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الإماراتي �سعودي وال�سعودي اإماراتي مبادرة 
بالغويفات �سمن حملة درب ال�سالمة

•• الظفرة -وام:

مرور  اإدارة  ن��ف��ذت 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة 
ملديرية  ال���ت���اب���ع���ة 
والدوريات  امل����رور 
العمليات  ب��ق��ط��اع 
ب�شرطة  امل���رك���زي���ة 
اأب����وظ����ب����ي م���ب���ادرة 
���ش��م��ن ح��م��ل��ة درب 
ا�شتملت  ال�شالمة 
�شعار  ت���وزي���ع  ع��ل��ى 
و  ال�������ش���الم���ة  درب 
�شعودي  الإم��ارات��ي 
و ال�شعودي اإماراتي 
ع�����ل�����ى الأ�������ش������ق������اء 
ال���������������ش�������ع�������ودي�������ن 
عرب  ال������ق������ادم������ن 

منفذ الغويفات احلدودي الربي مبنطقة الظفرة . 
�شكرهم  و  امل��ب��ادرة  بهذه  �شعادتهم  عن  ال�شعوديون  الأ�شقاء  واأع��رب 
ملنفذ الغويفات احلدودي و العاملن به على هذه اللفتة احل�شارية 
البلدين  ق��ي��ادت��ي و�شعبي  ب��ن  ال��ع��الق��ات  ت��وؤك��د عمق وم��ت��ان��ة  ال��ت��ي 

ال�شقيقن. 
اأبوظبي قد اأطلقت موؤخرا حملة توعية بعنوان )درب  كانت �شرطة 
لل�شائقن  الإيجابية  ال�شلوكيات  تعزيز  و  الوعي  لن�شر  ال�شالمة( 
و  امل��روري��ة  لل�شالمة  ال�شرتاتيجية  اأبوظبي  خطة  �شمن  امل�شاة  و 

الأولوية ال�شرتاتيجية بجعل الطرق اأكرث اأمانا.
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حممد بن زايد ورئي�س املجل�س ال�سيادي يف ال�سودان 
يبحثان هاتفيا عالقات البلدين وم�ستجدات املنطقة

•• اأبوظبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب���ح���ث 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اأول  ال��ف��ري��ق  و  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
رئي�س  ال��ربه��ان  عبدالفتاح  رك��ن 
ال�شودان  يف  ال�����ش��ي��ادي  امل��ج��ل�����س 
ام�����س- خ���الل ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي - 
العالقات الأخوية بن البلدين و 
اإمكانات تنميتها يف املجالت كافة 
الق�شايا  م���ن  ع���دد  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
الإقليمية والدولية ذات الهتمام 
�شموه  وا����ش���ت���ع���ر����س  امل�������ش���رتك. 
عبدالفتاح  رك���ن  اأول  ال��ف��ري��ق  و 
ال������ربه������ان خ������الل الت���������ش����ال.. 
وامل�شتجدات  الأح����داث  ت��ط��ورات 
وتبادل  امل��ن��ط��ق��ة  ت�شهدها  ال��ت��ي 

وجهات النظر ب�شاأنها.
ال�شوداين  ال�����ش��ع��ب  ���ش��م��وه  وه��ن��اأ 
التي  املهمة  ب��اخل��ط��وات  ال�شقيق 
اأ�شفرت  و  م���وؤخ���را  ات���خ���اذه���ا  مت 
ت�شكيل احلكومة  توافق على  عن 
التوفيق  دوام  ل����ه����ا  م���ت���م���ن���ي���ا 
ال�شعب  ت���ط���ل���ع���ات  ي���ح���ق���ق  مب�����ا 
ال�شوداين يف ال�شتقرار والتنمية 

والزدهار.
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متظاهرون يحملون لفتات كتب عليها: �شفارة نظام املاليل يف برلن وكر لالإرهاب  )ا ف ب(

فل�شطيني ي�شور احد جنود الحتالل وهو يطلق قنبلة غاز يف ال�شفة

التحالف العربي يوؤكد �صقوط �صاروخ حوثي يف �صعدة

ال�سفري ال�سعودي باليمن: جهود اململكة والإمارات ركيزة اأ�سا�سية
•• اليمن-وكاالت:

ق�����ال ال�����ش��ف��ر ال�������ش���ع���ودي لدى 
اأم�س  ج��اب��ر،  اآل  ال��ي��م��ن، حم��م��د 
اململكة  ج����ه����ود  اإن  اجل����م����ع����ة، 
يف  الأ�شا�شية  الركيزة  والإم���ارات 
اإنهاء الأزمة يف بع�س حمافظات 

جنوب اليمن.
اهتمام  اإن  قائال  اآل جابر،  وغ��رد 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ودول  اململكة 
م���ن�������ش���ب ع���ل���ى حت���ق���ي���ق الأم������ن 
احلكومة  ودع������م  وال�����ش����ت����ق����رار 

ال�شرعية.
ت�شحيات  ت��ق��در  اململكة  واأ���ش��اف 
اليمني  اجل���ن���وب  اأب���ن���اء  وب�����ش��ال��ة 
احلوثي  ميلي�شيات  م��واج��ه��ة  يف 
اإي�����������ران يف كل  م�����ن  امل����دع����وم����ة 
اليمني  اجلنوب  اأب��ن��اء  اجلبهات. 
اإخ���وان���ه���م يف كافة  م���ع  مي��ث��ل��ون 
راأ����س  اليمنية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��وى 
احلربة يف �شدر امل�شروع الإيراين 

اخلبيث يف اليمن.
اأبعاد  ت�����درك  امل��م��ل��ك��ة  اأن  واأك������د 
اجلنوبية  ال��ق�����ش��ي��ة  وت��ع��ق��ي��دات 
وتاأثرها على جمريات الأحداث 
الأخرة يف عدن واأبن و�شبوة، كما 
يواجهها  التي  ال�شعوبات  ت��درك 
اأطراف حوار جدة وتثمن حر�س 

بريطانيا واأملانيا تطالبان طهران باأفعال ال اأقوال

البنتاغون: متم�سكون بت�سديد العقوبات على اإيران
الحتالل يقمع اآلف املتظاهرين يف غزة وال�سفة

�ستتحمل  اإ���س��رائ��ي��ل  ع���ون: 
لبنان على  هجوم  اأي  نتائج 

•• بريوت-وكاالت:

مي�شال  ال��ل��ب��ن��اين،  الرئي�س  ق��ال 
اإ�شرائيل  اإن  عون، ام�س اجلمعة، 
هجوم  اأي  ن���ت���ائ���ج  ���ش��ت��ت��ح��م��ل 
ع���ل���ى ب�������الده، وذل������ك ب���ع���د اأي�����ام 
م��ن م��واج��ه��ة ع��ل��ى احل����دود بن 
اإ����ش���رائ���ي���ل وم��ل��ي�����ش��ي��ا ح����زب اهلل 

املدعومة من اإيران.
ونقلت رويرتز عن مكتب الرئي�س 
اللبناين قوله خالل اجتماع مع 
اخلا�س  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن�����ش��ق 
�شيادة  على  اع��ت��داء  اأي  لبنان  يف 
�شيقابل  اأرا�شيه  و�شالمة  لبنان 
بدفاع م�شروع عن النف�س تتحمل 
من  عنه  يرتتب  ما  كل  اإ�شرائيل 

نتائج.
واأكد عون اأن العتداء ال�شرائيلي 
�شكل خروجا عن قواعد ال�شتباك 

بعد �شدور القرار 1701.
ا�شتهدفت  امل����ا�����ش����ي،  والأح���������د 
عربة  اهلل  ح������زب  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
ع�شكرية اإ�شرائيلية على احلدود، 
بق�شف  اإ���ش��رائ��ي��ل  ردت  ح���ن  يف 
بقذائف  ل���ب���ن���ان  داخ������ل  م����واق����ع 

مدفعية وطائرات مروحية.

رف�س الطعن على قرار جون�سون بتعليق اأعمال الربملان 
•• لندن-وكاالت:

قرار  اأم�س اجلمعة، طعًنا يف  لندن،  الأوىل يف  الدرجة  رف�شت حمكمة 
الربملان،  اأع��م��ال  تعليق  جون�شون  بوري�س  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  رئي�س 
حمكمة  اأم��ام  بورنيت  اإي��ان  القا�شي  وق��ال  املقبل.  الأ�شبوع  من  اعتباراً 

العدل يف اإجنلرتا وويلز، وهي حمكمة ابتدائية، اإنه مت رف�س الطعن.
�شتعقد  التي  العليا  املحكمة  اإىل  الق�شية  برفع  �شمحت  املحكمة  لكن 
وهي  ميلر،  وكانت جينا  �شبتمرب.   17 بتاريخ  امللف  للنظر يف  جل�شتها 
نا�شطة بارزة، ح�شلت �شابًقا على تاأييد املحكمة العليا للتما�س تقدمت 
اإطالق  قبل  ال��ربمل��ان  موافقة  على  احل�شول  على  احلكومة  يجرب  ب��ه 

عملية تفاو�س لعامن مع الحتاد الأوروبي، هي من تقدمت بالطعن.

تظاهرات يف اجلزائر تطالب برحيل رموز النظام ال�سابق
•• اجلزائر-وكاالت:

خرج اجلزائريون، يف اجلمعة ال�29 من احلراك ال�شعبي، يف تظاهرات 
حا�شدة تطالب برحيل ما تبقى من رموز نظام الرئي�س امل�شتقيل عبد 
العزيز بوتفليقة، بينما عززت ال�شلطات الأمنية من انت�شارها ملنع و�شول 
اأعداد اأكرب من املتظاهرين اإىل العا�شمة. ون�شرت ال�شلطات اجلزائرية 
من  ع��ددا  ن�شرت  كما  وال�شرطة.  الأم��ن  ق��وات  من  ا�شتثنائية  تعزيزات 
و�شول  ملنع  خا�شة  اجلزائرية  للعا�شمة  ال�شرقية  املداخل  يف  احلواجز 
املطالبات  من  الرغم  على  العا�شمة،  اإىل  املتظاهرين  من  اأك��رب  اأع��داد 
ال�شيا�شية ونداءات هيئة احلوار لل�شلطات لرفع هذه احلواجز وال�شماح 
النا�شطون  اأطلق  الأول،  واأم�س،  الت�شييق.  من  واحل��د  التنقل،  بحرية 
وزعماء احلراك ال�شعبي حملة على مواقع التوا�شل الجتماعي حل�شد 

وحث اجلزائرين على اخلروج باأعداد اأكرب يف التظاهرات.

•• عوا�صم-وكاالت:

بن  الربيطاين  ال��دف��اع  وزي��ر  اأعلن 
وال�س، اأم�س اجلمعة، اأن بريطانيا 
املتحدة  ل��ل��ولي��ات  ال��ع��ون  ���ش��ت��ق��دم 
دائ���م���ا ع��ل��ى م�����ش��ار امل���ح���ادث���ات مع 
اإذا كان من املمكن التو�شل  اإي��ران، 
اأن����ه  ل��ك��ن��ه ح�����ذر م����ن  ات����ف����اق،  اإىل 
يجب احلكم على اإي��ران من خالل 

الأفعال ل الأقوال.
واأ���ش��اف وال���س يف موؤمتر �شحايف 
اإ�شرب  مع نظره الأم��رك��ي م��ارك 
الأقوال،  م��ن  اأع��ل��ى �شوتا  الأف��ع��ال 
)اإيران(  �شنعاملهم  اأننا  اأعتقد  لذا 

باأفعالهم ل باأقوالهم.
اتفاق  اإذا كان هناك  اأنه  اأو�شح  كما 
الوليات  �شن�شاعد  اإب���رام���ه  مي��ك��ن 
املتحدة دوما بالطبع يف هذا امل�شار، 
لأنني اأعتقد اأن ال�شالم وال�شتقرار 

يف هذه املنطقة هو ال�شيء الأهم.
اجلمعة،  اأمل��ان��ي��ا،  ق��ال��ت  ذل����ك،  اإىل 
ب��ع��د ك��ي تغر  ال��وق��ت مل ي��ف��ت  اإن 
اإيران م�شارها، وذلك بعدما اأعلنت 
اأخرى  خطوة  اتخذت  اأنها  طهران 
املن�شو�س  ال��ت��زام��ات��ه��ا  لتقلي�س 

•• غزة-وكاالت:

ق��م��ع��ت ق����وات ك��ب��رة م���ن جي�س 
اآلف  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي،  الإح����ت����الل 
على  الفل�شطينين  املتظاهرين 
لقطاع  ال�شرقية  احل����دود  ط���ول 

غزة، اأم�س،
الفل�شطينين  م��ن  اللف  وب���داأ 
بالتوافد  اجل��م��ع��ة  اأم�����س  ع�����ش��ر 
الثالثة  اجل��م��ع��ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
وال�شبعن مل�شرات العودة وك�شر 
احل�������ش���ار ع���ل���ى ط�����ول احل�����دود 

ال�شرقية لقطاع غزة.
وجاءت م�شاركة الفل�شطينين يف 
حماية  ا�شم  حتمل  التي  اجلمعة 
ا�شتجابة  ال���داخ���ل���ي���ة  اجل���ب���ه���ة 
لدعوة من الهيئة العليا مل�شرات 
والتي  وك�����ش��ر احل�����ش��ار  ال���ع���ودة 
دعت اأهايل قطاع غزة للم�شاركة 
جمعة  يف  احلا�شدة  اجلماهرية 
الداخلية  اجل���ب���ه���ة  “حماية 

مبخيمات العودة.
م���ن جنود  ال���ع�������ش���رات  وان��ت�����ش��ر 
مبحاذاة  ال�شرائيلي  الح��ت��الل 
خم����ي����م����ات ال�������ع�������ودة اخل���م�������س 
لطائرات  م��ك��ث��ف  حت��ل��ب��ق  و���ش��ط 

ال�شتطالع يف الجواء.
و�شددت هيئة ك�شرا حل�شار على 

اجلماهرية  امل�شرات  ا�شتمرار 
الفل�شطينين  ح�����ق  حل���م���اي���ة 
ب��ال��ع��ودة رغ���م ك���ل امل��ع��ان��اة التي 
�شببها الحتالل، اإ�شافة اإىل رفع 
غزة  قطاع  ع��ن  وك�شره  احل�شار 

املتوا�شل منذ 13 �شنة.
�شلمية  على  الهيئة  واأك���دت  كما، 
وعلى  وج��م��اه��ري��ت��ه��ا  امل�������ش���رة 
اأهدافها  حتقق  حتى  ا�شتمرارها 
ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت م��ن اأج��ل��ه��ا وهي 
اإىل  ال�����ع�����ودة  يف  ح��ق��ن��ا  ح���م���اي���ة 
الظامل  فل�شطن وك�شر احل�شار 

عن غزة.
وانطلقت م�شرات العودة وك�شر 

 2018 م��ار���س   30 يف  احل�شار 
اإىل  الالجئن  ب��ع��ودة  للمطالبة 
فل�شطن املحتلة، وك�شر احل�شار 

املتوا�شل منذ 13 �شنة.
 3 ا�شيب  الغربية،  ال�شفاة  ويف 
املغلف  املعدين  بالر�شا�س  �شبان 
جي�س  ق���م���ع  خ������الل  ب����امل����ط����اط 
الح����ت����الل مل�������ش���رة ك���ف���ر ق����دوم 
ال�شبوعية املناه�شة لال�شتيطان 
واملطالبة بفتح �شارع القرية املغلق 
انطلقت  وال��ت��ي  ع��ام��ا   16 م��ن��ذ 
نتانياهو للحرم  باقتحام  تنديدا 

البراهيمي يف اخلليل.

م��ع نظرته  �شيبحث  اإ���ش��رب  م���ارك 
التن�شيق  كيفية  ال�شبت،  الفرن�شية، 
الفرن�شية  ال��ب��ح��ري��ة  ج���ه���ود  ب���ن 
ووا�شنطن ل�شمان حرية املالحة يف 

م�شيق هرمز.
واأ����ش���اف يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ايف عرب 
ال���ه���ات���ف ق��ب��ل اج���ت���م���اع اإ����ش���رب مع 
باري�س  ب��اريل يف  فلورن�س  ال��وزي��رة 
“ندرك اهتمام فرن�شا بامل�شاركة يف 
حرية املالحة و�شمانها يف اخلليج، 
و�شنتطلع اإىل اإيجاد طرق لت�شخر 
للتن�شيق  الهتمام  ه��ذا  وا�شتخدام 

ب�شكل اأف�شل مع مبادرتنا.
ال���وزراء  رئي�شة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
فريدريك�شن  م���ت���ه  ال���دمن���ارك���ي���ة 
�شيجري  بلدها  اإن  اجلمعة،  ام�س 
م���ن احللفاء  ع����دد  م���ع  حم���ادث���ات 
بعثة بحرية  ن�شر  الأوروبين حول 

دولية يف م�شيق هرمز.
امل�شاركة  اإمكانية  ندر�س  واأ�شافت 
امل�شعى  يف  ال��دمن��ارك��ي��ة  ال��ب��ح��ري��ة 

الدويل الذي تقوده اأوروبا.
وتابعت جن��ري ح��وارا مع ع��دد من 
ب�����ش��اأن كيفية  ال��ب��ل��دان الأوروب����ي����ة 

تنظيم هذا امل�شعى.

عليها يف التفاق النووي املوقع عام 
.2015

وقال املتحدث با�شم وزارة اخلارجية 
الأملانية يف موؤمتر �شحايف دوري يف 
تزيد  األ  على  اإي���ران  نحث  برلن: 
م��ن ت���اأزمي ال��و���ش��ع. ل ي��زال هناك 

اإي�����ران ك��ي تتخلى عن  اأم����ام  وق���ت 
امل�شار اخلاطئ الذي ت�شلكه.

ه�����ذا واأع�����ل�����ن م���������ش����وؤول اأم����رك����ي 
الأمركية  ال��دف��اع  وزارة  يف  رف��ي��ع 
)ال��ب��ن��ت��اغ��ون( اأم�������س اجل��م��ع��ة، اأن 
ت�شديد  بنهج  متم�شكة  وا���ش��ن��ط��ن 

اإىل  لدفعها  اإي���ران  على  العقوبات 
عقد  اإىل  اأ�����ش����ار  ك��م��ا  ال���ت���ف���او����س. 
حم����ادث����ات اأم���رك���ي���ة ف��رن�����ش��ي��ة يف 
ب���اري�������س م���ن اأج�����ل ت��ن�����ش��ي��ق جهود 

حماية املالحة يف اخلليج.
وقال اإن وزير دفاع الوليات املتحدة 

تون�س حتذر من ا�ستغالل امل�ساجد يف النتخابات
•• تون�س-وكاالت:

حذرت الهيئة العليا امل�شتقلة لالنتخابات يف تون�س، ام�س اجلمعة، من اأي ا�شتغالل 
للم�شاجد ودور العبادة يف الدعاية لأي من املر�شحن املتناف�شن على من�شب رئي�س 

اجلمهورية.
باهتمام  النتخابية،  احلملة  بنزاهة  معنية  وهيئات  التون�شية  ال�شلطات  وتراقب 
�شديد فحوى ما �شيلقيه اخلطباء يف اأول جمعة من اأيام احلملة النتخابية التي 
بداأت الثنن املا�شي. وكان رئي�س الهيئة نبيل بفون قد اعترب يف ت�شريحات �شابقة 

اأن لئمة امل�شاجد تاأثر كبر قد يوجه الناخبن.
وانطلقت يف تون�س، الثنن املا�شي، حمالت الدعاية لالنتخابات الرئا�شية املبكرة 
النتخابية  احلمالت  ت�شهد  ب��اأن  توقعات  و�شط  مر�شحا،   26 فيها  يتناف�س  التي 
 12 حتى  تون�س  يف  النتخابية  الدعاية  وت�شتمر  املر�شحن.  بن  حامية  مناف�شة 
�شبتمرب اجلاري، على اأن تدخل البالد يف مرحلة ال�شمت النتخابي يف 14 �شبتمرب 

قبل الذهاب اإىل �شناديق القرتاع يف 15 �شبتمرب.
القائمة  اأغ�شط�س،   31 يف  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  امل�شتقلة  العليا  الهيئة  رئي�س  واأع��ل��ن 
الر�شمية النهائية للمر�شحن لالنتخابات الرئا�شية، وت�شم 26 مر�شحا من بن 

تر�شحهم. طلبات  قدموا  �شخ�شا   97
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فعاليات ما قبل �النطالق �إىل 

حمطة �لف�ضاء �لدولية

حمليات

حرب �أفغان�ضتان تقرتب من 

نهايتها لكن �ل�ضالم... بعيد!

عربي ودويل

�ضان جريمان حرم بوفون 

من رقم د�م 15 عاماً

�لفجر �لريا�ضي

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  واأك�������د 
نهيان وقوف  اآل  زاي��د  حممد بن 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
يف  ال�شقيق  ال�����ش��ودان  ج��ان��ب  اإىل 
جهوده الرامية اإىل احلفاظ على 

وحدته واأمنه وا�شتقراره.
املجل�س  رئي�س  اأع��رب  جانبه  من 

�شكره  ع��ن  ال�����ش��ودان  يف  ال�شيادي 
و تقديره ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان على ما 
اأخ��وي��ة طيبة  م��ن م�شاعر  اأب����داه 
متمنيا   .. و�شعبه  ال�شودان  جت��اه 
لدولة الإمارات مزيدا من التقدم 

و الزدهار.

اجل��م��ي��ع ع��ل��ى احل����وار وجتنب 
اإراقة الدماء.

اأنها  اأعلنت  ال�شعودية  وك��ان��ت 
ت���ت���اب���ع ال����ت����ط����ورات الأخ�������رة 
جنوب  وحم���اف���ظ���ات  ع����دن  يف 
اأ�شفها  ع���ن  وع�����ربت  ال���ي���م���ن، 
الأ�شقاء يف  الفتنة بن  لن�شوب 

اليمن. 
ال�شرعية  واأع��ل��ن حت��ال��ف دع��م 
يف ال��ي��م��ن، اأم�����س اجل��م��ع��ة، اأن 
اأطلقته  ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ا  ����ش���اروخ���ا 
م��ل��ي�����ش��ي��ا احل�����وث�����ي امل���وال���ي���ة 
عمران  حمافظة  م��ن  لإي����ران، 
�شعدة  حم���اف���ظ���ة  يف  ����ش���ق���ط 

�شمايل البالد.

امل�شرتكة  ال��ق��ي��ادة  واأو���ش��ح��ت 
للتحالف العربي، اأن احلوثين 
البالي�شتي  ال�����ش��اروخ  اأط��ل��ق��وا 
من مديرية ححرف �شفيان يف 

حمافظة عمران.
وداأبت امليلي�شيات احلوثية على 
والطائرات  ���ش��واري��خ  اإط����الق 
امل�شرة املفخخة باجتاه املناطق 
املدنية الآهلة بال�شكان جنوبي 
العربي  التحالف  لكن  اململكة، 

جنح يف اعرتا�س غالبيتها.
و���ش��ق��ط��ت ب��ع�����س امل���ق���ذوف���ات 
مدنية  من�شاآت  على  احل��وث��ي��ة 
بن  اإ�شابات  يف  الأم��ر  وت�شبب 

املدنين.

حزب املحافظني يخ�صر وجهه املقبول:

اآل جون�سون: الأخوة كارامازوف يف ن�سخة اإجنليزية!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

اأ�شبحت الدراما �شك�شبرية، لقد قرر جو جون�شون، 
دائ����م العجاب  ك���ان  ال����ذي  ل��ب��وري�����س،  ال���ش��غ��ر  الأخ 
ب�شقيقه، اأن يغادر يوم اخلمي�س، هو الذي كان وزيرا 
اإىل  الأم���ر  ب��ه  وان��ت��ه��ى  اأخ��ي��ه،  حكومة  يف  للخارجية 

يف  م��دم��رة:  ب�شيطة  ت��غ��ري��دة  يف  مو�شحا  الن��ه��ي��ار، 
لعائلتي  ال��ولء  بن  امت��زق  كنت  الأخ���رة،  الأ�شابيع 
التوتر،  ه�����ذا  ح����ل  ي���ت���م  مل  ال���وط���ن���ي���ة،  وامل�����ش��ل��ح��ة 
ووزير  كنائب  اأدواري  اخ���رون  ليتوىل  ال��وق��ت  وح��ان 

للخارجية.
)التفا�شيل �س11(

تظاهرات مناه�صة لدم�صق ورو�صيا يف اإدلب
دوريات تركية اأمريكية 

باملنطقة الآمنة �سمايل �سوريا 
•• عوا�صم-وكاالت:

قال وزير الدفاع الرتكي خلو�شي اأكار، اأم�س اجلمعة، اإن هناك خطط 
�شوريا  الآم��ن��ة يف  املنطقة  اأم��رك��ا يف  م��ع  برية م�شرتكة  دوري���ات  لبدء 
اأردوغ���ان،  ال��رتك��ي رج��ب طيب  8 �شبتمرب. وك��ان الرئي�س  ي��وم الأح���د 
اأم��ام الالجئن ال�شورين  اأوروب��ا  هدد باأن بالده قد تفتح الأب��واب اإىل 
اإذا مل حت�شل اأنقرة على امل�شاعدات الدولية الالزمة. واعترب اأردوغان 
اأمركا، لكننا  اأقمنا املنطقة الآمنة يف �شوريا مع  لو  اأنه �شيكون مثالياً 

م�شتعدون للتحرك منفردين.
�شوريا  اآمنة يف  اإقامة منطقة  على  ع��ازم  اأن��ه  الرتكي  الرئي�س  واأ���ش��اف 

�شرقي الفرات بحلول الأ�شبوع الأخر من �شبتمرب اجلاري.
وقال اإن اأنقرة تهدف لإعادة توطن حوايل مليون من اإجمايل 3.65 
مليون �شوري يف هذه املنطقة. كما اعترب اأنه �شن�شطر اإىل فتح البوابات. 

ل ميكن اإجبارنا على حتمل هذا العبء وحدنا، وفق تعبره.
اإىل ذلك، جتمع مئات املتظاهرين اأم�س يف حمافظة اإدلب تنديدا بالنظام 
ال�شوري وحليفه الرو�شي، اللذين �شنا لأ�شهر عدة عمليات ق�شف دامية 
على �شمال غرب �شوريا قبل اإعالن هدنة، بح�شب مرا�شلي وكالة فران�س 
بر�س. ورفع نحو األف متظاهر يف �شاحة رئي�شية قرب معرب باب الهوى 
احلدودي مع تركيا، اأعالم املعار�شة ولفتات تدعو اإىل �شقوط النظام 
ومو�شكو. وكتب على اإحدى الالفتات الثورة فكرة والفكرة ل متوت، يف 
اإ�شارة اإىل احلركة الإحتجاجية ال�شعبية التي اندلعت عام 2011 ومت 

قمعها بالقوة ما ادى اإىل اندلع النزاع يف البالد.

ال جون�شن.. ا�شرة نخبوية

جانب من مليونية الوفاء لل�شعودية والإمارات بعدن )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

ملك اإي �سواتيني باليوم الوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام:

اإىل  “حفظه اهلل” برقية تهنئة  اآل نهيان رئي�س الدولة  بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
جاللة امللك م�شواتي الثالث ملك مملكة اإي �شواتيني وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
�شاحب  وبعث  الثالث.  م�شواتي  امللك  جاللة  اإىل  مماثلتن  تهنئة  برقيتي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتن اإىل معايل ثيمبا ما�شوكو رئي�س وزراء مملكة اإي �شواتيني.

معر�س عجمان للطوابع يقيم حما�سرات تثقيفية عن العمالت التاريخية
•• عجمان-وام:

 �شمن فعاليات معر�س عجمان للطوابع والعمالت 2019 
وكيفية  واأهميتها  العمالت  تاريخ  حول  تثقيفية  حما�شرة 
عمر  حممد  خاللها  ا�شتعر�س  عليها،  واملحافظة  تقييمها 
العمالت  لتقييم  الإ���ش��الم��ي  ال��دي��ن��ار  �شركة  �شاحب  ن��ت��و، 
)DIM( يف اململكة العربية ال�شعودية، تاريخ العمالت التي 
تعدُّ نافذة لقراءة تاريخ الدول، وج�شراً يتجول من خالله 
القدمية واحلديثة، ملعرفة ثقافاتها  العامل  الهاوي يف دول 

وعاداتها، وتناولت املحا�شرة كيفية تقييم العمالت ودرجات 
التقييم التي يتم من خاللها تقدير قيمتها وبالتايل حماية 

الهواة من الغ�س واملبالغة يف الأ�شعار.
اأن ه����اوي ج��م��ع العمالت  ن��ت��و خ���الل حم��ا���ش��رت��ه  واأو����ش���ح 
املحرتف يجب اأن تكون لديه خلفية كبرة بجميع العمالت، 
اأ�شالتها، موؤكداً  العملة وتقييم  �شاأنه معرفة قراءة  ما من 
اأن قراءة العمالت ومعرفة تواريخ الدول التي تنتمي اإليها 
تعطي الهاوي �شورة وا�شحة عن مدى ندرتها وهو العامل 

الأهم يف تقييم العملة.

ب���ارز، من  ال��ث��اين م��ن املعر�س بح�شور دويل  ال��ي��وم  ومت��ّي��ز 
اإىل  خ�شي�شاً  القادمن  والعمالت  الطوابع  ج������مع  ه������واة 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، حل�����ش��وره وامل�����ش��ارك��ة يف 

فعالياته.
التجار  ب��ن  ال�شفقات  م��ن  العديد  كذلك  املعر�س  و�شهد   
وال����ه����واة ل��ب��ي��ع و����ش���راء جم��م��وع��ات وا���ش��ع��ة م���ن العمالت 
قبل  م��ن  باملعر�س  الكبر  الهتمام  جانب  اإىل  وال��ط��واب��ع، 
للمرة  احل��دث  ه��ذا  بانطالقة  رحبت  التي  الإع���الم  و�شائل 

الأوىل يف عجمان.

اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم الجتار بالب�سر تعقد 
اجتماعها ال� 45 برئا�سة قرقا�س

�سرطة اأبوظبي تفتتح مكتبا للت�سامح

•• اأبوظبي -وام:

 45 ال�  اجتماعها  بالب�شر  الإجت��ار  جرائم  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  عقدت 
ال��دول��ة لل�شوؤون  ق��رق��ا���س وزي���ر  ب��ن حممد  اأن���ور  ال��دك��ت��ور  برئا�شة م��ع��ايل 

اخلارجية، رئي�س اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم الجتار بالب�شر.
بالب�شر،  الجت��ار  جرائم  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  باأع�شاء  معاليه  ورّح��ب 
واأكد على �شرورة العمل الدوؤوب يف مواجهة هذه اجلرمية ب�شكل من�شق مع 

ال�شركاء املحلين والدولين.
العربية  الإم��ارات  الإن�شان لدولة  اللجنة م�شتجدات ملف حقوق  وعر�شت 
والتي  امللف  هذا  تعزيز  يف  املعنية  اجلهات  بها  تقوم  التي  واجلهود  املتحدة 
حققت العديد من الإجنازات مبا يتما�شى مع تطلعات الدولة واللتزامات 

الدولية.
الوطنية  اللجنة  بها  �شتقوم  التي  اخلارجية  امل�شاركات  اللجنة  بحثت  كما 

يف  اللجنة  دور  تعزيز  اأهمية  على  معاليه  واأك���د  ال��ق��ادم��ة،  الأ���ش��ه��ر  خ��الل 
اجلهود الدولية من خالل امل�شاركة يف الفعاليات الدولية واأهمية التوقيع 
والط��الع على  اخل��ربات  لتبادل  املجال،  ه��ذا  التفاهم يف  وتفعيل مذكرات 

اأف�شل املمار�شات.
للجنة  امل�شتقبلية  والتطلعات  اخلطط  اإىل  التطرق  مت  الجتماع  وخ��الل 
ذات  الدولية  واملنظمات  الأج��ه��زة  مع  التعاون  تكثيف  خ��الل  من  الوطنية 
للعاملن يف جمال مكافحة  وور���س عمل تخ�ش�شية  برامج  لتنفيذ  ال�شلة 
الأكادميية  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  معاليه  ووج��ه  بالب�شر،  الجت��ار  جرائم 

لإعداد التقارير والبحوث لتو�شيع ال�شراكات مع جميع القطاعات.
وختاماً اأثنى معاليه على جهود الأع�شاء واملوؤ�ش�شات يف الدولة يف مكافحة 
ملكافحة  الوطنية  للجنة  ال�شنوي  التقرير  باإ�شدار  واأ���ش��اد  اجلرمية،  ه��ذه 
جرائم الجتار بالب�شر للعام 2018 وهو التقرير العا�شر الذي يربز جهود 

الدولة يف هذا املجال.

•• اأبوظبي-وام:

للمتعاملن  املدينة  �شرطة  مركز  يف  للت�شامح  مكتبا  اأبوظبي  �شرطة  افتتحت 
بهدف الإ�شالح بن املتخا�شمن ودياً قبل فتح البالغ وذلك يف اإطار مبادرات 
�شهيل  حممد  العميد  املكتب  افتتح  اجلنائي.  الأم���ن  قطاع  يف  الت�شامح  ع��ام 

الرا�شدي، مدير قطاع الأمن اجلنائي يف �شرطة اأبوظبي يرافقه العميد خالد 
، والعقيد حمد عبد اهلل  الإداري��ة  القطاع لل�شوؤون  اأحمد مري�س، نائب مدير 
النيادي، مدير مديرية �شرطة العا�شمة، والعقيد حممد ح�شن اخلوري، نائب 
مدير املديرية لل�شوؤون الإدارية والعمليات، واملقدم حممد علي الظاهري، نائب 

مدير املديرية ل�شوؤون املراكز، وروؤ�شاء الأق�شام، وعدد من ال�شباط.

»قيادة النفرادي« تفوز بكاأ�س التفوق 2019 فى ختام مناف�سات تدريب القوات امل�سلحة
•• اأبوظبي-وام:

�شهد اللواء الركن عقاب �شاهن رئي�س هيئة العمليات بالقيادة 
العامة للقوات امل�شلحة ختام مناف�شات تدريب القوات امل�شلحة 
بن قيادات ووحدات القوات امل�شلحة والتي توجت بفوز قيادة 

التدريب النفرادي بكاأ�س التفوق التدريبي لعام 2019 .
وتاأتي املناف�شات �شمن حر�س القيادة العامة للقوات امل�شلحة 
على رفع م�شتوى الكفاءة ملنت�شبي القوات امل�شلحة و�شول بهم 
اىل م�شتوى اجلاهزية الع�شكرية بالإ�شافة اىل قيا�س م�شتوى 
التدريب وخلق روح التناف�س ال�شريف بن كافة وحدات القوات 

امل�شلحة.
ويف بداية الحتفال الذي ح�شره عدد من كبار �شباط القوات 
األقى العميد الركن �شعيد �شاملن من القيادة العامة  امل�شلحة 
خللق  ج��اءت  املناف�شات  ب��اأن  فيها  اأك��د  كلمة  امل�شلحة  للقوات 

وال��ت��ي مت��ث��ل جميع  امل�����ش��ارك��ة  ال��ف��رق  ب��ن  التناف�شية  ال����روح 
خمرجات  واإظ��ه��ار  لتاأكيد  وال�شعي  امل�شلحة  ال��ق��وات  وح���دات 
التدريب الفردي يف امل�شاة والأ�شلحة واملهمات الكيميائية وهي 
الروح  على  مبا�شرا  تاأثرا  للم�شاة  اإن  حيث  اأ�شا�شية  موا�شيع 
املعنوية للفرد والوحدة وت�وؤثر اأي�شا على الن�شباط واللياقة 

البدنية والعمل لروح الفريق.
بالتطوير  ق��دم��ا  مت�شي  ال��ي��وم  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  اإن  واأ����ش���اف 
م�شاركاتها  م��ع  ذل��ك  وي��ت��زام��ن  امل��ج��الت  ك��اف��ة  والتحديث يف 
اخلارجية لدعم الدول ال�شديقة وال�شقيقة حيث اأثبت جنودنا 
يوما بعد اليوم اأن املقاتل الإماراتي لديه الكفاءة والقدرة على 
ذلك  يكون  ول��ن  ال��ظ��روف  و يف خمتلف  امل��ه��ام  اأ�شعب  حتقيق 
اأكفاء وجنود حمبن  اإل بوجود منظومة تدريب فعالة وقادة 
عاليا  الإم���ارات  علم  رفع  على  وحري�شون  وقيادتهم  لوطنهم 

و�شاخما.

وتوجه العميد الركن �شعيد �شاملن من القيادة العامة للقوات 
امل�شلحة بجزيل ال�شكر والعرفان للقيادة احلكيمة وعلى راأ�شها 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “حفظه 
دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
على  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
امل�شلحة  قواتنا  العظيمة يف دعم  الكرمية وجهودهم  عنايتهم 
ومتابعة تطويرها والرتقاء بها وحر�شهم على تاأهيل الكوادر 
الو�شائل من خالل  اأح��دث  وفق  وتدريبها  واإعدادها  الب�شرية 

التدريبات والتمارين الع�شكرية.
ويف نهاية الحتفال قام اللواء الركن عقاب �شاهن رئي�س هيئة 
الكوؤو�س  بتوزيع  امل�شلحة  للقوات  العامة  بالقيادة  العمليات 

واجلوائز على الفائزين.

الإمارات للتنمية الجتماعية و الفجرية الجتماعية الثقافية توقعان اتفاقية �سراكة
الفجرة  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
وبح�شور  ال��ث��ق��اف��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
من  الإداري  ال���ط���اق���م  م����ن  ع�����دد 
اجل����ه����ت����ن. ق������ال ب�����ن ع����ن����رب: اإن 
جمعية  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع 
الثقافية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ف��ج��رة 
اإدارة  ل�����ش��ع��ي  ت��رج��م��ة ح��ي��ة  ي���اأت���ي 
يف  التميز  نحو  املتوا�شل  اجلمعية 
علمية  اأ�ش�س  على  املجتمع  خدمة 
على  الوا�شع  والنفتاح  وح�شارية، 

مناطق وفئات م�شتهدفة جديدة.
ي�شكل  التعاون  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
�شل�شلة من  الأح��دث �شمن  املبادرة 
تنظمها  التي  وال�شراكات  املبادرات 
اجلمعية التي تهدف اإىل امل�شاهمة 
الجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

للتنمية  الإم������ارات  جمعية  وق��ع��ت 
اخليمة  راأ���������س  يف  الج���ت���م���اع���ي���ة 
مذكرة تفاهم مع جمعية الفجرة 
الفجرة،  يف  الثقافية  الجتماعية 
تن�س على تعاون الطرفن يف تعزيز 
املبا�شر  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون  فر�س 
الجتماعية  والأن�شطة  للفعاليات 
الثقافية  الأن�شطة  على  والرتكيز 
ب��ن اجل��م��ع��ي��ت��ن يف اإم���ارت���ي راأ����س 
اخل���ي���م���ة وال����ف����ج����رة، ح���ي���ث وقع 
املذكرة �شعادة خلف �شامل بن عنرب 
جمعية  ع��ام  م��دي��ر  الرئي�س  ن��ائ��ب 
الجتماعية،  للتنمية  الإم�������ارات 
ال��ظ��ن��ح��اين رئي�س  و���ش��ع��ادة خ��ال��د 

خطوة  ي��ع��د  الج��ت��م��اع��ي��ة  للتنمية 
م��ه��م��ة ع��ل��ى ط��ري��ق ت��ع��زي��ز العمل 
ال��وط��ن��ي امل�����ش��رتك ال���ذي ي�شب يف 
موؤكداً  وال��ن��ا���س،  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة 

وال���ث���ق���اف���ي���ة يف دول�������ة الإم����������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وامل��ن��ط��ق��ة ب�شكل 
الظنحاين  اأو�شح  عام. من جانبه، 
الإم����ارات  جمعية  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأن 

اأهمية هذه التفاقية التي حتتوي 
اأثر  لها  �شيكون  مم��ي��زة  ب��ن��ود  على 
الثقايف  امل�شهدين  يف  كبر  اإيجابي 

والجتماعي بدولة الإمارات.
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اأخبـار الإمـارات

فعاليات ما قبل النطالق اإىل حمطة الف�ساء الدولية

•• رو�صيا-الفجر:

الف�شاء  حمطة  اإىل  الن��ط��الق  ملهمة  والبديل  الرئي�س  الطاقمان  ق��ام 
غاغارين  مركز  يف  غ��اغ��اري��ن  متحف  ب��زي��ارة  �شبتمرب،   25 يف  ال��دول��ي��ة 
لتدريب رواد الف�شاء يف �شتار �شيتي، رو�شيا ، يف 5 �شبتمرب، حيث �شاهد 
كتاب  بتوقيع  وقاموا  التاريخية  الف�شائية  الأثرية  القطع  الف�شاء  رواد 

الزوار يف متحف مكتب يوري جاجارين. ثم توجهوا اإىل امليدان الأحمر 
مبا  الف�شاء،  اإىل  النطالق  ت�شبق  التي  التقليدية  لالأن�شطة  مو�شكو  يف 
ُدفنت رفات �شخ�شيات  الكرملن حيث  الزهور على جدار  يف ذلك و�شع 

رو�شية هامة اأّّثرت يف قطاع الف�شاء.
غ��اغ��اري��ن و�شرجي  م��ن  ك��ل  ق��رب  ال����ورود على  الطاقمن  اأف����راد   ي�شع 
“كوزموز” التي زرعها يوري  البلوط  �شجرة  بزيارة  كوروليف.  وقاموا 

اإىل  التاريخية  رحلته  من  يومن  بعد   1961 اأب��ري��ل   14 يف  غاغارين 
الف�شاء يف 12 اأبريل.  

من املقرر اأن ينطلق الطاقم الرئي�شي ، الذي ي�شم هزاع املن�شوري ، وقائد 
املهمة اأوليغ �شكريبو�شكا من رو�شكو�شمو�س، ومهند�شة الطران جا�شيكا 
25 �شبتمرب من حمطة  مر من نا�شا، اإىل حمطة الف�شاء الدولية يف 
.MS-15 بايكونور كوزمودروم يف كازاخ�شتان على منت املركبة �شويوز

�شيكون هزاع املن�شوري اأول رائد ف�شاء عربي ي�شل اإىل حمطة الف�شاء 
بالتعاون مع وكالت  بالتجارب منها  العلمية مليئة  اإن مهمته  الدولية. 
املناهج  م��ن  حماكاتها  مت��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  وك��ذل��ك   ، العاملية  الف�شاء 
الفعاليات  اأي�����ش��اً   مهمته  وم��ن  املتحدة.  العربية  الإم����ارات  يف  املدر�شية 
التعليمية حيث �شيتم التوا�شل مع الطالب مبا�شرة من حمطة الف�شاء 

الدولية والتفاعل معهم والإجابة على اأ�شئلتهم.

•• دبي -وام:

ن��ف��ذت م��وؤ���ش�����ش��ة ت��اك�����ش��ي دب���ي اأكرث 
األف رحلة للقادمن عرب   800 من 
م���ط���ارات دب���ي خ���الل ���ش��ه��ري يوليو 
ب���واق���ع اأكرث  واغ�����ش��ط�����س امل��ا���ش��ي��ن 
املوؤ�ش�شة  ورف��ع��ت  راك���ب.  مليون  م��ن 
جاهزيتها ل�شتقبال وفود امل�شافرين 
العائدين من اإجازاتهم عرب مطارات 
ال���دول���ة.  اأر�������س  اإىل  ال���دول���ي���ة  دب����ي 
اآل  حممد  يو�شف  ال��دك��ت��ور  واأو���ش��ح 
علي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة تاك�شي 
اأ�شطول  ع�����ززت  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  دب����ي 
مطارات  مباين  يف  املتوفر  مركباتها 

4000 مركبة من املركبات العائلية املخ�ش�شة  دبي لي�شل اإىل اأكرث من 
لنقل امل�شافرين.

تاك�سي دبي تنفذ 800 األف رحلة عرب مطارات الإمارة

»Int-Ball« للتعريف بكيفية ا�صتخدام الروبوت الياباين

تعاون ما بني مركز حممد بن را�سد للف�ساء ووكالة ا�ستك�ساف الف�ساء اليابانية لعقد فعاليات تعليمية
•• طوكيو- دبي-الفجر:

را�شد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  ي��ن��ظ��م 
وكالة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ل��ل��ف�����ش��اء، 
اليابانية  ال���ف�������ش���اء  ا���ش��ت��ك�����ش��اف 
)جا�شكا(، فعاليات تعليمية؛ وذلك 
املقبل؛  �شبتمرب   30 اإىل   25 من 
ا�شتخدام كامرا  بكيفية  للتعريف 
وخالل   ،»Int-Ball« ال��روب��وت 
رائد  اأول  املن�شوري،  ه��زاع  تواجد 
اإم��ارات��ي، على منت حمطة  ف�شاء 

.)ISS( الف�شاء الدولية
يف  التعليمية،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت���اأت���ي 
الإماراتين  الطالب  تزويد  اإط��ار 
املعلومات  م��ن  ب��امل��زي��د  وامل��ه��ت��م��ن 
امل�شتخدمة  التقنيات  اأح���دث  ع��ن 
�شيعر�س  حيث  الف�شاء؛  قطاع  يف 
هزاع املن�شوري عرب بث مبا�شر من 
حم��ط��ة ال��ف�����ش��اء ال��دول��ي��ة، كيفية 
Int-« التحكم بالروبوت الياباين

الف�شاء. يف  عمله  واآلية   »Ball
التعليمية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ���ش��ي��ت��خ��ل��ل 
والأجوبة  الأ���ش��ئ��ل��ة  م��ن  جمموعة 
مع طالب دول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة و�شيتم نقلها يف بث مبا�شر 

ب�شناعة الف�شاء«.
قطاع  “اإن  “املري”،  واأ������ش�����اف 
ال��ف�����ش��اء يف دول�����ة الإم���������ارات ويف 
ب�شكل  يتطور  العامل  اأنحاء  جميع 
جديدة  تقنيات  ظ��ه��ور  م��ع  ك��ب��ر، 
الف�شائية  الرحالت  يف  للم�شاعدة 
الف�شاء،  ا�شتك�شاف  ودعم  املاأهولة 
ع��الق��ت��ن��ا مع  ن����رى  اأن  وي�����ش��ع��دن��ا 
ل�شتك�شاف  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال���وك���ال���ة 
ال���ف�������ش���اء، وه�����ي اإح�������دى وك�����الت 
الف�شاء املتقدمة يف جمال تقنيات 
ال��ف�����ش��اء، ت�����ش��ر ب��زخ��م ق���وي بعد 
يف  �شات  خلليفة  الناجح  الإط���الق 

اأكتوبر 2018«.
رئي�س  نائب  واكاتا،  كويت�شي  وقال 
اليابانية  الف�شاء  ا�شتك�شاف  وكالة 
متحم�شون  ن��ح��ن   “ )ج���اك�������ش���ا(، 
با�شتخدام  تعليمي  لتنفيذ م�شروع 
 ،)Int-Ball( ال��روب��وت  ك��ام��را 
حمطة  منت  على  ت�شتخدم  والتي 
خالل   ،)ISS( ال��دول��ي��ة  الف�شاء 
وجود اأول رائد ف�شاء اإماراتي على 

منت املحطة الدولية«.
التعاون  اأن  “واكاتا”،  واأ����ش���اف 
م���ع الإم���������ارات ب�����داأ ع��ن��د اإط����الق 

ال��ق��م��ر ال���ش��ط��ن��اع��ي الإم����ارات����ي 
خليفة �شات، على مركبة الإطالق 
H-IIA رقم 40 العام املا�شي«.

حلظات  يف  م��ع��ن��ا  “كان  وت����اب����ع، 
اإطالق خليفة �شات معايل الدكتور 
بالهول  اهلل حميد  ب��ن عبد  اأح��م��د 
ل�شوؤون  دول������ة  وزي������ر  ال���ف���ال����ش���ي 
الدكتور  و���ش��ع��ادة  ال��ع��ايل،  التعليم 
حممد نا�شر الأحبابي، مدير عام 
و�شعادة  للف�شاء،  الإم����ارات  وك��ال��ة 
رئي�س  امل���ن�������ش���وري،  ع��ب��ي��د  ح���م���د 
بن  حم��م��د  م���رك���ز  اإدارة  جم��ل�����س 
را�شد للف�شاء و�شعادة يو�شف حمد 
ال�شيباين، مدير عام املركز ، وكنت 
ب�شغفهم  و����ش���ع���رت  م��ع��ه��م  ه���ن���اك 

القوي ل�شتك�شاف الف�شاء«.
امل�����ش��روع �شيكون  اأن ه��ذا  واأو���ش��ح، 
با�شتخدام  ت���ع���اوين  م�����ش��روع  اأول 
 ،)KIBO( خمترب كيبو الياباين
م��ن��ذ ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون ب��ن وكالة 
 )UAESA( للف�شاء  الإم���ارات 
ووكالة ا�شتك�شاف الف�شاء اليابانية 

)JAXA( يف عام 2016.
وتابع، “ناأمل اأن توؤدي هذه التجربة 
Int-( ال���روب���وت  م��ع  التعليمية 

خليفة،  جامعة  يف  �شبتمرب  و10 
للتعرف  ت��ع��ل��ي��م��ي��ت��ن؛  ف��ع��ال��ي��ت��ن 
بالروبوت  ال��ت��ح��ك��م  بكيفية  اأك����رث 
واآلية   »Int-Ball« ال���ي���اب���اين 

عمله يف الف�شاء.
املدير  امل���ري، م�شاعد  ���ش��امل  وق���ال 
والتقنية  العلمية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام 
يف مركز حممد بن را�شد للف�شاء، 
وم��دي��ر ب��رن��ام��ج الإم������ارات ل���رواد 
وكالة  مع  ال�شراكة  “اإن  الف�شاء: 
اليابانية  ال���ف�������ش���اء  ا���ش��ت��ك�����ش��اف 

يف غرفة التحكم يف مركز ت�شوكوبا 
اليابانية  للوكالة  التابع  الف�شائي 
ل���ش��ت��ك�����ش��اف ال��ف�����ش��اء اجل����وي ويف 
مركز حممد بن را�شد للف�شاء يف 

دبي.
را�شد  ب��ن  حممد  م��رك��ز  و�شينظم 
للف�شاء ووكالة ا�شتك�شاف الف�شاء 
انطالق  قبل  )جاك�شا(،  اليابانية 
اأول رائد ف�شاء اإماراتي  عربي اإىل 
 ،)ISS( الدولية  الف�شاء  حمطة 
دبي،  جامعة  يف  �شبتمرب   9 يومي 

يف  �شت�شهم   ،)JAXA( ج��اك�����ش��ا 
ت��ع��زي��ز اخل������ربات الإم����ارات����ي����ة يف 
جمال ا�شتك�شاف الف�شاء ورحالت 
املاأهولة، من خالل تبادل  الف�شاء 
لتطوير  املختلفة  واملعارف  العلوم 

هذا القطاع الهام.«
هذه  اأن  ����ش���ع���داء  “نحن  وت����اب����ع، 
تعزيز  م����ن  ���ش��ت��م��ك��ن��ن��ا  ال�������ش���راك���ة 
ع���ل���وم ال��ف�����ش��اء ب���ن ال���ط���الب يف 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
لالهتمام  اإل��ه��ام��ه��م  يف  و�شت�شهم 

التعاون  م��ن  م��زي��د  اإىل   )Ball
كيبو  خمترب  با�شتخدام  امل�شتقبلي 
حمطة  يف   )KIBO( ال��ي��اب��اين 
الدولية، خالل رحالت  الف�شائية 
الطويلة  الإماراتين  الف�شاء  رواد 

الأمد املقبلة«.
الف�شاء  رائ���د  اأن  ذك���ره،  واجل��دي��ر 
�شرحا  �شيعر�س  املن�شوري،  ه��زاع 
اجلاري،  �شبتمرب   30 يف  مف�شال 
ح���ول  كيفية ع��م��ل ال���روب���وت عرب 
الف�شاء  م���ن حم��ط��ة  م��ب��ا���ش��ر  ب���ث 

ال���دول���ي���ة، ل��ل��ط��الب امل��ب��ت��ع��ث��ن يف 
تعليمية  ف��ع��ال��ي��ة  ���ش��م��ن  ال��ي��اب��ان، 
را�شد  ب���ن  حم��م��د  م��رك��ز  ينظمها 
وكالة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ل��ل��ف�����ش��اء، 
ومن  اليابانية.  الف�شاء  ا�شتك�شاف 
دولة  الفعالية يف  ه��ذه  نقل  امل��ق��رر 
الإم����ارات وحت��دي��داً يف مقر مركز 
حممد بن را�شد للف�شاء؛ ليت�شنى 
للطالب الإماراتين معرفة املزيد 
الأ�شئلة  وت��وج��ي��ه  ال���روب���وت  ح���ول 

لرائد الف�شاء هزاع املن�شوري.

