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زايد للإ�سكان يعتمد 609 قرارات 
للدعم ال�سكني بقيمة ن�سف مليار درهم 

•• راأ�س اخليمة-وام:

ر�أ�س  يف  �م�س  �جتماعه  خللال  لاإ�سكان  ز�يللد  �ل�سيخ  برنامج  �عتمد 
�إمار�ت  للمو�طنني يف خمتلف  �ل�سكني  للدعم  قللر�ر�ت   609 �خليمة 
�لدولة بقيمة ن�سف مليار درهم. ياأتي هذ� �العتماد تنفيذ� للتوجيهات 
�ل�سامية ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل و�أخيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” �لر�مية �إىل 
دعم ��ستقر�ر �الأ�سر �ملو�طنة وتوفري �حلياة �لكرمية لها ومبتابعة من 
�سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�ل�سمر  �لللذي عقد يف حي بطني   - �الجتماع  وتر�أ�س  �لرئا�سة.  �سوؤون 
بر�أ�س �خليمة - معايل �لدكتور عبد�هلل بلحيف �لنعيمي وزير تطوير 
لاإ�سكان  ز�يلللد  �ل�سيخ  برنامج  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لتحتية  �لبنية 

وح�سره �أع�ساء �ملجل�س.               )�لتفا�سيل �س3(

الإمارات وال�سعودية تدعمان �سعب 
ال�سودان بـ 540 األف طن من القمح

•• اأبوظبي-وام:

�ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �الإملللار�ت  دولللة  قّدمت 
�الأ�سا�سية  �لغذ�ئية  �الحتياجات  لتلبية  �لقمح  من  طن  �ألللف   540
توريد  مت  حلليللث  �أوىل،  كمرحلة  �أ�للسللهللر  لللثللاثللة  �للل�للسللود�ين  لل�سعب 

�لدفعتني �الأوىل و�لثانية و�سملت 140 �ألف طن من �لقمح.
�أبوظبي  �سندوق  عللام  مللديللر  �ل�سويدي  �سيف  حممد  �سعادة  و�أكلللد 
للتنمية �أن �لدعم �لغذ�ئي �ملقدم لل�سعب �ل�سود�ين ياأتي بتوجيهات 
كرمية من قيادتّي دولة �الإمللار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة �لعربية 
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حممد بن زايد يعني وكيل لدائرة التنمية 
القت�سادية واأمينا عاما لهيئة البيئة

•• اأبوظبي-وام:

�أ�سدر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
الإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�سلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب 
�أبوظبي، قر�ر�ً بتعيني �سعادة ر��سد عبد �لكرمي �لبلو�سي، وكيًا لد�ئرة 

�لتنمية �القت�سادية-�أبوظبي.
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يللد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ�سدر  كما 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�سلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لظاهري،  �سامل  �سيخة  �لدكتورة  �سعادة  بتعيني  �أبوظبي، قر�ر�ً  الإمارة 

�أميناً عاماً لهيئة �لبيئة – �أبوظبي.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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عنا�سر من �الأمن �الأفغاين يعاينون موقع �النفجار يف كابول )رويرتز(

وجريحًا من ميلي�ضيات احلوثي يف ال�ضالع قتياًل   50
اليمن: �سوابط جديدة لعمل املنظمات الأممية بعد ف�سيحة الف�ساد

قو�ت �جلي�س �ليمني تو��سل حتقيق �نت�سار�ت على خمتلف �جلبهات

القاهرة: خلية االإخوان املرحلة من الكويت نقلت اأمواال بني البلدين

ال�سي�سي: �سنهزم الإرهاب باإعادة بناء م�سر
ف�ضائح الدوحة تتواىل

وثائق تك�سف جرائم �سقيق حاكم قطر
•• الدوحة-وكاالت:

�أمريكية،  فيدر�لية  حمكمة  عن  �سادرة  وثائق  ك�سفت 
عن �تهام �سقيق حاكم قطر، مبحاولة ��ستئجار حار�س 
�آخر  �أمللريكللي  ملو�طن  و�حتجازه  �سخ�سني،  لقتل  �أمللن 
كاأ�سري. و�تهم حار�س �أمن �أمريكي يدعى ماثيو بيتارد، 
باأمره بقتل  �آل ثاين،  �ل�سيخ خالد بن حمد بن خليفة 

�سخ�سني، و�حتجاز ثالث حتت �لتهديد.
وقال موقع ديلي كولر �الأمريكي �إن بيتارد، و�ل�سخ�س 
دعوى  رفعا  �أليندي،  ماثيو  ويدعى  �أ�للسللري�،  كللان  �لللذي 
تفا�سيل  وكلل�للسللفللو�  قللطللر،  حللاكللم  �سقيق  علللللى  ق�سائية 
�لللتللي ك�سف  �لللوثللائللق  مللعلله. وجلللاء يف  بالعمل  جتربتهم 
�ملوقع �الأمريكي عن مقتطفات منها: “يف �أو�خر �سهر 
�سبتمرب من عام 2017 ونوفمرب من ذ�ت �لعام، طلب 
�ملدعى عليه �ل�سيخ خالد من بيتارد قتل رجل و�مر�أة يف 
لو�س �أجنلو�س، �عتربهم �ل�سيخ خالد تهديد� ل�سمعته 
�الجتماعية و�أمنه �ل�سخ�سي. وقد رف�س بيتارد تنفيذ 
هذه �لطلبات غري �لقانونية. وبح�سب �لوثائق فاإنه يف 
�ل�سيخ  �حتجز   ،2018 يوليو   10 �إىل   7 من  �لفرتة 
خالد وموظفوه �الأمنيون �لقطريون، مو�طنا �أمريكيا 

�سد �إر�دتلله يف منا�سبتني على �الأقل، يف �إحدى �مل�ساكن 
�ل�سيخ  طلللللب  علللللى  وبللنللاء  عللللليلله.  للمدعى  �ل�سخ�سية 
�لللقللطللري �عللتللقللل ملللو�طلللن �أملللريكلللي و�للسللجللن يف مركز 
�سرطة عنيزة يف �لدوحة. قبل �أن ي�ساعد بيتارد و�سفارة 
�للللواليلللات �ملللتللحللدة �مللللو�طلللن �الأملللريكلللي، الإعلللادتللله �إىل 
�لواليات �ملتحدة باأمان. وهدد �ل�سيخ خالد بح�سب ديلي 
كولر بقتل حار�سه �ل�سخ�سي بيتارد، بعد �أن علم بق�سة 
م�ساعدته للمو�طن �الأمريكي �ملحتجز، قائا: �ساأقتلك 
و�أدفن جثتك يف �ل�سحر�ء، و�ساأقتل كل �أفر�د عائلتك. 
�أن  �الأمللريكللي  �ملوقع  �إليها  �أ�للسللار  �لتي  �لتفا�سيل  ومللن 
�أليندي،  ماثيو  ��سمه  طبيا  مر�فقا  �تخذ  خالد  �ل�سيخ 
ر�فقه ملر�قبة حالته �ل�سحية، وقد تعر�س الأب�سع �أنو�ع 
�ال�ستغال خال �لعمل، �إذ كان يعمل 12 �ساعة، 7 �أيام 
يف �الأ�سبوع، و�متدت �ساعات عمله �أحيانا �إىل 20 يوميا، 

مما ت�سبب باإعيائه.
�ل�سيخ  رف�س  للر�حة،  يوم  �أخللذ  �أليندي  طلب  وعندما 
�أليندي على حماولة �لهروب  خالد، �الأمر �لذي �أجرب 
�لدوحة، وذلك  �سقيق حاكم قطر يف  �أحللد م�ساكن  من 
بالقفز مللن �سور �رتللفللاعلله �أكللر مللن 5 �أمللتللار، وهللو ما 

ت�سبب له باإ�سابات بالغة.

•• القاهرة-وكاالت:

�أكد �لرئي�س �مل�سري عبد �لفتاح �ل�سي�سي، �م�س �الأربعاء، قدرة 
باده على هزمية جماعات �لعنف و�الإرهللاب �ملت�سرت بالدين. 
و�أ�ساف �ل�سي�سي خال كلمة �ألقاها على هام�س �فتتاح جممع 
خمطط  ��ستكمال  �أن  �ل�سخنة  بالعني  �لفو�سفاتية  �الأ�للسللمللدة 
�ملجاالت، هو  �ستى  بناء م�سر �جلللاري تنفيذه حاليا يف  �إعللادة 
حائط �ل�سد �الأول ملحاوالت جماعات �لعنف و�الإرهاب، �لتي ال 

ت�سعى �إال للتخريب و�لتدمري.
و�أ�سار �لرئي�س �مل�سري يف كلمته �إىل �أن �إر�دة �لبناء و�لتعمري 
�ستهزم �إر�دة �لهدم، م�سيفا �أن ما ترتكبه �جلماعات �الإرهابية 
بعيد كل �لبعد عن تعاليم �أي دين. وطالب �ل�سي�سي ب�سرورة 
�ملت�سرت   م�ساهمة  �الإرهللاب  كله يف مو�جهة  �ملجتمع  م�ساركة 
كافة فاعليات �ملجتمع مبا فيها �الأ�سرة يف تنفيذ خطة �ملو�جهة 
�مل�سري  �لرئي�س  ت�سريحات  وتاأتي  �لظاهرة.  لهذه  �ل�ساملة 
�أيللام على �حلللادث �الإرهابي �لذي وقع بالقرب من �ملعهد  بعد 

مطلوبة ك�سفت عنها �لتحقيقات، موؤكدة �أن �لكويت تتابع �سري 
�لتحقيق مع �أفر�د �خللية �الإخو�نية يف �لقاهرة.

�خللية  يف  �ملتهمني  �أن  �أعلللللن  �لكويتي  �لللللوزر�ء  جمل�س  وكلللان 
بالقيام  �أقللللرو�  قللد  �أ�للسللابلليللع،  �لللتللي مت �سبطها قبل  �الإرهللابلليللة 
بعمليات �إرهابية، و�الإخال باالأمن باأماكن خمتلفة يف م�سر.

ي�ستبه  عمن  للك�سف  م�ستمرة  �لتحقيقات  �أن  �ملجل�س  و�أو�سح 
�أعلنت  بعدما  ذلللك  وجللاء  �الإخللو�نلليللة.  �خللية  مللع  تعاونهم  يف 
وز�رة �لد�خلية �لكويتية عن �سبط خلية �إرهابية تتبع تنظيم 
�أن  بيان  �للللوز�رة يف  و�أو�سحت  �ملا�سي.  يوليو  خللال  �الإخلللو�ن 
قامت  �لكويتية  �لد�خلية  بلللوز�رة  �ملخت�سة  �الأمنية  �الأجللهللزة 
ب�سبط خلية �إرهابية تتبع تنظيم �الإخو�ن قد �سدرت بحقهم 
�أحكام ق�سائية من قبل �لق�ساء �مل�سري و�سلت �إىل 15 عاما.

�ل�سلطات  �أفللر�د �خللية بالهرب من  وبح�سب �لبيان، فقد قام 
�الأمنية �مل�سرية، متخذين من دولة �لكويت مقر� لهم، حيث 
ر�سدت �جلهات �ملخت�سة يف وز�رة �لد�خلية �لكويتية موؤ�سر�ت 

قادت �إىل �لك�سف عن وجود �خللية.

�سخ�سا   20 مقتل  عللن  و�أ�سفر  �لللقللاهللرة،  يف  للللاأور�م  �لقومي 
وقت  يف  �لد�خلية  وز�رة  و�أعلنت  �آخللريللن.  و�إ�سابة  �الأقللل  على 
الحق �أن �لتحقيقات تو�سلت �إىل �أن �إحدى �ل�سيار�ت يف حادث 
�أمام معهد �الأور�م كان بد�خلها كمية من �ملتفجر�ت  �لت�سادم 
م�سادر  قالت  �أخللرى  جهة  من  �إرهابية.  عملية  لتنفيذ  �ملعدة 
�أمنية م�سرية �إن �لتحقيقات �الأولية مع �أع�ساء خلية �الإخو�ن 
كونًت  �خللية  هللذه  �أن  ك�سفت  �لكويت  من  �ملرحلة  �الإرهللابلليللة، 
�سبكة لنقل �الأمو�ل بني �لكويت وم�سر عرب دول �أخرى، �أد�رها 
د�خل  �أخلللرى  عنا�سر  مب�ساعدة  �ملوقوفني  �ملتهمني  مللن  عللدد 
�لكويت وخارجها. و�أكدت �مل�سادر �أن �أع�ساء �خللية �عرتفو� يف 
�لتحقيقات بدعم �سخ�سيات يف �لكويت لتحركاتهم، م�سرية �إىل 
�أن �جلهات �ملعنية متتنع عن ذكر �لتفا�سيل يف �لوقت �حلايل 
للم�سادر  ووفللقللا  �لتحقيقات.  �كتمال  حلللني  �أمللنلليللة،  الأ�للسللبللاب 
�لكويت بجو�ز�ت �سفر  �إىل  باأنهم دخلو�  �أفللر�د �خللية  �عرتف 
و�أ�سارت  �الإنللرتبللول،  قو�ئم  على  �أ�سمائهم  �إدر�ج  قبل  ملللزورة، 
�إىل �أن �لقاهرة ب�سدد �إباغ �ل�سلطات �لكويتية باأ�سماء �أخرى 

باك�ستان تطرد ال�سفري الهندي.. وتعلق التجارة مع نيودلهي
•• ا�سالم اباد-وكاالت:

طردت باك�ستان �ل�سفري �لهندي من بادها، �أم�س �الأربعاء، و�أعلنت وقف �لتجارة 
مع نيودلهي، ب�سبب �إلغاء �لهند للو�سع �خلا�س ملنطقة ك�سمري، وهي �لق�سية �لتي 

�أكدت �إ�سام �أباد �أنها �ستحيلها ملجل�س �الأمن �لدويل، وفق ما نقلت رويرتز.
وقال رئي�س �لوزر�ء �لباك�ستاين عمر�ن خان، �إن باده تدر�س �للجوء ملجل�س �الأمن 
�لدويل، بعد �أن �ألغت �لهند و�سعا خا�سا كان يتمتع به �جلزء �لذي ت�سيطر عليه 
من �إقليم ك�سمري. وذكر خان يف كلمة �ألقاها �أمام �لربملان �لباك�ستاين: �سنقاتل من 
�أجل ذلك يف كل منتدى. نفكر يف كيفية �إحالة �الأمر �إىل حمكمة �لعدل �لدولية، 
�إىل جمل�س �الأمن �لتابع لاأمم �ملتحدة. وجاء ت�سعيد باك�ستان بعد �أن مت �إخ�ساع 
ك�سمري �لهندية لاإغاق �ل�سامل، �لذي تفر�سه �ل�سلطات �لهندية لليوم �لثالث 
الإقليم  �خلا�س  �لو�سع  �الثنني  �ألغت  قد  �لهندية  �حلكومة  وكانت  �لتو�يل.  على 
�أجز�ء  ك�سمري، يف م�سعى لدمج منطقتها �لوحيدة ذ�ت �الأغلبية �مل�سلمة مع بقية 
�لباد، يف �أكرب حترك ب�ساأن �الإقليم �ملتنازع عليه �لو�قع يف جبال �لهيمااليا منذ 
�إن  �أمام �لربملان  �أميت �ساه، قد قال  �لهندي  70 عاما. وكان وزير �لد�خلية  نحو 
�حلكومة �الحتادية �ستلغي �ملادة 370 من �لد�ستور �لتي متنح و�سعا خا�سا ملنطقة 

ك�سمري �ملتنازع عليها.

•• اليمن-وكاالت:

�أعلن �جلي�س �ليمني �أن �لع�سر�ت 
�حلوثي  ميلي�سيات  عنا�سر  مللن 
�للللسللللقللللطللللو� بللللللني قلللتللليلللل وجللللريللللح 
مبو�جهات مع �جلي�س يف حمافظة 

�ل�سالع جنوبي �ليمن.
للجي�س  �لللر�للسللمللي  �مللللوقلللع  وقلللللال 
خلفت  �مللللو�جلللهلللات  �إن  �للليللمللنللي، 
�سفوف  يف  وجريحاً  قتيًا   50
ميد�ين  قلليللادي  بينهم  �حلوثيني 

يف جبهة مري�س جنوبي �ل�سالع.
وبح�سب �ملوقع، �ندلعت �ملو�جهات 
�أثللللللنللللللاء حملللللاوللللللة علللنلللا�لللسلللر من 
مو�قع  باجتاه  �لت�سلل  �حلوثيني 
�جلي�س يف قريتي �سوالن �لقدمية 
وتبة �خلز�ن مبنطقة  و�جلديدة، 

�لزيلة غربي منطقة مري�س.
�جلي�س  قللللللو�ت  �أن  �إىل  و�أ�لللللسلللللار 
�لوطني �أف�سلت حماولة �حلوثيني 
و�أجربتهم على �لرت�جع و�لفر�ر.

قتلت  �ملللللو�جللللهللللات  �أن  و�أو�لللللسلللللح 
على  �مل�سوؤول  بينهم  حوثياً   20
حمافظة  يف  �لطائفية  �أن�سطتها 
فايدة”  “�أبو  �مللللدعلللو  �للل�للسللالللع 
�إ�سعافهم  �آخللريللن، مت   30 وجللرح 
دمت  ملللديلللنلللة  ملل�للسللتلل�للسللفلليللات  �إىل 

وحمافظة ذمار.
�ل�سباب  وز�رة  وكيل  قال  �سيا�سياً، 

مئات القتلى واجلرحى بتفجري لطالبان يف كابول
النه�ضة والزبيدي يعيدان خلط االأوراق:

الرئا�سية التون�سية: »اللي �سبكها يخل�سها«...!
•• كابول-اأ ف ب:

�الأقللللللل  علللللللى  �للسللخلل�للسللا   14 قلللتلللل 
و�أ�سيب 145 بجروح �سباح �أم�س 
يف تفجري �سيارة مفخخة يف كابول 
ما  عنه،  �مل�سوؤولية  طالبان  �أعلنت 
�أدى �إىل ت�ساعد �سحب كثيفة من 
�للللدخلللان فلللوق �لللعللا�للسللمللة وحتطم 
زجلللاج حمللات جتللاريللة بعيدة عن 

موقع �لتفجري.
و�سط  �لعا�سمة  �لتفجري يف  ووقع 
ت�ساعد �لعنف يف �أفغان�ستان حيث 
بلغ عدد �ل�سحايا 1500 �سخ�س 
�ملا�سي  �ل�سهر  وجللريللح  قتيل  بللني 

وحده.
قرب  �ملفخخة  �ل�سيارة  و�نفجرت 
مللدخللل مللركللز لللللل�للسللرطللة يف غرب 
كابول  بح�سب �ملتحدث با�سم وز�رة 

�لد�خلية ن�سرت رحيمي.
وقالت وز�رة �لد�خلية �ن �النفجار 
جنللللم عللللن �لللسللليلللارة مللفللخللخللة لكن 
�ساحنة  �نللللهللللا  �علللللللنلللت  طللللالللللبللللان 

ملللفلللخلللخلللة. كلللملللا �أعلللللللللن مللل�لللسلللوؤول 
مفخخة  �ساحنة  �ن  �فللغللاين  �مني 
�نللفللجللرت. و�أعلللللنللت حللركللة طالبان 

م�سوؤوليتها عن �لهجوم.
وذكلللللرت �للل�للسلللللطللات �الفللغللانلليللة �ن 
و�ربعة  �القلللل  على  مدنيني   10
�للسللرطلليللني قللتلللللو� و��للسلليللب 145 

�سخ�سا بجروح بينهم 92 مدنيا.
وقال �ل�سحايف �ملحلي زكريا ح�سني 

�ملقيم قرب مركز �ل�سرطة لفر�ن�س 
ن�ساء  �النفجار  بعد  �ساهدت  بر�س 
يللنللتللحللن بللحللثللا علللن �زو�جللللهللللن �و 

�والدهن قرب مكان �لتفجري.
�أحمد  يدعى  متجر  �ساحب  وقللال 
بر�س  فللللر�نلللل�للللس  لللللوكللللالللللة  �لللسلللاللللح 
كل  وتناثرت  قويا  دويللا  “�سمعت 
�لنو�فذ يف متجري وتطايرت قطع 

زجاج يف كل مكان.

�لزبيدي يرت�سح

•• الفجر - تون�س - خا�س

�لرئا�سية  �أن  كللللثللللريون  �علللتلللقلللد 
�ستدور  الأو�نها  �ل�سابقة  �لتون�سية 
و�ستح�سمها  �للسللكللللليللة،  جلللوللللة  يف 
�لكو�لي�س  وتللللو�فللللقللللات  �تلللفلللاقلللات 
ال �للسللنللاديللق �القللللللللرت�ع، وللللكلللن ال 
�أحلللللد كللللان يللنللتللظللر دخلللللول العبني 
جلللدد ملل�للسللمللار �للل�للسللبللاق، ممللا �أعلللاد 
�إىل  �جلميع  ودفلللع  �الأور�ق،  خلط 
مر�جعة �حل�سابات.     ففي �لعائلة 
�ل�سر�ع  كللان  �حلد�ثية،  �لو�سطية 
وزير  دخللل  �أن  �إىل  حم�سوما  �سبه 
�لدفاع عبد �لكرمي �لزبيدي قائمة 
كخليفة  تللقللدميلله  ومت  �ملللر�هللنللني، 
�للللبلللاجلللي قائد  للللللللر�حلللل  مللللوؤمتللللن 
�ملقابل،  �ملع�سكر  يف  �أملللا  �ل�سب�سي. 

�العتقاد  �للسللاد  �لنه�سة،  وحتللديللد� 
خارجها،  مللن  �سيكون  �ملللر�للسللح  بلللاأن 
و�أ�للسللا�للسللا رئلليلل�للس �حلللكللومللة يو�سف 
�ل�ساهد، لكن يبدو �أن رياح �لزبيدي 

غريت �الجتاه، ودفعت �لنه�سة �إىل 
�أن تختار “�لع�سفور �لنادر”، �لذي 

كانت تبحث عنه، من د�خل ع�سها.
 )�لتفا�سيل �س11(

اجلي�ش ال�ضوري على اأبواب بلدة ا�ضرتاتيجية يف حماة
اتفاق تركي اأمريكي لتن�سيق اإن�ساء املنطقة الآمنة ب�سوريا

•• عوا�سم-وكاالت:

تو�سلت �أنقرة وو��سنطن التفاق يق�سي باإن�ساء مركز عمليات م�سرتكة 
يف تركيا خال �أقرب وقت، لتن�سيق و�إد�رة �إن�ساء �ملنطقة �الآمنة �سمايل 
�لدفاع  وز�رة  مقر  يف  جللرت  �لتي  �ملباحثات  ختام  يف  ذلللك  جللاء  �سوريا. 
�آب  و7   5 بللني  �أمللريكلليللني،  ع�سكريني  م�سوؤولني  مللع  بللاأنللقللرة  �لللرتكلليللة 

�أغ�سط�س �جلاري.
و�أعلنت وز�رة �لدفاع �لرتكية، يف بيان، ��ستكمال �ملباحثات مع �مل�سوؤولني 
�سمال  �إن�ساوؤها  �ملخطط  �الآمنة  �ملنطقة  حول  �الأمريكيني  �لع�سكريني 
�سوريا. وقالت �إنه مت �لتو�سل �إىل �تفاق لتنفيذ �لتد�بري �لتي �ستتخذ يف 

�ملرحلة �الأوىل من �أجل �إز�لة �لهو�ج�س �لرتكية، يف �أقرب وقت.
�حلكومية  �لللقللو�ت  �أن  ر�سمية  �سورية  �إعلللام  و�سائل  ذكلللرت  ذللللك،  �إىل 
�أكلللر من  تللقللرتب  و�أنللهللا  �لللبللاد،  قللريللة يف �سمال غللربللي  ��ستولت على 
بلدة كفر زيتا �ال�سرت�تيجية، �لتي ت�سيطر عليها ف�سائل م�سلحة منذ 

.2012
وقال �الإعام �حلربي �ملركزي، �م�س �الأربعاء، �إن �لقو�ت ��ستولت على 
م�سلحي  مع  عنيفة  ��ستباكات  عقب  �ل�سابقة،  �لليلة  يف  �الأربعني  قرية 

ف�سائل متطرفة، على ما �أوردت �أ�سو�سيتد بر�س.
قرية  على  �ال�ستياء  مت  �أنلله  �الإنلل�للسللان  حلقوق  �للل�للسللوري  �ملر�سد  و�أكلللد 
�الأربعني، م�سيًفا �أن قو�ت �لنظام باتت على �أبو�ب كفر زيتا، وهي �أكرب 
بلد�ت ريف حماة �ل�سمايل، �لتي خرجت عن �سيطرة �لقو�ت �حلكومية 

�لكمايل  حمزة  �لدكتور  �ليمنية 
�ليمنية  �ل�سرعية  �حلكومة  �إن 
لعمل  جللديللدة  �للسللو�بللط  �ست�سع 
يف  �ملللللتللللحللللدة  �الأمم  ملللنلللظلللملللات 
تقييم  هناك  يكون  و�أن  �ليمن، 
بعد  �ملنظمات  تلك  لعمل  �سامل 

ف�سيحة �لف�ساد �ملايل.
�أنلله ال ميكن  و�أو�للسللح �لكمايل4 
عن  �مل�سوؤولة  �جلللهللات  تكون  �أن 
يف  رئي�سيا  �سببا  �حللللرب  �إنلللهلللاء 
د�خل  و�ل�سر�ع  ��ستمر�ر �حلرب 
�للليللمللن علللرب فلل�للسللادهللم يف عمل 

بع�س �ملنظمات.
�أن  �إىل  �ليمني  �مللل�للسللوؤول  و�أ�للسللار 
�ملتحدة  �الأمم  ممللثلللللي  بللعلل�للس 
تو�فقو� مع �حلوثيني و�أعطوهم 
�لف�ساد  خللللال  ملللن  �ملللتللليلللاز�ت 
�ملللايل، ومللن �أكللرب تلك �جلر�ئم 
�ليون�سف  �لللسللليلللارة  �إعللللطللللاء  هلللو 

للحوثيني وهي كارثة �إن�سانية.
كلللملللا �للللسللللدد �للللكلللملللايل علللللللى �أن 
�جللللهلللات �الأممللليلللة �مللللتلللورطلللة يف 
ع�سكري  غللطللاء  كلللانلللو�  �لللفلل�للسللاد 
لعمليات وجر�ئم �حلوثيني بدال 

من عملهم �الإن�ساين و�لتخفيف 
مللن مللعللانللاة �للل�للسللعللب �للليللمللنللي يف 

�أزمته.
�الإعامي  �مل�ست�سار  وقلللال  هللذ� 
�لقاهرة،  يف  �ليمنية  لللللل�للسللفللارة 
�لتي  �لف�ساد  �إن  �ملللخللايف،  بليغ 
�الإعامية  �لتقارير  عنه  ك�سفت 
حول عمل بع�س منظمات �الأمم 
�ملللتللحللدة د�خلللل �للليللمللن �أثلللر على 
م�سد�قية عمل �الأمم �ملتحدة يف 
�الزمة  ب�ساأن  �ل�سيا�سية  �لعملية 

�ليمنية.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات وال�سعودية تدعمان �سعب ال�سودان بـ 540 األف طن من القمح

•• اأبوظبي-وام:

�لعربية  و�ململكة  �ملللتللحللدة  �لعربية  �الإملللللار�ت  دوللللة  قللّدمللت 
�الحتياجات  لتلبية  �لقمح  مللن  طللن  �ألللف   540 �ل�سعودية 
�لغذ�ئية �الأ�سا�سية لل�سعب �ل�سود�ين لثاثة �أ�سهر كمرحلة 
و�سملت  و�لللثللانلليللة  �الأوىل  �لدفعتني  تللوريللد  مت  حيث  �أوىل، 

من �لقمح. طن  �ألف   140
�للل�للسللويللدي مللديللر علللام �سندوق  �للسللعللادة حمللمللد �سيف  و�أكللللد 
�أبوظبي للتنمية �أن �لدعم �لغذ�ئي �ملقدم لل�سعب �ل�سود�ين 
�لعربية  �الإمللار�ت  دولللة  قيادتّي  بتوجيهات كرمية من  ياأتي 

�ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�سعودية - حفظهما �هلل- و�نطاقاً 
من حر�سهما على �سمان توفري �حتياجات �ل�سعب �ل�سود�ين 
تعي�سها  �لتي  �النتقالية  باملرحلة  تللاأثللره  وعللدم  �لللغللذ�ء،  من 

�لباد.
و�أ�ساف �ل�سويدي �أن قيادة �لبلدين حري�سة على تقدمي كافة 
�ل�سعبة  �لللظللروف  �ل�سود�ن  ليتجاوز  �ملمكنة  �لدعم  �أ�سكال 
�لتي يعي�سها، و�سواًل لا�ستقر�ر �القت�سادي وحتقيق �الأمن 
من  �نطاقاً  �ملقدمة  �مل�ساعد�ت  تاأتي حزمة  �لغذ�ئي، حيث 
بال�سعبني  �ل�سود�ين  �ل�سعب  جتمع  �لتي  �الأخوية  �لرو�بط 

�الإمار�تي و�ل�سعودي.

�جلدير بالذكر �أن كميات �لقمح �ملوردة لل�سود�ن تاأتي كجزء 
من حزمة �مل�ساعد�ت �لتي �أقرتها �ململكة �لعربية �ل�سعودية، 
 2019 �أبللريللل  �سهر  يف  �ملللتللحللدة  �لعربية  �الإملللللار�ت  ودوللللة 
لدعم  وذللللك  �أمللريللكللي،  دوالر  مللللليللار�ت   3 قيمتها  و�لللبللالللغ 
�ال�ستقر�ر �القت�سادي و�ملايل لل�سود�ن، حيث مت �إيد�ع500 
مليون دوالر �أمريكي من �لبلدين كوديعة يف �لبنك �ملركزي 
�ل�سود�ين وذلك لتعزيز مركزه �ملايل، كما �سيتم �سرف باقي 
�ل�سقيق  �ل�سود�ين  لل�سعب  �مللحة  �الحتياجات  لتلبية  �ملبلغ 
�ملو�سم  و�حتياجات  �لنفطية  و�مل�ستقات  و�لللدو�ء  �لغذ�ء  من 

�لزر�عي.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س �ساحل العاج بذكرى ال�ستقلل

•• اأبوظبي-وام:

�إىل  “حفظه �هلل” برقية تهنئة  �آل نهيان رئي�س �لدولة  �ل�سيخ خليفة بن ز�يد  بعث �ساحب �ل�سمو 
فخامة �لرئي�س �حل�سن و�تار� رئي�س جمهورية �ساحل �لعاج وذلك مبنا�سبة ذكرى ��ستقال باده.

 كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل” و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�الأعلى للقو�ت �مل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �ىل فخامة �لرئي�س �حل�سن و�تار�.
�آل  ز�يد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �آل مكتوم و�ساحب  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  وبعث �ساحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل �أحمد غون كوليبايل رئي�س وز�رء جمهورية �ساحل �لعاج.

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س اجتماع جمل�س التعليم واملوارد الب�سرية
•• اأبوظبي-وام:

تر�أ�س �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لتعليم  جمللللل�للس  رئلليلل�للس  �للللللدويل 
جمل�س  �جتماع  �لب�سرية  و�مللللو�رد 
�لللتللعللللليللم و�ملللللللللللو�رد �للللبللل�لللسلللريلللة يف 
بديو�ن  عقد  �لللذي  �لل37  جل�سته 
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة 

يف �أبوظبي.
و�أكللللللد �للسللمللو �للل�للسلليللخ علللبلللد�هلل بن 
�الجتماع  خلللال  نللهلليللان  �آل  ز�يللللد 
�لعمل  مفهوم  تطوير  �أهمية  على 
وحتللللديللللث �آللللليللللاتلللله متلللا�لللسللليلللاً مع 
و�لوظيفية  �حللليللاتلليللة  �لللتللغللري�ت 
�لتي يفر�سها �لتطّور �لتكنولوجي 
ينعك�س  مبا  �لعامل  حللول  �ملت�سارع 
�لكو�در  تناف�سية  رفع  على  �إيجابا 
�لوطنية يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
�أف�سل  حتللقلليللق  ويلللدعلللم  �مللللّتلللحلللدة 
مللعللايللري �لللر�للسللا �لللوظلليللفللي لهم، 
باالإ�سافة �إىل تعزيز مكانة �لدولة 
�جلاذبة  �للللللدول  �أكللللر  طللللليللعللة  يف 

للكفاء�ت �ملتمّيزة.
من جانبه ��ستعر�س معايل نا�سر 
بلللن ثلللاين �لللهللاملللللي، وزيللللر �ملللللو�رد 
�لب�سرية و�لتوطني نظام “�لتعيني 
�أطلقته  جزئي” �لللذي  دو�م  بعقد 
و�لتوطني  �لب�سرية  �مللللو�رد  وز�رة 
�سمن  �مللللللا�لللللسلللللي  �لللللللعللللللام  خلللللللال 

وتوزيع  �الأد�ء  نتائج  وم�ستويات 
ومعاجلة  �لللنللهللائللي  �الأد�ء  نلل�للسللب 
�خل�سو�سية  ذوي  �ملللوظللفللني  �أد�ء 
وحتلللل�للللسللللني خللل�لللسلللائللل�لللس �للللنلللظلللام 

�الإلكرتوين.
و�أ�لللسلللاد جمللللل�للس �لللتللعللللليللم و�مللللللو�رد 
و�ملخيمات  بللاالأنلل�للسللطللة  �لللبلل�للسللريللة 
خمتلف  تللنللفللذهللا  �لللتللي  �ل�سيفية 
�جلللللهللللات �حللللكلللومللليلللة يف �للللدوللللة 
و�لتي تهدف �إىل بناء ودعم قدر�ت 
فر�غهم  �أوقات  و��ستغال  �ل�سباب 
بال�سكل �الأمثل مبا ي�سهم يف تنمية 
مهار�تهم، وفتح �ملجال لا�ستثمار 
�ملختلفة  �الإملللار�تللليلللة  �مللللو�هلللب  يف 

لدى خمتلف فئات �ملجتمع.
�للسللمللا بنت  ��للسللتللعللر�للسللت ملللعلللايل  و 
�لدولة  وزيلللللرة  �ملللللزروعللللي  �للسللهلليللل 
للل�للسللوؤون �للل�للسللبللاب رئلليلل�للس جمل�س 
لل�سباب  �الحتللاديللة  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة 
�ل�سيفية  �الأكللللادميلللليللللة  �أهللللللللد�ف 
�لرب�مج  و�أبللللرز  �الإملللللار�ت  ل�سباب 
�ملبادرة  تت�سمنها  �لتي  و�الأن�سطة 
حيث  �لتو�يل،  على  �لثانية  لل�سنة 
ت�ستهدف �لفئات �لعمرية �ملو�طنة 
و  عاماً”   -14  7“ فئتي  �سمن 
“-15 35 عاماً”، �سمن �أكر من 
400 ور�سة عمل وم�سابقة ودورة 
تطوير  يف  تللخلل�للسلل�للسلليللة  وبللللر�مللللج 
�ملهار�ت و�ملعارف و�لهو�يات يف 11 
�لدولة  مناطق  خمتلف  يف  مركز 

�لدولة  وزيللللر  �لللفللا�للسللي  بللالللهللول 
و�ملهار�ت  �لللعللايل  �لتعليم  ل�سوؤون 
�ملتقّدمة ورئي�س �لهيئة �الحتادية 
�حلكومية  �للللبللل�لللسلللريلللة  للللللللللمللللو�رد 
با�ستعر��س م�سروع خيار�ت �لعمل 
ملل�للسللتللوى �حلكومة  علللللى  �لللبللديلللللة 
�الحتلللاديلللة و�للللللذي ملللن �للسللاأنلله �أن 
يرفع م�ستويات �ل�سعادة �لوظيفية 
و�الإنتاجية  و�لللتللنللاغللم  و�للللر�لللسلللا 
ويعزز جهود �لدولة يف �إطار متكني 
�ملر�أة �لعاملة وحتقيق �لتو�زن بني 
�لدر��سة  وركزت  و�الأ�سرة..  �لعمل 
علللللى بعدين  بللامللل�للسللروع  �خلللا�للسللة 
رئي�سني هما “�ملهني، و�الجتماعي 
“�الأ�سري”” وتناولت حماور عدة 
�لوظيفية  �جلو�نب  جميع  تر�عي 
و�الجتماعية منها �أنظمة وخيار�ت 
و�لثقافة  و�لبديلة  �ملتبعة  �لعمل 
و�ل�سامة  و�للل�للسللحللة  �ملللوؤ�للسلل�للسلليللة 

�ملهنية و�الإجاز�ت.
علللللى در��سة  �ملللجللللل�للس  �طلللللع  وقللللد 
�لهيئة  قللبللل  ملللن  �أعللللللدت  �أخللللللرى 
�لب�سرية  للللللللللمللللو�رد  �الحتلللللاديلللللة 
عن  �لعمل  نظام  حللول  �حلكومية 
بللعللد يف �حلللكللومللة �الحتلللاديلللة على 
�لللسلللوء ملللقلللارنلللات مللعلليللاريللة د�خلللل 
�لللدولللة وخللارجللهللا، ومبللا يتما�سى 
�لللعللامللليللة، ليخدم  �لللتللوجللهللات  ملللع 
�لكثري من �لقطاعات على م�ستوى 

�حلكومة �الحتادية.

و�إنتاجية  مرونة  لتعزيز  �سيا�ستها 
حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  �لعمل  �سوق 
�لوطنية  �الأجللللنللللدة  ملل�للسللتللهللدفللات 

برفع ن�سبة عاملي �ملعرفة.
للمن�ساآت  �للللنلللظلللام  هلللللذ�  ويلللتللليلللح 
�لدولة  د�خللل  عامل من  ��ستخد�م 
�أو �ال�ستقد�م من �خلللارج مبوجب 
و�لذي  جزئي  دو�م  بعقد  �لتعيني 
ميّكن �لعامل �سو�ء �ملو�طن �أو غري 
�ملو�طن �أن يعمل يف �إحدى وظائف 
�الأول  �ملهاريني  �مل�ستويني  �أو مهن 
�أو �لللثللاين لللدى �أكللر مللن �ساحب 
عمل يف ذ�ت �لوقت وفقا ل�سو�بط 
�ساأنها  ملللللن  حملللللللددة  و�لللللسلللللروط 
�لعمل  �أ�للسللحللاب  �حتياجات  تلبية 
وذوي  �ملاهرة  �لعمالة  و��ستقطاب 
�سوق  �إىل  �للللنلللادرة  �لللتللخلل�للسلل�للسللات 

�لعمل.
وز�رة  مللقللرتح  �ملجل�س  ناق�س  كما 
�مللللللللللللو�رد �للللبللل�لللسلللريلللة و�لللللتللللوطللللني 
ملنظومة �لتوطني �لقطاعي �لذي 
�لقوى  م�ساركة  زيلللادة  �إىل  يهدف 
قطاعات  يف  �لللوطللنلليللة  �لللعللاملللللة 
مت  و�لللتللي  �أولللويللة  ذ�ت  �قت�سادية 
�ل�سركاء  �أهللم  مب�ساركة  تطويرها 
�لقطاعات  تلك  يف  �ال�سرت�تيجني 
حيث يت�سم �لنظام �ملقرتح باملرونة 
و�ملحافظة  و�مللل�للسللاو�ة  و�لللبلل�للسللاطللة 

على تناف�سية �لقطاع �خلا�س.
و قلللللام مللللعللللايل �لللللدكللللتللللور �أحلللملللد 

و�أ�لللسلللارت �لللدر��للسللة �أن �لللعللمللل عن 
بللعللد يللوفللر خلليللار�ت عللمللل متعددة 
للللللمللوظللفللني، ملللن �للسللاأنللهللا حتقيق 
�لللللللتللللللو�زن بللللني �للللعلللملللل و�حللللليللللاة 
�لكفاء�ت  و��ستقطاب  �ل�سخ�سية، 
�مللللتلللمللليلللزة، و�حللللللفلللللاظ عللللليللهللا يف 
فر�س  وخلق  �الحتادية،  �حلكومة 
عمل جديدة غري تقليدية، �إ�سافة 
�لت�سغيلية  �لتكاليف  خف�س  �إىل 
وتوفري  �الحتللللاديللللة،  �جللللهلللات  يف 
�ساعات  �خلدمات �حلكومية خارج 

�لعمل �لر�سمية.
�لدكتور  ملللعلللايل  ��للسللتللعللر�للس  كللمللا 
مقرتحاً  �لفا�سي  بالهول  �أحمد 
�إد�رة �الأد�ء �خلا�س  لتطوير نظام 
مبلللوظلللفلللي �حللللكلللوملللة �الحتللللاديللللة 
�الحتادية  �لهيئة  �أعللدتلله  و�لللللذي 
�حلكومية  �للللبللل�لللسلللريلللة  للللللللللمللللو�رد 
�لعاملية  �ملللمللار�للسللات  �أفلل�للسللل  وفلللق 
و��ستناد�ً  �للل�للسللاأن  هلللذ�  يف  �ملللتللبللعللة 
و�جلهات  �لللللللوز�ر�ت  مللرئلليللات  �إىل 
�الحتللللاديللللة �ملللطللبللقللة للللللنللظللام مبا 
كلللفلللاء�ت مللوظللفللي �حلكومة  يللعللزز 
�الحتلللاديلللة ويلل�للسللرع وتللللرية �لعمل 
م�ستويات  �إىل  للو�سول  �حلكومي 
متقدمة عاملياً. ورّكز �ملقرتح على 
حماور عدة �أبرزها نطاق �لتطبيق 
�ملرتبطة  �للل�للسلللللوكلليللة  و�للللكلللفلللاء�ت 
باالأد�ء و�آلية �لتغذية �لر�جعة بني 
وتوثيقها  �ملبا�سر  ورئي�سه  �ملوظف 

م�ستمر�ً للل35 يوماً يف �لفرتة من 
7 يوليو حتى �لثامن من �أغ�سط�س 
يف �إطار فعاليات ومبادر�ت تنموية 
و�جتماعية موّجهة جلميع �سر�ئح 
�ملو�طنني  وكبار  �الأ�سرة  �ملجتمع؛ 
وطلللللللبلللة �مللللللد�ر�لللللس و�لللسلللو�هلللم من 
�لفئات �ملجتمعية. كما ��ستعر�ست 
“�أنا  برنامج  �ملجتمع  تنمية  وز�رة 
و�أخي “ �لذي تنفذه �لوز�رة �سمن 
ي�ستهدف  �إذ  �للل�للسلليللفللي،  �لللنلل�للسللاط 
�أ�سحاب  �أخلللوة  �إ�للسللر�ك  �لللربنللامللج 
�الأن�سطة  من  جمموعة  يف  �لهمم 
�إىل  جنباً  و�لللتللوعللويللة  �لرتفيهية 
�أ�للسللقللائللهللم مللن �أ�سحاب  جللنللب مللع 
��ستد�مة  على  ينعك�س  مما  �لهمم 
و�ملجتمعية  �الأ�للللسللللريللللة  �حللللليللللاة 

الأ�سحاب �لهمم.

�ملوؤ�س�سات  بال�سر�كة مع نخبة من 
�ملحلية و�لعاملية �ملرموقة.

وتنمية  �لللثللقللافللة  وز�رة  وقلللدملللت 
�مللللعلللرفلللة علللر�لللسلللاَ تللو�للسلليللحلليللاً عن 
�ملللخلليللم �للللثلللقلللايف �للل�للسلليللفللي �للللذي 
مللللر�كللللزهللللا  �للللللللللللللوز�رة يف  تللللنللللفللللذه 
�لثقافية يف �لفرتة من 14 يوليو 
مع  بللاللل�للسللر�كللة  �أغ�سط�س   6 حللتللى 
�لثقافية  �ملوؤ�س�سات  من  جمموعة 
كللمللا قدمت  �لللللدولللللة  �لللللر�ئللللدة يف 
جللللدول  �مللللجلللتلللملللع  تللنللملليللة  وز�رة 
للربنامج  و�ملللللبللللادر�ت  �لللفللعللاللليللات 
�لللوز�رة يف  �أطلقته  �لللذي  �ل�سيفي 
مر�كز �لتنمية �الجتماعية �للل 10 
لللهللا و�ملللنللتلل�للسللرة مبختلف  �لللتللابللعللة 
�إمللللار�ت ومللنللاطللق �لللدولللة، و�لذي 
��ستمل على �أكر من 120 ن�ساطاً 

نا�سر  ملللعلللايل  �الجلللتلللملللاع  حلل�للسللر 
بلللن ثللللاين �لللهللاملللللي وزيلللللر �مللللللو�رد 
�للللبللل�لللسلللريلللة و�لللللتللللوطللللني وملللعلللايل 
�لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد 
بلللاللللهلللول �للللفلللا�لللسلللي وزيللللللر دولللللة 
و�ملهار�ت  �لللعللايل  �لتعليم  ل�سوؤون 
�ملتقدمة �أمني عام جمل�س �لتعليم 
و�ملو�رد �لب�سرية ومعايل �سما بنت 
�ملللزروعللي وزيرة  بللن فللار�للس  �سهيل 
دولة ل�سوؤون �ل�سباب ومعايل �سارة 
بنت يو�سف �الأمللريي وزيللرة دولة 
و�للسللعللادة �لللدكللتللور عللبللد�هلل حممد 
�ملعرفة  هلليللئللة  عللللام  ملللديلللر  �للللكلللرم 
و�لتنمية �لب�سرية يف دبي وحممد 
ملللديلللر مكتب  �لللنللعلليللمللي  خللللليللفللة 
�سوؤون �لتعليم يف ديللو�ن ويل عهد 

�أبوظبي.

الإمارات تفتتح م�سروع مياه »قطابا« املركزي بال�ساحل الغربي لليمن

التناف�سة والإح�ساء ت�ستعر�س يف نيوزلندا النموذج الإماراتي بالعمل احلكومي

•• احلديدة-وام:

�أم�س  �الأحمر  �لهال  هيئة  �الإن�سانية  ذر�عها  �الإمللار�ت عرب  دولللة  �فتتحت 
�لتابعة  �خلوخة  مبديرية  �لقطابا  منطقة  يف  �ال�سرت�تيجي  �ملياه  م�سروع 
�أهايل �ل�ساحل  �إطار ��ستجابتها �ل�سريعة الحتياجات  ملحافظة �حلديدة، يف 

�لغربي لليمن.

�الأحمر  “�لهال  لللل  �الإنلل�للسللانلليللة  �للل�للسللوؤون  مللديللر  �جلنيبي  و�أو�لللسلللح حمللمللد 
�إعادة  على  ��ستمل  �ال�سرت�تيجي،  �مل�سروع  هللذ�  �أن  �ليمن،  يف  �الإمار�تي” 
تاأهيل وجتهيز �لبئر �الرتو�زية، وخز�ن مياه ب�سعة 100 �لف لرت مكعب، 
و�سبكة �ملياه بطول 36 �ألف مرت، وتزويده بغطا�س ومنظومة طاقة �سم�سية 
متكاملة ..م�سري�ً �إىل �أن هذ� �مل�سروع �سيخدم �أكر من 2000 �أ�سرة، كانت 

تعاين �سح �ملياه �لنقية، يف منطقة �لقطابا و�لقرى �ملجاورة لها.

�لللنللازحللني مبديرية  �للسللعلليللد، مللديللر مكتب وحلللدة  �أكلللد حمللمللود  مللن جهته 
�أن �لهال �الأحمر �الإمار�تي، نفذ جملة من �مل�ساريع يف جماالت  �خلوخة، 
�لتعليم و�ل�سحة و�لكهرباء و�ملياه وغريها من �مل�ساريع �خلدمية و�ملبادر�ت 
يف  لطبيعتها  �الأو�ساع  �إعللادة  يف  �أ�سهمت  �لتي  �لتوعية،  وحمات  �الإن�سانية 
�أكر  �سيخدم  �لقطابا  مياه  م�سروع  بللاأن  ..منوهاً  �ملديرية  مناطق  خمتلف 

من 18 �ألف ن�سمة.

�لذي  �مللل�للسللروع  بللهللذ�  �لقطابا عللن فرحتهم  �أهلللايل منطقة  مللن  عللدد  وعللرب 
�أنهى معاناتهم جر�ء �نعد�م �ملياه �لنقية و�أعاد �حلياة و�ال�ستقر�ر لاأهايل 
�لعربية  �الإملللار�ت  دولللة  وتقدمه  قدمته  �لللذي  �ل�سخي  بالدعم  ..م�سيدين 
تنفيذ  “ من خال  �الأحمر  �لهال  “هيئة  �الإن�سانية  ذر�عها  �ملتحدة، عرب 
�ل�ساحل  �متد�د قرى ومناطق ومدن  �مل�سروعات �حليوية على  �لعديد من 

�لغربي.

•• دبي-وام:

��ستعر�س وفد من �لهيئة �الحتادية للتناف�سية و�الح�ساء �لنموذج �الإمار�تي 
يف �لعمل �حلكومي على عدد من �حلكومات �الحتادية و�ملحلية يف نيوزيلند� 
وذلك خال �لزيارة �لتي قام بها للعا�سمة �لنيوزيلندية ويلنغتون �الأ�سبوع 
�حلايل. كما ز�ر �لوفد �لذي ر�أ�سه �سعادة عبد �هلل نا�سر لوتاه �ملدير �لعام 
 G2G Know-How »للهيئة �الحتادية للتناف�سية و�الإح�ساء موؤ�س�سة
وجتاربها  �ملوؤ�س�سة  �أن�سطة  على  خالها  تعرف  �لنيوزيلندية  »�حلكومية 

�لناجحة يف جمال تطوير �لعمل �حلكومي �ملبتكر .
G2G Know-« وتعرف �لوفد على جمموعة من جو�نب عمل موؤ�س�سة

How » - �لتابعة للحكومة �لنيوزيلندية و�لتي تكر�س جهودها لتطوير 
من  �خللللرب�ء  �أهللم  مللع  �لفكري  �لتبادل  خللال  مللن  مبتكرة  حلول حكومية 
�لعامل عرب �ال�ستفادة من  �أنحاء  �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س من جميع 

خرب�ت وجتارب جهات حكومية خارجية.
�ملعنية  �مللفات  �ملوؤ�س�سة عدد� من  �لعمل يف  وناق�س عبد�هلل لوتاه مع فريق 
بللاإخللتلل�للسللا�للسللات �لللهلليللئللة و�ملللتللعلللللقللة بللتللطللويللر �ملللنللظللومللة �الإحلل�للسللائلليللة و�إد�رة 
عر�س  فيما  �مل�ستد�مة..  �لتنمية  �أهللد�ف  وحتقيق  �لتناف�سية  ��سرت�تيجية 
يف   G2G Know-How منهجية  �لنيوزيلندية  �ملوؤ�س�سة  م�سوؤولو 
تطوير �لعمل �حلكومي للجهات �حلكومية �ملختلفة يف نيوزيلند� وذلك عرب 
�الأهد�ف  وحتديد  �لتحديات  بت�سخي�س  يبد�أ  و�لللذي  �مل�سرتك  �لتخطيط 

�لتطويرية ومن ثم ر�سم �خلطة �لرئي�سية لو�سع وتنفيذ �حللول وحتديد 
�ل�سر�كات �ملطلوبة من قبل �حلكومات �خلارجية ذ�ت �خلربة و�أخري�ً در��سة 
وحتليل �لنتائج. و قال لوتاه �إن نيوزيلند� تعد من �لدول �ملتقدمة عامليا يف 
�لتعاون  �أن هذ�  �إىل  �لعاملية الفتا  �لتناف�سية  �لعديد من موؤ�سر�ت وتقارير 
 G2G Know-How« مع دولة �الإمار�ت يعد �أول تعاون دويل ملوؤ�س�سة
»م�سري� �إىل طلع �ملوؤ�س�سة �إىل �ال�ستفادة من جتربة دولة �الإمار�ت يف �لعمل 
�لوطنية  �لللفللرق  وفعالية  كللفللاءة  حللول  عاملية  �سهادة  ماميثل  وه  �حلكومي 

و�خلدمات �ملبتكرة �لتي تقدمها لاأفر�د و�ملوؤ�س�سات يف �لدولة.
�لتنفيذي  �ملدير  ميلري  مالكوم  مع  لوتاه  �جتمع  �لزيارة  برنامج  �طللار  ويف 
�ل�سفري  من�سب  �سابقا  �سغل  »و�لللذي   G2G Know-How ملوؤ�س�سة« 

�لنيوزيلندي يف دولة �الإمار�ت و�لذي �أ�ساد بالتعاون بني �ملوؤ�س�سات �حلكومية 
�لنيوزيلندية و�الإمار�تية منوها �إىل ت�سابه وتقارب �لروؤى �حلكومية فيما 
�البتكار  ثقافة  تر�سيخ  مثل  �حلكومي  �لعمل  جو�نب  من  بالعديد  يتعلق 
ودور �لبيانات �لدقيقة و�ملحدثة يف دعم �لقر�ر�ت وو�سع �ال�ستد�مة �سمن 

�الأولويات �حلكومية يف كافة �ملجاالت و�لقطاعات.
و�خلا�سة  �حلكومية  �سبه  �ملوؤ�س�سات  مللن  عللدد  زيلللارة  �لللوفللد  برنامج  و�سم 
فنت�سرز”  “د�تا  موؤ�س�سة  مثل  و�الإحلل�للسللاء  �لبيانات  جمللال  يف  �ملتخ�س�سة 
 - كرييتف   “ وموؤ�س�سة  للهيئة  �لعام  �لنيوزيلندي  �الإح�ساء  ملركز  �لتابعة 
�ملوؤ�س�سات  و�الإبد�ع يف  �الإبتكار  بناء وتعزيز ثقافة  �إىل  �لتي تهدف   «  HQ

�حلكومية و�خلا�سة.

الإمارات تدعم مطار عدن 
باأجهزة ومولدات كهربائية

•• عدن -وام:

زودت دولة �الإمار�ت مطار عدن �لدويل باأجهزة ومولد�ت كهربائية بهدف 
رفع كفاءة �ملطار و لت�سيري حركة �ملاحة و�ل�سفر بعد تعطل �ملولد �لوحيد 
باأجهزة  �ملطار وزودتلله  تاأهيل  �أعللادت  �الإمللار�ت  �لعمل، وكانت  وتوقفه عن 

تفتي�س وكمبيوتر�ت لت�سهيل معامات �مل�سافرين من و�إىل عدن.
�إ�سعاف وبا�سات لنقل �مل�سافرين و�فتتاح عيادة  كما مت دعم �ملطار ب�سيارة 
طبية ورفدها باالأدوية. وت�سلم �ملطار مولد� كهربائيا بقدرة 1 ميجا و�ت 
توقف عمل  يت�سبب يف  �لذي  �لكهربائي  �لتيار  �نقطاع  م�سكلة  بهدف حل 
�ملطار ويعرقل حركة �ملاحة. وثمن رئي�س �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين 
�سيحل  �لذي  �لدعم  نهيد هذ�  بن  �سليم  �لكابنت �سالح  �ليمني  و�الأر�ساد 
ليظل  �ل�سابق  �ملولد  يو�جهها مطار عدن جر�ء تعطل  كان  م�سكلة كبرية 

�ملطار مفتوحا �أمام �مل�سافرين من خمتلف �ملحافظات �ليمنية.
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اأخبـار الإمـارات
مطار ال�سارقة ي�سهل اإجراءات حجاج بيت اهلل احلرام

•• ال�سارقة -وام:

�لديار  �إىل  �حلج  قو�فل  �م�س  �سباح  �ل�سارقة  مطار  ودع 
�ملقد�سة و�سط �جر�ء�ت ��ستثنائية �تخذها �ملطار بالتعاون 
�للل�للسللوؤون �الإ�سامية  �ملللطللار ود�ئلللرة  �ملللركللز �لطبي يف  مللع 
�الجر�ء�ت  بت�سهيل  تتعلق  بال�سارقة  وم�ست�سفى �جلامعة 
�ل�سرورية  �ملعلومات  وتوفري  �لطبية  �لفحو�سات  وعمل 

للحجاج �لتي متكنهم من �ل�سفر بكل ر�حة و�سهولة.
�سعود  بللن  في�سل  �ل�سيخ  �للسللعللادة  �حلللجللاج  ود�ع  يف  وكلللان 
باال�سافة  �لللدويل  �ل�سارقة  مطار  هيئة  مدير  �لقا�سمي، 

�ىل عدد من �ملدر�ء و�مل�سوؤولني يف �ملطار.
�جللر�ء�ت �حلجاج وفق خطة معدة  ت�سهيل  ومتت عملية 

و�ل�سرطة  �جللللللو�ز�ت  يف  �للل�للسللركللاء  مللع  بللالللتللعللاون  م�سبقا 
و�جللللملللارك و�للسللركللات �للللطلللري�ن تلل�للسللمللنللت تللوفللري قاعة 
�إجر�ء�ت  �إنهاء  ��ستاند�ت  وتخ�سي�س  للحّجاج،  ��سرت�حة 
��سافية  عربات  تخ�سي�س  وكذلك  �الأمتعة،  ووزن  �ل�سفر 
�إ�سافة  مناولتها،  �سرعة  �سمان  و  �حلللجللاج  �أمتعة  لنقل 
وم�سافري  �حلللجللاج  مللل�للسللاعللدة  عللمللل  فلللرق  تخ�سي�س  �إىل 

�لرت�نزيت ملتابعة رحاتهم ب�سهولة ويف �ملوعد �ملحدد.
�لتي  �لت�سهيات و�الإجللر�ء�ت �خلا�سة  و�سملت جمموعة 
�مللل�للسللافللريللن من  كللافللة �حلللجللاج  �مللللطلللار،  ت�سمنتها خللطللة 
�إذ  �لرت�نزيت،  �أو  �لعابرين  فيهم  مبا  �جلن�سيات  خمتلف 
ُد مطار �ل�سارقة حمطة توقف لعدد من رحات �حلج  ُيعَّ
�ملتوجهة �إىل �ململكة �لعربية �ل�سعودية، يف ظل ما يتمتع 

به من موقع جغر�يف متميز.
وقال �سعادة علي �سامل �ملدفع رئي�س هيئة مطار �ل�سارقة 
�لدويل حر�سنا وبالتعاون مع جميع �سركائنا باملطار على 
�سرعة  ت�سمن  �لتي  و�لت�سهيات  �خلدمات  كافة  تقدمي 
�ملغادرة  عند  ر�حتهم  وتكفل  �حلجاج،  �إجلللر�ء�ت  تخلي�س 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات  وفقاً  وذلللك  �لللعللودة،  و 
�ملجل�س  �لللقللا�للسللمللي، ع�سو  بللن حمللمللد  �للسلللللطللان  �لللدكللتللور 

�الأعلى حاكم �ل�سارقة.
فيما �أو�سح �سعادة �ل�سيخ في�سل بن �سعود �لقا�سمي، مدير 
هيئة مطار �ل�سارقة �لدويل، �أثناء �إ�سر�فه على �جر�ء�ت 
ود�ع �حلجاج �أن مو�سم �حلج لهذ� �لعام تز�من مع مو�سم 

�الإجاز�ت �ل�سيفية، ما َتطلب جهود�ً م�ساعفة.

مركز النقل املتكامل يعلن عن جمانية املواقف ومواعيد عمل خدماته خلل عطلة العيد 
•• اأبوظبي-وام: 

�أعلن مركز �لنقل �ملتكامل يف �أبوظبي عن جمانية ر�سوم �ملو�قف �ل�سطحية يف �الإمارة ومو�عيد عمل مر�كز �إ�سعاد 
�ملتعاملني وحافات �لنقل �لعام و�لعبار�ت خال �إجازة عيد �الأ�سحى �ملبارك. و �ستكون �ملو�قف �ل�سطحية جمانية 
خال عطلة �لعيد بدء�ً من 10 �أغ�سط�س حتى �ل�ساعة 7:59 من �سباح يوم �الأربعاء 14 �أغ�سط�س 2019. ويف 
هذ� �ل�سياق نوه �ملركز �إىل �سرورة عدم �لوقوف يف �الأماكن �ملمنوعة وعدم �إعاقة حركة �ملركبات و�لتوقف ب�سكل 
 9:00 �ل�ساعة  لل�سكان من  �ملخ�س�سة  �الأماكن  �لوقوف يف  للوقوف، وكذلك عدم  �ملخ�س�سة  �الأماكن  �سحيح يف 
�الإجازة على �أن ي�ستاأنف  فرتة  خال  �ملتعاملني  �إ�سعاد  مر�كز  �ستغلق  فيما  �سباحاً.  م�ساًء وحتى �ل�ساعة 8:00 
�لعام، ف�ستكون خدمة �حلافات  �لنقل  �أما عن مو�عيد عمل خدمات حافات  �أغ�سط�س �جلللاري.   14 �لعمل يف 
متوفرة يف مدينة �أبوظبي و�سو�حيها ومدينة �لعني ومنطقة �لظفرة، وخدمات بني �ملدن، ح�سب جد�ول مو�عيدها 
�العتيادية �ملتبعة �أثناء �أيام �لعطل �لر�سمية و�أيام �جلمعة دون �أي تغيري. و تعمل خدمة �لعبار�ت من و�إىل جزيرة 

دملا خال �أيام عيد �الأ�سحى �ملبارك.

زايد للإ�سكان يعتمد 609 قرارات للدعم ال�سكني بقيمة ن�سف مليار درهم
•• راأ�س اخليمة-وام:

�علللتلللملللد بلللرنلللاملللج �لللل�لللسللليلللخ ز�يللللد 
�م�س  �إجتماعه  خللال  لاإ�سكان 
609 قلللر�ر�ت  يف ر�أ�للللس �خللليللمللة 
يف  للللللمللو�طللنللني  �ل�سكني  للللللدعللم 
بقيمة  �للللدوللللة  �إملللللار�ت  خمتلف 

ن�سف مليار درهم.
تنفيذ�  �العللللتللللمللللاد  هللللللذ�  يللللاأتللللي 
ل�ساحب  �للل�للسللاملليللة  للتوجيهات 
ز�يد  بللن  خليفة  �للل�للسلليللخ  �للل�للسللمللو 
حفظه  �لللدولللة  رئي�س  نهيان  �آل 
�هلل و�أخيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
نائب  �آل مكتوم  ر��سد  حممد بن 
�لللللدولللللة رئلليلل�للس جمل�س  رئلليلل�للس 
�للللللللللوزر�ء حلللاكلللم دبلللللي رعللللللاه �هلل 
�الأ�سر  ��ستقر�ر  �إىل دعم  �لر�مية 
�ملو�طنة وتوفري �حلياة �لكرمية 
�ل�سيخ  �سمو  مللن  ومبللتللابللعللة  لللهللا 

حي  كل  �إجنللاز  ن�سبة  ��ستعر�سو� 
كما   .. فيه  �لعمل  و�للسللري  �سكني 
من  عللدد�  �الإد�رة  جمل�س  �عتمد 
بتطوير  تللتللعلللللق  �لللتللي  �مللللذكلللر�ت 
�خلدمات ورفع كفاءة بيئة �لعمل 

و�ملورد �لب�سري.
�لربنامج  �إد�رة  جمل�س  �أقللر  كما 
برئا�سة �لدكتور عبد�هلل �لنعيمي 
�ل�سادر من  �لقر�ر  خطة تطبيق 
رفع  بخ�سو�س  �لللللوزر�ء  جمل�س 
�إىل  �ملنح  مل�ستحقي  �لدخل  �سقف 
 10 كان  �أن  بعد  درهم  �ألف   15
�آالف درهم مبا ي�سمن زيادة عدد 
ويوفر  �ملنح  فئة  �مل�ستفيدين من 
�حلياة �لكرمية لاأ�سرة �ملو�طنة 
حيث �أو�سح معايل رئي�س جمل�س 
�لقر�ر  هلللذ�  �أن  �لللربنللامللج  �إد�رة 
ياأتي بعد در��سة متو�سط �لدخل 
لللاأ�للسللرة �ملللو�طللنللة ومتللا�للسلليللا مع 

�أ�س�س جودة �حلياة .
�إننا ننتهز �لفر�سة  وقال معاليه 
و�سعب  �لللللدولللللة  قلللليللللادة  لللنللهللنللئ 
بللللقللللرب حلللللللللول عيد  �الإمللللللللللللار�ت 
و�أن نعرب عن  �ملللبللارك  �الأ�للسللحللى 
هللذه �لللفللرحللة مللن خللال �إدخلللال 
�ملو�طنة  �الأ�لللسلللرة  علللللى  �للل�للسللعللادة 
�الأمان  دو�م  �أ�للسللرة  لكل  متمنني 
و�ال�ستقر�ر. وقام �أع�ساء جمل�س 
�إد�رة برنامج �ل�سيخ ز�يد لاإ�سكان 
ميد�نية  بجولة  �الجتماع  قبيل 
لاطاع على �سري �لعمل يف حي 
�لذي  �ل�سكني  �ل�سمر”  “بطني 
جميع  يف  ملل�للسللكللنللا   888 يلل�للسللم 
خال  ت�سليمه  ويتوقع  مر�حله 
�لللربللع �للللر�بلللع مللن علللام 2020 
�مل�سروع  �إجنللاز  ن�سبة  بلغت  حيث 

�حلالية 40 باملائة .
�إد�رة  جمل�س  �أعلل�للسللاء  تفقد  كما 

ويف �إطار �سمان حتقيق �ل�سامة 
�عتمد  �للل�للسللكللنلليللة  �الأحللللليلللللاء  يف 
جمل�س �إد�رة �لربنامج ربط نظام 
�ل�سكنية  �الأحياء  “ح�سنتك” يف 
�مل�ستقبلية �لتي ينفذها �لربنامج 
بن لتحقيق �الأمللن و�ل�سامة يف 
م�ساريع �لبنية �لتحتية و�الإ�سكان 
حلليللث �أكلللللد ملللعلللايل �لللنللعلليللمللي �أن 
“ح�سنتك  بللرنللامللج  ربلللط  قللللر�ر 
“�سمن �ملو��سفات �لفنية لتنفيذ 
�لت�سييد  قيد  �ل�سكنية  �الأحلليللاء 
و�مل�ستقبلية جاء تنفيذ� لتوجهات 
حكومة �لدولة يف تعزيز مبادر�ت 
�أرو�ح  علللللى  وحللفللاظللا  �للل�للسللامللة 
و�ملقيمني  �ملو�طنني  من  �ل�سكان 

على �أر�س هذه �لدولة .
يذكر �أن �لربنامج �أ�سدر 2336 
قر�ر دعم �سكني لاأ�سرة �ملو�طنة 
�للللعلللام بقيمة  هللللذ�  بلللد�يلللة  مللنللذ 

نائب  نهيان  �آل  ز�يللد  بن  من�سور 
رئللليللل�لللس جمللللل�للس �للللللللللوزر�ء وزيللللر 

�سوؤون �لرئا�سة.
وتر�أ�س �الجتماع - �لذي عقد يف 
بر�أ�س �خليمة  �ل�سمر  حي بطني 
- معايل �لدكتور عبد�هلل بلحيف 
�لبنية  تللطللويللر  وزيللللر  �لللنللعلليللمللي 
�إد�رة  جمللللل�للس  رئلليلل�للس  �لللتللحللتلليللة 
لاإ�سكان  ز�يللللد  �للل�للسلليللخ  بللرنللامللج 

وح�سره �أع�ساء �ملجل�س.
مع  بالتز�من  �لللقللر�ر�ت  وجلللاءت 
قرب عيد �الأ�سحى �ملبارك حيث 
عبد�هلل  �للللدكلللتلللور  ملللعلللايل  �أكللللللد 
بلحيف �لنعيمي �أن حكومة دولة 
�الإمار�ت ت�سعى من خال عملها 
�إىل توفري حياة كرمية  �للللدوؤوب 
للللللمللو�طللنللني مللن خلللال ت�سخري 
�ملتاحة  و�ملللو�رد  �الإمكانيات  كافة 
لبناء جمتمع متاحم قائم على 

تلللطلللللللعلللات حلللكلللوملللة �للللللدوللللللة يف 
ل�سر�ئح  �لكرمية  �حلياة  حتقيق 

�أكرب يف �ملجتمع .
تللطللبلليللق رفع  �عللتللمللاد خللطللة  ومت 
�للسللقللف �لللللدعللللم �للل�للسللكللنللي �ملللللايل 
�الأحياء  يف  �لللقللرو�للس  مل�ستحقي 
�مل�سكن  تكلفة  بقيمة  �ل�سكنية 
�لللفللعللللليللة ومبلللا ال يللتللجللاوز �حلد 
�ل�سكني  �لدعم  �الأعلى من قيمة 
حلليللث يلللهلللدف هللللذ� �لللللقللللر�ر �إىل 
�مل�سكن  علللللى  �حللل�للسللول  ت�سهيل 
�ملالية  �الللللللتلللللز�ملللللات  وتلللقللللللليلللل 
من  �مل�ستفيدين  على  �الإ�سافية 
قيمة  علللللللى  حللل�لللسلللوللللهلللم  خللللللال 
�لربنامج  مللن  �لللفللعللللليللة  �مللل�للسللكللن 
فو�ئد  دون  �الأقلل�للسللاط  وتلل�للسللديللد 
�ملو�طنة  �الأ�للسللرة  على  يوفر  ممللا 
تبعات �لتاأثري�ت �ملالية �ملرتبطة 

بالديون �الإ�سافية .

