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رئي�س الدولة يتلقى دعوة من الرئي�س 
التون�شي للم�شاركة يف القمة العربية

•• اأبوظبي -وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
ال�شب�شي  ق��اي��د  ال��ب��اج��ي  الرئي�س  فخامة  م��ن  خطية  ر���ش��ال��ة  اهلل" اأم�����س 
القمة  اأع��م��ال  حل�شور  دع��وة  تت�شمن  ال�شقيقة  تون�س  جمهورية  رئي�س 
العربية الثالثني التي �شتعقد يف تون�س خالل �شهر مار�س 2019. ت�شلم 
الر�شالة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة، خالل ا�شتقباله بق�شر الرئا�شة ام�س معايل خمي�س 
اجلهيناوي وزير ال�شوؤون اخلارجية التون�شي.               )التفا�شيل �س3(
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الك�شاندريا اأوكا�شيو كورتيز.. النجم ال�شاعد للي�شار االمريكي

الفل�شطينيون ي�شيعون ال�شهيد عمر عواد )رويرتز(

رعى حفل تخريج الدفعة الـ 48 من كلية خليفة بن زايد اجلوية

حممد بن را�شد: قيادة الإمارات تويل �شباب 
و�شابات الوطن كل الرعاية والدعم 

حممد بن زايد والرئي�س ال�شربي يبحثان 
م�شارات التعاون وامل�شتجدات الإقليمية والدولية 

•• العني-وام:

رعى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
دفعة  بتخريج  امل�شلحة  ال��ق��وات  احتفال  اهلل"  "رعاه 
بن  خليفة  كلية  فى  الطيارين  املر�شحني  من  جديدة 

زايد اجلوية يف مدينة العني �شباح ام�س.

ح�����ش��ر ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج .. ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون بن 
حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني و�شمو 
رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
و�شمو  للمعرفة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة 
اآل مكتوم وال�شيخ  ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
الدكتور �شعيد بن حممد اآل نهيان ومعايل حممد بن 
اأحمد البواردي وزير دولة ل�شوؤون الدفاع. )التفا�شيل 

•• اأبوظبي-وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
للقوات امل�شلحة ام�س يف اأبوظبي.. فخامة األك�شندر 
الذي  ال�شديقة  �شربيا  رئي�س جمهورية  فوت�شيت�س 

يزور البالد حاليا.
ورحب �شموه بزيارة الرئي�س ال�شربي للدولة و اأعرب 
عن تطلعه الأن ت�شهم هذه الزيارة يف فتح اآفاق جديدة 

للتعاون امل�شرتك بني دولة االإمارات و�شربيا.
ال��ل��ق��اء م�����ش��ارات التعاون  وب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خ���الل 
القطاعات  يف  خا�شة  بتطويرها  الكفيلة  وال�شبل 
تعود  ال��ت��ي  والتنموية  واال���ش��ت��ث��م��اري��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 
على البلدين و�شعبيهما باخلري وحتقق م�شاحلهما 

املتبادلة.
االهتمام  ذات  املو�شوعات  من  ع��ددا  اللقاء  تناول  و 
امل�شرتك يف �شوء التطورات و امل�شتجدات االإقليمية 

والدولية وتبادال وجهات النظر ب�شاأنها.

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله الرئي�س ال�شربي  )وام(حممد بن را�شد خالل ت�شليمه �شيف ال�شرف الأول الدفعة  )وام(

تبادل قوائم املحتجزين والأ�سرى بني وفدي احلكومة واحلوثي

فريقا امل�شاورات اليمنية يبداأان البحث للتو�شل اإىل ت�شوية �شاملة 

يونيفيل تك�شف نفقًا ثانيًا مللي�شيا حزب اهلل 
•• بريوت-وكاالت:

ال�����ش��الم يف لبنان  امل��ت��ح��دة حل��ف��ظ  ق����وات االأمم  اأك����دت 
ميلي�شيات  حفرته  ثان  نفق  اكت�شاف  ام�س  )يونيفيل(، 
حزب اهلل حتت االأر�س، ميتد من االأرا�شي اللبنانية اإىل 
الذي  املت�شاعد  للتوتر  اإ�شارة  اأحدث  اإ�شرائيل، يف  داخل 

ا�شتعل بني اجلانبني االأ�شبوع املا�شي.
وقالت بعثة اليونيفيل وقائدها العام، �شتيفانو دل كول، 
اللبناين،  الرئي�س  م��ع  اجتماعه  عقب  ن�شره،  ب��ي��ان  يف 
مي�شال عون، ورئي�س جمل�س النواب، نبيه بري :"اأطلعت 
بالقرب من  اإىل موقع  االأخ��رية  زيارتي  الرئي�شني على 
املطلة، حيث اأجرى خرباء تقنيون من اليونيفيل عملية 
ويوم  وت��اب��ع:  نفق".  وج��ود  من  للتاأكد  للموقع  تفتي�س 
اأم�س، حتقق فريق تقني تابع لليونيفيل من وجود نفق 

ثاٍن، �شمال النفق ال�شابق يف حميط املنطقة نف�شها.

جهدها  اأق�����ش��ى  "�شتبذل  ال��دول��ي��ة  ال���ق���وات  اأن  واأك�����د 
للحفاظ على قنوات ات�شال وا�شحة وذات م�شداقية مع 
الفهم  ل�شوء  جم��ال  هناك  يكون  ال  حتى  اجلانبني  كال 

حول هذه امل�شاألة احل�شا�شة".
وك���ان���ت اإ���ش��رائ��ي��ل اأط��ل��ق��ت، ال��ث��الث��اء امل��ا���ش��ي، عملية 
ا�شم  ال�شمالية مع لبنان، حتمل  ع�شكرية على حدودها 
اأنفاق حفرتها  ت�شتهدف ك�شف وتدمري  ال�شمال"  "درع 

ميلي�شيات حزب اهلل املدعومة اإيرانيا.
وع��ل��ى اإث���ر ذل���ك، ت�����ش��اع��دت ال��ت��ه��دي��دات امل��ت��ب��ادل��ة بني 
ال��ط��رف��ني، ل��ت��ب��ل��غ ذروت���ه���ا م���ع ح��دي��ث رئ��ي�����س ال�����وزراء 
االإ�شرائيلي بنيامني نتانياهو عن عملية ع�شكرية داخل 

االأرا�شي اللبنانية.
ق��رب اخلط  املتحدة وج��ود نفق  االأمم  اأك��دت  واجلمعة، 
منطقة  ق��رب  واإ���ش��رائ��ي��ل  لبنان  ب��ني  احل����دودي  االأزرق 

املطلة، وذلك بعدما اأ�شارت اإ�شرائيل اإىل اكت�شافه.

مع تال�سي احللم الأمريكي يف ن�سخته الراأ�سمالية
الدميقراطيون الأمريكان: اإىل الي�شار در!

•• الفجر - فابيان بينوا – ترجمة خرية ال�شيباين

كادت اخلدعة اأن متّر.. ويف احلقيقة، �شبق اختبار الو�شفة على نطاق 
املر�شح اجلمهوري  قرر  ال��راأي،  ا�شتطالعات  �شيء يف  ترتيب  وا�شع. يف 
جاك�شون ميلر اإطالق اآخر �شريط فيديو، وطباعة مل�شق �شادم 10- 

االف ن�شخة – ليبقى را�شخا يف االذهان.
على خلفية حمراء قرمزية، ا�شطفت وجوه مارك�س، واإجنلز، ولينني، 
ل�شوء  اال�شرتاكي.  مناف�شه  كارتر،  ... يل  و  تونغ  ت�شي  وماو  و�شتالني، 
31 عاما، ع�شو يف حزب  انتخاب يل كارتر،  الفكرة، ومت  حظه، خابت 
ال�شابع  يف  عري�س  ب��ف��ارق  االأمريكيني،  الدميقراطيني  اال�شرتاكيني 
من نوفمرب يف جمل�س النواب لوالية ف��رج��ي��ن��ي��ا.              )التفا�شيل 

•• عوا�شم-وكاالت:

يبداأ فريقا امل�شاورات اليمنية يف ال�شويد البحث غري املبا�شر 
م�شروع قدمه  ال�شاملة يف �شوء  للت�شوية  اإط��اري  اتفاق  يف 

املبعوث االأممي مارتني غريفيث�س لكليهما.
ويت�شمن امل�شروع روؤية ملعاجلة االأو�شاع الع�شكرية واالأمنية 
وت�شليم  احل��ك��وم��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  امليلي�شيات  وان�����ش��ح��اب 
ال�شالح الثقيل واملتو�شط وان�شحاب امليلي�شيات من مناطق 

انت�شارها.
ك��م��ا ت��ق�����ش��ي ال���روؤي���ة امل��ق��دم��ة م���ن ق��ب��ل امل��ب��ع��وث االممي 
املتعلقة  ال�شيا�شية  االإج������راءات  ا�شتكمال  اإىل  ب��االن��ت��ق��ال 
باجلوانب الد�شتورية واملوؤ�ش�شتية واالنتخابات وت�شتند على 
االلتزام باملرجعيات الثالث اإال اأن الطرف االنقالبي ال زال 

تبادل اللوائح، م�شرية اإىل اأن عدد االأ�شماء )بلغ( حوايل 15 
األفا من الطرفني. واأّكد م�شدر يف وفد احلكومة وم�شدر 
اآخر من املتمردين اأن عملية التبادل �شتتم على مراحل يف 
امليلي�شيات، ومطار مدينة  مطار �شنعاء اخلا�شع ل�شيطرة 

�شيئون حيث تب�شط ال�شرعية �شيادتها.
يف  حم��ادث��ات  امل��ا���ش��ي،  اخلمي�س  منذ  ال��ط��رف��ان،  ويخو�س 
اأطر  لو�شع  م�شعى  يف   ،2016 منذ  االأوىل  ه��ي  ال�شويد، 
اإثر   ،2014 منذ  امل�شتمر  ال��ن��زاع  الإن��ه��اء  ال��ط��ري��ق  مت��ّه��د 

تنفيد احلوثيني انقالبا على ال�شرعية.
املحادثات.  بدء  قبيل  االأ�شرى  تبادل  على  الطرفان  وواف��ق 
ال�شويد على و�شع  وعمل غريفيث منذ انطالق حمادثات 
اللم�شات االأخرية على االتفاق الذي قد ي�شكل اخرتاقا يف 

االأزمة.

يبدي تعنتا اإزاء االلتزام بهذ املرجعيات.
ال�شويد،  م��ف��او���ش��ات  اإىل  ال��ي��م��ن��ي��ة  احل��ك��وم��ة  وف���د  وق����دم 
واملختطفني  املعتقلني  قوائم  احلوثي  ميلي�شيات  وممثلو 
غريفيث،  مارتن  ال��دويل،  املبعوث  مكتب  اإىل  واملحتجزين 

اأم�س الثالثاء.
اأ�شماء  ت�شم  القوائم  اإن  احلكومي  الوفد  يف  م�شدر  وق��ال 
نحو 8200 �شخ�س، م�شريا اإىل اأن "الفرتة التي اأعطيت 

يوما". لتنفيذ االتفاق هي 40 
جل�شة  يف  وامليلي�شيات،  احلكومة  وفد  عن  ممثلون  والتقى 
مبا�شرة، بح�شور ال�شليب االأحمر الدويل ومكتب املبعوث 

اخلا�س، ح�شب ما ذكرت م�شادر مطلعة على املفاو�شات.
التابعة  ال��ي��م��ن��ي��ة،  "امل�شرية"  ق���ن���اة  ن��ق��ل��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 
للمتمردين، عن م�شادر يف وفد احلوثيني تاأكيدها عملية 

جديد اإن�شاين  م�شروع   100
يف اليمن تيمنا بـ »عام زايد«

•• ال�شاحل الغربي-وام:

اخلدمية  امل�شاعدات  من  الغربي  ال�شاحل  يف  ميني  األ��ف   700 من  اأك��ر  ا�شتفاد 
زاي���د« ع��رب ذراع��ه��ا االإن�شاين  والبنيوية املقدمة م��ن دول��ة االم����ارات خ��الل »ع��ام 
الهالل االأحمر فيما مت تد�شني 100 م�شروع وت�شيري القوافل االإغاثية العاجلة 
اإىل املناطق املت�شررة ومناطق التما�س مع احلوثيني �شمن م�شاع حثيثة لتطبيع 
حياة االأ�شقاء يف اليمن، وتر�شد وكالة اأنباء االإمارات »وام« جهود ومبادرات االإمارات 

االإن�شانية خالل العام 2018 على ال�شاحة اليمنية .
اإعمار  الإع���ادة  متكاملة  خطة  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  اأطلقت   - تنمويا 
ال�شاحل الغربي بتكلفة 107 ماليني و100 األف درهم تنفيذا لتوجيهات �شاحب 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف  زايد  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  امل�شلحة ومتابعة  للقوات 

منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل االأحمر االإماراتي.      )التفا�شيل �س4(

خطة اأممية بـ5,5 مليار دولر لدعم الدول امل�سيفة لهم
ربع مليون لجئ �شوري ميكنهم العودة العام املقبل

•• نيويورك-وكاالت:

التابعة  الالجئني  ل�شوؤون  ال�شامية  املفو�شية  قالت 
لالأمم املتحدة، ام�س الثالثاء، اإن ما ي�شل اإىل 250 
وطنهم خالل  اإىل  العودة  �شوري ميكنهم  األ��ف الجئ 

عام 2019.
واأ�شافت اأن الكثري من الالجئني ال�شوريني يواجهون 
احلكومة  على  يتعني  وامللكية،  الوثائق  يف  م�شكالت 

ال�شورية امل�شاهمة يف حلها.
وقال اأمني عو�س، مدير اإدارة ال�شرق االأو�شط و�شمال 
اأفريقيا يف املفو�شية، يف اإفادة �شحفية، اإن نحو 5.6 
م��ل��ي��ون الج���ئ ���ش��وري ال ي��زال��ون يف ب��ل��دان جم���اورة، 

ت�شمل تركيا ولبنان واالأردن وم�شر والعراق.
�شوري  األ���ف   37 نحو  اأن  املفو�شية  ب��ي��ان��ات  وك�شفت 

عادوا اإىل بالدهم يف العام احلايل.
"نتوقع يف هذه املرحلة ع��ودة ما ي�شل  وق��ال عو�س: 
الرقم  ه���ذا   .2019 خ���الل  ���ش��وري  األ���ف   250 اإىل 
قابل للزيادة اأو النق�شان وفقا للوترية التي نعمل بها 

ونزيل العقبات التي تعرقل عودتهم".
 5،5 بقيمة  خطة  اإع���داد  ع��ن  املتحدة  االأمم  واعلنت 
والبلدان  ال�����ش��وري��ني  ال��الج��ئ��ني  ل��دع��م  دوالر  م��ل��ي��ار 
ولبنان  وتركيا  االردن  وهي  لهم  امل�شت�شيفة  اخلم�شة 
-2019 القادمني  العامني  خ��الل  وال��ع��راق  وم�شر 

.2020

وقالت املنظمة االأممية يف بيان، "وكاالت االأمم املتحدة 
و�شركاوؤها من املنظمات غري احلكومية اأطلقت اليوم 
القدرة  وتعزيز  لالجئني  االإقليمية  اال�شتجابة  خطة 
خطة  وهي   ،2020-2019 االأزم��ات  مواجهة  على 
اإعدادها  ومت  اأمريكي  دوالر  مليار   5،5 قيمتها  تبلغ 
ل��دع��م اجل��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة يف ت��رك��ي��ا ول��ب��ن��ان واالأردن 
امل�شتمر  ال��ت��اأث��ري  ال��ت��ع��ام��ل م���ع  وم�����ش��ر وال���ع���راق يف 

لالأزمة ال�شورية".
من  الهائلة  االأع����داد  ه��ذه  م��ع  "التعامل  ان  وا���ش��اف 
الالجئني ال يزال ي�شكل حتدياً، حيث اأن هناك حالياً 
حوايل 5،6 مليون الجئ �شوري م�شجلني يف املنطقة 
باالإ�شافة اإىل ما يقرب من مليون طفل مولود حديثاً 

خالل فرتة النزوح".
و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  اإدارة  البيان عن مدير  ونقل 
والعراق  ل�شوريا  لالجئني  االإقليمي  واملن�شق  اإفريقيا 
اأمني عو�س، قوله ان "غالبية هوؤالء االأطفال البالغ 
عددهم مليون طفل ولدوا يف و�شع ي�شيع فيه الفقر 
والبطالة وي�شهد حاالت زواج مبكر وعمالة اأطفال وال 

يكون فيه التعليم موؤمناً لهم دائما".
وا�شاف انه "من ال�شروري اأن ي�شتمر املجتمع الدويل 
ال�����ش��وري��ني وتوفري  ال��الج��ئ��ني  االع����رتاف مبحنة  يف 
الدعم االأ�شا�شي للمجتمعات امل�شت�شيفة وال�شركاء يف 
القدرة  وتعزيز  لالجئني  االإقليمية  اال�شتجابة  خطة 
على مواجهة االأزمات مل�شاعدتهم يف حتمل هذا العبء 

ا�شت�شهاد فل�شطيني بر�شا�س الحتالل غربي اخلليل
•• اخلليل-وكاالت:

قتل جي�س االحتالل االإ�شرائيلي �شابا فل�شطينيا كان يقود �شيارته عند 
اجلدار الفا�شل قرب مدينة اخلليل، جنوبي ال�شفة الغربية.

 27( ع��واد  ح�شن  عمر  ال�شاب  على  النار  االإ�شرائيلي  اجلي�س  واأطلقت 
عاما(، يف بلدة اإذنا غربي اخلليل، مما اأدى اإىل اإ�شابته بجروح خطرة، 

نقل على اإثرها اإىل امل�شت�شفى، حيث فارقته احلياة هناك.
وزعم اجلي�س االإ�شرائيلي اإن ال�شاب الفل�شطيني كان يحاول ده�س جنود 
الر�شا�س عليه  اإ�شرائيلية  اأن تطلق قوة  البلدة، قبل  اإ�شرائيليني قرب 

فت�شيبه يف راأ�شه وكتفه بعدة طلقات.
وترك اجلنود االإ�شرائيليون ال�شاب ينزف لفرتة طويلة، ومنعت �شيارات 
لها  ت�شمح  اأن  النار عليه، قبل  اإط��الق  اإليه فور  الو�شول  االإ�شعاف من 

بنقله اإىل امل�شت�شفى يف وقت الحق.

ــي: لن نعيد  الحتــاد الأوروب
بريك�شت  عــلــى  الــتــفــاو�ــس 

•• بروك�شيل-وكاالت:

ق���ال رئ��ي�����س امل��ف��و���ش��ي��ة االأوروب���ي���ة 
�شرتا�شبورغ  يف  ي��ون��ك��ر  ك��ل��ود  ج���ان 
اإن االحت��اد م�شتعد  الثالثاء،  اأم�س 
التو�شيحات  م���ن  م��زي��د  ل��ت��ق��دمي 
ل��ربي��ط��ان��ي��ا ب�����ش��اأن ات��ف��اق اخل���روج 
م��ن االحت���اد االأوروب�����ي اإال اأن���ه لن 
اأو  امل��ع��اه��دة  ع��ل��ى  ال��ت��ف��او���س  يعيد 
ب��ه��ا املتعلق  ال��ربوت��وك��ول اخل��ا���س 

باحلدود االإيرلندية.
اأنه  واأ�شاف اأمام الربملان االأوروبي 
دم" لعدم قدرة رئي�شة الوزراء  "�شُ
ال���ربي���ط���ان���ي���ة ت����ريي����زا م�����اي على 
الربملان  يف  املوافقة  على  احل�شول 
التو�شل  مت  ال����ذي  االت���ف���اق  ع��ل��ى 
ال�شهر  االأوروب���ي  االحت��اد  اإليه مع 
اإرجاء  املا�شي". وكانت ماي قررت 
اتفاقها  على  ال��ربمل��اين  الت�شويت 
م��ع االحت����اد االأوروب������ي ال����ذي كان 
اإنها  وق��ال��ت  �شتخ�شره،  اأن��ه��ا  ي��ب��دو 
ت���ري���د احل�������ش���ول ع��ل��ى م���زي���د من 
ال��ت��اأك��ي��دات م��ن االحت���اد االأوروب����ي 
اخلا�شة  ال���رتت���ي���ب���ات  دع�����م  ع���ل���ى 
اتفاق  يف  االإي���رل���ن���دي���ة  ب����احل����دود 

اخلروج من االحتاد االأوروبي.
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اأخبـار الإمـارات

رعى حفل تخريج الدفعة الـ 48 من كلية خليفة بن زايد اجلوية

حممد بن را�شد: قيادة الإمارات تويل �شباب و�شابات الوطن كل الرعاية والدعم 

وال���رب���ط وال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة التي 
اأدى  بعدها  اخلريجون.  بها  يتمتع 
باأن يكونوا  الوالء  اخلريجون ق�شم 
خمل�شني لدولة االإمارات ورئي�شها 
ومطيعني جلميع االأوامر منفذين 
لها يف الرب واجلو والبحر وحامني 
وا�شتقالل  و�شيادتها  االإمارات  لعلم 

اأرا�شيها.
وك�����ان ل��ق��ائ��د ال��ك��ل��ي��ة ك��ل��م��ة بهذه 
املنا�شبة رحب فيها بح�شور �شاحب 
وال�شيوخ  احل���ف���ل  راع������ي  ال�����ش��م��و 

كانت مدر�شة جوية يراأ�شها �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
يف  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
كلية  اإىل  حتولت  ثم   1982 العام 
وان��ت��ق��ل م��ق��ره��ا م���ن اأب��وظ��ب��ي اإىل 
رعاية  بف�شل  وب��ات��ت  العني  مدينة 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة م���ن ب���ني اأرق����ى 
الكليات اجلوية على م�شتوى العامل 
االأكادميية  مناهجها  اإىل  بالنظر 
يتلقاها  التي  والتدريبية  والعلمية 

ال�  ال���دورة  يف  املتفوقني  دب��ي  حاكم 
48 .. وهناأهم �شموه على اإبداعهم 
وت��ف��وق��ه��م ومت��ن��ى ل��ه��م ال��ن��ج��اح يف 
�شفوف  �شمن  العلمية  م�شريتهم 
يوؤدوا  واأن  البا�شلة  امل�شلحة  قواتنا 
وهمة  كفاءة  بكل  الوطني  واجبهم 

واإخال�س .
طيار  امل���ر����ش���ح   .. ه���م  وامل���ك���رم���ون 
ال�شريدي  اهلل  ع��ب��د  را����ش���د  ع��ل��ي 
وامل����ر�����ش����ح ط����ي����ار ح���م���ي���د ع���ب���داهلل 
ط���ي���ار خليفة  وامل���ر����ش���ح  ال��ي��م��اح��ي 

وال�شيوف واأ�شار اإىل اأن اخلريجني 
�شنوات  ث����الث  م����دى  ع��ل��ى  اأمت������وا 
م��ت��ط��ل��ب��ات احل�������ش���ول ع��ل��ى درج���ة 
الطريان  ع��ل��وم  يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 

واالإ�شناد اجلوي.
ولفت اإىل اأهمية تخريج الدفعة ال� 
48 يف هذا العام الذي هو عام زايد 
لدولتنا  امل��وؤ���ش�����س  وال��ق��ائ��د  اخل���ري 
احلبيبة ثم نوه بتاريخ كلية خليفة 
ب����ن زاي������د اجل����وي����ة ال���ت���ي م����ر على 
اإن�����ش��ائ��ه��ا ن��ح��و 36 ع��ام��ا وم��ن��ذ اأن 

الوطني  ال�شرح  ه��ذا  ال��درا���ش��ون يف 
امل�شلحة  قواتنا  ترفد  وه��ي  الكبري 
وطيارين  جويني  ب�شباط  البا�شلة 
واملعرفة  بالعلم  مت�شلحني  اأك��ف��اء 
واالإمل������������ام ب���ال���ع���ل���وم وال���ن���ظ���ري���ات 
الع�شكرية احلديثة. وجدد يف ختام 
الوالء  قيم  برت�شيخ  العهد  كلمته 
لقيادتنا املعطاءة واالنتماء ال�شادق 

اإىل تراب هذا الوطن العزيز.
ب��ع��ده��ا ك���رم ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

���ش��ع��ي��د احل����م����ودي وامل���ر����ش���ح طيار 
املهريي  �شيف  ب��ن  ع��ب��داهلل  حم��م��د 
النقبي  اأحمد  نا�شر  طيار  واملر�شح 
را�شد  �شيف  خمي�س  طيار  واملر�شح 
اأح��م��د علي  وامل��ر���ش��ح ط��ي��ار  الكعبي 
ال��ط��ن��ي��ج��ي وامل���ر����ش���ح طيار  اأح���م���د 
الزرعوين  اإ�شماعيل  ح�شن  عبداهلل 
احل�شاين  �شعيد  واملر�شح طيار رمي 
االأوىل على دورة االإناث الثامنة من 
طيار  واملر�شح  الطيارات  املر�شحات 
لبنان  م��ن  م�شطفى  �شعيد  اأح��م��د 

•• العني-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعى 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
القوات  اح��ت��ف��ال  اهلل«  »رع�����اه  دب���ي 
جديدة  دف���ع���ة  ب��ت��خ��ري��ج  امل�����ش��ل��ح��ة 
كلية  ف��ى  الطيارين  املر�شحني  م��ن 
زاي���د اجل��وي��ة يف مدينة  ب��ن  خليفة 

العني �شباح ام�س.
ح�شر حفل التخريج .. �شمو ال�شيخ 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
و�شمو  ال���ع���ني  م��ن��ط��ق��ة  احل���اك���م يف 
را�شد  ب��ن  ب��ن حممد  اأح��م��د  ال�شيخ 
حممد  موؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل 
بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة و�شمو 
ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم وال�شيخ الدكتور �شعيد بن 
حممد اآل نهيان ومعايل حممد بن 
ل�شوؤون  دولة  وزير  البواردي  اأحمد 
الدفاع ومعايل الفريق الركن حمد 
اأركان  رئي�س  الرميثي  ثاين  حممد 
القوات امل�شلحة واللواء الركن طيار 
ال�شيخ اأحمد بن طحنون بن حممد 
اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��وط��ن��ي��ة واالح��ت��ي��اط��ي��ة وال���ل���واء 
�شعيد  ال�شيخ  ط��ي��ار  ب��ح��ري  ال��رك��ن 
نهيان  اآل  ب���ن حم��م��د  ح���م���دان  ب���ن 
قائد القوات البحرية وال�شيخ زايد 
مكتب  مدير  نهيان  اآل  طحنون  بن 
العني  م��ن��ط��ق��ة  احل���اك���م يف  مم��ث��ل 
وكبار  ال�شيوخ  م��ن  ع��دد  جانب  اإىل 
وال�شرطة  امل�شلحة  ال��ق��وات  �شباط 
�شفارات  يف  الع�شكريني  وامللحقني 
لدى  وال�شديقة  ال�شقيقة  ال���دول 

الدولة واأهايل وذوي اخلريجني. 
ب����داأ االح���ت���ف���ال ل����دى و�شول  وق����د 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و راع����ي احل��ف��ل اإىل 
الكلية  ميدان  يف  الرئي�شية  املن�شة 
ح��ي��ث ع���زف���ت ف���رق���ة امل��و���ش��ي��ق��ى يف 
القوات امل�شلحة ال�شالم الوطني ثم 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ام 
كلية خليفة  قائد  يرافقه  را�شد  بن 
العميد ركن طيار  زايد اجلوية  بن 
حمود علي جمعة ال�شحي بالتفتي�س 
ع��ل��ى ط���اب���ور اخل���ري���ج���ني ث���م تلى 
اأح����د اخل��ري��ج��ني اآي����ات م��ن الذكر 
من  اخلريجون  مر  بعدها  احلكيم 
هيئة  على  الرئي�شية  املن�شة  اأم���ام 
بال�شبط  متيز  ع�شكري  ا�شتعرا�س 

اأحمد  را�شد  طيار  واملر�شح  ال�شقيق 
بطي املزروعي واملر�شح طيار عثمان 

عبداهلل النقبي.
العلم  وت�شلم  ت�شليم  مت  ذل��ك  وبعد 
م��ن ال����دورة ال��� 48 اإىل ال����دورة ال� 
باأن  ال��ع��ل��م  بق�شم  م�شحوبا   49

يحافظوا عليه مرفوعا عاليا.
ثم ا�شتاأذن قائد الطابور من �شاحب 

ال�شمو راعي احلفل باالن�شراف.
ال�شمو  ل�شاحب  التقطت  وب��ع��ده��ا 
جانب  اإىل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 
البواردي  اأحمد  بن  ومعايل حممد 
ومعايل الفريق الركن حمد حممد 
القوات  اأركان  رئي�س  الرميثي  ثاين 
امل�����ش��ل��ح��ة وق���ائ���د ك��ل��ي��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
مع  التذكارية  ال�شور  اجلوية  زاي��د 
فتيات  اأرب���ع  بينهم  م��ن  اخلريجني 
واالأردن  ل��ب��ن��ان  م���ن  وم���ر����ش���ح���ون 
العربية  وامل���م���ل���ك���ة  وال����ب����ح����ري����ن 
ال�شعودية. ويف اخلتام بارك �شاحب 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و 
جناحهم  ل��ل��خ��ري��ج��ني  م��ك��ت��وم  اآل 
قواتهم  ���ش��ف��وف  اإىل  وان��ت��ق��ال��ه��م 
 .. اجل��وي��ة  ال��ق��وات  خا�شة  امل�شلحة 
ودع��اه��م ���ش��م��وه اإىل اال���ش��ت��م��رار يف 
الفر�س  واقتنا�س  والتدرب  التعلم 
مواهبهم  ي�����ش��ق��ل��وا  ك���ي  ال�����ش��ان��ح��ة 
م�شتويات  اإىل  وي�شلوا  ومعارفهم 
خا�شة  وامل��ع��رف��ة  العلم  م��ن  رفيعة 
يف جمال العلوم الع�شكرية النظرية 
م��ن��ه��ا وال���ع���م���ل���ي���ة. وق������ال ����ش���م���وه » 
تكونوا �شقورا  اأن  قيادتكم  تريدكم 
يف اجلو واأ�شودا يف الرب كي تدافعوا 
وا�شتقالل  م��ن��ج��زات  ع��ن  ب�شالبة 
اأن  �شموه  واأك���د  امل��ع��ط��اءة«.  دولتكم 
ق��ي��ادة دول���ة االإم�����ارات ت���ويل �شباب 
و�شابات الوطن كل الرعاية والدعم 
امل����ادي وامل��ع��ن��وي ح��ت��ى ي�����ش��ل��وا اإىل 
واعد  م�شتقبل  ت��اأم��ني  يف  مبتغاهم 
الإخوانهم  ق���دوة  ي��ك��ون��وا  واأن  ل��ه��م 
م��ن اجل��ي��ل ال��ق��ادم . وق���ال �شموه » 
هذا واجبنا كقيادة .. واأنتم واجبكم 
واأن  واإخ����ال�����س  ب��ج��د  ت��ع��م��ل��وا  اأن 
كل  يف  العلم  حت�شيل  على  تثابروا 
حت�شني  ت�شتطيعوا  حتى  امل��ج��االت 
واملعرفة  بالعلم  مت�شلحني  دولتكم 
وهذا  ال��ق��وة  اإرادة  ال  االإرادة  وق���وة 
اأبنائي  بكم  و�شعبكم  قيادتكم  اأم��ل 

االأعزاء«.

تريدكم قيادتكم اأن تكونوا �سقورا يف اجلو واأ�سودا يف الرب كي تدافعوا ب�سالبة عن منجزات وا�ستقالل دولتكم املعطاء 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   31 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم:  300851 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   تيكوم لال�شتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
تنظيم  البدنية؛  واللياقة  بال�شحة  املتعلقة  والتدريبية  التعليمية  اخلدمات  والتهذيب؛  التعليم  الرتفيه؛ 
واإدارة وا�شت�شافة الفعاليات الريا�شية والثقافية؛ تنظيم واإدارة وا�شت�شافة الفعاليات الريا�شية والثقافية 
واملواد  الكتب  ن�شر  واحلفالت؛  واملعار�س  الريا�شية  الفعاليات  وا�شت�شافة  واإدارة  تنظيم  خريية؛  لغايات 
املوؤمترات  واإدارة  تنظيم  والثقافية؛  الريا�شية  االأن�شطة  البدنية؛  واللياقة  بال�شحة  املتعلقة  املطبوعة 
والندوات؛ االأن�شطة الريا�شية؛ تقدمي خدمات النتائج الريا�شية االإلكرتونية عرب االإنرتنت؛ ن�شر ال�شور 
التذكارية املطبوعة ومقاطع الفيديو وتذكارات الفعاليات اأو البطوالت اأو املناف�شات؛ اخلدمات اال�شت�شارية 

واال�شت�شارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة.
الواق�عة بالفئة:  41

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من الكلمات " معاً من�شي " مكتوبة باأحرف عربية ب�شكل مميز و فوقها خط 
مموج مظلل باألوان فاحتة اإىل داكنة 

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بتاريخ:   31 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم: 300860 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   تيكوم لال�شتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
جمع التربعات اخلريية؛ التح�شيالت اخلريية؛ اال�شتثمارات اخلريية؛ جمع التربعات اخلريية من خالل 
فعاليات  تنظيم  اخلريية؛  التربعات  جمع  وفعاليات  اأن�شطة  تنظيم  التح�شيل؛  تنظيم  االأف��راد؛  جمعيات 
والتربعات  االأم���وال  بجمع  املتعلقة  املالية  اخلدمات  اخلريية؛  التربعات  جلمع  وامل��اراث��ون  امل�شي  �شباقات 
اخلريية؛ التاأمني ال�شحي؛ معلومات التاأمني؛ الكفاالت املالية؛ خدمات منح التمويل؛ جمع االأموال من 
خالل الكفاالت املالية؛ خدمات املعلومات املتعلقة بجمع االأموال مبا يف ذلك املعلومات التي يتم تقدميها من 
املالية  املنح  اأو الندوات عرب االإنرتنت؛ تقدمي  اأو عرب �شجالت الويب  خالل االنرتنت، عرب قاعدة بيانات 
للمنظمات واالأف��راد؛ خدمات التمويل على �شكل تربعات نقدية لبناء اأو حتديث اأو حت�شني امل�شت�شفيات اأو 
للوظائف  التمويل  توفري  اخلارجية؛  امل�شاعدات  م�شاريع  لتمويل  الرتتيب  البحوث؛  مرافق  اأو  املختربات 
واال�شت�شارات  املعلومات  خ��دم��ات  وع��ائ��الت��ه��م؛  ل��الأف��راد  املالية  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  والبحثية؛  التعليمية 

واخلدمات اال�شت�شارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة.
الواق�عة بالفئة:  36

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من الكلمات " معاً من�شي " مكتوبة باأحرف عربية ب�شكل مميز و فوقها خط 
مموج مظلل باألوان فاحتة اإىل داكنة 

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بتاريخ:  31 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم: 300848 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
وعنوانه:مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
جمع التربعات اخلريية؛ التح�شيالت اخلريية؛ اال�شتثمارات اخلريية؛ جمع التربعات اخلريية من خالل 
فعاليات  تنظيم  اخلريية؛  التربعات  جمع  وفعاليات  اأن�شطة  تنظيم  التح�شيل؛  تنظيم  االأف��راد؛  جمعيات 
والتربعات  االأم���وال  بجمع  املتعلقة  املالية  اخلدمات  اخلريية؛  التربعات  جلمع  وامل��اراث��ون  امل�شي  �شباقات 
اخلريية؛ التاأمني ال�شحي؛ معلومات التاأمني؛ الكفاالت املالية؛ خدمات منح التمويل؛ جمع االأموال من 
خالل الكفاالت املالية؛ خدمات املعلومات املتعلقة بجمع االأموال مبا يف ذلك املعلومات التي يتم تقدميها من 
املالية  املنح  اأو الندوات عرب االإنرتنت؛ تقدمي  اأو عرب �شجالت الويب  خالل االنرتنت، عرب قاعدة بيانات 
للمنظمات واالأف��راد؛ خدمات التمويل على �شكل تربعات نقدية لبناء اأو حتديث اأو حت�شني امل�شت�شفيات اأو 
للوظائف  التمويل  توفري  اخلارجية؛  امل�شاعدات  م�شاريع  لتمويل  الرتتيب  البحوث؛  مرافق  اأو  املختربات 
واال�شت�شارات  املعلومات  خ��دم��ات  وع��ائ��الت��ه��م؛  ل��الأف��راد  املالية  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  والبحثية؛  التعليمية 

واخلدمات اال�شت�شارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة.
الواق�عة بالفئة:  36

فوقها  و  ب�شكل مميز  باأحرف التينية  ً"WeWalk" مكتوبة  كلمة  العالمة من  و�شف العالمة:  تتكون 
خط مموج مظلل باألوان فاحتة اإىل داكنة

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   31 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم: 300849 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   تيكوم لال�شتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
تنظيم  البدنية؛  واللياقة  بال�شحة  املتعلقة  والتدريبية  التعليمية  اخلدمات  والتهذيب؛  التعليم  الرتفيه؛ 
واإدارة وا�شت�شافة الفعاليات الريا�شية والثقافية؛ تنظيم واإدارة وا�شت�شافة الفعاليات الريا�شية والثقافية 
واملواد  الكتب  ن�شر  واحلفالت؛  واملعار�س  الريا�شية  الفعاليات  وا�شت�شافة  واإدارة  تنظيم  خريية؛  لغايات 
املوؤمترات  واإدارة  تنظيم  والثقافية؛  الريا�شية  االأن�شطة  البدنية؛  واللياقة  بال�شحة  املتعلقة  املطبوعة 
والندوات؛ االأن�شطة الريا�شية؛ تقدمي خدمات النتائج الريا�شية االإلكرتونية عرب االإنرتنت؛ ن�شر ال�شور 
التذكارية املطبوعة ومقاطع الفيديو وتذكارات الفعاليات اأو البطوالت اأو املناف�شات؛ اخلدمات اال�شت�شارية 

واال�شت�شارات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة.
الواق�عة بالفئة:  41

فوقها  و  ب�شكل مميز  باأحرف التينية  ً"WeWalk" مكتوبة  كلمة  العالمة من  و�شف العالمة:  تتكون 
خط مموج مظلل باألوان فاحتة اإىل داكنة

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س الدولة يتلقى دعوة من الرئي�س 
التون�شي للم�شاركة يف القمة العربية

•• اأبوظبي -وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تلقى 
من  خطية  ر���ش��ال��ة  ام�����س  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
فخامة الرئي�س الباجي قايد ال�شب�شي رئي�س جمهورية 
القمة  اأع��م��ال  حل�شور  دع��وة  تت�شمن  ال�شقيقة  تون�س 
�شهر  خ��الل  تون�س  يف  �شتعقد  التي  الثالثني  العربية 
مار�س 2019. ت�شلم الر�شالة �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
ام�س معايل  الرئا�شة  بق�شر  ا�شتقباله  الرئا�شة، خالل 

خمي�س اجلهيناوي وزير ال�شوؤون اخلارجية التون�شي.
�شفوية  ر�شالة  التون�شي  اخلارجية  ال�شوؤون  وزير  ونقل 

رئي�س  ال�شب�شي  ق��اي��د  ال��ب��اج��ي  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  م��ن 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اىل  موجهة  تون�س  جمهورية 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الثنائية بني  بالعالقات  تتعلق  امل�شلحة  للقوات  االأعلى 
ال�شقيقني و�شبل تعزيزها وتطويرها. وجرى  البلدين 
خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني دولة االإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة ت��ون�����س و���ش��ب��ل تعزيزها 
ا�شتعرا�س  اإىل  اإ�شافة  املجاالت  خمتلف  يف  وتطويرها 

التطورات االإقليمية والق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.
ح�شر اللقاء معايل عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة 
لل�شوؤون املالية ومعايل فار�س حممد املزروعي امل�شت�شار 

بوزارة �شوؤون الرئا�شة.

•• ال�شارقة -وام:

امل�شرح  م��ه��رج��ان  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  غ���دا  تنطلق 
ال�شحراوي حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة .تنظم 
عرو�س  خم�شة  مب�شاركة  الثقافة  بدائرة  امل�شرح  اإدارة  احل��دث 
امل�شرح  م��ن مم��ار���ش��ي  ال��ع�����ش��رات  ح�����ش��ور  ع��رب��ي��ة ويف  م�شرحية 

واكادميييه.
بدائرة  امل�شرح  اإدراة  نظمته  �شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
و  املهرجان  مدير  بورحيمه  اأحمد  ح�شرة  ال�شارقة  يف  الثقافة 
رئي�س  حمكوم  �شارة  و  االعالمية  اللجنة  رئي�س  املعيني  م��رمي 
جلنة اال�شراف على اخليم الفندقية و �شالح الطنيجي املن�شق 

ق�شر  االع����الم يف  و���ش��ائ��ل  م��ن ممثلي  وع���دد  للمهرجان  ال��ع��ام 
عدة  اخت�شا�شات  من  فنية  جلنة  وا�شرفت   . بال�شارقة  الثقافة 
طريق  على  الكهيف  منطقة  يف  امل��ه��رج��ان  موقع  ت�شميم  على 
جتهيزه  كما  ال�شحراوية  القرية  بنائياً  يناظر  بحيث  مليحة، 
بكل امل�شتلزمات التقنية اخلا�شة باجلوانب ال�شمعية والب�شرية 
ل��ل��ع��رو���س امل�����ش��ارك��ة اإ����ش���اف���ة ل���ل���ن���دوات واالأن�������ش���ط���ة االأخ�����رى 
لالحتفاء  امل��ك��ر���س  امل��ه��رج��ان  اف��ت��ت��اح  ليلة  وت�شهد  امل�����ش��اح��ب��ة. 
الفزعة”   “ االإماراتية  امل�شرحية  تقدمي  ال�شحراوية  بالثقافة 
من تاأليف �شلطان النيادي، واإخ��راج حممد العامري، وهي من 
اأب��رز فناين  الوطني مب�شاركة نخبة من  ال�شارقة  اإجن��از م�شرح 
امل�شرح املحليني، ومنهم اأحمد اجل�شمي، واإبراهيم �شامل، ومرعي 

احلليان، وحميد �شمبيج، وعبد اهلل م�شعود.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س 
بوركينا فا�شو باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام:

برقية  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
تهنئة اإىل فخامة رو�س مارك كري�شتيان كابوري رئي�س بوركينا فا�شو وذلك مبنا�شبة اليوم 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما  لبالده.  الوطني 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل 

فخامة الرئي�س رو�س مارك كري�شتيان كابوري.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

اآل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل باأول كابا ثيبا رئي�س وزراء بوركينا فا�شو.

�شلطان القا�شمي ي�شدر مر�شوما بنقل 
وتعيني مدير لهيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�س

•• ال�شارقة-وام: 

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
مدير  وتعيني  نقل  ب�شاأن  اأم��ريي��ا  مر�شوما  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
لهيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�س. ويق�شي املر�شوم االأمريي - رقم 47 ل�شنة 
2018 - باأن ينقل ال�شيد علي اأحمد يعقوب احلو�شني من جمل�س ال�شارقة 
للتعليم اإىل هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�س ويعني مديرا لها بنف�س درجته 
اجلهات  وعلى  �شدوره  تاريخ  املر�شوم من  بهذا  ويعمل  احلالية.  الوظيفية 

املعنية كل فيما يخ�شه تنفيذ اأحكامه وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حممد بن را�شد يلتقي عددا من �شباط القوات 
امل�شلحة املتقاعدين والدبلوما�شيني

•• العني -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل » بح�شور �شمو ال�شيخ طحنون 
الت�شريفات  العني يف �شالة  اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  بن حممد 
يف املن�شة الرئي�شية يف كلية خليفة بن زايد اجلوية عددا من كبار �شباط 
وامللحقني  واالأجانب  العرب  والدبلوما�شيني  املتقاعدين  امل�شلحة  القوات 
الع�شكريني يف �شفارات الدول العربية واالأجنبية لدى الدولة وذلك على 

هام�س حفل تخريج املر�شحني الطيارين ام�س.
وت�شافحوا مع �شموه وباركوا له هذا االحتفال بتخريج كوكبة جديدة من 
�شباب الوطن .. م�شيدين بامل�شتوى العايل الذي متيز به اخلريجون اليوم 
مبا يعك�س كفاءة املدربني واملدر�شني يف كلية خليفة بن زايد اجلوية التي 
ودرجة  احلديثة  الطريان  علوم  بجميع  مت�شلحون  طيارون  منها  يتخرج 
�شموه  �شكرهم  وقد  اجل��وي.  واالإ�شناد  الع�شكرية  العلوم  يف  البكالوريو�س 
يعود  مبا  دولهم  مع  والتعاون  التطور  من  مزيدا  دولتنا  لعالقات  ومتنى 

باخلري واملنفعة على �شعوبنا.

»الوزاري للتنمية« يناق�ش اأف�سل املعايري لبيئة �سديقة واآمنة لأ�سحاب الهمم واإعداد م�سروع قانون احتادي للتاأمني ال�سحي

من�شور بن زايد: الإمارات دولة �شديقة لأ�شحاب الهمم وُنقدر متاما دورهم العظيم داخل املجتمع

مبعايري  ���ش��ح��ي  ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ي��ق 
عاملية وتوفري حياة �شحية مديدة 
جلميع املواطنني، بناء على روؤية 

دولة االإمارات 2021.
وي���ه���دف ال���ق���ان���ون املُ����ق����رتح اإىل 
يتما�شى  مبا  الت�شريعات  تطوير 
م���ع االجت���اه���ات ال��ع��امل��ي��ة يف هذا 
وال�شعادة  الر�شا  ال�شاأن، وحتقيق 
للمواطنني يف دولة االإمارات، مع 
ت�شجيع املناف�شة يف قطاع التاأمني 
ال�شحي وتوفري اأف�شل اخلدمات 
وتغطيات  ب���اأ����ش���ع���ار  ال��ت��اأم��ي��ن��ي��ة 

مناف�شة.
ه���ذا وق���د ���ش��دق االج��ت��م��اع على 

االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س  متكني 
ا�شتقاللية  يف  ال���ع���ي�������س  م�����ن 
جميع  يف  كامل  ب�شكل  وامل�شاركة 
جوانب احلياة، حيث يكفل اإمكانية 
االإعاقة،  ذوي  االأ�شخا�س  و�شول 
على قدم امل�شاواة مع غريهم، اإىل 
وو�شائل  املحيطة  امل��ادي��ة  البيئة 
واالت�شاالت،  وامل��ع��ل��وم��ات  النقل 
ونظم  تكنولوجيات  ذل��ك  يف  مب��ا 
واملرافق  واالت�������ش���ال،  امل��ع��ل��وم��ات 
واخلدمات االأخرى املتاحة لعامة 

اجلمهور.
وفيما يتعلق بال�شوؤون التنظيمية، 
ت�شكيل  اإع�����ادة  االج��ت��م��اع  ن��اق�����س 

الق�شائي  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  جم���ل�������س 
املجل�س  ت�����ش��ك��ي��ل  اإع������ادة  وك���ذل���ك 
التن�شيقي للتعليم العايل والبحث 
من  اع��ت��ب��ارا  �شنتني  مل��دة  العلمي 
اأي�شا  .. ومت  2018/09/04م 
اللجنة  ت�شكيل  اإع�����ادة  ُم��ن��اق�����ش��ة 
“برنامج  على  ل��الإ���ش��راف  العليا 
الذكي”  للتعلم  را�شد  بن  حممد 
�شنوات برئا�شة معايل  ملدة ثالث 

وزير الرتبية والتعليم.
ون��اق�����س اج��ت��م��اع امل��ج��ل�����س اإع����داد 
للتاأمني  احت���ادي  ق��ان��ون  م�شروع 
القوانني  مع  ومتوافق  ال�شحي، 
امل��ح��ل��ي��ة، مب���ا ي�شمن  واجل���ه���ات 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة على 
ال����دور ال��ف��ع��ال الأ���ش��ح��اب الهمم 
»االإمارات  قائال:  املجتمع،  داخل 
الهمم،  الأ���ش��ح��اب  �شديقة  دول���ة 
ُنقدر متاما دورهم العظيم داخل 
املجتمع، ونحر�س دائما على خلق 
حتركاتهم،  ت�شمن  �شهلة  بيئة 
داخل  و�شعادتهم  وم�����ش��ارك��ات��ه��م، 
»كود  و���ش��ع  ناق�شنا  ل��ذا  ال��دول��ة، 
حيث  امل��وؤه��ل��ة«  للبيئة  االإم�����ارات 
ت��ت�����ش��اف��ر ك���اف���ة اجل����ه����ود خللق 
عامليا  االأوىل  ال�����ش��دي��ق��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 

الأ�شحاب الهمم«.
املجل�س  اج���ت���م���اع  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
�شموه  برئا�شة  للتنمية  ال���وزاري 
االإمارات  »ك��ود  مناق�شة  مت  حيث 
للبيئة املوؤهلة« يف الدولة، والذي 
يهدف اإىل خلق بيئة �شحية واآمنة 
وااللتحام  التنقل  �شهولة  ت�شمن 

داخل املجتمع الأ�شحاب الهمم .
وكذلك طرح املجل�س العديد من 
املبادرات وال�شيا�شات العامة، منها 
جمل�س  ت�شكيل  اإع�����ادة  اإم��ك��ان��ي��ة 
واملجل�س  ال��ق�����ش��ائ��ي،  ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
التن�شيقي للتعليم العايل والبحث 
العلمي، واللجنة العليا لالإ�شراف 
ع��ل��ى »ب��رن��ام��ج حم��م��د ب��ن را�شد 

للتعلم الذكي«.
ون���اق�������س االإج���ت���م���اع ال�����ذي عقد 
ك���ود االإم�����ارات للبيئة  ب��اأب��وظ��ب��ي 
وال��ذي ي�شتند  الدولة،  املوؤهلة يف 
25،24،23،22 من  اإىل امل��واد  
القانون االحتادي رقم  29 ل�شنة 
ذوي  ح���ق���وق  ����ش���اأن  يف   2006
الهمم، ويهدف الكود اإىل توحيد 
كبيئة  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب  جت���رب���ة 
موؤهلة تنطبق على البنية التحتية 
على م�شتوى الدولة، مما ي�شمن 
اإع��������ادة ت�����ش��م��ي��م ب��ع�����س امل���راف���ق 
الدولة  داخ��ل  واخل��دم��ات  العامة 
الهمم،  اأ�شحاب  مع  يتنا�شب  مبا 
وت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ات وال��ت��ك��ام��ل يف 
ال�شيا�شات بني االحتادي واملحلي، 
مع توفري املوارد املالية من خالل 
املطبقة  التجارب  من  اال�شتفادة 
املمار�شات  اأف�شل  وتوفري  عمليا، 
ال��ع��امل��ي��ة الأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م على 

اأر�س االإمارات.
ه�����ذا وي����ت����واف����ق ك�����ود االإم���������ارات 
ا�شرتاتيجية  م��ع  امل��وؤه��ل��ة  للبيئة 
احل����ك����وم����ة االحت������ادي������ة وروؤي��������ة 
االإمارات 2021، وين�شجم الكود 
م��ع ط��م��وح االأج��ن��دة الوطنية يف 
احل��ف��اظ ع��ل��ى جم��ت��م��ع متالحم 
ب��ي��ئ��ة �شاملة  ت��وف��ري  م���ن خ����الل 
فئات  خمتلف  ن�شيجها  يف  تدمج 

املجتمع.
اإىل  ي��ه��دف  “الكود”  اأن  ي��ذك��ر 

اتفاقية بني حكومة دولة االإمارات 
اعتماد  لهيئات  ال��دويل  واملنتدى 
احل����الل ب�����ش��اأن ا���ش��ت�����ش��اف��ة مقر 
الدويل  للمنتدى  العامة  االأمانة 
ل��ه��ي��ئ��ات اع���ت���م���اد احل�����الل حيث 
ال����دويل لهيئات  امل��ن��ت��دى  ي��ه��دف 
اعتماد احلالل اإىل ت�شهيل جتارة 
وامل�شاهمة  ال����دول،  ب��ني  احل���الل 
والتي  الفنية  احلواجز  تقليل  يف 
التجارة  اأم��ام حركة  عائقا  ت�شكل 
 TBT التفاقية  وف��ق��اً  ال��دول��ي��ة 
منظومة  ت�����وف�����ري  خ�������الل  م�����ن 
امل��ت��ب��ادل ب��ني هيئات  ل���الع���رتاف 
االعتماد الر�شمية يف دول العامل 
م��ط��اب��ق��ت��ه��ا الأحكام  ي�����ش��م��ن  مب���ا 

ال�ش�ريعة االإ�شالمية.
امل���ج���ل�������س عقد  ن���اق�������س  وك����ذل����ك 
املوحد  ال��دويل  املعياري  الرتقيم 
الدولية  ال����وك����ال����ة  م����ع  ل��ل��ك��ت��ب 
ISBN، حيث  ال��دويل  للرتقيم 
ي��ع��ت��رب ال���رق���م امل��ع��ي��اري ال���دويل 
م���ن اأه����م ال��و���ش��ائ��ل ال��ت��ي ت����وؤدي 
وال����ق����راءة  االط������الع  ت��ع��زي��ز  اإىل 
الدولة  يف  ال�����ش��ادرة  الكتب  على 
ون�����ش��ره��ا، وه��و اأح���د اأه���م و�شائل 
مع  يتفق  م��ا  وه��و  املعرفة  تنمية 
يف  ال����واردة  ال��دول��ة  ا�شرتاتيجية 
العن�شر   2021 االإم���ارات  روؤي��ة 
/ثقافة  يت�شمن  وال����ذي  االأول 

غنية وناب�شة/.
وناق�س املجل�س عدة تقارير منها: 

اإح�������ش���اءات مالية  ب�����ش��اأن  ت��ق��ري��ر 
احل���ك���وم���ة امل����وح����د ل���ل���دول���ة عن 
وتقرير   ،2017 امل��ال��ي��ة  ال�شنة 
احل�شاب  ب�����ش��اأن  املحا�شبة  دي���وان 
اخل����ت����ام����ي ل��ل��ه��ي��ئ��ة االحت�����ادي�����ة 
للرقابة النووية عن ال�ش�نة املالية 
2017، وتقرير ديوان املحا�شبة 
للهيئة  اخلتامي  احل�شاب  ب�شاأن 
والتاأمينات  ل��ل��م��ع��ا���ش��ات  ال��ع��ام��ة 
املالية  ال�����ش��ن��ة  ع���ن  االج��ت��م��اع��ي��ة 
ديوان  تقرير  جانب  اإىل   2017
املحا�شبة ب�شاأن احل�شاب اخلتامي 

للمعلومات  االحت��������اد  ل�������ش���رك���ة 
املالية  ال�����ش��ن��ة  ع���ن  االئ��ت��م��ان��ي��ة 
2017، وتقرير ديوان املحا�شبة 
ل�شركة  اخلتامي  احل�شاب  ب�شاأن 
ال�ش�نة  ع���ن  ل��ل��ق��ط��ارات  االحت�����اد 
تقرير  واأي�������ش���ا   2017 امل��ال��ي��ة 
اأع��م��ال واإجن����ازات املجل�س  ب�����ش��اأن 
ال���ت���ن�������ش���ي���ق���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 
ب�شاأن  وتقرير  العلمي،  والبحث 
العليا  اللجنة  واإجن����ازات  اأع��م��ال 
ال�شيخ  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  ل��الإ���ش��راف 

حممد بن را�شد للتعلم الذكي.

غدا ..انطالق الدورة الرابعة ملهرجان ال�شارقة للم�شرح ال�شحراوي
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اأخبـار الإمـارات
اخلدمات العالجية اخلارجية تقدم خدمات العالج الطبيعي يف 7 مراكز باأبوظبي والعني

•• اأبوظبي-الفجر: 

للخدمات  اأبوظبي  �شركة  من�شاآت  اإح��دى  اخلارجية،  العالجية  اخلدمات  اأعلنت 
ال�شحية “�شحة”، عن اإ�شافة خدمات العالج الطبيعي يف 3 مراكز اإ�شافية �شمن 
�شبكة مراكزها.  وتوفر اخلدمات العالجية اخلارجية خدمات العالج الطبيعي يف 
مركز الزعفرانة للت�شخي�س والفح�س ال�شامل ومركز بني يا�س ال�شحي ومركز 
الفالح ال�شحي يف اأبوظبي كما تتوفر يف مركزي اليحر ال�شحي والهيلي ال�شحي 
مركز  يف  تتوفر  التي  لالأطفال  الطبيعي  العالج  خدمات  اإىل  باالإ�شافة  بالعني. 
لالأطفال  التخ�ش�شي  الطوية  ومركز  باأبوظبي  لالأطفال  التخ�ش�شي  امل�شرف 
بالعني. وتعليقاً قال الدكتور عمر الها�شمي املدير التنفيذي للعمليات باخلدمات 

املراكز  الطبيعي يف  العالج  بتو�شعة خدمات  “قمنا موؤخراً  العالجية اخلارجية، 
تلك  اإىل  احلاجة  لتزايد  ونظراً  اإليها  املراجعني  و�شول  لت�شهيل  �شعياً  ال�شحية 
اخلدمات. وال تقت�شر فائدة العالج الطبيعي على عالج امل�شاكل اجل�شدية التي 
يعاين منها املري�س فح�شب بل متتد فائدتها اإىل ال�شحة النف�شية، فقد اأظهرت 
امل�شابني  االأ�شخا�س  من   38% اأن  الطبيعي  للعالج  العاملي  االحت��اد  اإح�شاءات 
بالوهن يعانون من االكتئاب، بينما يعاين %33 من مر�شى اجللطات الدماغية 
من االكتئاب، وي�شهم العالج الطبيعي يف حت�شني جودة احلياة لدى هوؤالء املر�شى 

ويزيد تقديرهم لذاتهم.”
تقنية  منها  ج��دي��دة  تقنيات عالجية  ع��دة  اإ���ش��اف��ة  “مت  ال��دك��ت��ور عمر،  واأ���ش��اف 
كهربائي برتدد حمدد لتحفيز اخلاليا  تيار  ا�شتخدام  على  تعتمد  “تيكار” التي 

على اإ�شالح نف�شها واحل�شول على نتائج �شريعة دون اأمل. وقد مت تدريب جميع 
اأخ�شائيني العالج الطبيعي على هذه التقنية من قبل خرباء دوليني من ا�شبانيا. 
باآخر  اط��الع  على  واإبقائها  با�شتمرار  الكفاءات  بتطوير  اهتمامنا  ه��ذا  ويعك�س 
باأعلى معايري  لتوفري خدمات �شحية  روؤيتنا  نتمكن من حتقيق  امل�شتجدات كي 

اجلودة وال�شالمة.”
واآالم  واملفا�شل  الع�شالت  م�شاكل  ع��الج  يف  ت�شتخدم  التي  تيكار  تقنية  وتتوفر 
الرقبة والكتف وحاالت االلتواء وهي م�شتخدمة يف العالج الطبيعي للريا�شيني 
ال�شريعة. وتتوفر هذه اخلدمة يف  املحرتفني نظراً لق�شر مدة العالج والنتائج 
ومركز  ال�شحي  الفالح  ومركز  ال�شامل  والفح�س  للت�شخي�س  الزعفرانة  مركز 

بني يا�س ال�شحي يف اأبوظبي ويف مركز الهيلي ال�شحي بالعني.

