟
اأن عّد الأغنام ي�ساعد على النوم يف حالت  من ال�سائع 
القلق، اإل اأن اأخ�سائي النوم ين�س �سرايرب يوؤكد على اأن 
عّد الأغنام لينفع ، بل يوجه التفكري اإىل اأمور اأخرى. 
ورق  على  تقلقنا  التي  الأفكار  بتدوين  �سرايرب  وين�سح 

كي ل نفكر فيها طوال الليل.

هل النوم قبل منت�صف الليل �صحي حقًا
موعد الذهاب اإىل النوم ل يهم. الأهم هو اأن جودة النوم 

يتعر�س  اأن  يجب  ول  الأوىل،  مراحله  يف  اأف�سل  تكون 
النائم اإىل اأي اإزعاج. كما اأن الإن�سان يف حاجة اإىل النوم 

العميق واإىل مرحلة الأحالم..

هل تناول الكحول ي�صاعد على النوم �صريعا؟
ي�ساعد تناول الكحول على النوم �سريعا اإل اأن اأخ�سائي 
النوم ين�س �سرايرب يرى اأن تناول الكحول يجعلنا ننام 
نبتة  �ييسيياي  ميين  كييوب  ب�سرب  ين�سح  وليييذا  اأ�يييسيييواأ،  ب�سكل 

الناردين اأو اجلنجل اأو اخلزامى.

هل ميكن تعوي�ض النوم يف وقت اآخر؟
بح�سب اأخ�سائي النوم ين�س �سرايرب، فاإن النوم ل ميكن 
اإذا  تخزينه، ولكن ميكن تعوي�س نوم ليلة �سهرت فيها 
ما منت ب�سع �ساعات اأطول يف اليوم التايل، والأكيد هو 
اأن النوم لي�س �سحياً فقط واإمنا يزيد ال�سخ�س جماًل، 

وهذا مت اإثباته علمياً.
اكتمال  كتاأثري  اليينييوم،  حييول  تثار  التي  املعتقدات  تكرث 
القمر على النوم، واأن تخزين النوم ي�ساعد على ال�سهر 
وغريها، بع�س هذه املعتقدات �سحيح وبع�سها خاطئ. 
بالنوم  اخلا�سة  املعتقدات  على  للتعرف  م�سورة  جولة 

ومدى �سحتها.

ن�سمع االأ�سوات رغم اأننا نائمون.. فما �سّر ذلك؟

ال داعي للقلق من ن�صيان �صنبور املاء غري مغلق عند 
الذهاب اإىل ال�صرير، اأو من وقوع حريق اأثناء النوم 
ب�صبب متا�ض كهربائي، فحوا�صنا ال ميكن اأن تخطئ 
التف�صري  هو  ما  ولكن  النوم.  اأثناء  حتى  عملها  يف 

العلمي لتنبه حوا�صنا، رغم اأننا نائمون؟
بعد الذهاب اإىل ال�صرير ا�صتعدادا للنوم، 

الت�صاوؤالت  دوامة  من  كثريون  يعاين 
اأط���ف���اأت جميع  وال�����ص��ك��وك: ه��ل 

اأت��اأك��د من اإغ��اق  االأن���وار؟ مل 
جميع  هل  والتلفاز.  الفرن 

مغلقة  امل���ي���اه  ���ص��ن��اب��ري 
حدث  لو  م��اذا  باإحكام؟ 
واأدى  ك��ه��رب��ائ��ي  مت��ا���ض 

النوم؟  اأثناء  حريق  وقوع  اإىل 
تدفع  الت�صاوؤالت  ه��ذه  امل��خ��اوف.  من  ذل��ك  وغ��ري 

اأن هذه  الكثريين للقلق، لكن خرباء ال�صحة يرون 
الو�صاو�ض مبالغ بها، فحوا�صنا تبقى يف حالة يقظة 

حتى اأثناء النوم.

عاما على اأكرث   140
كلمة م�سرتكة بني الب�سر

مييرت اأكيييرث ميين 140 عييامييا، على 
الب�سر  بييهييا  يييتييحييدث  كييلييميية  اأكيييييرث 
العامل،  يف  لغاتهم  بجميع  اليييييوم 
تداول  الكلمات  اأكيييرث  تعد  والييتييي 
القرن  ثييالثييييينيييييات  ميينييذ  و�ييسييهييرة 

الثامن ع�سر.
هيلو،  اأو  اآلييو  "األو" اأو  كلمة  وتعد 
كلمة الرحيب اأو التحية يف اللغة 
التي يرد بها اجلميع  الإجنليزية، 
املكاملات  ا�ييسييتييقييبييال  عييلييى  تييقييريييبييا 

الهاتفية، اأو الرحيب ببع�سهم.
وا�ستخدمت الكلمة الأ�سهر، بتلك 
الالتينية  بيييياحلييييروف  الييتييهييجييئيية 
لأول مرة يف عام 1833، يف كتاب 
اأمريكي، ُيدعى "ا�سكت�سات وغرائب 
كروكيت" الذي  ديفيد  الكولونيل 
اأعيييييييد طييبييعييه يف نييفيي�ييس اليي�ييسيينيية يف 

جريدة لندن الأدبية.
عقد  يف  الكلمة  ا�ستخدام  وانت�سر 
اأغ�سط�س   15 ومييينيييذ   ،1860
ال�سهري،  اليييعيييامل  �ييسيياغ   1877
كييلييميية هلو،  اإدييييي�ييييسييييون،  تيييوميييا�يييس 
وقد  اليييهييياتيييف،  كييكييلييميية حتييييييية يف 
�سركة  لرئي�س  ا�ستخدامها  اقرح 
الييتييلييغييراف لإجيييابييية الييهيياتييف بدًل 
من "اآهوي، اآهوي" امل�ستخدمة يف 
األك�سندر  اقرحها  والتي  ال�سفن، 

غراهام بيل.
وكييتييب تييومييا�ييس اإديييي�يييسيييون يف 15 
اأغ�سط�س 1877 ر�سالة اإىل رئي�س 
الو�سطى  املنطقة  تلغراف  �سركة 
بن�سيلفانيا،  بييولييية  بيت�سربغ  يف 
يقول فيها "اآلو.. �سديقي ديڤيد، 
جر�ساً  �ييسيينييحييتيياج  اأنييينيييا  اأعيييتيييقيييد  ل 
ميكن  هييلييو  كلمة  اأن  اإذ  لييلييميينيياداة، 
 20 اإىل   10 بييعييد  عييلييى  �ييسييميياعييهييا 

قدم من الهاتف".
م�سغالت  كانت   ،1889 وبحلول 
�سنرالت التلفون ُي�سمون 'فتيات 
التحية  بييني  الييربييط  ب�سبب  هييلييو' 

والهاتف.

تعرف على احلالق الوطواط
اأثار حالق يف تركيا ده�سة الكثري 
من ال�سياح واملواطنني، من خالل 
حالقة  يف  جييدا  الغريبة  طريقته 
ذقن الزبائن والتي �سبهها البع�س 

بي"الوطواط".
فيييذليييك احليييييالق يييييييوؤدي عييمييلييه يف 
حمله ال�سغري مبنطقة "عريفية" 
�ييسييمييال غربي  �ييسييقيياريييا  وليييييية  يف 
�ييسييقييف دكانه  تييركيييييا، مييعييلييقييا مييين 
ت�سبه  وبطريقة  عقب،  على  راأ�ييسييا 
يطلق  )اخلفا�س(  الوطواط  تعلق 
"احلالق  لييقييب  امليييواطييينيييون  عييليييييه 

الوطواط".
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�ش�ؤون حملية

اطلعا على االأداء واملواهب الوطنية والعاملية

�سيف بن زايد ونهيان بن مبارك  يزوران فعاليات مهارات اآ�سيا العاملية يف اأر�س املعار�س باأبوظبي
مبارك ال�صام�صي: امل�صابقة �صمن خطة اإعداد فريق مهارات االإمارات للمناف�صة يف عاملية رو�صيا

مبجل�ض �صامل بن لوتيه يف العني

املركز الوطني للتاأهيل ينظم حما�سرة بعنوان: »االإدمان على املوؤثرات العقلية«

اختيار غامن مبارك الهاجري رئي�صًا للمجل�ض

املجل�س اال�ست�ساري لكلية االأغذية والزراعة بجامعة االإمارات يعقد اجتماعه االأول

•• اأبوظبي - الفجر

زار الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد بن �سلطان اآل 
الداخلية،  وزييير  اليييوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
اآ�سيا  مييهييارات  م�سابقة  ميين  الأوىل  الييييدورة  فعاليات 
العاملية اأبوظبي 2018 التي ينظمها مركز اأبوظبي 
للتعليم والتدريب التقني واملهني، ملدة ثالثة اأيام يف 
فعالياتها  وتختتم  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 
مت�سابقاً   500 ميين  اأكييرث  مب�ساركة  اخلمي�س  اليييييوم 
وخيييبيييرياً ومييي�يييسيييوؤوًل ميييثييلييون 20 دوليييية، حيييييث رافق 
ال�سام�سي  �سعيد  مبارك  �سعادة  اجلولة  خالل  �سموه 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  عام  مدير 
واملهني رئي�س املنظمة الأ�سيوية للمهارات، الذي قدم 

وخمتلف  واأهدافها  امل�سابقة،  �سري  اآلية  حول  عر�سا 
التخ�س�سات واملجالت التي يتناف�س فيها ال�سباب.

اأثناء  زايييد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اطلع  وقييد 
اجلولة على الأداء واملواهب العديدة يف فريق مهارات 
الإميييييييارات وخمييتييلييف اليييييدول الأ�ييسيييييوييية والأوروبييييييييية 
والأمريكية امل�ساركة يف امل�سابقة مبا ي�ساهم يف �سناعة 

الكفاءات .
كما قام معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الثاين  اليوم  فعاليات  تفقد خاللها  الت�سامح بجولة 
 2018 اأبوظبي  العاملية  اآ�سيا  مييهييارات  م�سابقة  من 
موؤكداً على اأن دولة الإمارات تعمل وفق ا�سراتيجية 
القيادة  توجيهات  تنفيذ  خاللها  ميين  يتم  متقدمة 
اليير�ييسيييييدة لتمكني �ييسييبيياب وفييتيييييات الييوطيين ميين كافة 

ال�سناعية  والتخ�س�سات  ال�سناعي،  الييذكيياء  اأدوات 
اخلطة  متطلبات  لتلبية  يوؤهلهم  مبييا  والهند�سية، 
ظبي  اأبييييو  وروؤييييييية  للدولة2021  ال�ييسييراتيييييجييييية 

2030
وثييّميين مييعييايل اليي�ييسيييييخ نييهيييييان بيين مييبييارك اآل نهيان 
التقني  والتدريب  للتعليم  ظبي  اأبييو  مركز  جناحات 
للمهارات  الآ�ييسيييييوييية  املنظمة  ا�ييسييتييحييداث  يف  واملييهيينييي 
دائييمييا للمنظمة،  اأبييوظييبييي مييقييراً  الييعييا�ييسييميية  لييتييكييون 
العاملية  اآ�ييسيييييا  م�سابقة  ميين  الأوىل  الييييدورة  وتنظيم 
الييذي ين�سجم مع  تييام، وهييو الأمييير  بيياإبييهييار  للمهارات 
القدرات  بناء  الر�سيدة، وحر�سها على  القيادة  جهود 
املعايري  املييتييميييييزة ذات  الييوطيينييييية  لييلييكييوادر  الإبييداعييييية 

العاملية.لوطنية اأغلى ثروات الوطن.

ال�سام�سي  �سعيد  مييبييارك  �ييسييعييادة  اأعيييرب  جهته  وميين 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبو ظبي  مدير عام مركز 
واملهني رئي�س املنظمة الآ�سيوية للمهارات، عن خال�س 
زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  للفريق  والتقدير  ال�سكر 
نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  وملعايل  نهيان  اآل 
لدعمهما الدائم جلهود “اأبوظبي التقني" يف خمتلف 
الفعاليات، وحلر�سهما امل�ستمر على منح امل�ساركني يف 
امل�سابقة - خا�سة املواطنني- دفعة معنوية كبرية مبا 
ي�سمن مزيداً من احلما�سة والإبداع يف كافة جمالت 
يوا�سل  التقني"  "اأبوظبي  اأن  اإىل  لفييتييا  امل�سابقة، 
جهوده لتنفيذ خطة الإعداد لفريق مهارات الإمارات 
الذي �سيمثل الدولة يف م�سابقة املهارات العاملية كازان 

رو�سيا 2019. 

 •• العني - الفجر

بييديييوان ويل عهد  املجال�س  �ييسييوؤون  رعاية مكتب  حتت 
اأبيييوظيييبيييي، قيييدم امليييركيييز الييوطيينييي لييلييتيياأهيييييل حما�سرة 
اأم�س  يييوم  العقلية«،  املييوؤثييرات  على  »الإدميييان  بعنوان: 
مدير  الغافري،  عبداهلل  حمد  الدكتور  األقاها  الأول  
�سامل  �سعادة  جمل�س  يف  للتاأهيل،  الوطني  املركز  عييام 
، وذلك  الييعييني  زاخييير يف  الييعييامييري مبنطقة  بيين لوتيه 
بها  يقوم  التي  واملييبييادرات  التوعوية  الر�سالة  اإطييار  يف 
املركز الوطني للتاأهيل، و�سل�سلة حما�سراته التوعوية 
التي يقدمها يف جمال�س الأحياء، بهدف ن�سر الثقافة 
التوعوية فيما يخ�س املوؤثرات العقلية، وكيفية حماية 

اأبنائنا، وما العالمات والأعرا�س الت�سخي�سية ومراحل 
الإدمان مع الركيز على الوقاية والعالج.

وبنّي املحا�سر طرق العالج، وكيفية اتخاذ الإجراءات 
اليييالزمييية الييتييي يييقييوم بييهييا امليييركيييز مييين نييوعييييية العالج 
املركز  يتبعها  وا�ييسييراتيييييجييييية  تيياميية  �ييسييرييية  بييتييدابييري 
موؤكداً  بييالييغ،  واهييتييميياٍم  حيير�ييٍس  ميين  باملري�س  للعناية 
اأهمية رفع م�ستوى الوعي لدى املجتمع يف مثل هذه 
اجلديدة،  الييبيينيياءة  باملعلومات  التوعوية  املييحييا�ييسييرات 
مما ي�ساعد ذلك على تغيري ال�سلوك ال�سلبي مبا�سرة 
مبجرد اإر�ساء الثقافة الواعية التي تخدم املجتمع، من 

خالل التواجد يف جمال�س الأحياء.
بييا�ييسييطييراب مزمن  ي�سعر  املييدميين  اإن  الييغييافييري  وقيييال 

ومنتك�س، وبال�سعي القهري لتعاطي املوؤثرات العقلية، 
على الرغم من العواقب ال�سارة التي ت�سببها، وي�سيب 
النف�سية،  يوؤثر على احلالة  رئي�س، مما  ب�سكل  الدماغ 
الإدمان  يعرف  كما  اجل�سدية.  والوظائف  وال�سلوكية 
"متالزمة  لييالأمييرا�ييس،  العا�سر  اليييدويل  ت�سنيفه  يف 
من  جمييمييوعيية  اأنيييييه  عييلييى  الرتهان"،  العيييتيييمييياديييية- 
التي  واملعرفية  وال�سلوكية،  الفيزيولوجية،  الظواهر 
من  فئة  عقلي" اأو  "موؤثر  مييادة  ا�ستخدام  فيها  ياأخذ 
اأعلى بكثري من  "موؤثرات عقلية" على م�ستوى  املييواد 
ذات  الأخييييرى  ال�سلوكيات  ميين  مييعييني  لييفييرد  الأوليييويييية 
مركزية  ب�سفة  املتالزمة  هذه  وتت�سم  الأكييرب،  القيمة 
جداً«  وقوية  ملحة،  تكون  ما  »غالباً  الرغبة  زيييادة  يف 

بتعاطي الأدوية والعقاقري ذات التاأثري النف�ساين.
 ميين جهته قييال �ييسييعييادة �ييسييامل بيين لوتية الييعييامييري اإن 
الآفات  اإحدى  العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  املواد  تعاطي 
الوطني  للمركز  بال�سكر  متقدما  املجتمع،  تهدد  التي 
للتاأهيل يف اأبوظبي على دوره الرائد يف تعايف املدمنني 
واإعييادة دجمهم احلقيقي يف بيئتهم عرب تقدمي كافة 
الو�سائل املتاحة لعالج وتاأهيل مر�سى الإدمييان. ونوه 
تعايف و�سحة  الر�سيدة على  القيادة  العامري بحر�س 
عنا�سر  ليكونوا  اأر�ييسييه  على  واملقيمني  الييوطيين  اأبيينيياء 

فعالة و�ساحلة يف املجتمع.  
املنطقة  اأهيييايل  ميين  غفري  جمع  املحا�سرة  �سهد  وقييد 

وكانت هناك العديد من الأ�سئلة وال�ستف�سارات .

•• العني - الفجر

املجل�س  اجتماع  اأعمال  اأم�س  يوم  انطلقت 
ال�ييسييتيي�ييسيياري لييكييلييييية الأغييييذييييية واليييزراعييية 
بهدف  املتحدة  العربية  الإميييارات  بجامعة 
تيييبيييادل الييييييروؤى والأفييييكييييار والييتييو�ييسييل اإىل 
العملية  الأدلييييييية  عييلييى  الييقييائييميية  احليييليييول 
امل�ستفادة  والييدرو�ييس  الناجحة  واخليييربات 
لتح�سني نوعية التعليم والرتقاء بها فيما 
وتعزيز  الكلية  وتخ�س�سات  برامج  يخ�س 
اليييدار�يييسيييني يف خمتلف  الييطييلييبيية  ميييهيييارات 

التخ�س�سات الأكادميية. 
ييي�ييسييم املييجييليي�ييس  كيييل مييييين:  �يييسيييعيييادة غامن 
حلديقة  العام  املدير   – الهاجري  مبارك 
و�سعادة  بالعني،  املائية  والأحييييياء  احليوان 
الييدكييتييورحيي�ييسييني عييبييدالييرحييميين اليييرنيييد – 
والعيادات  املييراكييز  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل 
ال�سحية- وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع-، 
القا�سمي  �سلطان  ماجد  الدكتور  و�سعادة 
– مدير اإدارة التنمية وال�سحة احليوانية، 
و�سعادة:  والييبيييييئيية،  امليينيياخييي  الييتييغييري  وزارة 
املدير  املن�سوري-  الق�سيلي  علي  مييبييارك 
الزراعية،  الييي�يييسيييوؤون  لييقييطيياع  الييتيينييفيييييذي 
الظاهري،  �سامل  �سيخة  الدكتورة  و�سعادة 
املدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي 
الربي والبحري، هيئة البيئة – اأبوظبي، 
و�ييسييعييادة الييدكييتييور حمييمييد �ييسييالح -املدير 
والأ�ستاذ  الأو�سط،   ال�سرق  لن�ستله  الطبي 
بييهييانييو �ييسييويييداري-عييميييييد كلية  اليييدكيييتيييور 
الأغذية والزراعة، والدكتورة عائ�سة �سامل 
الظاهري –وكيل الكلية- وروؤ�ساء الأق�سام 
العلمية.  ويف كلمته رحب الأ�ستاذ الدكتور 

الأغذية  كييلييييية  �ييسييويييداري-عييميييييد  بييهييانييو 
لهم  ونقل  ال�ست�ساري،  باملجل�س  والزراعة 
حتيات اإدارة اجلامعة متمنيا لهم التوفيق 
للو�سول اإىل نتائج وتو�سيات تعزز التعليم 
ملواجهة  احلييييلييييول  وتيي�ييسييتييكيي�ييسييف  بييالييكييلييييية 

التحديات وبناء ال�سراكات.
الهاجري  ميييبيييارك  غييييامن  �ييسييعييادة  اأ�يييسيييار  و 
املجل�س  هييذا  اأن  اإىل   – املجل�س  –رئي�س 
يييعييزز ميين عييالقييات اجلييامييعيية مييع املجتمع 
موؤ�س�سية  �يييسيييراكيييات  عييقييد  فييير�يييس  ويييتيييييح 
فييعيياليية ميين خيييالل طيييرح مييالحييظييات حول 
اخلريجني يف �سوق العمل، وطرق حت�سني 
وتطوير برامج التدريب امليداين بالكلية. 
وتييفييعيييييل ميي�ييسيياعييي الييكييلييييية لييلييحيي�ييسييول على 
اليييدعيييم املييييايل ملييبييادراتييهييا وحتيييدييييد فر�س 
القت�ساد  لييالإ�ييسييهييام يف  الييبييحييوث.  متييويييل 
املعريف وتلبية احتياجات راأ�س املال الب�سري 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 

ومييين جييهييتييه ذكييير �ييسييعييادة الييدكييتييور ماجد 
التنمية  اإدارة  مدير   – القا�سمي  �سلطان 
التغري  وزارة  احليييييييييوانييييييييية،  والييي�يييسيييحييية 
املييجييليي�ييس يعد  هيييذا  "اإن  والييبيييييئيية  امليينيياخييي 
ا�سراتيجيات  يف  للبحث  ت�ساركية  من�سة 
و�سياغة  التعليمية  واملييخييرجييات  الييربامييج 
الأولويات والبتكارات التعليمية . وتقدمي 
احلالية  الكادميية  الربامج  حول  امل�سورة 
واملقرحة بحيث تتما�سى مع �سوق العمل 

احلايل وامل�ستقبلي يف الدولة.
الظاهري- �سامل  عائ�سة  الدكتورة  واأكييدت 
اأهمية  بيياجلييامييعيية- عيييليييى   الييكييلييييية  وكيييييييل 
ودوره  للكلية  ال�ست�ساري  املجل�س  انعقاد 
وتوثيق  املجتمعية  اليي�ييسييراكييات  تييعييزيييز  يف 

ال�سراتيجيني  اليي�ييسييركيياء  مييع  الييعييالقييات 
الكلية  ا�سراتيجية  ت�سكيل  يف  للم�ساهمة 
اأن هذا املجل�س ي�سم ممثلني عن  وخا�سة 
جمالت  يف  احليوية  والقطاعات  الهيئات 
تخ�س�سات كلية الأغذية والزراعة بجامعة 
الأولييويييات والجتاهات  الإميييارات وحتديد 
اخلطة  مع  يتواءم  مبا  بالبحوث  اخلا�سة 
لدولة  الوطنية  والأجيينييدة  ال�سراتيجية 
الإمارات... واأ�سافت وكيل الكلية: "اإن من 
اأهم املناق�سات واملو�سوعات التي مت طرحها 
ال�سراتيجية  عيير�ييس  الجييتييميياع  هيييذا  يف 
ال�سوء  تيي�ييسييليييييط  ميييع  بييالييكييلييييية  اخليييا�يييسييية 
الربامج  �سعيد  على  اإجنييازاتييهييا  اأهييم  على 
الأكادميية املعتمدة دولياً والأبحاث العلمية 

والبتكارات البحثية، وال�سبل املتبعة لتعزيز 
مهارات الطلبة مهنياً ومتكينهم من �سوق 
التي  احلالية  التحديات  وكييذلييك  العمل. 
تواجهها الكلية والأ�ساليب املتاحة ملواجهة 

هذه التحديات." 
التو�سل  الييتييي مت  الييتييو�ييسيييييات  اأهييييم  ومييين 
اإليها: دعم وتعزيز برامج التدريب العملي 
ال�سنة  نييهيياييية  ييييبيييداأ ميييع  بييحيييييث  لييلييطييلييبيية 
وحتديد  اأدنيييى،  كحد  للطلبة  التاأ�سي�سية 
با�سراتيجية  واخلا�سة  املهمة  الأولييويييات 
وبحث  الييقييادميية،  اليي�ييسيينييوات  خيييالل  الكلية 
املمكن  التي من  املالية  املنح  تي�سري  كيفية 
العلمي  الييبييحييث  لأغييييرا�ييييس  ا�ييسييتييخييدامييهييا 

وتوفري الفر�س التعليمية للطلبة. 

مب�صاركة مركزي االأمن الغذائي وخدمات املزارعني وت�صهيل
جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يحتفل 

باليوم الوطني ال�سابع واالأربعني
•• اأبوظبي - الفجر

الغذائي  الأميين  مركزي  مب�ساركة  الغذائية،  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  نظم 
باليوم  اأبييوظييبييي، احتفاًل  الأربييعيياء يف  اأميي�ييس  املييزارعييني وت�سهيل  وخييدمييات 
�سامل  البحري  �سعيد  �سعادة  بح�سور  للدولة،  والأربييعييني  ال�سابع  الوطني 
ملركز  التنفيذي  الرئي�س  اجلنيبي  ونييا�ييسيير  اجلييهيياز  عييام  مييدييير  الييعييامييري 
خدمات املزارعني باأبوظبي وعلي �سعيد القبي�سي الرئي�س التنفيذي ملركز 

ال�سعادة خلدمة ت�سهيل.
مول  الكابيتال  ملبنى  الرئي�سة  ال�ساحة  يف  اأقيييييم  الييذي  احلفل  ح�سر  كما 
مبدينة حممد بيين زاييييد بيياأبييوظييبييي، عييدد ميين قيييييادات ومييوظييفييي اجلهات 
امل�ساركة  التزام اجلهاز واجلهات  انطالقا من  امل�ساركة وعائالتهم، وذلك 
يف  وامل�ساهمة  الوطني،  باليوم  الدولة  لحتفال  احل�ساري  امل�سهد  باإثراء 
املوظفني  جميع  اأمييام  الفر�سة  واإتيياحيية  الوطنية  والحتفالت  الفعاليات 
للم�ساركة والتعبري عن حبهم وولئهم وانتمائهم لدولة الإمارات وقيادتها 

الر�سيدة.
الأهازيج  الوطني وت�سمن جمموعة من  بالن�سيد  بداأ  قد  الحتفال  وكان 
بهذه  ابتهاجاً  تراثية  ا�ستعرا�سية  وفييقييرات  ال�سعبية  والفنون  الراثية 
تراثية  لفقرات  املوظفني  تنظيم  جانب  اإىل  الغالية،  الوطنية  املنا�سبة 
وم�سابقات تفاعلية مع امل�ساركني، وركن خا�س بالأكالت ال�سعبية الإماراتية 
قام املوظفون باإعداده، كما اأقيمت بهذه املنا�سبة احتفالت مماثلة بفرعي 
اإتاحة  على  اجلييهيياز  ميين  حر�سا  الظفرة،  ومنطقة  العني  مبدينة  اجلييهيياز 
واعتزازهم  والتعبري عن فخرهم  كافة موظفيه لالحتفال  اأمام  الفر�سة 

بوطنهم وقيادتهم احلكيمة. 

مبنا�صبة اليوم الوطني ال�47 وتزامنًا مع عام زايد
جائزة ال�سيخ زايد للكتاب تنظم فعالية 
قراءة ق�سة لالأطفال عن الوالد املوؤ�س�س

•• اأبوظبي - الفجر

يف اإطار اهتمام جائزة ال�سيخ زايد للكتاب لالرتقاء باأدب الطفل والنا�سئة 
خا�سة  فعالية  اجلييائييزة  تنظم  اجلييديييد،  اجليييييل  يف  الييقييراءة  حييب  وتنمية 
زايد" التي تروي �سرية  ال�سيخ  "ثالثية  �سل�سلة  تت�سمن قراءة  بالأطفال 

ال�سيخ زايد  بيياإذن اهلل  املغفور له 
بن �سلطان اآل نهيان، طّيب اهلل 
ثراه، للكاتبة والأديبة الدكتورة 
وذلك  املييزروعييي،  حمد  فاطمة 
يوم اخلمي�س القادم 6 دي�سمرب 
اخلام�سة  ال�ساعة  من   2018
مكتبة  يف  ميي�ييسيياًء  ال�سابعة  اإىل 

كينوكونيا يف دبي مول.  
تاأتي هذه الفعالية احتفاًء "بعام 
مكتبة  ميييع  وبييالييتييعيياون  زايد" 
بهدف  اليييييابييانييييية  كييييينييوكييونيييييا 
واليافعني  الأطييييفييييال  تييعييريييف 
بتاريخ القائد املوؤ�س�س، وحتتوي 
من  جمييمييوعيية  عييلييى  ال�سل�سلة 

املختلفة يف   والأحييداث  الق�س�س 
طفولة املغفور له ال�سيخ زايد باأ�سلوب جميل ومبتكر.  

 ويذكر اأّن الق�سة �ستقراأ باللغة العربية من خالل الدكتورة فاطمة حمد 
املزروعي وباللغة الإجنليزية مب�ساركة املرجمة الكندية تري�سي جونز. 

ومن اجلدير بالذكر اأن الدكتورة فاطمة حمد املزروعي هي كاتبة واأديبة 
واأ�ستاذة جامعية اإماراتية حائزة على عدة جوائز منها جائزة اأف�سل  كتاب 
عدة  و�سغلت   2011 عييام  للكتاب  اليييدويل   ال�سارقة  معر�س  يف  اإميياراتييي 
اأ�سدرت د. فاطمة  منا�سب يف جلان حتكيم جوائز حملية لأدب الطفل.  

اأكرث من 14 كتاباً  واأ�سهرها كتاب "ثالثية ال�سيخ زايد".



ال تقت�صر م�صكلة ت�صاقط ال�صعر على الرجال بل ميكن اأن ت�صيب الن�صاء اأي�صًا. اكت�صفي �صبب امل�صكلة وتعّلمي كيفية ا�صتعادة �صعر �صحي.
اأ�صباب امل�صكلة

مبعطيات  اأحيييييانيياً  ال�سعر  ت�ساقط  يرتبط 
وراثية، ف�ساًل عن عوامل اأخرى تتاأثر 
بيياأ�ييسييلييوب احلييييييياة. عييلييى �ييسييعيييييد اآخييير، 
ميكن اأن ي�سبب بع�س امل�ساكل ال�سحية 
املناعة  كيياأمييرا�ييس  ال�سعر  ت�ساقط 
الذاتية وا�سطرابات الغدة 
ونق�س  اليييدرقييييييية 

احلديد.
اختالل  ييييوؤثييير 
تيييييييييييييييييييييييييييييييييييوزان 
هييييييييرمييييييييونييييييييات 
الأ�يييييسيييييروجيييييني 
والربوج�ستريون 
ت�ساقط  يف  اأييي�ييسيياً 
الييي�يييسيييعييير مييييوؤقييييتيييياً، 
امل�سكلة  هييذه  فتربز 
الأمهات  لدى  مثاًل 
بييعييد الإجنييييياب. لكن 
ال�سعر  يييي�يييسيييتيييعيييييييد 
غالباً  العادية  كثافته 
بييييعييييد فيييييييرة تيييييييراوح 
و�سنة.  اأ�سهر  �ستة  بني 
ميكن اأن ترتبط امل�سكلة 
اأي�ساً مبتالزمة املبي�س 

متعدد الكي�سات.
عيييليييى �ييسييعيييييد اآخييييييير، ييييييوؤدي 

بع�س الأدوية كتلك التي ت�سيطر على الكول�سرول 
وم�سيالت الدم وخاف�سات ال�سغط اإىل زيادة احتمال 

ت�ساقط ال�سعر. 
حتى الأدوية امل�ستقة من الفيتامني A، كتلك التي 
بينها  من  جانبية  اآثييياراً  تعطي  ال�سباب،  حب  تعالج 

ت�ساقط ال�سعر.
اأخرياً، يتعلق ت�ساقط ال�سعر اأحياناً بال�سغط النف�سي 
احلاد لكن ميكن اأن يتجدد منو ال�سعر بعد ال�سيطرة 
ت�ست�سريي  اأن  دوميياً  الأف�سل  امل�سكلة. من  تلك  على 

اخت�سا�سي اجللد لتقييم الو�سع بدقة.

العاج
كييبييرياً من  بيييداأت تخ�سرين جيييزءاً  اأنيييك  اإذا لحييظييت 
�ييسييعييرك فييييجيييياأًة، ابييحييثييي عييين عييييالج ميينييا�ييسييب فييييوراً. 
�ستتح�سن النتيجة حني ت�ستبقني امل�سكلة وتعاجلينها 
بطبيعته،  خفيفاً  �سعرك  كان  اإذا  مبكرة.  مرحلة  يف 

�ستتفاقم امل�سكلة بدرجة اإ�سافية.
 ا�ستعملي عالجاً مو�سعياً يحتوي على املينوك�سيديل 
وُيدَهن على فروة الراأ�س مبا�سرًة كي يوؤثر يف كمية 

الدم التي ت�سل اإىل الب�سيالت.
اأن  اآثييار جانبية لكن يجب  اأي  ل يعطي هذا العالج 
اأن  منافعه. ميكنك  للحفاظ على  ا�ستعماله  تتابعي 
الب�سرة  ت�ستهدف  متعددة  فيتامينات  اأي�ساً  تاأخذي 
وت�سعة  �ستة  بييني  تيييراوح  لفرة  والأظييفييار  وال�سعر 

اأ�سهر.
بالليزر:  العالج  اإىل  باللجوء  اأخرى  تق�سي طريقة 
اإنها و�سيلة غري موؤملة وغري غازية وتفيد الأ�سخا�س 

ييياأخييذوا الأدوييييية على املدى  اأن  يييريييدون  الييذييين ل 
الطويل. يحّفز العالج الأي�س اخللوي وتدفق الدم، 
الب�سيالت  وتن�سيط  ال�سعر  منييو  جتييديييد  يعني  مييا 

اخلامدة.

خطوات يومية لاعتناء به
- اكبحي م�سار ت�ساقط ال�سعر قدر الإمكان عرب اأخذ 
عالج يح�ّسن تركيبة ال�سعر اأو م�سل يبطئ ت�ساقطه 

ويزيد �سماكة اخل�سل.
- ا�ستعملي منتجات تزيد �سماكة ال�سعر و�سامبوهات 

جافة لتكثيف اخل�سل الرقيقة.
ال�سعر،  كثافة  لييزيييادة  بل�سم  مع  �سامبو  ا�ستعملي   -
رطوبة  على  للحفاظ  اأ�سبوعي  قناع  اإىل  بالإ�سافة 
ال�سعر. �ست�ستفيدين اأي�ساً من اختيار فر�ساة عالية 

اجلودة منعاً لإ�سعاف ال�سعر.
- ل ت�ستعملي اأي اأدوات �ساخنة اأو اآلت متلي�س ب�سكل 
متكرر لأن هذه اخليارات جتعل ال�سعر جافاً وباهتاً 

وخفيفاً.
- ل تربطي �سعرك باإحكام لأن هذه الت�سريحة تزيد 

ال�سغط على ب�سيالت ال�سعر.

ت�ساقط ال�سعر.. اكت�سفي االأ�سباب وتعلمي 
كيفية ا�ستعادة �سحته

اأي زيت يرّطب الب�صرة؟
مثل  ب�سرعة  الب�سرة  يخرق  زيتاً  اختاري  عادية:  ب�سرة   •
زبدة  �سكل  عييلييى  ال�سيا  اإيييجيياد  ميييكيين  اليي�ييسيييييا.  اأو  اجلييوجييوبييا 

نباتية ت�سمن حماية اإ�سافية من الربد.
دهن  بعد  �سريعاً  مالب�سك  ارتداء  اأردت  اإذا  جافة:  • ب�سرة 
ملم�س  لييه  زييييت  با�ستعمال  طييريييقيية  اأبيي�ييسييط  تق�سي  الييزيييت، 

جاف مثل زيت البندق اأو اجلوجوبا اأو القطن.
دهنياً:  زيتاً  ت�ستعملي  اأن  الأف�سل  من  الب�سرة،  لتدليك   •
نخالة الأرز )للب�سرة اله�سة اأو الباهتة(، ال�سم�سم )ل�ستعادة 
الييلييوز احلييلييو )لييييالأولد والرا�سدين  الإ�ييسييراقيية واحليييييوييية(، 

معاً(.
• لتعزيز م�ستوى ترطيب الب�سرة وتغذيتها بال�سكل املنا�سب، 
النباتي  زيته  مع  باجل�سم  خا�ساً  كرمياً  تخلطي  اأن  ميكنك 

عند احلاجة ومن الأف�سل اأن تختاري منتجاً ع�سوياً.
ترطيب  ي�ستطيع  غنياً  زيتاً  اختاري  جييداً:  جافة  ب�سرة   •
الأركان  زيت  مثل  الدهنية  اأحما�سه  بف�سل  اجلافة  الب�سرة 
اأو  احللو،  اللوز  زيييوت  اأو  النا�سجة(،  اأو  احل�سا�سة  )للب�سرة 
ت�سّكل  وتكافح  الب�سرة  )جُتييّدد حيوية  املكادمييا  اأو  ال�سم�سم، 

الكتل(.
زيت  اخييتيياري  للح�سا�سية،  مييعييّر�ييسيية  الييبيي�ييسييرة  كييانييت  اإذا   •
ال�سوملوغرا  زييييت  اأو  املييلييّطييف،  اأثييييره  اإىل  نييظييراً  الييكيياميييييلييييينييا 
التي  الدهنية  وتركيبته  غناه  اإىل  نييظييراً  اآ�سيوية(  )�سجرة 
داء  مثل  حقيقية  جلدية  بيياأمييرا�ييس  امل�سابة  الب�سرة  تنا�سب 

ال�سدفية اأو الإكزميا.

ما هو الزيت اجلاف؟
يييبييدو غييري دهيينييي عند  “جافاً” لأنيييه  الييزيييوت  ُيييعييتييرب بع�س 
مل�سه. ثمة زيوت جافة بطبيعتها مثل اجلوجوبا وحبة 
الربكة والبندق، اأو ميكن اإ�سافة هذه امليزة اإىل 
تركيبتها  تتاألف  تعديلها.  عرب  اأخييرى  زيييوت 
واأ�سرات  نباتي  زيييت  ميين  هييذه احليياليية  يف 
قد  الدهنية(.  الأحما�س  من  )م�ستقات 
م�ساكل من  اأي  الييزيييوت  هيييذه  تييطييرح  ل 
الو�سع  يختلف  لكن  البيئية،  الناحية 
عييلييى ميي�ييسييتييوى الييعيينيياييية بييالييبيي�ييسييرة. لذا 
يجب التمييز بني هذه الن�سخ والزيوت 

النياتية ال�سافية.

و�صفات �صريعة:
زيت مغذٍّ ل�ستعادة �ساقني ناعمتني

وزعي  للب�سرة،  ناعم  تق�سري  بعد   •
ماء زهر الربتقال على �ساقيك.

زيت  ميين  قييطييرات  ب�سع  ادهيينييي   •
الأركان ودّلكي بها الب�سرة.

كل  يف  الييعييالج  هيييذا  • كيييرري 
م�ساء على مر اأ�سبوع.

زيت مقوٍّ لاأظفار

طوال  الأركان  زيت  من  وعاء  يف  اأ�سابعك  اأطراف  • انقعي 
ربع �ساعة يف اليوم على مر اأ�سبوع كامل.

و�سفة منزلية: زيت ُمَرّطب ل�ستعادة ملعان الب�سرة
مالعق   5 ا�سكبي  ملل،   100 ت�سع  �سميكة  زجيياجيية  يف   •
كييبييرية ميين زييييت اجلييوجييوبييا مييع 5 مييالعييق كييبييرية ميين زيت 

املكادمييا )اأو البندق اأو نواة امل�سم�س(.
• اأ�سيفي اإىل اخلليط 20 قطرة من زيت اأ�سا�سي )خزامى، 

برتقال حلو، برتقال مّر، ليمون هندي...(.
الزيت  ذلييك  من  قطرات  ب�سع  ادهني  ال�ستحمام،  بعد   •

اخلفيف ودّلكي به ج�سمك.
ترتدي  اأن  )ميكنك  ا�سفنجية  مبن�سفة  ب�سرتك  ام�سحي   •

مالب�سك فوراً بعد جتفيف ج�سمك(.
تقريباً،  اأ�سهر  �ستة  اإىل  ت�سل  لفرة  باخللطة  احتفظي   •

بعيداً عن احلر والهواء وال�سوء.

اقرئي اأغلفة املنتجات
يجب اأن يكون الزيت مع�سوراً للمرة الأوىل على حرارة باردة. 
ميكن اأن يكون املنتج ع�سوياً اأو بّرياً وخاماً وغري مكرر. ُتذَكر 
اإىل  املنتج دوميياً  املوا�سفات على الغالف. ل ي�سري �سعر  هذه 
م�ستوى جودته. للتاأكد من �سالمة الركيبة، احر�سي على 
َيييِرد العن�سر الأ�سا�سي يف طليعة تلك  قييراءة لئحة املقادير. 
بثالثة  يكتفي  اأن  يجب  نقياً،  الييزيييت  يكن  مل  اإذا  الالئحة. 
عنا�سر كحد اأق�سى: مادة ُمَطّرية، زيت، عطر. ميكن �سراء 
الكربى.  املتاجر  اأو  الع�سوية  املتاجر  ميين  املنتجات  معظم 
تكون غالبية  اليوم.  النقية  والزيوت  املتاحة  تزداد اخللطات 
مكررة  التجميل  م�ستح�سرات  ق�سم  يف  ُتباع  التي  املنتجات 

ومعّطرة.

طريقة دهن الزيت
ل داعييييييي ليييدهييين كييمييييية كيييبيييرية من 
كمية  ت�سعي  اأن  يكفي  بييل  الييزيييت، 
�سّخنيها  ثييم  يييدك  كييف  �سغرية يف 
يف جتويف يديك قبل دهنها على 
جيييي�ييييسييييمييييك 
كييييييييييييييلييييييييييييييه. 

�ستكت�سب 
اليييييبييييي�يييييسيييييرة 
مظهراً  حينها 
لمييييييييييييعيييييييييييياً لييييكيييين 
يبقى  دهيييينييييي.  غييييري 
مفيداً  املتكرر  التدليك 

جداً للب�سرة.
الزيوت م�صوؤولة عن ظهور احلبوب؟

ال�سوداء  واليييروؤو�يييس  تييعييزز ظييهييور احلييبييوب  الييزيييوت  اأن  نظن 
بقدر  الوجه  على  دهنها  نخ�سى  لذا  بطبيعتها،  دهنية  لأنها 
اختياره  عند  الييزيييت،  اأن  على  اخليييرباء  يّتفق  لكن  اجليي�ييسييم. 

ب�سرتك  كانت  اإذا  ال�سباب!  حب  ي�سّبب  ل  املنا�سب،  بال�سكل 
دهنية اختاري زيت اجلوجوبا، على �سكل �سمع �سائل، لإعادة 
التوازن اإىل الإفرازات الدهنية على املدى الطويل. يف املقابل 
من الأف�سل اأن تتجنبي زيوت اللوز احللو وجوز الهند وجنني 

القمح..

يحتوي بع�صها على عنا�صر م�صادة لالتهاب

الزيوت النباتية جتدد ب�سرتك وجتدد نعومتها

ت�صاهم الزيوت النباتية والطبيعية يف تغذية الب�صرة على 
امل�صتويات كافة! �صواء كانت خفيفة اأو غنية، ميكن اأن 
تنزلق بكل �صا�صة على املناطق اجلافة واخل�صنة من 

اجل�صم وجتّدد نعومتها �صريعًا.
يحتوي بع�ض الزيوت النباتية والطبيعية على عنا�صر 
حيوية  اأخ��رى  اأن���واع  ت�صتهدف  بينما  لالتهاب،  م�صادة 
بناء  اإع���ادة  على  الب�صرة  ت�صاعد  اأو  اجللدية  االأن�صجة 
حاجزها الواقي الطبيعي، ما يعني ت�صهيل االعتناء بالب�صرة 

يوميًا بغ�ض النظر عن حالتها وحاجاتها!

مــــــــــــــر�أة
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العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1812
يف  يرغب  اجلن�سية  هندية    - ا�سلم  حممد  عاي�سه  ال�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة امل�سماة / �سالون زهور داكا 
للحالقة - مبوجب رخ�سة )615947( وذلك لل�سيد/ دلل �سيل باريتو�س �سيل - هندي 

اجلن�سية ، تعديالت اخرى : مت تنازل مالك الرخ�سة ال�سابق ملالكها احلايل.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1818

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ بريتي ت�ساند تاكور ، الهند اجلن�سية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته يف / مغ�سلة التي�سري رقم ترخي�س 503751 ، وذلك لل�سيد/ 
حممد �سادهان حممد علي ، بنغالدي�س اجلن�سية 50% وال�سيد/ حممد نور الدين تف�سل 
�سيكدار ، بنغالدي�س اجلن�سية.  مت تغيري ال�سكل القانوين من : موؤ�س�سة فردية بوكيل 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1816

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ ندمي نواب نواب دين - باك�ستاين اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ عثمان ا�سرف حممد 
ا�سرف - باك�ستاين اجلن�سية يف )ج�سر اجلرف ملقاولت تركيب وحدات التكييف( تاأ�س�ست 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )730126( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقة. تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 1820

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبدالرزاق حممد علي عبدويل الزرعوين ، اإماراتي اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ �سجاد ح�سني جولزار 
تاأ�س�ست  الذهب(  ل�سياغة  العربه  / مركز  امل�سماة  الرخ�سة  ، يف  اجلن�سية  باك�ستاين   - ح�سني 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )25297( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.  
تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل 
خدمات( وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق  على  . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم  العدل  الكاتب  يف �سان 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

ال�سيدة/ ب�سرى احمد يو�سف  احللو 
�سدك  رفع  قد  التجاري  اأبوظبي  بنك  بان  اإعالمكم  اأرجو 
اأرجو  وعليه  ابوظبي  جزئي  جتاري   2018-423 الدعوى 
ال�ساعة   2018/12/6 اخلمي�س  يوم  خربة  اإجتماع  ح�سورك 
الثانية بعد الظهر يف مقر اخلبري الكائن ديرة دبي - اأبوهيل 
اإم امليزانني رقم 5  اأر كي  بجانب حمطة مرو القيادة بناية 

لتقدمي ما لديكم من م�ستندات.  
اخلبريامل�سريف / حممد مطر �سليم 

اإعــــــالن بالن�ســــــر
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

   انذار عديل بالن�سر
 رقم )2018/7547( - اإنذار عديل  

اف�سل  وميثله  ال�سركة  مييدييير  ب�سفته  �سليمان  الييدييين  حمييي  غييالم  وميثلها  ليمتد  هولدينج  اورييييون   : امليينييذر 
كاروفانتيفا لبيل ماراكار مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2012/1/135404( وميثله حممد �سفيق 
ابو ال�سعود مبوجب وكالة م�سدقة رقم املحرر )2018/1/166688( وميثله رجاء ادري�سي ت�سويل كو�ستي 
احلي  �سيتي  انرنا�سيونال   - دبييي   : عنوانه   )2018/1/164166( املييحييرر  رقييم  م�سدقة  وكيياليية  مبوجب 

الفرن�سي بناية P20 حمل رقم 14 ور�سان الوىل ت : 0555564669  
املنذر اليه :  مطعم مريادي�س 

عنوانه : انرنا�سونال �سيتي بناية p16 - �سقة رقم 111 رقم الر�س : 0 - 454 ور�سان الوىل 
اليجار  قيمة  و�ييسييداد   )p16 بناية   -  111 رقييم  )�سقة  للعقار  التام  الخييالء  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
امل�ستحقة، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر اليه 

بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

   انذار عديل بالن�سر
 رقم )2018/7546( - اإنذار عديل

امليينييذر : عييرفييان بييهيياي ابييراهيييييم بيياتيييييل ابييراهيييييم وميييثييلييه افيي�ييسييل كيياروفييانييتيييييفييا لبيييييل مييياراكيييار مبييوجييب وكالة 
رقم  ميي�ييسييدقيية  بييوكيياليية  اليي�ييسييعييود  ابيييو  �سفيق  حمييمييد  وميييثييلييه   )2012/1/162375( املييحييرر  رقيييم  ميي�ييسييدقيية 
املحرر  رقييم  م�سدقة  وكالة  مبوجب  كو�ستي  ت�سويل  ادري�سي  رجيياء  وميثله   )2018/1/166688( املحرر 
 14 رقييم  حمل   P20 بناية  الفرن�سي  احلييي  �سيتي  انرنا�سيونال   - دبييي   : عنوانه   )2018/1/164166(

ور�سان الوىل ت : 0555564669
املنذر اليه : قلير �سايني لالزياء - عنوانه : انرنا�سيونال �سيتي احلي اليراين بناية رقم o - 6 - �سقة رقم 

الوىل  ور�سان   -  365  : الر�س  رقم   -  112
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة الخالء التام للعقار )�سقة رقم 112 - بناية o6( و�سداد قيمة اليجار امل�ستحقة، 
بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء واملاء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سي�سطر املنذر 
لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�سداد كامل القيمة اليجارية وم�ساريف الكهرباء واملياه 
اليه بكافة ر�سوم  املنذر  الق�سائية حلفظ حقوقه وحتميل  ال�سلطات املخت�سة واجلهات  اللجوء اىل  مبا يف ذلك 

وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/895 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- �سركة الرحمانية للتموين بالوجبات الغذائية - ذ م م  جمهول حمل 
الدعوى  يف   2018/6/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بييان  نعلنكم  القامة 
املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة في�سل الن�سف التجارية )ذ م م( بالزام املدعي عليها بان 
تييوؤدي للمدعية مبلغ وقييدره )520/50 و 515( درهييم فقط خم�سمائة وواحييد وخم�سون 
الف وخم�سمائة وع�سرون درهم وخم�سون فل�س والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 
بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى   2018/4/25 يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2018/615  تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده /1- عبدالعظيم علي ابراهيم علي  جمهول حمل القامة مبا 
كار�س  خيمة  موؤ�س�سة  �ساحب  احلمايل  �سعد  بن  حممد  بن  /خالد  التظلم  اأن 
املذكور اعاله ومو�سوعه  التظلم  اقام عليك  م م ح )موؤ�س�سة منطقة حرة( قد 
تظلم من القرار ال�سادر يف المر على عري�سة  رقم 934/2018 جتاري والقا�سي 
املوافق  الحييد  يييوم  جل�سه  لها  وحيييددت  ال�سفر.  ميين  باملنع  الميير  طلب  برف�س 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5 2018/12/16  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
اأو  مييذكييرات  ميين  لييديييك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
يف الدعوى رقم 2018/2187 جتاري جزئي - ابوظبي  

املدعي / بنك دبي التجاري 
املدعي عليهم / 1 - ركن لوؤلوؤة ال�سام للمقاولت العامة - ذ م م 

2 - خالد علي �سعيد حممد ال عبدال�سالم 
بناء على تكليفنا مبهمة اخلربة امل�سرفية من قبل حمكمة ابوظبي البتدائية يف الدعوى رقم 
للمهمة  وتنفيذا   ، التجاري  دبي  بنك   / املدعي  من  واملقامة  جزئي  جتاري   2018/2187
يدعو اخلبري امل�سريف املنتدب بالدعوى املذكورة اعاله املدعي عليهما الوىل والثاين ، حل�سور 
اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الثالثاء املوافق 2018/12/4 ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا - 
�سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك مبقر اخلبري الكائن باإمارة دبي - ديرة - ابوهيل - بناية 
دار ال�سفية - طابق امليزانني - بجانب حمطة مرو ابوهيل - بناية مركز القبائل - مكتب رقم 
M6 - M7 ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وتقدم تقريرها 

للمحكمة من واقع امل�ستندات املتاحة.  
اخلبري امل�سريف 
ماهر عادل امل�ساعيد  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
اإعالن بالن�سر - ح�سور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/650 ا�ستئناف جتاري - دبي 
امل�ستاأنف �سده : 1 - موؤ�س�سة انزو لتجارة العامة 

امل�ستاأنف �سده : 2 - رامي حممود زكريا احل�سني يف الدعوى املذكورة اعاله.  
بناء على تكليف حمكمة دبي - الدائرة التجارية الثالثة رقم 87  بندبي خبريا م�سرفيا 
يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من / بنك  الإحتيياد الوطني )امل�ستاأنف( �سدكم - 
لديكم  ما  او وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي  اخلييربة  وعليه يرجى ح�سوركم يف جل�سة 
املوافق 2018/12/6 يف متام  املوافق اخلمي�س  يوم  الدعوى وذلك  من م�ستندات تخ�س 
ال�ساعة 1.00 ظهرا يف مقر مكتب اخلبري/عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي - 
ديرة - �سارع بني يا�س - بناية برج امل�سرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 - موبايل : 

0506111421  - ت : 042555363  - ف : 042555433 
اخلبري امل�صريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       

يف التظلم رقم )2018/6901( تظلم من اأمر علي عري�سة رقم 2018/5950  ال�سارقة
اىل املتظلم �سدهما : 1- عامر احمد ا�سفاق احمد بهتي - باك�ستاين اجلن�سية ، 2- ازهر 

كلزار حممد حممود - باك�ستاين اجلن�سية حيث ان املتظلم : بنك الإحتاد الوطني  
بالغاء  ، ويطالب فيها  املحكمة  املذكور رقمه اعاله لدى هذه  التظلم  اقام عليك  قد 
القرار املتظلم منه والق�ساء جمددا مبنع املتظلم �سدهما من ال�سفر ، بالإ�سافة اىل 

الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذلك يقت�سي ح�سوركم امام هذه املحكمة )دائرة الأمول امل�ستعجلة( يف متام ال�ساعة 
الثامنة والن�سف من �سباح يوم 2018/12/12 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات ، ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت 

املحدد وفان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       
يف التظلم رقم )2018/7154( تظلم من اأمر علي عري�سة رقم 2018/6217  ال�سارقة

اىل املتظلم �سده : 1- ورثة �سماء عبدالرحيم حممد بن كرم وهو / عبدالرحيم حممد 
عبدالرحيم بن كرم - اإماراتي اجلن�سية  حيث ان املتظلم : بنك الإحتاد الوطني  

بالغاء  ، ويطالب فيها  املحكمة  املذكور رقمه اعاله لدى هذه  التظلم  اقام عليك  قد 
و�سيارات  اأموال  على  التحظفي  احلجز  بتوقيع  جمددا  والق�ساء  منه  املتظلم  القرار 
واوراق مالية عائدة للمتظلم �سده ، بالإ�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 
امل�ستعجلة(  الأمول  )دائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�سوركم  يقت�سي  لذلك  املحاماة.  
على  لالجابة  وذلك   2018/12/12 يوم  �سباح  من  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة  متام  يف 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حالة تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال 

وكيل عنكم يف الوقت املحدد وفان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيابكم. 
  مكتب اإدارة الدعوى  

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 216

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سمرية �سالح زوجة عبداهلل م�سعود زويد ، اإماراتية  
اجلن�سية ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف )ارزة لبنان لالقم�سة 
واملالب�س( مبوجب رخ�سة رقم )532205( اىل ال�سيد/ عبدالرحمن احمد حممد املال - 

اإماراتي اجلن�سية  تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة اىل اخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات   
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/7088   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني 
املنذر اإليه : �سالياث �سغري مامون بن نالكا  - جمهول حمل القامة 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )1.646.396.08 درهم( )فقط مليون و�ستمائة 
و�ستة واربعني الف وثالثمائة و�ستة وت�سعني درهما وثمانية فل�س ل غري( وما ي�ستجد عليها 
من فائدة قانونية للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل 
هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية 
قدم   2766.13 م�ساحتها  البالغ   235 رقم  العقار )فيال(  بيع  فيها طلب  بذمتكم مبا  املر�سدة 
مربع على قطعة الر�س رقم 2868 مبنطقة تالل الإمارات الثالثة باإمارة دبي واملرهون للمنذر 
التاأميني رقم 14  الرهن  و )26( وما بعدهما من قانون  واملادتني )25(  القانون  طبقا لحكام 

ل�سنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/7086   

املنذر : م�سرف ابوظبي ال�سالمي 
املنذر اإليه : 1- ب�سمه احلمراء ، 2- نور الدين �سباح عريبي - جمهول حمل القامة 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )1.093.958.60 درهم( )فقط مليون 
وثالثة وت�سعني الف وت�سعمائة وثمانية وخم�سني درهم و�ستني فل�سا ل غري( للمنذر 
خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�سداد خالل هذه املهلة فان املنذر 
يحق له اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�سوية املديونية املر�سدة 
بذمتكم للمنذر مبا تت�سمنه طلب بيع العقاررقم L222 على قطعة الر�س رقم 168 
مبنطقة برج خليفة باإمارة دبي واملرهون للمنذر بطريق املزاد العلني ا�ستنادا لن�سو�س 
القانون رقم 14 ل�سنة 2008 اخلا�س بالرهن التاأميني باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق 

املنذر القانونية الخرى.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3993  تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  �س   - الغذائية  املييواد  لتجارة  �سيف  مييوزة  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
2-عا�سق كافوجنال عزيز عزيز - جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
عي�سى  ع وميثله / حممد  م  �س   - الوطني  راأ�ييس اخليمة  التنفيذ/بنك 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأقييام  قد   - ال�سويدي  �سلطان 
املنفذ به وقدره )1791684.97( درهم بالت�سامن  املبلغ  والزامك بدفع 
املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل 
بالقرار  اللييتييزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجييييراءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3216   تنفيذ جتاري  
اكيييرم حممد مطر جمييهييول حمل  �ييسييوزان  �ييسييده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  دبييي(  قد  التنفيذ/بنك م�سر )فييرع  القامة مبا ان طالب 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعيياله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )45676( وقيييدره  بييه  املنفذ 
التنفيذية  الجييييراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة.  
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 1814 
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ح�سني علي النجار بني النجار - اإماراتي 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ حممد 
يو�سف حممد خان - باك�ستاين اجلن�سية يف )ور�سة امليثاق ل�سيانة ال�سيارات( تاأ�س�ست 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )747561(  تعديالت : مت تغيري ال�سكل القانوين 