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم 2019/1728 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- وليد م�شطفى قناوي اإبراهيم  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/اأحمد عبدالباقي الطاهر عامر 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   -
املبلغ املنفذ به وقدره )61292( درهم اىل طالب التنفيذ  بدفع 
الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/3480  تنفيذ عمايل 

الواحد   اليوم  الطبي جلراحات  املنفذ �شده/1- مركز خط احلياه  اىل 
ابراهيم  اهلل  ع��ن��اي��ت  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
ده��ان�����ش��ي ومي��ث��ل��ه / ع��ب��دال��رح��م��ن ع��ب��داهلل ح�شن امل�����ش��رب - ق��د اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )155987( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/3815   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شدهما/1- برامي جلوبال لالإ�شتثمار - �س ذ م م 2-باتر مروان 
وليد  التنفيذ/و�شام  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  بيوك  ر�شيد 
ا�شعد باكر وميثله / عبدالكرمي جودت عبداهلل اإ�شتيتيه - قد اأقام عليك 
املبلغ املنفذ به وقدره  الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
)643155( درهم بالت�شامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/3668 تنفيذ جتاري  

ا�شحاق جمهول حمل  ���ش��ده/1- مراتب علي حممد  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبدالعال اأبو الفتوح اإبراهيم اأبو 
الفتوح  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )27081.5( درهم اىل طالب التنفيذ 
الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.   خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
تهتم  برعاية احليوانات وحمايتها 

بيئة راأ�س اخليمة وال�سندوق الدويل  للرفق باحليوان توقعان مذكرة تفاهم 
•• راأ�س اخليمة –الفجر 

راأ���س اخليمة موؤخرا مع  والتنمية يف  البيئة  وقعت هيئة حماية 
ال�شندوق الدويل للرفق باحليوان )ايفو( مذكرة تفاهم، مبقر 
الهيئة يف راأ�س اخليمة. وياأتي توقيع هذه املذكرة  لو�شع اأ�شا�س 
املعرفة  وتبادل  امل�شرتكة  وتعزيز اجلهود  الطرفن  للتعاون بن 
واخلربات الوا�شعة واملتخ�ش�شة لديهما يف العديد من املجالت 
الرئي�شة ذات ال�شلة بالأن�شطة البيئية. وقد قام بتوقيع املذكرة 
حماية  هيئة  ع��ام  مدير  الغي�س  حممد  �شيف  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل 
التنفيذي  امل��دي��ر  داون���ز  ال��دي��ن  ع��ز  ال�شيد  و  والتنمية،  البيئة 
الدويل للرفق  افريقيا لل�شندوق  الأو�شط و�شمال  ال�شرق  ملكتب 

باحليوان )ايفو(. 
ومبوجب مذكرة التفاهم �شيعمل الطرفان على تدريب موظفي 
ت�شمن  ال��ت��ي  وال��ل��وائ��ح  الأن��ظ��م��ة  تطبيق  ع��ل��ى  املعنية  اجل��ه��ات 
الن�شاطات  ممار�شة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  البيئية  النظمة  ا�شتدامة 
الق�شايا  لعالج  وتوجيهها  باحليوان  الرفق  جمال  يف  التوعوية 
املحافظة  يف  التعاون  على  ت�شمل  كما  باحليوان.  للرفق  املحلية 
الدويل  ال�شندوق  ف��اأن  للمذكرة  ووفقاً  الفطرية.   احلياة  على 
للرفق باحليوان �شيقوم بتقدمي معلومات وخربات حول الق�شايا 
املتعلقة برعاية احليوانات وحمايتها. كما �شيعمل الطرفان على 
احلفاظ  �شمان  مع  املتاحة  العلمية  املعلومات  اأف�شل  اإ�شتخدام 
الديني والثقايف عند تبني  البعد  الوطنية ومراعاة  الهوية  على 

اأو دعم اأية اأن�شطة توعوية.  من جانبه اأكد الدكتور �شيف حممد 
الغي�س مدير عام الهيئة ،اإن دولة الإمارات تويل اهتماماً كبراً 
مبو�شوع الرفق باحليوان، والذي يعترب اإحدى الق�شايا املوؤثرة 
وعاداتنا  احلنيف  ديننا  عليها  ين�س  وال��ت��ي  بالبيئة  واملتعلقة 
الجتماعية الأ�شيلة، كما اأ�شاف اإنه من ال�شرورة اأن يتم ت�شجيع 
فئات املجتمع على الإ�شهام يف تعزيز الوعي باأهمية رعاية وحماية 
املخلوقات، من خالل اإطالق الربامج واملبادرات التوعوية الهادفة 
، كما نا�شد ب�شرورة حث اجلمهور على معاملة احليوان باإن�شانية 
اخلا�شة  ال��ربام��ج  ك��اف��ة  يف  امل�����ش��ارك��ة  على  وت�شجيعهم  وب��رف��ق، 
بحماية احليوان، وتوعية اجلمهور بدور احليوانات يف احلفاظ 

على التوازن البيئي الذي ي�شمن ا�شتمرارية احلياة.

�صمن اأن�صطة االأجندة الوطنية خلف�ض معدالت ال�صمنة لدى االأطفال بحلول 2021

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع بالتعاون مع كارفور تطلق برنامج احلقيبة املدر�سية ال�سحية يف 5 اإمارات �سمن 3 اأن�سطة رئي�سة

•• عجمان –الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ن��ظ��م��ت 
“برنامج  ف����ع����ال����ي����ة  امل����ج����ت����م����ع 
ال�شحية”،  امل��در���ش��ي��ة  احل��ق��ي��ب��ة 
عجمان  �شنرت  �شيتي  ك���ارف���ور  يف 
اأطلقت  ب���ع���دم���ا  اخل���م���ي�������س،  ي�����وم 
ال�شحي  والتعزيز  التثقيف  اإدارة 
ب������ال������وزارة ال����ربن����ام����ج ي������وم 24 
كارفور  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اغ�����ش��ط�����س 
ت���دي���ره���ا جم��م��وع��ة ماجد  ال���ت���ي 
وتت�شمن  الإم������ارات،  يف  الفطيم 
يف  حم��ط��ات   5 الفعاليات  اأج��ن��دة 
وعجمان،  وال�شارقة،  دبي  من  كل 
وراأ������������س اخل����ي����م����ة، وال����ف����ج����رة، 

 14 ح��ت��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ات  و�شت�شتمر 
�شبتمرب القادم. 

ال�شحية  احلقيبة  برنامج  ويعمل 
املدر�شية على 3 اأن�شطة رئي�شة هي 
من�شات توعوية يف متاجر كارفور 
لتزويدهن  الأم����ه����ات  ت�����ش��ت��ه��دف 
بالطرق ال�شحية لإعداد احلقيبة 
الو�شفات  خ����الل  م���ن  امل��در���ش��ي��ة 
التي مت تطبيقها من قبل ال�شيف، 
باملهارات  ت��وع��ي��ت��ه��ن  ع���ن  ف�����ش��اًل 
خالل  م��ن  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  الت�شويقية 
البطاقة  ق��راءة  بكيفية  تعريفهن 
اإىل  غ��ذائ��ي،  منتج  لكل  الغذائية 
اختيار  بكيفية  توعيتهن  ج��ان��ب 
ال�شحية  ال���غ���ذائ���ي���ة  ال����ب����دائ����ل 

الوطنية  امل���ب���ادرة  اأن�����ش��ط��ة  �شمن 
ب���اأمن���اط احلياة  ال���وع���ي  »ت��ع��زي��ز 
لرت�شيخ  امل��ج��ت��م��ع«  يف  ال�����ش��ح��ي��ة 
اجلانب الوقائي وتخفي�س معدل 
احلياة،  بنمط  املتعلقة  الأم��را���س 
خل��ف�����س م���ع���دلت ال�����ش��م��ن��ة لدى 
م�شرة  الأطفال بحلول 2021. 
املدر�شية،  الطعام  حقيبة  اأن  اإىل 
م���ن النظام  اأ���ش��ا���ش��ي��اً  ت��ع��د ج�����زءاً 
تعترب  اأنها  كما  للطفل.  الغذائي 
التي ميكن  الرئي�شة  الأ�شباب  من 
الأطفال  ي��ه��دد  خ��ط��راً  ت�شكل  اأن 
الختيار  خ�����الل  م����ن  ب��ال�����ش��م��ن��ة 
الوجبات  لنوعية  ال�شحيح  غ��ر 

الغذائية املقدمة من الأهايل.

لأبنائهن.
تنفيذ  �شيتم  ذل��ك  اإىل  بالإ�شافة 
وور�������س ت�����ش��ت��ه��دف امل���وظ���ف���ن يف 
وحملة  الطبية،  واملناطق  ال��وزارة 
اإل��ك��رتون��ي��ة ت��ف��اع��ل��ي��ة م���ن خالل 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م����واق����ع 
ن�شر  تت�شمن  ب��ال��وزارة،  اخلا�شة 
بهدف  ال�������ش���ح���ي���ة،  ال����و�����ش����ف����ات 
من  �شريحة  اأك���رب  اإىل  ال��و���ش��ول 
الأمهات يف خمتلف اأنحاء الدولة.  

رعاية �شحية �شاملة ومتكاملة
�شريف  ف�شيلة  الدكتورة  واأ�شارت 
والتعزيز  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م��دي��ر 
ال�شحي يف الوزارة، اإىل اأن برنامج 
ياأتي  امل��در���ش��ي��ة  ال��ط��ع��ام  ح��ق��ي��ب��ة 

ال�شحة  وزارة  ح���ر����س  واأك��������دت 
ووق����اي����ة امل��ج��ت��م��ع ع���ل���ى اإط�����الق 
والربامج  واحل���م���الت  امل����ب����ادرات 
برفع  ُت���ع���ن���ى  ال����ت����ي  ال����ت����وع����وي����ة 
م�������ش���ت���وى ال�����وع�����ي ال�������ش���ح���ي يف 
والت�شجيع على ممار�شة  املجتمع، 
وذلك  ال�شليمة،  ال�شحية  احلياة 
يف اإط������ار ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال������وزارة 
ال�شحي�ة  ال�����رع�����اي�����ة  ل����ت����ق����دمي 
ال�شاملة واملتكاملة بطرق مبتكرة 
وم�شتدامة ت�شمن وقاية املجتمع 

من الأمرا�س.
بيجييون،  ف��ي��ل��ي��ب  ال�����ش��ي��د  وق����ال 
مدير ك��ارف��ور الإم���ارات يف ماجد 
اأن  “ي�شرنا  ل��ل��ت��ج��زئ��ة:  ال��ف��ط��ي��م 

بالو�شفات  الأه�����������ايل  ت�����زوي�����د 
الغذائية  وال���ب���دائ���ل  ال�����ش��ح��ي��ة، 
البطاقة  ق���راءة  وكيفية  املنا�شبة 

الغذائية لكل منتج«

اإعداد كتيب و�صفات �صحية
ون������وه������ت ن�������وف خ���م���ي�������س ن���ائ���ب 
والتعزيز  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م��دي��ر 
خمت�س  فريق  قيام  اإىل  ال�شحي، 

ووقاية  ال�شحة  وزارة  مع  نتعاون 
تخدم  فعاليات  لتنظيم  املجتمع 
م������رت������ادي م����ت����اج����ر ك������ارف������ور يف 
كارفور  يف  اآم��ن��ا  لطاملا  الإم����ارات. 
تبني من��ط ح��ي��اة �شحي  ب��اأه��م��ي��ة 
ل���دى الأط���ف���ال، ل���ذا ���ش��ن��ق��وم من 
خ����الل ه����ذه احل��م��ل��ة ب����زرع بذور 
وتعزيز  لديهم  ال�شحية  التن�شئة 
خالل  من  ال�شحي  الغذاء  ثقافة 

ب��اإع��داد كتيب و�شفات  ال���وزارة  يف 
املدر�شية،  الطعام  حلقيبة  �شحية 
حت�شرها،  ���ش��رع��ة  م���راع���اة  م���ع 
من  الأه��������ايل  لآراء  ب���الإ����ش���اف���ة 
والثقافات  اجل��ن�����ش��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
امل����وج����ودة ب���ال���دول���ة، وذل�����ك من 
الور�س  من  �شل�شلة  تنظيم  خالل 
وال��ل��ق��اءات م��ع ع��دد م��ن الأمهات 

يف املدار�س.

ت�ستهدف الأمهات لتوعيتهن بالطرق ال�سحية لإعداد احلقيبة املدر�سية ال�سحية خمتارة  كارفور  متاجر  يف  من�سات  •اإن�ساء 

تفاعلية ت�ستهدف توعية املوظفني يف الوزارة  •ور�س 

ن�سر و�سفات �سحية يف مواقع التوا�سل الجتماعي للوزارة تت�سمن  تفاعلية  اإلكرتونية  •حملة 

توعية الأمهات بالطرق ال�سحية لإعداد حقيبة الطعام املدر�سية من خالل تقدمي و�سفات �سريعة و�سحية والتي ميكن اإعدادها لأبنائهم الربنامج  • ي�ستهدف 

رئي�س منظمة النرتبول يزور �سرطة دبي 
•• دبي-الفجر:

القيادة  اإىل  بزيارة  النرتبول،  منظمة  رئي�س  يانغ،  جونغ  كيم  �شعادة  قام 
العام  الأم��ن  �شتوك،  يورغن  ال�شيد  خاللها  رافقه  دب��ي،  ل�شرطة  العامة 
للربنامج  الأوىل  ال���دورة  انعقاد  هام�س  على  وذل���ك  الن��رتب��ول،  ملنظمة 
العاملي للقيادات ال�شرطية ال�شابة لالإنرتبول الذي ا�شت�شافته اإمارة دبي، 
وكان يف ا�شتقباله اللواء طيار حممد اأحمد بن ثاين القائد العام ل�شرطة 
عام  مفت�س  الري�شي  نا�شر  اأحمد  الدكتور  اللواء  بح�شور  بالوكالة،  دب��ي 
وزارة الداخلية، واللواء خبر خليل اإبراهيم املن�شوري م�شاعد القائد العام 
ل�شوؤون البحث اجلنائي، وعدد من القيادات ال�شرطية، حيث بحث اللقاء 
�شبل تعزيز التعاون اإىل جانب عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك 
والتن�شيق وتبادل اخلربات واملعلومات والدورات يف املجالت ال�شرطية بن 

اجلانبن.

مركز القيادة ال�صيطرة 

النرتبول  منظمة  رئي�س  ث��اين،  بن  اأحمد  اللواء  ا�شطحب  اللقاء  وعقب 
يف  وال�شيطرة  القيادة  مركز  اإدارة  اىل  الن��رتب��ول  ملنظمة  ال��ع��ام  والأم���ن 
يف  دب��ي  �شرطة  جتربة  على  الط���الع  بهدف  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
اإدارة العمليات واخلدمات التي توفرها لأفراد اجلمهور واآلية ال�شتجابة 
للحالت الطارئة والإن�شانية التي تدعم موؤ�شر زمن ال�شتجابة والإجراءات 

املتخذة يف تنفيذ موؤ�شرات الأجندة الوطنية يف جميع احلالت الطارئة.

م�صروع عيون
عيون”،  “برنامج  م�شروع  ح��ول  �شرحاً  اإىل  الن��رتب��ول  وف��د  ا�شتمع  كما 
الذي و�شع نظم املراقبة بالكامرات ذات التقنيات الذكية �شمن منظومة 
اأمنية متكاملة وحتت اإ�شراف �شرطة دبي، وبالتعاون مع عدد من ال�شركاء، 
حيث يعمل النظام على ا�شتغالل التقنيات احلديثة واملتطورة وتكنولوجيا 

الذكاء ال�شطناعي ملكافحة اجلرمية.

مركز التحليل اجلنائي
الإدارة  يف  اجلنائي  التحليل  مركز  عمل  اآلية  على  النرتبول  وفد  واطلع 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، حيث ي�شم املركز العديد من برامج 
الذكاء ال�شطناعي التي ت�شاعد رجال البحث والتحري على حتليل جميع 
اجلرائم اجلنائية يف كل مناطق اإمارة دبي، و حتديد املناطق ال�شاخنة منها، 
ثم اإجراء حتليل �شامل ودرا�شات حول اأ�شباب وقوع هذه اجلرائم والثغرات 
مع  بالتعاون  لها  احللول  وو�شع  معاجلتها،  على  والعمل  فيها  امل��وج��ودة 
خف�س  يف  �شاهم  ال��ذي  الأم���ر  املناطق،  تلك  يف  ال�شرتاتيجين  ال�شركاء 
معدلت اجلرمية ا�شتناداً اإىل نتائج التحاليل التي مت اإجراوؤها وتطبيقها 

على اأر�س الواقع.

مركز ال�صرطة الذكي
كما زار وفد النرتبول مركز ال�شرطة الذكي يف لمر وا�شتمعوا اإىل �شرح 
حول املركز واخلدمات التي يوفرها والبالغة 27 خدمة رئي�شة يف جمال 
اخلدمات اجلنائية واملرورية وال�شهادات والت�شاريح واخلدمات املجتمعية 
املقدمة وفق اأف�شل املعاير واملمار�شات ال�شرطية العاملية، اإىل جانب نحو 
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تبادل الدروع
العام  القائد  ث��اين  ب��ن  اأح��م��د  ال��ل��واء طيار حممد  ق��ام  ال��زي��ارة،  ويف ختام 
ل�شرطة دبي بالوكالة، باإهداء وفد النرتبول درع تذكارية، مبنا�شبة زيارته 

للقيادة العامة ل�شرطة دبي. 

الطاير يهنئ فاطمة حممد اجلوكر حل�سولها على 
ر�سالة ماج�ستري حول »القانون الدويل البيئي« 

•• دبي-الفجر:

حممد  ����ش���ع���ي���د  ������ش�����ع�����ادة  ه�����ن�����اأ   
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�شو  ال��ط��اي��ر 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
التي  دب��ي، فاطمة حممد اجلوكر 
قانوين  م�شت�شار  من�شبي  ت�شغل 
الن�شائية  اللجنة  ورئي�س  بالإنابة 
�شهادة  على  حل�شولها  الهيئة،  يف 
الدويل  “القانون  املاج�شتر حول 
البيئي” من اأكادميية �شرطة دبي 
�شعادته  وت�����ش��ّل��م  ام��ت��ي��از.  بتقدير 
التي  املاج�شتر  ر�شالة  من  ن�شخة 
حملت عنوان »اللتزامات الدولية 
غر التفاقية ذات ال�شلة بحماية 

البيئة«.
ودرا�شتها  بالباحثة  �شعادته  واأ�شاد 
بال�شكر على  اإليها  وتوجه  املميزة، 
الهتمام  تعك�س  ال��ت��ي  م��ث��اب��رت��ه��ا 
لأبناء  الدولة  توليه  الذي  الكبر 
توجيههم  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ال���وط���ن، 
تعود  ال���ت���ي  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  ن���ح���و 
ع��ل��ى وطنهم  وال���ف���ائ���دة  ب���اخل���ر 

واملوؤ�ش�شات التي يعملون فيها.
“نحر�س  الطاير:  �شعادة  واأ�شاف 
يف ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ط����رح امل����ب����ادرات 
قدرات  اإط���الق  على  ت�شاعد  ال��ت��ي 
املوظفات لتقدمي اأف�شل اأدائهن يف 
الهيئة،  يتولينها يف  التي  املنا�شب 
اأي�شاً  ف��ح�����ش��ب، واإمن����ا  ل��ي�����س ه���ذا 
يف  بفاعلية  ل��الإ���ش��ه��ام  حت��ف��ي��زه��ن 
ال�شاملة  الوطنية  التنمية  م�شرة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة. 
اإن توفر بيئة العمل املنا�شبة جعل 

�شعادة  تثمينها جلهود  اأعربت عن 
���ش��ع��ي��د ال���ط���اي���ر ودع����م����ه ال���دائ���م 
والأكادميي  املهني  امل�شار  لتطوير 
ل��ل��م��وظ��ف��ن وامل���وظ���ف���ات، واإي����الء 
اهتمام خا�س ل�شتك�شاف خمتلف 
املوظفات  ت���ه���م  ال���ت���ي  اجل����وان����ب 
كالتطور الذاتي والنف�شي واملهني، 
وترجمتها اإىل خطط وبرامج من 
�شاأنها حتقيق التوازن بن حياتها 
اإىل  اإ�شافة  والجتماعية،  املهنية 
ال�شخ�شية  امل����راأة  م��ه��ارات  تنمية 
واحلياتية ليتن�شى لها التعامل مع 
خمتلف التحديات وال�شتفادة من 

الفر�س املتاحة.
حديثها  اجل������وك������ر  واخ����ت����ت����م����ت 
ال���ه���ي���ئ���ة  “ت�شجع  ب������ال������ق������ول: 
اإبداعهن،  تطوير  على  موظفاتها 
اإمي����ان����اً م��ن��ه��ا ب����دوره����ن امل���ه���م يف 
لتحقيق  ا���ش��رتاجت��ي��ات��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ 
اأهدافها املوؤ�ش�شية، مبا يعك�س دعم 

من الهيئة وجهة التوظيف الأمثل 
امل���ب���دع���ات م���ن بنات  ل���ش��ت��ق��ط��اب 
الو�شول  يف  و�شاعدهن  الإم���ارات، 
اأ�شوة بزمالئهن  اأعلى املراتب  اإىل 
دوراً  الهيئة  وت���وؤدي  ال��رج��ال.  من 
حم���وري���اً يف دع���م م�����ش��رة متكن 
باإذن  له  املغفور  ب��داأه��ا  التي  امل���راأة 
اهلل، الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه، ونحر�س 
على تفعيل دورها وتعزيز قدراتها، 
لت�شخر  الكاملة  الثقة  ومننحها 
والعملية،  ال��ع��ل��م��ي��ة  اإم���ك���ان���ات���ه���ا 
املجتمع  متكن  يف  بدورها  لت�شهم 

ككل«.
اجلوكر  فاطمة  تقدمت  ب��دوره��ا، 
هيئة  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر  ب��ال�����ش��ك��ر 
ك����ه����رب����اء وم�����ي�����اه دب�������ي لإت����اح����ة 
املاج�شتر  ل��درا���ش��ة  لها  الفر�شة 
الدرا�شية  امل���ن���ح  ب���رن���ام���ج  ���ش��م��ن 
كما  ملوظفيها،  الهيئة  توفره  التي 

متكن  ل��ربام��ج  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
تطلقها  ال��ت��ي  الإم���ارات���ي���ة  امل������راأة 
لقد  واخلا�شة.  العامة  موؤ�ش�شاتنا 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  ق��دم��ت هيئة 
منوذجاً يحتذى به يف هذا املجال، 
لتوفرها املقومات الالزمة لنجاح 
املراأة الإماراتية، وم�شاعدتها على 
متطلبات  ب���ن  ال����ت����وازن  حت��ق��ي��ق 
وحتقيق  امل��ن��زل،  وواج��ب��ات  العمل 
التي  املنا�شب  خمتلف  يف  التميز 

توكل اإليها«.
وت�شمنت الر�شالة ماهية القانون 
وخ�شائ�شه،  ال���ب���ي���ئ���ي  ال��������دويل 
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل اأه���م امل�����ش��ادر غر 
واأ�ش�س  ف��ي��ه،  ال������واردة  الت��ف��اق��ي��ة 
جمال  يف  ال���دول���ي���ة  الل����ت����زام����ات 
ت�شب  وال����ت����ي  ال���ب���ي���ئ���ة،  ح���م���اي���ة 
الدولة  ت��وج��ه��ات  �شمن  جميعها 
واحلفاظ  امل�شتدامة  التنمية  نحو 

على البيئة.

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1/6393(

حممد  بالتوقيع  ميثله   ، املو�شى  احمد  عبداهلل  ال�شيد/  ميثلها   - للعقارات  اأرنكو  موؤ�ش�شة   : املنذر 
رقم  حتت  بدبي  العدل  كاتب  من  م�شدقة  وكالة  مبوجب  اجلن�شية  �شومايل   ، حممد  يون�س  علي 

)2017/1/283328( بتاريخ 2017/12/27 - ت : 0553370109 
املنذر اليه : جون اندرو جلي�شبي ، بريطاين اجلن�شية 

وعنوانه : دبي - فلل احل�شيبة هاو�س تاون 12 - فيال رقم 8 - هاتف متحرك : 0554228112 
يخطر املنذر / املنذر اليه  ب�شرورة �شداد مبلغ )24000( درهم اإماراتي واملرت�شد بذمته من القيمة 
اليجارية من 2016/9/30 وما ي�شتجد بالإ�شافة اىل فواتر املاء والكهرباء والإت�شالت وال�شرائب 
، وذلك خالل )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا الإخطار ، واإل �شوف ي�شطر لتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية التي حتفظ حقوقه ، واملطالبة باخالء العقار طبقا لن�س املادة )1/25( من القانون رقم 26 

ل�شنة 2007م ، واعتبار العقد منتهيا من تلقاء نف�شه ، ورفع الدعوى املو�شوعية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3199  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- هورنينق ملقاولت البناء - �س ذ م م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد رم�شان حممد احمد  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )18976( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   1584 مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

Date 7/ 9/ 2019  Issue No : 12724
No : 12723 on 05 /09 /2019

Advertisement By Publishing to appear
 before Ajman Federal First Instance Court 

for Case No.: 2832/ 2017 (Civil Partial)
 " Re-advertisement by the Court of Appeal "

According to the request of Ajman Federal First Instance 
Court      To the: Defendant:
AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY
This is to inform you that the Plaintiff:
PUBLIC TRANSPORT CORPORATION - AJMAN
Has filed Case no: (2832 / 2017) Civil Partial –Ajman 
Subject: Oblige the defendant to pay an amount of  
(AED 3297,50) with 12% interest , fees, expenses and 
attorney fees. Therefore, you are requested to appear 
before Ajman Federal First Instance Court on 24 /09 /2019  
at 8:30 AM  in person or by an attorney in order to 
consider the case in your capacity as a defendant.  

Case Management Office

UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF JUSTICE

AJMAN COURT



السبت    7   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12724  
Saturday   7   September   2019  -  Issue No   12724

05

اأخبـار الإمـارات

•• مو�صكو-الفجر:

ال�شارقة  اإم��������ارة  ج���ن���اح  ا���ش��ت�����ش��اف 
مو�شكو  معر�س  على  املميز  ال�شيف 
ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب يف دورت�����ه ال����� 32، 
“ التبادل  ب��ع��ن��وان  ح���واري���ة  ج��ل�����ش��ة 
الثقايف بن الإم��ارات ورو�شيا” بحث 
يف  التحولت  اأث��ر  امل�شاركون  خاللها 
الثقافة  ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى واق����ع  ت��اري��خ 
ا�شتعرا�س  جانب  اإىل  منهما،  ك��ل  يف 
فر�س تعزيز التعاون وتن�شيط حركة 

التبادل الأدبي والفكري. 
و����ش���ارك يف اجل��ل�����ش��ة، ال��ت��ي اأدارت���ه���ا 
عمر  �شعادة  اليو�شف،  اإمي��ان  الكاتبة 
ل��ل��دول��ة يف  ال�����ش��اب��ق  ال�شفر  غ��ب��ا���س، 
ماكلوميان  اإلينا  والدكتورة  مو�شكو، 
الباحثة واخلبرة يف املنطقة العربية 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  وت��اري��خ 
اأكادميية  م��دي��ر  العميمي  و���ش��ل��ط��ان 
حمدان  و�شعيد  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال�شعر 
الثقافة  دائ���رة  يف  الن�شر  اإدارة  مدير 

وال�شياحة يف اأبوظبي.
تاريخ  غبا�س  عمر  �شعادة  وا�شتعر�س 
ال��ت��ط��ور ال��ث��ق��ايف يف دول����ة الإم�����ارات 
املنتج  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  املتحدة  العربية 
على  البلدان  ق��درة  من  يعزز  الثقايف 
اإذا  خا�شة  العاملي  ال��وع��ي  يف  التاأثر 
املبادرات  م��ن  بجملة  م��دع��وم��اً  ك���ان 

وامل�شاريع الثقافية املحلية. 
وق�����ال غ���ب���ا����س: “ ت�����ش��ه��د الإم�������ارات 
ال��ي��وم ح���راك���اً ث��ق��اف��ي��اً ن�����ش��ط��اً موجه 
للقارئ املحلي والعاملي، و�شيوؤدي هذا 
اإىل تغير ال�شورة النمطية  احلراك 
التي تتبناها بع�س ال�شعوب يف العامل 
واخلليجية  العربية  املجتمعات  ع��ن 
والعمران  النفط  بطفرة  واملرتبطة 

واأمناط احلياة الع�شرية«. 
وت��اب��ع غ��ب��ا���س: “ ن��اأم��ل م��ن التبادل 
عام  ب�شكل  العامل  �شعوب  مع  الثقايف 

ي�شلط  اأن  خ��ا���س  ب�����ش��ك��ل  وال���رو����ش���ي 
وم�شارحنا  وفننا  اأدب��ن��ا  على  ال�شوء 

ومتاحفنا وموروثنا الغني«. 
ماكلوميان  اإلينا  الدكتورة  وتناولت 
ت����اري����خ ع��الق��ت��ه��ا ب����دول����ة الإم��������ارات 
تتابع  اأنها  واأ���ش��ارت  املتحدة،  العربية 
ب���اإع���ج���اب ����ش���دي���د ت���ط���ور الإم��������ارات 
خا�س  وب�شكل  ال�شعد  خمتلف  على 

الثقافية منها. 
وحول روؤيتها ملكانة و�شورة جمهورية 
قالت  ال��ي��وم،  العامل  اأذه���ان  رو�شيا يف 

مبراحل  رو�شيا  “ م��رت  ماكلوميان: 
اأنظمتها  وت����غ����رت  ك����ث����رة،  ت���ط���ور 
والثقافية  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شيا�شية 
تاريخية  م��رح��ل��ة  يف  متتالية  م���رات 
ق�شرة، ولكني اأرى اأن اأف�شل طريقة 
هي  للعامل  نف�شها  رو���ش��ي��ا  بها  ت��ق��دم 
م�����ن خ������الل اجل����م����ع ب�����ن احل����داث����ة 
هذه  على  ال�شوء  وت�شليط  والتاريخ 
النتائج  وا�شتخال�س  ك��اف��ة،  امل��راح��ل 

من احلراك التاريخي الرثي«. 
رو�شيا  “ت�شعى  ماكلوميان:  وتابعت 

ال���ي���وم ك��م��ا ك���ان���ت ع��ل��ى ال�������دوام اإىل 
وثقافتها  ب��ل��غ��ت��ه��ا  ال����ع����امل  ت���ع���ري���ف 
يف  دور  لها  يكون  اأن  وت��اأم��ل  الوطنية 
رعاية احلوار والتفاهم على م�شتوى 
العامل، وهو ما تقوم به ال�شارقة اليوم 
باأبعاده  الثقايف  م�شروعها  خالل  من 

الإقليمية والعاملية«. 
واأ����ش���ادت م��اك��ل��وم��ي��ان ب��اجل��ه��ود التي 
تبذلها ال�شارقة لإثراء امل�شهد الثقايف 
توؤ�ش�س  الإم��ارة  اأن  واعتربت  العاملي، 
الثقافية  ال��ع��الق��ات  يف  نوعية  لنقلة 

الإماراتية الرو�شية. 
ويف اإج��اب��ت��ه��ا ع��ن ����ش���وؤال ح���ول واقع 
ماكلوميان  اأو�شحت  الرو�شي،  الأدب 
من  ال���ك���ث���ر  مت���ت���ل���ك  رو����ش���ي���ا  “اأن 
الذين  املعا�شرين  وال�شعراء  الأدب���اء 
ي�شتحقون اأن يقراأ العامل اإنتاجاتهم، 
العامل  ع��الق��ة  تقت�شر  اأن  يجب  ول 
بالأدب الرو�شي الذي اأنتج يف مرحلة 
اأهميته  ع��ل��ى  ال�����ش��وف��ي��ت��ي  الحت������اد 
وا�شحاً  يزال  الذي ل  ودوره  الكبرة 
م���ن خ���الل ال��ك��م ال��ك��ب��ر م���ن الأدب 

الكال�شيكي املرتجم للغات الأخرى«. 
وب������دوره اأك����د ���ش��ل��ط��ان ال��ع��م��ي��م��ي اأن 
ث���ق���اف���ات ول����غ����ات ال�������ش���ع���وب ت���اأث���رت 
البحث  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ���ش��ار  ببع�شها، 
الثقافات  ال���ت���ق���اء  ن���ق���اط  ت���اري���خ  يف 
واحل���������ش����ارات مل���ع���رف���ة امل�������ش���رتك يف 
ال��ت��ك��وي��ن ال��ذه��ن��ي لأب���ن���ائ���ه���ا، وذك���ر 
تت�شابه  ال��ت��ي  ال�شعبية  احل��ك��اي��ات  اأن 
دليل  خ���ر  احل�������ش���ارات  يف خم��ت��ل��ف 
ع��ل��ى اجل����ذور وال��ت��ط��ل��ع��ات والأح����الم 
العميمي  واأك��د  الب�شر.  بن  امل�شرتكة 

اجل�شور  م���د  يف  ال�����ش��ارق��ة  دور  ع��ل��ى 
و�شول  م��ه��م��ة  وت�����ش��ه��ي��ل  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

الأدباء الإماراتين اإىل العاملية. 
الع�شر  يف  ال��ث��ق��اف��ة  وظ��ي��ف��ة  وح����ول 
“مهمة  ال��ع��م��ي��م��ي:  ق����ال  ال����راه����ن، 
اأن  الإنتاج الأدبي والثقايف ب�شكل عام 
ال�شائدة  ال�شلبية  النطباعات  يغر 
تقدمي  على  يركز  واأن  ال�شعوب،  بن 
����ش���ورة م��و���ش��وع��ي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة وغر 

منحازة عن الآخر«. 
تاريخ  ح���م���دان  ���ش��ع��ي��د  وا���ش��ت��ع��ر���س 
ال���ع���الق���ات ب���ن رو���ش��ي��ا والإم��������ارات، 
القدمي  الإم���ارات���ي  اجل��ي��ل  اأن  وذك���ر 
ال��ذي در���س يف بلدان خمتلفة يعرف 
وطبيعة  وث���ق���اف���ت���ه���م  ال�����رو������س  ع����ن 
جمتمعاتهم اأكرث من اجليل اجلديد، 
حيث توىل الإنتاج الأدبي الرو�شي يف 
ت��ل��ك امل��رح��ل��ة م��ه��م��ة ال��ت��وا���ش��ل مع 

الأخر. 
وق�����ال ح���م���دان: “ ل�����ش��ت ق��ل��ق��اً على 
الرو�شية بالرغم من  الثقافة  م�شر 
اأجنب  ال��ذي  فالبلد  التحولت،  كافة 
ع��ظ��م��اء خ��ل��ده��م ال��ت��اري��خ ق����ادر على 
اأن ي��ق��دم ل��ل��ع��امل امل��زي��د م��ن الأدب����اء 
والعباقرة واملفكرين، وكلي ثقة بعودة 
الزخم الثقايف بن البلدين، خا�شًة يف 
ظل تنامي احلراك يف ترجمة الكتب 

الإماراتية اإىل اللغة الرو�شية«. 

•• مو�صكو-الفجر:

بعد اأن جابت م�شارح العامل على امتداد ما يزيد عن عقد من الزمن، ح�شدت 
م�شرحية النمرود ملوؤلفها �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
العا�شمة  امل�شرح يف  ال�شارقة، جمهور  القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
يف  الدولية  امل�شارح  “غوركي” اأع��رق  م�شرح  قاعة  لتمالأ  مو�شكو،  الرو�شية 
“طاغية الأر�س” و�شط هتاف وت�شفيق  رو�شيا، وت�شدل ال�شتار على حكاية 

توا�شل حتى بعد اأن اأدى املمثلون حتيتهم وتواروا يف الكوالي�س. 
وافتتح املمثل الإماراتي بطل امل�شرحية اأحمد اجل�شمي، ليلة العر�س، بكلمة 
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  جت�شد  النمرود  م�شرحية  اأن  فيها  اأك��د 
يف تبني ر�شالة الفن الداعية اإىل املحبة وال�شالم واخلر، ليدعوا بعد ذلك 
العالقات  دائ��رة  رئي�س  القا�شمي،  فاهم  ال�شيخ  كاًل من  التكرمي  اإىل من�شة 
احلكومية بال�شارقة، و�شعادة اأحمد بن ركا�س العامري، رئي�س هيئة ال�شارقة 
رو�شيا،  يف  الإم����ارات  دول��ة  �شفر  اخلييلي،  ح��ارب  مع�شد  و���ش��ع��ادة  للكتاب، 
و�شعادة عبد اهلل العوي�س، رئي�س دائرة الثقافة يف ال�شارقة، واندريه جلميزا، 

مدير معر�س مو�شكو الدويل للكتاب.

ن�صج اإبداعي
�شينوغرافيته  اأبدع يف  تاريخياً  العمل �شرداً  وبلوحات م�شرحية متقنة، قّدم 
واإخراجه الراحل التون�شي املن�شف ال�شوي�شي، ولعب دور البطولة فيه املمثل 

املثقفن  م��ن  نخبة  �شّم  جمهوراً  حوله  وجمع  اجل�شمي،  اأح��م��د  الإم��ارات��ي 
�شرد  اإىل  امل�شرحية  الر�شمية، حيث تطرقت  ال�شخ�شيات  الرو�س وعدداً من 
ُع��رف عنه  ال��ذي  الآ���ش��وري  بابل، وامللك  “النمرود بن كنعان” حاكم  حكاية 
امل�شرحية فكرة  الأبرياء و�شفك دمائهم، لتطرح  والطغيان وظلم  اجلربوت 

الظلم واآثاره على الن�شان واملجتمع.
ويت�ّشم الن�ّس الذي اأراد له �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى، حاكم ال�شارقة، يف روؤيته الفكرية والتاريخية 
لغة  �شمن  النبيلة  الإن�شانية  والقيم  واملفاهيم  الر�شائل  مي��ّرر  عماًل  بكونه 
م�شرحية عاملية، �شاحلة لكل زمان ومكان، فحكاية النمرود بن كنعان اإ�شقاط 
فل�شفّي على واقع احلياة والعامل وما يدور فيها من تداعيات الظلم والت�شّلط 
اإيقاعات  ترجمت  وب�شرية  تعبرية  �شور  يف  الإن�����ش��ان،  على  يهيمن  ال��ذي 
احلكاية التي اأراد لها ال�شوي�شي اأن تكون ذات معاين واإيحاءات تربط املا�شي 
باحلا�شر وتعّمق العالقة بن املمثل واملتلقي، والن�شجام الذي خلقته خيوط 
ر�شالة  امل�شرحية  لتو�شل  الأم��ري،  اإبراهيم  املوؤلف  و�شعها  التي  املو�شيقى 

�شامية تعّمق من امل�شوؤولية امل�شرتكة جتاه الإن�شان حول العامل.

اأداء
ويف براعة لفتة، عّمق اأداء اجل�شمي من �شرد احلكاية، فقد جنح يف تقّم�س 
ارت��داه والذي  ال��ذي  القناع  واإت��ق��ان دوره��ا، فا�شتطاع من خ��الل  ال�شخ�شية 
ترجمها  ا�شتثنائية،  بلغة  ي���روي  اأن  القا�شية،  ال��ن��م��رود  م��الم��ح  ع��ن  يعرب 

فقّدم  ت��ك��ّل��ف،  اأو  تعقيد  دون  احلبكة  خاللها  م��ن  وم���ّرر  اجل�شد  ب��اإي��ق��اع��ات 
اإىل  العمل،  يف  امل��ح��وري  ودوره���ا  ال�شخ�شية  مكانة  ع��ن  ع��رّبت  فنية  دللت 
جانب الأداء الباهر الذي �شاغه نخبة من املمثلن الذين ان�شجموا مع اأدوار 
كما  ال�شورة  ليقدموا  وخمربيه،  وع�شكره،  امللك،  حا�شية  مبجملها  �شّكلت 
اأراد لها الن�س، ووظفتها ال�شينوغرافيا التي دجمت ما بن عوامل الإ�شاءة 
واملو�شيقى يف احل��وارات، وليقف اجلمهور �شاهداً على مرحلة باتت منوذجاً 

للقهر وال�شطهاد. 
العوي�س،  �شعادة عبد اهلل  ال�شارقة يف مو�شكو، قال  تعليقه حول ح�شور  ويف 
الذي  املتنامي  الثقايف  العطاء  ظل  “يف  ال�شارقة:  يف  الثقافة  دائ��رة  رئي�س 
الأوروبية  بالعوا�شم  النوعي  ح�شورها  يف  الإم��ارة  ت�شتمر  ال�شارقة،  ت�شهده 
والعاملية، وها هي اليوم حتّل �شيفاً مميزاً على معر�س مو�شكو الدويل للكتاب، 
يف م�شاركة تعرب ب�شدق عن مدى الحتفاء بالثقافتن العربية والإماراتية، 
ال�شيخ  ال�شمو  رع��اه��ا �شاحب  نتيجة جهود  واإمن���ا  ف��راغ  م��ن  ي���اأِت  وال��ت��ي مل 
ال�شارقة،  القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم  الدكتور �شلطان بن حممد 

من خالل دعمه للثقافة العربية وعنايته بالثقافة العاملية والإن�شانية«.
ال��رو���ش��ي :”ت�شّجل  اأم����ام اجل��م��ه��ور  ال��ن��م��رود  ت��ق��دمي م�شرحة  وت��اب��ع ح���ول 
ال�شارقة اليوم حمطتها الثانية يف العا�شمة الرو�شية بعد اأن حّلت بحمولتها 
يف  م�شاركاتها  اختتمت  اأن  بعد  ال�شرقية  اأوروب��ا  وعوا�شم  مدن  يف  الثقافية 
تقدمي  يف  متثلت  ورومانيا،  هنغاريا  من  ك��ّل  ا�شت�شافتها  ثقافية  م�شابقات 
ال�شارقة لإ�شدارات مبدعيها، وعرو�شهم امل�شرحية الإماراتية، واليوم �شهد 

م�شرح غوركي يف العا�شمة الرو�شية مو�شكو، اأحد اأهم امل�شارح العاملية عر�س 
م�شرحية النمرود التي تاأتي ا�شتكماًل ناجحاً مل�شرة جتوالها العاملي، بعد اأن 
اأوروبية اأخرى  �شهدت م�شارح كندا واإ�شبانيا وبريطانيا واإيرلندا وعدة دول 
عر�س امل�شرحية، ما يجعلنا جميعاً اأمام م�شهد ثقايف متكامل تقوده ال�شارقة، 

ويحتفي به العامل اأجمع«. 

طاقم 
ويلعب دور البطولة اإىل جانب الفنان اأحمد اجل�شمي كّل من: حممد جمعة 
واأحمد  النمرود(،  جي�س  )قائد  م�شعود،  وعبداهلل  ال�شّحاك(،  امللك  )خُمرب 
ع��ب��دال��رزاق )وزي��ر ال��ن��م��رود(، وع��ب��داهلل بن حيدر )كابي احل���داد(، وحممد 
املمثلن  اأمل���ع  م��ن  وك��وك��ب��ة  ال��ن��م��رود(،  خ��زان��ة  �شاحب  �شالح  )امل��ل��ك  يو�شف 
الإماراتين والعرب، كما ي�شرف الفنان حممد العامري على الإدارة الفنية 

للعمل، وو�شع مو�شيقاها الت�شويرية املو�شيقار اإبراهيم الأمري.
مميزاً  �شيفاً  ال�شارقة  م�شاركة  خ��الل  “النمرود”  م�شرحية  تنظيم  وياأتي 
على فعاليات معر�س مو�شكو الدويل للكتاب، حيث ت�شجل الإمارة التكرمي 
الأول ملدينة عربية يف تاريخ املعر�س الذي يعقد خالل الفرتة من 4 وحتى 
8 �شبتمرب املقبل، لتكون ال�شارقة �شفرة للثقافتن الإماراتية والعربية يف 
الثقايف  مب�شروعها  امل�شاركة  هذه  خالل  من  وتعّرف  الرو�شية،  اجلمهورية 
الذي و�شع روؤيته �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 

ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، منذ ما يزيد عن اأربعة عقود.

خالل جل�صة حوارية �صمن فعاليات ال�صارقة �صيفًا مميزًا على مو�صكو الدويل للكتاب 

كتاب ودبلوما�سيون يوؤكدون جهود ال�سارقة يف التاأ�سي�س لنقلة نوعية يف العالقات الثقافية الإماراتية الرو�سية

من موؤلفات �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة

هتاف وت�سفيق اجلمهور الرو�سي يختتم عر�س م�سرحية »النمرود« على »غوركي للفنون«
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفرن لدارة العقارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2179135 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شاحله �شلطان غالب املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر �شامل حممد حم�شم اجلنيبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7 

اإعــــــــــالن
الطل�شي  ال�ش�����ادة/خدمات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب للنفط ذ.م.م رخ�شة رقم:1020954 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بامبينز هوت عبداجلبار �شا�شن %24

تعديل ن�شب ال�شركاء
بامبينز هوت كونهي حممد عبداجلبار من 49% اىل %25

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7 

اإعــــــــــالن
للو�شاطة  ال�ش�����ادة/املركبات  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الينا  تقدموا  قد   CN رقم:1261958  رخ�شة  ذ.م.م  التجارية 

بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

دواد بوداغ من 24% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شمر باقرى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�شبن ا�شبورت

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2444325 
تعديل ا�شم جتاري من/ا�شبن ا�شبورت 

SPIN SPORTS

اىل/بروجيتا الومينيو لعمال الملنيوم
PROJETTA ALUMINIO FOR ALUMINIUM WORKS

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال تركيبات الملنيوم )4330013(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة املالب�س الريا�شية- باجلملة )4641207(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة توتو للنقليات 

CN قد تقدموا الينا بطلب واملقاولت العامة رخ�شة رقم:1026331 
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة توتو للنقليات واملقاولت العامة 

TUO TUO GENERAL CONTRACTING AND TRANSPORTING EST

اىل/موؤ�ش�شة توتو للنقليات العامة
TUO TUO GENERAL TRANSPORTING EST

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حاجي نظر لتجارة املوا�شي ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1057733 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد يعقوب نا�شر احلو�شني من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد يعقوب نا�شر احلو�شني من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مراج جول روز جول

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نظر حاجي باينداخان
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*2.90 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/حاجي نظر لتجارة املوا�شي ذ.م.م 
HAJI NAZIR LIVESTOCK TRADING LLC

اىل/حاجي نظر لتجارة املوا�شي- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
HAJI NAZIR LIVESTOCK TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم املفراكه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2472927 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل ح�شن �شاحبك �شاحلي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل ح�شن �شاحبك �شاحلي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خ�شر عثمان خ�شر بابكر %49

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/مطعم املفراكه 

MUFRAKA RESTURANT
اىل/مطعم املفراكه ذ.م.م

MUFRAKA RESTURANT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلنكة للمقاولت العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2760803 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شعيد عبداهلل �شامل بكر %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد حممد �شالح با�شليب امل�شجري من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ خالد حممد �شالح با�شليب امل�شجري من 100% اىل %50

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/احلنكة للمقاولت العامة 
ALHENKA GENERAL CONTRACTING

اىل/احلنكة للمقاولت العامة ذ.م.م
ALHENKA GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فر�شت تريب للمقاولت العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2704884 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد علي حممد ح�شن باطوق %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عامل مياه ولد املرحوم اكا�س علي %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مبارك حممد مبارك حممد الزعابي

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/فر�شت تريب للمقاولت العامة 
FIRST TRIP GENERAL CONTRACTING

اىل/فر�شت ترييب للمقاولت العامة ذ.م.م
FIRST TRIF GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اخلط  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شريع لقطع غيار ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1049969 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�سركة جولد جولف للمقاولت وال�سيانة العامة- ذ م م
يعلن  العدل  كاتب  لدى  املوثق  ال�شركاء  اجتماع  قرار  على  بناء   

امل�شفي مكتب القمة –حما�شبون قانونيون عن ت�شفية �شركة:
�صركة جولد جولف للمقاوالت وال�صيانة العامة - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي
CN-2138798 بالرقم 

فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 
ب  �س   026766566 فاك�س   026766166 رقم  هاتف  املعن 
اهلل  عبد  مهر  اهلل  عبد  بناية  النجدة  �شارع  ابوظبي-   128190

حميان بناية رقم 1341 بلوك )C( الطابق 17 مكتب رقم 1701 
م�شطحبا معه كافة الأوراق وامل�شتندات الثبوتية وذلك خالل مدة 

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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اإيليت دومو�س للديكور- ذ م م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�شابات- انه مبوجب قرار اجتماع 
اجلمعية العمومية غر العادية بتاريخ 2019/09/03 بحل 

وت�شفية �صركة اإيليت دومو�ض للديكور - ذ م م
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي

CN-2193087 بالرقم 
اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س    037378999 رقم  هاتف   املعن  امل�شفى  مكتب 
037378989 �س.ب  202075 – مدينة العن – �شناعية 
رقم  واخرون مكتب  ال�شحي  علي  بناء عبد اهلل حممد  هيلي 
اأق�شاها  مدة  وذلك خالل  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار   )3(

45 يوما من تاريخ هذا العالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمالت اخلليفي لقطع غيار ال�شيارات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1036861 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/زايد علي طالب علي اخلليفي من ممثل ورثة اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ زايد علي طالب علي اخلليفي من 0% اىل %68
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فهد علي طالب علي اخلليفي %5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خلود علي طالب علي اخلليفي %3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شن علي طالب علي اخلليفي %7

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاحله علي طالب علي اخلليفي %3
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد علي طالب علي اخلليفي %7

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بدر علي طالب علي اخلليفي %7
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ورثة علي طالب علي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/حمالت اخلليفي لقطع غيار ال�شيارات 
AL KHALIFI AUTOMOTIVE PARTS SHOP

اىل/حمالت اخلليفي لقطع غيار ال�شيارات ذ.م.م
AL KHALIFI AUTOMOTIVE PARTS SHOP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كري بروجكت ميدل اي�شت لل�شحن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1199415 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شن احمد عبداهلل حممد اخلوري %52

اي�شت  ميدل  لوجي�شتيك�س  بروجكت  كري  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
KERRY PROJECT LOGISTICS MIDDLE EAST LLC س.ذ.م.م�

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ربى تاج الدين احمد م�شطفى القا�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاجا اورنيت �شييبنج اند لوج�شيتيك�س �س.ذ.م.م

SAGA ORIENT SHIPPING AND LOGISTICS LLC 
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة اي دي جي اجننرجن 
تقدمت  قد  املتحدة(  )اجلن�شية:الوليات  ذ.م.م  كون�شالتنت�س 
)العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
�شركة اخلليج ج�شكو  بناية  م 36  �شارع م�شفح  �س.ب: 46625 
�شجل  رقم )3025( يف  واملقيدة حتت   )46625 اأبوظبي �س.ب: 
ال�شركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي 
رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالتة و 
دليل  اعتماد  �شاأن  ل�شنة 2010م يف  رقم )377(  الوزاري  القرار 
باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  لفروع ومكاتب  الرتخي�س  اجراءات 
احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل 

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة افالج العن لذبح 

CN وبيع وتوزيع الدواجن ذ.م.م رخ�شة رقم:1114527 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد �شامل عبداهلل الكنيبي املزروعي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ال�شيخ �شلطان بن طحنون بن حممد اآل نهيان

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جزر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2492451:الكناري لتجارة الطيور رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/معداتي 

 CN 2611706:للو�شاطة التجارية رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/هيلي لال�شت�شارات الهند�شية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1122013 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل حممد علي حديد الكعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد احمد �شعيد ي�شلم العامري
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/هيلي لال�شت�شارات الهند�شية 

HILI ENGINEERING CONSULTANCIES

اىل/هيلي لال�شت�شارات الهند�شية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
HILI ENGINEERING CONSULTANCIES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة واحة املزمل 

CN لعمال البال�شرت وال�شباغ رخ�شة رقم:1118987 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نا�شر �شامل �شن الدرعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبا�س احمد عبداهلل ح�شن البلو�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبا احل�صن –الفجر:

ن��ظ��م جم��ل�����س اأول���ي���اء اأم����ور ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ل��ب��ات يف م��دي��ن��ة دبا 
ال�شارقة  بحكومة  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  ملجل�س  ال��ت��اب��ع  احل�����ش��ن 
ومبنا�شبة بدء العام الدرا�شي اجلديد 2019-2020 ملتقى 
العودة للمدار�س بالتعاون مع مدار�س املدينة. و�شملت املدار�س 
الأ�شا�شي  للتعليم  احل��ور  ومدر�شة  اخلالدية  مدر�شة  من  كال 
للتعليم  احل�شن  ومدر�شة  الفريد  العقد  ومدر�شة   والثانوي 
الأ�شا�شي ورو�شتي احلور والبتكار وح�شانة دبا احل�شن  ومركز 
دبا لفجرة لتاأهيل ذوي الهمم “وتفاعلت املدار�س مع فعاليات 

امللتقى الذي جاء حتت مبادرة “مرحبا مدر�شتي “ حتت �شعار” 
انطالقة  لتكون  اجلديد  الدرا�شي  العام  بداية  “مبنا�شبة  كفو 
الدرا�شة  لبداية  وم�شجعا  اعتيادية  وغ��ر  ا�شتثنائية  الدرا�شة 
مب�شاركة  املجل�س  رئي�س  ر�شود  را�شد  حممد  امللتقى  يف  �شارك 
خمي�س  حمفوظ  وعلي  الهندا�شي  را�شد  اأحمد  املجل�س  اأع�شاء 
را�شد  املليح و مرمي  �شليمان  و ح�شن حممد �شقروه و حممد 
املعمري و منى اإبراهيم بن يعروف و هيفاء اإبراهيم بن يعروف 
ال��ظ��ه��وري و�شفية ح�شن  و عائ�شة  اأح��م��د اخل��ال��دي  و ج��واه��ر 

النعيمي مدير املجل�س
و�شط فرحة من الأطفال لبداية العام الدرا�شي اأقيمت فقرات 

اللتقاء  والطالبات كما مت  الطالب  الهدايا على  وتوزيع  فنية 
بالهيئات اإدارية والتدري�شية لتهنئتهم بالعام الدرا�شي اجلديد، 
من جانب اآخر التقى اأع�شاء املجل�س بطالب وطالبات الثانوية 
العامة لت�شجيعهم على اجلد والجتهاد من بداية العام الدرا�شي 
. ويف هذا ال�شدد اأ�شار حممد را�شد ر�شود رئي�س جمل�س اأولياء 
باأهمية فعاليات  دبا احل�شن   والطالبات مبدينة  الطلبة  اأمور 
العودة للمدار�س والجتهاد يف  الطلبة على  املجل�س يف ت�شجيع 
امل�شاركة املدر�شية يف هذا  اأهمية  العلمي موؤكدا على  التح�شيل 
لدى  التعليم  على  القابلية  تعزيز  يف  غاياته  لتحقيق  امللتقى 

الطلبة من خمتلف املراحل ال�شنية .