زايد« »عام  بـ  تيمنا  اليمن  يف  جديد  اإن�شاين  م�شروع   100
•• ال�شاحل الغربي-وام:

األ���ف مي��ن��ي يف ال�����ش��اح��ل ال��غ��رب��ي م��ن امل�شاعدات  اأك���ر م��ن 700  ا���ش��ت��ف��اد 
اخلدمية والبنيوية املقدمة م��ن دول��ة االم���ارات خ��الل » ع��ام زاي��د » عرب 
وت�شيري  م�شروع   100 تد�شني  مت  فيما  االأحمر  الهالل  االإن�شاين  ذراعها 
مع  التما�س  وم��ن��اط��ق  املت�شررة  امل��ن��اط��ق  اإىل  العاجلة  االإغ��اث��ي��ة  ال��ق��واف��ل 
وتر�شد   . اليمن  يف  االأ�شقاء  حياة  لتطبيع  حثيثة  م�شاع  �شمن  احلوثيني 
وكالة اأنباء االإمارات »وام« جهود ومبادرات االإمارات االإن�شانية خالل العام 

. اليمنية  ال�شاحة  على   2018
الإعادة  متكاملة  خطة  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  الهالل  هيئة  اأطلقت   - تنمويا 
تنفيذا  دره��م  األ��ف  و100  ماليني   107 بتكلفة  الغربي  ال�شاحل  اإع��م��ار 
لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
االأحمر  ال��ه��الل  هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل 

االإماراتي.
و ت�شمنت امل�شاريع اإعادة تاأهيل الطريق ال�شاحلي الدويل بطول 143 كم 
و �شيانة 43 مدر�شة و تاأهيل 13 عيادة طبية ومراكز االأمومة والطفولة 
وتوفري خدمات الكهرباء بالطاقة ال�شم�شية الآالف املنازل وحفر 58 بئرا 

مب�شخاتها.
واأعلنت الهيئة عزمها تاأهيل 9 مرا�س لل�شيد واإن�شاء �شوق لبيع االأ�شماك 

املتعففة  واالأ���ش��ر  ال�شهداء  اأ���ش��ر  ل��دع��م  �شغرية  اإنتاجية  م�شاريع  واإن�����ش��اء 
وال�شعيفة تت�شمن 24 خمبزا ي�شتفيد من اإنتاجها 4 ماليني و320 األف 
�شخ�س و تاأهيل 50 مزرعة وتعزيز قطاع الكهرباء واإنارة الطرق الرئي�شية 
بالطاقة ال�شم�شية وتنفيذ 29 مبادرة يف جمال امل�شاريع االإنتاجية ال�شغرية 

ومتليكها الأ�شر ال�شهداء وتوفري 10 �شيارات ملراكز ذوي الهمم.
100 م�شروع  االإم��ارات��ي  .. نفذت هيئة الهالل االأح��م��ر  زاي��د«  و يف »ع��ام 
تنموي و خدمي و اجتماعي على امتداد ال�شاحل الغربي تيمنا مبرور مائة 

عام على ميالد ال�شيخ زايد.
و تف�شيال .. قامت الهيئة بتاأهيل عدد من مرا�شي قوارب ال�شيادين على 
اإىل  اإ�شافة  ال��الزم��ة  ال�شيد  مبعدات  وتزويدهم  الغربي  ال�شاحل  ام��ت��داد 
التعليمية ف�شال عن توزيع  17 مدر�شة ورفدها باملمكنات  تاأهيل وتاأثيث 
اإىل  األف طالب و طالبة مبا ي�شاهم يف عودتهم   100 املدر�شي على  الزي 

مقاعد الدرا�شة و حت�شني البيئة التعليمية.
ووفرت »الهيئة« املياه النظيفة ال�شاحلة لل�شرب ل� 100 األف مواطن ميني 
ارتوازية  مياه  بئر   23 حفر  على  العمل  عرب  الغربي  ال�شاحل  مناطق  يف 
وتزويدها بخزانات مياه لت�شل اإىل القرى النائية التي تعاين �شح املياه اأو 
عدم توافرها اأحيانا مبا ي�شمن احلد من انت�شار االأمرا�س املعدية خا�شة 

مر�س الكولريا و�شمل دعم قطاع املياه تد�شني 28 م�شروعا حيويا .
وفرت  التحيتا  و  اخلوخة  مديريتي  يف  املخابز  من  ع��ددا  الهيئة  دعمت  و 
اخلبز املجاين ل� 100 األف مواطن ميني منذ اإطالقها مما �شاهم يف تعزيز 

الو�شع  جراء  بها  ميرون  التي  االإن�شانية  الظروف  مواجهة  على  قدراتهم 
الغربي  ال�شاحل  100 منزل على  الهيئة«   « .. كما زودت  امل��رتدي  املعي�شي 

باألواح الطاقة ال�شم�شية لتوفري الكهرباء.
يف  ال�شحي  للقطاع  كبريا  دعما  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  واأول���ت 
و  العالجية  اخل��دم��ات  توفري  و  امل��ح��ررة  املناطق  خا�شة  الغربي  ال�شاحل 
االأدوية ل� 100 األف مواطن ميني - حيث قامت »الهيئة« بتاأهيل م�شت�شفى 
امل��خ��ا و اخل��وخ��ة و م��رك��زي »االأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة« و »اخل��وخ��ة ال�شحي« 
ورفدهم باالأجهزة الطبية احلديثة و االأدوية و املكمالت الغذائية وتاأهيل 
املركز  تاأهيل  واإع���ادة  ال�شحي  التحيتا  مركز  ودع��م  الدريهمي  م�شت�شفى 
ال�شحي يف حي�س اإ�شافة اإىل تد�شني عيادات طبية متنقلة لتوفري اخلدمات 

العالجية للمناطقة النائية و املحررة حديثا.
و�شهد قطاع الطاقة اإعادة تاأهيل وت�شغيل حمطة اخلوخه لتوليد الكهرباء 
القرى  يف  الكهرباء  �شبكة  وت��اأه��ي��ل  و�شيانة  �شنة  مل��دة  ب��ال��وق��ود  واإم��داده��ا 
املحيطة باخلوخة وتوريد مولدات كهرباء للخوخه.. واإعادة تاأهيل وتنظيم 
�شبكة الكهرباء واملولدات وخطوط الكهرباء يف املخاء وترميم وتاأهيل �شكن 

عمال الكهرباء فيها.
الغربي  ال�شاحل  يف  الثاين  اجلماعي  العر�س  »الهيئة«  ..نظمت  اجتماعيا 
لي�شل عدد امل�شتفيدين 400 �شاب وفتاة �شمن �شل�شلة االأعرا�س اجلماعية 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بها  وج��ه  التي 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة لدعم ا�شتقرار ال�شباب اليمني 

التي ي�شتفيد منها 2400 �شاب وفتاة يف ثماين حمافظات مينية.
و وفرت »الهيئة« فر�س عمل ل� 100 اإمراأة على امتداد ال�شاحل الغربي مبا 

ي�شمن حت�شني ظروفهم املعي�شية و تاأمني م�شدر رزق منا�شب لهم .
اإغاثيا .. �شريت الهيئة قوافل م�شاعدات اإن�شانية برية ت�شم 100 �شاحنة 
 1.7 الإغاثة  والطبية  الغذائية  امل��واد  اأطنان  من  االآالف  بع�شرات  حمملة 
مليون مواطن يف احلديدة و املناطق املحيطة بها وذلك �شمن خطة �شاملة 
ووا�شعة النطاق لالإ�شهام يف ا�شتقرار الو�شع االإن�شاين الراهن يف حمافظة 
احلديدة و التي جاءت امتثاال لتوجيهات القيادة الر�شيدة لدولة االإمارات 

.
 100  -  «  2018 زاي��د  »ع��ام  للهيئة - خ��الل  امليدانية  الفرق  كما وزع��ت 
األف �شلة غذائية اإ�شافة اإىل ال�شلع االأ�شا�شية يف 100 منطقة على امتداد 
من  ميني  مواطن  األ��ف   700 قرابة  منها  ا�شتفاد  لليمن  الغربي  ال�شاحل 
بينهم 500 األف طفل و اأكر من 100 األف امراأة و الو�شول اإىل املناطق 
ال�شعاب و الطرق  املت�شررة كافة من ح�شار ميلي�شيات احلوثي و تخطي 
خطوط  على  القاطنة  و  احتياجا  االأ���ش��د  اليمنية  االأ���ش��ر  الإغ��اث��ة  ال��وع��رة 

التما�س مع احلوثيني .
جدير بالذكر اأن هيئة الهالل االأحمر االإماراتي بداأت تنفيذ م�شاريع اإعمار 
و620  األفا  و187  ماليني   7 منها  لي�شتفيد  اليمن  يف  الغربي  ال�شاحل 
القيادة  امتثاال لتوجيهات  الغربي  ال�شاحل  �شخ�شا يف عدد من حمافظات 

الر�شيدة لدولة االإمارات .

�شرطة راأ�س اخليم ت�شت�شيف ور�شة »47 عاما من غر�س زايد «اأكرب ر�شالة حب ووفاء لزايد من �شرطة راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

ع��ب��د اهلل خمي�س  ال��ع��م��ي��د  ب��ح�����ش��ور  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ���ش��رط��ة  وق���ع منت�شبو 
احلديدي القائد العام باالإنابة ، على اأكرب ر�شالة حب ووفاء لزايد اخلري، 
ر�شالة  اأكرب  اأبوظبي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأطلقتها  التي  املبادرة  �شمن 
حب ووفاء للقائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب 
اهلل ثراه، وهي عبارة عن مقطورة متنقلة حتمل اأكرب ر�شالة ورقية جتوب 
زايد  ال�شرطية، �شمن مبادرات »عام  الدولة والقيادات  اإم��ارات  اأنحاء  كافة 
له  املغفور  ل�شخ�شية  االإمارات  اأبناء  وتقدير  حمبة  اإبراز  بهدف   »2018

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.
واأ�شاد العميد عبد اهلل احلديدي، بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، باأن يحمل عام 2018 �شعار 
املوؤ�ش�س زايد اخلري،  زاي��د«، ليكون منا�شبة وطنية لالحتفاء بالقائد  »عام 
100 �شنة على ميالده، والإب��راز جهوده يف م�شرية  مبنا�شبة ذك��رى م��رور 
القائمة على  والعاملية  املحلية  اإجنازاته  اإىل جانب  االإم��ارات،  دولة  تاأ�شي�س 

اأ�شا�س االحرتام وبناء االن�شان، واحلكمة، واال�شتدامة.
�شرطة  توقيع منت�شبي  اأن  باالإنابة،  راأ�س اخليمة  �شرطة  قائد عام  واأو�شح 
راأ�س اخليمة، على املبادرة بكتابة كلمات حب وتقدير للتعبري عن مدى حبهم 
وتاأثرهم ب�شخ�شية القائد املوؤ�ش�س ودوره يف تاأ�شي�س دولة االإمارات، وم�شرية 
اإجنازاته ونه�شة بالده، يعك�س مدى حب وتقدير اأبناء االإمارات ل�شخ�شية 
زايد اخلري وتخليدهم الإرثه الذي �شيكون ب�شمة الإلهام االأجيال القادمة 

وحتفيزهم على بلوغ طموحاتهم واآفاقهم املعرفية يف خدمة بالدهم.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

ا�شت�شافت القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة، ور�شة عمل حتت �شعار ) 47 
اإدارة حقوق االن�شان  عاماً من غر�س زايد ملبادئ حقوق االن�شان ( بتنظيم 
بوزارة الداخلية، تزامناً مع اليوم العاملي حلقوق االإن�شان الذي ي�شادف 10 
دي�شمرب من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه اجلمعية العامة لالأمم 
1948 االإعالن العاملي حلقوق االإن�شان والذي يتكون من  املتحدة يف عام 

التمييز. وعدم  امل�شاواة  مبادئه  اأبرز  ومن  مادة   30
قدم الور�شة، النقيب �شعيد ناجي الدو�شري ع�شو مبادرة اإعداد كادر وطني 
اإدارة  النقيب �شامل حلة من  متخ�ش�س يف جمال حقوق االن�شان، بح�شور 
اخليمة،  راأ���س  �شرطة  �شباط  من  وع��دد  الداخلية،  ب��وزارة  االن�شان  حقوق 

متطرقاً اإىل �شرح د�شتور دولة االمارات ل�شنة 1971، والقوانني واللوائح 
الت�شريعي  االإط���ار  �شمن  عليها  امل�شادق  الدولية  واالتفاقيات  وال��ق��رارات 
وزارة  وت��داب��ري  جهود  ا�شتعرا�س  م��ع  ال��دول��ة،  يف  االن�����ش��ان  حقوق  حلماية 
الداخلية يف جمال حماية حقوق االن�شان، موؤكداً اأهمية التعاون والتن�شيق 
مو�شحاً  االن�شان،  حقوق  نطاق  �شمن  والدولية  الوطنية  املوؤ�ش�شات  بني 
خطة العمل الوطنية ب�شاأن تعزيز وحماية حقوق االن�شان بوزارة الداخلية، 
والقيادات ال�شرطية 2018 – 2021، من خالل �شرح املحاور الرئي�شية 

لتنفيذ خطة العمل ب�شاأن تعزيز ون�شر ثقافة حقوق االن�شان.
ال��ت��ي حققتها  االإجن����ازات  اأب���رز  ال�شوء على  ت�شليط  ال��ور���ش��ة، مت  خ��ت��ام  يف 
مدى  مقايي�س  اأه��م  باعتبارها  االن�شان،  حقوق  جم��ال  يف  وال���وزارة  الدولة 

تقدم وحت�شر ال�شعوب.

مبوجب اتفاقية مع فالري يتا�ش الأمريكية 

»جلفار الدوائية« املوزع احل�شري جلهاز حقن الأن�شولني القابل لالرتداء 
•• راأ�س اخليمة  - الفجر:

لل�شناعات  اخل��ل��ي��ج  ���ش��رك��ة  وّق���ع���ت 
ال���دوائ���ي���ة »ج���ل���ف���ار«، اإح�����دى اأك���رب 
منطقة  يف  االأدوي���ة  ت�شنيع  �شركات 
اتفاقية  واأفريقيا  االأو���ش��ط  ال�شرق 
التقنية  �شركة  م��ع  ح�شرية  ت��وزي��ع 
من  القاب�شة  فالرييتا�س  الطبية 
االأن�شولني  حقن  جهاز  توزيع  اأج��ل 
 »®V-Go القابل لالرتداء »يف غو

يف اخلليج. 
متكاملة  اأداة  ه���و  اجل���ه���از  وه�����ذا 
ت��وؤدي وظيفة حقن  قابلة لالرتداء 
خيار  وه���ي  اآيل  ب�شكل  االن�����ش��ول��ني 
م��ث��ايل مل��ر���ش��ى ال�����ش��ك��ري، ويف ظل 
متتلك  جلفار  ف���اإن  االتفاقية  ه��ذه 
وت�شويقه  امل���ن���ت���ج  ت����روي����ج  ح���ق���وق 

واملر�شى  ال�شكري  ل��ع��ي��ادات  وبيعه 
و�شتكون  اخل��ل��ي��ج��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ن�شاطات  كافة  عن  م�شوؤولة  جلفار 
العمالء  وخ��دم��ة  والت�شويق  البيع 
حتتفظ  بينما  املنطقة  يف  والتوزيع 
فالرييتا�س مب�شوؤوليتها عن تطوير 
امل���ن���ت���ج وال���رتاخ���ي�������س وامل���واف���ق���ات 
االإنتاج  وع��م��ل��ي��ات  باملنتج  اخل��ا���ش��ة 

واإدارة اجلودة.  
ويف �شياق تعليقه على هذه االتفاقية 
قال ال�شيد جريوم كارل، املدير العام 

ل�شركة »جلفار«:
يف  ال�������ش���ك���ري  م���ر����س  ان���ت�������ش���ار  »اإن 
امل��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ه���و م���ن اأعلى 
ال����ع����امل،  االن����ت���������ش����ار يف  م�����ع�����دالت 
وباعتبار جلفار رائدة يف جمال انتاج 
االأن�شولني، فاإنها تلتزم بن�شر الوعي 

وعوامل  واأ�شبابه  املر�س  ه��ذا  ح��ول 
ل��ي�����س ه���ذا فح�شب واإمن���ا  اخل��ط��ر، 

توفر احللول الفعالة لعالجه«.
واأ�شاف كارل:« نحن ن�شعى دوماً يف 

جلفار اإىل ا�شتك�شاف حلول وخيارات 
معقولة  بتكلفة  وج��دي��دة  مبتكرة 
لالرتداء  ال��ق��اب��ل��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م��ث��ل 
�شراكتنا جللب  ف��اإن  لذلك  واحلمل 

املنطقة هي  V-Go®  اإىل  يف غو 
و�شي�شاعد  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة،  خ��ط��وة 
من  يعانون  الذين  اجلديد  اجلهاز 
مر�س ال�شكري على ال�شيطرة على 
واآلية تقدمي  وتنظيم وقت  حالتهم 

العناية اليومية لهم«. 
اجلديدة  االت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  وبتوقيع 
فالرييتا�س  ���ش��رك��ة  ل����دى  اأ����ش���ب���ح 
 ®V-Go جلهاز  ت��وزي��ع  اتفاقيات 
فباالإ�شافة  ومنطقة،  دول��ة   14 يف 
هناك  االأو�����ش����ط  ال�����ش��رق  دول  اإىل 
اتفاقيات توزيع يف ا�شرتاليا والنم�شا 
وبورتو  واإيطاليا  واأملانيا  والت�شيك 
ونيوزيالندا،  و���ش��ل��وف��ان��ي��ا  ري���ك���و 
اأعلنت  ف���ق���د  م���ن���ف�������ش���ل  وب�������ش���ك���ل 
للح�شول  خطوات  عن  فالرييتا�س 
ال��ق��ان��ون��ي��ة لتوزيع  امل��واف��ق��ات  ع��ل��ى 

اجلهاز يف ال�شني. 
ليك،  تيمرب  ج���ون  ال�شيد  واأو����ش���ح 
رئ���ي�������س ف���ال���ريي���ت���ا����س وم���دي���ره���ا 
اآخذ  ال�شكري  مر�س  اأن  التنفيذي 
يف االن��ت�����ش��ار ع��امل��ي��اً، وح��ال��ي��اً يعاين 
اإن�شان  م��ل��ي��ون   425 امل���ر����س  م���ن 
حول العامل ومن املتوقع ارتفاع هذا 

العدد اإىل 629 مليون. 
من  للعديد  بالن�شبة   « واأ����ش���اف:  
فاإن  ال��ع��امل  ح��ول  ال�شكري  مر�شى 
اأن�شولني يومياً  االلتزام بعدد حقن 
قلم  با�شتخدام  معني  روت��ني  �شمن 
االأن�������ش���ول���ني ه���و حت���د ك���ب���ري، وقد 
من  ال��ع��دي��د  يف  فالرييتا�س  اأث��ب��ت��ت 
املر�شى  اأن  االإكلينيكية  ال��درا���ش��ات 
 ®V-Go جهاز  ا�شتخدموا  الذين 
ال��ق��اب��ل ل��الرت��داء ب���داًل م��ن احلقن 

تخفي�س  يف  جن��ح��وا  ق��د  التقليدي 
ب�شكل  ال��دم  يف  اجللوكوز  م�شتويات 
اأن�شولني  كمية  وا���ش��ت��خ��دم��وا  كبري 
اأقل، نتيجة طريقة ا�شتخدام اجلهاز 
مثبت  وه���و  قليلة،  وتكلفته  �شهلة 
�شريرياً، وهو خيار حقن االن�شولني 

اليومي بحقن ت�شتخدم ملرة واحدة 
ال��وح��ي��د امل��ت��وف��ر ال���ي���وم، ل����ذا ف���اإن 
الكثري  �شتحقق  جلفار  مع  �شراكتنا 
من النتائج االإيجابية و�شتمكننا من 
توفري جهاز V-Go®  يف املنطقة 

اخلليجية«. 
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اأخبـار الإمـارات
عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزير خارجية تون�س

•• اأبوظبي -وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون ال�����دويل يف دي�����وان ع����ام ال�����وزارة 
ال�شوؤون  ب��اأب��وظ��ب��ي م��ع��ايل خ��م��ي�����س اجل��ه��ي��ن��اوي وزي����ر 

اخلارجية التون�شي.
التعاون  عالقات  م�شارات  اللقاء  خالل  اجلانبان  وبحث 
امل�����ش��رتك ب���ني ال��ب��ل��دي��ن و���ش��ب��ل ت��ع��زي��زه��ا وت��ن��م��ي��ت��ه��ا يف 
املجاالت كافة. كما تبادال وجهات النظر جتاه م�شتجدات 
االإقليمية  الق�شايا  املنطقة وبحثا عددا من  االأو�شاع يف 

والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.

بزيارة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ورح���ب 
وزير ال�شوؤون اخلارجية التون�شي معربا عن تطلعه باأن 
ت�شهم هذه الزيارة يف تعزيز العالقات بني دولة االإمارات 

وتون�س يف املجاالت كافة.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د م���ع���ايل خ��م��ي�����س اجل���ه���ي���ن���اوي حر�س 
التعاون  اأوج��ه  وتنمية  تعزيز  على  التون�شية  اجلمهورية 
امل�����ش��رتك م��ع دول���ة االإم�����ارات يف امل��ج��االت ك��اف��ة م�شيدا 
ب��امل��ك��ان��ة ال���رائ���دة ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا دول���ة االإم�����ارات على 

ال�شعيدين االإقليمي والدويل.
اإدارة  مدير  املزروعي  مطر  عبداهلل  �شعادة  اللقاء  ح�شر 

ال�شوؤون العربية يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل.

نظمت ور�سة عمل حول اإدارة الت�سنيف وقيد املهن يف قطاع تخطيط املدن

بلدية مدينة اأبوظبي: تفعيل قيد املهند�شني وت�شنيف املقاولني واملكاتب ال�شت�شارية يناير و مار�س 2019

حماكم راأ�س اخليمة تطلق الت�شجيل الإلكرتوين لطعون التمييز عن بعد للمحامني 

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت دائرة التخطيط العمراين 
والبلديات - بلدية مدينة اأبوظبي 
املدن  تخطيط  قطاع  خالل  ومن 
اإدارة  ح����ول  ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  ور����ش���ة 
الهند�شية  املهن  وقيد  الت�شنيف 
ب����ه����دف ال���ت���ع���ري���ف ب����ال����ق����رارات 
االإدارية ال�شادرة واملنظمة ملزاولة 
املهن الهند�شية يف اإمارة اأبوظبي، 
املهن،  م��زاول��ة  واأه���داف منظومة 
قيد  وتعليمات  نظم  وخ�شائ�س 
املقاولني،  وت�شنيف  املهند�شني، 
اال�شت�شارات  م��ك��ات��ب  وت�����ش��ن��ي��ف 

الهند�شية. 
خلفان  املهند�س  رحب  جانبه  من 
التنفيذي  �شلطان النعيمي املدير 
بلدية  يف  امل���دن  تخطيط  ل��ق��ط��اع 
كلمته  خ����الل  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
باحل�شور  الور�شة  اأعمال  الفتتاح 
اال�شت�شارية  امل��ك��ات��ب  ممثلي  م��ن 
وال��ع��ام��ل��ني مبختلف  وامل��ق��اول��ني 
موؤكداً  الهند�شية،  املهن  �شنوف 
�شرح  ع���ل���ى  ت����رك����ز  ال����ور�����ش����ة  اأن 
تفا�شيل ومعايري الت�شنيف وقيد 
امل��ه��ن يف ق��ط��اع ت��خ��ط��ي��ط امل����دن، 
باأهمية  البلدية  من  اإمياناً  وذلك 
تعزيز عالقات ال�شراكة والتعاون 
التي  املمار�شات  اأف�شل  لت�شخري 
من �شاأنها االرتقاء باخلدمات اإىل 

ب�شاأن   2018 ل�����ش��ن��ة   20 رق����م 
لدائرة  اإ����ش���اف���ي���ة  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات 
والبلديات  العمراين  التخطيط 
- وامل��ادة رقم 2  واملتعلقة باإعداد 
املقاولني  ت�شنيف  ن��ظ��م  واإدارة 
اال�شت�شارية  امل��ك��ات��ب  وت�����ش��ن��ي��ف 
املهند�شني،  وق���ي���د  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة، 
العام  م���ن  ���ش��ب��ت��م��رب  اأن  م�����ش��ريا 
احل������ايل ���ش��ه��د ال����ب����دء ب���اإ����ش���دار 
ال�شاأن  بهذا  اخلا�شة  الت�شريعات 
كمرحلة اأوىل، على اأن يبداأ تفعيل 
من  يناير  خ��الل  املهند�شني  قيد 
العام املقبل 2019، ويف مار�س من 
ت�شنيف  تفعيل  يبداأ  املقبل  العام 
اال�شت�شارية،  وامل��ك��ات��ب  امل��ق��اول��ني 
يبداأ  ذات����ه )م���ار����س(  ال�����ش��ه��ر  ويف 
املوؤ�ش�شي  والتميز  التقييم  تفعيل 
الهند�شية،  اال���ش��ت�����ش��ارات  مل��ك��ات��ب 

وللمقاولني اأي�شاً.
واأ�شار اأن من اأهم اأهداف املنظومة 
املتكاملة ملزاولة املهن الهند�شية: 
الهند�شية  امل��ه��ن  م��زاول��ة  تنظيم 
العاملة  واالأ���ش��خ��ا���س  ل��ل�����ش��رك��ات 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ق��ط��اع  يف 
التنمية  حت���ق���ي���ق  وال����ب����ل����دي����ات، 
حكومة  ملتطلبات  وفقا  امل�شتدامة 
اأبوظبي، تعزيز مبادىء احلوكمة 
حتقيق  و�����ش����م����ان  وال�������ش���ف���اف���ي���ة 
العاملني  ب��ني  ال��ع��ادل��ة  امل��ن��اف�����ش��ة 
يف امل���ه���ن ال��ه��ن��د���ش��ي��ة م���ن اأف�����راد 

ال���ع���م���راين وال���ب���ل���دي���ات ق�����رارات 
اإدارية خا�شة بالت�شريعات املنظمة 
اال�شت�شارات  م��ك��ات��ب  ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
قيد  ونظام  واملقاولني  الهند�شية 
ثمرة  ج��اء  اأبوظبي  يف  املهند�شني 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة االأم������ر ال���ذي 
املهن  ي���وؤط���ر ه���ذه  اأن  ���ش��اأن��ه  م���ن 
ال�شالحيات  من  املزيد  ومينحها 
م�شلحة  حتقق  التي  وال�شوابط 
امل�شتفيدة  االأط������������راف  ج���م���ي���ع 
م���ن ه���ذه امل��ك��ات��ب وم���ن خدمات 
ينعك�س  ك��م��ا  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة،  امل���ه���ن 
االأداء  م�شتوى  على  اإيجابا  ذل��ك 
البناء واالإن�شاء  واالإنتاج يف قطاع 

والنه�شة العمرانية يف اأبوظبي.
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ون�����وه 
مدينة  بلدية  اأن  امل���دن  تخطيط 
اأب��وظ��ب��ي ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى ت�شخري 
اأف�������ش���ل ال����ط����اق����ات وال����ك����ف����اءات 
واملرا�س  اخل���ربة  ذات  الهند�شية 
والعمل الطويل والتجارب املميزة 
وذلك  والبناء  الهند�شة  ع��امل  يف 
وفقاً  العمرانية  النه�شة  ل��دع��م 
واأ�ش�س  ج��م��ال��ي��ة مم��ي��زة،  مل��ع��اي��ري 
وموثوقة  متينة  اإن�شائية  بنائية 
اال�شتدامة  ق���ي���م  م����ع  ت��ت��م��ا���ش��ى 
وم����ع����اي����ري االأم���������ن وال�������ش���الم���ة 

اأف�شل امل�شتويات.
ال�شوء  تلقي  الور�شة  اأن  واأ�شاف 
لتنظيم  املتكاملة  املنظومة  على 
م������زاول������ة امل����ه����ن ال���رئ���ي�������ش���ي���ة يف 
ا�شتعداداً  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي،  اإم����ارة 
املهند�شني،  قيد  تفعيل  يف  للبدء 
تفعيل  مرحلة  ل��دخ��ول  ومت��ه��ي��داً 
ت�����ش��ن��ي��ف امل����ق����اول����ني وامل���ك���ات���ب 
وموردي  وم�شنعي  اال�شت�شارية 
وتفعيل  املتخ�ش�شة،  البناء  م��واد 
ملكاتب  املوؤ�ش�شي  والتميز  التقييم 
وتفعيل   ، الهند�شية  اال�شت�شارات 
املوؤ�ش�شي  وال���ت���م���ي���ز  ال���ت���ق���ي���ي���م 
اخلطوات  ه��ذه  وك��ل  للمقاولني، 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ت��ر���ش��خ  ���ش��وف 
العاملية يف جمال الت�شنيف وقيد 
االأداء  ب����ج����ودة  وت���رت���ق���ي  امل����ه����ن، 

بامل�شتوى املطلوب.
ال����روؤي����ة  اأن  ال���ن���ع���ي���م���ي  واأ�������ش������ار 
التي  االقت�شادية  اال�شرتاتيجية 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  وف��ق��ه��ا  ت��ع��م��ل 
اإر�شاء اأف�شل  الر�شيدة، ت�شاهم يف 
اآفاقا  وتفتح  العاملية،  امل��م��ار���ش��ات 
رحبة ملزاولة املهن اال�شرتاتيجية 
ومن �شمنها املهن الهند�شية وفقاً 
وقوانني  وحم������ددات  مل��وا���ش��ف��ات 
ت�������ش���اع���د ع���ل���ى ت���ع���زي���ز االأع����م����ال 
بيئة  يف  وم���زاول���ت���ه���ا  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 

مثالية.  
التخطيط  دائ���رة  اإ���ش��دار  اإن  كما 

االإن�شائية  االأع����م����ال  ج��م��ي��ع  يف 
من  االإ�شكانية  املباين  وخ�شو�شا 
خالل اإر�شاء ال�شيا�شات والقوانني 
ال���ت���ي م����ن ����ش���اأن���ه���ا ت���وف���ري هذه 
الكفاءات  وا�شتجالب  املتطلبات، 
امل�شتوى  ال���رف���ي���ع���ة  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 

وتوظيفها يف دعم هذا التوجه.  
اأبوظبي  مدينة  بلدية  ت�شعى  كما 
ب�شكل م�شتمر اإىل تعزيز عالقات 
املكاتب  وال��ت��وا���ش��ل م��ع  ال��ت��ع��اون 
اال�شت�شارية واملقاولني من خالل 
العمل  وور��������س  امل��ل��ت��ق��ي��ات  ع���ق���د 
ب�شكل  واإط���الع���ه���م  ال��ت��دري��ب��ي��ة، 
امل�شتجدات  اآخ�����ر  ع��ل��ى  م�����ش��ت��م��ر 
�شعيد  على  ال�شيما  وال��ت��ط��ورات 
والت�شريعات  واالأنظمة  اخلدمات 
املنظمة  وال����ق����وان����ني  اجل����دي����دة 
التطويرية  امل�������ش���اري���ع  حل���رك���ة 
واالإن�شائية والعمرانية، وا�شتثمار 
هذه امللتقيات لرفع م�شتوى وعي 
القوانني  تطبيق  ب�شاأن  ال�شركاء 
والتي  املتبعة  بالنظم  واالل���ت���زام 
دعائم  ت���ر����ش���خ  اأن  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن 
امل�شاريع املميزة يف اإمارة اأبوظبي.

حماور عامة
املهند�س  ق��دم  ذات��ه  ال�شعيد  على 
ن���اج���ي ن�����ش��ار ورق�����ة ع��م��ل حول 
املهن  وق��ي��د  الت�شنيف  تفا�شيل 
القانون  فيها  تناول  واملهند�شني 

•• راأ�س اخليمة: الفجر 

 اأط��ل��ق��ت دائ����رة امل��ح��اك��م يف راأ����س 
اأم�����س، »خدمات  اخل��ي��م��ة، ���ش��ب��اح 
لطعون  االل���ك���رتوين  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
م����ع هيئة  ب���ال���ت���ع���اون  ال��ت��م��ي��ي��ز« 
احل���ك���وم���ة االل���ك���رتون���ي���ة، خالل 
و�شبا  منتجع  بفندق  اأق��ي��م  حفل 
بح�شور  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  هيلتون 
اأح���م���د اخل���اط���ري، رئ��ي�����س دائ���رة 
املحاكم، واأحمد ال�شياح، مديرعام 
االلكرتونية  احل���ك���وم���ة  ه���ي���ئ���ة 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة، وجم��م��وع��ة من 

امل�شوؤولني.
اخليمة،  راأ��������س  مل���ح���اك���م  ووف����ق����ا 
ت�������ش���ت���ه���دف اخل����دم����ة اجل����دي����دة 
ك�شريك  امل�����ح�����ام�����ني  م����ك����ات����ب 
التحول  عملية  يف  ا���ش��رتات��ي��ج��ي 
التقنيات  وا�شتخدام  االلكرتوين 

احلديثة.
اإن هيئة  ال�����ش��ي��اح:  اأح��م��د  وق����ال 
تعزز  االل����ك����رتون����ي����ة  احل���ك���وم���ة 
اال�شرتاتيجية  االم���ارة  توجهات 

املعامالت  اإجن��از  ت�شهل  اخلدمات 
ل��ل��م��ح��ام��ني و ت��ق��ل�����س ال���وق���ت و 
تقدمي  احل��ف��ل  وت�شمن  اجل��ه��د. 
الت�شجيل  خ���دم���ات  ع���ن  ع���ر����س 
االلكرتوين لطعون التمييز الذي 
االلكرتوين  املوقع  عرب  له  يقدم 
حكومة  ب��واب��ة  اأو  املحاكم  ل��دائ��رة 
وتتيح  االلكرتونية،  راأ�س اخليمة 
ت�شجيل  ل���ل���م���ح���ام���ني  اخل����دم����ة 
طعون التمييز من مكاتبهم بدون 
احل�����ش��ور ل���دائ���رة امل��ح��اك��م ودون 
احل���اج���ة ل��ل��ت��دق��ي��ق ال��ب�����ش��ري، اإذ 
الخت�شار  اخلدمات  هذه  �شممت 
رح������ل������ة امل�����ح�����ام�����ني وت���ب�������ش���ي���ط 
االجراءات، بحيث توجه املحامني 
الطعن  ت�������ش���ج���ي���ل  الإج���������������راءات 
ذكي،  ب�شكل  ال��ر���ش��وم  واح��ت�����ش��اب 
ح�����ش��ب م��ع��ط��ي��ات ال��ط��ع��ن، وبعد 
ال���ك���رتون���ي���ا يقيد  ال���ر����ش���وم  دف����ع 
الطعن مبا�شرة يف �شجل الطعون 
على  الطعن  ويحفظ  الكرتونيا، 
النظام االلكرتوين للمحاكم، دون 

اي تدخل من موظفي املحاكم.

االلكرتوين،  ال��ت��ح��ول  جم���ال  يف 
وحلول  خ��دم��ات  لتوفري  ون�شعى 
تدعم  التطوير امل�شتمريف العمل، 
ا�شرتاتيجية  حتقيق  يف  وت�شاهم 
الذكي،  التحول  يف  اخليمة  راأ����س 
ال�����وق�����ت واجل�����ه�����د على  وت�����وف�����ر 
وت�شهل  اال�شرتاتيجني  �شركائنا 

والذكي  ال���ك���رتوين  ال��ت��ح��ول  يف 
وت�شخر لهذا الغر�س كافة املوارد 
وت�شتخدم  وال��ب�����ش��ري��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
اح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات ب��ال��ت��ع��اون مع 
الدوائر والهيئات احلكومية، وهذا 
ي��ع��ت��رب خ��ط��وة جديدة  االط�����الق 
جديدا  اإجن�������ازا  ع���ربه���ا  ن�����ش��ج��ل 

ا����ش���ع���اد  وت�������ش���ه���م يف  م���ه���ام���ه���م 
املتعاملني. 

اأن  اإىل  اأح��م��د اخل���اط���ري  واأ����ش���ار 
االإلكرتوين  الت�شجيل  خ��دم��ات 
ت����اأت����ي �شمن  ال��ت��م��ي��ي��ز  ل���ط���ع���ون 
التحول  ال���دائ���رة يف  ع��م��ل  خ��ط��ة 
اأن هذه  اإىل  ، الف��ت��اً  االإل���ك���رتوين 

تخ�ش�شات اال�شت�شارات الهند�شية 
احليلولة  امل����ق����اوالت،  واأن�����ش��ط��ة 
واملكاتب  امل��ق��اول��ني  ارت��ب��اط  دون 
تفوق  مب���������ش����اري����ع  ال���ه���ن���د����ش���ي���ة 
نظام  ا�شتحداث  املالية،  قدراتهم 
الهند�شي  والتميز  االأداء  تقييم 
الهند�شية،  وامل��ك��ات��ب  للمقاولني 
دع��م اجل��ه��ات ال��ت��ي ت��ق��وم بعملية 
ال����ت����اأه����ي����ل م������ن خ�������الل ت���وف���ري 
واملكاتب  املقاولني  بيانات  قاعدة 
حماية  امل�����ش��ن��ف��ني،  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة 
من  الهند�شية  واملكاتب  املقاولني 
�شمان  املتكافئة،  الغري  املناف�شة 
ح�شول الكيانات العاملة يف قطاع 
ال�شهادات  على  والبناء  الت�شييد 
اإدارة  ن���ظ���ام  ب��ح�����ش��ب  ال�����الزم�����ة 
ال�شحة وال�شالمة املهنية، حوكمة 
من  و�شيانتها  املنظومة  تطوير 
جلنة  واخت�شا�شات  مهام  خ��الل 

تنظيم مزاولة املهن الهند�شية.

ومن�شاآت، تطبيق اأف�شل املمار�شات 
و�شالمة  حماية  اأج��ل  من  املهنية 
املجتمع، تعزيز القدرة التناف�شية 
حقوق  حماية  املحلي،  لالقت�شاد 
املعنية  االأط����راف  جميع  واأع��م��ال 
مبجال  وع��ام��ل��ني  متعاملني  م��ن 
رفع  القطاع،  يف  الهند�شية  املهن 
اأعلى  مل��واك��ب��ة  اجل������ودة  م�����ش��ت��وى 
االرتقاء  �شبل  ولتحقيق  املعايري 
االأم����ث����ل يف م�����ش��ت��وى اخل���دم���ات 
امل��ق��دم��ة، ���ش��ه��ول��ة ال��ت��ن�����ش��ي��ق بني 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ال�شركاء 
االأداء  م�شتوى  رف��ع  وال��ب��ل��دي��ات، 
الدويل  البنك  متطلبات  بح�شب 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����راك�����ز م���ت���ق���دم���ة يف 
على  االأع���م���ال  ���ش��ه��ول��ة  تناف�شية 
امل�شتوى العاملي، النهو�س بالقطاع 
فيه  العاملني  اأداء  م�شتوى  ورف��ع 
ممار�شة  ب��اأخ��الق��ي��ات  واالرت���ق���اء 
ت�شنيف  رب���ط  ال��ه��ن��د���ش��ة،  م��ه��ن��ة 

كما تناول املهند�س ناجي يف املحور 
املتعلقة  النظم  خ�شائ�س  الثاين 
الهند�شية،  املهن  مزاولة  بتنظيم 
مزاولة  ترخي�س  اإلزامية  ومنها 
ج��م��ي��ع امل��ه��ن��د���ش��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
اإمارة اأبوظبي على اأن يجدد القيد 
كل �شنتني، كما تطرق اإىل معايري 
وخ�شائ�س  امل���ه���ن���د����ش���ني،  ق���ي���د 
النظام، واأ�شكال املكاتب الهند�شية، 
ومعايري  ال���ت�������ش���ن���ي���ف،  وف�����ئ�����ات 
اال�شت�شارات  وجماالت  الت�شنيف، 
ونظام  املباين،  مل�شاريع  الهند�شية 
ت�شنيف  ون��ظ��ام  املهند�شني،  قيد 
اال�شت�شارات  وم��ك��ات��ب  امل��ق��اول��ني 

الهند�شية.
بجل�شة  ال�����ور������ش�����ة  واخ����ت����ت����م����ت 
املحاور  ك���اف���ة  ت���ن���اول���ت  ن��ق��ا���ش��ي��ة 
املقاولني  قبل  من  واال�شتف�شارات 
اال�شت�شارية  امل���ك���ات���ب  ومم���ث���ل���ي 

والعاملني يف املهن الهند�شية. 

مركز ال�شارقة لعلوم الف�شاء والفلك ينظم حما�شرتني 
تعريفيتني حول الكواكب خارج النظام ال�شم�شي

مركز القيادة وال�شيطرة ي�شتقبل وفدًا من جامعة �شانت غالن ال�شوي�شرية

•• ال�شارقة-الفجر:

ا�شت�شاف مركز ال�شارقة لعلوم الف�شاء والفلك بجامعة 
ال�شارقة الدكتور نيكوال�س جورجاكراكو�س من جامعة 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  اأبو ظبي يف دولة  نيويورك 
وذل����ك يف حم��ا���ش��رت��ني ح���ول ال��ك��واك��ب خ����ارج النظام 
الكون:  يف  الكواكب  “اأنظمة   : عنوان  حتت  ال�شم�شي 
ال�شم�شية”  رحلة يف عامل االكت�شافات خارج املجموعة 
والتي  الكواكب،”  اأنظمة  يف  والديناميكا  “احلياة  و 
الكواكب  اكت�شاف  ت��اري��خ  منها:  حم���اور  ع��دة  ت��ن��اول��ت 
وو�شائل  وط���رق  ال�شم�شية،  امل��ج��م��وع��ة  ع��ن  اخل��ارج��ة 

اكت�شافها كدرا�شة املنحنى ال�شوئي خالل عبور الكوكب، 
وال�شرعة ال�شعاعية، والت�شوير املبا�شر، اإىل جانب عدة 
درا�شة مقارنة  املحا�شرتني  �شملت  اأخ��رى. كما  و�شائل 
بني املجموعة ال�شم�شية واملجموعات االأخرى امل�شابهة 
واإم��ك��ان��ي��ة امل��ع��ي�����ش��ة ع��ل��ي��ه��ا ع���ن ط��ري��ق ب��ح��ث ظروف 
احلياة فيها، اإىل جانب التطلعات امل�شتقبلية يف درا�شة 
وح�شر  ال�شم�شي.  ال��ن��ظ��ام  خ���ارج  ال��ك��واك��ب  واك��ت�����ش��اف 
التدري�شية  الهيئتني  اأع�����ش��اء  م��ن  ع���دد  امل��ح��ا���ش��رات 
مركز  وباحثوا  ال�شارقة،  بجامعة  والطلبة  واالإداري����ة 
اإىل جانب هواة علوم  ال�شارقة لعلوم الف�شاء والفلك، 

الف�شاء والفلك.

•• دبي-الفجر:

ا�شتقبلت اإدارة مركز القيادة وال�شيطرة يف االإدارة العامة 
للعمليات يف �شرطة دبي، وفداً من جامعة �شانت غالن 

ال�شوي�شرية.
الذي  التطور  ح��ول  �شرح  اإىل  ال�شيف  الوفد  وا�شتمع 
واطلع  املجتمع وخدمته،  اإ�شعاد  املركز يف جمال  حققه 
على نظام مراقبة الدوريات با�شتخدام االأقمار ال�شناعية 
ومراقبة الطرق اخلارجية بوا�شطة الكامريات الثابتة 

ال��ت��ي توفرها  وامل��ح��م��ول��ة ج���واً وخ��دم��ة االإن����ذار املبكر 
�شرطة دبي ملحالت ال�شرافة واملجوهرات والبنوك، اإىل 
جانب اال�شتماع ل�شرح حول اخلدمات املقدمة اإىل اأفراد 
الهمم  الأ�شحاب  خدمات  وت�شمل  ع��ّدة  بلغات  اجلمهور 

وخدمات ملر�شى القلب وكبار املواطنني.
�شاهده  مب��ا  الكبري  اإعجابه  ع��ن  ال�شيف  ال��وف��د  وع��رب 
من م�شتوى متطور يف جمال العمل ال�شرطي واالأمني 
بالقيادة العامة ل�شرطة دبي وما مل�شه من متيز وحرفية 

كبرية يف العمل.

�شفارة الدولة يف داكار ت�شرف على تد�شني �شدود يف غامبيا 
بتمويل من خليفة الإن�شانية

•• بانغول-وام:

اأ�شرفت �شفارة الدولة يف ال�شنغال على تد�شني ثالثة �شدود يف 
قرية كونتاور يف جمهورية غامبيا بتمويل من موؤ�ش�شة خليفة 

بن زايد اآل نهيان لالأعمال االن�شانية.

ح�شر حفل التد�شني .. حممد علي بن عيالن �شكرتري ثاين 
يف بعثة الدولة وحممد ال�شام�شي – مركز التاأ�شريات ومدير 
القرية  و�شيوخ  الغامبية  احلكومة  عن  ممثال  ال��ك��وارث  اإدارة 
الكبري الذي ت�شمن  واأ�شاد احل�شور بهذا االإجن��از  واالأه��ايل. 
ترميم ال�شد الرئي�شي ملدخل القرية واإن�شاء �شدين يف املداخل 

االأخ�����رى ل��ل��ق��ري��ة وذل���ك ب��ع��د م��ا ت��ه��ال��ك��ت ج���راء الفي�شانات 
�شكرهم  ع��ن  معربين   ..  2017 ع��ام  املنطقة  اجتاحت  التي 
وامتنانهم ملوؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية 
متمنني   .. الغامبية  احلكومة  لطلب  ال�شريعة  ال�شتجابتها 

لدولة االإمارات قيادة و�شعبا مزيدا من التقدم واالزدهار .
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العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة اجلابر- كوين للحماية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1058515 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عبيد خليفة اجلابر املري %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بروتيا كوين جروب )اال�شول املنقولة ورد الفعل 
 )assets in transit امل�شلح( )بروبراتريي

protea coin groub )and armed reaction( )proprietary( limited

تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة 0.20*0.60 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ �شركة اجلابر- كوين للحماية ذ.م.م

 AL JABER COIN SECYRTU COMPANY WLL

اىل/�شركة اجلابر للحماية ذ.م.م
ALJABER SECURITY COMPANY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا ورقز مملوكة ل�شركة املقطع لال�شتثمار 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م  رخ�شة رقم:2139625 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عبدالكرمي كمال بدوي %100

 almaqtaa investment ذ.م.م  املقطع لال�شتثمار  �شركة  وبيع/حذف  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
company l.l.c

null*null اىل null*null تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة
�شركة  ذ.م.م-  لال�شتثمار  املقطع  ل�شركة  مملوكة  ورقز  كافترييا  من/  جتاري  ا�شم  تعديل 

ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 WARAGZ CAFETERIA OWNED BY AL MAQTAA INVESTMENT

COMPANY LLC- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/كافترييا ورقز- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
WARAGZ CAFETERIA- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عباتي للعباية وال�شيلة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1038129 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ليلى �شعيد مطر �شعيد النيادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شماء احمد زكريا احمد ال�شحي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عائ�شه احمد زكريا احمد ال�شحي

تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ عباتي للعباية وال�شيلة ذ.م.م
ABATI ABAY & SHAILA LLC

اىل/عباتي للعباية وال�شيلة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ABATI ABAY & SHAILA - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ريادة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2396888:كار لتلميع ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة النجوى ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1025596 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة را�شد حمد را�شد اجلنيبي  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد كوتي كابيل  %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة كابيل ابوبكر  %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف را�شد حمد را�شد اجلنيبي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف كونها حمد كابيل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد كوتي كابيل

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا املربات ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1050498 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة تيج�شت ا�شفاو زوليد  %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خديجه حممد علي  %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ميربات ولدو جيربيال �شيى  %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي ح�شني علي ماجد احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خديجه حممد علي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ميربات ولدو جيربيال�شي
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمبز ال�شالمة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1110072 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يون�س علي �شيف علي اخليلي  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد مطر �شعيد روي�شد النيادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
�شفاري  ال�ش�����ادة/معر�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�شيارات  رخ�شة رقم:1239561 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شالح �شعد عي�شه عو�س املنهايل  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شن علي ح�شني عبيد الهاجري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نيو ليربتي للعبايا 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�شيل  رخ�شة رقم:1043099 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فيلوتى بارامبات م�شطفى  %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ربيع احمد �شعيد املنهايل
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
ا�شرف  ابو  ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح املعدات الثقيلة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1049096 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد ح�شن �شوري ابراهيم البلو�شي  %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف في�شل حممد عبيد ابراهيم الزعابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

 اإعـــالن �صطب قيد
ام �شي بي  ال�شادة/�شركة جمموعة  باأن  تعلن وزارة االقت�شاد 
املحدودة لال�شت�شارات )اجلن�شية: اململكة املتحدة( قد تقدمت 
)العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
�شارع بينونة- البطني �شي 2- �س.ب: 36687( واملقيدة حتت 
رقم )4736( يف �شجل ال�شركات االجنبية يف الوزارة. وتنفيذا 
�شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  االحتادي  القانون  الحكام 
رقم )377(  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  احلرة  واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب 
يتقدموا  ان  االعرتا�س  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى 
تاريخ  الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من  باعرتا�شهم اىل 
الت�شجيل  اإدارة  االقت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

ذا كابيتال لدارة الفعاليات- ذ م م
يعلن ال�شادة / القمة العاملية لتدقيق احل�شابات ، انه مبوجب 
تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار 
بحل  اأبوظبي  يف  العدل  كاتب  لدى  املوثق   2018/12/09

وت�شفية �شركة: 
ذا كابيتال لدارة الفعاليات - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  فعلى   
امل�شفى املعني موبايل رقم 0505915350  فاك�س  026349416  
�س ب 3757  ابوظبي �شارع حمدان  برج الغيث- طابق )17( 
مكتب رقم 32 واح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك خالل مدة 

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

�شركة �شما دمياط للديكور ذ.م.م
بتاريخ  االبتدائية  العني  حمكمة  من  ال�شادر  احلكم  مبوجب 
فقد  العني  كلي  جتاري   2018/580 رقم  الدعوى  يف   2018/4/9
حكمت املحكمة بحل وت�شفية �شركة �شما دمياط الأعمال الديكور 
الها�شمي  �شامل  ح�شني  احل�شابي/  اخلبري  تعيني  مت  وقد  ذ.م.م 
بانحالل  التجاري  ال�شجل  التاأجري يف  كم�شفي ق�شائي وقد مت 
اىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  وعلى  ال�شركة 
امل�شفي الق�شائي يف مكتبة الكائن باأبوظبي �شارع االلكرتا خلف 
وكالة الهوندا ت: 026766166 ف: 026766566 �س.ب: 128190 
الثبوتية  واالوراق  امل�شتندات  كافية  معه  م�شطحباً  اأبوظبي.  

وذلك يف غ�شون 45 يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن.
امل�سفي الق�سائي/ ح�سني �سامل الها�سمي

اإعـــــــالن ت�شــفيـــــة 

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ريادة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2138245:الدارة العقارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون وردة اخلبي�شي 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1317271 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شبح حممد علي �شامل ال�شيعري  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمدان حممد علي �شامل ال�شيعري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

CN 2440914:رمي الدماين لل�شيدات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/باب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�شتقيم العمال االملنيوم والزجاج
 رخ�شة رقم:CN 2329099 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شعد ال�شام�شي لت�شليح الدينامو
 رخ�شة رقم:CN 1121771 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون الزورد للرجال 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1122645 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شبح حممد علي �شامل ال�شيعري  %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حمدان حممد علي �شامل ال�شيعري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
ا�شرتاتيجي للمقاوالت  ال�ش�����ادة/جرين  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1052204 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حميد �شامل علي بن خمو�س الدرمكي  %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد عبداحلق قريط  %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداحلق قريط
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ي�شلم مربوك ي�شلم بن عامر الربيكي
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

اآل  ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد  كرم �شمو 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
بن  حمدان  جلائزة  الثانية  ال���دورة  يف  الفائزين 
امل�شاريع وذلك يف حفل  اإدارة  حممد لالبتكار يف 
اأعمال الدورة اخلام�شة ملنتدى دبي العاملي  ختام 
اأقيم �شباح ام�س يف مدينة  الإدارة امل�شاريع الذي 
جمريا يف دبي، بح�شور عدد من روؤ�شاء الهيئات 

والدوائر احلكومية وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س.
دبي  منتدى  عن  فيلما  واحل�شور  �شموه  و�شاهد 
العاملي الإدارة امل�شاريع، �شلط ال�شوء على م�شرية 
�شموه  �شاهد  كما  دب��ي،  اإم��ارة  يف  والتنمية  البناء 
لالبتكار يف  بن حممد  فيلما عن جائزة حمدان 
اإدارة امل�شاريع، التي يبلغ جمموع جوائزها حوايل 
مليونني و600 األف درهم - 710 اآالف دوالر- 
وترويج  وت�شجيع  وم��ك��اف��اأة  الك��ت�����ش��اف  وت��ه��دف 
امل�����ش��اري��ع، م��ن خالل  اإدارة  االب��ت��ك��ار يف  ومت��ك��ني 
مبتكرة،  بطريقة  امل�شاريع  اإدارة  تطوير منهجية 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ت�شم  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة  وت��وف��ري 
من�شة  وتوفري  امل�شاريع،  اإدارة  يف  العمل  ومن��اذج 
مهارات  على  وال��ت��دري��ب  املبتكرة  االأف��ك��ار  ت��ب��ادل 

اإدارة امل�شاريع.
بعد ذلك كرم �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم يرافقه �شعادة مطر الطاير املدير 

الطرق  هيئة  يف  املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام 
بن  حمدان  جائزة  بفئات  الفائزين  واملوا�شالت، 

حممد لالبتكار يف اإدارة امل�شاريع.
مدير  اأف�شل  بجائزة  فاز  الفردي  امل�شتوى  فعلى 
 Dr. اأوك���ون���ر  ال��دك��ت��ور م��اي��ك��ل  م�����ش��روع مبتكر 
الواليات  م��ن   Michael O’Connor
“ الئحة  م�������ش���روع  ع����ن  االأم���ري���ك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
 - الطبية  االأج���ه���زة  لتنظيم  االأوروب�����ي  االحت����اد 
لتحقيق  ي��ه��دف  ال����ذي  امل�شاريع”  اإدارة  م��ك��ت��ب 
ال��ت��واف��ق م��ع ب��رن��ام��ج اجل���ودة االأورب��ي��ة وت�شريع 
 Medical Device« ال��ط��ب��ي��ة  االأج����ه����زة 
الت�شخي�س  جهاز  وت�شريع   »Regulation
 European Diagnostic« االأوروب�����ي 
امل�شروع  وي�شمل   ،»Device Regulation
وحدة   18 و  عمل  جمموعات  اأرب��ع  عمل  تنظيم 
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة م���ن خ����الل م��ك��ت��ب م��وؤ���ش�����ش��ي الإدارة 
الكفاءة واالإنتاجية وتوفري  امل�شاريع، بهدف رفع 

م�شدر موحد للمعلومات.
م�شروع  عمل  فريق  املبتكر  الفريق  بجائزة  وف��از 
يف   � االأوىل  املرحلة   � الرئي�س  الغاز  نظام  تو�شيع 
اأحد  امل�شروع  ويعد هذا  ال�شعودية،  اأرامكو  �شركة 
قبل  م��ن  اإجن���ازه���ا  ال��ت��ي مت  ال�شخمة  امل�����ش��اري��ع 
مهند�شني وخمت�شني يف جماالت خمتلفة، بهدف 
تطوير نظام الإدارة اإنتاج الغاز الطبيعي ا�شتجابة 
لتوجه اململكة العربية ال�شعودية ال�شتخدام الغاز 

يف حمطات توليد الكهرباء بدل من النفط اخلام، 
و�شمل امل�شروع اأي�شا بناء حمطتني ل�شغط الغاز 
ال��ط��ب��ي��ع��ي، وت��ع��د امل��ن�����ش��اأة االأك����رب م��ن ن��وع��ه��ا يف 

العامل.
بجائزة  ف�������ازت  امل����وؤ�����ش���������ش����ات  م�������ش���ت���وى  وع����ل����ى 
جمموعة  امل�����ش��اري��ع،  اإدارة  يف  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ف��ك��رة 
 Implement« اال����ش���ت�������ش���اري���ة  ام��ب��ل��م��ن��ت 
مملكة  م���ن   ،»Consulting Group
ال�شعف   � “ن�شف  ال��دمن��ارك، وذل��ك عن م�شروع 
حت�شني  يف  �شاهم  ال��ذي   ،»Half Double
من  ال��دمن��ارك��ي��ة  لل�شناعة  التناف�شية  ال���ق���درة 
ال��دق��ة واالب��ت��ك��ار والتطوير  خ���الل رف���ع درج����ة 
امل�شتمر على امل�شاريع ب�شكل جذري، بهدف تنفيذ 
امل��ح��دد م��ع م�شاعفة  ال��وق��ت  امل�����ش��اري��ع يف ن�شف 

االأثر من تطبيق هذه امل�شاريع.
برامج  اإدارة  يف  املبتكرة  ال��ف��ك��رة  ج��ائ��زة  وذه��ب��ت 
امل�شاريع، ل�شركة االإم��ارات العاملية لالأملنيوم، عن 
ي�شم  الذي  لالألومينا،  الطويلة  برنامج م�شفاة 
ا�شتيعابية  بطاقة  امل�شفاة  ه��ي  م�شاريع،  ثالثة 
���ش��ن��وي��ا، وحمطة  اأرب��ع��ة م��الي��ني ط��ن  ت�شل اىل 
ا�شتيعابية  بطاقة   »Bauxite« روا�شب  تخزين 
�شنويا،  ط���ن  األ����ف  و400  م��ل��ي��ون��ني  اإىل  ت�����ش��ل 
وم�����ش��روع دم��ج ال��ب��خ��ار وال��ط��اق��ة ل��زي��ادة القدرة 
لدعم  م���ي���غ���اوات،   3،000 مب���ق���دار  االإن��ت��اج��ي��ة 

امل�شفاة واملحطة.