�لربنامج برئا�سة معايل �لنعيمي 
بع�س �مل�ساكن �لنموذجية �جلاهزة 
للعر�س و�لتي خ�س�ست لاإطاع 
�مل�ساكن  م�ساحة  تفا�سيل  علللللى 
و�لت�سطيبات  �للللبلللنلللاء  وجلللللللودة 
�مل�سافة  �الخللتلليللاريللة  و�خلللدمللات 
من  للم�ستفيدين  ت�سمن  �لللتللي 
�مل�ساكن يف �الأحياء �حل�سول على 
�ساملة  عالية  جللودة  ذ�ت  م�ساكن 
و�ملعايري  �ال�ستد�مة  مو��سفات 
�ل�سديقة للبيئة و�لتي ت�ساهم يف 
توفري ��ستهاك �لكهرباء و�ملياه 
مما يحقق �أهد�ف �ملحافظة على 

�ملو�رد لاأجيال �لقادمة.
�لربنامج  �إد�رة  جمل�س  و�طلللللع 
علللللللللى علللللرو�لللللس تلللقلللدميللليلللة عن 
�لتي  �ل�سكنية  �الأحلليللاء  م�ساريع 
يللنللفللذهللا �للللربنلللاملللج وذللللللك من 
�لذين  �مللل�للسللاريللع  ملللللدر�ء  خللللال 

تقديرية ت�سل �إىل مليار و800 
توزعت  حللني  يف   .. درهلللم  مليون 
للدعم  �جلديدة  �لدفعة  قللر�ر�ت 
للبناء   229 بلللني  ملللا  �للل�للسللكللنللي 
�جلديد و41 الإ�ستكمال م�ساكن 
للم�ساكن  قلللللر�ر�   16 و  قللائللمللة 
�حلكومية �جلاهزة .. فيما جاءت 
بقية �لقر�ر�ت لفئة �سر�ء �مل�سكن 
و�الإ�سافة و�لتو�سعة وغريها من 
جملللاالت �الإ�للسللتللفللادة مللن �لدعم 

�ل�سكني �ملحددة يف �لربنامج .

حكومة الإمارات واملنظمة العربية للتنمية الإدارية تنظمان الور�سة التدريبية الأوىل جلائزة التميز احلكومي العربي
•• القاهرة-وام:

علللقلللدت حللكللومللة دوللللللة �الإملللللللار�ت 
�لللعللربلليللة �مللللتلللحلللدة بلللاللللتلللعلللاون مع 
�الإد�رية  للتنمية  �لعربية  �ملنظمة 
�لور�سة  �لعربية،  �لدول  يف جامعة 
�لتميز  جلللائللزة  �الأوىل  �لتدريبية 
�أكر  مب�ساركة  �لعربي،  �حلكومي 
من 50 م�سوؤواًل وم�ست�سار�ً وخبري�ً 
�لتميز  جملللللال  يف  ومللتللخلل�للسلل�للسللاً 
من  �حلكومي  و�لتطوير  و�جلللودة 

�لدول �لعربية.
�حلكومي  �لتميز  جللائللزة  وتللعللتللرب 
برعاية  �أطلللللللقلللت  �للللتلللي  �للللعلللربلللي 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �للللوزر�ء  جمل�س  رئي�س 
“رعاه �هلل” يف مايو �ملا�سي، �الأوىل 
�ملنطقة  م�ستوى  على  نوعها  مللن 
�لتطوير  و�الأكللرب عربياً يف جمال 

و�لتح�سني و�لتمّيز �الإد�ري.
�إحلللللللد�ث  �إىل  �جللللللائلللللزة  وتللللهللللدف 
جللللديللللد يف جمال  عللللربللللي  حلللللللر�ك 
�ملمار�سات  �أف�سل  لتطبيق  �الإد�رة 
�الأد�ء �حلكومي،  �لعاملية يف جمال 
وتللللعللللزيللللز �للللتلللنلللمللليلللة �الإد�ريللللللللللللة يف 
ثقافة  ونللل�لللسلللر  �للللعلللربللليلللة،  �للللللللدول 
نهجاً  و�عتمادها  �ملوؤ�س�سي  �لتميز 
ر�ئلللللد�ً يف �حلللكللومللات، وخلللللق فكر 
رفع  ي�سمن  مبللا  �إيللجللابللي  قلليللادي 
�حلكومية  �جللللهلللات  �أد�ء  كلللفلللاءة 
وحتللللقلللليللللق �الأهلللللللللللللد�ف و�خلللللطللللط 
و�ال�للسللرت�تلليللجلليللات �لللوطللنلليللة، من 
�ملمار�سات  �أفلل�للسللل  تلللبلللادل  خللللال 
�لناجحة،  �حلللكللوملليللة  و�لللتللجللارب 
و�الحللتللفللاء بللاأ�للسللحللاب �الإجنلللللاز�ت 

�حلكومية �لعربية �لر�ئدة.
وركلللللزت �لللور�للسللة �لللتللدريللبلليللة على 
�جلائزة  ومعايري  بفئات  �لتعريف 
على �مل�ستويني �ملوؤ�س�سي و�لفردي، 
و�أدو�ر  و�مل�ساركة  �لتقييم  و�آللليللات 
�إىل  �مللللعلللرفلللة  نلللقلللل  يف  �ملللنلل�للسللقللني 
و�لتعريف  دوللللهلللم،  يف  �ملللوؤ�للسلل�للسللات 
باآليات تطوير معايري �إد�رية دقيقة 
�ال�سرت�تيجية  �خلللطللط  و�إعللللللد�د 
متابعتها  وكللليلللفللليلللة  �لللتللنللافلل�للسلليللة 
متكني  �أهمية  وتناولت  وتقييمها، 
و�لقدر�ت  �لكفاء�ت  وبناء  �لللكللو�در 
كما  �حللللللكلللللومللللليلللللة،  �جلللللللهللللللات  يف 
�لتميز  بللر�مللج  تللطللور  ��ستعر�ست 
منظومة  علللللى  وركللللللزت  �لللعللامللليللة 
ومبادر�ت �لتميز �حلكومي يف دولة 
كنموذج  �ملتحدة  �لعربية  �الإمللار�ت 
�ملوؤ�س�سات،  كللفللاءة  لللرفللع  يللحللتللذى 

و�الرتقاء باأد�ئها.
جلائزة  �لتدريبية  �لور�سة  ح�سر 
�لدكتور  �لعربي،  �لتميز �حلكومي 
نلللا�لللسلللر �للللقلللحلللطلللاين مللللديللللر علللام 
�الإد�رية  للتنمية  �لعربية  �ملنظمة 
�لتميز  جائزة  �أمناء  جمل�س  ع�سو 

�حلكومي �لعربي، ومرمي �حلمادي 
م�ساعد �ملدير �لعام لاأد�ء و�لتميز 
�حلكومي يف مكتب رئا�سة جمل�س 
�للللسللللوؤون جمل�س  بلللللللوز�رة  �لللللللللوزر�ء 
�لوزر�ء و�مل�ستقبل �أمني عام جائزة 
و�للو�ء  �لعربي،  �حلكومي  �لتميز 
عبد�لرز�ق  عبد�لقدو�س  �لدكتور 
�لعام  �لللقللائللد  �لللعللبلليللديل ملل�للسللاعللد 
ل�سوؤون �لتميز و�لريادة يف �لقيادة 
�للللعلللاملللة للل�للسللرطللة دبلللللي، وملللللرو�ن 
�لزعابي نائب �الأمني �لعام جلائزة 
�لللتللملليللز �حلللكللومللي �لللعللربللي مدير 
للتميز  خللللليللفللة  �للل�للسلليللخ  بلللرنلللاملللج 
�حلكومي يف مكتب رئا�سة جمل�س 
�للللسللللوؤون جمل�س  بلللللللوز�رة  �لللللللللوزر�ء 

�لوزر�ء و�مل�ستقبل.
كما ح�سرها ماجد حممد �ملعجل 
�ملدنية  �خللللللدملللللة  وز�رة  وكلللليللللل 
�ململكة  يف  و�للللتلللمللليلللز  للللابلللتلللكلللار 
حممد  و�أحمد  �ل�سعودية،  �لعربية 
ديللللللو�ن �خلدمة  وكللليلللل  �للللكلللنلللدري 
�لتطوير  للل�للسللوؤون  �مل�ساعد  �ملدنية 
وخديجة  �للللكلللويلللت،  يف  �الد�ري 
�جلودة  د�ئلللرة  مللديللر  م�سعود  بنت 
يف  �ملللللدنلللليللللة  �خللللللدملللللة  وز�رة  يف 
�حلماد  علي  و�سند  عمان،  �سلطنة 
ديلللللو�ن �خلدمة  رئلليلل�للس  ملل�للسللتلل�للسللار 
�ملدنية للتطوير �الإد�ري يف مملكة 
�سامي  حممود  وحممد  �لبحرين، 
�لر�سمي  و�ملتحدث  �لللعللام  �مل�سرف 
�حلكومي  للتميز  ملل�للسللر  جلللائللزة 
بلللللللللللوز�رة �للللتلللخلللطللليلللط و�مللللتلللابلللعلللة 
جمهورية  يف  �الإد�ري  و�الإ�لللسلللاح 
ويلل�للسلللللم حمد�ن  �لللعللربلليللة،  ملل�للسللر 
عام  ومدير  �الأول  �لوزير  م�ست�سار 
تن�سيق �لعمل �حلكومي يف �لوز�رة 
�الأوىل يف �الأمانة �لعامة للحكومة 
علو�ن  و�إبلللر�هللليلللم  مللوريللتللانلليللا،  يف 
�خلارجية  �الإد�ريلللة  �لرقابة  مدير 
ديو�ن �ملوظفني �لعام يف فل�سطني، 
و�مل�ست�سارين  �مل�سوؤولني  من  وعدد 
جمال  يف  �ملتخ�س�سني  و�خلللللرب�ء 
�للللتلللمللليلللز و�جلللللللللللللودة و�للللتلللطلللويلللر 
�لعربية  �للللللللدول  مللللن  �حللللكلللوملللي 

�مل�ساركة.
نا�سر  �للللدكلللتلللور  �للللدكلللتلللور  و�أكللللللد 
�ملنظمة  عللللام  ملللديلللر  �لللقللحللطللاين 
ع�سو  �الإد�ريلللللة  للتنمية  �لللعللربلليللة 
�لتميز  جللللائللللزة  �أملللللنلللللاء  جمللللللل�لللس 
حتقيق  �أن  �للللعلللربلللي،  �حللللكلللوملللي 
�لتميز يف �لعمل �حلكومي �لعربي 
يتطلب �إحد�ث نقلة نوعية �ساملة 
�حلكومية  �مللللوؤ�لللسللل�لللسلللات  �أد�ء  يف 
وخللللدمللللاتللللهللللا و�إعلللللللللللادة �للللنلللظلللر يف 
طريقة تقدمي �خلدمات للمجتمع 
و�لتجارب  �مللللملللار�لللسلللات  وتلل�للسللجلليللع 
�للللر�ئلللدة و�ملللتللملليللزة يف هلللذ� �ملجال 
�الإد�ريلللة يف  �لتنمية  وتعزيز  لدعم 

�لدول �لعربية.
�لتميز  حتللقلليللق  �أن  �إىل  و�أ�لللللسلللللار 

عللربللي لتطوير  ملل�للسللروع حللكللومللي 
حكومي  م�سروع  و�أف�سل  �لتعليم، 
�ل�سحي،  �لللقللطللاع  لتطوير  عللربللي 
و�أفلل�للسللل ملل�للسللروع حللكللومللي عربي 
و�أف�سل  �لتحتية،  �لبنية  لتطوير 
لتنمية  حللكللومللي  علللربلللي  ملل�للسللروع 
�ملجتمع، �إ�سافة �إىل �أف�سل تطبيق 

حكومي عربي ذكي.
�لفردية �ست  وت�سم فئات �جلائزة 
فللئللات، هلللي: �أفلل�للسللل وزيللللر عربي، 
و�أفلل�للسللل حمللافللظ عللربللي، و�أف�سل 
�لعربية،  �مللللللدن  يف  بلللللديللة  ملللديلللر 
و�أفلللل�للللسللللل مللللديللللر علللللام لللهلليللئللة �أو 
موظف  و�أفلل�للسللل  عربية،  موؤ�س�سة 
حللكللومللي عللربللي، و�أفلل�للسللل موظفة 

حكومية عربية.
وتطرقت �لور�سة �إىل معايري فئات 
�لرئي�سية  �لللفللئللة  خللا�للسللة  �جلللائللزة 
حكومية  مللنللظللومللة  تلل�للسللكللل  �للللتلللي 
�الأ�سا�سية  متكاملة، متثل �لدعائم 
للريادة حيث مت تطويرها بناًء على 
�أف�سل �ملمار�سات �لعاملية يف جمال 
ثاثة  وتت�سمن  �حلكومي،  �لعمل 
�سياغة  ت�ستهدف  رئي�سية،  حماور 
روؤية طموحة ذ�ت توجه م�ستقبلي 
هذه  وحتقيق  �حلكومية  للجهات 
�لللروؤيللة من خللال �إعلللد�د �خلطط 
�حلكومية،  و�مللللبلللادر�ت  و�مللل�للسللاريللع 
وتركز على تبني �البتكار و�لتطوير 
ي�سمن  مبللللا  عللملللللهللا  يف  �مللل�للسللتللمللر 
باأ�سلوب  متميزة  خللدمللات  تللقللدمي 
�لتطور�ت  من  و�ال�ستفادة  مبتكر 
يف  �لذكية  و�لو�سائل  �لتكنولوجية 
قدر�تها  وتطوير  �لتغيري  مو�كبة 
توظيف  �إىل  �إ�للسللافللة  �ملللوؤ�للسلل�للسلليللة، 
�مللللملللكلللنلللات �مللللتلللكلللاملللللللة وملللللو�ردهلللللا 
مللللن خلللللال �للللعلللملللل �للسللمللن �إطلللللار 
�أهد�فها  لتحقيق  و��للسللح  حوكمة 
و��سرت�تيجياتها وروؤيتها �لطموح.

�لفئة  يف  �جلللائللزة  معايري  وترتكز 
�لثاثة  مبلللحلللاورهلللا  �لللرئلليلل�للسلليللة 
يت�سمن  �للللذي  �ملللوؤثللر  �الأد�ء  على 
�الإيجابية  و�للللتلللاأثلللري�ت  �لللنللتللائللج 
علللللى �جلللهللات �حلللكللوملليللة و�سمان 
جودة  على  و�نعكا�ساتها  متلليللزهللا، 
حلليللاة �ملللجللتللمللع و��للسللتللد�مللتللهللا على 
ريادتها  يحقق  مبا  �لطويل  �ملللدى 

ومتيز حكومتها دولياً.
�لزعابي  ملللللرو�ن  �أو�لللسلللح  وبلللللدوره 
�لتميز  �لعام جلائزة  �الأمللني  نائب 
برنامج  مدير  �لعربي،  �حلكومي 
�حلكومي  للتميز  خليفة  �للل�للسلليللخ 
�للللوزر�ء،  جمل�س  رئا�سة  مكتب  يف 
و�لتجارب  �مل�ساريع  فئات  معايري 
و�مللللبلللادر�ت �لللتللي تللركللز علللللى ريادة 
ومتيز �الأفكار فيها وكفاءة وفاعلية 
و�لنتائج  و�للللتلللنلللفللليلللذ  �لللتللطللبلليللق 
وكذلك  مللنللهللا،  �ملحققة  �لللريللاديللة 
و�لقياد�ت  �الأفلللللر�د  فللئللات  مللعللايللري 
و�لتي �سملت بناء �لقدر�ت و�لفكر 

�لعور،  عللبللد�ملللنللان  عللبللد�لللرحللمللن 
مدير عام �لهيئة �الحتادية للمو�رد 
حكومة  يف  �حلللكللوملليللة  �لللبلل�للسللريللة 
دولة �الإمار�ت، ع�سو جمل�س �أمناء 
جائزة �لتميز �حلكومي �لعربي، �أن 
�أوىل  حققته  �لللذي  �لكبري  �لنجاح 
�لور�س �لتدريبية �خلا�سة بجائزة 
و�لتي  �لللعللربللي،  �حلللكللومللي  �لتميز 
حتظى برعاية كرمية من �ساحب 
�للل�للسللمللو �للل�للسلليللخ حمللمللد بلللن ر��سد 
�جلائزة  �أهللملليللة  يعك�س  مكتوم  �آل 
و�حلكومات  �لللدول  �هتمام  ومللدى 

�لعربية بها.
�لتميز  �أهللملليللة جللائللزة  و�للسللدد على 
�حلكومي �لعربي، يف تعميم ثقافة 
و�ملوؤ�س�سات  �جللللهلللات  يف  �لللتللملليللز 
خدمة  يف  يلل�للسللهللم  مبللللا  �للللعلللربللليلللة 
�جلللهللود و�لللتللوجللهللات �لللر�ملليللة �إىل 
�ملنطقة  �الإد�ري يف  تطوير �جلهاز 
�أد�ء  مللل�لللسلللتلللوى  ورفللللللع  �للللعلللربللليلللة، 
�أف�سل  وفلللق  �جلللهللات �حلللكللوملليللة، 
باال�ستفادة  عاملياً  �ملتبعة  �ملمار�سات 
�لناجحة  �الإمار�تية  �لتجربة  من 

يف هذ� �ملجال.
�حللللملللادي م�ساعد  ملللرمي  و�أكلللللدت 
و�لتميز  للللللللللاأد�ء  �لللللعللللام  �ملللللديللللر 
�حلكومي يف مكتب رئا�سة جمل�س 
�للللسللللوؤون جمل�س  بلللللللوز�رة  �لللللللللوزر�ء 
�لللللللللوزر�ء و�مللل�للسللتللقللبللل، �أملللللني عام 
�لعربي،  �حلكومي  �لتميز  جللائللزة 
�أن  �للللور�لللسلللة  �أعللللمللللال  ملل�للسللتللهللل  يف 
�ساحب  روؤيللة  من  تنطلق  �جلائزة 
�آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو 
مكتوم، يف �أهمية “تطوير مفاهيم 
�الإد�رة يف �لعامل �لعربي”، منوهة 
بللاجلللائللزة مفتوحة  �مللل�للسللاركللة  بلللاأن 
جللللمللليلللع �جلللللهللللات �حللللكلللومللليلللة يف 
حر�س  يعك�س  ما  �لعربية،  �لللدول 
نقل  على  �الإملللللار�ت  دوللللة  حكومة 
�لتطوير  جملللللللال  يف  جتلللربلللتلللهلللا 
�حلكومي  �للللعلللملللل  يف  و�للللتلللمللليلللز 
و�إبللللللر�ز �أهللللم �ملللمللار�للسللات �الإد�ريلللللة 
�لعاملية وم�ساركتها مع بقية �لدول 
�لعربية لا�ستفادة منها يف تعزيز 

�حلللللللكللللللومللللللي يللللعللللتللللرب ملللللللن �أهلللللللم 
تللللو�جلللله عمل  �لللللتللللي  �للللتلللحلللديلللات 
�ملللللورد  و�أن  �لللعللربلليللة،  �حللللكلللوملللات 
يف  �لرئي�سي  �لعن�سر  هو  �لب�سري 
�حلكومي،  �لللعللمللل  تللطللويللر  عملية 
و�لفاعلة  �ل�ساملة  �لتنمية  و�أ�سا�س 
يلبي  �لللللللذي  �الإد�ري  �للللعلللملللل  يف 
�حتياجات �ملتعاملني ويخدم �أفر�د 
�لتميز  �أن جو�ئز  معترب�ً  �ملجتمع، 
�حلكومية  بللالللكللفللاء�ت  و�الحللتللفللاء 
�لناجحة  و�لللللتللللجللللارب  �للللعلللربللليلللة 
خال  من  فيها  �مل�ساركة  وت�سجيع 
لتحقيق  و�سيلة  �لتعريفية  �لور�س 
�لريادة  �إىل  للو�سول  �لغاية  هللذه 
و�إحد�ث نقلة نوعية �ساملة يف �أد�ء 
وخللدمللاتللهللا يف  �حلكومية  �جلللهللات 

�لدول �لعربية كافة.
تنفيذ  �أن  �لللقللحللطللاين  و�أ�للللسللللاف 
جلائزة  �الأوىل  �لتدريبية  �لور�سة 
يف  ياأتي  �لعربي  �حلكومي  �لتميز 
�إطار خطة عمل معتمدة للتعريف 
ومعايريها  وفلللئلللاتلللهلللا  بلللاجللللائلللزة 
للللتلللعلللزيلللز ملللل�للللسللللاركللللة �حلللللكللللومللللات 
�للللعلللربللليلللة يف هلللذه  و�ملللللوؤ�للللسلللل�للللسللللات 
�جلائزة و�ال�ستفادة منها كخارطة 
�الأد�ء  لللتللطللويللر وحتلل�للسللني  طللريللق 

�حلكومي.
و�أ�للللللسللللللاد بلللجلللهلللود حلللكلللوملللة دوللللللة 
�الإمللللللار�ت يف دعلللم �جللللائلللزة ون�سر 
�لدول  يف  و�لتميز  �جللللودة  ثقافة 
�ملتو��سل  دعمها  �إطللار  يف  �لعربية، 
�مل�سرتك  �لعربي  �لعمل  ملنظومة 
وحللر�للسللهللا علللللى ��للسللتللفللادة �لللللدول 
تطوير  يف  جتربتها  مللن  �لللعللربلليللة 
كافة  ودعلللللللم  �حلللللكللللومللللي  �للللعلللملللل 
�لعربية  �حلللكللوملليللة  �مللللوؤ�لللسللل�لللسلللات 
نوعية  نقلة  �إحلللد�ث  يف  ي�سهم  مبللا 
�الأد�ء  موؤ�سر�ت  حت�سني  يف  �ساملة 
وت�سجيع  �حلللكللوملليللة  و�خللللدملللات 
�مللللملللار�لللسلللات و�لللللتللللجللللارب �لللللر�ئللللدة 
�ملللجللال مبللا يعزز  هللذ�  و�ملتميزة يف 
�ملوؤ�س�سات  عللمللل  يف  �مللللو�طلللن  ثللقللة 

�حلكومية.
ملللللللن جلللللانلللللبللللله، �أكلللللللللللد �للللللدكلللللتلللللور 

�للللعلللملللل �حللللكلللوملللي و�لللللفللللرق بني 
�جلودة  و�إد�رة  �لتقليدية  �الإد�رة 
�ال�سرت�تيجي  �لتخطيط  وكيفية 
�للللتلللنلللافللل�لللسلللي و�إعللللللللللللللد�د �خللللطلللط 
و�أهم  و�لتنفيذية،  �ال�سرت�تيجية 
مكونات �خلطط، وخطو�ت �ملتابعة 
و�لبناء  منها  لا�ستفادة  و�لتقييم 
عليها من �أجل �لو�سول �إىل �أف�سل 
�ملمار�سات �الإد�ريللة و�إحللد�ث تغيري 
�حلكومي  �لعمل  و�قللع  يف  �إيجابي 

�لعربي.
وجو�ئز  بلللر�ملللج  ��للسللتللعللر�للس  كللمللا 
تطورها  ومر�حل  و�لتميز  �جلللودة 
�لتميز  منظومة  وتناول  �لعامل  يف 
�حلللكللومللي �الإملللار�تللليلللة، وعلللدد من 
ملللبلللادر�ت حللكللومللة دوللللة �الإملللللار�ت 
�حلكومي  �للللتلللطلللويلللر  جمللللللال  يف 
و�أثللللللر تللطللبلليللق هللللذه �مللللللبلللللادر�ت يف 
�لر�سا  وحتقيق  �خلدمات  حت�سني 
�لور�سة  �سملت  كما  للمتعاملني، 
يف  للمن�سقني  �لللعللملللللي  �لللتللدريللب 
�خلدمات  وتطوير  حت�سني  جمللال 
و�للسلليللاغللة �للللللللروؤى مبلللا يلل�للسللهللم يف 
و�لتقدمي  �لتجهيز  عملية  �سهولة 

للجائزة.
�لتدريبية  �لللور�للسللة  و��للسللتللعللر�للسللت 
على   15 �للللللللل  �جللللللللائلللللللزة  فلللللئلللللات 
�مللل�للسللتللويللني �ملللوؤ�للسلل�للسللي و�للللفلللردي 
�حلكومية  بللالللنللمللاذج  لللاحللتللفللاء 
تنق�سم  حلليللث  �ملللتللملليللزة،  �لللعللربلليللة 
فلللئلللات �جللللللائلللللزة �مللللوؤ�لللسللل�لللسللليلللة �إىل 
وتت�سمن  وفللللرعلللليللللة،  رئللليللل�لللسللليلللة 
�أفلل�للسللل وز�رة  �لللفللئللات �لللرئلليلل�للسلليللة، 
تكرمي  �إىل  تلل�للسللعللى  �لللتللي  عللربلليللة، 
م�ستوى  علللللى  �ملللتللملليللزة  �لللللللللوز�رة 
�أف�سل  وفلللئلللة  �للللعلللربللليلللة،  �للللللللدول 
عربية،  حكومية  موؤ�س�سة  �أو  هيئة 
و�ملوؤ�س�سات  �لهيئات  ت�سمل  �لللتللي 

�حلكومية ومن يف حكمها.
وتللتلل�للسللمللن �لللفللئللات �لللفللرعلليللة على 
�مل�ستوى �ملوؤ�س�سي �سبع فئات، هي: 
تطويرية  جتربة  مللبللادرة/  �أف�سل 
و�أف�سل م�سروع حكومي  حكومية، 
و�أف�سل  �للل�للسللبللاب،  لتمكني  عللربللي 

جودة حياة جمتمعاتها.
�لور�س  �أن  �حلللللمللللادي  و�أ�لللسلللافلللت 
�لتعريفية  و�للللنلللدو�ت  �لللتللدريللبلليللة 
�لعربي  �حلكومي  �لتميز  جلللائللزة 
تاأتي �سمن خطة عمل معتمدة مع 
�الإد�رية  للتنمية  �لعربية  �ملنظمة 
�لعربية  �لللللدول  ملل�للسللاركللة  لتعزيز 
ثقافة  نلل�للسللر  يف  ويللل�لللسلللاهلللم  فلليللهللا 
عمل  يف  و�لتطوير  للتميز  �ساملة 
�لور�س  هذه  �أن  خا�سة  �حلكومات 
على  �لعملي  �لللتللدريللب  �ستت�سمن 
و�سرح  بللاجلللائللزة  �مللل�للسللاركللة  كيفية 

فئاتها و�آليات �لتقييم.
�جلائزة  فللريللق  �أن  �إىل  و�أ�للللسللللارت 
�سوف يقوم بتنفيذ عدد من �لور�س 
�لعو��سم  يف  �لتعريفية  و�لللنللدو�ت 
�لعربية خال �لفرتة �ملقبلة بهدف 
يف  �مل�ساركة  باأهمية  �لوعي  تعزيز 
�إ�سافة  �ملختلفة،  بفئاتها  �جلائزة 
�ملوؤ�س�سي  �لتميز  ثقافة  ن�سر  �إىل 
و�الأجهزة  �ملللوؤ�للسلل�للسللات  خمللتلللللف  يف 
�سيتم  كللمللا  �لللعللربلليللة،  �حلللكللوملليللة 
تعميم �لتجارب و�الأبحاث �الإد�رية 
�للللعلللربللليلللة �للللنلللاجلللحلللة مللللن خلللال 
�إلكرتونية مرتبطة مبوقع  من�سة 
�جلائزة لا�ستفادة منها على �أو�سع 
نطاق مبينة �أن �جلائزة ت�سمل 15 
فئة موجهة للموؤ�س�سات و�لتجارب 
�لذكية  و�لللتللطللبلليللقللات  و�مللل�للسللاريللع 

و�الأفر�د يف �لدول �لعربية.
عبد�لقدو�س  �لدكتور  �للو�ء  و�أكللد 
م�ساعد  �لللعللبلليللديل،  علللبلللد�للللرز�ق 
�لقائد �لعام ل�سوؤون �لتميز و�لريادة 
يف �لللقلليللادة �لللعللامللة للل�للسللرطللة دبي، 
�أهمية حتفيز �الإبد�ع و�لتطوير يف 
�لعمل �الإد�ري �حلكومي مبا ي�سهم 
يف تلبية تطلعات �ل�سعوب �لعربية 
متميزة  خدمات  على  �حل�سول  يف 
يحقق  ومبللللا  عللاللليللة  جلللللودة  وذ�ت 
للمتعاملني  و�لللل�لللسلللعلللادة  �للللر�لللسلللا 

و�ملجتمع.
�لور�سة  خللال  �لعبيديل  و�أو�للسللح 
و�أهللد�ف �جلودة ومر�حل  مفاهيم 
تلللطلللورهلللا وفلللللو�ئلللللد تللطللبلليللقللهللا يف 

و�البتكار  و�ملللبللادرة  �ال�سرت�تيجي 
و�لتعلم �مل�ستمر و�الأد�ء و�الإجناز�ت 
�سرح  مت  كما  �ملحققة،  �ال�ستثنائية 
�لفئات �سمن  لهذه  �لتقييم  �أدو�ت 

�لور�سة.
�لور�سة  يف  �ملللل�لللسلللاركلللون  وتللللعللللرف 
�لتقييم  �أ�للسلللللوب  علللللى  �لللتللدريللبلليللة 
فئات  يف  و�لرت�سيحات  للم�ساركات 
م�ستوياتها،  مبللخللتلللللف  �جلللللائللللزة 
يف  �لللتللقلليلليللم  �أد�ة  يللعللتللمللد  حللليلللث 
باأف�سل  �ملتعلقة  �لرئي�سية  �لفئة 
�أو  هلليللئللة  و�أفللل�لللسلللل  عللربلليللة  وز�رة 
مللوؤ�للسلل�للسللة حللكللوملليللة عللربلليللة على 
�لريادي  �لللتللملليللز  ملل�للسللتللوى  قلليللا�للس 
للللللدى �جلللللهللللات �حللللكلللومللليلللة، ومت 
منظومة  مللع  �ن�سجاماً  ت�سميمها 
�لتي  �الإمار�تية  �حلكومي  �لتميز 
بن�سبة  �لللقللدر�ت  تقييم  على  تركز 
و�الأد�ء  �لنتائج  وتقييم   ،40%

�ملوؤثر بن�سبة 60%.
مدير  عللبللد�هلل  نعيمة  قللامللت  كللمللا 
للجائزة  �للللتلللنلللفللليلللذي  �لللللفللللريللللق 
“جائزة  من�سقي  بللاأدو�ر  بالتعريف 
يف  �لعربي”  �حللللكلللوملللي  �لللتللملليللز 
�لدول �لعربية �مل�ساركة، باعتبارهم 
�للللدول وفريق  بللني  �لللو�للسللل  حلقة 
�لعربية  و�ملللنللظللمللة  �جلللائللزة  �إد�رة 
دورهم  ويتمثل  �الإد�ريللللة،  للتنمية 
�جلللللهللللات  تللل�لللسلللجللليلللع وحتللللفلللليللللز  يف 
�مل�ساركة  على  و�أفر�دها  �حلكومية 
يف خملللللللف �لللللفللللئللللات عللللرب �مللللوقلللع 
www./ للللللجللائللزة �الإللللكلللرتوين 

�لذي   ،/ageaward.com
لللللة عن  يلللحلللوي ملللعلللللللوملللات مللفلل�للسّ
�جلللائللزة و�للسللروط �لللرت�للسللح يف كل 
�ملن�سقني  دور  يت�سمن  كللمللا  فللئللة، 
و�أف�سل  �لللنللجللاح  قلل�للسلل�للس  عللر�للس 
�لتجارب و�ملمار�سات، و�لتن�سيق مع 
�جلهات �حلكومية بدولهم حل�سر 
�مل�ساركني يف فئات �جلائزة �ملختلفة 
و�ختيار �أف�سل 3 متاأهلني لكل فئة 

على م�ستوى �لدولة.
�جلدير بالذكر �أن �ملنظمة �لعربية 
للتنمية �الإد�ريللة يف جامعة �لدول 
�لعربية بالتعاون مع حكومة دولة 
“جائزة  �الإمللار�ت �لعربية، �أطلقت 
�لتميز �حلكومي �لعربي” برعاية 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�الأمني  وحلل�للسللور  مكتوم  �آل  ر��للسللد 
�لعام جلامعة �لدول �لعربية �أحمد 
تفاهم  مللذكللرة  ووقللعللت  �أبو�لغيط، 
ب�ساأن  �الإمللللار�ت  دوللللة  مللع حكومة 
�جلانبني  بللني  �مللل�للسللرتك  �لتنظيم 
ت�سليط  يف  يلل�للسللهللم  مبلللا  للللللجللائللزة 
�للل�للسللوء علللللى �للللتلللجلللارب �الإد�ريللللللة 
�لعربية  �ملللنللطللقللة  يف  �للللنلللاجلللحلللة 
�حلكومية  �لللللكللللفللللاء�ت  وتللللكللللرمي 
ملللبلللادئ �حلكومة  ودعللللم  �لللعللربلليللة 
تلبية  علللللللى  �لللللللقللللللادرة  �مللللتلللقلللدملللة 

تطلعات �ملجتمعات �لعربية.
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اأخبـار الإمـارات

ال�سارقة بجامعة  والف�ساء  الطريان  قانون  ماج�ستري  يدر�سون  ومواطنة  مواطنا   19
•• اأبوظبي-وام:

من  �الأوىل  �للللدورة  �سمن  �ملللو�طللنللني  مللن  وطالبة  19 طالبا  يللدر�للس 
بني  �مل�سرتك  �مل�سروع  و�لف�ساء  �لللطللري�ن  قللانللون  ماج�ستري  برنامج 
وذلك  �لللدولللة  يف  �ل�سارقة  وجامعة  �مللللدين  للطري�ن  �لعامة  �لهيئة 
بهدف توفري كفاء�ت �إمار�تية قادرة على �البتكار ومو�كبة �لتطور�ت 
�ملتاحقة �لتي ي�سهدها هذ� �لقطاع �حليوي. ويعكف �لطاب حاليا 
يف  نوعه  مللن  �الأول  يعد  �لللذي  �لللربنللامللج  يف  در��ستهم  ��ستكمال  على 
�أن  �ملللقللرر  عللامللني حلليللث مللن  مللللدة  �الأو�لللسلللط وي�ستمر  �للل�للسللرق  منطقة 
من  �لثانية  للدورة  �لدر��سة  تبد�أ  بينما  �ملقبل  �لعام  مطلع  يتخرجو� 

�لربنامج مطلع �سبتمرب �ملقبل 2019.

و�أفادت �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين وكالة �أنباء �الإمار�ت و�م �أن نحو 
40 مو�طنا ومو�طنة تقدمو� حتى �الآن للح�سول على �ملنحة �ملقدمة 
و�لف�ساء  �لطري�ن  قانون  ماج�ستري  برنامج  يف  للدر��سة  �لهيئة  من 
�لدر��سية  م�ساريفهم  بكافة  �لهيئة  تتكفل  �سنويا  ل�سخ�سني  و�ملقررة 
وتقدمي  للت�سجيل  مللوعللد  �آخلللر  �أن  �لهيئة  و�أ�للسللافللت  �لللتللخللرج..  حتى 

طلبات �ملنحة يف 25 �أغ�سط�س �حلايل.
وقال �سعادة �سيف حممد �ل�سويدي مدير عام �لهيئة �لعامة للطري�ن 
�ملدين يف �لدولة �إن طرح برنامج ماج�ستري قانون �لطري�ن و�لف�ساء 
بالتعاون مع جامعة �ل�سارقة جاء ملو�كبة �إجنللاز�ت �الإمللار�ت يف جمال 
�لقطاع  هذ�  الحتياجات  وتلبية  �لف�ساء  و��ستك�ساف  �ملللدين  �لطري�ن 

�حليوي �ملتطور ب�سكل م�ستمر.

يف  �ال�ستثمار  �إىل  ت�سعى  �ملللدين  للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  �أن  و�أ�للسللاف 
جمال  يف  �ملتخ�س�سة  �الإمللار�تلليللة  �لب�سرية  �ملللللو�رد  وتللطللويللر  �ملللعللرفللة 
�لطري�ن �ملدين من خال �لتعليم �جلامعي مبا يعزز مكانة �الإمار�ت 
�لعلوم  جمللاالت  يف  �لتميز  م�ستويات  �أعلى  �إىل  و�سوال  عامليا  �لللر�ئللدة 
�لطري�ن  قطاع  ي�سهدها  �لتي  �ملتاحقة  �لتطور�ت  ملو�كبة  �حلديثة 

�ملدين.
�ملخت�سة  باعتبارها �جلهة  �لربنامج  �لهيئة تدعم  �أن  �ل�سويدي  وذكر 
باجلو�نب �لرقابية و�لت�سريعية لقطاع �لطري�ن �ملدين وو�سع وتنظيم 
هذ�  خمرجات  �أن  �إىل  م�سري�  بالقطاع..  �ملتعلقة  �لتدريبية  �لرب�مج 
من  فيه  �لعاملة  �لب�سرية  �لللقللوة  بتمكني  �لقطاع  �ستدعم  �لربنامج 
�لدولة  م�سالح  على  للمحافظة  و�لف�ساء  �لللطللري�ن  بقو�نني  �الإمللللام 

ودعم موقعها �لريادي يف قطاع �لطري�ن �ملدين.
�جلدير بالذكر �أن در��سة ماج�ستري قانون �لطري�ن و�لف�ساء يف جامعة 
�ل�سارقة بد�أت يف �سبتمرب 2018 و�لذي من �ساأنه �أن يعمل على تعزيز 
�لكفاء�ت �ملتخ�س�سة يف جمال �لطري�ن و�لف�ساء نظر� لتميزه باجلمع 
و�الأمن  و�لف�ساء  و�لللطللري�ن  �لللقللانللون  مثل  تخ�س�س  مللن  �أكلللر  بللني 

و�القت�ساد.
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مللن  �أكللادميلليللا  �ملعتمد  �لللربنللامللج  يتميز  كما 
بدر��سة م�ساقات �لقانون �جلوي و�لف�سائي باللغة �الجنليزية �إ�سافة 
�إىل �لتدريب �لعملي لدى �جلهات �حلكومية �ملعنية بالقطاع و�ملطار�ت 
و�للسللركللات �لللطللري�ن بللاالإ�للسللافللة �إىل �إجنلللاز بللحللوث يف مللر�جللع متعددة 

متخ�س�سة يف قطاع �لطري�ن.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل وزير تطوير البنية التحتية
•• راأ�س اخليمة -وام:

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �الأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة بح�سور �سمو �ل�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر �لقا�سمي 
ويل عهد ر�أ�س �خليمة �أم�س بق�سر �سموه مبدينة �سقر بن حممد معايل 
�لتحتية  �لبنية  تطوير  وزير  �لنعيمي  بلحيف  بن حممد  عبد�هلل  �لدكتور 

و�لوفد �ملر�فق له.
�أهمية ت�سافر  �للقاء على  ر�أ�للس �خليمة خال  �ل�سمو حاكم  و�أكللد �ساحب 
جهود موؤ�س�سات �لدولة كافة لتوفري �حلياة �لكرمية للمو�طن، م�سري� �إىل 
�الهتمام �لذي توليه �الإمار�ت حتت قيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، وبتوجيهات �أخيه �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي، رعاه �هلل، ومتابعة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة، للخطط �لتنموية  ويل عهد 

�لهادفة �إىل رفاهية لل�سعب �الإمار�تي وتوفري متطلباته و�حتياجاته.
و�سدد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي على �سرورة �لتعاون 

و�لتن�سيق بني كافة �ملوؤ�س�سات �حلكومية يف خمتلف �لقطاعات مبا ي�سهم يف 
تطوير �خلدمات وم�ساريع �لبنية �لتحتية �لتي تعود بالنفع و�لفائدة على 
�أر�س �الإمللار�ت عامة، و�ملتعلقة بقطاع �الإ�سكان على  كافة �ملتو�جدين على 
وجه �خل�سو�س نظر�ً لتاأثريها �لكبري و�ملبا�سر على حياة مو�طني �لدولة.

�ملتعلقة بجهود  �ملهمة  �ملو��سيع  ��ستعر��س جملة من  �للقاء  وجرى خال 
�لوز�رة يف �سبيل تطوير �لبنية �لتحتية يف �لدولة مبا يدعم خطط �لتنمية 
و�لعاملي  �الإقليمي  �مل�ستويني  �الإمللار�ت على  تناف�سية  �لطموحة ويرفع من 
ال�سيما يف ظل �ل�سمعة �لتي حتظى بها كو�حدة من �لدول �لتي تويل هذ� 
جل  عليه  تقوم  �لللذي  �الأ�سا�س  ُي�سكل  كونه  كللربى  �أهمية  �حليوي  �لقطاع 

�خلطط و�ل�سيا�سات �لتنموية.
كما مت ��ستعر��س جمموعة �ل�سيا�سات و�ال�سرت�تيجيات �لتي تهدف �لوز�رة 
�لدولة  �لعامة يف  و�ملر�فق  و�ملن�ساآت  �الإ�سكان  �إىل تطوير قطاع  ور�ئها  من 

بالتن�سيق مع �جلهات �الحتادية و�ملحلية.
ح�سر �للقاء �ل�سيخ �أحمد بن �سعود بن �سقر �لقا�سمي رئي�س د�ئرة �خلدمات 
�لعامة ومنذر حممد بن �سكر �لزعابي مدير عام د�ئرة بلدية ر�أ�س �خليمة 

و�ملهند�سة جميلة �لفندي �ملدير �لعام لربنامج �ل�سيخ ز�يد لاإ�سكان.

عجمان موا�سلت  يف  اللكرتونية  املعاملت  عدد    8111
•• عجمان - الفجر 

ك�سفت موؤ�س�سة �ملو��سات �لعامة 
�ملعامات  علللدد  عللن  –عجمان  
�الأول  �لن�سف  �اللكرتونية خال 
للعام �جلاري 2019�لتي بلغت”   
“ بن�سبة زيادة “ 20%    8111
عمر  و�أ�سار   ، �ملا�سي  �لعام  “ عن 
�لتنفيذي  �مللللديلللر  للللوتلللاه  حمللمللد 
�ملوؤ�س�سة  �أن   �لللعللمللللليللات  لللقللطللاع 
�لتو��سل  قللنللو�ت  لللتللطللويللر  �سعت 
خال  مللن  وذللللك  متعامليها  مللع 
حتديث موقعها �الإلكرتوين  ب�سكل  
م�ستمر  لتوفر فيه كافة �ملعلومات  
مما �سهل رحلة �ملتعامل و�إمكانية 
طلب �خلدمة يف �أي مكان �أو زمان  
�ملوؤ�س�سة  حلل�للسلللللت  ذللللك  ونللتلليللجللة 
بن�سبة  �لرقمي  �لتحول  ر�ية  على 
�خلدمات،  �أمتللتللة  مللن   100%
�لتو��سل  �إمكانية  �إىل  باالإ�سافة 
ملللع ملللركلللز �التللل�لللسلللال علللللى ملللد�ر 
�سعيا   600599997 �لللليلللوم 
عجمان  روؤيللللة  حتللقلليللق  �إىل  مللنللهللا 

2021
تكتفي  مل  �ملوؤ�س�سة  بلللاأن  و�أ�للسللاف 
حتقيق  �إىل  وتللللوجللللهللللت   بللللذلللللك 
�جلللهللات �حلكومية  مللع  �لللتللكللامللل 
�الخرى  لتحقق �سعادة �ملتعاملني 
مللن خلللال تللنللوع قللنللو�ت خدمات 
�ملللوؤ�للسلل�للسللة علللللى �للسللبلليللل �مللللثلللال ال 
�حللللل�للللسللللر �مللللللوقلللللع �الإلللللللكللللللرتوين 
www.at.gov.ae  و�لتطبيق 
�ىل  بللاال�للسللافللة  �لذكي”م�سار” 

و�ال�ستغناء عن �مل�ستند�ت �لورقية 
و�لتعديل  �حلللفللظ  �مللكللانلليللة  ملللع 
وكللذلللك عللر�للس �ملللهللام و�الهللللد�ف 
ومتابعة  بهم  �خلا�سة  �لوظيفية 
ن�سبة �الإجنلللاز، كما مت من خال 
�ملعلومات  و  �لثقافة  ن�سر  �لبو�بة 
وتزويدهم باآخر �الأخبار �حلديثة  
�ملللوؤ�للسلل�للسللة علللللى ت�سجيع  وحتللر�للس 
باإ�سافة  وذلللك  معنوياً   �ملوظفني 
عن  للللللتللعللبللري  كفو“    ” نللللظللللام 

�المتنان و�ل�سكر  فيما بينهم. 
و�أكلللللد عللمللر حمللمللد للللوتلللاه �ملدير 
�لعمليات  للللقلللطلللاع  �للللتلللنلللفللليلللذي 
�ملعامات  علللللدد  يف  �للللللزيلللللادة  �أن 

�لك�سك للخدمة �لذ�تية باالإ�سافة 
ملوظفيها  �لد�خلية  �خلدمات  �ىل 
هم و�جهة �ملوؤ�س�سة ف�سعادتهم  بعدِّ
�أطلقت  لذ�  متعامليها  �سعادة  من 
بو�بة  “ وهللللي  “ �لللللللربزة  بلللو�بلللة 
�خلدمات  جللملليللع  ت�سمل  د�خللللليللة 
من  �ملللوظللف  ومتكن  �الإلكرتونية 
�خلدمة  وتقييم  طلباته  متابعة 
بعد �النتهاء  منها بهدف حت�سني 
�خلللدمللات  ورفلللع ر�للسللا �ملوظفني، 
وحتتوي �لبو�بة على نظام حديث 
�ملوظفني  مُتكن  �مل�ستند�ت  الإد�رة 
�الآخرين  مع  �مللفات  م�ساركة  من 
وقللللت  �ي  يف  لللللهللللا  �لللللللرجللللللوع  �أو 

�لعمل  �أن  على  يللدل  �الإلكرتونية 
علللللللى �أمتللللتللللة �خلللللدمللللات قللللد �أتللللى 
�ملعامات  �سهلت  قد  بثماره حيث 
�الإلكرتونية على �ملتعاملني �إجناز 
منازلهم  يف  �ملطلوبة  معاماتهم 
بلللدون  �خلللا�للسللة  مللكللاتللبللهللم  يف  �أو 
ملقر  �سخ�سيا  للح�سور  �حلللاجللة 
�ملوؤ�س�سة، كما �أن دعم �الإد�رة �لعليا 
�لتحتية  �لبنية  وتللوفللر  �مل�ستمر 
�لد�خلية  �لقوى  وتوفر  �ملائمة 
بعجلة  دفللللللع  ملللللا  هلللللو  �لللللد�فللللعللللة 
�خلدمات  �أمتتتة  الإمتللام  �ملوؤ�س�سة 
�سعيا منها للت�سهيل على �لعماء 
وتوفري� للوقت و�جلهد للو�سول 

�إىل ر�سائهم.
ر�للسللا خلف  �أ�للسللافللت  وملللن جانبها 
�ل�سام�سي �ملدير �لتنفيذي لقطاع 
تلللطلللويلللر �ملللل�لللسلللاريلللع و�خلللللدمللللات 
�أن �لتحول �لرقمي جاء  �مل�ساندة  
�الإمللللار�ت  لللروؤيللة حكومة  مللو�كللبللا 
للللللاإملللللار�ت  وجملللللللللار�ة   2021
�الأخللللللللرى، كللمللا �أنللللله يللعللد �إحللللدى 
�للللقلللوة يف �ملللوؤ�للسلل�للسللة حيث  نللقللاط 
موظفيها  جللملليللع  �أ�لللسلللركلللت  �أنلللهلللا 
يف عللمللللليللة �لللتللحللول �لللرقللمللي من 
�الأفكار  لللتللبللادل  عمل  ور�لللس  عمل 
�لتي من �ساأنها �الإفللادة يف تطوير 
�لعمل �الإلكرتوين يف �ملوؤ�س�سة كما 
باأهمية  تللوعللويللة   مت عللمللل ور�لللس 
�أن  و�أ�سافت  �الإلكرتوين،  �لتحول 
�لعمل �ملتكامل بني �لفريق هو �أحد 
�أ�سباب جناح �ملوؤ�س�سة للو�سول �إىل 

ر�ية �لتحول �لرقمي.

حّق االإمارات باجلزر الثالث توؤكده االأدلة والوثائق 

الأر�سيف الوطني ينظم حما�سرة وطنية عن اجلزر الثلث ملوظفي »اأبوظبي للأوراق املالية«
•• اأبوظبي-الفجر:

�لثاث..  “�جلزر  بعنو�ن  �لوطني مبقره حما�سرة وطنية  �الأر�سيف  نظم 
لاأور�ق  �أبللوظللبللي  �سوق  مللن موظفي  وفللد  �إمللار�تللي مثبت” ح�سرها  حللق 
ملقر  �لوفد  زيللارة  برنامج  �ملحا�سرة �سمن  �الإد�ري، وجللاءت  �ملالية وجهازه 
�الأر�سيف �لوطني، وقد ركزت �ملحا�سرة يف ق�سية �جلزر �لثاث يف �خلليج 
�لعربي: �أبومو�سى، وطنب �لكربى، وطنب �ل�سغرى، و�سلطت �ل�سوء على 
�خللفية �لتاريخية للجزر، وحقوق �الإمار�ت �ل�سيادية فيها، وعلى �حلقائق 

�إثبات  يف  �الإملللار�ت  دولللة  �إليها  ت�ستند  �لتي  �لقانونية  و�الأدللللة  �لتاريخية 
ملكيتها للجزر.

يف  و�ملحا�سر  �لتعليمية  �لللرب�مللج  �سابط  �ألقاها  �لتي  �ملحا�سرة  وخل�ست 
�الإملللار�ت يف �جلزر،  ��سماعيل عبد �هلل - حقوق  �لوطني حممد  �الأر�سيف 
�أدلة �الإثبات �لتي  �إىل ��ست�سر�ف �آفاق ت�سوية �لنز�ع يف �جلزر، م�سرية �إىل 

حتوزها دولة �الإمار�ت لت�سويغ مت�سكها بهذه �جلزر �لثاث.
ود�رت �ملحا�سرة حول و�سع �جلزر �لثاث »�أبو مو�سى، طنب �لكربى، طنب 
�ل�سغرى« عرب �لتاريخ، م�ست�سهدة بالوثائق �لتاريخية �لتي تثبت حقيقة 

�أدلللة �الإثللبللات �لتي حتوزها دولة  �لللثللاث، وقللّوة  �إيلللر�ن للجزر  عللدم ملكية 
�الإمار�ت وتوؤكد حقوقها بهذه �جلزر.

و�طلع وفد �سوق �أبوظبي لاأور�ق �ملالية -�لذي �سم 23 موظفاً و�إد�رياً- 
على دور �الأر�سيف �لوطني يف تنظيم �أر�سيفات �جلهات �حلكومية يف �لدولة، 
وفق  �الأر�سيفي  �لعمل  �إر�للسللاخ  تعتمد  �لتي  �لقادمة  �ملرحلة  يف  دوره  وعلى 
مبو�كبة  �لوطني  �الأر�سيف  �هتمام  مدى  وعلى  �لعاملية،  �ملمار�سات  �أف�سل 

خططه �مل�ستقبلية مع تطلعات روؤية �الإمار�ت 2021. 
من  يقدمه  ما  وباأهمية  وبتطوره،  �لوطني  �الأر�سيف  بللدور  �لوفد  و�أ�للسللاد 

معلومات تاريخية عن دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�الأر�سيف  مقر  �إىل  �ملالية  للللاأور�ق  �أبوظبي  �سوق  موظفي  زيللارة  و�سملت 
�لوطني، جولة يف قاعة �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان، �لتي ت�سم مناذج من �لوثائق 
�ملكتوبة، و�خلر�ئط، و�ل�سور �لفوتوغر�فية �لتاريخية، وتوثق ملر�حل قيام 
�حتاد دولة �الإمللار�ت، وتابع �لوفد �ل�سيف يف قاعة �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
للو�قع �الفرت��سي فيلماً وثائقياً ثاثي �الأبعاد عن ما�سي دولة �الإمار�ت 
�ملتمثلة  �لوطن،  �الأر�سيف �لوطني ودوره يف حفظ ذ�كرة  وحا�سرها، وعن 

بتاريخ وتر�ث دولة �الإمار�ت ومنطقة �خلليج.

حتت �ضعار منظمة االأمم املتحدة النه�ضة بالتعليم

 جمل�س وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع لل�سباب يحتفي باليوم العاملي لل�سباب 
•• دبي-الفجر

تاريخ  ي�سادف  �لللذي  لل�سباب  �لعاملي  باليوم  �حتفاء 
بالتعليم”  “�لنه�سة  �للسللعللار  وحتلللت  �غ�سط�س   12
لل�سباب،  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  جمل�س  نظم 
عدد  بح�سور  �الأمريكية،  �ل�سارقة  جامعة  يف  فعالية 

من موظفي �لوز�رة �ل�سباب وطاب �جلامعة. 
وي�سلط �سعار منظمة �الأمم �ملتحدة هذ� �لعام �ل�سوء 
على �جلهود �ملبذولة الإتاحة �لتعليم للجميع وتي�سريه 
�أمام �ل�سباب. وذلك بناء على �لهدف �لر�بع من خطة 
على  ين�س  �للللذي   ،2030 لللعللام  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
للجميع  و�ل�سامل  �ملن�سف  �جليد  �لتعليم  “�سمان 

وتعزيز فر�س �لتعّلم مدى �حلياة«.
خال  مللن  تفاعلية  �أن�سطة  عللدة  �لفعالية  وت�سمنت 
تللركللز كللل حمللطللة علللللى هدف  4 حمللطللات  تخ�سي�س 
حمدد من �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة 2030، و�أهمها 
باالإ�سافة  �لتعليم،  وجلللودة  و�لللرفللاه  �جللليللدة  �ل�سحة 
�الإنتاج  وحتقيق  �القت�سادي،  و�لنمو  �لللائللق  للعمل 
و�ملوؤ�س�سات  و�لعد�لة  و�ل�سام  �مل�سوؤول،  و�ال�ستهاك 
�لنهاية  ن�ساًطا يهدف يف  �لقوية. ويت�سمن كل هدف 

على  �لللعللام  ودوره  �لتعليم  �أهللملليللة  علللللى  �لللتللاأكلليللد  �إىل 
حتقيق كل هدف على حدى. 

ال�ضباب �ضركاء يف املجتمع العاملي
وز�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�سريف  �سلطان  �لدكتور  و�أ�سار 
�لعاملي  �ليوم  �أن  �إىل  لل�سباب  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة 
لل�سباب ميثل منا�سبة �سنوية �عتمدتها منظمة �الأمم 
�ملتحدة لت�سليط �ل�سوء على ق�سايا �ل�سباب يف �لعامل، 
يف  �للسللركللاء  بو�سفهم  �ل�سباب  باإمكانيات  ولاحتفاء 
�لر�سيدة  �لللقلليللادة  �إيلللاء  �إىل  ولللفللت  �لللعللاملللي.  �ملجتمع 
لللللل�للسللبللاب كللمللحللرك رئلليلل�للس لابتكار  مللكللانللة مللتللملليللزة 
بيئة  توفري  خللال  مللن  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  وحتقيق 
حتقيق  يف  م�ساركتهم  ودعللم  �ل�سباب  الإبلللد�ع  حا�سنة 
م�ستهدفات �الأجندة �لوطنية لل�سباب، لبناء جيل من 
و�لريادة وجت�سيد  �ملبادرة  بروح  �ملتمتع  �ملنتج  �ل�سباب 

�لقيم �الإمار�تية. 
بني  و�للسللل  كحلقة  دوره  ميللار�للس  �ملجل�س  �أن  و�أو�للسللح 
�ل�سباب و�سّناع �لقر�ر يف �لوز�رة، لتعزيز دور �ل�سباب 
�لللللوز�رة  وملللبلللادر�ت  ��سرت�تيجية  �إجنللللاح  يف  �للللريلللادي 
نللحللو حتللقلليللق نللظللام �للسللحللي فللعللال وملل�للسللتللد�م ملجتمع 

�سعيد، حيث ي�سم �ملجل�س نخبة من �ل�سباب �ملو�طن 
�بتكارية  �إيللجللابلليللة وروؤيلللللة  بللطللاقللة  يللتللمللتللعللون  �لللذيللن 
للدولة،  �مل�ستقبلية  �ال�سرت�تيجية  �لتوجهات  ملو�كبة 
ليكونو� قادة حقيقيني للم�ستقبل متحملني �مل�سوؤولية 

�لوطنية، مت�سلحني بروح �النتماء و�لوالء للدولة. 

اإجنازات املجل�ش 
�إجناز�ت  �سلطان  �لدكتور  ��ستعر�س  �ملنا�سبة  ويف هذه 
�ملجل�س و�أبرز �خلطط �مل�ستقبلية و�ملبادر�ت و�لرب�مج 
�الإعان  مت  �لتي  و�لرتفيهية  و�لتثقيفية  �لتوعوية 
�أول برنامج  عنها خال �لعام �جلللاري، ومنها �إطللاق 
يعد  و�لللذي  �ل�سحة،  جمللال  يف  �مل�ستقبل  �سباب  لقادة 
�الأول من نوعه على م�ستوى �ل�سرق �الأو�سط، ويهدف 
نحو  �للللوز�رة  نقل  على  قلللادرة  �سابة  قلليللادة  تاأهيل  �إىل 
د�عمة  بيئة  بخلق  ت�سهم  مللهللار�ت  الكت�ساب  �مل�ستقبل 
لابتكار و�ل�سعادة، باالإ�سافة �إىل مبادرة “ 60 دقيقة 
�لتجارب  �أفلل�للسللل  علللللى  �للل�للسللبللاب  ُملهم” الإطللللاع  مللع 
��ستلهام  على  حتفيزهم  بغر�س  �لناجحة،  و�ملمار�سات 
�لنجاح، �إىل جانب �إطاق عدد من �لرب�مج �لتطوعية 

و�لتوعوية لفئة �ل�سباب.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �للجنة �لوطنية لانتخابات 
�ملجل�س  لع�سوية  �لرت�سح  باب  فتح 
�لوطني �الحتادي خال �لفرتة من 
18 �أغ�سط�س  �ملللو�فللق   يللوم �الأحلللد 
 22 �ملللو�فللق   يللوم �خلمي�س  ولغاية 

�أغ�سط�س 2019.
كلللل من  �أن علللللى  �للللللجللنللة  و�أكلللللللدت 
يتقدم  �أن  نف�سه  تر�سيح  يف  يللرغللب 
�الإملللارة  جلنة  �إىل  تر�سحه  بطلب 
�النتخابية،  هيئتها  يف  ��سمه  �ملقيد 
وذلك خال �لفرتة �ملحددة و�سمن 
�للللللدو�م �لللر�للسللمللي �لللللذي ميللتللد من 
�ل�ساعة 8 �سباحاً وحتى �ل�ساعة 3 

ع�سر�ً.
�لر�غبني  علللللى  �أن  �للجنة  وبلليللنللت 
�ملجل�س  النلللتلللخلللابلللات  �للللرت�لللسلللح  يف 
فيهم  تتوفر  �أن  �الحتللادي  �لوطني 
جمللمللوعللة ملللن �للل�للسللروط وهلللي �أن 

�إمار�ت  �إحلللدى  مو�طني  مللن  يكون 
�الحتللللللاد، ويللقلليللم بلل�للسللفللة د�ئلللملللة يف 
�ملجل�س  يف  ميللثلللللهللا  �لللتللي  �الإملللللللارة 
�لوطني �الحتادي، و�أن ال يقل �سنه 
ميادية  �سنة  وع�سرين  خم�س  عن 
يكون من مو�ليد يوم 04  �أن  “�أي 
قبله”،  وملللا   1994 علللام  �أكللتللوبللر 
�ملدنية،  باالأهلية  متمتعاً  يكون  و�أن 
حممود �ل�سرية، ح�سن �ل�سمعة، مل 
ي�سبق �حلكم عليه يف جرمية خملة 
�إليه  يللكللن قللد رد  بللاللل�للسللرف، مللا مل 
يكون  و�أن  للقانون،  طبقاً  �عتباره 

لديه �إملام كاف بالقر�ءة و�لكتابة.
وقال معايل عبد �لرحمن �لعوي�س، 
وزير �ل�سحة ووقاية �ملجتمع، وزير 
�لوطني  �ملللجللللل�للس  للل�للسللوؤون  �للللدوللللة 
�لوطنية  �للجنة  رئي�س  �الحتلللادي، 
�النتخابات  “�إن  للللانلللتلللخلللابلللات: 
�لربملانية يف دولة �الإمار�ت تو��سل 
خال  من  و�لتفرد،  للتميز  �سعيها 

�العتماد على �لركائز �لرئي�سة �لتي 
على  �ملحافظة  وهللي  عليها،  قللامللت 
�لنجاحات  على  و�لبناء  �ملكت�سبات 

و�الإجناز�ت«.
“�لعملية  مللللعللللاللللليلللله:  و�أ�لللللللسلللللللاف 
�ملجل�س  النلللتلللخلللابلللات  �النللتللخللابلليللة 
ت�سل   2019 �الحتللللادي  �لللوطللنللي 
م�سريتها  يف  جللديللدة  مللرحلللللة  �إىل 
بللاب �لرت�سح  �الإعلللان عن فتح  مع 
لللللعلللل�للللسللللويللللة �ملللللجللللللللل�للللس �لللللوطللللنللللي 
�الحتللللللللادي، و�للللتلللي تللعللد ملللن �أهلللم 
�أع�ساء  حر�س  تللربز  الأنها  �ملللر�حللل 
�مل�ساركة  على  �النتخابية  �لهيئات 
�لوطني  �حلللللدث  هلللذ�  �لللفللاعلللللة يف 
يف  �لوطنية  م�سوؤولياتهم  وحتللمللل 
�ملو�طن ونقل �سوته وتلبية  متثيل 

�حتياجاته وتطلعاته«.
�لفاعلة  �مل�ساركة  �إىل  معاليه  ودعللا 
يف  �النتخابية  �لهيئات  �أع�ساء  من 
هذه �ملرحلة، موؤكد�ً �أهمية �اللتز�م 

�خلا�سة  و�الإجللللللللر�ء�ت  بللاللل�للسللروط 
معاليه:  وقلللال  �لللرت�للسللح،  بعمليات 
“تقع على عاتق �ملر�سحني لع�سوية 
�ملجل�س �لوطني �الحتادي م�سوؤولية 
كبرية يف �إعد�د �لرب�مج و�حلمات 
�لناخبني  جتللذب  �لللتللي  �النتخابية 
وتام�س تطلعاتهم وحتفزهم على 

�لت�سويت لهم.

طلبات الرت�ضح
و�أكدت �للجنة �لوطنية لانتخابات 
بالرت�سح  �لر�غبني  على  يجب  �أنلله 
تللللقللللدمي طلللللللبلللات �للللرت�لللسلللح خلللال 
ولغاية  �أغ�سط�س   18 مللن  �لللفللرتة 
�أن  علللللى   ،2019 �أغلل�للسللطلل�للس   22
بو��سطة  �لرت�سح  تقدمي طلب  يتم 
بو��سطة  �أو  نف�سه  �لرت�سح  طللالللب 
وكيل، و�أن يتم تقدمي طلب �لرت�سح 
�إىل جلنة �الإمارة �لتي ينتمي �إليها 

طالب �لرت�سح.

�لوثائق �ملطلوبة  �للجنة  و�أو�سحت 
بطاقة  هللي  �لرت�سح  عملية  المتللام 
�لهيئة  ملللللن  �لللللل�لللللسلللللادرة  �لللللهللللويللللة 
و�جلن�سية،  للللللهللويللة  �الحتلللللاديلللللة 
وخلللا�لللسلللة �للللقللليلللد، و�لللسلللهلللادة بحث 
�حلالة �جلنائية موجهة �إىل �للجنة 
�لوطنية لانتخابات، باالإ�سافة �إىل 
�لر�سوم �خلا�سة بعملية �لت�سجيل. 
�ملوظف  على  �أن  �للجنة  بينت  كما 
�للللللعلللللام )�الحتللللللللللللللادي و�ملللللحلللللللللي(؛ 
للرت�سح  بطلب  بللالللتللقللدم  �لللر�غللب 
تقدمي  �لعموميني  �ملللوظللفللني  مللن 
�إجلللازة  علللللى  ح�سوله  تفيد  �للسللهللادة 
قائمة  �إعللان  تاريخ  من  عمله  من 
-09-03“ �لللنللهللائلليللة  �ملللر�للسللحللني 
�ليوم  تلللاريلللخ  وحلللتلللى  2019م” 
-10-05“ لللانللتللخللابللات  �ملللحللدد 

بذوي  يللتللعلللللق  وفلليللمللا  2019م”، 
�للل�للسللفللة �لللعلل�للسللكللريللة، فلليللجللب على 
طالب �لرت�سح تقدمي �سهادة تفيد 

ملللو�فلللقلللة جللهللة عللمللللله علللللى منحه 
�إعللللللان قائمة  تلللاريلللخ  �إجلللللللازة ملللن 
-09-03“ �لللنللهللائلليللة  �ملللر�للسللحللني 
�ليوم  تلللاريلللخ  وحلللتلللى  2019م” 
-10-05“ لللانللتللخللابللات  �ملللحللدد 

2019م«.
�ل�سلطة  الأعلل�للسللاء  بللالللنلل�للسللبللة  و�أملللللا 
علللللللى طالب  فللليلللجلللب  �للللقللل�لللسلللائللليلللة 
تثبت  �للللسللللهللللادة  تللللقللللدمي  �لللللرت�للللسللللح 
��للسللتللقللالللتلله مللن وظلليللفللتلله مللع طلب 
باأع�ساء  يللتللعلللللق  وفلليللمللا  �للللرت�لللسلللح، 
�لوطني �الحتللادي �حلايل،  �ملجل�س 
�أع�ساء  مللن  �لللرت�للسللح  طللالللب  فيعد 
�ملجل�س �لوطني �الحتادي �حلاليني 
متوقفاً عن �أد�ء مهام ع�سويته من 
�ملر�سحني  قلللو�ئلللم  �إعللللللان  تلللاريلللخ 

�لنهائية “03-09-2019م«.

ت�ضجيل املر�ضحني
�لوطنية  �للللللللجلللنلللة  حلللللللددت  وقللللللد 

و�لتي  �ملللر�للسللحللني،  ت�سجيل  مللر�كللز 
�إمللللللللار�ت  جلللمللليلللع  يف  تلللوزيلللعلللهلللا  مت 
�لدولة حيث مت يف �أبوظبي حتديد 
جمللمللوعللة ملللن �مللللر�كلللز وهللللي مقر 
جلنة �إمارة �أبوظبي يف غرفة جتارة 
�أبللوظللبللي �لللطللابللق )2(،  و�للسللنللاعللة 
جمل�س  رئي�س  قللاعللة  يف  �لللعللني  ويف 
بللن ز�يلللد، ويف  ��للسللتللاد هلللز�ع  �الإد�رة، 

�لظفرة جمل�س مدينة ز�يد.
و�أما يف دبي فقد مت حتديد قاعة حتا 
“�سي ودي” يف مركز دبي �لتجاري 
قبول  ف�سيتم  �ل�سارقة  ويف  �لعاملي، 
طلبات �ملر�سحني يف قاعة رقم )1( 
الإمارة  �ال�ست�ساري  �ملجل�س  مببنى 
�ل�سارقة، ويف عجمان �سيتم ��ستقبال 
�لطلبات يف  قاعة �ل�سيخ حميد  يف  
�سيتم  حني  يف  عجمان”،  “متحف 
�لقيوين  �أم  يف  �لطلبات  ��ستقبال 
باأم  �الجتماعية  �لتنمية  مللركللز  يف 
�خليمة  ر�أ�لللس  �إمللللارة  ويف  �لقيوين، 

�لقاعة  يف  �لطلبات  ��للسللتللام  �سيتم 
�لللكللربى بللاملللركللز �لللثللقللايف يف �إملللارة 
ر�أ�س �خليمة، ويف �لفجرية، ف�سيتم 
��للسللتللام �لللطلللللبللات يف غللرفللة جتارة 
�لثامن.  �لطابق  �لفجرية  و�سناعة 
و�أكدت �للجنة �لوطنية لانتخابات 
�ال�ستمار�ت  جللملليللع  وفللللللرت  �أنللللهللللا 
على  �ملللر�للسللحللني  بت�سجيل  �ملتعلقة 
موقع �للجنة �لوطنية لانتخابات، 
حيث ي�ستطيع �أي ر�غب يف �لرت�سح 
�ال�للللسللللتللللمللللار�ت  علللللللى  يلللحللل�لللسلللل  �أن 
�لت�سجيل  مركز  �إىل  و��سطحابها 
باالإ�سافة �إىل �سورتني �سخ�سيتني 

حديثتني.

•• الفجرية -وام:

�للل�للسللرقللي ع�سو  بللن حمللمللد  حللمللد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �للسللاحللب  قلللدم 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �لفجرية �أم�س و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور 
و�أعرب  و�لدة بركات وعي�سى ح�سن بركات.  لها عائ�سة عبد�هلل 
يف  �لعز�ء  جمل�س  زيارته  خال  �لفجرية  حاكم  �ل�سمو  �ساحب 
منطقة مري�سيد بالفجرية، عن خال�س تعازيه و�سادق مو��ساته 
الأ�سرة وذوي �لفقيدة، د�عياً �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمدها بو��سع 
رحمته، و�أن ي�سكنها ف�سيح جناته، و�أن يلهم �أهلها وذويها �ل�سرب 
�لللعللز�ء مللعللايل �سعيد حممد  تللقللدمي و�جلللب  و�للل�للسلللللو�ن. ح�سر 

�لفجرية،  حاكم  �ل�سمو  ل�ساحب  �خلللا�للس  �مل�ست�سار  �لرقباين 
وعدد من �مل�سوؤولني يف �لفجرية.

