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اأجرى ات�صاال هاتفيا مع الرئي�س ال�صيني
حممد بن زايد يعرب عن ت�صامن الإمارات مع ال�صني 
يف مواجهة تداعيات انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد  

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  �أجرى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�ت�����ش��اال هاتفيا م��ع فخامة  �أم�����س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ق��ائ��د �الأع��ل��ى  ن��ائ��ب 
خالله  بحثا  �ل�شعبية  �ل�شني  جمهورية  رئي�س  بينغ  ج��ني  �شي  �لرئي�س 
�لبلدين  بني  �ل�شاملة  �ال�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  وتعزيز  �ل�شد�قة  عالقات 

�ل�شديقني �إ�شافة �إىل عدد من �لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.
و�أعرب �شموه - خالل �الت�شال - عن ت�شامن دولة �الإمار�ت مع جمهورية 
�ل�شني يف مو�جهة تد�عيات �نت�شار  فريو�س كورونا �مل�شتجد و��شتعد�دها 
لتقدمي خمتلف �أ�شكال �لدعم جلهودها يف هذ� �الإطار .)�لتفا�شيل �س3(
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الفروف خالل كلمته يف جنيف  )� ف ب( 

عالقة تفر�شها �لظروف

اأردوغان يقر ب�صقوط قتلى من جنوده يف ليبيا

معركة ت�صفية ح�صابات بني امليلي�صيات يف طرابل�س
•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلن �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان، مقتل 
جنديني تركيني يف ليبيا حيث �أر�شلت �أنقرة جنود�ً 
طر�بل�س،  ومقّرها  �لوطني  �لوفاق  حكومة  لدعم 

متحّدثاً للمرة �الأوىل عن خ�شائره يف هذ� �لبلد.
�أنقرة �شقط  �أردوغ���ان يف موؤمتر �شحايف يف  وق��ال 

�شهيد�ن هناك يف ليبيا.
�جلنديان  ُقتل  متى  �ل��رتك��ي  �لرئي�س  ي��ح��ّدد  ومل 

ومن �جلهة �لتي قتلتهما.
دعماً  جنود�ً  �الأخ��رية  �الأ�شابيع  يف  تركيا  و�أر�شلت 
�ل�شر�ج،  ف��اي��ز  برئا�شة  �لوطني  �ل��وف��اق  حلكومة 
بقيادة  �لليبي  �لوطني  �جلي�س  ق��و�ت  مو�جهة  يف 

�مل�شري خليفة حفرت.
�إىل ذلك، ت�شاعدت حّدة �خلالفات بني ميلي�شيات 
ط��ر�ب��ل�����س ووزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة ف��ت��ح��ي ب��ا���ش��اغ��ا على 
خ��ل��ف��ي��ة �ل��ت�����ش��ري��ح��ات �الأخ�����رية �ل��ت��ي �ت��ه��م فيها 
�لوزير ميلي�شيا �لنو��شي، �أكرب و�أقوى ميلي�شيات 
�لنفوذ  و����ش��ت��غ��الل  �مل�����ايل  ب��ال��ف�����ش��اد  �ل��ع��ا���ش��م��ة، 

لالعتد�ء على موؤ�ش�شات �لدولة. 

لت�شفية  م��ع��رك��ة  �إىل  �خل���الف���ات  ه���ذه  وحت���ّول���ت 
قو�ت  ب��ني  �خل���الف���ات  ف��ج��وة  تعك�س  �حل�����ش��اب��ات، 
�لوفاق وجت�شد �ل�شر�ع على �ل�شلطة و�لنفوذ بني 

�أجنحتها.
�الإخو�ن،  جماعة  على  �ملح�شوب  با�شاغا،  وهاجم 
ميلي�شيات  �الأح���د،  ي��وم  م�شاء  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف 
وبا�شتغالل  بالف�شاد  و�تهمها  م�شلحة يف طر�بل�س 
�لد�خلية  وز�رة  ���ش��د  و�ل��ت��اآم��ر  و�الب���ت���ز�ز  �ل��ن��ف��وذ 
و�خ�������رت�ق ج���ه���از �مل���خ���اب���ر�ت و�����ش���ت���خ���د�م���ه �شد 
ق�شائياً.  مبالحقتهم  هدد  كما  �لدولة،  موؤ�ش�شات 

وخ�س با�شاغا بالذكر ميلي�شيا �لنو��شي.
�أكرب  �ل��ن��و����ش��ي و�ح����دة م��ن  ل���و�ء  وُت��ع��د ميلي�شيا 
�جلماعات �لع�شكرية �مل�شلحة يف طر�بل�س، وتتاألف 
وت��ع��م��ل يف منطقة  ع�����ش��و،   700 م���ن  �أك����ر  م���ن 
�أب��و���ش��ت��ة يف ط��ر�ب��ل�����س، ع��ل��ى ب��ع��د �أم��ت��ار ف��ق��ط من 
قاعدة �أبو�شتة �لبحرية، حيث يوجد مقر �ملجل�س 
�مليلي�شيا  ه��ذه  وتدير  �ل��وف��اق.  حلكومة  �لرئا�شي 
عدة نقاط تفتي�س وت�شري دوريات يف �ملنطقة، وهو 
�ل�شيا�شي  �مل�شهد  يف  مهم  دور  لعب  من  مّكنها  ما 

و�لع�شكري يف �لعا�شمة طر�بل�س.

ال�صليب االأحمر يدعو اإىل ال�صماح للمدنيني بالعبور االآمن 

لفروف: وقف اإطلق النار يف اإدلب ا�صت�صلم للإرهابيني

علوي: خمطط لإف�صال مترير احلكومة العراقية
•• بغداد-وكاالت

�لعر�قي  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  ك�����ش��ف 
ع��الوي عما  توفيق  �ملكلف حممد 
مترير  الإف�شال  ب�املخطط  و�شفه 
ح��ك��وم��ت��ه ع���ن ط��ري��ق دف���ع مبالغ 

باهظة للنو�ب.
و�أو����ش���ح ع���الوي يف ت��غ��ري��دة على 
الإف�شال  خمططا  هناك  �أن  تويرت 
مترير �حلكومة ب�شبب عدم �لقدرة 
�ل�شرقات،  يف  �ال����ش���ت���م���ر�ر  ع���ل���ى 
�ل�������وز�ر�ت  الأن  ت���ع���ب���ريه،  ب��ح�����ش��ب 
م�شتقلني  وزر�ء  قبل  م��ن  ���ش��ت��د�ر 
ونزيهني، و�أن هذ� �ملخطط يتمثل 
بدفع مبالغ باهظة للنو�ب وجعل 
�ل��ت�����ش��وي��ت ����ش���ري���اً، م�����ش��ي��ف��ا �أن���ه 
غري  �ملعلومة  ه��ذه  تكون  �أن  ياأمل 

�شحيحة.
�ل���ربمل���ان  ي��ع��ق��د  �أن  �مل����ق����رر  وم�����ن 
ج��ل�����ش��ت��ه �ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، م���ن �أجل 

•• عوا�صم-وكاالت:

�لرو�شي،  �خلارجية  وزي��ر  رف�س 
�شريغي الفروف، �أم�س �لثالثاء، 
�لدعو�ت �إىل وقف هجوم �جلي�س 
يف  مو�شكو  م��ن  �مل��دع��وم  �ل�شوري 
وقال  �شوريا،  غربي  �شمال  �إدل��ب 
�إن ذلك �شيكون مبثابة ��شت�شالم 

لالإرهابيني.
وق������ال �ل�����وزي�����ر �ل����رو�����ش����ي �أم�����ام 
�الأمم  �الإن�شان يف  جمل�س حقوق 
�ملتحدة بجنيف، �إن وقف �لهجوم 
لن يكون مر�عاة حلقوق �الإن�شان، 
�إنه ��شت�شالم لالإرهابيني، بل  بل 

وحتى مكافاأة لهم على �أفعالهم.
�ملجتمع  �أن  الف����������روف  و�أك����������د 
�لدويل و�ملفو�شية �لعليا حلقوق 
بعرقلة  م���ل���زم���ت���ان  �الإن�����������ش�����ان 
�أن  �إىل  الفتا  �ملتطرفني،  طريق 
�ل����زم����الء يطغى  ب��ع�����س  م���وق���ف 
ت��ربي��ر فظائع  �ل��رغ��ب��ة يف  ع��ل��ي��ه 

�جلماعات �ملتطرفة و�الإرهابية.
هجوما  �ل�شوري  �جلي�س  وي�شن 
وحميطها  �إدل�������ب  ع���ل���ى  و�����ش���ع���ا 
بنزوح نحو  ت�شبب  منذ دي�شمرب، 
�الأمم  وف��ق  �شخ�س،  �أل��ف   900

ت���رم���ب ي��ط��ال��ب 
بت�صييق  اإي����ران 
اخلناق على داع�س

•• وا�صنطن-وكاالت:

دونالد  �الأم��ريك��ي  �لرئي�س  ق��ال 
ترمب، �أم�س �لثالثاء، �إنه ينبغي 
على  �خلناق  ت�شييق  �إي��ر�ن  على 

تنظيم د�ع�س.
�لرئي�س  �أك��د  �ملا�شي،  و�الأ���ش��ب��وع 
ب��الده تقوم بعمل  �أن  �الأم��ريك��ي 
ج��ي��د ���ش��د �إي�������ر�ن، م�����ش��ري�ً �إىل 
�أي�����دو�  �الأم���ريك���ي���ني  �أغ���ل���ب  �أن 
�الإي����ر�ين  �جل����ر�ل  ق��ت��ل  عملية 
�لتابع  �ل����ق����د�����س  ف���ي���ل���ق  ق����ائ����د 
للحر�س �لثوري �الإير�ين، قا�شم 
غارة  يف  ق�شى  �ل���ذي  �شليماين، 
كانون  ي��ن��اي��ر   3 ي����وم  �أم���ريك���ي���ة 
�لثاين �ملا�شي بالقرب من مطار 

بغد�د �لدويل.
ت��غ��ري��دة على  ت���رم���ب يف  وك���ت���ب 
م��وق��ع ت��وي��رت: ن��ق��وم بعمل جيد 
�إير�ن ولي�س �لوقت منا�شباً  �شد 
�أغلب  �أن  �أ���ش��اف  ت���ر�ٍخ. كما  الأي 
يوؤيدون عملية قتل  �الأمريكيني 

�شليماين �الإرهابي.
�ل�شغوط  ت�����ش��ع��ي��د  ���ش��ي��اق  ويف 
على �إير�ن، عنّي ترمب، ريت�شارد 
غرينيل، �ل�شفري �الأمريكي لدى 
باأعمال  �لقائم  �أملانيا، يف من�شب 
�لوطنية.  �ال���ش��ت��خ��ب��ار�ت  م��دي��ر 
وغ��ري��ن��ي��ل ه���و �أح����د �أل����د �أع����د�ء 

طهر�ن.

ال��رح��لت  تعلق  الإم�����ارات 
اجل�����وي�����ة م�����ع اإي�������ران

•• اأبوظبي-وام:

للطري�ن  �لعامة  �لهيئة  �أعلنت 
�لرحالت  ج��م��ي��ع  تعليق  �مل����دين 
جمهورية  من  و�لقادمة  �ملتجهة 
فيها  �الإ����ش���الم���ي���ة مب����ا  �إي��������ر�ن 
و�ل�شحن  �ل������رك������اب  ط������ائ������ر�ت 
�أ�شبوع  �أم�����س ومل���دة  �ع��ت��ب��ار� م��ن 
�إطار  يف  وذل���ك  للتجديد،  قابلة 
�لتي  �الح�����رت�زي�����ة  �الج���������ر�ء�ت 
تقوم بها دولة �الإم��ار�ت ملو�جهة 
�مل�شتجد  ك�������ورون�������ا  ف������ريو�������س 

.COVID-19

ت���دع���م���ه���ا �ل���������ش����رب����ات �جل���وي���ة 
على  �ل�شيطرة  �ن��ت��ز�ع  �لرو�شية، 
�آخر منطقة كبرية حتت �شيطرة 
�مل��ع��ار���ش��ة يف ���ش��وري��ا، ب��ع��د مرور 
�حلرب.  ب���دء  ع��ل��ى  ���ش��ن��و�ت  ت�شع 
�شوري  م���ل���ي���ون  ق����ر�ب����ة  وت�������ش���رد 
ب�شبب �لقتال يف �الآونة �الأخرية.

�للجنة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
�إف�������ادة  يف  ه����ي����ذرجن����ت����ون،  روث 
���ش��ح��ف��ي��ة يف ج��ن��ي��ف: ن��ح��ث كل 
�ل�شماح للمدنيني  �الأطر�ف على 
مناطق  يف  ���ش��و�ء  ب��اأم��ان  بالتنقل 
�أو  �الأط���ر�ف  تلك  عليها  ت�شيطر 

عرب �خلطوط �الأمامية.
و�أ�شافت: ندعو كل �الأطر�ف على 
�ل�شليب  )ف��رق  بتحرك  �ل�شماح 
�الأحمر( وتقدمي �شمانات �أمنية 
حتى يت�شنى لنا �ال�شتجابة ب�شكل 
على  �لنا�س  الحتياجات  منا�شب 

جانبي �خلطوط �الأمامية.
على  �حل�شول  تعذر  �أن  و�أ�شافت 
�ل���رع���اي���ة �ل��ط��ب��ي��ة و�الإم��������د�د�ت 
�ل�شرورية يف منطقة �إدلب يخلق 
�أو�شاعا تهدد �حلياة، �أدت بالفعل 
�إىل ح��االت وف��اة ك��ان م��ن �ملمكن 

جتنب حدوثها.

�لتي ح��ّذرت �الثنني من  �ملتحدة 
حمام دم بعد �أن �أ�شبح �لقتال يف 
ب�شكل  قريبا  �شوريا  غ��رب  �شمال 
نحو  ت���اأوي  م��ن خميمات  خطري 

مليون نازح.
�إدلب منذ  وت�شاعد �لتوتر ب�شاأن 
مو�جهات  م���ع  ف���رب�ي���ر   م��ط��ل��ع 

و�جلي�س  �ل���رتك���ي  �جل��ي�����س  ب���ني 
�ملعارك  ه���ذه  و�أث�����ارت  �ل�����ش��وري، 
ومو�شكو  �أنقرة  بني  توتر�  �أي�شاً 

�لد�عمة لدم�شق.
�أخ�����رى، دع���ت �للجنة  م��ن ج��ه��ة 
�ل����دول����ي����ة ل��ل�����ش��ل��ي��ب �الأح����م����ر 
�الأط���������ر�ف �مل���ت���ح���ارب���ة يف �إدل�����ب 

�ل�شماح  �إىل  �أم�������س،  �ل�����ش��وري��ة، 
ل���ل���م���دن���ي���ني ب���ال���ع���ب���ور �الآم��������ن، 
ه���رب���ا م����ن �ل���ه���ج���م���ات، وذّك������رت 
�مل�شت�شفيات  ب���اأن  �الأط����ر�ف  تلك 
حممية  و�مل�����د�ر������س  و�الأ�������ش������و�ق 

مبوجب �لقانون �لدويل.
�لتي  �ل�شورية،  �ل��ق��و�ت  وحت���اول 

بهدف املُحافظة على ال�صورة الب�صرية واجلمالية للإمارة
حممد بن را�صد ي�صدر مر�صوما 

ب�صاأن تنظيم الإعلنات يف اإمارة دبي
•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء رعاه �هلل، ب�شفته حاكماً الإمارة دبي �ملر�شوم رقم 6 ل�شنة 2020 
�لب�شرية  �ل�شورة  على  �ملُحافظة  بهدف  دب��ي،  �إم���ارة  يف  �الإع��الن��ات  تنظيم  ب�شاأن 
و�جلمالية لالإمارة، و�شمان تو�ُفق �لو�شائل �الإعالنية مع �لبيئة �لعمر�نية فيها، 
وتنظيم �الإع��الن��ات يف �الإم���ارة، وفق قو�عد و�إج���ر�ء�ت و��شحة وحُم���ّددة، وتعزيز 
باالإعالن، دعماً  يتعّلق  ة و�لقطاع �خلا�س يف كل ما  �ملُخت�شّ �لتن�شيق بني �جلهات 

لع و�ملُنتجات و�خلدمات وغريها. خلطط �لت�شويق و�لرتويج لل�شِّ
�ملرورية يف  �لعامة و�ل�شالمة  �ل�شالمة  �ملُحافظة على  �إىل  �ملر�شوم كذلك  ويهدف 
�الإمارة، من خالل تنظيم و�شع �لو�شائل �الإعالنية على �ملحال �لتجارية و�ملباين 

رق و�الأنفاق و�جل�شور و�مليادين.     )�لتفا�شيل �س2( و�الأر��شي �لف�شاء و�لطُّ

•• القاهرة-اأبوظبي-وام:

�مل�شري  �لرئي�س  وف��اة  عن  �لقاهرة  فى  �أم�س  �أعلن 
 91 ن��اه��ز  م��ب��ارك ع��ن عمر  �الأ���ش��ب��ق حممد ح�شني 

عاما.
�لرئا�شة  �إن  �أ(  �س  )�أ  �مل�شرية  �الأن��ب��اء  وكالة  وقالت 
�الأ�شبق  �لرئي�س  �أم�����س  لها  ب��ي��ان  ف��ى  نعت  �مل�شرية 
قادة  ك��اأح��د  لوطنه  قدمه  مل��ا  م��ب��ارك  ح�شني  حممد 
و�أب���ط���ال ح���رب �أك��ت��وب��ر �مل��ج��ي��دة، ح��ي��ث ت���وىل قيادة 
�ل��ق��و�ت �جل��وي��ة �أث��ن��اء �حل��رب �لتي �أع���ادت �لكر�مة 

و�لعزة لالأمة �لعربية.
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب  بعث  وقد 
�إىل  تعزية  برقية  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
فخامة �لرئي�س عبد �لفتاح �ل�شي�شي رئي�س جمهورية 
م�شر �لعربية �ل�شقيقة، عرب فيها عن خال�س تعازيه 
و�شادق مو��شاته يف وفاة �لرئي�س �ال�شبق جلمهورية 

م�شر �لعربية حممد ح�شني مبارك.
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  بعث �شاحب  كما 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني �إىل فخامة 

�لرئي�س عبد�لفتاح �ل�شي�شي.

الإمارات الأوىل عربيا يف موؤ�صر القوة الناعمة و�صمن 
املراكز الأوىل عامليا يف التاأثري العاملي والعلقات الدولية

•• دبي-وام:

حّلت دولة �الإمار�ت يف �ملركز �الأول عربياً و�لعا�شر عاملياً يف معياري �لتاأثري 
�ألف   55 من  موؤلف  جمهور  نظر  وجهة  من  �لدولية  و�لعالقات  �لعاملي 
�لناعمة  �ل��ق��وة  ملوؤ�شر  �لعاملي  �لتقرير  �إع���د�د  در����ش��ات  يف  �شاركو�  �شخ�س 

2020 �ل�شادر موؤخر�ً خالل �أعمال �لقمة �لعاملية للقوة �لناعمة.
فاينن�س  ب��ر�ن��د  موؤ�ش�شة  ت��ع��ده  �ل���ذي  �ل���دويل  �لتقرير  نتائج  �إع���الن  ومت 
بالتعاون مع جامعة �أك�شفورد، خالل �لقمة �لعاملية للقوة �لناعمة 2020، 
ك��ي م��ون، وبح�شور  ب��ان  ل��الأمم �ملتحدة  �ل��ع��ام �الأ���ش��ب��ق  مب�شاركة �الأم���ني 
500 من �مل�شوؤولني �لدوليني و�حلكوميني و�لدبلوما�شيني و�الإعالميني 
و�ملخت�شني يف قطاعات �الأعمال و�القت�شاد و�لثقافة و�لعمل �لدبلوما�شي، 
يف �لعا�شمة �لربيطانية لندن يف 25 فرب�ير 2020. )�لتفا�شيل �س3(

الهدنة بني اإ�صرائيل وغزة �صامدة  

م�صتوطنات جديدة تق�صم ال�صفة الغربية اإىل �صطرين
•• القد�س-غزة-وكاالت

ق������ال ق����ي����ادي يف ح����رك����ة �جل���ه���اد 
�الإ����ش���الم���ي، �أم�������س �ل���ث���الث���اء، �إن 
م�شر  فيها  تو�شطت  �لتي  �لهدنة 
�حل�����دود  ع���ل���ى  �مل���ت���ح���دة  و�الأمم 
تز�ل  ال  غ��زة،  قطاع  �إ�شر�ئيل  بني 
���ش��ام��دة، وذل����ك ب��ع��د ي��وم��ني من 

�لت�شعيد.
وق����ال خ�����ش��ر ح��ب��ي��ب، �ل��ق��ي��ادي يف 
�جل��ه��اد �الإ���ش��الم��ي: ه��ذه �جلولة 
عاهدت  �ملقاومة  ولكن  �نتهت،  قد 
����ش���ع���ب���ه���ا ب���������اأن ك�����ل ع����������دو�ن من 
برد  �شيقابل  �ل�شهيوين  �الحتالل 

فعل من �ملقاومة.
من جانبه، قال �جلي�س �الإ�شر�ئيلي 
�إن���ه �أع���اد فتح ط��رق ق��رب �حلدود 
�أغلقها  ك���ان  �ل���ث���الث���اء،  غ����زة،  م���ع 
خدمة  و�إن  �ل����ق����ت����ال،  ب�����دء  ع���ن���د 
باملنطقة.  �شت�شتاأنف  �ل��ق��ط��ار�ت 

وفقا لرويرتز.
�أم�س  �إ�شر�ئيل،  ك�شفت  ذل��ك،  �إىل 
الإن�شاء  خ���ط���ط  ع����ن  �ل����ث����الث����اء، 
��شتيطانية جديدة  3500 وحدة 
�لقد�س  ب���ني   ،1 �إي  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
ي�شاهم  �ل�����ذي  �الأم�����ر  و�الأغ���������و�ر، 
�لغربية  �ل�شفة  تق�شيم  يف  عمليا 

�إىل ق�شمني.
�الإ�شر�ئيلي  �ل����وزر�ء  رئي�س  وق��ال 
�أعطى  �إن�����ه  ن��ت��ان��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ني 

�أو�م������������ره ب���ال���ت���خ���ط���ي���ط الإن�������ش���اء 
��شتيطانية جديدة  3500 وحدة 
على  �ل��و�ق��ع��ة   ،1 �إي  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ومنطقة  �ل��ق��د���س  ب���ني  �ل��ط��ري��ق 
مر��شل  �أف���اد  م��ا  بح�شب  �الأغ����و�ر، 

�شكاي نيوز.
و�أو�شح رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي 
ب�شاأن  توجيهات  �أ���ش��درت  ق��ائ��ال: 
خطة بناء 3500 وحدة �شكنية يف 
�ملنطقة �إي1-، م�شري� �إىل �ملرحلة 
�الأولية من �خلطة، و�أ�شاف: لقد 
تاأخر هذ� ملدة �شت �شنو�ت ون�شف 

�ل�شنة.

حتتفظ با�صتقللية ا�صرتاتيجية كبرية:
مل ت�صقط الهند يف ح�صن املع�صكر الأمريكي!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

�لذي  تقاربهما  من  متبادل  ب�شكل  �لبلد�ن  ي�شتفيد 
�ل�شني.  نهو�س  الح��ت��و�ء  �ل�شعي  �لبد�ية  يف  فر�شه 
ووفًقا ل�شيا�شة عدم �النحياز، حتتفظ �لهند مع ذلك 
ح، يف هذ�  با�شتقاللية ��شرت�تيجية كبرية، كما يو�شّ
�لباحث  �ج���ر�ه مي�شيل دي غ��ر�ن��دي،  �ل��ذي  �حل���و�ر 
مودي:  ه��ن��د  ك��ت��اب  م��وؤل��ف  ج��اف��ري��ل��وت،  كري�شتوف 
�لذي  �لعرقية،  و�لدميقر�طية  �لقومية  �ل�شعبوية 

ن�شرته فيارد عام 2019. 
*ما �لذي يرّبر �لتقارب �حلايل بني �لواليات �ملتحدة 

و�لهند؟
مو�قف  تهيكل  بال�شني  �ل�شلة  �لعالقة،  ه��ذه  يف   -
�لتاأثري �ملتز�يد لبكني،  �جلانبني. تخ�شى �لهند من 
خ��ا���ش��ة وزن��ه��ا يف ج��ن��وب �آ���ش��ي��ا: يف �ل��ب��د�ي��ة، كانت 
���ش��ري��الن��ك��ا، وحتى  وب��اك�����ش��ت��ان، و�الآن  ب��ورم��ا  ه��ن��اك 

نيبال. لذلك يجب على �ل�شر�كة �ال�شرت�تيجية مع 
�لواليات �ملتحدة �أن ت�شاعد �لهند، �أواًل، على �حتو�ء 
فان  �الأم��ري��ك��ي،  �جلانب  على  �م��ا  �ل�شيني.  �لزحف 

�لعالقة بال�شني، تغّذي �هتماما متز�يد� بالهند.
)�لتفا�شيل �س13(

�ل��ت�����ش��وي��ت ع��ل��ى ح��ك��وم��ة حممد 
توفيق عالوي �ليوم �الأربعاء.

�لعر�قية  �حلكومة  رئي�س  و�أع��ل��ن 
�أن  تويرت،  على  تغريدة  يف  �ملكلف 
�لدعم  ب��ت��وف��ري  ت��ل��ت��زم  ح��ك��وم��ت��ه 
مبكرة  �نتخابات  الإج���ر�ء  �لكامل 

ونزيهة.
لقيادة  ي�شعى  �إن����ه  ع����الوي  وق����ال 
�ن��ت��خ��اب��ات نزيهة  ن��ح��و  �الن��ت��ق��ال 
مبكرة، يختار فيها �ل�شعب ممثلية 
�ملقبلة، وتلتزم �حلكومة  للمرحلة 
ب��ت��وف��ري �ل���دع���م �ل��ك��ام��ل الإج����ر�ء 
ونزيهة  ح����رة  م��ب��ك��رة  �ن��ت��خ��اب��ات 
�ملفو�شية  حت����دده  م��وع��د  ب���اأق���رب 
لالنتخابات  �مل�����ش��ت��ق��ل��ة  �ل���ع���ل���ي���ا 

وجمل�س �لنو�ب.
ت����زود  �أن  ع���ل���ى  ت����اأك����ي����ده  وت����اب����ع 
�مل�شتقلة  �ل����ع����ل����ي����ا  �مل����ف����و�����ش����ي����ة 
مبوعد  ح��ك��وم��ت��ه  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
�شنة من يومنا  حم��دد، ال يتجاوز 

ممثليه  �ل�شعب  فيها  يختار  ه��ذ� 
للمرحلة �ملقبلة.

ن���ائ���ب رئي�س  �أع������رب  م���ن ج��ه��ت��ه، 
�ل��ع��ر�ق��ي ب�شري �حل���د�د،  �ل��ربمل��ان 
�حلدث  مع  �شابقة  مد�خلة  خالل 
�حلكومة  حت���دد  �أن  يف  �أم���ل���ه  ع���ن 
�لقادمة موعد �النتخابات �ملبكرة.

حكومة  �أن  �إىل  �حل���د�د  �أ���ش��ار  كما 
�إ�شكاليات  يف  ت��ت�����ش��ب��ب��ت  ع�����الوي 
�أن��ه من  �شيا�شية ع��دي��دة، و�أ���ش��اف 
�أكر�د  وزر�ء  �ختيار  �ملعقول  غ��ري 
دون �لت�شاور مع قياد�ت كرد�شتان.
وتو�جه حكومة عالوي �لعديد من 
�لعقبات لتمريرها يف ظل �نتقاد�ت 
�ل�شيعة  وب��ع�����س  و�ل���ك���رد  �ل�����ش��ن��ة 

ملنهجه يف �ختيار �ملر�شحني.
جل�شة  �نعقاد  �أن  مر�قبون  وي��رى 
�ل��ت�����ش��وي��ت ي���و�ج���ه خم��اط��ر عدم 
�لف�شل  ظ���ل  �ل��ن�����ش��اب يف  �ك��ت��م��ال 

بتحقيق تو�فق على �حلكومة.

م�شتوطنات �الحتالل تبتلع �ر��شي �ل�شفة  )رويرتز(

اكتمال الإ�صتعدادات لإقامة 
التمرين الع�صكري امل�صرتك تعزيزا 

للعلقات الماراتية المريكية
)�لتفا�شيل �س3(

�ملنطقة،  ه��ذه  �لبناء يف  �شاأن  وم��ن 
ي�����ش��ه��م، وب�������ش���ورة ع��م��ل��ي��ة، يف  �أن 
�ملحتلة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ة  تق�شيم 
�لفل�شطينيون  و�أد�ن  ق�شمني.  �إىل 
�شربة  ب����اع����ت����ب����اره����ا  �خل������ط������وة 
دولتهم  �إقامة  يف  الآمالهم  جديدة 

�مل�شتقلة.
وك����ان �حل���دي���ث �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي عن 
�ل��ب��ن��اء يف ه���ذه �مل��ن��ط��ق��ة ل��ق��ي، يف 
�ملجتمع  م���ن  م��ع��ار���ش��ة  �ل�����ش��اب��ق، 
�ل�������دويل، وب��خ��ا���ش��ة م���ن �الحت����اد 

�الأوروبي.
كان  نتانياهو  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 

ق����د �أع����ل����ن ع����ن ه�����ذه �خل���ط���ط يف 
�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن ف���رب�ي���ر �جل����اري، 
فيها  ي�شعى  �نتخابية  حملة  و�شط 
�ملوؤيدين  �لناخبني  �أ�شو�ت  لك�شب 
ل��ل��م�����ش��ت��وط��ن��ات، وف�����ق م����ا ذك����رت 

رويرتز.
وك�����ان ن��ت��ان��ي��اه��و ق���د ت��ع��ه��د ب�شم 
�مل�شتوطنات �الإ�شر�ئيلية يف �ل�شفة 
�ملحتلة وغور �الأردن يف �إطار خطة 
�لرئي�س  ع��ر���ش��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل�����ش��الم 
�الأم��ريك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب �ل�شهر 
�لفل�شطينيون  ورف�شها  �مل��ا���ش��ي، 

وقالو� �إنها متحيزة الإ�شر�ئيل.
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اأخبـار الإمـارات
ملتقى حتدي الأمية يناق�س دور الإعلم يف حمو الأمية

•• دبي -وام:

ناق�شت جل�شة �الإعالم ودوره يف مو�جهة �الأمية  �شمن فعاليات ملتقى 
حتدي �الأمية  - �لذي يقام برعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رع��اه �هلل  - و�ق��ع �الإع��الم �لعربي ودوره يف مو�جهة م�شكلة �الأمية 
و�لتحديات �لتي تو�جهه و دور و�شائل �لتو��شل �الجتماعي و�الإعالم 
يف  ل��الإع��الم  فاعلية  �أك��ر  دور  لتحقيق  �ملقرتحة  و�حل��ل��ول  �لرقمي 
ق�شية �الأمية. وحتدثت خالل �جلل�شة نادين �شمرة مدير عام من�شة 
وياك - �لتابعة ل�شركة زي �إنرتتينمنت - عن و�قع �الإعالم �لرقمي يف 
مو�جهة �الأمية يف ظل قلة �ملحتوى �لتعليمي يف هذه �ملن�شات وعدم 
توجه �شانعي �ملحتوى لهذ� �لنوع ..د�عية �إىل �شرورة عر�س حمتوى 

�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  وج���ود  �إط����ار  يف  ال�شيما  ج���اذب  وت��وع��وي  تعليمي 
�الجتماعي وعدد كبري من �ملن�شات �لرقمية.

قيمة  ذي  وتعليمي  توعوي  حمتوى  باإن�شاء  �ملحتوى  �شناع  وطالبت 
عالية ي�شاركونه عرب من�شات �لتو��شل �الجتماعي و�ملن�شات �لرقمية 
ن�شر  �لقطاع �خلا�س يف  �الإع��الم من  و�شائل  تعاون  �أهمية  ..م��وؤك��دة 
ر�شائل ت�شجيع حمو �الأمية و�تباع و�شائل �لتعليم �حلديثة وبطريقة 
تفاعلية بال�شوت و�ل�شورة يف وقت �أ�شرع. كما دعت و�شائل �الإعالم �إىل 
ر�شد ميز�نيات للمحتوى �لتعليمي ولفتت �النتباه �إىل �شرورة �أخذ 
و�ملحتوى  �مل�شتهدف  �جلمهور  لتحديد  �العتبار  بعني  �الإح�شائيات 
و�أ�شلوب �لطرح. من جهته قال ن�شاأت �لديهي �لرئي�س �لتنفيذي لقناة 
تن �إن  �إن و�شائل �الإعالم ميكن �أن تلعب دور�ً �أ�شا�شياً يف حمو �الأمية 

ويجب تفعيل هذ� �لدور ب�شكل �أكرب يف �لوطن �لعربي.

وزارة �صوؤون الرئا�صة تنعي الرئي�س امل�صري الأ�صبق حممد ح�صني مبارك
•• اأبوظبي-وام:

نعت وز�رة �شوؤون �لرئا�شة �ملغفور له حممد ح�شني مبارك �لرئي�س �مل�شري 
�الأ�شبق �لذي و�فته �ملنية �م�س.

�هلل  بق�شاء  موؤمنة  بقلوب   : �لتايل  �لبيان  �لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة  و�أ�شدرت 
وقدره تنعي وز�رة �شوؤون �لرئا�شة �ملغفور له حممد ح�شني مبارك �لرئي�س 

�مل�شري �الأ�شبق �لذي �نتقل �إىل جو�ر ربه �م�س.
و�أمته  وطنه  خلدمة  حياته  كر�س  ب���ارز�ً  ق��ائ��د�  �لعربية  �الأم���ة  فقدت  لقد 
�لت�شامن  حتقيق  �أج��ل  م��ن  م�شهودة  م��و�ق��ف  ع��ربرَ  �شاأنها  ورف��ع��ة  �لعربية 
�لعربي ووهب حياته لنه�شة جمهورية م�شر �لعربية �ل�شقيقة و�لدفاع عن 
ق�شاياها بكل �شدق و�أمانة و�إخال�س وكانت تربطه عالقة وطيدة وخا�شة 

مع �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - طيب �هلل ثر�ه - وعمل مع 
�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 
�هلل" على تعزيز �لعالقات �لتاريخية و�الأخوية بني م�شر و �الإمار�ت حيث 
�إىل  ع��ودة م�شر  �شاهم يف  كما  كافة،  �ملجاالت  �شهدت عالقاتهما تطور� يف 
�للحمة �لعربية بعد �إنقطاع د�م عدة �شنو�ت ف�شال عن دوره يف تعزيز دور 

م�شر على �ل�شعيدين �لعربي و �لدويل .
ن�شال �هلل �لعلي �لقدير �أن يلهم �أ�شرة �لفقيد �ل�شرب و�ل�شلو�ن يف هذ� �مل�شاب 
�ل�شديقني  م��ع  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  و�ن  �جل���ز�ء  خ��ري  يجزيه  و�ن  �جللل 

و�ل�شهد�ء و�الأبر�ر .. و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون.
وقد تقرر تنكي�س �الأعالم ليوم و�حد بجميع �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات �حلكومية 

د�خل �لدولة و�شفار�تها وبعثاتها �لدبلوما�شية يف �خلارج.

بهدف املُحافظة على ال�صورة الب�صرية واجلمالية للإمارة

حممد بن را�صد ي�صدر مر�صوما ب�صاأن تنظيم الإعلنات يف اإمارة دبي

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء رعاه �هلل، ب�شفته حاكماً الإم��ارة دبي �ملر�شوم رقم 6 
�ملُحافظة على  �إم��ارة دبي، بهدف  �الإعالنات يف  ب�شاأن تنظيم   2020 ل�شنة 
�ل�شورة �لب�شرية و�جلمالية لالإمارة، و�شمان تو�ُفق �لو�شائل �الإعالنية مع 
�لبيئة �لعمر�نية فيها، وتنظيم �الإعالنات يف �الإمارة، وفق قو�عد و�إجر�ء�ت 
ة و�لقطاع �خلا�س  و��شحة وحُم��ّددة، وتعزيز �لتن�شيق بني �جلهات �ملُخت�شّ
لع و�ملُنتجات  يف كل ما يتعّلق باالإعالن، دعماً خلطط �لت�شويق و�لرتويج لل�شِّ

و�خلدمات وغريها.
ويهدف �ملر�شوم كذلك �إىل �ملُحافظة على �ل�شالمة �لعامة و�ل�شالمة �ملرورية 
يف �الإمارة، من خالل تنظيم و�شع �لو�شائل �الإعالنية على �ملحال �لتجارية 
رق و�الأنفاق و�جل�شور و�مليادين وغريها من  و�ملباين و�الأر��شي �لف�شاء و�لطُّ
�الأماكن �لعامة، ومر�قبة �ملادة �الإعالنية ملنع �أي ت�شليل �أو �إدر�ج معلومات 
و�الآد�ب  �لعام  للنظام  خُماِلفة  تكون  �أو  �جلمهور  على  ُتوؤثِّر  �شحيحة  غري 

�لعامة.
وُتطّبق �أحكام هذ� �ملر�شوم على �الإعالنات كاّفة �لتي تتم يف �الإمارة، مبا يف 
ة، و�ملناطق �حلرة مبا  ذلك �الإعالنات �لتي تتم د�خل مناطق �لتطوير �خلا�شّ

فيها مركز دبي �ملايل �لعاملي.

- االإعلن والو�صيلة واملوقع االإعلين 
وعّرف �ملر�شوم �الإعالن باأنه �إعالم �جلمهور عن �شلعة �أو خدمة �أو فعالية �أو 
�أو �أي ن�شاط �أو عمل م�شروع، �شو�ء  �أو �آلة  منتج �شناعي �أو جتاري �أو جهاز 
�ل�شوء  �أو  �ل�شوت  �أو  �ل�شور  �أو  �لر�شم  �أو  �لكتابة  �الإع��الن عن طريق  ك��ان 
وغريها من و�شائل �لتعبري �الأخرى، كما عّرف �لو�شيلة �الإعالنية على �أنها 
يتم  ُموؤّقتة،  �أو  د�ئمة  �إلكرتونية،  �أو  تقليدية  كة،  ُمتحرِّ �أو  ثابتة  و�شيلة  �أي 
و�لبالونات،  و�الأعمدة،  ياجات،  و�ل�شِّ �للوحات،  ومنها  لالإعالن،  ��شتخد�مها 
و�ملُل�شقات،  �ل��ب��ح��رّي��ة،  و�ل��و���ش��ائ��ل  و�مل���رك���ب���ات،  و�ل���ط���ائ���ر�ت،  و�مل��ن��اط��ي��د، 
و�ملجالت  ُحف  �ل�شُّ ت�شمل  وال  �أخ���رى،  و�شيلة  و�أي  و�مل��ط��وّي��ات،  و�خل��ر�ئ��ط، 
و�ل���دورّي���ات، و�مل��و�ق��ع �الإل��ك��رتون��ّي��ة، و�الإذ�ع�����ة و�ل��ت��ل��ف��زي��ون، و���ش��ا���ش��ات دور 

�لعر�س �ل�شينمائية.
�ل��ت��ج��ارّي��ة، وو�جهات  �مل��ر�ك��ز  ل��ل��م��ر���ش��وم،  �الإع�����الين، وف��ق��اً  �مل��وق��ع  وي�شمل 
�ملباين و�أ�شُطِحها، و�الأر��شي �لف�شاء، وحرم �لطريق، و�مليادين، و�حلد�ئق، 
مُيِكن  �آخ��ر  موقع  و�أي  �لبحرية،  و�لو�شائل  و�ملركبات،  �لعاّمة،  و�ل�شو�طئ 

�الإعالن فيه با�شتخد�م �لو�شيلة �الإعالنية.