بجائزة  ال�شوي�شرية  “ن�شتله”  �شركة  وت��وج��ت 
امل�شاريع،  حم���اف���ظ  اإدارة  يف  امل��ب��ت��ك��رة  ال��ف��ك��رة 
وذل����ك ع���ن حم��ف��ظ��ة م�����ش��اري��ع ن�����ش��ت��ل��ه خلدمات 
املتكاملة”  امل�����ش��اري��ع  اإدارة  “حمفظة  االأع���م���ال 
بقيمة  عاملية  ا�شتثمارية  م�شاريع  ت�شم  وال��ت��ي 
م�شاريع  ت�شم  �شوي�شري،  فرنك  مليون   500
التقليدية،  امل���ع���ل���وم���ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأن���ظ���م���ة 
وم�شاريع  العمليات  حت�شني  م�شاريع  اإىل  اإ�شافة 
 Organizationalاملوؤ�ش�شي ال���ت���ح���ول 
Transformation. ويف الفئة االأكادميية، 
 Dr. Yvette بورتون  يافيت  الدكتورة  ف��ازت 
االأمريكية،  املتحدة  ال��والي��ات  من   ،Burton
م�شروع  عن  للم�شاريع،  املبتكرة  االإدارة  بجائزة 
درجة املاج�شتري يف علوم اإدارة راأ�س املال الب�شري 
املهنية،  ل��ل��درا���ش��ات  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ال��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة 
وي��ع��د ه��ذا ال��ربن��ام��ج االأول م��ن ن��وع��ه م��ن حيث 
طريقة ت�شميمه وتوافقه مع احتياجات القطاع 
ال�شناعي،.  وفاز ال�شيد يو�شف قطيط من دولة 
االإم��ارات بجائزة البحث العلمي لالإدارة املبتكرة 
العالقة بني طريقة  البحث  ويناق�س  للم�شاريع، 
التعلم التكراري املت�شل�شل يف امل�شاريع اال�شتك�شافية 
الذي   ، املوؤ�ش�شي  واالإب����داع  االب��ت��ك��ار  يف  والن�شج 
اال�شرتاتيجية  ل����الأدوار  اأو���ش��ح  فهم  يف  ي�شاهم 
احلالية  االأعمال  بيئة  يف  واال�شتك�شاف  لالبتكار 
االبتكار  جم��ال  اأ�شبح  حيث  التناف�شية،  �شديدة 

واال�شتك�شاف �شرورة ذات اأهمية ق�شوى للحفاظ 
للموؤ�ش�شات  التناف�شية  واملزايا  املتميز  االأداء  على 
�شمو  وك��رم  وال�شناعات.  القطاعات  خمتلف  يف 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ 
دورا  ل��ع��ب��وا  ال��ذي��ن  وال���رع���اة  املنظمني  ال�����ش��رك��اء 
فعاال يف اإجناح املنتدى، ثم التقطت ل�شموه �شورة 
اأمناء جائزة حمدان  اأع�شاء جمل�س  تذكارية مع 
واأع�شاء  امل�شاريع  اإدارة  يف  لالبتكار  حممد  ب��ن 

اللجنة الفية اال�شت�شارية للجائزة.
را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  واطلع 
على جم�شمات   - الغالرييا  قاعة  - يف  مكتوم  اآل 
جم�شم  مثل  دب��ي،  يف  النموذجية  امل�شاريع  الأه��م 
م�شروع ج�شر ال�شندغة الذي تنفذه الهيئة حاليا، 
كهرباء  لهيئة  اجلديد  الرئي�س  املبنى  وم�شروع 
ال�شراع”،  “مبنى  ا�شم  يحمل  ال��ذي  دب��ي  وم��ي��اه 
ويعد اأعلى واأكرب واأذكى مبنى حكومي يف العامل 
�شفينة  وجم�شم  كربونية،  انبعاثات  �شفر  يحقق 
اآلة  جلهاز  وجم�شم   ،“  2 اليزابيث  كوين  ذا   “
دبي،  لبلدية  العميق  ال�شحي  ال�شرف  نفق  حفر 
�شموه  اطلع  كما  �شيتي،  فالكون  مل�شروع  وجم�شم 
الأهم  زم��ن��ي  ت�شل�شل  ت�شم  ك��ب��رية  ج��داري��ة  على 

االأحداث العاملية املوؤثرة يف اإدارة امل�شاريع.
ورئي�س  العام  املدير  الطاير  مطر  �شعادة  وتقدم 
واملوا�شالت،  ال��ط��رق  هيئة  يف  امل��دي��ري��ن  جمل�س 
بجزيل ال�شكر والعرفان ل�شمو ال�شيخ حمدان بن 

حممد بن را�شد اآل مكتوم على ت�شريفه وح�شوره 
حفل تكرمي الفائزين بجائزة حمدان بن حممد 
اأعمال منتدى  امل�شاريع، وختام  اإدارة  لالبتكار يف 

دبي العاملي الإدارة امل�شاريع.
العاملي  “ ياأتي تنظيم منتدى دبي  الطاير  وقال 
لعب  على  دب��ي  ح��ر���س  �شياق  يف  امل�شاريع  الإدارة 
والتنمية  التطور  م�شرية  ري���ادة  يف  حم��وري  دور 
بت�شريع  الكفيلة  امل��ق��وم��ات  واإي���ج���اد  املنطقة  يف 
اأرقى  ووف���ق  �شليمة  علمية  اأ���ش�����س  على  وت��ريت��ه��ا 
ا�شتقطاب  العاملية من خالل  واملمار�شات  املعايري 
اأهم اخلرباء واأبرز املتخ�ش�شني من ذوي الكفاءة 
وال�شمعة الدولية الوا�شعة عرب حمافل وفعاليات 

عاملية توظفها من�شات فعالة لنقل املعرفة«.
واأ�شاف “ تلعب اإدارة امل�شاريع دورا حموريا وهاما 
يف حتقيق الروؤى وتنفيذ اخلطط اال�شرتاتيجية، 
التنظيمية  االأه���داف  حتقيق  على  ت�شاعد  الأن��ه��ا 
هذا  ويتطلب  �شركة،  اأو  موؤ�ش�شة  اأو  هيئة  الأي���ة 
امل�شاريع  الإدارة  م��وؤ���ش�����ش��ي  ن��ظ��ام  وج����ود  ال�����دور 
امل�����ش��اري��ع، وك���ذل���ك كفاءات  وب���رام���ج وحم���اف���ظ 
موؤهلة يف اإدارة امل�شاريع مثل مدير برامج، ومدير 
تتمتع  م�شاريع،  اإدارة  مكاتب  وم��دي��ر  م�شاريع، 
باملهارة والريادة والدور القيادي مبا ي�شهم ب�شكل 
فعال يف بناء بيئة متكاملة الإدارة امل�شاريع تتميز 
باملرونة والقدرة على التكيف ومواكبة املتغريات 

املحلية والعاملية«.

ويل عهد دبي يكرم الفائزين بجائزة حمدان بن حممد لالبتكار يف اإدارة امل�شاريع

•• ال�شارقة-وام:

بحث �شعادة الدكتور ر�شاد �شامل مدير اجلامعة القا�شمية يف ال�شارقة 
ووفد من جامعة كاليكوت يف والية كرياال الهندية برئا�شة الدكتور 
قيم  لن�شر  الثنائي  التعاون  تعزبز  �شبل  اجلامعة  ب�شري مدير  حممد 
القا�شمية  اجلامعة  اإن  �شامل  ر�شاد  وقال  ال�شحيح.  االإ�شالمي  الدين 
ما�شية يف تنفيذ روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة باأن يكون هدفها الدائم 
يت�شم  وما  االآخ��ر  على  املنفتح  ال�شحيح  بوجهه  ال�شمح  االإ�شالم  ن�شر 
به من و�شطية واعتدال وتوا�شل مع االآخرين والتحاور معهم ب�شكل 

بناء يف كل بقاع الدنيا. واأ�شار اإىل تواجد طلبة من الهند يف اجلامعة 
اأوائل الطلبة الذين  القا�شمية ومعظمهم من والية كرياال وهم من 
التحقوا باجلامعة يف عامها االأول لينهلوا العلوم االإ�شالمية والعربية 
�شفراء  ل��ب��الده��م  ي��ع��ودوا  حتى  وال�شحيحة  ال�شافية  منابعها  م��ن 
ب�شري  حممد  اأك��د  جانبه  م��ن  ال��ع��امل.  على  املنفتح  االإ���ش��الم  لر�شالة 
اأن اجلامعة القا�شمية �شيكون لها بالغ االأثر يف ن�شر االإ�شالم ال�شمح 
بتوجيهات  م�شيدا   .. اآ�شيا  ق��ارة  العامل وخا�شة يف  اأرج��اء  يف خمتلف 
ال�شارقة بتاأ�شي�س اجلامعة لتكون منارة  �شاحب ال�شمو ال�شيخ حاكم 
للعلوم االإ�شالمية والعربية وقبلة لطلبة العلم من كل اأنحاء العامل 

وخا�شة اأنها ال ت�شتهدف الربح وهي هدية �شموه للعامل.

•• بريوت-وام:

اختتمت �شفارة الدولة يف بريوت اأم�س االأول معر�س �شور ي�شتعر�س م�شرية 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ يف بيت بريوت 

– ال�شوديكو اأقيم برعاية دولة �شعد احلريري رئي�س احلكومة اللبنانية.
واحل�شود  وال�شخ�شيات  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���س  ط��الب  ت��واف��د  املعر�س  و�شهد 
ال�شعبية الذين تعرفوا على مراحل حياة املغفور له ال�شيخ زايد “ رحمه اهلل 
“ والدور الذي ا�شطلع به يف توحيد االإمارات واإر�شاء اأ�ش�س االحتاد الذي بات 
اليوم منوذجا فريدا من نوعه حول العامل. وتعرف الزوار على مميزات كل 
اإمارة من االإمارات ال�شبع واأبرز معاملها الرتاثية وال�شياحية خالل جتولهم يف 

اأنحاء املعر�س الذي �شم 100 �شورة توؤرخ حلقبة م�شرقة يف تاريخ االإمارات 
وتتزامن مع مئوية املغفور له “ ال�شيخ زايد » . وركزت كلمات احل�شور على 
ال�شفات القيادية التي متتع بها ال�شيخ زايد وامل�شاعي الكبرية التي قام بها 
من اأجل م�شاعدة لبنان واللبنانيني، خا�شة اأنه كان “ رحمه اهلل “ يو�شف 
بحكيم العرب، وترك اآثارا واجنازات يف كل حمفل ومكان . كان �شعادة حمد 
افتتح  اللبنانية قد  الدولة لدى اجلمهورية  ال�شام�شي �شفري  �شلطان  �شعيد 
اخلوري  غطا�س  اللبناين  الثقافة  وزي��ر  بح�شور  املعر�س  املا�شي  الثالثاء 
ممثال عن الرئي�س احلريري ووزير الدفاع يعقوب ال�شراف ووزير االإعالم 
من  وع��دد  املرعبي  معني  النازحني  ل�شوؤون  ال��دول��ة  ووزي��ر  الريا�شي  ملحم 

امل�شوؤولني اللبنانيني و�شخ�شيات دبلوما�شية واإعالمية وثقافية واأكادميية .

اجلامعة القا�شمية و»كاليكوت الهندية« تتعاونان لن�شر الإ�شالم ال�شمح اختتام معر�س �شور » ال�شيخ زايد « يف بيت بريوت

حمدان بن حممد: التعليم املهني والتقني اأحد الدعائم الرئي�شية مل�شريتنا نحو امل�شتقبل
•• دبي -وام: 

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، اأن 
ي�شكل  وال��ت��ق��ن��ي  امل��ه��ن��ي  التعليم 
ومكوناً  للتنمية،  اأ�شا�شية  ركيزة 
التطور  م�������ش���رية  يف  رئ���ي�������ش���ي���اً 
�شاحب  روؤي�������ة  وف�����ق  امل�������ش���ت���دام 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
الكوادر  الإع����داد  ال��رام��ي��ة  اهلل”، 
ال��وط��ن��ي��ة امل���اه���رة ال���ق���ادرة على 

املناف�شة على ال�شعد كافة.
دب�����ي:  ع���ه���د  ����ش���م���و ويل  وق��������ال 
والتقني  املهني  التعليم  “ي�شكل 
مل�شريتنا  الرئي�شية  الدعائم  اأحد 
ن���ح���و امل�����ش��ت��ق��ب��ل واال����ش���ت���دام���ة 
االق��ت�����ش��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة يف 

عامل اليوم، ويلعب دوراً حمورياً 
املت�شارعة  ال��ت��ح��والت  مواكبة  يف 
ال�شناعية  ل���ل���ث���ورة  امل�����ش��اح��ب��ة 
تناف�شية  وت����ع����زي����ز  ال�����راب�����ع�����ة، 
ال��دول��ة، وم��ن ه��ذا املنطلق تركز 
ال��ن��ه��و���س بقطاع  ع��ل��ى  اجل���ه���ود 
التعليم والتدريب التقني واملهني 
ك���اأح���د رواف�����د ���ش��وق ال��ع��م��ل من 
اجلديدة  وال��ت��خ�����ش�����ش��ات  امل��ه��ن 
احلثيثة  اجل����ه����ود  ي���دع���م  ومب�����ا 
القطاعات  يف  الوظائف  لتوطني 

احليوية«.
واأكد �شموه اأن حكومة دبي تويل 
اإطار  يف  ق�شوى  اأهمية  التعليم 
املال  راأ�����س  ت��ط��وي��ر  ن��ح��و  �شعيها 
االإن�شان،  يف  واال�شتثمار  الب�شري 
الإعداد جيل قادر على املناف�شة يف 
ظل اقت�شاد امل�شتقبل القائم على 
املعرفة، ومبا يتما�شى و�شعي دبي 
املجاالت،  ك��اف��ة  ال���ري���ادة يف  ن��ح��و 

م���������ش����دداً ����ش���م���وه ع���ل���ى ����ش���رورة 
ل�شمان  اجل���ه���ود  ك��اف��ة  ت�����ش��اف��ر 
رف��ع ج��ودة خم��رج��ات التعليم يف 
تروؤ�س  االإم���ارة. جاء ذلك خالل 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
�شباح  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س 
ام�س، اجتماع املجل�س الذي عقد 
مبقره يف اأبراج االإمارات وذلك يف 
املوا�شيع  اإط��ار مناق�شة عدد من 
امل���درج���ة ع��ل��ى ج�����دول االأع���م���ال 
بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  بح�شور 
نائب  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
لرئي�س  االأول  النائب  دبي  حاكم 
امل���ج���ل�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي. واط���ل���ع 
ا�شرتاتيجية  ع���ل���ى  احل�������ش���ور 
التعليم والتدريب التقني واملهني 
قدمتها  وال���ت���ي  دب����ي  اإم�������ارة  يف 
الب�شرية،  والتنمية  املعرفة  هيئة 
على  اال�شرتاتيجية  ت��رك��ز  حيث 

ودعم  التعليمية  املنظومة  تعزيز 
القطاعني  واإم���������داد  ال���ت���وط���ني 
بالكوادر  واخل����ا�����س  احل���ك���وم���ي 
وت�شجيع  ال����وط����ن����ي����ة  ال���ف���ن���ي���ة 
ال�������ش���رك���اء اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني يف 
االإمارة على توفري هذا النوع من 
اإىل  اال���ش��ت��ث��م��ار  وج���ذب  التعليم 
التقني  والتدريب  التعليم  قطاع 
التحديات  وم���ع���اجل���ة  وامل���ه���ن���ي 
التعليمي  امل�شار  تواجه هذا  التي 
و���ش��د ال��ف��ج��وات ال��ت��ي ت��ع��وق من 
جن����اح ه����ذا ال���ق���ط���اع، م���ن خالل 
وزيادة  االلتحاق  معدالت  تعزيز 
م�����ع�����دالت ال�����و������ش�����ول وت����وف����ري 
خمتلفة  مب�����ش��ت��وي��ات  م���وؤه���الت 
وتعزيز التعلم مدى احلياة وطرح 
ب���رام���ج امل���ه���ارات ل��ت��ع��زي��ز فر�س 
احتياجات  وم��واك��ب��ة  ال��وظ��ائ��ف 
اأ�شارت  كما  االق��ت�����ش��ادي.  النمو 
الدرا�شات اإىل التحاق %28 من 

مبوؤ�ش�شات  االإم��ارات��ي��ني  الطلبة 
بعد  م��ا  م��رح��ل��ة  يف  مهني  تعليم 
ن�شب  واإىل  امل���در����ش���ي،  ال��ت��ع��ل��ي��م 
�شوق  يف  االإم���ارات���ي���ني  م�����ش��ارك��ة 
ال��ع��م��ل واأك�����ر ال��ق��ط��اع��ات التي 
احل�شور  اطلع  كما  ت�شتقطبهم، 
تواجه  ال���ت���ي  ال���ت���ح���دي���ات  ع���ل���ى 
واملحاور  امل��ه��ن��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع 
والقطاعات واملهن ذات االأولوية، 
اال�شرتاتيجية  واالجت������اه������ات 
اإن�شاء  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  امل��ق��رتح��ة 
متاح  م���ت���ن���وع،  ت��ع��ل��ي��م��ي  ن����ظ����ام 
اإليه،  الو�شول  وي�شهل  للجميع 
كما اطلع احل�شور على 3 برامج 
الغايات  لتحقيق  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
وفق نطاق زمني حمدد تت�شمن 
بالتعليم  االلتحاق  معدالت  رفع 
وال����ت����دري����ب ال���ت���ق���ن���ي وامل���ه���ن���ي، 
و�شمان جودة التعليم والتدريب 
واإن�شاء  وب���ن���اء  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي 

�شراكات ا�شرتاتيجية مع خمتلف 
العالقة.  واأ���ش��ح��اب  ال��ق��ط��اع��ات 
للطريان  دبي  هيئة  وا�شتعر�شت 
اال�شتباقية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  امل�����دين 
دبي”  ل�����ش��م��اء  اجل���وي���ة  “القبة 
الطائرات  تنظيم  ن��ظ��ام  ب��ط��رح 

مت�شمناً  ب���ع���د  ع�����ن  امل����وج����ه����ة 
والنظرة  احل��ايل  الو�شع  حتليل 
امل�شتقبلية لل�شوق العاملي الأنظمة 
تعزيز  بهدف  بعد  عن  الطائرات 
ورف��ع جهوزية  وال�شالمة  االأم��ن 
اال�شتخدامات  ه��ذه  ملثل  االإم���ارة 

اال�شتثمارات  م���ن  واال����ش���ت���ف���ادة 
املتوقعة يف هذا املجال الواعد.

ومن املتوقع و�شول معدل النمو 
مبيعات  ���ش��وق  قيمة  يف  ال�شنوي 
بعد  عن  املوجهة  الطائرات  نظم 
 31% اإىل  االأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف 
يف عام 2021 .. وعلى امل�شتوى 
يف   34% اإىل  �شريتفع  ال��ع��امل��ي 
2021 وه���و م��ا ي��ع��زز من  ع���ام 
تف�شيلية  ت�شريعات  �شن  اأهمية 
لهذه االأنظمة احلديثة و�شياغة 
التي  واخل��ط��ط  اال�شرتاتيجيات 
تناف�شية  ب�����ش��م��ة  و���ش��ع  ت�����ش��م��ن 
ل���ل���دول���ة يف ه�����ذا امل����ج����ال وذل����ك 
و�شوابط  ا�����ش����رتاط����ات  ح�����ش��ب 
عاملية امل�شتوى ومتخ�ش�شة بهذا 

ال�شدد.

عبدالرحمن   / امل��دع��و  ف��ق��د 
اي��داك��ودان �شيد علوى كوتى 
الهند     ، اي����داك����ودان  ح��اج��ي 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
)0915864P( من يجده 
رقم   بتليفون  االت�شال  عليه 

    0565269094

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو / كلزار ح�شني 
باك�شتان     ، خ�����ان  رح���م���ت 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )QT6895711( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0506930920

فقدان جواز �شفر
جنى   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
الفلبني     ، ن��ي��ن��ج  رام����و�����س 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EC2545512( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0501280000

فقدان جواز �شفر

�شيتينا   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اثيوبيا   ، ح�شن  م�شطفى 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP2902649( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0508306333

فقدان جواز �شفر

فقد املدعو / عامر كارياث 
ع����ب����دال����رح����م����ن ك���ون���ه���ى 
الهند   اجلن�شية   ، كارياث 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)j9633919( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0529823758

فقدان جواز �شفر
ليتي�شيا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
، اوغندا   اجلن�شية  ناكاتو 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )1 3 1 4 5 7 3 B (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0555549759

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د امل���دع���و/ ع��م��اد اح��م��د ، 
امريكا اجلن�شية جواز �شفره 
 )508297297( رق�����م 
عليه  ي����ع����ر  مم�����ن  ي�����رج�����ى 
االمريكية  بال�شفارة  ت�شليمه 
�شرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

باالمارات.   

فقدان جواز �شفر دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501  العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

انذار عديل بال�صرن 
 رقم 2018/7800  

  املخطرة/هيبورث بي اإم اإي )�ش. ذ.م.م(  بوكالة املحامي / احمد ح�سن املازمي 
املخطر اليها / بول�سار بي تي ال برودك�سن اند �سريف�ش اند�سرتي - �ش ذ م م 

    

الكاتب العدل      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ركن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهالل للمقاوالت العامة - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1099710-1  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حميط 

املرفاأ للنقليات وال�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1822303  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة اآل حظيبة لل�شكراب- فرع

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1002507-1 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عفراء حممد علي باحل�شيبه الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة �شامل حميد �شيف حظيبه الظاهري
تعديل لوحة االعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*2.90 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة اآل حظيبة لل�شكراب- فرع

AL HEDHAIBA SCRAP EST. - BRANCH
اىل/موؤ�ش�شة اآل حظيبة لتجارة قطع غيار ال�شيارات امل�شتعملة

AL HEDHAIBA AUTO USED SPARE PARTS EST
تعديل عنوان/من العني العني منطقة ال�شناعية بناية مرزوق فالح االحبابي اىل العني املنطقة 

ال�شناعية بطحاء احلائر 224563 224563 ال�شيد حممد حمد حممد البادي واخرين
تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات )4530003(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة نفايات البناء والهدم )4669107(
تعديل ن�شاط/حذف ت�شدير )4610009(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/يوجا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2060861:لي�شوف كافيه رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 
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•• ال�شارقة-وام:

اع��ت��م��د امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 
االأ�شبوعي  اجتماعه  خ��الل  ال�شارقة 
االع���ت���ي���ادي ال����ذي ع��ق��د ���ش��ب��اح ام�س 
مب��ك��ت��ب ���ش��م��و احل��اك��م ب��رئ��ا���ش��ة �شمو 
ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
حاكم  ون���ائ���ب  ع��ه��د  ويل  ال��ق��ا���ش��م��ي 
منظومة  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ال�����ش��ارق��ة 
مل��وظ��ف��ي حكومة  ال�����ش��ح��ي  ال���ت���اأم���ني 
اأ�شدر  فيما   2019 ل��ع��ام  ال�����ش��ارق��ة 
اإع�����ادة ت�شكيل  ث��الث��ة ق�����رارات ب�����ش��اأن 
والقانونية  الت�شريعية  ال�شوؤون  جلنة 
�شهر  ع��ل��ى  االإ����ش���راف  جل��ن��ة  وت�شكيل 
االإم�����ارات ل��الب��ت��ك��ار يف االإم�����ارة وبيع 

الوحدات العقارية.
 32 ال��ق��رار رق��م  اأ���ش��در املجل�س  فقد 
جلنة  ت�شكيل  ب��اإع��ادة   ،2018 ل�شنة 

يف  وال��ق��ان��ون��ي��ة  الت�شريعية  ال�����ش��وؤون 
امل�شت�شار  ب��رئ��ا���ش��ة  ال�����ش��ارق��ة،  اإم�����ارة 
القانوين الدكتور من�شور حممد بن 
ن�شار، وع�شوية ال�شادة حممد عبداهلل 
اآل  ع��ب��داهلل  ح�شن  وي��و���ش��ف  ال�شلمان 
علي و�شالح حممد الزعابي وال�شادق 
بن  �شيف  وعي�شى  اأبو�شنينة  حممود 
حنظل ومدثر عبداهلل ف�شل وجودت 
احلاطي  ع��ل��ي  و�شليمان  ث��اب��ت  اأي����وب 
املطرو�شي  �شليمان  حم��م��د  وال�����ش��ي��د 
واالأ������ش�����ت�����اذة ع���ائ�������ش���ة حم���م���د هزمي 

ال�شويدي مقررا للجنة.
وحدد القرار مدة الع�شوية يف اللجنة 
ث���الث ���ش��ن��وات ب����داأت م��ن ت��اري��خ 18 
نوفمرب 2018، وت�شتمر يف ت�شريف 
اأعمالها لدى انتهاء مدتها اإىل اأن يتم 
اإعادة  وي��ج��وز  ج��دي��دة،  جلنة  ت�شكيل 

تعيني من انتهت مدة ع�شويتهم.

 33 رق��م  ال��ق��رار  املجل�س  اأ���ش��در  كما 
ل�شنة 2018 بت�شكيل جلنة االإ�شراف 
على �شهر االإم��ارات لالبتكار يف اإمارة 
عبيد  اأحمد  ال�شيد  برئا�شة  ال�شارقة، 
بن  را���ش��د  اأ���ش��م��اء  وع�شوية  الق�شري 
�شيف  واأح��م��د  للرئي�س  ن��ائ��ب��اً  طليعة 
نادية  والدكتورة  ال�شويدي  �شاعد  بن 
ع��ب��داحل��م��ي��د رف��ع��ت ون��ا���ش��ر ح�شني 
امل�شريي  حم���م���د  و����ش���ل���وى  ع���ل���ي  اآل 
و�شعيد  ال��ي��ا���س  ع��ب��دال��ع��زي��ز  وخ���ل���ود 
النعيمي  �شامل  علي احلمادي و�شالح 

مقرراً للجنة.
املجل�س  ومب���واف���ق���ة  ل��ل��ج��ن��ة  وي���ج���وز 
اإ�شافة  ال�����ش��ارق��ة،  الإم����ارة  التنفيذي 

اأع�شاء جدد اإذا دعت احلاجة.
واأ�����ش����در امل��ج��ل�����س ال����ق����رار رق����م 34 
الوحدات  بيع  ب�����ش��اأن   ،2018 ل�شنة 
�شتخت�س  حيث  االإم���ارة،  يف  العقارية 

االإمارة  يف  ال��ع��ق��اري  الت�شجيل  دائ���رة 
مبا يلي: 1 - منح ت�شاريح االأن�شطة 
مل�شاريع التطوير العقارية املعدة للبيع 
العقارية، على �شبيل  الوحدات  بنظام 
املثال -اال�شتثمار، والتطوير العقاري، 
والت�شويق، وبيع واإدارة العقارات؛ وما 

يف حكمها/.
التطوير  م�����ش��اري��ع  ت�����ش��ج��ي��ل   -  2
العقارية املعدة للبيع بنظام الوحدات 
يف  االنتفاع  بنظام  املعدة  اأو  العقارية 
الدائرة.  يف  لذلك  ُيعد  خا�س  �شجل 
احلكومية  اجلهات  مع  التن�شيق   -  3
الرتاخي�س  ب�شاأن  احلكومية  غري  اأو 

اأو وقفها.
على م�شاريع التطوير  االإ�شراف   -  4
الأحكام  وف���ق���اً  االإم������ارة  يف  ال��ع��ق��اري��ة 
ه��ذا ال��ق��رار. 5 - اعتماد من��وذج عقد 
البيع املبدئي للوحدات العقارية لكل 

م�����ش��روع ت��ط��وي��ر ع���ق���اري وامل���ع���د من 
قبل املطور. 6 - اإعداد منوذج التعهد 
ب�شاأن �شوابط و�شروط بيع الوحدات 
ال��ع��ق��اري��ة. وو���ش��ع ال��ق��رار جملة من 
بيع  عمليات  لتنظيم  وال��ب��ن��ود  امل����واد 

الوحدات العقارية يف االإمارة.
بداية  يف  ا�شتعر�س  قد  املجل�س  وك��ان 
االجتماع - بعد الت�شديق على حم�شر 
اجلل�شة ال�شابقة - املوا�شيع املطروحة 
على جدول االأعمال، واملتعلقة ب�شوؤون 
اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة، وات��خ��ذ ف��ي��ه��ا ع���دداً 
�شاأنها حتقيق  التي من  القرارات  من 
روؤي����ة االإم������ارة. واط��ل��ع امل��ج��ل�����س على 
الإمارة  اال�شت�شاري  املجل�س  تو�شيات 
دائرة  �شيا�شة  مناق�شة  ب�شاأن  ال�شارقة 
ال��ب��ل��دي��ات وال���زراع���ة والروة  ���ش��وؤون 
يف  التو�شيات  تاأتي  حيث  احليوانية، 
بني  وت�شافرها  اجلهود  تكامل  اإط��ار 

الدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية املحلية 
املقدمة  اأرقى اخلدمات  اإىل  للو�شول 
ل��ل��م��واط��ن��ني وال���ق���اط���ن���ني يف اإم������ارة 
جدول  على  املجل�س  واطلع  ال�شارقة. 
اأعمال اجلل�شة ال�شاد�شة لدور االنعقاد 

الت�شريعي  الف�شل  الرابع من  العادي 
الإمارة  اال�شت�شاري  للمجل�س  التا�شع 
�شتعقد يوم اخلمي�س  والتي  ال�شارقة، 
2018، و�شيتم  13 دي�شمرب  املوافق 
ب�شاأن  ق��ان��ون  م�����ش��روع  مناق�شة  فيها 

تنظيم هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�س. 
كما اطلع على م�شروع قانون رقم 11 
العامة  امل��وازن��ة  ب�شاأن   ،2018 ل�شنة 
حل��ك��وم��ة اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة ع��ن ال�شنة 

املالية 2019.

•• اأبوظبي -وام: 

بقطاعات  املرتبطة  امل�شاريع  اأ�شهمت 
والف�شاء  ال��ط��ريان  و�شناعة  الطاقة 
يف تعزيز توجه االإمارات نحو ت�شخري 
ا�شتثمارية  الأه����داف  العلمي  البحث 
لتعزيز  ال���رام���ي���ة  خ��ط��ط��ه��ا  ���ش��م��ن 
النفطية يف  القطاعات غري  م�شاهمة 

الناجت املحلي االإجمايل.
مئوية  يف  ال����ث����ال����ث  امل�����ح�����ور  ون���������س 
اإىل  الو�شول  على   2071 االإم���ارات 

اقت�شاد متنوع قائم على املعرفة.
البحث  ت�����ش��خ��ري  يف  امل���ع���ادل���ة  وت�����ربز 
اال�شتثماري  اجل����ان����ب  يف  ال���ع���ل���م���ي 
ب�شكل ملفت يف منظومة اإدارة البحث 
العديد  حت���ول���ت  اأن  ب���ع���د  ال���ع���ل���م���ي 
م�شاريع  اإىل  العلمية  االأب���ح���اث  م��ن 
ا�شتثمارية ملهمة يف تلك القطاعات. 
وبداأت االإمارات فعلياً يف ح�شد نتائج 
ا���ش��ت��ث��م��اره��ا يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي .. 
تلك  يف  االق��ت�����ش��ادي  امل����ردود  ويعك�س 
اأن  اأثبتت  التي  النجاحات  القطاعات 
ترفاً  لي�س  العلمي  بالبحث  االهتمام 
ت��ع��زي��ز فر�س  رئ��ي�����س يف  ع���ام���ل  ب���ل 

اال�شتثمار وا�شت�شراف �شكل القطاعات 
االقت�شادية امل�شتقبلية.

تدفق  متخ�ش�شة  ت��ق��اري��ر  وت��وق��ع��ت 
بعد  املبا�شرة  اال�شتثمارات  من  املزيد 
اأن هياأت الدولة منظومة متكاملة من 
اأ�شكال  البنية التحتية الالزمة لكافة 
اإىل  اإ�شافة  االقت�شادية.  القطاعات 
تعزيز منظومة القوانني والت�شريعات 
اال�شتثمار  قانون  اأهمها  العالقة  ذات 
ال�����ش��ادر يف نهاية  امل��ب��ا���ش��ر  االأج��ن��ب��ي 
قطاع  م�شتوى  وعلى  املا�شي.  اأكتوبر 
يف  املت�شارع  النمو  ي��رتج��م  ال��ط��اق��ة.. 
يف  االإم����ارات  ا�شتثمارات  وقيمة  ع��دد 
القطاع املكانة التي بلغتها باال�شتفادة 
العلمية  وال���درا����ش���ات  االأب���ح���اث  م���ن 
اأ�شرفت عليها ودعمتها ومن ثم  التي 
ال����دول حول  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  نفذتها 
العامل. ويعترب م�شروع “ توري�شول”، 
وجمموعة  “م�شدر”  ب��ني  امل�����ش��رتك 
حمطات  وت�شغيل  ل��ب��ن��اء  “�شينري” 
املركزة  ال�����ش��م�����ش��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ل��ت��ول��ي��د 
امل�شاريع،  تلك  اأب���رز  اأح���د  اإ�شبانيا  يف 
اإ�شافة اإىل م�شروع “م�شفوفة لندن” 
عند  البحرية  ال��ري��اح  ط��اق��ة  لتوليد 

م�شب “نهر التاميز«.
“م�شدر”  ت�شتثمر  ذات��ه  ال�شياق  ويف 
اأمريكي  دوالر  مليار   1،7 م��ن  اأك���ر 
وت�شهم  املتجددة  الطاقة  م�شاريع  يف 
تزال  ما  والتي  نفذتها  التي  امل�شاريع 
تعمل على االنتهاء منها يف توليد 2.7 
م�شادر  م��ن  الطاقة  م��ن  واط  جيجا 
ال�شم�شية  ال��ط��اق��ة  اأه��م��ه��ا  م��ت��ج��ددة 
يف  “م�شدر”  م�شاريع  ت�شتمل  فيما 
“�شم�س  حمطة  على  االإم����ارات  دول��ة 
1” للطاقة ال�شم�شية املركزة وحمطة 
مدينة  يف  ال��ك��ه��رو���ش��وئ��ي��ة  ال��ط��اق��ة 
“م�شدر”، وم�شاريع التقاط وتخزين 
اإىل  ت�شعى من خاللها  التي  الكربون 
االقت�شاد  على  جمزية  قيمة  اإ�شفاء 
ال����وط����ن����ي واحل�������د م����ن االن���ب���ع���اث���ات 

الكربونية الناجمة عن امل�شانع.
مكانتها  تعزيز  يف  االإم����ارات  وت�شتمر 
الرائدة على خارطة م�شاريع الطاقة 
يربز  املجال  هذا  ويف  عاملياً  ال�شم�شية 
اأي�����ش��ا جم��م��ع حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
ال�����ش��م�����ش��ي��ة يف دبي  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم 
للطاقة  جممع  ك��اأك��رب  ي�شنف  ال���ذي 
بنظام  ال��ع��امل  يف  امل���رك���زة  ال�شم�شية 

ت�شل  واح���د  م��وق��ع  يف  امل�شتقل  املنتج 
قدرته االإنتاجية بعد اكتمال مراحله 
 5000 اإىل   2030 عام  املختلفة يف 
اأبوظبي  اإىل جممع  اإ�شافة  ميجاوات 

للطاقة ال�شم�شية.
ويف موازاة ذلك.. يعك�س قطاع الف�شاء 
التوجه االإماراتي اجلاد نحو ت�شخري 
البحث العلمي يف اجلانب اال�شتثماري 
جتاوزت   2015 ع��ام  لبيانات  فوفًقا 
ق��ي��م��ة اال���ش��ت��ث��م��ارات االإم����ارات����ي����ة يف 
الف�شاء  وتكنولوجيا  �شناعة  جم��ال 
دوالر،  مليار   5،9 درهم/  مليار   22
و�شط توقعات بنمو متوا�شل للقطاع 
يف ظل االهتمام العاملي باال�شتفادة من 
للم�شتثمرين  تقدمها  التي  اخلدمات 

يف هذا القطاع.
وت��رك��ز االإم�����ارات ع��ل��ى ب��ي��ان��ات اأقمار 
واأقمار  الف�شائي  وال��ب��ث  االت�����ش��االت 
اخل������رائ������ط االأر�������ش������ي������ة وامل����راق����ب����ة 

واال�شتطالع.
وحتتل �شركة “الياه �شات” التابعة ل� 
الثامن عامليا  املركز  اليوم  “مبادلة” 
يف  ال�شناعية  لالأقمار  م�شغل  كاأكرب 
العامل من حيث العائدات حيث تقدم 

للحكومات  ال�شناعية  االأق��م��ار  حلول 
والقطاع التجاري يف ال�شرق االأو�شط 
فيه  �شك  واأوروب����ا. ومم��ا ال  واإفريقيا 
ف�����اإن جن����اح االإم��������ارات ب����اإط����الق اأول 
�شات«،  »خليفة  اإم��ارات��ي  �شناعي  قمر 
�شي�شكل حتوال مهما يف طبيعة و�شكل 
ا�شتثمارات االإمارات يف القطاع بحكم 
ال��ب��الد بالقمر اجل��دي��د ع�شر  دخ��ول 
ال��ت�����ش��ن��ي��ع ال��ف�����ش��ائ��ي ال��ك��ام��ل الذي 
اأ����ش���رف م��ه��ن��د���ش��ون اإم���ارات���ي���ون على 
تطوير و�شناعة »خليفة �شات« بن�شبة 

املائة. يف   100
العديد من  تدفق  االإم���ارات  وترتقب 
اال�شتثمارات املبا�شرة يف قطاع الف�شاء 
بعد اأن هياأت النجاحات التي حققتها 
وعمليات  العلمي  البحث  ت�شخري  يف 
لذلك،  الالزمة  التحتية  البنية  بناء 
القوانني  منظومة  تعزيز  اإىل  اإ�شافة 
بعد  ال���ع���الق���ة  ذات  وال���ت�������ش���ري���ع���ات 
االنتهاء من اإعداد وتنظيم برناجمها 
الف�شائي اخلا�س املعتمد على تاأ�شي�س 
بنية حتتية حملية تت�شمن املختربات 
وراأ�س  التعليمية  وامل��راك��ز  وامل��ن�����ش��اآت 
للموؤ�ش�شات  ال�����الزم  ال��ب�����ش��ري  امل�����ال 

مبا  واالأكادميية  والبحثية  ال�شناعية 
التنمية  االأ�شا�س يف حتقيق  لها  يوفر 
ويف  القطاع.  م�شتوى  على  امل�شتدامة 
االإطار ذاته تربز النتائج التي حققها 
م�شتوى  على  الطريان  �شناعة  قطاع 
الدولة تاأثري االأبحاث العلمية يف فتح 
جماالت اقت�شادية واعدة. وا�شتطاعت 
الوطنية  ال�������ش���رك���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
ل�  ال��ت��اب��ع��ة  “�شرتاتا”  مقدمتها  ويف 
بني  اأقدامها  تثبيت  من  “مبادلة” 
كبار القطاع. حيث ترتبط “�شرتاتا” 
ب�����ش��راك��ات ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع كربى 
�شركات �شناعة الطريان العاملية، مثل 
و”ليوناردو  و”بوينغ”،  “اإيربا�س”، 
من  م����زود  اأن��ه��ا  ك��م��ا  فينميكانيكا”، 
�شي  اإي���ه  “اإف  م��ن  لكل  االأوىل  الفئة 

�شي اإي جي” و”�شاب”، و “�شابكا«.
منذ  “�شرتاتا” و”مبادلة”  وتتعاون 
يف  خليفة”  “جامعة  م���ع   2012
الطريان”  واب��ت��ك��ار  اأب��ح��اث  “مركز 
بهدف بناء القدرات الوطنية، وت�شكيل 
اجل���ي���ل اجل���دي���د م���ن امل��ه��ن��د���ش��ني يف 
جمال تكنولوجيا الطريان املتقدمة. 
وجن���ح امل���رك���ز ب��اب��ت��ك��ار ط���رق جديدة 

ل��ت��ط��وي��ر ���ش��ن��اع��ة ال����ط����ائ����رات عرب 
االخ����رتاع  ب�����راءات  ع�����ش��رات  ت�شجيل 
التي اأ�شهمت يف تغيري نوعي يف طرق 
وتركيبها،  ال��ط��ائ��رات  هياكل  ت�شنيع 
ويف ي��ول��ي��و امل��ا���ش��ي اأع��ل��ن امل��رك��ز عن 
ب���ن���اء وجت��م��ي��ع وفح�س  جن����اح م���ه���ام 
الهند�شي الأول قمر �شناعي  النموذج 
يتم تطويره داخل خمترب الياه �شات 

للف�شاء حتت ا�شم “ماي �شات - 1«.
اأن  ال��ط��ريان  �شناعة  لقطاع  ويتوقع 
دره��م يف  194.5 مليار  ي�شهم بنحو 
 ،2020 بحلول  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ش��اد 
األف   750 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  ي��وف��ر  واأن 
فر�شة عمل. وتلقى البحث العلمي يف 
دولة االإمارات دفعة قوية اإىل االأمام يف 
اإبريل املا�شي بعد االإعالن عن اإطالق 
العلمية  للمختربات  االإم��ارات  من�شة 
يف  املختربات  رب��ط  على  �شتعمل  التي 
الدولة بالعلماء واخل��رباء، مبا يوفر 
للعلماء فر�شة الو�شول ب�شكل مبا�شر 
جهاز   150 م���ن  اأك����ر  اإىل  و���ش��ري��ع 
اأرج��اء الدولة..  بحث دقيق متوزع يف 
بحثية  واأجهزة  معدات  اإىل  باالإ�شافة 
تعزيز  ب���ه���دف  ع���امل���ي،  م�����ش��ت��وى  ذات 

ودعم  املحلي،  العلمي  البحث  جمهود 
وتطوير  واالأك����ادمي����ي����ني،  ال��ب��اح��ث��ني 
يف  والتكنولوجية  العلمية  ال��ق��درات 
دول�����ة االإم���������ارات. وت�����ش��م امل��ن�����ش��ة 6 
دولة  يف  البحثية  املوؤ�ش�شات  اأك��رب  من 
االإمارات وهي: مركز حممد بن را�شد 
وجامعة  خليفة،  وج��ام��ع��ة  للف�شاء، 
واجلامعة  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
ال�������ش���ارق���ة، ودائ������رة  االأم����ريك����ي����ة يف 
اأب��وظ��ب��ي، وامل���رك���ز الدويل  ال��ط��اق��ة- 
ويركز   .  ICBA امللحية  ل��ل��زراع��ة 
البحث العلمي يف دولة االإمارات على 
تتمثل  ا�شرتاتيجية  جم���االت  �شبعة 
واملوا�شالت،  امل���ت���ج���ددة،  ال��ط��اق��ة  يف 
والتقنيات،  وال�������ش���ح���ة،  وال��ت��ع��ل��ي��م، 
الف�شاء.  واك��ت�����ش��اف  امل��ي��اه،  وم�����ش��ادر 
اأطلقت  االه���ت���م���ام  ل���ه���ذا  وم���واك���ب���ة 
احل���ك���وم���ة االإم����ارات����ي����ة ال���ع���دي���د من 
اال�شرتاتيجيات والربامج وال�شيا�شات 
اال�شتثمار  يف  ط��م��وح��ه��ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
باالإن�شان والعلم والتكنولوجيا وجعل 
البحث العلمي ركيزة اأ�شا�شية وثقافة 
عمل يف كافة مفا�شل العمل احلكومي 

واخلا�س.

•• دبي -وام:

للطريان  االإم����ارات  جامعة  نظمت 
ام�س حفل التخرج ال�شنوي لطلبتها 
االأكادميية  دب��ي  مبدينة  مقرها  يف 
بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد 
ملجموعة  االأعلى  الرئي�س  للطريان 
رئ��ي�����س جامعة  االإم��������ارات  ط�����ريان 

االإمارات للطريان.
وبلغ عدد خريجي هذه الدفعة التي 
28 يف ترتيب دفعات  الرقم  حتمل 
لريتفع  خ��ري��ج��ا   175 اجل��ام��ع��ة 
ب��ذل��ك ال��ع��دد االإج���م���ايل خلريجي 
ج��ام��ع��ة االإم��������ارات ل��ل��ط��ريان منذ 
وحتى   1991 ع����ام  يف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 
األ��ف خريج   15 اأك��ر من  اإىل  االآن 
الدفعة  و�شمت  جن�شية.   84 م��ن 
جمموعة  يف  ع���ام���ل���ني  م���وظ���ف���ني 

االإمارات.

مدير  العلي  اأحمد  الدكتور  ووج��ه 
التهنئة  للطريان  االإم���ارات  جامعة 
جلميع اخلريجني على هذا االإجناز 
ال���ك���ب���ري م��ت��م��ن��ي��ا ل���ه���م ال���ن���ج���اح يف 

حياتهم العملية.
وح�شر حفل التخرج اأع�شاء جمل�س 
االإم������ارات للطريان  اأم��ن��اء ج��ام��ع��ة 
غاري ت�شامبان رئي�س دناتا وخدمات 
الدعم يف جمموعة االإم��ارات وعبد 
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  علي  اآل  ال��ع��زي��ز 
لرئي�س جمموعة االإمارات للموارد 
الب�شرية وكري�شتوف مولر الرئي�س 
التنفيذي للق�شم الرقمي واالبتكار 
يف طريان االإمارات والدكتور عامر 
���ش��ري��ف م��دي��ر ج��ام��ع��ة حم��م��د بن 
را�شد للطب والعلوم ال�شحية وعدد 
اأهايل  و  امل�شوؤولني احلكوميني  من 

اخلريجني.
للطريان  االإم����ارات  جامعة  وتلتزم 
جديدة  ب��رام��ج  بتقدمي  ب��اإ���ش��ت��م��رار 

درجات  ومتنح  بال�شناعة  �شلة  ذات 
ال�����ط�����ريان  اأم���������ن  امل���اج�������ش���ت���ري يف 
امل������وارد  اإدارة  ال����ط����ريان  ����ش���الم���ة 
االأعمال  اإدارة  ماج�شتري  الب�شرية 
درجة  الطريان ف�شال عن  اإدارة  يف 
تقنية  تخ�ش�شات  يف  البكالوريو�س 
اللوجي�شتية  اخل���دم���ات  ال���ط���ريان 
اإلكرتونيات  االإمداد  واإدارة �شال�شل 
اإدارة  ال���ط���ريان  ه��ن��د���ش��ة  ال���ط���ريان 
الهند�شة  االأع��م��ال  واإدارة  الطريان 
االأداء  وحت���������ش����ني  امل���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة 

واالإح�شاء.
وتاأ�ش�شت جامعة االإمارات للطريان 
مكانتها  ور���ش��خ��ت   1991 ع���ام  يف 
التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ب���اإع���ت���ب���اره���ا 
االأو�شط  ال�شرق  الرائدة يف منطقة 
هند�شة  ت���خ�������ش�������ش���ات  ل���ت���دري�������س 
واإدارة  ال���ط���ريان  واإدارة  ال���ط���ريان 
االأع���م���ال ودرا����ش���ات ���ش��الم��ة واأم���ن 

الطريان.

االأكادميي  اجل��ن��اح  الكلية  وت��ع��ت��رب 
مل��ج��م��وع��ة ط����ريان االإم��������ارات وهي 
جمموعة عاملية �شخمة متخ�ش�شة 
يف ال�شفر وال�شياحة وحتظى ب�شهرة 
ب��اأع��ل��ى معايري  ع��امل��ي��ة الل��ت��زام��ه��ا 
اجلودة يف خمتلف جوانب اأن�شطتها 

واأعمالها.
االإم��ارات للطريان  وحتظى جامعة 
بدولة  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ب���اإع���ت���م���اد 
االإم����������ارات وحت�����دي�����داً م����ن ����ش���وؤون 
املعرفة  وه���ي���ئ���ة  ال����ع����ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال��ب�����ش��ري��ة ح��ي��ث تتيح  وال��ت��ن��ن��م��ي��ة 
النطاق  وا�شعة  جمموعة  اجلامعة 
امل�شممة  التعليمية  ال��ف��ر���س  م��ن 
لتزويد الطلبة باأف�شل التخ�ش�شات 

املتعلقة بالطريان.
االختيار  اجل��ام��ع��ة  لطلبة  ومي��ك��ن 
امل��ه��ن��ي��ة برامج  ال���ربام���ج  ب���ني  م���ن 
ال�����درا������ش�����ات اجل���ام���ع���ي���ة وب����رام����ج 

الدرا�شات العليا .

•• ال�شاررقة-وام:

اختتم نادي ال�شارقة لل�شحافة التابع للمكتب االإعالمي حلكومة 
ال�شارقة ام�س الور�شة التدريبية “�شحافة املوبايل” التي نظمها 
اأيام  ث��الث��ة  م���دار  على  روي���رتز  توم�شون  موؤ�ش�شة  م��ع  بالتعاون 
�شحفًيا   15 مب�شاركة  ال�شارقة  حلكومة  االإعالمي  املكتب  مبقر 
من خمتلف املوؤ�ش�شات ال�شحفية. وا�شتعر�شت الور�شة التدريبية 
االأهمية التي اأ�شبحت ت�شكلها الهواتف الذكية يف العمل ال�شحفي 
ودوره������ا يف ���ش��رع��ة ن�����ش��ر امل��ع��ل��وم��ة واإن����ت����اج ال��ق�����ش�����س اخلربية 
اأبرز  ا�شتعرا�س  مع  م��ق��روءة  اأو  م�شموعة  اأو  مرئية  كانت  �شواء 
والتعريف  املحتوى  الإنتاج  الالزمة  الذكية  والربامج  التطبيقات 

مبن�شات العر�س املختلفة. و اأكدت الور�شة �شرورة مراعاة القيم 
واالأخالقيات واملبادئ ال�شحفية وخ�شو�شية االآخرين مع تزويد 
تكنولوجيا  توظيف  يف  ت�شاهم  التي  ال��ط��رق  باأف�شل  امل�شاركني 
االت�����ش��ال احل��دي��ث��ة وو���ش��ائ��ل ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي يف العملية 
للمحتوى  انت�شار  اأو���ش��ع  حتقيق  و�شبل  ف��ع��ال  ب�شكل  االإع��الم��ي��ة 
من خالل عدة عوامل ياأتي من بينها التخطيط، وحتديد الفئة 
امل�شتهدفة، والتوقيت واختيار من�شة العر�س املنا�شبة. وت�شمنت 
املحتوى  امل�����ش��ارك��ون  م��ن خاللها  اأن��ت��ج  ت��دري��ب��ات عملية  ال��ور���ش��ة 
�شعيد  ط��ارق  �شعادة  واأك��د  املحمول.  الهاتف  با�شتخدام  ال�شحفي 
ع���الي م��دي��ر امل��ك��ت��ب االإع���الم���ي حل��ك��وم��ة ال�����ش��ارق��ة اأن الهواتف 
واالإعالمي  ال�شحفي  العمل  يف  مهًما  ج��زًءا  ت�شكل  باتت  الذكية 

ال�شيما مع تطور االإعالم الرقمي والدور احليوي الذي يقوم به 
اإنتاج حمتوى �شحفي كامل مبختلف  الهواتف على  تلك  وق��درة 
مراحله �شواء من خالل التحرير اأو املونتاج اأو االإخراج اأو البث. و 
قال عالي ان نادي ال�شارقة لل�شحافة يحر�س �شمن ا�شرتاتيجية 
املكتب االإعالمي حلكومة ال�شارقة على مواكبة خمتلف التطورات 
املتالحقة يف قطاع ال�شحافة واالإعالم والعمل على تعزيز قدرات 
احلديثة...  وامل��ت��غ��ريات  امل��ن��اه��ج  وف��ق  واالإع��الم��ي��ني  ال�شحفيني 
م�شرياً اإىل اأن النادي يوفر العديد من الفر�س التدريبية ب�شورة 
م�شتمرة بالتعاون مع موؤ�ش�شات حملية وعاملية ذات خربة وكفاءة 
قطاع  تخدم  التي  وال��ل��ق��اءات  للفعاليات  تنظيمه  اإىل  اإ�شافة   ..

ال�شحافة واالإعالم.

•• ال�شارقة -وام: 

والقانونية  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال�������ش���وؤون  جل��ن��ة  اأب�����دت 
باملجل�س  وال�����ش��ك��وى  واالق����رتاح����ات  وال���ط���ع���ون 
ال�����ش��ارق��ة خ���الل اجتماعها  اال���ش��ت�����ش��اري الإم����ارة 
قانون  م�شروع  ح��ول  راأي��ه��ا  املجل�س  مبقر  ام�����س 
املحال  اخل��ا���س  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  تنظيم 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال�شباب  ����ش���وؤون  م��ن جل��ن��ة 
والريا�شة واالإع��الم يف املجل�س. ح�شر االجتماع 
.. عبداهلل اإبراهيم دعيف�س رئي�س اللجنة واأمين 

ع��ث��م��ان ب�����اروت م��ق��رر ال��ل��ج��ن��ة وخ��ل��ي��ف��ة �شام�س 
الكعبي والدكتور �شاهني اإ�شحاق املازمي وخليفة 
حممد بوغامن وعبداهلل وعبداهلل �شالح النقبي 
وع���ب���داهلل م����راد م����ريزا وي��و���ش��ف ح�����ش��ن اآل علي 
امل�شت�شار القانوين للمجل�س وعبدالعزيز بن خادم 
���ش��وؤون اجل��ل�����ش��ات وحم��م��د بوخلف  رئ��ي�����س ق�شم 
اأمينة  اللجان واأمنه با�شليب  رئي�س ق�شم �شوؤون 
مواد  االآراء يف خمتلف  املجتمعون  وتبادل  ال�شر. 
رفع  الت�شريعية  اللجنة  واأق��رت  القانون  م�شروع 

تقريرها اإىل جلنة الرتبية والتعليم باملجل�س.

