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عددا  تنفذ  الأحمر  الهالل 
من امل�شاريع التنموية يف جزر 
القمر بقيمة 36 مليون درهم

•• موروين-وام:

الأحمر  الللهللال  هيئة  وقللعللت 
مللذكللرة تفاهم مع  الإملللاراتلللي 
القمر  جلللملللهلللوريلللة  حلللكلللوملللة 
املتحدة تقوم الهيئة مبوجبها 
بلللتلللملللويلللل وتلللنلللفللليلللذ عللللللدد من 
ل�صالح  الللتللنللمللويللة  امللل�للصللاريللع 
كينيث  اإع�صار  املت�صررين من 
بقيمة 36 مليون درهم بهدف 
املرافق  وتاأهيل  الإعمار  اإعللادة 

التي ت�صررت بفعل الإع�صار.
العا�صمة  يف  امللللللذكلللللرة  وقلللللع 
الللقللمللريللة ملللوؤخلللرا ملللن جانب 
الهال الأحمر الإماراتي عبيد 
وفد  رئلليلل�للس  البلو�صي  رحللمللت 
جمهورية  يللزور  الللذي  الهيئة 
القمر فيما وقعها من اجلانب 
الآخلللللر مللعللايل الللدكللتللور تقي 
ال�صوؤون  وزيلللر  يو�صف  الللديللن 

اخلارجية بالإنابة.
بتوجيهات  املبادرة  هذه  وتاأتي 
ال�صيخ  اللل�للصللمللو  �للصللاحللب  ملللن 
اآل نهيان ويل  حممد بن زايد 
نللائللب القائد  اأبللللو ظللبللي  عللهللد 

الأعلى للقوات امل�صلحة.
)التفا�صيل �س2(
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•• اأبوظبي-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
العطاء  �صفراء  للل فريق  البحر  لل يف جمل�س ق�صر  ام�س 
اأذربيجان  اأعمال تطوعية يف  الذي �صارك يف  الطابي 
ال�صيفية  الدرا�صية  الإجللازة  خال  وزجنبار  وماليزيا 
لهذا العام..وذلك �صمن فعاليات الدورة الرابعة ملبادرة 
�صفراوؤنا التي تنفذها وزارة الرتبية والتعليم. وا�صتمع 
للل يرافقه عدد من القيادات  �صموه من الوفد الطابي 
التي حققها  الأهللداف  اأهللم  اإىل  للل  وامل�صرفني  الرتبوية 
والت�صامن  العطاء  قيم  تر�صيخ  ب�صاأن  خا�صة  الفريق 

ن�صرها  يف  والإ�صهام  اخلري  وحب  والتعاون  وامل�صاعدة 
مبا يعزز �صورة الدولة يف اخلارج بو�صفها دولة الأمل 

واخلري.
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان..
الللعللطللاء والتعاون  قلليللم  وتللعللزيللز  الللتللطللوعللي  الللعللمللل  اأن 
لدولة  الإن�صانية  التوجهات  يف  اأ�صا�صية  ركيزة  ي�صكل 
الإمللارات منذ تاأ�صي�صها.. م�صريا �صموه اإىل اأن الدولة 
بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اأر�صت نهجا ثابتا ومنظومة  الدولة حفظه اهلل  رئي�س 
عمل تطوعي اأ�صيلة بجهود اأبنائها مبا حتمله من قيم 
والتزام اأخاقي جتاه خدمة الإن�صان و�صعادته و�صون 

كرامته اأينما كان.               )التفا�صيل �س2(
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حممد بن زايد مع فريق �صفراء العطاء الطابي الذي �صارك يف اأعمال تطوعية يف اأذربيجان وماليزيا وزجنبار    )وام(

اخلوف والقلق ي�صيطر على �صكان مدينة القام�صلي بعد التهديدات الرتكية )رويرتز(

النف�صال.. خط احمر �صيني

اأردوغان يهدد بعملية جديدة �ضد املقاتلني الأكراد

اإ�شرب: الوليات املتحدة �شتمنع الغزو الرتكي ل�شمال �شوريا
تظاهرة جديدة باجلزائر للأ�ضبوع الـ24  على التوايل

اأمر بالقب�ض على وزير الدفاع اجلزائري الأ�شبق
•• اجلزائر-وكاالت:

ذكرت و�صائل اإعام جزائرية، اأم�س الثاثاء، اأن املحكمة 
الع�صكرية بالبليدة، اأ�صدرت اأمر توقيف �صد وزير الدفاع 
الأ�للصللبللق اللللللواء املتقاعد خللالللد نلللزار وجنللللله، اإ�للصللافللة اإىل 

�صخ�س اآخر.
اأن الق�صاء الع�صكري  وذكرت �صحيفة النهار اجلزائرية، 
نزار  خالد  �صد  دولية  توقيف  مذكرة  اأ�صدر  البليدة،  يف 
فاإن  ال�صحيفة،  ووفلللق  حمدين.  وفللريللد  لطفي،  وجنللللله 
مبحاولة  متهم  �صيدلنية  �صركة  رئي�س  وهللو  حمدين 
التاآمر على اجلي�س الوطني برفقة اجلرنال نزار وجنله.

بللا�للصللرتللهللا ملل�للصللالللح الق�صاء  واأثللبللتللت الللتللحللقلليللقللات الللتللي 
الع�صكري باأن حمدين هو الو�صيط بني خالد نزار و�صعيد 

بوتفليقة.
اأثبتت  بعدما  املتهمني  �صد  التوقيف  مللذكللرات  وجلللاءت 
باأن املتهمني  التحقيقات التي با�صرتها اجلهات املخت�صة 
وامل�صا�س  اجلي�س  على  التاآمر  بتهم  متورطون  الثاثة 

بالنظام العام.
الر�صمي  الللتلللللفللزيللون  ذكللللر  الثللللنللللني،  �للصللابللق  وقللللت  ويف 

وزيرين  باحتجاز  اأملللرت  العليا  املحكمة  اأن  اجلللزائللري 
بوتفليقة  العزيز  ال�صابق عبد  الرئي�س  �صابقني من عهد 

ب�صبب اتهامات بالف�صاد.
والنقل  الللعللامللة  الأ�للصللغللال  وزيلللر  بحب�س  املحكمة  واأمللللرت 
ال�صابق، عبد الغني زعان، ووزير العمل ال�صابق، حممد 
الغازي، و�صط مطالبات جماهريية مبحا�صبة امل�صوؤولني 

عن الف�صاد.
ي�صبح  والللغللازي،  زعللان  ال�صابقني  الوزيرين  وباحتجاز 
الق�صاء اجلزائري  الذين ي�صدر  ال�صابقني  الللوزراء  عدد 
اأوامر ب�صجنهم بتهم ف�صاد، 5 وزراء، وذلك منذ ا�صتقالة 

بوتفليقة.
يلللاأتلللي ذللللك بلليللنللمللا خلللرج طلللاب جلللزائلللريلللون يف م�صرية 
جديدة لاأ�صبوع الل24 على التوايل رف�صا للحوار الذي 
اقرتحته ال�صلطة موؤكدين انه ل ميكن القيام باأي خطوة 

يف ظل بقاء رموز النظام.
الق�صبة  حي  اأ�صفل  ال�صهداء  �صاحة  يف  الطاب  وجتمع 
 500 نحو  فيها  �للصللارك  م�صرية  يف  تللوجللهللوا  ثللم  العتيق 
قوات  طوقتها  التي  املركزي  الربيد  �صاحة  نحو  �صخ�س 

ال�صرطة التي راقبت امل�صرية دون اأن تتدخل.

•• عوا�صم-وكاالت:

الأمريكية  الت�صريحات  على  ردا 
الأخللرية باأن اأي عملية تركية يف 
�صمال �صوريا �صتكون غري مقبولة، 
وا�لللصلللل الللرئلليلل�للس اللللرتكلللي رجب 
باخليار  مت�صكه  اأردوغلللللان  طيب 
الع�صكري يف تلك املنطقة، وذلك 
التوترات  فيه  تت�صاعد  وقللت  يف 

بني وا�صنطن واأنقرة.
الرئي�س  عللللن  رويلللللللرتز  ونلللقلللللللت 
الرتكي قوله: اإذا مل تفعل تركيا 
ما هو لزم يف �صمال �صوريا اليوم 

ف�صتدفع ثمنا غاليا لحقا.
وهلللدد اأردوغلللللان بللاإطللاق عملية 
الأكللراد يف  املقاتلني  جديدة �صد 
قللريللب جدا”،  “يف وقلللت  �للصللوريللا 

ح�صبما نقلت فران�س بر�س.
اأردوغللان يف خطاب متلفز  واأ�صار 
باأنقرة: لرتكيا احلق يف الق�صاء 
لأمنها  الللتللهللديللدات  كللافللة  علللللى 
التي  العملية  �صننقل  الللقللومللي. 
بلللللداأت )بللعللمللللليللات �للصللابللقللة داخل 
�للصللوريللا( اإىل املللرحلللللة الللتللاللليللة يف 

وقت قريب جدا.
وجلللللللاءت تلل�للصللريللحللات اأردوغللللللللان 

طائرة  يق�شف  الليبي  اجلي�ض 
م�شراتة يف  تركية  ع�شكرية 

•• بنغازي-وكاالت:

مل يعد التدخل الرتكي يف ليبيا �صرا 
تتك�صف  يوم  بعد  ويوما  اأحللد،  على 
اأدللللللة اإدانللللتلللله، واآخلللللر تلللللك الأدللللللة 
حملها بيان اجلي�س الوطني الذي 
لطائرات  قللاعللدة  ا�صتهدافه  اأعلللللن 
م�صرية تركية يف م�صراتة. اجلي�س 
الللوطللنللي ا�للصللتللهللدف اأيلل�للصللا يف غارة 
اإيل  طائرة �صحن تركية من طراز 
واأ�صلحة  ذخائر  يو�صن، على متنها 

تركية.
بلليللان جلللديلللد.. والللتللهللمللة ذاتلللهلللا، اإذ 
اأنقرة م�صرة على تدخاتها  تبقى 
والكلمة  للليللبلليللا..  يف  وانللتللهللاكللاتللهللا 

اأخريا للجي�س الوطني.
اإعللللان اجللليلل�للس الللوطللنللي حللمللل يف 
اأنقرة،  �صد  جديدا  توثيقا  طياته، 
فالق�صف الذي طال القاعدة، جنح 
يف تدمري طائرة �صحن تركية كانت 
حمملة ب�صحنة كبرية من الأ�صلحة 
املفرت�س  مللللن  كلللللان  والللللذخللللائللللر، 
امليلي�صيات  قللبلل�للصللة  اإىل  تلل�للصللل  اأن 

الإرهابية .
املرة،  اأحبط هذه  اإرهابي،  خمطط 
وكللان اجلي�س قد حللذر من وقوعه 
اأنقرة  اتللهللمللت  �للصللابللقللة  بلليللانللات  يف 
باللجوء اإىل مطارات ع�صكرية على 
الأرا�صي الليبية لت�صيري طائراتها 
للجي�س  تابعة  مللواقللع  وا�صتهداف 
يف حملليللط طللرابللللل�للس وغللريهللا من 

املناطق .

اأخلللرى مللوازيللن هذه  يقلب مللرة 
الوليات  بللني  امل�صرتكة  امل�صالح 
�صوريا  وقلللللوات  وتللركلليللا  املللتللحللدة 

الدميقراطية يف �صمال �صوريا.
املتحدة  الللللوليللللات  ان  واأ�للللصللللاف 
من  يهدئ  ترتيب  لو�صع  ت�صعى 
وا�صتطرد  اللللرتكللليلللة.  املللللخللللاوف 
�صنتو�صل  باأننا  انا متفائل  قائا 
يعر�س  مل  اأنلللللله  اإل  ذلللللللك،  اىل 
تفا�صيل ب�صاأن اأي الق�صايا حدث 

فيها تقدم.
ويفاقم النزاع من توتر العاقات 
بني اأمريكا وتركيا، احلليفتني يف 
)الناتو(،  الأطل�صي  �صمال  حلف 
اإدارة  قلللللرار  اعلللقلللاب  يف  يلللاأتلللي  اإذ 
اأنقرة من برنامج  ترامب �صطب 
الأمريكية   35  - اإف  املللقللاتللات 
بلل�للصللبللب �للصللرائللهللا مللنللظللومللة دفاع 
جوي رو�صية ت�صاعد ال�صتخبارات 

الرو�صية.
وتلللقلللوم خمللللاوف وا�للصللنللطللن على 
املنظومة  ا�للصللتللخللدام  ميللكللن  انلللله 
جمع  يف   400 اإ�لللللس-  الللرو�للصلليللة 
قللللدرات اف35-،  بلل�للصللاأن  بلليللانللات 
وعلى اأن تلك املعلومات قد تنتهي 

يف اأيدي الرو�س.

الدفاع  وزيللللر  اعللتللبللار  اأعلللقلللاب  يف 
الأمريكي مارك اإ�صرب اأي عملية 
�لللصلللوريلللا غري  �لللصلللملللال  تلللركللليلللة يف 
املتحدة  الللوليللات  واأن  مقبولة، 
�صتمنع اأي توغل اأحادي اجلانب.

وكان اأردوغللان قد قال الأحد، اإن 
تركيا التي لديها بالفعل موطئ 

�صوريا،  غلللللرب  �لللصلللملللال  يف  قلللللدم 
�صتنفذ عملية ع�صكرية يف منطقة 
ي�صيطر عليها الأكراد �صرقي نهر 

الفرات ب�صمال �صوريا.
الأمريكي،  اللللدفلللاع  وزيللللر  وقللللال 
مارك اإ�صرب، اإن الوليات املتحدة 
اأحادي  اأي غزو تركي  تعتزم منع 

اجلانب يف �صمال �صوريا، م�صيفا 
هذا  ملللن  تلللركلللي  حتللللرك  اأي  اأن 

القبيل �صيكون غري مقبول.
الأمريكي  اللللدفلللاع  وزيلللللر  وقلللللال 
اإىل  معه  م�صافرين  ل�صحفيني 
اللليللابللان ملللا �للصللنللقللوم بللله هلللو منع 
اأن  �للصللاأنلله  ملللن  احللللللادي  غللللزو  اأي 

الدميقراطيون يف جبهة موحدة:
من امل�شتفيد �شيا�شيا من عملية 

مدينة البا�شو الدامية...؟
•• الفجر – خرية ال�صيباين

بعد تعملي اإطاق النار يف تك�صا�س، خرج املر�صحون الدميقراطيون يف جميع و�صائل 
الإعام ملهاجمة دونالد ترامب ب�صرا�صة، واتهموه بتق�صيم الباد، واثارة الكراهية، 

وانه مبقولته احلارقة الهم باتريك كرو�صيو�س، القاتل. 
»اإنه عن�صري، ل اأ�صك حلظة يف ذلك، قالت ال�صناتورة كامال هاري�س، وهي تتحدث 
عن الرئي�س ل�صحفيني اأمريكيني يف ل�س فيجا�س. اإنه م�صوؤول )عن املجزرة( لأنه 
مر�صح  وهو  بوكر،  كوري  ال�صناتور  اأ�صاف  والطائفية”،  والكراهية  املخاوف  يثري 
اآخر للرئا�صة. اإنه عن�صري، يثري العن�صرية يف هذا البلد”، قال بيتو اأورورك، وهو 

ع�صو �صابق يف الكونغر�س يف تك�صا�س، ويطمح اإىل املكتب البي�صاوي.
)التفا�صيل �س15(

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س  ال�صيخ خليفة بن زايد  ال�صمو  بتوجيهات من �صاحب 
الدولة حفظه اهلل اأمر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة رئي�س املجل�س  ويل عهد 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي ب�صرف الدفعة الثانية من قرو�س الإ�صكان 
تبلغ  اإجمالية  بقيمة  1000 قر�س  �صملت  للمواطنني،   2019 لعام 
نللحللو 1.6 مللللليللار درهللللم. ويللاأتللي اعللتللمللاد هلللذه الللدفللعللة مللن القرو�س 

القيادة  حر�س  مللن  انطاقاً  اأبوظبي  اإملللارة  يف  للمواطنني  ال�صكنية 
املعي�صة  الر�صيدة على �صمان ال�صتقرار الجتماعي وتعزيز م�صتويات 
اإىل جانب تعزيز دورهم يف امل�صاهمة يف  واحلياة الكرمية للمواطنني، 
دفع عجلة التنمية يف املجتمع. كما تاأتي الدفعة الثانية من القرو�س 

اآل  زايللد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  ال�صكنية 
نهيان �صمن برنامج اأبوظبي للم�صرعات التنموية »غداً 21« مل�صاعفة 
عدد القرو�س ال�صكنية للمواطنني، حيث مت منح 2000 قر�س �صمن 
الدفعة الأوىل لعام 2019 تزامنا مع عيد الفطر املا�صي بقيمة 3.4 

ا�ضتقبل فريق �ضفراء العطاء امل�ضارك باأعمال تطوعية يف عدد من الدول باإ�ضراف وزارة الرتبية 

حممد بن زايد: الدولة تاأ�ش�شت على قيم و ثقافة 
اأ�شا�شها فعل اخلري والعطاء والت�شامن واإغاثة امللهوف

انتزاع 1673 لغمًا حوثيًا يف اليمن خلل اأ�ضبوع

انتهاكات جديدة للحوثيني تطال فريقا تابعا لل�شحة العاملية
•• اليمن-وكاالت:

�صادرت ميلي�صيات احلوثيني اأجهزة 
كللمللبلليللوتللر واأقللللرا�للللس تللخللزيللن من 
العاملية  ال�صحة  ملنظمة  تابع  فريق 

لدى مغادرته مطار �صنعاء.
اإغاثة،  هلليللئللات  ملل�للصللادر يف  وذكللللرت 
على  حتتوي  امل�صادرة  الأجللهللزة  اأن 
عمليات  علللللللى  واأدلللللللللة  ملللعلللللللوملللات 
الللفلل�للصللاد والللنللهللب اللللتلللي تلللقلللوم بها 
املر�صلة  للللللملل�للصللاعللدات  امللليللللل�للصلليللات 

لل�صعب اليمني.
اإن  اليمن،  يف  املنظمة  مكتب  وقللال 
احلوثي  ميلي�صيات  مللن  م�صلحني 
�للللصللللادروا جتللهلليللزات وملللعلللدات من 
فللريللق حتللقلليللق تللابللع لللهللا يف املطار 
اأجهزة  امللل�للصللادرة،  الأجللهللزة  �صملت 
كمبيوتر حممولة واأقرا�س تخزين 

خارجية.
حتتوي  امل�صادرة  الأجهزة  وحتتوي 
عمليات  على  واأدلللة  معلومات  على 
وف�صاد من احلوثيني  ونهب  �صرقة 

ومواد  امل�صاعدات  توزيع  طريقة  يف 
لليمنيني  املقدمة  الدولية  الإغاثة 

الذين يعانون ويات احلرب.
وحاليون  �صابقون  موظفون  وذكللر 
يف برامج اإغاثة دولية، اأن امل�صادرة 
ميلي�صيات  خلل�للصلليللة  بلل�للصللبللب  متللللت 

احلوثي من افت�صاح ممار�صاتها.
ففي  الأوىل،  لي�صت  الواقعة  وهللذه 

ف�صيحة  تك�صفت  املللا�للصللي،  اأكللتللوبللر 
عن  اأي�صا  �صنعاء  مطار  يف  اأخلللرى 
وطبية  غذائية  م�صاعدات  حتويل 
ووقود واأموال، اإىل اأغرا�س وجهات 

غري املخ�ص�صة لها.
اإىل عاملني  اتهامات  و�صبق توجيه 
بالنحياز  الإغلللللاثلللللة  جمللللللالت  يف 
لللل�لللصلللاللللح احللللللوثللللليلللللني، للللللاإثلللللراء 

على هام�ض كتابها الأبي�ض اجلديد:
بالن�شبة لل�شني، النف�شالية خط اأحمر حقيقي!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

اأ�لللصلللدرت بللكللني كتابها الأبلليلل�للس اجلللديللد حلللول اللللدفلللاع، والللللذي اأكدت 
كونغ  وهللونللغ  تللايللوان  النف�صالية.  النزعات  حمللاربللة  اإىل  احلللاجللة  فيه 
و�صينجيانغ والتبت ... فبالن�صبة للحزب ال�صيوعي ال�صيني، يعترب مبداأ 
وحدة ال�صني اأمر ل ميكن جتاوزه، كما ي�صري اأنطوان بونداز، الباحث يف 
موؤ�ص�صة الأبحاث ال�صرتاتيجية، يف حوار اجراه معه الك�صي�س فريت�صاك 

ل�صحيفة لوفيغارو الفرن�صية.        
حول  العا�صر  الأبلليلل�للس  كتابها  الخلللرية  الآونللللة  يف  ال�صني  اأ�للصللدرت   *
الذي  ب�صكل خا�س على مكافحة النف�صالية. ما  الدفاع، والذي يركز 

ي�صتوقفنا؟
- ميكن تلخي�س هذا الكتاب البي�س يف مفردتني: اخراج وحتذير. اأوًل، 
خال  من  الللدويل  املجتمع  طماأنة  اإىل  تهدف  وم�صرحة  اخللراج  هناك 
الإ�صرار على م�صتوى معني من ال�صفافية، حول الإنفاق الع�صكري للفرد 
الواحد وهو اأقل من الوليات املتحدة اأو رو�صيا، اأو حول خمتلف اأوجه 
نف�صه، ت�صدر بكني  الوقت  لكن يف  العامل.  بقية  الع�صكري مع  التعاون 

حتذيراً وا�صحاً للغاية حول النف�صالية، وهي خط اأحمر حقيقي.
        )التفا�صيل �س13(

�شخم  ا���ش��ت��ي��ط��اين  خم��ط��ط 
الغربية ال�شفة  يف  ج��دي��د 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

الآن  الللللل�لللللصلللللام  حلللللركلللللة  اأفلللللللللللللادت 
اإ�صرائيل  اأن  اأمللل�لللس  الإ�للصللرائلليللللليللة 
�للصللادقللت علللللى خللطللط لللبللنللاء نحو 
جديدة  ا�صتيطانية  وحدة   2300
الغربية  ال�صفة  يف  للم�صتوطنني 
�صل�صلة  يف  الأحلللللدث  هلللي  املللحللتلللللة، 
خللطللط متلللت املللوافللقللة عللللليللهللا منذ 

تويل الرئي�س المريكي ال�صلطة.
اإن  بيانها  يف  الآن  اللل�للصللام  وقللالللت 
جلللنللة الللتللخللطلليللط الللتللابللعللة لللللوزارة 
اأثناء  �صادقت  ال�صرائيلية  الدفاع 
اجتماعها خال اليومني املا�صيني 

على 2304 وحدة �صكنية.
العام  املفتي  دعا  مت�صل،  �صياق  ويف 
الأق�صى،  امل�صجد  خطيب  للقد�س 
ال�صيخ حممد ح�صني، من ي�صتطيع 
الو�صول اإىل مدينة القد�س املحتلة 
اإليهما  للتحرك  الأق�صى  وامل�صجد 
من اأجل الوقوف يف وجه خمططات 
�صلطات الحتال واعتداءاتها التي 
نبينا،  م�صرى  خالها  من  ت�صتبيح 

�صلى اهلل عليه و�صلم.

غللري امللل�للصللروع علللللى حلل�للصللاب معاناة 
اليمنيني.

ال�صعودي  امل�صروع  اأعلن  ذلللك،  اإىل 
م�صام،  الللليلللملللن  يف  الأللللللغلللللام  للللنلللزع 
خلللال  لللللغللللمللللاً،   1،673 انلللللتلللللزاع 
يوليو  �صهر  مللن  الأخللللري  الأ�للصللبللوع 
2019م، زرعتها ميلي�صيا احلوثي 

النقابية.
واأفاد م�صام يف بيان له، اأن من بني 
تلك الألغام 4 األغام م�صادة لاأفراد 
للدبابات  م�صادة  لغًما  و1،350 
و14  ذخائر غري متفجرة  و305 

عبوة نا�صفة.
مللا مت نزعه  اإجللمللايل  اأن  واأو�لللصلللح، 
بلغ  الآن  حتى  امل�صروع  بللدايللة  منذ 
لغًما زرعتها امليلي�صيات   79،986
امللللللارقلللللة يف الأرا�لللللصلللللي  احلللللوثلللليللللة 
اليمن  يف  والللللبلللليللللوت  واملللللللدار�للللللس 
واألوان  باأ�صكال  اإخللفللاءهللا  وحللاولللت 
عدد  �صحيتها  راح  خمتلفة  وطللرق 
وكبار  والن�صاء  الأطللفللال  مللن  كبري 
الإ�صابات  اأو  بللاملللوت  �للصللواء  اللل�للصللن 

الغام امللي�صيات احلوثية.. جرمية راح �صحيتها اعداد كبرية من املدنيني 

بتوجيهات رئي�ض الدولة.. حممد بن زايد ياأمر ب�شرف الدفعة الثانية لعام 
2019 من القرو�ض ال�شكنية للمواطنني يف اأبوظبي بقيمة 1.6 مليار درهم

بتوجيهات رئي�ض الدولة.. حممد بن زايد ياأمر ب�شرف الدفعة الثانية لعام 
2019 من القرو�ض ال�شكنية للمواطنني يف اأبوظبي بقيمة 1.6 مليار درهم
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اأخبـار الإمـارات
تراخي�ض تعزز منظومة معايري ال�شحة وال�شالمة والبيئة

•• دبي-وام:

التنظيمي  اللللذراع  تراخي�س  والتطوير  التخطيط  دائلللرة  حللازت 
العتماد  �صهادة  على  احلللرة  واملنطقة  واجلمارك  املوانئ  ملوؤ�ص�صة 
طبقاً للموا�صفة العاملية اآيزو 17020:2012 ملنظومة الرقابة 

والتفتي�س البيئي من مركز المارات العاملي لاعتماد.
وقلللال عللبللداهلل بللالللهللول الللرئلليلل�للس الللتللنللفلليللذي للللدائلللرة التخطيط 
عاملية  ا�صرتاتيجية  تعتمد  تراخي�س  اأن  تراخي�س  والللتللطللويللر 
يف  الفعالة  وال�صيا�صات  الإجلللراءات  من  �صل�صلة  لتطبيق  امل�صتوى 
يف  لعمائها  والبيئة  وال�صامة  ال�صحة  معايري  اأف�صل  تطبيق 

تطوير  اىل  احلللرة..لفللتللا  واملنطقة  واجلللمللارك  املللوانللئ  موؤ�ص�صة 
اأنظمة العمل الداخلي ب�صكل م�صتدام مبا يتما�صى مع التوجهات 
بيئة  توفري  ب�صاأن   2021 دبللي  وخطة  دبللي  حلكومة  الرئي�صية 
عاملياً يف جمالت  دبي  اإمللارة  ريللادة  �صليمة وم�صتدامة مبا يحقق 

البيئة وال�صامة ودعم فر�س حتقيق ال�صعادة لكافة عمائهم.
نحو  املا�صي   2018 الللعللام  خللال  اأجنلللزت  تراخي�س  اأن  واأو�للصللح 
األفني و 474 اإ�صدار �صهادة �صامة عمليات واألف و 941 اإ�صدار 
�صهادة اإدخال رافعة متحركة و األف و 245 اإ�صدار ت�صريح دخول 
ملركبات التزويد واملركبات املوؤقتة و257 اإ�صدار ت�صريح ت�صوير 

بالأ�صعة.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ض بوليفيا بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
رئي�س  اآميا  اإيفو مورالي�س  الرئي�س خوان  اإىل فخامة  تهنئة  اهلل” برقية 

دولة بوليفيا املتعددة القوميات وذلك مبنا�صبة ذكرى ا�صتقال باده.
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  بعث �صاحب  كما    
ال�صمو  اهلل” و�صاحب  “رعاه  دبللي  حاكم  الللللوزراء  جمل�س  رئي�س  الللدولللة 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايللد  بن  حممد  ال�صيخ 

للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة رئي�س دولة بوليفيا.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
حاكم عام جامايكا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
برقية تهنئة اىل فخامة باترك اآلني احلاكم العام جلامايكا وذلك مبنا�صبة اليوم 
الوطني لباده.  كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
اآلني. وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ  برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة باترك 
نهيان  اآل  زايللد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل اأندرو هولني�س رئي�س وزراء جامايكا.

الهالل الأحمر تنفذ عددا من امل�شاريع التنموية يف جزر القمر بقيمة 36 مليون درهم
•• موروين-وام:

وقللللعللللت هللليلللئلللة الللللهللللال الأحللللمللللر 
الإمللللللاراتللللللي مللللذكللللرة تلللفلللاهلللم مع 
املتحدة  القمر  جمهورية  حكومة 
بتمويل  الللهلليللئللة مبللوجللبللهللا  تللقللوم 
وتنفيذ عدد من امل�صاريع التنموية 
اإع�صار  مللن  املللتلل�للصللرريللن  للل�للصللالللح 
درهم  مللللليللون   36 بقيمة  كينيث 
وتاأهيل  الإعللللمللللار  اإعلللللللادة  بلللهلللدف 
بفعل  تلللل�للللصللللررت  الللللتللللي  امللللللرافلللللق 

الإع�صار.
القمرية  العا�صمة  املذكرة يف  وقع 
موؤخرا من جانب الهال الأحمر 
البلو�صي  رحمت  عبيد  الإمللاراتللي 
رئلليلل�للس وفللللد الللهلليللئللة اللللللذي يلللزور 
من  وقعها  فيما  القمر  جمهورية 
الدكتور  مللعللايل  الآخلللللر  اجللللانلللب 
ال�صوؤون  وزيللر  يو�صف  الدين  تقي 

اخلارجية بالإنابة.
بتوجيهات  املللللبللللادرة  هللللذه  وتلللاأتلللي 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من 
اأبو  نللهلليللان ويل عللهللد  اآل  بللن زايلللد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  ظبي 
ال�صيخ  �للصللمللو  ومللتللابللعللة  امللل�للصلللللحللة، 
اآل نهيان ممثل  زايلللد  بللن  حللمللدان 

التنموية  امللل�للصللاريللع  اأن  الأحلللملللر 
جمهورية  يف  تللنللفلليللذهللا  اجلللللللاري 
القمر جت�صد حر�س دولة الإمارات 
و قيادتها الر�صيدة على دعم جهود 
اأن  اإىل  م�صريا  لاأ�صقاء،  التنمية 
هلللذه امللل�للصللاريللع جتلللد املللتللابللعللة من 
اآل  زايلللد  بللن  حللمللدان  ال�صيخ  �صمو 

نهيان.
اخلطوة  هلللللذه  تللللاأتللللي  واأ�صاف” 
امتدادا ملبادرات الإمارات الإن�صانية 
املت�صررين واملتاأثرين من  ل�صالح 
جمهورية  يف  الإن�صانية  الأو�للصللاع 
الللقللمللر، وتللدعللم قللطللاعللات حيوية 
عمليات  يف  اللللرملللح  راأ�للللللس  تللعللتللرب 
والنهو�س  والإعلللللملللللار  الللتللنللملليللة 
بلللقلللدرات املللجللتللمللعللات الأقلللللل حظا 
اإىل  م�صريا  التنمية،  م�صاريع  من 
الطبيعية  الللعللوامللل  تللداعلليللات  اأن 
اأثرت على حياة ال�صكان  والكوارث 

هناك .
املبادرة  هلللذه  اإن  الللفللاحللي  وقللللال 
جهود  من  جديدة  ملرحلة  توؤ�ص�س 
الهال الأحمر الإماراتي التنموية 
يف جللمللهللوريللة الللقللمللر، ملللوؤكلللدا اأن 
الأ�صقاء  بللجللانللب  الللهلليللئللة  تلللواجلللد 
العاملية  الللر�للصللالللة  يللجلل�للصللد  هللنللاك 

رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
الإماراتي  الأحللمللر  الللهللال  هيئة 
ودعم  التحتية  الللبللنلليللات  لللتللاأهلليللل 
جمهورية  يف  الللتللنللمللويللة  املللجللالت 

القمر.
وتت�صمن امل�صاريع املزمع تنفيذها 
�لللصللليلللانلللة املللل�لللصلللاكلللن اللللتلللي تلللاأثلللرت 
تاأهيل  جانب  اإىل  الإع�صار،  بفعل 
واإن�صاء  املدار�س  من  عدد  و�صيانة 
والطفولة  لللاأمللومللة  م�صت�صفى 
وامل�صتلزمات  بللاملللعللدات  وجتللهلليللزه 
الللطللبلليللة، ودعللللم علللدد ملللن مراكز 
م�صروع  اإىل  اإ�صافة  الكلى،  غ�صيل 
اآخللللللر للللتلللوفلللري مللل�لللصلللادر امللللليللللاه يف 

�صواحي العا�صمة موروين.
اآللليللات العمل  وحللللددت التللفللاقلليللة 
التعاون  وتعزيز  التنفيذ  ومراحل 
بلللني اجلللانللبللني لللتللحللقلليللق اأهلللللداف 
النهو�س  يف  اللللر�لللصللليلللدة  اللللقللليلللادة 
الأ�صا�صية  اخلللللدمللللات  مبلل�للصللتللوى 
تواجه  الللتللي  القمر  جمهورية  يف 
ب�صبب  كلللبلللرية  تللنللمللويللة  حتلللديلللات 
الطبيعية  واللللكلللوارث  الأعللا�للصللري 

التي تتعر�س لها من وقت لأخر.
عتيق  حملللملللد  الللللدكللللتللللور  واأكلللللللللد 
اللللعلللام للهال  الأملللللني  الللفللاحللي 

النظر لأي  بها دون  التي ت�صطلع 
باعتبار  اإنلل�للصللانلليللة،  اعللتللبللارات غللري 
الأ�صا�صي  املللعلليللار  هللي  احلللاجللة  اأن 
ال�صرورية  اخلللللدمللللات  للللتلللقلللدمي 
التي  التنموية  امللل�للصللاريللع  وتنفيذ 
يللحللتللاجللهللا اللل�للصللكللان املللحللللليللون يف 
ت�صهد  اللللتلللي  والللل�لللصلللاحلللات  الللللللدول 
كوارث طبيعية متكررة ، كما توؤكد 
اللللللذي حققته  الللكللبللري  النللتلل�للصللار 
الهيئة يف تنفيذ امل�صاريع والربامج 
التي تخدم املتاأثرين من الكوارث 

والأزمات يف جميع قارات العامل.
واأ�صاف اأمني عام الهال الأحمر” 
املا�صية  الللللفللللرتة  خلللللال  عللملللللنللا 
الإن�صانية  بللراجمللنللا  تكثيف  علللللى 
ا�صرتاتيجية  �للصللمللن  والللتللنللمللويللة 
متكاملة تهدف اإىل تبني امل�صاريع 
العطاء  يف  ال�صتدامة  حتقق  التي 
الب�صرية  التنمية  باأغرا�س  وتفي 
والجلللتلللملللاعللليلللة مللللن خلللللال دعم 
القطاعات احليوية خا�صة ال�صحة 
واإ�صحاح  املياه  وخدمات  والتعليم 
ملللن اجلوانب  وغلللريذللللك  الللبلليللئللة 
الأخرى التي يحتاجها ال�صكان يف 
الدول  احتياجا يف  الأكللر  املناطق 

ال�صقيقة وال�صديقة«.

الدكتور  معايل  اأعلللرب  جانبه  مللن 
يلللو�لللصلللف عللللن �صكر  الللللديللللن  تلللقلللي 
و�صعبا  حللكللومللة  بلللللاده  وتلللقلللديلللر 
لدولة الإمارات وقيادتها الر�صيدة 
ودعمها  اللللللدائلللللم  وقلللوفلللهلللا  علللللللى 
يف  الإنلل�للصللانلليللة  لللاأو�للصللاع  امل�صتمر 
جللمللهللوريللة اللللقلللملللر، مللللوؤكللللدا على 
تبذلها  الللللتللللي  اجلللللهللللود  اأهللللملللليللللة 
الإماراتية  الأحللمللر  الللهللال  هيئة 
الللقللمللريللة لتخفيف  اللل�للصللاحللة  علللللى 

وحت�صني  املحليني  ال�صكان  معاناة 
ظللروفللهللم وتللعللزيللز قللدراتللهللم على 
يف  الإن�صانية  التحديات  مواجهة 

خمتلف املجالت.
�صاأنها  امل�صاريع من  هللذه  اإن  وقللال 
وطفرة  نللوعلليللة  نللقلللللة  حتللللدث  اأن 
كبرية يف جمالت مهمة كال�صحة 
ال�صكن  وتللوفللري  وامللليللاه  والتعليم 
الأخري  الإع�صار  ل�صحايا  املائم 

يف باده.

ا�ضتقبل فريق �ضفراء العطاء امل�ضارك باأعمال تطوعية يف عدد من الدول باإ�ضراف وزارة الرتبية 

حممد بن زايد: العمل التطوعي وتعزيز قيم العطاء ي�شكل ركيزة اأ�شا�شية يف التوجهات الإن�شانية لالإمارات منذ تاأ�شي�شها
�ضموه يوؤكد: الدولة تاأ�ض�ضت على قيم و ثقافة اأ�ضيلة اأ�ضا�ضها فعل اخلري والعطاء والت�ضامن واإغاثة امللهوف

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ويل  ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
لل يف  ام�س  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الذي  الطابي  العطاء  �صفراء  فريق  للل  البحر  ق�صر  جمل�س 
�صارك يف اأعمال تطوعية يف اأذربيجان وماليزيا وزجنبار خال 
الإجازة الدرا�صية ال�صيفية لهذا العام..وذلك �صمن فعاليات 
الرتبية  وزارة  تنفذها  التي  �صفراوؤنا  ملبادرة  الرابعة  الللدورة 
عدد  يرافقه  للل  الطابي  الوفد  من  �صموه  وا�صتمع  والتعليم. 
التي  الأهلللداف  اأهللم  اإىل  للل  وامل�صرفني  الرتبوية  القيادات  من 
والت�صامن  العطاء  قيم  تر�صيخ  ب�صاأن  خا�صة  الفريق  حققها 
وامل�صاعدة والتعاون وحب اخلري والإ�صهام يف ن�صرها مبا يعزز 

�صورة الدولة يف اخلارج بو�صفها دولة الأمل واخلري.
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان..اأن العمل 
اأ�صا�صية  التطوعي وتعزيز قيم العطاء والتعاون ي�صكل ركيزة 
يف التوجهات الإن�صانية لدولة الإمارات منذ تاأ�صي�صها.. م�صريا 
�صموه اإىل اأن الدولة بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
ثابتا  نهجا  زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” اأر�صت 
ومنظومة عمل تطوعي اأ�صيلة بجهود اأبنائها مبا حتمله من 
و�صون  و�صعادته  الإن�صان  خدمة  جتللاه  اأخاقي  والللتللزام  قيم 

كرامته اأينما كان.
واأكلللللد �للصللمللوه اأهللملليللة غللر�للس ثللقللافللة الللعللطللاء واأعلللملللال اخلري 
الإ�صهام  خال  من  الإملللارات  اأبناء  لدى  وامل�صاعدة  والتعاون 
واخلدمية  التنموية  الإن�صانية  امللللبلللادرات  اإجنلللاز  يف  العملي 
اأن  الللدول..ملل�للصلليللفللا  خمتلف  يف  للدعم  حتللتللاج  الللتللي  للفئات 
اأ�صا�صها فعل اخلري  اأ�صيلة  الدولة تاأ�ص�صت على قيم و ثقافة 
والعطاء والت�صامن واإغاثة امللهوف. من جانبه اأعرب الوفد 
الدولة  قلليللادة  تقدمه  الللذي  للدعم  وتقديرهم  �صكرهم  عللن 
اإطاق  خللال  مللن  للطلبة  توليه  الللذي  والهللتللمللام  احلكيمة 
العديد من املبادرات وامل�صاريع املتميزة التي ت�صهم يف تاأهيلهم 
اجلانب  خللا�للصللة  جللوانللبللهللا  خمللتلللللف  يف  �صخ�صياتهم  و�للصللقللل 

الإن�صاين.
را�صد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  البحر..  ق�صر  جمل�س  ح�صر 

زايد  بن  حمدان  ال�صيخ  و�صمو  القيوين  اأم  حاكم  نائب  املعا 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ومعايل الدكتورة 
اأمل عبداهلل القبي�صي رئي�صة املجل�س الوطني الحتادي و�صمو 
اأمناء موؤ�ص�صة  اآل نهيان رئي�س جمل�س  ال�صيخ نهيان بن زايد 
والإن�صانية  اخلللرييللة  لللاأعللمللال  نهيان  اآل  �صلطان  بللن  زايلللد 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايللد  بللن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  والفريق 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد 

ال�صيخ  ومللعللايل  اللللدويل  والللتللعللاون  وزيللر اخلارجية  نهيان  اآل 
نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�صامح.

80 طالبا  لل الذي �صم حوايل  اأن فريق �صفراء العطاء  يذكر 
وماليزيا  اأذربلليللجللان  يف  اأ�صبوعني  مللدى  على  نفذ  للل  وطالبة 
وزجنبار عددا من الأعمال الإن�صانية واخلريية �صملت ت�صييد 
و�صيانة واإعللادة تاأهيل مدار�س ومرافق مياه �صاحلة لل�صرب 
الازمة  وامل�صادر  بالكتب  وجتهيزها  ملكتبة  �صيانة  واأعللمللال 

حتت  للك�صافة  برنامج  اإىل  ..اإ�صافة  املرافق  من  عدد  بجانب 
ي�صمل  والللللذي  الللعللمللل  عللن طللريللق  التعلم  وهلللو  عللنللوان ملهم 
ا�صتك�صاف وخو�س م�صارات الزوارق يف املجاري املائية ال�صيقة 
وظروف  الطريق  حتديات  ومواجهة  طويلة  مل�صافات  وامل�صي 

الطق�س القا�صية والطبيعية غري املتوقعة.
ويتيح برنامج �صفراء العطاء للل الذي اأطلق خال عام 2017 
الللفللاعلللللني يف  للللللل لنخبة مللن الطلبة  الللعللطللاء  تللزامللنللا مللع علللام 

جمالت التطوع والعطاء الإن�صاين فر�صة امل�صاركة يف برامج 
مما  الللعللامل  يف  خمتلفة  دول  يف  تطوعية  اإن�صانية  وم�صاريع 
ي�صهم يف تنمية وتر�صيخ قيم التطوع والبذل والعطاء لديهم 
جمالت  يف  وجهودهم  ال�صباب  فئة  بني  املفاهيم  هللذه  ويعزز 
العمل الإن�صاين والتطوعي الذي يحتل مكانة هامة يف �صلب 
تر�صيخ  يف  الربنامج  ي�صهم  الإماراتي..كما  واملللوروث  الثقافة 

مكانة دولة الإمارات يف املجال الإن�صاين عامليا.
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اأخبـار الإمـارات
الجتماعي  للتمكني  ال�شارقة  كفالة  فى  يتيم   2400

•• ال�صارقة -وام: 

على  يزيد  ما  الجتماعي  للتمكني  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  ترعى 
اأ�صرة وذلك بالتعاون مع جميع فئات  األف  2400 يتيم من 

املجتمع لكفالة جميع الأيتام املنت�صبني للموؤ�ص�صة.
الإقت�صادي  التمكني  برامج  �صمن  كافل  م�صروع  تبنت  وقللد 
الثابت  امللللادي  الللدعللم  تللاأمللني  بهدف  املوؤ�ص�صة  تطرحها  التي 
 300 بقيمة  نقديللة لاأيتللام  �صللهرية  بتقدمي كفالللة  لليتيم 
درهم الذي ي�صهم يف رعايتهللم و تاأمني احلياة الكرمية لأ�صر 

الأيتام .

وتتنوع اأعمار الأيتام لي�صمل جميع فاقدي الأب منذ الولده 
حتى متكني البناء ماديا بح�صوله على عمل ودخل ثابت له 
،و بلغ عدد الأيتام املكفولني يف مدينة ال�صارقة 1859 يتيما 
منهم 126يتيما من املنطقة الو�صطى ،و359 من املنطقة 
النقدية  الكفالة  الكفالة فهناك  اأ�صكال  تتنوع  ال�صرقية فيما 
بدفع مبلغ 3600درهم عن عام كامل اأو عن طريق الكفالة 
درهم   300 بقيمة  �صهري  بنكي  ا�صتقطاع  بعمل  البنكية 
بتقدمي  للكفاء  فر�صة  كافل  م�صروع  ويقدم  كما   . �صهريا 
رعاية خا�صة لاأيتام املكفولني من قبلهم باإمكانية التعرف 
اأي  ال�صرورية وتقدمي  اليتيم وتوفري احتياجاته  على حالة 

ال�صدقات لهم  اأو  املال  زكاة  اأو تخ�صي�س  له  م�صاعدة طارئة 
الحتياجات  توفري  واإمكانية  رعايتة  يف  الفاعلة  للم�صاهمة 

الأ�صا�صية والتعليمية وال�صحية له .
الجتماعي  اللللرخلللاء  اإدارة  مللديللر  احللللاملللدي  نللللوال  واكلللللدت 
امل�صاريع  وطللرح  اجلهود  بذل  على  املوؤ�ص�صة  حر�س  باملوؤ�ص�صة 
والربامج التي ت�صاعد يف تقدمي رعاية اإن�صانية �صاملة يف ظل 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صديدة من �صاحب  روؤى  و  توجيهات 
حاكم  الأعلللللى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بللن  �صلطان 
املهمة يف  الفئة  بهذه  الهتمام  ب�صرورة  الللذي وجه  ال�صارقة 

المارة ورعايتهم .

عام الت�شامح .. جت�شيد لروؤية الإمارات يف ن�شر القيم الإن�شانية
•• اأبوظبي-وام:

اكت�صب عام الت�صامح يف دولة الإمارات بعدا حمليا ودوليا متثل يف تو�صع وتزايد 
حجم املبادرات الرامية اإىل تعزيز جهود الدولة احلثيثة خللق ا�صرتاتيجية 
قيم  الللدوللليللني لرت�صيخ  الللفللاعلللللني  مللع  والللتللعللاون  بالتن�صيق  امللللدى  طللويلللللة 
الت�صامح والتعاي�س الإن�صاين بني �صعوب العامل. وت�صلط وكالة اأنباء الإمارات 
املكت�صبات التي مت حتقيقها  اأبللرز  على  ال�صوء  التايل  التقرير  يف   “ وام   “
لتفعيل ملف الت�صامح حمليا ودوليا وذلك خال �صهر يوليو املا�صي. فعلى 
امل�صتوى املحلي .. �صهدت املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة والإعامية تفاعا 
الأول من  الن�صف  1400 مبادرة خال  اأكللر من  تنفيذ  كبريا من خال 
عام الت�صامح مما يعك�س التجاوب غري امل�صبوق لتنفيذ توجه الدولة ال�صاعي 
اإىل جتذير قيم الت�صامح والتعاي�س ال�صلمي ورعاية التعددية الثقافية على 
اإقليمية  كقوة  الدولة  مكانة  من  يعزز  مبا  ال�صعوب  بني  والتقارب  اأرا�صيها 
داعمة لل�صام العاملي. ووفقا للجنة الوطنية العليا للت�صامح فقد �صكل حمور 
الت�صامح يف املجتمع الن�صبة الأعلى بعدد 687 مبادرة، والت�صامح يف التعليم 
بل 465 مبادرة، فيما نفذت البعثات الدبلوما�صية اأكر من 45 مبادرة خال 
الوعي يف املجتمع باأهمية هذه  م�صتوى  ارتفاع  يوؤكد  “ مما  الت�صامح  “ عام 

القيم الإن�صانية النبيلة وجت�صيدها على اأر�س الواقع .

- تفعيل منظومة الت�ضامح والتعاي�ض ال�ضلمي يف املجتمع ..
الأديان  ال�صلمي وحوار  والتعاي�س  الت�صامح  الرتويج ملنظومة  اأهمية  وتربز 

الإماراتي،  املجتمع  يف  متنوعة  �صحية  وثقافية  اجتماعية  بيئة  خلق  يف 
لذلك  الر�صمية  الدولة  اأجندة  يت�صدر  رئي�صيا  هدفا  املنظومة  هذه  ومتثل 
بني  والن�صجام  التناغم  من  ا�صتثنائية  حالة  ميثل  الإماراتي  النموذج  فاإن 

اأطياف املجتمع.
وجت�صيدها  اجتماعيا  م�صتدامة  علللادة  اإىل  الت�صامح  قيم  حتللويللل  وميللثللل 
والثقافة  بالتعليم  املعنية  املوؤ�ص�صات  من  للعديد  ق�صوى  اأولوية  جمتمعيا 
واملجتمع، ويف هذا ال�صياق مت توجيه وزارة الرتبية والتعليم لو�صع الآليات 
املنا�صبة لتوعية طاب املدار�س بوثيقة الأخوة الإن�صانية يف العام الدرا�صي 
تت�صمن  حيث  التدري�صية  الهيئة  لأع�صاء  تدريبية  برامج  وت�صميم  املقبل 
بني  والتقارب  احلللوار  و�صيادة  وال�صام،  ال�صلم  اإىل  تدعو  مبادئ  الوثيقة 

ال�صعوب والثقافات واملجتمعات.
اأ�صدر جمل�س  الإن�صانية،  الأخوة  لن�صر وثيقة  الدولة  وبالتوازي مع جهود 
»املوؤمتر  اأعمال  يوثق  والإجنليزية  العربية  باللغتني  كتابا  امل�صلمني  حكماء 
العاملي لاأخوة الإن�صانية« الذي عقد يف فرباير املا�صي باأبوظبي بح�صور اأكر 
من 700 من رجال الدين واملفكرين مثلوا نحو 16 ديانة وعقيدة تزامنا 
الكاثوليكية،  الكني�صة  بابا  البابا فران�صي�س،  التاريخية لقدا�صة  الزيارة  مع 
الإمام  بف�صيلة  جمعه  الللذي  الإن�صانية«  الأخلللوة  »لقاء  �صياق  يف  لللاإمللارات 
الأكرب الدكتور اأحمد الطيب، �صيخ الأزهر ال�صريف، رئي�س جمل�س حكماء 
التي قدمت خال اجلل�صات  العمل  واأوراق  املوؤمتر  اأعمال  امل�صلمني وتناول 
والور�صات امل�صاحبة له، والتي تطرق فيها املتحدثون اإىل اأهمية تر�صيخ قيم 
الأخوة الإن�صانية، وحتمية تاأ�صيلها يف العامل الذي نعي�صه اليوم باعتبارها 

اأداة اأ�صا�صية و�صرورية ملجابهة �صرور التع�صب والتطرف والنعزال.
- ن�صاط دويل مكثف لتعزيز احلوار بني الديانات .. اأما على ال�صعيد الدويل 
.. فقد حر�صت دولة الإمارات على توظيف اأدواتها ال�صيا�صية والدبلوما�صية 
يف تعزيز ح�صورها دوليا حيث كثفت جهودها خال الفرتة املا�صية لتاأ�صي�س 
الأطراف  وال�صروع يف حوار مهم بني  الديانات  حتالف قوي وم�صتدام بني 
ال�صلم  املزيد من  باإ�صاعة  القيم والف�صائل وباللتزام  الذين يوؤمنون بذات 

والن�صجام بني الب�صر.
ويف هذا الإطللار �صاركت دولة الإمللارات يف ملتقى قادة املعتقدات والطوائف 
احلريات  تعزيز  بغر�س  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  نظمته  الللذي  الدينية 
الللديللنلليللة حلللول اللللعلللامل وذلللللك خلللال �للصللهللر يللوللليللو املللنلل�للصللرم يف العا�صمة 

وا�صنطن.
امل�صلمة  املجتمعات  يف  ال�صلم  تعزيز  منتدى  ناق�س  امللتقى  اأعللمللال  وخللال 
ينطلق  التي  املنطلقات  الإبراهيمية  العائلة  ف�صول  حلف  جلنة  واأع�صاء 
منها “ميثاق الف�صول اجلديد” املزمع اإعانه يف دي�صمرب املقبل باأبوظبي 
وذلك خال الجتماعات املكثفة التي عقدها املنتدى يف وا�صطن مع اأع�صاء 
اللجنة ا�صتعدادا لتنظيم امللتقى ال�صاد�س ملنتدى تعزيز ال�صلم يف املجتمعات 

امل�صلمة.
ويف ذات ال�صياق وقعت دولة الإمللارات اإىل جانب الوليات املتحدة وع�صرات 
التقنيات  ا�صتخدام  بيان  بينها  من  بيانات  �صبعة  على  امللتقى  خال  الللدول 
احرتام  ب�صاأن  وبيان  العبادة  اأماكن  حماية  ب�صاأن  وبيان  الدينية  واحلرية 
اأتباع الأديان واملعتقدات من  اإ�صاءة توظيف  الأديان واملعتقدات وبيان ب�صاأن 

قبل جهات غري ر�صمية مبا فيها اجلماعات الإرهابية وبيان ب�صاأن مكافحة 
الإرهاب بذريعة قمع احلرية الدينية.

وعلى هام�س الجتماعات مت عر�س الفيلم الوثائقي اجلديد “ رحلة ال�صام 
يف  للدولة  الكاثوليكية  الكني�صة  بابا  فرن�صي�س  البابا  قدا�صة  زيارة  “ حول 
�صهر فرباير املا�صي، باعتبارها اأول زيارة من نوعها يقوم بها قدا�صة البابا 
م�صمونه  حللول  نقا�س  الفيلم  عر�س  واأعللقللب  العربية،  اجلللزيللرة  �صبه  اإىل 

وتاأثرياته.

- اإ�ضادات دولية بدور الإمارات يف حماية ورعاية التعددية الدينية.
واعرتافا بدور دولة الإمارات الريادي يف حماية ورعاية التعددية الدينية زار 
املتحدة لتحالف احل�صارات  اأنخيل موراتينو�س ممثل الأمم  ال�صيد ميغيل 
التعددية  ورعاية  حماية  يف  الإماراتية  بالروؤية  ال�صتئنا�س  بهدف  الدولة 
الدينية  املواقع  حلماية  املتحدة  الأمم  عمل  خطة  لو�صع  متهيدا  الدينية، 
يف العامل، التي يعدها موراتينو�س، ويعتزم عر�صها على الأمني العام لاأمم 

املتحدة.
الثقافية على  التعددية  رعاية  الإمللارات يف  دولة  ا�صرتاتيجية  اأن  اإىل  ي�صار 
الدينية وم�صاندة  املراكز  بينها رعاية  اأرا�صيها ترتكز على عدة خطط من 
الدولة الدائمة لبناء دور العبادة وحمايتها ملختلف الأديان املكر�صة بقانون 
�للصللنللوات كونها  قللبللل ب�صع  الللدولللة  اأ�للصللدرتلله  اللللذي  ازدراء الأديلللللان  جتلللرمي 
من  لأكللر  والو�صعية  ال�صماوية  الديانات  اأتللبللاع  اأرا�صيها  على  ت�صت�صيف 
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حاكم الفجرية ياأمر بالإفراج عن 73 
�شجينا مبنا�شبة عيد الأ�شحى

•• الفجرية-وام: 

اأمر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية بالإفراج عن 
73 �صجينا من املوؤ�ص�صة العقابية والإ�صاحية بالفجرية من خمتلف اجلن�صيات ممن ثبتت اأهليتهم 
املكرمة  وتاأتي  املبارك.  الأ�صحى  “ وعيد  الت�صامح  “ عام  و�صلوكهم وذلك مبنا�صبة  �صريتهم  وح�صن 
حر�صا من �صموه على اإعطاء املفرج عنهم الفر�صة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة على اأ�صرهم. 
وتقدم اللواء حممد اأحمد بن غامن الكعبي القائد العام ل�صرطة الفجرية باأ�صمى اآيات ال�صكر والتقدير 
اإىل �صاحب ال�صمو حاكم الفجرية على هذه املكرمة الطيبة من �صموه، معربا عن اأمله يف اأن تكون دافعا 

للمفرج عنهم للعطاء.