من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/321  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-برولوجيك�س - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية -  امل�سرف  امل�ستاأنف /  ان  مبا 
امل�سرف  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/573 
جتاري كلي بتاريخ 2018/2/14 وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 
2018/12/18 ال�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه 
�ستجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3571  جتاري جزئي              

الفواكه  م )�سابقا مطعم جنة  م  ذ  �ساليمار -  �سيتي  املدعي عليه / 1-مطعم  اىل 
�س ذ م م( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ اإم اإف �سي انرنا�سيونال - م م ح 
وميثله / احمد ح�سني علي ها�سم - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )70.000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  عري�سة  على  الميير  وتثبيت  املحاماة   اتعاب 
تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 
2018/12/23 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 اعـــــــالن       

 : خييورفييكييان  والت�سديقات-  الييعييدل  الكاتب  بيييادارة  الييعييدل  الكاتب  انييا  ايل  تييقييدم 
وال�سيد/  الإميييارات   : اجلن�سية   ، النقبي  احمد  عبداهلل  احمد  عبداهلل  ال�سيد/ 
نذير مانارا تهودوفيل ، اجلن�سية : الهند - وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن 
)تنازل(  يف ال�سم التجاري �سالون ال�ساحل الذهبي للحالقة واملرخ�س من دائرة 
التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 538676 بتاريخ 2006/2/5 
من دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ عمر ح�سن احمد �سليمان 
العدل يف  الكاتب  بييان  للجميع  معلوما  ليكن   - الإميييارات   : اجلن�سية   ، احلمادي 
املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�سديق على  �سيقوم  مدينة خورفكان 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

  ال�سماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعو/ طارق �سعيد علي 
ابنه  الأول ل�سم  املقطع  ، تقدم بطلب تعديل  ال�سحي  ال�سرح 
من )نييواف( اىل )عبيد( ، ليكون ا�سمه بعد التعديل / عبيد 

طارق �سعيد ال�سرح ال�سحي. 
يتقدم خييالل خم�سة  ان  العييرا�ييس  لييه م�سلحة يف  ميين  وان 
ع�سر يوما من تاريخ العالن امام ق�سم ال�سهادات يف حمكمة 

راأ�س اخليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�ض اخليمة البتدائية
اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة 

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/1358 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- حممد بالل جمعة عبداهلل املع�سم - جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2018/9/18 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك ابوظبي التجاري بحكمت املحكمة :- بالزام املدعي 
عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ 1.668.898.63 درهم اإماراتي )واحد مليون  و�ستمائة 
فل�سا(  و�ستون  وثالثة  درهما  وت�سعون  وثمانية  وثمامنائة  الفا  و�ستون  وثمانية 
مبثابة  حكما  املييحيياميياة.   اتييعيياب  مقابل  درهييم  الييف  ومبلغ   بامل�سروفات  والزمته 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7565 (

املنذرة : اخلاجه للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها : الرباق ال�سريع للنقليات - �س ذ م م 

املتاأخرة  اليييجييارييية  للقيمة  املر�سد  �ييسييداد  ب�سرعة  اليها  امليينييذر  على  امليينييذر  ينبه 
بواقع مبلغ اإجمايل وقدره )36951 درهم( )�ستة وثالثون الف وت�سعمائة وواحد 
وخم�سون درهم( حتى تاريخه وذلك خالل )30( يوم من تاريخ ن�سر هذا النذار 
وال �سوف ن�سطر ا�سفني اىل اتخاذ كافة الجييراءات القانونية �سدكم عن طريق 
العني  اإمييارة دبي مبا فيها طلب اخالئكم من  املنازعات اليجارية يف  مركز ف�س 
املوؤجرة والزامكم بكافة الر�سوم  الق�سائية وامل�ساريف القانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7569 (

املنذرة : اخلاجه للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها : ديرة غازى خان للنقليات - �س ذ م م  

ينبه املنذر على املنذر اليها ب�سرعة �سداد املر�سد للقيمة اليجارية املتاأخرة بواقع 
وواحد  الييف وخم�سمائة  وثييالثييون  درهييم( )ثالثة  وقييدره )33571  اإجييمييايل  مبلغ 
و�سبعون درهم ( حتى تاريخه وذلك خالل )30( يوم من تاريخ ن�سر هذا النذار وال 
�سوف ن�سطر ا�سفني اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدكم عن طريق مركز 
ف�س املنازعات اليجارية يف اإمارة دبي مبا فيها طلب اخالئكم من العني املوؤجرة 

والزامكم بكافة الر�سوم  الق�سائية وامل�ساريف القانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7567 (

املنذرة : اخلاجه للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها : عرب الإمارات لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م 

املتاأخرة  اليجارية  للقيمة  املر�سد  �سداد  ب�سرعة  اليها  املنذر  على  املنذر  ينبه 
وثالثمائة  الييف  و�ستون  )ثمانية  درهيييم(   68393( وقيييدره  اإجييمييايل  مبلغ  بييواقييع 
وذلييك خالل )30( يوم من  تاريخه  تاريخه( حتى  درهييم حتى  وثالثة وت�سعون 
الجراءات  كافة  اتييخيياذ  اىل  ا�سفني  ن�سطر  �سوف  وال  النيييذار  هييذا  ن�سر  تيياريييخ 
القانونية �سدكم عن طريق مركز ف�س املنازعات اليجارية يف اإمارة دبي مبا فيها 
طلب اخالئكم من العني املوؤجرة والزامكم بكافة الر�سوم  الق�سائية وامل�ساريف 

القانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7572 (

املنذرة : اخلاجه للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها : نوروزى و�سيله تاين لتجارة معدات امل�سانع - �س ذ م م  

ينبه املنذر على املنذر اليها ب�سرعة �سداد املر�سد للقيمة اليجارية املتاأخرة بواقع 
مبلغ اإجمايل وقدره )11000 درهم( )احدى ع�سر الف درهم( حتى تاريخه وذلك 
خالل )30( يوم من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سوف ن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة 
اإمارة  املنازعات اليجارية يف  القانونية �سدكم عن طريق مركز ف�س  الجييراءات 
دبي مبا فيها طلب اخالئكم من العني املوؤجرة والزامكم بكافة الر�سوم  الق�سائية 

وامل�ساريف القانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7568 (

املنذرة : اخلاجه للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها : نور البيان للخدمات الفنية - �س ذ م م 

ينبه املنذر على املنذر اليها ب�سرعة �سداد املر�سد للقيمة اليجارية املتاأخرة بواقع 
وثمانون  ت�سعة  ومائتان  الييف  ع�سر  )اربعة  درهييم(   14289( وقييدره  اإجمايل  مبلغ 
درهم( حتى تاريخه وذلك خالل )30( يوم من تاريخ ن�سر هذا النذار وال �سوف 
مركز  طييريييق  عيين  �سدكم  القانونية  الجييييراءات  كييافيية  اتييخيياذ  اىل  ا�سفني  ن�سطر 
ف�س املنازعات اليجارية يف اإمارة دبي مبا فيها طلب اخالئكم من العني املوؤجرة 

والزامكم بكافة الر�سوم  الق�سائية وامل�ساريف القانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7566 (

املنذرة : اخلاجه للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها : مطعم في�س ورلد 

ينبه املنذر على املنذر اليها ب�سرعة �سداد املر�سد للقيمة اليجارية املتاأخرة بواقع 
ثالثة  وخم�سمائة  الييف  وخم�سون  )�سبعة  درهييم(   57.533( وقييدره  اإجييمييايل  مبلغ 
وثالثون درهم( حتى تاريخه وذلك خالل )30( يوم من تاريخ ن�سر هذا النذار وال 
�سوف ن�سطر ا�سفني اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية �سدكم عن طريق مركز 
ف�س املنازعات اليجارية يف اإمارة دبي مبا فيها طلب اخالئكم من العني املوؤجرة 

والزامكم بكافة الر�سوم  الق�سائية وامل�ساريف القانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 اإعالن بالن�سر 

الرقم :  2018/186 منازعات ايجارية
اىل املدعي عليييه / ناجي الفالح  

حيث ان املدعية / �سركة راأ�س اخليمة العقارية )�س م ع( 
قد اأقام الدعوى احلقوقية 2018/186 منازعات ايجارية �سد املدعي عليه 

ومبا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، يطلب احلكم مبا يلي : 
اول : قيد لئحة الدعوى واعالن املدعي عليه بها ، ثانيا : الق�ساء بالزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة 
وت�سليمها للمدعية خالية من ال�سواغل مع الزامه بت�سفية املاء والكهرباء ، ثالثا : الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 
وقدره 30551.99 درهم )ثالثون الف وخم�س مائة وواحد وخم�سون درهما وت�سعة وت�سعون فل�سا - قيمة املبالغ 
يف ذمة املدعي عليه ل�سالح املدعية ، مع الزام املدعي عليه ب�سداد القيمة اليجارية حتى تاريخ الخالء الفعلي ، 
مع الزام املدعي عليه بفائدة قانونية قدرها 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام ، رابعا : الزام املدعي 
عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. ، مما يقت�سي ح�سورك اىل مكتب اإدارة الدعوى البتدائية 
مبحكمة راأ�س اخليمة يوم اخلمي�س املوافق 2018/12/6 م ال�ساعة التا�سعة �سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات 

ودفوع.  حرر بتاريخ : 2018/11/27
 مكتب اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�ض  

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/630 تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- �سركة تاون �سنر ماجنمنت ليمتد  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ عبدالر�سا ناجي حمراويان وميثله / حنان �سامل ح�سن البي�س 
ال�سميلي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم 
رقم  بالدعوى  وامل�ستاأنفة  كلي  عقاري   / النوع   2017/394 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر 
درهم   )311152.58( وقيييدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بييدفييع  والييزامييك   ، عييقيياري   2017/482
والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. 2-ف�سخ عقد بيع الوحدة ال�سكنية مو�سوع الدعوى واملوؤرخ يف 2008/7/15   
اللتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجييييراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فييان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

 اإعادة اإعالن بالن�سر امام الدائرة املخت�سة 
اىل املدعى عليه / منال حممد فاروق حممد جودة ابو �سمعان ، 2- هادية حامد ابراهيم عليان  

نعلمكم بان املدعي / رهام حممد فاروق فاروق حممد جودة ابو �سمعان 
يف الدعوى رقم 2018/6790 الدائرة الكلية الثانية 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  ثبوت �سحة ونفاذ عقد بيع ح�س�س املدعي عليهم 
لتحقيق  عقاري  خبري  وندب  للمدعية  املذكورة  الفيال  يف  لرثية  اخلام�سة  وحتى  الوىل  من 

الواقعة والزام املدعي عليهم بامل�سروفات والر�سوم واتعاب املحاماة كل بقدر ن�سيبه. 
ال�سارقة  مبحكمة   ،  138 القاعة   ، الثانية  الكلية  الدائرة  مكتب  اأمام  ح�سورك  يقت�سي  لذا   
وتقدمي  الدعوى  على  وذلك لالجابة   ، وكيل معتمد  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  البتدائية  الحتادية 
ما لديكم من بيانات، وذلك يوم الثنني املوافق 2018/12/10 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة 
ارقامها بو�سفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنك فانه �سيتم 

ا�ستكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

     وزارة العدل
  حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر    للمنفذ �سده   

فى الدعوى رقم  2017/30 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري )�س م ع( 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - منطقة بور �سعيد - �سارع املنخول - جوار ديرة �سيتي �سنر بناية ملك بنك دبي التجاري - 
�سندوق بريد رقم 2668 - هاتف رقم 042121423 - فاك�س رقم 04/2121911 

املنفذ �سده : كري�سنا كومار لك�سمي ناراين - واآخرون  عنوانه :  اإمارة دبي - اخلليج التجاري - ا�سم املبنى : اي�ست هايت�س 
 0504533482 هاتف:   -   3206 رقم  �سكنية  �سقة   -  9  : املبنى  رقم   -   4

املنفذ �سده : رامتا كري�سنا كومار كهتيان - املنفذ �سده : كري�سنا كومار لك�سمي ناراين 
5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى  2018/12/5  ال�ساعة  انه يف يوم الربعاء املوافق 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجييراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : �سقة �سكنية : رقم الر�س 
: 11 - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم املبنى : 9  - ا�سم املبنى : اي�ست هايت�س 4 - رقم العقار : 3206 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   )1.770.543( بييييي  املقدرة   - مربع  مر   126.53

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2015/15 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي -  �سارع املطار هاتف رقم  6024100 - 04 فاك�س رقم : 6109790 - 04 
املنفذ �سده : علي خليفة عبداهلل �سيف 

عنوانه :  اإمييارة دبي - 7 ديرة  - منطقة هور العنز �سرق - �سارع ال�سيخ را�سد بن خليفة ال متكوم - مبنى ال�سيخ را�سد اآل 
مكتوم - الطابق الأول مكتب رقم 112 بالقرب من مبنى وزارة العمل ال�سابقة هاتف : 042666906 

انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/12/12 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  املييحييددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  ميين  يييربره  مبييا  مييعييززا  باعرا�سه  التقدم  البيع  على  اعييرا�ييس  لديه  ميين  ولكل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد 
ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - مبنطقة : هور العنز �سرق - رقم الر�س : 1297  - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   60.000.000.00  : مببلغ   - مربع  مر   2926.44

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

اعالن بيع  عقار بالن�سر 
فى الدعوى رقم  2015/15 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 
عنوانه : اإمارة دبي -  �سارع املطار هاتف رقم  6024100 - 04 فاك�س رقم : 6109790 - 04 

املنفذ �سده : علي خليفة عبداهلل �سيف 
عنوانه :  اإمييارة دبي - 7 ديرة  - منطقة هور العنز �سرق - �سارع ال�سيخ را�سد بن خليفة ال متكوم - مبنى ال�سيخ را�سد اآل 

مكتوم - الطابق الأول مكتب رقم 112 بالقرب من مبنى وزارة العمل ال�سابقة هاتف : 042666906 
انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/12/12 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة 
ويف  للبيع  املييحييددة  اجلل�سة  قبل  م�ستندات  ميين  يييربره  مبييا  مييعييززا  باعرا�سه  التقدم  البيع  على  اعييرا�ييس  لديه  ميين  ولكل 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة 
ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد 
ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي او�ساف املمتلكات  : عبارة عن ار�س وما عليها من بناء - مبنطقة : هور العنز �سرق - رقم الر�س 1049 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   55.000.00  : الكلية  القيمة   - مربع  مر   2367.63

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�سر 

فى الدعوى رقم  2015/15 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري 

عنوانه : اإمارة دبي -  �سارع املطار هاتف رقم  6024100 - 04 فاك�س رقم : 6109790 - 04 
املنفذ �سده : علي خليفة عبداهلل �سيف 

عنوانه :  اإمارة دبي - 7 ديرة  - منطقة هور العنز �سرق - �سارع ال�سيخ را�سد بن خليفة ال متكوم - مبنى ال�سيخ را�سد اآل مكتوم 
- الطابق الأول مكتب رقم 112 بالقرب من مبنى وزارة العمل ال�سابقة هاتف : 042666906 

اقت�سى احلال �سيجرى بيع  ان  التالية  الثالث  5.00 م�ساء ويف اليييام  ال�ساعة   2018/12/12 املوافق  انه يف يوم  الربعاء  
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  
عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار 
: ار�س وما عليها من بناء -املنطقة : الق�سي�س ال�سناعية الثانية - رقم الر�س : 34 رقم البلدية : 141  - 243 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   175.000.000.00  : الكلية  القيمة   - مربع  مر   5258.31

 رئي�ض الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/2269 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- بافاريان كيت�سن للتجارة العامة - �س ذ م م جمهول حمل 
بتاريخ  2018/10/9  يف  املنعقدة  بان املحكمة حكمت بجل�ستها  القامة نعلنكم 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ موؤ�س�سة الينكو للتجارة العامة - ملالكها �سعيد 
هالل عبداهلل الدرمكي يف مادة جتارية بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ 94535 درهم )اربعة وت�سعون الفا وخم�سمائة وخم�سة وثالثون درهما( ، 
والزمتها بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
اليوم  ميين  اعتبارا  يوما  ثالثني  خييالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/7576   

املنذرة : �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار )ذ م م( 
املنذر اليهم : 1- عي�سى عبدالرحمن �سعود الدو�سري - اإماراتي اجلن�سية ، 2- خلفان احمد �سلطان 

الرحومي املهريي - اإماراتي اجلن�سية ، 3- م�سطفى قنديل - كندي اجلن�سية  
درهم(   784.680.25( وقيييدره  مبلغ  اإجييمييايل  ب�سداد  ننذركم  )امليينييذرة(  موكلتنا  عيين  وبالنيابة  فاإننا 
القيمة  مقابل  فل�س(  وع�سرون  وخم�سة  درهييم  وثمانون  و�ستمائة  الييف  وثمانون  اربييعيية  )�سبعمائة 
اليجارية ور�سوم اخلدمة مع الغرامات و�سريبة القيمة امل�سافة قطعة الر�س رقم 975 -597 الكائنة 
مبجمع دبي لال�ستثمار - دبي اىل موكلتنا املنذرة وذلك خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم 
حقوق  على  للمحافظة  الالزمة  القانونية  الجيييراءات  كافة  اتخاذ  اىل  �سن�سطر  وال   ، النييذار  هييذا 
موكلنا لديكم وهي على �سبيل املثال ل احل�سر املطالبة بكامل املبلغ ا ملر�سد يف ذمتكم حتى ال�سداد 
التام ، بالإ�سافة اىل املطالبة بالغرامات التاأخريية ، مع الزامكم بالتعوي�س اجلابر لال�سرار التي 
املت مبوكلتنا مع حتميلكم م�سوؤولية الخالل بالتزاماتكم التعاقدية ا�سرار مبوكلنا ، والزامكم بكافة 

الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/7575   

املنذرة : �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار )ذ م م( 
املنذر اليهم : 1- عي�سى عبدالرحمن �سعود الدو�سري - اإماراتي اجلن�سية ، 2- خلفان احمد �سلطان 

الرحومي املهريي - اإماراتي اجلن�سية ، 3- م�سطفى قنديل - كندي اجلن�سية  
درهم(   395.840.19( وقيييدره  مبلغ  اإجييمييايل  ب�سداد  ننذركم  )امليينييذرة(  موكلتنا  عيين  وبالنيابة  فاإننا 
)ثالثمائة خم�سة وت�سعون الف وثمامنائة واربعون درهم وت�سعة ع�سر فل�س( مقابل القيمة اليجارية 
الكائنة مبجمع دبي  امل�سافة رقم الر�ييس 892 -597  القيمة  الغرامات و�سريبة  ور�سوم اخلدمة مع 
لال�ستثمار - دبي اىل موكلتنا املنذرة وذلك خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم هذا النذار 
، وال �سن�سطر اىل اتخاذ كافة الجييراءات القانونية الالزمة للمحافظة على حقوق موكلنا لديكم 
وهي على �سبيل املثال ل احل�سر املطالبة بكامل املبلغ املر�سد يف ذمتكم حتى ال�سداد التام ، بالإ�سافة 
مبوكلتنا  املييت  التي  لال�سرار  اجلابر  بالتعوي�س  الزامكم  مع   ، التاأخريية  بالغرامات  املطالبة  اىل 
الر�سوم  بكافة  والزامكم   ، مبوكلنا  ا�سرار  التعاقدية  بالتزاماتكم  الخييالل  م�سوؤولية  حتميلكم  مع 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة. مع �سائر التحفظات على حقوق موكلتنا ، 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
اإعالن بالن�سر - لدى حمكمة دبي البتدائية 

الق�سية رقم 433 ل�ســـ 2018 نزاع تعيني خربة  
املرفوعة من / فهد بن عبداهلل بن علي مطلق 

�سد / حممد بن جا�سم حممد الفهيد 
املدعي عليه / حممد بن جا�سم حممد الفهيد 

�سباحا  ع�سر  احلادية  عقده  املقرر  احل�سابية  اخلربة  لجتماع  للح�سور  مدعو 
)11.00 �س( يوم الحد املوافق 2018/12/9 وذلك مبقر مكتب اخلبري / �سامل 
حممد بالعمي لتدقيق احل�سابات والكائن بدبي - �سارع ال�سايل - البزن�س باي - بناية 
امبري هايت�س A - الطابق الرابع رقم A01 م�سطحبني معكم كافة امل�ستندات التي 

ترغبون يف تقدميها للخبري. 
اخلبري احل�سابي / �سامل حممد �سامل  بالعمي 
رقم القيد : 144 

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4214  جتاري جزئي              

اىل املييدعييي عليه / 1- زاهيييد �سليم �ييسيياه قييل بييهييار �ييسيياه  جمييهييول حمييل القامة 
 / )م�ساهمة خا�سة( وميثله  للتمويل  ال�سالمي  امل�سرق  �سركة  املدعي/  ان  مبا 
خالد خليفة حممد �سيف حثبور - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )232.916.88 درهم( )مائتان اثنان وثالثون 
الفا وت�سعمائة و�ستة ع�سر درهم وثمانية وثمانون فل�سا(  والر�سوم وامل�ساريف 
املوافق  2018/12/16   الحييد   يوم  لها جل�سة  وحييددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فيياأنييت  لييذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ييس   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1200  احوال نف�ض م�سلمني 

اىل املدعي عليه / 1- وائل مازم مرق  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سو�سن حت�سني مرق وميثله / احمد علي حممد من�سور الزيودي  قد اأقام عليك 
املدعية  من  لولده  وم�ستمرة  �سابقة  بنوة  نفقة  �سداد  ومو�سوعها   الدعوى 
وقدرها 10.000 درهم طلبات اخرى.   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  
2018/12/6  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة رقم )10( يف مبنى الأحوال ال�سخ�سية 
يف منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 مذكرة اإعالن مدعي عليه بالن�سر للح�سور اأمام اخلربة 

بالدعوى رقم )2018/1302( جتاري جزئي - دبي  
اىل املدعي عليها الثانية : �سركة او�سريان �ستون بروداك�سن كومباين )ذ م م( 

نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبريا ح�سابيا بالق�سية اأعاله واملرفوعة �سدكم من �سركة / كري�سكون 
ميدل اي�ست لتجارة املعدات - ذ م م  والتي تطالب فيها بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم 
والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية  مبلغ وقدره )183266.08 درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 
12% من تاريخ املطالبة حتى ال�سداد التام بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
وعليه فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الربعاء املوافق 
2018/12/5 ال�ساعة الواحدة ظهرا ، مبكتب اخلبري املنتدب الكائن : دبي - اخلليج التجاري - بجوار 
،  احمد احلو�سني لتدقيق احل�سابات   الثامن - مكتب 805  برج وان امنيات - برج بري�سم - الطابق 
يرجى احل�سور باملوعد واملكان املحدد واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال 

تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
  اخلبري احلا�سبي

 اأحمد علي احلو�سني / رقم القيد 83 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
اإعالن للح�سور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى رقم 2018/3105 - تظلم 
بوا�سطة الن�سر  

بنا على طلب حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 
اىل املتظلم �سده / 2 - فينود ميهتا مانو هار لل ميهتا ، جن�سيته / 

اقام املتظلم / مهران كمان ع�سكري جن�سيته /   عنوانه / 
الدعوى برقم / 2018/3105 )تظلم( - عجمان 

ومو�سوعها : طلب الغاء القرار ال�سادر برف�س توقيع احلجز التحفظي على ح�ساب املتظلم �سدها الوىل 
لدى بنك راأ�س اخليمة الوطني RAK BANK - احل�ساب رقم 0122592137001 ، واي�سا رف�س توقيع 
 -  RAK BANK الوطني  راأ�ييس اخليمة  بنك  الثاين لدى  املتظلم �سده  التحفظي على ح�ساب  احلجز 
والق�ساء   ، مدين  حتظفي  حجز   2018  /2813 رقم  الق�سية  يف  وال�سادر   ،  0122592086001  : رقم  احل�ساب 
مكلف  فانت  احلييجييز.   بطلب  تف�سيال  واملبينة  الييذكييورة  احل�سابات  على  التحفظي  احلجز  بتوقيع  جمييددا 
باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 8.30 

من يوم 6 �سهر دي�سمرب ل�سنة 2018 م.  وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2018/11/27 

 مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
 وزارة العدل

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 مذكرة تبليغ مدعي عليها  بالن�سر

�سادرة عن حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الدعوى رقم 2018/6069 جتاري جزئي 

  اإعالن املدعي عليه بتاأجيل الإداري 
اىل املدعى عليه / احمد حممد احمد يون�س

حيث ان املدعي / دار التمويل - �س م ع 
اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اعاله ويطالب بالزام املدعي عليها مببلغ )14.123 
وبالر�سوم   ، التام  ال�سداد  وحتى   2018/3/11 تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم( 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة بحكم م�سمول بالنفاذ املعجل. 
القاعة  الثانية(  التجارية  املدنية  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
رقم 151 يف متام ال�ساعة الثامنة ون�سف من �سباح يوم 2018/12/10 وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديكما من بيانات ، ويف حالة تخلفكما عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكما يف الوقت 

املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى يف غيباكما.
مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

يف الق�سية رقم 2018/548 جتاري كلي ال�سارقة  
  اإعالن بورود التقرير  

اىل املدعى عليهما / 1- براديب فاليودهان  باتي�سانتودي )هندي اجلن�سية - كفيل 
)اإماراتي اجلن�سية - كفيل �سامن(    - البلو�سي  دار رحمن جمعة  �سامن(  2- جالل 

حيث ان املدعي / م�سرف ابوظبي ال�سالمي - �س م ع 
اقام عليكم الدعوى املذكورة لدى هذه املحكمة لذلك: 

يقت�سي ح�سوركم امام هذه املحكمة )الدائرة الكلية الثالثة( يف متام ال�ساعة التا�سعة 
من �سباح يوم 2018/12/11 وذلك لالإطالع والرد على الدعوى ،  ويف حالة تخلفكم 
نظر  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  وكيل عنكم يف  ار�سال  او عدم  عن احل�سور 

الدعوى يف غيباكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

  المارات العربية املتحدة
 وزارة العدل

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 مذكرة تبليغ مدعي عليها  بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�سية رقم )2018/6013( جتاري جزئي ال�سارقة 

اىل املدعى عليه / حممد را�سد احمد بورنقني ال علي 
حيث ان املدعي / دار التمويل - �س م ع 

اقام عليك الدعوى املذكورة اعالنه ويطالبك فيها : 
اعالن املدعي عليه بتاأجيل الإداري 

التجارية  املدنية  اجلزئية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
الثانية( القاعة رقم 151 يف متام ال�ساعة الثامنة ون�سف من �سباح يوم 2018/12/9 
وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكما من بيانات ، ويف حالة تخلفكما 
عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكما يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر 

الدعوى يف غيباكما.
مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     

   يف  الدعوى 2018/638 تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده /1- �سوقي احلجار  جمهول حمل القامة مبا اأن التظلم /

احمد �سعبان ابراهيم امل�سري وميثله / علي ابراهيم حممد احلمادي   قد اقام 
الدعوى  ال�سادر يف  القرار  تظلم من  ومو�سوعه  اعاله  املذكور  التظلم  عليك 
رقم 4184 ل�سنة 2017 تنفيذ جتاري والر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها جل�سه 
 ch1.A.5 يوم الحد  املوافق 2018/12/16  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور  مكلف  فيياأنييت  لييذا 
الأقييل ويف  ايييام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  اأو م�ستندات  من مذكرات 

حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/110 ا�سكالت عقارية  

جمهول   - ليمتد  انف�ستمنت  فورت�سن   -1  / املدخل  اخل�سم  اإىل 
نعلنكم   - �ساه  على  نافيد  �سيد   / امل�ست�سكل  ان  مبا  القامة  حمل 
ال�ساعة  املوافق 2018/12/16  الحييد   يوم  بانه قد حتييددت جل�سة 
للنظر يف ال�سكال اعاله والتي   ch1A.5 11.00 �سباحا بالقاعة
يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر 

قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�ض الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/110  ا�سكالت عقارية  

مو�سوع الق�سية :  عدم اعتداد باحلجز ال�سادر يف التنفيذ 
رقم 345/2012 تنفيذ عقاري واعتباره كاأن مل يكن - مع الزام املدعي عليهم 

بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب 
طالب الإعالن : م�ست�سكل : �سيد نافيد علي �ساه  املطلوب اعاله : امل�ست�سكل �سده 
: 1- جمموعة فورت�سن لال�ستثمار - ذ م م  - جمهول حمل القيياميية.  مو�سوع 
الإعالن : -نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم الحد  املوافق 2018/12/16  ال�ساعة 
للنظر يف ال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم   ch1A.5 11.00 �سباحا بالقاعة
ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره 

القانوين بحقكم.
رئي�ض الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/1296  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سبري مو�سوى مري نواز�س على مو�سوى - ب�سفته كفيل 
و�سامن ملديونية اي. ان. ام للمعادن - �س ذ م م 2-اي. ان. ام. للمعادن - �س ذ م م  
3-م�سنع دبي لتدوير املخلفات املعدنية - ذ م م - ب�سفتها كفيلة و�سامنة  ملديونية 
امل�ستاأنف /امتياز  ان  م م  جمهول حمل القامة مبا  ذ  للمعادن - �س  ام  ان.  اي. 
الرب �سيد مويزور راب - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية اي. ان. ام للمعادن - �س 
ذ م م  قد ا�ستاأنف   احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/960 جتاري كلي  وحددت 
لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2018/12/12 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/1767  ا�ستئناف جتاري   

اأي كي لتجميل ال�سيدات - �س ذ م  اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سالون 
م جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /علي عاطف قلوط  قد 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2018/617 جتاري 
املوافق  الثيينييني   يييوم  جل�سه  لها  وحييددت   2018/7/31 بتاريخ  كلي 
 ch2.D.16 رقييم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2019/1/14
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/293 ا�ستئناف تنفيذ جتاري

�س(  م  د  )م  هاو�س  كوموديتيز  انييد  ميتلز  فييوغ   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
2-وورك بووت انرنا�سيونال - �س م د م جمهويل حمل القامة مبا ان 
ال�سادر  الييقييرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد  انييك   ال  عييامل ماريتيم   / امل�ستاأنف 
بالدعوى رقم : 2018/296 ا�سكالت جتاريت بتاريخ 2018/8/8    وحددت 
�سباحا    17.30 ال�ساعة    2018/12/5 املييوافييق  الربييعيياء   يييوم  جل�سه  لها 
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/2012  ا�ستئناف جتاري   
جمهول  الكيالين   زيييد  احمد  علي  1-هيياين  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
 حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /م�سرف ابوظبي ال�سالمي - �س م ع 
 2017/2690  : رقييم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  الييقييرار/  ا�ستاأنف  قد 
جتاري كلي بتاريخ 2018/9/9 وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 
 ch2.D.17 2018/12/24  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/12 امر على عري�سه جتاري - ا�ستئناف
م   م  ذ   - ادفريتايزجن منطقة حرة  املعر�س عليه/1- 6 ديجريز  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املعر�س /املدحاين وال�سام�سي حمامون 
وم�ست�سارون قانونيون  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم : 2018/889  بعد الطييالع على الوراق ومييواد القانون - قررت 
املحكمة ناأمر بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ ع�سرة الف 
درهم كاتعاب حماماة عن اجلهد املبذول يف الدعوى رقم 3234/2017 

جتاري جزئي وا�ستئنافها. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/2106  ا�ستئناف عمايل    
اىل امليي�ييسييتيياأنييف �ييسييده/ 1-بييييينييجييامييني بيياو�ييسيياحييب كيي�ييسيييييرى بييهييا و�ساحب 
فييييي�ييسييوانييات كيي�ييسيييييرى جمييهييول حمييل القيييامييية مبييا ان امليي�ييسييتيياأنييف /الكرو 
لل�سناعات )دبي( �س ذ م م وميثله / عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري -  قد 
بتاريخ  جزئي  عمايل   2018/5536 رقييم    بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف 
2018/7/31  وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س  املوافق 2018/12/6  ال�ساعة 
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/2337 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ت�سكني ملقاولت البناء - �س ذ م م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/10/7  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ الغرير لالن�ساءات خر�سانة - �س ذ م م  بالزام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعية 
مبلغ مقداره 192113 درهم )مائة واثنان وت�سعون الفا ومائة وثالثة ع�سر درهما( قيمة 
ال�سيكات مو�سوع التداعي وفائدة بواقع 9% ت�سعة باملائة �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل 
�سيك وحتى متام ال�سداد والزمتها بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7545 (

املنذرة : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات / موؤ�س�سة فردية / ال�سادر لها رخ�سة جتارية من 
اقت�سادية دبي حتت رقم )539792( 

 HEX IN AYURVEDIC CENTER LLC : املنذر  اليها
بذمتها  املر�سدة  اليجارية  القيمة  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  فان 
للمكتبني والبالغة  220.500 درهما ، وما ا�ستجد من قيمة ايجارية بعد ذلك مع 
ال�سريبة امل�سافة وامل�ساريف وال �ست�سطر املنذرة للمطالبة مبا تر�سد واخالء 
العني وت�سليمها باحلالة التي كانت عليها عند بداية العقد مع تكليف املنذر اليها 
بكافة امل�ساريف والتعوي�سات الالزمة مع حفظ حق املنذرة يف اية تعوي�سات اخرى 

واملطالبة بال�سيانة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7544 (

املنذرة : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات / موؤ�س�سة فردية / ال�سادر لها رخ�سة جتارية من 
اقت�سادية دبي حتت رقم : 

املنذر  اليها : ايه بي ام انرنا�سيونال - �س ذ م م  
املر�سدة  اليجارية  القيمة  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  فان   ، لذلك 
مع  ذلييك  بعد  ايييجييارييية  قيمة  ميين  ا�ستجد  ومييا  درهييمييا   79.777 والبالغة  بذمتها 
ال�سريبة امل�سافة وامل�ساريف وال �ست�سطر املنذرة للمطالبة مبا تر�سد واخالء 
العني وت�سليمها باحلالة التي كانت عليها عند بداية العقد مع تكليف املنذر اليها 
بكافة امل�ساريف والتعوي�سات الالزمة مع حفظ حق املنذرة يف اية تعوي�سات اخرى 

واملطالبة بال�سيانة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7542 (

املنذرة : موؤ�س�سة ارنكو للعقارات / موؤ�س�سة فردية / ال�سادر لها رخ�سة جتارية من 
اقت�سادية دبي حتت رقم : 539792

املنذر  اليها : اك�سبيديت للخدمات الفنية - �س ذ م م م 
املر�سدة  اليجارية  القيمة  �سداد  ب�سرورة  اليها  املنذر  تنذر  املنذرة  فان   ، لذلك 
بذمتها والبالغة 3.588.353.92 درهما حتى �سهر 2018/10 وما ا�ستجد من قيمة 
ايجارية بعد ذلك مع ال�سريبة امل�سافة وامل�ساريف وال �ست�سطر املنذرة للمطالبة 
مبا تر�سد واخالء العني وت�سليمها باحلالة التي كانت عليها عند بداية العقد مع 
تكليف املنذر اليها بكافة امل�ساريف والتعوي�سات الالزمة مع حفظ حق املنذرة يف 

اية تعوي�سات اخرى واملطالبة بال�سيانة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/102 عقاري جزئي 

اىل املدعي عليه /1 - عائ�سة بنت هاجد بن وزير املطريي  جمهول حمل القامة  مبا 
ان املدعي/ علياء بنت علي بن �سليمان العتيبي  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه 
نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2018/11/27  احلكم التمهيدي التايل : ندب اخلبري 
الهند�سي املخت�س �ساحب الدور بجدول اخلرباء باملحكمة  ما مل يتفق الطرفان على 
ت�سمية غريه خالل ا�سبوع من تاريخ �سدور هذا احلكم - وتكون مهمته  الطالع على 
ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه له من  اخل�سوم  منها وقدرت امانة 
مقدارها خم�سة ع�سرة الف درهم على ذمة اتعاب وم�ساريف وكلفت املدعية ايداعها 
خزانة املحكمة.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/12/25  ال�ساعة 

.Ch1.B.8 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/3 جلان جتارية 
القامة  املدعي عليه / 1-حممد مو�سى حممد عطيه جمهول حمل  اىل 
املعدلة وهي  بالطلبات  لييالعييالن  عييبييداهلل عقيل   املييدعييي/ حممد  ان  مبييا 
الزام حكم باداء مبلغ 588.266.030 مليون درهم مع الفائدة بن�سبة 9% من 
تاريخ اقامة الدعوى حتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  
املوافق  2018/12/4  ال�ساعة 12.00 م�ساءا مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

اللجان الق�سائية اخلا�سة
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3830  جتاري جزئي              

ان  املدعي عليه / 1- عالء ر�سدي ر�سوان متويل جمهول حمل القامة مبا  اىل 
املدعي/ دار التمويل - �س م ع وميثله / �سيخه حممد �سيف علي املحرزي  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )48.162.62 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 2018/5/13 وحتى 
يوم  لها جل�سة  وحييددت  كفالة.   املعجل بال  بالنفاذ  �سمول احلكم  و  التام  ال�سداد 
الربعاء  املوافق  2018/12/12  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2917  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-فلور�سكريد ام اى لعمال الر�سيات - �س ذ م م 2-تريفور 
جون اندريو�س - مدير فلور �سكريد ام اي لعمال الر�سيات - �س ذ م م  جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة الإمارات لالإت�سالت املتكاملة - �س م ع   قد اأقام 
بالزام املدعي عليهم بالت�سامم وبالت�سامن  عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
فيما بينهما مببلغ وقدره )18.269.04 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2018/12/6  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3890  جتاري جزئي              

الن�سر للهند�سة - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-  
ان املييدعييي/ دييييال لييتييوريييد احلييديييد )�ييسييركيية ذات ميي�ييسييوؤولييييية حمييييدودة( وميثله/ 
عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  املدعي عليها مببلغ وقدره )426.762  بالزام 
املحاماة والفائدة  18% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحييددت لها جل�سة يوم الحييد  املوافق  2018/12/16  
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4148  جتاري جزئي              

م   م  ذ  الغذائية وامل�سروبات - �س  املييواد  اىل املدعي عليه / 1-ديالمور لتجارة 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ عزيز �سيف اوتو لتاأجري ال�سيارات - �س 
ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقييدره )6930 درهييم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من 
التام.  وحييددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق   تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
مكلف  فيياأنييت  لييذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ييس   8.30 ال�ساعة    2018/12/11
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2348  جتاري كلي               

لل�سرافة - وميثلها مديرها / عيد مبارك  ديييزرت  �سركة  املدعي عليه / 1-  اىل 
حممد عيد الدحام املن�سوري  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ كاناوا للتجارة 
العامة - �س ذ م م - وميثلها مديرها / �سم�س الدين عثمان احمد - قد اأقام عليك 
 1.026.813.32( وقييدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة 
Ch2.E.21 لذا  يوم الثنني  املوافق  2018/12/17 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/768  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-بير ارمني در ايكارت 2-زهره در ر�ستيجار  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله / نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي 
- قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والت�سامم 
والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك مبلغ وقدره )3.696.856.19( كما يف 2018/7/8 
مع الفوائد 12% من ذلك التاريخ حتى رفع الدعوى ومن رفع الدعوى وحتى ال�سداد 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  
بالقاعة  �ييس   9.30 ال�ساعة  املييوافييق  2018/12/18   الييثييالثيياء   يييوم  لها جل�سة  وحيييددت 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4115  جتاري جزئي              

م  م  ذ  �س   - لال�ست�سارات  ماجنمنت  2-ميياب  مورجيا  1-ميخائيل   / عليه  املدعي  اىل 
جمييهييويل حمييل القيييامييية مبييا ان امليييدعيييي/ بييي دبييليييييو اييييه ميييييدل ا�ييسييت لال�ست�سارات 
اأقيييام عليك  قييد     - لييوتيياه  الدارييييية -وميثله / ح�سني علي عبدالرحمن  والييدرا�ييسييات 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره 
تاريخ   من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهييم(   45.287.06(
2016/9/30 وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع التجاري رقم 2018/1877.   وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2018/12/11  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2442  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- كوين الرفيهية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ فيجاي بال يادف نهار �سينغ يادف - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
التجاري  ال�سجل  من  ا�سمه  وحييذف  ال�سركة  من  املدعي  ا�سم  بح�سب  املطالبة 
والرخ�سة التجارية و�سائر ال�سجالت والوراق الر�سمية لل�سركة براأ�س مال قدره 
)70.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
 Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة    2018/12/24 املوافق   الثنني   يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2393 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- بنك ابوظبي الأول - �س م ع - فرع دبي  جمهول حمل 
م   قد  ال�سيارات - �س ذ م  اريزونه لتاأجري  القامة مبا ان املدعي/ جنمة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بندب خبري متخ�س�س مع الزام 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2018/12/24  
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/3644  جتاري جزئي              
�سعيد حممد  الفنية 2-طييالل جابر  كييراون للخدمات  املدعي عليه /1- روز وود  اىل 
دويحان الهاجري - ب�سفته مدير و�سريك/ روز وود كراون للخدمات الفنية جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ توفيق فوؤاد حاج عبا�س وميثله / حمدان عبداهلل حممد 
ابراهيم �سياح   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ 
وقدره )115000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
التام.   وحييددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق 2018/12/10   املطالبة وحتى ال�سداد 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/2928  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-خالد ح�سن حرب ثلجي ال�سدفان  جمهول حمل القامة 
حليم  �سمري   / وميثله  املرزوقي  �سعيد  عبداهلل  يو�سف  �سعيد  املدعي/  ان  مبا 
كنعان   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )55.272 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متييام  ال�سداد.    وحييددت لها جل�سة يوم 
Ch2.D.17 لذا  الربعاء  املوافق  2018/12/5  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/3809  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- تي �سكوير الكروميكانيكل - �س ذ م م   جمهول حمل 
م وميثله / غازي  م  ذ  - �س  البناء  ملقاولت  املدعي/ احلزامي  ان  القامة مبا 
الدعوى ومو�سوعها  �سم ملف  اأقييام عليك  قد    - �سيفان  بن  احمد  ابراهيم 
احلجز  وتثبيت  ب�سحة  الق�ساء  جتييياري.   566/2018 رقييم  التحفظي  احلجز 
التحفظي رقم 566/2018 جتيياري.  وحييددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  
مكلف  فيياأنييت  لييذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ييس   8.30 ال�ساعة    2018/12/20
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2267  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-حممد كا�سف للتجارة العامة - ذ م م  2-حممد كا�سيف ب�سري 
احمد جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل - �س م ع - مكتب اإدارة 
اأقام عليك  - فرع برج البحر وميثله / عبدالعزيز خمي�س علي فرج ال�سام�سي -  قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )501.044.60 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و حتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.   وحييددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2018/12/13  ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/3746  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-غامن علي ال�سيد ابراهيم ال�سيد خليف ال�ساده  جمهول 
اإدارة - فرع  حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل - �س م ع - مكتب 
برج البحر -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )31991.75 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة و �سمول 
املوافق   الربييعيياء   يييوم  لها جل�سة  وحيييددت  كفالة.   بييال  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
مكلف  فيياأنييت  لييذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ييس   8.30 ال�ساعة    2018/12/12
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/100  عقاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1-قرية املا�س للو�ساطة التجارية - �س ذ م م - حاليا - قرية املا�س 
للو�ساطة العقارية - �س ذ م م �سابقا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ وداد عبداهلل 
ال�سعفار -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ وابطال العقد بني املدعي 
املدعي عليهم برد مبلغ وقدره )826.527.50 درهم( والفائدة  واملدعي عليهم والزام 
بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة ورد ا�سل ال�سيكات. وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/12/11  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/86 بيع عقار مرهون    
ان طالب  القامة مبا  �سون كريج دروري  جمهول حمل  �ييسييده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود وميثله / احمد ح�سن 
رم�سان اآل علي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2018/11/20 اعالنكم 
ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها )4283216( درهم خالل �سهر من تاريخ التبليغ 
يف ملف التنفيذ اأعاله واإلبيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س 
املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار : ار�س - املنطقة : معي�سم 

الوىل - رقم الر�س : 649 - م�ساحة العقار : 442.21 مر مربع(.   
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/3205   تنفيذ مدين  
جمهول  املر�سودي  عبداهلل  احمد  را�سد  مييرمي  �ييسييده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ح�سني مراد ابراهيم وميثله / 
احمد علي مفتاح �سالح الزعابي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املنفذ به وقييدره )14880810(  املبلغ  اعيياله والييزامييك بدفع  املييذكييورة 
املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم 
�ستبا�سر الجييراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3696   تنفيذ جتاري  
م  جمهول حمل  م  ذ  �ييس   - مللقاولت  كيلى  �سركة  �ييسييده/1-  املنفذ  اىل 
م  م  ذ  �س   - للحماية  �سي  ام  ايييه  التنفيذ/�سركة  ان طالب  القيياميية مبا 
الدعوى  عليك  اأقييام  قد   - خمري  عبداهلل  عمر  عبدالرحمن   / وميثله 
الييتيينييفيييييذييية امليييذكيييورة اعيييياله واليييزاميييك بييدفييع املييبييلييغ امليينييفييذ بيييه وقيييدره 
)432746.76( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  عييدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4250   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- مالكومل اند بارترنز جي ال تي  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/باحل�سا كار رينتال - �س ذ م م وميثله/
التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه - قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )23405( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4251   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ييسييده/1- فييلييوردك للمقاولت - �س ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/باحل�سا كارينتال - �س ذ م م وميثله / 
ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )21385( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجيييراءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/5457  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- خلف احمد لالعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ علي مالك حممد علي -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )18143( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 1331 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/5601  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- بي ام اي لل�سناعات - �س م ح )فرع دبي(   جمهول حمل 
حممد  يو�سف   / وميثله  عبد  حممد  جميد  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القيياميية 
املييذكييورة اعاله  التنفيذية  الييدعييوى  اأقييام عليك  احمد يو�سف احلييمييادي - قد 
التنفيذ  طالب  اىل  درهييم   )141445( وقيييدره  بييه  املنفذ  املبلغ  بدفع  والييزامييك 
املحكمة.  ر�سوم خلزينة  درهييم  مبلغ 10057  اىل  بال�سافة  املحكمة.  او خزينة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/4172  جتاري جزئي                               

املدخل/ 2- علي يو�سف حممد  ،  اخل�سم  م  م  ذ  اند بروب�س كون�سراك�سن -�س  بيت�س  املدعو عليه /1-  اإىل 
-  ب�سفته املالك اجلديد ملوؤ�س�سة حول الإمييارات للمقاولت الفنية جمهويل حمل الإقامة ، مبا اأن املدعي/
جو�سيف جيب�سون جوميز ب�سفته املالك ال�سابق ملوؤ�س�سة حول الإمارات للمقاولت الفنية وميثله/عبد الرحمن 
ال�سابق ملوؤ�س�سة حول الإمارات  املالك  اأن املدعي/جو�سيف جيب�سون جوميز ب�سفته  عمر عبد اهلل خمري مبا 
للمقاولت الفنية  قد اأقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2018/11/19 بندب 
اخلبري احل�سابي �ساحب الدور باجلدول تكون  مهمته الإطالع على ملف الدعوى  وامل�ستندات املقدمة فيها 
وما ع�سي اأن يقدمه اخل�سوم وكذا النتقال ملقر طريف الدعوى اأن اأمكن لالإطالع على ال�سجالت والدفاتر 
التداعي  طريف  بني  املتبادلة  واللكرونية  الورقية  واملرا�سالت  املنتظمه  واللكرونية  والورقية  التجارية 
وحددت مبلغ ع�سرة الف درهم كاأمانة على ذمة اأتعاب وم�سروفات اخلبري الزمت املدعية ب�سدادها خلزينة 
املحكمة وحددت املحكمة جل�سة 2018/11/26 لنظر الدعوى يف حالة عدم �سداد الأمانة وجل�سة 2018/12/24 
يف حالة �سدادها . وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/12/24 ال�ساعة 8:30 �سباحا يف القاعة  

ch.1.C.12 لإخطار اخلبري ملبا�سرة املاأمورية .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
يف  الدعوى 2018/3133 جتاري جزئي

املدعي عليهما : 1- فير لال�ستثمارات �س ذ م م 2- خليل ابراهيم ال�سيد ع�سفور 
والتجارة  لال�ستثمار  العربي  امل�سرف   / املييدعييي  قبل  ميين  �سدكم  دعييوى  هنالك  اأن  مبييا 
ال�سادر  احلكم  مبوجب  م�سرفيا  كخبريا  تكليفنا  مت  واأنييه  دبييي  حماكم  اأمييام  اخلارجية 
بييالييدعييوى اأعيييياله  فيياإنيينييا نييدعييوكييم حل�سور اجييتييميياع اخليييربة وذليييك يييوم الييثييالثيياء املوافق 
املالية  2018/12/4 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرا مبقر مكتبنا انرا لال�ست�سارات 
وذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�سنة 4 - �سارع بريوت بناية امليزان - الطابق الثالث 
مكتب 303 ،،،، مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات  - وبذات البناية يوجد بنك دبي 
التجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي هاتف 042206899 ، 042206244 ، فاك�س 042206877 
يرجى الإطالع واحل�سور باملوعد املحدد اأعاله واإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات مع 

الرجمة اإيل العربية .
اخلبري املح�سابي وامل�سريف  
د. علي را�سد الكيتوب 

اإعــالن بالن�سـر
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/2861 جتاري جزئي                                                

اإىل املحكوم عليه / 1- احل�سن الهند�سية دبي ذ م م جمهول حمل الإقامة. نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف   2018/11/7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بيياأن 
اأعاله ل�سالح / ا�س ام ا�س للخدمات الفنية �س ذ م م باإلزام املدعي عليها باأن توؤدي 
والفائدة  دراهييم  و�سبعمائة وع�سرة   الف  و�ستني  واأربعة  للمدعية مبلغ ثالثمائة 
ال�سداد  متييام  وحتى  نهائيا  احلكم  هييذا  �ييسييريورة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
واألزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا الإعالن . �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد ال مكتوم حاكم دبي وتلي علنا.  
رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/12151  عمايل جزئي             
ان  القامة مبا  او�سيبوف  جمهول حمل  كو�ستيانتني   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي / دان�س �ستوديوز - م د م �س وميثله / بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل -  قد 
درهم(   50000( عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأقييام 
كتعوي�س عن خمالفته ل�سرط عدم املناف�سة والفائدة القانونية 9% من تاريخ 
ت�سجيل الدعوى وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2018/12/20  ال�ساعة 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch1.B.10  لذا  بالقاعة  9.30 �س  
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مييذكييرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/11225  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/1- ليفل �سكاي لالعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل 
القيياميية مبييا اأن املييدعييي/ حمييمييود فتحى احييمييد اليييبيييدراوي - قييد اأقيييام عليك 
درهم(   13400( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الييدعييوى 
وتيييذكيييرة عييييوده مبييبييلييغ )2000 درهييييم( واليير�ييسييوم وامليي�ييسيياريييف  رقيييم ال�سكوى 
املوافق  الحييييد  يييييوم  جييليي�ييسيية  لييهييا  وحيييييددت    )MB186704871AE(
فاأنت مكلف  Ch1.A.1  لذا  بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �سباحا     2018/12/16
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1923 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- جوزيف كيم 2-او. ا�س دي�سريبيو�سن - م م ح 3-اجنلينا 
كيم.  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة فيكتورز هولدنغ اأند فاينان�س 
الدعوى  اأقيييام عليك  قييد    - املييال  عييبييداهلل  �سريف  اإنيييك وميثله / حبيب حممد 
البنكية  احل�سابات  على  املوقع  احلجز  و�سحة  احلق  بثبوت  ومو�سوعها  لئحة 
حجز   433/2018 رقييم  الق�سية  يف   2018/7/29 بتاريخ  عليهم  للمدعي  العائد 
حتفظي جتاري.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2018/12/12  ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/745  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- يوجن �سان �سوهن  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
رم�سان  احمد ح�سن   / املحدود وميثله  الو�سط  ال�سرق  �سي  بي  ا�س  ات�س  بنك 
بتثبيت و�سحة احلجز  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقييام عليك  قد  اآل علي   
وامل�ساريف  واليير�ييسييوم  عليه  املييدعييي  والييييزام   عييقيياري   2018/36 رقييم  التحفظي 
والنفقات.   وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2018/12/9  ال�ساعة 9.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/2746 مدين جزئي 
القامة  بقا�س  جمهول حمل  نا�سر حممد احمد حممد  املدعي عليه / 1-  اىل 
اأقييام عليك  املتكاملة - �س م ع   قد  الإميييارات لالإت�سالت  املييدعييي/ �سركة  ان  مبا 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )24879.03 درهم( 
ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة 12% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سداد التام  و�سم ملف النزاع رقم 2018/1462 مدين.   وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2018/12/6  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأقييل  على  اأيييام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2713 مدين جزئي              

املنامة  2-واحيية  املدخل/  اخل�سم   ، �سري  جييول  علي  �ساهزاد  عليه/1-  املدعي  اىل 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  اقبال  حممد  اقبال  زاهييد  ملالكها  املباين  ل�سيانة 
الدعوى  اأقييام عليك  للتاأمني )�سالمه(  قد  العربية  ال�سالمية  ال�سركة  املدعي/ 
وقدره  مببلغ  والت�سامم   بالت�سامن  عليها  املدعي  بييالييزام  املطالبة  ومو�سوعها 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتييعيياب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهييم(   118440(
املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2018/12/4  
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2067  جتاري كلي  

البلو�سي  جمهول حمل القامة  املدعي عليه / 1- احمد غلوم ح�سن دروي�س  اىل 
مبا ان املدعي/ بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقييام  قد   - ال�سام�سي  العمران  عمران 
املدعي عليه مببلغ وقدره )695640.88 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة   12% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2018/7/12 وحتى ال�سداد التام.  
وحييددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2018/12/18  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3687  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1 - رويال اك�سرب�س خلدمات الهجرة  جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأقييام عليك  قد  ناير  بارامي�سوارات  �ساثي�س  �سانديب  املدعي/  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )9.500 درهم( والر�سوم 
التام.   وحددت  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  الفائدة   9% من  و  وامل�ساريف 
بالقاعة  �ييس   8.30 ال�ساعة    2018/12/4 املييوافييق   الييثييالثيياء   يييوم  جل�سة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور  مكلف  فيياأنييت  لييذا   Ch1.C.13
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  7 اأغ�سط�س 2018 املودعة حتت رقم: 296666 
تاريخ اإيداع الأولوية:  05 يوليو 2018

با�سييم:  �سكت�سرز يو.ا�س.ايه.، انك II، فريجينيا كوربوري�سن
املتحدة  الوليات   ،90266 كاليفورنيا  بيت�س،  مانهاتن  بوليفارد،  بيت�س  مانهاتن   228 وعنوانه: 

الأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

لبا�س القدم. 
الواقيعة بالفئة: 25

و�سف العالمة:  كتبت عبارة " HYPER BURST" باللغة الإجنليزية كما هو مبني يف 
منوذج الطلب.
ال�سييراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:14 اأغ�سط�س 2018 املودعة حتت رقم: 297083 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سييم: بيجو بريجيت مودي�س اأك�س�سوار ايه جي 
وعنوانه:بوبنباتلر بوجن 1،  دي-22399، هامبورغ، اأملانيا 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
جموهرات وجموهرات غري ثمينة واأحجار كرمية؛ واأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة.. 

