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الإمارات تدين القرار الرتكي 
اإر�سال قوات ع�سكرية اإىل ليبيا

•• اأبوظبي-وام:

اإر�سال قوات  الرتكي  القرار  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دول��ة  اأدان��ت 
الدولية،  ال�سرعية  مل��ق��ررات  وا���س��ح  انتهاك  يف  ليبيا،  اإىل  ع�سكرية 
وقرارات جمل�ص الأمن حول ليبيا، وبالأخ�ص القرار 1970  ل�سنة 
الأ�سلحة  توريد  وحظر  ليبيا  عقوبات  جلنة  اأن�ساأ  ال��ذي   2011
اأن  ..موؤكدة  العقوبات  جلنة  مبوافقة  اإل  معها  الع�سكري  والتعاون 

القرار الرتكي يعوق عودة ال�ستقرار لهذا البلد العربي ال�سقيق.
اأم�����ص، من  لها  بيان  ال���دويل، يف  والتعاون  وزارة اخلارجية  وح��ذرت 
اأي تدخل ع�سكري تركي يف ليبيا وتداعياته ..موؤكدة رف�سها  مغبة 
مثل  اإن  ..وق��ال��ت:  تركيا  ت�ستخدمها  واهية  قانونية  م�سوغات  لأي 
هذا التدخل ميثل تهديدا وا�سحا للأمن القومي العربي وا�ستقرار 

منطقة البحر الأبي�ص املتو�سط.                        )التفا�سيل �ص2(

احلكومة الباك�ستانية تثمن دعم الإمارات للم�ساريع القت�سادية
•• اإ�سالم اآباد-وام:

الذي  امل��ايل  بالدعم  الإ�سلمية  باك�ستان  جمهورية  حكومة  رحبت 
قدمته دولة الإمارات والذي ي�ستهدف امل�ساريع القت�سادية املتو�سطة 
وال�سغرية يف باك�ستان. وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة قد 
مليون   200 بتخ�سي�ص  امل�ساريع،  لتطوير  خليفة  �سندوق  وج��ه 
دولر لدعم امل�ساريع القت�سادية املتو�سطة وال�سغرية يف جمهورية 
باك�ستان الإ�سلمية. وثمنت الدكتورة فردو�ص عا�سق اأعوان امل�ساعد 
دولة  اهتمام  الإع��لم  ل�سوؤون  الباك�ستاين  ال���وزراء  لرئي�ص  اخلا�ص 
العلقات  يوؤكد عمق  وال��ذي  الباك�ستاين  القت�ساد  بدعم  الإم��ارات 

واأوا�سر ال�سداقة التي جتمع بني البلدين.   )التفا�سيل �ص2(
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موظفو �سركات النفط الأجانب يغادرون العراق عرب مطار الب�سرة   )رويرتز(

اجلي�ص الوطني الليبي يوا�سل حتقيق النت�سارات نحو حترير طرابل�ص من امللي�سيات  )رويرتز(

ر�سائل بوتني يف ندوته ال�سنوية

�ص�اريخ تعطل مطار معيتيقة يف طرابل�ض

احلكومة املوؤقتة: الغزو الرتكي لن يكون نزهة يف ليبيا 
ع�ن ودياب يبحثان ت�صكيل احلك�مة

توا�سل الحتجاجات يف لبنان ملحا�سبة الفا�سدين 
•• بريوت-وكاالت:

اأكدت م�سادر قريبة من رئي�ص الوزراء املكلف ح�سن 
الإيجابي اجلّدي،  املنحى  ت�سري يف  الأم��ور  اأن  دي��اب، 
اأن  يعني  ما  الأخ���رية،  اللم�سات  مرحلة  بلغ  والتقدم 
اأورد موقع  ال��ولدة احلكومية لن تكون بعيدة"، كما 

لبنان24، اأم�ص اجلمعة.
ورّج��ح��ت امل�����س��ادر ح�����س��ول ل��ق��اء و���س��ي��ك ب��ني رئي�ص 
اجلمهورية العماد مي�سال عون، ودياب لبحث ما مت 
التو�سل اإليه حتى الآن، لفتة اإىل اأن هذا اللقاء قد 
يكون اللقاء ما قبل الأخري بني الرئي�سني الذي ي�سبق 

اإعلن مرا�سيم تاأليف احلكومة يف وقت قريب. 
اجلمعة،  اأم�ص  ال�سعبية  الحتجاجات  وتوا�سلت  هذا 
لليوم  ل��ب��ن��ان،  �سمال  اللبنانية  امل��ن��اط��ق  م��ن  ع��دد  يف 

ال�79 على التوايل للمطالبة مبحا�سبة الفا�سدين.
واعت�سم عدد من املحتجني اأمام الدوائر واملوؤ�س�سات 
ال��ر���س��م��ي��ة يف م��دي��ن��ة ح��ل��ب��ا ���س��م��ال ل��ب��ن��ان، مرددين 
هتافات تدعو اإىل حما�سبة الفا�سدين وتلبية مطالب 

احلراك، وطلبوا من املوظفني التوقف عن العمل.
اإىل  وعمد املحتجون يف حمافظة عكار �سمال لبنان، 
املحافظة،  يف  الرئي�سية  ال��ط��رق  م��ن  ال��ع��دي��د  ق��ط��ع 

كذلك قطع املحتجون طريق العبدة العبودية.
اأمام م�سرف فرن�سبنك  واعت�سم عدد من املحتجني 
�سعار  اأم��ام��ه، حتت  للتظاهر  الدعوة  بعد  ب��ريوت،  يف 

م�ص دافعني.
بفتح  اأم�ص  �سباح  اللبناين  اجلي�ص  عنا�سر  وقامت 
معظم الطرقات التي قطعها املتظاهرون يف طرابل�ص 
�سمال لبنان وحميطها ليل اخلمي�ص وفجر اجلمعة، 
كما مت فتح الطرقات يف منطقة نهر الكلب يف جبل 
لبنان، واأوتو�سرتاد اجلية جنوب بريوت، واأوتو�سرتاد 

البداوي بعدما اأقفلها حمتجون.
احتجاجات  ���س��ه��ري��ن  م��ن��ذ  ي�����س��ه��د  ل��ب��ن��ان  اأن  ي��ذك��ر 
�سعبية للمطالبة بت�سكيل حكومة تكنوقراط واإجراء 
اإىل  الق���رتاع  �سن  وخف�ص  مبكرة  نيابية  انتخابات 
وا�سرتداد  القت�سادية  الأو�ساع  ومعاجلة  عاماً   18

الأموال املنهوبة وحما�سبة الفا�سدين.

•• طرابل�س-وكاالت

احلكومة  خ���ارج���ي���ة  وزي������ر  ق�����ال 
ال��ل��ي��ب��ي��ة امل���وؤق���ت���ة ع���ب���د ال���ه���ادي 
احلويج، اأم�ص اجلمعة، اإن حترير 
العا�سمة طرابل�ص من امليلي�سيات 
وطنية  م�سلحة  ي�سكل  الإرهابية 
واإ�سلمية  وع��رب��ي��ة  وم��غ��ارب��ي��ة 

وعاملية.
م���وؤمت���ر  واأو�������س������ح احل�����وي�����ج يف 
بنغازي  مدينة  يف  عقده  �سحفي 
نزهة  يكون  الرتكي لن  الغزو  اأن 
معركة  اأن  اإىل  م�سريا  لييبا،  يف 
العا�سمة طرابل�ص �ستكون �سريعة 

وحا�سمة.
حالة  يف  حكومته  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
قرار  ملتابعة تطورات  دائم  انعقاد 
ال��ربمل��ان ال��رتك��ي ب��امل��واف��ق��ة على 

اإر�سال قوات تركية اإىل ليبيا.
احلكومة  اأن  اإىل  احل��وي��ح  ون����وه 
اأع�ساء  م����ع  ت���ت���وا����س���ل  امل���وؤق���ت���ة 
اأوروبية  دول  الأم��ن ومع  جمل�ص 
واجلامعة  الإف���ري���ق���ي  والحت������اد 

العربية لف�سح التغول الرتكي.
اأم�ص  احل����رك����ة،  وت���وق���ف���ت  ه�����ذا 
اجل���م���ع���ة، يف امل���ط���ار ال���وح���ي���د يف 

•• اجلزائر-اأ.ف.ب

يوم  يف  اجلزائرية  العا�سمة  و�سط  يف  املئات  تظاهرات 
اأول حكومة  اع��لن  غ��داة  التوايل،  ال�46 على  اجلمعة 
ل��ل��رئ��ي�����ص اجل��دي��د ع��ب��د امل��ج��ي��د ت��ب��ون واإط�����لق �سراح 
ع�سرات ال�سجناء الذي اعتقلوا يف احلراك امل�ستمر منذ 
فرباير. وجتمع اأول املتظاهرين يف اأعلى �سارع ديدو�ص 
مراد بو�سط العا�سمة، ثم �ساروا على طوله نحو الربيد 

ال���ربمل���ان الرتكي  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى 
على ال�سماح بن�سر قوات يف ليبيا، 
ب��ق��رب تدخل  ال���ذي ين�سر  الأم���ر 
ت���رك���ي���ا ال��ع�����س��ك��ري ه����ن����اك، وهو 
الأمر الذي يلقى معار�سة عربية 

ودولية وا�سعة.
وحتى يف ذروة املعارك يف طرابل�ص، 
ا�ستثنى اجلي�ص الليبي يف نوفمرب 
معيتيقة  مطار  منطقة  املا�سي، 
من احلظر اجل��وي ال��ذي فر�سه 
ال��ع��ا���س��م��ة، نظرا  اجل��ي�����ص ع��ل��ى 

للحاجات الإن�سانية املحتملة.
وتكررت اإغلقات مطار معيتيقة 
ب�سبب  الأخ���������رية  ال�������س���ن���وات  يف 
ال�ستباكات التي تدور يف حميط 
اأو نتيجة �سقوط �سواريخ بالقرب 

منه.
واأعيد فتح املطار يف 12 دي�سمرب 
املا�سي بعد اإغلق ا�ستمر 3 اأ�سهر 
ون�����س��ف ال�����س��ه��ر، وج����رى حتويل 
الرحلت اإىل مطار م�سراتة على 
�سرقي  كيلومرت   200 نحو  بعد 

العا�سمة.
واأغلق املطار الرئي�سي يف طرابل�ص 
وت��ع��ر���ص لأ����س���رار خ���لل جولة 

�سابقة من القتال يف 2014.

حتى  طرابل�ص  الليبية  العا�سمة 
اإ���س��ع��ار اآخ�����ر، م���ن ج����راء �سقوط 

�سواريخ بالقرب منه.
وذكر م�سوؤول يف مطار معيتيقة، 
حركة  اأن  روي������رتز،  وك���ال���ة  وف����ق 
امللحة اجلوية يف املطار توقفت.

قلب  يف  الرئي�سي  امل��ط��ار  واأ�سبح 
و�سائل  ك�سفت  بعدما  الأح����داث، 

�سهد  امل��ط��ار  اأن  فرن�سية  اإع����لم 
حركة دوؤوبة ملرتزقة قادمني من 
طريان  رح��لت  م��ن  على  تركيا 

غري م�سجلة.
وياأتي هذا يف وقت يتقدم اجلي�ص 
الوطني الليبي يف طرابل�ص، بعدما 
حتفر  خليفة  امل�سري  قائده  اأعلن 
لتحرير  حا�سمة  عملية  انطلق 

قلب طرابل�ص التي ت�سيطر عليها 
امليلي�سيات امل�سلحة.

الليبي  ال��وط��ن��ي  وي�����س��ن اجل��ي�����ص 
منذ اأ�سهر حملة ع�سكرية وا�سعة، 
للق�ساء على ميلي�سيات طرابل�ص 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل حت��ت اإم����رة حكومة 

فايز ال�سراج.
وجاء اإغلق املطار بعد يوم واحد 

احلكومة الكويتية : نتابع باهتمام وقلق 
بالغني التطورات الإقليمية املت�سارعة

•• الكويت - وام:

الكويتية  احلكومة  با�سم  الر�سمي  الناطق  احلكومي  التوا�سل  مركز  رئي�ص  ق��ال 
طارق املزرم، ام�ص الأول اجلمعة، اإن احلكومة تتابع باهتمام وقلق بالغني التطورات 

الإقليمية املت�سارعة والأحداث الأخرية وانعكا�ساتها على املنطقة.
ودعا املزرم يف بيان - اأوردته وكالة الأنباء الكويتية كونا - اجلميع اإىل البتعاد عن 
اخلطابات التي من �ساأنها امل�سا�ص بالوحدة الوطنية وعدم الجنراف خلف كل ما من 
�ساأنه اإثارة النعرات والنق�سامات، م�سددا على اتخاذ احلكومة الإجراءات القانونية 

كافة جتاه ما مي�ص احلفاظ على اأمن وا�ستقرار البلد يف ظل الأو�ساع الراهنة .
واأكد اأنه على الرغم من اإميان احلكومة الكويتية التام بحرية الراأي والتعبري وفق 
الأطر الد�ستورية والقوانني املنظمة اإل اأنها تدعو املواطنني الكويتيني اإىل التم�سك 
اأمن البلد وي�سيء اإىل مكونات  بالثوابت الوطنية وممار�سة حقوقهم مبا ل مي�ص 
املجتمع والبتعاد عن ن�سر الإ�ساعات والأخبار غري ال�سحيحة وا�ستقاء املعلومات من 

م�سادرها الر�سمية.
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خميمات ليوا الدويل تر�سم لوحة 

م�سيئة و�سط �سحراء الربع اخلايل

حمليات

ملاذا كانت �سنة 2019 

الأ�سواأ بالن�سبة لأردوغان؟

عربي ودويل

جماهري بر�سلونة تطالب 

ببيع دميبلي

الفجر الريا�سي

•• عوا�سم-وكاالت:

اعترب الرئي�ص الأمريكي دونالد 
فيلق  ق���ائ���د  اأن  اأم�������ص  ت���رام���ب 
القد�ص اجلرنال قا�سم �سليماين 
اأمريكية  �سربة  يف  اغتيل  ال��ذي 
يف بغداد، كان يجب اأن ُيقتل قبل 

�سنوات عدة.
وجاء يف تغريدة اأطلقها الرئي�ص 
قا�سم  اجل�����رنال  اأن  الأم����ريك����ي 
اآلف  اأ����س���اب  اأو  ق��ت��ل  �سليماين 
ب��ج��روح بالغة على  الأم��ريك��ي��ني 
فرتة طويلة وكان يخطط لقتل 
�سقط!،  لكنه  بكثري.  اأك��رب  ع��دد 
وكان ترامب اكتفى بعد ال�سربة 
الأمريكي  العلم  �سورة  بتغريد 
اإي����ران مل  اأن  ف��ي��ه  ك��ت��ب  وتعليق 
تفز يوما بحرب، لكّنها مل تخ�سر 

مفاو�سات.
ودع����ت ال�����س��ف��ارة الأم���ريك���ي���ة يف 
مغادرة  اإىل  م��واط��ن��ي��ه��ا  ب���غ���داد 
تعر�سهم  لحتمال  ف��وراً  العراق 

لتهديدات.
واأعلن وزير اخلارجية الأمريكي 
مايك بومبيو، اأن بلده ملتزمة 
ت�سعى  ول  ال��ت�����س��ع��ي��د  ب��خ��ف�����ص 

حلرب مع اإيران.

كوخايف.
ق��ط��ع رئي�ص  ذات����ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
بنيامني  الإ�سرائيلية  احلكومة 
اليونان،  اإىل  زي��ارت��ه  ن��ت��ان��ي��اه��و 
اأم�ص،  �سباح  اإ�سرائيل  اإىل  وع��اد 
مل��ت��اب��ع��ة ال���ت���ط���ورات الأم���ن���ي���ة يف 

اأعقاب اغتيال �سليماين.
وق��������ال الم��������ني ال�����ع�����ام ل�����لأمم 
يف  غوتريي�ص  انطونيو  املتحدة 

�سارع  وفيما  الت�سعيد،  وخف�ص 
م�سرعون جمهوريون اىل التعبري 
عن دعمهم القوي للهجوم الذي 
اأم������ر ب����ه ال���رئ���ي�������ص الأم����ريك����ي 
دونالد ترامب لغتيال اجلرنال 
قا�سم �سليماين، حّذر اآخرون من 

تداعيات العملية.
اإح�������لل  اإىل  ف���رن�������س���ا  ودع��������ت 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  ال���س��ت��ق��رار 

وغ�����ّرد ب��وم��ب��ي��و اأن����ه حت���دث اإىل 
دومينيك  ال���ربي���ط���اين  ن��ظ��ريه 
ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  وع�����س��و  راب، 
ب�ساأن  ج��ي�����س��ي،  ي���ان���غ  ال�����س��ي��ن��ي 

مقتل �سليماين.
وك��ت��ب يف ال��ت��غ��ري��دة: ن��ق��در باأن 
التهديدات  ي���درك���ون  ح��ل��ف��اءن��ا 
التي ميثلها  امل�ستمرة  العدوانية 
فيلق القد�ص الإيراين، الوليات 
بخف�ص  ملتزمة  تبقى  املتحدة 

الت�سعيد.
التاأهب  حالة  اإ�سرائيل  ورف��ع��ت 
على احلدود مع لبنان ويف ه�سبة 
اجلمعة،  اأم�ص  املحتلة،  اجلولن 
حت�سبا من رد فعل اإيراين، وقال 
اإنه  اجلي�ص الإ�سرائيلي يف بيان، 
اإث����ر ت��ق��ي��ي��م ل��ل��و���س��ع )الأم���ن���ي( 
تقرر عدم فتح موقع جبل ال�سيخ 

للزوار، اليوم.
تعليمات  ت���وج���د  ل  واأ������س�����اف: 
اأخرى ل�سكان اجلولن واملنطقة، 

والو�سع العادي م�ستمر.
الإ�سرائيلي  ويعقد وزير احلرب 
لتقييم  م��داولت  بينيت  نفتايل 
م��ق��ر وزارة  الأم���ن���ي يف  ال��و���س��ع 
اأب��ي��ب، ومب�ساركة  احل��رب يف ت��ل 
اأفيف  اجل���ي�������ص  اأرك��������ان  رئ���ي�������ص 

العامل ل ميكنه حتمل  ان  بيان، 
حرب جديدة يف اخلليج.

باأق�سى  ودعا القادة اىل التحلي 
درج�����ات ���س��ب��ط ال��ن��ف�����ص يف هذا 
الظرف املتوتر، يف وقت دعت فيه 
ال�سلطات اليرانية اىل النتقام 

من قتلة �سليماين.
وعربت اأملانيا عن قلقها ال�سديد 
النف�ص  ���س��ب��ط  ع���ل���ى  وح�������س���ت 

ال�سوؤون  وزي���رة  بل�سان  معتربة 
الأوروبية يف حكومتها اأميلي دو 
مون�سالن اأن الت�سعيد الع�سكري 

خطري دائما.
ودعا وزير اخلارجية الربيطاين 
الط������راف  ك����ل  راب  دوم���ي���ن���ي���ك 
وق����ال  ال��ت�����س��ع��ي��د،  اىل خ��ف�����ص 
يف ب��ي��ان ك��ن��ا ن���رى ع��ل��ى ال����دوام 
ي�سكله  ال��ذي  ال��ع��دائ��ي  التهديد 
اجلرنال  ب��ق��ي��ادة  ال��ق��د���ص  فيلق 
مقتله  ب��ع��د  م�سيفا  ���س��ل��ي��م��اين، 
نح�ص كل الطراف على خف�ص 
ال��ت�����س��ع��ي��د. ان����دلع ن����زاع جديد 

لي�ص يف م�سلحتنا.
ودعت ال�سني كذلك من جانبها 
جميع  م���ن  ال��ن��ف�����ص  ���س��ب��ط  اإىل 
الوليات  وخ�سو�سا  الأط�����راف 

املتحدة.
ال�سيعي  الديني  املرجع  وو�سف 
الأع��ل��ى يف ال��ع��راق اآي���ة اهلل علي 
اجلوية  ال�����س��رب��ة  ال�����س��ي�����س��ت��اين 

الأمريكية بالعتداء الغا�سم.
ال�سيعي مقتدى  الزعيم  واأ�سدر 
ن�ساطات  با�ستئناف  اأمرا  ال�سدر 
ما ي�سمى جي�ص املهدي اأبرز قوة 
م�سلحة قاتلت القوات الأمريكية 

يف العراق.

ا�صتقاللية وزرائها حمّل �ص�ؤال:
تون�س: هل تعرب احلكومة اجلديدة اختبار الربملان؟

•• الفجر – تون�س -خا�س

ت��راج��ي كوميدي  ان��ت��ظ��ار وم�سل�سل  وب��ع��د خم��ا���ص ع�سري وط���ول  اأخ����ريا، 
اأثار القلق وال�سجر لدى عامة التون�سيني، قدم احلبيب اجلملي تركيبة 
حكومته املقرتحة التي ت�سم 43 ع�سوا )44 بح�ساب اجلملي( منهم 28 
وزيرا و15 كاتب دولة، لتكون بذلك اأكرب احلكومات عددا يف تاريخ تون�ص 

منذ ال�ستقلل.
ت�سكيلة يطغى عليها ح�سور النه�سة وبع�ص من ب�سمات قلب تون�ص مع 

عدد غري قليل من التكنوقراط ...
كما ت�سم حكومة احلبيب اجلملي املقرتحة، 4 ق�ساة منهم 3 مر�سحني 
ل� 3 حقائب �سيادية، هم الهادي القديري املر�سح للعدل و�سفيان ال�سليطي 
املر�سح للداخلية وعماد دروي�ص املر�سح حلقيبة الدفاع. )التفا�سيل �ص9(

ر�صائل الكرملني يف نهاية العام
اإنذارات رو�سيا لبقية العامل لعام 2020!

•• �سرييل بريت

امليلد. ح�سب تقومي  العام اجلديد عيد  ي�سبق  الأرثوذك�سية،  رو�سيا  يف 
جوليان، الذي ل تزال تف�سله ال�سلطات الدينية، ويحدده يف ال�سابع من 
يناير. لذلك بني 24 دي�سمرب و1 يناير، عندما تنغم�ص اأوروبا والوليات 
املتحدة يف متع هدنة احللويات، تبقى رو�سيا يف غاية احليوية والن�ساط. 
اإنها تعرف كيف ت�ستفيد من هذا الفارق بني التقوميات؛ لتاأخذ ال�سبقية 
يف بع�ص احلالت؛ ولتذّكر باأولوياتها يف العام املا�سي؛ وال�ستعداد لل�سنة 
اإىل  الكرملني عدة ر�سائل  اأر�سل  املا�سية،  القليلة  الأيام  املقبلة. وخلل 

العامل يف نهاية العام:                               )التفا�سيل �ص13(

 الحتالل يداهم قرية فل�سطينية وي�سادر جرارات زراعية
 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

داهمت قوات الحتلل الإ�سرائيلي  
ب����الأغ����وار  ال��ق��ب��ا  اأم  ق���ري���ة  ام�������ص، 
من  امل��زارع��ني  ومنعت   ، ال�سمالية 
العمل باأرا�سيهم و�سادرت جرارات 
زراعية. واأفاد م�سوؤول ملف الأغوار 
حمافظة  يف  ال�ستيطان  ومقاومة 
اأكرث  اأن  ب�����س��ارات،  م��ع��ت��ز  ط��وب��ا���ص 
من 50 جندي ا�سرائيلي، اقتحموا 
امل��ن��ط��ق��ة اأث����ن����اء ق���ي���ام امل����زارع����ني 
، وق����ام����وا  اأرا�����س����ي����ه����م  ب����ح����راث����ة 
الزراعة  من  ومنعهم  باحتجازهم 
�سمن  وتفتي�سهم  احتجازهم  بعد 
للتجمعات  امل�����س��ت��م��ر  ال���س��ت��ه��داف 
مو�سحاً،  الغ��وار،  يف  الفل�سطينية 
ج�����رارات   5 ����س���ادر  الح���ت���لل  اأن 
�سمرا  مع�سكر  اإىل  ونقلها  زراع��ي��ة، 

الحتليل .
الحتلل  ق����ام   ، ���س��اب��ق  وق����ت  ويف 
م�ساكن  ب���ني  ا���س��ت��ف��زازي��ة  ب��ج��ول��ة 
التحتا  حم�سه  خربة  يف  املواطنني 
بالأغوار ال�سمالية، واعترب ب�سارات 
هذه املمار�سات التع�سفية، ا�ستمرار 
ل���ل���ت�������س���ع���ي���د وح���������رب الح�����ت�����لل 

امل�����س��ع��ورة ل��ت�����س��ي��ي��ق اخل���ن���اق على 
امل����زارع����ني يف ط���وب���ا����ص والغ������وار 
وتدمري القطاع الزراعي ، مطالباً 
بالتحرك والعمل ال�سريع من كافة 
وو�سع  امل��زارع��ني  اجل��ه��ات حلماية 
حد لنفلت الحتلل يف املنطقة.

من جهة اأخرى، اأفاد الأ�سري املحرر 
م�سطفى دراغمة، الفل�سطيني باأن 
حالة الأ�سري املري�ص معت�سم رداد 

يف تدين.
املري�ص  الأ�سري  اإن  دراغمة:  وق��ال 
رداد يعاين من اللتهابات احلادة يف 
المعاء ونزيف دائم وم�ستمر، كما 
العظام  وه�سا�سة  ترقق  من  يعاين 
امل��ن��اع��ة وع�سلة  و���س��ع��ف يف ج��ه��از 
القلب وربو مزمن، واأن ن�سبة الدم 

يف ج�سده ل تتجاوز 7 اإىل 9.
ي��ع��اين من  ك��ان  اأن رداد  واأ����س���اف: 
فقدان الأع�ساب يف اجلهة الي�سرى 
واأنه  اأرك��ان��ه��ا،  بجميع  ج�سمه  م��ن 
يتناول يومياً 54 نوع دواء، اأغلبها 

م�سكنات.
اأن الأ�سري رداد )37 عاماً(،  يذكر 
ب��ل��دة ���س��ي��دا ق�����س��اء طولكرم،  م��ن 
عاما،   20 م��دة  بال�سجن  حم��ك��وم 

ويقبع يف �سجن الرملة.
املتحدة  الأمم  وك��ال��ة  واأعلنت  ه��ذا 
ل������غ������وث وت���������س����غ����ي����ل ال����لج����ئ����ني 
رف�سها  اأون��������روا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
منطقة  باإقامة  اإ�سرائيلي  ملخطط 
يف  م��دار���س��ه��ا  ع��ن  ب��دي��ل��ة  تعليمية 

القد�ص.
�سامي  اأون��روا  با�سم  املتحدث  وقال 
فل�سطني  ���س��وت  لإذاع����ة  م�سع�سع، 
البلدية  م�����س��ادق��ة  اإن  ال��ر���س��م��ي��ة، 
اإقامة  القد�ص على  الإ�سرائيلية يف 
املخطط يهدف اإىل اإ�سعاف الوكالة 

واإخراجها من القد�ص.
اجل���ه���د  اأن  م�������س���ع�������س���ع  وت������اب������ع 
م�ساعفا،  اأ����س���ب���ح  الإ����س���رائ���ي���ل���ي 
ودعاية  امل���ي���زان���ي���ات  ل���ه  وُت���ر����س���د 
انتخابية بني الأحزاب الإ�سرائيلية 

ملن ي�ستطيع اإخراج الوكالة اأول.
بداأ  الأ�سا�سي  اجلهد  اأن  اإىل  واأ�سار 
بعد القرار الأمريكي بنقل ال�سفارة 

الأمريكية اإىل القد�ص.
ولفت م�سع�سع اإىل وجود معاهدات 
اإ�سرائيل  عليها  وق��ع��ت  وات��ف��اق��ات 
تن�ص على وجود الوكالة يف القد�ص 

وحماية من�ساآتها وموظفيها.
 

ت�سليم قائمة احلكومة للرئي�ص

تق�سف  ع��راق��ي��ة  م��ق��ات��الت 
كركوك يف  لداع�س  م��واق��ع 

•• بغداد-وكاالت

اأع��ل��ن��ت خلية الإع�����لم الأم���ن���ي يف 
قيادة العمليات امل�سرتكة العراقية، 
 16 اإف  ط������ائ������رات  اأن  اأم�������������ص، 
لتنظيم  اأهدافاً  ق�سفت  العراقية، 
�سمايل  كركوك  مبحافظة  داع�ص 
بغداد. واأو�سح البيان اأنه باإ�سراف 
ووفقاً  امل�سرتكة،  العمليات  ق��ي��ادة 
ملعلومات ا�ستخبارية دقيقة، نفذت 
طائرات اإف 16 العراقية �سربات 
انفاق  ث���لث���ة  ا���س��ت��ه��دف��ت  ج���وي���ة 
ت�ستخدم من قبل عنا�سر ع�سابات 
الزاب  الإرهابية يف منطقة  داع�ص 

ال�سغري مبحافظة كركوك.
واأ�ساف البيان اأن ال�سربات اأ�سفرت 
عن تدمري هذه الأنفاق وقتل من 

كان فيها من عنا�سر اإرهابية. 
ورغ��م اإع��لن العراق يف نهاية عام 
على  ع�����س��ك��ري��اً  ال��ق�����س��اء   2017
اأن  اإل  ال���ب���لد  يف  داع�������ص  ت��ن��ظ��ي��م 

خلياه ل تزال ن�سطة.

امل��رك��زي قبل اأن ي��ع��ودوا اأدراج��ه��م. ويف كل م��رة ين�سم 
متظاهرون جدد حتى بلغوا نحو مئتني.

ورّدد املتظاهرون �سعارات �سيادة �سعبي، مرحلة انتقالية 
ال����ذي رف�ص  ال�����س��ع��ب��ي  ل��ل��ح��راك  الأول  امل��ط��ل��ب  وه���ي 
النتخابات الرئا�سية التي فاز بها الرئي�ص عبد املجيد 
�سيئا  هتفوا  كما  دي�سمرب.  الأول  ك��ان��ون   12 يف  تبون 
ق�سر  اإىل  ا�سارة  يف  املرادية  من  الع�سكر  �سنزيل  ف�سيئا 

الرئا�سة وكذلك دولة مدنية ولي�ص ع�سكرية.

تظاهرة يف اجلزائر غداة اإعالن احلكومة اجلديدة 
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اأخبـار الإمـارات
اأكدت عمق العالقات واوا�صر ال�صداقة التي جتمع بني البلدين

احلكومة الباك�ستانية تثمن دعم الإمارات للم�ساريع القت�سادية
•• اإ�سالم اآباد-وام:

الذي  امل��ايل  بالدعم  الإ�سلمية  باك�ستان  جمهورية  حكومة  رحبت 
قدمته دولة الإمارات والذي ي�ستهدف امل�ساريع القت�سادية املتو�سطة 

وال�سغرية يف باك�ستان.
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�����احب  وك����ان 
ق��د وج���ه �سندوق  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 

ل�����دعم  م�����ليون دولر   200 بتخ�����سي�ص  امل�س�����اريع،  لت���طوير  خليفة 
باك�ستان  جمهورية  يف  وال����سغرية  املت����و�سطة  القت�س����ادية  امل�س����اريع 

الإ�سلمية.
وثمنت الدكتورة فردو�ص عا�سق اأعوان امل�ساعد اخلا�ص لرئي�ص الوزراء 
القت�ساد  بدعم  الإم���ارات  دول��ة  اهتمام  الإع��لم  ل�سوؤون  الباك�ستاين 
الباك�ستاين والذي يوؤكد عمق العلقات واأوا�سر ال�سداقة التي جتمع 

بني البلدين.

وقالت يف ت�سريح ام�ص اإن الدعم الذي قدمته دولة الإمارات والبالغ 
اإقامة امل�ساريع املتو�سطة وال�سغرية  يف  �سي�ساعد  دولر  مليون   200
الإمارات  دول��ة  بني  القائمة  القت�سادية  الروابط  على  دليل  وياأتي 

وباك�ستان.
ولفتت امل�سوؤولة الباك�ستانية اإىل اأن زيارة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن 
تربط  التي  التاريخية  العلقات  عمق  ت��وؤك��د  باك�ستان  اإىل  امل�سلحة 

البلدين يف املجالت كافة.
من جانبه اأعرب الدكتور عبد احلفيظ �سيخ م�ست�سار رئي�ص الوزراء 
الذي  امل��ايل  للدعم  احلكومة  �سكر  ع��ن  املالية  لل�سوؤون  الباك�ستاين 
زيارته  نهيان خلل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأعلنه �ساحب 

اإىل باك�ستان اأم�ص .
. م�سريا اإىل اأنه �سيتم اإنفاق هذا الدعم املايل على امل�ساريع التجارية 

املتو�سطة وال�سغرية وتوفري الوظائف.

الإمارات تدين القرار الرتكي اإر�سال 
قوات ع�سكرية اإىل ليبيا

الإمارات وباك�ستان .. تاريخ وموروث ثقايف ي�سرب 
جذوره يف اأعماق التاريخ

•• اأبوظبي-وام:

الرتكي  القرار  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأدان��ت 
وا�سح  ان��ت��ه��اك  يف  ل��ي��ب��ي��ا،  اإىل  ع�سكرية  ق���وات  اإر����س���ال 
الأمن  جمل�ص  وق����رارات  ال��دول��ي��ة،  ال�سرعية  مل��ق��ررات 
 2011 ل�سنة   1970 ال��ق��رار  وبالأخ�ص  ليبيا،  ح��ول 
الأ�سلحة  اأن�ساأ جلنة عقوبات ليبيا وحظر توريد  الذي 
العقوبات  جلنة  مبوافقة  اإل  معها  الع�سكري  والتعاون 
..موؤكدة اأن القرار الرتكي يعوق عودة ال�ستقرار لهذا 

البلد العربي ال�سقيق.
ال����دويل، يف بيان  وح����ذرت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
ليبيا  اأي تدخل ع�سكري تركي يف  ام�ص، من مغبة  لها 
قانونية  م�سوغات  لأي  رف�سها  ..م���وؤك���دة  وت��داع��ي��ات��ه 
اإن مثل هذا التدخل  واهية ت�ستخدمها تركيا ..وقالت 
ميثل تهديدا وا�سحا للأمن القومي العربي وا�ستقرار 

منطقة البحر الأبي�ص املتو�سط.
ال���ذي تلعبه تركيا  ب��ال��دور اخل��ط��ري  ال�����وزارة  ون��وه��ت 

نقل  ع��رب  والإره��اب��ي��ة  امل��ت��ط��رف��ة  للتنظيمات  بدعمها 
املُلحة  احل��اج��ة  ُي��ربز  مم��ا  ليبيا  اإىل  متطرفة  عنا�سر 
وموؤ�س�ساتها  الوطنية  ال��دول��ة  منطق  ا�ستعادة  ل��دع��م 
املُ�سلحة  واجلماعات  امليلي�سيات  منطق  مقابل  ليبيا  يف 
ال�سراج  فايز  اإىل خمالفة  م�سرية  تركيا،  تدعمه  الذي 
اجلانب  م��ع  التفاهم  مذكرتي  م��وؤخ��را  توقيعه  ع��رب   -
الرتكي - للتفاق ال�سيا�سي الليبي املوقع بال�سخريات 
التي مل  الثامنة  امل��ادة  وبالأخ�ص   ،2015 دي�سمرب  يف 
تخول ال�سراج �سلحية توقيع التفاقيات ب�سكل منفرد، 
وا�سرتطت  الرئا�سي جمتمعاً،  املجل�ص  ذلك  وخولت يف 
التي يربمها  التفاقيات  على  النواب  م�سادقة جمل�ص 

املجل�ص الرئا�سي.
لل�سطلع  ال���دويل  املجتمع  بيانها  يف  ال���وزارة  ودع��ت 
املنذر  الرتكي،  التطور  لهذا  الت�سدي  يف  مب�سوؤولياته 
جهود  ع��ل��ى  ال��وخ��ي��م��ة  واآث������اره  الإق��ل��ي��م��ي،  بالت�سعيد 
ال�ساعية  الدولية  التو�سل عرب عملية برلني واجلهود 

لت�سوية �ساملة من خلل امل�سار الدويل.

•• اأبوظبي-وام:

وباك�ستان  الإم����ارات  دول��ة  ترتبط 
بعلقات را�سخة يف جميع املجالت 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  دعائمها  اأر���س��ى 
"طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
دول���ة  حت���ر����ص  ح��ي��ث  ثراه"  اهلل 
ب��ق��ي��ادة ���س��اح��ب ال�سمو  الإم�����ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
اهلل" على  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
ت���ع���زي���ز ع����لق����ات ال�������س���داق���ة مع 

باك�ستان على ال�سعد كافة.
وحت��م��ل ال���زي���ارة ال��ر���س��م��ي��ة التي 
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  اأداه���������ا 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 

وتطور احلركة الثقافية يف كل من 
الإمارات وباك�ستان.

امل�ساركة  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دان  وي��ح��ر���ص 
يف العديد من الفعاليات الثقافية 
يف م�ستويات عدة �سواء من خلل 
التفاقيات  م���ن  ال��ع��دي��د  اإق���ام���ة 
والربامج امل�سرتكة اأو على م�ستوى 
التنوع الثقايف بني املوؤ�س�سات التي 
م�ساركة  اأو  ال�سدد  ه��ذا  يف  تعمل 
البلدين  يف  وامل��ث��ق��ف��ني  امل��ب��دع��ني 
وذل�����ك ���س��م��ن روؤي������ة ت��رت��ك��ز على 
تعززها  البلدين  ب��ني  العلقة  اأن 
وتاريخ  امتداد  لها  �سعبني  علقة 
وم������وروث ث��ق��ايف ي�����س��رب ج����ذوره 
ال�سياق  ويف  ال���ت���اري���خ.  اأع���م���اق  يف 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اآباد  اإ���س��لم  اإىل  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
ث��ق��ل ا���س��رتات��ي��ج��ي��ا ي��ع��ك�����ص قوة 
قيادتي  ب���ني  الأخ���وي���ة  ال��ع��لق��ات 
به  تتمتع  وما  و�سعبيهما  البلدين 
دول���ة الإم�����ارات م��ن ث��ق��ل �سيا�سي 
العامل..  م�ستوى  على  واقت�سادي 
كما جت�سد الزيارة متانة العلقات 
الثنائية وعمقها وتطورها امل�ستمر 

على كافة ال�سعد.
يف  م��ه��م��ا  دورا  ال���ث���ق���اف���ة  وت���ل���ع���ب 
تعزيز هذه الروابط حيث تتوا�سل 
امل�سرتكة  وامل���ب���ادرات  امل�����س��روع��ات 
ثقافية  ب��رام��ج  ع��رب  البلدين  ب��ني 
وثراء  تنوع  تعك�ص  وفنية  واأدب��ي��ة 

ذات�����ه - ت���ربع���ت دول�����ة الإم�������ارات 
التي  ال��ك��ت��ب  م��ن  بكميات  م��وؤخ��را 
العربية  اللغة  مبو�سوعات  تتعلق 
واآدابها.. وقام معايل ال�سيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح 
املنا�سبة  بهذه  ر�سمية  زيارة  خلل 
باملكتبة  ال���ك���ت���ب  ج���ن���اح  ب���اف���ت���ت���اح 
اإ�سلم  يف  الباك�ستانية  ال��وط��ن��ي��ة 
اآب�����اد وال�����ذي اأن�����س��ئ مب���ب���ادرة من 
دول��ة الإم����ارات. وو���س��ف الرئي�ص 
جتمع  التي  العلقات  الباك�ستاين 
باملتينة  الإم�������ارات  ودول�����ة  ب����لده 
امل�ستندة اإىل اأ�س�ص قوية من الثقافة 
وال�����رتاث امل�����س��رتك واأب�����دى رغبة 
جميع  على  تعزيزها  يف  باك�ستان 

التجارة  ذل���ك  يف  مب���ا  امل�����س��ت��وي��ات 
والثقافة  وال��ط��اق��ة  وال���س��ت��ث��م��ار 
تقديره  ع��ن  واأع���رب  وال�سياحة.. 
جلهود المارات يف جمالت تعزيز 
الإقليميني.  وال���س��ت��ق��رار  ال�سلم 
وباك�ستان  الإم���ارات  دول��ة  وتتمتع 
تاريخية  ورواب��ط  وثيقة  بعلقات 
متينة  اأ�س�ص  على  قائمة  متميزة 
املتبادلني  والح������رتام  امل����ودة  م��ن 
الدول  اأوىل  م��ن  باك�ستان  تعد  اإذ 
دبلوما�سية  ع��لق��ات  اأق��ام��ت  التي 
مع الإم���ارات وهو ما يج�سد عمق 
العلقات التاريخية بني ال�سعبني 
والثقافية  الجتماعية  وال��رواب��ط 

التي تربطهما.

�سرطة دبي حتتفي مبوظفيها �سمن 
مبادرة قطاعي اأ�سرتي

•• دبي-الفجر: 

���س��ه��د ال����ل����واء ال���دك���ت���ور ع��ب��د ال���ق���دو����ص ع��ب��د ال�����رزاق 
العبيديل، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون التميز والريادة 
يف �سرطة دبي، حفل تكرمي عدد من املوظفني يف قطاع 
التميز والريادة، وذلك خلل مبادرة "قطاعي اأ�سرتي" 
ال�سعيدة  منا�سباتهم  املوظفني  م�ساركة  اإىل  والرامية 
املعل،  اهلل  العميد حممد عبد  وذل��ك بح�سور  �سهريا، 
عارف  والعميد  وال��ري��ادة،  للتميز  العامة  الإدارة  مدير 
بالوكالة،  الإن�سان  حلقوق  العامة  الإدارة  مدير  اأهلي 

وعدد من مديري الإدارات الفرعية وموظفي القطاع.
اهتمام  العبيديل،  القدو�ص  عبد  الدكتور  اللواء  واأك��د 
�سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة 
دبي مببادرة " قطاعي اأ�سرتي" التي مت اإطلقها العام 
2019 بهدف تعزيز الت�سال والتوا�سل بني موظفي 
قطاع التميز والريادة ورفع م�ستوى �سعادتهم ور�ساهم 

الوظيفي.  

ورحب اللواء العبيديل يف بداية احلفل باملوظفني، ثم 
والتي  الناجحة  العاملية  النماذج  م��ن  ع��ددا  ا�ستعر�ص 
تقوم بتوفري احتياجات موظفيها وترفع موؤ�سر ال�سعادة 
اإنتاجيتهم،  رف��ع  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  للعمل  حبهم  وت��ع��زز 
التجارب  ه��ذه  مثل  م��ن  ال�ستفادة  اأهمية  اإىل  م�سريا 
املختلفة  القطاعات  اىل  ونقلها  القطاع  يف  الإيجابية 
يف �سرطة دبي، موؤكدا اأن مبادرة " قطاعي اأ�سرتي " ل 
توؤثر فقط على ال�سعادة والإيجابية بل تتعداها اإىل رفع 

موؤ�سر اإنتاجية املوظف.
التذكارية  الهدايا  بت�سليم  اللواء  قام  نهاية احلفل  ويف 
�سرطة  يف  تعيينهم  ذك��رى  �سادفت  ال��ذي��ن  للموظفني 

دبي ومنا�سباتهم ال�سعيدة �سهر دي�سمرب املا�سي. 
وذكرت حمده ال�سام�سي مدير مبادرة " قطاعي اأ�سرتي 
اأن  دبي،  ب�سرطة  العام  الراأي  ا�ستطلع  "، مدير مركز 
الحتفال باملوظفني �سيتكرر �سهريا �سمن املبادرة، على 
اأن يتم اإط��لق جملة من امل��ب��ادرات الأخ��رى يف الفرتة 

القادمة.

نورة الكعبي ل� »وام«: م�سارات جديدة للتعاون الثقايف الإماراتي الباك�ستاين

�سرطة دبي ت�سجل 297 ق�سية تزييف جتاري بقيمة �سوقية تتجاوز املليارين

•• اأبوظبي-وام: 

اأك�����دت م���ع���ايل ن�����ورة ب��ن��ت حممد 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
ال�سمو  �ساحب  زي���ارة  اأن  امل��ع��رف��ة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأع�����ل�����ى ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة اإىل 
الإ�سلمية  ب��اك�����س��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
ت��ف��ت��ح اآف���اق���ا ج��دي��دة اأم����ام تنمية 
باك�ستان  م��ع  الثنائية  ال��ع��لق��ات 
ال�سيا�سية  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
والق��ت�����س��ادي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة يف ظل 
التاريخية  الأخ����وي����ة  ال���ع���لق���ات 
القائمة على قيم ثقافية م�سرتكة 
والإمكانات الهائلة املتاحة لتطوير 
العلقات الثقافية والإبداعية بني 

البلدين.
وق���ال���ت م���ع���ايل ن�����ورة ال��ك��ع��ب��ي يف 
ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة اأن���ب���اء الإم�����ارات 

•• دبي-الفجر: 

اجللف  �سامل  جمال  العميد  قال 
للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
�سرطة  يف  اجل���ن���ائ���ي���ة  وامل���ب���اح���ث 
اجلرائم  مكافحة  اإدارة  اإن  دب���ي، 
العامة،  الإدارة  يف  الق��ت�����س��ادي��ة 
�سجلت 297 ق�سية جرائم تزوير 
وتزييف، بقيمة �سوقية تقدر بنحو 
و253  مليونا  و570  م��ل��ي��اري��ن 
العام  األ��ف��ا و778 دره��م��اً، خ��لل 

 .2019

اأن  اجل���لف  ج��م��ال  العميد  واأك����د 
���س��رط��ة دب����ي ل ت���دخ���ر ج���ه���دا يف 
القت�سادية،  اجل���رائ���م  م��ك��اف��ح��ة 
بالتعاون  ك��ب��ريا  اه��ت��م��ام��ا  وت���ويل 
املنتجات  مل��ك��اف��ح��ة  ���س��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
والب�سائع املقلدة، وتفتي�ص املحال 
ق�سايا  يف  امل����ت����ورط����ني  و����س���ب���ط 
اإجراءات  وف��ق  والتزوير  التزييف 
اأمنية تكافح انت�سار كافة الب�سائع 
التجارية املقلدة مبختلف اأنواعها، 
مب�����ا ي���ح���ف���ظ ح�����ق�����وق اأ�����س����ح����اب 
وملكيتهم  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��لم��ات 

الفكرية.
وفقا  يعملون  اأن��ه��م  العميد  وب���نّي 
ل��ت��وج��ي��ه��ات ����س���ع���ادة ال����ل����واء عبد 
العام  ال��ق��ائ��د  امل�����ري،  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل 
اللواء  وم��ت��اب��ع��ة  دب�����ي،  ل�����س��رط��ة 
املن�سوري،  اإب��راه��ي��م  خليل  خبري 
ل�سوؤون  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  م�����س��اع��د 
اأف�سل  ويتبعون  اجلنائي،  البحث 
للحد  العاملية  واملعايري  املمار�سات 
م��ن خمتلف الأ���س��ال��ي��ب والأوج����ه 
ال�سركات  على  �سررا  ت�سبب  التي 
والأفراد، موؤكداً اأن الإدارة تتعامل 

بتزوير  اخل��ا���س��ة  ال���ب���لغ���ات  م���ع 
وت����زي����ي����ف م���ن���ت���ج���ات ال���ع���لم���ات 
التجارية العاملية بكل حزم وجدية 
ح��ف��اظ��ا حل���ق���وق امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف 
جهود  اأن  اإىل  ون������وه  ال������دول������ة.  
اجلرائم  مكافحة  يف  دب��ي  �سرطة 
اإ�سادة  عن  موؤخرا  اأثمرت  املقلدة، 
8 �سركات متخ�س�سة من اأ�سحاب 
العاملية،  ال���ت���ج���اري���ة  ال���ع���لم���ات 
ب��ال��ن��ت��ائ��ج الإي��ج��اب��ي��ة ال��ف��ع��ال��ة يف 
الب�سائع  و�سبط  مكافحة  جم��ال 
املقلدة، اأبرزها �سركة اأبل، ولوي�ص 

وتويوتا،  وري��ت�����س��م��ون��ت،  ف��ي��ت��ون، 
وريكيت بنكايزر وغريها.

على اأجندتنا بهدف احلفاظ على 
واإبراز  الإ�سلمي  الفني  امل���وروث 
والفنون  احل�������س���ارة  ج���م���ال���ي���ات 
املجتمعات  اأم��������ام  الإ�����س����لم����ي����ة 
ت�سجيع  ع���ل���ى  ع�������لوة  ال���ع���امل���ي���ة 
اأعمال فنية  ابتكار  املوهوبني على 
الثقافة  م��ن  م�����س��ت��وح��اة  ع�سرية 

الإ�سلمية.
واأ�سادت معايل نورة الكعبي بافتتاح 

الر�سمية  الزيارة  مبنا�سبة  "وام" 
التي قام بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اآباد  اإ���س��لم  اإىل  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
اإن دولة الإم��ارات تعمل با�ستمرار 
جديدة  م�����س��ارات  ا�ستك�ساف  على 
من  باك�ستان  مع  الثقايف  للتعاون 
الفنية  امل�����س��ارك��ات  ت�سجيع  خ��لل 
جلمهور  ي��ت��ي��ح  مب����ا  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
ثقافة  ع��ل��ى  الط������لع  ال��ب��ل��دي��ن 
الرا�سخ  اإمي���ان���ن���ا  ب��ف��ع��ل  الآخ�������ر 
ال��ث��ق��ايف هو  ال��ت��ع��اون  تو�سيع  ب���اأن 
ن��ح��و علقات  الأ����س���ا����ص  امل���دخ���ل 
الثقة  ع��ل��ى  مبنية  را���س��خ��ة  ق��وي��ة 

والحرتام املتبادل.
وتنمية  الثقافة  وزي��رة  واأو�سحت 
املعرفة اأن تطوير التعاون الثنائي 
ال����زخ����رف����ة وال���ف���ن���ون  يف جم������ال 
خا�سة  اأه��م��ي��ة  يحتل  الإ���س��لم��ي��ة 

املكتبة  الإم�������ارات يف  دول����ة  ج��ن��اح 
ي�سم  الذي  الباك�ستانية  الوطنية 
5 اآلف عنوان باعتباره  اأكرث من 
للمكتبات  وث��ري��ة  ن��وع��ي��ة  اإ���س��اف��ة 
ملا حتويه من م�سادر  باك�ستان  يف 
تلبي  متطورة  وخ��دم��ات  متنوعة 
والباحثني  العلم  احتياجات طلبة 
والبحث  ال����ق����راءة  ع��ل��ى  وت�����س��ج��ع 
والط����������لع ك���م���ا ي����ق����دم اجل���ن���اح 
املهتمني  الباك�ستانيني  للطلبة 
بتعلم اللغة العربية مراجع مهمة 
واآدابها  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  متعلقة 
الإمارات  جهود  من  كجزء  وذل��ك 
وتعزيز  العربية  اللغة  خ��دم��ة  يف 

انت�سارها يف �ستى بقاع املعمورة.
وتنمية  الثقافة  وزي���رة  واأ���س��اف��ت 
ال���ع���لق���ات  "حققت  امل����ع����رف����ة: 
تقدماً  الباك�ستانية  الإم���ارات���ي���ة 
املا�سية  ال��ع��ق��ود  خ���لل  م��ل��ح��وظ��اً 
البلدين  ق���ي���ادة  ح���ر����ص  ظ���ل  يف 

ع����ل����ى رف�������ع م�������س���ت���وى ع����لق����ات 
التعاون يف �ستى املجالت ل �سيما 
راف���داً  ب��اع��ت��ب��اره��ا  منها  الثقافية 
بناء  يف  واأداة  التنمية  رواف���د  م��ن 
مرحلة  ت��خ��ل��ق  م�����س��رتك��ة  روؤي�������ة 
القت�سادي  ال��ت��ب��ادل  م��ن  ج��دي��دة 
وقالت  والثقايف".  وال����ت����ج����اري 
:" �سهدت  ال��ك��ع��ب��ي  ن����ورة  م��ع��ايل 
ال������ربدة م�����س��ارك��ة مميزة  م��ن��ح��ة 
عائ�سة  الباك�ستانية  الفنانة  م��ن 
خ���ال���د ح��ي��ث ق���دم���ت ع��م��ل فنيا 
خ�سراء  احل��ب  حديقة   " بعنوان 
اأ�سكال  م���ن  ت��ت��األ��ف  حدود"  ب���ل 
ت�����س��ب��ه ك�سوة  ه��ن��د���س��ي��ة وزرك�����س��ة 
ا�ستوحيت  فيما  امل�سرفة  الكعبة 
اأقم�سة النجود اخل�سراء من قبة 
املنورة  املدينة  يف  النبوي  امل�سجد 
ك��م��ا ت��رت��ك��ز ال��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى مفهوم 
احلديقة وحتتفي بذلك بالطبيعة 

وجمالها و�سفائها".

الإمارات ت�سارك العامل احتفاله ب� اليوم العاملي للغة برايل اليوم
•• اأبوظبي-وام:

حتتفي دول��ة الإم����ارات ال��ي��وم ب��� " 
الذي  برايل"  للغة  العاملي  ال��ي��وم 
امل���ت���ح���دة يف  الأمم  ه��ي��ئ��ة  اأق����رت����ه 
ال����راب����ع م���ن ي��ن��اي��ر م���ن ك���ل عام 
اللغة  هذه  باأهمية  الوعي  لتعزيز 
ذوي  لت�سجيع  و���س��ي��ل��ة  ب��و���س��ف��ه��ا 
يعانون  من  اأو  الب�سرية  الإع��اق��ة 
القراءة  على  فيه،  احل��اد  ال�سعف 
تواجدهم  وت���وط���ي���د  وال���ك���ت���اب���ة 

الفعلي يف جمتمعاتهم.
ع��ن��اي��ة خا�سة  الإم��������ارات  وت����ويل 
لتعزيز ن�سر وا�ستخدام لغة برايل 
يف ك��اف��ة جم���الت احل��ي��اة ل�سيما 
وذلك  وال�سحة  التعليم  قطاعي 
بتوفري  ال��ت��زام��ه��ا  م���ن  ان��ط��لق��ا 
الكرمية  احل����ي����اة  ���س��ب��ل  اأف�������س���ل 
النظر.  و�سعفاء  املكفوفني  لفئة 
وت���ع���ت���رب جت���رب���ة م��وؤ���س�����س��ة زاي����د 
وذوي  الإن�سانية  للرعاية  العليا 
الحتياجات اخلا�سة من التجارب 
ال��وط��ن يف  ال��رائ��دة على م�ستوى 

وا�ستخداماته  بخ�سو�سه  حديثة 
وذل����ك مب��ج��رد م�����س��ح ال���رم���ز عن 

طريق تطبيقات الهاتف الذكي.
تنمية  وزارة  اأجن����زت  جهتها  م��ن 
طباعة   ،2017 ع��ام  يف  املجتمع 
وتوزيع ال�سيا�سة الوطنية لتمكني 
"برايل"  بطريقة  الهمم  اأ�سحاب 
بهدف  خمت�سني  فنيني  قبل  م��ن 
التي  الفئة بحقوقهم  توعية هذه 

تن�ص عليها ال�سيا�سة.
بلغة  املطبوعة  الن�سخة  وت�سمنت 
للمكفوفني  ت��و���س��ي��ح��اً  "برايل" 
حول حقوق اأ�سحاب الهمم الواردة 
يف املحاور ال�ستة التي تقوم عليها 
يف  الهمم  اأ�سحاب  متكني  �سيا�سة 
التاأهيل  واإع���ادة  ال�سحة  جم��الت 
الو�سول  واإم���ك���ان���ي���ة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
واحلياة  الج��ت��م��اع��ي��ة  واحل��م��اي��ة 

العامة والثقافة والريا�سة.
بدورها عمدت العديد من اجلهات 
ا�ستخدام  اإىل  اخلدمية يف الدولة 
معاملتها،  اإ���س��دار  يف  برايل  لغة 
بلدية  امل���ث���ال،  �سبيل  ع��ل��ى  وم��ن��ه��ا 

مراكز  يف  ال��ب�����س��ري��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
احلكومية  وال���ت���اأه���ي���ل  ال���رع���اي���ة 
واخل��ا���س��ة، وم��دار���ص ال��دم��ج على 
م�����س��ت��وى ال����دول����ة واجل���ام���ع���ات، 
طباعة  يف  اخلدمات  تلك  وتتمثل 
الكتب واملناهج الدرا�سية بطريقة 
برايل، وطباعة مناذج المتحانات 
للراغبني  ال��درا���س��ي��ة  وامللخ�سات 
الو�سائل  برايل، وطباعة  بطريقة 
التعليمية البارزة، وطباعة الكتب 
بطريقة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ق�����س�����ص 

برايل.
امل��وؤ���س�����س��ة م���ع جمل�ص  وت���ع���اون���ت 
اأ�سحاب  لتوعية  امل�سلمني  حكماء 
الإن�سانّية  الأخ��وة  ب�وثيقة  الهمم 
التي �سدرت عن " املوؤمتر العاملي 
نظمه  " ال��ذي  الإن�سانية  للأخوة 
جمل�ص حكماء امل�سلمني يف فرباير 
2019، وذلك عرب ترجمتها اإىل 
والإجنليزية  العربية  ب��راي��ل  لغة 
اإىل  اأي�����س��اً  وحتويلها  للمكفوفني 
الإ�سارة  ب��ل��غ��ة  م�سجلة  ن�����س��و���ص 
بالتعاون  لل�سم  املعتمدة  العربية 

الهمم" ول�سيما  "اأ�سحاب  رعاية 
ال���ب�������س���ري���ة،  ال����ت����ح����دي����ات  ذوي 
رعاية  اإدارة  ب��اإن�����س��اء  ق��ام��ت  حيث 
من  العديد  تقدم  التي  املكفوفني 
املتخ�س�سة،  ال��ن��وع��ي��ة  اخل���دم���ات 
ك��م��ا ت�����س��م امل��ط��ب��ع��ة ال��وح��ي��دة يف 
دولة الإم��ارات التي تقوم بطباعة 
املواد التعليمية "املناهج التعليمية 
والثقافية  التعليمية"  والو�سائل 
وال���ق�������س�������ص ب���ط���ري���ق���ة ب����راي����ل 
على  الب�سر  و�سعاف  للمكفوفني 

م�ستوى الدولة.
التدريب  خ��دم��ات  الإدارة  وت��وف��ر 
دمج  ت�سجيع  على  وتعمل  املهني 
وتقدمي  وت�����س��غ��ي��ل��ه��م  امل��ك��ف��وف��ني 
للمواطنني  ال��ب�����س��ري��ة  امل��ع��ي��ن��ات 
جمانا،  مل��ح��ت��اج��ي��ه��ا  وامل���ق���ي���م���ني 
ك��م��ا ي��ج��رى ال��ع��م��ل ع��ل��ى دجمهم 
اإىل  اإ�سافة  الرتبوية  باخلدمات 
ت�سجيعهم على النت�ساب للأندية 

واجلمعيات العامة.
وتقدم الإدارة عددا من اخلدمات 
ذوي  ب���ت���ع���ل���ي���م  ال�����ع�����لق�����ة  ذات 

مع جمعية الإمارات لل�سم اإ�سافة 
اإىل امل�ساركة يف عدد من الأن�سطة 

الأخرى ذات ال�سلة.
كانت  ال���������س����ح����ي..  امل�����ج�����ال  ويف 
الإم�����ارات م��ن اأوائ����ل ال���دول التي 
دعت �سركات الأدوية العاملة فيها 
وتركيزاتها  الأدوي��ة  اأ�سماء  لكتابة 
العربية  وب��ال��ل��غ��ت��ني  ب��راي��ل  ب��ل��غ��ة 
الأدوية،  والإجنليزية على عبوات 
املكفوفني  تعامل  ت�سهيل  ب��ه��دف 
مع الأدوية وزيادة اعتمادهم على 
على  اع��ت��م��اده��م  وتقليل  اأنف�سهم 

الغري.
ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  ووج���ه���ت 
العاملة  الأدوي���ة  �سركات  املجتمع 
ال�ستجابة  رم���ز  و���س��ع  اإىل  فيها 
ال�������س���ري���ع���ة ع����ل����ى ك�����ل ال����ع����ب����وات 
ال��دوائ��ي��ة ال�����واردة ل��ل��دول��ة، حيث 
ي��ع��ت��رب ه�����ذا ال����رم����ز ن���ظ���ام ربط 
مب�سدر  ل��ل��دواء  كامل  معلوماتي 
النرتنت  �سبكة  ع��ل��ى  اإل���ك���رتوين 
عن  كاملة  معلومات  توفري  يتيح 
حتذيرات  اأي  ف��ي��ه��ا  مب���ا  ال������دواء 

امل���وظ���ف���ني على  ت���دري���ب  ك��م��ا مت 
الأج����ه����زة مب���ا يخدم  ا����س���ت���خ���دام 
املعاملت  لهم  ويقدم  املكفوفني، 
م�ستقلة  من�سة  يف  وا���س��ح  ب�سكل 
ل�ستقبال اأ�سحاب الهمم وتقدمي 
اخلدمة لهم �سمن بيئة تنا�سبهم 
وت�سهل احل�سول على متطلباتهم 

من بلدية مدينة العني.
ي��ذك��ر اأن خم���رتع ل��غ��ة ب��راي��ل هو 
ال��ف��رن�����س��ي ل��وي�����ص ب���راي���ل ال���ذي 
ت��ع��ر���ص لإ���س��اب��ة يف ال��ث��ال��ث��ة من 

اأ�سدرت خلل  التي  مدينة العني 
عام 2018 اأول معاملة بطريقة 
"برايل" خلدمة املكفوفني، وذلك 
لرتقية  امل�ستمر  �سعيها  اإط���ار  يف 
وحت���������س����ني اخل������دم������ات امل���ق���دم���ة 
مبادرات  ع����دة  ���س��م��ن  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 

تقدمها لأ�سحاب الهمم.
اأج���ه���زة طباعة  ال��ب��ل��دي��ة  ووف�����رت 
املعاملت  ل��ط��ب��اع��ة  متخ�س�سة 
ب�سكل  معها  للتعامل  ب��راي��ل  بلغة 
الأخرى،  قبل اجلهات  ر�سمي من 

اأث���ره���ا ب�سره،  ع��ل��ى  ف��ق��د  ع��م��ره 
الأم���ر ال���ذي �سكل داف��ع��ا ل��ه فيما 
ت�ساعد  ط���ري���ق���ة  لخ�������رتاع  ب���ع���د 
والكتابة  ال��ق��راءة  على  املكفوفني 
حيث  ���س��ع��وب��ة  اأي  م��واج��ه��ة  دون 
ت��ع��ت��م��د ل��غ��ة ب���راي���ل ال���ت���ي اأن�����ارت 
والقراءة  وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��م  ط��ري��ق 
ع���ل���ى نظام  امل���ك���ف���وف���ني،  مل���لي���ني 
الكفيف  ال��ب��ارزة ومتكن  احل��روف 
القراءة  م���ن  ال��ب�����س��ر  ���س��ع��ي��ف  اأو 

والكتابة عن طريق اللم�ص.
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اأخبـار الإمـارات

اأج�اء تراثية جذبت اآالف من الزوار وامل�صاركني

خميمات ليوا الدويل تر�سم لوحة م�سيئة و�سط �سحراء الربع اخلايل

التابعة  ال���ط���رق  م�����س��ان��دة  دوري�����ة 
�ساهمت   التي  املتكامل  النقل  ملركز 
لزوار  وامل�ساعدة  الدعم  تقدمي  يف 
 2020 ال������دويل  ل���ي���وا  م���ه���رج���ان 
وامل�ساركني فيه من خلل م�ساندة 
اأ���س��ح��اب ال�����س��ي��ارات امل���ت���واج���دة يف 
موقع املهرجان حيث تقوم ال�سيارة 
املركبات  اأع����ط����ال  م���ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل 
و�سحن البطارية وتبديل الإطارات 
اإىل توفري  اإ�سافة  الوقود  و تزويد 
املركبات  ل��ق��ط��ر  جم��ان��ي��ة  خ���دم���ة 
واإزاحتها اإىل اأقرب مكان اآمن  ذلك 
العليا  اللجنة  من حر�ص  انطلقاً 
ل��ل��م��ه��رج��ان  ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة على 
وتعزيز  املرورية  احلركة  ان�سيابية 
م�����س��ت��وى ال�����س��لم��ة امل���روري���ة على 
 ، املهرجان  موقع  يف  الطرق  �سبكة 
والزوار  امل�ساركني  وم�ساعدة  ودعم 

طيلة اأيام املهرجان .
بالن�سبة ملركبة دوري��ات خدمة  اأم��ا 
م�ساندة الطرق فتحمل �سعار مركز 
و���س��ع��ار اخلدمة  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ن��ق��ل 
حيث  لل�سوء،  عاك�سة  ومل�سقات 

الكبري  الهتمام  بجانب  متكاملة  
ب��ه��ذه الج������واء ال�����س��ح��راوي��ة من 
ال��ت��ي تعترب  ال���زائ���رة،  قبل ال��وف��ود 
املزارات  اأه��م  واح��دة من  ال�سحراء 
ال�����س��ي��اح��ي��ة، ال���ت���ي ت�����س��ت��ق��ط��ب كل 
م��ت��زاي��دة م��ن ال�سياح  اأع�����داداً  ع���ام 

الأجانب من خمتلف اجلن�سيات .
مبلحمها  تختلف  ووج��وه  اأ�سكال 
واأف�����راد وعائلت  ب�����س��رت��ه��ا،  ول����ون 
يتحدثون بلغات خمتلفة، جميعهم 
ي���ق�������س���دون ه�����ذا امل����رت����ع ال����ه����ادئ، 
العربية  ال�سيافة  الذي يجعل من 
البدوية، مو�سوعا لأرقى م�ستويات 
فح�سب،  ذل�����ك  ل��ي�����ص  ال�������س���ي���اف���ة، 
املجتمع  حياة  على  للتعرف  واإمن���ا 
املا�سي  يف  وط��ب��ي��ع��ت��ه،  الإم����ارات����ي 

البعيد.
رئي�سة  ال�سام�سي  حمدة  واأو�سحت 
اللجنة الإعلمية يف مهرجان ليوا 
الدويل اأن الفعاليات الرتاثية التي 
نظمها املهرجان للزوار وامل�ساركني 
اأثر  ل��ه��ا  ك���ان  احل��ال��ي��ة  الن�سخة  يف 
ال�سياح  م��ن  الآلف  ج��ذب  يف  فعال 

فعاليات  م���ن  امل���ه���رج���ان  ي��ق��دم��ه 
اهتمام  ت��لم�����ص  متميزة  وب��رام��ج 
اجلن�سيات  خم��ت��ل��ف  م���ن  اجل��م��ي��ع 
وكافة الأعمار وهو ما اأ�سفى اأجواء 
املهرجان  م���وق���ع  داخ�����ل  م��ت��م��ي��زة 
ع�ساق  م���ن  الآلف  اإل��ي��ه��ا  ج��ذب��ت 

التحدي واملغامرة .
  