ت�شريعية »ال�شت�شاري« تبدي راأيها حول م�شروع اإختتـــام فعاليـــة »�شحافـــة املوبايـــل«
قانون تنظيم هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�س

»تنفيذي ال�شارقة« يعتمد منظومة التاأمني ال�شحي لعام 2019 وي�شدر 3 قرارات 

»البحث العلمي« نفط الإمارات اجلديد .. الطاقة والطريان والف�شاء اأبرز امل�شتفيدين

جامعــة الإمــارات للطيــران حتتفــل 
بتخريــج دفعتـهـــا الـ 28 

•• اأبوظبي -وام:

اأن  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل  اأك���د 
اآل  الثقافة كانت دائما حا�شرة يف ذهن املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
نهيان “ طيب اهلل ثراه “ وال تفارق تفكريه اأبدا وكانت وزارة الثقافة من 

اأوائل الوزارات التي تاأ�ش�شت بعد قيام االحتاد .
جاء ذلك خالل حما�شرة نظمها مكتب �شوؤون املجال�س بديوان ويل عهد 
الكرامة  مبنطقة  خلف  حممد  جمل�س  يف  االول  اأم�����س  م�شاء  اأب��وظ��ب��ي، 
اأدارتها   ،“ بناء قطاع ثقايف قوي  “ كيف ميكننا  اأبوظبي، حتت عنوان  يف 

االإعالمية اأمرية حممد .
و�شهد املحا�شرة .. معايل اللواء الركن طيار فار�س خلف املزروعي رئي�س 
و�شعادة  باأبوظبي،  والرتاثية  الثقافية  وال��ربام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
وعي�شى  الداخلية  وزارة  عام  مفت�س  الري�شي  نا�شر  اأحمد  الدكتور  اللواء 
اإدارة  مدير  القبي�شي  بطي  اهلل  وعبد  اللجنة  رئي�س  نائب  املزروعي  �شيف 
ال�شعر  اأكادميية  العميمي مدير  و�شلطان  اللجنة  واالت�شال يف  الفعاليات 
والفنانني  وال�����ش��ع��راء  وال��ك��ت��اب  املثقفني  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب  اإىل  اللجنة  يف 

واالإعالميني واأهايل املنطقة.
زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور  اإن  املحا�شرة  الكعبي خالل  وقالت معايل نورة 
الع�شرية  الدولة  واأ�ش�س  “رحمه اهلل” قد و�شع قواعد  اآل نهيان  �شلطان 
احلديثة حيث كانت الثقافة دائما حا�شرة يف ذهنه وال تفارق تفكريه اأبدا، 

وكانت وزارة الثقافة من اأوائل الوزارات التي تاأ�ش�شت بعد قيام االحتاد.
واأ�شافت اأن ال�شيخ زايد “ رحمه اهلل “ كان دائما يهدف اإىل تعريف العامل 

واإطالعه على ثقافة االإم��ارات وح�شارتها وفنونها، م�شرية اإىل اأن ال�شيخ 
وتنوير  لتنمية  االأجن��ح  باعتبارها  الثقافة  اال�شتثمار يف  على  زايد حر�س 
الدويل  اأبوظبي  ومعر�س  اأبوظبي  يف  الوطني  امل�شرح  اأ�ش�س  فقد  العقول 

للكتاب عام 1981 وغريها.
واأفادت معاليها اأن اأول خطوة لبناء قطاع ثقايف قوي، تتمثل يف بناء قدرات 
االأ�شا�س  هم  ال�شباب  والأن  متميز،  ثقايف  منتج  �شناعة  على  ق��ادرة  وطنية 
وعماد الثقافة، فلقد اأطلقت وزارة الثقافة وتنمية املجتمع �شيا�شة متكاملة 
وخارطة طريق لدعم املوهوبني وتنمية قدراتهم و�شقل مهاراتهم، موؤكدة 
اإب��داع يف  اأن املوهوبني ثروة الوطن امل�شتدامة التي ال تنتهي ما دام هناك 
العقول، واأن اكت�شافهم مهمة وطنية، حيث اأن دولة االإمارات لديها خمزون 
هائل من املواهب، ويقع على عاتق امل�شوؤول اإطالق العنان لهذه الطاقات 

ال�شبابية من خالل توفري عوامل النجاح لهم.
وت�شجيع  حتفيز  اإىل  ت�شعى  املجتمع  وتنمية  الثقافة  وزارة  اأن  واأو�شحت 
ال�شباب على اال�شتثمار يف ريادة االأعمال االإبداعية مثل الت�شميم، والفن، 
ذلك،  وغ��ري  االأب��ع��اد  ثالثية  والطباعة  وال�شينما،  واملو�شيقى،  وامل�����ش��رح، 
والتي  االإبداعية،  وال�شناعات  الفنون  كلية  ت�شم  زايد  اأن جامعة  م�شيفة 
والت�شميم  الفنون  لعامل  الدخول  على  قادرين  طلبة  تخريج  على  تعمل 
دولة  ملجتمع  الثقايف  الن�شيج  فى  بفعالية  ي�شاهموا  واأن  ومبدعني،  ك��رواد 
الثقافية واالبداعية لديه  ال�شناعات  اأن قطاع  واأك��دت معاليها  االإم��ارات. 
االإمارات  دول��ة  اأ�شبحت  الر�شيدة  القيادة  وبف�شل  �شخمة،  واع��دة  فر�س 
من الدول ال�شباقة يف الدخول اإىل هذا املجال من بني دول املنطقة، وذلك 

بهدف اأن يكون لل�شباب ح�شة ون�شيب من هذا ال�شوق.
وتطرقت اإىل جهود الوزارة واجلهات الثقافية املختلفة يف الدولة جنبا اإىل 
جنب يف تعزيز مكانة االإمارات على اخلارطة الثقافية العاملية، موؤكدة اأن 
الوزارة حر�شت على م�شاركة املثقفني واملبدعني واملوهوبني واال�شتفادة من 
خرباتهم ومهاراتهم يف االإرتقاء بالثقافة الوطنية، وقد اأطلقت الوزارة يف 
�شبيل ذلك املجال�س الثقافية ملجموعة من القطاعات، حيث �شيكون هناك 

جمل�س الفنون، جمل�س الرتاث، جمل�س ال�شناعات الثقافية واالإبداعية.
وبينت اأن هذه املجال�س �شتكون حتت مظلة وزارة الثقافة وتنمية املعرفة، 
وه��دف��ه��ا درا���ش��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف ع��ل��ى امل�شتويات 
الت�شريعية والتنظيمية واال�شرتاتيجية وت�شع احللول واملبادرات ملعاجلتها 

بالتعاون مع ال�شركاء.
للقطاع  املخ�ش�شة  ال��وزارة  ا�شرتاتيجية  اإىل  الكعبي،  نورة  واأ�شارت معايل 
وهي   ،2031 ع��ام  حتى  متتد  التي  الثقافية  باالأجندة  واملتمثلة  الثقايف 
�شيتم  حيث   ،2071 االإم����ارات  مئوية  ا�شرتاتيجية  م��ن  االأوىل  املرحلة 
للمتغريات  وف��ق��ا  ع��ام��ني  ك��ل  دوري  ب�شكل  ال��ث��ق��اف��ي��ة  االأج���ن���دة  حت��دي��ث 

اال�شرتاتيجية والتوجهات احلكومية امل�شتجدة.
واأ�شافت اأن االأجندة الثقافية تهدف اإىل بناء قطاع ثقايف متكامل وملهم 
لالإمارات والعامل، واإن ر�شالة االأجندة تكمن يف تطوير ثقافة تت�شم بالريادة 
والتميز، واطالق �شرارة االإبداع يف االأجيال ال�شابة، وتعمق االنتماء الوطني 

وتعزز التفاوؤل بامل�شتقبل الذي يليق بالوطن.

نورة الكعبي: ال�شيخ زايد ا�شتثمر يف الثقافة باعتبارها الأجنح لتنوير العقول

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1218  ا�صتئناف جتاري    
غلوبال  ا���س  دي  او   -2 بهاتيا  رام  1-�شاجنيف  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
م.د.م.�س جمهول حمل االقامة مبا ان امل�شتاأنف / اأورينتالز داينمك 
�شوليو�شنز  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2018/64 
جتاري كلي بتاريخ  2018/1/14 وحددت لها جل�شه يوم االثنني  املوافق 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/12/24
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف



األربعاء  12   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12501  
Wednesday  12   December   2018  -  Issue No   12501

10

اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر 
راأ�س  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
اخل��ي��م��ة يف ق�����ش��ر ���ش��م��وه مب��دي��ن��ة ���ش��ق��ر بن 
القن�شل  جاك�شون  ان��درو  ال�شيد  ام�س  حممد 
العام الربيطاين يف دبي يرافقه ال�شيد حممد 
الب�شتكي ملحق ال�شوؤون احلكومية االإماراتية 

يف ال�شفارة الربيطانية.
العالقات  تعزيز  �شبل  بحث  اللقاء  خ��الل  مت 

القائمة بني البلدين ال�شديقني على خمتلف 
امل�شتويات.

بن �شقر  �شعود  بن  ال�شيخ خالد  اللقاء  ح�شر 
جزيرة  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي 
امل��رج��ان وال�����ش��ي��خ �شقر ب��ن حم��م��د ب��ن �شقر 
راأ�س اخليمة  لنادي  االأعلى  الرئي�س  القا�شمي 
الريا�شي و�شعادة حممد اأحمد الكيت امل�شت�شار 
يف ال��دي��وان االأم���ريي و���ش��ع��ادة را���ش��د �شويدان 
الت�شريفات  دائ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر  اخل����اط����ري 

وال�شيافة .

•• ال�شارقة -وام:

تراأ�س ال�شيخ �شامل بن عبد الرحمن القا�شمي 
رئ��ي�����س م��ك��ت��ب ���ش��م��و احل����اك����م، ���ش��ب��اح ام�س 
االجتماع العا�شر للجنة العليا ملتابعة ع�شوية 
اإمارة ال�شارقة لل�شبكة العاملية للمدن املراعية 

لل�شن، وذلك يف مكتب �شمو احلاكم.
ال�شابق..متت  االجتماع  تو�شيات  اإجازة  وبعد 
مناق�شة نتائج اخلطة اال�شرتاتيجية لالأعوام 

2020م.  2017-
منذ  اخل��ط��ة  منجزات  االج��ت��م��اع  وا�شتعر�س 

نوفمرب  2017 وحتى  يف  الربنامج  انطالق 
املا�شي، حيث بلغت ن�شبة االإجناز %52 من 
جمموع املبادرات التي مت طرحها على خمتلف 

اجلهات واملوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية.
وث�����ّم�����ن االإج�����ت�����م�����اع ال����ت����ق����دم ال���ك���ب���ري على 
واملبادرات  الثمانية  امل��ح��اور  جميع  م�شتوى 
خالل  حتقيقه  مت  ال��ذي  للربنامج  ال��داع��م��ة 
ال��ف��رتة امل��ا���ش��ي��ة، م��ق��ارن��ة م��ع ف���رتة اخلطة 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة وال��ت��ي مت��ت��د حتى 
على  اإيجابياً  موؤ�شراً  ي�شكل  مما  2020م، 
اجلهات  خمتلف  بني  واملثمر  الوثيق  التعاون 

اإىل ج��ان��ب ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى حتقيق  امل�����ش��ارك��ة، 
حم��اف��ظ��ة ال�����ش��ارق��ة م��دي��ن��ة م��راع��ي��ة لل�شن 
ب��ال�����ش��ب��ك��ة ال���دول���ي���ة ل��ل��م��دن امل���راع���ي���ة لل�شن 
وتطوير  وتفعيل  العاملية،  ال�شحة  مبنظمة 

العديد من املبادرات.
املتحققة يف حماور  النتائج  االجتماع  وناق�س 
اخلطة اال�شرتاتيجية للجنة العليا: امل�شاحات 
اخل���ارج���ي���ة واالأب���ن���ي���ة، وال���ن���ق���ل، واالإ����ش���ك���ان، 
واالإدم����اج  واالح�����رتام  املجتمعية،  وامل�����ش��ارك��ة 
والتوظيف،  امل��دن��ي��ة  وامل�����ش��ارك��ة  االج��ت��م��اع��ي، 
واالت�����ش��االت وامل��ع��ل��وم��ات، وال��دع��م املجتمعي 

ما  االجتماع  تناول  كما  ال�شحية.  واخلدمات 
حتقق على �شعيد املبادرات الداعمة للربنامج 
يف املجاالت االإح�شائية واالإعالمية ومبادرات 
مراعية  م��دي��ن��ة  لل�شارقة  التنفيذي  امل��ك��ت��ب 

لل�شن.
كما ا�شتعر�س االجتماع عدداً من التقارير من 
عدة جهات ودوائر حكومية وموؤ�ش�شات، تناولت 
اخلا�شة  امل��ب��ادرات  اأع��م��ال  �شري  ع��ن  تفا�شيل 
التي  والتو�شيات  املقرتحات  من  وع��دداً  بها، 
اخلطط  حتقيق  وت�شريع  تطوير  �شاأنها  من 

التي تعمل عليها اجلهات.

•• القاهرة -وام:

للجامعة  العامة  االأمانة  مبقر  ام�س  ب��داأت 
م��ن دور  ال��ث��ال��ث��ة  اأع��م��ال اجلل�شة  ال��ع��رب��ي��ة 
الت�شريعي  ال��ف�����ش��ل  م���ن  ال��ث��ال��ث  االن��ع��ق��اد 
ال���ث���اين ل��ل��ربمل��ان ال��ع��رب��ي مب�����ش��ارك��ة وفد 
للمجل�س  االم���ارات���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�����ش��ع��ب��ة 

الوطني االحتادي .
التي  ال��ت��ق��اري��ر  مناق�شة  اجلل�شة  و���ش��ه��دت 
رف��ع��ت��ه��ا ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة وامل��وؤق��ت��ة والتي 
ت���ط���رق���ت ل����الأو�����ش����اع يف ع�����دد م����ن ال�����دول 
دور  وتاأكيد  الفل�شطينية  والق�شية  العربية 
الربملانات  م��ع  التعاون  يف  العربي  ال��ربمل��ان 

الدولية لدعم خمتلف الق�شايا العربية.
االإماراتية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�����ش��ع��ب��ة  وف���د  ���ش��م 

�شعادة  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  اأع�����ش��اء 
كل من جا�شم عبد اهلل النقبي ع�شو جلنة 
وحقوق  وال��ق��ان��ون��ي��ة  الت�شريعية  ال�����ش��وؤون 
االن�شان وخالد بن زايد ع�شو جلنة ال�شوؤون 
االقت�شادية واملالية وعائ�شة �شامل بن �شمنوه 
رئي�شة جلنة ال�شوؤون االجتماعية والرتبوية 
اأحمد  وحممد  وال�شباب  وامل���راأة  والثقافية 
اخلارجية  ال�����ش��وؤون  جلنة  ع�شو  اليماحي 

وال�شيا�شية واالأمن القومي.
ول��ف��ت ���ش��ع��ادة ج��ا���ش��م ع��ب��د اهلل ال��ن��ق��ب��ي اأن 
الهامة  امل��ح��اور  من  العديد  بحثت  اجلل�شة 
الدائمة  االأرب��������ع  ال���ل���ج���ان  م����ن  امل���رف���وع���ة 
املنبثقة  الفرعية  واللجان  للربملان  التابعة 
فل�شطني  ت��ق��ري��ر جل��ن��ة  اأه��م��ه��ا  وم���ن  عنها 
وال��ذي تناول ما يتم من اأح��داث من القوة 

والتمييز  الفل�شطينيني  �شد  االإ�شرائيلية 
ال��ربمل��ان يف هذا  رف�����س  العن�شري، جم���ددا 
عا�شمة  بالقد�س  االع��رتاف  لقرار  ال�شياق 
الإ�شرائيل وم�شددا على اأنها �شتظل عا�شمة 

فل�شطني االأبدية.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ����ش���ع���ادة خ���ال���د ب����ن زاي����د 
اإن ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي ن��اق�����س م��و���ش��وع دعم 
للق�شية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
اأهمية  م���وؤك���دا  دائ����م،  ب�شكل  الفل�شطينية 
العربية  ل��ل��ربمل��ان��ات  دع���وة  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن 
منا�شب  حل��ل  وال��و���ش��ول  للعمل  واالأجنبية 
فيما يخ�س الق�شايا املتعلقة بالدول العربية 
مبينا  وغريها،  الفل�شطينية  الق�شية  مثل 
الدائمة  اللجان  تقارير  تناولت  اجلل�شة  اأن 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  ال��ي��ه��ا  امل��رف��وع��ة 

واالجتماعية والقانونية وحقوق االإن�شان.
بن  ���ش��امل  عائ�شة  �شعادة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
اليوم  ال��ربمل��ان  جلل�شة  قدمت  اإن��ه��ا  �شمنوه 
تقريرا حول ما اأجنزته اللجنة االجتماعية 
وال��ذي حمل يف طياته الكثري من املبادرات 
التح�شريات  اأهمها  ومن  والق�شايا  الهامة 
العايل  للتعليم  م��وؤمت��ر  الإق���ام���ة  اجل���اري���ة 
والبحث العلمي يف الوطن العربي واملقرر يف 
�شهر فرباير املقبل برعاية الربملان العربي 
وذل���ك الإ����ش���دار ق��ان��ون ا���ش��رت���ش��ادي عربي 

موحد للتعليم العايل والبحث العلمي.
����ش���ع���ادة حم��م��د اأحمد  م���ن ن��اح��ي��ت��ه ل��ف��ت 
اليماحي اإىل اأنه مت مناق�شة اأهم امل�شتجدات 
تقرير  ال��وارد يف  العربي  بالعامل  ال�شيا�شية 
“ احلالة ال�شيا�شية يف العامل العربي للعام 

العربي من  الربملان  اأعده  “ الذي   2018
وال�شيا�شية  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  خالل 
اأن الربملان العربي  واالأمن القومي، موؤكدا 
التطورات  تعزيز  على  تقريره  يف  يحر�س 
العربية،  ال�شاحة  �شهدتها  التي  االيجابية 
للتطورات  ا�شتعرا�شا  التقرير  ي��ق��دم  كما 
وال��ت��غ��ريات ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال��ع��رب��ي��ة واأب����رز 
التحديات وال�شعوبات التي ي�شهدها العامل 
اأقرها  التي  العمل  خطط  ومتابعة  العربي 
الربملان العربي. واأ�شار اإىل اأن التقرير جاء 
االإيجابية  التطورات  يف ثالثة حماور وهي 
عام  خالل  العربية  ال�شيا�شية  ال�شاحة  على 
العامل  يف  ال�شيا�شية  والتحديات   2018
وتو�شياته  العربي  ال��ربمل��ان  وروؤي���ة  العربي 
جتاه االأو�شاع ال�شيا�شية يف العامل العربي .

•• اأو�شلو -وام: 

�شاركت هبه اجلنيبي القائم باالأعمال باالإنابة يف 
االول  اأم�س  ال��روي��ج  ل��دى مملكة  ال��دول��ة  �شفارة 
 2018 لل�شالم  نوبل  “جائزة  ت�شليم  مرا�شم  يف 
اأو�شلو. ح�شر احلفل  اأقيمت يف العا�شمة  التي   “
وامللكة  اخلام�س  هارالد  الرويج  ملك  جاللة   ..
�شونيا وويل العهد االأمري هوكون واأف��راد العائلة 
الرويجية  ال��وزراء  رئي�شة  �شولربغ  اآرن��ا  و  املالكة 
الرويجية  اخل��ارج��ي��ة  وزي�����رة  ����ش���وراي���ده  واإي���ن���ه 

اإ����ش���اف���ة اإىل ع����دد م���ن امل�������ش���وؤول���ني وال��������وزراء يف 
لدى  املعتمدين  وال�شفراء  الرويجية  احلكومة 
يف  ال�شخ�شيات  اأه��م  م��ن  ونخبة  ال��روي��ج  مملكة 
املجتمع الرويجي ونخبة من ال�شخ�شيات العاملية 
والن�شطاء يف جمال ال�شالم . جدير بالذكر اأنه بلغ 
عدد االأفراد واملنظمات التي ُر�شحت للفوز بجائزة 
�شخ�شا ومنظمة   331 ح���وايل  ال��ع��ام  ه��ذا  ن��وب��ل 
وح�شل على جائزة نوبل لل�شالم 2018 منا�شفة 
جمهورية  م��ن  مكويجي  دني�س  الطبيب  م��ن  ك��ل 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ون���ادي���ة م����راد نا�شطة  ال��ك��وجن��و 

جلهودهما  تقديرا  العراقية  االإي��زي��دي��ة  احلقوق 
يف  كو�شيلة  اجلن�شي  ال��ع��ن��ف  ا���ش��ت��خ��دام  اإن��ه��اء  يف 
النزاعات امل�شلحة. ومتنح جلنة موؤلفة من خرباء 
خم�شة  يف  �شنوياً  اجلائزة  ونرويجيني  �شويديني 
جم���االت ال�����ش��الم وال��ك��ي��م��ي��اء وال��ف��ي��زي��اء والطب 
مدينة  يف  وحدها  ال�شالم  جائزة  ومتنح  واالآداب 
وقد  ال�شويد  يف  فتمنح  اجل��وائ��ز  بقية  اأم��ا  اأو�شلو 
 1905 ع��ام  لل�شالم يف  نوبل  اأول جائزة  مت منح 
ماليني  ت�شعة  نوبل  جائزة  قيمة  وتبلغ  اأو�شلو  يف 

كرونة �شويدية - 1.1 مليون دوالر -.

•• اأبوظبي -وام:

امل�شاورات  االأول من  عقد االجتماع 
اخلارجية  وزارة  ب���ني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
اخلارجية  ووزارة  الدويل  والتعاون 
م�شتوى  على  االأ�شرتالية  والتجارة 
كبار امل�شوؤولني وذلك يف ديوان عام 

الوزارة يف اأبوظبي.
تراأ�س جانب دول��ة االإم��ارات �شعادة 
وزير  م�شاعد  امل���رر  �شاهني  خليفة 
اخلارجية والتعاون الدويل لل�شوؤون 
اجلانب  ت��راأ���س  فيما   .. ال�شيا�شية 
�شيهان  ت����وين  ���ش��ع��ادة  االأ�����ش����رتايل 
ل�شوؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر  ن���ائ���ب 
االإن�شانية  وال�شوؤون  ال��دويل  االأم��ن 

اخلارجية  وزارة  يف  وال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة 
الدولة  لدى  االأ�شرتالية  والتجارة 
من  امل�شوؤولني  م��ن  ع��دد  وبح�شور 

وزارتي خارجية البلدين.
املرر  ���ش��اه��ني  خليفة  ���ش��ع��ادة  واأك����د 
امل�شاورات  م��ن  اجل��ول��ة  ه��ذه  اأهمية 
اأوجه التعاون امل�شرتك بني  لتعزيز 
ال��ب��ل��دي��ن وال��ت�����ش��اور وال��ت��ن�����ش��ي��ق يف 

خمتلف الق�شايا التي تهمهما.
ا�شتعرا�س  امل�شاورات  خالل  وجرى 
ع����الق����ات ال���ت���ع���اون امل�������ش���رتك بني 
البلدين و�شبل تعزيزها وتطويرها 
امل�شتجدات  اجل����ان����ب����ان  وت�����ن�����اول 
والتطورات الراهنة على امل�شتويني 
االإقليمي والدويل وبحثا عددا من 

امل�شرتك  االه��ت��م��ام  ذات  ال��ق�����ش��اي��ا 
وع���ل���ى راأ����ش���ه���ا ال���ت���ع���اون االإمن���ائ���ي 
وم���ك���اف���ح���ة ال���ت���ط���رف واالإره���������اب 
يف  االأو����ش���اع  مناق�شة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
وفل�شطني  والعراق  و�شوريا  اليمن 

واملوقف من اإيران.
االأ�شرتايل  الوفد  اأع��رب  من جهته 
حلكومة  وتقديره  �شكره  بالغ  ع��ن 
ال�شيافة  االإم��ارات وعلى كرم  دولة 
وحفاوة اال�شتقبال وح�شن الرتتيب 

واالإعداد لهذا االإجتماع .
وق�����د ات���ف���ق اجل���ان���ب���ان ع���ل���ى عقد 
ال�شيا�شية  اجتماع ثاين للم�شاورات 
الحقا  عليه  االت��ف��اق  يتم  موعد  يف 

عرب الطرق الدبلوما�شية.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل القن�شل الربيطاين

الإمارات ت�شارك يف اأعمال اجلل�شة الثالثة للربملان العربي بالقاهرة

الإمارت ت�شارك يف مرا�شم ت�شليم جائزة نوبل لل�شالم يف الرنويج

عقد الجتماع الأول للجنة امل�شاورات ال�شيا�شية بني الإمارات وا�شرتاليا

اإجنازات الإمارات مبجال حقوق الإن�شان يف حما�شرة باأ�شتانا

�شامل القا�شمي يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا لـ»ال�شارقة مدينة مراعية لل�شن«

املنتدى الإ�شالمي: املجال�س العلمية هدفها توعية 
الأفراد باملعارف ال�شرعية يف اأطر من�شبطة

•• ال�شارقة -وام:

اأكد املنتدى االإ�شالمي بال�شارقة على الدور املهم للمجال�س العلمية يف تزويد 
بو�شليبي  د.م��اج��د  �شعادة  وق��ال   . املختلفة  االإ�شالمية  الثقافة  بعلوم  املجتمع 
اإىل  تهدف  ثقافية  م��ب��ادرة  العلمية  املجال�س  اإن  االإ�شالمي  املنتدى  ع��ام  اأم��ني 
اأحياء م�شاجد االإمارة بالذكر و عمارتها بالدرو�س العلمية من ال�شرية النبوية 
املجال�س  ه��ذه  وحت��ث  ال��غ��راء  ال�شريعة  بعلوم  املجتمع  ثقافة  وتعميق  العطرة 
االإ�شالمية وروعة �شماحتها  اإىل تلم�س عظمة احل�شارة  اأفراد املجتمع وفئاته 
�شوؤون احلياة  الو�شطي يف كافة  االإقتداء واالإع��ت��دال  االأخ��ذ مبنهج  اإىل  وتدعو 
يعقدها  التي  العلمي  املجل�س  فعاليات  تتوا�شل  ال�شدد  هذا  ويف  االإجتماعية. 
املنتدى االإ�شالمي بال�شارقة حول كتاب “ االأدب املفرد “لالإمام البخاري حتى 
20 من دي�شمرب اجلاري وتعقد بجامع اجلامعة القا�شمية �شمن اأجندة وبرامج 
الثقافة االإ�شالمية لل�شهراحلايل . ويحت�شن املنتدى اأن�شطة الثقافة االإ�شالمية 
املتميز بال�شارقة ويواكب الن�شاط املعريف املتزايد الذي ت�شهده بجملة وا�شعة من 
االأن�شطة الثقافية والربامج العلمية ومن اأبرزها مبادرة املجال�س العلمية التي 
االأفراد  وتوعية  املختلفة  االإ�شالمية  الثقافة  بعلوم  املجتمع  تزويد  اإىل  تهدف 

باملعارف ال�شرعية يف اأطر علمية واأكادميية من�شبطة.

•• اأ�شتانا -وام:

الربيكي  ع���م���ار  ال�����ش��ي��د  ا���ش��ت��ع��ر���س 
ب�شفارة  ب��االإن��اب��ة  ب��االأع��م��ال  ال��ق��ائ��م 
ال��دول��ة ل���دى ك��ازاخ�����ش��ت��ان اإجن����ازات 

حقوق  جم�����ال  يف  االإم�����������ارات  دول������ة 
اخل�شو�س  وج�����ه  وع���ل���ى  االإن���������ش����ان 
ح���ق���وق امل�������راأة وال���ط���ف���ل. ج����اء ذلك 
األ���ق���اه���ا لطالب  خ�����الل حم���ا����ش���رة 
جامعة احلقوق الوطنية يف العا�شمة 

الكازاخية “ اأ�شتانا “ وذلك مبنا�شبة 
ال�70  والذكرى  االإن�شان  يوم حقوق 
ال���ع���امل���ّي حلقوق  الع��ت��م��اد االإع������الن 
لالأمم  ال��ع��ام��ة  باجلمعية  االإن�����ش��ان 
امل��ت��ح��دة . وحت����دث ال��ربي��ك��ي خالل 

حم��ا���ش��رت��ه ح���ول ن��ه��ج االإم������ارات يف 
جمال حقوق االإن�شان التي بنيت على 
وفقا  واالن��ف��ت��اح  وال��ت��ع��اون  الت�شامح 
املغفور  املوؤ�ش�س  القائد  واإرث  لروؤية 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له 

ثراه«. اهلل  “طيب 
كما تطرق يف حديثه اإىل بع�س اأوجه 
االإمارات  دول��ة  حققتها  التي  التقدم 
على  ال�شوء  م�شلطا  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
املوا�شيع املتعلقة بال�شباب والت�شامح 

من   . والكراهية  التطرف  وحماربة 
جانبهم اأعرب الطالب عن ارتياحهم 
واإع��ج��اب��ه��م اله��ت��م��ام دول���ة االإم����ارات 
بق�شايا ال�شباب ودور املراأة االإماراتية 

يف م�شرية الدولة التنموية.

 

•• اأبوظبي-وام:

ال�  العربية  لدول اخلليج  التعاون  ال�شادر عن قمة جمل�س  البيان 
ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  برئا�شة  بالريا�س  اجتماعها  يف   ،39
امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ومب�شاركة  ال�شقيقة 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اأن ما يجمع بني  ر�شالة مفادها  اهلل” حمل عناوين كربى حتمل 
الدول اخلليجية اأقوى واأعمق مما ميكن اأن تختلف عليه، واأنها من 
 ،2025 لعام  والربجمة  والتعا�شد  التخطيط  توا�شل  الريا�س 

وما بعده.
فالتاأكيد على وحدة ال�شف اخلليجي وا�شتكمال اإجراءات التكامل، 
و �شرعة تطوير منظومة الدفاع امل�شرتك اىل جانب دميومة انعقاد 
االقت�شادية يف  الوحدة  لتحقيق  والتوجيه بخريطة طريق  القمة 
موعدها املتفق عليه بعد �شبع �شنوات، ُيعترب جناحاً حقيقيا يحفظ 

لهذه املنظومة االإقليمية وظيفتها املف�شلية يف عامل م�شطرب .
ب��ي��ان ال��ق��م��ة ك���ان اأك���ر م��ن وا���ش��ح وق��اط��ع يف احل��ر���س ع��ل��ى قوة 
اأع�����ش��ائ��ه، وه��ي ق��وة ووحدة  جمل�س ال��ت��ع��اون ووح���دة ال�شف ب��ني 
تفوت الفر�شة على كل من يتخيل اأو يروج اأو يتمناه البع�س من 
روؤية اختالل مبداأ التعاون اخلليجي. القمة ال� 39 ملجل�س التعاون 
اأعادت للذاكرة ال�شيا�شية واالإعالمية ن�شو�س وم�شامني االأهداف 
االأ�شرة  وحت�شني  حلماية   ،1981 ع��ام  املجل�س  عليها  ق��ام  التي 
بداأت  اأم��ن��ي��ة  خم��اط��ر  حملت  م�شتجداٍت  م��ن  العربية  اخلليجية 
ملفتاً  ك��ان  ولذلك   .. اإليها  الفو�شى  لت�شدير  املنطقة  ت�شتهدف 
وبقوة، ما ت�شمنه البيان اخلتامي لقمة الريا�س يف جمال الدفاع 
امل�شرتك من ت�شديد على �شرعة اإجناز جميع االإج��راءات اخلا�شة 
بتخطيط  املعنية  امل��وح��دة  اخلليجية  الع�شكرية  ال��ق��ي��ادة  بتفعيل 
واإدارة العمليات الع�شكرية امل�شرتكة وملواجهة التهديدات املحتملة 
يف اإطار اتفاقية الدفاع امل�شرتك التي جرى اعتمادها عام 2013.

ويف نف�س مفهوم الدفاع امل�شرتك، جاء الن�س على مكافحة الفكر 
يف  املجل�س  �شركاء  مع  والعمل  القانون  ب�شيادة  وااللتزام  املتطرف 
االأعلى يف ذلك  املجل�س  ..وك���اأن  االإره���اب  ال��دويل ملكافحة  املجتمع 
يعيد التذكري باأن هذه املنظومة اخلليجية تنوب عن االأمة العربية 
اأ�شكاله  التطرف واالإره��اب مبختلف  التحالف ملواجهة  والعامل يف 
واالرتقاء  ال�شرعية  احلكومات  وحت�شني  تعزيز  ويف  وم�شمياته، 
باالأداء املوؤ�ش�شي يف منظومة العمل احلكومي، كخري �شبيل ملواجهة 

الفو�شى والتطرف واالإعالم امل�شموم.
وبنف�س العزمية والروؤية ال�شاملة، اأعاد بيان الريا�س التاأكيد على 
الثوابت املتوارثة ويف �شدارتها الق�شية الفل�شطينية واحلر�س على 
موا�شلة  ويف  اليمنية،  الدولة  يف  ال�شرعية  ودع��م  العراق  ا�شتقرار 

الوفاء بالواجب االإن�شاين جتاه الدول ال�شديقة.
ومن موقع االلتزام بطموحات واأحالم مواطني دول التعاون، فقد 
دعت قمة الريا�س اىل و�شع خريطة طريق ل�شرعة اإجناز التكامل 
واالحتاد  امل�شرتكة  اخلليجية  ال�شوق  يف  ممثاًل  املجل�س،  دول  بني 

اجلمركي، و�شوال اىل حتقيق الوحدة االقت�شادية عام 2025.
دولة  وم��ن  الآخ��ر  �شخ�س  م��ن  تختلف  اأن  ميكن  النجاح  مقايي�س 
الأخرى ..لكن ال اأحد، غري الذي يف قلبه مر�س، ميكن اأن يجادل 
يف اأن تعيني قائد للقوات الع�شكرية املوحدة لدول جمل�س التعاون، 
وكذلك التوجيه بو�شع خريطة طريق الإجناز الوحدة االقت�شادية 
يف موعدها، هما عالمات جناح عالية ملجل�س التعاون الذي �شّلمت 
دولة  اىل  ال��ق��ادم  ال��ع��ام  اجتماعه  ا�شت�شافة  اأم��ان��ة  ال��ري��ا���س  قمة 

االمارات .. راعية ا�شرتاتيجية العزم والوفاء.

القمة اخلليجية..
 موا�شلة التعا�شد 

والتخطيط من الريا�س

كتب : حممد جالل الري�سي
 املدير التنفيذي لوكالة اأنباء الإمارات



األربعاء  12   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12501  
Wednesday  12   December   2018  -  Issue No   12501 عربي ودويل

11

قال وزير الداخلية االإ�شباين فرناندو جراندي مارال�شكا اإنه �شري�شل 
ال�شرطة الوطنية اإىل قطالونيا اإذا مل تبذل ال�شلطات املحلية مزيدا 
طرقا  اأغ��ل��ق  ال��ذي  االحتجاج  مثل  االحتجاجات  الإي��ق��اف  اجلهد  م��ن 
�شرطة  مارال�شكا  جراندي  واتهم  االأ�شبوع.  مطلع  يف  رئي�شية  �شريعة 
قطالونيا املحلية بالتقاع�س عن منع املحتجني املطالبني باال�شتقالل 
من اإغالق طريق اإيه بي-7 ملا يزيد عن 15 �شاعة يوم ال�شبت. و�شيثري 
تدخل ال�شرطة الوطنية اجلدل يف االإقليم الواقع ب�شمال �شرق البالد 
والذي تديره حكومة حملية وت�شري نتائج ا�شتطالعات الراأي به اإىل 
اإىل  و�شتعيد  اإ�شبانيا.  عن  االنف�شال  يريدون  ال�شكان  ن�شف  نحو  اأن 
االأذهان اأي�شا قرار مدريد اإر�شال فرقة كبرية من ال�شرطة الوطنية يف 
�شبتمرب اأيلول العام املا�شي بعد اأن دعت حكومة قطالونيا اإىل اإجراء 
وكتب  ق��ان��وين.  غ��ري  ب��اأن��ه  اإ�شبانيا  و�شفته  اال�شتقالل  على  ا�شتفتاء 
وزير الداخلية االإ�شباين لنظريه يف قطالونيا ر�شالة مفتوحة يف وقت 
اأن تتعامل ال�شرطة  “يجب  اأم�س االثنني قال فيها  متاأخر من م�شاء 
امل��روري مثلما  العام واالأم��ن  االإقليمية مع مظاهر االإخ��الل بالنظام 
حدث يف االأيام القليلة املا�شية.  »اإذا مل يحدث ذلك... �شتاأمر احلكومة 

بتدخل �شرطة البالد«. ومل يرد رد فعل من �شلطات قطالونيا.
 

عنها  اأع��ل��ن  التي  ال��ت��داب��ري  ب��اأن  الفرن�شيني  الإق��ن��اع  احلكومة  ت�شعى 
ال�شفراء”  “ال�شرتات  ملطالب  ت�شتجيب  ماكرون  اإميانويل  الرئي�س 
فيما اأعلن العديد من املحتجني عن خيبة اأملهم وعزمهم على موا�شلة 
حركتهم. ويلقي رئي�س الوزراء اإدوار فيليب كلمة اأمام جمل�س النواب 
يف�شل فيها االإجراءات التي ك�شف عنها الرئي�س يف كلمته التلفزيونية 
اإىل االأمة . كما ترتقب ال�شلطات الفرن�شية توجهات الراأي العام التي 
تعترب اأ�شا�شية مل�شار االأزمة، يف ظل حتركات احتجاجية تفتقر اإىل اأي 
واملطالب.  االجتماعية  ال�شرائح  من  العديد  وجتمع  مركزي  تنظيم 
املحتجني عزمهم  م��ن  ال��ع��دي��د  اأع��ل��ن  كلمته،  م��اك��رون  اإن��ه��اء  وب��ع��د 
عند  �شيما  وال  ال�شواتر  واإق��ام��ة  الطرقات  قطع  يف  اال�شتمرار  على 
امل�شتديرات، ودعوا اإىل “ف�شل خام�س” من التعبئة ال�شبت يف جميع 
حتركات  ي�شهد  التوايل  على  �شبت  يوم  خام�س  ليكون  فرن�شا،  اأنحاء 
الثاين/ ت�شرين   17 انطالق احلركة يف  الوطني منذ  امل�شتوى  على 
ن��وف��م��رب. وت�شعى ال��دول��ة ل��ت��ف��ادي وق���وع جت����اوزات خ��ط��رية جديدة 
كالتي �شهدها يوما ال�شبت ال�شابقني، وحذر ماكرون بهذا ال�شدد باأن 
ت�شاهل«. وحملت  باأي  )...( لن حتظى  املقبولة  العنف غري  “اأعمال 
هذه التجاوزات ال�شرطة على اتخاذ تدابري غري م�شبوقة يف فرن�شا. 
ومت اعتقال 4523 �شخ�شا منذ اأول تظاهرة ل�”ال�شرتات ال�شفراء”، 

و�شع 4099 منهم قيد التوقيف رهن التحقيق.
 

قال م�شدر مطلع ام�س اإن اليابان ت�شعى لزيادة االإنفاق الدفاعي يف 
االأعوام اخلم�شة املقبلة لدعم �شراء مقاتالت �شبح جديدة وغريها 

من املعدات الع�شكرية االأمريكية املتطورة.
وقال امل�شدر الذي طلب عدم ن�شر ا�شمه اإن وزارة الدفاع �شتقدم يف 
ال�شهر اجلاري خطة الإنفاق 27 تريليون ين )239.5 مليار دوالر( 

على جي�شها خالل خم�شة اأعوام اعتبارا من اأبريل ني�شان املقبل.
)نيكي(  ك��ان��ت �شحيفة  ال��ت��ي  امل��ق��رتح��ة،  االإن���ف���اق  خ��ط��ة  وت�����ش��م��ل 
االإنفاق  زي���ادة  ال�شبت،  ي��وم  ذك��ره��ا  م��ن  اأول  اليومية  االقت�شادية 
يف  املتو�شط  يف  باملئة   0.8 مع  مقارنة  �شنويا  باملئة   1.1 مبتو�شط 
املناق�شات  زلنا نحتاج ملزيد من  “ما  امل�شدر  ال�شابقة. وقال  اخلطة 
يف  اخلطة  �شتدر�س  احلكومة  اأن  م�شيفا  النهائية”  املوافقة  قبل 
الدفاع  وزارة  م��ن  مل�شوؤولني  الو�شول  يت�شن  ومل  اجل���اري.  ال�شهر 
ل�شراء  اجل��دي��دة  امليزانية  خم�ش�شات  بع�س  وت�شتخدم  للتعقيب. 
اأيجي�س ا�شور  اأمريكية ال�شنع منها نظامي رادار من طراز  معدات 
ت�شنعها  ال��ت��ي  اإف-35  وم��ق��ات��الت  البالي�شتية  لل�شواريخ  امل�شاد 

�شركة لوكهيد مارتن.

عوا�شم

مدريد

باري�س

طوكيو

طائرتان ع�شكريتان رو�شيتان ت�شالن فنزويال  
•• مو�شكو-رويرتز:

حمل  على  قادرتان  ا�شرتاتيجيتان  رو�شيتان  ع�شكريتان  طائرتان  هبطت 
اأثار  مم��ا  هناك  للحكومة  دعما  رم��زي��ة  لفتة  يف  فنزويال  يف  ن��ووي  �شالح 
غ�شب وا�شنطن. وهبطت الطائرتان وهما من طراز توبوليف-160 الذي 
مايكيتيا  يف مطار  االأبي�س”  “البجع  ا�شم  الرو�س  الطيارون  عليه  يطلق 
اآالف  اأن قطعتا م�شافة تزيد على ع�شرة  اأم�س االثنني بعد  قرب كراكا�س 
الفنزويلي  الرئي�س  اإج��راء  اأي��ام من  بعد  الطائرتني  ن�شر  كيلومرت. وجاء 
نيكوال�س مادورو، الذي تعترب حكومته الي�شارية اأبرز عدو للواليات املتحدة 
يف  بوتني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  مع  حمادثات  الالتينية،  اأمريكا  يف 
املدى  ق�شرية  نووية  �شواريخ  حمل  الطائرات  هذه  ملثل  وميكن  مو�شكو. 
اإعادة التزود بالوقود  األف كيلومرت دون   12 والطريان مل�شافة تزيد على 

و�شبق اأن هبطت يف فنزيال من قبل يف العقد االأول من االألفية الثالثة.
غا�شبا  يقول  تويرت  على  بومبيو  مايك  االأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  وكتب 
“احلكومة الرو�شية اأر�شلت طائرتني حربيتني حول ن�شف الكرة االأر�شية 
االأم��ر على  اأن يريا  “�شعبا رو�شيا وفنزويال يجب  واأ�شاف  اإىل فنزويال«. 
يف  احل��ري��ات  وت�شحقان  العام  امل��ال  ت��ب��ددان  فا�شدتان  حكومتان  حقيقته: 
حني يعاين �شعباهما«. ومع انهيار اقت�شاد فنزيال، ع�شو منظمة البلدان 
الذي  لها  الرئي�شي  املقر�س  رو�شيا  اأ�شبحت  )اأوب���ك(،  للبرتول  امل�شدرة 
ميثل املالذ االأخري وا�شتثمرت مو�شكو يف قطاعها النفطي وقدمت الدعم 
جلي�شها. رف�س الكرملني انتقادات بومبيو قائال اإنها “غري دبلوما�شية” 
با�شم  امل��ت��ح��دث  بي�شكوف  دمي���رتي  وق���ال  االإط�����الق«.  على  الئ��ق��ة  و”غري 
الكرملني لل�شحفيني “فيما يتعلق بفكرة اأننا نهدر املال العام نحن ال نتفق 
مع ذلك. ولي�س من الالئق حقيقة اأن تديل دولة ميكن لن�شف ميزانيتها 
الدفاعية اإطعام قارة اأفريقيا باأ�شرها مبثل هذه الت�شريحات«. ومل تو�شح 
اإىل  اأو  ب�شواريخ  مزودتني  الطائرتان  كانت  اإذا  ما  الرو�شية  الدفاع  وزارة 
متى �شتبقيان هناك اأو ما هي مهمتهما بالتحديد لكنها قالت اإن طائرتني 

حربيتني اأخريني رافقتا طائرتي التوبوليف.
 

رو�سيا حمبطة بالتاأكيد من مماطلة تركيا 

اأين تكمن انتهازية اأردوغان يف عدم التخل�س من جبهة الن�شرة؟

مراحل حركة احتجاجية غري م�شبوقة يف فرن�شا
•• باري�س-اأ ف ب:

“لل�شرتات  امل�شبوق  غ��ري  الغ�شب  م��راح��ل  يلي  م��ا  يف 
ال�شفراء” من التجمعات االأوىل عند مفرتقات الطرق 
اإميانويل  ال��رئ��ي�����س  األ��ق��اه  ال���ذي  اإىل اخل��ط��اب  امل��ه��م��ة 

ماكرون واأعلن فيه قرارات تلبي بع�شاً من مطالبهم.
اأ�شا�شا �شد زيادة  اأ�شفرت هذه االحتجاجات التي بداأت 
اجتماعيا  ا�شتياء  تعك�س  واأ�شبحت  امل��ح��روق��ات  ر���ش��وم 
منذ  اجلرحى  ومئات  قتلى  اأرب��ع��ة  �شقوط  عن  عميقا، 

17 ت�شرين الثاين نوفمرب.
ت�شرين   18 يف  في�شبوك  موقع  على  و�شع  ت�شجيل  يف 
االأول اأكتوبر وانت�شر ب�شرعة، توجه �شيدة غري معروفة 
ماكرون”،  “ال�شيد  اإىل  االت��ه��ام  م��ورو  جاكلني  تدعى 
هذه  ون�شرت  ال�شيارات”.  �شائقي  “ا�شطهاد  وت��دي��ن 
اأ�شعار  “بخف�س  تطالب  االأنرتنت  على  عري�شة  امل��راأة 
اإغالق  ال��ي��وم االأول م��ن حملة  ���ش��ارك يف  امل��ح��روق��ات«. 
الثاين/نوفمرب  ت�شرين   17 ال�شبت  فرن�شا  يف  الطرق 
ال�شائقني  �شرتات  ارت���دوا  األ��ف متظاهر   290 ح��واىل 
ال�������ش���ف���راء يف حت�����رك ج�����رى خ������ارج اإط�������ار االأح�������زاب 
ادوار  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  والنقابات. يف 

فيليب اأن احلكومة م�شرة على موقفها.
قتيالن  �شقط  اأي���ام  اأرب��ع��ة  وخ���الل  االح��ت��ج��اج،  ا�شتمر 

عر�شا و530 جريحا.
الهندي،  املحيط  الفرن�شية يف  هزت جزيرة الريونيون 
ب���ه���ا خ�شو�شا  ت�����ش��ب��ب  ال���ع���ن���ف  اأع�����م�����ال  م����ن  م���وج���ة 

م�شاغبون.
يف يوم ال�شبت 24 ت�شرين الثاين/نوفمرب يف “الف�شل 

ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  حت��دث  ممكن.  وق��ت 
اإىل بالدهم لكّن م�شوؤوليه  ب��اأن يعود جنوده  اإرادت��ه  عن 
االأمنّيني يرون يف �شوريا م�شرحاً ملواجهة االإيرانيني كما 
اأنهم مرتددون يف روؤية رو�شيا احلَكم الوحيد يف ال�شيا�شات 
ال�شورية واالإقليمية. تخ�شى اأنقرة هجوماً ع�شكرياً على 
اإدلب �شيدفع مبئات االآالف الالجئني اإىل تركيا. وتنظر 
اإىل االنت�شارات الكردية املدعومة من وا�شنطن كتهديد 
وجودي. ومع ذلك، ال ترغب تركيا بقطع عالقاتها مع 
االأمريكيني فهي تاأمل يف اإقناعهم بالتخلي عن االأكراد 
اإىل تخلي  ي��وؤدي  �شوريا مّما  واختيارها ك�شريك لهم يف 

اأنقرة عن حليفتيها يف اأ�شتانة.

موعد انطالق جولة العنف التالية
لهذه  �شُتكتب  ال��دمي��وم��ة  كانت  اإذا  عما  اأح��م��د  يت�شاءل 
الرئي�س  اأّن  الديبلوما�شي  ي���رى  امل���زدوج���ة.  ال�شيا�شة 

•• الريا�س-وكاالت:

على  اأح��م��د  َتلميذ  ال�شابق  الهندي  الديبلوما�شي  عّلق 
اجتماع دول اأ�شتانة االأخري ال�شهر املا�شي والذي ا�شتمر 
اآراب نيوز”  “ذي  يوماً واح��داً فقط، م�شرياً يف �شحيفة 
التا�شع  يف  القمة  عن  ال�شادر  البيان  اأّن  اإىل  ال�شعودية 
التزام  اأك���د  ال��ث��اين(  نوفمرب)ت�شرين  م��ن  وال��ع�����ش��ري��ن 

الدول الثالث ب�شيادة �شوريا ووحدة اأرا�شيها.
على  جديدة  وقائع  خللق  امل��ح��اوالت  “جميع  وعار�شت 
راف�شة بالتايل خطط وا�شنطن تاأمني ح�شور  االأر�س”، 

ع�شكري طويل املدى �شمال �شرق �شوريا.
اإىل احلاجة  ال���رو����ش���ي  ال��رئ��ي�����س  اأ����ش���ار  امل����وؤمت����ر،  ق��ب��ل 
االأع�شاء  اإن��ه��اء تعيني  ال��د���ش��ت��وري ع��رب  امل�����ش��ار  الإجن���از 
املوافقة  متت  الد�شتورية.  اللجنة  من  واخلم�شني  املئة 
اأّما البقية فلقيت رف�شاً من احلكومة  142 ا�شماً  على 
�شتيفان  االأمم��ي اخلا�س  املوفد  دفع  ما  وه��ذا  ال�شورية، 
دي مي�شتورا اإىل و�شف االجتماع باأّنه “فر�شة �شائعة«.

تركيا تتحمل معظم امل�سوؤولية
كانت اإدلب حمور النقا�س االأ�شا�شي يف اأ�شتانة. بعد حوايل 
للتخل�س  تركيا  قبلتها  التي  املهلة  انتهاء  على  �شهرين 
ال�شالح  املنزوعة  املنطقة  تاأ�شي�س  واإنهاء  املتطرفني  من 
بعر�س 15 اإىل 20 كيلومرتاً، مل يكن هنالك اأي تغيري 
بارز على االأر�س. جبهة الن�شرة تبقى متمركزة بقوة يف 
كان  للعيان.  ب�شكل جلي  االأمني  الو�شع  وتدهور  اإدل��ب. 
اُتهمت  نوفمرب   24 كيميائي يف حلب يف  هنالك هجوم 
�شخ�س،   100 اأك��ر من  ُج��رح  املعار�شة حيث  ق��وى  به 
مما دفع رو�شيا اإىل �شن حملة وا�شعة على اأهداف للثوار 
اإقليميون  مراقبون  ويلقي  واإدل��ب.  حماه  حمافظتي  يف 

معظم امل�شوؤولية عن هذا الو�شع، مبا�شرة على تركيا.

جبهة الن�سرة.. حليف مفيد
�شمال  ن��ف��وذه��م  االأك�����راد  ت��ع��زي��ز  اإىل  بقلق  ت��رك��ي��ا  تنظر 
���ش��رق ���ش��وري��ا ع��رب ق���وات ���ش��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة التي 

ت�شعى  االأم���ر،  ه��ذا  ملواجهة  امل��ت��ح��دة.  ال��والي��ات  ترعاها 
اإدلب،  – �شمال حلب،  اأرا���س يف �شمال �شوريا  اإىل و�شع 
و�شائر االأرا�شي حتى الفرات – حتت �شيطرتها. وحتقق 
ب�شكل  تتاألف  التي  �شوريا  حترير  جبهة  عرب  م�شاحلها 
كبري من عنا�شر اجلي�س احلر واملقاتلني الرتكمان. مبا 
اأّن تركيا ترغب بالبقاء يف �شمال �شوريا ملواجهة االأكراد، 
لي�س لديها م�شلحة كبرية يف اإنهاء جبهة الن�شرة، الأّن 
قوات  �شّد  مفيداً  حليفاً  يكون  اأن  ميكن  التنظيم  ه��ذا 
هنالك  لي�س  املنا�شب.  الوقت  يف  الدميوقراطية  �شوريا 
م��ن جم���ال ل��ه��ذه االن��ت��ه��ازي��ة ل���دى حليفتي اأن���ق���رة يف 
الوجود  اأال حتب مو�شكو وطهران  اأ�شتانة: ميكن  م�شار 
الع�شكري االأمريكي يف �شوريا، لكنهما �شت�شعان تدمري 

جبهة الن�شرة كاأولوية.

اأي نتائج لقمة اأخرى مع بوتني؟
دفع هذا االأمر بوتني اإىل التعبري عن اإحباطه من رجب 
الع�شرين يف  اأردوغ���ان على هام�س قمة جمموعة  طيب 
اأي�شاً.  يقلقنا  اإدل��ب  يف  “الو�شع  ق��ال:  حني  االأرجنتني 
نرى اأّن �شركاءنا االأتراك مل ي�شتطيعوا بعد حتقيق كل 
ديبلوما�شية:  بطريقة  اأ�شاف  فقد  ذل��ك،  وم��ع  �شيء”. 
“لكنهم يعملون )على املو�شوع(”. وطلب اأردوغان عقد 
قلة  لكّن  اإدل���ب،  م�شاألة  ملناق�شة  بوتني  م��ع  اأخ���رى  قمة 
تعتقد اأّن جديداً ما �شي�شدر عنها. اإّن اإدلب التي تعترب 
املعقل االأخري للثوار تقع يف قلب املناف�شات امل�شتمرة يف 
ومع  اخلارجيني.  والرعاة  الداخلية  القوى  بني  �شوريا 
التالية  املرحلة  �شتبداأ  املنطقة،  هذه  يف  املواجهة  نهاية 
من ال�شراع الوح�شي للح�شول على مغامن النزاع الذي 

قارب ثماين �شنوات.

ماذا لو �سقطت اإدلب؟
ال�شوري  الرئي�س  �شي�شعى  اإدل����ب،  على  ال�شيطرة  بعد 
ب�شار االأ�شد لتو�شيع �شيطرته على دولة �شيدة وموحدة. 
اخلا�س  وجودهما  على  باحلفاظ  واإي��ران  رو�شيا  ترغب 
يف تلك الدولة بينما تريدان مغادرة االأمريكيني باأ�شرع 

اح���د امل��ح��ت��ج��ني. يف ال��ي��وم ال��ت��ايل اب���دى اث��ن��ان اآخ���ران 
ا�شتعدادهما للقائه قبل اأن ين�شحب اأحدهما.

يوم ال�شبت االأول من كانون االول/دي�شمرب يوم التعبئة 
الثالث، حدثت اأعمال عنف عديدة و�شهد حميط قو�س 
الن�شر وعدد من االحياء الراقية �شدامات بدت اأقرب 

اإىل حرب ال�شوارع.
�سقط قتيل ثالث خارج باري�ش

���ش��ي��دة يف  ت��وف��ي��ت  ف��رن�����ش��ا،  ���ش��رق  ب��ج��ن��وب  يف مر�شيليا 

الثاين” من حتركهم، ت�شدى اآالف املتظاهرين لقوات 
حفظ النظام يف جادة ال�شانزيليزيه يف باري�س.

ثمانة  بينهم  فرن�شا،  يف  متظاهر  اآالف   106 اأح�شي 
اآالف يف باري�س يف اأرقام رفعت بعد مراجعتها بعد ا�شبوع 
اعلن  نوفمرب،  الثاين  ت�شرين   27 يف  الفا.   166 اىل 
اميانويل ماكرون اأنه يريد تكييف ر�شم املحروقات مع 

تقلبات اال�شعار وعقد حوار عام.
فيليب  ادوار  ا�شتقبل  نوفمرب،  الثاين  ت�شرين   29 يف 

اإرن�شتو اأروجو، بينما كان الوزير احلايل موجودا االثنني يف 
مراك�س لتبني امليثاق.

امليثاق  ه��ذا  م�شار  يف  �شكلية  حمطة  مراك�س  م��وؤمت��ر  ويعد 
قبل خ�شوعه لت�شويت نهائي من اأجل اإقراره يف 19 كانون 
العامة لالأمم املتحدة. ويعد  اأمام اجلمعية  االأول/دي�شمرب 
اأثار  اأن��ه  امل�شار غري  ه��ذا  �شكلية يف  مراك�س حمطة  موؤمتر 

الكثري من االنتقادات.
نيويورك،  يف  مت��وز/ي��ول��ي��و   13 يف  ع��ل��ي��ه  االت���ف���اق  ورغ����م 
ان�شحبت 15 دولة من حمادثات تفعيل امليثاق بعدما كانت 
من  كال  املن�شحبني  الئحة  وت�شمل  عليه.  املوافقني  �شمن 
واملجر  الدومينكان  وجمهورية  وت�شيكيا  واأ�شرتاليا  النم�شا 
وليتوانيا وبولندا و�شلوفاكيا. وارتاأت �شبع دول اأخرى اإجراء 
بلجيكا  وه��ي  ال��داخ��ل��ي��ة بخ�شو�شه،  امل�����ش��اورات  م��ن  امل��زي��د 
وبلغاريا واإ�شتونيا واإيطاليا و�شلوفينيا و�شوي�شرا واإ�شرائيل.

وبدا االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س واثقا 
من م�شتقبل امليثاق بالرغم من االن�شحابات، وقال االثنني 
اإن ح�شور “اأكر من 150 دولة” املوؤمتر ميثل “جوابا” 

على ما اأثري حول هذا الن�س.

•• مراك�س-اأ ف ب:

تطرقت نقا�شات املوؤمتر الدويل للهجرة يف مراك�س اإىل �شبل 
تعزيز التعاون بني الدول املوافقة على ميثاق االأمم املتحدة 

للهجرة الذي جرى تبنيه يف افتتاح املوؤمتر.
وا�شتاأنف الثالثاء ممثلو حوايل 60 دولة مرافعاتهم دفاعا 
اإغالق  واأن�شار  القوميني  اأث��ار اعرتا�شات  الذي  امليثاق  عن 

احلدود يف وجه املهاجرين.
“ال�شراكات  ح��ول  نقا�س  ذل��ك جل�شة  م��ع  ب��امل��وازاة  وع��ق��دت 
مع  اأف�شل  ب�شورة  التعامل  اأج��ل  م��ن  املجددة”  وامل��ب��ادرات 

موجات املهاجرين.
دولة   193 اأ���ش��ل  م��ن   164 ممثلو  االث��ن��ني  �شباح  وتبنى 
تعزيز  اإىل  ال���رام���ي  امل��ي��ث��اق  ه���ذا  امل��ت��ح��دة  االأمم  ع�����ش��وا يف 

التعاون الدويل من اأجل “هجرة اآمنة منظمة ومنتظمة«.
اأن��ه��ا �شتن�شحب من  ب��ع��د ذل���ك  ���ش��اع��ات  ال���ربازي���ل  واأع��ل��ن��ت 
امليثاق حاملا يت�شّلم الرئي�س املنتخب اليميني املتطّرف جاير 
بول�شونارو مهامه يف االأول من كانون الثاين/يناير. وجاء 
املقبل  الربازيلي  اخلارجية  وزي��ر  ل�شان  على  االإع���الن  ه��ذا 

اأّما  �شيطرته.  اإىل  اإدل���ب  اإع����ادة  على  حري�س  ال�����ش��وري 
رو�شيا فهي حمبطة بالتاأكيد من مماطلة تركيا يف اإنهاء 
�شقوط  الأّن  ح��رب  �شن  م��رتددة يف  لكّنها  الن�شرة  جبهة 
�شحايا مدنيني �شي�شتدرج تدخاًل غربياً قد ي�شمل ق�شف 
قوات �شورية وحتى و�شع رو�شيا يف مواجهة مبا�شرة مع 
باإنهاء  اإي���ران  ترغب  نف�شه،  لل�شبب  املتحدة.  ال��والي��ات 
جبهة الن�شرة كتهديد ع�شكري، لكّنها حري�شة على عدم 
ا�شتفزاز رئي�س اأمريكي ال ميكن التنبوؤ بت�شرفاته وهي 
تف�شل حالياً دوراً غري مواِجه خ�شو�شاً اأّن امل�شوؤولني يف 
البيت االأبي�س م�شتمرون باحلديث عن طرد اإيران من 
االعتبارات تقرتح  اأّن هذه  اإىل  الكاتب  �شوريا. ويخل�س 
اإدلب حتى اليوم، على االأقل، حتى  ا�شتمرار املراوحة يف 
املتطرف.  التنظيم  �شد  ع�شكرياً  التدخل  تركيا  تقرر 
�شوريا  يف  املواجهات  من  التالية  اجلولة  ه��ذا  و�شيطلق 

والتي �شتكون دموية ومدمرة متاماً كاجلولة االأوىل.