- االإعلن يف االإمارة 
وُيحظر على �ل�شخ�س �الإعالن يف �أي موقع �إعالين باالإمارة �إال بعد �حُل�شول 
ي�شمل جمموعة من  �ل��ذي  للدليل  وفقاً  �إ�شد�ره  يتم  �ل��ذي  �لت�شريح  على 
رها الإ�شد�ر  �الإجر�ء�ت و�ال�شرت�طات و�ملُتطّلبات و�ملُو��شفات �لتي يجب توفُّ
�أن ي�شع  ُي��ز�ول �أي ن�شاط �قت�شادي يف دبي،  �لت�شريح، ويجب على كل من 
على و�جهة �ملحل �لذي ُيز�ول فيه �لن�شاط �إعالناً يدل على ن�شاطه و��شمه 

و�بط �ملُعتمدة يف �لدليل. �لتجاري، وفقاً لل�شروط و�ل�شّ
ت�شاريح  ب��اإ���ش��د�ر  ة  �ملُخت�شّ �جل��ه��ات  �مل��ر���ش��وم  وح���دد   .. ة  �ملخت�شّ �جل��ه��ة   -
�لتنمية  ود�ئ��رة  و�ملو��شالت،  �لطرق  وهيئة  دب��ي،  بلدية  وت�شمل:  �الإع��الن، 
لطة  و�ل�شُّ �خلا�شة،  �لتطوير  مناطق  على  �ملُ�شِرفة  لطة  و�ل�شُّ �القت�شادية، 
�لعاملي،  �مل��ايل  دب��ي  �الإم���ارة مبا فيها مركز  �حُل��ّرة يف  �ملنطقة  �ملُ�شِرفة على 
ُك���لٌّ يف جمال  �مل��الح��ّي��ة،  دب��ي  و�ُشلطة مدينة  �مل���دين  ل��ل��ط��ري�ن  دب��ي  وهيئة 

�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة، و�الأ���ش��ج��ار، و�مل��ن��اط��ق �مل��ح��ظ��ورة و�مل��م��ن��وع��ة مُبقت�شى 
�لت�شريعات �ل�شارية، و�ملناطق �لع�شكرية، وو�جهات �ملباين �ل�شكنية، و�ُشرفات 

ة. �ملباين، و�الأماكن �لتي ي�شُدر بتحديدها قر�ر من �جلهة �ملُخت�شّ

- التزامات املُ�صّرح له 
و�بط  ون�ّس �ملر�شوم على �أن يلتزم �ملُ�شّرح له بعدد من �اللتز�مات وهي: �ل�شّ
�لت�شريح،  يف  �ملُ��ح��ّددة  �الإعالنّية  �لو�شيلة  ون��وع  �لزمنّية  و�ملُ��دد  و�مل�شاحات 
وعدم  �لدليل،  يف  �ل���و�ردة  و�ملُو��شفات  و�ملُتطّلبات  ��روط  و�ل�����شُّ و�الإج����ر�ء�ت 
ة،  �ملُخت�شّ �جلهة  ُمو�فقة  على  �حُل�شول  قبل  للغري  �لت�شريح  عن  �لتناُزل 
ُمبنّي يف  ملا هو  �الإع��الن، وفقاً  ة على  �ملُخت�شّ �لت�شريح و�جلهة  وو�شع رقم 

�لدليل، وتوّخي �لدّقة و�ملو�شوعية و�مل�شد�قية يف م�شمون �الإعالن.
�ل�شريعة  �أحكام  مع  م�شمونه  يتنافى  ب��اأاّل  ب��االإع��الن  له  �ملُ�شّرح  يلتزم  كما 
�الإمارة،  يف  �ملرعّية  و�لتقاليد  �لعاّمة،  و�الآد�ب  �لعام  �لنِّظام  �أو  �الإ�شالمّية 
�أجنبّية  لغة  �أي  ��شتخد�م  وي��ج��وز  �الإع����الن،  يف  �لعربّية  �للغة  و����ش��ت��خ��د�م 
�الإعالن،  يف  �الأ�شا�شية  �للغة  هي  �لعربية  �للغة  تكون  �أن  �شريطة  بجانبها، 
و�أاّل تقل عن 50 % من حجم �لو�شيلة �الإعالنّية، و�أن تكون يف �الأعلى �أو 
على �جلهة �لُيمنى منه، و�أن تكون �شليمة من �لناحية �للغوية و�الإمالئية، 
ر ��شتخد�م �لو�شيلة �الإعالنّية على �ملظهر �جلمايل �لعام، �أو �ل�شحة  و�أاّل ُيوؤثِّ
و�ل�شالمة �لعامة �أو �ل�شالمة �ملرورية �أو �شالمة �ملالحة �جلوية، ويجب �أاّل 
يكون من �شاأن ��شتخد�م �لو�شيلة �الإعالنية حجب و�شيلة �إعالنية �أخرى، �أو 
ة، كما يجب �أن ُير�عي  رر باالأ�شخا�س �أو �الأمو�ل �لعاّمة �أو �خلا�شّ �إحلاق �ل�شّ
نظافتها،  على  و�ملُحافظة  �الإعالنية  للو�شيلة  �لدورية  يانة  �ل�شِّ له  �ملُ�شّرح 
�لعاّمة،  و�ل�����ّش��الم��ة  �لبيئة  وع��ل��ى  ل��الإم��ارة،  �جل��م��ايل  �ملظهر  على  ح��ف��اظ��اً 

وتوفري ُن�شخة من �لت�شريح يف موقع �إن�شاء وتركيب �لو�شيلة �الإعالنية.
- �إز�لة �لو�شيلة �الإعالنية و�إلغاء �لت�شريح .. و�ألزم �ملر�شوم �ملُ�شّرح له، وعلى 
ة، �إز�لة �لو�شيلة �الإعالنّية و�إعادة �حلال �إىل ما كان عليه خالل  نفقته �خلا�شّ
ُمّدة  �نتهاء  وه��ي:  ح��االت  يف  ة،  �ملُخت�شّ �جلهة  دها  حُتدِّ �لتي  �لزمنّية  �ملُهلة 
�أو �لعقد �ملرُبم مع �ملُ�شّرح له، و�إلغاء �لت�شريح وفقاً الأحكام هذ�  �لت�شريح 
�أو  �ملر�شوم، و�الإخالل باأي من �اللتز�مات �ملن�شو�س عليها يف هذ� �ملر�شوم، 
خُمالفة �ال�شرت�طات و�ملُتطّلبات و�ملُو��شفات �ملُحّددة يف �لت�شريح �أو �لدليل، 
وُيحظر على �ل�شخ�س �إز�لة �أو نزع �أو ت�شويه �أو �إتالف �أي و�شيلة �إعالنّية، يف 
غري �الأحو�ل �ملن�شو�س عليها يف هذ� �ملر�شوم، و�إذ� ت�شّمن �الإعالن خُمالفة 
ة �أن تطُلب من �ملُ�شّرح له  للنِّظام �لعام و�الآد�ب �لعامة، فعلى �جلهة �ملُخت�شّ

دها له. ة خالل �ملُهلة �لتي حُتدِّ �إز�لة �الإعالن على نفقته �خلا�شّ
ة �إلغاء �لت�شريح، �أو �إنقا�س ُمّدِته، �أو  ووفقاً للمر�شوم، يجوز للجهة �ملُخت�شّ
للو�شيلة  �الإع��الين  �ملوقع  تغيري  �أو  فيها،  باالإعالن  �ملُ�شّرح  �مل�شاحة  تعديل 
�الإعالنّية و�إز�لتها، متى �قت�شت ذلك �أنظمة �لتخطيط و�لبناء وُمقت�شيات 
�مل�شلحة  �أو  لالإمارة،  �جلمايل  �لطابع  على  �حلفاظ  �أو  �ملُ��رورّي��ة،  �ل�ّشالمة 
ة، �تخاذ  �لعاّمة، ويف هذه �حلاالت يجب على �ملُ�شّرح له، وعلى نفقته �خلا�شّ
هذ�  يف  تعليمات  م��ن  ة  �ملُخت�شّ �جلهة  م��ن  �إل��ي��ه  ي�شُدر  م��ا  لتنفيذ  يلزم  م��ا 
�ل�شاأن، مبا يف ذلك �إز�لة �لو�شيلة �الإعالنية و�إعادة �حلال �إىل ما كان عليه. 
ومُينح �ملُ�شّرح له يف هذه �حلالة ت�شريحاً بدياًل يف موقع �إعالين �آخر دون 
�أي ُمقاِبل، �أو رد ُر�شوم �لت�شريح �إليه بح�شب �ملُّدة �ملُتبّقية من �لت�شريح يف 
حال عدم وجود موقع �إعالين بديل، �أو عدم ُمو�فقة �ملُ�شّرح له على �ملوقع 
�الإعالين �لبديل، وال يجوز ملالك �ملوقع �الإعالين، �أو �ل�شخ�س �لذي �شمح 
للُم�شّرح له با�شتغالل �الأمالك �لعائدة له �أو �أي ُجزء منها كموقع �إعالين، 
الأح��ك��ام هذ�  وف��ق��اً  �إز�ل��ت��ه��ا  يتقّرر  �لتي  �الإع��الن��ي��ة،  �لو�شيلة  �إز�ل���ة  �أن مينع 
�الإز�لة  عن  ة  �ملُخت�شّ �جلهة  جتاه  ُمبا�شر  ب�شكٍل  م�شوؤواًل  كان  و�إال  �ملر�شوم، 

�خت�شا�شه.
لطة  ��ل��ط��ة �ملُ�����ش��ِرف��ة ع��ل��ى م��ن��اط��ق �ل��ت��ط��وي��ر �خل��ا���ش��ة، و�ل�شُّ وت��خ��ت�����س �ل�����شُّ
�ل��ذي يتم د�خل  �ملُ�شِرفة على �ملنطقة �حُل��ّرة يف �الإم��ارة بت�شاريح �الإع��الن 
ة، و�ملنطقة �حُلّرة مبا فيها مركز دبي �ملايل  ُحدود منطقة �لتطوير �خلا�شّ
�لت�شاريح �خلا�شة  باإ�شد�ر  �لطرق و�ملو��شالت  �لعاملي، فيما تخت�س هيئة 
�أنظمة  �أو ع��ل��ى  ب��االإع��الن��ات �شمن ح���رم �ل��ط��ري��ق وف�����ش��اء ح���رم �ل��ط��ري��ق، 
�لتابعة لها، و�ملركبات، فيما تخت�س  �لعام و�ملرور  �لّنقل  وو�شائل وحمطات 
يتم  �لذي  لالإعالن  بالنِّ�شبة  �لت�شريح  باإ�شد�ر  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة 
على و�جهة �ملحل �لتجاري، ود�خل �ملركز �لتجاري، للداللة على ��شم �ملحل 

وعالمته �لتجارية، و�ملطوّيات و�ملُل�شقات.
وتخت�س هيئة دبي للطري�ن �ملدين، باإ�شد�ر �لت�شاريح �خلا�شة باالإعالنات 
�لتي تتم بو��شطة �لطائر�ت، مبا يف ذلك �لطائر�ت بدون طّيار، و�ملناطيد، �أو 
با�شتخد�م �أجهزة �لليزر يف �جلو �أو باأي و�شيلة �أخرى، �أما بلدية دبي فتخت�س 
مبا يتم يف �الأر��شي وف�شائها و�ملباين، و�ملناطق �ل�شاحلية، و�ملناطق �ملائية 
فيما  �ملالحّية  دبي  مدينة  و�ُشلطة  وف�شاء،  �إن�شاء�ت  من  فيها  مبا  و�لربّية 
يخ�س �الإعالن �لذي يتم على �لو�شيلة �لبحرية، وُي�شتثنى من ذلك �لو�شائل 

كاب. �شة للنقل �لعام للرُّ �لبحرية �ملُخ�شّ

- �صروط وطلب الت�صريح 
ة وفقاً  �ملُخت�شّ �لت�شريح من قبل �جلهة  �إ�شد�ر  �أن يتم  �ملر�شوم على  ون�ّس 
�ملُحّددة  و�ملُدد  و�ملُو��شفات  و�ملُتطّلبات  و�الإج��ر�ء�ت و�ال�شرت�طات  الأحكامه، 
وهو  �لنِّظام  خ��الل  م��ن  �لت�شريح  على  �حُل�شول  طلب  وُي��ق��ّدم  �لدليل،  يف 
ة �إلكرتونّية ُموّحدة على ُم�شتوى �الإمارة، تهُدف �إىل تب�شيط وتنظيم  من�شّ
ويتم  به،  ة  �خلا�شّ و�ملعلومات  �لبيانات  وتوثيق  �لت�شريح  �إ�شد�ر  �إج���ر�ء�ت 
ة،  روط و�ملُ�شتند�ت �ملطلوبة من �جلهة �ملُخت�شّ �لبت يف �لطلب �ملُ�شتويف لل�شُّ

خالل ُمّدة ال تزيد على ع�شرة �أيام عمل من تاريخ تقدمي �لطلب.

- �إعد�د �لدليل و�إن�شاء و�إد�رة �لنِّظام 
�إعد�د  ة  �ملُخت�شّ �جلهات  مع  وبالتن�شيق  للمر�شوم،  وفقاً  دب��ي،  بلدية  تتوىل 
و�ملُتطّلبات  �الإج��ر�ء�ت و�ال�شرت�طات  �أن يت�شّمن كافة  �لذي يجب  �لدليل، 

و�ملُو��شفات و�ملُدد �لالزمة الإ�شد�ر �لت�شريح وجتديده، وتنفيذ �الإعالن.
و�الإ�شر�ف  و�إد�رت����ه  وت�شغيله  ��ظ��ام  �ل��نِّ �إن�����ش��اء  ُم��ِه��ّم��ة  دب��ي  بلدية  تتوىل  كما 
ذلك:  �شبيل  لها يف  ويكون  ة،  �ملُخت�شّ �جلهات  بالتن�شيق مع  وتطويره  عليه 
تنظيم عملية �حُل�شول على �لت�شريح، و�إن�شاء قاعدة بيانات تت�شّمن جميع 
�جلهات  مع  و�لتعاون  و�لتن�شيق  �الإم��ارة،  يف  باالإعالنات  �خلا�شة  �ملعلومات 
�لنِّظام،  وبني  بينها  �الإلكرتوين  و�لربط  �الإعالنات،  تنظيم  ب�شاأن  ة  �ملُخت�شّ
�شوم �ملُقّررة ل�شالح �أي من تلك �جلهات وتوريدها �إليها وفقاً  وحت�شيل �لرُّ

للت�شريعات �ل�شارية.
ة �أن تعهد الأي جهة عاّمة �أو  ويجوز للبلدية بعد �لتن�شيق مع �جلهات �ملُخت�شّ
ة باملهام �مل�شندة �إليها يف �ملر�شوم، وذلك مُبوجب عقد يتم �إبر�ُمه لهذه  خا�شّ
ُمّدِته، و�لتز�مات وُحقوق طرفيه،  �لعقد بيان  �أن يت�شّمن هذ�  �لغاية، على 

وفقاً للت�شريعات �ل�شارية.

- املوقع االإعلين 
ويكون ��شتخد�م �الإعالن يف �ملو�قع �الإعالنّية �ملُحّددة بالت�شريح، وال يجوز 
عليها  �ملن�شو�س  و�بط  لل�شّ وفقاً  �إاّل  �ملو�قع  �الإع��الن يف عدد من  ��شتخد�م 
�لعبادة  وُدور  و�الأث��رّي��ة،  �لتاريخّية  �ملباين  �ملو�قع:  هذه  وت�شمل  �لدليل،  يف 
ياجات �ملُحيطة بها، ولوحات و�إ�شار�ت �ملُرور، ومقار  و�ملقابر، و�الأ�شو�ر و�ل�شِّ

على  �ملرُتتِّبة  �ملُخالفات  م�شوؤولّيته عن  �إىل  باالإ�شافة  ة،  �خلا�شّ نفقته  على 
ذلك. - �الإخالل بااللتز�مات .. ون�ّس �ملر�شوم على �أنه �إذ� مل يلتزم �ملُ�شّرح له 
ة؛ فاإنه  باإز�لة �لو�شيلة �الإعالنّية خالل �ملُهلة �ملُحّددة له من �جلهة �ملُخت�شّ
ة �إز�لة �لو�شيلة �الإعالنّية و�إعادة �حلال �إىل ما كان عليه  يكون للجهة �ملُخت�شّ
تكاليف  ن�شبته /%25/ من قيمة  ما  �إليها  ُم�شافاً  له،  �ملُ�شّرح  نفقة  على 
�الإز�لة كم�شاريف �إد�رّية و�إ�شر�فية، على �أاّل يقل �ملبلغ �الإجمايل �لذي يتم 
ة  ��شتيفاوؤه يف هذه �حلالة عن 2000 درهم، وُيعترب تقدير �جلهة �ملُخت�شّ

لتلك �لتكاليف تقدير�ً ِنهائّياً.
�الأمالك  ��شتغالل  للمر�شوم،  وفقاً  �الإم���ارة،  يف  �حُلكومّية  للجهات  ويجوز 
�لعائدة لها من عقار�ت ومنقوالت كمو�قع �إعالنّية لو�شع �لو�شائل �الإعالنّية 
د فيه بدل  عليها، وذلك مُبوجب عقد ُترِبُمه مع �ملُ�شّرح له لهذه �لغاية، ُيحدَّ

��شتغالل تلك �الأمالك، وُحقوق و�لتز�مات طرفيه.
- �ملُخالفات و�جلز�ء�ت �الإد�رّية .. ومع عدم �الإخالل باأي ُعقوبة �أ�شد يُن�س 
عليها �أي ت�شريع �آخر، ُيعاقب ُكل من ُيخالف �أحكام هذ� �ملر�شوم و�لقر�ر�ت 
 15 تزيد على  دره��م وال  �أل��ف  بغر�مة مالّية ال تقل عن  ادرة مُبوجبه  �ل�شّ
ذ�تها  �ملُخالفة  �رتكاب  ُمعاودة  �لغر�مة يف حال  قيمة  وُت�شاعف  دره��م،  �ألف 
خالل �شنة و�حدة من تاريخ �رتكاب �ملُخالفة �ل�شابقة لها يف �ملوقع �الإعالين 
نف�شه، على �أاّل تزيد قيمة �لغر�مة يف حال ُم�شاعفِتها على 30 �ألف درهم، 
د رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة دبي بقر�ر ي�شُدر عنه يف هذ� �ل�شاأن  وُيحدِّ
�الأفعال �لتي ُيحظر �رتكابها و�لغر�مات �ملالّية �لتي ُتفر�س على ُمرتكبيها، 
�أكر من �لتد�بري بحق �ملُخاِلف  �أو  ة �تخاذ و�حد  كما يجوز للجهة �ملُخت�شّ
�لت�شريح،  و�إل��غ��اء  �ملُ��خ��اِل��ف،  نفقة  على  �الإعالنية  �لو�شيلة  �إز�ل���ة  وت�شمل: 
خول �إىل �لنِّظام، ووقف �ملُن�شاأة �ملُخاِلفة عن �لعمل ملُّدة  وتعليق �شالحّية �لدُّ

ال تزيد على �شتة �أ�شهر.

- التظلُّم وتوفيق االأو�صاع  
ويجوز ِلُكل ذي م�شلحة، وفقاً للمر�شوم، �لتظلُّم خّطياً لدى ُمدير عام �جلهة 
ه مُبوجب هذ�  �ملخت�شة من �لقر�ر�ت �أو �الإجر�ء�ت �أو �لتد�بري �ملُّتخذة بحقِّ
ادرة مُبقت�شاه، خالل ثالثني يوماً من تاريخ �إخطاره  �ملر�شوم و�لقر�ر�ت �ل�شّ
بالقر�ر �أو �الإجر�ء �أو �لتدبري �ملُتظّلم منه، ويتم �لبت يف هذ� �لتظلم خالل 
لهذه  �لعام  �ملُدير  لها  ُي�شكِّ جلنة  قبل  من  تقدميه  تاريخ  من  يوماً  ثالثني 
ادر يف هذ� �لتظلُّم ِنهائّياً، وعلى جميع �ملُن�شاآت �لتي  �لغاية، ويكون �لقر�ر �ل�شّ
تعمل يف جمال �الإعالنات �مل�شمولة باأحكام هذ� �ملر�شوم توفيق �أو�شاعها مبا 
يّتفق و�أحكامه خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ �لعمل به، ويجوز لرئي�س �ملجل�س 

�لتنفيذي الإمارة دبي متديد هذه �ملُهلة ملُّدة مُماثلة.
وُي�شدر رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي الإمارة دبي �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام 
هذ� �ملر�شوم. وُيلغى �الأمر �ملحلي رقم  30 ل�شنة 1986 ب�شاأن �لّرقابة على 
�الإعالنات يف �إمارة دبي والئحته �لتنفيذّية، كما ُيلغى �أي ن�س يف �أي ت�شريع 
�آخر �إىل �ملدى �لذي يتعار�س فيه و�أحكام هذ� �ملر�شوم، على �أن ي�شتمر �لعمل 
ة يف كل ما  �ملُخت�شّ بها لدى �جلهات  �ملعمول  و�للو�ئح و�الأنظمة  بالقر�ر�ت 
يتعّلق باالإعالنات، �إىل �ملدى �لذي ال تتعار�س فيه �أحكامها مع �أحكام هذ� 
��دور �ل��ق��ر�ر�ت و�ل��ل��و�ئ��ح و�الأن��ظ��م��ة �لتي حتل  �مل��ر���ش��وم، وذل��ك �إىل ح��ني ���شُ
حمّلها، وُين�شر هذ� �ملر�شوم يف �جلريدة �لر�شمّية، وُيعمل به بعد ثالثة �أ�شهر 

من تاريخ ن�شره.

احُل�صول على الت�صريح بعد  اإل  الإمارة  يف  موقع  اأي  يف  الإعلن  •  حظر 

ة اإلكرتونية ُموّحدة على ُم�صتوى الإمارة والبت يف الطلب خلل ع�صرة اأيام  من خلل من�صّ الت�صاريح  اإ�صدار  اإجراءات  وتنظيم  • تب�صيط 

الإعلنية ملنع اأي ت�صليل اأو اإدراج معلومات غري �صحيحة توؤثر على اجلمهور اأو تكون خُماِلفة للنظام العام والآداب العامة املادة  • مراقبة 

50 % من حجم الو�صيلة الإعلنية عن  تقل  ول  الإعلن  يف  اأ�صا�صية  العربية  • اللغة 

�صيف بن زايد يزور معر�صي يومك�س و�صيمتك�س 2020  حامد بن زايد يزور فعاليات معر�صي يومك�س و�صيمتك�س 2020 
•• اأبوظبي-وام:

ز�ر �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية �م�س 
معر�شي �الأنظمة غري �ملاأهولة يومك�س 2020 
و�ملحاكاة و�لتدريب �شيمتك�س 2020 " �للذين 
للمعار�س  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  تنظمهما 
يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة  مع  بالتعاون 

مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س .
�ل�شركات  �أج���ن���ح���ة  يف  ب���ج���ول���ة  ����ش���م���وه  وق�������ام 
�الإمار�تية و�لعاملية �مل�شاركة وتعرف على �أحدث 
�الأنظمة  جم����ال  يف  �مل��ع��رو���ش��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
من  و��شتمع  و�لتدريب  و�ملحاكاة  �ملاأهولة  غري 
م�شوؤويل �الأجنحة �لعار�شة �إىل �شرح حول �آخر 
�لتطور�ت يف �لتقنيات �حلديثة وما يتم عر�شه 
�لفريق  وذل��ك بح�شور معايل  �الأجنحة  يف هذه 
�أركان  �لرميثي رئي�س  �لركن حمد حممد ثاين 
�لقو�ت �مل�شلحة و�للو�ء �لركن طيار علي حممد 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �الأحبابي،  م�شلح 

ملعر�شي يومك�س و�شيمتك�س.
"حتدي حممد  كما �طلع �شموه على جانب من 
�مل�شابقة   ،"2020 ل��ل��روب��وت  �ل��ع��امل��ي  ز�ي���د  ب��ن 
�ل��ع��امل��ي��ة �خل��ا���ش��ة ب��ال��روب��وت��ات، و�ل��ت��ي تنظمها 

معر�شي  فعاليات  هام�س  على  خليفة  جامعة 
ل�شرح  �شموه  و��شتمع  و"�شيمتك�س"  "يومك�س" 
م��ن �ل��دك��ت��ور ع���ارف �حل��م��ادي م��دي��ر �جلامعة 
�لتكنولوجية  و�الب��ت��ك��ار�ت  �مل�����ش��اري��ع  �أه���م  ح��ول 

�لتي نفذها طلبتها.
ر�ف�����ق ���ش��م��وه ..�ل�����ل�����و�ء �ل���رك���ن خ��ل��ي��ف��ة ح���ارب 
�ملوؤ�ش�شي  �ل��ت��ط��وي��ر  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �خل��ي��ي��ل��ي، 

نا�شر  �أحمد  �لدكتور  و�للو�ء  �لد�خلية،  ب��وز�رة 
�ل��ري�����ش��ي م��ف��ت�����س ع���ام �ل�������وز�رة، و�ل���ل���و�ء �شامل 
للمو�رد  �مل�شاعد  �لوكيل  �ل�شام�شي  مبارك  علي 
بن  حميد  حممد  و�لعميد  �مل�شاندة،  و�خلدمات 
نائب  �شمو  ملكتب  �ل��ع��ام  �الأم���ني  �لظاهري  دمل��وج 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية وعدد من 

�ل�شباط.

•• اأبوظبي-وام:

ع�شو  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�شيخ  �شمو  ز�ر 
معر�شي  �م�س  �أبوظبي  الإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�الأنظمة غري �ملاأهولة " يومك�س 2020 " و�ملحاكاة 
تنظمهما  �ل��ل��ذي��ن   2020 �شيمتك�س  و�ل��ت��دري��ب 
مع  بالتعاون  للمعار�س  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  �شركة 
�أبوظبي  مركز  يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة 
�ل��وط��ن��ي للمعار�س وذل���ك خ��الل �ل��ف��رتة م��ن 23 
ف���رب�ي���ر �جل������اري. وتعرف  ���ش��ه��ر  25 م���ن  وح��ت��ى 
�شموه - خالل جولته يف �أجنحة �ل�شركات �لوطنية 
و�لعاملية �مل�شاركة - على �أحدث �لتكنولوجيات �لتي 
تعر�شها �ل�شركات يف جماالت �الأنظمة غري �ملاأهولة 
و�ملحاكاة و�لتدريب .. كما تبادل �شموه مع �لعار�شني 
و�أ�شحاب �ل�شركات و�مل�شوؤولني و�خلرب�ء �مل�شاركني 
�الأح���ادي���ث ب�����ش��اأن �آخ���ر �ل��ت��ط��ور�ت و�الب���ت���ك���ار�ت يف 
�أبرز  ح��ول  �شرح  �إىل  و��شتمع   .. �حلديثة  �لتقنيات 
�لروبوتات  جم���االت  يف  �مل��ب��ت��ك��رة  �لتقنية  �حل��ل��ول 
�ملاأهولة  غ���ري  و�الأن���ظ���م���ة  �ال���ش��ط��ن��اع��ي  و�ل���ذك���اء 
و�لتدريب.  �ملحاكاة  �ملتقدمة يف جمال  و�ل�شناعات 
و�أ�شاد �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان مب�شتوى 
حجم �مل�شاركات خا�شة �لوطنية �لتي ت�شلط �ل�شوء 
على �أحدث تقنيات �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة ودورها 
يف ت�شكيل تكنولوجيا �مل�شتقبل مما ي�شهم يف تعزيز 
مكانة دولة �الإم��ار�ت على �خلارطة �لعاملية يف هذ� 

" يومك�س  �ملجال �حليوي. وقال �شموه �إن ملعر�شي 
�أهمية  فعاليات  من  ي�شاحبهما  " وما  �شيمتك�س  و 
ت�شت�شيفها  �لتي  �لنوعية  �مل��ع��ار���س  �شمن  خا�شة 
للعديد  متميزة  من�شة  مي��ث��الن  كونهما  �ل��دول��ة 
ح�شتها  ل��زي��ادة  و�ل��ع��امل��ي��ة  �لوطنية  �ل�����ش��رك��ات  م��ن 
�إت���اح���ة �لفر�شة  �ل��ع��امل��ي م���ن خ����الل  �ل�����ش��وق  م���ن 
�أحدث  وعر�س  منتجاتها  لت�شويق  �ل�شركات  لهذه 
�بتكار�تها يف هذ� �ملجال. و�أعرب �شموه عن متنياته 
بناء  يف  و�لنجاح  �لتوفيق  �ملعر�شني  يف  للم�شاركني 
�مل�شاركني  جميع  على  باخلري  تعود  فاعلة  �شر�كات 

دولة  �أن  �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار  �مل��ج��ال.  بهذ�  و�ملهتمني 
�الإمار�ت مبا متلكه من بنية حتتية متطورة ر�شخت 
قطاع  يف  وعامليا  �إقليميا  م��رك��ز�  بو�شفها  مكانتها 

�شناعة �ملعار�س خالل �ل�شنو�ت �الأخرية.
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�شيخ  �شمو  �شهد  ك��م��ا 
جانبا من " حتدي حممد بن ز�يد �لعاملي للروبوت 
2020 " وهي �مل�شابقة �لعاملية �خلا�شة بالروبوتات 
فعاليات  هام�س  على  خليفة  جامعة  تنظمها  �لتي 
معر�شي " يومك�س " و �شيمتك�س " فيما ت�شل قيمة 

جو�ئزها حو�يل خم�شة ماليني دوالر.
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اأخبـار الإمـارات
اأجرى ات�صاال هاتفيا مع الرئي�س ال�صيني

حممد بن زايد يعرب عن ت�صامن الإمارات مع ال�صني يف مواجهة تداعيات انت�صار فريو�س كورونا امل�صتجد  وا�صتعدادها لتقدمي خمتلف اأ�صكال الدعم 
•• اأبوظبي-وام:

ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أج���رى 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة �أم�س �ت�شاال 
جمهورية  رئي�س  بينغ  ج��ني  �شي  �لرئي�س  فخامة  م��ع  هاتفيا 
�ل�����ش��ني �ل�����ش��ع��ب��ي��ة ب��ح��ث��ا خ��الل��ه ع���الق���ات �ل�����ش��د�ق��ة وتعزيز 

�ل�شديقني  �لبلدين  ب��ني  �ل�شاملة  �ال�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة 
�إ�شافة �إىل عدد من �لق�شايا ذ�ت �الهتمام �مل�شرتك.

و�أع��رب �شموه - خالل �الت�شال - عن ت�شامن دولة �الإمار�ت 
فريو�س  �نت�شار   تد�عيات  مو�جهة  يف  �ل�شني  جمهورية  م��ع 
�لدعم  �أ�شكال  خمتلف  لتقدمي  و��شتعد�دها  �مل�شتجد   كورونا 
جلهودها يف هذ� �الإطار ..م�شيد� �شموه باجلهود �لتي تبذلها 

�حلكومة �ل�شينية الحتو�ء ومكافحة �لفريو�س.
و�شعبها  �ل�شني  ب��ق��درة  �ل��ك��ب��رية  ثقته  ع��ن  �شموه  �أع���رب  كما 
�ل�شديق على جتاوز هذه �ملحنة وجناحها يف �تخاذ �الإجر�ء�ت 
وقدم  �لفريو�س.  �نت�شار  ملنع  �لدولية  للجهود  �لد�عمة  كافة 
يف  و�شعبه  �ل�شيني  للرئي�س  ومو��شاته  تعازيه  ���ش��ادق  �شموه 
للم�شابني.  �لعاجل  �ل�شفاء  متمنيا  ك��ورون��ا  فريو�س  �شحايا 

وتقديره  �شكره  بالغ  عن  �ل�شيني  �لرئي�س  �أع��رب  جانبه  من 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان على ما �أبد�ه 
�ملحنة  ه��ذه  خ��الل  �ل�شيني  �ل�شعب  �شادقة جت��اه  م�شاعر  من 
�ل�شعب  جت��اه  �الإم����ار�ت  دول���ة  م��وق��ف  ..مثمنا  يو�جهها  �ل��ت��ي 
�ل�شيني و�لذي يوؤكد قوة ومتانة �لعالقات �لثنائية �لتي جتمع 

�لبلدين �ل�شديقني.

و �أكد فخامته �أنه منذ ظهور �ملر�س و �ل�شني ت�شع حياة �لنا�س 
�لدوؤوبة  جهودنا  بف�شل   : وق��ال   .. �الأول  �ملقام  يف  �شحتهم  و 
�جتاه  يف  مكافحتها  و  �الأوب��ئ��ة  م��ن  �ل��وق��اي��ة  �إج�����ر�ء�ت  ت�شري 
و  �لوباء  على  �لتغلب  على  بقدرتنا  و�ثقون  و نحن   .. �إيجابي 
يف �لوقت نف�شه �تباع طريقة منظمة ال�شتئناف �لعمل و �الإنتاج 

لتعزيز �لتنمية �مل�شتد�مة و�ل�شحية لالقت�شاد و�ملجتمع .

•• دبي-وام:

�مل��رك��ز �الأول  حّلت دول��ة �الإم����ار�ت يف 
معياري  يف  ع��امل��ي��اً  و�ل��ع��ا���ش��ر  ع��رب��ي��اً 
�ل��ع��امل��ي و�ل��ع��الق��ات �لدولية  �ل��ت��اأث��ري 
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ج��م��ه��ور م��وؤل��ف من 
در��شات  �شاركو� يف  �شخ�س  �أل��ف   55
�لقوة  ملوؤ�شر  �لعاملي  “�لتقرير  �إع��د�د 
موؤخر�ً  �ل�����ش��ادر   ”2020 �لناعمة 
خ���الل �أع���م���ال �ل��ق��م��ة �ل��ع��امل��ي��ة للقوة 

�لناعمة.
ومت �إع����الن ن��ت��ائ��ج �ل��ت��ق��ري��ر �ل���دويل 
�لذي تعده موؤ�ش�شة “بر�ند فاينن�س” 
�أك�شفورد، خالل  بالتعاون مع جامعة 
�لقمة �لعاملية للقوة �لناعمة 2020، 
مب�شاركة �الأمني �لعام �الأ�شبق لالأمم 
وبح�شور  م������ون،  ك����ي  ب�����ان  �مل���ت���ح���دة 
�لدوليني  �مل�������ش���وؤول���ني  م����ن   500
و�حل����ك����وم����ي����ني و�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني 
و�الإعالميني و�ملخت�شني يف قطاعات 
و�لعمل  و�لثقافة  و�القت�شاد  �الأعمال 
�لدبلوما�شي، يف �لعا�شمة �لربيطانية 

لندن يف 25 فرب�ير 2020.
�أفر�د �جلمهور �لذين �شاركو�  و�ختار 
�الإم��������ار�ت �شمن  �ل���در�����ش���ة دول����ة  يف 
قائمة �لدول �لع�شر �الأوىل عاملياً من 
حيث �لتاأثري �لعاملي �مللحوظ، مع كٍل 
ت�شدرت،  �لتي  �ملتحدة  �ل��والي��ات  من 
�ملتحدة،  و�مل��م��ل��ك��ة  �ل�����ش��ني،  وتبعتها 
ورو�شيا،  وفرن�شا،  و�ل��ي��اب��ان،  و�أمل��ان��ي��ا، 

وكند�، و�إيطاليا.

كما �شّنف �جلمهور دولة �الإمار�ت يف 
يف  عاملياً  و�لعا�شر  عربياً  �الأول  �ملركز 
�لدولية، مع كٍل من  �لعالقات  معيار 
�أملانيا �لتي ت�شدرت هذ� �ملحور، وتلتها 
كٌل من بريطانيا، و�لواليات �ملتحدة، 
و�ليابان،  و�شوي�شر�،  وكند�،  وفرن�شا، 

و�ل�شويد، ورو�شيا.
فئتي  �آر�ء  �إىل  �ل���ت���ق���ري���ر  و�����ش���ت���ن���د 
تقييم  يف  و�مل���خ���ت�������ش���ني  �جل����م����ه����ور 
�آر�ء  و��شتطلع  للدول،  �لناعمة  �لقوة 
�جل��م��ه��ور �ل��ع��ام �مل��ك��ون م��ن 55 �ألف 
87 دول����ة، ف��ي��م��ا �شمل  م�����ش��ارك م��ن 
 .. مقابلة   1012 �ملخت�شني  م�شح 
و�جلمهور  �ملخت�شني  من  كٌل  و�أجمع 
تاأثري  �الإم���ار�ت  لدولة  �أن  على  �لعام 
�الإقليمية  �ل�شاحة  على  كبري  �إيجابي 

و�لدولية.
ك��م��ا و���ش��ع �مل��خ��ت�����ش��ون �مل�����ش��ارك��ون يف 
�إع������د�د �ل��ت��ق��ري��ر دول�����ة �الإم��������ار�ت يف 
�ملركز �الأول عربياً و�لعا�شر عاملياً وفق 
ت�شدرته  �لذي  �الأعمال،  معيار قطاع 
كٌل  تلتها  �شوي�شر�،  �ملخت�شني  بح�شب 
ث��م ه��ول��ن��د�، فاليابان،  �ل�����ش��وي��د،  م��ن 

و�لدمنارك، و�أملانيا، و�لرويج، وكوريا 
�جلنوبية، و�شنغافورة.

بالتقرير  �مل�شمولة  �ل��دول  تقييم  ومت 
�ل�شنوي، �حلائز على �عتماد “�الآيزو” 
رئي�شية  معايري  ع�شرة  وف��ق  �ل��ع��امل��ي، 
للدولة،  �مللحوظ  �لعاملي  �لتاأثري  هي 
�لعامة  و�مل���ع���رف���ة  �ل����دول����ة،  و���ش��م��ع��ة 
ب��ال��دول��ة، و�الأع���م���ال و�ل��ت��ج��ارة فيها، 
و�لعلوم،  و�لتعليم  و�لثقافة و�لرت�ث، 
�لدولية،  و�ل���ع���الق���ات  و�حل���وك���م���ة، 
و�ل�شعوب  و�الت���������ش����ال،  و�الإع����������الم 

و�لقيم.
وحظي عن�شر �لتاأثري �لعاملي باحل�شة 
�الأكرب يف تقييم كل دولة بو�قع 30% 
نال  �لناعمة، فيما  �لقوة  �إجمايل  من 
�لعامة  معيار� �شمعة �لدولة و�ملعرفة 
لكل  �لتقييم  م��ن   10% ن�شبة  ب��ه��ا 
�الأخ���رى  �ل�50%  وت��وزع��ت  منهما، 

على باقي �ملعايري.
وع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل���ع���ام �ل����ذي ي�شمل 
حلت  �لناعمة،  للقوة  �لع�شرة  �ملعايري 
11 عاملياً  �مل��رت��ب��ة  دول���ة �الإم����ار�ت يف 
 18 �لعاملي، و�ملركز  �لتاأثري  يف معيار 

ع��امل��ي��اً يف �ل��ت�����ش��ن��ي��ف �الإج���م���ايل بعد 
ك���ٍل م��ن �مل��ت�����ش��درة �ل���والي���ات �ملتحدة 
�الأمريكية، و�لتي تلتها �أملانيا، و�ململكة 
وفرن�شا،  و�ل�شني،  و�ليابان،  �ملتحدة، 
ورو�شيا،  و�ل�شويد،  و�شوي�شر�،  وكند�، 
و�إيطاليا، وهولند�، و�أ�شرت�ليا، وكوريا 
و�إ�شبانيا،  و�ل�����دمن�����ارك،  �جل��ن��وب��ي��ة 

و�لرويج.
�لعاملية، و�شع  �ل�شمعة  وعلى م�شتوى 
�جل��م��ه��ور �مل�����ش��ارك يف �ل��در����ش��ة �لتي 
�الإمار�ت  دول��ة  �لتقرير  �إليها  ��شتند 
ع��امل��ي��اً، ور�شد  �ل��ع�����ش��ري��ن  �مل��رت��ب��ة  يف 
لدولة  �إي���ج���اب���ي���ة  ���ش��م��ع��ة  �ل���ت���ق���ري���ر 
�الإم��������ار�ت ع��ل��ى ن���ط���اق و�����ش���ع، حيث 
�لتاأثري  فيه  �مل�����ش��ارك��ني  غالبية  ر�أى 
�لعاملية،  �ل�شاحة  على  لها  �الإي��ج��اب��ي 
مع وجود �ملزيد من �لفر�س �لنوعية 
م�شتوى  ع��ل��ى  ح�����ش��وره��ا  ل��ت��ح�����ش��ني 

�لعامل من خالل �شمعتها.
وع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �الق��ت�����ش��ادي، ر�شد 
لدولة  م��ت��م��ي��ز�ً  ح�������ش���ور�ً  �ل��ت��ق��ري��ر 
�الإمار�ت على م�شتوى �ملنطقة و�لعامل 
ب��ف��ع��ل حم������اور �الأع�����م�����ال و�ل���ت���ج���ارة 

للدولة  و�ملتنامي  �مل�شتقر  و�القت�شاد 
ملمار�شة  عاملية مف�شلة  وكونها وجهة 

�الأعمال �لتجارية.
�لدولية  �ل���ع���الق���ات  م�����ش��ت��وى  وع��ل��ى 
و�لتمثيل �لدبلوما�شي، ر�شد �لتقرير 
ح�شور�ً قوياً لدولة �الإمار�ت يف جمال 
�ل��ع��م��ل �الإن�����ش��اين، م��ع ف��ر���س و�عدة 
�لتعاون  يف  �مل���ح���وري  دوره����ا  ل��ت��ع��زي��ز 
�لتعليم  ق���ط���اع���ات  ���ش��م��ن  �ل�������دويل 

و�لعلوم و�الإعالم و�لثقافة.
وت���ع���ك�������س ن���ت���ائ���ج �ل���ت���ق���ري���ر وغ�����ريه 
�ملتخ�ش�شة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ق��اري��ر  م���ن 
جن���اح �جل��ه��ود �ل��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا �لدولة 
�شمعتها  ل���ت���ع���زي���ز  وم���وؤ����ش�������ش���ات���ه���ا 
�الإيجابية، وكان �آخرها �إطالق هويتها 
�الإعالمية �ملرئية مطلع �لعام �جلاري 

حتت �شعار “ال �شيء م�شتحيل”.
متابعة  �ل��ت��ق��ري��ر  وت���وؤك���د خم���رج���ات 
�جل�����م�����ه�����ور �ل�����ع�����امل�����ي ل�������الإجن�������از�ت 
�ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة �ل���ت���ي حت��ق��ق��ه��ا دول����ة 
�الإمار�ت �قت�شادياً و�جتماعياً وثقافياً 
و�إعالمياً، حتى �أ�شبحت حتتل مكانة 
متميزة على �ل�شاحة �لدولية بعد �أقل 

من ن�شف قرن على تاأ�شي�س �حتادها.
�ملتقدم  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف  ه�����ذ�  وي���ت���ز�م���ن 
م��ع �ت��خ��اذ ح��ك��وم��ة �ل���دول���ة خطو�ت 
�لقليلة  �ل�����ش��ن��و�ت  خ����الل  م���درو����ش���ة 
�ملتقدمة  �مل��ك��ان��ة  ل��رت���ش��ي��خ  �مل��ا���ش��ي��ة 
�ملوؤ�شر�ت  �الإم��ار�ت يف خمتلف  لدولة 
�لعاملية مبا يعزز تناف�شيتها وموقعها 
�لدويل، مبا يف ذلك �إطالق “جمل�س 
�الإمار�ت”  ل���دول���ة  �ل��ن��اع��م��ة  �ل���ق���وة 
لدولة  �لناعمة  �لقوة  و”��شرت�تيجية 

�الإمار�ت”.
وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح���اك���م دبي 
 2017 مايو  يف  �شّكل  ق��د  �هلل،  رع��اه 
لدولة  �ل���ن���اع���م���ة  �ل����ق����وة  “جمل�س 
�الإمار�ت” �لذي يتبع جمل�س �لوزر�ء، 
للقوة  ع���ام���ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ل���ر����ش���م 
�الإيجابية  �ل�شورة  وتر�شيخ  �لناعمة، 
�لعامل  م�شتوى  على  �الإم���ار�ت  لدولة 

لدى �ل�شعوب و�حلكومات.
�ل�شيا�شة  ر�شم  �ملجل�س  مهام  وت�شمل 
�لناعمة  �لقوة  و��شرت�تيجية  �لعامة 

�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم��������ار�ت  ل���دول���ة 
�إقليمياً  �لدولة  لتعزيز �شمعة ومكانة 
�لناعمة،  ق��وت��ه��ا  وت��ر���ش��ي��خ  وع���امل���ي���اً 

ومتابعة تنفيذها.
�لناعمة  �لقوة  ��شرت�تيجية  وتهدف 
�أطلقها جمل�س  �لتي  �الإم��ار�ت  لدولة 
�لقوة �لناعمة يف �شبتمرب 2017 �إىل 
�إعد�د منظومة حكومية �شاملة لبلورة 
م�شتد�مة  ع��م��ل  و���ش��ي��ا���ش��ات  ب���ر�م���ج 
ذلك  وع��امل��ي، مبا يف  �إقليمي  بعد  ذ�ت 
مقّومات �لدولة �القت�شادية و�لثقافية 
و�الإن�شانية  و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة  و�ل��ف��ن��ي��ة 
�لدور  على  �لرتكيز  مع  و�ملجتمعية، 
و�لبناء  �حل�شاري،  و�لبعد  �الإن�شاين 
�ل�شورة  و�إب�����ر�ز  �ل��دول��ة  �شمعة  ع��ل��ى 
و�إرثها  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �حل�����ش��اري��ة 

وهويتها وثقافتها �ملميزة.
�أربعة  على  �ال�شرت�تيجية  وت�شتمل 
م�شتهدفات هي تطوير هوية موحدة 
�الإن�شانية  �مل��ج��االت  ك��اف��ة  يف  ل��ل��دول��ة 
و�الإعالمية  و�ل�شياحية  و�القت�شادية 
و�ل��ع��ل��م��ي��ة، وت��ع��زي��ز م��وق��ع �الإم�����ار�ت 
وخمزونها  �لعربية  للمنطقة  كبو�بة 

�لعربي  �ل���وط���ن  وك��ع��ا���ش��م��ة  �ل��ث��ق��ايف 
و�ل�شياحة  و�الإع����الم  و�ل��ف��ن  للثقافة 
فاعلة  دولية  �شبكات  و�لِعْلم، وتطوير 
�لعامل  ح��ول  و�ملوؤ�ش�شات  �الأف����ر�د  م��ع 
مبا يخدم �أهد�ف �لدولة وم�شاحلها، 
وتر�شيخ �شمعة �لدولة كدولة حديثة، 
لكافة  وحم��ب��ة  مت�شاحمة  منفتحة، 

�شعوب �لعامل.
�لناعمة  �ل��ق��وة  ��شرت�تيجية  وتعمل 
ل����دول����ة �الإم�����������ار�ت ع���ل���ى 7 حم����اور 
�لدبلوما�شية  �إط����ار  ت�شكل  �أ���ش��ا���ش��ي��ة 
�لهوية  �الإم��ار�ت، وهي  �لعامة لدولة 
�الإن�شانية،  و�لدبلوما�شية  �مل��وح��دة، 
و�لتمثيل  �ل�شخ�شيات  ودبلوما�شية 
�ل�شعبية،  و�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �ل�����دويل، 
و�الأكادميية،  �لعلمية  و�لدبلوما�شية 
و�الإعالمية،  �لثقافية  و�لدبلوما�شية 

و�لدبلوما�شية �القت�شادية.
�لعاملي  �مل����وؤ�����ش����ر  “تقرير  وي���ع���م���ل 
�لدول  ترتيب  على  �لناعمة”  للقوة 
�مل�شمولة بالتقييم من حيث جماالت 
تطوير  عرب  �لناعمة،  �لقوة  وحم��اور 
م���وؤ����ش���ر ع���امل���ي ل���ل���ق���وة �ل���ن���اع���م���ة من 
ودولياً،  �إقليمياً  و�أو�شع  �أ�شمل  منظور 
وحتديد �ملجاالت ذ�ت �ل�شمعة �الأكر 
�ل�شلبية،  �مل���ج���االت  م��ق��اب��ل  �إي��ج��اب��ي��ة 
ت�شكيل  ع��و�م��ل  حت��دي��د  �إىل  و����ش���واًل 
�لفجو�ت  �لدولة، وحتديد  �الآر�ء عن 
�لتو�شيات  و��شتخال�س  و�لتحديات 
ح���ول �أف�����ش��ل �ل�����ش��ب��ل ل��ت��ع��زي��ز �شمعة 

�لدولة و�لتعريف بها عاملياً.

•• ابوظبي-وام:

�ل��ظ��اه��ري وكيل  ���ش��امل علي  ���ش��ع��ادة مطر  ق��ام 
وز�رة �لدفاع �أم�س بجولة تفقدية يف معر�شي 
�الأن��ظ��م��ة غ���ري �مل���اأه���ول���ة »ي��وم��ك�����س 2020« 
يف   »2020 »�شيمتك�س  و�ل��ت��دري��ب  و�مل��ح��اك��اة 

مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
من  ع��دد  ير�فقه  �جل��ول��ة  خ��الل  �شعادته  وز�ر 
�لدفاع،  وز�رة  يف  و�مل�����ش��وؤول��ني  �ل�شباط  ك��ب��ار 

و�لدولية  �ملحلية  �ل�شركات  �أجنحة  من  ع��دد�ً 
�مل�شاركة و�لتي تقدم �آخر �بتكار�تها و�شناعتها 
و�لع�شكرية  �لدفاعية  �الأنظمة  من  و�إنتاجها 
و�لتقنيات غري �ملاأهولة، و�آخر ما تو�شلت �إليه 
�لتكنولوجيا �حلديثة يف هذ� �لقطاع �حليوي.