مركز النقل املتكامل ي�فر دورية 
م�صاندة الطرق يف مهرجان لي�ا 

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة   ح��ر���س��ت 
ملهرجان ليوا الدويل 2020 املقام 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احلاكم  اآل  ب��ن زاي���د 
يف م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة  ع��ل��ى توفري 
جمموعة من اخلدمات اللوج�ستية 
ل����زوار امل��ه��رج��ان وامل�����س��ارك��ني فيه 
وتقدم كافة اأ�سكال الدعم وامل�ساعدة 
والت�سهيل عليهم وجعل جتربة تل 
نوعها  م��ن  وف��ري��دة  مميزة  مرعب 
ي�ستمتع بها جميع الزوار من داخل 

الدولة وخارجها .
و���س��ه��د م���وق���ع  امل���ه���رج���ان توفري 

ورائعة واأعطت جتربة ل تن�سى يف 
�سحراء ليوا ال�ساحرة .

املنهايل  ن����وه  ب���ن  ع���ام���ر  واأ�����س����اف 
اللجنة  اأن  الإع����لم����ي  امل�����س��ت�����س��ار 
ب����دوره����ا وف�����رت اأك�����رث م���ن 300 
الإق��ام��ة داخل  خيمة ملن يرغب يف 
مبا  وال�ستمتاع  م��رع��ب  ت��ل  م��وق��ع 

واجل��م��ه��ور ب��ج��ان��ب امل�����س��ارك��ني يف 
املهرجان  اإىل  امل�����س��اب��ق��ات  خمتلف 
وكانت املخيمات ال�سحراوية خيارا 
يجتمع  حيث  لهم  متميزا  ت��راث��ي��ا 
اأحاديث  يتجاذبون  والأ�سر  الأف��راد 
وي�سرتجعون  ال���ع���ري���ق  امل���ا����س���ي 
ذك��ري��ات ال��ت��اري��خ ال��ق��دمي وه���و ما 

اأ����س���ف���ى م����زي����دا م����ن امل���ت���ع���ة لدى 
الدولة  داخ���ل  م��ن  امل��ه��رج��ان  زوار 

وخارجها .
ال�سعادة  اأن  ال�����س��ام�����س��ي  واأك�������دت 
ال���غ���ام���رة ال���ت���ي ���س��ع��ر ب��ه��ا ال�����زوار 
املخيمات  ت��ل��ك  ب���وج���ود  وال�����س��ي��اح 
ك��ان��ت متميزة  امل��ه��رج��ان  يف م��وق��ع 

••  منطقة الظفرة - لطيفة جابر

اأنظار كل  لوحة فنية رائعة جتذب 
م���ن ي�����س��اه��د م��وق��ع ت���ل م��رع��ب يف  
يف   2020 ال���دويل  ليوا  مهرجان 
املخيمات  ترتا�س�ص  حيث  امل�����س��اء 
بديع  تن�سيق  يف  اأ�سواوؤها  وتتلألأ  
ال���������زوار واجل����م����ه����ور حيث  ي���ب���ه���ر 
وال���رتاث  الأ���س��ال��ة  ع�ساق  يجتمع 
يف مكان واحد ي�سرتجعون ذكريات 
العريق  وال��ت��اري��خ  اجلميل  املا�سي 
يف موقع تل مرعب و�سط �سحراء 

الربع اخلايل .
واملرتفعات  الأك���وام  ه��ذه  فمن بني 
و�سطها  يف  �����س����ي����دت  ال����رم����ل����ي����ة، 
التاريخ  اأع�����ادت  ك���ب���رية،  خم��ي��م��ات 
الرتاث  وه���ج  م��ن  يحمله  م��ا  ب��ك��ل 
متنوعة   خميمات  املا�سي،  وعراقة 
تعك�ص حياة الآباء والأجداد قدميا، 
عندما كانت اخليمة وبيت العري�ص 
واجلمل  وامل����������اأوى،  ال�����س��ك��ن  ه���م���ا 
و�سيلة ال�سفر والتنقل. وعلى مدى 
اأكرث من �سهر �سهدت هذه التلل 
ال�سياحية  وامل���خ���ي���م���ات  ال��رم��ل��ي��ة 
مرعب   تل  منطقة  يف  ال�سحراوية 
اإق���ب���اًل م��ت��زاي��داً  لي�ص م��ن قبل   ،
امل�ساركني والزوار من خمتلف دول 
فح�سب  اخلليجي  التعاون  جمل�ص 
بل اأي�سا من  ال�سياح الأجانب اأفراداً 
واأ�سراً الذين حر�سوا على التواجد 
قبل انطلق فعاليات مهرجان ليوا 
الدويل 2020 ، وم�ستمرون اأي�سا 
حتى بعد املهرجان لل�ستمتاع مبا 
املوقع من خدمات ومرافق  ي�سمه 

النهار  بعد يف  بالو�سوح عن  تتميز 
م���ن خ���لل ال���ل���ون ال��ربت��ق��ايل ويف 
ب�سبب  الو�سوح  ب�سدة  تتميز  الليل 
العاك�سة لل�سوء والتي تظهر  املادة 
 ، املركبة  حل��دود  اخل��ارج��ي  ال�سكل 
وبالإ�سافة اإىل ذلك فاإن كل مركبة 
متغرية  اإل��ك��رتون��ي��ة  بلوحة  م���زودة 
VMS لتنبيه وحتذير ال�سائقني 
احلدث،  موقع  من  الق���رتاب  عند 
ات�������س���الت حديث  ن���ظ���ام  وك���ذل���ك 
مركز  يف  العمليات  بغرفة  مربوط 
لل�ستجابة  وذلك  املروري  التحكم 
الفورية للحوادث وم�ساعدة �سائقي 

املركبات على الطرق ب�سرعة اأكرب 
واأو�����س����ح حم��م��د را����س���د امل���زروع���ي 
ليوا  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
الريا�سي اأن اللجنة العليا املنظمة 
ل��ل��م��ه��رج��ان ح��ر���س��ت ع��ل��ى تقدمي 
وامل�ساعدة  ال���دع���م  اأ����س���ك���ال  ك���اف���ة 
ل��ل��زوار وامل�����س��ارك��ني ون��ظ��را لزيادة 
الأع��داد من اجلمهور داخ��ل موقع 
تل مرعب وبالتايل زيادة ال�سيارات 
امل���ت���واج���دة ف��ي��ه وال�����درج�����ات فقد 
تواجد  اأن  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  ح��ر���س��ت 
النقل  التابعة ملركز  دورية م�ساندة 
التن�سيق  اإط����ار  وذل���ك يف  امل��ت��ك��ام��ل 
الي���ج���اب���ي وال���ت���ع���اون امل��ث��م��ر بني 
مهرجان ليوا الدويل ومركز النقل 
املتكامل مو�سحا اأن ال�سيارة حققت 
مردودا اإيجابيا من خلل م�ساعدة 
العديد من الزوار وامل�ساركني الذين 
تعطلت �سياراتهم ومركباتهم �سواء 
داخل املوقع اأو على الطريق املوؤدي 

للموقع .

ويل عهد الفجرية يح�سر اأفراح 
عائلة ال�سرقي

•• الفجرية-وام:

ح�سر �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية يرافقه ال�سيخ مكتوم بن 
حمد ال�سرقي ام�ص حفل زفاف ال�سيخ حمد بن �سرور بن حممد ال�سرقي على كرمية ال�سيخ �سعيد بن 
عبد اهلل بن حممد ال�سرقي و ال�سيخ حمدان بن �سرور بن حممد ال�سرقي على كرمية خالد مو�سى 
الكي�سري و ال�سيخ حممد بن �سيف بن �سرور ال�سرقي على كرمية عبيد علي احلفيتي وذلك بقاعة 

خليفة بالفجرية. و هناأ �سموه العر�سان متمنيا لهم حياة اأ�سرية �سعيدة مكللة بالنجاح و التوفيق.
و ح�سر احلفل �سعادة �سامل الزحمي مدير مكتب ويل عهد الفجرية و مديرو الدوائر واملوؤ�س�سات 

احلكومية بالفجرية وجمع من الأعيان و الأهل و الأ�سدقاء .

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 10919/2019/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )5770( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 

 mb197926223ae/2019:ال�سكوى
طالب الإعلن / 1-بر�ستج للخدمات العامة �ص.ذ.م.م �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعلنه :  1-  �سيفكومار �سيفباهادور  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل القامة 

املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��لن  مو�سوع 
)5770( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb197926223ae/2019. وحددت 
لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2020/1/19  ال�ساعة 10.00 �ص بالقاعة Ch1.A.2 لذا فاأنت 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 4803/2019/13 عمايل جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )64.770( درهم وتذكرة عوده مببلغ )2000( 
درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة رقم 

 MB194581834AE/2019:ال�سكوى
طالب الإعلن / 1-ارمي�ص ريا�ص ريا�ص اجمد �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:اميان ح�سن علي حممد اآل علي - �سفته بالق�سية:وكيل
املطلوب اإعلنه :  1-  �سركة باحل�سا لل�سياحة وال�سفر ذ.م.م  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )64.770( درهم وتذكرة 
عوده مببلغ )2000( درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة رقم ال�سكوى:MB194581834AE/2019. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2020/1/13  
ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  284/2018/211 تنفيذ عقاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/680 عقاري كلي واملعدل 
بال�ستئناف رقم:2017/333 ا�ستئناف عقاري، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 9250404 درهم( ، 

�سامل للر�سوم وامل�ساريف
طالب الإعلن : امري ازمريا جربمييكايل �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله :  مروان حممد احمد نور املازم  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنه : 1- �سركة اريبيا جروب انف�ستمنت ليمتد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهويل حمل الإقامة 
التحفظي  ام��وال��ك��م اخل��ا���س��ة يف احل��ج��ز  ع��ل��ى  ب��ان��ه مت احل��ج��ز  نعلنكم   : الإع�����لن  م��و���س��وع 
به وق��دره )9253404.00( درهم وتقرير حتويل  املطالب  للمبلغ  ، وفاء  رق���م:44/2017 عقاري 
احلجز التحفظي اىل حجز تنفيذي يف ملف رقم 284/2018 عقاري وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ 

مفعوله قانونا بناء على قرار قا�سي التنفيذ.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 3256/2019/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار الأمر بالزام املطلوب �سدهما المر مت�سامنني ومنفردين بان يوؤديا مبلغ 
وقدره )105.000(درهم اماراتي والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق يف:2019/6/1 مع الزامهم 

بالر�سوم وامل�سر وفات ومقابل اتعاب املحاماة بامر م�سمول بالنفاذ املعجل بل كفالة مع حفظ حقوق طالب المر  
طالب الإعلن : مرمي عبداهلل عبيد بن عوقد املري �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  �سفيع حممد ابراهيم  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنه : 1- خلفان ال�ساعر للمقاولت �ص.ذ.م.م 2- ح�سم الدين ان�ساري وكيل احمد - �سفته بالق�سية : 

مدعي عليه   - جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : 

طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/12/8 بالزام املدعى عليهما خلفان ال�ساعر 
���ص.ذ.م.م و ح�سم الدين ان�ساري وكيل احمد بان يوؤديا بالت�سامن للمدعية/مرمي عبداهلل عبيد بن  للمقاولت 
يف:2019/6/1  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )105.000( مببلغ  امل��ري  عوقد 
وبالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة و�سملت المر بالنفاذ املعجل بل كفالة ولكم 

احلق يف اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية 

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  1149/2019/204 تنفيذ �شرعي 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 150/2018 احوال نف�ص غري م�سلمني ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 63312.5 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق

طالب الإعلن : �سميثا موهان ندييرييبيل �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله :  ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- ديباك كليكرات رامان ناتان - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك تنفيذ احلكم ال�سادر يف 
الدعوى رقم 150/2018 احوال نف�ص غري م�سلمني ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 63312.5 درهم( ، 
�سامل للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ ال�ستحقاق.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 7 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1341/2019/204 تنفيذ �شرعي 
مو�سوع التنفيذ : بالزام املنفذ �سدها )بيا�ص ابراجيموفا( بالدخول يف طاعة زوجها طالب التنفيذ 

)لوين بيداوى( يف م�سكن لزوجية الكائن مبنطقة دي�سكفري جاردن بامارة دبي ، وبالقرار يف ذلك امل�سكن 
وبح�سن معا�سرة املدعي 2- با�سقاط ح�سانة املدعي عليها للبنتني )دلدار ، كارين( وب�سمهما اىل ح�سانة 

والدهما املدعي 3- الزامها ب�سداد مبلغ )737( درهم
طالب الإعلن : لوين بيداوى �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله :  �ساره �ساه بيك حممد البلو�سي  �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- بيا�ص ابراجيموفا - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  - جمهويل حمل الإقامة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بالزام املنفذ �سدها )بيا�ص  مو�سوع الإعلن : قد 
ابراجيموفا( بالدخول يف طاعة زوجها طالب التنفيذ )لوين بيداوى( يف م�سكن لزوجية الكائن مبنطقة 
دي�سكفري جاردن بامارة دبي ، وبالقرار يف ذلك امل�سكن وبح�سن معا�سرة املدعي 2- با�سقاط ح�سانة املدعي 
عليها للبنتني )دلدار ، كارين( وب�سمهما اىل ح�سانة والدهما املدعي 3- الزامها ب�سداد مبلغ )737( درهم.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 7 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6232/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/272 جتاري جزئي واملعدل بال�ستئناف 
رقم:2018/2467 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 362634.50 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف

طالب الإعلن : بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنهم : 1- �سركة املر�ساة للكيماويات ذ.م.م ب�سفتها ال�سركة مظهرة ال�سيك ل�سالح البنك املدعي 2- رام 
جوبالن ناير ام وا�سوديفان ناير ب�سفته املوقع على ال�سيك املظهر ل�سالح البنك املدعي 3- عرب كيم ل�سناعة املواد 
الكيماوية ذ.م.م ب�سفتها ال�سركة م�سدرة ال�سيك 4- راكي�ص كومكومات بونات رادها كري�سنان مينون ب�سفته حمرر 

ال�سيك ال�سادر من عرب كيم ل�سناعة املواد الكيماوية ذ.م.م - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم 
جمهويل حمل الإقامة 

ب��ه وقدره  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك��م  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام عليك  ق��د   : الإع���لن  مو�سوع 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�سامن  دره��م   )362634.50(

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2796/2019/60 امر اداء    

مو�سوع الدعوى :املطالبة با�سدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ )30.000.000( درهم اىل املدعية 
والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق 2019/5/20 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب 

املحاماة  
طالب الإعلن : توليب بزن�ص ديفيلوبرز �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله :  حممد �سالح حممد احمد الهاجري  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنه : 1- بهنام غلمر�سا بهمني - �سفته بالق�سية : مدعي عليه   - جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعلن : 
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/11/6 بالزام املدعى عليه/بهنام 
غلمر�سا بهمنى بان يوؤدي للمدعية توليب بزن�ص ديفيلوبرز مبلغ )30.000.000( درهم والفائدة القانونية 
الفني درهم  والر�سوم وامل�ساريف ومبلغ  التام  ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق 2019/5/20 وحتى  �سنويا من   %9
مقابل اتعاب املحاماة و�سمول المر بالنفاذ املعجل بقوة القانون ولكم احلق يف اإ�ستئناف الأمر خلل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�سر هذا العلن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

يوم  انطلقت  دب��ي،  �سرطة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  بتنظيم 
حلفل  امل�ساحبة  الفعاليات  اخلمي�ص  الأول  اأم�ص 
ال�سابعة  والدفعة  العليا  الدرا�سات  طلبة  تخريج 
والع�سرين من الطلبة املر�سحني، وامل�ستمرة حتى 
9 من ال�سهر اجلاري يف خمتلف اأنحاء اإمارة دبي، 
حيث تتنوع الفعاليات لت�سمل �سل�سلة من العرو�ص 

اإىل  املو�سيقية،  وال��ف��رق  والت�سكيلت  ال�سرطية 
جانب حزمة من الن�ساطات الرتفيهية والتوعوية 
التي ت�سلط ال�سوء على دور القيادة العامة ل�سرطة 

دبي يف اإ�سعاد املجتمع، وتعزيز الأمن والأمان.
وتت�سمن الفعاليات امل�ساحبة حزمة من الأن�سطة 
الفارهة  ال�����س��ي��ارات  ع��رو���ص  فيها  مب��ا  ال��ن��وع��ي��ة، 
وع���رو����ص ال��ف��رق��ة امل��و���س��ي��ق��ي��ة وع���رو����ص الكلب 
البولي�سية وعر�ص ع�سكري للطلبة املر�سحني، اإىل 

جانب عر�ص للدراجات الهوائية وعرو�ص اخليالة 
الفعاليات  اأقيمت  حيث  حماية،  م��دار���ص  وطلبة 
وال��ع��رو���ص يف ك��ل م��ن ال��ق��ري��ة ال��ع��امل��ي��ة ومنطقة 
من  ال��راب��ع  يف  �ستقام  كما  حتا،  ومنطقة  ال�سيف، 

يناير يف منطقة “لمري” و”جي بي اآر«.

التنّ�ع عن�ان الفعاليات امل�صاحبة
ال�سويدي،  غ��امن  غيث  ال��دك��ت��ور  العميد  واأع����رب 

مدير اأكادميية �سرطة دبي،  عن �سعادته بانطلق 
الفعاليات امل�ساحبة حلفل تخريج طلبة الدرا�سات 
الطلبة  م��ن  والع�سرين  ال�سابعة  والدفعة  العليا 
ا�ستكماًل  متثل  الفعاليات  اأن  م��وؤك��داً  املر�سحني، 
جمتمعية  فعاليات  لإط���لق  الأك��ادمي��ي��ة  مل�ساعي 
ال�سعادة  ثقافة  ب��اإر���س��اء  املطلق  ال��ت��زام��ه��ا  جت�سد 
ون�سر روح الإيجابية وتعزيز ِنعمة الأمن والأمان 
باأن  قدماً  “نتطلع  وم�سيفاً:  املجتمع،  اأف��راد  بني 

الأكادميية  م�����س��رية  امل�ساحبة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��دع��م 
الرائدة يف تاأهيل كوادر �سرطية قادرة على حتقيق 
راحة و�سعادة و�سلمة الأفراد، ف�سًل عن تر�سيخ 

الثقة بال�سرطة يف اإمارة دبي.«
الفعاليات  اأن ت�ستقطب  “نتوّقع  ال�سويدي:  وتابع 
وا�سعاً  اإقباًل  اخلريجني  الطلبة  مب�ساركة  املقّررة 
من املواطنني واملقيمني وال�سياح، تتويجاً لنجاحنا 
وتعليمية  ترفيهية  اأن�����س��ط��ة  تنظيم  يف  امل�ستمر 

رائدة، حيث قمنا بت�سخري كافة الإمكانات وتوفري 
ل  الع�سكرية،  ال���ك���وادر  جلميع  ال����لزم  ال��ت��دري��ب 
والو�سول  احل��دث  لإجن���اح  اجل���دد،  الطلبة  �سّيما 
به اإىل اأعلى م�ستويات التمّيز، ون�سع على عاتقنا 
م�سوؤولية موا�سلة تنظيم واإطلق فعاليات مماثلة 
اإ�سعاد النا�ص وحتقيق رفاهية املجتمع،  من �ساأنها 
وال�����س��لم��ة يف  الأم���ن  ف�سًل ع��ن �سمان م��واك��ب��ة 

اإمارة دبي«.

حزمة من العرو�ض والن�صاطات الرتفيهية والت�ع�ية يف خمتلف اأنحاء االإمارة

انطالق الفعاليات امل�ساحبة حلفل تخريج الدفعة ال�27 لطلبة اأكادميية �سرطة دبي

•• اأبوظبي -الفجر: 

ببدء عقد  اإي��ذان��اً  النارية  الأل��ع��اب  انتهاء عرو�ص  ث��واٍن على  بعد 
جديد مع بداية عام 2020، ُولد الطفل جوزيف يف اإحدى من�ساآت 
اأبوظبي،   - زاي��د  بن  حممد  مدينة  يف  الرائدة  ال�سحية  الرعاية 
النور  اأول طفل يب�سر  ال��دويل. وقد و�سل  بارين  وهو م�ست�سفى 
يف عام 2020 عند ال�ساعة 00:00، بوزن 3170 كلغ، لوالدين 
�سوريني - ال�سيد روميو �سيحة، 31 عاماً، وزوجته، ال�سيدة �سايل 

حنا حبيب، 28 عاماً.
»جوزيف” هو الطفل الثاين للزوجني اللذين اأعربا عن �سعادتهما 
التي  ال�سنة  2020، وهي  العام  اأول مولود يف  يكون طفلهما  اأن 
ط���ال ان��ت��ظ��اره��ا ح��ي��ث ت��ع��ل��ن ب��داي��ة ح��ق��ب��ة ج��دي��دة وت�����س��ّك��ل عام 

مّت  امل��ت��ح��دة.  العربية  الإم�����ارات  ال���س��ت��ع��داد خل��ّط��ة اخلم�سني يف 
بارين  بعملية قي�سرية وذلك يف م�ست�سفى  بنجاح  ال��ولدة  تنفيذ 
الدويل من خلل فريق من املتخ�س�سني الطبيني ذوي امل�ستوى 
والهتمام  الرعاية  ك��ّل  تقدمي  توّلوا  والذين  اأبوظبي  يف  العاملي 

للأم ومولودها.
�سيحة، عن  روميو  الطفل جوزيف،  وال��د  ع��رّب  املنا�سبة  ه��ذه  ويف 
�سعادته بالقول: “الأم والطفل ي�سرتيحان حالياً. نحن �سعيدان 
لأن ابننا جوزيف كان اأول طفل يولد يف عام 2020 - واأنا متاأكد 
ممتنان  اأننا  كما  اأي�ساً.  ال�سرف  لهذا  متحم�ساً  �سيكون  اأن��ه  من 
ل�سمان  ال��دويل  بارين  م�ست�سفى  يف  واملمر�سات  للأطباء  كذلك 

الولدة الآمنة لطفلنا - اإنها اأف�سل هدية للعام اجلديد.«
اأخ�سائية  ح�سن،  علي  ال�سيد  هالة  ال��دك��ت��ورة  قالت  جهتها  م��ن 

اأبوظبي:  ال��دويل،  بارين  م�ست�سفى  يف  وال���ولدة  الن�ساء  اأم��را���ص 
“اإن ت�سهيل جميء طفل اإىل هذا العامل يف اأي وقت من العام اأمر 
2020 تعترب حلظة  غري عادي، اإل اأن ولدة الطفل الأول لعام 
فخر خا�سة ل ُتن�سى، خ�سو�ساً واأن هذا العقد ميثل علمة بارزة 
للخم�سني”.  ال�ستعداد  عام   2020“ اأن  بالن�سبة للإمارات مبا 
لهما  ونتمنى  اجلديد  باملولود  للوالدين  متنياتنا  اأطيب  نوّجه 
الدويل  بارين  م�ست�سفى  ويفخر  والزده��ار.  ال�سعادة  ولأ�سرتهما 

باأبوظبي بكونه جزءاً من هذه املنا�سبة الهامة.«
وكان الدكتور حممد اإمبابي، اأخ�سائي طب الأطفال يف م�ست�سفى 
بارين الدويل يف اأبوظبي اأي�ساً �سمن الفريق الذي اأ�سهم يف ولدة 
الطفل جوزيف، وقال يف املنا�سبة: “نتمنى للعائلة �سنوات ملوؤها 

ال�سحة والهناء يف هذه املنا�سبة ال�سعيدة«.

م�ست�سفى بارين الدويل يحتفي بولدة »جوزيف»، اأّول طفل يف العام 2020 

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

اأكدت �سرطة راأ�ص اخليمة اأن جمهور 
فعاليات  م�ساهدة   م��ن  متكن  غفري 
جزيرة  يف  ال�����س��ن��ة  راأ�������ص  اح���ت���ف���الت 
نتيجة  غ����ري ح�������وادث  م����ن  امل����رج����ان 
الإج�����راءات الأم��ن��ي��ة ال�����س��ارم��ة التي 
ذلك  حت��ق��ي��ق  يف  م��ه��م��ا  دورا  ل��ع��ب��ت 

الإجناز الأمني.
جاء ذلك على ل�سان  العميد عبداهلل 
العمليات  ع����ام  م��دي��ر  م��ن��خ�����ص  ع��ل��ي 
الدائم  ال���ف���ري���ق  رئ��ي�����ص  ال�����س��رط��ي��ة 
لتاأمني الفعاليات براأ�ص اخليمة، الذي 
اأعلن عن  جناح خطة تاأمني فعاليات 

احتفالت راأ�ص ال�سنة التي احت�سنتها 
جزيرة املرجان، بح�سور اآلف الزوار 
مت�سمنة   الدولة،  اأنحاء  من خمتلف 
ت����اأم����ني ك����اف����ة ال���������س����وارع وال����ط����رق 
الأماكن  و  الحتفال،  لأماكن  املوؤدية 
التي  ال��ع��ام��ة  الأم���اك���ن  و  ال�سياحية 
�سهدت كثافة مرورية كبرية من قبل 
الحتفالت،  تلك  حل�سور  اجلمهور، 
عزوجل،  اهلل  م���ن  ب��ف�����س��ل  ذل����ك  ك���ل 
ومبتابعة وتوجيهات �سعادة قائد عام 
راأ�ص اخليمة، وتوفريه لكافة  �سرطة 
العقبات،  جميع  وتذليل  الإمكانيات، 
وحر�سه على ت�سخري املوارد الب�سرية 
و امل��ادي��ة، والآل��ي��ات وامل��ع��دات لتاأمني 

واإجناح هذا احلدث الهام بالإمارة.  
بالتعاون  م��ن��خ�����ص  ال��ع��م��ي��د  واأ�����س����اد 
املهند�ص  �سعادة   اأب���داه  ال��ذي  الكبري 
املنتدب  الع�سو  ال��ع��ب��دويل  اهلل  ع��ب��د 
هيئة  وك��ذل��ك  املرجان”  “جزيرة  ل��� 
اخل��ي��م��ة، وغرفة  ب���راأ����ص  ال�����س��ي��اح��ة 
الدفاع  واإدارة  ال�سناعة،  و  ال��ت��ج��ارة 
امل�������دين، و ق����ي����ادة ال�������س���رب ال���ث���اين، 
العامة  ول��لإدارة  الوطني،  والإ�سعاف 
الدوائر  وجلميع  املركزية،  للعمليات 
و  ال�سرطية  اجل��ه��ات  و  امل��وؤ���س�����س��ات  و 
واأي�ساً  اأخرى،  اأمنية  املدنية،وجلهات 
الإدارات،  خمتلف  من  العمل  لفريق 
م��ن جهد كبري يف عملية  ق��دم��وه  مل��ا 

التنظيم وا�ستقبال جموع اجلماهري، 
جناح  يف  ف��ع��ال  ب�سكل  وم�����س��اه��م��ت��ه��م 
ا�سم  وظهور  ال�سنوية،  املنا�سبة  ه��ذه 
راأ�ص اخليمة لمعاً كعا�سمة لل�سياحة 

اخلليجية.  
الحتفالت  ت��اأم��ني  يف  ���س��ارك  ح��ي��ث 
واأمنية  م����روري����ة  دوري�������ة   ”89“
مركبة   ”13“ وع������دد  راج�����ل�����ة،   و 
 ”5“ امل������دين مت����رك����زت يف  ل���ل���دف���اع 
ن��ق��اط ل��لح��ت��ف��الت، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
و  وط��ن��ي  اإ���س��ع��اف  “11”�سيارة  ع��دد 
وهلل  اأول،  م�ستجيب  ���س��ي��ارات   ”4“
حوادث  اأي���ة  ت�سجيل  ي��ت��م  مل  احل��م��د 
الحتفالت،  مرتادي  بني  اإ�سابات  اأو 

اإمنا كانت عبارة عن بلغات ب�سيطة 
جداً مت التعامل معها على الفور وهي 
غرفة  تلقت  كما  فقط،  “9” حالت 
ال��ع��م��ل��ي��ات امل��رك��زي��ة ع���دد “ 3230 
اجلمهور  قبل  من  هاتفية  مكاملة   “
“901” و  م��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى ال��رق��م��ني 

  .»999“
واأ�ساف رئي�ص الفريق الدائم لتاأمني 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ب����اأن اجل��م��ه��ور ك���ان اأحد 
الأ�سباب الرئي�سة يف جناح الحتفالت، 
باتباع  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  ���س��ع��وره  ن��ت��ي��ج��ة 
التنويهات  بكافة  والتقيد  الإر���س��ادات 
واملن�سورة  ال�������س���ادرة  وال��ت��وج��ي��ه��ات 
الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  ق��ن��وات  ع��رب 

اإغلق  ب��اأوق��ات  التزامهم  خ��لل  م��ن 
ال�سوارع والطرقات املوؤدية اإىل اأمكان 
الح��ت��ف��الت، وك��ذل��ك ب��امل��واق��ف التي 

اجلمهور  �سواء  لهم،  تخ�سي�سها  مت 
املختلفة،  احلفلت  مل�ساهدة  احلا�سر 
اأو القادمني مل�ساهدة عرو�ص الألعاب 

التقدير  و  ال�سكر  ك��ل  فلهم  ال��ن��اري��ة، 
رجال  م��ع  تعاونهم  و  التزامهم  على 

ال�سرطة ومع اإدارة جزيرة املرجان.

» 3230 « مكاملة هاتفية تلقتها غرفة العمليات من قبل اجلمه�ر

�سرطة راأ�س اخليمة : احتفالت راأ�س ال�سنة يف جزيرة املرجان �ساهدها جمهور غفري ومرت ب�سالم  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد
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اإدارة العالمات التجارية   
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من�ذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك جمعية العني التعاونية

AL AIN CO-OP طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية:تعاونية العني
بتاريخ:2019/10/20 املودعة بالرقم: 319003 

با�س��م: جمعية العني التعاونية 
املوطن:العني- ال�سارع العام- حي ال�سوق

�ص�رة العالمة:

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة:25
ذلك  ينطوي  ول  احلاجة  عند  و�سرائها  معاينتها  بهدف  الغري  ل�سالح  ال�سلع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات 

على خدمة النقل.
العلمة  تعاونيات  ويعني  اخت�سار  ه��و   CO-PO ال��ع��ني  مدينة  وتعني   ALAIN:العلمة و���س��ف 
التجارية عبارة عن اربع ا�سكال هند�سية مت�سابهة مت�سلة يف بع�سها البع�ص كتب ا�سفلها من جمهة اليمني 
 )AL AIN CO-OP( باللغة العربية وا�سفلها باللغة الجنليزية كتبت كلمة )كلمة )تعاونية العني

وجميع العلمة باللون البي�ص وال�سود على خلفية عدمية اللون.
ال�سرتاطات

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
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اأخبـار الإمـارات

••الفجرية-الفجر:

التي  “امل�ّساوؤون”،  مبادرة  الثقافية  الجتماعية  الفجرية  جمعية  اأطلقت   
اإثراء  ي�سهم يف  امل�سي مما  الإبداعي من خلل  التفكري  تعزيز  اإىل  تهدف 
احلراك الفكري والثقايف والجتماعي والريا�سي والقت�سادي يف الوطن 

واإيجاد احللول املبتكرة لتحديات الع�سر بعيداً عن النمطية والتقليدية.
“برزة  نظمتها  ونفكر” التي  “من�سي  فعالية  خ��لل  امل��ب��ادرة  اإط��لق  ج��اء 
الريا�سيني” التابعة للجمعية يف حديقة العلم بالفجرية، بح�سور ال�سيخ 
و�سعادة خالد  املعل  بن عبداهلل  وال�سيخ حميد  اآل مكتوم  �سهيل  بن  عبيد 
حمبوب  و�سعيد  الثقافية  الجتماعية  الفجرية  جمعية  رئي�ص  الظنحاين 
املثقفني،  من  وع��دد  الريا�سيني  ب��رزة  مدير  اجلمعية  اإدارة  جمل�ص  ع�سو 
واملهتمني بال�ساأن الريا�سي. وت�سمنت الفعالية، التي اأقيمت �سمن اأن�سطة 

اأنحاء  يف  الأق����دام  على  م�سياً  للخم�سني”،  ال�ستعداد  “عام  يف  اجلمعية 
ا�ستخراج  اأج��ل  من  مبتكرة،  بطريقة  احلركة  فكرة  ن�سر  بهدف  احلديقة 
اأفكار خلقة يتم تنفيذها من ِقَبل اجلمعية بالتعاون مع خمتلف املوؤ�س�سات 
مهرجانات  اإق��ام��ة  مثل  الأف��ك��ار  م��ن  العديد  احل�سور  وناق�ص  الوطنية.  
للمواهب الإبداعية، وور�ص ر�سم وت�سوير يف و�سط الطبيعية اجلبلية التي 
تتميز بها الإمارة، وبطولت عاملية ت�ستهدف خمتلف فئات املجتمع خا�سة 
فئة اأ�سحاب الهمم، واأن�سطة تر�سخ اأهمية ت�سلح الفرد بالثقافة الريا�سية. 
“امل�ساوؤون”  م��ب��ادرة  فكرة  “اإن  اجلمعية:  رئي�ص  الظنحاين  خالد  وق��ال 
م�ستمدة من املدر�سة امل�سائية يف الفل�سفة اليونانية القدمية، التي اأ�س�سها 
اأر�سطو عام 334 قبل امليلد، والتي انتقلت اإىل علماء عرب وم�سلمني مثل 
ابن �سينا والفارابي وابن ر�سد وغريهم، وترتكز على العلقة امللهمة بني 
امل�سي والتفكري والكتابة، ذلك اأن الأفكار العظيمة تولد اأثناء امل�سي، ح�سب 

كافة  ت�ستهدف  املبادرة  اأن  الظنحاين  واأو�سح  نيت�سه«.  الأمل��اين  الفيل�سوف 
فئات املجتمع ويف جميع املجالت، بهدف التحفيز على التفكري الإبداعي 
التاأمل  وزي��ادة  الذهني،  التوتر  وتخفيف  النف�ص،  عن  والرتويح  جهة  من 
جميع  �ستعم  امل��ب��ادرة  اأن�سطة  اأن  لف��ت��اً  ثانية،  جهة  م��ن  بحرية  والتفكري 
احلراك  اإث���راء  يف  ت�سهم  خلقة  ب��اأف��ك��ار  للخروج  ال��دول��ة؛  وم��دن  مناطق 
املجتمع، ف�سًل  الفكري والثقايف والجتماعي والريا�سي والقت�سادي يف 
عن  بعيداً  اإبداعية،  واإيجاد حلول  الع�سر  دوره��ا يف مواجهة حتديات  عن 
النمطية والتقليدية. من جهته، اأكد �سعيد حمبوب مدير برزة الريا�سيني 
حتفز  ومعرفية  �سحية  بيئة  خلق  يف  ت�سهم  كونها  امل��ب��ادرة،  اأهمية  على 
لأهم  حلول  اإىل  للتو�سل  ومبتكرة  ومبدعة  جديدة  بطرق  التفكري  على 
التحديات التي تواجه الأفراد مبختلف جمالتها، كما تدعم وحتفز الكّتاب 

واملبدعني على زيادة اإنتاجهم الفكري والهتمام برفع م�ستوى جودته.

عام حافل بالأن�سطة يف موؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�س الثقافية

»الفجرية الثقافية« تطلق مبادرة »امل�ّساوؤون« لتعزيز التفكري الإبداعي 

•• دبي-الفجر:

�سلطان  م��وؤ���س�����س��ة  اأن�����س��ط��ة  ح��ف��ل��ت 
ب��ن ع��ل��ي ال��ع��وي�����ص ال��ث��ق��اف��ي��ة خلل 
نوعية  ب���ق���ي���م���ة   2019 ال������ع������ام 
واأعطتها  الثقايف  امل�سهد  يف  ميزتها 
الذي  ملحتواها  ن��ظ��راً  خا�سة  نكهة 
يف  امل��ت��م��ي��زة  لل�سنوات  اإ���س��اف��ة  �سكل 
عدة  اإىل  املمتدة  الثقافية  م�سريتها 
املوؤ�س�سة  احتفت  فقد  خ��ل��ت.  ع��ق��ود 
الثقايف  واملنجز  احلياتية  بامل�سرية 
والأدبي لل�ساعرة الإماراتية الراحلة 
ال�����س��وي��دي عرب  ب��ن��ت خليفة  ع��و���س��ة 
“مغا�سات  ب��ع��ن��وان  حملت  اأم�����س��ي��ة 
ال�ساعرة  العرب  فتاة  �سعر  يف  املكان 
ال�سويدي”،  خ��ل��ي��ف��ة  ب��ن��ت  ع��و���س��ة 
وه��و عنوان الإ���س��دار ال��� )23( من 
ال�سل�سلة التوثيقية ملوؤ�س�سة العوي�ص 
الإمارات”،  م���ن  اأع�����لم  “�سل�سلة 
وقع  ال��ذي  ال�سيباين  موؤيد  للباحث 
كما  ال��ك��ب��ري،  للجمهور  م��ن��ه  ن�سخاً 
ق���دم ال�����س��اع��ر حم��م��ود ن���ور ق���راءات 
العرب.  فتاة  لبع�ص ق�سائد  �سعرية 

العوي�ص  مكتبة  يف  املوؤ�س�سة  ونظمت 
الطابع  اأم�سية غلب عليها  الثقافية 
“قراءات  ع���ن���وان  ح��م��ل��ت  ال�����س��ب��اب��ي 
�سهر  مب��ن��ا���س��ب��ة  �سابة”  ق�����س�����س��ي��ة 
مبجموعة  خللها  احتفت  القراءة، 
ال�سابة  الق�س�سية  الأ����س���وات  م��ن 
بدماء  الأدب��ي��ة  ال�ساحة  رف��دت  التي 
الق�سرية،  الق�سة  جديدة من كتاب 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��رن��ام��ج دب��ي الدويل 
بن  حممد  ملوؤ�س�سة  ال��ت��اب��ع  للكتابة 

را�سد اآل مكتوم للمعرفة.
ويف جعبة املعار�ص الت�سكيلية نظمت 
متازج   “ اخل���زف  معر�ص  املوؤ�س�سة 
الذي  م��ع��ت��وق  ري���ا����ص  ل��ل��ف��ن��ان   ،“
�سم ح���وايل 45 ع��م��ًل م��وزع��اً بني 
اخلزفية  وال��ت��ل��وي��ن��ات  اجل����داري����ات 
التكثيف  على  بقدرتها  تتميز  التي 
الفل�سفية  ال��دلل��ة  ذات  والخ��ت��زال 
رغ����م ب�����س��اط��ة م��ظ��ه��ره��ا، ح��ي��ث مت 
الب�سرية  امل�سطحات  على  الرتكيز 
خ��زف��ي��اً وت����راوح����ت اأح��ج��ام��ه��ا بني 
30 و50 �سم ميزتها الأ�سا�سية هي 
تنظيم  مت  كما  والن�سجام.  التوافق 
اأك��رب التظاهرات الفنية  واح��دة من 
���س��ودان��ي��ني منهم  ل��ع�����س��رة ف��ن��ان��ني 
اإبراهيم  كمال  املخ�سرمة  الفنانة 
اإ���س��ح��اق وت���اج ال�����س��ر ح�سن واإمي���ان 
�سقاق واجليلي يو�سف ال�سيمت و�سم 

املعر�ص حوايل 70 لوحة خمتلفة ، 
بالفن  احتفائية  ن���دوة  اأق��ي��م��ت  كما 
ال�سوداين �سارك فيها كل من كمال 
اجلائزة  نالت  التي  اإ�سحاق  اإبراهيم 
“كلو�ص”  الأم��ري  ملوؤ�س�سة  الكربى 
اأهم  2019 م، والتي تعد من  لعام 
والفنان  العاملية  الثقافية  اجل��وائ��ز 
والربفي�سور  عثمان  فتحي  والناقد 
���س��لح ح�����س��ن، ح��ي��ث اأ�����س����اوؤوا على 
حم����ط����ات ال����ف����ن ال�����������س�����وداين عرب 
واملدار�ص  ال��رواد  جت��ارب  ا�ستعرا�ص 
احلا�سر.  وقتنا  اإىل  و�سوًل  الفنية 
ومن املعار�ص املتميزة التي نظمتها 
اإىل  “عودة  م���ع���ر����ص  امل���وؤ����س�������س���ة 
اجلمال” للفنان فريد فا�سل حيث 
الكربى  امل��ع��ار���ص  ق��اع��ة  يف  عر�ست 
اأوج��ه احلياة  فنياً مثلت  عمًل   52
بطريقة  م�سر  اأري����اف  يف  ال��ي��وم��ي��ة 
اإح�سا�ص  عك�ست  متقنة،  ت�سويرية 
الفنان فريد فا�سل بقيمة الطبيعة 
والأ�سياء العادية واملرتوكة يف احلياة 
ف��ن��ي��ة جميلة  ق��ي��م��ة  و���س��ن��ع م��ن��ه��ا 
يكن  مل  “اإن  للفن  و�سفه  لتطابق 
الأقل  ه��و اجل��م��ال، فهو على  ال��ف��ن 
الحتياج  لإ�سباع  امل�سروع  الو�سيط 
الفنان  وق��دم  للإن�سان”.  اجل��م��ايل 
بعنوان  حم���ا����س���رة  ف���ا����س���ل  ف���ري���د 
الإب���������داع« كانت  »م���غ���ام���رة  ع���ن���وان 

اأو�سح  �سخ�سية  فنية  �سهادة  مبثابة 
فيها نظرته جتاه الفن واحلياة.

وجرياً على عادتها الحتفاء بامل�سرح 
م�سرحية  عر�ص  مت  ودع��م��ه  املحلي 
الوطني،  ال�سارقة  مل�سرح  »جماريح« 
امل�����س��رح��ي��ة مو�سوع  ت��ن��اول��ت  ح��ي��ث 
العبودية من خلل مفردات تراثية 
وظفت املوروث ال�سعبي ومت حتميله 
امل�سرحية  والإي���ح���اءات،  ب��ال��دللت 
من تاأليف اإ�سماعيل عبد اهلل واإخراج 
حم��م��د ال��ع��ام��ري، وب��ط��ول��ة حبيب 
غ��ل��وم وم��و���س��ى ال��ب��ق��ي�����س��ي وحممد 
غ��امن وب��دور وحممد ط��رار وناجي 

جمعة و�سارة، وعدد من املجاميع.
التي  ال��ف��ك��ري��ة  ال���ن���دوات  اإط�����ار  ويف 
ال����ن����دوات نظمت  حت��ت�����س��ن��ه��ا ق���اع���ة 
الت�سامح،  ع���ن  ن���دوت���ني  امل��وؤ���س�����س��ة 
بني  “الت�سامح  ب���ع���ن���وان  الأوىل 
من  ك���ل  ف��ي��ه��ا  ����س���ارك  الثقافات” 
والدكتور  غ��ب��ا���ص  رف��ي��ع��ة  ال��دك��ت��ورة 
اأ�سامة  وامل��رتج��م  ال�سامرائي  غ��امن 
م��ن��ري اإب���راه���ي�������م وق����د ج�����اءت هذه 
لتطلعات  تاأكيداً  الفكرية،  الفعالية 
ال�����س��ي��خ خليفة بن  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة، حفظه 
اهلل، حيث اأعلن عام 2019 يف دولة 
الإمارات عاماً للت�سامح، ير�سخ دولة 
للت�سامح،  عاملية  عا�سمة  الإم����ارات 

باعتبارها  الت�سامح،  قيمة  وي��وؤك��د 
عمًل موؤ�س�سياً م�ستداماً. ويف الندوة 
“الت�سامح  ب��ع��ن��وان  ك��ان��ت  ال��ث��ان��ي��ة 
على  ت���وزع���ت  احل�سارات”  وح�����وار 
جل�ستني يف قاعة يا�ص بفندق جراند 
حياة حيث �ساهم يف اجلل�سة الأوىل  
كل من ف�سيلة ال�سيخ الدكتور حممد 
اأ�ستاذ  العلماء،  �سلطان  عبدالرحيم 
املنتدب  وال��ع�����س��و  واأ���س��ول��ه،  ال��ف��ق��ه 
الدكتور  للت�سامح،  ال��دويل  للمعهد 
زايد  دار  وم��دي��ر  ال�����س��ي��ب��اين،  ح��م��د 
للرعاية الإ�سلمية، الدكتورة ن�سال 
غريغوريو�ص  وامل��ط��ران  الطنيجي، 
اأ�سقف  ع���ب���داهلل،  خ����وري  “اإدوار” 
الإمارات لطائفة الروم الأرثوزك�ص، 
جائزة  اأمناء  جمل�ص  ع�سو  واأدارتها 
الثقافية،  العوي�ص  علي  بن  �سلطان 
ال����دك����ت����ورة ف���اط���م���ة ال�������س���اي���غ. ويف 
اإغنائها  يف  �ساهم  الثانية  اجلل�سة 
الدكتور  الأكادميي  كل من املرتجم 
غ���امن ال�����س��ام��رائ��ي، وم���دي���ر مركز 
للإعلم  دب���ي  موؤ�س�سة  يف  الأخ���ب���ار 
واملرتجمة  ال���ه���ام���ل���ي،  ع��ب��ي��د  ع��ل��ي 
الطراقجي،  لينا  املعروفة  والكاتبة 
واأدار اجلل�سة رئي�ص حترير �سحيفة 

»الإمارات اليوم«، �سامي الريامي.
نظمت  الأدب��ي��ة  امللتقيات  اإط���ار  ويف 
العوي�ص  علي  ب��ن  �سلطان  موؤ�س�سة 

اأكرب ملتقى من نوعه عن  الثقافية 
دروي�ص  ال���راح���ل حم��م��ود  ال�����س��اع��ر 
يزول”  ل  ال��ف��را���س��ة  “اأثر  ب��ع��ن��وان 
الكتاب  م����ن  ن��خ��ب��ة  ف���ي���ه  و������س�����ارك 
عمل  واأوراق  ب���اأب���ح���اث  وامل��ف��ك��ري��ن 
خمتلفة تناولت �سعر وحياة حممود 
دروي�ص، حيث �سارك كل من د. �سربل 
داغر بورقة عمل “حممود دروي�ص: 
اجل����راأة  ب���ني  ال��ق�����س��ي��دة  �سيا�سات” 
املحافظة”  واحل���ي���ط���ة  امل��ح�����س��وب��ة 
ببحث  وازن  عبده  ال�ساعر  و���س��ارك 
حممود دروي�ص  م�سار  يف  “حمطات 
�ساهني  حممد  د.  وق��دم  ال�سعري”، 
ورق����ة ب��ع��ن��وان )ع��ل��ى ه���ذه الأر�����ص 
البقاء(  اأن�سودة  احلياة:  ي�ستحق  ما 
ورق������ة  ج�������رن  حم�����م�����ود  د.  وق���������دم 
حممود  ج����داري����ة  يف  )الإي���ط���ال���ي���ة 
���س��ي��د حممود  و�����س����ارك  دروي�����������ص(، 
دروي�����ص يف  ببحث عنوانه )حم��م��ود 
� مرحلة ما قبل ب��ريوت( كما  م�سر 
ورقة  اخلملي�سي  ح��وري��ة  د.  قدمت 
وال��ف��ن يف  ال�����س��ع��ر  “حوار  ع��ن��وان��ه��ا 
و�ساركت  دروي�ص”،  حم��م��ود  ���س��ع��ر 
“الذاتية  ببحث  الها�سمي  مرمي  د. 
وقدم  دروي�ص”،  حم��م��ود  ���س��ع��ر  يف 
ال��ط��ام��ي بحث  ب��ن �سالح  اأح��م��د  د. 
�سعرية  ن��اق��دا:  دروي�����ص  “حممود 
مت  امللتقى  هام�ص  وع��ل��ى  الإي���ق���اع«. 

�سعر  م��ن  “خمتارات  ك��ت��اب  ت��وق��ي��ع 
حممود دروي�ص” من اأعداد وتقدمي 
���س��اه��ني، وكذلك  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
دروي�������ص  “حممود  ك���ت���اب  ت���وق���ي���ع 
�سربل  للدكتور  اأوراقي”،  يف  يتذكر 
امللتقى ُعر�ص فيلم  داغر. ويف ختام 
وث��ائ��ق��ي ع���ن حم��م��ود دروي�������ص من 
بيتون  �سيمون  ال�سينمائية  اإع����داد 
واإليا�ص �سنرب واإخراج �سيمون بيتون 
على  م�ستمًل  ال�ساعر  �سرية  يتناول 
مقتطفات من اأما�صٍ �سعرية اأقامها 
ال�ساعر يف بريوت والقاهرة وباري�ص 
الذي  الفيلم  اأخ��رى. ويتبع  واأماكن 
ال�ساعر  ح���ي���اة  دق��ي��ق��ة   50 م���دت���ه 
اإقامته  اإىل  ال����ربوة،  م��ن ولدت���ه يف 
الأخ��������رية ب����ني ف��ل�����س��ط��ني وع���م���ان، 
املف�سلية  حم���ط���ات���ه  ب���ك���ل  م��������روراً 
اإىل  العائلة  وع���ودة   48 ه��ج��رة  م��ن 
ف��ل�����س��ط��ني ث���م خ���روج���ه م���ن ب���لده 
املحتلة اإىل م�سر حتت جنح الظلم، 
واإقامته ال�سعبة يف بريوت، ومن ثم 
تتبع  م��رة  ك��ل  وب��اري�����ص. ويف  تون�ص 
لتحاوره  دروي�����ص  حممود  الكامريا 
لها.  ال�سعري  وامل���رادف  املرحلة  عن 
�سعرية  اأم�سية  املوؤ�س�سة  نظمت  كما 
مبنا�سبة  ح������داد  ق���ا����س���م  ل��ل�����س��اع��ر 
وعلج  امللكات  “عزلة  كتابه  �سدور 
امل�سافة” �سمن �سل�سلة “الفائزون” 

عن  �سخ�سية  ���س��ه��ادة  خ��لل��ه��ا  ق���دم 
فيلم  ُعر�ص  ثم  ال�سعري،  م�سروعه 
للمخرج  الأخري”  ال��ب��اب  “هزيع 
خ��ال��د ال��روي��ع��ي ال���ذي ي�����س��رد �سرية 
ال�ساعر  ب��ع��ده��ا وق���ع  ق��ا���س��م ح����داد، 

ع�سرات الن�سخ من كتابه للجمهور.
وخ����لل م��ع��ر���ص ال�����س��ارق��ة ال���دويل 
املوؤ�س�سة حفل توقيع  للكتاب نظمت 
للدكتورة  املدين”  “غربة  ل��ك��ت��اب 
عن  حديثاَ  ال�سادر  الها�سمي  مرمي 
عرب  املوؤلفة  فيه  ور���س��دت  املوؤ�س�سة 
درا�����س����ة حت��ل��ي��ل��ي��ة ح���ال���ة الغ�����رتاب 
ال��ت��ي ع��ا���س��ه��ا ال�����س��اع��ر اأح��م��د اأمني 
حيث   ”1995  �  1931“ م���دين 
ر���س��دت ال��ك��ات��ب��ة ح����الت الغ����رتاب 
الأدب،  يف  الغ���رتاب  ال�ساعر:  عند 
الغ�������������رتاب امل�������ك�������اين، الغ���������رتاب 
الجتماعي،  الغ������رتاب  ال���زم���اين، 
جم���ال  ويف  ال������ذات������ي.  الغ�����������رتاب 
يف  املوؤ�س�سة  �ساركت  الكتب  معار�ص 
بجناح  للكتاب  القيوين  اأم  معر�ص 
مميز لقي �سدى طيباً لدى الزوار.

توجت  ال���ث���ق���ايف  ع��ام��ه��ا  خ���ت���ام  ويف 
العوي�ص  علي  ب��ن  �سلطان  موؤ�س�سة 
 2019 ل��ل��ع��ام  اأن�سطتها  الثقافية 
بحفل كبري مت فيه تكرمي الفائزين 
ع�سرة  ال�ساد�سة  دورتها  يف  باجلائزة 
2019” حيث ُكرم كل   �  2018“
م��ن ال�����س��اع��ر ال��ع��راق��ي ع��ل��ي جعفر 
َعلَوية  اللبنانية  والروائية  العلق، 
ال�������س���وداين حيدر  وامل���ف���ك���ر  ���س��ب��ح، 
التون�سي  وال��ن��اق��د  ع��ل��ي،  اإب���راه���ي���م 
وال�سيخة  اليو�سفي،  لطفي  حممد 
الفائزة  خليفة  اآل  حممد  بنت  م��ي 
والعلمي  ال��ث��ق��ايف  الإجن�����از  ب��ج��ائ��زة 
م��ن مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن، وال���ذي���ن مت 
1745 مر�سحاً  اختيارهم من بني 
لنيل  املتقدمني  ع��دد  اإج��م��ايل  وه��م 
اجلوائز يف هذه ال��دورة، والتي تبلغ 
اأمريكي،  دولر  األ��ف   600 قيمتها 
اأمريكي  دولر  األ����ف   120 ب���واق���ع 
ت��خ��ل��ل��ت احلفل  ف����ائ����ز، وق�����د  ل���ك���ل 
جعفر  علي  لل�ساعر  �سعرية  اأم�سية 
حفًل  املوؤ�س�سة  نظمت  ث��م  ال��ع��لق، 
مع  “�سهرة  ب��ع��ن��وان  ك��ب��ريا  غ��ن��ائ��ي��اً 
الفنانة نداء  النغم اجلميل” اأحيته 

�سرارة. 