مبواد  �شقتها  يف  اأ�شيبت  بعدما  العمر  م��ن  الثمانني 
قنبلة م�شيلة للدموع.

اأح�ست ال�سلطات 136 األف متظاهر يف فرن�سا
االأرجنتني  الع�شرين يف  فور عودته من قمة جمموعة 
االليزيه.  يف  اأزم��ة  اجتماع  اإىل  م��اك��رون  اإميانويل  دع��ا 
ب���ني ادوار ف��ي��ل��ي��ب وع����دد م���ن ممثلي  واأل���غ���ي اج��ت��م��اع 
تلقوا  اأنهم  بع�شهم  قال  الذين  ال�شفراء”  “ال�شرتات 

تهديدات بالقتل.
وحتت  دي�شمرب  االأول  ك��ان��ون  م��ن  الثالث  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
طالب  حت���رك  ال�شفراء”،  “ال�شرتات  ح��رك��ة  ت��اأث��ري 
الرتبية  قطاع  يف  االإ���ش��الح��ات  �شد  الثانوية  امل��دار���س 
الوطنية، و�شملت اال�شطرابات ع�شرات املدار�س يوميا.

يف الرابع من كانون االأول دي�شمرب، اأعلن ادوار فيليب 
ت��ع��ل��ي��ق زي�����ادة ال��ر���ش��وم ع��ل��ى امل���ح���روق���ات ل�����ش��ت��ة اأ�شهر 
ال�شتاء”.  ف�شل  “يف  والكهرباء  الغاز  تعرفة  وجتميد 
الر�شوم  الزيادات يف  اأن  اأعلن ماكرون  التايل،  اليوم  يف 
من  ال�شاد�س  يف   .2019 لعام  األغيت  املحروقات  على 
اعتقال عدد  لعملية  فيديو  ت�شجيل  اأثار  نف�شه،  ال�شهر 
من طالب املدار�س الثانوية يف �شاحية مانت-ال-جويل 
على  واأياديهم  االأر���س  على  جال�شون  وه��م  الباري�شية، 
االأول  ك��ان��ون  م��ن  ال�شابع  ك��ب��ريا. يف  ا�شتياء  روؤو���ش��ه��م، 
ا�شتقبلت رئا�شة احلكومة عدداً من حمتجي  دي�شمرب، 
وقد  “باملعتدلني”.  و���ش��ف��وا  ال�شفراء”  “ال�شرتات 
دعوا اإىل التظاهر ال�شلمي ولي�س يف باري�س حتى ال يتم 
كانون   8 يف  ال�شبت  ي��وم  ال�شغب”.  “مبثريي  ربطهم 
كثيف،  اأمني  انت�شار  الرغم من  وعلى  دي�شمربن  االأول 

اندلعت �شدامات يف العا�شمة ومدن اأخرى.

برملاين بارز يدعو اإىل رحيل ماي 
•• لندن-رويرتز:

قال ع�شو برملاين بارز يف حزب املحافظني الربيطاين احلاكم موؤيد لالن�شحاب من االحتاد االأوروبي 
اإن رئي�شة الوزراء ترييزا ماي يجب اأن ترحل االآن وحث بقية اأع�شاء احلزب يف الربملان على اإجراء 

ت�شويت بحجب الثقة عنها.
وقال �شتيف بيكر لراديو هيئة االإذاعة الربيطانية )بي.بي.�شي( “ما اأريده اليوم هو اأن يدرك اأع�شاء 
حزب املحافظني يف الربملان اأننا مل نعد ن�شتطيع امل�شي بهذا التعر ويوؤ�شفني اأن اأقرتح الت�شويت 

بحجب الثقة«.
واأرجاأت ماي ت�شويتا برملانيا على خطتها ب�شاأن االن�شحاب من االحتاد االأوروبي بعدما بات وا�شحا اأن 
الربملان لن ميررها �شعيا ملزيد من التنازالت من االحتاد االأوروبي. لكن بيكر قال اإن �شيا�شتها ماآلها 
الوحيد  ال�شبيل  اأن  اأقول  اأن  اتفاقها... فيوؤ�شفني  امل�شي قدما يف  “اإذا مل نتمكن من  الف�شل. وقال 

لتغيري ال�شيا�شة هو تغيري رئي�شة الوزراء، واأعتقد بالفعل اأن من واجبها اأن ترحل«.

اأن���ف���اق���ا ع���رب احل�����دود ال���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف تنفيذ 
ومل  اإي���ران.  م��ن  بدعم  اإ�شرائيل  داخ��ل  هجمات 

ي�شدر اأي تعليق عن حزب اهلل بعد.
اإن عون  وقال بيان �شادر عن الرئا�شة اللبنانية 
اأبلغ قائد قوات حفظ ال�شالم الدولية )يونيفيل( 
التحقيقات يف مو�شوع  نتائج  “ينتظر  لبنان  اأن 
اللبنانية  ال��ق��ي��ادت��ان  ت��ت��واله��ا  وال���ت���ي  االأن���ف���اق 

والدولية ليبني على ال�شيء مقت�شاه«.
قرار  بتطبيق  ملتزم  لبنان  اإن  اهلل،  ع��ون،  وق��ال 
1701 الذي اأنهى  جمل�س االأم��ن ال��دويل رقم 

احلرب عام 2002 بني حزب اهلل واإ�شرائيل.

•• بريوت -رويرتز:

لبنان  اإن  ع��ون  مي�شال  اللبناين  الرئي�س  ق��ال 
اأن توؤدي اإىل توتري  يرف�س اأي ممار�شات ميكن 
واإن��ه حري�س  اإ�شرائيل  الو�شع على احل��دود مع 

على اال�شتقرار يف اجلنوب.
بدء  م��ن  اأ���ش��ب��وع  ب��ع��د  الت�شريحات  ه���ذه  جت���يء 
اإن حزب  تقول  اأنفاقا  ت�شتهدف  اإ�شرائيل عملية 

اهلل حفرها.
االإرهابية  اهلل  اإن جماعة حزب  اإ�شرائيل  وتقول 
حفرت  ال�شالح  من  كبرية  تر�شانة  متتلك  التي 

“مت�شك  على  ت�شديده  ع��ون  ع��ن  ال��ب��ي��ان  ون��ق��ل 
لبنان بتطبيق قرار جمل�س االأم��ن ال��دويل رقم 
املحافظة  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه  م��ن  ان��ط��الق��ا   1701
اأي  ورف�شه  اجلنوب  يف  واال�شتقرار  االأم��ن  على 
ممار�شات ميكن اأن توؤدي اإىل توتري الو�شع على 

احلدود«.
اإن االأم����ر مرتوك  وق���ال اجل��ي�����س االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
اجلانب  على  االأن��ف��اق  م��ع  للتعامل  لليونيفيل 
اليونيفيل  ق��وات  واأك��دت  اللبناين من احل��دود. 
وج��ود نفق واح��د بالقرب من احل��دود وو�شفته 

باأنه “حدث خطري«.

عون: لبنان يريد جتنب التوتر مع اإ�شرائيل 

التعاون الدويل يف قلب مباحثات موؤمتر مراك�س للهجرة 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:08 دي�شمرب 2014 املودعة حتت رقم: 222772 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:  توما�س كوك جروب بي ال �شي
وعنوانه: الطابق 3، �شاوث بلدينج، 200 الدر�س جيت، لندن، اي �شي1ايه 4ات�س دي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
النقل وتغليف وتخزين ال�شلع وتنظيم الرحالت وال�شفر. 

الواق�عة بالفئة:  39
و�شف العالمة:  العالمة عبارة الكلمات ) ثوما�س كوك ( كتبت بحروف عربية.

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  25 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم: 300510 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:  كفو اآب م.د.م.�س
وحدة رقم: 4130، مركز االأعمال م.د.م.�س، طابق رقم 1، مبنى جويالري & جيمبلك�س 3، دبي، االمارات  وعنوانه: 

العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

تطبيقات  برامج  النقالة؛  الهواتف  تطبيقات  الوقود؛  بتو�شيل  يتعلق  فيما  امل�شتخدمة  النقالة  الهواتف  تطبيقات  برامج 
امل�شتخدمة  النقالة  الهواتف  تطبيقات  برامج  واإ�شالحها؛  املركبات  ب�شيانة  يتعلق   فيما  امل�شتخدمة  النقالة  الهواتف 
فيما يتعلق  مبلحقات ال�شيارة؛ تطبيقات هواتف نقالة قابلة للتنزيل م�شتخدمة فيما يتعلق بتو�شيل الوقود؛ تطبيقات 
للتنزيل  قابلة  نقالة  هواتف  تطبيقات  واإ�شالحها؛  املركبات  ب�شيانة  يتعلق  فيما  م�شتخدمة  للتنزيل  قابلة  نقالة  هواتف 
م�شتخدمة فيما يتعلق مبلحقات ال�شيارة؛ تطبيقات برجمية لالأجهزة املحمولة ال�شتخدامها يف تو�شيل الوقود؛ تطبيقات 
برجمية لالأجهزة املحمولة ال�شتخدامها فيما يتعلق ب�شيانة املركبات واإ�شالحها؛ تطبيقات برجمية لالأجهزة املحمولة 
ال�شتخدامها فيما يتعلق مبلحقات املركبات؛ برامج االت�شاالت امل�شتخدمة فيما يتعلق بتو�شيل الوقود؛ برامج االت�شاالت 
امل�شتخدمة فيما يتعلق ب�شيانة املركبات واإ�شالحها؛ برامج االت�شاالت امل�شتخدمة فيما يتعلق مبلحقات املركبات؛ برامج 
الكمبيوتر امل�شتخدمة فيما يتعلق بتو�شيل الوقود؛ برامج الكمبيوتر امل�شتخدمة فيما يتعلق ب�شيانة املركبات واإ�شالحها؛ 

برامج الكمبيوتر امل�شتخدمة فيما يتعلق مبلحقات املركبات.
9 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " CAFU " باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�شف العالمة:  
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  25 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم: 300512 

تاريخ اإيداع االأولوية  
با�ش��م:  كفو اآب م.د.م.�س

وعنوانه:وحدة رقم: 4130، مركز االأعمال م.د.م.���س، طابق رقم 1، مبنى جويالري & جيمبلك�س 3، دبي، 
االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
واالإعالن  الدعاية  خدمات  املكتبي؛  الن�شاط  وتفعيل  االأعمال  وتوجيه  واإدارة  واالإع��الن  الدعاية  خدمات 
وبيع التجزئة املتعلقة بتو�شيل الوقود؛ خدمات الدعاية واالإعالن وبيع التجزئة املتعلقة ب�شيانة املركبات 
واإ�شالحيها، مبا يف ذلك اإ�شالح العجالت؛ خدمات الدعاية واالإعالن وبيع التجزئة املتعلقة توفري التاأمني 
الدعاية  املركبات؛  غ�شيل  خدمات  بتوفري  املتعلقة  التجزئة  وبيع  واالإع���الن  الدعاية  خدمات  للمركبات؛ 
االإن��رتن��ت فيما يتعلق  ال��دع��اي��ة واالإع����الن ع��رب  امل��رك��ب��ات؛  االإن��رتن��ت فيما يتعلق ب�شيانة  واالإع����الن ع��رب 
مبلحقات املركبات؛ الدعاية واالإعالن عرب االإنرتنت فيما يتعلق بتوفري تاأمني املركبات؛ الدعاية واالإعالن 
فيما  بالتجزئة  والبيع  واالإع��الن  الدعاية  خدمات  ؛  ال�شيارات  غ�شيل  بخدمات  يتعلق  فيما  االإنرتنت  عرب 
يتعلق بخدمات ت�شجيل املركبات؛ خدمات الدعاية واالإعالن والبيع بالتجزئة فيما يتعلق بخدمات ت�شجيل 

املركبات؛ خدمات التجزئة فيما يتعلق مبلحقات املركبات وت�شجيل املركبات و�شيانة املركبات واإ�شالحها.
الواق�عة بالفئة:  35

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " CAFU " باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  25 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم: 300514 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:  كفو اآب م.د.م.�س
وعنوانه: وحدة رقم: 4130، مركز االأعمال م.د.م.���س، طابق رقم 1، مبنى جويالري & جيمبلك�س 3، دبي، 

االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املركبات؛  تاأمني  خدمات  توفري  العقارية؛  ال�شوؤون  املالية؛  ال�شوؤون  التمويلية؛  ال�شوؤون  التاأمني؛  خدمات 
تقدمي معلومات ب�شاأن تاأمني املركبات؛ تقدمي امل�شورة التاأمينية؛ خدمات متويلية متعلقة بتوفري التاأمني 
املتعلقة بخدمات  املعلومات  بالتاأمني؛ جمع  املتعلقة  املالية  املالية؛ اخلدمات  املعلومات  للمركبات؛ خدمات 

توفري التاأمني للمركبات.
الواق�عة بالفئة:  36

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " CAFU " باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  25 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم: 300515 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:  كفو اآب م.د.م.�س
وحدة رقم: 4130، مركز االأعمال م.د.م.�س، طابق رقم 1، مبنى جويالري & جيمبلك�س 3،  وعنوانه: 

دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اإ�شالح  خدمات  ال�شيارات؛  غ�شيل  املركبات؛  غ�شيل  الوقود؛  تعبئة  خدمات  الرتكيب؛  خدمات  االإ���ش��الح؛ 
املركبات؛  اإ�شالح  بخدمات  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  املركبات؛  باإ�شالح  املتعلقة  اال�شت�شارات  املركبات؛ 
اأعطال املركبات؛ توفري وتقدمي  اإ�شالح االإط��ارات؛ توفري وتقدمي امل�شاعدة )الإ�شالح(  اإ�شالح العجالت؛ 
املعلومات  توفري  املركبات؛  باإ�شالح  املتعلقة  اال�شت�شارية  اخلدمات  واإ�شالحها؛  املركبات  �شيانة  خدمات 

املتعلقة باإ�شالح املركبات.
الواق�عة بالفئة:  37

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " CAFU " باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بتاريخ:   5 نوفمرب 2018 املودعة حتت رقم:  301044 
تاريخ اإيداع االأولوية   9 مايو 2018 

با�ش��م:   ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

البيع  حم��الت  خ��دم��ات  املكتبي؛  الن�شاط  تفعيل  االأع���م���ال؛  توجيه  االأع���م���ال؛  اإدارة  واالإع�����الن؛  ال��دع��اي��ة 
العطرية  وال��زي��وت  وال��ع��ط��ور  وال�����ش��اب��ون  ال��راأ���س  واأغ��ط��ي��ة  ال��ق��دم  واأل��ب�����ش��ة  باملالب�س  املرتبطة  بالتجزئة 
واك�ش�شوارات  ال�شم�شية  والنظارات  والنظارات  وال�شموع  ال�شعر  )لو�شن(  وغ�شول  التجميل  وم�شتح�شرات 
واملجوهرات  االإلكرتونية  والب�شرية  ال�شمعية  االأج��ه��زة  واك�ش�شوارات  احلوا�شيب  واك�ش�شوارات  الهواتف 
بالتجزئة  البيع  حم��الت  خدمات  ال�شعر؛  واك�ش�شوارات  الن�شيج  ومنتجات  واحلقائب  القرطا�شية  وامل���واد 
العطرية  والزيوت  والعطور  وال�شابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  واألب�شة  باملالب�س  املرتبطة  االإنرتنت  عرب 
واك�ش�شوارات  ال�شم�شية  والنظارات  والنظارات  وال�شموع  ال�شعر  )لو�شن(  وغ�شول  التجميل  وم�شتح�شرات 
واملجوهرات  االإلكرتونية  والب�شرية  ال�شمعية  االأج��ه��زة  واك�ش�شوارات  احلوا�شيب  واك�ش�شوارات  الهواتف 
العمالء  ال�شعر؛ تنظيم وت�شغيل برامج والء  الن�شيج واك�ش�شوارات  القرطا�شية واحلقائب ومنتجات  واملواد 
العالمات  �شفراء  ا�شتعمال  لها عرب  التجارية والرتويج  العالمات  ال�شلع وهوية  ت�شويق  واالإ�شراف عليها؛ 

التجارية وو�شائل االت�شال االجتماعي.  
الواق�عة بالفئة:  35

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "DO-ANYTHING JEANS" باللغة االجنليزية
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   5 نوفمرب 2018 املودعة حتت رقم:  301029 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:  االإمارات 
وعنوانه: �س.ب: 686 دبي، االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
توفري مرافق غ�شيل وكي املالب�س؛ خدمات غ�شيل وكي املالب�س؛ توفري مرافق غ�شيل وجتفيف وكي املالب�س؛ 

الغ�شيل؛ التنظيف؛ الكي؛ غ�شيل وكي وتطهري البيا�شات؛ التنظيف اجلاف؛ كي املالب�س. 
الواق�عة بالفئة:  37

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " LINENCRAFT" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  15 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم: 300054 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:  �شيرتو�س جونو�س اأ�س. اأيه. اآر. األ 
وعنوانه: ري جون بريي 1، 2350  لوك�شمبورغ،   لوك�شمبورغ  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الوجبات  وخدمات  املطاعم  خدمات  ال��ب��ارات؛  وخدمات  املوؤقتة  االإقامة  وال�شراب؛  الطعام  توفري  خدمات 
جمال  يف  االمتياز  خدمات  ب�شاأن  الن�شائح  القطع؛  واأدوات  واالأط��ب��اق  والكرا�شي  املوائد  تاأجري  اخلفيفة؛ 
التموين )بالطعام وال�شراب(؛ مكاتب تاأمني االإقامة )الفنادق والنزل(؛ الكافيهات واملطاعم؛ الكافيرتيات؛ 
املتنقلة؛  املباين  تاأجري  الزجاجية؛  واالأواين  املوائد  وبيا�شات  واملوائد  الكرا�شي  تاأجري  الفنادق؛  خدمات 
تاأجري موزعات مياه ال�شرب؛ تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة؛ تاأجري غرف االجتماعات؛ النزل؛ حجز اأماكن 
االإقامة املوؤقتة؛ حجز النزل؛ احلجز يف الفنادق؛ خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة؛ مطاعم اخلدمة 

الذاتية؛ التموين )بالوجبات(؛ التموين بالطعام وال�شراب.
الواق�عة بالفئة:  43

و�شف العالمة:  كلمة " L'ABYSSE" مكتوبة باأحرف التينية. 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   4 يوليو 2018 املودعة حتت رقم:  294853 
تاريخ اإيداع االأولوية  17 يناير 2018

با�ش��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املرتبطة  بالتجزئة  البيع  حمالت  خدمات  املكتبي؛  الن�شاط  تفعيل  االأع��م��ال؛  توجيه  االأع��م��ال؛  اإدارة  واالإع���الن؛  الدعاية 
الراأ�س وال�شابون والعطور والزيوت العطرية وم�شتح�شرات التجميل وغ�شول )لو�شن(  باملالب�س واألب�شة القدم واأغطية 
االأجهزة  واك�ش�شوارات  احلوا�شيب  واك�ش�شوارات  الهواتف  واك�ش�شوارات  ال�شم�شية  والنظارات  والنظارات  وال�شموع  ال�شعر 
ال�شمعية والب�شرية االإلكرتونية واملجوهرات واملواد القرطا�شية واحلقائب ومنتجات الن�شيج واك�ش�شوارات ال�شعر؛ خدمات 
والزيوت  والعطور  وال�شابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  واألب�شة  باملالب�س  املرتبطة  االإنرتنت  عرب  بالتجزئة  البيع  حمالت 
العطرية وم�شتح�شرات التجميل وغ�شول )لو�شن( ال�شعر وال�شموع والنظارات والنظارات ال�شم�شية واك�ش�شوارات الهواتف 
واك�ش�شوارات احلوا�شيب واك�ش�شوارات االأجهزة ال�شمعية والب�شرية االإلكرتونية واملجوهرات واملواد القرطا�شية واحلقائب 
وهوية  ال�شلع  ت�شويق  عليها؛  واالإ���ش��راف  العمالء  والء  برامج  وت�شغيل  تنظيم  ال�شعر؛  واك�ش�شوارات  الن�شيج  ومنتجات 

العالمات التجارية والرتويج لها عرب ا�شتعمال �شفراء العالمات التجارية وو�شائل االت�شال االجتماعي. 
35 الواق�عة بالفئة:  

 "ABERCROMBIE KIDS EVERYBODY COLLECTION " كتبت عبارة و�شف العالمة:  
باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 

اال�ش��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   31 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم:  300882 
تاريخ اإيداع االأولوية

با�ش��م:  ويل برو�س ال ال �شي
وعنوانه: 5347 اإ�س. فاِلنتيا واي، �شويت 200، جرينوود فيليدج، �شي او 80111، الواليات املتحدة االأمريكية  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
عجالت  ملوازنة  اأثقال  املركبات؛  لعجالت  اإط��ارات  ال�شبائك؛  اإط��ارات  الربية؛  للمركبات  وعجالت  اإط��ارات 
واإط������ارات امل��رك��ب��ات؛ اأن��اب��ي��ب داخ��ل��ي��ة الإط�����ارات وع��ج��الت امل��رك��ب��ات؛ م��دا���ش��ات ل��ل��م��رك��ب��ات؛ اأدوات مانعة 

 النزالق اإطارات وعجالت املركبات؛ قطع غيار ولوازم للمنتجات املذكورة اأعاله. 
الواق�عة بالفئة:  12

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " FFW " باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.  
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   31 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم:  300879 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:    ويل برو�س ال ال �شي 
وعنوانه: 5347 اإ�س. فاِلنتيا واي، �شويت 200، جرينوود فيليدج، �شي او 80111، الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
عجالت  ملوازنة  اأثقال  املركبات؛  لعجالت  اإط��ارات  ال�شبائك؛  اإط��ارات  الربية؛  للمركبات  وعجالت  اإط��ارات 
النزالق  مانعة  اأدوات  للمركبات؛  مدا�شات  املركبات؛  وعجالت  الإط��ارات  داخلية  اأنابيب  املركبات؛  واإط��ارات 

اإطارات وعجالت املركبات؛ قطع غيار ولوازم للمنتجات املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  12

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " FULL FORCE WHEELS " باللغة االجنليزية كما هو مبني يف 
منوذج الطلب.  
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   5 نوفمرب 2018 املودعة حتت رقم:  301046 
تاريخ اإيداع االأولوية   17 مايو 2018

با�ش��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري،6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�شتح�شرات مواد جتميلية ومواد تواليت غري طبية؛ منظفات اأ�شنان غري طبية؛ العطور والزيوت العطرية؛ م�شتح�شرات تبيي�س االأقم�شة 
�شعر  وك��رمي��ات  طبية(  )غ��ري  ا�شتحمام  كرميات  وك�شط؛  وجلي  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات  املالب�س؛  وك��ي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخ��رى  وم��واد 
وكرميات جتميلية وكرميات ال�شم�س وكرميات بعد التعر�س لل�شم�س وكرميات ما بعد احلالقة وكرميات التنظيف وكرميات معطرة وكرميات 
اال�شتحمام؛ غ�شول )لو�شن( للعناية باجلمال؛ هالم )جيل( للوجه؛ م�شتح�شرات حالقة؛ م�شتح�شرات ما بعد احلالقة؛ م�شتح�شرات للعناية 
للوجه )م�شتح�شرات  للج�شم؛ مق�شرات  التجميلي(؛ مق�شرات  زيوت اجل�شم )لال�شتخدام  بالب�شرة؛ كرمي اجل�شم؛ غ�شول )لو�شن( اجل�شم؛ 
)م�شتح�شرات جتميل(؛  بالب�شرة  العناية  لل�شفاه )غري طبي(؛ كرميات  لليدين؛ مرهم مرطب  )لو�شن(  لليدين؛ غ�شول  جتميل(؛ كرميات 
للج�شم؛  التجميل؛ م�شاحيق  ال�شبة الأغرا�س  باجلمال؛ حجر  للعناية  بالب�شرة )م�شتح�شرات جتميل(؛ م�شتح�شرات جتميل  العناية  غ�شول 
كرمي للعينني؛ كرميات وغ�شول لت�شمري الب�شرة؛ م�شحوق التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ 
عطرية؛  م�شتخرجات  الق�شب؛  من  عطر  نا�شرات  )روائ���ح(؛  املعطرة  املجففة  ال��ورد  اأوراق  من  مزيجات  بخور؛  اجل��و؛  تعطري  م�شتح�شرات 
لل�شعر؛  للبيا�شات؛ م�شتح�شرات وعالجات  اأكيا�س معطرة  الغرف؛  �شائلة؛ بخاخات تعطري  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور  خال�شات 
بل�شم  �شامبو؛  طبية؛  الأغ��را���س  لي�شت  بال�شعر  العناية  م�شتح�شرات  ال�شعر؛  ت�شفيف  مو�س  و  ال�شعر  ت�شفيف  وغ�شول  ال�شعر  ت�شفيف  جل 
ال�شعر؛ �شبغة �شعر؛ م�شتح�شرات تنظيف ال�شعر )�شامبو-بل�شم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�شتحمام؛ م�شتح�شرات ا�شتحمام، لي�شت لغايات طبية؛ 
لتثبيت  لوا�شق  مكياج؛  للج�شم؛  بخاخات  )عطور(؛  ال�شخ�شي  لال�شتخدام  الكريهة  الروائح  مزيل  ال�شخ�شي؛  لال�شتخدام  للعرق  م�شادات 
واجل�شم؛  للوجه  املكياج  م�شتح�شرات  ال�شفاه؛  ملمع  امل�شتعار؛  ال�شعر  لتثبيت  لوا�شق  م�شتعارة؛  اأظافر  م�شتعارة؛  رمو�س  امل�شتعارة؛  الرمو�س 
واجل�شم؛  للوجه  براق  العيون؛ م�شحوق  للوجه؛ ظالل  للحمام؛ م�شاحيق جتميلية  فقاقيع  للحمام؛  للفم؛ الآلئ  للج�شم؛ غ�شوالت  غ�شوالت 

 طالء ال�شفاه؛ م�شكرة؛ مل�شقات فنية لالأظافر؛ طالء االأظافر؛ مزيل طالء االأظافر؛ جل اال�شتحمام 
الواق�عة بالفئة:  3 

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "GILLY HICKS RELAX + SNOOZE " باللغة االجنليزية 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بتاريخ:   5 نوفمرب 2018 املودعة حتت رقم:  301045 
تاريخ اإيداع االأولوية   14 مايو 2018

با�ش��م:   ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

البيع  حم��الت  خ��دم��ات  املكتبي؛  الن�شاط  تفعيل  االأع���م���ال؛  توجيه  االأع���م���ال؛  اإدارة  واالإع�����الن؛  ال��دع��اي��ة 
العطرية  وال��زي��وت  وال��ع��ط��ور  وال�����ش��اب��ون  ال��راأ���س  واأغ��ط��ي��ة  ال��ق��دم  واأل��ب�����ش��ة  باملالب�س  املرتبطة  بالتجزئة 
واك�ش�شوارات  ال�شم�شية  والنظارات  والنظارات  وال�شموع  ال�شعر  )لو�شن(  وغ�شول  التجميل  وم�شتح�شرات 
واملجوهرات  االإلكرتونية  والب�شرية  ال�شمعية  االأج��ه��زة  واك�ش�شوارات  احلوا�شيب  واك�ش�شوارات  الهواتف 
بالتجزئة  البيع  حم��الت  خدمات  ال�شعر؛  واك�ش�شوارات  الن�شيج  ومنتجات  واحلقائب  القرطا�شية  وامل���واد 
العطرية  والزيوت  والعطور  وال�شابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  واألب�شة  باملالب�س  املرتبطة  االإنرتنت  عرب 
واك�ش�شوارات  ال�شم�شية  والنظارات  والنظارات  وال�شموع  ال�شعر  )لو�شن(  وغ�شول  التجميل  وم�شتح�شرات 
واملجوهرات  االإلكرتونية  والب�شرية  ال�شمعية  االأج��ه��زة  واك�ش�شوارات  احلوا�شيب  واك�ش�شوارات  الهواتف 
العمالء  ال�شعر؛ تنظيم وت�شغيل برامج والء  الن�شيج واك�ش�شوارات  القرطا�شية واحلقائب ومنتجات  واملواد 
العالمات  �شفراء  ا�شتعمال  لها عرب  التجارية والرتويج  العالمات  ال�شلع وهوية  ت�شويق  واالإ�شراف عليها؛ 

التجارية وو�شائل االت�شال االجتماعي.     الواق�عة بالفئة:  35
 ABERCROMBIEDENIM DO IT IN " ع��ب��ارة  م��ن  العالمة  و�شف العالمة:  تتكون 

االجنليزية DENIM" باللغة 
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بتاريخ:   5 نوفمرب 2018 املودعة حتت رقم:  301052 
تاريخ اإيداع االأولوية   17 مايو 2018

با�ش��م:   ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�شتح�شرات مواد جتميلية ومواد تواليت غري طبية؛ منظفات اأ�شنان غري طبية؛ العطور والزيوت العطرية؛ م�شتح�شرات تبيي�س االأقم�شة 
�شعر  وك��رمي��ات  طبية(  )غ��ري  ا�شتحمام  كرميات  وك�شط؛  وجلي  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات  املالب�س؛  وك��ي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخ��رى  وم��واد 
وكرميات جتميلية وكرميات ال�شم�س وكرميات بعد التعر�س لل�شم�س وكرميات ما بعد احلالقة وكرميات التنظيف وكرميات معطرة وكرميات 
اال�شتحمام؛ غ�شول )لو�شن( للعناية باجلمال؛ هالم )جيل( للوجه؛ م�شتح�شرات حالقة؛ م�شتح�شرات ما بعد احلالقة؛ م�شتح�شرات للعناية 
للوجه )م�شتح�شرات  للج�شم؛ مق�شرات  التجميلي(؛ مق�شرات  زيوت اجل�شم )لال�شتخدام  بالب�شرة؛ كرمي اجل�شم؛ غ�شول )لو�شن( اجل�شم؛ 
)م�شتح�شرات جتميل(؛  بالب�شرة  العناية  لل�شفاه )غري طبي(؛ كرميات  لليدين؛ مرهم مرطب  )لو�شن(  لليدين؛ غ�شول  جتميل(؛ كرميات 
للج�شم؛  التجميل؛ م�شاحيق  ال�شبة الأغرا�س  باجلمال؛ حجر  للعناية  بالب�شرة )م�شتح�شرات جتميل(؛ م�شتح�شرات جتميل  العناية  غ�شول 
كرمي للعينني؛ كرميات وغ�شول لت�شمري الب�شرة؛ م�شحوق التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ 
عطرية؛  م�شتخرجات  الق�شب؛  من  عطر  نا�شرات  )روائ���ح(؛  املعطرة  املجففة  ال��ورد  اأوراق  من  مزيجات  بخور؛  اجل��و؛  تعطري  م�شتح�شرات 
لل�شعر؛  للبيا�شات؛ م�شتح�شرات وعالجات  اأكيا�س معطرة  الغرف؛  �شائلة؛ بخاخات تعطري  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور  خال�شات 
جل ت�شفيف ال�شعر وغ�شول ت�شفيف ال�شعر و مو�س ت�شفيف ال�شعر؛ م�شتح�شرات العناية بال�شعر لي�شت الأغرا�س طبية؛ �شامبو؛ بل�شم ال�شعر؛ 
�شبغة �شعر؛ م�شتح�شرات تنظيف ال�شعر )�شامبو-بل�شم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�شتحمام؛ م�شتح�شرات ا�شتحمام، لي�شت لغايات طبية؛ م�شادات 
الرمو�س  لتثبيت  لوا�شق  مكياج؛  للج�شم؛  بخاخات  )عطور(؛  ال�شخ�شي  لال�شتخدام  الكريهة  الروائح  مزيل  ال�شخ�شي؛  لال�شتخدام  للعرق 
غ�شوالت  واجل�شم؛  للوجه  املكياج  م�شتح�شرات  ال�شفاه؛  ملمع  امل�شتعار؛  ال�شعر  لتثبيت  لوا�شق  م�شتعارة؛  اأظافر  م�شتعارة؛  رمو�س  امل�شتعارة؛ 
للج�شم؛ غ�شوالت للفم؛ الآلئ للحمام؛ فقاقيع للحمام؛ م�شاحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�شحوق براق للوجه واجل�شم؛ طالء ال�شفاه؛ 

م�شكرة؛ مل�شقات فنية لالأظافر؛ طالء االأظافر؛ مزيل طالء االأظافر؛ جل اال�شتحمام
الواق�عة بالفئة:  3 

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة " GILLY HICKS BLUSHED" باللغة االجنليزية 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   5 نوفمرب 2018 املودعة حتت رقم:  301051 
تاريخ اإيداع االأولوية   17 مايو 2018

با�ش��م:   ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اإ�شاءة؛  ومواد  وقود  الغبار؛  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  �شمع؛ مزلقات؛ مركبات  و�شحوم �شناعية،  زيوت 
�شموع وفتائل لالإ�شاءة.

الواق�عة بالفئة:  4
 "GILLY HICKS CHILL + BREATHE" ع��ب��ارة  م��ن  العالمة  و�شف العالمة:  تتكون 

باللغة االجنليزية
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بتاريخ:   5 نوفمرب 2018 املودعة حتت رقم:  301050 
تاريخ اإيداع االأولوية   17 مايو 2018

با�ش��م:   ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�شتح�شرات مواد جتميلية ومواد تواليت غري طبية؛ منظفات اأ�شنان غري طبية؛ العطور والزيوت العطرية؛ م�شتح�شرات تبيي�س االأقم�شة 
�شعر  وك��رمي��ات  طبية(  )غ��ري  ا�شتحمام  كرميات  وك�شط؛  وجلي  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات  املالب�س؛  وك��ي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخ��رى  وم��واد 
وكرميات جتميلية وكرميات ال�شم�س وكرميات بعد التعر�س لل�شم�س وكرميات ما بعد احلالقة وكرميات التنظيف وكرميات معطرة وكرميات 
اال�شتحمام؛ غ�شول )لو�شن( للعناية باجلمال؛ هالم )جيل( للوجه؛ م�شتح�شرات حالقة؛ م�شتح�شرات ما بعد احلالقة؛ م�شتح�شرات للعناية 
للوجه )م�شتح�شرات  للج�شم؛ مق�شرات  التجميلي(؛ مق�شرات  زيوت اجل�شم )لال�شتخدام  بالب�شرة؛ كرمي اجل�شم؛ غ�شول )لو�شن( اجل�شم؛ 
)م�شتح�شرات جتميل(؛  بالب�شرة  العناية  لل�شفاه )غري طبي(؛ كرميات  لليدين؛ مرهم مرطب  )لو�شن(  لليدين؛ غ�شول  جتميل(؛ كرميات 
للج�شم؛  التجميل؛ م�شاحيق  ال�شبة الأغرا�س  باجلمال؛ حجر  للعناية  بالب�شرة )م�شتح�شرات جتميل(؛ م�شتح�شرات جتميل  العناية  غ�شول 
كرمي للعينني؛ كرميات وغ�شول لت�شمري الب�شرة؛ م�شحوق التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ 
عطرية؛  م�شتخرجات  الق�شب؛  من  عطر  نا�شرات  )روائ���ح(؛  املعطرة  املجففة  ال��ورد  اأوراق  من  مزيجات  بخور؛  اجل��و؛  تعطري  م�شتح�شرات 
لل�شعر؛  للبيا�شات؛ م�شتح�شرات وعالجات  اأكيا�س معطرة  الغرف؛  �شائلة؛ بخاخات تعطري  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور  خال�شات 
جل ت�شفيف ال�شعر وغ�شول ت�شفيف ال�شعر و مو�س ت�شفيف ال�شعر؛ م�شتح�شرات العناية بال�شعر لي�شت الأغرا�س طبية؛ �شامبو؛ بل�شم ال�شعر؛ 
�شبغة �شعر؛ م�شتح�شرات تنظيف ال�شعر )�شامبو-بل�شم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�شتحمام؛ م�شتح�شرات ا�شتحمام، لي�شت لغايات طبية؛ م�شادات 
الرمو�س  لتثبيت  لوا�شق  مكياج؛  للج�شم؛  بخاخات  )عطور(؛  ال�شخ�شي  لال�شتخدام  الكريهة  الروائح  مزيل  ال�شخ�شي؛  لال�شتخدام  للعرق 
غ�شوالت  واجل�شم؛  للوجه  املكياج  م�شتح�شرات  ال�شفاه؛  ملمع  امل�شتعار؛  ال�شعر  لتثبيت  لوا�شق  م�شتعارة؛  اأظافر  م�شتعارة؛  رمو�س  امل�شتعارة؛ 
للج�شم؛ غ�شوالت للفم؛ الآلئ للحمام؛ فقاقيع للحمام؛ م�شاحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�شحوق براق للوجه واجل�شم؛ طالء ال�شفاه؛ 

م�شكرة؛ مل�شقات فنية لالأظافر؛ طالء االأظافر؛ مزيل طالء االأظافر؛ جل اال�شتحمام
الواق�عة بالفئة:  3 

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "GILLY HICKS CHILL + BREATHE" باللغة االجنليزية
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   5 نوفمرب 2018 املودعة حتت رقم:  301049 
تاريخ اإيداع االأولوية   17 مايو 2018

با�ش��م:   ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اإ�شاءة؛  ومواد  وقود  الغبار؛  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  �شمع؛ مزلقات؛ مركبات  و�شحوم �شناعية،  زيوت 
�شموع وفتائل لالإ�شاءة.

الواق�عة بالفئة:  4
باللغة   "GILLY HICKS RISE + SMILE" ع��ب��ارة  م��ن  ال��ع��الم��ة  و�شف العالمة:  ت��ت��ك��ون 

االجنليزية
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بتاريخ:   5 نوفمرب 2018 املودعة حتت رقم:  301048 
تاريخ اإيداع االأولوية   17 مايو 2018

با�ش��م:   ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�شتح�شرات مواد جتميلية ومواد تواليت غري طبية؛ منظفات اأ�شنان غري طبية؛ العطور والزيوت العطرية؛ م�شتح�شرات تبيي�س االأقم�شة 
�شعر  وك��رمي��ات  طبية(  )غ��ري  ا�شتحمام  كرميات  وك�شط؛  وجلي  و�شقل  تنظيف  م�شتح�شرات  املالب�س؛  وك��ي  غ�شل  يف  ت�شتعمل  اأخ��رى  وم��واد 
وكرميات جتميلية وكرميات ال�شم�س وكرميات بعد التعر�س لل�شم�س وكرميات ما بعد احلالقة وكرميات التنظيف وكرميات معطرة وكرميات 
اال�شتحمام؛ غ�شول )لو�شن( للعناية باجلمال؛ هالم )جيل( للوجه؛ م�شتح�شرات حالقة؛ م�شتح�شرات ما بعد احلالقة؛ م�شتح�شرات للعناية 
للوجه )م�شتح�شرات  للج�شم؛ مق�شرات  التجميلي(؛ مق�شرات  زيوت اجل�شم )لال�شتخدام  بالب�شرة؛ كرمي اجل�شم؛ غ�شول )لو�شن( اجل�شم؛ 
)م�شتح�شرات جتميل(؛  بالب�شرة  العناية  لل�شفاه )غري طبي(؛ كرميات  لليدين؛ مرهم مرطب  )لو�شن(  لليدين؛ غ�شول  جتميل(؛ كرميات 
للج�شم؛  التجميل؛ م�شاحيق  ال�شبة الأغرا�س  باجلمال؛ حجر  للعناية  بالب�شرة )م�شتح�شرات جتميل(؛ م�شتح�شرات جتميل  العناية  غ�شول 
كرمي للعينني؛ كرميات وغ�شول لت�شمري الب�شرة؛ م�شحوق التالك للزينة؛ ماء الورد واملياه املعطرة؛ عبوات ملء موزع العطور غري الكهربائي؛ 
عطرية؛  م�شتخرجات  الق�شب؛  من  عطر  نا�شرات  )روائ���ح(؛  املعطرة  املجففة  ال��ورد  اأوراق  من  مزيجات  بخور؛  اجل��و؛  تعطري  م�شتح�شرات 
لل�شعر؛  للبيا�شات؛ م�شتح�شرات وعالجات  اأكيا�س معطرة  الغرف؛  �شائلة؛ بخاخات تعطري  اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور  خال�شات 
جل ت�شفيف ال�شعر وغ�شول ت�شفيف ال�شعر و مو�س ت�شفيف ال�شعر؛ م�شتح�شرات العناية بال�شعر لي�شت الأغرا�س طبية؛ �شامبو؛ بل�شم ال�شعر؛ 
�شبغة �شعر؛ م�شتح�شرات تنظيف ال�شعر )�شامبو-بل�شم(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�شتحمام؛ م�شتح�شرات ا�شتحمام، لي�شت لغايات طبية؛ م�شادات 
الرمو�س  لتثبيت  لوا�شق  مكياج؛  للج�شم؛  بخاخات  )عطور(؛  ال�شخ�شي  لال�شتخدام  الكريهة  الروائح  مزيل  ال�شخ�شي؛  لال�شتخدام  للعرق 
غ�شوالت  واجل�شم؛  للوجه  املكياج  م�شتح�شرات  ال�شفاه؛  ملمع  امل�شتعار؛  ال�شعر  لتثبيت  لوا�شق  م�شتعارة؛  اأظافر  م�شتعارة؛  رمو�س  امل�شتعارة؛ 
للج�شم؛ غ�شوالت للفم؛ الآلئ للحمام؛ فقاقيع للحمام؛ م�شاحيق جتميلية للوجه؛ ظالل العيون؛ م�شحوق براق للوجه واجل�شم؛ طالء ال�شفاه؛ 

م�شكرة؛ مل�شقات فنية لالأظافر؛ طالء االأظافر؛ مزيل طالء االأظافر؛ جل اال�شتحمام
الواق�عة بالفئة:  3 

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة "GILLY HICKS RISE + SMILE" باللغة االجنليزية
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   5 نوفمرب 2018 املودعة حتت رقم:  301047 
تاريخ اإيداع االأولوية   17 مايو 2018

با�ش��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري،6850 مندري�شيو، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اإ�شاءة؛  ومواد  وقود  الغبار؛  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  �شمع؛ مزلقات؛ مركبات  و�شحوم �شناعية،  زيوت 
�شموع وفتائل لالإ�شاءة.

الواق�عة بالفئة:  4
 "  GILLY HICKS RELAX + SNOOZE" ع��ب��ارة  م��ن  ال��ع��الم��ة  و�شف العالمة:  تتكون 

باللغة االجنليزية  
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   5 نوفمرب 2018 املودعة حتت رقم:  301053 
تاريخ اإيداع االأولوية   17 مايو 2018

با�ش��م:   ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

اإ�شاءة؛  ومواد  وقود  الغبار؛  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  �شمع؛ مزلقات؛ مركبات  و�شحوم �شناعية،  زيوت 
�شموع وفتائل لالإ�شاءة.

الواق�عة بالفئة:  4
باللغة   "GILLY HICKS BLUSHED  " ع���ب���ارة  م���ن  ال���ع���الم���ة  و�شف العالمة:  ت��ت��ك��ون 

االجنليزية
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 
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عربي ودويل

وهو تو�شيع جمال الدولة الكافلة. 
وه����ذا ال���ن���داء ل��ل��دول��ة ه���و تغيري 
ي��ج��ب ق��ي��ا���س حجمه وات�����ش��اع��ه يف 
م�شادة  ت��ق��ال��ي��د  ط��وي��ال  زرع  ب��ل��د 
اإىل  ت�شند  االأق���ل  على  اأو  للدولة، 
حم����دودا  دورا  ال���ع���ام���ة  ال�����ش��ل��ط��ة 
جدا ل�شالح احلرية الفردية. وقد 
والك�شاندريا  ���ش��ان��درز  ب��ريين  ق��ام 
ك����ورت����ي����ز، يف االآون�������ة  اأوك����ا�����ش����ي����و 
“�شمان  االخ��رية بحملة من اجل 
تقوم  ح��ي��ث  فيدرالية”  وظ��ائ��ف 
الفكرة على اأن الدولة الفيدرالية 
يجب اأن توفر وظائف للمواطنني 
االأمريكيني. بعبارة اأخرى، نوع من 
ووفًقا  العمل.  يف  الوجوبي  احل��ق 
ال�شتطالعات الراأي االأخرية، فاإن 
باملائة  و79  ب��امل��ائ��ة   52 ب��ني  م��ا 
م��ن االأم��ري��ك��ي��ني ���ش��ي��وؤي��دون هذا 
التفكري  ي��ت��زاي��د  ه��ك��ذا  االإج������راء. 
ويتقل�س من  احل��ق��وق،  مب��ف��ردات 
وينتقل  ال��ف��ردي��ة،  احل��ري��ات  حيث 
الدميقراطي  احل���زب  ثقل  م��رك��ز 
ب���اراك  ع��م��ل  “لقد  ال��ي�����ش��ار.  اإىل 
��ر، ف��ق��د اأّخ����ر عودة  اأوب���ام���ا ك��ُم��وؤَخِّ
الي�شار اال ان املر�شح الدميقراطي 
�شيقوم   2020 ع�������ام  ال������ق������ادم 
برنامج  حمورها  انتخابية  بحملة 
يوؤكد  بالتاأكيد”،  �شاندرز،  بريين 

كري�شتوف ديروبيه.

»مل تخن 
ال�سرتاكية  اأحدا هنا«

اأوجه  هنا  نر�شم  اأن  امل��غ��ري  وم��ن 
الت�شابه ا مع اأوروبا، وال �شيما حزب 
ا�شتوىل  ال��ذي  الربيطاين،  العمل 
وو�شعوا  ���ش��ب��اب  ن��ا���ش��ط��ون  ع��ل��ي��ه 
على را�شه جريميي كوربني، ممثل 
اجلناح الي�شاري للتنظيم. بالن�شبة 
اإىل دان ال بوتز، تنظر اال�شرتاكية 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة االأم��ري��ك��ي��ة جهة 
ا اإىل بودميو�س  كوربني، ولكن اأي�شً
يف اإ�شبانيا، اأو بلوكو دي اإ�شكويردا 
فرن�شا  ح����ت����ى  اأو  ال�����ربت�����غ�����ايل، 
املتمردة. “االختالف احلقيقي مع 
اأوروب���ا ه��و اأن��ن��ا مل نعرف اأب���داً اأي 
حكومة  اأو  حاكم،  ا�شرتاكي  ح��زب 
ي�����ش��اري��ة، ي��ق��ول ج���ودي دي����ن.. مل 
خانت  اأن  هنا  لال�شرتاكية  ي�شبق 
او خ��ذل��ت اأح���دا م��ن ق��ب��ل، م��ا زال 

بو�شعنا ت�شديق ذلك«.
زاريت�شكي،  اإيلي  اإىل  بالن�شبة  ام��ا 
الي�شار  ت����اري����خ  يف  امل��ت��خ�����ش�����س 
االأم��ري��ك��ي، ف���اإن ال��ت��ح��دي الكبري 
ال�������ذي ي�����واج�����ه اال�����ش����رتاك����ي����ة يف 
الواليات املتحدة، هو اال�شتمرارية 
“الي�شار  اأن  اإىل  وي�شري  والثبات. 
ال���رادي���ك���ايل ل���ه ت���اري���خ ط��وي��ل يف 
القرن  م���ن���ذ  امل���ت���ح���دة  ال�����والي�����ات 
ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر، ل��ك��ن ه��ن��اك هّبات 
تخبو  م�����ا  �����ش����رع����ان  ا�����ش����رتاك����ي����ة 
هو  احلقيقي  والتحدي  وت�شقط. 
الطويل.  امل����دى  ع��ل��ى  ت��ت��ن��ّزل  اأن 
ميكننا   ،2020 ع����ام  “بحلول 
املنتخبني  ال�شباب  على  االع��ت��م��اد 
للحفاظ  املنتخبني  واال�شرتاكيني 
اي�شا،  واالع���ت���م���اد  ال�����ش��ع��ل��ة،  ع��ل��ى 
متاهات  ع���ل���ى  ان����ف����ه،  ع����ن  رغ���م���ا 

دونالد ترامب.

اأ�شتاذ  زاري��ت�����ش��ك��ي،  اإي���ل���ي  ي���ق���ول   
نيويورك  م���در����ش���ة  يف  ال���ت���اري���خ 
الي�شار،  ك��ت��اب  وم��وؤل��ف  اجل��دي��دة 
بحث يف الي�شار االآخر يف الواليات 
فّكر  من  اأول  هو  مارك�س  املتحدة، 
اجتماعي  كنظام  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة  يف 
م��ت��ك��ام��ل وم��ن��دم��ج، ول��ي�����س فقط 
ك��ن��ظ��ام اق��ت�����ش��ادي، ك��م��ا اأ���ش��ار اإىل 
ويخلق  ال��ع��م��ال  ي�شتغل  ن��ظ��ام  اأن���ه 
نعود  ال�شبب  ولهذا  كبريا،  تفاوتا 
�شامال  ن��ق��ًدا  ن��ق��راأ  م��ارك�����س،  اإىل 

للراأ�شمالية«.

جيل الألفية مي�سك ال�سلطة
غري اأن االأمر لي�س جمرد ف�شول 
العديد  ان��ت��خ��اب  ف��ق��د مت  ف��ك��ري، 
اعالنهم  ج�����راء  امل��ر���ش��ح��ني  م���ن 
�شراحة انهم ا�شرتاكيون. وهكذا، 
ان��ُت��خ��ب��ت جن��م��ة و���ش��ائ��ل االإع����الم 
“الك�شاندريا  االأمريكية اجلديدة، 
عاماً(،   29( كورتيز”  اأوك��ا���ش��ي��و 
نيويورك،  يف  ال���ربمل���ان  يف  ع�����ش��واً 
الدميقراطيني  ح��زب  يف  وع�����ش��واً 
اال���ش��رتاك��ي��ني االأم��ري��ك��ي��ني.  لقد 
ق����ادت ال�����ش��اب��ة ح��م��ل��ة رائ��ع��ة حول 
قبل  �شخيفة  ت��ب��دو  ق��د  م��وا���ش��ي��ع 
االجتماعي  االأم��ن  �شنوات:  ب�شع 
اجلامعة،  وجم���ان���ّي���ة  ل��ل��ج��م��ي��ع، 
امل�شمون، وفر�س  االأدن��ى  واالأج��ر 
ال�������ش���رائ���ب ع���ل���ى االأك�������ر ث�����راء، 
و”�شفقة  ���ش��رتي��ت،  وول  وت��ع��دي��ل 
املنظمة  و�شهدت  جديدة”.  بيئية 
اال�شرتاكيني  ح��زب  اال���ش��رتاك��ي��ة، 
منوا  االأمريكيني،  الدميقراطيني 
5 االف  خالل عامني لتنتقل من 
اإىل 50 األف ع�شو. “لقد انتظرت 
هذا طوال حياتي!”، يقول منت�شيا 
دان ال بوتز، نا�شط قدمي يف حزب 
الدميقراطيني  اال����ش���رتاك���ي���ني 
متظهر  »ه����ن����اك  االأم����ري����ك����ي����ني. 
اجيال يف عودة اال�شرتاكية، يقول 
ال�شحفي  دي���روب���ي���ه،  ك��ري�����ش��ت��وف 
االتية”.  “اأمريكا  ك��ت��اب  وم��وؤل��ف 
ال��ك��ل��م��ة ال���ي���وم اأك����ر ���ش��ع��ب��ي��ة من 
جيل  ب��ني  “الراأ�شمالية”  ك��ل��م��ة 
االأل���ف���ي���ة، ال���ذي���ن ه���م حت���ت 35 
���ش��ن��ة ل�����ش��ب��ب ب�����ش��ي��ط: ول�����د اأول 
 ،1982 االأل��ف��ي��ة ع��ام  اب��ن��اء جيل 
اأط��ف��اال عند �شقوط جدار  وك��ان��وا 
املا�شي والتاريخ  برلني، وهذا من 
الربط  وان��ت��ف��ى  اإل��ي��ه��م،  بالن�شبة 
والتجربة  اال�شرتاكية  كلمة  ب��ني 

ال�شوفياتية«.
ت���اأث���ري ج���ي���ل، ال  ه���ن���اك  ك����ان  واإذا 
�شنوات  م��ع  يقطع  اإن���ك���اره،  مي��ك��ن 
ط����وي����ل����ة م�����ن م������ط������اردة احل���م���ر 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال�����ش��ي��وع��ي��ة واحل����رب 
تاأثري  مع  يت�شاعف  فاإنه  ال��ب��اردة، 
 ،2008 لعام  االقت�شادية  االأزم��ة 
ك��ان��ت نقطة حت��ول حقيقية  ال��ت��ي 
واالجتماعية  ال�شيا�شية  احلياة  يف 

االأمريكية.
ع���ام  اأزم���������ة  ����ش���ح���اي���ا  “اأول  ان 
االألفية، ي�شيف  2008 هم جيل 
ال�شريحة  اإنها  دروبيه،  كري�شتوف 
امل�شتوى  ت�شرتد  التي مل  الوحيدة 
الذي  االق��ت�����ش��ادي واالج��ت��م��اع��ي 
ك���ان���ت ع��ل��ي��ه ق��ب��ل االأزم��������ة. فمن 

دميقراطي”،  “ا�شرتاكي  ب���اأن���ه 
ف���ان���ه ط���ال���ب وداف������ع ط���وي���ال عن 
النموذج اال�شكندنايف اأو “ال�شمان 
متطلعا  الفرن�شي”،  االجتماعي 
االجتماعية.  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اىل 
اال�شرتاكية  ل�شاندرز،  “بالن�شبة 
لفرانكلني  اجلديدة  ال�شفقة  هي 
العظيم  وامل����ج����ت����م����ع  روزف�������ل�������ت، 
ل��ل��ي��ن��دون ج��ون�����ش��ون، ي���ق���ول دان 
ال ب��وت��ز، ن��ق��اب��ي ون��ا���ش��ط يف حزب 
الدميقراطيني،  اال����ش���رتاك���ي���ني 
واإحياء  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة،  ت��ع��دي��ل  اي 

الربامج االجتماعية الكينزية ».
مي��ك��ن اأي�������ش���ا ال��ن��ظ��ر م���ن زاوي����ة 
ب����رن����ام����ج ال���ي�������ش���ار اال�����ش����رتاك����ي 
االأوروب��ي يف الثالثني املجيدة، اأال 

للدميقراطيني،  ال���ت���م���ه���ي���دي���ة 
“جميع مقرتحات بريين  امل�شعل. 
االأغلبية  ال���ي���وم  مت��ل��ك  ����ش���ان���درز 
ال��ع��ام، يالحظ  ال���راأي  يف �شفوف 
كري�شتوف ديروبيه، ويتجلى ذلك 
يف ا�شتطالعات الراأي: 51 باملائة 
متديد  ي��وؤي��دون  اجلمهوريني  من 
ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ح��ي وت��و���ش��ي��ع��ه، 59 
يوؤيدون  االأم��ري��ك��ي��ني  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
االجر االأدنى بخم�شة ع�شر دوالرا، 
ثاين  �شبط  ي��وؤي��دون  ب��امل��ائ��ة   66
اأك�شيد الكربون و�شريبة الكربون، 
با�شتهالك  ال�شماح  باملائة مع   60
مع  ب���امل���ائ���ة  و62  امل����اري����خ����وان����ا، 

ال�شريبة على املعامالت املالية ».
تاأكيده  رغ�����م  �����ش����ان����درز،  ب�����ريين 

ال�����ش��ع��ب ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ���ش��ك��ن، وال 
وهناك  م��ال��ًك��ا،  ت�شبح  اأن  ميكنك 
تفاوت يف مكانة وتراتبية االأجيال، 
هذا  ك���ل  اإىل  ي�����ش��اف  اأن  وي���ج���ب 
يعانون  ال�شباب  معظم  اأن  حقيقة 
ب�شدة من الديون خالل درا�شتهم، 
وال ي�شتطيعون العثور على وظيفة 

يف م�شتوى ذاك اال�شتثمار. 
وت�����ق�����ّدر ال�����دي�����ون ال���ط���الب���ي���ة يف 
 1.250 بنحو  املتحدة  ال��والي��ات 
وبالن�شبة  م���ذه���ل.  رق����م  م���ل���ي���ار. 
لبكالوريا زائد 5، يتطلب االأمر ما 
بني 10 اإىل 12 األف دوالر �شنوياً 
يف اجلامعات االأكر توا�شعاً، و25 
األف دوالر بالن�شبة جلامعات رابطة 
اآيفي الراقية، وت�شاعف ذلك على 

وعلى  �شخم.  اإن���ه  ���ش��ن��وات،  خم�س 
“الك�شاندريا  �شبيل املثال، ال تزال 
انُتخبت  التي  كورتيز”،  اأوكا�شيو 
ت�شدد  االآون�����ة االخ�����رية،  ن��ائ��ب��ا يف 

قر�س تعليمها اجلامعي«.