�ليوم  �ل�سرقي  �ل�سيخ حمد بن حممد  �ل�سمو  كما قدم �ساحب 
و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له �سعود �أحمد علي �لبلو�سي.

جمل�س  زيللارتلله  خللال  �لفجرية  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  و�أعلللرب 
�لعز�ء يف منطقة مري�سيد بالفجرية، عن خال�س تعازيه و�سادق 
مللو��للسللاتلله الأ�للسللرة وذوي �لللفللقلليللد، د�علليللاً �هلل �لللعلللللي �لللقللديللر �أن 
يتغمده بو��سع رحمته، و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته، و�أن يلهم �أهله 

وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن.
ح�سر تقدمي و�جب �لعز�ء عدد من �مل�سوؤولني يف �لفجرية.

حاكم الفجرية يقدم واجب العزاء يف وفاة 
عائ�سة عبداهلل و�سعود البلو�سي

ملدة خم�ضة اأيام وخالل الفرتة من 18 ولغاية 22 اأغ�ضط�ش 2019

اللجنة الوطنية للنتخابات تعلن فتح باب الرت�سح لع�سوية املجل�س الوطني الحتادي

�سرطة عجمان حتيل مدرب �سباحة متهم بالإهمال 
يف ق�سية غرق ال�ساب املواطن اإىل النيابة العامة

•• عجمان ـ الفجر 

نائب  �حلللمللر�ين  �أحللمللد  �هلل  �لعميد عبد  �للسللعللادة  �للسللرح 
قائد عام �سرطة عجمان �أن �ل�سرطة �أحالت ملف ق�سية 
�ل�ساالت  �إحللدى  �سباحة  �ملو�طن يف حو�س  �ل�ساب  غرق 
��ستكمال  بعد  �لعامة  �لنيابة  �إىل  عجمان،  يف  �لريا�سية 
الن�سغاله  �الإهمال  تهمة  له  ووجهت  �لتحقيق  �إجللر�ء�ت 
عن مر�قبة �مل�سبح. وك�سف �سعادة نائب قائد عام �سرطة 
�أثناء  �مللل�للسللاء  �أن �حللللادثلللة وقللعللت خلللال فلللرتة  عللجللمللان 
�ن�سغال �ملدرب عن �حلو�س �لذي �سقط فيه �ل�ساب �لذي 
�ملاء  �سقوطه يف  �آخللرون  �ل�سباحة، حيث الحظ  يتقن  ال 
بعد مرور وقت وقامو� باإخر�جه وحماولة �إ�سعافه �إال �أنه 

فارق �حلياة.
و�سدد على �أهمية وجود منقذين حمرتفني يف �ل�ساالت 
�لللذيللن يقبلون علللللى تعلم  �للل�للسللبللاب  ملللر�قللبللة  �لللريللا�للسلليللة 

�ل�سباحة للحيلولة دون تعر�سهم الأي مكروه.
�لريا�سية  �للل�للسللاالت  �أ�للسللحللاب  �للسللعللادتلله جللملليللع  ونللا�للسللد 
�لعاملة يف عجمان ب�سرورة توفري ��سرت�طات �ل�سامة 
عللنللد �أحلللو��لللس �للل�للسللبللاحللة، وتللوفللري مللنللقللذيللن للعمل يف 
عدم  على  و�لت�سديد  عملها  فللرتة  طيلة  �ل�ساالت  هللذه 
�ل�سباحة  �أحللو��للس  �أعلللد�د  �زديلللاد  �أن  مللوؤكللد�ً  �ن�سغالهم، 
�مللحقة بال�ساالت �لريا�سة يلزم �أ�سحابها بتوفري �أعد�د 
�ل�سيف، حيث  فللرتة  خللال  �ملنقذين ال�سيما  كافية من 

يرغب كثريون يف ممار�سة هو�ية �ل�سباحة.

•• راأ�س اخليمة -  الفجر 

�أعلنت  بلدية ر�أ�س �خليمة مو�قيت �لعمل  خال منا�سبة  عيد �الأ�سحى �ملبارك يف 
�ملق�سب �ملركزي بالفلية – ومق�سب ر�أ�س �خليمة  ومق�سب �لغيل عاوة على �الأ�سو�ق 
15 درهم لل�ساأن و�ملاعز  �لعيد مت�سمنة  �أيللام  �لذبح خال  �الإمللارة ور�سوم  ومنافذ 

و60 درهم للعجول �ل�سغرية و100 درهم �الأبقار و�جلمال و�لعجول �لكبرية  .
وتبا�سر �ملقا�سب ن�ساطها مع وقفة عرفة  من �ل�ساعة �خلام�سة �سباحاً وحتى �لثامنة 
ليًا .ويف �أول �أيام عيد �الأ�سحى �ملبارك بعد �ساة �لعيد مبا�سرة وحتى �لثامنة م�ساًء 

بينما يف ثاين وثالث �أيام �لعيد من �ل�ساعة �ل�ساد�سة �سباحاً وحتى �لثامنة م�ساًء .
وي�ستقبل �سوق �ملو��سي �لزبائن يف يوم وقفة عرفة من �ل�ساعة �ل�ساد�سة �سباحاً وحتى 
�لعا�سرة م�ساًء . �أول �أيام عيد �الأ�سحى �ملبارك  من بعد �ساة �لعيد وحتى �لثامنة 
�أيام �لعيد من �ل�ساعة �ل�ساد�سة �سباحاً وحتى �لثامنة م�ساًء .  م�ساًء .وثاين وثالث 
وبالن�سبة الأ�سو�ق �الأ�سماك فتبا�سر عملها �أطو�ل  �أيام �لعيد ح�سب �لدو�م �لر�سمي 

ويوجد مر�قبني للبلدية بها . 
ويتو�جد �الأطباء باملطار على مد�ر �ل�ساعة وفقاً لربنامج �لرحات خال جميع �أيام 
�لعطلة . �سيتم �لعمل باملنفذ خال �أول �أيام �لعيد بالتن�سيق مع وز�رة �لتغري �ملناخي 

و�لبيئة و فرع �جلمارك مبنفذ �لد�رة وذلك الرتباط �لعمل بهذه �جلهات . 
�لتجارية  �الأ�للسللو�ق  على  �لرقابة  �حلللمللات  بتكثيف  �لعامة  �ل�سحة  �إد�رة  و�ستقوم 
و�ملجمعات �ال�ستهاكية  وحمات بيع �للحوم و�لدو�جن و�الأ�سماك و�لطيور �حلية 
على مد�ر �ل�ساعة خال �أيام �لعيد  .  وفيما يتعلق بالذبح ل�سالح �جلمعيات �خلريية 
و�جلمعيات ذ�ت �لنفع �لعام  حددت �إد�رة �ل�سحة �لعامة ثاين وثالث �أيام �لعيد لذبح 
�الأ�ساحي �خلا�سة بهم . و�أكدت �إد�رة �ل�سحة �لعامة باأن �الأطباء �سيتو�جدون على 
�حلية  �حليو�نات  لفح�س  بالفلية  �ملو��سي  و�سوق  �ملقا�سب   بجميع  �ل�ساعة  مللد�ر 
قبل �لذبح للتاأكد من �سامتها وعدم �إ�سابتها باأي �أمر��س معدية وفح�س �للحوم 
د�ئرة  و�ستقوم    . �الآدمللي  للتاأكد من �ساحيتها لا�ستهاك  �لذبح  بعد  و�الأع�ساء 
توفري خدمات  مع  �الأهللايل  لر�حة  �ملركزي  باملق�سب  مكيفة  بتوفري خيمة  �لبلدية 

�ل�سيافة بها .

واجلمال  لالأبقار  درهم  و100  للعجول  درهم  و60  لالأغنام  درهم   15

بلدية راأ�س اخليمة حتدد ر�سوم خدمات املقا�سب يف عيد الأ�سحى املبارك

•• دبي-وام:

�ختتمت �للجنة �لوطنية لانتخابات �أم�س �الأول يف نادي �سباط 
ب�سرطة دبي ور�س �لعمل �لتدريبية �لتي بد�أت يف �أبوظبي الأع�ساء 
�لهيئات �النتخابية �لر�غبني يف �لرت�سح لع�سوية �ملجل�س �لوطني 
بكافة  �ملر�سحني  ثقافة  لتعزيز  �لهادفة   2019 لعام  �الحتلللادي 

�ل�سو�بط �لقانونية �ملتعلقة باحلمات �النتخابية.
وقدم �سعادة هال هال لوتاه وكيل وز�رة �لدولة ل�سوؤون �ملجل�س 
�لوطني �الحتادي ع�سو �للجنة �لوطنية لانتخابات رئي�س جلنة 
�إد�رة �النتخابات �سرحا مف�سا حول �ملو�سوعات �خلا�سة بعمليات 
�حلمات  و�سو�بط  �لرت�سح  �إجلللر�ء�ت  يف  ترتكز  و�لتي  �لرت�سح 
�النتخابية للمر�سحني و�لتعامل مع متطلبات و�لتقيد باملو�عيد 

�ملحددة الإجر�ء�ت وتو�سيح �لتعليمات �لتنفيذية لانتخابات.
و��ستعر�س �سعادة لوتاه يف بد�ية �لور�سة نبذة عن تاريخ �ملجل�س 
�لتطوير  مرحلة  �إىل  و�سوال   2004 عللام  وحتى  تاأ�سي�سها  منذ 
تت�سمن  �لللتللي  �النتخابية  و�لعملية   2006 عللام  يف  و�الإ�للسللاح 
كيفية �ختيار �ملو�طنني �لذين ميثلونها يف �ملجل�س و�أهم �ملعايري 
و�ل�سروط �لتي توؤهل للرت�سح لع�سوية �ملجل�س وكذلك �لتعريف 
�ساحب  مللن  بللقللر�ر  ت�سكلت  �لتي  لانتخابات  �لوطنية  باللجنة 
“حفظه  �لللدولللة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يللد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�هلل” باالإ�سافة �إىل مهام �للجان يف �إمار�ت �لدولة وكيفية تنظيم 

�لت�سويت.
�لناخب بكل �سفافية  �أن �ملجل�س ي�سعى لنقل �سوت  و�أكد �سعادته 
�أن  ..م�سيفا  �ملرجوة منه  و�الأهللد�ف  �النتخابية  �لعملية  الإجنللاح 

�ملتعلقة  للهيئات  �الإر�للسللاد�ت  �أهللم  تقدمي  تعمل على  �لور�س  هللذه 
�سو�ء  �ملر�سحني على حد  �أو  للناخبني  �سو�ء  بالعملية �النتخابية 

و�حلقوق و�لو�جبات �ملتعلقة بكل منهما.
بعنو�ن  �الأول  متكاملني  دليلني  �للجنة  �إ�للسللد�ر  حللول  وحتلللدث 
�لتنفيذية” ت�سمل على �لت�سريعات �لقانونية �لنافذة  “�لتعليمات 
�لعملية  �سري  �سامة  تكفل  �لتف�سيلية  �لقو�عد  وكذلك  للدولة 
بللاالإ�للسللافللة �إىل �جلللللدول �لزمني  �النللتللخللابلليللة يف كللافللة مللر�حلللللهللا 
“دليل �لناخب و�ملر�سح”  لانتخابات لهذ� �لعام و�لثاين بعنو�ن 
النتخابات �ملجل�س �لوطني �الحتادي 2019 و�لذي يعنى بتمكني 
�لناخبني من ممار�سة حقوقهم �النتخابية بطريقة �سليمة حتفظ 
لهم �أ�سو�تهم �الأمر �لذي يكفل للناخب �ختيار �أف�سل �ملر�سحني 

لتمثيل �ل�سعب.

اللجنة الوطنية للنتخابات تختتم الور�س التدريبية 
لنتخابات »الوطني الحتادي« بدبي

زهللللابللللو   / �مللللللدعلللللو  فللللقللللد 
�ثيوبيا     ، جلللل�لللس  فلللنلللتلللاو 
�سفره  جلللو�ز   - �جلن�سية 
)ep5601771( رقللم 

مللللللللللللن يللللللللللجللللللللللده عللللللللليلللله 
بللتللللليللفللون رقم   �التللل�لللسلللال 

0504325588

فقدان جواز �سفر
فللقللد �ملللدعللو / يللو�للسللف ميا 
جميب �لرحمن ، بنغادي�س   
�سفره  جلللللو�ز   - �جلللنلل�للسلليللة 
 )BM0090393( رقم
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
رقم   بللتللللليللفللون  �التلللل�للللسللللال 

0557923318

فقدان جواز �سفر
مر�سيديتا   / �ملللدعللو  فللقللد 
�لفلبني     ، قللريللفللانللو  �تلليللل 
�سفره  جلللللو�ز   - �جلللنلل�للسلليللة 
 )3367598EC( رقم 
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم   �التللل�لللسلللال 

0568105136

فقدان جواز �سفر

، تنها  �ملدعو/ حنيف   فقد 
�جلن�سية  �فلللغلللانللل�لللسلللتلللان 
جللللللللللللللللو�ز �لللللللسلللللللفلللللللره رقلللللللم 
)O1452388( يرجى 
ت�سليمه  عليه  يعر  ممللن 
�الفغان�ستانية  بللاللل�للسللفللارة 
�سرطة  ملللركلللز  �قللللللرب  �و 

باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
فو�ستينا  �ملللللدعللللو/  فلللقلللد 
�جلن�سية  غللللانللللا   ، �رثلللللللر 
 جللللللللللللللللو�ز �لللللللسلللللللفلللللللره رقلللللللم
)G1706712( يرجى 
ت�سليمه  عليه  يعر  ممللن 
�قللللرب  �و  غلللانلللا  بللل�لللسلللفلللارة 

مركز �سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
عبد�لباقي  �ملللللدعللللو/  فلللقلللد 
�جلن�سية  بللاكلل�للسللتللان   ، قللا�للسللم 
جللللللللللللللللللللو�ز �للللللللسللللللللفللللللللره رقللللللللم 
)3390862( يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
مركز  �قلللرب  �و  �لباك�ستانية 

�سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

�لدين  �مللللدعلللو/حللل�لللسلللام  فللقللد 
 ، كلليللاين  عبد�لعزيز  قلللدرى 
�سفره  جللو�ز  �جلن�سية  م�سر 
رقم )24097135( يرجى 
ت�سليمه  عللللليلله  يلللعلللر  ممللللن 
�قرب  �و  �مل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمار�ت. 

فقد�ن  �سهاد�ت   �أ�سهم تفقدان جواز �سفر
فللقللدت �للسللهللاد�ت �ال�للسللهللم رقم 
 10578 ، 7841 ، 4429
�للسللعلليللد عبود  بللا�للسللم / طللالللب 
�لللكللثللريي ، �لللسلللادرة ملللن بنك 
�أبوظبي �لوطني علما باأن رقم 
�مل�ساهم 13110209 وعلى 
بالرقم  �التلل�للسللال  يجدها  مللن 

 0505700505

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
�ال�سهم  �لللسلللهلللادة  فلللقلللدت 
370 با�سم / طالب  رقم 
�للسللعلليللد علللبلللود �للللكلللثلللريي ، 
�بوظبي  بنك  مللن  �للسللادرة 
�للللللللتلللللللجلللللللاري   وعلللللددهلللللا 
من  وعلللللللى  �للسللهللم   176
بالرقم  �التلل�للسللال  يجدها 

 0505700505
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلن مركز �أبوظبي الإد�رة �لنفايات– 
تدوير عن ��ستكمال جميع ��ستعد�د�ته 
ال�ستقبال عيد �الأ�سحى �ملبارك، حيث 
يقدم  �ساملة  عمل  خطة  �ملركز  و�سع 
مللن خللالللهللا خللدمللات مللتللملليللزة  تليق 
�ملباركة وللحفاظ على  �ملنا�سبة  بهذه 
�لنظافة و�ملظهر �جلمايل و�حل�ساري 

الإمارة �أبوظبي.
وتلل�للسللتللهللدف �خلللطللة �ملللو�للسللوعللة كافة 
�ملناطق و�لقطاعات �حليوية يف �إمارة 
جميع  تنظيف  تت�سمن  �إذ  �أبللوظللبللي، 
�مل�ساجد �لتي �ستقام فيها �ساة �لعيد 
وغ�سلها من �خلللارج مع توفري عمال 
نظافة عند م�سليات �لعيد و�حلد�ئق 
�لعامة، و�لتعامل �ل�سليم مع خملفات 
ب�سكل  �الأ�ساحي و�لتخل�س منها  ذبح 

�آمن و�سحي خال �أيام �لعيد.
�لدكتور  �سعادة  قللال  �ملنا�سبة  وبللهللذه 
�سامل خلفان �لكعبي، مدير عام مركز 
�أبوظبي الإد�رة �لنفايات - تدوير: �إن 
عيد �الأ�سحى منا�سبة متتاز بالطابع 
وتقاليد  �للسللعللائللر  تللر�فللقللهللا  �للللديلللنلللي 
�جللتللمللاعلليللة ممللليلللزة؛ لللللذ� نلل�للسللعللى من 
بنا  �ملنوطة  و�ملهام  �مل�سوؤوليات  خال 

�ملنا�سبة  �لبيئية  �الأجلللو�ء  تهيئة  على 
�أمللللام �جلللملليللع لللقلل�للسللاء �إجلللللازة �لعيد 
�ملباركة،  �ملللنللا�للسللبللة  بللهللذه  و�الحللتللفللاء 
وعليه قمنا بو�سع خطة عمل متكاملة 
م�ساجد  كللللافللللة  تللنللظلليللف  تللتلل�للسللمللن 
و�حلد�ئق  و�ل�سو�رع  �لعيد  وم�سليات 
�خلدمات  وتللقللدمي  و�مل�سالخ،  �لعامة 
�لدعم  �أ�لللسلللكلللال  وخمللتلللللف  �لللللازمللللة 
و�مل�ساعدة وفق �أعلى معايري �ل�سامة 
و�لكفاءة، مبا يكفل للجميع ممار�سة 
و�سط  و�الجتماعية  �لدينية  �ل�سعائر 

�أجو�ء بيئية �آمنة و�سحية.«
و�أ�ساف �لكعبي:” حر�سنا على توفري 
عدد �أكرب من عمال �لنظافة يف �ملناطق 

�زدحاما  ت�سهد  �أن  �ملللتللوقللع  مللن  �لللتللي 
طو�رئ  فللرق  ت�سكيل  مللع  جماهرييا، 
جاهزة طللو�ل مدة �إجللازة �لعيد ، كما 
مللو�طللنللني ومقيمني  �جلللملليللع  نللدعللو 
�الأ�ساحي  ذبلللح  جتللنللب  �لللسلللرورة  �إىل 
�الأماكن  من  غريها  �أو  �مل�سالخ  خللارج 
�الأخرى حر�ساً على �سامتهم ومنعاً 
و�لرو�ئح  و�الأوبئة  �الأمر��س  النت�سار 
ب�سكل  �ملخلفات  رمي  وعللدم  �لكريهة، 
�ل�سكنية،  �الأحللليلللاء  و�للسللط  علل�للسللو�ئللي 
و�ملحافظة على نظافة �ملر�فق �لعامة 
ي�ساهم يف  �أن  �ساأنه  مللن  �لللذي  �الأملللر 
�حلفاظ على �ل�سحة �لعامة و�ملظهر 

�جلمايل لاإمارة.«

�أيام �لعيد، ت�ستمر فرق  وطو�ل فرتة 
�لنظافة للقيام بدورها و�أعمالها على 
�لقطاعات،  خمتلف  يف  �ل�ساعة  مللد�ر 
من  يومياً  �الإمللللارة  خللدمللة  يتم  حيث 
عامل،   4،500 مللللن  �أكللللللر  خلللللال 
منهم يف مدينة �أبوظبي فقط،   600
ويتم  يللوملليللاً،  فرتتني  على  ويعملون 
�لعامة  �مللللنلللاطلللق  يف  �للللعلللملللال  تلللوزيلللع 
و�الأ�سو�ق و�حلد�ئق  �لعيد  وم�سليات 
�لللعللامللة للل�للسللاعللات عللمللل �إ�للسللافلليللة وفق 
قللو�نللني �لللعللمللل �ملللعللمللول بللهللا لتقدمي 
و�لتلقيط.  �للليللدوي  �لكن�س  خللدمللات 
�أكلللللرب من  �إىل جلللانلللب  تلللوفلللري عللللدد 
�لعيد،  م�سليات  يف  �لللنللظللافللة  عللمللال 
عاما   122 تللخلل�للسلليلل�للس   مت  حلليللث 
ملختلف �مل�ساجد يف �المارة، ف�سًا عن 
للقيام  يومياً  عللامللًا   20 تخ�سي�س 
�ل�سيخ  م�سجد  يف  �لللنللظللافللة  بللاأعللمللال 

ز�يد �لكبري.
كما �سيتم ت�سغيل �آليات �إ�سافية خال 
12 معدة  �لعيد، حيث مت تخ�سي�س 
�الإمارة  م�ستوى  على  �مل�سالخ  خلدمة 
�لنفايات  جلللمللع  �إ�للسللافلليللة  مللعللدة  و9 
�لعيد  فرتة  خال  �ل�سو�رع  وتنظيف 
مع تخ�سي�س 7 معد�ت للكن�س �الآيل، 
فرتتني  علللللى  �مللللعلللد�ت  ت�سغيل  ويللتللم 

�ملللركللز جمموعة  �تللخللذ  يللوملليللاً. فيما 
ملللن �الإجلللللللر�ء�ت �الحللللرت�زيللللة تتعلق 
حاوية   22 كتوفري  �مل�سالخ  بخدمة 
�مل�سالخ،  يف  �لنفايات  تللر�كللم  لتجنب 

وزيادة عدد عمال �لنظافة.
تقدمي  �أي�سا  �ملللركللز  خطة  وتت�سمن 
خدمات مكافحة �آفات �ل�سحة �لعامة 
وحللجللز �حلللليلللو�نلللات �للل�للسللائللبللة خال 
فلللرتة علليللد �الأ�للسللحللى �مللللبلللارك وذلك 
باآفات  مللرتللبللط  طللللارئ  الأي  حتلل�للسللبللاً 
�ل�سائبة  و�حليو�نات  �لعامة  �ل�سحة 
للطو�رئ  فلللريلللق  جتللهلليللز  مت  حللليلللث 
هذه  مثل  مللع  و�لتعامل  لا�ستجابة 
�حللللللاالت �للللطلللارئلللة. و�للسلليللقللوم فريق 
�آفات  مكافحة  خدمات  يف  متخ�س�س 
�ل�سحة �لعامة بخدمة �أ�سو�ق �ملا�سية 
و�لفاكهة  �خل�سر  �أ�للسللو�ق  و�مللل�للسللالللخ، 
�لعيد،  م�سليات  و�الأ�سماك،  و�للحوم 
و�سيتم  و�ملتنزهات،  �لعامة  �حلللد�ئللق 
و�أن�سطة  مللكللافللحللة  عللمللللليللات  تللنللفلليللذ 
ومعاجلة  و��ستك�ساف  ملليللد�ين  م�سح 
بينها  �مل�ستهدفة من  للمو�قع  وقائية 
ما يقارب 16 م�سلخ، و 9 من �أ�سو�ق 
�ملو��سي يف �إمارة �أبوظبي وذلك بهدف 
من  خالية  و�آمنة  نظيفة  بيئة  تاأمني 

�الآفات و�مل�ساكل �لبيئية.

••  دبي -الفجر- د.حممود علياء

يف  �لعلمي  �الإملللللار�ت  نلللادي  ي�ستعد 
�لثقافة و�لعلوم للم�ساركة يف  ندوة 
للروبوت   �لعاملية  �للل�للسللني   بطولة 
و�لتي  �ل�سعبية  �ل�سني  بجمهورية 
�أغ�سط�س   12 �لفرتة  خللال  تعقد 

�إىل 16 �أغ�سط�س �جلاري.
للروبوت  �لللعللامللليللة  �لللبللطللولللة  تللعللد 
جميع  يف  لل�سباب  كللبللري  مللهللرجللان 
مو�هبهم  لللعللر�للس  �للللعلللامل  �أنلللحلللاء 
تلل�للسللملليللم وبلللنلللاء  ومللللهللللار�تللللهللللم يف 
�لروبوتات وذلك باجلمع بني هوؤالء 
�لتكنولوجيا  وخللللرب�ء  �ملللهللنللد�للسللني 
جذ�بة  ملل�للسللابللقللات  يف  �مل�ستقبل  يف 
وتعاونية ، وكذلك �لرغبة  يف �إ�سعال 
و�لتكنولوجيا  بللالللعلللللوم  �للسللغللفللهللم 
هوؤالء  بني  و�لريا�سيات  و�لهند�سة 
مهار�ت  لتعلم  و�إلهامهم   ، �ل�سباب 
حتديات  ملو�جهة  �إليها  يحتاجون 

جديدة غد�.
 

�ل�سينية  �جلللمللعلليللة  �أطلللللقللت  وقللللد 
�لن�سخة  و�لللتللكللنللولللوجلليللا  للللللعلللللوم 
�لللللروبللللوت  ملل�للسللابللقللة  مللللن  �الأوىل 
وتعد    ،  2015 عللللام  يف  �لللعللامللليللة 

�أكرب م�سابقة روبوت  هذه �لبطولة 
�أكر  لطاب ما قبل �جلامعة، مع 
400 طالب ومدرب من �أكر  من 
يتناف�سون  ومنطقة  دولللة   20 من 

يف �مل�سابقة.
�لبطولة  هلللذه  يف  �للللنلللادي  يلل�للسللارك 

�إجمايل   �لللطللاب ومللن  بفريق مللن 
63 فريقا على م�ستوى �لعامل من 
�ملللرحلللللة �لللعللمللريللة 9 �للسللنللو�ت حتى 

نهاية �ملتو�سطة .
يللتللكللون فلللريلللق �للللنلللادي ملللن ثاثة 
م�ساركني وهم �لطالبة مهرة ماهر 

�ملن�سوري  حممد  �للليللازيللة   ، �أحللمللد 
عبد�لرحمن  �للسلللللطللان  و�للللطلللاللللب 
�لزرعوين مع �ملدربة �أمرية مهدي 
�ملهند�س  �للللوفلللد  ويللللرت�أ�للللس  رحللمللة 
حمللمللد �للل�للسللاملل�للسللي علل�للسللو جمل�س 

�إد�رة نادي �الإمار�ت �لعلمي .
�لللنللادي خللال هذه  �كت�سب طللاب 
متعددة  خلللرب�ت  �لللتللدريللب  مرحلة 
�ملتقدمة  �لربجمة  مع  �لتعامل  يف 
�أ�ساليب �لت�سميم �ملبتكر وكيفية  و 
وو�سع  �ملللل�لللسلللكلللات  مللللع  �للللتلللعلللاملللل 
�حللول �ملختلفة ؟                                                      
م�ساركة  علللللللى  �للللللنلللللادي  يلللحلللر�لللس 
�لدولية  �ملحافل  يف  �لللنللادي  طللاب 
على  �للللللللقلللللللدرة  للللتلللنلللمللليلللة  وذلللللللللللك 
و�ملحاكاة  �للل�للسللبللاب  بللني  �لللتللو��للسللل 
مللع �خلللللرب�ت �لللعللامللليللة �لللتللي توؤهل 
�لطاب �إىل معرفة حقيقة بالعلوم 
تللعللد ركيزة  و�لللتللكللنللولللوجلليللا و�لللتللي 

�أ�سا�سية لتقدم �ل�سعوب.

•• اأبوظبي – الفجر-رم�سان عطا

“ �أربعة  �أطللقللم طبية خمللتللارة  بلللد�أت 
�لرعاية  �أكرب مقدمي خدمات  “من 
بنظام  �لعمل  �أبللوظللبللي،  يف  �ل�سحية 
�ملعلومات  تللبللادل  من�سة  “ملفي”، 
خطوة  يف  �أبللللوظللللبللللي،  يف  �للل�للسللحلليللة 
�ل�سحة  �لنظام ود�ئللرة  بللارزة حققها 
�أبللللوظللللبللللي، وقلللللد بلللا�لللسلللرت �الأطللللقللللم 
�لطبية يف “�سركة �أبوظبي للخدمات 
و”كليفاند  �سحة”،   - �للل�للسللحلليللة 
�أبوظبي”، و”م�ست�سفى د�نة  كلينيك 
يف  �لللو�حللة  و”م�ست�سفى  �الإمار�ت”، 

�لعني”، يف ��ستخد�مه بنجاح.  
من�سة  �أول  “ملفي”  نللظللام  ويلللعلللدُّ 
لتبادل �ملعلومات �ل�سحية يف منطقة 
�ل�سر�كة  �الأو�سط، وهو ثمرة  �ل�سرق 
بللني �لللقللطللاعللني و�خللللا�لللس يف �إمللللارة 
توفري  على  �سيعمل  حيث  �أبللوظللبللي، 
كلللافلللة مقدمي  بلللني  �للللربلللط �الآمللللللن 
�لعامة  �ل�سحية  �لللرعللايللة  خللدمللات 
الإعد�د  �أبوظبي،  �إمللارة  يف  و�خلا�سة 
�للسللجللل مللوحللد للللللمللر�للسللى و�الرتلللقلللاء 
�ل�سحية  �لللرعللايللة  جللللودة  مبللعللايللري 

و�لنتائج �ملحققة للمر�سى.

لنظام  �لتاأهيل  عملية  على  وتنطوي 
“ملفي” على عدة مر�حل يجب على 
�لقيام  �للل�للسللحلليللة  �لللرعللايللة  مللقللدمللي 
�ملن�سة،  ��للسللتللخللد�م  �للللبلللدء  قللبللل  بللهللا 
فريق  يعمل  �لعملية،  هللذه  لت�سهيل 
مقدمي  مللع  وثلليللق  ب�سكل  “ملفي” 
جهودهم  يف  للللدعلللملللهلللم  �خللللللدملللللات 
بحلول  “ملفي”  ��للسللتللخللد�م  للللبلللدء 
�سهر دي�سمرب 2019، وفقاً للموعد 
�ملن�سور  “ملفي”  الإطلللللاق  �مللللحلللدد 
https://www.( حللللديللللًثللللا 
malaffi.ae/en/launch-

.)schedule.html
من�سة  بللليلللانلللات  قللللاعللللدة  وتللتلل�للسللمللن 
خم�س  �إىل  يللل�لللسلللل  مللللا  “ملفي” 
�لدميوغر�فية  �لبيانات  من  �سنو�ت 
مليون   2.3 لللنللحللو  و�لللل�لللسلللريلللريلللة 
�ملعلومات  هللذه  حتميل  يتم  مري�س، 
�لطبية  �للل�للسللجللات  مللن  �ملن�سة  �إىل 
�الإلللللكللللرتونلللليللللة مللللقلللدملللي �للللرعلللايلللة 
كللانللو� من  �لللذيللن  �ل�سحية �الأربللعللة، 
�لذين  �الأوىل  جللهللات  �ل�ستة  �سمن 
وّقللعللو� علللللى �تللفللاقلليللة �مللل�للسللاركللة ومبا 
ي�سهم يف �إ�سافة قيمة فورية ملقدمي 
�خلدمات عند بدء ��ستخد�مهم نظام 

�ملن�سة  ��ستخد�م  “ملفي”. ومع بدء 
وتبادل �ملعلومات من قبل �ملزيد من 
زيادة  �سيتو��سل  �لللطللبلليللة،  �الأطلللقلللم 
�آمن  �ملللخللزنللة ب�سكل  �ملللر�للسللى  بلليللانللات 
لاأطباء  متاحة  لتكون  “ملفي”  يف 
تعزيز  يف  ي�سهم  ومبللا  ال�ستخد�مها 

�سحة مر�ساهم.
حممد  �سعادة  قللال  �ل�سدد،  هللذ�  ويف 
�ل�سحة  د�ئللرة  وكيل  �لهاملي،  حمد 
م�ستقبل  نللحللو  “نتطلع  �أبلللوظلللبلللي: 
�ل�سحية  �للللرعلللايلللة  للللقلللطلللاع  ز�هللللللر 
تللرفللده �لللعللديللد مللن �الأ�للسلل�للس �لهامة 
نظام  ذللللك  يف  مبللا  ومتلليللزه  لنجاحه 
“ملفي”  �ل�سحية  �لللرعللايللة  تللبللادل 
و�للللللذي يللو��للسللل تللر�للسلليللخ مللكللانللتلله ال 
من�ساآت   4 �ن�سمام  خللال  من  �سيما 
�لنظام،  �إىل  بللنللجللاح  هللامللة  �للسللحلليللة 
حيث �أ�سبح باإمكان �الأطباء �لعاملني 
يف هلللذه �ملللنلل�للسللاآت مللن �تللخللاذ قلللر�ر�ت 
�ل�سحي  �ل�سجل  على  مبنية  �سائبة 
تقدمي  وبللالللتللايل  للمر�سى،  �لكامل 
�ل�سحية  �لرعاية  م�ستويات  �أف�سل 
للل�للسللكللان �الإمللللللللارة مبلللا يللتللمللا�للسللى مع 
تطلعاتهم  �إىل  ويللرتللقللي  طموحاتنا 
و�حلللتللليلللاجلللاتلللهلللم.«  ملللن جللهللتلله، قال 

�لتنفيذي  �لرئي�س  �لربيكي،  عاطف 
�لبيانات  خلللدمللات  �أبللوظللبللي  ل�سركة 
“ملفي”:  لنظام  �مل�سغلة  �ل�سحية، 
من  �لعديد  “ملفي”  نظام  “�سهد 
�الإجناز�ت منذ �إطاقه يف �سهر يناير 
�ملللا�للسللي، ونللحللن فللخللورون ملللا و�سلنا 
�إلللليللله ملللن نللتللائللج، فلليللمللا يلل�للسللكللل بدء 
�الأطقم  قللبللل  مللن  �ملن�سة  ��للسللتللخللد�م 
�أكلللرب مقدمي  مللن  �أربللعللة  �لطبية يف 
خللدمللات �لللرعللايللة �للل�للسللحلليللة، خطوة 
بارزة يف م�سرية �ملن�سة، وتعد كنتيجة 
�إيجابية للجهود �لدوؤوبة �لتي بذلها 
�ل�سحية،  �لللرعللايللة  خللدمللات  مقدمو 
�الأمر �لذي �سي�سهم يف تغيري طريقة 
للمر�سى  �ل�سحية  �خلدمات  تقدمي 
يف �الإمللللارة«.  ومللن جانب �آخللر، ثّمن 
�لرئي�س  جللوديللري  جللاريللث  �لللدكللتللور 
�أبوظبي للخدمات  �لتنفيذي ل�سركة 
�لكبري  �لللدعللم  “�سحة”،  �ل�سحية 
�أبللوظللبللي ممثلة يف  ل  �ل�سحة  لللد�ئللرة 
معايل �ل�سيخ عبد �هلل بن حممد �آل 
حامد رئي�س �لد�ئرة، و�سعادة حممد 
�للللد�ئلللرة، و�جلهود  �لللهللاملللللي، وكلليللل 
�لتي تبذلها �لد�ئرة لتطوير �لقطاع 
�أبللوظللبللي بهدف  �إملللللارة  �للل�للسللحللي يف 

�مل�ستوى  ذ�ت  �سحية  رعللايللة  تللوفللري 
�لعاملي ووفقاً للمعايري �لعاملية.

من  ملفي”  “نظام  “يعد  وقللللللال: 
�الأنظمة �الإلكرتونية �ملبتكرة لتبادل 
�لللتللي حر�ست  �للل�للسللحلليللة  �ملللعلللللومللات 
�أبو ظبي الإطاقها  د�ئرة �ل�سحة يف 
�الإمارة،  يف  �ل�سحي  للقطاع  خلدمة 
للكللن �الأطللبللاء مللن �لللو�للسللول �إىل  �إذ ميَّ
�ملعلومات �ل�سحية للمر�سى ب�سهولة 
يف  �سي�سهم  مما  �ملنا�سب،  �لوقت  ويف 
تلللرك �أثلللر �يللجللابللي بللالللغ علللللى توفري 
رعاية �سحية جيدة، بناًء على بيانات 

دقيقة و�سجات طبية موثقة.«. 
ر�كي�س  �لللدكللتللور  قلللال  �للل�للسلليللاق،  ويف 
�سوري �ملدير �لتنفيذي لل “كليفاند 
كليفاند  “تفخر  �أبوظبي”:  كلينك 
�جلديدة  �ملن�سة  هللذه  بدعم  كلينك 
�ملبتكرة �لتي ت�سكل خطوة مهمة �إىل 
�أبوظبي.  �الأمللام يف رعاية �ملر�سى يف 
و�سي�سهم �سمان وجدود روؤية و��سحة 
�ل�سحية  �لللرعللايللة  ملللقللدمللي خللدمللات 
عن �لتاريخ �ل�سحي للمري�س، بغ�س 
فيه  عوجلو�  �لللذي  �ملكان  عن  �لنظر 
�لرعاية  م�ستوى  رفلللع  يف  قللبللل،  مللن 
�ملللقللدمللة يف جللملليللع �أنلللحلللاء �الإمللللللارة، 

�لعاج  بتكييف  لللاأطللبللاء  ي�سمح  مللا 
بلل�للسللكللل �أفلللل�للللسللللل مللللع �الحلللتللليلللاجلللات 
�لللفللرديللة للللللمللر�للسللى«. وبلللللدوره، قال 
�ل�سيد حممد علي �ل�سرفا �حلمادي، 
�ل�سرقية  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
“نفخر  �لطبية:  للخدمات  �ملتحدة 
يف  “ملفي”  نلللظلللام  �إطلللللللاق  بلللدعلللم 
�ن�سمام  عللن  �أبللوظللبللي، ف�سًا  �إملللارة 
كاأحد  �الإمار�ت”  “د�نة  م�ست�سفى 
�أو�ئل �مل�ست�سفيات �لتي تطبق �لنظام، 
كما و�سلنا لهذ� �الإجناز ب�سكل �سل�س، 
بعد �لتن�سيق �مل�ستمر و�لتو��سل بني 
“ملفي”  ونلللظلللام  �لللطللبلليللة  �أطللقللمللنللا 
و�لتي  –�أبوظبي،  �للل�للسللحللة  ود�ئلللللرة 
كافة  ت�سافر  على  �لنهاية  يف  تللوؤكللد 
ب�سحة  �الرتلللللقلللللاء  بلللهلللدف  �جلللللهللللود 
�ملر�سى، وجميع �سكان �إمارة �أبوظبي، 

�لر�مية  �لروؤية  نف�س  نت�سارك  حيث 
علللللللى تلللعلللزيلللز مللل�لللسلللتلللوى �خلللللدمللللات 
�ل�سحية �ملقدمة يف �الإمللارة، وعاوة 
�ملن�ساآت  �إعللد�د  ذلللك، نعمل على  على 
�ملتحدة  �ل�سرقية  ل�سركة  �الأخللللرى 
للخدمات �لطبية، مبا يف ذلك �سبكة 
“هيلث با�س” للمر�كز �ملتخ�س�سة، 
للبدء يف تطبيق �لنظام قريباً، كونها 
تطبق  خللارجلليللة  عللليلللاد�ت  �سبكة  �أول 
“ملفي”  �إطللاق  �أن  و�أعتقد  �لنظام، 
�لرعاية  نلللظلللام  تللعللزيللز  يف  �للسلليلل�للسللهللم 

�ل�سحية مبفهومه �ل�سامل«.
�ملدير  جللانللكلللللو�للسللكللي،  �ألللكلل�للس  وقلللللال 
�لللتللنللفلليللذي يف ملل�للسللتلل�للسللفللى �للللو�حلللة: 
�لو�حة  “ن�سعر بالفخر يف م�ست�سفى 
لكوننا جزًء� من هذه �ملبادرة �ملبتكرة 
�أبلللوظلللبلللي �مللللبلللتلللكلللرة. يعد  حللللكلللوملللة 

�لقيادة  �إطللاق نظام”ملفي”  حتت 
بال�سر�كة  �للل�للسللحللة  للللد�ئلللرة  �مللللللهللمللة 
نحن  ر�ئعة.  خطوة  “�إجناز�ت”،  مع 
�لفو�ئد  ملللن  للللللعللديللد  مللتللحللملل�للسللون 
�لللتللي �للسللوف تللعللود ملللر�للسللانللا وقطاع 
مثل  �أبللوظللبللي  يف  �ل�سحية  �لللرعللايللة 
�أف�سل  و��ستخد�م  �ملتكاملة  �لرعاية 
�سيكون  �لتكاليف.  وخف�س  للمو�رد 
خا�س  ب�سكل  مفيد  “ملفي”  نللظللام 
دورنا  مو��سلة  يف  �لللو�حللة  مل�ست�سفى 
�حلمل  حللللاالت  الإحلللاللللة  كم�ست�سفى 
�الأمومة  “�أمر��س  �خلللطللورة  عللايل 
�أن  مللن  ثقة  على  نحن  �جلنني”.  و 
�ل�سحة  وز�رة  بقيادة  �لر�ئد  �مل�سروع 
منظمات  جلميع  �لللطللريللق  مللهللد  قللد 
�لرعاية �ل�سحية �الأخرى لان�سمام 

�الآن �إىل �ملن�سة«..

•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت مديرية �سرطة �لعا�سمة يف قطاع �الأمن �جلنائي 
ب�سرطة �أبوظبي، زيارة �إىل ق�سر �لوطن �لذي يعد �سرحاً 
وطللنلليللاً وثللقللافلليللاً وحتللفللة مللعللمللاريللة و�أحللللد �أهلللم �لوجهات 
�حل�ساري  �لللدور  ويللربز  �أبوظبي،  �لعا�سمة  يف  �ل�سياحية 
و�الإنلل�للسللاين لللدولللة �الإملللللار�ت بللاأ�للسلللللوب مللعللمللاري ع�سري 

فريد.
�هلل  عبد  حمد  �لعقيد  برئا�سة  وفللد  �لللزيللارة  يف  و�للسللارك 
�الأق�سام  وروؤ�ساء  �ملر�كز  ومللدر�ء  �ملديرية،  مدير  �لنيادي، 

�لتو��سل  منهجية  �للسللمللن  وذلللللك  �للل�للسللبللاط،  مللن  وعللللدد 
“ملبادرة  �لوطنية  �الأجللنللدة  تطبيق  �إطلللار  ويف  �لللد�خلللللي، 

د�عم”، و تز�مناً مع عام �لت�سامح 2019.
تعزيز  يف  �لر�سيدة  �لقيادة  جهود  �ملديرية،  مدير  وثمن 
�لتو��سل بني كافة �حل�سار�ت و�لثقافات و�إتاحة �لفر�سة 
�أمام �ملو�طنني و�ملقيمني و�لزو�ر من خمتلف دول �لعامل 

لاطاع على هذ� �ل�سرح �حل�ساري و�لثقايف �لوطني. 
و��ستمع  و�أجللنللحللتلله،  �لق�سر  قللاعللات  بللني  �لللوفللد  وجتللللّول 
�لق�سرمن  به   يتمتع  وما  �ملعماري  �لطابع  عن  �سرح  �إىل 
من  �مل�ستوحاة  و�الألللللو�ن  �لهند�سية  و�الأ�للسللكللال  �لللزخللارف 

�لهند�سية  و�لت�ساميم  و�لر�سومات  و�ل�سحر�ء،  �لطبيعة 
و�ملعمارية �الإ�سامية و�لعربية.

وت�سمنت �جلولة زيارة �إىل �لقاعة �لكربى، وقاعة �لهد�يا 
�لرئي�سة،  �ملللائللدة  وقللاعللة  �لللتللعللاون،  روح  وقللاعللة  �لرئا�سية، 
وقاعة بيت �ملعرفة ومكتبة ق�سر �لوطن �لتي ت�سم �لعديد 
من �لكتب و�ملجلد�ت، كما ��ستمعو� �إىل معزوفات مو�سيقية 

و�ل�سام �لوطني قدمتها �لفرقة �ملو�سيقية �لع�سكرية.
�لعا�سمة  �سرطة  مديرية  مدير  تبادل  �لللزيللارة  ختام  ويف 
�لدروع �لتذكارية مع في�سل �أحمد نا�سر �لنعيمي، مدير 

عام ق�سر �لوطن.

�سرطة العا�سمة تزور ق�سر الوطن يف اأبوظبي

»يحتوي على معلومات �ضحية لنحو 2,3 مليون مري�ش« 

اأربع جهات رئي�سة للرعاية ال�سحية تبا�سر العمل بنظام »ملفي« لأول مرة يف اأبوظبي

•• ال�سارقة-الفجر:

و�سط ح�سود من �أبناء �ملجتمع �لتنز�ين ويف قلب مدينة 
كاملة  حملة  �ل�سارقة  مر�سد�ت  منت�سبات  قادت  زجنبار، 
لبناء وتطوير �ملدر�سة لاأطفال يف �ملدينة، حيث نظمت 
�إىل  زيلللارة  �ملتقدمات  و�ملللر�للسللد�ت  للمر�سد�ت  �ملفو�سية 
�أغ�سط�س  1 و7  �لللفللرتة مللن  تللنللز�نلليللا خلللال  جللمللهللوريللة 
�ملنت�سبات  ��ستهدفت من خالها تكري�س طاقة  �جلللاري، 
�الأطفال  حلليللاة  �إيللجللابللّي يف  تغيري  الإحللللد�ث  وقللدر�تللهللن 
و�ل�سباب �ملحتاجني و�ملحرومني من حقوقهم �الأ�سا�سية.

وجاءت �لرحلة بالتعاون مع موؤ�س�سة “�الأمل” �لتطوعية، 
�ملخت�سة بتحديد �حتياجات �ملجتمعات �ملختلفة يف جميع 
�أنحاء �لعامل وم�ساعدتها، و�لتي تتخذ من دولة �الإمار�ت 
قرية  �ملفو�سية  منت�سبات  مللن   8 بللزيللارة  وبللللد�أت  مللقللر�، 
توجهن  حيث  زجنللبللار،  ملل�للسللارف  على  �لللو�قللعللة  جنديلي 
�لتحتية  �لبنية  �إىل  تفتقر  �لتي  �ملنطقة،  �ملدر�سة يف  �إىل 
�لطلبة،  و�حتياجات  �أعللد�د  ال�ستيعاب  �لكافية  و�مل�ساحة 
للطلبة يف ظل وجود مدر�سة  �ملدر�سة ملجاأً  حيث ت�سكل 
�أخرى تبعد عنهم 8 كم، �الأمر �لذي ي�سطرهم �إىل قطع 

�مل�سافة يومياً للو�سول �إليها.
وتولت �ملنت�سبات منذ و�سولهن �إىل �ملدر�سة مهمة �إ�ساح 
نتيجة  وتللطللويللره،  �ملللدر�للسللة  يف  �البللتللد�ئللي  �لق�سم  مطبخ 
على  �ملدر�سة  ت�ساعد  �لتي  �الأ�سا�سية  للمر�فق  �فتقاره 
�لطازج  �حل�ساء  �سنع  يف  �ملتج�سدة  �ليومية  مهامها  �أد�ء 
�لبناء  �أعمال  يف  �ملتطوعات  و�ساركت  �الأطللفللال.  لريا�س 

�سنع  �إىل  باالإ�سافة  �مللليللاه،  و�سخ  �حلفر،  مثل  �ملختلفة، 
ور�سف طوب �لبناء، كما �ساركن خال رحلة �لتطوع يف 
�أتاحت  �لتي  و�لتعليمية  �لثقافية  �لرحات  من  �لعديد 
من  �لكثري  و�كت�ساب  �ملحلي  �ملجتمع  يف  �النللخللر�ط  لهن 
�ملحلية، حيث  �ملجتمعات  �لرية عن  و�ملللعللارف  �خلللرب�ت 
ُمنحت �مل�ساركات �سارة بادر لت�سعد يف زجنبار بعد �النتهاء 
من �لرحلة تقدير� جلهودهن. و�أكدت �سيخة �ل�سام�سي، 
مديرة مفو�سية مر�سد�ت �ل�سارقة �أن تنظيم �لرحلة جاء 
بهدف تر�سيخ روح �لتطوع وحب �مل�ساعدة بني �ملنت�سبات، 
�حلياتية  �ملللهللار�ت  مللن  �لللعللديللد  �كت�ساب  �إىل  بللاالإ�للسللافللة 

ومعارف جديدة تري حياتهن �ل�سخ�سية و�لعملية. 
بعد  بللالللر�للسللا  �ملللتللطللوعللات  “�سعرت  �ل�سام�سي  و�أ�للسللافللت 
للطاب يف  �ملقدمة  �لتعليم  بيئة  م�ساهمتهن يف تطوير 
�ل�سعور معهن طو�ل حياتهن  �سيبقى هذ�  �لقرية، حيث 
هذه  خال  من  ون�سعى  �مل�ستقبلية،  خيار�تهن  يف  ويوؤثر 
�ل�سارقة  مللر�للسللد�ت  مفو�سية  ت�سبح  �أن  �إىل  �مللللبلللادر�ت، 
خال  من  ومتكينهن،  �لفتيات  لتنمّية  متكامًا  مركًز� 
وبناء  للتعلم  �جلللديللدة  و�ل�سبل  �الأدو�ت  جميع  تللوفللري 

�لقدر�ت«.
ن�سبة  تبلغ   ،2016 عللام  “�ليوني�سف”  تقرير  وبح�سب 
�سكان زجنبار �لذين تقل �أعمارهم عن 18 عاًما 42.5 
يف �ملائة، وتبلغ ن�سبة �الأطفال يف �سن �لدر��سة �البتد�ئية 
�لذين ال يذهبون �إىل �ملدر�سة نحو 12 %، يف حني �أ�سار 
�لتقرير �إىل �أن �لفقر يعترب �أكرب عائق �أمام �لتعليم، يليه 
بعد �مل�سافات �لتي يقطعها �لطلبة للو�سول �إىل �ملد�ر�س.

طلب النادي العلمي يف بطولة ال�سني العاملية للروبوت

عيد االأ�ضحى لعام 2018 خالل  اأبوظبي  من  ُجمعت  النفايات  من  طن  األف   20

تدوير تنهي ا�ستعداداتها ل�ستقبال عيد الأ�سحى املبارك
املركز يدعو اجلمهور اإىل جتنب ذبح االأ�ضاحي خارج امل�ضالخ حر�ضًا على �ضالمتهم ومنعًا النت�ضار االأمرا�ش

خالل رحلة تطوعية نظمتها املفو�ضية اإىل تنزانيا

�سواعد منت�سبات »مر�سدات ال�سارقة« تعيد 
ترميم مطبخ مدر�سة للأطفال يف زجنبار
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•• الظفرة -الفجر:

م�ستوى  على  توعوية  حملة  �لظفرة  منطقة  بلدية  تنظم 
ملللدن �ملللنللطللقللة حلللول �حلللاقللة �الآملللنلللة بللهللدف رفلللع جودة 
خدمات مر�كز �لتجميل و�ل�سالونات.  و�الرتقاء بالو�سع 
�ل�سحي وتعزيز �لوعي �ل�سحي للمجتمع �ملحلي و�لتعريف 
مبخاطر ��ستخد�م �أدو�ت حاقة غري �الأمنة �سحياً، عاوة 
�أدو�ت �حلاقة  كا�ستخد�م  �ملمكنة  بالبد�ئل  �لتعريف  على 
ذ�ت �ال�ستخد�م ملرة و�حدة، �أو �قتناء �لزبون حلقيبة �أدو�ت 

خا�سة به كخيار �أف�سل للوقاية.
�مليد�نية  �للللللزيلللللار�ت  تللكللثلليللف  �حلللملللللة  بلللرنلللاملللج  ويلل�للسللمللل 

�لتجميل  ومللر�كللز  �حلللاقللة  �للسللالللونللات  على  و�لتفتي�سية 
على  و�لللوقللوف  �ل�سحية  باملعايري  �اللللتللز�م  مللن  و�لللتللاأكللد 
�الأدو�ت.  تعقيم  يف  �ل�سحيحة  �الأ�ساليب  و�سرح  �ملمار�سات 
توعوية  وور�للس عمل  تنظيم حما�سر�ت  وتت�سمن �حلملة 
للللللعللاملللللني و�ملللتللعللاملللللني ملللع حمللللات �حللللاقلللة ومر�كز 
�لللتللجللملليللل، وتللوعلليللتللهللم بللاملللخللاطللر �للل�للسللحلليللة �لللنللاجتللة عن 
�ملعدية  �الأمر��س  توؤدى النتقال  و�لتي  �ل�سلبية  �ملمار�سات 
�أو �ال�سر�ر بالب�سرة و�ل�سعر، وكذلك توعيتهم باالأمر��س 
�لتي تنقلها �أدو�ت �حلاقة.  و�لت�سديد على �سرورة �اللتز�م 

باملعايري و�ل�سو�بط �ل�سحية �لتي ت�سعها �لبلدية.
ويف �إطار حر�س بلدية منطقة �لظفرة على تطوير وحت�سني 

�خللللدملللات و�لللرقللابللة علللللى �ملللنلل�للسللاآت �لللتللي تللقللدم خدماتها 
ل�سنة   229 رقللم  �الإد�ري  �لللقللر�ر  على  وبللنللاًء  للجمهور، 
يف  �لعاملني  كافة  تاأهيل  ب�سرورة  يق�سي  و�لذي   2018
مر�كز �لتجميل و�لعناية �ل�سخ�سية يف �إمارة �أبوظبي، من 
�سالونات حاقة وجتميل، قام فريق �إد�رة �ل�سحة �لعامة 
و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي  جمل�س  مع  بالتعاون  بالبلدية 
بالتاأكيد على �ملر�كز ب�سرورة ح�سول كافة �لعاملني على 
�لتاأهيل �ملطلوب و�لذي يت�سمن ح�سول �لعاملني يف مر�كز 
�لعناية �ل�سخ�سية على �لتدريب من �أحد �ملعاهد �ملعتمدة 
و�جتياز �الختبار�ت �ملعدة من قبل جمل�س �أبوظبي للجودة 

و�ملطابقة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�لتخ�س�سي  خليفة  م�ست�سفى  �أعلللللن 
منذ �فتتاحه �لر�سمي يف فرب�ير عام 
2015 وحتى منت�سف �لعام �جلاري 
�إجناز�ت ت�سمنت ��ستقبال 300 �ألف 
�أللللف مري�س   170 مللريلل�للس مللنللهللم  
�ألف  و130  �خلللارجلليللة  �لللعلليللاد�ت  يف 

مري�س يف ق�سم �لطو�رئ.
للم�ست�سفى  �لتنفيذي  �ملللديللر  و�أكللللد 
�للللدكلللتلللور ملليللونللغ هلللونلللغ �للسللونللغ ، �أن 
�مللل�للسللتلل�للسللفللى  بلللللد�أ يللجللنللي ثلللملللار هذه 
�لللل�لللسلللر�كلللة مللللن خلللللال �نلللبلللثلللاق هذ� 
�للل�للسللرح �ملللتللملليللز �للللللذي يللحللمللل ��سم 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 

و�لللذي يقدم  �آل نهيان -حفظه �هلل- 
من  ملحتاجيها  �ملتخ�س�سة  خدماته 
مر�سى �الأور�م و�لقلب و�الأع�ساب يف 
�ملنطقة، وفقا الأحدث �لربوتوكوالت 

و�ملمار�سات �لعاجية.
�أن �الأقلل�للسللام �لللد�خللللليللة يف  الفللتللا �ىل 
 14700 نحو  ��ستقبلت  �مل�ست�سفى 
مري�س، و�أجريت نحو 5600 عملية 
�لللتللملليللز �لثاث  جللر�حلليللة يف مللر�كللز 
�لتي يحت�سنها �مل�ست�سفى وهي مركز 
طب  ومللركللز  �الأور�م  وجلللر�حلللة  طللب 
�لدموية   و�الأوعلليللة  �لقلب  وجللر�حللة 
وملللركلللز طلللب وجللللر�حللللة �الأعللل�لللسلللاب، 
ف�سا عن �الأق�سام و�لوحد�ت �لطبية 

ذ�ت �لعاقة .

�الت�سال  رئللليللل�لللس  ذكلللللر  جللهللتلله  مللللن 
�حللللكلللوملللي و�للللعلللاقلللات �للللدولللليلللة يف 
�لتخ�س�سي  خليفة  �ل�سيخ  م�ست�سفى 
�لها�سمي   �ل�سيد  م�سطفى  �لدكتور 
�أن �جلللهللود �لللتللي �مللتللدت علللللى مدى 
عمر �مل�ست�سفى  قد �آتت  من  �عو�م   5
م�ست�سفى  تللبللنللي  وتلل�للسللمللنللت  ثللمللارهللا 
�أف�سل  �لتخ�س�سي   خليفة  �ل�سيخ 
�ملللللعللللايللللري �للللطلللبللليلللة للللتلللتلللملللا�لللسلللى مع 
تطبقها  �للللتلللي  �لللعللامللليللة  �ملللتللطلللللبللات 

�ملن�ساآت �ل�سحية �ملرموقة،.
�ل�سمو  �ساحب  دعم  �لها�سمي  وثمن 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�أبللوظللبللي نللائللب �لللقللائللد �الأعلى  عللهللد 
�حلثيثة  و�ملللتللابللعللة  �مل�سلحة،  للللللقللو�ت 

�ل�سيخ  �سمو  يوليها  �لتي  و�مل�ستمرة 
من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة، 
ملبادر�ت رئي�س �لدولة -حفظه �هلل-، 
ممللللا كلللللان للللهلللا بلللاللللغ �الأثلللللللر يف �سري 
�مل�ساريع �لطبية و�لتنموية على �أكمل 

وجه وباأعلى �ملو��سفات �لعاملية.  
كللمللا تللوجلله بللاللل�للسللكللر �جللللزيلللل لكافة 
�للللقلللائلللملللني علللللللى �مللللكلللتلللب �للللطلللبلللي يف 
وز�رة �سوؤون �لرئا�سة، على متابعتهم 
الإجناز  يلزم  ما  كل  وتوفري  �حلثيثة 
�أكللمللل وجلللله، لتحقيق  �مللل�للسللروع علللللى 
للم�ست�سفى  �ملللرجللوة  �الأهلللد�ف  كامل 
�لفائقة  �لعاجية  خدماته  لتقدمي 

�جلودة ملحتاجيها من �ملر�سى.

بللللاإد�رة  �لللطللبللي  �ملللكللتللب  �أن  �إىل  ولللفللت 
وكيل  �لزعابي  �لعلكيم  �أحمد  ح�سن 
وز�رة مدير عام �ملكتب �لطبي، يتابع 
ورفع  �مل�ست�سفى  دعلللم  حثيث  ب�سكل 
كللفللاءتلله �لللطللبلليللة و�لللفللنلليللة و�الإد�ريلللللة 
جديدة  �أق�سام  ��ستحد�ث  خللال  من 
و�لتقنيات  بللللاالأجللللهللللزة  وتللللللزويللللللده 
�حلديثة �لتي تدعم �أهد�فه �ملن�سودة 
�للللتلللي �أنللل�لللسلللئ الأجلللللللهلللا كلل�للسللرح طبي 

م�ستوى  علللللللى  فلللقلللط  للليلل�للس  مللتللملليللز 
�لدولة، وكذلك على م�ستوى �ملنطقة 
لللل�لللسلللملللان تللللوفللللري �أفلللل�للللسللللل خلللدملللات 
م�ست�سفى  �حتفى  �لطبية.  �لللرعللايللة 
ر�أ�س  يف  �لتخ�س�سي  خليفة  �ل�سيخ 
على  �أعلللو�م   5 �أملل�للس مبلللرور  �خليمة 
جامعة  م�ست�سفى  قللبللل  ملللن  �إد�رتلللللله 
�جلنوبية،  كوريا  يف  �لوطنية  �سيئول 
وعلللللللى متلللديلللد علللقلللد �لللل�لللسلللر�كلللة مع 

�ملكتب �لطبي يف وز�رة �سوؤون �لرئا�سة 
لت�سغيل و�إد�رة �مل�ست�سفى.

�لتخ�س�سي  خليفة  م�ست�سفى  �سهد 
حفا ملنا�سبة مرور خم�س �سنو�ت على 
ب�سر�كة  من قبل  م�ست�سفى  ت�سغيله 
�لوطنية ح�سره عدد  �سيئول  جامعة 
�لطبي  �ملكتب  �مل�سوؤولني يف  كبار  من 
من  وجمع  �لرئا�سة  �للسللوؤون  وز�رة  يف 
و�لقطاع  و�الحتادية  �ملحلية  �لدو�ئر 

�إملللارة ر�أ�لللس �خليمة، كما  �خلللا�للس يف 
حلل�للسللر �حلللفللل �للللدكلللتلللور  �للسللي جون 
�لوطنية«  �سيئول  جامعة  رئي�س  �أوه 
ملجل�س  �الأعلللللللى  »�لللرئلليلل�للس    SNU
�سيئول  جللامللعللة   ملل�للسللتلل�للسللفللى   �إد�رة 
�لوطنية ) )SNUH و�لدكتور يوم 
�لتنفيذي  و�ملللديللر  �لرئي�س  كيم،  �سو 
�لوطنية«  �سيئول  جامعة  مل�ست�سفى 

�ملر�فق.  و�لوفد   »SNUH«
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تغطية ... رم�ضان عطا

ماتر”،  “د�رك  جملللملللوعلللة  �أعلللللللنلللت 
�ملنطقة  يف  و�لوحيدة  �الأوىل  �ل�سركة 
للتحول  �ملتكاملة  �حللللللول  جمللال  يف 
�لللرقللمللي و�الأمللللللن �الإلللللكللللرتوين، عن 
�الأملللللللن  بللللحللللوث  “جائزة  �إطللللللللللاق 
تركز  �لللتللي  �جلللائللزة  �الإلكرتوين”، 
�ساأنها  من  �لتي  �الأفكار  ت�سجيع  على 
�لذكية  �لعامل  ملدن  توفر �حلماية  �أن 
�الإلكرتونية  �لللتللهللديللد�ت  خللطللر  مللن 
�جتماع  خللال  ذلللك  جللاء  �مل�ستقبلية. 
�أم�س  لاإعاميني  �مل�ستديرة  �ملللائللدة 
�لذي نظمته جامعة خليفة يف حرمها 
ح�سره  و�للللذي  �أبللوظللبللي  يف  �لرئي�س 
من  �لر�سميني  �مللل�للسللوؤولللني  مللن  علللدٌد 
وجامعة  ماتر”  “د�رك  جمللمللوعللة 

خليفة.
وبالتعاون مع جامعة خليفة ك�سريك 
“د�رك  جمموعة  تدعو  ��سرت�تيجي، 
و�لباحثني  �جلللامللعللة  طلللللبللة  ماتر” 
و�أعللل�لللسلللاء �لللهلليللئللات �الأكلللادميللليلللة من 
عر�س  �إىل  ودوللليللة  حملية  موؤ�س�سات 

تطوير  يف  ت�ساهم  قللد  �لتي  �أفللكللارهللم 
قللطللاع �الأمللللن �الإللللكلللرتوين يف ع�سر 
�مللللللدن �لللرقللملليللة �للللذكللليلللة، حلليللث تعد 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة 
�لنهو�س  علللللى  تللركللز  بحثية  جللامللعللة 
بالتعليم من خال �لتدري�س و�لبحث 

و�كت�ساف وتطبيق �ملعرفة.
وبهذه �ملنا�سبة، قال �لدكتور�سريكانت 

�ملتقدمة  �لبحوث  علماء  رئي�س  ذكللار، 
يف جمموعة د�رك ماتر: 

م�ستقبل  ��للسللتللد�مللة  مللفللهللوم  »يللعللتللمللد 
بنية حتتية  توفري  �لذكية على  �ملللدن 
�الأمن  قوية وحلواًل مبتكرة يف قطاع 
�لت�سدي  علللللى  قللللللادرة  �الإللللللكلللللرتوين 
خللللطلللر �للللتلللهلللديلللد�ت �الإللللكلللرتونللليلللة 
�لتي  �لرقمية  �لثورة  �ملتز�يدة يف ظل 

ي�سهدها �لعامل �ليوم«.
و�أ�لللسلللاف �لللدكللتللور �للسللريللكللانللت: “من 
�الأمن  بللحللوث  ’جائزة  �إطلللاق  خللال 
�إىل  �لللو�للسللول  �سي�سبح  �الإلكرتوين‘ 

�حللول �ملتقدمة يف 
قللطللاع �الأمللللن �الإللللكلللرتوين علللللى بعد 
خللطللوة و�حللللدة، �الأمللللر �للللذي �سيوؤكد 
م�ستقبًا.  �للللذكللليلللة  �ملللللللدن  تللللر�بللللط 

به  تقوم  �لللذي  بالدور  نحن فخورون 
ت�سجيع  يف  ماتر”  “د�رك  جمموعة 
�ل�سر�كات  منظومة  وتعزيز  �لبحوث 
�لللللتللللي تلللرتلللقلللي مبللل�لللسلللتلللوى �خللللللرب�ت 
و�ملهار�ت يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س 
بهدف  �الأكلللادميللليلللة  �ملللوؤ�للسلل�للسللات  ويف 
�أمناً  �أكلللر  جمللتللمللعللات  �إىل  �لللو�للسللول 

و�سامة للجميع«.
وملللن نللاحلليللتلله، قلللال �لللدكللتللور عارف 
�لرئي�س  نلللائلللب  �حلللللمللللادي،  �للسلللللطللان 
للعلوم  خللللليللفللة  جلللامللعللة  �لللتللنللفلليللذي 

و�لتكنولوجيا:
يلل�للسللر جلللاملللعلللة خللللليللفللة �للللتلللعلللاون مع 
الإطللللاق  ماتر”  “د�رك  جمللمللوعللة 
�الإلكرتوين”،  �الأمن  بحوث  “جائزة 
حلليللث يلل�للسللكللل �للللتلللعلللاون �ملللل�لللسلللرتك ما 
بللني �لللقللطللاعللني �لللعللام و�خللللا�لللس من 
جللهللة، و�جلللامللعللات مللن جللهللة �أخلللرى، 
�الأمن  توفري  يف  ومللوؤثللرة  فاعلة  �أد�ة 
تتمثل  و�لتي  �لرئي�سة  �لذكية  للمدن 
حني  ففي  �لتحتية.  �لبنية  بخدمات 
و�حد�ً  �أ�سبح  �الإلللكللرتوين  �الأملللن  �أن 
مللن �لللعللو�مللل �الأ�للسللا�للسلليللة �لللتللي متيز 
دولة  �أولللت  �ليوم،  �لتكنولوجي  عاملنا 

�الإمار�ت ودول �ملنطقة 

اأم��ن  ق�ضايا  ت��ن��ال  ع���ام  ب�ضكل 
الرقمية  التكنولوجيا  و�ضالمة 

اهتمامًا بارزًا«.
باالأمن  تهتم  �جلامعة  قائا  و�للسللرح 
�اللكرتوين ما له من �أهمية كبرية يف 
بر�مج  هناك  و�أ�سبح  �حلا�سر  �لوقت 
للللللمللاجلل�للسللتللري تلللقلللدم بللاجلللامللعللة عن 
�الأملللن �اللللكللرتوين وهلللذ� مللا �سجعنا 

لل�سر�كة مع د�رك ماتر 
ونلللللظلللللام �ملللل�لللسلللابلللقلللة هلللللو علللللبلللللارة عن 
�لللتللقللدم بللفللكللرة بللحللث تللقللدم يف �ملوقع 
�سركات  �أو  �لطلبة  مللن  �الللللكلللرتوين 
�ملقدمة  �الأبحاث  �ختيار  ويتم  نا�سئة 
من قبل �جلامعة ود�رك ماتر و�ختيار 
�لذي  �ملللايل  �لدعم  وتقدمي  �الف�سل 
على  دوالر  مللللليللون  بل1ون�س  يللقللدر 

مد�ر 3 �سنو�ت لي�سبح بر�ءة �خرت�ع 
و�حللتلل�للسللان �لللبللاحللث مللن قللبللل �سركة 
�أهم  �لللذكلليللة مللن  د�رك مللاتللر و�ملللللدن 
�أفكار �لبحوث �لتي تهتم بها �ل�سركة 
�لتكنولوجيا  و��للسللتللخللد�م  و�جلللامللعللة 
�حللللديلللثلللة و�الأمللللللللن �الللللللكلللللرتوين يف 
�لدكتور عارف:  و�أ�للسللاف  �ملللدن.  هللذه 
حتر�س  بحثية،  �أكادميية  “كموؤ�س�سة 
�ملعرفة  نلللقلللل  علللللللى  خللللليللفللة  جلللاملللعلللة 
وناأمل  �ل�سركاء،  وتبادل �خلرب�ت مع 
�الأملللن  بللحللوث  “جائزة  تلل�للسللاهللم  بللللاأن 
فاعلة،  بحثية  كمبادرة  �الإلكرتوين”، 
يف تر�سيخ �لقو�عد �لتي تعزز �لو�سول 

�إىل عامل رقمي �أكر ذكاًء و�أمناً«.
�لطلبات  تللقللدمي  يف  للر�غبني  ميكن 
ملرحلة ما قبل تقدمي �مل�سروع �ملقرتح 
جلائزة بحوث �الأمن �لرقمي‘ �لتقدم 
�لنهائي  �ملوعد  بللاأن  علماً  بطلباتهم، 

�أغ�سط�س   30 هللو  �لللطلللللبللات  لللقللبللول 
2019. �سيتم دعوة �ملر�سحني �لذين 
حتكيم  جلنة  قبل  من  �ختيارهم  يتم 
م�ساريعهم  �أفلللكلللار  لللعللر�للس  �مللل�للسللابللقللة 

عليها، حيث يتم تقييمها فيما بعد.
�ملر�سحة  �لفرق  دعللوة  يتم  ذلللك،  بعد 
تقدمي  �إىل  �لللقللائللمللة  يف  و�ملللللدرجللللة 
فرب�ير  �سهر  يف  �ملقرتحة  م�ساريعهم 
عن  �الإعللللللان  �للسلليللتللم  كللمللا   ،2020
تتكون  عملية  يف  باجلائزة  �لفائزين 
من ثاث مر�حل وذلك يف �سهر مايو 
�مل�سروع  ولتحديد  نف�سه.  �لللعللام  مللن 
بحوث  “جائزة  جلنة  تعتمد  �لفائز، 
عملية  علللللى  �الإلكرتوين”  �الأمللللللن 
�جلو�نب  مللن  كلللٍّ  يف  �لنظر  تت�سمن 
وقدرتها  �ملقرتحة  للم�ساريع  �لتقنية 
علللللى �مللل�للسللاهللمللة يف حتللقلليللق �الأمللللن يف 

�ملدن �لذكية على نطاق �أو�سع.