•• راأ�س اخليمة – �صليمان املاحي 

الطرق  اإىل جعل  الهادفة  الداخلية  اإ�شرتاتيجية وزارة  اإط��ار   يف 
اأكرث اأمناً ، نفذت اإدارة املرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات 
ل�����ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة بالتعاون  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  امل��رك��زي��ة يف 
م�شاة  معابر   ، الإم���ارة  يف  العامة  اخلدمات  دائ��رة  مع  والتن�شيق 
ومتكنت   ، �شامل  ب��ن  حممد  طريق  على   3D الأب��ع��اد  ثالثية 
القيادة  عن  الناجتة  الده�س  ح��وادث  على  ال�شيطرة  من  بذلك 
ب�شرعات عالية عرب املعابر التي مت تنفيذها موؤخراً وذلك �شمن 
والعمل  التعاون  تعزيز  اإىل  الرامية  امل�شرعات احلكومية  حتقيق 

امل�����ش��رتك ب��ن اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات والو�شول 
ف��رتة زمنية حم��ددة عرب و�شع  الأه���داف الطموحة خ��الل  اإىل 
تقدمي  لتح�شن  التنظيمية  والقواعد  ال�شرتاتيجية  ال��ربام��ج 

اخلدمات للجمهور .

املبادرة :
  د�شن املبادرة التي اأطلقتها اإدارة املرور والدوريات ، العميد اأحمد 
احلمادي  حممد  املهند�س  بح�شور  الإدارة  مدير  النقبي  ال�شم 
م��دي��ر دائ����رة اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة وع���دد م��ن ال�����ش��ب��اط واأ�شحاب 
الخت�شا�س من اجلانبن ، واأكد باأن تنفيذ هذه املبادرة �شي�شاهم 

وب�����ش��ك��ل ك��ب��ر م��ن تخفيف ال�����ش��رع��ة غ��ر ال��ق��ان��ون��ي��ة ع��ل��ى هذا 
امل�شاة  اأع���داد  ازدي���اد  الإم����ارة وخا�شة م��ع  الطريق احل��ي��وي م��ن 
حيث  امل�شائية  الفرتة  خ��الل  وحت��دي��داً  الطريق  يعربون  الذين 
تدين م�شتوى الروؤية ، بالإ�شافة اإىل قدرة هذه املعابر الذكية يف 

حتقيق ال�شالمة املرورية امل�شتدامة بالإمارة .
التي مت تطبيقها ذات كلفة منخف�شة وتعدُّ  املعابر  ب��اأن     يذكر 
وتعزيز  لت�شخر  تهدف   ، ب��الإم��ارة  تطبيقها  يتم  عاملية  م��ب��ادرة 
ال��رائ��دة يف جم��ال الأمن  املتحدة  العربية  الإم���ارات  مكانة دول��ة 
والأم��ان عرب تطبيق تقنيات حديثة ت�شاهم يف خف�س التكاليف 

وتعيد فر�س النظام على الطرق .

ملتقى العودة للمدار�س يف جمل�س اأولياء اأمور دبا احل�سن

مرور راأ�س اخليمة يواجه حوادث الده�س مبعابر م�ساة ثالثية الأبعاد

•• ال�صارقة –الفجر:

ال�شارقة  الكتبي ع�شو املجل�س ال�شت�شاري لإم��ارة  اأكد عبداهلل مطر 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  اأهمية  على 

_حفظه  ال�شارقة  حاكم  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
اهلل ورعاه _ يف تر�شيخ روؤيته لإ�شعاد املواطنن من خالل موا�شلة 
والكرمية  الهانئة  احل��ي��اة  ت��وف��ر  على  وحر�شه  املتوا�شلة  مكارمه 
�شلطان  اأن م�شروع  اإىل  واأ�شار  ال�شارقة   اإم��ارة  اأ�شرة مواطنة يف  لكل 

القا�شمي للتوطن ميثل روؤية ثاقبة �شمن م�شروعه �شموه يف اإيالء 
والباحثن عن  لكافة اخلريجن  الوظائف  الأهمية وتوفر  ال�شباب 
بطاقاتهم  يكونوا  واأن  م�شتقبلهم  وتاأمن  ا�شتقرارهم  و�شمن  عمل 
الوظائف  تاأمن  اأن  اإىل  الكتبي  واأ���ش��ار   . الوطن  لبناء  واع��دة  رواف��د 

ال��وظ��ائ��ف احلكومية  ب��ن  ال��روات��ب  م�����ش��اواة  ع��ن  للمواطنن ف�شال 
ال�شباب  لدخول  طموحا  م�شتقبال  ي�شكل  اخلا�س  القطاع  ووظائف 
اإىل �شوق العمل فور تخرجهم عالوة على ت�شجيعهم لختيار القطاع 

اخلا�س للعمل والإنتاج .

عبداهلل مطر الكتبي قرار حاكم ال�سارقة يعزز من م�سروعه
 وروؤيته يف ت�سجيع ال�سباب على العطاء

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كري�شتال اليطايل لتجميل ال�شيدات
 رخ�شة رقم:CN 1010465  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بافتي دي �شليب �شتور ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1066213 
تعديل مدير/ا�شافة باراييل امر علي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ح�شن حممد ح�شن الكاف الها�شمي من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ح�شن حممد ح�شن الكاف الها�شمي من 51% اىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف برايل انور بن �شي كي ابراهيم كوتي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 11*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/بافتي دي �شليب �شتور ذ.م.م
BAFTE THE SLEEP STORE STORE LLC

اىل/حمم�شة بافتي- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
BAFTE ROASTERY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة حمم�شة )4711006(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة- بالتجزئة )4721032(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع ال�شوكولته- بالتجزئة )4721014(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات اعادة التعبئة والتغليف )8292003(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع احللويات- بالتجزئة )4721015(
تعديل ن�شاط/ا�شافة مطحنة )47711005(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة املراتب وفر�س ال�شفنج- باجلملة )4649032(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املطابخ املنزلية اجلاهزة- بالتجزئة )4759016(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1851 ا�شتئناف جتاري      
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-اللم�شة امللكية الكهروميكانيكية - �س ذ م م 2-بيني 
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  �شامن  كفيل   - ام��ان��ي��ان  �شوبر  اينيبويل 
وميثله/ عامة  م�شاهمة  �شركة  الإ���ش��الم��ي-  الإم���ارات  /م�شرف  امل�شتاأنف 

جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي-قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم 2213/2019  جتاري جزئي.  وحددت لها جل�شه يوم الثنن 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2019/9/23 امل��واف��ق 
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/5408  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- احمد حممد ابراهيم لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي 
- �س ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / اخالق احمد مر م�شتاق 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - مر  احمد 
عمالية وقدرها )21000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�شوم 
 )MB195000634AE/2019(ال�شكوى ورق����م  وامل�����ش��اري��ف 
ال�شاعة 8.30 �س  وح��ددت لها جل�شة يوم اخلمي�س   املوافق 2019/9/12 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.A.1 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1659 اإ�شتئناف جتاري      
2-باتوكالتيل  م(  م  ذ  )���س  الهند�شية  م��ودرن  اي�شار  ���ش��ده/1-  امل�شتاأنف  اىل 
بانكاجاك�شي �شيفراجان ب�شفته �شامن �شخ�شي اي�شار مودرن الهند�شية )�س 
ذ م م( جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف/م�شرف الإم��ارات الإ�شالمي 
ا�شتاأنف  - م�شاهمة عامة وميثله/عبداحلكيم حبيب من�شور بن حرز - قد 
احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/1524 جتاري جزئي بتاريخ 2019/7/11م 
�شباحا   10.00 ال�شاعة   2019/9/25 املوافق  الأربعاء  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/849 تنفيذ �شرعي   

اىل املنفذ �شده/1- خالد حممد احمد حممد العمادى جمهول حمل القامة 
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اأخبـار الإمـارات

•• مو�صكو-الفجر:

ال�شارقة  اخ���ت���ي���ار  ف��ع��ال��ي��ات  ف��ت��ح��ت 
���ش��ي��ف��اً مم��ي��زاً ع��ل��ى م��ع��ر���س مو�شكو 
والنقا�س  باب احلوار  للكتاب،  الدويل 
العلمي  اخل���ي���ال  اأدب  جت���رب���ة  ح����ول 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  يف 
ورو���ش��ي��ا، ح��ي��ث ا���ش��ت�����ش��اف��ت يف جناح 
امل�شارك يف املعر�س، الروائية  الإم��ارة 
اأول  موؤ�ش�شة  النومان،  ن��ورة  والكاتبة 
كتب  ن�����ش��ر  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ن�����ش��ر  دار 
اخليال العلمي يف الإم��ارات، والكاتبة 
املتخ�ش�شة واملرتجمة الرو�شية ماريا 
غالينا، يف جل�شة اأدارتها الكاتبة اإميان 

اليو�شف.  
وتناولت اجلل�شة التي جاءت بح�شور 
عدد من الباحثن والكتاب الإماراتين 
والرو�س، راهن اأدب اخليال العلمي يف 
التي  التحديات  واأب���رز  البلدين،  ك��ال 
ت���واج���ه ال��ك��ات��ب امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف هذا 
كما  ورو���ش��ي��اً،  عربياً  الأدب  من  النوع 
اخليال  ت��اري��خ  م��ن  جانباً  ا�شتعر�شت 
املاأمولة  امل�شتقبلية  والروؤية  العلمي، 

له. 
بدورها اأو�شحت الكاتبة نورة النومان 

العلمي  اأدب اخليال  اأكرث ما مييز  اأن 
العلم اخلال�س وهذا  اإىل  ا�شتناده  هو 
الفنتازيا  اأدب  عن  خمتلفاً  يجعله  ما 
وال�شحر  اخل��ي��ال  على  اأك���رث  القائمة 
اأدب  اأن  اإىل  م�����ش��رة  وال���غ���رائ���ب���ي���ة، 
اخليال العلمي هو نتاج بيئة جمتمعه 
ويعالج ق�شاياه لكن بقالب م�شتقبلي 
العلم  ممكنات  على  يعتمد  ا�شت�شرايف 

املقبل.
ال����ن����وم����ان يف ح���دي���ث���ه���ا عن  وق����ال����ت 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ك��ات��ب اأدب 
اخليال العلمي: “تقف اللغة كواحدة 
اأدب اخليال العلمي  من التحديات يف 
ال��ع��رب��ي ن���ظ���راً لع��ت��م��اد ال��ك��ث��ر من 
ترجمات  ع��ل��ى  الأدب  ه����ذا  م��ف��اه��ي��م 
اأف����الم اخل��ي��ال ال��ع��ل��م��ي، ال��ت��ي ميكن 

تطويرها والنهو�س مب�شتواها«.
اأدب  ق��درة  ح��ول  حديثها  يف  واأ�شافت 
متجدداً  البقاء  على  العلمي  اخل��ي��ال 
املت�شارع  ال��ع��ل��م��ي  ال���ت���ط���ور  ظ����ل  يف 

اأن  “رغم  ال���ع���امل:  يف  ي��ج��ري  ال����ذي 
العلمي  اخليال  اأدب  ق��راء  الكثر من 
ي���ج���دون ب����اأن م���ا ك��ت��ب ق��ب��ل خم�شن 
عاماً بو�شفه خياًل، بات اليوم حقيقة 
ال����ذي يبدو  ومل ي��ع��د خ���ي���اًل، الأم�����ر 
اأهميتها  تفقد  الأدبية  الأعمال  وك��اأن 
اأن  اإل  ال�����ش��ن��وات،  م���ع  و���ش��الح��ي��ت��ه��ا 
حقيقة الأمر غر ذلك، فاأدب اخليال 
اإىل  ي�شتند  والأ�شيل  العميق  العلمي 
اأف���ك���ار اإن�����ش��ان��ي��ة ك��ب��رة وخ���ال���دة، ول 

مثل  ال��زم��ن  مب���رور  تنتهي  اأن  ميكن 
تلك الأفكار التي قدمت حول قواعد 
الروبوتات الثالث، التي تتلخ�س باأنه 
لالإن�شان  معيناً  الروبوت  ي�شبح  حن 
يف املنزل فاإنه يجب اأن ي�شبط على اأن 
ل يقوم بفعل يوؤذي الإن�شاين، واأن ل 
ذلك،  اإىل  ي��وؤدي  فعل  بحدوث  ي�شمح 

واأل يقدم على اإيذاء نف�شه«. 
اأدب  ك����ت����اب����ة  يف  جت���رب���ت���ه���ا  وح���������ول 
ن�شر  دار  اأول  واإن�شاء  العلمي،  اخليال 

الأدب،  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  متخ�ش�شة يف 
اأدب  اأوىل رواياتي يف  “تناولت  قالت: 
اخليال العلمي ق�شية اللجوء، قدمت 
ثم  التجربة،  ه��ذه  تعي�س  فتاة  ق�شة 
وكان  متطرفة،  جماعات  اإىل  تنتمي 
اأبناء  وع���ي  اأع�����زز  اأن  م��ن��ه��ا  ال��غ��ر���س 
التجربة  ب��ه��ذه  الإم����ارات����ي  امل��ج��ت��م��ع 
الإن�شانية، واأقربهم منها لكي ل يكون 
اأرقام  جم��رد  اإليهم  بالن�شبة  اللجوء 
ترد يف اأخبار البلدان من حول العامل، 

التي  الن�شر  دار  اإن�����ش��اء  ف��ك��رة  وج���اءت 
حتمل ا�شم )خمطوطة 5229( بعد 
اأن خ�شت جتربة ن�شر كتابي، اإذ اأدركت 
من  يجدون  ل  الكتاب  من  الكثر  اأن 

يتبنى اأعمالهم وين�شرها«.
اأكرب  اأن  م��اري��ا غالينا  اأك���دت  ب��دوره��ا 
اأدب اخليال  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
يف  الكبر  الت�شارع  ه��و  ال��ي��وم  العلمي 
التطور التكنولوجي الذي بات الكاتب 
م��واك��ب��ة م�شتجداته  ع��ل��ى  ق���ادر  غ��ر 

عليه  ي�شعب  ال���ذي  الأم����ر  ال��ي��وم��ي��ة، 
جديدة،  ع���وامل  وب��ن��اء  الكتاب  عملية 
تعريف  يف  م�شكلة  وج���ود  ج��ان��ب  اإىل 
ال���ن���وع م���ن الأدب واخل���ل���ط بن  ه���ذا 

اأنواعه واأ�شكاله.
اخليال  اأدب  جت��رب��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
العلمي يف رو���ش��ي��ا ك��ب��رة وظ��ه��رت يف 
�شنوات مبكرة من عمر الأدب الرو�شي 
اأن اخليال  اإىل  ع��ام��ة، لف��ت��ة  ب�����ش��ورة 
ال��ع��ل��م��ي ����ش���اه���م خ�����الل ف�����رتة حكم 
الرقابة  وت�شديد  ال�شوفيتي  الحت��اد 
ع��ل��ى الإن���ت���اج امل��ع��ريف والإب���داع���ي باأن 
اآراء الكتاب ومواقفهم يف �شياق  يقدم 
واإ�شقاطاته على  انعكا�شاته  له  خيايل 

الواقع الذي كانوا يعي�شون فيه.
ال��ت��ي ت�شغلها  ال��ق�����ش��اي��ا  اأب����رز  وح����ول 
العلمي  اخل��ي��ال  اأدب  ون�شر  كتابة  يف 
جاذب  م�شلٍّ  عمل  كتابة  اأن  اأو�شحت 
ل���ل���ق���ارئ ي��ظ��ل ه���و ال���ت���ح���دي الأك����رب 
واقع  اأن  اإىل  م�����ش��رة  ال��ك��ات��ب،  اأم����ام 
اليوم  رو�شيا  يف  العلمي  اخل��ي��ال  اأدب 
الحتاد  حكم  بفرتة  مقارنة  برتاجع 
م�شتوى  ارتفاع  مع  وكاأنه  ال�شوفيتي، 
ت���وارت احل��اج��ة لهذا النوع  احل��ري��ات 

من الأدب يف رو�شيا.

•• دبي-الفجر:

اأعلن مركز حماية الدويل التابع لالإدارة العامة ملكافحة املخدرات يف �شرطة 
دبي وبالتعاون مع اأكادميية �شرطة دبي، فتح باب الت�شجيل غدا الأحد اأمام 
للم�شاركة يف  اإم��ارة دبي، وذلك  املدار�س احلكومية واخلا�شة على م�شتوى 

م�شابقة حماية امليدانية “الع�شكرية واملو�شيقية لطلبة املدار�س«.
وق���ال امل��ق��دم ال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن ���ش��رف امل��ع��م��ري م��دي��ر م��رك��ز حماية 
احلكومية  للمدار�س  غد  يوم  تبداأ  امليدانية  ال��زي��ارات  اإن  بالنيابة،  ال��دويل 
واخلا�شة لالإعالن عن تفا�شيل امل�شابقة وت�شجيل الراغبن بامل�شاركة فيها، 
الذين  للطلبة  وميكن  �شبتمرب،  �شهر  منت�شف  حتى  ال��زي��ارات  و�شت�شتمر 

ترتاوح اأعمارهم بن 12 و18 عاما امل�شاركة ذكورا واإناثا.
واأو�شح املقدم املعمري اأن م�شابقة حماية تنق�شم اإىل نوعن، الأوىل ع�شكرية 
اأن م�شابقة حماية الع�شكرية لطلبة املدار�س  اإىل  والثانية مو�شيقية، لفتا 

وال�شر  العادي  ال�شر  تت�شمن  التي  امليدانية  امل�شاة  م�شابقة  على  ت�شتمل 
ت�شمل  التي  الع�شكري  ال�شتعرا�س  وم�شابقة  الع�شكرية،  الهيئة  البطيء 
الع�شكرية،  والت�شكيالت  الأر�شية  ال�شعارات  وت�شكيل  بالع�شا  ال�شتعرا�س 
وهم  دب��ي،  �شرطة  اأكادميية  من  مدربون  به  يقوم  التدريب  اأن  اإىل  م�شرا 
املدار�س  يف  الع�شكرية  واحل���رك���ات  امل�����ش��ي  ع��ل��ى  الطلبة  ب��ت��دري��ب  معنيون 
تقدمي  الطلبة  على  في�شتوجب  املو�شيقية  ال��ف��رق  م�شابقة  اأم��ا  امل�شاركة، 

معزوفات مو�شيقية ذات طابع ع�شكري.
من  وا�شعا  اإقبال  �شهدت  املا�شي  العام  يف  امل�شابقة  اأن  املعمري  املقدم  وب��ّن 
الفرق الطالبية يف املدار�س، فقد ان�شم اإىل امل�شابقة 379 طالب وطالبة 
بواقع 303 يف الفرق الع�شكرية، و76 يف الفرق املو�شيقية، وذلك من 11 
مدر�شة، م�شرا اإىل اأن حفل اخلتام �شهد ح�شورا كثيفا من جمهور الطلبة 
حيث ح�شر 3300 طالب وطالبة، مل�شاهدة العرو�س الع�شكرية واملو�شيقية 

التي قدمها امل�شاركون بحرفية واإتقان اأذهلت اجلميع.

�سرطة دبي تفتح باب الت�سجيل يف م�سابقة حماية 
الع�سكرية واملو�سيقية لطلبة املدار�س

خالل جل�صة �صمن فعاليات »ال�صارقة �صيفًا مميزًا على مو�صكو الدويل للكتاب«

نورة النومان وماريا غالينا ت�ستعر�سان جتربة اأدب اخليال العلمي الرو�سية والإماراتية

•• مو�صكو-الفجر:

حكومة  وفد  �شمن  م�شاركتها  خالل  الإماراتين  النا�شرين  جمعية  نظمت 
ال�شارقة ال�شيف املميز على الدورة 32 من معر�س مو�شكو الدويل للكتاب، 
جل�شة حوارية بعنوان “ احلفاظ على اخل�شو�شية الثقافية يف ع�شر النفتاح 
والرتجمة”، وذلك بح�شور عدد من النا�شرين والأدباء من خمتلف الوفود 

امل�شاركة يف املعر�س.
و�شارك يف اجلل�شة، التي اأدارتها مرمي العبيديل مدير الت�شال املوؤ�ش�شي يف 
جمعية النا�شرين الإماراتين، الأديبة �شاحلة غاب�س �شاحبة دار “�شديقات 
للن�شر والتوزيع”، وعبد اهلل الكعبي، �شاحب دار “دراجون” للن�شر والتوزيع، 

وتامر �شعيد مدير عام “جمموعة كلمات«.
وا�شتعر�س النا�شرون امل�شاركون يف اجلل�شة جتاربهم اخلا�شة يف تاأ�شي�س دور 
الن�شر، و�شلطوا ال�شوء على حالة التطور التي ت�شهدها امل�شاريع الثقافية يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف ظل الدعم الر�شمي والنفتاح على ثقافات 
العاملن يف  يتطلب من  الثقافية  املنجزات  تعزيز  اأن  واأك��دوا  اأجمع،  العامل 

�شناعة الكتاب جهداً خا�شاً لإثراء هذه امل�شرة بتجارب ال�شعوب وثقافتها. 

ويف اإجابة على �شوؤال حول كيفية احلفاظ على الن�س والفكرة عند ترجمة 
بالفكرة  يلتزم  النا�شر  اأن  غاب�س،  اأو�شحت �شاحلة  اأخ��رى،  لغات  اإىل  الكتب 
اأو التعديل مبا يتنا�شب  الأ�شلية بدون تغير، بينما يخ�شع الن�س للنقا�س 
ال�شكل  ح��ول  والتن�شيق  التوا�شل  بعد  املجتمع  ومعتقدات  وقيم  ثقافة  مع 

النهائي للن�شو�س مع دار الن�شر اأو مع موؤلف الكتاب.
لتاليف  بع�شها  م��ع  تتعاون  ال��ع��امل  يف  الن�شر  دور  “ غالبية  غاب�س:  وق��ال��ت 
الإ�شكاليات التي تظهر عند الرتجمة، ون�شبة قليلة منها ترف�س اأي تغير اأو 

تكييف للن�س اأو للر�شومات الواردة يف الكتاب«.
وتابعت �شاحلة غاب�س: “ من خالل م�شاركتنا يف الفعاليات الدولية �شمن 
وفود ال�شارقة الثقافية، تعرفنا على الكثر من دور الن�شر العاملية، واأ�ش�شنا 
مل�شتقبل من التعاون مع الكثر منها، واطلعنا على اآليات عمل وتخ�ش�شات 
اللتزام  اإن  لقلنا  التجارب  ه��ذه  اأن جنمل خال�شة  اأردن��ا  ول��و  الن�شر،  قطاع 
وتطور  جناح  �شمانة  ي�شكل  العالية  القيمة  ذات  والأفكار  الن�شو�س  بجودة 
قطاع الن�شر يف اأي دولة، اإىل جانب اأن هذا اللتزام يحافظ على خ�شو�شية 

الثقافة املحلية ويرثيها بكل ما هو جيد من الثقافات الأخرى«. 
بدوره قال عبداهلل الكعبي:” ن�شكر اإمارة ال�شارقة التي بنت لنا ا�شماً عاملياً، 

ال�شارقة،  با�شم  العاملي  الثقافة  جمتمع  يف  اأنف�شنا  ع��ن  ن��ع��ّرف  ال��ي��وم  نحن 
ووجدنا اأن العامل يحمل الكثر من التقدير لهذا ال�شم«.

الثقافة،  وخ�شو�شية  والن�س  الفكرة  على  واحلفاظ  الرتجمة  اآليات  وحول 
اأن تكون  اللغة  “من ال�شعب ترجمة الن�شو�س كما هي، على  تابع الكعبي: 
�شل�شة ومفهومة، اأما بالن�شبة للفكرة فمن واجب املرتجم اأن يحافظ عليها 

كما هي من دون تغير«. 
واأ�شاف الكعبي :” مير الكتاب  بعد ترجمته بعدة مراحل، منها؛ التدقيق، 
اأن تنفذ هذه املراحل  اأ�شدرت الكتاب، ويجب  واملراجعة من دار الن�شر التي 
اإليها،  بوجود خرباء يتقنون اللغتن، اللغة الأ�شلية للكتاب، واللغة املنقول 

وبدون �شراكة هذه اخلربات �شيفقد الكتاب الكثر من قيمته وجماليته«.
من جانبه اأكد تامر �شعيد اأن جتربة الرتجمة الناجحة تبداأ بقراءة الن�س 
اأهمية  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  ال��ق��راء،  ل��وع��ي  وان��ت��ق��اء الأف��ك��ار وم��ع��رف��ة م��ا ت�شيفه 
التوا�شل الدائم مع املوؤلف لفهم بع�س الأفكار التي قد تكون غر وا�شحة 
اأو قابلة للتاأويل، وبعد التوافق على الفكرة يبداأ احلوار حول الن�س ليكون 

متوافقاً مع خ�شو�شية الثقافة املحلية.  
ولغة  للن�س  الأم  ال��ل��غ��ة  يتقنون  متخ�ش�شن  وج���ود  ب��اأه��م��ي��ة  �شعيد  ون���وه 

 “ �شل�شة ذات قيمة ثقافية عالية. وق��ال:  الرتجمة للح�شول على ن�شو�س 
لدينا جتربة مع اأحد كتب اليافعن، عند قراءتنا للكتاب بن�شه الأ�شلي كان 
جمياًل و�شل�شاً وعند البدء برتجمته فقد جماليته، ما يعني اأهمية النتباه 

اإىل مهارة املرتجمن اإىل جانب التزامهم بفكرة الن�س«. 
ال�شدارات  �شريك حملي مطلع على  باأهمية وج��ود  :” نوؤمن  �شعيد  وتابع 
الأدبية يف بلده ومدرك لحتياجاتنا وفقاً خل�شو�شية ثقافتنا، ومن خالل 
بناء  ا�شتطعنا  العاملية  الكتب  معار�س  يف  ال�شارقة  وف��ود  �شمن  م�شاركتنا 
معرفة  اأك��رث  وجعلتنا  جتربتنا  ع��ززت  التي  املثمرة  ال�شراكات  م��ن  العديد 
بالإ�شدارات العاملية لنختار ما ينا�شبنا منها، ومتكنا عرب هذه ال�شراكات من 

ترجمة %75 من اإ�شداراتنا يف 12 ع�شر دولة بلغات خمتلفة«. 
اأكد  والعوملة،  النفتاح  املثمر يف زمن  الثقايف  التبادل  تعزيز  وحول مقومات 
الن�شر العربي  التبادل يحتاج للمزيد من ال�شتثمار يف قطاع  اأن هذا  �شعيد 
“التبادل  وق��ال:  الالزمة،  واخل��ربات  والتخ�ش�شات  للجاذبية  يفتقر  ال��ذي 
فبهذه  الطرفن،  ل��دى  ق��وي��اً  الن�شر  قطاع  يكون  اأن  يتطلب  املفيد  الثقايف 
الطريقة يكون التبادل متكافئاً ولي�س جمرد نقل اأحادي اجلانب من ثقافة 

اإىل اأخرى. 

خالل م�صاركتها يف »مو�صكو الدويل للكتاب«

جمعية النا�سرين الإماراتيني تبحث خ�سو�سية الثقافة يف ع�سر النفتاح والرتجمة
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اأعلنت الرئا�شة الفرن�شية ام�س اأن احلوار م�شتمر حول ملف اإيران 
ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  الرئي�شن  ب��ن  هاتفية  حم��ادث��ة  ب��ع��د  ال��ن��ووي 

ودونالد ترامب.
اإن الرئي�شن الفرن�شي والأمركي بحثا يف موا�شلة  وقال الإليزيه 

املبادلت املنتظمة التي اأجرياها يف الأ�شهر الأخرة حول اإيران.
اإي��راين-اأم��رك��ي يف حن  توتر جديد  املحادثة على خلفية  وج��رت 
مت  التي  للقيود  اجلديد  اخلف�س  تفا�شيل  ال�شبت  طهران  �شتعلن 
املوافقة عليها يف 2015 ب�شاأن اأن�شطتها النووية. من جهتها توا�شل 

وا�شنطن ا�شرتاتيجيتها يف ممار�شة �شغوط ق�شوى على اإيران.
يف  ال�شبع  جمموعة  قمة  ان��ت��ه��اء  على  اأي���ام   10 بعد  امل��ك��امل��ة  وت��اأت��ي 
ونظره  ترامب  بن  حمتمل  لقاء  اىل  التطرق  مت  حيث  بياريت�س 

الإيراين ح�شن روحاين.
ومذاك، توا�شل باري�س جهودها لنزع فتيل الأزمة ودعت اخلمي�س 

اإيران لالمتناع عن اأي حترك فعلي غر مطابق للتزاماتها.
وخالل املحادثة بحث ماكرون وترامب م�شاألة فر�س �شرائب على 
ال�شبع  جمموعة  قمة  وخ��الل  الإليزيه.  بح�شب  النرتنت  عمالقة 
املتحدة بهذا  الوليات  اتفاق مبدئي مع  التو�شل اىل  اأك��دت فرن�شا 

اخل�شو�س.
 

بيونغيانغ تطلب خف�س عدد القبعات الزرق على اأرا�شيهاطلبت كوريا 
عنا�شرها  عدد  خف�س  املتحدة  الأمم  من  املا�شي  ال�شهر  ال�شمالية 
ري مناق�شته بن اجلانبن، وفق  املوجودين يف البالد، وهو طلب جتجَ

ما اأعلن املتحّدث با�شم املنّظمة الدولية �شتيفان دوجاريك.
وقال دوجاريك يف موؤمتره ال�شحايف اليومي اإّن طلب اخلف�س هذا 

مّتت �شياغته يف ر�شالة مل يك�شف تفا�شيلها.
بتطبيق  بر�س  فران�س  وكالة  عليها  ح�شلت  التي  الر�شالة  وُتطالب 
من�شب  اإلغاء  ي�شمل  مبا  ال�شنة  نهاية  قبل  العنا�شر  عديد  خف�س 

املن�ّشق املوجود يف كوريا ال�شمالية.
اأن  الر�شالة  يف  من  ت�شانغ  كيم  ال�شمايل  الكوري  امل�شوؤول  واأو���ش��ح 
املتوّقعة،  النتائج  تعط  مل  املتحدة  الأمم  تدعمها  التي  “الربامج 

ب�شبب ت�شيي�س قوى معادية مل�شاعدات الأمم املتحدة«.
انخف�شت  الأخ��رة على وجه اخل�شو�س،  الأع��وام  “خالل  واأ�شاف 
ت�شليم  وت��اأّخ��ر  ك��ب��ر،  ح��ّد  اإىل  ال��ب��الد  يف  املتحدة  الأمم  م�شاعدات 
مل�����ش��اري��ع الأمم  ع��ل��ى التنفيذ ال�����ش��ام��ل  اأّث����ر ك��ث��راً  الإم�������دادات، م��ا 

املتحدة«.
لثالث جمموعات من  ال�شمالية هدفا  كوريا  كانت   2017 عام  يف 
العقوبات الدولية القا�شية التي توؤثر على اقت�شادها، بهدف دفعها 
الأمم  اأّن  غر  والبال�شتية.  النووية  لالأ�شلحة  براجمها  وق��ف  اإىل 
املتحدة منحت منذ ذلك احلن بع�س الإعفاءات املتعّلقة باإمدادات 

امل�شاعدات الإن�شانية.

ح�����س رئ��ي�����س ف��ن��زوي��ال ن��ي��ك��ول���س م�����ادورو، ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى مالحقة 
املعار�س خوان غوايدو بتهمة خيانة الوطن لتهامه بال�شعي ل�ت�شليم 
اإىل  اإ�شيكويبو الغنية يف غويانا والتي تطالب بها كاراكا�س  منطقة 

�شركات متعددة اجلن�شيات.
وردتنا  ال��ر���ش��م��ي��ة:  يف  اإي  يف  �شبكة  بثته  خ��ط��اب  يف  م����ادورو  وق���ال 
لت�شليم  غوايدويفاو�س  خ��وان  ب��اأن  تفيد  الإث��ب��ات��ات  م��ن  جمموعة 

اإ�شيكويبو لقاء دعم �شيا�شي حلكومته املزعومة.
واأ�شاف على النيابة العامة التحرك �شريعا لأن هذه جرمية خيانة 

للوطن.
ويجري الق�شاء عدة حتقيقات بحق رئي�س اجلمعية الوطنية الذي 
اأعلن نف�شه رئي�شاً انتقالياُ يف يناير)كانون الثاين(، واعرتفت ب�شفته 

هذه خم�شون دولة بينها الوليات املتحدة.
انتخابات  يف  ب��ف��وزه  لل�شلطة  مغت�شب  م����ادورو  اأن  غ��واي��دو  وي���رى 

�شابتها عمليات تزوير.
كما  توقيفه  يتم  مل  لكنه  غ��واي��دو،  ع��ن  النيابية  احل�شانة  وُرف��ع��ت 
ب��اأن توقيفه  وا�شنطن  ن��واب مع�شكره، وقد ح��ذرت  ح�شل لعدد من 

�شيكون اأكرب خطاأ يرتكبه مادورو.

عوا�صم

باري�ص

بيونغيانغ

كر�كا�ص

تراجع ن�سبة امل�ساركة بانتخابات 
الكني�ست الإ�سرائيلي باخلارج 

•• القد�س املحتلة-وكاالت

ذكرت و�شائل اإعالم اإ�شرائيلية، اأم�س اجلمعة، اأن انتخابات الكني�شت ال�22 
املا�شين، �شهدت  اليومن  والتي جرت يف اخلارج على مدار  الإ�شرائيلية، 

تراجعاً يف ن�شب امل�شاركن يف الت�شويت.
الت�شويت  عملية  اليوم  �شباح  “انتهت  الإ�شرائيلي،  “والال”  موقع  وقال 
لنتخابات الكني�شت ال�22 يف املمثليات وال�شفارات الإ�شرائيلية يف اخلارج، 
و�شوت ما جمموعه 3525 �شخ�شاً يف 77 دولة حول العامل، من بن ما 

يقرب من 5073 ناخباً«.
من  اأق��ل  بن�شبة  اأي   ،69،5% الت�شويت  ن�شبة  “بلغت  امل��وق��ع:  واأ���ش��اف 

امل�شاركة يف النتخابات ال�شابقة، والتي بلغت %76 تقريباً«.
ومن املقرر اأن يبداأ اجلي�س الإ�شرائيلي يف الت�شويت بانتخابات الكني�شت، 
م�شاء غد ال�شبت، يف 650 مركز اقرتاع، موزعة على كافة اأماكن انت�شار 
ال�17 من ال�شهر  اإ�شرائيل يف  قوات اجلي�س، فيما �شتنطلق النتخابات يف 

اجلاري.
وت�شود حالة من ال�شتقطاب احلاد بن اأحزاب اليمن يف اإ�شرائيل، واأحزاب 
الرئي�س  ق��ال  فيما  النتخابات،  يف  الت�شويت  ب��دء  قبيل  والو�شط،  الي�شار 
الإ�شرائيلي اإنه ل ي�شتبعد اإعادة النتخابات واإجراء انتخابات ثالثة، ب�شبب 
ت�شكيل  بناء حتالفات ت�شمن جناح  الإ�شرائيلية على  الأح��زاب  ق��درة  عدم 

احلكومة.

هل يخذل الأرنب نتانياهو بعد اأ�سبوعني؟

رجل اأقل خربة �صيحل حمله 

ا�ستقالة غرينبالت تثري �سكوكًا حول �سفقة القرن
•• وا�صنطن-وكاالت:

كتب مرا�شل �شحيفة لوموند يف وا�شنطن جيل باري اأن 
جي�شون  الأو�شط  ال�شرق  اإىل  الأمريكي  املبعوث  مهمة 
غرينبالت كانتت �شعبة اإىل جانب جاريد كو�شرن، وهي 
الفل�شطيني،  الإ�شرائيلي  ال�شراع  لإنهاء  اأفكار  اق��رتاح 
اأق���ل خربة  رج���ل  ه��و  �شيحّل حم��ل��ه  م��ن  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
على  غرينبالت  غ��رد  )اآب(،  اأغ�شط�س   18 ويف  اأي�شاً. 
ح�شابه على تويرت، حيث كان ن�شًطا للغاية، ر�شالة تفيد 
كان  التي  الفل�شطينية  الإ�شرائيلية  ال�شالم  خطة  اأن 
م�شوؤوًل عنها لن تن�شر قبل النتخابات الإ�شرائيلية يف 
)اأيلول(. ويوم اخلمي�س يف اخلام�س من  17 �شبتمرب 
املمثل  باعتباره  من�شبه  تركه  اأعلن  )اأي��ل��ول(  �شبتمرب 

اخلا�س للمفاو�شات الدولية، وهو لقبه الر�شمي.

ترقيته
يعترب �شهر الرئي�س، جاريد كو�شرن ر�شمًيا ركيزة هذه 
املبادرة الأمريكية. ولكن نظراً للعديد من امللفات التي 
يتعن عليه التعامل معها ب�شبب ثقة ترامب به، �شرعان 
ما اأ�شبح غرينبالت هو املحرك الرئي�شي لها مع �شفر 

الوليات املتحدة يف اإ�شرائيل ديفيد فريدمان.
وعّن غرينبالت، وهو الرئي�س التنفيذي ال�شابق وكبر 
من�شبه  يف  ترامب،  موؤ�ش�شة  يف  القانونين  امل�شوؤولن 
الأول(  )ك��ان��ون  دي�شمرب  يف  النتقالية  ال��ف��رتة  خ��الل 
من  وقربه  لإ�شرائيل  امل��وؤي��دة  اأف��ك��اره  وتف�شر   .2016
دونالد ترامب ترقيته اإىل هذا املن�شب الذي خلف فيه 

دبلوما�شين كباراً.
ب��رك��وف��ي��ت��ز وق���ال ب���اري اإن رج����الأً اأق���ل خ���ربة �شيحل 

�شيء يزعم  دينية، وهو  اأح��زاب  اأي��ة  الو�شط، تخلو من 
86% من الإ�شرائيلين اأنهم يف�شلونه. ولكن ليربمان 
وحدة  حكومة  لت�شكيل  ال��وح��ي��دة  الو�شيلة  اأن  ي���درك 
وطنية ل تتحقق اإل اإذا اأجرب نتانياهو على التخلي عن 

زعامة الليكود.

مواجهة علنية
احلملة  ه���ذه  يف  اآخ���ر  عن�شر  ال��ك��ات��ب،  وه��ن��اك، ح�شب 
النتخابية، ولطاملا كان الأهم يف اأية حملة، وهو الو�شع 
الأمني. فقد دخلت اإ�شرائيل، خالل الأ�شابيع الأخرة، 
يف مواجهة علنية مع كل من اإيران وملي�شات حزب اهلل، 
لأن�شطة  �شامل  �شيا�شي  دعم  وهناك  ولبنان.  �شوريا  يف 
اإ�شرائيلية من اأجل اإحباط اأية حماولة اإيرانية لإقامة 
قواعد يف �شوريا، اأو لتطويق حماولت حزب اهلل لبناء 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ت�شجياًل  الث��ن��ن  ليلة  الإ�شرائيليون  الناخبون  �شمع 
لرئي�س وزرائهم بنيامن نتانياهو ي�شيح يف وجه وزير 
اإن  وي��ق��ال  ال��ع��ام.  امل��دع��ي  تعليمات  الت�����ش��الت خمالفاً 
الت�شجيالت وفرت تاأكيداً غر مبا�شر ب�شاأن ما ارتكبه 
خططه  عن  بالفعل  العام  املدعي  اأعلن  وق��د  نتانياهو، 

لتهام رئي�س الوزراء بانتظار عقد جل�شة ا�شتماع.
وبح�شب مارك �شوملان، كاتب راأي لدى جملة نيوزويك 
اأنه  الإ�شرائيلي،  �شنرتال”  هي�شتوري  موقع  وحم��رر 
الإ�شرائيلية  ال�شيا�شات  ت�شهدها  التي  الفو�شى  ظل  يف 
تلك  الليكود،  نتانياهو،  ح��زب  ح��ول  ما  �شرعان  حالياً، 
لالنتخابات  اإع��الن  اإىل  جترمه،  قد  التي  الت�شجيالت 
يثبت  كما  زعيم قوي،  نتانياهو  اأن  فيه لإظهار  وظفت 
من خالل �شياحه على وزير يف حكومته، واإ�شراره على 

وجوب اأن يكون لو�شائل اإعالم ميينية �شوت م�شموع.
القناة  ع��ل��ى  ال�����ش��ري��ط  ب��ث  ب�����ش��اأن  ال�شخرية  ي��ث��ر  وم���ا 
ال���وزراء  رئي�س  دع���وة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  التلفزيون  يف   13
– القناة  اأخ��رى  بعد ذلك ملقاطعة قناة جتارية كربى 
12- ب�شبب اإنتاجها لربنامج )اعتربه نتانياهو معادياً 
لإ�شرائيل(، ولأن مرا�شل القناة 12 جتراأ على الكتابة 
حول تقرير عن �شهادة م�شربة، يقدم فيها املدير العام 
لوزارة الت�شالت يف حكومة نتانياهو دلياًل �شد رئي�س 
الوزراء ب�شاأن اإحدى ق�شاياه العالقة. وب�شبب الطبيعة 
حرا�س  لل�شحفي  ع��ننِّ  نتانياهو،  لهجمات  ال�شخ�شية 

�شخ�شين. 

�صيناريو م�صابه
�شيناريو  يتبع  نتانياهو  اأن  املقال،  كاتب  ب��راأي  ويبدو، 
دونالد  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  يتبعه  مل��ا  تقريباً  م�شابهاً 
ترامب. فقد داأب على و�شف ما تن�شره و�شائل الإعالم 

باأنها اأخبار مزيفة، والإيحاء باأن من يطلقونها اأعداء. 
وق���د ن�����ش��ر ال��ل��ي��ك��ود اإع���الن���اً خ��ا���ش��اً ب��احل��م��ل��ة يعر�س 
الإي����راين  للزعيم  الأوىل   – ال�����ش��ور  م��ن  ملجموعتن 
وزعيم حزب اهلل معاً، والثانية ملجموعة من ال�شحفين 
عبارة  كتبت  ال�شور  جمموعتي  وحت��ت  الإ�شرائيلين. 
بكم  �شنلتقي   – لليكود  الت�شويت  منكم  ي��ري��دون  “ل 

عند مراكز القرتاع«. 
وقد اأ�شبح الليكود ي�شبه �شحفين يكتبون اأ�شياء �شلبية 
ترامب  داأب  كما  اإ�شرائيل،  خ�شوم  باأ�شد  نتانياهو  عن 

على و�شف و�شائل اإعالم باأنها عدو ال�شعب.
اأقل  )بعد  النتخابات  موعد  لق��رتاب  الكاتب  ويلفت 
جتري  النتخابية  احلملة  ه��ذه  واأن  اأ���ش��ب��وع��ن(،  م��ن 
اأي  يف معظمها على النرتنت، يف وقت ل تتحدث فيه 
من الأح��زاب عن ق�شايا حملية. ورغم تلك احلقيقة، 
هذه اأول مرة منذ عدة �شنن، يبدو فيها م�شار نتانياهو 

للفوز بالنتخابات غر وا�شح املعامل.

رف�ض للهزمية
وي�شر كاتب املقال لنتهاء النتخابات الأخرة بهزمية 
فعلية لنتانياهو الذي عجز عن ت�شكيل ائتالف. ووفق 
ب��ه حتويل تكليفه  ك��ان يفرت�س  وال��ق��وان��ن،  الأع���راف 
�شيكلف  ك���ان  ال���ذي  ال��رئ��ي�����س،  اإىل  احل��ك��وم��ة  بت�شكيل 
ليقبل  يكن  مل  نتانياهو  لكن  منه.  ب��دًل  اآخ��ر  �شخ�شاً 
بالهزمية، لأنها كانت تعني نهاية عهده كرئي�س للوزراء، 
ولرمبا دخوله ال�شجن. ولذا ا�شتفاد من مناورة برملانية 
مل ي�شتخدمها اأحد قبله. لقد حل الكني�شت فكان ل بد 

من اإعادة انتخابات اأبريل )ني�شان( املا�شي. 
ويرى الكاتب اأن امل�شوؤول عن ف�شل نتانياهو يف ت�شكيل 
ال�شابق،  ال��دف��اع  وزي��ر  ليربمان،  اأف��ي��غ��دور  ه��و  حكومة 
حملة  وا���ش��ت��ن��دت  بيتنا”.  “اإ�شرائيل  ح���زب  ورئ��ي�����س 
وح��دة من مين  لت�شكيل حكومة  دعوته  اإىل  ليربمان 

طاولة  اأي��ة  الم��ري��ك��ي  املبعوث  ينظم  مل  من�شبه،  م��ن 
م�شتديرة يجمع طريف النزاع.

واأث��ار ق��رار دونالد ترامب الع��رتاف من جانب واحد 
الأمريكي  التمويل  لإ�شرائيل، ووقف  بالقد�س عا�شمة 
الالجئن  وت�����ش��غ��ي��ل  لإغ���اث���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��وك��ال��ة 
عليهم،  الهجمات  وك��ذل��ك  )الأون�����روا(،  الفل�شطينين 
اأزمة ل �شابق لها بن وا�شنطن وال�شلطة الفل�شطينية. 
الوليات  منحتها  ال��ت��ي  ال�شمنية  امل��واف��ق��ة  و�شاهمت 

جلاريد  اليمنى  ال����ذراع  ب��رك��وف��ي��ت��ز،  اأيف  وه���و  حم��ل��ه، 
كو�شرن الذي تخرج من كلية احلقوق بجامعة هارفارد 
يف عام 2016. و�شي�شاعده حمام اآخر ان�شم اإىل وزارة 
اخلارجية يف عام 2017 مع الإدارة اجلديدة هو بريان 

هوك امل�شوؤول بالفعل عن امللف الإيراين.
اأن يبقى  ولكن ا�شتقالة غرينبالت الذي كان مفرت�شاً 
قوة  ح���ول  ���ش��ك��وًك��ا  اأث�����ارت  من�شبه،  يف  اأ���ش��اب��ي��ع  ب�شعة 
القرتاح الأمريكي لت�شوية النزاع، علماً اأنه على الرغم 

نتانياهو  اأق��وى خ�شوم  تر�شانة �شواريخ دقيقة.  ومن 
روؤ�شاء اأركان �شابقون للجي�س الإ�شرائيلي، منهم وزيرا 
انتقادهم  يف  �شريحن  جميعاً  وك��ان��وا  ���ش��اب��ق��ان،  دف���اع 
العنيف لك�شف نتانياهو عن اأن�شطة اإ�شرائيلية يف �شوريا 
مع  الأخ��رة  الت�شريحات  وتتناق�س  اأخ��رى.  ومناطق 
اإ�شرائيل طيلة ع�شرات ال�شنن فيما  �شمت التزمت به 
يتعلق بعملياتها خارج حدودها )با�شتثناء غزة وال�شفة 
�شيوا�شل  نتانياهو  اأن  امل��ق��ال  كاتب  وي��رى  الغربية(.  
م�شارعة خ�شومه حتى اإغالق �شناديق النتخاب. وكل 
يف  ول��ك��ن،  �شاأنه.  م��ن  يقلل  نتانياهو  ف��وز  ي�شتبعد  م��ن 
الوقت نف�شه، كل من يثق باأن ال�شاحر، كما عرف يوماً، 
�شوف يخرج اأرنباً اآخر من حتت قبعته، بحاجة للعودة 
اأعدت  عندما  اأ�شهر،  �شتة  قبل  ال�شابقة  لنتخابات  اإىل 

من�شة العر�س، ولكن الأرنب مل يظهر فعلياً. 

املتحدة لإ�شرائيل تو�شيع امل�شتوطنات يف ال�شفة الغربية 
املحتلة، خالفاً لالإدارات الدميقراطية واجلمهورية يف 

الأزمة.

خطاب عنيف
واألقى غرينبالت يف 23 يوليو )متوز( خطاًبا عنيًفا يف 
اأي �شرعية عن قرارات  اإزال��ة  الأمم املتحدة يهدف اإىل 
وكانت  وا�شنطن  عليها  �شوتت  والتي  الدولية  املنظمة 
ن�شف قرن.  اأك��رث من  منذ  لل�شراع  القانوين  الأ�شا�س 
فل�شطن  )اإن�شاء  الدولتن  وهو مل يذكر �شراحة حل 
اإىل جانب اإ�شرائيل( الذي هو حمور اإجماع دويل وا�شفاً 

اإياه باأنه �شا�شة للتقاع�س عن العمل.
ومع ذلك، يقول ال�شحايف الفرن�شي اإن هذه الرغبة يف 
القطيعة مل ت�شفر حتى الآن عن نتائج مقنعة. ومتت 
ترجمتها يف يونيو )حزيران( من خالل موؤمتر طموح 
البحرين  يف  للمنطقة  القت�شادي  للم�شتقبل  خ�ش�س 

مل يتبعه اأي اإجراء ملمو�س. 

االنتخابات االإ�صرائيلية
ا�شتقالة  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����س  اأن����ه  اإىل  ب����اري  وي��خ��ل�����س 
ال�شالم لإدارة ترامب ل  روؤي��ة  ف��اإن تقدمي  غرينبالت، 
تزال تعتمد على التقومي النتخابي الإ�شرائيلي ونتائج 

النتخابات الت�شريعية. 
كان  )ني�شان(،  اإب��ري��ل  يف  ال�شابقة   النتخابات  وع�شية 
ال�����وزراء املنتهية وليته  ب��ق��وة رئ��ي�����س  اأي���د  ت��رام��ب ق��د 
بنيامن نتانياهو من خالل العرتاف من جانب واحد 
بال�شيادة الإ�شرائيلية على مرتفعات اجلولن ال�شورية 

يف انتهاك لقرارات الأمم املتحدة.

بريطانيا ت�ساند اأمريكا يف املحادثات مع اإيران 
•• لندن-رويرتز:

�شتقدم  بريطانيا  اإن  اأم�س  وال���س  بن  الربيطاين  ال��دف��اع  وزي��ر  ق��ال 
اإذا كان  اإيران  العون للوليات املتحدة دائما على م�شار املحادثات مع 
اأن��ه يجب احلكم على  لكنه حذر من  اتفاق،  اإىل  التو�شل  املمكن  من 

اإيران من خالل الأفعال ل الأقوال.
اإ�شرب  الأمريكي مارك  واأ�شاف وال���س يف موؤمتر �شحفي مع نظره 
)اإيران(  �شنعاملهم  اأننا  اأعتقد  لذا  الأق��وال،  اأعلى �شوتا من  الأفعال 
اإيران  اإن  �شابق  وق��ت  يف  ق��ال  قد  اإ�شرب  وك��ان  باأقوالهم.  ل  باأفعالهم 

تتحرك ببطء اإىل و�شع ميكن خالله اإجراء حمادثات.
وذكر وال�س لكن اإذا كان هناك اتفاق ميكن اإبرامه �شن�شاعد الوليات 
املتحدة دوما بالطبع يف هذا امل�شار لأين اأعتقد اأن ال�شالم وال�شتقرار 

يف هذه املنطقة هو ال�شيء الأهم.