�شرح  �إىل  �ل��ع��ار���ش��ني  م��ن  �ل��ظ��اه��ري  و��شتمع 
م��وج��ز ح��ول �أب���رز �الأن�����ش��ط��ة و�مل�����ش��اري��ع و�أهم 
�ل�شركات  تعر�شها  �لتي  �حلديثة  �ل�شناعات 
باالأنظمة  يتعلق  فيما  �مل�شتقبلية  وخططها 

غري �ملاأهولة.
للمعد�ت  �ل�شري  �شركة  جناح  �جلولة  و�شملت 
و�ل���ت���وري���د�ت �ل��ب��ح��ري��ة، و���ش��رك��ة ت��ق��ن��ي��ة علم 
و�شركة  �ل�����ش��ن��اع��ي،  و�ل��ت��ط��وي��ر  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
تكنولوجيز  مر�كب  و�شركة   ،FlightWin
�لقاب�شة  �ع��ت��م��اد  و���ش��رك��ة  و���ش��رك��ة ح��ب��ارى،   ،
للحلول �الأمنية، و�شركة هوت زون �شوليو�شنز 
 Industrial و����ش���رك���ة   ، �إي�������ش���ت  م���ي���دل 
و�شركة  �إي�������رث   و����ش���رك���ة   ،Solutions

وجمموعة   ،Insider Deffense
�إن��رتن��ا���ش��ون��ال ج��ول��دن ج���روب »�آي ج��ي جي«، 
�لتدريب  و�أك��ادمي��ي��ة  خليفة،  ج��ام��ع��ة  وج��ن��اح 

�لفني.
�أهمية معر�شي  �لدفاع على  وز�رة  وكيل  و�أك��د 
�إب���ر�ز  يف  وم�شاهمتهما  و�شميتك�س  يومك�س 
�الأنظمة  لقطاع  و�لتقنيات  �البتكار�ت  �أح��دث 
�الأمن  تعزيز  ل�شالح  وتوظيفها  �ملاأهولة  غري 

و�ال�شتقر�ر.

وفق التقرير العاملي ملوؤ�صر القّوة الناعمة 2020

الإمارات الأوىل عربيا يف موؤ�صر القوة الناعمة و�صمن املراكز الأوىل عامليا يف التاأثري العاملي والعلقات الدولية

وكيل وزارة الدفاع يقوم بجولة يف معر�صي يومك�س و�صيمتك�س

•• ابوظبي-وام:

دولة  �أر���س  �ىل  �الأمريكية  �لقو�ت  وح��د�ت  و�شول  �كتمل 
�لتمرين  فعاليات  للم�شاركة يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 
�لع�شكري �مل�شرتك NATIVE FURY20، و�لذي 
للتعاون  جت�شيد�  �ل��ق��ادم��ة  �لقليلة  �الأي����ام  خ��الل  �شيقام 

�لع�شكري بني �جلانبني.
�أ�شبوعني �شمن خطط  �لذي ي�شتمر ملدة  �لتمرين  وياأتي 

�لقو�ت  مع  �مل�شرتكة  �لتدريبية  �مل�شلحة  �لقو�ت  وبر�مج 
جمال  يف  �لع�شكري  �ل��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  ل��ت��ب��ادل  �ل�شديقة 
�ملن�شودة  �إىل حتقيق �الأهد�ف  �لعمليات �مل�شرتكة، و�شواًل 

يف مو�جهة �لتحديات و�الأزمات.
�لع�شكرية  تبادل �خلرب�ت  �ىل  �مل�شرتك  �لتمرين  ويهدف 
�لعمل  قابلية  وتطوير  �لقتالية  و�جلاهزية  �لكفاءة  ورفع 
�مل�شرتك للجانبني، وذلك تعزيز� للعالقات �ال�شرت�تيجية 

بني دولة �الإمار�ت �لعربية و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

•• اأبوظبي-وام:

يف  �ل�شحية  �خل��دم��ات  ق��ط��اع  �شهد 
دول����ة �الإم�������ار�ت م��ن��ذ ع���ام 1971 
و�إجن��������از�ت كبرية،  ن��وع��ي��ة  ق���ف���ز�ت 
�ل�شحية  �ل��ت��ح��دي��ات  م���ع  ت��ت��ن��ا���ش��ب 
�لعاملية  �الأنظمة  وتو�كب  �ملتجددة، 
ب�شهادة �خلرب�ء �لدوليني، ومنظمة 
�ل�شحة �لعاملية وحتتل دولة �الإمار�ت 
�ملن�شاآت  ع��دد  يف  عاملياً،  �الأول  �ملركز 
�ل�شحية �ملعتمدة ومنها �مل�شت�شفيات 
�ل��ت��ي ي��ح��وز �أك���ر م��ن 85 يف �ملائة 
م��ن��ه��ا ع��ل��ى �الع��ت��م��اد �ل����دويل وفقا 
�مل�شرتكة  �لدولية  �للجنة  لتقارير 

. JCI العتماد �ملن�شاآت �ل�شحية
ملنظمة  وف���ق���ا  �الإم��������ار�ت  وت��ت�����ش��در 
�ل�شرق  �إق���ل���ي���م  �ل���ع���امل���ي���ة،  �ل�����ش��ح��ة 
ومعيار�ً  م��وؤ���ش��ر�ً   19 يف  �الأو����ش���ط، 
يتعلق بالتعامل مع خماطر �ل�شحة 
�أعلى  �ل��دول��ة  حققت  حيث  �ل��ع��ام��ة، 
�الأ�شا�شية  �ل��ق��در�ت  تقييم  يف  ن�شب 
�لتقييم  خالل  من  �الأع�شاء  للدول 

�خلارجي �مل�شرتك.
وي����ع����د �ل����ق����ط����اع �ل�������ش���ح���ي، �أك�����ر 
�الإم����ار�ت، حيث  �لقطاعات من��و�ً يف 
ي��ت��وق��ع �أن ت�����ش��ل ن�����ش��ب��ة �ل��ن��م��و يف 
�ال���ش��ت��ث��م��ار ب��ال��ق��ط��اع �ل�����ش��ح��ي �إىل 
% خالل �ل�شنو�ت   300 �أكر من 
�أن يرتفع  �ملقبلة، كما يتوقع  �لع�شر 
�أ�شّرة �مل�شت�شفيات على  �إجمايل عدد 
�ألف   14 �إىل  لي�شل  �لدولة  �متد�د 
 ،2020 ع��ام  نهاية  بحلول  �شرير 
8000 �شرير يف عام  مقارنة بنحو 

.2010
وت�شري �لدر��شات �إىل �أن حجم �شوق 
�لرعاية �ل�شحية يف �الإمار�ت يتوقع 

درهم  مليار   71،56 �إىل  ي�شل  �أن 
منها قر�بة 44.4 مليار درهم على 
�لرعاية من قبل �لعياد�ت �خلارجية 
�ل�شحية  و�مل���ر�ف���ق  للم�شت�شفيات 
مليار   27،5 ون����ح����و  ب�����ال�����دول�����ة، 
دره���م ل��الأق�����ش��ام �ل��د�خ��ل��ي��ة �لتنومي  
�أنو�عها  مب��خ��ت��ل��ف  ب��امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 

و�أحجامها.
لروؤية  �ل��وط��ن��ي��ة  �الأج���ن���دة  وتتطلع 
�إىل تطبيق نظام   2021 �الإم���ار�ت 
�ملعايري  �أع���ل���ى  �إىل  ي�����ش��ت��ن��د  ���ش��ح��ي 
تر�شيخ  �إىل  ت��ت��ط��ل��ع  ك��م��ا  �ل��ع��امل��ي��ة 
معدل  وتخفي�س  �لوقائي،  �جلانب 
�أم����ر������س �ل�������ش���رط���ان، و�الأم����ر������س 
كال�شكري  �حل���ي���اة  ب��ن��م��ط  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
و�لقلب، لتحقيق حياة �شحية وعمر 
مديد. وت�شعى �الأجندة �لوطنية �إىل 
�لتدخني،  �ن��ت�����ش��ار  م�����ش��ت��وى  تقليل 
�ل��ن��ظ��ام �ل�شحي  وت��ط��وي��ر ج��اه��زي��ة 
و�ملخاطر  �الأوب�����ئ�����ة  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
�ل�����ش��ّح��ي��ة، ل��ت��ك��ون دول����ة �الإم������ار�ت 
�ل�شحية  �لرعاية  جودة  يف  �الأف�شل 

بحلول 2021.
�ملتنامية  �ل��دول��ي��ة  �ل��ث��ق��ة  وب��ف�����ش��ل 
دولة  �أ���ش��ب��ح��ت  �ل�����ش��ح��ي  بقطاعها 
�لوجهات  �أف�����ش��ل  ���ش��م��ن  �الإم������ار�ت 
�ل���ع���امل���ي���ة ل��ل�����ش��ي��اح��ة �ل���ع���الج���ي���ة يف 
مبيعات  ����ش���ج���ل���ت  ح���ي���ث  �ل�����ع�����امل، 
�ل�����ش��ي��اح��ة �ل��ع��الج��ي��ة يف �الإم������ار�ت 
 2018 يف  دره������م  م���ل���ي���ار   12.1
مقارنة   5.5% قدرها  منو  بن�شبة 
2017، وذلك وفقا لتحليل  بالعام 
دبي  غ��رف��ة �شناعة وجت���ارة  �أج��رت��ه 

منت�شف �لعام �ملا�شي.
وت����وق����ع �ل��ت��ح��ل��ي��ل �����ش���ت���م���ر�ر منو 
م��ب��ي��ع��ات �ل�����ش��ي��اح��ة �ل���ع���الج���ي���ة يف 

درهم  م��ل��ي��ار   19.5 �إىل  �الإم������ار�ت 
مبعدل  �أي   ،2023 �ل��ع��ام  ب��ح��ل��ول 
10.7 يف  منو �شنوي تر�كمي قدره 

�ملائة لل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة.
و�أط���ل���ق���ت �الإم����������ار�ت �ل���ع���دي���د من 
�مل��ب��ادر�ت و�جل��ه��ود جل��ذب �ل�شياحة 
�ملثال  �شبيل  فعلى  �إليها،  �لعالجية 
باإن�شاء  ب��دب��ي  �ل�شحة  هيئة  ق��ام��ت 
بو�بة  ك����اأول  �ل�شحية   دب���ي  جت��رب��ة 
يف  �لعالجية  لل�شياحة  �إل��ك��رتون��ي��ة 
م�شاعدة  ع��ل��ى  تعمل  �ل��ت��ي  �ملنطقة 
تفا�شيل  ك�����ل  ح���ج���ز  يف  �ل�������ش���ي���اح 
�الإنرتنت،  عرب  �لعالجية  عطلتهم 
يف حني قامت د�ئرة �ل�شحة ود�ئرة 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����ش��ي��اح��ة يف �أب��وظ��ب��ي يف 
�أبوظبي  ب���و�ب���ة  ب���اإط���الق   2018
�لعالجية،  لل�شياحة  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
وهي بو�بة رقمية توفر لزو�ر �الإمارة 
كل �ملعلومات حول �خلدمات �لطبية 
طو�ل  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  وم��ن�����ش��اآت 
م���دة زي��ارت��ه��م. وت��وج��ه��ت �الإم����ار�ت 
�ملا�شية  �ل��ق��ل��ي��ل��ة  �ل�����ش��ن��و�ت  خ����الل 
نحو �لذكاء �ال�شطناعي و�خلدمات 
�ل��ط��ب��ي��ة �ل��رق��م��ي��ة وج��ع��ل��ت��ه��ا حجر 
وحتديث  ت��ط��وي��ر  �أي  يف  �ل����ز�وي����ة 
�أو خدمة  �أي مرفق طبي  جتريه يف 

من خدماتها.
�أطلقت   ،2015 ن���وف���م���رب  ف���ف���ي 
بقيمة  لالبتكار  �شندوقا  �الإم���ار�ت 
ملياري درهم يهدف لتمويل �الأفكار 
�الب���ت���ك���اري���ة يف �ل��ق��ط��اع��ات ك���اف���ة ، 
هذ�  ب���اإد�رة  �ملالية  وز�رة  تقوم  حيث 
بالتعاون  �ل�شندوق و�الإ�شر�ف عليه 
و�جلهات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  م���ع 
من  �ل��دول��ة،  يف  و�لتمويلية  �مل��ال��ي��ة 
خ����الل ب��رن��ام��ج ���ش��ام��ل ي��ع��م��ل على 

توفري �حللول �لتمويلية للمبتكرين 
�لقطاعات  ����ش���م���ن  �الإم������������ار�ت  يف 
لال�شرت�تيجية  �لرئي�شية  �ل�شبعة 
ب�����ش��ك��ل خا�س  �ل��وط��ن��ي��ة ل��الب��ت��ك��ار 
و�لنقل،  �مل���ت���ج���ددة،  �ل��ط��اق��ة  وه����ي 
و�لتكنولوجيا،  و�لتعليم،  و�ل�شحة، 
و�مل��ي��اه، و�ل��ف�����ش��اء. ب��دوره��ا و�شعت 
وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع خطة 
�ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  ل��دم��ج  �شاملة 
�خل����دم����ات  يف   100% ب���ن�������ش���ب���ة 
ال�شرت�تيجية  ت���ن���ف���ي���ذ�ً  �ل���ط���ب���ي���ة، 
�ال�شطناعي  ل���ل���ذك���اء  �الإم�����������ار�ت 
 100% مبعدل  �لبيانات  وحتليل 

ين�شجم  مب��ا   ،2021 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
و�إحد�ث   2071 �الإم���ار�ت  ومئوية 
�ل��رع��اي��ة �ل�شحية  حت��ول يف جم��ال 
�لوز�رة،  وت�شعى  للمر�شى.  �ملقدمة 
�ال�شطناعي،  �ل��ذك��اء  ��شتخد�م  �إىل 
يف �أكر من 100 مرفق طبي تابع 
�بتد�ء  �إم����ار�ت،   6 على  م��وزع��ة  لها 
�لفجرية،  �إىل  وو�����ش����واًل  دب����ي  م���ن 
و69  م�����ش��ت�����ش��ف��ى   17 ب��ي��ن��ه��ا  م����ن 
�إىل  باالإ�شافة  �أول��ي��ة،  رع��اي��ة  مركز 
9 مر�كز للطب �لوقائي، ف�شاًل عن 
مر�كز  مثل  متخ�ش�شاً،  مركز�ً   16

�الأ�شنان و�لثال�شيميا وغريهما.

• اإطلق التقرير جاء خلل القمة العاملية للقوة الناعمة 2020 يف العا�صمة الربيطانية لندن 
• اإعلن نتائج التقرير جاءت بح�صور بان كي مون وم�صاركة 500 من امل�صوؤولني والدبلوما�صيني واالأكادمييني واالإعلميني
• االإمارات االأوىل عربيًا و�صمن الع�صر االأوائل عامليًا يف جمال االأعمال بح�صب املخت�صني امل�صاركني يف اإعداد التقرير

اكتمال الإ�صتعدادات لإقامة التمرين الع�صكري 
امل�صرتك تعزيزا للعلقات الماراتية المريكية

بالأرقام واحلقائق .. القطاع ال�صحي يف الإمارات يعزز ريادته العاملية
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العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شعر�وية العمال �لبال�شرت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1073797 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شويد�ن حممد عبد�هلل حممد �لنعيمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مطر �بر�هيم حممد �لعريف �لظاهري
تعديل ��شم جتاري من/�ل�شعر�وية العمال �لبال�شرت  

  ALSHARAWYAH PLASTERING WORKS

�ىل/مكادي للمقاوالت �لعامة
MAKADI GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/��شافة مقاوالت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�شرت( )4330009(

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

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فندق هيلتون كابيتال جر�ند ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2241478 
تعديل مدير/��شافة �باى ماثيو ماثيو �باى

تعديل مدير/حذف ��شامه �شماره �بر�هيم �شماره
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��شم جتاري من/فندق هيلتون كابيتال جر�ند ذ.م.م  

  HILTON  CAPITAL GRAND HOTEL LLC

�ىل/فندق ميلينيوم كابيتال جيت ذ.م.م
MILLENNIUM CAPITAL GATE HOTEL 1 LLC

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

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
�شركة   - �شناك�س  �ل�ش�����ادة/�لكريربي  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2644788 

تعديل ��شم جتاري من/�لكريربي �شناك�س - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م  
  THE CREPERIE SNACKS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/ذ� جاجن كايف - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
THE GANG CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
�شوي�س  �ور  �ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب لل�شيار�ت رخ�شة رقم:1870949 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامل مبارك غامن �شعيد �ملزروعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل �شيف �شيف عامر �جلابري

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

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملهارة العمال �لغاز

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:10088711 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة بليغ حامد قايد �لعزعزى %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف بدر �حمد حممد زينل �خلوري
 فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط طيف �ليحر 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب لل�شيد�ت رخ�شة رقم:1183766 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عي�شى حممد �شعيد �حمد �البل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل حممد �شعيد �حمد �البل
 فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبرماركت �النهار 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1018877 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هدى حممد زمان �لرئي�شي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف منري حممد عبد�هلل �شافع �ل�شحي
 فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
�ل�شعري  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م   رخ�شة رقم:1035580 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نا�شر عبا�س حمزه %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �بر�هيم ح�شن �بر�هيم جمعه �حلو�شني
 فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة هيا للنقليات 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة   رخ�شة رقم:1059335 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لو�حد �شالح حممد �ل�شابري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ز�يد نا�شر مطر مبارك �ملن�شوري
 فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
�لقمر  �ل�ش�����ادة/ور�شة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب للميكانيك   رخ�شة رقم:1038824 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �رمان حممد نور مياه %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة �شامل جمعان �شامل حممد �لكندي
تعديل وكيل خدمات/حذف �شامل جمعان �شامل حممد �لكندي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد نور مياه عبد�لبارك

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

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
�يالفيم  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م   رخ�شة رقم:2492832 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

منى �شبحي حممد نافع �حلمر�ن من 75% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شيف مبارك �شيف خليفه �لقمزي %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد بن خلفان بن علي �ل�شام�شي
 فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ميت�شو فلو كونرتول 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م   رخ�شة رقم:1874855 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ميت�شو فلو كونرتول �أو و�ي 

METSO FLOW CONTROL OY

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ميت�شو مينري�لز �و .و�ي
METSO MINERALS OY

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

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
�لكنز  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب للرجال  رخ�شة رقم:2191781 

تعديل �شكل قانوين/من �شركة مهنية

�ىل/موؤ�ش�شة فردية

 فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 

هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �القت�شادية  �لتنمية 

�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ ور�شة �لفريوز للخر�طة و�حلد�دة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1037896 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �يوب خان ليت مياه خان من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �يوب خان ليت مياه خان من 100% �ىل %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد فريوز خان حممد �يوب خان %12

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد لكمان نور �لعامل %12
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شالح مبارك �شالح مبارك �لكثريي من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شالح مبارك �شالح مبارك �لكثريي من 0% �ىل %51
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل نوع رخ�شة/من حرفية �ىل جتارية
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة   

تعديل ��شم جتاري من/ور�شة �لفريوز للخر�طة و�حلد�دة  
  AL FAYROOZ TURNING & BLACKSMITH WORKSHOP

�ىل/ور�شة �لفريوز للخر�طة و�حلد�دة ذ.م.م
AL FAYROOZ TURNING & BLACKSMITH WORKSHOP LLC

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

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ون زيرو الأعمال �لبل�شرت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2880182 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة طارق علي ح�شن كانون %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل علي نا�شر علي �حلجري من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�هلل علي نا�شر علي �حلجري من 100% �ىل %90

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

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ون زيرو الأعمال �لبل�شرت  

  ONE ZERO PLASTER WORK
�ىل/ون زيرو الأعمال �لبال�شرت ذ.م.م

ONE ZERO PLASTER WORK LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

  اإعــــــــــالن
هيل  �م   2 �ت�س  �ل�شادة/�شي  باأن  �القت�شاد  وز�رة  تعلن 
)كند�(  �شركة  فرع  �أبوظبي   - ليمتد  كند�  �نريجي 
�لوز�رة حتت  لدى  �الجنبية  �ل�شركات  �شجل  مقيدة يف 
بطلب  �لوز�رة  �ىل  �ل�شركة  تقدمت  وقد   )551( رقم 
كند�  �نريجي  ووريل  لي�شبح/  �لتجاري  �ال�شم  لتعديل 
ليمتد وتعديل بياناتها يف �شجل �ل�شركات �الجنبية تبعا 

لذلك .
باعرت��شهم  �لتقدم  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى 
ن�شر  تاريخ  �أ�شبوع من  يتجاوز  ميعاد ال  �لوز�رة يف  �ىل 

هذ� �العالن. حترير� يف 2020/2/24
احمد علي احلو�شني
 مدير اإدارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإلغاء اعلن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لتجاري:موؤ�ش�شة  باال�شم   CN رقم:1840346 
�الأدهم �لبيطرية ، بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

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

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإلغاء اعلن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لتجاري:حمل  باال�شم   CN رقم:1024899 
بالغاء طلب   ، و�القم�شة  و�لتطريز  للخياطة  �اللفية 

تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�و �عرت��س على هذ� �العالن  له حق   فعلى كل من 
�أ�شبوع  خالل  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ذ� تي�شت 

�ف كورين كو�شيون ري�شتورنت
رخ�شة رقم:CN 2545166 تقدمو� �لينا بطلب

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

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
�ل�شرق  �ل�ش�����ادة/�أوتوغريل  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �الو�شط ذ.م.م  رخ�شة رقم:1679003 
قد تقدمو� �لينا بطلب

للو�شاطة  �إكويوم  لينك�س  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 
Links Equiom Commercial Brokers LLC لتجارية ذ.م.م�

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �المار�ت كابيتال ذ.م.م
EMIRATES CAPITAL LLC

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات
دائرة ال�صحة اأبوظبي تطلق الن�صخة املحدثة من خطة الطاقة ال�صتيعابية

•• اأبوظبي -وام: 

�أطلقت د�ئرة �ل�شحة �أبوظبي �لن�شخة �ملحدثة 
مرجعاً  ُتعد  �لتي  �ال�شتيعابية  �لطاقة  خلطة 
يف  �ل��ر�غ��ب��ني  للم�شتثمرين  و���ش��ام��اًل  �أ���ش��ا���ش��ي��اً 
من  �الإم���ارة  يف  �ل�شحي  �لقطاع  يف  �ال�شتثمار 
�ال�شتثمارية  �لفر�س  �أب���رز  ��شتعر��س  خ��الل 
�لرعاية  قطاع  يف  �ملتاحة  و�مل�شتقبلية  �حلالية 
يف  للم�شتثمرين  وميكن  �الإم���ارة.  يف  �ل�شحية 
�ل�����ش��ح��ي��ة حت��دي��د �خلدمات  �ل��رع��اي��ة  جم���ال 
�جلغر�فية  و�مل��و�ق��ع  �ملطلوبة  و�لتخ�ش�شات 
�لتي حتتاج �إليها �الإمارة خالل �الأعو�م �ملقبلة 

�ال�شتيعابية  �ل��ق��درة  خ��ط��ة  تو�شحه  م��ا  وه���و 
للد�ئرة.  �الإل����ك����رتوين  �مل���وق���ع  ع��ل��ى  �مل��ت��وف��رة 
�لعر�س  بيانات  �أح���دث  على  �خلطة  وحت��ت��وي 
�لرعاية  خ����دم����ات  يف  و�ل����ف����ج����و�ت  و�ل���ط���ل���ب 
در��شتها  مت  �ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  يف  �ل�شحية 
�أبوظبي و�لعني  وحتليلها موزعة على مناطق 
�حلاجة  با�شت�شر�ف  �خل��ط��ة  وت��ق��وم  و�ل��ظ��ف��رة 
�مل�شتقبلية خلدمات �لرعاية �ل�شحية وكو�درها 
الإمارة  �ل�شكانية  �لتقدير�ت  بيانات  على  بناًء 
�أبوظبي حتى �لعام 2035 حيث يتم حتديثها 
ب�شكل دوري باال�شتناد �إىل قاعدة بيانات نظام 

�لرت�خي�س يف �لد�ئرة.

ويل عهد الفجرية يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء 
موؤ�ص�صة حمد بن حممد ال�صرقي الإن�صانية 

المارات ت�صارك يف اجتماع امل�صوؤولني العرب ب�صاأن ق�صايا الأ�صلحة النووية بالقاهرة

•• الفجرية-وام:

تر�أ�س �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي 
موؤ�ش�شة حمد  �أمناء  رئي�س جمل�س  �لفجرية  ويل عهد 
ب��ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ل��الأع��م��ال �الإن�����ش��ان��ي��ة  �الجتماع 
عمل  خ��ط��ة  ملناق�شة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أم��ن��اء  ملجل�س  �ل����دوري 
م�شروع  و�إق����ر�ر  �لتنظيمي  هيكلها  و�ع��ت��م��اد  �ملوؤ�ش�شة 
م�شتهل  ���ش��م��وه يف  ورح����ب   .  2020 ل��ل��ع��ام  م��و�زن��ت��ه��ا 
�الجتماع - �لذي عقد �م�س يف مكتبه بالديو�ن �الأمريي 
- باأع�شاء جمل�س �أمناء �ملوؤ�ش�شة .. متمنيا لهم �لتوفيق 
وتلبية متطلبات   ، �لتنموية  �ملوؤ�ش�شة  يف جماالت عمل 
�لعمل �الإن�شاين. و�أكد �شموه �أهمية متابعة �شري �لعمل 
للموؤ�ش�شة،  �ل��الزم��ة  �الحتياجات  �أب��رز  على  و�ل��وق��وف 

وتطبيق ��شرت�تيجية دولة �الإمار�ت يف جمال �الأعمال 
و�مل�������ش���اع���د�ت �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �ل���ت���ي مت��ث��ل ع���ن���و�ن���اً للبذل 
و�لعطاء، م�شري� �إىل �أن تكري�س قيمة �لعمل �الإن�شاين 
ودع���م �ل�����ش��ر�ئ��ح �مل��ح��ت��اج��ة، يف �إم����ارة �ل��ف��ج��رية، جاءت 
بف�شل توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد 
وحث   . �لفجرية  حاكم  �الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي 
�الحتياجات  توفري  على  �الأمناء  �أع�شاء جمل�س  �شموه 
�لالزمة للموؤ�ش�شات �لعاملة يف �ملجال �الإن�شاين. ح�شر 
�الجتماع .. معايل �شعيد بن حممد �لرقباين �مل�شت�شار 
�أمناء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  �ل��ف��ج��رية  حل��اك��م  �خل��ا���س 
�ملوؤ�ش�شة و�شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب �شمو ويل 
�شهيل  و�شعادة  �الأمناء  جمل�س  و�أع�شاء  �لفجرية  عهد 

ر��شد �لقا�شي مدير �ملوؤ�ش�شة.

•• القاهرة-وام: 

�شاركت دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة يف �عمال �الجتماع 
�ل�شاد�س و�خلم�شني للجنة كبار �مل�شوؤولني �لعرب �ملعنية 
�لدمار  �أ�شلحة  من  وغريها  �لنووية  �الأ�شلحة  بق�شايا 
�ل�شامل،�لتي بد�أت �م�س مبقر �المانة �لعامة للجامعة 
�ل��ذى مثل  وناق�س �الجتماع  �ي��ام.   3 وت�شتمر  �لعربية 
�لد�ئم  �مل��ن��دوب  �لكعبي  علي  حمد  �شعادة  فيه  �ل��دول��ة 
�لقدر�ت  �لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  للدولة لدى 
 64 �ل���دورة  العمال  و�لتح�شري  �ال�شر�ئيلية  �لنووية 

للموؤمتر �لعام للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �ملقرر يف 
فيينا خالل �لفرتة من 21-25 �شبتمرب2020.

يف  �لعربية  للم�شاركة  �لتح�شري  �للجنة  تناق�س  كما 
م��وؤمت��ر �الأط�����ر�ف يف م��ع��اه��دة ع���دم �ن��ت�����ش��ار �ال�شلحة 
و�ملقرر   2020 ع���ام  �مل��ع��اه��دة  ال���ش��ت��ع��ر����س  �ل��ن��ووي��ة 
 5-22 �ىل   4-27 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل  ن��ي��وي��ورك  يف 
�ن�شاء  ملوؤمتر  �لثانية  للدورة  �لتح�شري  وكذ�   -2020
منطقة خالية من �الأ�شلحة �لنووية وغريها من �أ�شلحة 
�لدمار �ل�شامل يف �ل�شرق �الو�شط و�ملقرر يف نيويورك 

خالل -16 -20نوفمرب 2020 .

بلدية راأ�س اخليمة ت�صتعر�س م�صروع التخطيط احل�صري

الآثار واملتاحف تعزز الرتاث باملهن البتكارية  

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

�الأول  �لتن�شيقي  �الجتماع  �خليمة  ر�أ���س  بلدية  د�ئ��رة  عقدت 
و�لذي  �ل��د�ئ��رة  تتبناه  �ل���ذي  �حل�����ش��ري  �لتخطيط  مل�����ش��روع 
�إطار  �ل�شاملة يف  ر�أ���س �خليمة للتنمية  �إم��ارة  ي�شتلهم  روؤي��ة 
�لتخطيط �حل�شري و�لعمر�ين نحو �إمارة م�شتد�مة متتلك 
�لتنمية  يف  وت�شاهم  �ال�شتثمار  تدعم  �لتي  �ملقومات  جميع 

من  ع��دد  �الج��ت��م��اع  ح�شر   . ل��الإم��ارة  �ل�شاملة  �القت�شادية 
و  و�الحت��ادي��ة  �ملحلية  �حلكومية  �جلهات  �لعموم من  �مل��در�ء 
�لقطاع �خلا�س. وت�شمن �مل�شروع �لذي مت ��شتعر��شه خالل 
�الجتماع على خطة �إ�شرت�تيجية على م�شتوى �الإمارة حتدد 
�لنقل  ط��رق  حت��دد  كما  �حل�شرية  وغ��ري  �حل�شرية  �ملناطق 
ذ�ت  �مل�شائل  من  وغريها  �خل��دم��ات  وط��رق  �لتحتية  و�لبنية 

�ل�شلة على �مل�شتوى �الإقليمي.

�إقليميتان  �إىل و�شع خطتان هيكليتان  �أي�شاً  كما مت �لتطرق 
حيث  �خليمة  ر�أ���س  من  و�جلنوبية  �ل�شمالية  �ملناطق  تغطي 
من  مبزيد  و�مل��ر�ف��ق  �لتحتية  �لبنية  �خلطط  ه��ذه  �شتو�شح 
�ملتوقعة  �لتحتية  و�لبنية  �لنمو  جماالت  و�شتحدد  �لتف�شيل 
�شي�شاعد ذلك على توفري  ، حيث  �ملناطق  و�لطلب على هذه 
�أكرب  �لبنية �الأ�شا�شية و�ملر�فق �خلا�شة للتخطيط مب�شتوى 

من �ليقني و�لثقة  للم�شتثمرين.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�أعلنت د�ئرة �الآثار و�ملتاحف م�شاركتها يف فعاليات �شهر 
�ل���رت�ث لي�س مبعزل  ���ش��ع��ار    �الم����ار�ت لالبتكار حت��ت 
�لو�قع  لتقنية  .وذل��ك من خالل عر�شها  �الإبتكار   عن 
�لكورني�س  م��ه��رج��ان  يف  �مل��ع��زز  و�ل���و�ق���ع  �الإف���رت�����ش���ي 
�ل��د�ئ��رة ع��دد م��ن �لتقنيات  �الإب��ت��ك��اري . حيث وظ��ف��ت 
�حلديثة ب�شكل �بتكاري خلدمة جمال �لرت�ث وذلك من 
خالل جت�شيد م�شهد رحلة �لغو�س على �للوؤلوؤ و�إحياء 
�ل��ت��ي مار�شها  �مل��ه��ن  �أ���ش��ع��ب  �ل��ت��ي تعد م��ن  �ملهنة  ه��ذه 
، كما د�شنت  �مل��ا���ش��ي  �ل��ق��رن  ب��د�ي��ات  �شكان �خل��ل��ي��ج  يف 
�لد�ئرة تقنية �بتكارية �أخرى وهي تقنية �لو�قع �ملعزز 
حيث حتول هذه �لتقنية �لر�شوم و�ل�شور �ملوجود على 
�شور  �إىل  �لد�ئرة  ��شدرتها  �لتي  �لرتويجية  �ملطويات 
تفاعلية متكن �جلمهور من م�شاهدة �لقطع �الأثرية عن 
كثب وباالبعاد �لثالثية باال�شافة �ىل �الإطالع على �أدق 
بالعني  بو�شوح  ترى  ال  قد  و�لتي  وزخارفها  تفا�شيلها 
�ملو�قع  م�شاهدة  للجمهور  �لتقنية  تتيح  كما   ، �ملجردة 
�الثرية و�ملقابر �الثرية و�لتمعن باأدق تفا�شيل و�أجز�ء 
�ملبنى وخا�شة تلك �ملو�قع �لتي ي�شعب على بع�س فئات 
�أو  �جلبال  روؤو����س  على  �لو�قعة  كتلك  زيارتها  �ملجتمع 

�الودية �لد�خلية  . و�شرح �شعادة �أحمد عبيد �لطنيجي 
م��دي��ر ع��ام د�ئ���رة �الث���ار و�مل��ت��اح��ف �إن �ل��د�ئ��رة �إختارت 
�لو�قع  �أر���س  على  ممار�شتها  ي�شعب  �لتي  �ملهن  بع�س 

كمهنة �لغو�س لتعريف �ملجتمع عن كثب بتفا�شيل هذه 
�لرحلة �ملليئة باملخاطر والإتاحت �لفر�شة لهم خلو�س 
�بتكاري عن طريق  باملغامرة ب�شكل  �ملليئة  �لرحلة  هذه 

تقنية �لو�قع �الإفرت��شي حيث ي�شت�شعر �مل�شتخدم باأنه 
ليجني  �ل��رت�ث  �أعماق  يف  ويغو�س  �لرحلة  ه��ذه  يعي�س 
قائال   �لطنيجي  و����ش��اف  و�ح��د.  �آن  يف  و�ملتعة  �لفائدة 
خلدمة  �حلديثة  �لتقنيات  لتوظيف  ت�شعى  �لد�ئرة  �إن 
جم���االت �ل��ت��اري��خ و�الآث����ار و�ل����رت�ث  و�إدخ����ال �لتقنيات 

�حلديثة بطريقة ال توؤثر على �ال�شالة بل تدعمها   
فريق  رئي�س  �ل�شحي  �أحمد  علياء  ��شافت  جانبها  من 
�الإبتكار يف �لد�ئرة �إن �لتقنية تتيح للم�شتخدم �لتعرف 
يرتديها  ك����ان  �ل���ت���ي  و�مل���الب�������س  �ل��غ��و���س  �أدو�ت  ع��ل��ى 
تعرفهم  كما   ، �ل��ل��وؤل��وؤ  و�أن����و�ع  وم�شمياتها  �ل��غ��و����ش��ون 
�لتي  و�ملخاطر  و�أجز�ئها  �لغو�س  �شفينة  مكونات  على 
�لتي  �ملعلومات  م��ن  وغ��ريه��ا  �لغو��شيني  لها  يتعر�س 

يتلقاها �مل�شتخدم �أثناء جتربته هذه �لتقنية.
�الإت�شال  مكتب  م��دي��ر  �لنعيمي  �ب��ر�ه��ي��م  �أم���ل  وق��ال��ت 
للجمهور  م��ت��اح��ة  �شتكون  �لتقنية  ه���ذه  �إن  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
يف م��ت��ح��ف ر�أ�������س �خل��ي��م��ة �ل���وط���ن���ي و���ش��ت��ت��اح لطالب 
�مل���د�ر����س جت��رب��ة �ل��و�ق��ع �الإف��رت����ش��ي ل��رح��ل��ة �لغو�س 
�ل��ت��ي �شتنظمها وحدة  م��ن خ��الل �جل���والت و�ل���زي���ار�ت 
�لتقنية  �شت�شمح هذه  ، كما  و�لتثقيف فاملتحف  �لتعليم 
�مل�شاركة بها يف �ملعار�س �خلارجية �لتي تنظمها �جلهات 

و�ملوؤ�ش�شات للو�شول الأكرب �شريحة من �ملجتمع .  

عبداهلل بن �صامل القا�صمي يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

اأحمد النعيمي يطلع على خطط ومبادرات املوارد الب�صرية يف عجمان

•• ال�صارقة-وام:

ت���ر�أ����س ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
نائب  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  �شامل 
حاكم �ل�شارقة نائب رئي�س �ملجل�س 
�الجتماع  �م�����س  �شباح  �لتنفيذي 
�لتنفيذي  للمجل�س  �الأ���ش��ب��وع��ي 
الإم����ارة �ل�����ش��ارق��ة وذل���ك يف مكتب 

�شمو �حلاكم.
وبحث �الجتماع عدد� من �ملو��شيع 
�مل���ط���روح���ة ع���ل���ى ج������دول �أع���م���ال 
�الإمارة  ب�شوؤون  و�ملتعلقة  �جلل�شة، 
تقدمي  يف  �ل�شارقة  روؤي��ة  وحتقيق 
�أف�����ش��ل �خل��دم��ات وت��وف��ري �حلياة 
و�لقاطنني  مل��و�ط��ن��ي��ه��ا  �ل��ك��رمي��ة 
على  �لت�شديق  وبعد  �أر�شها.  على 
�طلع  �ل�شابقة،  �جلل�شة  حم�شر 
�ملجل�س على تقرير حول موؤ�شر�ت 
�لو�شع �القت�شادي الإمارة �ل�شارقة 
�شعادة  و��شتعر�س   ،2019 لعام 
�شلطان عبد�هلل بن هده �ل�شويدي 
�القت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س 
تفا�شيل �لتقرير �لذي �شم بيانات 

و�مل�شاحة  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  د�ئ�����رة  م���ن 
يف  و�مل��ب��اين  �مل�شاكن  ترقيم  ب�شاأن 
�إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة، و�ع��ت��م��اد تثبيت 
ي�شتدل  �ملبنى  على  و�ح���دة  ل��وح��ة 
م��ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى �ل��ب��ي��ان��ات �لتي 
و�لهيئات  �ل������دو�ئ������ر  حت���ت���اج���ه���ا 

�لعاملة باالإمارة.
�لقر�ر  �لتنفيذي  �ملجل�س  و�أ���ش��در 
باعتماد   ،2020 ل�شنة   10 رق��م 
ج���������د�ول �ل����ر�����ش����وم و�مل���خ���ال���ف���ات 
يف  �مل��دين  للدفاع  �لعامة  ل����الإد�رة 

�إمارة �ل�شارقة.
و���ش��م��ن م���ا ����ش��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
�أعمال �جلل�شة، �طلع �ملجل�س على 
م���ن �شاحب  �ل�������ش���ادرة  �مل��ر����ش��ي��م 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و 
بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 

�الأعلى حاكم �ل�شارقة.
ع���دد� من  �أي�����ش��ا  �ملجل�س  ون��اق�����س 
�ملهمة،  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل���و����ش���وع���ات 
�ل����ق����ر�ر�ت �لتي  و�ت���خ���ذ ح��ي��ال��ه��ا 
�ل�شاملة  �لتنمية  خدمة  يف  ت�شب 

�لتي تتبناها �إمارة �ل�شارقة.

•• عجمان-وام:

ب����ن حميد  �أح����م����د  �ل�����ش��ي��خ  �ط���ل���ع 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
ح��اك��م ع��ج��م��ان ل��ل�����ش��وؤون �الإد�ري�����ة 
و�ملالية على خطط ومبادر�ت د�ئرة 
عجمان  حلكومة  �لب�شرية  �مل����و�رد 
تقوم  مبا  م�شيد�   ..  2020 ل�شنة 
من�شجمة  م�شاريع  من  �ل��د�ئ��رة  به 
�لتي    2021 ع��ج��م��ان  روؤي����ة  م��ع 
�إىل تنمية �الإمارة بجو�نبها  تهدف 
ك���اف���ة وب���ن���اء �مل����و�ط����ن �الإم����ار�ت����ي 
و�لذي هو �أحد هذه �جلو�نب �ملهمة 
و�لدعم  �الهتمام  على  ح��ازت  �لتي 
�حلكيمة  قيادة عجمان  �لكبري من 
�ل�شيا�شات  م��ن  �لعديد  تبنت  �لتي 
يتعلق  مب��ا  و�لتنموية  �لتطويرية 

باملو�رد �لب�شرية.
للد�ئرة  زي����ارت����ه  خ�����الل   - و�أك�������د 
�أف�شل  ع��ل��ى  �الط������الع  �����ش����رورة   -
�مل����������و�رد  �مل�����م�����ار������ش�����ات يف جم��������ال 
ت�شهم  �ل��ت��ي  �ل���دول���ة  �ل��ب�����ش��ري��ة يف 
�حلكومي  ب���ال���ع���م���ل  �الرت�����ق�����اء  يف 
�إىل  �مل�شتقبل .. م�شري�  و��شت�شر�ف 
ومعرفة  �ملتغري�ت  مو�كبة  �شرورة 
�ملجال  هذ�  يف  �حلديثة  �الجتاهات 
و�ال�شرت�تيجيات  �الآل��ي��ات  وو���ش��ع 

ر�أ�س  وت��ط��وي��ر  �لوطنية  �ل��ك��ف��اء�ت 
�ل��ب�����ش��ري و�ل��ن��ه��و���س بدورها  �مل���ال 
�لر�شيدة  قيادتنا  توجيهات  ظل  يف 
�ملو�طنة  �ل�����ك�����و�در  دور  وت���ع���زي���ز 
�ل��ن��ه��و���س بجميع  ع��ل��ى  وق���درت���ه���ا 
�مل�����ش��وؤول��ي��ات وحت��ق��ي��ق �ل��ت��ن��م��ي��ة يف 

�لدولة.
�ل�شويدي  ر�����ش���د  �أك����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
مو�كبة  ع���ل���ى  �ل������د�ئ������رة  ح����ر�����س 
�لدولة  يف  �الإحت����ادي����ة  �ل��ت��وج��ه��ات 
�الإ�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ات  وب���ن���اء 
�لتي ت�شاهم يف دعم وتعزيز �لتعاون 
وتوحيد  ف���ع���ال  ب�����ش��ك��ل  �مل�������ش���رتك 
�لعمل يف جمال  وت��ط��وي��ر  �جل��ه��ود 
�إطار  وف���ق  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�����و�رد  �إد�رة 
�خلطط  مع  يتو�ئم  ومب��ا  موؤ�ش�شي 
وتبادل  ل����الإم����ارة  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�مل����ع����رف����ة و�خل����������رب�ت و�ل����ت����ج����ارب 
�إطالق  يف  �شي�شاهم  مما  �ملوؤ�ش�شية 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل���ب���ادر�ت �ل���ر�ئ���دة يف 

جمال �ملو�رد �لب�شرية.
�ل����د�ئ����رة على  ح��ر���س  �إىل  و�أ�����ش����ار 
�ل���ت���ن�������ش���ي���ق م�����ع ج���م���ي���ع �ل�����دو�ئ�����ر 
كفاءة  لتح�شني  �الإم���ارة  يف  �ملحلية 
للمو�رد  �الأمثل  و�الإ�شتغالل  �لعمل 
�لب�شرية وو�شع خطط تتنا�شب مع 

توجهات �حلكومة.

مقارنة   %  10 ب��ل��غ��ت  ب��ن�����ش��ب��ة 
�لرخ�س  و�شجلت   ،2018 بالعام 
 ،%  5.8 ب��ل��غ  �رت��ف��اع  �ل�شناعية 
�الإلكرتونية  �ل��رخ�����س  و���ش��ج��ل��ت 

منو� بن�شبة 12%.
و�أكد �ل�شويدي �أن �لد�ئرة ويف �إطار 

وح����رك����ة رخ�س  �مل���ح���ل���ي  �ل����ن����اجت 
قطاع  �أد�ء  وم���وؤ����ش���ر�ت  �الأع���م���ال 

�ل�شناعة يف �الإمارة.
�لتنمية  د�ئ��������رة  رئ���ي�������س  و�أ������ش�����ار 
عدد  �رت����ف����اع  �إىل  �الق���ت�������ش���ادي���ة 
�لرخ�س �ل�شادرة يف �لعام 2019 

�خلدمات  �أف�شل  لتقدمي  �شعيها 
وت�شهيل �الجر�ء�ت على �ملتعاملني 
طورت من خدماتها �الإلكرتونية، 
يف  �لرقمي  �لتحول  ن�شبة  وبلغت 

خدمات �لد�ئرة 100%.
�مل�����ش��روع �ملقدم  �مل��ج��ل�����س  و�ع��ت��م��د 

و����ش��ت��م��ع �ل�����ش��ي��خ �أح��م��د ب��ن حميد 
�ل���ن���ع���ي���م���ي م������ن ������ش�����ع�����ادة ر������ش����د 
�ل�شويدي  ج��رب�ن  بن  عبد�لرحمن 
مدير عام �لد�ئرة ومدر�ء �الإد�ر�ت 
�إىل �شرح و�ف حول �لرب�مج و�أهمها 
�الإ������ش�����ر�ف ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ م���ب���ادر�ت 
�لقطاع  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل���ت���وط���ني 
�حلكومي و�جلهات �مل�شتقلة يف �إمارة 
�أو�شاف  وت��ط��وي��ر  و�إع����د�د  عجمان 
م����وح����دة ل���ل���وظ���ائ���ف �ل���د�ع���م���ة يف 
�الإمارة وتوحيد �مل�شار�ت �لوظيفية 

�ل��ك��ف��ي��ل��ة ل��ت��ع��زي��ز وت��ن��م��ي��ة �مل�����و�رد 
�ل���ب�������ش���ري���ة و�اله����ت����م����ام ب���ال���ك���و�در 
�أهم �ملحاور  �لتي تعد من  �لوطنية 
عجمان  روؤي�����ة  يف  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ملو�طنني  �ملوظفني  قدر�ت  وتنمية 
و�إك�������ش���اب���ه���م �مل���ع���رف���ة و�خل�������رب�ت 
�أد�ء  م�����ن  ومت���ك���ي���ن���ه���م  �ل������الزم������ة 
و�الرتقاء  عالية  بكفاءة  وظائفهم 
مب��ه��ار�ت وك��ف��اء�ت �مل��و�ط��ن��ني وفق 
خطو�ت عمل موحدة ومنظمة على 

م�شتوى �حلكومة.