مركز زايد للدرا�شات والبحوث يحيي الذكرى الثالثة واخلم�شني لل�شاد�ض من اأغ�شط�ض

بلدية مدينة اأبوظبي: �شواطئ اأبوظبي جاهزة ل�شتقبال روادها يف عيد الأ�شحى املبارك
•• اأبوظبي-الفجر:

رفعت بلدية مدينة اأبوظبي جاهزية ال�صواطئ ل�صتقبال روادها خال اأيام 
اإقبال منقطع النظري  اأن ت�صهد ال�صواطىء  عيد الأ�صحى املبارك متوقعة 

ل�صيما مع دخول ف�صل ال�صيف ومو�صم العطات.
اخلدمات  اأفلل�للصللل  لتقدمي  ا�صتعداداتها  مللن  انتهت  اأنللهللا  البلدية  واأكللللدت 
التدقيق  م�صتوى  رفللع  خللال  من  ال�صواطىء  على  الرتفيهية  والوجهات 
على حالة الأ�صول يف ال�صواطىء، وتنفيذ ال�صيانة ال�صاملة ، لتكون قادرة 
خال  ال�صواطىء  اإىل  �صتتوافد  التي  الكبرية  الللزوار  اأعللداد  ا�صتيعاب  على 

اإىل  بالإ�صافة  واأدائللهللا،  عملها  �صامة  من  والتاأكد  الأ�صحى،  عيد  عطلة 
رفع م�صتوى اخلدمات )خدمة الأمن والنظافة و خدمة املنقذين و خدمة 

التمري�س وخدمة بيع التذاكر وبا�س النقل املجاين ل�صاطئ الكورني�س(.
 وحلللول اأهلللم اخلللدمللات الللتللي مت اإدخللالللهللا على اللل�للصللواطللئ مللوؤخللرا لإ�صعاد 
املجتمع، اأ�صارت البلدية اأنها اأجنزت م�صروعا ا�صتهدف اإعادة تاأهيل منطقة 
ال�صاحة ال�صرقية - اإزالة وا�صتبدال باط واإنارة و فا�صل خر�صاين يف �صاطئ 
الكورني�س،  �صاطئ  يف  املو�صمية  الزهور  م�صاحة  وزيللادة  اأبوظبي،  كورني�س 
وتللركلليللب مللواقللف اإ�للصللافلليللة للللللدراجللات الللهللوائلليللة علللللى �للصللاطللئ الكورني�س 
والبطني، وتركيب مظات وقواعد املظات لل�صاطئ وكرا�صي �صاطئية مع 

احلديريات،  جزيرة  �صاطئ  على  وطللاولت   ) ومللزدوجللة  )مفردة  و�صائدها 
وا�صتبدال اللوحات الإر�صادية والتعريفية ولوحات العلم الأزرق ل�صواطيء 
واحلديريات  الكورني�س  �صاطئ  وتزويد  وحديريات،  والبطني  الكورني�س 

بنوافري مياه �صرب ذات موا�صفات عاملية.
توفري كرا�س عائمة مت تخ�صي�صها لأ�صحاب الهمم وذلك يف نهاية املمرات 
التي مت اإن�صاوؤها على امتداد ال�صواطى، وتركيب وحدات اإنارة اأر�صية على 
امتداد املمرات املن�صاأة لذوي الهمم يف �صاطئي الكورني�س والبطني مع كافة 
وباأحرف  م   15 بطول  الت�صامح  عللام  لوحة  تركيب  الرتكيب،  م�صتلزمات 
�صاطئ  يف  اإن�صتغرام  بللرنللامللج  �صفحة  �صكل  على  اإطلللار  وتللركلليللب  م�صيئة، 

البطني لأخذ ال�صور التذكارية، وفر�س طبقة من الرمل عند منطقة األعاب 
الأطفال وذلك حلماية الأطفال اأثناء اللعب، وزراعة عدد من الأ�صجار عند 
م�صلى الن�صاء، وذلك حر�صاً على خ�صو�صية املكان و زراعة اأزهار و�صيانة 
املت�صررة  الأجللزاء  وا�صتبدال  العلم،   منطقة  عند  اأ�صجار  وزراعللة  الع�صب، 
واأعمال  اخلارجية،  ال�صورات  يف  تغيري  اأعللمللال  والكرب�صتون،  الباط  من 
الهمم، وتو�صيل كهرباء حلمامات  و دورات ذوي  املياه  جتديدية يف دورات 
م�صمار اللللدراجلللات، اإ�للصللافللة خللزائللن مللابلل�للس يف غلللرف تللبللديللل املللابلل�للس و 
املكاتب،  خلف  املظلمة  املنطقة  اإنلللارة  و  ال�صاطئ  منطقة  اإنلللارة  احلمامات، 

تركيب بوابات كهربائية.

مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء نظم حملة للحج ت�شم 100 حاج من ذوي ال�شهداء
•• اأبوظبي-وام:

غللللادر الللبللاد نللحللو 100 حلللاج من 
احلج  فري�صة  لأداء  ال�صهداء  اأ�للصللر 
للللهلللذا الللللعللللام �للصللمللن حللملللللة احلج 
ال�صنوية التي ينظمها مكتب �صوؤون 
اأ�للصللر اللل�للصللهللداء يف ديللللوان ويل عهد 

اأبوظبي.
وقللللال اللل�للصلليللخ خللللليللفللة بلللن طحنون 
اآل نهيان مدير تنفيذي  بن حممد 
مكتب �صوؤون اأ�صر ال�صهداء يف ديوان 
احلج  حملة  اإن  اأبللوظللبللي  عهد  ويل 

�صوؤونهم والتي�صري لهم يف اأداء هذه 
الفري�صة املباركة، م�صيدين بجهود 
مكتب �صوؤون اأ�صر ال�صهداء يف تقدمي 
�صوؤون  مكتب  اأن  يذكر  لهم.  الدعم 
اأ�للصللر اللل�للصللهللداء يف ديللللوان ويل عهد 
لتوجيهات  تنفيذا  اأ�ص�س  اأبللوظللبللي، 
بن  حمللمللد  ال�صيخ  ال�صمو  �للصللاحللب 
اأبوظبي  عللهللد  ويل  نللهلليللان  اآل  زايلللد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
ال�صهداء  اأ�للصللر  �للصللوؤون  يللتللابللع  حلليللث 
واحتياجاتهم بالتن�صيق مع اجلهات 

الر�صمية يف الدولة.

�صهدائنا  بللاأ�للصللر  الللقلليللادة  ومللتللابللعللة 
الأبللللللرار وذويلللهلللم وطللللرح امللللبلللادرات 
الإ�صهام  �صاأنها  مللن  الللتللي  النوعية 
يف  ومتكينهم  احتياجاتهم  تلبية  يف 

خمتلف املجالت.
اأ�صر  �للللصللللوؤون  مللكللتللب  اأن  واأو�لللللصلللللح 
ال�صهداء عمل خال الفرتة املا�صية 
وبالتعاون مع اجلهات املخت�صة على 
وتوفري  كللافللة  الإملللكلللانلللات  ت�صخري 
جللملليللع امللل�للصللتلللللزمللات للل�للصللمللان راحة 
احلجاج ومتكينهم من اأداء منا�صك 
احلج بكل �صهولة وي�صر �صمن اأجواء 

الرابعة  لل�صنة  املكتب  ينظمها  التي 
على التوايل تاأتي تنفيذا لتوجيهات 
بن  حمللمللد  ال�صيخ  ال�صمو  �للصللاحللب 
اأبوظبي  عللهللد  ويل  نللهلليللان  اآل  زايلللد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 
والدعم  الللرعللايللة  اأ�للصللكللال  بللتللقللدمي 
وذويهم  ال�صهداء  واأ�صر  لأبناء  كافة 
التي�صري  املللبللادرات  ومن �صمن هذه 

عليهم يف اأداء فري�صة احلج.
تاأتي  احللللملللللللة  هلللللذه  اأن  واأ�لللللصلللللاف 
امتدادا للجهود التي يبذلها مكتب 
اهتمام  ال�صهداء يف ظل  اأ�صر  �صوؤون 

تراعي �صامة امل�صاركني يف احلملة 
بن  خليفة  ال�صيخ  ودعللا  و�صحتهم. 
اهلل  نهيان،  اآل  حممد  بللن  طحنون 
بيته  زوار  مللن  يتقبل  اأن  وجلللل  عللز 
ويعيدهم  وعبادتهم  حجهم  العتيق 
ويغفر  �للصللاملللني  اللللوطلللن  اأر�لللللس  اإىل 

ويرحم �صهداء الوطن الأبرار.
ملللللن جلللانلللبلللهلللم اأعللللللللللرب علللللللدد من 
لهذا  احللللللج  حللملللللة  يف  املللل�لللصلللاركلللني 
اللل�للصللهللداء وذويهم  اأ�للصللر  الللعللام مللن 
للقيادة  وتللقللديللرهللم  �للصللكللرهللم  علللن 
ومتابعتها  مبادراتها  على  احلكيمة 

•• ابوظبي-الفجر:

تراث  لللنللادي  التابع  والبحوث  للدرا�صات  زايللد  مركز  نظم 
حوارية  جل�صة  بالبطني،  مقره  يف  اأملل�للس  �صباح  الإمللللارات، 
اإحياًء للذكرى الثالثة واخلم�صني لتويل املغفور له باإذن اهلل 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” مقاليد 
احلكم يف اأبوظبي يف ال�صاد�س من اأغ�صط�س 1966، و�صارك 
يف اجلل�صة الدكتور ركن متقاعد �صعيد بن هوميل العامري، 
قائد كتيبة احلر�س اخلا�س لل�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، 
ع�صو جمل�س اإدارة “كلنا الإمارات”، ع�صو جلنة امل�صاحلة 
بدائرة الق�صاء، والدكتور حممد كامل املعيني، رئي�س املعهد 
فاطمة  الأ�صتاذة  بح�صور  الثقافية،  للدبلوما�صية  الللدويل 
وال�صيد  والبحوث،  للدرا�صات  زايد  مركز  مديرة  املن�صوري 
من  وعللدد  الللنللادي،  يف  الأن�صطة  اإدارة  مدير  املناعي  �صعيد 
املهتمني. اأدار اجلل�صة الدكتور حمدان را�صد الدرعي رئي�س 
اأهمية  �صدد على  الذي  املركز،  والدرا�صات يف  البحوث  ق�صم 
ت�صليط ال�صوء على هذا احلدث الذي حر�س ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان على اإحياء ذكراه، بغية الوقوف على ما مت 

اإجنازه، و�صعياً اإىل م�صاعفة اجلهود لبذل املزيد.
زايد،  ال�صيخ  ن�صاأة  الدكتور �صعيد بن هوميل جذور  وتناول 
مرجعاً تفرد �صخ�صيته اإىل العوامل التي عا�صرها واأ�صهمت 

الجتماعية  التنمية  حمللاور  على  عللرج  ثم  فكره.  �صقل  يف 
التي  وال�صيا�صية،  والجتماعية  والثقافية  والقللتلل�للصللاديللة 
اأر�صى دعائمها ال�صيخ زايد، �صرياً يف طريق اهتمامه بالإن�صان 
ومعا�صه و�صحته وتعليمه، ملقياً ال�صوء على حكمة ال�صيخ 
بللاملللدار�للس يف  الأبللنللاء وحتفيزهم لالتحاق  اإقللنللاع  زايلللد يف 
بواكري دخول التعليم النظامي للدولة، وم�صرياً اإىل التقدم 
الذي و�صلت اإليه اخلدمات ال�صحية يف الدولة اليوم كثمرة 

لاهتمام املبكر من ال�صيخ زايد باأمر ال�صحة.
وذكر القائد ال�صابق للحر�س اخلا�س لل�صيخ زايد، عدداً من 
املواقف التي كان �صاهداً عليها وتبني كيف كان ال�صيخ زايد 
املواطنني وراحتهم وق�صاء حوائجهم، حيث مل  باأمر  يهتم 

يكن بينه وبينهم حجاب. 
اإىل القيمة  املللعلليللنللي  الللدكللتللور حمللمللد كللامللل  تللطللرق  فلليللمللا 
اجلمالية يف فكر ال�صيخ زايد، وكيف اأنه �صعى بب�صريته اإىل 
تر�صيخ الراث املحلي كقيمة جمالية عاملية، فبداأت ريا�صة 
الر�صمي  الدعم  واأ�صهم  يده،  باملفهوم احلديث على  الهجن 
لها اإىل انت�صار هذه القيمة اجلميلة اإىل املحيط اخلليجي. 
لإي�صال اخلري  زايللد  قيمة اجلمال جتلت يف حب  اأن  وبللني 
حيثما كلللان هللنللاك حمللتللاجللون، وكللذلللك جتلللللى اجلللمللال يف 

احل�س القت�صادي يف اأجهزة الدولة املختلفة.
الدبلوما�صية  مبللبللداأ  زايلللد  اللل�للصلليللخ  مت�صك  املللعلليللنللي  وثللمللن 

التوافقية، ونبذ الكراهية، والتمييز بناء على اللون اأو العرق 
اأو اجلن�س، م�صرياً اإىل نعي الرئي�س الفرن�صي الأ�صبق جاك 
�صرياك للمغفور له ال�صيخ زايد بقوله اإن العامل فقد مبوت 

ال�صيخ زايد رجًا حمباً لل�صام.

للت�صامح، حيث  2019 عاماً  اأ�صاد املعيني باختيار عام  كما 
تن�صجم روحه مع ما تقوم به الدولة من جهود حثيثة و�صط 
اأر�صها  على  جن�صية   200 مللن  لأكلللر  الللدولللة  ا�صت�صافة 
عرف  بلد  الإمللللارات  اأن  اإىل  منوهاً  تلللام،  �للصللام  يف  يعي�صون 

التعدد منذ ن�صاأته. 
اأثلللرت النقا�س  و�صهدت الللنللدوة علللدداً مللن املللداخللات الللتللي 
من احل�صور، ويف ختامها مت تكرمي املحا�صرين وال�صركاء 

الداعمني ملعر�س ال�صيخ زايد.
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اإعــــــــــلن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/ال�صرج الذهبي للنقليات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�صة رقم:2839550 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حمدان �صعيد حارب �صعيد القبي�صي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف خالد �صعيد علي عامر الزيدي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7 

اإعــــــــــلن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/عل�صبة لعمال الباط 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والبا�صرت رخ�صة رقم:1042451 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة علي حمزه اف�صل ختانا حممد اف�صل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد اف�صل غام ر�صول
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/�صالون اليزبيت بيوتي 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لل�صيدات رخ�صة رقم:2288776 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خالد حممد نا�صر املر الزعابي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف وفاء �صهاب عبداهلل �صامل العرميي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
ال�صلللللادة/امربيا خلدمة �صف  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�صيارات رخ�صة رقم:2769355 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبدالعزيز عبداهلل يو�صف علي احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف علي عبداهلل يو�صف علي احلمادي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/موؤ�ص�صة ال�صمراء الهند�صية 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1021278 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد قي�صر �صبحان %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

جمال هال را�صد هال العليلي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�صب ال�صركاء

جمال هال را�صد هال العليلي من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان  القت�صادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
ال�صلللللادة/ا�صنب  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN 2021924:للخدمات الطبية رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
ال�صلللللادة/هارت  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN 2824900:لند لادارة العقارات رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
ال�صلللللادة/متجر  بان  القت�صادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

 CN 2505249:اي فريج للتجارة رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/كافترييا 

  CN 1750098:كر�صبي فود رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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الغاء اإعلن �ضابق
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 1036861  بال�صم التجاري حمات اخلليفي 
الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  ال�صيارات  غيار  لقطع 

واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقاً.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العان وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/كافترييا فروت جو�س

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1165930 
تعديل ا�صم جتاري من/كافترييا فروت جو�س 

FRUIT JUICE CAFETERIA

اىل/مطعم وكافيترييا فروت جو�س
FRUIT JUICE CAFETERIA AND RESTAURANT

تعديل ن�صاط/ا�صافة مطعم )5610001(
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/الربكة لل�صتائر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1343591 
تعديل ا�صم جتاري من/الربكة لل�صتائر 

AL BARAKA CURTAINS
اىل/الربكة لل�صتائر واملفرو�صات

AL BARAKA CURTAINS AND FURNITURES
تعديل عنوان/ UNIT TYPE من- اىل

تعديل ن�صاط/ا�صافة بيع الثاث املنزيل- بالتجزئة )4759001(
تعديل ن�صاط/ا�صافة ق�س وتف�صيل ال�صتائر )9524002(

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7 

اإعــــــــــلن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/بحه كافيه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2677993 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة �صليمان عمر عبداهلل عمر بلبحيث %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد جمعه �صعيد �صامل الكعبي
تعديل ا�صم جتاري من/بحه كافيه 

BAHA CAFE

اىل/كافترييا ذا غريك دونر
THE GREEK DONER CAFETERIA

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/�صالون كابرييا لل�صيدات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1420742 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة علي خمي�س عبيد خمي�س الدرمكي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صعيد جمعه علي را�صد ال�صام�صي
تعديل ا�صم جتاري من/�صالون كابرييا لل�صيدات 

CABRIYELLA LADIES SALON
اىل/مركز كوين �صاين بيوتي

QUEEN SHINE BEAUTY CENTER
تعديل ن�صاط/ا�صافة نق�س احلناء )9602202(

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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 اإعـــالن �شطب قيد
الدينجر  والربيدج  ال�صادة/�صركة  باأن  القت�صاد  وزارة  تعلن 
كومباين)اجلن�صية: الوليات املتحدة( قد تقدمت بطلب �صطب 
اإمارة ابوظبي )العنوان: ال�صام- �س.ب:  قيد فرع ال�صركة يف 
129174 �صارع ال�صام - املالك: حممد را�صد الظاهري- اأبوظبي- 
�س.ب: 129174( واملقيدة حتت رقم )2242( يف �صجل ال�صركات 
رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية 
)2( ل�صنة 2015 يف �صاأن ال�صركات التجارية وتعدياتة و القرار 
الوزاري رقم )377( ل�صنة 2010م يف �صاأن اعتماد دليل اجراءات 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�ص�صة  املن�صاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
احلرة بالدولة . يرجى من ال�صادة ا�صحاب احلق يف العرتا�س 
ان يتقدموا باعرتا�صهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �صهر من 
تاريخ الن�صر على العنوان التايل: وزارة القت�صاد اإدارة الت�صجيل 

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإعــــــلن رقــم: 2019-77
»ADAFZ00186« :تعديل الرخ�ضـة رقــم

�صاحب الرخ�صة: �صايتك نربا�س ذ.م.م
Cytec Nibras LLC

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي
ال�صركاء يف الرخ�صة  اأبوظبي عن تغيري  تعلن املنطقة احلرة ملطارات 

املذكورة على النحو التايل:
خروج/ �صركة �صايتك يو كي هولدينج�س ليميتد

دخول/ �صركة �صايتك اجنينريينجد ماترييال ليميتد
لت�صبح الرخ�صة بال�صماء التالية:

�صركة �صولفي كيميكال�س اند با�صتيك�س هولدينج بي يف
اأو اعرتا�س مراجعة املنطقة احلرة  اأي حق  اأو جهة  فعلى كل �صخ�س 
ملطارات اأبوظبي خال اأ�صبوعني من تاريخ الإعان دون حتمل املنطقة 

اأدنى م�صوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12702 
بتاريخ 2019/8/7

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7 

اإعــــــــــلن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/موؤ�ص�صة ورد النهار لعمال 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صباغ رخ�صة رقم:1013467 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل �صعيد حممد ال �صاملني املن�صوري %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف علي احمد احمد املليك القحطاين

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

القت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7 

اإعــــــــــلن
تعلن دائلللرة التنمية القت�صادية بان ال�صلللللادة/مطعم ال�صقر البي�س ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1131533 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة عبداهلل �صعيد حممد ال �صاملني املن�صوري %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حممد عامل حممد ف�صل الرحمن %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف علي احمد احمد املليك القحطاين
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد عامل حممد ف�صل الرحمن
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7 

اإعــــــــــلن
ا�صلم للمقاولت  ال�صلللللادة/�صركة حممد  التنمية القت�صادية بان  دائلللرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�صة رقم:1106610 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة يو�صف ح�صن عبدالرحمن اجلفري الها�صمي %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة امانت علي حممد ا�صلم %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف حممد ا�صلم ناتوخان
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صامل حممد را�صد �صليمان النقبي
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7 



األربعاء    7   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12702  
Wednesday   7   August   2019  -  Issue No   12702

05

اأخبـار الإمـارات
زكي ن�شيبة ي�شتقبل �شفري الحتاد 

الأوروبي لدى الدولة
•• ابوظبي -الفجر: 

اأم�س مبقر وزارة اخلارجية  اأنور ن�صيبة، وزير دولة، �صباح  ا�صتقبل معايل زكي 
والتعاون الدويل �صعادة باتريزيو فوندي، �صفري الحتاد الأوروبي مبنا�صبة اإنتهاء 
فرتة عمله لدى الدولة، واأ�صاد ن�صيبة بدور ال�صفري فوندي يف تعزيز التعاون بني 
اجلانبني يف املجالت الثقافية مبا ي�صهم يف دعم عاقات التعاون الوثيقة التي 
جتمع دولة الإمارات بدول الحتاد الأوروبي على كل الأ�صعدة، من جانبه اأعرب 
ال�صفري باتريزيو فوندي،عن �صعادته بالعمل ممثا لاحتاد الأوروبللي يف دولة 
المارات موؤكدا حر�س الحتاد الأوروبي واهتمامه بتعزيز اأوا�صر ال�صداقة مع 

الدولة يف املجالت الثقافية والدبلوما�صية وال�صيا�صية . 

قافلة هيئة اآل مكتوم اخلريية تغيث اأهايل جنع الفتاتيح بالأق�شر امل�شرية
•• القاهرة-وام:

املالية راعى هيئة  اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير  ال�صيخ حمدان بن را�صد  تنفيذا لتوجيهات �صمو 
جمل�س  ع�صو  ال�صايغ  مللريزا  �صعادة  بتعليمات  العاجلة  الإغللاثللة  قافلة  و�صلت  اخلريية  مكتوم  اآل 
اآل مكتوم اخلريية اإيل جنع الفتاتيح مبركز الطود حمافظة الأق�صر وذلك للتخفيف  اأمناء هيئة 
اإثر احلريق الهائل الذي �صب يف بع�س املحا�صيل  من معاناة اأهايل النجع الذين احرتقت بيوتهم 

الزراعية و امتدت اإىل ع�صرات املنازل و اأودى بحياة الكثري من روؤو�س املا�صية.
وحتمل القافلة كميات كبرية من املواد الغذائية بالإ�صافة اإىل الأجهزة الكهربائية والأ�صرة والكثري 

من لوازم املنزل ف�صا عن بع�س روؤو�س املا�صية.
اجلدير بالذكر انه تقرر توجيه احلملة فور و�صول اأنباء احلريق حيث كانت قافلة هيئة اآل مكتوم 
متواجدة اآن ذاك منذ اقل من ثاث اأيام خال توزيعهم اللحوم و ماب�س العيد علي الأيتام و اأبناء 

املطلقات ا�صتعدادا حللول عيد الأ�صحى املبارك.

حتت �ضعار »متكني املجتمعات عامليًا: التجارب والدرو�ض امل�ضتفادة«

اأقدر العاملية مبو�شكو قمة  يف  وزراء    8 بينهم   الإمارات  من  12متحدثًا 
•• اأبوظبي -الفجر- رم�صان عطا

اأقدر  عقدت اللجنة املنظمة لقمة 
اأم�س  �للصللحللفلليللاً  الللعللامللليللة ملللوؤمتلللراً 
فيه  اأعلنت  اأبوظبي  العا�صمة  يف 
عن اأجللنللدة املللوؤمتللر وور�للس العمل 
واللللفلللعلللالللليلللات امللللرافلللقلللة وجلللللدول 
الفعاليات املتنوعة التي حتتفى بها 
القمة، كما مت الإعان عن اأ�صماء 
امل�صاركني  الرئي�صيني  املتحدثني 
يف قلللملللة اأقللللللللدر اللللعلللاملللليلللة واللللتلللي 
حتللمللل روح الإ�لللصلللرار علللللى اإعلللداد 
وتزويدها  الللطللمللوحللة  الأجلللليللللال 
باملعارف واخلربات الازمة لبناء 

املجتمعات املتقدمة. 
وتلللتللل�لللصلللملللن اللللقلللملللة لللللهللللذا اللللعلللام 
م�صاركة 12 م�صوؤوًل اإماراتياً من 
الفريق  يتقدمهم  وزراء   8 بينهم 
�للصللمللو اللل�للصلليللخ �للصلليللف بلللن زايللللد اآل 
نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية الذي يلقي الكلمة 
الرئي�صة يف الفتتاح، وذلك �صمن 
تتناول  امللل�للصللتللوى  رفلليللعللة  اأجلللنلللدة 
حول  الهامة  املو�صوعات  خمتلف 
متللكللني املللجللتللمللعللات علللللى خمتلف 
والثقافية  التعليمية  الأ�للصللعللدة 
وتقوم  والتكنولوجية  والللفللكللريللة 
رئي�صة  حملللاور   3 على  بالرتكيز 
وهي التعليم واخلدمة الوطنية.. 
ال�صباب  لتمكني  اأ�صا�صية  مقومات 
التقني  والأملللللللللللن  الإمللللللللاراتللللللللي، 
ركائز  واللللللغلللللذائلللللي..  والللللفللللكللللري 
املجتمعات  لتمكني  ا�صرتاتيجية 
منوذجاً،  الإمللللللللارات  والللل�لللصلللبلللاب.. 
وامل�صاريع  امللللتلللقلللدملللة  والللللعلللللللللوم 
التمكني  واأدوارهللا يف  امل�صتقبلية.. 

وحتقيق الرفاهية املجتمعية.
من  كل  ال�صحفي  املوؤمتر  وح�صر 
�للصللعللادة ملللرمي احللللملللادي، م�صاعد 
والتميز  لللللللللاأداء  الللللعللللام  املللللديللللر 
جمل�س  �صوؤون  وزارة  يف  احلكومي 
وامل�صت�صار  وامللل�للصللتللقللبللل،  اللللللللوزراء 
الرئي�س  الدبل،  اإبراهيم  الدكتور 
خليفة  لللللربنللللامللللج  اللللتلللنلللفللليلللذي 
والعقيد  اأقلللللللللللدر،   – للللللللتلللملللكلللني 
املن�صق  املللنلل�للصللوري،  عللبللدالللرحللمللن 
للتمكني- خليفة  لربنامج  الللعللام 

ال�صام  عللبللد  واللللدكلللتلللور  اأقلللللللدر، 
التنفيذي  الللللرئلللليلللل�للللس  املللللللللللدين، 
الللعللامللليللة، ونللخللبللة من  اأقللللدر  لقمة 
اللل�للصللحللفلليللني والإعللللاملللليللللني من 
الللللدولللللة وخلللارجلللهلللا. وتلللقلللام قمة 
خلللارج  مللللرة  الللعللامللليللة لأول  اأقللللللدر 
لتحط رحالها يف  الإمللللارات  دولللة 
العا�صمة الرو�صية، مو�صكو، وذلك 
اأغ�صط�س   29 بللني  مللا  الللفللرتة  يف 
حتت   2019 �صبتمرب   1 ولغاية 
عاملياً:  املجتمعات  “متكني  �صعار 

على  حللريلل�للصللة  الإملللللللارات  اأن  اإىل 
وتقدميها  الريادية  جتربتها  نقل 
لا�صتفادة منها عاملياً، م�صرية اإىل 
اأن الإمارات ت�صهد طفرة يف الأداء 
امل�صتندة  اخلللدمللات  منظومة  ويف 
موا�صفات  ذات  حتتية  بنية  اإىل 
اأداء فاعلة  عاملية بوجود موؤ�صرات 
ترتبط بالأجندة الوطنية للدولة 
وال�صرتاتيجيات ق�صرية وطويلة 
الأهمية تقدمي هذه  الأمللد، ومن 
اإطار  يف  عاملياً  وتعميمها  التجربة 
من تبادل اخلربات ونقل التجارب 

واملمار�صات الريادية.
فر�صة  القمة  هللذه  “اإن  وقللالللت: 
املتميزة  الإملللارات  لعر�س جتللارب 
خللا�للصللة يف جملللالت متللكللني وبناء 
الن�سء  الب�صرية ومتكني  القدرات 
وامللللجلللتلللملللعلللات ودورهللللللللا الللللهللللام يف 
الأخاقية  القيم  منظومة  تعزيز 
الت�صامح  ثقافة  ون�صر  الإن�صانية 
والتعاون واملحبة لبناء جمتمعات 
وقللللادرة على مواجهة  رقلليللاً  اأكلللر 
للخروج  امللللعلللا�لللصلللرة  اللللتلللحلللديلللات 
باأفكار متميزة ت�صت�صرف امل�صتقبل 
تخدم  تطلعية  روؤى  عليه  وتبني 

املجتمعات الب�صرية«.
الدكتور  امل�صت�صار  قال  جهته،  من 
اإبراهيم الدبل، الرئي�س التنفيذي 
لربنامج خليفة للتمكني – اأقدر: 
حدثاً  العاملية  اأقلللدر  قمة  “تعد 
ا�صتثنائياً رائداً ُيعنى ببناء ال�صعوب 
واملجتمعات حيث يهتم هذا احلدث 
يف تللقللدمي امللللعلللارف واخللللللربات يف 
كافة املجالت العلمية والتعليمية 
والجتماعية والإن�صانية، ويف هذا 
العام، حتظى القمة مب�صاركة 12  
م�صوؤوًل اإماراتياً بينهم  وزراء من 
الللعللربلليللة املتحدة  دوللللة الإملللللارات 
الق�صايا  اأبللللرز  �صيناق�صون  حلليللث 
بتمكني  املللتللعلللللقللة  واملللل�لللصلللتلللجلللدات 
الأ�صعدة  خمتلف  على  املجتمعات 
والفكرية  والللثللقللافلليللة  التعليمية 
اأكر  عللامل  لبناء  والتكنولوجية 
�صرتتكز  كللمللا  و�لللصلللعلللادة.  رفللاهلليللة 
ثاثة  على  العلمية  القمة  اأجندة 
بت�صليط  تللقللوم  اأ�للصللا�للصلليللة  حمللللاور 
كنموذج  الإملللللللارات  علللللى  اللل�للصللوء 
التقني  الأملللللللن  تلللعلللزيلللز  يف  رائللللللد 
املجتمع  يف  واللللغلللذائلللي  والللفللكللري 
الوطنية  واخللللللدملللللة  واللللتلللعللللللليلللم 
وامل�صاريع  امللللتلللقلللدملللة  والللللعلللللللللوم 
ال�صباب«.  لللتللمللكللني  امللل�للصللتللقللبللللليللة 
قمة  اأجللنللدة  “تت�صمن  واأ�لللصلللاف: 
العديد  الللعللام  لهذا  العاملية  اأقلللدر 
املميزة  والأن�صطة  الفعاليات  من 
التي تتمثل يف الفعاليات الوطنية 
الفرق  ومللل�لللصلللاركلللات  والللللرتاثلللليللللة 
ال�صعبية الإماراتية التي �صيقدمها 

�لللصلللللللطلللان اللللعلللللللملللاء، وزيللللللر دولللللة 
جل�صة  يف  ال�للصللطللنللاعللي  للللللذكللاء 
ال�صطناعي..  “الذكاء  بللعللنللوان 
امل�صتقبل”،  نحو  الإمللللارات  بللوابللة 
معايل  ملل�للصللاركللة  اإىل  بللالإ�للصللافللة 
ملللرمي بللنللت حمللمللد �للصللعلليللد حارب 
املهريي، وزير دولة ل�صوؤون الأمن 
الغذائي يف جل�صة تتناول مو�صوع 
الغذائي  الأمللللن  “ا�صرتاتيجية 
املتعاقبة”،  لللاأجلليللال  الإملللاراتلللي 
�صهيل  بنت  �صما  مللعللايل  وتلل�للصللارك 
بللن فللار�للس امللللزروعلللي، وزيلللر دولة 
حتت  جل�صة  يف  اللل�للصللبللاب  للل�للصللوؤون 
اإىل  اللللتلللوجللليلللهلللات  “من  عللللنللللوان 
التطبيق ال�صتثنائي: درا�صة حالة 
واقعية عن متكني ال�صباب يف دولة 
يف  املتحدة”،  الللعللربلليللة  الإمللللللارات 
علي  الدكتور  ي�صارك معايل  حني 
را�لللصلللد الللنللعلليللمللي، رئلليلل�للس جمل�س 
اإدارة مركز هداية الللدويل، رئي�س 
للمجتمعات  اللللعلللامللللي  امللللجللللللل�لللس 
عنوان  حتلللت  جللللل�للصللة  يف  امللل�للصلللللمللة 
الإمللللللارات  دولللللة  “ا�صرتاتيجية 
املللللتللللحللللدة يف حملللاربلللة  اللللعلللربللليلللة 
التطرف الفكري«. كما �صتت�صمن 
معايل  من  كل  م�صاركة  اجلل�صات 
ح�صة بنت عي�صى بوحميد، وزيرة 
املللجللتللمللع يف جللللل�للصللة حول  تللنللملليللة 
لتمكني  املجتمع  هند�صة  “اإعادة 
�صارة  مللعللايل  وم�صاركة  اأفراده”، 
بنت يو�صف الأمللريي، وزيرة دولة 
بعنوان  جل�صة  يف  املتقدمة  للعلوم 
للعلوم  الإمللللللاراتللللللي  “التمكني 
التحديات  واملتقدمة..  امل�صتقبلية 
اإىل  اإ�للصللافللة  النجاح”،  وعلللواملللل 
ملل�للصللاركللة �لللصلللعلللادة �للصللعلليللد حممد 
والرئي�س  املنتدب  الع�صو  الطاير، 
ومياه  كللهللربللاء  لهيئة  الللتللنللفلليللذي 
“اقت�صاد  حللللول  جللللل�للصللة  يف  دبللللي 

الطاقة املتجددة يف الإمارات«.
وعلللللن قلللملللة اأقلللللللدر اللللعلللاملللليلللة، قال 
العميد حممد حميد دملوج  �صعادة 
اللللظلللاهلللري، رئلليلل�للس ديللللللوان �صمو 
نائب رئي�س جمل�س الللوزراء وزير 
العاملية  اأقللدر  “اإن قمة  الداخلية: 
العاملية  املللبللادرات  واحللدة من  تعدُّ 

امل�صتفادة”،  واللللدرو�لللس  الللتللجللارب 
الللقلل�للصللايللا التي  الللقللمللة  وتللنللاقلل�للس 
ُتلللعلللنلللى بللللللالأفللللللراد ومتللكلليللنللهللم يف 
املللللجللللتللللمللللعللللات ودعلللللللللم املللللللبللللللادرات 
الجتماعية من اأجل بناء الأوطان 
كبار  القمة  وت�صتقطب  املللزدهللرة. 
ال�صخ�صيات واخلرباء واملتحدثني 
والفاعلني يف املجتمع من خمتلف 
ق�صايا  تتناول  كما  العامل،  اأرجللاء 
ورقي  نه�صة  يف  ودورهللللا  التعليم 
التعليم  يللل�لللصلللّكلللل  حللليلللث  اللللللللللدول، 
واللبنة  للتنمية  الرئي�س  املحرك 

الأ�صا�س لبناء املجتمعات.
اأعلنت  ال�صحفي،  املوؤمتر  وخللال 
اللجنة املنظمة لقمة اأقدر العاملية 
عن اأجندة القمة الغنية وال�صاملة 
ملختلف الق�صايا املجتمعية املتعلقة 
�صي�صارك  والللتللي  امللللوؤمتلللر،  ب�صعار 
فلليللهللا كلللل ملللن مللعللايل حلل�للصللني بن 
الرتبية  وزيللر  احلللمللادي،  اإبراهيم 
حتت  جل�صة  خللال  مللن  والتعليم 
التعليم  منظومة  “تطوير  عنوان 
املدر�صة  الإملللللللللارات-منلللللللللوذج  يف 
ي�صارك  حللللني  يف  الإماراتية” 
ال�صيخ  طيار  الركن  اللواء  معايل 
نهيان،  اآل  طلللحلللنلللون  بللللن  اأحللللمللللد 
الوطنية  اخللللدملللة  هلليللئللة  رئلليلل�للس 
امل�صلحة  بللالللقللوات  والحللتلليللاطلليللة 
“متكني  علللنلللوان  يف جللللل�للصللة حتلللت 
املواطنة  لتحقيق  الإمللللارات  اأبللنللاء 
العاملية”، ويناق�س معايل الدكتور 
بالهول  حميد  اهلل  عبد  بن  اأحمد 
ل�صوؤون  الللدولللة  الللفللا�للصللي، وزيلللر 
املتقدمة  واملهارات  العايل  التعليم 
“النطاق نحو الف�صاء  مو�صوع 
و�صيا�صات التعليم العايل واملهارات 
املتقدمة”، يف حني ي�صارك معايل 
املرا�صم  رئلليلل�للس  اجلللنلليللبللي  حمللمللد 
الرئا�صة،  �صوؤون  بللوزارة  الرئا�صية 
املنظمة  الللعللللليللا  اللللللجللنللة  رئلليلل�للس 
لللللاألللللعللللاب اللللعلللاملللليلللة للللاأومللللبللليلللاد 
يف   2019 اأبلللوظلللبلللي  اخلللللا�للللس- 
جل�صة بعنوان “النموذج الإماراتي 
الللهللمللم عاملياً  اأ�للصللحللاب  يف متللكللني 
من  اخلللللللا�للللللس«.  الأومللللللبللللليلللللاد   –
جللانللبلله، يلل�للصللارك مللعللايل عللمللر بن 

والإنلل�للصللانلليللة الللبللنللاءة الللتللي تعك�س 
العربية  الإملللللللارات  دولللللة  ر�للصللالللة 
اإىل  والتطلع  الت�صامح  يف  املتحدة 
امللللزدهلللرة فكرياً  املللجللتللمللعللات  بللنللاء 
اأ�صا�س  علللللى  واأخلللاقللليلللاً  وعلللللملليللاً 
واملحبة  ال�صام  مبادئ  على  يقوم 
امللل�للصللرتك، كللمللا توؤكد  والللتللعللايلل�للس 
على الدور العاملي لدولة الإمارات 
التن�صيق  يف  امللللتلللحلللدة  اللللعلللربللليلللة 
والللتللعللاون علللللى امللل�للصللتللوى الدويل 
والعاملي لتحقيق الرخاء والنه�صة 
مو�صحاً:  واملجتمعات”.  لاأفراد 
الإملللللللارات  دوللللللة  كلللانلللت  “لطاملا 
تقدمي  يف  �صّباقة  املتحدة  العربية 
النموذج املتفّرد للتمكني يف جميع 
املجالت مرتكزة على نهج الريادة 
امللهمون  قادتنا  لنا  كّر�صه  اللللذي 
وتكثيف العمل ون�صر قيم الإمارات 
النبيلة يف النفتاح وتقبل الآخر«.

العاملية  اأقللدر  “تعدُّ قمة  واأ�صاف: 
العام  هلللذا  مو�صكو  يف  تللقللام  الللتللي 
املجتمعات  “متكني  �للصللعللار  حتلللت 
عللللامللللليللللاً: الللللتللللجللللارب واللللللدرو�لللللس 
على  ملهمة  مللبللادرة  امل�صتفادة”، 
معانيها  يف  اللللللعلللللامل  مللل�لللصلللتلللوى 
املتمثلة  ور�لللصلللاللللتلللهلللا  واأهللللدافللللهللللا 
وتن�صئة  والأمللل  ال�صعادة  بتحقيق 
احل�س  ذات  الللطللمللوحللة  الأجللليلللال 
الوطني والأخاق الكرمية، حيث 
اأنللنللا علللللى يللقللني بللللاأن الللقللمللة التي 
العا�صمة  يف  اللللعلللام  هللللذا  �للصللتللقللام 
الأفللللخللللم مللو�للصللكللو، �للصللتللعللمللل على 
اإبللللراز اللللدور اللللذي تللقللوم بلله دولة 
الإمللارات العربية املتحدة كنموذج 
الللبللنللاء والنفتاح  رائلللد يف احللللوار 
التوا�صل  ج�صور  وبللنللاء  الإنلل�للصللاين 
العامل  �لللصلللعلللوب  بللللني  والللللتللللاقللللي 
التنمية  لللر�للصللالللة  تللرجللمللة  وذلللللك 
�صطورها  خلللّط  الللتللي  امللل�للصللتللدامللة 
موؤ�ص�س الدولة املغفور له باإذن اهلل 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايللد  ال�صيخ 
وال�صام.«  الت�صامح  روح  ظللل  يف 
بلللللدورهلللللا اأكلللللللللدت �للللصللللعللللادة ملللرمي 
العام  امللللديلللر  احللللملللادي، ملل�للصللاعللد 
لاأداء والتميز احلكومي يف وزارة 
وامل�صتقبل  الللوزراء  جمل�س  �صوؤون 

والتعليم  اللللتلللدريلللب  جملللللالت  يف 
والللللثللللقللللافللللة بلللحللل�لللصلللور عللللللدد من 
اأ�صحاب  والللوزراء من  ال�صيا�صيني 
وامل�صوؤولني  الللعلللللملليللة  اخلللللللربات 
ملختلف  امللللملللثلللللللني  اللللر�لللصلللمللليلللني 
املللوؤ�للصلل�للصللات الللدوللليللة الللفللاعلللللة يف 
اإىل  بللالإ�للصللافللة  التنمية  قللطللاعللات 
عدد من اخلرباء والأكادمييني من 
اأ�صحاب اخلربات العلمية املقدرة. 
املوؤمتر عدد من  اأجندة  وتت�صمن 
الجتماعات واللقاءات الهامة بني 
اأ�لللصلللحلللاب امللللعلللايل واخلللللللربات من 
ال�صيا�صيني والوزراء ورواد الأعمال 
الإماراتيني واأقرانهم من اجلانب 
الرو�صي وذلك ملد ج�صور ال�صداقة 
البلدين«.  والثقافة بني  والتعاون 
ويف هذا العام، ي�صارك يف اجلل�صات 
احللللواريلللة وور�للللس الللعللمللل كللل من 
وجامعة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
والتكنولوجيا،  للللللعلللللوم  خللللليللفللة 
وامللللجللللللل�لللس الللللوطللللنللللي لللللاإعللللام، 
والأومللللبللليلللاد اخللللا�لللس الإمللللاراتللللي، 
حلقوق  العاملي  وامللتقى  واملعر�س 
الإمارات  وبرنامج  بدبي،  المتياز 
واملوؤ�ص�صة  للللللفلل�للصللاء،  اللللوطلللنلللي 
الحتللللللاديللللللة لللللللل�لللصلللبلللاب، وديللللهللللاد 
ومكتب  دبلللللللي،  نللللللور  وملللوؤ�لللصللل�لللصلللة 
باملخدرات  املللعللنللي  املللتللحللدة  الأمم 
واجلرمية UNODC، ومركز 
واملدر�صة  الللتللاأهلليللل،  لإعللللادة  اإرادة 
وجمعية  الدولية-دبي،  الرو�صية 
والقانونيني،  للمحامني  الإمارات 
والتمويل  لل�صريفة  دبللي  ومللركللز 
الإ�للللصللللامللللي، وملللعلللهلللد الإمللللللللارات 
الدويل،  هداية  ومركز  لل�صياقة، 
وال�للصللتلل�للصللاريللون اإتللل�لللس اإ�للللس اإ�للللس، 
وتبارك لا�صتثمار، ومعهد تدريب 
والتعليم،  الرتبية  املعلمني-وزارة 
واأك�صبو 2020، و�صت�صارك مدينة 
دبللللي الللطللبلليللة بلللور�لللصلللة عللمللل عن 

ال�صحة وال�صامة يف املدار�س.
اأما فيما يتعلق باحللقات ال�صبابية، 
فتقوم املوؤ�ص�صة الحتادية لل�صباب 
بللللتللللقللللدمي عللللللللدد مللللللن احللللللللللقللللات 
اللل�للصللبللابلليللة الللتللي تللركللز علللللى بناء 
وت�صجيعهم على  ال�صباب ودعمهم 
واأحد  امل�صتقبل  بناة  اأنللهللم  اعتبار 
يف  ال�صاملة  النه�صة  عللوامللل  اأهللم 

الإماراتي  ال�صباب  مللن  جمموعة 
�صيت�صمن  الواعد يف مو�صكو، كما 
متنوعة  �صبابية  حلللللقللات  املللوؤمتللر 
الللتللطللورات يف جمال  اأخللر  تناق�س 
ال�صباب وتزويدهم  تعزيز مهارات 

باخلربات املنا�صبة«.
مللللن جلللانلللبللله، قلللللال الللعللقلليللد عبد 
املن�صق  املللللنلللل�للللصللللوري،  الللللرحللللمللللن 
للتمكني- خليفة  لربنامج  الللعللام 
العاملية  اأقلللللدر  قللمللة  “اإن  اأقللللللدر: 
هلللي واحللللللدة ملللن اأهلللللم املللللبللللادرات 
اأطلقها  الللتللي  اللللرائلللدة  الللوطللنلليللة 
اأقلللدر،  للتمكني-  خليفة  بللرنللامللج 
تقّدم  اأن  الللقللمللة  ا�للصللتللطللاعللت  وقلللد 
العامني  خللللال  ممللليلللزاً  منلللوذجلللاً 
ر�صالة  حللملللللت  حللليلللث  امللللا�لللصللليلللني 
الللعللربلليللة املتحدة  دوللللة الإملللللارات 
والنفتاح  اللل�للصللام  بن�صر  املللعللنلليللة 
حول العامل كما �صاهمت يف تعميق 
قيم احلوار البناء من اأجل تنمية 
الواعية  املجتمعات  وبناء  ال�صعوب 
واأ�صاف:  الللعللاملللي«.  امل�صتوى  على 
هذا  العاملية  اأقللدر  قمة  “تت�صمن 
الللعللام اأكلللر مللن 25 ور�للصللة عمل 
خمتلف  تتناول  نقا�صية  وجل�صات 
ُتعنى  الللتللي  املجتمعية  الللقلل�للصللايللا 
مبللللجللللال اللللتلللطلللويلللر والللللتللللدريللللب 
والتمكني  امللللتلللقلللدملللة  وامللللللهلللللارات 
من  والللكللثللري  امل�صتقبلية  والللعلللللوم 
املللللو�للللصللللوعللللات اللللهلللاملللة الأخلللللللرى 
ال�صباب  تللركللز علللللى متللكللني  الللتللي 
ومعارفهم«.  خللرباتللهللم  وتللطللويللر 
وبللدوره قال الدكتور عبد ال�صام 
لقمة  التنفيذي  الرئي�س  امللللدين، 
انللعللقللاد قمة  “اإن  الللعللامللليللة:  اأقللللدر 
اأقدر العاملية هذا العام يف مو�صكو 
واملتينة  الللقللويللة  الأ�للصلل�للس  يللعللكلل�للس 
مللن اجلانب  كللل  بها  يتحلى  الللتللي 
الإملللاراتلللي والللرو�للصللي، كللمللا يوؤكد 
العربية  الإملللارات  دولللة  نهج  على 
قيادتنا  خللّطللتلله  واللللللذي  املللتللحللدة 
بني  الللتللقللارب  اأهللملليللة  يف  الر�صيدة 
املجتمعات ون�صر مفاهيم النفتاح 

الإن�صاين على امل�صتوى العاملي.«.
واأ�للصللاف: “ويف هللذا الللعللام، ن�صعى 
جتلللللارب  واإثللللللللللللللراء  تلللثلللقللليلللف  اإىل 
التعرف  خلللللال  مللللن  املللل�لللصلللاركلللني 
البتكارات واخلدمات  اأحدث  على 

احللقات  هللذه  ويللقللدم  املجتمعات، 
عدد من اأ�صحاب اخلربة يرتاأ�صهم 
وزير  املزروعي  �صهيل  �صما  معايل 
رئي�س  الللل�لللصلللبلللاب،  لللل�لللصلللوؤون  دوللللللة 

جمل�س الإمارات لل�صباب.
مثالية  فلللر�لللصلللة  املللللوؤمتللللر  ويللللعللللدُّ 
لللعللقللد الجلللتلللملللاعلللات واللللللللقلللاءات 
املللل�لللصلللاركلللة �صمن  الللل�لللصلللركلللات  بلللني 
الأعمال  بللتللبللادل  تلل�للصللمللح  مللنلل�للصللة 
الفعال  الللتللوا�للصللل  قلللنلللوات  وفلللتلللح 
بت�صويق  واملهتمني  ال�صركات  مللع 
اأعللمللالللهللم وخللدمللاتللهللم خللال هذا 
احلدث الهام، مبا ي�صهم يف تعزيز 
اأوا�لللصلللر الللتللعللاون واللل�للصللراكللات يف 
البلدين  بلللني  امللللجلللالت  خمللتلللللف 
ويعزز من ثقة ال�صركات الرو�صية 
للللاطلللاع علللللى ملللا تللقللدملله دولة 
ا�صتثمارية  فللر�للس  مللن  الإملللللارات 
املُ�صاحب  املعر�س  وي�صم  واعللدة. 
من  ال�صركات  من  عللدداً  للموؤمتر 
واخلا�س  احلللكللومللي  الللقللطللاعللني 
خدماتها  �للصللتلل�للصللتللعللر�للس  والللللتللللي 
التطوير  جمللللللالت  خمللتلللللف  يف 
والتمكني  واللللتلللدريلللب  والللتللعللللليللم 
كل من  املعر�س  وي�صم  واملجتمع، 
ووكالة  والتعليم،  الرتبية  وزارة 
وكا�صرب�صكي،  للف�صاء،  الإملللارات 
والأر�صيف  الللوطللنلليللة،  واخللللدملللة 
ليلللللن حللول  وتلللللللامي  الللللوطللللنللللي، 
الللتللكللنللولللوجلليللا، و�لللصلللي اإتللل�لللس اإ�لللس 
والت�صاميم  لللا�للصللتلل�للصللارات  اإ�للللس 
بوينت،  ونلللولللليلللدج  الللهللنللد�للصلليللة، 
التاأهيل،  لإعللللللادة  اإرادة  وملللركلللز 
دبي)ديوا(،  ومياه  كهرباء  وهيئة 
وحتالف الأديان لأمن املجتمعات، 
وجامعة خليفة، والحتاد الن�صائي 
الإمللللللارات لتعليم  الللعللام، و�للصللركللة 
اأن  املتوقع  ومللن  ال�صيارات،  قيادة 
من  الللعللديللد  املللعللر�للس  ي�صتقطب 
كبار ال�صخ�صيات والقادة لاطاع 
يف  ال�صركات  تقدمه  ما  اأبللرز  على 
جمهورية  مللن  املللجللالت  خمتلف 
رو�صيا الحتادية والدول املجاورة.
العاملية  اأقللللللدر  قللمللة  وتلللقلللام  هللللذا 
خليفة  بللللرنللللامللللج  ملللللن  بللتللنللظلليللم 
�صركة  وبتنفيذ  اأقلللدر   - للتمكني 
واملعار�س  للللللمللوؤمتللرات  انللدكلل�للس 

ع�صو يف اندك�س القاب�صة.

امل�ضت�ضار الدكتور ابراهيم الدبلالعقيد عبدالرحمن املن�ضوريالدكتور عبد ال�ضلم املدين

التعريف بالأحوال ال�ضخ�ضية 

الإمارات للتنمية الجتماعية تختتم دورة امل�شت�شار القانوين لالأ�شرة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية بفرع الرم�س دورة امل�صت�صار 
اإبراهيم  اأ.  القانوين  وامل�صت�صار  املحامي  قدمها  والتي  لاأ�صرة  القانوين 
مدى   على  الللقللانللوين  الللوعللي  لن�صر  املجتمعية  مللبللادراتلله  �صمن  احلو�صني 
يومني .  وهدفت اجلمعية من تنظيم هذه الدورة اىل تثقيف اأفراد املجتمع 
حول القوانني التي ُتعنى باأمورهم احلياتية وال�صخ�صية من اأجل تو�صيح 
الواجبات وحفظ احلقوق لتقليل امل�صاكل الأ�صرية و�صمان ا�صتقرار الأ�صر.

لدولة  ال�صخ�صية  الأحللوال  بقانون  امل�صاركني  بتعريف  الللدورة  اأهتمت  كما 

ن�صر  و  والنفقة  والو�صايا  والللوليللة  احل�صانة  بحق  يتعلق  مبللا  الإمللللارات 
الوعي القانوين و حماية ال�صخ�س واملجتمع وتر�صيخ اأ�صول ديننا احلنيف 

بالتعامات الأ�صرية وغريها يف جمالت القانون.
تناولت الدورة التعريف بالقواعد الأ�صا�صية لقانون الأحوال ال�صخ�صية و 
تو�صيح الإ�صكالت الفقهية والقانونية يف القانون و عمل تطبيقات واقعية 
على م�صائل الأحوال ال�صخ�صية  كما مت عر�س توجهات املحاكم يف تف�صري 

قانون الأحوال ال�صخ�صية .
ويف ختام الدورة مت تكرمي املحامي وامل�صت�صار القانوين اأ. اإبراهيم احلو�صني 

�صاكرين له جهودة وت�صليم �صهادات امل�صاركة للح�صور. 

2019 العام  منت�ضف  العدل  لكاتب  معاملة   18130

اخليمة راأ�ض  مبحاكم  العدل  الكاتب  خدمات  تقدم  اأفرع   4
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اأجنللزت دائللرة حماكم راأ�للس اخليمة 
العدل  للللللكللاتللب  18130معاملة 
العام  مللللن  الأول  الللنلل�للصللف  خلللللال 
معاملة   14048 مبعدل  اجلللاري، 
معاملة  و4082  الرئي�س،  املقر  يف 
اأجنزت يف الفروع الأخرى، حيث بلغ 
املتو�صط ال�صهري للمعامات املنجزة 
لدى الكاتب العدل 3021 معاملة، 
فلليللمللا و�لللصلللل ملللوؤ�لللصلللر زملللللن اإجنلللللاز 
بللالللكللاتللب العدل  اللللواحلللدة  املللعللاملللللة 
امل�صت�صار  واأو�للصللح  دقللائللق.   10 اإىل 
اأحمد حممد اخلاطري رئي�س دائرة 
حمللاكللم راأ�للللس اخللليللمللة اأنللله يف اإطار 
التوجهات ال�صرتاتيجية للدائرة يف 
عليهم،  والت�صهيل  متعامليها  اإ�صعاد 
واخت�صار  اإليهم،  خدماتها  وو�صول 
املعاملة، �صرعت املحاكم  اإجناز  زمن 
خدمات  لتقدمي  مكاتب  افتتاح  يف  
مناطق  خمتلف  يف  الللعللدل  الللكللاتللب 
 4 اإىل  والتي و�صل عددها  الإملللارة، 
الوقت واجلهد  اأفللرع، بهدف توفري 

اخللللدملللات، وغللريهللا مللن اخلدمات 
واملعامات الأخرى، لي�صل اإجمايل 
عدد اخلدمات التي يقدمها الكاتب 
 3 مللنللهللا  خلللدملللة،   19 اإىل  اللللعلللدل 
خدمة  و16  رئللليللل�لللصللليلللة،  خللللدمللللات 
تكميلية، لت�صل اأكر اخلدمات طلبا 
ت�صديق  وطلب  وكالة،  ت�صديق  هي 
عقود. واأ�للصللاف اخلللاطللري بللاأن عدد 

ب�صرعة  للللللو�للصللول  املللتللعللاملللللني  علللللى 
الق�صائية.  املللحللاكللم  خلللدملللات  اإىل 
واأفللللللللاد رئللليللل�لللس دائلللللللرة امللللحلللاكلللم اأن 
الكاتب  يللقللدمللهللا  اللللتلللي  اخلللللدمللللات 
العدل ت�صمل الوكالت، الت�صديقات، 
التواقيع،  واعلللتلللملللاد  الإقللللللللللللرارات، 
العدلية،  والإخلللللللطلللللللارات  اللللعلللقلللود 
الللتللجللاريللة ووكيل  اللل�للصللركللات  عللقللود 

خلدمات  املخ�ص�صة  العمل  �صاعات 
الفرتتني  خللللال  اللللعلللدل  اللللكلللاتلللب 
املقر  يف  واملللل�لللصلللائللليلللة،  اللل�للصللبللاحلليللة 
 14 اإىل  ت�صل  للمحاكم،  الرئي�صي 
�صاعات،   7 مللن  بللدل  بللاللليللوم،  �صاعة 
ماعدا  اخلمي�س،  وحتى  الأحلللد  مللن 
ال�صبت  يللوم  اإىل  بالإ�صافة  اجلمعة، 

ملدة 11 �صاعة باليوم.
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منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

BLUEBIRD BIO: طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 313169   بتاريخ: 2019/07/02

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    بلوبريد بايو، اإنك.