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6117/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/1947 جتاري جزئي 
وامل�ساريف   للر�سوم  �سامل   ، دره��م(  وق��دره )234103.39  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،
طالب الإعلن : الإمارات املالية للتمويل ال�ستهلكي )ذ م م( - �سفته بالق�سية 
ال�سويدي  اإعلنه/1- عزام مطر حرقو�ص علي �سقر  املطلوب  التنفيذ   : طالب 
- �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإع��لن : قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )234103.39(
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 6069/2019/207 تنفيذ جتاري  

 ، كلي  جت��اري   1758/2016 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )675041.67 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف  طالب 
املالية للتمويل ال�ستهلكي )ذ م م( - �سفته بالق�سية : طالب  الإع��لن : الإم��ارات 
التنفيذ  املطلوب اإعلنهما/1- ريال هايت�ص للو�ساطة العقارية وميثلها مالكها : فاخر 
ل�سداد  )ب�سفته �سامن  �سهدادي  يو�سف  ابراهيم  فاخر   -2 �سهدادي   يو�سف  ابراهيم 
مو�سوع  الإق��ام��ة   حمل  جمهويل   - �سدهما  منفذ   : بالق�سية  �سفتهما   - القر�ص( 
اأق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع��له وال��زام��ك بدفع املبلغ  الإع���لن : ق��د 
املنفذ به وقدره )675041.67( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 6068/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/1750 جتاري كلي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1064168.67 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 

املالية للتمويل ال�ستهلكي )ذ م م( - �سفته بالق�سية :  طالب الإع��لن : الإم��ارات 
م( وميثلها  م  ذ  العامة )�ص  للتجارة  التاأثري   -1 / اإعلنهما  املطلوب  التنفيذ   طالب 
ريت�سارد  انتوين  بال�ساندير  2-ب��ري��ان  ريت�سارد   انتوين  بال�ساندير  بريان  قانونا/ 
 - �سدهما  منفذ   : بالق�سية  �سفتهما   - القر�ص(  ل�سداد  �سامن  )ب�سفته  بها�سكار 
جمهويل حمل الإقامة  مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1064168.67( درهم بالت�سامن اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 6150/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/209 جتاري كلي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )731144.14 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
 : بالق�سية  - �سفته  م(  م  )ذ  ال�ستهلكي  للتمويل  املالية  الإم���ارات   : الإع��لن  طالب 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعلنهما / 1- كيتو لل�سياحة )�ص ذ م م( وميثلها قانونا / ح�سام 
ل�سداد  با�ستان حق )ب�سفته �سامن  2- ح�سام حممد ح�سن  با�ستان حق  حممد ح�سن 
مو�سوع  الإق��ام��ة.   حمل  جمهويل   - �سدهما  منفذ   : بالق�سية  �سفتهما   - القر�ص( 
الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكما بالت�سامن بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )731144.14( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

املدعو / غ��لم عبا�ص  فقد 
باك�ستان     ، راف���ي���ق  حم��م��د 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
 )MW1018251 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0586399502

فقدان جواز �سفر

اقبال  حم��م��د  امل����دع����و/  ف��ق��د 
باك�ستان   ، خ���ي���ل  ب����ي����او  ن�����ور 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)MC1336881(   يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ن�����اري�����ن�����در 
الهند   ، �سينغ  بي�سان  �سينغ 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )2966654N(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

ف������ق������د امل����������دع����������و/ م���ي���ت���ا 
الهند   ، م�����س��ي��ح  ج���ورم���ي���ج 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
يرجى   )4608036J(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�����دع�����و/ل�����وف�����ربي�����ت 
الهند   ، ك����وم����ار  ����س���اجن���ي���ف 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى    )9201380R(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
رانا  امل��دع��و/م��ان��اف  ف��ق��د 
 ، ال��ه��ن��د اجل��ن�����س��ي��ة ج���واز
�����������������س����������������ف����������������ره رق����������������م 
يرجى   )8229782S(
ت�سليمه  عليه  يعرث  مم��ن 
بال�سفارة الهندية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
امل��دع��و/ راك��ي�����ص ما�سيه  ف��ق��د 
الهند   ، م���ا����س���ي���ه  م������ان������وال 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى     )2784175N(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر
جاتيندر  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
كومار هارديف لل ، الهند 
رقم  �سفره  ج��واز  اجلن�سية 
يرجى   )2225528N(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم��ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
�سينغ  اق���ب���ال  امل����دع����و/  ف��ق��د 
ال���ه���ن���د   ، ����س���ي���ن���غ  ب����ال����ف����ري 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )6064652S(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ����س���ات���ب���ال 
ال�����ه�����ن�����د   ، ��������س�������وري�������ن�������در 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   )7834643R(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حممد علي احلارثي للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1039890 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ح�سني طالب ح�سني املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي طالب ح�سني احلارثي 
تعديل ا�سم جتاري من/حممد علي احلارثي للمقاولت العامة  

MOHAMMED ALI AL HARYHI GENERL CONTRACTING

اىل/بيوتي مارك لل�سيانة العامة
BEAUTY MARK GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
عديل ن�سباط/حذف مقاولت م�ساريع املباين باأنواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مطعم وكافترييا فروت  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب جو�ص رخ�سة رقم:1165930 

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم وكافترييا فروت جو�ص  

FRUIT JUIC CAFETERIA AND RESTAURANT

اىل/مطعم وكافيترييا �ساطر �سباي�سي

SHATER SPICY CAFETERIA & RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سطورة لتاأجري 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:1004380 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عمر عبداهلل ح�سن حممد الزعابي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف رقيه علي ح�سني ال�سعدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دي تو دي لل�سيانة 

CN العامة والتنظيفات رخ�سة رقم:1131482 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة طارق احمد عو�ص باعو�سه %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد عبداهلل حمد الكنيبي املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/1003383 للخدمات 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2943434 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سالح حممد علي العامري %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة عبداهلل نا�سر مبارك علي العامري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل نا�سر مبارك علي العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة اخلليج لرتكيب 
CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سربات ذ.م.م رخ�سة رقم:1025789 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة جورج ايلي �سوايا %25

تعديل ن�سب ال�سركاء
ابراهيم جربائيل �سوايا من 24.5% اىل %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ايلي جربايل �سوايا

دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم بيت القهوة الهندي ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1030088 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يا�سني حنيف �سيديكوندو حممد حممد �سيديكوندو عبدول رحم %15
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كارثيا فيتل حممد كوتي %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بريان نيليكال مارات�سار %16
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يا�سني حنيف �سيديكوندو حممد حممد �سيديكوندو عبدول رحم
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بينا �ساجي جورج

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف راجنيت كومربا بتالمبيت راموين كومربا باتالمبيت

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بيندومول �سام
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/حمل عني احلياة لبيع مكائن  بان  التنمية القت�سادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب اخلياطة رخ�سة رقم:1135137 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سعيد عبيد را�سد الكعبي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء

 �سعيد عبيد را�سد الكعبي من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سياء الدين حممد ابراهيم
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ديجيتال هوم للطباعة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2783620 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد علي حممد ح�سن باطوق من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد علي حممد ح�سن باطوق من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد كمال الدين امري ح�سني ح�سنريا بيغم من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبدال�ستار عبدال�سبحان من 100% اىل %47
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة قا�سي حممد جونايد احمد قا�سي نور نوبي %2

تعديل را�ص املال/ من null اىل 50000
تعديل لوحة العلن/ اجمايل من م�ساحة null* null اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ديجيتال هوم للطباعة  

DIGITAL HOME TYPING
اىل/ديجيتال هوم للطباعة ذ.م.م

DIGITAL HOME TYPING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة الكوفة لت�سليح ال�سيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1027113 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد عمران علي ليت نور ال�سلم %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد حم�سن عمر �سالح الربيكي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد معني الدين حممد علي %24

تعديل وكيل خدمات/حذف �سلطان عبداهلل �سنني خمي�ص الغيثي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عمران احلاج مولنا م�ستاق

تعديل را�ص املال/ من null اىل 150000
تعديل لوحة العلن/ اجمايل من م�ساحة 1* 4 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة الكوفة لت�سليح ال�سيارات  
AL KOOFA AUTOMOBILE WORKSHOP

اىل/ور�سة الكوفة لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م
AL KOOFA AUTOMOBILE WORKSHOP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/منرب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2615127:ون لغ�سيل ال�سيارات رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4 

اأفعال للمقاولت العامة-ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
2019/12/24 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم 1955018247 يعلن 

امل�سفى زايد ت�سارترد اأكاونت لتدقيق احل�سابات، عن ت�سفية �سركة:
)اأفعال للمقاوالت العامة ذ م م(

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي
CN-1191315 بالرقم

املذكورة  ال�سركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  اعرتا�ص  اي  لديه  من  فعلى 
اإىل امل�سفى،  املوؤيدة لذلك  امل�ستندات  التقدم مبطالبته مع  اعله عليه 
وذلك خلل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعلن، 
وكل من مل يتقدم خلل املدة املحددة بالإعلن ي�سقط حقه باملطالبة.  
اإمييل:   )41145( بريد  �سندوق   ،  02  /  6666828 امل�سفى:  تليفون 
النيادي  �سعيد  نايع  بناية    M9 امل�سفح  ابوظبى-   -  info@zcaa.ae

.)M12( مكتب رقم ) M( الطابق

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4 

وايد فايرز غريل-�سركة ال�سخ�س الواحد- ذ م م
 بناء على قرار اجتماع ال�سركاء املوثق لدى كاتب العدل.

  يعلن امل�سفي مكتب القمة –حما�سبون قانونيون عن ت�سفية 
�سركة: )وايد فايرز غريل-�سركة ال�سخ�ص الواحد- ذ م م(

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي
CN-1949685 بالرقم

فعلى من لدية اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 
�ص.ب   026766566 فاك�ص   026766166 رقم  هاتف  املعني 
128190 ابوظبي- �سارع النجدة بناية عبد اهلل مهري عبد اهلل 
رقم  مكتب   17 الطابق   )C( بلوك   1341 رقم  بناية  حميان 
1701. م�سطحبا معه كافة الأوراق وامل�ستندات الثبوتية وذلك 

خلل مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/طاولة عبيد �سيف الكعبي ملجففات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سماك رخ�سة رقم:1136908 
تعديل ا�سم جتاري من/طاولة عبيد �سيف الكعبي ملجففات ال�سماك  

OBEID SAIR KAABI TAABI TABLE FOR DRY FISH

اىل/عبيد �سيف الكعبي للتمور
OBEID SAIF ALKAABI DATES

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الفواكه واخل�سروات الطازجة- بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع التمور- بالتجزئة )4721022(

تعديل ن�ساط/حذف بيع ال�سماك واحليوانات البحرية الطازجة- بالتجزية )4721006(
التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  يناير  2020 العدد 12822 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  يناير  2020 العدد 12822 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  يناير  2020 العدد 12822 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  يناير  2020 العدد 12822 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  يناير  2020 العدد 12822 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  4  يناير  2020 العدد 12822 
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عربي ودويل

اأم�����ص م��غ��ادرة ع���دد م��ن املوظفني  اأع��ل��ن��ت وزارة ال��ن��ف��ط ال��ع��راق��ي��ة 
الأمريكيني العاملني يف قطاع النفط للبلد، مبوجب طلب �سفارة 
التي نفذتها  ال�سربة اجل��وي��ة  ف���وراً عقب  ال��ع��راق  م��غ��ادرة  ب��لده��م 
ونائب  �سليماين  قا�سم  الإي���راين  اجل���رنال  مقتل  اىل  واأدت  قواتها 

رئي�ص هيئة احل�سد ال�سعبي اأبو مهدي املهند�ص.
اإن  بر�ص،  لوكالة فران�ص  ال��وزارة عا�سم جهاد  با�سم  املتحدث  وقال 
العراق  غ���ادروا  الأمريكية  اجلن�سية  حاملي  املوظفني  من  العديد 
ا�ستجابة لطلب حكومتهم ، بعد �ساعات من دعوة ال�سفارة المريكية 

يف بغداد مواطنيها ملغادرة العراق فوراً  .
واأكد بيان ر�سمي للوزارة ان الأو�ساع طبيعية يف احلقول النفطية يف 

جميع اأنحاء العراق ومل تتاأثر عمليات الإنتاج والت�سدير  .
النفط قد غادروا  العاملني المريكيني يف قطاع  العديد من  وكان 

العراق قبل اأ�سهر، وفقا مل�سادر نفطية.
املواطنني  الأم���ريك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  دع����ت  لح�����ق،  وق����ت  ويف 

الأمريكيني اإىل مغادرة العراق فورا  .
وميثل النفط املورد الرئي�سي مليزانية العراق الذي يعد خام�ص اأكرب 

م�سدر للنفط يف العامل.

حذررئي�ص الحتاد الأوروبي، �سارل مي�سال، من حدوث دوامة عنف 
الثوري  احلر�ص  يف  القد�ص  فيلق  قائد  �سليماين،  قا�سم  مقتل  بعد 
الأول  اأم�ص  بغداد  يف  الأمريكية  القوات  نفذتها  غ��ارة  يف  الإي���راين، 

اخلمي�ص.
وال�ستفزازات  العنف  دورة  تتوقف  اأن  يجب  اجلمعة:  مي�سال  وق��ال 
الأ�سابيع  م��دار  على  ال��ع��راق  يف  �سهدناها  التي  امل�سادة  وال�سربات 

املا�سية.
ت�سعيد  ح��دوث  دون  احليلولة  يجب  البلجيكي:  ال�سيا�سي  واأ�ساف 
اأن كرثة الأ�سلحة وامليلي�سيات  جديد، مهما كان الثمن، م�سريا اإىل 

تعيق العودة اإىل حياة طبيعية بالن�سبة للمواطنني العراقيني.
ومل ي�سر مي�سال يف ت�سريحاته ب�سكل مبا�سر اإىل ال�سربة الع�سكرية 

الأمريكية التي اأودت بحياة اجلرنال الإيراين.

اأعلن �سباتيان كورت�ص، رئي�ص حزب ال�سعب املكلف بت�سكيل احلكومة 
حزب  مع  اجلديدة  احلكومة  لت�سكيل  املفاو�سات  جن��اح  النم�سا  فى 
حكومة  اأول  ت�سكيل  اأن  كوجلر  ف��رين��ر  رئي�سه  ق��ال  ال���ذى  اخل�سر 

اإئتلفية جتمع احلزبني يعترب منوذجا يحتذى به يف اأوروبا.
وك�سف رئي�سا احلزبني يف موؤمتر �سحفي م�سرتك عن اأبرز ملمح 
الذي يركز على تنفيذ حزمة  التحالف احلكومي اجلديد،  برنامج 
اإجراءات حلماية البيئة ومكافحة التغري املناخي وتقلي�ص انبعاثات 
النم�سا  وج��ع��ل  للمناخ،  ب��اري�����ص  م��وؤمت��ر  اأه����داف  وحتقيق  ال��ك��رب��ون 

حمايدة بالن�سبة لنبعاثات الكربون بحلول عام 2040.
الهجرة  ا�ستمرار مكافحة  التاكيد على  برنامج احلكومة  ويت�سمن 
الديني،  وال��ت��ط��رف  ال�سيا�سي  الإ���س��لم  ومكافحة  ال�سرعية،  غ��ري 
وتقلي�ص  ع��اًم��ا،   14 �سن  امل��دار���ص حتى  ارت���داء احلجاب يف  وحظر 

ال�سرائب والر�سوم احلكومية.

عوا�سم

بغداد

بروك�سيل

فيينا

دم�سق: قتل �سليماين
 عدوان اأمريكي جبان 

•• دم�سق-اأ ف ب

اإىل  اأدى  ال��ذي  اجلبان  الأمريكي  العدوان  اأم�ص  ال�سورية  ال�سلطات  دان��ت 
مقتل القائد الع�سكري الإيراين قا�سم �سليماين ونائب رئي�ص هيئة احل�سد 
ال�سعبي اأبو مهدي املهند�ص يف بغداد، معتربة اأنه ت�سعيد خطري للأو�ساع 

يف املنطقة  ، ح�سبما ذكرت وكالة الأنباء ال�سورية )�سانا(.
قوله  دم�سق  يف  ال�سورية  اخلارجية  وزارة  يف  م�سدر  عن  الوكالة  ونقلت 
اإن �سوريا واثقة باأن هذا العدوان الأمريكي اجلبان الذي اأدى اىل ارتقاء 

كوكبة ا�ستثنائية من قادة املقاومة لن يوؤدي اإل اإىل املزيد من الإ�سرار  .
ال��ذي يرقى اإىل  ال��غ��ادر  ال��ع��دوان  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان،  امل�����س��در، بح�سب  واأ���س��ار 
املتحدة  ال��ولي��ات  م�سوؤولية  جم��ددا  يوؤكد  الإجرامية  الع�سابات  اأ�ساليب 
وذلك  ال�سقيق  العراق  ي�سهدها  التي  ال�ستقرار  الأمريكية عن حالة عدم 
يف �سياق �سيا�ساتها الرامية اإىل خلق التوترات وتاأجيج ال�سراعات يف دول 

املنطقة  . واعترب اأن ذلك ي�سكل ت�سعيدا خطريا للأو�ساع يف املنطقة  .
يف املقابل، رحبت �سخ�سيات �سورية معار�سة يف املنفى مبقتل �سليماين.

على  تغريدة  يف  احل��ري��ري  ن�سر  ال�سورية  التفاو�ص  هيئة  رئي�ص  واعترب 
احلر�ص  جل��رائ��م  الأول  امل��دي��ر  �سليماين  قا�سم  مقتل  اأن   ، ت��وي��رت   م��وق��ع 
�سربة  املنطقة  و�سعوب  والعراقي  ال�سوري  ال�سعب  �سد  الإي��راين  الثوري 
موجعة توؤكد اأن العامل قادر على و�سع حد لإي��ران و حماية املدنيني من 

ال�سعب ال�سوري لو اأراد ذلك  .
الثورة واملعار�سة  الوطني لقوى  الإع��لم يف الئتلف  دائ��رة  وق��ال رئي�ص 

ال�سورية اأحمد رم�سان ُقتل قاتل اأطفال �سوريا  .

احتجاجات اأردنية على بدء �سخ الغاز الإ�سرائيلي 

% من اجلمه�ريني البي�ض را�ص�ن عن اأدائه  77

ترامب يبداأ عامه النتخابي لك�سب اأ�سوات الإجنيليني 
•• وا�سنطن-اأ ف ب

ا�ستفاد دونالد ترامب من دعم امل�سيحيني الإجنيليني القوي 
له يف انتخابات 2016 التي اأو�سلته اىل ال�سلطة، ول ميكنه 
اأن يتحمل خ�سارة اأ�سوات هوؤلء اإذا اأراد اأن يفوز بولية ثانية 

يف البيت الأبي�ص يف انتخابات ت�سرين الثاين نوفمرب.
لذلك �سيبداأ ترامب عامه النتخابي مب�ساع للح�سول على 

دعم اليمني املتدين.
ترامب  اأجل  ائتلف الجنيليني من  باإطلق  ويبداأ حملته 
يف كني�سة �سخمة يف ميامي بفلوريدا - وليته التي ي�سميها 
وطنه اجلديد وقد اأم�سى فيها اإجازة لأ�سبوعني يف منتجع 

مار ايه لغو.
يف ال��وق��ت احل��ا���س��ر، ف��اإن قطب ال��ع��ق��ارات ال��ذي حت��ول اإىل 
رئي�ص، لي�ص لديه ما يخ�ساه. فوفقاً ل�ستطلع حديث اأجراه 
معهد اأبحاث الديانة العام  ، اأبدى %77 من اجلمهوريني 

الإجنيليني البي�ص ر�ساهم عن اأداء ترامب.
وعزله  حماكمته   )98%( منهم  �ساحقة  غالبية  وتعار�ص 

من من�سبه.
نر  مل  للمعهد  التنفيذي  الرئي�ص  جونز،  ب.  روب��رت  وق��ال 

بالفعل خلل فرتة رئا�سة ترامب اأي ت�سدعات وا�سحة  .
وقال جونز، موؤلف كتاب نهاية اأمريكا امل�سيحية البي�ساء ان 
ا�ستطلعاتنا تظهر اأنهم مل يتاأثروا اإىل حد كبري باإجراءات 

الإقالة  .
يهدف حدث اجلمعة يف كني�سة كنغ جي�سو�ص انرتنا�سونال  ، 
املعروف اأي�ساً با�سم اإل ري جي�سو�ص  ، اإىل �سمان عدم تاآكل 

الدعم لرتامب بني هذه ال�سريحة املهمة من ال�سكان.
وميكن لأي ا�ستنزاف - خا�سة يف وليات تعترب �ساحة معركة 

مثل فلوريدا - اأن يق�سي على فر�ص اإعادة انتخابه.
الوليات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ال���ف���وز  ���س��اع��د   ،2016 ع���ام  ف��ف��ي 
الهيئة  ب��اأ���س��وات  ال��ف��وز  على  ت��رام��ب  احلا�سمة،  امل��ت��اأرج��ح��ة 
النتخابية، على الرغم من اأن هيلري كلينتون تخطت ما 

يقرب من ثلثة مليني �سوت يف القرتاع ال�سعبي.
و���س��ع��ر ف��ري��ق ت��رام��ب ببع�ص ال��ق��ل��ق ع��ن��دم��ا ن�����س��رت جملة 
عيد  قبل  ب�سدة  ت��رام��ب  انتقد  مقال  ت���وداي  كري�ستيانيتي 

امليلد، ودعا اإىل عزله عن من�سبه.
وقالت املجلة بعد يوم من احالة جمل�ص النواب ترامب اىل 
جمل�ص ال�سيوخ ملحاكمته بهدف عزله اإنه من ال�سروري من 

حني لآخر اأن نو�سح اآراءنا ب�ساأن الق�سايا ال�سيا�سية  .
اإ�سارة  اأن احلقائق يف هذه احلالة ل لب�ص فيها يف  واأ�سافت 

•• عمان-اأ ف ب

تظاهر مئات الأردنيني بعد �سلة اجلمعة و�سط العا�سمة الأردنية عمان 
للإحتجاج على بدء �سد الغاز الإ�سرائيلي للأردن، ح�سبما اأفادت مرا�سلة 

وم�سور وكالة فران�ص بر�ص.
وقدرت م�سادر اأمنية اأعداد املتظاهرين بنحو األف �سخ�ص.

وبداأت اإ�سرائيل الأربعاء �سخ الغاز الطبيعي للأردن مبوجب اتفاق قيمته 
ع�سرة مليارات دولر ملدة 15 عاما مع �سركة نوبل اإنريجي لتوريد الغاز 

من حقل ليفياثان البحري.
للحكومة  بالكامل  اململوكة  الأردن��ي��ة  الوطنية  الكهرباء  �سركة  واأع��ل��ن��ت 
وفقا  اأ���س��ه��ر،  ث��لث��ة  مل��دة  ي�ستمر  التجريبي  ال�سخ  اإن  ب��ي��ان  يف  الردن��ي��ة 

للمتطلبات الفنية والعقدية بني اجلانبني  .
ول تلقى اتفاقية الغاز بني الردن وا�سرائيل منذ توقيعها قبل نحو ثلثة 

اعوام قبول يف الو�ساط ال�سعبية والربملانية.

ا�سرائيل تغلق منتجعا للتزلج يف اجلولن 
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب

اأي  للتزلج يف اجل��ولن خوفا من  اأم�ص منتجعا  ال�سرائيلي  اأغلق اجلي�ص 
اإي��ران يف �سوريا ولبنان بعد اغتيال القائد  هجوم من جمموعات تدعمها 
وقالت  ب��غ��داد.  يف  اأم��ريك��ي��ة  غ��ارة  يف  �سليماين  قا�سم  الإي����راين  الع�سكري 
الو�سع  تقييم  بعد  بر�ص  لوكالة فران�ص  ال�سرائيلي  با�سم اجلي�ص  ناطقة 
الأمني، تقرر اإغلق جبل حرمون اأمام الزوار اليوم  . واأ�سافت لي�ست هناك 
توجيهات اأخرى للمدنيني يف املنطقة  . ويقع املنتجع يف اجلزء الذي حتتله 
ا�سرائيل من ه�سبة اجلولن ال�سورية منذ 1967. وقد �سمته بعد ذلك 
ا�سرائيلي  تعليق  اأي  يلق اعرتافا دوليا. ومل ي�سدر  الإج��راء مل  لكن هذا 
ر�سمي على مقتل �سليماين يف غارة �سنتها الوليات املتحدة حليفة الدولة 
العربية. ويقوم رئي�ص الوزراء ال�سرائيلي بنيامني نتانياهو حاليا بزيارة 
لليونان و�سيرتاأ�ص وزير الدفاع نافتايل بينيت يف غيابه اجتماعا للحكومة 
اإن نتانياهو  اإعلم ا�سرائيلية. وقالت ال�سحف  الأمنية، كما ذكرت و�سائل 
اأ�سدر اأوامر اإىل وزراء حكومته بالممتناع عن الإدلء بتعليقات على اغتيال 
�سليماين. لكن يائري لبيد احد اأبرز �سخ�سيات حتالف اأزرق اأبي�ص الذي 
ي�سعى لإزاحة نتانياهو، �سارع اإىل تهنئة الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب، 
يف ر�سالة على في�سبوك. وكتب اأن �سليماين الذي قاد هجمات اإرهابية �سقط 
فيها قتلى من دم�سق اإىل بوينو�ص اآير�ص وم�سوؤول عن موت اآلف الأبرياء 
ح�سل على النهاية التي ي�ستحقها  . واأ�ساف لبيد اأن النظام الإيراين هو 

نظام رعب، ويف مواجهة الرعب، الت�سميم والقوة مطلوبان  .

نتانياهو: لأمريكا احلق يف الدفاع عن نف�سها
•• القد�س املحتلة-رويرتز:

قال رئي�ص الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو، اأم�ص اجلمعة، اإن من حق 
الوليات املتحدة الدفاع عن نف�سها بقتل القائد الع�سكري الإيراين البارز 
قا�سم �سليماين. وقال نتنياهو يف بيان اأ�سدره مكتبه مثلما لإ�سرائيل حق 
قا�سم  واأ�ساف   . احلق  بنف�ص  املتحدة  الوليات  تتمتع  النف�ص،  عن  الدفاع 
الأبرياء  من  وغريهم  اأمريكيني  مواطنني  مقتل  عن  م�سوؤول  �سليماين 
يتحدث يف  نتانياهو  ك��ان   . الهجمات  ه��ذه  مزيد من  ل�سن  وك��ان يخطط 
واأ�ساف  اإ�سرائيل.  اإىل  للعودة  هناك  زيارته  قطع  اأن  بعد  باليونان  مطار 
�سريعاً  للتحرك  الإ���س��ادة  كل  ي�ستحق  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�ص 
وبقوة وحزم. اإ�سرائيل تقف مع الوليات املتحدة يف كفاحها العادل من اأجل 

ال�سلم والأمن والدفاع عن النف�ص .

وطالب جمل�ص النواب الردين يف 26 اذار/مار�ص املا�سي احلكومة باإلغاء 
التفاقية.

اإن اتفاقية الغاز مع  وحينها، قال رئي�ص جمل�ص النواب عاطف الطراونة 
اأن  الغاوؤها موؤكدا  العدو املحتل مرفو�سة برملانيا و�سعبيا وعلى احلكومة 

على احلكومة الغاوؤها مهما كانت نتيجة )راأي( املحكمة الد�ستورية  .
اتفاقية  اإن  الأردن��ي��ة  الد�ستورية  املحكمة  اأك��دت  ايلول/�سبتمرب   16 ويف 
الغاز التي اأبرمتها �سركة الكهرباء الوطنية مع ا�سرائيل ل تتطلب موافقة 

جمل�ص الأمة بغرفتيه، جمل�ص النواب وجمل�ص الأعيان.
وبح�سب قرار املحكمة فاإن التفاقيات التي تربمها �سركات مملوكة بالكامل 
للحكومة مع �سركات اخرى لتدخل يف مفهوم التفاقيات املن�سو�ص عليها 

يف الد�ستور ول يحتاج نفاذها ملوافقة جمل�ص الأمة  .
وقالت وزيرة الطاقة والرثوة املعدنية الأردنية هالة زواتي خلل اجتماع 
الغاز  اتفاقية  ع��ن  ال��ع��ودة  ثمن  اإن  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  ال��ن��واب،  جمل�ص  يف 

الإ�سرائيلي يبلغ 1،5 مليار دولر، وتدفع مرة واحدة ك�سرط جزائي.

م�سيحي  اإجنيلي  زعيم  اأي�ساً  هو  غراهام  فرانكلني  وجنله 
موؤثر وموؤيد قوي لرتامب وندد باملجلة.

وقال غراهام على �سفحته على في�سبوك نعم، اأ�س�ص والدي 
بيلي غراهام املجلة، ولكنه مل يكن ليوافق على هذا املقال بل 

كان �سي�سعر بخيبة اأمل كبرية  .
واأ���س��اف ك��ان اأب���ي ي��ع��رف دون��ال��د ت��رام��ب، وك���ان ي��وؤم��ن به، 
و���س��ّوت ل�ساحله ك��ان ي��وؤم��ن ب���اأن دون��ال��د ت��رام��ب ه��و رجل 

ال�ساعة يف هذا الوقت من تاريخ اأمتنا  .
وتابع غراهام اأنه بالن�سبة ل  كري�ستيانيتي توداي  ، الوقوف 
حزبي  حم�ص  هجوم  يف  الدميوقراطي  احل��زب  جانب  اإىل 
على رئي�ص الوليات املتحدة اأمر غري مفهوم .. من الوا�سح 
الليربايل  اجل��ن��اح  ومت��ث��ل  ال��ي�����س��ار  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت  امل��ج��ل��ة  اأن 

النخبوي للإجنيلية  .
فاميلي  ال�سرة  اأبحاث  جمل�ص  رئي�ص  بريكنز،  ت��وين  وق��ال 
�سوت  ه��و  امل��ق��ال  اإن  املت�سدد،  امل��ح��اف��ظ  كاون�سل  ري�سرت�ص 
منفرد واإنه غري قلق مطلقا من اأن يقو�ص دعم الجنيليني 

لرتامب.
و�سرح يف مقابلة اأرى التاأييد )لرتامب( الآن بقوة التاأييد 

له يف 2016، ورمبا اأقوى  .

اىل حماولة ترامب ال�سغط على اوكرانيا لفتح حتقيق �سد 
جو  الدميوقراطي   2020 انتخابات  يف  املحتمل  مناف�سه 

بايدن.
ا�ستخدام  ح��اول  املتحدة  ال��ولي��ات  رئي�ص  اإن  املجلة  وق��ال��ت 
اأحد  م�سايقة  على  اأجنبي  زعيم  لإك��راه  ال�سيا�سية  �سلطته 
اأن  معتربة   ، �سمعته   وت�سويه  ال�سيا�سيني  الرئي�ص  خ�سوم 
هذا لي�ص انتهاكاً للد�ستور فح�سب، بل اأنه، والأهم من ذلك، 

اأمر غري اأخلقي ب�سكل كبري  .
وب���ال���ط���ب���ع ف���ق���د �����س����ارع ت����رام����ب اإىل ال������رد ب�����س��ل�����س��ل��ة من 

التغريدات.
وكتب يقول احلقيقة اأنه مل يفعل اأي رئي�ص مطلقاً ما فعلته 

للجنيليني او للدين نف�سه  .
يكون  ترامب  دونالد  غري  رئي�سا  تف�سل  املجلة  ان  واأ���س��اف 
ي�ساريا متطرفا غري موؤمن يريد اأن ياأخذ دينكم وبناقدكم  

.
و�سارع العديد من ال�سخ�سيات الكربى من احلركة الدينية 

اإىل دعم ترامب.
واأ�س�ص املجلة بيلي غراهام املب�سر امل�سيحي البارز الذي تويف 
العام املا�سي، ولكن عائلة غراهام مل تعد مرتبطة باملجلة. 

ويقول واحد من بني كل اأربعة اأمريكيني اإنه اجنيلي، بح�سب 
ا�ستطلع مركز بيو الأمريكي.

واجلماعة  للربوت�ستنتية،  الأويل  ال�سكل  ه��ي  والجنيلية 
الدينية الأكرب يف البلد، بينما حتل الكاثوليكية ثانية )21 

باملئة من ال�سكان( وكذلك الربوت�ستنتية التقليدية.
بالن�سبة جلونز فاإن مقال جملة كري�ستانيتي توداي يعك�ص 
النق�سامات بني قادة الأجنيليني التي كانت موجودة �سابقا، 

ولكنها ل تعك�ص ال�ستياء بني اتباع الجنيلية.
واأو�سح اأنه يف العام 2016 مل يعتمد ترامب كثريا على قادة 
للجنيليني  املبا�سرة  الدعوات  على  اعتمد  بل  الجنيليني، 

الذين دعموه يف بداية حملته النتخابية  .
ناخبني  بجد جل��ذب  يعمل  ال��ذي مل  ت��رام��ب،  على  ويتعني 
جدد، �سمان احل�سول على الدعم من جميع الذين �سوتوا 
املكتب  ال��ب��ق��اء يف  ي��ري��د  ك���ان  اإذا   2016 ع���ام  ل�����س��احل��ه يف 

البي�ساوي لأربع �سنوات اأخرى.
الإجنيليني  امل�سيحيني  م��ن  امل��ائ��ة  يف   81 اأن  اإىل  وبالنظر 
البي�ص �سوتوا ل�ساحله قبل اأربع �سنوات، فاإن حملته ترى 

بو�سوح ما يجب اأن تفعله.
ُيعرف  م��رات ول  ت��زوج ثلث  ال��ذي  وامللياردير اجلمهوري، 
بتدينه، عرف مع ذلك كيفية تو�سيل ر�سالته يف عام 2016 

لليمني املتدين.
م�سيحي  ب��اأن��ه  نف�سه  و�سف  -ال���ذي  بن�ص  مايك  اخ��ت��ار  فقد 

وحمافظ وجمهوري، بهذا الرتتيب - نائبا له.
ثم وعد برت�سيح ق�ساة املحكمة العليا والق�ساة الفدراليني 
قوانني  لتليني  واملوؤيدين  الإجها�ص  يعار�سون  ممن  فقط 

امتلك الأ�سلحة.
لكن جونز يقول اإن جاذبية ترامب بني الناخبني الإجنيليني 
اإنها  بل  رئي�سية،  �سيا�سية  نقاط  ب�سع  يف  ح�سرها  ميكن  ل 
تكمن يف قدرته على طماأنة جمموعة ت�سعر ب�سعف متزايد 

يف امريكا التي يقل فيها عدد البي�ص ب�سكل متزايد.
وق���ال ج��ون��ز ان ت��رام��ب يق�سي ك��ل وق��ت��ه يف احل��دي��ث عن 
املهاجرين والطريقة التي تتغري بها البلد، وهو ال�سخ�ص 

الذي �سيبني اجلدار على احلدود مع املك�سيك.
اأن  ح��ني  ففي   ، كاون�سل  ري�سرت�ص  فاميلي  لبيانات  وف��ق��ا 
غالبية المريكيني كانوا من البي�ص وامل�سيحيني قبل عقد، 

اأ�سبحت ن�سبة البي�ص وامل�سيحيني ل تتجاوز الآن 42%.
ب�سكل  تاأييد الجنيليني لرتامب كان مرده  ان  واأك��د جونز 
تقلق  ال��ب��لد  يف  ك��ب��رية  بتغيريات  ال��ق��ي��ام  ع��دم  اإىل  رئي�سي 

الجنيليني البي�ص  .

قلق اأوروبي من التدخل الرتكي الع�سكري يف ليبيا
•• بروك�سيل-وكاالت

اأع�����رب الحت�����اد الأوروب�������ي، اأم�������ص اجل��م��ع��ة، ع���ن قلقه 
يف احلرب  ع�سكرياً  بالتدخل  تركيا  ق��رار  ب�ساأن  البالغ  
الأهلية املت�ساعدة يف ليبيا، وياأتي هذا التحذير اإ�سافة 
املتحدة  ال��ولي��ات  عنها  اأعربت  م�سابهة  حتذيرات  اإىل 

ورو�سيا وم�سر.
كان الربملان الرتكي �سوت ل�سالح مذكرة تفوي�ص ملدة 

عام ت�سمح للرئا�سة الرتكية باإر�سال قوات اإىل ليبيا.
وقال متحدث با�سم الحتاد الأوروبي يف بيان: ل يوجد 

تدعم  التي  الإج����راءات  الليبية.  ل��لأزم��ة  ع�سكري  حل 
زعزعة  من  �ستزيد  ال�سراع  يف  يقاتلون  الذين  ه��وؤلء 

ا�ستقرار البلد واملنطقة ككل .
و���س��دد ال��ب��ي��ان ع��ل��ى اأن����ه ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال�سركاء 
الدوليني اللتزام ب� الحرتام الكامل  حلظر الأ�سلحة 
جهود  ودع���م  ليبيا  على  املتحدة  الأمم  تفر�سه  ال���ذي 
غ�سان  ل��ي��ب��ي��ا  اإىل  اخل���ا����ص  امل��ت��ح��������دة  الأمم  م��ب��ع��وث 

�سلمة.
الأوروب������ي �سيحتفظ الحت���اد  ب��ي��ان الحت����اد  واأ����س���اف 
اإج�����راءات  جميع  دع���م  يف  ن�سطة  مب�����س��ارك��ة  الأوروب������ي 

فعال  وق��ف  اإىل  امل��وؤدي��ة  واخل��ط��وات  الت�سعيد  خف�ص 
لإطلق النار وا�ستئناف املفاو�سات ال�سيا�سية .

وقال الرئي�ص الرتكي رجب طيب اأردوغ��ان اإن حكومة 
قوات.  اإر�سال  اأنقرة  الليبي طلبت من  الوطني  الوفاق 

لكنه مل يعط اأي جدول زمني لإر�سالها.
الأمريكي  الرئي�ص  اأن  ب��ي��ان  يف  الأب��ي�����ص  البيت  وذك���ر 
دون��ال��د ت��رام��ب اأب��ل��غ اأردوغ�����ان يف ات�����س��ال ه��ات��ف��ي باأن 

التدخل الأجنبي يعقد الو�سع يف ليبيا .
اأن��ه ينتهك  اإىل  اأ���س��ارت  ال��ذي  الت�سويت  واأدان���ت م�سر 

قرارات الأمم املتحدة.

•• وا�سنطن-اأ ف ب

املتحدة  الوليات  اأن  اأم�ص  بومبيو  مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزير  اأعلن 
ب�سربة  �سليماين  قا�سم  اجل���رنال  مقتل  بعد  الت�سعيد  بخف�ص  ملتزمة 

اأمريكية.
اإىل نظرييه الربيطاين دومينيك راب والأملاين  اأنه حتدث  وغّرد بومبيو 
مقتل  ب�ساأن  جي�سي  يانغ  ال�سيني  ال�سيا�سي  املكتب  وع�سو  ما�ص،  هايكو 

�سليماين.
العدوانية  التهديدات  ي��درك��ون  حلفاءنا  لأن  ممتنون  التغريدة  يف  وكتب 
الإي��راين م�سيفا ان الوليات املتحدة  امل�ستمرة التي ميثلها فيلق القد�ص 

تبقى ملتزمة بخف�ص الت�سعيد  .

بومبيو: ملتزمون بخف�س الت�سعيد 

اجلامعة العربية ت�ست�سيف موؤمتر املبادرات ال�سبابية با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
•• القاهرة -وام:

اأعمال  ال��ق��اه��رة  يف  ال���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
موؤمتر املبادرات ال�سبابية با�ستخدام 
وعلقتها  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وزارة  ال��ذي تنظمه  الإره���اب  بدحر 
حتت  امل�سرية  وال��ري��ا���س��ة  ال�سباب 

رعاية جامعة الدول العربية.
وي�سهد املوؤمتر - الذي ي�ستمر حتى 
اجلامعة  مب��ق��ر  اجل�����اري  ي��ن��اي��ر   6

الوزراء  من  عدد  ح�سور   - العربية 
الدبلوما�سية  ال��ب��ع��ث��ات  ومم��ث��ل��ي 
ول���ف���ي���ف م����ن امل���ف���ك���ري���ن والأدب��������اء 
واملخت�سني فى الدرا�سات ال�سيا�سية 

وال�سوؤون الدينية.
اأ���س��رف �سبحي  وي���رتاأ����ص ال��دك��ت��ور 
ال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة امل�سري  وزي���ر 
ملجل�ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ص 
العرب  وال��ري��ا���س��ة  ال�����س��ب��اب  وزراء 
املكتب  اج����ت����م����اع  ال�����ي�����وم  �����س����ب����اح 

ال�  دورت�����ه  يف  للمجل�ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
املوؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  اف��ت��ت��اح  يليه   64
وال����ب����دء ف���ى اجل��ل�����س��ات احل���واري���ة 
املوؤمتر  وي��ت�����س��م��ن   . الأول  ل��ل��ي��وم 
حول  للحديث  نقا�سية  جل�سات   8
الرئي�سية  امل���ح���اور  م���ن  جم��م��وع��ة 
الدينية يف  املوؤ�س�سات  دور  تتمثل يف 
مواجهة الإرهاب والتطرف، الأ�سرة 
التن�سئة   – والإع��������لم  وال��ت��ع��ل��ي��م 
التطرف،  حم���ا����س���رة  يف  ك���اأ����س���ا����ص 

الإره����اب  خ��دم��ة  ب��ني  التكنولوجيا 
وم��واج��ه��ت��ه، الإره�����اب وال�����س��ب��اب – 
التكنولوجية  القدرات  تنمية  اآليات 
ف��ى م��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف والإره�����اب، 
مواجهة  ف��ى  ال��ن��اع��م��ة  ال��ق��وى  دور 
موؤ�س�سات  دور  والتطرف،  الإره���اب 
املجتمع املدين فى مواجهة الإرهاب 
عر�ص  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ت��ط��رف، 
اأبرز املبادرات ال�سبايية امل�ساركة فى 

فعاليات املوؤمتر.

واأكد الدكتور اأ�سرف �سبحي اأهمية 
انعقاد املوؤمتر لتوعية ال�سباب باآليات 
جتارب  وع��ر���ص  الإره����اب،  مواجهة 
الدول العربية يف مواجهة التطرف 
التن�سيق مع  اإىل  والإره��اب، م�سرياً 
وزراء ال�سباب والريا�سة العرب على 
امل�سرتكة  امل��وؤمت��رات  عقد مثل هذه 
فى خمتلف البلدان العربية ملواجهة 
تلك الظاهرة بالتن�سيق مع اجلهات 

والوزارات املعنية.
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اعـالن تغيري ا�شـم
احلو�سني(  حممد  ح�سن  عبداهلل  )ا�سماعيل  املواطن  تقدم 
التوثيقات  ق�سم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�سمه من )اإ�سماعيل( اىل)خليفه(
املذكور خلل 15  الق�سم  فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�سر العلن
امنه عبداهلل ا�شماعيل احلمادي - اأمني �شر 
حممد �شامل املن�شوري - قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 7
والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  هندي  و�سيم  حممد  ا�سف  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يف  وذلك  اجلن�سية  �سوري  الطحان  ب�سري  الدين  �سياء  ال�سيد/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن 
الرخ�سة التجارية امل�سماة با�سم )حمم�سة وحلويات ليايل ال�سام( تاأ�س�ست ال�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية 
التجاري اجلديد  ال�سام اىل ال�سم  التجاري من حمم�سة وحلويات ليايل  رقم )625429(  مت تغيري ال�سم 
�سوبر ماركت يا�سمني ال�سام - مت تغيري الن�ساط من بيع النب - بالتجزئة ، بيع املك�سرات - بالتجزئة ، بيع 
والنباتات  الزهور  بيع   ، بالتجزئة   - واملجففة  ال�سناعية  والنباتات  الزهور  بيع   ، بالتجزئة   - ال�سوكولته 
جممع  اجلديد  التجاري  الن�ساط  اىل  احللويات  وتقدمي  جتهيز   ، احللويات  جتارة   ، بالتجزئة   - الطبيعية 
رقم  الحتادي  القانون  احكام   من   )5( فقرة   )14( املادة  وعملبن�ص  ملحمة.   ماركت(  )�سوبر  ا�ستهلكي 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص 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 12822 بتاريخ 2020/1/4   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 3

يرغب  اجلن�سية  باك�ستان   - �ساه  زاهر  �ساه  نبي  نور  ال�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
�ساه  وحيد  �ساه  عدنان  ال�سيد/  اىل  ح�سة   %100 البالغة  ح�سته  كامل  وبيع  بالتنازل 
رقم  ترخي�ص   ، ال�سيارات  ل�سيانة  املردان   : املهنية  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  باك�ستان   -
وكيل  وان�سحاب  لخر  الرخ�سة  مالك  تنازل  مت  حيث   : اخرى  تعديلت   -  )624090(

خدمات ودخول وكيل خدمات جديد عليها. 
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�ص 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
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 2020/1
الإمارات   - الرخيمي  ال�سيخ من�سور  نا�سر  ال�سيد/جمال  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يف   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  بالبيع  قام  اجلن�سية  املتحدة  العربية 
كافة  البيع  هذا  �سامل  وال�سم  واملعنوية  املادية  مقوماتها  بكافة  املذكورة  املن�ساأة 
 - ر�سا حممد  ال�سيد/ ح�سن مو�سى  اىل  وذلك  املباعة  املن�ساأة  واملعدات يف  املوجودات 
الإمارات العربية املتحدة اجلن�سية وذلك يف املوؤ�س�سة الفردية امل�سماة )مطعم النهدة( 
بال�سارقة.  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  من  وال�سادرة   )510591( برقم  واملرخ�سة 
وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العلن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي  اعرتا�ص 

على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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حل�شور اجتماع خربة 

يف الق�شية رقم 2019/475 نزاع تعيني خربة جتاري 
املطلوب اعلنه / �سركة بييلد مارت قولف ملواد البناء - �ص ذ م م  و اأحمد حممد 
اإ�سماعيل ابراهيم الربميي  بهذا يعلن اخلبري احل�سابي/ ايوب عبداهلل احمد / 
املعني من قبل حماكم دبي يف الق�سية رقم 2019/475 نزاع تعيني خربة جتاري 
، املقامة من املتنازع / برافني بيندوريا �سد املتنازع �سدهم / �سركة بييلد مارت 
قولف ملواد البناء - �ص ذ م م ، واأحمد حممد اإ�سماعيل ابراهيم الربميي - باأن 
املتنازع �سدهم مدعوين لتقدمي دفاعهم وح�سور اجتماع اخلربة املحدد لعقده 
ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا يف  املوافق 2020/1/8 وذلك يف متام  يوم الأربعاء 
 )1005( رق��م  مكتب  العا�سر  الطابق   - الإحت��اد  بناية  يف   الكائن  اخلبري  مكتب 

بجوار �سيتي �سنرت - هاتف 043433131
 اخلبري / ايوب عبداهلل

اعالن بالن�شر
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الدعوى  رقم 2019/2968م - مدين ، جزئي ، جتاري  

حمكمة اأبوظبي التجارية االبتدائية 
اىل املدعي عليه : ال�سيد/  م�سطفى �سمري ح�سني حافظ )جمهول حمل الإقامة(  

 ، القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  ال�سلمي  : مكتب جابر  بوكالة   ، نور  بنك   : املدعي  ان  مبا 
قد اقام عليكم الدعوى الق�سائية رقم 2019/2968م مدين - جزئي - جتاري - اأبوظبي ، فانتم 
املحكمة جلل�سة  عدالة  املكلف من  امل�سريف  امام اخلبري  باحل�سور  القانوين  وكيلكم  او  مكلفون 
اخلربة الوىل -  باذن اهلل يف يوم الإثنني املوافق 2020/1/6م ، الثانية ظهرا ، مبقر مكتب اخلبري، 
الكائن بدبي ، ديرة ، �سارع الحتاد ، بجوار حمطة القيادة لقطار دبي ، بناية ال�سيخ را�سد املكتوم، 
طابق امليزانني، مكتب رقم 05 ، هاتف رقم : 4268888-04 ، فاك�ص : 4268881 06 ، 2511318 04 
�سطحبني معكم ن�سخة عن كافة امل�ستندات املوؤيدة لدفوعكم ، وما ترونه منا�سبا لتي�سري اعمال 
اخلربة ومتكني اخلبري من اداء مهمته ، وبيان وجه احلق يف الدعوى ، ويف حال عدم احل�سور 

�سيتم الجراء يف غيابكم وتتحملون كامل امل�سوؤولية.
اخلبري امل�شريف  الدكتور / حممد الفقي 
هاتف / 6521992 050     

اإعالن ح�شور اإجتماع اخلربة 
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2019/147 نزاع تعيني خربة عقاري - دعوة اإجتماع اخلربة رقم )1(

اىل املتنازع �سدها )�سركة بيكون للمقاولت للن�ساءات )�ص ذ م م( - نبلغكم بوجوب ح�سور اإجتماع اخلربة 
الهند�سية رقم )1( واملزمع عقده يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا من يوم الحد املوافق 2020/1/12 
اأبوجرجي والكائن يف منطقة الكرامة ، تقاطع �سارعي خالد بن  وذلك يف مكتب اخلبري الهند�سي �سعاده 
، ويعترب هذا  Hamsa-A مكتب رقم 307  )اأ(  بناية هم�سة   ، وزارة اخلارجية  ، مقابل  الوليد وزعبيل 
الإعلن مبثابة اإعلن دعوة اإجتماع اخلربة الهند�سية رقم )1( لطريف الدعوة مع مراعاة ما يلي: 1 - تقدمي 
ن�سخ من كافة امل�ستندات والإعرتا�سات مع حافظة تو�سح رقم وتاريخ وو�سف لكل م�ستند على حدى بعدد 
 WORD اأطراف الدعوى، بالإ�سافة اىل ن�سخة اخلبري املنتدب مع اإرفاق ن�سخة اإلكرتونية بنظام الوورد
باقي  ت�سليم  باإثبات  طرف  كل  الزام  مع   USB ذاكرة  على  من�سوخة  امل�سلمة  الأوراق  لكافة   PDF وال��� 
الأطراف ن�سخة مما يودع للخبري اأثناء اأعمال اخلربة.  2- الإلتزام بن�ص التعميم رقم 1 ل�سنة 2018 ال�سادر 
عن �سعادة رئي�ص جلنة اخلرباء واملحكمني بتاريخ 4 ابريل 2018 ب�ساأن ال�سابط الزمني لإجناز ماأموريات 
اخلربة ، والقا�سي بالزام كافة الأطراف بتقدمي جميع البيانات وامل�ستندات للخبري يف الإجتماع الأول للخربة 
مع طائلة تعزمي الطرف املت�سبب يف تاأخري اإجناز املاأمورية.  3- على احل�سور اإبراز التوكيلت اللزمة التي 

تخول احل�سور بتمثيل اأطراف الدعوى. 
اخلبري الهند�شي / �شعاده اأبوجرجي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 5
اجلن�سية  اإماراتي   - حممد  �سليمان  مراد  ال�سيد/حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
املهنية  الرخ�سة  يف  ح�سة   )%100( البالغة  ح�سته  كامل  وبيع  بالتنازل  يرغب 
)�سالون العرقوب للرجال( ترخي�ص رقم )625504( وذلك اىل ال�سيد/ حممد �سبري 
عبدالرا�سد - باك�ستان اجلن�سية - حيث مت التنازل مالك يف الرخ�سة ومت تغيري وكيل 
خدمات. وعملبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  
يتم  �سوف  وانه  للعلم  العلن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب  �سان  2013 يف 
الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي  

اعرتا�ص على ذلك عليه اتباع ال�سبل 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
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انذار عديل بالن�شر
رقم )9346/2019(

املنذر : �سلح ال�سيد ح�سني ال�سيد عبداهلل الها�سمي 
املنذر اليه : عزت اله �سامراد ر�سايى 

املو�سوع : بهذا تنذر املنذرة املنذر اليه ، لتنبيه اىل �سرورة �سداد قيمة ال�سيك املرجتع 
من  اأبوظبي  باإمارة  خليفة  ال�سيخ  فرع  امل�سرق  بنك  على  وامل�سحوب   17 رقم  )ال�سيك 
ح�ساب املنذر اليه وقيمته 100.000 درهم اإمارتي( املرت�سدة بذمتكم ، وذلك مبا�سرة 
تاريخ  اأي��ام عمل من   7 املنذر وذل��ك خ��لل  لنا ب�سفتنا وك��لء عن  او �سدادها  للمنذر 
ن�سر هذا الإنذار ، واإل �ست�سطر اجلهة املنذرة ملطالبتكم ق�سائيا ب�سداد املبلغ امل�ستحقة 
عليكم ، بالإ�سافة اىل اتخاذ اإجراءات احلجز التحفظي على اأموالكم النقدية واملنقولة 
وفقا للقانون والإج��راءات ، مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من ر�سوم وم�ساريف 

واتعاب حماماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/11(
املنذرة : برتو جرج�ص  حبيب �سدرة )م�سري اجلن�سية(

املنذر اليه : �سيفا كومار مايندي )هندي اجلن�سية( 
�سداد مبلغ  ب�سرعة  اليه  املخطر  املخطر  الإن��ذار يخطر فيه  مبوجب هذا 
اإم��ارات��ي بذمة املخطر اليه  ال��ف دره��م  وق��دره )30.000( دره��م ، ثلثون 
واإل   ، تاريخه  اأي��ام من  اق�ساها خم�سة  م��دة  وذل��ك خ��لل  املخطر  ل�سالح 
�سوف ن�سطر اآ�سفني لتخاذ الإجراءات القانونية بحقكم وعلى م�سوؤوليتكم 

ونفقتكم ، حمتفظني بكافة احلقوق لأية جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/15(
املنذر: لو ريال الإمارات للتجارة العامة )�ص ذ م م( - بوكالة املحامية / موزة اخلظر 

املنذر اليها : اأ�سامة زيدان خلف احلمورى - اأدرين اجلن�سية 
الأخ��رية ونكلفكم  العديل ننذركم للمرة  الإن��ذار  ، جئنا مبوجب هذا  املنذرة  بوكالتنا عن 
ب�سرورة وفاء املبلغ املرت�سد يف ذمتكم ل�سالح املنذرة والبالغ قيمته 241.406 درهم )مائتني 
وواحد واربعون الف واربعمائة و�ستة درهم( وذلك يف غ�سون خم�سة ايام من تاريخ اعلنكم 
القانونية  ا�سفني للجوء اىل لتخاذ الإج��راءات  ، واإل �سن�سطر  الإن��ذار  بطريق ن�سر هذا 
اللزمة امام املراجع القانونية املخت�سة حلماية حقوق املنذرة ولتح�سيل املبلغ املذكور ، مع 
حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والنفقات القانونية واتعاب املحاماة والفوائد القانونية 

بواقع 12% �سنويا من تاريخ اإ�ستحقاق كل �سيك وحتى تاريخ ال�سداد الفعلي. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/4(
املنذر : �سيمك�ص توب مك�ص �ص ذ م م  - بوكالة املحامية / موزة اخلظر 

املنذر اليه : �سونيل ماهي�سو 
بوكالتنا عن املنذرة )�سيمك�ص توب مك�ص �ص ذ م م( جئنا مبوجب هذا الإن��ذار العديل نكلفكم 
املنذرة والبالغ قيمته / 4.823.979.11 /درهم  املبلغ املرت�سد يف ذمتكم ل�سالح  ب�سرورة وفاء 
)اربعة مليون وثمامنائة وثلثة وع�سرون الفا وت�سعمائة وت�سعة و�سبعون درهم واإحدى ع�سر 
فل�سا( وذلك يف غ�سون خم�سة ايام من تاريخ اعلنكم بطريق ن�سر هذا الإنذار ، واإل �سن�سطر 
ا�سفني للجوء اىل الق�ساء املخت�ص ل�ستيفاء مبلغ املطالبة املرت�سد يف ذمتكم ل�سالح املنذرة ، 
مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الفوائد القانونية املرتتبة على تاأخركم ب�سدادكم لقيمة 
املديونية ، وحتميلكم اي�سا كافة التعوي�سات عن الأ�سرار التي تكبدها املنذر من جراء تقاع�سكم 

عن �سداد قيمة مبلغ هذه املديونية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/10(
املنذرة : بر�سيم للإدارة الت�سويقية - �ص ذ م م 

املنذر اليه : لميزون للتجارة العامة - �ص ذ م م 
وقدره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اليها  املخطرة  فيه  يخطر  الإن����ذار  ه��ذا  مبوجب 
واثنان  وت�����س��ع��م��ائ��ة  ال���ف  وث��م��ان��ون  وواح����د  )م��ائ��ت��ان  دره����م   )281.952.25(
وخم�سون درهم وخم�سة وع�سرون فل�سا( بذمة املخطر اليها ل�سالح املخطرة 
وذلك خلل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخه ، واإل �سوف ن�سطر اآ�سفني 
حمتفظني  ونفقتكم  م�سوؤوليتكم  وعلى  بحقكم  القانونية  الج��راءات  لتخاذ 

بكافة احلقوق لأية جهة كانت. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر

رقم )2020/8(
املنذر : ناجي ف�سل ابراهيم املغربي - �سعودي اجلن�سية 

املنذر اليها الأوىل : �سركة داماك العقارية - �ص م م 
املنذر اليها الثانية : �سركة اخلط المامي لإدارة ال�ستثمار - �ص ذ م م 

ينذر املنذر كل من املنذر اليها الوىل واملنذر اليها الثانية مبوجب هذا النذار ب�سرورة 
حتديد تاريخ لت�سليم الوحدات املذكورة ت�سليما نهائيا مع ذكر �سبب تخلفكم عن الجناز 
والت�سليم يف املواعيد املحددة لذلك مع حتملكم كافة الغرامات التاأخريية عن فرتة التاأخري 
يف الت�سليم يف خلل �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا الخطار واإل �سن�سطر اآ�سفني لتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية �سدكم مع حفظ كافة حقوق املنذر باملطالبة بف�سخ التفاقيات 
البيع وال�سراء وا�سرتداد املبالغ املدفوعة واملطالبة بالتعوي�ص والفائدة القانونية عما حلق 

املنذر من اأ�سرار. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6371/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/4029 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )8415 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : �سلفر �سيتي للتجارة العامة - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

املطلوب اإعلنه : 1- حمد مرزوق بخيت عبداهلل - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
جمهول حمل الإقامة 

املذكورة اعله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الإع��لن : قد  مو�سوع 
املبلغ املنفذ به وقدره )8415( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5793/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/4023 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )14581.5 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعلن : �سلفر �سيتي للتجارة العامة - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ وميثله 
: �سعود عبدالرحمن حممد باحلاج املرا�سدة - �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب اإعلنه 
 - : منفذ �سده  بالق�سية  - �سفته  املرزوقي  ابراهيم عبدالواحد �سالح  : 1- حممد 
جمهول حمل الإقامة. مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
او  التنفيذ  وق��دره )14581.5( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعله 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6056/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1974/2017 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )401134.13 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : بنك الإمارات دبي الوطني )�ص م ع( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
املطلوب اإعلنه : 1- احمد م�سطفى حممد جواد جرب - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 
- جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )401134.13( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6167/2019/207 تنفيذ جتاري  
التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2847 جتاري  مو�سوع 
للر�سوم  �سامل   ، دره��م(   275659.80( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئي 
وامل�ساريف  طالب الإع��لن : بنك الإم���ارات دب��ي الوطني )���ص م ع( - �سفته 
بالق�سية : طالب التنفيذ  املطلوب اإعلنه : 1- علي عبدالرحمن مو�سى �سداد 
- �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة. مو�سوع الإعلن : 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )275659.80( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 6166/2019/207 تنفيذ جتاري  

التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2522 جتاري  مو�سوع 
للر�سوم  �سامل   ، دره��م(   194415.80( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئي 
وامل�ساريف.  طالب الإع��لن : بنك الإم��ارات دبي الوطني )�ص م ع( - �سفته 
عو�ص  �سعيد  دروي�����ص  فهد   -1  : اإع��لن��ه  املطلوب  التنفيذ  طالب   : بالق�سية 
الإقامة. مو�سوع  : منفذ �سده - جمهول حمل  بالق�سية  - �سفته  العامري 
والزامك بدفع  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��لن 
املبلغ املنفذ به وقدره )194415.80( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 6155/2019/207 تنفيذ جتاري  

التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/2816 جتاري  مو�سوع 
للر�سوم  �سامل   ، دره��م(   360780.58( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئي 
وامل�ساريف  طالب الإع��لن : بنك الإم���ارات دب��ي الوطني )���ص م ع( - �سفته 
بالق�سية : طالب التنفيذ  املطلوب اإعلنه / 1- �سيخه �سعيد ح�سن �سلطاين 
الإق��ام��ة  مو�سوع  �سده - جمهول حمل  منفذ   : بالق�سية  �سفته   - املهريي 
والزامك بدفع  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��لن 
املبلغ املنفذ به وقدره )360780.58( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 6153/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/2599 جتاري جزئي 
، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )187376.67 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف.  
طالب الإعلن : بنك الإمارات دبي الوطني )�ص م ع( - �سفته بالق�سية : طالب 
التنفيذ  املطلوب اإعلنه : 1- ا�سماء عبداجلليل عي�سى ق�سمي اجل�سمي - �سفته 
اأقام  قد   : الإع���لن  الإق��ام��ة  مو�سوع  منفذ �سده - جمهول حمل   : بالق�سية 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة  )187376.67( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  4797/2019/209 تنفيذ عمايل  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 601/2014 ، واملعدل 

بالإ�ستئناف رقم 1912/2014 ، 2020/2014 اإ�ستئناف عمايل ،  ب�سداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )351362 درهم( ل�سالح العامل 

طالب الإعلن : ري�سارد ويليام فران�سي�ص مولري - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
اإعلنه : 1- ج��واد �ص م ح - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل  املطلوب 
الإقامة  مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )351362(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  4756/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/4259 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )235258.32 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 

طالب الإعلن : بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
وميثله : خالد خليفة حممد �سيف حثبور - �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب اإعلنه 
بالق�سية : منفذ �سده  جمهول حمل  : 1- حممد رفيق عبداهلل كالجني - �سفته 
الإقامة  مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )235258.32( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم 2019/2170 تنفيذ عمايل 

ان  باملباز كافيه  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ب��وم  املنفذ ���س��ده/1-  اىل 
التنفيذ/ تورال خليلوف وميثله / عبداهلل عبدالرحمن حممد  طالب 
والزامك  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سعيدي 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19844( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 1300 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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درا�سة الأ�سماء املعلن عنها    واأّنه 
احلكومة  م��ن  م��وق��ف��ه  �سيح�سم 
ب��ع��د اج��ت��م��اع جمل�سه  امل��ق��رتح��ة 

الوطني«.
و�سدد القيادي، بحزب قلب تون�ص، 
اإن  اجل��م��ع��ة،  اأم�����ص  املليكي  ح��امت 
اإذا  ���س��ي�����س��ان��د احل��ك��وم��ة  احل����زب 
اأولويات حماربة الفقر  كانت لها 
والق�ساء على 5 م�ساكل يف عديد 

القطاعات. 
ت�سريح  يف  امل���ل���ي���ك���ي،  واأ������س�����اف 
اأن  يجب  احل��ك��وم��ة  اأن  اع��لم��ي، 
القطاع  امل�����س��اك��ل يف:  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
العمومي،  امل��رف��ق  الق��ت�����س��ادي، 
والف�ساد،  الدارة  ���س��وء  وحت����ارب 
توزيع  و�����س����وء  ال���ف���ق���ر،  حت������ارب 

الرثوات.
احلكومة  طبيعة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
قرار  لكن  اي��ج��اب��ي��ة،  وتوجهاتها 
ال��ت�����س��وي��ت مل��ن��ح��ه��ا ال���ث���ق���ة، هي 
يف  تداولها  يتم  �سيا�سية  م�سائل 
ل��ل��ح��زب، ح�سب  جم��ل�����ص وط���ن���ي 

تعبريه.
واأكد ان حزبه داعم لفكرة حكومة 
برنامج  ذات  م�����س��ت��ق��ل��ة،  ك���ف���اءات 
على  تركز  اقت�سادي-اجتماعي، 
النمو  ال��ف��ق��ر وحت��ق��ي��ق  حم���ارب���ة 

القت�سادي.
بحركة  ال����ق����ي����ادي  ت����وّق����ع  وق������د 
الربملان  يف  وال���ن���ائ���ب  ال��ن��ه�����س��ة 
ت�سريحات  يف  دي�����ل�����و،  ����س���م���ري 
اإع���لم���ي���ة، اأن ت��ت��م امل�����س��ادق��ة يف 
بداية الأ�سبوع املقبل على اأع�ساء 
ح�سب  الأ���س��رار  باأخف  احلكومة 

قوله.
�سورة  يف  ال  املبدئية،  اخلل�سة 
حدوث انقلب، ان النه�سة وقلب 
تون�ص مبدئيا ونواب م�ستقلني اأو 
احلزام  �ست�سكل  تقنية  ك��ت��ل  م��ن 
و�ست�سوت  للحكومة  ال�سيا�سي 
ل��ه��ا، وت��ب��ق��ى ���س��ك��وك حت���وم حول 
ائ��ت��لف ال��ك��رام��ة ال��ذي يعرت�ص 

على م�ساركة قلب تون�ص.
ووف�������ق خ����ارط����ة امل�����واق�����ف ه����ذه، 
باأغلبية  احلكومة  متر  ان  يرّجح 
طفيفة للغاية، وان ح�سابيا، حتى 
اأقرب  �سقوطها  ي��ب��دو  ال��ل��ح��ظ��ة، 
وجهة  �ستتغري  ل��ك��ن  ل���ل���واق���ع... 
ب��و���س��ل��ة ال��ك��ث��ريي��ن لأن����ه ل اأحد 
يرغب يف اجراء انتخابات جديدة 
ق��د تع�سف مب��وق��ع��ه وي��ك��ون من 

بني اخلا�سرين.