الواقيعة بالفئة:  14
تنتهي  و  مميز  ب�سكل  لتينية  بيياأحييرف  "مكتوبة   BIJOU " كلمة  من  العالمة  تتكون  و�سف العالمة:   
"مكتوبة   BRIGITTE " كلمة  وغامق.  اأكييرب  بخط  مكتوب  معكو�س  " B" ب�سكل  التيني    باحلرف 
 "B  " التيني  احلييرف  و  ببع�سهما  " TT" مت�سلني  الالتينني  و احلرفني  ب�سكل مميز  باأحرف لتينية 

لتاج �سكل  " B" يعلوهما  و  مكتوب بخط اأكرب وغامق و كال احلرفني الالتينني " B" املعكو�سة 
ال�سييراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  14 اأغ�سط�س 2018 املودعة حتت رقم: 297102 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سييم: بيجو بريجيت مودي�س اأك�س�سوار ايه جي 
وعنوانه: بوبنباتلر بوجن 1،  دي-22399، هامبورغ، اأملانيا    

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
جموهرات وجموهرات غري ثمينة واأحجار كرمية؛ واأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت 

الدقيقة.
الواقيعة بالفئة: 14

باأحرف  "مكتوبة   Senso di Donna  " عبارة  من  العالمة  تتكون  الييعييالميية:    و�سف 
اأ�سغر و يعلوهم خطني بينهم �سكل لأ�سد يف  "di" مكتوب بخط  لتينية ب�سكل مميز و كلمة 

الو�سط 
ال�سييراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  16 اأغ�سط�س 2018 املودعة حتت رقم: 297258 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سييم: دبي للعقارات �س.ذ.م.م
وعنوانه:اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري 
واإجرائها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  وال�سكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والعقارات  والييفيينييادق  واملييرا�ييسييي  واملنتجعات  ال�سحية  واليينييوادي  واملييكيياتييب  والييفيييييالت  بال�سقق  يتعلق  فيما 
ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�ستاأجرين؛ اإدارة �سقق وفيالت الإيجار؛ 
خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تقييم العقارات؛ ال�ستثمارات الراأ�سمالية؛ 
ال�سناديق  ال�سناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�ستثمار؛ خدمات  الأ�سول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقارات  و�ييسييراء  واختيار  وتثمني  الأرا�ييسييي  �سراء  خدمات  وحتييديييدا  الأرا�ييسييي  تطوير  خدمات  العقاري؛ 
للتطوير وال�ستثمار؛ �سراء الأرا�سي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
الواقيعة بالفئة:  36

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " TOWERSIDE " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�سييراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  16 اأغ�سط�س 2018 املودعة حتت رقم: 297257 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سييم: دبي للعقارات �س.ذ.م.م 
وعنوانه:اأبراج الإمارات، الطابق 49، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية والتجزئة وال�سكنية؛ اإدارة وتوجيه وتاأجري 
واإجرائها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  وال�سكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات 
والعقارات  والييفيينييادق  واملييرا�ييسييي  واملنتجعات  ال�سحية  واليينييوادي  واملييكيياتييب  والييفيييييالت  بال�سقق  يتعلق  فيما 
ال�سناعية ومراكز الت�سوق وقرى الت�سوق؛ خدمات الإدارة املالية للم�ستاأجرين؛ اإدارة �سقق وفيالت الإيجار؛ 
خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تقييم العقارات؛ ال�ستثمارات الراأ�سمالية؛ 
ال�سناديق  ال�سناديق؛ خدمات  اإدارة  ال�ستثمار؛ خدمات  الأ�سول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  اخلدمات 
العقارات  اإدارة  خدمات  العقاري؛  التقييم  خدمات  العقاري؛  التمويل  خدمات  التاأمني؛  خدمات  العقارية؛ 
وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات التاأمني 
العقارات  و�ييسييراء  واختيار  وتثمني  الأرا�ييسييي  �سراء  خدمات  وحتييديييدا  الأرا�ييسييي  تطوير  خدمات  العقاري؛ 
للتطوير وال�ستثمار؛ �سراء الأرا�سي لتاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بجميع هذه اخلدمات مبا يف 

ذلك توفري املعلومات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
الواقيعة بالفئة:  36

و�سف العالمة:  كتبت كلمة " TOWERSIDE " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�سييراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  14 اأغ�سط�س 2018 املودعة حتت رقم: 297103 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سييم: هاب�سموبايل انك.
وعنوانه:1-9-1 هيجا�سي-�سيمبا�سي، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اأجهزة  اإر�سال الأقمار ال�سناعية؛  اأجهزة  ا�ستقبال الأقمار ال�سناعية؛  اأجهزة  اأجهزة واأدوات لت�سالت الأقمار ال�سناعية؛ 
الأقمار  هوائيات  ال�سناعية؛  الأقمار  معاجلات  ال�سناعية؛  الأقمار  مالحة  اأجهزة  ال�سناعية؛  الأقمار  وا�ستقبال  اإر�سال 
مب�ساعدة  املييواقييع  وحتديد  التتبع  اأجييهييزة  ال�سناعية؛  الأقييمييار  مب�ساعدة  العاملي  التمو�سع  نظام  م�ستقبالت  ال�سناعية؛ 
الأقمار ال�سناعية؛ هواتف الأقمار ال�سناعية؛ اآلت واأجهزة الت�سال بالراديو؛ اأجهزة ا�ستقبال الراديو للتحكم عن بعد؛ 
اأجهزة اإر�سال الراديو للتحكم عن بعد؛ هوائيات اإ�سارة الراديو؛ اأجهزة ا�ستقبال نظام التمو�سع العاملي؛ اأجهزة اإر�سال نظام 
التمو�سع العاملي؛ برجميات حا�سوب لنظام التمو�سع العاملي؛ اأجهزة نظام التمو�سع العاملي؛ اأجهزة التتبع وحتديد املواقع 
بنظام التمو�سع العاملي؛ هواتف ذكية؛ م�ساعدات رقمية �سخ�سية؛ هواتف حممولة؛ اآلت واأجهزة الت�سالت؛ برجميات 
على  للتعرف  حا�سوب  برجميات  الال�سلكية؛  الت�سالت  لأنظمة  حا�سوب  برجميات  احلا�سوب؛  برجميات  التطبيقات؛ 
اإلكرونية وقطع غيارها؛  واأجهزة  اآلت  برامج حا�سوب؛  اإىل ملفات ن�سية؛  ال�سوتية  امللفات  ال�سوت؛ برجميات لتحويل 
حوا�سيب؛ حوا�سيب لوحية؛ برامج األعاب الفيديو ال�ستهالكية؛ دارات اإلكرونية واأقرا�س مدجمة م�سجل عليها برامج 
لالألعاب التي حتمل باليد املزودة ب�سا�سات الكري�ستال ال�سائل؛ ملفات �سور قابلة للتنزيل؛ ملفات مو�سيقى قابلة للتنزيل؛ 
ملفات �سور متحركة قابلة للتنزيل؛ اأقرا�س مدجمة واأقرا�س فيديو رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية م�سبقة 

الت�سجيل؛ اأقرا�س فيديو و�سرائط فيديو م�سجلة؛ من�سورات اإلكرونية.
9 الواقيعة بالفئة:  

و�سف العالمة:   تتكون العالمة من �سكل لدرع يحتوي على ر�سم ت�سويري لأجنحة و �سريحة دائرة تتكون من ثالثة 
اأ�سطر، بجانبها كلمة HAPS" " مكتوبة باأحرف لتينية و كلمة  " MOBILE " مكتوبة باللغة الإجنليزية و كالهما 

مكتوبني ب�سكل مميز
ال�سييراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  14 اأغ�سط�س 2018 املودعة حتت رقم: 297111 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سييم: هاب�سموبايل انك.
وعنوانه:1-9-1 هيجا�سي-�سيمبا�سي، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اأ�سالك الت�سالت؛ ال�ست�سارات املتعلقة  اأ�سالك الت�سالت؛ الإن�ساء؛ ال�ست�سارات املتعلقة بتمديد  متديد 
واأجهزة  واآلت  املحمولة  الييراديييو  ات�سالت  واأجييهييزة  واآلت  املحمولة  الهواتف  �سيانة  اأو  اإ�سالح  بالإن�ساء؛ 
الت�سال لالت�سالت البعيدة واآلت واأجهزة الت�سال ل�سبكات احلا�سوب وغريها من اآلت واأجهزة الت�سال؛ 
اإ�سالح اأو �سيانة امل�ساعدات الرقمية ال�سخ�سية والآلت والأجهزة الإلكرونية ل�سبكات احلا�سوب وغريها 
من الآلت والأجهزة الإلكرونية؛ اإ�سالح اأو �سيانة كابالت الت�سالت ل�سبكات احلا�سوب؛ اإ�سالح اأو �سيانة 
�سيانة  اأو  اإ�سالح  الهليكوبر؛  طائرات  �سيانة  اأو  اإ�سالح  اجلوية؛  املركبات  �سيانة  اأو  اإ�سالح  الطائرات؛ 

الطائرات بدون طيار ال�سناعية والطائرات بدون طيار املدنية..
الواقيعة بالفئة:  37

و�سف العالمة:   تتكون العالمة من �سكل لدرع يحتوي على ر�سم ت�سويري لأجنحة و �سريحة دائرة تتكون 
" مكتوبة   MOBILE "  مكتوبة باأحرف لتينية و كلمة " "HAPS من ثالثة اأ�سطر، بجانبها كلمة

باللغة الإجنليزية و كالهما مكتوبني ب�سكل مميز
ال�سييراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  14 اأغ�سط�س 2018 املودعة حتت رقم: 297115 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سييم: هاب�سموبايل انك. 
وعنوانه:1-9-1 هيجا�سي-�سيمبا�سي، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
الت�سالت بخالف البث؛ توفري خدمات الربيد الإلكروين؛ خدمات لوحات الن�سرات الإلكرونية؛ نقل 
بيانات ال�سوت والفيديو والن�سو�س عرب احلا�سوب؛ نقل بيانات ال�سوت والفيديو والن�سو�س؛ اإر�سال امللفات 
الإلكرونية؛ ت�سفري واإر�سال البيانات؛ خدمات البث؛ بث املحتوى ال�سمعي الب�سري عرب الإنرنت؛ توفري 
املعلومات عن برامج و�سائط البث؛ خدمات وكالت الأنباء؛ تاأجري معدات الت�سالت مبا يف ذلك الهواتف 
الهواتف املحمولة والتلك�س واحلوا�سيب والتلغرافات والهواتف  الفاك�سميلي؛ الت�سالت بوا�سطة  واأجهزة 
ب�سبكات  الربط  توفري  بالإنرنت؛  الربط  مييزود  خدمات  الإنييرنييت؛  خدمة  مييزود  خدمات  والفاك�سميلي؛ 

الت�سالت وتوفري املعلومات املت�سلة بذلك.
الواقيعة بالفئة:  38

و�سف العالمة:   تتكون العالمة من �سكل لدرع يحتوي على ر�سم ت�سويري لأجنحة و �سريحة دائرة تتكون 
من ثالثة اأ�سطر، بجانبها كلمة HAPS" " مكتوبة باأحرف لتينية و كلمة  " MOBILE " مكتوبة 

باللغة الإجنليزية و كالهما مكتوبني ب�سكل مميز
ال�سييراطات: 

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  14 اأغ�سط�س 2018 املودعة حتت رقم: 297116 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سييم:  هاب�سموبايل انك.
وعنوانه:1-9-1 هيجا�سي-�سيمبا�سي، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
تاأجري  الييطييائييرات؛  تيياأجييري  النقل؛  ال�سحن اجليييوي؛ معلومات  خييدمييات مراقبة احلييركيية اجلييوييية؛ خييدمييات 
الييطييائييرات فائقة اخلييفيية؛ تيياأجييري املركبات اجلييوييية بييدون طيييييار؛ تيياأجييري الييطييائييرات بييدون طيار ال�سناعية 
املتعلقة بذلك؛ خدمات املالحة بنظام  املعلومات  املطارات وتوفري  املدنية؛ خدمات  والطائرات بدون طيار 

التمو�سع العاملي؛ تتبع وحتديد اأماكن ومراقبة املركبات وال�سفن البحرية والطائرات. 
الواقيعة بالفئة:  39

و�سف العالمة:   تتكون العالمة من �سكل لدرع يحتوي على ر�سم ت�سويري لأجنحة و �سريحة دائرة تتكون 
من ثالثة اأ�سطر، بجانبها كلمة HAPS" " مكتوبة باأحرف لتينية و كلمة  " MOBILE " مكتوبة 

باللغة الإجنليزية و كالهما مكتوبني ب�سكل مميز
ال�سييراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  14 اأغ�سط�س 2018 املودعة حتت رقم: 297117 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سييم: هاب�سموبايل انك.
وعنوانه:1-9-1 هيجا�سي-�سيمبا�سي، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
اخلدمات الهند�سية يف جمال �سبكات الت�سالت؛ ت�سميم وتطوير اأنظمة �سبكات الت�سالت وال�ست�سارات املتعلقة بذلك؛ 
ت�سميم اأو برجمة اأو تطوير اأو �سيانة برامج احلا�سوب؛ توفري برامج احلا�سوب على �سبكات البيانات؛ توفري ال�ستخدام 
قواعد  تفعيل  الويب؛  مواقع  تفعيل  خدمات  ال�سحابية؛  احلو�سبة  للتنزيل؛  القابلة  غري  التطبيقات  لربجميات  املوؤقت 
البيانات احلا�سوبية؛ توفري حمركات البحث لالإنرنت؛ مراقبة اأنظمة �سبكات الت�سالت عن طريق الو�سول عن بعد؛ 
اأنظمة احلا�سوب عن طريق الو�سول عن بعد؛ تاأجري م�ساحات الذاكرة على اخلوادم ل�سبكات الت�سالت؛ تاأجري  مراقبة 
لوحات  لتفعيل  اخليييوادم  على  الييذاكييرة  م�ساحات  تاأجري  الإلييكييروين؛  الربيد  لت�سالت  اخليييوادم  على  الييذاكييرة  م�ساحات 
الن�سرات الإلكرونية اأو غرف املوؤمترات املبا�سرة اأو غرف الدرد�سة؛ خدمات التحزين املبا�سر للبيانات؛ تاأجري احلوا�سيب؛ 
ت�سميم الآلت اأو الأجهزة اأو الأدوات )مبا يف ذلك قطع غيارها( اأو الأنظمة التي تتاألف من تلك الآلت والأجهزة والأدوات؛ 
الن�سائح التكنولوجية املتعلقة باحلوا�سيب وال�سيارات والآلت ال�سناعية؛ ا�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات؛ خدمات الأبحاث 

اأو التحليل اأو ال�ست�سارات لأنظمة �سبكات الت�سالت؛ توفري املعلومات يف جمال العلوم والتكنولوجيا؛ خدمات الت�سميم.
42 الواقيعة بالفئة:  

و�سف العالمة:   تتكون العالمة من �سكل لدرع يحتوي على ر�سم ت�سويري لأجنحة و �سريحة دائرة تتكون من ثالثة 
اأ�سطر، بجانبها كلمة HAPS" " مكتوبة باأحرف لتينية و كلمة  " MOBILE " مكتوبة باللغة الإجنليزية و كالهما 

مكتوبني ب�سكل مميز
ال�سييراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  14 اأغ�سط�س 2018 املودعة حتت رقم: 297104 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�سييم: هاب�سموبايل انك.
وعنوانه:1-9-1 هيجا�سي-�سيمبا�سي، ميناتو-كو، طوكيو، اليابان 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
بدون طيار  بدون طيار �سناعية؛ طائرات  بدون طيار؛ طائرات  طائرات؛ مركبات جوية؛  مركبات جوية 
مدنية؛ طائرات فائقة اخلفة؛ ال�سفن اجلوية؛ الطائرات التي تدار بالكهرباء؛ مركبات كهربائية؛ طائرات 
دا�سرات  املظالت؛  �سناعية؛  لغايات  طيار  بييدون  هليكوبر  طائرات  الهليكوبر؛  طائرات  اجلايروكوبر؛ 
اأجزاء هيلكية  للطائرات؛ مركبات يتم التحكم فيها عن بعد بخالف اللعب؛ دا�سرات مروحية للمركبات؛ 

للطائرات؛ اأجزاء هيكلية لطائرات الهليكوبر؛ جمموعة اأجهزة هبوط الطائرة.
الواقيعة بالفئة:  12

و�سف العالمة:   تتكون العالمة من �سكل لدرع يحتوي على ر�سم ت�سويري لأجنحة و �سريحة دائرة تتكون 
" مكتوبة   MOBILE " و كلمة   باأحرف لتينية  من ثالثة اأ�سطر، بجانبها كلمة HAPS" " مكتوبة 

باللغة الإجنليزية و كالهما مكتوبني ب�سكل مميز
ال�سييراطات:  

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 299211                         2018-9-28
با�سم ام دبليو فيتني�س هولدينغز ال ال �سي

وعنوانه: 345 نورث مابل درايف بيفرييل هيلز، كاليفورنيا 90210 الوليات املتحدة المريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع/  توفري ت�سهيالت ريا�سية؛ خدمات النوادي ال�سحية )خدمات تدريب الياقة البدنية 
واحلفاظ على ال�سحة(؛ تاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات؛ خدمات التدريب ال�سخ�سي )التدريب على 
اللياقة البدنية(؛ اإقامة ح�س�س لياقة بدنية؛ الربية البدنية؛ تعليمات الريا�سة البدنية؛ خدمات النوادي 

)للرفيه اأو التعليم(؛ الن�سر املكتبي الإلكروين. والواقعة يف الفئة )41(. 
الو�سف عبارة "MAYWEATHER BOXING + FITNESS " كتبت بحروف لتينية مميزة.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد او ار�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا العالن.

ق�صم العامات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

منوذج اإعان الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم 294712 :بتاريخ: 2018/07/02

باإ�سم : ماجد الفطيم العقارية )�س.ذ.م.م(
وعنوانه:   �س.ب. 60811 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�صورة العامة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 
خدمات التاأمني ، ال�سوؤون التمويلية ، ال�سوؤون املايل ، ال�سوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية 
، وكالء الإ�سكان ، اإدارة العمارات ، ال�ستثمار يف العقارات واملباين ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات ، تثمني 
العقارات ، التقييم املايل للعقارات ، متويل ال�سراء والإيجار ، تاأجري العقارات ، �سم�سرة العقارات ، حت�سيل 

الإيجارات ، تاأجري املكاتب )عقارات( ، تاأجري ال�سقق ال�سكنية ، تاأجري ال�سقق ، تاأجري املباين.
و�سف العالمة:  العالمة عبارة عن كلمات Mall of Ras Al Khaimah باللغة الإجنليزية حتتهم 

مول راأ�س اخليمة باللغة العربية.
 )RAS AL KHAIMAH – ال�سراطات: عدم املطالبة بحق ح�سري عند ا�ستخدام الكلمة ) راأ�س اخليمة

مبعزل عن العالمة لعتبار ا�سم منطقة جغرافية.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ هذا العالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

EAT 122678

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491 دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�ساد
اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�ض  29  نوفمرب 2018 العدد 12491

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7580 (

املنذر : م�سرف الهالل  �س م ع 
املنذر اإليه: �سارة كاظم داود �سليمان 

اجلن�سية  اإميياراتييييية   - �سليمان  داود  كيياظييم  �ييسييارة  اإليييييهييا  املخطر  اإعيييالن 
طائلة  حتت  اإميياراتييي  درهييم   2554197.34 وقييدره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة 
احلمر  نييد  مبنطقة   - )فيال  العقار  لبيع  القانوين  الإجييييراءات  اتييخيياذ 
بالقدم  امل�ساحة  املربع )1161.29(  باملر  امل�ساحة   -  883 الأر�ييس  رقم   -
املربع 12.500 واملرهونة ل�سالح املنذر م�سرف الهالل مع حتميلكم كافة 

الر�سم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2018/7570   

  املنذر : �سركة نا�سر بن عبد اللطيف ال�سركال للعقارات �س ذ م م  
املنذر اإليه: اخلدمي �سوبر ماركت ذ م م )جمهول حمل الإقامة( 

يرغب املنذر باإنذار املنذر اإليه ب�سرورة �سداد ما هو م�ستحق من اإيجار عبارة عن 
مبالغ تخ�س الإيجار كالتي :

1- قيمة �سيك مبلغ وقدرهم 200.000 درهم �سيك رقم 000068 بتاريخ 2018/8/15 
الر�سيد   كفاية  لعدم  ال�سيك  رجييوع  �سبب  الوطني  اخليمة  راأ�ييس  بنك  من  �سادر 
القيمة  درهييم �سريبة  وقييدره 14843  مبلغ  اإدارييية م�ستحقة  ر�سوم  اإيل  بالإ�سافة 

امل�سافة ، وعليه يكون املنذر اإليه مطالب مببلغ اإجمايل وقدرهم 214.843 درهم
2 - واإخالء املاأجور وت�سليمه للعني خالية من ال�سواغل واإح�سار الفواتري النهائية 
للكهرباء واملياه وتت�سمن هذه اخلطوات لي�س اإجراء ل�سرداد حيازة املحل فقط 

واإمنا اأي�سا كافة الأموال املطلوبة بخ�سو�س الإيجار. 
الإجراءات  يتخذ  �سوف  واإل  اأعيياله  اللتزام  ب�سرورة  اإليه  املنذر  ينبه  فاملنذر  لذا 
القانونية يف اإقامة دعوى لدى مركز ف�س املنازعات اليجارية دبي مع حتمل كافة 

الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة . 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2018/7571    

   املنذر : �سركة نا�سر بن عبد اللطيف ال�سركال للعقارات �س ذ م م 

املنذر اإليه : اخلدمي للتجارة. ذ م م - فرع دبي )جمهول حمل الإقامة(  
يرغب املنذر باإنذار املنذر اإليه ب�سرورة �سداد ما هو م�ستحق عليه من اإيجار 

عبارة عن �سيك مرجتع دون ر�سيد تخ�س الإيجار كالتي. 
بتاريخ   004285 رقيييم  �سيك  درهيييم   12.500 وقييييدره  مبلغ  �سيك  قيمة   -1
بتاريخ  رقم 004286  �سيك  درهم   12.500 وقييدره  و�سيك مببلغ   2018/6/1
لعدم كفاية  ال�سيكات  الوطني رجوع  الفجرية  بنك  2018/9/1 �سادرة من 
اإدارييية مبلغ 2080 درهييم  وعليه يكون املنذر  اإىل ر�سوم  الر�سيد بالإ�سافة 

اإليه مطالب مببلغ اإجمايل وقدره 27.080 درهم 
الفواتري  واإح�سار  ال�سواغل  للعني خالية من  وت�سليمه  املاأجور  اإخييالء   -2

النهائية للكهرباء واملياه. 
واإل �سوف يتخذ  اأعيياله  اإليه ب�سرورة اللتزام  املنذر  لذا فاملنذر ينبه على 
الإجراءات القانونية يف اإقامة دعوى لدي مركز ف�س املنازعات اليجارية 

دبي مع حتمل كافة الر�سوم وامل�ساريف واأتعاب املحاماة . 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اقت�سادية دبي: منطقة احلمرية ت�سم 406 
�سركات  تزاول 1620 ن�ساطا جتاريا متنوعا

•• دبي-الفجر: 

اأ�سدر قطاع الت�سجيل والرخي�س التجاري يف دائرة التنمية القت�سادية 
كونها  بدبي  احلمرية  منطقة  بها  تتمتع  التي  املييزايييا  حييول  تقرير  بدبي 
باأن�سطة جتارية  فيها، حيث متتاز  ال�سركات  املناطق اجلاذبة لدخول  من 
احلمرية  منطقة  وتتباهى  متكاملة.  حتتية  وبنية  موقع  ولديها  متنوعة 
بخدمات ال�سحن البحري، حيث تغطي مئات رجال الأعمال يف اإمارة دبي 
ملمار�سة التجارة العاملية وفتح منافذ للت�سويق الدويل ملجموعة من ال�سلع 

واخلدمات.
عام  منذ  احلمرية  منطقة  يف  العاملة  ال�سركات  عييدد  اأن  التقرير  واأظهر 
1981 وحتى نهاية �سهر اأكتوبر عام 2018 قد و�سل اإىل 406 �سركة 
فعالة، جرى توزيعها كالآتي: الرخ�س التجارية )285( وبلغت ح�ستها 
 ،3،064 %70.2 وي�سل عدد العمالة يف ن�ساط الرخ�س التجارية اإىل 
العمالة  عدد  وي�سل   27.3% ح�ستها  وبلغت   )111( املهنية  والرخ�س 
%2.5 وي�سل  855، ثم الرخ�س ال�سياحية )10( وبلغت ح�ستها  فيها 
وارتفع   .174 فيها  الييعييميياليية  عيييدد 
من  ملحوظ  ب�سكل  اليي�ييسييركييات  عييدد 
-2006 الييفييرة  خييالل  �سركة   55
خالل  �ييسييركيية   167 اإىل   2010
ومبعدل   2018-2016 الييفييرة 

منو قدره 203.6%. 
اإدارة  ميييديييير  املييييهييييريي،  عييميير  وقيييييال 
التطوير واملتابعة يف قطاع الت�سجيل 
هذه  “توؤكد  التجاري:  والرخي�س 
دبي  بها  تتمتع  التي  املكانة  الأرقيييام 
كونها وجهة عاملية جاذبة لالأعمال، 
فييير�يييس جديدة  فييتييح  ييي�ييسييهييم يف  ميييا 
امل�ستدام،  القت�سادي  للنمو  وجذابة 
ودعيييم منييو الإنييتيياجييييية، وحتيي�ييسيين جيييودة اخلييدمييات الييعيياميية. ول تيييزال دبي 
املركز التجاري املف�سل لدى ال�سركات التي تبحث عن موطئ قدم لها يف 
اأ�سواق املنطقة ويرجع ذلك اإىل �سهولة مزاولة الأعمال والثقة بالقت�ساد 

املحلي«.
واأ�ساف املهريي: “ُتراجع اإمارة دبي با�ستمرار كلفة بدء الأعمال، وخمتلف 
الدولية  بالأ�سواق  مقارنة  تناف�سيتها  على  للحفاظ  الإمييارة،  يف  الأن�سطة 
الأعمال عن قطاعات جديدة يف ظل اخلطط  اأ�سحاب  ويبحث  الأخييرى. 
التكنولوجيا،  خ�سو�ساً  القطاعات،  خمتلف  يف  الأمييد  طويلة  احلكومية 
وال�سناعة، واخلدمات البتكارية. ويعد التطوير الدائم للبيئة الت�سريعية 
والبنى التحتية، ف�ساًل عن اخلدمات والت�سهيالت املتعلقة ب�سرعة اإجناز 
التي تبحث عنها  داعم للفر�س  الكبرية،  امل�سروعات  واإطييالق  الإجيييراءات، 

ال�سركات يف خمتلف الأ�سواق العاملية«.
واأ�سار املهريي اإىل اأ، بيئة الأعمال يف منطقة احلمرية تتميز بالإيجابية، 
القواعد  �سمن  فيها  جتييارييية  م�ساريع  لقيياميية  والأفييييراد  ال�سركات  ووجييه 
واللوائح الواجب مراعاتها يف دبي. وتتميز منطقة احلمرية بارتفاع ن�سبة 
ال�سركات فيها حيث تر�سخ روؤية دبي يف البناء امل�ستمر واملتقدم يف اأعمال 
الأعمال  وميينيياخ  البيئة  توفر  خاللها  ميين  والييتييي  العامة  التحتية  البنية 

الإيجابي لرفد قطاعات الأعمال.
و�سلت  احلمرية  منطقة  يف  الفعالة  الأن�سطة  عييدد  اأن  التقرير  واأظييهيير 
اأبرز خم�سة  2018، و�سمت  اأكتوبر  1620 ن�ساط فعال حتى نهاية  اإىل 
وم�ستح�سرات  “العطور  العامة”،  “التجارة  ميين  كييل  جتييارييية  اأن�سطة 
و”خدمات ال�سحن البحري  “الهدايا”،  “املالب�س اجلاهزة”،  التجميل”، 
“بيع  من  كل  مهنية  اأن�سطة  خم�سة  اأبييرز  قائمة  �سمت  بينما  للب�سائع”، 
“مقهى”،  “ا�ست�سارات ودرا�سات اإدارية”،  “مطعم”،  الوجبات اخلفيفة”، 
اأن�سطة  خم�سة  اأبييرز  وكانت  الإداري”.  والتنظيم  الإدارة  على  و”التدريب 
�سفر  “وكيل  داخلية”،  �سياحية  رحيييالت  “منظم  ن�سيب  ميين  �سياحية 
الفنادق”،  “اإدارة  وتن�سيطها”،  ال�سياحية  الرحالت  “تنظيم  و�سياحة”، 

و”خمل�س جمركي«.
واأظهر التقرير اأن اأبرز اجلن�سيات يف منطقة احلمرية كانت من ن�سيب: 
وبريطانيا،  م�سر،  ثييم  وميين  باك�ستان،  وتلتها  الأوىل،  املييرتييبيية  يف  الهند 

وال�سني، والأردن، وكندا، وال�سعودية، وال�سودان، واأخرياً الفلبني.

جمموعة �سموخ تبحث فر�س 
اال�ستثمار مع جمموعة »اإن اإم �سي«

•• العني - الفجر

ا�ستقبل ال�سيخ الدكتور حممد م�سلم بن حم العامري نائب الأمني العام 
ملنظمة “اإم�سام” بالأمم املتحدة ، رئي�س جمموعة �سموخ ، الدكتور” بي اأر 
�سيتي” �ساحب جمموعة “اإن اإم �سي” ، خالل اللقاء ناق�س الطرفني �سبل 
تعزيز نطاق التعاون ال�ستثماري فيما بينهما ، وكذلك تبادل اخلربات يف 
خمتلف املجالت القت�سادية ذات الهتمام امل�سرك، وذلك بح�سور ال�سيخ 
اأحمد بن م�سلم بن حم نائب رئي�س جمموعة �سيتي �سيزنز للفنادق وال�سيخ 

�سعيد بن حممد بن حم.
»جمموعة  مع  نت�سارك  اإننا  حم   بن  م�سلم  حممد  الدكتور  ال�سيخ  واأ�سار 
اإن اإم �سي« الكثري من الروؤى التطويرية ونتطلع خالل املرحلة املقبلة اأن 
من  الكثري  عن  اهلل  �ساء  اإن  ي�سفر  �سوف  والييذي  بيننا  تعاوناً  هناك  يكون 

فر�س الأعمال والفر�س ال�ستثمارية املفيدة للطرفني ».
اأهيييداف  حتقيق  يف  بفاعلية  �ييسييمييوخ  جمييمييوعيية  حييم  ت�سارك  بيين  واأ�يييسييياف 
التنمية القييتيي�ييسييادييية ميين خيييالل زيييييادة مييعييدلت اليينيي�ييسيياط القييتيي�ييسييادي ، 
من  الييوطيينييييية،  لالقت�ساديات  التناف�سية  الييقييدرات  تعزيز  يف  ت�سهم  كما 
خيييالل مييا تييقييدميية ميين خييدمييات يف الييعييديييد ميين الييقييطيياعييات مييثييل البتكار 
 والييتييطييوييير املييهيينييي واليينيي�ييسيير والييثييقييافيية، وغييريهييا ميين امليييجيييالت احليوية.
كما ت�سهم جمموعة �سموخ يف دعم برامج التنمية املجتمعية وا�ستدامتها، 
امل�ستمر  وت�سجيعها  الر�سيدة  للقيادة  الثاقبة  الييروؤييية  مييع  يتوافق  ومبييا 
القطاع احلكومي يف خدمة  اإىل جنب مع  للوقوف جنباً  للقطاع اخلا�س 

الفرد واملجتمع، وحتفيز م�ساهمته وتوجيه م�سارات امل�سوؤولية املجتمعية.
ومن جانبه قال الدكتور” بي اأر �سيتي” �ساحب جمموعة “اإن ام �سي”: 
ن�ساطرها  التي  بالتعاون ال�سراتيجي مع جمموعة �سموخ  ن�سعد  “نحن 
اأننا  كما  واملحا�سبة،  والنزاهة  باحلرفية  املتمثلة  نف�سها  املوؤ�س�سية  القيم 

معجبون جداً باأن�سطتها املتنوعة .

دبي ت�ستعر�س اإمكانياتها ومقّوماتها الهائلة يف تنظيم فعاليات االأعمال يف معر�س »اآي بي تي اإم وورلد« برب�سلونة

  ا�صتقبلت وفدًا برئا�صة اأمري موناكو ووقعت مذكرة تفاهم مع املجل�ض االقت�صادي ملوناكو

غرفة دبي حتدد قطاعات النقل البحري واخلدمات املالية والت�سنيع والتعليم والثقافة كمجاالت للتعاون مع موناكو

•• دبي-الفجر: 

ي�سارك “فعاليات دبي لالأعمال”، املكتب 
الر�سمي جلذب الفعاليات واملوؤمترات يف 
والت�سويق  ال�سياحة  لدائرة  التابع  دبي، 
لل�سياحة(  )دبيييييييي  بييييدبييييي  الييييتييييجيييياري 
وورلييييييد«  اإم  تييييي  بييييي  “اآي  ميييعييير�يييس  يف 
)IBTM World(، الذي اإنطلقت 
الأ�سبانية  بر�سلونة  مدينة  يف  فعالياته 
وي�ستمر  نييوفييمييرب   27 اليييثيييالثييياء  يييييوم 
من  عييدد  جانب  اإىل  نوفمرب   29 حتى 
ال�سركاء الذين ا�ستعر�سوا اأبرز املقّومات 
قطاع  يف  ول�سيما  دبييي  بها  تتمتع  التي 
م�ساهماً  يعترب  الييذي  الأعمال  فعاليات 
الإميييييييارة. ويجمع  اقييتيي�ييسيياد  رئييييي�ييسييييياً يف 
“فريا  يف  حالياً  املقام  ال�سنوي  املعر�س 
 15 اأكييرث من  يف بر�سلونة  غييران فيا” 
األف من اخلييرباء واملتخ�س�سني يف هذا 
متخ�س�س  حدث  اأ�سخم  ويعد  القطاع، 
يف جمال فعاليات الأعمال على م�ستوى 
اليييعيييام يقدم  لييهييذا  اليييعيييامل. ويف دورتيييييه 
ة مهّمة لييمكتب “فعاليات  املعر�س من�سّ

ا�ستعرا�س  ميين  متّكنه  لالأعمال”  دبييي 
اأحدث امل�ستجدات اخلا�سة بهذا القطاع 
ب�سكل  ي�ساهم  واليييذي  دبييي،  احليييييوي يف 
الإمارة،  اقت�ساد  وتعزيز  مبا�سر يف منو 
واملعرفة.  اخلييييربات  تييبييادل   جييانييب  اإىل 
وتاأتي م�ساركة “فعاليات دبي لالأعمال” 
الرويجية  اأن�سطته  �سمن  املعر�س  يف 
مع  التفاعل  اإىل  تهدف  التي  ال�سنوية 
تنظيم  يف  املتخ�س�س  اليييدويل  املجتمع 

الإجتماعات واملوؤمترات العاملية.
وي�سارك مع “فعاليات دبي لالأعمال”يف 
الفنادق،  ميثلون  عار�ساً،   27 املعر�س 
واملعامل ال�سياحية، واحلدائق الرفيهية، 
اإدارة  و�يييسيييركيييات  الييييطييييريان،  وخيييطيييوط 
امل�ساركني طريان  بييني  وميين  الييوجييهييات، 
اآنييد ريزورت�س،  بارك�س  الإميييارات، ودبييي 
ومييركييز دبييي الييتييجيياري الييعيياملييي، واك�سبو 

2020 دبي.
ويف تعليقه على امل�ساركة يف هذا املعر�س 
املدير  كاظم،  قييال ع�سام  املهم،  الييدويل 
للت�سويق  دبيييييي  مليييوؤ�يييسييي�يييسييية  اليييتييينيييفيييييييذي 
قطاع  “يلعب  واليييتيييجييياري:  اليي�ييسييييياحييي 

�سمن  حيييييوييياً  دوراً  الأعيييميييال  فييعيياليييييات 
مكانة  تيير�ييسيييييخ  اإىل  اليييرامييييييية  جييهييودنييا 
دبيييي كييمييركييز عيياملييي لييلييمييعييرفيية، وتعترب 
العاملية  املعار�س  هييذه  مثل  يف  امل�ساركة 
مثل معر�س ’اآي بي تي اإم‘ من الأمور 
اأن  كما  الهدف.  هذا  لتحقيق  الأ�سا�سية 
يف  ملحوظة  م�ساهمة  لييه  الييقييطيياع  هييذا 
ا�ستقطابه  وذلييك عرب  الإميييارة،  اقت�ساد 
�سّتى  مييين  الأعيييميييال  زوار  مييين  لييلييعييديييد 
اأولئك  اإىل  بييالإ�ييسييافيية  اليييعيييامل،  اأنيييحييياء 
مرة  لأول  امليييديييينييية  ييييييييييزورون  الييييذييييين 
وتعترب  بيييتيييجيييارب مميييييييزة.  ويييتييمييتييعييون 
هذا  يف  لالأعمال  دبي  فعاليات  م�ساركة 
احلدث ال�سنوي املهم فر�سة ل�ستعرا�س 
التحتية  والبنية  وامل�ساريع  الإمكانيات 
املتطورة التي تتمتع بها املدينة، وكذلك 
امل�ساركة بفاعلية مع منظمي املوؤمترات 
بالإ�سافة  الدولية،  الأعييمييال  وفعاليات 
التي ت�سهم يف  التعاون  اإىل بحث فر�س 
تنمية هذا القطاع، وتوؤكد على اإلتزامنا 
نحو ا�ستمرار منييوه وتييطييوره، وهييي من 
الناجحة  تتوج م�ساركتنا  التي  الأهداف 

يف بر�سلونة«.
دبييييي  “فعاليات  ميييي�ييييسيييياركيييية  وتيييييياأتييييييي 
اإم(  تييي  بييي  )اآي  معر�س  يف  لالأعمال” 
لفعاليات  اليينيياجييحيية  الإ�ييسييتيي�ييسييافيية  بييعييد 
الدولية  لييلييجييمييعييييية   57 الييييي  “املوؤمتر 
عقد  الذي  والإجتماعات”،  للموؤمترات 
خالل ال�سهر اجليياري يف دبي لأول مرة 
باملنطقة، وا�ستقبل 1150 م�ساركاً من 
اإقامة  واملتخ�س�سني يف جمال  اخلييرباء 
الفعاليات واملوؤمترات من 75 دولة، مبا 
�ساهم يف تر�سيخ مكانة دبي كمركز عاملي 
الإمكانيات  واأظييهيير  الأعييمييال  لفعاليات 
هذا  يف  املدينة  بها  ت�ستهر  التي  الهائلة 

املجال«.
دبيييي  “فعاليات  مييي�يييسييياركييية  و�يييسيييمييين 
الوفد  يييعييقييد  املييعيير�ييس،  يف  لالأعمال” 
امل�سارك اإجتماعات ولقاءات مع ال�سركاء 
ميييين خمتلف  وامليييحيييتيييميييليييني  احلييياليييييييني 
اإىل جانب تنظيم لقاءات  اأنحاء العامل، 
وفعاليات تعارف تقدم للح�سور فر�سة 
الرئي�سيني  الييي�يييسيييركييياء  عييلييى  لييلييتييعييّرف 
يف دبييييي. وييي�ييسييلييط كييذلييك اليي�ييسييوء على 

 ،2018 عام  خالل  واأن�سطته  اإجنازاته 
والتي تت�سمن الوفود املدعوة والزيارات 
املدينة،  تيي�ييسييتيي�ييسيييييفييهييا  اليييتيييي  امليييييدانييييية 
اليي�ييسيينييوي للجولت  الييربنييامييج  وكييذلييك 
الييتييي ينظمها  الييرويييجييييية والأنيي�ييسييطيية 
حييييول الييييعييييامل، مبيييا فيييييهييا املييي�يييسييياركييية يف 
املعار�س والفعاليات التجارية  العاملية. 

قد  لالأعمال”  دبيييي  “فعاليات  وكييييان 
الفعاليات  ميين  مهمة  قائمة  عيين  اأعييليين 
اليييتيييي فيييييازت بييا�ييسييتيي�ييسييافييتييهييا امليييديييينييية يف 
والتي   ،2018 عييام  من  الأول  الن�سف 
بلغت 125 فعالية اأعمال، ومن املتوقع 
اأن جتذب حييوايل 65 األييف م�سارك من 
تاأثريها  ويبلغ  الييعييامل،  اأرجييياء  خمتلف 
درهم.  مليون   500 نحو  الإقييتيي�ييسييادي 
يف  الأعمال  فعاليات  قطاع  يكون  وبهذا 
دبي قد حقق منواً بن�سبة %29 مقارنة 

مع الفرة ذاتها من العام املا�سي. 
ليييييييزوار امليييعييير�يييس زييييييييارة جناح  ومييييكييين 
 i50 رقيييم  لالأعمال”  دبيييي  “فعاليات 
 – فيييييا، بر�سلونة  فيينييدق فييريا غيييران  يف 

اأ�سبانيا. 

•• عجمان ـ الفجر 

رئي�س  املييويييجييعييي  عييبييداهلل  �ييسييعييادة  ا�ستقبل 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة عجمان، 
الرئي�س  الييزعييابييي  �ييسيييييف  عييبيييييد  د.  �ييسييعييادة 
وال�سلع،  املييالييييية  الأوراق  لهيئة  التنفيذي 
وذلييييك مبييقيير غييرفيية عييجييمييان لييبييحييث �سبل 
مبا  والهيئة  الغرفة  بني  امل�سرك  التعاون 
يدعم جمتمع العمال ب�سكل عام ويعزز من 
ايجاد بيئة ا�ستثمارية جاذبة باأعلى معايري 

اجلودة والمان.
املدير  خلفان  خولة  امل�سرك  اللقاء  ح�سر 
املوؤ�س�سي  الدعم  خدمات  لقطاع  التنفيذي 
لقطاع  التنفيذي  املييدييير  الييظييفييري  ونييا�ييسيير 
غرفة  يف  الأعيييي�ييييسيييياء  ودعيييييييم  اليييتيييخيييطيييييييط 

عجمان.
عبداهلل  �يييسيييعيييادة  رحييييب  اليييليييقييياء  بيييدايييية  ويف 
وثمن  الييزعييابييي،  عبيد  بالدكتور  املويجعي 
دور هيئة الأوراق املالية وال�سلع يف امل�ساهمة 
بال�ساأن  املعنية  اجلهات  مع  جنب  اإىل  جنبا 
جاذب  ا�ستثماري  مناخ  بتوفري  القت�سادي 
ميتلك مقومات متنوعة تعزز من تناف�سية 

اقت�ساد الدولة وجذب روؤو�س الموال.
عجمان  غييرفيية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ�ييسيياد 

الر�سيدة  لييلييقيييييادة  الييدائييميية   بييالييتييوجيييييهييات 
مقومات  وا�ستحداث  توفري  على  وحر�سها 
القت�سادي  بالقطاع  رائدة ومبتكرة خا�سة 
وايجاد بيئة ت�سريعية جاذبة ت�سمن حقوق 
كيييافييية الطييييييييراف، كييمييا اأكيييييد حييير�يييس غرفة 
عجمان على تعزيز تعاونها مع كافة اجلهات 
ان  مو�سحاً  واملحلية،  الحتادية  احلكومية 
ان  �ساأنه  ميين  والهيئة  الغرفة  بييني  التعاون 

م�سلحة  يف  وي�سب  الميييارة  اقت�ساد  يدعم 
امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية ورواد العمال 

ب�سكل خا�س.
واأكييييد الييطييرفييان عييلييى اأهييمييييية الييتييعيياون بني 
املالية  الأوراق  هيييييئيية  و  عيييجيييميييان  غيييرفييية 
من  ال�ستثماري  الييوعييي  تعزيز  يف  وال�سلع 
خالل تنفيذ دورات متخ�س�سة يف الو�ساطة 
تت�سمن  املالية  والوراق  والتداولت  املالية 

يقدمها  واليييتيييدرييييبيييي  الييينيييظيييري  اجليييانيييبيييني 
املالية  الييو�ييسيياطيية  مبييجييال  ومعنيون  خيييرباء 
يتم مبوجبها منح ال�سباب املهتمني ب�سهادة 
برخي�س  والييتييداولت  املالية  الو�ساطة  يف 
لتمكينهم  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  من 
من العمل يف املكاتب وال�سركات ذات العالقة 
تييوطييني هييذا القطاع احليوي  بييهييدف زييييادة 
القت�ساد  منو  اأ�سا�سيات  من  يعترب  والييذي 

�سل�سلة  تنظيم  جانب  اإىل  هييذا  عييام،  ب�سكل 
من املحا�سرات وور�س العمل لزيادة توعية 

امل�ستثمرين ورواد الأعمال.
اأهيييمييييييية حتول  اإىل  احلييي�يييسيييور  تيييطيييرق  كييمييا 
القت�سادية  والكيانات  العائلية  ال�سركات 
م�ساهمة  �ييسييركييات  اإىل  الييدوليية  يف  الييكييربى 
ملييا ت�ساهم بييه هييذه اليي�ييسييركييات يف منو  نييظييراً 
واعتبار  املييييجييييالت  مبييخييتييلييف  القيييتييي�يييسييياد 
القطاع  جنيياح   ميين  وا�ستمراريتها  جناحها 
القييتيي�ييسييادي. وخيييالل الييلييقيياء قييدم الدكتور 
نييبييذة حيييول هيييييئيية الأوراق  عييبيييييد الييزعييابييي 
والتي  الهيئة  عمل  وطبيعة  وال�سلع  املالية 
تتيح الفر�سة ل�ستثمار الأموال يف الأوراق 
منظومة  تطوير  خييالل  من  وال�سلع  املالية 
وتداول  واإدراج  لإ�ييسييدار  متكاملة  ت�سريعية 
حقوق  وحييميياييية  واليي�ييسييلييع  املييالييييية  الأوراق 
امل�ستثمرين وتعزيز الوعي ال�ستثماري لدى 
لروؤو�س  جيياذبيية  بيئة  وتييعييزيييز  امل�ستثمرين 
اإىل جييانييب جييهييود الهيئة يف  الأميييييوال، هييذا 
تييوفييري قييينيييوات متييويييل مييبييتييكييرة تييعييزز منو 

وا�ستدامة ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة.
ويف ختام اللقاء قدم �سعادة عبداهلل املويجعي 
الدكتور  �سعادة  اإىل  الييتييذكيياري  الغرفة  درع 

عبيد الزعابي. 

•• دبي-الفجر:

اأهمية  اأكدت غرفة جتارة و�سناعة دبي 
تييعييزيييز اليييعيييالقيييات الييثيينييائييييية بيييني دبي 
ا�ستقبالها  وذلييك خالل  موناكو  واإمييارة 
اأمري  تراأ�سه  امل�ستوى  رفيعا  وفييداً  ام�س 
موناكو األييبييري الييثيياين، و�ييسييم عيييدداً من 
كبار امل�سوؤولني ورجال الأعمال يف اإمارة 
تييوقيييييع مذكرة  ميييونييياكيييو، حيييييث جييييرى 
تفاهم م�سركة بني غرفة دبي واملجل�س 
القت�سادي يف موناكو ن�ست على تفعيل 

قنوات التعاون امل�سرك.
�سعادة  الييزائيير  الييوفييد  ا�ستقبال  وكييان يف 
ماجد �سيف الغرير، رئي�س جمل�س اإدارة 
غرفة دبي و�سعادة حمد بوعميم، مدير 
عام غرفة دبي وعدد من اع�ساء جمل�س 
وممثلي  الغرفة  وميييدراء  الغرفة،  اإدارة 
املهتمني  الإمييييييارة  اخليييا�يييس يف  الييقييطيياع 

قطاعات  يف  وال�يييسيييتيييثيييميييار  بييياليييتيييعييياون 
الأعمال  قييطيياع  مييع  رئي�سية  وجمييييالت 
كلمته  خالل  الغرير  واأ�سار  موناكو.  يف 
تاأ�سي�س  اأهمية  اإىل  الييزائيير  الييوفييد  اأميييام 
حوار مفتوح يغطي كافة نقاط التعاون 
امل�سركة مع قطاع الأعمال يف موناكو، 
التزام غرفة  اإىل  املجال  هييذا  يف  م�سرياً 
التي  املمكنة  الت�سهيالت  بتوفري  دبييي 
على  اجلانبني  من  امل�ستثمرين  ت�ساعد 
والرتقاء  اقت�سادية،  �سراكات  تاأ�سي�س 
م�ستويات  اإىل  امليي�ييسييركيية  بييالييعييالقييات 
الييغييرييير قائاًل:”  عيييالييييييية.    واأ�ييييسيييياف 
تييتيي�ييسييارك دبيييي ومييونيياكييو بييالييعييديييد من 
التي  الييتييعيياون  وفيير�ييس  امل�سركة  املييزايييا 
حيث  للم�ستقبل،  عليها  الييبيينيياء  ميييكيين 
ميكن ل�سركات دبي ال�ستفادة من املوقع 
اأ�سواق  ال�سراتيجي ملوناكو للتو�سع يف 
الحتاد الأوروبي، وال�ستفادة كذلك من 

اخلربات الوا�سعة يف موناكو يف قطاعي 
ميكن  كما  والت�سنيع.  البحري  النقل 
ال�ستفادة  موناكو  يف  العاملة  لل�سركات 
دبي  توفرها  التي  التناف�سية  املزايا  من 
ال�سرق  بييني  ال�سراتيجي  املييوقييع  مثل 
املتطورة  الييتييحييتييييية  والييبيينييييية  والييييغييييرب، 
واملناطق  للنمو  املحفزة  العاملة  وبيئة 

احلرة اجلاذبة لال�ستثمارات.«
اليخوت  �سناعة  ان  اإىل  الغرير  ولييفييت 
الفاخرة تعترب عاماًل م�سركاً بني دبي 
يف  العاملة  لل�سركات  وميييكيين  ومييونيياكييو 
هذا املجال التو�سع يف ال�سراكات يف هذا 
اأهمية اللقاء  القطاع الهام، موؤكداً على 
يف تطوير العالقات وتنميتها وفق روؤية 

ت�ستهدف حتقيق الأهداف امل�سركة. 
القت�سادي  امل�سهد  بوعميم  وا�ستعر�س 
اإمييارة دبييي والآفييياق امل�ستقبلية لبيئة  يف 
التناف�سية  واملييزايييا  الإميييارة  الأعييمييال يف 

امل�ستثمرين  جلميع  دبييي  توفرها  الييتييي 
حول العامل، حمدداً عدداً من القطاعات 
واليييفييير�يييس  املييي�يييسيييرك  الهييييتييييمييييام  ذات 
ال�ييسييتييثييمييارييية املييجييزييية واأبيييرزهيييا النقل 
والت�سنيع  املالية  واخلييدمييات  البحري 

بالإ�سافة اإىل التعليم والثقافة.
الدور  اإىل  دبييي  غرفة  عييام  مدير  ولفت 
تييلييعييبييه دبي  اليييييذي ميييكيين ان  املييتيينييامييي 
لت�سهيل دخول �سركات اإمارة موناكو اإىل 
اأ�سواق املنطقة عرب بوابة دبي، داعياً اإىل 
من  ت�ستفيد  متينة  اقت�سادية  �سراكات 
العالقات  تطوير  يف  اجلانبني  اإمكانات 
واملجل�س  دبييي  غييرفيية  ووقييعييت  الثنائية. 
القييتيي�ييسييادي يف مييونيياكييو مييذكييرة تفاهم 
نيي�ييسييت عييلييى تيي�ييسييهيييييل اليييتيييوا�يييسيييل فيما 
القت�سادية  الييتييعيياون  بييعييالقييات  يتعلق 
والييعييلييمييييية والييتييقيينييييية، واحلييير�يييس على 
بالقت�ساد  يتعلق  فيما  املعلومات  تبادل 

والييتييجييارة اخلييارجييييية واملييعييلييومييات ذات 
تنظيم  يف  والتعاون  امل�سركة،  الأهمية 
موؤمترات  ميين  القييتيي�ييسييادييية  الفعاليات 
اقت�سادية،  ونييييييييييدوات  عيييميييل  وور�يييييييييس 
بالإ�سافة اإىل دعوة الطرفني للم�ساركة 
املختلفة  القييتيي�ييسييادييية  الييفييعيياليييييات  يف 
الدعم  وتوفري  الطرفان،  ينظمها  التي 
الطرفني يف م�سائل  وامل�ساعدة لأع�ساء 
متعددة ت�سمل التحكيم وجودة الب�سائع 

املخ�س�سة للتجارة اخلارجية.  
رئي�س  دوتييا،  مي�سيل  ال�سيد  وا�ستعر�س 
الفر�س  مييونيياكييو  يف  ال�ييسييتييثييمييار  هيييييئيية 
وامل�سهد  الإمييييييييييارة،  يف  ال�يييسيييتيييثيييمييياريييية 
القطاعات  مييبييييينيياً  اليييعيييام،  القييتيي�ييسييادي 
تتميز  اليييتيييي  الييتيينييافيي�ييسييييية  وامليييييجيييييالت 
امل�ستثمرين  داعييييياً  مييونيياكييو،  اإميييارة  بهم 
ملييونيياكييو التي  الييقييدوم  اإىل  الإميياراتيييييني 

توفر مالذاً اآمناً لال�ستثمارات.

غرفة عجمان تبحث التعاون مع هيئة االأوراق املالية وال�سلع
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�ملال و�لأعمال

 »وين جي دي« تطّور قطاع النقل 
البحري يف منطقة ال�سرق االأو�سط

•• دبي -الفجر: 

جنحت ال�سركة ال�سينية لت�سنيع املحركات، فينرتور للغاز والديزل “وين 
جي دي WinGD«، والتي تتحذ من دولة الإمارات مقراً لها يف ال�سرق 
الأو�سط، باأن حتتل مكانة ريادية يف املنطقة من خالل تركيزها على ال�سحن 
الذكي واخلدمات املبتكرة. اإذ متتاز ال�سركة بتطوير تكنولوجيا م�ستدامة 
تتوافق مع معايري احلد من النبعاثات الغازية ال�سارة يف �سناعة ال�سحن 
البحري، من اأجل املحافظة على البيئة. وتوا�سل ال�سركة جهودها لتعزيز 
اإىل توفري  اإ�سافة  للم�ستقبل،  امل�سال كوقود  الطبيعي  الغاز  العتماد على 
خدمات فعالة لعمالئها، وتقليل التكاليف الت�سغيلية للو�سول اإىل اأف�سل 

حت�سني مل�ستوى الأداء.
ومتتلك ال�سركة التي جتاوز عمرها 125 عاماً  تاريخاً عريقاً يف �سناعة 
حمركات الديزل، حيث تاأ�س�ست يف �سوي�سرا عام 1893 با�سم “�سولزر”، 
اإىل اأن اندجمت يف  لتندمج بعد ذلك عام 1997 مع �سركة “وارت�سيال”، 
اأ�س �سي”،  اأ�س  “�سي  2015 مع �سركة بناء ال�سفن ال�سينية  النهاية عام 
تبني  كان  وقد   .»WinGD دي  جي  “وين  هو  اجلديد  ا�سمها  لي�سبح 
ال�سحن  قطاع  قبل  من  املنخف�س  الغاز  �سغط  ذات  املحركات  تكنولوجيا 
كمطور  مكانتها  تكري�س  ميين  دي”  جييي  “وين  متكني   يف  �سبباً  البحري 
رائد يف تقنية الوقود املزدوج للمحركات ذات ال�سغط املنخف�س منخف�سة 
ال�سرعة، والتي ت�ستخدم الغاز الطبيعي املخلوط  مع والديزل لتوليد قوة 

الدفع لل�سفن.
وحول منهج ال�سركة القائم على البتكار والتطوير علق املهند�س اإبراهيم 

البحريي، للمهند�س اإبراهيم البحريي، 
ال�سرق  منطقة  يف  التنفيذي  املييدييير 
الأو�يييسيييط ليي�ييسييركيية )وييييين.جييييي.دي(، 
بال�ستدامة  �سغفنا  “يعزز  قييائيياًل: 
املييبييتييكييرة جهدنا  امليينييتييجييات  وتييطييوييير 
املتوا�سل لتحقيق النجاح يف املنطقة؛ 
وبيييحيييكيييم خيييربتييينيييا الييييتييييي تييييزيييييد عن 
قييرن ميين الييزمييان  يف جمييال ت�سميم 
التي  التكنولوجيا  فييياإن  املييحييركييات؛  
لتوفري  دائييم  ب�سكل  تتطور  منتلكها 
خيارات وقود �سديقة للبيئة، حت�ّسن 
التكاليف  مييين  وتييخييّفيي�ييس  اليييكيييفييياءة 
البحريي:  واأ�يييسييياف  الت�سغيلية”. 
املعايري  متابعة  خييالل  ميين  “اأدركنا 
اليييدولييييييية اليييتيييي �ييسيييييتييم تييطييبيييييقييهييا يف 
املنطقة للحد من النبعاثات الغازية 

حاليا،  امل�ستخدم  للوقود  بديلة  حلول  اإيجاد  ال�سروري  من  اأنييه  ال�سارة؛ 
ذلييك ركزنا جهودنا يف جمال  اأجييل  هاماً وحيوياً، من  اأمييراً  والييذي يعترب 
البحث والتطوير لتوفري حلول �سديقة للبيئة، يف ذات الوقت الذي تلبي 

متطلبات الت�سميم لل�سفن وتوؤّمن حاجات امل�سغلني«.
تعزيز م�ستقبل ال�سحن الذكي.. متا�سياً مع الت�سريعات الدولية واخلا�سة 
جي  “وين  طورت  با�ستمرار،  تتغري  والتي  الغازية،  النبعاثات  من  باحلد 
ال�سغط  ذات  املحركات  يف  الطبيعي  الغاز  حقن  لتوظيف  منتجاتها  دي” 
املنخف�س، لتطرح حمركات  “اإك�س-دي اأف« X-DF الثورية ثنائية الوقود 
 Generation »ذات ال�سغط املنخف�س، وحمركات “جيرنيي�سن اإك�س
منتجاُ  تعد  والتي   ،RT-Flex تي-فليك�س«  “اآر  الديزل  وحمركات   ،X
ا�ستثنائياً يف �سوق املحركات البحرية. اإذ تتوافق تلك املحركات مع العديد 
اأنواع ال�سفن مبا يف ذلك حامالت النفط، و�سفن احلاويات، وناقالت  من 
الب�سائع ال�سائبة، و�سفن ال�سحن، وناقالت الغاز، لت�سبح حمركاتنا معياراً 
لأحوا�س  وتييوفيير  بيياملييرونيية،  تت�سم  التي  املحركات  نوعية  مل�ستوى  قيا�سياً 
يلبي  املحركات مبا  اأداء  القدرة على تكييف  ال�سفن  واأ�سحاب  ال�سفن  بناء 

متطلبات الت�سغيل اخلا�سة بهم ب�سكل حمدد ودقيق.

