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برعاية حممد بن زايد
�نطالق �أعمال منتدى �لطاقة �لعاملي للمجل�س �لأطل�سي يف �أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
�أم�س  �نطلقت  �مل�شلحة..  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لعاملي  �لطاقة  ملنتدى  �لر�بعة  �ل�شنوية  �ل��دورة  �أعمال  �أبوظبي  يف 
�أبوظبي  �أ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  �لأط��ل�����ش��ي  �ملجل�س  ينظمه  �ل���ذي 
�لطاقة  قطاع  يف  موؤثرة  و�شخ�شيات  قياد�ت  مب�شاركة  لال�شتد�مة 
�ل��ذي يعقد على م��د�ر ثالثة  على م�شتوى �لعامل. ويجمع �حل��دث 
و�لإقليميني  �لعامليني  �لفكر  وقادة  �ل�شيا�شية  �ل�شخ�شيات  �أبرز  �أيام 
�لتد�عيات  ومناق�شة  �جلديد  للعام  �لعاملية  �لطاقة  �أجندة  لإر���ش��اء 
هذ�  ي�شهدها  �لتي  �لأم��د  طويلة  و�جليو�قت�شادية  �جليو�شيا�شية 

�لقطاع �ملت�شم باملتغري�ت.                            )�لتفا�شيل �س2(

�لإمار�ت تدعم حمطة �ملخا �لكهربائية مبولد بقدرة 20 ميجاو�ط
•• املخا - وام: 

�شلمت دولة �لإمار�ت حمطة حتويلية بقدرة 20 ميجاو�ط خم�ش�شة 
�لدعم  �شمن  وذلك  �لبخارية  �لكهربائية  �ملخا  حمطة  كفاءة  لرفع 
�مل�شتمر �لذي تقدمة �لإمار�ت لل�شعب �ليمني �ل�شقيق يف �لقطاعات 

كافة لإعادة تطبيع �حلياة بعد �لظروف �ل�شعبة �لتي مر بها.
وقام حممد �جلنيبي مدير �ل�شوؤون �لإن�شانية لهيئة �لهالل �لأحمر 
�ملخا  مبديرية  �ملحلية  لل�شلطة  �ملحطة  بت�شليم  باليمن  �لإم��ار�ت��ي 
عبده  �ملهند�س  بح�شور  �لفتيح  عبد�لرحيم  �ملديرية  مبدير  ممثلة 

ح�شن مدير عام �ل�شبكات يف �ملوؤ�ش�شة �لعامة للكهرباء فرع تعز.
وبعد �إز�حه �ل�شتار �إيذ�نا بت�شغيل �ملحطة ودخولها �خلدمة �لفعلية 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  لهيئة  �لإن�شانية  �ل�����ش��وؤون  مدير  جت��ول 
ومدير مديرية �ملخا و�حل�شور باأق�شام �مل�شروع . )�لتفا�شيل �س2(
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اأمريكا وفرن�شا وكندا ت�شارك يف التحقيق

ترجيح دويل ل�سقوط �لطائرة �لأوكر�نية ب�ساروخ �إير�ين
•• عوا�صم-وكاالت:

�لأوكر�ين  �لرئي�س  �أع��ل��ن  بعدما 
ف�����ول�����ودمي�����ري زي���ل���ي���ن�������ش���ك���ي، يف 
وق���ت ���ش��اب��ق �أم�������س �جل��م��ع��ة، �أنه 
�شقوط  �ح����ت����م����ال  ي�����ش��ت��ب��ع��د  ل 
�لدولية  �خلطوط  �شركة  طائرة 
�لأوكر�نية يف �إير�ن فجر �لأربعاء 
�أدى  ما  ب�شاروخ،  �إ�شابتها  نتيجة 
ملقتل جميع من كانو� على متنها، 
�لأوكر�ين  �خلارجية  وزير  ك�شف 
م�شوؤولني  �أن  بري�شتايكو  ف��ادمي 
�أمريكيني �شلمو� معلومات مهمة 

لكييف تتعلق بالطائرة.
يذكر �أن عدة م�شوؤولني �أمريكيني 
�شابق،  وق������ت  يف  �أك���������دو�  ك����ان����و� 
�لطائرة  �أن  ل��روي��رز  �خلمي�س، 
�لأرجح  على  �أ�شقطت  �لأوكر�نية 

ب�شاروخني �إير�نيني.
�أ�شقطت  �إي��ر�ن  �أن  ويعتقد ه��وؤلء 
�لركاب  عن طريق �خلطاأ طائرة 
فجر  حتطمت،  �لتي  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
�لأرب�����ع�����اء، م���ا �أ����ش���ف���ر ع���ن مقتل 
متنها  ع���ل���ى  ك����ان����و�  م����ن  ج��م��ي��ع 

وعددهم 176 �شخ�شاً.
نيوزويك  جم��ل��ة  نقلت  ب���دوره���ا، 
وحم��ط��ت��ا )���ش��ي ب��ي �إ�����س( و)�شي 
تذكر  مل  م�����ش��وؤول��ني  ع��ن  �إن(  �إن 
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رئي�س وزر�ء كند� يعلن ترجيحه فر�شية ��شقاط �لطائرة �لأوكر�نية ب�شاروخ �ير�ين  )� ف ب(

عودة قوية بعد �زمة قلبية

عائالت يف �سنعاء تطالب 
�ملختطفني ب���اإط���الق 

•• �صنعاء-وكاالت:

ن�����ف�����ذت �أم�������ه�������ات و�أط������ف������ال 
وقفة  �ليمنيني،  �ملختطفني 
مكتب  �أم���������ام  �ح���ت���ج���اج���ي���ة 
�ل�����ش��ام��ي��ة حلقوق  �مل��ف��و���ش��ي��ة 
�شنعاء،  بالعا�شمة  �لإن�����ش��ان 
�شر�ح  ب����اإط����الق  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة 
ذوي����ه����ن. ورف����ع����ت �لأم����ه����ات 
و�شعار�ت  لف��ت��ات  و�لأط��ف��ال 
�لعام  ي��ك��ون  ب���اأن  فيها  ت��اأم��ل 
ع����ام����اً   2020 �جل������دي������د 
ل��ل��ح��ري��ة و�ل�����ش��الم و�إط����الق 
�ملختطفني  ج���م���ي���ع  �����ش����ر�ح 
و�ملخفيني  تع�شفا  و�ملعتقلني 
ق�����ش��ر�ً، و�إن��ه��اء م��ع��ان��اة مئات 
�لق�شبان  فرقت  �لتي  �لأ�شر 

�شملها خلم�س �شنو�ت.
�ملختطفني  �أط����ف����ال  وع�����ر 
�ل������ذي������ن ه����ت����ف����و� �أط����ل����ق����و� 
باأناملهم  وك��ت��ب��و�  ب��اب��ا  ���ش��ر�ح 
وبابا  لأب���ي  �أ���ش��ت��اق  �ل�شغرية 
�شوقهم  م�����دى  ع����ن  �أح����ب����ك 
�لكبري لآبائهم �لذين حرمو� 

منهم من دون وجه حق.
�مللي�شيات  �لأم��ه��ات  ونا�شدت 
بعني  �ل�����ن�����ظ�����ر  �حل������وث������ي������ة 
�لإن�������ش���ان���ي���ة مل���ئ���ات �لأم���ه���ات 
طالت  �ل����ذي����ن  و�لأط������ف������ال 
�مل��ع��ان��اة م��ن دون رحمة  ب��ه��م 

و�إن�شانية.

تظاهرات عراقية تندد بالف�شاد.. وبوا�شنطن وطهران

عبد �ملهدي: جهود حثيثة ملنع حتول �لعر�ق �إىل �ساحة حرب
لي�شمل دوًل بال�شرق الأو�شط !

تر�مب يدعو لتو�سيع حلف �لناتو 

رو�شيا ُتعلن وقف اإطالق النار يف اإدلب

طائر�ت جمهولة ت�ستهدف ميلي�سيات �إير�نية يف �سوريا
•• بريوت-وكاالت

قال �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان، �أم�س �جلمعة، 
ذخرية  م�شتودعات  ��شتهدفت  جمهولة  ط��ائ��ر�ت  �إن 
منطقة  يف  لإي���ر�ن  مو�لية  مليلي�شيات  تابعة  و�آل��ي��ات 
�ملنطقة  يف  �ن���ف���ج���ار�ت  ع���دة  دوت  ح��ي��ث  �ل��ب��وك��م��ال، 

بالقرب من �حلدود �ل�شورية �لعر�قية
و�أ�شاف �ملر�شد، �أن �نفجار�ت عنيفة �شمعت من قبل 
�أهل �ملنطقة يف �لبوكمال ب�شرق �شوريا، دون مزيد من 

�لتفا�شيل.
ور�شد �ملر�شد يف ق�شفاً من طائر�ت م�شرية جمهولة 
مدينة  بريف  �لعبا�س  وقرية  �جل��الء  بلدة  ��شتهدف 

�لبوكمال �ل�شورية �لو�قعة عند �حلدود مع �لعر�ق.
وك���ان���ت ط����ائ����ر�ت م�����ش��رية ق�����ش��ف��ت ب���ل���دة �مل���ج���اودة 
يف  �لنخيل  ب�شاتني  �لأرب��ع��اء،  �لأول  �أم�س  ��شتهدفت، 

ريف �لبوكمال، فيما تنت�شر �مليلي�شيات �ملو�لية لإير�ن 
يف تلك �ملنطقة وتعمل على تغيري �أماكنها منذ �أيام، 

دون ورود معلومات عن خ�شائر ب�شرية حتى �لآن.
وك�����ان �مل���ر����ش���د �ل�������ش���وري حل���ق���وق �لإن�������ش���ان ر�شد، 
�أ���ش��ل��ح��ة ثقيلة وم���درع���ات م��ن عدة  ن��ق��ل  �لأرب����ع����اء، 
حزب  وميلي�شيا  لإي��ر�ن  �ملو�لية  للميلي�شيات  مقر�ت 
�هلل �للبناين يف حي �جلمعيات مبدينة �لبوكمال �إىل 
�لأخ�شر  �حل��ز�م  منطقة  يف  ومقر�ت  جديدة  مو�قع 

مبحيط مدينة �لبوكمال. 
وي��اأت��ي ذل��ك يف �إط��ار �لرقب و�حل��ذر من �ل�شربات 
�لقد�س  فيلق  ق��ائ��د  مقتل  بعد  �ملحتملة  �لأم��ري��ك��ي��ة 

�لإير�ين قا�شم �شليماين. 
ت��غ��ي��ري متركز�ت  �ل�������ش���وري، ر����ش���د  �مل���ر����ش���د  وك�����ان 
�مليلي�شيات �ملو�لية لإير�ن و�نتقالها �إىل �أماكن جديدة 

بالقرب من �شفة نهر �لفر�ت يف ريف دير �لزور.

•• بغداد-وكاالت

�أم�س  �ل��ع��ر�ق��ي��ني  �آلف  ����ش��ت��اأن��ف 
�أنحاء  يف  ت��ظ��اه��ر�ت��ه��م  �جل��م��ع��ة 
�لعر�ق، منددين باإير�ن و�لوليات 
�شربات  ���ش��ن��ت��ا  �ل���ل���ت���ني  �مل���ت���ح���دة 
�لعر�قية،  �لأر����ش��ي  على  م��وؤخ��ر� 
�أثار قلقاً من �شقوط �لبالد يف  ما 

�لفو�شى جمدد�ً.
�حلركة  �إح��ي��اء  �ملتظاهرون  و�أع���اد 
�مل�شبوقة  غ�����ري  �لح���ت���ج���اج���ي���ة 
دخولها  م��ع  للحكومة،  �ملناه�شة 
يومها �ملئة منذ �نطالقها يف �لأول 

من ت�شرين �لأول �أكتوبر �ملا�شي.
ويف �شاحة �لتحرير �ملركزية و�شط 
مدن  غ��ر�ر  وعلى  بغد�د  �لعا�شمة 
تظاهر  �ل����ب����الد،  ج���ن���وب  يف  ع����دة 
هاتفني  �ل��ع��ر�ق��ي��ني  م���ن  �لآلف 
ي��ل��ع��ن �أب�����و �أم���ري���ك���ا لأب�����و �إي������ر�ن، 
ب��ح�����ش��ب م���ا �أف������اد م��ر����ش��ل��ون من 

وكالة فر�ن�س بر�س.
ومنذ �أيام عدة، تنت�شر دعو�ت من 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  ن��ا���ش��ط��ني 
يف  �حل��ر�ك  ل�شتئناف  �لجتماعي 
�لعا�شر من �ل�شهر �لأول يف �ل�شنة 
�نطالقته  م��ع  ليتنا�شب   10-1
�لوىل يف �لأول من �ل�شهر �لعا�شر 

��ستباكات بني �جلي�س �للبناين 
طر�بل�س يف  ومتظاهرين 

•• طرابل�س-وكاالت

حت��ول��ت م��دي��ن��ة ط��ر�ب��ل�����س �شمايل 
لبنان، فجر �أم�س �جلمعة، �إىل �شاحة 
�ملتظاهرين  م��ئ��ات  ب��ني  م��و�ج��ه��ات 
على  �للبناين،  �جلي�س  من  و�أف���ر�د 
خلفية �ع��ت��ق��الت ط��ال��ت ع���دد� من 
�ل�����ش��ب��ان �ل��ن��ا���ش��ط��ني يف �حل����ر�ك. 
وذكر نا�شطون �أن �جلي�س �للبناين 
�لليلة  م���ن  م���ت���اأخ���ر  وق����ت  ن��ف��ذ يف 
�عتقالت يف منطقة  �ملا�شية حملة 
�لبد�وي يف مدينة طر�بل�س، �شملت 
�لنتفا�شة  يف  م�����ش��ارك��ني  ���ش��ب��ان��ا 
�ل�شعبية. و�أثار حترك �جلي�س ردود 
مو�جهات  �إىل  و�أدى  غا�شبة،  فعل 
و�أظهرت  �ملتظاهرين.  م��ع  عنيفة 
�ل�شارع  حت����ول  م�������ش���ورة  ل��ق��ط��ات 
�ل��رئ��ي�����ش��ي يف م��ن��ط��ق��ة �ل����ب����د�وي 
بني  عنيفة  ����ش��ت��ب��اك��ات  ���ش��اح��ة  �إىل 
و��شتخدم  و�مل��ت��ظ��اه��ري��ن.  �جلي�س 
�مل�شيلة  �لقنابل  �للبناين  �جلي�س 
بع�س  ع���م���د  وق������ت  يف  ل����ل����دم����وع، 
�ملفرقعات  �إط����الق  �إىل  �مل��ح��ت��ج��ني 
وق��ن��اب��ل �مل��ول��وت��وف ور���ش��ق �لقوى 
نا�شطون  و�أف��اد  باحلجارة.  �لأمنية 
�شكاي  �إىل  حت��دث��و�  طر�بل�س،  م��ن 
نيوز عربية، �إىل �أن �جلي�س �قتحم 
بع�س �ملنازل و�ملقاهي و�أوقف عدد� 

من �لأ�شخا�س.

.1-10
وي��ن��دد �ل��ع��ر�ق��ي��ون منذ �أك���ر من 
�ل�شيا�شية  بالطبقة  �أ�شهر  ثالثة 
بالف�شاد  يتهمونها  �لتي  �حلاكمة 

و�ملح�شوبيات.
حكومة  رئ���ي�������س  ق�����ال  ذل������ك،  �إىل 
عادل  �لعر�قية  �لأع��م��ال  ت�شريف 
ع��ب��د �مل���ه���دي، �أم�������س �جل��م��ع��ة، �إن 
حثيثة،  ج����ه����ود�  ت���ب���ذل  �ل�����ع�����ر�ق 
ويت�شل بكافة �لأطر�ف ملنع حتوله 

�إىل �شاحة حرب.
�مل��ه��دي، يف �ت�شال مع  وج��دد عبد 
مايك  �لأم��ريك��ي  �خلارجية  وزي��ر 
كافة  �ل��ع��ر�ق  رف�س  على  بومبيو، 

�شيادته،  تنتهك  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
مبا يف ذلك �لعملية �لأخرية �لتي 
يف  �لأ�شد  عني  قاعدتي  ��شتهدفت 

�لأنبار وحرير يف �أربيل.
�لعر�قي  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  و�أك������د 
�مل�شتقيل يف بيان �شادر عن �ملكتب 
�لإعالمي للحكومة رغبة خمتلف 
�لأطر�ف مبنع �لت�شعيد و�لذهاب 

�إىل حرب مفتوحة.
ووف���ق���ا ل��ل��ب��ي��ان، ف��ق��د ط��ل��ب عبد 
�مل�����ه�����دي م�����ن وزي��������ر �خل����ارج����ي����ة 
�لأم���ريك���ي �إر����ش���ال م��ن��دوب��ني �إىل 
قر�ر  تطبيق  �آليات  لو�شع  �لعر�ق 
�لآمن  بالن�شحاب  �لنو�ب  جمل�س 

للقو�ت من �لعر�ق.
�إبقاء  �ل���ع���ر�ق ع��ل��ى  و�أك����د ح��ر���س 
�أح�����������ش�����ن �ل�����ع�����الق�����ات ب���ج���ري�ن���ه 
و�أ���ش��دق��ائ��ه يف �مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل، 
و�مل�شالح  �مل���م���ث���ل���ي���ات  وح����م����اي����ة 
�لأج��ن��ب��ي��ة وك����ل �مل���وج���ودي���ن على 

�لأر��شي �لعر�قية.
�أولويات  �أن  �مل��ه��دي  عبد  و�أو���ش��ح 
بالده تنح�شر يف حماربة �لإرهاب 
و�إعمار  و�لعنف من جهة،  ود�ع�س 
�لعر�ق وحتقيق �لنمو �لقت�شادي 
و��شتقالله  �لبلد  �شيادة  وحماية 
�لأمن  �لوطنية وحتقيق  و�لوحدة 
من  و�ملنطقة  للعر�ق  و�ل�شتقر�ر 

جهة �أخرى، بح�شب �لبيان.
حكومة  وزر�ء  رئ��ي�����س  �أ����ش���ار  ك��م��ا 
لوزير  �لعر�قية  �لأعمال  ت�شريف 
�خلارجية �لأمريكي، �إىل �أن هناك 
للعر�ق  ت���دخ���ل  �أم���ريك���ي���ة  ق�����و�ت 
�ت �أم���ريك���ي���ة )ط���ائ���ر�ت  وم�������ش���ريرّ
بدون طيار( حتلق يف �شمائه بدون 

�إذن من �حلكومة �لعر�قية.
�أن هذ�  ع��ل��ى  �مل���ه���دي  ع��ب��د  و�أك�����د 
خمالف لالتفاقات �لنافذة. بدوره 
مبتابعة  �ملهدي  عبد  بومبيو  وعد 
�لأمر، و�أكد �حر�م بالده ل�شيادة 

�لعر�ق.