وق���د ا���س��ت��ن��ك��رت رئ��ي�����س��ة الحت���اد 
را�سية  التون�سية  للمراأة  الوطني 
اجل���رب���ي اأم�������ص اجل��م��ع��ة، �سعف 
متثيلية املراأة يف حكومة احلبيب 
اجلملي، منددة بت�سريحات رئي�ص 
احلكومة املكلف باأن �سعف ح�سور 
ال��ن�����س��ائ��ي ج����اء نتيجة  ال��ع��ن�����س��ر 
الن�سائية«.  ال���ك���ف���اءات  “غياب 
ودعت اجلربي يف تدوينة ن�سرتها 
للحتاد،  ال��ر���س��م��ي��ة  ال�����س��ف��ح��ة 
رئ���ي�������ص احل����ك����وم����ة امل���ك���ل���ف اىل 
تدارك الأمر عرب تكليف العن�سر 
الن�سائي يف خطط ولة و�سفريات 
الوظائف  م��ن  وغ��ريه��ا  وقنا�سل 

العليا يف الدولة.
والأ�سرة  امل��راأة  وزي��ر  انتقدت  كما 
ت�سريف  ح��ك��وم��ة  يف  وال��ط��ف��ول��ة 
الأع�������م�������ال ن����زي����ه����ة ال���ع���ب���ي���دي، 
يف  ل��ل��م��راأة  ال�سعيفة  التمثيلية 
احل��ك��وم��ة امل��ق��رتح��ة، م��ع��ربة عن 
اأ�سفها لعدم اإيلء املراأة التون�سية 
وتوليها  ب��ه��ا  اجل����دي����رة  امل���ك���ان���ة 

منا�سب عليا، وفق تعبريها.
ه���ذا وح��اف��ظ اجل��م��ل��ي ع��ل��ى ذات 
هيكلة حكومة يو�سف ال�ساهد من 
ال������وزارات وك��ت��اب الدولة  ن��اح��ي��ة 
مع اإحلاق وزارة الطاقة واملناجم 
ب��ال�����س��ن��اع��ة، ول��ئ��ن ح����اول رئي�ص 
بتعهداته  الل�����ت�����زام  احل���ك���وم���ة 
بخ�سو�ص ت�سكيل حكومة كفاءات 
م�ستقلة، اإل اأن الرتكيبة املقرتحة 
اأثارت ردود اأفعال كثرية وجدل يف 
ال�ساحة من ناحية وجود عدد من 
الأ����س���م���اء حم�����س��وب��ة ع��ل��ى حركة 
النه�سة واأخ��رى قريبة من قلب 

تون�ص.

ثقة يف املرور
ال�سحفيني  ا�سئلة  على  رده  ويف 
حكومته  نيل  �سمانه  بخ�سو�ص 
ال���ربمل���ان خ���لل جل�سة  ال��ث��ق��ة يف 
احلكومة  رئي�ص  ق��ال  الت�سويت، 
لدي   “ اجلملي،  احلبيب  املكلف 
ث��ق��ة ب����اأن ه���ذه احل��ك��وم��ة �ستمر 
اعتبارا  و�سي�سادق عليها الربملان 
مل�سلحة تون�ص يف ت�سكيل حكومة 
تعي�سها  ال��ت��ي  الو����س���اع  مل��ع��اجل��ة 

اليوم يف اأقرب الآجال«.
ي�سار اىل ان �سيغة الت�سويت على 
اجلملي  احلبيب  حكومة  تركيبة 
ع��ل��ى احلكومة  ت��ك��ون  املُ��ق��رتح��ة 
برّمتها وب� 109 �سوتا على القّل 

ولي�ص على كل ع�سو ُمقرتح فيها 
ع��ل��ى ح����دة، ح��ي��ث ي��ن�����ص الف�سل 
ال���داخ���ل���ي  ال����ن����ظ����ام  م�����ن   143
الت�سويت  يتم  ان��ه  على  للربملان 
على  وحيد  بت�سويت  الثقة  على 
اأع�����س��اء احل��ك��وم��ة واملهمة  ك��ام��ل 
وي�سرتط  ع�����س��و  ل��ك��ل  امل�����س��ن��دة 
على  احل�سول  املجل�ص  ثقة  لنيل 
م��واف��ق��ة الأغ��ل��ب��ي��ة امل��ط��ل��ق��ة من 

الأع�ساء.
الف�سل  ان  اىل  ال����س���ارة  وجت���در 
89 من الد�ستور ين�ّص يف فقرته 
ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ان���ه يف ح��ال��ة عدم 
نواب  جمل�ص  ثقة  على  احل�سول 
ال�سعب يقوم رئي�ص اجلمهورية يف 
اأجل ع�سرة اأيام باإجراء م�ساورات 
والكتل  الأحزاب والئتلفات  مع 
ال�سخ�سية  ل��ت��ك��ل��ي��ف  ال��ن��ي��اب��ي��ة 
الأقدر من اأجل تكوين حكومة يف 

اأجل اأق�ساه �سهر.
وي����ت����وىل م���ك���ت���ب جم���ل�������ص ن����واب 
ال�سعب يف اجتماعه اليوم ال�سبت، 
حتديد موعد اجلل�سة العامة ملنح 

متر ول ميكنها نيل ثقة الربملان، 
وفق تعبريه.

ال��������ق��������ي��������ادي ب�������ح�������زب ال�����ت�����ي�����ار 
ال�سوا�سي،  غ���ازي  ال��دمي��ق��راط��ي 
ن�سر تدوينة ب�سفحته على موقع 
رئي�ص  “على  فيها  جاء  في�سبوك 
الدولة قي�ص �سعيد ال�ستعداد من 
الأقدر  ال�سخ�سية  لختيار  الن 
يف  املقبلة”.  احل��ك��وم��ة  ل��ت��ك��وي��ن 
احلكومة  ����س���ق���وط  اىل  اإ������س�����ارة 
الربملان  ام���ت���ح���ان  يف  امل���ق���رتح���ة 

وعدم ت�سويت التيار عليها.
تون�ص  م�������س���روع  ح���رك���ة  واك������دت 
القا�سي  ال�سابق  موقفها  جم��ددا 
اأو الت�سويت مبنح  بعدم امل�ساركة 

الثقة لهذه احلكومة.
يف املقابل، نفى حزب قلب تون�ص يف 
بيان اأن يكون لديه “فيتو” على 
املقرتحة،  اأ�سماء احلكومة  بع�ص 
وذلك على عك�ص ما مّت تداوله يف 

بع�ص املواقع الإلكرتونية. 
اإّن  ت���ون�������ص،  ق���ل���ب  وق�������ال ح�����زب 
ب�سدد  للحزب  ال�سيا�سي  “املكتب 

والثالث يف هذه الأحزاب«.
بحركة  القيادي  اأك��د  جهته،  م��ن 
حت���ي���ا ت���ون�������ص ول���ي���د ج������لد، اأن 
الثقة  مب���ن���ح  ي����ق����وم  ل����ن  ح����زب����ه 
ع��ن��د عر�سها  اجل��م��ل��ي  حل��ك��وم��ة 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال����ربمل����ان،  ع��ل��ى 
ح��ك��وم��ة اجل��م��ل��ي ل ي��ت��وف��ر فيها 
معيار الكفاءة وال�ستقللية وفق 

تعبريه.
يف ح��ني اف���اد ال��ن��ائ��ب ع��ن حركة 
احمد،  بن  م�سطفى  تون�ص  حتيا 
اأم�ص اجلمعة، اأن حزبه مل يح�سم 
بعد موقفه من م�ساألة الت�سويت 
حل����ك����وم����ة احل����ب����ي����ب اجل���م���ل���ي 

املقرتحة.
اأن حركة حتيا  اأحمد،  وك�سف بن 
لفائدة  ُت�سوت مبدئيا  لن  تون�ص 
اأن  ح���ك���وم���ة اجل���م���ل���ي، م�����وؤك�����دا 
التوجه العام داخل احلركة ي�سري 
ن��ح��و ع���دم م��ن��ح ال��ث��ق��ة للحكومة 

املقرتحة.
واعترب املتحدث اأن كل �سيء وارد، 
لن  احلكومة  ح�سابيا  اأن���ه  مبينا 

الثقة للحكومة املقرحة، وذلك يف 
اأجل اأ�سبوع من اجتماع املكتب.

التون�سي،  ال��رئ��ي�����ص  اأن  وي���ذك���ر 
م�ساء  ال����ت����ق����ى  ����س���ع���ي���د،  ق���ي�������ص 
را�سد  ال��ربمل��ان،  رئي�ص  اخلمي�ص، 
الغنو�سي، و�سلمه ر�سالة ت�سمنت 
اأع�ساء احلكومة اجلديدة  قائمة 
جل�سة  على  لعر�سها  املقرتحني 
من  ال�سعب  ن���واب  ملجل�ص  ع��ام��ة 

اأجل نيل الثقة.
قد  ك����ان  ���س��ع��ي��د،  اأن  اإىل  وي�����س��ار 
اأم�����س��ى، ال��ر���س��ال��ة امل��وّج��ه��ة اإىل 
ال�سعب، بعد  رئي�ص جمل�ص نواب 
املا�سي، قائمة  الربعاء  ت�سّلم،  اأن 
ال��ف��ري��ق احل��ك��وم��ي امل���ق���رتح، من 
املكّلف بتكوين احلكومة، احلبيب 

اجلملي.

م�اقف االأحزاب
وي��ب��ق��ى ال�����س��وؤال الأ���س��ا���س��ي: هل 
الربملان  ثقة  احلكومة  �ستك�سب 
الإجابة  ق��ب��ل  �سيمنحها؟  وم���ن 
مواقف  ا���س��ت��ع��را���ص  م���ن  ب���د  ل 

الأحزاب املعنية بهذا الختبار.
تركيبة  اأن  اجلملي  اإع���لن  منذ 
الأحزاب  تتالت مواقف  حكومته، 
وال��ك��ت��ل امل��م��ث��ل��ة يف ال���ربمل���ان من 
ه����ذه احل��ك��وم��ة ح��ي��ث ع����رّب عدد 
ي�����س��ّوت للحكومة  ل��ن  اأن����ه  م��ن��ه��ا 
بع�سهم  و����س���ع  ف��ي��م��ا  امل���رت���ق���ب���ة 
الآخ��ر �سروطا قبل اتخاذ موقف 

بالت�سويت للحكومة.
ع�سو  اأّك�������د  ال�������س���ي���اق،  ه�����ذا  ويف 
ال�سعب  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب 
اأ���س��ام��ة ع��وي��دات، اأم�����ص اجلمعة، 
للحكومة  ت�سوت  لن  احلركة  اأّن 
يف  “�ستتموقع  واأّن���ه���ا  امل��ق��رتح��ة 
ال�سعب  ع���ن  ل���ل���دف���اع  امل���ع���ار����س���ة 
الجتماعي  ال�������دور  وم�����س��ل��ح��ة 

للدولة” ح�سب تعبريه.
حكومة  اأّن  ع�����وي�����دات  واع����ت����رب 
الواقع  “يف  هي  اجلملي  احلبيب 
ال��ن��ه�����س��ة وكتلة  ح��ك��وم��ة ح��رك��ة 
بت�سرت”،  ول���ك���ن  ت���ون�������ص  ق���ل���ب 
التي  “ال�سيا�سات  اأّن  م�����س��ي��ف��ا 
انتهجها اجلملي غري وا�سحة ول 

نعرف من �سيتحمل م�سوؤولية ما 
�سيحدث يف امل�ستقبل«.

ال��������وزراء  م����ن  “عدد  واأ�������س������اف 
للنه�سة  ي���ن���ت���م���ون  امل���ق���رتح���ني 
بعنوان  مت�سرّتين  تون�ص،  وقلب 
من  للتمل�ص  وك���ف���اءات  م�ستقل 
“احلزب  م��ت��اب��ع��ا  امل�سوؤولية”، 
بت�سكيل  اجل���م���ل���ي  ك���ّل���ف  ال������ذي 
احلكومة اأراد حّل اأزمته ومل يكن 

يبحث عن حّل لتون�ص«.
اأم����ني ع���ام ح��رك��ة ال�سعب  وك����ان 
زه����ري  ال������ربمل������ان  وال�����ن�����ائ�����ب يف 
الكتلة  اإن  اأك������د  ق����د  امل�����غ�����زاوي، 
الدميقراطية وحركة ال�سعب لن 
الثقة لهذه احلكومة، وفق  متنح 

تعبريه.
“هذه احلكومة  واأ�ساف املغزاوي 
ح���ك���وم���ة ق���ل���ب ت���ون�������ص وح���رك���ة 
ال���ن���ه�������س���ة وي�����ح�����اول ال���ط���رف���ان 
بالكفاءات  �سمي  ما  وراء  التخفي 
وامل�����س��ت��ق��ل��ني وع��دي��د الأ���س��م��اء ل 
والنزاهة  ب��ال��ك��ف��اءة  ل��ه��ا  ع��لق��ة 
ب��ل ه��ي ق��ي��ادات يف ال�سف الثاين 

احتاد املراأة ي�ستنكر �سعف 
متثيلية الن�ساء يف تركيبة احلكومة

اأربعة ق�صاة يف حك�مة اجلملي 
منهـــــم 3 حلقـائب �صـــــيادية !!

حكومة احلبيب اجلملي اأكرب 
احلكومات عددا يف تاريخ تون�س

معظم الكتل الربملانية اأعلنت اأنها لن ت�ص�ت للت�صكيلة املقرتحة

من هو خالد ال�سهيلي وزير اخلارجية اجلديد؟
ت��ون�����س��ي وال�سفري  ال�����س��ه��ي��ل��ي ه���و دي��ب��ل��وم��ا���س��ي   خ��ال��د 
البعثة  ع�سو  ك���ان  ان  ب��ع��د  الأردن،  يف  لتون�ص  احل���ايل 
املقرتح،  اخلارجية  وزي��ر  ويحمل  ذاتها.  الديبلوما�سية 
املولود �سنة 1966 بتون�ص، رتبة وزير مفو�ص. التحق 
يف  الديبلوما�سي  وامل��ج��ال  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون  ب����وزارة 

اكتوبر 1994، و�سغل عدة منا�سب.
وخالد ال�سهيلي متح�سل على ماج�ستري يف الدبلوما�سية 
الدرو�ص  ختم  يف  و�سهادة  مالطا)1997(  جامعة  من 
والأ�ستاذية  ل��لإدارة،  الوطنية  -باملدر�سة  الدبلوما�سية 
وال�سيا�سية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  م���ن  احل���ق���وق  يف 
املتخ�س�سة  الدرا�سات  يف  و�سهادة  بتون�ص،  والجتماعية 
يف علوم الدارة وال�سيا�سة العامة-كلية العلوم القانونية 

وال�سيا�سية والجتماعية-تون�ص.
تدريبية متخ�س�سة يف  دورات  ال�سهيلي يف عدة  و�سارك 

املجال الدبلوما�سي بفرن�سا و�سوي�سرا.

ا�صتقاللية وزرائها حمّل �ص�ؤال:

تون�س: هل تعرب احلكومة اجلديدة اختبار الربملان...؟
•• الفجر – تون�س -خا�س

اأخريا، وبعد خما�ض ع�صري وط�ل انتظار وم�صل�صل تراجي 
ك�ميدي اثار القلق وال�صجر لدى عامة الت�ن�صيني، قدم 
ت�صم  التي  املقرتحة  حك�مته  تركيبة  اجلملي  احلبيب 
28 وزيرا و15  43 ع�ص�ا )44 بح�صاب اجلملي( منهم 

كاتب دولة، لتك�ن بذلك اأكرب احلك�مات عددا يف تاريخ 
ح�ص�ر  عليها  يطغى  ت�صكيلة  اال�صتقالل.  منذ  ت�ن�ض 
النه�صة وبع�ض من ب�صمات قلب ت�ن�ض مع عدد غري قليل 
من التكن�قراط ... كما ت�صم حك�مة احلبيب اجلملي 
املقرتحة، 4 ق�صاة منهم 3 مر�صحني لـ 3 حقائب �صيادية، 
ال�صليطي  و�صفيان  للعدل  املر�صح  القديري  الهادي  هم 

املر�صح للداخلية وعماد دروي�ض املر�صح حلقيبة الدفاع.
لـــ�زارة  املر�صحة  التليلي  �ــصــرياز  هــي  الق�صاة  واخـــر 
وهي  الف�صاد  ومكافحة  واحل�كمة  العم�مية  ال�ظيفة 

قا�صية ورئي�ض ق�صم بدائرة املحا�صبات.
ح�ص�ر ن�صائي �صعيف

اأما احل�ص�ر الن�صائي، فنجد اأربع ن�صاء يف حقائب وزارية 

الــ�زراء، مع كثافة  3 باملائة من  14 فا�صل  اأي ما ميثل 
ن�صبية يف خطة كتاب الدولة:

كامل  نحت�صب  وعندمـــــا   ،14 اأ�صــــــل  من  ن�صاء  �صت   
وكتاب  وزراء  من  ال�ا�صع  بال�صـــــكل  احلك�مة  اأع�صاء 
باملائة   8 فا�صل   23 ميثلن  الن�صـــاء  اأن  جنـد  دولــة، 

فقط.

�سعيد يوقع ر�سالة موجهة للربملان

ت�سليم قائمة احلكومة للرئي�ص

جل�سة عمل جتمع  رئي�ص احلكومة املكلف باأع�ساء احلكومة املقرتحني

اجلملي يف الندوة ال�سحفية

مكتب الربملان يقرر اليوم موعد جل�سة منح الثقة

خالد ال�سهيلي وزير اخلارجية التون�سي اجلديد
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عربي ودويل

وتابعت اأن كل اجلهود التي تقوم بها فرن�سا يف كل مناطق العامل 
هي التاأكد من اأننا نوجد �سروط �سلم ويف كل الأح��وال �سروط 

ا�ستقرار  .
ووزير  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�ص  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
النهار  خلل  حمادثات  �سيجريان  لودريان  ايف  جان  اخلارجية 

مع كل الفاعلني يف املنطقة، بدون اأن ت�سيف اي تفا�سيل.
واأكدت اأنه على امل�ستوى الأوروبي يجب اأن نعمل يف اأطر تعددية 
بلعبتها  البع�ص،  بع�سها  �سد  القوى،  تقوم  اأن  وجتنب  جماعية 

بطريقة ل ميكن التكهن بها  .
واأ�سافت دورنا لي�ص اأن نقف مع هذا الطرف او ذاك بل اأن نتحدث 

اإىل اجلميع  .

•• باري�س-اأ ف ب

دعت فرن�سا اإىل اإحلل ال�ستقرار يف ال�سرق الأو�سط بعد مقتل 
بغداد،  يف  اأمريكية  ب�سربة  �سليماين  قا�سم  الإي���راين  اجل���رنال 
دو  اأميلي  الأوروب��ي��ة يف حكومتها  ال�سوؤون  وزي��رة  بل�سان  معتربة 

مون�سالن اأن الت�سعيد الع�سكري خطري دائما.
وقالت الوزير الفرن�سية لإذاعة ار تي ال   ن�ستيقظ يف عامل اأكرث 

خطورة. الت�سعيد الع�سكري خطري دائما  .
الت�سعيد  اأن  ن��رى  العمليات  ه��ذه  مثل  جت��ري  عندما  وا�سافت 
وخف�ص  ب��ال���س��ت��ق��رار  ���س��يء  ك��ل  ق��ب��ل  ن��رغ��ب  بينم����ا  م��ت��وا���س��ل 

الت�سعيد  .

ال�سني تدعو اإىل الهدوء و�سبط النف�س 
•• بكني-اأ ف ب

اإىل �سبط النف�ص من جميع الأط��راف وخ�سو�سا الوليات املتحدة بعد مقتل اجل��رنال قا�سم  اأم�ص  دعت ال�سني 
نح�ص  ل�سحافيني  �سوانغ  غينغ  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدث  وق��ال  ال��ع��راق.  يف  اأمريكية  �سربة  يف  �سليماين 
الأطراف ذات ال�سلة، وخ�سو�سا الوليات املتحدة، على احلفاظ على الهدوء وممار�سة �سبط النف�ص لتجنب املزيد 
الوليات  �سفارة  اأي��ام على هجوم غري م�سبوق على  بعد ثلثة  الأمريكية  ال�سربة  وج��اءت   . التوتر   ت�سعيد  من 

املتحدة يف بغداد وا�ستهدفت قافلة بالقرب من مطار العا�سمة العراقية. وقد قتل فيها ت�سعة اأ�سخا�ص.
وقال الناطق ال�سيني اإن بلده اإحدى الدول املوقعة للتفاق النووي مع اإيران يف 2015 تعار�ص منذ فرتة طويلة 

اللجوء اإىل القوة يف العلقات الدولية  ، داعيا اإىل احرتام �سيادة العراق ووحدة اأرا�سيه.
وكانت اإيران وال�سني ورو�سيا با�سرت الأ�سبوع املا�سي تدريبات ع�سكرية بحرية م�سرتكة يف �سمال املحيط الهندي 
النووي  حول  التفاق  من  املتحدة  الوليات  ان�سحاب  منذ  املنطقة  يف  التوتر  ت�ساعد  من  اج��واء  يف  ُعمان،  وخليج 

الإيراين املربم العام 2015.
 

وزيرة فرن�سية: الت�سعيد الع�سكري خطري دائما 

•• وا�سنطن-وكاالت

راأى الكاتب يارو�سلف تروفيموف 
جورنال  �سرتيت  وول  �سحيفة  يف 
ول��ب��ن��ان جن��ح��ا حتى  ال���ع���راق  اأن 
العلقات  ب��ني  ال��ت��وف��ي��ق  يف  الآن 
مع وا�سنطن وطهران، لكن مقتل 
قائد فيلق القد�ص يغري املعادلة يف 

ال�سرق الأو�سط.
ويف العراق خ�سو�ساً، �سار ال�سيعة 
ب�سكل  معزولني  لإي���ران  امل��وال��ون 
ه��ي��م��ن��ة طهران.  ب�����س��ب��ب  م��ت��زاي��د 
واندلعت الحتجاجات يف ال�سوارع 
ال��ت��ي غ��ال��ب��اً م���ا ت��ت��ع��ر���ص للقمع 
العنيف من قوات الأمن العراقية 
الأول(.  )ت�����س��ري��ن  اأك���ت���وب���ر  م��ن��ذ 
واأ�سعلت  ال��ق��ت��ل��ى  م���ئ���ات  و���س��ق��ط 
الإيرانية  ال��ق��ن�����س��ل��ي��ات  يف  ال���ن���ار 
والنجف  ك����رب����لء  م���دي���ن���ت���ي  يف 

املقد�ستني ال�سيعيتني.
احتجاج  حركة  حت��ّدت  لبنان،  ويف 
انطلقت  ال��ف�����س��اد  ���س��د  منف�سلة 
الأول(،  )ت�سرين  اأكتوبر  يف  اأي�ساً 
ي�سيطر  ال���ذي  ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام 
ع��ل��ي��ه ح����زب اهلل امل������وايل لإي�����ران 
يو�سف  كان  فبعدما  فعال.  ب�سكل 
باأنه مقاومة غري فا�سدة ل� العدو 
ال�سهيوين اأ�سبح ينظر اإىل حزب 
اللبنانيني-  م��ن  العديد  م��ن  اهلل 
مبن فيهم ال�سيعة- على اأنه جمرد 
جزء اآخر من الف�سائل ال�سيا�سية 
عن  امل�����س��وؤول��ة  اجل�سعة  اللبنانية 

خلل موؤ�س�سات الدولة اللبنانية.

فيلق القد�ض
اجل����رنال  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ول��ف��ت 
اأهمية  ل  اأن  اأث����ب����ت  ���س��ل��ي��م��اين 
ملطالب النا�ص. ففي �سوريا �ساعد 
فيلق القد�ص وامليلي�سيات ال�سيعية 
واأفغان�ستان  وال��ع��راق  لبنان  م��ن 
ال��رئ��ي�����ص ب�سار  اأخ�����رى،  واأم���اك���ن 

ال��ب��لد بالدم  اإغ����راق  الأ���س��د على 
والح���ت���ف���اظ ب��ال�����س��ل��ط��ة ب��ع��د ما 
ي����ق����رب م�����ن ت�������س���ع �����س����ن����وات من 
احلرب الأهلية. ومع ذلك، تواجه 
حماولت اإيران لرت�سيخ �سيطرتها 
ال�����س��رب��ات اجلوية  حت��دي��ات م��ن 
بني  جديداً  وتوافقاً  الإ�سرائيلية 
الآخر  الرئي�سي  ال��راع��ي  رو���س��ي��ا، 
الوقت  يف  وتركيا.  الأ���س��د،  لنظام 

���س��ل��ي��م��اين، ك��������ان امل�����س��������وؤول��ون يف 
ال�������س���رق الأو�����س����ط ي��ع��ت��ق��دون اأن 
اإي�����ران �س��ت�سرب عاج�����ًل اأم اآج������ًل 
يف مك����ان م�����ا يف املنطق����ة ل�س���تعادة 
املب���ادرة ال�س��������رتاتيجية، خا�س����ة 
ب����دون  ال��ط��ائ��رات  هج�����وم  بع����د 
ال�ساروخي على  طي�����ار والهج���وم 
يف  الرئي�سية  النفطي���ة  املن�س������اآت 
يف  ال�س������عودية  العربي�����ة  اململك�����ة 

الت�صعيد
الوكلء  ب���داأ  ول��ب��ن��ان،  ال���ع���راق  يف 
الأ�سابيع  يف  الت�سعيد  الإيرانيون 
ذل���ك حماولة  ، مب���ا يف  الأخ������رية 
من  الأول(  )ك��ان��ون  دي�سمرب   31
ميلي�سيا كتائب حزب اهلل لقتحام 

ال�سفارة الأمريكية يف بغداد.
وع���ل���ى ع��ك�����ص �����س����وري����ا، ال���ت���ي مت 
للإرهاب  راعية  كدولة  ت�سنيفها 

العقوبات  حملة  ا�ستنفدت  نف�سه، 
ال�سغط  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
الأق�����س��ى ع��ل��ى اإي����ران ق���درة فيلق 
ال��ق��د���ص على مت��وي��ل عملئها يف 
املنطقة و�ساهمت يف ال�سطرابات 

يف الداخل.

ا�صتعادة املبادرة
وح�����ت�����ى ق����ب����ل م���ق���ت���ل اجل��������رنال 

�س������بتمرب )اأيلول( املا�سي.
 لكن الآن، وكما كان احلال اآنذاك، 
الإيرانيون  الق�����ادة  يهت��������م  ل 
ب�����س��راع ع�����س��ك��ري ت��ق��ل��ي��دي كبري، 
ج���وي وبحري.  ق��ت��ل  وخ�����س��و���س��اً 
برية  ق��وات  اإي���ران  متتلك  فبينما 
ق����وي����ة، ف������اإن ���س��لح��ي��ه��ا اجل����وي 
حد  اإىل  م���ت���ه���ال���ك���ان  وال���ب���ح���ري 

كبري.

م��ن ق��ب��ل ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة منذ 
ولبنان  العراق  1979، جنح  عام 
توازن  على  احلفاظ  يف  الآن  حتى 
ب��ني وا���س��ن��ط��ن وط���ه���ران. وقامت 
الوليات املتحدة بتدريب ومتويل 
اللبنانية  الأم��ن  وق��وات  اجليو�ص 
والعراقية حتى مع ا�ستمرار حزب 
الإ�سرتاتيجية  ال�سيطرة  يف  اهلل 
للبنان  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  على 
الإيرانيني  ال���وك���لء  ت���ويل  وم���ع 
منا�سب اأمنية عليا يف بغداد. )اأبو 
ا  مهدي املهند�ص ، الذي ُقتل اأي�سً
�سليماين،  الغارة على اجلرنال  يف 
ق�����وات احل�سد  ق���ائ���د  ن���ائ���ب  ك����ان 
ال�سعبي، وهي ميلي�سيات معظمها 
اأن�سئت ملواجهة داع�ص عام  �سيعية 
حتت  ت��ق��ن��ًي��ا  ه���ي  والآن   2014

قيادة احلكومة العراقية(.
وم������ع ذل�������ك، ل���ف���ت ال����ك����ات����ب اإىل 
الأو�سط  ال�����س��رق  يف  اجل��م��ي��ع  اأن 
الرئي�ص  ه��دف  اأن  ا  اأي�سً ي��درك��ون 
الن�سحاب  ه����و  امل���ع���ل���ن  ت����رام����ب 
الو�سطاء  وي��ع��رف  امل��ن��ط��ق��ة.  م��ن 
اأن اأي  يف ال�����س��رق الأو���س��ط ج��ي��ًدا 
���س��خ�����ص ي��ت��ح��ال��ف م���ع ال���ولي���ات 
املتحدة ميكن اأن يتعر�ص للخيانة 
ك��م��ا حدث  ب��ني ع�سية و���س��ح��اه��ا، 
ل��ل��ق��وات ال��ك��ردي��ة ال�����س��وري��ة قبل 
خل�ص  ولكنه  فقط.  اأ�سهر  ب�سعة 
اإىل اأن اإيران لي�ست ذاهبة اإىل اأي 
اأو  �سليماين  - مع اجل��رنال  مكان 

بدونه.

وول �سرتيت جورنال: مقتل �سليماين يغرّي ميزان القوة يف املنطقة

ال�سيوخ الأمريكي ي�ستاأنف عمله للعام 2020املواجهة بني اأمريكا واإيران تبداأ يف العراق
•• وا�سنطن-وكاالت:

للتحرير  الأو�سط  ال�سرق  مركز  مدير  �سباير،  جوناثان  لفت 
مقاتلي  م��ن  عن�سراً   25 ع��ن  يقل  ل  م��ا  ملقتل  والتحليلت، 
كتائب حزب اهلل على يد الوليات املتحدة، ليلة الأحد املا�سي، 
�سد  �سنوات،  ع�سر  خ��لل  اأمريكا  تنفذه  الأول  ه��و  هجوم  يف 

ميل�سيات �سيعية عراقية متحالفة مع اإيران. 
ثلثة   F-15E ط��راز  من  اأمريكية  مقاتلت  هاجمت  فقد 
اإثر  مواقع يف العراق، وموقعني يف �سوريا يف عملية انتقامية 
مقتل متعاقد اأمريكي واإ�سابة اأربعة جنود يف �سواريخ اأطلقته 

الكتائب. 
اأنه يتوقع   ، وكتب �سباير، يف �سحيفة وول ا�سرتيت جورنال  
اأن تطغى املواجهة املت�ساعدة بني وكلء اإيران وما يقرب من 
داع�ص  �سد  احل��رب  على  العراق،  يف  اأمريكي  جندي   5،200

هناك.
اأف�سل  اإح��دى  اهلل، وهي  كتائب حزب  الكاتب لعتبار  وي�سري 
ال�سيا�سية  ط��ه��ران  اأداة  وك��ف��اءة،  تنظيماً  ال�سيعية  امليل�سيات 

والع�سكرية الرئي�سية يف العراق.

احتكاك
الأنبار  حمافظة  يف  الكتائب  مع  تو�سله  اإىل  الكاتب  ويلفت 
خ���لل احل����رب ال��ع��راق��ي��ة ���س��د داع�����ص يف ي��ون��ي��و) حزيران( 
وقادتهم،  مقاتلني  م��ع  ال��وق��ت  بع�ص  اأم�سى  حيث   ،2015

وحاور زعيمهم، جمال جعفر الإبراهيمي، وا�سمه احلركي اأبو 
مهدي املهند�ص.

اأن  تزعم  التي  الكتائب  اأن  يف  امل��ق��ال،  كاتب  ح�سب  لب�ص،  ول 
على  اإي��ران  بالوكالة عن  يحارب  تنظيم  األ��ف هي   30 لديها 
غرار حزب اهلل يف لبنان. وقد �سكل احلر�ص الثوري الإيراين 
العراق  الوجود الأمريكي يف  2007 ملحاربة  الكتائب يف عام 

وخدمة امل�سالح الإيرانية. 
وي��ب��ل��غ الإب��راه��ي��م��ي م��ن ال��ع��م��ر 65 ع��ام��اً، وه���و م��ن مدينة 
الب�سرة ال�سيعية يف جنوب العراق، ومطلوب للوليات املتحدة 
واأ�سدرت  الكويت.  يف  الأمريكية  ال�سفارة  بتفجري  لتهامه 
حمكمة كويتية حكماً باإعدامه لرتكابه تلك اجلرمية يف عام 
2007. وي�سري اإليه بع�ص العراقيني باعتباره رئي�ص الوزراء 

الفعلي. 
الإيرانيني  الإبراهيمي بجانب  املقال، قاتل  يلفت كاتب  وكما 
اأ���س��ب��ح م�ست�ساراً  اإي�����ران وال���ع���راق. وم���ن ث��م  يف احل���رب ب��ني 
الثوري  احلر�ص  اخلارجية يف  العمليات  القد�ص، جناح  لفيلق 
اإبان  ل��ل��دروع  خارقة  متفجرات  تهريب  يف  و�ساعد  الإي���راين. 
التمرد ال�سيعي الذي �سهده العراق قبل ع�سر �سنوات. ويتهم 

بقتل عدد كبري من اجلنود الغربيني.

من�ذج اأ�صلي
يف  العراق  عن  الأمريكية  القوات  رحيل  بعد  الكاتب،  وح�سب 
احل�سد  وح���دات  اإن�����س��اء  يف  الإب��راه��ي��م��ي  �ساعد   ،2011 ع��ام 

قائداً  وب�سفته  داع�����ص.  قاتلت  �سيعية  ميلي�سيات  ال�سعبي، 
ميدانياً، ظل منوذجاً اأ�سلياً للثوري الإ�سلمي ال�سيعي التابع 
للحر�ص الثوري الإيراين. وهذا هو منوذج الرجل الذي �سكل 
الأو�سط،  ال�سرق  عرب  الإي��ران��ي��ة  القوة  لتمكني  رئي�سية  اأداة 

خلل العقد املا�سي.
بلدة  يف  التقاهم  الذين  الكتائب  مقاتلي  املقال  كاتب  وي�سف 
اأ�سغر  كانوا  باأنهم  الرمادي،  �سرق مدينة  ال�سرقية  احل�سيبة 
اأي  من  اأو  العراقي  اجلي�ص  جنود  من  جتهيزاً  واأف�سل  �سناً، 

مقاتلي ميلي�سيات اأخرى.
اأ����س���د املعادين  ال���ك���ات���ب، م���ن  ك���ذل���ك، ك����ان ه�������وؤلء، ح�����س��ب 

للأمريكيني.
�سائعات عن  �سرت بني �سفوفهم  داع�ص،  مع  القتال  اأوج  ويف   

تعاون بني داع�ص والوليات املتحدة. 

ت�صابك
قائماً.  وبغداد  الكتائب  بني  التعاون  يزال  ل  الكاتب،  وح�سب 
وقد تورطت الكتائب وميلي�سيات اأخرى يف عملية قمع دموية 
ووثقها  الإي������راين،  ال��ث��وري  احل��ر���ص  نظمها  للمتظاهرين، 
واأكدها �سحفيون عراقيون عرب حتقيقات ميدانية. كما ت�سكل 
اأكرب كتلة يف الربملان  الكتائب ج��زءاً من حتالف الفتح، ثاين 
العراقي، وهو جزء ل يتجزاأ من احلكومة احلالية. وتعد هذه 
العراق.  يف  وحلفائها  املتحدة  للوليات  ع��داًء  الأك��رث  امليل�سيا 

وتعهد الإبراهيمي برد قوي على الوليات املتحدة  . 

•• وا�سنطن-اأ ف ب

للعام  عملهم  الأم��ريك��ي  ال�سيوخ  جمل�ص  اع�����س��اء  ي��ب��داأ 
حماكمة  ب���دء  م��وع��د  ب��ع��د  ي���ح���ددوا  مل  لكنهم   2020

ال���رئ���ي�������ص دون�����ال�����د ت����رام����ب يف اإط�����ار 
اأوج م��واج��ه��ة بني  اإج�����راءات ع��زل��ه يف 

الدميوقراطيني واجلمهوريني.
عنا�سر  ع���ل���ى  امل���ع���ار����س���ة  وح�������س���ل���ت 
جمددا  امل��ط��ال��ب��ة  ل��ه��ا  ت�سمح  ج��دي��دة 
حد  على  ميلكون  ل�سهود  بال�ستماع 
قولها معلومات اأ�سا�سية حول الق�سية 
الأوكرانية التي دفعت الدميوقراطيني 

على اإطلق اإجراءات العزل.
18 ك��ان��ون الأول  واأ���س��ب��ح ت��رام��ب يف 
دي�������س���م���رب ث����ال����ث رئ���ي�������ص يف ت���اري���خ 
ي��ت��ه��م��ه جمل�ص  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
عرقلة  و   ال�سلطة  با�ستغلل  ال��ن��واب 
اأن  ع��م��ل ال���ك���ون���غ���ر����ص  . وي���ف���رت����ص 
الذي  ال�سيوخ  جمل�ص  يف  الآن  يحاكم 

مبعظمهم  ل��ه  ال��داع��م��ون  اجل��م��ه��وري��ون  عليه  ي�سيطر 
النواب  رئي�سة جمل�ص  اأن يقوموا بتربئته. لكن  ويتوقع 
نان�سي بيلو�سي ترف�ص نقل حم�سر التهام اإىل جمل�ص 
على  ع���ادل  اإط����ارا  حت��دد  وثيقة  ي�سدر  اأن  قبل  ال�سيوخ 
الدميوقراطيون  ويدين  املحاكمة.  لإج���راء  قولها،  حد 

الأغلبية اجلمهورية يف جمل�ص  زعيم  ت�سريح  خ�سو�سا 
ال�سيوخ ميت�ص ماكونيل اأنه يعمل بتن�سيق كامل مع البيت 
اأي�سا  املعار�سة  وتريد  املحاكمة.  �سكل  لتحديد  الأبي�ص 
خلل  تقدم  مل  وثائق  على  والط���لع  ل�سهود  ال�ستماع 
العزل  اإج�����راءات  اإط���ار  يف  التحقيقات 
يف جمل�ص النواب. فهناك �سل�سلة من 
ال��ت��ي ن�سرها  ال��ر���س��ائ��ل الل��ك��رتون��ي��ة 
اإىل  ت�سري  �سيكيوريتي  جا�ست  موقع 
اأن  وه��ي  التحقيق،  لب  ت�سكل  م�ساألة 
ترامب اأمر ب�سكل مبا�سر على ما يبدو 
لأوكرانيا  ع�سكرية  م�ساعدة  بتعليق 

تبلغ قيمتها 400 مليون دولر.
الرئي�ص  ال���دمي���وق���راط���ي���ون  وي��ت��ه��م 
بهذه  كييف  على  بال�سغط  الأمريكي 
حتقيق  اإج����راء  ع��ن  لتعلن  ال��ط��ري��ق��ة 
ب�����س��اأن ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ص ال�����س��اب��ق جون 
النتخابات  يف  املرجح  مناف�سه  بايدن 
والبيت  ت���رام���ب  وي��ن��ف��ي  ال��رئ��ا���س��ي��ة. 
باأنها  الإج�����راءات  وي�سفان  الأب��ي�����ص 
اإن  �سيكيوريتي  ج��ا���س��ت  م��وق��ع  وق���ال   . م���ط���اردة   حملة 
هو  امليزانية  اق�سايا  مكلفا  الأبي�ص  البيت  يف  م�سوؤول 
مايكل دايف اأر�سل ر�سالة الكرتونية يف 30 اآب/اأغ�سط�ص 
مبوا�سلة  )ال��ب��ن��ت��اغ��ون(  الأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  تبلغ 

جتميد امل�ساعدة.

•• وا�سنطن-اأ ف ب

اأم�ص  جمهوريون  م�سرعون  �سارع 
القوي  دع��م��ه��م  ع��ن  ال��ت��ع��ب��ري  اىل 
الرئي�ص  ب��ه  اأم����ر  ال����ذي  ل��ل��ه��ج��وم 
الأمريكي دونالد ترامب لغتيال 
اجل����رنال ق��ا���س��م ���س��ل��ي��م��اين، قائد 
الثوري  احلر�ص  يف  القد�ص  فيلق 
الإي����راين، فيما ح��ّذر اآخ���رون من 

تداعيات العملية.
ال�ستقطاب  اىل  النق�سام  ويوؤ�سر 
الوليات  منه  تعاين  ال��ذي  احل��اد 
الرئا�سة  ان��ت��خ��اب��ات  قبل  امل��ت��ح��دة 

املقررة العام املقبل.
البارز  ال��ن��ائ��ب اجل��م��ه��وري  وق���ال 
ماكارثي  كيفن  النواب  يف جمل�ص 
للت�سميم  جت�����س��ي��د  يف  ب���ي���ان  يف 
والقوة، �سربنا قائد هوؤلء الذين 
الأمريكية  اأرا���س��ي��ن��ا  ي��ه��اج��م��ون 

ح���رب اأخ�����رى  . وق���ال ب��ن رود�ص 
الذي كان من م�ست�ساري الرئي�ص 
ل  املقربني  اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�سابق 
�سليماين ملطختان  يدي  اأن  �سك 
ل��ك��ن��ه��ا حل��ظ��ة خميفة  ب���ال���دم���اء، 
اإي����ران �سرتد  اأن  ف��ع��ل  ، م��ع��ت��ربا 
اأم���اك���ن عديدة.  الأرج�����ح يف  ع��ل��ى 
يف  الأمريكي  الطاقم  كل  يف  اأفكر 

املنطقة يف هذه اللحظة  .
الدميوقراطي  الفائز  و�سيناف�ص 
ترامب  التمهيدية  النتخابات  يف 
ع��ل��ى ال��رئ��ا���س��ة. وم����ن امل���وؤك���د اأن 
من  �ستكون  الأم��ريك��ي��ة  ال�سربة 

ال�سناتور  وك��ت��ب   . ال�����س��ي��ادة   ذات 
اأح���د حلفاء  ال��ن��اف��ذ،  اجل��م��ه��وري 
ت��رام��ب امل��ق��رب��ني، ع��ل��ى ت��وي��رت  ، 
ال�سجاع  العمل  اإىل  بتقدير  اأنظر 
ل��ل��رئ��ي�����ص دون����ال����د ت����رام����ب �سد 

العدوان الإيراين  .
واأ����������س���������اف اأق�������������ول ل���ل���ح���ك���وم���ة 
الإيرانية: اإذا كنتم تريدون املزيد 
ف�ستح�سلون على املزيد  ، م�سيفا 
اإذا توا�سل العدوان الإيراين وكنت 
للنفط،  اإيرانية  م�سفاة  يف  اأعمل 

ف�ساأفكر يف تغيري عملي  .
وعادة يبلغ البيت الأبي�ص م�سبقا 

ب��اإح��داث ت�سعيد  اأم��ريك��ي��ة ي��ه��دد 
خطري للعنف  .

والعامل  اأمريكا  بيان  يف  واأ�سافت 
ل مي��ك��ن��ه��م��ا حت���م���ل ت�����س��ع��ي��د يف 
اللعودة    درج��ة  اإىل  ي�سل  التوتر 
كما انتقد مر�سحون اىل الرئا�سة 

الأمريكية الهجوم.
ال�سابق  النائب  ب��اي��دن،  ج��و  وق��ال 
للنتخابات  وامل���ر����س���ح  ل��ل��رئ��ي�����ص 
للدميوقراطيني،  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة 
اإ�سبع ديناميت  للتو  األقى ترامب 
يقدم  اأن  وعليه  ب���ارود  برميل  يف 
ت��و���س��ي��ح��ات ل��ل�����س��ع��ب الأم���ريك���ي  

���س��ه��ي��دا واأ���س��ع��ر ب��ق��ل��ق ع��م��ي��ق من 
انعكا�سات هذه ال�سربة  .

مبثل  عمل  تنفيذ  اأّن  اإن��غ��ل  وراأى 
اإ�سراك  دون  م��ن  اخل���ط���ورة  ه���ذه 
م�ساكل  على  ينطوي  الكونغر�ص 
اإهانة  وي�����س��ّك��ل  خ���ط���رة  ق��ان��ون��ي��ة 
ل�سلحيات الكونغر�ص  . وقال اإن 
العملية الأمريكية ت�سكل ت�سعيدا 
خ���ط���ريا ل��ن��زاع��ن��ا م���ع اإي������ران مع 

عواقب ل ميكن التكهن بها  .
النواب  جم��ل�����ص  رئ��ي�����س��ة  وق���ال���ت 
الأمريكي نان�سي بيلو�سي بدورها 
�سربة  يف  ����س���ل���ي���م���اين  ق���ت���ل  اإن 

جمل�سي  يف  احلزبني  اأع�ساء  كبار 
�سربة  ب���ك���ل  وال�������س���ي���وخ  ال����ن����واب 

ع�سكرية كبرية.
ال�������س���وؤون  جل���ن���ة  رئ���ي�������ص  اأن  اإل 
اخلارجية يف جمل�ص النواب اإليوت 
بيان  يف  ق��ال  )دميوقراطي(  اإنغل 
اإن هذه ال�سربة متت بدون اإخطار 

الكونغر�ص اأو الت�ساور معه  .
كان  �سليماين  قا�سم  اأّن  واأ���س��اف 
ال��ع��ق��ل امل��دب��ر ل��ع��ن��ف ه��ائ��ل واآلم 
ملطختان  وي��داه  ا�ستقرار،  وع��دم 
ب��دم��اء اأم��ريك��ي��ني، ول���ن اأب��ك��ي��ه  ، 
�سيعتربونه  كثريين  لكن  متابعا 

، م����وؤك����دا اأن�����ه ت�����س��ع��ي��د ه���ائ���ل يف 
. واأ�ساف  اأ�سا�سا   منطقة خطرية 
اإي���ران �سرتد. رمبا  اأن  امل��وؤك��د  من 
ن���ك���ون ع��ل��ى ح���اف���ة ن�����زاع ك��ب��ري يف 

ال�سرق الأو�سط  .
املر�سح  ����س���ان���درز،  ب����ريين  واأك������د 
الدميوقراطي الآخر اىل الرئا�سة، 
اأن ت�سعيد ترامب خطري ويقربنا 
اأك��رث م��ن ح��رب كارثية اأخ���رى يف 

ال�سرق الأو�سط  .
ترامب  امل�ستقل  ال�سناتور  واأ�ساف 
املزمنة، لكن  باإنهاء احلروب  وعد 
ع��م��ل��ه ه����ذا ي�����س��ع��ن��ا ع��ل��ى طريق 

املناظرات  يف  ال�ساخنة  املوا�سيع 
التي ت�سبق النتخابات.

ك���م���ا ت���������س����ّدر امل����و�����س����وع حم����اور 
النقا�ص يف الأو�ساط الدبلوما�سية 

واملوؤ�س�سات الفكرية.
فقد علق رئي�ص منظمة جمموعة 
الأزم������ات ال��دول��ي��ة روب�����رت مايل 
اأق�سم  ال���ذي  رئي�سنا  اإن  ب��ال��ق��ول 
ع��ل��ى ج��ع��ل ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف 
ال�سرق  اأخ��رى يف  مناأى عن حرب 
الأو����س���ط، اأ���س��در يف ال��واق��ع للتو 

اإعلن حرب  .
العلقات  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  وك��ت��ب 
اخلارجية )مركز اأبحاث( ريت�سارد 
اأي ح��رب مع   ، ها�ص على ت��وي��رت  
اإي������ران ل���ن ت��ب��دو ك��ح��رب اخلليج 
1990 اأو حرب العراق 2003.. 
فاملنطقة، ورمبا العامل، �سيكونان 

اأر�ص معركة  .

الك�نغر�ض االأمريكي مل يتبّلغ م�صبقًا بقرار االغتيال

مقتل �سليماين.. اجلمهوريون ي�سيدون والدميوقراطيون يحذرون

جو بايدن

قا�سم �سليماين ترامب

بريين �ساندرز روبرت مايلكيفن ماكارثيبن رود�ص

نان�سي بيلو�سي

ليند�سي غراهام



السبت    4   يناير   2020  م   -   العـدد  12822  
Saturday   4   January   2020  -  Issue No   12822

11

عربي ودويل

تده�ر �صجل حق�ق االإن�صان واحلريات يف عهده

ملاذا كانت �سنة 2019 الأ�سواأ بالن�سبة لأردوغان؟

عبد املهدي : ت�صعيد خطري ي�صعل فتيل حرب مدمرة

العراق على حافة الهاوية..ما هو ال�سيناريو القادم؟ 

•• وا�سنطن-وكاالت:

ا�ستهل الكاتب عمر عواد مقاله يف 
بالإ�سارة  نيوز  داي��ز  �سيفن  موقع 
اإىل اأن �سنة 2019 مل تكن �سهلة 
على الرئي�ص الرتكي رجب طيب 
ب��ع��د ح����وايل عقدين  اأردوغ��������ان. 
ا�ستطلع  وج�����د  ال�������س���ل���ط���ة،  يف 
اأردوغ����ان  �سعبية  اأن  ح��دي��ث  راأي 
انخف�ست اإىل %33 من 41% 
يف يوليو )متوز( 2018. يواجه 
حزب العدالة والتنمية املزيد من 
ال�سقاقات بعد خ�سارة 840 األف 
الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  يف  ع�سو 
الذين  ب���ني  م���ن   .2019 ���س��ن��ة 
غ������ادروا احل����زب رئ��ي�����ص ال�����وزراء 
ووزير  اأوغلو  داود  اأحمد  الأ�سبق 

القت�ساد الأ�سبق علي باباجان.
الرتكي  ال��رئ��ي�����ص  �سعبية  ب����داأت 
ب��الن��خ��ف��ا���ص م��ن��ذ ���س��ن��وات عدة 
حقوق  ����س���ج���ل  ت�����ده�����ور  ب�������س���ب���ب 
خ�سو�ساً  واحل����ري����ات  الإن�������س���ان 
�سيا�سي  ت��ط��ه��ري  ع���م���ل���ي���ات  م����ع 
الفا�سل  الن��ق��لب  ع��ق��ب  وا���س��ع��ة 
اأردوغ�����ان  وع����دل   .2016 ���س��ن��ة 
يف  للبقاء   2017 �سنة  الد�ستور 
ال�سلطة  تركيز  وت�سهيل  ال�سلطة 
وح�سياً  ق��م��ع��اً  و���س��ن  ي���دي���ه.  ب���ني 
�سد ال�سحافيني والإعلم احلر. 
الأ�سبوع  تركية  حمكمة  اتهمت 
امل��ا���س��ي ���س��ت��ة ���س��ح��اف��ي��ني بدعم 
انقلب 2016 من خلل عملهم 

يف �سحيفة �سوزجو. 
ال�سحافيني،  حماية  للجنة  وفقاً 
عاملياً  الأول  ال�سجان  ه��ي  تركيا 
 108 ب�����وج�����ود  ل���ل�������س���ح���اف���ي���ني 
اأ����س���خ���ا����ص م����ن ه�����ذا امل����ج����ال يف 
�ساهمت  ال����رتك����ي����ة.  ال�������س���ج���ون 
ه������ذه ال���ع���م���ل���ي���ات ج��م��ي��ع��ه��ا مع 
بياناته  اإطلق  اأردوغ��ان  موا�سلة 
�سعبيته  تقلي�ص  يف  ال��ت��ه��دي��دي��ة 
ال�سنوات  خ������لل  ح������اد  ب�������س���ك���ل 

•• بغداد-اأ ف ب

املتحدة  ال����ولي����ات  اغ���ت���ي���ال  ي�����س��ي 
ال��ن��اف��ذ قا�سم  الإي������راين  اجل�����رنال 
���س��ل��ي��م��اين وال����ق����ي����ادي ال���ك���ب���ري يف 
احل�سد ال�سعبي العراقي اأبو مهدي 
وي�سع  املعادلت  بانقلب  املهند�ص 
بح�سب  الهاوية،  على حافة  العراق 

حتذيرات خرباء.
العراقي  ال������وزراء  رئ��ي�����ص  واع���ت���رب 
امل�ستقيل عادل عبد املهدي اأن الغارة 
ت�����س��ع��ي��دا خطريا  ت�����س��ك��ل  ال��ل��ي��ل��ي��ة 
ي�سعل فتيل حرب مدمرة يف العراق، 
فا�سحا  �  خرقا  و�سفه  م��ن��ددا مب��ا 
الأمريكية  القوات  تواجد  ل�سروط 
بغداد  اأن  اإىل  وملمحا  ال��ب��لد،  يف 
 5200 وج���ود  يف  النظر  تعيد  ق��د 

جندي اأمريكي على اأرا�سيها.
واملهند�ص،  ���س��ل��ي��م��اين  م��ق��ت��ل  وم���ع 
مباغتة  ب�����س��ورة  وا���س��ن��ط��ن  قطعت 
لإيران  املوالية  القوات  قيادة  راأ���ص 
قائد  ك���ان  الأول  اإن  اإذ  ال���ع���راق،  يف 
الثوري  احل��ر���ص  يف  ال��ق��د���ص  فيلق 
ال�سوؤون  حت��دي��دا  ويتابع  الإي���راين 
القائد  ك��ان  الثاين  فيما  العراقية، 
الفعلي لقوات احل�سد ال�سعبي التي 
امل�سلحة  ال���ق���وات  م���ن  ج����زءا  ب��ات��ت 

العراقية.
ب��ق��ي��ت ط���وي���ل يف موقف  وب��ع��دم��ا 
ال�سعبية  الن��ت��ف��ا���س��ة  اإزاء  امل��ت��ف��رج 
ثلثة  منذ  ال��ع��راق  ي�سهدها  ال��ت��ي 
اأ���س��ه��ر وق����د وج��ه��ت يف ج����زء منها 
���س��د ال��ن��ف��وذ الإي������راين ال��وا���س��ع يف 
اخليار  اىل  وا�سنطن  جلاأت  البلد، 

عملية ع�سكرية �سد قوات �سوريا 
الهدف  ك�����ان  ال���دمي���وق���راط���ي���ة. 
الأك���راد عن احلدود  اإب��ع��اد  املعلن 
وتاأ�سي�ص منطقة اآمنة بعمق 30 
�سوريا  �سرق  �سمال  يف  كيلومرتاً 
اإعادة توطني  حيث باإمكان تركيا 
يعي�سون  ���س��وري  لج���ئ  م��ل��ي��وين 
ع�سرات  ُق���ت���ل  اأرا����س���ي���ه���ا.  ع���ل���ى 
ونزح  قليلة  اأي���ام  خ��لل  املدنيني 
وفقاً  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن  األ���ف���اً   160
ل��لأمم امل��ت��ح��دة. وذك���رت منظمة 
ال��ع��ف��و ح���دوث ان��ت��ه��اك��ات حلقوق 
الإن�����س��ان وج��رائ��م ح��رب ارتكبها 

الأتراك وحلفاوؤهم املحليون. 