بلدية منطقة الظفرة تنظم حملة توعوية حول احللقة الآمنة

نوعية  عملية   5600 و  مري�ش  األف   300

خليفة التخ�س�سي يحتفل باإجنازات  5 اأعوام 
�سراكة مع م�ست�سفى جامعة �سيئول الوطنية  

»متنح املبادرة فر�ضة الفوز بجائزة قيمتها 1.5 مليون دوالر« 

جامعة خليفة و»دارك ماتر« تطلقان جائزة بحوث الأمن الإلكرتوين

•• اأبوظبي-الفجر:

كثفت بلدية مدينة �أبوظبي من خال قطاع عمليات �لبلديات �لفرعية –بلدية 
مركز �ملدينة جهودها وم�ساريعها �لتي ��ستهدفت �سيانة وتاأهيل �ملر�فق �لعامة 
و�ل�سو�طىء و�حلد�ئق، وماعب �الأطفال وحد�ئق �الأحياء �ل�سكنية وذلك �سمن 
�إطار ��ستعد�د�تها ال�ستقبال عيد �الأ�سحى �ملبارك، و�الرتقاء باملظهر �حل�ساري 
عو��سم  �أجمل  من  كو�حدة  �ملرموقة  مكانتها  مع  يتنا�سب  مبا  �أبوظبي  ملدينة 

�لعامل و�أكرها �زدهار� وتنا�سقا.
�أكد �ملهند�س ماجد عبد �لكثريي مدير بلدية مركز �ملدينة  على �ل�سعيد ذ�ته 

�أن �لبلدية و�سعت خطة �ساملة الإعادة تاأهيل �الأ�سول و�ملر�فق �لعام وخ�سو�سا 
وقد  �ملللبللارك،  �الأ�سحى  قبل عيد  قيا�سي  وقللت  و�إجنللازهللا يف  �لرتفيهية  �ملر�فق 
يف  و�ملللدنلليللة  �لللزر�علليللة  �لطبيعي  �لتجميل  �أعللمللال  على  �مل�ساريع  هللذه  ��ستملت 

�الأماكن �حليوية و �ل�سو�رع �لرئي�سة
�ل�سيخ  �ل�سيخ ز�يد �لكبري، و�سارع  �ل�سكنية ومنطقة جامع  ومناطق �لتجمعات 
ز�يد، �سارع �خلليج �لعربي، �سارع �لكورني�س، �سارع �لبطني، �سارع �مللك عبد�هلل، 
و�حلد�ئق و�ملنتزهات �لرتفيهية، وماعب �الأطفال، وتقليم �الأ�سجار و�الأ�سيجة 
�لنباتية، وفح�س �سبكات �لري و��ستبد�ل �لر�سا�سات �لقدمية، ��ستبد�ل �لزهور 
و�لنو�فري،  و�ملقاعد  �الإنلللارة  مثل  �ملدنية  �الأ�للسللول  و�إ�للسللاح  �سيانة  �ملو�سمية، 

�لع�سو�ئيات  �إز�لللة  �الأطفال،  �ألعاب  و�سيانة  و�ل�سكنية  �لعامة  �حلد�ئق  تنظيف 
باالأماكن �حليوية.

كما ركزت خطة �ل�سيانة على تاأهيل �سو�طئ �أبوظبي وملحقاتها الإبر�زها باأبهى 
�سورة �ساملة ق�س �مل�سطحات �خل�سر�ء  �ملمتدة على طول �ل�سو�طئ باالرتفاع 
�الأ�سول  �سيانة  كذلك  و�سملت  �مل�سطح،  ولللون  �سكل  على  يوؤثر  ال  مبا  �ملنا�سب 
وحتديد  �لنباتية-  و�الأ�للسلليللجللة  و�للل�للسللجللري�ت  �خللل�للسللر�ء  ،�مل�سطحات  �لللزر�علليللة 
ومر�فق  �لكهروميكانيكة،  �الأ�للسللول  �سيانة  ،و  و�لللزهللور  �خل�سر�ء،  �مل�سطحات 
�ل�سرف �ل�سحي، وطاء �الأر�سيات و�سيانة �حلو�جز، وطاء �الأك�ساك وهياكل 
�ملظات و�سيانة �الأبو�ب، ودور�ت �ملياه، و�إ�ساح �لدو�ر�ت، و�للوحات �ملرورية، 

وباط ممر�ت �مل�ساة، و�الإ�سفلت و�حلفر يف �لطرق.
وت�سمنت خطة �لتاأهيل و�ل�سيانة �أعمال �سيانة �أ�سجار �لنخيل د�خل �ل�سو�رع 
و�إز�لة  جمالية،  باأ�سكال  �لرتبة  مغطيات  �أعللمللال  وتنفيذ  و�حلللد�ئللق،  �لرئي�سة 
وتنظيف �أحو��س �لزهور �ملو�سمية، و�أعمال ح�ساد �أ�سجار �لنخيل على �ل�سو�رع 
و�ملظات،  �لو�سطية  باجلزيرة  �الأ�للسللو�ر  تنظيف  �جلل�سات،  تنظيف  �لرئي�سة، 

�سيانة �الأ�سول �لكهربائية، و�إز�لة م�سوهات �لطرق بكافة �أنو�عها.
و�أ�سار مدير بلدية مركز �ملدينة �أن �لبلدية حر�ست على توفري طاقم طو�ريء 
�أيام عيد �الأ�سحى �ملبارك مكون من مهند�سي �لبلدية ومديري �لعقود  خال 

و�ال�ست�ساريني لتقدمي �خلدمات يف �حلاالت �لطارئة بال�سكل �الأمثل.

• �ضريكانت ذكار: ت�ضجيع البحوث وتعزيز منظومة ال�ضراكات التي ترتقي مب�ضتوى اخلربات واملهارات
• عارف احلمادي: االأمن االإلكرتوين اأ�ضبح واحدًا من العوامل االأ�ضا�ضية التي متيز عاملنا التكنولوجي

ا�ضتعدادا ال�ضتقبال عيد االأ�ضحى املبارك

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال �سيانة ال�سواطئ واحلدائق وال�سوارع واملرافق العامة 
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�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/معهد ناديا للتدريب ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1000511 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سورى جروب لا�ستثمار ذ.م.م 

SHURAA INVESTMENT GROUP LLC

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة جي دبليو بي �نرتنا�سيونال م.د.م.�س
GWB International DMCC

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ناديا �ك�سيكيوتيف �سريت�س �ند �سيليك�سن �ملحدودة 
NADIA EXECUTIVE SEARCH & SELECTION LTD

زهره  ملالكها  ذ.م.م  �لتجارية  للو�ساطة  بي  �ي  زد  وبيع/حذف  تنازل  �ل�سركاء  تعديل 
�سعيدي �سليمان - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

ZSB Commercial Brokers LLC owned by zahra saeedi sulaiman - Sole Proprietorship LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/ناديا خلدمات توريد �لعمال - 

�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1001118 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سورى جروب لا�ستثمار ذ.م.م 
Shuraa Investment Group LLC

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف زد �ي بي للو�ساطة �لتجارية ذ.م.م ملالكها 
زهره �سعيدي �سليمان - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

 ZSB Commercial Brokers LLC owned by zahra saeedi sulaiman -

Sole Proprietorship LLC

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

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/�القم�سة �لعاملية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1021593 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة نا�سر علي غلوم مو�سى �لعبيديل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف غام ح�سني حممد جان جمال بور
تعديل وكيل خدمات/حذف نا�سر عبد�هلل حاجي ر�سيد �لعبيديل

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
�ل�سلللللادة/خمبز  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

 CN 2359164:تنور �لفريج  رخ�سة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/مطعم 

 CN 2341091:وكافيه �ملربز  رخ�سة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

الغاء اإعالن �ضابق
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة 
�لد�ر  حلويات  �لتجاري  باال�سم    CN رقم:1036302 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�سة و�عادة �لو�سع كما 

كان عليه �سابقاً.
�العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/مركز �لنظار�ت �لطبية 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب - فرع  رخ�سة رقم:1014591-1 
تعديل ��سم جتاري من/مركز �لنظار�ت �لطبية - فرع 

OPTICAL CENTRE - BRANCH

�ىل/مركز �اليثار للنظار�ت - فرع
AL EITHAR OPTICAL CENTER - BRANCH

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/مطعم كاور�

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2314997 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سالح �سعيد حممد حوفان �ملن�سوري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل بن �ساملني بن عويد �ملعويل

تعديل ��سم جتاري من/مطعم كاور� 
KALAVARA RESTAURANT

�ىل/مطعم �سيناي ثايل
CHENNAI THALI RESTAURANT

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

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
ذ.م.م   �ل�سيار�ت  ال�ساح  ريتو  �ل�سلللللادة/كر�ج  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2060826 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/هيثم خليل مرزوق �ملا�س من �سريك �ىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ هيثم خليل مرزوق �ملا�س من 40% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لعزيز حافظ قارى عبد�ملجيب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �حمد �سعد �حمد �ل�سحي
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/كر�ج ريتو ال�ساح �ل�سيار�ت ذ.م.م 
RATIO AUTO REPAIRING GARAGE LLC

�ىل/كر�ج ريتو ال�ساح �ل�سيار�ت - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
RATIO AUTO REPAIRING GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/�ل�سفوة �لعاملية الإد�رة �لعقار�ت ذ.م.م - 

�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1011374 

تعديل لوحة �العان/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

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

تعديل ��سم جتاري من/�ل�سفوة �لعاملية الإد�رة �لعقار�ت 

ALSAFWA INTERNATIONAL PROPERTY MANAGEMENT

�ىل/�ل�سفوة �لعاملية الإد�رة �لعقار�ت ذ.م.م - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

ALSAFWA INTERNATIONAL PROPERTY MANAGEMENT LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/�أبهر للو�ساطة �لتجارية

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2748041 

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

تعديل ��سم جتاري من/�أبهر للو�ساطة �لتجارية 

ABHR COMMERCIAL BROKERAGE

�ىل/�أبهر للو�ساطة �لتجارية- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

ABHR COMMERCIAL BROKERAGE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

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

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
 - متثيل  مكتب   - �ف  �ت�س  بي  �ل�سلللللادة/بنك  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �بوظبي  رخ�سة رقم:1005318 
تعديل ��سم �ل�سريك/�ىل �ودو بي �أت�س �أف �كتينجي�سل�سافت

ODDO BHF Aktiengesellschaft
تعديل ��سم �ل�سريك/من بنك بي �ت�س �ف 

Bhf Bank
تعديل ��سم جتاري من/بنك بي �ت�س �ف - مكتب متثيل - �بوظبي 

BHF BANK - REPRESENTATIVE OFFICE - ABU DHABI

�ىل/�أودو بي �ت�س �أف �كتينجي�سل�سافت
ODDO BHF AKTIENGESELLSCAFT

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/�سالون ريزورز

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1310676 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

عبد�هلل ح�سني عمر عبد�هلل با�سويد من مالك �ىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ عبد�هلل ح�سني عمر عبد�هلل با�سويد من 100% �ىل %60

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عبد�هلل حممد علي عبد�هلل �ل�سوكه %40
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 250000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/�سالون ريزورز 

RAZORS SALOON
�ىل/�سالون ريزورز ذ.م.م

RAZORS SALOON LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
وخدمات  �لعامة  لل�سيانة  هيجني  �ل�سلللللادة/�لو�حة  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لتنظيف  رخ�سة رقم:2317035 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سيد �حمد �سيد غفور %25

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/عبد�هلل �حمد �بر�هيم �ليعقوبي �لزعابي من مالك �ىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ عبد�هلل �حمد �بر�هيم �ليعقوبي �لزعابي من 100% �ىل %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عبد�لرحمن عبد�جلبار %24
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 300000

تعديل لوحة �العان/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/�لو�حة هيجني لل�سيانة �لعامة وخدمات �لتنظيف 
AL WAHA HYGIENE GENERAL MAINENANCE AND CLEANING SERVICES

�ىل/�لو�حة هيجني للخدمات مكافحة �حل�سر�ت وخدمات �ملر�فق ذ.م.م
AL WAHA HYGIENE GENERAL MAINENANCE AND CLEANING SERVICES LLC
تعديل ن�ساط/��سافة خدمات حقول ومن�ساأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(

�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
مكتوم  بن  �ل�سلللللادة/�سركة  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

للمقاوالت �لعامة ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1102008 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة با�سل �بر�هيم د�وود جفال %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حما�سن �لطب�س %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سني �سامه حمجوب �سامه
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد يو�سف نا�سر جا�سم �لزعابي

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
للهو�تف  الين  �ل�سلللللادة/هاي  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ملتحركة  رخ�سة رقم:1218749 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �حمد �سلطان �حمد �لغ�س �آل علي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف طارق �سلطان �حمد �لغ�س �ل علي
د�ئرة  مر�جعة  �العان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العان 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

�سركة ماربيا باتيه كافيه-�سركة ال�سخ�س الواحد- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت 
�الد�رية �أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية 

�ل�سادر بتاريخ 2019/08/06 بحل وت�سفية �سركة
�ضركة ماربيا باتيه كافيه-�ضركة ال�ضخ�ش الواحد- ذ م م

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية-�بوظبي
 CN-2300142  بالرقم 

فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�سفى 
 53181 �س.ب   026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعني 
�لطابق  �جلنيبي  عبد�هلل  �سعيد  بناية  �ل�سياحي  بالنادي  �بوظبي 
�لثبوتيه، وذلك خال  �مل�ستند�ت  و�إح�سار  )7( مكتب رقم )705( 

مدة �أق�ساها 45 يوما من تاريخ هذ� �العان.

اإعــــــــلن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/موؤ�س�سة 

حم�سه لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1180555-1   تقدمو� �لينا بطلب

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/جموهر�ت �حلياه

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1121285 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة باناكال بولو�س فارج�س %29

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حممد �سامل عامر �سامل �لعلوي من مالك �ىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ حممد �سامل عامر �سامل �لعلوي من 100% �ىل %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة فيجي�س فارجي�س باناكال %10
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة فيجي فرجي�سى بنكال بول �و�س %10

تعديل لوحة �العان/�جمايل من م�ساحة 1*3 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/جموهر�ت �حلياه 
AL HAYAH JEWELLERIES

�ىل/جموهر�ت �حلياه ذ.م.م
AL HAYAH JEWELLERIES LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/مركز هري زون للرجال

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1692490 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سعيد رميد�ن �سعيد دريبي �لعفاري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف نون عبد�هلل فرح عبد�لرحمن
تعديل ��سم جتاري من/مركز هري زون للرجال 
HAIR ZONE GENERAL CENTER

�ىل/مركز ماند�رين للرجال
MANDARIN GENTS CENTER

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

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(
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رف�ست مالطا ��ستقبال �ل�سفينة �وبن �آرمز �لتابعة ملنظمة برو�كتيفا 
مهاجر�   121 تنقل  و�لللتللي  �حلكومية  غللري  �ال�سبانية  �آرملللز  �وبللن 
وتنتظر منذ �ستة �أيام يف �لبحر �ملتو�سط، كما منعها ماتيو �سالفيني 
ح�سابها  على  �ملنظمة  �اليطالية.وكتبت  �القليمية  �ملياه  دخول  من 
على تويرت م�ست �ستة �يام بدون جو�ب وبللدون �العللرت�ف بكر�مة 
��ستقبالها  ود�نللت رف�س مالطا   . �ملوجودين على متنها  �ال�سخا�س 
وعدم �حل�سول على رد من �إيطاليا .و��سافت هذه �لقارة �الوروبية 
�جل  مللن  �لن�سال  فللارغللة.  و�سيا�ساتها  جبانة  دولللهللا  عللنللا.  غريبة 
حقوقهم )�ملهاجرون( هو �لن�سال من �جل حقوقنا. �ساعدونا.وردت 
�يطاليا على ل�سان وزير �لد�خلية ماتيو �سالفيني �لذي منع دخول 
فعلت. �ذ�  باحتجازها  وهدد  �اليطالية  �القليمية  �ملياه  يف  �ل�سفينة 

وكتب على تويرت �سفينة �وبن �آرمز يف �ملتو�سط منذ �ستة �يام و�الآن 
تهدد بالدخول �ىل �يطاليا. كان �مامها مت�سع من �لوقت للو�سول 
�ىل ��سبانيا.وتابع على �سفينة �وبن �آرمز �ال تن�سى �أن �ملياه �القليمية 

�اليطالية مغلقة �مامها ونحن على ��ستعد�د حلجزها.
�الإتفاق  �الأوروبلليللة  �لللدول  �الإثنني من  �ملنظمة طلب  موؤ�س�س  وكللان 
�لل121 �لذين �نقذتهم يف �ملتو�سط  على �ل�سماح بانز�ل �ملهاجرين 
يف �حدى �لدول �الوروبية.ويف �ت�سال هاتفي مع فر�ن�س بر�س طلب 
�لتي  �الأملللانلليللة  كلللردي  �أالن  لل�سفينة  م�سابها  حللا  كامب�س  �أو�للسللكللار 
متكنت من �نز�ل �ملهاجرين �الأربعني �لذين كانو� على متنها �الأحد 

يف مالطا بعد �تفاق على توزيعهم على دول عدة.

قالت �ل�سرطة �إن ثاثة �أطفال قتلو� يف �نفجار �سيارة ملغومة �أم�س 
قرب مركز �ت�ساالت يف بلدة ب�سمال �سرق �سوريا �لذي ت�سيطر عليه 
نائمة.وو�سف  جهادية  خايا  تو�جه  �أنها  من  حللذرت  كردية  قللو�ت 
�إرهابي”  “تفجري  باأنه  �ل�سرطة علي ح�سن �حلادث  با�سم  �ملتحدث 
كان ي�ستهدف عربة ع�سكرية.و�أظهرت �ل�سور �لتي ن�سرتها �ل�سرطة 
�أعمدة دخان تت�ساعد من مبنى ومن �سيارة متفحمة.ووقعت �سل�سلة 
تفجري�ت  بينها  من  �ملا�سية  �لقليلة  �الأ�سابيع  خال  �لهجمات  من 
�سوريا  �سرق  �سمال  يف  و�أحلليللاء  بلد�ت  ��ستهدفت  ملغومة  ل�سيار�ت 
�لكردية وحلفائها.وقالت  �ل�سعب  ل�سيطرة وحد�ت حماية  �خلا�سع 
�للل�للسللابللق مبدينة  �للليللوم  نللاريللتللني يف  �إن تفجري در�جللتللني  �للل�للسللرطللة 
�ل�سهر  عمره.ويف  من  ع�سرة  �خلام�سة  يف  �سبي  ملقتل  �أدى  �حل�سكة 
�ملا�سي �أعلن تنظيم د�ع�س م�سوؤوليته عن تفجري �سيارة �أدى الإ�سابة 

ثمانية �أ�سخا�س �أمام كني�سة يف مدينة �لقام�سلي.

�لللربيللطللانلليللة )بريتي�س  ركلللاب �خلللطللوط �جلللويللة  ��للسللطللر �الآالف مللن 
�إيرويز( لتحمل �إلغاء رحات وتاأخر �أخرى و�لوقوف يف طو�بري طويلة 
�أنظمة  يف  كبري  عطل  ثالث  �لطري�ن  �سركة  �سهدت  بعدما  �ملطار�ت  يف 
�لكمبيوتر خال ما يزيد قليا عن عامني.و�أعطال �م�س هي �الأحدث 
عليها غر�مة  فر�ست  �لتي  �ل�سركة  منها  تعاين  م�ساكل  �سل�سلة من  يف 
230 مليون دوالر �ل�سهر �ملا�سي ب�سبب عملية �خرت�ق و��سعة �لنطاق 
لبيانات �لعماء وت�ستعد الإ�سر�بات حمتملة ب�سبب نز�ع على �الأجور مع 

�لطيارين �لعاملني بها.
حل  على  يعمل  �لفني  فريقها  �إن  وقالت  لعمائها  �ل�سركة  و�عللتللذرت 
�مل�سكلة يف �أ�سرع وقت ممكن. ونا�سدت �مل�سافرين على طائر�تها �حل�سور 
يف  �ملغادرة  للوحات  كاف.ووفقا  بوقت  �لرحلة  موعد  قبل  �ملطار�ت  �إىل 
من  جوية  رحلة   60 من  �أكللر  �ألغيت  فقد  وجاتويك،  هيرو  مطاري 
و�إىل �ملطارين وتاأخر �إقاع �أكر من 100 رحلة. وبد�أت �مل�ساكل عندما 
حاول �مل�سافرون �لت�سجيل على �أوىل �لرحات خال �ليوم ومل تتمكن 

�سركة �لطري�ن من حتديد متى �سيتم حل هذه �مل�ساكل.

عوا�سم

روما

لندن

دم�شق

م�سوؤول �سيني: هوجن 
كوجن تواجه اأ�سواأ اأزمة 

 
•• بكني-رويرتز:

قال رئي�س مكتب �سوؤون هوجن كوجن ومكاو بال�سني �أم�س �إن هوجن كوجن 
وذلك   ،1997 عللام  �ل�سيني  �حلكم  �إىل  عودتها  منذ  �أزملللة  �أ�للسللو�أ  تللو�جلله 
�ملايل  �ملللركللز  يف  للحكومة  �ملناه�سة  �الحتجاجات  مللن  �ملللزيللد  تنظيم  مللع 

�الآ�سيوي.
�لذين  �ل�سينيني  �مل�سوؤولني  �أكللرب  �أحللد  وهللو  مينغ،  �سياو  ت�سانغ  و�أ�للسللاف 
ي�سرفون على �سوؤون هوجن كوجن، خال �جتماع يف مدينة �سنت�سن بجنوب 

�ل�سني �أزمة هوجن كوجن... م�ستمرة منذ 60 يوما وتزد�د �سوء�.
�ملجتمع.  على  �لتاأثري  نطاق  ويت�سع  تت�ساعد  �لعنيفة  �الأن�سطة  و�أ�للسللاف 

وميكن �لقول �إن هوجن كوجن تو�جه �الآن �أخطر و�سع منذ ت�سليمها.
وت�سهد هوجن كوجن منذ �سهور �حتجاجات بد�أت مبعار�سة م�سروع قانون 
مبا�سر  حتد  �إىل  حتولت  لكنها  بتعليقه  قللر�ر�  �ل�سلطات  �تخذت  للت�سليم 

حلكومة �لرئي�سة �لتنفيذية كاري الم ومطالبات بدميقر�طية كاملة.
و��للسللتللمللرت �حللتللجللاجللات هللوجن كللوجن ومتللثللل حتللديللا كللبللري� �أملللام �لرئي�س 
�ملتحدة  �لواليات  �لذي يخو�س حربا جتارية مع  بينغ  �سي جني  �ل�سيني 

ويت�سدى لتباطوؤ �القت�ساد.
مب�ساركة  كللوجن  هللوجن  يف  �ل�سيا�سية  �الأزملللة  لبحث  منتدى  ت�سانغ  وعقد 
�إىل  �لللدعللوة  تللوجلله  �لللربملللان �ل�سيني لكن مل  �إىل  كللوجن  مللنللدوبللي هللوجن 

معار�سني �أو ممثلني للمحتجني.
ت�سليم  قانون  م�سروع  �ملايني،  فيها  ي�سارك  �لتي  �الحتجاجات،  وترف�س 
�مل�ستبه بهم للمثول �أمام حماكم �لرب �لرئي�سي �لتي ي�سيطر عليها �حلزب 

�ل�سيوعي.
تاآكل  �ل�سكان من  �لعديد من  تغذيها خماوف  �لتي  وت�سكل �الحتجاجات، 
�أكرب حتد �سعبي  �الآن  �مل�سددة،  �ل�سيوعي  �حلريات يف ظل �سيطرة �حلزب 

للرئي�س �ل�سيني منذ توليه �ل�سلطة يف عام 2012.

حتدي االحتاد االأوروبي انطالقًا من املدار�ش

اأوروبا تعاقب تركيا الأردوغانية..ماذا عن اإيطاليا؟

•• �رسيناغار-اأ ف ب:

تللخلل�للسللع كلل�للسللمللري �لللهللنللديللة للللاإغلللاق �للل�للسللامللل �للللذي 
�لتو�يل،  على  �لثالث  لليوم  �لهندية  �ل�سلطات  تفر�سه 
�إلغاء �حلكم  بعد قر�رها  �لو�سع،  ��ستعال  �سعيا لتجنب 
�لذ�تي يف هذه �ملنطقة �ملتنازع عليها حيث قتل متظاهر 
م�سوؤول  �ملا�سية.وقال  �الأيلللام  خللال  �الأقلللل  على  و�حللد 
“نعلم  �سريناغار  و�دي  يف  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �أمللنللي 
�أن ك�سمري تغلي، و�ستنفجر بعنف، لكننا ال نعرف متى. 
ال �أعللللرف كلليللف ميللكللن رفلللع حللظللر �لللتللجللول وال حتدث 

تظاهر�ت عنيفة«.
وبللعللد حتلل�للسللري�ت جلللرت بلل�للسللريللة تللامللة، قللامللت حكومة 
رئي�س �لللللوزر�ء �لللهللنللدي نللاريللنللدر� ملللودي �للللذي ينتمي 
�لذ�تي  باإلغاء �حلكم  �الإثنني  �لهندو�س،  �لقوميني  �إىل 
�لد�ستوري يف جامو وك�سمري )�سمال(. و�سّوت �لربملان 
�إىل  ك�سمري  من  �لهندي  �ل�سطر  تق�سيم  على  �لهندي 
منطقتني خا�سعتني مبا�سرة ل�سلطة نيودلهي، ما يهدد 
�نف�سايل منذ  �لتي ت�سهد حركة مترد  �ملنطقة  باإ�سغال 
ثاثني عاما.وتخ�سع هذه �ملنطقة �لو�قعة يف �لهيمااليا 
�سارم  جتللول  حلظر  �أي�سا،  باك�ستان  بها  تطالب  و�لتي 
بعد  �لعامل  �الأحللد، وهي معزولة متاما عن  منذ م�ساء 

�أن قطعت فيها جميع و�سائل �الت�سال. وعلى �لرغم من 
�النت�سار �الأمني �ملكثف ومنع �لتنقل و�لتجمعات، حتدث 

�سكان مدينة �سريناغار عن تظاهر�ت متفرقة.
وقللللال ملل�للسللوؤول يف �للل�للسللرطللة، طلللللب علللدم نلل�للسللر ��سمه، 
نهر  يف  “قفز  �ساباً  متظاهر�  �إن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
�ل�سرطة. ووقعت  �أن كانت تاحقه  بعد  جيلوم ومات” 
�حلادثة يف �لبلدة �لقدمية يف �سريناغار �لتي تعترب بوؤرة 
للتظاهر�ت �ملناه�سة للهند.ويعترب عدد كبري من �سكان 

ك�سمري �ملوؤلفة من �أكرية م�سلمة، �لهند قوة �حتال.
و��للسللفللرت تللظللاهللر�ت عللن �ستة جللرحللى على �القلللل، كما 
فر�ن�س  وكالة  عليها  ح�سلت  متفرقة  معلومات  ذكللرت 
بر�س. ونقل �ستة �أ�سخا�س على �الأقل �إىل �مل�ست�سفى يف 
�لنار  �إطللاق  �إ�سابات ناجمة عن  �سريناغار للعاج من 

وغريها، كما قال م�سوؤول طبي يف �مل�ست�سفى.
وتوؤكد �ل�سلطات �لهندية على �أن �لو�سع هادئ يف هذه 
�ملنطقة �جلبلية، م�سدر �خلاف يف �سبه �لقارة �لهندية 
�سريناغار  على  مزيف  �سمت  عقود.ويخيم  �سبعة  منذ 
باأن �ملدينة  �ل�سو�رع �ملقفرة  يف �الأيللام �الأخللرية. وتوحي 
جنود  ويللقللف  مغلقة.  �ملللتللاجللر  فجميع  �أ�للسللبللاح.  مللديللنللة 
�ل�سائكة.  بللاالأ�للسللاك  م�سيجة  حللو�جللز  على  م�سلحون 

وحده �حلمام و�لكاب �ل�سالة تتحرك.

وُي�سطر �ل�سحافيون �ىل مازمة �حلي �لذي يقيمون 
نقاط  لعبور  ت�ساريح  متنحهم  ال  �ل�سلطات  الأن  فيه، 
�لللتللفللتلليلل�للس �لللعلل�للسللكللريللة �لللكللثللرية. وقللللال ملل�للسللور يغطي 
�ملنطقة منذ �أكر من 30 عاما ومل ي�ساأ ذكر ��سمه �ن 

“هذ� �القفال غري م�سبوق فعا«.
ويتجول �سكان حمليون على در�جات بخارية �سغرية يف 
�سو�رعهم لقتل �مللل. وقال �أحدهم لوكالة فر�ن�س بر�س 
“تكذب علينا �ل�سلطات منذ �أيام وتتحدث عن تهديد�ت 
�رهابية، لكن �الأمر �جليد هو �أن �جلميع خّزنو� �ل�سلع 

�ال�سا�سية قبل �ن ُنحا�سر«.
�للسللبلله �مل�ستحيل  �لللتللعللتلليللم و�للللقللليلللود، كلللان ملللن  وبلل�للسللبللب 

�حل�سول على معلومات عامة عن �لو�سع يف ك�سمري.
تفا�سيل  جمع  �ىل  نتو�سل  “مل  �الأمني  �مل�سوؤول  وقللال 
مو�سحا  ك�سمري”،  و�دي  مللنللاطللق  مللعللظللم  عللن  كللافلليللة 
�للل�للسللنللاعلليللة و�لتي  بللاالقللمللار  تللعللمللل  �لللتللي  �لللهللو�تللف  �أن 
300 م�سوؤول يف �الإد�رة و�ل�سرطة،  ي�ستخدمها حو�ىل 
كارثة طبيعية  �أن  لو  “كما  و��ساف  تعمل.  كانت  بالكاد 

غري مرئية قد حلت بنا«.

اإغلق ك�سمري الهندية لتجنب انتفا�سة 

اآلف يحتجون �سد رئي�س هندورا�س  

•• تيجو�سيجالبا-رويرتز:

�لللسلللو�رع  �إىل  �ملللحللتللجللني  �آالف  نلللللزل 
هندور��س  عللا�للسللمللة  تيجو�سيجالبا 
�أورالنللللدو  خلللو�ن  �لللرئلليلل�للس  مطالبني 
هللرنللانللديللز بللالللتللنللحللي بللعللد �أيلللللام من 
��سطر�ره لنفي �حل�سول على �أمو�ل 
حملته  لدعم  �ملخدر�ت  ع�سابات  من 

�النتخابية يف 2013.
�أ�سعلو�  �ملحتجني  �إن  وقال م�سوؤولون 
�لللنللار يف مللكللاتللب ثلللاث �للسللركللات على 
حتولت  بلللعلللدملللا  �مللللديلللنلللة  يف  �الأقللللللللل 
و��ستبكت  �لللعللنللف.  �إىل  �مللللظلللاهلللر�ت 
�سرطة مكافحة �ل�سغب مع �ملتظاهرين 

�أثناء حماولتها تفريق �حل�سد بالغاز 
�ملياه.ومت  وملللد�فلللع  للللللدمللوع  �مللل�للسلليللل 
�أيام  عللدة  قبل  ق�سائية  وثيقة  ن�سر 
�أن  �أمريكيون  �دعللاء  زعم فيها ممثلو 
�لرئا�سة  بانتخابات  هرنانديز  حملة 
من  متللويللل  على  ح�سلت   2013 يف 
مهربي خمدر�ت.وقالت �لوثيقة �لتي 
ُقدمت �إىل حمكمة نيويورك �جلزئية 
�إن حملة هرنانديز ح�سلت على 1.5 
مليون دوالر من “�إير�د�ت �ملخدر�ت” 
��ستخدمت لر�سوة م�سوؤولني حمليني 
يف مقابل �حلماية و�إمتام �أ�سغال عامة.

وقال  �ملز�عم  تلك  هرنانديز  ورف�س 
جانب  مللن  ت�سويه  حملة  �سحية  �إنلله 

��ستهدفها،  �لتي  �ملللخللدر�ت  ع�سابات 
بالتاآمر  �سيا�سيني  خ�سوما  �تهم  كما 
مع رجال �لع�سابات لت�سويه �سورته.

بالع�سي  �ل�سرطة  �ملحتجون  وهاجم 
و�حللللجلللارة قلللرب �لللكللوجنللر�للس بعدما 
�أطلللللللللقللللت �للللللغلللللاز �ملللل�لللسللليلللل للللللللدملللوع 
لتفريقهم. وقال م�سوؤول يف �ل�سليب 
عوجلو�  �أ�سخا�س  خم�سة  �إن  �الأحمر 

من �إ�سابات بجروح.
�ملتحدة،  للواليات  حليف  وهرنانديز 
ويو�جه �سغوطا متز�يدة منذ �لقب�س 
على �سقيقه �الأ�سغر توين يف ميامي 
يف نوفمرب ت�سرين �لثاين فيما يت�سل 

بتهم بتهريب �ملخدر�ت.

•• برازيليا-اأ.ف.ب:

رفلل�للسللت �ملللحللكللمللة �لللفللدر�للليللة �لللعللللليللا �لللرب�زيللللليللة طلبا 
لعدم  بللاالإرهللاب،  �أنللقللرة  تتهمه  تركي  مللو�طللن  لت�سليم 

�سمان ح�سوله على حماكمة عادلة، بح�سب �ملحكمة.
و�لقر�ر �لذي و�فق عليه ق�ساة �ملحكمة باالإجماع، يعني 
�أن باإمكان علي �سيباهي �لبقاء يف �لرب�زيل حيث يعي�س 

منذ 12 عاما.
�إىل  باالنتماء  �سيباهي  علي  �لرتكية  �ل�سلطات  وتتهم 
�لللفللا�للسللل �سد  �النلللقلللاب  �للسللالللعللة يف  �إرهللابلليللة  منظمة 
 ،2016 عللام  �إردوغلللللان  طيب  رجللب  �لللرتكللي  �لرئي�س 

بح�سب ملفات �ملحكمة.
ويحمل �سيباهي �جلن�سيتني �لرتكية و�لرب�زيلية. وكان 
قد و�سع قيد �لتوقيف �الحرت�زي مطلع ني�سان �أبريل 

و�أفرج عنه يف �أيار مايو بانتظار قر�ر �ملحكمة.
وكان �سيباهي وهو متزوج ولديه طفل، ميار�س ن�ساطات 

�لتجارة  �لثقايف �لرب�زيلي �لرتكي ويف غرفة  �ملركز  يف 
�لرب�زيلية �لرتكية وهما موؤ�س�ستان مرتبطتان بحركة 

خدمة.
وقال حماميه يف وقت �سابق �إن موكله ��سُتهدف ب�سبب 
�إيد�عه مبالغ من �ملال يف م�سرف �آ�سيا �ملرتبط ب�سبكة 

�لد�عية �الإ�سامي فتح �هلل غولن.
�الأمريكية  بن�سلفانيا  واليلللة  يف  �ملللقلليللم  غللولللن  وُيللتللهللم 
لكنه  �إردوغللللان  �سد  �لفا�سل  �النللقللاب  ور�ء  بللالللوقللوف 

ينفي ب�سدة تلك �لتهم.
�إرهللابلليللة لكن  �إن حللركللة خللدمللة منظمة  وتللقللول �نللقللرة 
بن�سر  تللقللوم  �سلمية  منظمة  �إنللهللا  يللقللولللون  �أنلل�للسللارهللا 

�ال�سام �ملعتدل و�لتعليم.
و�عتقلت تركيا ع�سر�ت �آالف �ال�سخا�س يف حملة قمع 
�أعقبت حماولة �النقاب، كما �أعادت �ل�سلطات �لرتكية 
�أوكر�نيا  بينها  �أخلللرى  دول  مللن  بهم  �مل�ستبه  مللن  عللدد� 

وكو�سوفو، يف عمليات �سرية.

•• كوبنهاجن-رويرتز:

عن  ناجما  �نفجار�  �إن  �أملل�للس  �لدمنركية  �ل�سرطة  قالت 
�ساعة  يف  كوبنهاجن  يف  �ل�سر�ئب  وكالة  مقر  هز  هجوم 
�أ�للسللر�ر�، لكن مللن �ل�سابق  مللتللاأخللرة �لللثللاثللاء و�أحللللق بها 

الأو�نه معرفة �جلهة �مل�سوؤولة عنه.
و�أدى �النفجار �إىل توقف �لقطار�ت يف منطقة نوردهافن 
�لتي تقع �إىل �ل�سمال مبا�سرة من و�سط كوبنهاجن. وقالت 

كانا  �سخ�سني  �إن  �لدمنركية   )2 )تللي.يف  لقناة  �ل�سرطة 
�أحللد� منهما مل ي�سب  �ل�سر�ئب لكن  د�خللل مبنى وكالة 
ب�سوء.وتفقد وزير �ل�سر�ئب مورتن بود�سكوف �ملبنى وما 
حلق به من “�أ�سر�ر ج�سيمة” على حد و�سفه. وقال على 

تويرت هذ� عمل �سائن غري مقبول على �الإطاق.
وقال كبري مفت�سي �ل�سرطة يورجن بريجن �سكوف نويل 
�الأمر �هتماما بالغا، وفتحنا �لليلة �ملا�سية حتقيقا و��سعا 

�ساما. ال نقبل ولن نقبل هجوما كهذ�.

الربازيل ترف�س ت�سليم معار�س لأردوغان 

هجوم ا�ستهدف مقر وكالة ال�سرائب يف كوبنهاجن 

•• روما-وكاالت:

�لدر��سية  �لللكللتللب  �أّن  �للسللبللاعللي  �للسللعللاد  �للل�للسللحللافلليللة  ر�أت 
وتهاجم  �سبتمرب   11 �علللتلللد�ء�ت  تلللربر  �لللتللي  �لللرتكلليللة 
وجه  متثل  م�سيحياً  نللاديللاً  ب�سفته  �الأوروبلللللي  �الحتلللاد 
�لتحول �لذي ت�سهده تركيا حتت رعاية �لرئي�س �لرتكي 
“�إيل  �أردوغللان وحزبه �ملتطرف. ويف موقع  رجب طيب 
�سو�سيديارو” �الإيطايل، لفتت �سباعي �لنظر �إىل �أّن هذه 
�لكتب �لتي ُتدر�س يف �ملد�ر�س �لعامة تتو�فق مع روحية 
�أردوغان �ملناه�سة للغرب، و�لتي تتج�سد ال يف �خلطاب 
وح�سب بل �أي�ساً يف �لعمل على �إبعاد �أنقرة �أكر و�أكر 
�إىل  �أردوغلللان  �لللواليللات �ملتحدة.ينظر  �أوروبلللا وعللن  عن 
�لغرب كاأر�س للغزو فيح�س �الأتر�ك �ملقيمني يف �لدول 
�الأوروبية على �لتكاثر لك�سب �ملعركة �لدميوغر�فية �أو 
�إىل حد  �ملتطرفني  و�الأئمة  �مل�ساجد  على متويل  يعمل 
دفع �حلكومة �لنم�سوية على �إقفالها وطرد رجال �لدين 
�الأ�سوليني. وعلى �مل�ستوى �جليو�سيا�سي، قلَب �أردوغان 
تركيا 180 درجة، �أواًل عرب حماولته مع قطر �إطاحة 
متطرفة  ديكتاتورية  لتاأ�سي�س  �أو�سطي  �ل�سرق  �لنظام 
خال  وليبيا  و�سوريا  وم�سر  تون�س  يف  �إخو�نية  بقيادة 
�إير�ن  �أردوغللان  �لربيع �لعربي. ومن ناحية ثانية، دعم 

�خلامينئية ونظام مادورو �لفنزويلي.

ا�ضتغالل ال�ضذاجة
يعد �سر�ء منظومة �أ�س-400 �لرو�سية تتويجاً لعملية 
�البللتللعللاد عللن �لللغللرب. و�سعى �أردوغللللان ور�ء خللاف مع 
يثري  �سيا�سي  وهو خيار  “ناتو”  �الأطل�سي  �سمال  حلف 
�ملنظمة  يف  �أنللقللرة  ع�سوية  م�سري  حللول  �الأ�سئلة  بقوة 
تبتعد  وهللي  �لناتو  عللن  عللمللد�ً  تركيا  تبتعد  �الأطل�سية. 

تلقائياً عن �أوروبا بحيث �أ�سبحت �مل�سافات بينهما غري 
قابلة للتقريب. �إّن فتح جبهة �للجوء �لبلقانية كان فعل 
حرب حقاً وكان ناجحاً �أي�ساً. يف �لو�قع، متكن �أردوغان 
من زعزعة ��ستقر�ر �الحتاد �الأوروبي برّمته وح�سد 6 

مليار�ت يورو يف مقابل �لهدنة. 
�إّن  �ل�سذ�جة و�ل�سعف.  يف �أوروبا، ��ستغل �أردوغان دوماً 
و�لتي هدفت الإجناز  �أوروبللا  �الأ�سا�سية �سوب  ��ستد�رته 
م�سار �الن�سمام �إىل �الحتاد �الأوروبي خدمت يف تفكيك 
�لهند�سة �لكمالية للدولة �لرتكية ريثما مت �ال�ستحو�ذ 
�لديكتاتوري على �ل�سلطة و�لذي ح�سل بعد �النقاب 

�ملزعوم �سنة 2016.

�ضحايا بع�ضرات االآالف
يف 13 مار�س )�آذ�ر( 2019، �أو�سى �لربملان �الأوروبي 
جمل�س �أوروبا و�ملفو�سية �الأوروبية ب “تعليق مفاو�سات 
خال �لقمع �لذي �أعقب  �الن�سمام ر�سمياً مع تركيا”. 
�الحتجاز  �سخ�س قيد  �ألللف   150 �النللقللاب، مت و�سع 
بناء  �آخللريللن  �ألللفللاً   78 �أوقلللف  فيما  للمحاكمة  �ل�سابق 
�ألفاً يف  على �تهامات باالإرهاب. وال يز�ل �أكر من 50 
�ل�سجون مع غياب �الأدلة �حلا�سمة �لتي تدينهم. كذلك، 

متللت �إقللالللة �أكلللر مللن 152 �أللللف مللوظللف ر�سمي ومن 
ومدعون  وق�ساة  و�أكادمييون  و�أطباء  �أ�ساتذة  �سمنهم 
�أغللِلللقللت فت�سل  �لللتللي  �أّملللا �ملن�سات �الإعللاملليللة  عللامللون. 
�إلكرتوين  �ألللف موقع   114 بينما مت حظر   160 �إىل 
من  قلقه  بالغ  عن  �لربملان  ويكيبيديا.�أعرب  فيها  مبا 
يف  و�لللعللاملللللني  �ل�سحافيني  العللتللقللال  �ملللرتللفللع  “�لعدد 
جمال �الإعام” ومن “�الأحكام غري �مل�ستندة �إىل �أ�س�س 
�ملتهمني.  على  �ملفرو�سة”  �ملتنا�سبة  غللري  و�لعقوبات 
و�سدد �لربملان على “�أهمية �حلرية و��ستقال �الإعام 
وحجر  �الأوروبلللي  لاحتاد  �الأ�سا�سية  �لقيم  من  كو�حد 
�لكامل  �لتنا�سب  �إّن غياب  �لز�وية الأي دميوقر�طية”. 
تعر�س  �الأوروبلليللة  و�لع�سوية  �الأردوغللانلليللة  تركيا  بللني 
بالتايل للعقوبات. وكان �أردوغان هو �لذي خلق ظروف 
�إطاق  �لرتكي  �لرئي�س  �أعللاد  هنا،  من  �نطاقاً  ذلللك. 

حتدي �أوروبا و�لغرب �نطاقاً من �ملقاعد �لدر��سية.

خوف؟
بعد  للرت�جع  �الأوىل  �ملللوؤ�للسللر�ت  �أردوغلللان  �سلطة  تظهر 
خ�سارة �نتخابات بلدية ��سطنبول فيما �أنتجت �سيا�ساته 
�أو�ساعاً �سوهت م�سار تركيا �الأتاتوركية يف �حلقبة �لتي 
ال  بطريقة  �مللل�للسللار  ت�سوه  وقللد  �لعثمانية،  �نللهلليللار  تلت 
ميكن عك�سها على �الأرجح. لكن تبقى �إيطاليا وحيدة يف 
��ستثمار حلم �ن�سمام تركيا �إىل �الحتاد �الأوروبي، وهو 
�الأوروبلللي.  �لللربملللان  مع  و��سح  ب�سكل  متناق�س  موقف 
�لقاري تقريره  �إ�سد�ر �لربملان  وقبل وقت ق�سري على 
حول تركيا، �أعادت حكومة كونتي تاأكيدها هذه �لنظرة. 
وتت�ساءل �سباعي يف �خلتام عّما �إذ� كان �ملوقف �الإيطايل 
مللبللنللي علللللى خللللوف ملللن �أردوغلللللللللان وطلللملللوحلللاتللله �لنيو 

عثمانية. 

••وا�سنطن-رويرتز:

قال �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب �أم�س �إن حمادثات بد�أت 
�إبقاء  تكلفة  مللن  �ملللزيللد  لتحمل  �جلنوبية  كللوريللا  دفللع  بللهللدف 
�لقو�ت �الأمريكية يف �ملنطقة للحماية من �أي تهديد من كوريا 

�ل�سمالية.
زيادة  �أجللل  من  �ملحادثات  “بد�أت  تويرت  على  تر�مب  و�أ�للسللاف 
غنية  دولللة  �جلنوبية  كوريا  �ملتحدة.  �لللواليللات  �إىل  �ملدفوعات 
للغاية وت�سعر �أن عليها �الآن �مل�ساهمة يف �لدفاع �لع�سكري �لذي 

تقدمه �لواليات �ملتحدة«.
�لفور  �لرئا�سي يف كوريا �جلنوبية على  �الأزرق  �لبيت  ومل يرد 

�إنه  ملللر�ر�  تللر�مللب  �ملللحللادثللات.وقللال  ب�ساأن  للتعليق  طلب  على 
 28500 نحو  �إبقاء  عللبء  �ملزيد من  �سول حتمل  على  يتعني 
�لواليات  تبقي  حلليللث  كللوريللا �جلللنللوبلليللة  �أمللريللكللي يف  علل�للسللكللري 
�ملتحدة على تو�جد ع�سكري لها منذ �حلرب �لكورية �لتي د�رت 
�جلنوبية  كوريا  يف  �مل�سوؤولون  1953.ووقع  �إىل   1950 من 
و�لواليات �ملتحدة �تفاقا يف فرب�ير �سباط تزيد مبوجبه �سول 
�إ�سهامها �إىل نحو 1.04 تريليون وون )927 مليون دوالر( �أي 
بزيادة تبلغ نحو 70.3 مليون دوالر. وينتهي �لعمل باالتفاق 
�ملوؤقت خال عام.وقال �لبيت �الأزرق �إن م�ست�سار �الأمن �لقومي 
خال  �لتكلفة  تقا�سم  ق�سية  ناق�س  بولتون  جللون  �الأمللريللكللي 

زيارته ل�سول يف يوليو متوز.

حمادثات اأمريكية مع كوريا اجلنوبية ب�ساأن تكاليف الدفاع 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

بنيامني  �الإ�سر�ئيلي  �لللوزر�ء  رئي�س  �أكللد 
حكومة  ي�سكل  لللن  �أنللله  �أملل�للس  نتانياهو، 
وحدة وطنية يف حال فوز حزبه بانتخابات 
خيار  علللللى  و�سيبقي  �ملللقللبلللللة،  �لكني�ست 

ت�سكيل حكومة �إ�سر�ئيلية ميينية.
وقال نتناياهو، بح�سب ما نقلت �سحيفة 
لللن ي�سكل حكومة  �إنللله  هلليللوم،  �إ�للسللر�ئلليللل 
يف  �ملقبلة”  �النتخابات  وحللدة وطنية يف 
�إ�سارة لعدم حتالفه مع حزب �أزرق �أبي�س 

�لذي ير�أ�سه بني غانت�س.
وطلللاللللب نللتللنلليللاهللو، �أنللل�لللسلللار �للليللمللني يف 
�أ�سو�تهم،  ت�ستيت  علللدم  �إىل  �إ�للسللر�ئلليللل 
�النتخابات  وتكر�ر ما و�سفه باخلطاأ يف 
�ليمني  مع�سكر  �إ�للسللاعللة  بللعللد  �الخلللللرية، 
تتجاوز  مل  الأحلللللللللز�ب  ملللقلللاعلللد  �للسللبللعللة 
يف  للدخول  توؤهلها  �لللتللي  �حل�سم  ن�سبة 

�لكني�ست.
و�لللسلللتلللجلللري �النللللتللللخللللابللللات �للللربمللللانللليلللة 
�سبتمرب  �للسللهللر  منت�سف  �الإ�للسللر�ئلليللللليللة، 
نتنياهو  فلل�للسللل  بللعللد  �مللللقلللبلللل،  )�أيلللللللللللول( 

�إ�للسللر�ئلليللللليللة عقب  تلل�للسللكلليللل حللكللومللة  يف 
�إقناع  يف  ف�سله  بعد  �ملا�سية،  �النتخابات 
�أفيغدور  بلليللتللنللا  �إ�للسللر�ئلليللل  حللللزب  زعلليللم 
لللليلللربملللان، بللللاالنللللخللللر�ط يف �الئلللتلللاف 

�حلكومي.
ير�أ�سه  �للللذي  �أبي�س  �أزرق  حللزب  وتعهد 
حكومة  ت�سكيل  علللللى  بللالللعللمللل  غللانللتلل�للس، 
ن�سبة  �أعلللللى  حللال ح�سده  وحللدة وطنية، 
مقاعد يف �النتخابات �الإ�سر�ئيلية �ملقبلة، 
وتكليفه من �لرئي�س �الإ�سر�ئيلي بت�سكيل 

حكومة �إ�سر�ئيلية. 

نتانياهو يرف�س ت�سكيل حكومة وحدة وطنية
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عربي ودويل
الرئي�س الأوكراين يطلب من بوتني ال�سغط على النف�ساليني  

•• كييف-اأ ف ب:

�أنه طلب من  �أم�س  �أعلن �لرئي�س �الأوكللر�ين فولودميري زيلين�سكي 
�سغط  ممار�سة  هاتفي  �ت�سال  يف  بوتني  فادميري  �لرو�سي  نظريه 
غد�ة  وذلللك  �وكللر�نلليللا،  �سرق  يف  لرو�سيا  �ملللو�لللني  �النف�ساليني  على 

مقتل �أربعة جنود �أوكر�نيني يف هجوم.
وقال زيلين�سكي يف موؤمتر �سحايف �ت�سلت به ب�سكل عاجل. قلت له �إن 
هذ� ال يقّربنا �أكر من �ل�سام، م�سيفا �أّنه حث بوتني على �أن يطلب 

من �النف�ساليني �ملدعومني من مو�سكو �لكف عن قتل مو�طنينا.
و�أ�ساف زيلين�سكي �نه �جرى مكاملة طويلة مع بوتني �سباح �الربعاء. 
وهو ثاين �ت�سال هاتفي معلن بني �لرئي�سني منذ �نتخاب زيلين�سكي 

يف ني�سان �بريل.
�أملانيا،  بني  عاجلة  حمادثات  �إىل  �جلديد  �الأوكلللر�ين  �لرئي�س  ودعللا 
فرن�سا، رو�سيا و�وكر�نيا يف �إطار �سيغة نورماندي �لتي �قيمت حلل 

�ل�سر�ع يف �سرق �أوكر�نيا.
 وقال يجب �أن نت�سارح ونهي هذه �حلرب.

من جانبه، �أعلن �لكرملني �أّن كييف ومو�سكو تباحثتا يف �أفق �لتعاون 
يف ظل �سيغة نورماندي و�تفقتا على تكثيف �لعمل يف جمال تبادل 

�ال�سرى.
و�علنت كييف �لثاثاء مقتل �ربعة جنود يف هجوم �ساروخي، يف �أعلى 

ح�سيلة منذ �لهدنة �لتي دخلت حيز �لتنفيذ يف 21 متوز يوليو.
�ل�سام  �لثاثاء مبحاولة تقوي�س جهود  �الوكللر�ين  �لرئي�س  وندد 

�ىل  و�المللللان  و�لفرن�سيني  �لللرو�للس  �لللقللادة  ودعللا  كييف  تبذلها  �لتي 
�الجتماع يف ��سرع وقت ال�ستئناف �ملفاو�سات.

ومنذ ني�سان �أبريل 2014 قتل 130 �ألف �سخ�س يف �سرق �أوكر�نيا 
�النتفا�سة  بعد  لرو�سيا  مللو�لللني  �نف�ساليني  مللع  نلللز�ع  ن�سب  حيث 
�ل�سعبية �لتي �أدت �إىل رحيل حكومة مو�لية لرو�سيا يف كييف ثم �سم 

مو�سكو �سبه جزيرة �لقرم �الأوكر�نية.
يف  �النف�ساليني  بدعم  رو�سيا  �لغربيون  وحلفاوؤها  �أوكر�نيا  وتتهم 
�لدو�م  على  مو�سكو  نفته  ما  وهللو  ولوغان�سك  دونيت�سك  منطقتي 
رغم �لعديد من �الأدلة. وبعد �تفاقات مين�سك 2 يف �سباط/فرب�ير 
2015 تر�جعت حدة �ملعارك لكنها ال تز�ل تت�سبب ب�سقوط �سحايا 

بانتظام.

�سيدات اأعمال اأفغانيات:
 ل عودة لقمع طالبان 

•• كابول-رويرتز:

ت�سر �سيد�ت �الأعمال يف �أفغان�ستان على �أنه ال عودة للور�ء 
�سهدنها يف ظل حكم حركة طالبان  �لتي  �لقمع  �أيللام  �إىل 
و�أن ما حققته �ملر�أة من تقدم يف �ل�سنو�ت �لثماين ع�سرة 

�ملا�سية لن يحيد عن م�ساره.
وترجح �ملحادثات �جلارية بني �حلركة �ملت�سددة و�لواليات 
�ملتحدة الإنهاء �حلرب �أن ي�سمح �أي �تفاق يتم �لتو�سل �إليه 

بعودة طالبان للقيام بدور ما يف �حلكم.
�أن �لن�ساء �لائي حققن �إجنللاز�ت يف جمال �الأعمال  غري 
منذ �الإطاحة بحركة طالبان يف �لعام 2001 يقلن �إنه ال 

ميكن جتريدهن مما حتقق من �إجناز�ت.
�أعمال  ر�ئللللدة  وهلللي  عللامللا(  كللاملللللة �سديقي )41  وقللالللت 
ل�سيار�ت  تطبيق  �أول  بينها  مللن  ملل�للسللروعللات  يف  تلل�للسللارك 
�أن  �أعتقد  “ال  كابز(  )كاويان  با�سم  �أفغان�ستان  يف  �الأجللرة 
�الأفغانيات �سيعدن للور�ء �أبد�«.وتدرك كاملة، �لتي كانت 
يف �لثامنة ع�سرة من عمرها عندما �سيطرت حركة طالبان 
خنق  ميكن  كيف  �الإدر�ك  متللام   ،1996 يف  كللابللول  على 
�لطموح.و�أ�سافت “كانت فرتة فكرنا كلنا فيها يف �لدر��سة 
و�لتعلم وكان �لتعليم �أهم �سيء لنا، لكن حياتنا تغريت«.

وكانت طالبان قد منعت �لن�ساء من �لتعلم و�لعمل وكانت 
وبني  حملللرم.  ب�سحبة  �إال  بيوتهن  يللغللادرن  بلللاأال  تلزمهن 
و�قت�سرت  �لربقع  خلف  �لن�ساء  �ختفت  و�سحاها  ع�سية 

�أن�سطتهن على �لعمل د�خل بيوتهن.
بللد�أت مع �سقيقتيها ن�ساط حياكة على  �إنها  وقالت كاملة 

�الإطللاحللة بطالبان  �زدهلللار�. وبعد  و�إنلله حقق  نطاق �سيق 
�أعمالها �خلا�سة. تبد�أ  �أن  عملت مع منظمات دولية قبل 
وركزت م�ساعي �مل�ساعد�ت �لدولية �لتي و�سلت مع �لقو�ت 
�الأجنبية على تعليم �لبنات ومتكني �ملر�أة لكن ثمة خماوف 
�الأمريكية  �لقو�ت  �ن�سحاب  �لتقدم مع  يتبدد هذ�  �أن  من 
بالكامل و�إنهاء �لدور �لدويل وعودة حركة طالبان للظهور 
على �ل�ساحة �ل�سيا�سية يف �أفغان�ستان.ُت�سور حركة طالبان 
�أكللر �عللتللد�ال وتقول  �أنها  نف�سها يف �الآونلللة �الأخلللرية على 
�ملللر�أة حقوقا يف جمللاالت مثل �الأعمال  �الإ�للسللام مينح  �إن 
و�لتملك و�ملري�ث و�لتعليم و�لعمل و�ختيار �سريك �حلياة 

و�الأمن.
ويف �للللوقلللت نللفلل�للسلله حللللذرت �حللللركلللة ملللن �الخلللتلللاط بني 
على  �ملللللر�أة  ي�سجعون  �أنللهللم  تلللرى  مبللن  ونللللددت  �جلن�سني 

حتدي �الأعر�ف و�لتقاليد.
عاما(   29( �ساهي  عزيز  نرج�س  �الأعللمللال  ر�ئلللدة  وقللالللت 
قطاع  يف  �لن�ساء  ن�ساط  طالبان  تقيد  �أال  فر�سة  ثمة  �إن 
�إذ� ما  �أنللهللا �ستحارب هللذ� �الجتلللاه  �أكلللدت  �الأعللمللال، لكنها 
�آي  ��سمه  م�سروع  م�سروعاتها  ذلك.ومن  طالبان  حاولت 
كافيه �فتتحته عام 2017، وهو و�حد من عدة مقاه تتيح 

جتمع �ل�سبان و�ل�سابات للدرد�سة و�لدر��سة.
يكون  فلن  �لقدمية  باأفكارها  طالبان  جللاءت  “�إذ�  وقالت 
بللالللطللبللع ملل�للسللمللوحللا للللللنلل�للسللاء بللالللعللمللل وهللللذ� �للسلليللكللون غري 
وجتاهل  مقهاي  بللاإغللاق  �أ�سمح  “لن  مللقللبللول«.و�أ�للسللافللت 

�إجناز�تي على مدى عامني. �ساأحارب«.
وقالت “نريد �ل�سام ب�سرط حفظ حقوق �ملر�أة«.

•• وا�سنطن-وكاالت:

�الإرهابية  �لعمليات  مبتابعة  متخ�س�سون  يللرى 
�أوجه ت�سابه مثرية للقلق بني �سعود د�ع�س وظهور 
موؤخر�ً  �سوهد  �لللذي  �الأبلليلل�للس،  �لقومي  �الإرهلللاب 
تك�سا�س  واليللللة  يف  بللا�للسللو،  �إل  مللديللنللة  مللذبللحللة  يف 

�الأمريكية. 
يلللقلللول �خللللبلللري �للللبلللارز يف جمللللال �الإرهللللللللاب، ويل 
�إن  نيويورك تاميز  ماكانت�س، يف تقرير ل�سحيفة 
�أوجه �لت�سابه مذهلة وتزد�د مع كل هجوم جديد.

ويلفت �خلرب�ء �إىل �أن �أوجه �لت�سابه �أبعد ما تكون 
�الأبي�س  �لقومي  �الإرهلللاب  يتبع  �إذ  �ل�سدفة.  عن 
د�ع�س،  قيادة  �الإرهللاب حتت  بتطور  �سبيهاً  تطور�ً 
بطرق تر�سم �سورة و��سحة لاأ�سباب �لتي دفعت 

�لهجمات لت�سبح ب�سكل مفاجئ متكررة ومميتة
�إيديولوجية  ويقول ماكانت�س يف �حلالتني، هناك 
لللنللهللايللة �لللعللامل �لللتللي تللتللنللبللاأ - وبلل�للسللكللل مللتلل�للسللارع - 
هناك عنف الفت  �لعامل.  �سيلف  ب�سر�ع ح�ساري 
ومبهر وع�سو�ئي من �ملفرت�س �أن يوؤدي �إىل هذه 
�ملعركة �الأخرية، لكن غالباً ما يوؤدي �إىل �أكر من 
�لتمكني  مللن  ق�سرية  ف�سحة  �لقاتل  منح  جمللرد 

وك�سب �النتباه للق�سية.
يجتمعون  ع�ساميون،  جمللنللدون  هللنللاك  وي�سيف 
�الجتماعي،  �لتو��سل  ملن�سات  �ملظلمة  �لللزو�يللا  يف 
ويتطرفون لوحدهم. وبالن�سبة لهوؤالء، قد تكون 
مليولهم  متنف�س  مبثابة  �لر�سمية  �الأيديولوجية 

جتاه �لكر�هية و�لعنف.
ال تز�ل �الختافات بني �لقوميني �لبي�س ودو�ع�س 
و��سعة. ففي حني ��ستفاد قادة د�ع�س من حما�سة 
ق�سرية،  لفرتة  �ملللزعللومللة  حكومتهم  يف  �أتباعهم 
فاإن �لقومية �لبي�ساء �جلديدة لي�س لديها قيادة 

ر�سمية على �الإطاق.
ويلللو�لللسلللح ملللوؤللللف كلللتلللاب �للللتلللطلللرف وخلللبلللري لدى 
�لتي تر�قب �لتطرف   »VOX-Pol« جمموعة 
�لكثري  �أن  �أعتقد   ، بريغر  �إم.  ج.  �الإنللرتنللت،  عرب 
من �الأ�سخا�س �لذين يعملون على �لتطرف عرب 

�إىل �أوجه  �الإنلللرتنلللت تللوقللعللو� مللا حلل�للسللل، ملل�للسللري�ً 
�لت�سابه بني �لقومية �لبي�ساء وتنظيم د�ع�س.

�الأحد�ث  �إىل  �أدت  �لتي  �خلطو�ت  مر�جعة  وعند 
�الأخري، لي�س من �ل�سعب تبيان �الأ�سباب.

�أفعال د�ع�س حول �لعامل جعله منوذجاً  �إن �سيت 
يرون  �لذين  للمتطرفني   - خا�س  ب�سكل  رمبللا   -

�مل�سلمني �أعد�ء.
�سيما  ال  �لعاملية،  �لتغيري�ت  من  جمموعة  �سهلت 
ق�سية  �أي  �الجتماعي،  �لتو��سل  من�سات  �سعود 
�إرهلللابللليلللة ال مللركللزيللة تللنللجللرف نللحللو عللنللف �أعظم 

و�أبدي �أكر من �أي وقت م�سى.
ويقول بريغر من �لناحية �لهيكلية، ال يهم ما �إذ� 
كان هوؤالء �ملتطرفون من �الإرهابيني �أو �لقوميني 

�لبي�س.
�أ�سكاله  �لبي�ساء بجميع  بالقومية  �ل�سعور  كان  �إذ 
يف �رتللفللاع علللللى مللر �للل�للسللنللو�ت �ملللا�للسلليللة، وحللتللى �أن 
هام�س �للجوء �إىل �لعنف كان من �ملوؤكد �أن يرتفع 

بالوقت عينه. 
ميكن للحلقة �ملغلقة من �لتطرف و�لعنف، مبجرد 
�إطاقها، �أن تاأخذ زخماً رهيباً من تلقاء نف�سها، �إذ 
�لتطرف  �أن يعزز  �ساأنه  �أن كل هجوم يحدث، من 

يللوم �لقيامة �لتي  عللرب �الإنللرتنللت و�أيللديللولللوجلليللة 
بدورها توؤدي �إىل مزيد من �لهجمات.

ويتابع �لتقرير �الأمريكي باالإ�سارة �إىل �أنه قد يكون 
من �مل�ستحيل �لنجاح يف �لق�ساء على �حلركة �لتي 
�لامركزية.  �لتو��سل  ومن�سات  �الأفكار  تدفعها 
�لقائمة  �لهجمات  منع  �ل�سهل  من  لي�س  �أنلله  كما 
�أي هدف  �لتي جتعل من  �أيديولوجية  �أفكار  على 
�مللللرجلللو، وال تتطلب  �للللهلللدف  بللقلليللمللة قللريللبللة ملللن 
تدريباً �أو �إر�ساد�ً �أكر من جمرد فتح منتدى على 

�الإنرتنت.
وحذر بريغر من �أن �لتغيري�ت �لعاملية �لتي لعبت 
دور�ً يف �ل�سماح بربوز تنظيم د�ع�س تت�سارع ب�سكل 
تتمحور حول  �لتي  �لتغري�ت  بينها  م�ستمر، ومن 
تكاثر وتنوع من�سات �لتو��سل �الإجتماعي، عندما 
�ملوؤكد  للتو��سل، فمن  و��سعة  �ساحة جديدة  تفتح 

�أن تنتقل �لعدوى ب�سكل �أو�سع. 

نوع جديد من االإرهاب
ظهرت �لعدمية �لتي تعّرف �الإرهاب �لعاملي ب�سكل 
�الأمريكي  �الحلللتلللال  خلللال  ملللرة  الأول  مللتللز�يللد 

للعر�ق مع كل ما تعنيه �لباد من تنوع طائفي. 

�لفا�سل من  �ملجرم  �لزرقاوي،  �أبو م�سعب  ��ستغل 
قادته  �لللذي  �لغزو  عن  �لناجمة  �لفو�سى  �الأردن، 
�لواليات �ملتحدة، من �أجل ذبح �ملحتلني و�مل�سلمني 
مقاطع  ن�سر  ثم  ومللن  �للسللو�ء،  على حد  �لعر�قيني 

فيديو الأفعاله.
�لدينية،  �ملز�عم  �لرغم من  على  �لقاعدة،  تنظيم 
بقتل  �الإرهابية،  مثله مثل معظم �جلماعات  قام، 
مثل  دنيوية  �أهلللد�ف  لتحقيق  �ل�سعي  يف  �ملدنيني 

�الن�سحاب �الأمريكي من �ل�سرق �الأو�سط.
بال�سادية  ملللدفلللوعلللاً  بللللد�  �للللللذي  �لللللزرقللللاوي  لللكللن 
و�لتعط�س �إىل �ل�سهرة و�إيديولوجية نهاية �لعامل 
كان ظاهر�ً �أنه ال يفهم من �الأمور �سوى �لق�سور، 
ما دعا تنظيم �لقاعدة �إىل �العرت��س من �إمكانية 
�النتباه  وي�سرف  �الإ�سامي  �لعامل  عن  �النعز�ل 
عللن �الأهلللللد�ف �جلللهللاديللة بلللداًل مللن �لللرتكلليللز على 

�الأهد�ف �حلقيقية �ملرجوة. 
كبرية  ب�سعبية  يتمتع  �أنه  �لزرقاوي  �أثبت  باملقال، 
تنظيم  �سمح  بحيث  �الإرهللابلليللني،  �ملللجللنللديللن  بللني 
عادت  وفللاتلله،  وبعد  با�سمها.  بالقتال  له  �لقاعدة 
ولكن  جملللدد�ً  �لظهور  �إىل  تتبعه  �لللتللي  �جلماعة 

با�سم �لدولة �الإ�سامية.