ماكرون يوؤكد للحريري التزام فرن�سا با�ستقرار لبنان 

املغرب يت�سدد مع رحالت املهاجرين   •• مدريد-اأ ف ب:

اتفاقات  امل����غ����رب  اب������رم  ان  ب���ع���د 
مرفقة  وم����دري����د  ب��روك�����ش��ل  م���ع 
مب�شاعدات، تراجع عدد املهاجرين 
الوا�شلن بحرا اىل ا�شبانيا وباتت 
مبغادرة  ت�شمح  ل  املغرب  �شلطات 
ل�شواحلها،  امل���راك���ب  م��ن  ال��ك��ث��ر 

بح�شب مراقبن وخرباء.
ومنذ كانون الثاين يناير 2019 
مهاجرا  و683  ال��ف��ا   15 و���ش��ل 
بن�شبة  برتاجع  بحرا  ا�شبانيا  اىل 
الوا�شلن  ع����دد  ع���ن  ب��امل��ئ��ة   45
من  الوىل  ا���ش��ه��ر  ال��ث��م��ان��ي��ة  يف 
الداخلية  وزارة  بح�شب   ،2018

ال�شبانية.
وب�����ع�����د الت�������ف�������اق ب������ن الحت��������اد 
الوروب��ي وتركيا حول الهجرة يف 
2016 ثم اإغ��الق اأب��واب ايطاليا 
الهجرة  ط��ري��ق  ب���ات   ،2018 يف 
الكرث  ا�شبانيا  ب��اجت��اه  البحرية 

جذبا للمهاجرين العام املا�شي.
كذلك  ي���ع���د  مل  الم������ر  ان  غ����ر 
وتزايد عدد عابري البحر باجتاه 

املتو�شط  البحر  �شرق  من  اوروب���ا 
منظمة  بح�شب  ال��ي��ون��ان،  ب��اجت��اه 

الهجرة الدولية.
م�شوؤول  اين�شينا�س  خو�شيه  وق��ال 
الندل�س  املدين يف  نقابة احلر�س 
التي ينزل فيها معظم املهاجرين 
املغربية  ال��ق��وات  اإن  ا�شبانيا،  اىل 
متنع انطالق املراكب بعد ان كانت 

يف ال�شابق ت�شمح لها بالبحار.
م������ن ج����ه����ت����ه، ������ش�����رح خ����ب����ر يف 
هويته  ك�شف  ع��دم  طلب  ال��ه��ج��رة 
املغربية  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����ش��رط��ة  اأن 
النقاط  يف  ا���ش��ت��ح��ك��ام��ات  و���ش��ع��ت 
ال�شرتاتيجية خ�شو�شا يف �شمال 
انطالق  ع��م��ل��ي��ات  ل��ك��ب��ح  امل��م��ل��ك��ة 

مراكب املهاجرين.
اع�����ت�����رب اخل�����ب�����ر ال������ش�����ب�����اين يف 
ب�شمال  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  اجل���غ���راف���ي���ا 
املغرب  اأن  ���ش��ول��ر،  ادوار  اف��ري��ق��ي��ا 
ورق���ة  ان  ����ش���ن���وات(  )م���ن���ذ  اأدرك 
مفيدة  �شغط  اأداة  ت�شكل  الهجرة 

نوفمرب  الثاين  ت�شرين  يف  املغرب 
العاهل  م����ع  مل���ب���اح���ث���ات   2018

املغربي حممد ال�شاد�س.
فيليبي  ال�شباين  العاهل  ق��ام  ثم 
بزيارة  فرباير  �شباط  يف  ال�شاد�س 
دولة حيث اأ�شرف على توقيع 11 

اتفاقية ثنائية.
ان تراجعا  �شولر  ولح��ظ اخلبر 
ال���وا����ش���ل���ن اىل  ك���ب���را يف ع�����دد 
اربعة  من  �شجل عندها”  ا�شبانيا 
الثاين  ك���ان���ون  يف  و104  اآلف 
يناير 2019 اىل 936 يف �شباط 
الهجرة  منظمة  بح�شب  ف��رباي��ر 

الدولية.
كان  ذل�����ك  ان  ي���ب���دو  ل  وا�����ش����اف 
معتربا ان املغرب  جمرد �شدفة”، 

قرر تغير �شيا�شته.
من جانبه قال خو�شيه اين�شينا�س 
ع��ن��دم��ا ي��ري��د امل���غ���رب م���ال يفتح 
يتلقى  وع��ن��دم��ا  ال��ه��ج��رة  �شنبور 

املال يغلق ال�شنبور.

جدا.
تزامنت  �شنوات  منذ  اأن��ه  وا���ش��اف 
العالقات  يف  ال�����ش��ع��ب��ة  ال���ف���رتات 
تزايد عدد  ال�شبانية مع  املغربية 
ال��وا���ش��ل��ن )م���ن امل��ه��اج��ري��ن اىل 
حت�شنت  التي  وال��ف��رتات  ا�شبانيا( 
فيها العالقات مع تراجع كبر يف 

عدد املهاجرين.
ال�شباين  احل��ك��وم��ة  رئي�س  وك���ان 
الذي  �شان�شيز  بيدرو  ال�شرتاكي 
يونيو  ح��زي��ران  يف  من�شبه  ت��وىل 
مراكب  ع���دد  ك���ان  ح���ن   2018
وزاءه  اأر�شل مرارا  الهجرة كبرا، 
ي��زور بنف�شه  ان  ال��رب��اط قبل  اىل 

على  خ�شو�شا  ال��رب��اط  وح�شلت 
م�شاعدات مالية من مدريد.

اغ�شط�س  اآب  يف  ا�شبانيا  ومنحت 
املغرب 32 مليون يورو خم�ش�شة 
ال�شرعية  غ���ر  ال��ه��ج��رة  مل��راق��ب��ة 
وذلك بعد منحه 26 مليون يورو 
املغربية  الداخلية  وزارة  لتزويد 

بعربات.
ك����م����ا حت�������ش���ن���ت ال�����ع�����الق�����ات بن 
وافق  اأن  منذ  وبروك�شل  ال��رب��اط 
�شباط  يف  الوروب�����������ي  ال�����ربمل�����ان 
فرباير 2019 على اتفاق ال�شيد 
عليه  التفاو�س  الذي مت  البحري 

بن املغرب والحتاد الوروبي.
مطلبه  ع���ل���ى  امل�����غ�����رب  وح�������ش���ل 
املحاذية لل�شحراء  املياه  بت�شمن 

الغربية يف التفاق.
ال�شباين  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  اأ����ش���ار 
ف����رن����ان����دو غ���ران���د-م���ارل����ش���ك���ا 
تراجع  اىل  ال���رب���اط  يف  الرب���ع���اء 
امل���ه���اج���ري���ن  ع�������دد  م����ل����ح����وظ يف 
م�شيدا  ب������الده  اىل  ال���وا����ش���ل���ن 
ب��ال��ت��ع��اون الم���ن���ي وذل�����ك خالل 

�شابع اجتماع مع نظره املغربي.

التزام  “على  ات�����ش��ال��ه  يف  م���اك���رون  واأك�����د 
فرن�شا با�شتقرار لبنان واأمنه وبتعزيز دولته 
مقومات  توفر  اأهمية  وعلى  وموؤ�ش�شاتها 

التهدئة على احلدود اجلنوبية«.
ارتياحه  ع���ن  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��رئ��ي�����س  واأع�����رب 
�شيدر  اإطالق م�شاريع  نحو  للتقدم اجلاري 
الفرن�شي  املبعوث  لقاء  خالل  ال�شتثمارية، 

بيار دوكان بالرئي�س احلريري.
ومن جهته �شكر الرئي�س احلريري ماكرون، 
بذلها  ال��ت��ي  اجل���ه���ود  “على  امل��ك��امل��ة  خ���الل 
لحتواء الت�شعيد بعد اعتداء اإ�شرائيل على 

•• باري�س-وكاالت:

ماكرون،  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  اأك��د 
احلريري  �شعد  اللبنانية  احلكومة  لرئي�س 
با�شتقرار  ب���الده  ال��ت��زام  هاتفي،  ات�شال  يف 

لبنان واأمنه وتعزيز دولته وموؤ�ش�شاته.
وت��ل��ق��ى ال��رئ��ي�����س احل���ري���ري، ���ش��ب��اح اأم�س 
الرئي�س  م���ن  ه��ات��ف��ي��اً  ات�������ش���اًل  اجل���م���ع���ة، 
بح�شب  م�����اك�����رون،  اإمي����ان����وي����ل  ال��ف��رن�����ش��ي 
للرئي�س  الإع��الم��ي  املكتب  ع��ن  ���ش��ادر  بيان 

احلريري.

لبنان  امتنان  ع��ن  واأع���رب  ب���روت،  �شاحية 
للدور الفرن�شي القيادي يف التمديد لقوات 
واأكد   . لبنان)يونيفيل(  يف  ال�شالم  حفظ 
على مت�شك لبنان بالحرتام الكامل للقرار 

.»1701
“على  ال��ب��ي��ان  بح�شب  ال��رئ��ي�����ش��ان،  وت��واف��ق 
ب��ت�����ش��ري��ع تنفيذ  امل��ع��م��ق  ال��ب��ح��ث  م��ت��اب��ع��ة 
لبنان  يف  ال�شتثمار  وم�شاريع  الإ�شالحات 
واملنطقة  لبنان  يف  ال�شتقرار  تعزيز  و�شبل 
�شبتمرب   20 يف  امل��رت��ق��ب  ل��ق��ائ��ه��م��ا  خ���الل 

)اأيلول( يف باري�س«. 
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اأزمة بني تركيا ولبنان.. وال�سبب اإرهاب الدولة العثمانية
الرئي�س اللبناين “اإ�شاءة �شافرة للدولة العثمانية”، 
وغر  ل��ل��غ��اي��ة  “موؤ�شفة  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  اأن  م���وؤك���دة 

م�شوؤولة«.
“عون  اإن  ب��ي��ان��ه��ا،  ال��رتك��ي��ة، يف  وق��ال��ت اخل��ارج��ي��ة 
لتاأ�شي�س  املئوية  ال��ذك��رى  مبنا�شبة  بت�شريح  اأدىل 
ل��ب��ن��ان، ت�����ش��م��ن اإ�����ش����ارات ك��ي��دي��ة وم��غ��ر���ش��ة تتعلق 
بالعهد العثماين واتهامات مبمار�شة الإمرباطورية 
العثمانية اإرهاب دولة يف لبنان.. وهو ما ندينه باأ�شد 

العبارات ونرف�شه برمته«.
الرئي�س  عن  ال�شادر  “الت�شريح  اأن  البيان  واأ�شاف 
اأجراها  التي  ال��زي��ارة،  اأ���ش��ب��وع على  م��رور  بعد  ع��ون 
وزير اخلارجية مولود ت�شاوو�س اأوغلو اإىل لبنان، ل 
ين�شجم مع العالقات الودية القائمة بن البلدين«.

وت��اب��ع��ت “كان ال��ع��ه��د ال��ع��ث��م��اين ع��ه��د ا���ش��ت��ق��رار يف 
ال�شرق الأو�شط دام طويال.. 

اإىل  املنطقة  انق�شمت  الأوىل  العاملية  احل��رب  وعقب 
مناطق نفوذ ا�شتنادا اإىل اتفاقية �شايك�س بيكو، ومل 

تنعم بال�شالم مرة اأخرى«.
وردا على واقع����������ة ال�شفارة، ا�شتدعت وزارة اخلارجية 
غ�شان  اأن��ق��رة،  ل�������دى  اللبناين  ال�ش����������فر  الرتكية 
الفعل  م��ن  اأن���ق���رة  “انزع������اج  ل�����ه  ون��ق��ل��ت  امل��ع��ل��م، 

ال�شتفزازي«.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة الأن��ا���ش��ول ع��ن اخل��ارج��ي��ة الرتكية 
اأمن  على  بقلقه������ا  اللبناين  ال�ش�����فر  اإبالغه�������ا 
على  طلبت  ول��ذل��ك  ب���روت،  يف  الرتكي�������ة  ال�شفارة 
حماي��������ة  اأج�������ل  م��ن  اأمني��������ة  ت��داب��ر  الف����������ور 
جمي���������ع امل�شال�ح الرتكي�������ة يف لبن�����ان، ويف مقدمتها 

ال�شفارة.

•• عوا�صم-وكاالت:

ت�شريح  بعد  ولبنان  تركيا  بن  املناو�شات  تت�شاعد 
الدولة  اإن  فيه  ق��ال  ع��ون  مي�شال  اللبناين  للرئي�س 
اللبنانين،  جت���اه  دول���ة  اإره����اب  م��ار���ش��ت  العثمانية 
اللبنانين  اأق�����دم ع��ل��ي��ه��ا جم��م��وع��ة م���ن  ف��ع��ل  ت���اله 
اأنقرة  وو�شفته  ب���روت،  يف  الرتكية  ال�شفارة  اأم���ام 

ب�ال�شتفزازي.
وذك�����رت وك���ال���ة الأن���ا����ش���ول ال��ر���ش��م��ي��ة ال��رتك��ي��ة اأن 
اأ�شخا�س   10 اإىل   8 ق��راب��ة  م��ن  ت��ت��األ��ف  جم��م��وع��ة 
يف  الرتكية  ال�شفارة  اأم��ام  اخلمي�س،  �شباح  توقفوا، 
تركيا مع �شورة  عليها علم  ب��روت، يحملون لفتة 

جمجمة مغطاة بالدماء.
وُطبعت على الالفتة عبارة انتو كمان ان�شّبوا )اأنتم 
اأي�����ش��ا ال���زم���وا ح���دودك���م(، ث��م ع��ل��ق��وه��ا ع��ل��ى بوابة 

ال�شفارة.
وتقول الأنا�شول اإن مرتكبي ال�شتفزاز يعتقد اأنهم 
جمموعة ت�شمى )اأوميغا تيم(، تابعة للتيار الوطني 

احلر الذي ينتمي اإليه الرئي�س مي�شال عون.
مبنا�شبة  اللبناين  للرئي�س  كلمة  اإىل  الق�شة  وتعود 
“كل  اإن  فيها  ق��ال  ب��الده،  لتاأ�شي�س  املئوية  ال��ذك��رى 
العثماين كانت  النر )النار(  التحرر من  حماولت 
الطائفية.  ال��ف��نت  واإذك�����اء  وال��ق��ت��ل  ب��ال��ع��ن��ف  ت��ق��اب��ل 
على  العثمانيون  م��ار���ش��ه  ال���ذي  ال��دول��ة  اإره����اب  اإن 
الأوىل،  العاملية  احل��رب  خ��الل  خ�شو�شا  اللبنانين 
املجاعة  ب��ن  م��ا  ال�شحايا  م��ن  الآلف  مبئات  اأودى 

والتجنيد وال�شخرة«.
ت�شريحات  الرتكية  اخلارجية  اعتربت  املقابل،  ويف 

اآن��ذاك توين بلر  ال��وزراء الربيطاين  وقد و�شف رئي�س 
العتداءات على املزارعن بالهمجية، ورد موغابي بو�شف 

بلر بالكاذب وال�شخ�س ال�شغر املتعايل.
والوليات  الأوروب���ي  الحت��اد  فر�س  مع  التوتر  وت�شاعد 
على  �شفر  حظر  تت�شمن  ه���راري  على  عقوبات  املتحدة 
احتفظ  قائال  بلر  على  جم��ّددا  موغابي  ورد  موغابي. 

بربيطانيا ودعني احتفظ بزميبابوي.
يف  زمي���ب���اب���وي  ع�����ش��وي��ة  ت��ع��ل��ي��ق  مت   ،2002 ال���ع���ام  ويف 
الكومنولث، التجمع الذي ي�شم امل�شتعمرات الربيطانية 
تن�شحب  اأن  قبل  الثانية،  اإليزابيث  امللكة  بقيادة  ال�شابقة 

زميبابوي من هذا التجمع طوعا العام 2003.

واأ�شافت ناأمل يف هذا العهد اجلديد ان توا�شل زميبابوي 
امل�شي قدما يف طريق دميوقراطي ومزدهر.

1980 يف نهاية  ال��ع��ام  ب��الن��ت��خ��اب��ات يف  م��وغ��اب��ي  وف���از 
حرب حترير �شد حكم الأقلية البي�شاء يف ما كان ي�شمى 
بداأ   2000 ف��رباي��ر  ���ش��ب��اط   28 ان����ذاك. ويف  رودي�����ش��ي��ا 
املقاتلون ال�شابقون يف حرب ال�شتقالل حتركهم لحتالل 
مزارع متلكها القلية البي�شاء. ر�شميا كانت احلملة تهدف 
اىل ت�شحيح التفاوت املوروث عن عهد ال�شتعمار. ومتت 
املزارعن  من  و4500  اآلف  اربعة  بن  م��زارع  م�شادرة 

البي�س حتت م�شمى الإ�شالح الزراعي.
العامل،  اأرج����اء  يف  للتنديد  الإ���ش��الح��ات  ه���ذه  تعر�شت 

•• لندن-اأ ف ب:

اإّن  اأم�س  لزميبابوي  ال�شابق  امل�شتعمر  بريطانيا  اعتربت 
الرئي�س  حكم  خ��الل  طويال  عانى  البلد  ه��ذا  يف  ال�شعب 

ال�شابق الراحل روبرت موغابي.
وقالت وزارة اخلارجية يف بيان نعرب عن تعازينا لولئك 
الذين ينعون وفاة روبرت موغابي. ومع ذلك، فان ال�شعب 
موغابي  حكم  نتيجة  طويلة  لفرتة  عانى  زميبابوي  يف 

ال�شلطوّي.
بعد  زميبابوي  يف  خمتلطة”  م�شاعر  اىل  البيان  واأ���ش��ار 

وفاة موغابي.

حماكمة �سوري يف اأملانيا لندن: زميبابوي عانت طويال خالل حكم موغابي 
حاول جتنيد عنا�سر لداع�س

•• برلني-وكاالت:

حرك الدعاء العام الأملاين، دعوى ق�شائية �شد فتى �شوري )17 عاماً(، 
بتهمة حماولة جتنيد اأع�شاء وداعمن لتنظيم داع�س الإرهابي.

التحقيقات  اأن  اجلمعة،  اأم�س  دو�شلدورف  مدينة  يف  العام  الدع��اء  واأعلن 
اأظهرت اأن الفتى دعا يف خم�س حالت عرب تطبيقات ر�شائل اإلكرتونية اإىل 
الن�شمام لتنظيم داع�س واجلهاد امل�شلح، وذلك خالل الفرتة من منت�شف 
2018 وحتى فرباير )�شباط( املا�شي. ويقبع امل�شتبه به يف ال�شجن  عام 
21 مار�س )اآذار( املا�شي. وبح�شب بيانات الدعاء العام،  الحتياطي منذ 

مت حتريك الدعوى الق�شائية منت�شف يوليو )متوز( املا�شي.

•• وا�صنطن-وكاالت:

هجمات  على  عاماً   18 م��رور  بعد 
تنظيم  ي��ب��دو  الإره���اب���ي���ة،   11-9
ح���رج وخمتلفاً  و���ش��ع  ال��ق��اع��دة يف 
ج�������داً ع���م���ا ك������ان ع���ل���ي���ه ي������وم قتل 
ال����رتاب  ع��ل��ى  الأم���ري���ك���ي���ن  اآلف 

الأمريكي. 
زميل  ك���������الرك،  ك����ول����ن  واأ�������ش������ار 
ب���ارز ل���دى م��رك��ز ���ش��وف��ان، وعامل 
�شيا�شي م�شاعد لدى موؤ�ش�شة راند 
�شغط  ح��م��ل��ة  اأن  اإىل  ل���الأب���ح���اث، 
م��ك��ث��ف��ة يف حم����ارب����ة الإره���������اب يف 
قيادة  خلفت  وباك�شتان،  اأفغان�شتان 
ه��رم��ة وم��ف��ك��ك��ة ب���ازدي���اد. ويف ذات 
الوقت، اأدى ظهور داع�س كمناف�س، 
جلعل ال��ق��اع��دة ي��دخ��ل، اأح��ي��ان��اً، يف 
يف  اجل��ه��اد  ي�شمى  م��ا  لتزعم  �شباق 

العامل.

 يف �صوريا
فورين  م���وق���ع  ك�����الرك، يف  وك���ت���ب 
�شحة  ت���ردي  ظ��ل  يف  اأن���ه  بولي�شي 
الظواهري  اأمي����ن  ال��ق��اع��دة  زع��ي��م 
ف�شاًل عن عزلته، وهو على الأغلب 
يقيم يف مكان ما يف باك�شتان، ومع 
ت����داول اإ���ش��اع��ات ع��ن م��ق��ت��ل حمزة 
امل��ر���ش��ح خل��الف��ت��ه، يبدو  ب��ن لدن، 
باتوا  للتنظيم  املخل�شن  اأك��رث  اأن 
للبقاء  فر�شة  اأف�شل  ب��اأن  يدركون 
تتحقق من  ب���ه،  وث��ي��ق��ة  �شلة  ع��ل��ى 
خالل ا�شتمرار وجودهم يف �شوريا.

بوا�شطة  امل����ق����ال،  ك���ات���ب  وح�����ش��ب 
ا���ش��ت��ث��م��ار ف��ر���س وف��رت��ه��ا احلرب 
ل��ل��ق��اع��دة، بداأ  ���ش��وري��ا  الأه��ل��ي��ة يف 
�شبتمرب)اأيلول(  م��ن��ذ  ال��ت��ن��ظ��ي��م، 
من  ك��ب��رة  اأ���ش��ول  بنقل   ،2014
ال�شرق  اإىل  وباك�شتان  اأفغان�شتان 
الأو����ش���ط. ومي��ث��ل ه���ذا ال��ت��ح��ول يف 
مركز ثقل التنظيم تغراً كبراً وله 

م�شوؤولو  بعد  يدركها  مل  ت��اأث��رات 
حماربة الإرهاب عرب العامل. وبعد 
عمليته  ع��ق��ب  ع��ا���ش��ف��ن  ع��ق��دي��ن 
املذهلة، ا�شتقر القاعدة، وبداأ يركز 

بقوة على مهاجمة الغرب. 

بعد بن الدن
مقتل  ب���ع���د  ال����ك����ات����ب،  وب���اع���ت���ق���اد 
لدن  ب��ن  اأ���ش��ام��ة  التنظيم  موؤ�ش�س 
ع���رف  م�����ا  وظ�����ه�����ور   ،2011 يف 
القاعدة  بداأ  العربي،  الربيع  با�شم 
معدلة.  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ت��ب��ن��ي  يف 
ولحظ باحثون يف جمال الإرهاب 
لتحقيق  ال�شعي  بداأ يف  القاعدة  اأن 
مع  حم���ددة  ا�شرتاتيجية  اأه����داف 
خ���ا����ش���ي���ة حملية  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز 
وال����ت����درج يف ع��م��ل��ه. واأط����ل����ق على 

و�شف  ال�شرتاتيجي  التحول  هذا 
و�شرب  م��ن�����ش��ب��ط��ة  ب���راغ���م���ات���ي���ة 

ا�شرتاتيجي.
وب����������دت ه��������ذه ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 
و�شوحاً  اأكرث  املحلية  الرباغماتية 
�شوريا.  التنظيم يف  كيفية عمل  يف 
با�شم جبهة  التنظيم  وهناك عرف 
ال��ن�����ش��رة ال�����ذي ط��ب��ق اأ����ش���ل���وب���اً يف 
اأظ��ه��ر جن��اح��ات �شابقة يف  اجل��ه��اد 
اليمن ومايل، ولكنه ف�شل يف نهاية 
املطاف. ومن خالل توجيه طاقاته 
العقوبات،  ق��ان��ون  وح��ظ��ر  حم��ل��ي��اً، 
وب����ن����اء حت���ال���ف���ات م����ع ط���ي���ف من 
الإ�شالمين،  وغ���ر  الإ���ش��الم��ي��ن 
والتغلب على مناف�شن اأقل ت�شدداً، 
وتوفر �شلطة كفية وغر فا�شدة، 
مب�شداقية  الن�شرة  تنظيم  حظي 

فرع  اأي  منها  ي��ق��رتب  مل  �شعبية، 
اآخر للقاعدة. 

الن�شرة  ج��ب��ه��ة  ل��ن��ج��اح  ك����ان  ل��ك��ن 
اأبعد جناحه  اآخ��ر، فقد  اأث��ر جانبي 
املركزية  ال���ق���ي���ادة  ع����ن  ال�������ش���وري 
وتطلب  اآ���ش��ي��ا.  ج��ن��وب  يف  للقاعدة 
نهج حملي قدراً من املرونة و�شرعة 
ا�شتحالة  اأث��ب��ت��ت  ق������رارات  ات���خ���اذ 
الظواهري،  اأ���ش��ب��اه  م��ع  التن�شيق 
والذي كان يف اأ�شواأ احلالت مبعزل 
اأف�شلها  ويف  اخلارجي،  العامل  عن 
اأن ي���رد على  ق��ب��ل  اأ���ش��ه��راً  مي�����ش��ي 
اأع��ل��ن تنظيم جبهة  ث��م  ات�����ش��الت. 
القاعدة،  ع��ن  ان��ف�����ش��ال��ه  ال��ن�����ش��رة 
ال�شام ومن  فتح  ا�شم  بداية  واتخذ 
ث���م ه��ي��ئ��ة حت���ري���ر ال�������ش���ام. ولكن 
ب�����ش��ب��ب ه��ج��م��ات��ه امل���ف���اج���ئ���ة على 

مرة  لأول  �شعبيته  فقد  خ�شومه، 
منذ وجوده. 

مرمى القاعدة 
ونظرا ل�شتيائهم ال�شديد من حتول 
جبهة الن�شرة عن ولئها للقاعدة، 
القاعدة  يف  املحاربن  قدامى  عمل 
ت��ن��ظ��ي��م��ات جديدة  ت��اأ���ش��ي�����س  ع��ل��ى 
الذي  ال��دي��ن  ح��را���س  تنظيم  منها 
 ،2017 ن��ه��اي��ة  يف  تاأ�شي�شه،  م��ن��ذ 
اأو  حجازي،  �شامر  قيادة  حتت  كان 
بارز  ع�شكري  ال�����ش��ام��ي،  ه��م��ام  اأب���و 
الأردن  يف  وقتاً  اأم�شى  القاعدة  يف 
والعراق  وب��اك�����ش��ت��ان  واأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
يف  �شوريا  اإىل  و�شوله  قبل  ولبنان 
باأنه  املقال  كاتب  وي��رى    .2012
ما  ب�شاأن  لغط  اأي  اأج��ل جتنب  من 
والغرب  املتحدة  الوليات  اإذا بقيت 
يف م��رم��ى ج��ه��ود ال��ق��اع��دة، ينبغي 
الر�شائل  م��ن  �شل�شلة  اإىل  ال��ع��ودة 
ال�شنوات  خ��الل  التنظيم  بها  بعث 
ن�شرت  ر�شالة  ويف  املا�شية.  القليلة 
اأكد   ،2017 ن��ي�����ش��ان(  اأب���ري���ل)  يف 
الن�شال  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ظ��واه��ري 
لتنظيم القاعدة العاملي. وبعد �شهر 
بعث كل من حمزة بن لدن وقا�شم 
يف  القاعدة  تنظيم  اأم��ر  الريامي 
العربية ر�شائل فيها  �شبه اجلزيرة 
حت��ري�����س لأن�������ش���ار ال���ق���اع���دة على 

تنفيذ هجمات �شد الغرب. 
اأن  ول���ذا ل ع��ج��ب، ح�شب ال��ك��ات��ب، 
ال�شابق  امل��دي��ر  ك��وت�����س،  دان  اأدىل 
لال�شتخبارات الأمريكية، ب�شهادته 
اأم����ام ال��ك��ون��غ��ر���س، يف م��اي��و) اأي���ار( 
اأوروبا  اإن  فيها  قال  والتي   2017
اإرهابية،  لهجمات  عر�شة  �شتبقى 
كال  من  عنا�شر  يعمل  اأن  ويتوقع 
موا�شلة  ع��ل��ى  وال���ق���اع���دة  داع�������س 
�شد  هجمات  وت��وج��ي��ه  التخطيط 

اأهداف يف اأوروبا.   

تنظيم القاعدة م�ستعد ل�سرب الغرب جمددًا

اخلطوة تهدد باإطالق فو�صى �صيا�صية ومالية 

هل يلعب اأردوغان اأخطر مقامرة ويطيح باإمام اأوغلو؟

نافذة 
م�صرعة

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

•• جاك هوبري رودييه

“رو�شو”،  وف���از  ره��ان��ه،  �شالفيني  ماتيو  خ�شر     
الرابطة،  زعيم  جديدة.  حكومة  لإيطاليا  وباتت 
مييني  وط��ن��ي  ح���زب  اإىل  �شالفيني  ح��ول��ه��ا  ال��ت��ي 
ال��ق��ي�����ش��ر اجلديد،  ن��ف�����ش��ه  ي����رى  م��ت��ط��رف، ك����ان 
احلكومة  يف  ال�شابق،  الداخلية  وزي��ر  ع��زف  وق��د 
لدى  ال�شيادة  وت��ر  على  كونتي،  جلوزيبي  الأوىل 
رحمة  بال  معركة  يف  اإرادت���ه  م��وؤك��داً  الإيطالين، 

�شد املهاجرين.
املت�شدر  �شالفيني  ك��ان  ال���راأي،  ا�شتطالعات     يف 
انه ن�شي  بال منازع، امال يف انتخابات مبكرة، ال 
مهارة  احل�شبان  يف  ياأخذ  ومل  املوؤ�ش�شات  مقاومة 
ج��وزي��ب��ي ك��ون��ت��ي، ال���ذي ك��ان قبل م��دة جمهوًل. 
ت�شكلت حكومة كونتي الثانية، وكان التفاق هذه 
5 جنوم  الدميقراطي وحركة  احل��زب  امل��رة، بن 

على تقا�شم احلقائب الوزارية. 
اأ�شا�شا  التي تقف     مع ه��ذه احلكومة اجل��دي��دة، 
البع�س  يعتقد  قد  بالرابطة،  اأم��ام  وحاجز  ك�شد 
اأّن ال�شعبوية يف تراجع تام. لكن، مرة اأخرى، فاإن 
يف  �شيا�شياً  “خمترباً”  غالًبا  ُتعدُّ  التي  اإيطاليا، 
اأوروبا، تبعث اإ�شارة مقلقة اإذ ت�شنى ت�شكيل حكومة 
كونتي، نتيجة ت�شويت 79 األف نا�شط يف حركة 5 

جنوم على من�شة رو�شو اللكرتونية.

مبايعة
    مبايعة، ح�شب زعيمهم، لويجي دي مايو، الذي 
اأن  ب��ع��د  اخل��ارج��ي��ة  ال�����ش��وؤون  ع��ل��ى حقيبة  ح�شل 
�شالفيني يف حكومة  الرئي�س مع  نائبي  اأح��د  كان 
كونتي الأوىل. لقد وافقت قاعدة حركة 5 جنوم 
ت�شكيل حكومة مع احلزب  باملئة على   79 بن�شبة 
“رو�شو”  من�شة  اأ�شبحت  وه��ك��ذا  الدميقراطي، 
طريقة  على  املبا�شرة  الدميقراطية  ع��ن  تعبًرا 
عن  نيابة  اأقلية  تقرر  حيث  الإيطالية،  ال�شل�شة 
اآخر  5 جن���وم يف  ن��اخ��ب حل��رك��ة  م��ل��ي��ون   10.5

انتخابات ت�شريعية.
اأق�����رب اىل     ب��ال��ت��اأك��ي��د، اأن الئ���ت���الف اجل���دي���د 
الرابطة  ب��ن  للتحالف  قيا�شا  الأ���ش��ي��اء  طبيعة 
وحركة 5 جنوم، لكن هذه الأخ��رة، التي اأ�ش�شها 
ي�شارية،  �شعبوية  �شكل  يف  تتنّزل  غريللو،  بيبي 
ويتمثل مو�شوعها  �شيء،  كل  فهي منظمة جتمع 
ومناه�شة  “النخبة”،  م��ع��ار���ش��ة  يف  ال��رئ��ي�����س 
ال�����ش��ي��ا���ش��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ال���ت���ي ي��ج�����ش��ده��ا احل���زب 
الدميقراطي على وجه التحديد. وهذا يدل على 
ه�شا�شة الئتالف اجلديد، ناهيك اأن �شالفيني مل 

يقل كلمته الأخرة.
   يف النتظار، ميكن لأوروبا اأن تتنف�س ال�شعداء.. 

ولكن اإىل متى؟
ترجمة خرة ال�شيباين

اإيطاليا: �سعبوية قد تخفي �سعبوية اأخرى...!

*كاتب افتتاحيات ال�شيا�شة الدولية بجريدة ليزكو الفرن�شية اليومية، 
والرئي�س ال�شابق جلمعية ال�شحافة الدبلوما�شية الفرن�شية.

•• وا�صنطن-وكاالت:

كتب دوريان جونز يف موقع اإذاعة 
�شوت اأمريكا عن عا�شفة �شيا�شية 
اأكرم  ا�شطنبول  عمدة  ب��ن  تهب 
اأوغ���ل���و وال��رئ��ي�����س الرتكي  اإم����ام 

رجب طيب اأردوغان.
 فقد اتهم الأخر اأمام منا�شريه 
يف مدينة طرابزون رئي�س البلدية 
ب�����ارت��ب��اط��ات مع  ح��دي��ث��اً  املنتخب 

الإرهاب يف دياربكر.
نف�شها  ال���ك���ل���م���ة  يف  واأ��������ش�������اف 
ي�����وم الأح��������د ه��������وؤلء ال����ذي����ن ل 
�شد  م��وق��ف  ات��خ��اذ  ي�شتطيعون 
يكونوا  اأن  ميكنهم  ل  الإره�����اب 
اأردوغ����ان  ك��ان  �شيا�شياً  اأو  ع��م��دة 
ي�شر اإىل زي��ارة اإم��ام اأوغ��ل��و اإىل 
دياربكر وهي املدينة الأ�شا�شية يف 
الأغلبية  ذات  تركيا  �شرق  جنوب 

الكردية. 

اأكرب �صربة 
التقى اإمام اأوغلو روؤ�شاء بلدية يف 
وكانت  وم��اردي��ن.  وف��ان  دياربكر 
وزارة الداخلية قد اأطاحتهم من 
كجزء  املا�شي  ال�شهر  منا�شبهم 
بحزب  ارت��ب��اط��ات  يف  تدقيق  م��ن 

العمال الكرد�شتاين.
ب�شدة هذه  اأوغلو  اإم��ام  وا�شتنكر   
اخلطوة وا�شفاً اإياها باأنها هجوم 

على الدميوقراطية. 
اأردوغان  اأّن  ويحذر حمللون من 
ي�شع ن�شب عينيه اإطاحة عمدات 
وهو  اجل��م��ه��وري،  ال�شعب  ح���زب 
العالقات  امل��ح��ا���ش��ر يف  ق��ال��ه  م��ا 
ال��دول��ي��ة يف ج��ام��ع��ة ق����ادر ها�س 

�شويل اأوزيل. 
اأحزاب  وجهت  )اآذار(،  مار�س  يف 
انتخابية  هزمية  اأ���ش��واأ  املعار�شة 
لأردوغ������ان و���ش��ي��ط��رت ع��ل��ى اأهم 
املدن الرتكية مبا فيها ا�شطنبول 

والعا�شمة اأنقرة.
 وك����������ان ف��������وز ح��������زب ال�������ش���ع���ب 
ا�شطنبول  مب��دي��ن��ة  اجل��م��ه��وري 
اأكرب �شربة ملكانة اأردوغان منهية 
هيمنته التي دامت 25 �شنة على 

اأكرب واأثرى مدينة يف تركيا. 

ك�صر التقليد
اإّن فوز اإمام اأوغلو بفارق كبر عن 
مناف�شه برئا�شة بلدية ا�شطنبول 
��م��ن له  يف ي��ون��ي��و )ح���زي���ران( ���شجَ
�شعوداً اإىل النجومية ال�شيا�شية. 
بداأ اإمام اأوغلو با�شتخدام من�شة 
اإطالق  لإع�����ادة  ال��ق��وي��ة  من�شبه 

الأجندة ال�شيا�شية.
 ُق��رئ��ت زي��ارت��ه ال��ب��ارزة اإىل ديار 
بن  ال��دع��م  لتعزيز  كخطوة  بكر 
�شاهموا  الذين  الأكراد  الناخبن 

ب�شكل اأ�شا�شي بفوزه.
ي�شيالدا من  اأتيال  املحلل  وق��ال   
���ش��ور���س بارترنز  ���ش��رك��ة غ��ل��وب��ال 
التقليد  ك�����ش��ر  اأوغ���ل���و  اإم�����ام  اإّن 
م���ع ح���زب���ه ع���رب زي������ارة اجلنوب 
ال�شرق الكردي وتقا�شمه الطعام 
م���ع ع���م���دات ُم���ق���ال���ن. واأ����ش���اف 
اأردوغ�������ان ق��ل��ب م�شار  اأّن�����ه ع��ل��ى 
حتالف مبدئي بن حزب ال�شعب 
ال�شعوب  وح�������زب  اجل����م����ه����وري 
يف  رغ������ب  اإذا  ال����دمي����وق����راط����ي 

التم�شك بال�شلطة.

ميكنه  ل  اأن�������ه  اأظ��������ّن  م����ا  وه������و 
الرتاجع بعده. اإنها لعبة قوة.

اأ�صباب مالية
وكذلك  م��ال��ي��ة  اع���ت���ب���ارات  ث��م��ة 
عاماًل  ت�شكل  اأن  ميكن  �شيا�شية 
ق���د ي���وؤث���ر ع��ل��ى ق�����رار اأردوغ�������ان 

باإقالة عمدة ا�شطنبول.
 اأنهى اإمام اأوغلو الأ�شبوع املا�شي 
مليون   61.5 ب��ق��ي��م��ة  مت���وي���اًل 
ملوؤ�ش�شات قريبة من عائلة  دولر 
ال�شيا�شية  ودائ����رت����ه  اأردوغ��������ان 

امل�شغرة. 
من بن املوؤ�ش�شات املتاأثرة بقطع 
تركيا  �شباب  موؤ�ش�شة  التمويل، 
والتي  تورغيف  التعليم  وخدمة 
اإدارت����ه����ا ابنة  ي��ت�����ش��م��ن جم��ل�����س 

الرئي�س الرتكي اإ�شراء.
ت���اأث���رت م��وؤ���ش�����ش��ة �شباب   ك��ذل��ك 
تركيا “توغفا” التي ي�شغل جنل 
الرئي�س بالل مقعداً يف جمل�شها 

ال�شت�شاري الأعلى.
 و����ش���رح���ت ����ش���رك���ات اإع���الم���ي���ة 
العم��ال  مئ����ات  ع��دة  حكومي�����ة 
اإنه����اء  اأوغل����و  اإم�����ام  ق�����رار  بعد 

خطر �صيا�صي 
اأوغلو  اإم����ام  ���ش��ي��ا���ش��ات  اخ��رتق��ت 
القاعدة  ال��ت��واف��ق  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
الدينية املحافظة لأردوغان وهو 
ب���ارزاً  �شيا�شياً  خ��ط��راً  ي�شكل  م��ا 
اإمام  لكّن  الرتكي.  الرئي�س  على 
اأهمية تهديدات  اأوغلو يقلل من 
الأحد:  قائاًل  باإطاحته  اأردوغ��ان 

على اجلميع اإدراك حدودهم. 
املا�شية،  القليلة  الأ�شابيع  خالل 
�شّعد اأردوغان خطابه �شد عمدة 
الإعالم  من  مدعوماً  ا�شطنبول 
الأخر  الفي�شان  اإّن  احلكومي. 
الذي �شهدته ا�شطنبول حن كان 
اإمام اأوغلو يف اإجازة اأثار انتقادات 
اأردوغ��ان والإع��الم الذي ي�شيطر 

عليه. 
وقال بروف�شور العالقات الدولية 
ال�شرق  جامعة  من  باجي  ح�شن 
قد  اأن��ق��رة:  يف  التقنية  الأو���ش��ط 
ي���ك���ون ه����ذا ب���داي���ة م�����ش��ار ميكن 
ال�����ش��ي��ط��رة على  ع���رب  ي��ن��ت��ه��ي  اأن 
ا���ش��ط��ن��ب��ول واأن����ق����رة. ل��ق��د خرق 
اإطاحة  )ع����رب  خ���ط���اً  اأردوغ���������ان 
وماردين(  ف��ان  دياربكر،  عمدات 

عقود الدعاية املربحة لها.
الرئا�شة  اأ�شار م�شدر مقرب من 
ال�شركات  ه����ذه  ���ش��غ��ط  اأّن  اإىل 
اأردوغ���ان  م��ن  املقربة  احلكومية 
قد اأقنعت الرئي�س باإجبار املدينة 
على الذهاب اإىل انتخابات بلدية. 
الرئي�س  اأّن  حم���ل���ل���ون  ي���ق���رتح 
الرتكي قد يواجه �شغطاً م�شابهاً 

منها لإقالة اإمام اأوغلو. 
يبدو  اأردوغ�������ان  اإّن  اأوزي������ل  ق����ال 
اأّن ع���دم امل��خ��اط��رة هو  اأّن����ه ق���رر 
املخاطرة.  م��ن  امل��زي��د  )ات���خ���اذ( 
العدال������ة  ح����زب  اأّن  اأف����رت�����س 
والتنمية لن يكون قادراً اأبداً على 
املدينتن  بهاتن  جم���دداً  ال��ف��وز 
لي�س  اأو  واأن����ق����رة(  )ا���ش��ط��ن��ب��ول 
ظّن  اإذا  ل���ذل���ك،  ط���وي���ل.  ل��وق��ت 
ي�شتحق  خ��ط��ر  اأن����ه  )اأردوغ��������ان( 

املعاناة ف�شيتخذه.
اأّن  اإىل  م�������ش���راً  ج���ون���ز  وخ���ت���م 
بال�شعبية  يتمتع  ع��م��دة  اإط��اح��ة 
ال�شنة  ه��ذه  مرتن  انتخابه  ومت 
ُينظر اإليه على اأنه اأكرب مقامرة 
فو�شى  باإطالق  تهدد  لأردوغ���ان 

�شيا�شية ومالية.
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رئي�س  ي�شبح  اب��ن��ه��م  راأوا  الآب�����اء 
بع�س  اأي�����ش��ا  ه��ن��اك  ول��ك��ن  وزراء؟ 
لأوروب���ا،  متحم�ًشا  كنت  امل��ف��ارق��ة، 
قطع  وظيفة  على  يح�شل  واب��ن��ي 

العالقات مع اأوروبا ».
خيط  على  ا  اأي�شً مت�شي  را�شيل     
�شقيقها  ت��ن��ت��ق��د  ل  اإن���ه���ا  رف���ي���ع. 
م���ب���ا����ش���رة، ل��ك��ن��ه��ا غ�������ادرت حزب 
امل����ح����اف����ظ����ن، ال����ت����ي ك����ان����ت من 
اع�������ش���ائ���ه، وت���ر����ش���ح���ت-مل ت��ف��ز-
�ش�������هر  يف  الأوروب������ي  للربمل�������ان 
“تغير  ح��زب  قائمة  على  ماي�������و 
املناه�س  املتحدة”  امل���م���ل���ك���ة 
كلمات  لديها  لي�س  للربيك�شيت. 
يتبعها  التي  ال�شيا�شة  �شد  قا�شية 
م�����وؤي�����دو اخل���������روج م�����ن الحت������اد 
عرب  يت�شلل  �شم  )“اإنه  الأوروب����ي 
�شقيقها  حت��م��ي  لكنها  البالد”( 
ل  اأف�����ك�����اره،  “هاجموا  الأك��������رب: 

�شخ�شيته«.

ممّزق، معذب، مرتدد
   جو، املتزوج من اأميليا جنتلمان، 
تدين  التي  الغارديان،  �شحفية يف 
و�شيا�شة  ال��ربي��ك�����ش��ي��ت  ب��ان��ت��ظ��ام 
احلكومة،  تعتمدها  التي  الهجرة 
يف  م����رة  لأول  ا���ش��ت��ق��ال  اأن  ���ش��ب��ق 

نوفمرب 2018.
ال����وق����ت، ك����ان ق���د قام     يف ذل����ك 
اأجل البقاء يف الحتاد  بحملة من 
التفاقية  على  واح��ت��ج  الأوروب����ي، 
لأ�شباب  ماي  تريزا  وّقعتها  التي 
تتعار�س متاما مع اأ�شباب �شقيقه. 
ثان،  ا�شتفتاء  اإج����راء  اإىل  وي��دع��و 
اإىل  ال��ذه��اب  اإن���ه ل يجب  معتربا 

“ل �شفقة«.
   وك���ان ك��ث��رون ق��د ���ش��ك��وا يف اأن 
ال�شقيقن متواطئان. فقد اأ�شعفت 
و�شّرعت  م��اي،  ت��ري��زا  ال�شتقالة 
عندما  بوري�س.  وبتتويج  برحيلها 
واف��ق جو على اأن يكون ج��زًءا من 
نهاية  يف  الأك����رب  �شقيقه  ح��ك��وم��ة 
يوليو، بدت ال�شكوك موؤكدة، ولكن 
ممزقا،  ك��ان  ج��و  اأن  ه��ي  احلقيقة 
البلد  وم��ع��ذب��ا، وم�������رتددا.. م��ث��ل 

كله.

 “يف الأ�شابيع الأخرة، كنت اأمتزق 
وامل�شلحة  ل��ع��ائ��ل��ت��ي  ال������ولء  ب���ن 
التوتر،  الوطنية، مل يتم حل هذا 
وح������ان ال����وق����ت ل���ي���ت���وىل اآخ������رون 
اأدواري كنائب ووزير للخارجية ».

يعتقد  اذ  وعنيفة،  قا�شية  التهمة 
جون�شون،  بوري�س  �شقيقه،  اأن  جو 
وجاء  الوطنية”،  “امل�شلحة  يهدد 
الرجل،  �شرا�شة لأن  اأكرث  الهجوم 
باأق�شى  ي��ق��وم  ع��ام��ا،   48 ���ش��ن  يف 
م�شرته  وي���ن���ه���ي  ال���ت�������ش���ح���ي���ات، 

ليختار يف الأخر �شمره.

الوجه املقبول للمحافظني
ونظارات  امل��ن�����ش��ب��ط،  ال�شعر  ج���و، 
ال�شوداء،  احل����واف  ذات  امل��ث��ق��ف��ن 
للمحافظن،  امل��ق��ب��ول  ال��وج��ه  ه��و 
ي��ان��غ بوري�س.  اإل��ي��ن م��ق��اب��ل  اإن����ه 
طيلة �شنوات، كان يتجول يف اأروقة 
برنامج  م��ع��ظ��م  ك��ت��ب  ال�����ش��ل��ط��ة: 
النتخابات  يف  ك���ام���رون  دي��ف��ي��د 
وكان   ،2015 ع����ام  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
وزير تريزا ماي، وعمل عن قرب 
العمل”  “حزب  ل��ن��دن  ع��م��دة  م��ع 
“رجال  ك������ان   ... خ������ان  ������ش�����ادق 

خل�س جي�س فيليب�س،  حمرتما”، 
النائب العمايل. كان رجل التوافق 
واحللول الو�شط، ورجل امللفات، يف 

قلب رقعة ال�شطرجن ال�شيا�شية.
   كان اخلمي�س، مرة اأخرى، يوما 
نائب  ان�����ش��ق��ت  جم��ن��ون��ا.  �شيا�شيا 
الليربالين،  الدميقراطين  من 
ب�شبب  ا�شتقالتها  اأخ���رى  واأع��ل��ن��ت 
“الهجمات” التي كانت ت�شتهدفها 
جون�شون  بوري�س  واألقى  بانتظام، 
خ��ط��اًب��ا غ��ري��ب��ا ���ش��ب��ه م���رجت���اًل ل 
جمموعة  اأم�����ام  اآخ����ر  ول  ل���ه  اأول 

»هاجموا اأفكاره،
 ولي�ض �صخ�صيته«

   بالن�شبة لهم، كانت روؤية بوري�س 
الربيك�شيت  ح��م��ل��ة  ي��ت�����ش��در  وه���و 
عام 2016 مبثابة متّزق. واأ�شبح 
املت�شدد،  ال��ي��م��ن  اإىل  ان���ح���راف���ه 
الربيك�شيت  ح����زب  م���ع  ومت��ا���ش��ه 
م�شاألة  ف�������اراج،  ن��اي��ج��ل  ب���زع���ام���ة 
اأك���د �شتانلي  ي��ول��ي��و،  ت��ط��اق. يف  ل 
املختلطة  م�������ش���اع���ره  ل�����ش��ح��ي��ف��ة 
بروؤية ابنه البكر على راأ�س البالد. 
كم من  ج��دا،  �شعيد  �شخ�شيا  “اأنا 

الأطفال �شغاًرا، ا�شتقر يف بروك�شل 
ملا مت تعيينه يف املفو�شية كموظف 

كبر عام 1973. 
    حن انتاب زوجته القلق ب�شاأن 
لالأطفال،  م��در���ش��ة  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور 
ي��ق��ول��ه بديهية:  ���ش��رخ، وك����اأن م��ا 
املدر�شة  اإىل  ال���ذه���اب  “ميكنهم 
اأوروبين  وي�شبحون  الأوروب���ي���ة، 
اجلميع يتحدث  �شغاًرا جيدين”. 
الفرن�شية جيًدا اليوم، خا�شة جو، 
اإدارة  كلية  يف  درا�شته  اأن��ه��ى  ال��ذي 

الأعمال يف فونتينبلو.

من ال�شرطة ... “اأف�شل اأن اأموت 
متديد  ط���ل���ب  ب�����دل  خندق”  يف 
الربيك�شيت، �شرح بلغته الوقحة. 
لكن ا�شتقالة الأخ هي اخلرب الذي 
غطى على ما �شواه، لأنها ا�شتقالة 

ترمز اإىل بلد ممزق يف قلبه.

�صاللة نخبوية
اإجنلرتا،  مثل  جون�شون،  عائلة     
مل تعد ت�شتطيع اليوم التحدث مع 
بع�شها البع�س. �شاللة غريبة، يف 
كينيدي  ب���ن  ال��ط��ري��ق  م��ن��ت�����ش��ف 

وكاردا�شيان، متعط�شة لل�شلطة، و 
بالقدر نف�شه للدعاية. 

�شتانلي،  العائلة، يرتّبع     يف قمة 
الأب الذي ل ميكن اللتفاف عليه، 
الأوروب���ي  ال��ربمل��ان  يف  �شابق  نائب 
واأخت  اأخ��وة  ثالثة  بيئي.  ونا�شط 
الأول، يت�شارعون من  من زواج��ه 

اأجل الأ�شواء:
 بوري�س، 55 عاما، رئي�س الوزراء؛ 
���ش��ن��ة، ���ش��ح��ف��ي��ة-  53 ورا����ش���ي���ل، 

ال���وق���ت نف�شه  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة، وه���ي يف 
املجتمع  ع���ن  وك���ات���ب���ة  ���ش��خ�����ش��ي��ة 

املخملي يف لندن؛ وليو،51 عاًما، 
اأكرثهم تكتّما و�شريًة، و�شريك يف 
ب��راي�����س ووت��ره��او���س ك��وب��رز، ومع 
ذل���ك م��ق��دم ب��رن��ام��ج اإذاع����ي حول 
حياتنا؛  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت���اأث���ر 

واأخرا، جو، الأ�شغر �شنا.
ن�شب  م����ن  ج��م��ي��ع��ه��م  ي���ن���ح���در     
نخبوي ل ت�شوبه �شائبة “مدر�شة 
اأك�شفورد”،  ج��ام��ع��ة  ث���م  خ��ا���ش��ة، 

حمافظ و ... موؤيد لأوروبا. 
لقد ا�شتقر الأب، الذي كان يتنقل 
با�شتمرار بن وظائفه عندما كان 

ت��ن��ت��ق��د  ل 
را�����س����ي����ل 
���س��ق��ي��ق��ه��ا 
مبا�سرة، لكنها 
حزب  غ��ادرت 
امل��ح��اف��ظ��ني

ا���س��ت��ق��ال��ة 
خ��رب  الأخ 
ما  على  غطى 
لأنها  ���س��واه، 
بلد  اإىل  ترمز 
قلبه يف  ممزق 

يعتقد جو اأن �صقيقه بوري�ض يهدد امل�صلحة الوطنية، واإنهاء م�صريته تعني انحيازه ل�صمريه

قيادة بوري�ض حملة الربيك�صيت وانحرافه اإىل اليمني املت�صدد، اأحدثت �صرخا داخل عائلته 

جو جون�شن يغادر �شفينة املحافظن

ال جون�شن  ا�شرة نخبوية

�شتانلي ورا�شيل وجو.. عائلة ممزقة

ليو جون�شون القل عر�شة لال�شواء

بوري�س خ�شر املعركة يف الربملان وداخل ال�شرة

بوري�س جون�شون الثور الهائج

حزب املحافظني يخ�صر وجهه املقبول:

اآل جون�سون: الإخوة كارامازوف يف ن�سخة اإجنليزية...!
التواطوؤ بني ال�صقيقني مل يح�صل، واحلقيقة اأن جو كان ممزقا، ومعذبا، ومرتددا مثل البلد كله

ــت الــــدرامــــا  ــح ــب ــص ا�
قرر  لقد  �صك�صبريية. 
االأخ  جــونــ�ــصــون،  جــو 
لبوري�ض،  ــر  ــغ ــص االأ�
ـــــــذي كــــــان دائــــم  ال
االإعجاب ب�صقيقه، اأن 
اخلمي�ض،  يــوم  يغادر 
ــذي كــان وزيــرا  هــو ال
للخارجية يف حكومة 
ــى به  ــه ــت ـــه، وان اأخـــي
االنهيار،  اإىل  االأمـــر 
تغريدة  يف  مو�صحا 

ب�صيطة مدمرة:

•• الفجر – خرية ال�صيباين

برلني قلقة اإزاء تدفق املزيد من الالجئني اإىل اليونانحكم ب�سجن معار�سة لإردوغان ع�سر �سنوات 
داخل تركيا وخارجها، تواجه عقوبة ال�شجن حتى 17 عاما. واو�شحت 
امل�شوؤولة يف احلزب املعار�س اأن قفطاجني اوغلو لن يتم �شجنها يف انتظار 
حماكمتها امام ال�شتئناف خالل �شتة ا�شهر. وطوال حماكمتها، نددت 
قفطاجني اوغلو ب”حماكمة �شيا�شية” تهدف يف راأيها وراأي ان�شارها 
بلدية  انتخابات  يف  املعار�شة  مر�شح  ف��وز  يف  دوره��ا  على  معاقبتها  اىل 
اوغلو  اإم��ام  اأك��رم  اوغلو مهند�شة حملة  وتعترب قفطاجني  ا�شطنبول. 
اإردوغ��ان يف ا�شطنبول يف  الذي تغلب على مر�شح الرئي�س رجب طيب 

اآذار/مار�س الفائت، ثم يف حزيران يونيو بعد الغاء النتخابات الوىل.
وح�شر اإمام اوغلو ق�شما من املحاكمة اجلمعة.