�مل�شاندة وتنظيم خمترب  للخدمات 
حكومة  يف  �الأول  �لب�شرية  �مل����و�رد 
�إجر�ء�ت  �أمتتة  جانب  �إىل  عجمان 
وع��م��ل��ي��ات �مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة ح�شب 
�لتنفيذية  و�ل���الئ���ح���ة  �ل���ق���ان���ون 
وتنفيذ �لدور�ت �لتدريبية �مل�شرتكة 

ملوظفي حكومة عجمان.
ب����ن حميد  �أح����م����د  �ل�������ش���ي���خ  ودع�������ا 
بني  �جل��ه��ود  توحيد  �إىل  �لنعيمي 
�الأدو�ر  وت��ك��ام��ل  �لقطاعات  جميع 
وحتقيق غايات �حلكومة الإ�شتثمار 

لوطفيا  �مل������دع������و/  ف����ق����د 
�وزبك�شتان      ، رم�����ش��ان��وف��ا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )5421910AA( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0567960815

فقدان جواز �صفر
�ن��������ور   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
باك�شتان   ، م����ال  الخ���م���ري 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )9998421VC( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0506661016

فقدان جواز �صفر

فقدان �شهادةاأ�شهم
 271 �شهادة رقم  �بر�هيم كروع  �أحمد  �ل�شيد/  فقد 
وعددها   720 رق���م  و���ش��ه��ادة  �شهم   200 وع���دده���ا 
�لوطني  �خليمة  ر�أ�س  بنك  من  �شادرة  �شهم   150
�بر�هيم  �حمد  بال�شيد/  �الإت�شال  يجدها  من  وعلى 

كروع �لفالحي رقم �لتو��شل 0506473338

احلكام يعزون الرئي�س امل�صري يف وفاة حممد ح�صني مبارك
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حم��م��د  ب��ن 
�إىل فخامة  ت��ع��زي��ة  ب��رق��ي��ة  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
�لرئي�س عبد �لفتاح �ل�شي�شي رئي�س جمهورية 
م�شر �لعربية �ل�شقيقة، عرب فيها عن خال�س 
�لرئي�س  ت��ع��ازي��ه و����ش���ادق م��و����ش��ات��ه يف وف����اة 
�الأ���ش��ب��ق جل��م��ه��وري��ة م�����ش��ر �ل��ع��رب��ي��ة حممد 

ح�شني مبارك.
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  ك��م��ا  
حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د 
عجمان برقية تعزية �إىل فخامة �لرئي�س عبد 

�لفتاح �ل�شي�شي رئي�س جمهورية م�شر �لعربية 
�الأ�شبق جلمهورية  �لرئي�س  وفاة  �ل�شقيقة يف 

م�شر �لعربية حممد ح�شني مبارك.
تعازيه  خال�س  عن  برقيته  يف  �شموه  و�أع���رب 
�شائاًل   .. �مل�شري  للرئي�س  مو��شاته  و�شادق 
ف�شيح  ي�شكنه  و�أن  �أن يرحمه  �مل��وىل عز وجل 

جناته.
كما بعث �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي 
ويل عهد عجمان و�شمو �ل�شيخ نا�شر بن ر��شد 
�لنعيمي برقيتي تعزية مماثلتني �إىل فخامة 

�لرئي�س عبد �لفتاح �ل�شي�شي.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد 
�ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �الأعلى حاكم �لفجرية 
برقية تعزية �إىل فخامة �لرئي�س عبد �لفتاح 
�لعربية  م�����ش��ر  رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة  �ل�����ش��ي�����ش��ي 
�ل�شقيقة، عرب فيها عن خال�س تعازيه و�شادق 
�الأ�شبق جلمهورية  �لرئي�س  وفاة  مو��شاته يف 

م�شر �لعربية حممد ح�شني مبارك.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ح��م��د بن 
�ل��ف��ج��رية برقية  حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ويل ع��ه��د 
تعزية مماثلة �إىل فخامة �لرئي�س عبد �لفتاح 

�ل�شي�شي.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد 
�ملعال ع�شو �ملجل�س �العلى حاكم �أم �لقيوين 
برقية تعزية �إىل فخامة عبد �لفتاح �ل�شي�شى 
 ، �ل�شقيقة  �لعربية  م�شر  جمهورية  رئي�س 
عرب فيها عن خال�س �لعز�ء و�ملو��شاة فى وفاة 
�لعربية  م�شر  حلمهورية  �ال���ش��ب��ق  �لرئي�س 

حممد ح�شنى مبارك.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ر����ش��د ب��ن ���ش��ع��ود بن 
برقية  �ل��ق��ي��وي��ن  �م  ع��ه��د  ويل  �مل��ع��ال  ر�����ش���د 
تعزية مماثلة �ىل فخامة �لرئي�س عبد�لفتاح 

�ل�شي�شى فى وفاة حممد ح�شنى مبارك.
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العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

حافظكو للتجارة - ذ م م
�ل�شركاء �ملوثق لدى كاتب �لعدل.  يعلن   بناء على قر�ر �جتماع 

�مل�شفي مكتب �لقمة –حما�شبون قانونيون عن ت�شفية �شركة:

)حافظكو للتجارة - ذ م م(
�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية-�بوظبي بالرقم

 CN-1037277 فعلى من لدية �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 

مكتب �مل�شفى �ملعني هاتف رقم 026766166 فاك�س 026766566 

�س ب 128190 �بوظبي- �شارع �لنجدة بناية عبد �هلل مهري عبد 

رقم  مكتب   17 �لطابق   )C( بلوك   1341 رقم  بناية  حميان  �هلل 

وذلك  �لثبوتية  و�مل�شتند�ت  �الأور�ق  كافة  معه  م�شطحبا   1701

خالل مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �الإعالن.

اإعلن ت�صفية �صركة
العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

تي بي اف انرتنا�صونال لل�صتثمارات- ذ م م
�لعادية،�مل�شدق  غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب 

لدى �لكاتب �لعدل بتاريخ 2020/02/18 يعلن  مكتب/ �يه �ي �م 

لتدقيق �حل�شابات عن حل وت�شفية �شركة:

تي بي اف انرتنا�صونال لل�صتثمارات - ذ م م
�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�شادية-�بوظبي بالرقم 

CN-2173016 فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل 

مكتب �مل�شفى �ملعني هاتف رقم 026331335 فاك�س 026331339 

�لطابق  �د�ك�س  برج  �لرمي-  جزيرة  �بوظبي-   112191 �س.ب 

�لثبوتيه، وذلك  �مل�شتند�ت  و�إح�شار  )�لثامن( مكتب رقم )805( 

خالل مدة �أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �العالن.

اإعلن ت�صفية �صركة

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خمترب 

�لبد�ية �لبيطري
رخ�شة رقم:CN 2258328 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
�ل�ش�����ادة/بقالة  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لب�شرة
رخ�شة رقم:CN 1109140 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ريالبل 

ل�شيانة �لتمديد�ت �لكهربائية
رخ�شة رقم:CN 2280468 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26 

اإعــــــــــلن
فا�شن  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �القت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للحالقة �لرجالية
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1119423 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد حممد علي غريب �لبلو�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شني �حمد عبد�هلل �بر�هيم �لبلو�شي

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

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

منوذج اإعلن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم  326111            بتاريخ: 2020/02/20

بيانات �الأولوية: 
�ال�شم: و�ل مارت �أبولو ذ.م.م وعنو�نه: 702 �شاوث وي�شت �شارع 8، بنتونفيل ، �أركن�شا�س  72716 ، �لواليات 

�ملتحدة �الأمريكية.
�صورة العلمة    

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 
خدمات �لدعاية و�الإعالن، �إد�رة �الأعمال، توجيه �الأعمال، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي، خدمات جتميع ت�شكيلة 
من �ل�شلع ل�شالح �لغري، وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة من �شوبر ماركت 
�أو �شيدلية للبيع بالتجزئة �أو منافذ �لبيع بالتجزئة �أو حمالت متعددة �الأق�شام �أو منافذ �لبيع باجلملة �أو 
من كاتالوجات �المتياز�ت �لعامة من خالل �لطلب �لربيدي �أو من مو�قع �شبكات �الت�شاالت �لعاملية �أو من 
�النرتنت �أو عن طريق و�شائل �الت�شاالت عن بعد، توفري �أ�شو�ق جتارية عرب �النرتنت مل�شرتي وبائعي �ل�شلع 
و�خلدمات و��شت�شار�ت يف �إد�رة �شوؤون �ملوظفني، خدمات نقل �الأعمال، خدمات �ل�شكرتارية، حما�شبة، تاأجري 
�آالت �لبيع، بحث �لكفاالت، تاأجري منا�شب �لبيع، خدمات �لبيع بالتجزئة �أو �لبيع باجلملة للم�شتح�شر�ت 
�النرتنت  عرب  بالتجزئة  �لبيع  حم��الت  خدمات  �لطبية،  و�الم���د�د�ت  و�ل�شحية  و�لبيطرية  �ل�شيدالنية 
م�شتملة على ت�شكيلة و��شعة من منتجات �مل�شتهلك، خدمات �لت�شوق باملقارنة، خدمات �إكمال �لطلب، �إد�رة 
�أ�شو�ق جتارية لالإعالنات عرب �النرتنت م�شتملة على ت�شكيلة و��شعة من منتجات �مل�شتهلك، ترويج مبيعات 
�ملنتجات للغري، خدمات �لبائعني حتديد�ً خدمات حمالت �لبيع بالتجزئة وخدمات �لتوزيع لت�شكيلة و��شعة 
من منتجات �مل�شتهلك، خدمات حمالت �لبيع بالتجزئة م�شتملة على ت�شكيلة و��شعة من منتجات �مل�شتهلك، 
للمخبوز�ت، خدمات  بالتجزئة  �لبيع  �ل�شيار�ت، حمالت  ول��و�زم  و�إم��د�د�ت  بالتجزئة لقطع  �لبيع  حمالت 
حمالت �لبيع بالتجزئة للُم�شهيات، حمالت �لبقالة للبيع بالتجزئة، خدمات �ل�شيدليات للبيع بالتجزئة، 
خدمات  لالآخرين،  �مل�شتهلك  منتجات  من  و��شعة  ت�شكيلة  على  م�شتملة  بالتجزئة  �لبيع  حمالت  خدمات 
حمالت �لب�شريات للبيع بالتجزئة، خدمات حمالت �لبيع بالتجزئة م�شتملة على �اللكرتونيات و�الأجهزة 
�خلارجي  �لرتفيه  ومنتجات  �لريا�شية  و�ملنتجات  و�الألعاب  �ملنزيل  و�لديكور  و�خلارجي  �لد�خلي  و�الأث��اث 
و�ل�شحة و�جلمال ومنتجات �لعناية �ل�شخ�شية و�ملو�د �الأ�شا�شية �ملنزلية و�ملالب�س ومنتجات �لفناء و�حلد�ئق 
�ل�شو�ء و�لت�شجيالت �لرتفيهية  �ملنزل ومنتجات  و�لعناية بالع�شب و�مل�شطحات �الأر�شية ومنتجات تطوير 
و�ألعاب �لفيديو و�لكتب و�ملن�شور�ت و�الأدو�ت �ملو�شيقية و�للو�زم �ملكتبية و�إمد�د�ت �لفنون و�حِلرف و�إمد�د�ت 
�لعطالت و�الحتفاالت و�ملجوهر�ت ومنتجات �حليو�نات �الأليفة، خدمات ت�شجيل �لهد�يا، خدمات حمالت 
�لبيع بالتجزئة عرب �النرتنت م�شتملة على ت�شكيلة و��شعة من منتجات �مل�شتهلك، حمالت �لبيع بالتجزئة 
عرب �النرتنت لقطع و�إمد�د�ت ولو�زم �ل�شيار�ت، حمالت �لبيع بالتجزئة عرب �النرتنت للمخبوز�ت، خدمات 
حمالت �لبيع بالتجزئة عرب �النرتنت للُم�شهيات، حمالت �لبقالة للبيع بالتجزئة عرب �النرتنت ، خدمات 
بالتجزئة عرب �النرتنت م�شتملة على  �لبيع  بالتجزئة عرب �النرتنت، خدمات حمالت  للبيع  �ل�شيدليات 
ت�شكيلة و��شعة من منتجات �مل�شتهلك لالآخرين، خدمات حمالت �لب�شريات للبيع بالتجزئة عرب �النرتنت، 
�لد�خلي  و�الأث���اث  و�الأج��ه��زة  �اللكرتونيات  على  م�شتملة  �النرتنت  عرب  بالتجزئة  �لبيع  حم��الت  خدمات 
�ل�شو�ء ومنتجات  �الأر�شية ومنتجات  و�مل�شطحات  بالع�شب  و�لعناية  �لفناء و�حلد�ئق  و�خلارجي ومنتجات 
تطوير �ملنزل و�لديكور �ملنزيل و�الألعاب و�ملنتجات �لريا�شية ومنتجات �لرتفيه �خلارجي و�ل�شحة و�جلمال 
�لفيديو  و�ألعاب  �لرتفيهية  و�لت�شجيالت  و�ملالب�س  �ملنزلية  �الأ�شا�شية  و�مل��و�د  �ل�شخ�شية  �لعناية  ومنتجات 
�لعطالت  و�إم���د�د�ت  و�حِل��رف  �لفنون  و�إم���د�د�ت  �ملكتبية  و�ل��ل��و�زم  �ملو�شيقية  و�الأدو�ت  و�ملن�شور�ت  و�لكتب 
و�الحتفاالت و�ملجوهر�ت ومنتجات �حليو�نات �الأليفة، خدمات ت�شجيل �لهد�يا عرب �النرتنت، �إد�رة �ملحالت 

متعددة �الأق�شام، ت�شغيل و�إد�رة �ل�شوبر ماركت.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة و�ل مارت باللغة �لعربية.

�ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 134712

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

�أع��ل��ن��ت �أم�����س ق��م��ة �ل��ع��رب للطري�ن 
لقطاع  �ل���ر�ئ���د  �حل����دث   ،  2020
م�شاركة  ع��ن  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  �ل���ط���ري�ن 
نخبة من كبار �مل�شوؤولني �لتنفيذيني 
على  تنعقد  �لتي  �لثامنة  دورت��ه��ا  يف 
مد�ر يومي 16 و17 مار�س يف مركز 
�حلمر� �لدويل للمعار�س و�ملوؤمتر�ت 

يف ر�أ�س �خليمة.
ت��ن��ط��ل��ق حت���ت عنو�ن  �ل���ت���ي  و�ل��ق��م��ة 
تو��شل �لثقافات، وحتفيز �القت�شاد�ت 
، جتتذب حتت مظلتها جمهور�ً و��شعاً 
ي�شم كبار �خلرب�ء و�الأطر�ف �ملعنية 
رفيع  ح��و�ر  يف  للم�شاركة  �لقطاع  يف 
�لتوجهات  �أح������دث  ح����ول  �مل�����ش��ت��وى 
قطاع  يف  و�ل����ف����ر�����س  و�ل����ت����ح����دي����ات 
�لعربي. وعالوة  و�ل�شياحة  �لطري�ن 
�لقطاع  رو�د  ���ش��ي��ت��ن��اول  ذل����ك،  ع��ل��ى 
قطاع  دور  و�الإق��ل��ي��م��ي��ون  �ل��دول��ي��ون 
�قت�شاد�ت  يف  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل���ط���ري�ن 
�إىل  ي�شيفها  �لتي  و�لقيمة  �ملنطقة، 
م�����ش��رية �ل��ت��ن��وي��ع �الق��ت�����ش��ادي، كما 
�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  بتقييم  �شيقومون 
تو�جه قطاع �لطري�ن، وتبادل �الأفكار 

و�ال�شرت�تيجيات للت�شدي لها.
�لطري�ن  ق��ط��اع  رو�د  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��م 
�مل�شاركني يف �لقمة: عادل  و�ل�شياحة 
ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلي، 
 ، فيليب�س  ور�ك��ي  للطري�ن   �لعربية 
�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة ر�أ�س �خليمة 
بن  عمر  وح�شني  �ل�شياحة؛  لتنمية 
�لنقل  رئ��ي�����س   ، �ب���ر�ه���ي���م  �ل  ع��ل��وي 
�جلوي )�لطري�ن( يف جمل�س �لتعاون 
لدول �خلليج �لعربية؛و�ر�دنا كو�ال ، 
ل�شركة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�ش�س 

، ع�����ش��و جمل�س  ب���ارت���رز  �أب��ت��ام��ي��ن��د 
يف  �لتوجيهية  �للجنة  وع�شو  �الإد�رة 
�لعاملي  يف لو�شرن،  �ل�شياحة  منتدى 
مل�شروع  �ال�شت�شاري  �ملجل�س  ورئي�س 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  يف  �الأح���م���ر  �ل��ب��ح��ر 
رئي�س   ، ه��و�ري  �ل�شعودية؛وميكائيل 
�ل�شرق  منطقة  يف  �إي��رب��ا���س   �شركة 
�الأو����ش���ط و�أف��ري��ق��ي��ا؛وم��اه��ر ق��ب��ع��ة ، 
�شركة  يف  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�الأو����ش���ط وتركيا  �ل�����ش��رق  �أم��ادي��و���س 
�ملديرة  من�شور  ورح���اب  ؛  و�إف��ري��ق��ي��ا 

�ل��ت��ج��اري��ة رحلتي   ل��ل��ع��الم��ة  �ل��ع��ام��ة 
من دناتا لل�شفريات ؛وجاك خرياطي  
�ل�شرق  مل��ن��ط��ق��ة  �ل�����ط�����ري�ن  م����دي����ر 
�الأو����ش���ط وج��ن��وب �آ���ش��ي��ا ل���دى �شركة 
�لعام  �ملدير   ، دبا�س  ح�شني  ؛  �إجي�س 
للم�شاريع �خلا�شة يف منطقة �ل�شرق 
عماد  ؛  �إم��رب�ي��ر  �شركة  يف  �الأو���ش��ط 
�ملنيع ، رئي�س �شركة فايو �يرو�شبي�س 
�لتنفيذي  �لرئي�س   ، ؛ و�شوديب غاي 
�شركة  و�لعمالء يف  �لتجاري  للقطاع 
طري�ن �أديل ؛ جافني �كل�س ، �لع�شو 

�إلكرتيك  ���ش��رك��ة ج���ر�ل  �مل��ن��ت��دب يف 
للطري�ن .

بدعم  للطري�ن   �لعرب  قمة  تنطلق 
�لعربية،  �حل����ك����وم����ات  م����ن  و������ش����ع 
بلد�ن  يف  �ل�شابقة  دور�ت��ه��ا  و�نعقدت 
هيئة  وت�شت�شيف  خم��ت��ل��ف��ة.  ع��رب��ي��ة 
دورة  �ل�شياحة  لتنمية  �خليمة  ر�أ���س 
�لقطاع  �شركاء  من  بدعٍم  �لعام  ه��ذ� 
�لدوليني مثل �إيربا�س ، و �شي �إف �إم 
، و �أكادميية �ألفا للطري�ن  وغريهم.

وحتظى قمة �لعرب للطري�ن  باإ�شادة 
�لناطقة  �مل��ن�����ش��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  و����ش��ع��ة 
�الأمثل  و�مل��ل��ت��ق��ى   ، �ل��ق��ط��اع  بق�شايا 
�ملوؤثرة  �لثالث  �لرئي�شية  للقطاعات 
وهي:  و�ل�شياحة  �لطري�ن  جم��ال  يف 
�خلا�س،  و�ل���ق���ط���اع  �ل���ع���ام،  �ل��ق��ط��اع 
�لقمة  ومت��ث��ل  �الإع���الم���ي.  و�ملجتمع 
بالقطاع،  متخ�ش�شة  �شنوية  مبادرة 
على  �ل�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط  �إىل  ت���ه���دف 
�ل��ت��وج��ه��ات و�ل�����روؤى و�ل��ف��ر���س �لتي 
ت����دف����ع ع���ج���ل���ة �ل���ن���م���و و�ل���ت���ط���وي���ر 
�مل����ت����و������ش����ل����ني ل����ق����ط����اع �ل�����ط�����ري�ن 

و�ل�شياحة �لعربي.
عمل  ورق��ة  ختامها  يف  �لقمة  وت��ق��دم 

ت�شتند �إىل مد�والت �مل�شاركني.

•• ابوظبي-الفجر:

�ن���������ش����ج����ام����اً م�����ع ع�������ام �ال�����ش����ت����ع����د�د 
�لوطني  �الأر���ش��ي��ف  نظم  للخم�شني  
)�أدو�ت  ب���ع���ن���و�ن:  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ور����ش���ة 
�خلم�س  �ل��ت��دري��ب  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
وتاأتي  �أف�����ش��ل(  ق��ائ��د�ً  جتعلك  �ل��ت��ي 
ه���ذه �ل��ور���ش��ة يف �إط�����ار �إع�����د�د جيل 
على  و�لتخطيط  �لنظر  ببعد  يتمتع 
قيادة  ع��ل��ى  وب��ال��ق��درة  �لبعيد  �مل���دى 

جمتمعه نحو �مل�شتقبل.
�لوطني من  �الأر�شيف  ��شتهدف  وقد 
هذه �لور�شة �الرتقاء بالفكر �لقيادي 
ل���دى ك�����و�دره؛ �ن��ط��الق��اً م��ن �أهمية 
�لعملية  ت��ع��ّد ج��وه��ر  �ل��ت��ي  �ل��ق��ي��ادة 
�الإد�رية، وهي تفاعل ون�شاط �إيجابي 
ي����وؤث����ر ع���ل���ى �الآخ�����ري�����ن وي����زي����د من 

�إجنازهم وعطائهم.
رك�����زت �ل���ور����ش���ة �ل���ت���ي ح��ا���ش��ر فيها 
خبري �لتدريب على �ملهار�ت �لقيادية 
)كارد�ن( على �أدو�ت �أو ��شرت�تيجيات 
�لتو��شل،  وه��ي:  �خلم�س،  �لتدريب 

وكيفية  �جل���م���ه���ور،  �إىل  و�ل���ت���ح���دث 
�أن  و�لتدريب، وكيف ميكنك  �الإد�رة، 

ت�شبح قائد�ً.
و�متازت �لور�شة بالتفاعلية �إذ �شارك 
�مل��وظ��ف��ني، وقد  فيها ع��دد كبري م��ن 
�إىل  ت��وح��ي  ب��اأخ��ب��ار  �ملحا�شر  �أث��ر�ه��ا 
�ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة يف دولة  �ه��ت��م��ام 
�ل�شباب و�إعطاوؤهم  �الإمار�ت بتمكني 

فر�شة لي�شريو� قادة �مل�شتقبل.
�لرميثي  ج��م��ع��ة  ���ش��ع��ادة  وب��ح�����ش��ور 
رئي�س �للجنة �لتنفيذية ع�شو جمل�س 
�إد�رة �الأر�شيف �لوطني، حتدث �شعادة 
�لري�شي  حم��م��د  �هلل  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور 
م��دي��ر ع���ام �الأر����ش���ي���ف �ل��وط��ن��ي عن 
�لقيادة م�شتعر�شاً جتربته �لقيادية؛ 
يف  �لوقت  ��شتغالل  �أهمية  يف  مركز�ً 

�لتو��شل مع �الآخر؛ ومدى �أهمية �أن 
يو�شل �لقائد �لر�شالة �لتي يريد يف 
وقت حمدد ال يتجاوز �ل�شتني ثانية 
ما  ينجح يف حتقيق  �أن  وعليه  فقط، 
ي��ري��د يف وق���ت حم���دد ج����د�ُ ق��ب��ل �أن 

يفقد �لفر�شة.
�حلكيمة  �ل���ق���ي���ادة  ب������دور  و�إمي�����ان�����اً 
وباأهمية جهودها يف ت�شجيع �ل�شباب 

�أعلن  �لقيادية،  �ملنا�شب  �شغل  على 
لل�شباب  جمل�س  �إن�����ش��اء  ع��ن  �شعادته 
يف �الأر����ش���ي���ف �ل��وط��ن��ي ي�����ش��م ع����دد�ً 
ك����ب����ري�ً م����ن �ل�������ش���ب���اب �ل���ع���ام���ل���ني يف 
لديهم  مم����ن  �ل���وط���ن���ي  �الأر�����ش����ي����ف 
�مل�شتقبل  يف  �ل���ق���ي���ادي���ة  �ل��ت��ط��ل��ع��ات 
و�إع��د�ده��م جيد�ً  �أج��ل تدريبهم  م��ن 
لهم  ت��ت��ي��ح  ق��ي��ادي��ة  م��و�ق��ع  لي�شغلو� 

�إثر�ء م�شريتهم يف �لعمل و�لعطاء يف 
خدمة �لوطن.

وحّث �لري�شي على �أهمية �أن يكت�شف 
�ط������نرَ �ل����ق����وة يف ذ�ت����ه  ������ورَ ك����ل ف�����رد مرَ
�لنقاط  على  ي��ده  وي�شع  وي��ع��ززه��ا، 
يتو�نى  وال  حت�شينها  مي��ك��ن��ه  �ل��ت��ي 
�لتغيري  �أج�����ل  م���ن  �جل���ه���د  ب����ذل  يف 
طاقاته  �كت�شاف  من  ملزيد  �الإيجابي 

ومهار�ته مما يجعله �أكر عطاء. 
�جلدير بالذكر �أن �لور�شة قد تناولت 
�أدو�ت  م���ن  و�ح�����دة  ك���ل  ب��ال��ت��ف�����ش��ي��ل 
�خلم�س،  �ل��ت��دري��ب  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
فبينت �أن �لتو��شل ُير�ُد به �لتو��شل 
�ل�����ذ�ت، ف��ال��ت��و����ش��ل م��ع �لنف�س  م��ع 
�لتو��شل  ث���م  وم���ن  �أ���ش��ا���ش��ي،  ���ش��يء 
�أهمية  �إىل  �أ���ش��ار  كما  �الآخ��ري��ن،  م��ع 

�لتي  ف��ه��ي  �جل��م��ه��ور  �إىل  �ل��ت��ح��دث 
�الآخ�����ر، ولكن  �إىل  �ل��ر���ش��ال��ة  ت��و���ش��ل 
ي���ع���رف ما  �أن  �مل��ت��ح��دث  ي��ج��ب ع��ل��ى 
�إىل �جلمهور  �أن يو�شله  �ل��ذي يريد 
يف �لوقت �ملحدد، وكيف يجعلهم منذ 
ُي�شغو�  حتى  يتقبلونه  حديثه  بد�ية 

�إىل ما يتوجه به �إليهم.
�ملحا�شر  �أ���ش��ار  �الإد�رة  كيفية  وع��ن   
لنف�شه،  �الإن�شان  �إد�رة  تعني  �أنها  �إىل 
�لتدريب  و�أم���ا  ول��وق��ت��ه، ول��ط��اق��ات��ه، 
ي�شل  ح��ت��ى  نف�شه  ي����دربرَ  �أن  فعليه 
�الآخرين،  فيها  ي����درُب  م��رح��ل��ة  �إىل 
بنّي  و�الأخ���رية  �خلام�شة  �الأد�ة  وع��ن 
هذه  �إىل  ي�شل  �ل��ق��ائ��د  �أن  �ملحا�شر 
على  يوؤثر  �أن  ي�شتطيع  حني  �ملرحلة 
�لتفاعل  على  ويحفزهم  �الآخ���ري���ن، 
يق�شونه  �ل��ذي  لوقتهم  ويكون  معه، 

معه قيمة.
موظفو  تابعها  �لتي  �لور�شة  و�أك��دت 
�لتغيري  �أن  على  �ل��وط��ن��ي  �الأر���ش��ي��ف 
ي���ك���ون ب���االإ����ش���ر�ر وب��ال��ع��زمي��ة على 
�لفعل، ولي�س بالرتدد و�لت�شويف.    

•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

قائد عام  �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل��ل��و�ء علي  تفقد 
�شرطة ر�أ�س �خليمة ق�شم �شرطة منفذ �لد�رة �حلدودي، 
�لو�قع يف �أق�شى �شمال �إمارة ر�أ�س �خليمة، �طلع خاللها 
حممد  �لعقيد  ��شتقباله  يف  كان  حيث   ، �لعمل  �شري  على 
ح�شن �ل�شميلي رئي�س ق�شم �شرطة ميناء �جلري، و�ملقدم 
�ل���د�ره،  منفذ  �شرطة  ق�شم  رئي�س  �لغليلي  علي  حممد 

وعدد من �ل�شباط.
كما �طلع خالل �جلولة على �أهم �لنتائج يف عام 2019، 
�الإبد�عية  و�الأف���ك���ار  �مل��ق��رتح��ات  الأب����رز  �أي�����ش��ا  و����ش��ت��م��ع 
�لوقت  �ملوظفني، موؤكد� يف  قبل  �ملقدمة من  و�البتكارية 

ذ�ت����ه ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ج����ودة �الإج�������ر�ء�ت �الأم��ن��ي��ة يف 
تعترب  �لتي  و�لبحرية،  �جلوية  و  �لربية  �ملنافذ  خمتلف 
من �لوحد�ت �ملهمة و�حليوية �لتي ت�شهل ب�شكل فعال يف 

زيادة ن�شبة �ل�شعور باالأمن و�الأمان.
ووجه قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة �لعاملني يف �شرورة 
تعزيز  و  للمتعاملني،  �مل��م��ي��زة  �خل��دم��ات  �أف�����ش��ل  ت��ق��دمي 
معايري  �أع��ل��ى  وف��ق  لهم،  �ملقدمة  �خل��دم��ات  ع��ن  ر�شاهم 

�جلودة و�لكفاءة و�ل�شفافية.   
و�جلدير بالذكر باأن هذه �لزيار�ت �لتفتي�شية تاأتي �شمن 
�لقادة  �ط���الع  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �ملوؤ�ش�شي،  �لتفتي�س  �شيا�شة 
ب�شكل د�ئم وم�شتمر على جمريات �لعمل يف �أر�س �لو�قع، 

مما يعزز من جودة �خلدمات �ملقدمة للمتعاملني. 

ان�صجامًا مع عام اال�صتعداد للخم�صني، واإطلق اأكرب ا�صرتاتيجية عمل وطنية

الأر�صيف الوطني ينظم ور�صة حول ا�صرتاتيجيات التدريب التي جتعلك قائدًا اأف�صل

تفّقد منفذ الدارة  

قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة يوجه 
باأعلى املعايري الأمنية يف املنافذ 

حتت �صعار توا�صل الثقافات 
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•• ال�صارقة-الفجر:

يف  �الأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون  �الأع��ل��ى  للمجل�س  �لتابعة  �لطفل  �شالمة  �إد�رة  نظمت 
�ل�شارقة بالتعاون مع وز�رة تنمية �ملجتمع، ور�شة عمل بعنو�ن حقوق �لطفل 
لتوعية  �الإن�شانية،  للخدمات  �ل�شارقة  مدينة  يف  لل�شم  �الأم��ل  مدر�شة  يف   ،
طالباً وطالبة ممن ينتمون للمرحلتني �ملتو�شطة و�لثانوية ومعلميهم   42

بحقوق �لطفل يف �لرعاية و�الهتمام وحمايتهم من جميع �أ�شكال �الإ�شاءة.
�لفني  �ملتخ�ش�س  �ل�شايب،  حممود  �الأ�شتاذ  قدمها  �لتي  �لور�شة  وعّرفت   
�مل�شاركني  �لطلبة  �ملجتمع،  تنمية  ب����وز�رة  �الجتماعية  �ل��رع��اي��ة  ل�����ش��وؤون 
�الإم����ار�ت  يف  �ل��ط��ف��ل  ح��ق��وق  ق��ان��ون  يت�شمنها  �ل��ت��ي  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  بحقوقهم 

)قانون ودمية(، من حيث حقهم يف �لتعليم و�ل�شحة و�حلقوق �الجتماعية 
و�لثقافية.

و��شتملت �لور�شة على م�شابقات تفاعلية حول حقوق �لطفل و�آلية �الإبالغ 
�إجر�ء�ت  �أو لفظي، ورك��زت على  �أو عنف ج�شدي  يف ح��ال تعر�شهم الإ���ش��اءة 
�ملنا�شبة لتنفيذها، و�لتعريف مب�شوؤوليات  و�لو�شائل  �لطفل،  حماية حقوق 
�جلهات �ملطبقة للقانون، وبيان مدى �ن�شجام قانون حقوق �لطفل �الإمار�تي 
و�الأ�شرة  �لدولة  بني  �الإيجابية  �ل�شر�كة  وتكاملية  �لدولّية،  �التفاقيات  مع 

فيما يتعلق بامل�شوؤوليات �خلا�شة بالطفل.
ومن جانبها قالت هنادي �شالح �ليافعي، مدير �إد�رة �شالمة �لطفل: تعترب 
هذه �لور�شة �الأوىل من نوعها �لتي تنظمها �الإد�رة لالأطفال ذوي �الإعاقة، 

وياأتي ذلك �إمياناً منا باأهمية �إي�شال ر�شائل �لتوعية �إىل كافة �شر�ئح �ملجتمع، 
ومنها هذه �لفئة من �الأطفال و�ليافعني، و�شنحر�س خالل �لفرتة �لقادمة 
على �لتعاون مع وز�رة تنمية �ملجتمع و�جلهات ذ�ت �لعالقة، لتنظيم �ملزيد 
من �لور�س و�لفعاليات �لتي ت�شتهدفهم، للم�شاهمة يف توعيتهم بحقوقهم 

�لتي ن�شت عليها �لقو�نني �ملحلية و�لدولية .
ديبي  للموؤلفة �شباح   ، �ل�شجرة  �لور�شة ق�شة جدتي  �الإد�رة خالل  ووزع��ت 
ور�شوم �شيلفيا فيفانكو، �لتي تعد و�حدة من �شل�شلة �لق�ش�س �لتوعوية �لتي 
مبادرة  من  وبدعم  كلمات  د�ر  مع  بالتعاون  �لطفل،  �شالمة  �إد�رة  �أطلقتها 
�ألف عنو�ن وعنو�ن �لتابعة ل� ثقافة بال حدود ، وتهدف �لق�ش�س �إىل تعزيز 
وعي �ل�شغار باأ�شا�شيات �ل�شالمة و�الأمان على خمتلف �مل�شتويات �جل�شدية 

و�لنف�شية و�الجتماعية.
وجت�ّشد حكاية جدتي �شجرة ، قانون حقوق �لطفل بدولة �الإمار�ت ودمية ، 
وتوؤكد حق �الأطفال يف حتقيق �أحالمهم، وحمايتهم من كل مظاهر �الإهمال 
ال  �شغرية  فتاة  ت�شادف  �شجرة  ق�شة  ت��روي  �إذ  �ملعاملة،  و�شوء  و�ال�شتغالل 
م�شكلة  حلل  �شيدة  �إىل  �ل�شجرة  فتحولت  �ملدر�شة،  �إىل  �لذهاب  لها  ي�شمح 
�آمنة  �شليمة  بيئة  لهم  و�أّمنت  و�أمنياتهم،  �الأطفال  �أح��الم  وجمعت  �لفتاة، 

للعي�س و�للعب و�لتعلم.
�إىل جانب ذلك وزعت وز�رة تنمية �ملجتمع عدد�ً من �ملطبوعات �لتي تت�شمن 
حقوق  تعزيز  ت�شتهدف  تو�شيحية،  و�شروح  تف�شيلية  ومعلومات  �إر���ش��اد�ت 

�لطفل لدى �ليافعني و�ل�شباب.

•• اأبوظبي -الفجر:

عمليات  قطاع  �ملدينة-  مركز  بلدية  خ��الل  من  �أبوظبي،  مدينة  بلدية  نفذت 
�مليناء  منطقة  يف  �لطرق  م�شوهات  و�إز�ل���ة  ل�شيانة  حملة  �لفرعية،  �لبلديات 
باأبوظبي، بالتعاون مع �شركة مدن �لعقارية ، وذلك بهدف �حلفاظ على �ملظهر 
وتعزيز  �مل�شوهات،  �أن��و�ع  كافة  من  و�لتخل�س  و�حل��د  للمدينة  �لعام  �حل�شاري 

�مل�شاركة �ملجتمعية و�شبل �لتعاون بني �لبلدية و�شركائها �ال�شرت�تيجيني.

وقامت �شركة مدن �لعقارية  خالل �حلملة، بناًء على �لر�شد �مليد�ين ملفت�شي 
�مليناء،  �إز�ل��ة و�شيانة م�شوهات �لطرق يف منطقة  باأعمال  �ملدينة،  بلدية مركز 
�أعمال  2.0 كم، وتنفيذ  �إز�ل��ة �شور م�شوه للمظهر �لعام بطول  و�لتي ت�شمنت 
�إ�شالح لالأر�شفة وبالط ممر�ت �مل�شاة، و�إز�لة كتل خر�شانية ولوحات �إر�شادية 

م�شوهة باجلزر �لو�شطية للطرق يف �ملنطقة. 
على  و�مل�شتمر  �ل��د�ئ��م  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ح��ر���س  منطلق  م��ن  ه��ذ�  ي��اأت��ي 
تعزيز  بهدف  �لتطويرية  و�ل�شركات  �ال�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  م��ع  �لتو��شل 

�أطر �لتعاون �مل�شرتك وتنفيذ مبادر�ت مماثلة تهدف �إىل �حلفاظ على �ملظهر 
الإ�شعاد  و�ملر�فق �خلدمة  �لتحتية  �لبنية  كفاءة  للمدينة ورفع  �لعام  �حل�شاري 

�أفر�د �ملجتمع.
وعلى �شعيد مت�شل و�شمن �إطار حمالتها للمحافظة على �ملظهر �لعام و�لبيئة 
نفذ بلدية مركز �ملدينة، حملة الإز�لة �لع�شو�ئيات و�ملخلفات د�خل جزيرة ر�أ�س 
غر�ب، مب�شاركة �شركة �الإمار�ت للمز�د�ت، بهدف �حلفاظ على �ملظهر �حل�شاري 

�لعام وتعزيز �لبيئة �ل�شحية على �جلزيرة.

و�شملت �حلملة �إز�لة )16( �شيارة متهالكة من مناطق متفرقة باجلزيرة، حيث 
قامت �شركة �الإم��ار�ت للمز�د�ت بنقلها من د�خل �جلزيرة �إىل �لرب �الآخر عن 
�ل�شيار�ت يف  �إىل منطقة حجز  نقلها  ثم  �لب�شائع، ومن  �شفن  طريق عدد من 
�ملفرق. كما قام مهند�شو �لبلدية �أثناء �حلملة باإخطار عدد من �ملخالفني ب�شرعة 
�إز�لة �شباك �ل�شياج و�لكر�فانات �ملتهالكة يف �جلزيرة، حيث مت ل�شق �إخطار�ت 
�الإنذ�ر�ت عليها للتنبيه ب�شرورة �إز�لتها خالل مدة ال تزيد على )�أ�شبوعني( من 

تاريخ �الإخطار، حفاظاً على �ملظهر �حل�شاري �لعام للجزيرة.

بالتعاون مع وزارة تنمية املجتمع

�صلمة الطفل جتمع 42 طالبًا من ذوي الإعاقة ال�صمعية يف ور�صة حول حقوق الأطفال

نفذت حملة الإزالة الع�صوائيات واملخلفات داخل جزيرة راأ�س غراب

بلدية مدينة اأبوظبي جتّمل وترفع كفاءة الطرق واجلزر الو�صطية يف منطقة امليناء 
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منوذج اإعلن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  326112: بتاريخ: 2020/02/20
بيانات �الأولوية: 

�ال�شم: و�ل مارت �أبولو ذ.م.م وعنو�نه: 702 �شاوث وي�شت �شارع 8، بنتونفيل ، �أركن�شا�س  72716 ، �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكية.

�صورة العلمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36 
�لعقار�ت، جمع �لتربعات �خلريية، �الإد�رة  �إد�رة  �ملالية، �خلدمات �مل�شرفية،  �مل�شورة و�ال�شت�شار�ت  خدمات 
�الأجهزة  با�شتخد�م  �آمنة  دفع  وخيار�ت  جتارية  معامالت  توفري  حتديد�ً  �ملالية  �ملعامالت  خدمات  �ملالية، 
�ملتحركة يف نقطة �لبيع، �خلدمات �ملالية حتديد�ً توفري بطاقات �الئتمان وبطاقات �لدين وبطاقات �لهد�يا 
و�لهو�تف  �ملتحركة  و�لهو�تف  �الن��رتن��ت  عرب  �لكرتونياً  م�شبقاُ  �ملدفوعة  �ل�شر�ء  وبطاقات  �اللكرتونية 
�لذكية، خدمات معاجلة �لدفع حتديد�ً بطاقات �الئتمان وبطاقات �لهد�يا وبطاقات �لدين وبطاقات �ل�شر�ء 

�ملدفوعة م�شبقاً وخدمات معاجلة �ملعامالت.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة WALMART باللغة �الإجنليزية.

�ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 140880

منوذج اإعلن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  326113: بتاريخ: 2020/02/20
بيانات �الأولوية: 

�ال�شم: و�ل مارت �أبولو ذ.م.م وعنو�نه: 702 �شاوث وي�شت �شارع 8، بنتونفيل ، �أركن�شا�س  72716 ، �لواليات 
�ملتحدة �الأمريكية.

�صورة العلمة     

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:39 
�مل�شتودعات، تخزين و�شحن وتو�شيل  �لتخزين يف  �الآخرين، خدمات  �شلع  �مل�شتودعات وتوزيع  �لتخزين يف 
و�لقطار�ت  �ل�شاحنات  طريق  ع��ن  �لب�شائع  نقل  للغري،  �للوج�شتية  و�خل��دم��ات  �الإم���د�د  خ��دم��ات  �ل�شلع، 

و�لطائر�ت، تعبئة وتغليف �ملو�د للنقل.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة WALMART باللغة �الإجنليزية.

�ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 140881

منوذج اإعلن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم  326116: بتاريخ: 2020/02/20
بيانات �الأولوية: 

�ال�شم: و�ل مارت �أبولو ذ.م.م وعنو�نه: 702 �شاوث وي�شت �شارع 8، بنتونفيل ،
 �أركن�شا�س  72716 ، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

�صورة العلمة   
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:42 

توفري خدمات م�شادقة �مل�شتخدم با�شتخد�م �أجهزة وبر�مج تكنولوجيا �لقيا�س �حليوي ملعامالت �لتجارة 
�اللكرتونية،  �لتجارة  من�شات  بر�مج  برجمة  �اللكرتونية،  للتجارة  �نرتنت  من�شات  �إن�شاء  �الإلكرتونية، 
تتميز  �لتي  بيه(  ��س  )�إيه  �لتطبيقات  �لتجارة �اللكرتونية على �النرتنت،  مزودي خدمة  تفعيل من�شات 
�لدفعات  �أو  �الئتمان  بطاقات  مبعاجلة  ت�شمح  للدفع  كبو�بة  ال�شتخد�مها  �الإلكرتونية  �لتجارة  برب�مج 
�ملبا�شرة للتجار، تطوير وتفعيل خو�دم على �شبكات كمبيوتر عاملية لغايات ت�شهيل �لتجارة �اللكرتونية عرب 
تلك �خلو�دم، بر�مج كخدمة وت�شميم و�إن�شاء و�شيانة وتفعيل مو�قع �لكرتونية للبيع بالتجزئة �أو للتجارة 
تفعيل  �ملحو�شبة،  و�ملعلومات  و�لتطبيقات  و�مللفات  �لبيانات  تفعيل  لالآخرين،  �النرتنت  عرب  �الإلكرتونية 

ت�شهيالت �لويب عرب �النرتنت لالآخرين.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة WALMART باللغة �الإجنليزية.