مقاربة  �إىل  �ملتوقع  غللري  جمموعته  �سعود  �أ�للسللار 
جديدة لاإرهاب، و�ألقى �ل�سوء على �سبب تقارب 
�الإرهاب �لقومي �الأبي�س مع معتقد�ت وممار�سات 

مماثلة.
يللولللدون مللع رغللبللة لديهم  معظم �الإرهللابلليللني ال 
ذلك.  �إىل  توجيههم  يتم  �أن  مللن  بللد  ال  �لقتل.  يف 
�ل�سابقة  نللا�للسللدت �جلللمللاعللات �الإرهللابلليللة  ويف حللني 
�رتاأى  �لكر�هية،  وتغذية  �سيا�سية  طموحات  �إىل 
�لزرقاوي �أن �لرغبة �حلقيقية يف حتفيز �ملقاتلني 

تكمن يف �إر�قة �لدماء.
بد�  للللللعللر�ق  �الأمللريللكللي  �لللغللزو  �أن  �لتقرير  ويلللرى 
قلب  قد  �أو�سطيني،  �ل�سرق  من  للعديد  بالن�سبة 
�لزرقاوي  وعد  وباملقابل،  عقب.  على  ر�أ�ساً  �لعامل 
والحقاً تنظيم د�ع�س، باإعادة �لبو�سلة �إىل �جتاهها 
�أن �لعامل كان يندفع نحو معركة  �ل�سحيح معلناً 

يوم �لقيامة بني �مل�سلمني و�لكفار.
�أعللاه، يوؤكد ماكينت�س يف  ويف هذ� �لعامل �ملذكور 
كتابه عام 2015، �إن فكرة جتنيد على هذ� �لنوع 

�ملذكور من �لرتويع يبدو �أكر منطقي.
تربير�ً  �الإرهللابلليللة  �ملجموعة  �أعطى  �لتفكري  هللذ� 
��سرت�تيجي  معنى  لديها  تكن  مل  �لتي  للهجمات 

�مل�سلمني  �إخو�نهم  من  �لع�سر�ت  قتل  مثل  يذكر، 
�ست�ساعد  �أنها  �ملجموعة  �دعللت  �الأ�للسللو�ق، و�لتي  يف 

�لتفوق خال معركة نهاية �لعامل. 
�أي �سخ�س  ونظر�ً ل�سهولة �لهجمات، كان باإمكان 
جندي  باأنه  و�ل�سعور  بنف�سه  حكمه  تنفيذ  تقريباً 

حقيقي يف هذه �لق�سية �ملجيدة �ملزعومة.
�أعمالها  بلللجلللدول  �حللتللفللظللت  �جللللهلللاديلللة  �لللنللزعللة 
من  جعلت  �لتي  �لعو�مل  لكن  �ملركزي.  �ل�سيا�سي 
د�ع�س مر�ساً معدياً ب�سكل و��سع جعلت منه بالوقت 
�ال�سرت�تيجية،  �لناحية  من  عقانية  �أقللل  نف�سه 
�أي �سخ�س  �أن  �إىل  ت�سري  �أيديولوجية  ال�سيما مع 
باإمكانه �أن يقتل من �أجل هذه �لنزعة و�أن عملية 
�لعديد  فاإن  وعليه،  ذ�تها،  بحد  مكافاأة  �لقتل هي 
من �أعمال �لعنف ��ستحوذت على قوة زخم خا�سة 

بها.
هو  هلللذ�  �إن  لل�سحيفة،  �خلللللرب�ء،  بع�س  ويللقللول 
بللالللتللحللديللد ملللا يلللبلللدو �أنللللله يلللحلللدث ملللع �خلايا 
ت�سهد  �لتي  للبي�س  �لقومية  للحركة  �ملتطرفة 

�زدياد�ً يف �لعامل. 
الأدو�ت  تطوير  من  �الأيديولوجي  ملف  تطور  �إن 
تنظيم  �سعود  لفرتة  �لتطرف  وق�س�س  �لتجنيد 
يتبعها  �لللتللي  تلك  خميفة  بطريقة  ت�سبه  د�علل�للس 

�الإرهابيون �لقوميون �ليوم. 
يتجه  �لللعللامل  فلللاإن  �لللقللوملليللني،  لللهللوؤالء  وبالن�سبة 
بخطى ثابتة نحو �سر�ع عاملي بني �لبي�س وغري 
�لبي�س. وحتولت رو�ية غريبة �سدرت عام 1973 
مقد�س  كتاب  �إىل  �لقدي�سني”،  “مع�سكر  بعنو�ن 
غري ر�سمي للعديد من �لقوميني �لبي�س، وياأتي 
�لللكللتللاب على جمموعة مللن �جلللهللود �ملللبللذولللة من 
�الأوروبيني  ل�سحق  �لبي�س  غللري  �الأجللانللب  جانب 

�لذين يردون �ل�سربة يف �إبادة عرقية جماعية.
للمهاجمني  �ملزعومة  �للمانيفا�ستو  حللذرت  ولقد 
�الإرهابيني يف نيوزيلند� و�آل با�سو من هذه �حلرب 
�إن هجماتهم  �أي�ساً  �ملهاجمني  وقال  �أي�ساً.  �الآتية 
تهدف �إىل �إثارة �ملزيد من �لعنف �لعن�سري، �لذي 

بدوره يعجل من و�سول �حلرب �ملنتظرة.

حرب عرقية عاملية يف االأفق

الدواعـــــ�س البيــ�س.. ح�ســــة الغــــرب من الإرهـــــاب

بعد رف�ضها دعم قوة حلماية هرمز 

برلني تغّرد خارج �سرب حلف الأطل�سي
•• لندن-وكاالت:

�قرت�ح  لللدعللم  �ل�سريح  �أملللانلليللا  رفلل�للس  لي�س 
و��سنطن ت�سكيل قوة بحرية حلماية �ملاحة 
�إير�نية،  هللجللمللات  مللن  �خلللللليللج  منطقة  يف 
ديبلوما�سي  تخريب  على  �آخللر  مثال  �سوى 

و�قت�سادي للحلف �لغربي. 
�سوؤون  كللون كوغلني، حمللرر  يقوله  ما  هللذ� 
وزميل  تللللليللغللر�ف،  �سحيفة  لللدى  ع�سكرية 
متميز لدى معهد غيت�ستون، وموؤلف كتاب 

�سبح �خلميني.
�الأخرية  �لللزيللادة  عقب  �لكاتب،  ي�سري  وكما 
م�سيق  يف  �الإير�نية  �لعدو�نية  �الأعللمللال  يف 
و�لللذي تتدفق عربه  هرمز، �سريان �ملاحة 
خللملل�للس حللاجللة �للللعلللامل ملللن �لللطللاقللة، �سعت 
لعملية  دويل  دعم  على  للح�سول  و��سنطن 
�سينتينال، مهمتها �لبحرية حلماية �ملاحة 
�لهجمات  مللللن  �للسللللل�للسلللللة  بلللعلللد  �ملللنللطللقللة  يف 
طيار  دون  طائرة  �إ�سقاط  ومنها  �الإير�نية، 
للللللبللحللريللة �الأملللريلللكللليلللة كلللانلللت حتلللللللق فوق 
ملليللاه دوللليللة يف م�سيق هللرمللز، فلل�للسللًا عن 
�سفن جتللاريللة، مبا  �لهجمات �سد  عللدد من 

�إمبريو  �ستينا  �لنفط  ناقلة  �حتجاز  فيها 
�لربيطانية.

�ضمت
ت�سعيد  علللللى  و��للسللنللطللن  ردت  فلليللمللا  للللكلللن، 
�ملللنللطللقللة، عرب  لللتللوتللر�ت يف  �إيللللر�ين متعمد 
طلللائلللر�ت مقاتلة،  حللاملللللة  نلل�للسللر جمللمللوعللة 
ف�سًا عن قو�ت و�سو�ريخ وطائرة مقاتلة، 
القى طلبها للح�سول على دعم دول �أخرى 

��ستجابة �سامتة. 
تللرغللب و��سنطن  وعلللللى وجللله �خللل�للسللو�للس، 
من  للمهمة  ملمو�س  دعللم  على  باحل�سول 
قللبللل بللريللطللانلليللا وفللرنلل�للسللا و�أمللللانللليلللا، �لللللدول 
�ملللوقللعللة علللللى �ل�سفقة  �لللثللاث  �الأوروبلللليللللة 

�لنووية مع طهر�ن لعام 2015. 
ومن وجهة نظر و��سنطن، �نطاقاً من كون 
�ملتحدة  �لللواليللات  من  �عتماد�ً  �أكللر  �أوروبلللا 
على نفط �خلليج، يبدو من �لعدل �أن تدفع 
كاليابان،  �أخلللرى  م�ستفيدة  ودول  �أوروبلللللا، 
تعطيل  عللدم  �سمان  الأجللل  �لعادلة  ح�ستها 

�إير�ين �آخر لعمليات �ل�سحن يف �ملنطقة. 
ن�سرت  �الآن،  حتى  �أنللله،  �إىل  �لكاتب  وي�سري 

 – �خلليج  يف  حربية  �سفناً  بريطانيا  فقط 
ز�للللت فرن�سا  مللا  وملللدملللرة- فيما  فللرقللاطللة 

تدر�س خيار�تها.
لللكللن �أملللانلليللا �لللتللي متلللللك �أكللللرب �قللتلل�للسللاد يف 
�ملبادرة  �مللل�للسللاهللمللة يف  �أوروبللللللا، وقلللللادرة علللللى 
وز�رة  مللن  طلباً  بللحللدة  رف�ست  �الأمللريللكلليللة، 

�خلارجية �الأمريكية لدعم �ملهمة. 
ويف حمللللاولللللة الإحللللللللر�ج �الأملللللللللان مللللن �أجللللل 
و��سنطن  تقدمت  �لعملية،  �إىل  �الن�سمام 
عرب  �حلللللايل،  �الأ�للسللبللوع  بللد�يللة  يف  بطلبها، 
و�سرح  بلللرللللني.  يف  �الأملللريلللكللليلللة  �لللل�لللسلللفلللارة 
مللتللحللدث بللا�للسللم �للل�للسللفللارة: تللقللدمللنللا بطلب 
فرن�سا  �إىل  لللانلل�للسللمللام  �أملللانلليللا  �إىل  ر�للسللمللي 
للللللملل�للسللاعللدة يف حللمللايللة م�سيق  وبللريللطللانلليللا 
هللرمللز ومللقللاومللة �للللعلللدو�ن �الإيلللللر�ين. وقد 
�أكد �أع�ساء يف �حلكومة �الأملانية على وجوب 
�سوؤ�لنا  ويبقى  �ملنطقة.  يف  �ملللاحللة  حماية 

و�رد�ً، من يحمي �ملاحة؟. 

اآذان �ضماء 
لكن، بر�أي �لكاتب، القت �ملحاولة �الأمريكية 
�آذ�نللاً �سماء يف برلني، حيث هناك معار�سة 

بزعامة  �حلللللاكللللم  �للللتلللحلللاللللف  مللللن  الفللللتللللة 
�مل�ست�سارة �أنغيا مريكل للم�ساركة يف �ملهمة 
�إير�ن.  مع  توتر�ت  مفاقمة  �حتمال  خ�سية 
وكللبللاقللي �أوروبللللللا، مللا ز�للللت �أملللانلليللا متم�سكة 
بللفللكللرة �للسللاذجللة بللاأنلله ميللكللن �إنللقللاذ �ل�سفقة 
�لنووية �الإير�نية بغ�س �لنظر عن �ن�سحاب 

�إد�رة تر�مب منها يف �لعام �ملا�سي. 
و�أكد �أوالف �سولتز، نائب �مل�ست�سارة �الأملانية، 
�إجازتها،  عللن مللريكللل وهلللي يف  يللنللوب  وهلللو 
بقيادة  بحرية  قللوة  ت�سارك يف  لن  بللاده  �أن 
�مل�ساركة  �لواليات �ملتحدة، وحذر من خطر 

يف نز�ع �أكرب. 
�أملانيا  رف�س  �أن  لناحية  �ملقال  كاتب  ويلفت 
ي�سعل  �أن  يحتمل  و��سنطن  لطلب  �ملطلق 
توتر�ت بني و��سنطن وبرلني. و�إن �لرئي�س 
�الأمريكي دونالد تر�مب على خاف بالفعل 
حول  مريكل  �أنغيا  �الأملانية  �مل�ست�سارة  مع 
جمللمللوعللة مللن �لللقلل�للسللايللا، بللللدء�ً مللن رف�س 
�أملانيا �الإيفاء بالتز�ماتها ب�ساأن متويل حلف 
توطيد  ل�سعيها  و�للسللواًل  �الأطللللل�للسللي،  �سمال 
عللاقللات يف جمللال �لطاقة مللع رو�للسلليللا، من 
خال بناء خط �أنابيب غاز نورد �سرتمي 2، 

وهو م�سروع �نتقده تر�مب ب�سدة.

مع�ضلة اأخرى
رف�س  يللاأتللي  �لللكللاتللب،  �إللليلله، ح�سب  وي�ساف 
مقاومته  يف  �لللغللربللي  �لتحالف  دعللم  �أملللانلليللا 
للعدو�ن �الإير�ين يف �خلليج يف وقت يو�جه 
�لناتو مع�سلة كربى �أخرى حيال م�ستقبل 

م�ساركة تركيا كع�سو فيه.
وجللللرى ذللللك بللعللد قللللر�ر �لللرئلليلل�للس �لرتكي 
رجب طيب �أردوغللان �مل�سي قدماً يف �سفقة 
�سو�ريخ S-400 يف مو�جهة معار�سة قوية 
�إلغاء م�ساركة  من و��سنطن، �لتي ردت عرب 

 .F-35 أنقره يف برنامج �ملقاتلة �ل�سبح�
للرد  �لغربي  �لتحالف  ي�سعى  فيما  وهللكللذ� 
مع  �لع�سكرية  عاقاتها  تركيا  تعميق  على 
كمو�سكو  للللللغللرب،  خ�سوم  �سيف�سر  رو�للسلليللا، 
يف  بو�جباتها  للوفاء  �أملانيا  رف�س  وطهر�ن، 
حماية �ملاحة يف �خلليج على �أنه دليل �آخر 
ملا �سي�سعدهم با �سك، �أي تعميق �نق�سامات 

د�خل �حللف �لغربي. 
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عربي ودويل

لي�ضت �ضندوق دعم
�سورى  جمللللل�للس  �للللسللللّوت  فلللقلللد       
تر�سيح  للللفلللائلللدة  �لللنللهلل�للسللة  حلللركلللة 
�لقيادي باحلركة عبد �لفتاح مورو 
�ل�سابقة  �لللرئللا�للسلليللة  لللانللتللخللابللات 
الأو�نللللهللللا �للللتلللي �للسللتللنللتللظللم يللللوم 15 
�سبتمرب �ملقبل بلل “�أغلبية مريحة«.

   ويف �جتماع جمل�س �سورى �حلركة 
 98 مللورو على  �لفتاح  حت�سل عبد 
�سوتا ل�ساحله 5 �أ�سو�ت متحفظة 
و0 مللعللار�للسللني. وجلللاء هللذ� �حل�سم 
�نلللقللل�لللسلللام حلللللاد د�خللللللل جمل�س  بلللعلللد 
قيادي  تر�سيح  خلليللار  بللني  �للل�للسللورى 
�أو دعلللم مر�سح  مللن د�خلللل �حلللركللة 

من خارجها.
�لنه�سة  �لقيادي يف حركة  و�أكللد     
�للللهلللاروين يف موؤمتر  �لللكللرمي  عللبللد 
حركة  �أن  �الأربلللعلللاء،  �أملل�للس  �سحفي 
تر�سيح  يف  تللرغللب  كللانللت  �لللنللهلل�للسللة 
لانتخابات  تللو�فللقلليللة  �للسللخلل�للسلليللة 
�لرئا�سية �إال �أنها مل تتو�سل لذلك 
د�خل  �سخ�سية من  تر�سيح  وقللررت 

�حلركة.
�إجللابللتلله عللن ملللاآل �لنقا�س مع    ويف 
�ل�ساهد  يللو�للسللف  �حلللكللومللة  رئلليلل�للس 
للللرت�لللسللليلللحللله للللللللرئلللا�لللسللليلللة، �للللسللللّرح 
‘’كانت  �لللنللهلل�للسللة  بلللللاأن  �لللللهللللاروين، 
�حلكومة  ��ستقر�ر  على  د�فللعللت  قللد 
�لباجي  مللللع  ذلللللللك  يف  و�خلللتلللللللفلللت 
م�سلحة  �أجلللل  مللن  �ل�سب�سي،  قللائللد 
مع  ‘’حتاورنا  مللتللابللعللا  تون�س’’، 
�ل�ساهد حول م�ستقبل �حلكم، وهو 
�لللليلللوم مللر�للسللح حتلليللا تللونلل�للس ولي�س 

مر�سح �لنه�سة«. 
�الأربعاء،  �أم�س  �لهاروين     وطالب 
ناخبي �لنه�سة �إىل �لت�سويت فقط 
ولقائمات  للرئا�سية  �حلركة  ملر�سح 
لي�ست  ‘ �لنه�سة  �لت�سريعية، قائا 

�سندوق دعم«.
   وكانت حركة �لنه�سة �أكدت خال 
على  تبقى  لن  �أنها  �ملا�سية  �لفرتة 
�لرئا�سية  �النللتللخللابللات  يف  �حلللليلللاد 
�ملللقللبلللللة، علللللى خللللاف ملللا جللللرى يف 
�ستكون  و�أنلللهلللا   ،2014 رئللا�للسلليللات 
�النتخابي  �ال�ستحقاق  بهذ�  معنية 
�أو  �سو�ء بتقدمي مر�سح من د�خلها 

دعم مر�سح من خارجها.
   وقد عد �لقيادي يف حركة �لنه�سة 
رفيق عبد �ل�سام، تعقيبا على قر�ر 
�لفتاح  عبد  تر�سيح  �لنه�سة  �سورى 
�أن  �لرئا�سية،  �سباق  خلو�س  مللورو 
�لنه�سة  د�خلللل  مللن  مر�سح  �خللتلليللار 

‘’خياٌر خطاأ«.
‘’رغم  �للللل�للللسللللام  علللبلللد  وكللللتللللب     
عبد  لل�سيخ  وتللقللديللري  �حلللرت�ملللي 
�لللفللتللاح مللللورو فلللان �خللتلليللار مر�سح 
ملللن د�خللللل �لللنللهلل�للسللة خلليللار خاطئ، 
�ملرحلة.  ملقت�سيات  ي�ستجيب  وال 
�لللللوحللللدة علللللى �خللللطلللاأ هلللي وحلللدة 

مغ�سو�سة ومزيفة«.

بعرثة االأوراق
�لنه�سة  �أن  ملللر�قلللبلللون  ويلللللرى      
بهذ� �لقر�ر تكون قد بعرت �أور�قا 
�سيا�سية كثرية، �أولها يف حركة حتيا 
�حلكم  يف  حليفها  بللخللذالن  تللونلل�للس 
�حلكومة  رئلليلل�للس  �للل�للسللاهللد  يللو�للسللف 
مر�سحا  نلللفللل�لللسللله  �لللسللليلللجلللد  �لللللللللذي 

مر�ضح النداء
   وقللد �أ�للسللدرت حللركللة نلللد�ء تون�س 
بلليللانللا، �أعلللللنللت فلليلله ملل�للسللانللدة تر�سح 
خ�سال  مللن  يللحللوزه  ‘’ملا  �لللزبلليللدي 
�لكفاءة و�لتجربة و�لنز�هة و�لوفاء 
لنهج �لزعيم �لر�حل �لباجي �لقائد 

�ل�سب�سي«.
   وجللاء يف �لبيان �أن ‘’عبد �لكرمي 
حتمله  علللللللللى  علللللللللاوة  �للللللزبللللليلللللدي 
يف  درجاتها  خمتلف  يف  �مل�سوؤوليات 
�أمانة  حتمل  فقد  �ال�ستقال،  دولة 
�الأوىل  �ملللرحلللللة  يف  �للللدفلللاع  وز�رة 
�لدميقر�طي  لللانللتللقللال  و�لللثللانلليللة 
بللكللل �قلللتلللد�ر و�أملللانلللة وكللللان �لنجاح 

حليفه بامتياز.<<
�لزبيدي  �لكرمي  ‘’�إن عبد     وتابع 
كان رفيقا للزعيم و�لرئي�س �لر�حل 
خللق  �لهادف  مل�سروعه  د�عما  وكان 
�لتو�زن �ل�سيا�سي �إذ وقف �إىل جانبه 
يف مرحلة تاأ�سي�س حركة ند�ء تون�س 
و�رتوى  �لتفكري  منهج  عنه  ونللهللل 
مببادئ م�سروعه �حل�ساري و�إميانه 
بالدولة وهيبتها وتقدمي م�ساحلها 

وم�سالح �لوطن.
و�ملخل�س  �خللللالللل�لللس  �للللنلللاجت  �إنللللله   
للمدر�سة �ل�سيا�سية للزعيم �لر�حل 
�الأمانة  �الأجللدر بحمل  ولذلك فهو 
ن�س  حلل�للسللب  �لر�سالة”  و�للللسللللون 

�لبيان.
   لكن �ملناف�سة تتجاوز هذ� �لثنائي، 
�لو�سطية  �لللعللائلللللة  د�خللللل  لللتلل�للسللمللل 
�حللللللد�ثللللليلللللة، نلللبللليلللل �للللللقلللللروي عن 
حلللزب قلللللب تللونلل�للس، ومللهللدي جمعة 
علللن �للللبلللديلللل، وعلللبلللري مللو�للسللي عن 

�لد�ستوري �حلر.
   �خلا�سة �إن دخللول وزيللر �لدفاع 
م�سمار  �للللزبللليلللدي  �لللللكللللرمي  علللبلللد 
�للل�للسللبللاق �النللتللخللابللي، وتللر�للسللح عبد 
�أطاحا  �لنه�سة،  با�سم  مورو  �لفتاح 

بعديد �لرهانات،
 وعّقد� جميع �حل�سابات و�لفر�سيات 
�لزبيدي  تر�سح  �ملع�سكرين:  د�خللل 
فللللجللللر �لللللل�لللللسلللللر�ع د�خللللللللل �الأ�لللللسلللللرة 
�لب�ساط  يلل�للسللحللب  وقللللد  �لللو�للسللطلليللة 
خا�سة،  وجمعة  �ل�ساهد  حتللت  مللن 
وتر�سح مورو قطع �لع�سب من حتت 
�أقد�م ذيول �لنه�سة وم�ستقاتها من 
و�جلبايل  �ملللرزوقللي  “�لثورجيني” 

وعبو و�سعيد و�ل�سعيد.
�لتوقعات  عللمللللليللة  بلللاتلللت  للللقلللد      
�سعبة وال ميلك �ملر�قبون يف تناول 
يرددو�  �أن  �إال  �لتون�سية  �لرئا�سية 
عبد  �لر�حل  �الأ�سمر  �لعندليب  مع 

�حلليم “�للي �سبكها يخل�سها...«.
قبول  عللمللللليللة  وتلل�للسللتللمللر  هلللللذ�      
�أمللل�لللس  �أودع  حللليلللث  �لللللرت�للللسللللحللللات، 
�ملرزوقي،  �ملن�سف  حممد  �الأربللعللاء، 
“�أحمد  و�مل�ستقل  �لهمامي،  وحمة 
�ل�سغري  وحمللللمللللد  نلللفللليللل�لللسلللة،  بلللللن 
�لنوري عن �ئتاف �مل�ستقلني �لذي 
عديد  يف  للت�سريعية  قائمات  ر�سح 
�لللدو�ئللر، و�أحللمللد �لللهللدروق، ملّفات 

تر�سحهم لانتخابات �لرئا�سية.
علللدد  �أّن  بللللالللللذكللللر،  و�جللللللديلللللر     
�لرئا�سية  لانتخابات  �ملرت�سحني 
�للل�للسللابللقللة الأو�نللللهللللا �للللذيلللن �أودعلللللو� 
ملفاتهم لدى �لهيئة �لعليا �مل�ستقلة 

لانتخابات، بلغ 35 مرت�سحا.

حللللزب حللديللث �لللللللوالدة ملللع حلفاء 
�سباق  خو�سه  حللال  يف  �لعدد  قليلي 
�نتظار  بللاب  �أغلقت  كما  �لرئا�سية، 
�أو  تفكر  �سخ�سيات  �أمللللام  �لللتللزكلليللة 
قررت �لرت�سح من بينهم م�سطفى 
بلللللن جلللعلللفلللر وملللنللل�لللسلللف �مللللللرزوقلللللي 

وحمادي �جلبايل وغريهم.
   يف حني يوؤكد حمللون �آخرون، �أن 
جمازفة حركة �لنه�سة مبر�سح من 
د�خلها قد تكون حمفوفة باملخاطر 
�إذ �ستتحمل �حلركة عو�قب �لنتائج 
�لنهائية للرئا�سية يف �سورة هزمية 
مللر�للسللحللهللا يف �لللرئللا�للسلليللة وهللللو ما 
�لت�سويت  نتائج  على  حتما  �سيوؤثر 

ملر�سحيها يف �لت�سريعية.
   ويرى �الإعامي و�ل�سيا�سي برهان 
�سيخلط  �لنه�سة  ‘’قر�ر  �إن  ب�سي�س 
�لنه�سة  �أور�ق  و�أولللهللا  �الأور�ق... 
يف  ‘’�جل�سع  �أن  م�سيفا  نف�سها’’، 
�ل�سيا�سة طريق �سالك �إىل كل �ألو�ن 

�ملخاطر �لقاتلة<<.

املفاجاأة الثانية
    �ملفاجاأة �لثانية �لتي �أعادت خلط 
�سلب  ملللن  كلللانلللت  �أيللل�لللسلللا،  �الأور�ق 
حيث  �حلد�ثية،  �لو�سطية  �جلبهة 
�لدفاع  وزيلللر  تر�سح  �إعلللان  �أحلللدث 
عللبللد �للللكلللرمي �للللزبللليلللدي زلللللللز�ال يف 
باال�ستحقاق  �ملللعللنلليللة  �الأو�لللللسلللللاط 

�لرئا�سي �ل�سابق الأو�نه.
    وقد �أودع وزير �لدفاع عبد �لكرمي 
�الأربعاء ملف  �أم�س  �لزبيدي �سباح 

�ملوعود، و�سيتقدم �لزبيدي كمر�سح 
عنه،  رغما  �ملللدعللوم  ولكنه  م�ستقل، 
تون�س  نللد�ء  مللن  �سمني،  باتفاق  �أو 
و�آفاق تون�س وحز�م من �ل�سخ�سيات 
معترب،  �سعبي  وبر�سيد  �لوطنية، 
�ملوؤ�س�سة  على  �إ�سر�فه  ح�سن  جللر�ء 
للر�حل  وملللر�فلللقلللتللله  �لللعلل�للسللكللريللة، 

�ل�سب�سي حتى �للحظات �الأخرية.
   وجاء تر�سح عبد �لكرمي �لزبيدي 
بعد موجة منا�سدة، �أطلقتها مو�قع 
قطاع  ويللرى  �الجتماعي،  �لتو��سل 
و�لنخب،  �لتون�سيني  مللن  عري�س 
�ل�سرعي  �لللوريللث  هللو  �لللزبلليللدي  �أن 
�ل�سب�سي،  قللائللد  �للللر�حلللل  للرئي�س 
�لعائلة  جتميع  علللللى  �الأقلللللدر  و�أنلللله 

�لو�سطية و�حلد�ثية. 
�آفلللاق تون�س م�ساندته    وعللد حللزب 
للزبيدي من منطلق وطنية �لرجل 
ونظافة يده من �لف�ساد، والأّنه رجل 
�جلمهورّية،  ملللوؤ�للّسلل�للسللات  ويّف  دولللللة 
ه رجل �ملرحلة �لر�عي للوحدة  وبعدِّ
�لوطنّية و�حلامي لاأمن �لتون�سي 

و�لدفاع عن حرمته.
   و�أ�سارت بع�س �لوجوه �ل�سيا�سية، 
و�سيكون،  كللللان  �للللزبللليلللدي  �أن  �إىل 
بخ�ساله وحياده، فوق كل �الأحز�ب 
للوحدة  �لللللر�عللللي  �مللللرحلللللللة  ورجلللللل 
�لوطنية و�حلامي لاأمن �لتون�سي 
و�للللللدفلللللاع عللللن حلللرملللتللله �أمللللللللام كل 
�حلزبية  �للل�للسلليللا�للسلليللة  �للللتلللجلللاذبلللات 
و�الأخطار  �لزعامتية  و�ل�سخ�سنة 

�الإرهابية و�الإقليمية«.

�ل�ساهد �المكان �ل�سعب مورو  �لنه�سة تعيد خلط �الور�ق

حمة �لهمامي يقدم ملف تر�سحه

�لزبيدي يرت�سح ند�ء تون�س ي�ساند �لزبيدي

��ستقالته  �للللدفلللاع  وزيللللر  و�أعلللللللن     
ملللن مللنلل�للسللبلله كلللوزيلللر للللللللدفلللاع، �إثر 
لانتخابات  تللر�للسللحلله  ملللللف  �إيلللللد�ع 
�لرئا�سية، متعهد� مبو��سلة مهامه 
تعيني  حللني  �إىل  �لللللوز�رة  ت�سيري  يف 

وزير جديد.
   وقال �أنه “ي�ستقيل رغم عدم وجود 
يف  �ال�ستمر�ر  من  مينعه  قانون  �أي 
من  �أن  �رتللللاأى  �أنللله  غللري  من�سبه”، 
ل�سبهات  “جتنبا  �ال�ستقالة،  و�جبه 
�حلملة  �لللدولللة يف  مللو�رد  ��ستعمال 

�لرئا�سية  لللانللتللخللابللات  تللر�للسللحلله 
�ملركزي  �ملللقللر  يف  الأو�نلللهلللا  �ل�سابقة 
للهيئة �لعليا �مل�ستقلة لانتخابات.

    وو�سل �لزبيدي �إىل �ملقر �ملركزي 
�أن�ساره  من  بعدد  م�سحوبا  للهيئة 
�لنا�سط  بينهم  من  �ل�سيا�سيني  من 
�ل�سيا�سي منذر باحلاج علي و�سمري 

�لعيادي وجلول عياد.
�لهيئة  مقر  �إىل  �لزبيدي  ودخللل     
�لن�سيد  �أنلللل�للللسللللاره  تللللرديللللد  و�لللسلللط 

�لوطني �لر�سمي.

�أنلله قللّدم تر�ّسحه لرئا�سة     و�أو�سح 
عميق،  تللفللكللري  بللعللد  �جللللملللهلللوريلللة، 
كمرت�سح م�ستقل، “حتى يبقى على 
نف�س �مللل�للسللافللة مللن كللافللة �الأطللللر�ف 
جميع  خدمة  يف  ويللكللون  �ل�سيا�سية 

�لتون�سيني«. 
بللني رئي�س  �ملللو�جللهللة     وال �سك �ن 
�ستكون  دفلللاعللله  ووزيللللللر  �حللللكلللوملللة 
�ل�ساهد  �سيتقدم  �إذ  وعنيفة  �ساخنة 
�لثاثة  ذي  �للل�للسلليللا�للسللي  مبلللوللللوده 
�لنه�سة  حلللللز�م  دون  ومللللن  �أ�لللسلللهلللر 

نز�هة  من  مي�س  �أن  �ساأنه  من  وهللو 
�النتخابات«.

   وعرّب عن ��ستنكاره “حملة �لت�سويه 
�لتي  و�ملمنهجة  و�ملنحّطة  �ل�سر�سة 
ملللن جلللهلللات متعددة  لللهللا  يللتللعللر�للس 
�جلهات  هلللذه  مللّتللهللمللا  �الأطر�ف”، 
با�ستعمال و�سائل و�إمكانيات �لدولة 
يف هذه �حلملة. و�أكد يف ذ�ت �ل�سياق 
تقدمي  علللن  يللثللنلليلله  “لن  ذلللللك  �أن 
�إ�لللسلللر�ر�  �إال  تللر�للسللحلله ولللللن يلللزيلللده 

وعزما على مو��سلة �ملناف�سة«.

- الهاروين: النه�سة لي�ست �سندوق دعم و�ستلتزم بالت�سويت ملر�سحها فقط

ه وريث ال�سب�سي - نداء تون�س ير�سح عبد الكرمي الزبيدي ويعدُّ

- رفيق عبد ال�سلم: تر�سيح النه�سة ملورو خيار خطاأ

النه�ضة والزبيدي يعيدان خلط االأوراق:

الرئا�سية التون�سية: »اللي �سبكها يخل�سها«...!
•• الفجر - تون�س - خا�س

التون�ضية  ال��رئ��ا���ض��ي��ة  اأن  ك��ث��رون  اع��ت��ق��د 
�ضكلية,  جولة  يف  �ضتدور  الأوان��ه��ا  ال�ضابقة 
ال  الكوالي�ش  وتوافقات  اتفاقات  و�ضتح�ضمها 

ينتظر  كان  اأحد  ال  ولكن  االق��رتاع,  �ضناديق 
اأعاد  دخول العبني جدد م�ضمار ال�ضباق, مما 
مراجعة  اإىل  اجلميع  ودف��ع  االأوراق,  خلط 

احل�ضابات.
كان  احل��داث��ي��ة,  الو�ضطية  العائلة  ففي      

وزير  دخ��ل  اأن  اإىل  حم�ضوما  �ضبه  ال�����ض��راع 
الدفاع عبد الكرمي الزبيدي قائمة املراهنني, 
الباجي  للراحل  موؤمتن  كخليفة  تقدميه  ومت 
املقابل,  املع�ضكر  يف  اأم���ا  ال�ضب�ضي.  ق��ائ��د 
املر�ضح  باأن  االعتقاد  �ضاد  النه�ضة,  وحتديدا 

احلكومة  رئي�ش  واأ�ضا�ضا  خارجها,  من  �ضيكون 
الزبيدي  رياح  اأن  يبدو  لكن  ال�ضاهد,  يو�ضف 
غرت االجتاه, ودفعت النه�ضة اإىل اأن تختار 
“الع�ضفور النادر”, الذي كانت تبحث عنه, من 

داخل ع�ضها.

- وزير الدفاع يودع ملف تر�سحه 
للرئا�سية وي�ستقيل من من�سبه

-  �سورى النه�سة ي�سوت لفائدة 
تر�سيح عبد الفتاح مورو 



اخلميس    8   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12703  
Thursday   8   August   2019  -  Issue No   1270312

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 129005 
با�سللم:  �س. بريزم �نرتنا�سيونال )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه: مكتب ملك حممد ور��سد بالهول، بر دبي، �لقوز �ل�سناعية، �س ب 37504، 
دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع/�خلدمات    
�لو�قلعة بالفئة:   41

بتاريخ:  2010/05/11 و�مل�سجلة حتت رقم 103271 
�نتهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �أخلللرى  �سنو�ت  ع�سر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�ستظل 

2029/05/ 07 وحتى تاريخ:  �حلماية يف   07 /2019/05  
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: 132821 
با�سللم:  �س. �سري�ميك �سيتي )�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة(

وعنو�نه: �س.ب.: 85424  دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع/�خلدمات   

�لو�قلعة بالفئة:  35 
بتاريخ:  2010/05/11 و�مل�سجلة حتت رقم 103267 

�نتهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �أخلللرى  �سنو�ت  ع�سر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�ستظل 
 2029/08/ 17 وحتى تاريخ:  �حلماية يف  17 /2019/08  

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم:  132823 
با�سللم:  �س. �سري�ميك �سيتي )�سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة(

وعنو�نه: �س.ب.: 85424  دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع/�خلدمات    

 35 �لو�قلعة بالفئة:  
بتاريخ:  2010/12/23 و�مل�سجلة حتت رقم 127139 

�نتهاء  تللاريللخ  مللن  �عللتللبللار�ً  �أخلللرى  �سنو�ت  ع�سر  ملللدة  �ملفعول  نللافللذة  �حلماية  و�ستظل 
 2029/08/ 17 وحتى تاريخ:  �حلماية يف 17 /2019/08  

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  16 يناير 2019 �ملودعة حتت رقم: 304821 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�سللم:  مر��س �لقاب�سة �س.ذ.م.م. 
وعنو�نه:�س.ب.: 123311، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لفندقية؛  �ملنتجعات  �لللفللنللادق؛ خللدمللات  �ملللوؤقللتللة؛ خللدمللات  �الإقللامللة  �لللكللحللويل(؛  خللدمللات توفري �لطعام و�للل�للسللر�ب )غللري 
توفري  �لفندقية؛  �ملللطللاعللم  خللدمللات  �لللفللنللادق؛  حجز  خللدمللات  �لللفللنللدقللي؛  �لتموين  خللدمللات  �لفندقية؛  �الإقللامللة  خللدمللات 
�لقاعات �لفندقية ملعار�س �الأعمال و�ملعار�س �لتجارية و�ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملحا�سر�ت و�الجتماعات؛ توفري ت�سهيات 
تاأجري قاعات �الجتماعات؛ خدمات  و�لعطات؛  �لتجارية  و�ملعار�س  و�ملعار�س  �ملوؤمتر�ت و�الجتماعات  )�الإقامة( الإجر�ء 
وتخطيط  معلومات  �لللكللحللويل((؛  )غللري  �ل�سر�ب  �أو  �لطعام  �أو  �الإقللامللة  )توفري  �ل�سيافة  �أجنحة  )�الإقللامللة(؛  �ل�سيافة 
�لللعللطللات فيما يتعلق بللاالإقللامللة؛ �ملللطللاعللم؛ �لللكللافلليللهللات؛ خللدمللات �لللتللمللويللن بللالللطللعللام و�للل�للسللر�ب؛ مللطللاعللم طلللللب �لطعام 
�ملتنقلة؛  و�مل�سروبات  �الأطعمة  بيع  توفري منافذ  �لع�سري؛  و�ل�سر�ب؛ حمات  بالطعام  �لتموين  �ملقاهي؛  لتناوله خارجا؛ 
�ساحنة  خللال  من  و�مل�سروبات  �الأطعمة  تقدمي  خدمات  �ملتنقلة؛  �ملطاعم  خدمات  و�ل�سر�ب؛  بالطعام  �لتزويد  خدمات 
مو�قف  يف  تقدم  �لتي  و�مل�سروبات  باالأطعمة  �لتزويد  خدمات  )�لكرفانات(؛  �ملتنقلة  �ملق�سور�ت  ملو�قف  مر�فق  متنقلة؛ 
�خلدمة؛  حمطات  د�خللل  ��سرت�حة  مناطق  �الأطللفللال؛  ح�سانة  دور  �ملقطور�ت؛  ملو�قف  موؤقتة  مر�فق  توفري  �ملقطور�ت؛ 
�أعاه  �ملللذكللورة  �خلللدمللات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  �ملتعلقة  و�ال�ست�سار�ت  �ملعلومات  خدمات  �ملتحرك؛  �لتموين  خدمات 

 يتم تقدميها �أي�سا مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية �أو عرب �سبكة �الت�ساالت �لعاملية 
43 �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت عبارة " JUMEIRA DOWNTOWN" باأحرف التينية  و�سف �لعامة:  
�ال�سللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 
للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  3 فرب�ير 2019 �ملودعة حتت رقم: 305544 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�سللم:  مر��س �لقاب�سة �س.ذ.م.م. 
وعنو�نه:�س.ب.: 123311، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ل�سكنية؛  و�لعقار�ت  بالتجزئة  �لبيع  وحمات  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �ملمتلكات  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
�لتي  �لعقار�ت  و��ستئجار  تاأجري  خدمات  �ل�سكنية؛  و�لعقار�ت  بالتجزئة  �لبيع  وحمات  �لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �إد�رة 
�ملياه �ملعدنية و�ملنتجعات وماعب �جلولف و�ملارينا  يتم تقدميها و�إد�رتها بالن�سبة لل�سقق و�لفيات و�ملكاتب ومنتجعات 
خدمات  �لت�سوق؛  وقرى  �لت�سوق  ومر�كز  �خلا�س  �لطابع  ذ�ت  و�حلد�ئق  �ملاهي  وحد�ئق  �ل�سناعية  و�ملمتلكات  و�لفنادق 
خدمات  �الإيللجللار�ت؛  حت�سيل  خدمات  للعقار�ت؛  �لو�ساطة  خدمات  �الإيللجللار؛  وفيات  �سقق  �إد�رة  للم�ستاأجرين؛  �الإد�رة 
�إد�رة  خدمات  �ال�ستثمار؛  خدمات  �الأ�للسللول؛  �إد�رة  خدمات  �ملالية؛  �خلدمات  �الأملللو�ل؛  روؤو�للس  ��ستثمار  �لعقار�ت؛  تثمني 
خدمات  �لللعللقللاري؛  �لتمويل  خللدمللات  �مل�سرفية؛  �خلللدمللات  �لللتللاأمللني؛  خللدمللات  �لعقارية؛  �ل�سناديق  خللدمللات  �ل�سناديق؛ 
�إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ال�ستثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�ساطة  �إد�رة �لعقار�ت وخدمات  تقييم �لعقار�ت؛ خدمات 
و��ستماك  و�ختيار  تثمني  �الأر��سي؛  ��ستماك  خدمات  �الأر��سي؛  تطوير  خدمات  �لعقاري؛  �لتاأمني  خدمات  �لعقارية؛ 
�لفنية؛  �الأعللمللال  تقييم  �لللفللنللون؛  �لتثمني  لتاأجريها؛  �الأغللر��للس  ��ستماك  و�ال�ستثمار؛  �لتطوير  الأغللر��للس  �لللعللقللار�ت 
هذه  بكافة  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  �لق�سائم؛  �إ�سد�ر  �لقيمة؛  ذ�ت  �ل�سر�ء  بطاقات  �إ�سد�ر  �لفنية؛  �لفعاليات  رعاية 

 �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة. 
36 �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت عبارة " DUBAI WALL " باللغة �الجنليزية  و�سف �لعامة:  
�ال�سللرت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 
للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  23 يوليو 2019 �ملودعة حتت رقم: 314315 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�سللم: �سرودر�س بي �ل �سي 
وعنو�نه:1 لندن وول بلي�س،  لندن،  ئي �سي2و�ي 5�يه يو،�ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ملالية؛  �ملخاطر  تقييم  خدمات  باال�ستثمار�ت؛  �ملتعلقة  �ملايل  �لتحليل  خدمات  �ملللايل؛  �لتحليل  خدمات  �ملالية؛  �خلدمات 
�ملالية  و�لتحليل يف جمال �خلدمات  �لبحث  باال�ستثمار�ت؛  يتعلق  فيما  �ملايل  �لتنميط  �ملايل؛  �لتقييم  �ملالية؛  �لتقييمات 
�ملايل؛  �ال�ستثمار  فر�س  جتاه  �مل�ستثمرين  خماطر  منط  تقييم  وحتديد�ً  �ملللايل،  و�لتقييم  �لبحث  خدمات  و�ال�ستثمارية؛ 
ب�سناديق  �ملتعلقة  �ملالية  �خلدمات  �لعقاري؛  �ال�ستثمار  �إد�رة  خدمات  �ال�ستثمار؛  �إد�رة  خدمات  �الأ�للسللول؛  �إد�رة  خدمات 
�الأ�سهم �خلا�سة؛ خدمات �سناديق �ال�ستثمار �مل�سرتك؛ �خلدمات �ملالية �ملتعلقة باأمو�ل �سناديق �لتحوط؛ خدمات وحدة 
�لثقة؛ خدمات �سناديق �ال�ستثمار؛ �خلدمات �مل�سرفية؛ �خلدمات �مل�سرفية �خلا�سة؛ خدمات �لتاأمني على �حلياة؛ تقدمي 
�ملالية؛  و�لتحليات  �لتقييمات  �إعللد�د  �ملالية؛  �الإد�رة  خدمات  و�ال�ستثمار؛  �الأ�سول  �إد�رة  خدمات  �ال�ستثمارية؛  �مل�سورة 
خدمات �ملعلومات �ملالية؛ خدمات متويل �ل�سركات؛ خدمات متويل �خلزينة؛ �لتد�ول يف �أ�سو�ق �ملال و�لعمات �الأجنبية؛ 
�ملالية  �خلدمات  �لنا�سئة؛  �الأ�سو�ق  بديون  �ملتعلقة  �ملالية  �خلدمات  �لو�سية؛  ومنفذ  �لو�سي  خدمات  �لو�ساطة؛  خدمات 
�ملكافاآت  يتعلق برب�مج  فيما  �لقيمة  ذ�ت  و�ل�سند�ت  �ملالية  و�ملكافاآت  �الأ�سهم  �إ�سد�ر  �لزر�عية؛  و�ل�سناديق  بال�سلع  �ملتعلقة 

 و�لوالء؛ �الإد�رة و�لبحث و�ملعلومات و�ال�ست�سار�ت و�لن�سائح �ملتعلقة مبا ذكر �أعاه. 
36 �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت كلمة " investIQ " باأحرف التينية.    و�سف �لعامة:  
�ال�سللرت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 
للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  23 يوليو 2019 �ملودعة حتت رقم: 314366 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�سللم:  �سانيل ��س �يه �ر �ل 
وعنو�نه:كاي دي جرن�ل-جوي�سن 24، 1204 جنيف، �سوي�سر� 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�ساعات منبهة؛  �لدقيقة؛ عقيق؛  �لوقت  قيا�س  و�أدو�ت  �لوقت  قيا�س  �أدو�ت  �لكرمية؛  و�الأحجار  �ملجوهر�ت  �لنفي�سة وكل خليط منها؛  �ملعادن 
�سبائك من معادن نفي�سة؛ متائم )جموهر�ت(؛ مثبتات )ل�ساعات �حلائط و�ساعات �جليب و�ليد(؛ �ساعات نووية )متناهية �لدقة(؛ نيا�سني 
�أو �أو�سمة من معادن نفي�سة؛ �أجز�ء �أ�سطو�نية )ل�ساعات �حلائط و�ساعات �جليب و�ليد(؛ خرز ل�سنع �ملجوهر�ت؛ �سناديق من معادن نفي�سة؛ 
�ملجوهر�ت؛  ل�سنع  م�سقولة  غللري  كرمية  �أحللجللار  نفي�سة؛  مللعللادن  مللن  جذعية  هياكل  )جمللوهللر�ت(؛  للزينة  دبابي�س  )جمللوهللر�ت(؛  �أ�للسللاور 
دقيقة(؛  )موؤقتات  كللرونللومللرت�ت  )�للسللاعللات(؛  م�سجلة(  )موؤقتات  كرونوغر�فات  )جمللوهللر�ت(؛  �سغرية  حلي  )جمللوهللر�ت(؛  �سل�سلية  قائد 
�ساعات  �ساعات؛  علب  �ل�ساعات؛  عقارب  للمجوهر�ت؛  م�سابك  �ل�سبط(؛  �إلكرتونية  )موؤقتات  كرونو�سكوبات  �لدقيقة؛  �لوقت  قيا�س  �أدو�ت 
م�سكوكات  رئي�سية(؛  )�ساعات  �سابطة  �ساعات  نقدية؛  قطع  جمتزعة؛  جموهر�ت  �ل�ساعات؛  �آليات  كهربائية؛  و�ساعات  كبرية  �ساعات  كبرية؛ 
�أقر�ط؛ متاثيل  �لكبرية و�ل�ساعات عموما(؛ ما�س؛  �ل�ساعات  �ملدرجة )�سناعة  �ل�ساعات  �لقم�سان؛ وجوه  نحا�سية؛ زمامات )مر�بط( الأكمام 
ت�سكيل من  �سبائك  نفي�سة؛  للقبعات من معادن  ذهبية )جموهر�ت(؛ حلي  �أو مطرق؛ خيوط  نفي�سة؛ ذهب غري م�سغول  �سغرية من معادن 
جموهر�ت؛  �الأ�سفر؛  �لكهرمان  من  جموهر�ت  م�سغول؛  ن�سف  �أو  م�سغول  غري  �أ�سود  كهرمان  )جموهر�ت(؛  عاج  �إيريديوم؛  نفي�سة؛  معادن 
تفتح  مللدالة  �سغرية(؛  �سا�سل  �أو  �سغرية  )حلي  للمفاتيح  حلقات  �ملللجللوهللر�ت؛  لفافات  �ل�سغرية؛  �ملللجللوهللر�ت  قطع  �ملللجللوهللر�ت؛  �سناديق 
دبابي�س حلي؛  )�أحجار كرمية(؛  و�ل�ساعات؛ قائد )جموهر�ت(؛ فلز زيتوين  �لكبرية  لل�ساعات  �آالت  لو�سع �سورة )جموهر�ت(؛ ميد�ليات؛ 
الآلللئ )جموهر�ت(؛  �مل�سغوط؛  �لكهرمان  �أوزملليللوم؛ باديوم؛ جموهر�ت مقلدة؛ الآيل من  �الأ�للسللود؛ حلي )جمللوهللر�ت(؛  �لكهرمان  حلي من 
�أحجار  م�سغولة؛  ن�سف  �أو  م�سغولة  غللري  نفي�سة  مللعللادن  )مللعللدن(؛  باتني  )جمللوهللر�ت(؛  زينة  دبابي�س  و�للسللاعللات(؛  كبرية  )�ساعات  بللنللدول 
حلي  كللرميللة؛  �سبه  �أحللجللار  روثلليللنلليللوم؛  )جملللوهلللر�ت(؛  خلللو�مت  روديللللوم؛  للمجوهر�ت؛  تللقللدمي  �سناديق  لل�ساعات؛  تللقللدمي  �سناديق  كللرميللة؛ 
)�أحجار كرمية(؛ حلقات م�سقوقة  )�سبينل(  بلخ�س  �أو مطرقة؛  م�سغولة  نفي�سة؛ خيوط ف�سية )جموهر�ت(؛ ف�سة غري  �أحذية من معادن 
معادن  من  خيوط  �سم�سية؛  �ساعات  توقيت؛  �ساعات  نفي�سة؛  معادن  من  ن�سب  ف�سية(؛  )�أ�ساك  مغزولة  ف�سة  للمفاتيح؛  نفي�سة  معادن  من 
علب  لل�ساعات؛  �للسللاعللات/بلللللور  زجلللاج  �للسللاعللات؛  نللو�بلل�للس  لل�ساعات؛  �سا�سل  �للل�للسللاعللات؛  �سيور  �لللعللنللق؛  ربللطللات  م�سابك  )جملللوهلللر�ت(؛  نفي�سة 

 لل�ساعات )قطع غيار �ساعات(؛ عقارب �ل�ساعات؛ �ساعات؛ �أ�سغال فنية من معادن نفي�سة؛ �ساعات يد. 
�لو�قلعة بالفئة: 14 

و�سف �لعامة: �لعامة عبارة عن كلمة" NO "  )�الخت�سار لكلمة " Number " ( مكتوبة باأحرف التينية و متبوعه بالرقم  " 5 " 
�ال�سللرت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، 
وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

  
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:   4 مايو 2014 �ملودعة حتت رقم:  211086 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�سللم:  �الحتاد للطري�ن
 وعنو�نه: �س.ب.: 35566، طريق �ملطار �جلديد، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خللدمللات تللوفللري �لللطللعللام و�للل�للسللر�ب مبللا يف ذللللك علللللى مللنت �لللطللائللر�ت ويف �للسللاالت �مللللطلللار�ت؛ �لكافيهات 
و�لكافيرتيات و�ملقا�سف ومطاعم �لوجبات �خلفيفة و�ملطاعم ومطاعم �خلدمة �لذ�تية؛ خدمات �لتموين 
�لطائر�ت؛ خدمات حجز  �ملوؤقتة على منت  �الإقامة  �ملوؤقتة مبا يف ذلك توفري  �الإقامة  و�ل�سر�ب؛  بالطعام 

 �الإقامة �ملوؤقتة؛ تاأجري �لكر��سي و�ملو�ئد وبيا�سات �ملو�ئد؛ و�الأو�ين �لزجاجية. 
�لو�قلعة بالفئة:  43

و�سف �لعامة:  كتبت عبارة "THE RESIDENCE" باللغة �الجنليزية. 
�ال�سللرت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:   16 يناير 2019 �ملودعة حتت رقم:  304794 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية  

با�سللم:  مر��س �لقاب�سة �س.ذ.م.م. 
وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�إد�رة �الأعللمللال؛ تقييم  �إد�رة �الأعللمللال؛ �مل�ساعدة يف  خللدمللات �الإعلللان؛ خللدمللات وكلللاالت �الإعلللان؛ خللدمللات 
�لطابع  ذ�ت  و�حلللد�ئللق  و�لفنادق  �ملطاعم  �أعمال  �إد�رة  �لتنظيمية؛  و�ال�ست�سار�ت  �الأعللمللال  �إد�رة  �الأعللمللال؛ 
�أو  �لتجارية  �الإد�رة  يف  �مل�ساعدة  )�لغري(؛  �أعمال  �إد�رة  �الأعمال؛  م�ساريع  �إد�رة  �ملاهي؛  وحد�ئق  �خلا�س 
�ل�سناعية؛ خدمات �لت�سويق؛ خدمات �لدعاية و�لعاقات �لعامة؛ توفري ت�سهيات �ملكاتب، خدمات جتميع 
ت�سكيلة من �لب�سائع ل�سالح �الآخرين حتى يتمكن �لزبائن من معاينة و�سر�ء هذه �لب�سائع ب�سهولة وي�سر؛ 
�أو دعائية؛  لغايات جتارية  �لتجارية  و�الأ�سو�ق  �ملعار�س  �ل�سناعية؛ تنظيم  �الإد�رة  �الإمللد�د للغري؛  خدمات 
يتعلق  فيما  �ل�سوق  �أبحاث  خدمات  �الإعللام؛  و�سائل  يف  لاإعان  وقت  تاأجري  �الإعانية؛  �مل�ساحات  تاأجري 
�لعلنية؛  باملز�د�ت  �الأعمال(؛ بيع �الأماك  �إد�رة  �لتعهيد )باعتبارها م�ساعدة يف  بو�سائل �الإعام؛ خدمات 
خللدمللات بللر�مللج �للللوالء؛ خللدمللات بللر�مللج �للللوالء و�حلللو�فللز و�ملللكللافللاآت؛ تللوفللري �أكلل�للسللاك �لطعام و�مل�سروبات 
و�المتياز�ت و�لتذكار�ت يف �ستاد للفعاليات �لريا�سية و�لرتفيهية؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

 �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية 
�لو�قلعة بالفئة:  35

و�سف �لعامة:  كتبت عبارة " JUMEIRA DOWNTOWN" باأحرف التينية 
�ال�سللرت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:   16 يناير 2019 �ملودعة حتت رقم:  304813 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�سللم:  مر��س �لقاب�سة �س.ذ.م.م. 
وعنو�نه:�س.ب.: 123311، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �إد�رة  و�ل�سكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
و�ملكاتب  و�لفيات  لل�سقق  بالن�سبة  و�إد�رتها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��ستئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�سكنية؛  و�لتجزئة 
و�ل�سبا و�ملنتجعات وماعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�سناعية وحد�ئق �ملاهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س 
�لعقارية؛  �لو�ساطة  �الإيجار؛ خدمات  �سقق وفيات  �إد�رة  للم�ستاأجرين؛  �الإد�رة  �لت�سوق؛ خدمات  �لت�سوق وقرى  ومر�كز 
�إد�رة �الأ�سول؛  خدمات حت�سيل �الإيجار�ت؛ خدمات تثمني �لعقار�ت؛ ��ستثمار روؤو�س �الأمللو�ل؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات 
�إد�رة �ل�سناديق؛ خدمات �ل�سناديق �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني؛ �خلدمات �مل�سرفية؛ خدمات  خدمات �ال�ستثمار؛ خدمات 
�ال�ستثمار  �لعقارية؛ خدمات  �ملحافظ  �إد�رة  �لعقار�ت وخدمات  �إد�رة  �لعقار�ت؛ خدمات  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل 
�الأر��سي؛  ��ستماك  �الأر��سي؛ خدمات  �لعقاري؛ خدمات تطوير  �لتاأمني  �لعقارية؛ خدمات  �لو�ساطة  �لعقاري؛ خدمات 
تثمني و�ختيار و��ستماك �لعقار�ت الأغر��س �لتطوير و�ال�ستثمار؛ ��ستماك �الأر��سي لتاأجريها؛ �إ�سد�ر بطاقات �ل�سر�ء 
ذ�ت �لقيمة؛ توفري �لبطاقات م�سبقة �لدفع و�لق�سائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�سد�ر و��سرتد�د �لق�سائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�سد�ر و��سرتد�د 
�لق�سائم و�لكوبونات ذ�ت �لقيمة؛ ق�سائم �لهد�يا؛ ق�سائم �لهد�يا م�سبقة �لدفع؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

 �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة  
36 �لو�قلعة بالفئة:  

كتبت عبارة " JUMEIRA DOWNTOWN" باأحرف التينية  و�سف �لعامة:  
�ال�سللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 
للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:   16 يناير 2019 �ملودعة حتت رقم:  304819 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�سللم:  مر��س �لقاب�سة �س.ذ.م.م. 
وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �لتعليم و�لتهذيب؛ خدمات �لتدريب؛ ت�سغيل ت�سهيات �لتدريب يف جمال �لفنادق و�ل�سيافة؛ ت�سغيل دور �حل�سانة؛ 
�ل�سحية؛  و�لنو�دي  )�جلمنازيوم(  �لريا�سية  �لتدريبات  �ساالت  توفري  و�لثقافية؛  �لريا�سية  �الأن�سطة  �لرتفيه؛  خدمات 
برك  ت�سهيات  توفري  �لتن�س؛  ت�سهيات  توفري  �جلولف؛  ماعب  ت�سغيل  �خلا�س؛  �لطابع  ذ�ت  �حلد�ئق  �ألعاب  ت�سغيل 
�ل�سباحة؛ ترتيب و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�الجتماعات و�ملعار�س و�لدور�ت �لتدريبية وور�س �لعمل و�ملعار�س �لتجارية و�الجتماعات 
�لر�سمية و�ملحا�سر�ت؛ ت�سغيل حد�ئق �ملاهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�سر �لكتب؛ توفري ت�سهيات �ل�سينما؛ توفري 
�لت�سهيات �لريا�سية؛ توفري ت�سهيات زقاق �لبولنغ؛ توفري ت�سهيات �ال�ستجمام؛ تقدمي ت�سهيات خا�سة بركوب �خليل 
�لت�سجيل �ل�سوتي؛  �لفرو�سية؛ خدمات �ستوديوهات  �لريا�سية ومباريات  �ملناف�سات  و�سباق �خليل؛ تدريب �خليل، تنظيم 
خدمات �ستوديوهات �الأفام؛ توفري ت�سهيات �ستوديوهات �لت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات �لت�سجيل لاأفام و�لتليفزيون 
و�لفيديو و�لر�ديو؛ مناطق لعب لاأطفال؛ توفري مناطق �لت�سلية؛ توفري ماعب �الأطفال يف حمطات �خلدمة؛ تاأجري 
�ستوديوهات �لت�سجيل؛ حد�ئق �حليو�نات؛ حد�ئق �حليو�نات �الأليفة؛ حد�ئق �حليو�ن؛ حد�ئق �ل�سفاري؛ معار�س �حليو�نات؛ 
عرو�س �حليو�نات؛ خدمات �ملعلومات و�لتعليم �ملتعلقة بحد�ئق �حليو�نات ومعار�س �حليو�نات؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق 

 بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية 
�لو�قلعة بالفئة:  41

كتبت عبارة " JUMEIRA DOWNTOWN" باأحرف التينية  و�سف �لعامة:  
�ال�سللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 
للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:   31 يوليو 2019 �ملودعة حتت رقم:  314850 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�سللم:  مينا للطاقة م.د.م.�س 
وعنو�نه:وحدة رقم: �يه جي-34-�إف ، برج �لف�سة، �أر�س رقم: جي �ل تي- بي �ت�س1- �آي 1 �أي، �بر�ج بحري�ت 

جمري�، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

وقود ومو�د �إ�ساءة؛ غازولني )وقود(؛ ديزل )وقود(؛ ديزل حيوي )وقود(؛ وقود طائر�ت؛ زيت وقود؛ خماليط 
 وقود؛ كريات وقود؛ غاز وقود؛ غاز )وقود(؛ بنزين )وقود(؛ وقود حمركات؛ وقود بوتان.. 

�لو�قلعة بالفئة:  4
و�سف �لعامة:  كتبت عبارة " MENA GO " باأحرف التينية. 

�ال�سللرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  31 يوليو 2019 �ملودعة حتت رقم: 314853 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�سللم: مينا للطاقة م.د.م.�س 
وعنو�نه:وحدة رقم: �يه جي-34-�إف ، برج �لف�سة، �أر�س رقم: جي �ل تي- بي �ت�س1- �آي 1 �أي، �بر�ج بحري�ت 

جمري�، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خلللدملللات تلللوزيلللع �لللللوقللللود؛ تلل�للسللللليللم �لللللوقللللود؛ خلللدملللات تلل�للسللللليللم �لللللوقللللود؛ نللقللل �لللللوقللللود؛ تلللوزيلللع �لطاقة؛ 
 �لرتتيب لتخزين �لوقود؛ �لرتتيب لنقل �لوقود؛ تخزين �لطاقة و�لوقود.  

�لو�قلعة بالفئة:  39
و�سف �لعامة:  كتبت عبارة " MENA GO " باأحرف التينية.  

�ال�سللرت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  31 يوليو 2019 �ملودعة حتت رقم: 314862 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�سللم:  مينا للطاقة م.د.م.�س
وعنو�نه:وحدة رقم: �يه جي-34-�إف ، برج �لف�سة، �أر�س رقم: جي �ل تي- بي �ت�س1- �آي 1 �أي، �بر�ج بحري�ت 

جمري�، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

توفري  �ل�سلع؛  تبادل  من�سات  توفري  بالوقود؛  �ملتعلقة  �لللتللد�ول  من�سات  توفري  �لللتللد�ول؛  من�سات  توفري 
�ملتعلقة  �لتبادل  من�سات  �ل�سلع؛  بتد�ول  �ملتعلقة  �لتبادل  خدمات  بالوقود؛  �ملتعلقة  �ل�سلع  تبادل  من�سات 

بتد�ول �لوقود.
�لو�قلعة بالفئة:  36

و�سف �لعامة:  كتبت عبارة " MENA DX " باأحرف التينية.  
�ال�سللرت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  31 يوليو 2019 �ملودعة حتت رقم: 314868 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�سللم:  مينا للطاقة م.د.م.�س
وعنو�نه:وحدة رقم: �يه جي-34-�إف ، برج �لف�سة، �أر�س رقم: جي �ل تي- بي �ت�س1- �آي 1 �أي، �بر�ج بحري�ت 

جمري�، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

وقود ومو�د �إ�ساءة؛ غازولني )وقود(؛ ديزل )وقود(؛ ديزل حيوي )وقود(؛ وقود طائر�ت؛ زيت وقود؛ خماليط 
 وقود؛ كريات وقود؛ غاز وقود؛ غاز )وقود(؛ بنزين )وقود(؛ وقود حمركات؛ وقود بوتان. 

�لو�قلعة بالفئة:  4
و�سف �لعامة:  كتبت عبارة" مينا جو " باللغه �لعربية. 

�ال�سللرت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  31 يوليو 2019 �ملودعة حتت رقم: 314870 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�سللم:  مينا للطاقة م.د.م.�س 
وعنو�نه:وحدة رقم: �يه جي-34-�إف ، برج �لف�سة، �أر�س رقم: جي �ل تي- بي �ت�س1- �آي 1 �أي، �بر�ج بحري�ت 

جمري�، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خلللدملللات تلللوزيلللع �لللللوقللللود؛ تلل�للسللللليللم �لللللوقللللود؛ خلللدملللات تلل�للسللللليللم �لللللوقللللود؛ نللقللل �لللللوقللللود؛ تلللوزيلللع �لطاقة؛ 
 �لرتتيب لتخزين �لوقود؛ �لرتتيب لنقل �لوقود؛ تخزين �لطاقة و�لوقود.  

�لو�قلعة بالفئة:  39
و�سف �لعامة:  كتبت عبارة" مينا جو " باللغه �لعربية. 

�ال�سللرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  31 يوليو 2019  �ملودعة حتت رقم: 314871 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية    

با�سللم:  مينا للطاقة م.د.م.�س 
وعنو�نه:وحدة رقم: �يه جي-34-�إف ، برج �لف�سة، �أر�س رقم: جي �ل تي- بي �ت�س1- �آي 1 �أي، �بر�ج بحري�ت 

جمري�، دبي، �المار�ت �لعربية �ملتحدة 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

توفري  �ل�سلع؛  تبادل  من�سات  توفري  بالوقود؛  �ملتعلقة  �لللتللد�ول  من�سات  توفري  �لللتللد�ول؛  من�سات  توفري 
�ملتعلقة  �لتبادل  من�سات  �ل�سلع؛  بتد�ول  �ملتعلقة  �لتبادل  خدمات  بالوقود؛  �ملتعلقة  �ل�سلع  تبادل  من�سات 

بتد�ول �لوقود.
�لو�قلعة بالفئة:  36

و�سف �لعامة:  كتبت عبارة" مينا دي �أك�س "  باللغه �لعربية.
�ال�سللرت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  1 �أغ�سط�س 2019 �ملودعة حتت رقم:314924 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية  27 فرب�ير 2019 

 با�سللم:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل  
وعنو�نه:فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سر� 
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

ومو�د  وقللود  �لغبار؛  وتثبيت  وترطيب  �مت�سا�س  مركبات  مزلقات؛  �سمع؛  �سناعية،  و�سحوم  زيللوت 
�إ�ساءة؛ �سموع وفتائل لاإ�ساءة.

�لو�قلعة بالفئة:   4
و�سف �لعامة: كتبت عبارة " NATURALLY FIERCE " باللغة �الجنليزية. 