نهاية ال�ستثناء الأمريكي
اخل���ب���ري  ن���������ش����ر   ،1906 ع��������ام 
فرينر  االأمل������������اين  االق����ت���������ش����ادي 
التاريخ  يف  بقي  بحثا  ���ش��وم��ب��ارت، 
مل����اذا ال توجد  م���رج���ع���اً:  واأ����ش���ب���ح 
املتحدة؟  الواليات  يف  اال�شرتاكية 
ميكن  ال  �����ش����وم����ب����ارت،  وح�������ش���ب 
اأن ت��ت��اأ���ش��ل اال���ش��رتاك��ي��ة ح��ق��ا يف 
العمال  الأن  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات 
الراأ�شمالية.  مع  الغالب  يف  كانوا 

ي��ف��ك��رون مب��ف��ردات ال�شعود  ان��ه��م 
الفردي،  وال��ت��ح�����ّش��ن  االج��ت��م��اع��ي 
م���غ���ادرة  اإىل  ف���ق���ط  وي���ت���ط���ل���ع���ون 
طبقتهم ولي�س ال�شتثمارها ب�شكل 
�شياغة  مت  وه�����ك�����ذا،  ج����م����اع����ي. 
االأمريكي”.  “اال�شتثناء  ف��ك��رة 
فالفردانية ومناه�شة الدولة، هما 
االأ���ش��ا���س وامل��ف��ت��اح. ال��ي��وم، ك��ل هذا 
ت��ع��ّر احللم  ي��ب��دو يف خ��ط��ر. لقد 
االإميان  يتال�شى  االأمريكي، ومعه 
حقبة  يف  “نحن  ب��ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة. 
اأ�شبح فيها  من التاريخ االأمريكي 
ن��ق��د ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة ���ش��ائ��دا، يو�شح 
كون�شت  ن��وم��ي��ن��ي  ال���دمي���ق���راط���ي 
���ش��ان��درز. ويدرك  ال��داع��م لبريين 
اأن اال�شتهالك املفرط مل  ال�شباب 
اباءهم  وراأوا  للتطبيق،  قاباًل  يعد 
يعلنون االإفال�س، انهم يعرفون اأن 

النموذج يتداعى«.
وول  “احتلوا  ح��رك��ة  فتحت  ل��ق��د 
على  ردا  ول����دت  ال��ت��ي  �شرتيت”، 
اإنقاذ  االأزم����ة االق��ت�����ش��ادي��ة وع��ل��ى 
االأمريكية،  ال��ب��ن��وك  م��ن  ال��ع��دي��د 

ف��ت��ح��ت ال��ط��ري��ق ب��ات��ه��ام��ه��ا لهذا 
النموذج الراأ�شمايل. “احتلوا، هي 
الرحم، يقول كري�شتوف ديروبيه، 
قد نعتقد اأن احلركة متثل الف�شل، 
لكنها يف الواقع هي جناح �شيا�شي 
حركة  م�����وؤّج�����ل.  واأي����دي����ول����وج����ي 
احتلوا، يف املجتمع االأمريكي مثل 
وكاأنه  ي��ب��دو  امل�����اء،  يف  االأ����ش���ربي���ن 
لي�س م��وج��ودا يف ح��ني ه��و يف كل 
مو�شوعاتها  فر�شت  لقد  م��ك��ان. 
العامل  ويوؤكد  ب�شماتها«.  وتركت 
ال�شيا�شي جودي دين هذه الفكرة. 
�شرتيت،  وول  اح���ت���ل���وا  “حركة 
امل�شاواة  ع����دم  م���و����ش���وع  و���ش��ع��ت 
الطاولة،  على  والفقر  وال��ت��ف��اوت 
كما يقول. لقد بداأنا احلديث عن 
ال��ت��ف��اوت االق��ت�����ش��ادي ك��واح��د من 
اأهم املوا�شيع التي يجب التعاطي 

معه.. وهذا تغيري كبري«.

نداء اإىل الدولة
حملة  ت�شّلمت  احتلوا،  حركة  بعد 
االنتخابات  يف  ����ش���ان���درز  ب����ريين 

يتزايد التفكري مبفردات احلقوق ويتقل�ش من حيث احلريات الفردية, واأغلبية الراأي العام مع مقرتحات �ساندرز 

حركة »احتلوا وول �سرتيت« و�سعت
 مو�سوع التفاوت والفقر على الطاولة

لعام  القــتــ�ــشــاديــة  ــــة  الأزم
حتول  نقطة  كــانــت   ،2008
ال�شيا�شية  احلياة  يف  حقيقية 
والجــتــمــاعــيــة الأمــريــكــيــة

التحدي الكبري الذي يواجه ال�سرتاكية يف 
الوليات املتحدة هو ال�ستمرارية والثبات

اأّخر اأوباما عودة الي�شار اإل اأن املر�شح الدميقراطي عام 2020 �شيدافع عن برنامج �شاندرز
 كلمة ال�شرتاكية اليوم اأكرث �شعبية من كلمة الراأ�شمالية وانتهى ربطها بالتجربة ال�شوفياتية

مع تال�سي احللم الأمريكي يف ن�سخته الراأ�سمالية

الدميقراطيون الأمريكان: اإىل الي�شار در...!
•• الفجر - فابيان بينوا 
 ترجمة خرية ال�شيباين

�سبق  احلــقــيــقــة,  ويف  ــــّر..  مت ان  ــة  ــدع اخل كــــادت 
�سيء  ترتيب  يف  وا�سع.  نطاق  على  الو�سفة  اختبار 
اجلمهوري  املر�ســـــــح  قرر  الــراأي,  ا�ستطالعات  يف 

جاك�ســـون ميلر اإطالق اآخر �سريط فيديو, وطباعة 
يف  را�سخا  ليبقى   – ن�سخة  الف   10- �سادم  مل�سق 

الذهان.
 على خلفية حمراء قرمزية, ا�سطفت وجوه مارك�ش, 
... يل  و  تونغ  ت�سي  وماو  و�ستالني,  ولينني,  واإجنلز, 
خابت  حظه,  ل�سوء  ال�سرتاكي.  مناف�سه  كــارتــر, 

يف  ع�سو  عاما,   31 كارتر,  يل  انتخاب  ومت  الفكرة, 
الأمريكيني,  الدميقراطيني  ال�سرتاكيني  حــزب 
بفارق عري�ش يف ال�سابع من نوفمرب يف جمل�ش النواب 

لولية فرجينيا.
الذي  ال�سهري,  الأحمر”  “الذعر  اإن  القول  يجب   
اخرتق البالد طوال القرن الع�سرين, مل يعد منا�سًبا. 

من  باملائة   61 ان  على  الــراأي  ا�ستطالعات  مع  وتجُ
عن  اإيجابية  “روؤية  لهم  ال�سباب  الدميقراطيني 

ال�سرتاكية«.
قد يبدو المر وكاأنه مفاجئ, ولكن هناك عودة يف 
البلد لقراءة مارك�ش مرة اأخرى. “هناك ولع حقيقي 

بذلك الآن,

اال�شرتاكية مل تعد تخيف يف الواليات املتحدة

احللم االمريكي يتجه ي�شارا

حركة احتلوا وول �شرتيت �شلطت االأ�شواء على مو�شوع التفاوت والفقر

باراك اوباما اّخر عودة الي�شار االمريكي بريين �شاندرز.. اال�شرتاكي يف قلب االمريكيني

الك�شاندريا اأوكا�شيو كورتيز.. النجم ال�شاعد للي�شار االمريكي

روؤية 61 باملائة من الدميقراطيني 
ال�شباب لال�شرتاكية اإيجابية 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   22 يوليو 2006 املودعة حتت رقم:  83006 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   اإيفو بابليكا�شنز ليمتد  
وعنوانه: 30 كليفالند �شرتيت، لندن دبليو 1  بي 5 اف اف، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املطبوعات االإكرتونية القابلة للتنزيل؛ الت�شجيالت  ال�شوتية و/اأو املرئية عرب اأية وا�شطة؛ ا�شرطة واقرا�س 

و�شرائط الفيديو والكا�شيت �شابقة الت�شجيل؛ ناقالت الت�شجيالت املرئية؛ وت�شجيالت االأفالم.
الواق�عة بالفئة:  9

التينية.  و�شف العالمة:  كتبت كلمة "EVO" باأحرف 
اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 300055     بتاريخ:   15 / 10 / 2018

تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م : الل�س انرتنا�شيونال ) بى فى اآى ( انك.

وع��ن��وان��ه:  �شى م��ي��دو ه��او���س ، ب��الك��ب��ورن��ى ه��اي��واى ، ���س. ب. 116 ، رود ت���اون ، ت��ورت��وال ، ج��زر العذراء 

الربيطانيه 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ، األب�شة القدم ،    اأغطية الرا�س.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

. مميز   ب�شكل   التينية   "  بحروف     THOMAS SCOTT  "     :و�شف العالمة

اال�ش��رتاطات:  

االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 296143   بتاريخ:   28 / 7 / 2018
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م : حممد عبد اهلل حممد بالبو�س األ علي.
وعنوانه:     �س.ب:  4771 ،  اأم القيوين ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�شتح�شرات  الدقيق  االإ�شطناعي،  وال��ن  وال�شاغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�شكر  وال��ك��اك��او  وال�شاي  ال��ن 
االأ�شود،  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�شل�شات )التوابل(، البهارات، الثلج.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

و�شف العالمة: "  ال��وادي   AW ALWADI   "  بحروف  عربية و التينية  ب�شكل  مميز  يعلوها 
ر�شم غ�شنني بهما �شفق نبات  يف �شكل دائرة  بداخلهما كتب احلرفني الالتينيني " AW   " ب�شكل مميز 

باللون االأحمر 
اال�ش��رتاطات:  

االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 300981       بتاريخ:   3 / 11 / 2018

تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م : بيكون ليمتد .

وعنوانه:  20 ذا كي اأم ، هو�شري رود ، اإليكرتونيك �شيتي ، باجنلور – 560100 ، الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

لالإ�شتعمال  معدة  حمية  م��واد  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات  وبيطرية،  �شيدالنية  م�شتح�شرات 

الطبي واأغذية للر�شع واالأطفال، ل�شقات ومواد �شماد، مواد ح�شو االأ�شنان و�شمع طب االأ�شنان، مطهرات، 

م�شتح�شرات الإبادة احل�شرات واحليوانات ال�شارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�شاب.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 5 (

. مميز  ب�شكل  التينية   " بحروف    PEGNEUCYTE "       :و�شف العالمة

اال�ش��رتاطات:  

االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 298847   بتاريخ:   22 / 9 / 2018
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م : بيكون ليمتد .
وعنوانه:  20 ذا كي اأم ، هو�شري رود ، اإليكرتونيك �شيتي ، باجنلور – 560100 ، الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
لالإ�شتعمال  معدة  حمية  م��واد  طبية،  لغايات  �شحية  م�شتح�شرات  وبيطرية،  �شيدالنية  م�شتح�شرات 
الطبي واأغذية للر�شع واالأطفال، ل�شقات ومواد �شماد، مواد ح�شو االأ�شنان و�شمع طب االأ�شنان، مطهرات، 

م�شتح�شرات الإبادة احل�شرات واحليوانات ال�شارة، مبيدات فطريات ومبيدات اأع�شاب.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 5 (

و�شف العالمة: " BIOPEGFIL  " بحروف التينية  ب�شكل مميز .
اال�ش��رتاطات:  

االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 298759   بتاريخ:   19 / 9 / 2018
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م : جرال نيوتري فودز الفلبني  ، اإنك..
وعنوانه:  وحدة 1006 تيكوون �شينرت بيلدينج ، بريل درايف ، اأورتيجا�س �شينرت ، با�شيج �شيتي ، الفلبني.    

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�شتح�شرات  الدقيق  االإ�شطناعي،  وال��ن  وال�شاغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�شكر  وال��ك��اك��او  وال�شاي  ال��ن 
االأ�شود،  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�شل�شات )التوابل(، البهارات، الثلج .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

" بحروف التينية  ب�شكل مميز على خلفية م�شتطيل باللون االأ�شود    Gold Select " :و�شف العالمة
موؤطرة  بخط باللون الذهبي  يعلوها ر�شم �شفقة  نبات باللون االأخ�شر  .

اال�ش��رتاطات:  
االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 298758   بتاريخ:   19 / 9 / 2018
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م : جرال نيوتري فودز الفلبني  ، اإنك..
وعنوانه:  وحدة 1006 تيكوون �شينرت بيلدينج ، بريل درايف ، اأورتيجا�س �شينرت ، با�شيج �شيتي ، الفلبني.    

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وجممدة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���ش��م��اك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، 

الزيوت والدهون املعدة لالأكل..
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 29 (

" بحروف التينية  ب�شكل مميز على خلفية م�شتطيل باللون االأ�شود    GoldFarms " :و�شف العالمة
موؤطر بخط باللون الذهبي  يعلوها ر�شم �شفقة  نبات باللون االأخ�شر  .

اال�ش��رتاطات:  
االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 301119   بتاريخ:   6 / 11 / 2018
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م : الل�س اإنرتنا�شيونال ) بي يف اآي ( اإنك.
وع��ن��وان��ه:  �شي م��ي��دو ه��او���س ، ب��الك ب���ورن ه��اي واي ، ����س.ب. 116 رود ت���اون ، ت��ورت��وال ، ج��زر العذراء 

الربيطانية..    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النقل ،  وتغليف وتخزين ال�شلع  ، وتنظيم الرحالت وال�شفر ، توزيع الكهرباء ، معلومات عن ال�شفر ، توفري 
مرافق و مواقف ال�شيارات. 

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 39 (
و�شف العالمة: "  HRU   "  بحروف التينية  ب�شكل  مميز باالأالأوان االأبي�س و االأ�شود   على خلفية دائرية 

مظللة باللون الربتقايل اأو الذهبي
اال�ش��رتاطات:  

االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 297502  بتاريخ:   28 / 8 / 2018
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ش��م : الل�س اإنرتنا�شيونال ) بي يف اآي ( اإنك .
وع��ن��وان��ه:  �شي م��ي��دو ه��او���س ، ب��الك ب���ورن ه��اي واي ، ����س.ب. 116 رود ت���اون ، ت��ورت��وال ، ج��زر العذراء 

الربيطانية..    
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات، وخدمات االإيواء املوؤقت ، خدمات التموين  للمطاعم و البارات ، خدمات 
توفري ال�شكن للعطالت ، خدمات احلجوزات وخدمات احلجز للمطاعم واأماكن العطالت ، خدمات بيوت 

االإعتكاف ، خدمات دور احل�شانة . 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (

. مميز  ب�شكل  التينية   " بحروف    MASALA & CO "   :و�شف العالمة
اال�ش��رتاطات:  

االقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

املودعة حتت رقم: 297519      2018-8-29
با�شم غاليتو�س انرتنا�شونال ليميتد

وعنوانه: �شي/اأو اأباك�س كوربورايت �شريفي�شز األ تي دي، الطابق ال�شاد�س، الربج اأ، 1 
�شايرب�شيتي، ايبني، جمهورية موري�شيو�س

وذلك لتمييز الب�شائع/  خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات، خدمات التزويد بالطعام 
وال�شراب والوجبات ال�شريعة. والواقعة يف الفئة )43(. 

الو�شف كلمة "Galito's" كتبت باأحرف التينية مميزة ويعلوها ر�شم لدجاجة.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة 
االقت�شاد او ار�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ هذا االعالن.                    
ق�سم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
ق�صم التنفيذ - اخطار بالن�صر 

اخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية 2213 ل�صنة 2018    
اىل املحكوم عليه / ال�شيخ حممد بن مكتوم بن جمعه اآل مكتوم 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدارية قد ا�شدرت بحقكم حكما  بتاريخ 
2018/5/16 يف الق�شية رقم 898 ل�شنة 2017 ا�شتئناف بالزامكم بدفع مبلغ وقدره 38700 درهم 
امل�شتاأنف وامل�شتاأنف  امل��وؤرخ 2011/1/22 املحدد بني  البيع  الق�شاء ب�شحة ونفاذ عقد  ، باالإ�شافة 
�شده االأول ببيع امل�شتاأنف �شده االأول للم�شتاأنف ال�شقة رقم 2603 على القطعة رقم 1141 باإمارة 
ال�شارقة وموقف ال�شيارة رقم 15 بالطابق االأر�شي بربج الهدى 2 والزمت امل�شتاأنف �شده االأول 

بنقل ملكية املبيع ال�شالف اىل امل�شتاأنف.   ل�شالح املحكوم له/ غ�شان ح�شني الظريف. 
وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا يتوجب 
عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر. ويف حال تخلفك عن احل�شور 

يف امليعاد والتاريخ املحدد فان املحكمة �شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية         

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/4261 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �شدهما/1- ليتل مور �س.ذ.م.م 2- حممد �شيد زين الق�شا�شى 
املواد  ل��ت��ج��ارة  التنفيذ/امباكت  ط��ال��ب  ان  االق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  ����س.ذ.م.م قد  الغذائيه 
بالت�شامن  دره��م   )91189.07( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  والتكافل 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/3056 تنفيذ مدين

اىل املنفذ �شده/1- حممد رفيع عبداهلل بالياليل جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/مكتب الكبان وم�شاركوه للمحاماة واال�شت�شارات 
القانونية وميثله:الدكتور وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود الكبان قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )5540( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/3984 تنفيذ جتاري
�س.ذ.م.م  العامه  للتجارة  انرتنا�شيونال  ميعاد  �شدهم/1-  املنفذ  اىل 
2- حممد ر�شا فالح نزاد 3- ان دي بي م.م.ح 4- نو�شني رحيم دل�شوز 
بحري جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �شادرات ايران 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وقدره )43232532( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  بينهم  فيما  والتكافل  بالت�شامن  عليهم  املدعي  ب��ال��زام   -1
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

       اعالن بورود التقرير بالن�صر
          يف  الدعوى 2016/1873  ا�صتئناف جتاري

اىل امل�شتاأنف �شده / 1-تراي يونيون بيلدرز ذ.م.م 2- تيونغ �شينغ كونرتاكتورز 
برايفت ليمتد 3- كيملي كون�شرتك�شن برايفت ليمتد جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /املال كابيتال �شركة م�شاهمة خا�شة نعلمكم بان املحكمة قررت 
اخطاركم  اعاله  املذكورة  الدعوى  يف  بتاريخ:2018/11/28  املنعقدة  بجل�شتها 
بورود تقرير ال�شيد اخلبري املنتدب يف الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم االربعاء 
للتعقيب   ch1.B.8:بالقاعة م�شاءا  ال�شاعة:17:30  امل��واف��ق:2018/12/26 

على التقرير.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حمكمة  ال�صتئناف

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1403  ا�صتئناف مدين    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ابراهيم حممد ح�شن يو�شف اخلاطر جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف/امل�شت�شفى االمريكي - دبي )فرع حممد وعبيد املال 
�س.ذ.م.م( وميثله:طالل حممد ح�شن التميمي  قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
بتاريخ:2018/10/22  ج��زئ��ي  م��دين   2018/1735 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر 
وحددت لها جل�شه يوم اخلمي�س  املوافق 2019/1/3 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2018/3566 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شدهم/1- بوماب للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- �شهرام عبدالكرمي 
طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  برهاين  ح�شن  ر�شا  حممد   -3 من�شني 
التنفيذ/بنك اأبوظبي الوطني وميثله:نوال زايد �شاملني ظبيك احلو�شني قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
بالزام   -1 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )455786.96( وق��دره 
ي��وؤدوا بالت�شامن والتكافل فيما بينهم وعليه فان املحكمة  املدعي عليهم بان 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/1052 تنفيذ �صرعي
حمل  جم��ه��ول  ك��و���ش��وى  ف��ي��دو  مو�شليار  ح�شني  حممد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/نينني قا�شم وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود 
الكبان قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك تنفيذ احلكم 
ال�شادر يف الدعوى رق��م:977/2017 احوال نف�س م�شلمني ب�شداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )244.040( درهم �شامال للر�شوم وامل�شاريف من تاريخ اال�شتحقاق 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2018/690  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-رهيف حنا ابراهيم جمهول حمل االقامة مبا ان املتظلم / 
ايه دي �شي النظمه الطاقة �س.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري قد 
اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر يف احلجز 
التحفظي رق��م:698/2018 والر�شوم وامل�شاريف  . وحددت لها جل�شة يوم االحد 
فاأنت  ل��ذا    Ch 1.A.5  : بالقاعة  08.30 �س  ال�شاعة  امل��واف��ق 2018/12/16   
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
 اعالن بالن�صر 

اىل املدعى عليه / اخلط اخلليجي االأول ملقاوالت الطرق - ذ م م 
نعلمكم بان املدعي / فلوترونيك�س لتجارة مواد البناء �س ذ م م 

يف الدعوى رقم 2018/7494 جتاري جزئي قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها :  
الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره )123.277.70( مائة وثالثة وع�شرون الف 
اال�شتحقاق  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  ومائتان و�شبعة و�شبعون درهم و�شبعون فل�س وفائدة 

2018/10/5 وحتى  ال�شداد  التام والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
ال�شارقة  مبحكمة  الثانية  اجلزئية  الدائرة   11 الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   ح�شورك  يقت�شي  لذا 
الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا  االبتدائية  االحتادية 
مرفقا بها كافة امل�شتندات ، وذلك يوم املوافق 2018/12/19 ، ال�شاعة 8.30 �شباحا  وذلك للنظر 
يف الدعوى املذكور امل�شار اليها اأعاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم اتخاذ 

االجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اإعالن بيع املوجودات  
يف التنفيذ رقم 2018/7005 بالن�صر  

اإىل املنفذ �شدها : بونيتا انرتنا�شيونال للتجارة العامة - 
�س ذ م م - �شبق وان مت فتح ملف تنفيذ رقم 7005/2018 
وقد قرر قا�شي التنفيذ الت�شريح بخ�شم قيمة املحجوزات 
من اإجمايل املطالبة املالية باعلى �شعر والبالغ قدره 2160 
املطالب  املبلغ  ب�شداد  اإنكم مكلفون  نعلمكم  لذلك  درهم. 
به خالل ا�شبوع من تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن 
�شداد املبلغ املطالب به �شوف يتم الت�شريح لطالب التنفيذ 
بالت�شرف يف املحجوزات وفق اعلى ال�شعر مت اعتماده من 

قبل قا�شي التنفيذ.
اإدارة تنفيذ الأحكام       

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2018/2103 تنفيذ جتاري 
   مو�شوع الق�شية : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  8+ 2016/9 جلان جتارية 
القا�شي بالزام املنفذ �شدهم )1 و 2 و 3 و 4 و 5( ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )11.007.357.28 
درهم( + والزام املنفذ �شده 6 وعنه جلنة القوامة ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )29.153.395.60 
البنك   : التنفيذ  طالب   : االع��الن  طالب  وامل�شاريف.  للر�شوم  �شاملة  بها  املنفذ  املبالغ  دره��م( 
التجاري الدويل ، املطلوب اعالنه : املنفذ �شدهم : 1- حممد ح�شن بن حمد الفال�شي / ب�شفته 
، 2- فاطمة ب�شيت خليفة / ب�شفتها  الفال�شي  ف��وزي حممد ح�شن بن حمد  املرحوم  من ورث��ة 
من ورثة املرحوم فوزي حممد ح�شن بن حمد الفال�شي ، 3- احمد فوزي حممد ح�شن بن حمد 
الفال�شي / ب�شفته من ورثة املرحوم فوزي حممد ح�شن بن حمد الفال�شي ، 4- عبداهلل فوزي 
حممد ح�شن الفال�شي وميثله الو�شي حممد ح�شني الفال�شي / ب�شفته من ورثة املرحوم فوزي 
حممد ح�شن بن حمد الفال�شي ، 5- فاطمة فوزي حممد ح�شن الفال�شي وميثلها الو�شي حممد 
را�شد   -6 ، الفال�شي  ف��وزي حممد ح�شن بن حمد  املرحوم  الفال�شي / ب�شفته من ورث��ة  ح�شن 
ب�شفتهما  الكندي  حممد  و�شعيد  عبداهلل  املاجد  جمهة  من  كال  ميثله  �شبيب  بن  را�شد  احمد 
اع�شاء جلنة القوامة املكلفة باإدارة اموال ال   جمهويل حمل االقامة.  مو�شوع االإعالن : نعلنكم 
بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن ا�شهم عائدة للمنفذ �شدهم املذكورين اعاله 
)املتوفى فوزي  اليهم من مورثهم  اآلت  والتي  التحفظي رقم 2012/89 جتاري  يف ملف احلجز 

حممد ح�شن بن حمد الفال�شي( وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األربعاء  12   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12501  
Wednesday  12   December   2018  -  Issue No   12501

19191915

عربي ودويل

حمامي اأمني عام نداء تون�س �شليم الرياحي، يف ت�شريح اذاعي، 
بقرار  ال�شكاية،  م��وؤي��دات  جللب  متوجها  ك��ان  ح��ني  فوجئ  اأن��ه 
�شي�شتتبعه من  وما  النيابة احلفظ  قالت  “ملاذا  قائال  احلفظ، 

اإجراءات قانونية؟ ا�شت�شعرنا نوعا من التهديد ملنّوبنا«..
ونفى الطّيب بال�شادق يف ت�شريح اعالمي، االأخبار التي حتدثت 
عن هروب موكله من البالد وعدم نيته العودة اإليها، م�شريا اإىل 

اأنها جمّرد ا�شاعات ال اأ�شا�س لها من ال�شحة. 

“تخلف عن احل�شور  يف ما ادعاه واالطالع على موؤيداته واأنه 
متعلال بتواجده باخلارج الرتباطات مهنية” ثم يوم 6 دي�شمرب 
2018 واأن االخري “تخلف جمددا بتعلة تعر�شه لوعكة �شحية 
ح�شب ما اأفاد بذلك حماميه«. هذا االأخري، عرّب عن ا�شتغرابه 
لبالغ وكالة الدولة العامة الإدارة الق�شاء الع�شكري، موؤكدا اأن 
قا�شي التحقيق هو من يقرر حفظ ال�شكاية من عدمها، قائال 
“التحقيق هو من يقرر ولي�شت النيابة«. كما اأكد الطيب �شادق 

30 من جملة االجراءات اجلزائية مع ما قد ي�شتتبع ذلك من 
الق�شاء  الإدارة  العامة  الوكالة  وا�شتندت  قانونية«.  اج���راءات 
ال�شاكي  “مغادرة  اإىل  الع�شكري يف بالغ �شادر عنها يف قراراها 
لالإدالء  الق�شاء  اأم��ام  املثول  على  حر�شه  وع��دم  الوطن  اأر���س 
ب�����ش��ه��ادت��ه وت��ق��دمي م��وؤي��دات��ه يف م��ا ادع����ى م��ن وج����ود خمطط 
باأن  وذّك��رت  الداخلي«.  الدولة  اأم��ن  على  تاآمر  ومن  لالنقالب 
قا�شي التحقيق ا�شتدعى ال�شاكي يوم 30 نوفمرب ق�شد �شماعه 

•• الفجر – تون�س - خا�س

انها  تون�س،  يف  الع�شكري  الق�شاء  الإدارة  العامة  الوكالة  اأعلنت 
نداء  ال��ع��ام حل��رك��ة  االم���ني  رفعها  ال��ت��ي  ال�شكاية  ق���ررت حفظ 
رئي�س  بينهم  م��ن  �شخ�شيات   5 ع��ل��ى  ال��ري��اح��ي  �شليم  ت��ون�����س 
احلكومة يو�شف ال�شاهد بتهمة التخطيط لالنقالب على رئي�س 
للف�شل  “طبقا  الداخلي  الدولة  اأمن  والتاآمر على  اجلمهورية 

مع ما قد ي�ستتبع ذلك من اإجراءات قانونية:

ق�شية النقالب: الق�شاء يحفظ �شكاية �شليم الرياحي
هل هرب اأمني عام نداء تون�ش من البالد وعدم نيته العودة اإليها...؟

املالية  ق���ان���ون  امل�����ش��ادق��ة ع��ل��ى  اث���ر 
ُعر�س  اأّن��ه  ف�شال،   75 من  املتكّون 
على برملان تعّددي واأنه من الطبيعي 
ورف�س  ن���واب  مب��واف��ق��ة  يحظى  اأن 
بالن�شبة  “االأهم  ق��ائ��ال  اآخ����ري����ن، 
يت�شّمن  الأن��ه  م��ّر  القانون  اأّن  اإلينا 
على  للمحافظة  احلكومة  اأول��وي��ات 

التوازنات املالية للدولة«.

•• الفجر – تون�س – خا�س
قانون  م�شروع  على  امل�شادقة  مّت��ت 
الت�شويت  ا���ش��ت��ك��م��ال  ب��ع��د  امل��ال��ي��ة 
على ف�شوله االإ�شافية التي رافقت 
عدد  ن��واب  ب��ني  م�شادات  مناق�شتها 

من الكتل.
بالف�شاد  ال��ت��ه��م  ال����ن����واب  وت����ب����ادل 
ب�شبب  وبالتحيل  ل��وب��ي��ات  وخ��دم��ة 
مترير ف�شلني يقول نواب املعار�شة 
انهما جاءا بعد تدخل لوبيات نافذة 
ر�شاوي  على  ووزراء  ن��واب  وح�شول 
ل��ت��م��ري��ره��م��ا وان��ه��م��ا ���ش��ي��ت��ب��ب��ان يف 
تدمري  مزيد  ويف  االقت�شاد  �شرب 

املنتوج التون�شي.
ال�شعب  حركة  عن  النائب  دعا  وقد 
وال����ك����ت����ل����ة ال����دمي����ق����راط����ي����ة زه����ري 
اإىل  ال��ت��ون�����ش��ي  “ال�شعب  امل���غ���زاوي، 
اخلروج لل�شارع للدفاع عن نف�شه”، 
الربملان  يف  امل���ع���ار����ش���ة  ان  م����وؤك����دا 

عجزت عن الدفاع عن م�شاحله.
ول����ف����ت امل�����غ�����زاوي ال�������ذي ق�����ال انه 
امل��ع��ار���ش��ة اىل  ن���واب  ي��ت��ح��ّدث با�شم 
“حكومة  اأ���ش��ب��ح��ت  احل���ك���وم���ة  ان 
م�شددا يف مداخلته خالل  املافيا”، 
ليلة  انعقدت  التي  العامة  اجلل�شة 
على  للم�شادقة  �شت  وُخ�شّ االثنني 

م�شروع قانون املالية على ان رئي�شة 
كري�شتني  ه���ي  ال��ف��ع��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
الغ��ارد يف ا�شارة اىل حتكم �شندوق 

النقد الدويل يف القرار الوطني.
اأم�س  ���ع���ب  ال�������شّ ح����رك����ة  وح���ّم���ل���ت   
واالئ���ت���الف  “احلكومة  ال���ث���الث���اء 
م�شوؤولية  ل���ه���ا  ال�����ّداع�����م  احل����اك����م 

ال���ّت���خ���ّل���ي ع����ن ح����ق����وق املُ���وّظ���ف���ني 
امل�شمونني  واملتقاعدين  واالأج����راء 
ال�ّشركات  ج�شع  الإر���ش��اء  اجتماعّيا 
هائلة  اأرب��اح��ا  ت�شّجل  التي  الكربى 
على ح�شاب قوى ال�ّشعب وا�شتغالل 
ال�ّشيا�شات العاّمة للّدولة وتوظيفها 
يف اال�شتعداد للعبور نحو االنتخابات 

ل�شنة  وال���ّت�������ش���ري���ع���ي���ة  ال���رئ���ا����ش���ي���ة 
2019” ح�شب تعبري البيان.

   م���ن ج��ه��ت��ه، و����ش���ف ال��ن��ائ��ب عن 
عمامي،  ن�����زار  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  اجل��ب��ه��ة 
داع���ي���ا  ب�”ال�شاقط”،  ال�����ربمل�����ان 
للدفاع  لل�شارع  اإىل اخل��روج  ال�شعب 
ع���ن ن��ف�����ش��ه ب��ط��ري��ق��ة ���ش��ل��م��ي��ة �شد 
واعترب  ب�”اللوبيات”  اأ�شماها  م��ن 
فاقدا  ا���ش��ب��ح  امل��ج��ل�����س  ان  ال��ن��ائ��ب 
“تعمل  احل��ك��وم��ة  وان  ل��ل�����ش��رع��ي��ة 

لفائدة الربجوازية«.
يذكر ان حالة احتقان رافقت اختتام 
مناق�شة م�شروع قانون مالية ب�شبب 
بالتخفي�س  يتعلق  حكومي  اق��رتاح 
املوظفة  الديوانية  املعاليم  ن�شب  يف 
ال�شم�شية  ال��الق��ط��ات  ت��وري��د  ع��ل��ى 
ال������ذي م�����ّر و����ش���ط م���ع���ار����ش���ة 48 
 9 واحتفاظ   106 وموافقة  نائبا 
اجلل�شة  االح��ت��ق��ان  و����ش���اد  اآخ���ري���ن 
م�شاحنات  اىل  ل��ي��ت��ح��ول  ال���ع���ام���ة 
وتبادل اتهامات بني نواب املعار�شة 
ب���ع���د مترير  احل����اك����م  واالئ�����ت�����الف 
اقرتاح تاأجيل تفعيل �شريبة ب� 35 
التجارية  الف�شاءات  على  امل��ائ��ة  يف 
يناير  ���ش��ه��ر  غ���اي���ة  اإىل  ال����ك����ربى 
2020 مما اعترب خدمة الأجندات 
انتخابية واإعفاء الأثرياء من العائلة 

م�شاحنات بني نواب.
املالية  ق���ان���ون  ����ش���ّد  وب��ال��ت�����ش��وي��ت 
ق�����د متوقع  ت���ون�������س  ن��������داء  ي����ك����ون 
قد  ك��ان  اأن  بعد  املعار�شة  يف  ر�شميا 
احلقيقة  هيئة  م��ن  مب��وق��ف��ه  ت��ع��ّل��ل 
والكرامة ملقاطعة جل�شة منح الثقة 
التحوير  �شمن  املقرتحني  للوزراء 
رئي�س  اأج����������راه  ال��������ذي  ال������������وزاري 

اأكر  ال�شاهد منذ  يو�شف  احلكومة 
من �شهر ون�شف.

ق����د �����ش����ادق ليلة  ال�����ربمل�����ان  وك������ان 
ب�  برمته  املالية  قانون  االثنني على 
113 �شوتا “نعم” واحتفاظ 11 

نائبا واعرتا�س 36 اآخرين.
ُي�شار اإىل اأن وزير املالية ر�شا �شلغوم 
اإعالمي  ت�شريح  يف  اعترب  ق��د  ك��ان 

النافذة من دفع ال�شرائب.
تلك  ال��ذي جتلى يف  اأي�شا،  اجلديد 
اجلل�شة ال�شاخبة، هو متوقع حزب 
نداء تون�س ر�شميا يف املعار�شة. فقد 
اأّك��د رئي�س كتلة نداء تون�س �شفيان 
نواب  ان  ال���ث���الث���اء،  اأم�������س  ط���وب���ال 
املالية  ق��ان��ون  ���ش��ّد  ���ش��ّوت��وا  الكتلة 
خالل اجلل�شة العامة والتي �شهدت 

بعد مترير قانون املالية يف الربملان:

تون�س: املعار�شة تدعو ال�شعب اإىل اخلروج لل�ّشارع...!

كتل املعار�شة حتتج داخل الربملان

وزير املالية مّر  باختبار �شعب

�شليم الرياحي.. خرج ومل يعد

نداء تون�س ُي�شّوت �شّد قانون املالية ويتموقع ر�شميا يف املعار�شة

لدى املحققني �سجالت من ر�سائل الربيد واملكاملات والجتماعات 

ات�شالت ل ميكن انكارها بني حملة ترامب ورو�شيا  
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأول موؤمتر �شحايف  2017 يف  الثاين  11 كانون  �شئل دونالد ترامب يف 
اأي �شخ�س يف  اأو  اأن��ت  اأج��ري��َت،  “هل  املفاجئ يف االنتخابات،  ف��وزه  له بعد 

حملتك، اأي ات�شال مع رو�شيا قبل اأو اأثناء احلملة؟«
فكانت اإجابته: “ال، على االإطالق«.

الق�شائية  الوثائق  من  ال�شفحات  مئات  يف  ال��واردة  احلقائق  تق�شي  لكن 
اأع�شاء كباراً يف حملته  اأن  اأعدها املحقق اخلا�س روبرت مولر يبني  التي 
�شخ�شيات  مع  متكررة  ات�شاالت  لهم  كانت  املبا�شرة  وعائلته  االنتخابية 
رو�شية ب�شاأن االأعمال وال�شيا�شة خالل معركته للو�شول اإىل البيت االأبي�س 

يف 2015 و2016.
ولدى املحققني �شجالت من ر�شائل الربيد االإلكرتوين والر�شائل الن�شية 
تظهر  وكلها  لوجه  وج��ه��اً  عقدت  التي  واالج��ت��م��اع��ات  الهاتفية  وامل��ك��امل��ات 
االنتخابات  الفعال يف  ن تدخل مو�شكو  ات�شاالت متكّررة حتى عندما ح�َشّ

فر�س ترامب يف الفوز.
وال�شوؤال املهم هو، هل كانت تلك جمرد اأحداث اأم كان مبثابة تواطوؤ؟

مل يوقف قرار ترامب الرت�شح يف عام 2015 جهود جمموعته يف الرتويج 
حماميه  ق���ام  ال���واق���ع،  ويف  ال��رو���ش��ي��ة.  العا�شمة  يف  ال��ت��ج��اري��ة  لعالمتها 
�شاتر  فيليك�س  اأعماله منذ زمن طويل  و�شريك  ال�شخ�شي مايكل كوهني 

بتكثيف تلك اجلهود خالل الن�شف االأول من عام 2016.
الع�شكرية  اال�شتخبارات  ال�شابق يف  ات�شاالتهم جتري مع اجلرال  وكانت 
اإيفجيني �شميكوف، واملتحدث با�شم الرئي�س الرو�شي فالدميري  الرو�شية 

بوتني دميرتي بي�شكوف.

الثاين/ ت�شرين  يف  و�شيا�شي  جت��اري  بتعاون  كوهني  وع��د  ال��ذي  الرو�شي 
2015 اقرتح كذلك ترتيب لقاء بني بوتني وترامب. ومل يكن  نوفمرب 

الوحيد.
ففي اأوائل عام 2016، ات�شل اأحد اأع�شاء احلزب اجلمهوري الذي كان على 
�شلة بامل�شوؤول ال�شيا�شي رفيع امل�شتوى األك�شندر تور�شني، مب�شوؤول كبري يف 

احلملة هو ريك ديربورن، عار�شاً ترتيب لقاء بني ترامب وبوتني.
اال�شلحة  لكارتل  ال�شنوي  املوؤمتر  تور�شني  ح�شر  ق�شري،  بوقت  ذلك  بعد 
دونالد  ت��رام��ب  اب��ن  م��ع  توا�شل  حيث  كنتاكي  يف  لوي�شفيل  يف  االأم��ريك��ي 

جونيور.
ال�شيا�شة  م�شت�شار  بابادوبولو�س،  ج��ورج  حتدث  تقريباً،  الوقت  نف�س  ويف 
اخلارجية للحملة، مع اأ�شخا�س فهم اأن لديهم ات�شاالت مهمة يف مو�شكو 

اقرتحوا ترتيب لقاء بني ترامب وبوتني.
بعد اأن اخرتق الرو�س اأجهزة الكمبيوتر اخلا�شة بحملة هيالري كلينتون، 
“ما  لعر�س  املبا�شرة  ال��ع��رو���س  م��ن  العديد  على  ت��رام��ب  حملة  ح�شلت 

يلطخ” �شورة مناف�شته.
ويف اأيار/ مايو 2016، ات�شل م�شت�شارا احلملة مايكل كابوتو وروجر �شتون 
برو�شي ُيدعى هري غرينربغ عر�س بيع معلومات ت�شر ب�شورة هيالري 

وكانت لديهم ات�شاالت مع اآخرين، ففي ت�شرين الثاين/نوفمرب 2015، 
على  عالقات  له  رو�شي  على  كوهني  املحامي  اإيفانكا  ترامب  ابنة  ف��ت  ع��َرّ

م�شتوى عاٍل وعد “بتعاون كبري” جتاري و�شيا�شي بدعم من بوتني.
الوقت،  ذلك  يف  وا�شنطن  لدى  الرو�شي  ال�شفري  كي�شلياك،  ل�شريغي  كان 
2016، جل�س يف  العديد من االت�شاالت مع احلملة. ففي ني�شان/اأبريل 
ال�شف االأمامي يف فعالية ب�شيطة للمحافظني يف وا�شنطن حتدث خاللها 
ترامب. و�شافح �شهر ترامب جاريد كو�شر وحتدث مع ال�شيناتور جيف 
�شي�شنز الذي قاد فريق ال�شيا�شة اخلارجية للحملة ثم عينه ترامب وزيرا 

للعدل.
التقى كيل�شياك و�شي�شنز مرة اأخرى يف املوؤمتر الوطني للحزب اجلمهوري 
اأيلول/�شبتمرب  يف متوز/يوليو، ثم عقدا لقاء خا�شاً يف مكتب �شي�شنز يف 

.2016
بعد االنتخابات، وقبل تن�شيب ترامب، التقى كي�شلياك وكان على ات�شال 

هاتفي منتظم مع كو�شر وم�شت�شار االأمن القومي مايكل فلني.
االأول/دي�شمرب  ك��ان��ون   1 يف  مانهاتن  يف  ت��رام��ب  ب��رج  يف  ال��ث��الث��ة  التقى 
و�شبل  لالت�شاالت  اخللفية”  “القنوات  ناق�شوا  ال�شهر  وط��وال   ،2016

تخفيف العقوبات االأمريكية على رو�شيا.

اأن لدى  اأخرب الرو�شي الذي توا�شل معه بابادوبولو�س  كلينتون. وباملثل، 
الكرملني وثائق من �شاأنها اأن تلحق االأذى بكلينتون. يف 9 حزيران/يونيو 
ترامب  ودون��ال��د  م��ان��اف��ورت  ب��ول  احلملة  ورئي�س  كو�شر  التقى   ،2016
جونيور مع حمامية رو�شية يف برج ترامب عر�شت معلومات من �شاأنها اأن 
ت�شبب االذى حلملة كلينتون. رتب ترامب االأ�شغر اللقاء مع جنم البوب 

اإمني اأغاالروف، وهو ابن �شريك جتاري �شابق ل�شركة ترامب يف رو�شيا.
ع�شر  طيلة  عمله  عن  نا�شئة  ال��رو���س  مع  ات�شاالت  مانافورت  ل��دى  كانت 
�شنوات يف اأوكرانيا. وخالل احلملة، قدم للري اأوليغ ديريبا�شكا ملخ�شات 
عن الو�شع ال�شيا�شي االأمريكي، وتوا�شل معه اأحياناً عن طريق رو�شي اآخر 

يعرفه، ي�شتبه يف اأنه ع�شو جهاز املخابرات كون�شتانتني كيليمنيك.
يف هذه االثناء كان مكتب التحقيقات الفدرايل يراقب امل�شريف الربيطاين 
انطالقها،  من  االأوىل  االأ�شهر  يف  للحملة  ا�شت�شارة  قدم  ال��ذي  بيج  كارتر 

لال�شتباه باأنه كان على ات�شال مع املخابرات الرو�شية.
زار بيج مو�شكو خالل عام 2016، حيث التقى اأكادمييني وم�شوؤولني مبن 

فيهم نائب رئي�س الوزراء اأركادي دفوركوفيت�س.
ا�شم  ب�شخ�شية وهمية حتمل  االت�شال  اإىل  �شتون  و�شعى م�شت�شار احلملة 
“ويكيليك�س”  ال�شفافية  وجم��م��وع��ة  االإن��رتن��ت  على   ”2.0 “غو�شيفر 
التي ا�شتخدمتها املخابرات الرو�شية لت�شريب وثائق مت اخرتاقها للحزب 

الدميوقراطي ت�شر مبناف�شة ترامب هيالري كلينتون.
التقى  اأمنية،  �شركة  يدير  الذي  امل�شتقل لرتامب  امل�شت�شار  برين�س،  اإري��ك 
�شي�شيل مع مدير �شندوق رو�شي  2017 يف  الثاين/يناير  11 كانون  يف 
ا�شتحداث قناة غري ر�شمية بني ترامب  ناق�شا  اأنهما  قوي. وتفيد تقارير 

والكرملني.

تكون  اأن  ي��ج��ب  ال�����ش��م��ان��ات  ه���ذه 
“ملزمة قانوناً«. اإال اأن قادة الدول 
فتح  اإع����ادة  رف�شهم  ك���رروا  ال�27 
املفاو�شات التي اأدت اىل االتفاق يف 
نهاية ت�شرين الثاين/نوفمرب بعد 
ال�شعبة  املحادثات  من  �شهرا   17

والتقنية بني لندن وبروك�شل.
م�شتعدون  “نحن  تو�شك  و���ش��ّرح 
امل�شادقة  ت�شهيل  كيفية  ملناق�شة 
الربيطانية” لكنه حّذر من “اأننا 
االتفاق  نتفاو�س جمددا حول  لن 

لندن  )ب�����ني  اأق��������رب  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
واالحتاد االأوروبي( لي�س هناك اأي 

م�شكلة بالن�شبة اإلينا«.
االإيرلندي  واأك���د وزي��ر اخل��ارج��ي��ة 
“احلكومة  اأن  ك��وف��ن��ي  ���ش��امي��ون 
اأي م�شكلة  االإيرلندية لي�س لديها 
ك���ان ذلك  اإذا  ت��ق��دمي ���ش��م��ان��ات  يف 
اإعادة فتح  لكنها ت�شتبعد  ي�شاعد” 

اتفاق اخلروج.
ومّتت الدعوة لعقد قمة خم�ش�شة 
ل���ب���ح���ث ب���ري���ك�������ش���ت اخل���م���ي�������س يف 

وبعدما بات �شبه موؤكد اأن االتفاق 
اأعلنت  ال���ربمل���ان،  اأم����ام  ���ش��رُيف�����س 
رئ��ي�����ش��ة ال��������وزراء االث���ن���ني اإرج�����اء 
مرتقبا  ك�����ان  ال������ذي  ال���ت�������ش���وي���ت 
الثالثاء يف جمل�س العموم، ما اأثار 

غ�شب النواب.
رئا�شة  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  واأع�����ل�����ن 
اأن  الثالثاء  الربيطانية  احلكومة 
النواب  لت�شويت  �شُيطرح  الن�ّس 
كانون   21 “قبل  ال��ربي��ط��ان��ي��ني 

الثاين يناير«.

�شوؤون  املكلفة  ال��وزي��رة  واأو���ش��ح��ت 
ال���ع���الق���ات م����ع ال����ربمل����ان اأن����دري����ا 
ت�شعى  م��اي  اأن  ال��ث��الث��اء  ليد�شوم 
“ملزمة  �شمانات  على  للح�شول 
املتحدة  اململكة  اأن  ب�شاأن  قانوناً” 
لن تكون اأ�شرية حل “الباك�شتوب” 
اأو �شبكة االأمان بعد بريك�شت املقرر 
وتق�شي   .2019 م��ار���س  اآذار  يف 
باإن�شاء  للجدل  املثرية  االآلية  هذه 
واحدة”  جمركية  “منطقة  موقتاً 
واململكة  االأوروب����ي  االحت���اد  ت�شمل 

امل���ت���ح���دة ل��ت��ج��ّن��ب اإع�������ادة احل����دود 
اإيرلندا  ج��م��ه��وري��ة  ب��ني  ال��ف��ع��ل��ي��ة 

ومقاطعة اإيرلندا ال�شمالية.
وقال وزير الدولة ل�شوؤون بريك�شت 
و�شوله  ل�����دى  ك�����االن�����ان  م����ارت����ن 
بروك�شل  يف  وزاري  اج��ت��م��اع  اإىل 
“تريد  م���اي  ت��ريي��زا  اإن  ال��ث��الث��اء 
جتد  ال  اإ�شافية  قانونية  �شمانات 
مبوجبها  نف�شها  امل��ت��ح��دة  اململكة 
عالقة ب�شكل دائم يف +الباك�شتوب+ 
اأن  ع���ل���ى  و�����ش����دد  االإيرلندي”. 

وي�شمل ذلك �شبكة االأمان«. وكتب 
الثالثاء  �شباح  تغريدة  يف  يونكر 
“لي�س هناك مكان الإعادة تفاو�س 
لكن من املمكن )اإعطاء( مزيد من 

التو�شيحات«.
يف  بريك�شت  ملف  م�شوؤول  واعترب 
الربملان االأوروبي غي فرهوف�شتات 
نرتك  ل��ن  “اأننا  “تويرت”،  ع��رب 
اإي���رل���ن���دا ت�����ش��ق��ط اأب�������داً، م���ن غري 
ب�شاأن  ال���ت���ف���او����س  اإع�������ادة  امل��م��ك��ن 
عالقة  ت��ري��دون  واإذا  الباك�شتوب 

•• الهاي-اأ ف ب:

الربيطانية  ال���وزراء  رئي�شة  ب��داأت 
لقاءات  �شل�شلة  اأم�س  م��اي  ترييزا 
ملنا�شدتهم  اأوروب�����ي�����ني  ق�����ادة  م���ع 
ت����ق����دمي ت������ن������ازالت ح�������ول ات����ف����اق 
يائ�شة النقاذ  بريك�شت يف حماولة 
الربملان  يرف�س  ال��ذي  الن�ّس  ه��ذا 
ال���ربي���ط���اين ال��ت�����ش��دي��ق ع��ل��ي��ه يف 

و�شعه احلايل.
الثالثاء  اأم�س  �شباح  ماي  والتقت 
يف الهاي نظريها الهولندي مارك 
روت����ي ال����ذي ك��ت��ب يف ت��غ��ري��دة اأن 
دون  مفيداً” م��ن  )ك���ان(  “احلوار 

اإعطاء املزيد من التفا�شيل.
رئا�شة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  وو����ش���ف 
اللقاء  ه���ذا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����وزراء 
باأنه “مثمر”. وقال اإن ماي وروتي 
“توافقا على اأن حل +الباك�شتوب+ 
م�شمم كي يبقى موقت” ورئي�شة 
�شرورة  ع���ن  “حتدثت  ال��������وزراء 
اإ�شافية  )احل�شول( على �شمانات 
بهذا ال�شاأن بهدف اأن يتم الت�شويت 

على االتفاق يف جمل�س العموم«.
واأ�شاف اأن “رئي�شة الوزراء )ترييزا 
م����اي( ورئ��ي�����س ال������وزراء )م����ارك( 
روتي اتفقا على العمل معاً الإيجاد 

طريقة من اأجل حتقيق ذلك«.
برلني  اإىل  ب��ع��ده��ا  م���اي  وو���ش��ل��ت 
حيث ا�شتقبلتها امل�شت�شارة االأملانية 
ان��غ��ي��ال م���ريك���ل، ق��ب��ل ل��ق��ائ��ه��ا يف 
بروك�شل رئي�س املفو�شية االأوروبية 
املجل�س  ورئي�س  يونكر  كلود  ج��ان 

االأوروبي دونالد تو�شك.

من  االأول  ال����ي����وم  يف  ب���روك�������ش���ل، 
اجتماعات املجل�س االأوروبي يف 13 

و14 كانون االأول/دي�شمرب.
وقبل لقاء ماي ومريكل يف برلني، 
�����ش����ّرح رئ���ي�������س حت����ال����ف االحت������اد 
واالحتاد  الدميوقراطي  امل�شيحي 
الربملان  يف  امل�شيحي  االج��ت��م��اع��ي 
غ���رو����س برومر  م��اي��ك��ل  االأمل�������اين، 
“متوازن”  ب��ري��ك�����ش��ت  ات���ف���اق  اأن 
واأ�شاف  اإع��ادة فتحه”.  تتم  و”لن 
ال������وزراء  رئ��ي�����ش��ة  اأن  اأع���ت���ق���د  “ال 

الربيطانية تنتظر ذلك«.
وتاأمل ماي من دون �شّك يف تكثيف 
ال�شغط على النواب الربيطانيني 
بريطانيا  ب��خ��روج  ال��ت��ه��دي��د  ع��رب 
اإذا  ات���ف���اق  دون  م���ن  االحت�����اد  م���ن 
اأن  اإال  ال��ن�����ّس،  ع��ل��ى  ي��واف��ق��وا  مل 
ا�شرتاتيجيتها حمفوفة باملخاطر.

وي������واج������ه زع����ي����م ح������زب ال���ع���م���ال 
املعار�شة  ح���زب  وه���و  ال��ربي��ط��اين 
ال����رئ����ي���������ش����ي، ج�����ريمي�����ي ك����ورب����ن 
من  ن��واب  عليه  ميار�شها  �شغوطاً 
اأح��زاب معار�شة  حزبه ون��واب من 
اأخ�������رى، الإط������الق م���ذك���رة حجب 
االأمر  باحلكومة،  لالإطاحة  الثقة 
الذي ي�شتبعده حتى هذه اللحظة.

وتواجه ماي تهديداً بت�شويت على 
حجب الثقة عنها يف �شلب حزبها، 
نائباً   48 ق�����دم  ح�����ال  يف  وذل������ك 

حمافظاً الطلب.
و�شيبحث النواب بعد ظهر الثالثاء 
ق�����رار م����اي اإرج�������اء ال��ت�����ش��وي��ت يف 
نقا�س ُيجرى بناء على طلب حزب 

العمال.