  �ال�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا الإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �الإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ ��شد�ر هذ� �الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 140882

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 141650
 باإ�شم : يونيليفر بي �ل �شي

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/05/01 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 141650 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/04/26 وحتى تاريخ: 2030/04/26

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 147302

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم:      142642
 باإ�شم : يونيليفر بي �ل �شي

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/03/13 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 142642 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/05/19 وحتى تاريخ: 2030/05/19

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 147304

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 139036
 باإ�شم : جمموعة �أغذية �س.م.ع

وعنو�نه: �س.ب. 37725 ، �أبوظبي،  �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2012/03/28 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 139036 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/02/11 وحتى تاريخ: 2030/02/11

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 48087

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 139039
 باإ�شم : جمموعة �أغذية �س.م.ع

وعنو�نه: �س.ب. 37725 ، �أبوظبي،  �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2012/03/28 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 139039 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :30
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/02/11 وحتى تاريخ: 2030/02/11

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 48088

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 139879
 باإ�شم : يونيليفر بي �ل �شي

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/05/01 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 139879 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/03/09 وحتى تاريخ: 2030/03/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 142450

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 139878
 باإ�شم : يونيليفر بي �ل �شي

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/05/01 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 139878 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/03/09 وحتى تاريخ: 2030/03/09

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 142451

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 142431
 باإ�شم : يونيليفر بي �ل �شي

وعنو�نه: بورت �شناليت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/12/19 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 142431 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :14
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/05/13 وحتى تاريخ: 2030/05/13

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 143622

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 36382
 باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

  ،  08933    ، نيوجري�شي   ، ب��رن��زوي��ك  نيو   ، ب���الز�  �أن���د جون�شون   و�ن جون�شون  وع��ن��و�ن��ه: 
�لواليات �ملتحدة  �الأمريكية.   

و�مل�شجلة حتت �لرقم: 36382 بتاريخ: 2012/10/21
�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/05/21 وحتى تاريخ: 2030/05/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 143638

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 139040
 باإ�شم : جمموعة �أغذية �س.م.ع

وعنو�نه: �س.ب. 37725 ، �أبوظبي،  �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2012/03/28 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 139040 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :31
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/02/11 وحتى تاريخ: 2030/02/11

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 48089

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 139041
 باإ�شم : جمموعة �أغذية �س.م.ع

وعنو�نه: �س.ب. 37725 ، �أبوظبي،  �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2012/03/28 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 139041 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :32
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/02/11 وحتى تاريخ: 2030/02/11

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 48090

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 139145
 باإ�شم : �لد�ر �لعقارية �س.م.ع.

وعنو�نه: �س.ب. 51133 ، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/15 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 139145 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :36
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/02/15 وحتى تاريخ: 2030/02/15

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 48934

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 139147
 باإ�شم : �لد�ر �لعقارية �س.م.ع.

وعنو�نه: �س.ب. 51133 ، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/15 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 139147 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/02/15 وحتى تاريخ: 2030/02/15

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 48935

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 139148
 باإ�شم : �لد�ر �لعقارية �س.م.ع.

وعنو�نه: �س.ب. 51133 ، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/15 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 139148 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :39
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/02/15 وحتى تاريخ: 2030/02/15

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 48936

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 139149
 باإ�شم : �لد�ر �لعقارية �س.م.ع.

وعنو�نه: �س.ب. 51133 ، �أبوظبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بتاريخ: 2011/02/15 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 139149 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :43
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/02/15 وحتى تاريخ: 2030/02/15

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 48937

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 36326
 باإ�شم : بيو�شن�س ويب�شرت، �إنك.

وعنو�نه: 33 تكنولوجي در�يف ،  �إرفني ، كاليفورنيا  ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
و�مل�شجلة حتت �لرقم: 36326 بتاريخ: 2001/10/31

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/05/20 وحتى تاريخ: 2030/05/20

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 48981

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 36323
 باإ�شم : بيو�شن�س ويب�شرت، �إنك.

وعنو�نه: 33 تكنولوجي در�يف ،  �إرفني ، كاليفورنيا  ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
و�مل�شجلة حتت �لرقم: 36323 بتاريخ: 2001/12/04

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/05/20 وحتى تاريخ: 2030/05/20

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 48987

منوذج اإعلن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 142721
 باإ�شم : بيو�شن�س ويب�شرت، �إنك.

وعنو�نه: 33 تكنولوجي در�يف ،  �إرفني ، كاليفورنيا  ،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
بتاريخ: 2011/12/27 و�مل�شجلة حتت �لرقم: 142721 

�صورة العلمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
يف:  حلماية  �نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية 

2020/05/20 وحتى تاريخ: 2030/05/20

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  26  فرباير  2020 العدد 12868 

EAT 50840



األربعاء   26   فبراير   2020  م  -   العـدد  12868  
Wednesday   26   February   2020  -  Issue No   12868 اأخبـار الإمـارات

09

•• دبي –الفجر:

�أق���ام���ت حم���اك���م دب����ي ور����ش���ة عمل 
ت���دري���ب���ي���ة ح�������ش���ره���ا م�����ا ي���ق���ارب 
�ملحاماة   مكاتب  ع��ن  ممثل   150
وّياك  بخدمة  لتعريفهم   ، �ملعتمدة 
وه���ي خ��دم��ة وف��رت��ه��ا حم��اك��م دبي 
ملتعامليها، وت�شمل 7 خدمات فرعية 
�ملبا�شر  �لتو��شل  تتيح من خاللها 
من  بالق�شايا  �ملعنية  �الإد�ر�ت  مع 
�شو�ًء  متابعة  طلبات  تقدمي  خالل 
برقم �لدعوى �أو رقم �لطلب، وذلك 
و�إبد�ء  �لقر�ر�ت  تنفيذ  من  للتاأكد 
�إىل  باالإ�شافة   ، حولها  �ملالحظات 
خدمة ربط �لق�شايا با�شم �مل�شتخدم 
)با�شتثناء  �مل�����ش��ت��خ��دم��ني  جل��م��ي��ع 
م����ك����ات����ب �مل�����ح�����ام�����اة و�خل�����������رب�ء( 
وخ�����دم�����ات ق�����ش��م ������ش�����وؤون روؤ�����ش����اء 
�الأخرى  �خلدمات  وبع�س  �ملحاكم 
�حلكومية  ل���ل���ت���وج���ه���ات  ت���رج���م���ة 
ب�شاأن تقليل �أعد�د �ملر�جعني ملر�كز 
وتقليل  وت�شهيل  وتي�شري  �خلدمة 

زمن �جناز �خلدمات .
مدير  �لري�س  �أحمد  عبد�هلل  و�أف��اد 
حماكم  يف  �ملتعاملني  �إ���ش��ع��اد  �إد�رة 
دب��ي  �أن )خدمة وي��اك( من �شمن 
باقة م��ن �خل��دم��ات �جل��دي��دة �لتي 
باإطالقها  دبي  حماكم  تقوم  �شوف 
خ���الل ه���ذ� �ل���ع���ام ، و�ل���ت���ي تهدف 
�ل�شعوبات  جميع  تذليل  �إىل  معها 
وهو  �لرئي�شي  �لهدف  �إىل  للو�شل 

�مل��ت��ع��ام��ل��ني ، و���ش��وف تكون  �إ���ش��ع��اد 
�مل�شرتكني  جلميع  متاحة  �خلدمة 
 2020  - م���ار����س   -  1 م���ن  �ب���ت���د�ً 
�لوحد�ت  جميع  ت�شمل  و���ش��وف    ،
�الإد�ري��ة �ملعنية بالق�شايا يف جميع 
كفاءة  رف��ع  يف  و�شت�شاهم   ، �الأف����رع 
�ل��ع��م��ل وج������ودة ت��ن��ف��ي��ذ �ل����ق����ر�ر�ت 
خ���الل �الأط����ر �ل��زم��ن��ي��ة �مل���ح���ددة  ، 
وت�شمن معها دقة  �جناز �لطلبات 
و�مل��ع��ل��وم��ات �مل��ق��دم��ة . مب��ا يرتجم 
)حتقيق  دب��ي  حماكم  ر�شالة  معها 
ع�����د�ل�����ة ن�����اف�����ذه ت���ت�������ش���م ب���ال���دق���ة 
ق�شائية  خدمات  وتقدم  و�ل�شرعة 

مي�شرة �لو�شول للجميع(.
�لبدوي  �ل���دي���ن  ���ش��م�����س  و�أ�����ش����اف 

يف  �ملتقا�شني  توجيه  ق�شم  رئي�س 
ت�شميم  مت  �أن����ه  �إىل  دب���ي  حم��اك��م 
�حتياجات  ب��ن��اًء على  وّي���اك  خ��دم��ة 
ب���وج���ود قناة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�لكرتونية موحدة من �أجل متابعة 
�ملالحظات  و�ب��د�ء  �لقر�ر�ت  تنفيذ 
على �لطلبات، مع �لعلم باأن خدمة 
وي���اك ���ش��وف ت��ك��ون م��ت��اح��ة جلميع 
دبي  حماكم  خدمات  يف  �مل�شرتكني 
�ملوقع  و�ل��ذك��ي��ة على  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
�خلارجي ملحاكم دبي باالإ�شافة �إىل 
�ت��اح��ت��ه��ا م��ن خ���الل ق��ن��و�ت خدمة 
�الت�شال يف حماكم  )مركز  �أخ��رى 

دبي – مر�كز �لع�شيد( .
و�أ�شار رئي�س ق�شم توجيه �ملتقا�شني 

تظهر  �����ش����وف  �خل�����دم�����ة  �أن  �إىل 
�لطلب  ���ش��ري  م���ر�ح���ل  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل 
بعد �إر�شاله من قبله وحالة �لطلب 
�ل��ف��ع��ل��ي��ة ح��ي��ث مت حت��دي��د حاالت 
�لتنفيذ  – ج��اري  �ملر�جعة  )حت��ت 
�ملتعامل  م��ن  م��ع��ل��وم��ات  ط��ل��ب   –
�ملتعامل  �إب��ق��اء  �أج��ل  م��ن  -مكتمل( 
و�شري  بحالة  م�شتمر  �ط���الع  على 
باالإ�شافة  �ك��ت��م��ال��ه،  ح��ت��ى  �ل��ط��ل��ب 
)�لطلبات  �إ�شافة ميزة  �أن��ه مت  �إىل 
للم�شوؤول  ت��ت��ي��ح  و�ل��ت��ي  �مل���ت���اأخ���رة( 
وبالتايل  �ملتاأخرة  �لطلبات  معرفة 
ل�شرعة  �ملعني  �ملوظف  مع  �ملتابعة 
�إجنازه ، ومت حتديد موؤ�شر ال يزيد 

عن 3 �أيام عمل لتنفيذ �لطلب .

•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر :

�لظفرة  منطقة  ب��ل��دي��ة  �أط��ل��ق��ت   
مم��ث��ل��ة يف ق���ط���اع خ����دم����ات �مل����دن 
و�شو�حيها يف مدينة �ملرفاأ  مبادرة 
“ و�لتي  �شعادة   �شاعة  “  من�شة 
�ملتعاملني مبركز  لقاء  تهدف �ىل 
خدمة �ملتعاملني “ مت “ و�لتو��شل 
و�ال�شتماع  م��ب��ا���ش��ر  ب�شكل  معهم 
ومقرتحاتهم  م��الح��ظ��ات��ه��م  �إىل 
�ملتعاملني  و�شعادة  ر�شا  لتحقيق 
�حلكومية  �ملمار�شات  �شمن  وذلك 

�ملتميزة يف �أبوظبي .
�ملدير  ت��و����ش��ل  �مل���ب���ادرة  تت�شمن 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع خ��دم��ات �ملدن 
�لرميثي  عتيق  ر��شد  و�شو�حيها 
يوم  مبا�شر  ب�شكل  �مل��ر�ج��ع��ني  م��ع 
�ل���ث���الث���اء م���ن ك���ل �أ����ش���ب���وع د�خ���ل 
لعر�س  وذل�������ك   “ مت   “ م����رك����ز 
�تخاذ  �ىل  حتتاج  �لتي  �مل��ع��ام��الت 
قر�ر�ت مبا�شرة �أو عجز �أ�شحابها 
عن حلها بالطرق �لروتينية ويتم 
خاللها بحث كل حالة و�تخاذ ما 
يلزم حللها طبقا للو�ئح و�لقو�نني 
�لبلدية �ملنظمة ل�شري �لعمل وهو 
ما ي�شاهم  يف خلق �أجو�ء من �الآفة 
و�ل�����ش��ع��ادة و�ل��ت��ف��اه��م ب��ني �ملر�جع 
“ من�شة  مبادرة  وتاأتي   . �مل�شوؤول 

جمموعة  “ �شمن  ���ش��ع��ادة  ���ش��اع��ة 
�خلدمية  و�مل�شاريع  �مل��ب��ادر�ت  من 
�ملتنوعة �لتي ت�شهدها مدينة �ملرفاأ 
ثالثي  م�شاة  مم��ر  �إن�شاء  ومنها   ،
�لطباعة  ب��ت��ق��ن��ي��ة  ���ش��م��م  �الأب���ع���اد 
ب��ه��دف تخفيف  ث��الث��ي��ة �الأب���ع���اد، 
و�لتقليل  �ل�شيار�ت  �شرعة  و�إبطاء 
للم�شاة،  �ل��ع�����ش��و�ئ��ي  �ل��ع��ب��ور  م���ن 
حفاظاً على �شالمة �الأرو�ح، و�تباع 
�ل�شالمة  يف  �مل���م���ار����ش���ات  �أف�����ش��ل 
�شالمة  على  للمحافظة  �مل��روري��ة 
�ل�����ش��اط��ئ. وحتر�س  ع��ل��ى  �مل�����ش��اة 
خطط  و�شع  على  �لظفرة  بلدية 
�ملر�جعني  مع  للتو��شل  متكاملة 

و�ل��ت��و����ش��ل معهم عرب  و�اله����ايل 
خمتلف قنو�ت �لتو��شل للتعريف 
�لبلدية  و�لقر�ر�ت  �لقو�نني  باأهم 
�آر�ئ���ه���م  �إىل  �ال����ش���ت���م���اع  وك���ذل���ك 
ل��ال���ش��ت��ف��ادة منها  وم��ق��رتح��ات��ه��م 
و�مل�شاريع  �ل���ت���ط���وي���ر  خ���ط���ط  يف 
�مل�شتقبلية لتتنا�شب مع �حتياجات 
حيث  �ملحلي  �ملجتمع  ومتطلبات 
�إن�����ش��اء مم��ر الأ���ش��ح��اب �لهمم  مت  
وك���ب���ار �مل���و�ط���ن���ني �ن���ط���الق���اً من 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية للبلدية جتاه 
�لو�شول  من  لتمكنهم  �لفئة  هذه 
بكل  ل��ل�����ش��اط��ئ  ن��ق��ط��ة  �أق�����رب  �إىل 

�شهولة وي�شر.

وك���ان���ت �ل��ب��ل��دي��ة ق���د ع��ق��دت لقاء 
�أي�شا  �مل��ز�رع يف �ملرفاأ  �أ�شحاب  مع 
�ملدينة،  مظهر  بقو�نني  للتوعية 
وكيفية �حلفاظ على �ملز�رع و�آليات  
�لرقابة  حتفيز  ب��ه��دف  تطبيقها 
وذلك  �ل��ع��ام،  �ملظهر  على  �لفعالة 
�شمن خطة �لبلدية للو�شول �إىل 
خمتلف �شر�ئح �ملجتمع وتعريفهم 
تقدمها  �ل���ت���ي  �خل����دم����ات  ب����اأه����م 
و�ال�شرت�طات  و�لقو�نني  �لبلدية 
�لتي تتنا�شب مع كل فئة، ما ي�شهم 
�لبلدية  ب���ني  �ل��ت��ع��اون  ت��ق��وي��ة  يف 

و�أفر�د �ملجتمع.
ع��ل��ى توفري  �ل��ب��ل��دي��ة  وحت���ر����س 
�ملنطقة  ل�شكان  �خل��دم��ات  �أف�شل 
د�ئرة  ور�شالة  روؤي��ة  من  �نطالقاً 
و�لبلديات  �ل��ع��م��ر�ين  �لتخطيط 
�إمارة  �أبوظبي  جعل  �إىل  �لر�مية 
متكامل  ع����م����ر�ين  ت���ط���وي���ر  ذ�ت 
متميزة  بلدية  وخ��دم��ات  م�شتد�م 
ودعم  �ملجتمع،  و���ش��ع��ادة  لرفاهية 
�ل��ن��م��و و�ل���ت���ط���وي���ر �ل���ع���م���ر�ين يف 
�الإمارة، وتوجيه وتنظيم ومر�قبة 
�أع������م������ال �ل����ت����ط����وي����ر �ل����ع����م����ر�ين 
لتقدمي  �لبلدي  بالعمل  و�الرتقاء 
�خلدمات  م���ن  �ل���الئ���ق  �مل�����ش��ت��وى 
وتهيئة �لظروف �ملعي�شية �لكرمية 

جلميع �شكان �الإمارة.

وت�صتعد الإطلق خدمة وّياك يف االأول من مار�س 2020

حماكم دبي تنظم ور�صة تدريبية ملكاتب 
املحاماة ح�صرها اأكرث من 150 �صخ�صًا

اأطلقتها بلدية الظفرة

�صاعة �صعادة .. ممار�صة حكومية متميزة خلدمة املتعاملني يف املرفاأ

•• عجمان- وام:

�لنعيمي  عبد�هلل  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �ل��ل��و�ء  �شعادة  بحث 
للتوزيع  �أدن��وك  �شركة  وفد  �شرطة عجمان مع  عام  قائد 

�شبل تعزيز �لتعاون بني �لطرفني.
ورحب �شعادة قائد عام �شرطة عجمان بوفد �شركة �أدنوك 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل�شام�شي  �أح��م��د  ب��رئ��ا���ش��ة  ل��ل��ت��وزي��ع 
حمطات  تطوير  يف  موظفيها  بجهود  م�شيد�ً  لل�شركة 
و�لتو�شع  �لتطور  �إن  وق��ال  �ملقدمة،  و�خل��دم��ات  �لبرتول 
�ملتز�يد يف �الإمارة يتطلب �ملزيد من �جلهود �مل�شرتكة بني 
�لطرفني يف جمال حمطات �لبرتول يف �الإمارة، وتقدمي 

�خلدمات للمتعاملني مبا يعزز ر�شا �جلمهور و�شعادتهم. 
من  �ملتميز  بالتعاون  �ل�شام�شي  �أح��م��د  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�شرطة عجمان ودوره��ا يف تعزيز �الأم��ن و�الأم��ان وتاأمني 
حم��ط��ات �ل��ب��رتول يف ع��م��وم �الإم�����ارة، م��وؤك��د�ً �أن �أدن���وك 
ت�����ش��ع��ى ب��ك��ل ج��ه��وده��ا ل��دع��م �مل��ح��ط��ات ل�����ش��م��ان تقدمي 
�للقاء  �أ�شهل و�أ�شرع للجمهور. ويف ختام  �خلدمات ب�شكل 
�شلم �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان بن عبد �هلل �لنعيمي وفد 
�شركة �أدنوك درع �ل�شرطة و�أهد�هم كتاب �شرطة عجمان 
بني �ملا�شي و�حلا�شر، تقدير�ً لتعاونهم �لد�ئم مع �شرطة 
عجمان، د�عياً �إىل تعزيز �لتعاون وبذل مزيد من �جلهود 

لدعم �لتميز و�جلودة يف �لعمل.

حاكم الفجرية ي�صتقبل الأمني العام �صرطة عجمان تعزز تعاونها مع اأدنوك للتوزيع
لحتاد اجلامعات العربية

•• الفجرية -وام:

حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لعام  �الأم��ني  �شالمة  ع��زت  عمرو  �لدكتور  �الأ�شتاذ  �لرميلة،  ق�شر  يف  �أم�س  �لفجرية، 
الحتاد �جلامعات �لعربية. ورحب �شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية باالأمني �لعام الحتاد 
جهود  وتن�شيق  دع��م  يف  �الحت���اد  دور  ح��ول  مف�شل  ل�شرح  و��شتمع  �لعربية  �جل��ام��ع��ات 
ل��ه يف  �مل��ن��وط��ة  و�ل��ت��ق��دم يف مهامه  �ل��ن��ج��اح  دو�م  ل��الحت��اد  �لعربية، متمنياً  �جل��ام��ع��ات 
�لنهو�س بالتعليم �لعايل للدول �لعربية. بدوره قدم �الأمني �لعام لالحتاد جزيل �ل�شكر 
و�المتنان ل�شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية، على ما يوليه من �هتمام ومتابعة للتعليم يف 

دولة �الإمار�ت و�لوطن �لعربي مثمناً دعمه الأن�شطة �الحتاد.

الزراعة وال�صلمة الغذائية جتري م�صحا للمزارع ملكافحة اجلراد ال�صحراوي
•• اأبوظبي - وام:

للزر�عة  �أب����وظ����ب����ي  ه��ي��ئ��ة  �أج��������رت 
ملناطق  م�شحاً  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة 
و����ش��ع��ة م���ن �مل������ز�رع يف ج���زي���رة دملا 
مكافحة  مت  حيث  �لظفرة  مبنطقة 
�ل�شحر�وي  �جل���ر�د  �أ���ش��ر�ب  بع�س 
وق���ام ف��ري��ق �مل��ك��اف��ح��ة �ل��ت��اب��ع ملركز 
بلدية  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  دمل�����ا  �إر������ش�����اد 
تو�جد  �لتي  �ملناطق  بر�س  �لظفرة 
بها.  �ملو�شى  باملبيد�ت  �جل��ر�د  فيها 

�ال�شتعد�د  ح���ال���ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ورف���ع���ت 
و�ل���ت���اأه���ب �ل��ق�����ش��وى مل��و�ج��ه��ة �أي���ة 
جم���م���وع���ات م����ن �أ������ش�����ر�ب �جل�����ر�د 
�ل��ق��ادم��ة م��ن مناطق  �ل�����ش��ح��ر�وي 
ت��و�ل��د �جل���ر�د يف �جل��زي��رة �لعربية 

و�شو�حل �لبحر �الأحمر .. 
�مل�شح  ع��م��ل��ي��ات  �����ش���ت���م���ر�ر  م����وؤك����دة 
�ل�شامل على م�شتوى �إمارة �أبوظبي 
خا�شة  �ل���ب���ل���دي���ات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�ل���ت���ي تدخل  �حل�����دودي�����ة  �مل���ن���اط���ق 
�ل�شحر�وي  �جل����ر�د  �أ����ش���ر�ب  م��ن��ه��ا 

�لتابعة  �لفنية  �ل��ف��رق  جت��ري  حيث 
�ملز�رع  ملناطق  �شامال  م�شحا  للهيئة 
للحدود،  �ملتاخمة  �ملناطق  وبخا�شة 
عمليات  �ل��ب��ل��دي��ات  ت��ك��ث��ف  ح���ني  يف 
�لتابعة  �ملناطق  �لغابات وبقية  م�شح 
�شلمان  �ل��دك��ت��ور حممد  و�أك���د  ل��ه��ا. 
�الت�شال  �إد�رة  م���دي���ر  �حل����م����ادي 
جاهزية  ب��االإن��اب��ة  �ملجتمع  وخ��دم��ة 
للتعامل  �لكامل  و��شتعد�دها  �لهيئة 
مع ظاهرة هجرة �جلر�د ومكافحته 
ب��ال��ط��رق �الآم��ن��ة و�مل��ب��ي��د�ت �ملو�شى 

�شكلت  �لهيئة  �أن  �إىل  م�شري�ً   .. بها 
ف��ري��ق ع��م��ل ي��ت��اب��ع ع���ن ك��ث��ب حالة 
�جلر�د �ملهاجر عرب �حلدود ويتوىل 
�لهيئات  خم���ت���ل���ف  م����ع  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
للحد  �ل�شريع  و�لتدخل  �حلكومية 
�ملزروعات  على  �جل��ر�د  من خماطر 
تلقينا  وق�����ال:  �مل�������ز�رع.  و�إن���ت���اج���ي���ة 
بو�شول  تفيد  �لتي  �ل�شكاوي  بع�س 
جم���م���وع���ات ب�����ش��ي��ط��ة م����ن �جل�����ر�د 
�ملناطق  �إح������دى  �إىل  �ل�������ش���ح���ر�وي 
�شو�حل  م����ن  ب���ال���ق���رب  �ل����زر�ع����ي����ة 
جزيرة دملاً حيث مت �لتعامل �لفوري 
مع �ل�شكوى وقام فريق من �لفنيني 
جم���ه���ز مب����ع����د�ت �ل����ر�����س �ل���الزم���ة 
للمنطقة  ����ش���ام���ل  م�����ش��ح  ب�����اإج�����ر�ء 
ومتت  �لظفرة  بلدية  م��ع  بالتعاون 
�أن  �ل�شيطرة عليها ومكافحتها دون 
تلحق �أ���ش��ر�ر� ت��ذك��ر ب��امل��زروع��ات .. 
�لتعاون  �لهيئة بتعزيز  �لتزم  موؤكد�ً 
�ل��ب��ل��دي��ات و�مل����ز�رع����ني حلماية  م���ع 
�مل����ز�رع م��ن �أ����ش���ر�ر �ن��ت�����ش��ار �جلر�د 
�إىل  �إ�شافة  �ملكافحة  جهود  وتكثيف 

�لتوعية بطرق �لتعامل معه.

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3487/2019/16 جتاري جزئي   
مو�شوع �لدعوى : 1- �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ 467.017.61 درهم )�ربعمائة و�شبعة 

و�شتون �لفا و�شبعة ع�شر درهم وو�حد و�شتون فل�شا( ، 2- ��شافة للفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ رفع 
�لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام �شند� الحكام �ملو�د �لقانونية �مل�شار �ليها.  3- �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف 

ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
طالب �الإعالن :  بنك دبي �لتجاري - �س م ع - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : ي�شلم �شالح �حمد �ل�شعدي - �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنه : 1- جمعه �شالح جمعه مبارك - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �الإقامة 

�أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2020/1/21 يف  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : �الإع��الن  مو�شوع 
و�ربعة  �ربعمائة  للمدعي مبلغ 424.566.07  ي��وؤدي  بان  �ملدعي عليه  بالز�م  ع   م  �س   - �لتجاري  دبي  ل�شالح/بنك 
وع�شرون �لف وخم�شمائة و�شتة و�شتون درهما و�شبعة فل�س و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا على ذلك �ملبلغ من 2019/9/5 
وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 3374/2019/16 جتاري جزئي   

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )557976 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 13% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  

طالب �الإعالن : بنك �مل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله : حمده ح�شني �حمد جا�شم مكي - �شفته بالق�شية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنهم : 2- بريده للحا�شب �اليل )�س ذ م م(  3- نزير �شاند�نا بار�مبيل 4-�شوفيه بيوى باكاتو �بوبكر  1-�شركة 
دبي �لوطنية للتاأمني و�عادة �لتاأمني )�شركة م�شاهمة عامة( - �شفتهم  بالق�شية : مدعي عليهم

جمهويل حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/11/21 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح/
بنك �مل�شرق )�شركة م�شاهمة عامة( بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن بان يوؤدو� �ىل �لبنك �ملدعي مبلغ 976 و 557 درهم 
خم�شمائة و�شبعة وخم�شون �لف وت�شعمائة و�شتة و�شبعون درهم و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا وذلك من تاريخ �ملطالبة رفع 
�لدعوى �حلا�شل يف 2019/8/29 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهم بامل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت 
ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 

�العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 655/2019/20 جتاري كلي   

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )2229820 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  

طالب �الإعالن : �شركة �لف باء ملقاوالت �لبناء - ذ م م  - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : حممد مرت�شى يعقوب مرت�شى برهان �لها�شمي - �شفته بالق�شية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنه : 1- نيو �شوليو�شنز ليمتد - �شفته بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �الإقامة 
�لدعوى  يف   2020/1/8 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   : �الإع���الن  مو�شوع 
توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  �ل�شركة  بالز�م  م  م  ذ  �لبناء  ملقاوالت  باء  �لف  ل�شالح/�شركة  �أع��اله  �ملذكورة 
لل�شركة �ملدعية مبلغ وقدره 2229820 مليونني ومائتني وت�شعة وع�شرين �لف وثمامنائة وع�شرين 
درهم ف�شال عن فائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 2019/4/8 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها �مل�شروفات 
ثالثني  خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 4617/2019/13 عمايل جزئي

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )99962 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

  )MB193514997EA/2019( رقم �ل�شكوى
طالب �الإعالن :  جوزيف �شاجي فاياالمانيل - �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله : �حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي - �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إعالنهما : 1- �إيه �إن �شي للمقاوالت )�س ذ م م(  2- توما�س بنيت �شاين )�س ذ م م( - �شفتهما بالق�شية : 

مدعي عليهما  جمهويل حمل �الإقامة 
�أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  بتاريخ 2019/9/18 يف  �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم   : �الإع��الن  مو�شوع 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي��ا  �ن  بينهما  فيما  بالت�شامن  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م   : فاياالمانيل  �شاجي  جوزيف  ل�شالح/ 
، و�لفو�ئد �لتاأخريية من تاريخ �ملطالبة �حلا�شل يف  )99262( ت�شعة وت�شعون �لف ومائتان و�ثنان و�شتون درهم 
2019/5/26 بو�قع 9% وحتى متام �ل�شد�د ، كما �لزمتها باملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعي من ن�شيبه فيها.  
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 218/2020/20 جتاري كلي  
مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهم ب�شد�د مبلغ وقدره )2.000.000( دوالر �و ما يعادله 7.340.000 درهم 

�إمار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د مع حتميل �ملدعي 
عليهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  

طالب �الإعالن : �شركة ��شيلور مانوفاكت�شورينغ )تايالند( كو ، ليمتد - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : �حمد ح�شن رم�شان �آل علي - �شفته بالق�شية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنهما : 1- جريد جلوبل للو�شاطة للتجارة - �س ذ م م 2- �شودهري كومار �شومري �شينغ - �شفتهما 
بالق�شية : مدعي عليهما - جمهويل حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليهم ب�شد�د مبلغ وقدره )2.000.000( دوالر 
�و ما يعادله 7.340.000 درهم �إمار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام 
�الربعاء   يوم  لها جل�شة  �ملحاماة. وحددت  �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل  بالر�شوم  �ملدعي عليهم  �ل�شد�د مع حتميل 
قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �س  �ل�شاعة   2020/3/4 �ملو�فق 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 439/2020/13 عمايل جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )97519 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
)2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تايخ �ملطالبة 

طالب �الإعالن :  �دريانو هريقو دو�رتى بيدرو�شا - �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله : فتوح يو�شف حممد ح�شني �لن�شار - �شفته بالق�شية : وكيل 

�ملطلوب �إعالنه : 1- تي �ل دي �م �ي �يه �آي )م م ح( - �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �الإقامة 

وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   : �الإع��الن  مو�شوع 
)97519 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
12% من تايخ �ملطالبة. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2020/3/4  �ل�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 
العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 14858/2019/13 عمايل جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )8380 درهم(
و�لر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �الإعالن : ذ� بايز فاكتوري - م د م �س - �شفته بالق�شية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنه:1- رينالد �لدين �جبالو دوجنيت - �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

جمهول حمل �الإقامة 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية  �أق��ام عليك  �الإع��الن : قد  مو�شوع 
�ملو�فق  �الح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  دره���م(  وق��دره��ا )8380 
�أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  8.30 �س  �ل�شاعة   2020/3/15
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 
العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1437/2020/13 عمايل جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )8688 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
  BM200733791AE ورقم �ل�شكوى
طالب �الإعالن : وليد فرج عزت �ل�شعيد - �شفته بالق�شية : مدعي  

 : بالق�شية  م - �شفته  م  ذ  - �س  �لفنية  : 1- حممد ح�شن �حمد لالأعمال  �إعالنه  �ملطلوب 
مدعي عليه - جمهول حمل �الإقامة 

مو�شوع �الإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
)8688 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف ورقم �ل�شكوى BM200733791AE وحددت لها 
جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2020/3/17  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.A.2 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت  مكلف باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 

ف��ق��د �مل��دع��و / �ي���رو �شامل 
�ث���ي���وب���ي���ا   ، ك����ريي����ت����ا  ت����ك����ا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP3665505( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0529730701

فقدان جواز �صفر
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ ع���ل���ي���ا 
�شوي�شر�   ، ج������اى  ف����ان����ى 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )S2838582( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0563146770

فقدان جواز �صفر
فقد �ملدعو / حنني ��شرف 
م�شر     ، ف���ت���ح���ى  جم������دى 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A22163711( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0545266224

فقدان جواز �صفر

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 1127/2020/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/1595 ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ 

به وقدره ) 195126.75 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �الإعالن : مي�شرتي �شوبر�س لالإد�رة �لت�شويقية - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله : حممد حمد م�شعود علي �مل�شلم -  �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- و�ي و�ي تي فود كوربري�شن �س ذ م م )حاليا( بوخوه لال�شتثمار �س ذ 

م م )�شابقا( - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهول حمل �الإقامة 
مو�شوع �الإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )195126.75( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12868 بتاريخ 2020/2/26   
�شادرة عن اخلبري احل�شابي

�شاكر فريد عبدالرحمن زينل  
�ىل �ملتنازع �شدها )جيولوجيا �ملعادن �الأ�شا�شية �ملحدودة(  جمهولة �الإقامة 

نعلمكم بانه قد مت تكليفنا مبهمة �خلربة �حل�شابية يف �لدعوى رقم 2020/46 نز�ع تعيني خربة 
وميثله  ليمتد  كو  �شيلفر  �إير�  نيو  �ملدعية/  من  �شدكم  و�ملقامة  �الإبتد�ئية  دبي  مبحكمة  جتاري 
�ل�شادة / مرو�ن حممد حمامون وم�شت�شارون قانونيون  ندعوكم ب�شفتكم طرفا يف �لق�شية �مل�شار 
�ليها �عاله باحل�شور �ىل مكتبنا رقم 503 بناية بوهليبه �شارع �ملرقبات - ديره - دبي ، وذلك يف 
متام �ل�شاعة 10:15 من �شباح يوم �الأربعاء �ملو�فق 2020/3/4 وذلك لالإجابة على �لدعوى وتقدمي 
ما لديكم من م�شتند�ت. يف حال تخلفكم عن �حل�شور �أو عدم �ر�شال وكيل قانوين عنكم يف �لوقت 

�ملحدد فاننا �شنبا�شر �جر�ء�ت �خلربة ونقدم تقريرنا للمحكمة من و�قع �مل�شتند�ت �ملتاحة. 
اخلبري احل�شابي 
�شاكر فريد عبدالرحمن زينل 
تليفون / 042204660  

تبليغ ح�شور جل�شة خربة ح�شابية
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عربي ودويل

من  حقيقياً”  “تهديد�ً  هناك  �أن  �الأ�شرت�لية  �ال�شتخبار�ت  �أعلنت 
�جلماعات �ليمينية �ملتطرفة، مثل �لنازيني �جلدد يف �لبالد.

�الأمنية  �ال�شتخبار�ت  ملنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  بورجي�س،  مايك  وق��ال 
�الأ�شرت�لية يف بيان : “�لتهديد �ليميني �ملتطرف يف �أ�شرت�ليا حقيقي 
ويتز�يد«.و�أ�شاف بورجي�س �أن هناك “خاليا �شغرية” تلتقي ب�شكل 
منتظم يف بع�س �ل�شو�حي حول �أ�شرت�ليا ل� “حتية �الأعالم �لنازية 

وتفقد �الأ�شلحة و�لتدريب وتبادل �أيديولوجيتهم �لبغي�شة«.
ب��االأم��ن مم��ا كانو�  ووع��ي��اً  �أك���ر تنظيماً  “تلك �جل��م��اع��ات  وت��اب��ع: 
�أنظار  حم��ط  �ملتطرف  �ليمني  �إن  �ملا�شية«.وقال  �الأع���و�م  يف  عليه 
�ل���وك���االت �الأم��ن��ي��ة م��ن��ذ ف���رتة، لكنه وق���ع حت��ت ت��رك��ي��ز مكثف بعد 
هجوم كر�ي�شت�شري�س �الإرهابي �لذي ��شتهدف م�شلني يف م�شجدين 
�أمر  “تهديد �الإره��اب يف �لد�خل  �ملا�شي.و�أ�شاف:  �لعام  بنيوزيلند� 

حمتمل و�شيظل مرتفعا ب�شكل غري مقبول يف �مل�شتقبل �لقريب«.
و�أو�شح �أن “�الإرهاب “ اليز�ل ي�شكل م�شدر �لقلق �لرئي�س للوكاالت 
�الأمنية.ومن جانبه، قال رئي�س �لوزر�ء �شكوت موري�شون لل�شحفيني 
�أم�س �لثالثاء �إن �الإرهاب و�لتطرف “ياأتيان بالعديد من �الأ�شكال 
و�الألو�ن �ملختلفة ومن �ملهم �أن حتافظ جميع جهودنا على �شالمة 
�ال�شرت�ليني«.وذكر وزير �ل�شوؤون �لد�خلية بيرت دوتون �أن �حلكومة 
“�إحلاق �الأذى باالأ�شرت�ليني �شو�ء كانو�  �شتتعامل مع من يريدون 

يف �أق�شى �ليمني �أو �أق�شى �لي�شار �أو بينهما«.

عّلق رجل �لدين �ل�شيعي �لعر�قي مقتدى �ل�شدر �أم�س دعوة �أن�شاره 
خ�شومه  مو�جهة  يف  حا�شدة  �شيا�شية  �حتجاجات  يف  �خل���روج  �إىل 
�ل�شيا�شيني ب�شبب �ملخاوف من �نت�شار فريو�س كورونا بعد �أن حثت 

وز�رة �ل�شحة �ملو�طنني على جتنب �لتجمعات �لعامة.
وقال �ل�شدر يف بيان “قد دعوت ملظاهر�ت مليونية و�عت�شامات �شد 
�ملحا�ش�شة و�ليوم �أنهاكم عنها من �أجل �شحتكم وحياتكم فهي �أهم 
عندي من �أي �شيء«.بدورها، قالت وز�رة �ل�شحة �لعر�قية �إنها قررت 
متديد حظر دخول �مل�شافرين من �ل�شني و�إير�ن وفر�شت قر�ر�ت 
حظر مماثلة على �مل�شافرين من تايالند وكوريا �جلنوبية و�ليابان 
و�إيطاليا و�شنغافورة.و�أ�شافت �لوز�رة �أن حظر �لدخول ينطبق على 
لكنه  �ل���دول  ه��ذه  م��ن  مبا�شرة  غ��ري  �أو  مبا�شرة  ب�شورة  �مل�شافرين 
و�لوفود  �لدبلوما�شية  �لبعثات  يف  و�لعاملني  �لعر�قيني  ي�شتثني 

�لر�شمية. ون�شحت �لعر�قيني بتجنب �ل�شفر �إىل هذه �لدول.
�ملد�ر�س  يف  �ل��ر���ش��م��ي  �ل�����دو�م  “تعطيل  ب��ي��ان  يف  �ل������وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
�ملو�طنني  �لنجف وحثت  يف حمافظة  �أيام”  ع�شرة  ملدة  و�جلامعات 
على عدم �ل�شفر من و�إىل �ملحافظة �إال يف حاالت �ل�شرورة �لق�شوى. 
�الثنني  �أم�س  كورونا  بفريو�س  �إ�شابة  �أول حالة  �لعر�ق عن  و�أعلن 

وهي لطالب �إير�ين يف حمافظة �لنجف.

غوي  �الأ���ش��ل  �ل�شيني  �ل�شويدي  �لنا�شر  على  �شينية  حمكمة  حكمت 
�شرّية  معلومات  بن�شر  د�نته  بعدما  �شنو�ت،   10 ملدة  بال�شجن  مينهاي 
�شديدة  دبلوما�شية  توّتر�ت  تثري  ق�شية  يف  للقانون،  خالفاً  �خل��ارج  يف 
بني بكني و�شتوكهومل.وقالت �ملحكمة ومقّرها يف مدينة نينغبو )�شرق(، 
�إّنها �أ�شدرها حكمها بحّق غوي )55 عاماً( م�شرية �إىل �أّن �ملد�ن ��شتعاد 
�إذ� كان  يّت�شح يف �حل��ال ما  �أن  �ل�شينية، من دون  2018 جن�شيته  يف 
قد تخّلى عن جن�شيته �ل�شويدية، نظر�ً الأّن بكني ال تعرتف بازدو�جية 
�جلن�شية وجترب كل من يريد ��شتعادة جن�شيته �ل�شينية بالتخّلي عن 
ت�شرد ف�شائح  كتباً  ن�شر يف هونغ كونغ  �لذي  �الأجنبية.وغوي  جن�شيته 
�لطبقة �ل�شيا�شية يف �ل�شني، ُفقد �أثره يف 2015 يف تايالند حيث كان 
�شا�شة  و”يقّر” من على  �شجن �شيني  �أن يظهر يف  قبل  يق�شي عطلة 
توّرطه  ب�شبب  لل�شلطات  نف�شه  �شّلم  باأّنه  �ل�شيني  �لر�شمي  �لتلفزيون 
2003 و�أ�شفر عن م�شرع طالبة.ويف  يف ح��ادث م��روي وقع نينغبو يف 
 ،2018 حينه ق�شى �لنا�شر عامني يف �ل�شجن لكن يف فرب�ير-�شباط 
بعد 3 �أ�شهر من �إطالق �شر�حه يف �أكتوبر-ت�شرين �الأول 2017، �ألقت 
�ل�شلطات �ل�شينية �لقب�س عليه مرة �أخرى بينما كان مّتجهاً على منت 
و�أ�شرته  �إىل بكني برفقة دبلوما�شيني �شويديني، ويّتهم موؤّيدوه  قطار 
ت�شّنها  �شيا�شي  قمع  حملة  �إط��ار  يف  �عتقلته  باأّنها  �ل�شينية  �ل�شلطات 

الإ�شكات �ملعار�شني للنظام ومنتقديه.

عوا�صم

�سيدين

بكني

بغداد

اخلارجية الفل�صطينية ترحب بتاأكيد 
جمل�س الأمن على حل الدولتني

•• رام اهلل-وكاالت

جمل�س  باإ�شد�ر  �أم�����س،  �لفل�شطينية،  و�ملغرتبني  �خلارجية  وز�رة  رحبت 
�الأمن �لدويل �إعالناً يوؤكد على دعم حل �لدولتني حلل �ل�شر�ع �لفل�شطيني 

�الإ�شر�ئيلي.
وقالت �لوز�رة، يف بيان �شحفي، �إن “موقف جمل�س �الأمن يعرب عن �الجماع 
�لدويل �ملتم�شك بعملية �ل�شالم بناء على حل �لدولتني �مل�شتند �إىل قر�ر�ت 

�ل�شرعية �لدولية وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�شلة«.
و�أ�شافت �أن �لقر�ر�ت “توؤكد جلها حق �ل�شعب �لفل�شطيني يف تقرير �مل�شري 
 ،1967 يونيو”حزير�ن”  من  �لر�بع  حدود  على  �مل�شتقلة  دولته  و�إقامة 

وعا�شمتها �لقد�س �ل�شرقية«.
و�أعربت �لوز�رة عن �أملها �أن تكون مو�فقة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية على 
“�شفقة  ب�شاأن  ب��د�أت تر�جع نف�شها  �أنها  �إىل  �إ�شارة  �إع��الن جمل�س �الأم��ن، 
�لتي طرحتها “بكل �خلروقات �لتي وردت فيها للقانون �لدويل  �لقرن”، 

وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�شلة«.
�إىل  �لفل�شطينيني و�الإ�شر�ئيليني  �ملا�شية،  �لليلة  وكان جمل�س �الأمن دعا 
و”�إبقاء  دول��ت��ني  �إق��ام��ة  على  ين�س  �ل��ذي  �حل��ل  فر�س  “تقوي�س”  ع��دم 
قدمته  �أع�شائه  باإجماع  �شدر  �إع��الن  يف  وذل��ك  قائمة،  �ل�شالم”  حظوظ 

بلجيكا �لتي تتوىل رئا�شته �لدورية.