وعنوانة :  60 بيني �صرتيت، كامربيدج، ما�صات�صو�صت�س 02142، الوليات املتحدة الأمريكية
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 05
م�صتح�صرات ومواد �صيدلنية.

و�صف العامة: العامة تتكون من كلمة )BLUEBIRD BIO( بالأحرف الإجنليزية.
ال�صرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

BLUEBIRD BIO: طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 313170   بتاريخ: 2019/07/02

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    بلوبريد بايو، اإنك.

وعنوانة :  60 بيني �صرتيت، كامربيدج، ما�صات�صو�صت�س 02142، الوليات املتحدة الأمريكية
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
البحوث والتطوير ال�صيدلين.

و�صف العامة: العامة تتكون من كلمة )BLUEBIRD BIO( بالأحرف الإجنليزية.
ال�صرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ZYNTEGLO: طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 313171   بتاريخ: 2019/07/02

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    بلوبريد بايو، اإنك.

وعنوانة :  60 بيني �صرتيت، كامربيدج، ما�صات�صو�صت�س 02142، الوليات املتحدة الأمريكية
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 05
م�صتح�صرات ومواد �صيدلنية.

و�صف العامة: العامة تتكون من الكلمات )ZYNTEGLO( بالأحرف الاتينية.
ال�صرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

PEAKPREY : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 313560   بتاريخ: 2019/07/10

بيانات الأولوية:  1112480 ،   2019/01/29   نيوزياندا    
باإ�صم :    زيوي ليمتد

وعنوانة :  18 بوينغ بلي�س، مونت موجننوي 3116، نيوزياندا
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 31
املواد الغذائية اخلا�صة باحليوانات؛ طعام للحيوانات الأليفة؛ طعام للحيوانات الأليفة اأ�صا�صها اللحوم املجففة 

بالتربيد واللحوم املجففة بالهواء؛ مغذيات )مواد غذائية( للحيوانات الأليفة؛ �صراب للحيوانات الأليفة.
و�صف العامة: العامة تتكون من كلمة )PEAKPREY( بالأحرف الاتينية.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

DEIRA ENRICHMENT PROJECT : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 314617   بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    ديرة ووترفرونت للتطوير �س.ذ.م.م

وعنوانة :  طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات التاأمني، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية ؛ مكاتب العقارات وال�صقق ال�صكنية ؛ اإدارة العمارات ؛ تاأجري ال�صقق ؛ 
ا�صتثمار الأموال ؛ تاأجري املكاتب )عقارات( ؛ تاأجري املكاتب لزماء العمل ؛ خدمات وكالت العقارات ؛ حت�صيل الإيجارات ؛ اخلدمات العقارية 
، ادارة العقارات ، خدمات عقارات التجزئة التجارية و خدمات العقارات ال�صكنية، ادارة وتوجيه وتاأجري العقارات التجارية وعقارات التجزئة 
والعقارات ال�صكنية ، خدمات تاأجري وا�صتئجار العقارات التي يتم توفريها واملتعلقة بال�صقق وال�صقق الفندقية والفيات واملكاتب واملنتجعات 
ال�صحية واملنتجعات ال�صياحية والفنادق واملناطق ال�صناعية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق ، خدمات ادارة امل�صتاأجرين ، خدمات ادارة ال�صقق 
والفيات امل�صتاأجرة ، خدمات �صم�صرة العقارات ، خدمات تثمني العقارات ، اخلدمات املالية ، خدمات ال�صتثمار ، خدمات ال�صناديق العقارية 
، خدمات التمويل العقاري ، خدمات التقييم العقاري ، خدمات ادارة العقارات وخدمات ادارة حمافظ املمتلكات العقارية ، خدمات ال�صتثمار 
تقييم   خدمات   ، الرا�للصللي  ا�صمتاك  خدمات   ، الرا�للصللي  تطوير  خدمات   ، العقارات  تاأمني  خدمات   ، العقارية  ال�صم�صرة  خدمات   ، العقاري 
، اخلدمات  املالية وبرامج اجلوائز التحفيزية  التاأجري، الربامج  ،ا�صتماك الأرا�صي لغايات  وا�صتماك  العقارات لغاية التطوير وال�صتثمار 
اأو ق�صائم ذات قيمة متعلقة بربامج  املالية والتاأمينية املرتبطة بتنظيم وتنفيذ وادارة وتوفري برامج اجلوائز املحفزة للولء ، ا�صدار �صندات 
اجلوائز املحفزة للولء ، الرعاية املالية ، توفري اخلدمات الو�صاطة ، ا�صدار ال�صيكات ال�صياحية ، توفري املعلومات املتعلقة بجميع تلك اخلدمات 

مبا فيها توفري املعلومات حول تلك اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية.
 )Deira Enrichment Project( و�صف العامة: الطلب ملجموعة من عامتني، حيث العامة الأوىل يف املجموعة عبارة عن الكلمات
مكتوبة باللغة الإجنليزية يف ن�س �صغري على خلفية م�صتطيلة بجانبه على خلفية م�صتطيلة اأكرب يف ن�س اأكرب الكلمات )م�صروع اإثراء ديرة( 
مكتوبة باللغة العربية والعامة الثانية يف املجموعة عبارة عن الكلمات )Deira Enrichment Project( مكتوبة باللغة الإجنليزية 

يف ن�س كبري على خلفية م�صتطيلة بجانبه على خلفية م�صتطيلة ا�صغر يف ن�س ا�صغر الكلمات )م�صروع اإثراء ديرة( مكتوبة باللغة العربية.
DEIRA( مبعزل عن العامة و بالأو�صاع الأخرى لعتبارها ا�صم  ال�صرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام كلمة )ديرة - 

منطقة جغرافية
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 

30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

DEIRA ENRICHMENT PROJECT : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 314618   بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    ديرة ووترفرونت للتطوير �س.ذ.م.م

وعنوانة :  طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37
اإن�صاء املباين والإ�صاح وخدمات الرتكيب اأو التجميع ، الإ�صراف على اإن�صاء املباين ، بناء اك�صاك وحمات عر�س ، تنظيف 
واإ�صاح  ، تركيب و�صيانة  املركبات  تنظيف   ، املاب�س  تنظيف   ، الداخل  املباين من  تنظيف   ، للمباين  ال�صطوح اخلارجية 
اجهزة الكمبيوتر ، الإن�صاء ، ا�صت�صارات متعلقة بالإن�صاء ، معلومات عن الإن�صاء ، تركيب و�صيانة وا�صاح املعدات الآلية ، 
�صيانة واإ�صاح ال�صيارات ، تركيب و�صيانة واإ�صاح الآلت واملعدات املكتبية ، دهان ال�صطوح الداخلية واخلارجية ، اإ�صاح 
اجهزة الت�صوير الفوتوغرايف ، تاأجري معدات الإن�صاء ، معلومات عن الإ�صاح ، �صيانة برك ال�صباحة ، تركيب و اإ�صاح 
التلفونات ، حمطات خدمة املركبات التزود بالوقود وال�صيانة ، تنظيف النوافذ ، �صيانة واإ�صاح وبناء مركز للت�صوق وفنادق 
ومرافق ترفيهية ، خدمات اإدارة املرافق ؛ الإ�صراف على اإن�صاء املباين ؛ بناء اأك�صاك وحمات عر�س ؛ التنظيف اجلاف ؛ 

تركيب واإ�صاح الأجهزة الكهربائية ؛ خدمات الكهربائية ؛ تنظيف ال�صوارع.
 Deira( و�للصللف الللعللامللة: الللطلللللب ملجموعة مللن عللامللتللني، حلليللث الللعللامللة الأوىل يف املللجللمللوعللة عللبللارة عللن الللكلللللمللات
خلفية  على  بجانبه  م�صتطيلة  خلفية  على  �صغري  ن�س  يف  الإجنليزية  باللغة  مكتوبة   )Enrichment Project
م�صتطيلة اأكرب يف ن�س اأكرب الكلمات )م�صروع اإثراء ديرة( مكتوبة باللغة العربية والعامة الثانية يف املجموعة عبارة عن 
الكلمات )Deira Enrichment Project( مكتوبة باللغة الإجنليزية يف ن�س كبري على خلفية م�صتطيلة بجانبه 

على خلفية م�صتطيلة ا�صغر يف ن�س ا�صغر الكلمات )م�صروع اإثراء ديرة( مكتوبة باللغة العربية.
ال�صرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام كلمة )ديرة - DEIRA( مبعزل عن العامة و بالأو�صاع الأخرى 

لعتبارها ا�صم منطقة جغرافية
اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ITHRA DUBAI : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 314619   بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :اثراء دبي �س.ذ.م.م

وعنوانة :طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات التاأمني، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية ؛ مكاتب العقارات وال�صقق ال�صكنية ؛ اإدارة العمارات ؛ تاأجري 
ال�صقق ؛ ا�صتثمار الأموال ؛ تاأجري املكاتب )عقارات) ؛ تاأجري املكاتب لزماء العمل ؛ خدمات وكالت العقارات ؛ حت�صيل الإيجارات 
؛ اخلدمات العقارية ، ادارة العقارات ، خدمات عقارات التجزئة التجارية و خدمات العقارات ال�صكنية، ادارة وتوجيه وتاأجري العقارات 
وال�صقق  بال�صقق  واملتعلقة  توفريها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  ، خدمات  ال�صكنية  والعقارات  التجزئة  وعقارات  التجارية 
الفندقية والفيات واملكاتب واملنتجعات ال�صحية واملنتجعات ال�صياحية والفنادق واملناطق ال�صناعية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق ، 
خدمات ادارة امل�صتاأجرين ، خدمات ادارة ال�صقق والفيات امل�صتاأجرة ، خدمات �صم�صرة العقارات ، خدمات تثمني العقارات ، اخلدمات 
املالية ، خدمات ال�صتثمار ، خدمات ال�صناديق العقارية ، خدمات التمويل العقاري ، خدمات التقييم العقاري ، خدمات ادارة العقارات 
 ، العقارات  تاأمني  خدمات   ، العقارية  ال�صم�صرة  خدمات   ، العقاري  ال�صتثمار  خدمات   ، العقارية  املمتلكات  حمافظ  ادارة  وخدمات 
خدمات تطوير الرا�صي ، خدمات ا�صمتاك الرا�صي ، خدمات تقييم  وا�صتماك  العقارات لغاية التطوير وال�صتثمار ،ا�صتماك 
الأرا�صي لغايات التاأجري، الربامج املالية وبرامج اجلوائز التحفيزية ، اخلدمات املالية والتاأمينية املرتبطة بتنظيم وتنفيذ وادارة 
وتوفري برامج اجلوائز املحفزة للولء ، ا�صدار �صندات اأو ق�صائم ذات قيمة متعلقة بربامج اجلوائز املحفزة للولء ، الرعاية املالية 
، توفري اخلدمات الو�صاطة ، ا�صدار ال�صيكات ال�صياحية ، توفري املعلومات املتعلقة بجميع تلك اخلدمات مبا فيها توفري املعلومات 

حول تلك اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية.
و�صف العامة: العامة عبارة عن الكلمات )ITHRA DUBAI( مكتوب بالأحرف الاتينية.

الأخللرى لعتبارها  بالأو�صاع  و  العامة  ا�صتخدام كلمة )DUBAI( مبعزل عن  املطالبة بحق ح�صري عند  ال�صرتاطات: عدم 
ا�صم منطقة جغرافية

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك 
خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ZYNTEGLO : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 313172   بتاريخ: 2019/07/02

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    بلوبريد بايو، اإنك.

وعنوانة :  60 بيني �صرتيت، كامربيدج، ما�صات�صو�صت�س 02142، الوليات املتحدة الأمريكية
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
البحوث والتطوير ال�صيدلين.

و�صف العامة: العامة تتكون من الكلمات )ZYNTEGLO( بالأحرف الاتينية.
ال�صرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

WINIX : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 313535   بتاريخ: 2019/07/10

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    وينيك�س اإنك.

وعنوانة :  جيونغوانغ-دونغ( 295، جونغدان 1 - دايرو، �صيهيونغ-�صي، جيونغجي-دو، جمهورية كوريا  
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 11
اأجهزة تنقية الهواء، لي�س من اأجزاء الآلت؛ اأجهزة مزيل الرطوبة لاإ�صتخدام يف املنازل؛ اأجهزة ترطيب 
كهربائية لاإ�صتخدام يف املنازل؛ اأجهزة ت�صخني الهواء للتدفئة؛ اأجهزة تنقية املياه لاإ�صتخدام يف املنازل؛ 
اأجهزة غ�صيل الهواء؛ مر�صحات )فاتر( لأجهزة تنقية الهواء؛ مر�صحات )فاتر( لأجهزة مزيل الرطوبة؛ 
مر�صحات  الهواء؛  ت�صخني  لأجهزة  )فاتر(  مر�صحات  الكهربائية؛  الرتطيب  لأجهزة  )فاتر(  مر�صحات 
املاب�س؛ اجهزة  الهواء؛ اجهزة جتفيف   املياه؛ مر�صحات )فاتر( لأجهزة غ�صيل  تنقية  )فاتر( لأجهزة 

جتفيف الهواء لاإ�صتخدام املنزيل.
و�صف العامة: العامة تتكون من كلمة )WINIX( بالأحرف الاتينية.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

PLASMAWAVE : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 313536   بتاريخ: 2019/07/10

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    وينيك�س اإنك.

وعنوانة :  جيونغوانغ-دونغ( 295، جونغدان 1 - دايرو، �صيهيونغ-�صي، جيونغجي-دو، جمهورية كوريا  
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 11
اأجهزة تنقية الهواء، لي�س من اأجزاء الآلت؛ اأجهزة مزيل الرطوبة لاإ�صتخدام يف املنازل؛ اأجهزة ترطيب 
كهربائية لاإ�صتخدام يف املنازل؛ اأجهزة ت�صخني الهواء للتدفئة؛ اأجهزة تنقية املياه لاإ�صتخدام يف املنازل؛ 
اأجهزة غ�صيل الهواء؛ مر�صحات )فاتر( لأجهزة تنقية الهواء؛ مر�صحات )فاتر( لأجهزة مزيل الرطوبة؛ 
مر�صحات  الهواء؛  ت�صخني  لأجهزة  )فاتر(  مر�صحات  الكهربائية؛  الرتطيب  لأجهزة  )فاتر(  مر�صحات 
املاب�س؛ اجهزة  الهواء؛ اجهزة جتفيف   املياه؛ مر�صحات )فاتر( لأجهزة غ�صيل  تنقية  )فاتر( لأجهزة 

جتفيف الهواء لاإ�صتخدام املنزيل.
و�صف العامة: العامة تتكون من الكلمات )PLASMAWAVE( بالأحرف الاتينية  .

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

Z-TWINTECH : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 313559   بتاريخ: 2019/07/10

بيانات الأولوية:  1112486  ،   2019/01/29   نيوزياندا    
باإ�صم :    زيوي ليمتد

وعنوانة :  18 بوينغ بلي�س، مونت موجننوي 3116، نيوزياندا
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 31
اللحوم  اأ�صا�صها  الأليفة  للحيوانات  طعام  الأليفة؛  للحيوانات  طعام  باحليوانات؛  اخلا�صة  الغذائية  املللواد 
املجففة بالتربيد واللحوم املجففة بالهواء؛ مغذيات )مواد غذائية( للحيوانات الأليفة؛ �صراب للحيوانات 

الأليفة.
و�صف العامة: العامة تتكون من كلمة )Z-TWINTECH( بالأحرف الاتينية.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ITHRA DUBAI   : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 314620   بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    اثراء دبي �س.ذ.م.م

وعنوانة:طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37
اإن�صاء املباين والإ�صاح وخدمات الرتكيب اأو التجميع ، الإ�صراف على اإن�صاء املباين ، بناء اك�صاك وحمات عر�س ، تنظيف 
واإ�صاح  ، تركيب و�صيانة  املركبات  تنظيف   ، املاب�س  تنظيف   ، الداخل  املباين من  تنظيف   ، للمباين  ال�صطوح اخلارجية 
اجهزة الكمبيوتر ، الإن�صاء ، ا�صت�صارات متعلقة بالإن�صاء ، معلومات عن الإن�صاء ، تركيب و�صيانة وا�صاح املعدات الآلية ، 
�صيانة واإ�صاح ال�صيارات ، تركيب و�صيانة واإ�صاح الآلت واملعدات املكتبية ، دهان ال�صطوح الداخلية واخلارجية ، اإ�صاح 
اجهزة الت�صوير الفوتوغرايف ، تاأجري معدات الإن�صاء ، معلومات عن الإ�صاح ، �صيانة برك ال�صباحة ، تركيب و اإ�صاح 
التلفونات ، حمطات خدمة املركبات التزود بالوقود وال�صيانة ، تنظيف النوافذ ، �صيانة واإ�صاح وبناء مركز للت�صوق وفنادق 
ومرافق ترفيهية ، خدمات اإدارة املرافق ؛ الإ�صراف على اإن�صاء املباين ؛ بناء اأك�صاك وحمات عر�س ؛ التنظيف اجلاف ؛ 

تركيب واإ�صاح الأجهزة الكهربائية ؛ خدمات الكهربائية ؛ تنظيف ال�صوارع.
و�صف العامة: العامة عبارة عن الكلمات )ITHRA DUBAI( مكتوب بالأحرف الاتينية.

الأخرى  بالأو�صاع  و  العامة  عن  مبعزل   )DUBAI( كلمة  ا�صتخدام  عند  ح�صري  بحق  املطالبة  عدم  ال�صرتاطات: 
لعتبارها ا�صم منطقة جغرافية

بالربيد  اإر�صاله  اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  لدية اعرتا�س علي  فعلي من 
امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ITHRA DUBAI : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 314621   بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    اثراء دبي �س.ذ.م.م

وعنوانة :  طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات التاأمني، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية ؛ مكاتب العقارات وال�صقق ال�صكنية ؛ اإدارة العمارات ؛ تاأجري ال�صقق ؛ 
ا�صتثمار الأموال ؛ تاأجري املكاتب )عقارات( ؛ تاأجري املكاتب لزماء العمل ؛ خدمات وكالت العقارات ؛ حت�صيل الإيجارات ؛ اخلدمات العقارية 
، ادارة العقارات ، خدمات عقارات التجزئة التجارية و خدمات العقارات ال�صكنية، ادارة وتوجيه وتاأجري العقارات التجارية وعقارات التجزئة 
والعقارات ال�صكنية ، خدمات تاأجري وا�صتئجار العقارات التي يتم توفريها واملتعلقة بال�صقق وال�صقق الفندقية والفيات واملكاتب واملنتجعات 
ال�صحية واملنتجعات ال�صياحية والفنادق واملناطق ال�صناعية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق ، خدمات ادارة امل�صتاأجرين ، خدمات ادارة ال�صقق 
والفيات امل�صتاأجرة ، خدمات �صم�صرة العقارات ، خدمات تثمني العقارات ، اخلدمات املالية ، خدمات ال�صتثمار ، خدمات ال�صناديق العقارية 
، خدمات التمويل العقاري ، خدمات التقييم العقاري ، خدمات ادارة العقارات وخدمات ادارة حمافظ املمتلكات العقارية ، خدمات ال�صتثمار 
تقييم   خدمات   ، الرا�للصللي  ا�صمتاك  خدمات   ، الرا�للصللي  تطوير  خدمات   ، العقارات  تاأمني  خدمات   ، العقارية  ال�صم�صرة  خدمات   ، العقاري 
، اخلدمات  املالية وبرامج اجلوائز التحفيزية  التاأجري، الربامج  ،ا�صتماك الأرا�صي لغايات  وا�صتماك  العقارات لغاية التطوير وال�صتثمار 
اأو ق�صائم ذات قيمة متعلقة بربامج  املالية والتاأمينية املرتبطة بتنظيم وتنفيذ وادارة وتوفري برامج اجلوائز املحفزة للولء ، ا�صدار �صندات 
اجلوائز املحفزة للولء ، الرعاية املالية ، توفري اخلدمات الو�صاطة ، ا�صدار ال�صيكات ال�صياحية ، توفري املعلومات املتعلقة بجميع تلك اخلدمات 

مبا فيها توفري املعلومات حول تلك اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية.
و�صف العامة: العامة عبارة عن �صعار مميز وباأ�صفلها يوجد الكلمات اإثراء دبي مكتوبة باللغة العربية و )ITHRA DUBAI( مكتوب 

بالأحرف الاتينية بطريقة مميزة.
ال�صرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام كلمة )DUBAI( مبعزل عن العامة و بالأو�صاع الأخرى لعتبارها ا�صم منطقة 

جغرافية
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 

30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ITHRA DUBAI   : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 314622   بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    اثراء دبي �س.ذ.م.م

وعنوانة:طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37
اإن�صاء املباين والإ�صاح وخدمات الرتكيب اأو التجميع ، الإ�صراف على اإن�صاء املباين ، بناء اك�صاك وحمات عر�س ، تنظيف 
واإ�صاح  ، تركيب و�صيانة  املركبات  تنظيف   ، املاب�س  تنظيف   ، الداخل  املباين من  تنظيف   ، للمباين  ال�صطوح اخلارجية 
اجهزة الكمبيوتر ، الإن�صاء ، ا�صت�صارات متعلقة بالإن�صاء ، معلومات عن الإن�صاء ، تركيب و�صيانة وا�صاح املعدات الآلية ، 
�صيانة واإ�صاح ال�صيارات ، تركيب و�صيانة واإ�صاح الآلت واملعدات املكتبية ، دهان ال�صطوح الداخلية واخلارجية ، اإ�صاح 
اجهزة الت�صوير الفوتوغرايف ، تاأجري معدات الإن�صاء ، معلومات عن الإ�صاح ، �صيانة برك ال�صباحة ، تركيب و اإ�صاح 
التلفونات ، حمطات خدمة املركبات التزود بالوقود وال�صيانة ، تنظيف النوافذ ، �صيانة واإ�صاح وبناء مركز للت�صوق وفنادق 
ومرافق ترفيهية ، خدمات اإدارة املرافق ؛ الإ�صراف على اإن�صاء املباين ؛ بناء اأك�صاك وحمات عر�س ؛ التنظيف اجلاف ؛ 

تركيب واإ�صاح الأجهزة الكهربائية ؛ خدمات الكهربائية ؛ تنظيف ال�صوارع.
 ITHRA( و�صف العامة: العامة عبارة عن �صعار مميز وباأ�صفلها يوجد الكلمات اإثراء دبي مكتوبة باللغة العربية و

مميزة. بطريقة  الاتينية  بالأحرف  مكتوب   )DUBAI
الأخرى  بالأو�صاع  و  العامة  عن  مبعزل   )DUBAI( كلمة  ا�صتخدام  عند  ح�صري  بحق  املطالبة  عدم  ال�صرتاطات: 

لعتبارها ا�صم منطقة جغرافية
اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

MV قرية م�صرف MUSHRIF VILLAGE   : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 314624   بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    اثراء العقارية �س.ذ.م.م

وعنوانة :  طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات التاأمني، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية ؛ مكاتب العقارات وال�صقق ال�صكنية ؛ اإدارة العمارات ؛ تاأجري ال�صقق ؛ 
ا�صتثمار الأموال ؛ تاأجري املكاتب )عقارات( ؛ تاأجري املكاتب لزماء العمل ؛ خدمات وكالت العقارات ؛ حت�صيل الإيجارات ؛ اخلدمات العقارية 
، ادارة العقارات ، خدمات عقارات التجزئة التجارية و خدمات العقارات ال�صكنية، ادارة وتوجيه وتاأجري العقارات التجارية وعقارات التجزئة 
والعقارات ال�صكنية ، خدمات تاأجري وا�صتئجار العقارات التي يتم توفريها واملتعلقة بال�صقق وال�صقق الفندقية والفيات واملكاتب واملنتجعات 
ال�صحية واملنتجعات ال�صياحية والفنادق واملناطق ال�صناعية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق ، خدمات ادارة امل�صتاأجرين ، خدمات ادارة ال�صقق 
والفيات امل�صتاأجرة ، خدمات �صم�صرة العقارات ، خدمات تثمني العقارات ، اخلدمات املالية ، خدمات ال�صتثمار ، خدمات ال�صناديق العقارية 
، خدمات التمويل العقاري ، خدمات التقييم العقاري ، خدمات ادارة العقارات وخدمات ادارة حمافظ املمتلكات العقارية ، خدمات ال�صتثمار 
تقييم   خدمات   ، الرا�للصللي  ا�صمتاك  خدمات   ، الرا�للصللي  تطوير  خدمات   ، العقارات  تاأمني  خدمات   ، العقارية  ال�صم�صرة  خدمات   ، العقاري 
، اخلدمات  املالية وبرامج اجلوائز التحفيزية  التاأجري، الربامج  ،ا�صتماك الأرا�صي لغايات  وا�صتماك  العقارات لغاية التطوير وال�صتثمار 
اأو ق�صائم ذات قيمة متعلقة بربامج  املالية والتاأمينية املرتبطة بتنظيم وتنفيذ وادارة وتوفري برامج اجلوائز املحفزة للولء ، ا�صدار �صندات 
اجلوائز املحفزة للولء ، الرعاية املالية ، توفري اخلدمات الو�صاطة ، ا�صدار ال�صيكات ال�صياحية ، توفري املعلومات املتعلقة بجميع تلك اخلدمات 

مبا فيها توفري املعلومات حول تلك اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية.
و�صف العامة: العامة عبارة ر�صم �صكل �صجرة نابتا من احلرف )M( مكتوب ب�صكل مميز واىل جانبها يوجد احلرف )V( مكتوب ب�صكل مميز 

وباأ�صفلها يوجد كلمات )قرية م�صرف( مكتوبة باللغة العربية و كلمات )MUSHRIF VILLAGE( مكتوبة باللغة الإنكليزية.
ا�صم  لعتبارها  الأخللرى  بالأو�صاع  و  العامة  عن  مبعزل   )MUSHRIF( كلمة  ا�صتخدام  عند  ح�صري  بحق  املطالبة  عدم  ال�صرتاطات: 

منطقة جغرافية
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 

30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

MV قرية م�صرف MUSHRIF VILLAGE   : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 314627   بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    اثراء العقارية �س.ذ.م.م

وعنوانة :  طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37
اإن�صاء املباين والإ�صاح وخدمات الرتكيب اأو التجميع ، الإ�صراف على اإن�صاء املباين ، بناء اك�صاك وحمات عر�س ، تنظيف 
واإ�صاح  ، تركيب و�صيانة  املركبات  تنظيف   ، املاب�س  تنظيف   ، الداخل  املباين من  تنظيف   ، للمباين  ال�صطوح اخلارجية 
اجهزة الكمبيوتر ، الإن�صاء ، ا�صت�صارات متعلقة بالإن�صاء ، معلومات عن الإن�صاء ، تركيب و�صيانة وا�صاح املعدات الآلية ، 
�صيانة واإ�صاح ال�صيارات ، تركيب و�صيانة واإ�صاح الآلت واملعدات املكتبية ، دهان ال�صطوح الداخلية واخلارجية ، اإ�صاح 
اجهزة الت�صوير الفوتوغرايف ، تاأجري معدات الإن�صاء ، معلومات عن الإ�صاح ، �صيانة برك ال�صباحة ، تركيب و اإ�صاح 
للت�صوق  وبناء مركز  واإ�صاح  �صيانة   ، النوافذ  تنظيف   ، وال�صيانة   بالوقود  التزود  املركبات  ، حمطات خدمة  التلفونات 
التنظيف  ؛  اأك�صاك وحمات عر�س  بناء  ؛  املباين  اإن�صاء  الإ�صراف على  ؛  املرافق  اإدارة  ، خدمات  وفنادق ومرافق ترفيهية 

اجلاف ؛ تركيب واإ�صاح الأجهزة الكهربائية ؛ خدمات الكهربائية ؛ تنظيف ال�صوارع.
و�صف العامة: العامة عبارة ر�صم �صكل �صجرة نابتا من احلرف )M( مكتوب ب�صكل مميز واىل جانبها يوجد احلرف 
 MUSHRIF( كلمات  و  العربية  باللغة  مكتوبة  م�صرف(  )قرية  كلمات  يوجد  وباأ�صفلها  مميز  ب�صكل  مكتوب   )V(

الإنكليزية. باللغة  مكتوبة   )VILLAGE
ال�صرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام كلمة )MUSHRIF( مبعزل عن العامة و بالأو�صاع الأخرى 

لعتبارها ا�صم منطقة جغرافية
اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية :   ون زعبيل
املودعة بالرقم:  314631           بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    ون زعبيل ذ.م.م

وعنوانة :  طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات التاأمني، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية ؛ مكاتب العقارات وال�صقق ال�صكنية ؛ اإدارة العمارات ؛ تاأجري ال�صقق ؛ 
ا�صتثمار الأموال ؛ تاأجري املكاتب )عقارات( ؛ تاأجري املكاتب لزماء العمل ؛ خدمات وكالت العقارات ؛ حت�صيل الإيجارات ؛ اخلدمات العقارية 
، ادارة العقارات ، خدمات عقارات التجزئة التجارية و خدمات العقارات ال�صكنية، ادارة وتوجيه وتاأجري العقارات التجارية وعقارات التجزئة 
والعقارات ال�صكنية ، خدمات تاأجري وا�صتئجار العقارات التي يتم توفريها واملتعلقة بال�صقق وال�صقق الفندقية والفيات واملكاتب واملنتجعات 
ال�صحية واملنتجعات ال�صياحية والفنادق واملناطق ال�صناعية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق ، خدمات ادارة امل�صتاأجرين ، خدمات ادارة ال�صقق 
والفيات امل�صتاأجرة ، خدمات �صم�صرة العقارات ، خدمات تثمني العقارات ، اخلدمات املالية ، خدمات ال�صتثمار ، خدمات ال�صناديق العقارية 
، خدمات التمويل العقاري ، خدمات التقييم العقاري ، خدمات ادارة العقارات وخدمات ادارة حمافظ املمتلكات العقارية ، خدمات ال�صتثمار 
تقييم   خدمات   ، الرا�للصللي  ا�صمتاك  خدمات   ، الرا�للصللي  تطوير  خدمات   ، العقارات  تاأمني  خدمات   ، العقارية  ال�صم�صرة  خدمات   ، العقاري 
، اخلدمات  املالية وبرامج اجلوائز التحفيزية  التاأجري، الربامج  ،ا�صتماك الأرا�صي لغايات  وا�صتماك  العقارات لغاية التطوير وال�صتثمار 
اأو ق�صائم ذات قيمة متعلقة بربامج  املالية والتاأمينية املرتبطة بتنظيم وتنفيذ وادارة وتوفري برامج اجلوائز املحفزة للولء ، ا�صدار �صندات 
اجلوائز املحفزة للولء ، الرعاية املالية ، توفري اخلدمات الو�صاطة ، ا�صدار ال�صيكات ال�صياحية ، توفري املعلومات املتعلقة بجميع تلك اخلدمات 

مبا فيها توفري املعلومات حول تلك اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية.
و�صف العامة: العامة عبارة عن الكلمات )ون زعبيل( مكتوب باللغة العربية ويتخلله �صعار خط اأفقي مميز.

منطقة  ا�صم  لعتبارها  الأخلللرى  بللالأو�للصللاع  و  العامة  عن  مبعزل  )زعبيل(  كلمة  ا�صتخدام  عند  ح�صري  بحق  املطالبة  عللدم  ال�للصللرتاطللات: 
جغرافية

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 
30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية :   ون زعبيل
املودعة بالرقم:  314633           بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    ون زعبيل ذ.م.م

وعنوانة :  طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
النزل  خدمات  ؛  والُنزل(  )الفنادق  الإقامة  تاأمني  مكاتب  خدمات  ؛  املوؤقت  الإيللواء  وامل�صروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات 
؛  )الكانتينات(  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  ؛  وال�صراب  بالطعام  التزويد  ؛  الكافترييات  خدمات  ؛  النزل  حجز  ؛ 
تاأجري الكرا�صي واملوائد وبيا�صات املوائد والأواين الزجاجية ؛ تاأجري اأجهزة الطهي ؛ تاأجري ُغرف الإجتماعات ؛ تاأجري 
القادمون واملغادرين( ؛  خدمات  املوؤقت )اإدارة  الفنادق ال�صغرية )املوتيات( ؛ خدمات لل�صكن  اأجهزة الإ�صاءة ؛ خدمات 
الفنادق اخلا�صة بتوفري كافة  املعلومات عنه؛ خدمات  الفوري وتوفري  املوؤقت وخدمات احلجز واحلجز  وال�صكن  الفنادق 
الت�صهيات واملرافق الازمة لعقد املوؤمترات والجتماعات واملعار�س واجلل�صات التدريبية وور�صات العمل ومعار�س العمال 
والجتماعات الر�صمية واملحا�صرات؛ خدمات البوابني؛ خدمات ال�صيافة؛ خدمات التعاقد على توفري الطعام وامل�صروبات؛ 
خدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية وخدمات املطاعم للوجبات ال�صريعة  وخدمات القهاويوخدمات املقاهيوخدمات 
)ال�صناك بار( التي تقدم وجبات خفيفة؛ خدمات توفري وتقدمي الطعام وامل�صروبات؛ خدمات حت�صري الطعام وامل�صروبات؛ 

خدمات التخطيط لإقامة املنا�صبات والحداث؛ خدمات ح�صانة الطفال.
و�صف العامة: العامة عبارة عن الكلمات )ون زعبيل( مكتوب باللغة العربية ويتخلله �صعار خط اأفقي مميز.

ال�صرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام كلمة )زعبيل( مبعزل عن العامة و بالأو�صاع الأخرى لعتبارها 
ا�صم منطقة جغرافية

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 
امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ONE ZAABEEL   : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم:  314634           بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    ون زعبيل ذ.م.م

وعنوانة :  طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات التاأمني، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية ؛ مكاتب العقارات وال�صقق ال�صكنية ؛ اإدارة العمارات ؛ تاأجري ال�صقق ؛ 
ا�صتثمار الأموال ؛ تاأجري املكاتب )عقارات( ؛ تاأجري املكاتب لزماء العمل ؛ خدمات وكالت العقارات ؛ حت�صيل الإيجارات ؛ اخلدمات العقارية 
، ادارة العقارات ، خدمات عقارات التجزئة التجارية و خدمات العقارات ال�صكنية، ادارة وتوجيه وتاأجري العقارات التجارية وعقارات التجزئة 
والعقارات ال�صكنية ، خدمات تاأجري وا�صتئجار العقارات التي يتم توفريها واملتعلقة بال�صقق وال�صقق الفندقية والفيات واملكاتب واملنتجعات 
ال�صحية واملنتجعات ال�صياحية والفنادق واملناطق ال�صناعية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق ، خدمات ادارة امل�صتاأجرين ، خدمات ادارة ال�صقق 
والفيات امل�صتاأجرة ، خدمات �صم�صرة العقارات ، خدمات تثمني العقارات ، اخلدمات املالية ، خدمات ال�صتثمار ، خدمات ال�صناديق العقارية 
، خدمات التمويل العقاري ، خدمات التقييم العقاري ، خدمات ادارة العقارات وخدمات ادارة حمافظ املمتلكات العقارية ، خدمات ال�صتثمار 
تقييم   خدمات   ، الرا�للصللي  ا�صمتاك  خدمات   ، الرا�للصللي  تطوير  خدمات   ، العقارات  تاأمني  خدمات   ، العقارية  ال�صم�صرة  خدمات   ، العقاري 
، اخلدمات  املالية وبرامج اجلوائز التحفيزية  التاأجري، الربامج  ،ا�صتماك الأرا�صي لغايات  وا�صتماك  العقارات لغاية التطوير وال�صتثمار 
اأو ق�صائم ذات قيمة متعلقة بربامج  املالية والتاأمينية املرتبطة بتنظيم وتنفيذ وادارة وتوفري برامج اجلوائز املحفزة للولء ، ا�صدار �صندات 
اجلوائز املحفزة للولء ، الرعاية املالية ، توفري اخلدمات الو�صاطة ، ا�صدار ال�صيكات ال�صياحية ، توفري املعلومات املتعلقة بجميع تلك اخلدمات 

مبا فيها توفري املعلومات حول تلك اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية.
و�صف العامة: العامة عبارة عن الكلمات )ONE ZAABEEL( مكتوب باللغة الإنكليزية ويتخللها �صعار خط اأفقي مميز.

ا�صم  لعتبارها  الأخللرى  بالأو�صاع  و  العامة  عن  مبعزل   )ZAABEEL( كلمة  ا�صتخدام  عند  ح�صري  بحق  املطالبة  عدم  ال�صرتاطات: 
منطقة جغرافية

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 
30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

WATERFRONT MARKET: طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 314655   بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    ماركت الواجهة البحرية �س.ذ.م.م 

وعنوانة :  طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37
اإن�صاء املباين والإ�صاح وخدمات الرتكيب اأو التجميع ، الإ�صراف على اإن�صاء املباين ، بناء اك�صاك وحمات عر�س ، تنظيف 
واإ�صاح  ، تركيب و�صيانة  املركبات  تنظيف   ، املاب�س  تنظيف   ، الداخل  املباين من  تنظيف   ، للمباين  ال�صطوح اخلارجية 
اجهزة الكمبيوتر ، الإن�صاء ، ا�صت�صارات متعلقة بالإن�صاء ، معلومات عن الإن�صاء ، تركيب و�صيانة وا�صاح املعدات الآلية ، 
�صيانة واإ�صاح ال�صيارات ، تركيب و�صيانة واإ�صاح الآلت واملعدات املكتبية ، دهان ال�صطوح الداخلية واخلارجية ، اإ�صاح 
اجهزة الت�صوير الفوتوغرايف ، تاأجري معدات الإن�صاء ، معلومات عن الإ�صاح ، �صيانة برك ال�صباحة ، تركيب و اإ�صاح 
التلفونات ، حمطات خدمة املركبات التزود بالوقود وال�صيانة ، تنظيف النوافذ ، �صيانة واإ�صاح وبناء مركز للت�صوق وفنادق 
ومرافق ترفيهية ، خدمات اإدارة املرافق ؛ الإ�صراف على اإن�صاء املباين ؛ بناء اأك�صاك وحمات عر�س ؛ التنظيف اجلاف ؛ 

تركيب واإ�صاح الأجهزة الكهربائية ؛ خدمات الكهربائية ؛ تنظيف ال�صوارع.
)ماركت  الكلمات  وباأ�صفلها  دائرية  على خلفية  بطريقة مميزة  مكتوب   )W( عبارة عن حرف  العامة  العامة:  و�صف 

الواجهة البحرية( و )WATERFRONT MARKET( مكتوب باللغة العربية والإنكليزية بطريقة مميزة.
ال�صرتاطات: 

اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 
امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-الفجر:

 �صهد ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي 
والتخطيط  الللبلللللديللة  دائللللرة  رئلليلل�للس 
بعجمان، ع�صو جمل�س اإدارة املوؤ�ص�صة 
الحتلللاديلللة فللعللاللليللات مللركللز عجمان 
من  الثانية  الن�صخة  بنجاح  لل�صاب 
 ، الإملللللارة  يف  ال�صيفية  الأكللادميلليللة 
وجهة  اليوم  اأ�صبح  املركز  اأن  موؤكداً 
للللكلللل امللللبلللدعلللني وحلللا�لللصلللنلللة للللللللرواد 

ومن�صة للم�صممني والفنانني.
واأعلللللرب اللل�للصلليللخ علللن فللخللره بجهود 
�صفحات  ي�صطرون  الللذيللن  ال�صباب 
ل�صناعة  املللجللالت  كللافللة  يف  م�صرقة 
م�صتقبل اأف�صل للجميع، فاملركز يعد 
من�صة جتمع العقول وملتقى يجمع 

�صقف  حتللت  التطوير  عللن  الباحثني 
وخدمة  الطموحات  لتحقيق  واحللد 

الوطن.
والتقى ال�صيخ را�صد النعيمي باأع�صاء 
واأطلع على  لل�صباب  جمل�س عجمان 
ا�صتمع  كللمللا  الللتللطللويللريللة،  اخللللطلللة 
�للصللمللوه للل�للصللرح مللفلل�للصللل علللن اأهللللداف 
ال�صاعي  لللللل�للصللبللاب  عللجللمللان  ملللركلللز 
القطاع  وتللطللويللر  تللنللملليللة  لإحللللللداث 
ال�صبابي وفق الحتياجات املجتمعية، 
من خال تنفيذ الأن�صطة واملبادرات 
ال�صباب  ر�صا  وتنال  ت�صتقطب  التي 
تنمية  على  وت�صاعد  الهمم  وت�صحذ 
ال�صباب عن طريق  وتطوير مهارات 
لتقدمي  ملللدرو�لللصلللة  بلللراملللج  تللنللفلليللذ 
الدعم وامل�صاركة يف تنظيم الفعاليات 

والأحداث جلعل املركز نقطة اإ�صعاع 
عن�صراً  اللل�للصللبللاب  وجللعللل  جمتمعية 

فاعًا يف املجتمع.
والتقى ال�صيخ خال زيارته للمركز 
لل�صباب  الحتللاديللة  املوؤ�ص�صة  بللللاإدارة 
التي حققتها  النتائج  على  لاطاع 
 2019 لعام  ال�صيفية  الأكللادميلليللة 
من600  اأكللر  على  ا�صتملت  والتي 
ور�صة  بني  تنوعت  تطويري  برنامج 
يف  مللتللخلل�للصلل�للصللة  ودورة  وملل�للصللابللقللة 
والهوايات  واملعارف  املهارات  تطوير 
وجمالت الحرتاف لل�صباب، �صمن 
والعلمية  الثقافية  املجالت  خمتلف 
والرتفيهية بال�صراكة مع نخبة من 
اأكر  م�صتقطبًة  العاملية،  املوؤ�ص�صات 
14 موقعا  األف م�صارك يف   20 من 

يف خمتلف مناطق الدولة.
الأكادميية  عمل  فريق  جهود  وثمن 
يذكر  جلللللهلللللداً  يللللدخللللر  مل  واللللللللللذي 
بناء  اإىل  الهادفة  املللبللادرات  لتد�صني 
وا�صتغال  اللل�للصللبللاب  قلللللدرات  ودعللللم 
الأمثل ومبا  بال�صكل  اأوقات فراغهم 
ويفتح  مللهللاراتللهللم،  تنمية  يف  ي�صهم 
املجال لا�صتثمار يف املواهب؛ ودعم 
ا�صتعداداتها للم�صتقبل وفق الركائز 
الرئي�صية لاأجندة الوطنية لل�صباب 
التي تتمحور حول مفاهيم )الأمل، 

واحلياة وامل�صتقبل(.
ويف هلللذا الإطللللار قلللال �للصللعللادة �صعيد 
النظري مدير عام املوؤ�ص�صة الحتادية 
الر�صيدة  القيادة  دعم  لل�صباب:” اإن 
الأجندة  لتطلعات  عجمان  اإمللارة  يف 

املمكن  �للصللكللل  لللللل�للصللبللاب  اللللوطلللنللليلللة 
املوؤ�ص�صة  م�صاريع  لنجاح  الرئي�صي 
اإىل  الإملللارة بالإ�صافة  الحتللاديللة يف 
�صاهم  كما  ال�صبابية،  املللبللادرات  كافة 
امل�صاريع  حتلللويلللل  وتلللللرية  بللتلل�للصللريللع 
التطبيق  اإىل  الللنللظللري  اإطللارهللا  مللن 
العمل الناجح والفعال. فلدى �صباب 
لعر�س  اليوم  ذهبية  فر�صة  عجمان 
م�صاريعهم  وتلللطلللويلللر  ابللتللكللاراتللهللم 
وتنمية مهاراتهم لي�س لدخول �صوق 
العمل فح�صب واإمنا للتفوق والريادة 

يف خمتلف القطاعات«. 
فعاليات  اأن  اإىل  الإ�للللصللللارة  وجتلللللدر 
الأكلللللادميللللليلللللة اللل�للصلليللفلليللة مللللا زالللللت 
ومركزا  مللوقللعللا   14 يف  ملل�للصللتللمللرة 
تللغللطللي معظم  وتلللدريلللبللليلللا  �للصللبللابلليللا 

ملللنلللاطلللق اللللللدوللللللة حلللتلللى يللللللوم 24 
هذا  قامت  حيث  اجللللاري،  اأغ�صط�س 
املو�صوعات  علللدد  مبلل�للصللاعللفللة  الللعللام 
املا�صي،  اللللعلللام  يف  طللرحللتللهللا  اللللتلللي 
لللتلل�للصللمللل بللللرامللللج تللنللافلل�للصلليللة دولللللة 
والريادة  القيادة  وبللرامللج  الإملللارات، 

والإيجابية،  ال�صعادة  وبرامج  عاملياً، 
وبللللللرامللللللج حلللللللول تللللللاريللللللخ وثلللقلللافلللة 
الأعمال،  ريلللادة  الللدولللة، ويف جمللال 
والآداب،  والفنون  واللغات  والثقافة 
والتكنولوجيا وتقنية واأمن املعلومات 
وعلوم امل�صتقبل، واإدارة الوقت وفرق 

جمموعة  اإىل  بلللالإ�لللصلللافلللة  اللللعلللملللل، 
مللن اللللور�لللس والللللللدورات يف جمالت 
والتطوع  والإ�صعاف،  املللدين،  الدفاع 
وال�صحة  التحتية،  والبنية  والبيئة 
الريا�صية  والأنلل�للصللطللة  واللل�للصللامللة، 

وغريها من امللفات واملو�صوعات.

•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت اللجنة الوطنية لانتخابات يف 
مقر وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
توعوية  حما�صرة  اأبوظبي،  اإمللارة  يف 
ال�صيا�صية  امل�صاركة  “تعزيز  بعنوان 
انتخابات  املللللراأة مللن خلللال  ومتللكللني 
املجل�س الوطني الحتادي”، وذلك يف 
اإطار حر�س اللجنة على تعزيز ثقافة 
م�صتوى  ورفلللع  ال�صيا�صية،  امللل�للصللاركللة 
الوعي ال�صيا�صي باحلياة الربملانية يف 
اأهمية  على  والتاأكيد  الإمللارات،  دولة 
امل�صاركة الفاعلة يف انتخابات املجل�س 

الوطني الحتادي 2019.
الدكتور  �لللصلللعلللادة  امللللحلللا�لللصلللرة  األلللقلللى 
امل�صاعد  اللللوكللليلللل  اللللغلللفلللللللي،  �للصللعلليللد 
الحتلللادي  الللوطللنللي  املجل�س  للل�للصللوؤون 
املجل�س  لللل�لللصلللوؤون  اللللدوللللة  وزارة  يف 
وُمقرر  علل�للصللو  الحتلللللللادي،  الللوطللنللي 
واأكد  لانتخابات،  الوطنية  اللجنة 
خالها اأن انتخابات املجل�س الوطني 
الحتادي 2019 هي مرحلة جديدة 
التي  ال�صيا�صية  التنمية  م�صرية  يف 
وا�صتحقاق  الإملللارات،  دولللة  تنتهجها 
خاله  مللن  يلل�للصللارك  جللديللد  انتخابي 
اختيار  الإملللللللارات يف  دولللللة  مللواطللنللو 
املجل�س  قبة  حتت  ميثلهم  �صوف  من 
الللللوطللللنللللي الحتللللللللللللادي، ويللل�لللصلللهلللم يف 
نللقللل �للصللوتللهللم مبلل�للصللوؤوللليللة واأملللانلللة 

متطلباتهم  حتللقلليللق  علللللى  واللللعلللملللل 
واحتياجاتهم. 

املجل�س  انللتللخللابللات  اأن  �صعادته  وبللني 
الوطني الحتادي املقبلة، هي جت�صيد 
للعملية  اللللنلللوعلللي  للللللتللطللور  عللملللللي 
هذه  “اإن  �صعادته:  وقال  النتخابية، 
العملية النتخابية تاأتي �صمن �صياق 
والعمل  والتنمية  التطور  منظومة 
علللللى مللوا�للصلللللة ملل�للصللرية الإجنلللللللازات 
واللللنلللجلللاحلللات اللللتلللي حتللقللقللهللا دولللللة 
الإمارات يف جميع املجالت، ومن هنا 
فاإن امل�صاركة يف العملية النتخابية يف 
جميع مراحل الت�صويت هو م�صاهمة 

فاعلة يف بناء امل�صتقبل امل�صرق لدولة 
الإمارات«.

واأكللللللللد علللللللى الللللللللدور اللللكلللبلللري الللللذي 
والتعاون  اخلللارجلليللة  وزارة  بلله  تللقللوم 
الللللللدويل مبللرحلللللة الللتلل�للصللويللت خلللارج 
اللللدوللللة واللللتلللي �للصللتللكللون يلللوملللي 22 
وحر�صها   ،2019 �صبتمرب  و23  
التجهيزات  جلللمللليلللع  تللللوفللللري  علللللللى 
ال�صفارات  مللقللرات  يف  والتح�صريات 
الدبلوما�صية  والبعثات  والقن�صليات 
مبا ميكن اأع�صاء الهيئات النتخابية 
الإدلء  من  الدولة  خارج  املتواجدين 
اأ�صاد  كما  النتخابات،  يف  باأ�صواتهم 

تقوم  التي  الكبرية  باجلهود  �صعادته 
بالنتخابات  التعريف  يف  الللوزارة  بها 
الربملانية لدولة الإمللارات ومبا يعزز 

من مكانتها العاملية.
“حتر�س   الغفلي:  الدكتور  واأ�للصللاف 
الر�صيدة على  الإمللللارات  دوللللة  قلليللادة 
�لللصلللاأنللله تعميق  مللللن  مللللا  كللللل  تللللوفللللري 
الوعي  ورفللللللع  اللل�للصللعللبلليللة  املللل�لللصلللاركلللة 
ال�صيا�صي لدى املواطنني والدخول يف 
اإ�صافية،  مبكت�صبات  جديدة  مرحلة 
وتفعيل الدور الذي يقوم به املجل�س 
لربنامج  ترجمة  الحتللادي،  الوطني 
اأعلن  الللللللذي  اللل�للصلليللا�للصللي  اللللتلللملللكلللني 

عللنلله �للصللاحللب اللل�للصللمللو اللل�للصلليللخ خليفة 
الدولة  رئلليلل�للس  نللهلليللان،  اآل  زايللللد  بلللن 
2005 مبنا�صبة  اهلل” عام  “حفظه 
والثاثني  اللللرابلللع  الللوطللنللي  الللليلللوم 
لقيام دولللة الإمللللارات، والللذي يهدف 
الوطني  املللجللللل�للس  دور  تللفللعلليللل  اإىل 
الحتادي، وتعزيز م�صاركة املواطنني 
يف  وم�صاهمتهم  الللوطللنللي  الللعللمللل  يف 
ا�صتعرا�س  كما  الللقللرار.  �صنع  عملية 
الوطني  املجل�س  ودور  مهام  �صعادته 
الحتلللادي، والإجنلللازات الكبرية التي 
بلللداأت  الللتللي  حققها خلللال ملل�للصللريتلله 
ملللع قلليللام دولللللة الحتلللللاد، ملللوؤكلللداً اأن 

املجل�س كان ومازال ميثل �صوت �صعب 
الإمللارات الذي يعرب عن طموحاتهم 
احلكومة  اإىل  ويللنللقللل  وتللطلللللعللاتللهللم، 
واحتياجاتهم  امللللواطلللنلللني  طلللللللبلللات 
اأع�صاء  اأن  الغفلي  واأو�صح  واأمانيهم. 
وتفان  بلللاإخلللا�لللس  علللملللللللوا  املللجللللل�للس 
وامل�صوؤولية  الأمللانللة  من  عللال  وبح�س 
الوطن  م�صلحة  اأجلللل  مللن  الوطنية 
الللتللام والفعال  الللتللنللا�للصللق  مللن خلللال 
مع احلكومة، ف�صكل املجل�س ال�صلطة 
امل�صاندة واملر�صدة لل�صلطة التنفيذية 
وامل�صاهم الفاعل يف اإقرار الكثري من 
قادت  والللتللي  والللقللوانللني،  الت�صريعات 

القطاعات  جللملليللع  يف  الرتللللقللللاء  اإىل 
بدولة الإمارات.

الغفلي بقرار �صاحب  الدكتور  واأ�صاد 
اللل�للصللمللو اللل�للصلليللخ خللللليللفللة بلللن زايللللد اآل 
نللهلليللان رئلليلل�للس الللللدولللللة حللفللظلله اهلل 
اخلا�س   2019 للل�للصللنللة   )1( رقللللم 
املجل�س  يف  امللللراأة  متثيل  ن�صبة  بللرفللع 
اإىل   2019 الحتلللللللللادي  اللللوطلللنلللي 
%50، باعتباره خطوة مهمة جت�صد 
الر�صيدة  القيادة  اإميللان  جوهرها  يف 
بلللاللللدور الللفللاعللل الللللذي تلللللعللبلله املللللراأة 
الربملاين،  الللعللمللل  ملل�للصللرية  تللطللور  يف 
وخللللدمللللة الللللوطللللن وامللللللواطلللللن، حيث 

الإمارات  دولللة  اخلطوة  هللذه  و�صعت 
م�صتوى  علللللى  مللتللقللدمللة  ملللراكلللز  يف 
ال�صيا�صي  التمثيل  حيث  مللن  الللعللامل 

للمراأة يف الربملان.
الفاعل  احللل�للصللور  اأن  �للصللعللادتلله  واأكللللد 
الحتادي  الوطني  املجل�س  يف  للمراأة 
يعد قفزة نوعية يف العمل الربملاين، 
اأهللملليللة دورهلللللا املميز  وتلللاأكللليلللد علللللى 
قيادة  اأن  مبيناً  املللجللتللمللع،  خللدمللة  يف 
دوللللة الإملللللارات الللر�للصلليللدة اأوللللت منذ 
متكني  بعملية  الهللتللمللام  مبكر  وقللت 
القيادية  املنا�صب  لتتبواأ جميع  املراأة 
الوطني  املللجللللل�للس  ومللنللهللا  اللللدوللللة  يف 
انتخابية  عملية  اأول  منذ  الحتلللادي 
و�للصللوًل اإىل اللللدورة الللرابللعللة، والذي 
املللراأة ن�صف مقاعد  �صوف ت�صغل فيه 

املجل�س الوطني الحتادي.