االإمارات ت�سارك بوفد من املبتكرين ورواد 
االأعمال وامل�ستثمرين مبعر�س »�سال�س« بفنلندا

•• اأبوظبي -وام:

 ”2018 لالبتكارات  “�سال�س  معر�س  اأعمال  يف  الإميييارات  دوليية  ت�سارك 
من  الفرة  خالل  هل�سنكي  الفنلندية  العا�سمة  �سنويا  ت�ست�سيفه  والييذي 
امل�سوؤولني  من  نخبة  وح�سور  م�ساركة  وي�سهد  املقبل  دي�سمرب   5 حتى   3
فنلندا  من  الأعييمييال  ورواد  واملبتكرين  وامل�ستثمرين  ال�سركات  واأ�سحاب 
الر�سمية  الييزيييارة  الييدوليية �سمن  وتيياأتييي م�ساركة  الييعييامل.  اأنييحيياء  وخمتلف 
وا�ستثماري مو�سع  اقت�سادي وجتاري  لوفد  القت�ساد  وزارة  تنظمها  التي 
اإىل جمهورية فنلندا للم�ساركة يف اأعمال املعر�س وعقد عدد من اللقاءات 
زيارات  وتنظيم  وامل�ستثمرين  الأعمال  ورجال  اخلا�س  القطاع  مع ممثلي 
ميييييدانييييية اإىل مييقييرات حييا�ييسيينييات البييتييكييار وعيييدد ميين اليي�ييسييركييات احلديثة 
املتبعة  التكنولوجية  والتقنيات  املمار�سات  اأف�سل  على  لالطالع  والنا�سئة 
مبا يخدم توجهات الدولة يف هذا ال�سدد. ي�سم وفد الدولة امل�سارك نحو 
40 ممثال من جهات احتادية وحملية اإىل جانب م�ستثمرين ومبتكرين 
معر�س  ويعد  واملتو�سطة.  ال�سغرية  امل�ساريع  اأ�سحاب  من  اأعييمييال  ورواد 
واملبتكرين،  امل�ستثمرين  للتقاء  مثالية  من�سة  لالبتكارات”  “�سال�س 
اإذ يهدف املعر�س  وت�سهيل عقد الجتماعات بني املمولني ورواد الأعمال، 
للتحول اإىل اأكرب جتمع دويل لرواد الأعمال واملبتكرين واأ�سحاب ال�سركات 
“ تواجد   2018 هل�سنكي  “�سال�س  معر�س  وي�سهد  والنا�سئة.  احلديثة 
2600 �سركة حديثة ونا�سئة ونحو  األف م�سارك، من بينهم   20 حوايل 

1600 م�ستثمر واأكرث من 600 ممثل ملوؤ�س�سات وجهات اإعالمية.

 ملناق�صة تدابري جديدة تهدف اإىل تر�صيخ مكانة االإمارات كمركز لليخوت الفاخرة

اجلهات احلكومية وال�سياحية والبحرية تن�سم اإىل رواد القطاع يف »موؤمتر ال�سرق االأو�سط لليخوت« 

خال برنامج متخ�ص�ض يف تطوير التحكم بالعقل والعاطفة

اأكادميية بادري تعزز املهارات القيادية لرائدات االأعمال يف االإمارات
•• ال�شارقة-الفجر:

وبناء  للمعرفة  بييادري  اأكادميية  نظمت 
التعليمية  الييييذراع  )بييييييادري(،  اليييقيييدرات 
موؤخراً  بيياملييراأة،  لالرتقاء  منيياء  ملوؤ�س�سة 
ور�سة عمل يف فندق ذي اأكت يف ال�سارقة، 
بيييهيييدف متييكييني رائيييييييدات الأعييييمييييال من 
اكت�ساف ذاتهن وتطوير مهارات التحكم 
اإتقان  �ييسييبيييييل  يف  والييعيياطييفيية  الييعييقييل  يف 
اأ�ساليب القيادية.  وحملت الور�سة التي 
جييمييعييت خييميي�ييس عيي�ييسييرة ميي�ييسيياركيية عنوان 
)اجلهاز  النييفييعييايل  امليييخ  يف  “التحكم 
متميزة”،  قيييييادييية  لييتييكييوين   - الييلييمييبييي( 
واعييييتييييمييييدت عيييليييى اأحييييييييدث الييييدرا�ييييسييييات 
العلمية حول ال�سلوك الإن�ساين، قدمها 
برنامج  مبتكر   – نيييييل  �ستيف  املييييدرب 
املهارات  وتطوير  تنمية  وخبري  الور�سة 
ال�سخ�سية واملهنية الذي جنح على مدى 

اأعييييوام يف دعييم قدرات  اأكيييرث ميين ع�سرة 
اأكرث من 20 األف قيادي ورائد اأعمال.  
تغيري  اإحييداث  حييول  الور�سة  ومتحورت 
امل�ساركات  تييفييكييري  طييريييقيية  يف  اإيييجييابييي 
قدراتهّن  اكييتيي�ييسيياف  عييلييى  وت�سجيعهن 
وبناء وعي كاف بالأ�سياء والقيم الأكرث 
خطوة  وتعريفهّن  حياتهّن،  يف  تيياأثييرياً 
لتوظيف  امليييالئيييمييية  بييياليييطيييرق  خيييطيييوة 
تييلييك الييقيييييم يف تييطييوييير قييدراتييهيين على 
نيل:  ي�سميه  ما  واإتقان  القرارات  اتخاذ 

“القيادة قلباً وقالباً«.
مو�سوعات  اليييور�يييسييية  بييرنييامييج  و�ييسييمييل 
عيييدييييدة اأبييييرزهييييا تييطييوييير اليييقيييدرة على 
من  جييزء  وهييو  اللمبي  باجلهاز  التحكم 
القرارات،  اتييخيياذ  عيين  ميي�ييسييوؤول  الييدميياغ 
الفردي  الأداء  م�ستوى  حت�سني  بهدف 
واجلماعي، اإىل جانب البحث يف الأ�سباب 
العلمية التي تدفع الإن�سان اإىل مقاومة 

التغيري يف حياته وتقدمي اأدوات ب�سيطة 
و�سبل  الييتييحييديييات،  هيييذه  عييلييى  للتغلب 

تعزيز الوعي الذاتي والثقة بالنف�س. 
ومتييكيينييت امليي�ييسيياركييات يف الييربنييامييج من 
التحفيز  اأبييرزهييا  عديدة  مهارات  تنمية 
الذاتية  بالقدرات  والإمييييان  وامل�ساركة، 
ومييهييارة حل  والنييفييتيياح،  بالغري،  والثقة 
والإبداع،  الإنتاجية  وتعزيز  اخلالفات، 
القيم  هيييذه  تييقييدمي  كيفية  تعّلمن  كييمييا 
بالتعاون  اأو�ييسييع  نطاق  على  وتطويرها 
واآلية تطبيقها على  الفريق  اأع�ساء  مع 

اأر�س الواقع يف بيئات عملهم.
وقالت رمي بن كرم، مدير موؤ�س�سة مناء 
لالرتقاء باملراأة: “تلتزم اأكادميية بادري 
مب�ساعدة  الييييقييييدرات،  وبييينييياء  لييلييمييعييرفيية 
الن�ساء ذوات الأفكار الريادية على �سقل 
مييهيياراتييهيين ودعييمييهيين لإطييييالق م�ساريع 
والييتييميييييز يف  اليينييجيياح  تناف�سية وحتييقيييييق 

عامل الأعمال«.
امليييهيييارات  اإتيييقيييان  “يتطلب  واأ�يييسيييافيييت: 
اأهمها  عييديييدة  عنا�سر  تييوفيير  الييقيييييادييية 
بييياليييذات وفييهييم الآخيييير وتطوير  الييوعييي 
مهارات ال�ستماع وطرح الأ�سئلة والقدرة 
اجل�سد  وبلغة  بالعاطفة  التحكم  على 
يف  ال�سخ�سية  الييقيييييم  ميين  وال�ييسييتييفييادة 
املوؤ�س�سية  العمل والقيم  بناء قيم فريق 
احلياة  يف  ييييومييييييية  مميييار�يييسييية  لييتيي�ييسييبييح 
الور�سة  وتيييياأتييييي  واخليييا�يييسييية.  الييعييمييلييييية 
تيينييمييييية الذكاء  بييهييدف  بيي�ييسييورة رئييييي�ييسيية 
وتوجيههن  امليي�ييسيياركييات  لييدى  العاطفي 
تنفيذ  يف  الأمثل  بال�سكل  توظيفه  نحو 

م�ساريع ناجحة«.   
واختتمت بن كرم: “اإ�سافًة اإىل اجلل�سات 
اأيام،  لأربييعيية  ا�ستمرت  الييتييي  التدريبية 
جل�سات  ثييالث  على  امليي�ييسيياركييات  ح�سلت 
الربنامج  بعد  الإنييرنييت  عييرب  نقا�سية 

على  اإ�سافية  دورات  م�ساهدة  وفر�سة 
املوقع الإلكروين للربنامج ملدة ثالثة 
امل�ساركات  ح�سول  �سمان  بهدف  اأ�سهر، 
على اأعلى م�ستوى من الدعم لالرتقاء 

مبهاراتهن القيادية«. 

•• دبي-الفجر: 

للقوارب  العاملي  دبي  معر�س  ا�ست�ساف 
 26 الييفييرة ميين  )الييييذي �سيقام خيييالل 
الدورة   )2019 مار�س   2 اإىل  فرباير 
ال�سرق  “موؤمتر  ميين  الي12  اليي�ييسيينييوييية 
اأقيمت  والييييييذي  لليخوت”  الأو�ييييسييييط 
50 من  واحييد مب�ساركة  ليوم  فعالياته 
قادة احلكومات ورواد الأعمال والقطاع 
تعاون  كيفية  ناق�سوا  الذين  ال�سياحي، 
التنظيمية  واجليييهيييات  اليييييخييوت  قييطيياع 
تيير�ييسيييييخ مكانة  اأجيييييل  مييين  اخلييليييييجييييية 
املنطقة كمركز  اإقليمي وعاملي ل�سياحة 

اليخوت والقوارب املوؤّجرة. 
م�ستهّل  يف  األيييقييياهيييا  اليييتيييي  كييلييمييتييه  ويف 
جييليي�ييسييات املييييوؤمتيييير، اأّكيييييد �ييسييعييادة حممد 
اإدارة  حيي�ييسييني اليي�ييسييعييايل رئييييي�ييس جمييليي�ييس 
“جلف  القوارب  ل�سناعة  �سركة اخلليج 
كرافت” التي تتخذ من الإمارات مقراً 
لها، على اأن تي�سري الإجراءات والقوانني 
اأّديا  البحرية ومنو اخلدمات ال�سياحية 
رئي�سياً يف دعم منّو دولة الإمارات  دوراً 

كوجهة رئي�سية لليخوت الفاخرة.
الأربعة  اجلل�سات  يف  املتحدثون  واتفق 
التحديثات  اأّن  القمة على  �سملتها  التي 

القوانني  عييلييى  طيييييراأت  اليييتيييي  الأخييييييرية 
تر�سيخ  �ساأنها  من  وال�سياحية  البحرية 
كمركز   دبيييي  �سيما  ول  امليينييطييقيية  مييكييانيية 

ووجهة رئي�سية للقوارب املوؤجرة.
بذل  �ييسييرورة  على  اأي�ساً  ال�سعايل  واأّكيييد 
مزيد من اجلهود من اأجل تعزيز مكانة 
املنطقة كمركز لليخوت، وال�ستفادة من 
الفاخرة  اليخوت  ل�سوق  احلييايل  الزخم 
متنامية،  اإيجابية  حييركيية  ي�سهد  اليييذي 
الت�سريعات  حتييديييث  “يكت�سب  وقييييال: 
املنظمة الذي �سمل متديد مدة تاأ�سريات 
وقد  بالغة.  اأهمية  املالحية  الييطييواقييم  
من  بييجييهييد  كرافت”  “جلف  يف  عملنا 

اأجل التو�سل اإىل حتديثات مماثلة.«
اأن  “ي�سّرين  قييائيياًل:  ال�سعايل  واأ�ييسيياف 
كييثييرية مرتبطة  اأميييييور  اليينييظيير يف  يييتييّم 
بحركة  تييتييحييّكييم  اليييتيييي  بييالييتيي�ييسييريييعييات 
الزائرة  الييفيياخييرة  واليييييخييوت  اليييقيييوارب 
�سك  ول  وقباطنتها.  طواقهما  واأفيييراد 
اأنها حتديثات ت�سب مبا�سرة يف م�سلحة 
و�سياحة  الييبييحييرييية  اليي�ييسييييياحيية  قيييطييياع 
ما  جتيياوز  علينا  زال  ما  ولكن  اليخوت. 
ننتِه من  تبقى من حتديات. فنحن مل 
اأجل  من  العمل  و�سنوا�سل  بعد،  العمل 
علينا  يقت�سر  ل  فييالأميير  قييدميياً.  امل�سّي 

ك�سركة ل�سناعة القوارب، فتلك م�ساعي 
تواكب جهود اجلهات الر�سمية يف الدولة 
فهنالك  عييام.  بوجه  ال�سياحي  والقطاع 
اليينييوع من  اأخيييرى تعتمد على هييذا  دول 
باملثل.«  نييقييوم  اأن  بنا  ويييجييدر  ال�سياحة 
ولدى �سوؤاله عن توّقعاته ب�ساأن الأعمال 
مل�ست  “لقد  �ييسييعييادتييه:  قيييال  الييقييطيياع،  يف 
انتقال  وكذلك  املنطقة  يف  القطاع  منو 
املتو�سطة  الأحجام  من  اليخوت  مالكي 
من  املزيد  هناك  زال  ومييا  الكبرية.  اإىل 
الييذييين يرغبون  اليي�ييسييوق  الأ�ييسييخييا�ييس يف 
واأعتقد  اأكرب حجماً  يف ا�ستخدام يخوت 
اأّن �سوق املنطقة م�ستقّر، ومن �ساأن هذا 
ال�سوق  نحو  التطّلع  لنا  يتيح  اأن  الأميير 
الدويل الذي يحقق اأي�ساً معدلت منو 

مثرية لالهتمام.«
الفاخرة  اليخوت  �سوق  �سعادته  وناق�س 
حممد  الدكتور  مع  والييدويل  الإقليمي 
“اأو�سيانكو”  �سركة  رئي�س  الييييربواين، 
ليي�ييسيينييع اليييييخييوت احليييائيييزة عييلييى جوائز 
متعددة، حيث قال الربواين: “القوانني 
اجلديدة واجلهود التي مّت بذلها ممتازة. 
فنحن بحاجة اإىل ت�سجيع �سوق ا�ستئجار 
التغيريات  القوارب يف املنطقة، و�ستتيح 
زيارة  القوارب  من  ملزيد  الت�سريعات  يف 

ا�ييسييتييئييجييارهييا. فهذه  امليينييطييقيية وكيييذليييك 
الطق�س،  حيث  من  جييداً  جيدة  املنطقة 
عييلييى عييكيي�ييس اأوروبييييييا الييتييي تييتييدنييى فيها 
درجيييات احليييرارة كييثييرياً. كما ميكن من 
هنا ال�سفر اإىل �سلطنة ُعمان، ومنها اإىل 

جزر ال�سي�سل واملالديف وغريها.«
ومن بني املتحدثني وامل�ساركني الآخرين 
يف املوؤمتر حامد ح�سن، مدير  اأول اإدارة 
�سلطة مدينة  الت�سجيل والرخي�س يف 
دبييييي امليييالحييييييية، ولييييوك خيييليييدون، مدير 
ِمرا�س،  يف  الييبييحييرييية  لييلييميي�ييسيياريييع  اأول 

اإدارة  مدير   القبي�سي،  خالد  واملهند�س 
الييبييحييري يف دائرة  بييالييقييطيياع  اليي�ييسييالميية 
النقل اأبوظبي، و�سعيد الظاهري، مدير 
دائرة  يف  التخ�س�سية  ال�سياحة  ق�سم 
الييثييقييافيية واليي�ييسييييياحيية، وجييونيياثييان هند، 
املدير الإداري ل�سركة “برج�س”، وبيلي 

كانيال�س، مدير عام مر�سى يا�س.
ا�ستئجار  م�ستقبل  النقا�سات  و�سملت 
الفاخرة  اليييقيييوارب  وتيي�ييسييويييق  اليييقيييوارب 
لأبناء جيل الألفية ومنّو ال�سوق اإقليمياً 

ودولياً.

 موانئ دبي العاملية – اإقليم االإمارات..  مركز رئي�سي يقدم مرافق متكاملة ل�سناعات البرتوكيماويات
 •• دبي-الفجر:

– اإقليم  العاملية  دبي  موانئ  ت�ستعر�س 
الإميييييييييارات ميييزاييييا اليييقيييوة املييتيينييامييييية يف 
منتدى  خييالل  البروكيماويات  قييطيياع 
الذي  ع�سر  الثالث  ال�سنوي  “جيبكا” 
وتنظمه  نييوفييمييرب،   26 دبيييي  انييطييلييق يف 
للبروكيماويات  اخليييليييييييج  جييمييعييييية 
والكيماويات.  منتدى جيبكا هو جتّمع 
والبروكيماويات  الكيماويات  لقطاع 
اليي�ييسيييييت عييلييى ميي�ييسييتييوى منطقة  ذائيييييع 
حيث  اخلليجي،  الييتييعيياون  جمل�س  دول 
الذي  ي�سارك يف احلييدث  اأن  املتوقع  من 
ييي�ييسييتييميير ثييالثيية اأييييييام امليييئيييات مييين �سناع 

القرار والتنفيذيني واخلرباء. 
لعبت موانئ دبي العاملية دوراً حيوياً يف 
التوريد  �سال�سل  اأكييرث  من  واحييدة  بناء 
البروكيماويات يف دول  كفاءة ل�سناعة 
خالل  ميين  اخلليجي،  الييتييعيياون  جمل�س 
بيئة اأعمال فريدة توفر الدعم التجاري 

التي ت�سعى اإىل اإن�ساء وتو�سيع عملياتها 
يف جميع اأنحاء هذه املنطقة«.

البروكيماويات  قيييطييياعيييي  وييييعيييتيييرب 
والكيماويات من بني القطاعات اخلم�سة 
الأوىل من حيث حجم املناولة يف ميناء 
جبل علي، امليناء العا�سر بني اأكرب املوانئ 

واللوج�ستي ال�سامل. وب�سفتهما مركًزا 
لوج�ستًيا متكاماًل، يوفر كل من ميناء 
“جافزا”  وامليينييطييقيية احلييييرة  عييلييي  جييبييل 
بالأ�سواق  الييو�ييسييائييط  مييتييعييدد  اتييي�يييسييياًل 
عاملية  توريد  �سل�سلة  خالل  من  العاملية 
عمليات  تدعمها  ومب�سطة  ديناميكية 

موانئ دبي العاملية يف 40 دولة.
التنفيذي  املييدييير  املييعييلييم،  وقيييال حمييمييد 
ومدير عام موانئ دبي العاملية – اإقليم 
الإمارات: “ميناء جبل علي بوابة لأكرث 
�ييييسييييادرات دول  مييين  امليييائييية  70 يف  مييين 
جمل�س التعاون اخلليجي من البوليمر، 
اللوج�ستي  املييركييز  بو�سفه  يعمل  حيث 
املتكامل ل�سل�سلة توريد البروكيماويات 
التحتية  البنية  تتعامل  نطاقاً.  الأو�سع 
مييع جميع  بنا  يية  اخلييا�ييسّ الييتييطييور  فائقة 
اأنواع املواد الكيميائية ال�سلبة وال�سائلة، 
متخ�س�سة.  تخزين  مبرافق  مدعومة 
مثالية  فر�سة  جيبكا  منتدى  و�سيكون 
العاملية  ال�سركات  اهتمام  لن�ستعيد  لنا 

الييعييامل، ويوفر  احليياويييات يف  يف مناولة 
80 خدمة  ميين  اأكيييرث  ميين  ربيييط  �سبكة 
140 ميناء حول العامل.  اأ�سبوعية مع 
ال�سنوية  ال�ستيعابية  الييطيياقيية  وتييتيييييح 
حاوية  مليون   19،3 والبالغة  للميناء 
التعامل مع  20 قدماً(،  منطية )طول 
حاويات اخلزانات القيا�سية والآيزو مع 
وجود حمطة خم�س�سة للخزانات على 
مربع  مر  مليون   11 تتجاوز  م�ساحة 

ملناولة الب�سائع ال�سائلة.
تييي�يييسيييم جيييييييافيييييييزا، مييينيييطيييقييية الأعييييييمييييييال 
واللوج�ستيات الرائدة اإقليمياً، اأكرث من 
950 �سركة بروكيماويات وكيماويات 
من 80 دولة حول العامل، واأعدادها يف 
اإنتاج وت�سنيع  تزايد مع دخول وحييدات 
الأبحاث  ميييراكيييز  عييين  فيي�ييسيياًل  جيييدييييدة، 
الييتييي اأنيي�ييسيياأتييهييا اليي�ييسييركييات الييعيياملييييية هذا 
“ت�ساينا لإك�س دي”  ذلك  العام، مبا يف 
�سركات  وحييقييقييت  اأويل”.  و”مومني 
الييبييروكيييييميياويييات الييعييامييليية الييتييي تتخذ 

املنطقة احلرة جلبل علي )جافزا(  من 
16 مليار درهم من التجارة  مقراً لها، 
النفط  قييطيياع  ي�سهم   .2017 الييعييام  يف 
من   %65 بنحو  والييكيييييميياويييات  واليييغييياز 
اإجيييميييايل حييجييم تييييداول جييافييزا وحوايل 
م�ستفيدة  املييتييداوليية،  القيمة  ميين   %60
تقدمها  الييتييي  املتكاملة  اخلييدمييات  ميين 

موانئ دبي العاملية – اإقليم الإمارات. 
الرئي�سية  امليييوؤمتييير  جييليي�ييسييات  و�ييسييتييقييدم 
الروؤية القيادية للفر�س والتحديات يف 
والور�س  اليينييدوات  �ستوفر  كما  القطاع، 
وا�سراتيجيات  عملية  اأدوات  املتقدمة 
“جيبكا”  يجمع  للم�ساركني.  مييفيييييدة 
احللقة الأخرية يف �سل�سلة قطاع النفط 
العربي،  اخلييليييييج  م�ستوى  عييلييى  والييغيياز 
لأكيييرث من  امليي�ييسييركيية  امليي�ييسييالييح  ويتبنى 
ال�سناعات  مييين  عيي�ييسييواً  �ييسييركيية   250
اأكرث  ميثل  ما  وهييو  بالقطاع،  املرتبطة 
ميين %95 ميين اإنيييتييياج الييكيييييميياويييات يف 

املنطقة. 
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تع�صق الرق�ض وحترتفه

نيللي مقد�سي: التح�سري الأغنية 
)هال هال( ا�ستغرق وقتًا

مل تتوقع النجمة نيللي مقد�سي اأن حتقق اأغنية 
)هال هال( هذا النجاح الكبري، وعربت يف لقاء 
اأثييري راديييو )هييال(، عن �سعادتها بنجاح  عرب 
و�سكرت   ، العربي  العامل  اأنييحيياء  يف  الأغنية 
اأحييييب الأغنية  الييعييربييي وكيييل مييين  اليي�ييسييعييب 

ومتّنت اأن تقدم الأف�سل للجمهور.
لفتتها  لالأغنية  التح�سري  انييطييالق  مييع 
كييلييميية )هييييال هييييال( لأنيييهيييا ميييتيييداولييية بني 
اخلا�سة  بيياملييو�ييسيييييقييى  واأعييجييبييت  اليينييا�ييس، 
لونها  وتيي�ييسييبييه  ت�سببها  كييونييهييا  بييالأغيينييييية 
باأغانيها القدمية،  الغنائي الذي يذّكرها 
)اأهلي  األبوم  �سنوحا( من  )�سبكي  �سيما  ل 

عرب(.
التح�سري لأغنية )هال  اأن  اإىل  نيللي  اأ�سارت 
هال( ا�ستغرق وقتاً، ل �سيما اأنها غريت كلمات 
اأن  ورغيييم  امل�ستمع،  عييلييى  �سهلة  لييتييكييون  معّينة 
بني  وجييمييعييهييا  تن�سيقها  فيييياإن  وا�ييسييحيية  فييكييرتييهييا 

الأحلان والتوزيع اأخذا وقتاً وجمهوداً.

اأداء اللهجات
حيييول الييلييهييجيية الييتييي حتيييب اأن تييغيينييي فيييييهييا، ف�ساًل 
عندما  اأنييهييا  نيللي  اأو�ييسييحييت  الييبييدوييية،  اللهجة  عيين 
اأي  بييالأخييرية، مل تعد لديها �سعوبة يف غناء  جنحت 
باخلليجية،  تغني  اأن  ال�سهل  ميين  وبيييات  اللهجات  ميين 

والعراقية، وامل�سرية.
يف هذا املجال ُوجهت انتقادات لنيللي مقد�سي باأنها انحازت اإىل 
اللهجة امل�سرية اأكرث من اللهجات الأخرى، فاأو�سحت اأن م�سر 
التلفزيون(  )ليايل  وقييّدر  احت�سنتها  التي  البلدان  اأكييرث  اأحييد 
من  لبنان  يف  امل�سرية  اللهجة  انت�سار  عيين  ف�ساًل  موهبتها، 
املميزة، من هنا متّيز  والأعييمييال  وامل�سل�سالت  الأفييالم  خييالل 
ليك،  )حمتاجة  بينها:  ميين  م�سرية  باأغنيات  ربييريتييوارهييا 

وب�س  عليك،  حييرام  بحبك  واأنييا  قلبي،  وغييايل  رجيياليية،  ومافي�س  وا�ستاق، 
هو�س(.

ذكرت  الفنية  م�سريتها  يف  فييارقيية  عييالميية  �سكلت  الييتييي  الأغيينيييييات  حييول 
اأوف،  )اأوف  بينها:  امل�سرية واللبنانية من  باللهجتني  اأغنيات  جمموعة 
باأغنية  يعجب  عندما  الفنان  اأن  اإىل  لفتة  وم�ستاق(،  ليك،  وحمتاجة 

وي�سعر بها يتجاوز م�ساألة اللهجة.

جتربة ناجحة
بالن�سبة اإىل كليب )هال هال( اأ�سارت نيللي اإىل اأنه اأول تعاون بينها وبني 
ومتمنية  التجربة  بهذه  ر�ساها  عيين  معربة  لغو�سي�س،  ب�سري  املييخييرج 
تكرارها لأنه موهوب ولأن اآراءه ت�سبه اآراءها وفكرة الكليب خفيفة ت�سبه 

الأغنية.
اأن التح�سري ا�ستغرق �سهراً ون�سف ال�سهر، كون الكليب يت�سمن  تابعت 
و�سالت رق�س تدربت عليها مع راق�س حمرف، مو�سحة يف هذا ال�سياق 

اأنها تع�سق الرق�س وحترفه.
حول غناء دويتو مع فنان اأجنبي اأو عربي، �سددت األ م�سكلة لديها، مع 
الإ�سارة اإىل اأنها حتب الغناء ال�سرقي واملو�سيقى العربية، ويف حال ت�سمن 
ب�سرط  لديها  مانع  فال  غربية  ع�سرية  مو�سيقى  من  مقتطفات  العمل 
فنان،  اأي  ا�سم  اإزاء  لديها  حتفظ  األ  موؤكدة  �سرقيتها،  على  حتافظ  اأن 

و�ستوافق فوراً يف حال كان ي�سيف اإىل م�سريتها الفنية.

االأغنية املنفردة
تييفيياعييل اجلييمييهييور ميييع )هيييال هييييال(، عيييزز ليييدى نيييييلييلييي مييقييد�ييسييي قناعة 
كاملة، مع  األبومات  بدًل من  تباعاً،  اأغنيات منفردة  با�سراتيجية طرح 
ر لألبوم جديد، لذا ت�ستمع با�ستمرار اإىل اأغان مع اأكرث  العلم اأنها حت�سّ
من �ساعر وملحن، لختيار اأعمال ت�سبه لونها الغنائي الذي اختارته منذ 

بداياتها، اإر�ساء للجمهور واحراما لذوقه وتفاعله معها.
وعادت  �ييسيينييوات  ثييالث  الفنية  ال�ساحة  عيين  غييابييت  مقد�سي  نيللي  كييانييت 
2016 )كلمات حممد  �سبتمرب  املنفردة )ما في�س رجالة( يف  باأغنيتها 
رفاعي واأحلانه(، و�سورتها مع املخرج فادي حداد. يعالج الكليب ق�سية 
اأمتنى(  )كنت  اأطلقت   2017 �سبتمرب  ويف  واخليانة.  الييزوجييي،  العنف 

وما�سرنغ  وميك�ساج  رزق،  با�سم  وتوزيع  واأحلانه،  جحا  جييوزف  )كلمات 
ّور الكليب  اإيلي بربر، وت�سجيل ا�ستديو هادي �سرارة وجو باروجتيان(. �سُ
يف قلعة بعدران يف ال�سوف اللبناين، مع املخرجة رندة علم، يف تعاون ثالث 

بينهما وظهرت فيه نيللي ب�سخ�سية اأمرية حُماربة.
يذكر اأن نيللي مقد�سي بعد نيلها ثالث كوؤو�س ذهبية يف برنامج الهواة 
التلفزيوين )كاأ�س النجوم( اأ�سدرت األبومات: )�سوف العني )2001 - 
ايه )2003 -  واأنا  ميوزيك ما�سر(، واأهلي عرب )2002 - روتانا(، 

روتانا(، واأوف اأوف )2005 - روتانا(( .

اجتاه  اإىل  اأخذها  للفن  ع�صقها  لكن  القانون،  بدرا�صة  حياتها  بداأت 
برنامج  خ��ال  من  الفنية  ال�صاحة  مقد�صي  نيللي  فدخلت  اآخ��ر، 

لاإر�صال  اللبنانية  املوؤ�ص�صة  �صا�صة  النجوم( )عر�ض على  )كاأ�ض 
عام 1998(، وتاألقت باأ�صلوب طغى عليه اللون البدوي ونالت 

تنويهًا من الفنانة الكبرية �صمرية توفيق. هكذا انطلقت يف 
اآخرها )ها ها( التي  م�صريتها ومتيزت باأغنيات ناجحة 

حققت ن�صبة م�صاهدة تخطت املايني على )يوتيوب(، وهي 
اأغنية خليجية جديدة ت�صورها  ت�صع اللم�صات النهائية على 

ر األبومًا غنائيًا. قريبًا ، وحت�صّ

يجمع احمد زاهر ون�صال ال�صافعي

)زنزانة 7( يعتمد على البطولة اجلماعية 

تيييوىل تيياأليييييف )زنيييزانييية 7( حيي�ييسييام مييو�ييسييى، ويييييوؤدي 
وعال  ال�سافعي،  ون�سال  زاهر،  اأحمد  البطولة 
غيييامن، وميينيية فيي�ييسييايل، ومييايييا ن�سري، 
ومدحت  اليييتيييهييياميييي،  واأحييييمييييد 
تيييييخيية. اأميييييا الإخييييييراج 
فيييييهييتييم بيييه اإبييييرام 

ن�ساأت.
بييييييييييييداأ فييييريييييق 
الييييييييييعييييييييييمييييييييييل 
الييييييييييرويييييييييييج 
عرب  للفيلم 
مييييينييييي�يييييسيييييات 
الييييتييييوا�ييييسييييل 
عي  جتما ل ا
مييييييييبييييييييكييييييييراً يف 
حمييييييييييييييياولييييييييييييييية 
جليييييييذب انيييتيييبييياه 
ورغم  اجلييمييهييور. 
�ستيفن  ا�سم  طييرح 
للم�ساركة  �ييسيييييغييال 
�سرف  كيي�ييسيييييف  فيييييييه 
فييييحيييي�ييييسييييب، فيييييياإنييييييه مل 
للم�سروع،  يييتييحييميي�ييس 
�سربي  بييالل  املنتج  وقيييال 
النجم  اأعيييييميييييال  مييييدييييير  اإن 
رف�سه  اأبييييلييييغييييهييييم  الييييعيييياملييييي 
�سي�ستعينون  ليييذا  ظيييهيييوره، 
بال�سخ�سية  للقيام  باأجنبي 

يف نهاية الأحداث.
خلروج  الالزمة  الإمكانات  العمل  لفريق  يير  وفَّ �سربي 
يف  بيياأجييانييب  وي�ستعني  جيييييد،  ب�سكل  اليينييور  اإىل  الفيلم 

تنفيذ بع�س م�ساهد احلركة واملطاردات.
�سعوبة  اأن  مو�سى  ح�سام  ال�سيناري�ست  يييرى  بييييدوره، 
الوقت.  طيييوال  فيييييه  املييوجييود  الييغييمييو�ييس  يف  ال�سيناريو 
فعندما ي�ساهد اجلمهور الأحييداث �سيكون لديه �سغف 
يف حل امل�ساكل التي تزداد تعقيداً يف كل مرة يعتقد باأن 
الأمور �ستنك�سف، مو�سحاً اأن هذه الركيبة �سعبة ول 

حتتمل اأي خطاأ يهدد البناء الدرامي.
7( جاء  الفيلم )زنزانة  ا�سم  اأن اختيار  ي�سيف مو�سى 
لأنه املكان الذي يلتقي فيه البطالن يف بداية الأحداث 
كثرية  مب�سكالت  احلياة  ملواجهة  �سوياً  منه  ويخرجان 

تنك�سف تباعاً.

البطان
فيما  البلطجي،  حربي  �سخ�سية  زاهيير  اأحييمييد  يج�سد 
�سوياً  ويخططان  من�سور،  بدور  ال�سافعي  ن�سال  يقوم 
على  يتناف�سان  فيما  و�ييسييرقيية  ن�سب  عمليات  لتنفيذ 
حب �سجن الراق�سة التي توؤديها منه ف�سايل، ويظهر 

العالمي تامر اأمني ب�سخ�سيته احلقيقة.
يقول ال�سافعي اإن فكرة العمل واعتماده على البطولة 
اجلماعية من البداية اإىل النهاية و�سرعة الإيقاع ومنح 
الأدوار ما ت�ستحقه من تاأثري يف الأحداث كانت اأ�سباب 
حما�سته لل�سيناريو، لفتاً اإىل اأنه مل ي�سعر مبلل عندما 

قراأه اأول مرة، وكان لديه �سغف مبتابعة التفا�سيل.
بني  جتمع  كثرية  تفا�سيل  يحمل  الفيلم  اأن  وي�سيف 
احلركة  اإىل  الييكييوميييييديييا  ميين  خمتلفة  فيينييييية  عيينييا�ييسيير 

اإطار  التوليفة مكتوبة يف  والدراما الجتماعية، وهذه 
التنوع  اأن  موؤكداً  اجلمهور،  من  خمتلفة  فئات  ينا�سب 

يخدم الأحداث والفكرة الرئي�سة.
وعييين ميي�ييسيياهييد احلييركيية يييو�ييسييح اليي�ييسييافييعييي اأنيييه ميار�س 
القتالية  الريا�سات  اإحييدى  الآيكيدو، وهي من  ريا�سة 
التي يرغب يف اإتقانها متاماً، وذلك يخدم )الأك�سن( يف 
اأنه يحر�س على هذا الأمر لي�س لأجل  الفيلم، موؤكداً 

)زنزانة 7( فح�سب، بل مل�ساريعه املقبلة اأي�ساً.
اأما اأحمد زاهر فرغم العالقة القوية التي جتمعه 

مع ال�سافعي منذ �سنوات طويلة، فاإنهما لأول 
املمثل  وي�سري  الكامريا.  اإزاء  مرة يجتمعان 

امل�سري اإىل اأنه اأعجب باملعاجلة الدرامية 
ال�سيناري�ست ح�سام مو�سى،  كتبها  التي 

بتفا�سيل  يييتييعييلييق  ميييا  يف  خيي�ييسييو�ييسيياً 
ال�سخ�سيات وم�سار الأحداث.

الفرة  ا�ستفاد من  اأنه  زاهر  ويوؤكد 
الريا�سي  اليينييادي  يف  اأم�ساها  التي 

لأداء  املا�سية  ال�ستة  الأ�ييسييهيير  خييالل 
يتمّرن  كان  اأنييه  كا�سفاً  احلركة،  م�ساهد 

�سورته  يييتييبييلييور يف  اآخييييير مل  لييعييمييل  ا�يييسيييتيييعيييداداً 
ال�سخ�سية  طبيعة  اأن  يو�سح  كذلك  بعد.  النهائية 
اأدوار  اأي  عيين  خمتلفة  الفيلم  يف  يج�سدها  الييتييي 

اآخرى قدمها �سابقاً.
العمل يف  فريق  الإيجابية بني  الييروح  اإىل  ويلفت 
اأف�سل  تقدمي  على  املمثل  ت�سجع  التي  الكوالي�س 
ما لديه، متمنياً اأن ي�سعر اجلمهور بهذه الأجواء 
مباراة  اإىل  التي حتولت  الأحييداث  ي�ساهد  عندما 

متثيلية.

يوا�صل فريق عمل الفيلم ال�صينمائي اجلديد )زنزانة 7( ت�صوير االأحداث بني مدينتي �صرم ال�صيخ والغردقة مب�صر، وثمة 
م�صاهد متبقية يف العا�صمة امل�صرية تت�صمن لقطات حركة جتمع بني البطلني اأحمد زاهر ون�صال ال�صافعي. فريق العمل 

ياأمل باالنتهاء من الفيلم باأقرب وقت متهيدًا لعر�صه خال يناير املقبل.
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درا�سة تك�سف نتائج خميفة 
الأدوية �سغط الدم

قالت درا�سة بريطانية: اإنَّ حبوب �سغط الدم التي يتناولها املاليني حول 
الإ�سابة  ومنها  املر�سى،  ب�سحة  ت�سر  حمتملة  خماطر  عييدة  بها  العامل 
مبر�س ال�سرطان. وذكرت الدرا�سة التي اأجريت على نحو مليوين �سخ�س، 
اأن اأدوية تنظيم �سغط الدم ACE Inhibibtors ، تزيد من خطر 
الإ�سابة ب�سرطان الرئة بن�سبة %30 من امل�سابني بهذا الداء املزمن، وفق 
ما ذكرت �سحيفة )تلغراف( الربيطانية. وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأّن تناول 
الدواء الذي يعتمد على اإنزمي التحكم يف �سغط الدم ملدة ل تقل عن 10 

�سنوات، يعر�س %31 من املر�سى لالإ�سابة ب�سرطان الرئة.
واأو�سحت الدرا�سة اأّن اخلطر يرتفع مع مرور الوقت، مع الذين يتناولون 

الدواء ملدة خم�س �سنوات، بن�سبة 22%.

طرق للتخل�س من طبقات 
اجللد اجلاف واملت�سقق

 انت�سرت حول العامل يف الآونة الأخرية منتجات تق�سري جللد القدم امليت، 
وهناك منتج ياباين تربع على قمة ال�سهرة يف هذا الإطار، منتج جتميلى 
تبدو  ال�ستخدام  وخطوات  ال�سميك،  واجللد  وال�سقوق  الن�سيج  ي�ستهدف 
ب�سيطة، فما عليك �سوى غ�سل قدميك ثم نقعها لتطرية خاليا اجللد امليتة 
والق�ساء على امليكروبات، ثم ا�ستخدام هذا املنتج املكون من 17 نوًعا من 
والكحول،  ال�سالي�سيليك  وحم�س  الفاكهة  ت�سمل  الطبيعية،  امل�ستخل�سات 
باأي م�ستوى  اإذا �سعرت  اأقل  اأو  وبعد و�سعه �سرتدي اجلييوارب ملدة �ساعة 
من عدم الراحة، لرى مفعوله يف الق�ساء على تلك الطبقة اجلافة من 
اأقدام جديدة  اخلاليا؛ حيث تتك�سر �سفائح اجللد وتتق�سر تاركة وراءها 

وناعمة. ولكن يبقى ال�سوؤال: هل هذه الو�سفة والطريقة اآمنة؟ 
العادي يفقد نحو  التق�سري، ولعل الإن�سان  اأطباء اجللد عموًما ي�سجعون 
50 مليون خلية يف اليوم، كما اأن هناك اآلية طبيعة يف ج�سم الإن�سان تعمل 
اأثناء نومنا لياًل لتدوير اخلاليا، وهذا التق�سري الذي نقوم به هو جمرد 

تعزيز لوظيفة بيولوجية حتدث يومياً ب�سكل طبيعي. 
املنتج وغييريه من  هييذا  ا�ستخدام  ي�سبهون  الأطييبيياء  بع�س  فيياإن  ذلييك  ومييع 
ل�ستعجال  املييربر  غري  باملاراثون  فوت  البيبي  عليها  يطلق  التي  املنتجات 
النتائج التي ميكن احل�سول عليها ب�سكل طبيعي اإذا توافرت ال�ستمرارية 

يف العناية بالقدمني.
اأوًل ب�سكل مييثييايل عييلييى حيياليية ج�سمك  الييتييعييرف  اأنيييه يييجييب  وييييرى هييييوؤلء 
ال�سحية، ومقدار الإجهاد وح�سا�سية اجل�سم لكل مكون، فبالن�سبة ل�سخ�س 
لديه ح�سا�سية باجللد اأو تاريخ مع مر�س ال�سكري اأو العدوى مثاًل، فاإن 

هذا النوع من التق�سري قد ل يكون فكرة جيدة.
بانتظام  بها  مو�سى  واأنييهييا  جييديييدة،  لي�ست  املييكييونييات  اأن  ميين  الييرغييم  على 
اأن  ميكن  املفرط  وال�ستخدام  الأعلى  الركيزات  فاإن  التق�سري،  لأغرا�س 

ياأتي بعواقب اإذا مل تكن ب�سرتك م�ستعدة بالكامل.

�صعرا؟  ال�صعر  على  نطلق  اأن  ميكن  •  متى 
- اذا كان موزون ويزيد على 10 اأبيات. 

كلثوم؟  اأم  معنى  •  ما 
- املراأه املمتلئة اجل�سم. 

العراق؟  كلمة  تعني  • ماذا 
- �ساطئ املاء. 

ليلى؟  قي�ض  هو  •  من 
- قي�س بن امللوح العامري 

مالك؟  ابن  األفية  كتاب  �صاحب  • من 
- حمّمد بن مالك. 

• من هو ال�صاعر رهني املحب�صني؟ ومن ال�صاعر رهني 
املحاب�ض الثاثة؟ 

-اأبو العالء املعري 

اآذانها  ت�ستطيع حتريك  الن�سان، وهي  ال�سمع..اأكرب من مقدرة  والأرنب على  والهر  • اأن مقدرة احل�سان 
للتقاط اأ�سعف الأ�سوات

نف�سه،وميوت  يل�سع  بالنار  اأُحيط  اذا  •العقرب 
حزينة تكون  عندما  تبكي  •الأفيال 

منلة  اأذنه  يف  دخلت  ميوت..اذا  • الفيل 
اإذ تبداأ حينئٍذ فقط   .  . الولدة  الأقل بعد  اأ�سابيع على  البكاء حقيقة قبل مرور خم�سة  •الطفل ل ميكنه 

القنوات الدمعية يف عملها .
وللجمل   ،32 فمه،وللفيل  يف  �سناً   28  .  . ولالأرنب  �سن   47 اأ�سنانها  وعدد  اأ�سنان،  لها   .  . •البعو�سة 

وللكلب42   34
• تتجدد رمو�س عني الن�سان با�ستمرار، ويبلغ متو�سط عمر الرم�س الواحد حوايل 150 يوما 

الرومان  قدماء  عند  املف�سلة  الفاكهة  كان  احللو،  • الب�سل 
معهما ال�سابون  من  قطعة  و�سعت  يختلطا..اذا  اأن  ميكن  واملاء  • الزيت 

الن�سان  عنق  يف  املوجود  العدد  ي�ساوي  الفقرات  من  عدد  على  يحتوي  الزرافة  • عنق 
بي�سة   500 من  اأكرث  حياتها  طوال  بي�س  من  الذباب  اأنثى  ت�سعه  ما  جمموع  •اإن 

الغرق خ�سية  دون  ال�سباحة  الن�سان  يجعل  البحار  يف  امللوحة  ن�سبة  ارتفاع  •اإن 
الأم �سوت  هو  متييزها،  الطفل  ي�ستطيع  التي  الأ�سوات  اأول  • اأن 

االنتقام العادل
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اخلل
اأو�سح الدكتور حممد املني�سي، اأ�ستاذ 
والكبد  الييهيي�ييسييمييي  اأميييرا�يييس اجلييهيياز 
اجلامعي  العيني،  ق�سر  مب�ست�سفى 
اأ�سدقاء  جمعية  وع�سو  بييالييقيياهييرة، 
الييكييبييد بييليينييدن، اأن الييكييثييري ميين اخلل 
اإذا  مفيد  منه  القليل  حني  يف  �سار، 
مييا اأ�ييسيييييف عييلييى اليي�ييسييلييطييات، اأو على 
على  دقيق،  وب�سكل  الطهي،  الطعام 
الأ�سبوع  خييالل  احل�سة  تتخطى  األ 
�سغرية  وملعقة  �سغرية،  مالعق   4

يف اليوم الواحد، يجعل من الطعام اأكرث فائدة ويزيد اإليه وظيفة تقوية 
الأمعاء.

وتابع اأ�ستاذ اجلهاز اله�سمي، موؤكدا على اأن القليل من اخلل ي�ساعد على 
التخل�س جديا من ال�سعور بحرقة املعدة، ما مل يتناوله ال�سخ�س مبا�سرة 
حمو�سة  من  التخل�س  على  ي�ساعد  اأنييه  اإىل  لفتا  الأمييعيياء،  به  لت�سطدم 
تناول  بعد  البع�س  التي ت�سيب  الراحة  وال�سعور باحلرقة وعدم  الأمعاء، 

الطعام.
على  فينهى  الطبيعي،  املييعييدل  يف  ويجعلها  املييعييدة  حمو�سة  يييعييادل  فاخلل 
ال�سعور بالأمل واحلمو�سة بداخلها لفرة طويلة ما دامت اجلرعات التي 

تدخل اإليها منه ب�سيطة وخمتلطة بطعام �سحي.

منتجة التلفزيون االأمريكي ديزيري جروبر خال ح�صورها احلفل ال�صنوي ل� UNICEF Snowflake Ball يف مدينة نيويورك. )ا ف ب(

هناك يف احدى القالع ال�سخمة كان يعي�س رجل �سرير قا�سي القلب يعي�س على ال�سرقة والنهب.. نزل يوما 
اإىل بلدتنا ال�ساحلية وخطف احدى الفتيات اجلميالت يطلق عليها ا�سم �سال�سل الذهب ن�سبة جلمالها وجمال 
�سعرها الذي ي�سبه �سال�سل الذهب وقد هدد والدها بانه ان مل يعطه كل قواربه وامواله ليفتدي بها ابنته 
ابنتك  تفتدي  له حتى  ادفع  البلدة وقالوا  اهل  له، �سدم الب مبا حدث واجتمع حوله  ف�سيذبحها وير�سلها 
فقالوا لو كل منا دفع ما عنده لي�سكته فلن يكتفي ولو دفعت له كل ما عندي كيف اعي�س واولدي وزوجتي انا 
عندي ت�سعة من الولد غري �سال�سل الذهب هل ميوت ع�سرة مقابل واحدة، ل �سال�سل الذهب لي�ست بفتاة 
عادية و�ستعرف ماذا تفعل ولو كانت و�سطنا الن لقالت ل تدفع يا ابي و�سياأتي اليوم الذي تعرفون فيه معنى 
كالمي. ولأن �سال�سل الذهب لي�ست بفتاة عادية ال ان ال�سرير مل يعرف بذلك فقد خطفها ورجاله وتركها 
يف احدى الغرف املغلقة واكتفى بالنتظار يف الوقت الذي مل تنتظر فيه هي، واخذت تفح�س الغرفة وتتن�ست 
عليهم حتى عرفت كل ما تريد وجاء الوقت املنا�سب وخرج اجلميع ل�سرقة جديدة، ومل يبق احد للحرا�سة، 
فالبواب مغلقة ولي�س هناك من خوف، ارتدت �سال�سل الذهب بع�س مالب�س الرجال وجدتها يف الغرفة ثم 
اخذت حتفر الر�س الرملية للغرفة بيديها اجلميلتني القويتني وباحدى قطع الخ�ساب التي ا�ستطاعت ان 
ا�سرعت  لت�ستطيع اخلييروج ثم  ال�سم�س واكملت  راأت منه �سوء  الرميلة  حتدث فتحة كبرية يف تلك الر�سية 
باجلري يف اجتاه البلدة، وعندما وجدت نف�سها بالقرب من ال�ساطىء وراأت احد مراكب والدها تبحر قريبة 
�سرخت عليهم، فاتوا اليها م�سرعني منده�سني ملا ترتديه، لكنهم فرحوا بها وا�سرعوا اإىل والدها الذي قال 
لهم: لقد حققت ابنتي ن�سرا كنت انتظره، وجمع والدها رجاله ثم نزل اإىل البلدة ليجمع منها كل من اراد ان 
ينتقم مثله وقال لهم اآن الوان الذي كنتم تنظرونه، فقالت �سال�سل الذهب: نعم �سيعودون يا ابي بعد قليل 
اإىل البيت اخل�سبي ون�ستطيع ان نختبىء يف الحرا�س يف انتظارهم، وبعد دخولهم ت�ستطيعون ا�سرام النار يف 
البيت فهم مل يرحموا حتى نرحمهم، وبعد فرة كانت هناك نار حاميه تلتهم احد البيوت اخل�سبية البعيدة 

على ال�ساطىء مبن فيها.

حتذير.. احلياة اخلاملة تزيد معدالت االإ�سابة بـ�سرطان االأمعاء
ب�سرطان  الإ�سابة  معدلت  اأن  الباحثون  اكت�سف 
الأمعاء تتزايد لدى ال�سباب يف جميع اأنحاء اأوروبا 
احلياة  واأمنييييياط  والييبييدانيية  الييتييغييذييية  �ييسييوء  ب�سبب 
اخلاملة التي تت�سم بكرثة اجللو�س وقلة احلركة.

القاتل  امليير�ييس  هيييذا  ي�سيب  تقليدي  نييحييو  وعييلييى 
الأ�ييسييخييا�ييس فيييوق �ييسيين اخلييميي�ييسييني، لكن 
من  يييحييذرون  العلماء 

الذين  ال�سباب  بييني  الييكييبييرية يف احليييالت  الييزيييادة 
20 و39 �سنة فيما ي�سيب  تراوح اأعمارهم بني 
�سرطان الأمعاء 41 األف �سخ�س كل عام يف اململكة 
�سبب  ثيياين  يجعله  ممييا  األييفيياً   16 ويقتل  املتحدة، 

اأكرث ال�سرطانات فتكاً بعد �سرطان الرئة.
وقد حذر العلماء الآن من اأ�ساليب احلياة اخلاملة 
ال�سمنة  جييانييب  اإىل  احلييركيية  على  ت�سجع  ل  الييتييي 
واليييوجيييبيييات الييغييذائييييية اليي�ييسيييييئيية بيييني اليي�ييسييبيياب هي 

امل�سوؤولة عن زيادة كبرية يف هذه احلالت.
واأفادت الإح�ساءات ال�سادرة عن �سجالت ال�سرطان 
اأوروبية  دولييية  و19  املييتييحييدة  اململكة  يف  الوطنية 

الربيطانية،  ميل(  )ديلي  ل�سحيفة  وفقاً  اأخييرى، 
ارتفعت  القولون  ب�سرطان  الإ�سابة  معدلت  بيياأن 
بييني البالغني الييذييين تيييراوح اأعييمييارهييم بييني 20 
و39 �سنة بن�سبة %7.4 �سنوياً بني عامي 2008 
يف  امل�ستقيم  �سرطان  مييعييدلت  وقييفييزت  و2016، 
منذ  �سنوياً   1.8% بن�سبة  العمرية  الفئة  نف�س 

عام 1990.
ميل(  )ديييلييى  ل�سحيفة  وفييقيياً  الأرقييييييام،  واأ�يييسيييارت 
الوليات  اإىل وجييود اجتيياه مماثل يف  الربيطانية، 
�سنوياً من  األييف �سخ�س   50 املتحدة، حيث ميوت 

�سرطان الأمعاء.
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�لريا�شي

قبل مواجهتني مرتقبتني حمليا 

رحلة م�سنية الأر�سنال ملواجهة فور�سكال بيوروبا ليغ 
ناد اإيرلندي يعتذر بعدما اأفاد 

عن وفاة اأحد العبيه  تورونتو ي�ستعد للقاء غولدن 
�ستايت بفوز �ساد�س 

ال�سرطة االإيطالية ت�سادر اأمواال 
لرئي�س �سمبدوريا 

اأموال  م�سادرتها  عن  الإيطالية  ال�سرطة  اأعلنت 
يورو،  مليوين   2،6 اىل  قيمتها  ت�سل  وممتلكات 
وناديه  فرييرو  ما�سيمو  �سمبدوريا  لرئي�س  تعود 
اإطيييييار حتقيقات  اآخيييريييين، يف  اأ�ييسييخييا�ييس  وخييميي�ييسيية 
حول اختال�سات مالية. واأعلنت ال�سرطة م�سادرة 
“اأ�سول مالية مرتبطة بامل�ستبهني بالإ�سافة اإىل 

منزل فخم يف فلورن�سا«.
باأكرث  اأ�سول  �سودرت  ب�سمبدوريا،  يتعلق  ما  ويف 

من 200 األف يورو.
وا�ستعمال  اإ�يييسيييدار  حيييول  التحقيقات  وتييتييمييحييور 
فواتري مزورة، تبيي�س اأموال واحتيال، بالإ�سافة 
فيييييهييا يف خمتلف  ميي�ييسييكييوك  مييياديييية  عييمييليييييات  اىل 
“غروب فرييرو«. وميلك  �سركات تابعة ملجموعة 
يف  �سينما  �سالت  عييدة  ال�سينمائي  املنتج  فرييرو 
باأموال  حتديدا  املحققون  ويهتم  رومييا.  العا�سمة 

الإ�سباين  الييو�ييسييط  لعيييب  انييتييقييال  بعملية  تتعلق 
بيدرو اأوبيانغ اإىل �سمبدوريا قادما من و�ست هام 
ال�سرطة،  بيان  وبح�سب   .2015 عييام  الإنكليزي 
قيمة  ميين  ييييورو  مليون   1،2 مييقييداره  مبلغا  فييياإن 
هذه ال�سفقة قد يكون حول اإىل ح�ساب معني “ثم 
اأخرى  �سركة  لنت�سال  منه  ق�سم  ا�ستعمال  اأعيييييد 
�سمن هذه املجموعة من �سعوبات مالية ولتمويل 
اإطار  فرييرو” يف  جمموعة  يف  اأخييريييني  �سركتني 
“68 عاما”  انتاج فيلم �سينمائي.  وكان فرييرو 
الواقع يف مدينة جنوى يف �سيف  النادي  ا�سرى 
عام 2014.  و�سبق لنادي �سمبدوريا اأن توج بطال 
لييلييدوري الإيييطييايل مييرة واحيييدة عييام 1991، اأما 
اأوروبييي له فكان تتويج بطال لكاأ�س  اإجنيياز  اأف�سل 
الفريق  ويحتل    .1990 عام  الأوروبية  الكوؤو�س 

حاليا املركز الثاين ع�سر يف الدوري الإيطايل.

الذي  الإنكليزي  اأر�سنال  �سيتكبد   
 32 الييييي  دور  اإىل  اليييتييياأهيييل  �ييسييميين 
من م�سابقة الييدوري الأوروبييي يف 
م�سقة  ليغ”،  “يوروبا  القدم  كرة 
اآلف   10 تييفييوق  مليي�ييسييافيية  اليي�ييسييفيير 
ملواجهة  واإييييابيييا  ذهيييابيييا  كيييييلييوميير 
الأوكيييييراين يف اجلولة  فييور�ييسييكييال 
اخليياميي�ييسيية ميييا قييبييل الأخييييييري من 
مناف�سات الدور الأول، وذلك قبل 
الدوري  يف  مرتقبتني  مواجهتني 
هوت�سرب  توتنهام  اأمييام  الإنكليزي 
يونايتد  وميييانييي�يييسييي�يييسييير  الأحيييييييييد 

الأربعاء املقبل.
املجموعة  يف  املييييييبيييييياراة  وكيييييانيييييت 
بولتافا  يف  مييييقييييررة  اخليييامييي�يييسييية 
حيييييث مييقيير اليييينييييادي الأوكيييييييراين، 
للعبة  الأوروبييييييييييي  الحتييييييياد  ليييكييين 
كييف  الييعييا�ييسييميية  اإىل  نقلها  قيييرر 
خلفية  عييلييى  اأمنية”  “لأ�سباب 
الييتييوتيير بييني رو�ييسيييييا واأوكييرانيييييا يف 
الأييييام الأخييييرية. واأو�ييسييح الحتاد 
القرار  هييذا  اأن  الييثييالثيياء  الييقيياري 
اإعييييالن فر�س  اأعيييقييياب  “يف  اتييخييذ 
املناطق  بع�س  يف  الطوارئ  قانون 
الأوكرانية”، م�سريا اإىل اأنه يتابع 
اإذا  ما  ليقرر  التطورات  كثب  عن 
بع�س  اأميياكيين  بتغيري  �سيقوم  كييان 

امليييبيييارييييات الأخييييرى 
للفرق الأوكرانية.