•• رام اهلل-وكاالت

لّوح وزير �لطاقة �الإ�شر�ئيلي وع�شو �ملجل�س 
�الأمني �لوز�ري �مل�شغر “�لكابينيت” بوفال 
���ش��ت��اي��ن��ت�����س، ب����اإع����ادة �ح���ت���الل ق���ط���اع غ���زة، 
ت�شيطر  �لتي  حما�س  حركة  حكم  و�إ�شقاط 
�ل�شلطة  ط�����رد  ب���ع���د   2007 م���ن���ذ  ع��ل��ي��ه 
ما  بح�شب  �شتاينت�س،  �لفل�شطينية.وقال 
�الإ�شر�ئيلية،   »i24 news« ق��ن��اة  نقلت 
�آخر، فقد ت�شيطر  “�إذ� مل يكن هناك خيار 
�أ�شابيع،  لب�شعة  غ��زة  قطاع  على  �إ�شر�ئيل 
وللق�شاء  �أواًل،  ح��م��ا���س  ب��ح��ك��م  ل��الإط��اح��ة 
�ل�شاروخية  �لقذ�ئف  ت�شنيع  ور���ش��ات  على 
�الإ�شر�ئيلي،  �ل��وزي��ر  ث��ان��ي��اً.و�أ���ش��اف  ه��ن��اك 
“لقد �أعددنا بالفعل �إجر�ًء �شاماًل وخمتلفاً 
للغاية، عن كل ما عرفناه حتى �الآن يف غزة، 
�إىل  الإ���ش��ر�ئ��ي��ل  ت��ه��دي��د�ً  �شت�شّكل  غ���زة  الأن 
م�شري�ً �إىل �أن �إ�شر�ئيل مل تنجح يف  �الأبد”، 
وقف �إطالق �ل�شو�ريخ من غزة يف �ملا�شي، 

ولن تنجح �أي�شاً بذلك يف �مل�شتقبل.
“ما م��ن ح��ل م��ط��ل��ق، وح���ل �شحري  وت��اب��ع 
حاًل  متتلك  ال  و�حلكومة  �الإره���اب،  مل�شكلة 
ميتلك  �آخ���ر  �أح���د  �أي  وال  �ملعار�شة  �أن  كما 
حاًل لذلك، لكن هنا حل موؤقت، وهو معادلة 

�لهدوء مقابل �لت�شهيالت �الإن�شانية«.
وت��ت��ز�ي��د �الن���ت���ق���اد�ت ل�����الأد�ء �حل��ك��وم��ي يف 
غزة،  ق���ط���اع  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  �إز�ء  �إ����ش���ر�ئ���ي���ل 
ب�����ش��ك��ل متكرر  و�ل�������ش���و�ري���خ �ل��ت��ي ت�����ش��ق��ط 
فيما  غ��زة،  غالف  وبلد�ت  م�شتوطنات  على 
مع�شلة  �أن  �إ�شر�ئيليون  م�����ش��وؤول��ون  ي��وؤك��د 
غ����زة ع�����ش��ي��ة ع��ل��ى �حل����ل يف ظ���ل �لظروف 

�ل�شيا�شية يف �إ�شر�ئيل.و�أعلن مركز حقوقي 
ت��ق��دم ببالغ  �أن���ه  غ���زة،  ق��ط��اع  فل�شطيني يف 
للمدعية �لعامة ملحكمة �جلنايات �لدولية، 
ل�شاب  قتله  بعد  �الإ�شر�ئيلي،  �جلي�س  �شد 
يومني،  قبل  �لقطاع  ح��دود  فل�شطيني على 
و�ل��ت��ن��ك��ي��ل ب��ج��ث��ت��ه ب��و����ش��ط��ة ج���ر�ف���ة تابعة 

للجي�س �الإ�شر�ئيلي كانت حتميها دبابة.
وقال مركز “حماية” حلقوق �الإن�شان، �إنه 
للمحكمة  �ل��ع��ام��ة  للمدعية  ب��ب��الغ  “تقدم 
بن�شود�،  ف��ات��و  �ل�����ش��ي��دة  �ل��دول��ي��ة  �جل��ن��ائ��ي��ة 
�لفل�شطيني  �مل���و�ط���ن  ق��ت��ل  ج��رمي��ة  ب�����ش��اأن 

�شكان  من  ع��ام��اً،   27 �لناعم  ح�شن  حممد 
حمافظة خان يون�س، جنوب قطاع غزة«.

�الح���ت���الل  “قو�ت  �أن  �مل����رك����ز،  و�أ������ش�����اف 
�ل�شحية  بجثة  للتنكيل  عمدت  �الإ�شر�ئيلي 
و�شحلها بطريقة غري �إن�شانية، رغم مفارقته 
م�شري�ً  للحياة يف جرمية مكتملة �الأركان”، 
�الإ�شر�ئيلي  �ل���دف���اع  وزي����ر  ع��ن�����ش��ري��ة  �إىل 
ب��ع��د �جلرمية  �أك���د  و�ل����ذي  بينيت،  ن��ف��ت��ايل 
�إىل  ووقوفه  فعله �جلنود  تفاخره مبا  على 
�شفهم ودعمهم وحمايتهم من �أي حماولة 

للمالحقة ق�شائياً.

�لوقائع  م��ن  “جمموعة  �أن  �مل��رك��ز،  وت��اب��ع 
�ملادية تثبت �رتكاب قو�ت �الحتالل جرمية 
تكون  ت�شلح الأن  و�ل��ت��ي  روم���ا،  لنظام  وف��ق��اً 
�أ���ش��ا���ش��اً ي��ب��ن��ى ع��ل��ي��ه ل��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق يف هذه 
ت�شليط  �إىل  �مل��رك��ز  ع��م��د  ح��ي��ث  �جل���رمي���ة، 
�ل�شوء على جرميتي �لقتل �لعمد، و�حلط 
نظام  �شنفها  و�لتي  �الإن�شانية  �لكر�مة  من 
�ملادة  لن�س  وف��ق��اً  باأنها ج��ر�ئ��م ح��رب  روم��ا 

�لثامنة منه«.
و�أ�شار �ملركز، �إىل �أنه على قناعة باأن �ملدعية 
معقول  �أ���ش��ا���س  ل��دي��ه��ا  للمحكمة  �ل��ع��ام��ة 

ل��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق يف ج���ر�ئ���م �الح���ت���الل بحق 
�لفل�شطينيني، مبا ُيعد خطوة �شرورية نحو 
و�شع حد الإفالت قادة وجنود �الحتالل من 

�لعقاب.
ووث����ق ���ش��ح��ايف ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، ���ش��ب��اح �الأح���د 
ي��ظ��ه��ر جر�فة  ف���ي���دي���و  م��ق��ط��ع  �مل����ا�����ش����ي، 
ب��ج��ث��م��ان �شهيد  ت��ن��ك��ل  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة وه����ي 
ما  وه��و  غ��زة،  ح��دود قطاع  فل�شطيني على 
�إثره موجة من �لت�شعيد بني  �ندلعت على 
�أف�شت  ب��و���ش��اط��ات  �نتهت  و�إ���ش��ر�ئ��ي��ل،  غ��زة 

لتهدئة دخلت حيز �لتنفيذ �لليلة �ملا�شية. 
وعاد �لهدوء �شباح �أم�س �إىل قطاع غزة بعد 
��شر�ئيل وحركة  �ملو�جهات بني  يومني من 
�ملخاوف  �لرغم من  �الإ�شالمي على  �جلهاد 
موعد  �ق�����رت�ب  م���ع  ع�����ش��ك��ري  ت�شعيد  م���ن 

�النتخابات �ال�شر�ئيلية.
�شباح  �ال����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  �جل���ي�������س  ي��ع��ل��ن  ومل 
�لقطاع  م��ن  �شو�ريخ  �إط���الق  ع��ن  �لثالثاء 
منه  �أط��ل��ق��ت  �ل���ذي  �مل��ح��ا���ش��ر  �لفل�شطيني 
�الأح��د. ومل ي�شجل  نحو �شتني قذيفة منذ 
�شربات  �أي  بر�س  فر�ن�س  وك��ال��ة  �شحافيو 

��شر�ئيلية �أي�شا.
تلميذ  �أل�����ف   65 ح�����و�ىل  ق�����ش��ى  وب���ع���دم���ا 
ب�شبب  منازلهم  يف  �الإث��ن��ني  ي��وم  �إ�شر�ئيلي 
�ل�شلطات  �أع��ل��ن��ت  �ل��ع�����ش��ك��ري،  �ل��ت�����ش��ع��ي��د 
�ملدن  يف  �ل��و�ق��ع��ة  �مل��د�ر���س  �أّن  �الإ�شر�ئيلية 

و�ملناطق �ملجاورة للقطاع �شتبقى مغلقة .
�أ�شبوع  ق��ب��ل  �ل��ع�����ش��ك��ري  �ل��ت�����ش��ع��ي��د  وي���اأت���ي 
بالن�شبة  م�شريية  ت�شريعية  �نتخابات  من 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي ل��رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 

�الإ�شر�ئيلي بنيامني نتانياهو.

بلغ للجنائية بعد التنكيل االإ�صرائيلي بجثة فل�صطيني 

تلويح اإ�صرائيلي باإعادة احتلل قطاع غزة

•• املنامة -وام:

بفريو�س  جديدة  �إ�شابة  حالة  ت�شجيل  �لبحرينية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت 
بعد ت�شخي�س حالة مو�طنة بحرينية   ”19  - “ كوفيد  �مل�شتجد  كورونا 

قادمة من �إير�ن.
وقالت �لوز�رة يف بيان بثته وكالة �الأنباء �لبحرينية “بنا “.. �إنه مت فح�س 
�مل�شابة فور و�شولها �إىل �لبالد و�إجر�ء جميع �لتحاليل �لالزمة وهي يف 
بالفريو�س  �إ�شابتها  �أكدت  و�لتي  باملطار،  �لغر�س  لهذ�  �ملخ�ش�شة  �لقاعة 

لتبلغ بذلك عدد �حلاالت �ملوؤكد �إ�شابتها يف �ململكة حالتني.

 ،1998 ع��ام  �لهند  �أج��رت��ه��ا  �لتي  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ت��ج��ارب  بعد 
�حلو�ر  تكّثف  �لتناق�شات،  م��ن  و��شنطن،  �أد�ن��ت��ه��ا  و�ل��ت��ي 
�ملوقعة  �ل���دول  م��ن  لي�شت  �ل��ب��الد  �أن  -رغ���م  نيودلهي  م��ع 
على �تفاقية حظر �النت�شار �لنووي. وب�شرعة، �عترب قادة 
�لبيت �الأبي�س �أن �لهند �لنووية �شتكون عامل تو�زن جيد 
�أو�خر �لت�شعينات  �أ�شبحت يف  مقابل �لقوة �ل�شينية، �لتي 
�لعدو رقم و�حد.   ولكن هناك عامل �آخر، يعطي متا�شكا 
مغاير� وقوة للعالقة �لثنائية، وهو دور �ل�شتات �لهندي يف 
باأربعة  تقّدر  منوذجية،  ديا�شبور�  �نها  �ملتحدة.  �ل��والي��ات 
ماليني �شخ�س، من بني �ملو�طنني �الأك��ر ث��ر�ء، و�الأكر 

تعليماً، و�الأف�شل �ندماًجا يف �لنخبة �الأمريكية.

���ش��رك��ات كربى،  ق���ادة  �أع�شائها  �ل��ع��دي��د م��ن  �أ���ش��ب��ح    كما 
ويعي�س عدد كبري منهم يف و�دي �ل�شيليكون لدرجة �أن 20 
باملئة من �ل�شكان �الآن من �أ�شل هندي. ومع ذلك حتتفظ 
يف  ت�شقط  ومل  ك��ب��رية،  ��شرت�تيجية  با�شتقاللية  �ل��ه��ن��د 

ح�شن �ملع�شكر �الأمريكي.
   *منذ نهاية �الحت��اد �ل�شوفياتي، مل يكن لدى �لهند يف 

�الأ�شا�س حليف “عن حب...«.
�إنها، مبعنى ما، �شيا�شة عدم �النحياز لنهرو �لتي ما   -   
قيد�  تريد  �لهند ال  نيودلهي.  �ليوم يف  �شارية حتى  ز�ل��ت 
يدمي مع�شمها من �أي حليف. لديها �شركاء، ال �أكر. رمبا 
حدث �ال�شتثناء عام 1971 �أثناء �التفاق مع مو�شكو، لكن 

�ل�شوفياتي خلط  �الحت��اد  �شقوط  �أع��اد  �شنة،  ع�شرين  بعد 
حامي  �إىل  بحاجة  �أن��ه��ا  ذل��ك  بعد  �لهند  �شعرت  �الأور�ق. 
جديد، وبطريقة معّينة تلعب �لواليات �ملتحدة هذ� �لدور 
نيودلهي يف  �تخذتها  �لتي  �لقر�ر�ت  بع�س  �ن  �ليوم. غري 
�الآونة �الأخرية، مثل �إلغاء �حلكم �لذ�تي لك�شمري �أو قانون 
حتى  ك��ان  �ل��ذي  �المريكي،  �لكونغر�س  ق�ّشمت  �جلن�شية، 
ذلك �حلني موؤيًد� للهند... ويطالب �لدميقر�طيون �الآن 

بجردة ح�شاب.
   *هل �ن �ملحور �لهندي -�ملحيط �لهادئ مدعو للعب دور 

حا�شم يف هذه �لعالقة �لنا�شئة؟
ك��م��ا يت�شح من  �أ���ش��ا���ش��ي��ة يف ع��الق��ت��ه��م��ا،  ه���ذه نقطة   -   

�لع�شكرية  �ملعد�ت  ومبيعات  �مل�شرتكة  �لع�شكرية  �ملناور�ت 
“�الأمريكية �ل�شنع”. ومع ذلك، ميكن �ن نت�شاءل �إىل متى 
ميكن للهند �أن ت�شمد �مام �لزحف �ل�شيني. فيما تبقى، ال 
ت�شتبعد �لهند �شر�ء �جليل �خلام�س من هو�وي... وحتاول 
تعزل  بذلك  لكنها  �حل��ري��ر،  طريق  عن  �البتعاد  نيودلهي 
تقودها  �ل��ت��ي  �الإقليمية  �لديناميكية  ع��ن  نف�شها  �ل��ب��الد 
بكني. ومع ذلك، يو�جه �لهنود خطر �ن متت�شهم �ل�شني، 
�لهند كثرًي�، يف وقت متّر  �لغرب ال ي�شتثمر يف  �أن  خا�شة 

�لبالد باأزمة �قت�شادية.
-----------------------------------------

عن ليزكو

البحرين ت�صجل حالة اإ�صابة 
•• القد�س املحتلة-رويرتزجديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد

�نتهز رئي�س �لوزر�ء �الإ�شر�ئيلي بنيامني نتنياهو فر�شة �حلملة �النتخابية 
يف  طاعنا  ب��اإجن��از�ت��ه  متباهيا  �ل�شيا�شي  �مل�شرح  على  وي��ج��ول  ي�شول  لكي 
خ�شومه.ومما ال يثري �لده�شة �أنه يتجنب �إىل حد كبري ذكر �ملحاكمة �لتي 

تلقي بظاللها عليه عن �تهامات بالف�شاد.
وت�شري ��شتطالعات �لر�أي �إىل تقدم تكتل ليكود �ليميني بزعامة نتنياهو 
على حزب �أزرق �أبي�س بقيادة �جلر�ل �ل�شابق بيني جانت�س قبل �النتخابات 

�لتي جتري يوم �لثاين من مار�س -�آذ�ر �ملقبل.
غري �أن �ال�شتطالعات ت�شري �أي�شا �إىل �أن �أيا منهما لن يح�شل على �أغلبية 
حاكمة يف �لربملان فيما يوؤذن بفرتة جمود جديدة بعد ثالث �نتخابات عامة 

يف  حملته  عاما(   70( نتنياهو  عام.وي�شن  من  �أق��ل  يف  �إ�شر�ئيل  ت�شهدها 
خمتلف �أنحاء �لبالد وين�شر �لتغريد�ت بغز�رة و��شفا جانت�س )60 عاما( 
باأنه “�شعيف” و”ي�شاري«.ويبدي نتنياهو، �شاحب �أطول فرتة يف �حلكم 
بني زعماء �إ�شر�ئيل، ثقة مفرطة رغم �أنه يو�جه �تهامات بخيانة �الأمانة 
نفى  وقد  �آذ�ر.  مار�س   17 يوم  نظرها  �لق�شاء  يبد�أ  ق�شية  يف  و�الحتيال 
نتنياهو �رتكاب �أي خمالفات.ويرفع نتنياهو �شوته عاليا قائال “�شكر� يا 
عكا” يف قاعة يف تلك �ملدينة �ل�شمالية وخلفه على �مل�شرح �أن�شار �لليكود.
ويقول نتنياهو “نحن نخو�س هذه �النتخابات وقد حققنا �إجناز�ت هائلة 
“بيبي  هتاف  �حلا�شرون  عاملية«.ويردد  قوة  �إىل  �إ�شر�ئيل  حّولنا  فقد   ...
ملك �إ�شر�ئيل” م�شتخدمني ��شم تدليله يف طفولته يف �أغنية دينية ت�شيد 
 1999 1996 �إىل  بامللك د�ود.�شغل نتنياهو من�شب رئي�س �ل��وزر�ء من 

ومن 2009 حتى �الآن وال يز�ل يتمتع ب�شعبية بني �أن�شاره رغم �ملحاكمة 
�لتي تلوح يف �الأفق.ويتهم رئي�س �ل��وزر�ء �الدعاء مبحاولة �النقالب على 
زعيم مييني يحظى بال�شعبية وتلقى هذه �لر�شالة �شدى لدى قاعدته بني 
�أ�شحاب �لدخول �ملنخف�شة يف �إ�شر�ئيل �لذين يرون فيه ن�شري� للموظفني 
ورجل دولة من طر�ز عاملي.قال �أو�شري بيتون �لبائع �ملتجول يف �شوق حمني 
يهود� يف �لقد�س حيث يتمتع نتنياهو ب�شعبية كبرية “�شاأقول لك ملاذ� بيبي 
... �لهدوء ي�شود يف �لبلد و�القت�شاد جيد و�لنا�س �شعد�ء ي�شافرون للخارج 
ذهابا و�إيابا ويتمتعون باحلياة«.غري �أن ناخبني كثريين �آخرين يحجمون 
ع��ن ت��اأي��ي��د رج��ل ي��و�ج��ه �مل��ح��اك��م��ة.ق��ال ب��ار ليفاف ن��ايف )18 ع��ام��ا( من 
م�شتوطنة يف �ل�شفة �لغربية و�لذي �شيديل ب�شوته الأول مرة “ال �أ�شتطيع 

�أن �أثق ثقة عمياء يف �شخ�س ما �إن توجه �إليه �تهامات جنائية«.

نتنياهو يحتل �صدارة امل�صرح يف معركة النتخابات 

�لثنائي تر�مب �مام تاج حملعالقة تفر�شها �لظروف

- ابتعاد نيودلهي عن طريق احلرير قد يعزل البلد عن الديناميكية الإقليمية التي تقودها بكني

- ال�صراكة ال�صرتاتيجية مع الوليات املتحدة 
ت�صاعد الهند على احتواء الزحف ال�صيني

- على اجلانب الأمريكي، تغّذي العلقة 
بال�صني اهتماما متزايدا بالهند

•• الفجر - خرية ال�صيباين
تقاربهما  من  متبادل  ب�صكل  البلدان  ي�صتفيد 
الحتواء  ال�صعي  البداية  يف  فر�صه  الــذي 
ـــا لــ�ــصــيــا�ــصــة عــدم  ـــًق ــني. ووف ــص ــ� نــهــو�ــس ال
االنحياز، حتتفظ الهند مع ذلك با�صتقللية 

هذا  يف  ــح،  يــو�ــصّ كما  كــبــرية،  ا�صرتاتيجية 
غراندي،  دي  مي�صيل  اأجـــراه  الــذي  ــوار  احل

الباحث كري�صتوف جافريلوت،
 موؤلف كتاب “هند مودي: ال�صعبوية القومية 
ن�صرته  الــذي  العرقية”،  والدميقراطية 

فيارد عام 2019،  

 *ما الذي يرّبر التقارب احلايل بني الواليات 
املتحدة والهند؟

تهيكل  بال�صني  ال�صلة  العلقة،  هذه  يف   -    
التاأثري  من  الهند  تخ�صى  اجلانبني.  مواقف 
املتزايد لبكني، خا�صة وزنها يف جنوب اآ�صيا: 
وباك�صتان،  بورما  هناك  كانت  البداية،  يف 

يجب  لذلك  نيبال.  وحتى  �صريلنكا،  واالآن 
الواليات  مع  اال�صرتاتيجية  ال�صراكة  على 
اأواًل، على احتواء  اأن ت�صاعد الهند،  املتحدة 
الزحف ال�صيني. اما على اجلانب االأمريكي، 
فان العلقة بال�صني، تغّذي اهتماما متزايدا 

بالهند.

حتتفظ با�صتقللية ا�صرتاتيجية كبرية:

مل ت�صقط الهند يف ح�صن املع�صكر الأمريكي...!
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عربي ودويل

دميقراطيو اأمريكا يريدون معاقبة رو�صيا 
•• وا�صنطن-رويرتز

“يتعني  �إن��ه  ب���ارزون  �أمريكيون  دميقر�طيون  ق��ال 
تفر�س  �أن  ت���ر�م���ب  دون���ال���د  �ل��رئ��ي�����س  �إد�رة  ع��ل��ى 
م�شوؤولون  ذك��ره  ما  بعد  رو�شيا  على  عقوبات  ف��ور�ً 
على  حت��اول  رو�شيا  �أن  م��ن  �الأمريكية  باملخابر�ت 
ما يبدو �لتاأثري على �نتخابات �لرئا�شة �الأمريكية 
هذ� �لعام«.وكتب 3 �أع�شاء دميقر�طيني يف جمل�س 
و�شريود  منينديز  وب��وب  �شومر  ت�شوك  هم  �ل�شيوخ 
بر�ون ر�شالة لوزير �خلارجية مايك بومبيو ووزير 
�الإد�رة  فيهما  يطالبون  منوت�شني  �شتيفن  �خلز�نة 

�حلكومة  على  عقوبات  وبقوة”  “فور�ً  تفر�س  باأن 
�لرو�شية وعلى �أي رو�س تدخلو� يف �النتخابات.

�إن  �جل��م��ع��ة،  ي��وم  ق���ال،  �لكونغر�س  يف  م�شدر  ك��ان 
رو�شيا  ب��اأن  �مل�شرعني  �أبلغو�  خم��اب��ر�ت  “م�شوؤويل 
ودعاية  ت�شليل  يبدو يف حمالت  ما  منخرطة على 
مل�شاعدة كل من بريين �شاندرز، �ملر�شح �لدميقر�طي 
للفوز  ي�شعى  �ل��ذي  وت��ر�م��ب  �لرئا�شة،  النتخابات 
بفرتة والية ثانية يف �النتخابات �ملقررة يف نوفمرب 

“ت�شرين �لثاين” �ملقبل.
ت����دخ����ل يف  �أي  ي������وم �جل���م���ع���ة  �ل���ك���رم���ل���ني  ون����ف����ى 
�الن��ت��خ��اب��ات.وي�����ش��م��ح �ل��ق��ان��ون �الأم��ري��ك��ي ل����الإد�رة 

ب���اق���رت�ح ف��ر���س ع��ق��وب��ات ع��ل��ى م��و���ش��ك��و رد�ً على 
�لتدخل يف �النتخابات.وحث �أع�شاء جمل�س �ل�شيوخ 
ب�شرعة  �لتحرك  على  ومنوت�شني  بومبيو  �لثالثة 
ل��ف��ر���س ع��ق��وب��ات ع��ل��ى رو���ش��ي��ا يف �خل���ط���اب �لذي 
وز�رتا  وال  �الأبي�س  �لبيت  ي��رد  �الث��ن��ني.ومل  �أعلن، 

�خلارجية و�خلز�نة على طلب بالتعليق.
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني يف جمل�س  زع���ي���م  ه����و  و����ش���وم���ر 
�أك��رب ع�شوين  وب��ر�ون فهما  �أم��ا منينديز  �ل�شيوخ، 
دميقر�طيني يف جلنة �لعالقات �خلارجية و�للجنة 
ت�شرفان على  و�للتني  �ل�شيوخ  �مل�شرفية يف جمل�س 

�شيا�شة �لعقوبات.

نيودلهي يف  عنف  باأحداث  اجلرحى  وع�صرات  قتلى   5
•• نيودلهي-وكاالت

�أم�س،  �مل�شت�شفيات،  ب��اأح��د  كبري  م�شوؤول  ق��ال 
���ش��ق��ط��و� قتلى  �الأق����ل  ع��ل��ى  �أ���ش��خ��ا���س   5“ �إن 
�شهدتها  ����ش��ت��ب��اك��ات  يف   90 ن��ح��و  و�أ����ش���ي���ب 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �ل��ه��ن��دي��ة خ���الل �ح��ت��ج��اج��ات على 
ق����ان����ون ج���دي���د ل���ل���ج���ن�������ش���ي���ة«.وق���ال �مل���ر�ق���ب 
ر�جي�س  بهادور  تيج  ج��ورو  مب�شت�شفى  �لطبي 
�الول  �أم�س  د�رت  �لتي  �ال�شتباكات  عن  كالر�، 
نارية«.ود�رت  ب��اأع��رية  م�شاباً  �لبع�س  “جاء 
�ال�شتباكات بني �آالف من �ملتظاهرين �ملوؤيدين 

له.و��شتخدمت  و�ملعار�شني  �جلديد  للقانون 
وقنابل  للدموع  �مل�شيل  �ل��غ��از  قنابل  �ل�شرطة 
بالغة يف تفريق  لكنها وجدت �شعوبة  �لدخان 
باحلجارة.وكان  ت��ق��ذف  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �حل�����ش��ود 
�لعنف  �أح��د�ث  �ل�شرطة بني قتلى  �أف��ر�د  �أح��د 
�أول زيارة يقوم بها �لرئي�س  �لتي ن�شبت قبيل 
�لهندية. للعا�شمة  تر�مب  دونالد  �الأمريكي 

�لوزر�ء  ورئي�س  ت��ر�م��ب  يعقد  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
ن��اري��ن��در� م��ودي حم��ادث��ات، يف موقع  �لهندي 
يبعد ب�شعة كيلومرت�ت عن مكان �ال�شتباكات.
وال يز�ل �لتوتر حمتدماً يف �أجز�ء من �ملدينة 

�ل��ي��وم �ل��ث��الث��اء، وم��ا ز�ل��ت �مل��د�ر���س مغلقة يف 
بع�س �ملناطق و�شط تقارير �إخبارية عن وقوع 
����ش��ت��ب��اك��ات ج���دي���دة. وك���ان���ت خ��م�����س حمطات 
مغلقة.و��شتباكات  باملدينة  �الأق��ل  على  م��رتو 
�الإثنني من �أ�شو�أ ما �شهدته نيودلهي منذ بدء 
�أو�ئل  يف  �جلن�شية  ق��ان��ون  على  �الح��ت��ج��اج��ات 
�لهندية  �الأول.و�ل��ع��ا���ش��م��ة  دي�����ش��م��رب-ك��ان��ون 
�لذي  للقانون  �ملناه�شة  لالحتجاجات  مركز 
دول  ث��الث  م��ن  �مل�شلمني  غ��ري  ح�شول  يي�شر 
جم����اورة ي��غ��ل��ب �مل�����ش��ل��م��ون ع��ل��ى ���ش��ك��ان��ه��ا على 

�جلن�شية �لهندية.

جريحا بينهم اأطفال بحادث الده�س يف اأملانيا    52

اليونان تعتزم بناء خميمات جديدة للمهاجرين 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

�لتلفزيونية  �ل��ق��ن��اة  ���ش��ي،  ب��ي  �إن  �إ����س  �إم  ع��ل��ى 
مل  �مل��ت��ح��دة،  �ل��والي��ات  يف  �لرئي�شية  �لي�شارية 
�النتخابات  يف  ���ش��ان��درز  ب���ريين  ف���وز  ُي�شتقبل 
�لتمهيدية �لدميقر�طية يف نيفاد�، ب�شكل جيد. 
كري�س ماثيوز، �ل�شحفي �لذي ين�ّشط برناجما 
على �لقناة منذ عام 1994، بد�أت تعرتيه حالة 
�لوقت قد فات لوقفه،  �أن  “�أعتقد  �لذعر:  من 

وهذه م�شيبة«.
ثم �شرع يف مقارنة تاريخية:

�أق��ر�أ كتاًبا عن هزمية فرن�شا     »باالأم�س، كنت 
ت�شر�شل  1940. طلب �جل��ر�ل  يف �شيف عام 
فاأجاب  “�نتهى”.  ق���د  �الأم�����ر  ب�����اأن  الإخ����ب����اره 
�أكرب  لديكم  ممكنا؟  ذلك  كان  “كيف  ت�شر�شل، 

ثم قال “�نتهى«. جي�س يف �أوروبا”... 
   يف هذ� �لقيا�س �لغريب، �حلزب �لدميقر�طي 
�ال�شرت�كي  و�مل��ر���ش��ح  �ل��ف��رن�����ش��ي،  �جل��ي�����س  ه���و 
�لنوع  ه��ذ�  �ل��ن��ازي.  �شاندرز هو �جلي�س  ب��ريين 
من �لتعليق يديل به عادًة �شحفيون حمافظون 
من فوك�س نيوز، ويفرت�س �أّن �إم �إ�س �إن بي �شي 

هي نقي�س فوك�س.
ع��دد من  �شاندرز يهوديا، وقتل  ب��ريين     والأن 
فقد  بولند�،  يف  �لنازيني  يد  على  �أ�شرته  �أف��ر�د 
وبعد  خا�س.  ب�شكل  موفقة  غري  �ملقارنة  كانت 

يومني، �عتذر كري�س ماثيوز.

تذكري
   لي�شت هذه هي �ملرة �الأوىل �لتي يغايل فيها 
�شعبية  �م����ام  ف��ع��ل��ه  رد  ع���اًم���ا، يف   74 م��اث��ي��وز، 
����ش���ان���درز. ف��ق��د �ك����د �ل�����ش��ح��ف��ي �إن�����ه ال يحمل 
روؤي����ة �إي��ج��اب��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة ع��ن �ال���ش��رت�ك��ي��ة الأنه 
�لباردة،  ب���احل���رب  و�حل���م���ر  ك��ا���ش��رتو  ف���از  “لو 
ب��ارك، ورمبا  �إع��د�م يف �شنرت�ل  لنّفذت عمليات 

�الأ�شخا�س  م��ع  م�شكلة  ل���دّي  �إذن  �أُع����دم����ت... 
�لذين �شاندو� �جلانب �الآخر ».

   وذّكره مقّدم بر�مج �آخر، على نف�س �لقناة، باأن 
منوذج �شاندرز حالًيا هو �لدمنارك، ولي�س كوبا.   
باالإ�شافة �إىل كري�س ماثيوز، تعر�س مر��شلو �إم 
�إ�س �إن بي �شي موؤخر�ً، النتقاد�ت ب�شبب موقفهم 
من �شاندرز، مثل جوي ريد، �لذي دعا خبرًي� يف 

“لغة �جل�شد” يزعم �أن �شاندرز قد كذب خالل 
م���ن���اظ���رة.   وح�����ش��ب جم��ل��ة ف��ان��ي��ت��ي ف���ري، وعد 
ل�  �الإع��الم��ي��ة  �لتغطية  بتح�شني  �لقناة  رئي�س 
بريين �شاندرز، �لتي تو�شف حملته، حتى �الآن، 
باأنها تهديد، وموجة خطرية، وال ميكن وقفها.

----------------------------------
عن �صلت اف ار

يرون يف حملته تهديدا وموجة خطرة

بريين �صاندرز يثري ذعر حمررين دميقراطيني...!

يبدو اأن حليفه الرو�صي تخّلى عنه

اإردوغان اأمام مع�صلة حفظ ماء الوجه يف �صوريا  
•• ا�صطنبول-اأ ف ب

�شعبة  مع�شلة  �أردوغ����ان  طيب  رج��ب  �ل��رتك��ي  �لرئي�س  ي��و�ج��ه 
ل��ت��ج��ّن��ب حت��ّول��ه �إىل �خل��ا���ش��ر �الأك����رب يف م��ع��رك��ة �إدل����ب يف ظل 
�لع�شكرية  حملته  �الأ�شد  ب�شار  �ل�شوري  �لرئي�س  نظام  مو��شلة 
فيما  �لرتكية  �حل��دود  عند  �لنازحون  يتجّمع  بينما  ه��و�دة  بال 

يبدو �أن حليفه �لرو�شي تخّلى عنه.
17 جنديا تركيا على �أيدي قو�ت �لنظام  ُقتل هذ� �ل�شهر نحو 
بينما حو�شرت  �شوريا  ب�شمال غرب  �إدل��ب  �ل�شوري يف حمافظة 
عدة نقاط مر�قبة تركية يف �ملناطق �لتي ��شتعادتها قو�ت �لنظام 
بعدما �عتقدت �أنقرة �أنها يف ماأمن مبوجب �تفاقاتها مع رو�شيا، 

�حلليف �الأبرز لدم�شق.
ويف حم���اول���ة مل��ن��ع �ن��ت�����ش��ار �الأ����ش���د وجت���ّن���ب ت���دف���ق م���زي���د من 
لبالده، هدد  �ملعابر �حلدودية  يتجمعون عند  �لذين  �لالجئني 
بحلول  تن�شحب  ما مل  دم�شق  ق��و�ت  ب�شن عملية �شد  �إردوغ���ان 

نهاية �شباط-فرب�ير �جلاري.

فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  مع  �لعالقات  توّتر  وق��ع  على  لكن 
ع�شكرية  عملية  �أي  حتمل  �شوريا،  ب�شاأن  �خل��الف��ات  �إث��ر  بوتني 
حمتملة �شد �لنظام خطر �إ�شعال مو�جهة مع مو�شكو، وهو �أمر 

غري مطروح بالن�شبة الأردوغان.
�لرئي�شيان  �لدوليان  �لالعبان  �لرو�شي  ونظريه  �أردوغ��ان  وّق��ع 
الإقامة   2018 ع��ام  �شوت�شي  يف  �تفاق  على  �ل�شوري  �ل��ن��ز�ع  يف 
عن  �ل�شوري  �لنظام  ق��و�ت  تف�شل  �ل�شالح”  منزوعة  “منطقة 
�الأخرى  و�ملجموعات  �مل�شلحة  �ملعار�شة  لف�شائل  �لتابعة  تلك 
تبادلت  بينما  �أ�شابيع  قبل  �نهار  �التفاق  �إدلب.لكن  يف حمافظة 

�أنقرة ومو�شكو �التهامات باإف�شاله.
“�إذ�  بر�س  لفر�ن�س  باكري  علي  �أنقرة  يف  �ل�شيا�شي  �ملحلل  وق��ال 
نهاية  يف  �ل�شابقة  �خلطوط  �إىل  �لرت�جع  يف  �الأ�شد  نظام  ف�شل 
�تفاق، فهناك  �إىل  �لتو�شل  ورو�شيا يف  تركيا  ف�شلت  و�إذ�  �ل�شهر 
ونظام  تركيا  بني  مبا�شرة  مو�جهة  �شن�شهد  باأننا  كبرية  فر�شة 
�لنظام  لي�شت  لرتكيا  بالن�شبة  “�مل�شكلة  �أن  �الأ���ش��د«.و�أ���ش��اف 
ماليني   3،6 �الآن  حتى  تركيا  �لرو�س«.و��شتقبلت  بل  �ل�شوري، 

الجئ �شوري و�أكدت �أنها غري م�شتعدة لفتح حدودها �أمام موجة 
جديدة من �لهاربني من �إدلب.ومع تز�يد �لتململ من �ل�شوريني 
يف تركيا، يخطط �مل�شوؤولون لتخفيف �لعبء عرب �إعادة بع�شهم 
�إىل �ملناطق �خلا�شعة حاليا ل�شيطرة �جلي�س �لرتكي يف �أعقاب 
�إن  باكري  2016.وقال  �لعام  منذ  �أنقرة  نّفذتها  ثالث عمليات 
“�ملوجة �جلديدة من �لالجئني �لو��شلني �شتمّثل �أ�شو�أ �شيناريو 
ممكن بالن�شبة لرتكيا، ال �لدخول يف مو�جهة مبا�شرة مع نظام 

�الأ�شد«.
�شوت�شي،  �تفاقية  �إحياء  �إع��ادة  ويف حال ف�شلت تركيا ورو�شيا يف 

فاإن خيار�ت �إردوغان حمدودة.
هو  بالن�شبة لرتكيا  �ملحتملة  �ل�شيناريوهات  “�أحد  باكري  و�أف��اد 
�إدل���ب ول��ن تربط هذه  �آم��ن��ة يف م��ا �شيتبقى م��ن  �إق��ام��ة منطقة 

�ملنطقة �أي �تفاقيات مع رو�شيا �أو نظام �الأ�شد«.
�الأ�شخا�س  ب��اإي��و�ء  لرتكيا  ت�شمح  �أن  كهذه  منطقة  ���ش��اأن  وم��ن 

�لذين نزحو� د�خليا هربا من �لقتال يف �الأر��شي �ل�شورية.
بدوره، �أفاد �لباحث لدى “�شاتهام هاو�س” حايد حايد فر�ن�س 
جتاه  تركيا  يف  �ل�شديد  �المتعا�س  ي��درك  “�إردوغان  �أن  بر�س 
)�أنقرة( عملياتها  “لذلك ت�شّور  �ل�شوريني«.و�أ�شاف  �لالجئني 
�لع�شكرية يف �إدلب على �أنها و�شيلة ملنع عبور مزيد من �لالجئني. 
�لعديد  �إذ� خ�شر  �إليه  بالن�شبة  �أعلى  )�ل�شيا�شي(  �لثمن  �شيكون 
من �جلنود يف �شوريا وف�شل مع ذلك مبنع �لالجئني من �لعبور 
من  مكا�شب  حتقيق  من  يتمكن  قد  “لكنه  تركيا«.و�أو�شح  �إىل 

�الأزمة �إذ� كانت نتيجة تدخله �إيجابية«.
ويرى حايد كذلك �أن �شن تركيا عملية �شد قو�ت �لنظام �ل�شوري 
“ال يز�ل حمتمال” �إذ� ثبت �أن �ملفاو�شات �ل�شيا�شية بني �أنقرة 

ومو�شكو غري جمدية.
يوؤذي  ل��ن  �إدل���ب  على  بال�شيطرة  لالأ�شد  “�ل�شماح  �أن  و�أ���ش��اف 
�إردوغ��ان د�خليا فح�شب، بل �شي�شر على �الأرج��ح ب�شمعة تركيا 

وقدرتها على فر�س �شلطتها«.
بال�شرورة  �لنوع  ه��ذ�  من  مو�جهة  تعني  لن  حلايد،  وبالن�شبة 
بني  �لعالقات  لتوطد  نظر�  �لرو�شي  �لرتكي  �لتحالف  �نتهاء 
�لطاقة  جم���ايل  يف  خ�شو�شا  �الأخ�����رية  �ل�����ش��ن��و�ت  يف  �ل��ب��ل��دي��ن 
يتجاوز  ورو�شيا  تركيا  “�لتحالف �حلايل بني  �إن  و�لدفاع.وقال 
�الأقل  على  منهما  �أي  يرغب  ال  �ل�شبب  “لهذ�  �شوريا«.و�أ�شاف 
يف �لوقت �لر�هن بتقوي�شه. �إدلب مهّمة بالن�شبة لرتكيا لكنها 

لي�شت �مل�شاألة �حلا�شمة يف �لعالقة بني �جلنبني«.

•• اأثينا-اأ ف ب

�أُر�شلت وحد�ت من �شرطة مكافحة �ل�شغب �أم�س 
�ليونانيتني يف  لي�شبو�س وخيو�س  �إىل جزيرتي 
بحر �إيجه، حيث ت�شتعّد حكومة �أثينا للمبا�شرة 
ببناء خميمات جديدة للمهاجرين تثري جداًل، 
وفق ما �أفاد م�شوؤولون.وقال م�شدر يف �ل�شرطة 
�جلزيرتني  مرفاأي  يف  �إن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
�للذين جتمعا فيهما مئات من �ل�شكان �ملحليني، 
لفتح  للدموع  �مل�شّيل  �لغاز  �ل�شرطة  ��شتخدمت 

طريق عنا�شر قو�ت �الأمن و�آالت �لبناء.
م��ن مرفاأ  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  ب��ّث��ه��ا  م�شاهد  و�أظ���ه���رت 

ير�شقوم  �مللثمني  �ملحتجني  من  ع��دد�ً  خيو�س، 
باحلجارة عنا�شر �شرطة مكافحة �ل�شغب لدى 
و�شاحنات  �شيار�تهم  �ل�شكان  و�شولهم.وو�شع 
مو�قع  �إىل  �مل����وؤدي����ة  �ل���ط���رق  و���ش��ط  �ل��ن��ف��اي��ات 
ي�����اأوي ك���ل منها  �أن  ُي��ف��رت���س  �ل��ت��ي  �مل��خ��ي��م��ات 
�شبعة �آالف �شخ�س، يف حماولة لعرقلة بنائها.

وقال �مل�شدر يف �ل�شرطة لفر�ن�س بر�س “هناك 
�ل�شرورة«. عند  �شنتدخل  �ل��ط��رق.  يف  حو�جز 

مع  �ملجدية  غري  �ملفاو�شات  من  �أ�شابيع  وبعد 
�ليوناين  �ل��وزر�ء  رئي�س  �أكد  �ملحلية،  �ل�شلطات 
�الأ�شبوع  نهاية  يف  ميت�شوتاكي�س  ك��ريي��اك��و���س 
جديدة  خم��ي��م��ات  ب���ن���اء  م�������ش���روع  �أن  �مل���ا����ش���ي 

�جلزيرتني.وقال  �شكان  معار�شة  رغ��م  �شينّفذ 
م�شوؤولني من حزبه  �أمام  �الأحد  ميت�شوتاكي�س 
لن  و�شُتنجز.  ف��ور�ً  �شتبد�أ  “�الأعمال  �ملحافظ 
�ل����ور�ء«.و�ّت����ه����م حزب  ت��ك��ون ه��ن��اك ع����ودة �إىل 
�لرئي�شي،  �ملعار�س  ر�دي��ك��ايل(  )ي�شار  �شرييز� 
دميوقر�طي.وقال  غري  �شلوكها  ب��اأن  �حلكومة 
�ملتحدث با�شم �حلزب �أليك�شي�س كريت�شي�س “لن 
�جلزر  بتحويل  وحكومته  مليت�شوتاكي�س  ن�شمح 
 38 �أك���ر م��ن  ه��ن��اك  �إىل �شاحة ق��ت��ال«.ح��ال��ي��اً 
�ألف مهاجر يف خميمات و�قعة يف جزر لي�شبو�س 
و�شامو�س وخيو�س ولريوي�س وكو�س يف حني ال 

تتجاوز قدرة ��شتيعابها 6200 �شخ�س.

وُيفرت�س �أن تبد�أ �أعمال بناء �ملخيمات �جلديدة 
�الأ�شبوع. لي�شبو�س وخيو�س هذ�  على جزيرتي 
�جلزيرتني  يف  و�ل�������ش���ك���ان  �مل�������ش���وؤول���ون  وق�����ال 
تو�جدهم  من  �شنو�ت  خم�س  بعد  �إن  للحكومة 
ع��ل��ى �خل���ط���وط �الأم���ام���ي���ة م���ن �أزم�����ة �لهجرة 
�الأوروبية، هم لي�شو� م�شتعدين ال�شتقبال �ملئات 
�ملحافظة  �للجوء.و�أعلنت �حلكومة  من طالبي 
�أن  �إىل �حل��ك��م يف مت��وز-ي��ول��ي��و  �ل��ت��ي و���ش��ل��ت 
�ملخيمات يف لي�شبو�س و�شامو�س وخيو�س �شُتغلق 
هذ� �لعام على �أن حتّل حملها خميمات جديدة 
بحلول  �أبو�بها  وتفتح  �أ�شغر منها حجماً  تكون 

منت�شف �لعام 2020.

•• فرانكفورت-اأ ف ب

عندما  ب��ج��روح  ط��ف��ال،   18 بينهم  �شخ�شا   52 �أ���ش��ي��ب 
�شدمت �شيارة ح�شد� خالل كرنفال يف و�شط �أملانيا وفق ما 
�أعلنت �ل�شرطة �لتي �أكدت �أن دو�فع �ل�شائق مل تت�شح بعد.
و�أف��ادت �شرطة مقاطعة هي�شي على تويرت �أم�س �أن “بني 
�ل�شحايا 18 طفال بينما ال يز�ل 35 �شخ�شا يخ�شعون 
�مل�شت�شفى.و�شدم  17 من مغادرة”  للعالج حاليا ومتّكن 
29 عاما ح�شد� كان م�شاركا يف  �ل�شائق �لبالغ من �لعمر 
م�شرية “�إثنني �لورود” �شمن فعاليات �لكرنفال يف بلدة 
��شتدعى  م��ا  �الث��ن��ني،  ظهر  بعد  �ل�شغرية  فولكمار�شن 

�حلادثة  و�ل��ط��و�رئ.وت��اأت��ي  �ل�شرطة  من  و��شعة  ��شتجابة 
�أ�شول  م��ن  �أ���ش��خ��ا���س  ت�شعة  ع��ل��ى مقتل  ف��ق��ط  �أي����ام  ب��ع��د 
�لو�قعة  ه��ان��او  يف  عن�شري  م�شّلح  �أي����دي  ع��ل��ى  م��ه��اج��رة 
كذلك يف مقاطعة هي�شي.لكن �ل�شلطات �متنعت حتى �الآن 
�أن  �إىل  م�شرية  ب�”�العتد�ء”،  �لكرنفال  عن و�شف حادثة 
�ل�شائق نف�شه �أ�شيب بجروح ومل يكن من �ملمكن ��شتجو�به 

مبا�شرة بعد �حلادث.
ب�شاأن  حتقيقا  فتحت  فر�نكفورت  يف  �لعامة  �لنيابة  لكن 
�ملو�طن �الأملاين ب�شبهة “حماولة �لقتل«.و�أفاد �شهود عيان 
�لف�شية م�شرعا  �شيارته  وقاد  ��شطدم بحاجز  �ل�شائق  �أن 

و�شط �حل�شد.