واحدة من اللحظات االأكرث 
اإحراجًا

اآخر كي  �سبباً  العملية  كانت هذه 
ي��ف��ر���ص الأم���ري���ك���ي���ون والحت����اد 
الأوروبي عقوبات على اأنقرة وفقاً 
وزارات  وا�سنطن  عاقبت  ل��ع��واد. 
حكوميني  وم�������س���وؤول���ني  ت��رك��ي��ة 
كندا  ف����ر�����س����ت  ف���ي���م���ا  ب������ارزي������ن 
وع�سرات ال��دول الأوروب��ي��ة حظر 
بيع ال�سلح على تركيا. يف واحدة 
م��ن اأك���رث ال��ل��ح��ظ��ات اإح���راج���اً يف 
الأمريكي  الرئي�ص  2019، هدد 
دونالد ترامب نظريه الرتكي يف 
ر�سالة بتاريخ 9 اأكتوبر من مغبة 
�سن العملية: ل تكن رجًل قا�سياً. 
ل تكن غبياً! واأ�ساف ترامب: ل 
اأريد اأن اأكون م�سوؤوًل عن تدمري 

القت�ساد الرتكي-و�ساأفعل  .

تداعيات كبرية
اأن���ه خ��لل قمة حلف  كتب ع���واد 
اتهم  ل��ن��دن،  يف  الأط��ل�����س��ي  �سمال 
اإميانويل  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����ص 
م����اك����رون ب���ال���ت���واط���وؤ م���ع وك���لء 
التنظيم  اأن  م��ن  حم����ذراً  داع�����ص 
الجتياح  ب�سبب  ال��ظ��ه��ور  ي��ع��اود 
الرتكي. هدد اأردوغان باملقابل اأنه 

الأخ������������رية. ل���ك���ن م���ظ���اه���ر ه���ذا 
ال��رتاج��ع ك��ان��ت وا���س��ح��ة ج���داً يف 

.2019

االنهيار االأكرب
 2018 )اآب(  اأغ�سط�ص   10 يف 
ان���ه���ارت ق��ي��م��ة ال��ل��رية ب 18% 
وهو النهيار الأكرب يف يوم واحد 
عواد  اأ���س��اف   .2001 �سنة  منذ 
انخف�ست  واح������دة  ���س��ن��ة  يف  اأن�����ه 
ودفعت   30% ب  ال��ل��رية  ق��ي��م��ة 
عن  ي����زي����د  م�����ا  اإىل  ال���ت�������س���خ���م 
%25 وهو الرقم الأعلى خلل 
15 ���س��ن��ة. ا���س��ت��م��رت الأزم������ة يف 
اعتماد عدد  بالرغم من   2019
التقليدية.  غ��ري  الإج����راءات  م��ن 
اإظهار  اأكرث مع  تعمقت اخل�سائر 
اآخر التقارير اأن العملة انخف�ست 
باأكرث من %11 تاركة ال�سركات 
املكتتبة  بالديون  مثقلة  الوطنية 
بالعملة الأجنبية. كانت الأزمتان 
املالية والقت�سادية ناجتتني عن 
العجز املفرط يف احل�ساب اجلاري 
والدين بالعملة الأجنبية وازدياد 
ت�سلط ترامب واأفكاره عن �سيا�سة 

الفوائد املرتفعة.

�صغط غري م�صب�ق
بالتوازي مع ن�سب بطالة مرتفعة 
ومنو بطيء، ت�سببت قيمة اللرية 
اجتماعي  با�سطراب  امل��رتاج��ع��ة 
اأردوغان  �سعبية  يف  ب��ارز  وتراجع 
وح����زب����ه ال���ل���ذي���ن خ�������س���را اأك����رب 
اأنقرة  ال��رتك��ي��ة مب���ا ف��ي��ه��ا  امل����دن 
وا�سطنبول يف النتخابات املحلية 
ال�����س��ن��ة امل��ا���س��ي��ة. وق���ع اأردوغ�����ان 
بعدما  م�سبوق  غري  �سغط  حتت 
ربحت املعار�سة مدينة ا�سطنبول 
عاماً   25 م��ن��ه��ي��ة  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
الإ�سلموي  احل���زب  هيمنة  م��ن 
ويف  التجاري.  البلد  مركز  على 
اأردوغان  خ�سر  مذهلة،  انتكا�سة 

اإي���ران مل  اأن  اإىل  م��اردي��ن��ي  وي�سري 
ت��ع��د ق����ادرة ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام قادتها 
الع�سكريني يف العراق ك�ستار لتهدد 
وت��ه��اج��م امل�����س��ال��ح الأم��ريك��ي��ة من 

دون املجازفة بردود  .
وم���ن���ذ ����س���ن���وات، حت����ذر ب���غ���داد من 
حليفاها  ي�������س���ت���خ���دم  اأن  اإم�����ك�����ان 
اأرا�سيها ك�ساحة للقتال  الرئي�سيان 
اأو لت�سفية احل�سابات، يف ظل ازدياد 
النووي  امللف  ح��ول  بينهما  التوتر 

الإيراين.
وي��و���س��ح ح����داد ل��ف��ران�����ص ب��ر���ص اأن 
اإي��ران حاليا  الورقة الأق��وى يف يد 
اإذا  ، م�سيفا  ال���ع���راق   يف  م��وج��ودة 
اإي�����ران حت��ت��اج ل��ل��رد وفر�ص  ك��ان��ت 
منه،  التنبه  اأم��ر يجب  وهو  قوتها، 
ف���ل���ن ي��ق��ت�����س��ر ذل�����ك ع���ل���ى اإط�����لق 
الأمور  لكن  �سفارات  على  �سواريخ 
ق���د ت��ن��ح��و يف اجت����اه ن����زاع ك��ب��ري يف 

العراق  .
يف املقابل، يبدو اأن الوليات املتحدة 
بحكم   2003 �سنة  اأط��اح��ت  ال��ت��ي 
�سيا�سي  �سدام ح�سني لإقامة نظام 
اأم���ن���ي ج��دي��د ب��ات��ت ط���ه���ران لعبا 
اأ�سا�سيا فيه، ت�سعى حاليا اإىل اإعادة 
توجيه ال�سيا�سة العراقية  ، بح�سب 

حداد.
ويتابع الباحث عدم النجاح يف ذلك 
قد يقود العراق اإىل طريق النزاعات 
الداخلية، وهو ما ميكن لإي��ران اأن 

تدفع ب�سهولة يف اجتاهه  .
وي�����س��ه��د ت�����س��اع��د ن���ف���وذ امل���وال���ني 
العراقية  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  لإي�������ران 
الأمريكية  ال�سفارة  على  والهجوم 

مبا�سرة  م�����س��ت��ه��دف��ة  ال��ع�����س��ك��ري 
اجلرنال �سليماين الذي كان ي�سرف 
حكومة  لت�سكيل  امل��ف��او���س��ات  ع��ل��ى 
امل�سالح  حت��ف��ظ  ج���دي���دة  ع��راق��ي��ة 
الإي��ران��ي��ة. وك��ان��ت ط��ائ��رات حربية 
املا�سي  الأح��د  ا�ستهدفت  اأمريكية 
املقاومة+  +حم��ور  يف  الثالثة  القوة 
الإي��������راين يف ال�������س���رق الأو�����س����ط  ، 
الف�سيل   ، اهلل   ح����زب  ك��ت��ائ��ب  اأي 
امل��ن�����س��وي يف احل�����س��د ال�����س��ع��ب��ي، ما 
25 قتيل واأت��ى على خمازن  اأوق��ع 

اأ�سلحة.
م�سوؤول  اأع���ل���ن  اي�����ام،  ب�����س��ع��ة  ب��ع��د 
ما  �سرت�سل  وا�سنطن  اأن  اأم��ريك��ي 
ي�سل اإىل اأربعة اآلف جندي اإ�سايف  
اإىل العراق  ، للدخول على الأرج��ح 

يف وقت لحق.
ويف وقت مبكر بعد ثلثة اأيام على 
املوؤيدين  العراقيني  اآلف  مهاجمة 
لإي���ران،  موالية  م�سلحة  لف�سائل 
نفذ  ب��غ��داد،  يف  الأمريكية  ال�سفارة 
الأم��ريك��ي��ة �سربة جوية  ال��ط��ريان 
م��وج��ه��ة ب��دق��ة ا���س��ت��ه��دف��ت موكب 
�سيارات كانت ت�سم بع�سا من اأرفع 

قيادات حمور املقاومة  .
يف  الباحث  مارديني،  رمزي  ويقول 
اإن�ستيتيوت  معهد يونايتد �ستايت�ص 
اأوف بي�ص  ، مل يكن اأحد يت�سور اأن 
ذلك ممكن. �ستتخذ الأطراف كافة 
املدى  على  اأقله  ارجتالية  خطوات 
املثالية  ال��و���س��ف��ة  وه���ذه  ال��ق�����س��ري، 

للح�سابات اخلاطئة  .
وزي�����ر  م�����ا و����س���ف���ه  م����واج����ه����ة  ويف 
اخل��ارج��ي��ة الإي�����راين حم��م��د جواد 

كعمدة ل�سطنبول �سنة 1994.

تهديدات متبادلة
مت����ي����زت ال����ع����لق����ات ال���رتك���ي���ة-
بالتوتر   2019 �سنة  الأمريكية 
والتهديدات املتبادلة. دفع اإ�سرار 
تركيا على �سراء نظام اأ�ص-400 
اأن����ق����رة من  م��ن��ع  اإىل  وا���س��ن��ط��ن 
اأف-35  احل�سول على مقاتلت 
تركيا  م�ساركة  مبا�سرة  وعلقت 
يف ال��ربن��ام��ج. واأ����س���اف ع���واد اأن 
الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب 
قانوناً للدفاع فر�ص عقوبات على 

ق��ال اأردوغ���ان اإن اإع��ادة انتخابات 
بلدية ا�سطنبول �ستكون اخلطوة 
ذل��ك على  اأت���ى  ل��ل��ب��لد.  الف�سلى 
اأن الحت���اد الأوروبي  ال��رغ��م م��ن 
انتقد القرار باعتباره ديكتاتورية 
وا�سحة بح�سب الكاتب. واأعيدت 
يونيو   23 يف  الن�����ت�����خ�����اب�����ات 
اأوغلو  اإم���ام  فانت�سر  )ح��زي��ران( 
للمرة الثانية وب�سكل �ساحق رافعاً 
مار�ص  يف   13500 م��ن  ال��ف��ارق 
)اآذار( اإىل 800 األف �سوت. لقد 
ك��ان��ت خ�����س��ارة رم��زي��ة لأردوغ�����ان 
ال�سيا�سية  م�����س��ريت��ه  ب����داأ  ال����ذي 

التي  واإزم����ري  وا�سطنبول  اأن��ق��رة 
ت�����س��ك��ل ث����ال����ث اأك�������رب م���دي���ن���ة يف 

تركيا. 

ديكتات�رية وا�صحة
من  خم�ساً  اليوم  املعار�سة  حتكم 
اأك���رب ���س��ت م���دن يف تركيا.  اأ���س��ل 
كامل  يف  الأوىل  امل���رة  ك��ان��ت  لقد 
يواجه  التي  ال�سيا�سية  م�سريته 

فيها هزمية هائلة.
بها  الع�����������رتاف  رف���������ص  ل���ك���ن���ه   
ال�سعب  ح�����زب  م���ر����س���ح  ل�����س��ال��ح 
اأوغلو.  اإم�����ام  اأك�����رم  اجل��م��ه��وري 

اأنقرة ل�سرائها النظام ال�ساروخي 
اأنابيب  ك��م��ا ع��ل��ى خ��ط  ال��رو���س��ي 
الغاز  ال���ذي ينقل  ���س��رتمي  ت���ورك 
اأردوغان  اإىل تركيا. ورّد  الرو�سي 
ب���اإغ���لق قاعدتي  ال��ت��ه��دي��د  ع��رب 
اللتني  وك��وري��ج��ي��ك  اإجن���رل���ي���ك 
ت�ستخدمهما الوليات املتحدة يف 

تركيا. 

جرائم حرب
)ت�سرين  اأك��ت��وب��ر  م��ن  التا�سع  يف 
الرتكية  ال��ق��وات  توغلت  الأول(، 
و�سنت  ����س���وري���ا  ����س���رق  ���س��م��ال  يف 

���س��اأن توقيت  ال��ت��ك��ه��ن يف  وي�����س��ع��ب 
وا�سنطن  اغ��ت��ي��ال  ع��ل��ى  ط��ه��ران  رد 
اأب���رز قادتها والأ���س��ل��وب الذي  اأح��د 
�ستعتمده لهذه الغاية، يف ظل عدم 

وجود �سوابق يف هذا املجال.

للوليات  حقيقية  �سربة  ت�سدد  اأن 
ت��واج��ه خطر  اأن  امل��ت��ح��دة م��ن دون 
اإمكانها  يف  لكن  ال��ذات��ي.  التدمري 
نار  ���س��اح��ة  اإىل  ال���ع���راق  حت����ّول  اأن 

ودماء  .

ظريف باأنه ت�سعيد خطري للغاية  ، 
ُيطرح �سوؤال حموري عن الرد الذي 

�ستقوم به طهران.
ويقول اخلبري يف ال�سوؤون العراقية 
لإيران  املمكن  ح��داد من غري  فنار 

يقول  م��ا  بح�سب  الأك���ي���د،  اأن  غ��ري 
هو  بر�ص،  فران�ص  لوكالة  مارديني 
وقد  مبا�سرة.  �ستكون  املواجهة  اأن 
رعاياها  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  دع����ت 
ال���ع���راق ف����ورا.  ك���اف���ة اإىل م���غ���ادرة 

لتعزيز  النق�ص  ح��ق  �سي�ستخدم 
القوات الأطل�سية يف بولندا ودول 
البلطيق ما مل يوافق احللف على 
ال�سعب  حماية  وح���دات  ت�سنيف 

الكردية باملجموعة الإرهابية. 
تبني  مع  جديدة  م�ساكل  وب��رزت 
الحت��اد الأوروب���ي اإط���اراً قانونياً 
لفر�ص عقوبات على ن�ساط تركيا 
والغاز يف  النفط  التنقيب عن  يف 
املياه التي تقول قرب�ص اإنها تعود 
الأوروبي  الحتاد  تبنى  اإذا  اإليها. 
تداعيات  لها  ف�سيكون  العقوبات 
اله�ص  تركيا  اقت�ساد  على  كبرية 
التجاري  احلجم  اإجمايل  اأن  مبا 
�سنة  و�سل  وبروك�سل  اأن��ق��رة  بني 
دولر  مليار   171 اإىل   2017
الوليات  م��ع  م��ل��ي��ار   20 م��ق��اب��ل 

املتحدة.

عالقات مع االإخ�ان 
واإرهابيني اآخرين

اإنه �سري�سل قوات  اأردوغ��ان  وقال 
اإىل حكومة الوفاق الوطني التي 
ت�سيطر على طرابل�ص يف معركتها 
الليبي.  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����ص  ���س��د 
اخلطوة  ه���ذه  ت�����س��ع��د  اأن  مي��ك��ن 
القوى  وم�����ع  ل��ي��ب��ي��ا  يف  ال�����ن�����زاع 
الوفاق  حلكومة  لأن  الإقليمية 
ع���لق���ات م��ب��ا���س��رة م���ع الإخ�����وان 
اإرهابية  وجم��م��وع��ات  امل�����س��ل��م��ني 
اأخ��رى. علوة على ذلك، باإمكان 
التوترات  اإ���س��ع��ال  ال��ت��دخ��ل  ه���ذا 
اتهم  اأردوغ���ان  اأن  مبا  رو�سيا  مع 
عن�سر   2000 ب��اإر���س��ال  مو�سكو 
م��ن امل��ق��ات��ل��ني امل��ت��ع��اق��دي��ن لدعم 
واأ�سار  الليبي.  الوطني  اجلي�ص 
عواد اإىل اأنه مع كل هذه امل�ساكل 
اأن  يبدو   2019 يف  التي ظهرت 
لأردوغ������ان وح��زب��ه احل��اك��م وقتاً 
حمدوداً للتفكري بغيمة الليقني 
ب��ق��ب�����س��ت��ه��م على  ال����ت����ي حت���ي���ط 

ال�سلطة.

املوقف  ت��ع��ق��ي��دات  ع��ل��ى  ب���غ���داد  يف 
العراقي حيال اأجهزة بغداد الأمنية 

و�سركائها الدبلوما�سيني.
ويتوقع الباحث يف معهد بروكينغز 
ال���دي���ن  ع������لء  راجن  ال�����دوح�����ة  يف 
يف  ف��وري��ة  تطهري  عمليات  ح�سول 
اأكرث  اثنني م��ن  اإث��ر مقتل  ال��ع��راق 

ال�سخ�سيات نفوذا يف البلد.
كانا  ال���رج���ل���ني  ه���ذي���ن  اأن  وي���ب���دو 
ي�����س��ع��ران ب��ق��در ك��ب��ري م���ن الأم����ان 
ل���درج���ة اأن���ه���م���ا ك���ان���ا ي��ت��ن��ق��لن يف 
موكب واحد داخل مطار تقيم فيه 
اأمنية خا�سة  قوات الأمن و�سركات 

حواجز بانتظام.
اإيران  �ستطرح  الدين  علء  ويقول 
اأ�سئلة كثرية على العراقيني: كيف 
بو�سول  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  علمت 
�سّرب  م���ن  ب���غ���داد؟  اإىل  ���س��ل��ي��م��اين 

املعلومة؟  .
وت������وع������د م����ر�����س����د اجل����م����ه����وري����ة 
خامنئي  علي  اهلل  اآي���ة  الإ���س��لم��ي��ة 
وا���س��ن��ط��ن ب����  ان��ت��ق��ام ق��ا���ص ينتظر 
اأيديهم  لطخت  ال��ذي��ن  امل��ج��رم��ني 
ال�سهداء  ودم����اء  �سليماين  ب��دم��اء 

الآخرين  .
ودع������ا ال���ق���ي���ادي ال����ب����ارز يف ق����وات 
اخلزعلي  ق��ي�����ص  ال�����س��ع��ب��ي  احل�����س��د 
اجلمعة ما اأ�سهماهم كل املجاهدين 
ال�سربة  على  ل��ل��رد  اجل��ه��وزي��ة  اإىل 
الزعيم  اأم�����ر  ب��ي��ن��م��ا  الأم����ريك����ي����ة. 
با�ستئناف  ال�سدر  العراقي مقتدى 
اأب��رز قوة   ، امل��ه��دي   ن�ساطات جي�ص 
م�����س��ل��ح��ة ���س��ي��ع��ي��ة ق��ات��ل��ت ال���ق���وات 

الأمريكية يف العراق.

واأو�سح اأن الظرف الراهن و ما متر به املنطقة العربية 
من عدم ا�ستقرار يحتم تكثيف و توحيد اجلهود الرامية 
التعريف  خ��لل  م��ن  العربية  جمتمعاتنا  حت�سني  اإىل 
اجلماعات  خ��ط��اب  م��واج��ه��ة  و  الإره���اب���ي���ة  ب��ال��دع��اي��ة 
الإرهابية و ايجاد برامج وطنية وقائية مب�ساركة جميع 
موؤ�س�سات الدولة املعنية لنبذ الأفك�ار املتطرفة وخطابات 
بالو�سطية  يت�سم  ال��ذي  اخل��ط��اب  وت�سجيع  الكراهية، 
والعتدال. ولفت اإىل اأن جمل�ص وزراء الداخلية العرب 
والإرهاب  التطرف  ملواجهة خماطر  فائقة  عناية  يويل 
انطلق�ا من قيمه ومبادئه الرئي�سة القائمة على تعزيز 
من  العربي  امل��واط��ن  وحماية  امل�سرتك  العربي  الأم���ن 

خمتلف املخاطر املحتملة.

باإن�ساء مكتب عربي  ق��رارا  اأ�سدر  املجل�ص  اأن  اإىل  و نوه 
ملكافحة التطرف والإرهاب مقره بالريا�ص بغية توحيد 
اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ج��ال،  ه��ذا  العربية يف  تن�سيق اجل��ه��ود  و 
باأ�سبوع عربي للتوعي�ة  اإطلق مبادرة رائدة بالحتف�اء 
مبخ�اطر التط�رف والإره�اب يكون يف ال�سبوع الأول من 

�سهر يناير من كل ع�ام.
وحث كومان يف ختام ر�سالته على �سرورة الحتفاء بهذا 
ال�سبوع وتنظيم تظاهرات و فعاليات بهذه املنا�سبة على 
امل�ستويني الوطني و العربي للتوعية مبخاطر التطرف 
الت�سحيات  الإ�سادة بالنجاحات الأمني�ة و  و الإره��اب و 
التي قدمها رجال الأمن يف مك�افح�ة التطرف والإرهاب 

يف �سبيل اأن تنعم دولنا وجمتمعاتنا بالأمن والأمان.

•• تون�س-وام:

التذكري  اأه��م��ي��ة  ال��ع��رب  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  جمل�ص  اأك���د 
مبخاطر التطرف والإرهاب و ما ينتج عنهم من تهديد 
فادح�ة  خ�س�ائر  من  عليه  يرتتب  وم��ا  املجتمعي  لل�سلم 
ال�سلبية نف�سيا واجتماعيا  واآث��اره  الأرواح واملمتلكات  يف 
حممد  و�سدد   . العبادة  دور  ا�ستهداف  اإىل  امتدت  التي 
ب��ن ع��ل��ي ك��وم��ان الأم����ني ال��ع��ام للمجل�ص يف ر���س��ال��ة له 
مبخاطر  للتوعية  ال��ث��اين  ال��ع��رب��ي  ال���س��ب��وع  مبنا�سبة 
التطرف والإره��اب و الذي ي�سادف ال�سبوع الأول من 
�سهر يناير من كل عام على اأن الإرهاب ل دين و ل عرق 

و ل حدود له .

رو�سيا تتهم وا�سنطن بتغيري موازين القوى
•• مو�سكو-وكاالت

لن  بغداد،  على  الأخ��رية  الأمريكية  ال�ساروخية  ال�سربة  اإن  زاخاروفا،  ماريا  الرو�سية  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  قالت 
توؤدي اإل اإىل ت�سعيد التوتر يف املنطقة، موؤكدًة اأن وا�سنطن تبدو مهتمة يف هذا الوقت، فقط بتغيري ميزان القوى يف ال�سرق 
الأو�سط . ووفقاً ملا اأوردته قناة رو�سيا اليوم ، اأ�سافت الدبلوما�سية الرو�سية، معلقة يف �سفحتها على في�ص بوك  على الأ�سباب 
املحتملة لغتيال اجلي�ص الأمريكي فجر اأم�ص قائد فيلق القد�ص الإيراين قا�سم �سليماين: لإدانة الهجمات على �سفاراتها، 
اإىل رئي�سه م�سروع بيان بهذا اخل�سو�ص. لكن وا�سنطن مل تتجه اإىل  ال��دول عادة اإىل جمل�ص الأم��ن ال��دويل وتقدم  تتوجه 
جمل�ص الأمن الدويل ومل تنا�سده. وهذا يعني اأنها ل تهتم برد الفعل العاملي. يهمها فقط تغيري الو�سع يف املنطقة . وتابعت 
زاخاروفا القول: لن يوؤدي الت�سرف الأمريكي، اإل لت�ساعد التوتر يف املنطقة، والذي �سي�سيب بالتاأكيد مليني النا�ص . ويف 
اإدارة الإعلم وال�سحافة باخلارجية الرو�سية، تعليقها على اغتيال �سليماين، وقالت: تلقينا بقلق خرب  نف�ص الوقت، ن�سرت 
مقتل قائد فيلق القد�ص الإيراين قا�سم �سليماين، خلل هجوم �سنه اجلي�ص الأمريكي على مطار بغداد. خطوة وا�سنطن هذه 
حمفوفة بالعواقب الوخيمة على ال�سلم وال�ستقرار الإقليميني. ننطلق من اأن مثل هذه الإجراءات ل ت�ساهم يف اإيجاد حلول 

للم�ساكل املعقدة التي تراكمت يف ال�سرق الأو�سط ، بل توؤدي اإىل جولة جديدة من ت�ساعد التوتر يف املنطقة . 

جمل�س وزراء الداخلية العرب : الإرهاب ل دين و ل عرق و ل حدود له

البحرية الأ�سرتالية جتلي حما�سرين بحرائق الغابات 
•• بلدة ناورا-اأ ف ب

مدينة  يف  املحا�سرين  الأ�سخا�ص  مئات  اإج��لء  اأم�ص  الأ�سرتالية  البحرية  ب��داأت 
التي تخ�سى  الأ�سبوع  بالنريان، ع�سية عطلة نهاية  البلد حما�سرة  جنوب �سرق 
البلد من تفاقم حرائق الغابات. وقام زورق تابع للبحرية ال�سرتالية برحلت 
ذهاب واإياب اإىل ال�سفينة احلربية وبلدة مالكوتا، لتقل عائلت ي�سطحبون معهم 
، اأحيانا، حيواناتهم الأليفة وبع�ص احلاجيات ال�سخ�سية. وجلاأ بع�ص �سكان هذه 
حلماية  ال�ساطئ  اإىل  ال�سنة،  راأ���ص  ليلة  منذ  فيكتوريا،  ولي��ة  يف  الواقعة  املدينة 
األف  اإج���لء  يجب  موري�سون  �سكوت  الأ���س��رتايل  ال����وزراء  رئي�ص  وق��ال  اأنف�سهم. 

�سخ�ص من املنطقة مع حلول بعد ظهر اليوم  .
ومنذ بدء مو�سم احلرائق، يف اأيلول �سبتمرب، قتل 20 �سخ�ساً على الأقل ، وفقد 
�سعف  تعادل  م�ساحة  واح��رتق��ت  منزل   1300 على  ال��ن��ريان  اأت��ت  كما  الع�سرات 
م�ساحة بلجيكا. اإذ تتوقع الأر�ساد اجلوية اأن ي�سهد هبوب رياح قوية واأن ترتفع 

40 درج��ة مئوية، وهي ظ��روف مثالية  فيه درج��ات احل��رارة ال�سبت اإىل ما فوق 
لتاأجيج احلرائق امل�ستعرة اأ�سًل وهي ل تعّد ول حت�سى. واعلنت ال�سلطات حالة 

الطوارئ يف جنوب �سرق البلد، الأكرث اكتظاظا بال�سكان يف اأ�سرتاليا.
واأ�سدرت ال�سلطات اأوامرها لع�سرات اآلف الأ�سخا�ص بالإجلء يف ثلث وليات.

واأعلنت رئي�سة وزراء ولية نيو �ساوث ويلز غلدي�ص برييكليان ل تزال هناك نافذة 
للمغادرة م�سيفة اإذا مل تكن هناك حاجة لبقاءكم يف املنطقة، اإرحلوا! اإن النافذة 
�ستغلق  . وغادر اآلف ال�سياح وال�سكان املناطق الأكرث عر�سة للحرائق على ال�ساحل 
يف  مرورية  اختناقات  اإىل  ذلك  وادى  كيلومرت.   300 طول  على  املمتد  ال�سرقي 
يف  النقل  وزي��ر  كون�ستان�ص  اأن���درو  واعترب  وكانيربا.  �سيدين  اإىل  امل��وؤدي��ة  الطرق 
اإخ��لء املنطقة ال�سياحية هي الأك��رب على الإط��لق يف  اإّن عملية  نيو �ساوث ويلز 
املنطقة  . يف �سمال بلدة ناورا، تنتظر العائلت يف �سيارات عالقة يف الزحام حمملة 

بالدراجات اأو األواح التزلج.
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التنفيذ  املطلوب اإعلنهما : 1- عادل حم�سن نا�سر عبداهلل الناخبي العامري 2-ا�سيا 
: منفذ �سدهما - جمهول حمل  بالق�سية  - �سفتهما  �سريف  احمد  �سلطانه حممد 
الإقامة  مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكما 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )312703.22( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6060/2019/207  تنفيذ جتاري  
جتاري   230/2018 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
للر�سوم  �سامل   ، دره��م(   138733.69( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئي 
وامل�ساريف  طالب الإع��لن : بنك الإم���ارات دب��ي الوطني )���ص م ع( - �سفته 
حممد  عبداجلليل  حممد   -1  : اإعلنه  املطلوب  التنفيذ   طالب   : بالق�سية 
علي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعلن 
: قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )138733.69( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6152/2019/207 تنفيذ جتاري  
التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/2457 جتاري  مو�سوع 
للر�سوم  �سامل   ، دره��م(   287368.69( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئي 
وامل�ساريف  طالب الإع��لن : بنك الإم���ارات دب��ي الوطني )���ص م ع( - �سفته 
بالق�سية : طالب التنفيذ  املطلوب اإعلنه : 1- �سالح �سامل مال اهلل خمي�ص 
- �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعلن : 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )287368.69( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6058/2019/207 تنفيذ جتاري  
2017/2601 جتاري جزئي  رقم  الدعوى  ال�سادر يف  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
وامل�ساريف   للر�سوم  �سامل   ، دره���م(   265587.05( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب�����س��داد   ،
: طالب  بالق�سية  - �سفته  ع(  م  )���ص  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك   : الإع���لن  طالب 
 -2 ال�سقاف  عثمان  عبدالرحمن  ع��دن��ان  ع��اط��ف   -1  : اإعلنهما  امل��ط��ل��وب  التنفيذ  
بالق�سية  �سفتهما   - للقر�ص(  �سامن  )ب�سفته  ال�سقاف  عثمان  عبدالرحمن  عدنان 
: منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة  مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى 
درهم  وق��دره )265587.05(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية 
�ستبا�سر  املحكمة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة.   خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  بالت�سامن 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 6115/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1958/2016 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )240994.11 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف  طالب 
املالية للتمويل ال�ستهلكي )ذ م م( - �سفته بالق�سية : طالب  الإع��لن : الإم��ارات 
ال�سحي  احمد  �سهاب  زوج��ة  قرياقديفا  /1- معرفة حممد  اإعلنه  املطلوب  التنفيذ  
قد   : الإع���لن  مو�سوع  الإق��ام��ة   حم��ل  جمهول   - �سده  منفذ   : بالق�سية  �سفته   -
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)240994.11( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6151/2019/207 تنفيذ جتاري  
التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2842 جتاري  مو�سوع 
للر�سوم  �سامل   ، دره��م(   319466.56( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئي 
وامل�ساريف  طالب الإع��لن : بنك الإم���ارات دب��ي الوطني )���ص م ع( - �سفته 
بالق�سية : طالب التنفيذ  املطلوب اإعلنه : 1- �سيف احمد حممد العا�سي 
- �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعلن : 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )319466.56( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6057/2019/207 تنفيذ جتاري  
التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1309/2017 جتاري  مو�سوع 
للر�سوم  �سامل   ، دره��م(   1006439.11( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، كلي 
وامل�ساريف  طالب الإع��لن : بنك الإم���ارات دب��ي الوطني )���ص م ع( - �سفته 
بالق�سية : طالب التنفيذ  املطلوب اإعلنه : 1- حممود حممد عبداهلل حممد 
مو�سوع  الإق��ام��ة.  حمل  جمهول   - �سده  منفذ   : بالق�سية  �سفته   - ام��ريي 
والزامك بدفع  اع��له  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��لن 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )1006439.11( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ 
بحقك يف حالة  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6062/2019/207 تنفيذ جتاري  
التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2819/2017 جتاري  مو�سوع 
للر�سوم  �سامل   ، دره��م(   228719.45( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ، جزئي 
الإم���ارات دبي الوطني )�ص م ع( - �سفته  الإع��لن : بنك  وامل�ساريف. طالب 
عبدالرحمن  في�سل  احمد   -1  : اإعلنه  املطلوب  التنفيذ   طالب   : بالق�سية 
احمد - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعلن 
: قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )228719.45( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6113/2019/207  تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2559 جتاري جزئي ، 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )363770.55 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف  طالب 
املالية للتمويل ال�ستهلكي )ذ م م( - �سفته بالق�سية : طالب  الإع��لن : الإم��ارات 
التنفيذ  املطلوب اإعلنهما / 1- جنمة في�سوري للمفرو�سات �ص ذ م وميثلها قانونا/ 
�سامن  )ب�سفته  زراع���ي  عبدالر�سا  2-عبداحلميد  زراع���ي  عبدالر�سا  عبداحلميد 
مو�سوع  الإق��ام��ة.  حمل  جمهويل   - �سدهما  منفذ   : بالق�سية  �سفتهما   - للقر�ص( 
الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكما بالت�سامن بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )363770.55( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6076/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/227 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )143961.60 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
املالية للتمويل ال�ستهلكي )ذ م م( - �سفته بالق�سية :  طالب الإع��لن : الإم��ارات 
�سلطان  �سريف  حممد  عبدالرحمن  عثمان   -1  / اإع��لن��ه  املطلوب  التنفيذ   ط��ال��ب 
العلماء - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعلن : 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)143961.60( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6071/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/2592 جتاري جزئي ، 
واملعدل بالإ�ستئناف رقم 2017/1084 اإ�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)146547.68 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : الإمارات املالية للتمويل ال�ستهلكي )ذ م م( - �سفته بالق�سية : طالب 
التنفيذ  املطلوب اإعلنه / 1- خليفة �سيف خمي�ص الكتبي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده - 
جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله 
خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )146547.68( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6077/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 208/256 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )160141.98 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإع��لن : الإم��ارات املالية للتمويل ال�ستهلكي )ذ م م( - �سفته بالق�سية : طالب 
التنفيذ  املطلوب اإعلنهما / 2- مان تك للعمال الكهروميكانيكية - �ص ذ م م وميثلها قانونا 
/ �سيفلي فريديناند فريديناند جوزيف  1- �سيلفي فريديناند فريديناند جوزيف )ب�سفته 
�سامن للقر�ص( - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة.  مو�سوع 
الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكما بالت�سامن بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )160141.98( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من 

تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6078/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 4688/2018 جتاري جزئي ، ب�سداد 

املبلغ املنفذ به وقدره )233406.13 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : الإمارات املالية للتمويل ال�ستهلكي )ذ م م( - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
املطلوب اإعلنهما / 1- �سركة ال�سدرة للتجارة العامة - ذ م م - وميثلها قانونا / �سيد جمتبى 
�سامن  ب�سفته   - حممدي  ���س��ادات  حممد  �سيد  جمتبى  2-�سيد  حممدي  ���س��ادات  حممد  �سيد 

للقر�ص - �سفتهما بالق�سية : منفذ �سدهما - جمهويل حمل الإقامة 
بالت�سامن  والزامكما  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   : الإع���لن  مو�سوع 
والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )233406.13( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6074/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/226 جتاري جزئي 

، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )175706 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعلن : الإمارات املالية للتمويل ال�ستهلكي )ذ م م( - �سفته بالق�سية : 
طالب التنفيذ  املطلوب اإعلنه / 1- عبداهلل علي حممود اأهلي - �سفته بالق�سية 
: منفذ �سده - جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى 
درهم  به وقدره )175706(  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6072/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2841 جتاري جزئي ، 

ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )190450.13 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
املالية للتمويل ال�ستهلكي )ذ م م( - �سفته بالق�سية :  طالب الإع��لن : الإم��ارات 
ال�سحي - �سفته  اإعلنه / 1- في�سل مال اهلل حممد احمد  التنفيذ  املطلوب  طالب 
اأق��ام عليك  بالق�سية : منفذ �سده - جمهول حمل الإق��ام��ة  مو�سوع الإع��لن : قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )190450.13( 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات  التنفيذ  درهم اىل طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6118/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1971/2016 جتاري جزئي 

، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )256242.87 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإع��لن : الإم��ارات املالية للتمويل ال�ستهلكي )ذ م م( - �سفته بالق�سية 
: طالب التنفيذ  املطلوب اإعلنه / 1- ماجد حممد را�سد املاء ال�سويدي - �سفته 
اأقام  بالق�سية : منفذ ���س��ده - جم��ه��ول حم��ل الإق���ام���ة.  م��و���س��وع الإع����لن : ق��د 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )256242.87(
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 670/2017/20 جتاري كلي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل فيما بينهم مببلغ وقدره )12.524.891.40( 

درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية الوىل يف 2013/1/20 وحتى متام ال�سداد 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب

طالب الإعلن :  �سركة هيني�سى )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(  - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله : �سمريحليم كنعان  �سفته بالق�سية : وكيل 

املطلوب اإعلنه : 1- ركن ال�سخور ملقاولت البناء �ص.ذ.م.م �سفته بالق�سية : مدعي عليه - جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/11/19 يف الدعوى املذكورة اأعله ل�سالح/
�سكل  بالدعوى  ادخالهم  املطلوب  اخل�سوم  ادخ��ال  قبول  اول:ب��ع��دم  حم��دودة(  م�سوؤولية  ذات  )�سركة  هيني�سى  �سركة 
عليها  املدعي  ثالثا:بالزام   - الثانية  عليها  للمدعي  بالن�سبة  �سفة  ذي  غري  على  لرفعها  الدعوى  قبول  ثانيا:بعدم   -
ال�ستحقاق  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  درهم  للمدعية مبلغ وقدره )12.477.991.40(  توؤدي  بان  الوىل 
املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2013/10/30 وحتى متام ال�سداد والزامك بامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماةحكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجاريه  
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 1724/2019/20 جتاري كلي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )6809050( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد مع الر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماه 
طالب الإعلن / 1-احمد علي ح�سن الزرعوين  �سفته بالق�سية : مدعي  

املطلوب اإعلنه:  1-  �سركة احمد بن د�سمال للمقاولت ذ.م.م �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 
)6809050( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام 
  2020/1/12 املوافق   الح��د   يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماه.  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  ال�سداد مع 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �ص   9.30 ال�ساعة 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 251/2019/18 عقاري جزئي 

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا مبلغ وقدره )253500( درهم ا�سافة 
للفائده القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبه وحتى متام ال�سداد مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 

وبل كفالت مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعلن / 1-احمد علي ح�سن الزرعوين  �سفته بالق�سية : مدعي  

وميثله:عبداهلل عبدالرحمن حممد ال�سعيدي - �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعلنه:  1-  �سريخان فرنود ولد حممد مراد 2- زاهر فروار �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا مبلغ 
وقدره )253500( درهم ا�سافة للفائده القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبه وحتى متام ال�سداد مع 
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبل كفالت مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب 
 Ch1.B.8 املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2020/1/9  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ، علما بان مت تعديل الطلبات يف الدعوى
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العقارية  
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 695/2019/26 عقاري كلي 

امل�ستحقة  دره��م   )1.269461.12( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�سوع 
بذمته عن مبلغ التمويل امل�سلم اليه والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 

طالب الإعلن / 1-بنك دبي ال�سلمي )�سركة م�ساهمة عامة(  �سفته بالق�سية : مدعي  
املطلوب اإعلنه:  1-  حممد عبدالرحيم احمد عبداهلل احلمادي �سفته بالق�سية : مدعي عليه

جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعلن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)1.269461.12( درهم امل�ستحقة بذمته عن مبلغ التمويل امل�سلم اليه والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
بالقاعة  ���ص  ال�ساعة 11.00  امل��واف��ق  2020/1/14   ال��ث��لث��اء   ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  امل��ح��ام��اة. 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العقارية  

العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6436/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1623 جتاري جزئي واملعدل بال�ستئناف 

رقم:2019/1725 ا�ستئناف جتاري ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 172995 درهم( ، �سامل للر�سوم 
وامل�ساريف

طالب الإعلن : م�سرف المارات ال�سلمي )�سركة م�ساهمة عامة( �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سلمي - �سفته بالق�سية : وكيل

الغيلين  �سعيد  حممد  احمد  عبداهلل   -2 ����ص.ذ.م.م  ال�سيارات  لتاأجري  فلولي�ص   -1  : اإعلنهما  املطلوب 
اجلنيبي )كفيل �سامن( - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعلن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)172995( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6764/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1650 امر اداء ، ب�سداد املبلغ 
املنفذ به وقدره ) 61222.14 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف

طالب الإعلن : هيبورث بي.ام.اي �ص.ذ.م.م �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- عامل امل�ستقبل للكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ 
�سده  - جمهويل حمل الإقامة 

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ  مو�سوع الإع��لن : قد 
املنفذ به وقدره )61222.14( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6235/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/4644 جتاري جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 72969.25 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف

طالب الإعلن : توتال اأ.ع.م )ذ.م.م( �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله:خالد حممد �سعيد بوج�سيم - �سفته بالق�سية : وكيل

املطلوب اإعلنه : 1- النظري للنقل العام �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  
 جمهويل حمل الإقامة 

اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ  مو�سوع الإع��لن : قد 
املنفذ به وقدره )72969.25( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12822 بتاريخ 2020/1/4   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6759/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/2591 جتاري كلي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 21473234 درهم( ، �سامل للر�سوم وامل�ساريف

طالب الإعلن : �سركة ال�ساحل للمقاولت ذ.م.م �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
املطلوب اإعلنه : 1- برج ال�سقران لل�ستثمار �ص.ذ.م.م - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  

 جمهويل حمل الإقامة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ  مو�سوع الإع��لن : قد 
املنفذ به وقدره )21473234( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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عربي ودويل

احلركة �سرقا وغربا

اأن خطر  من  فونكه  وح��ذر   . ت�سمت  اأن  عليها  ينبغي  ول  الآن  حتى 
برمته عبارة  املوقف  اإن  وق��ال   ، له  نهاية  ارتفع على نحو ل  احل��رب 
عن بناء ماأ�ساوي، وجتنب حرب �ستكون خارج ال�سيطرة مرهون على 
الأيام والأ�سهر املقبلة. وكانت القيادة العليا يف اإيران توعدت الوليات 
املتحدة بالنتقام بعد مقتل �سليماين، وراأى فونكه اأن كل �سيء حمتمل 
يف هذا الرد ا�ستمرار الهجمات على القواعد الع�سكرية الأمريكية يف 
العراق، ومن الوارد اأي�ساً اأن يطال الأمر اإ�سرائيل  . واأو�سح فونكه اأن 
ردود الأفعال من هذا النوع ميكن توقعها لأن �سليماين كان واحداً من 

اأهم م�سوؤويل احلر�ص الثوري الإيراين .
هذا  ب��داأ  من  هو  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  اأن  فونكه  وراأى 

الت�سعيد بقراره ب�سن الغارة.

•• برلني-وكاالت

ت�ساعد  من  الأو�سط  ال�سرق  �سوؤون  يف  متخ�س�ص  اأمل��اين  خبري  حذر 
خطر احلرب يف املنطقة ب�سورة كبرية يف اأعقاب مقتل قا�سم �سليماين، 
قائد فيلق القد�ص يف احلر�ص الثوري الإيراين، يف غارة اأمريكية على 

بغداد اأم�ص الأول.
قال  اجلمعة،  ام�ص  )د.ب.اأ(  الأملانية  الأنباء  لوكالة  ت�سريحات  ويف 
هايو فونكه العامل املتخ�س�ص يف العلوم ال�سيا�سية، اإن اأملانيا مطالَبة 
بالعمل على وقف الت�سعيد املحتمل بني اإيران واحلكومة الأمريكية 
. واأ�ساف فونكه اأن الأمر مرهون بالأ�سهر املقبلة، واحلكومة الأملانية 
َهْت اإليها  مطالبة على نحو خمتلف متاماً عن كل املطالبات التي ُوجِّ

الكوبية(  الثورية  امل�سلحة  ال��ق��وات  )وزارة  انخرطت 
فنزويل،  يف  الإن�����س��ان  حل��ق��وق  ج�سيمة  ان��ت��ه��اك��ات  يف 
الوح�سية،  وال��ع��ق��وب��ات  وامل��ع��ام��لت  التعذيب  ت�سمل 
)ب��ح��ق متخذي(  م��ه��ي��ن��ة  اأو  اإن�����س��ان��ي��ة  غ���ري  )وه�����ي( 
مواقف مناه�سة مل��ادورو  . وي�سمل املنع من الدخول 
ديبورا  وولديه،  الكوبي  الوزير  املتحدة  الوليات  اإىل 

�سينرتا غون�سال�ص وليوبولدو �سينرت غون�سال�ص.
وت��ع��ّد ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واح����دة م��ن ب��ني 50 دولة 
�سرعياً  رئ��ي�����س��اً  ب��امل��ع��ار���ص خ�����وان غ���واي���دو  ت���ع���رتف 
اأّن كوبا ودوًل مثل رو�سيا وال�سني ل  لفنزويل، غري 

تزال تدعم نيكول�ص مادورو.

•• وا�سنطن-اأ ف ب

وزير  دخ��ول  منع  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي تتهمه  ال���دف���اع ال��ك��وب��ي اإىل ال���ولي���ات 
الرئي�ص  بدعمه  الإن�����س��ان  حلقوق  انتهاكات  بارتكاب 
اأّن  وا�سنطن  وتعترب  م����ادورو.  نيكول�ص  الفنزويلي 
اجلرنال ليبولدو �سينرتا�ص فريا�ص يتحمل م�سوؤولية 
الذي  الفنزويلي  الرئي�ص  نظام  مل�ساندة  كوبا  اأف��ع��ال 

ترغب الوليات برحيله عن ال�سلطة.
واأعلن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو اأّنه اإىل 
جانب عنا�سر اجلي�ص وال�ستخبارات التابعني ملادورو، 

خبري اأملاين يحذر من خطر احلرب يف املنطقة وا�سنطن متنع دخول وزير الدفاع الكوبي 

 العملية ال�صيا�صية الإنهاء احلرب يف �ص�ريا �صتك�ن ب�صروط رو�صيا وحتت رعايتها

اإعادة اإطالق عملية
 ال�صالم يف اأوكرانيا

اأوكرانيا.  تخ�ّص  اإن�سانية،  الأك��رث 
دي�������س���م���رب، مت   29 الأح��������د  ي������وم 
ت�����ب�����ادل ج����دي����د ل�����لأ������س�����رى بني 
ديناميكية  وتبدو  وكييف،  مو�سكو 
عام  منذ  توقفت  التي  التفاو�ص، 

2016، واعدة. 
ل�سبعني  ت��ب��ادل  عملية  اأول  م��ن��ذ   
وا�ستئناف  �سبتمرب،   7 يف  �سجيًنا 
نورماندي  �ساكلة  على  املناق�سات 
اأن  باري�ص، يبدو  9 دي�سمرب يف  يف 
الرئي�ص  ب��وت��ني مي��ن��ح  ف��لدمي��ري 
الأوكراين اجلديد هام�ص احلركة 
اللزم لبلورة راأيه، واعداد ت�سوره 
ب�������س���اأن �سرق  وت�������س���وي���ات  حل���ل���ول 
كانت  وان  حتى  ول��ك��ن،  اأوك��ران��ي��ا. 
ع��لم��ات الن���ف���راج ل��ع��ام 2020 
العام  نهاية  تذكري  ف��اإن  مر�سّية، 
كان وا�سحا: رو�سيا لن تتنازل عن 

�سبه جزيرة القرم.

تعزيز التحالفات
 مع ال�صني واإيران

الأرثوذك�سية  رو�سيا  اخ��ت��ارت  كما 

ال�سيعية وال�سني الطاوية  واإيران 
العطلت  م���و����س���م  وال�����ب�����وذي�����ة، 
والربوت�ستانتية(  )الكاثوليكية 
ع�سكرية  ب��ت��دري��ب�����������������ات  ل��ل��ق��ي�����������������ام 
الهندي  املحيط  النطاق يف  وا�سعة 
 30 اإىل   27 م���ن  ال��ف��ت��������������������������رة  يف 
ن�سر  خ�������لل  وم�������ن  دي���������س����م����رب. 
اأ�ساطيلهم معا يف ه��ذا اجل��زء من 
الدول  اأ�سدرت  البحري،  الف�ساء 
ال���ث���لث حت���ذي���رات ع���دي���دة لعام 

.2020
واخلليج  ع���م���ان  ب���ح���ر  اإن  اأوًل، 
وه���م���ا جم�����الن مهمان  ال���ع���رب���ي، 
لي�سا  ال��ع��امل��ي��ة،  البحرية  للحركة 

حدائق خلفية اأمريكية.
 ثانياً، �سيتم دعم اإيران يف البحار 
طرف  م����ن  الأم��������ن  جم��ل�����ص  ويف 
هاتني القوتني العظميني النووية 
وال��ب��ح��ري��ة وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة. اما 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة، قد 
يكون عام 2020 عام التهدئة يف 
العلقات التجارية مع ال�سني، ال 
انه لن يكون عام الرتاخي يف جمال 
ال�سراكات الرو�سية ال�سرتاتيجية 

مع ال�سني واإيران.

اأخذ اال�صبقية 
يف �صباق الت�صلح

ا  اأي�سً ال����ف����رتة  رو����س���ي���ا  اخ����ت����ارت 
م�ساريع  م��ن  العديد  ل�ستعرا�ص 
الرئي�ص  اأع��ل��ن��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت�����س��ل��ي��ح 
2018. وعلى  الرو�سي يف مار�ص 
اأول فوج  وج��ه اخل�����س��و���ص، و���س��ع 
باأحدث  امل������زودة  ال�������س���واري���خ  م���ن 
�سمن  ال�سرتاتيجية  ال�����س��واري��خ 
يف اخلدمة،  “اأفانغارد”  منظومة 
م��ن �سواريخ اجليل  ���س��اروخ  وه��و 
�سرعته،  وتبلغ  الرو�سية،  اجلديد 
�سرعة  م��رة   27 مو�سكو،  بح�سب 
األ��ف كلم   33 ال�سوت، واأك��رث من 

يف ال�ساعة.
����س���اروخ ق����ادر اي�����س��ا ع��ل��ى تغيري 
الجت��اه عند الق��رتاب من هدفه 
وفق  يهزم”،  “ل  ي��ج��ع��ل��ه  مب����ا 
الرئي�ص الرو�سي، وبالتايل قدرته 
احلالية  الأن��ظ��م��ة  اخ�����رتاق  ع��ل��ى 
ل��ل��دف��اع امل�����س��اد ل��ل��ط��ائ��رات. وعلى 
معاهدة  م����ن  الن�������س���ح���اب  غ������رار 
املدى،  املتو�سطة  ال��ن��ووي��ة  ال��ق��وى 
ف��������اإن ه������ذا ال����ت����ط����ور ي����دع����و اىل 
ال�سرتاتيجية  التوازنات  مراجعة 

اتفاقيات  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  اأوروب�����ا  يف 
وهنا   .1975 ع������ام  ه��ل�����س��ن��ك��ي 
 2020 لعام  الر�سالة  ف��اإن  اي�سا، 
وا�سحة متام الو�سوح: لن تتخلى 
ال��ري��ادي��ة يف  ع��ن مكانتها  رو���س��ي��ا 
ال�سرتاتيجية،  الأ���س��ل��ح��ة  جم���ال 
التجارة  ل�ستخدامها اخلا�ص ويف 
اإذا  ا�سبقيتها،  و�ستدفع  ال��دول��ي��ة. 
كان يف و�سعها، من اأجل التعوي�ص 
ع��ن ال��ت��اأخ��ري ال����ذي ح���دث خلل 
فرتة الإذلل يف ال�سنوات 1990-

.2000

تذّكر بثقلها يف احلرب 
ال�ص�رية

بالدور  اأخ���رى  م��رة  رو�سيا  ذّك���رت 
امل������رك������زي ال��������ذي ا����س���ت���ع���ادت���ه يف 
����س���وري���ا وال�������س���رق الأو�����س����ط منذ 
الدعم  ت��وف��ر  وه���ي   .2015 ع���ام 
اجلوي ال�سروري لنظام الأ�سد يف 
العمليات التي اأطلقتها يف منطقة 
هنا  دي�سمرب.  منت�سف  منذ  اإدل��ب 
اي�����س��ا، حت��دد رو���س��ي��ا م��وع��ًدا لعام 
2020: رمبا يكون العام حا�سنة 
احلرب  لإن���ه���اء  �سيا�سية  لعملية 

•• الفجر – خرية ال�سيباين
اأري��زون��ا، ميكن للجدار  يف ولي��ة 
العظيم على احلدود مع املك�سيك، 
اأن  ترامب،  الرئي�ص  طلبه  ال��ذي 
باأزمة  ال��ه��ج��رة  اأزم�����ة  ي�����س��ت��ب��دل 
ت�سييده كميات  اذ يتطلب  بيئية، 
ه��ائ��ل��ة م��ن امل���ي���اه، ح���وايل 300 
مقاول  ي��وم��ًي��ا، ح�سب  ل��رت  األ���ف 
نفاد  امل�����س��روع، رغ��م  ع��ن  م�سوؤول 
املنطقة  يف  املائية  الحتياطيات 
طويل،  جفاف  ب�سبب  وتدمريها 
ودرجات حرارة قيا�سية، وزراعات 

كثيفة.
بارتفاع 9 اأمتار، �سيمتد احلاجز 
كيلومرت   100 م��ن  اأك����رث  ع��ل��ى 
 30 اأري������زون������ا، م��ن��ه��ا  يف ولي������ة 
ك��ي��ل��وم��رتا ع��ل��ى ح���اف���ة حممية 
للحياة  الوطنية  برناردينو  �سان 

الربية. وهذه املحمية هي واحدة 
املنطقة  ت��ل��ك  يف  ال���ق���لئ���ل  م���ن 
القاحلة، التي توجد فيها ينابيع 
مهددة  اأن���واع  فيها  تعي�ص  مائية 
الذي  اجل��دار،  لكن  بالنقرا�ص. 
�سهر  ب��ق��رب��ه��ا يف  ت�����س��ي��ي��ده  ب�����داأ 
اأكتوبر، ي�ستنزف كل املياه العذبة 

املتوفرة حوله.
ما ل يقل عن ثمانية اأنواع مهددة 
ال�سطو  بالنقرا�ص جراء عملية 
اأن��واع من  اأربعة  املياه، منها  على 
ياكوي  امل�����س��ت��وط��ن��ة.  الأ����س���م���اك 
�ساينري،  ���س��ي��ف��ني،  ت��ومب��ي��ن��ن��او، 
ياكوي،  ري��و  اأ���س��م��اك  وخ�سو�سا 
مقامها  املحمية  ه��ذه  تعد  ال��ت��ي 
املتحدة،  ال����ولي����ات  يف  ال��وح��ي��د 
تنقر�ص.  ان  م��ن  خ�سية  وه��ن��اك 
كما اأن نفاد املياه، يهدد ال�سفادع 
والنبتة  ���س��ريي��ك��اه��وا،  ال��ن��م��ري��ة 

�سبه املائية هوا�سوكا خيمة نبات، 
املخطط،  امل��ك�����س��ي��ك��ي  وال��ث��ع��ب��ان 

وكذلك �سقر ابلومادو. 
بالفعل  مت  املحمية،  من  بالقرب 
ل�سنع  البئر  من  املياه  ا�ستخدام 
كمية  يف  وال��ت��ح��ك��م  اخل���ر����س���ان���ة 
ال��غ��ب��ار. و���س��ت��ك��ون ه��ن��اك حاجة 
230 مليون  ي��ق��رب م��ن  م��ا  اإىل 
ل��رت م��ن امل��ي��اه لبناء اجل���دار من 
جانب اأريزونا وحدها، وفق غاري 
ن��اب��ه��ان، ع��امل الأح��ي��اء والباحث 

بجامعة اأريزونا.
»اإّن نوع اجلدار -اأقدام خر�سانية 
ط���وي���ل���ة ال����ق����ام����ة، م����ع اإ�����س����اءة 
 7 ع���ل���ى  اأي���������ام  و7   ،24/24
ال���ذي اخ��ت��اره ت��رام��ب، ه��و الذي 
ق������در من  اأك�������رب  ���س��ي��ت�����س��ّب��ب يف 
ا  اأي�سً ولكن  للب�سر،  ال�سطراب 
للحياة الربية والغطاء النباتي”، 

ي�سيف غاري نبهان.
مت تعليق ثمانية وع�سرون قانوًنا

 ،2018 اأك��ت��وب��ر  م��ن  التا�سع  يف 
اأن����ه����ا  ت�����رام�����ب  اإدارة  اأع����ل����ن����ت 
احتادًيا  ق���ان���وًن���ا   28 ���س��ت�����س��ق��ط 
الأنواع  ومراقبة  حماية  تفر�ص 
والأرا�سي،  بالنقرا�ص،  امل��ه��ددة 
الأ�سليني،  الأمريكيني  وح��ق��وق 
البناء.  عملية  ت�سريع  اأج���ل  م��ن 
تعليق  مت  اأري�����زون�����ا،  ولي�����ة  ويف 
م��ن قوانني  ق��ان��ون��ا  ث��لث��ة ع�سر 
القوانني  اإىل  بالإ�سافة  الولية، 

الفيدرالية.
ومن بينها، جند قانون ال�سيا�سة 
يفر�ص  ال��ذي  الوطنية،  البيئية 
طويًل  اأول�����ًي�����ا  ع��ل��م��ًي��ا  حت���ل���ي���ًل 
اإىل  ي���وؤدي  م��ا  وغ��ال��ًب��ا  للم�ساريع 
املوافقة  ق��ب��ل  اإ���س��اف��ي��ة  ت��ك��ال��ي��ف 
القوانني،  ه���ذه  وب�����دون  ع��ل��ي��ه��ا. 

يكون  اأن  مي���ك���ن   :2020 ع�����ام 
الناين  ال�سيا�سي  التفكري  اغ���واء 
والرنج�سي كبريا. ا�سلح التقاعد 
فرن�سا،  يف  البلدية  والن��ت��خ��اب��ات 
واحلملة  ال����ت����ج����اري����ة  واحل���������رب 

للوليات  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
مفو�سية  وت��ن�����س��ي��ب  امل����ت����ح����دة، 
بطاقات  اإن  لأوروب���������ا...  ج���دي���دة 
الرئي�ص  وج��ه��ه��ا  ال���ت���ي  امل���ع���اي���دة 
خيار  ان  وا�سحة:  اإليهم  الرو�سي 

ب�سروط  �ستكون  لكنها  �سوريا،  يف 
رو�سيا وحتت رعايتها.

املتحدة  وال���ولي���ات  فرن�سا  اأن  ه��ا 
والحت�������اد الأوروب����������ي، ع��ل��ى وجه 
عن  تنبيهها  مت  ق��د  اخل�����س��و���ص، 

الإع����ف����اءات  ه����ذه  خ����لل  و”من 
امل�سروقة،  والأم���������وال  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
يقوم ترامب ببناء جدار ي�ستنفد 

موارد املياه الثمينة، يقول ع�سو 
ال��ك��ون��غ��ر���ص يف ولي�����ة اأري����زون����ا 
راوؤول غريجالفا: ويدن�ص املواقع 

ب��ن��اء اجل����دار  اأن مي�����س��ي  مي��ك��ن 
قدما، دون عوائق القيود البيئية 

التي قد يواجهها يف طريقه.

النكفاء والنطواء على الذات قد 
يكون ثمنه زيادة الن�ساط الرو�سي 
وال�سرق  ال�������س���رق���ي���ة  اأوروب����������ا  يف 

الأو�سط واآ�سيا.
عن �صالت اف ار

البيئية  الكنوز  ويدمر  املقد�سة، 
للمناطق احلدودية«.