وبييييييالإ�ييييييسييييييافيييييية 
الييييرحييييليييية  اإىل 

الييييييييييطييييييييييويييييييييييليييييييييية، 
�سيخو�س اأر�سنال املباراة 

قا�سية،  ميينيياخييييية  ظييييروف  و�ييسييط 
درجيييييات  تييبييلييغ  اأن  ييييتيييوقيييع  حيييييييث 

احلرارة 5 حتت ال�سفر.
ويييدخييل اأر�ييسيينييال امليييبييياراة وهيييو مل 
مييييبيييياراة يف   17 اآخييييير  يييخيي�ييسيير يف 
املركز  ويحتل  امل�سابقات،  خمتلف 
الإنكليزي  الييييدوري  يف  اخليياميي�ييس 
الإ�سباين  مييدربييه  بييقيييييادة  املييمييتيياز 
اأونيييياي اإميييييري، بييفييارق نقطة عن 
اإىل  املييوؤهييل  الييرابييع  املركز  �ساحب 

دوري الأبطال.
ويدين فريق �سمال لندن بعرو�سه 
املييو�ييسييم اىل اإميري  الييالفييتيية هييذا 
الفرن�سي  مييين  بييييدل  حيييل  اليييييذي 
الفريق  وجيييعيييل  فييييينييغيير  اأر�ييييسييييني 
على  حمافظته  مييع  �سالبة  اأكييرث 
جنيياعييتييه الييهييجييومييييية الييييذي طاملا 

متيز بها.
الفريق  ميييرميييى  حييييار�ييييس  وا�ييييسيييياد 
الأملييييييياين بيييرينيييد لييييينييو بييياإمييييري، 
فل�سفة  مييييليييك  “املدرب  قيييائيييال 
لأن  تغريت  كثرية  اأ�سياء  جديدة. 
هنا«.  طويال  مكث  فينغر  اأر�سني 

اأ�ساف “كان وا�سحا اأننا يف حاجة 
لييكيين حتركات  الييوقييت  بييعيي�ييس  اىل 
وثييييقيييية اليييالعيييبيييني تييتييحيي�ييسيين من 
مباراة اىل اخرى«. ويعترب اإميري 
البطولة  هييييذه  يف  اخييتيي�ييسييا�ييسيييييا 
اإىل  اإ�سبيلية  قيياد  بعدما  الييقييارييية 
الفوز بها ثالثة مرات تواليا بني 

العام 2014 اىل 2016.
اأن يريح اإميري اخلمي�س  ويتوقع 
الأ�سا�سيني  لعيييبيييييييه  ميييين  عييييييددا 

التاأهل،  �ييسييميين  بييعييدمييا 
قبل  ولإراحيييتيييهيييم 
خو�س مواجهتني 
حمليا،  �سعبتني 
وال�يييييسيييييتيييييعيييييداد 
لييييييييفييييييييرة ميييين 

املباريات املكثفة 
الييييييييييييييييييييدوري  يف 

ي  نكليز لإ ا
خييييييييييييييييييييييالل 

كيييييييانيييييييون 
 - ل و لأ ا

 . ي�سمرب د
وكيييييييييييييييييييييييان 

اإمييييييري قد 
�ستبعد  ا

يف 

الييييييدوري  مييييبيييياراتييييه الأخيييييييييرية يف 
الإنكليزي �سد بورمنوث “1-2”، 
لعب خط الو�سط الأملاين م�سعود 
اأوزيييل، واأملح يف ت�سريحات اإىل اأن 
اجلهوزية  يف  لنق�س  يييعييود  ذليييك 

البدنية للدويل ال�سابق.
مناف�سه  عيييليييى  اأر�يييييسييييينيييييال  وفييييييياز 
الأوكراين يف اجلولة الأوىل 2-4. 
ت�سل�سي  مييدرب  ي�سعى  املقابل،  يف 
�ساري”  “ماوريت�سيو  الإيييطييايل 
اإىل املحافظة على �سجله املثايل يف 
الدوري الأوروبي حيث فاز يف 
دور  �سمن  الع�سر  مبارياته 
نابويل  مع   6“ املجموعات 
فريقه  ميييع  و4  الإييييطيييايل 
يلتقي  عييينيييدميييا  احلايل” 
ت�سالونيكي  بييييياوك 
على  اليوناين 
مييييلييييعييييب 

بييعييد �سمان  بيييرييييدج،  �ييسييتييامييفييورد 
التاأهل بدوره.

لنقطة  اللندين  الفريق  ويحتاج 
املجموعة  �سدارة  لي�سمن  واحدة 
الثانية ع�سرة. ومني ت�سل�سي باأول 
يف خمتلف  املو�سم  هذا  له  خ�سارة 
امليي�ييسييابييقييات بيي�ييسييقييوطييه اأمييييام جاره 
اللندين توتنهام 1-3 يف الدوري 

الإنكليزي ال�سبت املا�سي.
اأمام ريال  وتبدو الفر�سة �سانحة 
بطاقة  حل�سم  الإ�ييسييبيياين  بيتي�س 
ال�ساد�سة  املييجييمييوعيية  يف  اليييتييياأهيييل 
الأوىل  لييلييمييرة  الي32  دور  وبييلييوغ 
فوزه  حيييال  يف   2014 عيييام  ميينييذ 

على �سيفه اأوملبياكو�س اليوناين.
ويت�سدر بيتي�س ترتيب املجموعة 
بفارق  نييييقيييياط،  ثيييمييياين  بيير�ييسيييييد 
اأوملبياكو�س  مييين  كيييل  عييين  نييقييطيية 
وميالن الإيطايل الذي ي�ست�سيف 

دوديالجن من لوك�سمبورغ.
و�ييسييميينييت �ييسييبييعيية فيييرق حييتييى الآن 
املييقييبييل، وهي  اليييييدور  اإىل  تيياأهييلييهييا 
وت�سل�سي،  اأر�سنال  اإىل  بالإ�سافة 
اينراخت  الإيطايل،  لت�سيو 
فيييييييرانيييييييكيييييييفيييييييورت وبيييييياييييييير 
الأملانيني،  ليفركوزن 
زوريخ ال�سوي�سري 
وديييينييياميييو زغييييرب 

الكرواتي.

دوري  ال�سرقية يف  املنطقة  ترتيب  رابتورز مت�سدر  تورونتو  ا�ستعد 
غولدن  الييلييقييب  حييامييل  لييلييقيياء  للمحرفني،  الأميييريكيييي  ال�سلة  كيييرة 
�ستايت ووريييرز، بتحقيق فوزه ال�ساد�س تواليا، وذلك بتفوق �سعب 
�ساحب  تورونتو  فريقه  لوري  كايل  وقيياد  غريزليز.  ممفي�س  على 
اأف�سل �سجل يف الدوري هذا املو�سم، اإىل فوزه ال�ساد�س تواليا، وذلك 
فيها  تاأخر  مباراة  يف  ممفي�س،  م�سيفه  على   114-122 بنتيجة 
فييوزا جيدا. و�سعنا  “كان  وقييال لوري  نقطة.   17 بفارق  رابييتييورز 
لكن قمنا  اأنف�سنا منه،  اإخييراج  وكييان علينا  اأنف�سنا يف موقف �سعب 
املنطقة  ترتيب  مت�سدر  وعييزز  بيياملييبيياراة«.  للفوز  علينا  يتوجب  مبا 
22 مباراة، وهذه  الثامن ع�سر يف  فييوزه  بتحقيق  �سجله  ال�سرقية، 
الثالثة  خ�سارته  تلقى  اليييذي  ممفي�س  م�سيفه  ح�ساب  على  امليييرة 
و�سجل  متتالية.  انت�سارات  خم�سة  من  �سل�سلة  حتقيق  بعد  تواليا 
لوري 24 نقطة واأ�ساف �ست متريرات حا�سمة، بينما �ساهم زميله 
النجم كاوهي لينارد بي17 نقطة و10 متابعات. وهو الفوز التا�سع 
اأربع  اآخيير  يف  والثالث  ممفي�س،  �سد  مييبيياراة   11 اآخيير  يف  لتورونتو 
مباريات على ملعب الأخييري. وبدا ممفي�س قييادرا على التفوق على 
-71 بنتيجة  ل�ساحله  الأول  ال�سوط  اأنهى  بعدما  ل�سيما  �سيفه، 
59، وو�سع الفارق اىل 17 نقطة خالل الربع الثالث. ال اأن تورونتو 
وتفوق   ،26-34 بنتيجة  متقدما  الثالث  الربع  واأنهى  بقوة،  عيياد 
املحاولت  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  معتمدا   17-29 الأخيييري  الييربييع  يف 
الثالثية، والتي جنح خالل املباراة يف 18 منها “من 33«. وا�ستعد 
والتي  اليييدوري،  يف  املقبلة  ملباراته  ممكنة  طريقة  باأف�سل  تورونتو 
�ستجمعه اخلمي�س مع �سيفه حامل لقب املو�سمني املا�سيني غولدن 
�ستايت ووريرز الذي حقق الثنني فوزه الثالث تواليا “على ح�ساب 
اأربييع هزائم متتالية.  تلقيه  بعد   ،”110-116 اأورلنييدو ماجيك 
وقد ت�سهد املباراة املقبلة، عودة جنم غولدن �ستايت واأف�سل لعب 
يف الدوري مرتني، �ستيفن كوري، اىل �سفوف فريقه بعد غيابه يف 
الأف�سل يف �سفوف ممفي�س  الإ�سابة. وكان  ب�سبب  املا�سية  الفرة 
الإ�سباين مارك غا�سول مع 27 نقطة، بينما تلقى فريقه خ�سارته 
الثامنة يف 20 مباراة. وحقق دنفر ناغت�س فوزه الأكرب على لو�س 
اأجنلي�س ليكرز يف تاريخ مواجهاتهما، بتفوقه على �سيفه بفارق 32 
نقطة وبنتيجة 117-85. وقاد ثالثي دنفر، بول ميل�ساب وجمال 
نقطة،   20 منهم  كييل  بت�سجيل  فريقهم  بيييييزيل،  وميياليييييك  ميييوراي 
فوزه  دنفر  وحقق  نقطة.   14 يوكيت�س  نيكول  ال�سربي  واأ�ييسيياف 
الرابع تواليا والرابع ع�سر يف 21 مباراة، بينما تلقى ليكرز خ�سارته 
�سفوف  يف  الأف�سل  وكييان  مييبيياراة.   20 يف  والتا�سعة  تواليا  الثانية 
النجم ليربون  21 نقطة، يف حني اكتفى  امل�سيف كايل كوزما مع 
جيم�س بت�سجيل 14 نقطة، مثله مثل براندون اإينغرام.  وهي اأ�سواأ 
بالنجاح  اكتفى  الفريق  اأن  املو�سم، علما  ليكرز هذا  يتلقاها  خ�سارة 
بن�سبة 14،3 باملئة من حماولته الثالثية )5 حماولت فقط من 
الدوري اأربع مرات واملن�سم  يف  لعب  اأف�سل  جيم�س،  وف�سل   .)35
كليفالند  املا�سي  املو�سم  و�سيف  من  قادما  ليكرز  اىل  املو�سم  هذا 
كافاليريز، يف الت�سجيل من اأربع حماولت قام بها من خارج القو�س. 
اأتالنتا هوك�س من حتقيق فوز �سعب على م�سيفه ميامي  ومتكن 
هيت 115-113، ليحقق فوزه الثاين تواليا بعد �سل�سلة من ع�سر 
هزائم. وكان فوز اأتالنتا على ميامي يف الثالث من ت�سرين الثاين- 
نوفمرب، الأخري له قبل �سل�سلة �سيئة من الهزائم التي مل يتمكن 
من و�سع حد لها �سوى لدى ا�ست�سافته ت�سارلوت هورنت�س الأحد، 
ع�سر  الرابع  املركز  اأتالنتا  ويحتل   .123-124 �سعبة  وبنتيجة 
ما قبل الأخري يف املنطقة ال�سرقية، مع 16 خ�سارة يف 21 مباراة، 
بينما تلقى ميامي خ�سارته الي13 يف 20 مباراة. وكان الأف�سل يف 
�سجل  حني  يف  نقطة،   22 مع  ريت�سارد�سون  جو�س  الفائز  �سفوف 

تورين براي�س 18 نقطة لأتالنتا. 

وجييد اأحيييد اأنييدييية كييرة الييقييدم يف اإيييرليينييدا نف�سه يف مييوقييف حميييرج، م�سطرا 
لالعتذار من رابطة الدوري بعدما طلب اأحد م�سوؤوليه اإرجاء مباراة ب�سبب 

وفاة اأحد لعبيه يف حادث �سري، ليتبني لحقا اأن الالعب حي يزرق.
وكان من املقرر اأن يلتقي فريق باليرباك مناف�سه اآركلو تاون ال�سبت )�سمن 
الرابطة  من  طلب  باليرباك  اأن  ال  الثالثة(،  الإيرلندية  الدرجة  مناف�سات 
اجلمعة اإرجاء املباراة ب�سبب وفاة لعبه الإ�سباين فرناندو نونو ل فوينتي يف 

حادث فجر اليوم نف�سه.
وافقت الرابطة، واأقامت دقيقة �سمت حدادا على الالعب يف مباريات نهاية 

الأ�سبوع، بح�سب ما اأفادت و�سائل اإعالم منها قناة “ار تي اي” الر�سمية.
وقامت اأندية بن�سر �سور لالعبيها وهم يقفون احراما لزميلهم “الراحل«.

ال اأن الرابطة التي ن�سرت بدورها بيان نعي و”تعاٍز حارة” لعائلة الالعب يف 
ال�سحف، بداأت ت�سكك يف �سحة الرواية بعدما ا�ستف�سرت عن موعد ال�سالة 

على راحة نف�سه، ليتم اإبالغها باأن جثمانه قد اأعيد اىل بالده.
لظهار  “ات�سلنا  اي”،  تي  “ار  لقناة  مييوران  ديفيد  الرابطة  رئي�س  واأو�ييسييح 
تعاطفنا وامل�ساركة يف القدا�س ورمبا لقاء عائلته، لكن مت اإبالغنا باأن اجلثمان 
كيف  اإلينا.  بالن�سبة  اإنيييذار  جر�س  مبثابة  ذلييك  كييان  ال�سبت.  لإ�سبانيا  اأعيييييد 

ل�سخ�س تويف يف وقت مبكر اجلمعة، اأن يعاد اىل اإ�سبانيا ال�سبت؟«.
وتابع “تفقدنا امل�ست�سفيات، تفقدنا كل مكان. مل يعرث اأحد على هذا ال�ساب«.

لكن مفتاح احلقيقة كان بني يدي النادي الذي اأ�سدر بيانا ي�سرح ما جرى.
وحتدث النادي عن وقوع “خطاأ ج�سيم يف التقدير متثل بر�سالة بعث بها اأحد 

الأع�ساء البارزين يف الإدارة اىل رابطة الدوري«.
يعاين من  �سخ�س  بييه  قييام   )...( املقبول  وغييري  الكبري  اخلييطيياأ  “هذا  اأ�ييسيياف 

م�سكالت �سخ�سية حادة مل يكن اأي من اأع�ساء النادي مطلعا عليها«.
وبعدما اأكد النادي اأنه طرد ال�سخ�س املعني، اأ�ساف “يف هذه املرحلة، ل ي�سعنا 
وكل  اآركلو  ومناف�سنا  الييدوري،  رابطة  اىل  ال�سادقة  اعتذاراتنا  تقدمي  �سوى 

الأندية واملعنيني بكرة القدم الذين بعثوا اإلينا بر�سائل الدعم«.
واأ�سارت التقارير ال�سحافية اىل اأن رابطة الدوري �ستجتمع اخلمي�س لبحث 
م�سوؤويل  بيياأن  �سكوك  ظل  يف  ل�سيما  اليينييادي،  بحق  �ستتخذ  التي  الإجييييراءات 

الأخري تذرعوا بالوفاة املختلقة لرغبتهم باإرجاء املباراة.
 )...( بذلك  قاموا  مليياذا  �سراحة  نعرف  “ل  التلفزيونية  للقناة  مييوران  وقييال 
تبدو هذه اخلطوة مبالغا بها ملجرد اإرجاء مباراة. كل ما كان عليهم قوله هو 

اأنهم لن ي�ساركوا يف املباراة، ولكنا اكتفينا بفر�س غرامة وانتهى الأمر«.
اأما “املعني الأول” بهذه الق�سية، اأي ل فوينتي الذي تبني بح�سب التقارير 
اأ�سابيع على الأقييل، فقال يف مداخلة عرب اإذاعيية “ار تي  اأنه ترك النادي قبل 
باأنني  فيه  “اأبلغت  اأم�س  ات�سال  تلقى  اأنييه  الأربييعيياء،  �سباح  اي” الإيرلندية 

اأ�سبحت م�سهورا )...( هكذا علمت بوفاتي«.

االحتــــاد ال�سعـــودي يبـــداأ مرحلـــة مـــا بعـــد نـــواف املقيـــرن
املرحلة احلادية  يدخل فريق الحتاد 
عيي�ييسييرة ميين اليييييدوري اليي�ييسييعييودي لكرة 
القدم، يف اأول اختبار له بعد ا�ستقالة 
رئييييي�ييسييه نييييواف امليييقيييرين وحيييليييول لوؤي 
اأ�سواأ فرة  اأعقاب  ناظر بدل منه، يف 
ترتيب  يييتييذيييل  الييييذي  “العميد”  ليييي 
الييبييطييوليية املييحييلييييية. وييييعييياين الحتييياد 
ميين بييداييية كييارثييييية، اذ تييعييادل مرتني 
وخييي�يييسييير ثييييميييياين ميييييييرات يف املييييراحييييل 
املتوج  الفريق  ليجد  الأوىل،  الع�سرة 
نف�سه  ميييرات،  ثييميياين  املحلي  باللقب 
بيير�ييسيييييد نقطتني  الأخيييييري  امليييركيييز  يف 
بخ�سارة  املو�سم  الحتييياد  وبيييداأ  فقط. 
الهالل،  اأمييام  ال�سعودي  ال�سوبر  كاأ�س 
وودع بطولة الأندية العربية، يف اأ�سواأ 
بداية للنادي الذي احتفل قبل عامني 
بالذكرى ال�سنوية الت�سعني لتاأ�سي�سه. 
مدينة  دربييييييي  خييي�يييسيييارة  اأعييييقيييياب  ويف 
املرحلة  يف   3-1 الأهيييليييي  �ييسييد  جيييدة 
ا�ستقالته  امليييقيييرين  اأعيييلييين  الييعييا�ييسييرة، 
“توير”،  عييرب  وكييتييب  من�سبه،  ميين 
على  الأعييييييييييزاء  الحتيييييادييييييني  “لكل 
قييلييبييي، لييظييرويف اخلييا�ييسيية... تقدمت 
الهيئة  اإدارة  جمل�س  )رئييييي�ييس  لأخيييي 

ال�سيخ  اآل  تييركييي  لييلييريييا�ييسيية(  الييعيياميية 
جمل�س  رئا�سة  من  ال�ستقالة  بطلب 
ما  “عملت  اأ�يييسييياف  اليييينييييادي«.  اإدارة 
اأ�ستطيع من اأجل هذا الكيان العظيم 
اإىل جانب  و�ساأظل  الغايل،  وجمهوره 
لييه يف  احتييادنييا كمحب وعا�سق وداعيييم 
ال�سيخ،  اآل  وكييلييف  املييقييبييليية«.  املييرحييليية 
لوؤي ناظر برئا�سة النادي. وقام ناظر 
“توير” يف  عييرب  تييغييريييدات  ب�سل�سلة 
بداية  تكليفه، فكتب  تلت  التي  الأيييام 
�سندعم  “#من_اأجل_الحتاد 
الالعبني ون�سعد اجلماهري”، واأ�ساف 
لحقا “لي�س هناك م�ستحيل يف هذه 
الدنيا... ثق بربك، وثق بنف�سك، وثق 
�ستح�سد  النهاية  ويف  حولك...  مبن 
بيياإذن اهلل«. وبات ناظر  اإليه  ما ت�سبو 
تييا�ييسييع رئييييي�ييس ليييالحتييياد يف الأعييييييوام 
اليي�ييسييتيية الأخيييييرية الييتييي �ييسييهييدت حالة 
عدم ال�ستقرار يف الفريق املتوج باآخر 
األقابه يف الدوري عام 2009. و�ساهم 
املييييقييييرين يف تييقييلييييي�ييس ديييييييون الييينيييادي 
منذ  وامليييايل،  الإداري  العمل  وتنظيم 
 ،2018 �ييسييبيياط/فييرباييير  يف  تعيينه 
على  الفريق  و�ييسييع  ميين  التمكن  دون 

ال�سكة ال�سحيحة على �سعيد النتائج. 
اأحمد  للفريق  ال�سابق  الييقييائييد  وقيييال 
“الحتاد  جميل لوكالة فران�س بر�س 
املو�سم،  بداية  منذ  التخبطات  يعاين 
البدنية  واللياقة  �سيئاً،  كان  فالعداد 
والالعبني  متدنية،  الالعبني  لييدى 
داخل  جيييداً  بييدائييييية  اأخييطيياء  يرتكبون 
امليييليييعيييب«. وبييييييداأ الحتيييييياد املييو�ييسييم مع 
املييدرب الأرجنتيني رامييون دييياز الذي 
املو�سم  الييدوري  الهالل اىل لقب  قيياد 
اأقيييييل بعد اخليي�ييسييارة يف  املييا�ييسييي، لكنه 
وتييييوىل بعدها  الأوليييييييييني،  امليييبييياراتيييني 
املهمة  با�سريح  بندر  الوطني  املييدرب 
املدرب  مييع  التعاقد  حييني  اىل  موقتا، 
بيليت�س.  �سالفني  الييكييرواتييي  احلييايل 
مير  الييتييي  “الأزمة  اأن  جميل  وراأى 
بييهييا الييفييريييق مل مييير بييهييا اليينييادي من 
قبل، وعلى الالعبني حتمل امل�سوؤولية 
املعروفة  الييعييالييييية  اليييييروح  وا�ييسييتييعييادة 
امل�ستوى  وتقدمي  الحتيياد  لعبي  عن 

املقرون بالنتائج لإ�سعاد اجلمهور«.
األيييقيييابيييه الييثييمييانييييية يف  واإ�يييسيييافييية اىل 
الدوري ال�سعودي، توج الحتاد بطاًل 
لكاأ�س امللك 9 مرات اآخرها يف املو�سم 

اإ�سافة  الفي�سلي،  املا�سي على ح�ساب 
اىل كاأ�س ويل العهد 8 مرات، ودوري 

اأبطال اآ�سيا عامي 2004 و2005.
اأداء  بيييييالحتييييياد  ميييعييينيييييييون  وانييييتييييقييييد 
قال  الييذي  با�سريح  منهم  الالعبني، 
نواف  برئا�سة  ال�سابقة  النادي  “اإدارة 
واأ�ستغرب  �سيء  يف  تق�سر  مل  املقرين 
اأر�س  داخييل  الالعبني  من  يحدث  ما 
امللعب من تقدمي نتائج �سلبية ب�سكل 
ال�سابق  اليييالعيييب  وراأى  مييتييوا�ييسييل«. 
الهبوط  “هاج�س  اأن  ب�سا�س  مييروان 
خميييييييييف، وعييييلييييى الييييالعييييبييييني جتييييياوز 
تتم  اأن  يجب   )...( النف�سية  امل�ساكل 
عييمييلييييية اخيييتيييييييارات الييالعييبييني اجلدد 
بعناية،  ال�ستوية  النتقالت  فييرة  يف 
و�سعف  قييوة  نقاط  كافة  جتديد  بعد 
ب�سكل  الييالعييبييني  تييوظيييييف  اليييفيييرييييق، 
جيد خالل املباريات املقبلة«. و�ستكون 
اأوىل املباريات املقبلة ا�ست�سافة احلزم 
مباريات  ويف  الأحييييييد.  عيي�ييسيير  اليييثييياين 
تنطلق  اليييتيييي  امليييرحيييلييية  ميييين  اأخيييييييرى 
الفوز  الن�سر  على  يتعني  اخلمي�س، 
على الوحدة الأحد يف م�سعاه لتقلي�س 
الفارق مع حامل اللقب الهالل الذي 

املو�سم  هذا  بعد  مباراة  اأي  يخ�سر  مل 
)ت�سع انت�سارات وتعادل(.

يف  نيييقيييطييية(   25( الييينييي�يييسييير  ويييييياأميييييل 
الييهييالل )28 نقطة(،  القيييراب ميين 
ال�ساد�س  يف  املرتقبة  مباراتهما  قبل 

من كانون الأول/دي�سمرب املقبل.
مباراته  اليينيي�ييسيير  يييخييو�ييس  حيييني  ويف 
اأيييام من  يف هييذه املرحلة الأحيييد، بعد 
�سيفه  �سد  الأربييعيياء  املييقييررة  مباراته 
مييولييودييية اجليييزائييير �ييسييميين اإييييياب دور 
الي16 لبطولة الأندية العربية، اأعلن 
التي  املباراة  تاأجيل  ال�سعودي  الحتاد 
املرحلة  هييذه  يف  للهالل  مقررة  كانت 
)�سد اأحد(، نظرا لأن الهالل يخو�س 
اجلمعة مباراة �سمن البطولة العربية 

نف�سها �سد نادي النفط العراقي.
والإبقاء  الهالل  مباراة  تاأجيل  واأثييار 
عييلييى مييييبيييياراة اليينيي�ييسيير، انيييتيييقيييادات يف 
ال�سيخ  اآل  مييين  ل�ييسيييييمييا  اليي�ييسييعييودييية، 
“�سوؤال  “توير”،  عييرب  كييتييب  اليييذي 
مهم واأوجهه لالحتاد ال�سعودي )...( 
مباراة اأحد والهالل تاأجلت... الن�سر 
والوحدة ما تاأجلت؟! اأحد يفهمني!«. 
وكاأن  حتييدث  غريبة  “اأ�سياء  اأ�ييسيياف 

املق�سود اإف�سال الدوري وقتل املناف�سة 
فريقا،  لي16  الييييييدوري   )...( فيييييه! 
املناف�سة«. وتنتظر  وكل فريق له حق 
الأهلي مهمة �سعبة عندما ي�ست�سيف 
لتحقيق  وي�سعى  اجلييمييعيية،  الييفيييييحيياء 
لنتزاع  الن�سر  تعرث  اأمييل  على  الفوز 
الييثيياين. ويحتل الأهييلييي املركز  املييركييز 
ويفتتح  نقطة.   22 بر�سيد  الثالث 
مباريات  التيييفييياق  و�ييسيييييفييه  اليي�ييسييبيياب 
نتائجهما  لتعوي�س  �سعيا  املييرحييليية، 

الذي  فال�سباب  ال�سابقة.  املرحلة  يف 
تيييراجيييع لييلييمييركييز اخليييامييي�يييس ميييع 16 
نقطة، خ�سر اأمام الن�سر بهدف وحيد 
رئي�س  وقيييييال  اليييعيييا�يييسيييرة.  املييرحييليية  يف 
الآن  “نحن  البلطان  خييالييد  ال�سباب 
واملطلوب  الييبيينيياء،  اإعيييييادة  مييرحييليية  يف 
ال�سباب،  ي�سقط  األ  املو�سم  هييذا  مني 
املا�سي،  من  اف�سل  م�ستويات  واأحقق 
يليه  واليييذي  �سنناف�س  املقبل  املييو�ييسييم 
الذي  التفاق  اأمييا  البطولت«.  نحقق 

 14 بر�سيد  ال�سابع  للمركز  تييراجييع 
الرابعة تواليا  نقطة، فتلقى خ�سارته 
ال�سابعة  املييرحييليية  يف  اليييتيييعييياون  اأميييييام 
)2-4(، واأعلن الثالثاء اإقالة مدربه 
الأوروغواياين ليوناردو رامو�س على 
مباريات  ويف  ال�سيئة.  النتائج  خلفية 
اأخرى، يالقي التعاون الفتح اجلمعة، 
الييفييييي�ييسييلييي، ويلعب  ميييع  والييقيياد�ييسييييية 
وتختتم  الباطن،  مييع  الييرائييد  ال�سبت 

املرحلة بلقاء الحتاد واحلزم.
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اأحييمييد بن  ال�سيخ:  حتييت رعيياييية �سمو 
رئي�س  مييكييتييوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حمييمييد 
افتتح  الييوطيينييييية،  الأومليييبييييييية  الييلييجيينيية 
العام  الأمييييني  عبدالغفار”  “�سعيد 
مناف�سات  للريا�سة،  العامة  للهيئة 
للرجال  اليييفيييرديييية  الييييعييييرب  بيييطيييولييية 
يوم  م�ساء  انطلقت  التي  وال�سيدات 
الثييينيييني املييا�ييسييي بييفيينييدق جيييي دبليو 
ميياريييوت حييميير عييني حتييت �ييسييعييار عام 
لعبا   50 مب�ساركة   ،2018 زاييييد 
17 دولييية. ح�سر حفل  ولعييبيية ميين 
�سعود بن عبدالعزيز  ال�سيخ  الفتتاح 
امليييييعيييييال رئييييييييي�ييييس الحتييييييييييياد اليييعيييربيييي 
رئي�س  البناي  واإبييراهيييييم  لل�سطرجن، 
وامل�ست�سار  ال�سابق،  العربي  الحتييياد 
رئي�س  املييعييييينييي  �يييسيييرحيييان  اليييدكيييتيييور 
اللجنة العليا املنظمة للبطولة رئي�س 
ال�سام�سي  وح�سني  ال�سطرجن  احتيياد 
اأمييييييني عيييييام الحتييييياديييييين الإمييييياراتيييييي 
جلنة  رئي�س  املدفع  واأحمد  والعربي 
الربيدج باحتاد ال�سطرجن وعدد من 
اإدارة الحتاد وروؤ�ساء  اأع�ساء جمل�س 
اللجنة  واأعيي�ييسيياء  الييعييربييييية،  اليييوفيييود 
الدكتور:  امل�ست�سار  ورفيييع  املنظمة.  
�سرحان املعيني رئي�س اللجنة املنظمة 
يف  ال�سطرجن  احتيياد  رئي�س  للبطولة 
كلمته يف الفتتاح، املعيني اأ�سمى اآيات 
ال�سيخ  �سمو  اإىل  والييعييرفييان  اليي�ييسييكيير 
:اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم 
رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية على 
الأكرب  احلافز  وهو  للبطولة  رعايته 
والذي ميثل حتديا كبريا وم�سوؤولية 

بذل  عييلييى  للبطولة  املنظمة  للجنة 
الو�سول  اأجيييييل  مييين  اجليييهيييد  اأقيي�ييسييى 
اإىل بر الأمان.  كما توجه  بالبطولة 
اليييليييواء حممد  مييعييايل  اإىل  بيياليي�ييسييكيير 
خلفان الرميثي رئي�س الهيئة العامة 
عبدالغفار  �ييسييعيييييد  واإىل  لييلييريييا�ييسيية 
الكبري  للدعم  للهيئة،  العام  الأمييني 
الإميييارات خا�سة  ريا�سة  تلقاه  الييذي 
ال�سطرجن واإىل الأندية ال�سطرجنية 
ال�سراتيجي  ال�سريك  متثل  الييتييي 
الكبري  واليييدور  لييالحتيياد يف م�سريته 
اليييييييذي تييلييعييبييه ميييين اأجيييييييل الرتييييقيييياء 
بالرقعة ال�سطرجنية الإماراتية واإىل 
ويف  الييبييطييوليية  يف  الر�سميني  الييرعيياة 
الراعي  الإمييييارات  طييريان  مقدمتهم 
واأ�سباغ   ، الييعييربييي  للحدث  الر�سمي 
للمقاولت،  احلمد  و�سركة  نا�سونال، 

والييطيينيييييجييي ليييليييعيييقيييارات ،كيييميييا قدم 
ال�سكر ل�سعادة اإبراهيم البناي رئي�س 
ال�سابق  لل�سطرجن  الييعييربييي  الحتييياد 
لييالحتيياد. ورحب  الداعمني  والييرعيياة 
وقال:”  اليييدولييية،  بيي�ييسيييييوف  املييعييييينييي 
نرحب بالأ�سقاء العرب يف هذه الأيام 
نحتفل  والييتييي  قلوبنا  عييلييى  الييغييالييييية 
باليوم الوطني لدولة الإمارات  فيها 
جتمع  اأن  ون�سعد  املييتييحييدة،  العربية 
الإمارات اأبطال العرب من 17 دولة 
الفردية  العرب  بطولة  يف  للم�ساركة 
للرجال وال�سيدات من خالل تواجد 
اأكرث من 50 لعبا ولعبة يتناف�سون 
عييدد كبري  يتقدمهم  زايييد  كاأ�س  على 
واأ�ساف:  الدوليني.   الأ�ييسيياتييذة  ميين 
نييعييليين افيييتيييتييياح بييطييوليية اليييعيييرب على 
كاأ�س عييام زايييد وهييو حييدث ا�ستثنائي 

نظرا  العربية  ال�سطرجنية  لالأ�سرة 
ت�سهد  الييتييي  الأوىل  اليينيي�ييسييخيية  لأنييهييا 
العامل  كيياأ�ييس  لبطولة  الأوائييييل  تيياأهييل 
األقاب  على  الأوائييييل  ح�سول  واأييي�ييسييا 
دولية وهي املرة التي يتم تطبيق هذا 
الدويل  الحتيياد  موافقة  بعد  النظام 
�سمن  البطولة  واعتماد  لل�سطرجن 
م�سكور  جهد  وهو  ال�سنوية،  اأجندته 
ال�سيخ  برئا�سة  العربي  الحتييياد  ميين 
والأخوة  املعال  عبدالعزيز  بن  �سعود 
ووجه  العربي”.   الحتييييياد  اأعيي�ييسيياء 
املعال  عييبييدالييعييزيييز  بيين  �ييسييعييود  ال�سيخ 
لل�سطرجن  الييعييربييي  الحتييييياد  رئييييي�ييس 
اليي�ييسييكيير اإىل �ييسييمييو اليي�ييسيييييخ اأحييمييد بن 
رئي�س  مييكييتييوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حمييمييد 
دعمه  على  الوطنية  الأوملبية  اللجنة 
يف  جمييددا  وقال:” نلتقي  للبطولة، 

حدث جديد لريا�سة ال�سطرجن عرب 
وبالتعاون مع  العربي،  بوابة الحتاد 
الحتاد الإماراتي لل�سطرجن، بالأم�س 
القريب ا�ست�سافت الإمارات الأوملبياد 
العربي الثاين لل�سطرجن وهو احلدث 
اأ�سداء كبرية بني الدول  الذي لقى 
العربي  الحتيياد  الأع�ساء يف  العربية 
ممتدة  النجاحات  وهييذه  لل�سطرجن، 
ال�سنية  للمراحل  العرب  بطولة  من 
التون�سي  الحتيييياد  ا�ست�سافها  الييتييي 
حدثا  ن�ستقبل  واأ�ييسيياف:  لل�سطرجن. 
البطولة  وهيييو  الإمييييييارات  يف  جييديييدا 
املقامة  وال�سيدات  للرجال  العربية 
على كاأ�س عام زايد والتي ي�سارك فيها 
الدوليني،  الأ�ييسيياتييذة  ميين  كبري  عييدد 
هذا  الإمييييارات  ت�ست�سيف  اأن  ونفخر 
التي  الكبرية  التغيريات  بعد  احلدث 

الأجندة  اإىل  وحتييويييلييه  عليه  طيييراأت 
عليه موافقة  ترتب  ما  الدولية وهو 
الحتاد الدويل لل�سطرجن على تاأهل 
الأوائل اإىل بطولت العامل بالإ�سافة 
اإىل احل�سول على األقاب دولية، وهو 
بالفعل اإجناز كبري يح�سب لل�سطرجن 
العربي الذي يتطور من عام اإىل اآخر، 
عبدالعزيز  بن  �سعود  ال�سيخ  رحييب  و 
الييعييرب يف بلدهم  بيياليي�ييسيييييوف  املييعييال 
مب�ساركتهم  ن�سعد  وقييال:  الإمييييارات، 
الوطني  اليييييييييوم  احيييتيييفيييالت  يف  لييينيييا 
قلوبنا  عييلييى  الييعييزيييزة  املنا�سبة  وهيييي 
والييتييي تييواكييب احييتييفييالت الييدوليية مع 
اأي�سا  ون�سعد   ،”2018 زايد  “عام 
الييكييبييرية والتي  الييعييربييييية  بييامليي�ييسيياركيية 
مل ت�سهدها من قبل بطولت عربية 
بيييوجيييود هيييذه الييكييوكييبيية وهييييذا العدد 

الإماراتي  الحتيييياد  ونيي�ييسييكيير  الييكييبييري، 
املبذول  اجلييهييد  كييل  عييلييى  لل�سطرجن 
ال�سطرجنيني  كييييل  ا�ييسييتيي�ييسييافيية  يف 
الإعالم  و�ييسييائييل  جميع  واإىل  الييعييرب 
الييتييي قييدمييت ليينييا اليييدعيييم الييكييبييري يف 
كييل الييبييطييولت املييا�ييسييييية ونييطييمييح اأن 
ال�سراكة  وهييذه  الدعم  هييذا  يتوا�سل 

بني الحتاد والإعالم.
وعييقييب حييفييل الفييتييتيياح قيييام احل�سور 
اخلاطف  ال�سطرجن  بطولة  بتد�سني 
الإمييييارات، وقامت  كاأ�س طييريان  على 
لييلييبييطييوليية بتقدمي  امليينييظييميية  الييلييجيينيية 
لوحة �سعار زايد اإىل �سعيد عبدالغفار 
الأمني العام للهيئة العامة للريا�سة.  
�سامل  الكبري  الييدويل  الأ�ستاذ  وجنييح 
طريان  بكاأ�س  الفوز  يف  عبدالرحمن 
والتي  اخلاطف  لل�سطرجن  الإميييارات 

جولت،   7 ميين  الفتتاح  بعد  اأقيمت 
و�سجل بطل الإمارات 6 نقاط، و�سط 
ميي�ييسيياركيية 26 لعيييبيييا، فيييييمييا جيييياء يف 
املركز الثاين اليمني ب�سري القدميي 
بر�سيد 5.5 نقطة، ويف املركز الثالث 
اجلزائري بالل باحل�سن. ويف م�سابقة 
�سابرينا  اجلزائرية  فازت  ال�سيدات، 
بطولة  يف  الأول  بيياملييركييز  الأطييير�يييس 
لل�سطرجن  الإميييييييارات  طييييريان  كييياأ�يييس 
اخليييياطييييف ليييلييي�يييسيييييييدات، و�يييسيييجيييليييت 6 
م�ساركة  و�سط  جييولت،   7 يف  نقاط، 
اأمينة  مواطنتها  وجاءت  لعبة   22
مزيود يف املركز الثاين بر�سيد 5.5 
وفا  �سهندة  امليي�ييسييرييية  ونييالييت  نييقييطيية، 
الثالث  واملييركييز  الييربونييزييية  امليدالية 
بعدما �سجلت 5 نقاط، و�سيتم تتويج 
الأوائل يف احلفل اخلتامي للبطولة. 

الثالثة  العمومية  اجلمعية   �سهدت 
الأوملبية  اللجان  لحتيياد  والع�سرين 
اأم�س  اأول   – اأنييييييوك   – الييوطيينييييية 
اليابانية  الييعييا�ييسييميية  يف  اليييثيييالثييياء 
طوكيو، تعاطفا قل نظريه مع رئي�س 
الفهد  اأحمد  ال�سيخ  �سعادة  املنظمة 
تخليه عن  اأعلن  كييان  الييذي  ال�سباح 

من�سبه موؤقتا.
الفهد  اأحييمييد  ال�سيخ  �ييسييعييادة  وجيييدد 
 206 واأع�ساء  روؤ�ساء  اأمييام  ال�سباح 
جلان اأوملبية يف اأكرب جمعية عمومية 
يف تاريخ اأنوك ح�سرها نحو 1400 
�ييسييخيي�ييس يييتييقييدمييهييم رئييييي�ييس اليييييوزراء 
اللجنة  ورئي�س  اآبي  �سينزو  الياباين 
الأوملبية الدولية توما�س باخ، تاأكيد 
رئا�سة  عيين  مييوؤقييتييا  بالتخلي  قييييراره 
الق�ساء  يييبييت  اأن  بييانييتييظييار  اأنييييييوك 
اإليه  املييوجييه  التييهييام  يف  ال�سوي�سري 
ل  كويتية  �سيا�سية  بق�سية  ويتعلق 
املتوقع  ومن  بالريا�سة.  لها  عالقة 
قراره  ال�سوي�سري  الق�ساء  يتخذ  اأن 
 .2019 الييعييام  يف  الق�سية  هييذه  يف 
قبل  اأعلن  الفهد  اأحمد  ال�سيخ  وكان 
يومني تنحيه موؤقتا عن رئا�سة اأنوك 
اأيام  2012، بعد  التي يتولها منذ 
قليلة اأي�سا على قرار مماثل بتنحيه 
الأوملبية  اللجنة  ع�سوية  عن  موؤقتا 
الت�سامن  جليينيية  ورئييا�ييسيية  الييدولييييية 
الأوملبي، بانتظار جالء الق�سية التي 
يف  الأخالقيات  جلنة  اإليها  اأ�ستندت 
وافتتح  الييدولييييية.  الأوملييبييييية  اللجنة 

اليي�ييسيييييخ اأحيييميييد الييفييهييد �ييسييبيياح اليوم 
اجلييمييعييييية الييعييمييومييييية لأنيييييوك، واأكيييد 
واأنه  الييرئييا�ييسيية،  عيين  بالتخلي  قيييراره 
اتيييخيييذ هيييييذا الييييقييييرار مليي�ييسييلييحيية هذه 
الوطنية  الأوملبية  واللجان  املنظمة 
الييعييامل. ولكن  الأوملبية يف  واحلييركيية 
تعاطفا  �سهدت  العمومية  اجلمعية 
الفهد  اأحييييمييييد  الييي�يييسيييييييخ  مييييع  كيييبيييريا 
وتاريخه وما قدمه للحركة الأوملبية 
فييكييانييت مداخالت  وخييا�ييسيية لأنييييوك، 
لروؤ�ساء وممثلي العديد من اللجان 
اأبرزها من املغرب  الأوملبية الوطنية 
الذي دعا اإىل اإجراء النتخابات لأن 
الق�سية املثارة �سد ال�سيخ ل عالقة 
مداخالت  وتبعته  بييالييريييا�ييسيية.  لييهييا 
و�سوريا  الأردن  ملييمييثييلييي  ممييياثيييلييية 
والييييعييييراق و�ييسييريييالنييكييا والييي�يييسيييودان 
الو�سطى  واأفريقيا  وغويانا  وتون�س 
وكو�ستاريكا  والييبييريو  غينيوا  وبييابييا 
وفيتنام وبورتوريكو وم�سر والبريو 
وغيييريهيييم، ومتيييحيييورت حييييول اإعيييييادة 
لولية  الفهد  اأحمد  ال�سيخ  انتخاب 
جديدة كونه املر�سح الوحيد للرئا�سة، 
ميييع احيييييرام رغييبييتييه بييالييتيينييحييي بعد 
اإعادة انتخابه حتى معاجلة الق�سية 
اأن  وبعد  ال�سوي�سري.  الق�ساء  اأمييام 
كيفن  النتخابات  رئي�س جلنة  اأعلن 
غو�سرب اأن ال�سيخ اأحمد الفهد طلب 
النتخابات  ا�سمه يف  عييدم طييرح  منه 
اللجان  ممثلي  ميين  الييعييديييد  طلب   ،
الأومليييبييييييية الييوطيينييييية ر�ييسيياليية خطية 

�سحب  فيها  يعلن  اأنيييوك  رئي�س  ميين 
فما  عييدمييه،  ميين  للرئا�سة  تر�سيحه 
عاد  اأن  اإل  اأنيييييوك  رئييييي�ييس  مييين  كييييان 
اجلمعية  مييين  ليييييطييلييب  الييقيياعيية  اإىل 
الييعييمييومييييية امليييوافيييقييية عييلييى اقييييراح 
املجل�س التنفيذي الذي اعتمده يوم 
بييرئييا�ييسييتييه ويق�سي  املييا�ييسييي  الثيينييني 
وانتخاب  الرئا�سة  انتخابات  بتاأجيل 
اأول  نائبا  فيجي  ميين  ميت�سل  روبييين 
يف  اأحييمييد  ال�سيخ  وتييوجييه  للرئي�س. 
اجلمعية  اجتماع  اإىل  املوؤثرة  عودته 
الأوروغوياين خوليو  اإىل  العمومية 
اجلل�سة  يدير  كييان  الييذي  ماغليوين 
واإىل  الرئي�س  خيييروج  بعد  بالوكالة 
الوطنية  الأوملييبييييية  الييلييجييان  ممييثييلييي 
ما  اتيييييخيييييذت  بييييالييييقييييول:   206  الييييييي 
املنظمة،  هيييذه  مل�سلحة  اأنييييه  اأعييتييقييد 
على  �ساأح�سل  باأنني  اأبيييدا  اأ�ييسييك  مل 

دعييمييكييم وعيييدت اإىل هيينييا لأعيييرب لكم 
عن احرامي للذين تكلموا والذين 
وافقوا على ذلك ومل يتكلموا اأي�سا.

وتابع: قراري يهدف اإىل حماية هذه 
املنظمة التي قدمت الكثري للحركة 
واإذا كان هناك من فاتورة  الأوملبية، 
يجب دفعها فلن تكون منظمة اأنوك 
�سيدفعها،  من  الأوملبية  احلركة  ول 
الأمر.  لييهييذا  �سيت�سدى  ميين  اأنيييا  بييل 
احل�سور  ميين  اأحييمييد  ال�سيخ  وطييلييب 
النتخابيية  العملية  على  املييوافييقيية 
النتخابات  بتاأجيل  اعييتييمييدت  الييتييي 
اأول  نييائييبييا  ميت�سل  روبيييين  وانييتييخيياب 

للرئي�س، فتمت املوافقة على ذلك.
الأوملبية  اللجنة  يف  ع�سو  وميت�سل 
رئي�س  ميينيي�ييسييب  وييي�ييسييغييل  اليييدولييييييية، 
الييلييجيينيية الييطييبييييية يف اأنييييوك ميينييذ عام 

.2014

تاي  »املييييييييواي  احتيييييياد  اإدارة  �ييييسييييارك 
والكيك بوك�سينج« �سباح اأم�س الأول 
الوطني  باليوم  البالد  احتفالت  يف 
نظمتها  اليييتيييي  والأربييييعييييني  اليي�ييسييابييع 
اأبو  يف  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة 
زايييد وحتت  عييام  ظبي �سمن مبادرة 
�سعار »عا�س احتادنا« ، وذلك ابتهاجا 
الغالية  الييوطيينييييية  امليينييا�ييسييبيية  بييتييلييك 
الفقرات  من  العديد  احلفل  ،و�سهد 
الييوطيينييييية والييراثييييية بييجييانييب بع�س 
األعاب الدفاع عن النف�س التي قدمها 
اأبطال الإمارات للمواي تاي، والكيك 

تاألقوا  اليييذيييين  خييا�ييسيية  بييوكيي�ييسييييينييج 
ميييوؤخيييرا يف الييبييطييوليية الييعييربييييية التي 
اأقيييييمييت مييوؤخييرا يف اجلييزائيير وح�سد 
خاللها العديد من امليداليات امللونة 
املجتمعية  املييي�يييسييياركييية  تييياأتيييي  ،حيييييييث 
اهلل  عبد  �سعادة  توجيهات  على  بناء 
اجلميع  عييرب  ،وقييييد  اليينيييييادي  �سعيد 
عن �سعادتهم يف الحتفال بهذا اليوم 
والنتماء  اليييولء  روح  يج�سد  اليييذي 
الييعييظييميياء.  و�سرح  لييلييوطيين وقيييادتيييه 
�ييسييعييادة :عيييبيييداهلل اليينيييييادي قييائييال : 
ونييحيين نييحييتييفييل بيياليييييوم الييوطيينييي الي 

املنا�سبة  هييذه  نغتنم  اأن  لبييد   47
لنتقدم  جميعا  قلوبنا  على  العزيزة 
مقام  اإىل  ال�سادقة  القلبية  بالتهنئة 
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �سيدي �ساحب 
الدولة-  رئييييي�ييس  نييهيييييان  اآل  زاييييد  بيين 
ال�سمو  �ساحب  واأخيييييه  اهلل-  حفظه 
مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حمييمييد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الييدوليية  رئي�س  نييائييب 
الييييوزراء حاكم دبييي، رعيياه اهلل، واإىل 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�ييسييحيياب  اإخييوانييهييمييا 
الأعيييليييى لالحتاد  املييجييليي�ييس  اأعييي�يييسييياء 
كما   . اهلل  الإميييييارات، حفظهم  حييكييام 

نتوجه باأحّر التهاين والتربيكات اإىل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
نائب  اأبييوظييبييي  عييهييد  نييهيييييان ويل  اآل 
واإىل  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
العلي  داعييييياً  اليييويف،  الإميييييارات  �سعب 
الغايل  وطننا  على  مييين  اأن  القدير 
يحفظ  واأن  وال�يييسيييتيييقيييرار  بييييالأميييين 
تعزيز  يف  خطاهم  ي�سدد  واأن  قادتنا 
ال�ساملة  والييتيينييمييييية  الييبيينيياء  ميي�ييسييرية 
لييتييحييقيييييق املييييزيييييد ميييين الإجنييييييييييازات 
وتطلعات  اأمييياين  ويلبي  واملكت�سبات 

اأبناء هذا الوطن املعطاء.

�سيفنز«  »ذا  اليوم على ملعب  تنطلق  
لبطولة  الي49  ال�سنوية  الدورة  بدبي 
طيييييريان الإميييييييييارات ليي�ييسييبيياعيييييات دبي 
نيييخيييبييية لعبي  ليييليييرجيييبيييي مبييي�يييسييياركييية 
ولعبات �سباعيات الرجبي يف العامل.

وتيي�ييسييهييد الييبييطييوليية، اليييتيييي تييعييد اأكيييرب 
جدول  على  واجتماعي  ريا�سي  حدث 
 930 اإقامة  الريا�سية،  دبي  فعاليات 
على  ال�سبكة  وكييييرة  لييلييرجييبييي  ميييبييياراة 
مدى اأيامها الثالثة. وت�ست�سيف دبي 
ا�س  ات�س  ل�سل�سلة  الفتتاحية  اجلولة 
الرجبي  ل�سباعيات  العاملية  �سي  بييي 
لل�سيدات،  الثانية  واجلييوليية  للرجال، 
التي  اليييفيييرق  بييطييوليية  اإىل  بييالإ�ييسييافيية 
توجه اإليها الدعوة، التي تعد الأ�سخم 
وكرة  الرجبي  ريا�ستي  يف  الآن  حتى 
ال�سبكة، وتتوزع مبارياتها على جميع 
ومالعب  الثمانية  الييرجييبييي  مييالعييب 
كييييرة اليي�ييسييبييكيية الأربييييعيييية. وقييييال غاري 
تييي�يييسيييامبيييان، رئييييييي�يييس دنيييياتييييا وخيييدميييات 
الإمارات،  الدعم يف جمموعة طريان 
الر�سمي  اليي�ييسييحييفييي  امليييوؤمتييير  خييييالل 
فاأكرث  اأكييرث  “نقرب  اليوم:  للحدث 
لبطولة طريان  الذهبي  الييوبيل  من 
للرجبي،  دبيييي  ليي�ييسييبيياعيييييات  الإمييييييارات 
ونعتز بدورنا يف التطور الكبري الذي 
مهرجانا  يعد  اليييذي  احليييدث،  �سهده 
هذا  فيييييه  ييي�ييسييارك  لييلييرجييبييي،  حقيقيا 
من  فريق،   300 من  يقرب  ما  العام 
اأن  العامل، ول غرابة يف  اأنحاء  جميع 
الآلف من النا�س يعودون اإىل دبي كل 
عام ملتابعة احلدث.” من ناحيته قال 
العاملي  الحتييياد  رئي�س  بيمونت،  بيل 

ل�سل�سلة  رائييعيية  �سنة  “اإنها  للرجبي: 
ل�سباعيات  العاملية  �سي  بييي  ا�ييس  اتيي�ييس 
الفرق  جميع  �ستتناف�س  اإذ  الرجبي، 
اليييييرجيييييال والييي�يييسيييييييدات  بيييطيييوليييتيييي  يف 
يف  حظوظها  وتعزيز  باللقب  للظفر 
 ،2020 طوكيو  اأوملبياد  اإىل  التاأهل 
وحتييتيي�ييسيين دبيييييي مييينيييذ زمييييين جييييولت 
الرجبي،  ل�سباعيات  العاملية  ال�سل�سلة 
وي�سعدنا اأن نحتفي هذا العام بالدورة 
الرجال  لبطولة  الع�سرين  ال�سنوية 
يف  الفتتاحية  ن�سختها  انطلقت  التي 
دبي عام 1999، ونتطلع اإىل متابعة 
اأقوى عرو�س �سباعيات الرجبي خالل 

عطلة نهاية الأ�سبوع.«
من ناحيته رحب قي�س الظالعي، اأمني 
عييام احتيياد الإميييارات للرجبي ورئي�س 
الحتاد العربي للرجبي، بجميع الفرق 
امل�ساركة والإداريني وجمهور البطولة 
اليييعيييام،  وعيييرب عييين �سعادته  يف حيييدث 
بيياأن يكون رجبي الإمييييارات جيييزءاً من 
طريان  بني  الناجحة  ال�سراكة  ق�سة 

الإمارات وات�س ا�س بي �سي يف ال�سنوات 
يف  “نحن  واأ�ييسيياف:  واملقبلة،  املا�سية 
احتاد الإمارات للرجبي �سعداء بتزايد 
الإمييييارات،  جمتمع  يف  اللعبة  �سعبية 
بني  اللعبة  هيييذه  لن�سر  ومتحم�سون 
مدار�س  من  مزيد  يف  والبنات  البنني 
الييدوليية، ميين خييالل بييرنييامييج الرجبي 
الييعيياملييي »غيييييت اإنييتييو رجييبييي«، ونتوجه 
العامة  الييهيييييئيية  اإىل  اليي�ييسييكيير  بييجييزيييل 
هذا  لإدراج  الربية  ووزارة  للريا�سة 
املدر�سي،  امليينييهيياج  �ييسييميين  اليييربنييياميييج 
حيييييث بييداأنييا نيييرى اليينييجيياح تييلييو الآخر 
املييدر�ييسييييية للبنني يف  الييرجييبييي  لييييدورة 
الدولة، ونتطلع اإىل ت�سجيع “جمتمع 
الإمييييارات  لالعبي  الكبري  الرجبي” 
نهاية  عطلة  خييالل  مبارياتهم  اأثيينيياء 
بالعديد  البطولة  الأ�سبوع.” وحتفل 
الرفيهية  والفعاليات  الأن�سطة  من 
املنظمون  اأعلن  اإذ  للحدث،  امل�ساحبة 
عن تخ�سي�س ثالث مناطق يف قرية 
مو�سيقية  عييرو�ييس  لتقدمي  الييرجييبييي 

طوال عطلة نهاية الأ�سبوع )دي جي، 
الثالثة  الأيام  فنانون، فرق(، وطوال 
ل�س  فيينييانييات  اإحيييدى  �ستقدم  للحدث 
فيغا�س املقلدات لي بريتني �سبريز اأغان 
امللعب  جمهور  اأمييام  لالأخرية  �سهرية 
رقم 1، ، يف حني يقدم رميك�س ريت�س 
اأجمل  92 الإذاعييييية  من حمطة دبييي 
من  التا�سعة  يف  الرجبي  روك  فقرات 
ميي�ييسيياء يييومييي اجلييمييعيية واليي�ييسييبييت، مبا 
وحتى  الت�سعينات  اأغييياين  اأ�سهر  فيها 
الآن.  وتقدم قرية الرجبي للعائالت 
والأطفال منتزه »�سبال�س اآند بارتي« 
املغامرات  وميينييطييقيية  الييييرائييييع،  امليييائيييي 
التمتع  لييالأطييفييال  ميكن  كما  جمييانيياً، 
باأوقاتهم طوال اليوم من خالل القفز 
على الرامبولني من باون�س وغريها 
من الألعاب املمتعة. والدخول جماين 
اليوم اخلمي�س الذي �سي�سهد انطالق 
العاملية  لل�سل�سلة  الييثييانييييية  اجليييولييية 
مناف�ستي  وبييداييية  ال�سيدات،  لرجبي 

بطولة الدعوة وكرة ال�سبكة.