�لقو�ت �مل�سلحة �مل�سرية تنفذ 
�ملناورة �لع�سكرية قادر 2020 

•• القاهرة -وام:

تنفذ �لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية يف �لأيام �لقليلة �ملقبلة �ملرحلة �لنهائية من �ملناورة 
وت�شكيالت  �مل�شلحة،  للقو�ت  حديثا  �ملن�شمة  �لأ�شلحة  مب�شاركة   ،2020 ق��ادر 
بالإ�شافة  �لدفاع �جلوى  �لقو�ت �لرية و�لبحرية و�جلوية وق��و�ت  ووح��د�ت من 

�إىل عنا�شر �لقو�ت �خلا�شة من �ل�شاعقة و�ملظالت.
�لتدريبية  �لأن�شطة  من  عدد  بتنفيذ  �شتقوم  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أن  �أ(  �س  )�أ  وذك��رت 
تت�شمن عمليات �لفتح �لإ�شر�تيجي للقو�ت على كافة �لإجتاهات �لإ�شر�تيجية 

للدولة وعلى �شاحلي �لبحرين �لأحمر و�ملتو�شط.
ومن �ملقرر تنفيذ عدد من �لرمايات بالذخرية �حلية ملختلف �لأ�شلحة من �لقو�ت 
�لدفاع �جلوى و�لقو�ت �لرية، مبا يثبت قدرة  �لبحرية و�لقو�ت �جلوية وقو�ت 
�لقو�ت �مل�شلحة على تاأمني �مل�شالح �لقومية للدولة و�لتعامل مع كافة �لعد�ئيات 

على كافة �لإجتاهات �لإ�شر�تيجية يف توقيت متز�من.

�ص 07
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�ص 19

زوار “ليوا الدويل”  يوثقون حلظات 

املهرجان بعد�سات جواالتهم

حمليات

هل حقا ان�سحاب االأمري هاري 

وزوجته ميغان، ممكنا...؟

عربي ودويل

يوفنتو�ص ي�سطدم 

بروما.. واإنرت يواجه اأتاالنتا

الفجر الريا�سي

ي���زد�دون  �إن��ه��م  �أ���ش��م��اءه��م قولهم 
ث��ق��ة ب���اأن �أن��ظ��م��ة �ل���دف���اع �جلوي 
�لطائرة  �أ����ش���ق���ط���ت  �لإي����ر�ن����ي����ة 
بيانات  على  بناًء  �خلطاأ،  بطريق 
�لأق���م���ار �ل���ش��ط��ن��اع��ي��ة و�ل�����ر�د�ر 

و�لبيانات �لإلكرونية.
وط�����ال�����ب �لحت����������اد �لأوروب�������������ي، 
وذي  )م�شتقل  بتحقيق  �جلمعة، 

م�شد�قية( ب�شاأن �حلادثة.
�ملفو�شية  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  وق����ال 

�����ش����ت����ي����ف����ان دي  �لأوروب�������������ي�������������ة، 
من  لل�شحفيني:  ك��ري���ش��م��اي��ك��ر، 
تاأخذ  �أن  �إلينا  بالن�شبة  �ملهم جد� 
م�شتقل  حتقيق  �شكل  �لتحقيقات 
ب�شكل  ي���ج���ري  م�����ش��د�ق��ي��ة  وذي 
منظمة  ق����و�ع����د  م����ع  ي���ت���ن���ا����ش���ب 

�لطري�ن �ملدين �لدويل.
يف �لوقت ذ�ت��ه ق��ال �لأم��ني �لعام 
�لأط���ل�������ش���ي ين�س  ����ش���م���ال  حل���ل���ف 
�ل���دف���اع  �إن  �م�������س  ���ش��ت��ول��ت��ن��رج 

�أ�شقط  رمب����ا  �لإي��������ر�ين  �جل�����وي 
طائرة �لركاب �لأوكر�نية.

لل�شحفيني  ���ش��ت��ول��ت��ن��رج  وق����ال 
لدى دخوله �لجتماع �ل�شتثنائي 
لوزر�ء خارجية �لحتاد �لأوروبي: 
�حلقائق  ك��ل  نثبت  �أن  �مل��ه��م  م��ن 
للم�شاركة  �إي����ر�ن  �دع���و  ه��ن��اك... 
حتقيق  يف  كامل  ب�شكل  و�لإ�شهام 

�شفاف و�شامل.
���ش��ب��ب��ا لعدم  و�أ�����ش����اف: ل من��ل��ك 

ت�شديق �لتقارير �لتي ر�أيناها من 
و�لتي  �حل��ل��ف...  حلفاء  خمتلف 
تفيد باأن �لطائرة رمبا �أ�شقطتها 

�أنظمة �لدفاع �جلوي �لإير�نية.
هذ� وي�شارك حمققون �أمريكيون 
وكنديون وفرن�شيون يف �لتحقيق 
ب������ح������ادث������ة حت�����ط�����م �ل�����ط�����ائ�����رة 
�لأوك���ر�ن���ي���ة يف ط���ه���ر�ن، وف���ق ما 

ذكرته وكالة �إرنا �أم�س.
�أنها  فرن�شا  �أع��ل��ن��ت  جانبها،  م��ن 
م�شتعدة لالن�شمام �إىل �لتحقيق 

يف حتطم �لطائرة.
�لفرن�شي  وق���ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
ج����ان �إي�����ف ل���و دري������ان م���ن �ملهم 
�مل�شتطاع  ق���در  �لأم����ر  ��شتي�شاح 
وب�����اأ������ش�����رع وق������ت مم����ك����ن. وك�����ان 
م�����ش��وؤول �إي���ر�ين ق��د ق��ال يف وقت 
ت�شارك لأنها  �إن فرن�شا قد  �شابق 
فيها  ُت�شنع  �لتي  �ل��دول  بني  من 

حمركات �لطائرة.
�لوزر�ء  رئي�س  �أل��ق��ى  جانبه،  م��ن 
باللوم  ت����رودو،  �ل��ك��ن��دي ج��ا���ش��ن 
�إ�شقاط  �إي����ر�ين يف  ���ش��اروخ  ع��ل��ى 
�ل��ط��ائ��رة �ل��ت��ي ك���ان ع��ل��ى متنها 
مبعلومات  م�شت�شهد�  كنديا   63
م�شادر  وم��ن  كندية  خم��اب��ر�ت��ي��ة 
�أخ���رى على �ل��رغ��م م��ن ق��ول��ه �إن 

ذلك رمبا مل يكن متعمد�.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ق���ال �ل��رئ��ي�����س �لأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب �إن���ه يوؤيد 
بال�شرق  دوًل  لي�شمل  �لأطل�شي  �شمال  حلف  تو�شيع 
ب��الده للحد من �نت�شارها  �لأو���ش��ط وذل��ك مع �شعي 

�لع�شكري عاملياً.
�أعتقد  �لأبي�س  �لبيت  يف  لل�شحافيني  تر�مب  وق��ال 
�أن  وينبغي  �لأطل�شي  �شمال  حلف  تو�شيع  ينبغي  �أنه 

ن�شم �ل�شرق �لأو�شط، بكل تاأكيد.
و�ق����رح ت��ر�م��ب زي����ادة م�����ش��ارك��ة �حل��ل��ف يف �ل�شرق 
�لأو�شط �لأربعاء عندما تطرق لل�شربات �لتي �شنتها 
قتل  على  رد�ً  ب��ال��ع��ر�ق  �أمريكيني  جنود  على  �إي���ر�ن 

و��شنطن قائد �مللي�شيات �لإير�ين قا�شم �شليماين.

دولية  م�شكلة  �أث���ار  د�ع�����س  تنظيم  �إن  ت��ر�م��ب  وق���ال 
ينبغي لدول �أخرى �لت�شدي لها، م�شيفاً "ميكننا �أن 

نعود للديار... ون�شتخدم حلف �شمال �لأطل�شي.
د�ع�س  على  �أطبقنا  لقد  �لأمريكي  �لرئي�س  و�أ�شاف 

و�أ�شدينا لأوروبا معروفاً كبري�ً.
ويطالب  �لأطل�شي  حللف  �نتقاد�ت  تر�مب  ويو�جه 
�أوروب��ا بدفع �ملزيد مقابل �لدفاع �جلماعي وتقدمي 

تنازلت لأمريكا تتعلق بالتجارة.
�حللف  ت�شمية  �ملمكن  م��ن  �إن  م��ازح��ا  ت��ر�م��ب  وق���ال 
�أو حلف  ب��ا���ش��م ح��ل��ف �لأط��ل�����ش��ي-�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط 
�لأطل�شي - �ل�شرق �لأو�شط، م�شيفاً �أنه طرح �ل�شم 
�شتولتنرغ  �لعام للحلف ين�س  �لأم��ني  �ملحتمل على 

يف �ت�شال �لأربعاء.

تركيا ت�شرق مقدرات ليبيا باتفاق جديد

�جلي�س �لليبي يتقدم بخطى ثابتة نحو م�سر�تة
•• بنغازي-وكاالت

مع  �لطيبة  عالقاتها  ��شتثمار  حت��اول  تركيا  �أن  يبدو 
توقيع  ف��ب��ع��د  �لإم���ك���ان.  ق���در  �لليبية  �ل���وف���اق  ح��ك��وم��ة 
بني  �لليبي،  �ل��رمل��ان  رف�شهما  وب��ح��ري،  �أمني  �تفاقني 
�أردوغ��ان، ورئي�س حكومة  �لرئي�س �لركي، رجب طيب 
�أن  يبدو  �ملا�شي،  نوفمر   27 يف  �ل�شر�ج  فايز  �ل��وف��اق، 
�لأبو�ب  يعيد فتح  وق��د  �لأف���ق،  يلوح يف  ج��دي��د�ً  �ت��ف��اق��اً 
و�لأم������و�ل �ل��ت��ي ح��ج��ب��ت ب��ع��د ���ش��ق��وط م��ع��م��ر �لقذ�يف، 
بالده  ب��اأن  تركي  م�شوؤول  �أف��اد  فقد  �لركية.  لل�شركات 
تعتزم �لتوقيع بحلول فر�ير على �تفاق تعوي�س مبدئي 
بقيمة 2.7 مليار دولر عن �أعمال نفذت يف ليبيا خالل 
عهد �لقذ�يف وكان من �ملفر�س �أن ي�شددها �لأخري قبل 
حرب 2011، وذلك يف م�شعى لإحياء عمليات متوقفة 
ل�شركات تركية يف �لبلد �لذي يعاين حتت وطاأة �ل�شر�ع 

�مل�شتعل منذ �شنو�ت.
�لكر�مة  عمليات  لغرفة  �لإعالمي  �ملركز  �أف��اد  ميد�نيا، 
�لتابعة للجي�س �لوطني �لليبي، �أم�س �جلمعة، �أن �لقو�ت 

�مل�شلحة تتقدم �إىل حممية �لهي�شة �شرقي م�شر�تة.
كما �أكد �جلي�س �لليبي �أن قو�ته كبدت ميلي�شيات �لوفاق 

مزيد� من �خل�شائر.
�لبحرية  �لقو�ت  �أرك��ان  رئي�س  �أعلن  �ملا�شي،  و�لثالثاء 

�لليبي  ق��و�ت �جلي�س  ب��دء تقدم  �مل��ه��دوي،  ف��رج  �لليبية، 
ن��ح��و م��دي��ن��ة م�����ش��ر�ت��ة �ل���ت���ي ت�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا �أق����وى 
عدد�،  و�أك���ره���ا  ل��ل��وف��اق  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل�شلرّحة  �مليلي�شيات 
وذلك بعد �شيطرته، �لثنني، بالكامل على مدينة �شرت 

�ل�شر�تيجية.
�لأ�شبوع  مطلع  �ل�شيطرة  �أح��ك��م  �لليبي  �جلي�س  وك��ان 
على مدينة �شرت �ل�شاحلية )450 كلم �شرق طر�بل�س 
قوة  نفوذ  كانت حتت  �لتي  على م�شر�تة(،  كلم  و250 
حماية وتاأمني �شرت �لتابعة لقو�ت �لوفاق، بعد عملية 
ع�شكرية خاطفة ومفاجئة، و�شعت �جلي�س وجهاً لوجه 

مع مدينة م�شر�تة ذ�ت �لثقل �لع�شكري و�ل�شيا�شي.
�إىل  �لد�عية  �لرو�شية  �ملبادرة  �جلي�س  رف�س  ذل��ك،  �إىل 
ي��وم �لأح��د �ملقبل، و�أعلن  �لنار بد�ية من  �إط��الق  وق��ف 
�لعا�شمة  حت��ري��ر  ح��ت��ى  �لع�شكرية  عملياته  م��و����ش��ل��ة 
طر�بل�س ممن و�شفهم ب�اجلماعات �لإرهابية و�مللي�شيات 
جانب  �إىل  تقاتل  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�ت  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  �مل�شلرّحة 
�ملتحدث  و���ش��دد  طر�بل�س..  يف  �لليبية  �ل��وف��اق  حكومة 
�أن  �مل�شماري على  �أحمد  �للو�ء  �لليبي  �لر�شمي للجي�س 
قو�ت �جلي�س �لليبي، �شت�شتمر يف حربها على �ملجموعات 
�لدويل،  �لأمن  بقر�ر�ت من جمل�س  �مل�شنرّفة  �لإرهابية 
بالق�شاء  �إلرّ  �ملدنية  �لدولة  �شبيل لإقامة  �أنه ل  موؤكد� 

�لتام عليها.

ال�شباق اإىل البيت الأبي�ض:
بعد نوبة قلبية: هكذ� نه�س 

بريين �ساندرز من رماده!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

بريين �شاندرز يعود من بعيد... تعر�س لنوبة قلبية 
�ل�شيف  نهاية  �أكتوبر، وهددت مكانته  �شهر  بد�ية  يف 
�لتقدمي  �جلناح  معه  تتقا�شم  �لتي  و�رن،  �إليز�بيث 
للحزب، مل يقل �ملر�شح �لدميقر�طي �لبالغ من �لعمر 

كلمته بعد.  عاًما   78
تخندق  قلبية،  ن��وب��ة  م��ن  تقريبا  �أ���ش��ه��ر  ث��الث��ة  ب��ع��د 
��شتطالعات  يف  �لثاين  �ملركز  يف  فريمونت  �شيناتور 
�أ�شبح يف  بايدن. وخا�شة،  �لوطنية، خلف جو  �ل��ر�ي 
موقع جيد للغاية يف �أيو� ونيو هامب�شاير، �أول وليتني 

ت�شوتان يف مطلع فر�ير.
ل ��شتطالعات ريال كلري بوليتيك، يحتل  وح�شب معدرّ
�شاندرز مركز �ل�شد�رة يف هاتني �لوليتني �لهامتني، 

�إ�سر�ئيل تفرج عن �سجينيني �سورييني يف �سفقة معقدة
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب

�أعلنت �ل�شلطات �لإ�شر�ئيليرّة �لإفر�ج �ملبكر عن �شجينني �شوريني �أحدهما 
�س حل�شاب  �شبحي �ملقت �لذي مي�شي عقوبة بال�شجن بعد �إد�نته بالتج�شرّ

لتها رو�شيا. دة �شهرّ دم�شق، يف �إطار عمليرّة تبادل معقرّ
و�شدقي �ملقت درزي من مو�ليد بلدة جمدل �شم�س يف �جلولن يف 1967. 
�س و�خليانة  وحكم عليه يف 2015 بال�شجن �أحد ع�شر عاما بتهمة �لتج�شرّ

و�لترّ�شال بعميل �أجنبي ونقل معلومات �إىل �شوريا يف �أوقات �حلرب.
بيان قبيل منت�شف ليل �جلمعة  �لإ�شر�ئيليرّة يف  �ل�شجون  وذكرت �شلطات 
�شيتمرّ �إطالق �شر�ح �ل�شجني �لأمني �شدقي �ملقت يف �لعا�شر من يناير قبل 
ة �شجنه. كما �أعلنت �ل�شلطات خالل �لليل �لإفر�ج �ملبكر عن �أمل  �نتهاء مدرّ
ًر�  �أبو �شالح �أحد �شكان �جلولن حيث ي�شكل �لدروز غالبية، و�لذي كان مقررّ

�أن ُي�شجن حتى عام 2023 بتهمة قتل �شوريرّ عَرَ �حلدود �لإ�شر�ئيلية.

ب��احل�����ش��ول ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ري من  �ل��ل��ت��ني ل ت�شمحان 
�ملندوبني، على عك�س كاليفورنيا �أو تك�شا�س على �شبيل 
�ملثال، ولكن باإمكانهما ت�شريع ديناميكية �ملر�شحني.
�أو�ئ��ل يناير،  �ل��ذي ن�شر يف  ��شتطالع يوغوف،  ووف��ق 
تد�رك بريين �شاندرز تاأخره يف ولية �يو�، وهو �لآن 
متعادل )23 باملائة( مع جو بايدن وبيت بيتيغيغ. ويف 
نيو هامب�شاير، يتفوق هذ� �ل�شبعيني على بايدن بفارق 

نقطتني )27 باملائة(، وفًقا لنف�س �ل�شتطالع.
)�لتفا�شيل �س13(

�ل�شوريان �شبحي �ملقت و�أمل �أبو �شالح عقب �طالق �شر�حهما )رويرز(

مظاهرة عر�قية حا�شدة �شد �لف�شاد و�لتدخالت �لأجنبية )رويرز(
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اأخبـار الإمـارات

�لإمار�ت تدعم حمطة �ملخا �لكهربائية مبولد بقدرة 20 ميجاو�ط
•• املخا - وام: 

���ش��ل��م��ت دول������ة �لإم����������ار�ت حمطة 
ميجاو�ط   20 ب���ق���درة  حت��وي��ل��ي��ة 
خم�����ش�����ش��ة ل���رف���ع ك���ف���اءة حمطة 
وذلك  �لبخارية  �لكهربائية  �ملخا 
�شمن �لدعم �مل�شتمر �لذي تقدمة 
�ل�شقيق  �ليمني  لل�شعب  �لإم���ار�ت 
تطبيع  لإع��ادة  كافة  �لقطاعات  يف 
�حلياة بعد �لظروف �ل�شعبة �لتي 

مر بها.
مدير  �جل���ن���ي���ب���ي  حم���م���د  وق��������ام 
�لهالل  لهيئة  �لإن�شانية  �ل�شوؤون 
بت�شليم  باليمن  �لإمار�تي  �لأحمر 
مبديرية  �ملحلية  لل�شلطة  �ملحطة 
�مل����خ����ا مم���ث���ل���ة مب����دي����ر �مل���دي���ري���ة 
بح�شور  �ل���ف���ت���ي���ح  ع���ب���د�ل���رح���ي���م 
�مل��ه��ن��د���س ع��ب��ده ح�شن م��دي��ر عام 
�لعامة  �مل���وؤ����ش�������ش���ة  يف  �ل�����ش��ب��ك��ات 

للكهرباء فرع تعز.
�إيذ�نا بت�شغيل  �ل�شتار  �إز�حه  وبعد 
�لفعلية  �ملحطة ودخولها �خلدمة 
�لإن�شانية  �ل�����ش��وؤون  م��دي��ر  جت��ول 

�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  لهيئة 
�مل��خ��ا و�حل�شور  وم��دي��ر م��دي��ري��ة 

باأق�شام �مل�شروع .
�لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  و�أك���د �جلنيبي 
�لر�شيدة  قيادتها  م��ن  بتوجيهات 
ت��������ويل �ل�����ق�����ط�����اع�����ات �خل����دم����ي����ة 
�لغربي  �ل�����ش��اح��ل  يف  و�لإمن���ائ���ي���ة 
ومنها  �ه��ت��م��ام��ه��ا  ج����ل  ب��ال��ي��م��ن 
ع�شب  يعد  �ل��ذي  �لكهرباء  قطاع 

وقال �إن دولة �لإمار�ت لديها خطة 
ت�شمل  مدرو�شة  وتنموية  �إن�شانية 
ج��م��ي��ع �ل��ق��ط��اع��ات مب���ا ه���و كفيل 
بال�شاحل  �حل���ي���اة  ت��ط��ب��ي��ع  �إع������ادة 

�لغربي.
م���دي���ر مديرية  �أك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
دولة  �أن  �لفتيح  عبد�لرحيم  �ملخا 
�أهمية  �ل���ي���م���ن  ت�����ويل  �لم���������ار�ت 
خا�شة منذ عهد �ملغفور له �ل�شيخ 

�إن�شاء هذه  �أن  �إىل  م�شري�  �حلياة، 
�ملحطة جاء ��شتجابة عاجلة لند�ء 
لتعزيز  �ملحلية  و�ل�شلطة  �لأه��ايل 
كهرباء  ملحطة  �لإنتاجية  �ل��ق��درة 
 100 تخدم  �لتي  �لبخارية  �ملخا 
و�ملناطق  �مل���خ���ا  يف  م���و�ط���ن  �أل�����ف 
�ملجاورة، و�لتي كادت �أن تخرج عن 
�خل���دم���ة ب�����ش��ب��ب ���ش��ع��ف حمولت 

�لطاقة �لكهربائية �لقدمية .