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

    �إنها �لثالثة... �شيغني �شاندرز قريباً “�أعتقد �أنني 
�أمل�س  �أن  �أ�شتطيع  �أنني  و�أعتقد  �لتحليق،  �أ�شتطيع 
�إن هذ� �ل�شبعيني، يقفز �أمام مناف�شيه،  �ل�شماء” !! 
�لقيام  باإمكانهم  يز�ل  �أنه ال  �أغلبهم،  �لذين يظهر 
�أن يعيقهم  بحملة مرهقة وبوترية حممومة، دون 

جتاوزهم �شن �لتقاعد.
    �إن���ه �أم���ر ي��ث��ري �الإع���ج���اب، ع��ن��دم��ا ت���درك �يقاع 
�حل��م��ل��ة �جل��ن��وين يف ب��ل��د ���ش��ا���ش��ع. وم���ن �مل��وؤك��د �أن 
مدربهم هو ميك جاغر، الأن طاقتهم بالن�شبة يل، 
وخا�شًة طاقة �شاندرز، تتجاوز ما ميكن �أن يتخيله 
وخطبه  مناظر�ته  الأن  �شاندرز،  خا�شة  �الإن�����ش��ان. 
د�ئم  �هتز�ز  �شاعة، مع   - 100 كم  ب�شرعة  جترى 
�أو  مع  يخجل،  كالبتون  �ري��ك  يجعل  �أن  �شاأنه  من 

بدون “�لكوكايني«. 
م��ن��ه بلومربغ،  و������ش����و�أ  ب����اي����دن،  ي���ب���دو  وب��ي��ن��م��ا     
م��رب��وط��ني مب�شّد،  وك��اأن��ه��م��ا  ل����الآم����ال،  خم��ّي��ب��ني 
�شاندرز،  ير�شل  متعبة،  دم��ى  بتحريكهما  وت��ق��وم 
يزيد  وه���ذ�  �مل��ق��ب�����س...  يف  و�إ�شبعيه  ف��ول��ت،   220

�ندها�شك!
   �ن هذه �حلملة، �شاهد على �النقالب يف �ل�شيا�شة 
نر�شم  �لو�شط.  و��شحة:  �شحيته  و�ل��ذي  �لعاملية، 
خًطا طوياًل بني �لي�شار و�ملحافظني، وهذ� �خلط، 
نر  مل  و�شط.  له  لي�س  ريا�شية،  فكرة  �أي  يتحدى 
ذلك قط، و�شيء ال ي�شدق، من �شاأنه �أن يحيل كبار 
يف  يغرق  �لعامل  �ن  �ملعا�س.  �إىل  �لريا�شيات  علماء 

�لتطرف، مبا يفر�س �خرت�ع هيرب و�شط؟
   مل يعد �لعامل يوؤمن بامل�شتقبل، لذلك يلجاأ �إىل 
�ملا�شي،  �الق�شاء. جتار  �ىل وعود  �أو  �ملا�شي،  جتار 
�أن���ح���اء �لعامل،  �ل��ذي��ن ي��ت��ز�ي��د ع��دده��م يف ج��م��ي��ع 
م�شتقبلية  �آف����اق  �إىل  �الف��ت��ق��ار  ب�شبب  ي���زده���رون 
فقدو�  مل���ن  ي��ع��د  ومل  “�لعاديني”.  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�المي�����ان ب��امل�����ش��ت��ق��ب��ل �ال رغ��ب��ة و�ح������دة، ت��ت��م��ث��ل يف 
��شتعادة �لظروف �لتي كانت حتكم حياتهم �ملا�شية. 

فما م�شى كان �أف�شل! �ذن لنعد �ليه، يقولون. 
�أن��ه يف غياب تف�شري  �أن نالحظ     و�ملحزن للغاية، 
للم�شتقبل،  روؤي��ة  يكون يف خدمة  معقول ومفهوم، 
قد  “�لطبيعية”،  بال�شيا�شات  من خالل ما ي�شمى 
ي��ك��ون م��ن �مل��غ��ري �أك���ر �الع��ت��ق��اد ب��ع��ودة “�لزمن 
حت�شني  يف  �الأم���ل  ك��ان  حيث  �ملا�شي  �جلميل”... 
و���ش��ع �جل��ي��ل �ل�����ش��اب��ق ع��ادي��ا ع��ن��د 90 ب��امل��ئ��ة من 
�أ�شخا�س   3 فيه  يوجد  كان  �ل��ذي  �ملا�شي  �ل�شكان، 
يف �شن �لعمل مقابل �شخ�س و�حد فوق 65 عاًما، 
�مل��ا���ش��ي �ل���ذي ك���ان �ل��ن��م��و ف��ي��ه ال ي���ز�ل يف متناول 
قبل  ب��ال��ك��ام��ل،  �لعاملة  �ل��ي��د  توظيف  وي��ت��م  �ل��ي��د، 
موجة �النتقال �إىل �ل�شني.   مل يعد �لعامل يوؤمن 
بامل�شتقبل، لذلك ي�شعى �إىل �لق�شاء على �ملناف�شة، 

�لذي  ذ�ك  �الأجنبي  بطرد  يعدون  للذين  وي�شّوت 
هذ�  ك���ان  وظ��ائ��ف��ن��ا.  وي�شغل  م���و�ردن���ا  ع��ل��ى  ي�شطو 
�ن  �أقلية يف بلدهم، �ال  �ل�شطرجن  �جلزء من رقعة 

ديناميكية هذه �الأحز�ب �أ�شبحت مذهلة.
�أن رد �لفعل �ملنطقي  �إرب��اًك��ا، ه��و    و�الأم���ر �الأك���ر 
�إن يف م�شتطيل  �لقول  يق�شي  و�ل��ذي  م��ا،  �إىل حد 
�ل��ت��ط��رف، ال ت���ز�ل ه��ن��اك ف��ج��وة ك��ب��رية ملر�شح “يف 
فال  ���ش��الح��ي��ت��ه.  ف��ق��د  ق���د  �أن�����ه  ي���ب���دو  �لو�شط”، 
ال�شتغالل هذ� �لف�شاء �لو��شع.  “و�شطي”  مر�شح 
ز�لو�  ما  �لذين  �ل�شحفيون  �جلو�نب،  جميع  ومن 
يحققون،  �أو  ي���درك���ون  ب������د�أو�  و�ل���ذي���ن  ���ش��اح��ني، 
ف�شاء  �ل��ن��ت��ي��ج��ة:  ن��ف�����س  �إىل  د�ئ����ًم����ا  ي��ت��و���ش��ل��ون 
�لو�شط.... فارغ! �لكيانات �ملتطرفة ُتفرغ ومتت�س 
كل �شيء يف مرورها، وترتك للو�شط �أر�شا حمروقة، 

�إنه د�ي�شون و�جلي�س �لرو�شي مًعا.
�لقدر،  بنف�س  �ملذهل  �أو  للده�شة،  �إث���ارة  و�الأك���ر    
“��شرت�كي”،  ل�شفة  �ملرت�شحني  بع�س  تبني  ه��و 
ببعيد،  لي�س  وق���ت  م��ن��ذ  ���ش��ان��درز.  ���ش��د�رت��ه��م  ويف 
�لواليات  يف  �لنعت  ه��ذ�  ك��ان  �إن�شاين،  نطاق  وعلى 
�ملتحدة �الأمريكية، يقودك �إىل �ل�شجن، على �الأقل، 
فيه  يندثر  وق��ت  ويف  باخلطاأ!  ت�شنق.   كنت  حيث 
�حلزب �ال�شرت�كي يف فرن�شا، فاإن �لواليات �ملتحدة 
�الأمريكية، �لتي ت�شتورد الأول مرة مفهوًما �أوروبًيا، 
هي ب�شدد ت�شنيع قنبلة ��شرت�كية ميكن �أن تنفجر 

بالقرب من وجه تر�مب، �لذي �شينت�شر مع ذلك.
باختفائه  ينبئ  �ل��ذي  لبلومربغ  �ملوؤ�شف  و�الأد�ء     
كان  �إذ�  م��ا  مبعرفة  �أب����د�ً  لنا  ي�شمح  ل��ن  �ل�����ش��ري��ع، 
�لر�أ�شمالية،  م��ن  للغاية  حمبطني  �الأم��ري��ك��ي��ون 
بحيث ميكنهم من �الآن ف�شاعد�ً �ي�شال “ي�شاري” 

�إىل معبد “�لبيت �البي�س«.
�ول  �م��ام عر�س  �أنهم  يعتقدون  للذين  بالن�شبة     
تاريخي، معركة بني “رجلي �أعمال”، وملياردير�ن، 
���ش��ي��ك��ون ل��ه��م م���ا ي����ري����دون. و����ش���رث ج���ّدي���ن من 
على  �أحدهما  �عتاد  و�ن  حتى  �الأمريكية،  �ملقاومة 
�لتعزيز�ت  بع�س  وعلى  فلوريد�  يف  �لغولف  لعبة 
ب�شكل  ���ش��ّن��ه  وي��خ��ف��ي  “�لبوتوك�س”،  ل���  �ل�����ش��غ��رية 

�أف�شل خلف فتلة �شعر متمّردة.
  و�مام �الرباك و�ال�شطر�ب �ملعّمم، يف كل مكان يف 
�لتطرف،  �إىل  و�لناخبون  �جلمهور  حت��ّول  �لغرب، 
�و جوهر.  م��ادة  �أ�شود، دون  �لو�شط ثقًبا  مما جعل 
جلميع  و�ال�شطر�ب  لالإرباك  �إ�شايف  عن�شر  وه��ذ� 
توّقع  �جل  من  �ملا�شي  �إىل  �لرجوع  يحبون  �لذين 
�ملا�شي،  ي�شّرف مع  يعد  �ن �حلا�شر مل  �مل�شتقبل. 
ولكن ب�شيغة �ل�شرط، ومع �لعر�شي و�لع�شو�ئي... 
على طريقة �لبزل يقول �أوديار... ل�شت متاأكد� من 

�ن �لنتيجة �شتكون مبثل هذه �لطر�فة.

اال�صرتاكية ت�صل اإىل الواليات املتحدة
الو�صط يغادر احلياة ال�صيا�صية العاملية... ملاذا؟

“رعاية النمو”، وهي جمعية  اأعمال، وم�صتثمر، ورئي�س جمعية  •• ديني�س جاكيه** رجل 
ت�صاعد ال�صركات ال�صغرى واملتو�صطة على البحث عن النمو 

ترجمة خرية ال�صيباين

- قارن اأحد املرا�صلني فوز املر�صح يف نيفادا بالهزمية الفرن�صية �صد النازيني عام 1940

�نت�شار بريين يخيف معار�شيه
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•• العني - الفجر

ب��ن خليفة بن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ  ك���رم 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��خ��ب��وط 
�إد�رة نادي �لعني للثقافة و�ل�شطرجن 
لبطولة  �الأوىل  ب��امل��ر�ك��ز  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�لكال�شيكي  لل�شطرجن  �ل��ع��ني  �شتاء 
�لفرتة  يف  ��شتمرت  �لتي  للمبتدئني 
�جل�������اري  ف�����رب�ي�����ر   22-20 م�����ن 
والع���ب���ة من  50 الع���ب���اً  مب�����ش��ارك��ة 

خمتلف �الأعمار و�جلن�شيات.
وح�شر مر��شم �لتتويج �لتي جرت يف 
�لنادي  �أ�شرية مبقر  �حتفالية  �أج��و�ء 
�لنادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
و�أع�شاء  �ل����زرع����وين  �أم�����ني  حم��م��د 

جمل�س �الإد�رة و�أ�شر �لالعبني.
حميد  �الأوىل  �ل��ث��الث��ة  ب��امل��ر�ك��ز  ف���از 
حم�شن  ����ش���امل  و  �ل��ب��ل��و���ش��ي  �أح����م����د 
�ملن�شوري  ل��ط��ف��ي  وز�ي�������د  ���ش��ه��ي��ب 
تو�لياً ، كما نال كل من  حممد حامد 

�ملريخي  ع��ب��د�هلل  و�شيخة  �خل��م��ريي 
 ، و�إم��ار�ت��ي��ة  �إم��ار�ت��ي  �أف�شل  جائزتي 
�ملنظمة للبطولة   �للجنة  �أدرجت  كما 
وعيناوية  ع��ي��ن��اوي  �أف�����ش��ل  ج��ائ��زت��ي 
للثقافة  �ل�����ع�����ني  ن���������ادي  ل����الع����ب����ي 
و�ل�شطرجن �مل�شاركني يف �مل�شابقة ، ثم 

جائزة �أف�شل ورقة ت�شجيل.
ع�شو  بقيادة  �لفني  �الإط���ار  و�أ���ش��رف 
جمل�س �الإد�رة �ملهند�س ه�شام �لطاهر 
على تفا�شيل �ملناف�شات و�د�رتها وفقاً 

�الأ�شتاذ  بتو�جد  �ل�شوي�شري   للنظام 
ل��ل��ج��ن��ة �حلكام  �أح���م���د ع����ادل رئ��ي�����ش��اً 

وع�شوية �الأ�شتاذة �أمينة بامو�س.
ع�������ش���و جمل�س  ت����ق����دم  م����ن ج���ان���ب���ه 
�شعيد  �لتنفيذي  �ملدير  �لنادي  �إد�رة 
بن  �شلطان  لل�شيخ  بال�شكر  �لبلو�شي 
على  ن��ه��ي��ان  �آل  �شخبوط  ب��ن  خليفة 
ب��احل�����ش��ور حل��ف��ل تكرمي  م���ب���ادرت���ه 
�لعني  ���ش��ت��اء  ب��ط��ول��ة  �ل���ف���ائ���زي���ن يف 
 ، للمبتدئني  �لكال�شيكي  لل�شطرجن 

وتكرميه  معاليه  ح�شور  �أن  م��وؤك��د�ً 
�هتمامه  عك�س  �مل��ب��ت��دئ��ني  ل��الع��ب��ني 
�ل���ك���ب���ري وع�������زز ك����ث����ري�ً م����ن دو�ف������ع 
�للعبة  يف  ل���ال����ش���ت���م���ر�ر  �ل���الع���ب���ني 

وحتقيق �الإجناز�ت م�شتقباًل.
و�أ�شاف :” ُيويل جمل�س �إد�رة �لنادي 
�شخبوط  بن  �شلطان  �ل�شيخ  برئا�شة 
�آل نهيان �هتماماً كبري�ً باإن�شاء قاعدة 
و�لالعبات  �ل���الع���ب���ني  م���ن  و�����ش���ع���ة 
�مل���م���ار����ش���ني ل��ل��ع��ب��ة و�ل�������ش���ع���ي دوم�����اً 

�ملو�هب  وحتفيز  بت�شجيع  لتو�شيعها 
لهم  �الأ���ش��ب��اب  وتهيئة  �ل�شطرجنية 
و�شقلهم  بتدريبهم  �للعب  ملو��شلة 
ح���ت���ى ي�������ش���ب���و� ع�����ن ط������وق �ل���ب���د�ي���ة 

وُي�شبحو� �أبطااًل كبار�ً«.
و�أردف :” وقام �لنادي بعدة مبادر�ت 
�لالعبني �جلدد  ��شتقطاب  �أج��ل  من 
ومو�هبهم  ق���در�ت���ه���م  و����ش��ت��ك�����ش��اف 
�شقلهم  �أج�������ل  م����ن  �ل�������ش���ط���رجن���ي���ة 
�لنادي  ب��ا���ش��م  للم�شاركة  و�ع���د�ده���م 

�كت�شاف  م����ب����ادرة  وم��ن��ه��ا  و�ل����دول����ة 
�لرتبية  وز�رة  مع  بالتعاون  �مل��و�ه��ب 
م��ت��ك��ررة ملد�ر�س  ب���زي���ار�ت  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ملا�شي  �لدر��شي  �لعام  ط��و�ل  �ملدينة 

ويف هذ� �لعام �أي�شاً«.
عدد  �لبطولة  يف  :” ويتو�جد  وتابع 
و�جلن�شيات  �ل���الع���ب���ني  م����ن  ك���ب���ري 
�لالعبني  م���ن���ح  م���ن���ه���ا  و�ل�����ه�����دف   ،
لالحتكاك  �ل���ف���ر����ش���ة  �مل���ب���ت���دئ���ني 
�لذهنية  و�لتعلم  و�كت�شاف قدر�تهم 

�إمكاناتهم  وم���ع���رف���ة  و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
�ل�����ش��غ��ط و�تخاذ  ن��اح��ي��ة حت��م��ل  م��ن 
�ملبتدئني  �ل���ن���ادي  والع��ب��ي   ، �ل���ق���ر�ر 
�الحتكاك  ه��ذ�  م��ن  �مل�شتفيدين  �أول 

�ل�شطرجني«.

•• دبي -الفجر

 ي�شتعد منتخبنا �لوطني لل�شباب مو�ليد 2001 للم�شاركة يف �لن�شخة �لثانية 
�الأردنية عمان  �لعا�شمة  �ملقررة يف  �ل�شباب  �آ�شيا ملنتخبات  لبطولة �حتاد غرب 
6 منتخبات مت توزيعها على  �ملقبل مب�شاركة  25 مار�س  �إىل   17 للفرتة من 
جمموعتني ، حيث �أوقعت �لقرعة �لتي �ُشحبت �الأ�شبوع �ملا�شي منتخبنا لل�شباب 
يف �ملجموعة �الأوىل �إىل جانب منتخبي فل�شطني و�لعر�ق ، فيما �شمت �ملجموعة 

�لثانية منتخبات �لبحرين ولبنان و�ل�شعودية .
وي�شتهل منتخبنا مبارياته يف �لبطولة مبو�جهة منتخب �لعر�ق يوم 17 مار�س 
، فيما يو�جه منتخب فل�شطني يوم 21 من ذ�ت �ل�شهر ، ويتاأهل �الأول و�لثاين 

من �ملجموعتني �إىل �لدور ن�شف �لنهائي .
وتقام كافة مباريات �لبطولة يف �شتاد �لعقبة .

�لتي  لل�شباب  �ل��ع��رب  ك��اأ���س  بطولة  يف  م�شاركته  �أن��ه��ى  لل�شباب  منتخبنا  وك��ان 
ت�شت�شيفها �ململكة �لعربية �ل�شعودية 

بعد �حتالله �ملركز �لثالث يف جمموعته بر�شيد 4 نقاط من تعادل �شلبي �أمام 

دون  بهدفني  �ل�شود�ن  على  وف��وز  لهدف  بهدفني  ليبيا  �أم��ام  وخ�شارة  �ل�شنغال 
�أن �لطموحات  �أكد �شامل �ليعقوبي مدير منتخبنا لل�شباب  مقابل . من جهته 
كبرية يف تخطي حاجز �لدور �الأول للبطولة �إال �أن �حلظ مل يحالف �لالعبني 
�إىل �أن  �لذين قدمو� م�شتوى جيد ومت�شاعد خالل �ملباريات �لثالث ، م�شري�ً 
�جلهاز �لفني بقيادة �ليوناين نيكوالو�س �لذي ت�شلم مهام تدريب �ملنتخب قبل 
فرتة ق�شرية من �لبطولة خرج بفو�ئد عدة منها �إك�شاب �لالعبني �ملزيد من 
�الحتكاك و�خلرب�ت �لدولية باللعب �أمام منتخبات عربية و�إفريقية و�لتعرف 

على �إمكانيات �لالعبني �أكر .
و�أ�شاف �ليعقوبي �أن �جلهاز �لفني �شيقوم بعملية تقييم �شاملة لالعبني �لذين 
�شاركو� يف �لبطولة �إىل جانب �إمكانية �شم عنا�شر جديدة للم�شاركة يف بطولة 
غرب �آ�شيا �لتي ي�شعى خاللها �ملنتخب �إىل �ملناف�شة على �للقب بعد �أن حل و�شيفاً 
يف �لن�شخة �الأوىل �لتي �أقيمت يف فل�شطني �لعام �ملن�شرم . و�أ�شاد مدير �ملنتخب 
باجلهود �لتي بذلتها �للجنة �النتقالية الحتاد كرة �لقدم وجلنة �ملنتخبات �لتي 
وتو�جد عدد من  �مل�شاركة  للمنتخب خالل هذه  �الإمكانيات  بتوفري كل  قامت 

�أع�شاء �للجنة يف �لعا�شمة �ل�شعودية �لريا�س من �أجل متابعة �ملباريات .

•• القاهرة-الفجر

و��شلت �لر�ميات �لعربيات �ملناف�شة 
مب�شابقة رماية �الأطباق من �الأبر�ج 
�شمو  بطولة  �شمن  �ال�شكيت”   “
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �لعاملية 
تخت�شنها  و�لتي  �ل�شيد�ت  لرماية 
ميادين �ل�شاد�س من �كتوبر مب�شر 

ومب�شاركة 35 ر�ميا ور�مية .
وبرغم تو��شع �الأرقام �إال �أن �ملناف�شة 
تظل �شاخنة ب�شبب تقارب �مل�شتويات 

�ملناف�شات  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  وخ���ا����ش���ة 
ر�ميات  ت�������ش���درت  ح��ي��ث  �ل���ف���ردي���ة 
�ل���ي���وم �الف��ت��ت��اح��ي حينما  �ل��ك��وي��ت 
�لزعابي  م��ن�����ش��ور  ف��اط��م��ة  �ن���ف���ردت 
وتلتها  طبقا   68 بر�شيد  باملقدمة 
يف  �ل�شماع  ���ش��امل  �مي���ان  مو�طنتها 
67 طبقا  ب��ر���ش��ي��د  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز 
ثالثة  �لبحرينية مرمي ح�شاين  ثم 
مو�طنتها  ث��م  ط��ب��ق��ا   65 ب��ر���ش��ي��د 
مع  وت�شاوت  ر�بعة  �ملح�شني  فاطمة 
خام�شة  �لر�شيدي  �شيخة  �لكويتية 

�لبحرينية  ث��م  طبقا   63 بر�شيد 
 61 بر�شيد  �شاد�شة  �لع�شم  م��رمي 
�ل�شلمي  فاطمة  �لعمانية  ثم  طبقا 
وت�شاوت  طبقا   59 بر�شيد  �شابعة 
ك�����ل م�����ن �مل�������ش���ري���ة ����ش���ه���د ف������اروق 
و�لبحرينية لطيفة �لناجم بر�شيد 
57 طبقا ثم �مل�شرية منى �لهو�ري 
مو�طنتها  ث��م  ط��ب��ق��ا   56 ب��ر���ش��ي��د 
51 طبقا  ب��ر���ش��ي��د   زي���ن���ب ط�����ارق 
و�لغريب يف �الأمر هو غياب فتياتنا 
كانت  �ي��ة  �لبطولة  يف  �مل�شاركة  عن 

�لتي  �الرق�����ام  و�ن  خ��ا���ش��ة  �الع�����ذ�ر 
ت�شفع  �الول  �ل��ي��وم  يف  حتقيقها  مت 

لهن .
�لفرق فقد ت�شدرة  �أما على �شعيد 
بر�شيد  �ل���ف���رق  �ل���ك���وي���ت  ����ش���ي���د�ت 
198 طبقا وتلتها �شيد�ت �لبحرين  
يف �ملركز �لثاين بر�شيد 185 طبقا 
ث��ال��ث��ة بر�شيد  ���ش��ي��د�ت م�����ش��ر  ث���م 

طبقا .   164
ت�شدر  فقد  �لعربية  �لبطولة  ويف 
�لرماة  حم��ي��ل��ب��ة  ع���زم���ي  �مل�������ش���ري 

 75 75 من ��شل  �لرجال بر�شيد 
طبقا حمققا �لعالمة �لكاملة وتاله 
بر�شيد  �لر�شيدي  من�شور  �لكويتي 
74 طبقا وت�شاوى يف �ملركز �لثالث 
كل من �شعود حبيب و�شيف فطي�س 
�لوطة  مت��ار  ث��م  طبقا   73 بر�شيد 
72 طبقا ثم �شعيد �ملطكريي وعبد 
�هلل �لر�شيدي بر�شيد 71 طبقا ثم 

�شكركي�س بر�شيد 70 طبقا .
 �أم��ا على �شعيد ف��رق �ل��رج��ال فقد 
ت�����ش��درم��ن��ت��خ��ب �ل���ك���وي���ت �ل���ف���رق 

منتخب  وح��ل  طبقا   218 بر�شيد 
م�شر يف �ملركز �لثاين بر�شيد 214 
ثالثا  �ل��ب��ح��ري��ن  منتخب  ث��م  طبقا 
�ملنتخب  ث��م  ط��ب��ق��ا   210 ب��ر���ش��ي��د 

�ل�������ش���ع���ودي ر�ب����ع����ا ب��ر���ش��ي��د 201 
ط��ب��ق��ا ث���م م��ن��ت��خ��ب ���ش��ل��ط��ن��ة عمان 
و�شوف   . 200 طبقا  بر�شيد  ر�بعا 
�ليوم  م��ن��اف�����ش��ات  �ل���ي���وم  ت�����ش��ت��ك��م��ل 

باإجمايل  ج��ول��ت��ني  ب��رم��اي��ة  �ل��ث��اين 
50 طبقا و�شيتم يف نهاية �جلوالت 
�أو  رم��اة  �شتة  �أف�شل  ت��اأه��ل  �خلم�س 

ر�ميات �إىل نهائي �لبطولة .

•• اأبوظبي-الفجر

بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  كاأ�س  تدخل بطولة 
�حلادية  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ه����ز�ع 
�لكرة  �أك����ادمي����ي����ات  ل���ف���رق  ع�������ش���رة 
�ملحلية لالأ�شبال �لتي ينظمها نادي 
�أبو ظبي �لريا�شي باإ�شر�ف جمل�س 
�أب����و ظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي مب�����ش��ارك��ة 8 
ف���رق ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة تدخل 
من  �خلام�شة  �ل�شاعة  م��ن  �ع��ت��ب��ار� 
مرحلة  م�شاء �ليوم �الأربعاء 2-26 
�ل�����دور ق��ب��ل �ل��ن��ه��ائ��ي ل��ف��رق �ملربع 
�لذهبي �لتي تاأهلت على �شوء نتائج 
�لدور  �أم�س يف ختام مباريات  جولة 
�لتي  �ملجموعتني  لفرق  �لتمهيدي 

كل  م��ن  و�ل��ث��اين  �الأول  منها  يتاأهل 
�لنقاط  ر�شيد  جمموعة على �شوء 
،ويف حاله �لت�شاوي يف ر�شيد �لنقاط 
لنتيجة  �الح��ت��ك��ام  ي��ت��م  و�الأه�������د�ف 
�مل����ب����ار�ة ب���ني �ل��ف��ري��ق��ني يف �ل����دور 
�لتعادل حا�شر�  و�إذ� كان  �لتمهيدي 
، ف��اإن رك��الت �لرتجيح �شتحدد من 
 ، �لنهائية  �جل���والت  يف  ،�أم���ا  يتاأهل 
�شيتم   ، بالتعادل  �ملبار�ة  �نتهت  ف��اإذ� 
دقائق   10 �إ���ش��ايف مدته  وق��ت  منح 
،و�إال ركالت �لرتجيح  على �شوطني 
جولة  وت�شهد  �ملو�جهات..  �شتح�شم 
�خلام�شة  �ل�شاعة  من  �عتبار�  �ليوم 
�لنهائي  �لدور قبل  م�شاء مو�جهات 
�ل����ت����ي ت���ل���ع���ب ب���ط���ري���ق���ه )�مل���ق�������س( 

�جلولة  وك���ان���ت   . �مل���ه���زوم  ب���خ���روج 
�لثانية من �لبطولة قد �شهدت فوز 
فريق �أكادميية نادي �أبو ظبي �شمن 
�ملجموعة �الأوىل على فريق �أكادميية 

،وفوز  -5�شفر  للجميع  �لقدم  كرة 
ف���ري���ق �أك���ادمي���ي���ة ي��وف��ن��ت��و���س على 
�لريا�شية  �الإق��ل��ي��م��ي��ة  �الأك���ادمي���ي���ة 
�أكادميية  ف��ري��ق  و����ش��ت��ط��اع   ،0-1
�لثانية  �مل���ج���م���وع���ة  يف  �ل���ف���ر����ش���ان 
ح�شاب  ع��ل��ى  �الأول  ف�����وزه  حت��ق��ي��ق 
 »supports« �أك���ادمي���ي���ة  ف��ري��ق 
�شهدت  فيما   ، -3�شفر  �لريا�شية 
�لذي  �للقاء  يف  ت��ع��ادل  �أول  �جل��ول��ة 
ج��م��ع ب���ني ف��ري��ق��ي �أك���ادمي���ي���ة يا�س 
بهدف  �لريا�شية  ت��ر�ك  و�أك��ادمي��ي��ة 

لكل فريق .
�الأربعاء  �ليوم  تبد�أ  �آخ��ر  جانب  من 
�لفرق �مل�شاركة يف �لبطولة �لدولية 
على  �ملقامة  ع�شرة  �حلادية  لكروية 

كاأ�س �ل�شيخ ز�ي��د بن ه��ز�ع بن ز�يد 
��شتعد�د�  �لبالد  و�شولها  نهيان  �آل 
حل��ف��ل �ف��ت��ت��اح �ل��ب��ط��ول��ة �مل���ق���رر له 
يوم غد �خلمي�س مبالعب �أكادميية 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ري��ا���ش��ي مبنطقة  ن���ادي 
�مل�شرف .. وقد �طماأن �شعادة حم�شن 
�أب��و ظبي  حمفوظ مدير ع��ام ن��ادي 
�لريا�شي ع�شو جمل�س �الإد�رة خالل 
زيارته �أم�س �الأول مللعب �الأكادميية 
�لرئي�شي على �لرتتيبات �لتي متت 
الإجناح �لبطولة �لدولية ومتطلبات 
�لر�حة ل�شيوف �لبطولة و�لرب�مج 
تت�شمن  �لتي  �مل�شاحبة  �لرتفيهية 
و�لثقافية  �ل�شياحية  �مل��ع��امل  زي���ارة 

و�لرت�ثية يف �أبو ظبي.

ت�صت�صيفها االأردن مار�س املقبل

اأبي�س ال�صباب يف املجموعة 
الأوىل لبطولة غرب اآ�صيا

بطولة ال�صيخة فاطمة بنت مبارك لل�صيدات 

و�صط غياب »اإماراتي«.. مناف�صة 
كويتية بحرينية بفردي ال�صكيت 

دولية اأبوظبي تفتتح غدًا

بطولة كاأ�س زايد بن هزاع للكرة تدخل اليوم الدور قبل النهائي

�صلطان بن �صخبوط ُيكرم الفائزين يف بطولة �صتاء العني للمبتدئني

البلو�صي : البطولة فر�صة ممتازة ل�صقل واكت�صاف قدرات لعبينا
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

للم�شاركة  �لت�شجيل  ب���اب  �خلمي�س  غ��د  ي���وم  يغلق   
قدما   22 �ملحلية  �ل�شر�عية  للقو�رب  دب��ي  �شباق  يف 
�لدويل  دب��ي  ن��ادي  و�ل��ذي ينظمه  �لثانية(  )�جل��ول��ة 
�ل�شباقات  روزن����ام����ة  ���ش��م��ن  �ل��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 

�لبحرية يف �ملو�شم �لريا�شي 2020-2019.
و�أعلنت �للجنة �ملنظمة يف نادي دبي �لدويل للريا�شات 
هذ�  نهاية  متز�منني  ح��دث��ني  تنظيم  ع��ن  �لبحرية 
كايت  لريا�شة  �ملفتوحة  دب��ي  بطولة  �الأول  �الأ�شبوع 
�شريف )�جلولة �لثانية( و�لتي تبد�أ غد� -�خلمي�س- 
و�لثاين  �جلمعة  غ��ٍد  بعد  ي��وم   ع�شر  حتى  وت�شتمر 
 22 �لرت�ثية  �ملحلية  �ل�شر�عية  للقو�رب  دبي  �شباق 

قدما �لذي يقام يوم �ل�شبت �ملقبل.
�ل�شباقات  �إد�رة  م��دي��ر  �لقمزي  حممد  ه��زمي  وق���ال 
�لنادي  �أن  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  ن��ادي  يف 
�أي�����ام �خلمي�س  ي�����ش��ت��ع��د ل��ت��ن��ظ��ي��م ف��ع��ال��ي��ت��ني ل��ت��ك��ون 
�لتي  و�لفعاليات  �الأح��د�ث  حافلة  و�ل�شبت  و�جلمعة 
موقع  يف  و�لرت�ثية  �حلديثة  �لريا�شات  بني  جتمع 
�شيلب�س  و�ل���ذي  جمري�  يف  ن�شنا�س  �شاطئ  ه��و  و�ح��د 
�لريا�شات  ز�ه��ي��ة جت��ت��ذب �جل��م��ه��ور وحم��ب��ي  ح��ل��ة 

�لبحرية.
و�أ�شار �إىل �أن �ل�شباقات �شتبد�أ مع كايت �شريف بفئاتها 
وهايدروفويل  تيب  وتوين  �حل��رة  �الأل��ع��اب  �ملختلفة 

ف��ي��م��ا ���ش��ي��ك��ون �خل���ت���ام ي����وم �ل�����ش��ب��ت م���ع ���ش��ب��اق دبي 
يعد  و�ل���ذي  ق��دم��ا   22 �ملحلية  �ل�شر�عية  ل��ل��ق��و�رب 
و�حد� من �أهم �ل�شباقات كونه يجمع �لفئات �ل�شنية 
و�لنا�شئني  �شنة(   21 )حت��ت  �ل�شباب  �شريحتي  من 
�الأكادميية  �لفئة  ه��ذه  �شنة( حيث متثل   16 )حت��ت 
�لتي تخرج �الأجيال ليحملو� ر�ية �الآباء و�الأجد�د يف 
�ملحافظة على �لرت�ث �لبحري و�إحياء �ملا�شي �جلميل 
الأهلنا �للذين �رتبطت حياتهم بالبحر م�شدر �خلري 
و�ل�����رزق �ل���وف���ري. ودع����ا �ل��ق��م��زي �جل��م��ه��ور �لكرمي 
�خلمي�س  �أي��ام  �ملهمني  �حلدثني  مر�حل  متابعة  �إىل 
و�جل��م��ع��ة و�ل�����ش��ب��ت ع��ل��ى ���ش��و�ط��ئ ج��م��ري� وحتديد� 
م�شار  �ملنظمة  �للجنة  �خ��ت��ارت  حيث  ن�شنا�س  �شاطئ 
�ل�شباق وخط �شري �لقو�رب للحدثني ليكون بالقرب 
م��ن �جل��م��ه��ور مل��زي��د م��ن �الإث�����ارة و�ل��ت�����ش��وي��ق وجذب 

�الأنظار لهذه �لفعاليات �جلميلة و�لر�ئعة.

99
قدما   22 �ملحلية  �ل�شر�عية  �لقو�رب  �شباقات  تاأخذ 
�لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي  ن��ادي  �أطلقها  �لتي 
مبباركة من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب حاكم دبي وزير �ملالية  ر�شميا يف �الأول من �شهر 
�أكتوبر عام 1999 مب�شاركة 16 قاربا تناف�شت على 
�ل��ق��ارب هياف  �إىل ط��اق��م  ذه���ب  �ل���ذي  �الأول  �مل��رك��ز 

بقيادة �لنوخذة ر��شد حممد ر��شد �لرميثي.

توا�صل التح�صريات للفعاليات البحرية

اإغلق باب الت�صجيل لل�صراعية 22 قدما غدا اخلمي�س
القمزي: دعوة مفتوحة للجمهور للح�صور يف »ن�صنا�س بيت�س«

وقف �حلظ �ىل جانب يوفنتو�س �اليطايل يف قرعة �لدور ثمن �لنهائي مل�شابقة دوري �أبطال 
�أوروبا لكرة �لقدم، عندما �أوقعه مبو�جهة ليون �لفرن�شي �لذي يحل �شيفا عليه �ليوم �الأربعاء، 

يف ظل �ملو�جهات �لقوية �الأخرى �لتي ي�شهدها هذ� �لدور.
جنمه  بقيادة  ليون،  على  �شيفا  �الخ��رية  �لثمانية  �ملو��شم  يف  �يطاليا  بطل  ويحل 

�لربتغايل كري�شتيانو رونالدو �لطامح ملنح فريقه لقب قاري غاب عنه منذ عام 
.1996

وبعد �أن جنح رونالدو يف رفع �لكاأ�س ذ�ت �الأذنني �لكبريتني يف خم�س منا�شبات 
 ،2014 �النكليزي،  يونايتد  مان�ش�شرت  مع   2008( �الحرت�فية  م�شريته  يف 
�لنظام  يف  قيا�شي  رق��م  وه��و  �ال���ش��ب��اين(  م��دري��د  ري��ال  م��ع   2018-2016
�جلديد للبطولة، ياأمل �لربتغايل �أن يو��شل كتابة ��شمه يف �شفحات �لتاريخ 

ويرفعها مع ناد ثالث.
حتد  عن  بحثا   2018 �شيف  يف  �مللكي  �لنادي  عن  �شحيح �أن �ل� “دون” رحل 

جديد، ولكن يوفنتو�س هو �لذي رغب �أن ي�شم يف �أف�شل هد�ف يف تاريخ �مل�شابقة 
)129 هدفا(، العبا ي�شاهم يف قيادته �ىل �ملجد �لقاري.

وبعد ف�شله يف �لقيام بذلك يف مو�شمه �الول بعد خروج نادي �ل�شيدة 
�م�شرتد�م  �ي��اك�����س  �شباب  �م���ام  �لنهائي  رب��ع  �ل���دور  م��ن  �ل��ع��ج��وز 
�ل��ه��ول��ن��دي، ���ش��ي��ك��ون ح��اف��ز رون���ال���دو �أع��ل��ى ه���ذ� �ل��ع��ام لتحقيق 

�لهدف.
�ال �ن للمهاجم �لفتاك ذكريات جميلة يف �لدور ثمن �لنهائي من 
لقاء  يف  �ه���د�ف(  )ثالثة  هاتريك  �شجل  �أن  بعد  �ملا�شي،  �ملو�شم 

�تلتيكو مدريد �ال�شباين ليقود فريقه للفوز بثالثية  �مام  �الياب 
نظيفة، بعد خ�شارته يف �لذهاب بهدفني نظيفني.

يقدم هذ� �ملو�شم م�شتويات �أف�شل من تلك �لتي قدمها يف �أول مو�شم له 
يف تورينو، ُترجمت باالرقام بعد �أن و�شل يف “�شريي �أ” يف 21 مبار�ة 

خا�شها )�ملوقع �لر�شمي للدوري( �ىل 21 هدفا، وهو �لر�شيد ذ�ته يف 
�لدوري طيلة �ملو�شم �ملا�شي حني حل ر�بعا يف ترتيب �لهد�فني.

ي�شهد هذ�  �ل��ذي  �ل��دوري  �ملبار�ة وهو يف �شد�رة  يوفنتو�س  يدخل 
بنقطة  عنه  �ملتخلف  الت�شيو  وب��ني  بينه  �شر�شة  مناف�شة  �ملو�شم 

�نه  �ال  نقاط،  �شت  بفارق  �ملبتعد  �لثالث  ميالن  و�ن��رت  يتيمة 
و�ربع  �شامبدوريا  مع  مبار�ته  �إرج���اء  بعد  �ق��ل  م��ب��ار�ة  لعب 

غريها نهاية �ال�شبوع بعد تف�شي فريو�س كورونا �مل�شتجد 
يف �شمال �يطاليا.