�ال�سللرت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو 

�إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  1 �أغ�سط�س 2019 �ملودعة حتت رقم: 314926 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية  27 فرب�ير 2019 

با�سللم:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل  
وعنو�نه:فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سر�
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:

م�ستح�سر�ت مو�د جتميلية ومو�د تو�ليت غري طبية؛ منظفات �أ�سنان غري طبية؛ �لعطور و�لزيوت �لعطرية؛ م�ستح�سر�ت تبيي�س �الأقم�سة 
�سعر  وكللرميللات  طبية(  )غللري  ��ستحمام  كرميات  وك�سط؛  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سر�ت  �ملاب�س؛  وكللي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  �أخللرى  ومللو�د 
وكرميات جتميلية وكرميات �ل�سم�س وكرميات بعد �لتعر�س لل�سم�س وكرميات ما بعد �حلاقة وكرميات �لتنظيف وكرميات معطرة وكرميات 
�ال�ستحمام؛ غ�سول )لو�سن( للعناية باجلمال؛ هام )جيل( للوجه؛ م�ستح�سر�ت حاقة؛ م�ستح�سر�ت ما بعد �حلاقة؛ م�ستح�سر�ت للعناية 
للوجه )م�ستح�سر�ت  للج�سم؛ مق�سر�ت  �لتجميلي(؛ مق�سر�ت  زيوت �جل�سم )لا�ستخد�م  بالب�سرة؛ كرمي �جل�سم؛ غ�سول )لو�سن( �جل�سم؛ 
)م�ستح�سر�ت جتميل(؛  بالب�سرة  �لعناية  لل�سفاه )غري طبي(؛ كرميات  لليدين؛ مرهم مرطب  )لو�سن(  لليدين؛ غ�سول  جتميل(؛ كرميات 
للج�سم؛  �لتجميل؛ م�ساحيق  �ل�سبة الأغر��س  باجلمال؛ حجر  للعناية  بالب�سرة )م�ستح�سر�ت جتميل(؛ م�ستح�سر�ت جتميل  �لعناية  غ�سول 
كرمي للعينني؛ كرميات وغ�سول لت�سمري �لب�سرة؛ م�سحوق �لتالك للزينة؛ ماء �لورد و�ملياه �ملعطرة؛ عبو�ت ملء موزع �لعطور غري �لكهربائي؛ 
عطرية؛  م�ستخرجات  �لق�سب؛  من  عطر  نا�سر�ت  )رو�ئلللح(؛  �ملعطرة  �ملجففة  �لللورد  �أور�ق  من  مزيجات  بخور؛  �جلللو؛  تعطري  م�ستح�سر�ت 
لل�سعر؛  للبيا�سات؛ م�ستح�سر�ت وعاجات  �أكيا�س معطرة  �لغرف؛  �سائلة؛ بخاخات تعطري  �أثريية؛ رو�ئح طيبة؛ كولونيا؛ عطور  خا�سات 
بل�سم  �سامبو؛  طبية؛  الأغللر��للس  لي�ست  بال�سعر  �لعناية  م�ستح�سر�ت  �ل�سعر؛  ت�سفيف  مو�س  و  �ل�سعر  ت�سفيف  وغ�سول  �ل�سعر  ت�سفيف  جل 
�ل�سعر؛ �سبغة �سعر؛ م�ستح�سر�ت تنظيف �ل�سعر )�سامبو-بل�سم(؛ مو�د تو�ليت؛ زيت ��ستحمام؛ م�ستح�سر�ت ��ستحمام، لي�ست لغايات طبية؛ 
لتثبيت  لو��سق  مكياج؛  للج�سم؛  بخاخات  )عطور(؛  �ل�سخ�سي  لا�ستخد�م  �لكريهة  �لرو�ئح  مزيل  �ل�سخ�سي؛  لا�ستخد�م  للعرق  م�ساد�ت 
و�جل�سم؛  للوجه  �ملكياج  م�ستح�سر�ت  �ل�سفاه؛  ملمع  �مل�ستعار؛  �ل�سعر  لتثبيت  لو��سق  م�ستعارة؛  �أظافر  م�ستعارة؛  رمو�س  �مل�ستعارة؛  �لرمو�س 
و�جل�سم؛  للوجه  بر�ق  �لعيون؛ م�سحوق  للوجه؛ ظال  للحمام؛ م�ساحيق جتميلية  فقاقيع  للحمام؛  الآلئ  للفم؛  للج�سم؛ غ�سوالت  غ�سوالت 

 طاء �ل�سفاه؛ م�سكرة؛ مل�سقات فنية لاأظافر؛ طاء �الأظافر؛ مزيل طاء �الأظافر؛ جل �ال�ستحمام 
�لو�قلعة بالفئة: 3

و�سف �لعامة: كتبت عبارة " NATURALLY FIERCE " باللغة �الجنليزية.   
�ال�سللرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، 
وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ:  1 �أغ�سط�س 2019   �ملودعة حتت رقم: 314929 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية  27 فرب�ير 2019 

 با�سللم:  �بريكرومبي �ند فيت�س يورب ��س �يه جي �ل  
 وعنو�نه:فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سر� 
 وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

قطع  بلوز�ت؛  )ماب�س(؛  �أحزمة  ��ستحمام؛  �أرو�ب  ��ستحمام؛  �سر�ويل  ��ستحمام؛  �أثللو�ب  )ماب�س(؛  لاأطفال  �سر�ويل  �ملاب�س؛ 
معاطف؛  �أطللفللال؛  ماب�س  عللبللاء�ت؛  ق�سرية(؛  ن�سوية  )�للسللرت�ت  قمي�سوالت  حتتية؛  ق�سرية  �سر�ويل  )ماب�س(؛  �سفلية  ماب�س 
�ل�سوف؛  من  جاكيتات  ق�سرية؛  �سوفية  �سر�ويل  )ماب�س(؛  لاأذنني  �أغطية  �أثلللو�ب؛  �لدنيم؛  قما�س  من  جينز  رق�س؛  ماب�س 
�سدير�ت  )ماب�س(؛  قللفللاز�ت  )ماب�س(؛  �لفرو  من  ماب�س  �ل�سوف؛  من  ن�سائية  �سدير�ت  �ل�سوف؛  من  �سفلية  ماب�س  قطع 
)ماب�س(؛  للر�أ�س(  )�أغطية  برن�س  قلن�سوة؛  ذ�ت  قطنية  �سرت�ت  قلن�سوة؛  ذ�ت  �سوفية  كنز�ت  ر�أ�لللس؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�سائية 
جلدية؛  ماب�س  للمو�ليد؛  ماب�س  د�خلية؛  ن�سائية  ماب�س  حمبوكة؛  قم�سان  )ماب�س(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  ماب�س  جللو�رب 
�الأكمام؛  طويلة  �سوفية  كنز�ت  )بناطيل(؛  طماقات  لل�ساق؛  �أغطية  د�خلية؛  ن�سائية  ماب�س  مريحة؛  ماب�س  جلدية؛  جاكيتات 
قم�سان  رجالية؛  د�خلية  ماب�س  �ليومي؛  لا�ستعمال  ماب�س  �ملللنللزيل؛  لا�ستعمال  طويلة  �سر�ويل  �الأكللمللام؛  طويلة  قم�سان 
ماب�س  عنق؛  ربطات  �ملاب�س؛  ياقات  حللول  �أ�سرطة  عنق؛  لفاعات  )ماب�س(؛  خمار�ت  للنقود؛  �أحزمة  للعرق؛  مقاومة  ريا�سية 
مطبوعة؛  كم  ن�سف  قم�سان  بولو؛  قم�سان  مقلن�سة؛  جاكيتات  )ماب�س(؛  للحفات  قبعات  بيجامات؛  خارجية؛  ماب�س  ليلية؛ 
ماب�س  ق�سرية؛  جللو�رب  تنانري؛  قم�سان؛  �ساالت؛  لفاعات؛  �أرو�ب؛  جاهزة؛  ماب�س  للمطر؛  مقاومة  ماب�س  للمطر؛  معاطف 
للن�ساء؛  �سباحة  ماب�س  للرجال؛  �سباحة  ماب�س  ثقيلة؛  طويلة  �سر�ويل  �للسللرت�ت؛  ق�سرية؛  �سورتات  ثقيلة؛  �سرت�ت  ريا�سية؛ 
ماب�س  د�خللللليللة؛  ماب�س  حتتية؛  قم�سان  بناطيل؛  )مللابلل�للس(؛  علوية  ماب�س  قطع  كللم؛  ن�سف  قم�سان  �أكللمللام؛  بللدون  بلللللوز�ت 
�لر�أ�س؛  �أغطية  �سبا�سب؛  �أحذية؛  �لريا�سة؛ �سنادل؛  ��ستخد�مات  لغري  لبا�س قدم  باإ�سبع؛  �سبا�سب  �لقدم؛  لبا�س  للرياح؛  م�سادة 

 قبعات )�أغطية للر�أ�س(؛ قبعات؛ قبعات ��ستحمام؛ �أغطية وجه )خمار �أو حجاب( )ماب�س(  
25 �لو�قلعة بالفئة:  

" ABERCROMBIE & FITCH CURVE LOVE" ب�سكل مميز مع وجود  عبارة  كتبت  و�سف �لعامة:  
  "LOVE"يف  كلمة     "O"سعار لقلب �حلب بدال من حرف�

�ال�سللرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم 

�مل�سار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 
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املال والأعمال
ا�ضتقبلت اأكرث من 846 األف زائر على منت 152 رحلة بحرية بني اأكتوبر 2018 وحتى يونيو 2019 

الزوار عدد  يف  دبي توؤكد مكانتها الرائدة كوجهة لل�سياحة البحرية يف املنطقة بنمو 51% 
•• دبي-وام:

يف  �ل�سياحية  �لرحات  �سفن  �أهللم وجهات  كو�حدة من  مكانتها  دبي  عللززت 
2019-2018 بزيادة قيا�سية  �ل�سياحة �لبحرية  �لعامل، خمتتمة مو�سم 
بلغت 51 باملئة يف عدد �ل�سياح و38 باملئة بعدد �لرحات، مقارنة باملو�سم 
ميناء  يف  �مل�سافرين  حمطة  عرب  �ملو�سم  هذ�  خال  دبي  �ملا�سي.و��ستقبلت 
�سفن  وميناء  �الأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �لر�ئدة  �ل�سياحية  �لوجهة  ر��سد، 
 152 عرب  “ز�ئر�ً   846،176 �ملرموقة”  �جلو�ئز  على  �حلائز  �لرحات 
خال  رحللللات   110 عللرب  “ز�ئر�ً   558،781 بنحو”  مللقللارنللة  رحلللللة، 
211 رحلة �سياحة خال  تاأكيد �نطاق  2018-2017. كما مت  مو�سم 

�لزو�ر  �لنمو �مل�سطرد يف عدد  2020-2019.ويعك�س هذ�  �لقادم  �ملو�سم 
�لتعاون �لكبري بني �أع�ساء جلنة دبي لل�سياحة �لبحرية وهم د�ئرة �ل�سياحة 
– �إقليم  �لعاملية  دبي  ومو�نئ  لل�سياحة”،  “دبي  بدبي  �لتجاري  و�لت�سويق 
�لعامة لاإقامة  �الإمللار�ت، م�سغل ميناء ر��سد، وطللري�ن �الإمللار�ت، و�الإد�رة 
ر�ئدة  دبللي كوجهة  تر�سيخ مكانة  دبللي بهدف  �الأجللانللب، وجللمللارك  و�للسللوؤون 
حدثاً   2018-2019 �ل�سياحي  �ملو�سم  �سهد  وقللد  �لبحرية.  للرحات 
دبي،  يف  لها  ر�سو  �أول  يف  �سياحية  �سفينة   14 با�ستقبال  متّثل  ��ستثنائياً 
مقر�ً  �مليناء  �تللخللذو�  �لللذيللن  �لعامليني  �مل�سغلني  مللن  �لعديد  �إىل  باالإ�سافة 
لانطاق منه. ويرحب ميناء ر��سد يف �ملو�سم �ملقبل بعودة �ل�سفن �ل�سياحية 
و”كو�ستا  و”�إم �إ�س �سي كروزي�س”،  و”عايدة كروزي�س”،  “توي كروزي�س”، 

و”رويال  كروزي�س”،  �أو  �آنللد  و”بي  كروزي�س”،  و”بوملانتور  كروزي�س”، 
كاريبيان كروزي�س”. وكان ختام �ملو�سم باإبحار “كارنيكا”، �لتابعة لل”جالي�س 
�النطاق  ميناء  دبللي  مللن  تتخذ  هندية  �سياحية  �سفينة  �أول  كروزي�س”، 
لرحاتها. وقال حممد عبد �لعزيز �ملناعي، �لرئي�س �لتنفيذي ملر��سي “بي 
“بي  مر��سي  �أن  �إىل  �الأرقلللام  ت�سري  ر��سد  مليناء  �لتنفيذي  و�ملدير  �أو”  �آنللد 
ت�سري يف �الجتللاه �ل�سحيح للرتويج لدبي كوجهة عاملية لل�سياحة  �أو”  �آند 
�لبحرية.. ويقدم ميناء ر��سد، بو�سفه �لوجهة �الأوىل للرحات �لبحرية يف 
�ل�سرق �الأو�سط، �أف�سل �خلدمات لركاب �ل�سفن �ل�سياحية �لدولية �لفاخرة، 
كما �أن مبنى حمد�ن بن حممد للم�سافرين من �أهم �ملر�فق �لتي تعزز هذ� 
�الأد�ء �ملتميز ، حيث ميكنه ��ستقبال 14 �لف م�سافر يف �ليوم ونحن متفائلون 

د�ئماً مبا نحققه يف كل عام من معدالت منو متنامية بحركة �لزو�ر يف ميناء 
ر��سد.و�أ�ساف: �إن من �ساأن �لزخم �ملتز�يد لدبي، كميناء رئي�سي لر�سو �سفن 
�لفاخرة وربط دبي  �لبحرية  �ل�سياحة  �لدولية، تعزيز  �ل�سياحية  �لرحات 
�لعمل عن كثب مع �سركاءنا �ال�سرت�تيجيني  بوجهات جديدة.. و�سنو��سل 
�الإمارة  مكانة  وتعزيز  �لبحرية”  لل�سياحة  دبي  “جلنة  جهود  دعم  بهدف 
كمركز رئي�س لل�سياحة �لبحرية يف �ملنطقة.من جانبه قال حمد بن جمرن 
نائب رئي�س �أول د�ئرة �ل�سياحة و�لت�سويق �لتجاري بدبي “دبي لل�سياحة” 
يعد جناح مو�سم �ل�سياحة �لبحرية 2019-2018 موؤ�سًر� قوًيا على منو 
هذ� �لقطاع �ل�سياحي �حليوي يف دبي، وقدرة دبي على حتقيق معدالت منو 

ملحوظة، وتر�سيخ مكانتها كوجهة �سياحية ت�ستوجب زيارتها.

مليار درهم اأرباح 18   24.5
بنكا خلل 6 اأ�سهر

•• اأبوظبي -وام:

�رتفع �سايف �أرباح 18 بنكا وطنيا مدرجا يف �الأ�سو�ق �ملالية �ىل 24.5 مليار 
درهم خال �لن�سف �الأول من �لعام 2019 بزيادة ن�سبتها %16.6 مقارنة 

مع 21 مليار درهم تقريبا يف �لفرتة ذ�تها من �لعام 2018.
�لوطنية  للبنوك  �ملالية  بالبيانات  �خلا�سة  �الإح�سائيات  خللال  من  ويت�سح 
دولة  يف  �لبنكي  �لقطاع  �أن  نتائجها  عللن  �الإفلل�للسللاح  جميعها  ��ستكملت  و�لللتللي 
على  ت�سيطر  �لتي  �لتباطوؤ  حالة  رغللم  كبري�  ن�ساطا  ي�سهد  ز�ل  ال  �الإمللللار�ت 
7 �ملدرجة يف  �لل  نظري�ته يف �ملنطقة.وتف�سيا وعلى م�ستوى ربحية �لبنوك 
�سوق دبي �ملايل فقد �رتفع �سايف ربحيتها �ىل 12.9 مليار درهم خال �لن�سف 
�الأول من �لعام �جلاري بزيادة ن�سبتها %32.4 مقارنة مع 9.74 مليار درهم 
�ملدرجة   11 �لللل  �لبنوك  م�ستوى  على  2018.�أما  �لعام  من  ذ�تها  �لفرتة  يف 
درهم  مليار   11.6 ربحيتها  بلغ �سايف  فقد  �ملالية  لللاأور�ق  �أبوظبي  �سوق  يف 
خال �لن�سف �الأول من �لعام �جلاري بنمو ن�سبته %3.5 مقارنة مع 11.2 
مليار درهم يف �الأ�سهر �ل�ستة �الأوىل من �لعام 2018.وجاء بنك �الإمار�ت دبي 
�لوطني باملركز �الأول من حيث قيمة �الأربللاح �ملتحققة و�لتي بلغت مع نهاية 
�سهر يونيو �ملا�سي نحو 7.5 مليار درهم مقارنة مع 5 مليار�ت درهم يف �ل�سهر 
ذ�ته من �لعام �ملا�سي.ويعود �سبب �رتفاع �الأربللاح خال �لن�سف �الأول نتيجة 
9.53 مليار درهم مقابل  �إىل  % لي�سل   13 �لت�سغيلي بن�سبة  زيللادة �لدخل 
8.45 مليار درهم خال �لن�سف �الأول 2018، باالإ�سافة �إىل حتقيق �أرباح 
نتيجة   2019 �الأول  �لن�سف  درهم خال  مليار   2.07 غري متكررة قدرها 

�لتخل�س من ح�سة يف �سركة م�سيطر عليها ب�سكل م�سرتك.
�ملللدرجللة يف  �لبنوك  قائمة  �لللثللاين �سمن  باملركز  �الإ�للسللامللي  دبللي  بنك  وجلللاء 
نهاية  درهللم يف  2.72 مليار  �إىل  بلغت قيمتها  �أربلللاح  �ملللايل ب�سايف  دبللي  �سوق 
2.4 مليار درهم تقريبا خال  باأرباح قدرها  2019، مقارنة  �الأول  �لن�سف 
نف�س �لفرتة من عام 2018.وعلى م�ستوى �لبنوك �ملدرجة يف �سوق �أبوظبي 
لاأور�ق �ملالية فقد جاء باملركز �الأول بنك �أبوظبي �الأول باأرباح قدرها 6.33 
مليار درهم خال �لن�سف �الأول من �لعام �جلاري مقارنة مع 6.057 مليار 
�لتجاري  �أبوظبي  بنك  �أربللاح  2018.وبلغت  �لعام  ذ�تها من  �لفرتة  درهللم يف 
2.33 مليار درهم خال �لن�سف �الأول من �لعام �جلاري وهي نف�س م�ستوى 

�الأرباح تقريبا �مل�سجلة يف �لفرتة ذ�تها من �لعام 2018.

اقت�سادية عجمان تتلقى �سكاوى 
امل�ستهلكني خلل عطلة العيد

•• عجمان -الفجر:

�أعلنت د�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف عجمان عن ��ستمر�ر ق�سم حماية �مل�ستهلك 
�ملبارك،  �الأ�سحى  عيد  عطلة  خال  �مل�ستهلكني  و�سكاوى  ماحظات  تلقي  يف 
�نطاقاً من دور �لد�ئرة يف رقابة �أ�سو�ق �الإمارة وحفظ حقوق �مل�ستهلك، ومبا 
يو�كب �رتفاع حركة �لبيع و�ل�سر�ء خال هذه �لفرتة، وما قد ينتج عنها من 
تلقي  عجمان  �قت�سادية  �الأ�سعار.وتتيح  يف  مللربرة  غللرية  زيللاد�ت  �أو  خمالفات 
على  �ملللوحللد  �حلكومي  �التلل�للسللال  مللركللز  خللال  مللن  و�ال�ستف�سار�ت  �ل�سكاوى 
�لرقم 80070، وذلك ل�سمان �لتز�م �ملن�ساآت �القت�سادية �لقائمة يف �الإمارة 
بالقو�نني �ملنظمة الأن�سطتها، دون ��ستغال مو�سم �لعيد يف زياد�ت غري مربرة 
لاأ�سعار، �أو تقدمي منتجات وخدمات غري منا�سبة ل�سامة وحقوق �مل�ستهلكني 
يف �الإمارة، خ�سو�ساً يف بع�س �الأن�سطة �لتجارية ومنها �أ�سو�ق �ملو��سي، حمات 
من  وغريها  و�لن�سائية،  �لرجالية  و�ل�سالونات  �ملاب�س،  حمللات  �خلياطة، 

�الأن�سطة و�الأ�سو�ق �لتي ت�سهد �إقبااًل مكثفاً خال هذه �لفرتة.

»اأدنوك« ت�ضتحوذ على %10 من �ضركة “يف تي تي اآي«

ا�ستثمار ا�سرتاتيجي يعزز قدرات اأدنوك التخزينية يف الأ�سواق 
العاملية الرئي�سة ويحقق عوائد اقت�سادية جمدية

غرفة عجمان تبحث التعاون  القت�سادي مع وفد بريطاين 

•• اأبوظبي-وام:

�لوطنية  �أبللللوظللللبللللي  بللللللرتول  �لللسلللركلللة  وقلللعلللت 
��سرت�تيجية  �سر�كة  �تفاقية  �أم�س  “�أدنوك” 
��للسللتللثللمللاريللة تلل�للسللتللحللوذ مبللوجللبللهللا علللللى ح�سة 
بي  �آي  تللي  تللي  “يف  �للسللركللة  يف   10% بن�سبة 
�لعاملي  و�مل�سغل  �ملالك  �آي”،  تي  تي  “يف  يف” 
�التفاقية،  �إمتللللام  �لللتللخللزيللن.وعللقللب  ملللحللطللات 
ما  �آي”  تللي  تللي  “يف  ملكية  ح�س�س  �ستتوزع 
و%45 لل “�سندوق �آي �إف �إم   بني “�أدنوك”، 
�لذي  �لتحتية”  �لبنية  يف  لا�ستثمار  �لعاملي 
لل  و45%  �إنفي�ستورز”،  �إم  �إف  �آي   “ تديره 
من  و�أيلل�للسللاً  مبا�سر  ب�سكل  وذللللك  “فيتول”، 
 2 بللارتللرن�للسلليللب  �إنفي�سمينت  “فيتول  خلللال 
ترعاها  �لتي  �ال�ستثمار�ت  وحللدة  �ملحدودة”، 
�آي”  تللي  تللي  “يف  “فيتول«.وتعد  وتللديللرهللا 
مللالللكللاً عللامللليللاً ملل�للسللتللقللًا للللل 15 ملللن حمطات 
تتوزع  �لتي  �لهيدروكربوين  �لللوقللود  تخزين 
تخزينية  بلل�للسللعللة  �للللعلللامل،  يف  دولللللة   14 علللللى 
برميل  مللللليللون   60 حللللو�يل  تللبلللللغ  �إجللمللاللليللة 
و�لعديد من هذه  “9.5 مليون مرت مكعب”، 
ت�سهيل  تتيح  منا�سبة  مو�قع  يف  تقع  �ملحطات 
�الأ�سو�ق.ويتيح  �إىل  �أدنللوك  منتجات  �ن�سيابية 

هذ� �ال�ستثمار الأدنوك �ال�ستفادة من �لقدر�ت 
�لتخزينية ل�سركة “يف تي تي �آي” يف عدد من 
�لتجارة  للت�سدير ومر�كز  �لرئي�سية  �أ�سو�قها 
وكذلك  و�أوروبللللا،  و�أفريقيا  �آ�سيا  مثل  �ملهمة 
�إ�للسللافلليللة يف ملليللنللاء �لفجرية  تللاأمللني مللنلل�للسللاآت 
بللدولللة �الإمللللللار�ت، و�لللللذي يللعللد مللركللز �أدنلللوك 
�التفاقية  هللذه  للتخزين.وت�ساهم  �لرئي�سي 
ب�سورة كبرية يف تطوير ومنو من�سات �أدنوك 
�لتجارية �لعاملية للت�سويق و�الإمد�د و�لتجارة، 
وتعزز فر�س �ال�ستفادة من معلومات �الأ�سو�ق 

ومتكني �أدنوك من تنفيذ خططها للنمو.
�جلابر،  �أحمد  �سلطان  �لدكتور  معايل  وقللال 
وزيللللللر دولللللللة �للللرئللليللل�لللس �لللتللنللفلليللذي الأدنللللللوك 
توجيهات  مع  “متا�سياً  �سركاتها:  وجمموعة 
�لللسلللر�كلللات نوعية  بللبللنللاء  �للللر�لللسللليلللدة  �للللقللليلللادة 
ذكللليلللة وحتلللقللليلللق �أقللل�لللسلللى قلليللمللة ممللكللنللة مبا 
يللعللود بالنفع و�لللفللائللدة علللللى دوللللة �الإمللللار�ت 
�ل�سر�كة  �إبر�م هذه  و�أدنوك و�ل�سركاء، ي�سرنا 
تي  تللي  “يف  مللع  �ال�ستثمارية  �ال�سرت�تيجية 
�إم �لعاملي  �آي” و”فيتول” و”�سندوق �آي �إف 
من  و�لللتللي  �لتحتية”،  �لبنية  يف  لا�ستثمار 
�لتجارية  �أدنللوك  من�سة  تطوير  تعزيز  �ساأنها 
مللن خلللال حتقيق عو�ئد  �ملللتللكللاملللللة  �لللعللامللليللة 

“يف  حمفظة  ..و�ست�سهم  جمللديللة  �قت�سادية 
�لتخزين  �أ�لللسلللول  مللن  �ملللتللنللوعللة  �آي”  تللي  تللي 
�آ�سيا  مثل  �مل�ستهدفة  �لرئي�سية  �الأ�للسللو�ق  يف 
ب�سكل  و�سولنا  ت�سهيل  يف  و�أوروبللللا،  و�أفريقيا 
مبا�سر و�سريع �إىل عمائنا حول �لعامل، وذلك 
�إر�ساء  �إىل  �لللهللادفللة  تللعللزز جللهللودنللا  يف خللطللوة 
يف  عاملي  كاعب  “�أدنوك”  لللل  متميزة  مكانة 
قطاع �لطاقة مع �لرتكيز على جتارة وتد�ول 
تي  تللي  “يف  �أن  “باعتبار  �ملللنللتللجللات«.و�أ�للسللاف: 
�لتخزين  من�ساآت  م�سغلي  �أكللرب  من  هي  �آي” 
لنا،  طبيعياً  �سريكاً  تعد  فللاإنللهللا  �لللفللجللرية،  يف 
حيث �سي�سهم هذ� �لتعاون يف تعزيز �حل�سور 
كمقر  �لفجرية  من�ساآت  يف  “�أدنوك”  لل  �ملهم 

��سرت�تيجي لعملياتنا«.
ومن خال زيادة قدر�ت �لتخزين يف خمتلف 
�الأ�سو�ق،  �إىل  �لو�سول  وتعزيز  �لعامل  �أنحاء 
قللربللاً من  �أكلللر  �أن ت�سبح  �إىل  �أدنللللوك  تللهللدف 
عللمللائللهللا، وتللعللزيللز مللرونللتللهللا و�للسللمللان �سرعة 
�الأ�سو�ق  ومللتللغللري�ت  الحللتلليللاجللات  �ال�ستجابة 
..كلللملللا يلل�للسللهللم ذلللللك يف تللعللزيللز فلللر�لللس زيللللادة 
�لتكاليف  وخف�س  �لللربللح  وهام�س  �لللعللائللد�ت 
ملللن جتلللللارة ونلللقلللل وتلللخلللزيلللن �مللللنلللتلللجلللات، مبا 
مكان  يف  �أف�سل  ب�سكل  �لتحّكم  الأدنلللوك  يتيح 
�الأ�سو�ق  �إىل  منتجاتها  �إملللد�د  وكيفية  ووقللت 
روب  قللال  جللانللبلله،  �لرئي�سيني.من  و�لللعللمللاء 
“يف تي تي  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ني�ست، 
“متثل هذه �التفاقية �لتي مت �بر�مها  �آي”: 
�ليوم تطور�ً مهماً ودليًا على �لتز�م ومهنية 
13 عاماً،  قبل  تاأ�سي�سها  ..فمنذ  فريق عملنا 
ظللنا يف �سركة “يف تي تي �آي” نعمل بكل جد 
وب�سورة متو��سلة لبناء �سركة ر�ئدة يف جمال 
تللقللدمي خدمات  على  قلللادرة  �لللطللاقللة،  تخزين 
ت�ساهي  �لرئي�سية  �ال�سرت�تيجية  �ملللو�قللع  يف 
�أعلى �ملعايري ..وي�سعدنا �ليوم �أن تن�سم �إلينا 
�أدنوك ك�سريك جديد، ونتطلع �إىل �ال�ستفادة 
ملللن خللرب�تللهللا �الإقللللليللملليللة ملللن خلللال �لعمل 
�لعاملية  �ملحطات  �سبكة  وتو�سعة  لتطوير  معاً 
�أدنوك  طموحات  ودعللم  �ل�سركة  ُت�سغلها  �لتي 
�مل�ستقات  وجتللللارة  تللللد�ول  جملللال  يف  للتو�سع 
وتللوفللري �الإمللللد�د�ت«.ويللللاأتللللي �الإعلللللان �ليوم 
�أيللام من �إجناز  عن توقيع هذه �التفاقية بعد 

�أدنوك  بني  �ال�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  �تفاقيات 
يف”  �أم  �أو  و”  �الإيللطللاللليللة  “�إيني”  و�سركتي 
�لنم�ساوية يف جمال �لتكرير و�لتجارة، و�لتي 
م�سرتك  جتللاري  م�سروع  �إن�ساء  مبوجبها  مت 
و�لتي  جديد باإ�سم “�أدنوك للتجارة �لعاملية”، 
�سرتكز ب�سكل �أ�سا�سي على جتارة �ملنتجات من 
�سركة “�أدنوك للتكرير«.ويف فرب�ير 2019، 
منفرد  م�سروع  �أكلللرب  بللنللاء  عللن  �أدنلللوك  �أعلنت 
يف �لعامل لتخزين �لنفط حتت �الأر�للس ب�سعة 
�خلللام يف  �لنفط  برميل من  مليون   42 تبلغ 
لدولة  �ل�سرقي  �ل�ساحل  على  �لفجرية  �إمللارة 

�الإمار�ت.
8 مايني  �أدنللللوك  تللخللزيللن  �إىل   وبللاالإ�للسللافللة 
�ستعزز  �لفجرية،  يف  �لنفط حالياً  برميل من 
من�ساأة �لفجرية لتخزين �لنفط حتت �الأر�س 
للنفط  موثوقاً  ملللورد�ً  �الإمللللار�ت  دولللة  مكانة 
�أكللر متكنها  �خلللام و�ستوفر الأدنلللوك مللرونللة 
لت�سليم  �لزمني  �جللللدول  وحت�سني  �إد�رة  مللن 
�لتجارة  ودعللللم منللوهللا يف جملللال  �للل�للسللحللنللات 
من�ساآت  على  �ل�سر�كة  هللذه  وتبني  و�لللتللد�ول. 
يف  �حلالية  و�لت�سديرية  �لتخزينية  �أدنلللوك 
�لفجرية، و�ست�سهم يف تر�سيخ دور �أدنوك �سمن 
�لللتللجللارة و�لتوريد  �لللاعللبللني يف جملللال  �أهلللم 

�مل�ساهمني يف جهود �لتنمية و�لتطوير �لهادفة 
عاملياً  �لفجرية مركز�ً  �إمارة  �إىل تعزيز مكانة 
ومنتجاته.وعلى  �لللنللفللط  وجتلللللارة  لللتللخللزيللن 
على  �أدنلللوك  عملت  �ملا�سيني،  �لعامني  مللدى 
تو�سيع منوذج �سر�كاتها �ال�سرت�تيجية وخلق 
فر�س ��ستثمارية جديدة يف خمتلف جماالت 
مع  و�لغاز،  �لنفط  قطاع  يف  �أعمالها  وجو�نب 
�الأ�سول  ملحفظة  �ال�ستباقية  �الإد�رة  تعزيز 

ور�أ�س �ملال.
وتللعللد �التللفللاقلليللة خللطللوة �إ�للسللافلليللة �سمن هذه 
�ل�سركة  �إطلللاق  عقب  وتللاأتللي  �ال�سرت�تيجية 
علللدد�ً مللن مللبللادر�ت خلق �لقيمة مللوؤخللر�ً، مبا 
�أ�للسللو�ق �ملال،  �أدنللللوك مللع  بللدء تعامل  يف ذلللك 
�أبوظبي  �أنابيب  “خط  �سركة  �سند�ت  و�إ�سد�ر 
�لعام  و�الكللتللتللاب  /�أدكللللللوب/،  �خلام”  للنفط 
و�ل�سر�كة  للتوزيع”،  “�أدنوك  �أ�للسللهللم  علللللى 
للحفر  �أدنلللوك  بللني  �لتجارية  �ال�سرت�تيجية 
و”بيكرهيوز”، وبني �أدنوك للتكرير و”�إيني” 
“�أدنوك  بني  �ل�سر�كة  ومللوؤخللر�ً  يف”،  �إم  و”�أو 

لاأ�سمدة” و”�أو �سي �آي«.
ي�سار �إىل �أن فريق �إد�رة م�ستقًا برئا�سة روب 
�إد�رة  يف  �سي�ستمر  �لتنفيذي  �لرئي�س  ني�ست، 

“يف تي تي �آي«.

•• عجمان ـ الفجر 

وفد�  عجمان  و�سناعة  جتللارة  غرفة  ��ستقبلت 
�لتعاون  �للسللبللل  لللبللحللث  �قللتلل�للسللاديللا،  بللريللطللانلليللا 
وفر�س  �للللقلللطلللاعلللات  مللللن  علللللدد  يف  �ملللل�لللسلللرتك 
و�إمكانية  �لللطللرفللان  للللدى  �ملللتللاحللة  �ال�للسللتللثللمللار 

�ل�سر�كة و�لتعاون بني رجال �الأعمال. 
�لللغللرفللة، حمللمللد علي  مللقللر  �لللوفللد يف  ��ستقبل 
�مللللديلللر �لللتللنللفلليللذي لللقللطللاع تنمية  �جلللنللاحللي - 
حارب  مللللرو�ن  بح�سور  و�الأعلللملللال  �ال�للسللتللثللمللار 
�ال�ستثمار،  وتنمية  �الأعمال  ترويج  �إد�رة  مدير 
�إد�رة  �للسلليللمللون ويللللليللامللز مللديللر  و�للسللم �للللوفلللد 
�خلارجية  �لللتللجللارة  �إد�رة  ل  �خلللا�للسللة  �مللل�للسللاريللع 
وجا�سن تاج م�سوؤولة �لتجارة ل �مل�ساريع �خلا�سة 
�لربيطانية  لل�سفارة  �خلارجية  �لتجارة  بللاإد�رة 

يف �لدولة.
مللوؤكللد� على  بللالللوفللد،  ورحلللب حممد �جلناحي 
زيادة  و�إمللكللانلليللة  �لبلدين  بللني  �لللعللاقللات  عمق 
�لتعاون يف جماالت عدة و�ال�ستفادة من �لفر�س 

�ملتاحة، و��ستعر�س للح�سور نبذة حول مقومات 
�إمارة عجمان وموقعها �ملتو�سط وجهود �جلهات 
�لازمة  و�لت�سهيات  �ملللرونللة  بتوفري  �ملعنية 

للتجار و�مل�ستثمرين.
ومتابعتها  �لللر�للسلليللدة  �لللقلليللادة  بللجللهللود  م�سيد� 
ملوؤ�س�سات  و�ال�ستد�مة  �لنجاح  مقومات  لتوفري 
�لتحتية  �لللبللنلليللة  وتلللوفلللري  �خللللا�لللس  �للللقلللطلللاع 
�ل�سياحة  قلللطلللاعلللات  �ن  مللو�للسللحللا  �للللللازملللللة، 
فر�سا  ت�سهد  �الملللللارة  يف  و�للل�للسللحللة  و�لللتللعللللليللم 
تعزيز  خالها  مللن  ميكن  ناجحة  ��ستثمارية 

�لتعاون �مل�سرتك بني �المارة و�مل�ستثمرين.
وخال �للقاء �أكد �حل�سور على �سرورة تبادل 
�لزيار�ت بني رجال �عمال �لطرفان وعقد �للقاء 
�حلكومية  �جلللهللات  ممثلي  بح�سور  �مل�سرتكة 
وق�س�س  �الح�سائيات  �أهم  و��ستعر��س  �ملعنية 
�لنجاح �مللهمة مل�ستثمري �لطرفني ال�سيما و�أن 
ي�سل  عجمان  �إملللارة  يف  �لربيطانية  �ل�سركات 
�إىل 1136 موؤ�س�سة يف خمتلف �ملجاالت ومنها 
و�ملنتجات  و�لن�سيج  و�العللذيللة  �ملعادن  منتجات 

�لكيماوية.
�ل�سكر لغرفة  من جانبه �سيمون ويليامز وجه 
عللجللمللان علللللى حلللفلللاوة �ال�للسللتللقللبللال، و�أكلللللد على  
�أهللملليللة �للللللقللاء وخللا�للسللة يف ظللل تللنللوع �لفر�س 
�لذي  �الملللر  �لبلدين  يف  �ملتاحة  �ال�ستثمارية 
م�ستقبا،  �القت�سادي  �لتعاون  زيللادة  يعزز من 
��ستثمارية  فللر�للس  متتلك  �الملللللارة  �ن  و�أ�لللسلللار 

و�عدة يف قطاعي �لتعليم و�ل�سحة.
وقللدم مللرو�ن حللارب نبذة عن �سهولة ممار�سة 
�العمال يف �المارة و�سرعة �الجللر�ء�ت باعتماد 
�ملعنية  كللافللة �جللللهلللات  �للللذكللليلللة  يف  �خللللدملللات 
�خلدمات  �إىل  باال�سافة  �القللتلل�للسللادي  بال�ساأن 
�حلرة  عجمان  منطقة  تقدمها  �لللتللي  و�ملللز�يللا 

ومدينة عجمان �العامية �حلرة، 
و�كللللد �ن غللرفللة عللجللمللان تللرحللب بللكللافللة رجال 
�العمال و�مل�ستثمرين �ملحتملني لتقدمي �لدعم 
�لقطاعات  �أبللرز  نحو  �المثل  و�لتوجيه  �ملمكن 
باجلهات  وربلللطلللهلللم  �الإمللللللللللللارة،  يف  �حلللليلللويلللة 

�ملخت�سة.

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/3000  تنفيذ جتاري 
جمهول  �ل�سويدي  هدميه  بن  �سيف  �سعيد  مللوزه  �للسللده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ال�سامي  �الملللللار�ت  �لتنفيذ/م�سرف  طللالللب  �ن  مبللا  �القللامللة  حمللل 
�ل�سامي قد  ر��سد  ر��سد حممد جابر  )م�ساهمة عامة( وميثله:جابر 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهللم   )952285.68( وقللدره  به 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجللر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/2783  تنفيذ جتاري 
ر�مرييز  كويلو  ويني�سينت   -2 م.م.ح  كون�سلتنت�س  وكري�ست  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة  �ملدعي عليها �الوىل جمهول حمل  �ل�سخ�سية( وب�سفته مدير  )ب�سفته 
�بوبكر �سامل  �ي�ست م.د.م.�للس وميثله:يا�سني  �لتنفيذ/�يتيما ميدل  مبا �ن طالب 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عللاه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أقللام  قد  �حلامد 
�ملنفذ به وقدره )82829( درهم بالت�سامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2- 
بف�سخ �لعقد �ملربم بني طريف �لتد�عي و�ملوؤرخ يف:2018/5/24 وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/6213  عمايل جزئي

�لللللس.ذ.م.م جمللهللول حمل  �ملللدعللي عليه / 1-كللافللرتيللا هللللارودز بوتيتو  �ىل 
�أقلللام عليك  قللد  �لللغللول  �ل�سيد �سعد حممد  �ملللدعللي /�سعد  �ن  �القللامللة مبللا 
درهم(   1250( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
درهللللم وتلللذكلللرة عللللودة مبللبلللللغ )3000( درهللللم و�للللر�لللسلللوم و�مللل�للسللاريللف رقم 
وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق   mb195748151ae:ل�سكوى�
مكلف  فللاأنللت  لللذ�   ch1.A.1:بالقاعة �للس   08.30 �ل�ساعة   2019/8/18
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   

�عالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف �لطعن 2019/716 طعن جتاري

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/1- �سي �أ�س �أت�س كيه بي للمقاوالت �س.ذ.م.م

وميثله:روكز جورج حبيقه 
بللاعللان �ملللطللعللون �للسللدهللمللا:1- حمللمللد رهلليللف حمللمللد فللللوزي حللاكللمللي 2- 
ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �رملللاد�  )حاليا(  �لللس.ذ.م.م  �لبناء  ملللقللاوالت  �دملللري�ل 
�لطعن  عليكم  �أقللام  �لطاعن  بللاأن  نعلنكم  �القامة  حمل  جمهويل  )�سابقا( 
للرد  وذلللك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�سور  عليكم  ويتوجب  �أعللاه  �ملذكور 

على �سحيفة �لطعن �ملقدمة �سدكم .
رئي�س �لق�سم  

حماكم دبي

حمكمة  �لتمييز
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املال والأعمال
»القت�ساد«: قانون ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر لن يوؤثر على ح�س�س امل�ساهمني الأجانب يف ال�سركات امل�ساهمة العامة احلالية

•• ال�سارقة-الفجر:

�ل�سارقة  عللقللدت غللرفللة جتلللارة و�للسللنللاعللة 
�لعامة  �لللقلليللادة  مللع  تن�سيقياً  �جللتللمللاعللاً 
عن  ممثلني  مب�ساركة  �ل�سارقة  ل�سرطة 
عدد من �لدو�ئر �ملحلية، وياأتي �الجتماع 
�لذي ُعقد موؤخر�ً يف مقر �لغرفة، ملناق�سة 
�ملجتمعية،  �ملللللبللللادر�ت  ملللن  علللدد  �إطلللللاق 
�مل�ستمر  �لللتللعللاون  �أُطلللر  تعزيز  عللن  ف�سا 
�لللعللامللة ل�سرطة  �لللغللرفللة و�للللقللليلللادة  بلللني 
تللكللامللل �جلهود  �للل�للسللارقللة مبلللا يلل�للسللهللم يف 
�القت�سادية  �لتنمية  لتحقيق  �مل�سرتكة 
لاإ�سهام  �للللللللدوؤوب  و�للل�للسللعللي  لللللاإمللللارة، 
وقطاع  عللامللة  �ملجتمع  خللدمللة  يف  �لفاعل 

�الأعمال ب�سورة خا�سة.
�ل�سويدي  غللامن  �سعيد  �الجتماع  وح�سر 
عمل  ملجموعة  �لتمثيلية  �للجنة  رئي�س 
�أحمد  �ملقدم  و  بالغرفة،  �لعقار�ت  قطاع 
�ل�سرطة  �إد�رة  مللللديللللر  �مللللللللري  حملللملللد 
ل�سرطة  �لللعللامللة  �لللقلليللادة  يف  �ملللجللتللمللعلليللة 
مدير  بللوزجنللال  �سعيد  وجمال  �ل�سارقة، 
�سهد  كللمللا  �للللغلللرفلللة،  يف  �الإعلللللللام  �إد�رة 
�الجللتللمللاع حلل�للسللور علللللي �أحللمللد بامطرف 
مدير متابعة �الأد�ء و�لتميز بهيئة كهرباء 
وملليللاه �للل�للسللارقللة �لللعلل�للسللو �للللد�ئلللم للجنة 

�لعقار�ت،  �لتمثيلية ملجموعة عمل قطاع 
�لرقابة  �إد�رة  مللديللر  �للسللامل  عللمللر  وعللللادل 
�ل�سارقة  بلللللديللة  يف  �لللبلللللدي  و�لللتللفللتلليلل�للس 
�لهدم  ق�سم  رئي�س  حديد  بطي  و�سو�سن 
و�ل�سيانة يف �لبلدية، وكل من �ملقدم حمد 
�ل�سويدي،  جللا�للسللم  و�ملللقللدم  ق�سمول  بللن 

و�لنقيب ح�سني �سليمان.      
، �إىل جانب ح�سور �أجمد عو�س �لكرمي 
�إدريللل�لللس رئلليلل�للس قلل�للسللم جمللمللوعللات �لعمل 
�ل�سحي  خللملليلل�للس  وفلللاطلللملللة  �لللقللطللاعلليللة 
يف  �لقطاعية  �لعمل  جمموعات  تنفيذي 
�لغرفة، و�سو�سن بطي حديد رئي�س ق�سم 
�لللهللدم و�للل�للسلليللانللة يف �لللبلللللديللة، وكلللل من 
جا�سم  و�ملللقللدم  ق�سمول  بللن  حمد  �ملللقللدم 

�ل�سويدي، و�لنقيب ح�سني �سليمان.     
 

تعزيز بيئة االأعمال يف ال�ضارقة
�أهمية  على  �ل�سويدي،  �سعيد غامن  و�أكللد 
هللذ� �الجللتللمللاع �للللذي يللاأتللي �نللطللاقللاً من 
تبادل �خلرب�ت  �إىل  �الأطللر�ف  كافة  �سعي 
�مل�سرتكة،  و�مللل�للسللاريللع  �مللللبلللادر�ت  وتللنللملليللة 
عاقات  تعزيز  على  �حلر�س  يج�سد  كما 
�ملتبادلة،  �ملللنللفللعللة  يللحللقللق  مبلللا  �للل�للسللر�كللة 
يف  �لتنمية  م�سرية  على  �إيجابا  وينعك�س 
�إمارة �ل�سارقة، الفتا �إىل ��ستعد�د �لغرفة 

�لتام لدعم كافة مبادر�ت �سرطة �ل�سارقة 
و�لتعاون  �ملللحللللليللة  �لللللدو�ئللللر  وخمللتلللللف 
وتقدمي كافة �خلرب�ت من �أجل �جناحها، 
م�سري� �إىل �سرورة �إبقاء قنو�ت �لتو��سل 
مع خمتلف �لقطاعات �حلكومية للوقوف 
علللللى �لللتللحللديللات و�إيللللجللللاد �حللللللللول لها، 

ف�سا عن تعزيز �أو��سر �لتعاون و�ل�سعي 
�القت�سادي  �لن�ساط  بللاأد�ء  �الرتللقللاء  نحو 
�لعقاري  و�لقطاع  عامة  ب�سورة  باالإمارة 
بيئة  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  خا�سة  ب�سورة 
مكانة  وير�سيخ  �ل�سارقة،  باإمارة  �الأعمال 
ملا تزخر  �الإمللارة كبيئة حا�سنة لاأعمال 

به مقومات �قت�سادية وفر�س ��ستثمارية 
من  للم�ستثمرين  جللاذبللة  �أعللمللال  وبلليللئللة 

جميع �أنحاء �لعامل.

تفعيل التوا�ضل
ملللن جللانللبلله �أعلللللرب جللمللال بلللوزجنلللال عن 

ل�سرطة  �لللعللامللة  للقيادة  �لللغللرفللة  تقدير 
يف  �مل�ساركة  �حلكومية  و�لدو�ئر  �ل�سارقة 
يعك�س حر�سهم  �للللذي  �الأملللر  �الجللتللمللاع، 
علللللى تللفللعلليللل �لللعللمللل �مللل�للسللرتك الإطللللاق 
جمتمع  طموحات  تلبي  نوعية  مللبللادر�ت 
�ال�ستقر�ر  تللعللزيللز  يف  وتلل�للسللهللم  �الأعلللملللال، 
و�ل�سناعية  �القللتلل�للسللاديللة  �لللقللطللاعللات  يف 
و�لتجارية باإمارة �ل�سارقة، م�سري� �إىل �أن 
�لغرفة حري�سة على تفعيل �لتو��سل مع 
و�خلا�سة،  �حلكومية  �لقطاعات  خمتلف 
و�لتطور�ت  �مللل�للسللتللجللد�ت  �آخللللر  ومللتللابللعللة 
قطاع  مكت�سبات  تعزيز  �ساأنها  مللن  �لللتللي 
كافة  �إىل  �ال�ستماع  عن  ف�سا  �الأعللمللال، 
�ملللقللرتحللات و�ملللبللادر�ت مللن �أجللل �الرتقاء 
مبنظومة �خلدمات �لتي تقدمها �لغرفة، 
من  و�حلثيثة  �ملتو��سلة  �جلللهللود  مثمنا 
ل�سمان  �ل�سارقة  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة 
يللعللد عن�سر�  �لللللذي  �ال�للسللتللقللر�ر �الأملللنلللي 
�القت�سادي  لللازدهللار  وحمللفللز�  �أ�سا�سيا 

و�لتنمية �مل�ستد�مة.

جودة اخلدمات االأمنية
من جهته �أكد �ملقدم �أحمد حممد �ملري، 
�أن �لقيادة �لعامة ل�سرطة �ل�سارقة تهدف 
مع  �لتن�سيقية  �جللتللمللاعللاتللهللا  خلللال  مللن 

غللرفللة �للل�للسللارقللة �لللتللي تللعللد �ملللمللثللل �الأول 
�للل�للسللارقللة، �إىل  �إملللارة  ملجتمع �الأعللمللال يف 
�خلدمات  بجودة  �الرتللقللاء  �سبل  مناق�سة 
�لعاملية  �مللللعلللايلللري  �أرقللللللى  وفللللق  �الأملللنللليلللة 

�لريادية،
 مللوؤكللد�ً حللر�للس �لللقلليللادة �لللعللامللة ل�سرطة 
�ل�سارقة، على دعم كافة �ملبادر�ت �لر�مية 
�إىل تعزيز �الأمن و�الأمان الأفر�د �ملجتمع، 
ومن بينها ممار�سة �الأن�سطة �القت�سادية 
وتنظيم �آلية عملها على م�ستوى �الإمارة، 
�الأجندة  �أهم م�ستهدفات  �أحد  مبا يحقق 
 2021 �الإملللللللللار�ت  لل”روؤية  �لللوطللنلليللة 
و�ملللتللمللثلللللة يف جللعللل دولللللة �الإمللللللللار�ت من 
�أف�سل دول �لعامل يف جمال حتقيق �الأمن 

و�ل�سامة.
و�أكد �ملجتمعون على �أهمية تعزيز �لعمل 
�إىل  �لر�مية  �جلهود  و��ستكمال  �مل�سرتك 
�أي  �لتعامل مع  �الأعمال من  بيئة  متكني 
نلللوع مللن �لللتللحللديللات �لللطللارئللة، م�سددين 
ت�سمن  �لللتللي  �لللظللروف  كللافللة  تهيئة  على 
�لركيزة  يللعللد  �لللللذي  �ال�للسللتللقللر�ر �الأملللنلللي 
�القت�سادي  و�الزدهللللار  للنمو  �الأ�سا�سية 
�مل�سلحة  يخدم  مبا  �مل�ستد�مة  و�لتنمية 
�لللعللللليللا للللللدولللة وتللقللدم �لللقللطللاع �خلا�س 

و�زدهاره �مل�ستد�م.

مب�ضاركة ممثلني عن عدد من الدوائر احلكومية

»غرفة و�سرطة ال�سارقة« يعقدان اجتماعا تن�سيقيا ملناق�سة اإطلق مبادرات جمتمعية تلبي طموحات قطاع الأعمال

•• اأبوظبي-وام:

�أكدت وز�رة �القت�ساد �أن �ملر�سوم بقانون �حتادي رقم 19 ل�سنة 2018 
�ملتحدة  �لعربية  �الإمللللار�ت  دولللة  يف  �ملبا�سر  �الأجللنللبللي  �ال�ستثمار  ب�ساأن 
ت�سريعياً متكامًا لتحرير جمموعة خمتارة من �الأن�سطة  �إطللار�ً  ميثل 
ب�سورة  و��ستقطابها  �الأجنبية  �ال�ستثمارية  �لتدفقات  �أمام  �القت�سادية 
�أو�سع نحو بع�س �لقطاعات �القت�سادية �حليوية يف �لدولة بن�سبة متلك 
لاأجانب قد ت�سل �إىل %100، ولت�سحيح �أو�ساع �مل�ستثمرين �الأجانب 

يف �لدولة وتعزيز ثقتهم باالأ�سو�ق �ملحلية.
و�أو�للسللحللت �لللللوز�رة يف بلليللان �سحفي �أ�للسللدرتلله �أملل�للس �أن �لللقللانللون ميثل 
نقطة �نطاق جديدة لدفع �جلهود �لوطنية �لر�مية �إىل بناء �قت�ساد 

�لكفيلة  �الأطللر  توفري  عرب  و�البتكار  �ملعرفة  على  قائم  عاملي  تناف�سي 
�لدولة، وال  �الأعمال يف  ورفد مناخ  �الأجنبية  �ال�ستثمار�ت  بزيادة جذب 
وخمتلف  و�لتكنولوجيا  باالبتكار  �ملرتبطة  �لنوعية  �ال�ستثمار�ت  �سيما 
و��سحة  ب�سورة  تعك�سه  مللا  وهللو  �لللدولللة،  يف  �ال�سرت�تيجية  �لقطاعات 
علللدد من  نلل�للسللاطللاً يف   122 �لللتللي حللللددت  �الأوىل  �الإيللجللابلليللة  �لللقللائللمللة 
�أن بع�س �لتقارير �ل�سحفية  �لقطاعات �لرئي�سة.ولفتت �لوز�رة �إىل �ن 
ذهبت  و�لتي  �خلا�س،  �لقطاع  من  مل�سوؤولني  �الإعامية  و�لت�سريحات 
بع�س  يف   100% �إىل  ت�سل  قد  بن�سبة  �الأجنبية  �مللكية  �إتاحة  �أن  �إىل 
�أثلللر و��للسللع يف تللعللزيللز دخول  �لللقللطللاعللات مبللوجللب �لللقللانللون �سيكون لللهللا 
يف  ح�س�سهم  وزيلللادة  بالدولة  �الأ�سهم  �أ�للسللو�ق  يف  �الأجللانللب  �مل�ستثمرين 
�لدقة  �إىل  تفتقر  ت�سريحات  هي  �ملللدرجللة،  �لعامة  �مل�ساهمة  �ل�سركات 

و�ملو�سوعية ومن �ساأنها �لتاأثري على قر�ر�ت �ال�ستثمار يف �سوق �الأور�ق 
�ملالية وتوجهات �مل�ستثمرين �الأفر�د خا�سة.

وبينت �لوز�رة �ن ن�سبة متلك �مل�ستثمرين �الأجانب يف �ل�سركات �مل�ساهمة 
�لعامة حالياً مبوجب قانون �ل�سركات و�لذي ي�سمح للم�ساهمني �الأجانب 
بتملك ح�سة يف ملكيتها قد ت�سل �إىل %49 من �إجمايل �أ�سهم �ل�سركة 
ح�سب عقد �لتاأ�سي�س، ال ت�سل �إىل ذلك �ل�سقف وال حتى �إىل ن�سفه يف 
�ال�ستثمار  قانون  بللاأن  �لقول  فللاإن  ثم  �ملدرجة، ومن  �ل�سركات  كثري من 
يف  �الأجانب  �الأ�سهم  و�أ�سحاب  �مل�ستثمرين  ح�سة  رفع  �سيتيح  �الأجنبي 
�ل�سركات �مل�ساهمة �لعامة يف �لدولة ال ينطلق من قر�ءة �سحيحة لو�قع 
ملكية �مل�ستثمرين �الأجانب يف �ل�سركات �ملدرجة يف �الأ�سو�ق �ملالية وبيئة 
�الأعمال يف �لدولة وكذلك لتفا�سيل قانون �ال�ستثمار، الأن رفع ح�س�س 

على  رئي�سي  ب�سكل  متوقفاً  يكن  مل  �ل�سركات  هللذه  يف  �الأجنبية  �مللكية 
حترير �لقطاعات.

وتابعت �لوز�رة �أن �لقانون ي�ستهدف جذب ��ستثمار�ت �أجنبية جديدة �إىل 
�لقطاعات �القت�سادية و�الأن�سطة �مل�ستهدفة يف �لدولة وفتح �آفاق �أو�سع 
�الأجنبية من خمتلف  �الأمللو�ل  وروؤو�للس  �مل�ستثمرين  �أمللام  �الأعمال  ملناخ 
�لرغم من  �أنه على  �لللوز�رة  �أكللدت  وعليه،  و�لعاملية.  �الإقليمية  �الأ�سو�ق 
تدفقات  وعلللللى  ككل  �لللدولللة  �قت�ساد  على  �ملتوقعة  �لتنموية  �لللعللو�ئللد 
�ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�سر كنتيجة لتطبيق �لقانون، فا بد من حتري 
خ�سو�ساً  �ملو�سوع،  هللذ�  تتناول  �لتي  و�لت�سريحات  �لتقارير  يف  �لدقة 
�لقائمة  يف  مللدرجللة  غللري  قطاعات  �إىل  �أ�للسللارت  �لتقارير  تلك  بع�س  �أن 

�الإيجابية وبالتايل فلن تتاأثر بتحرير �لقطاعات.

مليون درهم   65.4
اأرباح اأبوظبي 

للتكافل خلل 6 اأ�سهر
•• اأبوظبي - وام:

�لوطنية  �أبللوظللبللي  �سركة  �أعلنت 
للتكافل �ملدرجة يف �سوق �أبوظبي 
لللاأور�ق �ملالية عن حتقيق �أرباح 
قدرها 65.4 مليون درهم خال 
 2019 �لعام  �الأول من  �لن�سف 
مع  مقارنة   35% ن�سبته  بنمو 
�لفرتة  يف  درهلللم  مليون   48.5

ذ�تها من �لعام 2018.
ن�سر  بلليللان  يف  �ل�سركة  و�أ�للسللافللت 
�ملللوقللع �الللللكلللرتوين ل�سوق  علللللى 
عمليات  �أربللللللللللاح  �أن  �أبللللوظللللبللللي 
46 مليون درهم  بلغت  �الكتتاب 
مقارنة   27% ن�سبتها  بلللزيلللادة 
�لعام  عللن  درهلللم  36 مليون  مللع 

�ملا�سي،
�أد�ء   مللوؤكللدة �نلله ويف ظل حت�سن 
جللملليللع �مللللوؤ�لللسلللر�ت �ملللاللليللة وغري 
�ملللاللليللة �للسللتللو��للسللل �لللرتكلليللز على 
تقدمي �خلدمات �ملتميزة للعماء 
و�سبط عمليات �الكتتاب وتوفري 

�ملنتجات �ملبتكرة.
وقال خمي�س بوهارون �ل�سام�سي 
�سركة  �د�رة  جمللللللل�لللس  رئللليللل�لللس 
�إنه  للتكافل  �لللوطللنلليللة  �أبللوظللبللي 
�لتي  �لتحديات  من  �لرغم  على 
�لوقت  بيئة �العمال يف  تو�جهها 
نللفللتللخللر مبا  �أنللللنللللا  �ال  �للللللر�هلللللن 
مع  م�ستد�مة  نتائج  من  نحققه 

منو يف �الأرباح،
�ل�سركة م�ستمرة  �أن   م�سري� �ىل 
وعلللللو�ئلللللد  حلللللقلللللوق  تلللعلللظللليلللم  يف 

�مل�ساهمني.

الإمارات للتنمية الجتماعية تنظم 
دورة »لتكن فكرتك م�سروع«

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

نظمت جمعية �الإمار�ت للتنمية �الجتماعية مبقرها يف 
“لتكن فكرتك  دورة حتت عنو�ن  �لظيت  ر�أ�للس �خليمة 
م�سروع”  و �لتي تتو�فق مع �أهد�ف �جلمعية يف �إعد�د 
رو�د �لعمل �الجتماعي وتطوير �لقياد�ت لتعزيز م�سرية 
�لتنمية �الجتماعية ،  قدمها �أ.حممد �ملهري - مدرب 

معتمد يف �لتنمية �لب�سرية وح�سرها 68 م�ساركا.
حتويل  بكيفية  �مل�ساركني  تعريف  �إىل  �للللدورة  تهدف   
�إعلللللللد�د خطة  نلللاجلللح، وكلليللفلليللة  مللل�لللسلللروع  �إىل  �للللفلللكلللرة 
�لتي يحتاجها  و�ملهار�ت  وتنمية قدر�تهم  ��سرت�تيجية 

�ساحب �مل�سروع للبدء و�ال�ستمر�ر.
تللنللاولللت �للللللدورة علللدة حمللللاور �أهللمللهللا بللللاأن تللبللد�أ رحلة 
م�سروعك من �لفكرة. قد تكون لديك فكرة ترى �أنها 
ر�ئعة لتتحول �إىل م�سروع نا�سئ. خطوتك �الأوىل دوما 
و  بفكرتك  �خلللا�للس  �لعمل  منلللوذج  ببناء  تللقللوم  �أن  هللي 
ودر��سة  در��ستهم  و  �أف�سل  ب�سكل  �لعماء  فهم  �أهمية 
خ�سائ�سهم وتعديل �ملنتج مبا يتنا�سب معهم وحتديد 
�ختيار  و�أهمية  �لعمل  خطة  و�إعللد�د  �مل�ستهدف  �ل�سوق 

��سم �مل�سروع و�لعامة �لتجارية له و�لتنفيذ.
ويف ختام �لدورة مت تكرمي �ملدرب حممد �ملهري كما مت 

توزيع �سهاد�ت �مل�ساركة على �حل�سور .

جمعية املحّللني املاليني املعتمدين يف 
الإمارات ُتعنّي جمل�س اإدارة جديدًا

•• دبي-الفجر:

�ملاليني  �ملللحللّللللللني  جمعية  �أعلللللنللت 
وهي  �الإملللللللللللار�ت،  يف  �ملللعللتللمللديللن 
�جلمعية �ملحلية يف دولة �الإمار�ت 
معهد  يف  �لع�سو  �ملتحدة  �لعربية 
�أم�س  �ملعتمدين،  �ملاليني  �ملحّللني 
علللن تللعلليللني �للل�للسلليللد ريللتلل�للسللارد يل، 
�ملحّلل �ملايل �ملعتمد، رئي�ًسا جديًد� 
من�سبه  يللتللوىّل  �أن  على  للجمعية 
�نتخابات  �نلللتلللهلللاء  علللقلللب  فللللللللوًر� 

�جلمعية لعام 2019. 
�الإد�رة  جمللللللل�لللس  و�لللسللليلللحلللر�لللس 
�سني  �جلديد، �لذي ي�سمل متخ�سّ
وقطاع  �ملحلي  �مللللايل  �لقطاع  مللن 

�إد�رة �ال�ستثمار،
من  كللل  ملل�للسللاعللي   حتقيق  عللللللى   
�ملعتمدين  �ملاليني  �ملحّللني  معهد 
�ملحّللني  وجللمللعلليللة  �الإمللللللللار�ت  يف 
�ملللاللليللني �ملللعللتللمللديللن �لللر�ملليللة �إىل 
�ملايل  �ملجتمع  تنمية  يف  �مل�ساهمة 
�لللللدولللللة ملللن خال  وتلللقلللّدمللله يف 
تللعللزيللز �ملللمللار�للسللات �الأخللاقلليللة يف 

�أ�سو�ق �ال�ستثمار.
�حلايل  �الإد�رة  جمللللل�للس  ويلل�للسللّم   
جلللللمللللعلللليللللة �ملللللحللللللللللللللني �ملللللاللللليللللني 
�الأع�ساء  �الإمللللار�ت  يف  �ملعتمدين 

�لتالية �أ�سماءهم:
•ريت�سارد يل، حمّلل مايل معتمد، 
�ملاليني  �ملللحللّللللللني  جمعية  رئلليلل�للس 

�ملعتمدين يف �الإمار�ت
ملللايل  حمللللّلللللل  رو�لللللسلللللو،  •رومني 

معتمد، نائب �لرئي�س
•يا�سر �سيد، حمّلل مايل معتمد، 

�أمني �ل�سندوق
مايل  حمللّلللل  �لللهللاملللللي،  •حممد 

معتمد، ع�سو جمل�س �إد�رة
• �سهى رجب، حمّلل مايل معتمد، 

ع�سو جمل�س �إد�رة
حمّلل  �أكلل�للسلليللونللوفللا،  •فيكتوريا 

مايل معتمد، ع�سو جمل�س �إد�رة
مايل  حمللّلللل  �أغللللللر�و�ل،  •ماني�س 

معتمد، ع�سو جمل�س �إد�رة
مايل  حمّلل  خانديلو�ل،  •تارون 

معتمد، ع�سو جمل�س �إد�رة
مايل  حملللّللللل  �لللسلللانلللكلللار،  •بينود 

معتمد، ع�سو جمل�س �إد�رة
�ملكانة  علللللى  تعليقه  مللعللر�للس  ويف 
�للللبلللارزة �لللتللي تللتللمللّتللع بللهللا جمعية 
�ملللحللّللللللني �ملللاللليللني �ملللعللتللمللديللن يف 
م�ستوى  على  �سّيما  ال  �الإملللللار�ت، 
و�ال�ستثمارية،  �ملالية  �ملجتمعات 
�ملحّلل  يل،  ريللتلل�للسللارد  �ل�سيد  قلللال 
جمعية  رئللليللل�لللس  �مللللعلللتلللملللد،  �ملللللللايل 
�ملللحللّللللللني �ملللاللليللني �ملللعللتللمللديللن يف 
�الإمار�ت: »ُي�سعدين �أن �أتوىّل هذ� 
�ملن�سب يف جمعية �ملحّللني �ملاليني 
�الإمللار�ت، وي�سّرفني  �ملعتمدين يف 
�أنا وزمائي �أع�ساء جمل�س �الإد�رة 
�أن ناأخذ على عاتقنا هذه �مل�سوؤولية 

للم�سي قدًما نحو حتقيق ر�سالتنا 
ممار�سات  حت�سني  علللللى  �لللقللائللمللة 
�ال�ستثمار و�مل�ساهمة يف بناء هيكل 
مهني قوي خلرب�ء �لقطاع يف دولة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة«. 
�أن  لللللا  �أي�سً »�أوّد  قلللللائًا:  و�أ�سلللللاف 
للتقدم  �لفر�سة  هلللللذه  �أغتنللللللم  �أن 
�الإد�رة  ملجللللللللللل�س  �ل�سكلللللر  بجزيل 
�للل�للسللابللق علللللى ملللللللللللللللللللللللا قلللّدمللله من 
�ملعايري  �إ�سهامات قّيمة يف تر�سيخ 
�ملايل  جمتمعنا  �سمن  �الأخاقية 
�ملللحلللللي، و�أتللطللّلللع ملللو��للسلللللة �لعمل 
�لتي  �ملهّمة  لللاإجنللاز�ت  ��ستكمااًل 
�ل�سيد  �للل�للسللابللق  �لللرئلليلل�للس  حللّقللقللهللا 
علللللاملللللر خللللانلللل�للللسللللاحللللب  وفلللريلللقللله 

�ملتمّيز«.   
طعمه،  وليم  قللللللال  جهته،  مللللللن 
�لرئي�س  �ملللعللتللمللد،  �ملللللايل  �ملللحللّلللل 
�ملحّللني  ملللعللهللللللللللللللللللللللللللد  �الإقللللللليلللملللي 
منطقة  يف  �ملللعللتللمللديللن  �ملالللللليني 
�أفريقيا:  و�سمال  �الأو�سط  �ل�سرق 
�لعربية  �الإملللللللار�ت  دولللللة  »متلللّثلللل 
�ملتحدة �سوًقا مهًما بالن�سبة ملعهد 
�ملللحللّللللللني �ملللاللليللني �ملللعللتللمللديللن يف 

و�سمال  �الأو�للسللط  �للل�للسللرق  منطقة 
�أفريقيا. 

وقلللد �أنلل�للسللاأنللا �لللعللام �ملللا�للسللي مقًر� 
جديًد� يف �أبوظبي بف�سل �سر�كتنا 
�لللللوثلللليللللقللللة ملللللع �للللسللللوق �أبللللوظللللبللللي 
بهدف   )ADGM( �للللعلللامللللي 
تعزيز  يف  �ملحلية  �جلمعيات  دعللم 
وتر�سيخ  و�سفافيته  �ل�سوق  نز�هة 
قطاع  يف  و�لتمّيز  �ملهنية  معايري 
�ل�سعيد  علللللى  �ال�للسللتللثللمللار  �إد�رة 

�الإقليمي«.
  و�أ�للللسللللاف: »نللعللمللل علللن كللثللب مع 
جمعية �ملحّللني �ملاليني �ملعتمدين 
وتطوير  تعزيز  على  �الإمللللار�ت  يف 
مللعللايللري �لللتللعللللليللم و�ملللهللنلليللة لدى 
�لعربية  �الإمللللللللار�ت  يف  �أعلل�للسللائللنللا 

�ملتحدة.
 وقد �سهدنا زيادًة ملحوظة يف عدد 
�ملعتمد  �ملللايل  �ملحّلل  �سهادة  حملة 
يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة خال 

�ل�سنو�ت �خلم�س �ملا�سية، 
ملللا يللللوؤّكللللد �لللطلللللب �مللللتلللز�يلللد على 
�مل�ستمر  بللتللعللللليللمللهللم  �الرتللللللقللللللاء 
�ملمار�سات  حت�سني  يف  و�مل�ساهمة 

�الأخاقية �سمن موؤ�س�ساتنا«. 
 ح�سل �ل�سيد يل على �سهادة �ملحّلل 

�ملايل �ملعتمد يف عام 2000، 
وكان قد توىّل �أدو�ًر� خمتلفة لدى 
جمعية �ملحّللني �ملاليني �ملعتمدين 
�ملحّللني  وملللعلللهلللد  �الإمللللللللللار�ت  يف 
على  و�أ�للسللرف  �ملعتمدين  �ملللاللليللني 
�ل�سنو�ت  �ملبادر�ت خال  عدٍد من 

�ملا�سية.
�أنللللله يلل�للسللغللل مللنلل�للسللب مدير   كللمللا 
�الإمللللار�ت  �سركة  يف  �أول  حمفظة 

دبي �لوطني الإد�رة �الأ�سول.   

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/2849  تنفيذ جتاري 
�لعامة  للمقاوالت  �فالون  ق�سر   -2 قري�سي  �سايف  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لللللس.ذ.م.م جمللهللول حمللل �القللامللة مبللا �ن طالب  و�ل�سيانة و�لللديللكللور 
�لتنفيذ/تر�ك�س م.م.ح قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )98851.54( درهم بالت�سامن �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2018/3687  تنفيذ مدين 
�ىل �ملنفذ �سده/1- فار�س عبد�هلل �بو �لقم�سان فرج �هلل جمهول 
حملللل �القلللاملللة مبلللا �ن طللالللب �لللتللنللفلليللذ/علليلل�للسللى خللللليللفلله يو�سفي 
�لدعوى  عليك  �أقللام  قد  �لبلو�سي  حممد  بيك  �ساه  وميثله:�ساره 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لللز�مللك  �عللاه  �ملللذكللورة  �لتنفيذية 
فان  وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهللم   )8160(
�ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   

       مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  �لدعوى 2019/249  تظلم جتاري

�ىل �ملتظلم �سده / 1-��سرف حممد �ل�سيد عبد�هلل جمهول حمل �القامة مبا 
وميثله:فهد  �لعتيبي  عبد�لرحمن  بن  حممد  بن  عبد�لرحمن   / �ملتظلم  �ن 
�عاه ومو�سوعه تظلم  �ملذكور  �لتظلم  �أقللام عليكم  عبد�هلل قمرب حممد قد 
من �لقر�ر �ل�سادر برف�س منع �ل�سفر. وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 
فاأنت مكلف  لذ�    Ch 1.A.5  : بالقاعة  08.30 �س  �ل�ساعة     2019/8/18
�و  مللذكللر�ت  مللن  لديك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/288  ��ستئناف عقاري    

�لفندقية  لل�سقق  ريف  ميدوي�ست  جر�ند   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�لثنيه  جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �سركة باك �سي 
�نرت �أو�سن وميثله:عبد�هلل نا�سر من�سور حمد �لكعبي  قد ��ستاأنف 

/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2017/706 عقاري كلي     
وحددت لها جل�سه يوم  �ملو�فق �ل�ساعة  ب وعليه يقت�سي ح�سوركم 
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يللد  بن  ذيللاب بن حممد  �ل�سيخ  �سمو  ز�ر 
د�ئللللرة �لللنللقللل علل�للسللو �ملللجللللل�للس �لللتللنللفلليللذي الإملللللارة �أبوظبي، 

يلللر�فلللقللله ملللعلللايل فلللللاح حملللملللد �الأحللللبللللابللللي رئللليللل�لللس د�ئلللللرة 
جلمارك  �لرئي�سي  �ملقر  و�لبلديات،  �لعمر�ين  �لتخطيط 
على منظومة  لللاطللاع  وذللللك  ملل�للسللدر،  �أبللوظللبللي مبدينة 
�لتحول  وخطة  �لتطوير  و��سرت�تيجية  �جلمركي  �لعمل 

جلعل  �الإملللارة  روؤيللة  مع  متا�سياً  للموؤ�س�سة،  �ال�سرت�تيجي 
�أبوظبي وجهة مف�سلة لا�ستري�د و�لت�سدير على �مل�ستوى 

�الإقليمي.
��ستقبل �للسللمللوه، �للسللعللادة ر��للسللد الحللج �ملللنلل�للسللوري مللديللر عام 
�الإد�رة �لعامة جلمارك �أبوظبي، و�ملدر�ء �لتنفيذيون، حيث 
�أق�سام �ملبنى �لرئي�سي وقطاعاته  قامو� باطاع �سموه على 
و�خلدمات  �الأقلل�للسللام  كافة  يف  �ملتبعة  �لعمل  و�آللليللة  �لللثللاث، 
�لتي تقدمها، وكذلك غرفة �لتحكم و�ملتابعة، وغريها من 
�إعطاء نبذة عن  �أبوظبي.. ومت  �ملوؤ�س�سية جلمارك  �ملمكنات 
�لزمان  من  قللرن  ن�سف  عرب  �أبوظبي  جمارك  تطور  تاريخ 
�سورتها  �إىل  و�سولها  وحتى   1966 عللام  يف  ن�ساأتها  منذ 
�حلديثة �لتي نر�ها �ليوم، �إ�سافة �إىل عر�س رحلة �خلم�س 
�أبوظبي  جلللمللارك  �ل�سامل  �ال�سرت�تيجي  للتحول  �سنو�ت 
و�لتي �ستمتد من 2019 �إىل 2023 بخطة طموحة نحو 

ريادة �ملجال �جلمركي عاملياً.
�سملت �لزيارة عر�ساً للخطة �ال�سرت�تيجية �لعامة جلمارك 
�أبوظبي، ومناق�سة عملية �لتحول �ال�سرت�تيجي للموؤ�س�سة 
 14 �سمن  م�سروعاً   53 تنفيذ  على  �لعمل  ت�سمل  و�لللتللي 
برناجماً لتحقيق 7 �أهد�ف ��سرت�تيجية تت�سمن �مل�ساهمة 
يف جعل �أبوظبي �لوجهة �ملف�سلة لا�ستري�د و�لت�سدير على 
�الإيللر�د�ت، و�مل�ساهمة  �الإقليمي، وحت�سني حت�سيل  �مل�ستوى 

يف حتقيق �الأمن من خال �إد�رة فعالة للمخاطر، وحتقيق 
�لتميز �لت�سغيلي �الأمثل للمو�رد، وحت�سني �لهيكل �لتنظيمي 
وتطويرها،  �ملميزة  �لب�سرية  �ملللو�رد  و��ستقطاب  للموؤ�س�سة، 
وتبني بنية حتتية متقدمة لتقنية �ملعلومات، وذلك لتحقيق 

تطور نوعي وكمي على �الأ�سعدة كافة.
�أفر�د  ز�يللد بجهود  ذيللاب بن حممد بن  �ل�سيخ  �أ�ساد �سمو  و 
حماية  يف  �لوظيفية  م�ستوياتهم  �خللتللاف  على  �جلللمللارك 

�لوطن و�مل�ساهمة يف �لنمو �القت�سادي الإمارة �أبوظبي.