وتقدمه  ما قدمته  �لإم���ار�ت على 
و���ش��ت��ق��دم��ه ل��ل�����ش��ع��ب �ل��ي��م��ن��ي يف 
�ملحافظات  ويف  �ل��غ��رب��ي  �ل�����ش��اح��ل 

كافة.
ممثل  ح�شن  عبده  �ملهند�س  وق��ال 
�ملوؤ�ش�شة �لعامة للكهرباء فرع تعز 
" �إن �ملحطة �جلديدة �لتي قدمتها 
دول��ة �لإم���ار�ت �شتعمل على �حلد 
�أزمة �لكهرباء �لتي منيت بها  من 

"طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
�ل���ي���وم يف ظل  " وح��ت��ى  ث����ر�ه  �هلل 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ل��ل��دول��ة ودعم 
ذر�عها  ع���ر  م�����ش��ت��م��ر  �لإم���������ار�ت 
�لأحمر  �ل��ه��الل  هيئة  �لإن�����ش��اين 
�مل�شاريع  ت��ن��ف��ذ  �ل��ت��ي  �لإم����ار�ت����ي 
�لوهلة  منذ  و�خلدمية  �لتنموية 
�لأوىل لو�شولها �ل�شاحل �لغربي.

و�أعرب عن �شكره وتقديره لدولة 

م��دي��ن��ة �مل��خ��ا وم���ا ج��اوره��ا ب�شبب 
�شعف �ملحولت �لقدمية و�شتعالج 
م�����ش��اك��ل �مل��ح��ط��ة �ل��ت��ح��وي��ل��ي��ة .. 
�ملقدم  �ل��دع��م  ه���ذ�  " �أن  و�أ����ش���اف 
من دولة �لإمار�ت هو �متد�د لعدد 
�ل��ت��ي قدمتها  �مل�����ش��اري��ع  م��ن  كبري 

لقطاع �لكهرباء يف �ل�شابق" .
ومنذ  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  �أن  ي���ذك���ر 

قامت   2017 ع���ام  �مل��خ��ا  حت��ري��ر 
�لبخارية  �مل��خ��ا  حم��ط��ة  ب�����ش��ي��ان��ة 
�لتي  �حل���رب  ب�شبب  ت��اأث��رت  �ل��ت��ي 
قامت  وك��ذل��ك  حميطها  يف  د�رت 
للمحطة  �ل���غ���ي���ار  ق��ط��ع  ب���ت���وري���د 
ودعمتها بالوقود �لالزم لت�شغيلها 
و�شيانة �شبكة كهرباء مدينة �ملخا 

وقر�ها �ملجاورة.

برعاية حممد بن ز�يد.. �نطالق �أعمال منتدى �لطاقة �لعاملي للمجل�س �لأطل�سي يف �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
�أبوظبي  �أم�س يف  �نطلقت  �مل�شلحة..  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�أعمال �لدورة �ل�شنوية �لر�بعة ملنتدى �لطاقة �لعاملي �لذي ينظمه �ملجل�س 
قياد�ت  مب�شاركة  لال�شتد�مة  �أبوظبي  �أ�شبوع  فعاليات  �شمن  �لأطل�شي 

و�شخ�شيات موؤثرة يف قطاع �لطاقة على م�شتوى �لعامل.
�ل�شخ�شيات  �أب����رز  �أي����ام  ث��الث��ة  �ل���ذي يعقد ع��ل��ى م���د�ر  وي��ج��م��ع �حل���دث 
�ل�شيا�شية وقادة �لفكر �لعامليني و�لإقليميني لإر�شاء �أجندة �لطاقة �لعاملية 
للعام �جلديد ومناق�شة �لتد�عيات �جليو�شيا�شية و�جليو�قت�شادية طويلة 

�لأمد �لتي ي�شهدها هذ� �لقطاع �ملت�شم باملتغري�ت.
و�لأمن  �لطاقة  ق�شايا  ح��ول  نقا�شية  جل�شة  �لأول  �ليوم  �أعمال  و�شهدت 
و�لتطور�ت �جليو�شيا�شية �لإقليمية حتدثت خاللها كري�شتني فونتيرنوز 
مديرة مبادرة �شكوفكروفت �ل�شرق �لأو�شط من �ملجل�س �لأطل�شي و�ملدير 

�لقومي  �لأم���ن  مبجل�س  �لعربي  �خلليج  منطقة  ل�����ش��وؤون  �ل�شابق  �لأول 
�أول باملجل�س  باإد�رة �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب.. و�إلني و�لد زميل 

�لأطل�شي رئي�س جمل�س �إد�رة تر�ن�شفري�شال لال�شت�شار�ت .
�ملنطقة ل  �لأح��د�ث �حلالية يف  تد�عيات  �إن  �ملتحدثون يف �جلل�شة  وق��ال 
توؤثر ب�شكل كبري على �إمد�د�ت �لطاقة متوقعني �أن �أ�شعار �لنفط لن ترتفع 
�لتنبوؤ  �ل�شعب  م��ن  حيث  �لق�شري  �مل��دى  على  للرميل  دولر�   70 ع��ن 
بالأ�شعار على �ملدى �لطويل نظر� لت�شارع �لتطور�ت �جليو�شيا�شية �إ�شافة 
�إىل �جتماع �أوبك يف مار�س �ملقبل لتحديد �لإنتاج.. م�شريين �إىل �أن �أ�شعار 

�لنفط تدور ما بني 60 �إىل 70 دولر� للرميل خالل �لفرة �لر�هنة.
�إىل �لطاقة  �ل��و���ش��ول  وت��اأث��ريه��ا على  �ل��ت��ج��اري��ة  �إىل �حل���روب  وت��ط��رق��و� 
م�شريين �إىل �أنه خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية �أدت �حلمائية �ملتز�يدة �إىل تباطوؤ 
�لنمو �لقت�شادي �لعاملي وتاأخري �ل�شتثمار يف ر�أ�س �ملال وتعطيل تدفقات 
قلب  يف  متز�يد  ب�شكل  �لطاقة  قيمة  �شال�شل  و�أ�شبحت  �لدولية  �لتجارة 

�لحتكاكات �لتجارية �لعاملية.

�مل�شهد  على  �جليو�شيا�شية  �ل��ن��ز�ع��ات  ع��ن  �لناجمة  �لأث����ار  �إن  و�أ���ش��اف��و� 
�لعاملي للطاقة تتطلب �شرورة ��شتيعاب �جلهات �لفاعلة و�لأ�شو�ق �لعاملية 

للتوتر�ت �جليو�شيا�شية �حلالية مع �ل�شتعد�د للم�شتقبل.
على  �لأم��ري��ك��ي��ة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  ح��ر���س  فونتيرنوز  كري�شتني  و�أك����دت 
��شتقر�ر منطقة �ل�شرق �لأو�شط وذلك لعدم �ل�شماح لدول مناوئة بتهديد 
��شتقر�ر �ملنطقة.. م�شرية �إىل �أن �أمريكا حتتاج �إىل نحو 20 عاما للو�شول 

�إىل �لكتفاء �لذ�تي من �لنفط.
�ل��ع��امل��ي مل يتفاعل مع  �ل��ن��ف��ط  ���ش��وق  �إن  و�ل����د..  �إل���ني  ق��ال��ت  م��ن جانبها 
�لتطور�ت �جليو�شيا�شية يف �ملنطقة كونه ل توجد تهديد�ت حقيقية تنذر 
بحدوث حرب.. وتوقعت �أن تدور �أ�شعار �لنفط على �ملدى �لق�شري ما بني 
�لتوتر�ت  مبدى  �لأ�شعار  �رتفاع  يرتبط  �إذ  للرميل  دولر�   70 �إىل   60
�ل�شوق  �أن  �إىل  .. م�شرية  �لأو�شط  �ل�شرق  و�لت�شعيد �حلقيقي يف منطقة 
ي�شهد تغري�ت يف م�شتويات �لعر�س و�لطلب تر�وح بن�شبة ما بني 4 �إىل 

.5%

بالوليات  �لنفط �خلا�شة  �حتياجات  يلبي جانبا من  �لعر�ق  �أن  و�أ�شافت 
�ملتحدة وذلك بعد ��شتبعاد فنزويال ب�شبب �لعقوبات �لقت�شادية �ملفرو�شة 
كونه  �ملقبلة  للفرة  �لنفط  باأ�شعار  �لتنبوؤ  ميكن  ل  �أن��ه  مو�شحة  عليها 
�مل�شدرة  �ل��دول  منظمة  �إن��ت��اج  حجم  منها  �ملتغري�ت  من  للعديد  يخ�شع 

للبرول �أوبك و�لتطور�ت �جليو�شيا�شية يف �ملنطقة.
�ل��ت��ح��ول يف جمايل  �مل��ن��ت��دى على  �ل��ر�ب��ع��ة م��ن  �ل����دورة  وت��رك��ز مناق�شات 
�لنفط و�لغاز بقطاع �لطاقة وتوفري �لتمويالت لتاأمني م�شتقبل �لقطاع 
ويو��شل  �جلديد  �جليو�شيا�شية  �لتطور�ت  ع�شر  يف  �ملتد�خلة  و�لعالقات 
�ملنتدى �لركيز على �لق�شايا �لتي �أثريت يف دورة �لعام �ملا�شي و�ملتعلقة 
على  للطلب  متناميا  مركز�  ب�شفتها  �آ�شيا  و�شرق  جنوب  دول  يف  بالطاقة 

منتجات �لطاقة.
من  �ل�شتفادة  نطاق  تو�شيع  �إىل  يهدف  �لعاملي  �لطاقة  منتدى  �أن  يذكر 
�لطاقة  مزيج  ي�شهدها  �لتي  �لهائلة  �لتغري�ت  نتيجة  �ملتوفرة  �لفر�س 
�لعاملي وحتقيق �لنتائج �ملرجوة �لتي ت�شمن لنا حياًة �أكر �أمانا ورفاهية.

�ختتام ملتقى �ل�سمالية �لربيعي و�سط �أجو�ء تر�ثية مميزة
•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  �لأول  �أم�������س  �خ��ت��ت��م��ت 
�لذي  �لربيعي  �ل�شمالية  ملتقى 
نظمه نادي تر�ث �لإمار�ت خالل 
 9 �إىل  دي�شمر   14 م��ن  �ل��ف��رة 
�لتابعة  �مل��ر�ك��ز  ي��ن��اي��ر مب�����ش��ارك��ة 
تعريف  ب���ه���دف  وذل������ك  ل���ل���ن���ادي 
�ل����ط����الب ب����ال����ر�ث �لإم�����ار�ت�����ي 
�لهوية  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  وك��ي��ف��ي��ة 

�ل��ت��ي ق��دم��ه��ا ع���دد م���ن �ملدربني 
�شناعة  كيفية  ح���ول  �ل��ر�ث��ي��ني 
�ل�����ش��ب��اك و�ل��ل��وؤل��وؤ وع���دة �ل�شيد 
ي�شتخدمونها  �لبحارة  ك��ان  �لتي 

يف �ل�شابق .
ك����م����ا �����ش����ه����دت م�����ر�ك�����ز �ل����ن����ادي 
�أبوظبي  يف  و�لن�شائية  �ل�شبابية 
فعاليات  ع��دة  و�ل�شمحة  و�ل��ع��ني 
وور����س عمل ت��ر�ث��ي��ة �إ���ش��اف��ة �إىل 
تهدف  وزي���ار�ت خارجية  ج��ولت 

فر�غهم  وق���ت  و���ش��غ��ل  �ل��وط��ن��ي��ة 
و�أم�شى  �مل��در���ش��ي��ة.  �لإج������ازة  يف 
وثقافيا  ت��ر�ث��ي��ا  وق���ت���ا  �ل���ط���الب 
وتوعويا خالل �مللتقى و��شتمتعو� 
ب���ع���دة ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة د�خ���ل 
�لإبل  ك��رك��وب  �ل�شمالية  ج��زي��رة 
�ل�شفينة  يف  وج����ول����ة  و�خل����ي����ل، 
زيارة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل��ر�ث��ي��ة، 
�لر�ثي  ب���ن ح�����ش��ن  ع��ل��ي  ل��ب��ي��ت 
�لر�ثية  �ل����ور�����س  ع����ن  ف�����ش��ال 

�ل���ط���الب مبا  �أوق�������ات  ���ش��غ��ل  �إىل 
�أماكن  على  و�ل��ت��ع��رف  مفيد  ه��و 
ومتاحف ومعار�س وطنية �إ�شافة 

�إىل �لرفيه.
و�أو�شح �شعيد �ملناعي مدير �إد�رة 
�لأن�شطة يف نادي تر�ث �لإمار�ت 
�أن �مللتقى �لذي �شهد �إقبال كبري� 
�ملميزة  �ل��ر�ث��ي��ة  فعالياته  ع��ل��ى 
�ل����ر�ث يف  �إىل زرع ح��ب  ي��ه��دف 
نفو�س �لن�سء وتعريفهم بالهوية 

�لإمار�تية  و�ل�����ش��ن��ع  �لإم���ار�ت���ي���ة 
وكيفية �ملحافظة عليها".

�ملر�كز  �أن  �إىل  �مل���ن���اع���ي  ول���ف���ت 
هذ�  يف  ب�شمة  ت��رك��ت  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة 
�مللتقى م��ن خ��الل ور���س �حلرف 
و�لغزل  و�لتلي  كال�شدو  �ليدوية 
و�لألعاب  و�لأك�����الت  و�خل���و����س، 
ور�س  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة، 
كالتعليم  �مل���ر�ك���ز  د�خ����ل  خ��ا���ش��ة 

و�لقر�ءة و�خلياطة و�لر�شم.

•• العني-وام:

ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
�شمو  �شهد  �مل�شلحة..  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خالد  �ل�شيخ 
�لعليا لأ�شحاب �لهمم �أم�س حفل �ل�شتقبال �لذي �أقيم يف جمل�س 

عر�شان  لت�شعة  �جلماعي  �لعر�س  مبنا�شبة  �لعني  مبدينة  �ل�شاروج 
من �أبناء �ملنطقة.

نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �شمو  �حلفل  ح�شر 
بن  نهيان  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار 
بن  �شعيد  �لدكتور  �ل�شيخ  ومعايل  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك 
طحنون �آل نهيان و�ل�شيخ نا�شر بن �أحمد بن ز�يد �آل نهيان و�ل�شيخ 

ز�يد بن حمد بن حمد�ن �آل نهيان. وهناأ �شمو �ل�شيخ خالد بن ز�يد 
�آل نهيان و�حل�شور جميع �لعر�شان وذويهم بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة 

متمنياً لهم حياة �شعيدة وم�شتقرة.
وقدمت فرق �لفنون �ل�شعبية �أنو�عاً خمتلفة من �لأهازيج و�لفنون 
�لر�ثية و�لق�شائد. و�أعرب �لعر�شان و�أ�شرهم عن �شكرهم للقيادة 
�لر�شيدة وعلى ر�أ�شها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

�إ�شعاد  �شبيل  يف  جهد�ً  يدخر  ل  �ل��ذي  �هلل(  )حفظه  �لدولة  رئي�س 
�شباب �لوطن ودعمه بكل �لو�شائل �لتي تكفل له حياة رغيدة ملوؤها 
�ل�شعادة و�لرفاه و�لأمل يف م�شتقبل ز�هر م�شيدين برعاية �شاحب 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�أدخل  �لذي  �جلماعي  �لعر�س  لهذ�  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 

�لفرحة �إىل قلوبهم وقلوب ذويهم يف هذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.

برعاية حممد بن زايد ..

 خالد بن ز�يد ي�سهد �لعر�س �جلماعي لأبناء منطقة �ل�ساروج بالعني
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اأخبـار الإمـارات
طو�رىء �خلدمات �لعامة يعد خططا ملو�جهة �لأمطار بر�أ�س �خليمة 

•• راأ�س اخليمة-الفجر :

�إجر�ء�تها  �لأرب������ع،  �ل��ع��ام��ة مب��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا  د�ئ����رة �خل���دم���ات  �أجن����زت 
�لحر�زية وخططاً لتطوير وتو�شيع �شبكات ت�شريف مياه �لأمطار، 
ت��اأه��ب��اً مل��و���ش��م �لأم���ط���ار، وك��ث��ف��ت ج��ه��وده��ا م��ن خ���الل ب��ر�م��ج و�آليات 
�أي طو�رئ، حر�شاً على �شالمة �جلمهور، وحفاظاً على  للتعامل مع 
مظهر �لإمارة . حيث �أغلقت �شرطة ر�أ�س �خليمة بالتعاون مع دوريات 
ر�قب �لتابعه لد�ئرة �خلدمات �لعامة  �لطرق �ملوؤدية �إىل جبل جي�س، 
�لتقلبات  م��ن  و�لودي����ة  �جلبلية  �مل��ن��اط��ق  رو�د  �شالمة  على  حفاظا 
مدير  نائب  �ل�شام�شي  عي�شى  �ملهند�س  �شعادة  وق��ال  �ل���و�ردة،  �جلوية 
د�ئرة �خلدمات �لعامة رئي�س جلنة �لطو�رئ يف د�ئرة �خلدمات �لعامة 

فور تر�كم �لغيوم �ملاطرة ترفع حالة �ل�شتنفار وتتخذ �ل�شتعد�د�ت 
�لالزمة، وتن�شر �لفرق �ملعنية و�ل�شهاريج و�لتناكر و�مل�شخات ل�شحب 
�حليوية،  و�لطرقات  �ملنخف�شة  �ل�شكنية  �ملناطق  يف  �ملتجمعة  �ملياه 
�أو دخ���ول م��ي��اه �لأم��ط��ار للمنازل  لتفادي وق���وع �زدح��ام��ات م��روري��ة 
و �مل�شخات يف عدة مناطق يف  �ملعد�ت  و  �لآليات  �ل�شكنية«. مت توزيع 
�لإمارة �أهمها �ملناطق �ل�شمالية وجبل جي�س و �شمل و�لرم�س و �حليل 
و �ملناطق �لو�شطى) ر�أ�س �خليمة و �لظيت و �ملناطق �جلنوبية ( ، مت 
تن�شر 23 �شيول يف عدة مناطق و 20 م�شخة ل�شحب مياه �لأمطار.  
و�أكد �ل�شام�شي �أن غرفة �لطو�رئ بالد�ئرة، تعمل على مد�ر �ل�شاعة، 
عر �لرقم �ملجاين 8008118، لتلقي بالغات �لأهايل، و�خلا�شة 

بتجمع �ملياه �أمام �مل�شاكن �أو على �لطرق، وغريها من �لبالغات.