معلومات اإ�ضافية
وتللتللوفللر امللللزيلللد ملللن املللعلللللومللات عن 
الدورة النتخابية الرابعة لنتخابات 
 2019 الحتللللادي  الللوطللنللي  املجل�س 
الجتماعي  التوا�صل  �صفحات  عللرب 
الإلكرتوين  وامللللوقلللع  بللهللا،  اخلللا�للصللة 
للللللللجلللنلللة الللللوطللللنلللليللللة للللانلللتلللخلللابلللات 
وبالت�صال هاتفياً  الذكي،  وتطبيقها 
 600500005 الللللللرقللللللم  علللللللللى 
للتحدث اإىل موظفي مركز الت�صال 

اخلا�س بالنتخابات.

خلل اطلعه على خطة تطوير مركز عجمان لل�ضباب

را�شد بن حميد ي�شيد بجهود ال�شباب يف خدمة الوطن

بهدف التعريف بالعملية النتخابية والتاأكيد على اأهمية امل�ضاركة الفاعلة يف عمليات الت�ضويت

اللجنة الوطنية لالنتخابات تنظم حما�شرة ملوظفي وزارة اخلارجية والتعاون الدويل

•• دبي-الفجر:

ل�صرطة  الللعللام  القائد  املللري  خليفة  اهلل  عبد  اللللللواء  �صعادة  مللن  بتوجيهات 
القائد  م�صاعد  املن�صوري،  اإبراهيم  خليل  خبري  اللللللواء  �صعادة  تللراأ�للس  دبللي، 
بن  �صعيد  ال�صال  الدكتور  اللللللواء  و�صعادة  اجلنائي،  البحث  ل�صوؤون  العام 
لبحث  اجتماعا  الإدارة،  ل�صوؤون  الللعللام  القائد  م�صاعد  الفا�صي،  هللويللدي 
تعزيز العمل امل�صرتك لقطاعي البحث اجلنائي والإدارة، يف كافة اجلوانب 
الإدارية واجلنائية، بهدف الو�صول اإىل التميز والريادة العاملية يف املجالت 
ال�صرطية، بح�صور كافة مديري الإدارات العامة ونوابهم، ومديري مكاتب 
مراكز  ومديري  الفرعية  الإدارات  ومديري  للقطاعني،  املوؤ�ص�صي  التطوير 

ال�صرطة. 
اإبراهيم املن�صوري على دور الجتماعات التكاملية  واأكد اللواء خبري خليل 
بني كافة القطاعات ال�صرطية يف رفع م�صتوى الأداء يف كافة الأ�صعدة، واأن 
العوائق  العامة ملعرفة  الإدارات  اأثر بالغ يف دعم  اللقاءات الدورية لها  هذه 

�صاأنها  من  التي  الإبداعية،  والأفكار  والآراء  امل�صورة  وتقدمي  والحتياجات 
حتقيق الأهداف ال�صرتاتيجية لل�صرطة دبي، و�صوًل اإىل م�صتوى عاملي من 
التميز والريادة يف العمل ال�صرطي. بدوره، قال اللواء الدكتور ال�صال �صعيد 
بن هويدي الفا�صي، اإن كل قطاع من القطاعات ال�صرطية يدعم الآخر، واإن 
كانت هناك اختافات تخ�ص�صية اإل اأن التجارب واملمار�صات امل�صرتكة لها دور 
كبري يف تطوير الإدارات العامة كافة، واأن مثل هذه الأن�صطة التي جتمع عدة 
اإدارات عامة يف مكان واحد، ت�صاهم ب�صكل كبري يف عمل نقلة نوعية لاأداء، 
وذلك من خال توحيد اجلهود وزيادة التوا�صل والعمل امل�صرتك. ت�صمن 
املقدمة  والقللرتاحللات  والنتائج  واملللبللادرات  الللربامللج  ا�صتعرا�س  الجللتللمللاع 
لاأدلة  العامة  والإدارة  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  من 
اجلنائية وعلم اجلرمية، والإدارة العامة ملكافحة املخدرات، والإدارة العامة 
للموؤ�ص�صات العقابية والإ�صاحية، وكذلك الإدارة العامة للموارد الب�صرية، 
ال�صطناعي،  للذكاء  العامة  والإدارة  الإداريللللة،  لل�صوؤون  العامة  والإدارة 

والإدارة العامة للمالية، ومراكز ال�صرطة. 

•• ال�صارقة-وام:

متكن خمترب بلدية مدينة ال�صارقة خال الن�صف الأول من العام احلايل من 
اأحدث تقنيات الفح�س والقيا�س واإتباع طرق  4196 عينة من خال  حتليل 
حتليل معتمدة عاملياً من اأجل حتقيق موا�صفات عاملية و�صمان اأن ت�صري النتائج 

وفق ما هو خمطط لها.
املركزية يف  اإدارة املختربات  ال�صيخة الدكتورة جناء علي املعا مدير  واأكللدت 
بلدية مدينة ال�صارقة حر�س بلدية مدينة ال�صارقة من خال خمترب البلدية 
على حتقيق الريادة العاملية يف الإختبارات والإجراءات التحليلية للمواد الغذائية 
اإىل املعايري واملقايي�س العاملية  من خال تطبيق القوانني الرقابية والو�صول 

امل�صتهدفة  للجهة  و�للصللوًل  و  والكيميائية  امليكروبية  الإخللتللبللارات  يف  املطلوبة 
عملية  اإن�صائه  منذ  يللواكللب  املخترب  ان  و�صافت  امل�صتهلك  ل�صامة  وحتقيقاً 
على  احل�صول  من   1999 عللام  يف  مكنه  مما  العاملي  والتقني  العلمي  التطور 
من   ISO17025 الللدويل  املعيار  وفق  للمختربات  الللدويل  العتماد  �صهادة 
املخترب يف مواكبة  وا�صتمر  يوكا�س  العتماد  الربيطانية خلدمات  الهيئة  قبل 

الأنظمة بكل جديد وتقدمي التدريب والتاأهيل املتوا�صل للكادر الفني.
واأو�صحت مدير اإدارة املختربات املركزية اأن املخترب ح�صل على جتديد �صهادة 
م�صتوى  رفللع  يف  �صاهم  ما  التوايل  على   20 للمرة  ال�صنوية  الللدويل  العتماد 
ال�صحة العامة يف الإمارة بالإ�صافة اإىل تى�صهيل و حت�صني التوا�صل التجاري 

بني دول العامل.

•• الفجرية -وام:

ا�صتكملت بلدية الفجرية كافة ا�صتعداداتها ل�صتقبال عيد الأ�صحى املبارك يف 
اإطار �صعي البلدية لتحقيق �صعادة وراحة املواطنني واملقيمني يف اإمارة الفجرية. 
وقال �صعادة املهند�س حممد �صيف الأفخم مدير عام بلدية الفجرية اإنه مت اإجناز 
الإمارة  يف  للبلدية  التابعة  املقا�صب  جميع  يف  وال�صتعدادات  الإجلللراءات  كافة 
ل�صتقبال اجلمهور وتلبية احتياجاتهم خال اأيام عيد الأ�صحى املبارك، وذلك 
تطبيقا للخطة ال�صنوية التي تعتمدها البلدية والتي جنحت يف تقليل الزحام 
عيد  خطة  تطبيق  يف  ي�صهم  مما  الأ�صاحي  وت�صليم  الذبح  اإجلللراءات  وت�صريع 
الأ�صحى على اأكمل وجه. واأكد جاهزية اإدارة املقا�صب من حيث كادرها الفني 
املوؤهل الذي ي�صم اأطباء وبيطريني ومفت�صني وفنيي املختربات، بالإ�صافة اإىل 
حيث  الذبح،  خال  ا�صتعمالها  يتم  التي  واملعدات  احلديثة  التقنيات  جاهزية 
اأيام العيد من بعد �صاة العيد مبا�صرة وحتى النتهاء من  اأول  �صيبداأ العمل 
ال�صاد�صة �صباحاً  ال�صاعة  العمل من  �صيبداأ  الثاين  اليوم  الأ�صاحي، ويف  جميع 
وم�صايف،  والطويني،  الفجرية،  مقا�صب  يف  وذلللك  م�صاء،  ع�صرة  الثانية  وحتى 

على  التفتي�صية  احلمات  بتكثيف  قامت  الفجرية  بلدية  اأن  واأ�للصللاف  وقدفع. 
املن�صاآت ال�صحية والغذائية مبراقبة الأ�صواق املركزية واملحال التجارية واملطاعم 
الغذائية واخل�صراوات  املواد  العاملة يف جمال توزيع وبيع وجتارة  واملوؤ�ص�صات 
والفواكه واللحوم ومراكز التجميل وال�صالونات الن�صائية والرجالية والفنادق 
ال�صلع  واأوزان  باأ�صعار  التاعب  عللدم  من  والتاأكد  العيد  ل�صتقبال  ا�صتعداداً 
ال�صتهاكية. وقال اإن بلدية الفجرية م�صتعدة للعيد من خال تزيني الدوارات 
الرئي�صية يف المارة باإ�صاءات مبتكرة وجعل املدينة تزهو باأنوار الفرح وال�صرور 
بهذه املنا�صبة ال�صعيدة، موؤكدا اأن اإمارة الفجرية �صتبقى متاألقة بالأنوار طوال 

فرتة عيد الأ�صحى املبارك.
ودعا الأفخم اجلمهور اإىل جتنب ذبح الأ�صاحي خارج نطاق مقا�صب البلدية 
ب�صكل  املظهر اجلمايل واحل�صاري  العامة للجميع وعلى  ال�صحة  على  حفاظاً 
عام، وبالتايل جتنب التعامل مع الق�صابني اجلائلني، اإذ اإن ذبح الأ�صحية عن 
طريقهم عامل رئي�صي لنتقال الأمرا�س وتلوث البيئة، واحلفاظ على نظافة 
الماكن  يف  املخلفات  ورملللي  العامة  واحلللدائللق  ال�صواطئ  يف  العامة  المللاكللن 

املخ�ص�صة لها واحلر�س على ازالة املخلفات بعد النتهاء من عمليات ال�صواء.

ويل عهد عجمان يعزي يف
 وفاة حميد املندو�ض

•• عجمان-وام:

واجب  ام�س  ظهر  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بللن  عمار  ال�صيخ  �صمو  قللدم 
العزاء اإىل والد وعائلة املندو�س يف وفاة املغفور له حميد املندو�س. واأعرب �صموه 
خال زيارته جمل�س العزاء مبنطقة اجلرف يف عجمان عن خال�س تعازيه و�صادق 
موا�صاته لأ�صرة املندو�س، داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�صع رحمته وي�صكنه 

ف�صيح جناته ويلهم اأهله ال�صرب وال�صلوان.
كما قدم واجب العزاء اإىل جانب �صموه .. ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي رئي�س 
دائرة البلدية والتخطيط و�صعادة يو�صف النعيمي مدير عام الت�صريفات وال�صيافة 

وعدد من كبار امل�صوؤولني

بحث التكامل بني قطاعي »البحث اجلنائي« و»الإدارة« يف �شرطة دبي

ا�شهر  6 خالل  ال�شارقة  بلدية  اأغذية  خمترب  اأجنزها  خمربية  عينة  اآلف   4.1

بلدية الفجرية ت�شتكمل ا�شتعداداتها ل�شتقبال عيد الأ�شحى املبارك



األربعاء    7   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12702  
Wednesday   7   August   2019  -  Issue No   1270208

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ONE ZAABEEL   : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم:  314635           بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    ون زعبيل ذ.م.م

وعنوانة :  طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
النزل  خدمات  ؛  والُنزل(  )الفنادق  الإقامة  تاأمني  مكاتب  خدمات  ؛  املوؤقت  الإيللواء  وامل�صروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات 
؛  )الكانتينات(  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  ؛  وال�صراب  بالطعام  التزويد  ؛  الكافترييات  خدمات  ؛  النزل  حجز  ؛ 
تاأجري الكرا�صي واملوائد وبيا�صات املوائد والأواين الزجاجية ؛ تاأجري اأجهزة الطهي ؛ تاأجري ُغرف الإجتماعات ؛ تاأجري 
القادمون واملغادرين( ؛  خدمات  املوؤقت )اإدارة  الفنادق ال�صغرية )املوتيات( ؛ خدمات لل�صكن  اأجهزة الإ�صاءة ؛ خدمات 
الفنادق اخلا�صة بتوفري كافة  املعلومات عنه؛ خدمات  الفوري وتوفري  املوؤقت وخدمات احلجز واحلجز  وال�صكن  الفنادق 
الت�صهيات واملرافق الازمة لعقد املوؤمترات والجتماعات واملعار�س واجلل�صات التدريبية وور�صات العمل ومعار�س العمال 
والجتماعات الر�صمية واملحا�صرات؛ خدمات البوابني؛ خدمات ال�صيافة؛ خدمات التعاقد على توفري الطعام وامل�صروبات؛ 
خدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية وخدمات املطاعم للوجبات ال�صريعة  وخدمات القهاويوخدمات املقاهيوخدمات 
)ال�صناك بار( التي تقدم وجبات خفيفة؛ خدمات توفري وتقدمي الطعام وامل�صروبات؛ خدمات حت�صري الطعام وامل�صروبات؛ 

خدمات التخطيط لإقامة املنا�صبات والحداث؛ خدمات ح�صانة الطفال.
�صعار خط  الإنكليزية ويتخللها  باللغة  الكلمات )ONE ZAABEEL( مكتوب  العامة عبارة عن  العامة:  و�صف 

اأفقي مميز.
ال�صرتاطات: عدم املطالبة بحق ح�صري عند ا�صتخدام كلمة )ZAABEEL( مبعزل عن العامة و بالأو�صاع الأخرى 

لعتبارها ا�صم منطقة جغرافية
اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية :   ذا ايتي ايت
املودعة بالرقم:  314636           بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    اثراء للتطوير �س.ذ.م.م

وعنوانة :  طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات التاأمني، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية ؛ مكاتب العقارات وال�صقق ال�صكنية ؛ اإدارة العمارات ؛ تاأجري 
ال�صقق ؛ ا�صتثمار الأموال ؛ تاأجري املكاتب )عقارات( ؛ تاأجري املكاتب لزماء العمل ؛ خدمات وكالت العقارات ؛ حت�صيل الإيجارات 
؛ اخلدمات العقارية ، ادارة العقارات ، خدمات عقارات التجزئة التجارية و خدمات العقارات ال�صكنية، ادارة وتوجيه وتاأجري العقارات 
وال�صقق  بال�صقق  واملتعلقة  توفريها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  ، خدمات  ال�صكنية  والعقارات  التجزئة  وعقارات  التجارية 
الفندقية والفيات واملكاتب واملنتجعات ال�صحية واملنتجعات ال�صياحية والفنادق واملناطق ال�صناعية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق ، 
خدمات ادارة امل�صتاأجرين ، خدمات ادارة ال�صقق والفيات امل�صتاأجرة ، خدمات �صم�صرة العقارات ، خدمات تثمني العقارات ، اخلدمات 
املالية ، خدمات ال�صتثمار ، خدمات ال�صناديق العقارية ، خدمات التمويل العقاري ، خدمات التقييم العقاري ، خدمات ادارة العقارات 
 ، العقارات  تاأمني  خدمات   ، العقارية  ال�صم�صرة  خدمات   ، العقاري  ال�صتثمار  خدمات   ، العقارية  املمتلكات  حمافظ  ادارة  وخدمات 
خدمات تطوير الرا�صي ، خدمات ا�صمتاك الرا�صي ، خدمات تقييم  وا�صتماك  العقارات لغاية التطوير وال�صتثمار ،ا�صتماك 
الأرا�صي لغايات التاأجري، الربامج املالية وبرامج اجلوائز التحفيزية ، اخلدمات املالية والتاأمينية املرتبطة بتنظيم وتنفيذ وادارة 
وتوفري برامج اجلوائز املحفزة للولء ، ا�صدار �صندات اأو ق�صائم ذات قيمة متعلقة بربامج اجلوائز املحفزة للولء ، الرعاية املالية 
، توفري اخلدمات الو�صاطة ، ا�صدار ال�صيكات ال�صياحية ، توفري املعلومات املتعلقة بجميع تلك اخلدمات مبا فيها توفري املعلومات 

حول تلك اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية.
و�صف العامة: العامة عبارة عن الكلمات )ذا ايتي ايت( مكتوب بالأحرف العربية بطريقة مميزة.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك 

خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية :   ذا ايتي ايت
املودعة بالرقم: 314637           بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    اثراء للتطوير �س.ذ.م.م

وعنوانة :طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37
اإن�صاء املباين والإ�صاح وخدمات الرتكيب اأو التجميع ، الإ�صراف على اإن�صاء املباين ، بناء اك�صاك وحمات 
عر�س ، تنظيف ال�صطوح اخلارجية للمباين ، تنظيف املباين من الداخل ، تنظيف املاب�س ، تنظيف املركبات 
، تركيب و�صيانة واإ�صاح اجهزة الكمبيوتر ، الإن�صاء ، ا�صت�صارات متعلقة بالإن�صاء ، معلومات عن الإن�صاء ، 
تركيب و�صيانة وا�صاح املعدات الآلية ، �صيانة واإ�صاح ال�صيارات ، تركيب و�صيانة واإ�صاح الآلت واملعدات 
املكتبية ، دهان ال�صطوح الداخلية واخلارجية ، اإ�صاح اجهزة الت�صوير الفوتوغرايف ، تاأجري معدات الإن�صاء 
، معلومات عن الإ�صاح ، �صيانة برك ال�صباحة ، تركيب و اإ�صاح التلفونات ، حمطات خدمة املركبات التزود 
بالوقود وال�صيانة ، تنظيف النوافذ ، �صيانة واإ�صاح وبناء مركز للت�صوق وفنادق ومرافق ترفيهية ، خدمات 
اإدارة املرافق ؛ الإ�صراف على اإن�صاء املباين ؛ بناء اأك�صاك وحمات عر�س ؛ التنظيف اجلاف ؛ تركيب واإ�صاح 

الأجهزة الكهربائية ؛ خدمات الكهربائية ؛ تنظيف ال�صوارع.
و�صف العامة: العامة عبارة عن الكلمات )ذا ايتي ايت( مكتوب بالأحرف العربية بطريقة مميزة.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

THE EI8HTY EI8HT   : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 314639           بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    اثراء للتطوير �س.ذ.م.م

وعنوانة:طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات التاأمني، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية ؛ مكاتب العقارات وال�صقق ال�صكنية ؛ اإدارة العمارات ؛ تاأجري 
ال�صقق ؛ ا�صتثمار الأموال ؛ تاأجري املكاتب )عقارات( ؛ تاأجري املكاتب لزماء العمل ؛ خدمات وكالت العقارات ؛ حت�صيل الإيجارات 
؛ اخلدمات العقارية ، ادارة العقارات ، خدمات عقارات التجزئة التجارية و خدمات العقارات ال�صكنية، ادارة وتوجيه وتاأجري العقارات 
وال�صقق  بال�صقق  واملتعلقة  توفريها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  ، خدمات  ال�صكنية  والعقارات  التجزئة  وعقارات  التجارية 
الفندقية والفيات واملكاتب واملنتجعات ال�صحية واملنتجعات ال�صياحية والفنادق واملناطق ال�صناعية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق ، 
خدمات ادارة امل�صتاأجرين ، خدمات ادارة ال�صقق والفيات امل�صتاأجرة ، خدمات �صم�صرة العقارات ، خدمات تثمني العقارات ، اخلدمات 
املالية ، خدمات ال�صتثمار ، خدمات ال�صناديق العقارية ، خدمات التمويل العقاري ، خدمات التقييم العقاري ، خدمات ادارة العقارات 
 ، العقارات  تاأمني  خدمات   ، العقارية  ال�صم�صرة  خدمات   ، العقاري  ال�صتثمار  خدمات   ، العقارية  املمتلكات  حمافظ  ادارة  وخدمات 
خدمات تطوير الرا�صي ، خدمات ا�صمتاك الرا�صي ، خدمات تقييم  وا�صتماك  العقارات لغاية التطوير وال�صتثمار ،ا�صتماك 
الأرا�صي لغايات التاأجري، الربامج املالية وبرامج اجلوائز التحفيزية ، اخلدمات املالية والتاأمينية املرتبطة بتنظيم وتنفيذ وادارة 
وتوفري برامج اجلوائز املحفزة للولء ، ا�صدار �صندات اأو ق�صائم ذات قيمة متعلقة بربامج اجلوائز املحفزة للولء ، الرعاية املالية 
، توفري اخلدمات الو�صاطة ، ا�صدار ال�صيكات ال�صياحية ، توفري املعلومات املتعلقة بجميع تلك اخلدمات مبا فيها توفري املعلومات 

حول تلك اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية.
و�صف العامة: العامة عبارة عن الكلمات واأرقام )THE EI8HTY EI8HT( مكتوب بالأحرف الاتينية بطريقة مميزة.

ال�صرتاطات: 
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك 

خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

THE EI8HTY EI8HT   : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 314640           بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    اثراء للتطوير �س.ذ.م.م

وعنوانة :طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 37
اإن�صاء املباين والإ�صاح وخدمات الرتكيب اأو التجميع ، الإ�صراف على اإن�صاء املباين ، بناء اك�صاك وحمات عر�س 
، تركيب  املركبات  ، تنظيف  املاب�س  ، تنظيف  الداخل  املباين من  ، تنظيف  للمباين  ال�صطوح اخلارجية  ، تنظيف 
و�صيانة واإ�صاح اجهزة الكمبيوتر ، الإن�صاء ، ا�صت�صارات متعلقة بالإن�صاء ، معلومات عن الإن�صاء ، تركيب و�صيانة 
وا�صاح املعدات الآلية ، �صيانة واإ�صاح ال�صيارات ، تركيب و�صيانة واإ�صاح الآلت واملعدات املكتبية ، دهان ال�صطوح 
 ، الإ�صاح  عن  معلومات   ، الإن�صاء  معدات  تاأجري   ، الفوتوغرايف  الت�صوير  اجهزة  اإ�صاح   ، واخلارجية  الداخلية 
، تنظيف  اإ�صاح التلفونات ، حمطات خدمة املركبات التزود بالوقود وال�صيانة  ، تركيب و  �صيانة برك ال�صباحة 
على  الإ�صراف  ؛  املرافق  اإدارة  خدمات   ، ترفيهية  ومرافق  وفنادق  للت�صوق  مركز  وبناء  واإ�صاح  �صيانة   ، النوافذ 
؛ خدمات  الكهربائية  الأجهزة  واإ�صاح  ؛ تركيب  التنظيف اجلاف  ؛  اأك�صاك وحمات عر�س  بناء  ؛  املباين  اإن�صاء 

الكهربائية ؛ تنظيف ال�صوارع.
و�صف العامة: العامة عبارة عن الكلمات واأرقام )THE EI8HTY EI8HT( مكتوب بالأحرف الاتينية 

بطريقة مميزة.
ال�صرتاطات: 

اإر�صاله  اأو  القت�صاد  وزارة  التجارية يف  العامات  به مكتوبا لإدارة  يتقدم  اأن  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 
بالربيد امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية :      THE PLAZA ALKHOR   ذا بازا اخلور
املودعة بالرقم: 314651   بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    خور ديرة هولدينجز �س.ذ.م.م

وعنوانة :  طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات التاأمني، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية ؛ مكاتب العقارات وال�صقق ال�صكنية ؛ اإدارة العمارات ؛ تاأجري 
ال�صقق ؛ ا�صتثمار الأموال ؛ تاأجري املكاتب )عقارات( ؛ تاأجري املكاتب لزماء العمل ؛ خدمات وكالت العقارات ؛ حت�صيل الإيجارات 
؛ اخلدمات العقارية ، ادارة العقارات ، خدمات عقارات التجزئة التجارية و خدمات العقارات ال�صكنية، ادارة وتوجيه وتاأجري العقارات 
وال�صقق  بال�صقق  واملتعلقة  توفريها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  ، خدمات  ال�صكنية  والعقارات  التجزئة  وعقارات  التجارية 
الفندقية والفيات واملكاتب واملنتجعات ال�صحية واملنتجعات ال�صياحية والفنادق واملناطق ال�صناعية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق ، 
خدمات ادارة امل�صتاأجرين ، خدمات ادارة ال�صقق والفيات امل�صتاأجرة ، خدمات �صم�صرة العقارات ، خدمات تثمني العقارات ، اخلدمات 
املالية ، خدمات ال�صتثمار ، خدمات ال�صناديق العقارية ، خدمات التمويل العقاري ، خدمات التقييم العقاري ، خدمات ادارة العقارات 
 ، العقارات  تاأمني  خدمات   ، العقارية  ال�صم�صرة  خدمات   ، العقاري  ال�صتثمار  خدمات   ، العقارية  املمتلكات  حمافظ  ادارة  وخدمات 
خدمات تطوير الرا�صي ، خدمات ا�صمتاك الرا�صي ، خدمات تقييم  وا�صتماك  العقارات لغاية التطوير وال�صتثمار ،ا�صتماك 
الأرا�صي لغايات التاأجري، الربامج املالية وبرامج اجلوائز التحفيزية ، اخلدمات املالية والتاأمينية املرتبطة بتنظيم وتنفيذ وادارة 
وتوفري برامج اجلوائز املحفزة للولء ، ا�صدار �صندات اأو ق�صائم ذات قيمة متعلقة بربامج اجلوائز املحفزة للولء ، الرعاية املالية 
، توفري اخلدمات الو�صاطة ، ا�صدار ال�صيكات ال�صياحية ، توفري املعلومات املتعلقة بجميع تلك اخلدمات مبا فيها توفري املعلومات 

حول تلك اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية.
العربية  باللغة  الكلمات )THE PLAZA AL KHOR( و )ذا بازا اخلللور( مكتوب  و�صف العامة: العامة عبارة عن 

والإنكليزية بطريقة مميزة.
الأخرى  بالأو�صاع  و  العامة  عن  مبعزل   )KHOR  - )اخلللور  كلمة  ا�صتخدام  عند  ح�صري  بحق  املطالبة  عللدم  ال�للصللرتاطللات: 

لعتبارها ا�صم منطقة جغرافية
فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك 

خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية : THE PLAZA ALKHOR  ذا بازا اخلور
املودعة بالرقم: 314652   بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    خور ديرة هولدينجز �س.ذ.م.م

وعنوانة :  طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
النزل  خدمات  ؛  والُنزل(  )الفنادق  الإقامة  تاأمني  مكاتب  خدمات  ؛  املوؤقت  الإيللواء  وامل�صروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات 
؛  )الكانتينات(  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  ؛  وال�صراب  بالطعام  التزويد  ؛  الكافترييات  خدمات  ؛  النزل  حجز  ؛ 
تاأجري الكرا�صي واملوائد وبيا�صات املوائد والأواين الزجاجية ؛ تاأجري اأجهزة الطهي ؛ تاأجري ُغرف الإجتماعات ؛ تاأجري 
القادمون واملغادرين( ؛  خدمات  املوؤقت )اإدارة  الفنادق ال�صغرية )املوتيات( ؛ خدمات لل�صكن  اأجهزة الإ�صاءة ؛ خدمات 
الفنادق اخلا�صة بتوفري كافة  املعلومات عنه؛ خدمات  الفوري وتوفري  املوؤقت وخدمات احلجز واحلجز  وال�صكن  الفنادق 
الت�صهيات واملرافق الازمة لعقد املوؤمترات والجتماعات واملعار�س واجلل�صات التدريبية وور�صات العمل ومعار�س العمال 
والجتماعات الر�صمية واملحا�صرات؛ خدمات البوابني؛ خدمات ال�صيافة؛ خدمات التعاقد على توفري الطعام وامل�صروبات؛ 
خدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية وخدمات املطاعم للوجبات ال�صريعة  وخدمات القهاويوخدمات املقاهيوخدمات 
)ال�صناك بار( التي تقدم وجبات خفيفة؛ خدمات توفري وتقدمي الطعام وامل�صروبات؛ خدمات حت�صري الطعام وامل�صروبات؛ 

خدمات التخطيط لإقامة املنا�صبات والحداث؛ خدمات ح�صانة الطفال.
و�صف العامة: العامة عبارة عن الكلمات )THE PLAZA AL KHOR( و )ذا بازا اخلور( مكتوب باللغة 

العربية والإنكليزية بطريقة مميزة.
بالأو�صاع  و  العامة  عن  مبعزل   )KHOR  - )اخلللور  كلمة  ا�صتخدام  عند  ح�صري  بحق  املطالبة  عللدم  ال�للصللرتاطللات: 

الأخرى لعتبارها ا�صم منطقة جغرافية
اإر�صاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد  فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك 

امل�صجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

WATERFRONT MARKET      : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 314653   بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    ماركت الواجهة البحرية �س.ذ.م.م 

وعنوانة :طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
؛  الدعاية  والإعلللان؛  الت�صويق  و  العامة  العاقات  املكتبي؛  الن�صاط  وتفعيل  العمال  وتوجيه  واإدارة  والعللان  الدعاية  خدمات 
ا�صت�صارات العمال و  خدمات اإدارة العمال التجارية والن�صح؛ اإدارة العمال؛ اإدارة الفنادق واملطاعم؛ تقدمي م�صاعدات وا�صت�صارات  
ومطاعم  املطاعم  وخدمات  وامل�صروبات  الطعام  تقدمي  بخدمات  املتعلقة  المتيازات  خدمات  وت�صغيل  بتاأ�صي�س  يتعلق  مبا  الأعمال 
الطعام  حت�صري  وخدمات  خفيفة  وجبات  تقدم  التي  بار(  )ال�صناك  وخدمات  املقاهي  وخدمات  القهاوي  وخدمات  الذاتية  اخلدمة 
لتمكني  وذلك  النقل(  )با�صتثناء  الغري  ل�صالح  ال�صلع  من  ت�صكيلة  جتميع  خدمات  ؛  املوؤقت  وال�صكن  الفنادق  وخدمات  وامل�صروبات 
اإدارة الأعمال  اإدارة �صوؤون املوظفني واملكاتب؛ جتميع وحفظ قواعد البيانات ؛  عامة الزبائن من معاينتها و�صرائها عند احلاجة؛ 
من متاجر البيع بالتجزئة واملباين ؛ اإدارة الأعمال لأ�صواق التجزئة ؛ اإدارة الأعمال ملراكز الت�صوق ؛ اإدارة الأعمال للمواقعاجلارية 
والراحة  والرتفيه ؛ اإدارة اأعمال مر�صى القوارب )مارينا( ؛ اإدارة الأعمال من �صوق املواد الغذائية والأ�صماك والفواكه واخل�صروات ؛ 
اإدارة وتنظيم برامج ولء امل�صتهلك ؛ عر�س ال�صلع ؛ توزيع العينات ؛ خدمات وكالت ال�صترياد والت�صدير ؛ الإعان والدعاية املبا�صرة 
على �صبكات الكمبيوتر ؛ توفري �صوق عرب الإنرتنت للم�صرتين والبائعني لل�صلع واخلدمات ؛ ترويج املبيعات )لاآخرين( ؛ خدمات 

التجزئة ؛ خدمات اجلملة ؛ ا�صتئجار مدرجات/من�صات البيع.
الواجهة  )ماركت  الكلمات  وباأ�صفلها  دائرية  خلفية  على  مميزة  بطريقة  مكتوب   )W( حرف  عن  عبارة  العامة  العامة:  و�صف 

البحرية( و )WATERFRONT MARKET( مكتوب باللغة العربية والإنكليزية بطريقة مميزة.
ال�صرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك 
خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

WATERFRONT MARKET      : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 314654   بتاريخ: 2019/07/29

بيانات الأولوية:      
باإ�صم :    ماركت الواجهة البحرية �س.ذ.م.م 

وعنوانة :  طابق 1 ، قرية البوابة 6، مركز دبي املايل العاملي ، �س.ب. 333888 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات التاأمني، ال�صوؤون التمويلية، ال�صوؤون املالية وال�صوؤون العقارية ؛ مكاتب العقارات وال�صقق ال�صكنية ؛ اإدارة العمارات ؛ تاأجري 
ال�صقق ؛ ا�صتثمار الأموال ؛ تاأجري املكاتب )عقارات( ؛ تاأجري املكاتب لزماء العمل ؛ خدمات وكالت العقارات ؛ حت�صيل الإيجارات 
؛ اخلدمات العقارية ، ادارة العقارات ، خدمات عقارات التجزئة التجارية و خدمات العقارات ال�صكنية، ادارة وتوجيه وتاأجري العقارات 
وال�صقق  بال�صقق  واملتعلقة  توفريها  يتم  التي  العقارات  وا�صتئجار  تاأجري  ، خدمات  ال�صكنية  والعقارات  التجزئة  وعقارات  التجارية 
الفندقية والفيات واملكاتب واملنتجعات ال�صحية واملنتجعات ال�صياحية والفنادق واملناطق ال�صناعية ومراكز الت�صوق وقرى الت�صوق ، 
خدمات ادارة امل�صتاأجرين ، خدمات ادارة ال�صقق والفيات امل�صتاأجرة ، خدمات �صم�صرة العقارات ، خدمات تثمني العقارات ، اخلدمات 
املالية ، خدمات ال�صتثمار ، خدمات ال�صناديق العقارية ، خدمات التمويل العقاري ، خدمات التقييم العقاري ، خدمات ادارة العقارات 
 ، العقارات  تاأمني  خدمات   ، العقارية  ال�صم�صرة  خدمات   ، العقاري  ال�صتثمار  خدمات   ، العقارية  املمتلكات  حمافظ  ادارة  وخدمات 
خدمات تطوير الرا�صي ، خدمات ا�صمتاك الرا�صي ، خدمات تقييم  وا�صتماك  العقارات لغاية التطوير وال�صتثمار ،ا�صتماك 
الأرا�صي لغايات التاأجري، الربامج املالية وبرامج اجلوائز التحفيزية ، اخلدمات املالية والتاأمينية املرتبطة بتنظيم وتنفيذ وادارة 
وتوفري برامج اجلوائز املحفزة للولء ، ا�صدار �صندات اأو ق�صائم ذات قيمة متعلقة بربامج اجلوائز املحفزة للولء ، الرعاية املالية 
، توفري اخلدمات الو�صاطة ، ا�صدار ال�صيكات ال�صياحية ، توفري املعلومات املتعلقة بجميع تلك اخلدمات مبا فيها توفري املعلومات 

حول تلك اخلدمات عرب �صبكة حا�صوب عاملية.
الواجهة  )ماركت  الكلمات  وباأ�صفلها  دائرية  خلفية  على  مميزة  بطريقة  مكتوب   )W( حرف  عن  عبارة  العامة  العامة:  و�صف 

البحرية( و )WATERFRONT MARKET( مكتوب باللغة العربية والإنكليزية بطريقة مميزة.
ال�صرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك 
خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2879  جتاري جزئي
املدعي عليه / 1-حممد علي بن احمد ح�صرمي جمهول حمل القامة  اىل 
املدعي/غيث مطر ح�صن عبداهلل حممد وميثله:بدر عبداهلل خمي�س  ان  مبا 
املللدعللي عليه  بللالللزام  املللطللالللبللة  الللدعللوى مو�صوعها  اأقللللام عليك  قللد  عللبللداهلل 
مببلغ وقدره )573000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
الثاثاء  يللوم  جل�صة  لها  الللتللام.وحللددت  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9
فاأنت  لللذا    ch1.C.14:بالقاعة �س  اللل�للصللاعللة:08:30  امللللوافلللق:2019/8/27 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/1786  جتا ري  كلي

�للس.م.ح  جمهول حمل  للتجارة  دنللداري  املحدودة 2-  العربي  ال�صمغ  �صركة  املحكوم عليه/1-  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2019/4/24  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�صالح/�صركة كومان�س ليمتد م.د.م.�س اول بالزام املدعي عليهما )�صركة ال�صمغ العربي املحدودة 
دنداري للتجارة( بان ي�صلما للمدعية )كومان�س ليمتد( كمية ال�صمغ العربي البالغة )53.70( طن 
او قيمتها مبلغ )190.620( دولر امريكي او مايعادل قيمتها بالدرهم الماراتي مبا ل يجاوز مبلغ 
)680.762.64( درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ املطالبة الق�صائية يف 2018/8/6 وحتى متام 
درهم  الف  خم�صني  قللدره  ادبيا  تعوي�صا  للمدعية  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  ثانيا:بالزام   - ال�صداد 
والزمت املدعي عليهما بالت�صاوي يف امل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت 
اعتبارا  يوما  لا�صتئناف خال ثاثني  قابا  . حكما مبثابة احل�صوري  ذلك من طلبات  عدا  ما 
من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/280  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1-وداد بنفار�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�صو�صن 
اأقام  قد  ا�صعدي  خلفان  ح�صن  �صهيل  وميثله:خديجة  احلبي�صي  خليفة  ح�صن 
عليك الدعوى مو�صوعها الق�صاء بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والت�صامم 
والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )1.500.000( درهم كتعوي�س والفائدة 
والر�صوم  اللل�للصللداد  وحللتللى متللام  الللدعللوى  رفللع  تللاريللخ  مللن   %9 بن�صبة  القانونية 
املوافق:2019/8/18  الحد  يوم  جل�صة  لها  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�صاريف 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا    ch2.E.21:بالقاعة �س  ال�صاعة:09:30 
للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/2922  جتاري جزئي
�صركة  الزيودي  في�صل  ملالكها  العامة  للتجارة  كرا�س  1-برمييوم   / عليه  املدعي  اىل 
�للس.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ماجد عبدالروؤوف  الواحد  ال�صخ�س 
رقم  الللنللزاع  ملف  ب�صم  املطالبة  مو�صوعها  الللدعللوى  عليك  اأقللام  قد  حممد  ابراهيم 
1512/2019 نزاع جتاري واحلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)63.750( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام 
جل�صة  لها  املحاماة.وحددت  اتاب  ومقابل  وامل�صروفات  بالر�صوم  عليها  املدعي  والللزام 
لذا    ch1.C.13:بالقاعة �س  اللل�للصللاعللة:08:30  امللللوافلللق:2019/8/27  الثاثاء  يللوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2019/355  جتا ري  جزئي

اىل املحكوم عليه/1- خمي�س بن لحج للعقارات جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/5/20  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�صالح/�صركة الخوة لتعبئة وتوزيع الغاز ذ.م.م بالزام املدعي عليهما بان توؤدي 
�صنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم   )174.447.05( وقدره  مبلغ  للمدعية 
ال�صداد والزمتها بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم  من 2019/1/21 وحتى متام 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2019/808  مدين  جزئي
اوني�س عودي  اولللووادا داميلول  اأيفي اوي اجبيمو 2-  اىل املدعي عليه / 1-اأومللولللول 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/امل�صت�صفى المريكي دبي �س.ذ.م.م وميثله:حممد 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بللان  نعلنكم  ال�صويدي   جرب  بن  حممد  را�صد 
2019/5/30  يف الدعوى املذكورة اعاه ل�صالح/امل�صت�صفى المريكي دبي �س.ذ.م.م بالزام 
والفائدة   )186.102.93( مقداره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بالت�صامن  عليهما  املدعي 
اللل�للصللداد والزمتهما  الللدعللوى وحللتللى متللام  رفللع  تللاريللخ  مللن  �صنويا  بللواقللع %9  القانونية 
امل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابا 
التايل لن�صر هذا العان �صدر با�صم  اليوم  لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من 

�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/2647  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �صده/1- لل �صينغ جورديال �صينغ بهوجال 2- برولوجيك�س �للس.ذ.م.م 3- 
باجليندر كاور نرمل �صينغ �صانا - كفيا �صخ�صيا 4- �صروان �صينغ لل �صينغ بهوجال 
العربي  التنفيذ/امل�صرف  طللالللب  ان  مبللا  القللامللة  حمللل  جمللهللول  �صخ�صيا  كفيا   -
جابر  �صليمان  حمد  وميثله:نا�صر  فرع   - )امل�صرف(  اخلارجية  والتجارة  لا�صتثمار 
ال�صام�صي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )3258154.87( درهم بالت�صامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2018/314 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �صده/1- �صوراب جويال دهارم بال جويال  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/نور بنك )م�صاهمة عامة( بنك نور ال�صامي �س.م.ع 

وميثله:جابر را�صد حممد جابر را�صد ال�صامي.
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/8/1 اعانكم ل�صداد قيمة املطالبة 
وقدرها )1.831.303.19( درهم خال خم�صة ع�صر يوما من تاريخ التبليغ يف 
املزايدة وفقا لن�س  الرهن بطريق  العقار حمل  بيع  واإل  التنفيذ اعاه  ملف 
املنطقة:احلبية  العقار:ار�س -  املدنية )نوع  املللادة 295 من قانون الجللراءات 

الثالثة - رقم الر�س:459 - امل�صاحة العقار:309.40 مرت مربع (
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   

مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1099  اأمر اأداء

اىل املللدعللي عللللليلله/1-�للصللالللح عللو�للس �للصللالللح اأبللللو رزق 
جمللهللول حمللل القلللاملللة مبللا ان امللللدعلللي/فلللراح ا�صلم 
وميثله/هند حميد علي غدير الكتبي. قد اقام عليك 
بالزام  المللر  با�صدار  املطالبة  ومو�صوعها  الللدعللوى 
والفائدة  درهلللم   )44000( مبلغ  ب�صداد  عليه  املللدعللي 

القانونية والر�صوم وامل�صاريف.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/744  اأمر اأداء
فالت  �صندران   -2 حمللدودة(  م�صوؤولية  )ذات  للهند�صة  ت�صامرز  �صركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
فلليللايللودهللان جمللهللول حمللل القللامللة مبللا ان املللدعللي/احلللثللبللور للكهرباء )فلللرع مللن جمموعة 

احلثبور ذ.م.م( وميثله:حممد جمال �صيف عبيد احلثبور الرميثي .
اإلللزام املدعي  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/6/13  اأمر  ا�صت�صدار   طلب 
فيايودهان   فللالت  �صندران  و  حملللدودة(  م�صوؤولية  )ذات  للهند�صة  ت�صامرز  �صركة  عليهما/ 
مبلغ  ذ.م.م(   احلثبور  جمموعة  من  )فرع  للكهرباء  احلثبور  للمدعية/  بالت�صامن  يوؤديا  بان 
 2018/7/9 يف  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   %9 بواقع  والفائدة  درهللم   )30.423.75(
وحتى متام ال�صداد والر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة مع �صمول 

المر بالنفاذ املعجل بقوة القانون . 
ولكم احلق يف ا�صتئناف الأمر خال 15 يوم من اليوم التايل لن�صر هذا العان.

رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم 2019/1219 تنفيذ مدين  
القامة  حمل  جمهول  الزامل  عبدالعزيز  �صده/1-با�صم  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ايريك موري�س جابريلي بيرتمان�س وميثله/
ح�صن حممد ح�صن متيم  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
به وقللدره )270352.5( درهم اىل  املنفذ  املبلغ  اعاه والزامك بدفع 
�صتبا�صر  املحكمة  فللان  وعليه  املللحللكللمللة.   خزينة  او  التنفيذ  طللالللب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الجلللراءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/605  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-فرزانه زوجة فريوز خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
�صركة داماك كراون للعقارات املحدودة وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي قد اأقام 
 )1.537.437( وقللدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  مو�صوعها  الدعوى  عليك 
تاريخ  درهللم حتى  وقلللدره )380.539(  اي مبلغ  �صنويا   %36 بللواقللع  والللغللرامللات  درهللم 
 2018/2/15 تللاريللخ  مللن  اعللتللبللارا   %36 بللواقللع  غللرامللات  مللن  وماي�صتجد   2018/2/14
يوم  لها جل�صة  وامل�صاريف والتعاب.وحددت  والر�صوم  ال�صراء  �صداد ثمن  وحتى متام 
الثاثاء املوافق:2019/8/27 ال�صاعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف 
او م�صتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�صور 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل )علما بانه مت اعادة نظر الدعوى لنظر 

طلب الغفال املقدم من املدعي .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1165 ا�شتئناف جتاري 
جمهول  �صاحب  �صانو  رفيق  حممد  �صيخ  �للصللده/1-  امل�صتاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف/حممد اليا�س باجي هدايت اهلل قد 
جتاري   2017/401 رقم  بالدعوى  ال�صادر  القرار/احلكم  ا�صتاأنف 
املوافق  الحللد  يللوم  جل�صه  لها  وحللددت   2019/5/30 بتاريخ  جزئي 
 ch2.E.23 رقللم  بالقاعة  �صباحا   10.00 ال�صاعة   2019/9/15
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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•• احلمرية ـ الفجر 

باحلمرية  اللل�للصلليللفللي  امللللللتللقللى  يلللللقللى 
والع�صرين،  اخللللامللل�لللصلللة  بللنلل�للصللخللتلله 
اإدارة  وا�للصللعللاً مللن جمللللل�للس  اهللتللمللامللاً 
نللللللادي احللللملللريلللة يف ظللللل الإقللللبللللال 
لل�صباب  مللنللتلل�للصللبلليلله  مللللن  اللللكلللثللليلللف 
والللللفللللتلللليللللات، حلللليللللث بلللللللغلللت اأعللللللللداد 
واأن�صطة  فلللعلللالللليلللات  يف  امللل�للصللجلللللني 
امللللللتللقللى لللهللذا الللعللام قللرابللة “500 
م�صارك وم�صاركة”، وجرى توزيعهم 
يف جمللمللوعللات يللديللرهللا جللملللللة من 
امللتقى  ويزخر  وامل�صرفات،  امل�صرفني 
والفعاليات  الللربامللج  مللن  بللالللعللديللد 
التي تتنوع بني الريا�صية والبحرية 
يف  وذللللك  والللرتفلليللهلليللة،  والتعليمية 
ال�صيفي  الللنلل�للصللاط  فللعللاللليللات  اإطلللللار 
ال�صارقة  جمل�س  اإ�صراف  حتت  املقام 
ال�صارقة،  حلللكلللوملللة  يف  اللللريلللا�لللصلللي 
وبالتعاون مع بلدية مدينة احلمرية 
مت  متنوعة  برامج  امللتقى  ليت�صمن 
اإعدادها بدقة وعناية لتائم جميع 
الأهداف  لتحقيق  العمرية  الفئات 
ال�صيفية.   الإجلللللللازة  يف  الإيللجللابلليللة 
فامللتقيات والفعاليات التي ت�صتهدف 
ا�صغال  يف  عللام  ب�صكل  تللهللدف  الن�صئ 
اوقلللللللات فلللراغلللهلللم مبللللا يللفلليللدهللم يف 
وتعزيز  و�صقلها  مللهللاراتللهللم  تنمية 
اجلانب الثقايف واملعريف لدى الفئات 
العمرية ال�صغرية. وحتر�س اللجنة 
املنظمة للملتقى على تهيئة الجواء 
امل�صاركني  ا�صتفادة  لتعظيم  املنا�صبة 
كافة  ومللراعللاة  امللتقى  فعاليات  مللن 
يعتمد  كما   ، وال�صامة  المللن  �صبل 
تنفيذ  امللتقى  تنظيم  على  القائمون 
يقدمها  عمل  وور�للس  ودورات  برامج 
�صاأنها  ملللن  املللخللتلل�للصللني  ملللن  نللخللبللة 
تعزيز جوانب البداع والتعرف على 
هوايات امل�صاركني يف امللتقى.  كذلك 
حر�س امللتقى خال ن�صخته احلالية 
يف م�صاركة كوادر ب�صرية من املدربني 

اعلى  على  وامل�صرفني  واملحا�صرين 
م�صتوى بحيث يحظى امللتقى بوجود 
الربامج  بهذه  متخ�ص�صني  مدربني 

والألعاب يف النادي
“موزة  امل�صاركات  اأكدت  من جانبهن 
وفلللاطلللملللة خالد  اللللكلللتلللبلللي  عللللبللللداهلل 
ال�صام�صي  حميد  وملللوزة  ال�صام�صي 
وعللللليللا عللبلليللد امللللهلللريي وعللللزة �صعيد 
اأبللو عري�صة  بوحليول وتولني طللارق 
ومنة اأحمد غريب ومرمي حممد اأبو 
ولنا  حممد  مللاجللد  وملللرمي  �صعبان 
امللتقى  اأهللملليللة  على  عوي�س”  هيثم 
الت�صجيع  يف  ودوره  منه  وال�صتفادة 
الفريق  روح  �للصللمللن  اللللعلللملللل  علللللللى 
وكذلك  ممار�صة العديد من الألعاب 
قوانينها  على  والللتللعللرف  الريا�صية 
الإجازة  لأوقللات  الأمثل  وال�صتغال 
بور�س  الطلبة  اأ�للصللاد  كما  ال�صيفية، 
فعاليات  خلللال  تنظم  الللتللي  الللعللمللل 

امللتقى وتعلم مهارات جديدة.

ور�ض وبرامج تدريبية
امللللنلللظلللملللة على  اللللللللجلللنلللة  حلللر�لللصلللت 

العام  لللهللذا  امللللللتللقللى  بلللراملللج  ت�صمني 
)لللللل�للصللبللاب واللللفلللتللليلللات( بللجللملللللة من 
العمل  الللتللدريللبلليللة وور�لللللس  اللللللللدورات 
والقرائية  والللتللعللللليللملليللة  اللللتلللوعلللويلللة 
بالتعاون مع ال�صركاء ال�صرتاتيجيني، 
ال�صارقة  حللل�لللصلللول  مللللع  وبلللاللللتلللزاملللن 
للكتاب  العاملية  لقب”العا�صمة  على 
2019” حيث نفذت اللجنة املنظمة 

التي  الللربامللج  مللن  عللدد  ال�صركاء  مللع 
تعنى بتعزيز الهوية الوطنية والقراءة 
واإدارة الوقت واملبادرة احل�صنة والتطوع 
والريادة  الللعللامللة  اللل�للصللامللة  وتللعللزيللز 
والبللتللكللار والللرتبلليللة الأخللاقلليللة، اإىل 
التي  التطبيقية  العمل  ور�لللس  جللانللب 
وامل�صغولت  والأعمال  بالتدوير  تعنى 

اليدوية والأن�صطة الفنية. 

برامج ريا�ضية وحركية
امل�صرفة  الللعللللليللا  اللللللجللنللة  وحتللر�للس 
�صعادة  بلللرئلللا�لللصلللة  امللللللللتلللقلللى  علللللللى 
على  امللللللهلللللريي،  �للصللعلليللد  مللللاجللللد   :
بللغلليللة ك�صر  بللللالللللربامللللج،  اللللتلللنلللويلللع 
اجلمود والروتني يف فرتة الجازة 
ال�صيفية، واإ�صفاء البهجة وال�صرور 
امللتقى،  يف  املللل�لللصلللاركلللني  لللتلل�للصلليللجللع 
العمرية  الللفللئللات  ملللراعلللاة  بللجللانللب 

الأن�صطة  لللهللذه  مللواءمللتللهللا  وملللدى 
من  جملة  خللال  مللن  والفعاليات، 
الريا�صية  والللللربامللللج  الأنلل�للصللطللة 
�صملت  والللتللحللفلليللزيللة،  واحللللركللليلللة 
والكاراتية  الللتللايللكللوانللدو  اأنلل�للصللطللة 
القدم  وكلللللرة  الللبللدنلليللة  والللللللليلللاقلللة 
الألعاب  ملللن  وغلللريهلللا  واللللطلللائلللرة 

اجلماعية والفردية.

اأن�ضطة بحرية وبرامج لل�ضباحة 
اأو�صح �صعادة : ماجد �صعيد املهريي، 
لفعاليات  املللنللظللمللة  اللللللجللنللة  رئلليلل�للس 
بن�صخته  ال�صيفي  احلمرية  ملتقى 
اإ�صفاء  باأنه مت  والع�صرين  اخلام�صة 
الريا�صية  الأنلل�للصللطللة  ملللن  الللعللديللد 
املمتعة  واللللرتفللليلللهللليلللة  اللللبلللحلللريلللة 
للللللمللنللتلل�للصللبللني، وذلللللللك للللللتللنللويللع يف 
املقدمة لهم، وللخروج عن  الربامج 
الجواء التعليمية والتدريبية، حيث 
العديد  الللبللحللريللة  اللللرباملللج  تلل�للصللمللل 
بريا�صات  تعنى  التي  الأن�صطة  مللن 
ال�صراع والتجديف احلديث والكياك 
الرتفيهية  اللللبلللحلللريلللة  والألللللللعللللللاب 
الللل�لللصلللبلللاحلللة وامللللللللللعللللب الللل�لللصلللابلللوين 
النادي  مللقللر  يف  وذلللللك  اللل�للصللاطللئللي، 
علللللى �صاطئ  الللبللحللريللة  للللللريللا�للصللات 

املدينة اخلاب.

رحلت علمية وترفيهية
كللمللا بللني املللهللريي، بللاأنلله مت ت�صمني 
برامج امللتقى لهذا العام بالعديد من 
الرحات العلمية والرتفيهية وذلك 

ال�صارقة  مللتللاحللف  كللافللة  زيلللللارة  علللرب 
بال�صارقة،  ال�للصللتللكلل�للصللاف  )مللللركللللز 
الرطبة،  الأرا�للصللي  املائية،  احلديقة 
متحف  اللللعلللللللملللي،  امللللتلللحلللف  زيلللللللللارة 
جولت  وتنفيذ  بال�صارقة(  ال�صيارات 
اإملللللارة اللل�للصللارقللة بهدف  �للصلليللاحلليللة يف 
احل�صارية  املللنللجللزات  علللللى  الللتللعللرف 
لاإمارة البا�صمة، كما حر�صت اللجنة 
املنظمة على اإ�صفاء الفرحة وال�صرور 
الرحات  عللرب  امللل�للصللاركللني  نفو�س  يف 
الوجهات  مللللن  للللعلللدد  اللللرتفللليلللهللليلللة 
والفئات  تتنا�صب  الللتللي  الللرتفلليللهلليللة 
العمرية امل�صتهدفة ومن اأبرزها زيارة 
)دبي مول-�صيغا وكيدزانيا( وغريها 

من املقا�صد الرتفيهية.

كثب  عن  يتابع  الإدارة  جمل�ض 
فعاليات امللتقى ال�ضيفي

ومن جهته اأفاد �صعادة : جمعة عبيد 
نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  ال�صام�صي، 
احلللمللريللة الللثللقللايف الللريللا�للصللي، على 
عن  يللتللابللع  الللنللادي  اإدارة  جمل�س  اأن 
والفعاليات  اللللرباملللج  تللنللفلليللذ  كللثللب 
مللتقى  العليا  اللجنة  عللرب  ويللر�للصللد 
امل�صاركني  ر�للصللا  ال�صيفي  احلللمللريللة 
الفعاليات  خمللتلللللف  علللن  والأهلللللللايل 
بجانب  لللاأبللنللاء،  املقدمة  والللربامللج 
متابعة كافة اخلطط الكفيلة لتنفيذ 
التفاعل  متطلبات  وتوفري  الربامج، 
باأنه  مبيناً  امل�صاركني،  بني  الإيجابي 
التفاعلية  القاعات  وتهيئة  اعللداد  مت 
خلدمة  الللنللادي  وم�صرح  والتدريبية 
مللل�لللصلللاركلللي امللللللتللقللى اللل�للصلليللفللي، ومت 
واملن�صاآت  املرافق  التاأكد من جاهزية 
الريا�صية واملاعب، مبيناً باأن فريق 
ال�صتعداد  علللللى  عللمللل  اللللنلللادي  عللمللل 
وت�صكيل  امل�صاركني  لإ�صت�صافة  املبكر 
عدد من اللجان الفنية واللوج�صتية 
التي  العليا  للجنة  تتبع  واخلللدملليللة 
توفر كافة متطلبات العمل يف �صيفي 

احلمرية اخلام�س والع�صرون.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

هناأ العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي قائد عام �صرطة راأ�س 
اآل  زايللد  بللن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بللالإنللابللة،  اخليمة 
ال�صيخ  ال�صمو  و�للصللاحللب  اهلل،  حفظه  الللدولللة،  رئي�س  نللهلليللان، 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
الوزراء - حاكم دبي، رعاه اهلل، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي- نائب القائد الأعلى للقوات 
الأعلى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخللوانللهللم  امل�صلحة، 
واملقيمني يف  املواطنني  وكل  العهود،  واأوللليللاء  الإملللارات،  حكام 
دولة الإمارات مبنا�صبة قرب عيد الأ�صحى املبارك، اأعاده اهلل 

على الأمتني العربية والإ�صامية باليمن واخلري والربكات.