�صعيد عبدالغفار يفتتح البطولة العربية ال�صطرجن

�سالـــم عبــدالرحمــن يحــرز كــاأ�س طيــران االإمــارات لل�سطرنــج اخلاطــف

تاأجيل انتخاب الرئي�ض وانتخاب روبن ميت�صل نائبا اأول

اجلمعية العمومية الأنوك ت�سهد تعاطفا قل نظريه مع ال�سيخ اأحمد الفهد

احتاد املواي تاي والكيك بوك�سينج ي�سارك
يف احتفاالت مدينة ال�سيخ خليفة الطبية يف اأبو ظبي 

بطولة طريان االإمارات ل�سباعيات دبي »للرجبي« تنطلق اليوم

»املحرتفني« حتتفل باليوم الوطني 47
•• اأبوظبي - الفجر

بالعا�سمة  مبقرها  املحرفني  دوري  جلنة  نظمت 
اأبوظبي احتفالية مبنا�سبة اليوم الوطني 47 لدولة 
الفخر  ملوؤها  اأجيييواء  يف  املتحدة  العربية  الإمييييارات 
بال�سالم  ا�ييسييتييهييل الحييتييفييال  بييالييوطيين..  والعيييتيييزاز 
الإجنازات  عن  فيديو  عر�س  تاله  للدولة،  الوطني 
التي حققتها الدولة يف خمتلف املجالت بف�سل روؤية 
املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - 
طيب اهلل ثراه-  يف بناء الإن�سان لكونه ثروة حقيقية 
و�سرورة قومية ت�سبق بناء امل�سانع واملن�ساآت. بعد ذلك 

األقى وليد احلو�سني املدير التنفيذي للجنة دوري 
املحرفني كلمة بهذه املنا�سبة الغالية، اأو�سح فيها 
الإماراتيني  جميع  قلوب  يف  الوطني  اليوم  مكانة 
واملقيمني على اأر�س الإمارات، واأعرب عن �سعادته 
بتزامن احتفالت الدولة باليوم الوطني بالإجناز 
الذي حققته اللجنة بح�سولها على جائزة الحتاد 
اآ�سيا   اأف�سل دوري حمرف ملهم يف  الآ�سيوي عن 
2018 عن م�سروع  اأف�سل مبادرة يف عام  وجائزة 
اللجنة على  مييوؤكييدا حيير�ييس  املييقييعييد الفييرا�ييسييي، 

جلنة  اأن  ذكييره  اجلدير  والعطاء.   التميز  موا�سلة 
دوري  ميين   12 اجلييوليية  خ�س�ست  املحرفني  دوري 

حيث  الوطني،  اليييييوم  جولة  لتكون  العربي  اخلليج 
اإىل  �ستقيم احتفاليات يف مالعب دورينا، بالإ�سافة 

�ستجمع  التي  الأ�ييسييبييوع  مييبيياراة  يف  خا�سة  احتفالية 
فريقي الوحدة وال�سارقة.
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العدد 12491 بتاريخ 2018/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/609 تنفيذ عقاري   
متويل   - التنفيذ  طالب  اأن  مبا  الإقيياميية  حمل  جمهول   - ماثيو  �سريي  جيغتا  انيل   -1  / �سده  املنفذ  اإىل 
اأعاله  املييذكييورة  التنفيذية  الدعوى  قييام عليك  غييامن قد  مييال اهلل حممد  نا�سر   / م�ساهمة خا�سة  وميثله 
واإلزامك يف تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/645 عقاري كلي بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 447933 
اأو خزينة املحكمة 2-ف�سخ اتفاقية الإجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املوؤرخة يف  درهم اإىل طالب التنفيذ 
املقامة  )الثمام 13(  امل�سماة   13 رقم  بناية  الثاين  الطابق  رقم 208  العقارية  بالوحدة  2008/8/19 اخلا�سة 
على الأر�س رقم )43( مبنطقة احلبية اخلام�سة بدبي واإلزام املدعي عليه بت�سليم العقار مو�سوع التفاقية 
ل�سالح  امللكية  �سهادة  يف  الييوارد  العقاري  القيد  اإ�سارة  واإلغاء  املدعية  اإىل  احليازة   ورد  ال�سواغل  من  خاليا 
املدعي عليه تخ�سع ملكية العقار اإىل ترتيبات الإجارة املنتهية بالتمليك طبقا لعقد الإيجار املنتهي بالتملك 
وملحقاته املودع لدي الدائرة وتكليف دائرة الأرا�سي والأمالك لتنفيذ وبر�سوم اخلدمات ومقابل ا�ستهاللك 
املياه والكهرباء حتى تاريخ الت�سليم الفعلي . وعليه فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ الن�سر.

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�لريا�شي

الوطني  اليييييوم  بييطييوليية  اخييتييتييمييت 
التا�سعة  الهوائية  للرماية   47
اأقيمت  واليييتيييي   ، اليييذييييد  نييييادي  يف 
بيياإ�ييسييراف احتييياد الييرميياييية ورعاية 
جميييلييي�يييس اليييي�ييييسييييارقيييية اليييرييييا�يييسيييي 
ومتيزت بامل�ساركة الوا�سعة.  وقام 
بييتييكييرمي الييفييائييزييين �ييسييعييادة �سامل 
اإدارة  جمل�س  رئييييي�ييس  هييويييدن  بيين 
نادي الذيد ، و �سعادة عبيد حامد 
ع�سو  الطنيجي  خليفة  بن  عبيد 
املجل�س البلدي ، يرافقهما �سعادة 
حميد بال�سدرية اخلاطري نائب 
لل�سوؤون  الإدارة  جمييليي�ييس  رئييييي�ييس 
الذيد،   بيينييادي  والإداريييييييية  املييالييييية 
 ، الكتبي  �ييسييامل اجليييياري  واليي�ييسيييييد 
بنادي  اجلماعية  الألعاب  م�سوؤول 
، وهيينييد احلييو�ييسيينييي ع�سو  اليييذييييد 
احتاد الإمييارات للرماية ، كما قام 
عبد  علي  البطولة  هييذه  بتحكيم 
اهلل بن نومه الكتبي رئي�س اللجنة 
املنظمة للبطولة، وح�سن حم�سن، 

ومعمر عماد حممود وعبيد �سيف 
الندا�س.

باملركز  فيياز  عموم   البندقية  فئة 
اإبراهيم   خييليييييل  اإبييراهيييييم  الأول 
الريا�سي،  الييثييقييايف  الييذيييد  نييييادي 
الدين  اإمام  الثاين �سهيلة  واملركز 
ال�سارقة  ميييوؤ�يييسييي�يييسييية  اليييبيييليييو�يييسيييي 
الثالث  ، واملييركييز  املييييراأة  لييريييا�ييسيية 
نادي  اليماحي   حمييمييد  �ييسييامل    :

الذيد الثقايف الريا�سي .
باملركز  فيياز  م�سد�س  الييعييمييوم  فئة 
من  البلو�سي   علي  عثمان  الأول 
الريا�سي  الييثييقييايف  اليييذييييد  نييييادي 
باملركز  عييلييي  اآل  خمي�س  ووفيييياء   ،
ال�سارقة  مييوؤ�ييسيي�ييسيية  مييين  اليييثييياين 
باملركز  وفييييياز  املييييييييراأة،  ليييرييييا�يييسييية  
الثالث �سامل حممد البديوي من 

نادي الذيد الثقايف الريا�سي  .
اليينييا�ييسييئييني ميي�ييسييد�ييس ح�سل   فييئيية 
عبيد  �سلطان  الأول  املييركييز  عييلييى 
الثقايف  الييذيييد  نيييادي  �سمالن   بيين 

اخليال  حممد  اأحمد   ، الريا�سي 
نيييييادي الذيد  اليييثييياين مييين  امليييركيييز 
الييريييا�ييسييي، وفييياز باملركز  الييثييقييايف 
موؤ�س�سة  اأحمد  من  الثالث ح�سة 

ال�سارقة لريا�سة املراأة .
فييئيية الييبيينييدقييييية ثيينييائييي عييمييوم فاز 
باملركز الأول اأحمد ح�سن احلفيتي 
و �سامل حممد اليماحي من نادي 
واملركز  الريا�سي،  الثقايف  الذيد 
الدين ومروة  اإمييام  �سهيلة  الثاين 
ال�سارقة  مييوؤ�ييسيي�ييسيية  مييين  جيييوهييير 
امل�سد�س  فييئيية   . امليييييييراأة  لييريييا�ييسيية 
ثيينييائييي عييمييوم فييياز بيياملييركييز الأول 
اأحمد وهويدن  اأمني مثنى طاهر 
حمييمييد عيييبيييداهلل بييين هيييوييييدن من 
الريا�سي،  الييثييقييايف  الييذيييد  نييييادي 
اآل  الييثيياين حمييمييد ح�سن  واملييركييز 
علي واأحمد اإبراهيم الأمريي من 

نادي الذيد الثقايف الريا�سي. 
ووجييييه �ييسييعييادة �ييسييامل بييين هويدن 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الكتبي 

اإىل  والتقدير  ال�سكر  كييل  الييذيييد  
�ساحب  واإىل   ، الر�سيدة  الييقيييييادة 
�سلطان  الييدكييتييور  ال�سيخ  ال�سمو 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
، وبارك  اليي�ييسييارقيية  الأعييلييى حيياكييم 
باليوم  الحيييتيييفيييال  ميييقيييدمييياً  ليييهيييا 
الييوطيينييي لييهييذا اليييعيييام، ميييوؤكيييداً اأن 
الييقيييييادة حتيير�ييس دائييميياً على بلوغ 
املختلفة  املجالت  كل  يف  الأف�سل 
الجتماعية  الأنييي�يييسيييطييية  ودعييييييم 
يييخييدم ويحقق  والييريييا�ييسييييية مبيييا 
ي�ستفيد  التي  املر�سومة  الأهييداف 
على  واملييقيييييمييون  املييواطيينييون  منها 

حٍد �سواء.
الر�سيدة  الييقيييييادة  نييعييد  واأ�يييسييياف 
واحلييكيييييميية بيييياأن نييظييل دائيييمييياً على 
واأن من�سي على  ،واملييوعييد  الييوعييد 
بكل جٍد  واليييرييييادة  الييتييقييدم  خطى 
الدعم  بييفيي�ييسييل  واهيييتيييمييياٍم، وذلييييك 
الييكييبييري اليييذي يييوفييره ليينييا جمل�س 

ال�سارقة  الريا�سي.

اليي�ييسييابييع والأربعني  الييوطيينييي  بيياليييييوم   احييتييفييال 
لدولة الإمارات العربية املتحدة وبح�سور رجل 
الأعمال: خلف اأحمد احلبتور رئي�س وموؤ�س�س 
جمموعة احلبتور ينظم نادي ومنتجع احلبتور 
مهرجانا  اجلمعة  غد  يييوم  والفرو�سية  للبولو 
ريييا�ييسيييييا وفيينيييييا بيياملييلييعييب الييرئييييي�ييس بيياليينييادي يف 
ختام بطولة كاأ�س العيد الوطني والتي �سهدت 
م�ساركة �ستة فرق هي احلبتور وابن دري وبن 

جا�س ومهرة وذئاب احلبتور ورينو�س .
وقد اأعدت اإدارة النادي مفاجاآت عديدة جلمهور 
احل�سور والأطفال فاإىل جانب مباراتي اخلتام 

�سوف يكون هناك عرو�س لل�سيارات والبالونات 
التي حتمل األوان علم الإمارات كما �ستخ�س�س 
لهم  املخ�س�سة  املنطقة  يف  لييالأطييفييال  بييرامييج 
والتي زودت باألعاب على درجة عالية من الأمن 
وال�سالمة . وكعادتها قامت الإدارة بتخ�سي�س 
جوائز مالية ،للبحث عن القطع املعدنية امللقاة 
اأثناء  اجلمهور  ت�سغل  والتي  امللعب  اأر�ييس  على 

فرة الراحة بني �سوطي املباراة النهائية .
الرئي�س  الأعييمييال: حممد احلبتور  واأكييد رجل 
التنفيذي ملجموعة احلبتور اإن الحتفال باليوم 
لأنه  لييه دللت عميقة  زاييييد  عيييام  الييوطيينييي يف 

ير�سخ لدى اأجيالنا القيم العربية والإ�سالمية 
الأ�سيلة التي غر�سها القائد امللهم ال�سيخ زايد 

بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .
ونتاأمل  اأقييوالييه  ن�ستذكر  اليييييوم  :اإنيينييا  واأ�ييسيياف 
ون�ستلهم منها الكثري مما يعيننا على مواجهة 
اآفاق  اإىل  والتحليق  عليها  والتغلب  ال�سعاب 
اإىل اجلمهور  الييدعييوة  . ووجييه احلبتور  اأرحييب 
للح�سور  الييدوليية  يف  اللعبة  وعيي�ييسيياق  وحمييبييي 
الدخول  اأن  اإىل  الحتفال م�سريا  وامل�ساركة يف 
اأي�سا  مييواقييف جمانية  وهيينيياك  اليييييوم  جميياين 

متاخمة للملعب .

احتفاال باليوم الوطني لاإمارات اليوم الوطني للرماية ي�سدل ال�ستار يف نادي الذيد

مهرجان ريا�سي وفني بنادي احلبتور للبولو وجوائز 
مالية للجمهور غدا اجلمعة  

�صمن احتفاالته باليوم الوطني

نادي تراث االإمارات يطلق االأحد �سباق اليوم الوطني لقوارب التجديف 40 قدما 
حتت رعاية �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
رئي�س نادي تراث الإمارات ومبنا�سبة احتفالت النادي باليوم الوطني، ينظم النادي 
يوم الأحد القادم يف مياه كا�سر الأمواج اأمام من�سة التتويج يف القرية الراثية، �سباق 
40 قدماً، مب�ساركة متوقعة لأكرث من �ستني  اليوم الوطني لقوارب التجديف فئة 
الدولة كافة. و�سيتم عقد  اإمييارات  1100 بحار ونوخذة من  قارباً على متنها نحو 
بح�سور جلنة  الأن�سطة  اإدارة  م�سرح  اليوم اخلمي�س يف  لل�سباق  التنويري  الجتماع 
والنواخذة وعدد كبري  النادي،  البحرية يف  ال�سباقات  ق�سم  وامل�سوؤولني يف  النواخذة 
من البحارة امل�ساركني يف ال�سباق، حيث �ستجري خالل الجتماع عمليات القرعة على 
خط البداية. فيما ي�سبق ال�سباق بيوم واحد �سباق بحري تراثي اآخر، اإذ �ست�سهد مياه 
الوطني  اليوم  �سباق  وُيعد  الراثية )فري�س(.   للبواني�س  �سباق  ال�سبت  يوم  الكا�سر 
باأنه يجمع بني عمالقة  يتميز  اإذ   الأجيال،  �سباق  40 قدماً  التجديف فئة  لقوارب 
�سمو  توجيهات  �سوء  يف  وييياأتييي  ال�سباب،  البحارة  وبييني  املخ�سرمني  من  التجديف 
اآل نهيان ب�سرورة املحافظة على تراثنا البحري، واحلفاظ  ال�سيخ �سلطان بن زايد 
الريا�سات  اأجمل  من  كواحدة  واإنعا�سها   ، التجديف  ريا�سة  وتقاليد  مفردات  على 
املحببة لدى بحارة الإمارات، والعمل على توا�سلها وتوارثها عرب الأجيال بالإ�سافة 
املتعلقة  البحرية  املييفييردات  واإحييييياء  اإن�ساين  لقاء  من  ال�سباقات  هييذه  مثل  حتققه  ملا 
بخا�سة  الإمييييارات  �سعب  لييدى  مكانتها  لها  التي  التجديف  ريا�سة  وتقاليد  بفنون 

و�سعوب منطقة اخلليج بعامة.
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قبل اجلولة اخلتامية

الكبــــار يح�سمــــون بطاقاتهــــم بـــدوري اأبطـــال اأوروبـــا

روبي كني يعتزل نهائيا عن 38 عاما 

الفهد يتعهد اأمام اجتماع 
»اأنوك« بالعودة »اأقوى« 

اختبــــار �سعـــب لل�سارقـــة اأمـــام الو�ســـل

انيي�ييسييم كييل ميين رييييال مييدريييد الإ�سباين 
وبايرن  الإيييطييايل  ورومييا  اللقب  حامل 
الهولندي  واأياك�س  الأملاين  ميونيخ 
ويوفنتو�س الإيطايل ومان�س�سر 
ييييونييياييييتيييد الإنييييكييييليييييييييزي وجييييياره 
الخر  بالكبري  �سيتي  مان�س�سر 
كان  اليييذي  الإ�ييسييبيياين  بر�سلونة 
حتى  ال�سامن  الوحيد  الفريق 
ثمن  اليييييييدور  اىل  ليييتييياأهيييليييه  الآن 
اأبطال  دوري  مل�سابقة  النهائي 
اأوروبيييييييييييييييا قييييبييييل اجلييييوليييية 

اخلتامية.
يف 

املجموعة ال�سابعة، ح�سم ريال مدريد، بطل املوا�سم الثالثة املا�سية، وروما البطاقتني حتى قبل دخولهما 
اأ�سداهما فيكتوريا بلزن الت�سيكي خدمة كبرية  اأن  اىل امللعب الأوملبي يف العا�سمة الإيطالية، وذلك بعد 

بتحويله تخلفه اأمام م�سيفه �س�سكا مو�سكو الرو�سي اىل فوز 1-2.
وكان روما بحاجة اىل التعادل لكي ي�سمن تاأهله يف حال فوز �س�سكا، لكن خ�سارة الأخري �سبت يف �ساحله 
النهائي، بعدما رفع ر�سيده اىل  ال�سدارة اىل جانب بطاقة عبوره اىل ثمن  الذي �سمن  امللكي  والنادي 
واملواجهتني املبا�سرتني )فاز ذهابا اي�سا  الإيطالية  العا�سمة  نادي  عن  نقاط  ثالث  بفارق  نقطة   12

-3�سفر(.
وو�سع ريال خلفه موقتا اخليبة التي عا�سها يف عطلة نهاية الأ�سبوع املن�سرم حني اأحلق به ايبار هزمية 
اأن حقق  بعد  للفريق،  دائم  �سولري كمدرب  �سانتياغو  الأرجنتيني  له مع  لقاء  اأول  مذلة )-3�سفر( يف 

بقيادته املوقتة كخلف للمقال جولن لوبيتيغي اأربعة انت�سارات متتالية.
وكان روما الطرف الأف�سل بو�سوح خالل ال�سوط الأول لكنه عجز عن ترجمة اأف�سليته اىل اأهداف، حتى 
عندما كان املرمى م�سرعا اأمام الركي جنغيز اأوندر الذي اأطاح بالكرة فوق العار�سة رغم اأنه كان على بعد 

مر من املرمى واحلار�س البلجيكي تيبو كورتوا يف مو�سع غري مالئم ل�سدها )45(.
ودفع روما ثمن الفر�س التي اأهدرها يف م�ستهل ال�سوط الثاين عندما ارتكب دفاعه وحار�سه ال�سويدي 
ال�سباك  يف  �سددها  الييذي  بايل  غاريث  الويلزي  اأمييام  ف�سقطت  الكرة،  ابعاد  يف  فادحا  خطاأ  اأول�سن  روبيين 

.)47(
وتعقدت مهمة روما عندما تلقى الهدف الثاين يف الدقيقة 60 اثر لعبة ثالثية بداأها بايل بعر�سية 

و�سلت اىل الفرن�سي كرمي بنزمية، فح�سرها الأخري للوكا�س فا�سكيز الذي تابعها يف ال�سباك.
اياك�س الذي �سبقه اىل  اأنيابه وتاأهل برفقة  ويف املجموعة اخلام�سة، ك�سر بايرن ميونيخ عن 
اأن يلحق به بطل املانيا  اأثينا اليوناين -2�سفر، قبل  اأيك  ثمن النهائي بفوزه على م�سيفه 

بفوزه الكا�سح على �سيفه بنفيكا الربتغايل 1-5.
ويدين اأياك�س، بطل 1971 و1972 و1973 و1995 بفوزه الثالث اىل ال�سربي دو�سان 

تادي�س الذي �سجل الهدفني )68 من ركلة جزاء و72(.
اأما بايرن، بطل 1974 و1975 و1976 و2001 و2013، فكان بحاجة اىل التعادل مع 
اأنه خفف ال�سغط عن مدربه اجلديد الكرواتي  اإل  �سيفه بنفيكا الربتغايل ل�سمان بطاقته، 
اأريني روبن )13  نيكو كوفات�س بالفوز ال�ساحق الذي حتقق بف�سل ثنائية لكل من الهولندي 
الفرن�سي  ن�سيب  من  اخلام�س  كان  فيما  و51(،   36( ليفاندوف�سكي  روبييرت  والبولندي  و30( 

فرانك ريبريي )76( وهدف بنفيكا الوحيد جليد�سون فرنانديز )46(.
و�سمن اأياك�س تاأهله اىل ثمن النهائي لأول مرة منذ مو�سم 2005-2006 حني انتهى م�سواره 
عند هذا الدور على يد اإنر ميالن الإيطايل، بعدما رفع ر�سيده اىل 11 نقطة املركز الثاين بفارق 
اأثينا دون نقاط بعد  اأيك  4 نقاط، وبقي  نقطتني خلف بايرن ميونيخ، فيما جتمد ر�سيد بنفيكا عند 

تلقيه هزميته اخلام�سة تواليا.
وتنف�س نيكو كوفات�س ال�سعداء بهذا الفوز والتاأهل الذي كان �سيتحقق حتى يف حال التعادل، ل�سيما يف 
ظل الأداء املتوا�سع الذي يقدمه الفريق على ال�سعيد املحلي واآخر ف�سوله تعادله على اأر�سه مع متذيل 
الرتيب فورتونا دو�سولدورف بعد اأن كان متقدما -2�سفر ثم 3-1، ما دفع رئي�س النادي اأويل هوني�س 

اىل التلميح بطرح و�سع املدرب على طاولة البحث يف الأيام املقبلة.
بطاقتي  يح�سما  اأن  قبل  الثالثاء  ع�سيبة  اأوقيياتييا  ويونايتد،  �سيتي  مان�س�سر،  مدينة  قطبا  واخترب 

تاأهلهما بف�سل الأرجنتيني �سريخيو اأغويرو والبلجيكي مروان فاليني.
وح�سم �سيتي البطاقة الأوىل للمجموعة ال�ساد�سة بتعادله مع م�سيفه ليون الفرن�سي 2-2.

83 من اللقاء، رافعا  اأدرك التعادل يف الدقيقة  اأغويرو الذي  ويدين �سيتي بح�سمه البطاقة اىل 
عن  و5  الثاين  ليون  عن  نقاط  ثييالث  بفارق  ال�سدارة  يف  نقاط   10 اىل  اإنكلرا  بطل  ر�سيد 

�ساختار دانييت�سك الأوكراين الذي اأ�سبح ثالثا بفوزه على م�سيفه هوفنهامي الأملاين 2-3.
وتقام اجلولة الأخرية يف 12 ال�سهر املقبل حيث يحل ليون �سيفا على �ساختار دانييت�سك، فيما 

يلعب �سيتي على اأر�سه مع هوفنهامي.
وعلى غرار املباراة التي خ�سرها ذهابا على اأر�سه اأمام ليون 1-2، عانى �سيتي جمددا اإذ تخلف 

مرتني اأمام م�سيفه الفرن�سي، الأوىل يف الدقيقة 55 حني اهتزت �سباك احلار�س الربازيلي 
ايدر�سون بهدف ماك�سويل كورنيه، قبل اأن يعادل الفرن�سي اميريك لبورت يف الدقيقة 62 

براأ�سية، والثانية يف الدقيقة 81 بهدف ثان لكورنيه.
الحتاد” يف  “�ستاد  خارج  تواليا  ال�ساد�سة  للمباراة  و�سجله  كلمته  قال  اأغويرو  لكن 

امل�سابقة القارية براأ�سية بعدما و�سلته الكرة من اجلزائري ريا�س حمرز اثر ركلة 
ركنية )83(. وذهبت بطاقتا املجموعة الثامنة ل�سالح يوفنتو�س ومان�س�سر 
يونايتد بعد فوزهما على فالن�سيا الإ�سباين ويونغ بويز ال�سوي�سري بنتيجة 

واحدة -1�سفر تواليا.
وكان يوفنتو�س الذي �سقط يف اجلولة ال�سابقة على اأر�سه اأمام يونايتد، 

بحاجة اىل التعادل ل�سمان تاأهله لكنه خرج منت�سرا بف�سل 
متريرة  بعد  ماندزوكيت�س  ماريو  الكرواتي  هدف 

من النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو )59(.
اأما يونايتد، فكان بحاجة للفوز للتاأهل قبل اجلولة 

الأخرية املقررة يف 12 ال�سهر املقبل، لكنه كان يف 

يونغ  املتوا�سع  اأمام �سيفه  بالتعادل  الكتفاء  اىل  طريقه 
بويز لول فاليني الذي �سجل الهدف يف الدقيقة الثانية 

من الوقت بدل ال�سائع.
ورفع يوفنتو�س ر�سيده اىل 12 نقطة مقابل 
�سيتابع  اليييذي  لفالن�سيا  و5  ليونايتد   10

م�سواره يف الدوري الوروبي )يوروبا ليغ(.
واملفارقة اأن هدف فاليني هو الول ليونايتد 
على ار�سه يف دوري البطال هذا املو�سم بعد 

تعادله مع فالن�سيا �سلبا وخ�سارته امام 
يوفنتو�س.

يييتييطييلييع الييي�يييسيييارقييية ليييليييحيييفييياظ على 
اأمام  مهمته  �سعوبة  رغييم  ال�سدارة 
اليييييوم اخلييمييييي�ييس يف  الييو�ييسييل  �سيفه 
الدوري  من  ع�سرة  احلادية  املرحلة 
ت�سهد  والتي  القدم،  لكرة  الإماراتي 
�سهلني  يكونا  اأن  يتوقع  اخييتييبييارييين 

للجزيرة الثاين والعني الثالث.
بر�سيد  الرتيب  ال�سارقة  ويت�سدر 
عن  نييقييطييتييني  بييييفييييارق  نييقييطيية   24
اجليييزييييرة واليييعيييني، وعييلييى رغييييم انه 
�ييسيييييواجييه �ييسيياحييب امليييركيييز احلييييادي 
ع�سر، ال اأن الو�سل تفوق عليه ذهابا 
واإيابا بنتيجة واحدة 2-1 يف املو�سم 

املا�سي.
وكيييان الييو�ييسييل ثييالييث املييو�ييسييم املا�سي 
اليييكييياأ�يييس �سمن  وو�يييسيييييييف ميي�ييسييابييقيية 
اللقب،  عييلييى  للمناف�سة  امليير�ييسييحييني 
�سفوفه  يف  يييي�يييسيييم  انيييييه  ول�يييسيييييييميييا 
ليما  دي  فابيو  الييربازيييلييي  الثنائي 
وكايو كانيدو، ال ان نتائجه مل تاأت 
اىل  ليراجع  الطموحات  قييدر  على 

مركز متاأخر يف الرتيب.
مدرب  العنربي  العزيز  عبد  وحييذر 

الذي  الو�سل  خطورة  من  ال�سارقة 
اثبت  انه  ال  نتائجه،  تذبذب  “رغم 
يف  القوية”،  املييبيياريييات  يف  حيي�ييسييوره 
اإ�سارة اىل تعادله مع الأهلي امل�سري 

يف دبي  و1-1  ال�سكندرية  يف   2-2
نهائي  ربييع  اىل  ح�سابه  على  وتاأهله 

بطولة الأندية العربية.
له  فريقا  “�سنواجه  العنربي  وقييال 

�ستكون  املييبيياراة  واحييرامييه،  تقديره 
�سعبة على الفريقني، ويف مثل هذه 
التكهن  ييي�ييسييعييب  الييقييوييية  امليييبيييارييييات 

بالنتيجة«.

وخ�سر الو�سل اأمام عجمان �سفر2- 
يف املييرحييليية املييا�ييسييييية ليييييراجييع اىل 
امليييركيييز احليييييادي عيي�ييسيير بيير�ييسيييييد 10 
نقاط، لكن العنربي راأى اأن “الو�سل 
مل يكن �سيئا اأمام عجمان، واأتوقع ان 

يعك�س م�ستواه اجليد اأمامنا«.
ح�سن  اليييييو�يييييسيييييل  ميييييييييدرب  ووافيييييييييييق 
املباراة  ان  على  العنربي  الييعييبييدويل 
ما  “دائما  والييو�ييسييل  اليي�ييسييارقيية  بييني 
تيي�ييسييهييد نييدييية واإثيييييييارة كييبييرية بغ�س 
النظر عن و�سع الفريقني يف جدول 
“بذل  �يييسيييرورة  ميييوؤكيييدا  الرتيب”، 
النتائج  نحقق  حتى  جهدنا  ق�سارى 
املرحلة  جتييياوز  على  ت�ساعدنا  الييتييي 

ال�سعبة«.
اأ�سبحت من  “مباراة عجمان  وتابع 
املا�سي، وطموحنا �سيكون الفوز اأمام 

ال�سارقة«.
ويلعب العني مع �سيفه دبا الفجرية 
والذي  نقاط  اأربيييع  بر�سيد  الأخيييري 
مييهيياجييمييه الردين  يييفييتييقييد خيييدميييات 
للفوز  يتطلع  وهييو  البخيت،  يا�سني 
لزيادة  مييوقييتييا  اليييرتيييييييب  وتييي�يييسيييدر 

يلعب  الييذي  ال�سارقة  على  ال�سغط 
بعده يف ختام مباريات اخلمي�س.

الإمييييارات  ويييالقييي اجلييزيييرة �سيفه 
الييثييالييث عيي�ييسيير قييبييل الأخييييري بثماين 
نقاط، بينما ي�ست�سيف �سباب الأهلي 
ال�سابع  الن�سر  نقطة   19 بر�سيد 
يف  يخ�سر  مل  والييييذي  نييقييطيية(   12(

اآخر �ست مباريات.
وييييياأمييييل الييييوحييييدة الييي�يييسييياد�يييس )15 
الفوز بعدما  لغة  ا�ستعادة  نقطة( يف 
مبارياته  يف  ذليييك  حتييقيييييق  يف  فيي�ييسييل 
اخلم�س الأخييرية عندما يحل �سيفا 
عييلييى عييجييمييان مييفيياجيياأة املييو�ييسييم بعد 
بر�سيد  اخلام�س  للمركز  احتالله 

نقطة.  16
اأمام عجمان الأوىل  و�ستكون املباراة 
الوطني  مدربه  قيادة  حتت  للوحدة 
املوقت احلاي جمعة الذي حل بديال 
املقال  ريجيكامب  لورنت  للروماين 
مييين ميينيي�ييسييبييه عييقييب اخلييي�يييسيييارة اأمييييام 

اجلزيرة 2-1 .
اىل ذلك، يلعب الحتاد كلباء مع بني 

يا�س، والفجرية مع الظفرة.

اأعلن جنم كرة القدم الإيرلندية روبي كني اعتزاله اللعب 
نهائيا معتربا باأن م�سريته التي ا�ستمرت اأكرث من عقدين 
عاما”   38“ كني  ويعترب  توقعاته.  كل  فاقت  الزمن  من 
اأف�سل هداف يف تاريخ منتخب جمهورية اإيرلندا بر�سيد 
الييثيياين نيال  املييركييز  بييفييارق كبري عيين �ساحب  68 هييدفييا، 
اجلديدة  مهامه  على  جهوده  �سريكز  وهو  كوين “21”، 

م�ساعدا ملدرب منتخب بالده اجلديد نيل ماكارثي.
و�سبق لكني اإن حمل �سارة القائد يف �سفوف منتخب بالده 
على مدى عقد من الزمن. وقال يف بيان اعتزاله “اليوم، 
القدم  كييرة  اعييتييزايل  ر�سميا  اأعييليين  رائييعيية،  23 عاما  وبعد 
الحرافية«. واأ�ساف “من كروملني يونايتد اإىل خمتلف 
اأكن  اأنحاء العامل مثل ميالنو، لندن ولو�س اأجنلي�س، مل 
اأتخيل هذا املنحى خالل م�سريتي الكروية.. لقد تخطيت 

عندما  القدم  بكرة  جمنون  كالعب  به  اأحلم  كنت  ما  كل 
ترعرعت يف دبلن«.

الييييدوري  ميييبييياراة يف   349 هييدفييا يف   126 كيييني  و�ييسييجييل 
الإنييكييليييييزي املييمييتيياز بييييينييهييا 90 هييدفييا ميييع تييوتيينييهييام علما 
يونايتد  ليدز  ليفربول،  اأندية  األييوان  اأي�سا عن  دافييع  باأنه 

وكوفنري.
اجلنوبية  كييوريييا  يف   2002 مييونييديييال  يف  كييني  و�يييسيييارك 
واليابان بالإ�سافة اإىل كاأ�س اأوروبا مرتني، وخا�س 146 
مباراة دولية. وقال عن هذه الفرة “متثيل وقيادة منتخب 
بالدي هما نقطة م�سيئة يف م�سريتي. لقد ا�ستمتعت بكل 
حلظة من هذه الرحلة املده�سة مع منتخب اإيرلندا على 
مدى 18 عاما وكما قلت يف ال�سابق مرات عدة، ل ميكنني 

التعبري بكلمات عن مدى فخري بكوين اإيرلنديا«.

تعهد الكويتي ال�سيخ اأحمد الفهد ال�سباح بي “العودة اأقوى” اىل مهامه، وذلك 
يف كلمة اأمام اجلمعية العمومية لحتاد اللجان الوطنية الأوملبية “اأنوك” يف 

طوكيو، بعد يومني من اإعالن تنحيه موقتا عن الحتاد الذي يراأ�سه.
واأعلنت اللجنة الأوملبية الدولية الإثنني قرار الفهد التنحي موقتا عن رئا�سة 
انتخابه،  تعيد  اأن  املتوقع  من  كان  التي  العمومية  اجلمعية  قبيل  “اأنوك” 
بعد اأ�سبوع من اإعالنه اأي�سا تنحيه عن مهامه يف اإطار اللجنة الدولية، على 
خلفية حتقيق يف اتهام موجه اإليه من قبل الدعاء ال�سوي�سري، ب�سبهة تزوير 
اأمام  الأربييعيياء  الفهد  وكييرر  الكويت.  يف  �سيا�سية  بق�سية  ارتييبيياط  على  اأ�سرطة 
مندوبي “اأنوك”، نفي التهامات املوجهة اإليه. وقال “اأنا واثق من اأنني بريء. 
اأنييا واثييق من ذلك و�ساأم�سي  اأنني بييريء.  اأعييرف  اأثييق بالعدالة يف �سوي�سرا  اأنييا 
التنحي لفرة  اإرادتييي،  “مبلء  اأنييه قرر  واأو�سح  �سوي�سرا«.  باملحكمة يف  بثقتي 
واأن اأعود اإليكم اأقوى«. وعلى رغم هذا القرار، طالب العديد من املندوبني يف 
الجتماع باإعادة انتخاب الفهد، املر�سح الوحيد واأحد اأبرز ال�سخ�سيات النافذة 
يف الريا�سة العاملية، قبل اأن يوافقوا يف نهاية املطاف على اإرجاء عملية انتخاب 
وك�سفت  اإليه.  املوجهة  التهامات  يف  الأمييور  جييالء  انتظار  يف  لفرة،  الرئي�س 
اآخرين،  اأ�سخا�س  اأربييعيية  مييع  متهم  الفهد  اأن  ال�سهر  هييذا  �سوي�سرية  تقارير 
�سلوع  على  كاإثبات  ب�سحتها،  م�سكوك  اأ�سرطة  على  �سرعية  اإ�سفاء  مبحاولة 
م�سوؤولني كويتيني يف حماولة انقالب و�سرقة املال العام. ويتهم الفهد والأربعة 
الآخرون، بينهم ثالثة حمامني، بالتزوير على خلفية حماولة اإثبات اأن رئي�س 
ال�سباح ورئي�س جمل�س  الأحمد  املحمد  نا�سر  ال�سيخ  ال�سابق  الكويتي  الييوزراء 
الأمة الراحل جا�سم اخلرايف، كانا مذنبني بالتاآمر والف�ساد والإعداد لنقالب.
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برعاية رئي�س الدولة .. االحتفال الر�سمي باليوم الوطني 
ينطلق 2 دي�سمرب حتت �سعار »هذا زايد .. هذه االإمارات«

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
لدولة   47 اليي  الوطني  باليوم  الر�سمي  الحتفال  ينطلق  اهلل«،  »حفظه 
�سعار  املقبل حتت  دي�سمرب  �سهر  الثاين من  املتحدة يف  العربية  الإمييارات 
» هييذا زايييد .. هييذه الإميييارات » وذلييك يف ا�ستاد مدينة زايييد الريا�سية يف 

العا�سمة اأبوظبي .
للدولة،   47 الوطني  باليوم  الر�سمي  املنظمة لالحتفال  اللجنة  واأعلنت 

اأهم املنا�سبات  اإحدى  ا�ستكمال ا�ستعداداتها لتنظيم الحتفالية التي تعد 
الوطنية التي حتتفي مب�سرية دولة الإمارات العربية املتحدة التي قامت 

على اأ�س�س الوحدة والرابط والتالحم.
بالعديد  العام  لهذا  الر�سمية  الحتفالية  » تزخر  زايد  » عام  وتزامنا مع 
من الفقرات والفعاليات التي حتتفي باإرث املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » يف الذكرى املئوية مليالده، وذلك 

تكرمياً وتقديرا لروؤيته احلكيمة التي قادت اإىل بناء دولة الإمارات.
اإىل جانب متطوعني من  الإماراتية  امل�سلحة  القوات  اأفييراد من  وي�سارك 

هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وعدد من طلبة املدار�س من جميع اأنحاء 
الدولة يف فقرات الحتفال حيث يجتمع اأكرث من 1500 م�سارك لإحياء 

هذه الأم�سية الوطنية احلافلة.
�ستقدم عر�سا  التي   « امللكية  الفيلهارمونية  الأورك�سرا   « وحتيي احلفل 
املئات من  الكال�سيكية والراثية مب�ساركة  املو�سيقى  مو�سيقيا متزج فيه 
وال�سعر  املو�سيقى  جوانب  فيه  جتتمع  متميز  لعر�س  واملييوؤدييين  العازفني 
بييالييتيياريييخ الغني  لييوحيية فيينييييية حييييية حتييتييفييل  الييبيي�ييسييرييية لت�سكل  والييفيينييون 

وامل�ستقبل الواعد.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يح�سران اأفراح اآل نهيان
•• اأبوظبي-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
" و�ساحب  " رعيييياه اهلل  دبيييي  اليييييوزراء حيياكييم 
نهيان ويل  اآل  زايييد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
عييهييد اأبييوظييبييي نييائييب الييقييائييد الأعييلييى للقوات 
�سمو  اأقييامييه  الييذي  ال�ستقبال  حفل  امل�سلحة، 
ممثل  نهيان  اآل  حممد  بيين  طحنون  ال�سيخ 
احلييياكيييم يف ميينييطييقيية الييعييني مبيينييا�ييسييبيية زفاف 
ال�سيخ حممد بن خليفة بن حممد بن خالد 
اآل نهيان اإىل كرمية معايل ال�سيخ نهيان بن 

مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح.
و�سم  اأبوظبي  يف  اأقيم  الييذي  احلفل-  ح�سر 
عددا من العر�سان من اأبناء الوطن- �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم الفجرية و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ييسيياحييب  الييقيييييوييين  اأم  حيياكييم 
�سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة، و�سمو ال�سيخ حمدان بن 
اآل مييكييتييوم ويل عييهييد دبي  بيين را�ييسييد  حمييمييد 
اآل مكتوم  و�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حييمييدان بيين را�ييسييد 
املييالييييية و�سمو ال�سيخ  نييائييب حيياكييم دبييي وزيييير 
القا�سمي ويل  �سلطان  بن  �سلطان بن حممد 
عهد ونائب حاكم ال�سارقة و�سمو ال�سيخ عمار 
و�سمو  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن 
القا�سمي  �سقر  بيين  �سعود  بيين  حممد  ال�سيخ 
�سيف  ال�سيخ  و�سمو  اخليمة  راأ�يييس  عهد  ويل 
بن  �سرور  ال�سيخ  و�سمو  نهيان  اآل  حممد  بن 
زايد  بن  ال�سيخ هزاع  و�سمو  نهيان  اآل  حممد 
التنفيذي  املييجييليي�ييس  رئييييي�ييس  نييائييب  نييهيييييان  اآل 
زايد  بن  �سعيد  ال�سيخ  و�سمو  اأبوظبي  لإمييارة 
ال�سيخ  و�سمو  اأبوظبي  حاكم  ممثل  نهيان  اآل 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
لالأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايييد  موؤ�س�سة 
ال�سيخ  �سمو  والييفييريييق  والإنيي�ييسييانييييية  اخلييريييية 
نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايييد  �سيف بن 
الييوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور 

بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سيخ حامد بن  و�سمو  الرئا�سة  �سوؤون  وزير 
زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي 
نائب  نهيان  اآل  زاييييد  بيين  عمر  ال�سيخ  و�سمو 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان 
اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية و�سمو 
ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 

الإن�سانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�س�سة  اإدارة 
ال�سيخ  و�ييسييمييو  اخلييا�ييسيية  الحييتييييياجييات  وذوي 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  بيين  اأحييمييد 
طريان  ملجموعة  الأعييلييى  الرئي�س  للطريان 
مبارك  بيين  نهيان  ال�سيخ  ومييعييايل  الإميييييارات 
ال�سيخ  وميييعيييايل  الييتيي�ييسييامييح  وزييييير  نييهيييييان  اآل 
ال�سيخ  ومعايل  نهيان  اآل  مبارك  بن  حمدان 

املجل�س  ع�سو  نهيان  اآل  طحنون  بن  �سلطان 
اأحمد  ال�سيخ  طيار  الركن  واللواء  التنفيذي 
اآل نهيان رئي�س هيئة  بن طحنون بن حممد 
زايد  وال�سيخ  والحتياطية  الوطنية  اخلدمة 
بن حمدان بن زايد اآل نهيان، اإىل جانب والد 
خالد  بيين  حممد  بيين  خليفة  ال�سيخ  العري�س 
البالد  واأعيييييان  ال�سيوخ  ميين  وعيييدد  نهيان  اآل 

واملعايل الوزراء وكبار امل�سوؤولني احلكوميني.
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بييارك  وقييد 
را�سد اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الكرام  نييهيييييان  اآل  اأفييييراح  نييهيييييان  اآل  زاييييد  بيين 
ومتيينييى �ييسييمييوهييمييا لييلييعييرو�ييسييني حييييياة زوجية 
والرفاه  بييال�ييسييتييقييرار  مكللة  وهييانييئيية  �سعيدة 

والبنني.

اإ�سدارات تذكارية من امل�سرف 
املركزي تكرميا لل�سيخ زايد 

•• اأبوظبي -وام:

م�سكوكة  اإ�ييسييدار  املييركييزي  املتحدة  العربية  الإمييييارات  م�سرف  اأعييليين 
 100 تذكارية من الف�سة ودرهم تذكاري وعملة ورقية من فئة الي 
الدولة  احييتييفييالت  زاييييد« وذلييك تزامنا مييع  »عييام  درهييم حتمل �سعار 

باليوم الوطني الي 47 ومبنا�سبة »عام زايد«.
زايييد بن  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  بييالأب  املييبييادرة احتفاء  هييذه  تاأتي 
�سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » وبدوره يف تاأ�سي�س الدولة وبنائها، 
وال�سدارة  التاريخية،  الإجنييييازات  يف  وا�سحا  يتجلى  الييذي  وف�سله 
العاملية، التي حققتها دولة الإمارات يف خمتلف املجالت، والتي اأر�سى 
�ساحب  نهجه  على  وي�سري  واإ�ييسييرار  عييزم  بكل  اهلل«  »رحمه  دعائمها 
اهلل«  الدولة »حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
حتى اأ�سبحت الإمارات، اليوم، منوذجا يحتذى به يف م�سرية التنمية 
اإميان  ميين  وانطالقا  الر�سيدة،  القيادة  روؤيييية  مييع  متا�سيا  ال�ساملة 
امل�سرف باأن ال�سعوب ت�ستقي هويتها وكيانها من التاريخ الذي يكون 

�سخ�سية �سعوبها.
وقال معايل مبارك را�سد املن�سوري حمافظ امل�سرف املركزي » نفخر 
باإطالق هذه املبادرة الرمزية التي تخلد ذكرى »مئوية زايد« وتر�سخ 
دوره يف نه�سة الإمارات ورفعتها«.. م�سيفا »تعك�س هذه الإ�سدارات 

التذكارية نب�س الإمارات وتعرب عن وفاء �سعبها للوالد املوؤ�س�س«.
و�سيطرح امل�سرف املركزي 5000 م�سكوكة تذكارية من الف�سة، زنة 
60 جراما يت�سمن وجهها الأمامي �سعار املنا�سبة وعبارة »عام زايد 
»م�سكوكة  عبارة  اخللفي  الوجه  يت�سمن  بينما   ،»2018-1918

تذكارية« والقيمة الأ�سمية للم�سكوكة »100 درهم«.
الوجه  �سيحمل  حيث  اليييتيييداول،  يف  تييذكيياري  درهيييم  طييرح  �سيتم  كما 
اخللفي للدرهم �سعار املنا�سبة وعبارة »عام زايد 2018-1918 »، 
اأما الوجه الأمامي �سيبقى من دون تغيري كما هو يف الدرهم املتداول 

حاليا.
املقر  طريق  عيين  للبيع،  الف�سة  ميين  التذكارية  امل�سكوكة  و�ستتوفر 
الرئي�سي للم�سرف املركزي وفروعه، بينما �سيطرح الدرهم التذكاري 
 100 ال  فئة  من  املتداولة  الورقية  العملة  من  اخلا�س  والإ�ييسييدار 

درهم يف التداول وفقا لالإجراءات املعتادة.

طالبة اإماراتية تت�سدر العامل يف 
اختبارات كامربيدج للغة العربية 

•• دبي-الفجر: 

نولدج  اإيفولفن�س  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املهريي  خالد  قدم 
اإنف�ستمنت�س التي تدير مدر�ستي ريبتون دبي، واأبوظبي، وفورمارك 
بال�سف  املييهييريي  جابر  حممد  عبيد  عذيجة  للطالبة  التهنئة  دبييي 
احلادي ع�سر يف مدر�سة ريبتون دبي وذلك حل�سولها على املركز الأول 
عاملياً يف مادة اللغة العربية �سمن اختبارات اداك�سل الدولية واملعروفة 

     )IGCSE( با�سم ال�سهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي
الطالبة  لتكرمي  خا�ساً  حفاًل  اأقامت  دبي  ريبتون  مدر�سة  اأن  يذكر 
وهي  العربية  اللغة  مييادة  يف  النهائية  الييدرجييات  على  ح�سولها  على 
300 درجة، وح�سر احلفل كل من ديفيد كوك مدير املدر�سة وتيم 
اإىل  بالإ�سافة  املعلمني  من  وعييدد  العليا  ال�سفوف  م�سوؤول  هولي�س 

اأ�سرتها. 
وقييال ديفيد كييوك مدير مدر�سة ريبتون دبييي حييول هييذا الجنييياز: » 
الرائعة  النتائج  املهريي على  للطالبة عذيجة  التهاين  بيياأرق  نتوجه 
بالفخر  ن�سعر  اأننا  العربية حيث  اللغة  التي حققتها يف اختبار مادة 
وت�سدرها  كامربيدج  اختبارات  �سمن  الطالبة  حققته  ملا  والعتزاز 
النتائج العاملية، واأود اأن اأُحييها على عزميتها القوية، واإ�سرارها على 

التفوق.
 نحن يف مدر�سة ريبتون دبي ن�سجع الطلبة الناطقني باللغة العربية، 
وغري الناطقني بها على تعلمها والتميز بها، كما اأننا على ثقة تامة 
باأن النتائج املبهرة التي حققتها عذيجة �ستكون حافزاً قوياً للطلبة 

الآخرين لتحقيق التفوق يف اللغة العربية اأي�ساً.
اأن كل من يجتهد وي�سعى لتحقيق الهدف  كما و توؤكد تلك النتائج 
ي�سل اإليه ، بالإ�سافة اإىل طرق التدري�س املتميزة التي مُتكن الطالب 

من الو�سول اإىل اأف�سل النتائج على ال�سعيد العاملي.

م�ست�سفيات مبادرات رئي�س الدولة حتتفي باليوم الوطني ال�سابع واالأربعني 
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

الدولة حفظه  رئي�س  ملبادرات  التابعة  امل�ست�سفيات  نظمت  
باليوم  اهلل عدداً من الفقرات الوطنية والراثية ابتهاجاً 
الطبية  الكوادر  مئات  وعربت  والأربعني،  ال�سابع  الوطني 
خليفة  ال�سيخ  مدينة  ميين  كييل  يف  والإدارييييية  والتمري�سية 
اأم  يف  الييعييام  خليفة  ال�سيخ  وم�ست�سفى  عجمان  يف  الطبية 
راأ�س  يف  التخ�س�سي  خليفة  ال�سيخ   وم�ست�سفى  القيوين 
اخليمة،  عن �سعادتهم يف الحتفال بهذا اليوم الذي يج�سد 

روح الولء والنتماء للوطن وقادته العظماء.
مدينة  يف  احلكومي  الت�سال  مدير  ذكيير  املنا�سبة  وبييهييذه 
اجلنيبي  حمد  �سالح  عجمان  يف  الطبية  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س  النعيمي  �سعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�سيخ  بح�سور 
اليوم  ي�سعدنا  اأنيييه  عييجييمييان  اإمييييارة  الأمييييريي يف  اليييدييييوان 
نغتنم  اأن  والأربعني  ال�سابع  الوطني  باليوم  ونحن نحتفل 
بالتهنئة  لنتقدم  العزيزة على قلوبنا جميعا  املنا�سبة  هذه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سيدي  مقام  اإىل  ال�سادقة  القلبية 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، واأخيه 
نائب  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
املجل�س  اأعيي�ييسيياء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�ييسييحيياب  اإخوانهما  واإىل 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، حفظهم اهلل.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  التهاين  باأحر  »نتوجه  واأ�ساف 
�سعب  واإىل  اأبييوظييبييي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايييد  بيين  حممد 
الإمارات الويف، داعياً اهلل  العلي القدير اأن مين على وطننا 
ي�سدد  واأن  قادتنا  يحفظ  واأن  وال�ستقرار  بالأمن  الغايل 
خطاهم يف تعزيز م�سرية البناء والتنمية ال�ساملة لتحقيق 

وتطلعات  اأميياين  ويلبي  واملكت�سبات  الإجنيييازات  من  املزيد 
اأبناء هذا الوطن املعطاء.

وذكر ان جميع العاملني يف مدينة ال�سيخ خليفة الطبية يف 
عجمان ي�سعرون ب�سعادة غامرة يف هذا اليوم، وذلك نظرا 
الييتييي حتققت يف ظييل الحتييياد ومييا ا�ستطاعت  لييالجنييازات 
وكافة من  الييدوليية  الييدوليية  من حتقيقه ل�سعاد مواطني 

يعي�سون على اأر�سها الطيبة. 
العالقات  مييديييرة  املييعييال  بيييدور  ال�سيخة  قييالييت  ميين جهتها 
اأم  العام يف  ال�سيخ خليفة  العامة واحلكومية يف م�ست�سفى 
القيوين ان الفرحة التي تعي�سها البالد مبنا�سبة الذكرى 
لتاأ�سي�س الحتيياد تنعك�س على كل من  ال�سابع  والأربعني  
يعي�س على اأر�س الدولة، م�سيدة  بالإجنازات التي حققتها 

الدولة يف خمتلف املجالت وعلى الأخ�س يف املجال ال�سحي 
الأجهزة  واأحيييدث  طبية  من�ساآت  من  وفرته  ما  خييالل  من 
التخ�س�سات  خمتلف  يف  واليييكيييوادر  والييطييواقييم  وامليييعيييدات 

الطبية. 
بجميع  وتييطييور  نه�سة  ميين  اليييييوم  نعي�سه  مييا  اإن  وقييالييت 
يف  واملعرفة  للعلم  وانت�سار  و�سعادة  ورخيياء  واأميين  املجالت 
�سائر اأرجيياء الإمييارات هو ثمرة من ثمار ما غر�سه الوالد 
املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
دييي�ييسييمييرب لي�س جمرد  ميين  الييثيياين  اأن  وذكييييرت  ثييييراه.  اهلل 
احتفالية اأو منا�سبة وطنية غالية علينا جميعاً فح�سب بل 
هو يوم ن�سعر به بالفخر والعتزاز بحلم حققه لنا والدنا 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل يف وطن يكفل 

ل�سعبه رفاهية العي�س الكرمي ويفتح اأمامه اآفاق التطور يف 
خمتلف القطاعات وامليادين .

من جهته اأعرب الدكتور م�سطفى ال�سيد الها�سمي  رئي�س 
الت�سال احلكومي والعالقات الدولية يف م�ست�سفى ال�سيخ 
املواطنني  اعتزاز  عن  اخليمة  راأ�ييس  يف  التخ�س�سي  خليفة 
على  العزيزة  املنا�سبة  بهذه  الييدوليية  اأر�ييس  على  واملقيمني 
قييلييوب �سعب دولييية الإمييييييارات، والييتييي تييعييد الييذكييرى الأهم 
والأجييمييل  حتييت راييية واحيييدة، والييتييي حمل لييواءهييا  حكيم 
الأّمة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان عام 1971. 
الثاين من دي�سمرب  الإحّتيياد تتج�سد يف  اأن روح  اإىل  ولفت 
من كل عام والذي يفخر به كل مواطن وكل من يعي�س على 
اأر�س الدولة من خالل الإجنازات تلو الأخرى التي حتققت 
يف ظل الحتاد حملّياً واإقليمّياً وعاملًيا والتي  تربهن على 
اّتييخييذهييا الأجييييداد واّلتي  اّلييتييي  اأهييمييييية  اخلييطييوة احلكيمة 
الب�سر  ماليني  اأنظار  حمط  وجعلته  الوطن  بهذا  نه�ست 

من كاّفة اجلن�سّيات .
واأ�سار اإىل ان  القطاع ال�سحي يف دولة الإمارات �سهد تطوراً 
الر�سيدة  القيادة  مهماً يف ظل دوليية الحتيياد وقد حر�ست 
على اعطاء هذا القطاع احليوي ما ي�ستحقه من الرعاية 
املواطنني  جلميع  ال�سحة  باأهمية  منها  اميانا  والهتمام 

واملقيمن على اأر�س الإمارات.
وا�ستهلت الحتفالت بال�سالم الوطني وت�سمنت ا�ستعرا�س 
وم�سابقات  وطنية  وانا�سيد  الع�سكرية  املو�سيقى  للفرقة 
تراثية للجمهور واأكالت �سعبية، وذلك بح�سور عدد كبري 
توزيع  مت  كما  امل�ست�سفيات،  على  واملرددين  العاملني  من 

الهدايا على امل�ساركني واحل�سور.
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حتت عنوان ) من الرمال اإىل الف�صاء(

بلديــــــــــــــــــة مديـنــــــــــــة اأبوظبـــــي حتتفل باليــــوم الوطنــــي ال�سابع واالأربعيــــــــن
�صيف بدر القبي�صي: احتفالنا اليوم احتفاء باالإجنازات، وجتديد لعهد الوالء لقيادتنا، ولوطننا ولرايته الواحدة

•• ابوظبي-الفجر: 

نظمت بلدية مدينة اأبوظبي حفاًل ر�سمياً كبرياً 
يف مييقييرهييا الييرئييييي�ييسييي يف �ييسييارع اليي�ييسيييييخ زايييييد بن 
�سلطان احتفاء باليوم الوطني ال�سابع والأربعني 
تاأكيداً على فخر اأبناء الإمارات بدولتهم وقيادتهم 
بالإجنازات  واعتزازا  املوحدة،  ورايتهم  احلكيمة 
وتقدم  الحتييياد،  م�سرية  حققتها  التي  العظيمة 
ح�سور الحتفال �سعادة �سيف بدر القبي�سي املدير 
العام لبلدية مدينة اأبوظبي، وح�سر الحتفالية 
املديرون التنفيذيون وروؤ�ساء الأق�سام وعدد كبري 

من املوظفني.  
القبي�سي املدير  من جانبه رفع �سعادة �سيف بدر 
العام لبلدية مدينة اأبوظبي اأ�سمى اآيات التهاين 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سرة  اإىل  والتربيكات 
الييدوليية حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة 
بن  اليي�ييسيييييخ حمييمييد  اليي�ييسييمييو  �ييسيياحييب  واإىل  اهلل.. 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي.. رعاه اهلل .. و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
اهلل،  رعيياه  امل�سلحة  للقوات  الأعييلييى  القائد  نائب 
الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  واأ�سحاب 
ال�سمو  واأ�يييسيييحييياب   .. الإميييييييارات  حييكييام  ليييالحتييياد 
الييعييهييود.. ونيييواب احلييكييام.. واإىل  اأولييييياء  ال�سيوخ 
الوطني  اليوم  مبنا�سبة  الكرمي  الإميييارات  �سعب 
العربية  الإميييارات  دوليية  ال�سابع والأربييعييني لقيام 
عييلييى تيير�ييسيييييخ قيييييم النتماء  املييتييحييدة ..ميييعييياهيييداً 

والولء للوطن الغايل والقيادة احلكيمة.
املجيد ن�ستذكر بكل  اليوم  وقال �سعادته: يف هذا 
وباين  دولتنا،  وموؤ�س�س  والدنا  والعتزاز  الفخر 

بن  زايييد  ال�سيخ  له  املغفور  واحتادنا  عزنا  قواعد 
واإخييوانييه حكام  ثييراه  اآل نهيان طيب اهلل  �سلطان 
لنا وطنا عزيزا  وبنوا  وحييدونييا،  الذين  الإميييارات 
�ساخما، و�سنبقى مدينني جلهودهم وت�سحياتهم 

وفكرهم الوحدوي البناء.
واأ�ساف �سعادته:يف هذا اليوم املجيد نزجي اأ�سدق 
واأنبل معاين المتنان والتبجيل لدماء �سهدائنا 
الذين قدموا اأرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية 
، ويقدموا  وييييذودوا عن وطننا  ليحموا احتييادنييا، 
وال�سكر   ، والت�سحيات  الييفييداء  ميين  ملحمة  لنا 
الذين  امليي�ييسييلييحيية  قييواتيينييا  اأبيييطيييال  اإىل  واليييعيييرفيييان 
وعن  احلييق  عن  دفاعا  البطولت  اأروع  ي�سطرون 
الييغييايل، ذكرى  ونييبييارك لكم يف يومكم   ، الييوطيين 
ال�سعب الإمييياراتيييي، وذكييييرى رفع  احتييياد وجييييدان 
اأول راية لالحتاد ما تزال خفاقة، و�ستبقى باإذن 
اهلل عالية م�سانة ، خفاقة بعز الوطن، و�ساخمة 

بكرامة املواطن.
احتفاء  هييييو  اليييييييييوم  احييتييفيياليينييا  اأن  اإىل  واأ�يييييسيييييار 
لقيادتنا  اليييييولء  لييعييهييد  وجتيييدييييد  بيييييالإجنيييييازات، 
احتفاء  الواحدة، هو  ولرايته  ولوطننا  احلكيمة، 
اأكرث ونعطي  اأن نعمل  بالطموحات، والعزم على 
وتطوره  وا�ستقراره  وطننا  جمد  اأجييل  من  اأكييرث 
بال�سالم  احتفال  وهييو   ، الأوطييييان  بييني  وارتييقييائييه 
واملحبة والت�سامح ، والقيم الإن�سانية العليا التي 
زرعتها دولة الحتاد لي�س على م�ستوى الإمارات 
احتفال  وهو   ، العامل  اأً�سقاع  كل  ويف  بل  فح�سب 
احل�سارية  واليينييهيي�ييسيية  الييعييظيييييميية  بيييييالإجنيييييازات 
ال�ساملة التي انطلقت مواكبها منذ عهد املغفور 
له بيياإذن اهلل ال�سيخ زايييد طيب اهلل ثييراه، و�سوًل 
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  املبارك ل�ساحب  العهد  اإىل 
“حفظه اهلل” ،  اآل نهيان رئي�س الدولة  بن زايد 
والتي اأ�س�ست لأجنح نه�سة ح�سارية على م�ستوى 

العامل �سهدها الع�سر احلديث. 
البلدية  احتفالية  زخيييرت  ذاتيييه  الإطييييار  و�ييسييميين 
بيييعيييزف ال�سالم  بييييييداأت  اليييفيييقيييرات  بييالييعييديييد مييين 
عن  املعربة  وال�ستعرا�سات  والفقرات  الوطني، 
روح الحتاد، كما ا�ستملت احتفالية البلدية على 
الحتييياد،  ميي�ييسييرية  تيينيياول  ت�سجيلي  فيلم  عيير�ييس 

والفقرات الغنائية املنوعة، وعرو�س الليزر.