�مل�د�ر�س ت�س�تقبل طلب�ة »�ل�وز�ري« غ�د�  

اإغالق طريق جبل جي�ض 

�أمط��ار غ��زي�رة تهط�ل عل�ى ر�أ�س �ل�خيمة 

•• دبي- : حم�صن را�صد

�حلكومية  �ل��دول��ة  م��د�ر���س  خمتلف  يف  �ل�����وز�ري  �مل��ن��ه��اج  طلبة  دو�م  ي��ب��د�أ 
و�خلا�شة �ملطبقة ملنهاج �لوز�رة، وريا�س �لأطفال وتعليم �لكبار ، غد� �لأحد، 
�آيذ�نا ببدء �لف�شل �لثاين للعام �لدر��شي 2019-2020، حيث يبلغ �أيام 
�لدر��شة فيه 55 يوماً للطلبة، و60 يوماً للهيئات باأنو�عها، بدون �لإجاز�ت 

�لأ�شبوعية )�جلمعة و�ل�شبت(. 
و�لهندي"  و�لريطاين  "�لأمريكي  �لأجنبية  �ملناهج  طلبة  بدء  �ملقابل  يف 
�أل��ف معلم   26 دو�م ما يقرب من  مع  ، تز�مناً  �ملا�شي  �لأح��د  ي��وم  دو�مهم 
�أبوظبي،  يف  معلم  �أل���ف   15 ب��و�ق��ع  �حلكومية،  �مل��د�ر���س  يف  وف��ن��ي  و�إد�ري 
وز�رة  �إح�����ش��ائ��ي��ات  �أخ���ر  بح�شب  �ل�شمالية،  و�مل��ن��اط��ق  دب��ي  يف  و11.163 

�لربية و�لتعليم.

 ووفقا للتقومي �ملعتمد من  �ملجل�س �لوز�ري للتنمية، جلميع مد�ر�س �لدولة 
�أنو�عها »حكومية وخا�شة« �ملطبقة ملنهاج وز�رة �لربية و�لتعليم  مبختلف 
للعام �لدر��شي �جلديد يبد�أ دو�م �لف�شل �لدر��شي �لثاين للهيئات باأنو�عها 
كافة للعام �لدر��شي 2019-2020، يوم �لأحد  �ملو�فق 5 يناير 2020،  
فيما يبد�أ للطلبة يوم 12 من �ل�شهر ذ�ته، وي�شتمر حتى 26 مار�س �ملقبل، 
 29 من  �مل��دة  خ��الل  للطلبة،  �أ�شبوعني  بو�قع  �لربيع  �إج���ازة  بعدها  لتبد�أ 
مار�س   29 تبد� من  للهيئات  �أ�شبوع  �إبريل، مقابل   9 �ملقبل، وحتى  مار�س 

حتى 2 �إبريل �ملقبل.
�إبريل   5 يوم  يف  �لثالث  �لدر��شي  �لف�شل  يف  باأنو�عها،  �لهيئات  دو�م  ويبد�أ 
يبد�أ �لطلبة دو�مهم للف�شل ذ�ته يوم 12 منه، وحتدد نهاية  فيما   ،2020
وللهيئات  يوليو،   2 ي��وم  للطلبة   2020-2019 �لدر��شي  للعام  �ل���دو�م 
�أيام �لتمدر�س لهذ�  9 منه، يف وقت بلغ عدد  �لتدري�شية و�لإد�ري��ة و�لفنية 

�لعام مبا فيها �أيام �لمتحانات 185 يوماً.
تكفل  �ل��ت��ي  �ل��ع��و�م��ل  خمتلف  و�لتعليم،  �لربية  وز�رة  ه��ي��اأت  جانبها  م��ن 
�لف�شل  خالل  �لتعليمية،  �لعملية  �شري  وح�شن  �ملدر�شي،  �ملجتمع  ��شتقر�ر 
و��شتنفار  �جلهود  تكثيف  على  ورك��زت  �جل��اري،  �لعام  من  �لثاين  �لدر��شي 

�مليد�ن �لربوي ل�شتقبال �لطلبة مبختلف مر�حل �لتعليم.
خالل  من  �لربوية  �لكو�در  خ��ر�ت  تطوير  �ل��وز�رة  �إ�شتعد�د�ت  و��شتملت 
ووفر  �ملهنية،  �ملعلمني  كفاءة  رف��ع  ��شتهدف  �ل��ذي  �لدر��شية  �مل��و�د  ملتقى 
حقائب تدريبية �إىل �أكر من  26 �ألف معلما ومعلمة ��شتمر ملدة �أ�شبوع قبل 
بدء دو�م �لطلبة، لرفدهم باحتياجاتهم من �أدو�ت لإعد�د �لر�مج �لدر��شية 

�خلا�شة بالطلبة وتوزيع �حل�ش�س على �ملعلمني وفقا ملا هو متبع .
وركزت �لوز�رة على "تنمية �جلانب �ملعريف �لتخ�ش�شي للمعلمني يف خمتلف 
�ملو�د، و��شتعر��س ��شر�تيجات �لتعليم و�لتعلم �حلديثة وطرق توظيفها يف 

�أجل �لتعلم ودورة  �إيجابية، و�لتقييم من  كل مادة در��شية خللق بيئة تعلم 
يف تزويد �ملعلمني بحلول وجتارب علمية و�قعية ميكن تطبيقها يف �لغرفة 
�ل�شفية، و�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية وطرق �شناعة �لعلماء ودعم �لطلبة يف 
�لن�شاطات �ملنهجية و�لالمنهجية،و�لتوقعات �مل�شتقبلية للعملية �لتعليمية 
و�ثرها يف حت�شني عملية  �لجر�ئية  و�لبحوث  �ملعرفة،  وعالقتها مبحتمع 
�لتعلم، تكنولوجيا �لتعليم وتطبيقات �لذكاء �ل�شطناعي ودورهما يف قيادة 

عملية �لتعليم و�لتعلم يف �ملدر�شة �لإمار�تية.
و�شددت �لوز�رة على �أهمية �إعد�د �جلدول �ملدر�شي للف�شل �لدر��شي �لثاين، 
م��ع مر�عاة   ،  2020 –  2019 �ل��در����ش��ي  للعام  �ل��در����ش��ي��ة  وف��ق �خل��ط��ة 
�لإلتز�م با�شتكمال �ن�شبة �ملعلمني ) 24 – 25 ( ح�شة ، وتوزيع �لطالب 
على �ل�شعب �ل�شفية مع مر�عاة �لكثافة �لطالبية، ف�شال عن �لتاأكيد على 

�أولياء �لأمور �إلتز�م �لطالب بالزي �ملدر�شي وفق �لدليل �ملعمم �شابقا.

•• راأ�س اخليمة – �صليمان املاحي  

�شهدت يوم �أم�س �شتى مناطق ر�أ�س �خليمة �أمطار� غزيرة، م�شحوبة برياح 
�ملياه �لر�كدة على جاين  باردة ن�شطة وت�شببت �لأمطار يف جتمع برك من 

�لطرق ويف �ملناطق �لو�طئة وبني �لأحياء �ل�شكنية .
وجاء هطول �لأمطار يف �أعقاب تقارير حول �لأح��و�ل �جلوية من �لأر�شاد 
نتيجة منخف�س جوي �شطحي، مع كتلة  �جلوية حذر فيه من من طق�س 
هو�ئية باردة قادمة من �جلنوب، ي�شاحبها �متد�د منخف�س جوي علوي من 

�ل�شمال و�ل�شمال �ل�شرقي، مما ي�شفر عن تكوين �ل�شحب �لركامية �ملمطرة 
، مع �لرياح �لن�شطة .

وحفاظا على �ل�شالمة �لعامة  حذرت �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة 
�ىل  �مل��وؤدي  �لطريق  �أن  مو�شحة  �لطق�س  وتقلبات  ��شتقر�ر  عدم  حالة  من 
جبل جي�س مت �غالقه وتاليا مطالبة �جلمهور �لتعاون مع رجال �ل�شرطة 
�لعون  لتقدمي  �لأمنية  �لأج��ه��زة  جاهزية  م��وؤك��دة  �شالمتهم   على  حفاظا 

و�مل�شاعدة و�شمان �ن�شابية حركة �ملرورية يف جميع طرق طرق.
و �أطلقت �شرطة ر�أ�س �خليمة  حتذير�تها ل�شائقي �ل�شيار�ت، وطلبت منهم  

توخي �حليطة و�حلذر، �أثناء وبعد هطول �لأمطار ، لفتة �ىل �أن �لخطار 
�ملحتملة من �بتالل �لطرق  باملياه ووج��ود برك �ملياه ر�ك��دة  �لناجمة عن 
�ل�شيطرة  مبكان  �ل�شعوبة  من  يجعل  �لطرق  جانبي  على  �لأمطار  هطول 
م��ن خطورة  ح��ذرت  كما  ي�شورة مفاجئة   �مل��روري��ة  �حل���و�دث  وق��وع  وتاليا 
�لن�شغال بالهاتف و�لت�شوير، وهي مدعاة حفاظاً على �شالمة م�شتخدمي 

�لطريق ومتابعة �حلالة �جلوية من خالل �لقنو�ت �لر�شمية . 
حالة  ع��ن  �لناجمة  �مل�شاكل  لح��ت��و�ء  �أن�شطتها  �خل��دم��ات  د�ئ���رة  ووج��ه��ت  
ت�شكيلها يف  �لتي مت  �للجان  با�شرت جميع  ، حيث  �أمطار  �لطق�س وهطول 

وقت �شابق عملها �لذي �قت�شر على تتبع  �لأحو�ل .
�مل�شتقرة  لتوقفت  �ملناخية غري  �أدت  �لأح��و�ل  �أما بالن�شبة لل�شيادين فقد 
�ل�شيادون  و�أك��د  �ملحتملة  لالأخطار  حت�شبا  �ملو�نئ  جميع  يف  �ل�شيد  حركة 
�لتز�مهم  بالتحذير�ت �ل�شادرة من جهات �لخت�شا�س �شمانا ل�شالمتهم 
و�شالمة عمالهم .  ومع توقف هطول �لأمطار �شهدت معظم مناطق ر�أ�س 
�خليمة  خروج �ملو�طنني و�ملقيمني و�لزو�ر، �ىل �جلبال لال�شتمتاع بالأجو�ء 
فرحة  و�شط  �لتذكارية،  �ل�شور  و�لتقاط   ، لالمطار  �مل�شاحبة  �جلميلة  

غامرة ب�شقوط �لأمطار.

جامعة ز�يد توظف 82 من خريجيها وخريجاتها يف �لقطاع �خلا�س
•• دبي -وام: 

عدد  مع  بالتعاون  ز�ي��د  بجامعة  �ملهنية  و�ل�شوؤون  �خلريجني  مكتب  نظم 
مت  �ل��ذي  �حلكومية،  �مل�شرعات  حتدي  �جلامعة،  يف  و�لإد�ر�ت  �لكليات  من 
�خلا�س  �لقطاع  يف  �جلامعة  من  وخريجة  خريجا   45 توظيف  مبوجبه 
خالل 100 يوم. جاء ذلك متا�شيا مع �جلهود �ملكثفة �لتي و�شعتها �لدولة 
على  �ل�شوء  وت�شليط  �خل��ا���س  �لقطاع  يف  �لعمل  باأهمية  �ل��وع��ي  لتعزيز 
�لفر�س �لتي تقدمها �ملوؤ�ش�شات �خلا�شة للموظفني، حيث عملت �جلامعة 
على رفع �لتحدي لزيادة ن�شبة توظيف �خلريجني يف هذ� �لقطاع، ملا له من 
دور و�أث��ر كبري وملمو�س يف �نطالق �خلريجني يف �شوق �لعمل و�مل�شاهمة 

�لفعلية يف بناء �قت�شاد �لدولة. وتكللت �جلهود �لتي قام بها فريق "حتدي 
مت  حيث  �لأ���ش��ا���ش��ي،  �ل��ه��دف  بتجاوز  �جلامعة  يف  �حلكومية"  �مل�شرعات 
ع��دد من  د�ئمة يف  كامل يف وظائف  ب��دو�م  82 خريجا وخريجة  توظيف 

�ل�شركات يف �لقطاع �خلا�س.
" مت �ختيار  �ليو�شف مديرة جامعة ز�يد بالإنابة  وقالت �لدكتورة بهجت 
روؤية  مع  يتما�شى  للجامعة،  ��شر�تيجيا  وموؤ�شر�  هدفا  لكونه  �لتحدي 
�لدولة وخططها �ل�شر�تيجية يف تعزيز �قت�شادها �ملعريف ومتكني �ل�شباب 

من �لن�شمام �إىل �لقطاع �خلا�س".
�لقطاع من خالل  يقدمها هذ�  �لتي  �ملز�يا  �إب��ر�ز  �أول  �لتحدي  و��شتهدف 
�خلا�س،  �لقطاع  يف  يعملون  �جلامعة  من  خريجني  مع  ول��ق��اء�ت  جل�شات 

وت�شليط  �لطلبة،  مع  جناحهم  وق�ش�س  جتاربهم  م�شاركة  بهدف  وذل��ك 
�ل�شوء على ميز�ت �لعمل يف �لقطاع �خلا�س و�خلر�ت �مل�شتفادة منه.. �أما 
�خلطوة �لتالية للتحدي فتمثلت يف جمع �ل�شركات باخلريجني �لباحثني 

عن �لعمل.
 " بالإنابة  و�خلريجني  �ملهنية  �ل�شوؤون  �إد�رة  مدير  �ل�شام�شي  ر��شد  وق��ال 
�لباحثني عن  م��ن  م��ن �جلامعة  دف��ع��ات تخرجت  ث��الث  �آخ��ر  م��ع  تو��شلنا 
�لعمل، ودعوناهم حل�شور �ملعار�س �لثالث �لتي نظمناها يف حرم �جلامعة 
ب��دب��ي، وذل���ك لإج�����ر�ء م��ق��اب��الت ت��وظ��ي��ف ف��وري��ة م��ع �ل�����ش��رك��ات �خلا�شة 
�مل�شاركة". و�أ�شاف " جنحنا يف جمع �شركات من قطاعات خمتلفة لتغطية 
ح�شور  هناك  وكان  �جلامعة،  تقدمها  �لتي  �لأكادميية  �لتخ�ش�شات  كافة 

بي  �أ�س  �إت�س  وبنك  �إعمار،  ك�شركة  �لر�ئدة  �ل�شركات  لعدد كبري من  لفت 
�شي، وجمموعة جمري�، وجمموعة �شلهوب وغريها".

و�ل�شناعات  �ل��ف��ن��ون  ك��ل��ي��ة  م��ن   2018 ����ش���ر�ج، خ��ري��ج��ة  ف��اط��م��ة  وق��ال��ت 
�لإبد�عية تخ�ش�س ت�شميم غر�فيكي.. " منحتنا �لأيام �ملفتوحة للتوظيف 
�لفر�شة لإج��ر�ء مقابالت فورية  �شركات خمتلفة  و��شت�شافة  يف �جلامعة 
�لآخرين،  وللخريجني  �ل��ذي وجدته مفيد� يل  �لأم��ر  �ل�شركات،  مع هذه 
حيث متكنا من �إجر�ء �أكر من مقابلة مع �أكر من �شركة يف مكان و�حد، 
و يف يوم و�حد". و�أ�شافت "بف�شل معر�س �لتوظيف، متكنت من �حل�شول 
على �لوظيفة بعد �أ�شبوعني فقط من �إجر�ء �ملقابلة، ومت توظيفي يف جمال 

تخ�ش�شي وهو �لت�شميم �لغر�فيكي يف �إحدى �ل�شركات �خلا�شة".
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انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/162 
�ملنذر : كو�د درمي للتجارة �س.ذ.م.م 

�ملنذر �ليه /�شابى لالعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م
جمهول حمل �لقامة  

لديكم حيث  م�شتحقات موكلنا  ب�شد�د  وبتكليف من موكلنا نخطركم  �لقانون  ��شتناد� لحكام 
�نه تر�شد بذمتكم مبلغ وقدره )59.420.73( درهم ل�شالح موكلنا عن قيمة �ل�شيكات �ملرجتعة 
ملوكلنا ومل تلتزمو� بال�شد�د رغم وعودكم �ملتكررة وقد مت توجيه �كر من مطالبة ل�شركتكم 
�ل �نكم مل تقومو� بال�شد�د - وحر�شا منا على �لعالقات �لودية طلب موكلنا �ن ننذركم ب�شد�د 
ما  �لن�شر  تاريخ  �ي��ام من  دره��م خالل خم�شة   )59.420.73( وقدرها  بذمتكم  �ملر�شدة  �ملبالغ 
مل فان موكلنا و�حلق بجانيه �شيقوم باتخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية �لكفيلة بحفظ حقوقه مع 
حتميلكم �لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعوي�شات �ملقررة عن تاأخركم يف �ل�شد�د مع حفظ كافة �حلقوق 

�لخرى من �ي نوع كانت.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/1/163 
�ملنذر : �ل�شادة د�نية لالد�رة و�ل�شت�شار�ت �لعقارية �س.ذ.م.م

�لعنو�ن:دبي - �لر�شاء 1 - بناية دو�شلدورف بيزن�س بوينت - ت:044472444 - 0501908882 
�ملنذر �ليه /�ل�شادة/كي بي �شي للتكنولوجيا ذ.م.م

- مكتب  بوينت  بيزن�س  دو�شلدورف  ببناية  رق���م:373-1358  �ر���س   - �لر�شاء   - وعنو�نها/دبي 
رقم:1003 - رقم مكاين )78841-19030( ت:0525706308

تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليه ب�شد�د بدل �ليجار �مل�شتحق عليه منذ نهاية عقد �ليجار يف:2019/11/14 
وذلك خالل مهلة �ق�شاها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن ويحتفظ �ملنذرة بحقها كامال 
مبطالبة �ملنذر �ليه بالتعوي�س عن �لعطل و�ل�شرر عند �ي تاأخري يف �شد�د بدل �ليجار و�ل 
�لق�شائية  �لدعوى  �قامة  فيها  مبا  �شده  �لقانونية  �لج���ر�ء�ت  كافة  لتخاذ  �ملنذرة  �شت�شطر 
�لتقا�شي  ر�شوم وم�شاريف  بكافة  �ليه  �ملنذر  �لعقار مع حتميل  و�خ��الء  �لد�ء  �مر  و��شت�شد�ر 

و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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 2020/171
�ملنذر : بنك �لمار�ت دبي �لوطني �س.م.ع 