راأ�للس اخليمة،  �صرطة  بللاأن  العميد عبد اهلل احلديدي،  واأعلن 
قد اأنهت ا�صتعداداتها واأ�صبحت يف كامل جاهزيتها ل�صتقبال 
اجتماعات  عللدة  عقد  مت  حيث  املللبللارك،  الأ�صحى  عيد  عطلة 
تن�صيقية مع ممثلي عدد من الهيئات واملوؤ�ص�صات املعنية، ومت 
اخت�صا�صه  ح�صب  كللل  م�صرتكة،  اأمنية  خطة  و�للصللع  خالها 
ال�صري  وحركة  التجارية  واملللراكللز  ال�صياحية  املناطق  لتاأمني 
خال فرتة عطلة الحتفال بعيد الأ�صحى املبارك بتوفري 77 
دورية مرورية ومدنية، موؤكداً باأنه قد مت الرتكيز على جميع 
واخلارجية،  الداخلية  والفرعية،  الرئي�صة  وامل�صارات  الطرق 
ذبح  اأماكن   ) املقا�صب   ( اأمللام  و  العيد  اأمللام م�صليات  وكذلك 
الأ�صاحي، ويف املناطق ال�صياحية واملراكز التجارية واحلدائق 
وال�صتجابة  الللدعللم  اأنللللواع  كللافللة  لتقدمي  الللعللامللة  واملللتللنللزهللات 

ال�صريعة، على م�صتوى اإمارة راأ�س اخليمة، حيث �صيكون هناك 
واملدنية  املرورية  راأ�س اخليمة،  �صرطة  لدوريات  وجود مكثف 
بهدف ن�صر الأمن العام، وتعزيز اأمن الطرق وت�صهيل ان�صيابية 
احلركة املرورية وتخفيف حدة الزدحام ومنع اأي اختناقات اأو 
تلك  يف  املتوقعة  الكثافة  نتيجة  حتدث  قد  مرورية  م�صكات 

املناطق.
راأ�س  اأن �صرطة  راأ�للس اخليمة بالإنابة،  واأكللد قائد عام �صرطة 
الفورية  وال�صتجابة  امل�صاعدة  تقدمي  على  حري�صة  اخليمة 
امل�صاعدات  كافة  تقدمي  عللن  ف�صًا  اجلللمللهللور،  اأفلللراد  جلميع 
مايتوجه  غالباً  التي  وال�صواطئ،  ال�صياحية  املناطق  ملرتادي 
اإليها الأُ�صر وال�صباب لق�صاء وقت ممتع بال�صتجمام بالطبيعة 
والهدوء، داعياً مرتادي البحر وال�صواطئ اإىل التقيد بالأماكن 

اأنف�صهم  يعر�صوا  ل  حتى  بها  واللللتللزام  لل�صباحة  املخ�ص�صة 
للللللتلليللارات املللائلليللة الللبللحللريللة، اأو حلللالت الللغللرق ملللن ل يح�صن 
الأطفال  تللرك  جتنب  �للصللرورة  الأ�للصللر،  على  م�صدداً  ال�صباحة، 
�صرتة  بللارتللداء  واللللتللزام  خا�صة،  متابعة  دون  اأو  رقللابللة،  دون 
النجاة لل�صغار والكبار، كما اأن على جمهور يف حال وجود اأية 
 999 الرقم  وتللرك   901 الرقم  على  الت�صال  ا�صتف�صارات 

للحالت الطارئة فقط.
واأ�صاد العميد احلديدي، بحر�س القيادة العامة ل�صرطة راأ�س 
اخليمة، على تقدمي اأرقى واأجود اخلدمات لن�صر وتعزيز الأمن 
معترباً  اجلمهور،  مع  روابطها  وتوثيق  املجتمع،  يف  والأملللان 
اخلطط  لإجنللاح  والإ�صرتاتيجي  الأ�صا�صي  ال�صريك  اجلمهور 

الهادفة اإىل تعزيز دعائم الأمن وال�صتقرار يف الإمارة.

�شرطة راأ�ض اخليمة ت�شتكمل جاهزيتها الأمنية  لعيد الأ�شحى املبارك

امللتقى ال�شيفي باحلمرية.. فعاليات واأن�شطة متنوعة

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

بناًء على توجيهات �صامية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي 
ال�صيخ  �صمو  وويل عهده   ، اخليمة  راأ�للس  اإملللارة  الأعلللللى حاكم  املجل�س  ع�صو 
حممد بن �صعود القا�صمي اأطلقت دائرة بلدية راأ�س اخليمة م�صروع حوكمة 
البيانات املكانية و املرحلة الثانية من م�صروع البنية التحتية للبيانات املكانية 
املللوؤمتللرات يف فندق احلمرا   اأغ�صط�س يف قاعة   5 املوافق  وذلللك يوم الثنني 
�صيدعم  امل�صروع  هللذا  اأن  حيث   ، اجلغرافية  املعلومات  نظم  مركز  باإ�صراف 

حتقيق روؤية الإمارة 2030 وا�صرتاتيجية البلدية 2021.
تبادل  لت�صهيل عملية  متكاملة  و�صع خطة  اإىل  الإ�صرتاتيجية  وتهدف هذه 
البيانات اجلغرافية وتوحيد لغة التوا�صل املكاين يف خمتلف جهات الإمارة 
والأخذ بعني العتبار التوا�صل مع  جهات الإمارات الأخرى ، وخلدمة عملية 

التخطيط يف الإمارة لتت�صم باجلودة والكفاءة . 
واأو�صح منذر بن �صكر مدير عام بلدية راأ�س اخليمة  من خال الكلمة التي 
األقاها يف احلفل  اإن  اإطاق ا�صرتاتيجية اإمارة راأ�س اخليمة املكانية يف جمال 

تطوير نظم املعلومات اجلغرافية �صيعزز اأطر التعاون والتوا�صل بني اجلهات 
اإطاق  �صيتبع  كما   ، اخليمة  راأ�للس  اإمللارة  يف  اخلا�صة  والقطاعات  احلكومية 
اإطاق  منها  و  التطويرية  امل�صاريع  و  املللبللادرات  من  العديد  الإ�صرتاتيجية 
من  فيه  مبا  املكانية  للبيانات  التحتية  البنية  م�صروع  من  الثانية  املرحلة 

خدمات مميزة قادرة على خدمة القطاعني احلكومي و اخلا�س بالإمارة.
توقيع مذكرة  املكانية  راأ�للس اخليمة  اإمللارة  اإ�صرتاتيجية  اإطللاق  وتزامن مع 
تفاهم مع اجلهات احلكومية يف اإمارة راأ�س اخليمة حول اإطاق ا�صرتاتيجية 
راأ�س اخليمة املكانية واأي�صا مت توقيع اتفاقية �صراكة مع �صركة اأزري العاملية 
يف  ي�صهم  تطويري  ك�صريك  اجلغرافية  املعلومات  نظم  جمللال  يف  املخت�صة 

خدمة امل�صروع واإ�صرتاتيجية التطوير .
البيانات  ق�صم  مدير  اخلنبويل  �صيف  عائ�صة  املهند�صة  �صرحت  جهتها  ومن 
املكانية ، اإن برنامج  البيانات املكانية يهدف اإىل توطيد اجلهود بني اجلهات 
اجلهات  يف  اجليومكاين  الن�صج  ورفللع  البيانات  تللبللادل  لت�صهيل  احلكومية 
اجلهات  ودعللم  اجليومكاين  البتكار  توفري  وكذلك   ، الإملللارة  يف  احلكومية 

احلكومية لتحويل خدماتها اإىل خدمات ذكية .

•• دبي -وام:

اتفاقية  اللللتلللجلللاري  دبللللي  بللنللك  وقللللع 
�للصللراكللة مللع �للصللركللة حتللويللل الأمللللوال 
لتقدمي   Xpress Money
الدولية  املللاللليللة  احلللللوالت  خللدمللات 
اإىل باك�صتان والفلبني لعماء البنك 
و�صيتم  الأوىل  املللرحلللللة  مللن  كللجللزء 
تللطللبلليللق هللللذه اللل�للصللراكللة ملللن خال 
 Xpress Money ملللنللل�لللصلللة 
اتفاقية  وقلللع  لللاأعللمللال.   FLEX
اأملليللت مالهوترا  مللن  كللل  اللل�للصللراكللة 
اخلدمات  ملللجللمللوعللة  اللللعلللام  امللللديلللر 
بلللنلللك دبي  للللللاأفلللللراد يف  امللل�للصللرفلليللة 
التجاري و�صودي�س جرييان الرئي�س 
 Xpress لللل�لللصلللركلللة  اللللتلللنلللفللليلللذي 
اأع�صاء  اإىل  بالإ�صافة   Money
يف  الطرفني  كللا  مللن  العليا  الإدارة 
الرئي�صي لبنك  املكتب  اأقيم يف  حفل 
دبي التجاري يف دبي. و�صتمكن هذه 
التجاري  دبللي  بنك  عماء  ال�صراكة 
اإجللللللراء حلللللوالت مللاللليللة دولية  ملللن 
باك�صتان  يف  م�صرفية  ح�صابات  اإىل 
والللفلللللبللني مللن خلللال خللدمللة البنك 
وتطبيق  الإنلللرتنلللت  عللرب  امل�صرفية 
CBD للموبايل والتي �صتوفر لهم 

بالإ�صافة  واملرونة  وال�صرعة  الراحة 
تناف�صية  اأ�صعار  على  ح�صولهم  اإىل 
الللبللنللك حللاللليللا عر�صا  يلللجلللري  كللمللا 
ترويجيا خا�صا حيث ميكن للعماء 
لهم  حلللوالت   3 اأول  على  احل�صول 
جمللانللا. وقلللال الللدكللتللور بللرينللد فان 
دبي  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  ليندر 
 Xpress مع  نتعاون  اأن  التجاري 
خدمة  لتوفري  يهدف   Money
�صل�صة  بللطللريللقللة  املللاللليللة  احلللللللوالت 
�صيمكن  والللللللذي  و�للصللريللعللة  واآمللللنللللة 
املللقلليللمللني يف الإملللللللارات ملللن حتويل 
الأمللللللوال لللعللائللاتللهللم واأحللبللائللهللم يف 

وطنهم الأم.

تولني طارق ابو عري�ضه

موزه عبداهلل الكتبيموزه حميد ال�ضام�ضيمنه احمد غريبمرمي حممد ابو �ضعبان

مرمي ماجد موىل حممدلنا هيثم عوي�ضفاطمة خالد ال�ضام�ضيعليا عبيد املهرييعزه �ضعيد بو حليول

حتقق التوا�ضل املكاين 

بلدية  راأ�ض اخليمة تطلق 
اإ�شرتاتيجية الإمارة املكانية

على  يتفقان   Xpress Moneyدبي التجاري و
تقدمي احلوالت املالية الدولية اإىل باك�شتان والفلبني

العدد 12702 بتاريخ 2019/8/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف الدعوى رقم 2019/2389 تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �صدهما/1- دار الأرقللم للمقاولت - �س ذ م م  2-يو�صف علي 
التنفيذ/ �للصللردار علي خللان جمهويل حمللل القللامللة مبللا ان طالب  خللان 

�صيمك�س توب مك�س )�س ذ م م( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 918740.38 درهم بالت�صامن 
والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

ريللللجللللني   / امللللللللدعلللللللو  فلللللقلللللد 
�للصللانللدران بللوليللكللودى فيتيل 
الهند   ، فيتيل  بللوليلليللكللودى 
�صفره رقم  اجلن�صية - جللواز 
)G2801983(من يجده 
رقم   بتليفون  الت�صال  عليه 

 0506668638

فقدان جواز �شفر

حممد   / امللللللللدعلللللللو  فلللللقلللللد 
مللنللظللور علللامل حمللابللو عامل 
اجلن�صية  بلللنلللغلللاديللل�لللس     ،
رقللللللم  �للللللصللللللفللللللره  جلللللللللللللواز   -
من   )BQ0585434(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0507227352 

فقدان جواز �شفر

مرياما   / امللللللدعلللللو  فلللقلللد 
اللللهلللنلللد     ، ملللللايلللللل  جللللللللون 
�صفره  جلللللواز   - اجلللنلل�للصلليللة 
 )3672967K( رقللللم 
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم   التللل�لللصلللال 

0552196843

فقدان جواز �شفر

روفيتون   / املللللدعللللو  فلللقلللد 
بلللللت �لللصلللوتللليلللكلللون زيللللنللللورى 
اجلن�صية  انلللدونللليللل�لللصللليلللا     ،
رقللللللم  �للللللصللللللفللللللره  جلللللللللللللواز   -
من   )AT579784(
يجده عليه الت�صال بتليفون 

رقم  0507924422

فقدان جواز �شفر

عبدالرحمن  املللدعللو/  فقد 
جزر   ، البلو�صي  علي  احمد 
القمر  اجلن�صية جواز     �صفره 
 )NBE266509( رقللم 
عليه  يلللعلللر  ممللللن  يللللرجللللى 
القمر  ب�صفارة جزر  ت�صليمه 
�صرطة  مللللركللللز  اقللللللللرب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �شفر

احمد  اميمه  املللدعللو/  فقد 
القمر  جزر   ، البلو�صي  علي 
رقم  �صفره  جلللواز  اجلن�صية 
   )N B E 2 6 6 5 1 0 (
عليه  يلللعلللر  ممللللن  يللللرجللللى 
القمر  ب�صفارة جزر  ت�صليمه 
�صرطة  مللللركللللز  اقللللللللرب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �شفر

�صابا  بلليللنلليلل�للس  امللللدعلللو/  فللقللد 
باك�صتان   ، احللمللد  جللاملل�للصلليللد 
اجلللنلل�للصلليللة جللللواز �للصللفللره رقم 
)5093782(  يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعر 
مركز  اقلللرب  او  الباك�صتانية 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

الللوطللنللي مبعر�س  �للصللارك الأر�للصلليللف 
الحتفالت  يف  الللتللاريللخلليللة  لللللل�للصللور 
التي اأقيمت احتفاء باليوبيل الذهبي 
املعر�س  اأبوظبي، وقد �صّم  لكورني�س 
عدداً كبرياً من ال�صور الفوتوغرافية 
املوؤ�ص�س  الللقللائللد  اهللتللمللام  تللوثللق  الللتللي 
 – نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايللد  ال�صيخ 
طيب اهلل ثراه- بهذا اجلزء املهم من 
امل�صتمر  والهللتللمللام  اأبللوظللبللي،  مدينة 
الللللذي يلللللقللاه كللورنلليلل�للس اأبللوظللبللي من 
الللللقلللليللللادة احللللكللليلللملللة، ويللللربهللللن هذا 
الوطني  الأر�للصلليللف  دور  على  املعر�س 
الكورني�س،  تللطللور  مللراحللل  توثيق  يف 
اأتاح للزوار فر�صة الطاع على  وقد 
�للصللفللحللات ملللن املللا�للصللي واحلللا�للصللر يف 
والذي  وتللطللوره،  الكورني�س  تاأ�صي�س 
تطور  �للصللرية  مللن  مهماً  جانباً  يحكي 

مدينة اأبوظبي.
الوطني  الأر�صيف  معر�س  لقي  وقللد 
الكورني�س،  مللنللطللقللة  يف  اأقللليلللم  الللللذي 
والذي اأقيم احتفاء باليوبيل الذهبي 
الزوار  مللن  مملليللزاً  اإقللبللاًل  للكورني�س 
اللللذيلللن اطلللللللعلللوا علللللى واقلللللع منطقة 
ين�صّب  اأن  قللبللل  قلللدميلللاً  الللكللورنلليلل�للس 
اهلل-  –باإذن  له  املغفور  اهتمام  عليها 
نهيان،  اآل  �للصلللللطللان  بللن  زايللللد  اللل�للصلليللخ 
مل�صات  بلللالللل�لللصلللورة  امللللعلللر�لللس  ور�للللصللللد 
املللوؤ�للصلل�للس واللللبلللاين اللللتلللي جللعلللللت من 
جمالية  واجللهللة  الللكللورنلليلل�للس  منطقة 
للمدينة، ومتنف�صاً ل�صكانها على مدار 
النافورة  ذكللرى  املعر�س  واأعللاد  العام، 
بها،  اللللذي يحيط  واملللتللنللزه  الللقللدميللة 
وقد كانت من اأبرز معامل الكورني�س.

الوطني  الأر�لللصللليلللف  ملل�للصللاركللة  وعللللن 
الذهبي  باليوبيل  الحللتللفللالت  بللهللذه 
�صعادة  قلللللال  اأبللللوظللللبللللي،  للللكلللورنللليللل�لللس 
الري�صي  حمللمللد  اهلل  عللبللد  اللللدكلللتلللور 
مللديللر عللام الأر�للصلليللف الللوطللنللي: تاأتي 
مبعر�س  الوطني  الأر�صيف  م�صاركة 
العزيزة  الحتفالية  هللذه  يف  لل�صور 
الأر�صيف  ليقدم  جميعاً  نفو�صنا  على 
وا�صحة حتكي  للزوار �صورة  الوطني 
قللائللد، فمنطقة  �صرية وطللن وعللزميللة 
كللورنلليلل�للس اأبللوظللبللي جلللزء مللن جزيرة 
باأ�صرها  اأبوظبي  كانت  وقد  اأبوظبي، 
ولكن  الكورني�س،  منطقة  كانت  كما 
الللقللائللد اخلالد  لللهللا  حللني قللّيلل�للس اهلل 
 – نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايللد  ال�صيخ 
من  ن�صيباً  ونللالللت  ثللللراه-  اهلل  طلليللب 
حكمته وجهوده املخل�صة حتولْت من 
اإىل  الع�ص�س  مللن  وقليل  ورملللال  بحر 
حللا�للصللرة حتللاكللي اأكلللر �للصللواطللئ مدن 
العامل تقدماً، وقد ا�صتطاعت منطقة 

الكورني�س مبا بلغته من تقدم وجمال 
م�صابقات  يف  الأول  املللركللز  حت�صد  اأن 

عاملية.
الأر�صيف  يللوثللق  �للصللعللادتلله:  واأ�لللصلللاف 
الكورني�س  منطقة  لللتللطللور  الللوطللنللي 
يريد  فمن  اأي�صاً،  والكلمة  بال�صورة 
اأن يتتبع تاريخ هذه املنطقة وتطورها 
�صيجد يف �صجل وقائع دولة الإمارات 
املللتللحللدة، ويف يللوملليللات زايد  الللعللربلليللة 
عن  اللل�للصللادريللن   )2004  1966-(
ومراحل  خللطللوات  الوطني  الأر�للصلليللف 
يزال  ول  وازدهلللاره،  الكورني�س  تطور 
يللر�للصللد الهتمام  الللوطللنللي  الأر�للصلليللف 
خا�صة  الكورني�س  يلقاه  الذي  الكبري 
وتلقاه مدينة اأبوظبي ودولة الإمارات 

ب�صكل عام على يد قيادتنا احلكيمة.
الوطني  الأر�لللصللليلللف  وثللللق  وقللللد  هللللذا 
يف  الكورني�س  منطقة  تطور  مللراحللل 
�للصللجللات وقللائللع دولللللة الإمللللللارات ويف 

جملدات )يوميات زايد( كالآتي:

يف   .. اأبوظبي  كورني�ض  تطّور 
ظل اهتمام القيادة احلكيمة

يعّد الكورني�س اليوم اأحد اأهم املعامل 
واأجملها يف مدينة اأبوظبي، وهو ثمرة 
حركة التطوير والإعمار التي �صهدتها 
املدينة، وبداأت على يد القائد املوؤ�ص�س 
نهيان  اآل  �للصلللللطللان  بلللن  زايللللد  اللل�للصلليللخ 
الللذي حللدد املعامل  ثلللراه-  -طيب اهلل 
الأمثل  للت�صكيل  الللهللامللة  الللرئلليلل�للصللة 
اأغ�صط�س  من  ال�صاد�س  ويف  للمدينة، 
زايللللد  الللل�لللصللليلللخ  افلللتلللتلللح   1969 علللللام 
ويعد  اأبوظبي،  يف  اجلديد  الكورني�س 
التجميلية  امل�صروعات  من  الكورني�س 
واحليوية الهامة الكربى التي اأمر – 
رحمه اهلل- بتنفيذها، وقد بلغت كلفة 
دينار  األللف  و�صتمائة  مليونني  اإن�صائه 

حينذاك.

ظلت  املا�صي  القرن  خم�صينيات  حتى 
بدائية،  اأبللوظللبللي  كللورنلليلل�للس  منطقة 
وتذكر �صجات  وقائع الإمارات التي 
اأنللله حني  الللوطللنللي  الأر�للصلليللف  يوثقها 
تلل�للصلللللم اللل�للصلليللخ زايللللد مللقللاللليللد احلكم 
اأ�صدر  1966م،  عللللام  اأبلللوظلللبلللي  يف 
لتطوير  ا�للصللتلل�للصللاريللني  بللتللعلليللني  اأملللللراً 
فقدموا  املدينة،  لتطوير  املخططات 
اأن  علللللى  للتطوير  جلللديلللداً  خمللطللطللاً 
يتّم ردم جزء من ال�صاطئ من جانب 
فندق ال�صرياتون )حالياً( ليكون اأكر 
ا�للصللتللقللامللة، ومللنللذ ذللللك احللللني تواىل 
يقدمون  اأخللذوا  الذين  ال�صت�صاريون 
كورني�س  واأخلللذ  اخلللطللة،  تلو  اخلللطللة 
اأبوظبي يتطور على �صوء روؤى القائد 

املوؤ�ص�س وتطلعاته. 
ال�صيخ  وجلللله   1970 عللللام  وحلللللوايل 
باإن�صاء كا�صر  الأ�صغال  اإىل دائرة  زايد 
الكورني�س،  �للصللارع  نللهللايللة  يف  الأملللللواج 
طويل  كل�صان  الأمللللواج  كا�صر  وميللتللد 
ك�صر  بهدف  اأُ�ص�س  وقد  البحر،  داخللل 
اأمواج البحر العالية وال�صيطرة عليها 
ومنع امتدادها اإىل احلدائق املختلفة 

على منطقة ال�صاطئ والتحكم بها.
وجتللل�لللصللليلللداً لللللللروؤى اللل�للصلليللخ زايلللللد بن 
– طيب اهلل ثراه-  نهيان  اآل  �صلطان 
مب�صروع  الللعللمللل   انطلق  وتوجيهاته 
من  حينذاك  ميتد  الللذي  الكورني�س 
زايد  ميناء  اإىل  العربي  اخلليج  �صارع 
يف  اأواخر عام 2001م، واأكملت بلدية 
اأبللوظللبللي اجللللزء الأكلللرب مللن م�صاريع 
الكورني�س  مللل�للصللروع  التحتية  الللبللنلليللة 

بتكلفة بلغت 750 مليون درهماً.
لكورني�س  التمهيدية  املللرحلللللة  بلللداأت 
اأبوظبي يف مار�س 2004 بتوجيهات 
اللل�للصللمللو ال�صيخ  �للصللاملليللة ملللن �للصللاحللب 
رئي�س  نللهلليللان   اآل  زايلللللد  بلللن  خللللليللفللة 
الدولة –حفظه اهلل- و�صاحب ال�صمو 

اآل نهيان ويل  زايد  ال�صيخ حممد بن 
الأعلى  الللقللائللد  نللائللب  اأبللوظللبللي،  عهد 

للقوات امل�صلحة.
بالعيد  واحلللتلللفلللاًل   2006 علللام  ويف 
اللللوطلللنلللي اخللللامللل�لللس والللللثللللاثللللني مت 
من  اجلديد  الكورني�س  �صارع  متديد 
زايد،  ميناء  وحللتللى  اللل�للصللرياتللون  نفق 
التجميلية  الأعمال  بع�س  جانب  اإىل 

والتح�صينات يف منطقة الكورني�س. 

الكورني�ض .. حديثًا
 2018 نللوفللمللرب  ملللن  اللل�للصللاد�للس  ويف 
قللللام �للصللاحللب اللل�للصللمللو اللل�للصلليللخ حممد 
اأبوظبي،  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
البحر”  “ع  ملللل�للللصللللروع  يف  بلللجلللوللللة 
اأبوظبي  كللورنلليلل�للس  علللللى  الللرتفلليللهللي 
اطلع خالها على مرافقه و خدماته 
املتنوعة، وتعّرف �صموه على جتهيزات 
و مكونات امل�صروع الذي ي�صم )20( 
عاملية،  وملللتلللاجلللر  وملللقلللهلللى  مللطللعللمللاً 
الأن�صطة  مللن  جمموعة  اإىل  اإ�للصللافللة 
العائلية  واملرافق  واملراكز  الرتفيهية 
والريا�صية التي تدعم اأ�صلوب احلياة 
ال�صلة،  لكرة  ماعب  منها  ال�صحية 
وكرة الطائرة ال�صاطئية، وكرة القدم 
يف  ريا�صية  األللعللاب  و�صالة  ال�صاطئية 
الهواء الطلق، ومنطقة لعب لاأطفال 
والأن�صطة  الللفللعللاللليللات  مللن  وغللريهللا 
ما  تللري  الللتللي  املتوا�صلة  املجتمعية 

توفره الوجهة من خدمات.
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  قللال  و 
“اإن  اأثناء اجلولة:  اآل نهيان  بن زايد 
ال�صياحية  بامل�صاريع  اأبوظبي  اهتمام 
لدفع  اأولوياتها  من  يعّد  والرتفيهية 
وامل�صتدامة  ال�صاملة  التنمية  عجلة 
احليوي  القطاع  هللذا  م�صتقبل  ودعللم 
اأبوظبي توا�صل  اأن  اإىل  الهام، م�صرياً 

�صعيد  على  القوي  ح�صورها  تر�صيخ 
�صناعة �صياحة الرتفيه لت�صبح وجهة 

مف�صلة ومق�صداً عاملياً لل�صياح.
على  اأبللوظللبللي  كورني�س  ميتد  واللليللوم 
م�صافة 8 كيلو مرت مبحاذاة الواجهة 
يف  الكورني�س  تاأ�صي�س  ومّت  البحرية، 
من  للمدينة  حامياً  ليكون  اأبللوظللبللي 
مّد البحر، وها هو الكورني�س بف�صل 
اأبوظبي  مدينة  تلقاه  الللذي  الهتمام 
املعامل اجلمالية  اأهللم  اأحللد  اأ�صبح  قد 
ومتنف�صاً  للللللمللديللنللة  واحلللل�لللصلللاريلللة 
الللعللام، وقللد غدت  ل�صكانها على مللدار 
امتداد  علللللى  تنت�صر  الللتللي  املللتللنللزهللات 
الأماكن  اأف�صل  من  الكورني�س  �صارع 
�صار  وقللد  املدينة،  داخللل  الرتويحية 
اللللكلللورنللليللل�لللس اأيللل�لللصلللاً مللل�لللصلللرحلللاً لأهللللم 
التجديف،  �للصللبللاقللات  مللن  الللفللعللاللليللات 
اإىل  ال�صراعية،  والللللزوارق  والللقللوارب، 
وامل�صابقات  الللللكللللربى،  امللللهلللرجلللانلللات 
الكربى  والللفللعللاللليللات  والللكللرنللفللالت، 

وامل�صريات، والحتفالت الوطنية. 

الكورني�ض .. جمال وازدهار دائم
تللللوثللللق جملللللللللدات )يللللوملللليللللات زايللللللد( 
ال�صادرة عن الأر�صيف الوطني اأنه يف 
التا�صع من مار�س 1975طلب ال�صيخ 
م�صروع  تلل�للصللملليللمللات  ملل�للصللاهللدة  زايللللد 
الللعللا�للصللمللة واجلزء  حللمللايللة كللورنلليلل�للس 
ال�صمايل من جزيرة اأبوظبي، واأجرى 
امل�صروع  التعديات على  �صموه بع�س 
بللحلليللث ميللتللد كللا�للصللر الأملللللللواج اللللذي 
مبوازاة  هيلتون  فندق  اأمللام  من  يبداأ 
ثم  تقريباً،  منت�صفه  حتى  الكورني�س 
يلتقي به كا�صر اآخر من املنت�صف يبداأ 
من اجلزيرة ال�صناعية لي�صمح مبرور 
ال�صفن اإىل داخل منطقة اخلور التي 
ثم  والكورني�س،  الكا�صر  بللني  �صتن�صاأ 
منطقة  مللن  اآخلللر  اأمللللواج  كا�صر  ميتد 

مللليلللنلللاء زايلللللللد يللل�لللصلللل حلللتلللى اللللطلللرف 
وطلب  ال�صناعية.  للجزيرة  ال�صرقي 
�للصللمللوه األ تللقللل عللر�للس الللفللتللحللة بني 

طريف الكا�صرين عن 200 مرت.
ويف 22 مار�س 1977 وجه – رحمه 
اهلل- بتخ�صي�س موقع على الكورني�س 
لإقامة مبنى جديد لبلدية العا�صمة، 
ويف 26�صبتمرب 1977 تفقد ترميم 
16اأغ�صط�س  ويف  الللكللورنلليلل�للس،  �للصللور 
الت�صاميم  علللللللى  اطلللللللللع   1983
كورني�س  وحت�صني  بتطوير  اخلا�صة 
وافق   1987 يونيو   4 ويف  اأبوظبي، 
للمرحلة  النهائية  الت�صميمات  على 
كورني�س  جتميل  م�صروع  من  الثانية 
دي�صمرب   15 ويف  اأبلللوظلللبلللي،  مللديللنللة 
مناذج  على  زايد  ال�صيخ  1997اطلع 
�صارع  جتميل  ملل�للصللروع  ت�صاميم  مللن 
من  اخلام�س  ويف  اأبللوظللبللي،  كورني�س 
زايد  ال�صيخ  �صهد   2001 دي�صمرب 
بيت  الللتللي نظمها  الللرتاثلليللة  امللل�للصللرية 
اإطار  يف  اأبوظبي  يف  ال�صعبي  اللللرتاث 
الوطني  بللاللليللوم  اللللدوللللة  احلللتلللفلللالت 
وكا�صر  الللكللورنلليلل�للس  علللللى  اللللثلللاثلللني 
ال�صاد�س  ويف  اأبلللوظلللبلللي،  يف  الأمللللللواج 
2004 قام ال�صيخ زايد  من �صبتمرب 
�صري  على  فيها  اطلع  تفقدية  بجولة 
الثانية من م�صروع  املرحلة  العمل يف 

تطوير كورني�س اأبوظبي،
اطلع  16دي�صمرب1997  ويف 
زايللد على منللاذج من ت�صاميم  ال�صيخ 
الكورني�س  �لللصلللارع  جتللملليللل  مللل�لللصلللروع 
من  متللتللد  الللتللي  الأوىل(،  )امللللرحلللللللة 
اأربعة  م�صافة  الرئا�صة  ديللوان  مدخل 
الكورني�س،  حديقة  اإىل  كيلومرتات 
واطلع على الت�صميم اخلا�س باإقامة 
نللفللق عللنللد مللدخللل قلل�للصللر الللبللحللر على 
اللللقلللرم، وحتويله  ل  الللكللورنلليلل�للس  �للصللارع 
يتم  اإذ  اإىل طريق من دون تقاطعات، 
ال�صارع.  على  علويني  ج�صرين  بللنللاء 
واأملللللر بالبدء  الللتلل�للصللاملليللم  اأقلللللّر  وقلللد 
اأغ�صط�س   17 ويف  فللللوراً.  بتنفيذها 
بجولة  زايللللللد  اللل�للصلليللخ  1983قام 
مدينة  �صواطئ  اأمللام  تفقدية  بحرية 
الت�صاميم  على  فيها  اطلللللع  اأبللوظللبللي 
كورني�س  وحت�صني  بتطوير  اخلا�صة 
العا�صمة، ويف15مار�س1987 وافق 
ال�صيخ زايد على الت�صميمات النهائية 
جتميل  م�صروع  من  الثانية  للمرحلة 
كللورنلليلل�للس مللديللنللة اأبللوظللبللي. ويف 17 
2001 تراأ�س �صاحب ال�صمو  اأكتوبر 
اآل نهيان ويل  زايللد  ال�صيخ خليفة بن 
الأعلى  الللقللائللد  نللائللب  اأبللوظللبللي،  عهد 
املجل�س  رئلليلل�للس  امللل�للصلللللحللة،  للللللللقلللوات 
الأ�صبوعي  الجلللتلللملللاع   - الللتللنللفلليللذي 

املجل�س  عللللقللللده  اللللللللذي  العللللتلللليللللادي 
واطلللللع يف الجتماع  �للصللمللوه،  بللديللوان 
احلديثة  املللل�لللصلللاريلللع  مللللن  علللللدد  علللللللى 
املتعلقة  واخللللللرائلللللط  وامللللخلللطلللطلللات 
م�صروع  على  اطلع  اإذ  امل�صاريع؛  بهذه 
التو�صعة اجلديدة من املرحلة الثانية 
)وقائع  وتللقللول  اأبللوظللبللي.  لكورني�س 
 1980 يللنللايللر  اأنلللله يف7  الإمللللللللارات( 
اإن�صاء  باأبوظبي  الأ�صغال  دائللرة  بللداأت 
الكورني�س،  حللول  الأملونيوم  من  �صور 
اعتمدت   1981 27يونيو  ويف 
بلدية اأبوظبي مبلغ 20 مليون درهم 
اأبوظبي يف املنطقة  لتجميل كورني�س 

بني فندق ال�صرياتون ودوار ال�صاعة.
معايل  وقللللع  25يونيو1990  ويف 
ال�صيخ حممد بن بطي اآل حامد ممثل 
رئي�س  الللغللربلليللة،  املنطقة  يف  احلللاكللم 
ل على  املللدن  البلدية وتخطيط  دائللرة 
ا�صت�صاريني  مكتبني  مللع  اتللفللاقلليللتللني 
جتميل  من  الثانية  املرحلة  لت�صميم 
اأغ�صط�س   2 ويف  اأبللوظللبللي،  كورني�س 
من  اأبللوظللبللي  بلللللديللة  1990فرغت 
مل�صروعي  النهائية  الت�صاميم  اإعلللداد 
واملرحلة  اللل�للصللعللبللي،  الللللرتاث  حللديللقللة 
بتكلفة  الكورني�س  لتجميل  الثانية 
نحو60  تللبلللللغ  للللللملل�للصللروعللني  كللللليللة 
مليون درهم، ويف 9 دي�صمرب 1992 
بن بطي  ال�صيخ حممد  اأو�صح معايل 
املنطقة  يف  احلللاكللم  ممللثللل  حللامللد  اآل 
اأبوظبي  بلدية  دائللرة  رئي�س  الغربية، 
وتخطيط املدن ل اأن كورني�س اأبوظبي 
اجللللديلللد الللللذي بللللداأ الللعللمللل فلليلله عام 
احلايل،  العام  اإجنازه  �صيتم   1990
رائعاً،  حلل�للصللاريللاً  اإجنلللللازاً  ي�صكل  واأنلللله 
درهلللم،  مللللليللون   190 تكلفته  وتللبلللللغ 
�صعادة  1995�صهد  21 �صبتمرب  ويف 
الدكتور �صامل م�صري الظاهري مدير 
حفل  للبيئة  الحتلللاديلللة  الللهلليللئللة  علللام 
كورني�س  لللتللنللظلليللف  حللملللللة  انلللطلللاق 
اأ�صدقاء  جللمللعلليللة  نللظللمللتلله  اأبلللوظلللبلللي، 
اأبوظبي،  بلدية  مللع  بالتعاون  البيئة 
طلبة  ملللللن  جمللللمللللوعللللات  مبللل�لللصلللاركلللة 

البرتول،  و�صركات  اأبوظبي،  مدار�س 
و�صرطة اأبوظبي.

2005 قال  الللثللامللن مللن فللربايللر  يف 
اأحمد  ح�صني  مهند�س  النقيب  �صعادة 
احلارثي مدير هند�صة املرور يف اإدارة 
عقب   - باأبوظبي  والرتخي�س  املللرور 
م�صروع  مللن  الأوىل  املللرحلللللة  افللتللتللاح 
اأبللوظللبللي اجلديد  كللورنلليلل�للس  تللطللويللر 
والطريق  كلليلللللومللرتات،   4.5 بللطللول 
العربي،  اخلليج  �صارعي  بني  املللروري 
طريق  افللللتللللتللللاح  – بلللللللاأن  واللللل�للللصللللام 
يف   85% بن�صبة  اأ�للصللهللم  الللكللورنلليلل�للس 
املرورية  احلللركللة  و�صهولة  ان�صيابية 
عن الطريق القدمي من واإىل املدينة.
 120 �للصللارك   2005 مللايللو   28 يف 
التعليمية  املراحل  طالباً من خمتلف 
احلملة  يف  اأبلللوظلللبلللي  مللللدار�للللس  مللللن 
اأبحاث  هيئة  تنظمها  الللتللي  الوا�صعة 
وتنميتها،  الفطرية  واحللليللاة  البيئة 
بللللالللللتللللعللللاون ملللللع �للللصللللركللللة اخلللللدمللللات 
البرتولية )اإ�صناد( لتنظيف كورني�س 
وتنظيف  امللللخلللللللفلللات،  مللللن  اأبلللوظلللبلللي 
ميناء ال�صيادين مبيناء زايد، وميناء 
البطني من املخلفات املوجودة يف قاع 

البحر.

الكورني�ض يح�ضد جائزة عاملية
تللقللول �للصللجللات وقللائللع الإمللللللارات اأنه 
م�صروع  ح�صل   2001 23مايو  يف 
كورني�س اأبوظبي -الذي قامت بلدية 
بتنفيذه-  امللللدن  وتخطيط  اأبللوظللبللي 
على جائزة عاملية من الحتاد الدويل 
الأف�صل  الت�صميم  باعتباره  للطرق 
م�صروعات  مللللن  اللللعلللديلللد  بللللني  مللللن 
الهند�صة املدنية امل�صاركة من خمتلف 
دول العامل، وقدم اجلائزة لوفد دائرة 
املوؤمتر  انعقاد  اأثللنللاء  اأبللوظللبللي  بلدية 
الأملللريلللكلللي الإقللللليللمللي للللللطللرق الذي 
عقد يف مدينة ميامي بولية فلوريدا 
الأمللريللكلليللة اللل�للصلليللد جللريالللد يل �صيا 
مللديللر احتللللاد اللللطلللرق، علل�للصللو الهيئة 

التنفيذية لحتاد الطرق العاملية.

•• اأبوظبي-الفجر:

على  و�للصللاهللدا  عللمللاقللا،  �صرحا  اخلم�صني،  �صمعته  اأبللوظللبللي  كورني�س  ي�صيء 
القاطنني  لللدى  الأفلل�للصللل   هللي  ووجللهللة  اأبللوظللبللي،  يف  ال�صاملة  النه�صة  معجزة 
والزوار وال�صياح، ارتبط وجتذر يف ذاكرة الأجيال ودخل بكل فخر �صمن اأجمل 
الواجهات البحرية يف العامل، خم�صة عقود مرت بها هذه الأيقونة ال�صاحرة ، منا 
وتطور ، وتاألق، حتى اأ�صبح لوحة بديعة اجلمال متنا�صقة الأركان، تاأخذ األباب 
الناظرين، وتوفر بيئة ترفيهية مثالية �صمن معايري عاملية، كورني�س اأبوظبي 
اأ�صبح عامة فارقة يف جغرافية اأبوظبي، وتاريخها وذاكرتها، ورفيق دربها الذي 

ما يزال ي�صهد الإجنازات ويحتفظ بذكريات التاريخ.

قيمة ال�ضرح
احلا�صر  ل�صت�صراف  املا�صي  با�صتلهام  الُع�صور  مر  ًعلى  الإن�صانيَّة  اهتّمت  لقد 
والتخطيط لبناء امل�صتقبل حيث اإن املُجتمعات الإن�صانيَّة ل تقوم اإل على ًثوابت 
اأجل  الزمن من  الأحللداث عرب  ًت�صل�صل  ًفيها  ًوواكبوا  اأًفرادها  عاي�صها  تاريخية 
اأحد النماذج  اأبوظبي  قي بالو�صع الإن�صاين، ويف هذا ال�صّياق يعد  كورني�س  الرُّ
الواقعية لهذا الهدف والذي من خاله مت حًتقيق اأو�صع النوافذ اخلابة املطلة 
كيلومرتات   8 م�صافة  على  الكورني�س  طريق  ميتّد  حيث  العربي  اخلليج  على 
متعددة  اأن�صطة  حتت�صن  والتي  التن�صيق  البديعة  البحرية  الواجهة  مبحاذاة 
ممتعة  وجمالية  ترفيهية  اأجللواء  يف  بها  وال�صتمتاع  ممار�صتها  ملرتاديه  ميكن 
خ�صو�صاً واأنه ي�صم م�صاحات واأركانا منتقاة ًتعنى بكافة اًلفئات اًلعمرية وتوفر 
8حدائق  اأبوظبي  كورني�س  ي�صم  كما  اأًوقللات مريحة وممتعة،  لق�صاء  املطلوب 
والذي  امليناء  منطقة  وحتى  الإمللللارات  ق�صر  منطقة  ًمللن  امللتللداده  طللول  على 
اًو  منها  العمومية  ء  �صوا  املياه  ًودوراًت  وال�صواء  الأطفال  للعب  م�صاحات  ي�صّم 
الإلكرتونية كذلك احتوائه ًعلى مًمّرين ًمنف�صلني ًللم�صاًة والدّراجات اًلهوائية 

ًطرف اًلبحر، بالإ�صافة اإًىل �صاطئ اًلكورني�س.
بكل جدارة وا�صتحقاق ح�صل �صاطئ اأبوظبي النظيف على “العلم اًلأزرق” وهو 
ًت�صمن  التي  واملرا�صي  لل�صواطئ  متنح  ًدوللليللاً  ًبها  ًمعرتف  ًبيئية  ًجللودة  �ًصهادة 

نظافة و�صامة مياه ال�صباحة.
كما اأً�صبح كورني�س اأبوظبي املكان املثايل واملف�صل جلميع �صكان الإمارة ومدنها 

ًلق�صاء  ًمبا�صرة  اإليه  التوجًه  ميكنهم  الذين  اإليها  القادمني  وال�صياح  وللزوار 
املنت�صرة على  امل�صاحات اخل�صراء  الهواء الطلق وبني  اأًوقللات �صعيدة ومرحة يف 

امتداده واملياه الزرقاء التي ت�صر الناظرين وت�صفي على املكان بهجة و�صعادة.

مراحل التطوير
ي�صم �صاطئ الكورني�س مرحلتني املرحلة الأوىل وطولها 1،390 مرتا وبعر�س 
وطولها  الثانية  واملرحلة  مربع،  مرت   94،500 م�صاحتها  وتبلغ  مرتا   90
و  مربع،  مرت   126،000 م�صاحتها  وتبلغ  اأمللتللار،   110 وبعر�س    1،225
�س لاأفراد  ينق�صم �صاطئ املرحلة الأوىل اإىل ثاث اأق�صام: ال�صاحل وهو خم�صّ
واملجموعات وميكن الدخول اإليه من خال ثاث بوابات )4،5،6(، والبوابات 
مناطق  ال�صاطئ  داخللل  يوجد  حيث  والأطللفللال  للعائات  خم�ص�صة   )1،2،3(
األعاب خم�ص�صة لاأطفال، ويوجد م�صارات للم�صاة، ف�صًا عن مرافق متنوعة 

من املقاهي واملطاعم واملرافق الريا�صية التي ميكن الدخول اإليها جماناً.
�صاطئ  يدعى  �صابقاً  كللان  حيث  حديثاً  تطويره  مت  فقد  البحر(  )ع  �صاطئ  اأمللا 
روؤية  تتما�صى مع  على مرافق حديثة  يحتوي  التطوير  بعد  واأ�صبح  الاجون، 
وتبلغ  مللرتا،   135 وعر�صه  مللرت   600 طوله  ويبلغ  اأبللوظللبللي.  مدينة  بلدية 

م�صاحته  81،000 مرت مربع.

اخلدمات الدائمة
املثال  �صبيل  الدائمة منها على  بالعديد من اخلدمات  اأبوظبي  يزخر كورني�س 

ل احل�صر :
الريا�صية • املاعب 

الأطفال • ماعب 
الرجال وم�صلى ال�صيدات • م�صلى 

ال�صاطئية • املكتبة 
بيع امل�صروبات والأطعمة وعربات  والأك�صاك  • املطاعم 

والكابانا واملظات  الت�صم�س  • كرا�صي 
حم�صلي التذاكر • خدمة 

الهمم اأ�صحاب  • ممرات 
املياه ودورات  • احلمامات 

املجاين النقل  • حافلة 
الأولية الإ�صعافات  • عيادة 

الأمن • خدمة 
الإنقاذ • خدمة 

النظافة • خدمة 
على عيادة  اإ�صعافات اأولية وممر�صة مرخ�صة من ال�صاعة  ال�صاطئ  • ويحتوي 
7:30 �صباحاً اىل  10 م�صاًء يف الأيام العادية، ومن ال�صاعة  اىل  �صباحا   10
واملطاعم   ، الإنقاذ  الأمن، وخدمات  وال�صبت، وخدمات  اأيام اجلمعة  10 م�صاًء 
والأك�صاك وعربات بيع الأطعمة ، وكرا�صي الت�صمي�س واملظات والكابانا. بعدد 

ي�صل اإىل 491 ، بالإ�صافة اإىل احلمامات ودورات املياه.

حجز امللعب 
تتيح بلدية مدينة اأبوظبي حجز املاعب الريا�صية يف كورني�س اأبوظبي و�صاطئ 
Smart Hub والللذي يعر�س  احلديريات عن طريق نظام الدخول الذكي 
جميع املاعب املتوافرة يف ال�صواطئ، وبعد حجز الزائر للمرفق اإلكرتونيا يتم 
جودة  و�صمان  التن�صيق  اأجللل  من  ال�صاطئ  اإدارة  قبل  من  الزائر  مع  التوا�صل 
ماعب   ، �صاطئية  قللدم  كللرة  ماعب  الكورني�س  ي�صم  حيث   ، املقدمة  اخلدمة 
كرة الطائرة ال�صاطئية، وماعب كرة ال�صلة ال�صاطئية. ومناطق األعاب عديدة 

لاأطفال. 

عربات عائمة لأ�ضحاب الهمم 
بهدف اإ�صعاد املجتمع قامت بلدية مدينة اأبوظبي بتوفري عربات عائمة يف كافة 
ب�صكل  اخلدمة  من  ي�صتفيد  حيث  الكورني�س  �صاطيء  �صمنها  ومللن  ال�صواطئ 
يف  واللعب  ال�صباحة  خالها  من  وميكنهم  ال�صن،  وكبار  الهمم  اأ�صحاب  رئي�س 
الزوار.  لعموم  جمانية  خدمة  وهي  التامة،  وال�صامة  الأمللن  ملعايري  وفقا  املياه 
�صامة  على  حر�صاً  وذلللك  الإنللقللاذ  حرا�س  بوجود  العربات  ا�صتخدام  يتم  كما 

امل�صتخدم.

حافلت نقل جمانية
وتوفري بلدية مدينة اأبوظبي على كورني�س اأبوظبي خدمة النقل املجانية من 

بتوفري  وتقوم  الكورني�س،  �صاطئ  يف  الليل  منت�صف  وحتى  �صباحاً   8 ال�صاعة 
تنقل �صهل ملرتادي ال�صاطئ من منطقة مواقف ال�صيارات مقابل الني�صن تاورز 
اإىل املواقف املخ�ص�صة على امتداد �صاطئ الكورني�س وهي جمانية للعموم، ويف 
الوقت الراهن تقوم بلدية مدينة اأبوظبي باإجراء عمليات حت�صينية وتعريفية 

عن اخلدمة للو�صول اإىل اأكرب عدد ممكن من الزوار لا�صتفادة من اخلدمة. 

اأ�ضول الكورني�ض بالأرقام
ي�صمل كورني�س اأبوظبي على كافة عنا�صر احلياه الع�صرية التي ترتقي مل�صاف 
املعايري العاملية من عنا�صر التجميل الطبيعي وال�صلب واأ�صول الطرق و�صبكات 
لإنارة  العاملية  الإنلللارة  نظم  اأف�صل  اإىل  بالإ�صافة  والأمللطللار  ال�صحي  ال�صرف 

الطرق وال�صوارع العامة، ومن هذه الأ�صول:
م�صطحات ًخ�صراء 178،575.57 مرتامربعا.

اأ�صيجة ًزراعية 13،032.88 مرتا
اأ�صجار ًمتنوعة 2،940

زهور ًمو�صمية 10،751.87
اأ�صجار ًنخيل 576

مغطيات ًتربة ًو�صجريات 146،760.00 مرت مربع.
دورات امًلياه 10

ماعب ًمتعددة ال�صتخدام 3
معدات ريا�صية 15

جم�صمات 12
ج�صور ًخ�صبية ًومعدنية 2
دورات مياه اإلكرتونية 13

ممرات للم�صاة 152،798 مرتا مربعا.
اأر�صيات مطاطية 6،581 مرتا مربعا

نوافري وت�صكيات مائية 27  
املناطق امًلخ�ص�صة للم�صاة 360،018 مرتا مربعا

اأر�صفة اًل�صوارع 109،190.70 مرتا مربعا
اأنفاق امًل�صاة 13

اأنفاق اًل�صيارات 2.

كورني�ض اأبوظبي ي�ضيء �ضمعته اخلم�ضني يف يوبيله الذهبي

م�شرية من التطوير والتاألق واجلمال �شاهد على معجزة النه�شة ال�شاملة يف اأبوظبي

بالكلمة وال�ضورة .. وّثق تطور الكورني�ض يف ظل اهتمام القيادة احلكيمة 

الأر�شيف الوطني ي�شارك يف الحتفالت باليوبيل الذهبي لكورني�ض اأبوظبي
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تغذي  التي  اللغة  اأوبللامللا،  بلللاراك  ال�صابق  الأمللريللكللي  الرئي�س  اأدان 
اإطاق  اأعقاب حادثي  اأمراً طبيعياً، يف  العن�صرية  الكراهية وجتعل 
ارتكبه  اأحدهما  الأ�صبوع،  هذا  مطلع  باده  �صهدتهما  اللذين  النار 

�صخ�س ي�صتبه اأنه من دعاة العتقاد بتفوق البي�س.
اأوباما عرب ح�صابه يف تويرت، فيما  وجاء البيان النادر، الذي ن�صره 
دونالد  الدميقراطيني خليفته  وال�صا�صة  املعلقني  العديد من  اتهم 

ترامب با�صتخدام خطاب ي�صجع القوميني البي�س.
وقال اأوباما، دون الإ�صارة ب�صكل حمدد اإىل ترامب: “يجب اأن نرف�س 
ب�صدة اللغة التي تخرج من اأفواه اأي من قادتنا، وتغذي اأجواء اخلوف 

والكراهية، اأو جتعل امل�صاعر العن�صرية م�صاألة طبيعية«.
اأو  الذين ل ي�صبهوننا،  اأولئك  الذين ي�صوهون  القادة  “اإنهم  وقال: 
اأ�صلوب  يهددون  املهاجرون،  فيهم  مبن  الآخللريللن،  اأن  اإىل  يلمحون 
يعنون  اأو  الب�صر،  دون  اأنهم  على  الآخرين  اإىل  ي�صريون  اأو  حياتنا، 

�صمنيا اأن اأمريكا تنتمي اإىل نوع واحد معني فقط من النا�س«.
وحياتنا  �صيا�صتنا  يف  مكان  لها  “لي�س  اللغة  هللذه  مثل  اأن  واأ�للصللاف 

العامة«.

ن�صرت  اإذا  نف�صها،  عن  للدفاع  اإجلللراءات  �صتتخذ  اإنها  رو�صيا  قالت 
بارزة  معاهدة  انهيار  اأعقاب  يف  اآ�صيا  يف  �صواريخ  املتحدة  الللوليللات 
اأمريكياً  نظاماً  اليابان  تن�صر  اأن  تتوقع  واإنللهللا  الت�صلح،  مللن  للحد 
جديداً لإطاق ال�صواريخ. وقال زير الدفاع الأمريكي مارك اإ�صرب 
يوم ال�صبت، اإنه يوؤيد ن�صر �صواريخ متو�صطة املدى تطلق من الرب يف 
اآ�صيا يف وقت قريب ن�صبياً.جاء ذلك بعد يوم من ان�صحاب وا�صنطن 
من معاهدة القوى النووية املتو�صطة املدى التي مت التوقيع عليها 
خال فرتة احلرب الباردة يف 1987 والتي حتظر ال�صواريخ التي 
تطلق من الرب والتي يرتاوح مداها بني 500 و5500 كيلومرت.

و�صئل �صريجي ريابكوف نائب وزير الدفاع الرو�صي عن احتمال ن�صر 
الوليات املتحدة �صواريخ، فقال اإن رو�صيا ل تعتزم الدخول يف �صباق 

ت�صلح مع وا�صنطن ولكنها �صرتد ب�صكل دفاعي على اأي تهديدات.
اأمللريللكلليللة جديدة  اأنللظللمللة  ن�صر  بلللداأ  “اإذا  مللوؤمتللر �صحفي  وقلللال يف 
وبالتحديد يف اآ�صيا �صنتخذ اخلطوات املقابلة التي حتقق توازناً مع 

مثل تلك الإجراءات من اأجل الت�صدي ملثل هذه التهديدات«.
كيه-41  اإم  نظام  قريبا  طوكيو  تن�صر  اأن  تتوقع  مو�صكو  اإن  وقللال 

الأمريكي لإطاق ال�صواريخ يف اليابان.

حذرت ال�صني اأم�س من اأنها �صتتخذ تدابري م�صادة مل حتددها يف 
حال م�صت الوليات املتحدة يف خطط ن�صر �صواريخ اأر�س متو�صطة 

املدى يف منطقة اآ�صيا واملحيط الهادئ.
وجاء التحذير ال�صيني بعد اأيام على اإعان وزير الدفاع الأمريكي 
الأ�صلحة  تلك  ن�صر  املتحدة  الللوليللات  باإمكان  بللات  اأنلله  اإ�صرب  مللارك 
انت�صار  من  احلد  معاهدة  من  املا�صي  الأ�صبوع  ان�صحابها  اأعقاب  يف 

ال�صلحة النووية املتو�صطة املدى املوقعة مع رو�صيا.
وزارة اخلارجية  ال�صلحة يف  ملللراقللبللة  الللعللام  املللديللر  كللونللغ  فللو  وقلللال 
ال�صينية لل�صحافيني “ال�صني لن تبقى مكتوفًة، و�صتكون م�صطّرة 
املتحدة �صواريخ  اّتخاذ تدابري م�صادة يف حال ن�صرت الوليات  اإىل 

اأر�س متو�ّصطة املدى يف هذه املنطقة من العامل«.
اإىل توّخي احلللذر وعدم  املللجللاورة  اللللّدول  “ندعو جرياننا،  واأ�للصللاف 
على  املللدى  املتو�صطة  �صواريخها  املتحدة  الللوليللات  بن�صر  ال�ّصماح 

اأرا�صيها” م�صميا ا�صرتاليا واليابان وكوريا اجلنوبية.
وقال “هذا لن يكون يف م�صلحة الأمن القومي لتلك الدول«.