عن الغارديان

اأوىل الر�صائل اأن رو�صيا لن تتنازل عن �صبه جزيرة القرم
لن تتخلى رو�سيا عن مكانتها الريادية يف جمال الأ�سلحة ال�سرتاتيجية

ر�سائل بوتني يف ندوته ال�سنوية

اجلدار �سيبنى على 
امتداد 160 كلم 

يف ولية اريزونا

ر�صائل الكرملني يف نهاية العام

اإنذارات رو�سيا لبقية العامل لعام 2020...!
•• �سرييل بريت

يف رو�صيا االأرث�ذك�صية، ي�صبق العام اجلديد عيد امليالد. ح�صب تق�مي ج�ليان، 
ال�صابع من يناير. لذلك  الدينية، ويحدده يف  ال�صلطات  الذي ال تزال تف�صله 
متع  يف  املتحدة  وال�اليات  اأوروبــا  تنغم�ض  عندما  يناير،  و1  دي�صمرب   24 بني 

تبقى رو�صيا يف غاية احلي�ية والن�صاط. “هدنة احلل�يات”، 
يف  اال�صبقية  لتاأخذ  التق�ميات؛  بني  الفارق  هذا  من  ت�صتفيد  كيف  تعرف  اإنها 
بع�ض احلاالت؛ ولتذّكر باأول�ياتها يف العام املا�صي؛ واال�صتعداد لل�صنة املقبلة. 
وخالل االأيام القليلة املا�صية، اأر�صل الكرملني عدة ر�صائل اإىل العامل يف نهاية 

العام:

ا�صتبدال اأزمة الهجرة باأزمة بيئية

بناء جدار ترامب: 300 األف لرت من املياه يومًيا ...!

 ي�صتنزف اجلدار، الذي بداأ ت�صييده بالقرب من حممية، كل املياه العذبة املت�فرة ح�له

رئي�س الأرجنتني ي�سكك يف وفاة املحقق ني�سمان    •• بوينو�س اير�س-اأ ف ب

املحقق  انتحار  فر�سية  يف  فرنانديز  األ��ربت��و  الأرجنتيني  الرئي�ص  �سكك 
اخلا�ص الربتو ني�سمان الذي كان مكلفا لع�سر �سنوات ق�سية تفجري مركز 
يهودي يف بوينو�ص اآير�ص يف 1994، وتويف بعد يومني من اتهامه الرئي�سة 

ال�سابقة كري�ستينا كري�سرن بالتغطية على العتداء.
اأن الربتو ني�سمان مات  اأي�سا ل يوجد اأي دليل على  اأكد  اأن فرنانديز  اإل 

قتل كما تقول عائلته.
وكان تفجري املركز التعا�سدي ال�سرائيلي )اميا( يف بوينو�ص اآير�ص ا�سفر 

عن �سقوط 85 قتيل و300 جريح يف 1994.
وخلل حتقيقه، ا�سدر املحقق مذكرات توقيف دولية عديدة �سد عدد من 

ا�سك يف اأن �سخ�سا كان مير بلحظات مليئة بالن�ساط، يقدم على النتحار. 
ا�سمح لنف�سي باأن اأ�سك يف ذلك  .

وكان من املقرر اأن يعر�ص ني�سمان اأدلته �سد كري�سرن اأمام الربملان. اإل اأنه 
تويف قبل ذلك بيومني.

التفجري  عملية  يف  اي��ران  ت��ورط  على  التغطية  مبحاولة  كري�سرن  وتتهم 
مقابل �سمان ح�سول حكومتها على �سفقات جتارية مربحة.

مت  حيث  كري�سرن  حماكمة  يف  �سهادته  فرنانديز  ق��دم  مت��وز/ي��ول��ي��و  ويف 
ا�ستجوابه ب�ساأن مقابلة اأدىل بها ل�سحيفة يف 2015 انتقد فيها كري�سرن 

القادة الإيرانيني، من دون جدوى. وبعد �سنوات ابرمت كري�سرن اتفاقا مع 
اإيران لل�ستماع للم�ستبه بهم من قبل ق�ساة ارجنتينيني يف ايران. وهذا 
التفاق مل ينفذ. ويف 2015، عرث على جثة ني�سمان يف �سقته يف بوين�ص 
راأ�سه من م�سافة قريبة من م�سد�ص  اأطلق على  بعيار ناري  اآير�ص م�ساباً 
ُعرث عليه بجانبه. وكان توقيت وظروف وفاته غام�سة اإذ جاءت بعد ايام 
من اتهامه كري�سرن، رئي�سة البلد من 2007 اإىل 2015، وعدد من كبار 

م�ساعديها، مبا�سرة بالتغطية على تورط ايراين مفرت�ص يف التفجري.
راديو10  لذاع��ة  حاليا،  نائبته  كري�سرن  اأ�سبحت  ال��ذي  فرنانديز  و�سرح 

بدل من  اي��ران  باخل�سوع لل�ستجواب يف  اإيرانيني  بهم  مل�ستبه  ل�سماحها 
زوج  رئا�سة  ظ��ل  يف  احلكومة  رئي�ص  ك��ان  فرنانديز  اأن  ورغ��م  الرج��ن��ت��ني. 
كري�سرن الرئي�ص ال�سابق ني�ستور كري�سرن، واحتفظ بذلك املن�سب يف ظل 
فرنانديز  واأ�سبح  بينهما  دب  اخل��لف  ان  اإل  كري�سرن،  كري�ستينا  رئا�سة 

منتقدا �سديداً للرئي�سة ال�سابقة.
وت�سالح الثنان منذ ذلك الوقت. و�سرح فرناندز، ا�ستاذ القانون اجلنائي، 

لراديو10 ان اتهام كري�سرن بالتغطية على التفجري اأمر غري معقول  .
وبالن�سبة لق�سية ني�سمان، قال فرناندز ال�سخ�ص الوحيد الذي ت�سرر من 
اجلرمية هو كري�ستينا  . ومت رف�ص اتهامات ني�سمان مرتني قبل اأن يتوىل 
القا�سي كلوديو بوناديو الق�سية يف 2016 بعد اأن حل موري�سيو ماكري 

رئي�سا خلفا لكري�سرن.
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املال والأعمال
احلكومة الفرن�سية تعقد اجتماعا والنقابات تتوعد بالت�سعيد 

فبينت  الوردية”،  “القافلة  اأم���ا 
وال�سيدات  العائلت  من  للح�سور 
اأه��م��ي��ة ال��ف��ح�����ص امل��ب��ك��ر وال����دوري 
اتباع  ال���ث���دي و����س���رورة  ل�����س��رط��ان 
وّف�����رت  اإذ  م����ن����ه،  ال����وق����اي����ة  ����س���ب���ل 
ال��ف��ح��و���ص ال��ط��ب��ي��ة ل��ل��ك�����س��ف عن 
اللتي  لل�سيدات  ال��ث��دي  ���س��رط��ان 
ع����ام����اً،   20 اأع����م����اره����ن  ت���ت���ج���اوز 
“ماموغرام«  بالأ�سعة  والت�سوير 
ملن   »mammogram«
ت��ت��ج��اوز اأع���م���اره���ن 40 ع���ام���اً، يف 
الوردية يف  للقافلة  املتنقلة  العيادة 

الفعالية.
ال�سارقة”،  “نا�سئة  م�ساركة  وتاأتى 
الإبداعية  امل���واه���ب  اإب�����راز  ب��ه��دف 
النا�سئة،  منت�سبي  ل���دى  وال��ف��ن��ي��ة 
ومواهبهم  اأع���م���ال���ه���م  وع����ر�����ص 
التمثيلية من خلل تقدمي عرو�ص 
م�سرحية واأفلم �سينمائية، وور�ص 
عمل حول فنون الرمل، مبا ير�ّسخ 
احل�������ص ال���ف���ن���ي وث���ق���اف���ة الإب�������داع 
والب����ت����ك����ار وال���ت���م���ّي���ز ل�����دى اأك����رب 
واإطلعهم  الأط��ف��ال  م��ن  �سريحة 
واملهارات  ال��ق��درات  على  كثب  ع��ن 

العالية التي حتت�سنها املوؤ�س�سة.
كلي  “جامبنغ  ���س��رك��ة  وق���دم���ت 
 Jumping Clay« الإم���ارات« 
للأطفال  ع��م��ل  ور������ص   »UAE
لتنمية  واحِل�������رف  ال���ف���ن���ون  ح����ول 
مهاراتهم احلركية واإثراء خُمّيلتهم 
وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى الإب���������داع، كما 
التابعة  قّدمت “اأطفال ال�سارقة”، 
القادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة 
ا مو�سيقية حّية،  واملبتكرين، عرو�سً

قدمها جمموعة من املنت�سبني.
ال�سعودي  “امل�ست�سفى  ون����ظ����م 
للأطفال  تثقيفية  ندوة  الأملاين”، 
ال�سخ�سية  النظافة  اأه��م��ي��ة  ح��ول 
جيداً  ال���ي���دي���ن  غ�����س��ل  و������س�����رورة 
الإ�سابة  لتفادي  وال�سابون  ب��امل��اء 
اأ�سا�سيات  ج��ان��ب  اإىل  ب��الأم��را���ص، 
الإ����س���ع���اف���ات الأول����ي����ة يف احل����الت 
تناول  ع���ن  والب���ت���ع���اد  ال���ط���ارئ���ة، 
والهتمام  ال�����س��ح��ي  غ��ري  ال��ط��ع��ام 
والذهنية  اجل�سدية  باحلالة  جيداً 

على حد �سواء.

•• ال�سارقة-الفجر: 

 88 “خمرج  ف��ع��ال��ي��ة  يف  �����س����ارك 
من  ع���دٌد  والت�سوق”،  ل��ل��م��اأك��ولت 
احلكومية  واجل���ه���ات  امل��وؤ���ّس�����س��ات 
تنظيم  خ������لل  م�����ن  واخل�����ا������س�����ة، 
الرتفيهية  الفعاليات  من  �سل�سلٍة 
تهم  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة  والتثقيفية 
جميع اأفراد العائلة، وت�سهم يف ن�سر 
امل�ساركة  املوؤ�س�سات  واأهداف  ر�سائل 
ت�ستمر  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة،  زوار  ب��ني 

حتى اليوم 4 يناير 2020.
وتقدم الدورة الثانية من الفعالية، 
ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا م���رك���ز اجل���واه���ر 
اأن�سطة  وامل����وؤمت����رات،  للمنا�سبات 
مو�سيقيًة،  وع���رو����س���اً  م�����س��رح��ي��ة، 
بالإ�سافة  عديدة،  فنية  وم�سابقات 
متنوعة  جم���م���وع���ة  ت���ق���دمي  اإىل 
ال�سهية  وامل���اأك���ولت  الأط��ع��م��ة  م��ن 
املحلية  امل���ط���اب���خ  م����ن  امل������اأخ������وذة 
للعب  مناطق  جانب  اإىل  والعاملية، 
معايري  اأع���ل���ى  ُت����راع����ي  الأط����ف����ال 

الأمن وال�سلمة.
املُ�ساركة،  اجلهات  قائمة  وتت�سّمن 
ال�سارقة،  ف��ت��ي��ات  �سجايا  م��ن  ك���ًل 
يف  امل���دين  للدفاع  العامة  والإدارة 
الطفل،  �سلمة  واإدارة  ال�����س��ارق��ة، 

ل�سمان  املتبعة  الأ���س��ال��ي��ب  اأح���دث 
�سلمة الأطفال يف الأماكن العامة 
واملنزل وغريها من املوا�سيع التي 

طرحناها خلل امل�ساركة«.
للدفاع  ال��ع��ام��ة  “الإدارة  ون��ّظ��م��ت 
ور�ستي عمل،  ال�سارقة”،  املدين يف 
والعائلت،  الأط���ف���ال  ا���س��ت��ه��دف��ت 
وع����������ّززت وع���ي���ه���م ح������ول اأخ����ط����ار 

واخلطوات  واأ���س��ب��اب��ه��ا،  احل���رائ���ق 
ال���ت���ي ي��ن��ب��غ��ي ات���خ���اذه���ا يف ح���الت 
ال���ط���وارئ، واأول��ه��ا الت�����س��ال برقم 
حالة  يف  ف����وراً   ”997“ الإط���ف���اء 
ب���الإ����س���اف���ة اإىل  ن�������س���وب ح����ري����ق، 
احلريق  م��ط��ف��اأة  ا���س��ت��خ��دام  كيفية 
التي يجب وجودها دائماً يف البيت 

وال�سيارة وكل مكان.  

والقافلة الوردية، ونا�سئة ال�سارقة، 
و�سركة “جامبنغ كلي الإمارات”، 
وامل�ست�سفى  ال�������س���ارق���ة،  واأط����ف����ال 

ال�سعودي الأملاين«.
خالد  بنت  عائ�سة  ال�سيخة  وقالت 
���س��ج��اي��ا فتيات  م��دي��ر  ال��ق��ا���س��م��ي، 
يف  م�����س��ارك��ت��ن��ا  ج����اءت  ال�سارقة:” 
للماأكولت   88 “خمرج  ف��ع��ال��ي��ة 

الفعالية )تذّوق.. اجتمع.. ت�سّوق(، 
كما ر�سمت الفتيات لوحات ت�سكيلية 
م��ت��ن��وع��ة ع���ل���ى خ���م�������ِص ج����داري����ات 

منت�سرة يف اأرجاء الفعالية«.
�سالح  ه��ن��ادي  ق��ال��ت  جانبها  وم��ن 
�سلمة  اإدارة  م���دي���ر  ال���ي���اف���ع���ي، 
امل�ساركة،  خ��لل  “قّدمنا  الطفل: 
والور�ص  الفعاليات  م��ن  جمموعًة 

ترجمًة لروؤية املوؤ�س�سة  والت�سوق”، 
تعزيز  اإىل  ال�����س��اع��ي��ة  واأه����داف����ه����ا 
مواهب الفتيات يف خمتلف املجالت 
والجتماعية  وال��ري��ا���س��ي��ة  الفنية 
نّظمنا  ح��ي��ث  وغ���ريه���ا،  وال��ع��ل��م��ي��ة 
والور�ص  الفعاليات  م��ن  جمموعَة 
الإبداعية والرتفيهية التي اأظهرت 
�سعار  وح��اَك��ت  املنت�سبات،  م��واه��ب 

ا�ستهدفنا  التي  املتنوعة  التوعوية 
رّكزنا  ال��ع��ائ��ل��ة،  اأف����راد  جميع  فيها 
الوعي  م�����س��اع��ف��ة  ع���ل���ى  خ���لل���ه���ا 
امل�ساركني  والأم���ه���ات  الآب����اء  ل���دى 
متنوعة  موا�سيع  ح��ول  وتثقيفهم 
على �سعيد تكثيف توجيه الأطفال 
واإر����س���اده���م واأ���س�����ص ت��ع��ام��ل��ه��م مع 
امل�ساركني على  الغرباء، كما عّرفنا 

ور�س تعليمية وترفيهية تقدمها 8 جهات م�ساركة يف »خمرج 88 للماأكولت والت�سوق«

�سل�سلة  اأعلنت عن  اأن احلكومة  الدخل. غري  للن�ساء ومنخف�سي  بالن�سبة 
والطيارين  والع�سكريني  ال�سرطة  مثل  القطاعات  لبع�ص  التنازلت  من 

وموظفي �سكك احلديد.
للقواعد  مماثلة  با�ستثناءات  العام  القطاع  موظفي  من  العديد  ويطالب 
اجل���دي���دة، ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا حت��دي��د ���س��ن حم���وري ع��ن��د 64 ع��ام��ا ميكن 

املتقاعدين عند بلوغه احل�سول على معا�ص كامل.
لقطع  القوية  ت��ي(  ج��ي  )�سي  للعمل  العامة  الكونفدرالية  نقابة  ودع��ت 
الطرق املوؤدية اإىل م�سايف وخزانات الوقود لأربعة اأيام اعتبارا من الثلثاء، 

موعد ا�ستئناف املحادثات بني النقابات واحلكومة.
ودعت النقابات التي متثل الطيارين وطواقم اجلو يف اخلطوط الفرن�سية 
واملعاجلون  املحامون  وكذلك  املقبل،  الأ�سبوع  اإ���س��راب  اإىل  )ايرفران�ص( 

املقبل،  اخلمي�ص  احلا�سدة  التظاهرات  من  اآخ��ر  ي��وم  اإىل  النقابات  ودع��ت 
يتوقع اأن ي�سارك فيه ال�ستاذة وعمال امل�ست�سفيات واآخرون.

ورغم اأن عدد امل�سربني يف ال�سركة الوطنية لل�سكك احلديد )اإ�ص اإن �سي 
كانون   5 يف  الحتجاجات  بدء  منذ  تراجع  للنقل  الوطنية  وال�سركة  اإف( 
الأول دي�سمرب، اإل اأن املواطنني ل زالوا يعانون من ال�سطرابات الكبرية 

يف خدمات و�سائل النقل.
ومعظم خطوط مرتو باري�ص كانت تعمل فقط يف �ساعة الذروة اأو عدد قليل 

منها فقط كل �ساعة، فيما األغي ثلث القطارات الفائقة ال�سرعة اجلمعة.
واإ�سراب القطارات هو الأطول من نوعه لفرتة متوا�سلة يف تاريخ فرن�سا، 
نظام  اأي�سا  لديهم  اآخ��ري��ن  وموظفني  الأوب���را  لراق�سي  كذلك  والأط���ول 

منف�سل ي�سمح لهم بالتقاعد املبكر.
خلل  وبا�ستيل  غارنييه  م�سرحي  يف  اأوب���را  حفل   63 الن  حتى  واأل��غ��ي 
الإ�سراب، ما كلف ال�سركة اأكرث من 12 مليون يورو )13،4 مليون دولر( 

ب�سكل مبيعات تذاكر �سائعة.

•• باري�س-اأ ف ب

ا�سرتاتيجيتهم  ملناق�سة  ام�ص  الفرن�سيون  احلكوميون  امل�سوؤولون  التقى 
اإزاء اإ�سلح متوقع لأنظمة  قبيل حمادثات جديدة مع النقابات الغا�سبة 
التقاعد و�سط حتذير من اإ�سرابات جديدة اإىل جانب ا�سراب ي�سل و�سائل 

النقل منذ 30 يوما.
وقالت املتحدثة �سيبيت اإندياي لقناة فران�ص-2 التلفزيونية اإن احلكومة 
ت�سعى للتو�سل اإىل طريقة نحو ت�سوية �سريعة يف وقت جمع رئي�ص احلكومة 

اإدوار فيليب وزراءه يف اللقاء غري املقرر.
القائمة  ال42  التقاعد  اأنظمة  ل��دم��ج  خططا  ب�سدة  النقابات  ورف�ست 
حاليا بنظام قائم على النقاط، معتربة اأن من �ساأن ذلك اأن يجرب مليني 

الأ�سخا�ص على العمل اإىل ما بعد �سن 62 عاما.
وج��ع��ل ال��رئ��ي�����ص اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون اإ����س���لح اأن��ظ��م��ة ال��ت��ق��اع��د يف �سلب 
وخ�سو�سا  واإن�سافا  �سفافية  اأك��رث  �ستكون  اأنها  موؤكدا  النتخابية  حملته 

الفيزيائيون واآخرون يعملون حل�سابهم اخلا�ص. اأكد ماكرون خلل كلمته 
التي  التقاعد  اإ���س��لح��ات  تنفيذ  عزمة  اجل��دي��د  ال��ع��ام  ملنا�سبة  التقليدية 

�ستعر�ص اأمام حكومته يف 22 كانون الثاين/يناير قبل نقا�ص برملاين.
يبداأون  الأ�سخا�ص  معظم  لأن  ���س��روري  اجلديد  التقاعد  نظام  اإن  وق��ال 

مهنهم يف فرتات متاأخرة ويعمرون اأطول.
لكنه وعد باأن ال�سخا�ص الذين يزاولون مهنا متعبة �سيم�سح له بالتقاعد 
جانب  اإىل  النقابات  م��ع  امل��ح��ادث��ات  يف  رئي�سية  �سائكة  نقطة  وه��ي  املبكر، 
تقاعد  معا�ص  على  للح�سول  عاما   64 عند  جديد  حم��وري  �سن  حتديد 

كامل.
وياأمل ماكرون اي�سا ك�سب معركة الراأي العام مراهنا على تل�سي الدعم 

للإ�سراب مع ا�ستمرار ا�سطرابات و�سائل النقل.

الق�ساء اللبناين ي�ستدعي غ�سن بعد مذكرة النرتبول  
•• بريوت-اأ ف ب

العامة  النيابة  اإن  اأم�ص  بر�ص  فران�ص  لوكالة  لبناين  ق�سائي  م�سدر  قال 
الأ�سبوع  غ�سن  كارلو�ص  ال�سيارات  �سناعة  قطب  �ست�ستدعي  التمييزية 
بعد  النرتبول،  ال�سارة احلمراء من  ت�سلمها  اإليه، غداه  املقبل لل�ستماع 
ني�سان  رينو  لتحالف  ال�سابق  الرئي�ص  غ�سن،  وو�سل  اليابان.  من  ف��راره 
ف��راره من طوكيو  بعد  ب�سورة مفاجئة،  اإىل بريوت  الإثنني  ميت�سوبي�سي 
ح��ي��ث ك���ان ق��ي��د الإق���ام���ة اجل��ربي��ة وي��ن��ت��ظ��ر ب���دء حم��اك��م��ت��ه ب��ت��ه��م تتعلق 
مبخالفات مالية وتهّرب �سريبي. وجتري كل من اليابان وتركيا حتقيقات 

ملعرفة كيفية مغادرته طوكيو رغم القيود امل�سددة عليه.
غ�سن  ا�ستدعاء  �سيتم  اأن��ه  بر�ص  لفران�ص  لبناين  ق�سائي  م�سدر  واأو�سح 
بعد  التمييزية،  العامة  النيابة  يف  اإل��ي��ه  لل�ستماع  الأرب��ع��اء  اأو  ال��ث��لث��اء 
ت�سّلمها الن�سرة احلمراء التي تت�سمن مذكرة توقيف �سادرة بحقه ا�ستناداً 

اإىل اجلرائم التي يتهمه الق�ساء الياباين بارتكابها .
واأ�سار اإىل اأن الق�ساء ملزم باتخاذ هذا الجراء وال�ستماع اإىل غ�سن، لكن 
لديه �سلحية ا�ستن�سابية يف توقيفه اأو تركه . وت�سّلم الق�ساء اللبناين، وفق 
ما اأعلن وزير العدل األربت �سرحان اخلمي�ص، ال�سارة احلمراء ب�ساأن غ�سن 
اإن��ه يف غياب وج��ود اتفاقية ا�سرتداد بني الدولتني  من الن��رتب��ول. وق��ال 
اللبنانية واليابانية، ويف اإطار مبداأ املعاملة باملثل وهو مبداأ قانوين �سوف 

نطبق اإجراءات القوانني الداخلية اللبنانية .
اأو ال�سروع يف حتقيقات  اأوامر اعتقال  ول ميكن ملنظمة النرتبول اإ�سدار 
اأو للدول الأع�ساء طلب ن�سر  اأو ملحقات، لكن ميكن للمحاكم الدولية 

اإىل  املواطنني  ت�سليم  اللبنانية  القوانني  تبيح  ل  فيما   ، احلمراء  الن�سرة 
دولة اأجنبية ملحاكمتهم. وتعترب ال�سلطات اللبنانية اأن رجل الأعمال )65 
دخل  وال��ربازي��ل��ي��ة  والفرن�سية  اللبنانية  اجلن�سيات  يحمل  ال��ذي  ع��ام��اً(، 
هويته  وبطاقة  فرن�سي  �سفر  ج��واز  ا�ستخدم  وهو   . �سرعية  ب�سورة  لبنان 

اللبنانية.
واأعلنت وزارة اخلارجية اللبنانية الثلثاء اأن ظروف خروجه من اليابان 
والو�سول اإىل بريوت غري معروفة مّنا وكل كلم عنها هو �ساأن خا�ص به .

ُيحدد  مل  املقبل،  الأ�سبوع  �سحافياً  موؤمتراً  غ�سن  يعقد  اأن  املنتظر  ومن 
موعده النهائي بعد.

وقال غ�سن الثلثاء يف اأول تعليق بعد مغادرته اليابان اأنا الآن يف لبنان. مل 
اأعد رهينة نظام ق�سائي ياباين متحيز حيث يتم افرتا�ص الذنب .

الظلم وال�سطهاد  العدالة، لقد حررت نف�سي من  اأه��رب من  واأ�ساف مل 
ما  وه��و  الع���لم  و�سائل  م��ع  بحرية  التوا�سل  اأخ���رياً  ميكنني  ال�سيا�سي. 

�ساأقوم به بدءاً من الأ�سبوع املقبل .
وكان غ�سن قيد الإقامة اجلربية منذ ني�سان اأبريل املا�سي، بعد توقيفه يف 
19 ت�سرين الثاين/نوفمرب واعتقاله ملدة 130 يوماً، على مرحلتني، قبل 
اأن يتّم اطلق �سراحه بكفالة. ووّجه الق�ساء الياباين اأربع تهم اإليه ت�سمل 
عدم الت�سريح عن كامل دخله وا�ستخدام اأموال �سركة ني�سان التي اأنقذها 
من الإفل�ص للقيام مبدفوعات ملعارف �سخ�سية واختل�ص اأموال ال�سركة 
لل�ستخدام ال�سخ�سي. ونفى غ�سن كل التهم املوجهة اإليه، م�سرياً اإىل اأن 
عمليات الدفع التي قام بها من اأموال ني�سان كانت ل�سركاء يف املجموعة، 
ومتت املوافقة عليها واأنه مل ي�ستخدم يوماً ب�سكل �سخ�سي اأموال ال�سركة.

% و�سط اإقبال على املالذات الذهب يقفز 1 
••  عوا�سم-رويرتز

قفزت اأ�سعار الذهب واحدا باملئة اإىل اأعلى م�ستوياتها يف اأربعة اأ�سهر اأم�ص 
اإيراين  قائد ع�سكري  بعد مقتل  الأو�سط  ال�سرق  التوترات يف  ا�ستعال  مع 
كبري يف �سربة جوية اأمريكية، مما اأوقد �سرارة اإقبال على امللذات الآمنة. 
ال�سرق  الآتية من  الأخبار  املحلل يف فيليب فيوت�سرز،  لو،  وقال بنجامني 
الأو�سط اإىل جانب بع�ص ال�سراء املدفوع بالعوامل الفنية وتراجع الدولر 

يدعم اأ�سعار الذهب اأم�ص .
اأيلول  �سبتمرب  م��ن  اخلام�ص  منذ  ذروت���ه  للذهب  ال��ف��وري  ال�سعر  و�سجل 
عند 1543.66 دولر للأوقية )الأون�سة(، وكان مرتفعا 0.8 باملئة اإىل 
جرينت�ص.  بتوقيت   0733 ال�ساعة  بحلول  للأوقية  دولر   1540.80
 1543.30 اإىل  باملئة  الآجلة نحو واحد  الأمريكية  الذهب  وزادت عقود 

دولر للأوقية.
وعلى مدار الأ�سبوع، ارتفع الذهب نحو اثنني باملئة يف املعاملت الفورية، 

متجها �سوب مكا�سب للأ�سبوع الرابع على التوايل.
يعترب الذهب ا�ستثمارا اآمنا يف اأوقات ال�سبابية ال�سيا�سية والقت�سادية.

وتدعم املعدن اأكرث بانخفا�ص الدولر اإىل اأدنى م�ستوياته يف ت�سعة اأ�سابيع 
اآم��ن��ا وذل��ك بفعل ت��وت��رات ال�سرق الأو�سط  اأم���ام ال��ني ال��ذي يعترب م��لذا 
اأي�سا. ويف املعادن النفي�سة الأخرى، �سجلت الف�سة اأعلى م�ستوياتها فيما 
يربو على �سهرين عند 18.25 دولر، وزادت يف اأحدث �سعر لها 0.8 باملئة 
باملئة م�سجل   0.4 البلتني  18.17 دولر للأوقية، يف حني �سعد  اإىل 

982.66 دولر، ومتجها �سوب مكا�سب اأ�سبوعية بنحو اأربعة باملئة.
وتقدم البلديوم 0.3 باملئة اإىل 1964.87 دولر، لي�سبح ب�سدد �سعود 

اأ�سبوعي يتجاوز الثلثة باملئة.

الت�سخم يف اأملانيا ظل مكبوحا يف دي�سمرب 
 •• برلني-رويرتز

اأفادت بيانات اأم�ص اأن الت�سخم ال�سنوي يف اأملانيا ظل مكبوحا يف دي�سمرب كانون 
الأوروبي  املركزي  البنك  رئي�سة  تواجهه  ال��ذي  التحدي  يربز  ما  وهو  الأول، 
وقال  اليورو.  منطقة  يف  الأ�سعار  ا�ستقرار  على  احلفاظ  يف  لج��ارد  كري�ستني 
مكتب الإح�ساء الحتادي اإن اأ�سعار امل�ستهلكني الأملان ارتفعت بن�سبة 1.5 باملئة 
على اأ�سا�ص �سنوي بعد زيادة بلغت 1.2 باملئة يف ال�سهر ال�سابق. ورغم الت�سارع، 
ظل الت�سخم دون امل�ستوى الذي ي�ستهدفه البنك املركزي الأوروب��ي عند اأقل 
التوايل. وتخطت القراءة توقعات  الثامن على  بقليل من اثنني باملئة لل�سهر 
رويرتز البالغة 1.4 باملئة. وعلى اأ�سا�ص �سهري، ارتفعت الأ�سعار 0.6 باملئة يف 

دي�سمرب كانون الأول. وكان حمللون توقعوا قراءة عند 0.5 باملئة.
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املال والأعمال
�سندات العراق الدولرية تهبط   

•• لندن-رويرتز

حوايل  بالدولر  املقومة  العراقية  ال�سيادية  ال�سندات  تراجعت 
اأ�سفرت عن مقتل  اأمريكية  اأم�ص بعد �سربة جوية  �سنت واحد 
حاد  ت�سعيد  يف  ب��غ��داد،  م��ط��ار  يف  كبري  اإي����راين  ع�سكري  ق��ائ��د 

للتوترات باأنحاء املنطقة.
تراجع،  اأك���رب   2023 يف  امل�ستحقة  ال��ع��راق  ���س��ن��دات  و�سجلت 
عند  تداولها  ليجري  ال���دولر  يف  �سنت   1.075 انخف�ست  اإذ 
101.55 �سنت. ونزل اإ�سدار 2028 مبقدار 0.8 �سنت اإىل 

96.78 �سنت.
منت�سف  منذ  م�ستوياته  اأدن��ى  عند  متداول  الإ���س��داري��ن  وك��ل 

دي�سمرب كانون الأول، وفقا لبيانات رفينيتيف.

�سعف قطاع ال�سناعات التحويلية يوؤثر على �سوق العمل باأملانيا 
•• برلني-رويرتز

الثاين، مما  كانون  دي�سمرب  املتوقع يف  اأك��رث من  ارتفعت  اأملانيا  البطالة يف  اأن  اأم�ص  بيانات  اأف��ادت 
يعزز املوؤ�سرات على اأن ال�سعف يف قطاع ال�سناعات التحويلية يوؤثر �سلبا على �سوق العمل يف اأكرب 

اقت�سادات اأوروبا.
واأظهرت بيانات من مكتب العمل الحتادي اأن عدد العاطلني ارتفع بواقع ثمانية اآلف اإىل 2.279 
مليون بعد التعديل يف �سوء العوامل املو�سمية. ياأتي ذلك باملقارنة مع متو�سط توقعات لرويرتز 
كان لزيادة قدرها األفان. اأثر ركود يف قطاع ال�سناعات التحويلية ناجم عن �سعف ال�سادرات على 
�سوق العمل القوية يف اأملانيا التي ت�سكل دعامة دورة منو يقودها ال�ستهلك. وت�سبب اأي�سا يف �سعف 
النمو. واأظهرت بيانات اليوم اأن زيادة البطالة هي الأعلى منذ مايو اأيار. وا�ستقر معدل البطالة 
عند خم�سة باملئة، بزيادة طفيفة عن امل�ستوى القيا�سي املنخف�ص 4.9 باملئة امل�سجل يف وقت �سابق 

من 2019.
 

عمالت املالذ الآمن اإىل اأعلى م�ستوى يف �سهور

»اأبوغزالة« تطلق حملة لتمكني ال�سيدات يف القطاع ال�سياحي بالعقبة بال�سراكة مع »اأوراق«

طائرات خا�سة ا�ستخدمت يف عملية فرار غ�سن تراجع البور�سات العاملية وارتفاع كبري يف اأ�سعار النفط 
•• ا�سطنبول-اأ ف ب

الرتكية  اخلا�سة  الطائرات  �سركة  اأعلنت 
اأنها قدمت  اأم�ص  بيان  اإن جي جيت يف  اإم 
طائراتها  اإن  فيها  ت��ق��ول  جنائية  �سكوى 
ب�سكل غري قانوين لنقل رجل  ا�سُتخدمت 
بعد  لبنان  اإىل  غ�سن  ك��ارل��و���ص  الأع��م��ال 

فراره من اليابان لتجنب حماكمته.
بتزوير  اأق�����ّر  م��وظ��ف��ي��ه��ا  اأح����د  اإن  وق���ال���ت 
ال�����س��ج��لت ل��ع��دم اإظ���ه���ار ا���س��م غ�����س��ن يف 
ب�سكل  ت�سرف  وباأنه  الرحلة،  ركاب  قائمة 
اإن جي  اإن �سركة +اإم  فردي . وقال البيان 
بخ�سو�ص  جنائية  �سكوى  رف��ع��ت  ج��ي��ت+ 

الت�سارتر فيما يتعلق بهرب  القانوين خلدمات طائراتها  ال�ستخدام غري 
ا�ستاأجرا  خمتلفني  �سخ�سني  اأن  وذك���رت   . ال��ي��اب��ان  م��ن  غ�سن  ك��ارل��و���ص 
اأو�ساكا  اإىل  دب��ي  م��ن  لرحلة  الأوىل  الأول/دي�����س��م��رب،  ك��ان��ون  يف  طائرتني 
اإىل  ا�سطنبول  ا�سطنبول، والثانية لرحلة من  اإىل  اأو�ساكا  اليابان ومن  يف 

بريوت.
وقال البيان اإن الطائرتني امل�ستاأجرتني مل تكونا مرتبطتني على ما يبدو 
الر�سمية لأي  الوثائق  ال�سيد غ�سن يف  ا�سم  البع�ص. مل يظهر  ببع�سهما 
بل  اإن جي جيت+  +اإم  تكونا مملوكتني من  الطائرتان مل  الرحلت.  من 
خلل  م��ن  معلومات  ورود  بعد  اأن��ه  واأو���س��ح   . بت�سغيلهما  ال�سركة  قامت 
و�سائل الإعلم عن اأن الطائرة امل�ستاأجرة هي ل�سالح ال�سيد غ�سن ولي�ص 
للركاب املعلن عنهم ر�سميا، قامت +اإم اإن جي جيت+ بتحقيق داخلي ورفعت 
بت�سهيل  قاموا  الذين  جميع  ال�سركة مبحاكمة  وطالبت   . �سكوى جنائية 
رحلة غ�سن. وغ�سن الذي يواجه اتهامات مبخالفات مالية ينفيها، اأفرج 
عنه بكفالة يف ني�سان/اأبريل ولكن ب�سروط �سارمة، منها حظره من ال�سفر 

اإىل اخلارج والإقامة حتت املراقبة.

ونزلت عائدات ال�سندات الإ�سبانية لأجل ع�سر �سنوات �سبع نقاط اأ�سا�ص 
اإىل 0.38 باملئة بعد اأنباء اأن حزبا انف�ساليا يف قطالونيا يعتزم المتناع 
الزعيم  رئا�سة  لتاأكيد  للربملان  ال��ق��ادم  الق���رتاع  خ��لل  الت�سويت  عن 

ال�سرتاكي بيدرو �سانت�سيث للوزراء.

•• لندن-رويرتز

بعد  اأم�ص  اليورو  منطقة  باأنحاء  احلكومية  ال�سندات  عوائد  تراجعت 
اأن قتلت �سربات جوية اأمريكية قائدا ع�سكريا اإيرانيا كبريا، مما يزيد 

حدة التوترات اجليو�سيا�سية.
وهي  �سنوات،  ع�سر  لأج��ل  الأملانية  الحتادية  ال�سندات  عائدات  ونزلت 
من امللذات الآمنة، لأدنى م�ستوياتها يف عامني، وبلغت عوائد ال�سندات 
الإ�سبانية اأقل م�ستوى يف خم�سة اأ�سابيع وهبطت تكاليف القرتا�ص يف 

اإيطاليا ع�سر نقاط اأ�سا�ص تقريبا.
اإذ  العاملية،  الأ���س��واق  يف   التوتر  �سدى  ت��ردد 
دولرات  ثلثة  ح��وايل  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 
امل���لذ الآم���ن مثل الفرنك  اأ���س��ول  وارت��ف��ع��ت 
اخلزانة  و�سندات  الياباين  والني  ال�سوي�سري 

الأمريكية.
تعترب  التي  الأمل��ان��ي��ة،  ال�سندات  ع��وائ��د  نزلت 
واح����دة م��ن اأك���رث الأ����س���ول اأم��ان��ا يف العامل، 

ب�سكل حاد عرب �ستى اآجال ال�ستحقاق.
ونزلت عوائد ال�سندات الحتادية لأجل ع�سر 
م�ستوى  اأدن��ى  اإىل  اأ�سا�ص  نقاط  �سبع  �سنوات 
بواقع  لتقل  باملئة،  اأ�سبوعني عند -0.29  يف 
يف  م�ستوياتها  اأع��ل��ى  ع��ن  اأ���س��ا���ص  نقطة   13
���س��ب��ع��ة اأ���س��ه��ر ال����ذي ب��ل��غ��ت��ه ق��ب��ل ي����وم فقط. 
عائدات  هبطت  ال���ي���ورو،  منطقة  ���س��ائ��ر  ويف 
وت�سع  �ست  بني  �سنوات  ع�سر  لأج��ل  ال�سندات 
اخلزانة  �سندات  عوائد  وبلغت  اأ�سا�ص.  نقاط 

الأمريكية لأجل ع�سر �سنوات اأدنى م�ستوياتها 
يف ثلثة اأ�سابيع عند حوايل 1.81 باملئة.

•• لندن-رويرتز

ق���ف���زت ع���م���لت امل�����لذ الآم������ن مثل 
م�ستوياتها  اأعلى  اإىل  الياباين  الني 
م�سوؤول  مقتل  بعد  اأم�����ص  �سهور  يف 
�سربة  يف  ك��ب��ري  اإي�������راين  ع�����س��ك��ري 
بغداد،  م��ط��ار  اأم��ري��ك��ي��ة على  ج��وي��ة 
ال�سرق  يف  ال���ت���وت���رات  ي���وؤج���ج  مم���ا 

الأو�سط.
و�سعدت �سندات اخلزانة الأمريكية 
واأ����س���ع���ار ال��ن��ف��ط وال���ذه���ب ب��ع��د اأن 
ال�سعبي  احل�سد  با�سم  متحدث  اأبلغ 
�سليماين  قا�سم  اأن  رويرتز  العراقي 
القيادي  امل���ه���ن���د����ص  م���ه���دي  واأب�������و 

باحل�سد ُقتل يف الهجوم.
و����س���ج���ل ال�����ني ال���ي���اب���اين ذروت�������ه يف 
مقابل   107.92 ع��ن��د  ���س��ه��ري��ن 
باملئة   0.5 وزاد  الأمريكي  ال���دولر 

يف اأحدث �سعر له.
ُينظر اإىل الني عادة كملذ اآمن من 
املخاطر، نظرا لو�سع اليابان كاأكرب 
وت�سخمت  ال����ع����امل.  يف  دائ�����ن  ب��ل��د 
اأي���������س����ا يف ظل  ال���ع���م���ل���ة  حت����رك����ات 
م��ع��ام��لت ه��زي��ل��ة ب�سبب ع��ط��ل��ة يف 

طوكيو.
الذي  ال�سوي�سري،  الفرنك  و�سعد 
اآم��ن��ا ه��و الآخ�����ر، اإىل  يعترب م���لذا 
اأ�سهر عند  اأربعة  اأعلى م�ستوياته يف 

مازلنا  وتابع  الإي���راين.  اجلانب  رد 
ننتظر ونراقب ملعرفة ما اإذا كان رد 
الفعل �سيكون بالدينامية التي تنبئ 

بها عناوين الأخبار الأولية. 
 0.2 ال�سرتليني  اجلنيه  وت��راج��ع 
وفقد  دولر،   1.3117 اإىل  باملئة 
لي�سجل  ال���ي���ورو  اأم�����ام  ب��امل��ئ��ة   0.1

85.10 بن�ص.

ال�سندات  اأ���س��ع��ار  وت��رت��ف��ع  ال�����س��اب��ق. 
وق��ال جريمي  مع هبوط عوائدها. 
يف  العملت  ق�سم  مدير  �سرتيت�ص، 
العوائد  تراجع  اإن  �سي.اآي.بي.�سي، 
الأم����ري����ك����ي����ة ُي���ظ���ه���ر ت���راج���ع���ا عن 
اأم�����ص اخلمي�ص.  امل��لح��ظ  ال��ت��ف��اوؤل 
يح�سبون  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اأن  واأ�����س����اف 
عن  الناجمة  امل��خ��اط��ر  ح�ساب  الآن 

وبلغ  ال����ي����ورو.  م��ق��اب��ل   1.0824
م�ستوياته  اأعلى  الأمريكي  ال��دولر 
يف اأ���س��ب��وع اأم����ام ال��ع��م��ل��ة الأوروب���ي���ة 
ال�سندات  ع��وائ��د  ون��زل��ت  امل���وح���دة. 
احل��ك��وم��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة لأج���ل ع�سر 
�سنوات اإىل اأدنى م�ستوياتها يف ثلثة 
بعد  باملئة   1.814 م�سجلة  اأ�سابيع 
اليوم  يف   1.946 اإىل  ���س��ع��وده��ا 

ب��ال��ع��ق��ب��ة، اأب����رزه����ا اإن����ت����اج احل���رف 
لل�سياح،  وبيعها  والغذائية  اليدوية 
بريا�سة  ت��ت��ع��ل��ق  مل��ه��ن  ب���الإ����س���اف���ة 
احلملة  اأن  اإىل  م�����س��رية  ال��غ��ط�����ص، 
تهدف ب�سكل عام اإىل جعل التدريب 
يف القطاع ال�سياحي من�سة لإيجاد 
ف���ر����ص ال��ع��م��ل والإ�����س����ه����ام يف حل 

م�ساكل الفقر والبطالة.

 •• العقبة –الفجر:

العاملية  اأبوغزالة  “طلل  اأطلقت   
لتنمية  اأوراق  �سركة  مع  بال�سراكة 
لت�سجيع  اإع��لم��ي��ة  حملة  املجتمع 
ممار�سة  على  العقبة  يف  ال�سيدات 
مفو�ص  ب��رع��اي��ة  ال�سياحية،  امل��ه��ن 
ال�سوؤون القت�سادية وال�سياحية يف 
القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة 

اخلا�سة ال�سيد �سرحبيل ما�سي. 
اإطلقها  ال��ت��ي مت  احل��م��ل��ة  وت��اأت��ي 

ت��ط��ب��ي��ق م���ا ت��ع��ل��م��وه ل��لإ���س��ه��ام يف 
الإع��لم��ي��ة، قدمها  اإجن��اح احلملة 
عن  ممثل  اأبوع�سبة  لوؤي  الأ�ستاذ 

الدكتور طلل اأبوغزالة. 
لأوراق  التنفيذية  املديرة  واأعربت 
اعتزاز  ح���م���دان  زي���ن���ة  ال���دك���ت���ورة 
“طلل  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال�������س���رك���ة 
لها  اأن  حيث  العاملية”،  اأب��وغ��زال��ة 

احلملة  ويف  امل�����س��روع  يف  هاما  دورا 
الإعلمية. 

ي��ت��ع��ل��ق مب��و���س��وع احلملة،  وف��ي��م��ا 
بينت اأنه وبح�سب درا�سة قامت بها 
ال�سركة بالتعاون مع مركز ال�سرق 
الأو�����س����ط ل����لإع����لم وال���درا����س���ات 
فر�ص  ه����ن����اك  ف�������اإن  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة 
ال�سياحي  القطاع  يف  للمراأة  كبرية 

امل�����س��ارك��ني يف  تخريج  خ��لل حفل 
م�سروع “اأوراق ل�سحافة املوبايل”، 
املمول من �سبكة الإعلم املجتمعي 
�سمن م�سروع مدعوم من الحتاد 
الوروب����������ي ب���ه���دف مت���ك���ني امل������راأة 
وتعريفها  ال�����س��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  يف 
بالفر�ص القت�سادية التي يوفرها 

القطاع لها. 

والق�سايا  امل�����راأة  ق�����س��اي��ا  خل��دم��ة 
والقت�سادية  والبيئية  ال�سياحية 
على  امل�����س��روع  ا�ستمل  امل��ن��ط��ق��ة.  يف 
عدة ور�ص عمل منها ور�سة معرفية 
والقت�ساد  وال�سياحة  البيئة  حول 
القت�سادية  ال���ع���ق���ب���ة  مب��ن��ط��ق��ة 
اخل��ا���س��ة واأه��م��ي��ت��ه��ا اإ����س���اف���ة اإىل 
والقت�سادية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ق��وان��ني 

العاملية”  “اأبوغزالة  اأ����س���ه���م���ت 
اأبناء املناطق الأقل  بامل�سروع بدعم 
ح���ظ���ا وذل������ك ع����ن ط���ري���ق توفري 
املتخ�س�سة،  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات 
�سركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ح��ي��ث نظمت 
دورات   2019 العام  خ��لل  اأوراق 
و����س���اب���ا من  ����س���اب���ة   15 ل���ت���دري���ب 
العقبة على تقنيات �سحافة املوبايل 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ات وور�ص  وال��ت�����س��ري��ع��ات 
بالت�سوير  م��ت��خ�����س�����س��ة  ع���م���ل 
وامل����ون����ت����اج ع����ن ط���ري���ق امل���وب���اي���ل، 
اإ�سافة اإىل ور�ص متخ�س�سة لكتابة 
نا�سطات  ل�سيدات  ال�سحفي  املقال 
“اأبوغزالة  يف العقبة.  وقد كرمت 
مبنحهم  امل�������س���ارك���ني  العاملية” 
على  لت�ساعدهم  كمبيوتر  اأج��ه��زة 

••هونغ كونغ-اأ ف ب

ال��ك��ربى يف  امل���ال  ا����س���واق  ت�سجل 
ال���ع���امل ت���راج���ع���ا ب���ال���ت���زام���ن مع 
ارتفاع اأ�سعار النفط بعد الإعلن 

ع���ن م��ق��ت��ل اجل������رنال الإي������راين 
قا�سم �سليماين يف غارة اأمريكية 
يف بغداد، ما اأثار خماوف من نزاع 

يف املنطقة الغنية باملحروقات.
الأوروبية  الأ�سواق  تعاملت  ويف 

اإىل  امل�ستثمرين  الأزم���ة  ودف��ع��ت 
الأك����رث  اإىل اخل����ي����ارات  ال��ت��وج��ه 
العملت حيث  بينها  وم��ن  اأم��ان��ا 
ارتفع الني بن�سبة %0،6 مقابل 

الدولر..
ارتفع  ال������ذي  ال����ذه����ب  وك����ذل����ك 
لي�سل   1،4% مبع����دل  ���س��ع��ره 
يف  للون�سة  دولر   1600 اإىل 
اأع��ل��ى م��ع��دل ل��ه م��ن��ذ ن��ح��و �سبع 

�سنوات.
العالية  ال���ع���م���لت  وت����راج����ع����ت 

اخلطورة ومن بينها الدولر. 
اأم�������ا ال�����س����ه����م ف�����رتاوح�����ت بني 
كانت  اأن  بعد  والهبوط،  ال�سعود 
الثاين  ال��ي��وم  يف  ارت��ف��اع��ا  �سهدت 
ب�ساأن  ت���ف���اوؤل  و���س��ط  ال���ع���ام  م���ن 
والوليات  ال�سني  ب��ني  ال��ت��ج��ارة 

املتحدة.
ب���ور����س���ة ه���ون���غ كون  و����س���ج���ل���ت 
 ،0،3% ب���ن�������س���ب���ة  ان���خ���ف���ا����س���ا 
و�سنغافورة   ،0،1% و�سنغهاي 

%0،7، وبومباي 0،5%.
و�سيول  �سيدين  ب��ور���س��ات  ان  ال 
وتايبيه  وم���ان���ي���ل  وول��ي��ن��غ��ت��ون 

حققت مكا�سب.

وكانت �سركات الطاقة يف املنطقة 
ارتفعت  اإذ  الأك�����رب،  ال���راب���ح  ه��ي 
من  ب��اأك��رث  �سانتوز  �سركة  اأ�سهم 
ارتفعت  بينما  �سيدين،  يف   2%
اأ���س��ه��م ب��رتوت�����س��اي��ن��ا امل���درج���ة يف 
بن�سبة  ك����ون����غ،  ه���ون���غ  ب���ور����س���ة 

.2،8%
ارتفاعا  �سجلت  الأ���س��واق  وك��ان��ت 
الأمريكية  ال�����س��رب��ة  ان��ب��اء  ق��ب��ل 
اتفاق  ب�������س���اأن  ال���ت���ف���اوؤل  ب��ف�����س��ل 
ال���ت���ج���ارة ال�����س��ي��ن��ي الأم����ريك����ي 
وتخفيف �سيا�سات البنك املركزي 
ب�ساأن  القلق  وانخفا�ص  النقدية 

بريك�ست.
وق������ال ���س��ت��ي��ني ل���ون���غ م����ن بنك 
من  قلقون  امل�ستثمرون  ميزوهو 
�سيتدهور  اإي����ران  يف  ال��و���س��ع  اأن 
ب�����س��ب��ب اح��ت��م��ال ال����رد الإي�����راين 
امل��ح��ت��م��ل وال���ن���ا����ص ي���رغ���ب���ون يف 
خف�ص املخاطر قبل عطلة نهاية 
البور�سات  وك���ان���ت  الأ�����س����ب����وع. 
ال�سهر  يف  كبريا  ارتفاعا  �سجلت 
الأخ����رية، ول��ذل��ك ف���اإن ورود اية 
جلني  �سببا  ي�سكل  �سيئة  اأخ��ب��ار 

الأرباح .

لندن  بور�سة  انخف�ست  املبكرة 
وخ�سرت  ب��امل��ئ��ة   0،42 ب��ن�����س��ب��ة 
 0،52 بن�سبة  ب��اري�����ص  ب��ور���س��ة 
بور�سة  انخف�ست  بينما  ب��امل��ئ��ة 
 1،50 ب��ن�����س��ب��ة  ف��ران��ك��ف��������������ورت 

بلمئة.
النفط  ب���رم���ي���ل  ���س��ع��ر  وارت�����ف�����ع 
�سويت  )لي�����ت  اخل��ف��ي��ف  اخل�����ام 
�سباط/فرباير،  ت�سليم  ك����رود( 
التعاملت  يف  باملئة   4،3 بن�سبة 
الإلكرتونية لي�سل اإىل 63،84 
برميل  �سعر  ارتفع  بينما  دولراً، 
ت�سليم  ال�سمال  بحر  نفط  برنت 
اإىل  ب��امل��ئ��ة   4،4 اآذار/م�������ار��������ص، 

69،16 دولرا.
ت�ساعد  الرتفاع مع  و�سجل هذا 
النعكا�سات  امل�ستثمرين من  قلق 
ال�سرق  يف  ل���ل���ت���وت���ر  امل���ح���ت���م���ل���ة 
اإم�����دادات الذهب  الأو����س���ط ع��ل��ى 

الأ�سود.
جم���م���وع���ة  يف  امل����ح����ل����ل  وق����������ال 
اإيني�ص  ���س��ت��ي��ف��ن  اك�����س��ي��رتي��درز 
اأك����رب م���ن جم���رد �سفعة  الأم�����ر 
لإي��ران . واأ���س��اف اإن��ه ا�ستعرا�ص 
وا�سح  وا�ستفزاز  للقوة  ع���دواين 

يف  جديدة  حربا  ي�سعل  اأن  ميكن 
املنطقة .

�سهدت  ال��ن��ف��ط  ا����س���ع���ار  وك���ان���ت 
اأيلول/�سبتمرب  ارتفاعا كبريا يف 
النفط  بعد هجمات على من�ساآت 
انتاج  خف�ص  اإىل  اأدت  ال�سعودية 
الريا�ص من النفط اإىل الن�سف. 
م�سوؤولية  اي���ران  ت��رام��ب  وح��م��ل 
تلك الهجمات وكذلك م�سوؤولية 
تفجري ناقلت نفطية يف اخلليج 

العام املا�سي.
ت�ساعد  و����س���ط  الأزم���������ة  ت����اأت����ي 
املتحدة  ال��ولي��ات  بني  اخللفات 
اأعلن  اأن  بعد  ال�سمالية  وك��وري��ا 
ال��زع��ي��م ال���ك���وري ال�����س��م��ايل كيم 
جونغ اأون اأن بلده اأنهت الوقف 
النووية  ل��ل��ت��ج��ارب  الخ���ت���ي���ارّي 
البال�ستية  الأ���س��ل��ح��ة  وجت������ارب 
بعمل  متوعداً  ل��ل��ق��ارات،  العابرة 

�سد الوليات املتحدة.
وق�����ال اإي��ن��ي�����ص ا���س��ت��ي��ق��ظ��ن��ا على 
ع����امل اأق����ل اأم���ان���ا مم���ا ك����ان قبل 
هذا  اأ�سيف  اإذا  خ�سو�سا  �ساعات 
اجلزيرة  �س�����به  يف  التوت����ر  اإىل 

الكورية .

عوائد �سندات منطقة اليورو تهوي بفعل التوترات 
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و”الظفرة”   ”3 “اأف  فريقا  ت��األ��ق 
مناف�سات  يف  ال��ري��ادة  اعتليا  ال��ل��ذان 
اأوىل  ان��ط��لق  يف  �ساهني”  “جري 
بطولة  �سمن  ال�سيوخ  فئة  ج���ولت 
“التلواح  ب��ال�����س��ق��ور  لل�سيد  ف����زاع 
الرئي�سية” ملو�سم 2020-2019، 
بن  ح���م���دان  م��رك��ز  ينظمها  وال���ت���ي 
املوقع  يف  ال������رتاث  لإح���ي���اء  حم��م��د 
منطقة  يف  ل��ل��ب��ط��ولت  امل��خ�����س�����ص 
 16 حتى  وتتوا�سل  ب��دب��ي،  ال��روي��ة 
من  وا�سعة  مب�ساركة  اجل��اري  يناير 

داخل الدولة وخارجها .
�سماء  يف  ط����������رياً   104 وح�����ل�����ق 
اأن  املناف�سات بحثاً عن التفوق، على 
اأكرب  اأعداد  ت�سهد البطولة م�ساركة 
يناير   4 ال�سبت  اليوم  توا�سلها  مع 
�سمن  ج��ري  بيور  مناف�سات  ب��اإق��ام��ة 

فئة ال�سيوخ.
وحقق فريق الظفرة املراكز الثلثة 
وجاء  رم����ز،  ف���رخ  ���س��وط  يف  الأوىل 
 ”41 “اأ�ص  ال��ط��ري  الأول  ب��امل��رك��ز 
ثانية،   17،914 وق������دره  ب���زم���ن 
31” بزمن  “اأ�ص  ال��ث��اين  وب��امل��رك��ز 
الثالث  وباملركز  ثانية،   18،101
“اأ�ص 26” بزمن 18،326 ثانية.
ونال فريق “اأف 3” املراكز الثلثة 
ن��ق��دي، حيث  ���س��وط ف��رخ  الأوىل يف 
بي  “اآر  ال���ط���ري  الأول  امل���رك���ز  ن����ال 

ثانية،   18،497 بزمن   ”16 جي 
 ”346“ ال��ط��ري  ال���ث���اين  وب��امل��رك��ز 
وباملركز  ث��ان��ي��ة،   18،563 ب��زم��ن 
الثالث “اأ�ص 65” بزمن 18،574 

ثانية.
فريق  حقق  رئي�سي،  فرخ  �سوط  ويف 
بوا�سطة  الأول  امل���رك���ز   ”3 “اأف 
 18،065 وق��دره  بزمن   ”361“
فريق  ال�����ث�����اين  وب����امل����رك����ز  ث����ان����ي����ة، 
91” بزمن  “اأ�ص  بوا�سطة  الظفرة 
الثالث  وباملركز  ثانية،   18،165
“اأف 3” بوا�سطة “اأ�ص 70” بزمن 

ثانية.  18،223

ويف ���س��وط ج��رن��ا���ص رئ��ي�����س��ي، حقق 
الأوىل،  ال��ث��لث��ة  امل��راك��ز   ”3 “اأف 
 ”991 “دي  ال���ط���ري  اأوًل  وج�����اء 
“اأ�سرع  ث��ان��ي��ة   17،109 ب���زم���ن 
“اأمتار”  اليوم”، وثانياً  زمن خلل 
“اإيه 2”  ب17،137 ثانية، وثالثاً 

ب17،434 ثانية.
“اأف  ويف �سوط جرنا�ص رم��ز، حقق 
الطري  بوا�سطة  الأول  امل��رك��ز   ”3
17،485 ثانية  اأت�ص” بزمن  “اأ�ص 
بالطري  ال��ف��ري��ق  نف�ص  ث��ان��ي��اً  وج���اء 
ثانية،   17،569 ب���زم���ن   ”3“
وباملركز الثالث فريق “واي اإل اأ�ص” 

بالطري “بي 68” بزمن 17،590 
ثانية.

خيمة احلدث بحلة جديدة
املخ�س�سة  ال��ذك��ي��ة  اخليمة  ظ��ه��رت 
لإق�����ام�����ة م���ن���اف�������س���ات ال���ب���ط���ول���ة يف 
منطقة الروية، بحلة جديدة، جعلت 
امل�ساركني  جميع  اإعجاب  تنال  منها 
و�سيوف احل���دث، وذل��ك م��ن خلل 
اإعادة توزيع امل�ساحات لإتاحة املجال 
عرب  املناف�سات  متابعة  لل�سقارين 
ال�سا�سات العملقة، اإىل جانب اإقامة 
والتحكيم  للمناف�سات  اإدارة  م��رك��ز 

وتوفري  امل���وا����س���ف���ات،  اأح�����دث  وف����ق 
ال�����س��ي��اف��ة وجميع  اأف�����س��ل خ��دم��ات 

الحتياجات التي تلزم الزائرين.
اإبراهيم  �سعاد  اأف���ادت  ال�سدد  ب��ه��ذا 
اإدارة ال��ب��ط��ولت يف  دروي�����ص، م��دي��ر 
ب���ن حم��م��د لإحياء  م��رك��ز ح���م���دان 
الرتاث اأن بطولت ال�سيد بال�سقور 
ال�سقارين  ي��ج��م��ع  م��ل��ت��ق��ى  ب���ات���ت 
ريا�سة  ملتابعة  وال��زائ��ري��ن  وال��ه��واة 
يف  عاملية  مب�ستويات  تتمتع  حملية 
بف�سل  ذلك  وكل  والتنظيم،  الإدارة 
ال�سيخ  �سمو  الدعم اللحمدود من 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د بن 

دبي،  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم،  اآل  ���س��ع��ي��د 
وق���ال���ت: فكرة  ورع������اه،  ح��ف��ظ��ه اهلل 
اخل���ي���م���ة ه�����ذا امل���و����س���م ت������دور حول 
امل��رك��ز واإدارات���ه  اأع��م��ال  عر�ص كافة 
امل�ستمرة يف عملية احلفظ وال�سون، 
ال��ب��ن��اء يف جميع  ب��ال��ت��ن��وع  وت��ت�����س��م 
الأن�سطة  املجتمعية وت�سم  املجالت 
والبحوث  وال��ب��ط��ولت  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
التي  النوعية  واملبادرات  والدرا�سات 
كما  م�سريته،  خ��لل  املركز  اأطلقها 
لت�سفح  اإلكرتونية  من�سات  �سممنا 
اإ�سدارات  واأح����دث  امل��ت��و���س��ف  ك��ت��اب 

املركز: كتاب ال�سنع.