�ملو�شوع/�نذ�ر �شد�د مبلغ )16.922.976.87( درهم
فقط  دره��م   )16.922.976.87( وق���دره  مبلغ  �لبالغة  �ملديونية  قيمة  ب�شد�د  يخطرك  �مل��ن��ذر 
و�شبعة  درهما  و�شبعون  و�شتة  وت�شعمائة  �لفا  وع�شرون  و�ث��ن��ان  وت�شعمائة  مليونا  ع�شر  �شتة 
�لخطار وبخالف  بهذ�  �لن�شر  تاريخ  يوما من  30 ثالثون  وذل��ك خالل مدة   ، فل�شا  وثمانون 
قا�شي  �لطلب من  فيه  �لقانونية �شدك مبا  �لج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �ملنذر  �شي�شطر  ذلك 
�لتنفيذ مبا�شرة �جر�ء�ت نزع ملكية �لعقار )قطعة �ر�س رقم 295 - منطقة �لر�حة - �مل�شاحة 
رقم  حتت  �لرهن  ت�شجيل  ومت  �ملتحدة(  �لعربية  �لم���ار�ت  دب��ي  �م��ارة   9888.00 �ملربع  بالقدم 
للمديونية مع �لحتفاظ بحق  �لعلني ووفاء�  باملز�د  �ملرهونة وبيعه  �لجر�ء )2009/124298( 
باي من  �مل�شا�س  ودون  �ملديونية  كامل  باأية فروقات ل�شتيفاء  للمطالبة  بالرجوع عليك  �ملنذر 

حقوق موكلنا.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر

 2020/172
�ملنذر : نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور �ل�شالمي �س.م.ع - �شابقا 

�شد �ملنذر �شده/كامبيز حممود ر�شتميان
�ملو�شوع/�نذ�ر �شد�د مبلغ )4.059.771.00( درهم

�ربعة  فقط  دره��م   )4.059.771.00( وق��دره  مبلغ  �لبالغة  �ملديونية  قيمة  ب�شد�د  يخطرك  �ملنذر 
ماليني وت�شعة وخم�شون �لفا و�شبعمائة وو�حد و�شبعون درهما ، وذلك خالل مدة 30 ثالثون يوما 
من تاريخ �لن�شر بهذ� �لخطار وبخالف ذلك �شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
�لعقار )قطعة �ر�س رقم  �لتنفيذ مبا�شرة �ج��ر�ء�ت نزع ملكية  �شدك مبا فيه �لطلب من قا�شي 
�مل�شاحة   989.93 �ملربع  باملر  �مل�شاحة   - �لبلدية:235-393  رقم   - �خلام�شة  �لثنية  منطقة   -  577
بالقدم �ملربع 9888.00 �مارة دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة( ومت ت�شجيل �لرهن حتت رقم �لجر�ء 
)2015/9027( �ملرهونة وبيعه باملز�د �لعلني ووفاء� للمديونية مع �لحتفاظ بحق �ملنذر بالرجوع 

عليك للمطالبة باأية فروقات ل�شتيفاء كامل �ملديونية ودون �مل�شا�س باي من حقوق موكلنا.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اإعــــــــــالن
�جلنوب  �ل�ش�����ادة/�بر�ج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1966282 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شامل جمعان �شامل حممد �لكندي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل جا�شم علي �شعيد �لزعابي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لين�س كولك�شن للتجارة 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:2032098 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة بروغتون تيموثى جورج %49
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حميد عبد�هلل حممد �مل�شعود من 50% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي �حمد علي �شبت �حلو�شني
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة �لطليعة للتكيف �ملركزي 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1031823 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة كاروناكار�ن �شوري�س بابو %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة جا�شم عبد�لرحمن يو�شف عبد�لرحمن �حلمادي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر�ما�شامي كري�شنا مورتي ر�ما �شامي %24
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كاروناكار�ن �شوري�س بابو

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�شم عبد�لرحمن يو�شف عبد�لرحمن �حلمادي

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ليزيه للخدمات �ل�شحية 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1344037 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي بن �شالح بن علي �ل�شقري %5

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شالح �ل�شقري %95

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد بن عبد�لرحمن بن عبد�هلل

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح �ل�شقري

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 

�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�شاحر  �ل�ش�����ادة/�ل�شرق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتنظيف �ملباين و�ل�شيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2013850 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عي�شى �حمد عبد�هلل �حمد نوريه %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر �حلاج حممد �لعكري

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
بن  بايك  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ح�شن لالعالف و�لفحم ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1046886 

تعديل ن�شب �ل�شركاء/�خر بن �شاحب جان من 16% �ىل %25
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ح�شرت خان غر�ج من 16% �ىل %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بايك ح�شن
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
رقم:CN 1009288 بال�شم �لتجاري مايفري للمقاولت 
و�ل�شيانه �لعامة بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN بال�شم �لتجاري �ملوجات لعمال  رقم:1007967 
و�عادة  �لرخ�شة  �لغاء  طلب  بالغاء  �لعامة  �ل�شباغ 

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

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
�جلديد  �ملا�س  �ل�ش�����ادة/خمبز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2796557 
تعديل وكيل خدمات/��شافة �شيف �شعيد �شامل حممد �لكثريي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شاجهان كونات باناكاتيل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف �شعيد �شامل حممد �لكثريي
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �خلبز ومنتجات �ملخابز - باجلملة 04630123(

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

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رحلتي لل�شفر و�ل�شياحة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2240584 
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 40000

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/رحلتي لل�شفر و�ل�شياحة  
RAHLTY TRAVEL & TOURISM

�ىل/رحلتي لل�شفر و�ل�شياحة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
RAHLTY TRAVEL & TOURISM - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رحلتي للحج و�لعمرة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1386276 
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 40000

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/رحلتي للحج و�لعمرة  
RAHLTY FOR HAJJ & UMRAH

�ىل/رحلتي للحج و�لعمرة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
RAHLTY FOR HAJJ & UMRAH - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جرين بارك لال�شت�شار�ت �ملو�د 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لب�شرية رخ�شة رقم:1048606 
تعديل ��شم جتاري من/جرين بارك لال�شت�شار�ت �ملو�د �لب�شرية  

GREEN PARK HUMAN RESOURCES CONSULTANCY

�ىل/بيور �شتار لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة
PURE STAR PASSENGER TRANSPORT BY RENTED BUSES

تعديل ن�شاط/��شافة نقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة )4922006(
تعديل ن�شاط/��شافة نقل �لركاب باحلافالت �ملدر�شية )4922008(

تعديل ن�شاط/حذف ��شت�شار�ت �ملو�رد �لب�شرية )7020008(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لنجم  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

�لطاير لالقم�شة و�خلياطة
رخ�شة رقم:CN 1712934 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/باليز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لهد�يا
رخ�شة رقم:CN 2495863 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون 

ل فلور لتجميل �ل�شيد�ت
رخ�شة رقم:CN 1042143 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/طيور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

بينونة لل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1925278 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جمموعة ح�شن �لفرد�ن

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1035149 
تعديل مدير/��شافة ح�شن فرد�ن ح�شن �بر�هيم �لفرد�ن

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافه �يه �ف جي هولدينج �ر ��س �شي ليمتد
AFG HOLDING RSC LIMITED

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن �بر�هيم ح�شن �لفرد�ن
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 1000000

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/جمموعة ح�شن �لفرد�ن  

HASAN AL FA FARDAN GROUP
�ىل/جمموعة �لفرد�ن �لقاب�شة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

ALFARDAN GROUP HOLDING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/جبل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملرجان للعازل و�ملقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1317525 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�شويحان للبال�شر
رخ�شة رقم:CN 1838931 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
نور  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �شويحان رخ�شة رقم:1104108 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد خليفه �حمد �شعيد �حلوقاين %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد م�شعود علي م�شعود �ل�شام�شي
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان يح�سر �أفر�ح �لغفلي و�ل�سام�سي

•• عجمان -وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان 
م�شاء �أم�س �لأول حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه عدي علي خليفة بن هالل �لغفلي مبنا�شبة 
علي  �إىل كرمية خليفة  و خليفة  �ل�شام�شي  �شعيد  �إىل كرمية حممد  زف��اف جنليه هالل 

خليفة بن هالل �لغفلي وذلك يف �شالة �لبيت متوحد باأم �لقيوين.
وقدم �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان و�حل�شور �لتهاين �إىل عائلة �لغفلي و�ل�شام�شي وتلقى 

�شموه جانبا من �لتهاين من �حلا�شرين.
�إىل جانب �شموه .. �ل�شيخ حممد بن جمال �لقا�شمي وعدد من �شيوخ  كما ح�شر �حلفل 
�لقبائل و�مل�شوؤولني وكبار �ل�شخ�شيات وجمع من �ملدعوين ولفيف من �لأهل و�لأ�شدقاء.

على  عجمان  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  وتقديرهم  �شكرهم  بالغ  عن  �لعر�شان  �أه��ل  و�أع���رب 
م�شاركته �أفر�حهم. وتخللت �حلفل فقر�ت فنية م�شتوحاة من �لر�ث �لإمار�تي.

•• اأبوظبي-وام:

�أحمد  �أكد معايل �لدكتور ثاين بن 
�ملناخي  �ل���ت���غ���ري  وزي������ر  �ل�����زي�����ودي 
و�لبيئة �أن تعزيز م�شاركة �ل�شباب يف 
حتقيق توجهات �ل�شتد�مة وحتول 
�لقت�شاد  ن��ح��و  و�ل��ت��ح��ول  �ل��ط��اق��ة 
دولة  �أول��وي��ات  �أح��د  �لأخ�شر ميثل 
روؤى  بف�شل  �ن���ه  وق���ال  �لإم������ار�ت. 
�شهد  �لر�شيدة  �لقيادة  وتوجيهات 
وتعزيز�  ت����ط����ور�  �لأخ�������ري  �ل���ع���ق���د 
كبريين يف م�شاركة �ل�شباب يف هذ� 
�لبتكارية  لقدر�تهم  دعما  �مل��ج��ال 
تقنية  ح��ل��ول  لتطوير  و�لب��د�ع��ي��ة 

ت�شهم يف حتقيق �ل�شتد�مة.
م����ع ممثلي  ح�������و�ره  ذل�����ك يف  ج�����اء 
�ل�شباب  م��ن��ت��دى  ���ش��م��ن  �ل�����ش��ب��اب 
نظمته  �ل����ذي  �لأول  و�ل���ش��ت��د�م��ة 
�ملتجددة  للطاقة  �لدولية  �لوكالة 

�آي��ري��ن��ا �م�����س ع��ل��ى ه��ام�����س �ل���دورة 
جمعيتها  �جتماعات  م��ن  �لعا�شرة 
�ل����ع����م����وم����ي����ة مب���������ش����ارك����ة م���ع���ايل 
�لروفي�شور تيجاين حممد باندي 
للجمعية   74 �ل������  �ل������دورة  رئ��ي�����س 
و�شعادة  �مل���ت���ح���دة  ل�����الأمم  �ل���ع���ام���ة 
�لعام  �ملدير  كامري�  ل  فر�ن�شي�شكو 
�ملتجددة  للطاقة  �لدولية  للوكالة 

�آيرينا .
طاقة  �أن  �ل����زي����ودي  م���ع���ايل  و�أك�����د 
وت�شتحدث  ت���ن�������ش���ب  ل  �ل���ب�������ش���ر 
على  قدرتهم  وحتفيز  بدعم  د�ئ��م��ا 
 . �ل�شباب  فئة  وب��الأخ�����س  �لب��ت��ك��ار 
وق�����ال.. ع��ر حت��ف��ي��ز ه���ذه �لطاقة 
ميكن  �ملنا�شب  بال�شكل  وتوظيفها 
لكافة  ح��ل��ول  �إىل  د�ئ��م��ا  �ل��و���ش��ول 
تويل  ل��ذ�  تو�جهنا  �لتي  �لتحديات 
دولة �لإمار�ت �لهتمام بال�شتثمار 
ب�شكل  و�ل�����ش��ب��اب  ع��م��وم��ا  �لب�شر  يف 

خا�س �أهمية كرى ل�شمان حتقيق 
�حلالية  لالأجيال  �أف�شل  م�شتقبل 

و�ملقبلة .
مو�جهة  �إن  م���ع���ال���ي���ه  و�أ�������ش������اف 
جماعيا  ع��م��ال  تتطلب  �ل��ت��ح��دي��ات 
�ملجتمع  م�����ك�����ون�����ات  ك�����اف�����ة  م������ن 
وبالأخ�س �لتغري �ملناخي �لذي بات 
�ل��ذي تو�جه  ي�شكل �لتحدي �لأه��م 
�ل�شباب  وع���ل���ى  ج��م��ع��اء  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�ملو�جهة  ه��ذه  يف  ك��ب��رية  م�شوؤولية 
ف���ه���م �ل���ف���ئ���ة �لأك�������ر ت����اأث����ري� على 
�ملجتمع و�لأكر �إملاما بالتكنولوجيا 
تطويعها  ع��ل��ى  و�لأق������در  �حل��دي��ث��ة 
وت��وظ��ي��ف��ه��ا لب��ت��ك��ار ح��ل��ول فعالة 
�إي��ج��اد ف���ارق يف م�شرية  ق���ادرة على 

�لعمل من �أجل �ملناخ .
و�أ�شار �إىل �أن دولة �لإمار�ت بف�شل 
�لر�شيدة  قيادتها  وتوجيهات  روؤي��ة 
�أط���ل���ق���ت �ل���ع���دي���د م����ن �مل�����ب�����ادر�ت 

�ل�شباب  لإ�شر�ك  و�ملمكنة  �لد�عمة 
يف �ل��ع��م��ل م��ن �أج����ل �مل��ن��اخ فخالل 
�لتغري  وز�رة  �طلقت  �ملا�شي  �لعام 
�شباب  ��شر�تيجية  �ملناخي و�لبيئة 
وعامليا..  حمليا  للمناخ  �لإم�����ار�ت 
�بوظبي  �أ���ش��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  و���ش��م��ن 
�لإثنني  تنطلق  �ل��ت��ي  ل��ال���ش��ت��د�م��ة 
�مل��ق��ب��ل ���ش��ت��ب��د�أ �ل����دورة �ل��ث��ال��ث��ة من 
ت��ب��ادل �لب��ت��ك��ار�ت يف جمال  ملتقى 
ي�شتهدف  �ل������ذي  ك��ل��ي��ك�����س  �مل����ن����اخ 
تعزيز �لقدر�ت �ل�شبابية �لبتكارية 
يف جم������ال �ل�����ش����ت����د�م����ة وع���ر����س 
�بتكار�تهم على م�شتثمرين ورجال 
م�شاريع  �إىل  ل��ت��ح��وي��ل��ه��ا  �أع����م����ال 

و�قعية.
�ل�شباب  مم��ث��ل��ي  م��ع��ال��ي��ه  وط���ال���ب 
خمتلف  م��ن  �مل��ن��ت��دى  يف  �مل�شاركني 
يف  ج��ه��وده��م  بتكثيف  �ل��ع��امل  دول 
ن�شر �لوعي يف جمتمعاتهم بطبيعة 

وكيفية  �مل���ن���اخ���ي  �ل���ت���غ���ري  حت�����دي 
�لعمل  فرد يف م�شرية  كل  م�شاهمة 
�أج����ل �مل��ن��اخ لتعزيز  �جل��م��اع��ي م��ن 
م�شتقبل  ل�شمان  �ل��ع��امل��ي  �حل���ر�ك 

م�شتد�م.
و���ش��ارك م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث���اين بن 
�آيرينا  منتدى  يف  �ل��زي��ودي  �أح��م��د 
عقد  �ل�����ذي   2020 ل��ل��م�����ش��رع��ني 
�لعامة  �جل��م��ع��ي��ة  �أع����م����ال  ���ش��م��ن 
�إن  كلمته..  يف  معاليه  وق��ال  �ليوم. 
�جلزء �لأكر من م�شوؤولية تكثيف 
و��شتخد�م  ن�����ش��ر  وت����رية  وت�����ش��ري��ع 
و�ملتجددة  �لنظيفة  �لطاقة  حلول 
ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق �مل�����ش��رع��ني و�شناع 
�جتماع  ع����ر  ي���ج���ب  ل�����ذ�  �ل�����ق�����ر�ر 
�جلمعية �لعمومية ل� �آيرينا �خلروج 
�أك���ر دع��م��ا مل�شرية حتول  ب��ق��ر�ر�ت 
�ل��ط��اق��ة ع��امل��ي��ا، وت��ع��زي��ز �مل��زي��د من 
�خلا�س  �لقطاع  وم�شاهمة  �شر�كة 

يف هذه �مل�شرية.
�لتي  �جل���ه���ود  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���ار 
ب���ذل���ت���ه���ا �آي����ري����ن����ا ب����دع����م وت����ع����اون 
دول��ه��ا �لأع�����ش��اء و�ل��ت��ي �شاهمت يف 
م�شاعفة �لقدرة �لإنتاجية للطاقة 
�لعقد  �ملتجددة خالل  �مل�شادر  عر 
�مل���ا����ش���ي ح��ي��ث �رت���ف���ع���ت م���ن 1.1 
مليون ميجاو�ط �إىل 2.35 مليون 

ميجاو�ط.

�لعربي  �خلليج  منطقة  يف  و�أ�شاف 
وح��ده��ا وع��ر �ل��دع��م �ل���ذي قدمه 
�ل���ق���ر�ر و�مل�����ش��رع��ني �شجلت  ���ش��ن��اع 
م�����ش��اري��ع �ل��ط��اق��ة �مل���ت���ج���ددة منو� 
نف�شها  �ل��ف��رة  يف   300% بن�شبة 
�لقيادة  توجيهات  �أن  �إىل  .. م�شري� 
�لر�شيدة يف دولة �لإم��ار�ت �شاهمت 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  م�شاريع  من��و  يف 
�لدولة  ت�شتحوذ  كبري، حيث  ب�شكل 

�إج���م���ايل  م����ن  �مل����ائ����ة  70 يف  ع���ل���ى 
�خلليج  منطقة  يف  �مل�����ش��اري��ع  ه���ذه 

بالكامل.
وقال معاليه �إن ما مت حتقيقه عامليا 
م��ن ت��ط��ور ومن���و يف ق��ط��اع �لطاقة 
�ملتجددة يدعو للفخر لكن �لطريق 
من  ملزيد  ويحتاج  طويال  ي��ز�ل  م��ا 
م�شتقبل  ل�شمان  و�جل��ه��د  �ل��ع��م��ل 

�أف�شل لالأجيال �حلالية و�ملقبلة .