وجتمع املئات �شباح اجلمعة اأمام حمكمة ا�شطنبول تعبرا عن دعمهم 
لقفطاجني اوغلو.

 •• ا�صطنبول-اأ ف ب:

حكم اأم�س على م�شوؤولة اكرب حزب تركي معار�س يف ا�شطنبول بال�شجن 
لنحو ع�شرة اعوام بتهمة الدعاية الإرهابية و اإهانة رئي�س الدولة.

دميوقراطي(  )ا�شرتاكي  اجلمهوري  ال�شعب  حزب  يف  م�شوؤولة  وقالت 
وثمانية  اع���وام  ت�شعة  بال�شجن  اوغ��ل��و  قفطاجني  ج��ن��ان  على  “حكم 
اىل  خ�شو�شا  ت�شتند  تهم  بخم�س  اوغ��ل��و  قفطاجني  ودي��ن��ت  ا���ش��ه��ر«. 
و”اإهانة  الرهابية”  “الدعاية  اع��وام عدة، هي  ن�شرتها قبل  تغريدات 
الرتكية”  اجلمهورية  و”اإهانة  موظف”  و”اإهانة  الدولة”  رئي�س 

و”احل�س على الكراهية«.
كبرا  اهتماما  حماكمتها  ا�شتقطبت  التي  ال�شيا�شية  امل�شوؤولة  وكانت 

 •• برلني-وكاالت:

تتابع احلكومة الأملانية بقلق تزايد وترة تدفق القوارب التي حتمل 
على متنها مهاجرين من تركيا اإىل اجلزر اليونانية.

اأم�س  فيت�س،  مارتينا  الأملانية  احلكومة  با�شم  املتحدث  نائبة  وقالت 
اأعداد  اأن  املقابل  موؤكدة يف  بقلق”،  التطور  نتابع  برلن:  اجلمعة، يف 
املهاجرين الذين يفدون حالياً اإىل اليونان ل تزال اأقل على نحو وا�شح 
من اأعدادهم قبل توقيع اتفاق الالجئن بن الحتاد الأوروبي وتركيا 
وين�س الت��ف��اق بن الحت��اد الأوروبي   .2016 يف م��ار���س)اآذار( ع��ام 
اإذا تبن انتقالهم ب�شكل غر  وتركيا على اإعادة املهاجرين اإىل تركيا، 
�شرعي اإىل اجلزر اليونانية، ومل يح�شلوا على جلوء يف اليونان. ويف 

معاد  �شوري  كل  مقابل  تركيا  من  الأوروب���ي  الحت��اد  ي�شتقبل  املقابل، 
اآخر مقيماً على نحو �شرعي يف تركيا. وخالل الأ�شابيع  اإليها �شوريا، 
املا�شية، ارتفع عدد املهاجرين الوافدين من تركيا على نحو ملحوظ.  
اإىل جزر بحر  8103 مهاجرين من تركيا  انتقل  اأغ�شط�س)اآب(  ويف 
الالجئن  ل�شوؤون  العليا  املفو�شية  بيانات  بح�شب  اليونانية،  اأي��ج��ة 
التابعة لالأمم املتحدة. ويتواجد على هذه اجلزر حالياً نحو 24 األف 

مهاجر، يبحثون عن احلماية يف اأوروبا.
امل��ك��ت��ظ��ة يف اجل����زر، نقلت  ال��ل��ج��وء  الأع���ب���اء ع��ن خم��ي��م��ات  ولتخفيف 
الرب  اإىل  املهاجرين  اآلف  املا�شية  الأ�شابيع  اليونانية خالل  احلكومة 
على  للح�شول  جيدة  فر�س  لديهم  الذين  الأف���راد  خا�شة  اليوناين، 

جلوء اأو و�شع حماية يف اليونان.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز رونزا �شبا 

CN للعناية باجل�شم رخ�شة رقم:1656315 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة رميا �شالح كده الكثري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جميلة حممد ج�شار

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خياط بنت الوقن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�شيدات رخ�شة رقم:1156867 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فهد م�شبح تي�شر مرهون الريامي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خلفان �شعيد حممد املحرزي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمالت 

  CN 1110947:شامل �شيف لبيع البقار رخ�شة رقم�
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

طالبان قدمت “تنازًل كبراً«.
 فقد تعهد قادة احلركة باأنهم لن 
بالدهم  م�شتقبل  على  يفاو�شوا 
اأمريكيون  كان هناك جنود  طاملا 
على الرتاب الأفغاين، وهم اليوم 
اأثناء  ال���ت���ح���اور  ع��ل��ى  ي���واف���ق���ون 

ان�شحاب تدريجي. 
ح�شب  الأم���������������ور،  ي���ع���ق���د  وم��������ا 
اق����رتاب  ه���و  “اإكونومي�شت”، 
الرئا�شية  الن���ت���خ���اب���ات  م���وع���د 
 28 يف  �شُتجرى  التي  الأفغانية 

�شبتمرب) اأيلول( اجلاري. 
بعرقلة  ط��ال��ب��ان  ت��ن��ظ��ي��م  وه����دد 
النتخابات، وهدد مر�شحون من 
متهمن  مبقاطعتها،  امل��ع��ار���ش��ة 
غاين بالتالعب بالأ�شوات. لكن 
يبدو اأن غاين، الذي ُيتوقع فوزه 
وا���ش��ع، م�شمم على  ن��ط��اق  ع��ل��ى 

اإجراء النتخابات. 
ب�������داأت  اإذا  امل���ج���ل���ة،  وح�������ش���ب 
امل������ف������او�������ش������ات ب�����ج�����دي�����ة، ف�������اإن 
تتخوف  الأف��غ��ان��ي��ة  احلكوم��������ة 
لإرج�������اع  طالب�������ان  �شعي  م��ن 
عرب  ال���وراء  اإىل  ال�شاعة  ع��ق��ارب 
اإج����������راء  مثل  م�شددة،  مطالب 
الد�ش��������تور  على  كربى  تعديالت 
دراماتيكي  اإل���غ���اء  اأو  الأف���غ���اين، 
حلقوق الإن�شان. ويقال اإن خليل 
اأن  على  اأف��غ��ان��اً  ق���ادة  زاد، ط��م��اأن 
م�شاعدة  بحق  �شتحتفظ  اأمريكا 
هاجمتها  اإذا  اأف���غ���ان���ي���ة،  ق�����وات 

طالبان. 

يف ر�شالتهم من اأن “على اأملانيا اأن 
تتوخى احلذر قبل التعامل جتارًيا 
مع ال�شن، اإذ اإن ال�شن ل متتثل 
اأخّلت  ول��ط��امل��ا  ال�����دويل  ل��ل��ق��ان��ون 

بتعهداتها«.
ومنحت اأملانيا عدداً من املعار�شن 
بينهم  ال���ل���ج���وء،  ح���ق  ال�����ش��ي��ن��ي��ن 

الفنان املعار�س اآي وي وي.
ويف اأيار/مايو، منحت حق اللجوء 
لنا�شطن اثنن �شابقن من هونغ 
ك���ون���غ م���وؤي���دي���ن ل��ال���ش��ت��ق��الل يف 

خطوة نادرة.
وخالل زيارة لل�شن العام املا�شي، 
التقت مركل زوجة حمام مدافع 
عن حقوق الإن�شان مّتهم بتقوي�س 
الدولة، يف اجتماع نادر للغاية بن 
معار�س وزعيم دولة يزور البالد.

ال�12  وزي��ارة مركل احلالية هي 
لها اإىل ال�شن ب�شفتها م�شت�شارة.
“�شينخوا”  وك����ال����ة  واع�����ت�����ربت 
الر�شمية لالنباء اجلمعة اأن زيارة 
احلاجة  ظ���ل  “يف  ت���اأت���ي  م���رك���ل 
ل��ل��ت��ع��اون امل��ث��م��ر ب��ن اأك���رب قوتن 
وقع  على  ال��ع��امل  يف  اقت�شاديتن 

ال�شبابية العاملية«.
وذكرت الوكالة اأن ال�شن �شاهمت 
ب���اأك���رب ح�����ش��ة م���ن ال�������واردات اإىل 
تبلغ  ب��ب�����ش��ائ��ع   2018 يف  اأمل��ان��ي��ا 
يورو  م��ل��ي��ارات   106،2 قيمتها 

)117،4 مليار دولر(.

•• لندن-وكاالت:

اجلاري،  �شبتمرب)اأيلول(   2 يف 
املبعوث  زاد،  خليل  زمل���اي  ك�شف 
يف  ل�”امل�شاحلة”  الأم����ري����ك����ي 
وزارة  ت�شميه  ك��م��ا  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، 
لوكالة  الأم��ري��ك��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة 
تولو الأفغانية لالأنباء، تفا�شيل 
م�شودة اتفاق اأمكن التو�شل اإليه 
املفاو�شات  ج��ولت من  ت�شع  بعد 

مع طالبان. 
“اإكونومي�شت”  جم��ل��ة  وت��ل��ف��ت 
بث  م���ع  اأن�����ه  اإىل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
م�شاء  متاأخر من  وقت  اللقاء يف 
�شاحنة  ان���ف���ج���رت  ال����ي����وم،  ذل����ك 
ملقتل  اأدى  ما  كابول،  مفخخة يف 
30 �شخ�شاً، وهو  ما ل يقل عن 
ثالث هجوم باأفغان�شتان يف ثالثة 

اأيام وتتبناه طالبان. 
وج������اءت ت��ل��ك ال���ت���ف���ج���رات بعد 
ه��ج��وم ان��ت��ح��اري ن��ف��ذه داع�����س يف 
العا�شمة الأفغانية، اأدى ملقتل ما 
ل يقل عن 80 �شخ�شاً، وبعد اأيام 
لطالبان،  اآخ��ري��ن  هجومن  م��ن 

على مدن تقع �شمال البالد.

اأقل من م�صاحلة
العديد  عند  الو�شع،  هذا  ويبدو 
م��ن الأف��غ��ان، اأق��ل م��ن م�شاحلة 
و�شيكة، واأقرب اإىل موؤ�شر م�شوؤوم 

على ما هو اآِت. 
اإع����الن خليل  اإن  امل��ج��ل��ة  وت��ق��ول 

 •• بكني-اأ ف ب:

اأنغيال  الأمل��ان��ي��ة  امل�����ش��ت�����ش��ارة  دع���ت 
مركل اإىل �شمان حقوق وحرّيات 
�شكان هونغ كونغ بعد لقائها رئي�س 
ال��وزراء ال�شيني يل كه ت�شيانغ يف 

بكن.
تظاهرات  ك���ون���غ  ه���ون���غ  و���ش��ه��دت 
توا�شلت  للدميوقراطية  م��وؤي��دة 
التي  زي���ارت���ه���ا  وق���ب���ي���ل  لأ����ش���ه���ر. 
ال�شن  اإىل  اأي����ام  ل��ث��الث��ة  ت�شتمر 
ه��ذا الأ���ش��ب��وع، دع��ا متظاهرون يف 
املدينة التي تتمتع بحكم �شبه ذاتي 
يف  دعمهم  اإىل  الأملانية  امل�شت�شارة 

اجتماعاتها مع القيادة ال�شينية.
ناق�شت  اأن����ه����ا  م����رك����ل  واأف����������ادت 
املدنية  وم�شاألة احلقوق  التوترات 
ال�شابقة  امل�شتعمرة الربيطانية  يف 
اإىل  واأ���ش��ارت  ال�شيني  اجلانب  مع 
اأنه ل بد من �شمان هذه احلقوق 

واحلرّيات.
وق����ال����ت م����رك����ل خ�����الل م���وؤمت���ر 
م���ع يل يجب  م�����ش��رتك  ���ش��ح��ايف 
ال��ق��ي��ام بكل  ال���راه���ن  ال��و���ش��ع  يف 
وذلك  ال��ع��ن��ف،  لتجنب  مي��ك��ن  م��ا 
ن�شرته  م�����ش��ّور  ت�شجيل  ب��ح�����ش��ب 

و�شائل اإعالم اأملانية.
واأ���ش��اف��ت ل مي��ك��ن ال��ت��و���ش��ل اإىل 
اإل عرب عملية �شيا�شية، اأي  حلول 

عرب احلوار.

بعيد.  ح��د  اإىل  متوقعاً  ك��ان  زاد 
الأمريكي  الرئي�س  وبعد موافقة 
دون����ال����د ت���رام���ب ع��ل��ى الت���ف���اق، 
4500 جندي  اأمريكا  �شت�شحب 
م��ن اإج��م��ايل 14 األ��ف جندي يف 

اأفغان�شتان ..
 8500 م�����ش��ت��ق��ب��ل  ي��ت��اأك��د  ومل   
اأجنبية،  ق�������وات  م�����ن  اآخ�����ري�����ن 
م��ن خم�س  اأوروب���ي���ون،  معظمهم 
ق���واع���د ب��ع��د خ��م�����ش��ة اأ���ش��ه��ر من 

توقيع التفاق. 
وت�شر اأمريكا على اأن الن�شحاب 
الأر����س،  على  لأو���ش��اع  �شي�شتند 
واأنها قد توقفه. ولكن مل تت�شح 

بال�شبط طبيعة تلك الأو�شاع. 

ثالثة عنا�صر
خليل  ف��اإن  اإكونومي�شت،  وح�شب 
زاد ك���ان اأك���رث غ��م��و���ش��اً ح���ول ما 
املقابل  يف  اأمريكا  عليه  �شتح�شل 
مب���وج���ب الت�����ف�����اق، وه�����و ال����ذي 
يجب  ات��ف��اق  اأي  اإن  ���ش��اب��ق��اً  ق���ال 
التزام  عنا�شر،  ثالثة  ي�شمل  اأن 
ط��ال��ب��ان مب��ح��ارب��ة الإره����اب �شد 
ت��ن��ظ��ي��م��ات ج��ه��ادي��ة دول���ي���ة مثل 
اأفغاين  ال��ق��اع��دة، واإج����راء ح���وار 

املحادثات يف الدوحة، �شافر خليل 
اإىل  الأن��ب��اء  ك��اب��ول لنقل  اإىل  زاد 
غاين،  اأ�شرف  الأفغاين،  الرئي�س 
وعر�س عليه  ن�شخة من التفاق، 

�شرعان ما �شحب من اأمامه. 
وق�������ال م���ت���ح���دث ب���ا����ش���م غ����اين: 
التفاق  هذا  وندر�س  “�شنت�شاور 
واأ������ش�����اف  �شاملة”.  ب���������ش����ورة 
مل�شاحلنا  ا����ش���ت���ن���اداً  “�شنجيب 
كبراً  ع����دداً  ول��ك��ن  الوطنية”. 
من الأفغان يتوج�شون من تخلي 
اأمريكا عن تلك امل�شالح، يف ظل 

ت�شرعها ملغادرة بالدهم.
ويف راأي هوؤلء، يعطي التخفيف 
الأمريكية  للمطالب  امل��ت��وا���ش��ل 

اإ�شارة مقلقة. 
اأ����ش���رت فيه  ال����ذي  ال��وق��ت  اإذ يف 
اأن تتفاو�س طالبان  اأمريكا على 
الأفغانية  احلكومة  مع  مبا�شرًة 
�شيا�شية،  ت�����ش��وي��ة  اإىل  للتو�شل 
املتمردون  ي��ن��اق�����س  اأن  ي���رج���ح 
ال��ق�����ش��ي��ة م����ع جم���م���وع���ة اأك����رث 
ال�شيا�شية،  النخب  م��ن  غمو�شاً 

وممثلن عن املجتمع املدين. 
ورغ���م ذل���ك، ي��ق��ول غ���ارم �شميث 
من جمموعة الأزمات الدولية اإن 

ال�شن  اإىل  م����رك����ل  وو�����ش����ل����ت 
اخل��م��ي�����س ب��رف��ق��ة وف���د ك��ب��ر من 

رجال الأعمال.
ملركل  امل������راف������ق  ال�����وف�����د  و�����ش����م 
بينها  ����ش���رك���ات  م����ن  م�������ش���وؤول���ن 
فولك�شفاغن واأليانز ودويت�شه بنك، 
بح�شب �شحيفة بيلد الأملانية التي 
�شركاتنا  تهتم  األ  اجلمعة  عنونت 

بحرّية هونغ كونغ؟.
ومت ت�����ش��دي��د ال��ق��ي��ود ع��ل��ى ق���درة 
الإع��الم��ي��ن ع��ل��ى احل�����ش��ول على 
معلومات مرتبطة بالزيارة ب�شكل 
غ��ر م��ع��ت��اد. ومل مي��ن��ح ع���دد من 
الأجنبية  الإع���الم  و�شائل  ممثلي 
وكالة  م��را���ش��ل��و  ب��ي��ن��ه��م  ب��ك��ن،  يف 
ت�����ش��اري��ح لتغطية  ب��ر���س،  ف��ران�����س 
�شينيون  م�شوؤولون  وعزا  الزيارة. 
اإىل الزدح��ام ب�شبب مرافقة  ذلك 

الأربعاء  “بيلد”  ن�شرتها �شحيفة 
اإىل ن�شاأة مركل يف اأملانيا ال�شرقية 
ال�شيوعي. وق��ال يف  يف ظل احلكم 
مبا�شرة  جتربة  “لديك  الر�شالة 
مع اأهوال )العي�س يف ظل( حكومة 

ديكتاتورية«.
وجاء يف الر�شالة اي�شا “ناأمل باأن 
و�شعنا  ب�����ش��اأن  قلقك  ع��ن  ت��ع��رّبي 
اإىل  تنقلي مطالبنا  وب��اأن  الكارثي 
زيارتك  خالل  ال�شينية  احلكومة 

اإىل ال�شن«.
ع�شرات  ك����ون����غ  ه����ون����غ  و����ش���ه���دت 
التظاهرات املوؤيدة للدميوقراطية 
اأحيانا  عنف  اأعمال  تخللتها  التي 
الرتاجع  ق��ان��ون مت  اأث��اره��ا رف�س 
عنه كان �شي�شمح بت�شليم املطلوبن 

اإىل الأرا�شي ال�شينية.
هونغ  ه��ون��غ  يف  النا�شطون  وح���ّذر 

ت�شمح ملتمردين باإمالء �شروطهم 
على الدولة الأفغانية. 

موؤ�صر مقلق
وب���ع���د اك���ت���م���ال اآخ�����ر ج���ول���ة من 

املثالية  الناحية  داخلي، وهو من 
بن طالبان واحلكومة الأفغانية، 

وهدنة. 
ويبدو اأن خليل زاد ق�شر الهدنة 
على وليتي كابول وباروان اللتن 

يف  اأمريكية  قواعد  اأكرب  ت�شمان 
�شت�شهد  قال:  عندما  اأفغان�شتان، 
للعنف  تراجعاً  املنطقتن  هاتن 

يف املرحلة الأوىل من التفاق.
ع����ودة لإم����ارة  اأي  اإن  ق���ال  ل��ك��ن��ه   

طالبان  تطلقه  ا���ش��م  اإ���ش��الم��ي��ة، 
خلعها  ال����ت����ي  احل����ك����وم����ة  ع���ل���ى 
الأم�����ري�����ك�����ي�����ون ع����ن����د غ����زوه����م 
لأفغان�شتان يف 2001، لن تكون 
مقبولة، م�شراً اإىل اأن اأمريكا لن 

الأمل����ان����ي����ة ك����ذل����ك خ���ط���اًب���ا اأم�����ام 
طالب جامعين يف مدينة ووهان 
القيادي  واأ���ش��ار  ال�شبت.  )و���ش��ط( 
هونغ  يف  الحتجاجية  احل��رك��ة  يف 
ك��ون��غ ج��و���ش��وا وون����غ وغ����ره من 
مفتوحة  ر����ش���ال���ة  يف  ال��ن��ا���ش��ط��ن 

ال�شحافين  من  كبرة  جمموعة 
انتقد احتاد  ب��دوره،  وف��د مركل. 
تقييد قدرة  اأملانيا  ال�شحافين يف 
ال�شحافين على متابعة جمريات 
الزيارة وا�شًفا ما ح�شل ب�”املهزلة 

الدبلوما�شية«.

“ما هي  بيان  الحت��اد يف  وت�شاءل 
ك���ان���ت يف خميلة  ال���ت���ي  ال�������ش���ورة 
امل����ن����ظ����م����ن ع������ن ال�������ش���ح���اف���ي���ن 
ه���ل ظّنوا  )مل����رك����ل(؟  امل���راف���ق���ن 
مع  �شتاأتي  الأملانية  امل�شت�شارة  اأن 
ي�شتمعون  ال��ذي��ن  حا�شيتها  اأف���راد 

اأ�شئلة  اأي  يطرحون  ول  بتهذيب 
ويغطون احلدث بخنوع؟«.

وال���ت���ق���ت اجل��م��ع��ة ال��رئ��ي�����س �شي 
يتناول  اأن  امل��ق��رر  وم���ن  جينبينغ 

الزعيمان الع�شاء مًعا.
امل�شت�شارة  تلقي  اأن  املنتظر  وم��ن 

اجلميع باأن باك�شتان ل تريد احلرب، لكن يف الوقت نف�شه ل 
تهدد  التي  التحديات  عن  الطرف  تغ�س  اأن  لباك�شتان  ميكن 
اأمنها و�شالمتها. واأ�شاف نحن م�شتعدون لأكرب رد ممكن على 
العدو، ويف حالة الف�شل ف�شيكون املجتمع الدويل م�شوؤول عن 

العواقب الكارثية.
اأمر  اإن احل��رب بن اجلارتن  الأ�شبوع  كان خان قد قال هذا 

وارد لكن باك�شتان لن تكون البادئة.
للح�شول  �شعيا  ن�شطة  دول��ي��ة  دبلوما�شية  حملة  خ��ان  وق���اد 
على م�شاندة الوليات املتحدة وبريطانيا، القوة ال�شتعمارية 
على  لل�شغط  اأخ����رى  ودول  وب��اك�����ش��ت��ان،  ال��ه��ن��د  يف  ال�����ش��اب��ق��ة 
الهيماليا  ج��ب��ال  يف  ال��واق��ع��ة  املنطقة  بخ�شو�س  ن��ي��ودل��ه��ي 

•• اإ�صالم اباد-رويرتز:

�شرتد  ب��الده  اإن  اأم�س  باك�شتان  وزراء  رئي�س  قال عمران خان 
املتنازع  ك�شمر  يف  الهند  ت�شرفات  على  ميكنها  م��ا  باأق�شى 

عليها وحمل املجتمع الدويل م�شوؤولية اأي كارثة بعد ذلك.
جاءت ت�شريحات خان يف يوم الدفاع ال�شنوي الذي حتتفي فيه 
البالد مبقاتليها يف حرب 1965 مع الهند، مما يربز ت�شاعد 
األغت نيودلهي  اأن  التوتر بن اخل�شمن امل�شلحن نوويا بعد 
ال�شطر  به  يتمتع  ك��ان  ال��ذي  اخلا�س  الو�شع  املا�شي  ال�شهر 

اخلا�شع حلكمها من ك�شمر.
وقال خان يف بيان بثه موقع راديو باك�شتان الر�شمي لقد اأبلغت 

اجلي�س  ق��ائ��د  وق���ال  خ��ارج��ي.  ت��دخ��ل  اأي  رف�شت  الهند  لكن 
الباك�شتاين قمر جاويد باجواه خالل مهمة دفاعية يف مدينة 

روالبندي اإن باك�شتان لن تتخلى مطلقا عن ك�شمر.
لبذل  ا�شتعداد  على  نحن  التلفزيون  بثها  كلمة  يف  واأ���ش��اف 
واجبنا  و�شنوؤدي  الك�شمرين  اإخواننا  اأج��ل  من  الت�شحيات 
ن��ف�����س... نحن على  واآخ���ر  واآخ���ر ج��ن��دي  اآخ���ر ر�شا�شة  حتى 

ا�شتعداد للذهاب اإىل اأي مدى.
اأع�����دادا ك��ب��رة م��ن ق��وات��ه��ا يف وادي ك�شمر  ال��ه��ن��د  ون�����ش��رت 
الت�شالت  وقطعت  باملنطقة  التحرك  على  ق��ي��ودا  وفر�شت 
ك�شمر  و���ش��ع  م���ودي  ن��اري��ن��درا  وزرائ��ه��ا  رئي�س  األ��غ��ى  بعدما 

اخلا�س يف اخلام�س من اأغ�شط�س اآب.

باك�ستان تتعهد بالرد على ت�سرفات الهند يف ك�سمري 

احلكومة االأفغانية تتخوف من اإرجاع عقارب ال�صاعة اإىل الوراء

حرب اأفغان�ستان تقرتب من نهايتها لكن ال�سالم... بعيد!

مريكل تدعو من بكني اإىل �سمان احلرّيات يف هونغ كونغ 

لئحة باأ�سماء اع�ساء احلكومة هجوم لطالبان على فرح الأفغانية  
ال�سودانية اجلديدة  

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

اأّول  ت�شكيلة  ح��م��دوك اخلمي�س  ع��ب��داهلل  ال�����ش��وداين  ال���وزراء  رئي�س  اأع��ل��ن 
ني�شان/ الب�شر يف  ال�شابق عمر  الرئي�س  اإطاحة  ال�شودان منذ  حكومة يف 

اأبريل، بع�شوية ع�شرين وزيرا.
الوزيرين  ا�شمي  يعلن  وزارت��ن مل  بانتظار  ا�شما   18 اأعلن حمدوك  وقد 

املكلفن به، وهما الرثوة احليوانية والبنية التحتية والنقل.
يف ما ياأتي قائمة باأ�شماء اأع�شاء احلكومة اجلديدة:

- وزير الدفاع: الفريق جمال عمر حممد
- وزير الداخلية: الفريق �شرطة الطريفي اإدري�س دفع اهلل

- وزير رئا�شة جمل�س الوزراء: عمر ب�شر ماني�س
- وزيرة اخلارجية: اأ�شماء حممد عبد اهلل

- وزير العدل: ن�شر الدين عبد الباري
- وزير املالية والتخطيط القت�شادي: ابراهيم اأحمد البدوي

- وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي: انت�شار الزين �شغرون
- وزير العالم والثقافة: في�شل حممد �شالح

- وزير التعليم العام: حممد الأمن التوم
- وزير ال�شناعة والتجارة: مدين عبا�س مدين

- وزير الزراعة: عثمان ال�شريف عي�شى
- وزيرة الرعاية الجتماعية والعمل: لينه ال�شيخ حمجوب

- وزير ال�شباب والريا�شة: ولء ع�شام البو�شي
- وزير ال�شحة: اأكرم علي التوم

- وزير الطاقة والتعدين: عادل علي ابراهيم
- وزير الري واملوارد املائية: يا�شر عبا�س

- وزير ال�شوؤون الدينية والأوقاف: ن�شر الدين مفرح
- وزير احلكم املحلي: يو�شف اآدم ال�شي

تركيا تتج�س�س بربنامج اأملاين 
على ال�سحافيني واملُعار�سني

•• برلني-وكاالت:

“من  اإن��ه  ميهر،  كري�شتيان  اأملانيا،  ح��دود  بال  ملرا�شلن  التنفيذي  املدير  ق��ال 
ال�شحافين  �شد  ُي�شتخدم  اأمل��اين  برنامج جت�ش�س  روؤي��ة  املقبول  ال�شائن وغر 
الد�شتورية  للحقوق  الأوروب���ي  املركز  بح�شب  تركيا”،  يف  املعار�شة  والأ���ش��وات 

وحقوق الإن�شان.
واملركز  اأمل��ان��ي��ا  يف  حكومية  غ��ر  منظمات  ك�شفته،  م��ا  ح��ول  تعليقاً  ذل��ك  ج��اء 
الأوروبي للحقوق الد�شتورية وحقوق الإن�شان، من اأن ممثلي الدعاء يف ميونخ 
فتحوا حتقيقاً جنائياً يف �شركة اأملانية بناء على �شبهة بيع اأجهزة تن�شت لرتكيا، 

وفقاً ملا اأوردت �شحيفة “اأحوال” الرتكية، اخلمي�س.
اإعالن بدء التحقيقات مل تعلق احلكومة الأملانية ول احلكومة الرتكية  وبعد 

على الق�شية، حتى الآن.
وجرى فتح التحقيق بعد اأن وجه املركز الأوروبي للحقوق الد�شتورية وحقوق 
حدود  بال  مرا�شلون  بينها  من  احلكومية،  غر  املنظمات  من  وغ��ره  الإن�شان 
الأملانية، اتهامات مل�شوؤويل تنفيذ رفيعي امل�شتوى يف �شركة “فن في�شر” الأملانية 

لبيع برناجمها “فن �شباي” لرتكيا بدون ت�شريح من احلكومة.
ويزعم اأن احلكومة الرتكية ا�شتخدمت الربنامج باإن�شاء ن�شخة زائفة للمنفذ 
احتجاجات  خ��الل  ا�شتخدم  وال���ذي  امل��ع��ار���س  ال��رتك��ي  “عدالت”  الإع��الم��ي 

2017، �شد الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، للتن�شيق بن الن�شطاء.
برنامج  تلقائياً  ثبتوا  املزيف  “عدالت”  تطبيق  حملوا  الذين  وامل�شتخدمون 
الطالع  التج�ش�س  ب��رن��ام��ج  يعطي  م��ا  اأي�����ش��اً،  اأج��ه��زت��ه��م  على  �شباي”  “فن 
الكامل على البيانات املخزنة على اجلهاز، مبا يف ذلك بيانات املواقع والدرد�شات 

والت�شالت.
وقالت نائب مدير ال�شوؤون القانونية يف املركز الأوروبي مريام �شاجه-ما�س: 
اأن  غر  وتعذيب.  �شجن  الرقمية  الرقابة  يلي  ما  غالباً  القمعية،  ال��دول  “يف 

�شركات الربامج الإلكرتونية ترف�س امل�شوؤولية عن هذا«. 

•• هرات-اأ ف ب:

مقاتلو طالبان اجلمعة هجوما  �شن 
على ف��رح ك��ربى م��دن ال��ولي��ة التي 
اأفاد  م��ا  بح�شب  ذات���ه،  ال���ش��م  حتمل 
احلركة  تكثف  وق���ت  يف  م�����ش��وؤول��ون، 
مع  م��ف��او���ش��ات��ه��ا  مب����وازاة  هجماتها 

وا�شنطن.
وب������داأ ال���ه���ج���وم يف وق����ت م��ب��ك��ر من 
ع�شرات  ا�شتوىل  ان  بعد  اأم�س  �شباح 
م����ن م��ق��ات��ل��ي احل����رك����ة ع���ل���ى مركز 
جت��ن��ي��د حم��ل��ي ل��ل��ج��ي�����س الف���غ���اين، 
احلكومة  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  ب��ح�����ش��ب 
القوات  لكّن  باراكزي.  فاروق  املحلية 
الأف��غ��ان��ي��ة وب��دع��م اأم��رك��ي، متكنت 
من ا�شرتجاع املركز بعد عدة �شاعات، 
�شرطة  با�شم  املتحدث  اأف���اد  م��ا  على 
ف���رح حم��ب اهلل حم���ب. وق���ال حمب 
مروحيات  اإّن  بر�س  فران�س  لوكالة 

بالتعاون مع قوات )اأمركية( �شّنت هجمات جوية وق�شفت مواقع لطالبان 
يف مدينة فرح.

اأّن القوات متكنت من طرد طالبان من املدينة لكّن القتال ل يزال  وتابع 
اإىل مقتل ع�شرة من مقاتلي طالبان يف مقابل  واأ�شار  دائرا يف �شواحيها. 
با�شم  متحدث  ق��ال  جهته  م��ن  ع�شكرية.  �شبه  ق��وات  م��ن  اأف��غ��اين  �شرطي 

طالبان اإن هناك عملية وا�شعة النطاق جتري يف ولية فرح.
وكانت عا�شمة الولية الواقعة غرب البالد قرب احلدود مع ايران �شهدت 
عدة هجمات يف املا�شي. وقد ا�شتولت عليها حركة طالبان لفرتة ق�شرة يف 

اأيار مايو 2018 قبل اأن يطردها اجلي�س الأفغاين بدعم من قوات احللف 
الأطل�شي. وقال املتحدث با�شم القوات الأمركية يف اأفغان�شتان الكولونيل 

�شوين ليغيت اإّن الدعم الأمركي للقوات الأفغانية ل يزال م�شتمرا.
و�شرح ليغيت لفران�س بر�س نوا�شل دعم �شركائنا يف القوات الأفغانية فيما 
يحبطون هجوم طالبان على فرح. وكثف مقاتلو طالبان موؤخرا هجماتهم 
يف البالد. وياأتي هذا الهجوم اجلديد يف وقت بدا فيه ان املفاو�شات بن 
احلركة ووا�شنطن دخلت �شوطها الخر وميكن ان توؤدي اىل اتفاق حول 

ان�شحاب القوات الأمركية من افغان�شتان.
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ق�شم التنفيذ 

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1872 ل�شنة 2016    
اىل مدير املحكوم عليها ال�شيد / �شالح الدين خالد احلمد  

ا�شدرت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�شارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
بحقكم حكما  بتاريخ 2016/5/31 يف الق�شية رقم 1327 ل�شنة 2016 جتاري كلي 
القانونية  الفائدة  بالإ�شافة اىل  بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )733274( درهم 
التام - ل�شالح املحكوم له/ �شركة  ال�شداد  بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى 
م�شر التجارية. لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 يوما من تاريخ اليوم 
فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك  ح��ال  ويف  للن�شر.  التايل 

املحكمة �شتبا�شر النظر الق�شية يف غيابك
رئي�س ق�شم التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
الت�شديق  وطلب  الإم����ارات   : اجلن�شية   - النقبي  ع��ب��داهلل  �شعيد  ع��ب��داهلل  هيثم 
البناء  ملقاولت  اجلزيرة  رم��ال  التجاري  ال�شم  يف  )تنازل(  يت�شمن  حمرر  على 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 614909 
ال�شادر بتاريخ 2011/9/6 من دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/ 
عادل عبداهلل علي املر النقبي - اجلن�شية : الإمارات.  ليكن معلوما للجميع بان 
الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�شاء 14 يوم من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1031
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ كوتايل �شم�س الدين كوتايل - الهند اجلن�شية 
حممد  ال�شيد/  اىل    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
)الهاجر  با�شم  الرخ�شة  يف  وذلك  اجلن�شية  بنغالدي�س   - يو�شف  حممد  يا�شن 
رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي  والفواكه(  للخ�شروات 
القانون الحتادي رقم  املادة )14( فقرة )5( من احكام   )17551(   وعمالبن�س 
)4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه 
�شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن 
املذكورة  العدل  الكاتب  عليه مراجعة مكتب  ذلك  اعرتا�س حيال  اي  لديه  فمن 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1035
اجلن�شية  هندي   - انطوين  اميانويل  اميانويل  ال�شيد/اميل  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف كنز النباعه ملقاولت النجارة 
امل�شلحة ، مبوجب رخ�شة رقم )612632( وذلك اىل ال�شيد/ نرمال اميانويل فران�شي�س 

�شتانلي ، هندي اجلن�شية - تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1033
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شعيد �شامل �شعيد بردان - اإماراتي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك اىل ال�شيد/ عبدالرحمن حيدر 
�شعدي ابراهيم - م�شري اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم ور�شة ل�شيانة ال�شيارات - والتي 
تغير   : اخرى  تعديالت    )567200( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 

ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1039
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد ر�شا من�شور ا�شفندياري - اإيراين اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% وذلك لل�شيد/ عبداهلل احمد حممد احمد حوكل 
امل�شماة / المرباطور لتخلي�س اجلمركي - مبوجب رخ�شة  الرخ�شة  اإماراتي اجلن�شية يف   -
)764068(  تعديالت اخرى : مت تنازل املالك ال�شابق للرتخي�س ملالكها احلايل  ، ومت تغير 

ال�شكل القانوين للرخ�شة : من )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( لي�شبح )موؤ�ش�شة فردية(
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعن  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
  اإعالن �شطب قيد

دبي  ف��رع  ليمتد  اأدف��اي��زوري  اأي��ه  بي  اآي  �شركة  ال�شادة/  ب��اأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
)اجلن�شية : اململكة املتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف امارة دبي  
)العنوان : �شارع ام هريرة 2 - جلف تاور ، �س ب 8461( واملقيدة حتت رقم )4767( 
يف �شجل ال�شركات الأجنبية بالوزارة.  وتنفيذاً لأحكام القانون الحتادي رقم )2( 
ل�شنة 2019 يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 
املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اإج��راءات  دليل  اعتماد  �شان  2010م يف 
العرتا�س  اأ�شحاب احلق يف  ال�شادة  بالدولة. يرجى من  واملناطق احلرة  باخلارج 
ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على 

العنوان التايل:
وزارة االقت�صاد -  ادارة الت�صجيل التجاري

 �ض.ب )3625( دبي 

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
يف  الدعوى 2019/2210 جتاري جزئي - دبي

املدعي / دنيا للتمويل- ذ م م 
بوكالة املحامي / ال�شهالوي وم�شاركوه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية  

املعلن اليه / املدعي عليه / و�شام �شمر احمد حممد مر�شي  
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا 
يوم اخلمي�س املوافق 2019/9/12 يف متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا لعقد الجتماع الأول للخربة 
وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، القرهود - �شارع املطار - مبنى الفجر 

لالأعمال ، الطابق الأول ، مكتب رقم 120  
لذا يطلب ح�شوركم او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع املذكور مع اإح�شار كافة امل�شتندات 
املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبر اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات وملتابعة تطورات 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �شعيد حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133
رقم القيد بوزارة العدل 449  

دعوة حل�شور 
االجتماع االأول للخربة   

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
 يف الدعوى رقم  2019/1671 جتاري جزئي - اأبوظبي 

املدعى عليه : حامت �شامل عمر اأحمد املنهايل 
�شارع رقم 3 - منزل رقم  ال�شاخمة - حو�س 12 -  اأبوظبي -  اإم��ارة   : )العنوان 
40 - �س ب 253 - هاتف متحرك رقم 0508144228(  يرجى احل�شور اىل اجتماع 
اخلربة املقرر مبكتب اخلبر امل�شريف  املدون ادناه وذلك يف متام ال�شاعة احلادية 
دف��وع��ك��م يف  لبيان  وذل���ك   2019/9/10 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  �شباح  م��ن  ع�شره 
الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك م�شرف - بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات 
- بناية ال�شم�س امل�شيئة - الدور الأول مكتب رقم 112، هاتف رقم 042830100 - 
فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 - بجانب الطاير 

لل�شيارات - القرهود / دبي
اخلبري امل�شريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 656

بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات 

اعالن اجتماع خربة بالن�شر 

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
االإعالن بالن�شر باللغتني العربية واالإجنليزية

اىل املدعى عليه اخلام�س / كارجوك فيك )م م ح(  املدعية عليه ال�شاد�س / كون�شرتك�شن ماركيتنج ليمتد 
نعلمكم بان املدعي / ي�س تيكنيك - �س م ح  يف الدعوى رقم 2019/2880 الدائرة الكلية التجارية 

قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : - الزام املدعي عليهم الأوىل والثانية والثالثة بالت�شامن والتكافل بان 
يوؤدوا اىل املدعية مبلغ وقدره / 4.291.233.93 دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره )15.770.500 
درهم( )خم�شة ع�شر مليون و�شبعمائة و�شبعون الفا وخم�شمائة درهم( مع فائدة القانونية بواقع 12% ت�شرى من تاريخ 

الإ�شتحقاق حتى ال�شداد التام بالإ�شافة اىل ما ي�شتجد من ايجار حتى تاريخ ت�شليم املحركات اىل املدعية 
حمل  املحركات  بت�شليم  والت�شامم  بالت�شامن  وال�شاد�س  واخلام�شة  والرابعة  والثانية  الأوىل  عليهن  املدعي  الزام   -
التداعي اىل املدعية  - ت�شمن املدعي عيهم بالت�شامن �شائر الر�شوم وامل�شروفات ومقابل اتعاب املحاماة  - �شمول 

احلكم بالنفاذ املعجل بدون كفالة - عمال باأحكام املادة )1/229( اإجراءات مدنية
اإدارة الدعوى رقم )4( مبحكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة  اأمام مكتب  لذا يقت�شي ح�شورك 
وكيل معتمد ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، وذلك يوم الأربعاء املوافق 2019/9/15 وذلك 
للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�شفك مدعي عليه ، ويف حال تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك فانه 

�شيتم ا�شتكمال الجراءات القانونية يف غيابك.  
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
اإعالن بالن�شر

رقم )2019/6449(
املنذر : با�شل انطون ال�شاغوري - �شوري اجلن�شية 
املنذر اليه : طالل غازي غازي - �شوري اجلن�شية 

املو�صوع : االإنذار العديل رقم حمرر )2019/1/130423( 
املنذر  املرت�شد بذمتكم ل�شالح  املبلغ  �شداد  اليه ب�شرورة  املنذر   / املنذر  ينذر 
ايام  �شبعة  اق�����ش��اه  م��وع��د  اإم���ارات���ي يف  دره���م  ال��ف  50000/ خم�شون  وال��ب��ال��غ 
الجراءات  اتخاذ   اآ�شف اىل  املنذر  �شي�شطر  واإل  الإن��ذار  ن�شر هذا  تاريخ  من 
التي  املبلغ مع املطالبة بكافة الأ�شرار واخل�شائر  القانونية بحقكم لتح�شيل 
حلقت باملنذر نتيجة عدم التزامكم ، مع املطالبة بالفوائد القانونية وامل�شاريف 

الق�شائية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6495(

املنذر : ح�شن العبا�س ح�شني لوتاه 
املنذر اليها / �شلمان بن علي بن عبداهلل ال عبيد 

نخطركم ومبوجب هذا الإنذار بطلب املنذر منكم املبادرة فورا اىل ت�شديد املبالغ امل�شتحقة عليكم نظر 
مبلغ الأجة للفندق امل�شاد على قطعة الر�س رقم 423 واملعدل برقم 177- 125 برقة البطن وم�شتحق 
يف ذمتكم مبلغ وقدره 2725000  مليونان و�شبعمائة وخم�س وع�شرون الف درهم ا�شافة ملبلغ 106000 
درهم ناجم عن �شريبة القيمة امل�شافة التي ت�شتحق على املبالغ اأعاله اإ�شافة اىل ما ي�شتجد من اجرة 
اعتبارا من 2019/8/1 ويف حال ف�شلكم يف اأداء بدلت اليجار املذكورة فاإننا �شوف نقوم باتخاذ الإجراءات 
القانونية الالزمة بحقكم من اجل املطالبة بها اإ�شافة لطلب اأخالوؤكم من العن املوؤجرة املذكورة اعاله 
وت�شليمها للمنذر خالية من كافة ال�شواغل وال�شاغلن ووفق احلال والو�شف املتفق عليه مبوجب عقد 
و�شائر  وال�شرر  للعطل  اإ�شافة  التام  ال�شداد  حلن  ايجارية  م�شتحقات  من  ي�شتجد  ما  كل  اليجارمع 

النفقات والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
اإعالن بالن�شر

رقم )2019/2130(
املنذر : الدلل للعقارات 

املنذر اليه : املعروف خلدمات �شف ال�شيارات - �س ذ م م 
املو�شوع : الإنذار العديل رقم حمرر )2019/1/50646( 

العديل  بالإنذار  املذكور  بالعنوان  املنذر  من  العقار  اليه  املنذر  ا�شتاأجر  �شابق  بتاريخ 
ومل يتم دفع امل�شتحقات اليجارية وانه م�شتقال للعقار من غر م�شوغ �شرعي و�شند 
قانوين وحيث ان املنذر مت�شررا من بقاء احلال مبا هو عليه لذا ينذر املنذر / املنذر 
اليه ب�شداد كافة امل�شتحقات اليجارية يف خالل فرتة اق�شاها )ثالثون يوما من تاريخ 
ن�شر هذا الإنذار العديل( ، واإل �شي�شطر املنذر من اتخاذ الإجراءات القانونية و�شوف 

تتحملون كافة التعاب وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2019/1019  امر اداء    
اىل املدعى عليه/ 1- فودبوينت للتجارة العامة - �س ذ م م 2-تيبارامبيل عبدالرحمن 
م  م  ذ  ���س   - ات�س  ام  امل��دع��ي/ م�شاريع  ان  الق��ام��ة مب��ا  حممد حبيب جمهويل حم��ل 
وميثله / يو�شف حممد احمد يو�شف احلمادي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 
2019/7/10 بالزام املدعى عليهما فودبوينت للتجارة العامة - �س ذ م م و تيبارامبيل 
م  ذ  ات�س - �س  ام  بالت�شامن للمدعية م�شاريع  يوؤديا  بان  عبدالرحمن حممد حبيب 
م مبلغ 685235.57 درهم )�شتمائة وخم�شة وثمانون الف ومائتن وخم�شة وثالثون 
ا�شتحقاق كل  تاريخ  �شنويا من  القانونية %9  والفائدة  و�شبعة وخم�شون فل�س(  درهم 
�شيك وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 

ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/934  امر اداء    

ادم  بن  ف�شلي  2-حممد  م   م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  ادم  علي   -1 عليه/  املدعى  اىل 
يو�شف   / م  وميثله  م  ذ  �س  ات�س  ام  م�شاريع  املدعي/  ان  القامة مبا  جمهويل حمل 
دبي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اداء  ام��ر  ا�شت�شدار  طلب   - احل��م��ادي  يو�شف  احمد  حممد 
البتدائية بتاريخ 2019/7/1 بالزام املدعى عليهما علي ادم للتجارة العامة - �س ذ م م  
وحممد ف�شلي بن ادم بان يوؤديا بالت�شامن للمدعية / م�شاريع ام ات�س �س ذ م م مبلغ 
159200 درهم )مائة وت�شعة وخم�شون الف ومائتي درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
وامل�شاريف ومبلغ  والر�شوم  التام  ال�شداد  �شيك وحتى  ا�شتحقاق كل  تاريخ  �شنويا من 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1037
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد كونهي بريي يرامو بريي - الهند اجلن�شية 
تنازل عن كامل ح�شته البالغة )100%( اىل ال�شيد/ نواب الدين كيلوت بورايل - الهند 
اجلن�شية يف املوؤ�ش�شة الفردية بوكيل خدمات امل�شماة )�شوبر ماركت اودما( واملرخ�شة 

برقم )14087( وال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية بال�شارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي  اعرتا�س 

على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/1605  امر اداء    
اىل املدعى عليه/1-بيودي�س ميدل اي�شت جرمن ووتر تكنولوجي تريدنك 
- ذ م م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�شركة نيوماتيك التجارية - ذ 
م م وميثله / را�شد عبداهلل علي هوي�شل النعيمي - طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء 
فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/8/28 بالزام املدعى عليها 
تاريخ  من  �شنويا   %9 والفائدة  دره��م(   17200( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
الف درهم اتعاب املحاماة.   ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2018/471 تنفيذ �شرعي      

اىل املنفذ �شده/1- متام قندقجي اأحمد - جمهول حمل القامة - مبا ان 
طالب التنفيذ/ رول غ�شان عابد وميثله / خلود �شعيد علي �شعيد اآل علي 
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن عقار مبنطقة 
برج خليفة - رقم الر�س 169 - ا�شم املبنى فورته تي 1 - رقم الوحدة 4008 
وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره )913877 درهم( وذلك للعلم مبا جاء 
فيه ونفاذ مفعوله قانونا �شوف يتم البداأ يف اإجراءات بيع العقار عن طريق 
اأي��ام من تاريخ الإع��الن بناءى على قرار  الإم���ارات للمزادات بعد م��رور 7 

املحكمة ال�شادر بتاريخ 2019/9/3
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2700 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- حممد �شديق حفيظى - )وفقا جلواز �شفره( - املعروف به �شديق 
ابن احلاج حفيظ اهلل وفقا لالإقرار ال�شادر عنه جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ذهب  ل�شالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2019/3/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
يوؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام   - م وميثلها حممد �شالح ح�شن �شادقي  م  ذ  �س   - الكويت 
للمدعية مبلغ وقدره )186419( مائة و�شتة وثمانون الف  واربعمائة وت�شعة ع�شر دولر 
والفائدة   ، التنفيذ  وقت  ال�شرف  ب�شعر  الإم��ارات��ي  بالدرهم  يعادلها  ما  او  امريكي  دولر 
القانونية بواقع 9% �شنويا من 2011/11/23 وحتى متام ال�شداد والزمته بامل�شاريف ومبلغ 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/2387 جتاري جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- جرين مودلينج للمقاولت - �س ذ م م جمهول حمل القامة 
الدعوى  بتاريخ  2019/7/30  يف  املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
بان  املدعي عليها  بالزام  م(  م  ذ  اأي )�س  اأم  بي  اع��اله ل�شالح/ هيبورث  املذكورة 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ واحد واربعن الف وواح��د وع�شرين درهم وت�شعة و�شتن  
يف  احلا�شل  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�شا 
مقابل  درهم  الف  بامل�شروفات ومببلغ  والزمتها  ال�شداد  وحتى متام   2019/4/7
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثن يوما 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  هذا  لن�شر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2433 جتاري كلي                                                
الفنية  املباين واخلدمات  اىل املحكوم عليهما/1- زبر علي عبدالغفور 2-ازيل لتنظيف 
بتاريخ   املنعقدة  - �س ذ م م جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
2019/6/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ التنمية للخدمات - �س ذ م م بالزام املدعي 
عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )786.601.40( درهم �شبعمائة و�شتة 
وثمانون الف و�شتمائة وواحد درهم واربعون فل�س والفائدة بواقع 9% �شنويا وذلك من 
بالر�شوم  والزمهما  ال�شداد  مت��ام  وحتى   2018/11/12 يف  احلا�شل  ال��دع��وى  قيد  تاريخ 
وامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/2902 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-اب��زال حممد حممد كوجنو جمهول حمل القامة مبا 
م م وميثله / عائ�شة حممد ح�شن طاهر - قد  ذ  للتمويل -  دنيا  املدعي/  ان 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
التام  ال�شداد  وحتى  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   82289.70(
و�شم ملف النزاع التجاري رقم 845/2019.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
املوافق 2019/9/19 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/3063 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1- ملع النهار للنقليات العامة 2- حممد دروي�س �شامل را�شد املن�شوري 
احمد  �شامل  عي�شى   / وميثله  للتمويل  م��وارد  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل   -
احلر�شي املهري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
درهم  وت�شعون  ثالثة  �شتمائة  ال��ف  وخم�شون  ت�شعة  )مائة  دره��م   159.693.65( وق��دره 
بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  فل�س(  و�شتون  وخم�شة 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �شمول  و  التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى  اإق��ام��ة   تاريخ  12% من 
بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2019/9/10 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.  
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/3078 جتاري جزئي                 

تاون  امل����ال  2-دي  ع���ب���داهلل حم��م��د  ع��ل��ي��ه / 1- حم��ب��ه  امل���دع���ي  اىل 
انرتيورز - ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ رو�شه علي 
حممد احمد ال�شاكت وميثله / حممود ح�شن علي احمد -  قد اأقام 
لها  وح��ددت  �شركة  وت�شفية  دع��وى حل  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2019/9/17 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�شة 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

ني�سان ل تدر�س مطالبة رئي�سها التنفيذي بال�ستقالة 
اتهامات  يف  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  ال�شابق  ال�شركة  اإدارة 
امل�شدرين  اأح��د  امل��ايل. وق��ال  ال�شلوك  تتعلق ب�شوء 
ي�شتقيل  ق��د  �شايكاوا  ك��ان  اإذا  عما  ���ش��وؤال  على  ردا 
لن  ال�شلوك  ب�شوء  الدع��اء  عن  امل�شوؤولية  لتحمل 
اأن��ه �شيحدث. وق��ال امل�شدر  اأعتقد  يحدث ه��ذا. ل 
لي�شت  املعلومات  لأن  ا�شمه  ن�شر  ع��دم  طلب  ال��ذي 

علنية ل يوجد مربر قانوين.
ومل يت�شن الو�شول اإىل ني�شان حتى الآن للح�شول 

على تعليق.
ح�شل  اأم���وال  اأي  ب��اإع��ادة  وتعهد  �شايكاوا  واع��ت��ذر 
لل�شحفين  اأق��ر  عندما  مالئم  غر  ب�شكل  عليها 

اأموال  على  خم��ال��ف  ب�شكل  بح�شوله  اليابانين 
م��ن عهد  ب��رن��ام��ج  الأ���ش��ه��م �شمن  ب����اأداء  مرتبطة 
غ�شن. وذكرت رويرتز يف وقت �شابق اأن املدفوعات 
غر املالئمة، التي ت�شمل ع�شرات املالين من الن 
مكافاآت  برنامج  خ��الل  من  �شايكاوا  عليها  ح�شل 
مرتبط بارتفاع قيمة الأ�شهم، جرى اكت�شافها يوم 
احل�شابات  مراجعة  للجنة  اجتماع  خالل  الأربعاء 

يف ني�شان.
اإدارة ني�شان، الذي  اأن يبحث جمل�س  املتوقع  ومن 
اإجراء  ات��خ��اذ  ي��وم الث��ن��ن،  اأن يجتمع  امل��ق��رر  م��ن 

عقابي حمتمل.