عوا�صم

وا�شنطن

بكني

مو�شكو

ماذا يحدث يف اإدلب ال�شورية؟
•• بريوت-وكاالت:

اأكر  اإدلللب �صمال غللرب �صوريا  النار يف حمافظة  اإطللاق  مل ي�صمد وقللف 
�صمال  القتالية  العمليات  ا�صتئناف  ال�صوري،  اأعلن اجلي�س  اإذ  اأيللام،   3 من 
غربي الباد.وتاأتي هذه اخلطورة بعد اإعان دم�صق موافقتها على هدنة 
منزوعة  منطقة  اإقامة  على  ين�س  تركي  رو�صي  اتفاق  بتطبيق  م�صروطة 
على  الأخللللرية،  اأ�صتانة  مباحثات  يف  الأطللللراف  واتفقت  اإدللللب.  يف  ال�صاح 
املدنيني يف منطقة خف�س  وقوع خ�صائر بني  ملنع  تدابري ملمو�صة،  اتخاذ 
الت�صعيد باإدلب.واأعلنت، دم�صق يف وقت �صابق اأن تنفيذها لاتفاق �صيعتمد 
ورو�صيا،  وتركيا  �صوريا  بني  الثاثي  بالتفاق  امل�صلحني  التزام  على مدى 
بيان  وفق  اجلي�س،  قيادة  اإدلب.واتهمت  يف  عازلة  منطقة  لإقامة  الهادف 
ن�صره الإعام ال�صوري الر�صمي، “املجموعات الإرهابية امل�صلحة، املدعومة 
من تركيا” باأنها “رف�صت اللتزام بوقف اإطاق النار وقامت ب�صن العديد 
اأن جتاهل  من الهجمات على املدنيني يف املناطق الآمنة املحيطة«.واأكدت 
بالتو�صع  امل�صلحة  للجماعات  بح�صبها  �صمح  ما  هو  التللفللاق،  لبنود  تركيا 

داخل الأرا�صي ال�صورية. 
اآخر  اإدلللب  حمافظة  على  جوية  غللارات  �صن  ال�صوري  اجلي�س  بللداأ  وعليه، 
معاقل اجلماعات امل�صلحة.وذكرت م�صادر حملية يف اإدلب اأنه بعد الهدوء 

الن�صبي الذي �صاد يف اإدلب خال اأيام املا�صية، جتددت الغارات الثنني.  
اإذ  للق�صف،  تعر�صا  الأكلللر  املحافظة  يف  �صيخون  خللان  مدينة  واأ�للصللحللت 
لل44 غارة جوية، ف�صا عن براميل متفجرة وقذائف مدفعية،  تعر�صت 
ليل  منت�صف  منذ  حميطة  ومناطق  اإدلللب  اإ�صابات.و�صهدت  تقع  اأن  دون 
ن�صبي مع  هلللدوء  اإر�للصللاء  الللنللار، جنللح يف  وقللفللا لإطلللاق  اخلمي�س اجلمعة 
الهدنة مل  اأن  املنطقة.اإل  اأجللواء  والرو�صية عن  ال�صورية  الطائرات  غياب 
مدين  مقتل  اإىل  اأدى  الللذي  املتبادل،  الللربي  الق�صف  ا�صتمرار  دون  حتل 
بنريان الف�صائل يف حمافظة الاذقية ال�صاحلية اجلمعة ومدنية بنريان 
اإدلب ومناطق  الأحد.وتعر�صت حمافظة  اإدلب  النظام يف حمافظة  قوات 
جماورة، حيث يعي�س نحو 3 مايني ن�صمة، لق�صف �صبه يومي من طائرات 
اأبريل، مل ي�صتثن امل�صت�صفيات واملدار�س  �صورية واأخرى رو�صية منذ نهاية 

والأ�صواق، ترافق مع معارك عنيفة يف ريف حماة ال�صمايل.

كوريا ال�شمالية: طوابع حتمل �شورة دونالد ترامب...!

•• رام اهلل-وكاالت:

اأ�صيب عدد من الن�صطاء الفل�صطينيني ظهر 
امل�صيل  بالغاز  اختناق  بحالت  الثاثاء،  اأم�س 
فعالية  الحللتللال  قللوات  للدموع، خللال قمع 
اإدخللال منتجات  ملنع  الوطنية  اإطللاق احلملة 
الحتال لل�صوق الف�صطيني، التي نفذت على 

معرب “بيتونيا” غرب رام اهلل.
والإ�صامية  الللوطللنلليللة  الللقللوى  من�صق  وقللللال 
بكر  علل�للصللام  والللللبللللرية،  اهلل  رام  حمللافللظللة  يف 
احلملة،  عرقلة  حاولت  الحللتللال  قللوات  “اإن 
للدموع  امل�صيل  والغاز  ال�صوت  قنابل  واأطلقت 
باحلملة،  امل�صاركني  الن�صطاء  ع�صرات  باجتاه 
اأوقللع عددا من حالت الختناق التي متت  ما 

معاجلتها ميدانيا«.
اجتماع  بعد  جللاءت  اأن احلملة  اإىل  بكر  واأ�صار 
الوطنية  الللقللوى  �صم  املا�صي،  اخلمي�س  عقد 
واحلملة  امللللقلللاطلللعلللة،  وجللللللان  والإ�لللصلللامللليلللة، 
ال�صعبية ملقاومة اجلدار وال�صتيطان، واللجان 
ال�صعبية ملقاومة اجلدار وال�صتيطان، ون�صطاء 
وممثلني عن القوى والفعاليات ال�صعبية �صم 

35 من الن�صطاء«.
للتجار  ملللذكلللرة  تلل�للصللللليللم  اأنللللله مت  بللكللر  واأكللللللد 
بيتونيا  على معرب  تللورد  و�صاحنات  واملللورديللن 
ليقاف  مناق�صتهم  مت  كما  الفعاليات،  خللال 
اإمهالهم  ومت  الإ�صرائيلية،  الب�صائع  تللوريللد 
للتعاقد  اإنهائهم  اأجللل  من  قريبة  زمنية  مدة 
الإ�صرائيلية،  ال�صركات  مع  التجاري  والتبادل 
على  ومللذكللرات  من�صورات  تللوزيللع  �صتتم  فيما 
التجار واملوردين وال�صاحنات على عدة معابر 

يف ال�صفة الغربية خال الفرتة املقبلة.
فل�صطينية  �للصللاحللنللات  علللللى  وزع  بلليللان،  ووفللللق 
معرب  عرب  الغربية  ال�صفة  اإىل  ب�صائع  تللورد 
عوفر، فقد اأطلقت اللجنة الوطنية ملنع اإدخال 

منتجات الحتال لاأ�صواق الفل�صطينية من 
مب�صاركة  اهلل  رام  غلللرب  بيتونيا  مللعللرب  اأمللللام 
الوطنية  والللفللعللاللليللات  اللللقلللوى  علللن  ممللثلللللني 
ال�صعبية  واملقاومة  املقاطعة  وجلان  وال�صعبية 
يف خللطللوة ملليللدانلليللة رملللزي انللطللاق احلملة، 
الللقلليللادة بوقف  قللللرارات  بللبللدء تطبيق  اإيلللذانلللا 
العمل بالتفاقات مع دولة الحتال والتحلل 

منها.
وقام عدد من الن�صطاء بت�صليم املذكرة للوكاء، 
على  املتواجدة  وال�صاحنات  التجار  من  وعللدد 
بللاملللنللتللجللات، ومت فللتللح نقا�س  املللعللرب واملللحللملللللة 
الوطنية  امل�صوؤولية  للتاكيد على حتمل  معهم 
وا�صع  نطاق  على  والعمل  الق�صية،  جتاه هذه 

لتعميق ثقافة املقاطعة باعتبارها منط حياة، 
الفل�صطيني،  لل�صعب  يللومللي  عللمللل  وبللرنللامللج 
قرارات  وتطبيقا  الحتال  �صيا�صات  على  ردا 

املجل�صني الوطني واملركزي.
ت�صليمها  مت  اللللتلللي  املللللذكللللرة  نللل�لللس  يف  وجللللللاء 
للللللوكللاء وعلللدد مللن الللتللجللار واللل�للصللاحللنللات: “ 
انت�صارا  الللتللجللار؛  الأعلللللزاء  الللوكللاء  الأعلللللزاء 
ال�صهداء  لت�صحيات  �للصللعللبللنللا،ووفللاء  حلللقللوق 
ل�صيا�صات  البوا�صل،ورف�صا  وال�صرى  البللرار، 
التطهري العرقي، وحرب البادة املفتوحة التي 
ت�صنها دولة الحتال بغطاء و�صراكة امريكية 
�للصللعللبللنللا علللللى موا�صلة  كللاملللللة، وتلللاكللليلللدا ملللن 
الن�صر واحلرية،  الوطني حتى  طريق كفاحه 

وتنفيذا لرادة �صعبنا التي ل تك�صر، وان�صجاما 
الللعللمللل بالتفاقات  بللوقللف  الللقلليللادة  قللللرار  مللع 
مللع دولللة الحللتللال كللل التللفللاقللات ال�صيا�صية 

والقت�صادية والمنية« .
وتطبيقا  �صعبنا،  لللنللداء  “ا�صتجابة  وتللابللعللت: 
والذي  املا�صي  نهاية متوز  املعلن  القرار  لهذا 
ا�صكال  او�للصللع  للممار�صة  وا�للصللعللا  الللبللاب  يفتح 
م�صووؤلية  ما يحمل من  وبكل  ال�صعبي  العمل 
مللبللداأ وحق  وتللاكلليللدا على  واخللاقلليللة،  وطنية 
املقاومة  ا�للصللكللال  احللللد  بللاعللتللبللارهللا  املللقللاطللعللة 
ال�صعبية لتنظيف ا�صواقنا وبيوتنا من منتجات 
العدو ال�صرائيلي .فاننا نعلن اطاق احلملة 
بكل  الحللتللال  منتجات  دخللول  ملنع  الوطنية 

انواعها ل�صواقنا خ�صو�صا تلك التي لها بديل 
املهلة  اجللنللبللي يف غلل�للصللون  او  او عللربللي  حملللللي 
و�صمن  اللجنة،  عنها  �صتعلن  الللتللي  املللحللددة 
�صل�صلة خطوات جرى اقرارها مب�صاركة القوى 
الوطنية  والللهلليللئللات والطللللر  اللللللجللان  وكللافللة 
وموؤ�ص�صات  الللنلل�للصللطللاء،  مللن  وعلللدد  وال�صعبية 

املجتمع املدين«.
التجار  الللوكللاء  “الأعزاء   ، املللذكللرة  وجللاء يف 
وامل�صتوردين: اننا نراهن على ح�صكم الوطني 
يف وقت تتعر�س ق�صية �صعبنا برمتها ملخاطر 
حقيقية ويف ذروة احلرب املفتوحة التي ت�صنها 
دولة الحتال على ار�صنا و�صعبنا ومقدراتنا 
ومقد�صاتها  الللقللد�للس  با�صم  ننا�صدكم  انللنللا   ..
تراب  ذرة  كللل  وبا�صم  وامل�صيحية،  ال�صامية 
اللل�للصللهللداء وعذابات  دمللللاء  وبللا�للصللم  ار�للصللنللا  يف 
ال�صرى... للتوقف عن ا�صترياد منتجات العدو 
لبادنا  الللغللزو  ا�صكال  احللد  وهللي  ال�صرائيلي 
الع�صكري  والحتال  ال�صتيطان  �صان  �صانها 
املبا�صر .ل تكونوا م�صاهمني بالر�صا�س الذي 

يقتل �صعبنا. ل تكونوا �صركاء لاحتال«.
اإىل ذلك، اأفاد تقرير اإخباري اإ�صرائيلي، ام�س 
الليلة  اعتقلت  اإ�صرائيلية  قوات  باأن  الثاثاء، 

املا�صية 18 فل�صطينياً بال�صفة الغربية.
وذكرت هيئة البث الإ�صرائيلي، اأنه “ي�صتبه يف 
واإرهابية  اإرهابية،  بن�صاطات  املعتقلني  �صلوع 
املدنيني  �صد  عنيفة  �صغب  واأعللمللال  �صعبية، 

وقوات الأمن«.
ومل تذكر الهيئة ما اإذا كان لأي من املوقوفني 

انتماءات تنظيمية.
يومية  �للصللبلله  بللل�لللصلللورة  اإ�لللصلللرائللليلللل  وتلللعلللتلللقلللل 
“مطلوبون  بلللاأنلللهلللم  تلل�للصللفللهللم  فللللل�للصللطلليللنلليللني 
لأجلللهلللزة الأملللللن، لللا�للصللتللبللاه يف �للصلللللوعللهللم يف 
العام  بالنظام  والإخللللال  الإرهلللللاب،  ممللار�للصللة 

والقيام باأعمال �صغب«.

قوات اإ�ضرائيلية تعتقل 18 فل�ضطينيًا يف ال�ضفة 

حملة وطنية ملنع اإدخال منتجات الحتالل لل�شوق الفل�شطيني

الهند توقف ثالثة قياديني يف ك�شمري  
•• نيودلهي-اأ ف ب:

اأعلنت ال�صلطات الهندية اأم�س اأنها قامت بتوقيف ثاثة قياديني 
بعد  وذللللك  لللللل�للصللام،  تللهللديللدا  ي�صكلون  اأنللهللم  مللعللتللربة  ك�صمري  يف 
امل�صلمة  الغالبية  ذات  املنطقة  يف  م�صددة  اأمنية  اإجللراءات  فر�صها 

اإثر اإلغاء نيودلهي و�صع احلكم الذاتي الذي كانت تتمتع به.
ومبوجب قرار ق�صائي ُنقل القياديون الثاثة اإىل مركز توقيف 
اإلغاء  نيودلهي  فيه  اأعلنت  الللذي  نف�صه  اليوم  يف  الثنني،  ر�صمي 

الو�صع اخلا�س لك�صمري الذي كان يكفله الد�صتور الهندي.
وجلللاء يف الللقللرار الللقلل�للصللائللي اللللذي ح�صلت وكللالللة فللرانلل�للس بر�س 
اإىل  الأرجلللح  على  �صتوؤدي  “اأن�صطتكم  منه  ن�صخة  على  الثاثاء 
اأن  املرجح  التي من  الأخللرية  بال�صام نظرا لأن�صطتكم  الإخللال 

توؤدي اإىل زعزعة الأمن والنظام«.
وكان الرئي�صان ال�صابقان حلكومة جامو وك�صمري حمبوبة مفتي 
وعللمللر عللبللداهلل بللالإ�للصللافللة اإىل �للصللاجللد للللون زعلليللم حلللزب املوؤمتر 
يف  اجلربية  الإقللامللة  قيد  ُو�صعوا  قد  وك�صمري  جامو  يف  ال�صعبي 
نهاية الأ�صبوع بعد اإطاق حملة اأمنية كربى قبيل �صدور مر�صوم 

اإلغاء الو�صع اخلا�س للمنطقة.
الللثللاين على  لليوم  الللعللامل  عللن  مللعللزولللة  ك�صمري عمليا  تلللزال  ول 
التوايل بعد اأن ُقطعت الإثنني �صبكات الهاتف والإنرتنت وفر�س 

حظر جتول.ومل يت�صّمن القرار الق�صائي توجيه اأي اتهام للقادة 
اإىل مركز التوقيف الر�صمي قد  الثاثة.وكانت مفتي قبل نقلها 
كتبت على تويرت اأن “قرار احلكومة الهندية الأحادي باإلغاء املادة 
370 غري �صرعي وغري د�صتوري و�صيجعل من الهند قوة احتال 
يف جللامللو وكلل�للصللمللري«.وكللان حللزب رئي�س الللللوزراء نللاريللنللدرا مودي 
رئا�صي  مر�صوم  اإ�صدار  باجّتاه  قدما  دفع  قد  القومي  الهندو�صي 
كان  الللذي  )�صمال(  وك�صمري  لولية جامو  اخلا�س  الو�صع  يلغي 

يكفله الد�صتور الهندي منذ العام 1947.
ل  املنطقة  اأبللنللاء  بها  يتمتع  كللان  التي  المتيازات  املر�صوم  واأنللهللى 

�صيما يف ما يتعّلق ب�صراء العقارات والتوظيف.
للهند خطوة  اللللللدودة  الللنللوويللة واجللللارة  الللقللوة  باك�صتان،  ودانلللت 

نيودلهي، وو�صفتها باأنها “غري �صرعية«.
هذا  من  جللزء  باك�صتان  اأن  الباك�صتانية  للخارجية  بيان  يف  وجللاء 
للت�صدي  املللتللاحللة  اخلللليلللارات  كللل  اإىل  و”�صتلجاأ  الللللدويل  اللللنلللزاع 

لاإجراءات غري ال�صرعية«.
حقوق  احللرتام  اإىل  الهندية  ال�صلطات  وا�صنطن  ت  ح�صّ بللدورهللا 
الإن�صان ودعت اإىل احلفاظ على ال�صلم وحماية احلدود يف ك�صمري.

وقالت املتحدثة با�صم اخلارجية الأمريكية مورغان اأوريتغا�س يف 
بيان “نحن قلقون ب�صاأن تقارير عن تنفيذ اعتقالت ونح�س على 

احرتام احلقوق الفردية وفتح حوار مع املعنيني«.

•• روما-وكاالت:

على  ت�صويت  يف  الإيللطللاللليللة،  احلللكللومللة  فلللازت 
مر�صوم  بللل�لللصلللاأن  الللل�لللصللليلللوخ  جمللللل�للس  يف  اللللثلللقلللة 
�صفنا  تدير  التي  اخلريية  املوؤ�ص�صات  ي�صتهدف 

لإنقاذ املهاجرين.
الرابطة  حللزب  مللن  املللوؤلللفللة  احلكومة  و�صهدت 
)5-جنوم(�صراعا  وحللركللة  املتطرف  اليميني 
داخللللليللا يف الأ�للصللابلليللع الأخللللرية ولكنها فلللازت يف 
 57 مللقللابللل  �للصللوتللا   160 باأغلبية  الت�صويت 

�صوتا.
وكانت احلكومة الإيطالية �صت�صطر لا�صتقالة 

اإذا خ�صرت الت�صويت، وفقا لوكالة “رويرتز«.
وزيرالداخلية  اأعده  الذي  املر�صوم  هذا  وي�صدد 
من�صب  اأي�صا  ي�صغل  واللللذي  �صالفيني،  ماتيو 
نللائللب رئلليلل�للس اللللللللوزراء، الللعللقللوبللات علللللى �صفن 
املوؤ�ص�صات اخلريية التي حتاول نقل املهاجرين 

الللذيللن يللتللم اإنللقللاذهللم يف الللبللحللر املللتللو�للصللط اإىل 
اإيطاليا.

وكان جمل�س النواب قد وافق على املر�صوم ومن 
يومني فقط من  قبل  قانونا  الآن  �صي�صبح  ثم 

بدء الربملان عطلته ال�صيفية يوم الأربعاء.
حركة)5-جنوم(  �للصلليللا�للصللي  بللعلل�للس  واأبللللللللدى 
حتفظات ب�صاأن املر�صوم ومل يوؤيد بع�س اأع�صاء 
احللللركلللة يف جمللللل�للس اللل�للصلليللوخ امللللر�لللصلللوم خال 

الت�صويت الذي اأجري الثنني.
املللر�للصللوم احلللد الأقلل�للصللى للغرامة على  ويللرفللع 
اإذن  دون  الإيطالية  امللليللاه  تدخل  التي  ال�صفن 
اإىل مليون يورو )1.12  األف يورو   500 من 

مليون دولر(.
�صفينة  قبطان  اأي  اعتقال  على  اأي�صا  وين�س 
الإيطالية  امللليللاه  عللن  البللتللعللاد  اأوامللللر  يتجاهل 
ويدعو ال�صلطات البحرية اإىل م�صادرة �صفينته 

ب�صكل تلقائي.

اإيطاليا تقر قانونا ملعاقبة 
»�شفن اإنقاذ املهاجرين«

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ال�صفحات  عموًما،  تت�صدر،  ال�صمالية  كوريا  كانت  لئن 
الأوىل للجرائد لنزوعها اإىل اإطاق ال�صواريخ )ثاثة 
يف اأ�صبوع واحد يف 25 و31 يوليو و2 اأغ�صط�س(، فهي 
ا بتدابريها الدعائية امللونة، مثل الألعاب  معروفة اأي�صً
اجلللمللاهللرييللة ، تلللللك الللعللرو�للس الللعللمللاقللة الللتللي متّجد 

النظام.
الطوابع  فللن  يف  نف�صها  على  تتفوق  فللاإنللهللا  اللليللوم،  اأملللا 
ال�صيا�صية، مع �صل�صلة حتمل �صورة زعيمها الأكرب، كيم 
بريدية  طللوابللع  تللرامللب.  دونللالللد   ... برفقة  اأون  جونغ 
�صنغافورة  يف  لجتماعهما  ال�صنوية  بالذكرى  حتتفل 
اتفاق  اإىل  الللرجللان  تو�صل  حيث   ،2018 يونيو   12
الأ�صلحة  من  الكورية  اجلزيرة  �صبه  اإخللاء  نحو  يتجه 

النووية.
اأون  جللونللغ  كيم  الللطللوابللع  على  نللرى  اأن  ميكننا  اأيلل�للصللا، 
الدولتني،  اأعللللام  اأمللللام  يت�صافحان  تللرامللب  ودونلللاللللد 
املت�صابكة مبهارة، اأو التوقيع على التفاق ال�صهري. الكل 
يف �صور تناظرية متّجد النظام والوئام، القيم العزيزة 

على الباد.
اأداة �ضيا�ضية

جمموعة اأخرى من الطوابع الربيدية منتظرة. وهذه 
يف  بللامنللوجنللوم،  يف  يونيو   30 م�صافحة  �صتمثل  امللللرة 

املنطقة املنزوعة ال�صاح.
من  اأكلللر  تعديله  ي�صهل  اللللذي  اللللربيلللدي،  الللطللابللع  ان 

الوراق البنكية، هو اأداة �صيا�صية قوية بامتياز.

من  اإنتاجها  بزيادة  ا�صتقالها،  خللال  اجلللزائللر،  قامت 
و1961،   1926 بللني  منللوذًجللا   158 مللن  الللطللوابللع 
على  الللرتكلليللز  مللع  و1995،   1962 بللني   709 اإىل 
املو�صوعات الرئي�صية، مثل التنمية الزراعية وال�صناعية، 
اأو الرتويج للثقافة الوطنية.ومن خال هذا الختيار، 
توا�صل حكومة كوريا ال�صمالية ال�صتفادة من النفراج 
مع الوليات املتحدة، مع التزام، يف غاية ال�صعف، ببع�س 

التدابري احلقيقية. اختتمت القمة الثانية يف هانوي يف 
فرباير املا�صي بخاف، خا�صة حول الأ�صلحة النووية.

الر�صائل  بللتللبللادل  الللربيللديللة  الللطللوابللع  تلتحق  وهللكللذا 
بني رئي�صي الدولتني يف يونيو املا�صي،  “الودية جدا” 

اىل مرتبة الأعمال ال�صيا�صية التجميلية البحتة.
النووي  ال�صاح  نللزع  اأن م�صاألة  املللوؤكللد  ذلللك، من   ومللع 
الللكللوري تللدخللل طللريللقللا ملل�للصللدودا، خللا�للصللة بللعللد اإطاق 

بولك،  جو�صوا  ي�صري  وكما  املا�صي.  الأ�صبوع  �صواريخ 
للدرا�صات  ملليللدلللربي  مللعللهللد  يف  الأملللريلللكلللي  الللبللاحللث 
حاجة  هناك  “�صتكون  املفاو�صات،  لإحياء  انه  الدولية، 
اإىل �صيء يفوف ر�صالة من �صفحة واحللدة، وم�صافحة 

�صيء اخر غري الطوابع الربيدية، اذن. جديدة”.. 
-----------------------------------------

عن �ضليت اف ار

•• نيويورك-وكاالت:

اأنطونيو  امللللتلللحلللدة  لللللللاأمم  الللللعللللام  الأملللللللني  قلللللال 
الإرهابي  داعلل�للس  تنظيم  اإن  تقرير  يف  غوتريي�س 
بعد  دولر،  مليون   300 اإىل  ت�صل  مبالغ  ميتلك 
و�صوريا،  العراق  يف  “اخلافة”  ي�صمى  ما  فقدان 
ملللع علللدم وجللللود مللطللالللب مللاللليللة لللللل�للصلليللطللرة على 
اإىل  التقرير، الذي قدم  اأرا�س وال�صكان«.وذكر يف 
جمل�س الأمن حول التهديد الذي ميثله التنظيم 

الثنني، اأن انخفا�س وترية الهجمات التي ي�صنها 
اأنه  واأ�للصللاف  مللوؤقللتللاً«.  يكون  “قد  امل�صلح  التنظيم 
اأن التنظيم قادر على توجيه هذه الأموال  يعتقد 
و�صوريا  الللعللراق  داخلللل  اإرهابية”  “اأعمال  لللدعللم 
غري  �صركات  مثل  خدمات  با�صتخدام  اخلللارج  ويف 
التنظيم  ي�صجع  الأملللوال.كلللملللا  لتحويل  ر�صمية 
املللايل عرب �صبكة من  الللذاتللي  زيللادة الكتفاء  على 
اأخرى  اأماكن  يف  له  التابعة  واجلماعات  املوؤيدين 

بال�صرق الأو�صط واأفريقيا واآ�صيا.

الأمم املتحدة تك�شف 
اإجمايل »ثروة داع�ض«

•• الفجر - تون�س

اإدانتها  علللن  اللللثلللاثلللاء،  اأمللل�لللس  تللونلل�للس،  اأعلللربلللت 
جّد  اللللذي  الآثلللم  الإرهلللابلللي  للعمل  وا�صتنكارها 
عن  واأ�صفر  القاهرة  امل�صرية  بالعا�صمة  الأحللد 

�صقوط عدد من ال�صحايا الأبرياء واجلرحى.
اأملل�للس عللن وزارة  بللاغ �للصللادر  وتقّدمت تون�س يف 
امل�صري  ال�صعب  اإىل  الللتللعللازي  بللاأحللّر  اخلللارجلليللة 

ال�صفاء  راجللليلللة  اللل�للصللحللايللا،  وعلللائلللات  اللل�للصللقلليللق 
العاجل للم�صابني.واأّكدت بهذه املنا�صبة الأليمة 
“وقوفها وت�صامنها مع جمهورية م�صر العربية 
اأ�صكاله  ال�صقيقة يف جهود حماربة الإرهللاب بكل 
املجموعة  دعللوتللهللا  تللونلل�للس  وملللظلللاهلللره«.وجلللّددت 
ملواجهة  والللتللعللاون  التن�صيق  مزيد  اىل  الدولية 
ظاهرة الإرهاب باعتبار ما متّثل هذه الآفة من 

خطر على اأمن وا�صتقرار وتنمية بلدان العامل.

تون�ض ُتدين ب�شدة هجوم 
القاهرة الإرهابي

من �صورة اىل 
طابع بريد
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عربي ودويل

*هل هذا جديد جدا؟
ر�صالة  تللر�للصللل  اأن  بللكللني  تللريللد   -
ال�صيني  للللللللللداخللللل  وا�للللصللللحللللة 
واخلارج: وحدة ال�صني غري قابلة 
�صرعية  اأ�للصللا�للس  لأنللهللا  للتفاو�س 
وانه  ال�صيني،  ال�صيوعي  احلللزب 
تدخل  اأي  مللع  الت�صامح  يتم  لللن 

اأجنبي. 
يف العمق، ل يوجد اأي تغيري كبري 
يف اإعانات بكني، مع الإ�صارة اإىل 
اأن خطر النف�صالية، هو بالتاأكيد 
اأقللللل الللليلللوم مملللا كللللان عللللليلله قبل 
ب�صع �صنوات. اإن فر�صية الإعان 
ر�للصللملليللا عللللن ا�لللصلللتلللقلللال تلللايلللوان 
اأ�للصللعللف ممللا كلللان عليه الملللر يف 
مللنللتلل�للصللف �للصللنللوات الللللفلللني. اأما 
النف�صالية  للحركات  بالن�صبة 
عن  تلل�للصللدر  الللتللي  �صينجيانغ،  يف 
جللزء مللن الأقللللليللة الللويللغللور، فقد 
مت قمعها، والتهديد الثالث الذي 

ذكرته بكني هو التبت.
*احلديث اقل بكثري عن ذلك...

انللتلل�للصللاًرا يف  اأقلللل  الللتللبللت  - ق�صية 
اخلللارج على عك�س احلللال �صابقا. 
فقد ا�صتثمرت احلكومة املركزية 
لللفللتللح مللنللطللقللة احللللكلللم اللللذاتلللي، 
واللل�للصلليللطللرة بلل�للصللكللل اأفلل�للصللل على 
ا من  اأي�صً ال�صكان. ومتكنت بكني 
الأجانب  القادة  من  العديد  ثني 
عن مقابلة الدالي لما، مما حّد 

من التعبئة الدولية. 
النتحارية  العمليات  كانت  ولئن 
يختلف  اللللو�لللصلللع  فللللللاإن  عللللديللللدة، 
حيث  �صينجيانغ  يف  الللو�للصللع  عللن 
املنطقة  يف  الللهللجللمللات،  تلل�للصللبللبللت 
العرقية،  والتوترات  ال�صني،  ويف 
يف الللعللديللد مللن الللوفلليللات. يف كل 
ب�صدة  ال�صني  تعار�س  الحللللوال، 
الثاثة”:  “الدواء  ت�صميه  مللا 
النف�صالية والإرهاب والأ�صولية 
الدينية. فبالن�صبة لبكني، توجد 
هذه الأبعاد الثاثة اأو على الأقل 
�صينجيانغ  مقاطعة  يف  تللتللاقللى 

ذاتية احلكم.
 *ولكن ماذا عن هونغ كونغ؟

املنطقة  حلللاللللة  ذكلللللر  يلللللرد  مل   -

الع�صكري فورًيا.
بخ�صو�س  نلل�للصللمللع،  ملللا  *كلللثلللريا 
هونغ كونغ اأو تايوان ب�صكل اأكرب، 
على  الللكللثللري  �صتخ�صر  بللكللني  اأن 
ال�صاحة الدولية يف حال التدخل، 
هلللل هلللذه احلللجللة تللبللدو �صاحلة 

لك؟
-غلللللاللللللًبلللللا ملللللا يللللتللللم طلللللللرح حجة 
املخاطرة هذه، بال�صورة الدولية 
للنظام يف الدول الغربية، ويجب 
اأوًل،  تللنلل�للصلليللبللهللا.  احللللقللليلللقلللة  يف 
ال�صرورات الداخلية للحزب اأهم 
بكثري من هذه ال�صورة الدولية. 
يكون  لللن  النف�صال،  حالة  ففي 
التدخل  �للصللوى  خلليللار  اي  للحزب 
�صرعيته.  على  للحفاظ  ع�صكريا 
يجب اأن نتذكر اأنه يف عام 1949، 
ال�صني  جمهورية  اإعلللان  خللال 
اللل�للصللعللبلليللة، مت تلللقلللدمي اللللوحلللدة 
كاأ�صا�س ل�صرعية  املوجودة للباد 
يف�صر  ما  وهللذا  والنظام.  احلللزب 
اأ�صا�صية  تايوان  ق�صية  تظل  ملللاذا 
اأن اجلزيرة  بالن�صبة لبكني حيث 
لتحقيق  املللفللقللودة  الللقللطللعللة  هلللي 

الوحدة الوطنية الكاملة.
   ثانياً، تعرف ال�صلطات ال�صينية 
اأن املجتمع الدويل �صينق�صم، واأن 
اأ�صبح  للباد  القت�صادي  الثقل 

اأداة نفوذ ب�صكل متزايد. 
ويف الآونللللة الأخللللرية، وقللعللت 18 
اليابان  وكلللذللللك  اأوروبلللليللللة  دولللللة 
ونيوزيلندا،  واأ�للصللرتاللليللا  وكللنللدا 
اإعلللاًنلللا يللديللن انللتللهللاكللات حقوق 

الإن�صان يف �صينجيانغ. 
ال�صني  متكنت  ذللللك،  علللللى  ورداً 
37 دولللة، مبا يف ذلك  من جمع 
اجلللللزائللللر ورو�للللصلللليللللا وفلللنلللزويلللا، 
املنطقة  هللذه  يف  �صيا�صتها  تدعم 
امللللتلللملللتلللعلللة بلللاحللللكلللم اللللللذاتلللللي يف 
اللل�للصللني. وبللالللتللايل، فلللاإن عواقب 
التعاون الدويل لتدخل م�صلح يف 
اأقل  تكون  اأن  ميكن  كونغ،  هونغ 
مللن الللعللواقللب الللتللي تلللللت احداث 

تيانامنن.
------------------------

عن لوفيغارو

يف  كونغ  هونغ  اخلا�صة  الإداريللللة 
الكتاب الأبي�س، ولي�س من قبيل 
يعترب  ل  الآن،  حللتللى  اللل�للصللدفللة. 
حركات  هلللنلللاك  اأن  اللل�للصلليللنلليللون 
امل�صتعمرة  داخلللللللل  انلللفللل�لللصلللالللليلللة 
ت�صّلم  منذ  ال�صابقة.  الربيطانية 
 ،1997 يللوللليللو   1 يف  اللل�للصلللللطللة 
كللللانللللت هللللنللللاك عللللللدة ملللظلللاهلللرات 
ب�صكل  تللتللطللرق  مل  لكنها  كلللربى، 
الدفاع  بل  بكني،  ل�صلطة  مبا�صر 
احلكم  ملللن  عللاللليللة  “درجة  علللن 
حتى  نظرًيا  امل�صمونة  الذاتي”، 

عام 2047.
*ومللع ذلللك، تللرى بكني قيام نوع 
مللن الخلللتلللاف بللني هللونللغ كونغ 

وبقية ال�صني...
الإعان  ت�صمن   ،1984 عللام   -
اللل�للصلليللنللي -الللللربيللللطللللاين الللللذي 
ال�صني  ا�لللصلللتلللعلللادة  علللللللى  يلللنللل�لللس 
مبداأ   ،1997 عللللام  للللللمللنللطللقللة 
وهي  ونظامان”،  واحلللدة  “دولة 
قانون  يف  ا  اأي�صً جم�صدة  �صيا�صة 
هللونللغ كللونللغ الأ�للصللا�للصللي. يف ذلك 
“درجة  منح  على  وافقوا  الوقت، 
عالية من احلكم الذاتي” لهونغ 
عام  حتى  عللاًمللا،   50 طيلة  كونغ 
2047، اذ كانوا يدركون اأنهم ل 
ي�صتطيعون فر�س منوذج ال�صني 
القارية بني ع�صية و�صحاها، وقد 
احتاجوا اإىل عدة عقود قبل ربط 
نظام هونغ كونغ ال�صيا�صي بنظام 
بللكللني. ولللئللن كلللان هلللذا الإعللللان 

ويعرف  و�لللصلللراملللتلللهلللا.  حلللزملللهلللا 
ذلك  معظمهم،  يف  املللتللظللاهللرون، 
يحر�صون  ال�صبب  ولللهللذا  جلليللًدا، 
امليدان.  ذاك  يف  اللعب  عللدم  على 
اإىل  بللكللني  تنظر  اأن  ميللكللن  لللكللن، 
الأخلللللرية  اخلللملل�للصللة  املللطللالللب  اأن 
للللللمللتللظللاهللريللن، الللتللي تللدعللو اإىل 
وتنظيم  الت�صريعي،  املجل�س  حل 
اإ�صاح  وبالتايل  حللرة،  انتخابات 
بداية  هلللي  النلللتلللخلللابلللي،  الللنللظللام 

مرجعة واإعادة نظر يف �صلطتها.
*هل ميكننا القيام بتوقعات حول 

و�صع هونغ كونغ؟
التنبوؤ  امل�صتحيل  مللن  كلللان  اإذا   -
املوقف  تللغللري  اأن  بلللاأحلللداث ميللكللن 
للوراء  بالرجوع  اأنلله  اإل  ب�صرعة، 
اجتاهات.  ثاثة  هناك  تكون  قد 
تقوي�س  بللكللني  تللوا�للصللل  اأن  اأوًل، 
كما  كللونللغ،  لهونغ  الللذاتللي  احلكم 
 ،1997 كللانللت تللفللعللل مللنللذ عللللام 

وهذا الأرجح.
الو�صع  علللللللى  الإبلللللقلللللاء  ثلللانللليلللاً،   

الراهن.
 ثللالللًثللا، وهلللذا غللري مللرجللح، لأنه 
يتطلب تنازلت كبرية من جانب 
هونغ  اأهللللايل  ي�صتعيد  اأن  بللكللني، 
ا�صتقالهم  مللللن  للا  بللعلل�للصً كلللونلللغ 

الذاتي املفقود منذ عام 1997.
�لللصللليلللنلللاريلللو رابللللللع وغري  وهللللنللللاك 
مرجح واأ�صود: اأن تعلن احلركات 
هذه  ويف  كللونللغ..  هونغ  ا�صتقال 
احلللللالللللة، �للصلليللكللون تلللدخلللل بكني 

التبت.. وحدة ال�صني اول النف�صال.. خط احمر �صيني

اجلي�س ال�صيني متى يتدخل

تايوان..مطلب �صيني اخر ان�صار بكني يف هونغ كونغ يت�صدون للحركة الحتجاجية

اأهمية  يللكللتلل�للصللي  وهللللذا   .2047
خللا�للصللة للللللجلليللل اجللللديلللد اللللذي 
يعرف  مل  الللذي  اجليل  يتظاهر، 
حًقا،  الللربيللطللانلليللة  امللل�للصللتللعللمللرة 
ينمو  بكني  تاأثري  اأن  يللرى  ولكنه 
املوعد  اقلللللللرتاب  مللللع  تلللدريلللجللليلللاً 

النهائي 2047.
*مللللللا هلللللي اخللللللطلللللوط احلللللمللللراء 
نعرف  ان  ميللكللن  وهللللل  لللبللكللني؟ 
ال�صني على  الللذي يجرب  ال�صقف 

التدخل ع�صكريا؟

وال�صينيني  الربيطانيني  ينا�صب 
اأن  الللوا�للصللح  فللمللن   ،1997 علللام 
اليوم يف و�صح  التناق�صات تظهر 

النهار.
تللدريللجلليللاً مراجعة  بللكللني  تللنللوي   
احلكم  ملللن  الللعللاللليللة  “الدرجة 
النتقال  يللكللون  حللتللى  الذاتي”، 
 ،2047 عللام  بحلول  “طبيعًيا” 
هونغ  مواطني  بع�س  اأن  حني  يف 
كللونللغ يللللرون اأنلللله يللجللب احلفاظ 
عام  حتى  خمطط  هللو  كما  عليه 

وان  لتدخل بكني، حتى  تدريجياً 
تلللللك اللحظة.  بللعلليللديللن عللن  كللنللا 
اأن  التفاهة  لي�س من  ذلللك،  ومللع 
نرى ثكنة جي�س التحرير ال�صعبي 
يف هونغ كونغ، تذّكر بالدور الذي 
بالإعان عن  اأو  تلعبه،  اأن  ميكن 

متارين حفظ النظام.
جلّية  حلللركلللة  هلللنلللاك  كلللانلللت  اإذا   
وقانون  بللكللني  مللكللانللة  يف  للطعن 
ال�صلطات  فللللللان  كللللونللللغ،  هللللونللللغ 
اللل�للصلليللنلليللة �لللصلللتلللتلللدخلللل لإظللللهللللار 

بللل�لللصللليلللط،  الأحللللللللمللللللللر  اخللللللللللط   -
املقلق  ملللن  النللفلل�للصللاللليللة.  اإنلللهلللا 
يف  ملللللللرة،  ولأول  نللللاحللللظ،  اأن 
ال�صلطة  رئلليلل�للصللة  تلل�للصللريللحللاتللهللا، 
الللتللنللفلليللذيللة لللهللونللغ كللونللغ تعترب 
املتظاهرين  بع�س  اأن  لم،  كللاري 
يرغبون يف “تدمري هونغ كونغ”، 
“حترير”  واأنهم ينا�صرون فكرة 

هونغ كونغ.
تفتح  املللفللردات،  هللذا  وبا�صتخدام 
الطريق  كلللونلللغ  هلللونلللغ  �للصلللللطللات 

- الر�شالة وا�شحة: وحدة ال�شني غري قابلة للتفاو�ض لأنها اأ�شا�ض �شرعية احلزب ال�شيوعي ال�شيني

- تعار�ض ال�شني ب�شدة ما ت�شميه الأدواء الثالثة: النف�شالية والإرهاب والأ�شولية الدينية

على هام�ض كتابها الأبي�ض اجلديد:

بالن�شبة لل�شني، النف�شالية خط اأحمر حقيقي...!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

اأ�ضدرت بكني كتابها الأبي�ض اجلديد حول الدفاع، والذي 
اأكدت فيه احلاجة اإىل حماربة النزعات النف�ضالية. 
فبالن�ضبة   ... والتبت  و�ضينجيانغ  كونغ  وهونغ  تايوان 

للحزب ال�ضيوعي ال�ضيني، يعترب مبداأ وحدة ال�ضني اأمر 
يف  الباحث  بونداز،  اأنطوان  ي�ضري  كما  جتاوزه،  ميكن  ل 
معه  اجراه  حوار  يف  ال�ضرتاتيجية،  الأبحاث  موؤ�ض�ضة 

الك�ضي�ض فريت�ضاك ل�ضحيفة لوفيغارو الفرن�ضية.
الأبي�ض  كتابها  الخــرية  الآونــة  يف  ال�ضني  اأ�ضدرت   *

على  خا�ض  ب�ضكل  يركز  والــذي  الدفاع،  حول  العا�ضر 
مكافحة النف�ضالية. ما الذي ي�ضتوقفنا؟

مفردتني:  يف  البي�ض  الكتاب  هــذا  تلخي�ض  ميكن   -
تهدف  وم�ضرحة  اخراج  هناك  اأوًل،  وحتذير.  اخراج 
على  الإ�ــضــرار  خــلل  من  ــدويل  ال املجتمع  طماأنة  اإىل 

الع�ضكري  الإنفاق  حول  ال�ضفافية،  من  معني  م�ضتوى 
للفرد الواحد وهو اأقل من الوليات املتحدة اأو رو�ضيا، اأو 
حول خمتلف اأوجه التعاون الع�ضكري مع بقية العامل. 
لكن يف الوقت نف�ضه، ت�ضدر بكني حتذيرًا وا�ضحًا للغاية 

حول النف�ضالية، وهي خط اأحمر حقيقي.

- يف هذه احلالت لن يكون اأمام بكني من 
خيار �شوى التدخل ع�شكريا 

- ال�شرورات الداخلية للحزب احلاكم 
اأهم بكثري من ال�شورة الدولية
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املال والأعمال

ال�شي�شي يعرب عن تقديره للتكاتف بوجه الإرهاب
•• القاهرة-وكاالت:

عرب الرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�صي�صي عن تقديره لتكاتف 
امل�صريني والأ�صقاء العرب بعد التفجري الإرهابي الذي وقع 
عن  واأ�صفر  القاهرة،  يف  باملنيل  القومي  الأورام  معهد  قللرب 

�صقوط العديد من ال�صحايا.
“ما  “تويرت”:  مبوقع  تغريدة  يف  امل�صري  الرئي�س  وكتب 
اأجلللملللل حلل�للصللن الللتللكللاتللف والللتللكللافللل يف مللواجللهللة قللبللح تاأثري 
وت�صامن  وتلل�للصللابللق  تلل�للصللارع  اأرى  “واأنا  م�صيفا:  الإرهللللللاب، 
امل�صريني يف  اأهل بلدنا  اأو  العرب  اأ�صقائنا  اجلميع �صواء من 
تقدمي ما ي�صتطيعونه لتجاوز ما خلفه الإرهاب الغا�صم من 

خراب ودمار«.
را�صخة  حقيقة  على  يدل  فهو  دل  ان  “هذا  ال�صي�صي:  وتابع 
يف وجداننا كعرب وم�صريني باأن نظل متكاتفني يف مواجهة 
الإرهاب وقبحه بكل ما ن�صتطيع من قوة. حمى اهلل اأوطاننا 

ووقاها من كل �صر«. 
وقد دانت دول عربية عدة، ذلك الهجوم الإرهابي الناجم عن 
انفجار �صيارة مفخخة، واأدى اإىل مقتل 20 �صخ�صا واإ�صابة 

نحو 50 اآخرين.
واأعرب م�صدر م�صوؤول بوزارة اخلارجية ال�صعودية عن اإدانة 
وقع يف حميط  الذي  الإرهابي،  للحادث  وا�صتنكارها  اململكة 
اإىل  واأدى  امللل�للصللريللة،  العا�صمة  يف  العيني  الق�صر  منطقة 

�صقوط قتلى وجرحى.
واأكد امل�صدر ال�صعودي وقوف اململكة وت�صامنها مع م�صر يف 
حماربة الإرهاب بكافة اأ�صكاله و�صوره واأيا كان م�صدره، وفق 

ما ذكرت وكالة الأنباء ال�صعودية “وا�س«.
وقلللللع  اللللذي  الإرهلللللللابي  احلللللادث  بلل�للصللدة  الللبللحللريللن  ودانللللت 
ملللللوؤكدة وقوفهلللللا  القلللللللاهرة،  الأورام يف  بالقللللللرب من معهد 
اإىل جللانللب ملل�للصللر، وتلل�للصللامللنللهللا الللتللام مللعللهللا يف حللربللهللا �صد 

الإرهاب.
من جانبه، عرب م�صدر م�صوؤول يف وزارة اخلارجية الكويتية 
التفجري  حللللادث  ال�صديدين  الللكللويللت  وا�صتنكار  اإدانللللة  عللن 
واأ�صفر  العيني  الإرهابي الذي وقع يف حميط منطقة ق�صر 

عن �صقوط الع�صرات من القتلى واجلرحى.
واأكد امل�صدر موقف الكويت املبدئي والثابت املناه�س لاإرهاب 
والعنف، موؤكدا وقوفها اإىل جانب م�صر يف جهودها للحفاظ 
والطماأنينة  الأمللن  وحتقيق  الإرهلللاب  ومكافحة  اأمنها  على 

لأبناء ال�صعب امل�صري.
“العمل الإرهابي  واأدان الرئي�س الفل�صطيني حممود عبا�س 
واأودى  القاهرة،  مدينة  يف  اليوم  فجر  وقللع  الللذي  اجلبان” 

بحياة الع�صرات من املواطنني الأبرياء.
واأعرب عبا�س عن ثقته بقدرة م�صر على تخطي كل ال�صعاب، 
الأعمى، موؤكدا وقوف فل�صطني و�صعبها  الإرهللاب  ومواجهة 

اإىل جانب ال�صقيقة م�صر يف هذه الظروف ال�صعبة.

ت�ضريحات حارقة
فيها  يدين  التي  الأوىل  املللرة  هللي  هللذه  لي�صت 
ترامب.  دونللالللد  ت�صريحات  الللدميللقللراطلليللون 
النازيني  �صابة خال م�صرية  امللراأة  فبعد وفاة 
هاجموا،  عامني،  قبل  �صارلوت�صفيل  يف  اجلللدد 
اأعمال  ادانته  لعدم  الرئي�س  املثال،  �صبيل  على 

العنف ب�صدة. 
 كللمللا اأدانللللللوا بللانللتللظللام تللغللريللداتلله الللتللي تعامل 
وتتحدث  “مغت�صبون”،  اأنهم  على  املك�صيكيني 
ذلك  حتى  ولكنهم   ... املهاجرين  “غزو”  عن 
بحملة  م�صو�صني  ن�صبًيا،  حذرين  ظلوا  احلني، 
عام 2016. فهياري كلينتون، خا�صة يف ختام 
احلملة، قدمت ترامب باعتباره رجا خطريا 
غري  وبالتايل،  البي�س،  القوميني  لعبة  يلعب 
�صالح للوظيفة الرئا�صية، حجة مل ت�صهم، كما 

توقعت، يف انت�صارها.
دونالد  �للصللاعللف  الأخلللللللرية،  الأ�لللصلللهلللر  لللكللن يف   
ترامب الت�صريحات النارية. وقال لأربعة نواب 

ولدوا  منهم  )ثاثة  الأقلية  من  دميقراطيني 
يف الوليات املتحدة( “عودوا اإىل بلدانكم«.

اجلمهور  �صاأل  عندما  فلوريدا،  يف  اجتماع  ويف 
عن كيفية اإيقاف املهاجرين، �صاح اأحدهم قائًا 
ابت�صم رئي�س الوليات  “لنطلق النار عليهم”، 

املتحدة دون اإدانة هذا النحراف. 
بلللاللللتلللوازي، كلل�للصللف ا�للصللتللطللاع حلللديلللث، ان 51 
باملائة من الناخبني ي�صفونه باأنه عن�صري. يف 
الخري، قرر الدميقراطيون بعد مذبحة �صوبر 
ماركت وول مارت التعبئة. وعلى عك�س هياري 
موؤيدي  “ن�صف”  اإن  قللالللت  الللتللي  كللللليللنللتللون 
العن�صرية،  اآرائللهللم  ب�صبب  “بائ�صني”  ترامب 
هجماتهم  بذكاء  املر�صحون  -وجه  فادح  -خطاأ 
لدونالد ترامب، وربطه بالقاتل، الذي ا�صتن�صخ 

بيانه كلمة كلمة من جمل الرئي�س.