ثاين �لزيودي : تعزيز م�ساركة �ل�سباب يف حتقيق �ل�ستد�مة �أولوية يف دولة �لإمار�ت

•• ال�صارقة-الفجر:

�ملجتمعية  بامل�شوؤولية  منها  �إمي��ان��اً 
كافة،  �ملجتمع  و�شر�ئح  �أف��ر�د  جت��اه 
للمتاحف  �ل�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ���ت  وق���عرّ
�أ�شدقاء  جمعية  مع  تعاون  مذكرة 
م��ر���ش��ى �ل�������ش���رط���ان، ب��ح�����ش��ور كل 
عام  مدير  عطايا  منال  �شعادة  م��ن 
�ملا�شي،  �شو�شن  و�لدكتورة  �لهيئة، 
�ملدير �لعام جلمعية �أ�شدقاء مر�شى 
موظفي  م����ن  وع������دد  �ل�������ش���رط���ان، 
�جلهتني. وتهدف �ملذكرة �إىل تعزيز 

�شبل �لعمل �مل�شرك �لذي يتما�شى 
وحر�شهما  �لطرفني،  توجهات  مع 
حيث  �ملجتمعي،  �لعمل  تفعيل  على 
ت����ق����دم �ل���ه���ي���ئ���ة مب����وج����ب �مل����ذك����رة 
ملر�شى  متحفية  وب���ر�م���ج  خ��دم��ات 
ت�����ش��اه��م �جلمعية  ف��ي��م��ا  �ل�����ش��رط��ان 
باأهمية  �ملجتمع  �أف��ر�د  يف رفع وعي 
م��ت��اح��ف �ل�����ش��ارق��ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�ملبكرة  �ل��ف��ح��و���ش��ات  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز 
و�لدورية من خالل �إقامة فعاليات 
توعوية باأمر��س �ل�شرطان ملوظفي 
�لهيئة.   عطايا مدير هيئة �ل�شارقة 

مذكرة  توقيع  “ينبثق  للمتاحف: 
�ل�شارقة  هيئة  �إمي���ان  م��ن  �ل��ت��ع��اون 
�ملوؤ�ش�شي  �لعمل  باأهمية  للمتاحف، 
�مل�������ش���رك، �ل�����ذي ي�����ش��ه��م يف زي����ادة 
�لوعي بني �لأفر�د ب�شاأن �مل�شوؤوليات 
�لجتماعية، و�لقيم �لأخالقية �لتي 
فرد  ك��ل  ودور  دول��ت��ن��ا،  عليها  ت��ق��وم 
�لوثيقة  بالعالقة  �أوؤم��ن  و�أن��ا  فيها، 
ب��ني �جل�����ش��د و�ل��ع��ق��ل، مم��ا يجعلنا 
�ملختلفة  �ل��ف��ئ��ات  جت���اه  م��ل��ت��زم��ون 
�ل�شحية،  ب��ال��ق�����ش��اي��ا  يتعلق  ف��ي��م��ا 
�لحتياجات  ذوي  م��ن  ك��ان��و�  ���ش��و�ء 
�أو  �أو �مل�����ش��اب��ني ب��ال��ت��وح��د  �خل��ا���ش��ة 
و�أننا  �شيما  ل  �ل�����ش��رط��ان،  م��ر���ش��ى 
وزيارة  �لإبد�عية  �لور�س  �أن  ن��درك 
عليهم«.  ب��ال��ن��ف��ع  ���ش��ت��ع��ود  �مل��ت��اح��ف 
�لتفاهم  �أن مذكرة  و�أ�شافت عطايا 
ملر�شى  �ملعنوي  �لدعم  �شتقدم  هذه 

نحو  ع��ل��ى  لي�شتجيبو�  �ل�����ش��رط��ان 
�أف�شل مع �لعالج �لذي يتلقونه. 

وم�����ن ج���ان���ب���ه���ا، ق���ال���ت �ل���دك���ت���ورة 
�شو�شن �ملا�شي، �ملدير �لعام جلمعية 
�أ������ش�����دق�����اء م���ر����ش���ى �ل�������ش���رط���ان: 
مر�شى  �أ�شدقاء  جمعية  “تو��شل 
عالقاتها  �شبكة  ت��ع��زي��ز  �ل�����ش��رط��ان 
�ملوؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع  و�شر�كاتها 
�لإم���ار�ت  ودول���ة  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف 
�ل��ع��رب��ي��ة وخ���ارج���ه���ا، وذل����ك بهدف 
ت�����وف�����ري ك�����اف�����ة �أ������ش�����ك�����ال �ل����دع����م 
وخ�شو�شاً �ملعنوي و�لنف�شي ملر�شى 
بيئة  وتوفري  وعائالتهم  �ل�شرطان 
حتت�شنهم وت�شجعهم على مو��شلة 
ح��ي��ات��ه��م و���ش��ط جم��ت��م��ع��ه��م وحتت 
مظلة موؤ�ش�شاته«.  وتابعت �ملا�شى: 
“ن�شكر هيئة �ل�شارقة للمتاحف على 
علي  �لب�شمة  ر���ش��م  يف  م�شاهماتها 

�ل�شرطان من خالل  وجوه مر�شى 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل���ور����س �ل��ف��ن��ي��ة �لتي 
�جلمعية  وم��ب��ادر�ت  �لهيئة  توفرها 
كما  وعو�ئلهم،  للمر�شى  �لد�عمة 
ن�شكرهم على ما يقدمونه من دعم 
من خالل ��شت�شافة وفود �جلمعية 
و�لإرث  �ل���ث���ق���ايف  �جل���ان���ب  و�إب��������ر�ز 
�حل�شاري لإمارة �ل�شارقة و�لدولة، 
مع  �ل���ت���ع���اون  م���ذك���رة  �أن  ون��ع��ت��ر 
حتفظ  ل  �ملتاحف  �أن  توؤكد  �لهيئة 
�ل�����ر�ث �مل�����ادي ل��ل��دول��ة ف��ق��ط، بل 
لأبنائها  �لأ�شيلة  و�ل��ع��اد�ت  و�لقيم 

وجمتمعها �أي�شاً«. 
ووف���ق���اً ل��ب��ن��ود �مل���ذك���رة ت��ق��وم هيئة 
�ل�شارقة للمتاحف، بتوفري �لدخول 
وتنظيم  �جلمعية،  ل��وف��ود  �مل��ج��اين 
ور��������س ع���م���ل م�����ش��اح��ب��ة وج�����ولت 
ينفذها  �ملتاحف  مبقتنيات  توعوية 

مر�شدون تابعون للهيئة، بالإ�شافة 
�إىل ��شتقبال �لوفود �لر�شمية خالل 
عدد من �ملوؤمتر�ت تنظمها �جلمعية، 
ف�شاًل عن توفري قاعات جمانية يف 
�ل��ت��ي يتم �خ��ت��ي��اره��ا لعقد  �مل��ت��اح��ف 
باجلمعية  �خل��ا���ش��ة  �لج��ت��م��اع��ات 
وت���وف���ري ج����ولت �إر����ش���ادي���ة ل��ه��م يف 
قاعات و�أروقة �ملتاحف. وتقوم �إد�رة 
و�لتعريفية  �لتعليمية  �خل���دم���ات 
بتنظيم  �مل��ت��اح��ف،  م��ن  وخمت�شني 

ور�����س ع��م��ل ل���الأف���ر�د م���ن خمتلف 
�أح���د �ملتاحف  �ل��ع��م��ري��ة، يف  �ل��ف��ئ��ات 
يتفق  م���ا  ب��ح�����ش��ب  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  �أو 
�لهيئة  ت��ق��وم  ك��م��ا  �ل��ط��رف��ني،  عليه 
يف  �خل��ارج��ي��ة  �ل�����ش��اح��ة  بتخ�شي�س 
�ملائية  ل���الأح���ي���اء  �ل�����ش��ارق��ة  م���رب���ى 
�جلمعية  فعالية  لإقامة  لها  �لتابع 
�ل�����ت�����ي ت���ن���ظ���م���ه���ا ب����ال����ت����ز�م����ن مع 
للتوعية مبر�س  �لأ�شبوع �خلليجي 
للتوعية  �لعاملي  و�ل��ي��وم  �ل�شرطان، 

مب��ر���س �ل�����ش��رط��ان يف �ل���ر�ب���ع من 
ويذكر  �جل���������اري.  �ل����ع����ام  ف����ر�ي����ر 
�ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ب��رن��ام��ج  �أن 
للمتاحف  �ل�شارقة  بهيئة  �خل��ا���س 
�ملجتمع  �شر�ئح  باإ�شر�ك كافة  ُيعنى 
وت�شهيل قدرتهم على �لو�شول على 
�لإعاقات  ذوي  �شيما  ول  �مل��ت��اح��ف، 
�جل�����ش��دي��ة و�ل���ذه���ن���ي���ة، م���ن خالل 
ت�شتهدف  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  من  جملة 

كافة �لفئات �ملعنية.

•• ال�صارقة-وام:

ب����اإد�رة  �ل�����ش��ارق��ة ممثلة  �ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  �أط��ل��ق��ت 
�مل�شاة  �شعار �شالمة  �مل��رور و�لدوريات حملة مرورية حتت 
جعل  �إىل  �لر�مية  �لد�خلية  وز�رة  ل�شر�تيجية  جت�شيد� 
�لطرق �أكر �أمنا وتوعية مرتادي �لطريق باتباع �لأنظمة 

و�لتعليمات �ملرورية حفاظا على �شالمتهم.

وقال �ملقدم حممد عبد�هلل عالي �لنقبي مدير �إد�رة �ملرور 
و�لدوريات �إن �حلملة تاأتي لر�شيخ �لوعي باأهمية �شالمة 
و�لوقاية من �حلو�دث  �ملجتمع  �شر�ئح  �مل�شاة بني خمتلف 
حيث �أن من �أهم �لأ�شباب �لرئي�شية لوقوع حو�دث �لده�س 
�ملخ�ش�شة  بالأماكن  �لطريق  م�شتخدمي  �إلتز�م  عدم  هي 
�ل�شليمة  �مل�شاة  عبور  بقو�عد  �إملامهم  وع��دم  �مل�شاة  لعبور 
من حيث �لتاأكد من خلو �ل�شارع من �ملركبات و�لعبور من 

�لأماكن �ملخ�ش�شة بالإ�شافة �إىل �ل�شرعة �لز�ئدة ل�شائقي 
�ملركبات وعدم �لتز�مهم حلقوق �مل�شاة يف �لعبور �لآمن من 

�لأماكن �ملخ�ش�شة.
مفهوم  غ��ر���س  يف  ت�شهم  �مل�شاة  �شالمة  حملة  �أن  و�أ���ش��اف 
�ل��وع��ي �مل�����روري ل���دى �ل�����ش��ائ��ق��ني وم�����ش��ت��خ��دم��ي �لطريق 
لإي��ج��اد �أج����و�ء وب��ي��ئ��ة �آم��ن��ة وط���رق خ��ال��ي��ة م��ن �حل���و�دث 
عر  �لتوعية  و�شائل  ط��رق  تنوع  على  �لركيز  خ��الل  من 

و�إلقاء  �لجتماعي  �لتو��شل  وو���ش��ائ��ل  �لن�شية  �لر�شائل 
على  لغات  بعدة  �لتوعوية  �لكتيبات  وت��وزي��ع  �ملحا�شر�ت 

�جلمهور يف �أماكن تو�جدهم.
�ل�شارقة  ب�شرطة  و�ل���دوري���ات  �مل���رور  �إد�رة  م��دي��ر  ون��ا���ش��د 
�لطريق  وم�شتخدمي  �مل��رك��ب��ات  وق��ائ��دي  �مل���دين  �ملجتمع 
بالتعاون مع �شرطة �ل�شارقة لتحقيق �لأهد�ف �ملرجوة من 

�حلملة.

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  ماجد  �ل�شيخ  �أك��د 

د�ئ����رة �ل�����ش��ي��اح��ة و�لآث�����ار ب���اأم �ل��ق��ي��وي��ن �أن متحف 
�للوفر �أبوظبي ي�شكل معلما ثقافيا مميز� بت�شميمه 
�إمكانية  ل��ل��زو�ر  تتيح  �ل��ت��ي  �ملختلفة  وحم��ت��وي��ات��ه 

�لطالع على ح�شار�ت وثقافات �لعامل.

ج���اء ذل���ك خ���الل زي���ارت���ه مل��ت��ح��ف �ل��ل��وف��ر �أبوظبي 
حكومة  موظفي  من  عدد  ير�فقه  �لأول  قبل  �أم�س 
�لأثرية  �ملقتنيات  �أب���رز  على  ل��الط��الع  �لقيوين  �أم 
�لثقافية  �مل��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  �مل��ت��ح��ف  ودور  و�ل��ف��ن��ي��ة 

بن  �شعود  بن  �ل�شيخ ماجد  وق��ال  �لإم���ار�ت.  لدولة 
�أبوظبي ميثل منارة  �للوفر  �إن متحف  �ملعال  ر��شد 
�أن  ت��وؤك��د  للعامل  ور�شالة  و�ملعرفة  و�لثقافة  للعلم 
�ملعريف  و�ل��ت��ن��وع  للت�شامح  من���وذج  �لإم������ار�ت  دول���ة 

و�لتعاي�س بني �لثقافات و�ل�شعوب.
و�ط���ل���ع رئ��ي�����س د�ئ�����رة �ل�����ش��ي��اح��ة و�لآث�������ار و�لوفد 
�آثار وخمرعات و�أعمال فنية تعود  �ملر�فق له على 
متعددة  وح�شار�ت  لأمم  خمتلفة  تاريخية  حلقب 

م���ن خم��ت��ل��ف ب��ق��اع �ل���ع���امل وم��ن��ه��ا ح�����ش��ار�ت بالد 
و�لرومان  و�لإغ��ري��ق  �لنيل  وو�دي  �لر�فدين  و�دي 
�أعمالها  ت���رك���ت  و�إف���ري���ق���ي���ة  �آ���ش��ي��وي��ة  وح�������ش���ار�ت 
�آلف  منذ  ب���ارزة  ب�شمات  ومبتكر�تها  و�إجن��از�ت��ه��ا 

ماجد بن �سعود �ملعال : متحف �للوفر �أبوظبي منارة عاملية للثقافة �لتاريخية

بهدف تر�شيخ ثقافة العمل امل�شرتك ورفع الوعي املجتمعي
هيئة �ل�سارقة للمتاحف توقع مذكرة تعاون مع جمعية �أ�سدقاء مر�سى �ل�سرطان

�سالمة �مل�ساة حملة ل��سرطة �ل�سارقة 

ويل عهد ر�أ�س �خليمة يح�سر �أفر�ح �ل�سحي
•• راأ�س اخليمة -وام: 

�م�س حفل  ر�أ���س �خليمة  �لقا�شمي ويل عهد  بن �شقر  �شعود  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  ح�شر 
�ل�شتقبال �لذي �أقامه �شامل علي �ملطوع �ل�شحي �أمام منزله يف منطقة و�دي �شعم “ �لعوله” 

مبنا�شبة زفاف جنله �شعد �إىل كرمية �أحمد عبد�هلل حريز �ل�شحي.
ح�شر �حلفل �إىل جانب �شموه.. �ل�شيخ �شلطان بن جمال بن �شقر �لقا�شمي مدير �إد�رة �شوؤون 
�ملو�طنني يف �لديو�ن �لأمريي بر�أ�س �خليمة وعدد من �مل�شوؤولني. كما ح�شر �حلفل عدد من 

�ل�شخ�شيات و�أعيان �لقبائل و�لبالد و�ملدعوين و�لأهل و�لأقارب و�لأ�شدقاء.
وهناأ �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي و�حل�شور �لعري�س و�أقارب �لعروي�شني.. 
و�أن  بالرفاه  حياتهم  يكلل  �أن  وج��ل  ع��ز  �هلل  �شائلني  �ل�شعيدة..  �ملنا�شبة  ه��ذه  لهم  مباركا 
يرزقهما �لذرية �ل�شاحلة. وقدمت �لفرقة �حلربية فنونها �لر�ثية �لإمار�تية �بتهاجا بهذه 

�ملنا�شبة.

دي�����ف   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
�لفلبني     ، جالينو  بيدرير� 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EC8484970( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0588186080

فقد�ن جو�ز �سفر
د�ن���ي���ل���ى   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�لفلبني     ، كالينوج  بيدرير� 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EC4843993( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0588186080

فقد�ن جو�ز �سفر
يرجوني�س   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
�ثيوبيا     ، دي�����ش��اجل��ن  ك�����ش��ا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )4311291EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0501811911

فقد�ن جو�ز �سفر
حليمه   / �مل���دع���وة  ف���ق���دت 
�شابر ، مغربية   �جلن�شية 
رق����م  �����ش����ف����ره����ا  ج����������و�ز   -
 )B D 1 0 3 0 8 6 7 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0554982863

فقد�ن جو�ز �سفر
جميله   / �مل���دع���وة  ف���ق���دت 
�ث����ي����وب����ي����ا     ، و�ك  ع�����ل�����ي 
�شفرها  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )5017739EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0501811911

فقد�ن جو�ز �سفر
ماير�ما   / �مل��دع��وة  ف��ق��دت 
�ث���ي���وب���ي���ا     ، ت��������ول  خ���ل���ي���ل 
�شفرها  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )4583137EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0501811911

فقد�ن جو�ز �سفر
مدينه   / �مل���دع���وة  ف���ق���دت 
ع��ل��ي عبدول  ج���ب���ار  ب��ي��غ��م 
وه��اب��و ، �ل��ه��ن��د   �جلن�شية 
رق����م  �����ش����ف����ره����ا  ج����������و�ز   -
من   )J8403760(
�ىل  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
�قرب  �و  �لهندية  �ل�شفارة 

مركز �شرطة

فقد�ن جو�ز �سفر
جاجنار�م   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
با�شوكا  ج��ي��ف��اي��اه  ب��ا���ش��وك��ا 
�جل���ن�������ش���ي���ة  ه��������ن��������دي     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)5451204N( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0522967049

فقد�ن جو�ز �سفر

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2019/10387 

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2020/01/15 الربعاء  يوم  م�شاء   6:00 ال�شاعة 

�شده ايكو �شتار انرتنا�شيونال �ض.ذ.م.م او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                      الو�شف       �شعر التقييم  

                                   مكائن تغليف وتعبئة ال�شكر           105,240  
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم ريف بريوت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1103843 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل �شامل علي ر��شد �لعزيزي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�هلل �شامل علي ر��شد �لعزيزي من 100% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافه حممد عبد�لرحمن �شامل �شعيد �لعزيزي %50

تعديل ر�أ�س �ملال/من 10000 �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/مطعم ريف بريوت  

REEF BEIRUT RESTAURANT
�ىل/مطعم ريف بريوت ذ.م.م

REEF BEIRUT RESTAURANT LLC
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �شاج �ل�شيعة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1491346 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافه عبد�هلل �شامل علي ر��شد �لعزيزي %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد عبد�لرحمن �شامل �شعيد �لعزيزي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد عبد�لرحمن �شامل �شعيد �لعزيزي من 100% �ىل %50

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/مطعم �شاج �ل�شيعة  

SAJ AL DAEAH RESTAURANT
�ىل/مطعم �شاج �ل�شيعة ذ.م.م

SAJ AL DAEAH RESTAURANT LLC
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

كنوز �لوفاء للمقاولت
رخ�شة رقم:CN 2299066 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/كر�ج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كيفن مليكانيكا �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 2500462 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
�شكوير  �ل�ش�����ادة/�شيلفر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لال�شت�شار�ت �لهند�شيه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1194749 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد عو�س خلفان طوير�س �ل�شعيدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف كتاب �شعيد حممد كتاب �لحبابي