املهرجان االحتفايل امل�صائي
الوطني  بييياليييييييوم  الحييييتييييفييييالت  اإطيييييييار  و�يييسيييمييين 
املهرجان  فعاليات  الأربعاء  اليوم  ع�سر  انطلقت 
ال�سابعة  الييذكييرى  مبنا�سبة  ال�سخم  الحييتييفييايل 
املتحدة  العربية  الإمييارات  دوليية  لقيام  والأربعني 
وقد ح�سرها عدد من ال�سفراء وممثلي اجلهات 
مبوؤ�س�س  وفييخييرا  اعيييتيييزازا  وال�سعبية،  الر�سمية 
اآل  �سلطان  بيين  زاييييد  ال�سيخ  لييه  املييغييفييور  الحتييياد 

نهيان طيب اهلل ثراه ، وبالإجنازات الكبرية التي 
حققتها دولة الحتاد.

ومتتد الحتفالية �سبعة اأيام متوا�سلة تبداأ يف الي 
من نوفمرب احلايل، وت�ستقبل اجلمهور من   28
العا�سرة  وحتى  ع�سرا  والن�سف  الرابعة  ال�ساعة 
املهرجان يف  والن�سف لياًل من كل يوم يف موقع 
بن  زايييد  ال�سيخ  �سارع  على  املطلة  البلدية  �ساحة 

�سلطان اآل نهيان يف اأبوظبي.
برامج  الييكييبييرية  الحييتييفييالييييية  بييرنييامييج  ويت�سمن 
لالأطفال والعائالت، وذلك يف احلديقة املجاورة 
اإقامة  املييهييرجييان  ي�سمل  كييمييا  الييبييلييدييية،  للمبنى 
“بازار” جمتمعي، ومعرو�سات متنوعة يف �ساحة 
البلدية اخلارجية، اأما امل�سرح الرفيهي واملقام يف 
مقر الحتفالية )حديقة البلدية( من جهة �سارع 
اليوم  زايد بن �سلطان فبداأ عرو�سه منذ  ال�سيخ 
ولغاية  ال�سابعة  ال�ساعة  ميين  للمهرجان  الأول 

امل�سرح  فقرات  وت�سمل  لياًل،  والن�سف  العا�سرة 
العديد من العرو�س املمتعة، والإبهار والرفيه، 
لفرقة  متوا�سلة  عرو�ساً  الحتفالية  تقدم  كما 
عرو�س  جانب  اإىل  )العيالة(،  ال�سعبية  الفنون 

فرقة الفنون ال�سعبية ال�سعودية.
ويف جمال العرو�س املميزة �ستقدم البلدية خالل 
الحتفالية مهرجان الإنارة ، حيث ت�ستمر الإنارة 

اأ�سبوع(. ملدة  و)  دقيقة  الفنية 6 دقائق كل 25 
واجلاليات  ال�سقيقة  العربية  اجلاليات  وت�سارك 
من  فرحتهم  الإميييارات  �سعب  ال�سديقة  العاملية 
خيييالل تييقييدمي عيييرو�يييس فييلييكييلييورييية تيياأكيييييدا على 
وقيادتها  ل�سعبها  وحمبتهم  بييالإمييارات  فخرهم 
احلكيمة، ومن هذه العرو�س: فلكلوريات �سعبية 
اليابان،  الييكييويييت،  الأردن،  الييهيينييد،  ميين  متنوعة 

ال�سعودية.
كما اأقامت البلدية �سمن املهرجان �سوقاً �سعبية 
تت�سع لي 40 ك�سكاً، تت�سمن 10 مطاعم متنقلة، 
للحناء،  وحمييالت  م�ساركة،  حكومية  جهة  و14 
واأخرى للر�سم على وجوه الأطفال ، والر�سم على 

اجلدار، وال�سخ�سيات الكرتونية.
ومثرية  مميزة  فقرة  املهرجان  افتتاح  و�سي�سهد 
البا�سلة  امل�سلحة  قواتنا  اأفييراد  اأحييد  بقيام  تتمثل 
باإجراء قفزة مظلية والهبوط يف موقع املهرجان 
بييياليييتيييزامييين مييييع اإطيييييييالق ليييوحييية ميييين الأ�ييييسييييواء 

والت�سكيالت ال�سوئية الأخاذة .
وترحب البلدية بجميع �سرائح املجتمع للم�ساهمة 
الكبرية  الييوطيينييييية  الحييتييفييالييييية  هيييذه  اإجنييييياح  يف 
وا�ستمتاعهم   ، وتفاعلهم  ح�سورهم  خييالل  ميين 
املهرجان  دخول  اأن  م�سرية  وعرو�سها،  بفقراتها 

جماين جلميع فئات املجتمع والأعمار.

التنمية االأ�سرية حتتفل باليوم الوطني 
•• اأبوظبي- وام:

 47 الوطني  اليوم  مبنا�سبة  الدولة  ت�سهدها  التي  الحتفالت  اإطييار  يف 
الوطنية  املنا�سبة  بهذه  احتفاًل خا�ساً  الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  نظمت 

الغالية وذلك يف مركزها مبدينة الزعاب .
دائييرة اخلدمات  الغفلي مدير  �سعيد  �سعيد علي  �سعادة  ح�سر الحتفال 
املوؤ�س�سة،  ومييوظييفييي  والإدارات  اليييدوائييير  مييديييري  ميين  وعيييدد  امليي�ييسييانييدة 
املييوؤ�ييسيي�ييسيية، ممثلة يف مدر�سة  مييدار�ييس  اإىل طيييالب وطييالييبييات  بييالإ�ييسييافيية 

الظبيانية اخلا�سة، ومدر�سة البطني العلمية اخلا�سة.
موؤ�س�سة  اأميينيياء  جمل�س  رئي�س  الكعبي  عبيد  �ييسييامل  علي  مييعييايل  وعيييرّب 
التنمية الأ�سرية عن اعتزازه بالحتفال بهذا اليوم الوطني الذي يتج�سد 
فيه تالحم اأبناء الوطن يف البيت الواحد الذي اأ�س�سه زايد اخلري طيب 
الوطنية  مب�سريته  احتفاء  الييعييام  هييذا  احتفال  ييياأتييي  واليييذي  ثيييراه،  اهلل 
الظافرة التي حققت فيها الإمارات وخالل �سبعة واأربعني عاما ما تعجز 
التطور  بركب  اللحاق  اليوم  حتى  ت�ستطع  مل  كثرية  دول  وعجزت  عنه 
الإمارات  دولة  اعتمدتها  التي  والتكنولوجية  العلمية  الثورة  ومالحقة 
الف�ساء مت  اإىل  �سناعي  قمر  اأول  و�سول  لها حتقق من خاللها  كروؤية 

�سنعه باأيد وخربات وطنية اإماراتية خال�سة.
ورفع الكعبي بهذه املنا�سبة �سادق تهانيه القلبية اإىل قيادة دولة الإمارات 
التي مل تدخر جهداً يف �سبيل حتقيق كل ما ي�سبو اإليه املواطن، واملقيم 
اإىل اجلهود اجلبارة  واأمييان ورخيياء و�سالم، م�سرياً  اأمن  اأر�سها من  على 
التي يبذلها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
مكتوم نائب  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�ساحب  “حفظه 
“رعاه اهلل” و�ساحب  دبييي  اليييوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الييدوليية  رئي�س 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
حّكام  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمّو  واأ�سحاب  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
الإميييييارات ميين اأجيييل منييياء الييوطيين وتيييطيييوره، حييتييى غيييدا اليييييوم اأحيييد اأهم 
ول  والإبييييداع،  كالبتكار  عييديييدة  الييعييامل يف جمييالت  الكبار يف  املناف�سني 

ن�ستغرب اليوم اأن تكون يف دولة الإمارات اأول وزارة على م�ستوى العامل 
لل�سعادة، كل ذاك جاء من روؤية ثاقبة، وحكمة م�ستنرية، وا�سراتيجيات 
التي  ونتائجها  واأهميتها  تاأثريها  العامل  وي�سهد  اليوم  ن�سهد  وا�سحة 

ت�سرئب لها اأعناقنا.
واأ�سار معاليه اإىل اجلهود الكبرية التي تبذلها �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  الحتيياد  رئي�سة  مبارك 
حتقيق  �سبيل  يف  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  والطفولة 
موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية ل�سراتيجيتها الرامية اإىل تعزيز دور الأ�سرة 
على  القادرين  الأجيييييال  تن�سئ  التي  ال�ساحلة  اللبنة  لتكون  املجتمع  يف 
حمل الأمانة، وامل�ساركة يف البناء احلقيقي للوطن، لت�سبح اأيام الإمارات 

اأعياداً مبا حتقق من اإجنازات.
التنمية  موؤ�س�سة  عييام  مدير  الرميثي  حممد  مييرمي  �سعادة  قدمت  كما 
واىل  الوطنية  القيادة  اإىل  التربيكات  واأ�سدق  التهاين  خال�س  الأ�سرية 
اأن احتفال  اإىل  “اأم الإمارات” �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك م�سرية 
ياأتي تعبريا عن  ال�سنوي  الوطن وعيده  بيوم  الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة 
المتنان والتقدير لكل ما قدمه وطننا الغايل لأبنائه من رعاية واهتمام 
وحياة حرة وكرمية لكل فرد يعي�س على اأر�سه، وهو يحمُل تقدير العاملني 
التي  الر�سيدة  للقيادة  اإماراتية  اأ�سرة  وكل  الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  يف 
حققت لأبناء الوطن من املنجزات ما ل ميكن ح�سره يف �سطور قليلة، 
بخا�سة واأن الحتفال جاء هذا العام يف منا�سبة غالية على قلوبنا جميعاً 
احلب  مب�ساعر  ممييزوجييا  خا�سا  طابعا  يحمل  اليييذي  زايد”  “عام  وهييي 
العام  والجنييياز، هو  العمل  العامل يف  تناف�س  دوليية  لقائد �سنع  والييوفيياء 
اآل نهيان طيب  ال�سيخ زايد بن �سلطان  الذي ن�ستذكر فيه ماآثراملرحوم 
اهلل ثراه، زايد الذي حقق معجزة الحتاد، واأر�سى دعائم الوحدة، وو�سع 
على مدى  رايته خفاقة  الوطن، وجعل  لبناء  املييدى  بعيدة  ا�سراتيجية 

الأزمان، وهو النهج الذي �سارت عليه القيادة الر�سيدة حفظها اهلل.
والالحمدود  الدائم  والدعم  والرعاية،  الهتمام  اإىل  الرميثي  واأ�سارت 
مبارك،ملوؤ�س�سة  بنت  فاطمة  ال�سيخة  الإمارات” �سمو  “اأم  تقدمه  الييذي 

التنمية الأ�سرية، التي تعمل منذ اإن�سائها يف العام 2006 على ت�سميم 
التي  املبتكرة  املبادرات وامل�ساريع الجتماعية  وتنفيذ اخلدمات، وتقدمي 
على  للمحافظة  بالأ�سرة  والرتقاء  واأفيييراده،  املجتمع  خدمة  اإىل  تهدف 

ا�ستقرارها ومتا�سكها، وبناء م�ستقبل زاهر، وجمتمع اآمن وم�ستدام.
وخييالل احلفل الييذي بييداأ بييقييراءة اآييييات ميين الييذكيير احلكيم، ثييم ال�سالم 
عيين زمالئها  بييالإنييابيية  كلمة  الييزحييمييي  �سيخة  املييوظييفيية  األييقييت  الييوطيينييي 
القلبية  الييتييهيياين  خاللها  ميين  رفييعييت  املوؤ�س�سة  يف  العاملني  وزميالتها 
�ساحب  اإىل  احلبيبة  لإميياراتيينييا   47 الوطني  اليييييوم  مبنا�سبة  ال�سادقة 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، واإخوانه 
اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، كما هناأت 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، موؤكدة التزامها وكافة  الإمارات” �سمو  “اأم 
والتفاين يف  الغالية،  والييولء لقيادته  الإخال�س للوطن،  زمالئها بقيم 
اجتماعية  وم�ساريع  خدمات  من  للم�ستفيدين  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 
مبتكرة �سعياً اإىل حتقيق روؤية املوؤ�س�سة يف التنمية الجتماعية امل�ستدامة 

لأ�سرة واعية وجمتمع متما�سك.
عييرب فيه  زايد” اليييذي  “علمني  عيير�ييس فيلم  الحييتييفييال  كييمييا مت خيييالل 
والإخال�س  واليييولء  والييوفييا،  املحبة  م�ساعر  عيين  املوؤ�س�سة  يف  العاملون 
اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايييد  ال�سيخ  ولوالد  الر�سيدة،  للقيادة 
ثراه، كما قدم طالب مدر�سة العزة لوحة ا�ستعرا�سية بعنوان” اإماراتي 
اأنا”. ومت خالل احلفل الإعالن عن الفائزين يف م�سابقة “تزيني اأجمل 
املوؤ�س�سة،  الوطني يف  باليوم  الحتفال  مدخن” التي نظمها فريق عمل 
الوطني  بيياليييييوم  الأطيييفيييال  مييع  لييالحييتييفييال  خييا�ييس  ركييين  ومت تخ�سي�س 

الإماراتي ت�سمن ور�س فنية وم�سابقات واألعاب ترفيهية،.
للمنتجات  واملتو�سطة  ال�سغرية  للم�ساريع  معر�س  الحتفال  و�ساحب 
بالإ�سافة  اأ�سرهم،  واأفييراد  املوؤ�س�سة  الأ�سرية مب�ساركة عدد من موظفي 
العامة  الييقيييييادة  �ساركت  كما  والوطنية.  الييراثييييية  امل�سابقات  فقرة  اإىل 
ل�سرطة اأبوظبي احتفالت املوؤ�س�سة باليوم الوطني وذلك بتقدمي فقرات 

ا�ستعرا�سية للخيالة اإىل جانب عدد من العرو�س والفقرات املتنوعة.

م�سرية وطنية حا�سدة بنادي االإمارات
•• ام القيوين-الفجر:

الإمارات،  نييادي  الريا�سي م�سرية وطنية يف  الثثقايف  الإمييارات  نييادي  نظم 
العربية  الإمييييارات  لييدوليية   47 الوطني  باليوم  الحتفال  فعاليات  �سمن 
كل  اأيييام حيث يحمل   7 ملدة  التي متتد  الفعاليات  توا�سلت  املتحدة حيث 
يوم من اأيام الفعاليات ا�سم اإمارة من اإمارات الدولة ال�سبع، اإ�سارًة اإىل روح 

الوحدة والت�سامن لل�سعب الإماراتي.
 ( �سعار  القيوين حتت  اأم  اإمييارة  ا�سم  الييذي حمل  اليوم اخلام�س  وت�سمن 
اأم القيوين اخلري (، تقدم امل�سرية حممود ح�سن ال�سم�سي رئي�س جمل�س 
من  كييبييري  وعيييدد  الإدارة  جمل�س  ع�سو  املييعييمييري  وفيياطييميية  الييينيييادي  اإدارة 
جهات  عييدة  من  حا�سدة  مب�ساركة  والالعبني  اليينييادي  ومنت�سبي  موظفي 
ودوائر وموؤ�س�سات بالإمارة، مثل مفو�سية ك�سافة راأ�س اخليمة وال�سرطة 
املجتمعية والدائرة القت�سادية ونادي الفتيات لل�سطرجن وموؤ�س�سة ال�سيخ 
�سعود بن �سقر التعليمية اخلريية وفريق ال�سرطة الن�سائي ب�سرطة راأ�س 

اخليمة برئا�سة املالزم اأول موزة اخلابوري
وانطلقت امل�سرية من داخل النادي حتى �سارية العلم، وقد رفع امل�ساركون 
اإىل  الييذي مت توزيعه قبيل انطالق امل�سري، بالإ�سافة  علم دوليية الإمييارات 

توزيع ال�سالت والهدايا الوطنية مع تنفيذ عدد من اللوحات الفنية.

دبي الإدارة االأ�سول حتتفل 
باليوم الوطني الـ 47

•• دبي -وام:

احتفلت �سركة “دبي لإدارة الأ�سول” باليوم الوطني الي 47 للدولة عرب 
اإقامة جمموعة من الن�ساطات التي ا�ستعر�ست الثقافة والتقاليد الراثية 

الأ�سيلة لدولة الإمارات .
دولتنا  الأ�سول  لإدارة  دبي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وقال عارف مبارك 
دولة فتية ذات تراث يفتخر به وم�ستقبل واعد وقد اأظهرت الإمارات خالل 
�ساعدتها على حتقيق  ثاقبة وعزمية م�ستمرة  روؤييية  املا�سية  47 عاماً  الي 
و�سعب  الر�سيدة  قيادتنا  اأحيي  الغالية  الوطنية  املنا�سبة  وبهذه  امل�ستحيل 
وروح  والتقدم  بالنجاح  مليئة  �سّطر ق�سة مبهرة  الذي  الأ�سيل  الإمييارات 

الحتاد.
واأ�ساف نفخر باأن نكون جزءا من م�سرية الإمارات الناجحة التي بداأت مع 
الأب املوؤ�س�س للدولة ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طّيب اهلل ثراه وروؤيته 
بتاأ�سي�س اأمة موحدة ومبتِكرة وم�سيافة ترحب باجلميع بال ا�ستثناء وها 
التي عززت  الر�سيدة  قيادتنا  اليوم مع  واقييع  اإىل  تتحول  الروؤية  هي هذه 

اجلهود ورفعت راية الدولة عالياً يف كافة املحافل الدولية.
�سمل الحتفال العديد من الفقرات املتنوعة وخا�سة الراثية.

ديوان ممثل احلاكم يف 
منطقة الظفرة يحتفل باليوم 

الوطني الـ47 
•• الظفرة -وام:

نظم ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ام�س احتفالية مبنا�سبة اليوم 
املدير  املزروعي  �سعادة �سالح بن جذلن  للدولة بح�سور   47 الي  الوطني 
الإقليمي لدائرة التعليم واملعرفة يف منطقة الظفرة و�سعادة خليفة مطر 
الطنيجي املدير التنفيذي لإدارة خدمات امل�ساندة يف ديوان ممثل احلاكم 
�سوؤون  التنفيذي لإدارة  املدير  القبي�سي  ومييروان بطي  الظفرة  يف منطقة 
املواطنني بالديوان وعدد من مدراء الإدارات والأق�سام وموظفي الديوان 

واأ�سرهم.
وت�سمن احلفل فقرات قدمها طلبة رو�سة ال�سذي مبدينة زايد بالإ�سافة 
ال�سركاء  تكرمي عدد من  كما مت  الوطن،  بحب  �سعرية  ق�سائد  اإلقاء  اإىل 
ممثل  دييييوان  ينظمها  الييتييي  والفعاليات  الأن�سطة  يف  امل�ساركة  واملييدار�ييس 

احلاكم يف منطقة الظفرة.
�ساحب  اإىل  اجلميع  على  الغالية  بهذه مبنا�سبة  بالتهنئة  اجلميع  وتقدم 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات واىل �سعب 

الإمارات .
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�سمية بنت �سقر القا�سمي ت�سهد احتفال مدر�سة اأم القيوين باليوم الوطني الـ47

ال�صيخ عبداهلل بن في�صل.. نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة جلفار 

احتاد دولة االإمارات اأ�س�س وطنا اآمنا و�ساحة عطاء ال تن�سب 

د. عبيد علي را�صد املن�صوري :

الثاين من دي�سمرب رمز لالحتاد واملحبة وبناء وطن ال�سعادة والتقدم

•• اأم القيوين-وام: 

املجل�س  ع�سو  املعال  را�سد  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  حييرم  اأكييدت 
اأن جتربة  القا�سمي  بنت �سقر  �سمية  ال�سيخة  القيوين  اأم  الأعلى حاكم 
احتيياد الإمييييارات مثال يحتذى بييه يف كييل الييعييامل مبييا يحمله ميين معاين 
اآل  �سلطان  بن  زايييد  ال�سيخ  له  املغفور  لنا  بحلم حققه  والعتزاز  الفخر 
نهيان “ طيب اهلل ثراه “ بحكمة وحر�س الوالد القائد يف اإيجاد وطن 
حافظ  وطن  وامليادين  القطاعات  خمتلف  يف  والنماء  التطور  اآفيياق  فتح 

على هويته الوطنية وتراثه العريق وحظي باحرام وتقدير العامل .
اأ�سمى  الي47  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  �سقر  بنت  �سمية  ال�سيخة  ورفعت 
اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
“حفظه اهلل”و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن  اآل نهيان رئي�س الدولة 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

حكام  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخييوانييهييم  امل�سلحة  للقوات  الأعييلييى  القائد  نائب 
الإمارات و�سعب الإمارات واملقيمني على اأر�س هذه الدولة املعطاءة.

جاء ذلك خالل احلفل الذي نظمته مدر�سة اأم القيوين للتعليم الأ�سا�سي 
والثانوي للبنات مبنا�سبة اليوم الوطني الي 47 للدولة وح�سرته �سعادة 
خلود  �ييسييعييادة  و  الحتييييادي  الييوطيينييي  املجل�س  ع�سو  ليتيم  را�ييسييد  عائ�سة 
والتعليم  الربية  وزارة  يف  الييرقييابيية  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  القا�سمي 
وجنالء الدروي�س مدير املجل�س التعليمي 3 يف وزارة الربية وعدد من 

الكوادر التعليمية علي م�ستوى الدولة و اأمهات الطالبات .
اأ�سالة  تراثي   “ الراثية  القرية  �سقر  بنت  �سمية  ال�سيخة  وافتتحت 
منها  الأقيي�ييسييام  ميين  العديد  �سملت  والييتييي  اأجنحتها  وتفقدت  وح�سارة” 
اإ�سافة اإىل  القهوة ال�سعبية ومتحف املقتنيات الراثية وغرفة العرو�س 
غرفة املطوعة واأق�سام الطب ال�سعبي واملهن واحلرف القدمية وال�سوق 
مت  الييذي  احليير  املر�سم  �سقر  بنت  �سمية  ال�سيخة  تفقدت  كما   . ال�سعبي 
تنظيمه حتت �سعار “ يف حب زايد “ واأثنت على الأعمال الفنية للطالبات 

التي عربن فيه عن حبهم للقائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
.“ ثراه  اهلل  “طيب 

وح�سرت ال�سيخة �سمية بنت �سقر باقي فقرات احلفل والذي بداأ بكلمة 
عائ�سة حموده عبيد مديرة املدر�سة رحبت فيها باحل�سور وقالت اإن هذا 
اأر�س  على  وفخرا مبا حتقق  �سموخا  راأ�سه  كل مواطن  فيه  يرفع  اليوم 
الي  الإميييارات يف ذكراها  تاريخي عظيم تقف فيه  يوم  املعطاء وهو  وطنه 
من بناء و تطور  حققته  مبا  الداين  و  القا�سي  لها  ي�سهد  �ساخمة   47

و ازدهار .
وت�سمنت الفعاليات حفال غنائيا قدمته طالبات املدر�سة وت�سمن اأوبريت 
بالإمارات  اعتزازهن  الطالبات عن  “وعربن فيه  اأمة  “ ميالد  وملحمة 
واأجمادها. كما قدمت طالبات مدر�سة ال�سهداء للتعليم الأ�سا�سي وطلبة 

رو�سة املعال فقرات فنية منوعة.
تذكارية من  بنت �سقر هدية  �سمية  ال�سيخة  ا�ستلمت  و يف ختام احلفل 

جمل�س اأمهات املدر�سة و �سكرت اجلميع علي ما مت تقدميه.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

  يف الثاين من دي�سمرب من كل عام تغمرنا 
نفو�سنا  ومتييالأ  مظاهرها  اأبهى  يف  البهجة 
يومنا  الييتيياريييخ ميييثييل  ذليييك  لأن  الييفييرحيية 
الييوطيينييي الييييذي يييعييد حمييطيية وطيينييييية نقف 
عيينييدهييا جييميييييعييا ليينييتيياأمييل اجنييييييازات وطننا 
وجنر فيها ذكرى انطالقة م�سرية احتاد 
الييتييي ر�ييسييمييهييا املرحوم  امييياراتييينيييا احلييبيييييبيية 
واخوانه  نهيان  ال  �سلطان  بن  زايييد  ال�سيخ 

ال�سيوخ حكام المارات طيب اهلل ثراهم .
اأما يف هذه املرة فاملنا�سبة اأي ) اليوم الوطني 
املتحدة  العربية  المييييارات  لييدوليية   )  47
ن�ستقبلها مب�ساعر الفخر والعتزاز بوطن 

جنحت قيادته احلكيمة بالعزم والت�سميم 
يف حتقيق الكثري من الجنييازات . وعندما 
نقول ذلك ب�سوت م�سموع فنحن ل نتحدث 
من فراغ وامنا ن�ستند اىل احلقائق املرئية 
التنموية  النه�سة  الواقع حيث  اأر�ييس  على 
والطموحات  املييتييميييييز  والييعييطيياء  اليي�ييسييامييليية 
الفكر  تعك�س  التي  املحدودة  غري  الوطنية 
اخليييالق والييرغييبيية اجليياحميية نييحييو التقدم 
والنمو والزدهييار والرفاهية بف�سل جهود 
بالهمم  اهلل  حباها  التي  احلكيمة  القيادة  
العالية ومن وخلفها يقف اأبناوؤها الأوفياء 
اجنييييازات ح�سارية  اىل  احلييلييم  يييرجييمييون 
اأر�يييس الييواقييع وهييو ال�سيء الييذي عزز  على 
مكانة المارات على خارطة العامل واأك�سبها 

الريادة والتطور الع�سري .
  ومييين املييعييلييوم  اأن ميي�ييسييرية الحتييييياد  منذ 
�ييسييواعييد �سبابها  انييطييالقييهييا  راهييينيييت عييلييى 
�سلم  عيييليييى  فيييو�يييسيييعيييتيييهيييم  وطيييميييوحييياتيييهيييم 
اهتماماتها  و�سدارة براجمها قناعة باأنهم 
ي�سكلون الرثوة احلقيقية التي ينطلق بها 
الوطن يف �ستى جمالت البتكار والتنمية 
امل�ستدامة وقد بدا ذلك وا�سحا يف حر�س 
واهييتييمييام املييغييفييور لييه  ال�سيخ زاييييد - طيب 
الييتييعييليييييم يف جميع  نيي�ييسيير  ثييييراه - عييلييى  اهلل 
املناطق وجعله  يف متناول الذكور والناث 
واأي�سا الكبار عالوة على الهتمام مبرافق 
والثقافية  والريا�سية  ال�سحية  اخلدمات  
اأنف�سهم  كانوا  الميييارات  اأبيينيياء  اأن  واملييوؤكييد 

عيينييد حيي�ييسيين ظييين قييائييدهييم زاييييييد  فيييييهييم اذ 
واكت�سبوا  التعليم  دور  يف  جميعا  انخرطوا 
الييتييي مكنتهم ميين اجلييلييو�ييس على  املييهييارات 

�سدة  امل�سوؤوليات الوطنية  . 
   يف هيييذا اليييييوم الييوطيينييي يييتييعييني عييلييى كل 
�ييسيياخمييا وفخورا  راأ�يييسيييه  يييرفييع  اأن  مييواطيين 
بدولة الحتاد ومبا حتقق على اأر�سها  من 
خالدا  رمييزا  ف�سارت  والجنييييازات   العطاء 
ين�سب معينها وخرياتها  و�ساحة عطاء ل 
�ييسييائييلييني املييييوىل عييز وجيييل اأن يييحييفييظ ولة 
اأمرنا واأن يجزيهم  خري اجلزاء ملا يبذلونه 

لراحة هذا ال�سعب وحماية الوطن .
كل عام وبالدنا المييارات احلبيبة و�سعبها  

يف اأمن وتطور ورخاء. 

•• ابوظبي-الفجر:

احتفى مركز �سلطان بن زايد �سباح ام�س 
والأربعني  ال�سابع  الوطني  باليوم  الربعاء 
املتحدة يف مقره  العربية  الإمييارات  لدولة 

بالبطني يف ابوظبي.
�ساركت فيها  التي  املركز  احنفالت  وبييداأت 
مييدر�ييسيية املييينيييارة اخلييا�ييسيية بييال�ييسييتييميياع اإىل 
المييارات ثم كلمة  الوطني لدولة  الن�سيد 
را�ييسييد م�سلم  عييلييي  الييدكييتييور عبيد  �ييسييعييادة 
املن�سوري نائب �سمو مدير عام املركز التي 
رفع فيها  ا�سمى اآيات التهاين والتربيكات 
ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  اىل �ساحب 
اآل نهيان، رئي�س الدولة -حفظه اهلل- واىل 
اآل  �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
اليييوزراء، حاكم دبييي -رعيياه اهلل- و�ساحب 
نهيان،  اآل  زايييد  بيين  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الأعلى  الييقييائييد  نييائييب  اأبييوظييبييي،  ويل عهد 
للقوات امل�سّلحة، واخوانهم ا�سحاب ال�سمو 
لهم  �سائال اهلل  وال�سيوخ   ، المييارات  حكام 
ال�سحة والعافية ول�سعب المييارات المن 

قيادتهم  ظيييل  يف  واليي�ييسييعييادة  وال�ييسييتييقييرار 
احلكيمة .

وقال �سعادته يف كلمته “ اإن اليوم الوطني 
الذي ي�سادف الثاين من دي�سمرب من كل 
عام ي�سكل منا�سبة �سنوية لكي جندد العهد 
والنييتييميياء لييقيييييادتيينييا احلييكيييييميية ، كييمييا انها 

منا�سبة للتعبري عن حبنا لقيادتنا وبالدنا 
احلبيبة .

الوطنية  املنا�سبة  هييذه  يف  “اننا  وا�ييسيياف 
الييعييزيييزة عييلييى قييلييب كيييل امييياراتيييي ومقيم 
الوحدة  قيييييم  وفييخيير  اعييييزاز  بييكييل  ن�ستذكر 
بالرغبة  امتزجت  التي  والت�سامح  والتاآزر 

بن  زايييد  ال�سيخ  املوؤ�س�س  للقائد  ال�سادقة 
�سلطان اآل نهيان واإخوانه الآباء املوؤ�س�سني 
ذلك  يف  م�ستلهمني  ثيييراهيييم«  اهلل  »طيييييب 
روؤيتهم  احلكيمة يف جعل الإمييارات واحة 
ووالكرامة  والييي�يييسيييعيييادة  والمييييييان  ليييالمييين 

وحا�سنة لل�سعوب والثقافات.

اأن  املن�سوري  عبيد  الدكتور  �سعادة  واأكيييد 
دوليييية الإمييييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة بقيادة 
ال  زايييد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
نهيان “حفظه اهلل “ توا�سل باقتدار ووفاء 
خييالل حتقيق  والنماء من  اخلييري  م�سرية 
الإجنييازات تلو الخرى ، واإطالق الربامج 
الميييارات  دولييية  ا�سبحت  وامليييبيييادرات حيث 
بف�سل �سيا�ستاها احلكيمة رمزا لكل تطور 
وتقدم ممزوجا بال�سعادة والرقي والتفوق 

وا�ست�سراف امل�ستقبل.
عقب ذلييك قييدم الدكتور فيياحت زغييل مدير 
الثقافية حما�سرة  حترير جملة المييارت 
رحمه  زايييد  ال�سيخ  �سخ�سية  فيها  حتييدث 
 ، بنف�سه  �سكلها  التي  الناعمة  والييقييوة  اهلل 
وتطرق اىل مواقف تو�سح طموحاته رحمه 
اهلل ل�سعبة وم�ساركته اياهم حياته وافكاره 
عر�س  مت  ثم   ، له  النا�س  وحييب  وتوا�سعه 
�سعرية  ابيييييات  تيياله  املنا�سبة  حييول  فيديو 
وطنية وفقرة غنائية وطنية قدمها طالب 
التقطت  ثييم  اخلا�سة،  امليينييارة  مدر�سة  ميين 
اعييرب عن  الييذي  �سورة جماعية للح�سور 

فرحته بهذا اليوم الوطني الكبري .

�سرطة اأبوظبي حتتفل باليوم الوطني الـ 47 للدولة
•• اأبوظبي-وام:

احتفلت القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي بذكرى 
اليوم الوطني الي 47 للدولة .

العامة  القيادة  مببنى  اأقيييييم  الييذي  احلفل  �سهد 
عام  قائد  الرميثي  خلفان  حممد  اللواء  معايل 
�سرطة اأبوظبي بح�سور �سعادة اللواء علي مكتوم 
ومديرو  اأبييوظييبييي  �سرطة  عييام  مييدييير  ال�سريفي 
القطاعات واملديريات والإدارات وعدد كبري من 

ال�سباط واملنت�سبني الع�سكريني واملدنيني.
ورفع معايل اللواء الرميثي اأ�سمى اآيات التهاين 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتربيكات 
“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بن 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
“رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  دبي 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
اأ�سحاب  واإخيييوانيييهيييم  امليي�ييسييلييحيية  لييلييقييوات  الأعيييليييى 
حكام  الأعييلييى  املجل�س  اأعيي�ييسيياء  اليي�ييسيييييوخ  ال�سمو 
الإمييارات مباركاً لهم ما حققته م�سرية الحتاد 
واإقليمياً  حملياً  ومتميزة  فييريييدة  اإجنيييازات  ميين 
العهد والييولء والييوفيياء للوطن  وعاملياً وجمييدداً 
اأبوظبي  �سرطة  تكون  اأن  على  الر�سيدة  وقيادته 
امل�سي نحو  و  املكت�سبات  ال�ساهرة حلماية  العني 

املزيد من الريادة يف دولتنا احلبيبة.
الييثيياين من  اأن  بيياحلييفييل  مييعيياليييييه يف كلمة  واأكييييد 
دي�سمرب من عام 1971 يوم مهم يف تاريخ دولتنا 
املغفور  املوؤ�س�س  القائد  اأذهاننا م�سرية  اإىل  يعيد 
“طيب اهلل  اآل نهيان  له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
ثراه” واإخوانه اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات /

املوؤ�س�سني / الذين اآمنوا بفكرة الحتاد وجنحوا 
بالإرادة والعزمية يف حتقيقه ووا�سلوا على نهج 
والتقدم  والعطاء  املوؤ�س�س م�سرية اخلري  القائد 

والتي حققت اخلري الوفري لأبناء الإمارات.
نف�س  على  الحتييياد  م�سرية  م�ست  لقد  واأ�ييسيياف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ييسيياحييب  ودعيييم  بييرعيياييية  الييوتييرية 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  “ واإخييوانييه  اهلل 
العزمية  بنف�س  الإميييارات  حكام  الأعييلييى  املجل�س 
وتعزز  اخلييري  زايييد  غر�س  ثمار  لتجني  والإرادة 
املتقدمة  اليييييدول  بيييني  مييكييانيية دولييتيينييا احلييبيييييبيية 

العظمى على اخلارطة العاملية.
وكييانييت مييرا�ييسييم الحييتييفييال بيييداأت بييعييزف ال�سالم 
تالها  ل�سرطة  املو�سيقية  الفرق  بييياأداء  الوطني 
تيييالوة اآييييات عييطييرة ميين الييقييراآن الييكييرمي و�ساهد 
عن  ت�سجيلياً  فيلماً  واحل�سور  الرميثي  الييلييواء 
م�سرية الحتاد والإجنازات التي حققتها الدولة 
�سرطة  يف  والييييتييييطييييورات  املييييجييييالت  خمييتييلييف  يف 

ال�سرطية  والقيادات  القطاعات  وكافة  اأبوظبي 
دول  اأفيي�ييسييل  ميين  الإميييييارات  دولييية  اأ�سبحت  حتى 

العامل اأمناً واأماناً وا�ستقراراً .
و�سيف  املنهايل  النوه  بن  حممد  ال�سعراء  وقييدم 
�سامل املن�سوري ق�سائد �سعرية عربت عن حمبة 
ر�سخها  التييي  العظيمة  القيم  و ج�سدت  الوطن 

الحتاد يف نفو�سنا .
فيه  �ساركت  ع�سكرياً  عر�ساً  احلفل  ت�سّمن  كما 

الوحدات ال�سرطية وامل�ساندة وفر�سان اخليالة.
و زار قائد عام �سرطة اأبوظبي واحل�سور املعر�س 
امل�ساحب والذي ت�سمن عر�ساً لدوريات �سرطة 
م�سرية  وتييوثييق  املختلفة  مييراحييلييهييا  يف  اأبييوظييبييي 
“ الأ�سر  معر�س  و  فيها..  والتحديث  التطوير 
ا�ستمل  الييذي  العام  الن�سائي  لالحتاد  املنتجة” 
وامل�سغولت  اليي�ييسييعييبييييية  امليييياأكييييولت  تييقييدمي  عييلييى 

الراثية الماراتية.
بعنوان  فنية  لوحة  العامري  الفنان حمد  وقييدم 
47” ت�سمّنت عباراتها  الوطني  اليوم  “فلكلور 
الفييتييخييار بييالييوطيين وميينييجييزاتييه جتيي�ييسيييييداً ملعاين 
اليييذي �سيبقى خييالييداً وحمط  املييييوروث الأ�ييسيييييل 
ال�سرطة  فيييرقييية  قيييدميييت  ..كيييميييا  لييلييجييميييييع  فييخيير 
ال�سعبية فقرات فلكلورية ا�ستعرا�سية م�ستوحاة 
من الراث الوطني ويف ختام احلفل مت اطالق 

الألعاب النارية احتفاء بهذه املنا�سبة الغالية .

ال�سارقة اخلريية حتتفل 
باليوم الوطني الـ 47 

•• ال�شارقة-وام:

 47 الوطني  اليوم  مبنا�سبة  ام�س  اخلريية  ال�سارقة  جمعية  احتفلت 
الأمني  الييدخييان  مييبييارك  اهلل  عبد  بح�سور  الرئي�سي  مبقرها  لييلييدوليية 
العام للجمعية وعبد اهلل �سلطان بن خادم ع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية 

ومديرها التنفيذي وموظفي وكوادر اجلمعية .
ومتحورت احتفالت اجلمعية حول حب الوطن وحب الأعمال اخلريية 

والإن�سانية وتوطيد ثقافة النتماء والولء للوطن والقيادة الر�سيدة.
حتتفل  اخلريية  ال�سارقة  جمعية  اإن  خييادم  بن  �سلطان  اهلل  عبد  وقييال 
دوماً بهذا اليوم امل�سهود وهو نهج را�سخ يف التعبري عن الولء والنتماء 
للوطن والقيادة الر�سيدة وحمطة ن�ستح�سر فيها اأعمال وجهود القادة 

املوؤ�س�سني الذين عملوا على بناء وتاأ�سي�س دولة الإمارات.
للدولة  املوؤ�س�سني  الآبييياء  ق�سة  يحكي  فيلم  عر�س  احلفل  خييالل  ومت 
و�سريهم العطرة واإجنازاتهم كما عر�ست اجلمعية اإجنازاتها يف الأعوام 
الفقراء  ميين  كبري  لييعييدد  و�سلت  اأنييهييا  وكيييييف  اجلييياري  والييعييام  ال�سابقة 
واملحتاجني ومدى ال�ستفادة من امل�ساريع اخلريية التي مت اإن�ساوؤها يف 

�ستى الدول.

االإمارات.. مالقاة امل�ستقبل 
مبفهوم غدا االآن

•• ابوظبي-وام:

عقدت  اخلييري،  زايييد  عييام  ذروة  ويف  الوطني،  باليوم  احتفالتنا  و�سط 
بتجهيز  الثانية،  دورتييه  ال�سنوي يف  اجتماعها  الإميييارات  دوليية  حكومة 
موؤ�س�سي قيا�سي، يعمم ر�سالة اإجناز وحتد نقراأ فيها بالأرقام واملبادئ.. 
هذا زايد، هذه الإمارات وهذه حكومتها التي ت�سون اإرث زايد بحماية 
ورعاية عياله الذين يعلون البنيان ويعظمون قوته وهيبته يف املجتمع 

الدويل.
يف مثل هذه الأيام من العام املا�سي، ويف بيئات اإقليمية ودولية لي�ست 
�سهلة، انعقدت الدورة الأوىل لأعمال “الجتماعات ال�سنوية حلكومة 
والإدارة  املثال يف طرائق احلكم  نادرة  الإمارات”، فكانت مبادرة  دولة 
وال�سفافية، والتناغم يف عمل احلكومات املحلية مع الحتادية، وقبل 
امل�ستقبلي �سحنة  الذاتي وال�ست�سراف  التقييم  ذلك كله منح عمليات 

مركبة من ال�سفافية والوعي وامل�ساركة الكلية يف امل�سوؤولية.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  عقدت  التي  الثانية  دورتها  يف  واليوم، 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء  حممد بن را�سد 
اآل  زاييييد  بيين  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�ساحب  “رعاه  دبييي  حيياكييم 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وبح�سور 
م�سوؤول حكومي يف خمتلف  وم�ساركة خم�سمائة  العهود،  اأولياء  �سمو 
القطاعات.. توزعت اأعمال الجتماعات ال�سنوية للحكومة على حماور 
اأ�سا�سية نقراأ فيها درجة العزم ال�سادق يف مالقاة امل�ستقبل من موقع 

متقدم.
ومن املحاور املهمة يف الجتماعات، ال�ستعرا�س والتقييم الأمني ملا مت 
2018، وهو كثري، فيه ما مينح احتفالت اليوم  حتقيقه خالل عام 
الوطني وعام زايد ما ي�ستحقانه من م�ساعر الر�سا التي متالأ قلوب 
اجلميع بزهو الوحدة الوطنية يف اأرقى مراتبها. وفيه امل�ساركة الكلية 
روؤية  تاأ�سيل  على  والقدرة  والتنمية  والإجنيياز  العطاء  ر�سائل  باإدامة 
الإمارات 2021 مبا تت�سمنه من اأهداف رقمية ت�سمن مواقع �سدارة 

دولية يف خمتلف جوانب التنمية.
الع�سر  ال�سنوات  واأهيييداف  ا�سراتيجية  يت�سمن  الييذي  املييحييور  يف  اأمييا 
واأكرث  الأمد  ا�سراتيجيات طويلة  �سبع  اإطالق  �سهدنا  فقد  القادمة، 
وال�ستثمار  وال�سحة  التعليم  جمييالت  يف  وطنية  مييبييادرة   100 ميين 
امل�ستويات  على  تتوزع  التي  احلكومية  واخلييدمييات  والإ�ييسييكييان  والأمييين 
التي   2071 الإمييارات  ملئوية  ا�ست�سرافية  بروؤية  والحتادية،  املحلية 
مبا  للم�ستقبل  جتهز  وهييي  الآن”،  “غدا  هييو  جييديييدا  مفهوما  تطلق 

ي�ستوجبه من ريادة وابتكار واإعداد ال�سباب لي�سنعوا امل�ستقبل.
قبل عامني ارتقت دولة الإمارات اىل �سوية جديدة يف مناهج احلكم وهي 
تعتمد “حكومة امل�ستقبل” لتحقيق غايات ال�سعادة والت�سغيل والإنتاج 

وجودة احلياة، بقيادات �سبابية متثل مفهوم املواطنة ال�ساملة.
ويف الذي نقراأه اليوم باأجندة الجتماع ال�سنوي حلكومة دولة الإمارات 
يف دورته الثانية، من جت�سيد لروح الفريق الواحد يف العزم على مالقاة 
امل�ستقبل من موقع الريادة واملبادرة، فاإننا نعلي ال�سوت الواثق جمددا 

بالقول: هذا زايد... هذه الإمارات.... وهذه حكومتها.

كتب : حممد جال الري�صي.
املدير التنفيذي لوكالة اأنباء االمارات

اأدنيك حتتفي باليوم 
الوطني الـ 47 للدولة

•• اأبوظبي -وام:

احتفالية  اليييييوم  “اأدنيك”  للمعار�س  الييوطيينييييية  اأبييوظييبييي  �ييسييركيية  نظمت 
مبنا�سبة اليوم الوطني الي 47 للدولة بح�سور كبار م�سوؤويل ال�سركة اإىل 

جانب املوظفني من كافة الأق�سام.
وجمموعة  “اأدنيك”  لي  التنفيذي  الرئي�س  الظاهري  مطر  حميد  وقييال 
على  الأغلى  هي  مبنا�سبة  اليوم  هذا  يف  نحتفل  اإننا  لها  التابعة  ال�سركات 
حديثة  دوليية  لبناء  الأ�س�س  و�سع  �سهد  العظيم  اليوم  فهذا  جميعا  قلوبنا 
ومتقدمة كما اأرادها موؤ�س�سها املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
- طيب اهلل ثراه - الذي ا�ستطاع اأن يوحد الكلمة حتت راية واحدة ليقيم 
امل�ستويات ويجعل  العامل على خمتلف  الييرائييدة يف  الييدول  باتت من  دوليية 
العديد من  وا�ستمل احلفل على  والريادة.  والتميز  للحداثة  منها مركزاً 
الربامج الهادفة وامل�ستوحاة من الإرث الكبري للمغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - اإ�سافة اإىل طيف وا�سع من الفعاليات 
الراثية والثقافية حيث ت�سمن احلفل عر�س فيديو عن دولة الإمارات 
اإىل تقدمي عرو�س تراثية وترفيهية  والإجنييازات التي حتققت بالإ�سافة 

متنوعة تفاعل معها احل�سور ب�سكل كبري.

النادي العلمي يحتفل 
باليوم الوطني 

•• دبي -وام:

نظم نادي الإمارات العلمي يف ندوة الثقافة والعلوم بدبي احتفاًل باليوم 
الثقافة  ندوة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  البدور  بالل  بح�سور  الوطني الي 47 
والعلوم وعي�سى ال�سويدي الأمني العام لنادي الإمارات العلمي وعدد من 

الطالب واأولياء الأمور.
ت�سمن الحتفال اإقامة العديد من امل�سابقات العلمية التي حتفز الطالب 
يف جمال الكهرباء والإلكرونيات والروبوت والتطبيقات الذكية والنجارة 

والطباعة ثالثية الأبعاد وخمتلف الأن�سطة العلمية والتكنولوجية .
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اقت�سادية ابوظبي واجلودة واملطابقة يحتفيان 
باليوم الوطني ال�سابع واالأربعني

•• اأبوظبي-وام:

للجودة  ابوظبي  وجمل�س  ابوظبي  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  احتفت 
و�سط   47 الييي  الميييارات  لدولة  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  ام�س  واملطابقة 
عبد  را�سد  �سعادة  يتقدمهم  وموظفة  موظف   700 يفوق  كبري  ح�سور 
حميد  هييالل  الدكتور  و�سعادة  بالنابة  الييدائييرة  وكيل  البلو�سي  الكرمي 
رئي�س  الهاجري  حممد  �سيف  معايل  وقييال  املجل�س.  عييام  اأمييني  الكعبي 
لدولة  الييوطيينييي  بيياليييييوم  احتفالتنا  مييز  مييا  ان  املنا�سبة  بييهييذه  الييدائييرة 
المارات هذا العام هو ارتباطها ب�سخ�سية املوؤ�س�س والقائد وامللهم املغفور 

له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه.
فر�سة  تعد  الييعييام  هييذا  الييغييايل  بوطننا  الحتفال  منا�سبة  اأن  اىل  واأ�ييسييار 
للوقوف اأمام العرب واحلكم والرث اجلميل الذي خلفه ال�سيخ زايد رحمة 

الوفاء  معان  طياتها  يف  حتمل  والتي  و�سعبه  واحييفيياده  لأبنائه  عليه  اهلل 
وال�سرار  والعزم  الوطنية  بالهوية  والعتزاز  والخاء  والت�سامح واحلب 
البلو�سي  الكرمي  عبد  را�سد  �سعادة  قييال  جانبه  من  العمل.  يف  والتفاين 
وكيل الدائرة بالإنابة مبنا�سبة اليوم الوطني ال 47 ان احتفالت دولة 
تتويج  مبثابة  باتت  عييام  كييل  الوطني  باليوم  املتحدة  العربية  المييييارات 
لالإجنازات املت�سارعة التي حتققها حكومة دولتنا الر�سيدة بقيادة حكيمة 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة “حفظه 

اهلل” .
“ اليوم نتطلع جميعا اىل المييام وننظر بكل حر�س واخال�س  واأ�ساف 
اخلري”  “زايد  خلفه  اليييذي  العظيم  الرث  هيييذا  عييلييى  لنحافظ  وتييفييان 
مييوا�ييسييلييني الييعييزم لييبيينيياء وطيينيينييا ورفيييع رايييتييه عيياليييييا بييني �ييسييائيير ال�سعوب 
الأمني  الكعبي  حميد  هييالل  الييدكييتييور  �سعادة  قييال  جهته  والأمم.” ميين 

الوطني  باليوم  احتفالنا  “ياأتي  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  ملجل�س  العام 
هذا العام حتت �سعار “هذا زايد، هذه الإمارات”، �سعاٌر يحمل يف طياته 
معاٍن �سامية لتزامنه مع الذكرى املئوية مليالد القائد املوؤ�س�س املغفور له 
باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وبهذه املنا�سبة 
الغالية نعاهد قيادتنا الر�سيدة على امل�سي قدماً يف م�سرية الحتاد ويف 

النه�سة والتطوير امل�ستمر”.
لقيادتنا  والوفاء  والعهد  الييولء  اأن جندد  “ اإنها لفر�سة ثمينة  واأ�ساف 
الر�سيدة يف حتقيق روؤيتنا يف الرتقاء بالبنية التحتية للجو?دة وامل�ساهمة 

يف متكني اإمارة اأبوظبي من التميز عاملياً”.
و�ييسييهييدت احييتييفييالييييية اليييدائيييرة وجمييليي�ييس اجلييييودة واملييطييابييقيية الييعييديييد من 
الوطن لدى  والنتماء وحب  الييولء  تعزز من  التي  والفقرات  الفعاليات 

كافة املوظفني و�سط اهازيج واغاين وطنية .

غرفة عجمان حتتفل مع موظفيها ومتعامليها باليوم الوطني ال�سابع واالأربعني
•• عجمان ـ الفجر 

اليوم  اإحتفالية مبنا�سبة  اأم�س  نظمت غرفة جتارة و�سناعة عجمان �سباح 
عجمان  غرفة  �ساحة  يف  احلفل  و�سهد  للدولة،  والأربييعييني  ال�سابع  الوطني 
�سعادة عبداهلل املويجعي رئي�س جمل�س اإدارة غرفة عجمان واأع�ساء جمل�س 
التنفيذيون  واملييييدراء  الغرفة  عييام  مييدييير  ال�سويدي  �ييسييامل  و�ييسييعييادة  الدارة 
متعاملي  ميين  وعييدد  الغرفة  وموظفي  الأقيي�ييسييام  وروؤ�ييسيياء  الإدارات  وميييدراء 

الغرفة واجلمهور.
وتقدم �سعادة عبداهلل املويجعي باأ�سمى التهاين والتربيكات اإىل مقام �ساحب 
مقام  و  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، واإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
واإخوانهم  الأعلى حاكم عجمان رعاه اهلل  املجل�س  النعيمي ع�سو  را�سد  بن 
حكام الإمارات واإىل �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي، ويل عهد عجمان 

و اأولياء العهود، مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سابع والربعني.
وقال “خالل هذه املنا�سبة ي�ستذكر اجلميع جهود املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه  واإخوانه حكام الإمارات وما اأر�سوه 
تتبوؤاأ  العامل  دول  م�ساف  من  اأ�سبحت  دوليية  وتاأ�سي�س  احلكيمة  بقيادتهم 
مراكز اأوىل يف خمتلف املجالت لُيكمل امل�سرية قيادة ر�سيدة اأولت الن�سان 
اهتمامها الول، كما حظي القطاع القت�سادي باهتمام متوا�سل من القيادة 

الر�سيدة منذ تاأ�سي�س دولة المارات لت�سبح المارات منوذج اقت�سادي رائد 
ي�سدر خرباته وجتاربه التنموية، ل�سيما وجهود قيادتنا الر�سيدة مل تدخر 
كافة  يف  القت�سادي  القطاع  وا�ستدامة  لنمو  املقومات  كافة  لتوفري  جهدا 

اخلطط ال�سراتيجية.
وخالل هذه املنا�سبة التي يحتفل كل من يعي�س على اأر�س املحبة وال�سالم 
ونعقد العزم والنية  الغالية  بلدنا  جتاه  والوفاء  الولء  “الإمارات” جندد 
على موا�سلة العمل يف �سبيل رفعة وريادة دولتنا الغالية، وكل عام واإمارات 

اخلري وقيادتها الر�سيدة و�سعبها بخري و�سعادة واأمن واأمان.
وقال �سعادة �سامل ال�سويدي “اإن اإحتفالتنا باليوم الوطني ال�سابع والربعني 
لتعبري ب�سيط عما تكنه قلوبنا يف حب المارات واإخال�سنا لقيادته الر�سيدة، 

واإحتفالتنا جتدد العهد والولء واملحبة لدولتنا الغالية وقيادتها”.
والقائد  الأب  زايد  عام  مع  بتزامنها  العام  هذا  احتفالت  “لتتميز  وا�ساف 
ثابتة ومتينة تظفر  دولة قواعدها  اأ�س�س  والييذي  الإمييارات،  املوؤ�س�س لدولة 
م�سرية  لت�ستمر  الييعييامل،  م�ستوى  على  املييجييالت  ميين  الكثري  يف  بييالييريييادة 
العطاء والتقدم لت�سبح دولة المييارات من اكرث دول العامل ازدهييارا ومنوا 

وعطاءا”.
الفعاليات ومنها  الوطني، عدد من  بال�سالم  بداأ  الذي  وقد ت�سمن احلفل 
يف  �ساهموا  ممن  املوظفني  من  وعدد  تكرمي املوظف �ساحب الب�سمة 47 
اجناح فعالية اليوم الوطني، اإىل جانب عرو�س �سعبية، وعدد من امل�سابقات 

وال�سحوبات ملوظفي ومتعاملي الغرفة.

مدينة دبي الطبية حتتفل 
باليوم الوطني الـ 47 

•• دبي-وام:

الي47  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  احتفال  ام�س  الطبية  دبييي  مدينة  نظمت 
الولء  روح  تعك�س  الييتييي  املتنوعة  والأنيي�ييسييطيية  الييفييقييرات  ميين  عيييددا  ت�سمن 

والنتماء للوطن مب�ساركة م�سوؤوليها وموظفيها و�سركائها .
التنفيذي للقطاع  الرئي�س  البلو�سي  الدكتور رم�سان  املنا�سبة قال  وبهذه 
التنظيمي ل�سلطة مدينة دبي الطبية اإن اإحياء الذكرى الي47 لقيام احتاد 
و�سلنا  ما  اإىل  لن�سل  املوؤ�س�سون  اآبيياوؤنييا  به  ماقام  ي�ستذكر  احلبيبة  دولتنا 
تعترب  املنا�سبة  هذه  اأن  موؤكدا  ال�ساملة  والنه�سة  التطور  من  اليوم  اإليه 
فر�سة هامة لإبراز معاين الولء والإنتماء للوطن واإبراز الهوية الوطنية 
 “ اآل نهيان  ال�سيخ زايد بن �سلطان  اأ�س�سها  التي  وجتديدا مل�سرية الحتاد 

طيب اهلل ثراه “ .
والرق�سات  الغنائية  الييراثييييية  الييفييقييرات  ميين  عيييددا  الإحييتييفييال  وت�سمن 
للخط  وعرو�سا  ال�سعبية  الإميياراتييييية  امليياأكييولت  تقدمي  وتخلله  ال�سعبية 
العربي والنق�س باحلناء وغريها . كما نظمت مدينة دبي الطبية يف هذه 
املنا�سبة الوطنية العزيزة على اجلميع ماأدبة غداء لأكرث من 150 عامل 
خدمة من العاملني لديها بهدف تر�سيخ امل�سوؤولية املجتمعية وتاأكيدا على 
روح العطاء الأ�سيلة املتجذرة لدى اأبناء ال�سعب الإماراتي وتقديرا جلهود 

هذه الفئة املهمة يف املجتمع .