حقق رجال �ملدرب ماوريت�شيو �شاري �لفوز يف مبار�تهم 
�ل�شبت،   1-2 �شبال  �مل�شيف  �مام  ب�شعوبة  �الخ��رية 

ف��ي��م��ا ي��دخ��ل ل��ي��ون �ل��ل��ق��اء ب��ع��د ف����وزه ع��ل��ى ميتز 
�ل��دوري �لفرن�شي،  بهدفني نظيفني �جلمعة يف 

�ملو�شم  هذ�  متو��شعة  م�شتويات  يقدم  �نه  �ال 
عن  نقاط  �شبع  ب��ف��ارق  �ل�شابع  �مل��رك��ز  ويحتل 

�ملوؤهلة  �ملر�كز  �آخر  �لثالث،  �ملركز  رين �شحاب 

�ىل دوري �البطال.
وقال �شاري بعد لقاء �ل�شبت عن طموحه هذ� �ملو�شم “هدفنا �ل�شكوديتو )لقب �لدوري( ودوري 

�البطال هو حلم«.
�لز�خرة  م�شريته  �شمن  �الأل��ف  مبار�ته  رون��ال��دو  �مل��ب��ار�ة خو�س  تلك  �شهدت 
292 مع  فيها  �شبورتينغ، قبل رحلة لعب  33 مبار�ة مع  �أن خا�س  بعد 
و164  يوفنتو�س  م��ع   74 م��دري��د،  ري��ال  م��ع   438 يونايتد،  مان�ش�شرت 
�أف�شل الع��ب يف  ع��ادل  ه��دف��ا. كما   725 ب���الده، �شجل فيها  م��ع منتخب 
 )1995( باتي�شتوتا  غ��اب��ري��ال  �الرج��ن��ت��ي��ن��ي  رق���م  م���ر�ت  خم�س  �ل��ع��امل 
تو�ليا  ع�شرة  �حلادية  للمبار�ة  بالت�شجيل   ،)2019( كو�لياريال  وفابيو 
لوبي�س  �نطوين  ليون  �شفوف  يف  �لربتغايل  �حل��ار���س  و�عترب  �ل���دوري.  يف 
�لذي لعب مع رونالدو على م�شتوى �ملنتخب يف حديث لوكالة فر�ن�س بر�س 
و�شخ�شية  �لقائد  �إنه  جانبه.  �ىل  للعب  جد�  حمظوظا  “كنت 
توج  �ل��ذي  لوبي�س  وتابع  عظيم«.  رج��ل  �إن��ه  ��شتثنائية، 
مع مو�طنه بكاأ�س �أوروب��ا 2016 يف فرن�شا “عندما 
من  �خلطر  ياأتي  يوفنتو�س،  �و  بر�شلونة  �شد  تلعب 
كل مكان. �شتكون �لعيون �شاخ�شة على رونالدو، ال 
�مل��درج��ات«. ورغ��م �شعوبة �الم��ر، �شيبحث  �شيما يف 
�شتجمع  مو�جهة  خام�س  يف  �الول  ف��وزه  ع��ن  ليون 
�لناديني على �ل�شعيد �لقاري بعد �أن خرج يوفنتو�س 
منت�شر� يف ثالث مباريات و�شاد �لتعادل مرة و�حدة. 
لقبا  حقق  �ل��ذي  �شاري  �شيعول  رون��ال��دو،  جانب  �ىل 
لقب  �ىل  �النكليزي  ت�شل�شي  قاد  عندما  قاريا وحيد� 
 ،2019 ع���ام  يف  ليغ”  “يوروبا  �الوروب�����ي  �ل����دوري 
ب���اول���و دي���ب���اال ومو�طنه  �مل��ت��األ��ق  ع��ل��ى �الرج��ن��ت��ي��ن��ي 
غونز�لو هيغو�ين. ويف مو�جهة �أخرى �الربعاء، يحل 
مان�ش�شرت �شيتي �النكليزي �شيفا على “ملك” �مل�شابقة 
م��رة )رق���م قيا�شي(،   13 باللقب  �مل��ت��وج  م��دري��د  ري���ال 
له  �الخ��رية  تكون ما قبل  �ملو�جهة قد  �ن  ذهنه  ويف 
�لذي  �ال�شتئناف  خ�شر  ح��ال  يف  �الب��ط��ال  دوري  يف 
تقدم به �ىل �الحتاد �الوروبي للعبة ب�شاأن �يقافه 
خلفية  على  �الوروب��ي��ة  �مل�شابقات  ع��ن  مو�شمني 
خ���روق �ل��ل��ع��ب �مل���ايل �ل��ن��ظ��ي��ف. ال ي���ز�ل �شيتي 
وهو  �البطال  دوري  يف  �الول  لقبه  عن  يبحث 
بيب  �ال�شباين  بقيادة  ذل��ك  حتقيق  يف  ف�شل 
�الحتاد  ملعب  �ىل  و�شوله  منذ  غ��و�ردي��وال 
زين  �لفرن�شي  و�ع��ت��رب  ���ش��ن��و�ت.  ث��الث  منذ 
�لدين زيد�ن مدرب ريال مدريد �شباح فر�س 
ملا ح�شل  �أنه نظر�  �شيتي  �لعقوبات على  ويفا 

)�شدنا(«. هائال  حافزهم  “�شيكون 

رونالدو يقود يوفنتو�س يف رحلته اإىل ليون 

�ل��ث��ام��ن��ة م�شاء  �ل�����ش��اع��ة  ت��ن��ط��ل��ق يف 
 2020 28 ف��رب�ي��ر  غ��د �خل��م��ي�����س 
دورة  م��ن  �لثانية  �لن�شخة  فعاليات 
لل�شركات”  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  “�الألعاب 
كوربوريت  ����ش���رك���ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  �ل���ت���ي 
دبي  جمل�س  مع  بالتعاون  �شبورت�س 
�لريا�شي، وتقام فعالياتها يف �ملدر�شة 
منطقة  يف  �ل���دول���ي���ة  �ل�����ش��وي�����ش��ري��ة 
�خل���ل���ي���ج �ل����ت����ج����اري )�جل����������د�ف( يف 
 29 دبي، وت�شتمر حتى يوم �جلمعة 
ريا�شة   23 وت�شم  �جل��اري،  فرب�ير 

خمتلفة.
وو����ش���ل ع����دد �مل�����ش��ج��ل��ني يف �ل�����دورة 
2000 موظف  �أك��ر من  حتى �الآن 

موؤ�ش�شة   28 منت�شبي  من  وموظفة 
و���ش��رك��ة ح��ك��وم��ي��ة وخ��ا���ش��ة يف دولة 
�الإم����������ار�ت �ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة، من 
�لعامل  ح���ول  دول����ة   140 جن�شيات 
وم�����ن خم��ت��ل��ف �ل���ف���ئ���ات و�الأع�����م�����ار، 
وت��ت��ن��وع �ل�����ش��رك��ات �مل�����ش��ارك��ة م��ا بني 
�شركات حملية و�إقليمية وعاملية حيث 
ت�شارك 18 �شركة من خارج �لدولة، 
كما  فعالية،   420 �ل��دورة  وتت�شمن 
حتظى مبتابعة �أكر من 1.2 مليون 

م�شاهد من جميع �أنحاء �لعامل.
�حل�شري:  حممد  ق��ال  جانبه  وم��ن 
دبي  جم��ل�����س  �إىل  �ل�����ش��ك��ر  “جندد 
�لريا�شي على تعاونه �لد�ئم يف تنظيم 

�لفعاليات �لريا�شية، وباالأخ�س هذه 
م�شاركة  ت�شهد  �لتي  �ملميزة  �ل���دورة 
و�ل���ت���ي �شتجعل  �ل���ع���ام،  ه����ذ�  ك��ب��رية 
وتوفر  مميزة  �الأ�شبوع  نهاية  عطلة 
جتربة ر�ئعة للم�شاركني وعائالتهم 
�لفعاليات،  ملتابعة  ���ش��ت��ت��و�ج��د  �ل��ت��ي 
ف��ر���ش��ة ر�ئعة  �ل�������دورة  ه����ذه  وت���ع���د 
و�قت�شادية  �جتماعية  عالقات  لبناء 
ك��ب��رية ح��ي��ث ���ش��ت��ج��م��ع �ل��ع��دي��د من 
�لقطاعني  م���وؤ����ش�������ش���ات  م��ن��ت�����ش��ب��ي 
و�حد  ملعب  يف  و�خل��ا���س  �حلكومية 
و�لتناف�س  باملرح  مليئة  �أج��و�ء  و�شط 
�لعمل  ع���ل���ى  �ل���رتك���ي���ز  م����ع  �ل�������ودي 
�جلماعي، ون�شكر رع��اة �حل��دث وهم 

وم��ي��اه مونفيز،  �أم��ري��ك��ان��ا،  م��ط��اع��م 
و�شبورت�س  �ل�شوي�شرية،  و�مل��در���ش��ة 
360، وم�شت�شفى �لزهر�ء وموؤ�ش�شة 

�جلليلة«.
�لتحكيمية  �ل���ع���م���ل���ي���ة  ����ش���ي���ت���وىل 
معتمدون  ح��ك��ام  �ل��ري��ا���ش��ات  ل��ك��اف��ة 
و�شيتم  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  م��ن �الحت������اد�ت 
�لفرق  لنتائج  حية  حتديثات  توفري 
و�ل�����رتت�����ي�����ب خ�������الل �حل�����������دث، مع 
�ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �إق���ام���ة �مل��ن��اف�����ش��ات يف 
دولياً،  معتمدة  مب��و����ش��ف��ات  م��و�ق��ع 
و�الإد�رة  �ل���ع���د�ل���ة  ل�����ش��م��ان  وذل�����ك 
�مل��ح��رتف��ة ل��ل��م��ن��اف�����ش��ات، وم����ن �أب����رز 
�ل��دورة: كرة  تت�شمنها  �لتي  �الألعاب 

�الأر�شي،  �لتن�س  �ل��ق��دم،  ك��رة  �ل�شلة، 
�لبادل تن�س، كرة �لطاولة، �لكريكت، 
�لفو�شبول،  �ل����ط����ائ����رة،  �ل���ري�������ش���ة 
�ل�����ش��ب��اح��ة، ���ش��ب��اق��ات �جل����ري، حتدي 
كرة  �لعو�ئق،  ت�شلق  �لبدنية،  �للياقة 
�ل�شاطئية،  �لطائرة  �ل��ك��رة  �ل�شبكة، 
����ش���د �حل����ب����ل. و����ش���ت���ق���ام ور�������س عمل 
و�الأ�شدقاء  و�ل��ع��ائ��الت  للم�شاركني 
�لدورة،  فعاليات  �شمن  �حلا�شرين 
ت�شمل مو��شيع توعية حول �ل�شحة 
�إقامة  �شيتم  كما  �لبدنية،  و�للياقة 
و�أ�شدقاء  ل��ع��ائ��الت  �ل��رتف��ي��ه  ق��ري��ة 
يقت�شر  �ل��ذي��ن  �مل�شاركني  �ملوظفني 
ب�����ش��ورة ح�شرية  ع��ل��ي��ه��م  �حل�����ش��ور 

فقط، و�لتي �شتقع يف موقع متو�شط 
يف قلب �لبطولة، وهي تنا�شب جميع 
�أفر�د �لعائلة و�الأ�شدقاء من خمتلف 

�لبطولة  قرية  �شتكون  كما  �الأع��م��ار، 
عرو�س  وت�شمل  بالن�شاطات،  حافلة 
�أل���ع���اب م���ه���ار�ت، عرو�س  ت��رف��ي��ه��ي��ة، 

�لكثري،  وغ���ريه���ا  �ل��ر�ع��ي��ة  �جل���ه���ات 
�لطعام  خدمات  توفر  �إىل  باالإ�شافة 

و�ل�شر�ب �ل�شحي.

بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�صي

اأكرث من 400 فريق يف دورة الألعاب الريا�صية لل�صركات

•• دبي-الفجر:

حقق نادي �لو�شل فوًز� كبرًي� بنتيجة 3-0 على �أكادميية بر�شلونة كوباال حتت 
�لريا�شي  �لر�بعة من بطولة جمل�س دبي  �لن�شخة  مناف�شات  �شمن  �شنة   14
�لريا�شية  دب��ي  مدينة  مالعب  يف  فعالياتها  تقام  �لتي  �لقدم  ك��رة  الأكادمييات 

ونادي �شباب �الأهلي باملمزر وت�شتمر حتى �شهر �أبريل �ملقبل
19 نقطة ليحل و�شيًفا  �إىل  14 �شنة ر�شيده  �لو�شل حتت  ورفع فريق نادي 

للمدر�شة �الإ�شبانية �إنيي�شتا بينما يتجمد ر�شيد �أكادميية بر�شلونة كوباال عند 
15 نقطة.

فريقي  ��شتمرت  �شنة   18 وحتت  �شنة   16 حتت  �لعمرية  �لفئة  مناف�شات  ويف 
جدول  قمة  على  �شيطرتهما  �إح��ك��ام  يف  �لعالية  للكفاء�ت  الليغا  دو  �أك��ادمي��ي��ة 
بثالثية  ب��رو  جو  فريق  على  �لفوز  �شنة   18 حتت  فريق  حقق  حيث  �لرتتيب 
فاز  �شنة   16 بينما فريق حتت  22 نقطة،  بر�شيد  �ل�شد�رة  ليبقى يف  نظيفة 
كذلك بثالثة �أهد�ف دون رد على فريق �شيتي �إف �شي �الأحمر ليغرد يف �ل�شد�رة 

ب 21 نقطة.
�أكادميية ميالن بنتيجة  �لو�شل على  �شنو�ت فوز   10 و�شهدت مناف�شات حتت 
يوفنتو�س  �أكادميية  على  �لفوز  كومان  بر�شلونة  �أكادميية  حققت  فيما   0-2
�أكادميية  على  �ل��ف��وز  روم��اري��و  بر�شلونة  �أك��ادمي��ي��ة  حققت  كما   .1-4 بنتيجة 
يوفنتو�س بنتيجة 4-1 يف مناف�شات حتت 12 �شنة. �أما مناف�شات حتت 14 �شنة 
حقق فريق �أليان�س �إف �شي �لفوز على �ملدر�شة �الإ�شبانية كاربخال بنتيجة 2-5 
�الإ�شبانية ر�مو�س  �ملدر�شة  �لفوز على  �الأحمر  �إف �شي  �شيتي  بينما حقق فريق 

بهدف وحيد يف مناف�شات حتت 16 �شنة و�لتي �شهدت كذلك فوز �شباب �الأهلي 
على �أكادميية �لدوري �الإ�شباين بنتيجة 5-1. جدير بالذكر �أن بطولة جمل�س 
م��ن نوعها حيث  �الأك���رب  �لبطولة  ه��ي  �ل��ق��دم  ك��رة  �لريا�شي الأك��ادمي��ي��ات  دب��ي 
تو�شعت هذ� �لعام لت�شمل 100 فريق و2300 العب ُم�شارك، وُتقام �لبطولة 
على مالعب �شباب �الأهلي ومدينة دبي �لريا�شية يف �لفرتة من �أكتوبر 2019 
وحتى �بريل 2020 لُتتيح �لفر�شة لالأكادمييات �خلا�شة و�أكادمييات �الأندية 

�ملحلية للعب ُكرة �لقدم على م�شتوى عال طو�ل �ملو�شم.

الو�صل يفوز على بر�صلونة يف بطولة جمل�س دبي الريا�صي لأكادمييات كرة القدم

•• دبي-وام:

�مل�شرب  كرة  يف  عامليا  �الأول  �مل�شنف  دجوكوفيت�س  نوفاك  �ل�شربي  ميلك 
ق�ش�س جناح كبرية يف بطولة دبي �لدولية للتن�س.. وتبقى للبطولة مكانة 
العبي  �أب���رز  و�أح���د  �شربيا،  يف  ريا�شي  �أ�شهر  �هتمامات  ج��دول  يف  خا�شة 
�لدولية  �إجناز�ته يف دبي  �أن  �شيما  �لع�شور، وال  �لعامل على مر  �لتن�س يف 
يف  �لكبار  و�شط  �ل��دخ��ول  �أج��ل  من  و�نطالقته  توهجه  بد�ية  مع  تو�كبت 
�أول  �أح��رز فيه  �لذي   2009 �عتبار� من عام  �لعاملي، وحتديد�  �لت�شنيف 
دبي  بطولة  ومتتلك  ع��ام��ا.   11 قبل  للتن�س  �لدولية  دب��ي  لبطولة  لقب 
�لدولية تاريخا طويال مع �لنجوم و�مل�شاهري يف تلك �لريا�شة على مد�ر 
من�شة  كانت  كونها   ،1993 ع��ام  �نطالقتها  منذ  �ملا�شية،  ن�شخة   27 �ل��� 

�نطالق �لكثري من �مل�شاهري حول �لعامل، �أبرزهم روجري فيدرر، ور�فائيل 
ناد�ل، و�أندي روديك، وجريوم جوملار وتوما�س مو�شرت، وتوما�س بريديت�س، 
و�أندي مور�ي، وخو�ن كارلو�س فرييرو، ومار�ت �شافني، وكاريل نوفت�شيك، 
 ،1987 22 مايو عام  �ملولود يف  وغريهم كثريين. نوفاك دجوكوفيت�س 
وطوله 188 �شم، و�شاحب �الأرقام �ملهمة يف �أكرب معدالت فوز بال هزمية 
على �لتو�يل / 43 فوز� /، و�لثالث يف تاريخ �للعبة الأكرب معدالت بقاء على 
�للقب  دبي عن  �أ�شبوعا/، يبحث يف   267  / بو�قع  �لعاملي  �لت�شنيف  قمة 
�أعو�م  �ألقاب  باأربع  ف��از  �أن  له  �شبق  حيث  �ملحببة،  بطولته  يف  له  �خلام�س 
2009، و2010، و2011، و2013، ليكون �لالعب �لثاين �الأكر فوز� 
2003، و2004،  �أع���و�م  7 م��ر�ت  �ل��ذي ت��وج بها  بها بعد روج��ري فيدرر 
و2005، و2007، و2012، و2014، و2015. ودخل نوفاك �لن�شخة 

يحافظ على �شد�رة �لت�شنيف �لعاملي  وهو  للتن�س  �لدولية  دبي  من   28
لالعبي كرة �مل�شرب �ملحرتفني �ملعلن �أم�س �الول �الإثنني بر�شيد 9720 
نقطة، ويليه �الأ�شباين ر�فائيل ناد�ل يف �ملركز �لثاين بر�شيد 9395، ثم 
�ل�شوي�شري روجر فيدرر بر�شيد 7130 نقطة، ثم �لنم�شاوي دومنيك ثيم 
يف �ملركز �لر�بع بر�شيد 7045، ثم �لرو�شي د�نيال ميدفيديف يف �ملركز 
�ملركز  يف  ت�شيت�شيبا�س  �شتيفانو�س  �ليوناين  و   ،5890 بر�شيد  �خلام�س 
�ملركز  يف  زيفريريف  �أليك�شندر  و�الأمل��اين  نقطة،   4745 بر�شد  �ل�شاد�س 
�ل�شابع بر�شيد 3885 نقطة، و�الإيطايل ماتيو بريتيني يف �ملركز �لثامن 
�لثامن  �ملركز  يف  مونفي�س  جاييل  �لفرن�شي  ثم  نقطة،   2860 بر�شيد 
يف  بر�شيد  جوفني  د�فيد  �لبلجيكي  و�أخ��ري�   ،2860 �لنقاط  رقم  بنف�س 

�ملركز �لعا�شر بر�شيد 2555 نقطة.

نهيان بن زايد ي�صدر قرارا باإعادة ت�صكيل 
جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي لل�صطرجن

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
�أبوظبي  جمل�س  رئي�س  و�الإن�شانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  بن 
�لريا�شي قر�ر�ً باإعادة ت�شكيل جمل�س �إد�رة نادي �أبوظبي لل�شطرجن و�لثقافة 

برئا�شة ح�شني عبد�هلل �خلوري.
و ي�شم �ملجل�س كال من عارف �إ�شماعيل �خلوري نائباً للرئي�س، ويو�شف �أحمد 
با�شليب، وعارف �شلطان �حلمادي، و�إبر�هيم حممد �ملرزوقي، وخالد مبارك 
و�إبر�هيم  �لعو�شي،  عبد�لرحيم  و�شهيل  �ملن�شوري،  عمري  وحممد  �لكيومي، 
من  �شنو�ت  لثالث  �جلديد  �ملجل�س  ف��رتة  ومتتد  �أع�شاء.  �ملهريي  �إ�شماعيل 

تاريخ �شدور �لقر�ر.

نوفاك دجوكوفيت�س .. ق�صة جناح عمرها 11 عاما يف دبي الدولية للتن�س



الت�صق ب�صاروخ ليدخل التاريخ فلقي م�صرعه 
لقي خمرتع �أمريكي يو�شف ب� �ملتهور م�شرعه �إثر حتطم �شاروخ 
كان يلت�شق به يف �شحر�ء والية كاليفورنيا. وذكرت �شبكة "�شكاي 
يحاول  كان  ب�"�ملجنون"  �أي�شا  �ملعروف  هيوز،  مايك  �أن  نيوز"، 
�لطري�ن على �رتفاع 1500 مرت يف �لهو�ء عرب �اللت�شاق ب�شاروخ 
يف  �ملتخ�ش�شة  "�شاين�س"  قناة  وكانت  �لبخارية.  بالطاقة  يعمل 
�شل�شلة  �إقالع �شاروخ هيوز، وذلك �شمن  �لعلمية ت�شور  �ل�شوؤون 
�أفالم وثائقية ت�شمى "رو�د ف�شاء ذ�تيني". و�أكدت �لقناة �لعلمية 
مقتل �ملخرتع �الأمريكي، وقالت "لقد كان د�ئما حلمه �النطالق 
�لتي  �لرحلة"  ه��ذه  لتوثيق  م��وج��ودة  كانت  وقناتنا  �ل�شكل  بهذ� 

كانت �الأخرية.
وتد�ول رو�د مو�قع �لتو��شل �الجتماعي لقطات �نطالق �ل�شاروخ 

يف �لهو�ء لثو�ن معدودة قبل �شقوطه وحتطمه.
وكان هيوز ياأمل من ور�ء جتربته �أن ي�شل �إىل �رتفاع 62 ميال يف 

�جلو، عندما يالم�س �لغالف �جلوي �لف�شاء.
�الأر�س  �أن  مثال  يوؤمن  �إذ  غربية،  �أف��ك��ار  �ل��ر�ح��ل  �ملخرتع  ول��دى 
و�شائل  يف  �الأخ��ب��ار  ع��ن��اوي��ن  ه��ي��وز  �ح��ت��ل   ،2018 ويف  م�شطحة. 
�الإعالم عندما متكن من �لتحليق يف �جلو على �رتفاع 570 مرت� 

بو��شطة �شاروخ �بتكره.
ويف عام 2002، دخل �ملخرتع �الأمريكي مو�شوعة غيني�س لالأرقام 

�لقيا�شية، باأطول قفزة ب�شيارة ليموزين.

يقتل زوجته رجما باحلجارة
�أقدم مو�طن �شوري على قتل زوجته رجما باحلجارة، وذلك عقب 
عودتهما مع طفلهما من �لدمنارك، وفقا ملا ذكرت مو�قع �شورية 
طفله  قتل  على  �أي�شا  �أق��دم  �لرجل  �أن  �لتقارير  وذك��رت  حملية. 
�لبالغ من �لعمر 10 �أعو�م، م�شرية �إىل �أن �حلادثة وقعت يف بلدة 

كوباين "عني �لعرب" يف حمافظة ريف حلب.
و�أو�شح موقع "�أورينت نت" �أن رجال �أقدم على قتل زوجته و�بنه 
يف منطقة حر�جية )غابة( غرب مدينة كوباين، �خلا�شعة لالإد�رة 

�لذ�تية �لتابعة لقوت �شوريا �لدميقر�طية.
زوجته  بقتل  �ل���زوج  ق��ام  كوباين"  �أخ��ب��ار  "�شبكة  موقع  وبح�شب 
دون  �مل���وت،  ب��احل��ج��ارة حتى  رج��م��اً  ع��ام��اً   27 �لعمر  م��ن  �لبالغة 

معرفة �أ�شباب �إقد�مه على تلك �جلرمية �ل�شنعاء.
�لذ�تية،  �الإد�رة  �شلطات  �إىل  نف�شه  ت�شليم  �إىل  �لقاتل  �شارع  وقد 

�لتي با�شرت �لتحقيق يف �حلادثة.

ابنة ال�صاد�صة حتقق اأرقامًا قيا�صية بريا�صة ال�صنوبورد
قد تكون فا�شيلي�شا �إيرماكوفا ما ز�لت يف �شن �شغرية جد�ً، �إال �أن 
هذه �لطفلة �لرو�شية �لبالغة �شت �شنو�ت قد �شنعت ��شماً لنف�شها 

يف ريا�شة �ل�شنوبورد.
منحدر�ت  على  �ل��ت��درب  يف  ي��وم��ي��اً  ���ش��اع��ات   5 فا�شيلي�شا  مت�شي 
جليدية خارج مو�شكو وحتى �أنها حطمت عدد�ً من �الأرقام �لقيا�شية 
�لوطنية. وقالت و�لدتها ناتاليا: "تريد �أن تتدرب كل يوم وتطلب 

�لذهاب �إىل �أماكن فيها ثلوج حتى يف ف�شل �ل�شيف".
ممار�س  وه��و  و�ل��ده��ا  يدربها  �لتي  �ل�شغرية  �لفتاة  ه��ذه  وبرعت 
حمرتف �شابق لهذه �لريا�شة، مذ كانت يف �لثالثة من �لعمر، يف 
540 درجة  ��شتد�رة كاملة وقفز�ت  �أي  360 درجة  تنفيذ قفز�ت 
مثل  �أط��ري  "�نا  فا�شيلي�شا  وقالت  ����ش��ت��د�رة.  ون�شف  ��شتد�رة  �أي 
360 �ألف �شخ�س  �لع�شفور". ويتابعها على "�إن�شتغر�م" �أكر من 
تكون  �أن  تريد  عاملية  ريا�شية  جتارية  عالمات  �أنظار  لفتت  وقد 

ر�عية لتدريبها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بعد 76 عاما.. حل لغز 3 مقاتلت اأمريكية اأ�صقطها اليابانيون
قبل 76 عاما، فقد �شالح �جلو �الأمريكي عدد� من مقاتالته �حلربية �أثناء معركة مع �لقو�ت �ليابانية، �إبان �حلرب 
تق�شف  �الأمريكية  �لقو�ت  كانت  عندما  �ملقاتالت،  هذه  فيها  �شوهدت  �لتي  �الأخ��رية  �ملرة  وكانت  �لثانية.  �لعاملية 

�أهد�فا يابانية يف غربي �ملحيط �لهادئ.
وجاء �لق�شف �شمن "عملية هيل�شتون" يف فرب�ير 1944، �لتي مثلت �نت�شار� حا�شما للواليات �ملتحدة يف �حلرب. 
لكن تكلفة �لعملية كانت باهظة، �إذ قتل 40 ع�شكريا �أمريكيا ودمرت 20 طائرة، بح�شب تقرير ل�شبكة "�شي �أن �أن". 

ومت �لعثور على غالبية �لطائر�ت، �إال �أن �ختفاء 3 منها �شكل لغز� ع�شري�.
ولعقود طويلة مل حت�شل عائالت �لع�شكرين، �لذين كانو� على منت �ملقاتالت، وعددهم 7  على �إجابات عن �أماكن 

وجود رفاتهم، �إىل �أن بد�أت منظمة "بورجكت ريكفر" غري �لربحية يف �لبحث عن �أماكن وجود �ملقاتالت.
وبالفعل متكنت �ملنظمة بالتعاون مع جامعة ديالوير، �لتي تقع يف والية حتمل �ال�شم نف�شه من �لعثور على حطام 

�لطائر�ت �لثالث.
وقال مارك مولني، �ملوؤ�ش�س �مل�شارك للمنظمة �إن �كت�شاف �ملو�قع �أمر مبهج.

65 مرت�( حتت �شطح �لبحر   - - 215 قدما ) 30  ووجد �لباحثون �لطائر�ت �لثالث على �أعماق ترت�وح بني 100 
يف ميكرونيزيا، وهي دولة تتكون من �أرخبيل يتكون من 600 جزيرة �شغرية يف غرب �ملحيط �لهادئ.
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ت�صتقيل من عملها وتوؤ�ص�س �صبا  للأطفال لهذا ال�صبب
"�شبا" لالأطفال  و�أ�ش�شت  �لعقاري  �لت�شويق  �أم لطفلني وظيفتها يف  تركت 
بعد �أن �شاقت ذرعاً بح�شور جمموعات �للعب �خلا�شة باالأطفال �لتي كانت 
ت�شيبها بالتوتر.  �أن�شاأت �لربيطانية ليز� ريان )38 عاماً( بيئة هادئة متنح 
وت�شاعد  معاً.   مميز  بوقت  لال�شتمتاع  �لفر�شة  �جل��دد  و�ملو�ليد  �الأمهات 
�الأمهات  رب��ط  يف  تدليك،  وجل�شات  فقاعات  حمام  ت�شمل  �لتي  �جلل�شات 
مع �أطفالهن، بعيد�ً عن �شجيج �الأطفال �الآخرين، و�شغوط �لتو��شل مع 
"طاملا �شعرت  �الأمهات �الأخريات.  وقالت ليز� يف تعليق لها على جتربتها 
بالتوتر �أثناء تو�جدي يف جمموعات �للعب �خلا�شة باالأطفال، وذلك ب�شبب 
�ل�شجيج و��شطر�ري الإجر�ء حمادثات ال �أرغب بها مع �الأمهات �الأخريات، 
�أُن�شئ مكاناً خا�شاً يوفر بيئة هادئة لالأطفال و�الأمهات على  لذ� قررت �أن 
حد �شو�ء". و�أ�شافت "ي�شمح �شبا �الأطفال لالأمهات بالتو��شل مع �أطفالهن 
�الأخريات  �الأم��ه��ات  �إىل  �ل��ت��ح��دث  ع��ن  تنجم  �ل��ت��ي  �ل�شغوط  ع��ن  مب��ع��زل 
وع�شر�ت �الأطفال �ل�شاخبني، �إنها جتربة ح�شية كاملة يف جو هادئ مليء 
�الأطفال  حمام  يف  �ال�شرتخاء  جل�شة  وتبد�أ  �جلميلة".  �لعطرية  بالرو�ئح 
�لذي �شمم على غر�ر حمام �جلاكوزي، قبل �أن حتظى �الأم بفر�شة للتو��شل 
�ملنتجع  ليز�  و�فتتحت  �شاعة.   لن�شف  و�حت�شانه  معه  و�للعب  طفلها  مع 
�ل�شحي �خلا�س باالأطفال يف �شهر يونيو من �لعام �ملا�شي، وبلغت �أرباحها 

من هذ� �مل�شروع قر�بة 26000 دوالر �أمريكي خالل ثمانية �أ�شهر. 

ناجيات من ال�صرطان يطلقن منتجات خا�صة ب�صحايا املر�س
�للو�تي  للن�شاء  �ملنتجات  م��ن  م��زي��د�ً  �ل�شرطان  م��ن  ناجيات  ن�شاء  توفر 
�ملنتجات  �لتجميل، وغريها من  �ملالب�س وم�شاحيق  �ملر�س، مثل  يكافحن 

�لتي ت�شاعدهن على حت�شني مظهرهن وحياتهن. 
�شرطان  �شبق وعانني من  �أعمال  �شيد�ت  �لعرو�س من  �لعديد من  وتاأتي 
�لتجربة  نف�س  يكابدن  �للو�تي  �لن�شاء  �شعور  ويفهمن  باأنف�شهن،  �لثدي 
للعالجات  و�لتعر�س  �ل��ث��دي،  �إز�ل���ة  لعملية  �خل�شوع  خ��الل  من  �مل��ري��رة، 

�لكيماوية و�الإ�شعاعية.
د�نا دونوفري م�شممة من والية فيالدلفيا �الأمريكية، �أطلقت يف 2014 
�للو�تي  للن�شاء  خا�شة  ع�شرية  �شدر  حماالت  وهي  و�ن"،  "�أنا  جمموعة 

خ�شعن لعملية ��شتئ�شال �لثدي �أو �إعادة بنائه.
و�ردروب" �لتي  �إي�شتيم  "�شتايل  �شركة  �أ�ش�شت  فقد  كي�شو�ين،  �شونيا  �أم��ا 
�للو�تي  للن�شاء  �الأنيقة  �ل��ر�أ���س  و�أغطية  �ل��ب��اروك��ات  م��ن  جمموعة  تنتج 

يفقدن �شعرهن خالل فرتة �لعالج �لقا�شية.
وهناك �أي�شاً عدد من �لن�شاء �للو�تي �بتكرن خطوط جتميل خا�شة بهن، 
مبا يف ذلك �شارة كيلي، �إحدى �لناجيات من �شرطان �لثدي، ومتتلك �إىل 
"�شولتي غريل بيوتي" وهي  جانب �شقيقتها وممر�شة �الأور�م ليا روبرت 

ماركة مكياج طبيعية بالكامل م�شتوحاة من معركة كيلي مع �ل�شرطان.

دومينجو يعتذر بعد 
مزاعم حتر�س 

�الإ�شباين  �الأوب��������ر�  م��غ��ن��ي  �ع���ت���ذر 
�تهمنه  لن�شاء  دومينجو  بال�شيدو 
"�الأمل"  ع���ن  �جل��ن�����ش��ي  ب��ال��ت��ح��ر���س 
�إن��ه يتحمل  �ل��ذي �شببه لهن وق��ال 
�أر�شل  بيان  يف  كاملة"  "�مل�شوؤولية 
�أم���������س �ل���ث���الث���اء ل���وك���ال���ة �الأن����ب����اء 
ب���ر����س. ونقلت  �أوروب�������ا  �الإ���ش��ب��ان��ي��ة 
�ل���وك���ال���ة ع����ن �مل���غ���ن���ي �ل������ذي متتد 
ح��ي��ات��ه �ل��ف��ن��ي��ة الأك����ر م���ن خم�شة 
عقود قوله يف �لبيان �إنه يفهم �الآن 
�أن بع�س �لن�شاء �لالئي �تهمنه كن 
م�شاعرهن  ع���ن  �ل��ت��ع��ب��ري  ي��خ�����ش��ني 
ذلك  ت��اأث��ري  م��ن  خ��ائ��ف��ات  ك��ن  "�إذ 
�إنه  وق����ال  �ملهنية".  ح��ي��ات��ه��ن  ع��ل��ى 
ظهورها  ب��دء  منذ  �الت��ه��ام��ات  حلل 
"�لتجربة  و�إن  -�آب  �أغ�����ش��ط�����س  يف 
�أن  �ل��وك��ال��ة  و�أ���ش��اف��ت  �أن�شجته". 
دومينجو قال "رغم �أن هذه مل تكن 
نيتي، فال �أحد على �الإط��الق يجب 

�أن يخترب هذ� �ل�شعور".
على  دومينجو  ع��ن  ممثل  ي��رد  ومل 
من  �ملغني  و�ن�شحب  �لتعليق.  طلب 
ع��ر���س يف �أوب�����ر� م��رتوب��ول��ي��ت��ان يف 
نيويورك يف نوفمرب- ت�شرين �لثاين 
يعملن  ن�����ش��اء  ع���دة  �تهمته  �أن  ب��ع��د 
�لكال�شيكية  �مل��و���ش��ي��ق��ى  جم����ال  يف 

باالإتيان بت�شرفات جن�شية م�شينة.

رحيل م�صمم هوية 
لعبة »ليغو« ال�صهرية

م�شمم  ن��ود���ش��ن،  نيغارد  ين�س  �ل��دمن��ارك��ي  ت��ويف 
"ليغو"،  للعبة  رمز�ً  بات  �لذي  �ل�شغري  �لتمثال 
�لدمنارك  �شاحل  على  ع��ام��اً   78 ع��ن  �ل�شهرية 

�لغربي، على ما قال �أحد زمالئه �ل�شابقني.
فر�ن�س  لوكالة  بيدر�شن  ميالن  نيل�س  و�أو���ش��ح 
ر�أ�شه  وك���ان  ر�ئ��ع��ة  مبخيلة  يتمتع  "كان  ب��ر���س 

يزخر باالأفكار".
 1968 ب��ني  "ليغو"  �شركة  ل��دى  نود�شن  وعمل 
�شغري�ً  مت��ث��ااًل  �ل�شبعينيات  يف  ور���ش��م  و2000، 

برجلني وذر�عني متحركني طرح �لعام 1978.
حمايدة  م��ع��امل  م��ع  ��شتخد�مه  �مل��ارك��ة  وق���ررت 
�أو عرقه، من  ذك��ر جن�شه  �ل��وج��ه، من دون  على 

�أجل �إطالق �لعنان ملخيلة �الأطفال.
وقالت �أرملته ماريان نيغارد نو �شن ملحطة "تي 
�لتمثال �ل�شغري  "�شمم هذ�  يف 2" �لتلفزيونية 
�مل�شنوعة  و�لرتكيبات  �ملنازل"،  يف  �حلياة  ليبث 

من لبنات ليغو.

يخ�صر 133 كغ من وزنه
خالل �شنو�ت در��شته �جلامعية، مل يكن فيل كاي�س )47 
عاماً( من �إيرلند� �ل�شمالية، يتناول �أية �أطعمة �شحية، 
و�عتاد على تناول �لوجبات �جلاهزة جنباً �إىل جنب مع 3 

غالونات من �حلليب ب�شكل يومي.
ونتيجة لنظامه �لغذ�ئي غري �ل�شحي، بلغ وزن �لرجل 
ب��اأن وزن��ه قد  234 كيلوغر�ماً، وح���ذره �الأط��ب��اء  ق��ر�ب��ة 

يت�شبب مبوته �ملبكر قبل بلوغ �شن �الأربعني. 
�شارمة  خ��ط��ة  يف  �ل���ب���دء  ف��ي��ل  ق���رر   ،2017 ي��ول��ي��و  ويف 
�أ�شيبت و�لدته بال�شرطان ب�شبب  �أن  خل�شارة �لوزن بعد 

وزنها �لز�ئد. 
كغ،   133 خ�شارة  م��ن  فيل  متكن  �شنو�ت  ث��الث  وخ��الل 
وعر على فتاة �أحالمه، ومن �ملقرر �أن يعقد قر�نه عليها 
هذ� �ل�شيف قبل �ل�شفر لق�شاء �شهر ع�شله يف �لعديد من 

�لبلد�ن �الأوروبية.  
بتناول  �شغوفاً  "كنت  جتربته  ع��ن  متحدثاً  فيل  وق���ال 
�حلليب منذ طفولتي، وعندما ذهبت �إىل �جلامعة �زد�دت 
�جلاهزة،  �لوجبات  جانب  �إىل  �حلليب  تناول  يف  رغبتي 

وهذ� ما �أدى �إىل زيادة وزين �إىل حد كبري".
�أفكر بالزو�ج ب�شبب وزين، و��شت�شلمت  �أكن  "مل  و�أ�شاف 
لفكرة �أين �شاأكون وحيد�ً بقية حياتي، ولكن عندما بد�أ 
��شتعدت ثقتي بنف�شي و�لتقيت بفتاة  وزين باالنخفا�س 

�أحالمي".
�لتخلي  على  �جل��دي��د،  �لغذ�ئي  نظامه  يف  فيل  و�عتمد 
من  �مل�شتطاع  ق���در  و�لتقليل  �ل�����ش��ري��ع��ة،  �ل��وج��ب��ات  ع��ن 
باخل�شار  غنية  وجبات  على  و�القت�شار  �حلليب،  تناول 

و�لفاكهة، وفق ما نقل موقع ميرتو �الإلكرتوين. 

و�صية اأ�صطورة هوليوود.. 61 مليون دولر للخري 
ك�����ش��ف��ت ���ش��ح��ف �أن �مل��م��ث��ل �الأم���ريك���ي �ل���ر�ح���ل، كريك 
للموؤ�ش�شات  كلها،  �ل�شخمة  ثروته  وهب  قرر  دوغال�س، 
�خل���ريي���ة، ب��ي��ن��م��ا مل ي���رتك ���ش��ي��ئ��ا الب��ن��ه �مل��م��ث��ل مايكل 

دوغال�س.
وتويف �ملمثل �ل�شابق كريك دوغال�س، عن عمر ناهز 103 
�أعو�م، مطلع �ل�شهر �حلايل، بعد �شر�ع طويل مع �ملر�س. 
وقالت �شحيفة "مريور" �لربيطانية �إن كريك دوغال�س 
خريية،  ملوؤ�ش�شات  كلها  ذه��ب��ت  دوالر،  مليون   61 ت��رك 
�خلريية"،  "دوغال�س  موؤ�ش�شة  توزيعها  على  �شت�شرف 
بينما مل ي�شمل كريك �بنه مايكل، �ملمثل �ل�شهري �أي�شا، 

يف �لو�شية.
وم����ن ���ش��م��ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات �خل���ريي���ة �ل���ت���ي ك�����ش��ف��ت عنها 
وود  "وي�شت  ومعبد  ل��ورن�����س،  ���ش��ان  جامعة  �ل�شحيفة، 
�شيتي،  ك��ول��ف��ر  يف  دوغ���ال����س  ك���ريك  وم�����ش��رح  �شيناي"، 

م�شت�شفى �الأطفال يف لو�س �أجنلو�س، وفقا لل�شحيفة.
وك���ان م��اي��ك��ل )75 ع��ام��ا( ق��د �أع��ل��ن ع��ن وف���اة و�ل����ده يف 
5 ف��رب�ي��ر �حل����ايل، ع��رب م��ن�����ش��ور م��وؤث��ر ع��ل��ى �شفحته 
باإن�شتغر�م، وقال مايكل يف ت�شريح ح�شري ملجلة بيبول 
رحيل كريك  و�أخوتي عن  �أعلن  و�الأ�شى  �حل��زن  "ببالغ 

دوغال�س عنا �ليوم".
و�شارك دوغال�س �الأب يف �أكر من 90 فيلما يف م�شرية 
�م���ت���دت الأك����ر م���ن ���ش��ب��ع��ة ع��ق��ود وج��ع��ل��ت��ه �أف�����الم مثل 
جنوم  �أك��رب  م��ن  و�ح���د�  فايكينغز(  و)ذ�  )�شبارتاكو�س( 

�ل�شباك يف �خلم�شينيات و�ل�شتينيات.

نا�صا تر�صد الكارثة 
احلقيقية يف قعر الأر�س

�لتقطتها  ج���دي���دة  ���ش��ور  ك�����ش��ف��ت 
)نا�شا(  �الأمريكية  �لف�شاء  وكالة 
�حلر�رة  ملوجة  "�ملرعب"  �لتاأثري 
�لقطبية  �ل���ق���ارة  ع��ل��ى  �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة 

�جلنوبية.
و�رتفعت درجة �حلر�رة يف �لقطب 
درج��ة مئوية،   18.3 �إىل  �جلنوبي 
ق���ب���ل �أ����ش���ب���وع���ني، وه�����ي �ل���درج���ة 
�لقطب  يف  ت����اري����خ����ي����ا  �الأع������ل������ى 

�جلنوبي.
ون�����ش��رت نا�شا ���ش��ور� ���ش��ادم��ة من 
�لثلج  ذوب��������ان  ت��ظ��ه��ر  �ل���ف�������ش���اء، 
وتكون  و�����ش���ح،  ب�����ش��ك��ل  �ل���ق���ارة  يف 
�لقمم  �أع�����ل�����ى  م���ائ���ي���ة  ب�����ح�����ري�ت 
�ملتز�يد  �لذوبان  ب�شبب  �جلليدية، 

للثلوج، وفقا ملوقع "فاي�س".
وت����ك���������ش����ف �ل����ل����ق����ط����ات �ل�����ت�����ي مت 
 "8 "الند�شات  قمر  من  �لتقاطها 
�أيام،   9 م���د�ر  على  لنا�شا،  �ل��ت��اب��ع 
�نت�شار �لبقع �خل�شر�ء على �شطح 
جزيرة �إيغل، وهي جزيرة يف طرف 

�شبه جزيرة �أنتاركتيكا.
وتقع �جلزيرة على بعد حو�يل 40 
�إ�شبري�نز�،  ق��اع��دة  م��ن  كيلومرت� 
ح��ي��ث مت ت�����ش��ج��ي��ل درج�����ة ح����ر�رة 

قيا�شية.
وم����ع ����ش��ت��م��ر�ر درج�����ات �حل�����ر�رة 
�جلليدي  �لغطاء  تر�جع  �لد�فئة، 
قيا�شية،  ب�������ش���رع���ة  ل����ل����ج����زي����رة 
وجت��م��ع��ت �مل���ي���اه �ل��ذ�ئ��ب��ة يف برك 
ت��غ��ط��ي م�����ش��اح��ة ت��ب��ل��غ ن��ح��و 2.6 
ك��ي��ل��وم��رت م���رب���ع. و�أز�ل������ت موجة 
�حلر�رة 10 �شنتيمرت�ت من �شطح 
�إىل  نا�شا  تقدير�ت  وت�شري  �لثلج، 
يف  ت�شببت  ه���ذه  �حل���ر  م��وج��ة  �أن 
ذوبان 20 باملئة من �إجمايل تر�كم 

�لثلوج �ملو�شمي يف جزيرة �إيغل.

مدى الربتقال.. رحلة ب�صرية فل�صطينية على مر عقود 
يف  ب�شرية  رحلة  �لربتقال  م��دى  معر�س  يقدم 
على  �لفل�شطينية  �حل��ي��اة  ج��و�ن��ب  م��ن  �ل��ع��دي��د 
مر عقود عرب جمموعة من �ملل�شقات �ل�شيا�شية 
�ل��ت��ي �شدرت  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �مل��ر�ح��ل  تعك�س  �ل��ت��ي 

فيها.
يف  �ل��ث��الث��اء  �أم�����س  �فتتح  �ل��ذي  �ملعر�س  وي�شم 
�ملتحف �لفل�شطيني يف بريزيت بال�شفة �لغربية 
540 مل�شقا  �أ�شل  35 مل�شقا مت �ختيارها من 
موجودة لدى �ملتحف ق�شمت �إىل �شبع جمموعات 

خمتلفة لكل منها عنو�ن.
ويف ت��ع��ري��ف��ه��ا ب��ه��ذ� �حل����دث ت��ق��ول �أدي����ل جر�ر 
م�شوؤولة �ملعر�س "لطاملا كان للمل�شقات دور بارز 
مر�فق للثور�ت على مدى �لتاريخ، فهي من �أهم 
�أدو�ت ن�شر �لر�شائل �ل�شيا�شية، و�الأفكار، وح�شد 
و�شيلة  لكونها  ما، نظر�  �جلماعات حول ق�شية 
با�شتخد�م  ب�شرعة  ُتطبع  مكلفة،  وغ��ري  فعالة، 
كاملة  م��دي��ن��ة  �إغ����ر�ق  م��ت��ع��ددة ومي��ك��ن  تقنيات 
بها بني ليلة و�شحاها، و�إح��د�ث �الأث��ر �ملرغوب 

ب�شرعة وفاعلية".

وت�شيف "برز دور �ملل�شق �ل�شيا�شي �لفل�شطيني 
�لثمانينات،  �أو�خر  �ل�شتينات وحتى  �أو��شط  بني 
�لثورة  وت��ع��ب��ئ��ة ودع����اي����ة خ����الل  ك�������اأد�ة ح�����ش��د 
بعد  �مل�شلح، وخا�شة  �لكفاح  �لفل�شطينية وفرتة 
�لتابعة  �لوطنية  و�لثقافة  �لفن  وح��دة  تاأ�شي�س 
ملنظمة �لتحرير �لفل�شطينية عام 1965، بقيادة 

�لفنان �لفل�شطيني �إ�شماعيل �شموط".
متثيالت  يف  "يبحث  �مل��ع��ر���س  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�لفل�شطينية  و�ل��ط��ب��ي��ع��ة  و�جل��غ��ر�ف��ي��ا  �الأر������س 
يف  �مل���وج���ودة  �ل�شيا�شية  �ملل�شقات  م��ن  ج���زء  يف 

�ملجموعة �لد�ئمة للمتحف �لفل�شطيني".
�ملل�شقات  جم���م���وع���ة  ع���ل���ى  �مل���ت���ح���ف  وح�������ش���ل 
�ل�شفري  م��ن  كمنحة  �لفل�شطينية  �ل�شيا�شية 
�شممت  مل�شقا   540 �شمت  ق��زق  علي  �ل�شابق 

بني �أو�خر �ل�شتينات وحتى �أو�ئل �لت�شعينات.
بتجميعها  ب����د�أ  ق���زق  �أن  للمتحف  ب��ي��ان  وذك����ر 
وعمل  �أ���ش��رت�ل��ي��ا  �إىل  و���ش��ل  ح���ني   1970 ع���ام 
للق�شية  و�ملنا�شرين  �لنا�شطني  م��ن  ع��دد  م��ع 

�لفل�شطينية.

لنا ديل ري تفقد �صوتها 
وتعتذر من اجلمهور

فقد�نها  �إىل  �أدى  مبر�س  �إ�شابتها  ري عن  دي��ل  �لعاملية  النا  �ملغنية  ك�شفت 
جولتها  الإل��غ��اء  ��شطر�رها  ب�شبب  للجمهور  �ع��ت��ذ�ره��ا  وق��دم��ت  ل�شوتها، 

�لغنائّية يف �ململكة �ملتحدة و�أوروبا، بعد طلب �الأطباء منها �لر�حة.
�إلغائي  على  �جلميع  من  :"�أعتذر  النا  �شتار" قالت  "ديلي  موقع  وبح�شب 
�جلولة يف �للحظة �الأخرية، ولّكن �ملر�س فاجاأين، وت�شّبب بفقد�ن �شوتي 
مت��اًم��ا. �أع��ت��ذر الأن��ن��ي خ��ذل��ت��ك��م، ول��ك��ّن��ن��ي ب��ح��اج��ة �إىل �أن �أ���ش��رتي��ح مل���ّدة 4 

�أ�شابيع".
و �أ�شار موقع " نويز" �إىل �أن �أولئك �لذين قامو� ب�شر�ء �لتذ�كر من حقهم 

��شرتد�د �شعرها .

حمتفلون على ظهور اخليل ي�صاركون يف موكب كرنفال تقليدي يف بونفيم، بوالية مينا�س جرياي�س، يف جنوب �صرق الربازيل .  اأ ف ب