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

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

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شكربيون كافيه

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2665120 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة فهد حممد جمعه عي�شى �حلمادي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف طيب كاظم علي جا�شم �حلو�شني
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  11  يناير  2020 العدد 12828 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  11  يناير  2020 العدد 12828 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  11  يناير  2020 العدد 12828 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  11  يناير  2020 العدد 12828 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  11  يناير  2020 العدد 12828 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  11  يناير  2020 العدد 12828 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  11  يناير  2020 العدد 12828 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  11  يناير  2020 العدد 12828 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  11  يناير  2020 العدد 12828 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  11  يناير  2020 العدد 12828 
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�لعدد 12828 بتاريخ 2020/1/11
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة- لطيفة جابر

يف مهرجان ليو� �لدويل  ت�شنح للزو�ر 
�لأج���و�ء  م��ع  �حل��ي  �لتفاعل  فر�شة 
ك���ل مقومات  �ل��ت��ي مت��ت��ل��ك  �مل���ع���رة 
�جل��م��ال، وه��و م��ا ي��دف��ع �لكثري من 
توثق  لقطات  ت�شوير  �إىل  ���ش��ال��زو�ر 
�لفعاليات وتقتن�س �للحظة ونوثقها 
�لتو��شل  م��ن�����ش��ات  �إىل  وت��ن��ق��ل��ه��ا 
�لج���ت���م���اع���ي �ل���ت���ي ت���ت���ح���ول خالل 
�إىل كرنفال  �مل��ه��رج��ان  ول��ي��ايل  �أي���ام 
�لغنية  �لفوتوغر�فية  عامر بال�شور 
وم��ق��اط��ع �ل��ف��ي��دي��و �ل�����ش��د�ح��ة �لتي 
معاين  ع��ن  وتعر  جماليات  تك�شف 
بالكالم،  ع��ن��ه��ا  �ل��ت��ع��ب��ري  ي�����ش��ع��ب 
خمتلفاً  �مل�شهد  ك���ان  �مل��ه��رج��ان  ويف 
مت����ام����اً، ح��ي��ث ت���ب���ارى �ل���ع���دي���د من 
ت�����ش��وي��ر �لأن�����ش��ط��ة �لتي  �ل�����زو�ر يف 
تعر عن �ملوروث �ل�شعبي �لإمار�تي 
�لدول  وح�����ش��ار�ت  �ل�شعبية  وفنونه 
�مل�شاركة، و�لتقاط �ل�شور �لتذكارية 
�لتقاط  ع���ن  ف�����ش��اًل  و»�ل�����ش��ي��ل��ف��ي«، 

�شور عائلية �أي�شاً.
ومن خالل هذ� �لحتفال �لريا�شى  

�ل����ر�ث����ي و�حل���������ش����اري �لإن�������ش���اين 
�ملهرجان،  �أر������س  ع��ل��ى  و�ل��ع�����ش��ري 
�شورهم  �للقطات  �أ���ش��ح��اب  ي�شدر 
�قتن�شوها  �ل��ت��ي  �لفيديو  وم��ق��اط��ع 
من ذ�كرة �ملهرجان �إىل ح�شاباتهم يف 
»�ل�شو�شيال ميديا«، ليكون �ملهرجان 
جت�شيد  يف  ل����ل����ه����و�ة  م���ل���ه���م  خ�����ري 
�لإبد�ع  مناحي  كل  وتوثيق  �للحظة 
�لتي يحفل بها يف هذ� �حلدث �لذي 
قدمياً  �حلياة  منتجات  بكل  يحتفي 
�ليدوية  وح��دي��ث��اً، وي��ح��وي �حل���رف 
و�ل�شناعات �لتقليدية �لتي مل تفقد 

بريقها مع مرور �لزمن.
�أن   �ملنهاىل  �لنوة  �شليم بخيت  يقول 
2020 مكان مفتوح  ليو�  مهرجان 
�أل��و�ن �جلمال، وم��ن خالل  على كل 
وج�����ودي ف��ي��ه �أج�����دين م��ف��ت��ون��اً بكل 
�لعني  �أم���ام  ت���ر�ءى  �لتي  �لفيو�س 
�لباهرة  �لت�شاميم  يف  تتجلى  و�لتي 
جعلني  ما  وهو  �ملكان،  ي�شمها  �لتي 
فوتوغر�فية  ���ش��ور  ع���ر  �أ���ش��ج��ل��ه��ا 
�لذكي،  ه��ات��ف��ي  ب��ع��د���ش��ة  �أل��ت��ق��ط��ه��ا 
وي�������ش���ي���ف �أن�������ه ي���ح���ر����س ع���ل���ى �أن 
و  �ل��ري��ا���ش��ى  �ل��ع��ر���س  ه���ذ�  ي�شتثمر 

�ل��ر�ث��ي �ل���ذي ي��ت��األ��ق ف��ى �شحر�ء 
�لربع �خلايل ، و�أنه �أمام هذ� �لتنوع 
�لأماكن  يف  بهاتفه  يقف  �حل�شاري 
للت�شوير،  منا�شبة  �أن��ه��ا  يجد  �ل��ت��ي 
ي�شعها  ح���ني  ت��ت��ز�ي��د  ف��رح��ت��ه  و�أن 
ع��ل��ى ح�����ش��اب��ات��ه �خل��ا���ش��ة يف مو�قع 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي، ف�����ش��اًل عن 
�أن�����ه ي�����ش��ع��ر ب��ق��ي��م��ة م���ا ي��ل��ت��ق��ط من 
�أو فيديوهات؛ لأنه متكن من  �شور 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف �مل��ه��رج��ان �ل����ذي ميثل 
�لقيمة �لأجمل يف �لتعريف بالإبد�ع 
ي��خ��ف��ت بريقه  �ل����ذي ل  �حل�����ش��اري 
�لعام  ه��ذ�  �ملهرجان  �أن  وي��رى  �أب���د�ً، 
ج��م��ع �ل��ع��دي��د م���ن حم��ب��ى �ل����ر�ث 
و�لريا�شة فى مكان و�حد  به مناظر 
خالبة ل ميكن �أن متر مرور �لكر�م 
�لذين  خا�شة  �لت�شوير،  ه��و�ة  على 
ويوثقون  �جل����م����ال  ع����ن  ي��ب��ح��ث��ون 

�للح�ظة مبعايري �إبد�عية خال�شة.
و�أ�شار ع�شري بن كردو�س �لعامرى �أن 
�لعديد من �لزو�ر يوجهون كامري�ت 
هو�تفهم �شوب بع�س �لفعاليات �لتي 
و�أن��ه قام  �ملهرجان،  ت��ر�ءى لهم يف 
من  �ل�شم�س  ل�شروق  �شور  بالتقاط 

�لعرو�س  و�شور    ، مرعب  تل  خلف 
�لنارية .

�لتقاط  على  �ل��ع��ام��رى  ح��ر���س  كما 
�����ش����ور ت����ذك����اري����ة لأ�����ش����دق����ائ����ه فى 
�إن �ملهرجان ي�شكل  �ملخيمات وقال : 
�لتناغم  ف�������ش���اء  يف  ع���امل���ي���ة  ل���وح���ة 
�لبيئات  مقومات  كل  مع  �حل�شاري 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف �حل����ي����اة، و�أن������ه �أم����ام 
ك����ل �مل���ع���رو����ش���ات �ل���ت���ي ت����زده����ي يف 
�ملهرجان وجد نف�شه يقتن�س �ل�شور 
وي��وث��ق ل��ه��ذ� �حل���دث �ل��ع��امل��ي �لذي 
�خل���ا����س، ويحفل  ح�����ش��وره  مي��ل��ك 
ب��امل��ن��اظ��ر �مل��ده�����ش��ة �ل��ت��ي ل��ه��ا وقعها 
�أن  �جلميل  م��ن  و�أن���ه  �لنف�س،  على 
�ملقاطع  وتلك  �ل�شور  ه��ذه  ب��ث  يتم 
ع��ل��ى »�إن�����ش��ت��غ��ر�م« و»ت���وي���ر«، و�أن���ه 
�لعديد  و�شع  �خل�شو�س  وج��ه  على 
م���ن �ل��ل��ق��ط��ات و�ل��ف��ي��دي��وه��ات على 

ح�شاباته يف �لتو��شل �لجتماعي..
�ملنهاىل  جابر  حممد  نا�شر  وي�شري 
بكامري�  �ل��ت�����ش��وي��ر  ه�����و�ة  م���ن  �أن�����ه 
ي�شهل  �أن��ه  خا�شة  �ملحمول،  �لهاتف 
و�لفيديوهات  �ل�شور  حتميل  عليه 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  ع��ل��ى 

وي���و����ش���ح �أن�������ه يف �مل����ه����رج����ان وج���ه 
�لإمار�تية  �ل��ف��ن��ون  �إىل  ك��ام��ريت��ه 
�ل�شعبية �لتي ت�شدح يف �أنحاء �ملكان 
�حل�شور،  �أم���ام  ن�شيدها  ويت�شاعد 
ف��ت��ج��ذب �جل��م��ه��ور م��ن ك��ل �لفئات، 
مبيناً �أن �ل�شور �لتي �لتقطها لفنون 
معرة،كما  ك��ان��ت  وغ��ريه��ا  �ل��ع��ي��ال��ة 
�ن���ه �خ���ذ ���ش��ور ل��ل��ط��ب��خ و����ش���ور من 
���ش��ع��ود �ل�����ش��ي��ار�ت ل��ت��ل م��رع��ب و�أنه 
ب�»�إن�شتغر�م«،  ح�شابه  على  و�شعها 
باأنها  تفاجاأ  و�أن��ه  »ت��وي��ر«،  وكذلك 
م��ن ق��ب��ل �لعديد  �إع��ج��اب��اً  ح�����ش��دت 
و�أنه  ميديا«،  »�ل�شو�شيال  رو�د  م��ن 
للمهرجان  ذل���ك  يف  �لف�شل  ي��رج��ع 
للجمهور  يقدمها  �ل��ت��ي  و�ل��ل��وح��ات 
حتى غد� �لهاتف �ملحمول له دور يف 

توثيق ذ�كرة �ملكان .
�ململكة  ز�ئ��ر من  يقول على �حلربى 
�لعربية �ل�شعودية : �إن �ملهرجان هذ� 
�ل��ع��ام ف���وق �خل��ي��ال و�حل����دث حتول 
�ل�شيار�ت  لع�شاق  جتمع  جم��رد  م��ن 
و�لدر�جات �إىل ملتقى عائلى  ي�شم 
جميع �لفعاليات �لتى تنا�شب جميع 

�لأعمار و�لفئات .

�إنه �شور �لعديد  و�أ�شار �حلربى �ىل 
م��ن م��ق��اط��ع �ل��ف��ي��دي��و، و�أخ����ذ عدد�ً 
وف������ري�ً م���ن �ل��ل��ق��ط��ات �مل���ع���رة من 
خالل مروره على �أجنحة �ملهرجان، 
مثل  �أبهرته  �لتي  �لت�شاميم  خا�شة 
مرعب  ومم�شى  �ل��ر�ث��ى  ليو�  �شوق 
�ليومية  للفعاليات  و�شور  و�ملطاعم 
ه���ذ� �حلدث  ت��وث��ي��ق  �أن  �إىل  ، لف��ت��اً 
�ل�شور  ن�����ش��ر  ط���ري���ق  ع����ن  �ل���ع���امل���ي 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  يف  و�ل��ف��ي��دي��وه��ات 
هو�ة  من  �لكثري  يجعل  �لجتماعي 
غامرة،  ب�شعادة  ي�شعرون  �لت�شوير 
م��و���ش��ح��اً �أن����ه م��ن خ���الل جت��ول��ه يف 
�أن  وج��د   ، �ملتنوعة  �ملهرجان  �أرج���اء 
�أخرى  �أب���ع���اد�ً  تعطي  �مل��ن��ط��ق��ة   روح 
�لتجربة  بهذه  �شعيد  و�أن��ه  لل�شورة، 
و�أنه  نف�شه،  وق��ع خا�س يف  لها  �لتي 
ي��ح��ر���س ع��ل��ى �حل�������ش���ور م���ن �أج���ل 
�ق��ت��ن��ا���س �ل�����ش��ور �مل��ع��رة م��ن و�قع 
�ملهرجان �لذي يحوي مناظر خالبة 
وثقها  و�ل����ت����ى  �ل���رم���ل���ي���ة  ك���ال���ت���الل 

بكامري� هاتفه ..

ونبيل  حمــب  وح�شني  بلقي�ض    
يتاألقون يف ليايل مرعب 

 �شهد مهرجان ليو� �لدويل 2002 
�شهرة  �خلمي�س  �لأول  �أم�����س  م�شاء 
�أملع  من  نخبة  فيه  �شارك  ��شتثنائية 
�لفنانة  �لعربي �شمت  �لوطن  جنوم 
ب��ل��ق��ي�����س و�ل����ف����ن����ان ح�������ش���ني حمب 
ح�شور  و�شط  نبيل  حممد  و�لفنان 
ب���ه �مل�شرح  ج��م��اه��ريي ك��ب��ري �م���ت���الأ 
دول جمل�س  م��ن خم��ت��ل��ف  �ل��غ��ن��ائ��ي 

�لتعاون �خلليجي و�لوطن �لعربي .
�جلمهور  بلقي�س  �ل��ف��ن��ان��ة  ن��ق��ل��ت  و 
ل���ي���ايل مرعب  م�����ش��رح  �حل��ا���ش��ر يف 
وم��وق��ع �مل��ه��رج��ان  �إىل ع��امل مملوء 
ب����احل����ب و�ل�����ف�����رح و�ل���������ش����ع����ادة، من 
و قدمت  �أحيته  �ل��ذي  خ��الل حفلها 
�ل�شهرية،  �أغ��ن��ي��ات��ه��ا  م��ن  جم��م��وع��ة 
طلبها  �لتي  �لأغنيات  �إىل  بالإ�شافة 

�جلمهور �لكبري خالل �حلفل.
�لفنانة بلقي�س عن �شعادتها  وعرت 
�لكبري  �لتجمع  بوجودها و�شط هذ� 
و�شط مهرجان ليو� �لدويل 2020 

�لذي حتول �إىل كرنفال عاملي يجمع 
ك���ل ع�����ش��اق �ل��ف��ن و�مل��ت��ع��ة و�ل����ر�ث 
�ملختلفة  �لريا�شات  �أ�شحاب  بجانب 
ن�شخته  �ملهرجان حقق يف  �أن  موؤكد� 
�حل��ال��ي��ة ق��ف��زة ه��ائ��ل��ة ون��ق��ل��ة نوعية 
�ل�شيخ  �شمو  �إىل  بال�شكر  وت��وج��ه��ت 
ن��ه��ي��ان ممثل  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ح���م���د�ن 
�ل���ظ���ف���رة على  �حل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة 
رعاية لهذ� �لتجمع �خلليجي �لعربي 
�لر�ثية  �لج�������و�ء  وه�����ذه  �ل��ك��ب��ري 
�لعليا  �للجنة  ���ش��ك��رت  ك��م��ا  �ل��ر�ئ��ع��ة 
�ملجهود  ع��ل��ى  ل��ل��م��ه��رج��ان  �مل��ن��ظ��م��ة 
مزيد  لإ���ش��ف��اء  بذلته  �ل���ذي  �لكبري 
�ملهرجان  ل��زو�ر  و�لبهجة  �ملتعة  من 

و�مل�شاركني فيه .
ك��م��ا ق����دم �ل���ف���ن���ان���ان ح�����ش��ني حمب 
وحم��م��د ن��ب��ي��ل ح��ف��ل ف��ن��ي م�شرك 
�إل��ي��ه �لآلف م��ن ع�شاق  ر�ئ���ع ج��ذب 
�ل�����ط�����رب �لأ�����ش����ي����ل وت����ف����اع����ل معه 
قبل  ت��و�ج��د  �ل��ذي  �لكبري  �جلمهور 
ب���دء �حل��ف��ل ب��وق��ت ل��ال���ش��ت��م��ت��اع مبا 

يقدماه من �أغاين متميزة 

زو�ر » ليو� �لدويل«  يوثقون حلظات �ملهرجان بعد�سات جو�لتهم

•• ال�صارقة –الفجر 

�أوىل  ويف  �ل�شارقة  لإم���ارة  �ل�شت�شاري  باملجل�س  �لأ���ش��رة  ���ش��وؤون  جلنة  قامت 
�أعمالها بعد بد�ية دور �لنعقاد �لعادي �لأول من �لف�شل �لت�شريعي �لعا�شر 
و�لتابعة  بال�شارقة  �مل�شنني  رعاية  د�ر  بزيارة  �لجتماعية  مبادرتها  بتنفيذ 
ل���د�ئ���رة �خل���دم���ات �لج��ت��م��اع��ي��ة ب��ح��ك��وم��ة �ل�����ش��ارق��ة وجم��ال�����ش��ة ك��ب��ار �ل�شن 

و�لطمئان على �أحو�لهم  .
�للجنة  رئي�شة  �ملهريي  �لأ�شرة كل من فاطمة علي  �شوؤون   ح�شر من جلنة 
وجا�شم جمعة �ملازمي و�لدكتور �إ�شماعيل كامل �لرميي و�شيف علي �لطليع 
�لظهوري وعبد�هلل حممد �ل�شام�شي وعفر�ء خادم بن حلي�س �لكتبي وحممد 

عبد�هلل �لري�شي ومن �لأمانة �لعامة للمجل�س هدى �حلمادي .
و�شريفة  �مل�شنني  رعاية  د�ر  مديرة  �لقطري  �أحمد  مرمي  �للجنة  و��شتقبلت 
عبد�هلل �آل علي رئي�شة ق�شم �خلدمات �مل�شاندة وفاطمة عبد �هلل علي رئي�س 
ق�شم �خلدمات �ل�شحية ورحاب حممد رئي�س ق�شم �ل�شعة وعدد من كو�در 

�لد�ر .
و�لن�شاء  �لرجال  من  �لنزلء  �ل�شن  كبار  بتفقد  �لأ�شرة  �شوؤون  جلنة  وقامت 
�لنف�شية  �لرعاية  �ل��د�ر من  لهم يف  �ملقدمة  وتعرفو� على خمتلف �خلدمات 
و�لطبية و�لعالجية ف�شال عن متيز تلك �خلدمات و�لتي تقدم لهم يف جو  

�أ�شري 
كبار  لكل  �ملقدمة  �شرح مف�شل عن خمتلف �خلدمات  �إىل  �للجنة  و��شتمعت 

ويف  غرفهم  يف  �ل�شن  ك��ب��ار  زي���ارة  خ��الل  �ل�شاعة  م���د�ر  على  �ل���د�ر  يف  �ل�شن 
�لتو��شل  تعزيز  على  �أعمالها  ب��د�ي��ة  يف  �للجنة  ه��دف��ت  حيث  �ل���ش��ر�ح��ات 
�لإن�شاين و�إدخال �ل�شرور و�لبهجة على كبار �ل�شن و�لطمئنان على �أو�شاعهم 

�ل�شحية و�لنف�شية.
�إىل  و�ل�شتماع  �ل�شن  كبار  جمال�شة  على  �للجنة  وع�شو�ت  �أع�شاء  وحر�س 

�أر�ئهم وق�ش�س �ملا�شي وما قدموه من خدمات للوطن .
ووجدت زيارة جلنة �لأ�شرة �شدى طيباً يف نفو�س �مل�شنني �لذين عرو� عن 
�لزيارة  لقت  كما   2020 عام  بد�ية  مع  بالزيارة  �لطيبة  باللفتة  �شعادتهم 
ترحيباً كبري�ً لدى م�شوؤويل �لد�ر �لذين �أ�شادو� بالزيارة  �لتي �أدخلت �لبهجة 

لقلوب �مل�شنني من �لرجال و�لن�شاء.