هل �ضيغري ترامب خطابه؟
اإذا كانت مذبحة  من ال�صابق لأوانلله معرفة ما 

مدينة البا�صو �صتجلب ا�صواتا للدميقراطيني. 
اأكللر من عللام، وقد  اأمللام النتخابات  ول يللزال 
الإفلللات بجلده يف  تللرامللب حتى الآن يف  جنللح 
النار  اإطللاق  ان عملية  ال  الأحلليللان،  كثري من 
�صتعيد، على املدى الق�صري، توجيه النقا�س اىل 
امل�صاألة العرقية، و�صتتيح للدميقراطيني، على 
الأقل موؤقًتا، الظهور يف جبهة موحدة، ون�صيان 
انق�صامات املناظرة الأخرية. ينت�صر املر�صحون 
القيود على حمل  املزيد من  جميعا اىل فر�س 

الأ�صلحة.
اما بالن�صبة لدونالد ترامب، الذي وجد نف�صه 
مذبحة  �صتجربه  هل  هلللّزاز،  كر�صي  على  فجاأة 
البا�صو على تخفيف النغمة؟ غري موؤكد.. لأنه 
هناك  الللهللوجللاء،  وت�صريحاته  تغريداته  وراء 

ح�صابات.
تتمثل ا�صرتاتيجية حملته النتخابية يف تعبئة 
منهم  ك�صب  الللذيللن  البي�س  خللا�للصللة  قللاعللدتلله، 
اأكر من 20 نقطة، وكبار ال�صن والإجنيليني، 

للذهاب اإىل �صناديق القرتاع عام 2020. وهو 
يدرك ان اأتباعه معادون جداً للهجرة واأي �صيء 
باأمانة  دعمه  عن  يثنيهم  لن  يقوله،  اأو  يفعله 
كلما  اأنللله  م�صت�صاروه  يعتقد  ثللم،  تلللردد.  ودون 
اأدىل بت�صريحات مروعة، كلما حاول املر�صحون 
نحو  ويتجهون  عنه،  يتمايزوا  اأن  للتمهيدية 
الي�صار، الأمر الذي �صيخيف الو�صطيني ويخدم 

ترامب. 
لثني  و�صيلة خبيثة  اأنللهللا  للا  اأيلل�للصً يلللرون  اأخللللرًيا، 
تقليديا  ي�صوتون  الذين  والاتينو�س،  ال�صود 
للدميقراطيني، والذين �صيقولون اإن الأمر ل 

ي�صتحق الذهاب للت�صويت لأن ل �صيء يتغري.
 لي�س امام اجلمهوريني �صوى ال�صاة حتى ل 
يرتكب املتطرفون واملجانني من جميع الأنواع، 
يف  اللل�للصللود  اأو  الاتينو�س  �صد  جللديللدة  مللذابللح 

الأ�صهر املقبلة.
-----------------------------------

عن لوبوان

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

املتحدة  اململكة  وزراء  رئي�س  بوجو،  على  �صيكون 
اجللللديلللد، مللهللمللة انللهللاء الللربيللكلل�للصلليللت قللبللل نهاية 
�صهر اأكتوبر، وكان �صعار حملته ب�صيًطا: �صنخرج، 
واإمكانية  بدونها،  اأو  الأوروبلللي  الحتللاد  مبباركة 

اخلروج دون اتفاق هي اليوم مرجحة للغاية.
 و�صتكون �صيا�صة اليوم هي تاريخ الغد، وكل التاريخ 
كان يف حلظة ما �صيا�صة. وي�صتح�صر دخول بوجو 
ون�صتون  بني  حمادثة  �صرتيت،  داونينغ   10 اىل 
ت�صر�صل و�صارل ديغول. �صال الفرن�صي الإجنليزي 
عن مكانة اململكة املتحدة يف اأوروبا، وكان اجلواب 
املفتوح،  والللبللحللر  اأوروبللللا  بللني  وب�صيًطا:  قلل�للصللرًيا 

�صنختار دائًما البحر املفتوح.
ت�صر�صل  لعبارة  راهللن  تعبري  هو  الربيك�صيت  اإن   
ديللغللول مرتني  املللقللولللة مللنللع  تلللللك، وب�صبب هلللذه 
الأوروبي،  امل�صروع  يف  الربيطاين  احلليف  دخول 

يف 1963 و1967.
الربيطانيني  اأن  جللليلللًدا  اجللللللرنال  اأدرك  فللقللد   
مل  وكالعادة  عقب،  على  راأ�ًصا  �صيء  كل  �صيقلبون 

يكن خمطًئا.
 املوجة التي ابتليت بها اجلزر الربيطانية، �صبق 
قبيل  مللن  ولي�س  الأطللللل�للصللي،  وراء  مللا  �صربت  ان 
بللللاأن جللونلل�للصللون هلللو ترامب  نلل�للصللمللع  اأن  اللل�للصللدفللة 
يكون  اأن  ال�صدفة  قبيل  من  ولي�س  الربيطاين، 
ترامب من اأوائل من هناأ رئي�س الوزراء اجلديد. 
اإىل �صعود ال�صقرين، مبزيج  وينظر التقدميون 

من الإنكار والإحباط و�صوء الفهم واملعاناة.
 يف الربملان، كان جريميي كوربني اأول من اأطلق 
عن  بعيًدا  اأنلله  النا�س  “يخ�صى  النلللذار:  �صافرة 
الوزراء  رئي�س  فاإن  ال�صيطرة،  ا�صتعادة  الرغبة يف 
اجلديد �صيجعل منا دولة تابعة لأمريكا ترامب”. 
وتابع كوربني: “هل جون�صون يعمل مع ال�صركاء 
الإيرانية  النووية  ال�صفقة  ل�صتعادة  الأوروبيني 

وتهدئة التوتر يف اخلليج؟”.
املحافظون  اأوروبللا، ويف�صل  العمال عن   يتحدث 

اأمريكا.
 يعرف جون�صون املا�صي جيًدا، ويدرك التحديات 
النهيار  الللبللدايللة،  يف  امل�صتقبل.  �صيفر�صها  التي 
املحتمل للمملكة املتحدة. تتكون هذه اململكة من 
واأيرلندا  وا�صكتلندا  وويلللللز  اإجنلللللرتا  هللي  دول   4
ال�صمالية: الأوىل والثانية �صوتتا ل�صالح اخلروج 
من الحتاد الأوروبي، والثالثة والرابعة من اأجل 

البقاء. 
القانوين  اللللنلللظلللام  فللهللم  اأحللليلللاًنلللا  اللل�للصللعللب  ملللن   
للملكة  تبقى  الرمزية  ال�صيادة  لكن  الربيطاين، 

التي تربط الدول الأربعة. 
وايرلندا  ا�صكتلندا  اأن  القول  ميكن  ل  وبالتايل 
ال�صمالية يجب اأن تبقى يف الحتاد الأوروبي، واأن 
اإجنلرتا وويلز يجب اأن تخرجا منه، لأن ال�صيادة 
تعود للمملكة املتحدة ولي�س للمناطق املكونة لها. 
ان الع�صوية يف الإطار املوؤ�ص�صي الأوروبللي، مّكنت 
بروك�صل  اإىل  مبا�صرة  الذهاب  من  الإ�صكتلنديني 
تلل�للصللمللح احلكومة  ولللللن  للللنلللدن،  علللرب  امللللللرور  دون 

الربيطانية م�صتقبا بذلك.
 وعلى عك�س اخلطاب ال�صائد، مل يحقق الأجنلو-
ورثة  الفايكنغ،  وامنللا  الربيك�صيت،  فللوز  �صك�صون 

دانياو.
 فللبللا�للصللتللثللنللاء مللنللطللقللة ويلل�للصللت مللليلللدلنلللدز، كانت 

عالية  ن�صبا  �صجلت  التي  الأخللرى  املناطق  جميع 
جلللدا للللللخللروج، جلللزًء مللن دانللليلللاو: �للصللمللال �صرق 
ميدلندز  و�للصللرق  وهللامللرب  ويورك�صاير  اإجنلللللرتا 
الدمنارك  اأن  نللعلللللم  وعللنللدمللا  اإجنلللللللرتا.  و�لللصلللرق 
يف  تللنللدمللج  مل  اللللرنويلللج  واأن  الللليلللورو،  تعتمد  مل 
الحتاد الأوروبي، نكت�صف اأن هناك ثوابت تتجاوز 

القرون...
 �صتعتمد احلكومة اجلديدة يف البداية على اأمريكا 
ا، اأنه اإذا تغريت  دون اأن ترتكها تبتلعها، علما اأي�صً
قد  �صوًء.  �صيزداد  و�صعها  فان  الأمريكية،  الإدارة 
يكون الوافد اأكر اعجابا بالحتاد الأوروبللي من 

ترامب، واأقل ميًا ملنح امتيازات للربيطانيني.
الربيك�صيتيني،  من  اغلبها  حكومة  بوجو  اختار   
ومللايللكللل غوف،  بلللاتلللل،  وبللريللتللي  راب،  دوملليللنلليللك 
وجاكوب ري�س موغ.  لقد مّر زمن احلوار، والآن 
لا�صتباكات،  اجلللالللة  �صاحبة  حكومة  ت�صتعد 
قال،  عندما  خمطًئا  يكن  مل  نيت�صه  بللاأن  مقتنعة 

كل ما ل يقتلنا يجعلنا اأقوى.
 ومللن دون هللذا الللقللرار، كللان نايجل فللارج وحزبه 
اأظهرت  كللمللا  املللحللافللظللني،  �صيبتلع  الللربيللكلل�للصلليللت 
انهاء  ان  الأخللللللللللرية.  الأوروبلللللليللللللة  النلللتلللخلللابلللات 
بالن�صبة  مللوت  اأو  حلليللاة  م�صاألة  هللي  الربيك�صيت 

حلزب املحافظني.
الربيك�صيت، غري  اختيار  اآخللر يف    عن�صر حا�صم 

�صحيح من الناحية ال�صيا�صية،
 لكن الدوائر الأجنلو اأمريكية تتحدث عنه اأكر 
فاأكر. وميكن تلخي�صه يف جملة بيرت هيت�صنز: 
بو�صائل  لأملللانلليللا  ا�صتمرار  هللو  الأوروبللللي  الحتلللاد 
كلوزويتز  عللبللارة  مللع  بالكلمات  )تللاعللب  اأخللللرى 

ال�صهرية(.
 بعد اإعادة توحيدها، بداأت اأملانيا يف و�صع �صيا�صة 
يف  التقليدية  غللري  ال�صيا�صة  عللن  بعيًدا  جللديللدة، 
زملللن جللمللهللوريللة اأملللانلليللا الحتلللاديلللة، وُيللنللظللر اىل 
الروابط بني برلني ومو�صكو ب�صكل �صيئ جدا يف 

لندن ووا�صنطن.
 مع�صكران يطفوان على ال�صطح جمددا، الأجنلو-

اأن  وتدركون  الربو�صية-الرو�صية.  �صد  اأمريكان 
اإىل  النتماء  �صرف  لها  واإن  املنت�صف،  يف  فرن�صا 

العاملني، 
الوقت احلايل، تظل  والقاري. وهي يف  الأطل�صي 
متم�صكة بالليربالية التحررية الأجنلو اأمريكية، 
اأن تقع حتت وطاأة  امل�صتقبل مفتوح، وميكن  لكن 

الليربالية الرو�صية -الربو�صية.
الللطللريللق. احلللفللاظ على  ر�للصللم خريطة    لقد مت 
قيود  من  والللهللروب  اأمريكا،  مع  املميزة  العاقة 

بروك�صل، 
وتعزيز وجودها العاملي -وخا�صة يف اآ�صيا -ورمبا 
اأهلللمللليلللة، مللنللع جتلللزئلللة اململكة  الللنللقللطللة الأكللللللر 

املتحدة.

نداء البحر
بوري�ض جون�شون ومكانة اململكة املتحدة يف العامل

والعلقات  ال�ضيا�ضية  العلوم  يف  ا�ضتاذ  ال�ضيا�ضية،  اجلغرافيا  يف  باحث   : مورا  األفون�ض   ••
الدولية.

••ترجمة خرية ال�ضيباين

لبنانيون: اأزمة النفايات يف بريوت �شببها الف�شاد
•• بريوت-اأ ف ب:

اعتادت ندمية يزبك خال الأ�صهر املا�صية على تن�صق رائحة نفايات 
ي�صيطر  بالقرف  �صعوراً  جعل  ما  متجرها،  داخللل  اإىل  تت�صلل  كريهة 
برج  منطقة  يف  املناقي�س  بيع  يف  عملها  ويعرقل  دائلللم  ب�صكل  عليها 
اأمللللام متجرها  با�صتيكي  كللر�للصللي  علللللى  بلللريوت.ملللن  �للصللمللايل  حللمللود 
ال�صغري، تقول يزبك )66 عاماً( لوكالة فران�س بر�س “رائحة مليئة 

بالبكترييا، كلها قرف )...( يجب اأن يجدوا حًا لها«.
الذباب،  من  الكثري  هناك  طبعاً.  عملي  على  الأمللر  “يوؤثر  وت�صيف 
امل�صادة  الأدويللللة  وا�صتخدم  اللللرباد،  مللن  الأكلللل  اخللرج  اأن  اأ�صتطيع  ل 

نفايات،  اأزملللة  لبنان  �صهد   ،2015 الللعللام  الللوقللت«.يف  كللل  للح�صرات 
رائحتها، من دون  �صوارع بريوت وفاحت  الزبالة يف  تراكمت خالها 
مطمرين  فتح  اإىل  عمدت  بل  لها،  م�صتداماً  حللًا  احلكومة  جتد  اأن 
جديدين يف برج حمود، حيث ت�صكن يزبك، وعلى �صاطئ الكو�صتا برافا 
ومع  املا�صية،  الأ�صهر  العا�صمة.وخال  جنوب  املللطللار  مللن  القريب 
تراكم النفايات �صيئاً ف�صيئاً وحتللها تدريجياً، باتت الرائحة تفوح يف 
�صواحي بريوت، وهي اأول ما يتن�صقه امل�صافرون القادمون اإىل لبنان.

وعلى بعد كيلومرتات من مطمر برج حمود، يتفادى ال�صكان اأحياناً 
فتح ال�صبابيك اأو اجللو�س على �صرفات منازلهم.ومع ت�صاعد الأزمة، 
طلبت وزارة البيئة يف متوز/يوليو من خبري النظر يف ق�صية الرائحة، 

اأ�صبابها وطريقة التخل�س منها.ويقول اميي منا�صا، اخلبري اللبناين 
- الفرن�صي يف الهند�صة الزراعية، اإن الرائحة ناجتة عن مياه ال�صرف 
تقريره  الع�صوية.ولقى  النفايات  وحتلل  املنازل  وخملفات  ال�صحي 
البع�س  راأى  اإذ  الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  على  �صخرية  موجة 
اأنه مل يكت�صف �صيئاً جديداً بل قال ما يعرفه اللبنانيون اأ�صا�صاً. كما 
لإزالة  النفايات  على  معني  حملول  بو�صع  طرحه  حللل  مللن  �صخروا 
“خبري دويل ليحدد م�صدر رائحة  اأحدهم مت�صائًا  الرائحة.وكتب 

الزبالة؟ األي�س هناك من لبناين ي�صمها؟«.
لها  يللكللون  قللد  بللل  فللقللط،  كللريللهللة  رائللحللة  علللللى  الق�صية  تقت�صر  ول 

انعكا�صات على ال�صحة.

الدميقراطيون يف جبهة موحدة:

من امل�شتفيد �شيا�شيا
 من عملية مدينة البا�شو الدامية...؟

•• الفجر - خرية ال�صيباين
املر�ضحون  خرج  تك�ضا�ض،  يف  النار  اإطــلق  تعملي  بعد 
ملهاجمة  الإعـــلم  و�ضائل  جميع  يف  الدميقراطيون 
البلد،  بتق�ضيم  واتهموه  ب�ضرا�ضة،  ترامب  دونــالــد 

واثارة الكراهية، وانه مبقولته احلارقة الهم باتريك 
كرو�ضيو�ض، القاتل. 

»اإنه عن�ضري، ل ا�ضك حلظة يف ذلك”، قالت ال�ضناتورة 
ل�ضحفيني  الرئي�ض  عن  تتحدث  وهي  هاري�ض،  كامال 
اأمريكيني يف ل�ض فيجا�ض. “اإنه م�ضوؤول )عن املجزرة( 

اأ�ضاف  والطائفية”،  والكراهية  املخاوف  يثري  لأنــه 
ال�ضناتور كوري بوكر، وهو مر�ضح اآخر للرئا�ضة. “اإنه 
بيتو  قال  البلد”،  هذا  يف  العن�ضرية  يثري  عن�ضري، 
تك�ضا�ض،  يف  الكونغر�ض  يف  �ضابق  ع�ضو  وهو  اأورورك، 

ويطمح اإىل املكتب البي�ضاوي.

حتليل اخباري

- املر�شحون الدميقراطيون يتهمون ترامب بتق�شيم 
البالد، واإثارة الكراهية، وباإلهام القتلة

- �شتعيد العملية على املدى الق�شري، 
توجيه النقا�ض اإىل امل�شاألة العرقية

- ك�شف ا�شتطالع حديث اأن 51 باملائة من 
الناخبني ي�شفون الرئي�ض باأنه عن�شري

- يدرك ترامب اأن اأتباعه معادون جدًا للهجرة، 
واأن اأي �شيء يفعله اأو يقوله، لن يثنيهم عن دعمه 

الدميقراطيون يتوحدون �صد عن�صرية ترامب

العن�صرية  رهان انتخابي اي�صا

ترامب يف قف�س التهام

العمى عمى العن�صرية والكراهية فقط
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العدد 12702 بتاريخ 2019/08/07 العدد 12702 بتاريخ 2019/08/07 فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ ماريو جر ا�صيديلو بالدميور ، 

الفلبني اجلن�صية 
)A9182535P( جواز �صفره رقم

يرجى ممن يعر عليه ت�صليمه بال�صفارة 
الفلبينية او اقرب مركز �صرطة بالمارات.

فلللللقلللللد املللللللللدعللللللللو/ �لللصلللالللليلللك 
بللللاكلللل�للللصللللتللللان   ، اكلللللللللرب  علللللللللللي 
اجلللنلل�للصلليللة جللللواز �للصللفللره رقم 
يرجى   )SZ9998101(
ت�صليمه  عللللليلله  يلللعلللر  ممللللن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان �شهادة اأ�شهم اأ�شلية  تفقدان جواز �شفر
اأ�صلية  اأ�للصللهللم  �للصللهللادات  فلللقلللدان 
ل�صركة اأبوظبي الوطنية للفنادق 
 249.266 بللللعللللدد   ، ع  م  �للللس 
)مللائللتللان وتلل�للصللعللة واأربلللعلللون الفا 
و�للصللتللون �صهما(  و�للصللتللة  ومللائللتللان 
�صعيد  طلللاللللب  الللل�لللصللليلللد/  بلللا�لللصلللم 
الكثريي. من يح�صل على  عبود 
�للصللهللادات الأ�للصللهللم الإتلل�للصللال على 

رقم 02-4447228
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الفجر الريا�ضي

•• ر�صالة �صلوفينيا

عبدالرحمن  اجلللللللزائللللللري،  قلللللال 
مللزيللان، لعللب فللريللق نلللادي العني، 
الللللقللللدم  لللللكللللر  عللللا�للللصللللقللللاً  “ولدت 
باأكادميية  ال�صغر  منذ  والتحقت 
احتلللللاد الللعللا�للصللمللة وتللللدرجللللت عرب 
واملنتخبات  ال�صنية  املللراحللل  فللرق 
قائمة  اإىل  و�صلت  حتى  الوطنية 
لكرة  الأول  اجللللزائلللري  املللنللتللخللب 
حمباً  نلللفللل�لللصلللي  واعلللللتلللللرب  اللللللقلللللدم، 
لل�صباحة بعيداً عن كرة القدم كما 
الأمريكي  اللللدوري  مباريات  اأتللابللع 

لكرة ال�صلة للمحرتفني.

منهم وفيهم
وتعليقاً على �صوؤال حول الن�صمام 
متاأخراً اإىل مع�صكر الفريق ب�صحبة 
كودجو،  لبللللا  اللللتلللوجلللويل  زملليللللله 
ب�صفوف  الللتللحللقللت  اأن  مللنللذ  قللللال: 
املرحلة  نهاية  مع  الفريق  مع�صكر 
اأي  ي�صاورين  مل  النم�صا  يف  الأوىل 
بقائمة  جديد  لعللب  باأنني  �صعور 
“الزعيم” على الإطاق، خ�صو�صاً 
بعد الرتحيب الافت من زمائي 
بقيادة  الفني  واجلللهللاز  الللاعللبللني 
اإيفان ليكو وكذلك اجلهاز الإداري 
للفريق، ومن قبلهم جمهور نادي 
اإح�صا�صاً  اجلميع  ومنحني  الللعللني 
رائعاً وكاأنني “منهم وفيهم” الأمر 
ان�صجامي  مللعللدل  مللن  علللزز  اللللذي 
مع�صكر  اأجللواء  يف  الاعبني  و�صط 

الفريق«.
ورداً على �صوؤال حول مدى �صعوره 
قال:  اللعب،  منظومة  يف  بالتاأقلم 

اأم�صيتها  التي  الفرتة  اأن  “املوؤكد 
كللاملللللة لذلك  للليلل�للصللت  املللعلل�للصللكللر  يف 
التي  الللوديللة  املباريات  يف  األعب  مل 
خا�صها العني �صوى �صوطني فقط 
مع الفريق باملع�صكر، ولكنني ب�صبب 
تعامل  بطبيعة  املحيطة  العوامل 
اجلميع يف منظومة الفريق والتي 
الواحدة  العائلة  روح  على  تتاأ�ص�س 
منظومة  مع  تاأقلمت  باأنني  اأ�صعر 
اإىل  و�صاأ�صل   70% بن�صبة  اللعب 
الن�صجام  مللن  املللطلللللوبللة  اللللدرجلللة 
قبل بداية املو�صم الكروي اجلديد 
مهياأة  الأجللللللواء  لأن  اهلل  �للصللاء  اإن 

متاماً  يف النادي«.

�ضيا�ضة الن�ضباط
اإيفان  اللللكلللرواتلللي،  امللللللدرب  وحللللول 
يتمتع  العني  “مدرب  قللال:  ليكو، 
اأ�صلوب  ويللجلليللد  قللويللة  ب�صخ�صية 
اللللتلللعلللاملللل مللللع اجللللمللليلللع كلللملللا اأنلللله 
باأدق  ويهتم  جللداً  من�صبط  مللدرب 
باللتزام  اخللللا�لللصلللة  الللتللفللا�للصلليللل 
التكتيكي وتعتمد طريقة لعبه على 

كرة القدم اجلماعية ال�صريعة«.

اأبهر العامل
وتللعللللليللقللاً علللللى �لللصلللوؤال حلللول �صبب 
رفللل�لللصللله للللللللعلللرو�لللس الأوروبلللللليللللللة 
الن�صمام  واخلللتللليلللاره  واللللعلللربللليلللة 
للعني، قال: “العني اأبهر العامل يف 
التي  وال�صعبية  الأندية،  مونديال 
على  تقت�صر  ل  الللنللادي  بها  يتمتع 
نللطللاق داخلللللي يف دولللللة الإملللللارات، 
بالن�صبة  الأول  اخللليللار  كللان  لذلك 
ولقد  للجميع،  الحلللللرتام  مللع  يل 

�صاأجده  كنت  مللا  الللعللني  وجلللدت يف 
يف الأنللديللة الأوروبلليللة التي تلقيت 
عرو�صاً منها ل�صمي اإىل �صفوفها 
مللن احللرتافلليللة واإمللكللانلليللات عالية 
التي  الريا�صية  املللنلل�للصللاآت  واأحللللدث 
لعبي  اأداء  مللوؤ�للصللر  رفللع  يف  ت�صهم 
الللنللادي بللاللل�للصللورة املللطلللللوبللة وعرب 
على  �للصللاأحلل�للصللل  “الزعيم”  بللوابللة 
عللللرو�للللس للللللاحلللللرتاف مللللن اأكللللرب 
الأنللديللة الأوروبلليللة واأعلللود لقائمة 

منتخب اجلزائر«.

العني غري
وعن توقعاته للمناف�صة على لقب 
قال:  اجلللديللد،  املو�صم  اللللدوري يف 
لقب  علللللى  املللنللافلل�للصللة  اأن  “املوؤكد 
الأقوى  “امل�صابقة  الللدوري  بطولة 

اأن  برغم  �صهلة  تكون  حملياً” لن 
ما تقت�صر على  الرت�صيحات دائماً 
يقت�صر  اأنلللديلللة  خللملل�للصللة  اأو  اأربلللعلللة 
تركيزهم على ح�صد لقب الدوري، 
خمتلفة  اللللعلللني  اأهللللللداف  اأن  غلللري 
املللنللافلل�للصللة على  يلللركلللز يف  كلللونللله ل 
بطولة بعينها لأنه مطالب بح�صد 
ال�صعيدين  علللللى  الأللللقلللاب  جللملليللع 
املحلي والقاري ونحن ندرك جيداً 
املو�صم اجلديد  منا يف  املطلوب  ما 
ح�صد  اإىل  كلللاعلللبلللني  ونلللتلللطلللللللع 

الدوري والآ�صيوية بالتاأكيد«.

اأرف�ض التجريح
التوا�صل  مبلللواقلللع  عللاقللتلله  وعلللن 
“عاقتي  قلللللللال:  الجللللتللللمللللاعللللي، 
الجتماعي  اللللتلللوا�لللصلللل  مبللللواقللللع 

فقط  “ان�صتغرام”  على  مقت�صرة 
ال�صور،  بللتللبللادل  اخللللا�لللس  امللللوقلللع 
اإىل  النظر  دومللاً  اأف�صل  و�صخ�صياً 
الأمور  كافة  يف  الإيجابي  اجلانب 
الآخرين  مع  بالتوا�صل  املرتبطة 
وخلل�للصللو�للصللاً اجلللمللاهللري والإعللللام، 
حتى وان كانت هناك تعليقات غري 
مراجعة  اإىل  اأ�صعى  لأنني  مر�صية 
و�للصللعللي وملل�للصللاعللفللة جلللهلللودي ول 
التعليقات  لللتلللللك  اللللتللفللات  اأحللللب 
اللياقة  حلللللللدود  تللتللخللطللى  الللللتللللي 

واأرف�س التجريح بكل تاأكيد«.

م�ضوار م�ضرف
عا�صها  التي  اللحظات  اأ�صعد  وعللن 
“م�صوار  يف عامل كرة القدم، قال: 
اأي لعب كرة قدم ملئ بالتحديات 

واللحظات ال�صعبة وال�صعيدة على 
كل  تتج�صد يف  والللتللي  �لللصلللواء،  حللد 
مباراة من خال امل�صاعر املرتبطة 
بالفوز واخل�صارة و�صخ�صياً اعتدت 
على ح�صد البطولت منذ ال�صغر 
باأكادميية  ال�صنية  النادي  مع فرق 
احتاد العا�صمة لكرة القدم و�صوًل 
ومن  الأول،  اجلللزائللري  للمنتخب 
اجلزائري  الأوملللبللي  املنتخب  قبله 
نللهللائلليللات رايو  اإىل  تللاأهلللللنللا  عللنللدمللا 
جانريو وذلك بعد الو�صول لنهائي 
اإفللريللقلليللا، واأحللللللرزت بطولة  كللاأ�للس 
 3 ال�صوبر  وكللاأ�للس  اللللدوري مرتني 
العا�صمة  فللريللق احتلللاد  ملللرات مللع 
على  ح�صلت  املللا�للصللي  املللو�للصللم  ويف 
اأفلل�للصللل لعلللب يف اجلزائر  جللائللزة 
وكلللللهللا حلللظللات رائلللعلللة و�للصللعلليللد يف 
اأن�صى  ول  امل�صتديرة  مع  م�صواري 
اأبطال  دوري  نهائي  اإىل  الو�صول 

اإفريقيا«.

كل البطولت
واأكلللللللد علللبلللداللللرحلللملللن مللللزيللللان اأن 
بعد  جللداً  مرتفع  طموحاته  �صقف 
العني،  نلللللادي  لللفللريللق  النلل�للصللمللام 
الألقاب  بكل  التتويج  اإىل  وي�صعى 
وجه  علللللى  اآ�لللصللليلللا  اأبللللطللللال  ودوري 
“ل يفوتني  اخل�صو�س، مو�صحاً: 
اأن اأ�صكر جمهور نادي العني الذي 
اأبهرين بح�صن ال�صتقبال وحفاوة 
باإظهار  واأعللللد اجلللملليللع  الللرتحلليللب 
اأفلل�للصللل مللا للللدي واأمتللنللى التوفيق 
يل وزمائي بالفريق على حتقيق 
واإ�صعادهم  اجلللمللاهللري  طللمللوحللات 
باملزيد  “الزعيم”  خزينة  بتعزيز 

من الإجنازات«. 

=قناة العني
واأكللد مزيان اأن اإطللاق قناة العني 
الللتلللللفللزيللونلليللة تللاأتللي انللطللاقللاً من 
الريا�صية  املوؤ�ص�صة  احرتافية هذه 
اأهدافها  تقت�صر  ل  التي  ال�صاملة 
فح�صب  ريلللا�لللصللليلللة  جللللوانللللب  علللللللى 
واملوؤكد اأن موؤ�ص�صة العني لاإعام 
بني  مللا  التوا�صل  تعزيز  يف  ت�صهم 
ج�صور  وملللد  واجلللمللاهللري  اللعيبة 
من التوا�صل اأي�صاً ما بني الأجيال 
الكبري  الللنللادي  هللذا  على  املتعاقبة 
تاريخه  علللللى  اللل�للصللوء  ت�صلط  كللمللا 
اللللللكلللللروي اللللعلللريللل�لللس واإجنلللللازاتللللله 
التعرف من  يللود  لكل من  الكبرية 

قرب على نادي العني«.

على الهام�ض
التي  اجلزائري  الدوري  • بطولة 
�صهدت  املا�صي  العام  يف  ح�صدناها 
اإثارة وندية كبرية لأن الفارق بيننا 
واملناف�س �صبيبة القبائل كان نقطة 
واحلللدة حتى اجلللولللة الأخلللرية من 

امل�صابقة.
وعامل  اللل�للصللغللرية  الللتللفللا�للصلليللل   •
احتاد  اأمللام طموحات  وقفا  احلللظ 
لقب  على  احللل�للصللول  يف  العا�صمة 
منا�صبات  يف  اإفريقيا  اأبطال  دوري 

عديدة. 
اجلزائر  مللبللاريللات  اأتللابللع  كللنللت   •
اأع�صابي  علللللى  اإفلللريلللقللليلللا  اأمم  يف 
يخذلوا  مل  اللل�للصللحللراء  وحملللاربلللو 

العرب البطولة. 
روح  غلللر�لللس  بلللللمللا�للصللي  جلللملللال   •

اجلميع  يف  واللللتلللفلللاوؤل  الللبللطللولللة 
مباراة  اآخللر  حتى  كثرياً  وا�صتفدت 
يل مع املنتخب يف الت�صفيات والتي 
كانت اأمام توجو و�صعرت وقتها باأن 

للجزائر كلمة يف النهائيات.
يف  الزمالك  مرمى  على  هللديف   •
اإفريقيا  اأبلللطلللال  دوري  ملل�للصللابللقللة 
عالقاً  لزال  املللجللمللوعللات  مبرحلة 

بالذاكرة. 
العامل  يف  لعللب  اأف�صل  مي�صي   •

واأ�صجع بر�صلونة الإ�صباين.
واأك�صوح م�صطفى  بوكوار  • حليم 
مللن اأبلللرز املللدربللني الللذيللن و�صعوا 

ب�صمة يف م�صواري مع امل�صتديرة. 

الـــعـــني يـــواجـــه اأو�ــضــيــجــيــك 
الكرواتي الليلة

القدم  لللكللرة  الأول  الللفللريللق  يلللوؤدي 
بللللنللللادي الللللعللللني، ملللبلللاراتللله اللللوديلللة 
اخلللاملل�للصلللللللللللة اأملللللللللللام فللريلللللللللللق نلللادي 
لللللدور  املللنللتللملللللللللللي  اأو�لللصللليلللجللليلللك، 
متام  يف  وذللللك  املللمللتللاز،  الكلللرواتي 
م�صاًء،  والن�صف  ال�صابعة  ال�صلللاعة 
عللللى ملعلللب غرنيلللا رادغنلللا، �صملللن 
برناملللج مع�صكر الإعداد اخلارجي 
واملقررة خال  الثانية  يف مرحلته 
املا�صي  يللوللليللو   28 ملللن  اللللفلللرتة 
�صهلللر  مللن  ع�صلللر  الثاللللث  وحللتللى 
واأعلنت  اجللللللللللللللللاري.  اأغلل�للصللطللللللللللل�للس 
موؤ�ص�صة العني لاإعام عن ترتيب 
كللافللة الإجلللللللراءات اخلللا�للصلللللة بنقل 
اخلام�صة  الوديلللة  الللعللني  مللبللللللللاراة 
مت  كملللا  اخلللارجلللللللللللي،  املع�صكلللر  يف 
تكليلللف املتاألللللق حمملللد ال�صام�صلللي 

بالتعليللللق عللللى املباراة

•• نورنبريغ – الفجر:

 اأ�صاد �صعادة م�صلم �صهيل الكثريي ع�صو جمل�س 
بالروح  احلللكللام  جلنة  رئي�س  الللكللرة  احتلللاد  اإدارة 
مع�صكر  يف  الإيجابية  والأجلللواء  العالية  املعنوية 
نورنبريغ  مدينة  يف  حاليا  املقام  املاعب  ق�صاة 
الأملللانلليللة ا�للصللتللعللدادا للللللمللو�للصللم اللللكلللروي اجلديد 
وان�صباط  بعطاء  م�صيدا   ،  2020  -   2019
احلكام خال التدريبيات امليدانية وتفاعلهم مع 

املحا�صرات النظرية . 
الللكللثللريي ملع�صكر ق�صاة  جللاء ذلللك خللال زيلللارة 
امللللاعلللب يف نلللورنلللبلللريغ لللاطللمللئللنللان علللللى �صري 
يف  والللتللواجللد  احل�صور  خللال  مللن  التح�صريات 
التدريبات امليدانية ال�صباحية وتدريبات ال�صالة 

البدنية اإ�صافة اإىل ح�صوره عدد من املحا�صرات 
النظرية ، حيث اطلع من القائمني على املع�صكر 

الح�صائيات اخلا�صة باحلكام .
واأبدى الكثريي ر�صاه التام عن اأداء احلكام خال 
ال�صتفادة  اإىل  املاعب  ق�صاة  داعيا  املع�صكر  هذا 
ا�صتعدادا  املللعلللللومللات  كلللل  وا�للصللتللثللمللار  الللقلل�للصللوى 
املطلوب  بامل�صتوى  والللظللهللور  الللكللروي  للمو�صم 
التدريبات  لأهللملليللة  نللظللراً  الللفللعللالللة  وامللل�للصللاركللة   ،
وتاأثريها  واملللحللا�للصللرات  العملية  والللتللطللبلليللقللات 
وبدنياً  فنياً  الكبري على تطوير م�صتوى احلكام 
اإدارة املباريات  اإنعكا�س يف  ملا لذلك من اأهمية يف 

واتخاذ القرارات . 
مت  الذين  الدوليني  املحا�صرين  الكثريي  و�صكر 
دعوتهم لتدريب وتطوير احلكام خال املع�صكر، 

حيث ي�صارك كل من ، مانويل نافاروا رئي�س ق�صم 
“الفيفا” ، واملحا�صر  احلكام يف الحتاد الدويل 

الدويل اإو�صكار جوليان.
ويتم حاليا تقدمي املحا�صرات النظرية وتطبيق 
وجود  مع  التدريب  ماعب  يف  عملياً  حمللاورهللا 
الرتكيز  كذلك  ويتم   ، اأملانية   فللرق  من  لعبني 
والتعاون  اجللللزاء  منطقة  داخللل  املخالفات  على 
والللتللوا�للصللل بللني حللكللم اللل�للصللاحللة وامللل�للصللاعللديللن يف 
اإتخاذ القرار ، اإ�صافة اإىل الرتكيز على تدريبات 
وتطبيق  الت�صلل  بحالت  يتعلق  فيما  امل�صاعدين 
تاأخري الراية يف حال وجود فر�صة لت�صجيل هدف 
املراجعة  ا�للصللتللخللدام  على  احلللكللام  يللتللدرب  فيما   ،
ت�صجيلها  عللرب  التحكيمية  للللللحللالت  الللفللوريللة 

وعر�صها مبا�صرة على احلكام داخل امللعب .

عبد الرحمن مزيان: كيف اأرف�ض عر�ض العني الذي اأبهر العامل يف املونديال؟

 ليكو ير�شخ اأ�شلوب الن�شباط التكتيكي وال�شرعة واجلماعية يف التدريبات
اأهداف »الزعيم« اأكرب من طموحات املناف�ضني كونه مطالبا بح�ضد كل الألقاب

خلل زيارته مع�ضكر احلكام يف نورنبريغ

الكثريي يدعو ق�شاة املالعب لال�شتفادة الق�شوى من مع�شكر نوربريغ

•• دبي –الفجر:

 اختتمت بنجاح اأم�س فعاليات دورة احلكمات امل�صتجدات التي نظمتها جلنة كرة 
القدم ال�صيدات بالتعاون مع جلنة احلكام باحتاد الإمارات لكرة القدم للفرتة 

من 1 اإىل 5 اأغ�صط�س مب�صاركة 15 دار�صة .
و�صهدت فعاليات الدورة التي اأقيمت يف مقر احتاد كرة القدم بدبي حما�صرات 
نظرية وتطبيقات عملية مت الرتكيز خالها على مواد قانون كرة القدم واآلية 
التوا�صل بني الطاقم التحكيمي خال املباراة ور�صد حالت الت�صلل واحلالت 
البدنية  اللياقة  عللن  تثقيفية  حمللا�للصللرة  اإىل  اإ�للصللافللة   ، اجللللزاء  منطقة  داخلللل 

والأخطاء و�صوء ال�صلوك وبع�س املهارات التحكيمية الأخرى.
واأكد املحا�صر �صلطان �صاحوه اأهمية مثل هذه الللدورات التي ت�صهم يف تطوير 
كرة القدم الن�صائية التي حتظى باهتمام كبري من الحتادين الدويل والآ�صيوي 
لكرة القدم ، م�صرياً اإىل اأن الدورة �صهدت جناحاً كبرياً نظراً للم�صاركة الإيجابية 
الدار�صات على  اإىل  والتقدير  بال�صكر  �صاحوه  . وتقدم  الدار�صات  والفاعلة من 
اجلهود التي بذلنها طوال اأيام الدورة وحر�صهن على حتقيق ال�صتفادة الكاملة 
من املحا�صرات النظرية والعملية ، داعياً اإياهن ملوا�صلة طريق التعلم والتزود 
باملعرفة التحكيمية للو�صول اإىل امل�صتوى الذي يوؤهلهن لإدارة املباريات املحلية 

وحمل �صارة التحكيم الدولية . 

ختام ناجح لدورة احلكمات امل�شتجدات يف دبي
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الإمللللاراتللللي نتيجة  اللللوحلللدة  حللقللق 
الن�صر  مع   1-1 بتعادله  اإيجابية، 
الل16  دور  ذهلللللاب  يف  الللل�لللصلللعلللودي، 
اآ�لللصللليلللا، يف  اأبلللطلللال  لللبللطللولللة دوري 
اللقاء الذي اأقيم على اإ�صتاد مدينة 
العا�صمة  يف  اللللللدويل  فللهللد  امللللللك 
ليقطع  اللللللريلللللا�لللللس،  الللل�لللصلللعلللوديلللة 
نحو  كلللبلللرية  خلللطلللوة  “العنابي” 
ورغم  الللثللمللانلليللة.  دور  اإىل  الللتللاأهللل 
يحقق  مل  ال�صعادة”  “اأ�صحاب  اأن 
الحتمالت  جميع  وتللظللل  الللفللوز، 
الإياب  الفريقني يف  اأمللام  مفتوحة 
 12 يف  املقبل  الأ�صبوع  يقام  الللذي 
اإ�صتاد  على  املقبل  “اآب”  اأغ�صط�س 
اآل نهيان يف اأبوظبي، ولكن الوحدة 
الإمللللللاراتللللللي، بللللات امللللر�لللصلللح الأبلللللرز 
للتاأهل اإىل ربع النهائي، اإذ تدعمه 

وهي: اأ�صباب،   3

اأف�ضلية الذهاب
يعد  اللللديلللار  خللللارج  هلللدف  ت�صجيل 
فريق  اأي  يطلبها  نتيجة  اأفلل�للصللل 
املباريات  يف  الللذهللاب  لقاء  يخو�س 
باإحراز  حللدث  ما  وهللو  الق�صائية، 
الربازيلي ليوناردو دي �صوزا هدفاً 
لتاأهل  الأ�صا�صي  ال�صبب  يكون  قد 
ومل  الللثللمللانلليللة.  دور  اإىل  اللللوحلللدة 
يكن الهدف فقط ال�صيء الإيجابي 
الإماراتي،  الللفللريللق  اإىل  بالن�صبة 
ولكن تعد عودة “العنابي” بنتيجة 
اإذ  جللللداً،  جلليللدة  اأف�صلية  الللتللعللادل، 
بلللاأي  اللللفلللوز  اإىل  اللللفلللريلللق  يللحللتللاج 
التعادل  اأو  الإيلللاب،  لقاء  يف  نتيجة 

اإىل  ال�صعود  ال�صلبي، حتى ي�صمن 
ربع النهائي.

تكتيك �ضتاين
للوحدة،  اجلللديللد  املللللدرب  اأوظللهللر 
الهولندي موري�س �صتاين امتاكه 
اإملللكلللانلللات جلليللدة جلللللداً، ملللن خال 
تعامل  اإذ  للمباراة،  اإدارتللله  طريقة 
ب�صكل رائع، مع ال�صغط الذي قام 
الذي  ال�صعودي،  الن�صر  فريق  بلله 
حلللللاول ا�للصللتللغللال خلللو�لللس امللللبلللاراة 
على اأر�صه وجمهوره، ولكن املدرب 
تاأمني  علللللللى  اعلللتلللملللد  اللللهلللوللللنلللدي 
خلللال  مللللن  “العنابي”  مللللرمللللى 

الللزيللادة الللعللدديللة يف و�للصللط امللعب، 
املرتدة،  الهجمات  على  والعللتللمللاد 
التي طبقها الاعبون ب�صكل جيد، 
واأ�للصللفللرت عللن اإحلللراز للليللونللاردو دي 
�صوزا هدفاً ثميناً. كما تاألق الدفاع 
الوحداوي، وخلفه احلار�س حممد 
لهجمات  الللتلل�للصللدي  يف  ال�صام�صي 

�صاحب الأر�س.

تفوق تاريخي
�للصلليللخللو�للس اللللوحلللدة للللقلللاء الإيلللللاب 
ولللديلله تفوق تللاريللخللي، قللد مينحه 
اآخلللر  كلللانلللت  اإذ  نللفلل�للصلليللة،  اأفلل�للصللللليللة 
املباريات  يف  يللخللو�للصللهللا  مللواجللهللة 

اآ�صيا  اأبللطللال  دوري  يف  الق�صائية 
اأمللللام الأنلللديلللة اللل�للصللعللوديللة، �صهدت 
عقبة  بتخطيه  “العنابي”  تللفللوق 
الثمانية  دور  يف  ال�صعودي  الهال 
 ،2007 يف  اللللقلللاريلللة  للللللبللطللولللة 
اأر�صه  على  الللوحللدة  تللعللادل  عندما 
�صلبياً، قبل اأن يتعادل 1-1 يف لقاء 
النتيجة  وهلللي  بللالللريللا�للس،  الإيللللاب 
الن�صر  اأمللللام  حققها  الللتللي  نف�صها 
اأملل�للس الإثلللنلللني، بينما  اللل�للصللعللودي، 
الللنلل�للصللخللة احلللاللليللة تفوق  �للصللهللدت 
ال�صعودي،  الحتللللاد  علللللى  اللللوحلللدة 
4-1، والتعادل  اأبوظبي  بالفوز يف 

يف جدة 1-1.

•• تورنتو-الفجر

انتهى م�صوار الأملانية اأجنيليك كريبر والرو�صية ماريا �صارابوفا عند الدور 
الأول من دورة تورونتو الكندية، ثالثة دورات الل”برمييري 5” لكرة امل�صرب، 
وذلك بخ�صارتهما اأمام الرو�صية داريا كا�صاتكينا والإ�صتونية اأنيت كونتافيت 

تواليا.
كللل منهما يف طريقها حلجز  بللدت  اإذ  امللل�للصللري،  نف�س  الللاعللبللتللان  واخللتللربت 
بطاقتها اىل الدور الثاين، ل�صيما كريبر التي ح�صمت املجموعة الأوىل من 
مباراتها وكا�صاتكينا ب�صهولة تامة -6�صفر، لكن اأداء بطلة اأ�صرتاليا املفتوحة 
وفا�صينغ ميدوز لعام 2016 ووميبلدون لعام 2018 تراجع ب�صكل كبري 

بعد ذلك وخ�صرت املجموعتني التاليتني دون مقاومة كبرية 2-6 و6-4.
اأبرزهن  الأول،  الللللدور  مللن  الأولللليلللات  الللثللمللاين  امللل�للصللنللفللات  اعللفللاء  ويف ظللل 
الأ�صرتالية اأ�صلي بارتي الأوىل واليابانية ناومي اأو�صاكا الثانية والرومانية 
�صيمونا هاليب الرابعة وبطلة 2016 و2018، كانت كريبر امل�صنفة 12 
اأبرز �صحايا الدور الأول اىل جانب �صارابوفا التي كانت متني نف�صها بعودة 

اأكر توفيقا بعد غيابها عن املاعب منذ ان�صحابها من الدور الأول لبطولة 
وميبلدون ب�صبب الإ�صابة.

لكن م�صوار ابنة الل32 عاما، الفائزة بخم�صة األقاب يف الغراند �صام، انتهى 
على يد كونتافيت باخل�صارة اأمام الأخرية 6-4 و3-6 و6-4.

وبدت �صارابوفا يف طريقها لتحقيق فوزها الرابع فقط منذ كانون الثاين-
يناير بعد ح�صمها املجموعة الأوىل وك�صر اإر�صال مناف�صتها يف اأوائل املجموعة 
وح�صمت  انتف�صت  الللللدورة  هللذه  يف   16 امل�صنفة  الإ�صتونية  لكن  الثانية، 
يف  الرو�صية  مناف�صتها  مع  �صر�صة  معركة  خا�صت  ثم  ل�صاحلها،  املجموعة 
املجموعة الثالثة احلا�صمة، يف ال�صوط التا�صع بالتحديد حني كان الإر�صال 

بحوزة �صارابوفا.
واأبت �صارابوفا اأن تتخلى عن اإر�صالها ب�صهولة وجنحت يف معادلة مناف�صتها 
الثالثة  اأن ترتجم الأخللرية فر�صتها  التا�صع قبل  ال�صوط  ت�صع مرات خال 
دقيقة،   15 قرابة  دامت  بعد معركة  الرو�صية  اإر�صال  لك�صر  ال�صوط  يف هذا 
اللقاء  وح�صمت  فر�صة  اأول  من  العا�صر  ال�صوط  يف  اإر�صالها  على  فللازت  ثم 
ل�صاحلها. واأ�صارت الإ�صتونية بعد اللقاء اىل “اأين كنت اأحاول الرتكيز على 

“هذه ال�صرتاتيجية” يف  التفكري كثريا بالنتيجة، وجنحت  كل نقطة دون 
نهاية املطاف«.

ويف الوقت الذي تتح�صر كونتافيت ملواجهة يف الدور الثاين مع الأمريكية 
املخ�صرمة فينو�س وليام�س اأو الإ�صبانية كارل �صواريز نافارو اللتني تلتقيان 
بداأت �صارابوفا التفكري مب�صاركتها التالية الأ�صبوع املقبل يف دورة �صين�صيناتي، 
قرابة  منها  كل  جوائز  جمموع  تبلغ  التي   ”5 الل”برمييري  دورات  رابعة 

ثاثة مايني دولر.
وكما كانت احلال يف تورونتو التي تتناوب مع مونرتيال على ا�صت�صافة دورة 
املا�صرتز عند الرجال والل”برمييري 5” عند ال�صيدات، تلقت �صارابوفا بطاقة 

دعوة للم�صاركة يف �صين�صيناتي.
الثاين  املللركللز  اىل  املللحللرتفللات  ت�صنيف  يف  تللراجللعللت  الللتللي  الللرو�للصلليللة  وراأت 
من  متاما  تعافت  اأنها  اأكللدت  الإثللنللني  خا�صتها  التي  املعركة  اأن  والثمانني، 
“بذلت الكثري من  الإ�صابة التي تعر�صت لها يف �صاعدها الأي�صر، مو�صحة 
املجهود للو�صول اىل هذه املرحلة )من ال�صتعداد البدين(، وبالتايل اأعتقد 
اأن متكني من انهاء هذه املباراة اأمر جيد. من املوؤكد اأنها لي�صت النتيجة التي 

اأردتها، لكن ال�صعور العام جيد«.
ويف مقابل خروج كريبر و�صارابوفا، بلغت بطلتان �صابقتان لهذه الدورة الدور 
 ،2010 عام  باللقب  الفائزة  فوزنياكي،  كارولين  الدمناركية  هما  الثاين 
امل�صنفة  فوزنياكي،  وتغلبت   .2015 بطلة  بن�صيت�س  بيليندا  وال�صوي�صرية 
فيما  و2-6،   4-6 بوتينت�صيفا  يوليا  الكازخ�صتانية  على  تورونتو،  يف   15
فازت بن�صيت�س احلادية ع�صرة على الرو�صية اأنا�صتازيا بوتابوفا 6-2 و1-6.

الفائزة  �صد  الللثللاين  اللللدور  يف  �صها  اخللتللبللارا  فوزنياكي  تخو�س  حللني  ويف 
تومليانوفيت�س  اآيللا  الأ�للصللرتاللليللة  الت�صفيات  مللن  ال�صاعدتني  مللبللاراة  مللن 
غورغي�س  يوليا  الأملانية  مع  بن�صيت�س  تتواجه  �صفياتيك،  اإيغا  والبولندية 
و6-7  و6-1   3-6 هرت�صوغ  بولونا  ال�صلوفينية  على  بدورها  تغلبت  التي 

.)5-7(
الثالثة ع�صرة  الأخللرى، خرجت الربيطانية جوهانا كونتا  النتائج  اأبرز  ويف 
من الدور الأول بخ�صارتها اأمام الأوكرانية دايانا يا�صرتمي�صكا 3-6 و6-2، 
 3-6 غار�صيا  كارولني  الفرن�صية  على  اأو�صتابنكو  يليا  الاتفية  فللازت  فيما 

و3-6.

انتهاء م�شوار كريبر و�شارابوفا يف دورة تورونتو

•• ال�صارقة-الفجر:

غلللللادرت بللعللثللة فللريللق امللللبلللارزة بنادي 
العا�صمة  اإىل  الللريللا�للصللي،  اللل�للصللارقللة 
بلللودابللل�لللصلللت وتللنللتللقللل منها  امللللجلللريلللة 
لقامة  وذلللك  دبرت�صن،  مدينة  اإىل 
مللعلل�للصللكللر حتلل�للصللريي يلل�للصللتللمللر حتى 
منت�صف اأغ�صط�س اجلاري، ا�صتعداداً 

للمو�صم اجلديد.
يللقللود الللبللعللثللة �للصلللللطللان اأحللمللد امللللازم، 
حامد  واللللاعلللبلللني،  الللفللريللق  اإداري 
اأحلللملللد املللللازمللللي، خلللاللللد اأحلللملللد علي 
وعلي  مبارك احلمادي  اأحمد  عنرب، 
املع�صكر  ويللللاأتللللي  امللللللرزوقلللللي،  جلللابلللر 
الفردية  الألعاب  اإدارة  خطط  �صمن 
للمو�صم  فرقها  لإعلللداد  امللك  بقلعة 

اجلديد.
واأو�لللللللللصلللللللللح امللللللهلللللنلللللد�لللللس �لللصللللللليلللملللان 
ع�صو  الللللهللللاجللللري  علللبلللداللللرحلللملللن 
رئي�س  ال�صارقة  نللادي  اإدارة  جمل�س 
اإدارة الألعاب الفردية، اأن املع�صكرات 
الإدارة  مللن خطط  جللزء  اخلللارجلليللة 
العليا لتجهيز الفرق يف كافة الألعاب 
وهي ت�صيف اإىل الاعبني وتك�صبهم 

والحتكاك  اخلللللللربات  ملللن  مللللزيللللداً 
بالتاأكيد  املدار�س  من  خمتلف  بعدد 
الاعب  يجعل  وهللو  بالفائدة  يعود 
مناف�صيه  مع  التعامل  كيفية  يعرف 

يف البطولت. 

واأ�صاد الهاجري بالدعم الكبري الذي 
جتده األعاب امللك من جمل�س الإدارة 
برئا�صة �صعادة �صامل عبيد ال�صام�صي 
بلللن هندي،  ونلللائلللبللله حمللمللد جللمللعللة 
والذي قاد الألعاب الفردية للح�صول 

للدولة  وبللللطللللولت  اإجنللللللللازات  علللللى 
اإىل الدور  والإمللارة والنادي، م�صرياً 
ال�صارقة  يلعبه جمل�س  الذي  الكبري 
الذي  املتعاظم  والهتمام  الريا�صي 
ومتابعته  الللفللرديللة  لللاألللعللاب  يوليه 

ودعمه امل�صتمر لها، مبيناً اأنه بف�صل 
األعاب  املللعللطلليللات حلل�للصلللللت  هللللذه  كلللل 

النادي كافة على اإجنازات وا�صحة.
ومللل�لللصلللى: ال�للللصللللتللللعللللداد اجللللليللللد هو 
النتائج  علللللى  للللللحلل�للصللول  اللل�للصللبلليللل 

اجليدة، والإدارة حتر�س على توفري 
كافة املعينات التي ت�صاعد فرقنا على 
ناأمل  �صورة،  باأف�صل  نف�صها  جتهيز 
اأن ي�صتفيد لعبونا من فرتة املع�صكر 
عليهم  تعود  والللتللي  املثلى  بال�صورة 

مزيد  باإ�صافة  وترجمتها  بالفائدة 
من الإجنازات يف املو�صم اجلديد.

مللن جللانللبلله اأبللللان عللبللدالللرحللمللن علي 
املليحي، ع�صو اإدارة الألعاب الفردية 
بنادي ال�صارقة م�صرف فريق املبارزة، 

اأن الفريق قدم مو�صماً مميزاً وح�صل 
علللللى علللدد ملللن اللللبلللطلللولت، ويتعني 
عليه املحافظة على ما حققه املو�صم 
املا�صي واإ�صافة مزيد من الإجنازات 
يف املو�صم اجلديد، معرباً عن ارتياحه 
لاهتمام والدعم الذي تقدمه اإدارة 
امل�صتمرة  واملتابعة  الفردية،  الألعاب 

التي توليها الإدارة لكافة الفرق.
املللعلل�للصللكللر فر�صة  املللللليللحللي:  وملل�للصللى 
على  اأكلللر  للتعرف  لاعبني  جلليللدة 
اآخللللللر الللتللكللتلليللكللات واملللل�لللصلللتلللجلللدات يف 
كل  مللن  ي�صتفيدوا  اأن  نللاأمللل  اللعبة، 
الفريق  اأن  مبيناً  مي�صوها،  دقيقة 
املهارة  بللله خلللاملللات جللليلللدة ومتللتلللللك 
التطوير  مللللن  ومبللللزيللللد  وامللللعلللرفلللة 
النتائج،  اأفلل�للصللل  حتللقلليللق  ت�صتطيع 
التي  اللللكلللبلللرية  بلللاللللقلللدرات  ملل�للصلليللداً 
قادت  والللتللي  الللنللادي  لعبو  اأظهرها 
باملنتخب  لللالللتللحللاق  مللنللهللم  عللللللدداً 
البطولت  يف  واملللل�لللصلللاركلللة  الللوطللنللي 
اخلللارجلليللة، واخللتللتللم: نللاأمللل اأن يعود 
والتي  امللللرجلللوة  بللالللفللائللدة  لعللبللونللا 
تلل�للصللاعللدهللم علللللى اإ�للصللافللة مللزيللد من 

الإجنازات للنادي.

ا�ضتعدادًا للمو�ضم اجلديد

فريق املبارزة بنادي ال�شارقة يع�شكر يف املجر

»العاملي« لتخطي  الأبرز  املر�شح  »العنابي«  جتعل  اأ�شباب   3

بال�س  لكري�صتال  كايهل  غللاري  ال�صابق  الإنكليزي  اللللدويل  املللدافللع  وقللع 
الذي �صيدافع عن األوانه ملدة عامني، بعد اأن ارتدى قمي�س اجلار اللندين 
ت�صل�صي طيلة �صبعة اأعوام توج خالها بلقب الدوري املمتاز مرتني ودوري 

اأبطال اأوروبا مرة واحدة و”يوروبا ليغ” مرتني.
وقال كايهل )33 عاما( الذي وجد نف�صه دون فريق بعد انتهاء عقده مع 
ت�صل�صي هذا ال�صيف، ملوقع ناديه اجلديد “اأنا �صعيد لوجودي هنا. اأعتقد 
اأوا�صل م�صريتي يف الللدوري املمتاز، واأن  اأن  اأنها فر�صة جيدة بالن�صبة يل 

األعب يف فريق جيد ومثري«.
“لعبني مثريين وموهوبني جدا”، م�صيفا  ي�صم  بال�س  اأن  كايهل  وعد 

ممكنة«. فرتة  لأطول  م�صريتي  ملوا�صلة  متعط�س  “اأنا 
61 مباراة مع املنتخب الإنكليزي حيث لعب حتت ا�صراف  وخا�س كايهل 
مدرب بال�س احلايل روي هودج�صون الذي قال “اأنا �صعيد لأن غاري ان�صم 
الدوري  الدولية ويف  الكثري من خربته  رائع يجلب معه  اإنه لعب  اإلينا. 

الإنكليزي املمتاز«.
يف  اإيللفللرتللون  �صد  ال�صبت  اجلللديللد  فريقه  مللع  بدايته  كايهل  ي�صجل  وقللد 

املرحلة الأوىل من الدوري املمتاز.

غاري كايهل يوقع 
لكري�شتال بال�ض 

•• دبي –الفجر:

 اعللتللمللد الحتللللاد الآ�للصلليللوي لللكللرة الللقللدم اإقللامللة مباراة 
منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مع نظريه منتخب 
يوم  وذلللك  الن�صر  بنادي  مكتوم  اآل  با�صتاد  اإندوني�صيا 
الثانية  اجلولة  �صمن  املقبل  اأكتوبر  �صهر  من  العا�صر 
من الت�صفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022 

املجموعة  حللل�للصللاب   2023 اآ�لللصللليلللا  كلللاأ�لللس  ونلللهلللائللليلللات 
ال�صابعة. 

الت�صفيات مبواجهة نظريه  الأبي�س م�صواره يف  ويبداأ 
بالعا�صمة  املقبل  �صبتمرب   10 يللوم  ماليزيا  منتخب 
كوالملبور وحتديداً يف �صتاد بوكيت جليل ، فيما يواجه 
تايلند يف بانكوك يوم 15 اأكتوبر �صمن اجلولة الثالثة 
 14 يلللوم  هللانللوي  الللعللا�للصللمللة  يف  فيتنام  يللواجلله  بينما   ،

نوفمرب يف اجلولة الرابعة ، ويف يوم 26 مار�س 2020 
ي�صت�صيف منتخب ماليزيا يف اجلولة اخلام�صة ، على اأن 
يواجه منتخب اإندوني�صيا يف العا�صمة جاكرتا يوم 31 
من ذات ال�صهر يف اجلولة ال�صاد�صة ، و�صيخو�س الأبي�س 
ي�صت�صيف  حني  اأر�للصلله  على  بالت�صفيات  جولتني  اآخللر 
2020 ومنتخب فيتنام  منتخب تاياند يوم 4 يونيو 

يوم 9 يونيو 2020 يف ختام الت�صفيات .

�ضمن اجلولة الثانية من ت�ضفيات املونديال وكاأ�ض اآ�ضيا

ا�شتاد اآل مكتوم ي�شت�شيف مباراة الأبي�ض مع اإندوني�شيا

•• دبي –الفجر:

عني الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم احلكم الدويل نخبة كرة قدم �صالت 
فهد بدر احلو�صني لإدارة مباريات بطولة اأبطال الأندية الآ�صيوية لكرة 
اجلاري  اأغ�صط�س  قدم �صالت 2019 ، والتي تنظم للفرتة 7 اإىل 18 

يف العا�صمة التايلندية بانكوك. 
يليق  م�صتوى  تقدمي  اإىل  احلو�صني  بللدر  فهد  الللدويل  حكمنا  ويتطلع 
ب�صمعة ال�صافرة الإماراتية كما هو معهود عنها دوما يف خمتلف املحافل 
املحلية والإقليمية والدولية ويعد احلو�صني واحدا من اأبرز حكام القارة 
الآ�صيوية على م�صتوى كرة قدم ال�صالت ، وي�صارك يف هذه البطولة 16 

فريقا اآ�صيويا منها فريق الظفرة الإماراتي. 
التوفيق والنجاح للحكم فهد بدر  الكرة  ومتنت جلنة احلكام يف احتاد 

احلو�صني يف اإدارة مباريات البطولة والعبور بها اإىل بر الأمان .  