بلدية احلمرية حتتفل باليوم 
الوطني الـ 47

•• ال�شارقة-وام:

47 للدولة من  الي  احتفلت بلدية احلمرية ام�س مبنا�سبة اليوم الوطني 
خالل جمموعة كبرية من الفعاليات اقيمت يف القرية الراثية باحلمرية 
بييفييروع منطقة  الييدوائيير  املنطقة وميييدراء  اأهيييايل  و�سط بح�سور عييدد ميين 

احلمرية يف اإمارة ال�سارقة.
ح�سر الحتفال حميد بن �سمحه ال�سام�سي رئي�س املجل�س البلدي ملنطقة 
البلدي  املجل�س  واأع�ساء  الرئي�س  نائب  ال�سام�سي  فائز  وحميد  احلمرية 
اأعيان  ميين  كبري  وعييدد  احلمرية  بلدية  مدير  ال�سام�سي  را�ييسييد  ومييبييارك 

احلمرية ومدراء الفروع.
و تقدم مبارك را�سد ال�سام�سي بالتهنئة اإىل القيادة الر�سيدة بهذه املنا�سبة 
.. م�سريا اىل حر�س بلدية احلمرية على م�ساركة كافة اجلهات يف تنظيم 
الوطنية  بالأجواء  لال�ستمتاع  الأهييايل  من  لفت  ح�سور  و�سط  الحتفال 

والراثية .

�سلطة دبي املالحية
 حتتفي باليوم الوطني  

•• دبي-وام:

الوطني  اليييييوم  مبنا�سبة  احتفال  املالحية”  دبييي  مدينة  “�سلطة  نظمت 
ال�سابع والأربعني لدولة الإمارات مب�ساركة كوكبة من املوظفني وامل�سوؤولني 

الذين جددوا عهد الولء والنتماء والوفاء للقيادة والوطن .
اأن  اإىل  املالحية  دبييي  مدينة  ل�سلطة  التنفيذي  املييدييير  علي  عامر  واأ�ييسييار 
مت�سي  التي  الإميييارات  تاريخ  يف  فارقة  حمطة  ميثل  دي�سمرب  من  الثاين 
بثقة على نهج التميز الذي اختطه احلكام الأوائل “ رحمهم اهلل “ بقيادة 
الوالد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ لبناء 

م�ستقبل م�سرق وجمتمع حر كرمي قائم على العدالة واحلق.

الطوارئ واالأزمات حتتفل باليوم الوطني

العني االأهلية للتاأمني حتتفل بالعيد الوطني ال�صابع واالأربعني

االإمارات منوذج لال�ستقرار االقت�سادي وال�سيا�سي 
والتالحم بني ال�سعب والقيادة

•• اأبوظبي -وام:

لإدارة  الييوطيينييييية  الهيئة  احتفلت 
الييييطييييوارئ والأزميييييييييات والييييكييييوارث 
والأربعني  ال�سابع  الوطني  باليوم 
اقيم  امليينييا�ييسييبيية  وبيييهيييذه   . لييلييدوليية 
حفل بح�سور �سعادة �سيف حممد 
عام  مدير  نائب  ال�سام�سي  ارحمه 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة 
والأزمييييييييييات والييييييكييييييوارث، ومييييييدراء 
وبعد  الهيئة.  وموظفي  الدارات 
األقى كلمة  ال�سالم الوطني،  عزف 
التهاين  اآييييييات  اأ�ييسييمييى  فيييييهييا  رفييييع 
الر�سيدة  القيادة  اإىل  والتربيكات 
 ، الييييييويف  الإميييييييييييارات  �ييسييعييب  واإىل 
ي�سكل  الييوطيينييي  اليييييوم  اأن  مييوؤكييدا 
لتجديد  فييريييدة  وطيينييييية  منا�سبة 
اليييولء والنييتييميياء وفيير�ييسيية لإبراز 

طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بيين  زاييييد 
كلمتهم  اجتمعت  الذين  ثييراه  اهلل 
على الوحدة فكانت ارادتهم اأقوى 
وتغلبت حكمتهم  املعوقات  كل  من 
لعهد  واأ�س�سوا  التحديات  كل  على 
والقوة  الييوحييدة،  على  قائم  جديد 
والإرادة، ودولة �سلبة ورا�سخة ذات 
ا�ستطاعت  وعميقة  اأ�سيلة  جييذور 
اأن تواجه كل التحديات وال�سعاب، 
وال�سمود يف وجه التهديدات التي 
ع�سفت باأقوى الدول يف حميطها 
وحدتها  من  تنال  وكييادت  العربي، 

وا�ستقرارها.
اهلل  زايييد طيب  ال�سيخ  ان  واأ�ساف 
ثييييراه رجيييل حييكيييييم، متيييييز باأحالم 
وطييمييوحييات ل حييييدود لييهييا، وجنح 
اإر�يييسييياء دعييائييم الحتيييياد املزدهر  يف 
فقد  اليييييوم،  نعرفها  كما  واملتطور 

بييل اإن الييعييطيياء واليييوفييياء يييجييب اأن 
تغفل  املجاور، فلم  للمحيط  ميتد 
الدولة حميطها الإقليمي، فعملت 
على امل�ساهمة يف عالج اأزماته عرب 
امل�ساركة بفاعلية يف جهود مكافحة 
الإرهيييييييييييياب، وتييييقييييدمي يييييد اليييعيييون 
وال�سعوب  الييييدول  اإىل  وامليي�ييسيياعييدة 
لتخفيف  حمييياولييية  يف  املييينيييكيييوبييية، 
حمنتها، كما ن�سطت الدبلوما�سية 
اإىل  الإميياراتييييية يف حميياوليية منها 
ل�سراعات  عييادليية  تيي�ييسييوييية  اإييييجييياد 
اإ�سافياً  ر�ييسيييييداً  لتمثل  امليينييطييقيية، 
لإجنيييييازاتيييييهيييييا ودورهيييييييييا الييييريييييادي 

باملنطقة.
الهيئة  عييييام  نييائييب مييدييير  واأ�ييييسييييار 
بذكرى  نحتفل  ل  اليييييوم  انيينييا  اإىل 
نحتفل  اأنيينييا  بييل  فح�سب،  الحتييياد 
العمل  ميين  عيياميياً  واأربييعييني  ب�سبعة 

الإجنيييييييييييازات اليييتيييي حتييقييقييت على 
عمر  ميين  املا�سية  ال�سنوات  مييدى 

الحتاد.
واأكد ال�سام�سي اننا نحتفل باملجد 
والعز، بذكرى �سموخ هذه الأر�س 
ونحن  العام  هييذا  نحتفل  الطيبة، 
يف عام زايد منوها اىل الثاين من 
املحفور  الييتيياريييخ  ذليييك  دييي�ييسييمييرب، 
يف ذاكيييييرة ووجيييييدان كيييل اإمييياراتيييي، 
ونتباهى  بيييه  نيي�ييسييعييد  الييييذي  اليييييييوم 
فيييييه بييوحييدتيينييا، ونييتييفيياخيير بحكمة 
اآبائنا واأجدادنا الذين اعزونا نحن 
و�سلمونا وطناً  القادمة،  والجيال 
عزيزاً موحداً ور�سخوا فينا القيم 

واملبادئ .
الييوطيينييي، ذكرى  اليييييييوم  ان  وقييييال 
حتقق حلم الحتاد، على يد الآباء 
املوؤ�س�سني بقيادة املغفور له ال�سيخ 

�سغوفا  وكيييان  و�سعبه  ار�ييسييه  اأحيييب 
الن�سان  وبناء  والثقافات  بالراث 
م�ستقبل  لتاأ�سي�س  �سخر جهوده  و 

متميز .
وا�يييسيييار اىل انيينييا نيي�ييسييري عييلييى نهج 
الآباء ، فطموح دولتنا قيادًة و�سعباً 
ل حييدود له، ول ياأتي عام جديد، 
باإجناز  فيييييه  نييحييتييفييل  ونيييحييين  اإل 
متفرد جييديييد، وهييو مييا متثل هذا 
اأول قمر �سناعي  اإطييالق  العام يف 
حمل  املا�سي،  اأكتوبر  يف  اإميياراتييي 
يعد  واليييذي  �سات”،  “خليفة  ا�سم 
هيينييد�ييسييييية فائقة  اأيييقييونيية  مبييثييابيية 
يييد نخبة  بيينيياوؤه على  الييتييطييور، مت 

من املهند�سني الإماراتيني.
املوؤ�س�س،  الأب  علمنا  :كما  وتييابييع 
زايد اخلري، اأن م�سوؤوليتنا ل تقف 
للدولة،  اجلغرافية  احليييدود  عند 

والجييتييهيياد، و الإجنييييازات،و البناء 
وخدمة الوطن.

وقييييييييييال :اليييييييييييييييوم جنييييييييدد الييييييييولء 
والإخيييييييال�يييييييس خلييييدميييية الييييوطيييين، 
مب�سوؤولياتهم  �ييسييبييابييه  ونييييذكيييير 
جتاهه ل�ستكمال م�سرية اإجنازاته 
اأنهم  لنا  اثبتوا  وقد  �ساأنه،  ورفعة 
يرددوا  فلم  امل�سوؤولية  قييدر  على 
يف الفداء باأرواحهم عندما �سمعوا 
نييييداء اليييواجيييب، وا�ييسييتيي�ييسييهييد منهم 
كل  بهم يف  ونفتخر  الرجال،  خري 
بييهييم الأمم يف  املييييييياديييين، ونييبيياهييي 
يتولونها  الييتييي  الييقيييييادة  امليينييا�ييسييب 
وبتوجيه  ودوؤوبيييية،  خمل�سة  بييروح 
الر�سيدة  الييييدوليييية  قيييييييييادات  ميييين 
مطمئنني  العزيز  �سبابنا  وباأيدي 
م�سرق  مبيي�ييسييتييقييبييل  ومييييوؤميييينييييني 

وم�سرف.

•• ابوظبي-الفجر:

والأربعني  ال�سابع  الوطني  باليوم  للتاأمني  الأهلية  العني  �سركة  احتفلت 
والولء  باحلب  مفعمة  بهيجة  اأجييواء  يف  املتحدة  العربية  الإميييارات  لدولة 
للوطن تغمرها اأحا�سي�س الفخر والعتزاز للقيادة الر�سيدة على الجنازات 
ال�سخمة التي حققتها الدولة على كافة امل�ستويات لت�سكل منوذجا مثاليا 
على ال�ستقرار القت�سادي وال�سيا�سي والن�سجام الجتماعي والتالحم بني 
القيادة وال�سعب. وقال �سعادة حممد البادي بن يوعان رئي�س جمل�س اإدارة 
العني الأهلية اإن الحتفال باليوم الوطني ال�سابع والأربعني يكت�سب اأهمية 
اآل  زايييد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اإعييالن �ساحب  يتزامن مع  كونه  خا�سة 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 2018 منا�سبة وطنية كبرية �سعارها  

) عام زايد ( للالإحتفاء بالقائد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه مبنا�سبة مرور 100 �سنة على ميالده وابراز دوره يف 
تاأ�سي�س دولة الإمارات وا�ستلهام قيم واأخالق زايد والعمل مببادىء القائد 

املوؤ�س�س لدولة الإمارات 
واأ�ساف �سعادته -  الإن�سان الإماراتي وبناء جيل مت�سلح بالعلم واملعرفة كان 
مفتاح النجاح يف التجربة الحتادية ويف قلب الروؤية التنموية للمغفور له 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  الذي ي�سري عليه �ساحب  النهج  ال�سيخ زايد وهو 
زايد رئي�س الدولة حفظه اهلل والذي يوؤكد يف منا�سبات عديدة باأن تنمية 
الإن�سان هي جوهر التنمية ال�ساملة وهو الرثوة احلقيقية للوطن وتقدمه

بقيادتنا  وفخرنا  اعتزازنا  عن  نعرب  اأن  اإل  ي�سعنا  ل  اآخييرا  ولي�س  واأخيييريا 
الر�سيدة وللتالحم الوطني بني القيادة وال�سعب

حممد بن را�سد لالإ�سكان 
حتتفل باليوم الوطني 

ال�سابع واالأربعني
•• دبي -وام:

ال�سابع  الوطني  باليوم  لالإ�سكان  را�ييسييد  بيين  حممد  موؤ�س�سة  احتفلت 
والأربيييعيييني لييدوليية الإمييييييارات الييعييربييييية املييتييحييدة ميين خيييالل حييزميية من 
عن  التعبري  اإىل  خاللها  ميين  املوؤ�س�سة  ت�سعى  التي  املميزة  الفعاليات 
حكمة  ظييل  يف  الحتييياد  م�سرية  على  وتيياأثييريهييا  املنييييا�سبة  هييذه  اأهيييييمية 
والنتماء  الوطن  حب  م�ساعر  الفعاليات  هذه  ومتالأ  الر�سيدة  القيادة 

والفخر.
املوؤ�س�سي  الت�سال  اإدارة  اأول  مدير  اخلاجة  الرحمن  عبد  هيثم  وقييال 
بالذكرى  الغايل  وطننا  اأبناء  مع  اليوم  “ نحتفل  باملوؤ�س�سة  والت�سويق 
ال�سابع والأربعني لقيام احتاد دولتنا احلبيبة الذي ي�سادف الثاين من 
دي�سمرب من كل عام وهو اليوم الذي يتذكر فيه املواطن الإماراتي بكل 
فخر واعتزاز هذه املنا�سبة التاريخية ال�سعيدة التي مت فيها جمع ال�سمل 
ومّل �ستات هذا الوطن املعطاء على يد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه”.
ياأتي   74 الييي  الوطني  باليوم  املوؤ�س�سة  احتفال  اإن  اإىل  اخليياجيية  واأ�ييسييار 
املوؤ�س�سة  اإن  حيث  الوطن  جتاه  املجتمعي  املوؤ�س�سة  واجييب  من  انطالقا 
الدولة  ت�سعى دائما ليكون لها دور اجتماعي موؤثر يف جميع منا�سبات 
اإ�سافة اإىل اأن ذلك يعد اأقل واجب ميكن للموؤ�س�سة تقدميه تعبرياً عن 
اعتزازها وافتخارها بهذه املنا�سبة الوطنية العزيزة على قلوب اجلميع.

واأ�ساف ان املوؤ�س�سة ركزت هذا العام على اإبراز الهوية الوطنية والراث 
لعدد  تنظيمها  خالل  الإميياراتييي من  ال�سعب  وتقاليد  وعييادات  الوطني 
ال�سعبية والفرق الع�سكرية  من الفقرات والن�سطة التي �سملت الفرق 
لالأطفال  وم�سابقة  واحلييلييويييات  الييهييدايييا  وتييوزيييع  منوعة  وم�سابقات 
اإ�سكانية  موافقة  47طلب  توزيع عدد  كما مت  املنال  مب�ساركة ح�سانة 

على امل�ستفيدين من موافقات منحة اأر�س.



67

كرم خريجي اخلدمة الوطنية من موظفيه

م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي يحتفل باليوم الوطني الـ 47

�سندوق الزكاة يحتفل باليوم الوطني ال�سابع واالأربعني

•• ال�شارقة-الفجر: 

نظم م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي، �سباح 
نوفمرب   28 امليييوافيييق  الأربييييعيييياء،  اأمييي�يييس 
اليوم  حييلييول  مبنا�سبة  حييفيياًل  اجليييياري، 
الإميييارات، وذلك  لدولة   47 الي  الوطني 
الرئي�سي  مقره  يف  الأمامية  ال�ساحة  يف 
�ييسييعييادة حممد  بييحيي�ييسييور  الييي�يييسيييارقييية،  يف 
للم�سرف،  التنفيذي  الرئي�س  اهلل،  عبد 
الأقييي�يييسيييام  وميييييييييدراء  اليييعيييليييييييا،  والإدارة 
اأروقته  تزينت  الذي  امل�سرف،  وموظفي 

باألوان العلم الإماراتي. 
ويف هذا ال�سياق، رفع �سعادة حممد عبد 
اآيات التهنئة والتربيكات اإىل  اأ�سمى  اهلل 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام 
واإخوانه  الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زايييد 
واأولياء  الإمييارات،  ال�سمو حكام  اأ�سحاب 
واملقيمني  الإميييارات  �سعب  واإىل  العهود، 
امليينييا�ييسييبيية اجلليلة.  بييهييذه  اأر�ييسييهييا،  عييلييى 
دي�سمرب  ميييين  الييييثيييياين  “يعد  وقييييييييال: 
الإمارات  اأبيينيياء  حياة  يف  ا�ستثنائيا  يوماً 
واملقيمني على هذه الأر�س الطيبة، ففيه 
وبناء  والحتيييياد،  الييوحييدة  بيييداأت م�سرية 
الإمييييارات  قيييادة  اجتمع  اأن  بعد  الييوطيين، 
وتاأ�سي�س  لبناء  واحيييد،  رجييل  قلب  على 
كيان مميز، ومنذ 47 عاماً اأ�سحى هذا 
اليوم مثاًل يحتذى به يف التالحم وحب 
الوطن والإخال�س له، وتعميق النتماء 

والولء له”. 
واأ�ساف �سعادة حممد: “لقد �سكل الثاين 
مييلييهييميية ومهمة،  دييي�ييسييمييرب جتييربيية  مييين 

التي  بييييالإمييييارات  �ييسيياعييدت يف الرتييييقيييياء 
الكثري  عر�س  على  تربع  اأن  ا�ستطاعت 
العاملية، يف كافة املجالت،  املوؤ�سرات  من 
اأو  اأو الجييتييميياعييييية  �ييسييواء القييتيي�ييسييادييية 
الييثييقييافييييية، الأميييير اليييذي جييعييل الإمييييارات 
منارة يحتذى بها، ومبعث فخر لأبنائها 
والعرب اأجمع، وباتت اليوم ت�سكل حافزاً 
والعطاء  التقدم  ال�ستمرار يف  على  لهم 
اإىل  والنظر  امليينييجييزات،  على  واملحافظة 

امل�ستقبل بعني التفاوؤل”. 
جميعاً  ن�ستذكر  اليوم،  هييذا  “يف  وتابع: 
م�سرية الآباء املوؤ�س�سني وما قاموا به من 
نظل  اأن  على  ونعاهدهم  عظيم،  اإجنييياز 

على  نحافظ  واأن  ملبادئهم،  اأوفياء  دائماً 
منجزات الدولة ومقدراتها، والنطالق 
باإرادة �سلبة نحو امل�ستقبل، ليظل بلدنا 

يف املقدمة بني دول العامل”. 
اإىل  وت�سليمه  العلم  رفييع  مرا�سم  وبييعييد 
راعي احلفل، والذي توله ال�سيد حممد 
ييييو�يييسيييف، اأقييييييدم مييوظييفييي املييي�يييسيييرف من 
املييواطيينييني، �ييسييهييد احلييفييل تييقييدمي فقرة 
ال�سرطة  فييرقيية  قييدمييتييهييا  عيييزف خييا�ييسيية 
بانطالق  اإيذاناً  ذلك  لي�سكل  الع�سكرية، 
بالتعاون  الييهييوائييييية  اليييدراجيييات  ميي�ييسييرية 
والتي  الييريييا�ييسييي،  ال�سارقة  جمل�س  مييع 
تاألفت من جمموعة من قادة الدراجات 

الهوائية، حيث قاموا بت�سكيل علم الدولة 
اأي�ساً  رافييقييتييهييا  كييمييا  اإبييداعييييية،  بطريقة 
الكال�سيكية  لل�سيارات  اأخيييرى  م�سرية 
ال�سوارع  جابت  التي  ال�سرطة  ودورييييات 

املحيطة مببنى امل�سرف.
اأقيم يف ال�ساحة  كما �سهد احلفل، الذي 
الأمييامييييية لييربج امليي�ييسييرف، اأييي�ييسيياً عر�ساً 
اجلامعة  طييلييبيية  اأحييييييد  قيييدميييه  خيييا�يييسييياً 
ر�سم  يف  ومتييثييل  اليي�ييسييارقيية،  يف  القا�سمية 
لوحة فنية للمغفور له باإذن اهلل تعاىل، 
اآل نهيان، طيب  ال�سيخ زايد بن �سلطان 
فيييقيييرات  تيييغيييب  مل  حييييني  يف  ثييييييييراه،  اهلل 
الإماراتية  ال�سعبية  والفنون  الأهييازيييج 

م�ساركة  اييي�ييسيياً  �سهد  اليييذي  احلييفييل  عيين 
املوظفني يف تركيب لوحة عام زايد التي 
�سممت خ�سي�ساً لليوم الوطني الي 47، 
اإىل جانب بوفيه الإفطار ال�سعبي، الذي 
املاأكولت  ميين  عييديييدة  اأ�ييسيينييافيياً  ت�سمن 

ال�سعبية الإماراتية. 
حممد  �سعادة  قييام  الحتفال،  نهاية  ويف 
اخلدمة  خييريييجييي  بييتييكييرمي  اهلل،  عييبييد 
ال�سارقة  م�سرف  موظفي  من  الوطنية 
تكرمي جمل�س  اإىل  اإ�ييسييافيية  الإ�ييسييالمييي، 
الفرقة  واأعييي�يييسييياء  الييريييا�ييسييي  اليي�ييسييارقيية 
الييعيي�ييسييكييرييية وكيييافييية اجلهات  املييو�ييسيييييقييييية 

امل�ساركة يف احلفل. 

•• ابوظبي-الفجر:

اأطييييلييييق �يييسييينيييدوق اليييييزكييييياة يف اأبيييوظيييبيييي، 
ال�سابع  الوطني  اليوم  مبنا�سبة  احتفاله 
والأربيييييعيييييني، وبييياليييتيييزامييين ميييع عييييام زاييييد 
والفعاليات  الأن�سطة  لتت�سمن   ،2018
اإرث  ال�سوء على  التي ت�سلط  واملييبييادرات، 
ال�سيخ  لييه  املغفور  املوؤ�س�س  القائد  وقيم 
»طيييييب اهلل  نييهيييييان،  اآل  �سلطان  بيين  زاييييد 
ثراه«. �سهد الحتفال �سعادة عبداهلل بن 
ل�سندوق  الييعييام  الأميييني  املييهييريي  عقيدة 
وموظفي  الإدارات  ومييييييييدراء  اليييييزكييييياة، 

ال�سندوق، وعدد من الزوار. 
ورفع �سندوق الزكاة اأ�سمى اآيات التهاين 
ال�سمو  �ييسيياحييب  مييقييام  اإىل  والييتييربيييكييات 
رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بيين  خليفة  ال�سيخ 
�ساحب  واأخيييييييه  اهلل”  “حفظه  اليييدولييية 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
واإخوانهما  اهلل”  “رعاه  دبيييييي  حييياكيييم 
و�سمو  الإميييييارات  حييكييام  ال�سمو  اأ�ييسييحيياب 

اليي�ييسيييييخ حمييمييد بيين زايييييد اآل نييهيييييان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
العهود  واأولييييياء  احلييكييام  ونيييواب  امل�سلحة 

لدولة   ،47 الييي  الوطني  اليييييوم  مبنا�سبة 
الإمارات. 

اإن هذه   ، اليي�ييسيينييدوق  عييييام  اأميييييني  واأّكييييييد 

اإىل منا�سبة  عييام  تتحول يف كل  الييذكييرى 
فيها   ن�ستعيد  جميعاً  قلوبنا  على  عزيزة 
مكنت  اليييتيييي  واليييعيييزميييية  الإ�يييييسيييييرار  روح 

القرار  هييذا  اإعييالن  من  الر�سيدة  القيادة 
التاريخي الذي غري جمرى احلياة على 
زايد«،  لييي»عييام  تتويجاً  و  الإمييييارات  اأر�يييس 
الر�سمية  لييالحييتييفييالت  خييامتيية  واأجيييميييل 
بي»عام زايييد«، واليوم ونحن نحتفي بهذه 
ودولة  تاأتي  اأن  ي�سعدنا  املجيدة  الذكرى 
مييكييانيية مرموقة  تييييبييييواأت  قيييد  الإمييييييييارات 
احلكيمة  �سيا�ستها  بف�سل  الييييدول  بييني 
التعامل  يف  الإيجابي  ودورهيييا  واملييتييوازنيية 
مع ق�سايا الع�سر، م�ستلهمة يف كل ذلك 
و�سعوه  وما  املوؤ�س�سون  الآبيياء  اختطه  ما 
ال�سمو  �ساحب  هديه  على  �سار  نهج  من 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان “حفظه 
اهلل” فاأك�سب بهذا دولة الإمارات �سداقة 
املحافل  يف  علماً  ا�سمها  و�ييسييار  ال�سعوب 
الدولية.  وقال اأن احتفال �سندوق الزكاة 
حر�س  من  انطالقا  ياأتي  املنا�سبة  بهذه 
الوطنية  الهوية  تعزيز  على  ال�سندوق 
وقيادته  للوطن  واليييولء  النتماء  وقيم 
وتر�سيخ  بيييرميييوزه  والحييتييفيياء  اليير�ييسيييييدة 

معاين التالحم الوطني.

غرفة ال�سارقة حتتفي باليوم الوطني الـ47 

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية حتتفل باليوم الوطني

•• ال�شارقة-وام:

نييظييمييت غييرفيية جتييييارة و�ييسيينيياعيية اليي�ييسييارقيية اميي�ييس مبقرها 
احتفالية خا�سة مبنا�سبة اليوم الوطني ال�سابع والأربعني 
للدولة الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى املئوية ملوؤ�س�س 
اآل  �سلطان  بن  زايييد  ال�سيخ  له  املغفور  الإمارات”  “احتاد 

نهيان “طيب اهلل ثراه”.
ح�سر الحتفالية التي اأقيمت حتت �سعار “نفديك بالأرواح 
جمل�س  رئي�س  العوي�س  �سلطان  عبداهلل  �سعادة  وطن”،  يا 
و�سعادة حممد  الغرفة  اإدارة  واأع�ساء جمل�س  الغرفة  اإدارة 
مدراء  من  وعييدد  بالوكالة  الغرفة  عييام  مدير  اأمييني  اأحمد 
الإدارات واملوؤ�س�سات العاملة حتت مظلة الغرفة اإىل جانب 
ممثلي جهات حكومية عدة يف الإمارة وعدد كبري من اأ�سرة 

الغرفة وزوارها.

وت�سمن برنامج الحتفالية العديد من الفعاليات والأن�سطة 
الوطنية والراثية وال�سعبية من وحي املنا�سبة اإىل جانب 
عر�س ع�سكري وم�سرية بعنوان “على خطى زايد” وتخلل 
احلفل “م�سابقة اأجمل زي لالأطفال” وا�ستعرا�سات لفرقة 

حربية وتكرمي عدد من ال�سركاء واملوظفني املتميزين .
اإدارة الغرفة واإدارتها العليا وكافة موظفيها  ورفع جمل�س 
اإىل القيادة الر�سيدة التي  اآيات التهاين والتربيكات  اأ�سمى 
اأر�ست اأ�س�سا را�سخة للو�سول بدولة الإمارات اإىل املركز الأول 
موا�سلة  على  احلر�س  مييوؤكييدا  املييجييالت،  خمتلف  يف  عامليا 
ال�سمو  الروؤية احلكيمة ل�ساحب  دورها وم�سوؤولياتها وفق 
املجل�س  القا�سمي ع�سو  الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سيخ 
القت�سادي  التطور  عجلة  دفييع  يف  ال�سارقة  حاكم  الأعييلييى 
الغد  اقت�ساد  لبناء  العاملية  التطورات  ومواكبة  البالد  يف 
مل�سرية  وا�ستكمال  الرابعة  ال�سناعية  للثورة  وال�ستعداد 

بناء اقت�ساد م�ستدام لل�سارقة ومبا يحقق التنمية وال�سعادة 
للمجتمع والزدهار والريادة للدولة.

واأكد �سعادة حممد اأحمد اأمني اأن الثاين من دي�سمرب لي�س 
تاريخا عاديا يف حياة الإماراتيني ففيه انطلق احتاد دولتهم 
را�ييسييخييا كيياجلييبييال وغيييدا اأيييقييونيية وميي�ييسييرب مييثييل يف الرقي 

والإزدهار ورغد العي�س .
وقال : “ اإننا ن�سعر بالفخر كلما نظرنا اإىل واقعنا الراهن 
كل  يف  بييادييية  والإبيييييداع  التميز  ومليي�ييسييات  احلكيمة  فييياليييروؤى 
والرائدة  اجلميلة  الإمييييارات  لييوحيية  ت�سكل  احلييييياة  مناحي 
املجتمع  بيينيياء  م�سرية  لإكييمييال  كتف  اإىل  كتف  واملتعا�سدة 
ثابتة  ر�سيدة ت�سري بخطى  وال�سعيد يف ظل قيادة  الهانىء 
على نهج الآباء املوؤ�س�سني لتحقيق “روؤية الإمارات 2021” 
ومئوية الدولة 2071 وتاأ�سي�س �سفحات م�ستقبلنا املكلل 

باملجد”.

•• اأبوظبي-وام:

احتفلت مدينة ال�سيخ خليفة الطبية باليوم الوطني الي 47 
للدولة بح�سور �سعادة حممد الهاملي وكيل دائرة ال�سحة 
التنفيذي  املييدييير  ال�سحي  علي  عيييارف  والييدكييتييور  اأبييوظييبييي 
التنفيذيني  واملييدراء  الطبية  خليفة  ال�سيخ  ملدينة  بالإنابة 
وموظفي  الطبية  خليفة  ال�سيخ  ومييدييينيية  �سحة  ل�سركة 
ا�ستملت فعاليات احلفل على عدة فقرات  الطبية.  املدينة 

متنوعة مثل عرو�س الفرقة الع�سكرية والكالب البولي�سية 
وعرو�س  بوك�سنج  والكيك  تيياي  للمواي  الإميييارات  واحتيياد 
فنية تراثية قدمها طالب املدار�س وفقرات �سعرية وغنائية 

وفنية وغريها .
ومت خالل احلفل تكرمي كل من تر�سحت اأ�سماوؤهم للح�سول 

على جائزة ال�سيخة فاطمة لالأمومة والطفولة.
ملدينة  التنفيذي  املدير  ال�سحي  علي  عارف  الدكتور  وقال 
التي  الوا�سحة  الروؤية  اإن  بالإنابة  الطبية  خليفة  ال�سيخ 

نحو  طريقنا  وخارطة  جناحنا  بو�سلة  هي  قادُتنا  ر�سمها 
الُعال ونحن هنا من خالل العمل الدوؤوب وال�سعي املخل�س 
النجاح  م�سرية  ون�ستكمل  الحتيياد  مكت�سبات  على  نحافظ 

لتبقى دولتنا يف م�ساف الدول العظمى.
واأ�ساف ان الحتفال باليوم الوطني يعك�س الروح الوطنية 
التي ن�ست�سعرها يف قلوبنا ووجداننا .. وهذا اليوم العظيم 
ي�ستحق منا وقفة ن�ستعر�س فيه منجزاتنا ونكمل م�سرية 

النه�سة بالإن�سان والبنيان .

نداء حتتفي 
باليوم الوطني

•• دبي-وام:

نيييظيييميييت ميييوؤ�يييسييي�يييسييية التيييي�ييييسييييالت 
احتفاًل  “نداء”  املييتييخيي�ييسيي�ييسيية 
بح�سور  الوطني  اليييييوم  مبنا�سبة 
املوؤ�س�سة وكبار امل�سوؤولني  موظفي 
بوع�سيبه  من�سور  �سعادة  واألقى   .
“نداء” كلمة  يف  التنفيذي  املدير 
خييييييالل احلييييفييييل ا�ييييسييييار فيييييييهيييا اىل 
الدولة  حققتها  الييتييي  الإجنيييييازات 
طيييييوال الأعييييييييوام املييا�ييسييييية يف ظل 
الحتاد وبناء دولة حديثة ت�ساهي 

اأكرث الدول تطورا وتقدما .
ما  اأن  اإىل  بوع�سيبه  �سعادة  ولفت 
حتقق من اإجنازات ما هو اإل ثمرة 
الإميييارات  �سعب  ومييثييابييرة  ت�سميم 
م�ستقبل  لييبيينيياء  احلييثيييييث  و�ييسييعيييييه 

زاهر وم�ستدام.
كلمته  يف  بوع�سيبه  �سعادة  واأ�ييسييار 
اإىل امل�ساريع التي نفذتها املوؤ�س�سة 
م�سرية  ت�سريع  يف  اأ�سهمت  والييتييي 
و مواكبة  دبيييي  اإميييييارة  الييتييطييور يف 
دولة  يف  والزدهيييار  التنمية  عجلة 

الإمارات العربية املتحدة .

ال�سوؤون االإ�سالمية حتتفل 
باليوم الوطني الـ47

•• ابوظبي-وام:

الوطني  باليوم  والأوقييياف  الإ�سالمية  لل�سوؤون  العامة  الهيئة  احتفلت 
الي47 على م�ستوى فروعها يف الدولة مقدمة التهاين والتربيكات بهذه 

املنا�سبة اإىل القيادة الر�سيدة واإىل �سعب الإمارات.
لل�سوؤون  العامة  الهيئة  رئي�س   ، الكعبي  مطر  حممد  الييدكييتييور  وقيييال 
الإ�سالمية والأوقيياف اإن الوطن وازدهيياره واإعييالء مكانته والدفاع عنه 
وتفكريا  �سعورا  العليا  باملكانة  الإ�ييسييالمييي  الت�سريع  مقا�سد  يف  ييياأتييي 
وتدبريا، وهذا ما ير�سخه اخلطاب الإ�سالمي املعا�سر اليوم عرب عدد 
من املوؤمترات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنطلق من 
والت�سامح  ال�سعادة  عا�سمة   ، املتحدة  العربية  الإميييارات  دوليية  عا�سمة 
فرحم اهلل القادة املوؤ�س�سني واأعز قيادتنا الر�سيدة ووفقها لكل ما ت�سبو 
البناء الأمثل  ، وا�سراتيجية  امل�ستقبل  اإليه من ازدهار احلا�سر وتاألق 
الفرح  هييذا  الييويف  و�سعبنا  لقيادتنا  فييبييورك  واملجتمع  والييدوليية  للوطن 

الوطني البهيج .
واملوظفون  واخلييطييبيياء  والأئيييمييية  واملييفييتييون  الييعييلييميياء  الحييتييفييالت  �سهد 
الوطنية  امل�ساعر  اأبهج  عن  معربين  الأعييالم  يرفعون  وهييم  واملوظفات 
، معاهدين  اإىل قيادتهم وجمتمعهم  والنتماء  الولء  واأخل�س مواقف 
اهلل والقيادة والوطن اأن يكونوا قدوة للنا�س يف الوفاء والإجناز والتطور 
على نهج القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  املعتز  الرعيل  وهييذا  املوؤ�س�سني  واإخييوانييه 
“حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو  اآل نهيان رئي�س الدولة  خليفة بن زايد 
جمل�س  رئي�س  الييدوليية  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “رعاه  دبييي  حيياكييم  الييييوزراء 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زايد 

واأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات .

نيابة ال�سارقة الكلية حتتفل 
باليوم الوطني

•• ال�شارقة -وام:

احتفلت نيابة ال�سارقة الكلية باليوم الوطني للدولة .. حتت رعاية النائب 
العام للدولة وبح�سور رئي�س نيابة ال�سارقة الكلية املحامي العام امل�ست�سار 
العامة  النيابة  موظفي  و  الق�سائية  ال�سلطة  واأعيي�ييسيياء  الييهييرمييودي  اأنيييور 
.وتزامناً مع احتفالت الدولة باليوم الوطني اقامت اأقامت نيابة ال�سارقة 
ثراه  اهلل  نهيان-طيب  اآل  �سلطان  بن  زايييد  ال�سيخ  مبئوية  احتفال  الكلية 
القت خالله ال�سوء على الثقافة الإماراتية من خالل العرو�س املتنوعة 
والأعمال احلرفية والأطعمة الإماراتية ال�سعبية ترفرف من حولها األوان 

علم دولة الإمارات .

الدفاع املدين بدبي يحتفل 
باليوم الوطني

•• دبي -وام:

احتفل الدفاع املدين بدبي باليوم الوطني للدولة برعاية وح�سور اللواء 
خبري را�سد ثاين املطرو�سي مدير عام الدفاع املدين بدبي .

ت�سمن احلفل اأداء مر�سحي الدفاع املدين الدورة الرابعة الق�سم اأمام راعي 
ل�سوؤون  العام  املدير  الفال�سي م�ساعد  را�سد خليفة  العميد  احلفل. ووجه 
اآيات  ا�سمى  املطرو�سي  الييلييواء خبري  نيابة عن  كلمة  والإنييقيياذ يف  الإطييفيياء 

التهاين والتربيكات اإىل القيادة الر�سيدة بهذه املنا�سبة العزيزة.
امل�ستقبل  نحو  اإقييتييدار  بكل  امل�سي  ..على  الر�سيدة  قيادتنا  :نعاهد  وقييال 
احل�سارية  التنمية  يف  اأهييدافيينييا  حتقيق  �سعبنا..على  بييقييدرات  ..واثييقييني 
ال�ساملة.. جت�سيداً للتوجيهات احلكيمة ، والروؤية الثاقبة ، التي ل تر�سى 

لنا ولدولتنا �سوى املراكز الأوىل..يف جميع املجالت.
املدير  م�ساعد  املييطييوع  ح�سن  علي  خبري  العقيد  بح�سور  احلفل  وجييرى 
العام للحماية وال�سالمة ، ومدراء الإدارات ، ومدراء املراكز ، وال�سباط ، 

واملوظفني من الع�سكريني واملدنيني ، ورعاة احلفل وال�سيوف.

عجمان االإعالمية احلرة 
حتتفل باليوم الوطني 

•• عجمان -وام:

�سمن  الوطني  باليوم  اميي�ييس  احليييرة  العييالمييييية  عجمان  مدينة  احتفلت 
احييتييفييالت اليييدولييية بييهييذه امليينييا�ييسييبيية ميين خيييالل جمييمييوعيية ميين الفعاليات 

والأن�سطة املتنوعة التي نظمتها املنطقة خ�سي�سا لهذه املنا�سبة.
الييزوراء بح�سور �سعادة حممود الها�سمي  اأقيم احلفل يف مبنى املدينة يف 
املدير التنفيذي ملدينة عجمان العالمية احلرة و ال�سركاء ال�سراتيجيني 
تقدم  للدولة  الوطني  ال�سالم  و عقب عزف  املدينة  و موظفات  وموظفي 
الر�سيدةجمدداً  القيادة  اإىل  بالتهنئة  كلمته  يف  الها�سمي  حممود  �سعادة 
العهد والييولء على موا�سلة ال�سري على الدرب يف احلفاظ على املنجزات 
التي �سطرتها جهود الآباء املوؤ�س�سني .ونوه اإىل ان الحتفال بهذه املنا�سبة 
الغالية حتمل يف معانيها تاريخ وطن عظيم نظم م�سرية بناء غري م�سبوقة 
يف تاريخ الأمم وحقق اإجنازات عظيمة عمت اأر�سه ح�سارة ع�سرية �ساملة 

حترم فيها معاين الت�سامح وال�سعادة، والتعاون .
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فريق ال�سقور ال�سعودية ي�سارك االإمارات 
احتفاالتها باليوم الوطني الـ 47 

•• اأبوظبي -وام:

ال�سعودية  الييي�يييسيييقيييور  فيييرييييق   « امييي�يييس  اليييبيييطيييني  ميييطيييار  اإىل  و�يييسيييل 
لال�ستعرا�سات اجلوية » للم�ساركة يف احتفالت اليوم الوطني الي 47 
للدولة مع فر�سان الإمارات يف ال�ستعرا�س اجلوي الذي �سيقام على 

كورني�س اأبوظبي.
وكان يف ا�ستقبالهم مبطار البطني للطريان اخلا�س، العقيد نا�سر 
ال�سقور  فريق  و�سي�سارك  الإمييييارات،  فر�سان  فريق  قائد  العبيديل 
ال�سعودية يف الحتفالت املقررة بكورني�س اأبوظبي بي 8 طائرات من 
والثاين  الأول  والفنية، وذلك يف  بكامل طواقمها اجلوية  نوع هوك 
فريق  قائد  الفيفي  مو�سى  طيار  املييقييدم  واأكيييد  املقبل.  دي�سمرب  ميين 
يف  الفريق  م�ساركة  اأن  اجلييوييية  لال�ستعرا�سات  ال�سعودية  ال�سقور 
احتفالت دولة الإمارات تعك�س متانة العالقات الأخوية بني البلدين 
ال�سقيقني .. وقال » اعتادت اململكة العربية ال�سعودية امل�ساركة يف دولة 
الإمارات، ويف كل املنا�سبات ملا يعد باأننا ج�سد واحد ن�سارككم الأفراح 
والفريق  �سعوره  ال�سعودية عن  ال�سقور  �سرب  قائد  واأعييرب   .« دائماً 
اليوم  احييتييفييالت  يف  الإمييييارات  مل�ساركة  وال�سعادة  بالفخر  ال�سعودي 
اإىل اأن م�ساركة الفريق يف احتفالت دولة الإمارات  الوطني، م�سرياً 
الإمارات.  للم�ساركة يف احتفالت  اململكة  القيادة يف  بتوجيهات  ياأتي 
وقال، اإن الفريق متمر�س على امل�ساركات الدولية، وي�سعى من خالل 
هذه امل�ساركة اإىل اإبراز مدى التطور والحرافية العالية التي و�سل 
اإليها طيارو القوات اجلوية، موؤكداً اأن ذلك ياأتي نتاج التدريب املقنن 
الالحمدود  والييدعييم  احلكيمة  القيادة  قبل  من  امل�سبق  والتخطيط 
التهاين والتربيكات لقيادة  من معايل قائد القوات اجلوية، مقدماً 

و�سعب دولة الإمارات العربية املتحدة، مبنا�سبة اليوم الوطني.
يذكر اأن فريق ال�سقور ال�سعودية ومنذ اإن�سائه يقوم باأداء العرو�س 
التدريب  الييكييثييري مييين اجليييهيييد يف  اأداوؤهيييييييييا  يييتييطييلييب  اليييتيييي  اجليييويييية 
عليه  هييي  ملييا  امل�سرقة  اليي�ييسييورة  يعك�س  مييا  التنفيذ،  يف  والحييرافييييية 
القوات اجلوية ال�سعودية، خ�سو�سا والقوات امل�سلحة عامة من كفاءة 
التاأ�سي�س يف معظم  الفريق منذ  و�سارك  وا�ستعداد.  عالية وجاهزية 
الفريق  وانطلق  املحلية،  ال�سياحية  واملهرجانات  الر�سمية  املنا�سبات 
وي�ستخدم  والعاملية،  والدولية  الإقليمية  اإىل  املحلية  امل�ساركات  من 
لتدريب  ت�ستخدم  التي  ال�سنع  بريطانية   « الهوك   « طائرة  الفريق 

الطيارين املقاتلني قبل ان�سمامهم لالأ�سراب املقاتلة.
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اأرا�سي دبي حتتفل باليوم الوطني
•• دبي-وام:

كافة  مب�ساركة  الوطني  باليوم  دبييي  يف  والأمييييالك  الأرا�ييسييي  دائيييرة  احتفلت 
قطاعاتها وموظفيها ومتعامليها وذلك يف مركز ف�س املنازعات الإيجارية ويف 

�ساحة الدائرة اخلارجية .
وبهذه املنا�سبة قدم �سعادة �سلطان بطي بن جمرن مدير عام دائرة الأرا�سي 
والأمالك يف دبي اأ�سمى اآيات التهنئة والتربيكات للقيادة الر�سيدة ..وقال ان 
م�ساركة جمتمعنا هذه الفرحة توؤكد على انتمائنا الوطيد لوطننا وبذل كل 

اجلهود لن�سر ال�سعادة يف نفو�س اجلميع.
بوطن حفر  واعتزازنا  �سيظل مو�سع فخرنا  دي�سمرب  الثاين من  ان  واأ�ساف 
ال�سخر ليعلن قيام �سموخه يف 1971 ليكون اأجنح جتربة وحدوية �سهدها 

العامل العربي لتنطلق بعدها م�سرية البناء والتنمية والتقدم “.

مدر�ستا فاطمة بنت مبارك للبنني والبنات براأ�س اخليمة حتتفالن باليوم الوطني الـ47
•• راأ�س اخليمة-وام:

بيينييت مبارك  فيياطييميية  احييتييفييلييت مييدر�ييسييتييا 
للبنني  والييييثييييانييييوي  الأ�يييسيييا�يييسيييي  لييلييتييعييليييييم 
براأ�س  احلييمييرانييييية  ميينييطييقيية  يف  واليييبييينيييات 
الدولة  لقيام   47 الوطني  باليوم  اخليمة 
ال�سيخ  اأجييواء احتفالية وطنية بح�سور  يف 
وعدد  اخليياطييري  عبيد  بن  علي  بن  مفتاح 
والإعالميني  وال�سخ�سيات  امل�سوؤولني  من 
والتدريبية يف مدر�سة  الإدارييية  والهيئتني 
فاطمة بنت مبارك للبنني وابناء القبائل .

ان  ال�سيخ مفتاح بن علي اخليياطييري  وقييال 
للدولة  الي47  الييوطيينييى  بيياليييييوم  الحييتييفييال 
يعد توا�سال مل�سرية التقدم والزدهار باإرادة 
املييزيييد من  واثييقيية لتحقيق  قييوييية وخييطييى 
القيادة  ظل  يف  واملواطنني  للوطن  الرقي 
احلكيمة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
اهلل«  الدولة »حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايد 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
»رعيييياه اهلل« و�ساحب  دبيييي  اليييييوزراء حيياكييم 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اع�ساء  ال�سمو  ا�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة 

املجل�س العلى حكام المارات.
دولتنا من رخاء  به  تنعم  اأن ما  اىل  واأ�سار 
املغفور  اأ�س�سها  التي  هو نتاج دوليية الحتيياد 
اآل نهيان طيب  ال�سيخ زايد بن �سلطان  له 
الباء  املغفور لهم  ركائزها  اهلل ثراه ودعم 
وبنجاحها  بها  واآمييين  لييالحتيياد  املوؤ�س�سون 

�ييسييعييب دوليييية المييييييارات حييتييى غيييدت دولتنا 
الحتادية منوذجا فريدا من �سروح املجد 

والجنازات املتالحقة.
واأعرب ال�سيخ مفتاح اخلاطري عن اعتزازه 
التي جمعت اهايل  الفرح  وفخره مب�ساعر 
الدولة  ابناء  و  خا�سة  احلمرانية  منطقة 
عامة مبنا�سبة اليوم الوطني الي،47 عربوا 
الييرائييعيية يف  الحتفالية  هييذه  بيياإقيياميية  عنها 
 47 الوطني  اليييييوم  ذكييرى  غالية  منا�سبة 
الوطنية  الييروح  تعزز  التي  للدولة  املجيد 
اإقيياميية هذا  الأهيييايل يف  بيياأن تكاتف  م�سريا 
وامل�ساركة  اليييتيييعييياون  لييغيية  يييجيي�ييسييد  احليييفيييل 
والنيييتيييمييياء لييهييذا اليييوطييين بييقيييييادة �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان.
ورفع ال�سيخ مفتاح اخلاطري با�سمه وبا�سم 
اأهايل منطقة احلمرانية والهيئة الدارية 
اأ�سمى  والتدري�سية والطالب يف املدر�ستني 
�ساحب  اإىل  والييتييربيييكييات  الييتييهيياين  اآييييييات 
نهيان  اآل  زاييييد  بيين  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو 
نائب  مييكييتييوم  اآل  را�ييسييد  بيين  ال�سيخ حمييمييد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ييسيياحييب  اهلل«  »رعيييياه  دبيييي 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
امل�سلحة  ليييليييقيييوات  الأعييييلييييى  اليييقيييائيييد  نيييائيييب 
�سقر  بيين  �ييسييعييود  ال�سيخ  ال�سمو  و�ييسيياحييب 

القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س 
اأع�ساء  ال�سمو  ،اأ�سحاب  واخوانهم  اخليمة 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات و�سمو ال�سيخ 
ويل  القا�سمي  �سقر  بيين  �سعود  بيين  حممد 
ونيييواب احلكام  راأ�يييس اخليمة واولييييياء  عهد 
و�سعب الإمييارات، مبنا�سبة مرور 47 عاماً 

على قيام الحتاد.
وقييييال اليي�ييسيييييخ مييفييتيياح بييين عييلييي اخلاطري 
»كلمات اأ�سوغها مب�ساعر ال�سعادة و الفخر 
من  مدر�ستني  اختيار  يتم  بييان  والعييتييزاز 
مت  لييلييبيينييات  واحيييييدة  احلييمييرانييييية  منطقتنا 
بيينيياوؤهييا عييلييى احيييدث امليي�ييسييتييويييات والخيييرى 
مدر�سة  ميييين  ا�يييسيييميييهيييا  تيييغيييري  مت  لييلييبيينييني 

احلمرانية ليحملن ا�سم واحد ال وهو �سمو 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
املييجييليي�ييس الأعلى  رئييييي�ييسيية  اليييعيييام  اليينيي�ييسييائييي 
الأعلى  الييرئييييي�ييسيية  والييطييفييوليية  ليييالأميييومييية 
 « الميييارات  ام   « الأ�ييسييرييية  التنمية  ملوؤ�س�سة 
و  الر�سيدة  قيادتنا  لييروؤييية  لتحقيق  وذلييك 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  ترجمة 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
بان  امل�سلحة  للقوات  الأعييلييى  القائد  نائب 
اأف�سل دول العامل يف م�ستوى  نكون �سمن 

التعليم العام والعايل« .
بال�سالم  بييدات  التي  الحتفالية  وانطلقت 
امام  ميين  راجييلييه  مب�سرية  للدولة  الوطني 
حتى  للبنني  مييبييارك  بنت  فاطمة  مدر�سة 
مبارك  بنت  فاطمة  مدر�سة  امييام  ال�ساحة 
لييلييبيينييات تييقييدمييهييا اليي�ييسيييييخ مييفييتيياح بييين على 
املنطقة  واهيييييايل  وامليي�ييسييئييولييون  اخلييياطيييري 
فرقة  مب�ساحبة  الييدوليية  اعيييالم  حييامييلييني 
مييو�ييسيييييقييى اليي�ييسييرطيية واجلييييمييييال وكيييييان يف 
من  عييدد  و�سولها  لييدى  امل�سرية  ا�ستقبال 
مدر�سة  يف  والطييفييال  والييزهييرات  القيادات 

فاطمة بنت مبارك للبنات.
تراثية  فقرات  عييدة  الحتفالية  وت�سمنت 
وطنية  ق�سائد  ال�سعراء  من  عييدد  قييدم  ثم 
املنا�سبة  لييهييذه  مييواكييبيية  الإمييييييارات  يف حييب 
الوطنية فيما قدم ال�ستاذ على الدهماين 
للبنني  مبارك  بنت  فاطمة  مدر�سة  مدير 
اخلاطري  مييفييتيياح  للل�سيخ  تييذكيياريييا  درعييييا 
الدائم لربامج  لرعاية هذا احلفل ودعمه 

وان�سطة املدر�ستني .

موؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء واالأطفال 
حتتفل باليوم الوطني الـ 47 

•• دبي -وام:

باليوم  والأطفال  الن�ساء  لرعاية  دبي  موؤ�س�سة  احتفلت 
الوطني ال�سابع والأربعني للدولة بح�سور �سعادة عفراء 
الإدارات وجميع  ومديري  املوؤ�س�سة  عام  الب�سطي مدير 

املوظفني و�سيوفهم .
تاأتي منا�سبة  اأن كل عام  الب�سطي  واأكييدت �سعادة عفراء 
اأكرث  لييدوليية الإمييييارات و�سعب الإمييييارات  اليييييوم الوطني 
بذل  على  ت�سميماً  واأكييرث  وقيادته  لوطنه  وولء  فخرا 

والتنمية لرفع  البناء  ملوا�سلة م�سرية  والنفي�س  الغايل 
ا�سم وعلم الإمارات عالياً يف املجالت كافة يف ظل روؤية 
وتوجيهات قيادتنا الر�سيدة. واأ�سافت الب�سطي اأن اليوم 
اأ�سبحنا  اأين كنا واأين  الوطني هو منا�سبة نتذكر فيها 
مثلهم  العامل  ينجب  قّلما  عظماء  رجييال  بف�سل  اليوم 
وعلى راأ�سهم املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
ثراه” الذي �سبق زمانه بفكر وروؤية ترتكز  اهلل  “طيب 
على بناء الب�سر قبل احلجر لي�سل ب�سفينة الوطن اإىل 

هذه النقطة امل�سيئة يف العامل.

جمل�س دبي الريا�سي يحتفل باليوم الوطني 47
•• دبي-الفجر:

الي  الييوطيينييي  بيياليييييوم  الريا�سي  دبييي  جمل�س  احتفل 
مت  حيث  املييتييحييدة،  العربية  الإمييييارات  لييدوليية   47
وفخر  حييب  عيين  تييعييبييرًيا  متنوعة  فييعيياليييييات  تنظيم 
الوطنية  املنا�سبة  بهذه  املجل�س  منت�سبي  واعييتييزاز 
الدولة  وقييوة  ال�سف  التي ترمز اىل وحييدة  الغالية 
وامليادين،  املييجييالت  جميع  يف  الهائلة  ومكت�سباتها 
وبقيمها ومبادئها يف املحب والتالحم، ومبا متثله 
ميين منيييوذج حيي�ييسيياري فييريييد ومييتييطييور يف الت�سامح 
والتعاي�س والتنمية، كما هو افتخار باملا�سي التليد، 
م�ستقبل  من  اإليه  نتطلع  ومبييا  الييزاهيير،  واحلا�سر 
اأقيمت  التي  الحتفالية  يف  و�سارك  وواعييد.  م�سرق 
�سعيد  �سعادة  للت�سميم  دبييي  حييي  يف  املجل�س  مبقر 
حارب اأمني عام جمل�س دبي الريا�سي ونا�سر اأمان 
الإدارات  وميييدراء  الييعييام،  الأميييني  م�ساعد  رحمة  اآل 
عدد  وممثلي  املجل�س،  منت�سبي  وجميع  والأق�سام، 
من اأندية دبي الذين تو�سحوا بعلم الدولة، ورددوا 

اإماراتنا ..... وح�سنتك  جميعا عبارة )عا�س احتاد 
بحلة  املجل�س  مقر  واكت�سى  وطييين(.  يييا  اهلل  با�سم 
زاهية حيث حر�ست اللجنة املكلفة بتنظيم الحتفال 
على تزيني املكان بالأعالم وال�سور والورود املزينة 
باألوان علم الإمارات كما مت تنظيم مناطق اجللو�س 
وبث  الراثية  الإماراتية  الطريقة  على  لل�سيوف 
الأغاين الوطنية، ونظم املجل�س م�سرية داخل مقره 
�سارك فيها جميع منت�سبي املجل�س �سار فيها اجلميع 
القرية  يف  امل�سرية  واختتمت  الييدوليية  علم  رافييعييني 
الراثية التي اأقيمت يف مقر املجل�س والتي ت�سمنت 
العديد من الأن�سطة ال�سعبية مثل عر�س املقتنيات 
الراثية واملاأكولت ال�سعبية، كما قدمت فرقة فنية 

عرو�سا فنية على اأنغام الأغاين الوطنية.
وقام منت�سبو املجل�س بكتابة كلمة فخر واعتزاز يف 
حب الوطن على لوحة، كما مت اإقامة ركن الراث 
الإماراتي الذي امتالأ باأ�سهى املاأكولت ال�سعبية ومت 
ت�سميمه ب�سكل اجلل�سة العربية القدمية، واأح�سر 
منت�سبي املجل�س اأطفالهم مل�ساركتهم يف الحتفالت 

اللذين  بييالأطييفييال  خا�س  ركيين  تخ�سي�س  مت  حيث 
ا�ستمتعوا فيه بالألعاب التي مالأت املكان والأن�سطة 
والت�سوير  والييير�يييسيييم،  اليييتيييليييويييين،  مييثييل  املييخييتييلييفيية 
الييكييرتييونييييية، وامليييياأكييييولت اخلفيفة  املييجيي�ييسييمييات  ميييع 
واملثلجات. وعرب �سعادة �سعيد حارب يف كلمة القاها 
عن م�ساعر الفخر والعتزاز من اأبناء الوطن بهذه 
ايل  الر�سيدة  القيادة  مع  تالحمهم  وعيين  املنا�سبة 
تقود الوطن لتحقيق املزيد من الإجنييازات وتعزيز 
اأن  اأكييد  كما  املرموقة،  الدولية  ومكانته  مكت�سباته 
املتحدة هي وطيين للجميع  العربية  الإميييارات  دوليية 
اأر�ييسييهييا الطيبة،  اإمييياراتيييييييني ومييقيييييمييني عييلييى  مييين 
احتفالية  هييي  العلم  يييوم  احتفالية  فييياإن  وبييالييتييايل 
والتعاي�س  املحبة  مبادئ  لن�سر  دعييوة  وهي  للجميع 
�سريا  املجتمع  افيييراد  جميع  �سفوف  يف  والنييتييميياء 
على نهج املوؤ�س�س املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن 
التنمية  اآل نهيان طيب اهلل ثراه، وم�سرية  �سلطان 
العام  واأن  �سيما  الييدوليية  ت�سهدها  الييتييي  واليييرخييياء 
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