•• طوكيو-رويرتز:

ني�شان  اإن  اأم�س  ل��روي��رتز  مطلعان  م�شدران  ق��ال 
التنفيذي  موتور ل تدر�س حاليا مطالبة رئي�شها 
هروتو �شايكاوا بال�شتقالة، بعد يوم من اعرتافه 

بتلقي اأجر زائد باملخافة للوائح داخلية.
اأن  اإىل  خُل�س  داخليا  حتقيقا  اأن  روي���رتز  وذك���رت 
�شايكاوا وم�شوؤولن تنفيذين اآخرين تلقوا اأموال 

على نحو غر مالئم..
 مما يثر �شكوكا يف تعهد �شايكاوا بتح�شن احلوكمة 
جمل�س  رئي�س  غ�شن  ك��ارل��و���س  اعتقال  اأع��ق��اب  يف 

انطالق اأكرب معر�س 
لتكنولوجيا املعلومات يف برلني

•• برلني-وام:

ان��ط��ل��ق��ت يف ال��ع��ا���ش��م��ة الأمل���ان���ي���ة ب��رل��ن ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س ال���دويل 
اأح����دث ما  ال���ذي ي��ق��دم  ال��ع��امل  امل��ع��ل��وم��ات الأك����رب ح���ول  لتكنولوجيا 
تو�شلت اإليه العلوم يف عامل التكنولوجيا للحياة اليومية، �شواء احلياة 
العام،  ه��ذا  معر�س  يقدمه  م��ا  واأب���رز  ال�شطناعي.  وال��ذك��اء  الذكية 
التكنولوجيا املنزلية املتطورة، بحيث ميكن للمواطنن ربط الأجهزة 
الهاتف  بها عرب  والتحكم  بالإنرتنت  املطبخية منها  املنزلية وخا�شة 
الذكي. و تعر�س كربى ال�شركات العاملية منتجاتها املفرت�س اأن تطرح 

يف الأ�شواق مع نهاية هذا العام اأو بداية العام املقبل.

اأ�سهم اليابان ترتفع بف�سل بيانات اأمريكية اإيجابية  

»الزراعة وال�سالمة الغذائية« تتوج الفائزين 
مب�سابقات اأف�سل �ساللت الرثوة احليوانية

•• اأبوظبي-وام: 

الغذائية  وال�شالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ت��وج��ت 
الرثوة  اأف�شل �شاللت  اختيار  الفائزين يف م�شابقات 
احليوانية التي حظيت مب�شاركة حملية واإقليمية من 
و�شلطنة  الكويت  و  ال�شعودية  العربية  اململكة  بينها 

عمان.
العامري  �شامل  البحري  �شعيد  �شعادة  الفائزين  وتوج 
مدير عام هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية 
على هام�س فعاليات الن�شخة الأوىل ملعر�س يوروتر 

وذلك  م��وؤخ��را  اأعماله  اختتم  ال��ذي  الأو���ش��ط  ال�شرق 
املن�شوري  ر�شا�س  بن  حممد  را�شد  �شعادة  بح�شور 
التكرمي  و�شملت  للمعر�س.  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
ال��ف��ائ��زي��ن ب��اأف�����ش��ل ���ش��اللت م��ن ح��ي��ث الإن��ت��اج��ي��ة ل� 
واإقليمية  حم��ل��ي��ة  مب�����ش��ارك��ة  م�شجل  راأ�����س  اآلف   5
املحلية  ال�����ش��اللت  اأف�شل  على  ب��امل��زادات  والفائزين 
والتي مت تنظيمها على مدار اأيام املعر�س اإىل جانب 
ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة ال��ت��م��ي��ز يف ت��رب��ي��ة الإب���ل 
 1.625 بلغت  للجوائز  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  وامل��وا���ش��ي 

مليون درهم.

•• طوكيو-رويرتز:

اأعلى  ال���ي���اب���ان���ي���ة  الأ����ش���ه���م  ب��ل��غ��ت 
م�����ش��ت��وى يف ���ش��ه��ر ع��ن��د الإغ�����الق 
اأم�������س يف ال���وق���ت ال����ذي ت��ع��زز فيه 
اأنحاء  يف  الأ����ش���ه���م  ع��ل��ى  الإق����ب����ال 
اقت�شادية  ب��ي��ان��ات  بف�شل  ال��ع��امل 
اأمريكية تفوق التوقعات واأنباء عن 
اإجراء حمادثات جتارية مقررة بن 

الوليات املتحدة وال�شن.
باملئة   0.54 ن��ي��ك��ي  امل��وؤ���ش��ر  ورب����ح 
نقطة   21199.57 ع��ن��د  ليغلق 
اأول  اأعلى م�شتوى اإغالق منذ  وهو 
تقدم  الأ���ش��ب��وع،  ويف  اآب.  اأغ�شط�س 
املوؤ�شر القيا�شي 2.4 باملئة م�شجال 

اأكرب مك�شب يف خم�شة اأ�شهر.
العاملية  الأ����ش���ه���م  اأ�����ش����واق  ورح���ب���ت 
واأنباء  اإي��ج��اب��ي��ة  اأم��ري��ك��ي��ة  ببيانات 
اإجراء  على  وبكن  وا�شنطن  اتفاق 
اأوائل  يف  امل�شتوى  رفيعة  حمادثات 
اأنع�س  مم��ا  الأول  ت�شرين  اأك��ت��وب��ر 
املُ�شر  اآمال بخف�س ت�شعيد النزاع 

بن البلدين.
ال���دولر لأعلى م�شتوى يف  وارت��ف��ع 
اأثناء  ي��ن   107.235 ع��ن��د  �شهر 
ال��دع��م ل�شركات  ق���دم  ال��ل��ي��ل، مم��ا 

قال  اأن  بعد  مكا�شبها  قل�شت  لكنها 
ه��اروه��ي��ك��و ك�����ورودا حم��اف��ظ بنك 
اأ�شعار  ت��ع��زي��ز  اإن  امل��رك��زي  ال��ي��اب��ان 
خيارات  ب��ن  م��ن  ال�شلبية  ال��ف��ائ��دة 

�شيا�شة البنك.
وارتفع �شهم جمموعة ميت�شوبي�شي 
ي����و.اإف.ج����ي����ه امل���ال���ي���ة و���ش��ه��م بنك 
باملئة  و1.3  ب��امل��ئ��ة   0.8 ط��وك��ي��و 
املوؤ�شر  زاد  بينما  ال��رتت��ي��ب،  ع��ل��ى 
الفرعي لقطاع البنوك 0.5 باملئة. 
وخالف �شهم جمموعة �شوفت بنك 
اجتاه  نيكي  امل��وؤ���ش��ر  على  الثقل  ذو 
بعد  باملئة   2.7 لينخف�س  ال�شوق 
اإن  ق��ال��ت  الإع���الم  لو�شائل  تقارير 
وي  ذا  ل�����ش��رك��ة  امل��ال��ك��ة  ورك،  وي 
للم�شاحات  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  ك���وم���ب���اين 
امل�����ش��رتك��ة، رمب���ا تخف�س  امل��ك��ت��ب��ي��ة 
طرح  يف  اإليه  ت�شعى  ال��ذي  التقييم 
جمموعة  وتدعم  مزمع.  اأويل  عام 
وا�شتثمرت  ورك  وي  ب��ن��ك  ���ش��وف��ت 
 10.65 با�شتثمار  تعهدت  اأو  فيها 
مليار دولر بال�شركة منذ 2017.

نطاقا  الأو�شع  توبك�س  املوؤ�شر  وزاد 
 1537.10 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.17
اإغالق  م�شتوى  اأع��ل��ى  وه���و  نقطة 

يف �شهر.

ني�شان  �شهم  وزاد  ال��رتت��ي��ب.  ع��ل��ى 
�شهم  وارت���ف���ع  ب��امل��ئ��ة   2.5 م���وت���ور 
هوندا موتور ثالثة باملئة. وارتفعت 
اأ�شهم البنوك بوجه عام بعد �شعود 
الأمريكية  �شندات اخلزانة  عائدات 

امل�شتفيدة من �شعف الن، من بن 
بن  اأداء  القطاعات  اأف�شل  قائمة 
املوؤ�شرات الفرعية يف بور�شة طوكيو 
البالغ عددها 33، اإذ ارتفع موؤ�شرا 
باملئة  و1.2  باملئة   1.4 القطاعن 

الت�شدير اليابانية اإذ اأن �شعف الن 
يح�شن ربحية ال�شركات حن حُتول 

اإىل داخل البالد.
و�شناعة  الآلت  ق���ط���اع���ا  وك�������ان 
ال�شيارات، وهما من اأكرب القطاعات 

ت�شبح �شريعا �شكال مهيمنا للدفع 
الرقمي وقناة لغ�شل الأموال نظرا 
التوا�شل  ل�شبكة  الهائل  للتو�شع 

الجتماعي عرب احلدود.
رقمية  ع���م���ل���ة  ل����ي����ربا  و����ش���ت���ك���ون 
الأ�شول  من  باحتياطي  مدعومة 
بينها  م���ن  احل��ق��ي��ق��ي،  ال���ع���امل  يف 
مالية  واأوراق  م�����ش��رف��ي��ة  ودائ�����ع 
ح��ك��وم��ي��ة ق�����ش��رة الأج�����ل، والتي 
اأمناء  م���ن  ���ش��ب��ك��ة  ب��ه��ا  �شتحتفظ 
احل����ف����ظ. وي����ه����دف ه��ي��ك��ل��ه��ا اإىل 
ال�شتقرار  وحتقيق  الثقة  تعزيز 
العمالت  من  وكغرها  ال�شعر.  يف 
الرقمية الأخرى، �شيجري ت�شغيل 
ليربا  عملة  م��ع��ام��الت  وت�شجيل 
الكتل، وهو دفرت  بوا�شطة �شل�شلة 
للمعامالت  م�����ش��رتك  ح�����ش��اب��ات 
حت��ت��ف��ظ ب����ه ���ش��ب��ك��ة م����ن اأج���ه���زة 
امليزة  اإن  م���و  وق����ال  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر. 
الرقمية  العملة  بها  تتمتع  ال��ت��ي 
على  املركزي  البنك  عن  ال�شادرة 
تلك التي اأ�شدرتها وي �شات وعلي 
التجارية  امل��ن�����ش��ات  اأن  ه���ي  ب����اي 
مي��ك��ن م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ن��ظ��ري��ة اأن 
يف  يت�شبب  قد  مما  اإفال�شها  تعلن 
خ�����ش��ائ��ر ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ن. ك��م��ا اأن 
ات�شال  دون  ا�شتخدامها  اإمكانية 
ت�شمح  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ب��الإن��رتن��ت 
للمعامالت بال�شتمرار يف املواقف 
التي تتعطل فيها الت�شالت مثل 

الزلزل.

ي��ون��ي��و ح���زي���ران لإط����الق عملتها 
الرقمية ليربا.

الرقمية  ال��ع��م��ل��ة  اإن  م����و  وق������ال 
ال�����ش��ي��ن��ي��ة ���ش��ت��ح��ق��ق ت����وازن����ا بن 
ال�شماح بتدفق مدفوعات جمهولة 
اإنها  وق���ال  الأم�����وال.  وم��ن��ع غ�شل 
مع  الت�شابه  اأوج��ه  بع�س  �شتحمل 
عملة ليربا يف الت�شميم لكنها لن 
تكون ن�شخة طبق الأ�شل منها دون 

اأن يذكر املزيد من التفا�شيل.
الرقمية  في�شبوك  عملة  واأث����ارت 
هيئات  ب����ن  خم������اوف  امل���ق���رتح���ة 
اأن  اأنها ميكن  تنظيمية عاملية من 

باملزيد  املركزي  البنك  ومل ي�شرح 
احلن  ذل���ك  م��ن��ذ  التفا�شيل  م��ن 
اأن  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  اأع��ل��ن  م��و  لكن 
تقريبا.  ج��اه��زة  الرقمية  العملة 
املالية  ف���ورب�������س  جم���ل���ة  وذك�������رت 
الأم��ري��ك��ي��ة ن��ق��ال ع��ن م�����ش��ادر اأن 
العملة قد تكون جاهزة لالإطالق 

يف 11 نوفمرب ت�شرين الثاين.
ال�شن  اإن  املحللن  بع�س  ويقول 
بعملتها  الدفع  �شرعت  اأنها  يبدو 
�شركة  اأع���ل���ن���ت  ب��ع��دم��ا  ال��رق��م��ي��ة 
في�شبوك الأمريكية عمالق و�شائل 
يف  خططها  الجتماعي  التوا�شل 

التابع  ���ش��ات  وي  تطبيق  يف  اأي�����ش��ا 
ل�شركة تين�شنت وتطبيق علي باي 

املدعوم من علي بابا.
ون�����ق�����ل�����ت ����ش���ح���ي���ف���ة ����ش���ن���غ���ه���اي 
الدولة  تديرها  التي  �شيكيوريتيز 

ت�شريحاته اأم�س اجلمعة.
ال�شيني  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  واأن�������ش���اأ 
فريقا بحثيا يف عام 2014 لبحث 
اخلا�شة  الرقمية  عملته  اإط���الق 
النقود  ت��داول  تكاليف  خلف�س  به 
الورقية التقليدية وتعزيز �شيطرة 
املعرو�س  ع��ل��ى  ال�شيا�شات  ���ش��ن��اع 

النقدي.

•• �صنغهاي-رويرتز:

ال�شعب  قال م�شوؤول كبر يف بنك 
ال�����ش��ي��ن��ي )ال���ب���ن���ك امل����رك����زي( اإن 
ال��ع��م��ل��ة ال��رق��م��ي��ة اجل���دي���دة التي 
�شتحمل  ط��رح��ه��ا  ال�����ش��ن  ت��ع��ت��زم 
ب��ع�����س اأوج�����ه ال��ت�����ش��اب��ه م���ع عملة 
�شركة  ���ش��ت��ط��رح��ه��ا  ال���ت���ي  ل���ي���ربا 
ا�شتخدامها  و�شيمكن  في�شبوك 
عرب من�شات دفع رئي�شية مثل وي 
ت�شانغ  م��و  وق��ال  ب��اي.  �شات وعلي 
ت�شون نائب مدير اإدارة املدفوعات 
يف بنك ال�شعب ال�شيني اإن تطوير 
�شيادة  حماية  يف  �شي�شاعد  العملة 
ال�����ش��رف الأج��ن��ب��ي يف ال��ب��الد مع 
لتلك  التجارية  التطبيقات  تو�شع 
ال��ع��م��الت. وق���ال م���و، وف��ق��ا لن�س 
الأ�شبوع  ه���ذا  األ��ق��اه��ا  حم��ا���ش��رة 
وُن�����ش��رت ع��ل��ى الإن���رتن���ت، مل���اذا ما 
لعملة  ي�شعى  امل��رك��زي  البنك  زال 
الدفع  ط���رق  بينما  ال��ي��وم  رق��م��ي��ة 

الإلكرتوين متطورة جدا؟.
�شيادتنا  حل��م��اي��ة  ه����ذا  واأ�����ش����اف 
ال���ن���ق���دي���ة وال����و�����ش����ع ال���ق���ان���وين 
م�شبقا  التخطيط  علينا  للعملة. 
وق���ال  امل�����ش��ت��ق��ب��ل.  يف  ح���اج���ة  لأي 
بالعمالت  خا�شة  رم��وز  اأدوات  اإن 
�شتكون اآمنة مثل الأوراق النقدية 
ال�شادرة عن البنك املركزي وميكن 
ات�شال  ب����دون  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ح��ت��ى 
ا�شتخدامها  ومي��ك��ن  ب��الإن��رتن��ت. 

ال�سني: عملتنا الرقمية م�سابهة لليربا التابعة لفي�سبوك 

الذهب ينخف�س مع انح�سار الطلب على املالذ الآمن
•• عوا�صم-رويرتز:

اأ�شعار الذهب تتعر�س ل�شغوط ام�س، يف الوقت  ظلت 
امل�شتثمرين  قوية  اأمريكية  بيانات  فيه  �شجعت  ال��ذي 
اأ�شر  مم��ا  املخاطر  العالية  الأ���ش��ول  اإىل  ال��ع��ودة  على 
اآمنا،  مالذا  ُيعترب  الذي  الأ�شفر  املعدن  على  بالطلب 

ودفع البالتن اأي�شا لالنخفا�س ثالثة باملئة.
تراجع  جرينت�س،  بتوقيت   0709 ال�شاعة  وبحلول 
اإىل  ب���امل���ئ���ة   0.6 ال����ف����وري����ة  امل����ع����ام����الت  يف  ال����ذه����ب 
اأن هبط  1509.41 دولر لالأوقية )الأون�شة(، بعد 
واحدا باملئة اإىل 1504.30 دولر وهو اأدنى م�شتوى 
العقود  يف  ال���ذه���ب  وه��ب��ط  اآب.  اأغ�����ش��ط�����س   23 م��ن��ذ 
دولر   1517.90 اإىل  باملئة   0.5 الآجلة  الأمريكية 

لالأوقية.
اثنن  اخلمي�س  الأول  اأم�س  الذهب  اأ�شعار  وتراجعت 
القطاع  ل��ل��ت��وظ��ي��ف يف  اإي��ج��اب��ي��ة  ب��ي��ان��ات  ب��ع��د  ب��امل��ئ��ة 
تلك  وتدفع  الأمريكي.  اخلدمات  قطاع  ومن  اخلا�س 
النخفا�شات الذهب اإىل م�شار تكبد خ�شائر لالأ�شبوع 

الثاين على التوايل.
ال�شهري للوظائف  التقرير  املتعاملون حاليا  ويرتقب 
الأم��ري��ك��ي��ة امل��ق��رر ����ش���دوره ب��ح��ل��ول ال�����ش��اع��ة 1230 

متانة  على  التالية  النظرة  لإل��ق��اء  جرينت�س  بتوقيت 
�شوق العمل الأمريكية.

اأن  اأن��ب��اء ع��ن  امل��خ��اط��رة بفعل  ت��ع��زز الإق��ب��ال على  كما 
الوليات املتحدة وال�شن اتفقنا على اإجراء حمادثات 
رفيعة امل�شتوى يف اأوائل اأكتوبر ت�شرين الأول مما غذى 
التفاوؤل باإحراز تقدم كبر يف خف�س الت�شعيد يف النزاع 

التجاري املرير والطويل بن البلدين.
وقفز الذهب نحو 18 باملئة منذ بداية العام اجلاري اإذ 
اأوقدت احلرب التجارية خماوف من تباطوؤ القت�شاد 
العامل  اأنحاء  بنوكا مركزية كبرة يف  العاملي و�شجعت 

على خف�س اأ�شعار الفائدة.
وبالن�شبة للمعادن النفي�شة الأخرى، انخف�شت الف�شة 
1.4 باملئة اإىل 18.37 دولر لالأوقية، بعد اأن تراجعت 
4.8 باملئة يف اجلل�شة ال�شابقة. وتظل الف�شة متجهة 
�شوب اختتام الأ�شبوع على ارتفاع. وبلغت الف�شة اأعلى 

م�شتوياتها منذ �شبتمرب اأيلول 2016 يوم الأربعاء.
دولر   1548.94 اإىل  باملئة   0.7 البالديوم  وهبط 
ارتفع على مدى ثالث جل�شات على  اأن  بعد  ليرتاجع 

التوايل.
يف غ�����ش��ون ذل�����ك، ن����زل ال���ب���الت���ن ث���الث���ة ب��امل��ئ��ة اإىل 

928.25 دولر لالأوقية.
 

بلجيكا تتوقع خ�سائراقت�سادية كبرية نتيجة 
خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي دون اتفاق

•• بروك�صل-وام:

تتوقع ال�شلطات البلجيكية ت�شجيل خ�شائر اقت�شادية كبرة جراء اأي خروج للمملكة املتحدة من الحتاد الأوروبي  
دون �شفقة. وقال امل�شرف املركزي البلجيكي يف مذكرة للحكومة اإن اخل�شائر �شتطول �شوق العمل واأداء املوؤ�ش�شات 
البلجيكية التي تتعامل ب�شكل وثيق مع القت�شاد الربيطاين وتوقعت وزيرة القت�شاد البلجيكية �شويف فيالم�س 
وال�شركات  املوؤ�ش�شات  خ�شائر  وق��درت  الربك�شيت.  ج��راء  وظائفهم  بلجيكي  م�شتخدم  األ��ف  اأربعن  زه��اء  يفقد  اأن 
البلجيكية بزهاء 10 مليارات يورو . ويعدُّ تاريخ 31 اأكتوبر املقبل هو املوعد النهائي خلروج بريطانيا من الحتاد 

الأوروبي اإل اأن ات�شالت جتري يف عدة اجتاهات لتاأجيل جديد لهذا املوعد والذي �شيكون الثالث من نوعه.

تباطوؤ منو الوظائف الأمريكية يف اأغ�سط�س 
•• وا�صنطن-رويرتز:

تباطاأ منو الوظائف يف الوليات املتحدة باأكرث مما كان متوقعا يف اأغ�شط�س 
اآب مع تراجع التوظيف يف قطاع التجزئة لل�شهر ال�شابع على التوايل، لكن 
منو  على  وُتبقي  امل�شتهلكن  اإن��ف��اق  تدعم  اأن  يجب  الأج���ور  زي���ادات  مكا�شب 

القت�شاد ب�شكل معتدل و�شط تهديدات متزايدة من التوترات التجارية.
واأظهر التقرير ال�شهري للوظائف الذي ن�شرته وزارة العمل الأمريكية اأم�س 
اجلمعة ويحظى مبتابعة وثيقة انتعا�شا يف اأ�شبوع العمل اإذ زاد امل�شنعون �شاعات 
العمل للعمال بعد خف�شها يف يوليو متوز. وقالت احلكومة اإن الوظائف يف 

القطاعات غر الزراعية زادت 130 األف وظيفة ال�شهر املا�شي. 

العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1725 ا�شتئناف جتاري      
م  2-عبداهلل  م  ذ  �س   - ال�شيارات  لتاأجر  فلولي�س  امل�شتاأنف �شده/ 1-  اىل 
حمل  جم��ه��ويل  ���ش��ام��ن(  )كفيل  اجلنيبي  ال��غ��ي��الين  �شعيد  حممد  اح��م��د 
م�شاهمة  �شركة  الإ���ش��الم��ي-  الإم���ارات  /م�شرف  امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
ا�شتاأنف احلكم  ال�شالمي-قد  عامة وميثله/جابر را�شد حممد جابر را�شد 
ال�شادر بالدعوى رقم 2019/1623 جتاري جزئي.  وحددت لها جل�شه يوم 
 ch2.D.19 الأحد املوافق 2019/9/15 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم
وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1546 اإ�شتئناف جتاري      

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/1-م��ط��ع��م ف��رح��ات 2-حم��م��د ع��ل��ي حم��م��د البهي�س 
القامة  حم��ل  جمهويل  ف��رح��ات  مطعم  وم��ال��ك  �شخ�شي  �شامن  ب�شفته 
مبا ان امل�شتاأنف / م�شرف الإمارات الإ�شالمي - م�شاهمة عامة وميثله / 
عبداحلكيم حبيب من�شور بن حرز - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى 
رقم 2019/124 جتاري كلي وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 2019/9/22 
ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/3262   تنفيذ جتاري  

ماتيكارا  2-راما�شندران  م  م  ذ  -���س  اطل�س  جموهرات  �شدهم/1-  املنفذ  اىل 
م��وت��ي��دات 3-ان���دي���را رام��ا���ش��ان��دران ام ام رام��ا���ش��ان��دران 4-���ش��ري��ك��ان��ت ام ام 
راما�شندران راما�شندران جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ البنك 
اأقام  قد   - بوج�شيم  �شعيد  / خالد حممد  م ك وميثله  �س   - الكويتي  الأهلي 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )33048793.43(
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12724 بتاريخ 2019/9/7

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/3975   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- ملحمة العز للتجارة جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/هاي ف��وودز للتجارة العامة - �س ذ م م وميثله / 
احمد مهدي فهد بادي العتيبي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )168081.46(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال
الطاقة تك�سف تفا�سيل م�ساركتها يف موؤمتر الطاقة العاملي باأبوظبيتاأكيد تباطوؤ منو منطقة اليورو بفعل �سعف التجارة 

 •• بروك�صل-رويرتز:

اأظهرت بيانات من الحتاد الأوروبي اأم�س اأن منو منطقة اليورو تراجع مبقدار الن�شف 
اأملانيا وتباطوؤ التجارة، مما يوؤكد  يف الربع الثاين من العام اجلاري مع انكما�س اقت�شاد 
تقديرات �شادرة يف وقت �شابق. وقال مكتب اإح�شاءات الحتاد الأوروبي )يورو�شتات( اإن 
 0.4 بعد من��وه  الثاين،  الربع  باملئة يف   0.2 زاد  اليورو  ملنطقة  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت 
باملئة يف الأ�شهر الثالثة الأوىل من العام. ومتاثل البيانات التقديرات ال�شابقة ليورو�شتات 
يواجه  وال��ذي  دول��ة   19 ال��ذي ي�شم  للتكتل  الت�شاوؤمية  الآف��اق  وتوؤكد  ال�شوق،  وتوقعات 
تهديدا مزدوجا من ال�شبابية املحيطة بانف�شال بريطانيا عن الحتاد الأوروبي واحلروب 
التجارية العاملية. وتباطاأت التجارة ككل خالل الربع، مع منو الواردات بوترة اأقل مقارنة 
مع الربع الأول وا�شتقرار ال�شادرات بعد اأن �شجلت منوا ن�شبته 0.9 باملئة يف الربع ال�شابق. 

واإجمال، �شاهمت التجارة بخ�شم 0.1 نقطة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل.

 •• عمان –الفجر: 

للملكية  ال���ع���رب���ي  امل���ج���م���ع  ن���ظ���م 
م���ع جمعية  ب���ال���ت���ع���اون  ال��ف��ك��ري��ة 
خ�������رباء ال���رتاخ���ي�������س – ال�����دول 
ال����ع����رب����ي����ة ور�������ش������ة ع����م����ل ح����ول 
الأردن”،  يف  التكنولوجيا  “نقل 
ا�شت�شافها ملتقى طالل اأبوغزالة 

املعريف. 
لتعليمات  ا�شتجابة  الور�شة  وتاأتي 
املجمع  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
طالل  الدكتور  �شعادة  واجلمعية 
اأب�����وغ�����زال�����ة ال�������ذي ي�����وؤك�����د دوم�����ا 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة م���واك���ب���ة ت���ط���ورات 
التكنولوجيا وعامل املعرفة، والتي 
�شتكون هي اأ�شا�س الرثوة والدخل 

القت�شادي للدول. 
جمد  الأ���ش��ت��اذة  ال��ور���ش��ة  افتتحت 
العربي  امل��ج��م��ع  م���دي���رة  خ���ّدا����س 
الفكرية، ومديرة جمعية  للملكية 
خ�����رباء ال���رتاخ���ي�������س، وب��ي��ن��ت اأن 
ان��ع��ق��اد ال��ور���ش��ة ي��اأت��ي ك��ج��زء من 
 BITTCOIN-JO م�������ش���روع 
املُ����م����ول م���ن الحت������اد الأوروب��������ي، 
التكنولوجيا  نقل  و���ش��ع  ملناق�شة 
اخلربة  اأ����ش���ح���اب  م���ن  الأردن  يف 
على  عملوا  اللذين  املجال  ه��ذا  يف 
عليها  البناء  ليتم  �شابقة  م�شاريع 

وا�شتكمالها.
حممد  ال����دك����ت����ور  وا����ش���ت���ع���ر����س 
اجلعفري الرئي�س التنفيذي ملكتب 
اأو�شاع  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ت��ت��ج��ر 

التكنولوجيا  نقل  مكاتب  ل�شالح 
على  الوطنية،  ال�شناعة  ولتحفيز 
اإجنازه  مت  م��ا  على  البناء  يتم  اأن 

حتى الآن.
ي�شار اإىل اأن املجمع العربي للملكية 
اأملانيا  ميونخ-  يف  تاأ�ش�س  الفكرية 
اأبرزها  اأه���داف  لعدة   1987 ع��ام 
حماية  ن���ظ���ام  وت���ع���زي���ز  ت���ط���وي���ر 
امللكية الفكرية من خالل مفاهيم 
امللكية  ودور  العام،  للوعي  متعددة 
الفكرية الفعال واملوؤثر يف العوملة، 
وتطوير وو�شع اآليات فعالة لدعم 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  ح���ق���وق  ح��م��اي��ة 
ب�����ش��ك��ل ع���امل���ي ب���ا����ش���ت���خ���دام طرق 
منا�شبة خللق تناغم بن القوانن 

الإقليمية والعاملية.

مكاتب نقل التكنولوجيا يف الأردن 
ال�شابقة  امل�����ش��روع��ات  اإىل  ا���ش��ت��ن��اًدا 
واأكد  التكنولوجيا، كما  ب�شاأن نقل 
التكنولوجيا  نقل  مكاتب  اأه��م��ي��ة 
ب��ن��اء هيكلي لهذه  واأه��م��ي��ة وج���ود 
املكاتب، مو�شحا اإمكانية احل�شول 
ع��ل��ى خم��رج��ات م��ن ه���ذه املكاتب 
الأم���������ر ال��������ذي ي���ح���ق���ق ال���ف���ائ���دة 
وبالتايل  وال��ب��اح��ث��ن  ل��ل��ج��ام��ع��ة 

يوؤثر على القت�شاد الوطني.
املعنيون  ق����دم  ال���ور����ش���ة  وخ�����الل 
اأبرزها  التو�شيات  م��ن  جمموعة 
التدريب  موا�شيع  اختيار  يتم  اأن 
املنا�شبة للم�شتفيدين من م�شروع 
BITTCOIN-JO وو�شع خطة 
اجلامعات  مع  ال�شناعة  لت�شبيك 

»ملتقى اأبوغزالة« ي�ست�سيف ور�سة عمل حول »نقل التكنولوجيا يف الأردن«

وي�شارك �شعادة حممد بن جر�س الفال�شي وكيل الدائرة يف اليوم الثالث 
بقطاع  التحول  متكن  ال�شوق:  ت�شميم  ع��ن��وان  حت��ت  نقا�شية  بجل�شة 
حملياً  القطاع  خل��رباء  نقا�شية  جل�شة  الدائرة  �شتنظم  كما  الطاقة”، 

وعاملياً ملناق�شة ت�شورات قطاع الطاقة يف اأبوظبي على املدى الطويل.
التعرف  ل��ل��زائ��ر  مبتكرة  بطريقة  �شمم  ال���ذي  ال���دائ���رة  ج��ن��اح  ومي��ن��ح 
تبداأ  �شت مراحل،  وفق  اأبوظبي  الطاقة يف  وم�شتقبل قطاع  واق��ع  على 
اإعادة هيكلة القطاع واأهدافها ال�شرتاتيجية  بتقدمي ملحة عن مرحلة 
وما حققته من نتائج داعمة ملبادئ الكفاءة، ومن ثم التعريف باللوائح 
القطاع،  اأعمال  لتنظيم  الدائرة  اعتمدتها  التي  وال�شيا�شات  التنفيذية 
على  وامل�شتقبلية  القائمة  التحتي����ة  البني��ة  امل�ش����روعات  اأب��رز  ثم  ومن 

م�شتوى القطاع.

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت دائرة الطاقة يف اأبوظبي عن تفا�شيل م�شاركتها يف فعاليات موؤمتر 
الطاقة العاملي التي تهدف اإىل التعريف مببادراتها لتفعيل مبادئ كفاءة 
حمليا  امل�شتثمرين  اأم��ام  تتيحها  التي  ال�شتثمارية  والفر�س  الطاقة 

وعامليا.
كما ي�شارك معايل املهند�س عوي�شة مر�شد املرر رئي�س الدائرة يف اجلل�شة 
الفتتاحية للموؤمتر التي حتمل عنوان “روؤى جديدة للطاقة: النجاح 
النقا�شية  افتتاح اجلل�شة  املت�شارعة ويلقي كلمة يف  التحّولت  يف خ�شم 
فر�س التغير يف الأحوال العادية وغر العادية لالأعمال خالل اليوم 

الثاين للموؤمتر.

الدولر ي�ستقر مع العزوف عن العمالت املرتفعة املخاطر 

النفط يرتاجع بفعل التطورات بني اأمريكا وال�سني 

مريكل تاأمل يف نهاية امل�سكالت التجارية بني ال�سني واأمريكا 

اأ�سهم اأوروبا م�ستقرة قبيل بيانات الوظائف الأمريكية 
اأن بداأ اجلل�شة منخف�شا قليال،  بتوقيت جرينت�س بعد 
الربيطاين   100 تاميز  فاينن�شال  املوؤ�شر  تخلف  فيما 
الزاخر ب�شركات الت�شدير يف الأداء عن ال�شوق الأوروبية 
بوجه عام مع تراجع اأ�شهم �شركات التعدين املدرجة يف 
لندن. وت�شدر �شهم تي�شن كروب قائمة الأ�شهم الرابحة 
اأن  1.3 باملئة بعد  الأمل��اين بارتفاعه  املوؤ�شر داك�س  على 
قالت كون الفنلندية اإنها و�شركة ا�شتثمار مبا�شر �شريكة 
�شتعر�شان �شراء �شركة امل�شاعد العمالقة. وزاد املوؤ�شر 
داك�س 0.3 باملئة متجاهال بيانات ُتظهر انخفا�شا غر 

متوقع يف الطلبيات ال�شناعية يف يوليو متوز.

•• عوا�صم-رويرتز:

ف��ت��ح��ت الأ���ش��ه��م الأوروب����ي����ة ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��رار اأم�������س بعد 
الذي  الوقت  يف  جل�شتن،  مدى  على  مكا�شب  حتقيقها 
الأ�شبوع  ه��ذا  ���ش��ادرة  اإيجابية  م��وؤ���ش��رات  اأث��ر  فيه  تبدد 
ال����ولي����ات املتحدة  ب���ن  ال��ت��ج��اري��ة  امل���ح���ادث���ات  ب�������ش���اأن 
وال�شن والأو�شاع ال�شيا�شة يف اأوروبا، مع حتول تركيز 
امل�شتثمرين لبيانات الوظائف الأمريكية املُقرر �شدروها 
 600 �شتوك�س  املوؤ�شر  ي�شهد  اليوم. ومل  يف وقت لحق 
 0715 ال�شاعة  بحلول  تقريبا  ُيذكر  تغرا  الأوروب���ي 

•• �صنغافورة-رويرتز:

ال��دع��م يف مواجهة  ال���دولر  تلقى 
بيانات  م���ن  امل���ن���اظ���رة  ال���ع���م���الت 
اقت�شادية اأمريكية متفائلة ام�س، 
ب��ي��ع للعملة  اأوق�����ف ع��م��ل��ي��ات  مم���ا 
الأمريكية جرت يف الآونة الأخرة 
بينما عززت البيانات اأي�شا عمالت 
اآ�شيوية يف الوقت الذي خفف فيه 
الت�شاوؤمية  نظرتهم  م�شتثمرون 
يف الآون��ة األأخ��رة جتاه القت�شاد 

العاملي.
اأن  اإىل  منف�شلة  م�����ش��وح  وت�����ش��ر 
و�شع  يف  ال��ع��امل  يف  اقت�شاد  اأك���رب 
يخ�شاه  كان  ما  مع  مقارنة  اأف�شل 
ن�شاط قطاع  وت�شارع  امل�شتثمرون. 
اأغ�شط�س  يف  الأمريكيي  اخلدمات 
ال����وظ����ائ����ف يف  اأرب���������اب  وع������زز  اآب 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س ال��ت��وظ��ي��ف مبا 

يتجاوز التوقعات.
و�����ش����اه����م ذل�������ك يف ع���������زوف ع����ام 
العملة  اأ����ش���واق  امل��خ��اط��رة يف  ع��ن 
اأنباء  وال�����ش��ن��دات والأ���ش��ه��م غ��ذت��ه 
التجارية  املحادثات  ا�شتئناف  عن 
وال�شن  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ب���ن 

ال�شهر القادم.

وارتفعت عمالت اآ�شيوية على نحو 
الأ�شرتايل  ال��دولر  وقبع  طفيف. 
�شهر  يف  م�������ش���ت���وى  اأع����ل����ى  ق������رب 
عند  اخلمي�س  اأم�����س  �شجله  ال��ذي 
0.6817 دولر اأمريكي. ولم�س 
اأعلى  اجل���ن���وب���ي  ال����ك����وري  ال������وون 
م�شتوى يف �شهر عند 1198.40 

للدولر ثم تراجع قليال.
الذي  ال���دولر،  موؤ�شر  ي�شهد  ومل 
الأمريكية  ال��ع��م��ل��ة  اأداء  ي��ت��ت��ب��ع 
مناف�شة،  عمالت  من  �شلة  مقابل 
 .98.387 ع���ن���د  ي���ذك���ر  ت���غ���را 
 1.1040 ال��ي��ورو ع��ن��د  وا���ش��ت��ق��ر 
 0628 ال�����ش��اع��ة  ب��ح��ل��ول  دولر 

بتوقيت جرينت�س.
و����ش���ع���د ال������ن ال����ي����اب����اين ال�����ذي 
ُي��ع��ت��رب م����الذا اآم���ن���ا، وال����ذي باعه 
امل�����ش��ت��ث��م��رون ل��ي��ن��خ��ف�����س لأدن�����ى 
 107.22 عند  �شهر  يف  م�شتوى 
اإىل  ق����ل����ي����ال  اأم���������������س،  ل�������ل�������دولر 
ت�شلل  على  م��وؤ���ش��ر  يف   106.99

بع�س احلذر اإىل ال�شوق.
تقريبا  ال�شيني  ال��ي��وان  وا�شتقر 
اأن���ه يتجه �شوب  م��ن  ال��رغ��م  على 
يف  اأ���ش��ب��وع��ي  مك�شب  اأول  حت��ق��ي��ق 

ثالثة اأ�شابيع.

 4.8 اخل��ام  خمزونات  وتراجعت 
مبقدار  يزيد  ما  برميل،  مليون 
املثلن تقريبا مقارنة مع توقعات 

املحللن، اإىل 423 مليون برميل 
اأكتوبر  منذ  م�شتوى  اأدن���ى  وه��و 

ت�شرين الأول 2018.

حافة اخلروج من الحتاد الأوروبي 
دون اتفاق عرب الت�شويت باملوافقة 

على تاأجيل اخلروج.
عند  ال�����ش����رتل����ي����ن����ي  وا�����ش����ت����ق����ر 
ال�شاعة  بحلول  دولر   1.2328
جرينت�س.  ب���ت���وق���ي���ت   0628

على متانة �شوق العمل.
و�شجل اجلنيه ال�شرتليني اأف�شل 
اأي�����ار،  م���اي���و  م��ن��ذ  اأ����ش���ب���وع���ي  اأداء 
ب��امل��ئ��ة مقابل   1.4 ن��ح��و  م��رت��ف��ع��ا 
الدولر يف الوقت الذي بدا فيه اأن 
الربملان يدفع بريطانيا بعيدا عن 

م�شتقرا  ال���دولر  البيانات  واأب��ق��ت 
الرئي�شية  العمالت  معظم  مقابل 
لتقرير  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ت��رق��ب  م���ع 
�شدوره  املقرر  ال�شهري  الوظائف 
بتوقيت   1230 ال�������ش���اع���ة  يف 
التالية  النظرة  لإل��ق��اء  جرينت�س 

اخل�����ام ل���الأ����ش���ب���وع ال���ث���ال���ث على 
ال���ت���وايل ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن قفزة 

�شجلتها الواردات.

•• بكني-رويرتز:

اأجنيال  الأمل���ان���ي���ة  امل�����ش��ت�����ش��ارة  ق��ال��ت 
زي��ارت��ه��ا لبكن  م��رك��ل يف م�����ش��ت��ه��ل 
اأم�س اإن احلرب التجارية بن ال�شن 
العامل  على  توؤثر  املتحدة  وال��ولي��ات 
ك��ك��ل واإن���ه���ا ت���اأم���ل يف ال��ت��و���ش��ل اإىل 

ت�شوية لها قريبا.
نران  مرمى  يف  الأملانية  وال�شركات 
ال�������ش���راع ال���ت���ج���اري ب����ن ال����ولي����ات 
املتحدة وال�شن، وانكم�س اقت�شادها، 
اأوروب����ا، بفعل تراجع  وه��و الأك���رب يف 
الثاين من  الربع  لل�شادرات يف  اأك��رب 
بارزون  اقت�شاد  خ��رباء  ويقول  العام، 
اإن��ه��ا ت��واج��ه رك���ودا على الأخ�����س بعد 
يف  ُن�����ش��رت  �شعيفة  �شناعية  ب��ي��ان��ات 

وقت �شابق من الأ�شبوع اجلاري.
لكن بينما ي�شغط الرئي�س الأمريكي 
ال�شركات  ع���ل���ى  ت�����رام�����ب  دون�����ال�����د 

لإغالق  �شبل  ع��ن  للحث  الأم��ري��ك��ي��ة 
عملياتها ال�شينية وت�شنيع املزيد من 
ترغب  املتحدة،  الوليات  يف  املنتجات 
م��رك��ل يف ب���دء م��رح��ل��ة ج��دي��دة من 

عالقات الحتاد الأوروبي مع بكن.
واأبلغت مركل رئي�س جمل�س الدولة 
قاعة  يف  ت�����ش��ي��ان��غ  ك���ه  يل  ال�����ش��ي��ن��ي 
ال�شعب الكربى يف بكن خالل زيارة 
م��دت��ه��ا ي���وم���ان ل��ل�����ش��ن ن���اأم���ل يف اأن 
مع  التجاري  للنزاع  حل  هناك  يكون 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اإذ اأن���ه ي��وؤث��ر على 

اجلميع.
ال�شن  ت�����ش��ت��اأن��ف  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
والوليات املتحدة املحادثات التجارية 
ه���ذا ال�����ش��ه��ر، م���ع اإج�����راء امل���زي���د من 
ال�شهر  امل�شتوى  الرفيعة  امل�����ش��اورات 

القادم يف وا�شنطن.
وت��دف��ع م��رك��ل ب��اجت��اه اإب����رام اتفاق 
حتى  ال�شن،  مع  اأوروب���ي  ا�شتثماري 

ل�شلع  الت�شدير  ق��واع��د  تخفف  واأن 
بعينها.

وت���ت���وىل اأمل���ان���ي���ا ال��رئ��ا���ش��ة ال���دوري���ة 
2020، وهو  الأوروب����ي يف  ل��الحت��اد 
مركل  فيه  تخطط  ال���ذي  التوقيت 
ل��ع��ق��د ق��م��ة ب���ن الحت������اد الأوروب�������ي 
اإىل  للتو�شل  تطلعها  م��ع  وال�����ش��ن 
اأوروب����ي م�شرتك جت��اه ثاين  م��وق��ف 

اأكرب اقت�شاد يف العامل.
ال�شتثماري  الت��ف��اق  اإىل  اإ���ش��ارة  ويف 
بن الحتاد الأوروبي وال�شن، قالت 
“اأنها رمبا  تاأمل يف  اأملانيا  اإن  مركل 
امل�شروع”  هذا  من  النتهاء  ت�شتطيع 
الأوروب��ي يف  خالل رئا�شتها لالحتاد 
الن�شف الثاين من العام القادم. وبلغ 
اأملانيا  ب��ن  ال�شلعية  ال��ت��ج��ارة  ح��ج��م 
 111( ي���ورو  مليار   100 وال�����ش��ن 
من  الأول  الن�شف  يف  دولر(  م��ل��ي��ار 

.2019

وا�شنطن  فيه  ال��ذي جل��اأت  الوقت  يف 
الر�شوم  م����ن  م����وج����ات  ف���ر����س  اإىل 
اإنها  اجل��م��رك��ي��ة مل��واج��ه��ة م���ا ت��ق��ول 
مم��ار���ش��ات غ��ر ع��ادل��ة ل��ل��ت��ج��ارة من 
احللفاء  وي�����ش��اط��ر  ال�����ش��ن.  ج���ان���ب 
املتحدة، مبا يف  للوليات  الأوروبيون 
وا�شنطن  كبرة  بدرجة  اأملانيا،  ذل��ك 
يف انتقادها لل�شن، لكنهم ل يوؤيدون 
ل��ل��ر���ش��وم اجلمركية  ت��رام��ب  اخ��ت��ي��ار 

حلل اخلالفات.
منفتحة  اأمل��ان��ي��ا  اإن  م��رك��ل  وق���ال���ت 
على ال�شتثمار ال�شيني واإنها ترحب 
ال�شينية  ال�شركات  جميع  با�شتثمار 
اأملانيا  اأن  اأ���ش��اف��ت  لكنها  ال��ب��الد.  يف 
قطاعات  يف  ال���ش��ت��ث��م��ارات  ت��ف��ح�����س 
التحتية  والبنية  معينة  ا�شرتاتيجية 

املهمة.
وقال يل اإن ال�شن تاأمل يف اأن تقبل 
ال�شينية  ال�شركات  من  املزيد  اأملانيا 

بف�شل  العام  م��دى  على  ارتفعت 
تخفي�شات  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ع���وام���ل 
ت���ق���وده���ا منظمة  ال���ت���ي  الإن����ت����اج 
للبرتول  امل�������ش���������������درة  ال���ب���ل���دان 
لت�شريف  ورو�����ش����ي����ا  )اأوب�����������ك( 

املخزونات.
ل��ك��ن حم��ل��ل��ن ي���ح���ذرون م���ن اأن 
تظل  لل�شوق  الأ�شا�شية  العوامل 
بقوة  وتعتمد  الهبوط  اإىل  ت�شر 
على التو�شل اإىل ت�شوية لالأزمة 
املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ن  التجارية 

وال�شن.
الطاقة  م��ع��ل��وم��ات  اإدارة  وق��ال��ت 
النفط  خم��زون��ات  اإن  الأمريكية 
الوليات  يف  النفطية  واملنتجات 
امل���ت���ح���دة ان��خ��ف�����ش��ت الأ����ش���ب���وع 
خمزونات  ت���راج���ع  م���ع  امل��ا���ش��ي، 

التوايل  ع��ل��ى  اأ���ش��ب��وع��ي  م��ك�����ش��ب 
الأمريكي  اخل����ام  مي�����ش��ي  بينما 
لالأ�شبوع  الرت���ف���اع  م�����ش��ار  ع��ل��ى 

الثاين.
وات��ف��ق��ت ب��ك��ن ووا���ش��ن��ط��ن اأم�س 
حمادثات  اإج����راء  على  اخلمي�س 
اأكتوبر  اأوائ���ل  يف  امل�شتوى  رفيعة 
ت�شرين الأول. ولقى النباأ ترحيب 
يف  ي��اأم��ل��ون  ال��ذي��ن  امل�شتثمرين 
ان��ت��ه��اء احل����رب ال��ت��ج��اري��ة التي 
اأدت اإىل زي��ادات متبادلة للر�شوم 
اقت�شادين  اأك��رب  ب��ن  اجلمركية 
بالنمو  اأ�����ش����ر  مم����ا  ال����ع����امل،  يف 

القت�شادي.
وي���وؤث���ر ال���ن���زاع امل��م��ت��د م��ن فرتة 
النفط،  اأ�شعار  على  �شلبا  طويلة 
الأ����ش���ع���ار  اأن  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى 

•• لندن-رويرتز:

اأم�س  ال��ن��ف��ط  اأ���ش��ع��ار  انخف�شت 
وا�شلت  ال��ذي  الوقت  يف  اجلمعة 
ف��ي��ه ال���ت���وت���رات ال���ت���ج���اري���ة بن 
الوليات املتحدة وال�شن ال�شغط 
ع��ل��ى امل��ع��ن��وي��ات ع��ل��ى ال��رغ��م من 

اإحراز تقدم دبلوما�شي.
وبحلول ال�شاعة 1025 بتوقيت 
القيا�س  خ��ام  ت��راج��ع  جرينت�س، 
اأو  ����ش���ن���ت���ا   45 ب����رن����ت  ال����ع����امل����ي 
دولر   60.50 اإىل  باملئة   0.7
ل��ل��ربم��ي��ل. وت����راج����ع خ����ام غرب 
 49 الأمريكي  الو�شيط  تك�شا�س 
 55.81 0.9 باملئة اإىل  اأو  �شنتا 

دولر للربميل.
وما زال برنت يتجه لتحقيق رابع 

اأملانيا منفتحة على 
ال�ستثمار ال�سيني 

•• بكني-رويرتز:

ق���ال���ت امل�������ش���ت�������ش���ارة الأمل���ان���ي���ة 
اأجنيال مركل اأم�س اإن بالدها 
ال�شتثمار  ع���ل���ى  م��ن��ف��ت��ح��ة 
ال�شيني واإنها ترحب با�شتثمار 
يف  ال�شينية  ال�شركات  جميع 

اأملانيا.
لكنها اأ�شافت اأن اأملانيا تفح�س 

ال�شتثمارات يف قطاعات ا�شرتاتيجية حمددة والبنية التحتية املهمة.
اإىل  ب��ه��ا  ت��ق��وم  زي����ارة  ب��ك��ن خ���الل  الت�شريحات يف  بتلك  اأدل����ت م��رك��ل 

ال�شن.
وعلى نحو منف�شل، قالت امل�شت�شارة الأملانية اإن امل�شكالت التجارية بن 
اأن  يف  تاأمل  واإن��ه��ا  باأكمله  العامل  على  توؤثر  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�شن 

تنتهي تلك امل�شكالت �شريعا.
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-دبي-الفجر

بهدف تنمية القدرات، وتطوير املهارات واخلربات، ت�شارك مدربات املبارزة 
يف نادي ال�شارقة الريا�شي للمراأة التابع ملوؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة، 
الإمارات  احت��اد  ينظمها  التي  املتخ�ش�شة  العربية  التدريبية  ال��دورة  يف 
من  تقدمه  مم��ا  لال�شتفادة  وذل���ك  �شبتمرب،   9 حتى  دب��ي  يف  ل��ل��م��ب��ارزة 
خيارات ت�شهم يف الرتقاء مبجالت التدريب، وتقّدم لالعبات م�شتويات 

فنية ومهارات احرتافية جديدة.
املعطي،  اإبراهيم عبد  املدربتن جنوى  ال��دورة كّل من  النادي يف  وميثل 
املدربات  م��ن  نخبة  جانب  اإىل  ي�شاركن  اللواتي  حنفي،  ح�شن  وري��ه��ام 

اإجن��ازات كبرة على �شعيد  والعرب، وميتلكن يف ر�شيدهّن  الإماراتيات 
تنظمها  التي  اللقاءات واحلواريات  املدربات من  �شت�شتفيد  اللعبة، حيث 
املتبعة يف جمال  الفنية  املعاير  اأعلى  على  الط��الع  اإىل جانب  ال���دورة، 

اللعبة عربياً وعاملياً. 
وحول هذه امل�شاركة اأ�شارت �شعادة ندى ع�شكر النقبي، مدير عام موؤ�ش�شة 
ال�شارقة لريا�شة املراأة، اإىل اأن الدورة ت�شهم يف اإك�شاب املدربات حزمة من 
اخلربات والفنيات اجلديدة املتقدمة التي تعود عليهن بالنفع وينعك�س 
من  م�شّرفة  اأ�شماء  ميتلك  النادي  اأن  اإىل  لفتة  تدريبهّن،  اأ�شلوب  على 

لعبات ا�شتطعن اأن يحققن مراكز متقدمة على �شعيد اللعبة. 
وتابعت مدير عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة:” توفر هذه الدورات 

فر�شة اأمام املدربات لكت�شاب الكثر من املعارف الفنية والتقنية الالزمة 
لالرتقاء مبجالت تدريبهّن، خا�شة واأن الدورة يقودها نخبة من اخلرباء 
املتخ�ش�شن يف جمال ريا�شة املبارزة على ال�شعيدين العربي والعاملي، ما 
املدربات وب�شكل دوري يف مثل هكذا دورات  اإ�شراك  يرتجم حر�شنا على 
ت�شهم يف تطوير خرباتهّن وتعرفهّن على كل ما هو جديد على �شعيد 

هذه اللعبة التي نعتّز ب�شجالت اإجنازات لعباتنا فيها«.
فريق  �شمن  لعبة   48 للمراأة ي�شم  الريا�شي  ال�شارقة  نادي  اأن  يذكر 
و9  نا�شئة،  و20 لع��ب��ة  ال��رباع��م،  فئة  م��ن  26 لع��ب��ة  منهّن  امل���ب���ارزة، 
يف الفريق الأول، ا�شتطعن بخرباتهّن، ومواهبهّن، وقدراتهن اأن يحققن 
متنوعة  م�شاركات  خ��الل  من  والعاملية،  والعربية  املحلية  الأل��ق��اب  اأرف��ع 

�شواء على �شعيد التمثيل الر�شمي للمنتخب الإماراتي، اأو متثيل النادي 
يف �شتى املنا�شبات الريا�شية التي تقام اإقليمياً وعاملياً. 