احلو�شني حكما ملباريات بطولة اأبطال 
الأندية الآ�شيوية لكرة قدم ال�شالت 
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الفجر الريا�ضي

�صيكون هدف مان�ص�صرت �صيتي هذا املو�صم هو معادلة رقم مان�ص�صرت يونايتد 
القيا�صي بح�صد لقب الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم للمرة الثالثة 

على التوايل، لكن اآماله الأوروبية رمبا ت�صتته.
وهيمن فريق املدرب بيب غوارديول على الدوري املحلي منذ بداية مو�صم 

.2018-2017
القيا�صي  الرقم  وك�صر  املا�صيني،  املو�صمني  يف  نقطة   198 �صيتي  وح�صد 
 ،2018-2017 اللقب يف  نال  النت�صارات يف مو�صم واحد، عندما  لعدد 
قبل اأن يعادله املو�صم املا�صي، كما اأحرز 163 هدفاً يف جميع امل�صابقات يف 

.2019-2018
�صحق  عندما  مللذهللل،  ب�صكل  لها  �صابق  ل  حملية  ثاثية  الفريق  واأكللمللل 
املا�صي،  “اأيار”  كاأ�س الحتللاد الإجنليزي يف مايو  6-0 يف نهائي  واتفورد 

كبرياً  فاإن هناك هدفاً  قيادة غوارديول،  املحلية حتت  ال�صيطرة  لكن رغم 
واحداً مل يتحقق بعد، وهو املجد القاري.

الدور  يبلغ  املا�صي، ومل  املو�صم  الثمانية  دور  اأخللرى يف  �صيتي مرة  و�صقط 
على  النهائي  يبلغ  مل  فيما  تاريخه،  يف  واحلللدة  مللرة  �صوى  النهائي  ن�صف 

الإطاق.

اإ�ضافة على املدى البعيد
ويف �صعيه ملوا�صلة ال�صيطرة املحلية وحتقيق النجاح الأوروبي، تعاقد �صيتي 
�صعي  مع  قيا�صية،  �صفقة  يف  رودري،  الإ�صباين  املللدافللع  الو�صط  لعللب  مع 

غوارديول حلل واحدة من امل�صاكل القليلة يف الفريق.
وميللثللل لعلللب الللو�للصللط اللللربازيلللللللي فللرنللانللديللنلليللو عللنلل�للصللراً مللهللمللاً يف خطة 

غوارديول يف مركز لعب الو�صط املدافع، مثل �صريجيو بو�صكيت�س يف اأيامه 
مع بر�صلونة.

وعندما غاب فرناندينيو يف املو�صم املا�صي جلاأ �صيتي للعديد من البدائل 
ل�صد الفراغ، لكن الفريق بدا مهتزاً.

والآن يوؤمن غوارديول باأنه مل ي�صم اإ�صافة على املدى الق�صري فقط، بل 
على املدى البعيد اأي�صاً من اأجل خافة فرناندينيو.

دي بروين جاهز
وحقق �صيتي انت�صارات جيدة يف جولته ا�صتعداداً للمو�صم اجلديد، وو�صل 
كيفن دي بروين اإىل حالة بدنية جيدة ليعزز ت�صكيلة الفريق، بعدما ق�صى 

اأغلب فرتات املو�صم املا�صي م�صاباً.

امللعب  و�صط  الللفللرتات يف  بع�س  الللدويل  البلجيكي  الاعب  يق�صي  ورمبللا 
بجوار ال�صاب فيل فودين، الذي و�صفه غوارديول باأنه اأبرز موهبة �صاهدها، 
لكن هناك خيارات اأقل يف الدفاع اإذ مل يعو�س �صيتي رحيل القائد فين�صن 

كومباين.
ومن املنتظر األ يختلف �صكل املناف�صة، فمن املرجح اأن ي�صع ليفربول اإحراز 
لقبه الأول يف ع�صر الدوري املمتاز على قمة اأولوياته، بعدما ف�صل يف ذلك 

املو�صم املا�صي قبل اأن يحرز لقب دوري الأبطال.
ورغم اأن معادلة رقم يونايتد، الذي ح�صد اللقب ثاث مرات متتالية بني 
�صيكون اإجنازاً رائعاً، فاإن احلكم على غوارديول �صيكون  و2009،   2007
يتقبل  اأن  امل�صتبعد  من  اإذ  الأوروبللللي،  ال�صعيد  على  �صيتي  يقدمه  ملا  وفقاً 

ماك النادي الطموحني الف�صل مرة اأخرى. 

دوري الأبطال ي�شتحوذ على اهتمام مان�ش�شرت �شيتي

اجلزائري  املللنللتللخللب  جنلللم  انلل�للصللم 
قائمة  اإىل  نللا�للصللر  بلللن  اإ�للصللمللاعلليللل 
طويلة من الاعبني العرب الذين 
يللحللرتفللون يف واحلللدة مللن الأندية 

الكبرية يف اأوروبا.
تعاقد ميان ر�صمًيا مع اجلزائري 
اإ�للصللمللاعلليللل بللن نللا�للصللر مللن �صفوف 
م�صتويات  قلللدم  اأن  بللعللد  اإملللبلللويل، 
كبرية للغاية مع منتخب باده يف 
مب�صر،  اأقيمت  التي  اأفريقيا  اأمم 
وا�للصللتللطللاع قللليلللادة اجلللليلللل احللللايل 

للفوز بالبطولة.
وجنح بن نا�صر يف حتقيق جائزتني 
فرديتني باأمم اأفريقيا، وهما اأف�صل 

لعب واأف�صل لعب �صاب.
ا�صتطاع بن نا�صر تقدمي اأداء مميز 
للغاية مع فريق اإمبويل يف الدوري 
لفت  ما  املا�صي،  املو�صم  الإيللطللايل 
للتعاقد  “الرو�صونريي”  اأنللظللار 

معه يف �صوق النتقالت احلالية.

البداية
اإ�صماعيل بن نا�صر هو لعب و�صط 
جزائري لأب مغربي واأم جزائرية، 
 1 اآرل الفرن�صية يف  ولد يف مدينة 

دي�صمرب “كانون الأول” 1996.
اآر�صنال  ل�صفوف  الاعب  وان�صم 
اآرليه  فريق  من  قادماً   2015 يف 
اأن متت مراقبته عن  بعد  اأفينون، 
الفرن�صي  الك�صافة  قبل  مللن  كثب 
على  الاعب  ليوافق  غرمياندي، 
اإياه  مف�صًا  “الغانرز”،  عللر�للس 

على ح�صاب مان�ص�صرت �صيتي.

ومل يح�صل بن نا�صر على فر�صته 
مللع الللفللريللق اللللللنللدين، و�لللصلللارك يف 
الفريق  مع  للغاية  قليلة  مباريات 
تورز  نادي  اإىل  اإعارته  ليتم  الأول، 
اإىل  انللتللقللل  ثلللم  ومللللن   ،2017 يف 

اإمبويل عقب نهاية املو�صم.
ولعب بن نا�صر اأ�صا�صياً مع الفريق 
للله يف  الأول  الللعللام  الإيللطللايل منذ 
الدوري الإيطايل الدرجة الثانية، 
الدرجة  معهم  الللتللاأهللل  وا�للصللتللطللاع 
الغياب،  مللن  مللو�للصللم  بللعللد  الأوىل، 
قبل اأن يتاألق ب�صدة وي�صمه ميان 

ب�صكل ر�صمي.

اآر�ضنال فوت الفر�ضة
كانت التوقعات بخ�صو�س اإ�صماعيل 
بن نا�صر مع اآر�صنال عالية للغاية، 
وهو ما ظهر يف ت�صريحات اأحد اأبرز 

اآر�صنال،  نا�صئني  باأخبار  املهتمني 
الإجنليزية  للن�صخة  بللريد،  جللورج 
“ان�صم  اإذ قلللال:  مللن مللوقللع غلللول، 
اأ�صبح يلعب  كو�صط مهاجم ولكنه 
كو�صط دفاعي يف ال�صهور الأخرية، 
هللو لعلللب مللوهللوب للللللغللايللة وتوىل 
�صارة قيادة فريق حتت 23 عاماً يف 

اأكر من منا�صبة«.
و�صارك بن نا�صر يف مباراة واحدة 
�صد  كانت  الأول  الفريق  مع  فقط 
�صيفيلد وينزداي يف كاأ�س الرابطة، 

وانتهت بخ�صارة “الغانرز«.
 17-2016 مو�صم  نهاية  وعقب 
اإىل  اللللاعلللب اجلللللزائللللري  بلليللع  مت 
يلعب  كان  الذي  الإيطايل  اإمبويل 
 900 مللقللابللل  بي”  “ال�صريي  يف 
ليخ�صر  اإ�للصللرتللليللنللي،  جللنلليلله  األللللف 
اآر�صنال فر�صة امتاك اأحد اأف�صل 

املواهب لاعبي الو�صط يف الدوري 
الإيطايل.

وعلى الرغم من تاألق اإ�صماعيل بن 
ميان  وتقدمي  اإمبويل  مع  نا�صر 
لعر�س ر�صمي ل�صمه، ولكن بح�صب 
فاأن  غللارديللان،  ذا  �صحيفة  تقارير 
اآخلللرى ل�صم  اآر�للصللنللال فللوت فر�صة 
عللن رف�صه  اأعلللللن  اأن  بعد  الللاعللب 
مقابل  ال�صراء  اإعلللادة  خيار  تفعيل 

فقط. يورو  مليون   16

اآمال كبرية
اأي لعلللب عربي  و�للصللف  ويللرتللبللط 
اأوروبلللللي كبري  فللريللق  اأي  يلللللعللب يف 
موؤخراً بلقب “فخر العرب”، على 
غللللرار امللل�للصللري حمللمللد �للصللاح مع 
اأخرياً  ا�صتطاع  واللللذي  للليللفللربللول، 
بالبطولت،  للفوز  الفريق  قلليللادة 

اأبطال  التتويج بدوري  ومتكن من 
اأوروبا.

بالن�صبة  احلللللللال  نللفلل�للس  وكللللذلللللك 
للللللجللزائللري ريلللا�لللس حمللللرز، الذي 
كثرياً  ي�صارك  مل  اأنلله  الللرغللم  على 
كان  ولكنه  �صيتي،  مان�ص�صرت  مللع 
اأف�صل لعب يف مباراة ح�صم اللقب 

يف اأخر جولت املو�صم املا�صي.
وما زال امل�صتقبل اأمام اإ�صماعيل بن 
للغاية،  طويًا  عاماً(   21( نا�صر 
ولديه دافع قوي جداً لتقدمي اأداء 
وهو  “الرو�صونريي”،  مللع  مملليللز 
اإعادة  خيار  لتفعيل  اآر�صنال  رف�س 
اآخللرى، فهل يكون هو  ال�صراء مرة 
الللقللطللعللة الللنللاقلل�للصللة يف خللط و�صط 
ميان؟، ويقود العماق الإيطايل 

ل�صتعادة اأجماده مرة اآخرى.
وميلللللللللللللللك بلللللللللن نللللللا�للللللصللللللر بلللعللل�لللس 
مو�صم  يف  املللملليللزة  الإحللل�لللصلللائللليلللات 
 5 ب�صناعة  قللام  اإذ   ،19-2018
م�صاركته  الرغم من  اأهللداف، على 
كو�صط دفاعي، يقطع الكرة حوايل 
ومعدل  دقيقة،   90 كل  مللرات   3
اللقاء،  يف  �صحيحة  متللريللرة   58
ومراوغتني �صحيحتني يف كل 90 

دقيقة.
ميلللكلللن الللللقللللول بللللللاأن مللليلللان قرر 
قبل  بنا�صر  ل�صم  �صريعاً  التحرك 
بطولة  يف  تاألقه  الاعب  يكرر  اأن 
العديد  يراقبها  التي  اأفريقيا  اأمم 
اقتنا�س  اأجلللل  مللن  الك�صافني  مللن 
اأنهى  لذا  اجلديدة،  املواهب  بع�س 

اتفاقه معه. 

كل ما تريد معرفته عن جنم ميالن 
اجلديد بن نا�شر

اأكد ميل موري�س، مالك نادي دربي كاونتي امل�صارك يف 
دوري امل�صتوى الثاين لكرة القدم يف انكلرتا، اأنه يحاول 
اإعادة الهداف الدويل ال�صابق واين روين لباده، من 

الوليات املتحدة حيث يحرتف منذ ال�صيف املا�صي.
وارتللبللط ا�للصللم روين )33 عللامللا( بلللدور لعب 

حيث  بارك”،  “برايد  ملللللعللب  يف  وملللللدرب 
فرانك  املنتخب  يف  ال�صابق  زميله  ح�صل 
التدريبية  منا�صبه  بللاكللورة  على  لمللبللارد 
الللعللام املللا�للصللي قللبللل النللتللقللال اأخللللريا اىل 

ت�صل�صي.
بعقد  راهللللنللللا  روين  ويلللرتلللبلللط 

يونايتد  �للصللي  دي  فلللريلللق  ملللع 
الأمللللللللريكللللللللي حللللتللللى نلللهلللايلللة 

2021، لكن تقارير اأ�صارت 
كولني  زوجته  رغبة  اإىل 

بريطانيا  اىل  بالعودة 
مللع اأولدهللمللا. و�صرت 
تللكللهللنللات حلللللول عللللودة 

يونايتد  مللانلل�للصلل�للصللرت  جنللللم 
انللكلللللرتا، قبل  اىل  اللل�للصللابللق 
افتتاح دربي كاونتي م�صواره 
يف الدوري املحلي بفوز على 
الثنني   1-2 هادر�صفيلد 
اإ�للصللراف مللدربلله اجلديد  يف 

الهولندي فيليب كوكو.

نقطة  “كانت  “توك�صبورت”:  لذاعلللة  موري�س  وقللال 
النللطللاق انللله يللريللد الللعللودة اىل بللريللطللانلليللا، وقررنا 
معرفة ما اذا كان مبقدورنا القيام ب�صيء حيال ذلك”، 
م�صيفا “ل ُيح�صم المر حتى ُيح�صم، وبالطبع نحن 

مركزون لنهاء هذا المر«.
وكان برينلي يف دوري امل�صتوى الأول “برميريليغ” 
وو�صت بروميت�س من امل�صتوى الثاين قد عربا 
الرقم  يحمل  الللذي  روين  ب�صم  رغبتهما  عن 
القيا�صي يف عدد الأهداف مع منتخب انكلرتا 

ومان�ص�صرت يونايتد.
و�صنع روين تغيريا كبريا يف �صفوف فريقه 
الأمريكي بعد قدومه من ايفرتون، م�صجا 
42 مللبللاراة. ويللرى زميله  23 هدفا يف  له 
�صيء، غري  كل  “لقد غري  �صتيف برينباوم 

ثقافة النادي«.
تيليغراف”:  “دايلي  للل�للصللحلليللفللة  تلللابلللع 
يف  يلل�للصللعللهللا  اللللتلللي  الللعللمللل  “اأخاقيات 
التمارين ترونها يف املباريات. لدينا هذه 

الثقة يف املباريات ب�صببه«.
وكللللان روين اأملللللح ال�للصللبللوع املللا�للصللي اىل 
و�صائل  يف  هلللللذا  كلللللان  “هل  ملل�للصللتللقللبللللله 
الإعلللللام؟ ان زوجللتللي تللريللد اللللذهلللاب يف 
طللريللقللهللا؟ هلللذه الللتللقللاريللر بللعلليللدة املنال 
مللع دي  اللعب  اأركلللز على  اللل�للصلليء.  بع�س 
�صي يونايتد واأحاول اي�صاله اىل الباي 
يف  اأقللاتللل  مل  الق�صائية(.  )الأدوار  اوف 

يوم من الأيام بهذا القدر«.
النتقال  برغبته  �صرا  روين  يخف  ومل 
لي�صري  العللللتللللزال،  بللعللد  الللتللدريللب  اىل 
على خطى اأبناء جيله مثل راين غيغز، 
جللللون تلللللريي، �للصللتلليللفللن جللللللريارد وفيل 
اأمر  هللو  “التدريب  واأو�للصللح  نيفيل. 
اأنا  الآن  فكرت فيه منذ زمن بعيد. 
�صهاداتي.  على  احللل�للصللول  �للصللدد  يف 
اأن اترك اللعبة بعد  �صيكون موؤ�صفا 
اأنا راغب يف التدريب  اعتزايل. 
واآمل يف اأن ت�صنح يل الفر�صة 

املنا�صبة«.

روين يقرتب من العودة 
مان�ص�صرت اإىل اإنكلرتا  جنلللم  حلللللم  اأن  يلللبلللدو 

بوغبا،  بلللول  الللفللرنلل�للصللي  يللونللايللتللد، 
اإىل ريللللال ملللدريلللد قد  بللالنللتللقللال 
يتعر�س ل�صربة قوية، فيما يجهز 
فلورنتينو  ملللدريلللد  ريللللال  رئلليلل�للس 
بللرييللز خلللطللة حمللكللمللة ملللن اأجل 
تفادي مفاجاآت املدرب زين الدين 

زيدان، والتمل�س من وعوده له.
زيدان،  الدين  زين  اأن  �صراً  ولي�س 

كان و�صع جمموعة من ال�صروط 
تدريب  على  املوافقة  اأجللل  مللن 

ريال مدريد مرة ثانية.
وكلللان مللن بللني اأبلللرز �صروط 
الللللفللللرنلللل�للللصللللي هو  امللللللللللللللدرب 
�صاحيات  على  احل�صول 
اأو�للللصللللع، ل�للصلليللمللا يف جمال 

اإبرام ال�صفقات.
زيللدان بول بوغبا على  وو�صع 

الاعبني،  قللائللمللة  راأ�للللس 

الظفر بخدماتهم يف  الذين يريد 
فرتة النتقالت ال�صيفية احلالية، 
بيد اأن انتقال النجم الفرن�صي اإىل 
“املرينغي” قد يتعر�س اإىل �صربة 

كبرية يف امل�صتقبل القريب.
�صن  ذا  �لللصلللحللليلللفلللة  واأوردت 
الربتغايل  املللدرب  اأن  الربيطانية 
قللد ينهي حلم  جللوزيلله مللوريللنلليللو، 
اإىل  بالنتقال  بوغبا  بللول 
ريلللللللللال ملللللدريلللللد، 

“الداهية”  امللللللدرب  اأن  ملل�للصلليللفللة 
تدريب  اإىل  للللللعللودة  بللقللوة  مللر�للصللح 
“امللكي” يف حال ف�صل زين الدين 
وليته  يف  اللللفلللريلللق  مللللع  زيللللللللدان 

التدريبية الثانية.
ول جتمع بول بوغبا عاقة جيدة 
انتقد  اإذ  مللوريللنلليللو،  جلللوزيللله  ملللع 
الللربتللغللايل لعللبلله بوغبا  امللللللدرب 
اأكللر مللن مللرة خال  عانية ويف 
مان�ص�صرت  لللفللريللق  تللدريللبلله  فلللرتة 
يللللونللللايللللتللللد، فللليلللملللا كللللللان الللللللدويل 
الرئي�صية  الأ�صباب  اأحد  الفرن�صي 
احلمر”  “ال�صياطني  اإقللالللة  وراء 

ملورينيو.
واأفادت ذا �صن اأن جوزيه مورينيو 
لديه اتفاق غري ر�صمي مع رئي�س 
ريلللللال ملللدريلللد فلللللورنللتلليللنللو برييز 
“املرينغي”،  بهدف تويل تدريب 
وذلك يف حال 

احلايل  امللللدرب  اإقللالللة  اأو  ا�صتقالة 
زين الدين زيدان.

نتائج  اأن  اللل�للصللحلليللفللة  واأردفللللللللللت 
اللل�للصلليللئللة يف فرتة  مللللدريللللد  ريللللللال 
اجلديد  للللللمللو�للصللم  الللتللحلل�للصللريات 
مللع لعبه  العلني  زيلللدان  و�للصللدام 
غلللاريلللث بلليللل، كلللللهللا علللواملللل ت�صع 
الللفللرنلل�للصللي حتللللت �صغط  امللللللللدرب 
مللبللكللر. وتلللابلللع نللفلل�للس املللل�لللصلللدر اأن 
عاقة  جتمعه  بللرييللز  فلورنتينو 
وذلك  مورينيو،  جوزيه  مع  قوية 
املللدرب الربتغايل عن  رغللم رحيل 
واأن   ،2013 �للصللنللة  مللدريللد  ريللللال 
املعجبني  من  مدريد  ريللال  رئي�س 
ويف  مورينيو.  جوزيه  بعمل  ب�صدة 
�صحيفة  اأوردت  اللل�للصلليللاق،  نللفلل�للس 
برييز  فلورنتينو  اأن  �صتار  دايلللللي 
مورينيو  جلللللوزيللللله  الآن  و�للللصللللع 
كللمللر�للصللح ملللثلللايل لللتللعللويلل�للس زين 
الدين زيدان. واأ�صافت ال�صحيفة 

الربيطانية اأن برييز يريد تفادي 
مفاجاآت زين الدين زيدان، خا�صة 
اأعلن رحيله  الفرن�صي  املللدرب  واأن 
وليته  يف  متوقعة  غللري  بطريقة 

التدريبية الأوىل لريال مدريد.
وقللد يلللوؤدي ف�صل ريلللال مللدريللد يف 
رحيل  اإىل  بوغبا  بول  مع  التعاقد 
زيللن الللديللن زيلللدان عللن “مللكي”، 
اأن  املللدرب الفرن�صي  اإذ رمبا ي�صعر 
بوعده  يلتزم  مل  برييز  فلورنتينو 
لللله، وذلللللك بللجلللللب لعللبللني يرغب 
زين الدين زيدان يف العمل معهم، 

ومن بينهم بول بوغبا.
 56( مورينيو  جللوزيلله  اإىل  ي�صار 
عللامللاً(، اأكللد مللوؤخللراً يف مقابلة مع 
�صبكة �صكاي �صبورت�س اأنه متحم�س 
اإىل عامل  الللعللودة  اأجللل  للغاية من 
الفر�صة  اأنه ينتظر  التدريب، بيد 
قرار  اأي  يتخذ  اأن  قللبللل  املناف�صة 

ب�صاأن وجهته التدريبية املُقبلة. 

»الداهية« يهدد عر�ض زيدان وطموحات بوغبا

�صترتكز الأ�صواء على هاري مغواير اأكر من اأي وقت 
م�صى، بعد انتقاله اإىل مان�ص�صرت يونايتد مقابل 80 
مللدافللع يف  اأغلللللى  لي�صبح  اإ�للصللرتللليللنللي،  مللللليللون جنيه 
العامل، ون�صحه لعب ليفربول، فريجيل فان دايك، 
ال�صو�صاء،  لهذه  اللتفات  وعدم  اللعب  يف  بالرتكيز 

اإذا اأراد التعامل جيداً مع ال�صغوط.
العامل  اأغلى مدافع يف  اأن نال فان دايك لقب  و�صبق 
مليون جنيه   75 ليفربول مقابل  اإىل  ان�صم  عندما 
2018، قبل  اإ�صرتليني )91.19 مليون دولر( يف 
اأن يحطم يونايتد هذا الرقم بالتعاقد مع قلب دفاع 

لي�صرت �صيتي ال�صابق اأم�س الإثنني.
واأبلللللغ الللللدويل الللهللولللنللدي فلللان دايلللك و�للصللائللل اإعام 
بريطانية اأن ماغواير ل ناقة له ول جمل يف ال�صعر 
لكنه  خللدمللاتلله،  على  للح�صول  يونايتد  دفللعلله  اللللذي 
الرتكيز  مللن  الفللللات  حلللال  كللل  علللللى  ي�صتطيع  لللن 

العامي.
يجلب  اللللكلللبلللري  اللل�للصللعللر  “هذا  دايلللللللك:  فلللللان  وقللللللال 
�صلبي،  تاأثري  اأي  له  يكون  األ  يجب  لكن  ال�صغوط، 
الكبرية  الأندية  ال�صغوط يف  من  دائماً  تعاين  لأنك 
التخل�س  ال�صهل  مثل مان�ص�صرت يونايتد.. لي�س من 

من كل ال�صغوط«.
ولعب فان دايك دوراً حمورياً مع ليفربول منذ قدومه 
اإىل مر�صي�صايد من �صاوثامبتون، و�صاعد النادي على 
املا�صي، واملناف�صة  اأوروبا املو�صم  اأبطال  الفوز بدوري 

حتى اآخر رمق على لقب الدوري الإجنليزي املمتاز.
كل  و�صع  على  “قدرته  اإن  الهولندي  اللللدويل  وقللال 
الرتكيز  على  التغلب  على  �للصللاعللده  ن�صابه  يف  �للصلليء 

الإعامي«.
واأ�صاف الاعب البالغ من العمر 28 عاماً: “هناك 
الللكللثللري مللن الأ�للصلليللاء الأكللللر اأهللملليللة مللن لللعللب كرة 
ال�صغط  لأن  حلظة  بكل  ت�صتمتع  اأن  يتعني  الللقللدم.. 

�صيظل موجوداً دائماً«.
القيام  “فقط حللاول الرتكيز على  دايللك:  وتابع فان 
نف�صك  اأثبت  عندك..  ما  اأف�صل  تقدم  واأن  حتب  مبا 
يف امللعب وا�صتمتع بوقتك ول ت�صغل بالك باأي اأ�صياء 

اأخرى«.
وي�صتهل ليفربول م�صواره يف املو�صم اجلديد مبباراة 
اللل�للصللاعللد حديثاً  �صيتي  نللوريللتلل�للس  اأمللللام  اأر�لللصللله  علللللى 
مناف�صه  يونايتد  ي�صت�صيف  بينما  املللقللبللل،  اجلمعة 

ت�صيل�صي الأحد. 

فان دايك يوجه ر�شالة للمدافع الأغلى يف العامل

منوذج اإعلن الن�ضر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

YALLA PROTEIN  : طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم: 311972   بتاريخ: 2019/05/30

بيانات الأولوية:  
باإ�صم :    يا نيوتري�صن �س ذ م م

وعنوانة :  برج الإبداع – الفجرية، �س.ب. 4422 الفجرية، الإمارات العربية املتحدة
�ضورة العلمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 05
مكمات للحمية الغذائية لاإن�صان، مكمات للحمية الغذائية حتتوي على اجلينات، حبوب كبت ال�صهية، مكمات للحمية الغذائية 
الغذائية من الإنزميات؛ مكمات للحمية الغذائية حتتوي على جلوكوز؛ مكمات للحمية  تاأثري جتميلي؛ مكمات للحمية  ذات 
الغذائية حتتوي على لي�صيثني؛ مكمات للحمية الغذائية حتتوي على بزر الكتان؛ مكمات للحمية الغذائية حتتوي على بزر الكتان؛ 
مكمات للحمية الغذائية حتتوي على زيت بزر الكتان؛ مكمات للحمية الغذائية حتتوي على زيت بزر الكتان؛ مكمات معدنية اإىل 
الغذاء؛ مكمات غذائية لغايات طبية؛ مكمات للحمية الغذائية حتتوي على حبوب اللقاح؛ مكمات للحمية الغذائية حتتوي على 
العكب؛ مكمات للحمية الغذائية بروتينية؛ مكمات للحمية الغذائية حتتوي على هام ملكي؛ مكمات للحمية الغذائية حتتوي 
املكمات  الغذائية؛  املكمات  الغذائية؛  املكمات  فيتامينات  القمح؛  جنني  على  حتتوي  الغذائية  للحمية  مكمات  اخلمرية؛  على 
الغذائية؛  احلمية  مكمات  م�صروبات  الربوتينية؛  الغذائية  املكمات  خمفوق  اللبنية(؛  )الع�صيات  الربوبيوتيك  من  الغذائية 
املكمات الغذائية من الأع�صاب؛ فيتامينات املكمات الغذائية ال�صائلة؛ خماليط امل�صروبات حتتوي على مكمات احلمية الغذائية؛ 
األواح الطاقة للمكمات الغذائية لغايات طبية؛ األواح الطاقة ملكمات احلمية الغذائية؛ خماليط امل�صروبات من املكمات الغذائية 

لغايات طبية؛ مزيج من م�صاحيق املكمات الغذائية لغايات طبية؛ مزيج من م�صاحيق مكمات احلمية الغذائية..
 YALLA الكلمات  املجموعة تتكون من  الأوىل يف  العامة  اأربللع عامات حيث  الطلب عبارة عن جمموعة من  العامة:  و�صف 
 YALLA الكلمات  من  تتكون  املجموعة  يف  الثانية  والعامة  مميز،  ر�صم  الأميللن  جانبها  وعلى  لتينية  باأحرف   PROTEIN
 YALLA PROTEIN باأحرف لتينية يعلوها ر�صم مميز بحجم متو�صط، والعامة الثالثة يف املجموعة تتكون من الكلمات 
الكلمات  من  تتكون  املجموعة  يف  الرابعة  والعامة  متو�صط،  من  اقللل  بحجم  مميز  ر�صم  يعلوها  لتينية  باأحرف   PROTEIN

YALLA PROTEIN باأحرف لتينية يعلوها ر�صم مميز بحجم اأكرب من متو�صط..
ال�صرتاطات: 

فعلي من لدية اعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل ، وذلك 
خال 30 يوما من تاريخ اإ�صدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  7  اأغ�شط�س  2019 العدد 12702 



حقائب من خراطيم احلريق القدمية
هذه  �صائعاً  والأدوات  املاب�س  لت�صميم  البا�صتيك  ا�صتخدام  بات 
اأديدا�س الآن �صلل مهمات املعاد تدويرها  الأيللام، حيث ت�صتخدم 
اأثليتا  مثل  تقوم عامات جتارية  بينما  اأحذيتها،  بع�س  لت�صنيع 
املعاد  الللبللا�للصللتلليللك  مللن  امللل�للصللنللوعللة  اللل�للصللبللاحللة  مللابلل�للس  بت�صميم 

تدويره. 
التي تتخذ من لندن  اآند كري�صي  اإلفي�س  التجارية  العامة  لكن 
لت�صنيع  النفايات  من  معتاد  غري  نوع  ا�صتخدام  تعيد  لها،  مقراً 

حقائبها واإك�ص�صواراتها: خراطيم احلريق اخلارجة عن العمل.
ومنذ ما يقرب من خم�صة ع�صر عاماً، اأتيحت مل�صوؤولني يف موؤ�ص�صتي 
جيم�س هرنيت وكري�س وي�صلينغ الفر�صة لزيارة لواء اإطفاء لندن، 
احلريق  خراطيم  نفايات  من  اأطنان  ثاثة  من  اأكللر  اأن  وعلموا 

تذهب اإىل مدافن النفايات يف املدينة كل عام. 
اأن  حيث  خطرية،  م�صكلة  احلريق  خراطيم  من  التخل�س  و�صكل 
مما  لعقود،  ت�صتمر  اأن  ميكن  منها  كل  لإن�صاء  امل�صتخدمة  املللواد 

يعني اأن التحلل هو عملية طويلة و�صعبة.
واأراد الفريق الذي يقف خلف اإلفي�س اآند كري�صي التخل�س متاماً 
من النفايات الناجتة عن خراطيم احلريق، من خال ا�صت�صاح 

واإعادة تدوير كل خرطوم تالف اأو قدمي من لواء اإطفاء لندن. 
وت�صنع ال�صركة الآن احلقائب والإك�ص�صوارات وال�صلع املنزلية التي 
ل تزال تنبعث منها رائحة خراطيم احلريق، التي كانت ت�صتخدم 
يف جميع اأنحاء املدينة لإطفاء احلرائق، بح�صب �صحيفة بيزن�س 

اإن�صايدر الأمريكية.

مالب�ض ذكية للتغلب على رائحة العرق
ذكية  ريا�صية  ماب�س  الللربتللغللال  يف  الباحثني  مللن  فللريللق  ابتكر 
م�صنوعة من القطن تنبعث منها رائحة ذكية بعطر الليمون عند 

التعر�س للعرق.
مع  تتفاعل  ذكية  ماب�س  الأخلللرية  ال�صنوات  يف  العلماء  وابتكر 
وال�صغوط  واحللللرارة  ال�صوء  مثل  املختلفة  اخلارجية  املللوؤثللرات 
اإ�صارات  اأو  اللون  يف  تغريات  التفاعل  هللذا  عن  لينتج  امليكانيكية 

كهربائية.
وذكر موقع “فيز دوت اأورج” املتخ�ص�س يف الأبحاث العلمية، اأن 
على  اعتمد  قد  كافاكو  واأرثللر  �صيلفا  كللارل  برئا�صة  البحث  فريق 
الثياب مبجرد  العطرة من  الرائحة  تنبعث  كي  و�صيلة  اأكللر من 

تعر�صها للعرق.
املت�صلة  الربوتينات  من  نوعية  على  الأوىل  الطريقة  واعتمدت 
باملواد العطرية وحتمل ا�صم “اأو بي بي”، وميكن اأن تلت�صق بخامة 
القطن. وت�صتطيع هذه الربوتينات اأن تلتحم مبادة “�صيرتونيل” 
العطرية على م�صتوى اجلزيئات، واأن تنبعث منها رائحة الليمون 

عند التعر�س للعرق.
اأما يف اإطار الطريقة الثانية، فقد مت و�صع الرائحة العطرية داخل 
ج�صيمات �صحمية متناهية ال�صغر. وتتفاعل هذه اجل�صيمات مع 
اإىل خامة القطن  العطرية  املادة  العرق بحيث يخرج منها  �صائل 

امل�صنوعة منها املاب�س.
ومت تعري�س املاب�س القطنية املطورة ملحلول من العرق يف اإطار 
التجربة، وتبني اأن الطريقة الأوىل توؤدي اإىل خروج املادة العطرية 
يف �صورة دفعات �صريعة مركزة، اأما الثانية، فتوؤدي اإىل خروج املادة 

العطرية ب�صكل اأبطاأ خا�صع لل�صيطرة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  
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مي�شي.. حلم جدة »للموت ب�شالم«
اأ�صبح ترقب ع�صاق نادي بر�صلونة الإ�صباين جلولته الإعدادية يف الوليات املتحدة مرتبطاً بق�صة اجلدة الأمريكية 

التي انت�صرت ق�صتها على تويرت، حيث تقول اإنها �صرتقد ب�صام بعد اأن ترى مي�صي �صخ�صياً وهو يلعب.
وترقب الكثري من ع�صاق كرة القدم يف الوليات املتحدة وخارجها م�صاركة النجم الأرجنتيني ليونيل مي�صي جولة 
نادي بر�صلونة الإعدادية بالوليات املتحدة، حيث يواجه فريق نابويل الإيطايل مرتني. وانتظاراً لهذا اليوم ن�صرت 

فتاة اأمريكية �صورة جلدتها وهي ترتدي قمي�س مي�صي رقم 10، وكتبت الفتاة يف تغريدتها تقول:
اأن متوت ب�صام دون روؤية مي�صي  اإنها ل ميكن  اإذ تقول  اإىل مباراة نابويل مع بر�صلونة،  »�صناأخذ جدتي الرائعة 

�صخ�صياً وهو  يلعب. يا له من اأمر م�صحك«.
ولقيت التغريدة الكثري من الإعجاب والإطراء، حتى اأن اأحد املعلقني طالب بح�صول اجلدة الأمريكية على الكرة 

الذهبية لهذا العام.
فيما طالب اآخر باإعادة ن�صر التغريدة حتى ت�صل اإىل ليونيل مي�صي نف�صه، قال اآخر اإنه ياأمل –على عادة الاعبني 
يف نهاية املباراة- اأن تتبادل القمي�س مع مي�صي: وغرد اآخر: “ليبارك الرب فيك ويف جدتك.... لقد اتخذت خياراً 

رائعاً بقمي�س ليو«:
وعلق اأحدهم بالقول: “ل يوجد موت اأكر �صاماً من هذا. جدة رائعة«.
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»خذ بيدي اأيها امل�شتحيل«.. معر�ض �شبابي فل�شطيني 
مقطعا  ال�صباب  الفل�صطينيني  الفنانني  جيل  من  وفنانة  فنانا   16 اختار 
الراحل حممود دروي�س  الفل�صطيني  “هو ل غريه” لل�صاعر  من ق�صيدة 
ليكون حمورا لع�صرات اللوحات �صاركوا بها يف معر�صهم “خذ بيدي اأيها 
امل�صتحيل«. ياأتي املعر�س الذي افتتح م�صاء الثنني يف قاعة جالريي زاوية يف 
مدينة البرية نتاج حوار ونقا�صات جرت قبل �صنة و�صتة اأ�صهر بني جمموعة 
من الفنانني تلقوا جميعا درو�صا يف الفن وهم اأطفال يف منتدى “الفنانني 
الب�صرية«. وقال  الفنون  “منتدى  اإىل  اليوم  ا�صمه  ال�صغار” الذي حتول 
�صامح عبو�صي رئي�س الهيئة الإدارية للمنتدى “معظم الفنانات والفنانني 
امل�صاركني يف املعر�س كانوا قد در�صوا يف منتدى الفنانني ال�صغار ثم اأكملوا 
تعليمهم يف اجلامعات، بع�صهم اختار العمارة والت�صميم ومنهم من اختار 

الفنون الت�صكيلية و�صناعة الأفام«.
الأمل  نافذة  من  هللوؤلء  علينا  يطل  “اليوم  الفتتاح  حفل  خال  واأ�صاف 

التي فتحناها وهم يعر�صون اأعمالهم رمبا للمرة الأوىل«.
وتعك�س اللوحات املعرو�صة روؤية الفنانني ال�صباب للواقع بنظرات خمتلفة، 

منهم من قدمه كما هو ومنهم من اختار التمرد عليه.
وقال الفنان الت�صيكلي خالد حوراين قّيم املعر�س لرويرتز “ما ت�صاهدونه 
اليوم من اأعمال فنية هو نتاج جهد جماعي حول الفكرة واإن كان لكل فنان 
لوحاته اخلا�صة به«. واأ�صاف “بعد نقا�س معمق حول فكرة املعر�س وجدنا 
�صالتنا يف مقطع من ق�صيدة لل�صاعر حممود دروي�س “هو ل غريه” وهي 
ق�صيدة غري متداولة كثريا اإل اأنها حتمل الأفكار التي تناولناها واأحامنا 
بغد اأف�صل، وكان هذا املقطع ‘خذ بيدي نحو امل�صتحيل‘ هو العنوان، وكل 

املفاهيم التي طرحت كانت التفا�صيل التي اأتت لتغنيه«.

اأرخ�ض مدن العامل لل�شياحة الفاخرة 
مت اختيار مدينة روما كاأرخ�س مدينة رئي�صة لل�صائحني للزيارة يف 2019.  
واحتلت العا�صمة الإيطالية مكان ال�صدارة يف درا�صة ا�صتق�صائية جديدة 
قارنت اأ�صعار النقاط ال�صاخنة ال�صياحية، متقدمة على باري�س ونيويورك 

وميانو ولندن ودبي وبرلني يف املراتب الأوىل.
ونظرت الدرا�صة التي اأجرتها داي بريك هوتيلز يف متو�صط تكلفة جمموعة 
من العوامل يف كل مدينة، مبا يف ذلك غرفة الفندق، والنقل من املطار، 

ومناطق اجلذب ال�صياحي، ووجبات الطعام املمتازة.
واأثبتت روما اأنها اأرخ�س املدن ال�صبع بتكلفة تبلغ 333.90 جنيه اإ�صرتليني 
)466 دولراً( لل�صخ�س الواحد. وعلى الرغم من اأن املدينة مل تثبت اأنها 
الأرخ�س يف عوامل اأخرى مثل م�صاهدة معامل املدينة، اإل اأنها اأثبتت ب�صكل 
عام اأنها تقدم اأف�صل قيمة مقابل اأموال ال�صياح، وكانت اأي�صاً اأف�صل مكان 

لتناول وجبة طعام رخي�صة.

ليوناردو دي كابريو 
ي�شف براد بيت بالرائع

بلللللعلللللد طلللللللللرح فلللليلللللللللملللله اجللللللديلللللد 
 Once upon a time in
الأنظار  عللللادت   ،  Hollywood
دي  العاملي  ليوناردو  النجم  نحو 
ويعود  تلللارًة،  يغيب  الللذي  كابريو ، 
ومبوا�صيع  بلللقلللوة،  اأخللللللرى،  تلللللارًة 

مثرية ومهمة.
 The �للصللحلليللفللة  لللللل  ملللقلللابلللللللة  ويف 
�صارك  الللربيللطللانلليللة،   Mirror
من  بالعديد  متابعيه،  كابريو  دي 

الأخبار والأ�صرار.
حتدث عن �صبب ان�صمامه لفريق 
 once upon a time علللملللل 
اأن  قللللائللللًا،   ،in hollywood
من  ياأتي  حني  بامل�صاركة،  الطلب 
تارانتينو،  كويننت  املللخللرج  طللرف 
الدور  اأن  والثقة  املللوافللقللة،  عليك 
�صيكون ناجحا، مثل العودة مللحمة 
هللوللليللووديللة الللتللي مل يلل�للصللبللق لها 

مثيل.
كما وتكلم عن بداياته يف هوليوود، 
و�للصللعللوره بللالللغللرابللة كللونلله يف عامل 
غريب وجديد، وا�صتذكر كيف كان 
اأنها  على  طفولته،  يف  اليها  ينظر 

عامل �صحري واأ�صطوري.
مع  الفيلم  يف  كللابللريللو  دي  �للصللارك 
النجم  براد بيت ، واأعدُّ العمل معه 
مللريللحللا و�للصللهللا، وو�للصللفلله باملمثل 

الرائع واملحرتف.
اأمللللللللا علللللن جتللللربللللتلللله ملللللع املللللخللللرج 
اأجمل  مللن  اأنللهللا   فللقللال  تارانتينو، 

التجارب، و�ُصّر بالتعاون معه.

بارنيتي �شوبرا تتحدث 
عن فرتة اكتئابها

حتللدثللت الللنللجللمللة، الللهللنللديللة الأ�لللصلللل،  بارنيتي 
خلللال   Parineeti Chopra �للللصللللوبللللرا  
 Tapecast ا�صت�صافتها يف الربنامج احلواري
الللهللنللدي، عللن اأبللللرز املللراحللل يف حلليللاتللهللا، التي 
املللهللنلليللة، وكذلك  عللا�للصللت فلليللهللا النللتللكللا�للصللات 
وكيف   ،2015 و   2014 عللامللي  الللعللاطللفلليللة، 

تخطت كل ما ح�صل معها.
ف�صل  بعد  بللالأ�للصللواأ،  ال�صنتني  هللاتللني  و�صفت 
املفاجئ،  واإفللا�للصللهللا  بطلتهما،  كللانللت  فيلمني 
وخلل�للصللارة مللنللزلللهللا بللعللد اأن ا�للصللتللثللمللرت كلللل ما 
متلك يف م�صاريع، مل تعط النتيجة الإيجابية 
املرجوة. وتابعت �صوبرا، وهي ابنة عم النجمة 
اأ�صربت  اأنها  �صوبرا،  بريانكا  الهندية،  العاملية 
عللن الللطللعللام، ومل تللكللن تللنللام جلليللداً، وخ�صرت 
اأهلها،  مع  ات�صالها  قطعت  حتى  اأ�صدقاءها، 

ب�صبب الكتئاب الذي عا�صته.

»حيلة ماكرة« للهروب من ال�شجن      
اإىل حيلة  الللللربازيللللل  علل�للصللابللة خلللطلللرية يف  رئلليلل�للس  جلللللاأ 
بالفرار  يلللللوذ  حللتللى  الللبللال  علللللى  تخطر  ل  “ماكرة” 
اإحباط  من  متكنت  ال�صرطة  عنا�صر  لكن  ال�صجن،  من 
�صحيفة  نقلت  ما  وبح�صب  املنا�صب.  الوقت  يف  املخطط 
“الغارديان” الربيطانية، فاإن كلوفينو دا �صيلفا، املعتقل 
يف �صجن مبدينة ريو دي جانريو، حاول اأن يهرب متخفيا 

يف هيئة ابنته، التي جاءت اإىل زيارته يف املعتقل.
وا�صتطاع املجرم اخلطري، اأن يتنكر برباعة يف هيئة ابنته، 
قناعا  بعدما و�صع  يافعة  فتاة  يبدو مثل  اأنلله �صار  حتى 
النظارة  وارتللدى  راأ�صه  فللوق  ال�صعر  واأ�للصللدل  الوجه  على 

والثياب الن�صائية باحرتافية كبرية.
وكان  العمر،  19 من  تبلغ  املعتقل  ابنة  اأن  امل�صدر  واأورد 
الوالد الذي خطط الهروب، ينوي اأن يرتكها يف ال�صجن. 
ول تعرف ال�صرطة، يف الوقت احلايل، ما اإذا كانت البنة 
اإنها  اأم  املخطط،  تنفيذ  والللدهللا، لأجللل  تللواطللاأت مع  قد 

كانت جمربة على تنفيذ ما ُطلَب منها.  
عقابية  اإجلللراءات  ال�صجن  اإدارة  تتخذ  اأن  املرتقب  ومللن 
الهرب، لكن  اإثر حماولة  املعتقل،   الع�صابة  بحق رئي�س 
الذين  املحتملني  الأ�صخا�س  عن  اأي�صا  يبحث  التحقيق 
�صاعدوا على عملية التنكر التي ما كنت لتتم لول تلقي 

م�صاعدة مهمة من اخلارج.

ت�شتخدم حيلة ذكية لتجديد درج منزلها
منزلها  درج  على  املللوجللودة  اللل�للصللجللادة  اأن  �صعرت  عندما 
تاأخذ  اأن  بريطانية  �صيدة  قللررت  ا�صتبدال،  اإىل  بحاجة 
باأقل  جذاباً  الللدرج مظهراً  ومنحت  عاتقها،  على  الأمللور 
عن  يزيد  ل  مبلغاً  كيتي  نيكول  واأنفقت  ممكنة.   تكلفة 
مظهر  لتجديد  دولرا”   91“ ا�صرتلينيا  جنيها   65
القرميدية  الأحللجللار  من  م�صنوع  كاأنه  وبللدا  املنزل،  درج 
الأوراق  التحول هي  ال�صر كانت يف هذا  القدمية، وكلمة 
بحثت  الفريد،  املظهر  هللذا  على  وللح�صول  الا�صقة. 
موقع  على  الا�صق  للورق  النقو�صات  اأف�صل  عن  نيكول 
للناحية  الللرمللادي  باللون  طللاء  اإىل  بالإ�صافة  بللاي،  اأي 
ن�صرتها  الللتللي  اللل�للصللور  وحظيت  اللللدرجلللات.  مللن  العلوية 
نيكول لدرج منزلها قبل وبعد عمليات التجديد باإعجاب 
الكثري من م�صتخدمي مواقع التوا�صل الجتماعي، وقرر 
العديد منهم جتربتها يف منازلهم. اإل اأن نيكول مل تكن 
الللدرج يف  اإىل هذه احليلة لتجديد  التي جلللاأت  الوحيدة 
منزلها باأقل تكلفة، حيث ن�صرت �صيدة اأخرى تدعى هانا 
�صوراً لدرج منزلها بعد اأن خ�صع لعملية جتديد مماثلة.

�شكان فيينا يرف�شون ر�ض العطور 
طلب م�صتخدمو املرتو يف العا�صمة النم�صاوية فيينا، من 
ال�صلطات، عدم ر�س الروائح والعطور يف اأنظمة التهوية 

اأثناء رحات القطارات.
اأربع  ر�للس  النم�صاوية  العا�صمة  يف  النقل  هيئة  وجللّربللت 
روائلللح هللي: اللل�للصللاي الأخلل�للصللر واجلللريللب فلللروت وخ�صب 
قطارات  لأربللعللة  التهوية  اأنظمة  يف  والبطيخ،  ال�صندل 
على خطني من خطوط ال�صبكة اخلم�صة ال�صهر املا�صي.

وطلبت هيئة النقل من م�صتخدمي املرتو تقدمي اآرائهم 
اأنها  تبني  التي  الإنرتنت بخ�صو�س هذه اخلطوة،  عرب 

مل تلق ا�صتح�صان غالبية الركاب. املخرجة اأندريا بريلوف خلل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم »املطبخ«  يف لو�ض اأجنلو�ض، كاليفورنيا. رويرتز

يوتيوب يزيد �شدة و�شوح 
الفيديوهات للهواتف 

اأكللللدت �للصللركللة غللوغللل املللالللكللة ملوقع 
“يوتيوب  خللللدمللللة  اأن  يللللوتلللليللللوب 
رفعت  الأجللللر  مللدفللوعللة  برمييوم” 
للفيديوهات  املتاحة  الو�صوح  �صدة 
الللللللتللللللي ميلللللكلللللن للللللللمللل�لللصلللتلللخلللدملللني 
م�صاهدتها دون الت�صال بالإنرتنت 
مللن خلللال الللهللواتللف الللذكلليللة التي 
تعمل بنظامي الت�صغيل “اأندرويد” 
بيك�صل   720 مللن  “اآي.اأو.اإ�س”  اأو 
غوغل  وذكلللرت  بيك�صل.   1080 اإىل 
يف بيان اأن اخلدمة اجلديدة �صتكون 
الوقت  يف  املناطق  بع�س  يف  متاحة 
فيها  التو�صع  يتم  اأن  على  الللراهللن 
دوت  نت  “�صي  موقع  واأ�صار  لحقاً. 
مو�صوعات  يف  املللتللخلل�للصلل�للس  كوم” 
التكنولوجيا اإىل اأن مدونة “اأندرويد 
بولي�س” املعنية مبتابعة اأخبار نظام 
قد  كلللانلللت  “اأندرويد”  الللتلل�للصللغلليللل 
اجلديدة  اخلللا�للصلليللة  هلللذه  ر�لللصلللدت 
“�صباط”  فلللربايلللر  يف  مللللرة  لأول 
تنزيل  اإمكانية  اأن  م�صيفاً  املا�صي، 
وم�صاهدة فيديوهات بدرجة و�صوح 
بالإنرتنت  الت�صال  بدون   1080
الذكية  الللهللواتللف  على  تظهر  بلللداأت 
لللبللعلل�للس امللل�للصللتللخللدمللني يف الأيللللللام 
ت�صيف  غللوغللل  اأن  يللذكللر  املللا�للصلليللة. 
املزيد من اخل�صائ�س اجلديدة اإىل 
التي  برمييوم”  “يوتيوب  خللدمللة 
بدون  الفيديوهات  م�صاهدة  تتيح 
اإعللللانللللات، مللقللابللل احللل�للصللول على 
دولر   12 اإىل  يلل�للصللل  �للصللهللري  ر�للصللم 
امللل�للصللتللخللدم.  وملللن اخل�صائ�س  مللن 
اأخرياً  اإ�صافتها  اجلديدة التي متت 
“�صوبر  برمييوم”  “يوتيوب  اإىل 
�صات” واإ�صافة خدمة بث املو�صيقى 

اإىل نظام “غوغل هوم” جماناً. 

اأخطاء �شائعة تتعلق بالعناية ال�شخ�شية
لقد باتت الأيام التي كانت فيها م�صائل التجميل 
والعناية ال�صخ�صية تقت�صر على الن�صاء فح�صب، 
الذين  الرجال  اأعللداد  اأ�صبحت  املا�صي، حيث  من 
يهتمون ب�صوؤون التجميل تتزايد ب�صكل ملحوظ. 

الأخطاء  مللن  الكثري  يرتكبون  الللرجللال  اأن  غللري 
الكافية  ب�صبب عدم خربتهم  اخل�صو�س،  هذا  يف 
باأمور التجميل والعناية، الأمر الذي يوؤثر �صلباً 

على مظهرهم. 
فيما يلي 5 اأخطاء عناية �صائعة يرتكبها الرجال، 

بح�صب ما ورد يف موقع ميرتو الإلكرتوين: 
الللعللطللر: يعمد بع�س  ا�للصللتللخللدام  املللبللالللغللة يف   -  1
الرجال اإىل الإفللراط يف ا�صتخدام العطر، لرتك 
انطباع جيد لدى الآخرين، غري اأن هذا ال�صلوك، 
الآخرين  ويدفع  عك�صياً،  مفعوًل  يعطي  ما  عللادة 
واخزة  تكون  القوية  العطر  رائحة  لأن  لابتعاد، 

وقد تت�صبب باحل�صا�صية للكثريين. 
تعدُّ  اللحية: يف وقتنا احلللايل  ت�صذيب  عللدم   -  2

اللحية الطويلة عامل جذب اإ�صايف لدى الرجال، 
اللحية،  ل�صعر  الللعللنللان  يللرتكللون  البع�س  اأن  اإل 
فو�صوياً  مظهرها  لي�صبح  ت�صذيبها،  ويهملون 

ومنفراً. 
3 - اإهمال العناية بالب�صرة: يعتقد بع�س الرجال 
الن�صاء  على  تقت�صر  م�صاألة  بالب�صرة  العناية  باأن 
فللقللط، ولللكللن هلللذا العللتللقللاد خللطللاأ، فعلى الرغم 
متانة،  اأكللر  تكون  ما  عللادة  الرجل  ب�صرة  اأن  من 
ا�صتخدام  يجب  لللذا  �صرورية،  بها  العناية  اأن  اإل 
على  للحفاظ  املللاء  من  الكثري  و�صرب  املرطبات، 

�صحة الب�صرة. 
هو  كما  ال�صعر:  جللل  ا�صتخدام  يف  الإفللللراط   -  4
ملللعلللروف فللللاإن جلللل اللل�للصللعللر عللللادة ملللا يللكللون اأحد 
العوامل التي ت�صاهم يف ت�صاقط ال�صعر، لذا يجب 
اأن مظهر  جتللنللب الإفلللللراط يف ا�للصللتللخللداملله. كللمللا 
منفراً  يللكللون  مللا  علللادة  ال�صعر  على  الكثري  اجلللل 

لاآخرين. 

درو بارميور تكره فكرة 
دخول ابنتيها الفن

لفكرة  كرهها  عللن  بك�صفها  اجلللمللهللور  بارميور   العاملية  درو  املمثلة  فللاجللاأت 
“دعوة  التمثيل  تعدُّ  اأنللهللا  م�صيفة  فعلت،  كما  الفني  املللجللال  ابنتيها  دخللول 
 ”To day“ من ال�صيطان«. وقالت يف ت�صريحاتها �صمن حوارها بربنامج 
بطريقة  �صيء  كللل  يف  اأفللكللر  اأ�صبحت   ،” ابنتيَّ اأجنبت”  الأمريكي:”عندما 
خمتلفة، وبداأت العتقاد باأن التمثيل هو دعوة من ال�صيطان للبع�س، وفكرت 

باأنه ل ميكن اأن تتبع ابنتاي خطواتي يف عامل الفن«.
اأنا بارميور، وتقوم عائلتي بذلك منذ  واأ�صافت:”اإنها جتارة عائلية رائعة.. 
هذا  تغيري  تريد  اأنها  اإىل  م�صرية  املتعددة”،  والأجيال  ال�صنني  ومئات  مئات 
تنتظر  اأن  تريدها  اأنها  الكربى  ابنتها  اأخللربت  بالفعل  واأنها  املهني،  التقليد 

حتى تبلغ 18 عاًما قبل اأن تقرر م�صار حياتها املهنية«.