االنطالقة
من جانبه، علق دميثان بن �سويدان، 
لل�سيد  ف��زاع  ب��ط��ولت  جلنة  رئي�ص 
بقوة  انطلق  امل��و���س��م  ب���اأن  بال�سقور 
امل�ساركني  اجتهاد  بف�سل  و�سل�سة 
وقال:  املعنية  العمل  ف��رق  وت��ف��اين 
خ��ط��ط و���س��ع��ت م��ن��ذ اأع�����وام م�ست 
ونحن اليوم ن�سري على نهجها لرنى 
على اأر�ص الواقع ثمرة جناح نفتخر 
بطولة  اأول  ن��ظ��م��ن��ا  ع��ن��دم��ا  ب���ه���ا. 
ل  التحكيم  جلنة  اأع�ساء  ع��دد  ك��ان 
حكماً،   18 لدينا  واليوم   3 يتجاوز 

ع���دي���دة  م����واق����ع  يف  ت���وزي���ع���ه���م  مت 
وبف�سل دقة التحكيم مل نعد ن�سهد 
اعرتا�سات من قبل املت�سابقني، كما 
���س��اه��م��ت ال�����س��ا���س��ات اخل��ا���س��ة بنقل 
ال�����س��ب��اق وع��ر���ص ال��ن��ت��ائ��ج يف اإجناح 
ومكانته  يليق  مبا  وعر�سه  احل��دث 

الإقليمية والدولية.
 

�صاهد على الع�صر
وقال خليفة بن جمرن، قائد فريق 
عدد  بح�سد  ���س��ع��داء  ن��ح��ن   :3 اأف 
كبري من املراكز الأوىل يف امل�سابقات 
ن�سهد  باأننا  �سك  ول  بدايتها،  منذ 
مما  للفرق،  عالية  م�ستويات  اليوم 
ونعي�ص  ال��ل��ح��ظ��ات  ن��رتق��ب  يجعلنا 
احل������دث ب��ت��ف��ا���س��ي��ل��ه. اأن������ا اأف���خ���ور 
البطولة  ت�سهدها  التي  بالتطورات 
اأول  من  كنت  فاأنا  الآخ���ر،  تلو  عاما 
واأذك��ر عندما كانت  املت�سابقني فيها 
ت�ستخدم ال�ساعات اليدوية للتوقيت 
ال�سباق  م�����س��م��ار  وك����ان  وال��ت��ح��ك��ي��م 
امل�سارات  ت��و���س��ع  اأن  ق��ب��ل  م��ف��ت��وح��اً 
لتحديد م�سار الطري. اأما يف الوقت 
ف��زاع لل�سيد  ف��اإن بطولت  احل��ايل، 
ب���ال�������س���ق���ور، ت��ع��ت��رب وج���ه���ة رائ������دة، 
ل��لأج��ي��ال اجلديدة  ك��ب��ريا  وح��اف��زا 
بهويتهم  والع��ت��زاز  ال�سقارة  لتعلم 

الوطنية.  

•• ال�سارقة-الفجر

ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة �سمن  اأ���س��ه��م��ت 
خ��ط��ط��ه��ا وروؤاه���������ا امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف 
وامل�ساندة  ال���دع���م  اأوج������ه  ت���ق���دمي 
التي  الريا�سية  الفعاليات  ملختلف 
2019م يف  جرى تنفيذها يف عام 
ال�سارقة  ب��اإم��ارة  احلمرية  منطقة 
ك�سريك  ت��واج��ده��ا  على  وح��ر���س��ت 
الفعاليات  م���ن���ظ���وم���ة  يف  ف����اع����ل 
الريا�سية املنفذة توا�سل لأدوارها 

املتوا�سلة جتاه املجتمع .
2019م  ع��ام  ع��ن  ال�ستار  واأ���س��دل 
احلمرية  ب��ل��دي��ة  جن��ح��ت  اأن  ب��ع��د 
تقدمي  يف  ك������وادره������ا  خ������لل  م����ن 
للفعاليات  اللوج�ستي  الدعم  اأوجه 
ال��ري��ا���س��ي��ة يف منطقة  والأن�����س��ط��ة 

���س��ورة مثالية  احل��م��ري��ة وق��دم��ت 
لل�سريك املجتمعي الداعم للريا�سة 
كون الريا�سة اأ�سلوب حياة املجتمع 

وطريق تقدم اأفراده .
فعاليات  و���س��م��ن  الإط����ار  ه���ذا  ويف 
ا�ستكملت  الريا�سية  2019م  عام 
املجال  يف  جهودها  احلمرية  بلدية 
مثال  ���س��رب��ت  اأن  ب��ع��د  ال��ري��ا���س��ي 
رائعا للتكامل املوؤ�س�سي بني اللجان 
اأكرث  منذ  الريا�سية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
من عام ليكون عام 2019م �ساهدا 
والدعم  الكبري  التوا�سل  هذا  على 
ال��ك��ب��ري وال���ت���واج���د ال��ك��ث��ي��ف خللق 

مناخ ريا�سي ناجح.
وع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ه��ج ���س��ارك��ت بلدية 
احل��م��ري��ة يف ت��ن��ظ��ي��م ���س��ب��اق جري 
احل���م���ري���ة ال�����س��اط��ئ��ي امل��ن��ظ��م من 

و�سهد  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�ص 
كبرياً،  وا���س��ع��ة وجن���اح���اً  م�����س��ارك��ة 
وفعالياته  ف���ئ���ات���ه  ع�����رب  واأت�����������اح 
اجلن�سيات  جميع  م�ساركة  املتنوعة 
وال��لع��ب��ني م���ن خم��ت��ل��ف اجلهات 
والهيئات  املدار�ص  وطلبة  والأندية 
وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى �ساطئ 
م��دي��ن��ة احل��م��ري��ة اخل�����لب، حيث 
العديد  احل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة  ق���دم���ت 
والفنية  اللوج�ستية  اخلدمات  من 

لإجناح ال�سباق.
ب��ط��ول��ة ماراثون  و���س��ارك��ت يف  ك��م��ا 
الإم������ارات ل��ل��دراج��ات امل��ائ��ي��ة التي 
منطقة  �����س����اط����ئ  ع����ل����ى  اأق����ي����م����ت 
احل��م��ري��ة ب��ال�����س��ارق��ة، ح��ي��ث �سهد 
عبدالعزيز  ال�سيخ  م�ساركة  ال�سباق 
علي  وح�����س��ور  النعيمي  حميد  ب��ن 

اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  امل��دف��ع  ���س��امل 
للريا�سات  ال���دويل  ال�سارقة  ن��ادي 
عام  اأم��ني  فلكناز  وم��ه��رة  البحرية 
احتاد الإمارات للريا�سات البحرية 
و���س��امل ال��رم��ي��ث��ي م��دي��ر ع���ام نادي 
للريا�سات  ال���������دويل  اأب����وظ����ب����ي 

اإدارة  واأع�����س��اء جم��ل�����ص  ال��ب��ح��ري��ة 
ن���ادي ال�����س��ارق��ة ال��ب��ح��ري، وقدمت 
ك��اف��ة اخل��دم��ات اللزمة  ال��ب��ل��دي��ة 
لإجن�������اح ال�������س���ب���اق وت���وث���ي���ق عرى 
الدويل  ال�سارقة  ن��ادي  مع  التعاون 

للريا�سات البحرية.
تعزيز  ع���ل���ى  ال���ب���ل���دي���ة  وح���ر����س���ت 
وجودها يف منا�سبات الأيام الوطنية 
مع نادي احلمرية الريا�سية واإقامة 
وامل�����س��ارك��ة يف  ال��ن��ادي  يف  فعالياتها 
ال�����س��ي��ف��ي لأب���ن���اء وبنات  ال��ن�����س��اط 
احل��م��ري��ة ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات �سيف 
وغريها  احلمرية  بنادي  احلمرية 
من امل�ساركات الرثية التي �ساهمت 
يف دع�����م رواف��������د ال���ري���ا����س���ة وف���ق 

تطلعات بلدية احلمرية .
اإجناز  على  البلدية  واأ���س��رف��ت  كما 

مم�����س��ى احل���م���ري���ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
جاهزا  ليكون  الخت�سا�ص  جهات 
على  الريا�سة  ممار�سي  ل�ستقبال 

�ساطئ احلمرية .
احلمرية  ب���ل���دي���ة  وو����س���ع���ت  ك���م���ا 
ك���اف���ة  يف  ل����ل����م���������س����ارك����ة  خ����ط����ط����ا 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���س��ي��ة خ���لل عام 
2020م لتكون �سريكا حموريا مع 
اجلهات املنظمة والراغبة يف تنظيم 
احلمرية  يف  الريا�سية  الفعاليات 
الريا�سة  دع���م  ل��دوره��ا يف  ت��اأك��ي��دا 
الريا�سية  والفعاليات  والن�سطة 

املتنوعة .
را�سد  مبارك  اأك��د  ال�سدد  ه��ذا  ويف 
ال�سام�سي مدير بلدية احلمرية اأن 
عام 2019م كان حافل بامل�ساركات 
ال��ري��ا���س��ي��ة ل��ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة من 

بتنفيذ  امل�����س��ارك��ة  يف  خطط  خ��لل 
البطولت  لإقامة  الأج��واء  وتهيئة 
ال��ري��ا���س��ي��ة يف منطقة  والن�����س��ط��ة 
على  قطعته  ملا  ا�ستمرارا  احلمرية 
نف�سها يف الأعوام ال�سابقة من دعم 

الن�سطة الريا�سية وتنميتها .
بلدية  اأن  ال�������س���ام�������س���ي  واأو������س�����ح 
احل����م����ري����ة ل�����ن ت����دخ����ر ج����ه����دا يف 
الجتماعية  م�سوؤوليتها  ت��وا���س��ل 
ال�سارقة  جم��ل�����ص  م��ع  و���س��راك��ات��ه��ا 
ال�����ري�����ا������س�����ي ون������������ادي احل����م����ري����ة 
وكذلك  ال��ري��ا���س��ي��ة  والحت���������ادات 
لها  يكون  اأن  البحرية يف  الن�سطة 
وطيد ال�سلة يف دعم تلك الأن�سطة 
الريا�سية والتي تعود بثمارها على 
موقع  وتعزيز  املجتمع  اأف��راد  كافة 
احل���م���ري���ة ك��م��ن��ط��ق��ة مم���ي���زة على 

اخلارطة الريا�سية .
واأ�سار ال�سام�سي يف هذا ال�سياق باأن 
اأن  على  حري�سة  احل��م��ري��ة  بلدية 
تعزز من ممار�سة الريا�سة البدنية 
املجتمعية  ل��ل��ق��ط��اع��ات  وال��ن��ف�����س��ي��ة 
م��ن خ���لل ال��ب��ط��ولت والأح�����داث 
املنظمة كونها تعد �سرورة ق�سوى 
ل��ل��ري��ا���س��ة م���ن م��ن��اف��ع �سحية  مل���ا 
حتر�ص  ول��ذل��ك  وبدنية  وج�سدية 
يف  املحلية  امل�ساركات  على  البلدية 
وتقف  التناف�سية  الريا�سة  �ساحات 
اللوج�ستي  امل��ن��اخ  لتهيئة  ب��دوره��ا 
ليكون  �ساهداً على اهتمام البلدية 
2020م  عام  اأن  موؤكدا  بالريا�سة 
اخلدمات  ت��ل��ك  ت��وا���س��ل  ���س��ي�����س��ه��د 
امل���ق���دم���ة ل���ل���ق���ط���اع ال���ري���ا����س���ي يف 

منا�سطه املنفذة .
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•• دبي –الفجر: 

مع  �سنة   18 حت��ت  ل��ل�����س��اب��ات  منتخبنا  ت��ع��ادل 
يف   ، اأه��داف  دون  �سلبياً  الأردن  منتخب  نظريه 
املباراة التي جرت اأم�ص على �ستاد مدينة خليفة 

لبطولة   امل��ج��م��وع��ات  دور  خ��ت��ام  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة 
حل�ساب  البحرين  مملكة  يف  املقامة  اآ�سيا  غ��رب 

املجموعة الأوىل.
وفقد منتخبنا “ ثالث املجموعة الأوىل “ فر�سة 
ل��ب��ط��ول��ة غرب  ال��ن��ه��ائ��ي  ل��ل��دور ن�سف  ال��ت��اأه��ل 

ل�سالح  مالت  التي  الأه���داف  ف��ارق  ب�سبب  اآ�سيا 
منتخب الأردن “ الثاين” بعد ت�ساويهما يف عدد 
النقاط “4 نقاط” ، فيما ت�سدر منتخب لبنان 

املجموعة الأوىل بر�سيد 9 نقاط.
العراق  منتخب  على  ف��از  ال�سابات  اأبي�ص  وك��ان 

 ، للبطولة  الفتتاحية  املباراة  “ يف   2 –  4 “
اجلولة  م��ب��اراة  يف  لبنان  منتخب  اأم���ام  وخ�سر 

الثانية “ 3 – 1 » .
ويواجه منتخبنا منتخب الكويت يوم غد الأحد 
يف مباراة حتديد املركزين اخلام�ص وال�ساد�ص .

ي�اجه منتخب الك�يت ي�م غد االأحد يف مباراة املركز اخلام�ض

منتخبنا لل�سابات يتعادل �سلبيًا مع الأردن

اللعبني حممد جمال و�سبيل  ر�سميا مع  الإم���ارات  ن��ادي  تعاقد 
غازي حتى اآخر املو�سم ، وقد اأجرى اللعبني الفح�ص الطبي قبل 
خليل  بح�سور  مت  التوقيع  النادي،  ك�سوفات  على  ر�سمياُ  التوقيع 
اإبراهيم الطويل ع�سو جمل�ص الإدارة امل�سرف العام على الفريق 

الأول لكرة القدم.
مبا�سرة  العقد  توقيع  بعد  التدريبات  يف  اللعبان  انخرط  وق��د 
وعربا عن �سعادتهما بالن�سمام اإىل قلعة ال�سقور موؤكدين  اأنهما 
على ا�ستعداد لتقدمي كل الإ�سافة للفريق، وقد �سبق للعب �سبيل 

غازي اللعب لل�سقور وغادر اإىل فريق حتا وعاد مرة اأخرى لرتداء 
تربط  ال��ت��ي  الطيبة  ال��ع��لق��ة  ي��دل على  وه���ذا  الأخ�����س��ر  قمي�ص 

اللعبني بقلعة ال�سقور مما �سجعه للعودة للبيت الأخ�سر.
الإدارة  جمل�ص  ع�سو  ال��ط��وي��ل  اإب��راه��ي��م  خليل  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
نادي  خطوة  اإن   ، ال��ق��دم  لكرة  الأول  الفريق  على  ال��ع��ام  امل�سرف 
الإم��ارات بالتعاقد مع اللعبني حتى نهاية املو�سم مهمة يف هذا 
واعترب  �سفوفه،  يف  للتدعيم  الإم���ارات  فيها  يحتاج  التي  الوقت 
يف  الإم����ارات  ن��ادي  لطموحات  مهما  دعما  معهما  العقود  توقيع 

املميزين،  اللعبني  من  كونهم  الريا�سي  للمو�سم  الثاين  ال��دور 
واأعرب عن متنياته لهم بالتوفيق يف م�سريتهم الكروية اجلديدة 
الفريق  اأو�سح م�سرف  كما  املقبلة،  الفرتة  الإم���ارات يف  ن��ادي  مع 
باأن التعاقد معهما مت بالت�ساور مع مدرب الفريق جوجيكا الذي 
ميلك املعرفة والدراية باإمكانيتهما، كما تقدم م�سرف عام الفريق 
بخال�ص ال�سكر والتقدير اإىل اإدارة حتا على ت�سهيل مهمة التعاقد 
والتعاون  الطيبة  العلقة  م��دى  على  دليل  وه��ذا  اللعبني  م��ع 

البناء الذي يجمع اإدارتي الإمارات وحتا.

الإمارات يتعاقد مع حممد جمال و�سبيل غازي

بلدية احلمرية دعمت الفعاليات الريا�سية خالل عام 2019م وتوؤكد على موا�سلة دورها يف رفد خمتلف الفعاليات الريا�سية يف عام 2020
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الفجر الريا�ضي

جونيور  ب��ورت��ر  مايكل  ال�ساب  �سجل 
يف  ر�سيد  اأع��ل��ى  حمققا  نقطة   25
م�����س��ريت��ه الح���رتاف���ي���ة وق����اد فريقه 
ل��ل��ف��وز ع��ل��ى م�سيفه  ن��اغ��ت�����ص  دن��ف��ر 
فيما   ،116-124 باي�سرز  انديانا 
على  كليبريز  اأجن��ل��ي�����ص  ل��و���ص  ت��ف��وق 
 112-126 ب��ي�����س��ت��ون��ز  دي����رتوي����ت 
اللقب  وم���ي���ام���ي ه��ي��ت ع��ل��ى ح���ام���ل 
دوري  يف   76-84 راب��ت��ورز  تورونتو 

كرة ال�سلة المريكي للمحرتفني.
يف املباراة الوىل، دخل بورتر من على 
دكة البدلء واأح��رز 11 حماولة من 
 91،7 بلغت  بن�سبة جناح   ،12 اأ�سل 
ال��ف��وز بعد  دن��ف��ر اىل  امل��ئ��ة، ليقود  يف 
بداية بطيئة يف اللقاء وعقب خ�سارته 
اأم������ام هيو�سن  ال�����س��ن��ة  راأ�������ص  ل��ي��ل��ة 

روكت�ص.
وقال بورتر )21 عاما( بعد املواجهة 
“لقد �سعرت براحة على اأر�ص امللعب، 
ال��ع��ام على هذا  ن��ب��داأ  اأن  م��ن ال��رائ��ع 
ال��ن��ح��و. اإن���ه ���س��ع��ور رائ���ع واأن����ا ممن 

لزملئي ومدربي«.
قبل  نقطة   14 بفارق  باي�سرز  تقدم 
ح�����وايل اخل��م�����ص دق���ائ���ق م���ن نهاية 
الربع الول، وتعر�ص ناغت�ص لنك�سة 
م�سكلة  يف  نيكول  ال�سربي  ب��دخ��ول 
اأخطاء  ثلثة  ارتكابه  بعد  الخ��ط��اء 
ال�سوط  يف  دق����ائ����ق  ث����م����اين  خ�����لل 

الول.
النتيجة  يف  م��ت��خ��ل��ف��ا  دن���ف���ر  وب���ق���ي 
اىل ح��ني ثلثية غ���اري ه��اري�����ص مع 
ان��ط��لق ال��رب��ع ال��ث��ال��ث ال��ت��ي منحت 

التقدم لفريقه 72-73.
الربع  يف  ن���ق���اط   10 ب���ورت���ر  ���س��ج��ل 
يوكيت�ص ثماين  اليها  اأ�ساف  الثالث، 
ليدخل  ال�22  نقاطته  جم��م��وع  م��ن 
ال��رب��ع الخ����ري متقدمني  ال�����س��ي��وف 

.88-92
بت�سجيله  الخ��ري  الربع  دنفر  افتتح 
ومل  للخ�سم  �ست  مقابل  نقطة   11
ينجح باي�سرز بقيادة جريميي لمب 

الذي اأنهى اللقاء بر�سيد 30 نقطة، 
يف ا�ستعادة توازنه.

�سجل يوكيت�ص 20 نقطة يف غ�سون 
الربعني الثالث  يف  فقط  دقيقة   16
ناغت�ص  حتقيق  يف  لي�ساهم  وال��راب��ع 

فوزه الثالث يف اأربع مباريات.
وبات يف ر�سيد الفريق 24 فوزا و10 
هزائم هذا املو�سم يف املركز الثاين يف 
لو�ص  على  متقدما  الغربية،  املنطقة 
اأجن��ل��ي�����ص ك��ل��ي��ب��ريز ال���ث���ال���ث، ال���ذي 
يف  بي�ستونز  دي��رتوي��ت  �سيفه  اأ�سقط 

الليلة ذاتها 112-126.
و�سجل مونرتزيل هارل ولو وليام�ص 
و22 نقطة على التوايل  نقطة   23
من دك��ة ال��ب��دلء وعو�سا خ��روج بول 
بداعي  ال����ث����اين  ال�������س���وط  يف  ج������ورج 
يف  و�ساهما  ال��رك��ب��ة،  اأوت���ار  يف  ا�سابة 
-37 بي�ستونز  على  فريقهما  تفوق 
16 يف الربع الثالث ليحكم كليبريز 

قب�سته على اللقاء.
تواليا  ال��ث��اين  ف���وزه  كليبريز  وح��ق��ق 
اربعة  حت��ق��ي��ق��ة  م��ن��ذ  الوىل  ل��ل��م��رة 

و14   8 بني  التوايل  على  انت�سارات 
كانون الأول-دي�سمرب الفائت.

هذا وحقق ميامي هيت بداية مثالية 
للعام اجلديد باإ�سقاطه �سيفه حامل 
بنتيجة  راب����ت����ورز  ت���ورون���ت���و  ال��ل��ق��ب 
اأف�سل  اأدي��ب��اي��و  ب��ام  وك��ان   .76-84
امل�سجلني لأ�سحاب الر�ص بتحقيقه 
و14 متابعة م�ساهما يف  نقطة   15
تفوق هيت 21-16 يف الربع الخري 
متقاربة،  م���ب���اراة  يف  ف���ائ���زا  ل��ي��خ��رج 
معززا �سجله القيا�سي على اأر�سه اىل 

فقط. واحدة  وخ�سارة  فوزا   16
الف�سل  اي���ب���اك���ا  ����س���ريج  ك�����ان  ف��ي��م��ا 
و10  نقطة   19 بر�سيد  هيت  ل��دى 
غياب  ا����س���ت���م���رار  ظ����ل  يف  م���ت���اب���ع���ات 
ال�سباين مارك غازول والكامريوين 

با�سكال �سياكام بداعي ال�سابة.
ت��األ��ق ال��ف��رن�����س��ي رودي  يف ���س��ي��ك��اغ��و، 
غوبري يف الثواين الخرية وقاد يوتا 
جاز اىل فوز �سعب على بولز بنتيجة 
اأف�سل  غ��وب��ري،  واأج���رب   .98-102
لعب مدافع يف جاز خلل مو�سمني، 

لعب �سيكاغو زاك لفني على اإهدار 
�سلة عندما كان يوتا متقدما 100-
قبل 25 ثانية من نهاية اللقاء.  98
و�سجل  امل��ت��اب��ع��ة  ال�����س��ي��وف  ال��ت��ق��ط 
دون����وف����ان م��ي��ت�����س��ل رم��ي��ت��ني حرتني 
م��ان��ح��ا ف��ري��ق��ه ال��ت��ق��دم ب���ف���ارق اربع 
ملحاولة  غ���وب���ري  وت�������س���دى  ن����ق����اط. 
اأخرى من لفني قبل 7،6 ثانية من 
مباراة  يف  فائزا  ج��از  ليخرج  النهاية 
 13 يف  التقدم  الفريقان  فيها  تبادل 

منا�سبة.
ب�17  اللقاء  اأنهى  وقال غوبري الذي 
ت�سديات  متابعة وثلثة   12 نقطة، 
للغاية،  قوي  فريق  اأنهم  نعرف  “كنا 
القيام  علّي  حتتم  ل��ذا  زاك،  �سيما  ل 

بواجبي وم�ساعدة زملئي«.
واأ�ساد الكرواتي بويان بوغدانوفيت�ص 
الذي �سجل 19 نقطة يف اللقاء، باأداء 
“اإنه مهم جدا  زميله غوبري معتربا 
يف ك��ل م��ب��اراة مب��ج��رد ت��واج��ده حتت 
ال��دخ��ول نحو  ي��ري��د  ك��ل م��ن  ال�سلة. 

ال�سلة، يغرّي ت�سديدته«.

دون�سيت�ص  لوكا  ال�سلوفيني  ووا���س��ل 
تاألقه و�سجل 31 نقطة و13 متابعة 
و�سبع متريرات حا�سمة ليقود فريقه 
�سيفه  على  للفوز  مافريك�ص  دال���ص 
بعد   ،111-123 ن��ت�����ص  ب��روك��ل��ني 
خ�سارته اأمام اأوكلهوما �سيتي ثاندر 

يف املباراة ال�سابقة.
و�سجل دون�سيت�ص )20 عاما(، الذي 
كل  ملباراة  اجلماهري  ت�سويت  ت�سدر 
الخري  الربع  نقطة يف   15 النجوم، 
الرابعة  اخل�سارة  مافريك�ص  ليلحق 

على التوايل بربوكلني نت�ص.
ويف املباريات الأخرى يف الأم�سية، فاز 
ت�سارلوت هورنت�ص خارج قواعده على 
 ،106-109 كافاليريز  كليفلند 
متربوولفز  ميني�سوتا  اأحل����ق  ف��ي��م��ا 
�ستايت  ب���غ���ول���دن  ج����دي����دة  خ�������س���ارة 
وف����از   ،84-99 اجل����ري����ح  ووري��������رز 
اوكلهوما �سيتي ثاندر على م�سيفه 
 103-109 �سبريز  انطونيو  �سان 
و�ساكرانتو كينغز على �سيفه ممف�ص 

غريزليز 123-128.

•• دبي –الفجر:

الريا�سيني  ن���خ���ب���ة  ���س��ي��ج��ت��م��ع 
اأول �سباق ماراثون  الإفريقيني يف 
دويل كبري لهذا العام وهو ماراثون 
���س��ت��ان��درد ت�����س��ارت��رد دب����ي  وال���ذي 
برعاية  يناير   24 ي��وم  �سينطلق 
�سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 

را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي.
�سولومون  الث��ي��وب��ي��ني  و���س��ي��ق��ود 
و�سيفو   )2:04:40( ديك�سي�سا 
مناف�سات   )2:04:44( ت�����ورا 
الفائزة  ت��ت�����س��در  ب��ي��ن��م��ا  ال���رج���ال 
ديجيفا  ورك�����ن�����������ص  ال���������س����اب����ق����ة 
ميغريتو  واليمو   )2:17:41(
ا من اإثيوبيا  )2:21:10( - اأي�سً
عندما  لل�سيدات  النخبة  �سباق    -

اأف�سل  العديد من  دبي  ت�ست�سيف 
العامل  يف  وال����ع����داءات  ال���ع���دائ���ني 

للمرة 21.
اأف�سل رقم �سخ�سي  ومع ت�سجيله 
عاملي 2:04:40 �سيكون ديك�سي�سا 
اأ�سرع  عاًما   25 العمر  من  البالغ 
وعلى  ال��ب��داي��ة.  خ��ط  على  ريا�سي 
الرغم من �سغر �سنه ن�سبيا ، اإل اأن 
الإثيوبي املوهوب قد اكت�سب خربة 
بعد  امل��اراث��ون  م�سافة  على  كبرية 

م�سرية ق�سرية يف امل�سمار.
، ف��ق��د فاز  20 ف��ق��ط  ال����  ���س��ن  ويف 
بجائزة ن�سف ماراثون �سان دييغو 
عاما   20 ال  ي��ت��ج��اوز  مل  وع��م��ره 
وق���د ���س��ج��ل اف�����س��ل رق���م �سخ�سي  
60:12 بينما بعد اأقل من عامني 
لأول  ورك�����ص  امل��اراث��ون  اإىل  انتقل 

مرة يف روت��ردام حيث احتل املركز 
الثاين ب� 2:06:22 .

ب�سكل  رك����ز   ، ذل����ك احل����ني  وم���ن���ذ 
 42.195 م�����س��اف��ة  ع��ل��ى  ك���ام���ل 
ك��ي��ل��وم��رًتا وح��ق��ق ف���وزه الأول يف 
���س��ب��اق امل���اراث���ون يف م��وم��ب��اي عام 
اأخرى  اأن يفوز مرة  قبل   2018
يف هامبورغ بعد ب�سعة اأ�سهر. لقد 
يف  ل��ه  ع��ام  اأف�سل  الآن  حتى  حقق 
اأم�سرتدام مع اأف�سل رقم ماراثون 
والذي   2:04:40 بلغ  �سخ�سي 
ي���ف���رق دق��ي��ق��ة واح������دة ف��ق��ط عن 
�سجل  يف  وال���ذي  القيا�سي  ال��رق��م 
دبي جيتانه مول  يف عام 2019.

اآخر  اأثيوبيا  اإن��ت��اج��ا  ت���ورا  ويعترب 
، وظهر  ال�����س��اع��دة  ال��ن��ج��وم  م���ن 
املاراثون املثري  لأول مرة يف �سباق 

املركز  ع��ل��ى  بح�سوله  ل��لإع��ج��اب 
الثاين ب� 2:09:26 يف �سيول عام 
2017. وقد ا�ستمتع تورا وهو ما 
زال بعمر 22 عاما باأف�سل يوم له 
يف ماراثون  �ستاندرد ت�سارترد دبي 
عام 2018 - عندما ا�ستفاد ب�سكل 
ال�سهري  ال�سريع  امل�سار  من  كامل 
اأف�سل  م��ن  كبرية  �سريحة  لنحت 
ما لديه ، وحت�سن رقمه باأكرث من 
 2:04:44 لي�سجل  دقائق   اأرب��ع 

ويح�سل على املركز ال�سابع. 
وم��ن��ذ ذل���ك احل���ني ، خ��ت��م ال�ساب 
الإث��ي��وب��ي ان��ت�����س��ارات امل���اراث���ون يف 
اف�سل  ،م�سجل  و�سنغهاي  ميلن 
رق����م ���س��خ�����س��ي ل��ن�����س��ف م���اراث���ون 
يف  اي���ر����ص  ب��وي��ن�����ص  يف   59:17

اأغ�سط�ص. 

اأ�سرع  �ستكون   ، الن�ساء  �سباق  ويف 
وركن�ص  التاريخ  يف  اإثيوبية  ام��راأة 
للفوز  املف�سله  املت�سابقه  ديجيفا 
بف�سل �سجل حت�سد عليه يف �سوارع 

دبي امل�سطحة وال�سريعة.
الفتاة  اأذه���ل���ت   ،  2017 ع����ام  يف 
البالغة من العمر 29 عاًما ال�سباق 
بالفوز يف دبي فيما كان اأول ظهور 
اأم��ام خرية  امل��اراث��ون  لها يف �سباق 
من املت�سابقني الذين لديهم خربة 
، حطمت  طويلة. وبعد م��رور عام 
حاجز 2:20 للمرة الأوىل ولكنها 
ا�سطرت اإىل القبول باملركز الرابع 
، يف ح��ني احتلت امل��رك��ز ال��ث��اين يف 
م��اراث��ون ���س��ت��ان��درد ت�����س��ارت��رد دبي 

رائع2:17:41. بزمن   2019
ومل تك�سر ديجيفا الرقم القيا�سي 

الإثيوبي مبقدار 15 ثانية فح�سب 
اأ�سرع وقت  ا  اأي�سً �سجلت  اإنها  بل   ،

يف تاريخ املاراثون لل�سيدات.
وم���ن امل��ت��وق��ع م�����س��ارك��ة اأك����رث من 
يف  وع����������داءة  ع�������داء   30،000
امل����اراث����ون ال��ت��اري��خ��ي مل��دي��ن��ة دبي 
ال����ذي ي��ق��ام حت���ت رع���اي���ة �ساحب 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  ال�سمو 
عهد  ويل   ، م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 

دبي.

�سي�سهد ال�سباق  يف ن�سخته احلادية 
والع�سرون - مرة اأخرى املت�سابقني 
مناف�سني  م����ع  امل����وق����ع  ن��ف�����ص  يف 
م�����س��ارك��ني ع��رب ث��لث��ة ���س��ب��اق��ات ، 
بطول   Fun Run �سباق  وه��ي 
4 كيلومرتات ، و 10 كيلومرتات 
وم�سافة   ، ك��ب��ري  ب�سكل  ال��رائ��ج��ة 

املاراثون التقليدية نف�سها.
وتتزايد قائمة امل�ساركني مع الوقت 
للم�ساركة  واخل����ارج  ال��داخ��ل  م��ن 

للم�ساركة  ريا�سي  ح��دث  اأك��رب  يف 
واحلا�سل  املنطقة  يف  اجل��م��اع��ي��ة 
املرتبة  ت�����س��ن��ي��ف  ع���ل���ى  ال���وح���ي���د 
الذهبية الرفيعة من قبل الحتاد 
 .)IAAF( الدويل لألعاب القوى
مي���ك���ن ل���ل���ع���دائ���ني ال����راغ����ب����ني يف 
اأي من  وامل�����س��ارك��ة يف  ال����س���رتاك 
عرب  بذلك  القيام  الثلث  الفئات 
www. الإن���رتن���ت ع��ل��ى امل���وق���ع

.dubaimarathon.org

•• دبي-الفجر: 

ان�سجاماً مع اأهداف خطة دبي 2021 بجعل دبي موطناً لأفراد متعلمني 
وم��ث��ق��ف��ني وم���وف���وري ال�����س��ح��ة، ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي بطولة 
منطقة  يف  ان�سبورتز  ن��ادي  يف   ،2019 الهيئة  مل��وردي  اخلام�سة  الكريكيت 
القوز بدبي، مب�ساركة 17 فريقاً موؤ�س�سياً، وجاء فريق �سركة �سان باور يف 

املركز الأول.
ونوه �سعادة : �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�ص التنفيذي لهيئة 

على  اأ�سفت  التي  املناف�سة  وروح  امل�ساركة  الفرق  بجهود  دبي  ومياه  كهرباء 
املباريات جواً من املرح والتحدي، �سمن برنامج مميز من الفعاليات املختلفة 
التي جمعت املوردين وعائلتهم وم�سجعيهم يف مكان واحد. واأكد �سعادته 
اأن هذه الفعاليات الريا�سية ت�سهم يف الرتقاء بعلقات التعاون املثمر مع 

املعنيني، مما ي�ساعد على حتقيق امل�سالح امل�سرتكة.
واأ�ساف �سعادته: “يف اإطار روؤيتنا باأن نكون موؤ�س�سة رائدة عاملياً م�ستدامة 
كافة  جتاه  املجتمعية  مب�سوؤوليتها  اللتزام  على  الهيئة  حتر�ص  ومبتكرة، 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سيدي  ل��روؤي��ة  تنفيذاً  �سعادتهم،  وحتقيق  املعنيني 

حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم 
كما نحر�ص على  عاملياً.  الأ�سعد  املدينة  دبي  اهلل، بجعل مدينة  رع��اه  دب��ي، 
الأن�سطة  الريا�سة، وحتفيزهم جلعل  املجتمع على ممار�سة  اأف��راد  ت�سجيع 
البدنية جزءاً اأ�سا�سياً من حياتهم اليومية نظراً لأهميتها يف تعزيز اأ�سلوب 
والتقارب  التناغم  روح  تعزيز  على  ع���لوة  باحليوية،  مفعم  �سحي  ح��ي��اة 

الإن�ساين والثقايف بني جميع اأفراد املجتمع«. 
اأهمية خا�سة نظراً  الريا�سية  الأن�سطة  الهيئة تويل  اأن  الطاير على  واأكد 
لدورها يف ن�سر البهجة وال�سعادة واحلفاظ على ال�سحة العامة. من جانبه، 

قال الدكتور يو�سف الأكرف، النائب التنفيذي للرئي�ص لقطاع دعم الأعمال 
مع  التوا�سل  لتعزيز  جهودها  مع  “ان�سجاماً  الهيئة:  يف  الب�سرية  وامل��وارد 
مفهوم  ل��رت���س��ي��خ  ا�سرتاتيجيتها  اإط����ار  ويف  وم���وردي���ه���ا،  ���س��رك��ائ��ه��ا  ج��م��ي��ع 
ال�سراكات ال�سرتاتيجية طويلة الأمد، نحر�ص على تعزيز مفهوم الطاقة 
بالتناف�ص،  مليئة  ريا�سية  اأج��واء  يف  للم�ساركة  املعنيني  وحتفيز  الإيجابية 
لكت�ساب ال�سلوك الريا�سي الذي يعزز روح التعاون امل�سرتك وحتقيق مفهوم 
امل�سوؤولية املجتمعية مع املوردين، وير�سخ روح ومفاهيم الإ�سرار والتحدي، 

واملناف�سة ال�سريفة، والإيجابية والرغبة يف الفوز فيما بينهم«.

هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم بطولة الكريكيت اخلام�سة ملوردي الهيئة 

هيت ي�صقط رابت�رز 

بورتر يقود ناغت�س للفوز على انديانا بال�سلة الأمريكية  

قائمة نخبة امل�صارك�ن يف ماراث�ن �صتاندرد ت�صارترد دبي تزداد تاألقا

اأ�سرع امراأة اإثيوبية على الإطالق وركن�س 
ديجيفا توؤكد م�ساركتها

الآونة  يف  ال��ك��ربى  الأوروب��ي��ة  الأن��دي��ة  اإدارات  ت�سعى 
اخلا�سة  ح�ساباتها  على  اأرق��ام��ه��ا  لتعزيز  الأخ����رية، 
يف و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، م���ن خ���لل �سم 
امل�ستطيل  عن  ف�سًل  عليها،  امل�سهورين  النجوم  اأبرز 

الأخ�سر.
وت�سعى الأندية خللق حالة من التوا�سل الدائم مع 
الجتماعي،  التوا�سل  م��واق��ع  خ��لل  م��ن  م�سجعيها 
العامل من حيث  اأندية على �سعيد   10 اأ�سهر  وهذه 
ن�سر  ما  بح�سب   ،2019 لعام  اجلماهريية  املتابعة 

موقع �سبوتنيك نقًل عن غول.
�سيتي مان�س�سرت   10-

ي�سل اإجمايل متابعي النادي الإجنليزي ل�61 مليون 
متابع، توزعوا كالتايل: 
تويرت: 7 مليون متابع

اإن�ستغرام: 16 مليون متابع
في�ص بوك: 38 مليون متابع

اآر�سنال  9-
ي�سل اإجمايل متابعي النادي الإجنليزي ل�69 مليون 

متابع، توزعوا كالتايل: 
تويرت: 15 مليون متابع

اإن�ستغرام: 16 مليون متابع
في�ص بوك: 38 مليون متابع

ليفربول  8-
ي�سل اإجمايل متابعي النادي الإجنليزي ل�69 مليون 

متابع، توزعوا كالتايل: 
تويرت: 13 مليون متابع

اإن�ستغرام: 21 مليون متابع
في�ص بوك: 35 مليون متابع

جريمان �سان  باري�ص   7-
ل�71 مليون  الفرن�سي  النادي  اإجمايل متابعي  ي�سل 

متابع، توزعوا كالتايل: 
تويرت:7.5 مليون متابع

اإن�ستغرام: 25.5 مليون متابع
في�ص بوك: 38 مليون متابع

ميونخ بايرن   6-

ل�73 مليون  الأمل���اين  ال��ن��ادي  اإج��م��ايل متابعي  ي�سل 
متابع، توزعوا كالتايل: 

تويرت: 4.5 مليون متابع
اإن�ستغرام: 19 مليون متابع

في�ص بوك: 49.5 مليون متابع
يوفنتو�ص  5-

ل�80 مليون  اإجمايل متابعي النادي الإيطايل  ي�سل 
متابع، توزعوا كالتايل: 
تويرت: 7 مليون متابع

اإن�ستغرام: 33 مليون متابع 
في�ص بوك: 40 مليون متابع

ت�سيل�سي  4-
ي�سل اإجمايل متابعي النادي الإجنليزي ل�81 مليون 

متابع، توزعوا كالتايل: 
تويرت: 13.5 مليون متابع

اإن�ستغرام: 19.5 مليون متابع
في�ص بوك: 48 مليون متابع

يونايتد مان�س�سرت   3-
ل�125  الإجن��ل��ي��زي  ال��ن��ادي  متابعي  اإج��م��ايل  ي�سل 

مليون متابع، توزعوا كالتايل: 
تويرت: 20 مليون متابع

اإن�ستغرام: 32 مليون متابع
في�ص بوك: 73 مليون متابع.

-2 بر�سلونة
ي�سل اإجمايل متابعي النادي الإ�سباين ل�213 مليون 

متابع، توزعوا كالتايل: 
تويرت: 31 مليون متابع

اإن�ستغرام: 79 مليون متابع
في�ص بوك: 103 مليون متابع.

مدريد ريال   1-
ي�سل اإجمايل متابعي النادي الإ�سباين ل�223 مليون 

متابع، توزعوا كالتايل: 
تويرت: 33 مليون متابع 

اإن�ستغرام: 80 مليون متابع
في�ص بوك: 110 مليون متابع 

»توب 10«.. اأكرث الأندية 
جماهرية على »�سو�سيال ميديا«
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•• دبي –الفجر:

يف  التدريبية  ح�س�سه  اأوىل  اأم�����ص  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأومل��ب��ي  منتخبنا  اأدى   
يف  للم�ساركة  الإع����دادي  مع�سكره  �سمن  بانكوك  التايلندية  العا�سمة 
الألعاب  دورة  اإىل  ب��دوره��ا  وامل��وؤه��ل��ة  �سنة   23 حت��ت  اآ�سيا  ك��اأ���ص  نهائيات 
2020 ، حيث يلعب منتخبنا يف املجموعة الرابعة اإىل  الأوملبية طوكيو 

جانب منتخبات فيتنام ، كوريا ال�سمالية والأردن .
اأحد امللعب الفرعية املخ�س�سة  اأقيم على  و�سارك يف املران الأول الذي 
لتدريبات منتخبنا كافة اللعبني الذين ا�ستدعاهم املدير الفني ما�سيج 
�سكورزا وهم : حمدان نا�سر البارود ، ماجد را�سد املحرزي ) احتاد كلباء 
اإبراهيم الظنحاين ، حممد را�سد احلمادي ، خالد عبدالرحمن  ( خالد 
الظنحاين ) بني يا�ص ( عبداهلل رم�سان بخيت ، خليفة مبارك احلمادي 

عبداهلل  عبدالرحمن   ، ال��ع��ام��ري  ب��ري��ك  زاي���د   ، العطا�ص  عمر  حممد   ،
ح�سن  خلفان   ) ال�سارقة   ( �سرور  اإبراهيم  ماجد   ) اجل��زي��رة   ( العامري 
 ) دب��ي  الأه��ل��ي  �سبال   ( عيد  خمي�ص  عيد   ، عيد  جمعة  حممد   ، ال��ن��وب��ي 
، علي عيد  ن��ادر م�سطفى  ، يحيى  فلح وليد جمعة ، حممد علي �ساكر 
غميل ) العني ( جا�سم يعقوب البلو�سي ، �سعيد علي �سويدان ) الن�سر ( 
عبداهلل اأنور العامري ، حممد ح�سن ال�سام�سي ، طحنون حمدان الزعابي 
، يحيى علي الغ�ساين ) الوحدة ( فار�ص خليل املرزقي ، علي �سالح عمرو 

، عبدالرحمن �سالح خمي�ص ) الو�سل ( .
مبارك  غ��امن  برئا�سة  اأم�����ص  �سباح  ب��ان��ك��وك  اإىل  و�سلت  البعثة  وك��ان��ت 
رئي�ص  القدم  لكرة  الإم���ارات  لحت��اد  النتقالية  اللجنة  ع�سو  الهاجري 
اجلهاز  اأع�����س��اء  ج��ان��ب  اإىل  الفنية  وال�����س��وؤون  الوطنية  املنتخبات  جلنة 
الإداري والفني واللعبني ، حيث ا�ستقبلها يف املطار وفد �سفارة الدولة 

يف بانكوك وعبدالقادر ح�سن امل�سرف الإداري للمنتخب الذي �سبق البعثة 
لرتتيب كافة الأمور اخلا�سة مبقر الإقامة وملعب التدريب وغريها من 

اجلوانب اللوج�ستية .
من جهته اأكد جمال بوهندي مدير منتخبنا الأوملبي اأن املع�سكر احلايل 
مُيثل اأهمية كربى كونه الأخري قبل خو�ص غمار النهائيات ، حيث �سيعمل 
اجلهاز الفني بقيادة البولندي ما�سيج �سكورزا على زيادة التجان�ص ما بني 
املباريات  بها  �سيخو�ص  التي  الأمثل  الت�سكيلة  اإىل  والو�سول  اللعبني 
من خلل احل�س�ص التدريبية وكذلك التجربة الودية التي �سيخو�سها 
اإىل  التوجه  قبل  املقبل  الثلثاء  يوم  التايلندية  الفرق  اأحد  مع  املنتخب 

مدينة بوريرام التي �ستحت�سن مباريات املجموعة الرابعة .
واأو�سح بوهندي اأن القائمة ت�سهد تواجد 27 لعباً اإل اأنها �ستتقل�ص اإىل 
الفني وذلك ح�سب لوائح  الجتماع  من  واحد  يوم  قبل  فقط  لعباً   23

البطولة التي تن�ص على ت�سجيل 23 لعباً فقط يف كل منتخب ، م�سرياً 
اأن اجلهاز الفني ف�سل ا�ستدعاء 4 لعبني حت�سباً لأي ظرف خا�سة واأن 
هناك لعبني م�سابني و�ستحدد مدى جاهزيتهم خلل اليومني املقبلني 

.
واأ�ساف بوهندي اأن املنتخب ي�سم يف �سفوفه نخبة من اللعبني املوهوبني 
مع  وكذلك  العربي  اخلليج  دوري  م�سابقة  يف  اأنديتهم  مع  ب��رزوا  الذين 
املنتخب الوطني الأول خلل ت�سفيات املونديال وهو الأمر الذي يدعونا 
البطولة واملناف�سة بقوة  اإيجابية يف هذه  نتائج  التفاوؤل نحو حتقيق  اإىل 

على اإحدى البطاقات املوؤهلة اإىل الأوملبياد .
ويفتتح منتخبنا م�سواره يف النهائيات مبواجهة منتخب فيتنام يوم 10 
يناير ، فيما يواجه منتخب كوريا ال�سمالية يوم 13 يناير على اأن يختتم 

مبارياته يف دور املجموعات مبواجهة الأردن يوم 16 يناير. 

ا�صتعدادًا لنهائيات كاأ�ض اآ�صيا حتت 23 �صنة

الأبي�س الأوملبي يوؤدي اأوىل ح�س�سه التدريبية يف بانكوك

يف  رغبتها  بر�سلونة،  ن��ادي  جماهري  اأب���دت 
الفرن�سي عثمان دميبلي عن  رحيل اجلناح 
���س��ف��وف ال��ف��ري��ق ال��ك��ات��ال��وين خ���لل فرتة 
ال�سيفية  اأو  احلالية  ال�ستوية  الن��ت��ق��الت 
ا�ستفادة  ع��دم  ظ��ل  يف  اأق�����س��ى،  بحد  املقبلة 
ال��ن��ادي م��ن خ��دم��ات ال��لع��ب ع��ل��ى الرغم 
ميتلكها  التي  والتهديفية  الفنية  القدرات 
ال��ب��ار���س��ا قادماً  ل�����س��ف��وف  ان�����س��م��ام��ه  م��ن��ذ 
“اآب”،  اأغ�سط�ص  يف  دورمتوند  برو�سيا  من 

مقابل 105 مليني يورو.
 3 اأن  دي��ب��ورت��ي��ف��و،  م��ون��دو  ذك���رت �سحيفة 

يف  يرغبون  بر�سلونة  بجماهري   4 ك��ل  م��ن 
عثمان  ع��ن  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ن��ادي  يتخلى  اأن 
دميبلي،  ويعر�سه للبيع، وذلك للعديد من 
امل�ستوى،  ثبات  عدم  مقدمتها  يف  الأ�سباب، 
وك����رثة الإ����س���اب���ات ال��ع�����س��ل��ي��ة ال��ت��ي يعانى 

منها.
بر�سلونة  ن����ادي  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ����س���اف���ت 
اأح������د ناديا  ي���رتق���ب و�����س����ول ع���ر����ص م����ن 
الإجنليزيني  يونايتد  ومان�س�سرت  ت�سيل�سي 
على  للموافقة  ي��ورو،  مليون   100 قيمته 

رحيل عثمان دميبلي.

وت��ع��ود عجلة احل��ي��اة ل��ل��دوران ف��ى امللعب 
ال�سبانية، اأم�ص اجلمعة، عقب انتهاء فرتة 
مباراتني  باإقامة  وذل��ك  ال�ستوية،  العطلة 
19 م���ن عمر  ���س��م��ن م��ن��اف�����س��ات اجل���ول���ة 
م�سابقة الدوري ال�سباين، حيث ي�ست�سيف 
بلد الوليد نظريه ليغاني�ص بقيادة املك�سيكي 
مع  اإ�سبيلية  يلعب  بينما  اأغ���ريي،  خافيري 
�سان�سيز  “رامون  مب��ل��ع��ب  ب��ل��ب��او  اأت��ل��ت��ي��ك 

بيزخوان«.
يف حني يلتقى اليوم ال�سبت فالن�سيا مع اإيبار، 
وخيتافى مع ريال مدريد، واأتلتيكو مدريد 

مع ليفانتي، واإ�سبانيول مع بر�سلونة، على 
الأحد،  غ��دا  اجل��ول��ة  مناف�سات  تختتم  اأن 
مايوركا،  ري���ال  م��ع  غ��رن��اط��ة  يلعب  عندما 
وديبورتيفو  فياريال،  مع  �سو�سيداد  وري��ال 
و�سيلتا فيغو مع  بيتي�ص،  ري��ال  األفي�ص مع 

اأو�سا�سونا.
“الليغا”  ترتيب  جدول  بر�سلونة  ويت�سدر 
بر�سيد 39 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتني 
اإ�سبيلية  على  نقاط  و5  ري��ال مدريد،  على 
ن���ق���اط على  ال���ث���ال���ث، و7  امل���رك���ز  ���س��اح��ب 

اأتلتيكو مدريد �ساحب املركز الرابع.

جماهري بر�سلونة تطالب ببيع دميبلي

اأكد الفرن�سي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، 
اأن جنم الفريق البلجيكي اإدين هازار �سيغيب عن م�سابقة 
ت�ست�سيفها  التي  القدم  كرة  يف  ال�سبانية  ال�سوبر  الكاأ�ص 

مدينة جدة ال�سعودية الأ�سبوع املقبل.
وجاء كلم زيدان يف موؤمتر �سحايف اجلمعة ع�سية مواجهة 
الدوري  م��ن  ع�سرة  التا�سعة  امل��رح��ل��ة  يف  خليتايف  فريقه 

املحلي، وهي الأوىل لليغا بعد العطلة ال�ستوية.
100 يف املئة من  “م�ستبعد بن�سبة  اإن هازار  وقال زيدان 
با�ستعادة  يتعلق  الأم��ر  معنا.  ي�سافر  لن  ال�سوبر.  الكاأ�ص 
الكاأ�ص  بعد  معنا  تدريجيا  يعود  ان  “اآمل  وتابع  عافيته«. 
بني  ال�سعودية  ج��دة  مدينة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  ال�سوبر” 
الثامن من كانون الثاين-يناير و12 منه. ويلقي ريال 
الأربعاء،  فالن�سيا  اللقب  حامل  ال��ك��اأ���ص  نهائي  ن�سف  يف 
الدويل  بطل  ب��ني  الثانية  النهائي  ن�سف  م��ب��اراة  ع�سية 

بر�سلونة واأتلتيكو مدريد.

وتعر�ص هازار الذي ان�سم اىل �سفوف النادي امللكي هذا 
توما  مواطنه  مع  احتكاك  اإث��ر  كاحله  يف  لإ�سابة  املو�سم، 
�سمن  ج��رم��ان  �سان  باري�ص  �سد  املواجهة  خ��لل  مونييه 
دوري اأبطال اأوروبا )2-2( يف 26 ت�سرين الثاين-نوفمرب 
)�سفر- الكل�سيكو  مواجهة  عن  بالتايل  وغ��اب  املا�سي، 
التقليدي بر�سلونة على ملعب كامب  الغرمي  �سفر( �سد 

نو يف 18 كانون الأول-دي�سمرب املا�سي.
اأ�سار اىل تعر�ص اللعب لكدمة  وكان الت�سخي�ص الأويل 
ت�ستوجب الراحة ملدة 10 اأيام، قبل ان يتبني باأنه م�ساب 
لي�ستمر  الأول-دي�سمرب  كانون  مطلع  يف  القدم  يف  ب�سعر 

غيابه حتى ال�سهر احلايل.
الإ�سباين،  ال���دوري  ترتيب  يف  الثاين  املركز  ري��ال  ويحتل 
املا�سيني.  املو�سمني  بطل  بر�سلونة  خلف  نقطتني  بفارق 
ويحل ريال �سيفا على خيتايف ال�سبت، يف يوم ي�سهد حلول 

النادي الكاتالوين �سيفا اأي�سا على اإ�سبانيول.

زيدان يوؤكد غياب هازار 
عن الكاأ�س ال�سوبر 

ال�سيتي ي�سعى لتجديد عقد فرناندينيو
مدافعه  على  �سيعر�ص  �سيتي  مان�س�سرت  ن��ادي  اأن  اإخبارية،  تقارير  اأك��دت 
احلايل  عقده  اأن  حيث  اآخ��ر،  ملو�سم  عقده  جتديد  فرناندينيو  الربازيلي 

�سينتهي يف �سيف 2020.
قادماً   ،2013 “ال�سيتيزنز” يف  ان�سم فرناندينيو )34 عاماً( ل�سفوف 
من �ساختار دونيت�سك الأوكراين، ويعد من اللعبني الأ�سا�سيني يف ت�سكيلة 

املدير الفني الإ�سباين للفريق، بيب غوارديول.
اأن غوارديول يرغب يف الحتفاظ  وذكرت ال�سحافة املحلية يف بريطانيا، 
بعن�سر اخلربة يف الفريق، مع اإمكانية الرحيل املحتمل لديفيد �سيلفا يف 

يونيو “حزيران” املقبل.
و�سارك فرناندينيو هذا املو�سم يف 22 مباراة مع ال�سيتي. 

�سرط اإريك�سن لالنتقال 
اإىل اإنرت ميالن

�سيتعنيِّ  الإيطايل  اإنرت ميلن  اأن  �سبورت،  ديللو  اأف��ادت �سحيفة لغازيتا 
البلجيكي روميلو لوكاكو، من  اأك��رب مما يح�سل عليه  رات��ب  عليه تقدمي 
اإىل  بالنتقال  اإريك�سن،  كري�ستيان  الدمناركي  توتنهام،  لعب  اإقناع  اأج��ل 

جوزيبي مياتزا.
يتقا�سى  “النرياتزوري”، حيث  راتب يف فريق  اأعلى  يح�سل لوكاكو على 
يورو يف �سورة مكافاآت. مليون   1.5 بالإ�سافة  �سنوياً،  يورو  مليون   7.5
احل�سول  اإن��رت  من  يطلب  اإريك�سن  اأن  اإيطالية،  �سحافية  تقارير  وذك��رت 

على راتب �سنوي �سايف يرتاوح قيمته بني 9 و10 مليني يورو.
واأ�سافت �سحيفة لغازيتا اأن اإنرت ميلن، �سيحتاج اإىل اإنفاق 10 مليني 

يورو اأخرى، فيما يخ�ص مكافاآت �ساحب )27 عاماً(، وعمولت �سفقته.
واأكدت ال�سحيفة الإيطالية اأن اإنرت �سيتطلع اإىل التعاقد معه يف ال�سيف 
جماناً، متى ينتهي عقده مع توتنهام؟، حيث ذكر اأنه ل يرغب يف جتديد 

تعاقده.
واأوردت تقارير �سحافية اإيطالية، اأن قطب مدينة ميلنو �سيكون بحاجة 
لتقدمي عر�ص بقيمة 20 مليون يورو اإىل “ال�سبريز” حال اأراد التعاقد 

مع اإريك�سن يف يناير “كانون الثاين”اجلاري، لكنه اأمر م�ستبعد حدوثه.

يرغب املدير الفني لفريق يوفنتو�ص الإيطايل، ماوري�سيو 
����س���اري، ب��ال��ت��ع��اق��د م��ع ع���دد م��ن ال��لع��ب��ني امل��وه��وب��ني يف 
على  باملناف�سة  ال�ستمرار  بهدف  ال�ستوي،  “املريكاتو” 

ال�سعيدين املحلي والأوروبي.
خطة “اليويف” يف املرحلة املقبلة �سم جنوم �سباب، لذلك 
ت�سع اإدارة النادي عينها على جنم باير ليفركوزن، الأملاين 
عر�ص  لتقدمي  يوفنتو�ص  �سيحتاج  لكن  ه��اف��ريت��ز،  ك��اي 
اأندية  ال�ساب مطلوب م��ن ع��دي��د م��ن  ل��ك��ون  ن��ظ��راً  ك��ب��ري، 

النخبة الأوروبية.
مع  التعاقد  يف  اأي�����س��اً  ت�سعى  العجوز”  “ال�سيدة  اأن  كما 

�سوبو�سلي،  دومينيك  املجري  �سالزبورغ،  بول  ريد  جناح 
اإدواردو  الفرن�سي  ري���ن،  م��ي��دان  متو�سط  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الهولندي  اإي���ن���ده���وف���ن،  يف  اإ�����ص  ب���ي  ك��ام��اف��ي��ن��غ��ا، وجن����م 
ريان  الهولندي  اأياك�ص،  و�سط  دونيل مالني، ولعب خط 
مان�س�سرت  ج��ن��اح  م��واط��ن��ه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  غ��راف��ي��ن��ب��ريغ، 

يونايتد، تاهيث ت�سونغ.
“ال�سياطني احلمر”  مع  عاماً   20 اللعب  وينتهي عقد 
كالياري  �سيواجه  يوفنتو�ص  اأن  بذكر  املُقبل.  ال�سيف  يف 
الثنني املقبل على ملعب األيانز �ستاديوم، حل�ساب اجلولة 

18 من مناف�سات الدوري الإيطايل. 

مواهب يرغب �ساري ب�سمها 
لتدعيم �سفوف يوفنتو�س
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الفجر الريا�ضي

مان�س�سرت  اأن  �سول�سكاير  غونار  اأويل  الرنوجي  امل��درب  اأك��د 
اخل�سارة  ع���ق���ب  فعل”  “برد  ل��ل��ق��ي��ام  ب���ح���اج���ة  ي���ون���اي���ت���د 

اأم�����ام اأر����س���ن���ال يف ال������دوري، ح���ني ي��ح��ل �سيفا 
مناف�سات  ���س��م��ن  ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون  ع��ل��ى 

لكرة  انكلرتا  كاأ�ص  من  الثالث  ال��دور 
القدم اليوم ال�سبت.

املرحلة  يف  اجل��دي��د  ال��ع��ام  مطلع  احلمر  ال�سياطني  وخ�سر 
املدفعجية  اأم��ام  ق��واع��ده  خ��ارج  ليغ”  ال�”برمري  من   21
بنتيجة �سفر2-، ولن تكون املهمة اأ�سهل اأمام الذئاب الذين 

اأخرجوهم من الدور ربع النهائي للم�سابقة املو�سم املا�سي.
املهمة  ي�سهلوا  لن  “اأنهم  عاما(   46( �سول�سكاير  واأك��د 
)ملعب  مولينو  يف  يل  الرابعة  امل��رة  �ستكون  علينا. 
الفوز  نحقق  ومل  ق��دوم��ي  منذ  ولفرهامبتون( 
املا�سي  امل��و���س��م  ليفربول  خ�سر  )ه��ن��اك(.  بعد 
املرحلة  يف   2-3( للتو  �سيتي  خ�سر  فيما 
اأن نثبت اأننا  يجب  لذا  الدوري(  من   19
اأداء  اأن نقدم  ن�ستحق الفوز هناك. علينا 

جيدا ونذهب بايجابية«.
ال��ذي توج  ال�سباق  ال��رنوج��ي  ال��دويل  وتابع 
عام  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  بلقب  يونايتد  م��ع 
امام  اخل�����س��ارة  ب��ع��د  ف��ع��ل  رد  “نريد   1999
ار�سنال، حيث قال اجلميع اننا قدمنا اداء �سيئا 
جدا. ولكن بالن�سبة يل كانت مباراة جيدة 

بني فريقني جيدين«.
ومن املتوقع اأن ي�سارك الواعد 
اأ�سا�سيا  ماي�سون غرينوود 
بعد  “وولفز”  اأم���ام 
يف  ا�سا�سيا  م�ساركته 
نيوكا�سل  م��واج��ه��ة 
حيث  ال����������������دوري  يف 
الفوز  خ���لل  ه��دف��ا  �سجل 
امام  ب��دي��ل  دخ��ل  فيما   1-4

ار�سنال.
ن�سج  “لقد  بغرينوود  ال��رنوج��ي  واأ���س��اد 
ك��ث��ريا. ب��ات اأق���وى ذهنيا وب��دن��ي��ا وه���ذا ما 
ت��ت��وق��ع��ه م���ن لع���ب ي��ب��ل��غ 18 ع���ام���ا. اإنه 
م��ع��ن��ا م��ن��ذ ق��راب��ة 12 ���س��ه��را وق���د ن�سج 
بطريقة رائعة، وباتت ثقته بنف�سه اأعلى 
الكربى.  املباريات  اأف�سل يف  وم�ستوياته 

خ��ا���ص ال��ع��دي��د م��ن امل��ب��اري��ات يف م�����س��اب��ق��ات ال��ك��اأ���ص وقدم 
م�ستويات جيدة«.