ي�شار اإىل اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
لعام   79 الأم��ري  املر�شوم  اأ�شدر  ال�شارقة،  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
2016م، باإن�شاء موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة بهدف متكن الكفاءات 
الوطنية، وتطوير راأ�س املال الب�شري يف جمال ريا�شة املراأة، وتن�شئة جيل 
تطوير  على  والعمل  الريا�شي،  املجال  يف  الن�شائية  القيادات  من  موؤهل 
والتوعية  الريا�شية  الثقافة  تر�شيخ  اإىل  اإ�شافة  وا�شتقطابها،  ال��ك��وادر 
بيئة  وت��وف��ر  للريا�شة،  امل����راأة  مم��ار���ش��ة  وت��ع��زي��ز  باأهميتها،  املجتمعية 

ريا�شية حمفزة ت�شهم يف تطوير ريا�شة املراأة.

ناغت�س  دن����ف����ر  ف����ري����ق  جن����م  ق������اد 
يوكيت�س  ن����ي����ك����ول  الأم��������رك��������ي 
على  للفوز  �شربيا  ب��الده  منتخب 
انطالق  يف   47  90- ب��ورت��وري��ك��و 
لنهائيات  ال��ث��اين  ال���دور  مناف�شات 
كاأ�س العامل يف كرة ال�شلة، لي�شاهم 
الدور  من  كبر  ب�شكل  تقريبها  يف 

ربع النهائي.
و�شجل يوكيت�س 14 نقطة اإىل 10 
اخرتاق  يف  حا�شما  وك��ان  متابعات، 
دفاع الفريق املناف�س ب�شكل مبا�شر 
احلا�شمة،  ال���ت���م���ري���رات  ع����رب  اأو 
الرابع يف  ليقود �شربيا اىل فوزها 
والأول  البطولة،  يف  مباريات  اأرب��ع 

مناف�شات  �شمن  ال��ث��اين  ال���دور  يف 
املجموعة العا�شرة التي ت�شم اأي�شا 

اإ�شبانيا واإيطاليا.
للمنتخب  م�����ش��ج��ل  اأف�����ش��ل  وك�����ان 
�شكرامنتو  لعب  بييليت�شا  نيمانيا 
نقطة   18 م��ع  الأم���رك���ي،  كينغز 
وث����الث متريرات  م��ت��اب��ع��ات  و���ش��ت 

حا�شمة.
ال�����ش��رب��ي و�شيف  امل��ن��ت��خ��ب  وع����زز 
الن�شخة الأخرة من بطولة العامل 
وحامل ف�شية دورة الألعاب الأوملبية 
2016، تاألقه يف مونديال ال�شن 
اأيلول،�شبتمرب،   15 ح��ت��ى  امل��ق��ام 
املنتخب  ملناف�شة  كمر�شح  وموقعه 

الأم��������رك��������ي ح�����ام�����ل ال����ل����ق����ب يف 
وال�شاعي  الخ���رت���ن  الن�شختن 

لتحقيق ثالثية تاريخية.
ي�شرف  ال�����ذي  ���ش��رب��ي��ا  وت���خ���و����س 
ديوردييفيت�س  �شا�شا  تدريبها  على 
البطولة  ل��ه��ا يف  ام��ت��ح��ان  اأ���ش��ع��ب 
حاملة  ت����واج����ه  ع���ن���دم���ا  ال���ع���امل���ي���ة 
امل���ي���دال���ي���ة الومل���ب���ي���ة ال���ربون���زي���ة 
الثانية  اجلولة  يف  الأح��د،  اإ�شبانيا 

الأخرة من الدور الثاين.
ورفعت �شربيا ر�شيدها يف �شدارة 
املجموعة اىل ثماين نقاط، بفارق 
الثانية  اإ����ش���ب���ان���ي���ا  ع����ن  ن��ق��ط��ت��ن 
نقاط  وثالث  الثالثة،  وبورتوريكو 

عن اإيطاليا، قبل املباراة املرتقبة يف 
املنتخبن  بن  اجلمعة  لحق  وقت 

الأوروبين.
اىل  املتاأهلة  ال�16  الفرق  وتوزعت 
الدور الثاين على اأربع جمموعات، 
اأرب���ع���ة منتخبات  م��ن��ه��ا  ك���ل  ت�����ش��م 
ب��ي��ن��ه��ا م��ن��ت��خ��ب��ان م���ت���اأه���الن عن 
الأول.  ال����دور  ذات��ه��ا يف  امل��ج��م��وع��ة 
يف  مباراتن  منتخب  كل  ويخو�س 
ي��واج��ه املنتخب  ال��ث��اين )ل  ال���دور 
ال��دور الأول(،  ال��ذي لعب �شده يف 
على اأن يتاأهل �شاحبا املركز الأول 
ربع  اىل  ك��ل جمموعة  وال��ث��اين يف 
النهائي. ي�شار اىل اأن النتائج التي 

حققها كل منتخب يف الدور الأول، 
يحملها معه اىل الثاين.

الدور  �شمن  اجل��م��ع��ة  م��ب��اراة  ويف 
الثاين، قلب منتخب بولندا تاأخره 
بفارق �شت نقاط يف نهاية ال�شوط 
ال��رو���ش��ي، اىل  ن��ظ��ره  اأم����ام  الأول 
�شمن   ،74-79 ����ش���ع���ب  ف�������وز 
املجموعة التا�شعة التي ت�شم اأي�شا 

الأرجنتن وفنزويال.
البولندي  م�����ش��ج��ل  اأف�����ش��ل  وك����ان 
م�����ات�����ي�����و������س ب����ون����ي����ت����ك����ا م�������ع 14 
ن��ق��ط��ة وت�����ش��ع م��ت��اب��ع��ات، واأن�����دري 
لرو�شيا  الأف�شل  فورونت�شيفيت�س 

مع 11 نقطة و10 متابعات.

وح��ق��ق��ت ب��ول��ن��دا ف��وزه��ا ال��راب��ع يف 
املجموعة  وتت�شدر  مباريات،  اأرب��ع 
ث��م��اين نقاط،  ب��ر���ش��ي��د  ال��ت��ا���ش��ع��ة 

بفارق نقطتن عن الأرجنتن التي 
تلتقي فنزويال يف وقت لحق .

فاز  املراكز،  لتحديد  مباراتن  ويف 

امل��ن��ت��خ��ب ال��ن��ي��ج��ري ع��ل��ى نظره 
اإيران  وتفوقت   ،66-83 العاجي 

على اأنغول 62-71.

ينظمها احتاد االإمارات للمبارزة يف دبي 

مدربات »ال�سارقة الريا�سي للمراأة« ي�ساركن بالدورة العربية املتخ�س�سة يف املبارزة

�سربيا تقرتب من ربع نهائي مونديال ال�سلة 

•• دبي -الفجر

اإىل  ال��ي��وم  ال�شبت   تتجه الأن��ظ��ار 
����ش���واط���ئ دان�����ة ال���دن���ي���ا دب����ي التي 
ريا�شية  تراثية  تظاهرة  حتت�شن 
مناف�شات  اإقامة  مع  كبرة  بحرية 
ال�شراعية  ل���ل���ق���وارب  دب����ي  ���ش��ب��اق 
املحلية 43 قدماً  الذي ينظمه نادي 
دبي الدويل للريا�شات البحرية يف 
الريا�شي  املو�شم  فعاليات  افتتاح 
اجلديد 2019-2020. واأكملت 
دبي  ن������ادي  يف  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
كافة  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
الرتتيبات لنطالقة ال�شباق اليوم 
ال��ث��ال��ث��ة ع�شرا  ال�����ش��اع��ة  يف مت����ام 
من  النجاح  �شركاء  م��ع  بالتن�شيق 
واملوؤ�ش�شات  احل��ك��وم��ي��ة  ال����دوائ����ر 
الوطنية التي ت�شهم دائما يف اإجناح 
خمتلف الأحداث وتقف وراء جناح 
كل الفعاليات التي ينظمها النادي. 
ومن املنتظر اأن ي�شهد ال�شباق اليوم 
قاربا   75 اإىل  ي�شل  م��ا  م�����ش��ارك��ة 
 1200 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  متنها  على 
ملحمة  ال��ي��وم  �شيج�شدون  ب��ح��ارا 
العربي  اخل��ل��ي��ج  م��ي��اه  يف  امل��ا���ش��ي 
قبالة  �شواطئ دبي حيث �شينطلق 
عمق  يف  البداية  خ��ط  م��ن  ال�شباق 

اخلليج العربي باجتاه خط النهاية 
يف �شواطئ جمرا مل�شافة تزيد عن 

بحرية. اأميال   10

ترحيب
 ورح�����ب حم��م��د ع��ب��د اهلل ح���ارب 
ن�����ادي دبي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف  امل���دي���ر 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة مع 
البحري  الريا�شي  امل��و���ش��م  ب��داي��ة 
بجميع املالك والنواخذة والبحارة 
للقوارب  دب��ي  �شباق  يف  امل�شاركن 
ال�شراعية املحلية 43 قدما متمنيا 
وال�شداد وكذلك  التوفيق  للجميع 
اإخراج  يف  املنظمة  اللجنة  اأع�شاء 
����ش���ورة خا�شة  اأج���م���ل  احل����دث يف 
املو�شم  افتتاح  كرنفال  ميثل  وان��ه 
اجل���دي���د. ووج���ه حم��م��د ع��ب��د اهلل 
اإىل اجلهات  ال�شكر اجلزيل  حارب 
امل���ت���ع���اون���ة م���ع ال����ن����ادي يف اإجن����اح 
احلايل  املو�شم  يف  الفعاليات  كافة 
واملوا�شم املا�شية والتي متثل بحق 
العطاء  م�شرة  يف  النجاح  �شركاء 
لأكرث  امتدت  والتي  للنادي  ال��رث 
ح���ي���ث يد�شن  ع���ق���ود  ث���الث���ة  م����ن 
 2020-2019 اجلديد  املو�شم 
ين�شد  ك��ب��رة  ب���اآم���ال وط��م��وح��ات 
اإىل  الو�شول  خاللها  من  اجلميع 

اأق�شى درجات النجاح.
بال�شكر  التنفيذي  امل��دي��ر  وخ�����س 
واملوؤ�ش�شات  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر 
الوطنية ومن بينها القيادة العامة 
ل�شرطة دبي وجهاز حماية املن�شات 
احليوية وال�شواحل )قيادة ال�شرب 
لدفاع  ال��ع��ام��ة  والإدارة  ال���راب���ع( 
لالإعالم  دب����ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة  امل����دين 
و�شلطة  الريا�شية(  دب��ي  )ق��ن��وات 
وموؤ�ش�شة  امل��الح��ي��ة  دب���ي  م��دي��ن��ة 
يا�س  ل����الإع����الم )ق���ن���اة  اأب���وظ���ب���ي 
ال���ري���ا����ش���ي���ة(  وجم���م���وع���ة نخيل 

البحرية و�شكاي دايف دبي.
 

جتهيزات
اأو�شح ه��زمي حممد   وم��ن جانبه 

ال�شباقات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��م��زي 
كافة  اأن  ال�������ش���ب���اق  ع�����ام  م�������ش���رف 
برنامج  لبدء  اكتملت  التجهيزات 
���ش��ب��اق��ات امل���و����ش���م اجل���دي���د حيث 
و�شوق  ب��ل��ه��ف��ة  اجل���م���ي���ع  ي��ن��ت��ظ��ر 
اجلديد  املو�شم  برنامج  انطالقة 
�شيكون  وال��ذي   2020-2019
بداية  ب����اإذن اهلل  ب��ال��ك��ث��ر  ح��اف��ال 
م���ن ال���ي���وم وح��ت��ى م��وع��د اخلتام 
اإقامة  م��ع  املا�شي  ال��ع��ام  منت�شف 
ال�شباق الأغلى حدث القفال الذي 

يطفئ ال�شمعة 30 هذا املو�شم.
اليوم  �شباق  اأن  القمزي  واأو���ش��ح   
الثالثة ع�شرا من عمق  �شيبداأ يف 
تزيد  مل�شافة  العربي  اخلليج  مياه 
اأم��ي��ال بحرية حتى خط   10 عن 

ال��ن��ه��اي��ة ق��ب��ال��ة ���ش��واط��ئ جمراا 
التجمع  ن��ق��ط��ة  ت���ك���ون  اأن  ع���ل���ى 
عايل  امل�����ش��ارك��ن  جل��م��ي��ع  الأوىل 
اأميال   5 مل�شافة  اتالنت�س  فندق 
ب��ع��ده��ا اجلميع  ي��ت��ح��رك  ب��ح��ري��ة 
اإىل مكان بداية ال�شباق والذي مت 
ت�شهيل  اأج��ل  من  بعناية  اختياره 
املهمة على امل�شاركن. ودعا مدير 
النواخذة  ج��م��ي��ع  ال�����ش��ب��اق  اإدارة 
وال����ب����ح����ارة امل�������ش���ارك���ن ����ش���رورة 
الزمني  ب���ال���ربن���ام���ج  الل�����ت�����زام 
املنظمة  ال��ل��وائ��ح  ع��ل��ى  والط�����الع 
وال�����ش��روط وال��ت��ي اأر���ش��ل��ت جلميع 
اللكرتوين  راب��ط  عرب  النواخذة 
امل�شاركن  على  ن��وه  كما  لالطالع 
بال�شورة  ال�����وق�����وف  ب���������ش����رورة 
بن  ال��ب��داي��ة  خ��ط  يف  ال�شحيحة 
والعبور منها نحو حط  العوامات 

النهاية.
املنظمة  اللجنة  اإن  القمزي  وق��ال 
التفا�شيل  كافة  كثب  عن  تراقب 
و�شرعات  ال��ب��ح��ر  ب��ح��ال��ة  املتعلقة 
ال�شبت عرب  اليوم  املتوقعة  الرياح 
الوطني  باملركز  التقارير اخلا�شة 
ل�����الأر������ش�����اد اجل�����وي�����ة وال���������زلزل 
اللكرتونية  امل���واق���ع  م���ن  وع����دد 
امل���ت���خ�������ش�������ش���ة وذل��������ك م�����ن اأج�����ل 

الظروف  اأف�شل  احل��دث يف  اإقامة 
اللجنة  اأن  مبينا  ال�شباق  واإجن���اح 
املنظمة حتر�س دائما على متليك 
امل�شاركن كافة املعلومات اخلا�شة 
بال�شباق والإحداثيات عرب خدمة 

الر�شائل الن�شية الق�شرة.
 

ــوارب  ــق ــل ــاق ل ــب ــص ــ� ـــة ال ـــداي ب
 ”15  :  00  “ ــراعــيــة   ــ�ــص ال

الثالثة ع�صرًا
 اأك��م��ل ف��ري��ق ع��م��ل م��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
لالإعالم كافة التجهيزات الالزمة 
للقوارب  دبي  �شباق  فعاليات  لنقل 
43 قدما اليوم  ال�شراعية املحلية 
الريا�شية  ال�شبت عرب قنوات دبي 
ب��داي��ة من  ال�����ش��ب��اق  �شتبث  وال��ت��ي 

ال�شاعة الثالثة ع�شرا
لالإعالم  دب���ي  موؤ�ش�شة  وت��وا���ش��ل 
والرتويج  بن�شر  الكبر  اهتمامها 
�شا�شة  ع��رب  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل�����ش��ب��اق��ات 
حر�شت  ح���ي���ث  امل�������ش���اه���ر  ق����ن����اة 
اللجنة املنظمة على توجيه ال�شكر 
عام  مدير  اأم��ن  عبدالرحمن  اإىل 
قنوات دبي الريا�شية على التعاون 
والهتمام وكذلك جهود العاملن 
يف املوؤ�ش�شة عبد اخلالق اآل خمي�س 
ال��ع��ل��م��ي��ات وحم��م��د �شعيد  م��دي��ر 

ال��ك��ت��ب��ي خم����رج ال�����ش��ب��اق وال����ذي 
لو�شع  والتن�شيق  بالتوا�شل  ق��ام 
اللم�شات الفنية لإظهار ال�شباق يف 

اأجمل �شورة.
 

القارب  127 يف املركز االأول
 127 ال���و����ش���ف  ال�����ق�����ارب   ح���ق���ق 
ب���ق���ي���ادة ال����ن����وخ����ذة حم���م���د حمد 
املا�شي  املو�شم  الغ�شي�س يف  م�شبح 
يف  الأول  املركز   2019-2018
بطولة  ملناف�شات  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب 
ال�����ش��راع��ي��ة املحلية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 

اأف�شل  ح��ق��ق  ب��ع��دم��ا  ق���دم���ا   43
نامو�س  بلقب  ليتوج  نقاط  معدل 

املو�شم.
 

�صباقان للقوارب ال�صراعية
 ينظم نادي دبي الدويل للريا�شات 
ال���ب���ح���ري���ة  يف امل���و����ش���م اجل���دي���د 
2019-2020 �شباقن للقوارب 
قدما   43 امل���ح���ل���ي���ة  ال�������ش���راع���ي���ة 
ال�شبت  اليوم  الأول  ال�شباق  ويقام 
بينما �شيجري ال�شباق الثاين بعد 

اأ�شبوعن.

مياه اخلليج الزرقاء تتزين باأ�صرعة القوارب البي�صاء

ال�سراعية 43 قدما  تد�سن �سباقات مو�سم البحر يف دبي
على لقب ونامو�ض اجلولة االأوىل اليوم تتناف�ض  قاربا   75
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بلغت الأمركية املخ�شرمة �شرينا 
الوليات  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  ول��ي��ام�����س 
امل�شرب،  ك��رة  يف  املفتوحة  املتحدة 
جديدة  فر�شة  اأم���ام  �شتكون  حيث 
ال��ق��ي��ا���ش��ي يف عدد  ال���رق���م  مل��ع��ادل��ة 
�شالم،  ال���غ���ران���د  ب���ط���ولت  األ����ق����اب 
ال�����ش��اب��ة بيانكا  ال��ك��ن��دي��ة  مب��واج��ه��ة 

اأندريي�شكو.
يف  ثامنة  امل�شنفة  �شرينا  وتاأهلت 
فال�شينغ ميدوز اىل املباراة النهائية 
للبطولة للعام الثاين تواليا، وذلك 
ب�شهولة  النهائي  ن�شف  يف  بفوزها 
الأوكرانية  خام�شة  امل�شنفة  على 
 3-6 بنتيجة  �شفيتولينا  اإي��ل��ي��ن��ا 

و1-6.
ويف النهائي الذي يقام اليوم ال�شبت، 
اأوىل  امل�شنفة  الأمركية  �شتوا�شل 
الرقم  ملعادلة  �شعيها  �شابقا،  عامليا 
البطولت  األ�����ق�����اب  يف  ال���ق���ي���ا����ش���ي 
الالعبة  حت��م��ل��ه  ال������ذي  ال����ك����ربى 
مارغريت  الأ����ش���رتال���ي���ة  ال�����ش��اب��ق��ة 
مبواجهة  ل����ق����ب����ا(،   24( ك�������ورت 
اأندريي�شكو )19 عاما( التي تغلبت 
بن�شيت�س  بيليندا  ال�شوي�شرية  على 

7-6 )7-3( و7-5، وبلغت نهائي 
يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ك����ربى  ب��ط��ول��ة 

م�شرتها الحرتافية.
باكورة  حققت  التي  �شرينا  وقالت 
األقابها الكربى يف فال�شينغ ميدوز 
األقاب  ���ش��ت��ة  ���ش��م��ن   ،1999 ع����ام 
الأمركية  البطولة  يف  بها  توجت 
املباراة  “خو�س   ،2014 اآخ���ره���ا 
النهائية مرة جديدة يبدو ب�شراحة 

اأمرا جمنونا«.
تبلغ  والثالثن  الثالثة  امل��رة  وه��ي 
فيها الالعبة التي تتم يف 26 اأيلول 
�شبتمرب عامها ال�38، نهائي بطولة 
كربى، علما باأن لقبها الأخر يعود 
عام  املفتوحة  اأ�شرتاليا  بطولة  اىل 
ح�شاب  على  توجت  حن   ،2017
اأن  قبل  فينو�س،  الكربى  �شقيقتها 
ب�شبب  لأ���ش��ه��ر  امل��الع��ب  ع��ن  تغيب 

احلمل وو�شع مولودتها الأوىل.
�شرينا  ح��ظ��ي��ت  ع���ودت���ه���ا،  وب���ع���د 
ب����ث����الث ف����ر�����س مل����ع����ادل����ة ال����رق����م 
الألقاب  )ت��ت��وزع  ل��ك��ورت  القيا�شي 
حقبة  بن  ما  لالأ�شرتالية  الكربى 
عك�س  على  قبلها،  وم��ا  الح����رتاف 

�شرينا املتوجة بكل األقابها يف ع�شر 
الحرتاف(، لكنها خ�شرتها جميعها 
الإنكليزية  ومي���ب���ل���دون  )ب���ط���ول���ة 
وبطولة  و2019(،   2018 عامي 
حيث   2018 امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات 
ناومي  ال���ي���اب���ان���ي���ة  اأم�������ام  خ�������ش���رت 
م�شادات  �شهدت  م��ب��اراة  يف  اأو���ش��اك��ا 
الربتغايل  واحلكم  الأمركية  بن 

كارلو�س رامو�س.
ويف مباراة اجلمعة �شد �شفيتولينا، 
متكنت �شرينا من اإنقاذ �شت فر�س 
لك�شر  الأوك��ران��ي��ة  لالعبة  اأت��ي��ح��ت 
اإر�شالها يف اأ�شواط اإر�شالها الثالثة 
فر�س  م��ن  تتمكن  اأن  قبل  الأوىل، 
اإيقاعها واإنهاء املباراة يف 70 دقيقة 
الأوكرانية  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ة  ف��ق��ط، 
ال��دور ن�شف النهائي يف  التي بلغت 

وميبلدون هذا العام.
واأو����ش���ح���ت ���ش��ري��ن��ا اأع������رف كيف 
تلعب،  اأن  )�شفيتولينا(  لها  ميكن 
هي لعبة جيدة جدا )...( بالطبع 
مرتن  النهائي  ن�شف  ال���دور  بلوغ 
�شفيتولينا(  اىل  )بالن�شبة  تواليا 
بداية  اأحقق  األ  واأردت  �شعب،  اأم��ر 

بطيئة«.
يف  �شفيتولينا  ف�شلت  جهتها،  م��ن 
املحرتفن  ب��ن  الثانية  ت�شبح  اأن 
تبلغ  ب������الده������ا،  يف  وامل�����ح�����رتف�����ات 
اأن���دري  بعد  ك���ربى،  بطولة  نهائي 
مدفيديف الذي خ�شر نهائي رولن 
اأمام   1999 ال��ف��رن�����ش��ي��ة  غ���ارو����س 

الأمركي اأندري اأغا�شي.
يف  ���ش��ري��ن��ا  اأن  ���ش��ف��ي��ت��ول��ي��ن��ا  وراأت 
ال��ل��ح��ظ��ات امل��ه��م��ة، دائ��م��ا م��ا ترفع 
لديها  م��ا  اأف�شل  تقدم  اأدائ��ه��ا،  م��ن 
)...( هي تعرف ما عليها القيام به. 
ذلك  اأن  معتربة  هائلة،  ق��وة  لديها 
كرة  لعبة  مذهلة،  يجعلها  م��ا  ه��و 

م�شرب اأ�شطورية.
متكنت  ال��ث��اين،  النهائي  ن�شف  ويف 
الكندية اأندريي�شكو امل�شنفة 15 يف 
موا�شلة  من  الأمركية،  البطولة 
اأدائها الالفت هذا العام، علما باأنها 
الرئي�شية للمرة  القرعة  ت�شارك يف 
الحرتافية،  م�شرتها  يف  الأوىل 
الت�شفيات  تخطي  يف  ف�شلت  بعدما 

يف العامن املا�شين.
و�شيكون لقاء ال�شبت ثاين مواجهة 

و�شرينا،  اأندريي�شكو  بن  مبا�شرة 
اذ  نهائية،  مباراة  اأي�شا يف  والثانية 
�شبق للكندية اأن اأح��رزت لقب دورة 
اأغ�شط�س  اآب  تورونتو يف بالدها يف 
�شرينا  ا���ش��ط��رت  ب��ع��دم��ا  امل��ا���ش��ي 
الأوىل  املجموعة  م��ن  لالن�شحاب 
ب�شبب  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  م��ب��ارات��ه��م��ا  م���ن 

اإ�شابة يف الظهر.
لعبة  ث��اين  اأندريي�شكو  واأ�شبحت 
ب��ط��ول��ة كربى  ن��ه��ائ��ي  تبلغ  ك��ن��دي��ة 
)وميبلدون  ب��و���ش��ار  اأوج��ي��ن��ي  ب��ع��د 
اأول  ت�شبح  اأن  يف  وتاأمل   ،)2014
لع��ب��ة م��ن ب��الده��ا ت��ت��وج ب��ل��ق��ب يف 

الغراند �شالم.
وقالت الالعبة ال�شابة ب�شاأن لقائها 
اأن  “اأردت  ���ش��ري��ن��ا  ���ش��د  امل��رت��ق��ب 
األعب يف مواجهتها. اأذكر اأنني دائما 
اأرغب  اأنني  لفريقي  اأق��ول  كنت  ما 
اأنا  اعتزالها.  قبل  �شدها  اللعب  يف 
“هي  متابعة  لذلك”،  قدما  اأتطلع 
اأر�������س امللعب  ب��ط��ل��ة م��ذه��ل��ة ع��ل��ى 

وخارجه. �شيكون الأمر ممتعا«.
اأعرف  ل  ���ش��وري��ايل،  الأم���ر  وتابعت 
م����اذا اأق������ول. م��واج��ه��ة ���ش��ري��ن��ا يف 

هو  املتحدة  الوليات  بطولة  نهائي 
حلم يتحقق.

اأن��دري��ي�����ش��ك��و ال��ت��ي حققت  واأم���ل���ت 
بعدما  امل��و���ش��م  ه��ذا  م��ذه��ال  تقدما 
اأن���ه���ت ال���ع���ام امل���ا����ش���ي م�����ش��ن��ف��ة يف 
اأمتكن  “اأن  عامليا، يف   178 املرتبة 
املباراة  الزخم يف  من احلفاظ على 
اأف�شل  األ��ع��ب  اأن  يف  اآم���ل  النهائية. 

من اليوم.
م����ب����اراة ن�شف  ب��ن�����ش��ي��ت�����س  وب�������داأت 
و�شنحت  ن�شبية،  باأف�شلية  النهائي 
لها فر�شة حل�شم املجموعة الأوىل، 
اإر�شال  ك�شر  فر�شة  على  اذ ح�شلت 

لكن   ،4-5 متقدمة  وه��ي  الكندية 
اأندريي�شكو اأنقذتها وفر�شت �شوطا 
فا�شال متكنت يف خالله من الفوز 
واأنهته  الأوىل،  اخلم�س  بالنقاط 

بنتيجة 3-7.
اأ�شهل  الثانية  املجموعة  تكن  ومل 
متاأخرة  نف�شها  وج��دت  اذ  للكندية، 
مع  والإر���������ش��������ال   5-2 ب���ن���ت���ي���ج���ة 
متكنت  اأندريي�شكو  لكن  بن�شيت�س، 
اخلم�شة  ب����الأ�����ش����واط  ال����ف����وز  م����ن 
اإر�شال  ذل��ك  خ��الل  كا�شرة  التالية، 
لتنهي  م����رات،  ث���الث  ال�شوي�شرية 
املجموعة ل�شاحلها 7-5 واملباراة يف 

نحو �شاعتن و15 دقيقة.
تخو�س  كانت  التي  بن�شيت�س  وراأت 
بطولة  يف  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�شف  امل���ب���اراة 
يف  اأي�������ش���ا  الأوىل  ل���ل���م���رة  ك�����ربى 
الفارق  اأن  الح��رتاف��ي��ة،  م�شرتها 
غّرت  التي  النقاط  بع�س  �شنعته 
م���ن جم����رى ك���ل ����ش���يء. اأي�������ش���ا يف 
اأنني  اأع���ت���ق���د  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
ع����دة لك�شر  ف���ر����س  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��ت 

الإر�شال دون اأن اأ�شتغلها.
التي  ن���وه���ت مب��ن��اف�����ش��ت��ه��ا  ل��ك��ن��ه��ا 
اأن ت���ك���ون يف  ت����ام  ت�����ش��ت��ح��ق ب�����ش��ك��ل 

النهائي.

ب���ع���د اح����ت����الل امل����رك����ز ال���ث���ال���ث يف 
ي�شتاأنف  الأوروب�������ي،  الأمم  دوري 
م���ن���ت���خ���ب اإجن�����ل�����رتا م���������ش����واره يف 
 2020 ل��ي��ورو  املوؤهلة  الت�شفيات 
عبئاً  يكونوا  ل  ق��د  مناف�شن  اأم���ام 
امللقب  ل��ل��ف��ري��ق  بالن�شبة  حقيقياً 

ب�الأ�شود الثالثة.
وي��ل��ت��ق��ي امل��ن��ت��خ��ب الإجن���ل���ي���زي مع 
م�شرة  �شمن  وك��و���ش��وف��و  ب��ل��غ��اري��ا 
البطولة  اإىل  العبور  نحو  الفريق 

الأوروبية العام املقبل.
اأول  يف  اإجن����ل����رتا  م��ن��ت��خ��ب  وف������از 
وجنح  الت�شفيات  يف  ل��ه  م��ب��ارات��ن 
هاتن  يف  اأه����داف   10 ت�شجيل  يف 
�شكن  واحد  مقابل هدف  املباراتن 

املجموعة  ليت�شدر  الفريق  �شباك 
عن  الأه�������������داف  ب�����ف�����ارق  الأوىل 

الت�شيك.
الثالثة  الأ�����ش����ود  م��ن��ت��خ��ب  وي���ع���ود 
اأعقاب  يف  الأوروب����ي����ة  ل��ل��ت�����ش��ف��ي��ات 
لدوري  الذهبي  املربع  يف  خ�شارته 
قبل  اأم��ام هولندا  الأوروب���ي  الأمم 
املركز  حت���دي���د  م����ب����اراة  يف  ال���ف���وز 

الثالث على �شوي�شرا.
مر�شحاً  اإجنلرتا  منتخب  و�شيكون 
ب��ل��غ��اري��ا اليوم  ل��ل��ف��وز ع��ل��ى  ب���ق���وة 
ال�����ش��ب��ت، ع��ل��ى اإ���ش��ت��اد ومي��ب��ل��ي، ول 
بالن�شبة  ك���ث���راً  ال��و���ش��ع  ي��خ��ت��ل��ف 
مل���ب���اراة ك��و���ش��وف��و ي���وم ال��ث��الث��اء يف 

�شاوثهامبتون.
ب��ل��غ��اري��ا ترتيب  وي��ت��ذي��ل م��ن��ت��خ��ب 
نقطتن  بر�شيد  الأوىل  املجموعة 

4 مباريات فيما يحل منتخب  من 
بخم�س  الثالث  امل��رك��ز  يف  كو�شوفو 

نقاط من ثالث مباريات.
غاريث  اإجن����ل����رتا  م�����درب  وي����وؤك����د 

�شاوثغيت، اأهمية املباراتن وهو ما 
يت�شح من �شعيه نحو الدفع بكامل 

قوته ال�شاربة.
وق������ال ����ش���اوث���غ���ي���ت: م����ب����ارات����ان يف 
ح�شمهما،  يف  ن��رغ��ب  ال��ت�����ش��ف��ي��ات 
ال�شيء املهم بالن�شبة لنا كل يوم هو 
اأجل تطوير  العمل كمجموعة من 

م�شتوانا.
واأ�شاف: عدنا من كاأ�س العامل ومل 
نكن �شعداء بنتائجنا، كما عدنا من 
دوري الأمم الأوروبي دون اأن نكون 
�شعداء بال�شكل الكايف مما قدمناه. 
على  العتماد  �شاوثغيت  ويوا�شل 
�شيحدث  م��ا  وه��و  ال�شباب  عنا�شر 

اأي�شاً يف املباراتن التاليتن.

ال�شتدعاء  مينغز  ت���رون  وت��ل��ق��ى 
اإجنلرتا  م��ن��ت��خ��ب  ل��ق��ائ��م��ة  الأول 
ال�شاعد  لزميله  احل��ال  نف�س  وه��و 
ا�شتبعاده  ق��ب��ل  بي�شاكا  وان  اأرون 
جيم�س  تلقى  كما  الإ�شابة،  ب�شبب 
الدعوة  مونت  وما�شون  مادي�شون 
ملنتخب  ل����الن���������ش����م����ام  الأوىل 

بالدهما.
تناف�س  لدينا  �شاوثغيت:  واأو���ش��ح 
على املراكز، لدينا وفرة يف املواهب 
الآن لأننا تعاملنا مع الأم��ر ب�شكل 
خمتلف لدى البحث عن الالعبن 

ال�شباب.
اإىل  نفتقد  اأن��ن��ا  يعني  ه���ذا  واأك����د: 
املراكز  ب��ع�����س  يف  اخل����ربة  ع��ن�����ش��ر 

اأننا نوا�شل العمل  لكن يعني اأي�شاً 
ال�شباب،  عنا�شر  وبخالف  كفريق. 
ت�شامربلن  اأوك�شالد  األيك�س  ف��اإن 
ال����ذي غ���اب ع���ن ���ش��ف��وف منتخب 
اإجنلرتا يف رحلة بلوغ املربع الذهبي 
بعد  للفريق  �شيعود  العامل،  لكاأ�س 

غياب 18 �شهراً.
اإ�شابة  م���ن  ت�����ش��ام��ربل��ن  وت��ع��اف��ى 
اأب����ع����دت����ه عن  ال����رك����ب����ة  ق����وي����ة يف 

مونديال رو�شيا.
مبثابة  ت�شامربلن  ا�شتدعاء  وكان 
بداأ  لأن����ه  ن��ظ��راً  للجميع  م��ف��اج��اأة 
بالكاك ي�شارك مع فريقه ليفربول، 
الالعب  اأن  ي��رى  �شاوثغيت  ول��ك��ن 

ي�شتحق الفر�شة.

الثانية  الأردن����ي����ة  امل�����ش��ارك��ة  ت��رك��ت 
بع�شا  ال�شلة  ل��ك��رة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف 
من الأم��ل ل��دى الأردن��ي��ن بتح�شن 
هذه  يف  ب��الده��م  ملنتخب  ت��دري��ج��ي 
اللعبة التي �شهدت تطورا يف البالد 
يف الأعوام املا�شية، على رغم اأنها ل 
ت���زال حت��ت��اج اىل دع��م اإ���ش��ايف لبلوغ 

م�شتويات املناف�شة اجلدية.
م�شاركته  الأردين  املنتخب  واختتم 
يف البطولة املقامة حاليا يف ال�شن، 
الثالثة يف  بتلقيه اخلمي�س خ�شارته 
ث��الث م��ب��اري��ات، وذل���ك اأم���ام اأملانيا 
النتيجة  هذه  واأ�شيفت   .96-62
اىل خ�شارتن اإحداهما اأمام املنتخب 
64-103، واأوىل  الفرن�شي القوي 
اأم����ام منتخب  ب�����ش��ع��وب��ة  اف��ت��ت��اح��ي��ة 
اأربع  بفارق  الدومينيكان  جمهورية 

نقاط فقط )80-76(.
الثانية يف  امل�����ش��ارك��ة الأردن���ي���ة  وه��ي 
ك��اأ���س ال��ع��امل ب��ع��د م��ون��دي��ال تركيا 

.2010
ويقول املوظف احلكومي نادر خالد 
ال����ذي ت��اب��ع م���ب���اراة اخل��م��ي�����س �شد 
لوكالة  املحمول،  هاتفه  عرب  اأملانيا 
و����ش���ول  “جمرد  ب����ر�����س  ف����ران���������س 
املنتخب اىل كاأ�س العامل هو نتيجة 
م�شرفة بحد ذاتها لالأردن يجب اأن 

نفتخر بها.
نحلم  ك���ن���ا  ال�������ش���اب���ق  يف  وي�������ش���ي���ف 
العامل،  ك��اأ���س  يف  الأردن  ي��ل��ع��ب  اأن 
هذا  الثانية.  هي  اليوم  وم�شاركتنا 
اجناز بحد ذاته، لقد لعبنا مع فرق 
الراأ�س،  م��رف��وع��ي  وخ��رج��ن��ا  ق��وي��ة 

حتققه  م��ا  لأن  �شعيد  اأن����ا  م�شيفا 
ان  ت�شتطع  الأردن��ي��ة مل  ال�شلة  ك��رة 
اأن  يجب  ال��ري��ا���ش��ات،  بقية  حتققه 

نفخر ول نزعل.
ويتابع ل زال اأمامنا طريق طويل.

وحت���ظ���ى ك����رة ال�����ش��ل��ة ب��ان��ت�����ش��ار يف 
تبقى  ال��ت��ي  ال��ق��دم  ك��رة  بعد  الأردن 
ال�شعبية الأوىل. لكن �شقور  اللعبة 
الن�شامى )لقب املنتخب( حقق نتائج 
بداأت  املا�شية،  الأع���وام  يف  اإيجابية 
بذهبية الدورة العربية ال�شاد�شة يف 
1985 واملركز الثالث  الرباط عام 
والفوز   ،1986 اآ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة  يف 

ببطولة العرب للمنتخبات الوطنية 
نهائيات  اىل  و�����ش����ول   ،2007
ولقب   2010 ت���رك���ي���ا  م���ون���دي���ال 

بطولة غرب اآ�شيا 2014.
وي����ق����ول الأم��������ن ال����ع����ام ل���الحت���اد 
اإن  ع��ط��ا  اأب����و  ن��ب��ي��ل  ل��ل��ع��ب��ة  الأردين 
اإجنازا  الأك��رث  اأ�شبحت  ال�شلة  ك��رة 
اأنديتنا  اأ���ش��م��اء  و���ش��ارت  الأردن  يف 
ولع��ب��ي��ن��ا م�����ش��ه��ورة وم���ع���روف���ة يف 

العامل العربي.
اللعبة اىل وجود  اأ�شباب منو  ويعزو 
الأرثوذك�شي  )اأبرزها  عريقة  اأندية 
ومدار�س  ���ش��اب��ق  وج��ي��ل  والأه����ل����ي( 

خ���ا����ش���ة وع����ام����ة اح���ت�������ش���ن���وا ه���ذه 
القرن  من  ال�شتينات  منذ  الريا�شة 

املا�شي وعملوا على تطويرها.
ب����ر�����س قبل  ل���ف���ران�������س  وي�������ش���ي���ف 
وو�شعنا  ث��ورة  اأع��وام ح�شلت  ع�شرة 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وا���ش��ح��ة وجن��ح��ن��ا يف 
القامة  ط����وال  لع��ب��ن  ا���ش��ت��ق��ط��اب 
املهجر  يف  ي���ع���ي�������ش���ون  ولع������ب������ن 
وم���درب اأج��ن��ب��ي م��ن ال��ط��راز الأول 
ف�شرنا  �شتيبينغ(  )الأمركي جوي 
دورات  يف  الف�شة  اأو  بالذهب  نفوز 
كاأ�س  اىل  وتاأهلنا  عربية  وب��ط��ولت 

العامل يف تركيا عام 2010.

قلة  اىل   2010 يف  الأردن  ان�����ش��م 
متكنت  التي  العربية  املنتخبات  من 
منذ  العامل  كاأ�س  نهائيات  بلوغ  من 
العام 1950، وهي م�شر واجلزائر 
مونديال  ب��اأن  علما  وق��ط��ر،  ولبنان 
ت��رك��ي��ا ���ش��ه��د اأي�����ش��ا م�����ش��ارك��ة اأوىل 
اأي�شا  منتخبها  ع��اد  والتي  لتون�س، 
وخرج   2019 ن�شخة  يف  للم�شاركة 

من الدور الأول.
للمنتخب  ال�شابق  النجم  وي��و���ش��ح 
اأمي�����ن دع��ي��ب�����س ال�����ذي ك����ان �شمن 
قبل   ،2010 م���ون���دي���ال  ت�����ش��ك��ي��ل��ة 
تركيا  يف  العامل  كاأ�س  اىل  الو�شول 
الوطني  املنتخب  ح�شل  م��رة،  لأول 
وجرت  كبر  دع��م  على  ال�شلة  لكرة 
ومع�شكرات  ك���ب���رة  ا�����ش����ت����ع����دادات 
ت���دري���ب���ي���ة خ���ارج���ي���ة خ�����الل اأرب���ع���ة 
�شقلت  م���ب���اري���ات  ���ش��م��ل��ت  اأعوام” 
م����واه����ب ال����الع����ب����ن وع��������ززت من 

قدراتهم وامكانياتهم.
فزنا  عانينا،  بر�س  لفران�س  ويتابع 
وخ�شرنا، ولكن كل هذه ال�شتعدادات 
واملباريات مكنت املنتخب من التاأهل 
لكاأ�س العامل لأول مرة و�شاعدت يف 
خلق جيل جديد وقاعدة قوية لكرة 
ال�شلة يف الأردن كنا يدا واحدة وكان 
نهائيات  ان ن�شل اىل  حلمنا جميعا 

كاأ�س العامل، وهذا ما حتقق.
وي�شيف باعتزاز و�شعنا ا�شم الأردن 
هو  العاملية  ال�شلة  كرة  خارطة  على 
اإجناز ما زلنا نفتخر به حتى يومنا 
نهائيات  املنتخب  بلوغ  انعك�س  ه��ذا. 
اإق���ب���ال ع��ل��ى مزاولة  ال���ع���امل  ك���اأ����س 

اللعبة حمليا.
للنادي  ال���رئ���ي�������ش���ي���ة  ال�������ش���ال���ة  يف 
الأرث����وذك���������ش����ي ح���ي���ث ع��ل��ق��ت على 
اجل�����دران ت���واري���خ ال��ب��ط��ولت التي 
يحملها النادي الأكرث تتويجا بلقب 
الدوري الأردين )25 مرة(، يخو�س 
الفريق الأول حتت الأ�شواء الكا�شفة 
تدريبات التمرير والدفاع والتعامل 
م��ع ال��ك��رات امل��رت��دة والن��ت��ق��ال بن 

الدفاع والهجوم.
يدرنِّب  ال���ن���ادي،  م�����ش��وؤويل  وبح�شب 
و400   300 بن  ما  الأرثوذك�شي 
الفئات  م��ن خمتلف  ولع��ب��ة  لع��ب 

العمرية.
ويقول مدرب الفريق الأول معت�شم 
ومتزايد  كبر  اإق��ب��ال  ثمة  �شالمة 
على تعلم هذه اللعبة الراقية )...( 
الوطني  للمنتخب  اجليدة  النتائج 
وو���ش��ول��ه اىل ك��اأ���س ال��ع��امل مرتن 
ال�شبان  ل��دى  واحل��ب  ال�شغف  زادت 

وال�شابات” لكرة ال�شلة.
ي����وؤك����د لعبون  ذل�������ك،  رغ�����م  ع���ل���ى 
وم�شوؤولون اأن النتائج التي تتحقق، 
جهود  اىل  اأ����ش���ا����ش���ي  ب�����ش��ك��ل  ت���ع���ود 
�شخ�شية وفردية، واأن اللعبة ل تزال 
حتتاج اىل العديد من ال�شتثمارات 

والتطوير لبلوغ م�شتوى اأعلى.
يوؤدي  اأن  نتمنى  عطا  اأب���و  وي��و���ش��ح 
جلب  اىل  امل���ون���دي���ال  اىل  ال���ت���اأه���ل 
الأنظار للعبة كرة ال�شلة وما تعانيه 
م��ري��ر، نحن بحاجة اىل  واق���ع  م��ن 
�����ش����الت وم�����راك�����ز ت����دري����ب ودع����م 

لالأندية.

اإجنلرتا تت�سلح بال�سباب يف ت�سفيات يورو 2020 

تفاوؤل اأردين بعد امل�ساركة الثانية مبونديال ال�سلة

�سريينا تالحق الرقم القيا�سي يف 
النهائي �سد اأندريي�سكو 

عجز احلار�س الإيطايل املخ�شرم جيانلويجي بوفون عن احلفاظ على رقم 
دام معه اأكرث من 15 عاماً، بقرار اتخذه املو�شم املا�شي.

العامل  ت�شكيلة يف  القدم فيفا لأف�شل  ال��دويل لكرة  وخلت قائمة الحت��اد 
احلايل  يوفنتو�س  ح��ار���س  ا���ش��م  م��ن   ،2019-2018 امل��ا���ش��ي  للمو�شم 
جيانلويجي بوفون، بعد مو�شم عانى فيه مع فريق باري�س �شان جرمان 

الفرن�شي.
ولأول مرة يف تاريخ هذه اجلائزة املمتد على مدار 15 عاماً، يغيب احلار�س 
منذ  م���رة  لأول  يغيب  ك��م��ا  ال��ق��ائ��م��ة،  ع��ن  ب��وف��ون  الإي���ط���ايل جيانلويجي 
2007 لعب الو�شط الإ�شباين اأندري�س اإنيي�شتا الذي انتقل من بر�شلونة 

اإىل في�شيل كوبي الياباين.
ولعب بوفون يف �شفوف البيانكونري ملدة 17 عاماً، منذ 2001 وحتى 
2018، وجنح يف ح�شد 9 األقاب يف الدوري الإيطايل و5 يف كاأ�س اإيطاليا 

و6 يف ال�شوبر الإيطايل.
مع  املا�شي  املو�شم  �شارك  العجوزبعدما  لل�شيدة  املخ�شرم  احلار�س  وع��اد 
الدوري  بلقب  ال��ف��وز  م��ن  م��ب��اراة، ومت��ك��ن   24 الباري�شي خ��الل  ال��ف��ري��ق 

الفرن�شي وبطولة كاأ�س ال�شوبر الوطني.
ت�شي�شني  فويت�شيك  البولندي  احلار�س  مع  مناف�شة  يف  بوفون  و�شيدخل 
اجلديد  امل���درب  ق��ي��ادة  حت��ت  كاأ�شا�شي  البيانكونري  عرين  حرا�شة  على 
ماوريت�شيو �شاري، و�شي�شب كل تركيزه على الفوز ببطولة دوري الأبطال، 

الوحيدة التي مل يحققها من قبل.

�سان جريمان حرم بوفون 
من رقم دام 15 عامًا

•• العني-الفجر

تعقد اللجنة املنظمة لبطولة نهائيات كاأ�س العامل للرماية 
اليوم  الأول �شباح  “ 2019 اجتماعها  النخبة  بطولة   “
ب���ن���ادي ال��ع��ن ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة وال���رم���اي���ة واجل���ول���ف يف اإط���ار 
الحتاد  اأج���ن���دة  يف  الأب�����رز  احل����دث  ل���ش��ت��ق��ب��ال  التح�شر 
الدويل للرماية .  تقام البطولة خالل الفرتة من التا�شع 

 72 مب�شاركة  املقبل  اأكتوبر  �شهر  من  ع�شر  الرابع  وحتى 
راميا ورامية ن�شفهم من الرجال �شيتناف�شون يف امل�شابقات 
“ الرتاب رجال وال�شكيت  الأربع التي تت�شمنها البطولة 

رجال والرتاب �شيدات وال�شكيت �شيدات » .
للبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  ت�شكيل  الإع��الن عن  و مت 
ودع��وت��ه��ا حل�����ش��ور الج��ت��م��اع ل��و���ش��ع ال��رتت��ي��ب��ات اخلا�شة 

بالبطولة.

راأى املدافع الإنكليزي كري�س �شمولينغ الآتي هذا ال�شيف 
من مان�ش�شرت يونايتد اىل نادي روم��ا، نف�شه يف الدوري 
الإيطايل لكرة القدم اىل ما بعد فرتة اإعارته التي تنتهي 

يف 30 حزيران يونيو 2020.
اأ���ش��ا���ش��ي��ا يف �شفوف  م��رك��زه  ف��ق��د  ال���ذي  �شمولينغ  وق���ال 
مع  ال�شيف  ه��ذا  الأخ��ر  تعاقد  بعد  احلمر  “ال�شياطن 
هاري ماغواير من لي�شرت �شيتي، خالل تقدميه لو�شائل 
الإعالم اجلمعة “هذه الفر�شة جاءتني وكنت مهتما بها 

ومتطلعا للقدوم اىل هنا.

واأ�شاف “اأن اأحظى بهذه الفر�شة يف ناٍد كبر، وان يكون 
مب�شتقبل  اأفكر  يجعلني  رمبا  �شعيد،  واأن��ا  �شعيدا  النادي 
اأطول يف اإيطاليا )...( لطاملا كان الدوري الإيطايل هدفا 

يل.
الذي  الالعبن  من  الكثر  جند  ل  اإنكلرتا،  “يف  وك�شف 
يدافعون عن األوان اأندية خارجية، لكنني كنت دائما اأملك 
الرغبة يف اأن اأخو�س هذه التجربة وان ت�شنح يل الفر�شة 
لكي اأذهب اىل ناد كبر مع طموحات كبرة. مل اأعد لعبا 

�شابا يف حاجة اىل اثبات نف�شه، لكني اأع�شق التحديات.

وخا�س �شمولينغ البالغ من العمر 29 عاما، 31 مباراة 
مان�ش�شرت  �شفوف  يف  م��ب��اراة  و323  ب��الده  منتخب  مع 
يونايتد حيث �شاهم يف اإحراز الفريق لقب الدوري املحلي 
العا�شمة  ف��ري��ق  ان��ت��ق��ال��ه اىل  ق��ب��ل  ���ش��ف��وف��ه،  م��رت��ن يف 
واح��د مقابل ثالثة  ملو�شم  الإع��ارة  �شبيل  اليطالية على 

مالين يورو.
اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف اخل���ط اخل��ل��ف��ي بانتقال  وف��ق��د روم���ا رك��ي��زة 
مدافعه اليوناين كو�شتا�س مانول�س اىل نابويل يف �شفقة 

قدرتها التقارير ال�شحافية ب� 36 مليون يورو.

اللجنة املنظمة لنهائيات كاأ�س العامل 
للرماية جتتمع اليوم بالعني

�سمولينغ يرى نف�سه يف روما بعد نهاية اإعارته 
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الفجر الريا�ضي

���ش��ي��ك��ون احل����ذر ال���دف���اع���ي ع��ل��ى راأ������س اأول����وي����ات مدرب 
ميت�شو،  �شريدويفيت�س  ميلوتن  ال�����ش��رب��ي  ال��زم��ال��ك، 
ونظره يف براميدز، الفرن�شي �شيبا�شتيان دي�شابر، عند 
مواجهتهما يف نهائي كاأ�س م�شر لكرة القدم غداً الأحد.

وميتلك الفريقان قوة هجومية هائلة لذا حذر املدربان 
امل�����ش��اح��ات م��ع الت�شديد على  ت���رك  امل��داف��ع��ن م��ن ع���دم 

التحلي برتكيز تام.
و�شيتعن على الزمالك، الذي مل ي�شتقبل اأي هدف حتى 
املا�شي،  ال�شهر  و���ش��ول��ه  منذ  ميت�شو،  ق��ي��ادة  حت��ت  الآن 
واإيريك تراوري  اأنطوي  توخي احلذر من خطورة جون 

ثنائي براميدز على وجه التحديد.
الفوز  يف  هدفن  اأنطوي  الغاين  اجلديد  الوافد  و�شجل 
تراوري  وهز  الثمانية  دور  يف  احلدود  حر�س  على   0-2
لعب بوركينا فا�شو ال�شباك يف الفوز بنف�س النتيجة على 

برتوجت يف قبل النهائي.
بال�شرعة  لعبوه  ويتمتع  �شر�س  املناف�س  ميت�شو:  وق��ال 

واملهارة واخلربة.
ويف امل��ق��اب��ل مي��ل��ك ال��زم��ال��ك، ال��ف��ائ��ز ب��ال��ك��اأ���س 5 مرات 
�شم  بعد  الهجوم  يف  متعددة  خيارات  �شنوات،   6 اآخ��ر  يف 

وعودة  اأون��اج��م  وحم��م��د  بن�شرقي  اأ���ش��رف  امل��غ��رب  ثنائي 
القائد حممود عبد الرزاق )�شيكابال( وم�شطفى حممد 
�شاحب هدف الفوز 1-0 على الحتاد ال�شكندري يف قبل 

النهائي.
بطريقة  الزمالك  �شنواجه  لل�شحافين:  دي�شابر  وق��ال 
متوازنة عك�س ما قدمناه اأمام حر�س احلدود وبرتوجت 
هجومية  ق��وة  امتالكه  حيث  م��ن  يختلف  الزمالك  لأن 

كبرة ول بد من احلذر يف مواجهته.
ويواجه دي�شابر حرة ب�شبب تعدد الإ�شابات يف ت�شكيلته 
برج  اإ�شتاد  يف  املواجهة  قبل  لعبيه  تعايف  يف  ياأمل  لكنه 
العرب والتي �شيح�شرها نحو 20 األف م�شجع معظمهم 

من اأن�شار الزمالك.
وينتظر براميدز، الذي و�شل النهائي لأول مرة، تعايف 
لعبي الو�شط حممد فاروق ونبيل عماد )دونغا( واملدافع 

رجب بكار اإ�شافة اإىل تراوري.
ويكمن التخوف الأكرب من غياب عبد اهلل ال�شعيد �شانع 
الأ�شا�شي وحمور هجمات براميدز  لعب منتخب م�شر 
تتحدد  ومل  ال�شاق  بربلة  اإ�شابة  م��ن  �شكواه  جت��دد  بعد 

فر�س م�شاركته حتى الآن.