ذياب بن حممد بن زايد يطلع على منظومة العمل وا�سرتاتيجية التطوير جلمارك اأبوظبي 

»اإمباور« متنح عقوًدا بـ 25 مليون درهم 
لتو�سعة �سبكة اأنابيبها يف دبي

اأحمد بن حميد النعيمي يبحث اأوجه التعاون مع وفد جتاري �سيني
•• عجمان-وام: 

بللحللث �للل�للسلليللخ �أحلللملللد بلللن حميد 
��ستقباله  خللال  �حللللرة  عجمان 
رئي�س  باملنطقة  مكتبه  يف  �أملل�للس 
�خلليجية  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�س 
تلينغ  �ل�سيد  للتجارة  �ل�سينية 
تعزيز  للله  �مللللر�فلللق  و�للللوفلللد  بينغ 

�لتعاون �مل�سرتك بني �لطرفني.
�سعي  ظلللللللل  يف  �للللللللللللقلللللاء  جلللللللللاء 
لتقدمي  �حللللرة  عجمان  منطقة 

�مل�ستثمرين  ملختلف  �لت�سهيات 
و�إطللللللاعللللللهللللللم علللللللللى �لللللفللللر�للللس 
توفرها  �لللللتللللي  �ال�لللسلللتلللثلللملللاريلللة 
لتنويع  �للللللللدوؤوب  و�للسللعلليللهللا  لللهللم 
جماالت  خمللتلللللف  يف  حمفظتها 
�لتكنولوجيا  مللثللل  �ال�للسللتللثللمللار 
�لتعليم  �إىل  �إ�للسللافللة  �ملللتللقللدمللة، 

و�ل�سحة و�لتجزئة.
�خلليجية  �لللل�لللسلللركلللة  �أن  يلللذكلللر 
��ستثمار�ت  عدة  متتلك  �ل�سينية 
نللاجللحللة يف �إملللللللارة عللجللمللان من 

بلليللنللهللا �للل�للسللوق �للل�للسلليللنللي و�لللللذي 
ويلللوفلللر   2010 عللللللام  تلللاأ�لللسللل�لللس 
معقولة  بللاأ�للسللعللار  �ملنتجات  �آالف 
ويلعب دور�ً مهماً كمركز جتاري 
ي�ستقطب �ملايني من �ملت�سوقني 
على خمتلف �حتياجاتهم. و�أ�ساد 
�لوفد �ل�سيني بالت�سهيات �لتي 
�حلرة  عجمان  منطقة  تقدمها 
�لتحتية  و�لبنية  للم�ستثمرين 
�ملللتللملليللزة �لللتللي تللوفللرهللا �الإملللللارة 

ملختلف �مل�ستثمرين.

•• دبي-الفجر:

الأنظمة  �الإمللار�ت  موؤ�س�سة  �أعلنت 
�أكرب  »�إملللبلللاور«،  �ملللركللزي  �لتربيد 
�ملناطق  تلللربيلللد  خللللدملللات  ملللللزود 
بالعامل، عن منحها عقود�ً بل قيمة 
�سبكة  لتو�سيع  درهللم  مليون   25
خدمات  بنقل  �خلللا�للسللة  �أنللابلليللبللهللا 
�حتياجات  لتلبية  �لتربيد؛ وذلك 
و�لتنموية  �لعقارية  �مل�ساريع  �أهم 

�لكربى يف دبي.
�سبكات  تللو�للسللعللة  عللمللللليللة  وتلل�للسللمللل 
�لللتللربيللد، �خلا�سة  نللقللل خللدمللات 
يف  �ستكتمل  و�لللتللي  بل”�إمباور”، 
برج  ربلللللط   ،2019 مللللن  نلللهلللايلللة 
يوتيل  وفلللنلللدق   ،  2020 و�لللسلللل 
بلللل�للللسللللارع �لللل�لللسللليلللخ ز�يللللللللد، وفلللنلللدق 
�لعنو�ن، وبرج “و�ن جي بي �آر” يف 

و”بر�سا  ريزيدن�س  بيت�س  جمري� 
تربيد  حمطات  باأقرب  هايت�س”، 
د�ئللللمللللة للللهلللذه �ملللل�لللسلللاريلللع.وتلللاأتلللي 
�سمن  �الأنللابلليللب،  �سبكات  تو�سعة 
لتو�سعة  �ملللوؤ�للسلل�للسللة  ��للسللرت�تلليللجلليللة 
�لطلب  تنامي  ظل  يف  م�ساريعها، 
علللللى خلللدملللات تللربيللد �ملللنللاطللق يف 
�لعقارية،  �مللل�للسللاريللع  مللن  �لللعللديللد 
بنيتها  لتطوير  م�ساعيها  و�سمن 
�أهد�ف  حتقيق  �أجللل  من  �لتحتية 
و�لتي   ،2021 �الإملللللللار�ت  روؤيلللللة 
تعد �لبنية �لتحتية �أهم ركائزها.
�سيتم  �أنللللله  “�إمباور”،  وذكللللللرت 
تو�سعة �سبكة �أنابيب �ملياه �ملربدة، 
خلدمة  �أرينا”،  “دبي  �لتي تخدم 
تبلغ  �إنتاجية  بطاقة  �لو�سل  برج 
3،900 طن تربيد، وفندق يوتل 
1،500 طن تربيد؛  بزيادة تبلغ 

حيث �سيتم �لربط مبحطة تربيد 
د�ئللمللة يف �خلللللليللج �لللتللجللاري. كما 
�لللعللنللو�ن مع  تللقللدمي فللنللدق  �سيتم 
طن   6500 تبلغ  �إنتاجية  طاقة 
تربيد، و برج “و�ن جي بي �آر” يف 
جمري� بيت�س ريزيدن�س مع طاقة 
1550 طن تربيد  تبلغ  �نتاجية 
من خال �سبكة �الأنابيب �لقائمة 
يف جمري� بيت�س ريزيدن�س؛ حيث 
�لتربيد  �للللربلللط مبللحللطللة  �للسلليللتللم 

�لد�ئمة هناك.
�سيتم  �أنلله  �إىل  “�إمباور”  و�أ�سارت 
�ملربدة  �ملياه  �أنابيب  �سبكة  تو�سيع 
يف “بر�سا هايت�س”، �أي�سا، خلدمة 
�ملباين �جلديدة يف منطقة “بر�سا 
باملحطة  وربللللطللللهللللا  هايت�س”؛ 
�لللد�ئللمللة هلللنلللاك.وقلللال �أحللمللد بن 
�سعفار، �لرئي�س �لتنفيذي ملوؤ�س�سة 
�الإمار�ت الأنظمة �لتربيد �ملركزي 
�الأنابيب  �للسللبللكللة  �إن  “�إمباور”، 
�لتربيد  خللدمللات  بنقل  �خلللا�للسللة 
تنمو عاما بعد عام، يف ظل �رتفاع 
مللعللدل �مللل�للسللاريللع �لللعللقللاريللة �لتي 
تلل�للسللهللدهللا دبلللللي؛ ملللا يللعللكلل�للس ثقة 
�مل�ستثمرين و�ملطورين يف خدماتنا 
�ل�سديقة للبيئة، و�لتي ت�ساهم يف 
موؤكًد�  تقليل �نبعاثات �لكربون”، 
على  د�ئلللملللا-  �إملللبلللاور-  يف  “نعمل 

لتوفري  �لتحتية؛  �لبينة  تطوير 
عالية  كللفللاءة  ذ�ت  تربيد  خللدمللات 

وجودة حتوز ر�سا �ملتعاملني«.
و�أ�ساف “بن �سعفار”، �أن “�حللول 
و�لللتللقللنلليللات �ملللبللتللكللرة �لللتللي تعمل 
با�ستمر�ر  تطويرها  على  �إمللبللاور 
خا�سة يف �سبكة خطوط �الأنابيب، 
�لر�مية  جلللهلللودهلللا  �للسللمللن  تلللاأتلللي 
�لنمو  ��للسللرت�تلليللجلليللة  تللنللفلليللذ  �إىل 
�الأخ�سر يف دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ملللتللحللدة، و�لللتللي �أطلللللقللهللا �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي«.
“�أعمال  �أن  �سعفار”،  “بن  و�أكلللد 
�الأنابيب  ل�سبكة  �حلالية  �لتو�سع 
�ستكتمل يف نهاية 2019، و�سيتم 
�أحدث  با�ستخد�م  �مللل�للسللاريللع  ربللط 
عملية  يف  ت�ساعد  �لللتللي  �لتقنيات 
�خلدمة  �نللقللطللاع  دون  �لللتللو�للسلليللل 

عن �ملتعاملني«.
و�جلدير ذكره، �أن “�إمباور” تقدم 
خدمات تربيد �ملناطق الأكر من 
1،090 مبنى، والأكر من 100 
�ألللللف مللتللعللامللل كللمللا تلل�للسللل �لقدرة 
من  �أكللر  �إىل  لل�سركة  �الإنتاجية 
�لتربيد،  مللن  طللن  مليون   1،43
وتلللقلللدم �للل�للسللركللة خلللدملللات تربيد 
من  لعدد  للبيئة  �سديقة  مناطق 
�مل�ساريع �لبارزة يف �إمارة دبي مثل 
و�جللهللة دبلللي �ملللائلليللة، وبلللللو و�تلللرز، 
وجمموعة جمري�، وجمري� بيت�س 
ريلللزيلللدنللل�لللس، وملللركلللز دبللللي �مللللايل 
�لعاملي، و�خلليج �لتجاري، ومدينة 
و�أبللللللللر�ج بحري�ت  �لللطللبلليللة،  دبللللي 
جمري�، ونخلة جمري�، ودي�سكفري 
جاردنز، و�بن بطوطة مول، وحي 
�لعاملية  و�ملنطقة  للت�سميم،  دبللي 

لاإنتاج �الإعامي وغريها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

بالتعاون مع  �الإمللار�ت للطبيعة  “جمعية  دعت 
�ل�سركات  جميع  للطبيعة”  �لعاملي  �ل�سندوق 
و�ملوؤ�س�سات �لعاملة يف دولة �الإمار�ت �ملتحدة �إىل 
��ستهاكها  ملر�قبة  فعالية  �أكر  �تخاذ خطو�ت 
�ملو�رد  على  �حلفاظ  جهود  دعللم  بهدف  للمياه 
�لللطللبلليللعلليللة ملللن خللللال �تلللبلللاع ملللا تللنلل�للس عليه 
حول  �ملائية”  �مللللو�رد  �إد�رة  “حتالف  �إر�للسللاد�ت 
ي�ستعر�س  و�لللذي  �لعمل،  مكان  يف  �ال�ستد�مة 
�لللعللنللا�للسللر �الأ�للسللا�للس �لللتللي متللكللن �الأعلللملللال من 
تطوير ��سرت�تيجية متينة للحفاظ على �ملياه، 
و�لعامل  �لدولة  على  بالنفع  يعود  �لللذي  �الأمللر 

باأ�سره. 
مللللن خللللللال تطوير  �أنللللللله  وذكللللللللرت �جللللملللعللليلللة 
تللاأخللذ بعني  �لللتللي  �ملللليلللاه،  �إد�رة   ��للسللرت�تلليللجلليللة 
�العتبار دور �ملياه يف عمل �ملنظمة، ميكن لقطاع 
�الأعمال تقييم �ال�ستهاك �حلايل وحتليله من 
بطريقة  �مللليللاه  الإد�رة  عمل  خطة  تطوير  �أجللل 

م�ستد�مة وم�سوؤولة. 
وميللكللن جلللهللود �حللللفلللاظ علللللى �ملللليلللاه يف دولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أن تعود بالنفع �ملادي 
على �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات يف غ�سون ما ال يزيد 
عن �سنة ون�سف، ويبد�أ �إطار �لعمل �لذي طوره 
حتالف �إد�رة �ملو�رد �ملائية وي�سم خم�س خطو�ت 
للموؤ�س�سة  للمياه  �حلللايل  �ال�ستهاك  بتقييم 
�ال�ستعانة  �أو  �لللذ�تللي  �لتقييم  خللال  من  �سو�ء 
ذلك  يلي  �لتقييم،  يف  متخ�س�س  ثالث  بطرف 
لنتائج  وفقاً  عمل  وخطة  �سامل  هللدف  تطوير 
�إطار  �لنتائج، يو�سي  �لتقييم. ول�سمان توثيق 
وتقييم  دوري  بلل�للسللكللل  �لللتللقللدم  بللقلليللا�للس  �لللعللمللل 
�ملبذولة  �جلهود  ال�ستعر��س  با�ستمر�ر  �الأد�ء 
و�لنتائج و�لدرو�س �مل�ستفادة مع باقي �لعاملني 
يف �ملوؤ�س�سة. ويهدف كل ذلك �إىل تكثيف جهود 
�لللبلل�للسللمللة �لبيئية  للللللحللد ملللن  قللطللاع �الأعلللملللال 
كفاءة  وزيللللادة  للمياه  �ملحلية  �ملللللو�رد  وحللمللايللة 
و�حلد  �لت�سغيلية  �لتكاليف  وخف�س  عملياته 

من �ملخاطر �ملرتبطة باإمد�د�ت �ملياه. 

�للللللطلليللف، مدير  عللبللد  للليلللللى م�سطفى  وقللالللت 
“يعود تطوير  �الإمللار�ت للطبيعة:  عام جمعية 
وتنفيذ ��سرت�تيجية للحفاظ على �ملياه بالنفع 
فخف�س  ذ�تللهللا،  و�ملوؤ�س�سة  �لبيئة  على  �لكبري 
تعزيز  على  �الأعللمللال  ي�ساعد  �لبيئية  �لب�سمة 
كما  عمائها،  بني  �ملوؤ�س�سية  ومكانتها  �سمعتها 
�ملياه يف تقدمي  ي�سهم قيا�س وتوثيق ��ستهاك 

مثال يحتذى به لباقي �ملوؤ�س�سات يف �لدولة.«
وملللن �ملللمللكللن �أن تلللو�جللله �للل�للسللركللات علللللدد�ً من 
��سرت�تيجية  تطوير  مرحلة  خللال  �لتحديات 
�ملللو�رد و�لوقت و�ملعرفة  �ملياه، مثل نق�س  �إد�رة 
�أمام �لبدء يف  و�لطاقم �مل�سوؤول ما ميثل عائقاً 
�إجر�ء�ت  �أن  �إال  �ال�سرت�تيجية،  وتنفيذ  تطوير 
�أ�للسللا�للسلليللة كلللاإ�لللسلللر�ك �ملللوظللفللني يف �ملللوؤ�للسلل�للسللة يف 
مملللار�لللسلللات �حللللفلللاظ علللللى �ملللليلللاه قلللد تلل�للسللهللم يف 
حتقيق وفور�ت يف ��ستهاك �ملياه بن�سبة ت�سل 

�إىل 10%.  
وُتعد خطة توثيق وقيا�س �لنتائج عن�سر�ً �أ�سا�ساً 
قيا�س  ي�سمن  حيث  �ال�للسللتللد�مللة،  بللرنللامللج  مللن 
�ملو�سوعة  �ملللبللادر�ت  فاعلية  �ملنا�سبة  �ملللوؤ�للسللر�ت 
توثيق  ي�سهم  كما   ، �ملتوقعة  للنتائج  وحتقيقها 
يف  �ملللبللادر�ت  لهذه  و�لنتائج  �مل�ستفادة  �لللدرو�للس 

نقل �لتجربة و��ستعر��سها �أمام كافة �الأطر�ف 
�ملوؤ�س�سة  يف  �لعاملني  ذلللك  يف  مبللا  �ل�سلة  ذ�ت 
�خلارجية  لللاأطللر�ف  وميكن  �لعليا.  و�إد�رتللهللا 
�لللتللعللرف علللللى �إجنلللللللاز�ت �ملللوؤ�للسلل�للسللة ملللن خال 
�الإطاع على �لتقرير �لنهائي �لذي يجمع كافة 

�لبيانات �ل�سرورية. 
مبادر�ت  نتائج  وتللوثلليللق  قيا�س  عملية  ومتللثللل 
توفري ��ستهاك �ملياه خطوة على قدر كبري من 
�الأهمية، وميكن حتقيقها من خال 5 خطو�ت 
�للسللهلللللة، ملللن بلليللنللهللا تللو�للسلليللح نللبللذة علللن �أعمال 
�ملللوؤ�للسلل�للسللة ومللبللادر�تللهللا �خلللا�للسللة بللتللوفللري �ملياه 
�سو�ء �حلالية �أو �لتي مت تنفيذها، �أما �خلطوة 
�لتقرير بتو�سيح خط  �أن يبد�أ  �لثانية فتقرتح 
�الأ�سا�س �لذي �سيتم مقارنته بتقدم �لعمل  وفقاً 
للموؤ�سر�ت �الأ�سا�سية. ول�سمان �أعلى م�ستويات 
منوذجاً  ولتقدمي  �لقادمة  �الأعلللو�م  يف  �لكفاءة 
يللحللتللذي بللهلللللبللاقللي �مللللوؤ�لللسللل�لللسلللات، يللتللوجللب على 
و��ستعر��س  �مل�ستفادة  �لدرو�س  توثيق  �ملوؤ�س�سة 
�جلهود �ملبذولة بالطرق �ملنا�سبة و�لتي �أبرزها 
�لر�سوم �لتو�سيحية �لتي  ت�سري �إىل ��ستهاك 
�أبرز  �ملياه �سهر�ً بعد �سهر م�سلطة �ل�سوء على 

�لطفر�ت يف �ال�ستهاك.

•• دبي-وام:

�ملالية مذكرة تفاهم  وقعت �سلطة دبي للخدمات 
مع �لبنك �ملركزي �مل�سري تهدف لتوطيد �أو��سر 
�أد�ء مهام �لرقابة  �لتعاون بني �لطرفني وتي�سري 
�الإ�للسللر�فلليللة لللكللل مللنللهللمللا وتللعللزيللز �أمللللن و�سامة 
�خت�سا�سهما  منطقتي  �سمن  �لعاملة  �لللبللنللوك 
وي�سمل ذلك على �سبيل �ملثال ال �حل�سر مكافحة 
�ملوؤ�س�سات  على  �ملوحد  و�الإ�سر�ف  �ملالية  �جلر�ئم 
�ملالية �مل�سرتكة ف�سا عن مناق�سة �إد�رة �الأزمات.
وقللللع ملللذكلللرة �لللتللفللاهللم كلللل ملللن �للل�للسلليللد بر�يان 
�للسللتللايللروولللت �لللرئلليلل�للس �لللتللنللفلليللذي للل�للسلللللطللة دبي 
عللامللر حمافظ  و�للسللعللادة طلللارق  �ملللاللليللة  للخدمات 
�لبنك �ملركزي �مل�سري يف جمهورية م�سر �لعربية 

يف �إمارة دبي بتاريخ 28 يوليو 2019.
�إنه  �ستايروولت  بللر�يللان  �ل�سيد  قللال  جانبه  ومللن 
من �ساأن مذكرة �لتفاهم هذه �أن تعمل على تعزيز 
وذلك  �لطرفني  بني  �لعاقات  وتوطيد  �لتعاون 
تللقللدمي خللدمللات مالية م�ستقرة  مللن خللال دعللم 
عن  علللد�  �خت�سا�سنا  منطقتي  �للسللمللن  و�للسللفللافللة 

�إ�سهامها يف تعزيز ثقة �مل�ستثمرين.
�لتفاهم  ملللذكلللرة  �إن  عللامللر  طللللارق  �للسللعللادة  وقللللال 
ت�سهم  �ملللاللليللة  للخدمات  دبللي  �سلطة  مللع  �ملللوقللعللة 
�لرقابة  مللهللام  و�أد�ء  �ملعلومات  تللبللادل  ت�سهيل  يف 
�لعاملة  �لبنوك  و�سامة  �أمن  وتعزيز  �الإ�سر�فية 
تبادل  عللن  ف�سا  �خت�سا�سنا  منطقتي  �سمن 
�خلللللللرب�ت بلللني �مللللوظلللفلللني وتلللدريلللبلللهلللم يف جمال 
للخدمات  دبي  �سلطة  �مل�سرفية.وتتمتع  �لرقابة 

م�سر  يف  نظر�ئها  مع  وثيقة  عمل  بعاقة  �ملالية 
�لعامة  �لهيئة  كللانللت  حلليللث  عللديللدة  �للسللنللو�ت  مللنللذ 
ل�سوق �ملال �مل�سرية “�لهيئة �لعامة للرقابة �ملالية 
�الإمار�ت  دولللة  خللارج  تنظيمية  �أول هيئة  حاليا” 
�لعربية �ملتحدة توقع مذكرة تفاهم مع �سلطة دبي 
2006 ويف  للخدمات �ملالية يف �سبتمرب من عام 
�ملالية  للخدمات  دبي  �سلطة  2014 وقعت  �لعام 
�ملالية  للرقابة  �لعامة  �لهيئة  مع  تفاهم  مذكرة 
�مل�سرية �لتي كان قد مت تاأ�سي�سها حديثا حينذ�ك 
للرقابة  �أو�سع  تنظيمية  تتمتع ب�ساحيات  و�لتي 
مبا  �مل�سرفية  غري  �ملالية  و�الأدو�ت  �الأ�سو�ق  على 
يف ذلك �أ�سو�ق ر�أ�س �ملال وبور�سات �الأور�ق �ملالية 
و�لتاأجري  �لعقاري  و�لتمويل  �لتاأمني  وخللدمللات 

�لتمويلي و�لتخ�سيم و�لتوريق �ملايل.

جمعية الإمارات للطبيعة تدعو قطاع الأعمال اإىل 
موا�سلة احلفاظ على م�سادر املياه العذبة يف الدولة

�سلطة دبي للخدمات املالية توقع مذكرة 
تفاهم مع البنك املركزي امل�سري

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 
�ملخطر / بر�فني الت فينود الت ) هندية – �جلن�سية (    

�ملخطر �إليه / بينك �سيلي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م. وميثلهم �سيد ظهري �لدين �سيد 
�مني )هندي–�جلن�سية( - ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه �سد�د �لقيمة �اليجارية و�سد�د قيمة 
�ل�سيك �مل�ستحق و�مل�ستحق خال مدة ) �ق�ساها ثاثون يوم ( من تاريخ ��ستامه �النذ�ر 
وباخاء �لعقار يف حالة عدم �ل�سد�د يف �ملدة �ملحددة لانذ�ر وت�سليمها للمنذر خالية من 
�ل�سو�غل وباحلالة �لتي ت�سلمها عليها مع ��ساح ما قد يكون حلق بها من �سرر وتلف 
وت�سوية ح�ساب �ملاء و�لكهرباء عن مدة �سغلها للعني و�سد�د كافة �لر�سوم �لر�سمية وغري 
�لر�سمية ح�سب بنود �لعقد مع �سد�د �لقيمة �اليجارية حتي �الخاء �لفعلي يف حالة 
عدم �ل�سد�د يف �ملدة �ملحددة و�ال �سي�سطر �ملنذر التخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ 
له حقه مبا فيها �ملطالبة �لق�سائية باالخاء و�سد�د كامل �لقيمة �اليجارية وم�ساريف 
��ستهاك �لكهرباء و�ملياه حتي تاريخ �الخاء �لتام مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم 

�لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة 
�لكاتب �لعدل

�إنذ�ر عديل بالن�سر
�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2019/1104 جتاري كلي                  

عبد�لقيوم   متكر  ب�سري  قلليللوم   -2 �للسلليللكللار�ن  كللومللار  �رون   -1  / عليه  �ملللدعللي  �ىل 
وديع  مللارون   / فرن�سا وميثله  بنك  بلوم  �ملدعي/  �ن  �القامة مبا  جمهويل حمل 
مللطللر - قللد �أقللللام عليك �لللدعللوى ومللو�للسللوعللهللا �ملللطللالللبللة بللالللز�م �ملللدعللي عليهما 
بالت�سامن و�لتكافل مببلغ وقدره )1040000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ   قيد �لنز�ع وحتى �ل�سد�د �لتام و�سم ملف �لنز�ع 
 2019/8/28 �ملو�فق  �الربللعللاء  يللوم  جل�سة  لها  وحللددت   1060/2019 رقللم  �لتجاري 
�أو من ميثلك  Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
�الحمر  �ل�سلللللادة/�لقطب  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب حلفر �الآبار  رخ�سة رقم:1819320 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة مبارك �ل�سغري مر�سد مكتوم �ملن�سوري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حمد حممد م�سبح عمر �ل�سام�سي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �القت�سادية  �لتنمية 
�العان و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(
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�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/توربني 

كار لغ�سيل �ل�سيار�ت
رخ�سة رقم:CN 2586610   تقدمو� �لينا بطلب

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/موؤ�س�سة 

ر��سد غريب لل�سيانة �لعامة
رخ�سة رقم:CN 1039826   تقدمو� �لينا بطلب

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/�جلابري لكهرباء �ل�سيار�ت

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2462857 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد جاين �لعابدين علي �حمد %100

تعديل وكيل خدمات/��سافة �سلطان ح�سن �حمد م�ساعد �ملن�سوري
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان ح�سن �حمد م�ساعد �ملن�سوري

تعديل ��سم جتاري من/حمل �سلطان ح�سن لكهرباء �ل�سيار�ت 
SULTAN HASSAN AUTO ELECTRICAL SHOP

�ىل/�جلابري لكهرباء �ل�سيار�ت
ALJABEER AUTO ELECTRICAL SHOP

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

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8 

اإع����������الن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�سلللللادة/ور�سة مزيد للحد�دة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1108832 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة نا�سر �سيف �سالح �سعيد �لعرياين %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �ساملني �سعيد �سيف �سعيد �لرميثي
تعديل ��سم جتاري من/ور�سة مزيد للحد�دة 

MEZYAD SMITHERY WORKSHOP
�ىل/حمل �سي دي لتبديل زيوت �ملركبات

C D CHANGE CAR ENGINE OIL SHOP
تعديل ن�ساط/��سافة تبديل زيوت �ملركبات )4520010(
تعديل ن�ساط/حذف ور�سة حد�دة وحلام )2592011.1(

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

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�خلمي�س  8  �أغ�سط�س  2019 �لعدد 12703 

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/3173  تنفيذ جتاري 
�القامة  حمل  جمهول  �لللس.ذ.م.م  للمقاوالت  كيلي  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حممد  �سيد  وميثله:عامر  م.م.ح  �لتنفيذ/�أو�سرتمري  طللالللب  �ن  مبللا 
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  �ملرزوقي قد  �سيد حمي رو�سن 
�ىل  درهللم   )217955.5( وقلللدره  بلله  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لللز�مللك  �عللاه 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العان. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/2830  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-زور�ميللي بن كام�ساين جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/مو�رد 
مو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقللام  قد  �ملهري  �حلر�سي  �حمد  �سامل  وميثله:عي�سى  للتمويل 
بالدعوى  �وال:�لت�سريح  باالتي  لها  �لق�ساء  �ملوقرة  �ملحكمة  عد�لة  من  �ملدعية  تلتم�س 
بالز�م  �حلكم  ثانيا   -2 عنها  ب�سورة  عليه  �ملدعي  و�عللان  لنظرها  موعد  �أقللرب  وحتديد 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهللم   )106.483.43( مبلغ  للمدعية  يللوؤدي  بللان  عليه  �ملدعي 
12% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د - ثالثا:�لز�م �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق:2019/9/23 �ل�ساعة:08:30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  �أو  باحل�سور  مكلف  فللاأنللت  لللذ�    ch1.C.14:بالقاعة �للس 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/1325  مدين جزئي

�لللللس.ذ.م.م جمللهللول حمل  �لللبللنللاء  ملللقللاوالت  �سي  �م  �ملللدعللي عليه / 1-و�ي  �ىل 
�بوبكر  وميثله:يا�سني  �ل�سوب  جللورج  جللون  �ملدعي/نيكوال�س  �ن  مبا  �القامة 
�سامل �حلامد قد �أقام عليك �لدعوى مو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )180.171.00( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 
�لثاثاء  يللوم  لها جل�سة  �للل�للسللد�د.وحللددت  �ملطالبة وحتى متللام  تاريخ  9% من 
فاأنت  لللذ�    ch2.D.19:بالقاعة �س  �ل�ساعة:08:30  �مللللو�فلللق:2019/9/10 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   
�عالن حكم بالن�سر

        يف  �لدعوى رقم 2018/2770  مدين  جزئي
عبد�لرحمن   -2 �لبلو�سي  �حمد  ركا�س عمر ح�سني ح�سن  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
يون�س عبد�هلل ر��سد جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
عبد�هلل  ل�سالح/ح�سة  �عللاه  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2019/5/21 بتاريخ  �ملنعقدة 
بينهما  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  ح�سوري  مبثابة  �لعبار  �بر�هيم  حممد 
بان يوؤدو� للمدعية مبلغ )105.000( درهم تعوي�سا عن �ال�سر�ر �لتي حلقت بها 
مع �لز�مهما �لر�سوم و�مل�سروفات ومبلغ )200( درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما 
مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�سر هذ� �العان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   
�عالن حكم بالن�سر

        يف  �لدعوى رقم 2019/701  جتاري  جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- كمال خانبابائي للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/6/30  يف �لدعوى �ملذكورة 
مبلغا  للمدعية  تللوؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �لفكرية  للملكية  ل�سالح/جاه  �عللاه 
�ليه فائدة  بالدرهم �المار�تي م�سافا  �و ما يعادلها  وقدره )72.855( دوالر �مريكي 
يف  �حلا�سل  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �عتبار�  �سنويا   %9 قدرها  ب�سيطة  قانونية 
درهم  وخم�سمائة  بامل�ساريف  عليها  �ملدعي  و�لزمت  �ل�سد�د  متللام  حتى   2019/2/19
مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العان �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   
�عالن حكم بالن�سر

        يف  �لدعوى رقم 2019/1621  جتا ري  جزئي
�ىل �ملدعي عليه/1- مطعم ق�سر �سنني )موؤ�س�سة فردية( ميثلها مالكها وليد فرحان عمري�ت 
2- وليد فرحان عمري�ت )كفيل �سامن( جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/م�سرف �المار�ت 
�ال�سامي )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد �ل�سامي نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2019/6/27  يف �لدعوى �ملذكورة �عاه ل�سالح/م�سرف 
بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م  عليهما  للمدعي  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  �ال�سامي  �المللار�ت 
و�لتكافل بان يوؤديا للم�سرف �ملدعي مبلغ )309.302( درهم و�لفائدة بو�قع 9% �سنويا وذلك من 
تاريخ �ملطالبة رفع �لدعوى �حلا�سل يف 2019/3/20 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتهما بامل�سروفات 
ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري 
با�سم  لن�سر هذ� �العللان �سدر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  �لدعوى 2019/2659 جتاري جزئي                 
ناند  جللاوتللام   -2 م  م  ذ  �س   - �سنرت  1- مرتوبوليتان ميديكال   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ند  �وركلليللد ريربودكتيف  �ملللدعللي/  �ن  ناند �الهللابللاديللا جمهول حمل �القللامللة مبا 
ذ م م وميثله / حممد ر��سد حممد بن جرب  �ندرولوجي  �سريف�سز منطقة حرة 
عليهما  �ملدعي  بللالللز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لللدعللوى  عليك  �أقللام  قد   - �ل�سويدي 
بالت�سامن مببلغ وقدره )741308.50 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  
مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 �ل�ساعة    2019/8/28 �ملو�فق  
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �الأقل
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12703 بتاريخ 2019/8/8   
�نذ�ر عديل بالن�سر

رقم 2019/5796 
�ملنذر : حممد عبد�هلل علي بوكالة �ل�سويب للعقار�ت - ذ م م  

�ملنذر �ليه : �طل�س كونتنانت للمقاوالت - �س ذ م م  
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سد�د قيمة �ملتاأخر�ت �لغري مدفوعة بح�سب عقد 
�اليجار لوجود فرتة بدون ��ستحقاق ب�سبب رجوع �سيك �اليجار بتاريخ 
تاريخ  من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة  درهللم   31950 مببلغ   2019/4/25
ن�سر هذ� �العان و�الإ �الخاء وت�سليمنا �ملاأجور ذلك ح�سب �الجر�ء�ت 

�ملتبعة لدى مركز ف�س �ملنازغات �اليجارية.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

�ليوم �خلمي�س  2001 م�ساء   يخو�س منتخبنا �لوطني لل�سباب مو�ليد 
حالياً  �ملقام  �خلارجي  مع�سكره  �سمن  و�الأخلللرية  �لر�بعة  �لودية  مبار�ته 
حتت  �آ�سيا  كللاأ�للس  نهائيات  �إىل  �ملوؤهلة  للت�سفيات  ��ستعد�د�  �سلوفينيا  يف 
 22 �إقامتها يف فل�سطني للفرتة من  �ملقرر  �آ�سيا  19 عاماً وبطولة غرب 

�أغ�سط�س �جلاري �إىل �الأول من �سبتمرب . 
ويو�جه �أبي�س �ل�سباب غد�ً نظريه منتخب كرو�تيا يف جتربة قوية ي�سعى 
خالها �جلهاز �لفني لاأبي�س بقيادة فريدو ميلني للخروج بفو�ئد عدة 

�أمام منتخب قوي ومنظم .
وكانت منتخبنا �أنهى �أم�س �الأول جتربته �لودية �لثالثة بالتعادل �ل�سلبي 

بدون �أهد�ف مع فريق �أوملبيا �ل�سلوفيني .
�أهد�فه  �ملع�سكر حقق  �أن  لل�سباب  �لوطني  �ملنتخب  �أحمد مدير  بدر  وقال 
من خال �لتدريبات �ليومية �لتي �أقيمت على فرتتني �سباحية وم�سائية 
باالإ�سافة �إىل �لتجارب �لودية �لتي �سعى خالها �جلهاز �لفني على منح 
على  للوقوف  �ملنتخب  �سفوف  يف  �ملللوجللودة  �لعنا�سر  كافة  �أمللام  �لفر�س 
�لت�سفيات  غمار  خو�س  قبل  �ملثالية  �لت�سكيلة  �إىل  �لو�سول  و  م�ستو�ها 

�الآ�سيوية وبطولة غرب �آ�سيا .

•• اأبوظبي -الفجر– رم�سان عطا

للرتحيب  �أبلللللوظلللللبلللللي  تللل�لللسلللتلللعلللّد 
من  �لكريكيت  ريللا�للسللة  مب�سجعي 
�إعان  بعد  �لعامل،  �أنحاء  خمتلف 
�تفاقية ال�ست�سافة �ملو��سم �خلم�سة 
�أبوظبي  دوري  ملللنللافلل�للسللات  �ملللقللبلللللة 
للكريكيت،  �للللللدويل   ”10 “تي 
�مللللعلللتلللملللد ملللللن �مللللجللللللل�لللس �لللللللدويل 
للللللكللريللكلليللت، وذلللللك بللالللتللعللاون مع 
ود�ئرة  �لريا�سي  �أبوظبي  جمل�س 
�أبوظبي،   - و�للل�للسلليللاحللة  �لللثللقللافللة 
ز�يد  �ل�سيخ  ��ستاد  بذلك  لي�سبح 
للكريكيت �ملوطن �جلديد للدوري 
�لريا�سي  �مللللو�لللسلللم  ملللن  �علللتلللبلللار�ً 
�لللذي يقام خللال �لفرتة   2019

من 15 �إىل 24 نوفمرب.
هذه  ت�ستقطب  �أن  �ملللتللوقللع  وملللن 
�مللللبلللاريلللات �للللللللزو�ر و�لللل�لللسللليلللاح من 
�إىل  تن�سم  �إذ  �جلن�سيات،  خمتلف 
جدول فعاليات �أبوظبي �لرتفيهية 
بالت�سويق  �ملللفللعللمللة  و�لللريللا�للسلليللة 
دوري  �سينطلق  حيث  �لللعللام،  لهذ� 

�لللللللدويل   ”10 “تي  �أبللللوظللللبللللي 
للكريكيت، �لذي ي�سم قائمة ر�ئعة 
لنجوم �لكريكيت �ملحرتفني، حتت 
�لكريكيت  قادة  �لعديد من  عنو�ن 
كلللاأ�لللس �لعامل  و�أبلللطلللال  �لللدوللليللني 

�حلاليني.
فلللرق م�ساركة   8 �لللللدوري  ويلل�للسللم 
�لبنغال،  منللور  كلللري�ال،  “فر�سان 
باختو،  �للل�للسللمللاللليللون،  �مللللحلللاربلللون 
�لبنجابية   ، �ملللل�لللسلللارعلللون  ديلللكلللان 
�الأ�لللللللسلللللللاطلللللللري، �مللللللللر�ثلللللللا �لللللعللللرب 
ور�جبوت”، باالإ�سافة �إيل العبني 
دولني مثل �لاعب يوين يورجان، 
�لفائز بلقب كاأ�س �لعامل باإجنلرت� 
باالإ�سافة �إىل �لثنائي �ل�سريانكي 
�أجنيلو ماثيوز وال�سيث مالينجا ؛ 
�ملللفلل�للسللان �سني  و�ال�لللسلللرت�لللليلللان 
و�تلل�للسللون وكلللاملللريون و�يللللت، حيث 
29 ملللبلللارة على  �لللللللدوري  يلل�للسللمللل 

مد�ر 10 �أيام متتالية.
�لتي ين�س  �لبطولة  وظهرت هذه 
�سربة   120 لللعللب  علللللى  نللظللامللهللا 
للمرة  دقلليللقللة،   90 خللللال  فللقللط 

�لعربية  �الإملللار�ت  دولللة  �الأوىل يف 
و�ست�سهد   ،2017 علللام  �ملللتللحللدة 
م�ساركة  نلللوفلللملللرب  يف  �للللبلللطلللوللللة 
مناف�سات  �للسللمللن  فلللللرق  ثللمللانلليللة 
عللدد من  �أكللرب  لت�سجيل  حمتدمة 
وترية  ذ�ت  مللبللاريللات  يف  �لللنللقللاط 

فللائللقللة �للل�للسللرعللة، ومبلل�للسللاركللة �أملع 
جنوم ريا�سة �لكريكيت من بينهم 
كري�س جايل و�سعيب مالك و�سني 
�ملنتخب  قائد  جانب  �إىل  و�ت�سون 

�لباك�ستاين �سارفر�ز �أحمد.
وبدوره، قال �سعادة عارف �لعو�ين 

�أبوظبي  ملللجللللل�للس  �لللللعللللام  �الأملللللللني 
�لبطولة  جتللد  �سوف   “ �لريا�سي 
كبرية  و�سخ�سيات  عاملية  مو�هب 
للعبة  حمتملني  �للسللفللر�ء  و�أفلل�للسللل 
باالإ�سافة  �لللعللاملللي،  �مللل�للسللتللوي  علللللى 
و�لتناف�سية  بال�سرعة  تتميز  �أنها 

كبري�ً  �إقبااًل  تلقى  و�لتي  �لعالية، 
من قبل �سكان �إمارة �أبوظبي، �الأمر 
�لنوع  تنظيم هذ�  �إىل  دفعنا  �لذي 
من �لريا�سات على �أر�س �لعا�سمة، 
 »T10« و�ستن�سم بطولة �أبوظبي
�لفعاليات  �أجللنللدة  �إىل  للكريكيت 

�لريا�سية �لبارزة �لتي ت�ستهر بها 
بينها جائزة �الحتاد  �أبوظبي، من 
 ،1 للفورموال  �لللكللربى  للللللطللري�ن 
وبللطللولللة كللاأ�للس �آ�للسلليللا لللكللرة �لقدم 
و�الأوملبياد �خلا�س �الألعاب �لعاملية 
تهدف  �إذ   ،”2019“ – �أبوظبي 
�إىل  �لللبللطللولللة  لللهللذه  ��ست�سافتنا 
�جلماهري  مللن  للمزيد  �لللو�للسللول 
�لاعبني  مللللن  �ملللللزيللللد  وتلللعلللريلللف 
باأن�سطة  و�ملللخلل�للسللرمللني  �للل�للسللبللاب 
وغريها  �لللكللريللكلليللت  وفلللعلللالللليلللات 
�أبللللوظللللبللللي«.  مللللن �لللللريللللا�للللسللللات يف 
مدير  �ل�سعيد،  ر��سد  �سعيد  وقللال 
يف  �ل�سياحية  للوجهات  �لت�سويق 
قطاع �لت�سويق و�الت�سال يف د�ئرة 
 “ �أبوظبي:   - و�ل�سياحة  �لثقافة 
“�إننا نتطلع �إىل �لرتحيب بع�ساق 
يف  �ملقيمني  �سو�ء  �لكريكيت،  لعبة 
�أو  دولللة �الإمللار�ت �لعربية �ملتحدة 
من �خلارج، حل�سور دوري �أبوظبي 
“تي 10” �لدويل للكريكيت حتى 
تقدمه  مللا  �كللتلل�للسللاف  مللن  يتمكنو� 

وجهتنا غري �لعادية باأنف�سهم«.

�للسللاجللي �ملُلك  ومللللن جللانللبلله، قللللال 
�إد�رة  جمللللل�للس  ورئللليللل�لللس  مللوؤ�للسلل�للس 
�لدولية   »T10« �أبوظبي  بطولة 
حتتل  �لبطولة  “باتت  للكريكت: 
مكانًة بارزة على �أجندة �لريا�سات 
حظيت  و�لتي  للكريكيت،  �لعاملية 
بلل�للسللعللبلليللة كبرية  �نللطللاقللهللا  مللنللذ 
و�مل�سجعني،  �لللاعللبللني  قللبللل  ملللن 
�ل�سيخ  ��ستاد  �إىل  �النتقال  وميثل 
للللللكللريللكلليللت خللطللوة جديدة  ز�يللللد 
و�لهيمنة  �للللنلللجلللاح  حتللقلليللق  نللحللو 
�إحدى  يف  �لللريللا�للسللي  �مل�سهد  علللللى 
للريا�سية  �لعاملية  �لعو��سم  �أهللم 
“ي�ستقطب  �لللعللامل.  و�أ�للسللاف:  يف 
�لبطولة  هللذه  مللن  �لثالث  �ملو�سم 
م�سجع  �أللللللللف   200 مللللن  �أكلللللللر 
وملل�للسللاهللد حللللول �للللعلللامل بللعللد �أن 
يزيد  مللا  �ملا�سية  �لن�سخة  �سهدت 
مل�ساهدة  150،000م�سجع،  عن 
�لفرق  بلللني  مللنللافلل�للسللات حمللتللدمللة 
�لثمانية �مل�ساركة وذلك خال 90 
دقيقة على �أر�س ��ستاد �ل�سيخ ز�يد 

للكريكيت باأبوظبي«.

»دوري اأبوظبي تي 10 الدويل للكريكيت« 

مب�ساركة دولية من خمتلف اأنحاء العامل ..ا�ستاد ال�سيخ زايد للكريكيت ي�ست�سيف البطولة يف ن�سختها 

يف ختام مع�ضكره اخلارجي يف �ضلوفينيا 

اأبي�س ال�سباب يواجه منتخب كرواتيا اليوم 

�أعلن مهاجم منتخب �الوروغو�ي �ل�سابق يف كرة �لقدم دييغو 
40 عاما لعدم قدرته على  فورالن �عتز�له �للعب نهائيا عن 

�ملناف�سة.
ومان�س�سرت  �ال�سباين  مدريد  التلتيكو  �ل�سابق  �لاعب  قللال 
عن  �لتوقف  “قررت  تلفزيوين  حديث  يف  �النكليزي  يونايتد 

ممار�سة كرة �لقدم �الحرت�فية«.
�لذي �ختتم م�سو�ره مع فريق كيت�سي يف هونغ  تابع �لاعب 
كونغ وكان قد �علن �عتز�له دوليا مع منتخب باده يف 2015 
�أعد  مل  لكنني  �العذ�ر  �ختلقت  �للعب،  متابعة  علي  “�قرُتح 

قادر� على �ملناف�سة و��سبح �المر �سعبا قليا«.

112 مللبللار�ة دوللليللة، وهللو ثالث  36 هدفا يف  فلللورالن  �سجل 
بر�سلونة  جنم  �سو�ريز  لوي�س  بعد  �ملنتخب  يف  هللد�ف  �ف�سل 
�سان  باري�س  هللد�ف  كافاين  و�دين�سون  هدفا(   58( �ال�سباين 

جرمان �لفرن�سي )48(.
و�خللتللري �فلل�للسللل العلللب يف مللونللديللال جللنللوب �فللريللقلليللا 2010 
حيث كان �سريكا بلقب �لهد�ف �ي�سا مع �الملاين توما�س مولر 
و�لهولندي وي�سلي �سنايدر و�ال�سباين د�فيد فيا بر�سيد خم�سة 
�الوروغو�ي  بو�سول  �هد�فه  �ساهمت  وقد  لكل منهم،  �هد�ف 

�ىل ن�سف نهائي �لبطولة.
2002 بكوريا �جلنوبية  �لعامل عامي  كاأ�س  �ي�سا يف  و�سارك 

بلقب  �ملنتخب  مللع  تللوج  �لللرب�زيللل، كما  و�للليللابللان و2014 يف 
كوب �مريكا عام 2011. وكانت مبار�ته �لدولية �الخرية يف 
ثمن نهائي مونديال �لرب�زيل حني خ�سرت �الوروغللو�ي �مام 

كولومبيا �سفر2-.
بلللارزة، فلعب يف مان�س�سرت  �وروبلليللة  �نللديللة  فلللورالن يف  وتنقل 
يونايتد �النكليزي )فاز معه بالدوري عام 2003( وفياريال 
و�تلتيكو مدريد �ال�سبانيني )فاز مع �الخري بكاأ�س يوروبا ليغ 
�الخلللرية حمل  �ل�سنو�ت  �اليللطللايل. ويف  و�نللرت   )2010 عللام 
�لياباين،  �و�للسللاكللا  �سرييزو  �لللرب�زيلللللي،  �نرتنا�سيونال  �للللو�ن 

بينيارول، مومباي �سيتي �لهندي و�خري� كيت�سي.

فورلن يعلن اعتزاله نهائيا 

•• العني - الفجر

�أبوظبي  �لثقايف �سرطة  �إد�رة نادي �لعني �لريا�سي  كرمت 
جلهودها وم�ساركتها �ملتميزة يف فعالية “�سيفنا عيناوي” 

�لريا�سي  هللز�ع  ��ستاد  يف  �ملا�سي  �الأ�للسللبللوع  �ختتمت  �لتي 
و�حلكومية  �ملحلية  و�لهيئات  �جلهات  من  عللدد  مب�ساركة 
جمل�س  ع�سو  �لظاهري  مطوع  �سلطان  وقللام  و�خلللا�للسللة. 
بهيان  �ملقدم  بت�سليم  �لثقايف  �لريا�سي  �لعني  نللادي  �إد�رة 

�ملجتمعية  �للل�للسللرطللة  �للسللوؤون  رئلليلل�للس ق�سم  �لللعللامللري  حللمللد 
مبنطقة �لعني درعا تذكارية تقدير�ً جلهود �سرطة �أبوظبي 
يف �إجناح �لفعالية. و�أعرب �ملقدم بهيان �لعامري عن �ل�سكر 
و�لتقدير الإد�رة نادي �لعني �لريا�سي �لثقايف على �لتعاون 

�مل�ستمر مع �سرطة �أبوظبي يف تنظيم �لفعاليات و�الأن�سطة 
�إىل حر�س �سرطة �أبوظبي على  �لتي تخدم �ملجتمع الفتاً 
هادفة  بفعاليات  �ملنا�سبات  خمتلف  يف  �لللد�ئللمللة  �مل�ساركة 

حتقق تطلعات وروؤية �لقيادة �لر�سيدة.

نادي العني يكرم �سرطة اأبوظبي جلهودها 
يف اإجناح »�سيفنا عيناوي«

باري�س �سان جرمان بطل  �نتقل �حلار�س �الملاين �لدويل كيفن تر�ب من 
�أعو�م،  خلم�سة  �الملللاين  فر�نكفورت  �ينرت�خت  �ل�سابق  فريقه  �ىل  فرن�سا 

بح�سب ما ذكرت و�سائل �الإعام �لفرن�سية و�الملانية.
تر�ب،  �نتقال  على  �لناديان  �تفق  �لتلفزيونية  “�سكاي”  �سبكة  وبح�سب 
للحار�س  بديا  �سان جرمان  مع  �لللبللدالء  مقاعد  على  �سيبقى  كللان  �لللذي 

�لدويل �لفرن�سي �لفون�س �ريوال.
��سارت  فيما  �سكاي،  بح�سب  يللورو  مايني   7 �ىل  �ل�سفقة  قيمة  وت�سل 

يورو. مايني  ع�سرة  “ليكيب” �ىل 
ويتوقع �ن يخ�سع تر�ب )29 عاما( �سريعا لفح�س طبي قبل �لدفاع عن 

�لو�ن فريقه �جلديد-�لقدمي.
�سان جرمان  �لللو�ن فر�نكفورت معار� من  تللر�ب  �ملا�سي، حمل  �ملو�سم  ويف 
تللاألللق يف �سفوفه  بانه  علما  �ملحلي،  �للللدوري  33 يف  بينها  مللبللار�ة   45 يف 
وحل  �لفرن�سية.  �لعا�سمة  فريق  �ىل  �نتقاله  قبل  و2015   2012 بني 
فر�نكفورت يف �ملركز �ل�سابع يف �لدوري �ملو�سم �ملا�سي ما �سمح له خو�س 

بطولة “يوروبا ليغ«.

احلار�س الأملاين تراب يعود 
اىل فرانكفورت 
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••  ر�سالة بانكوك -الفجر

�ملزروعي رئي�س  �سهد  عي�سى �سيف 
�مل�ساحبة  لاألعاب  �لظفرة  �سركة 
ورئلليلل�للس بللعللثللة �للللنلللادي �لللتللي متثل 
�لدولة يف بطولة �الأندية �الآ�سيوية 
لكرة قدم �ل�ساالت �لتي ت�ست�سيفها 
تاياند للح�سة �لتدريبية �الأخرية 
نادي  �سالة  يف  �لظفر�وي  للفار�س 
هوند� �لريا�سي وح�سر �لتدريبات 
�للعبة  ملل�للسللرف  �حلللللمللللادي  حلل�للسللن 
جمل�س  ع�سو  �ملللنلل�للسللوري  وخلللللفللان 
�سيف  علليلل�للسللى  و�للللسللللرح  �الإد�رة.  
�أ�سبح  �لللفللريللق  �أن  و�أكللللد  �مللللزروعلللي 
�لللنللو�حللي ملباريات  كللل  جللاهللز� مللن 
�لر�بعة  �ملجموعة  يف  �الأول  �للللدور 
يف  �لللفللوز  حتقيق  �ىل  نطمح  وقلللال 
�ستكون  �لتي  �ملبارة �الوىل لفريقنا 
يف �حلللللاديللللة علل�للسللر و�لللنلل�للسللف من 
بالتوقيت  �خلللملليلل�للس  �للليللوم  �للسللبللاح 
�لللنلل�للسللف ظهر�  �ملللحلللللي و�للللثلللانللليلللة 

بتوقيت بانكوك .
وركللللللز علليلل�للسللى �مللللللزروعلللللي علللللللى �ن 
�لبطوة  هللللذه  يف  يلل�للسللارك  �لللفللريللق 
للمرة �لثالثة وقال نتمنى �ن تكون 
�لثالثة ثابتة خ�سو�سا و�ن �لفريق 
��ستعد ب�سورة ممتازة عرب �لتجمع 

�للللد�خلللللللي  يف �أبلللوظلللبلللي ودبلللللي ويف 
مع�سكر �العد�د �خلارجي يف تاياند 
و�لذي ت�سمن ثاث مباريات ودية 
قدم فيها ��لفريق م�ستويات متميزة 
وحلللقلللق نلللتلللاج مللر�للسلليللة تللبلل�للسللر بان 
�مل�ستوى  �ف�سل على  �سيكون  �لقادم 
 4-4 �لتعادل  خللال  مللن  �لر�سمي 
�حد  �لفيتنامي  نللام  ت�سو  فريق  مع 
�البطال �ل�سابقني للبطولة و�لفوز 
على فريق تام�سات �لتايلندي 3-4 

وعلى فريق �سينزم �ل�سيني  2-7 
�لدور  �ىل  �لللتللاهللل  طموحنا  وقلللال 
تاياند  �ىل  نللحلل�للسللر  ومل  �للللثلللاين 
كثري�  �ساركنا  فقد  �مل�ساركة  الأجللل 
وهللللللذه �ملللللللرة هلللدفلللنلللا و��للللسللللح وهو 
�مللللنلللافللل�لللسلللة �و علللللللى �القللللللل فللر�للس
يف  بها  الي�ستهان  كقوة  �نف�سنا   A
�لللكللبللري و��ساف  �ال�للسلليللوي  �ملللحللفللل 
�للللل�للللسللللاالت  قلللللللدم  كلللللللرة  فللللريللللق  �ن 
�لبطوالت  على  عللودنللا  �لللظللفللر�وي 
�ملحلية  مللل�لللسلللاركلللاتللله  خللللللال  مللللن 
�اللقاب  �ىل  نطمح  �ن  حقنا  ومللن 
�خلللارجلليللة وحللر�للس �ملللزروعللي على 
�بوظبي  جمل�س  �ىل  �ل�سكر  توجيه 
�ملن�سوري  خمي�س  وحمد  �لريا�سي 
رئلليلل�للس نللللادي �لللظللفللرة علللللى �لدعم  
دولة  �للسللفللارة  و�ىل  للفريق  �لكبري 

�المار�ت �لعربية �ملتحدة يف بانكوك 
��ستقبالها للفريق وت�سخريها  على 

كل �المكانات �ملتاحة  للبعثة وخ�س 
�للل�للسللحللي ع�سو  علللبلللد�هلل  بللاللل�للسللكللر 

على  �المار�تي  �لدبلوما�سي  �لوفد 
طيلة  �لببعثة  مع  �ليومي  تو��سله 

و�ل�سكر مو�سول  �ال�للسلليللة   �لللفللرتة 
�ىل �حتاد �لكرة و�للجنة �لتنفيذية 

بللرئللا�للسللة عبد�مللك  �للل�للسللاالت  لللكللرة 
بانكوك  �ىل  و�لللسلللل  �لللللللذي  جلللللاين 
�مل�ساركة  �ن  وقللال  �لفريق   مل�ساندة 
تفيد  �لللللبللللطللللوالت  هلللللذه  مللللثللللل   يف 
�لللاعللبللني  كللثللري� و�للللللعللبللة ب�سفة 
�لقادمة  م�ساركاتهم  خللال  عللامللة 
تاياند  يف  �لللوطللنللي   �ملنتخب  مللع 
لتمثيل  �لظفرة  حت�سري�ت  �سمن 
�ال�سيوية  �النللديللة  كا�س  �لللدولللة يف 
�حل�سة �لتدريبية �خلتامية وتوجه 
بال�سكر �ي�سا �ىل ناديي �لن�سر ودبا 
�حللل�للسللن علللللى �لللتللعللاون �لللكللبللري مع 
�ال�سيوي  م�سو�ره  يف  �لظفرة  نللادي 
وقال �ن مثل هذ� �لتعامل و�لتعاون 
للليلل�للس غللريللبللا  وللليلل�للس جللديللد� على 
و�كللللد عي�سى  �النلللديلللة �الملللار�تللليلللة 
�ملزروعي �ن ثقة �الد�رة �لظفر�وية 
ب�سفة عامة كبرية يف �د�رة �لفريق 
م�سرف  حلللمللادي  ح�سن  يف  متمثلة 
عبد�هلل  وفي�سل  �لللنللادي  يف  �للعبة 
�لفني  و�جلللللهللللاز  �للللفلللريلللق  ملللديلللر 
متمثا يف �ملدربني روي جيماريت�س 
وعللللللبللللللد�لللللللروؤوف علللملللر �مللللللرزوقلللللي 
كلنا  وقلللال  لهما  �ملللعللاون  و�لللطللاقللم 
�لذي  �لفريق  العبي  جميع  يف  ثقة 
دعللمللنللاه مبللحللرتفللني كللبللرييللن هما 

فابيو ليما وبرونو 

�ق�سى  بلللبلللذل  �للللاعلللبلللني  وطلللاللللب 
�جللللهلللود و�ال�لللسلللتلللملللتلللاع بللاللللللعللب يف 
جللملليللع �مللللبلللاريلللات ملللع �لللتللحللرر من 
�ل�سغوط   وتوجه ح�سن �حلمادي 
بال�سكر �ىل خمي�س �ملزروعي رئي�س 
�مل�ساحبة  لالعاب  �لظفرة  �سركة 
وقال �ن ح�سوره رئي�سا لبعثة يعني 
�لفني  و�جلهازين  لاعبني  �لكثري 
ي  جللانللبللنللا  ملللن  و��لللسلللاف  و�الد�ري 
�ل�سق  �الد�ري ورنا وهيانا �الجو�ء 
�ف�سل  يللقللدم  كللي  للفريق  �ملنا�سبة 
�لنتائج  �ف�سل  ويحقق  �مل�ستويات 
�لدور  بلوغ   هو  طموحنا  وبا�سك 
�لللثللاين وكللمللا �للسللبللق و�للسللرحللت بعد 
�سهر  من  �كللر  قبل  �لطولة  قرعة 
بللللان فللريللقللنللا �ذ� وفللللق يف  ونلل�للسللف 
�ملناف�سة  مللن  �لثانية  �ملرحلة  بلوغ 
ي�ستطيع �لذهاب بعيد� يف �لبطولة 
�لثقة يف لفريق   �ن  و�كللد �حلللمللادي 
و�نلله من  متوفرة والحتدها حللدود 
�العد�د  فرتة  طيلة  تو�جده  خال 
�لاعبني  مع  �ل�سهرين  تقارب  �يل 
مل�س  و�الد�ري  �لللفللنللي  و�جلللهللازيللن 
و�ال�سر�ر  و�لعزمية  �لعالية  �لللروح 
ومتنى  �لفريق   عنا�سر  جميع  من 
�لتوففيق للجميع بتمثيل �المار�ت 

خري متثيل يف �ملحفل �ال�سيوي.  

يللللو�جلللله العلللللب �للللو�لللسلللط �للللللدويل 
�ل�سابق فر�نك المبارد مهمة �ساقة 
متمثلة  �جلللللديللللدة،  مللغللامللرتلله  يف 
كاأيقونة  �للسللورتلله  علللللى  بللاحلللفللاظ 
ت�سل�سي،  فللريللقلله  جللمللاهللري  لللللدى 
�ستامفورد  �ىل  عللودتلله  بعد  وذللللك 
بللللريللللدج للللا�لللسلللر�ف علللللللى �للللنلللادي 
يتيم  مو�سم  ر�سيده  ويف  �للندين 

كمدرب.
�ملو�سم  �نللهللاء  على رغللم جنللاحلله يف 
مان�س�سرت  خلف  �لللثللالللث  �ملللركللز  يف 
و�أملللللللام جاريه  وللليللفللربللول  �للسلليللتللي 
�للللللللنلللدنللليلللني تلللوتلللنلللهلللام و�أر�للللسللللنللللال 
وغرميه مان�س�سرت يونايتد، وفوزه 
�الأوروبللللي  �لللللدوري  م�سابقة  بلقب 
عن  ت�سل�سي  �نف�سل  للليللغ،  يللوروبللا 
�ملدرب �الإيطايل ماوريت�سيو �ساري 
�لذي عاد �ىل باده لا�سر�ف على 
فقط  و�حللد  مو�سم  بعد  يوفنتو�س، 

يف �لدوري �الإنكليزي �ملمتاز.
ملللع المبارد  �لللتللعللاقللد  قلللللر�ر  جللللاء 
�لللثللاثللة �ملقبلة،  لللاأعللو�م  كللمللدرب 

لت�سل�سي  منطقي  عاطفي  كخيار 
بامل�ساكل  حفل  متقلب  مو�سم  بعد 
عجز  �للللذي  �للسللاري  مللع  �ل�سخ�سية 
�مل�سجعني،  غالبية  مللودة  ك�سب  عن 
�للل�للسللابللق �ىل ملعبه  �لللاعللب  وعلللاد 
بلللعلللد خللملل�للسللة �أعللللللللو�م علللللللى ود�عللللله 

كاعب بالقمي�س �الأزرق.
و�تللخللذ المللبللارد )41 عللامللا( قر�ر 
�لعودة يف فرتة �سعبة مينع خالها 
تعاقد�ت  �أي  �إجللللر�ء  �لللفللريللق  علللللى 
بعقوبة من �الحتاد �لدويل )فيفا( 
ر  ملخالفة قو�عد �لتعاقد مع �لُق�سَّ
و�حللد فقط  وبعد مو�سم  �الأجانب، 
�للللذي كان  لللدربللي كاونتي  كللمللدرب 
�ل�سعود  مللن  �أدنلللى  �أو  قو�سني  قللاب 

معه �ىل �لدوري �ملمتاز.
ت�سل�سي  جللمللاهللري  �أن  �ملللوؤكللد  وملللن 
�سعيدة بروؤية المبارد يتوىل مهمة 
�ألو�نه طيلة  د�فللع عن  فريق  قيادة 
و2014   2001 بللني  عاما   13
و�أحرز معه 13 لقبا، بينها �لدوري 
و2006   2005( مللللر�ت  ثلللاث 

�أوروبلللا  �أبللطللال  ودوري  و2010(، 
ليغ”  و”يوروبا   2012 عللللللام 

.2013
للنادي  �لللتللاريللخللي  �للللهلللد�ف  لللكللن 
عام  تلللركللله  �للللللذي  هلللدفلللا(   211(
2014 ود�فع عن �ألو�ن مان�س�سرت 
 )2015  2014-( �لللسللليلللتلللي 
ونللللليلللللويلللللورك �لللسللليلللتلللي �الأملللللريكلللللي 
يعلن  �أن  قبل   )2016-2015(
يخو�س   ،2016 علللللام  �علللتلللز�لللله 
�سعبة  ظلللللروف  يف  �الأول  �مللللو�لللسلللم 
موؤثر�  العبا  ت�سل�سي  خ�سر  بعدما 
�ملنتقل  هلللاز�ر  �إديلللن  �لبلجيكي  هللو 
�ىل ريللللال ملللدريلللد �الإ�لللسلللبلللاين، وال 
قبل  تللعللو�للسلله  �أن  للللللللاد�رة  ميللكللن 
2020، يف ظل عقوبة منع  �سيف 

�لتعاقد�ت �جلديدة.
�لعقوبة  ��ستئناف  ت�سل�سي  وقلللرر 
�لريا�سي  �لتحكيم  حمكمة  �أمللللام 
�لعقوبة  رفلللع  �أملللل  علللللى  “كا�س” 
مللوقللتللا بللانللتللظللار �لللبللت بللاحلللكللم ما 
تللعللاقللد�ت هذ�  بللاجللر�ء  للله  �سي�سمح 

�ل�ساأن  بهذ�  قر�ر  �أي  لكن  �ل�سيف، 
مل ي�سدر حتى �الآن.

ويف ظل هللذ� �لللو�قللع، يبقى �جلناح 
كري�ستيان  �للللللو�علللللد  �الأملللللريكلللللي 
�الأملللللل  عللللامللللا(   20( بللوللليلل�للسلليللك 
�لفر�غ  �للسللد  لللامللبللارد يف  �لللوحلليللد 
باأن  �لذي خلفه رحيل هللاز�ر، علما 
�للللنلللادي �للللللنللدين تللعللاقللد مللعلله من 
بللورو�للسلليللا دورمتلللونلللد �الأملللللاين قبل 
�لثاين/يناير  كلللانلللون  يف  �حللللظلللر 
58 مللللليللون جنيه  �ملللا�للسللي مللقللابللل 
فريقه  مللع  بللقللي  لكنه  ��للسللرتللليللنللي، 

حتى نهاية �ملو�سم.
ويللتللعللني علللللى الملللبلللارد �للللذي يبد�أ 
�ختبار  يف  �الأحلللللد  ر�للسللملليللا  مللهللمللتلله 
�لغرمي  �أر�للللللس  علللللى  �للسللعللب جللللد� 
مان�س�سرت يونايتد يف �ملرحلة �الأوىل 
على  �العتماد  �ملمتاز،  �لللدوري  من 
�ساري.  �أهمله  �لللذي  �ل�ساب  �جليل 
وم�ساعده  يلللبلللدو  �للل�للسللبللب  وللللهلللذ� 
�ل�سابق  �مللللللدرب  ملللوريللل�لللس،  جللللودي 
�خليار  ت�سل�سي،  يف  �ل�سباب  لللفللرق 

قلب  �أي�سا  ر�أى  ما  بح�سب  �الأمثل 
دفاع مان�س�سرت يونايتد �ل�سابق ريو 
تي  بللي  ل�سبكة  تعليق  يف  فرديناند 

�سبورت حيث يعمل كمحلل كروي.
�إذ�  بللل�لللسلللر�حلللة،  فلللرديلللنلللانلللد  وقللللللال 
تعاقد�ت،  �جللر�ء  من  ت�سل�سي  منع 
ينظر  �أن  �إمكانه  يف  �أن  �أعتقد  فللا 
بللاجتللاه فللر�نللك. هللو وجودي  �سوى 
�لاعبني  يلللعلللرفلللان  )مللللوريلللل�للللس( 
�ل�سبان من عامهم �لل16. يعرفان 

ما هم قادرون على فعله«.
يقنع  �أن  الملللللبلللللارد  علللللللى  ويلللبلللقلللى 
جللمللاهللري �للسللتللامللفللورد بلللريلللدج باأن 
�ملرحلة  �أ�للسللا�للسللي يف  �للل�للسللرب عللامللل 
عقوبة  بقيت  �إذ  ال�سيما  �ل�سعبة، 
�لتعاقد�ت  ملللن  �لللللنللللادي  حلللرملللان 

قائمة.
كالوم  يبدو  بولي�سيك،  و�ىل جانب 
هللللللاد�للللللسللللللون-�أودوي �لللللللذي كلللللان يف 
طريقه لرتك �لفريق قبل �أن يتخذ 
ليكون  مر�سحا  عليه،  �البقاء  قللر�ر 
من �لوجوه �لقيادية يف �للبلوز رغم 

�أعو�مه �لل18. 
�إقناع  يف  هاما  دور�  المللبللارد  ولعب 
هاد�سون-�أودوي بالبقاء يف �لفريق 
�أقللنللعلله بللاأنلله مللن �لاعبني  بللعللدمللا 
�لللللذيللللن يللعللتللمللد عللللليللهللم، مللللا دفع 
�ملا�سي  و�للسللع  �لللو�عللد �ىل  �جلللنللاح 
معه  ح�سل  عما  و�لتغا�سي  خلفه 
�ملا�سي  يللنللايللر  �للللثلللاين  كلللانلللون  يف 
�لنادي بطلب  �إد�رة  حني تقدم من 

�لرحيل على خلفية رف�سها عر�سا 
مقدما من بايرن ميونيخ �الأملاين.

ولن يكون هللاد�للسللون-�أودوي جاهز� 
م�ستهل  يف  فللريللقلله  مللع  للم�ساركة 
من  يتعافى  كللونلله  �جلللديللد  �ملو�سم 
لها يف  �أخيل تعر�س  �إ�سابة يف وتر 
�أن  �ملتوقع  من  لكن  �أبللريللل،  ني�سان 
عليه  �العتماد  من  المبارد  يتمكن 
و�أ�ساد  �ملقبل.  �ل�سهر  مللن  �عللتللبللار� 

الملللبلللارد بللالللاعللب �للل�للسللاب �للللذي 
طويل  جللديللد  عللقللد  لتوقيع  يتجه 
�الأمد بح�سب مدربه �جلديد �لذي 
ي�سبح  �أن  باإمكانه  “مبوهبته،  قال 
ركيزة �أ�سا�سية يف �لفريق و�ملنتخب 
هنا  ُيظِهَر،  �أن  باإمكانه  �الإنكليزي. 
يف ت�سل�سي، باأنه �سي�سبح العبا من 
�لللطللر�ز �لللعللاملللي. �أنلللا �أوؤمللللن بذلك 

حقا«.

لمبارد يف مهمة احلفاظ على 
�سورته يف ت�سل�سي

غ�س نادي ت�سل�سي �النكليزي �لطرف على �عتد�ء�ت جن�سية من �أحد 
ك�سف  ما  بح�سب  �ملا�سي،  �لقرن  �سبعينيات  يف  العبني  على  ك�سافيه 

تقرير م�ستقل .
ك�سايف  كبري  �ن  جيكي  ت�سارلز  �ملحامي  قلللاده  �للللذي  �لتقرير  ووجلللد 
�لنادي �إدي هيث �لذي تويف عام 1983 كان قادر� على �لتحر�س “دون 

مو�جهة” بفتيان بني 10 و17 عاما يف �ل�سبعينيات.
وذكر �ل�سحايا �ن هيث ��ستخدم “تلميحا” جن�سيا يف غرف �ملاب�س، 
على  حت�سل  كللانللت  �جلن�سية  �عللتللد�ء�تلله  “�خطر  �ن  مللن  تللاأكللد  لكنه 

�نفر�د«.
وكان �سلوك هيث �سبه معلن بني �لاعبني و�جلهاز �لفني.