بداأت �سل�سلة لقاءات مع قادة اأوروبيني 

ماي حتاول انتزاع تنازلت حول اتفاق بريك�شت  



األربعاء  12   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12501  
Wednesday  12   December   2018  -  Issue No   1250116

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
  اإعالن �صطب قيد

 : )اجلن�شية  وامل��ق��اوالت  للتجارة  الغامن  �شركة  �شركة  ال�شادة/  ب��اأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
االردن( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي )العنوان : هور العنز - ديرة 
- 314 ملك احلبتور للعقارات - هور العنز - �س ب 94296 دبي ، �س ب :94296(  واملقيدة 

حتت رقم )1409( يف �شجل ال�شركات االأجنبية بالوزارة.
وتنفيذاً الأحكام القانون االحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالته 
اإج��راءات الرتخي�س لفروع  والقرار ال��وزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان اعتماد دليل 

ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة.
يرجى من ال�شادة اأ�شحاب احلق يف االعرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد 

ال يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل :
وزارة القت�ساد

 ادارة الت�سجيل التجاري
 �ش.ب )3625( دبي

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد
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اعـالن تغيري ا�صـم
تقدمت املواطنة )نرج�س �شلمان مو�شى( بطلب اىل حمكمة 
من  ا�شمها  بتغيري  التوثيقات  ق�شم   - االبتدائية  اأبوظبي 
اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن  اىل)مريا(  )نرج�س( 

الق�شم املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر االعالن
عواطف ال�صريف - كاتب عدل

القا�صي/ �صلطان حممد خمي�س الكعبي
قا�صي تركات الدائرة الثالثة   

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ ر�شيد 
ارميرب اثوري ، اجلن�شية : الهند ، وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته 
 ، واالإلكرتونيات  املتحركة  الهواتف  لتجارة  اخلور  نور  التجاري  اال�شم  يف   )%100( البالغة 
واالجهزة  والغ�شاالت  الثالجات  بيع   ، بالتجزئة   - املتحركة  الهواتف  بيع  الرخ�شة  ن�شاط 
�شرائح  بيع   ، بالتجزئة   - غيارها  وقطع  ال�شاعات  بيع   ، بالتجزئة   - املنزلية  الكهربائية 
التنمية االقت�شادية يف  خورفكان  دائرة  ، واملرخ�س من  بالتجزئة  الهواتف االلكرتونية - 
االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  يف   2013/10/3 بتاريخ  ال�شادر   719979 رق��م  جت��اري��ة  رخ�شة 
معلوما  ليكن  الهند.    : اجلن�شية   - كوتاكات  تاييل  ع�شكر  حممد  ال�شيد/  اىل  بخورفكان. 
للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
يت�شمن  الت�شديق على حم��رر  ،  وطلب  باك�شتان   : ، اجلن�شية  ي��ار  ي��ار حممد  خ��دا 
)تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف اال�شم التجاري طريق ال�شيوح للمقاوالت الفنية 
- ن�شاط الرخ�شة مقاوالت فئة �شاد�شة ، التك�شية واالر�شيات ، ا�شباغ ، تركيب وحدات 
التكييف   واملرخ�شة من دائرة التنمية االقت�شادية يف خورفكان رخ�شة جتارية رقم 
اىل  االقت�شادية بخورفكان.   التنمية  دائ��رة  بتاريخ 2013/9/15 يف  ال�شادر   718659
للجميع  معلوما  ليكن  باك�شتان.    : اجلن�شية   ، ح�شني  غ��الم  ح�شني  عدنان  ال�شيد/ 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�صة حممد علي 

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 1871
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد نفا�س باليمال موندين كوتي - هندي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ �شاجناي ماروتي جوتي 
جوتي ماروتي �شانكار - هندي اجلن�شية يف )كافترييا مغيب ال�شم�س( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 
بال�شارقة.  تعديالت  االقت�شادية  التنمية  دائرة  ال�شادرة من  مبوجب رخ�شة رقم )530204( 
اخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( 

ومت تغري اال�شم التجاري من )كافترييا مغيب ال�شم�س( اىل )كافترييا بيت املرح(. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على االجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  االعالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 1868
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/ حليمة حميد علي العوي�س ، اإماراتية  اجلن�شية ترغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ حمزة حممد هندي 
اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة التجارية امل�شماة با�شم )�شوبر ماركت املنزل الذهبي( تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )734701(  - مت تغيري ال�شكل القانوين من 

موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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  اعالن بالن�صر
املرجع : 1866

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حامد عبداهلل مراد يو�شف - اإماراتي اجلن�شية يرغب 
للحالقة(  امللكي  التاج  )�شالون  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )608234( وذلك اىل ال�شيد/ جوبني 
موؤ�ش�شة  القانوين من  ال�شكل  تغيري   - - هندي اجلن�شية  ايالجنيكال جوزيف جوزيف 

فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
االجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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اإخطار باإخالء عقار  عن طريق الن�صر 

حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ 
رقم الطعن 2018/922 تنفيذ مدين 

بناء على طلب/ ورثة املرحوم حممد احمد �شعيد النقبي ال�شادر ل�شاحلهم يف 
واملعلن  التنفيذية  بال�شيغة  واملزيل  ايجارية  منازعات   2018/104 رقم  الدعوى 
عليه/  املحكوم  باخالء  والقا�شي  تنفيذ   2018/922 رق��م  بامللف  واملنفذ  قانونا 
االأ�شيل ملواد البناء - االإمارات راأ�س اخليمة العريبي بالقرب من �شوبر ماركت 
احلوت - وت�شليمه خايل من ال�شواغل ، وعلى االأمر ال�شادر من قا�شي التنفيذ 

بتاريخ 2018/12/10 م بتنفيذه.  
فاإننا نخطركم باأنه قد حتدد يوم االحد املوافق 2018/12/16 م ال�شاعة 9 �شباحا 

موعدا لتنفيذ حكم االخالء وذلك للعلم. 
 ق�صم التنفيذ / �صعيد ال�صحي  

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�شم ال�شركة : ارن�ست انرتبراي�سز - �ش ذ م م  
 IMPERIAL RESIDENCE  - ترياجنل  جمريا   - علي  جبل   - دب��ي   : العنوان 
POSIUM G-23  ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 738459  
رقم القيد بال�شجل التجاري : 1181385 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/10/25  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ  2018/10/25  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
املعني ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ش العامري  العنوان : مكتب رقم 
1304 ملك ملي�س حممد ف��واز - بردبي - بزن�س باي -  هاتف : 5148248-04  فاك�س : 
5148252-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�شم امل�شفي : ال�سرق الو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ش العامري
باي  بزن�س   - ب��ردب��ي   - ف��واز  ملي�س حممد  1304 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
-  هاتف : 5148248-04  فاك�س : 5148252-04    مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية االقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
بتاريخ   دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �ش   - انرتبراي�سز  ارن�ست 
بتاريخ  2018/10/25   العدل حماكم دبي  2018/10/25  واملوثق لدى كاتب 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه 
امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
يف الق�صية رقم 2017/1387 جتاري كلي 

واال�شت�شارات  للمحاماة  احلكمة  بيت   : بوكالة  دب��ي(  )ف��رع  الوطني  الفجرية  بنك  من  املرفوعة 
بانريجي  2-�شيمريت   ، امل��ح��دودة   التوزيع  خلدمات  البحار  1-ع��رب   : عليهم  املدعي   ، القانونية 
ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية املدعي عليها االوىل ، 3-�شاندان بانريجي كريتي بو�شان ب�شفته 
و�شامن  كفيل  ب�شفته  بانريجي  �شيف  4-رون���ني   ، االوىل  عليها  املدعي  ملديونية  و�شامن  كفيل 
ملديونية املدعي عليها االوىل ، 5-عرب البحار العاملية لل�شناعات احلديدية �س م م  - ب�شفتها كفيل 
و�شامن املدعي عليها االوىل.  باال�شارة اىل كتاب حمكمة دبي املوؤرخ يف 2018/12/10 واملت�شمن 
تكليفي خبريا يف الق�شية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�شية 
املذكورة يوم اخلمي�س املوافق 2018/12/20 ال�شاعة 12.00 ظهرا ، وذلك على العنوان التايل: مكتب 
اخلبري: احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية 
للح�شور يف  ندعوكم  لذا   - بور�شعيد هاتف 04-2999000   �شنرت-  �شيتي  دي��رة  بجانب  للتامني- 

املوعد املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�شتندات ومذكرات.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�صر اجتماع خربة

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
   يف  الدعوى 2018/554 جتاري كلي  

املدعي عليه / دليب راهوالن  
نف�شه  الوطني عن  الفجرية  بنك  املدعي /  ان هنالك دعوى مرفوعة �شدكم واخرين من قبل  مبا 
 وب�شفته وكيال عن 1 - بنك اخلليج التجاري )اخلليجي( �س م ق  2-البنك العربي املتحد - �س م ع

6-بنك  اال�شالمي  ال�شارقة  5-م�شرف  ع  م  �س  عجمان  4-م�شرف  ع   م  �س  اال�شالمي  دبي  3-بنك 
فاإننا  اعاله  بالدعوى  م�شرفيا  خبريا  تعيينا  مت  واأنه  دبي  حماكم  اأمام    ، ع  م  �س  فرن�شا  اخلليجي 
ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/12/18 يف متام ال�شاعة  الواحدة 
ظهرا  مبقر مكتبنا انرتا لال�شت�شارات املالية  وذلك بالعنوان التايل : االإمارات العربية املتحدة - دبي 
- حمي�شنة 4 - �شارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل مركز كلداري 
لتعليم قيادة ال�شيارات - وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري وهيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 
2206899-04 ، 2206244-04  ، فاك�س : 042206877 ،  يرجى االإطالع واحل�شور باملوعد املحدد اعاله 

واإح�شار كافة ما لديكم من م�شتندات مع الرتجمة اىل العربية. 
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
د. علي را�صد الكيتوب 

اإعــالن بالن�صـر
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اإعــــالن بالن�صـــر لدى حمكمة دبي البتدائية 
الق�صية رقم 1802 ل�صــ 2018 جتاري كلي 

املرفوعة من / لومباردو روزايو - �شد / حممد م�شعل عبداهلل الظريف ال�شام�شي  
املدعي عليه / حممد م�شعل عبداهلل الظريف ال�شام�شي 

مدعوا حل�شور اإجتماع اخلربة احل�شابية املقررة عقده يف احلادية ع�شر والن�شف 
الكائن  وذل��ك مبقر مكتب اخلبري  امل��واف��ق  2018/12/18  ال��ث��الث��اء   ي��وم  ظهرا 
االإمارات  التجاري - خلف  ال�شعادة - مقابل حمطة مرتو اخلليج  �شارع   - بدبي 
للعطالت - بناية بري�شم - بجوار اومنيات 1 - مكتب حممد �شعيد ال�شبلي لتدقيق 
احل�شابات - الطابق ال�شاد�س - مكتب رقم 607  م�شطحبني معكم كافة امل�شتندات 

التي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
 اخلبري احل�صابي/ حممد �صعيد ال�صبلي

اجتمــــاع خبــــرة
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

انذار عديل بالن�صر
رقم )4720/2018/3 (

املنذرة : مرا�س العقارية - �س ذ م م 
العنوان : اإعمار �شكوير - املبنى رقم 1 - مكتب 301 - وميثلها ال�شيد/ حممد يو�شف حممد يو�شف مبوجب وكالة رقم 

2018/1/111319 املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 2018/5/14 ، هاتف : 0564977111 
�شد املنذر اليها / مركز �شو لتجميل ال�شيدات - �س ذ م م - العنوان : الفيال رقم D( 1 1171( الكائن على قطعة االر�س 
رقم 224-367 ، �شارع 304 ، منطقة ام ال�شيف - اإمارة دبي - هاتف رقم 043288832 - املتحرك : 0505588477 ، �س ب : 

211606 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة - رقم مكاين : 1826280615
تخطر املنذر املنذر اليه ب�شرورة االلتزام ب�شداد االق�شاط ومتاأخرات االيجار وبجميع احكام العقد والر�شوم وغرامة 
رجوع ال�شيكات واملبالغ امل�شتحقة على الوحدة امل�شتاأجرة الفيال رقم D(1 1171( الكائن على قطعة االر�س رقم 224-
367 ، منطقة ام ال�شيف - اإمارة دبي  - للفرتة من 20 اغ�شط�س 2017 ولغاية اغ�شط�س 2018 مقابل اجرة �شنوية قدرها 
520.000 درهم ، وذلك يف غ�شون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�شر هذا االإع��الن واإال �شت�شطر املنذرة اىل اللجوء 
العني  باخالء  اليها  املنذر  الزام  بغر�س  دبي  باإمارة  وامل�شتاأجرين  املوؤجرين  باملنازعات بني  الق�شائية اخلا�شة  للجنة 
املوؤجرة و�شداد متاأخرات االيجار املرتتبة عليها حتى تاريخ االخالء الفعلي مع الزامها بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب 

املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اإعالن بالن�صر

رقم )2018/7809(
املنذر :  كالكي للمقاوالت - �س ذ م م 

املنذر اليه : بري�س للمقاوالت 
املو�شوع / اإعالن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم )2018/1/247287( 

مببلغ  املرجتعة  ال�شيكات  قيمة  ب�شداد  )امل�شتاأجر(  اليه  املنذر  ينذر  )املوؤجرة(  املنذر  فان 
تاريخ  م��ن  ي��وم��ا  ث��الث��ني  اق�شاها  وذل���ك خ��الل مهلة  دره���م  وق���دره )27.900(  اإج��م��ايل 
التي حتفظ  القانونية  املنذر اىل اتخاذ كافة االج��راءات  ن�شر هذا االن��ذار واال �شي�شطر 
بر�شوم  وحتميلكم  وتعديالته   2007 ل�شنة  القانون  م��ن   1/20 للمادة  طبقا  حقوقه  ل��ه 
وم�شاريف التقا�شي وطلب اخالئكم من العقار لعدم �شداد مع الزامكم ب�شداد ما ي�شتجد 
عليه من اجرة وحتى االخالء التام للعقار وتطهري العقار من جميع الفواتري امل�شتحقة 

عليه حتى االخالء التام. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن بيع  عقار بالن�صر   
فى الدعوى رقم  2018/127 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني - �شابقا - بنك ابوظبي االأول - حاليا 
 : - هاتف  لل�شيارات  الني�شان  وكالة  401  خلف  رق��م  بوينت مكتب  البزن�س  بناية   - بور�شعيد   - دي��رة   - دب��ي  اإم��ارة   : عنوانه 

 3244594826  : مكاين  رقم   04-2946945
املنفذ �شده : حممد امل�شرف خمتار ال�شكريي  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى ذا �شيجنات�شر 1 - العقار 

رقم 1009  ، رقم مكاين : 27079 87670  
التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع  5.00 م�شاء ويف االيام الثالث  ال�شاعة    2018/12/19 املوافق  انه يف يوم االربعاء 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة االمارات للمزادات وعلى موقعها االلكرتوين
%20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ال يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع 
العقار : �شقة �شكنية - برج خليفة - رقم االر�س : 248 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ذا �شيجنات�شر - رقم الوحدة : 1009 - 

امل�شاحة : 129.56 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1.534.027.00( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   
اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   

فى الدعوى رقم  2017/182 بيع عقار مرهون             
طالب التنفيذ:  بنك ابوظبي الوطني - �شابقا - بنك ابوظبي االأول - حاليا 

عنوانه : اإمارة دبي -ديرة - بور�شعيد - بناية بزن�س بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 
املنفذ �شده :   منوهر  رام�شند رام�شنداين 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�شة - العقار رقم 663 - رقم مكاين : 72595 - 13769 
5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال  2018/12/26  ال�شاعة  انه يف يوم االربعاء املوافق  
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 

ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : اأو�شاف العقار : - 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم االر�س : 663 - امل�شاحة : 998.68 مرت 

مربع واملقدرة قيمتها ب��� )7500000( درهم العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
فى الدعوى رقم  2017/182 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ:  بنك ابوظبي الوطني - �شابقا - بنك ابوظبي االأول - حاليا 
عنوانه : اإمارة دبي -ديرة - بور�شعيد - بناية بزن�س بوينت - مكتب رقم 401 - خلف وكالة الني�شان لل�شيارات 

املنفذ �شده :   منوهر  رام�شند رام�شنداين 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الثنية اخلام�شة - العقار رقم 663 - رقم مكاين : 72595 - 13769 

5.00 م�شاء ويف االيام الثالث التالية ان اقت�شى احلال  2018/12/26  ال�شاعة  انه يف يوم االربعاء املوافق  
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة االمارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ال يقل عن %20 من الثمن االأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 

ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : اأو�شاف العقار : - 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم االر�س : 663 - امل�شاحة : 998.68 مرت 

مربع واملقدرة قيمتها ب��� )7500000( درهم العلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12501 بتاريخ 2018/12/12   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2018/90 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: البنك العربي املتحد 
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اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون االإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
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الفجر الريا�ضي

لتنظيم  االج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية  االإم������ارات  جمعية  ت�شتعد 
اأكرب  من  تعد  التي  الفرجان  بطولة  من  الثامنة  الن�شخة 
التنظيم  الدولة من حيث  البطوالت على م�شتوى  واأجن��ح 
وامل��ت��اب��ع��ة واحل�����ش��ور اجل��م��اه��ريي م��ن��ذ ان��ط��الق الن�شخة 
وعطاء«  انتماء  »االإم�����ارات  �شعار  حت��ت   2012 يف  االأوىل 
التي  املباريات  ملتابعة  الكبري  اجلماهريي  باحل�شور  وذلك 
تعرب عن املناف�شة القوية يف اإطار اللعب الريا�شي النظيف 
لرت�شيخ ثقافة امل�شاركة االإيجابية يف البطوالت الريا�شية 
انطالقاً من اأهداف ومبادئ اجلمعية الرامية لدعم كل ما 

وتطلعات  رغبات  ويحقق  املجتمعي  التطور  يعزز  اأن  ميكن 
الفئات ال�شبابية املختلفة. وتنطلق البطولة يف 29 دي�شمرب 
االإمارات  جمعية  ملعب  على  فريقاً   16 مب�شاركة  احل��ايل 
اأعلنت  اخل��ي��م��ة، حيث  راأ����س  اإم����ارة  ع��دة يف  ف��رق  مب�شاركة 
بدعم  الكفيلة  الرتتيبات  و�شع  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
اإتاحة  خ��الل  من  متيزها  على  للمحافظة  البطولة  جن��اح 
حيث  املختلفة،  اجلن�شيات  من  الالعبني  مل�شاركة  الفر�شة 
ر�شدت اللجنة املنظمة 25 األف درهم للمركز االأول و10 
اآالف درهم للمركز الثاين، كما مت حتديد يوم 20 دي�شمرب 

احلايل اآخر موعد لت�شجيل الفرق امل�شاركة.
وق���ال خلف ���ش��امل ب��ن ع��ن��رب، م��دي��ر ع��ام جمعية االإم����ارات 
بني  ال��رتاب��ط  لتعزيز  ي�شعون  اإن��ه��م  االجتماعية  للتنمية 
اأفراد املجتمع وغر�س القيم الوطنية وحب الوطن والوفاء 
املجتمعي  ال���دور  يعك�س  اأن  ميكن  م��ا  ك��ل  يف  وامل�شاهمة  ل��ه 
ب��ذل��ت يف  ال��ت��ي  اأن اجل��ه��ود  اإىل  م�����ش��رياً  ال��رائ��د للجمعية، 
االأثر  اأب��ل��غ  لها  ك��ان  املنظمة  اللجنة  م��ن  املا�شية  ال��ف��رتة 
منذ  املا�شية  االأع���وام  يف  البطولة  حققته  التي  النجاح  يف 

انطالق الن�شخة االأوىل يف 2012.

ال���ف���ي���ك���ت���وري تيم  ف����ري����ق  ������ش�����ارك 
واخلتامية  ال���ث���ال���ث���ة  اجل����ول����ة  يف 
املائية  ال�����دراج�����ات  م���ون���دي���ال  م���ن 
ال�شارقة  ج���ائ���زة   � “االأكوابايك 
اأم�����س يف  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  الكربى”، 
ال�  ح��ت��ى  وت�شتمر  ال�����ش��ارق��ة  م��دي��ن��ة 
من دي�شمرب اجل��اري. ويناف�س   14
ت��ي��م يف  ال��ف��ي��ك��ت��وري  موؤ�ش�شة  ف��ري��ق 
فئة واق��ف حم��رتف��ني  � ج��ي ب��ي 1 � 
نخبة اأبطال العامل، وذلك بالدراجة 
العامل  بطل  بقيادة   90 رقم  املائية 
�شبع مرات النم�شاوي كيفني رايتري. 
من  البالغ  النم�شاوي  البطل  ويعد 
26 ع���ام���اً، واحل��ا���ش��ل على  ال��ع��م��ر 
لقب بطولة العامل �شبع مرات �شابقاً 
بلقب  للتتويج  املر�شحني  اأب���رز  م��ن 
العامل  بطولة  يف  اخلتامية  اجلولة 
ال��ت��ي حتت�شنها  امل��ائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات 
���ش��واط��ئ االإم�����ارة ال��ب��ا���ش��م��ة. وحقق 

الفيكتوري تيم فوز رائع يف اأول بعد 
بقيادة  االأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ح�شوله 

املت�شابق كيفني رايترير  يف مناف�شات 
واق�����ف حم���رتف���ني  - ج���ي ب���ي 1 -  

ال����ذي ت�����ش��در ال��رتت��ي��ب ال���ع���ام بعد 
ح�شوله على 50 نقطة �شمن ثاين 

للدراجات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ج����والت 
امل��ائ��ي��ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف م��ي��اه خليج 
اأولبيا االإيطايل يف جزيرة �شاردينيا 

يونيو املا�شي.
جيد  م����وق����ع  يف  راي�����ت�����رير  وي�����ب�����دو 
للمرة  احتّله  ال��ذي  اللقب  ال�شتعادة 
 2015 ع���ام  يف  واالأخ������رية  االأوىل 
ويتجه اإىل ال�شارقة ويف ر�شيده 95 
بطل  على  نقطة   14 ب��ف��ارق  نقطة 
رافائيل  الفرن�شي   2018 اأوروب����ا 
الدعم  “اح�شل على  ماورين. وقال 
ال��ك��ب��ري م��ن ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م واالآن 

املركز االأول هو هديف«.
واأك�����د ���ش��ع��ادة ح��ري��ز امل���ر ب���ن حريز 
جاهزية الفريق خلو�س اآخر جوالت 
بطولة العامل للدراجات املائية التي 
تقع على مياه بحرية خالد يف اإمارة 
“اأعلنا يف  ���ش��ع��ادت��ه:  اأب��وظ��ب��ي وق���ال 
بداية العام عن خطوة جديدة وهي 

الولوج اإىل عامل املناف�شة يف بطولة 
ال���ع���امل ل���ل���دراج���ات امل���ائ���ي���ة، وه���ذه 
ا�شتقطاب  ���ش��ب��ي��ل  يف  اأوىل  خ���ط���وة 
مواهبها.  و�شقل  النا�شئة  امل��واه��ب 

وف�����ش��ل��ه نحن  ب��ح��م��د هلل  وال����ي����وم 
نت�شدر الرتتيب العام لهذه البطولة 
واأ�شاف  االأول«   ل��ل��م��رك��ز  ون���ه���دف 
�شعادته: “ �شتكون الفرحة فرحتني 

فرحة  وث���ان���ًي���ا  ال���ف���وز  ف���رح���ة  اأواًل 
مبوا�شفات  مائية  بدراجة  املناف�شة 
و�شنع  ت�شميم  م��ن  اجل����ودة  ع��ال��ي��ة 

موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم«

بنادي  الرئي�س  زايد  مبلعب  االأول  اأم�س  انطلقت 
غنتوت مناف�شات بطولة االإمارات الدولة املفتوحة 
مع  بالتن�شيق  غنتوت  ن��ادي  ينظمها  التي  للبولو 
جمعية االإمارات للبولو وذلك برعاية �شمو ال�شيخ 
فالح بن زايد اآل نهيان، رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
غنتوت ل�شباق اخليل والبولو، وبدعم من جمل�س 
البالد  احتفاالت  مع  تزامنا  الريا�شي  ظبي  اأب��و 
“هذا  ال�47، واملقامة حتت �شعار  باليوم الوطني 
مبارايتي  ج���اءت  وق��د  االإمارات”..  ه��ذه   .. زاي���د 

االفتتاح يف قمة االإثارة والندية ، والتي �شهدت فوز 
املباراة االأوىل  فريق احلبتور بالهدف الذهبي يف 
التي  للمباراة  الر�شمي  ال��وق��ت  يف  ت��ع��ادال  اأن  بعد 
اأقيمت من خم�شة اأ�شواط بنتيجة 8-8 ، بالرغم 
من تقدم فريق ديزرت بامل يف ال�شوط االأول 1-2 
،اإال اأن فريق احلبتور اأدرك التعادل وتقدم بقيادة 
جن��م��ه ح��ب��ت��ور احل��ب��ت��ور وال����ذي ا���ش��ت��ط��اع التفوق 
املحرتف  االأرجنتيني  العاملي  الفريق  بقيادة جنم 
اأهداف   6 ت�شجيل  ا�شتطاع  ال��ذي  اأراي���ا  ماركو�س 

من بينها الهدف الذهبي يف �شوط فك االرتباط 
،كما  الهدافني  قائمة  ليت�شدر  احلا�شم  ال�شاد�س 
���ش��ج��ل ل���ه ج�����ش��ت��و ك��وت��ي��ن��و ه��دف��ني .. اأم����ا فريق 
الذهبي  بالهدف  اللقاء  ال��ذي خ�شر  ب��امل  دي��زرت 
امل�شنف  ال��ب��واردي  را�شد  جنمه  بقيادة  لعب  فقد 
االأول يف بولو االإمارات و51 على م�شتوى العامل 
والذي �شجل هدفا يف ال�شوط اخلام�س كما �شجل 
ماك�شي  من  لكل  وهدفني  اأه��داف  له رام��ريو 3 
وخوان بيدرو ورا�شد البواردي هدفا والتي اأدارها 

بيرت رايت ولوبيز و�شانتياغو .
ويف امللعب “رقم 2” بنادي غنتوت ا�شتطاع فريق 
االإمارات يف املباراة االفتتاحية الثانية بقيادة �شمو 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  بنت  ميثاء  ال�شيخة 
حت��ق��ي��ق ف���وز ���ش��ع��ب ع��ل��ى ف��ري��ق غ��ن��ت��وت �شاحب 
االأر�س واجلمهور بنتيجة 8-7 بالرغم من تقدم 
فريق االإمارات يف بداية ال�شوط الثاين -3 �شفر 
،اإال اأن فريق غنتوت ا�شتطاع العودة بالتعادل -3 
3 ،اإال اأن رغبة فريق االإمارات كانت اأكرب ليتقدم 

املباراة  اأن  ،اإال   5-6 يتقدم  ،ث��م   3-4 جديد  من 
انتهت بفوز االأبي�س االإماراتي  8-7، وقد �شجل 
لفريق االإمارات فيد بوتوب�شكي 5 اأهداف وتومي 
3 اأهداف ،فيما �شجل لفريق غنتوت االأرجنتيني 
امل��ح��رتف م��ارت��ني دون���وف���وان 6 اأه�����داف ليلحق 
ماركو�س”احلبتور”  بجانب  ال��ه��داف��ني  بقائمة 
اأي�شا كي�شار كر�شيبو هدفا والتي  و�شجل لغنتوت 

اأدارها وايت بيرت وفارغا�س و�شانتياغو .
مباراة اليوم وت�شتاأنف مباريات اجلولة الثانية من 

 2 بامللعب رقم  االأربعاء  اليوم  البطولة بعد ظهر 
بنادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو باإقامة مباراة 
واحدة جتمع بني فريقي اأبو ظبي حامل اللقب يف 
اأول ظهور له عندما يواجه فريق” ديرزت بامل” 
االفتتاح  يف  خ�شارته  بعد  للتعوي�س  ي�شعى  ال��ذي 
ظبي  اأب��و  فريق  وي��ق��ود  املناف�شة  �شلب  يف  ليبقي 
فار�س اليبهوين و�شانتياغو وجيربت وهغو ،فيما 
يقود فريق “ديزرت بامل” را�شد البواردي وخوان 

وماك�شي ورامريو.

اأحمد  ال�شاعد  الوطني  منتخبنا  جنم  ت��وج 
ب��ط��ول��ة رماية  ب��ذه��ب��ي��ة  ي��ح��ي��ى احل���م���ادي 
االأطباق من احلفرة » الرتاب » والتي �شهدها 
اليوم قبل االأخري من مناف�شات بطولة عام 
االإمارات  احت��اد  اأح�شن  والتي  للرجال  زاي��د 
هذا  ا�شتحداثها  وال�شهم  والقو�س  للرماية 
املو�شم لتعزيز خطة ن�شاط  رماية االأطباق 

.
واأهدى فريق فزاع الذي احتكر املركزالثالثة 
االأوىل االإجن��از اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
�شموه  لدعم  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س 
اأ�شهم يف  للفريق مما  والالحمدود  امل�شتمر 

االرتقاء بامل�شتوى الفردي واجلماعي . 
را�شد  ال��رك��ن  ال��ل��واء  ق��ام  املناف�شات  وع��ق��ب 
خ��م��ي�����س ب���ن ع���اب���ر ال��ه��ام��ل��ي رئ��ي�����س احتاد 
االإم��ارات للرماية والقو�س وال�شهم يرافقه 
ي��ع��ق��وب االأم�����ني العام  ب���ن  ���ش��امل  ع��ب��د اهلل 
ل��الحت��اد و���ش��ع��ي��د ال��ق��ا���ش��م��ي و���ش��الح خادم 

ع�شوا جمل�س االإدارة وح�شن ال�شحي املدير 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  لبطولة  التنفيذي 
العاملية لرماية ال�شيدات بتتويج الفائزين .

من جانبه اأعرب اللواء الركن را�شد خمي�س 
االإم����ارات  احت���اد  الهاملي  رئي�س  ع��اب��ر  ب��ن 
�شعادته  ع���ن  وال�����ش��ه��م  وال���ق���و����س  ل��ل��رم��اي��ة 
جناحات  م��ن  البطولة  حققته  مب��ا  البالغة 
لي�س على �شعيد رماية االأطباق فح�شب بل 
وامل�شد�س  الهوائية  البندقية  �شعيد  وعلى 
ب��ه��م��ا اإىل  وال���ل���ذي���ن ن��ط��م��ح يف ال���و����ش���ول 

م�شتويات رماتنا نف�شه يف االأطباق .
واأثنى اللواء الهاملي على فكرة دمج بطولة 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بطولة  مع  زاي��د  ع��ام 
وقال  ال�شيدات  لرماية  العاملية  مبارك  بنت 
التنظيم  يف  ال��ت��ك��ام��ل  ح��ق��ق  دجم��ه��م��ا  اإن 
وعك�س احل�شور الكبري من 23 دولة �شورة 
ح�شارية وريا�شية طيبة عن دولة االإمارات 
اأن هناك جملة من  املتحدة موؤكدا  العربية 
املو�شم  يف  االحت���اد  خطة  �شمن  ال��ب��ط��والت 

املقبل .
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ال��ه��ام��ل��ي  ال����ل����واء  وه���ن���اأ 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  لبطولة 
النجاحات  على  ال�شيدات  ل��رم��اي��ة  العاملية 
كما  للبطولة  ال��ث��اين  للعام  توا�شلت  ال��ت��ي 
حظا  متمنيا  البطولتني  يف  الفائزين  هناأ 
اأوف������ر مل���ن مل ي��ح��ال��ف��ه��م احل����ظ يف امل����رات 
ال��ق��ادم��ة وح��ي��ا ج��ه��ود ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة يف 
الذين  اجلن�شني  من  البطولتني  وحكامنا 

�شاركوا يف اإدارتهما وبنجاح .
وقال احلمادي اإن �شعادته ال تو�شف وفوزه 
ب��ب��ط��ول��ة ع���ام زاي����د ه���ي اأك����رب ه��دي��ة ل���ه يف 
اح��ت��ف��االت ال��دول��ة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�47 
ال�شيخ  �شمو  اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�شكر  موجها 
اآل مكتوم ويل  را�شد  حمدان بن حممد بن 
عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�شي لعده 
ال�شيخ  واإىل  للرماية  ف���زاع  لفريق  الكبري 
جمعه بن دملوك اآل مكتوم رئي�س فريق فزاع 

للرماية الذي ي�شجعني با�شتمرار .

انفرد  اإذ  وب���اق���ت���دار  م�شتحقا  ج���اء  ال���ف���وز 
حيث  نقاط  احلمادي بالنهائيات وبفارق 9 
الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  ل��ي��ن��ال  طبقا   42 ج��م��ع 
اهلل  عبد  زميلة  حل  بينما  املالية  وجائزتها 
بوهليبة يف املركز الثاين بر�شيد 33 طبقا 
املالية  وج��ائ��زت��ه��ا  الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة  ون���ال 
مكتوم  اآل  دمل���وك  ب��ن  جمعه  ال�شيخ  واح��ت��ل 
بر�شيد  الربونزية  وامليدالية  الثالث  املركز 
بر�شيد  رابعا  العرياين  وليد  ثم  27 طبقا 
ب���ن جم����رن بر�شيد  ح��م��د  ث���م  ط��ب��ق��ا   23
»مفاجاأة  ب��وه��ل��ي��ب��ه  خ��ال��د  ث���م  ط��ب��ق��ا   23
ال��ب��ط��ول��ة«   ال����ذي ي�����ش��ارك ل��ل��م��رة االأوىل 

بر�شيد14 طبقا .
املقايي�س �شجلت جناحا الفتا  البطولة بكل 
املتوا�شعة  االأرق�����ام  وب��رغ��م  م�شبوق  وغ���ري 
جاء  النهائي  اأن  اإال  التمهيدية  االأدوار  يف 
مل��ا ميكن  ���ش��ورة قوية  وم��ث��ريا وعك�س  قويا 
وكان  بالتدريب  التزم  اإذا  رام  اأي  اأن يحققه 

�شعاره االإ�شرار على حتقيق هدفه.

الفيكتـــوري ينافـــ�س علـــى لقـــب بطولـــة العالـــم 
للدراجــات املائيــة يف ال�شارقـــة

انطلق بطولـة الإمـارات الدولـة املفتوحة للبولو بنــادي غنـتـوت

اإهداء الإجناز اإىل حمدان بن حممد

احلمـــادي يتـــوج بذهبيـــة بطولـــة عـــام 
زايـــد لرمايـــة الأطبـــاق »الـتـــراب « 

الفرجان لبطولة  الثامنة  الن�سخة  يف  فريقًا   16

خلف بن عنرب: ن�شعى لتعزيز دورنا املجتمعي
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مناف�شات  ال�شحراوية  امل��رم��وم  حممية  منطقة  يف  ام�س  فجر  انطلقت 
قدرة  ���ش��ب��اق  اأط����ول   ”2018 امل���رم���وم  م���اراث���ون  األ����رتا  �شباق”ِمرا�س 
اأيام متوا�شلة   5 270 كم وملدة  �شحراوي يف العامل ممتد على م�شافة 
ويقام  ال��ع��امل.  دول  خمتلف  م��ن  املت�شابقني  نخبة  يجمع  فريد  حت��د  يف 
املاراثون حتت مظلة جمل�س دبي الريا�شي بدعم من بلدية دبي، موؤ�ش�شة 

دبي خلدمات االإ�شعاف وهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا«.
و���ش��ه��د ان��ط��الق ال�����ش��ب��اق ���ش��ع��ادة �شعيد ح����ارب اأم����ني ع���ام جم��ل�����س دبي 
اللجنة  واأع�شاء  العام  االأم��ني  اآل رحمة م�شاعد  اأم��ان  ونا�شر  الريا�شي، 

املنظمة لل�شباق وممثلو و�شائل االإعالم.
270 كم و�شط بح�شور الفت ملت�شابقني عرب  وج��اءت االنطالقة لفئة 

واإم��ارات��ي��ني حيث ي�����ش��ارك االإم��ارات��ي��ان اأح��م��د ال��ك��ث��ريي وع��ل��ي املهريي 
االأقرع  �شالمة  االأردن  وم��ن  راج��ي  وعزيزة  املرابطي  ر�شيد  املغرب  وم��ن 
وامل���االوي  مو�شتفان  ري��ن��ات  ووال��رو���ش��ي  م��ورج��ان  اإي���ان  النيوزلندي  م��ع 
جليفا  اإيفجيني  واالأوك���راين  روب��رت  مرييل  والفرن�شي  كوموابا  اإد�شون 

واالأمريكية ماجدلينا بوليت والرتكية �شيدا نور �شيلك وغريهم.
ال�شابقة  الليلة  اأقاموا  حيث  االول  اأم�س  م�شاء  و�شلوا  املت�شابقون  وك��ان 
لل�شباق يف املع�شكر الذي مت تهيئته ال�شتقبالهم وتوجهوا فجراً نحو خط 
البداية الذي تزين باأعالم احلدث اإىل جانب وجود اخليل والهجن التي 
حممية  يف  والطبيعة  الريا�شة  بني  للمزج  اإ�شارة  يف  املقدمة  يف  انطلقت 
املتخ�ش�شني  االأبطال  نخبة من  القدرة مب�شاركة  �شباق  ويقام   . املرموم 

م�شاركة  م��ع  وذل���ك  دول���ة   36 م��ن  التحمل  �شباقات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يف 
و�شباق  واح��د  ليوم  املخ�ش�شة  كلم   50 م�شافة  �شباقي  يف  االأك��رب  العدد 
املت�شابقني  نخبة  يتواجد  اأن  على  يومني  ملدة  �شيقام  الذي  كلم   100
العامليني يف �شباق فئة 270 كلم االأكر �شعوبة من اأجل حماولة دخول 
�شجالت االأرقام القيا�شية. وقام �شعادة �شعيد حارب اأمني عام جمل�س دبي 
الريا�شي بتفقد التح�شريات اخلا�شة بال�شباق وقال: ميثل هذا ال�شباق 
حدثا فريدا على �شعيد املدة الزمنية وامل�شافة املقطوعة بو�شفها االأطول 
على م�شتوى العامل يف ال�شباقات ال�شحراوية لكن ما مييزه اإنه جنح يف 
التي  الريا�شية  االأح��داث  التنوع يف  دبي على �شعيد  التاأكيد على مكانة 
تنظمها على مدار العام واإبراز وجهات �شياحية جديدة ميكن للمقيمني 

والزوار اال�شتفادة منها على مدار العام من خالل ممار�شة الريا�شة وهي 
حممية املرموم التي تعترب ا�شتثنائية من حيث التنوع الطبيعي واملناظر 

اجلميلة فيها التي تزيد من احلافز ملمار�شي الن�شاط البدين.
برز على خط االنطالق الرائد اأحمد الكثريي من القيادة العامة ل�شرطة 
اأبوظبي الذي ي�شارك يف التحدي االأكرب مل�شافة 270 كلم وقال: اإقامة 
هذا احلدث مبثابة مفاجاأة �شارة لنا كونه يخت�شر امل�شافات للريا�شيني 
وك�شف   . عامليني  اأبطال  مع  للتناف�س  الفر�شة  لهم  ويقدم  االإم��ارات��ي��ني 
اإنهاء هذا ال�شباق االأطول عاملياً  اأن هدفه االأ�شا�شي يتمحور يف  الكثريي 
على ال�شعيد ال�شحراوي وقال: متكن متعة التحدي يف املناف�شات حول 

القدرة على حتمل ال�شعوبات واجتياز هذه امل�شافة ملدة 5 اأيام متتالية .

  ي��غ��ل��ق ي�����وم غ�����ٍد اخل���م���ي�������س  باب 
مناف�شات  يف  للم�شاركة  الت�شجيل 
�شباق دبي لل�شفن ال�شراعية املحلية 
من  االأوىل  -اجل���ول���ة  ق��دم��ا   60
نادي  ينظمها  وال��ت��ي  دب���ي-  بطولة 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال����دويل  دب���ي 
املقبل  ال�شبت  ي��وم  دب��ي  �شواطئ  يف 
البحرية  ال�شباقات  روزنامة  �شمن 
احل������ايل  ال����ري����ا�����ش����ي  امل����و�����ش����م  يف 

.2019-2018
وكان مقر النادي يف امليناء ال�شياحي 
املالك  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ا�شتقبل  ق��د 
الت�شجيل  ال��راغ��ب��ني يف  وال��ن��واخ��ذة 
للم�شاركة يف احلدث املرتقب والذي 
ب��ط��ول��ة دبي  ف��احت��ة ج���والت  يعترب 
2018-2019 والتي ت�شمل اأي�شا 
�شباق اجلولة الثانية يف �شهر مار�س 

واحل���دث االأه���م واالأغ��ل��ى يف املو�شم 
ال�شنوي  ال��ق��ف��ال  ���ش��ب��اق  ال��ري��ا���ش��ي 
ال��ت��ا���ش��ع وال��ع�����ش��ري��ن وال����ذي �شيقام 
– ني�شان  اإب��ري��ل  �شهر  ب���اإذن اهلل يف 

القادم.
االإلكرتوين  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ���ش��ه��د  ك��م��ا 
اإق������ب������اال ك����ب����ريا م�����ن ق���ب���ل امل�����الك 
امل�شاركة  يف  ال��راغ��ب��ني  وال��ن��واخ��ذة 
حيث مت اإخطارهم برابط الت�شجيل 
الق�شرية  ال���ر����ش���ائ���ل  خ���دم���ة  ع���رب 
-اأ���س ام اأ���س- االأم��ر الذي �شهل من 
مهمة الكثريين حيث يتيح الرابط 
الت�شجيل واإرفاق امل�شتندات اخلا�شة 
القطر  وق������ارب  ال�����ش��ف��ي��ن��ة  مب��ل��ك��ي��ة 
ال�شتيفاء  املطلوبة  االأوراق  وب��اق��ي 

�شروط امل�شاركة.
مدير  القمزي  حممد  ه��زمي  وق���ال 

اإدارة ال�شباقات يف نادي دبي الدويل 
للريا�شات البحرية اأن التح�شريات 
لتنظيم  و����ش���اق  ق����دم  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة 
�شباق اجلولة االأول من بطولة دبي 
2018-2019 والذي يعترب اآخر 
ال��ن��ادي يف  ال��ت��ي ينظمها  االأح�����داث 
عام زايد 2018 االأمر الذي ي�شع 
الإجناح  حت��د  اأم���ام  املنظمة  اللجنة 
تلك التظاهرة بو�شع خطة حمكمة 
امل�شار  خ�����الل  م����ن  ذل�����ك  ت�����ش��م��ن 
وتاأمينه. من جانب اآخر ، اأ�شاد نادي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال����دويل  دب���ي 
الدوائر  تلعبه  الذي  الكبري  بالدور 
يف  الوطنية  واملوؤ�ش�شات  احلكومية 
اإجناح خمتلف االأن�شطة والفعاليات 
الريا�شي  امل��و���ش��م  يف  ينظمها  ال��ت��ي 
تنوعت  وال���ت���ي   2019-2018

بني االأن�شطة الريا�شية واملجتمعية 
الهوايات  حم��ب��ي  رغ���ب���ات  الإ����ش���ب���اع 

البحرية املختلفة.
وث��م��ن ال��ن��ادي م��ب��ادرة »ب��ي اأن���د اأو« 
ت�شهم  وال��ت��ي  را���ش��د  م��اري��ن��ا مبيناء 
بقوة يف اإجناح مناف�شات بطولة دبي 
احلايل  املو�شم  يف  االأ���ش��م��اك  ل�شيد 
2018-2019 والتي ت�شمل ثالث 
جوالت متتالية حيث قررت تقدمي 
ق��ي��م��ة ع���ب���ارة ع���ن مواقف  ج���وائ���ز 
جم��ان��ي��ة الأب��ط��ال ف��ئ��ة »ال��ك��ن��ع��د« يف 
 15 ل��ق��ارب بطول  اجل���والت  جميع 
ك��ام��ل يف مفاجاأة  ع���ام  ومل����دة  م���رتا 
�شارة للم�شاركني يف احلدث من اأجل 
حتفيزهم للم�شاركة يف هذا التحدي 
الكبري. وقدم هزمي حممد القمزي 
دبي  ن��ادي  يف  ال�شباقات  اإدارة  مدير 

ال�شكر  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
املري  خليفة  �شعيد  اإىل   اجل��زي��ل 
مدير اأول »بي اأند اأو« مارينا مبيناء 
را�شد على اجلهود الكبري والتفاعل 
م���ع اأن�����ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات ن����ادي دبي 
ال������دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 
 2019-2018 احل����ايل  امل��و���ش��م 
دب�����ي ل�شيد  ب���ط���ول���ة  ب��ي��ن��ه��ا  وم�����ن 
القيمة  اجل��وائ��ز  بتقدمي  االأ���ش��م��اك 
املوؤ�ش�شة  م��وق��ع  ا���ش��ت��خ��دام  واأي�����ش��ا 
البطولة.  اأي����ام  خ���الل  للم�شاركني 
ومن جانبه قال �شعيد خليفة املري 
مدير اأول »بي اأند اأو« مارينا مبيناء 
تاأتي  اأو«  اأن��د  »بي  اأن م�شاركة  را�شد 
االأحداث  خمتلف  دع��م  منطلق  من 
والبطوالت اجلديدة التي من �شاأنها 
ب��اجل��ان��ب البحري  زي���ادة االه��ت��م��ام 

دبي  الإم���ارة  كبري  ب�شكل  وال��رتوي��ج 
خا�شة واأن هنالك قاعدة كبرية من 
حمبي الهوايات البحرية ومن بينها 
اإىل  واأ���ش��ار  االأ�شماك.  �شيد  ريا�شة 
موقف  البداية  يف  قدمت  موؤ�ش�شته 
15 مرتا  ب���ط���ول  ل���ق���ارب  جم����اين 
لبطل املو�شم يف جوالت بطولة دبي 
اجلوائز  قيمة  رفعت  لكنها  الثالث 

مبنح ثالث مواقف بدال من واحد 
ما  وم�شاركة  الكبري  لالإقبال  نظرا 
اجلولة  يف  مت�شابقا   40 ع��ن  يزيد 
االأوىل االأمر الذي ي�شري اإىل مدى 
االإقبال والرغبة يف امل�شاركة يف مثل 
مناف�شات  وكانت  التظاهرات.  ه��ذه 
دبي  ب��ط��ول��ة  م���ن  االأوىل  اجل���ول���ة 
املت�شابق  ل�شيد االأ�شماك قد توجت 

الفوز  يف  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د  ج��ا���ش��م 
ليحرز  ك��ل��غ«  االأول«22.  ب��امل��رك��ز 
جائزة مالية قدرها 25 األف درهم 
 15 اإىل مرفاأ لقارب بطول  اإ�شافة 
م��رتا جمانا مل��دة ع��ام يف »ب��ي اأن��د اأو 
�شفر م��ن طريان  وت��ذك��رة  م��اري��ن��ا« 
اليوم  يف  وزن  ك���اأع���ل���ى  االإم����������ارات 

الثالث.

•• دبي –الفجر:

مل ي�شهد اليوم االفتتاحي من بطولة احلبتور 
مفاجاآت  اأية  ال�شيدات  لتن�س  ال21  الدولية 
الت�شنيف  مل�شتوى  النتائج طبقا  حيث جائت 
البداية  م��ن  للقفز  بع�شهن  حم��اول��ة  رغ���ن 
االفتتاحية  اجل���ول���ة  م���ع  م��ف��اج��اأة  وحت��ق��ي��ق 
حيث �شهدت املالعب االأربعة بفندق ومنتجع 
مباريات   8 اإقامة  باجلمريا  جراند  احلبتور 
يف الفردي ومباراتني يف الزوجي للدور االأول 
ب�شهادة  عامليا  االأق���وى  تعد  التي  البطولة   .
امل�شتوى الفني وعدد  ال��دويل ووف��ق  االحت��اد 
اخلام�س  حتى  ت�شتمر  وكيفا  كما  امل�شاركات 
ع�شر من �شهر دي�شمرب اجلاري تبلغ جوائزها 

واالإعا�شة  االإق���ام���ة  ع���دا  دوالر  ال���ف   100
امل�شاركة لعدد من الالعبات الالتي  ودعوات 
اأن حتفزهن  للبطولة  املنظمة  اللجنة  ارت��اأت 
وت�شجعهن على اال�شتمرار يف االإب��داع . واأكد 
اأن الدور  ال��ب��ط��ول��ة  دي��ن��ام��و  ه���اين اخل��ف��ي��ف 
الثاين الذي ينطلق اليوم االأربعاء هو املحك 
و�شق  وج��وده��ن  الإث��ب��ات  ل��الع��ب��ات  احلقيقي 
طريقهن نحو التتويج وعلل هذا مبا اأ�شفرت 
عنه القرعة من وقوع بع�س امل�شنفات العالية 
بالبطولة معا مما يري احلدث من بدايته 
واأ�شفرت  للجمهور .  واملتعة  االإث���ارة  ويحقق 
فوز  عن  البطولة  من  االأول  اليوم  مباريات 
ال�شلوفينية  البطولة  على  الثامنة  امل�شنفة 
زي��دان�����ش��ك ع��ل��ى ال��ب��ل��غ��اري��ة ال��ع��ن��ي��دة اوجلا 

مب��ج��م��وع��ت��ني م��ق��اب��ل جم��م��وع��ة ب��ع��د عناء 
وفازت  و«6/7«  و«4/6«   »2/6« وبنتيجة 
تريزا  ال�شلوفاكية  على  انكيتا  ريتا  الهندية 
مهليكوفا بجموعتني مقابل ال�شيء  وبنتيجة 
العبة  وف�����ازت   « و«6/7  و«4/6«   »7/6«
مناف�شتها  على  منيلال  م��ان��دي  لك�شمبورج 
وبنتيجة  ال�شيء  مقابل  بجموعتني  االأملانية 
كوموفا  البلغارية  وف���ازت  و«4/6«   «  1/6«
ويكتوريا على االأملانية كارينا ويتهوف وفازت 
ال�شينية �شوي بنج على ال�شوي�شرية فيكتوريا 
وبنتيجة  جم��م��وع��ة  م��ق��اب��ل  مب��ج��م��وع��ت��ني 
امل�شنفة  و�شتوجه  و«6/7«  و«2/7«   »6/2«
االوكرانية  وف����ازت  ال��ب��ط��ول��ة  ع��ل��ى  ال�شابعة 
مبجموعتني  مونيكا  الت�شيكية  على  كاترينا 

حفل   . و«4/6«   »4/6« وبنتيجة  رد  دون 
املنظمة  اللجنة  اأقامت  جنوم  �شبع  »دوالري« 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ح��ف��ال ف��ن��ي��ا م��ن ���ش��ب��ع جن���وم وهو 
اليوم  �شنويا يف  يقام  ال��ذي  التقليدي  احلفل 
مل  العبة  اأي��ة  م��غ��ادرة  قبيل  للبطولة  االأول 

يحالفها احلظ يف الدور التمهيدي .
موؤ�ش�س  احلبتور  اأح��م��د  خلف  �شهده  احلفل 
االأعمال  ورج���ل  احل��ب��ت��ور  جمموعة  ورئ��ي�����س 
مراقب  كورنيلوف  واندريه  احلبتور  �شلطان 
البطولة  ونوره بدوي مدير  الدويل  االحتاد 
واملنظمني  واحل���ك���ام  امل�����ش��ارك��ات  وال��الع��ب��ات 
حفل الع�شاء »الراق�س«الذي اأقيم على �شرف 
جالفي  دمل��ا  املجرية  اخ��ت��ريت  وق��د  ال�شيوف 
واأقيمت عدة  ف�شتان  اأجمل  احل�شناء �شاحبة 

م�شابقات بع�شها للرجال ومت توزيع اجلوائز 
ال���دوالري���ة فيما ك��ان ه��اين »اخل��ف��ي��ف« جنم 
الع�شاء  احل�شوراإىل  دع��ي  ثم  كعادته  احلفل 
ج��ران��د  .  احلبتور  ومنتجع  ف��ن��دق  بحديقة 
ق��ن��اة دب���ي ال��ري��ا���ش��ي��ة يف ق��ل��ب احل����دث  تبث 
ب��واق��ع مباراتني  ي��وم��ي��ا  ال��ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات 
من ال�شاعة الثانية والن�شف من بعد الظهر 
ع���رب ق���ن���اة دب����ي ال��ري��ا���ش��ي��ة ال���ت���ي حتر�س 
الفنيني  م��ن  كبري  بفريق  بامل�شاركة  �شنويا 
االأقمار  عرب  احل��دث  وتفا�شيل  دقائق  لنقل 
العمل  ف���ري���ق  ع��ل��ى  وي�������ش���رف   . ال�����ش��ن��اع��ي��ة 
القنوات  مدير  اأم��ني  الرحمن  عبد  ال�شخم 
املبدع  وعبد اخلالق اخلمي�س وتنفيذ املخرج 

حممد الكتبي  .

انطالق �شباق »مرا�س األرتا ماراثون املرموم« بدبي

تعاون مثمر بني »دبي البحري« و»بي اأند اأو مارينا«

اإغـــالق الت�شجيـــل يف اأولـــى جـــولت 
ال�شراعيـــة 60 قدمـــا  غـــدًا   

اليوم الفتتاحي بال مفاجاآت 

ال�شيدات  لتن�س  »احلبتور«  دولية  يف  ت�شارك  امل�شنفات  اأبرز  من  لعبة   90

حممد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  ب��رع��اي��ة    
ال�شارقة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي 
ال�شارقة  ن���ادي  ينظم   ، ال��ري��ا���ش��ي 
�شامل  وتن�شيق  وبدعم  لل�شقارين 
م�����ن م����رك����ز ح�����م�����دان ب�����ن حممد 
الثانية  ال��ب��ط��ول��ة  ال����رتاث  الإح��ي��اء 
لل�شيد بال�شقور 2018 . وتنطلق 
ولغاية    15 ال�شبت   ي��وم  املناف�شات 
ميدان  يف  اجل�����اري  دي�����ش��م��رب   18
النادي يف منطقة مليحة بال�شارقة 
من  الت�شجيل  ب���اب  ف��ت��ح  مت  وق���د   .
10 دي�شمرب  امل��واف��ق  ي��وم االث��ن��ني 
اجلاري ويغلق يوم اخلمي�س املقبل. 
ك��م��ا اأع��ل��ن ال�����ش��ي��د ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
اللجنة  رئ��ي�����س  ِع���ل���ي  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
اك���ت���م���ال كافة  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 

التجهيزات املطلوبة لها . 
ال�شقارين،  ن���ادي  ب��ط��ول��ة  وت��ع��ق��ب 
لل�شيد  ف������زاع  ب���ط���ول���ة  ان���ط���الق���ة 
ب��ال�����ش��ق��ور  ال��ت��ل��واح ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
وت�شتمر   2019 ي��ن��اي��رال��ق��ادم   2
نف�شه،  ال�شهر  يناير من   16 لغاية 
بطولة  م��ن  الثالثة  الن�شخة  تليها 
وينظمها  النعيمي  حميد  بن  را�شد 
اإم��ارة عجمان بتاريخ 26  املركز يف 
2019، وتليها بطولة فخر  يناير 
االأجيال من تاريخ 1 فرباير ولغاية 

.2019 فرباير   16
االأول  ال��ي��وم  مناف�شات  وخ�ش�شت 
لل�شقارين،  ال�����ش��ارق��ة  ب��ط��ول��ة  م��ن 
وجرنا�س  ف���رخ  ت��ب��ع  ج��ري  للفئتني 
للنا�شئني، فيما ي�شهد اليوم الثاين 
م��ن��اف�����ش��ات ال��ف��ئ��ت��ني ج���ري ت��ب��ع – 
اليوم  ل��ل��ع��ام��ة، ويف  ف���رخ وج��رن��ا���س 
الفئتني  م��ن��اف�����ش��ات  ت���ق���ام  ال��ث��ال��ث 
وجرنا�س  ف�����رخ   – ����ش���اه���ني  ج����ري 

للعامة . اأما مناف�شات اليوم الرابع 
 - ب��ي��ور  ج���ري  للفئتني  فخ�ش�شت 
وال�شوط  ف���رخ  وال��ق��رم��و���ش��ة  ف���رخ 
جرنا�س   - ب��ي��ور  لفئةجري  ال��ث��اين 

والقرمو�شة جرنا�س.
وع��ل��ى غ���رار ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ت�شتمر 
نف�شه  ب��ال��ن��ه��ج   ال��ث��ان��ي��ة    الن�شخة 
ا�شتبدال  م���ع  ع��ل��ي��ه  ب������داأت  ال�����ذي 
جهتها،  م���ن   . ب��ال��ن��ا���ش��ئ��ني  ����ش���وط 
اإبراهيم  �شعاد  ال�����ش��ي��دة:  اأو���ش��ح��ت 
يف  البطوالت  اإدارة  مدير  دروي�����س، 
م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حم��م��د الإحياء 
اأن اللجنة املنظمة حر�شت  الرتاث 

حتى  االإمكانيات  كافة  توفري  على 
تزامناً  مميز  بثوب  البطولة  تظهر 
مع احتفاالت اليوم الوطني ال�47، 
البطولة  من  الهدف  اأن  اإىل  الفتة 
اإح���ي���اء ال�����رتاث ال��ث��ق��ايف وامل�����وروث 
االج���ت���م���اع���ي ل���ل���دول���ة ع���رب اإع�����ادة 
املحلية  املجتمعات  اه��ت��م��ام  توجيه 
وتعزيز  الرتاثي  اجلانب  ه��ذا  نحو 

الهوية الوطنية.
تنظيم  امل����رك����ز  “بداأ  واأ�����ش����اف����ت: 
دبي،  يف  بال�شقور  ال�شيد  بطوالت 
وتطوراً،  تاألقاً  البطوالت  وازدادت 
نطاق  على  باالإنت�شار  ب��داأت  اأن  اإىل 

اإمارات الدولة املختلفة، فتم تنظيم 
وال�شارقة  ال���ف���ج���رية  يف  ب���ط���والت 
االإم����ارات حتت  وع��ج��م��ان، لتجتمع 
واح�������دة ت�شم  ت���راث���ي���ة  م��ن��ظ��وم��ة 
م�شاركة  ت�����ش��ه��د  ك���ب���رية  ب���ط���والت 
ونتطلع  املجتمع،  اأطياف  كافة  من 
يف  والبطوالت  النجاح  من  للمزيد 
بقولها:  وتابعت  املقبلة«.  الفرتات 
الالزم  الدعم  نقدم  باأن  “فخورون 
حر�شنا  م�شابقات  واإدارة  تنظيم  يف 
وت��ط��وي��ره��ا قرابة  اإق��ام��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
ع���ق���دي���ن م����ن ال����زم����ن م����ن خالل 
بطوالت فزاع، واأن تت�شافر اجلهود 

العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  ل��ت��ح��ت��ل 
ري���ادي���اً يف تنظيم  م���رك���زاً  امل��ت��ح��دة 
اإىل  واأ�شارت  البطوالت«.  هذه  مثل 
اكتمال كافة التح�شريات النطالقة 
الثاين  امل�شهد  التي تر�شم  البطولة 
مو�شحة  بال�شقور،  ال�شيد  ملو�شم 
اأن اللجنة املنظمة ا�شتقبلت العديد 
على  ي��دل  امل�شاركة مما  من طلبات 

االهتمام املتزايد بهذه الريا�شة.
دروي�س:  اإب��راه��ي��م  �شعاد  واأ���ش��اف��ت 
منذ  ك��ب��رية  ال��ب��ط��ول��ة  “انطلقت 
توا�شل  اأن  وناأمل  االأوىل،  ن�شختها 
امل�������ش���ي ق�����دم�����اً ب����ه����ذه اخل����ط����وات 

اأجندة  لتاأكيد موقعها على  املتاألقة 
املتخ�ش�شة  ال�����ش��ن��وي��ة  ال��ب��ط��والت 
ب��ري��ا���ش��ة ال�����ش��ي��د ب��ال�����ش��ق��ور على 

م�شتوى الدولة واملنطقة«.
العزيز  ع���ب���د  اأ������ش�����ار  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ع��ل��ي،  اآل 
نحن  لل�شقارين،  ال�شارقة  لبطولة 
حمدان  مركز  مع  بالتعاون  �شعداء 
ب��ن حممد الإح��ي��اء ال���رتاث، اجلهة 
مثل  تنظيم  يف  وال�شّباقة  ال��رائ��دة 
ونتوجه  النوعية،  ال��ب��ط��والت  ه��ذه 
والتقدير  ب��ال�����ش��ك��ر  ال��ع��م��ل  ل���ف���رق 
لتهيئة  امل��ت��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى ج��ه��وده��م 

التي  للم�شابقة  املنا�شبة  االأر���ش��ي��ة 
ب����داأت ال��ع��ام امل��ا���ش��ي ول��ك��ن��ه��ا كانت 
التنظيم  و�شخامة  حجم  يف  كبرية 
الذي جاء بدعم من املركز. واأ�شاف 
التوقيت  اخ���ت���ي���ار  “مت  ع���ل���ي:  اآل 
�شباحا  العا�شرة  يف  ي��ك��ون  اأن  على 
لهدوء  ن��ظ��را  امل�شابقات،  الن��ط��الق 
هذه  يف  اجلنوبية  ال�شرقية  ال��ري��اح 
الفرتة االأمر الذي مينح امل�شاركني 
ومن  ال�شباق.  يف  امل�شاواة  من  نوعاً 
ن�شري  االأخ���رى،  التنظيمية  اجلهة 
على نف�س اأنظمة التوقيت والر�شد 
الذكية  بال�شرائح  املزودة  واحللقات 

املركز لتنظيم  امل�شتخدمة من قبل 
بطوالت فزاع«.

نادي  ل��ب��ط��ول��ة  الت�شجيل  ���ش��روط 
“للتلواح”–  لل�شقارين  ال�شارقة 
مفتوح  ال���ت�������ش���ج���ي���ل   �1 ل���ل���ع���ام���ة 
فقط”  “للعامة  اجلن�شيات  جلميع 
ح����ي����ث ي����ج����ب االل�������ت�������زام ب���اال����ش���م 
الهويه  بطاقة  يف  امل�شجل  الثالثي 

االإماراتية.
اإىل  للت�شجيل  الطيور  اإح�شار   �2
ال�شارقة  اإم�������ارة  يف  ال��ل��ج��ن��ة  م��ق��ر 
ال�شارقة  ب���ن���ادي  م��ل��ي��ح��ة  م��ن��ط��ق��ة 
احللقة  حت��م��ل  ال  ال���ت���ي  ل��ل�����ش��ق��ور 
ملو�شم  تفعيلها  ي��ت��م  مل  اأو  ال��ذك��ي��ة 
مركز  ق��ب��ل  م��ن   2019-2018
الرتاث  الإح��ي��اء  حممد  بن  حمدان 
من13-10  ال����ف����رتة  يف  وذل�������ك 

دي�شمرب 2018.
ال�شقور  مب�����ش��ارك��ة  ي�شمح  ل��ن   �3
الذكية  احل���ل���ق���ة  حت���م���ل  ال  ال���ت���ي 
-2018 مل��و���ش��م  تفعيلها  وي��ج��ب 

.2019
منطقة  يف  باحل�شور  االل��ت��زام   �4

مليحة يف التاريخ املعلن عنه.
املعلومات  اأن  امل����ال����ك  اإق��������رار   �5
املنظمة  للجنة  املقدمة  والبيانات 
امل�شوؤولية  تقع  وب��ذل��ك  �شحيحة، 
على املالك يف حال اإعطاء اأية بيانات 

خطاأ عن الطري.
ال�شارقة  ن������ادي  ب���ط���ول���ة  ق����وان����ني 

لل�شقارين “للتلواح” 2018 
“نا�شئني”-  ت��ب��ع  ال��ف��رخ ج��ري  ف��ئ��ة 
جري تبع - جري �شاهني - جري بيور 
وال��ق��رم��و���ش��ة ف��ئ��ة اجل��رن��ا���س جري 
- جري  تبع  “نا�شئني” - جري  تبع 

�شاهني- جري بيور والقرمو�شة.