دفاعا الزمالك وبرياميدز حتت 
ال�سغط بنهائي كاأ�س م�سر

�شكالوين،  ليونيل  الأرج��ن��ت��ن،  منتخب  م���درب  اأك���د 
اأف�����ش��ل م��ق��ارن��ة ب��ه يف  اأداء  اأن ف��ري��ق��ه ح����اول ت��ق��دمي 
كانت  النهائية  النتيجة  اأن  اإل   ،2019 اأمريكا  كوبا 
التعادل ال�شلبي اأمام ت�شيلي يف الودية التي جمعت بن 

الفريقن اأم�س اجلمعة.
اأقيم على ملعب ميموريال  وعقب انتهاء اللقاء الذي 
قال  الأم��ري��ك��ي��ة،  اأجنلي�س  ل��و���س  مبدينة  كولي�شيوم 
اأداء  هو  الأه��م  كالعادة،  �شحايف:  موؤمتر  يف  �شكالوين 
املجموعة ويف هذا الإطار كانت هناك تفا�شيل مثرة 
�شاأمت�شك  لكنني  ك��ذل��ك،  تكن  مل  واأخ���رى  لالهتمام 

باجلانب الإيجابي.
الفريق مل  اأن  الع��ت��ب��ار  بعن  الأخ���ذ  واأ���ش��اف: يجب 
يحظ بوقت للراحة واجلانب البدين عليه عامل مهم 

للغاية«.
الفريق  تعزيز  اأن��ه حن مت  الأرجنتيني  امل��درب  واأب��رز 
الثاين،  ال�����ش��وط  وط���اق���ة يف  ���ش��ب��اب��اً  اأك����رث  ب��الع��ب��ن 

اأي�شاً  ن�شاعدهم  بذلك  لأننا  املجموعة  لعب  اأعجبني 
على الندماج واحل�شول على دقائق لعب.

ق��دم��ن��اه يف كوبا  وا���ش��ح��ة عما  ف��ك��رة  واأ����ش���اف: لدينا 
اأمريكا و�شعينا لال�شتمرارية والتح�شن.

واعترب �شكالوين ان�شمام لعبن جدد للمنتخب اأمر 
ال�شتفادة  اإمكانية  اأمله يف  عن  للغاية، معرباً  اإيجابي 
من ذلك حن يواجه الألبي�شيلي�شتي منتخب املك�شيك 
الثالثاء املقبل، مبدينة �شان اأنطونيو يف ولية تك�شا�س 

الأمريكية.
وعن هذا اللقاء، قال: اأعتقد اأنه �شيكون لدينا مزيداً 
من الوقت للعمل وكذلك للراحة، الأمر الذي �شي�شمح 

لنا بالو�شول للمباراة يف حالة بدنية وذهنية اأف�شل.
ا�شتلم  ال��ذي  للمدرب  �شحايف  موؤمتر  اأول  يكون  وق��د 
مهامه على راأ�س اجلهاز الفني ل�”الألبي�شيل�شتي” بعد 
خورخي �شامباويل، ل يذكر فيه جنم املنتخب الغائب 

ب�شبب الإيقاف ليونيل مي�شي. 

مي�سي يغيب عن موؤمتر 
مدرب الأرجنتني! للمرة  القدم  ك��رة  مالعب  اىل  للعودة  نيمار  الربازيلي  ي�شتعد 

الأوىل يف املو�شم اجلديد، عندما يخو�س منتخب بالده مباراة 
الأمركية، حم��اول طي  كولومبيا يف مدينة ميامي  ودي��ة �شد 
�شفحة �شيٍف مثقل باإ�شابات وانتقال جمهجَ�س من ناديه احلايل 

باري�س �شان جرمان اىل فريقه ال�شابق بر�شلونة الإ�شباين.
 222( ال��ع��امل  يف  لع���ب  اأغ��ل��ى  ويتح�شر 

 )2017 �شيف  يف  ي��ورو  مليون 
الأ�شفر  ال��ق��م��ي�����س  لرت��������داء 
يف م����ب����اراة ودي������ة ال����ي����وم اأم�����ام 
املقبل  الأ�شبوع  تليها  كولومبيا، 

اأخرى  ودية 

اأمام البرو يف لقاء ثاأري لالأخرة بعد خ�شارتها يف نهائي بطولة 
كوبا اأمركا 2019 اأمام الربازيل الدولة امل�شيفة 3-1.

رفع مدرب منتخب ال�شيلي�شاو تيتي اخلمي�س ال�شتار عن ال�شك 
نيمار  اأن  ر�شميا  باإعالنه  املنتظرة،  ال��ع��ودة  ه��ذه  ب�شاأن  الأخ���ر 
من  اأ�شهر  ثالثة  بعد  كولومبيا  اأم��ام  املرتقب  اللقاء  �شيخو�س 
الغياب عن املالعب، اثر تعر�شه مطلع حزيران يونيو لإ�شابة يف 
كاحله الأمين خالل مباراة ودية �شد قطر، اأبعدته عن البطولة 

الأمركية اجلنوبية.
من  الطبية  الناحية  من  نيمار  تعافى  ال�شيلي�شاو  م��درب  وق��ال 
بطولة  اجلميع،  يعرف  وكما  خو�س،  من  منعته  التي  الإ�شابة 
اأم��رك��ا. يف ح��ال مل يكن ق��ادرا على اللعب، ملا ك��ان قد مت  كوبا 
ان  ل��درج��ة  م�����ش��وؤول��ن  غ��ر  ل�شنا  املنتخب.  اىل  ا���ش��ت��دع��اوؤه 

نفر�س حالة تهدد الو�شع ال�شحي لريا�شي.
تطوره.  م��دى  على  طاقمي  م��ع  “�شنحر�س  وا���ش��اف 
انه م�شتعد للعب وقادر على القيام مبا يطلبه منه 

الفريق«.
و���ش��ت��ك��ون احل���ال���ة ال��ب��دن��ي��ة ل��ن��ي��م��ار حتت 
النجم  يلعب  مل  اذ  ف��ل��وري��دا،  يف  امل��ج��ه��ر 
اأن خا�س  ال��ربازي��ل��ي م���ب���اراة ك��ام��ل��ة م��ن��ذ 
اأبريل  ني�شان   27 يف  فرن�شا  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي 
خ�شره  وال��ذي  الباري�شي  النادي  مع  املا�شي 
اأم������ام ري����ن ب���رك���الت ال���رتج���ي���ح. ه���ي ذك���رى 
اأحد  �شيئة للربازيلي الذي دخل مب�شادة كالمية مع 
ثالث  اإيقافه  اىل  اأدى  م��ا  امل��ب��اراة،  نهاية  بعد  ري��ن  م�شجعي 

مباريات حمليا.
تابع  بعدما  للربازيلي،  �شيئ  مو�شم  �شمن  الإيقاف  عقوبة  اأت��ت 
النهائي  ال���دور ثمن  امل��درج��ات خ���روج فريقه جم���ددا م��ن  م��ن 
القدم عن  اإ�شابة يف  اأبعدته  بعدما  اأوروب��ا  اأبطال  مل�شابقة دوري 
ال�شابق  املو�شم  يف  منه  عانى  لإ�شابة  تكرار  يف  لأ�شابيع،  امللعب 

واأبعدته اأي�شا مطول عن املالعب.
التهامات  فمنذ  امللعب.  اأر���س  على  نيمار  م�شاكل  تقت�شر  ومل 
فنادق  اأح��د  يف  برازيلية  اأزي���اء  عار�شة  باغت�شاب  طالته  التي 
اأغ�شط�س  اآب  اأق��ف��ل يف  امل��ا���ش��ي، يف ملف  اأي���ار م��اي��و  ب��اري�����س يف 
لعدم كفاية الدلة، وال�شكوك حول م�شتقبله واإمكانية مغادرة 
العا�شمة الباري�شية للعودة اىل كاتالونيا، ت�شدر ناي عناوين 

ال�شحف الريا�شية دون اأن تطاأ قدماه اأر�س امللعب.
ويف ظل املفاو�شات ال�شائكة حول احتمال عودته اىل بر�شلونة 
املاأمولة  خواتيمها  اىل  ت�شل  مل  والتي  باري�س،  يف  عامن  بعد 
من قبل الربازيلي، اأبقت اإدارة �شان جرمان نيمار خارج ت�شكيلة 

الفريق يف بداية املو�شم.
و�شتكون الفر�شة �شانحة اأمام نيمار �شد كولومبيا، للفوز جمددا 
بقلوب امل�شجعن الربازيلين، وي�شتعيد مكانته يف ت�شكيلة ان�شم 
الإ�شباين  مدريد  ري��ال  مهاجم  غ��رار  على  �شبان  لعبون  اليها 
مباراته  خو�س  فر�شة  اأم��ام  �شيكون  ال��ذي  جونيور  فيني�شيو�س 

الدولية الأوىل بقمي�س املنتخب الربازيلي.
وكان تيتي قد ا�شتدعى فيني�شيو�س للمرة الأوىل اىل الت�شكيلة 
يف �شباط فرباير املا�شي، لكنه غاب ب�شبب الإ�شابة التي اأبعدته 
ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، وا���ش��ت��ب��ع��د لح��ق��ا ع��ن ب��ط��ول��ة ك��وب��ا اأم���رك���ا يف 

ال�شيف.
قمي�س  بارتداء  الطفولة  اأح��الم  امللكي  النادي  مهاجم  ويعي�س 

املنتخب.
وقال املهاجم ال�شاب على هام�س موؤمتر �شحايف اأقيم قبل املباراة 
الودية اأنا �شعيد لتحقيق هذا احللم. من ال�شعب الت�شديق اأين 
يف �شن ال� 19 اأجد نف�شي هنا )مع املنتخب(، اإىل جانب اأف�شل 

الالعبن، اإىل جانب مثايل الأعلى )نيمار( ولعبن تابعتهم.
قادها  التي  للت�شكيلة  وفيا  تيتي  امل��درب  يبقى  اأن  املتوقع  وم��ن 
من  حيث  ال��ت��ع��دي��الت  بع�س  م��ع  اأم��رك��ا،  ك��وب��ا  بلقب  للتتويج 
اإيفرتون  اجلناح  ح�شاب  على  مركزه  نيمار  ي�شتعيد  اأن  املتوقع 
القارية  امل�شابقة  عن  الأول  غياب  يف  تاألق  “�شيبولينيا” الذي 
بطل  �شيتي  مان�ش�شرت  حار�س  �شيحل  فيما  اأه���داف(،   3 )�شجل 
انكلرتا اإيدر�شون بن اخل�شبات الثالث بدل من امل�شاب األي�شون 
اإيفرتون  ومهاجم  النكليزي،  ليفربول  م��ع  اأوروب���ا  بطل  بيكر 
ري�شارلي�شون مكان مهاجم �شيتي غابريال جي�شو�س املوقوف اثر 

طرده يف النهائي القاري.
يف املقابل يتوجب على كولومبيا ان تتعامل مع غياب النجمن 
لع��ب و���ش��ط ري���ال م��دري��د خامي�س رودري��غ��ي��ز امل�����ش��اب يف ربلة 
ال�شاق، واملهاجم راداميل فالكاو املنتقل موؤخرا اإىل غلطة �شراي 

الرتكي من موناكو الفرن�شي.
على  اأن  ك��رو���س  ك��ارل��و���س  ال��ربت��غ��ايل  كولومبيا  م���درب  وراأى 
منتخبه اأن يتابع تقدمه مع كرة قدم خالقة، من خالل اخرتاق 
لي�س  الهجمات.  ومقاومة  التمريرات  بف�شل  اخل�شوم  دفاعات 
يخلقوا  اأن  بامكانهم  لعبا   11 ل��دّي  ولكن  خارقن   10 ل��دي 

امل�شاكل )للفريق املناف�س( على اأر�س امللعب.
التي  املتاألقة  ال�شورة  عك�س  اإىل  كافيترو�س  منتخب  وي�شعى 
ظهر بها يف دور املجموعات يف م�شابقة كوبا اأمركا الأخرة حيث 
حقق ثالثة انت�شارات، وتنا�شي خ�شارته يف دور ربع النهائي اأمام 
نهاية  مع  ال�شلبي  التعادل  بعد   5-4 الرتجيح  بركالت  ت�شيلي 

الوقت ال�شلي للمباراة.

نيمار يعود اإىل املالعب من بوابة املنتخب 

وافقت حمكمة رو�شية اأم�س على اإطالق �شراح م�شروط 
كوكورين  واألك�شندر  ماماييف  بافل  الدولين  لالعبن 
�شخ�س  من  اأك��رث  على  بالعتداء  لإدانتهما  امل�شجونن 

بينهم م�شوؤول حكومي يف ت�شرين الأول اأكتوبر املا�شي.
ملف  درا�شة  بعد  القليمية  األيك�شييفكا  واأف��ادت حمكمة 
املقدم من حمامي الالعبن اجلمعة، يف  املبكر  الف��راج 
بيان اأنه مت اتخاذ القرار مبتابعة هذه الطلبات وال�شماح 
للمحكومن الذين ينفذون العقوبة بالفراج امل�شروط، 
وذلك بعد الأخذ يف العتبار �شلوك املحكوم عليهم خالل 

احتجازهم.
و15  ع��ام��ا  م��ام��اي��ي��ف )30  اأن  اىل  امل��ح��ك��م��ة  واأ����ش���ارت 
مباراة دولية(وكوكورين )28 عاما و48 مباراة دولية( 
لنحو  بال�شجن  منهما  كل  على  حكم  وال��ذي��ن  و�شقيقه، 
ال�شجن. كما  يف  للخياطة  م�شغل  يف  عملوا  �شهرا،   18
كرة  دورات  يف  احتجازهما  ف��رتة  اأث��ن��اء  الالعبان  �شارك 

قدم مع �شجناء.
اأي��ام ل�شتئناف قرار املحكمة،   10 العامة  النيابة  واأم��ام 
اأعلن موافقته  األيك�شييفكا  العام يف حمكمة  لكن املدعي 

على طلب املحامن.
اأفاد  قد  بطر�شبورغ  �شان  زينيت  ن��ادي  يف  م�شوؤول  وك��ان 
للبحث  كوكورين  مهاجمه  قريبا  �شيلتقي  اأن��ه  م��وؤخ��را 

الذي  ك��را���ش��ن��ودار  ن���ادي  اأو���ش��ح  فيما  م�شتقبله،  ب�����ش��اأن 
يدافع ماماييف عن األوانه اأنه يرغب بالتخلي عنه وعدم 

اإدراجه �شمن قائمة لعبي النادي.
اأكتوبر  الأول  ت�شرين  يف  للمحاكمة  ال��الع��ب��ان  وخ�شع 
قام ماماييف وكوكورين  بعدما  ال�شغب  بتهمة   2018
يف  ال��ت��ج��ارة  وزارة  يف  م�����ش��وؤول  على  بال�شرب  بالتعدي 

مقهى يف اإحدى املناطق الراقية يف العا�شمة الرو�شية.
اأ���ش��رط��ة ك���ام���رات امل��راق��ب��ة ح��ي��ن��ه��ا، اأن اأحد  واأظ���ه���رت 
اأثناء  بكر�شي  ب���اك  ديني�س  امل�����ش��وؤول  ���ش��رب  ال��الع��ب��ن 
الثاين بتوجيه  جلو�شه يف املقهى، ليقوم بعدها الالعب 
من  وع��دد  املقهى  موظفو  يتدخل  اأن  قبل  ل��ه،  �شفعات 

مرتاديه، لإبعاد الالعبن عنه.
واأفادت تقارير �شحافية اأن الالعبن وجها اأي�شا اإهانات 
عن�شرية وعرقية للم�شوؤول ذي الأ�شول الكورية، والذي 

كان يف املقهى برفقة زميل له.
كما اعتدى الالعبان على �شائق مقدمة برامج تلفزيونية 
ال�شائق  لل�شيارات. وقد مت نقل  انتظاره يف موقف  اأثناء 
وفتح  ب��ه��ا،  اأ���ش��ي��ب  ال��ت��ي  اجل���راح  ب�شبب  امل�شت�شفى  اىل 
حتقيق جنائي باحلادثة. وحكم على ماماييف بال�شجن 
لكوكورين،  اأ�شهر  و�شتة  عام  اأ�شهر، مقابل  لعام وخم�شة 

و�شقيق الأخر الذي نال العقوبة ذاتها.

اإطالق �سراح م�سروط للرو�سيني 
ماماييف وكوكورين 

خيم التعادل ال�شلبي على مباراة ودية بن الأرجنتن وت�شيلي رفع خاللها 
والعرتا�شات  ال��زائ��دة  اخل�شونة  ب�شبب  �شفراء  بطاقات   10 احل��ك��م 
لو�س  مدينة  يف  كولي�شييم  م��ي��م��وري��ال  ملعب  على  واأق��ي��م��ت  امل��ت��ك��ررة، 

اأجنلي�س الأمركية.
امل�شاب  جنمها  اخلمي�س،  اأقيمت  التي  امل��ب��اراة  يف  الأرج��ن��ت��ن  وافتقدت 
ليونيل مي�شي، املوقوف ثالثة اأ�شهر على خلفية انتقاده الالذع للتحكيم 
امل��درب ليونيل �شكالوين  اأمركا الأخ��رة، فيما قرر  خالل بطولة كوبا 
اأغويرو  �شرخيو  الإنكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  مهاجم  ا�شتدعاء  ع��دم 

وجناح باري�س �شان جرمان الفرن�شي اأنخل دي ماريا.

يف املقابل قاد األيك�شي�س �شان�شي�س املنتقل حديثا على �شبيل الإعارة اإىل 
اإنرت الإيطايل من مان�ش�شرت يونايتد النكليزي هجوم ت�شيلي، من دون 

اأن ينجح يف فك رموز الدفاع الرجنتيني.
و�شبق للمنتخبن اأن التقيا يف منا�شبات عدة اأبرزها نهائي بطولة كوبا 
اأمركا عامي 2015 و2016 حيث فازت ت�شيلي يف املنا�شبتن، لتحرم 
 .1993 منذ  القارية  البطولة  يف  انتظاره  طال  تتويج  من  الأرجنتن 
كما تواجها يف الن�شخة الأخرة من البطولة الأمركية اجلنوبية التي 
يف   1-2 اأرجنتينيا  اللقاء  وانتهى  ال�شيف،  ه��ذا  ال��ربازي��ل  ا�شت�شافتها 
مباراة حتديد املركز الثالث، فيما عاد اللقب لأ�شحاب الر�س بفوزهم 

على البرو 1-3.
ال�شفراء يف مباراة  البطاقة  الأمركي جاير ماروفو  اللقاء  ورفع حكم 
من  املتكررة  والعرتا�شات  الزائدة  اخل�شونة  ب�شبب  م��رات   10 الأم�س 

قبل لعبي الفريقن، منها ثالث بطاقات يف الدقائق ال� 15 الأوىل.
و�شط  م��رر  عندما   23 الدقيقة  يف  الت�شجيل  تفتتح  الأرجنتن  وك��ادت 
لوت���ارو  اىل  ك���رة  �شيل�شو  ل��و  ج��ي��وف��اين  الن��ك��ل��ي��زي  هوت�شرب  ت��وت��ن��ه��ام 
مارتينيز عند حافة املنطقة، ومنه اإىل جنم يوفنتو�س باولو ديبال الذي 
�شيتي  مان�ش�شرت  يف  الحتياط  ح��ار���س  ب��رباع��ة  اأنقذها  قوية  ك��رة  �شدد 

النكليزي كالوديو برافو.

وح�شلت ت�شيلي على اأخطر الفر�س قبل خم�شة دقائق من نهاية ال�شوط 
الأول عندما اأجرب لعب الو�شط ت�شارلز اأرانغيز حار�س بورتو الربتغايل 

اأغو�شتن مار�شي�شن على التدخل للحفاظ على نظافة �شباكه.
ت�شيلية  واأب��رزه��ا  ال��ث��اين،  ال�شوط  يف  الفر�س  اإه���دار  املنتخبان  وت��ب��ادل 
بعدما مرر اإدواردو فارغا�س كرة اإىل �شيزار بيناري�س �شددها قوية ارتدت 
من القائم. واأطلق احلكم �شافرة النهاية على وقع اإهدار كوارتا فر�شة 

اأخرة ملنتخب ال� “األبي�شيلي�شتي” بعدما اأ�شابت راأ�شيته القائم )88(.
وتلعب الأرجنتن ودية ثانية اأمام املك�شيك يف �شان اأنتونيو الثالثاء، فيما 

حتل ت�شيلي �شيفة على هندورا�س.

وت�سيلي  الأرجنتني  ودية  يف  �سلبي  وتعادل  �سفراء  بطاقات   10

النادي  الإ�شباين  مدريد  ري��ال  لع��ب  بيل،  غاريث  الويلزي،  النجم  فاجاأ 
الوقت  يف  الفريق  �شفوف  يف  ب�شعادة  يلعب  ل  باأنه  مفاده  بت�شريح  امللكي 

احلايل، لكنه اأ�شار يف الوقت نف�شه اإىل احرتافيته.
امللكي  �شفوف  عن  الرحيل  من  قريبا  ك��ان  عاما(   30( الويلزي  والنجم 
مل  ال�شفقة  لكن  ال�شيني،  ال���دوري  �شوب  متجها  اجل��اري  املو�شم  مطلع 
الدين  امل��درب زين  النهاية و�شط تقارير تتحدث عن خالفات مع  تتم يف 
اأتفهم  زي��دان. وخالل مقابلة خا�شة مع �شبكة �شكاي �شبورت�س قال بيل: 
اأنني اأ�شبحت كب�س فداء اأكرث مما ينبغي. ل تبدو هذه التهامات عقالنية 
وكذلك لي�شت عادلة. واأ�شاف نهاية املو�شم املا�شي كانت �شعبة، ل ميكن 
اإنكار ذلك، لي�س فقط يل واإمنا للفريق ككل. لن اأقول اإنني األعب ب�شعادة 
اأك��ون حمرتفا واأعطي كل ما لدي  األعب  األعب وعندما  النهاية  ولكني يف 
املو�شم  ب��داي��ة  قبل  الرحيل  م��ن  اق��رتاب��ه  وع��ن  لبلدي.  اأو  لفريقي  ���ش��واء 
اأمينا، وافرت�س  اأك���ون  اأن هناك كثر م��ن ال���ش��ط��راب ك��ي  اأع��ل��م  اجل���اري 
اأنها م�شاألة خا�شة بيني و بن النادي. لن اأحتدث اأكرث عن الأمر، ا�شاألوا 
النادي. وقال بيل: مع بداية مو�شم الإعداد اأبقيت راأ�شي لالأ�شفل )كناية 
عن عدم اللتفات لالنتقادات( وكنت اأعلم اأن هناك الكثر من الأحاديث اإذ 

يقول النا�س اجليد وال�شيئ واأي ما يريدونه.
وخالل حواره اأو�شح النجم الويلزي مل يكن اأ�شواأ وقت يف م�شرتي ولكنه 
اأتعامل مع هذه الأو�شاع فالأمر يتعلق بعدم  اأعرف كيف  مل يكن مثاليا. 

النخراط فيها. ُتكافئ عندما تعمل ولقد بداأت املو�شم ب�شكل جيد.
 232 ���ش��ارك يف   2013 م��دري��د يف  ري��ال  اإىل  بيل  غ��اري��ث  ان�شمام  ومنذ 
مباراة و�شجل 102 هدفا واأر�شل 66 متريرة حا�شمة، وتوج بيل ب�14 لقبا 

مع النادي امللكي، منها لقب يف الدوري و4 يف دوري اأبطال اأوروبا.

ت�سريح مفاجئ من بيل يحرج 
ريال مدريد 



�سقيقتان م�سابتان بال�سرطان تنجبان بفارق اأ�سابيع 
�شقيقتان  اأجن��ب��ت  ال��درق��ي��ة،  ال��غ��دة  ���ش��رط��ان  م��ن  معاناتهما  بعد 

اأمريكيتان قبل اأ�شهر اأول طفلتن لهما بفارق اأ�شابيع قليلة.
بعدما عانت جي�س “40 عاماً” من مر�س �شرطان الغدة الدرقية، 
وخ�شعت للعالج لعدة اأ�شهر، �شّخ�س الأطباء اإ�شابة �شقيقتها اآيل 

“32 عاماً” باملر�س نف�شه .
وحل�����ش��ن احل���ظ ت��ع��اف��ت جي�س ب�شكل ك��ام��ل م��ن امل��ر���س، وب���داأت 
والإ�شراف على  ال�شغرى،  ل�شقيقتها  الدعم  اأن��واع  بتقدمي جميع 

عالجها وتلبية جميع متطلباتها حتى متاثلت لل�شفاء.
واأثناء اإ�شرافها على عالج �شقيقتها حملت جي�س بطفلتها الأوىل 
وو�شعتها يف �شهر مايو قبل وقت ق�شر من �شفاء �شقيقتها التي 

حملت بدورها وو�شعت طفلتها الأوىل بعد �شهرين.
وقالت اآيل معلقة على جتربتها املريرة مع املر�س: “ لقد اأُ�شبت 
بال�شدمة عندما قيل يل باأين م�شابة بال�شرطان، وكان املوت اأول 
�شيء اأفكر به، مل اأرغب باأن األقى نف�س امل�شر الذي لقيه والدي 

الذي تويف قبل �شنوات مبر�س ال�شرطان«
عالجي،  فرتة  اأثناء  كثراً  جي�س  �شقيقتي  “�شاعدتني  واأ�شافت 
وا�شتفدت من جتربتها لأنها كانت م�شابة بنف�س املر�س، اأنا �شعيدة 
جداً لأننا جتاوزنا حمنتنا، ولأننا �شنتمكن من تربية طفلتينا دون 

ال�شعور بالقلق حيال م�شرهما«.
الأدوية  بتناول  �شي�شتمران  واآيل  جي�س  ب��اأن  بالذكر  اجلدير  من 
طوال حياتهما بعد اأن مت ا�شتئ�شال الغدد الدرقية لديهما، بح�شب 

ما نقل موقع “ميرتو” الإلكرتوين.

كيف اجتمع 97 كلبا يف بيت واحد؟
يف موقف نبيل، جمعت اإحدى �شكان جزر البهاما ع�شرات الكالب 
يف منزلها، حلمايتها من الإع�شار “دوريان” الذي اجتاح اجلزر، 

الثنن، خملفا 5 قتلى على الأقل.
وقالت �شيال فيليب�س، وهي مدير ملجاأ للكالب ال�شالة يف البهاما، 
اإنها اأح�شرت 97 من الكالب واجلراء داخل منزلها حلمايتهم من 
الإع�شار دوريان، ح�شب ما اأ�شارت �شبكة “فوك�س نيوز” الإخبارية 

الأمركية.
غرف  تظهر  “في�شبوك”،  م��وق��ع  على  ���ش��ورا  فيليب�س،  ون�شرت 

منزلها مكتظة بالكالب من جميع الأحجام والأنواع.
داخل  و79 منهم  داخل منزيل  كلبا   97 “هناك  فيليب�س:  وقالت 
غرفة نومي الرئي�شة. لقد كان الأمر جنونيا منذ الليلة املا�شية، 
يحرتمون  الأق��ل  على  لكنهم  توقف،  دون  حاجتهم  يق�شون  فهم 

�شريري ومل يجروؤ اأحد منهم على القفز فيه«.
واأ�شافت املتطوعة: “كل جزيرة لديها وفرة من الكالب امل�شردة، 
ق��ل��ب��ي ي��ن��ف��ط��ر ل��ل��ك��الب ال��ت��ي ل جت���د م��ك��ان��ا ت��خ��ت��ب��اأ ف��ي��ه خالل 

الإع�شار«.
األف  ب��اأك��رث م��ن  اع��ت��ن��ى  ت��دي��ره  ال��ت��ي  امل��ل��ج��اأ  اأن  واأك����دت فيليب�س 
الوطني  امل��رك��ز  وذك���ر  اأع����وام.   4 قبل  افتتاحه  منذ  م�����ش��رد،  كلب 
لالأعا�شر، ومقره ميامي، يف اأحدث تقاريره، اإن “دوريان”، اأحد 
اأقوى اأعا�شر املحيط الأطل�شي، ظل فوق جزيرة غراند بهاما ملدة 
36 �شاعة بحلول ال�شاعات الأوىل من م�شاء الثنن، ومن املتوقع 

اأن يبقى حتى �شباح الثالثاء على الأقل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ربح جائزة »املليون اليورو« بخطة حمكمة
بعد 15 عاما، متكن املحامي الأملاين يان �شرتو من حتقيق ما ت�شبو اإليه نف�شه يف احل�شول على اجلائزة الكربى، 
واأثمرت جهوده اأخرا. اجلهود التي بذلها هذا املحامي مل تكن عادية، فقد قام باإن�شاء �شتوديو مماثل لالأ�شتوديو 
واملوؤثرات  النخيل  اأ�شجار  ذل��ك  يف  مبا  ال�شهر،  املليون؟”  �شربح  “من  برنامج  من  الأملانية  للن�شخة  الأ�شلي، 

ال�شوتية، وذلك يف قبو منزله يف مدينة هامبورغ.
وبعد �شنوات من رف�س طلبه بامل�شاركة يف الربنامج، متت دعوة املحامي يان �شرتو اأخرا اإىل الربنامج، كمكافاأة 

على ولئه، وذلك يف الذكرى الع�شرين لنطالقة الربنامج الأملاين، الذي �شادف يوم الثنن.
وقال �شرتو مل�شيف الربنامج غونرت يوخ اإنه مل يفوت اأي حلقة من حلقات الربنامج البالغ عددها 1407 حلقة، 
منوها اإىل اأنه كان يهرب من الحتفالت العائلية عندما كان مراهقا مل�شاهدة الربنامج، عندما اأطلق يف مو�شمه 
الأول. واأ�شار �شرتو اإىل اأنه اعتاد على الإجابة عن الأ�شئلة والإجابات بعد ذلك، حماول اأن يتعلم اأكرب عدد ممكن 
الإجابات ال�شحيحة عن ظهر قلب، واأنه كان يدعو اأ�شدقاءه لإقامة م�شابقات �شبيهة مب�شابقات الربنامج، التي 
كانوا يتحولون فيها بن اأدوار املت�شابق وم�شيف الربنامج. وقال يف ت�شريح ل�شحيفة “بيلد” الأملانية اإن حقيقة 
التي منحته  ال�شوتية واحل�شية  املوؤثرات  كل  به، مع  ال�شتوديو اخلا�س  املحاولة يف  16 عاما يف  اأم�شى نحو  اأنه 
الأف�شلية حن جاء املوعد و�شارك بالربنامج احلقيقي. واأ�شار اإىل اأنه على الرغم من كل املحاولت يف ال�شتوديو 
اخلا�س به، والرف�س امل�شتمر للم�شاركة، اإل اإنه �شعر بالرهبة عندما كان يجل�س اأمام م�شيف الربنامج غونرت يوخ، 

خ�شية اأن تاأتي حلظة التعتيم، التي تفيد باأنه خ�شر.
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اأف�سل واأ�سواأ مدن العامل للعي�س
ت�شدرت فيينا لل�شنة الثانية على التوايل ت�شنيفا للمدن التي يحلو فيها 

العي�س، فيما اأتت مدينة عربية يف املركز الأخر.
بعدما  توفرها  التي  اخلدمات  ج��ودة  بذلك  النم�شاوية  العا�شمة  واأك��دت 
ال�شنوي،  الت�شنيف  ه��ذا  املا�شي  العام  تت�شدر  اأوروب��ي��ة  مدينة  اأول  كانت 
الربيطانية  للمجلة  يونيت” التابعة  اإنتلجن�س  “اإكونومي�شت  تعده  الذي 
الأ�شبوعية “ذي اإكونومي�شت«. وقال معدو التن�شيف اأن بنى فيينا التحتية 
والطبي  والرتبوي  الثقايف  ال�شعيد  على  توفره  وما  فيها  الهواء  ونوعية 
ح�شلت  التوايل  على  الثانية  ولل�شنة  م�شتقرة.  بيئة  يف  مثاليا  يكون  يكاد 
فيينا على عالمة 99،1 من اأ�شل 100 متقدمة على ملبورن الأ�شرتالية 
)98،4( التي بقيت ل�شنوات مت�شدرة للت�شنيف و�شيدين الأ�شرتالية اأي�شا 
)98،1(. وهيمنت اأ�شرتاليا وكندا على ت�شنيف اأف�شل 10 مدن مع ثالث 
مدن لكل منهما اإىل جانب اليابان مع طوكيو واأو�شاكا. وحلت كوبنهاغن يف 
املرتبة التا�شعة عامليا. وتراجعت باري�س 6 مراتب وحلت يف املركز اخلام�س 

والع�شرين، ب�شبب تاأثر حركة ال�شرتات ال�شفراء.
وتقّيم 140 مدينة �شنويا على �شلم من مئة نقطة ا�شتنادا اإىل �شل�شلة من 
واإمكانية  العام  النقل  و�شبكات  واجلرمية  املعي�شة  م�شتوى  منها  املوؤ�شرات 
ال��ط��ب��ي��ة وال���ش��ت��ق��رار القت�شادي  ال��ت��ع��ل��ي��م واخل���دم���ات  احل�����ش��ول ع��ل��ى 
على  املناخي  التغر  تاأثر  معيار  املوؤ�شر  �شم  الأوىل  وللمرة  وال�شيا�شة. 
جودة العي�س مما اأثر �شلبا على ت�شنيف نيودلهي والقاهرة ب�شبب “نوعية 

الهواء ال�شيئة ومتو�شط احلرارة.. وعدم توافر املياه ب�شكل كاف«.
املرتبة ما  ال�شورية دم�شق، وحلت لغو�س يف  العا�شمة  الت�شنيف  وتذيلت 

قبل الأخرة فداكا وطرابل�س وكرات�شي.

»اأطول �سجرة« يف الأمازون تنجو من احلرائق
يبلغ  الأم���ازون  �شجرة” يف  “اأطول  اإن  وبرازيليون  بريطانيون  باحثون  ق��ال 
�شا�شعة من  التي جتتاح مناطق  باحلرائق  لي�شت مهددة  88 مرتا،  ارتفاعها 
للعلوم  العامة  الأمانة  ن�شرتها  التي  العلماء  اأعمال  واأ�شارت  املدارية.  الغابة 
والتكنولوجيا التابعة لولية اأمابا اإىل اإن قطر ال�شجرة الواقعة يف “حممية” 
لالأ�شجار العمالقة يف �شمال الربازيل عند حدود وليتي بارا واأمابا، يبلغ 5.5 
املنطقة  يف  منت�شرة  الأ�شجار  وه��ذه  اإك�شيل�شا«.  “دينيزيا  نوع  من  وهي  مرت، 
اإريك با�شتو�س املكلف  اأو�شح  60 مرتا” على ما  “يبلغ ارتفاعها عموما  لكن 
لو�س  جامعة  من  باحثون  اأغ�شط�س  يف  اأجراها  التي  التحقيق  اأعمال  تن�شيق 
فالي�س دي جيكيتينيونيا وجامعتي كامربيدج و�شوان�شي الربيطانيتن. وقد 
مت ر�شد الأ�شجار بف�شل جم�شات جوية. واأو�شح الباحث “هذا اكت�شاف مهم 
الغابة ل  داخ��ل  وب�شبب وجودها  الأ�شجار.  واجبنا احلفاظ” على هذه  ومن 
تهدد احلرائق املرتبطة بقطع اأ�شجار الغابات يف مناطق �شا�شعة من الأمازون، 
“فران�س  لوكالة  الهيئة  يف  م�شوؤول  اأو�شح  ما  على  العمالقة،  ال�شجرة  هذه 

في�سبوك تطلق خا�سية 
التعرف على الوجه للجميع 
الإلكرتوين  في�شبوك  م��وق��ع  ب���داأ 
ب���ت���وف���ر خ��ا���ش��ي��ة ال���ت���ع���رف على 
املوقع،  م�شتخدمي  جلميع  الوجه 
باختيار  اإل  ت���ف���ّع���ل  ل����ن  ل��ك��ن��ه��ا 

امل�شتخدم.
في�شبوك  ق��ال  ر�شمية  م��دون��ة  ويف 
الوجه  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  خا�شية  اإن 
اجل���دي���دة ���ش��ت��ك��ون م��غ��ل��ق��ة، اإل يف 

حال تفعيلها من قبل امل�شتخدم.
�شيتم  اخلا�شية،  تفعيل  ح��ال  ويف 
يف  الأ�شخا�س  وجوه  على  التعرف 
والفيديوهات  اجلماعية  ال�����ش��ور 

ب�شكل اأوتوماتيكي.
امل�شتخدمن  اإن  في�شبوك  وق���ال 
�شي�شتقبلون اإ�شعارا ب�شاأن اخلا�شية 
اجلديدة الآن، و�شيتم خالله اإدراج 
التعليمات واختيار تفعيل اخلدمة 

من عدمه.
خا�شية  على  في�شبوك  و�شيعتمد 
ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ال����وج����ه لإر�����ش����ال 
امل�����ش��ت��خ��دم��ن اإ����ش���ع���ارا ح���ن يتم 
من�شورات  يف  وج��وه��ه��م  ا�شت�شعار 
�شفحات  اأي  اأو  لأ����ش���دق���ائ���ه���م 

اأخرى.
يف  مفيدة  اخلا�شية  هذه  و�شتكون 
حال ا�شتخدم اأ�شخا�س اأو �شفحات 
علمه،  دون  م��ن  امل�شتخدم  ���ش��ورة 

حيث �شتعلمه اخلا�شية بذلك.
����ش���ت���ق���رتح اخل���ا����ش���ي���ة على  ك���م���ا 
يف  الأ�شخا�س  اأ�شماء  امل�شتخدمن 

ال�شور، اإذا ما رغبوا يف اإ�شافتهم.
وتاأتي اخلا�شية و�شط “قلق كبر” 
الوجه،  على  التعرف  خا�شية  من 
جديدا” يف  “بابا  تفتح  ق��د  ال��ت��ي 
ع���امل خ���رق اخل�����ش��و���ش��ي��ة وجمع 

البيانات عن امل�شتخدمن.

خمرجتان �سعوديتان 
مبهرجان البندقية ال�سينمائي 
املن�شور  هيفاء  ال�شعوديتان  املخرجتان  حملت 
البندقية  م��ه��رج��ان  اإىل  ر���ش��ال��ة  اأم���ن  و���ش��ه��د 
من  لب��د  فيلميهما..  ج��ان��ب  اإىل  ال�شينمائي 
“املر�شحة  وف��ي��ل��م  و���ش��م��اع��ه��ن.  ال��ن�����ش��اء  روؤي����ة 
بن  م��ن  واح���د  ه��و  املن�شور  لهيفاء  املثالية” 
الذهبي  الأ�شد  جائزة  على  تتناف�س  فيلما   21
ويحكي  ل��ل��م��ه��رج��ان،  ال��ر���ش��م��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ة  يف 
جن�شها  ب�شبب  حت��دي��ات  ت��واج��ه  طبيبة  ق�شة 
وهو  البلدية.  لرئا�شة  ال��رت���ش��ح  ت��ق��رر  عندما 
اأحد فيلمن قدمتهما خمرجات للتناف�س على 
م�شابقة هذا العام. اأما فيلم “حرا�شف” ل�شهد 
الر�شمية،  امل�شابقة  وال��ذي عر�س خ��ارج  اأم��ن، 
فيدور حول فتاة تنجو من براثن �شكان قريتها 
امل��وؤم��ن��ن ب���اخل���راف���ات وال���ذي���ن ي��ع��ت��ق��دون اأن 
اأن تو�شل  لعنة حلت عليها. وتاأمل املخرجتان 
اأف��الم��ه��م��ا ر���ش��ال��ة ع��ن مت��ك��ن امل����راأة . وقالت 
هو  )للفيلم(  بطلة  “تقدمي  لرويرتز  املن�شور 

متكن غر مبا�شر للن�شاء«.

طفلة مبتورة ال�ساقني.. عار�سة �سهرية      
يف العام املا�شي، �شطع جنم ديزي ماي دمييرتي البالغة 
املو�شة  ع��امل  يف  برمنغهام،  من  �شنوات  �شبع  العمر  من 

على الرغم من اأنها مبتورة ال�شاقن.
ومت الإعالن موؤخراً عن اأن ديزي ماي �شت�شبح اأول طفلة 
اأ�شبوع املو�شة يف نيويورك.  مبتورة الأط��راف ت�شارك يف 
اأنها �شت�شارك يف عر�س خا�س  اأي�شاً عن  كما مت الك�شف 
لالأزياء على قمة برج اإيفل خالل اأ�شبوع املو�شة يف باري�س 

يف 27 �شبتمرب “اأيلول” اجلاري.
“تتحلى  �شي  بي  بي  األيك�س، ملحطة  الطفلة  وال��د  وق��ال 
من  مكنتها  �شلبة  واإرادة  �شاحرة،  باإطاللة  م��اي  دي��زي 
ت��خ��ط��ي اإع��اق��ت��ه��ا.. اأن����ا �شعيد ج����داً لأن��ه��ا ���ش��ت�����ش��ارك يف 

فعاليات عاملية �شهرة فهي ت�شتحق ذلك«.
وك���ان���ت ال��ط��ف��ل��ة امل�����ش��اب��ة ب��ح��ال��ة ���ش��ح��ي��ة ت��ع��رف با�شم 
الهيميليا الليفية، وهي عيب خلقي، قد خ�شعت لعملية 
برت ال�شاقن بعدما تفاقمت حالتها ال�شحية، بح�شب ما 

نقل موقع “ميرتو” الإلكرتوين. 

ال�سرطة تك�سف حقيقة »�سيدة امل�ساحيق«
قيد  لتجنب وقوعها  �شعيا  ال�شرطة  �شيدة خداع  حاولت 

العتقال، فانتحلت �شفة ابنتها يف حيلة مل جتِد نفعا.
تدعى  التي  ال�شيدة  اأن  اأم��رك��ي��ة  اإع���الم  و�شائل  وق��ال��ت 
غار�شيا، وهي من ولية يوتا، كانت يف �شيارة دون لوحات 
ابنتها  �شخ�شية  تقم�س  ح��اول��ت  خم���درة،  م���واد  ومعها 

بكمية كبرة من م�شاحيق التجميل.
اإنها  ق��ال��ت  هويتها،  ع��ن  �شرطة  �شابط  �شاألها  وعندما 
ال�38  ���ش��اح��ب��ة  الأم  وادع����ت  ث��ب��وت��ي��ة،  اأوراق  مت��ت��ل��ك  ل 
مر�شيد�س،  وا�شمها   ،1998 عام  مواليد  من  اأنها  عاما، 
فاإن  يو تي يف” املحلية،  “كي  ابنتها. ووفقا ملحطة  ا�شم 
لكن  امل��ح��دد،  بال�شم  �شجالته  يف  بحثا  اأج��رى  ال�شابط 
انك�شاف  وب��ع��د  خم��ت��ل��ف.  ب�شكل  ل��ف��ت��اة  ك��ان��ت  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
ال�شرطة  خ��داع  يف  ف�شلت  اأنها  غار�شيا  عرفت  احلقيقة، 
غار�شيا  على  القب�س  ومت  احلقيقية.  هويتها  وق��دم��ت 
بتهمة تقدمي معلومات �شخ�شية خطاأ بغر�س التخفي، 

ف�شال عن حيازة خمدرات والقيادة دون ترخي�س.

قنا�س بارع ينقذ فتاة من موت حمقق
اإنقاذ  م��ن  مت��ّك��ن  قنا�شا  اأن  بريطانية،  �شحيفة  ذك���رت 

امراأة احتجزت كرهينة لدى خاطفها.
القنا�س  اأن  “ديلي ميل” الربيطانية،  واأك��دت �شحيفة 
احتجزت كرهينة لدى خاطفها،  ام��راأة  اإنقاذ  متّكن من 
التفاو�س الفا�شل بن  اأكرث من �شاعتن من  وذلك بعد 

ال�شرطة واخلاطف لإطالق �شراحها.
داخل  املو�شوعة  املراقبة  اأن كامرات  ال�شحيفة  واأف��ادت 
ال�شن،  جنوبي  “ناننينغ”،  مدينة  اأنفاق  مرتو  حمطة 
قد اأظهرت م�شاهد لرجل اختار امراأة ع�شوائيا، وهددها 

ب�شكن، و�شحبها بيده اإىل اإحدى زوايا املرتو.
ال�شرطة  م��ن  اأف���راد  و���ش��ول  ف��ور  اأن��ه  ال�شحيفة  واأوردت 
يدعى  ال���ذي  اخل��اط��ف،  م��ع  بالتفاو�س  ب���داأوا  ال�شينية 
ال�شن،  يف  الإره����اب  مكافحة  ل��دى  ويعمل  ه���او،  ت�شنغ 
لإخ�����الء ���ش��ب��ي��ل امل������راأة، ول��ك��ن��ه رف�������س، ومل ي��ك�����ش��ف عن 
مطالبه وال�شبب من وراء اختطافها، بينما كان القنا�س 

يجهز �شالحه لقن�س اخلاطف. االأمري الياباين هي�صاهيتو ، جنل ويل العهد اأكي�صينو خالل جولة حول حقول االأرز يف بوناخا، بوتان. حيث بلغ االأمري هي�صاهيتو من العمر 13 عاًما يوم اأم�ض 6 �صبتمرب، 2019. رويرتز

اأ�سد ال�سريك يباغت 
�سيدة »على وجهها« 

ابنتها  رف��ق��ة  رو�شية  �شيدة  ذه��ب��ت 
ال�شتمتاع  اأج����ل  م��ن  ���ش��رك  اإىل 
لكن  هناك،  الرتفيهية  بالعرو�س 
بعدما  م��اأ���ش��اة  اإىل  حت���ول  الأم�����ر 
باغتها اأ�شد واأ�شابها بجروح كادت 
التفا�شيل  ويف  ب�شرها.  تفقدها 
“مرور”  �شحيفة  اأوردت  ال��ت��ي 
 ( األ��ي��ون��ا  كانت  فقد  الربيطانية، 
ترفيهيا  عر�شا  ت�شاهد  عاما(   25

يف �شرك مبدينة رو�شية.
ال��ب��ال��غ��ة من  اب��ن��ت��ه��ا  الأم  وت��رك��ت 
العر�س،  مل�شاهدة  �شنوات   4 العمر 
بينما ذهبت خارج خيمة ال�شرك، 
من اأجل تدخن �شيجارة، وجتولت، 
اأقفا�س  ق�����رب  ت����ع����رف،  اأن  دون 
احل��ي��وان��ات. وف��ج��اأة، تقول الأم يف 
خملب  ل�شربة  تعر�شت  �شهادتها، 
القف�س” على  “بن ق�شبان  اأ�شد 

وجهها، واأ�شافت: “لقد �شعقت«.
“مرور”  ن�شرتها  �شور  واأظهرت 
ال�شيدة  راأ�������س  يف  ق���وي���ة  ج���روح���ا 
ال��رو���ش��ي��ة، واأخ���ف���ت وج��ه��ه��ا التي 
اأي�شا جل��روح، خا�شة عند  تعر�س 
الأ�شد  اإن  ال�شيدة  العينن. وقالت 
القف�س،  داخ���ل  اإىل  ج��ره��ا  ح���اول 
اأن تفقد الوعي وجتد نف�شها  قبل 
اإدارة  اإن  واأ���ش��اف��ت  امل�شت�شفى.  يف 
����ش���رك ط��ل��ب��ت م��ن��ه��ا ع����دم اإب����الغ 
ال�����ش��رط��ة ال��رو���ش��ي��ة ع��ن احل���ادث، 
حتى ل يتعر�س ال�شرك لعقوبات، 
العالج  بتقدمي  التعهد  مقابل  يف 
اأن  ال��ع��رو���س  واأك���د م�شوؤولو  ل��ه��ا. 
احل���ي���وان امل���وج���ود يف ال��ق��ف�����س ل 
وقت  ل��ك��ن يف  ال��ك��ل��ب،  داء  ي��ع��اين 
دون  املدينة  ال�شرك  غ��ادر  لح��ق، 
جتميلية  ج��راح��ة  ب��اإج��راء  التكفل 

لها.

ذهب لي�سطاد يف البحر.. فا�سطاد نف�سه
قد تبدو فكرة ال�شيد م�شاألة رائعة، وكذلك فكرة 
الغو�س، وحن جتمعهما معا، ت�شبح فكرة جميلة 
للغاية وت�شتحق القيام بها، كما ميكن اأن تتحول 

اإىل جتربة حياتية مثرة.
اأف����ري����ق����ي م����ن حتويل  ومت����ك����ن ك����اه����ن ج����ن����وب 
�شاطئ  قبالة  البحر  يف  وال�شيد  الغو�س  ف��ك��رة 
�شكوتبرغ، جنوبي دوربان، اإىل “جتربة مثرة” 

بكل معنى الكلمة.
وحت���ول���ت احل���ادث���ة ال��ت��ي وق��ع��ت ل��ل��ك��اه��ن كوين 
هالويل، من اأمكوما�س، يف جنوب اأفريقيا، ال�شبت 
على  اأطلق  عندما  املاأ�شاة،  ي�شبه  ما  اإىل  املا�شي، 
نف�شه رحما، بوا�شطة بندقية الرمح، عن طريق 

اخلطاأ.
اإىل مرت،  فقد اخرتق الرمح، الذي ي�شل طوله 
وج��ه��ه ف��دخ��ل م���ن ج��ه��ة اخل���د الأمي�����ن لوجهه 
وخرج من قرب الأذن الي�شرى، بح�شب ما ذكرت 

�شحيفة “اإندبندنت” الربيطانية.
وقال هالويل، البالغ من العمر 48 عاما، ل�شحيفة 

“�شنداي تريبيون” اجلنوب اأفريقية، بينما كان 
بيرتماريت�شبورغ  م�شت�شفى  يف  ال��ف��را���س  طريح 
بينما  البحر  اأر���س  على  بندقيتي  و�شعت  “لقد 
ك��ن��ت اأح�������اول اإخ�������راج ب��ع�����س ال���ط���ع���وم م���ن بن 

ال�شخور«.
موجة  “جاءت  ال��ل��ح��ظ��ة  ت��ل��ك  يف  اأن����ه  واأ�����ش����اف 
ك���ب���رة.. وح���اول���ت ا���ش��ت��ع��ادة ال��ب��ن��دق��ي��ة، ل��ك��ن “ 
فانطلق  ال��زن��اد  على  �شغطت  اخلطاأ”  بطريق 

الرمح يف وجهي«.
خده  م��ن  دخ��ل  ال�شهم  اأن  هالويل  ح��ظ  وحل�شن 
اأن  الي�شرى دون  اأذن���ه  ق��رب  الأمي���ن وخ���رج م��ن 

ي�شيب دماغه وعينيه.
راأ�شه  اأنه يف تلك اللحظة حاول حتريك  واأو�شح 
اأنه  ع��ن��ده��ا  واأدرك  ذل����ك،  م��ن  يتمكن  مل  ل��ك��ن��ه 

امل�شاألة تتعلق بالرمح.
وقال اإنه متكن من الوقوف، وحاول طوال الوقت 
اأن يبقى م�شتيقظا، وعندما خرج من املاء وتوجه 

اإىل ال�شاطئ، �شرخ طالبا امل�شاعدة من النا�س.

كارا ديليفني..عار�سة 
الأزياء الأعلى اأجرًا

ت�شدرت عار�شة الأزياء العاملية  كارا ديليفن  قائمة الأعلى اأجراً، اإذ ح�شلت 
على ما يزيد عن 21.5 مليون جنيه اإ�شرتليني يف العام املا�شي.

من  البالغة  الأيقونية  العار�شة  مو�س  كيت  على  الأج��ر،  بهذا  ك��ارا،  تفوقت 
العمر 45 عاما، وروزي هنتنغتون وايتلي، البالغة 32 عاًما، اللتن ك�شبتا 9 

مالين جنيه اإ�شرتليني، و8 مالين جنيه اإ�شرتليني العام املا�شي.
و�شاعفت كارا ديليفن، بهذه الأرباح مكا�شبها يف الأ�شهر 12 املا�شية، حيث 
ربحت يف عام 2017، 12.46 مليون جنيه اإ�شرتليني، ويعتقد اأن هذا ب�شبب 
 Harvey العقارية،  عائلتها  اإم��رباط��وري��ة  اإدارة  طريق  عن  اأرباحها  زي��ادة 
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