�سمن  مبللاأمللن  كللانللو�  �نللهللم  يعلمون  �الوالد  “كان  �ل�سهود  �أحلللد  قللال 
كي  �حلافلة  يف  �الخللري  تكون  �أن  تريد  ال  فاأنت  �لكبرية،  �ملجموعات 
+�إدي  ُيعترب  كللان  مللوؤخللرتللك.  على  ي�سفعك  �أو  �أحللدهللم  يتلم�سك  ال 

�لكابو�س+«.
خطري�  ومللتللحللر�للسللا  خللطللري�  كلللان  “هيث  �ن  بلليللان  يف  ت�سل�سي  وقللللال 

باالطفال” وكان �سلوكه ي�ستحق “�أكر من �للوم«.
تابع “برغم �ن �لنادي �أ�سبح �ليوم خمتلفا عما �سبق... لن نختبىء 

من �مل�سوؤولية عما حدث يف �ملا�سي«.
ويتم تقييم طلبات �لتعوي�س من قبل �سركات �لتاأمني.

�أقيل هيث عندما ��ستلم مهاجم �ملنتخب �ل�سابق جيف هري�ست �لنادي 

عام 1979. لكن هري�ست �لبالغ 77 عاما ر�هنا نفى معرفته ب�سلوك 
هيث ورف�س �جر�ء مقابات معه يف هذ� �لتقرير.

��ستهدفهم، م�سريين  �ن هيث  �ساهد� زعمو�   23 وحتللدث جيكي مع 
�ىل ر�سمهم �سورة �سخ�س “جريء، خمادع وخماطر«.

قال �أحد �ل�سهود �ن �الد�رة و�لاعبني “علمو� �و �سككو� مبا كان يقوم 
به... لكنهم غ�سو� �لنظر عن ذلك«.

�حلمامات  �ىل  يللاأتللي  كللان  �نلله  هيث  �ل�سابقني  �لاعبني  �حللد  و�سف 
وير�قب، فيما قال �آخر �نه �أطل على حجرة �ال�ستحمام �ثناء وجوده 

يف �لد�خل.
وكان هيث يكيل �ملديح على العبيه “�ملف�سلني” ويقوم بدعوتهم �ىل 

منزله مل�ساهدة مباريات كرة �لقدم، مقدما لهما �المو�ل و�حللويات 
وي�سادق عائاتهم.

هيث  و�يللقللاع  �ل�سلطات  �بللاغ  من  خائفني  كانو�  �نهم  كثريون  وقللال 
مب�سكات، فيما �أر�د �آخرون “�إقناعه” ل�سمان �ختيارهم يف �لفريق.

ر�أى �حد �ملت�سررين �ن �ال�ساءة “�أثرت كثري� علي وعلى عائلتي«.
�أ�سار  �ذ  �يلل�للسللا،  لانتقاد  غلللر�دي  د�ريلللو  �ملخ�سرم  �الإد�ري  وتللعللر�للس 
�لتقرير �إىل عدم �باغه عن هيث برغم تلقيه تقرير� باالعتد�ء على 

�سبي يف �سالة �ال�ستحمام.
ور�أى جنم ت�سل�سي �ل�سابق �ألن هاد�سون �نه من �ملعروف �ن هيث كان 

باالطفال«. “متحر�سا 

م�سوؤولو ت�سل�سي غ�سوا الطرف عن اعتداءات يف ال�سبعينيات 

الظفرة يق�ش ال�ضريط االآ�ضيوي لل�ضاالت  مبواجهة ناجويا الياباين اليوم 

عي�سى املزروعي: هدفنا بلوغ الدور الثاين واملناف�سة، ومل نح�سر للم�ساركة !

عبدامللك جاين الظفرة اأف�سل من ميثل الإمارات حاليا  
حر�س عبد�مللك جاين رئي�س �للجنة �لتنفيذية لكرة �ل�ساالت على �اللتقاء 
باعبي �لظفرة و�جلهازين �لفني و�الإد�ري عقب نهاية �لتدريبات يف فندق 
�لبطولة وحثهم على بذل �لغايل و�لنفي�س وقال لهم بكل �سر�حة �إن فريق 
�أف�سل  من ميثل �لدولة يف هذه �لبطولة يف �لوقت �حلايل مع  �لظفرة هو 
متنياتنا للفرق �الأخرى باحلذو حذو نادي �لظفرة يف �الإ�سر�ر على �مل�ساركات 
�خلارجية يف خمتلف �لبطولة وقال با �سك �إن �لفريق �كت�سب خرب�ت كبرية 
من خال متثيله يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة وقال رغم �سعوبة �ملجموعة �لر�بعة �إال 
�أن �لفريق ي�ستطيع �أن يتاأهل �إىل �لدور �لثاين موؤكد� �أن �لفار�س �لظفر�وي 

ميتلك روح �لتحدي يف مثل هذه �ملو�قف .

في�سل عبداهلل ميثل الإمارات يف الجتماع الآ�سيوي  
�الجتماع  �لظفرة يف  نللادي  فريق  في�سل عبد�هلل حممد  مدير  و�سارك 
�لفني للبطولة و�أكد �كتمال جاهزية ممثل �الإمار�ت يف بطولة �الأندية 
�مل�ساركة  �لفرق  ��ستعر��س ماب�س  �الآ�سيوية وعلى هام�س �الجتماع مت 
�أمام  يف �لبطولة و�سيلعب �لظفرة �ليوم باللون �الأزرق و�ملبار�ة  �لثانية 
وحتدث  باالأ�سفر  �لكويتي  كاظمة  و�أملللام  باالأ�سفر  �الإيللللر�ين  �لفريق 
�ملدرب روي جيماريت�س يف �ملوؤمتر �ل�سحفي �خلا�س مببار�ة �ليوم و�أكد 
�لفريق  ملو�جهة  �لظفرة  جاهزية  �كتمال  �الآ�سيوية  �الإعلللام  لو�سائل 

�لياباين �ليوم.

•• ال�سارقة-الفجر

�لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
ل�سباقات  �لللد�ئللمللة  �للجنة  عللقللدت  �ل�سارقة  حللاكللم  �العلللللى  �ملجل�س  ع�سو 
�لهجن بال�سارقة �جتماعها بالذيد ملناق�سة �لرتتيبات �خلا�سة مبهرجان 
بح�سور  وذلللك  �حلقاقة”  “ل�سن  للهجن  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب 
�لد�ئمة  �ملنظمة  �للجنة  رئلليلل�للس  �لللكللتللبللي   هللويللدن  بللن  علللللي  مللطللر  �للسللعللادة 
وعبيد  �لكتبي  �خلا�سونى  علي  حممد   : من  كل  و�سعادة  �ل�سارقة  باإمارة 
بد�ية  تاريخ  �للجنة  ر��سد بن دغي�س كما حددت  �لطنيجي و�سعيد  حامد 
مهرجان �حلقاقة مبدينة �لذيد بتاريخ 2-9-2019 على �أن تكون عدد 
�الأ�سو�ط 35 �سوطا كما ناق�ست �للجنة مو��سفات ميد�ن �ل�سباق وجتهيز 
م�سمار �لرك�س مبا يو�كب تطلعات ماك و�أ�سحاب وحمبي ريا�سة �الآباء 
و�الأجد�د وناق�ست �للجنة جو�ئز �ل�سباق �لتي تعد دعما كبري� الأهل �لهجن 
حيث ت�ساهم �جلو�ئز يف �إثر�ء �حلركة و�نتعا�س �لدورة �القت�سادية يف هذه 
�لريا�سة ف�سا عن �ملكا�سب �الأخرى بتعزيز قوة �ملناف�سة بني �مل�ساركني يف 

خمتلف �ل�سباقات

مهرجان حاكم ال�سارقة »ل�سن احلقاقة«



اخلميس    8   أغسطس    2019  م   -   العـدد  12703  
Thursday   8   August   2019  -  Issue No   12703

19191919

الفجر الريا�ضي

وجهت �للجنة �الوملبية �لدولية ر�سالة حتذيرية �ىل �للجنة �الوملبية 
�اليطالية على خلفية م�سروع قانون من �ساأنه تقوي�س ��ستقاليتها، 
وميكن �أن يوؤدي على �القل �إىل ��ستبعاد �إيطاليا عن �اللعاب �الوملبية.

ح�سلت  ر�سالة  عن  �لثاثاء  �سري�  ال  دي  كوريريي  �سحيفة  وك�سفت 
�الوملبية  �للجنة  فيها  عللربت  منها،  ن�سخة  على  بر�س  فر�ن�س  وكللالللة 
�لدولية عن قلقها �ل�سديد من م�سروع مر�سوم - قانون �لذي يف حال 
�الوملبية  �للجنة  ��ستقالية  على  و��سح  ب�سكل  �سيوؤثر  عليه،  �ملو�فقة 

�اليطالية.
�لللدوللليللة �ن �النللتللمللاء �ىل �حلللركللة �الوملبية  وذكلللرت �للجنة �الوملللبلليللة 

يفر�س �المتثال بامليثاق �الأوملبي معتربة �ن �عتماد هذ� �لن�س �سيوؤدي 
�ىل عدم تتطابق �للجنة �لوطنية “مع مبادىء �مليثاق �الوملبي.

و�قرتح جيم�س ماكاود مدير �لعاقات مع �للجان �الوملبية �لوطنية، 
�اليطالية  �للجنة  رئي�س  مللاالغللو  جللوفللاين  �ىل  �ملللوجللهللة  ر�سالته  يف 
تعديات على م�سروع �ملر�سوم، م�سدد� على �نه ال ينبغي “�عادة تنظيم 
�لنحو  على  �حلكومة”،  جانب  من  �أحادية  بقر�ر�ت  �لوطنية  �للجنة 

�ملن�سو�س عليه يف �لن�س �ال�سلي.
و�أكدت �للجنة �الوملبية �لدولية �ي�سا �نها م�ستعدة لعقد �جتماع “هذ� 
“�مل�ساعدة على  لللوز�ن من �جل  �ال�سبوع” مع نظريتها �اليطالية يف 

حل هذه �مل�ساألة«.
وقال م�سدر مقرب من �مللف بعد �ت�سال من وكالة فر�ن�س بر�س �ن 

معقد«. “�لو�سع 
27.9 من  �مللللادة  تن�س عليه  �لللدوللليللة مبللا  �الوملللبلليللة  �للجنة  وذكلللرت 
�مليثاق �الوملبي �لتي تعترب �نه يف حالة �نتهاك �مليثاق، يجوز للمجل�س 
حلماية  �ملنا�سبة  �لللقللر�ر�ت  جميع  “�تخاذ  �لدولية  للجنة  �لتنفيذي 
�ىل حد  ت�سل  قد  �لوطنية،  �الوملبية  �للجنة  بلد  �الوملبية يف  �حلركة 
�و  �لد�ستور،  كللان  �ذ�  �لوطنية”،  باللجنة  �العلللرت�ف  �سحب  �و  تعليق 
�لت�سريع، �و �للو�ئح �الخللرى �ملعمول بها يف هذه �لدولة، �و �ي عمل 

ن�ساط  “�إعاقة  تاأثري  لها  �آخللر  كيان  �ي  �أو  حكومية  وكالة  عن  �سادر 
�للجنة �الوملبية �لوطنية«

مدينتي  تر�سيح  ملف  �ختيار  من  �سهرين  بعد  �مل�ساألة  هذه  وت�ستجد 
ميانو كورتينا د�مبيت�سو ال�ست�سافة دورة �الألعاب �الأوملبية �ل�ستوية 

عام 2026، على ح�ساب �ستوكهومل �ل�سويدية.
�الوملبية  �للجنة   2015 عام  �وقفت  �لدولية  �الوملبية  �للجنة  وكانت 
�لكويتيني  �لريا�سيني  �جرب  ما  �سيا�سي،  تدخل  �لكويتية على خلفية 
تعليق  قبل   ،2016 ريللو  �أوملبياد  يف  حمايد  علم  حتت  �مل�ساركة  على 

�اليقاف يف متوز/ يوليو �ملا�سي.

الأوملبية الدولية تنذر نظريتها اليطالية بال�ستبعاد 

�لدوري  يف  يونايتد  مان�س�سرت  غاب 
�الإنللكللللليللزي �ملللمللتللاز لللكللرة �لللقللدم عن 
دوري  م�سابقة  �ىل  �ملللوؤهلللللة  �ملللر�كللز 
�أبللللطللللال �أوروبلللللللا يف كللللرة �لللللقللللدم، يف 
�عتز�ل  منذ  �ست  من  مو��سم  �أربعة 
�أليك�س  “�ل�سري”  �للل�للسللابللق  مللدربلله 
فريغو�سون، ما ي�سع �لرنوجي �أويل 
غونار �سول�سكاير �أمام م�ستقبل غري 
متعط�س  للللفلللريلللق  �ملللللعللللامل  و��للللسللللح 

لاألقاب.
�خترب “�ل�سياطني �حلمر” �ل�سعود 
�سيف  �ملا�سي:  �ملو�سم  يف  و�لهبوط 
عللنللو�نلله جلللدل مللعلللللن وملل�للسللمللر بني 
و�الإد�رة  مللوريللنلليللو  جلللوزيللله  �مللللللدرب 
�إقالة  �لللتللعللاقللد�ت �جللللديلللدة،  حلللول 
�لربتغايل يف كانون �الأول/دي�سمرب 
�الأ�سو�أ  مللن  هللي  حملية  بللد�يللة  بعد 
بل20 لقبا  �ملللتللوج  �لللنللادي  تللاريللخ  يف 
�إنكلرت�،  بطولة  يف  قيا�سي(  )رقلللم 
�سبق  �لللذي  ب�سول�سكاير  و�ال�ستعانة 
له �لدفاع عن �ألو�ن �لفريق، و�خترب 
مللع فريغو�سون و�جليل  �أيلللام جمللد 

�لذهبي للت�سعينات.
�ل�سابق  مهاجمه  مللع  �لفريق  حقق 
ترتيب  رفللعللتلله يف  �إيللجللابلليللة  بلللد�يلللة 
�للللللللللللللدوري �الإنلللللكللللللللللليلللللزي، ومتلللكلللن 
بلل�للسللكللل غلللري مللتللوقللع ملللن بلللللوغ ربع 
�أوروبلللا بعد  �أبللطللال  للللدوري  �لنهائي 
�سان  بللاريلل�للس  �للسللد  “رميونتاد�” 
لكن  بللاريلل�للس.  يف  �لفرن�سي  جللرمللان 
�سهر �لع�سل مل يدم طويا، لينتهي 
�ملو�سم �ملحلي مبركز �ساد�س خميب 
�الأربعة  خللللارج  �ملللمللتللاز،  �للللللدوري  يف 

�الأوىل �ملوؤهلة لدوري �الأبطال.
يلللجلللد   ،2020-2019 يف 
�سل�سلة  �أمللللللام  نللفلل�للسلله  �للسللوللل�للسللكللايللر 
�أبرزها �لعودة �ىل �ملناف�سة  حتديات 
�جلدية يف �لدوري �ملحلي حيث يعود 

لقبه �الأخري يف �لبطولة �ىل مو�سم 
�الأخري  �لعام  يف   ،2013-2012

لفريغو�سون.
بللعللد �لللبللد�يللة �الإيللجللابلليللة يف �أو�خللللر 
�لذي  �سول�سكاير  �أن  بللد�   ،2018
عللللني بللللد�يللللة بلل�للسللكللل مللللوقللللت، وجد 
�لفريق  الإعلللادة  �لناجحة  �لرتكيبة 
�ىل موقعه �لطبيعي بني �لكبار. لكن 
�لتعر �لذي تا، وتر�فق مع تعيينه 
مدربا ب�سكل ثابت، �أثار �لت�ساوؤل عما 
ت�سرعت  قد  يونايتد  �إد�رة  كانت  �ذ� 
يف �إيكاله ثقتها، وما �ذ� كان �لفريق 
يحتاج �ىل مدير فني يتمتع بخربة 

�أكرب على هذ� �مل�ستوى.
�ملللا�للسللي حاليا،  بللللات ملللن  كلللل ذلللللك 
�ملقبل،  �ملو�سم  �ىل  �سيكون  و�لتطلع 
تعاقد�ت  بللثللاثللة  مللعللززة  بلل�للسللفللوف 
�أ�سا�سية �أبرزها هاري ماغو�ير �لذي 
لي�سرت  ملللن  �نللتللقللاللله  �الإثلللنلللني  �أمت 
�سيتي، يف �سفقة قدرت قيمتها بل80 
يجعل  مللا  ��سرتليني،  جنيه  مليون 
�أغلى مد�فع  �الإنكليزي  �لدويل  من 

يف �لعامل.
يف  ت�سريحات  يف  �سول�سكاير  وقلللال 
نعمل  “نحن  �ملللا�للسللي  متللوز/يللوللليللو 
�ملناف�سة.  على  قادرة  ت�سكيلة  لو�سع 
لللديللنللا �لللعللديللد مللن �لللطللرق للعب. 
�سديد  دوري  هلللللو  �لللللربميللللرللللليللللغ 
على  �لرتكيز  هللو  هدفنا  �لتناف�س. 
�أف�سل  نلللكلللون  �أن  عللللليللنللا  �أنللفلل�للسللنللا، 
ونركز على �أنف�سنا. �أنا و�ثق من �أننا 

�سنقرتب من �لقمة«.
حت�سريية  فللللرتة  �للللفلللريلللق  خلللا�لللس 
��ستعد�د� للمو�سم �جلديد،  �إيجابية 
لكنه يقرتب من �سافرة �لبد�ية مع 
ال�سيما  ��ستفهام،  عامة  مللن  �أكللر 
بلل�للسللاأن ملل�للسللري العللللب خلللط و�سطه 
ومهاجمه  بللوغللبللا  بللللول  �لللفللرنلل�للسللي 
�لللبلللللجلليللكللي روملليلللللو لللوكللاكللو و�سط 
بللاالأول من ريال  حديث عن �هتمام 
مدريد �الإ�سباين وبالثاين من �إنرت 
�أليك�سي�س  و�لللتلل�للسلليلللللي  �الإيللللطللللايل، 
منذ  يللللقللللدم  مل  �لللللللللذي  �لللسلللانللل�لللسللليلللز 
�لثاين/يناير  كللانللون  يف  �ن�سمامه 

مع  به  عرف  �لذي  �الأد�ء   ،2018
�أر�سنال.

عانى يونايتد يف �ملو�سم �ملا�سي على 
جبهتي �لدفاع و�لهجوم. يف �الأوىل، 
54 هدفا يف  تلقي  �ملو�سم مع  �أنهى 
�الإنكليزي،  �للللدوري  يف  مللبللار�ة   38
وهللو �لعدد �الأعلى من �الأهلللد�ف يف 
مرماه يف بطولة �إنكلرت� منذ مو�سم 
�ل�سعيد  وعلللللى   .1979-1978
�لتهديفي، مل يكن �حلال �أف�سل، �ذ 
�كتفى بت�سجيل 65 هدفا، �أقل بل30 

من �لبطل مان�س�سرت �سيتي.
يطلق  �أن  �ىل  �للسللوللل�للسللكللايللر  يللحللتللاج 
�ملللو�للسللم �جللللديلللد ملللن حلليللث بللللد�أ يف 
لدى  �ملا�سي  �الأول/دي�سمرب  كانون 
تعيينه: �نت�سار�ت، �أهد�ف، وعاقة 

جيدة مع العبيه.
ت�سكيلته تعززت يف فرتة �النتقاالت 
�ل�سيفية بثاثة �أ�سماء رئي�سية هي 
د�نيال  �لويلزي  و�جلللنللاح  ماغو�ير، 
�سيتي،  �سو�ن�سي  من  �لقادم  جيم�س 
و�ن-بي�ساكا  �آرون  �الأميللن  و�لظهري 

و�لللذي قدرت  باال�س،  كري�ستال  من 
و�سائل �الإعام �ملحلية قيمة �نتقاله 

بل 50 مليون جنيه.
�أن �حتمال �ن�سمام  يف �ملقابل، يبدو 
من  قادما  ديباال  باولو  �الأرجنتيني 
قللد طللوي �ىل  �الإيللطللايل  يوفنتو�س 
�لتقارير  تللاأكلليللد  ملللع  رجلللعلللة،  غلللري 
�ل�سحافية �أن �لنادي مل يعد مهتما 
ر�تللللب  نللليلللل  �أر�د  �لللللللذي  بلللاللللاعلللب 
مبالغ  طلبات  مع  مرت�فقا  مرتفع، 
مقرونة  �أعماله،  وكيل  قبل  من  بها 
�حلفاظ  يف  �للللدويل  �ملهاجم  برغبة 
على مركزه يف �سفوف بطل �إيطاليا 
وعدم �النتقال �ىل فريق لن ي�سارك 
�ملو�سم  يف  �أوروبلللللا  �أبلللطلللال  دوري  يف 

�ملقبل.
موؤخر�  �سول�سكاير  �أكلللد  ذللللك،  �ىل 
باأن بوغبا �سيبقى يف �سفوفه،  ثقته 
يف حني �أن �إنرت ميان �الإيطايل مل 
مع  �لتعاقد  �متلللام  يف  رغبته  يخف 

لوكاكو.
يف �مللللو�لللسلللم �مللللقلللبلللل، تللتللجلله �أنلللظلللار 
�ىل  �حلمر”  “�ل�سياطني  م�سجعي 
�ملللهللاجللم مللاركللو�للس ر��للسللفللورد �لذي 
يوؤمل يف �أن يقدم �مل�ستوى �ملاأمول به 
من �ساحب �لقمي�س �الأحمر �لرقم 

.10
بعد  يلللتلللخلللط  مل  �لللللللللذي  �للللللاعلللللب 
�لعمر،  ملللن  و�لللعلل�للسللريللن  �حلللللاديللللة 
مللبللار�ة يف   54 هللدفللا يف   17 �سجل 
خمتلف �مل�سابقات �لعام �ملا�سي، لكن 
حال  يف  �ملللزيللد  يقدم  �أن  منه  يتوقع 
منازع  دون  كقائد  نف�سه  فر�س  �أر�د 

للفريق.
�ملا�سي عقد�  �ل�سهر  ر��سفورد  ووقع 
�أعلللللو�م مللع �لفريق  جللديللد� الأربلللعلللة 
�لذي �أكد �أنه ي�سعر بل “�ل�سرف” يف 

كل مرة يرتدي قمي�سه.

يونايتد و�سول�سكاير اأمام م�ستقبل غري وا�سح املعامل

ليفاندوف�سكي  روبللرت  �لبولندي  �لللدويل  �ملهاجم  طالب 
�ملو��سم  يف  �المللللاين  �لللللدوري  بطل  ميونيخ  بللايللرن  فريقه 
ثاثة  مللع  و�لللتللعللاقللد  �سفوفه  بتدعيم  �ملللا�للسلليللة  �ل�سبعة 
�جللل تعوي�س رحلليللل �جلناحني  �القلللل، مللن  العللبللني على 
�آريني  “�لطائر”  و�لهولندي  ريللبللريي  فللر�نللك  �لفرن�سي 

روبن مع نهاية �ملو�سم �ملن�سرم.
و�للللللللللسللللللللللرح �ملللللللهللللللاجللللللم 

مقابلة  يف  �لبولندي 
ملللللللللللللع �لللللسلللللحللللليلللللفلللللة 
بيلد”  “�سبورت 
“يف  �ال�سبوعية 

�لهجوم، خ�سرنا ثاثة العبني وهم فر�نك ريبريي و�آريني 
مل  �الآن،  وحتى  رودريغيز.  خامي�س  و)�لكولومبي(  روبللن 

يتم �لتعاقد مع �ي العب جديد لهذه �ملر�كز«.
و�سبق لليفاندوف�سكي )30 عاما( �ن عرب عن عدم ر�ساه 
�ملو�سم  ��ستهل  �للللذي  لفريقه،  �لتعاقدية  �ل�سيا�سة  عللن 
�حلللللايل بللخلل�للسللارة �لللكللاأ�للس �للل�للسللوبللر �ملللحللللليللة �مللللام غرميه 
�لتقليدي بورو�سيا دورمتوند بهدفني نظيفني. كما �سقط 
�لتي  �لودية  “�أودي” �لدولية  لللدورة  �لنهائية  �ملللبللار�ة  يف 
نظمها على ملعبه �مام توتنهام هوت�سرب �النكليزي و�سيف 
بطل �وروبا بركات �لرتجيح 5-6 بعد �لتعادل 2-2 يف 

�لوقت �ال�سلي.
ودعم �لنادي �لبافاري �سفوفه للمو�سم �جلديد بالتعاقد 
لوكا�س هرنانديز  �لفرن�سيني  �ملد�فعني  �لعامل  بطلي  مع 
ملللن �أتلللللتلليللكللو ملللدريلللد �الإ�لللسلللبلللاين وبللنللجللامللني بلللافلللار من 
�آرب  يان-فيتي  �ل�ساب  �ملهاجم  ��ستقدم  كما  �ستوتغارت، 
)19 عاما( من هامبورغ. وما ز�ل يحاول ��ستقطاب 
�لللذي ��سيب موؤخر�  لللورو� �سانيه  �لللدويل  �لنجم 

من مان�س�سرت �سيتي �النكليزي.
مع  �لتعاقد  حال  يف  “حتى  ليفاندوف�سكي  وتابع 
�آخر” من  زلنا نحتاج �ىل العللب جناح  �سانيه ما 
و�لفرن�سي  غنابري  �سريج  �لثنائي  م�ساندة  �جللل 
�لرتحيب  �للسلليللتللم  �أنلللله  مللعللتللرب�  كلللوملللان،  كينغل�سي 

هجومي«. و�سط  باعب  �أو  دفاعي  و�سط  “باعب 
نيكو  �لكرو�تي  تدريبه  ي�سرف على  �لذي  بايرن  ويعاين 
�لللرفلليللع بعد رحيل  �لللطللر�ز  مللن  بلللدالء  كوفات�س اليللجللاد 
�لللعللديللد مللن �ال�للسللمللاء، علللللى �لللرغللم مللن �ن �سفوفه تعج 
قائا  حذر  �لذي  ليفاندوف�سكي  يقلق  �مر  وهو  بالنجوم، 
13 �و 14  مع  �ملو�سم  طو�ل  لعب  �ل�سعب  من  “�سيكون 
50 �و  “�مامنا  العبا حمرتفا و��سحاب خربة”، م�سيفا 
60 مبار�ة، وال يجب علينا فقط �لتفكري باال�سبوع �ملقبل، 
�و  �خلم�سة  �و  �الربللعللة  �و  �لثاثة  باال�سهر  �لتفكري  بللل 
�ل�ستة �ملقبلة. ال منلك �لعدد �لكايف من �لاعبني الجل 
رومينيغه  هاينت�س(  و)كللللارل  هوني�س  )�أويل(  ذللللك. 
يعرفان ر�أيي«. ووعد رئي�س �لنادي هوني�س و�لرئي�س 
�لتنفيذي رومينيغه باجر�ء تعاقد�ت جديدة لتعزيز 
�سفوف �لنادي �لبافاري للمناف�سة بقوة يف �ملو�سم 
 - �لللللدوري  ثنائية  بللايللرن حقق  �ن  علما  �جلللديللد، 

�لكاأ�س يف �ملو�سم �ملن�سرم.

ليفاندوف�سكي يطالب بايرن 
بتعاقدات جديدة 

يف  ب�سمت  �سيتي  مان�س�سرت  م�سى 
�إدر�كا  �ل�سيفية،  �النللتللقللاالت  فللرتة 
�الإ�سباين  �مللللدرب  ت�سكيلة  بللاأن  منه 
�ىل  حتللتللاج  ال  غلللو�رديلللوال  جو�سيب 
بعيد�  للللللللذهلللاب  كلللبلللرية  تلللعلللديلللات 
�للللللللللدوري �الإنلللكللللللليلللزي  جملللللللدد� يف 
�ملللللمللللتللللاز لللللكللللرة �للللللقلللللدم بلللحلللثلللا عن 
تللو�للليللا. جللمللع �لفريق  لللقللب ثللالللث 
�لعام  هللذ�  يحتفل  �للللذي  �ل�سمايل 
تاأ�سي�سه،  علللللى  �سنة   125 مبلللرور 
يف �ملو�سمني �ملا�سيني  نقطة   198
يف �لللللدوري �ملللمللتللاز، وفللر�للس نف�سه 
-2018 يف  حمليا  �ملهيمنة  �لقوة 
�للللدوري  ثللاثلليللة  بلللاإحلللر�ز   2019
رغم  على  �لر�بطة،  وكاأ�س  و�لكاأ�س 
ليفربول  ملللن  �للل�للسللر�للسللة  �ملللللطللللاردة 
و�لذي  �أوروبللللا،  �أبللطللال  دوري  بطل 
�أبقى �ملناف�سة يف �لربميرليغ قائمة 
حتى �ملرحلة �الأخرية، قبل �أن يرفع 
“�سيتيزنز” �لكاأ�س بفارق نقطة  �لل 

و�حدة فقط.
�لنقاد  يللتللوقللع  �الأملللللور، ال  و�قلللع  يف 
�ملقبل  �ملللو�للسللم  يف  �للسلليللتللي  يللقللدم  �أن 
�أد�ء مغاير� عما قدمه يف �ملو�سمني 
�ملا�سيني باإ�سر�ف �ملحنك غو�رديوال 
�ململوك  �لفريق  على  ي�سرف  �لللذي 

�إمار�تيا منذ �سيف �لعام 2016.
�لللسلللتلللرتكلللز جملللللللدد� على  �الأنلللللظلللللار 
�ملللنللافلل�للسللة �لللثللنللائلليللة �ملللرجللحللة بني 
يف  �أول  لقب  عللن  �لباحث  ليفربول 
 ،1990 �لعام  �لللدوري �ملحلي منذ 
�أول  يللكللون  �أن  �ىل  �ل�ساعي  و�سيتي 
فللريللق يللتللوج بلقب ثللالللث تللو�للليللا يف 
�لللللللدوري �مللللملللتلللاز، مللنللذ حللقللق ذلك 
غلللرميللله مللانلل�للسلل�للسللرت يللونللايللتللد بني 

2007 و2009.
يلللعلللول �للسلليللتللي علللللى تلل�للسللكلليلللللة متزج 
بلللرب�علللة بلللني �خللللللربة و�مللللوهلللبلللة يف 
خمتلف خطوط �للعب، من حر��سة 
حمورية  �ىل  و�لللللللدفللللللاع،  �ملللللرمللللى 
�لللو�للسللط، و�للسللوال �ىل �ملقدمة  خللط 
�لتغيري  �لللتللهللديللفلليللة.  و�لللنللجللاعللة 
�ملقبل  �ملو�سم  �الأبللرز يف ت�سكيلته يف 

�للسلليللكللون �فلللتلللقلللاده للللقلللائلللد �للللدفلللاع 
�ملخ�سرم �لبلجيكي فن�سان كومباين 
11 عاما من  �لللذي طللوى �سفحة 
�لتفاين مع �سيتي، وعللاد �ىل باده 
لتويل مهام �لتدريب مع �أندرخلت، 
مع �لدفاع عن �ألو�نه كاعب �أي�سا.
العب  �لفريق  �سم  �ملقابل،  Wيف 
رودريغو  �للللدفلللاعلللي  �لللو�للسللط  خلللط 
هلللرنلللانلللديلللز )�مللللللعلللللروف بلللللللرودري( 
قدرت  للللللنللادي  قلليللا�للسلليللة  �سفقة  يف 

مليون  بل70  قلليللمللتللهللا 
�سيكت�سب  بلليللنللمللا  يلللللورو، 

خللللط و�لللسلللطللله كلليللفللن دي 
�لدويل  غللاب  بعدما  بللرويللن 

لفرت�ت  �ملللللوهللللوب  �لللبلللللجلليللكللي 
ب�سبب  �ملللا�للسللي  �ملللو�للسللم  يف  طويلة 

�ملا�سي،  �ملللو�للسللم  مطلع  �الإ�للسللابللة. 
كان �ل�سوؤ�ل �لذي طرحه ع�ساق كرة 
�لقدم �الإنكليزية: ماذ� بعد �لتتويج 
وح�سد  �مللللحلللللللي  �لللللللللدوري  بلللللقللب 
نقطة   19 بللفللارق  نقطة،   100
عن �لو�سيف �لذي كان مان�س�سرت 
-2017 ملللو�لللسلللم  يف  يلللونلللايلللتلللد، 
والعبوه  غو�رديوال  رد  2018؟ 
يف �مللللليللللد�ن بللالللقللتللال علللللى �أربللللع 
جبهات، و�أنهو� �ملو�سم مع ثاثية 
تاريخ  ملل�للسللبللوقللة يف  غلللري  حمللللليللة 
وكاأ�س  )دوري  �الإنكليزية  �لللكللرة 
وكاأ�س �لر�بطة(، وم�سرية قوية يف 
�أوروبللا �نتهت يف ربع  �أبطال  دوري 
�ملحلي  �ملناف�س  يللد  على  �لنهائي 
مثريتني  مو�جهتني  بعد  توتنهام 

�نتهتا ل�سالح  و�الإيلللاب  �لللذهللاب  يف 
�لللفللريللق �للللللنللدين بللفللارق �الأهللللد�ف 
)-1�سفر  �لقو�عد  خللارج  �مل�سجلة 
يف   3-4 توتنهام،  ل�سالح  لندن  يف 

مان�س�سرت ل�سيتي(.
يللللطللللارد مع  يللللللز�ل غللللللو�رديللللللوال  ال 
�سيتي، كما فعل لثاثة مو��سم مع 
بايرن ميونيخ �الأملللاين، حلم دوري 

�الأبلللطلللال �لللللذي تلللوج بلله مرتني 
ملللللع بلللر�لللسلللللللونلللة �الإ�للللسللللبللللاين. 

�لكاتالوين  �مللللللللدرب  للللكلللن 

�أن مللا قللدملله خللال �ملو��سم  يلللدرك 
�الأبطال  دوري  يف  �ملا�سية  �لثاثة 
�لنهائي  وربللع  مللرة  �لنهائي  )ثمن 
مللللرتللللني( يللجللعللل ملللنللله مللنللافلل�للسللا ال 
�لقاري،  �ل�سعيد  على  بلله  ي�ستهان 
وحلم �إح�سار “�لكاأ�س ذ�ت  �الأذنني 
يف  �الحتلللاد  �ستاد  �ىل  �لكبريتني” 

لي�س  �الأوىل،  للللللمللرة  مللانلل�للسلل�للسللرت 
د�ئما  �الأنظار هي  �ملنال. لكن  بعيد 
على �ملناف�سات �ملحلية، و�لتي يتوقع 
�الأبرز  مناف�سه  يكون  �أن  غو�رديوال 
ليفربول  �ملو�سم،  هذ�  جمللدد�  فيها 
�الآتللللي مللن تللتللويللج قلللاري �للسللاد�للس يف 
�مللللا�لللسلللي، مللتللعللطلل�للسللا للقب  �ملللو�للسللم 
حملي طللال �نللتللظللاره. و�أكلللد �ملدرب 
�الأملاين  على  تفوق  �لللذي  �الإ�سباين 
يللورغللن كلللللوب وللليللفللربللول بركات 
�ملجتمع  درع  ملللبلللار�ة  يف  �لللرتجلليللح 
 ،)1-1 �لتعادل  بعد   4-5( �الأحللد 
وجود “مناف�سني فعليني، ليفربول 
ونحن، للفوز بلقب �لدوري �ملمتاز. 
)�ملد�فع  مع  يونايتد  )مان�س�سرت( 
هاري( ماغو�ير و�لاعبني �الآخرين 
�أر�سنال،  مللعللهللم،  تللعللاقللدو�  �للللذيلللن 
ت�سل�سي، وتوتنهام، قادرة �أي�سا على 
فرتة  يف  �سيتي  �كللتللفللى  �حللل�للسللور«. 

�النتقاالت �ل�سيفية برودري، العب 
خللط �لللو�للسللط �لللدفللاعللي �لللبللالللغ من 
�لعمر 23 عاما، مل�ساندة �لرب�زيلي 
عاما(.   34( فرناندينيو  �ملخ�سرم 
ر�أى �الإ�سباين �أن فر�سة �لدفاع عن 
هذ�   )...( “عظيمة  �سيتي  �ألللللو�ن 
فريق عظيم مع العبني كبار يف كل 

منطقة من �أر�س �مللعب«.
�أ�ساف “+بيب+ هو �أف�سل مدرب يف 

�لعامل وهذ� ما دفعني للقدوم«.
حرمت �الإ�سابة �سيتي من جهود دي 
-2018 يف  طويلة  ملر�حل  بروين 
يتوقع  كان  �لللذي  �ملو�سم   ،2019
للذي  ممللاثللا  �أد�ء  فلليلله  يللقللدم  �أن 
جعله �أف�سل العب يف �لفريق ملو�سم 
2017-2018، بل حتى م�ستوى 
ملللا قللدملله يف مونديال  نللظللر�  �أعلللللى 
باده  بحلوله  وم�ساهمته   2018

ثالثة.

م�ضى ب�ضمت يف فرتة االنتقاالت ال�ضيفية 

�سيتي يبحث عن هاتريك الدوري الإنكليزي  

�أوقف نادي �سالكه �الملاين لكرة �لقدم رئي�سه كليمن�س 
ت�سريحات  خلفية  على  ��سهر  ثاثة  لفرتة  توني�س 

عن�سرية جتاه �الفارقة �دىل بها �ال�سبوع �ملا�سي.
ون�سرت جلنة �الخاقيات يف نادي �قليم �لرور بيانا يف 
وقت متاأخر م�ساء �لثاثاء على هام�س �جتماع د�فع 
خاله توني�س عن نف�سه، �تهمت فيه �الخري بلانتهاك 

حظر �لتمييز �لو�رد يف �لنظام �ال�سا�سي للنادي.
توني�س  بحق  �لعن�سرية  �تللهللامللات  �لهئية  ورفلل�للسللت 
معتربة �أن ال ��سا�س لها من �ل�سحة، و�كتفت بعقوبة 

�اليقاف دون �قالته من من�سبه.
وتعر�س توني�س )63 عاما( النتقاد�ت عقب �لت�سريح 
�ملزيد من حمطات �لطاقة  بناء  ب�ساأن  �لذي �دىل به 
يف �إفريقيا، معترب� �نه حينها �سيتوقف �الفارقة عن 

قطع �ال�سجار و�جناب �الطفال مع حلول �لليل.
�العمال على هام�س منتدى يف  رجللل  ت�سريح  وجللاء 
�نتقد  �خلمي�س،  �ملانيا  غللرب  �سمال  بللادربللون  مدينة 
�لتغري  ملكافحة  �ملانيا  يف  �ل�سريبية  �لزياد�ت  خاله 

�ملناخي.
و�ثار ت�سريح رئي�س �سالكه موجة من �ال�ستياء على 
مللو�قللع �لللتللو��للسللل �الجللتللمللاعللي، فطالب �لللعللديللد من 
با�ستقالة  �لنادي  يف  �ل�سابقني  و�لاعبني  �جلماهري 
�لنادي،  علللللى  �ال�للسللر�فلليللة  للهيئة  كللرئلليلل�للس  تللونلليلل�للس 
و�سيا�سية  �لقدم  بللارزة يف كرة  �د�نللت �سخ�سيات  فيما 

تعليقه.
ودعت وزيرة �لعدل كري�ستني المربي�ست بطل �ملانيا 
�سبع مر�ت �إىل �لتعامل مع توني�س، م�سرحة ملجموعة 
فونكه �العامية “يجب معار�سة �لعن�سرية ب�سوت 

عال وو��سح يف كل فر�سة.
وتلللقلللدم تللونلليلل�للس �الحللللد بللاعللتللذ�ر علللن �لللكلللللمللات غري 
�لائقة، موؤكد� �نه يدعم قيم �سالكه �سد �لعن�سرية، 

�لتمييز و�ال�ستبعاد.
ويللبللد�أ �سالكه �ملللو�للسللم �جلللديللد مللن بللطللولللة �للللدوري 
بقيادة مدربه �جلديد د�فيد فاغرن مبو�جهة بورو�سيا 

مون�سنغادباخ يف 17 �آب �أغ�سط�س �حلايل.

�سالكه يوقف رئي�سه ب�سبب 
العن�سرية 
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يتنكر يف هيئة ابنته للهروب من ال�سجن
يف حماولة مثرية، وفريدة من نوعها، للهرب من �ل�سجن، �رتدى 
�سجني بر�زيلي ماب�س �بنته �ل�سابة وو�سع �سعر� م�ستعار� وقناعا 
من �ل�سيليكون لتجاوز �أ�سو�ر حمب�سه،لكن �سلطات �ل�سجن �كت�سفت 
�سيلفا، وهو تاجر  د�  �ل�سجن على كاوفينو  �أمللره. وقب�س حر��س 
خمدر�ت من مدينة �أجنر� دو�س ري�س، يف جممع �سجن باجنو بوالية 
ريو يوم �ل�سبت، بينما كان يحاول �خلروج من �لباب �لرئي�س بعد 
�نتهاء موعد �لزيارة. وقالت �ل�سلطات �إن خطته كانت تق�سي برتك 
�بنته د�خل �ل�سجن مكانه. وظهر �سيلفا يف لقطات فيديو ن�سرتها 
و�سعر�  �ل�سيليكون  مللن  غريبا  قناعا  يللرتللدي  وهللو  �ل�سجن  �سلطة 
منها  ن�سائية  وماب�س  ونللظللار�ت  �الأ�للسللود  باللون  طويا  م�ستعار� 
�ل�سلطات  �لتنكر هي ما جعلت  �ملبالغة يف  �أن  ويبدو  حمالة �سدر. 
�أمره ليتم توقيفه. وعندما �أجربه م�سوؤولو �ل�سجن على  ت�سك يف 
وقالت  �لوجه.  ب�سكله �حلقيقي متجهم  �لتنكر ظهر  خلع ماب�س 
�عُتقلو�  �آخرين  �أ�سخا�س  و�سبعة  �سيلفا  �بنة  �إن  ريو  �سجون  �سلطة 
�أن �سيلفا  لا�ستباه يف حماولتهم م�ساعدته على �لهرب. و�أ�سافت 
و�أ�سبحت  عللقللوبللة.  و�للسلليللو�جلله  �للسللديللد �حلللر��للسللة  �للسللجللن  �إىل  ُنللقللل 
�ل�سجون يف �لرب�زيل متثل م�سكلة كبرية للرئي�س �جلديد جايري 
بول�سونارو �لذي تعهد مبكافحة معدالت �جلرمية و�لعنف �ملتز�يدة 
�ملا�سي عندما  �الأ�سبوع  �الأقللل  57 �سخ�سا على  وُقتل  �سنو�ت.  منذ 

�ندلعت �أعمال �سغب يف �سجن بوالية بار�.

يخ�سران 70 كغم لينجبا طفًل بالتلقيح ال�سناعي
70 كغم فيما بينهما،  �إىل خ�سارة نحو  ��سطر زوجللان بريطانيان 
حتى يتمكنا من �إجناب �الأطفال وتكوين �أ�سرة.  وكان �الأطباء قد 
�أخربو� ديا ووترفيلد ودين باركر، �أن عليهما �لعمل على �لو�سول 
�لتلقيح  عملية  يللجللريللا  �أن  قللبللل  �للسللحللي،  ج�سم  كتلة  مللوؤ�للسللر  �إىل 
دون  �الأطللفللال  الإجنلللاب  �للسللنللو�ت   5 ملللدة  كافحا  �أن  بعد  �ل�سناعي، 
جدوى. وو�سل وزن دين �إىل نحو 140 كغم، وموؤ�سر كتلة ج�سمه 
يتعدى 43، لكن وزنه �الآن يبلغ 95 كغم، بينما خ�سرت ديا نحو 
25 كيلوغر�م من وزنها، بح�سب �سحيفة مريور �لربيطانية. وقال 
دين يف مقابلة مع �سحيفة حملية “بد�أنا حمية غذ�ئية قا�سية يف 
من  كغم   70 نحو  باملجموع  وخ�سرنا  �ملا�سي،  “�سباط”  فرب�ير 
�لللز�ئللد، مللن خللال �الأكلللل �ل�سحي و�لللتللدريللب يف �ل�سالة  �للللوزن 
�ملن�سود،  �لهدف  �إىل  بعد  منا  �أي  ي�سل  “مل  و�أ�للسللاف  �لريا�سية«. 
�أن خطط  �إال  معاً«.  بذلك  للقيام  ر�ئعة  �أنها طريقة  لكننا وجدنا 
�لزوجني الإجناب طفل عن طريق �لتلقيح �ل�سناعي تلقت �سربة 
�أخرى غري متوقعة، حيث �أخربتهما �ل�سلطات �ل�سحية يف مدينة 
لهذه  ملللادي  دعللم  على  للح�سول  مللوؤهلللللني  غللري  �أنللهللمللا  برمنغهام 
�لزوجان  وياأمل  �سابقة.  لديه طفل من عاقة  دين  �لعملية، الأن 
على  و�أطلقا حملة  و�الأ�للسللدقللاء،  �الأهللل  دعللم  على  باحل�سول  �الآن 

�الإنرتنت جلمع �الأمو�ل، على �أمل �أن يتمكنا من �إجر�ء �لعملية.

ال�سني تقاطع احل�سان الذهبي يف تايوان
�ل�سينما  �سناعة  �ستمنع  �إنها  �أملل�للس،  �ل�سني  يف  �ل�سينما  �إد�رة  قالت 
تايو�ن  يف  �لذهبي  �حل�سان  جو�ئز  يف  �مل�ساركة  من  �لرئي�س  �لرب  يف 
�لتوتر بني  �إ�للسللارة على ت�ساعد  �أحللدث  �سببا، يف  �أن تعلن  وذلللك دون 
�أخبار �ل�سينما �ل�سينية، �لتي ت�سدر  بكني و�جلزيرة. و�أعلنت جملة 
عن �إد�رة �ل�سينما يف �ل�سني، �خلرب عرب ح�سابها �لر�سمي على تطبيق 
�ستعلق  �إنها  “تقول  �ل�سينما  �إد�رة  �أن  �ملن�سور  يف  وجللاء  ت�سات(.  )وي 
�لدورة  �مل�ساركة يف  و�لعاملني فيها من  �لرئي�س  �لرب  �أفام  م�ساركة 
�خلام�سة و�خلم�سني من حفل جو�ئز �حل�سان �لذهبي لعام 2019«.
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مياه و حياة على كوكبني ي�سبهان الأر�س
كوكبان �سبيهان باالأر�س يبعد�ن عنها 12 �سنة �سوئية فقط ويدور�ن حول جنم �سغري باهت قد يحتويان على مياه 

�سائلة ورمبا �سكا من �أ�سكال �حلياة بح�سب ما ك�سف علماء فلك.
“تيغاردن”، ويدور�ن يف �ملنطقة �لتي تدعم �حلياة، مثل �ملنطقة �لتي  و�لكوكبان يدور�ن حول جنم يعرف با�سم 

تدور فيها �الأر�س حول �ل�سم�س، ومت �كت�سافهما بو��سطة مر�سد ثاالر �ألتو يف �إ�سبانيا، يف يونيو �ملا�سي.
ووفقا لتقارير �سحفية علمية، فاإن �لكوكبني، �للذين يدور�ن حول �لنجم تيغاردن، �لذي يبعد عن �الأر�س 12.5 

�سنة �سوئية، منا�سبان متاما لوجود مياه �سائلة على �سطحهما وذلك لتو�فر �الأجو�ء �لازمة عليهما.
وبح�سب �لعلماء، ميكن للكوكبني “بي” و”�سي”، �لتابعني للنجم تيغاردن، دعم وجود �ملياه عليهما، حتى لو كانو� 
ن�سبيا،  رقيقا  للكوكبني  �جلللوي  �لغاف  كان  لو  �أنلله حتى  �لعلماء  ويزعم  لهما.  �جلللوي  �لغاف  �سكل  يعرفون  ال 

باملقارنة مع �لغاف �جلوي لاأر�س، �أو كان �أثخن كثري�، فقد يظل هذين �لعاملني قابلني للحياة ولوجود �ملاء.
ي�سار �إىل �أنه مت �كت�ساف �لكوكبني، �للذين يتبعان �لنجم تيغاردن، الأول مرة يف يونيو 2019، من خال ما يعرف 

�ألتو. ثاالر  مر�سد  با�سم “م�سح كارميني�س” يف 
�أما �لنجم تيغاردن، �لذي �سمي تيمنا با�سم عامل �لفيزياء �لفلكية يف نا�سا بونارد تيغاردن، فهو “جنم قزم” �أحمر 

�أ�سعته وطاقته �ل�سادرة عنه قليلة مقارنة ب�سم�سنا.
�أن �جلانب نف�سه من كل كوكب يو�جه د�ئما جنم  ويللدور �لكوكبان يف مللد�ر�ت قريبة جد� من جنمها، مما يعني 

تيغاردن، مع �لعلم �أن �لكوكب بي يدور حول �لنجم مرة كل 5 �أيام، بينما دورة �لنجم �سي تكتمل كل 11 يوما.
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تعاين من التقيوؤ لعامني ب�سبب احلليب
حريت �مر�أة بريطانية �الأطباء على مدى عامني، ومل يتمكنو� من معرفة 
�أن  بالتقيوؤ، قبل  بالغثيان و�لرغبة  �لد�ئم  �إىل �سعورها  �أدى  �لذي  �ل�سبب 

يكت�سفو� �أن كوب �ل�ساي باحلليب م�سوؤول عن ذلك.
وكللانللت �أنللطللونلليللا تللرييللل )28 عللامللاً(، مللن جللنللوب غللرب لللنللدن تللعللاين من 
�لغثيان، وتو�جه نوبات تقيوؤ �سديدة مرتني يف �ليوم على �الأقل، وذهبت �إىل 
طبيب عام للح�سول على �مل�ساعدة، عندما مل جتد �أي تف�سري الأعر��سها 

�لغريبة.
لكن طبيبها مل يكن قادر�ً على حتديد �سبب هذه �لنوبات، �لتي ��ستمرت 
تتز�يد يوماً بعد يوم، قبل �أن يتم �لك�سف عن �سببها، حيث تبني �أنها تعاين 
ب�سكل  �ل�ساي  مع  �سربه  على  �عتادت  و�لللذي  �حلليب،  جتللاه  ح�سا�سية  من 

يومي.
ويف حديث مع �سحيفة حملية قالت �أنطونيا “كنت �أ�سعر باملر�س حرفياً 
�أ�سبحت مري�سة  �لوقت، حتى  �الأمللور مع مرور  �ساءت  �ليوم. وقد  طو�ل 

ب�سكل يومي، لدرجة �أنني مل �أعد قادرة على �لذهاب �إىل �لعمل«.
و�أ�سافت “كنت �أذهب �إىل �لعمل و�أ�سرب �ل�ساي مع �حلليب ب�سكل يومي، 

ومل �أ�ستطع �أن �أ�سدق �أن هذ� �مل�سروب هو �سبب معاناتي«.
وخ�سعت �أنطونيا بعد ذلك الختبار عدم حتمل �لطعام، ملعرفة �ملركب �لذي 

ت�سبب لها بهذه �حلالة، وتبني �أنه �لربوتني �ملوجود يف حليب �لبقر.

حل ب�سيط ل�سعوبة حذف ال�سور من اآيفون
يرغب  �لعادة حني  كبرية يف  “�آيفون” �سعوبة  هاتف  م�ستخدم  يو�جه  ال 
يف حذف �ل�سور من جهازه، �إذ يكفي �أن يقوم باختيارها، ثم يتخل�س منها 
ب�سكل �سل�س يف ثو�ن قليلة، لكن هذه �لعملية ال جتري ب�سهولة ب�سكل د�ئم. 
يف  �مل�ستخدم  تعرت�س  �لتي  �ل�سعوبة  فللاإن   ،»shefinds« موقع  وبح�سب 

بع�س �الأحيان، ميكن حلها ب�سهولة، لكن عرب �تباع خطو�ت حمددة.
و�سبب هذه �ل�سعوبة يف حذف �ل�سور من �آيفون، يف بع�س �الأحيان، هو �أن 

�ل�سور تكون مرتبطة بتطبيق “�آيتيونز«.
وحني تكون �سور هاتف �آيفون منقولة �إىل هذه �ملن�سة، فاإن �حلذف غري 

ممكن بالطريقة �ملعتادة.
بل5  يقوم  �أن  �مل�ستخدم  على  يتوجب  “�آيتيونز”،  �ل�سور من  وحلذف هذه 
خطو�ت، �أولها �أن يربط هاتفه بحا�سوب �أو جهاز “ماك” ثم عليه �أن يقوم 

بفتح �لتطبيق.
“�آيفون”  خانة  على  ي�سغط  �أن  �مل�ستخدم  على  يتعني  ثانية،  مرحلة  ويف 
�أن  بو�سعه  �سيكون  ثم  �ل�سور،  �إىل ركن  فليذهب  ذلللك،  وبعد  �لتطبيق،  يف 

يحذف �ل�سور �لتي مل يعد يرغب يف �الحتفاظ بها.
�أما �ملرحلة �لر�بعة، فهي �إجر�ء ربط بني هاتف “�آيفون” و”�آيتيونز”، ثم 

تاأكد يف �الأخري من حذف �ل�سور ب�سكل فعلي من جهازك.

اإنتاج الكوكايني.. يزداد
�إنتاج  �أن  �ملللتللحللدة  �الأمم  �أعلللللنللت 
 %  5.9 بللنلل�للسللبللة  ز�د  �للللكلللوكلللايلللني 
خال �لعام 2018، مقارنة بالعام 
2017 يف كولومبيا، �ملنتج �لرئي�س 

لهذه �ملخدر�ت يف �لعامل.
و�نتقل �إنتاج �لكوكايني يف مدة �سنة 
طناً   1120 �إىل  طللنللا   1058 مللن 
�ملتحدة  �الأمم  �أفللاد مكتب  على ما 
�ملللعللنللي بلللامللللخلللدر�ت و�جللللرميلللة يف 
يف  عللر�للس  �للللذي  �ل�سنوي  تقريره 

بوغوتا.
وعللللز� �لللتللقللريللر هلللذه �للللزيلللادة �إىل 
كللثللرية. فجزء مللن نباتات  عللو�مللل 
�لكوكا �ملادة �الأ�سا�س يف �لكوكايني، 
بات يف عز مردوديته، فيما �أ�سبحت 

تقنيات �لزر�عة �أف�سل.
ويتعار�س �الرتللفللاع يف �الإنللتللاج مع 
�مل�ساحات  مللع  �لطفيف  �لللرت�جللع 
يف   ”%  -1.2“ بالكوكا  �ملللزروعللة 
2018 �لذي �أعلنته �الأمم �ملتحدة 
�جلمعة يف �إطار مر��سم �أقيمت يف 

�لق�سر �لرئا�سي �لكولومبي.
�ملتحدة،  �الأمم  وقللال ممثل مكتب 
�ملللعللنللي بلللامللللخلللدر�ت و�جللللرميلللة يف 
“مزروعات  الباك  بيار  كولومبيا، 
بلل�للسللكللل طفيف  تلللر�جلللعلللت  �للللكلللوكلللا 
�لعام �ملا�سي منتقلة من 171 �ألف 
169 �ألف  هكتار “يف 2017” �إىل 

هكتار” �لعام �ملا�سي.
�إيفان  �لكولومبي  �لرئي�س  ورحب 
دوكللليللله �لللللذي كلللان �إىل جللانللبلله يف 
�لق�سر �لرئا�سي، بقلب “�مليل �إىل 
�الرتفاع �لكبري” ملزروعات �لكوكا، 
مانويل  خلللو�ن  �سلفه  يتهم  �للللذي 

�سانتو�س بالت�سبب به.

�سلمى بلري تفقد 
�سعرها ب�سبب علجها

�إ�سابتها  علللن  فللللرتة  مللنللذ  كلل�للسللفللهللا  بللعللد 
ي�سيب  �لللذي  �ملتعدد،  �لت�سلب  مبر�س 
�إىل  م�سريًة  �ل�سوكي،  و�لللنللخللاع  �لللدمللاغ 
�أنها علمت باالإ�سابة بهذ� �ملر�س يف �آب-
�أغ�سط�س من �لعام �لفائت، لكنها تعاين 
من �أعر��سه منذ �سنو�ت، تو��سل �ملمثلة 
ب�سكل  حياتها  بلري   �الأمللريكلليللة  �سلمى 
جمهورها  مع  د�ئللمللاً  وتتو��سل  طبيعي، 
عرب �سفحتها �خلا�سة على �أحد مو�قع 

�لتو��سل �الجتماعي.
ميل”  “ديلي  لللل�لللسلللحللليلللفلللة  ووفلللللللًقلللللللا 
بوقتها  �سلمى  ��ستمتعت  �لللربيللطللانلليللة، 
نهاية  عطلة  خللال  �ل�ّسباحة  حللّمللام  يف 
�أحمر  بللبللكلليللنللي  ظلللهلللرت  �إذ  �الأ�للللسللللبللللوع، 
�سعر  �أو  مكياج  دون  طبيعية  وبللاإطللالللة 
ب�سبب  �سعرها  فللقللدت  �أن  بعد  م�ستعار، 

�لعاج.

تلغي حفل زفافها ل�سبب غريب      
بعدما  بال�سدمة  كندية  �سابة  و�أ�للسللدقللاء  �أقلللارب  �أ�سيب 
تلقو� ر�سائل �إلكرتونية منها تخربهم فيها باأنها قررت 

�إلغاء حفل زفافها، ل�سبب مل يتوقعه �أحد. 
قلللررت �للسللوز�ن �إلللغللاء حفل زفللافللهللا قبل �أربللعللة �أيلللام من 
طلبته  �لللذي  �ملبلغ  دفع  �ملدعوين  رف�س  ب�سبب  موعده، 
 1500 قر�بة  يبلغ  و�لللذي  �حلفل،  ح�سور  مقابل  منهم 

دوالر لكل �سخ�س. 
في�س  على  على �سفحتها  لها  من�سور  �للسللوز�ن يف  وبللررت 
بع�س  ب�سبب  �نللفلل�للسللا  وخطيبها  بللاأنللهللا  قلللر�رهلللا  بلللوك، 

�مل�سكات �لتي طر�أت على عاقتهما يف �الأيام �الأخرية.
و�أ�سافت “لقد جاء قر�ر �نف�سالنا بعدما رف�س �ملدعوون 
ُنقيم  �أن  ميكننا  كيف  �لللزفللاف.  حفل  نفقات  يف  �مل�ساركة 
لقد  منا�سب؟  متويل  دون  به  حلمنا  �لللذي  زفافنا  حفل 
 1500 �للسللوى  كللل �سيف  مللن  نطلب  ومل  كللثللري�ً  �سحينا 
�إقللامللة حفل  �قللرتح عليها  �للسللوز�ن  دوالر«. وكللان خطيب 
زفاف رخي�س يف فيغا�س، غري �أنها رف�ست و�أ�سرت على 
�إقامة زفاف مميز، على �أمل �أن حت�سل على �لدعم �ملايل 

�لازم من �أ�سدقائها و�أقاربها. 
�ملايل  �لدعم  على  باحل�سول  �أحامها  �نهارت  �أن  وبعد 
خطيبها  قرر  �لتكاليف،  رخي�س  زفاف  الإقامة  ورف�سها 
�لتخلي عنها، و�إنهاء عاقته بها، وفق ما نقلت �سحيفة 

مريور �أوناين �لربيطانية. 

اأغرب م�سافر على منت طائرة يف التاريخ
وثلللق علللدد مللن �لللركللاب بللهللو�تللهللم �لللذكلليللة م�سهد �أغرب 
�أثناء  ركللاب  طائرة  منت  على  توقعه  ميكن  “م�سافر” 

طري�نها، وذلك يف تاريخ �لطري�ن.
�أن  �الثللنللني،  �الأمللريكلليللة،  �أن”  �أن  “�سي  �سبكة  وذكللللرت 
�الأمريكية  “�سبرييت”  �سركة  ل�سركة  �لتابعة  �لطائرة 
نورث  واليللتللي  بللني  رحلللللة  يف  كللانللت  �لتكاليف  �ملنخف�سة 
�أثار ده�سة، والحقا رعب  كاروالينا ونيوجر�سي. لكن ما 
د�خل  �كت�سافهم وجود طائر يحلق بحرية  كان  �لركاب، 

�لطائرة بني �ملقاعد وفوق روؤو�س �مل�سافرين.
و�ساد �عتقاد بني �لركاب يف �لبد�ية �أن �الأمر يتعلق بطائر 
عادي، لكن �ت�سح الحقا �أنه خفا�س، هو �حليو�ن �لثديي 

�لوحيد �لذي ميكنه �لطري�ن.
وبعد حماوالت عدة، متكن �مل�سافرون على منت �لطائرة 
من ن�سب فخ للخفا�س، وجرى الحقا “حب�سه” يف دورة 
�ملياه. وهبطت �لطائرة ب�سام، دون وقوع حو�دث تذكر، 

ومل ي�سب �أحد باأذى كما مل ي�سب �خلفا�س.
ووفلللق �أحلللد �مللل�للسللافللريللن، مل يظهر �خلللفللا�للس علللللى منت 
�لطائرة �إال بعد 30 دقيقة من �إقاعها، ومل يعرف �أحد 

�لطريقة �لتي دخل بها �إىل �لطائرة.

ظاهرة فريدة.. »احلج يف اإ�سعاف«
يللقللعللون فري�سة  كللثللريبللن حينما  �لللقلللللق حللجللاجللا  يلل�للسللاور 
�سنو�ت طو�ل  يبدد حلم  قد  �حلللج، مما  �أثناء  ما  مر�س 

��ستعدو� فيها الأد�ء �ملنا�سك وهم ب�سحة وعافية.
وملللن بلللني مللايللني �حللللجلللاج �لللقللادمللني ملللن �للسللتللى بقاع 
باأزمات �سحية متنوعة من  �ملئات �سنويا  �الأر�للس ي�ساب 
يف  �حلج  �أيللام  وق�ساء  �ملنا�سك  �أد�ء  من  حرمانهم  �ساأنها 
�مل�ست�سفيات، مما ميثل ح�سرة كربى وخيبة �أمل لهوؤالء. ناتايل جانزهورن خالل ح�ضورها حفل فرقة فاريتيز اأوف يوجن هوليوود يف لو�ش اأجنلو�ش, كاليفورنيا. اأ ف ب

الدخان املخيف.. فيلم 
رعب حقيقي على الطائرة

للخطوط  تابعة  طائرة  ��سطرت 
�إخلللاء  �لللربيللطللانلليللة �إىل  �جلللويللة 
بالدخان،  �مللتللاأت  �أن  بعد  ركابها 
من  دقللللللائللللللق   10 قللللبللللل  وذلللللللللللك 
فالن�سيا  مدينة  مطار  يف  هبوطها 
�إ�للسللبللانلليللا. و�أجلللرب ركلللاب طائرة  يف 
�إيرويز” على ��ستخد�م  “بريتي�س 
�ملز�لج �ملن�سدلة �خلا�سة باحلاالت 
�لللللطللللارئللللة بللللللدال مللللن �لللل�لللسلللللللم �أو 
�الأنبوب، بعد �أن حطت ب�سام على 

مدرج مطار فالن�سيا .
وكللتللبللت �ملللل�لللسلللافلللرة لللو�للسللي بللللر�ون 
علللللى حلل�للسللابللهللا علللللى تللويللرت تقول 
كان  �لللطللائللرة  د�خلللل  “�مل�سهد  �إن 
وفقا  حقيقي”،  رعب  بفيلم  �أ�سبه 
�إندبندنت  �سحيفة  عنها  نقلته  ملا 

�لربيطانية.
لتجربة  تللعللر�للسللت  �إنللللهللللا  وقللللالللللت 
خمللليلللفلللة علللللللللى مللللللنت �لللللطللللائللللرة 
م�سيفة  فالن�سيا،  �إىل  �ملللتللوجللهللة 
�لطائرة  يف  �لللركللاب  مق�سورة  �أن 
و��سطرو�  بللالللدخللان..  “�متاأت 
خمللللارج  بلللو��لللسلللطلللة  �إخلللائلللنلللا  �إىل 
�لللللطللللو�رئ.. وحللل�للسللن �حللللظ نزل 
�جللللمللليلللع وكلللللللهلللم بلللللخلللللري«. �أملللللا 
�لتي  فيتزباتريك،  غايل  �مل�سافرة 
كانت برفقة زوجها متوجهني من 
لق�ساء  �إ�سبانيا  �إىل  هيرو  مطار 
�مل�سافرين  �إن  فللقللالللت  �لللعللطلللللة، 
ي�سرخون  وكانو�  بالذعر  �أ�سيبو� 
فيتزباتريك  و�أ�لللسلللافلللت  خلللوفلللا. 
كانت  للغاية..  خائفة  كانت  “لقد 
�للللرحلللللللة علللللللى و�لللسلللك �للللو�لللسلللول، 
�أخذت  فقبل �لهبوط بع�سر دقائق 
و�لهبوط  �النخفا�س  يف  �لطائرة 
ب�سرعة بينما �لدخان يندفع د�خل 

مق�سورة �لركاب.

األعاب الفيديو العنيفة.. هل فعل ت�سبب املذابح يف اأمريكا؟
�ملتحدة،  �لللواليللات  كللل مللرة تقع فيها جملللزرة يف  يف 
يعود �حلديث من جديد �إىل �الأ�سباب �حلقيقية �لتي 

�أدت �إليها.
متجر  يف  ت�سوقهم  �أثللنللاء  �سخ�سا   20 مهاجم  وقتل 
�سباح  تك�سا�س  بللواليللا  بللا�للسللو  �إل  مللديللنللة  يف  مللكللتللظ 
�للل�للسللبللت، وتلللويف �أحلللد جللرحللى هلللذ� �لللهللجللوم �الثنني 
لرتتفع �حل�سيلة �ىل 21 قتيا. بينما قتل 9 �آخرون 
13 �ساعة  �أوهللايللو، بعد  �أمللام حانة يف د�يتون بوالية 
فقط. و�رتكب �ملجزرتني �سابان يف �أو�ئل �لع�سرينيات 

من عمرهما.
وتللطللرق �لللرئلليلل�للس �الأملللريكلللي، دونللالللد تللر�مللب، �إىل 
�إن  �ملجزرتني، وقال  �إىل  �أدت  �لتي  �ملحتملة  �الأ�سباب 
من بينها �ألعب �لفيديو �لعنيفة �لتي �أ�سبحت �سائعة 

يف �ملجتمع �الأمريكي.
�مل�سوؤولني  من  �لعديد  �إىل  بحديثه  تر�مب  و�ن�سم 
�لفيديو  �أللللعلللاب  �أن  �علللتلللربو�  �للللذيلللن  �الأملللريكللليلللني 
وت�سهل عملية  �إن�سانيتهم  من  �الأ�سخا�س  “جترد” 

�إطاق �لنار على �الآخرين وقتلهم.
�لقو�نني  ت�سديد  بلل�للسللاأن  �سيئا  تللر�مللب  يللقللرتح  ومل 

�الأمريكية �إز�ء �متاك �أ�سلحة قوية كالتي ت�ستخدم 
ب�سكل روتيني يف عمليات �لقتل �جلماعي.

�لقتل  دور يف جر�ئم  �لفيديو  لكن هل فعا الألعاب 
�جلماعي؟

تورد �سبكة “�سي �أن �أن” �أن �ملوؤ�س�سات �ملعنية باالأحو�ل 
�لنف�سية حت�س على منع �الأطفال من ممار�سة �ألعاب 
�لفيديو �لعنيفة، ذلك �أن �الأمر قد يقود �إىل �سلوك 

عدو�ين.
�أجريت  �لتي  �الأبللحللاث  �أن  �إىل  �أ�للسللارت  �ل�سبكة  لكن 
يف �للللواليلللات �ملللتللحللدة مل جتلللد �للسلللللة مللبللا�للسللرة بني 
وجر�ئم  �لفيديو  �ألللعللاب  مار�سو�  �لذين  �الأ�سخا�س 

�لقتل �جلماعية با�ستخد�م �لر�سا�س.
بو�ست”  “و��سنطن  �سحيفة  �أوردت  جللانللبللهللا،  مللن 
تللقللريللر� حلللللاول دحللل�لللس فلللكلللرة �رتباط  �الأملللريكللليلللة 
�أو �مل�سكات  جر�ئم �لقتل �جلماعي باألعاب �لفيديو 
�سددت  در��لللسلللات  �إىل  �لللتللقللريللر  و��للسللتللنللد  �لللنللفلل�للسلليللة. 
�أقلللوى ور�ء هللذه �جلللر�ئللم، مثل �سهولة  على دو�فلللع 
باال�ستياء،  �لقوي  و�ل�سعور  �الأ�سلحة  على  �حل�سول 

و�لرنج�سية وغريها.

اأريانا غراندي تفاجئ بربرا 
�سرتي�سند على امل�سرح

�أطلت �لنجمة �لعاملية  �أريانا غر�ندي  على �مل�سرح كمفاجاأة يف حفل  بربر� �سرتي�سند 
. وغنت �أريانا �لبالغة من �لعمر 22 عاما �إىل جانب جنمة �لغناء �لبالغة من �لعمر 

77 عاماً، يوم �أم�س يف �سيكاغو.
 No More Tears )Enough Is �أريانا وبربر� غنيا �سوياً ن�سخة جديدة من 

Enough(  �لتي غنتها يف �الأ�سا�س بربر� مع دونا �سامر.
وو�سفت �أريانا هذه �لليلة باأنها �أجمل ليلة يف حياتها.

 The Barbra Streisand« يذكر �أنه يف عام 1963، �سدر �ألبوم بربر� �الأول بعنو�ن
Album«، وهي جنمة خا�ست جمال �لتمثيل ونالت �لكثري من �جلو�ئز.