بتنظيم مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث

الن�شخـــة الثانيـــة مـــن بطولـــة نـــادي ال�شارقـــة لل�شقاريـــن تنطلق ال�شبت

�سعاد اإبراهيم: بطولت ال�سقور تمع الإمارات حتت منظومة تراثية واحدة
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الفجر الريا�ضي
تاريخي احتفايل عندما  ف��وز  االإم��ارات��ي اىل  ال��دوري  العني بطل  يتطلع 
يواجه تيم ويلينغتون النيوزيلندي بطل اأوقيانو�شيا اليوم االأربعاء يف ا�شتاد 
هزاع بن زايد، يف افتتاح كاأ�س العامل لالأندية يف كرة القدم التي حتت�شنها 
اإفريقيا يف  التون�شي بطل  الرتجي  امل��ب��اراة،  الفائز يف  االإم���ارات. ويالقي 
دي�شمرب، يف ربع نهائي امل�شابقة التي ت�شتمر حتى 22  االأول  كانون   15
بعد  الرابعة  للمرة  االإم��ارات  ت�شت�شيفها  التي  البطولة  وي�شارك يف  منه. 
البلد  العني ممثل  اأن��دي��ة، هي  �شبعة  و2017،  و2010   2009 اأع��وام 
امل�شيف، واالأبطال القاريني ريال مدريد االإ�شباين )اأوروبا(، وريفر باليت 
اأنتلرز  كا�شيما  )اإف��ري��ق��ي��ا(،  ال��رتج��ي  اجل��ن��وب��ي��ة(،  )اأم��ريك��ا  االرجنتيني 
املك�شيكي  وغ��واداالخ��ارا  )اأوقيانو�شيا(  ويلينغتون  وتيم  )اآ�شيا(  الياباين 
لكن  ويلينغتون،  وتيم  للعني  االأوىل  امل�شاركة  و�شتكون  )الكونكاكاف(. 
لبطل االمارات حوافز اإ�شافية لتحقيق الفوز اذ يحتفل باليوبيل الذهبي 
لت�اأ�شي�شه )1968(. واأ�شفى العني اأجواء احتفالية على املباراة من خالل 
دعوة كل من �شاهم يف اجنازاته وبطوالته على مر 50 عاما، ومن بينهم 

“الزعيم” من  با�شم  امل��ع��روف  للفريق  لعب  ال��ذي  بيليه  عبيدي  الغاين 
ثالث مواجهة اإماراتية -  االفتتاح  مباراة  وت�شهد   .2000 1998 حتى 
بخ�شارته  مبكرا   2009 ن�شخة  االأهلي  وودع   .2009 منذ  نيوزيلندية 
اأمام اأوكالند �شيتي النيوزيلندي �شفر2-، وعادل اجلزيرة الكفة لالأندية 
وبلغ   ،2017 ن�شخة  يف  -1�شفر  نف�شه  اأوك��الن��د  على  بفوزه  االإماراتية 
ن�شف النهائي قبل �شقوطه اأمام ريال مدريد ب�شعوبة 1-2. اما الوحدة 
من  يونايتد  هيكاري  على   2010 يف  ف��از  فقد  ل��الإم��ارات  الثالث  املمثل 
�شيونغنام  ام��ام  ي�شقط  اأن  قبل  -3�شفر،  اجل��دي��دة  غينيا  ب��اب��وا  ج��زي��رة 
خطى  على  ال�شري  العني  ويريد  النهائي.  ربع  يف   4-1 اجلنوبي  الكوري 

مواطنه اجلزيرة �شاحب اأف�شل ح�شور اإماراتي، وان كان مدربه الكرواتي 
م�شتواهم  على  كوفئوا  بعدما  لال�شتمتاع  العبيه  دع��ا  ماميت�س  زوران 
اجليد يف املو�شم املا�شي باإحرازهم لقب الدوري االإماراتي الذي �شمح لهم 
بتمثيل الدولة امل�شت�شيفة. وقال ماميت�س “م�شاركة العني يف كاأ�س العامل 
باال�شتمتاع  رائع، ونحن مطالبون  تتويجا جلهود مو�شم  تعترب  لالأندية 
مبا حققناه والعمل على اإظهار اأف�شل ما لدينا لتحقيق النتائج امل�شرفة، 
اأي �شغوط حاليا وكل تركيزنا على تقدمي  واأننا ال نعاين من  خ�شو�شاً 
فيها،  الفريق حتت �شغوط مبالغ  “و�شع  رف�شه  واأك��د  اأف�شل م�شتوى«. 
واأ�شعى للحفاظ على الو�شع ب�شورة طبيعية، من خالل خو�س التدريبات 

الفريق  بها  خا�س  التي  نف�شها  بالطريقة  للمباراة  والتح�شري  اليومية 
فيديو لالعبني  “جل�شات  اأن��ه عقد  ماميت�س  وك�شف  االأخ��رى«.  املباريات 
ال�شق  يف  مميزين  الع��ب��ني  ميتلك  ان��ه  خ�شو�شا  امل��ن��اف�����س،  اىل  للتعرف 
بار�شيا  )ماريو(  االأرجنتيني  به  يقوم  ال��ذي  ال��دور  جانب  اىل  الهجومي، 
بالتعاقد مع العب  البطولة  �شفوفه يف  العني  ودع��م  امل��ي��دان«.  و�شط  يف 
يف  ف�شل  لكنه  الكرواتي،  زغ��رب  دينامو  من  دومبيا  تونغو  امل��ايل  الو�شط 
ت�شجيل الربتغايل روبن روبريو رغم التعاقد املبدئي معه، ب�شبب م�شاكل 
لالعب مع ناديه �شبورتينغ. و�شيكون دومبيا االأجنبي اخلام�س يف �شفوف 
العني بعد امل�شري ح�شني ال�شحات وال�شويدي ماركو�س بريغ والربازيلي 
حممد  العني  اإداري  واأك��د  �شيوتاين.  ت�شوكا�شا  والياباين  فرنانديز  كايو 
حماد “مل نوفق يف اللحظات االأخرية يف معاجلة م�شكلة الربتغايل روبن 
اأن ميثل االإ�شافة الكبرية للفريق يف البطولة  روبريو والذي كنا نتمنى 
العاملي، ب�شبب م�شكلته مع ناديه ومل نح�شل على موافقة االحتاد الدويل 

)فيفا( على قيده �شمن قائمة كاأ�س العامل لالأندية«.

اأهدى ليربون جيم�س �شديقه وزميله ال�شابق دواين وايد 
قمي�س لو�س اأجنلي�س ليكرز واأحلق خ�شارة بفريقه ال�شابق 
اآخ��ر مواجهة بني النجمني يف دوري كرة  ميامي هيت، يف 
ال�شلة االأمريكي املحرتفني. و�شمن املباريات التي اأقيمت 
االإثنني، تفوق ليكرز على �شيفه هيت 108-105، بينما 
فاز حامل لقب املو�شمني املا�شيني غولدن �شتايت ووريرز 
وتفوق   ،108-116 متربوولفز  ميني�شوتا  �شيفه  على 
-108 كافاليريز  كليفالند  �شيفه  على  باك�س  ميلووكي 

ال�شديقني  بني  املواجهة  جتددت  االأوىل،  املباراة  يف   .92
نف�شه  ال��ع��ام  يف  م�شريتهما  ب����داآ  ال��ل��ذي��ن  وواي����د  جيم�س 
)2003(، وتزامال خاللها يف �شفوف ميامي وقاداه اىل 
وبعدها  و2013(،   2012( تواليا  ال��دوري مرتني  لقب 
اليه يف  واي��د  ان�شم  عندما  كافالييز  كليفالند  يف �شفوف 
االأخرية  االأم�����س  م��ب��اراة  وكانت   .2018-2017 مو�شم 
املو�شم.  بنهاية  االع��ت��زال  واي��د  اع��ت��زام  مع  الالعبني،  بني 
اإ�شافة  نقطة   28 بت�شجيله  للفوز  فريقه  جيم�س  وق���اد 

اكتفى  بينما  ح��ا���ش��م��ة،  مت��ري��رة  و12  م��ت��اب��ع��ات  ت�شع  اىل 
وايد بت�شجيل 15 نقطة، يف حني كان االأف�شل يف �شفوف 
فريقه جا�شتي�س وين�شلو مع 28 نقطة. وهو الفوز ال�16 
جليم�س يف 31 مواجهة �شد وايد. واحتفى الالعبان عند 
كل  بتقدمي  بينهما،  وال�شداقة  بالتناف�س  النهاية  �شافرة 
“ثمة  عاما(   33( جيم�س  وق��ال  لالآخر.  قمي�شه  منهما 
اأخا  كمية كبرية من امل�شاعر حاليا، الإدراكي باأنني �شاأفقد 
منها  والعديد  �شده  املعارك  من  العديد  خ�شت  اللعبة  يف 
اىل جانبه”، متابعا “ال مكان اأف�شل الإنهاء ذلك من ملعب 
هذا  ال��دوري.  هذا  “�شنفتقده يف  وتابع  �شنرت«.  �شتايبل�س 
اأمر اأكيد«. ورد وايد )36 عاما( بتحية عاطفية جليم�س، 
معتربا اأن عدم التناف�س �شده جمددا �شيكون “�شعبا )...( 
هذا ما كنت األعب الأجله. مواجهة اأحد اأف�شل الالعبني يف 
التاريخ. �شواء كنا زميلني اأم خ�شمني، اأخرج كل منا اأف�شل 
ما لدى الثاين. اأنا ممنت الأنني بداأت يف ال��دوري يف العام 
كرة  تتخطى  جتمعنا  التي  “ال�شداقة  وتابع  معه«.  نف�شه 

املو�شم  ه��ذا  ر�شيده  ليكرز  رف��ع  ال��ف��وز،  وبنتيجة  ال�شلة«. 
ال�شاد�س يف  27 مباراة، حمققا فوزه  انت�شارا يف   17 اىل 
مبارياته ال�شبع االأخرية. وبعد بداية متعرة لهذا املو�شم، 
يبدو اأن فريق مدينة لو�س اأجنلي�س بداأ بح�شد ثمار التعاقد 
مع جيم�س، اأف�شل العب يف الدوري اأربع مرات، قادما من 
كليفالند كافاليريز.  واأبدى وايد ثقته بقدرة جيم�س على 
اإعادة ليكرز اىل موقع املناف�س اجلدي على لقب الدوري، 
لقد  ذلك،  اأظهر  لقد  يريده.  القيام مبا  “ميكنه  مو�شحا 
اأثبت ذلك )...( ال اأ�شك باأن هذا الفريق �شيكون يف النهائي 
االأربعة  امل��وا���ش��م  يف  النهائي  جيم�س  وخ��ا���س  م���ا«.   ي��وم��ا 
يف  واحللول   2016 االأخ��رية مع كافاليريز، وق��اده للقب 
يزال  �شتايت.وال  لغولدن  االأخرى و�شيفا  الثالثة  املوا�شم 
عن  تخلى  فهو  املو�شم،  هذا  كبري  ب�شكل  يعاين  كافاليريز 
مل  اأن��ه  اال  ال�شيئة،  النتائج  خلفية  على  لو  تايرون  مدربه 
خ�شارته  االإث��ن��ني  وت��ل��ق��ى  االآن،  ح��ت��ى  ال��ت��ع��ايف  م��ن  يتمكن 
واأت��ت هذه  27 مباراة.  املو�شم يف  والع�شرين هذا  احلادية 

املركز  ب��اك�����س ���ش��اح��ب  م��ي��ل��ووك��ي  اأم����ام م�شيفه  اخل�����ش��ارة 
ب����دوره فوزه  وال����ذي ح��ق��ق  ال�����ش��رق��ي��ة،  املنطقة  ال��ث��اين يف 
االأف�����ش��ل يف �شفوف  وك���ان  م���ب���اراة.   26 ال��ث��ام��ن ع�شر يف 
ميلووكي اإريك بليد�شو مع 20 نقطة و12 متابعة، بينما 
�شجل الري نان�س جونيور 16 نقطة ل�شالح كليفالند. اأما 
حامل اللقب غولدن �شتايت، فحقق على ح�شاب ميني�شوتا 
فوزه التا�شع ع�شر يف 28 مباراة، وكان االأف�شل يف �شفوفه 
و�شت  متابعات  و�شبع  نقطة   38 مع  ك��وري  �شتيفن  جنمه 
اأف�شل  تاونز  كارل-اأنطوين  كان  بينما  حا�شمة،  متريرات 
م�شجل مليني�شوتا مع 31 نقطة اأ�شاف اليها 11 متابعة. 
الغربية  املنطقة  يف  الثاين  املركز  �شتايت  غولدن  ويحتل 
فوزا  االإثنني  حقق  وال��ذي  ثاندر،  �شيتي  اأوكالهوما  خلف 
مباراة  يف   ،101-109 بنتيجة  ج���از  ي��وت��ا  �شيفه  ع��ل��ى 
�شهدت حتقيق جنمه را�شل و�شتربوك “تريبل دبل” للمرة 
و10  متابعة  و11  نقطة   12 مع  املو�شم،  ه��ذا  ال�شاد�شة 

متريرات. باتلر قبل نهاية الربع االأول بنحو دقيقتني.

يف افتتاح كاأ�ش العامل لالأندية 

العني يتطلع اإىل فوز تاريخي اأمام تيم ويلينغتون 

يف اآخر مواجهة بني النجمني يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي 

جيم�س يلحق مبيامي خ�شارة ويهدي وايد قمي�شًا

يخو�س ك��ب��ار ال��ق��ارة ال��ع��ج��وز ج��ول��ة ال��ك��ربي��اء ال��ي��وم االأرب���ع���اء يف 
م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم، فيما يبدو ليون الفرن�شي 
االأقرب لنيل البطاقة االأخرية اىل الدور ثمن النهائي لكن مهمته 
�شتكون �شاقة يف العا�شمة االأوكرانية كييف. وح�شمت �شبع بطاقات 
ال��دور االأول االأربعاء،  التي تختتم  من ثماٍن يف املجموعات االأرب��ع 
لكن ال�شدارة ال تزال على املحك يف اخلام�شة بني بايرن ميونيخ 
بني  والثامنة  الهولندي،  اأم�شرتدام  اأياك�س  وم�شيفه  االأمل��اين 
واأي�شا  االإنكليزي،  يونايتد  ومان�ش�شرت  االإيطايل  يوفنتو�س 
يف املجموعة ال�شاد�شة بني مان�ش�شرت �شيتي االإنكليزي الذي 
�شيفقدها  لكنه  ال�شدارة،  باأف�شلية  ويحظى  تاأهله  �شمن 
يف حال خ�شارته غدا اأمام هوفنهامي االأملاين، وفوز ليون. 
و�شتكون مواجهة املجموعة اخلام�شة يف “يوهان كرويف 
اأرينا” االأبرز بني فريقني عريقني ح�شدا معا 9 األقاب يف 
اأهم م�شابقة لالأندية، لكن اللقب االأخري الأياك�س يعود 
و�شيكون   .2013 ع��ام  اىل  ولبايرن   1995 ع��ام  اىل 
التعادل كافيا لبايرن لينهي دور املجموعات يف ال�شدارة 
نقطتني،  ب��ف��ارق  الهولندي  م�شيفه  على  يتقدم  كونه 
املحافظة  ي��ري��د  كوفات�س  نيكو  ال��ك��روات��ي  م��درب��ه  لكن 
الكا�شح على بنفيكا  اإيجابية بداأت مع الفوز  على وترية 
الربتغايل 5-1 يف اجلولة ال�شابقة. وكان هذا الفوز من 
�شمن املوؤ�شرات على تخطي بايرن اأزمة النتائج ال�شيئة 
التي عرفها يف ال�شهرين املا�شيني واأدت اىل تراجعه يف 
البوند�شليغا وجعلت كوفات�س مهددا بخ�شارة املن�شب 
مبباراتيه  وب��ف��وزه  املن�شرم.  ال�شيف  ت�شلمه  ال��ذي 
االأخريتني يف الدوري، عاد بايرن اىل دائرة املناف�شة 
ب��ف��ارق نقطتني عن  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  اىل  ب�����ش��ع��وده 
بورو�شيا مون�شنغالدباخ الثاين، لكنه يتخلف بفارق 
املت�شدر.  9 نقاط عن غرميه بورو�شيا دورمتوند 
من  اأ�شبح  ال��ذي  غوريت�شكا  ليون  ال���دويل  واأك���د 
البافاري اىل  النادي  الركائز االأ�شا�شية يف و�شط 
كوفات�س  ق���رر  ب��ع��دم��ا  كيميت�س  ج��و���ش��وا  ج��ان��ب 
التخلي عن فل�شفة املداورة بني الالعبني، رغبته 
ن�شافر اىل  الوترية.  “باحلفاظ على  وزمالئه 

اأن ننهي )دور املجموعات( يف  اأم�شرتدام ونريد 
مل  فموقفه  كوفات�س،  اأم��ا  املجموعة«.  �شدارة 
يكن خمتلفا اإذ قال “الوترية موجودة، ال�شبان 

اأي  ال�شبب ال نريد تغيري  منغم�شون فيها ولهذا 
�شيء” يف ا���ش��ارة اىل تخليه ع��ن امل���داورة واع��ت��م��اده يف 

املباريات االأخرية على ثبات يف الت�شكيلة، ما جعل قلب الدفاع 
الدويل مات�س هومل�س والعب الو�شط االإ�شباين خايف مارتينيز 
ال��دوري املحلي ال�شبت  جال�شني على مقاعد البدالء يف مباراة 

عن  ر�شاه  ع��دم  هومل�س  يخف  ومل  )-3�شفر(.  نورمربغ  �شد 
العد�شات  اأظ��ه��رت  ما  بح�شب  ال��ب��دالء  مقاعد  على  اإبقائه  ق��رار 
دون  مر  اإذ  ال�شبت،  مباراة  بعد  املختلطة  االعالمية  املنطقة  يف 
التحدث اىل اأحد. ومن املرجح اأن يبداأ كوفات�س لقاء الثالثاء 
جريوم  ال��دف��اع  قلبي  على  االعتماد  م��ع  جم��ددا  هومل�س  دون 
اأياك�س الذي مل  اإدراك��ا منه بخطورة  بواتنغ ونيكال�س �شوله، 
يذق طعم الهزمية يف مبارياته ال�11 هذا املو�شم يف امل�شابقة 
الذهاب  التمهيدية(، بينها لقاء  االأدوار  القارية )6 منها يف 
حني اأجرب النادي البافاري على التعادل )1-1( يف ميونيخ. 

“يوروبا  اىل  باالنتقال  ال��ق��اري  مو�شمه  انقاذ  �شمن  وبعدما 
اأثينا  اأي��ك  م�شت�شيفا  هام�شية  م��ب��اراة  بنفيكا  يخو�س  ليغ”، 

اليوناين الذي خ�شر مبارياته اخلم�س. ويف املجموعة ال�شاد�شة، 
هوفنهامي  و�شيفه  مباراته  من  االف��ادة  �شيتي  مان�ش�شرت  ياأمل 
االأمل��اين متذيل الرتتيب للنهو�س �شريعا من الهزمية االأوىل 
له يف الدوري املمتاز هذا املو�شم، وذلك على ت�شل�شي -2�شفر 
ال�شبت. ويحتاج فريق االإ�شباين جو�شيب غوارديوال اىل نقطة 
م�شيفه  مع  ليون  نتيجة  عن  النظر  بغ�س  ال�شدارة  ل�شمان 
خاركيف  م��ن  ب��دال  كييف  يف  �شتقام  التي  دانييت�شك  �شاختار 
اأوك��ران��ي��ا. وي��ت�����ش��در �شيتي  ���ش��رق  ال��و���ش��ع االأم��ن��ي يف  ب�شبب 
بفارق ثالث نقاط عن الفريق الفرن�شي الذي ميلك اأف�شلية 

وتعادال  مان�ش�شرت  ذهابا يف   1-2 )فاز  املبا�شرتني  املواجهتني 
عن  تخلى  ال��ذي  �شيتي  ي��واج��ه  اأال  املتوقع  وم��ن   .)2-2 اإي��اب��ا 

�شدارة الدوري املمتاز لليفربول بعد خ�شارة ال�شبت، �شعوبة 
 ،2-1 اأر�شه  ذهابا على  اأمامه  الذي خ�شر  �شد هوفنهامي 

وذلك خالفا لليون .

م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا 

جولة كربياء للكبار وليون
 الأقرب للبطاقة الأخرية 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  15 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم: 300053 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   االإمارات
وعنوانه: �س.ب: 686 دبي، االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اإج��راءات ال�شفر يف املطارات؛  اإنهاء  خدمات خطوط الطريان؛ خدمات النقل اجلوي وخدمات تاأجري الطائرات؛ خدمات 
ب�شائق؛  �شيارة  ال�شيارات وتوفري  ال�شحنات؛ خدمات قيادة  والركاب؛ خدمات مناولة  لل�شحنات  ال�شريع  التو�شيل  خدمات 
ال�شحن يف  اأج��رة  ودفع  ال�شحن  ال�شم�شرة يف  ؛ خدمات  ال�شحن  وك��االت  امل�شافرين؛ خدمات  الب�شائع جواً؛حرا�شة  ت�شليم 
احلركة  مراقبة  خدمات  اجلوية؛  املالحة  خدمات  ال�شياحي؛  االإر�شاد  خدمات  املحرو�س؛  النقل  خدمات  الو�شول؛  ميناء 
اجلوية؛ تغليف وتخزين الب�شائع؛ ت�شغيل وتنظيم الرحالت ال�شياحية؛ وكاالت حجز ال�شفريات؛ حجز املقاعد ال�شفرية؛ 
خدمات التخزين يف امل�شتودعات؛ خدمات املعلومات املتعلقة بخدمات ال�شفر وال�شفريات مبا يف ذلك تلك املقدمة مبا�شرة 
من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو االإنرتنت؛ خدمات تخطيط امل�شارات؛ توفري املعلومات املتعلقة بتخطيط وحجز ال�شفر جوا 
بوا�شطة الو�شائل االإلكرتونية؛ خدمات االإدارة املتعلقة بالنقل وت�شغيل املطارات؛ خدمات املعلومات واال�شت�شارات املتعلقة 

 بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله؛ توفري ت�شهيالت املطارات للم�شافرين؛ وجميعها مدرجة يف الفئة 39. 
39 الواق�عة بالفئة:  

 FLY" عبارة  تتكون  من  املجموعة  االأوىل يف  العالمة  العالمات.  العالمة من جمموعة من  تتكون  و�شف العالمة:  
الثانية يف املجموعة تتكون من  "R". العالمة  "F" لينعطف حتى احلرف  BETTER"  حيث ميتد خط من احلرف 

االحمر.  عبارة "FLY BETTER"  حيث ميتد خط من احلرف "F" لينعطف حتى احلرف "R" باللون 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بتاريخ:   31 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم:  300892 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   اأي ا�س ا�س جروب هولدينجز ليمتد
وعنوانه: 8 فلور،60 فينت�شري�س �شرتيت، لندن، ئي �شي3ام 4ايه دي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
موارد  تخطيط  خدمات  امل��خ��زون؛  اإدارة  خدمات  التكاليف؛  تقارير  املحا�شبة؛  خدمات  االأع��م��ال؛  توجيه  االأع��م��ال؛  اإدارة 
خدمات  الت�شويق؛  خدمات  احلاويات؛  �شراء  خدمات  وال�شراء؛  التدبري  خدمات  االإم��داد؛  �شل�شلة  اإدارة  خدمات  امل�شروع؛ 
وتن�شيق  يتعلق برتتيب  فيما  االإداري��ة  التعهيد واخلدمات  والت�شدير؛ خدمات  اال�شترياد  وكاالت  ال�شوق؛ خدمات  اأبحاث 
خدمات  ال�شحنة؛  مالك  اأو  ال�شفينة  م�شتاأجري  اأو  ملالك  والدعم  والوقود  الغيار  وقطع  وامل��وؤن  املنتجات  توفري  خدمات 
والدعم  والوقود  الغيار  وقطع  وامل��وؤن  املنتجات  توفري  خدمات  وتن�شيق  برتتيب  يتعلق  فيما  االإداري��ة  واخلدمات  التعهيد 
للمن�شاآت البحرية؛ تدبري وتوريد قطع الغيار واالآالت البحرية وال�شناعية ملالك اأو م�شتاأجري ال�شفينة اأو مالك ال�شحنة 
اأو مالك  ال�شفينة  اأو م�شتاأجري  اأو للمن�شاآت البحرية؛ خدمات وكاالت التوظيف لتوفري طواقم العمل واملوظفني ملالك 
ال�شحنة؛ خدمات التجهيز بطواقم العمل وحتديدا خدمات توجيه واإدارة طواقم العمل مبا ميكن من ن�شر اأطقم العمل 
واملوظفني دوليا  ملالك اأو م�شتاأجري ال�شفينة اأو مالك ال�شحنة؛ جمع وجتميع وتنظيم معلومات ال�شحن واملرافئ واملوانئ 

على قاعدة بيانات حا�شوبية؛ خدمات امل�شورة واال�شت�شارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله. 
35 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من جمموعة من العالمات، كل واحدة تت�شمن �شكل متثيلي لطائر اخلر�شنة القطبية  و�شف العالمة:  
على خلفية داكنة. العالمة االوىل تظهر الطائر باللون الرمادي و العالمة الثانية تظهر الطائر باللون الرمادي مع منقار 

احمر.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بتاريخ:   31 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم: 300894 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   اأي ا�س ا�س جروب هولدينجز ليمتد
وعنوانه: 8 فلور،60 فينت�شري�س �شرتيت، لندن، ئي �شي3ام 4ايه دي، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات التاأمني؛ و�شاطة التاأمني؛ خدمات وكاالت التاأمني؛ خدمات ا�شت�شارات التاأمني؛ خدمات معلومات 
والتعوي�س؛  احلماية  تاأمني  خدمات  التاأمني؛  اإع���ادة  خدمات  التاأمني؛  وثائق  اإ���ش��دار  خدمات  التاأمني؛ 
خدمات تقدير االأ�شرار؛ بيع الديون؛ الو�شاطة اجلمركية واخلدمات املالية املتعلقة بالتخلي�س اجلمركي 
للب�شائع؛ اخلدمات املالية املتعلقة بتوفري دفعات الطواقم؛ خدمات امل�شورة واال�شت�شارات املتعلقة باخلدمات 

املذكورة اأعاله.
الواق�عة بالفئة:  36

لطائر  متثيلي  �شكل  تت�شمن  واح���دة  ك��ل  ال��ع��الم��ات،  م��ن  جمموعة  م��ن  العالمة  و�شف العالمة:  تتكون 
اخلر�شنة القطبية على خلفية داكنة. العالمة االوىل تظهر الطائر باللون الرمادي و العالمة الثانية تظهر 

الطائر باللون الرمادي مع منقار احمر.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   31 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم:  300895 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   اأي ا�س ا�س جروب هولدينجز ليمتد 
وعنوانه: 8 فلور،60 فينت�شري�س �شرتيت، لندن، ئي �شي3ام 4ايه دي، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات النقل؛ و�شاطة النقل؛ خدمات ال�شحن؛ النقل بال�شنادل )حتميل اأو تفريغ(؛ دفع اأجرة ال�شحن يف ميناء الو�شول؛ 
عقود النقل البحري؛ ترتيب واإدارة نقل ال�شحنات و/اأو احلاويات اإىل ومن املوانئ بالنيابة عن مالك اأو م�شتاأجري ال�شفينة 
اأو مالك ال�شحنة؛ مناولة احلاويات؛ توزيع الب�شائع؛ ت�شليم الب�شائع؛ التخزين يف م�شتودعات؛ تغليف وتخزين ال�شلع؛ 
اأو جوا؛ خدمات مناولة ال�شحنات؛  اأو بحرا  اأو ال�شحنات للغري برا  فح�س الب�شائع وال�شحنات قبل النقل؛ نقل الب�شائع 
خدمات لوج�شتية ملالك اأو م�شتاأجري ال�شفينة اأو مالك ال�شحنة؛ خدمات لوج�شتية للمن�شاآت البحرية؛ خدمات لوج�شتية 
املنظمات غري احلكومية؛ ترتيب توفري الطعام وال�شراب واملعدات واملوؤن  اأو  اأو اجلمعيات اخلريية  الع�شكرية  للموؤ�ش�شات 
اأو املن�شاآت البحرية؛ خدمات لوج�شتية متعلقة بالطواقم؛ خدمات لوج�شتية متعلقة بامل�شافرين؛ ترتيب رحالت  لل�شفن 
ق�شرية لل�شواطئ؛ االإ�شراف على عمليات املوانئ واملرافئ؛ خدمات املوانئ؛ خدمات التوزيع؛ توفري معلومات النقل املتعلقة 

باملوانئ واملرافئ واملرا�شي ملالك اأو م�شتاأجري ال�شفينة؛ خدمات امل�شورة واال�شت�شارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله.
39 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من جمموعة من العالمات، كل واحدة تت�شمن �شكل متثيلي لطائر اخلر�شنة القطبية  و�شف العالمة:  
على خلفية داكنة. العالمة االوىل تظهر الطائر باللون الرمادي و العالمة الثانية تظهر الطائر باللون الرمادي مع منقار 

احمر.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 

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

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:   31 اأكتوبر 2018 املودعة حتت رقم:  300896 
تاريخ اإيداع االأولوية  

با�ش��م:   اأي ا�س ا�س جروب هولدينجز ليمتد
وعنوانه: 8 فلور،60 فينت�شري�س �شرتيت، لندن، ئي �شي3ام 4ايه دي، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات امل�شح البحري. 

الواق�عة بالفئة:  42
لطائر  متثيلي  �شكل  تت�شمن  واح���دة  ك��ل  ال��ع��الم��ات،  م��ن  جمموعة  م��ن  العالمة  و�شف العالمة:  تتكون 
اخلر�شنة القطبية على خلفية داكنة. العالمة االوىل تظهر الطائر باللون الرمادي و العالمة الثانية تظهر 

الطائر باللون الرمادي مع منقار احمر.
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  دي�صمرب 2018 العدد 12501 



اأخرب الأطفال اأن �شانتا غري حقيقي فاعتقل
على  القب�س  االأمريكية  تك�شا�س  بوالية  دال���س  يف  ال�شرطة  األقت 

متظاهر قال لالأطفال اإن �شخ�شية �شانتا كلوز غري حقيقية. 
ا�شت�شافت  والتي  كليبورن،  يف  كني�شة  اإىل  ال�شلطات  وا�شتدعيت 
اآرون  على  القب�س  ال�شرطة  واألقت  �شانتا،  بح�شور  فطور  وجبة 
اأورب��ان�����ش��ك��ي )31 ع���ام���اً(، م��ع ث��الث��ة م��ت��ظ��اه��ري��ن اع���ت���دوا على 

الكني�شة.
اأوربان�شكي رف�س الرحيل، وا�شتمر باإحداث  اإن  وتقول ال�شلطات، 
القانون  اإن��ف��اذ  مركز  يف  حجزه  ومت  الكني�شة،  خ��ارج  اإ�شطرابات 
مبقاطعة جون�شون، بتهمة االعتداء على املمتلكات العامة، بح�شب 

موقع كانوي االإلكرتوين.
وعّلق عمدة كليبورن �شكوت كاين على موقع التوا�شل االجتماعي 
اأنهم  اأعتقد  م��ازح��اً،  واأ���ش��اف  �شانتا".  تعبثوا مع  "ال  ب��وك:  في�س 
ي��رغ��ب��ون ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ف��ح��م يف ج��وارب��ه��م م��ن ���ش��ان��ت��ا، قبل 

ظهورهم اأمام املحكمة".

رف�شة ح�شان تنقذ فار�شا من املوت!
اإيرلندي  ف��ار���س  اإ���ش��اب��ة  ع��ن  الك�شف  رف�����ش��ة ح�����ش��ان يف  ���ش��اع��دت 
املر�س  من  التام  �شفائه  يف  وعجلت  ال�شرطان،  مبر�س  حم��رتف 

اخلبيث.
رايان  ال�����ش��اب،  االإي��رل��ن��دي  ال��ف��ار���س  اأن  �شن  ذا  وذك���رت �شحيفة 
اأ�شرتاليا،  يعمل يف  وال��ذي  عاما،   21 العمر  البالغ من  اأوك��ون��ور، 
تعر�س لرف�شة بحافر احل�شان "كاراليك مي�س". وبداأ يعاين من 

اآالم مربحة يف الظهر، لذلك قرر ا�شت�شارة طبيب اأخ�شائي.
وات�شحت اإ�شابة الفار�س ب�شرطان اخل�شية، لدى عيادته الطبيب 
ب�شبب اآالم ظهره. وقال اأوكونور: "مع اأنني كنت وقتها يف �شحة 
اأبدا. وتبني  اأ�شعر بالراحة  اأنني مل اأكن  جيدة وحالتي بخري، اإال 

بعد الفح�س اأنني م�شاب بورم خبيث بلغ طوله 9 �شنتيمرتات".
ولوال ركلة احل�شان واإ�شابة الفار�س، ملا علم باإ�شابته بال�شرطان يف 
بداية ت�شكله. واأ�شاف اأوكونور قائال: "يعد هذا النوع من اأمرا�س 
ركلة  فاإن  لذلك  انت�شاره،  ب�شرعة  اأكرها عدوانية  ال�شرطان من 

احل�شان كانت من �شاحلي".
الورم  االأط��ب��اء  فيها  ا�شتاأ�شل  جراحية،  لعملية  اأوك��ون��ور  وخ�شع 
اخلبيث من ج�شمه، وخ�شع بعدها جلل�شات من العالج باالأ�شعة، 
�شيخ�شع  لكنه  ج��ي��دة،  ب�شحة  ويتمتع  مت��ام��ا  االآن  ت��ع��اف��ى  وق���د 

لفحو�شات منتظمة بعد االآن للتاأكد من عدم عودة املر�س.

توؤ�ش�س �شركة مبطبخها وت�شبح مليونرية
قبل عقد من الزمان، اأ�ش�شت امراأة بريطانية تدعى ديان �شات�شيل، 
يديوياً،  اجللدية  احلقائب  ل�شناعة  مطبخها  يف  خا�شة  �شركة 
 75 �شركتها  قيمة  بلغت  اجل���اد،  العمل  م��ن  �شنوات  خم�س  وبعد 
مليون دوالر اأمريكي.  وحتدثت جويل عن �شركتها التي اأن�شاأتها 
ال�شنوية  ال��ذك��رى  مبنا�شبة  ت��وم��ا���س،  ف��ري��دا  وال��دت��ه��ا  مب�شاعدة 
رحلة  خ��الل  واجهتها  التي  التحديثات  عن  للتاأ�شي�س،  العا�شرة 
عملها.  ويف حديثها اإىل موقع كامربدج �شاير اليف، قالت جويل: 
ولكني �شممت  فيها،  االأم��ل  اأفقد  كدت  مبراحل ع�شيبة  "مررت 
على امل�شي قدماً لتحقيق ما اأ�شبو اإليه، وبف�شل ال�شرب واملثابرة، 

جنحت يف اإي�شال ال�شركة اإىل موقع متقدم".
بريطانية  حقائب  اأف�����ش��ل  لقب  على  �شات�شل  حقائب  وح�شلت 
اأثناء  تاميز  نيويورك  �شحيفة  اأج��رت��ه  ا�شتطالع  بعد   2010 يف 

فعاليات اأ�شبوع املو�شة يف نيويورك.
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حملة اأمنية ملالحقة طالب البالي �شتي�شن
ذكرت تقارير اإعالمية يف م�شر، اأن ال�شرطة تخو�س عدة حمالت اأمنية يف حمالت األعاب الفيديو، بحثا عن الطالب 

الذين يتغيبون عمدا عن الدرا�شة من اأجل الت�شلية.
واأظهرت �شور جرى تداولها على مواقع التوا�شل االجتماعي، قيادات و�شباط يف ال�شرطة يتفقدون حمال للعب 

القاهرة. �شرقي  االإ�شماعيلية،  مدينة  �شتي�شن" يف  "البالي 
وقام عنا�شر ال�شرطة بت�شليم التالميذ الهاربني من ح�ش�س الدرا�شة الآبائهم.

ويف مدينة الغردقة املطلة على البحر االأحمر، طلب من اآباء الطالب الفارين من املدار�س، بكتابة تعهد يلتزمون 
فيه بح�شن الرعاية واالهتمام.

واأكد مدير اأمن البحر االأحمر ا�شتمرار احلمالت على املدار�س واملحال يوميا ل�شبط التالميذ الهاربني، واأو�شح 
اأن هناك اإجراءات قانونية �شتتخذ جتاه حمالت األعاب الفيديو.

واأثارت احلملة ردود اأفعال متباينة على املن�شات االجتماعية، ففي الوقت الذي رحب فيه البع�س باخلطوة اأعرب 
اآخرون عن ا�شتيائهم.

ويقول املوؤيدون اإن هذه املبادرات قد تعالج ظاهرة ت�شرب التالميذ الذين اعتادوا خداع اأهاليهم والهروب اإىل هذه 
املحالت، بدال من الذهاب اإىل املدر�شة.

اأما الراف�شون، فريون اأن الظاهرة معقدة جدا وتدخل فيها عوامل اجتماعية وتربوية، ولن حتل عن طريق اجلهود 
االأمنية فقط. كما يرون اأن تنفيذ مثل هذه احلمالت الرتبوية لي�شت من �شمن مهام ال�شرطة.
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طفل يتحدى الآلة احلا�شبة ويذهل اجلميع
املا�شية،  االأي���ام  خ��الل  االجتماعي  التوا�شل  مل��واق��ع  م�شتخدمون  ت���داول 
اأ�شئلة مدر�شته  "عبقري" يجيب على  مقطع فيديو مذهال لطفل عربي 

على عمليات ح�شابية معقدة ب�شكل فوري بطريقة احل�شاب الذهني.
وظهر الطفل وهو يتلقى عمليات ح�شابية معقدة ت�شمل ال�شرب واجلمع 
الأرقام كبرية من مدّر�شته، ثم يقوم بح�شابها ب�شكل فوري، با�شتخدام تقنية 
احل�شاب الذهني. وازدادت �شعوبة املعادالت الريا�شية، اإال اأن الطفل ا�شتمر 
"ال�شعاع يف الريا�شيات  باحل�شاب بنف�س ال�شرعة والدقة. ون�شرت �شفحة 
والقدرات والتح�شيلي" عرب ح�شاباتها على مواقع التوا�شل الفيديو منذ 

اأيام، دون االإ�شارة اإىل معلومات اأخرى مثل مكان ت�شوير الفيديو.
اإال اأن م�شتخدمني على مواقع التوا�شل، قالوا اإن الطفل، الذي يحمل ا�شم 
املذهلة على احل�شاب  "اإعجابهم" بقدرته  واأب��دوا  ليبي اجلن�شية،  يو�شف، 

بهذه ال�شن ال�شغرية، وو�شفه البع�س ب�"الطفرة".
وا�شتخدم الطفل يف الفيديو تقنية "احل�شاب الذهني"، وهي طريقة بداأت 
يف ال�شني بهدف احل�شاب ال�شريع، وفيها يتعلم االأطفال ا�شتخدام اأيديهم 

وذهنهم الإيجاد نتيجة العمليات احل�شابية حتى املعقدة منها.
التي كان يقوم بها الطفل بيديه للتو�شل  الغريبة  ويف�شر ذلك احلركات 

اإىل نتيجة العمليات احل�شابية.

زراعة كبد م�شاب بال�شرطان ملري�س 
ذكرت تقارير طبية يف بريطانيا، اأن �شخ�شا اأ�شيب ب�شرطان قاتل من جراء 
لهذه  اخل�شوع  ينوون  من  الراحل  عائلة  ودع��ت  االأع�شاء،  لزراعة  عملية 

اخلطوة العالجية اإىل اإجراء فحو�س دقيقة.
يف  ال��ك��ب��د،  عملية  ل��زراع��ة  ع��ام��ا   63 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ال�شحية  وخ�شع 
فيه  ك��ان  امل���زروع  الكبد  اأن  اإىل  االأط��ب��اء  ينتبه  ومل  بنيوكا�شل،  م�شت�شفى 
اأ�شهر  �شوى  تريمان،  ت��ور  امل�شمى  الرجل  يع�س  ومل  ظاهر.  غري  �شرطان 
قليلة ثم فارق احلياة يف فرباير املا�شي ب�شبب ال�شرطان الذي انتقل اإليه 
عرب الكبد املزروع. واأظهرت فحو�شات طبية اأن الكبد املزروع كان فيه ورم 

�شرطاين �شغري لكن االأجهزة الطبية مل تنجح يف الك�شف عنه.
تفاديه يف مرحلة قبل  اإن  باملاأ�شاوي وقال  احل��ادث  امل�شت�شفى هذا  وو�شف 
اإنها  بريطانيا  العمومية يف  ال�شحة  وتقول هيئة  يكن ممكنا،  الزراعة مل 
وي��ج��ري نقل  ب��ه��ا.  امل��ت��ربع  االأع�����ش��اء  ت��ق��وم بكل اجل��ه��ود ل�شمان �شالمة 
االأع�شاء املتربع بها، خالل مدة ق�شرية، ويف ظروف دقيقة، وهو ما يجعل 
الراحل  الرجل  ولي�س  ممكن.  غري  اأم��را  ودقيقة  طويلة  فحو�س  اإج���راء 
ال�شحية الوحيد، اإذ تقول �شيدة تبلغ من العمر 49 عاما اإن �شرطانا انتقل 
اإليها بعدما اأجرت عملية جراحية لزراعة الكلية. وعلى الرغم من وجود 
عدة حاالت، يقول االأطباء اإن هوؤالء ال�شحايا نادرون جدا فيما ي�شتطيع 

كثريون اأن يوا�شلوا حياتهم ب�شورة طبيعية بعد الزراعة.

ميجان ماركل ت�شلم جائزة 
الأزياء مل�شممة ف�شتان زفافها 
جائزة  م����ارك����ل  م���ي���ج���ان  ق���دم���ت 
االأزي������اء ل��ك��ل��ري واي����ت ك��ي��ل��ر، التي 
لندن  يف  زف��اف��ه��ا  ف�شتان  �شممت 
مرا�شم  يف  املو�شة  لع�شاق  لتن�شم 
ابنة  جريبر،  كايا  اأي�شا  ح�شرتها 
�شيندي  ال�شهرية  االأزي���اء  عار�شة 
بجائزة  ف������ازت  ال���ت���ي  ك�����روف�����ورد، 

عار�شة العام.
اإىل خ�شبة امل�شرح  و�شعدت ماركل 
ح�شره  ب��ال��ن��ج��وم  ي��ع��ج  ح��ف��ل  يف 
وممثلون  ومغنون  املو�شة  ع�شاق 
يف الوقت الذي اأعلن فيه فوز كيلر 
الن�شائية  االأزي��اء  بجائزة م�شممة 

يف بريطانيا لهذا العام.
امل�شممني  كبرية  كيلر،  و�شممت 
ب������دار ج��ي��ف��ن�����ش��ي، ف�����ش��ت��ان زف����اف 

املمثلة ال�شابقة اإىل االأمري هاري.
احل���ف���ل  اجل�������وائ�������ز يف  وم����ن����ح����ت 
اأم������وال ملجل�س  امل��خ�����ش�����س جل��م��ع 
االأزي���������اء ال���ربي���ط���اين ل���ع���دد من 
بينهم  االإيطاليني، من  امل�شممني 
بيري باولو بيت�شويل من دار اأزياء 
فالنتينو، الذي فاز بجائزة م�شمم 
دار جوت�شي لالأزياء  العام. وفازت 
الفاخرة بالعالمة التجارية للعام 
ميو�شيا  االإي��ط��ال��ي��ة  ف����ازت  بينما 

برادا بجائزة االإجناز املميز.
امل�شمم  االآخ��ري��ن  الفائزين  وم��ن 
دميينا  وامل�شممة  اأب��ل��وه  فريجيل 
بجائزة  ف�������ازت  ال����ت����ي  ج���ا����ش���ال���ي���ا 
ل��وازم االأزي��اء لهذا العام  م�شممة 
الق�شم  وامل�شمم كيم جونز، مدير 
الذي  ل���الأزي���اء،  دي���ور  ب���دار  الفني 
فاز بجائزة االإب��داع واالبتكار لعام 
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اإندغيم.. الإعالن الأكرث 
م�شاهدة بالتاريخ!

اإعالن  حتقيق  عن  مارفل،  �شتوديوهات  اأعلنت 
فيلمها املقبل "اأفنجرز: اإندغيم" لنجاح �شاحق 
ج��ع��ل��ه االإع������الن االأك�����ر م�����ش��اه��دة خ���الل 24 

�شاعة.
م���ارف���ل اأك�����دت ع���رب ح�����ش��اب��ه��ا ع��ل��ى ت��وي��رت اأن 
م�شاهدات االإعالن بلغت 289 مليون م�شاهدة 
خ���الل ي���وم واح����د، ب��ع��د ط��رح��ه ل��ل��م��رة االأوىل 

اجلمعة.
ومل تو�شح مارفل كيفية ح�شاب عدد امل�شاهدات 
 56 ي��ب��ل��غ  ي��وت��ي��وب  ع��ل��ى  ع��دده��ا  اأن  خ�شو�شا 

مليون، وفقا ملا اأورده موقع "ما�شبل".
االإعالن  اأن  ريبوتر"  "هوليوود  ملوقع  ووف��ق��ا 
اجلديد تفوق على الرقمني ال�شابقني الكل من 
اجلزء ال�شابق من ال�شل�شلة "اأفنجرز: اإنفينتي 
وور" )230 مليون م�شاهدة( و "ذا ليون كينغ" 

)اجلديد( )224 مليون م�شاهدة(.
من املنتظر طرح الفيلم يف دور العر�س يف �شهر 

اأبريل املقبل.

قتل 78 امراأة من اأجل تنظيف مدينته
ب�"امل�شتذئب"  امل��ع��روف  ال�شفاح  رو���ش��ي��ة،  حمكمة  دان���ت 
بارتكابه 56 جرمية قتل جديدة، وفقا لتقارير اإعالمية. 
ال�شفاح  ع���دد �شحايا  ي��رت��ف��ع  اجل���دي���دة،  االإدان�����ات  وم���ع 
ميخائيل بوكوف املتخ�ش�س بقتل الن�شاء اإىل ما ال يقل 
عن 78 امراأة، فيما اأ�شر املدعي العام اأن العدد احلقيقي 

هو 81 امراأة، بح�شب �شحيفة "مريور" الربيطانية.
املوؤبد  بال�شجن  باالأ�شا�س  عليه،  حمكوم  ال�شفاح  وه��ذا 
مدى احلياة، وبالتايل فاإن حكم حمكمة مدينة اإركوت�شك 
يف �شيبرييا يعني اأن هذا املجرم �شيق�شي بقية عمره يف 
يف �شجن مبنطقة نائية يف اأقا�شي االأر���س، وهذه اأق�شى 

عقوبة باعتبار اأن رو�شيا األغت عقوبة احلكم باالإعدام.
اأنه  نف�شه  دفاعه  معر�س  يف  عاما(   54( بوبكوف  وزع��م 
"تنظيف" مدينته  يف  لرغبته  الن�شوة  اأولئك  يقتل  ك��ان 
التحقيقات  اأو���ش��ح��ت  فيما  والعاهرات"،  "البغايا  م��ن 
ذبحهن  اأو  قتلهن  قبل  يغت�شب معظم �شحاياه  كان  اأنه 

بال�شكاكني.
وكان بوكوف قد با�شر عمليات القتل 1992، بعد انهيار 
اآخ���ر ج��رائ��م��ه عام  وق��ع��ت  ال�شوفييتي، يف ح��ني  االحت���اد 
18 عاما و  ب��ني  ت���رتاوح  اأع��م��ار �شحاياه  2010، وك��ان��ت 
50 ع��ام��ا. وب��وب��ك��وف، ه��و رج���ل ���ش��رط��ة ���ش��اب��ق، و عرف 
بعد اعتقاله اأي�شا بلقب ""جمنون اأنغار�شك" ن�شبة اإىل 
املدينة التي كانت م�شرحا جلرائمه، وقد بدا غا�شبا جدا 
اأن ي�شعوه  رتبة م��الزم قبل  م��ن  زم���الوؤه  عندما ج��رده 
لن  اأن��ه  يعني  كان  اعتقاله، الأن هذا  الق�شبان عند  وراء 
يح�شل على مرتبه ال�شهري الذي كان يعادل 258 جنيه 

اإ�شرتليني.
وقال املدعي العام األك�شندر �شكيينوف: "كان هادئا عندما 
�شمع بعقوبة احلكم املوؤبد، ولكن بعد ذلك انزعج كثريا 
وغ�شب من قرار حرمانه من رتبته ومعا�شه ال�شهري".

الهاتف ي�شبب كارثة لبطلة 
توفيت بطلة ريا�شية رو�شية يف �شن املراهقة، اإثر تعر�شها 
لل�شعق بالكهرباء بعد اأن �شقط هاتفها الذي كان مو�شال 

ب�شاحنه، يف املاء، اأثناء ا�شتحمامها.
وذكرت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اأن بطلة الفنون 
الع�شكرية الرو�شية )15 عاما( اإيرينا ريبنيكوفا، توفيت 
يف حادث ماأ�شاوي، ال�شبت. وقال اأقارب اإيرينا اإنها هاتف 
بعدما  ا�شتحمامها،  اأثناء  �شقط  بها  اخلا�س  "اآيفون" 
برات�شك  مدينة  يف  منزلها  يف  وذل��ك  بال�شاحن،  اأو�شلته 
باإقليم �شيبرييا. وعر اأقارب اإيرينا على الفتاة ميتة يف 
احلمام. وقال رئي�س ق�شم الكهرباء يف جامعة اإيركوت�شك 
احلكومية يوري اأغرافونوف: "املاء مو�شل جيد للتيار، 
ولهذا ت�شكلت دائرة كهربية ق�شرية عندما �شقط الهاتف 
يف املاء". واأ�شاف: "اإذا مل يو�شل الهاتف بتيار كهربائي 

بقوة 220 فولت، ملا حدثت هذه املاأ�شاة".
املالكمة  اإح��دى بطالت نوع من  الراحلة  املراهقة  كانت 
ن�شاأت يف اليونان القدمية، وقد فازت بالبطولة الرو�شية 

منذ �شهرين، وحينها اختريت لتمثل منتخب بالدها.
ت�شبب  "لقد  فيه:  ق��ال  بيانا  الريا�شي  االحت��اد  واأ���ش��در 
وزميلتنا  و�شديقتنا  بطلتنا  وف���اة  يف  م��اأ���ش��اوي  ح���ادث 

وتلميذتنا اإيرينا". ليزيل مان خالل ح�سورها العر�ش الأول لفيلم » مرحًبا بكم يف ماروين « يف لو�ش اأجنلو�ش , كاليفورنيا.   )رويرتز(

الثلوج تقتل ثالثة 
وتعطل النقل 

 اجتهت عا�شفة ثلجية قوية �شوب 
ال��ب��ح��ر ب��ع��دم��ا اأ���ش��ق��ط��ت ث��ل��وج��ا بلغ 
اأجزاء  على  �شنتيمرتا   60 ارتفاعها 
املتحدة،  ال��والي��ات  �شرق  جنوب  من 
مم���ا خ��ل��ف ث���الث���ة ق��ت��ل��ى يف ن���ورث 
األ���ف عميل   138 وت���رك  ك��اروالي��ن��ا 
االإدارات  واأم�������رت  ك���ه���رب���اء.  ب�����دون 
و�شاوث  ن���ورث  اأن��ح��اء  يف  التعليمية 
كاروالينا وفرجينيا باإيقاف الدرا�شة 
خالل اليوم وحذر م�شوؤولو الطوارئ 
والطرق  ال��ك��ث��ي��ف��ة  ال��ث��ل��وج  اأن  م���ن 
تبطئ  اجلليد  عليها  ي��رتاك��م  ال��ت��ي 
ا���ش��ت��ج��اب��ت��ه��م مل�����ش��ك��الت م��ث��ل تقطع 
ال�شبل مبئات من قائدي ال�شيارات. 
للطق�س  الوطنية  اخل��دم��ة  وذك���رت 
اأك����رب كمية  اأ���ش��ق��ط��ت  ال��ع��ا���ش��ف��ة  اأن 
من الثلوج على وايت توب بفرجينيا 
امتداد  على  االأب��اال���س  جبال  و�شط 
فرجينيا  حل����دود  ال��غ��رب��ي��ة  احل��اف��ة 
م��ع ن���ورث ك��اروالي��ن��ا. وب��ل��غ ارتفاع 
�شنتيمرتا   60 ت��وب  واي��ت  الثلوج يف 
جرينزبورو  يف   41 ب���ل���غ  ح����ني  يف 
بنورث كاروالينا. وذكر مكتب حاكم 
بيان  يف  كوبر  روي  كاروالينا  ن��ورث 
حتفهم  ل��ق��وا  اأ���ش��خ��ا���س  ث��الث��ة  اأن 
�شخ�س  ت��ويف  فقد  العا�شفة.  ج��راء 
كان  بينما  القلب  يف  م�شكلة  ب�شبب 
اإىل ماأوى وفارقت امراأة  يف طريقه 
جهاز  توقف  عندما  احلياة  مري�شة 
االأوك�������ش���ج���ني ال�����ذي ت��ع��ال��ج ب���ه عن 
العمل. واأفاد م�شوؤولو ال�شرطة ببلدة 
اإن  بيان  كاروالينا يف  بنورث  ماثيوز 
قائد �شيارة تويف اأي�شا واأ�شيب راكب 
يف البلدة يوم االأحد عندما �شقطت 
كانا  بينما  مركبتهما  ع��ل��ى  ���ش��ج��رة 

م�شافرين.

اأغرب عر�س لوظيفة مربية اأطفال
اأثارت اأمريكية موجة من االنتقادات على مواقع 
التوا�شل االجتماعي، بعد اأن ن�شرت اإعالناً غريباً 

لطلب جلي�شة اأطفال مع �شروط تعجيزية. 
ويت�شمن االإعالن الذي ن�شرته االأم التي مل يتكف 
اأن  يجب  قا�شياً،  �شرطاً   14 هويتها،  عن  الك�شف 
بح�شب  للوظيفة،  املنا�شبة  املر�شحة  على  تنطبق 

�شحيفة مريور الربيطانية.
املر�شحة  تكون  اأن  اإعالنها  ال�شيدة يف  وا�شرتطت 
للوظيفة حا�شلة على �شهادة يف تربية الطفل، اأو 
خربة ال تقل عن 9 �شنوات يف نف�س املجال، اإ�شافة 
اإىل عدم وجود و�شوم يف ج�شمها، اأو ح�شولها على 

خمالفات مرورية.
ت�شمنها  التي  االأخ���رى  الغريبة  ال�����ش��روط  وم��ن 
ت���ط���م���ح للظفر  م����ن  ع���ل���ى  ي���ت���وج���ب  االإع����������الن، 
بالوظيفة، اأن تكون من موؤيدي الرئي�س االأمريكي 

احلايل دونالد ترامب.
اأب��ع��د م��ن ذل���ك، حيث  وذه��ب��ت �شاحبة االإع����الن 

بدوام  االأطفال  جلي�شة  تعمل  اأن  اأي�شاً  ا�شرتطت 
االأ�شبوع،  نهاية  عطلة  خ��الل  ذل��ك  يف  مب��ا  كامل 
اأن  ويف�شل  اخلا�شة،  �شيارتها  متتلك  اأن  ويجب 

تتحدث لغة ثانية غري لغتها االأم.
ومن ال�شروري اأن تكون املربية من ع�ّشاق الكالب، 
وقادرة على التعامل مع كلبني �شغريين، وميكن 
اأن تدفع ثمن بع�س الوجبات اخلفيفة لالأطفال، 
ولي�س لديها �شور وا�شحة على مواقع التوا�شل 
االأحوال  للتعامل مع  ا�شتعداد  االجتماعي، وعلى 

الطارئة.
وم��ق��اب��ل ك��ل ذل���ك، ع��ر���ش��ت ال�����ش��ي��دة رات��ب��اً قدره 
االأ�شخا�س  من  وطلبت  ال�شاعة،  يف  دوالرات   10
على  للح�شول  معها  ال��ت��وا���ش��ل  ف��ق��ط  اجل��ادي��ن 

الوظيفة.
و�شرعان ما حتول االإعالن اإىل مثار �شخرية على 
م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي، واع��ت��رب املعلقون 
الذي  ال��رات��ب  م��ع  خا�شة  خيالية،  ال�����ش��روط  اأن 

دميي لوفاتو يف عالقة 
حب جديدة 

بعد تعافيها من الوعكة ال�شحية التي اأملت بها والتي كادت ان تودي بها 
اىل املوت ب�شبب االإدم��ان، يبدو ان النجمة العاملية  دميي لوفاتو  قررت 
خو�س جتربة عاطفية جددة حيث ر�شدت عد�شات م�شوري الباباراتزي 

ليفي   االأزي��اء  هيري  م�شمم  وهو  اجلديد،  حبيبها  برفقة  لوفاتو 
املا�شي  ال�شبت  نهار  �شوياً  الع�شاء  )27 عاماً( حيث كانا يتناوالن 

يف احد مطاعم مدينة ماليبو يف والية كاليفورنيا. وبح�شب ما 
اأظهرت ال�شور فقد تبادل الطرفان القبالت قبل دخولهما اىل 
بني  ملحوظ  ب�شكل  تطورت  قد  العالقة  ان  يثبت  مما  املطعم، 

الثنائي وتخطت عالقة ال�شداقة لتكون عالقة عاطفية.