و�سطه  خ��ط  لع���ب  ج��ه��ود  �سهر  لنحو  ي��ون��اي��ت��د  و�سيفتقد 
لعملية  للخ�سوع  �سي�سطر  ال���ذي  ب��وغ��ب��ا  ب���ول  ال��ف��رن�����س��ي 
امل�ساألة  اأث���ارت  بعدما  الكاحل،  يف  اإ�سابة  ملعاجلة  جراحية 
ار�سنال  ام��ام  اخل�سارة  عقب  �سول�سكاير  ت�سريح  اإث��ر  ج��دل 

التي غاب عنها الفرن�سي بداعي ال�سابة.
وقال الرنوجي عقب الهزمية اأن “املحيطني” ببوغبا “اأي 
فريقه الطبي” ن�سحوه باإجراء العملية، ما اأُثار اأ�سئلة حول 

مدى تدخل ناديه بهكذا قرار.
ال ان �سول�سكاير كان حري�سا على التقليل من �ساأن وجود 
ب��اأمل يف  “�سعر  بوغبا  ان  م��وؤك��دا  ال�سابة  خ��لف حيال  اي 
عن  خمتلفة  ا�سابة  ان��ه��ا  ال���س��ع��ة.  لفح�ص  وخ�سع  كاحله 
الأوىل. وبالطبع عندما تقوم باأي فح�ص ت�ست�سري فريقك 
باأن  الن�سيحة  وك��ان��ت  ثانيا  راأي���ا  اأراد  لقد  اي�����س��ا.  الطبي 

يخ�سع للعملية«.
كانوا  ببوغبا  “املحيطني”  اإن  قوله  �سوؤال حيال  على  وردا 
هي  “كما  �سول�سكاير  اأو���س��ح  العملية،  اج���راء  ق���رار  خلف 
تثق  ال��ذي��ن  وال���س��خ��ا���ص  ج��ّراح��ك  ت�ست�سري  احل���ال عندما 
�سوء  ب�سبب  النحو”  ه���ذا  ع��ل��ى  تف�سريها  “مت  رمب���ا  ب��ه��م. 
لغتي النكليزية - هناك اأ�سخا�ص حولك تثق بهم وتتحدث 

اإليهم«.
الإ�سابات وخ�سعت لعمليات يف  “عندما عانيت من  واأردف 
الركبة، كان لدي اأ�سخا�ص اأ�ست�سريهم يف الرنوج وال�سويد، 

ولبوغبا اأي�سا اأ�سخا�ص يثق بهم، وهذا اأمر مهم«.
وغاب الفرن�سي املتوج مع منتخب بلده بلقب كاأ�ص العامل 
املو�سم عن �سفوف  لفرتات طويلة هذا  رو�سيا،  2018 يف 
اأ�سهر  ثلثة  قرابة  ومنها  الكاحل،  م�سكلة  ب�سبب  الفريق 
واتفورد  ام��ام  فريقه  خ�سارة  ل��دى  يعود  ان  قبل  متوا�سلة، 

�سفر2- يف 22 كانون الأول-دي�سمرب املا�سي.
الأخرية  الآون����ة  يف  �سحافية  ت��ق��اري��ر  حم��ور  بوغبا  و�سكل 
رجحت رغبته يف النتقال اىل ناٍد اآخر، ل�سيما ريال مدريد 

الإ�سباين الذي يدربه مواطنه زين الدين زيدان.

اأكد النجم ال�سويدي زلتان ابراهيموفيت�ص العائد اىل 
اأنه لن يكون جمرد متيمة لفريق كرة  �سفوف ميلن، 
القدم الإيطايل، بل يتطلع اىل تقدمي “اآخر جرعة من 
الأدرينالني” متوافرة لديه مل�ساعدته على اخلروج من 

تعرثه احلايل.
وقال زلتان لدى تقدميه ر�سميا يف مقر النادي “ل�ست 
هنا لأكون متيمة من اأجل الرق�ص مل�سجعي الفريق اىل 

جانب “ال�سيطان” “تعويذة ميلن«.
جرعة  اآخ����ر  اىل  “اأتطلع  امل��خ�����س��رم  امل��ه��اج��م  واأ����س���اف 
م��ن الأدري���ن���ال���ني ق��د ت��ك��ون متبقية ل����دي. يف ���س��ن��ي ل 
الثامنة  تبلغ  عندما  التحدي...  اىل  ال  التطلع  ميكن 
والثلثني وعلى الرغم من ذلك، يقوم ميلن بالتعاقد 
“املجيء اىل  معك، فهذا اأمر ل يح�سل دائما”، متابعا 
هنا يعني انني ل اأزال اأ�ستطيع تقدمي �سيء ما اأنا جاهز 

واآمل يف اللعب مبا�سرة«.
�ستة  لفرتة  ميلن  �سفوف  اىل  ابراهيموفيت�ص  وع��اد 
قدرت  �سفقة  يف  واح����دة،  �سنة  للتجديد  ق��اب��ل��ة  اأ���س��ه��ر 

قيمتها ب� 3،5 مليني يورو.
وك���ان ال��ع��م��لق ال�����س��وي��دي ق��د و���س��ل اأم�����ص اىل املدينة 
عن  داف��ع  ال��ذي  الفريق  �سفوف  اىل  عائدا  الإيطالية، 

األوانه بني العامني 2010 و2012.
ويف املو�سمني اللذين اأم�ساهما �سابقا مع الفريق، خا�ص 
هدفا،   42 خللها  �سجل  م��ب��اراة   61 ابراهيموفيت�ص 
و�ساهم يف اإحراز ميلن اآخر لقب له يف الدوري املحلي، 
معارا من  ك��ان  2010-2011 حني  وذل��ك يف مو�سم 
املو�سم  يف  ر�سميا  ين�سم  ان  قبل  الإ�سبانية،  بر�سلونة 

التايل.
اأجنيل�ص  ال�سويدي لعبا حرا منذ مغادرته لو�ص  وبات 

غالك�سي الأمريكي يف ت�سرين الثاين-نوفمرب املا�سي، 
بعد اأن ان�سم اىل �سفوفه يف اآذار-مار�ص 2018 و�سجل 

معه 52 هدفا يف 56 مباراة.
وياأتي التعاقد مع ابراهيموفي�ص يف اإطار �سعي اإدارة نادي 
ميلن وقف النتائج ال�سلبية للفريق املتوج ب�18 لقبا يف 
اأوروبا.  اأب��ط��ال  دوري  يف  األ��ق��اب  و�سبعة  املحلي  ال���دوري 
“�سريي  املركز احل��ادي ع�سر يف ترتيب  الفريق  ويحتل 
اأ” بعد 17 مرحلة، حقق خللها �ست انت�سارات وثلثة 
ت��ع��ادلت وث��م��اين ه��زائ��م اأق�����س��اه��ا يف امل��رح��ل��ة الأخ���رية، 

وذلك اأمام اأتالنتا بخما�سية نظيفة.
املحلي  ال��دوري  للفريق يف  الأ�سواأ  وكانت هذه اخل�سارة 

منذ 21 عاما.
واأعرب ابراهيموفيت�ص الذي �سريتدي القمي�ص الرقم 
يف اأن يتمكن فريقه من حت�سني النتائج  اأمله  عن   ،21

املخيبة هذا املو�سم.
امللعب  اأر�سية  الأم��ور على  “يتعني علينا حت�سني  وق��ال 

ولهذا اأنا هنا«.
من جهته، حذر مدير كرة القدم يف النادي اللومباردي 
اأن��ه ل��ن يكون مبقدور  ب��وب��ان م��ن  ال��ك��روات��ي زفونومري 

ابراهميوفيت�ص مبفرده اأن ينقذ ميلن.
املقبولة  غ��ري  اخل�����س��ارة  نن�سى  ان  مي��ك��ن  “ل  واأو����س���ح 
خلف  نختبئ  ان  ميكن  ل  لكن  اأت��الن��ت��ا  اأم���ام  واملخيفة 
اأن  يف  “ناأمل  م�سيفا  ابراهيموفيت�ص”،  زلت���ان  كتفي 
بالتاأثري  متفائلون  ونحن  املو�سم  خ��لل  الم��ور  تتغري 
اإىل  حاجة  يف  لكننا  للفريق  “زلتان”  �سيجلبه  ال��ذي 

النتائج«.
وي�ست�سيف ميلن �سمبدوريا الثنني يف املرحلة الثامنة 

ع�سرة من الدوري.

���س��اب��وف��ال��وف مناف�سه  ال�����س��اب دي��ن��ي�����ص  ال��ك��ن��دي  اأ���س��ق��ط 
عامليا  �ساد�سا  امل�سنف  ت�سيت�سيبا�ص  �ستيفانو�ص  اليوناين 
“7-4”، لي�ساهم يف  “8-6” و6-7   6-7 اأم�ص بنتيجة 
الن�سخة  من  الأول  اليوم  يف  الكاملة  العلمة  ب��لده  منح 
يف  املقامة  امل�سرب  لكرة  املحرتفني  رابطة  لكاأ�ص  الأوىل 

اأ�سرتاليا.
وتفوق �سابوفالوف امل�سنف تا�سعا عامليا على ت�سيت�سيبا�ص 
املتوج بلقب البطولة اخلتامية املو�سم املا�سي ليمنح كندا 
فيليك�ص  مواطنه  فاز  اأن  بعد  اليونان،  على   0-2 التقدم 
 1-6 ب��ريف��ولراك��ي�����ص  ميخائيل  ع��ل��ى  اأوج��ي��ه-األ��ي��ا���س��ي��م 
الكندي  الثنائي  يتفوق  اأن  قبل  الوىل،  امل��ب��اراة  يف  و3-6 
ع��ل��ى ن��ظ��ريه ال��ي��ون��اين يف م��ب��اراة ال��زوج��ي 6-2 و3-6 
وي��خ��رج ب��ال��ع��لم��ة ال��ك��ام��ل��ة ���س��م��ن م��ن��اف�����س��ات املجموعة 

ال�ساد�سة يف بريزبني.
كبري  ف��وز  بالتاأكيد  عاما” “اإنه   20“ �سابوفالوف  وق��ال 
رائعة  ن��ه��اي��ة  “ت�سيت�سيبا�ص”  ح��ق��ق  ل��ق��د  يل.  بالن�سبة 
للمو�سم وهو حتما اأحد اأف�سل اللعبني يف العامل حاليا، 
لذا التفوق على لعب مثله يف اأول مباراة من العام اجلديد 

اأمر مميز بالن�سبة يل«.
اأمام  “21 عاما” اأن��ه عانى  ت�سيت�سيبا�ص  اأق��ر  من جهته، 
“يلعب  اأع�سر  اإذا كان ال�سبب كونه  اأعرف ما  “ل  مناف�سه 
ولكن  الع�سراويني،  اأم��ام  ع��ادة  اأع��اين  ل  الي�سرى”،  باليد 

اأعتقد اأنه اأر�سل ب�سكل جيد اليوم«.
ار���س��ايل ومل  اف�����س��ل م��ن  ك���ان  “اإر�ساله  ال��ي��ون��اين  وت��اب��ع 
���س��وط ك�سر  ال��ن��ق��اط خ��لل  اأت�����س��رف كما يجب يف بع�ص 
التعادل، مل تكن ال�سورة وا�سحة للطريقة التي يجب اأن 

األعب بها«.
على  الكاملة  العلمة  وحققت  كندا  ح��ذو  بلجيكا  وح��ذت 
ح�ساب مولدافيا يف املجموعة الثالثة بقيادة دافيد غوفان 

امل�سنف 11 عامليا.
اأ�سبح  ال��ذي  6-4 و1-6  األبوت  رادو  وتفوق غوفان على 

دورات  لقبا يف  يحقق  م��ول��دايف  لع��ب  اأول  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
رابطة املحرتفني اإثر فوزه بدورة ديلراي بيت�ص المريكية 

يف فلوريدا.
عالية  ب��ط��اق��ة  ل��ع��ب��ت  عاما” “لقد   29“ غ��وف��ان  وق����ال 
واأظهرت �سلوكا جيدا، هذا ما �سنع الفارق. اأنا �سعيد ببدء 
العام بطموحات جديدة، ولذلك اأعتقد اأنني قدمت مباراة 

جيدة جدا اليوم«.
على  بتفوقه  لبلجيكا  التقدم  منح  دار�سي�ص  �ستيف  وك��ان 
األك�ساندر كوزبينوف بنتيجة 6-4، 6-7 “4-7” و5-7 
ال��روم��اين عن طريق  الن�سيد  ُع��زف يف بدايتها  يف م��ب��اراة 

اخلطاأ بدل من املولدايف.
ن��اأ���س��ف ب�سدة  “نحن  ب��ي��ان  امل��ح��رتف��ني يف  وق��ال��ت راب��ط��ة 

وتقدمنا باعتذار �سخ�سي من فريق مولدافيا«.
اأول  وال��ذي خا�ص   818 امل�سنف  كوزبينوف،  اعترب  فيما 

مباراة احرتافية له اإن “الأمر لي�ص مب�سكلة كبرية«.
يكن  مل  “لكن  ب��ر���ص  ف��ران�����ص  ل��وك��ال��ة  ت�سريح  يف  واأردف 
ورومانيا  مولدافيا  املنا�سب.  الن�سيد  اختيار  ال�سعب  من 
يف  �سقر  م��ع  ذات���ه،  وال�سكل  “الألوان  ذات��ه  العلم  ميلكان 
منت�سف علم مولدافيا” ولذلك وقعوا يف اخلطاأ. ناأمل اأن 

ي�سعوا الن�سيد املنا�سب يف املرة املقبلة«.
مت  منتخبا   24 امل�ستحدثة  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  يف  وي�����س��ارك 
ت��ت��اأه��ل ثمانية  اأن  ���س��ت جم��م��وع��ات، ع��ل��ى  ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى 
الدور  اإىل  جمموعة”  ك��ل  يف  وال��ث��اين  “الأول  منتخبات 
التي  �سيدين  يف  الإق�سائية  الأدوار  وت��ق��ام  النهائي.  رب��ع 
“بلجيكا  الثالثة  املجموعتني  مناف�سات  اأي�سا  ت�ست�سيف 
“النم�سا  واخل��ام�����س��ة  ومولدوفا”  وب��ل��غ��اري��ا  وبريطانيا 
ت�ست�سيف بريزبني  وكرواتيا والأرجنتني وبولندا”، فيما 
اإفريقيا  وج��ن��وب  وفرن�سا  “�سربيا  الأوىل  املجموعتني 
واأ�سرتاليا”،  واليونان وكندا  “اأملانيا  وت�سيلي” وال�ساد�سة 
وبريث الثانية “اإ�سبانيا واليابان وجورجيا والأوروغواي” 

والرابعة “رو�سيا واإيطاليا والوليات املتحدة والرنوج«.

ال�سلطان يتطلع اإىل حقن ميالن ب�»الأدرينالني« 

كندا وبلجيكا بالعالمة الكاملة 

�سابوفالوف ي�سقط ت�سيت�سيبا�س 
بكاأ�س رابطة املحرتفني  

الدوري  ترتيب  مت�سدر  ليفربول  بني  مر�سي�سايد  دربي  �سيكون 
ول��ف��ره��ام��ب��ت��ون ومان�س�سرت  ب��ني  وامل��واج��ه��ة  اي��ف��رت��ون،  وج����اره 
اإنكلرتا لكرة  يونايتد، الأبرز يف الدور الثالث من م�سابقة كاأ�ص 

القدم الذي ينطلق اليوم ال�سبت.
مر�سحا  “اأنفيلد”  ملعبه  على  الأح���د  ل��ق��اء  ليفربول  وي��دخ��ل 
توىل  اأن  منذ  امل�ستوى  يف  تطورا  اأظهر  ال��ذي  مناف�سه  لتخطي 
خلفا  اأن�سيلوتي  كارلو  املحنك  الإي��ط��ايل  امل��درب  عليه  الإ���س��راف 
للربتغايل ماركو �سيلفا، بعد فرتة انتقالية وجيزة تولها مهاجم 
بات حاليا  الذي  دنكان فريغو�سون  ال�سكتلندي  ال�سابق  الفريق 

م�ساعدا للمدرب اجلديد.
بالذات  ليفربول  الغرمي  اأم��ام  فريقه  خ�سارة  ثمن  �سيلفا  ودف��ع 
الإنكليزي املمتاز يف اخلام�ص من كانون الأول- الدوري  2-5 يف 
دي�سمرب. ومنذ بدء مهام املدرب ال�سابق لنابويل يف الإدارة الفنية، 
ان  قبل   1-2 ونيوكا�سل  -1�سفر  برينلي  على  اإيفرتون  تغلب 
يخ�سر ب�سعوبة بنتيجة 1-2 اأمام م�سيفه مان�س�سرت �سيتي بطل 

الدوري وحامل لقب م�سابقة الكاأ�ص.
ايفرتون مل يذق طعم  اأن  اإذ  ليفربول  التاريخ اىل جانب  ويقف 
الفوز يف “اأنفيلد” �سوى مرة واح��دة يف الأع��وام ال�19 الأخرية 
يحقق  مل  كما  )-1�سفر(،   1999 اأيلول-�سبتمرب  يف  وك��ان��ت 
ليفربول  مع  الأخ��رية  ال�52  املواجهات  يف  انت�سارات  �ست  �سوى 

)على اأر�سه وخارجها(.
كما مل يخ�سر ليفربول يف الدوري املحلي اأي مباراة على ملعبه 

منذ ني�سان-اأبريل 2017 يف 51 لقاء.
املا�سية  الأ�سهر  يف  توج  اذ  رائعة،  فرتة  الأحمر  الفريق  ويخترب 
بلقب دوري اأبطال اأوروبا والكاأ�ص ال�سوبر وكاأ�ص العامل للأندية، 
ب���اأي خ�����س��ارة يف  ان مي��ن��ى  م��ن دون  ك��ام��ل  ع��ام��ا  واأمت اخلمي�ص 
التتويج  نحو  ثابتة  بخطى  زح��ف��ه  يتابع  حيث  املحلي  ال����دوري 

باللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.
نظيفني  بهدفني  يونايتد  �سيفيلد  �سيفه  على  ليفربول  وتفوق 
يف املرحلة الثانية والع�سرين من الدوري، واأعاد الفارق اىل 13 
الثاين،  املركز  �ساحب  �سيتي  لي�سرت  مطارديه  اأق��رب  عن  نقطة 

علما باأن فريق ملعب اأنفيلد لديه مباراة موؤجلة.
اأمام   2019 الثاين-يناير  كانون  من  الثالث  يف  خ�سارته  ومنذ 
 32 يف  فاز  مباراة   37 ليفربول  خا�ص   ،2-1 �سيتي  مان�س�سرت 
منها وجمع 101 نقطة و�سجل 89 هدفا. وتلقى الفريق الأحمر 
خ�سارتني حمليتني وحيدتني، وذلك اأمام ولفرهامبتون يف كاأ�ص 
انكلرتا يف كانون الثاين-يناير املا�سي، واأمام ا�ستون فيل يف كاأ�ص 
بالكامل  ردي��ف��ة  ت�سكيلة  اأ���س��رك  عندما  املا�سي  ال�سهر  الرابطة 
مونتريي  �سد  مباراته  خو�سه  ع�سية  �سادف  املباراة  موعد  لأن 

املك�سيكي )2-1( يف ن�سف نهائي كاأ�ص العامل للأندية يف قطر.

التا�سع  الفوز  بعد  كلوب  يورغن  الأمل���اين  ليفربول  م��درب  وق��ال 
ع�سر يف 20 مباراة يف الدوري هذا املو�سم “اأنا �سعيد جدا وفخور 
�سيفيلد  على  بها  �سيطرنا  التي  الطريقة   )...( باللعبني  جدا 

هذا امل�ساء كانت ا�ستثنائية«.
اذا كان �سيجري تبديلت لإراح��ة عدد من  وردا على �سوؤال عما 
اأك�سف  “لن  قال  للمباريات،  الكثيف  ال�سغط  الأ�سا�سيني يف ظل 

�ساأقوم  اأن�سيلوتي، لكنني  الأ�سا�سية لكارلو  الت�سكيلة 
مبا اأعتقد انه الأمر املنا�سب«.

اأقر  اأن  مي��ك��ن��ن��ي  الأم������ور  “بع�ص  وت���اب���ع 
اأخرى  واأم��ور  بنف�سي،  ب�ساأنها 
الطبي  اجل��ه��از  ب��ه��ا  �سيبلغني 
)ب����ح����ال م���ع���ان���اة لع���ب���ني من 

على  م�سددا  ال�سابات(”،  اأو  الجهاد 
“�ستكون الأف�سل بالن�سبة  الت�سكيلة  اأن 

اإلينا يف هذه اللحظة«.
يونايتد  مان�س�سرت  مهمة  تكون  ول��ن 

على  �سيفا  يحل  عندما  �سهلة 
ول���ف���ره���ام���ب���ت���ون ال���ق���وي 

اأر�سه  ع��ل��ى  ال�����س��ك��ي��م��ة 
ال�سبت.

والتقى الفريقان على ملعب “مولينو” ذهابا يف الدوري املحلي 
يف اآب-اأغ�سط�ص املا�سي، وانتهت املباراة بتعادلهما 1-1. وتعترب 
مباراة ثاأرية لل�سياطني احلمر بعد خروجهم يف ربع النهائي من 
ما  وغالبا  املا�سي.  املو�سم  ولفرهامبتون  يد  على  امل�سابقة  ه��ذه 
واأبرز  الكبرية.  الفرق  اأم��ام  قوية  مباريات  ولفرهامبتون  يقدم 
ملعبه  على  �سيتي  مان�س�سرت  اأم���ام  تخلفه  قلب  ذل��ك  على  دليل 
املا�سي،  الأول/دي�����س��م��رب  كانون   27 يف   2-3 ف��وز  اىل  �سفر2- 
اأدت  مباراة  يف  �سفر1-  ليفربول  اأم��ام  ب�سعوبة  وخ�سارته 
يف  ك��ب��ريا  دورا  اآر”  اي��ه  “يف  بالفيديو  امل�����س��اع��دة  تقنية 
الذي  يونايتد  مان�س�سرت  وي��ع��اين  نتيجتها.  حت��دي��د 
خ�سر بثنائية نظيفة اأمام م�سيفه اأر�سنال يف املرحلة 
الأخرية من ال��دوري، من غياب لعبني موؤثرين 
ال��و���س��ط ه��م��ا ال���س��ك��ت��ل��ن��دي �سكوت  يف خ���ط 
الركبة  يف  اإ���س��اب��ة  ب�سبب  ماكتوميني 
امللعب،  عن  طويلة  لفرتة  �ستبعده 
الفرن�سي  ���س��ي��خ�����س��ع  ح����ني  يف 
جراحية  لعملية  بوغبا  ب��ول 
يف ال��ك��اح��ل ول����ن ي��ع��ود اىل 
�سهر،  ق��راب��ة  امل��لع��ب قبل 
ما قد يدفع مان�س�سرت اىل 
النتقالت  ���س��وق  دخ����ول 
ال�سهر  خ����لل  ال�����س��ت��وي��ة 
�سفوفه.  لتعزيز  احل���ايل 
�سيتي  مان�س�سرت  ويخو�ص 
حامل اللقب مباراة يتوقع 
على  ن�سبيا  �سهلة  تكون  ان 
من  ب��ورت��ف��اي��ل  ���س��د  ملعبه 
اأبرز  ويف  ال��ث��ال��ث��ة.  ال���درج���ة 
يلتقي  الخ�������رى،  امل���ب���اري���ات 
فوز  اول  حقق  ال��ذي  ار�سنال 
اجلديد  م����درب����ه  ب���ا����س���راف 
على  اأرتيتا  ميكل  ال�سباين 
يونايتد  مان�س�سرت  ح�ساب 
-2�سفر الربعاء مع ليدز 
دوري  ت���رت���ي���ب  م���ت�������س���در 
حني  يف  الأوىل،  ال���درج���ة 
اللندين  ج�����اره  ي�����س��ت��ق��ب��ل 
نوتنغهام فور�ست  ت�سل�سي 
الأوىل  ال�������درج�������ة  م������ن 

اأي�سا.

يف الدور الثالث من م�صابقة كاأ�ض اإنكلرتا

دربي ليفربول-ايفرتون.. وولفرهامبتون-يونايتد الأبرز

�سول�سكاير: يونايتد بحاجة اإىل الفوز 
على ولفرهامبتون 

امل�سعة”  “اجلوهرة  الريا�سية  امللك عبداهلل  ي�سهد ملعب مدينة 
ال��ي��وم ال�����س��ب��ت ال��ن�����س��خ��ة ال�����س��اد���س��ة م��ن م���ب���اراة ال��ك��اأ���ص ال�سوبر 
ال�سعودية يف كرة القدم، بني الن�سر بطل الدوري والتعاون بطل 

كاأ�ص امللك، الباحثني عن لقب اأول.
و�سيكون ملعب مدينة جدة، وهو من الأبرز يف اململكة، على موعد 
الكاأ�ص  مناف�سات  ا�ست�سافته  م��ن  اأي���ام  قبل  املحلية  ال�سوبر  م��ع 
كانون  من  الثامن  بني  وذل��ك  الأوىل،  للمرة  الإ�سبانية  ال�سوبر 

الثاين-يناير و12 منه.
ويعترب لقاء اليوم الثاين بني الن�سر والتعاون يف اأقل من �سهر، 
ال��دوري يف  ع�سرة من  احلادية  املرحلة  لقاوؤهما يف  انتهى  بعدما 

بنتيجة  الن�سر  املا�سي، بفوز ل�سالح  الأول-دي�سمرب  كانون   13
الدوري،  يف  جيدة  م�ستويات  املو�سم  ه��ذا  الن�سر  ويقدم   .1-2
النهائي  رب��ع  ال��دور  وبلغ  نقطة،   29 بر�سيد  ال�سدارة  يحتل  اإذ 
مل�سابقة كاأ�ص ويل العهد، وياأمل يف ا�ستثمار ال�ستقرار الفني الذي 
مل  �سابقتني  حماولتني  بعد  ال�سوبر  كاأ�ص  بلقب  للتتويج  ي�سهده 

يكتب لهما النجاح.
اإ�سراك  م��ن  فيتوريا  روي  للن�سر  ال��ربت��غ��ايل  امل���درب  و�سيتمكن 
املدافع عبداهلل مادو يف مواجهة الغد بعد غياب ب�سبب الإ�سابة، 
عمر  للمدافع  �سيفتقد  بينما  اآدم،  ال��ف��ت��اح  عبد  امل��ه��اج��م  ومثله 
هو�ساوي ب�سبب متزق ع�سلي. ويعول الن�سر على هدافه املغربي 

“غلوب  ب��ج��ائ��زة  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  امل��ت��وج  ال����رزاق حمد اهلل  عبد 
�سوكر” لأف�سل لعب عربي، اإىل جانب اأ�سماء اأخرى مثل مواطنه 
نور الدين اأمرابط و�سلطان الغنام وعبداهلل اخليربي والربازيلي 

جوليانو ومواطنه بيرتو�ص والنيجريي اأحمد مو�سى.
اأبها  اأمام  اإىل م�ساحلة م�سجعيه بعد خ�سارتني  التعاون  ويتطلع 
والتفاق، كلفته الأوىل فقدان فر�سة الدفاع عن لقبه كبطل لكاأ�ص 

امللك، بينما كلفته الثانية فر�سة النفراد بو�سافة الدوري.
ومدربه  ال���ت���ع���اون  ب���ني  ال��ع��لق��ة  ن��ه��اي��ة  اىل  اخل�����س��ارت��ان  واأدت 
الوطني  للمدرب  املهمة موقتا  واإ�سناد  �سريجيو  باولو  الربتغايل 

عبداهلل ع�سريي.

الن�سر والتعاون يتناف�سان على لقب كاأ�س ال�سوبر
ي�سع نادي بر�سلونة الإ�سباين �سمن خمططاته امل�ستقبلية، وحتديداً يف “املريكاتو” ال�سيفي املقبل، 
عدداً من اللعبني املميزين، الذي يرى فيهم طوق النجاة حلل العديد من الأزمات يف بع�ص مراكز 

الفريق، بهدف ال�ستمرار بقوة على املناف�سة مع اأقوى فرق القارة الأوروبية.
اأولويات اإدارة بر�سلونة تن�سب على التعاقد مع مهاجم اأو اثنني اأ�سحاب مهارة تهديفية، يكونوا نواة 
لإعداد جيل جديد من املهاجمني قادرين على تعوي�ص املخ�سرم لوي�ص �سواريز يف حال رحيله عن 

النادي، اأو يف حالة غيابه للإ�سابة، وليكونوا اأي�ساً مناف�سني للموهوب اأن�سو فاتي.
الدفاع  لقلب  بديل  اإي��ج��اد  يف   ،2020 ال�سيفي  النتقالت  �سوق  يف  بر�سلونة  اأول��وي��ات  تتمثل  كما 

جريارد بيكيه، نظراً خلوف النادي من اإ�سابة اللعب الإ�سباين، اأو رحيله عن  النادي.
اأي�ساً من قلة الثقة يف تقدم جان كلري توديبو، الذي ل يزال  وتاأتي رغبة النادي يف التحرك الآن 
يفتقر اإىل اخلربة، وال�سكوك حول م�ساكل اإ�سابة �سامويل اأومتيتي الذي دائماً ما يعاين من اإ�سابة 

يف ركبته الي�سرى املعر�سة خلطر ب�سبب م�ساكل الغ�ساريف.

�سفقات يحتاجها بر�سلونة يف »مريكاتو« �سيف 2020



اأجندوين من حماتي.. اأغرب منا�سدة لل�سرطة
كانت ليلة راأ�ص ال�سنة اجلديدة 2020 مبنزلة حتد كبري بالن�سبة 
وقعت  فقد  برلني.  الأملانية  العا�سمة  يف  والإنقاذ  ال�سرطة  لرجال 
مع  ال�سرطة  وتعاملت  املحتفلني.  بني  واع��ت��داءات  عديدة  حرائق 

كثري من تلك املواقف بروح الدعابة.
بذلت قوات ال�سرطة واملطافئ يف برلني جمهودا م�ساعفا يف راأ�ص 
�سنة 2020 عن راأ�ص ال�سنة العام املا�سي. وكان 2000 رجل �سرطة 
 1500 ���س��وارع برلني. وه��رع رج��ال املطافئ  يف حالة عمل دائ��م يف 
مرة لنجدة م�ستغيثني، من بينها 617 مرة كان عليهم فيها التدخل 
لإطفاء حرائق، وهي ن�سبة تزيد 50 يف املائة عن راأ�ص ال�سنة 2018/ 

2019، بح�سب موقع ار بي بي 24 الأملاين.
ومن اأغرب مكاملات الطوارئ التي تلقتها ال�سرطة يف برلني يف راأ�ص 
ال�سنة نداء ا�ستغاثة من �سخ�ص يف حي فيدينغ يطالب فيه ال�سرطة 
باملجئ لنجدته من حماته، وكتبت �سرطة برلني بنف�سها على موقع 
تويرت: رجل يائ�ص يف فيدينغ يت�سل هاتفيا بالنجدة للمرة الثانية. 
ويقول من ف�سلكم ينبغي اأن مت�سي حماتي )من هنا(.. . وبح�سب 
من  كبريا  ع��ددا  ف��اإن  دي  ان  ار  الأملانية  ال�سحفي  التحرير  �سبكة 
املوقف،  متفهمني  التغريدة  ه��ذه  مع  تفاعلوا  تويرت  م�ستخدمي 
اأ�سفق؟  م��ن  على  الآن  اأع���رف  ل  ال�سرطة:  على  ردا  اأح��ده��م  وق��ال 
اأن  �سحيح  اآخ��ر:  وكتب  الت�سال؟   �ساحب  على  اأم  عليكم  اأاأ�سفق 

الأمر ل ي�ستحق الت�سال بالنجدة، لكني اأ�سعر بالأ�سف لكم .

اليوغا تن�سط وظائف الدماغ املعرفية
على  وال�����س��ي��ط��رة  ال���ذاك���رة  لتح�سني  و�سيلة  ع��ن  تبحث  ك��ن��ت  اإذا 
ع��واط��ف��ك وت��ع��زي��ز ق��درات��ك ال��ذه��ن��ي��ة، ف��ق��د ت��دف��ع��ك ن��ت��ائ��ج هذه 
الدرا�سة التي اأجريت موؤخراً، اإىل و�سع ممار�سة اليوغا على راأ�ص 

قائمة مهامك يف ال�سنة اجلديدة.
ك�سفت درا�سة اأجريت يف جامعة واين �ستيت الأمريكية، عن وجود 
�سلة وثيقة بني حركات اليوغا والتاأمل والتنف�ص من جهة، وبني 
زيادة حجم مناطق الدماغ الرئي�سية، وزيادة املقدرة على التفكري 
بو�سوح واتخاذ القرارات وحت�سني الذاكرة وتنظيم العواطف من 
جهة اأخرى.  وقد اأجريت الدرا�سة على جمموعة من الأ�سخا�ص 
الذين ميار�سون متارين اليوغا، حيث مت اإجراء ت�سوير لأدمغتهم 
قبل وبعد ممار�سة اليوغا ملدة 24 اأ�سبوعاً.  وتبني وجود �سلة بني 
اأجزاء الدماغ امل�سوؤولة عن الذاكرة والتعلم،  اليوغا وزيادة حجم 
والتي تتقل�ص عادة مع التقدم يف العمر، الأمر الذي قد يت�سبب 
فيديك،  توما�ص  الدكتور  ون�سح  األ��زه��امي��ر.   مبر�ص  بالإ�سابة 
اإنديانا،  يف  ال��ع��ام  األ���ه���ارت  م�ست�سفى  يف  الأع�����س��اب  اخت�سا�سي 
على  للح�سول  عليها  وامل��ث��اب��رة  منتظم  ب�سكل  اليوغا  مبمار�سة 

الفوائد املرجوة منها، وفق ما نقل موقع يو بي اآي الإلكرتوين. 

الكافيني يحمي من زيادة الوزن
القلب  ت�سارع �سربات  اإىل  الكافيني  تناول  الإف��راط يف  ي��وؤدي  قد 
والأرق و�سرعة النفعال، لكن هناك مزايا لتناوله باعتدال، منها 
ال��ده��ون. فبح�سب درا���س��ة ج��دي��دة م��ن جامعة  ت��راك��م  اأن���ه مينع 
واملتة  والقهوة  ال�ساي  من  امل�ستخل�ص  الكافيني  اأن  تبني  اإلينوي 

ي�سع عراقيل متنع من البدانة.
وُن�سرت الدرا�سة يف جورنال اأوف فنك�سنال فوودز ، تبني اأن تناول 
4 اأكواب من ال�ساي يف اليوم يوؤثر على اجلينات بطريقة توؤدي اإىل 

احلد من تخزين اجل�سم للدهون.
بغ�ص  ال��وزن  �سبط  على  ي�ساعد  الكافيني  اأن  الدرا�سة  واأظ��ه��رت 

النظر عن م�سدره، �سواء كان ال�ساي اأو القهوة اأو املتة.
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غوغل يكت�سف �سرطان الثدي.. بدقة
اأثبت دقة مماثلة لدقة خرباء  للذكاء ال�سطناعي بغوغل  اأن نظاماً  ذكر باحثون يف الوليات املتحدة وبريطانيا 
الأ�سعة يف اكت�ساف الن�ساء اللتي اأ�سنب ب�سرطان الثدي ا�ستناداً اإىل ت�سوير الثدي بالأ�سعة ال�سينية واأظهر كفاءة 

يف تقلي�ص الأخطاء.
اإمكانية حت�سني دقة  اأن الذكاء ال�سطناعي لديه  اأح��دث بحث يظهر  والدرا�سة التي ن�سرت يف دوري��ة نيت�سر هي 

الفح�ص ل�سرطان الثدي الذي ي�سيب امراأة من كل ثماين ن�ساء يف العامل.
اأطباء الأ�سعة يف ت�سخي�ص �سرطان الثدي من خلل  اإن ن�سبة اخلطاأ لدى  وتقول اجلمعية الأمريكية لل�سرطان 
20 يف املئة واإن ن�سف الن�ساء اللئي خ�سعن للفح�ص خلل فرتة ع�سر �سنوات  الت�سوير بالأ�سعة ال�سينية تبلغ 

جرى خطاأ ت�سخي�ص اإ�سابتهن باملر�ص.
وقال موزيار اعتمادي اأحد امل�ساركني يف اإعداد الدرا�سة من كلية الطب بجامعة نورث وي�سرتن اإن نتائج الدرا�سة، 
مع  اندجمت  التي  لألفابت  التابعة  بجوجل  ال�سطناعي  للذكاء  مايند(  )دي��ب  وح��دة  مع  بالتعاون  و�سعت  التي 

جوجل هيلث يف �سبتمرب اأيلول، متثل تقدما كبريا يف اإمكانية الكت�ساف املبكر ل�سرطان الثدي.
بتدريب  بريطانيا،  يف  الوطنية  ال�سحية  واخلدمة  لندن  كوليدج  اإمربيال  من  باحثني  �سمل  الذي  الفريق،  وقام 

النظام لتحديد �سرطان الثدي على ع�سرات الآلف من فحو�ص الثدي بالأ�سعة ال�سينية.
ثم قارنوا توقعات النظام بالنتائج الفعلية ملجموعة ت�سمل 25856 ت�سويرا بالأ�سعة ال�سينية للثدي يف بريطانيا 

و3097 يف الوليات املتحدة.
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�سلة مهمالت ذكية ت�ستبدل الأكيا�س لوحدها
�ساعدت العديد من املنتجات الذكية على جعل الأعمال املنزلية اأكرث �سهولة، 
بنف�سها.  القمامة  اأكيا�ص  ت�ستبدل  مهملت  �سلة  املجال  ه��ذا  يف  واجل��دي��د 
ومت ت�سميم �سل�سة املهملت التي حتمل ا�سم تاونيو ، وهي من اإنتاج �سركة 
كونيتك لب�ص للتكنولوجيا، التي تتخذ من تورنتو يف كندا مقراً لها، وت�سمح 
باإغلق كي�ص القمامة وا�ستبداله ب�سكل اآيل.  وبداأ بيع �سلة املهملت الذكية 
يف اأواخر عام 2019، بعد حملة متويل جماعي ناجحة على موقع اإنديغوغو، 
األ��ف دولر لإطلق   140 1700 �سخ�ص بجمع نحو  اأك��رث من  �ساهم  حيث 
ارتفاع  يبلغ  الإنرتنت،  على  النا�سئة  ال�سركة  ملوقع  ووفقاً  الإنتاج.  عمليات 
�سلة املهملت حوايل 1.5 قدم فقط، وتزن اأقل من 4 كيلوغرام عندما تكون 
فارغة، وتاأتي بلونني ويبلغ �سعرها 100 دولر. و ل تعمل �سلة املهملت اإل 
حلقات  من  حلقة   25 يف  تاأتي  والتي  باملنتج،  اخلا�سة  القمامة  اأكيا�ص  مع 
اإعادة امللء القابلة للإزالة، التي تقدر ال�سركة اأنها �ست�ستغرق حوايل �سهر، 
و�ستكلفك حزمة من ثلث حلقات اإعادة تعبئة مع 75 كي�ساً يف املجموع 18 
دولر، بح�سب �سحيفة بيزن�ص اإن�سايدر. و نظًرا لأن ال�سلة ذاتية التغيريوتقوم 
بتنظيف نف�سها ب�سكل ذاتي، فاإن العمل الذي عليك القيام به فقط هو اإخراج 
الكي�ص والتخل�ص من النفايات بنف�سك، ويعني م�ست�سعر العلبة الذي يعمل 
اإىل  نف�سه عندما حتتاج  تلقاء  يفتح من  الغطاء  اأن  بالأ�سعة حتت احلمراء 

و�سع �سيء ما يف ال�سلة، ويغلق من الداخل عند عدم ال�ستخدام.

ن�سائح للتخل�س من املزاج ال�سلبي
يف بع�ص الأحيان تنتاب املرء حالة مزاجية �سيئة خلل ف�سل ال�ستاء، و�سمن 
هذا الإطار قدمت جملة فرويندين الأملانية بع�ص الن�سائح للتغلب على هذه 

احلالة ومنها:
خلل  مبكراً  الريا�سة  ملمار�سة  ال�ستيقاظ  ال�سعب  الريا�سة:من  ممار�سة 
هذا  ي�ستحق  الأم���ر  ولكن  الطلق،  ال��ه��واء  يف  كانت  اإذا  خا�سة  ال�ستاء،  ف�سل 
اجل�سم  يقوم  كما  التوتر،  من  التقليل  يف  ت�ساهم  الريا�سة  فممار�سة  العناء، 
ملحوظ،  ب�سكل  املزاجية  احلالة  من  ترفع  التي  ال�سعادة،  هرمونات  ب��اإف��راز 
ويتم تعزيز هذا التاأثري عند ممار�سة الريا�سة يف الهواء الطلق، وذلك ب�سبب 

احل�سول على الكثري من الأك�سجني النقي.
مقابلة الأ�سدقاء:مييل الأ�سخا�ص ذوي احلالة املزاجية ال�سيئة اإىل النعزال 
الأمل��ان��ي��ة مبقابلة  امل��ن��زل وال��ب��ع��د ع��ن الخ��ت��لط، ول��ذل��ك ن�سحت املجلة  يف 

الأ�سدقاء واملعارف وكل من ي�سعر معه ال�سخ�ص بالراحة وال�سعادة.
جتريب الأ�سياء اجلديدة:اإن البدء يف جتارب جديدة مينح املرء ال�سعور باملتعة، 

ولذلك ينبغي جتريب الأمور اجلديدة وال�ستمتاع باملعاي�سات املختلفة.
ال�ستيقاظ مبكراً:على الرغم من �سعوبة ال�ستيقاظ والبتعاد عن ال�سرير 
يف ال�سباح، اإل اأن النوم لفرتات طويلة يزيد من خطر الكتئاب، وفقاً ملا اأكدته 

درا�سة ملجلة �سليب .

كيف يتطّور ال�سكري 
وكيفية عالجه

بريطانية  درا�����س����ة  ن��ت��ائ��ج  ق���ال���ت 
النوع  م���ن  ال�����س��ك��ري  اإن  ج���دي���دة 
ي�ستطيع  ل  ع���ن���دم���ا  ي���ت���ط���ّور   2
الزائدة  ال��ده��ون  تخزين  اجل�سم 
تخزينها  يف  وي���ب���داأ  اجل��ل��د  حت���ت 
يوؤثر  ما  والبنكريا�ص  الكبد  على 
واقرتحت  وظائفهما.  على  �سلباً 
ال��درا���س��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت يف جامعة 
نيوكا�سل اإمكانية عك�ص م�سار هذا 
بالتخّل�ص من  بدايته  التدهور يف 
�سواء عن طريق  ال��زائ��دة  الدهون 
التغذية والتمارين اأو باجلمع بني 

هذه التعديلت والأدوية.
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  ت��ق��اري��ر  وت��ف��ي��د 
ال��ع��امل��ي��ة ب���اأن���ه ب���ني ع��ام��ي 1980 
امل�سابني  ع�����دد  ت����زاي����د  و2014 
بال�سكري حول العامل مبقدار 108 
 422 اإىل  لي�سل  �سخ�ص  م��ل��ي��ون 
الدرا�سة  وبح�سب  م�ساب.  مليون 
نتائجها  ُن�����س��رت  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
الطبية،  ريبورت�ص  �سل  دوري���ة  يف 
اجللوكوز  م�ستوى  ارتفاع  يت�سبب 
الأن�سولني،  كمية  زي���ادة  يف  ب��ال��دم 
ع��دم ح�سا�سية  ذل��ك  ويرتتب على 
م��ا يعرف  ل��ه، وه��و  خليا اجل�سم 
اجل�سم  خ��لي��ا  م��ق��اوم��ة  مب�سكلة 
تزايد  ون���ت���ي���ج���ة   . ل���لأن�������س���ول���ني 
الأن�سولني وعدم ا�ستجابة اخلليا 
ل��ه ت��رتاك��م ال��ده��ون ال��زائ��دة على 
فيتطّور  وال���ب���ن���ك���ري���ا����ص،  ال���ك���ب���د 
تو�سيات  وحّثت  ال�سكري.  مر�ص 
الدرا�سة من لديه مقدمات مر�ص 
ال�����س��ك��ري ع��ل��ى ات��خ��اذ الإج�����راءات 
الدهون  م��ن  للتخل�ص  ال���لزم���ة 
ال���زائ���دة ح���ول اخل�����س��ر، لأن ذلك 
يعك�ص م�سار التدهور الذي ميكن 

اأن يقود اإىل ال�سكري.

اإلغاء حفل �سيلني ديون 
يف مهرجانات بيبلو�س 

عن  ال���دول���ي���ة  ب��ي��ب��ل��و���ص  م���ه���رج���ان���ات  اإدارة  اأع���ل���ن���ت 
ديون   العاملية  �سيلني  الفنان  حفل  لإلغاء  اإ�سطرارها 

الذي كان من املقرر اإحيائه خلل هذا العام.
مواقع  اأح����د  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ة  �سفحتها  ع���رب  وك��ت��ب��ت 
يف  احل��ال��ي��ة  الأو���س��اع  ب�سبب  الإج��ت��م��اع��ي:  التوا�سل 
اأعمال  واإدارة  ال��دول��ي��ة  بيبلو�ص  م��ه��رج��ان��ات  ل��ب��ن��ان، 
الأخرية  حفل  لإل��غ��اء  ل��لأ���س��ف،  اإتفقتا  دي��ون  �سيلني 
ال�����ذي ك����ان م��ك��ن امل���ق���رر اإق���ام���ت���ه يف واج���ه���ة بريوت 

البحرية بتاريخ ال�31 من متوز يوليو املقبل .
وم��ن ناحية اأخ���رى، ك��ان��ت اأث���ارت دي���ون ج���دًل كبرياً 
بت�سرفها الغريب، خلل حفلها بعيد ال�سكر يف مدينة 
ف�ستانها  مرتدية  ظهرت  فقد  الأمريكية،  نيويورك 
الفرن�سية   الأزي�����اء  دار  ت�سميم  م��ن  وه���و  ب��امل��ق��ل��وب، 

. Balenciaga
الف�ستان  اإرت���داءه���ا  وراء  ال�سبب  دي���ون  ت��و���س��ح  ومل 
ب��امل��ق��ل��وب، وال��ت��ي تعترب م��ن اأغ���رب الإط����للت التي 

ظهرت بها، اىل جانب النجمة ليدي غاغا.

مي�سي 12 كيلو لتعليم بناته     
اأبى رجل اأفغاين  رغم طول امل�سافة واملعاناة من املر�ص، 
اإّل اأنه ي�سرب مثاًل رائعاً يف الت�سحية من اأجل م�ستقبل 
على  وا�سعة  �سهرة  اأك�سبه  الأم��ي  الرجل  ت�سرف  بناته. 
مواقع التوا�سل الجتماعي، فيما و�سفته وزارة التعليم 
الأفغانية ب�البطل. تعتزم احلكومة الأفغانية بناء مدر�سة 
واإط��لق ا�سم ميا خ��ان عليها، وه��و الرجل الأم��ي الذي 
اعتاد تو�سيل بناته اإىل اأقرب مدر�سة تقع على م�سافة 12 
كيلومرتاً دعماً لتعليمهن. واأ�سبح خان )63 عاماً(، وهو 
ال�سرقية،  اجلنوبية  باكتيكا  مبقاطعة  �سارانا  �سكان  من 
معروًفا على و�سائل التوا�سل الجتماعي لتو�سيله بناته 

اإىل مدر�سة البنات الوحيدة يف املنطقة.
بناوؤها  �سيتم  املدر�سة  اإن  بيان   يف  التعليم  وزارة  وقالت 
لتكري�سه  التعليم  ب��ط��ل  ب��اأن��ه  وو���س��ف��ت��ه  خ���ان،  ق��ري��ة  يف 
باأنها  خ��ان  جهود  ال���وزارة  وو�سفت  بناته.  لتعليم  نف�سه 
يف  الفتيات  تعليم  يف  العقبات  على  للتغلب  اإلهام  م�سدر 
املناطق  يف  يع�سن  ال��ل��وات��ي  اأول��ئ��ك  وخا�سة  اأفغان�ستان، 
اأغلب  يف  ي�سافرون  كانوا  وبناته  اإن��ه  وق��ال خان  النائية. 
الأحيان �سرياً على الأقدام اإىل املدر�سة، رغم اأنهم كانوا 
اعتاد  اأن���ه  واأ����س���اف  ن��اري��ة.  دراج����ة  ي�ستخدمون  اأح��ي��ان��اً 
اأثناء ح�سورهن لدرو�سهن، قبل  النتظار خارج املدر�سة 

اأن ي�سري مع اأطفاله عائدين اإىل املنزل.

درا�سة: هذا العامل يحدد كمية تعرقنا!
الأ�سباب  ب��ع�����ص  يف  ال��ن��ظ��ر  ت��ع��ي��د  اأن  مي��ك��ن  ن��ت��ي��ج��ة  يف 
اأ�سرتالية اإىل  ال�سائعة للإ�سابة بالتعرق، تو�سلت درا�سة 
النا�ص  بع�ص  معاناة  �سبب  يف�سر  اأن  ميكن  جديد  عامل 
باخل�سو�ص من م�سكلة التعرق اأكرث من غريهم. �سك اأن 
التعرق من الأمور املزعجة التي قد تت�سب يف اأحيان كثرية 
الدرا�سة  مقاعد  اأو  العمل  اأم��اك��ن  يف  ل�سيما  ب���الإح���راج، 
وغ��ريه��ا. ل��ذل��ك يعتمد ك��ث��ري م��ن ال��ن��ا���ص ع��ل��ى مزيلت 
من  التخل�ص  بهدف  اأخ���رى  م�ستح�سرات  وع��دة  ال��ع��رق، 
ع��دة عوامل  ه��ن��اك  اأن  ي��ب��دو  لكن  امل��زع��ج.  الكابو�ص  ه��ذا 
اأن  اإىل  اأ�سرتالية  درا�سة  تو�سلت  فقد  التعرق،  اإىل  ت��وؤدي 
للمراأة  اإذ ميكن  الإن�سان،  التعرق ل ترتبط بجن�ص  كمية 
اأي�ساً اأن تتعرق كثرياً على غرار الرجل، واأ�سافت الدرا�سة 
ال�سادرة عن جامعة ولونغونغ يف اأ�سرتاليا اأن هناك �سلة 
بني كمية التعرق و�سخامة اجل�سم، وفق ما اأورد موقع تي 
اأونلين الأملاين. واأو�سحت الدرا�سة، التي ن�سرتها املجلة 
العلمية Experimental Physiology اأن �سخام اجل�سم 
اإناثاً،  اأم  ���س��واًء ك��ان��وا ذك���وراً  اأك��رث م��ن غ��ريه��م،  يتعرقون 
حيث يرى نايجل تايلور، وهو اأحد امل�ساركني يف الدرا�سة، 
اأن اجل�سم الب�سري لديه طريقتان من اأجل تربيد نف�سه.

نفوق ن�سف مليار حيوان يف حرائق اأ�سرتاليا
حيوان  مليار  ن�سف  قرابة  اأن  اأ�سرتالية  درا���س��ة  ك�سفت 
نيو  امل�ستعلة يف ولي��ة  الغابات  نفقت ج��راء حرائق  رمبا 

�ساوث ويلز منذ اأيلول �سبتمرب املا�سي.
جامعة  من  بحثي  فريق  اأج��راه��ا  التي  الدرا�سة  وذك��رت 
ال��ث��دي��ي��ات والطيور  اأن ك��ث��ري م��ن  ���س��ي��دين الأ���س��رتال��ي��ة 
عددها  ويبلغ  نفقت،  اأنها  املرجح  من  التي  وال��زواح��ف، 
ب�����س��ب��ب النريان  اإم����ا  ف���ارق���ت احل���ي���اة  480 م��ل��ي��ون، ق���د 

املبا�سرة اأو ب�سبب خ�سارة موطنها جراء احلرائق. املمثلة �صلمى حايك خالل ح�ص�رها حفل ت�زيع ج�ائز مهرجان بامل �صربينغز ال�صينمائي الدويل لعام 2020 يف، كاليف�رنيا. رويرتز

كيفية التغلب على 
جفاف الب�سرة يف ال�ستاء

اأ���س��ارت ال��راب��ط��ة الأمل��ان��ي��ة لأطباء 
معاناة  اإىل  اجل��ل��دي��ة  الأم����را�����ص 
الأ�سخا�ص من جفاف  الكثري من 
الب�سرة خلل ف�سل ال�ستاء، حيث 
وليونتها،  نعومتها  الب�سرة  تقفد 
كري�ستوف  الأمل����ان  الطبيب  واأك���د 
ليب�ص على اأن هذا الأم��ر ل يدعو 
للقلق، ولكنه يتطلب العناية جيدا 

بالب�سرة خلل ف�سل ال�ستاء.
قائل:  الأمل����اين  الطبيب  واأو���س��ح 
الزهم  اإن��ت��اج  ع��ن  اجل�سم  يتوقف 
والدهون يف ظل درج��ات احلرارة، 
�سبع درج��ات مئوية  التي تقل عن 
، وتعترب هذه الدهون مهمة جداً 
حلماية الب�سرة من اجلفاف، وعادة 
اجلفاف  التدفئة  ه��واء  ي�ساعد  ما 

على زيادة جفاف الب�سرة.
الب�سرة  ج���ف���اف  ع���ل���ى  ول��ل��ت��غ��ل��ب 
الأمل�����اين مبراعاة  ال��ط��ب��ي��ب  ن�����س��ح 
املنزل، مع  توافر رطوبة كافية يف 
اأنه  اإل  ال�سوائل،  �سرب الكثري من 
ال��ت��داب��ري وحدها  ه���ذه  اأن  اأو���س��ح 
الب�سرة  ليونة  ل�ستعادة  تكفي  ل 
باللجوء  ن�سح  ولذلك  ون�سارتها، 
اإىل العناية الإ�سافية بالب�سرة من 
الغنية  الكرميات  ا�ستعمال  خ��لل 
نظراً  منتظمة،  ب�سورة  بالدهون 
الب�سرة  اإم�����داد  ت��ع��م��ل ع��ل��ى  لأن��ه��ا 
ن�سارتها  على  وت�ساعد  بالدهون 

على املدى الطويل.
اأن  اإىل  الأمل�����اين  ال��ط��ب��ي��ب  واأ����س���ار 
امل�ستحلبات وحليب اجل�سم ت�ساعد 
ع��ل��ى ال�����س��ع��ور ب���ن���داوة ال��ب�����س��رة يف 
اأن���ه���ا غ��ال��ب��ا ما  اإل  ب�����ادئ الأم������ر، 
اجل�سم،  م����ن  ال���رط���وب���ة  مت��ت�����ص 
وبالتايل توؤدي اإىل تاأثري عك�سي ملا 

هو مطلوب منها. 

�سغط العمل يزيد تناول الوجبات غري ال�سحية
النا�ص  ال�سغط  حتت  العمل  ي�سجع  اأن  ميكن 
على النغما�ص يف تناول الوجبات غري ال�سحية 

مثل البيتزا والكعك ورقائق البطاط�ص.
اأكرث  ك��ان��وا  املتطوعني،  اأن  الباحثون  ووج���د 
ال�سعرات  ذات  الأط����ع����م����ة  ل�����س��غ��ف  ع���ر����س���ة 
احلرارية املرتفعة عندما وجدوا اأنف�سهم حتت 

�سغوطات العمل.
ويف ع�سر اأ�سبح فيه النا�ص اأكرث ارتباطاً من 
اأن  مي��ك��ن  ال��رق��م��ي��ة،  بالتكنولوجيا  وق���ت  اأي 
ي�سعر ال��ك��ث��ريون ب��ازدح��ام احل��ي��اة، وغ��ال��ب��اً ما 

يعترب الوقت مورداً نادراً.
وراء هذه  يقفون  الذين  النف�ص  علماء  ق��ال  و 
اأودايبور  ل���لإدارة  الهندي  املعهد  يف  الدرا�سة 
عندما يدرك النا�ص اأن الوقت ينفد، ي�سعرون 

بحاجة �سديدة اإىل ال�ستفادة من هذا املورد .
اأن��ك��ور كابور  ال��درا���س��ة الدكتور  و ق��ال م��وؤل��ف 
الوقت  املتمثلة يف �سبط  ال�سائعة  املمار�سة  اإن 

اإىل عواقب  ت��وؤدي  اأن  لإجن��از مهمة ما ميكن 
ا�ستهلك  جم������ال  يف  ف���ي���ه���ا  م����رغ����وب  غ����ري 

ال�سعرات احلرارية .
املواعيد  اأن  يعتقد  اإنه  كابور  الدكتور  واأ�ساف 
النهائية الدقيقة لإجناز العمل قد توؤثر على 
جمالت اأخرى من احلياة، ولي�ص فقط عادات 
الذين  الأ�سخا�ص  املثال،  �سبيل  و على  الأك��ل. 
امل��وارد قد  اأو  الوقت  باأنهم ي�سيعون  ي�سعرون 
يكونون اأقل عر�سة لإجراء حمادثة اأو التطوع 

يف عمل اجتماعي.
النا�ص  ي�سعر  التي  الأخ���رى  امل��واق��ف  ت�سمل  و 
الفل�ص،  مبيعات  يتل�سى:  ال��وق��ت  اأن  فيها 
ل�سراء  ال���دف���ع  ون����واف����ذ  ال���ف���ي���دي���و،  واأل����ع����اب 
ت��ذاك��ر امل��و���س��ي��ق��ى. وق����ال ال��دك��ت��ور ك��اب��ور اإن 
الرغبة يف تناول  ق��د تزيد م��ن  الأ���س��ي��اء  ه��ذه 
الوجبات ال�سريعة، بح�سب �سحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.

تواأم جينيفر لوبيز تظهر يف رو�سيا
اأحدثتها �سابة رو�سية تدعى  ناتاليا مري�سكيك  تبلغ من العمر  �سدمة كبرية 
19 عاماً، عرب مواقع التوا�سل الإجتماعي بعد تداول �سور لها، اأظهرت �سبهها 

الكبري جداً بالنجمة العاملية  جينيفر لوبيز .
اأ�سار  حتى  بينهما،  ال�سبه  ل�سدة  تفاجئهم  ع��ن  املتابعني  م��ن  الكثري  واأع���رب 

البع�ص اإىل اأنهما تواأم.
الأ�سخا�ص  م��ن  العديد  اإن  قولها  مري�سكيك  ع��ن  �سن  ذي  �سحيفة  ونقلت 
ي�ستوقفونها لدى جتولها يف ال�سوارع بهدف اأخذ �سورة معها، ظنا منهم اأنها 

املغنية الأمريكية التي تفوقها يف العمر باأكرث من 30 �سنة.
واأ�سافت: لي�ص من الرائع اأن يخلط النا�ص بينك وبني �سخ�ص يبلغ من العمر 
50 عاما، يف حني اأنني مل اأبلغ ال� 20 بعد. لكنها جينيفر لوبيز التي ل تبدو يف 

�سنها، لذا اأعترب ذلك اإطراء .