و�أكدت فاطمة علي �ملهريي رئي�شة جلنة �شوؤون �لأ�شرة باملجل�س �ل�شت�شاري 
�أع�شائها وع�شو�تها حر�شو� على  �أن �للجنة من خالل  �إىل  �ل�شارقة  لإم��ارة 
�أن ي�شاركو� كبار �ل�شن �أجو�ء بد�ية �لعام من خالل زيارتهم و�لطمئان على 

�شحتهم .
 و�أ�شارت �ملهريي �إىل �أن �لزيارة جاءت مببادرة من �أع�شاء وع�شو�ت �ملجل�س 
�لعام  بد�ية  على  �لعا�شر عالوة  �لت�شريعي  للف�شل  �ملجل�س  �أعمال  بد�ية  مع 
�ل�شت�شاري  �ملجل�س  ي�شعى  جمتمعية  ور�شالة  قيمة  جت�شيد  بهدف   2020
�إن�شانية  م��ب��ادر�ت  تفعيل  يف  و�أه��د�ف��ه��ا  �ل���ش��رة  جلنة  خ��الل  م��ن  بتحقيقها 
وجمتمعية بهدف تر�شيخ �لعطاء مفهوماً وثقافًة وعماًل وتعزيز قيم �لتكافل 

و�لر�حم ومو��شلة �لهتمام بكبار �ل�شن كونها �شريحة غالية على قلوبنا.

بلقي�ض وح�شني حمب ونبيل يتاألقون يف ليايل مرعب  

جلنة �لأ�سرة  يف �ملجل�س �ل�ست�ساري لإمارة �ل�سارقة تبد�أ �أعمالها بزيارة د�ر رعاية �مل�سنني و�للقاء بكبار �ل�سن وجمال�ستهم 
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 37
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/بير بريتو �نتوين باول �نتوين باول هندي �جلن�شية 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغه 100% �ىل �ل�شيد/بينز جري جون�شون 
ملقاولت  �لعروبة  با�شم/�شماء  رقم:738345  رخ�شة  مبوجب  �جلن�شية  هندي  جون�شون 
�لتك�شية و�لر�شيات - وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �لقانون �لحتادي رقم )4( 
ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم 
�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي 
�عر��س حيال ذلك تقدمي طلب �لعر��س لدى مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 47

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ماجد �حمد حممد �حمد �لهرموزي - �لمار�ت 
�جلن�شية رغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغه 100% يف:مركز �لوحدة 
للتخفي�شات و�لتي تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:567088 وذلك 

�ىل �ل�شيد/�ر�شالن جاود�ن - تركيا �جلن�شية
تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات

ل�شنة    )4( رقم  �لحتادي  �لقانون  �حكام  )5( من  فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم 

�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن
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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يف الدعوى  رقم 2019/720 عقاري كلي 

�ملدعي عليه / حممد مهدي �شعيد م�شايخي 
مبوجب كتاب عد�لة �ملحكمة و�ملت�شمن �إنتد�بي خبري� يف �لدعوى �مل�شار �ليها �أعاله �ملرفوعة من 

�ملدعي /  بنك ر��س �خليمة �لوطني �س.م.ع �شد �ملدعي عليه / حممد مهدي �شعيد م�شايخي 
نحيطكم علما باأنه مت ندبنا ملبا�شرة �لدعوى �مل�شار �ليها �أعاله - وقد قررنا حتديد جل�شة �خلرة 
و�ملكان  �لوقت  يف  �خلبري  �أم��ام  للح�شور  مكلفون  فاإنكم  وعليه   ، �أدن��اه  �ملو�شحة  �لتفا�شيل  ح�شب 

�ملحددين ، وفقا للتفا�شيل �لآتية :   
�ليوم : �لأربعاء - �ملو�فق 2020/1/15  - �ل�شاعة : 01.00 ظهر� 

�ملكان : مكتب �خلبري )لند كابيتال لالإ�شت�شار�ت( �لعنو�ن �شارع �آل مكتوم - مقابل  وكالة تويوتا 
  6 �لطابق   Golden Business Center �ملبنى   - �لر�شتماين  �لو�حد  �شركة عبد  وبجو�ر 

مكتب 605 ، هاتف / 2501818-04 ، فاك�س 04-2501811 
ويف حالة تخلفكم عن ح�شور �جتماع �خلرة �شيتم مبا�شرة �ملاأمورية. 

املهند�شة / �شيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�شة م�شاحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�شر 

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
   يف  الدعوى 2019/3970  جتاري جزئي  

�شد �ملدعي عليه : نظام عبد�لرحمن حممد �شالح �لمريي 
�ملرفوعة من �ملدعية:�ميك�س )�ل�شرق �لو�شط( �س.م.ب )م( - �لمار�ت 

: 2019/3970 جتاري  رقم  �لبتد�ئية حتت  دبي  �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحاكم  مبا 
�ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام  �لدعوى   �نه مت ندبنا خبري م�شرفيا يف  ، وحيث  جزئي 
قانون �لثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�س �عمال �خلرة �مام �ملحاكم ، ندعوكم حل�شور �جتماع 
�دناه وذلك  �ملو�شح  �لعنو�ن  �شيعقد يف مقر مكتبنا على  و�لذي  قانونا  �و من ميثلكم  خرة  
يوم �لثالثاء �ملو�فق 2020/1/14 يف متام �ل�شاعة 00 : 04 ع�شر� ، ويرجى منكم �ح�شار كافة 

�مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع  
دبي - ديرة - �شارع بور �شعيد - برج �شنتوريون �شتار - �ملبنى )ب( - �لطابق �لثاين - مكتب 

رقم )206(
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعالن بالن�شر
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اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3527/2018/11 مدين جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )162000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 

و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�شتحقاق يف:2017/11/1 وحتى �ل�شد�د �لتام 
طالب �لإعالن :  ��شامة حممد عبد�لعال رفاعي  - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شرين ر�شدى �شيد حممد ��شماعيل �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/2/19 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح/
ت��وؤدي �ىل �ملدعية مبلغ وق��دره )75.000( درهم و�لفائدة  �ل��ز�م �ملدععي عليها بان  ��شامة حممد عبد�لعال رفاعي 1- 
�لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�شد�د 2- �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف للدعوى ومبلغ 
)200( درهم مقابل �تعاب وبتاريخ 2019/7/29 مت تقدمي طلب تد�رك طلبات مو�شوعية �غفلها �حلكم و�عيدت �لدعوى 
�ىل رول �جلل�شات لنظرها وبتاريخ:2019/10/8 حكمت �ملحكمة ل�شالح/��شامة حممد عبد�لعال رفاعي بالز�م �ملدعي 
�ل�شد�د    �ملطالبة وحتى متام  تاريخ  بو�قع 9% من  �لقانونية  و�لفائدة  درهم  للمدعي مبلغ )87.000(  ت��وؤدي  بان  عليها 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  املدنيه  
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2838/2019/16 جتاري جزئي  

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )237125.99( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة

طالب �لإعالن :  باور بريفكت لالعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : مدعي 
وميثله :خالد حممد �شعيد بوج�شيم - �شفته بالق�شية:وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- رمال �خلليج للمقاولت �س.ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/11/5 يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله ل�شالح/
باور بريفكت لالعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م بحكمت �ملحكمة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )مائتي 
تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  فل�شا(  وت�شعني  وت�شعة  دره��م  وع�شرين  وخم�شة  ومائة  �لف  وثالثني  و�شبعة 
�ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2017/12/27 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3965/2019/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )132270.72( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة
طالب �لإعالن :  م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي - �شفته بالق�شية:وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- �حمد جميل ح�شن �حل�شن �ملن�شوري -  �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �لإقامة 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف   2019/12/16 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   : �لإع���الن  مو�شوع 
�أعاله ل�شالح/م�شرف �لم��ار�ت �ل�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي �ىل �مل�شرف 
�لدعوى �حلا�شل  �ملطالبة رفع  تاريخ  �شنويا وذلك من  بو�قع %9  و�لفائدة  �ملدعي مبلغ )132.270/72( درهم 
يف:2019/9/26 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� 
ذلك من طلبات   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 212/2019/20 جتاري كلي  

مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم ب�شد�د مبلغ وقدره )899.546.89( درهم و�شحة 
وتثبيت �لقر�ر �ل�شادر يف �لمر على عري�شة رقم:16/2019 �مر على عري�شة جتاري �لز�م �ملدعي عليهما 

بالت�شامن و�لت�شامم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة
طالب �لإعالن :  �شركة �جلائزة للتكنولوجيا �س.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إعالنه : 1- جنوم �لر�ري لالزياء ذ.م.م -  �شفته بالق�شية : �خل�شم �ملدخل
جمهول حمل �لإقامة 

�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف   2019/11/3 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم   : �لإع���الن  مو�شوع 
بالز�م  �ملدخل  للخ�شم  بالن�شبة   ، عليها  للمدعي  بال�شنة  ���س.ذ.م.م  للتكنولوجيا  �جلائزة  ل�شالح/�شركة  �أع��اله 
�ن ي�شدد� للمدعية مبلغا وقدره  �ل��ر�ري لالزياء(  �ملدخل )�شركة جنوم  بالت�شامن مع �خل�شم  �ملدعي عليها 
)899.546.89( درهم م�شافا �ليها فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 9% �شنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
�حلا�شل يف 2019/1/14 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعي عليها و�خل�شم �ملدخل بامل�شاريف وخم�شمائة درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة   حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 

لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 659/2019/322 ا�شتئناف عقاري 
مو�شوع �لإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/562 عقاري كلي و�لر�شوم 

و�مل�شاريف و�لتعاب  
طالب �لإعالن : نور بنك - م�شاهمة عامة - بنك نور �ل�شالمي �س.م.ع �شابقا  - �شفته بالق�شية 

: م�شتاأنف
وميثله :  جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�شالمي - �شفته  بالق�شية : وكيل

 �ملطلوب �إعالنه : 1- حممد عوي�س جنم حممد جنم �لهدي  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2019/562 عقاري كلي   وحددت لها 
جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2020/1/20  �ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه 

يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 4574/2019/16 جتاري جزئي 
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )60319.60( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام �شم ملف �لنز�ع �لتجاري 
 2215/2019

طالب �لإعالن / 1-وكالة �ل�شرق لل�شفريات و�ل�شياحه ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنهما:  1-  كابيتا�س ��س بي غروب م.د.م.�س 2- نويد م�شتان �شديقي  �شفته بالق�شية : 

مدعي عليه - جمهويل حمل �لقامة 
�ملدعي عليهما مببلغ وقدره  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  :  قد  �لإع��الن  مو�شوع 
ت��اري��خ رف��ع �لدعوى  �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة 12% م��ن  )60319.60( دره���م و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف و�ت��ع��اب 
�ملو�فق   �لثالثاء   يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   .2215/2019 �لتجاري  �لنز�ع  ملف  �شم  �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
2020/1/14  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
علما بان مت ت�شحيح �شكل �لدعوى

رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 4839/2019/16 جتاري جزئي 

مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليها باد�ء مبلغ وقدره )41.457( درهم و�لفائدة �لقانونية 
بو�قع 12% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام 

طالب �لإعالن / 1-كابارول للدهانات �س.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي  
�ملطلوب �إعالنه:  1-  بريل وول للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

 جمهول حمل �لقامة 
ب��اد�ء مبلغ وقدره  �ملدعي عليها  �ل��ز�م  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد    : �لإع��الن  مو�شوع 
)41.457( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام. 
وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2020/1/22  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 4844/2019/16 جتاري جزئي 

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )210.267.45( درهم و�لر�شوم 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام 

طالب �لإعالن / 1-�شيلفر �شباد للمقاولت �لبناء و�لديكور - موؤ�ش�شة فردية  �شفته بالق�شية : 
مدعي  - وميثله:�حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي - �شفته بالق�شية :وكيل

�ملطلوب �إعالنه:  1-  عثمان �لبالوطي  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
 جمهول حمل �لقامة 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
)210.267.45( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى 
8.30 �س  �ل�شاعة  �مل��و�ف��ق  2020/1/21   �لثالثاء   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  �ل��ت��ام.  �ل�شد�د  وحتى 
بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 4847/2019/16 جتاري جزئي 

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )171.079( درهم مع �لفائدة �لقانونية %12 
�شنويا من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 

طالب �لإعالن / 1-فري�س �ك�شر�س �س.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي  
 وميثله:�حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي - �شفته بالق�شية :وكيل

�ملطلوب �إعالنه:  1-  فندق جي دبليو ماريوت دبي - موؤ�ش�شة فردية ملالكها �ل�شيد/ر��شد �شيف ر��شد �شعيد 
حمر عني  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 

 جمهول حمل �لقامة 
مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )171.079( 
درهم مع �لفائدة �لقانونية 12% �شنويا من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2020/1/21  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 61/2019/20 جتاري كلي 
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بف�شخ �تفاقية �ل�شتثمار �ملوقعة مع �ملدعي عليهما �لول و�لثاين مع �لز�م �ملدعي 

عليهم بالتكافل و�لت�شامن فيما بينهم مببلغ وقدره )6.445.146.69( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ 2016/2/1 وحتى �ل�شد�د �لتام 

طالب �لإعالن / 1-موجيلي �ندومويل موجيلي �شند�ر ر�ما ريدي  �شفته بالق�شية : مدعي  
 وميثله:علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن - �شفته بالق�شية :وكيل

�ملطلوب �إعالنه:  1-  �م �ي بي �نرنا�شيونال للخدمات �س.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي عليه 
 جمهول حمل �لقامة 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ �تفاقية �ل�شتثمار �ملوقعة مع �ملدعي 
بينهم مببلغ  فيما  و�لت�شامم  و�لت�شامن  �لتكافل  �شبيل  على  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  و�لثاين مع  �لول  عليهما 
وقدره )6.445.146.69( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 2016/12/1 وحتى 
�ل�شد�د �لتام وذلك بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهم. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2020/1/22  
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 3026/2019/11 مدين جزئي 
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )12482( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف 

و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام �شم ملف �لنز�ع �ملدين 
رقم:2204/2019 

طالب �لإعالن / 1-و�حة �خلليج لتاأجري �ل�شيار�ت �س.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله:�حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي - �شفته بالق�شية:وكيل

�ملطلوب �إعالنه:  1-  �وروز �حمد �شيخ �شيخ ن�شري  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لقامة 

مو�شوع �لإعالن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )12482( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام 
�شم ملف �لنز�ع �ملدين رق��م:2204/2019. وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2020/1/19  �ل�شاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  املدنيه  
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 3029/2019/11 مدين جزئي 

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل مببلغ وقدره )129.030( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ:2018/9/20 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول 

�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة 
طالب �لإعالن / 1-عبد�هلل �شعود �لعرفج لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي  

وميثله:ز�يد �شعيد ر��شد �شعيد �ل�شحي - �شفته بالق�شية:وكيل
�ملطلوب �إعالنه:  1-  جرين �شيدر للنقل �لعام �س.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �لقامة 
م��و���ش��وع �لإع������الن :  ق���د �أق�����ام ع��ل��ي��ك �ل���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة ب���ال���ز�م �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه��م بالت�شامن 
من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )129.030( وق��دره  مببلغ  و�لتكافل  و�لت�شامم 
تاريخ:2018/9/20 وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  
�ملو�فق  2020/1/16  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  املدنيه  

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  7179/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/1656 جتاري جزئي ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 939951 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
حممد  مديرها  وميثلها  ����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �لد�شتي  حممد  �شركة   : �لإع��الن  طالب 

رم�شان دين حممد  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
�ملطلوب �إعالنه : 1- �حلمد �نرنا�شيونال للمقاولت ���س.ذ.م.م وميثلها مديرها/�حمد خالد 

�حلمد - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )939951( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6171/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/929 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره ) 165447.97 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : بور�ل ميدل �ي�شت )دبي( �س.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:حممد عي�شى �شلطان �ل�شويدي - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- دلتا �خلليج للمقاولت �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )165447.97( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7084/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/778 �مر �د�ء ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره ) 76581.5 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإعالن : يني مك�س ل�شناعة �لطابوق ذ.م.م  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله:فاطمة عبد�لعزيز حممد مر�د �شاكر - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ملاأوى ملقاولت �لبناء �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )76581.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/4209 تنفيذ جتاري

�لتنظيف )موؤ�ش�شة فردية(  �ملباين  �لهدى خلدمات  بيت  �ملنفذ �شده/1-  �ىل 
2- �شفيق موتانتاكاتو عبد�ل�شالم كولوت ب�شفته مالك �ملوؤ�ش�شة وكفيل �شامن 
ملديونيتها  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�إك�شبلورر خلدمات 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شويدي  �شلطان  عي�شى  وميثله:حممد  �لتوظيف 
 )17553.39( وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15  �لج��ر�ء�ت 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  3218/2018/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2016/2742 جتاري جزئي و�ملعدل 

بال�شتئناف رقم:2017/260 ��شتئناف جتاري ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 24814 درهم( ، 
�شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإعالن : بنك دبي �ل�شالمي �س.م.ع  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
و�دي  موؤ�ش�شة  مالك  ب�شفته   - �لها�شمي  �بر�هيم  �ل�شيد  كامل  حممد   -1  : �إع��الن��ه  �ملطلوب 

�لعمودي لالأقم�شة - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية �خطاركم ب�شد�د باقي �ملر�شد )24604( درهم.  
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/3084 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- �شيف جمعه �شامل بن جر�س �لعو�ين  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �ل�شالمي )�شركة 
م�شاهمة عامة( قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )147975( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  1367/2019/204 تنفيذ �شرعي 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 290/2018 �حو�ل نف�س غري م�شلمني 
و�ملعدل بال�شتئناف رقم:942/2019 ��شتئناف �حو�ل �شخ�شيه ومو�ريث ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره ) 21.750 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف من تاريخ �ل�شتحقاق
طالب �لإعالن : ماريان وهيب عو�س �شليب  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:�بر�هيم ح�شن �بر�هيم �ملال - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- رميون عادل فهمي ميخائيل نادر�س - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل �لإقامة 
�مل��ذك��ورة �ع��اله و�ل��ز�م��ك تنفيذ �حلكم  �لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدعوى  مو�شوع �لإع��الن : قد 
�ل�شادر يف �لدعوى رق��م:290/2018 �حو�ل نف�س م�شلمني و�ملعدل بال�شتئناف رقم:942/2019 
��شتئنتاف �حو�ل �شخ�شية ومو�ريث ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )21.750( درهم �شامال للر�شوم 
و�مل�شاريف من تاريخ �ل�شتحقاق.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 7 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  7055/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/207 جتاري كلي ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 586496.5 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : �جلدول للمقاولت �س.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

�ملطلوب �إعالنه : 1- �شركة خليفة �لفهد للمقاولت ���س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ 
�شده  - جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )586496.5( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6368/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 218/2019 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره ) 96420.24 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : ديال لتوريد �حلديد �س.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- �شركة �ملورد لتجارة مو�د �لبناء و�حلديد ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ 

�شده - جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )96420.24( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6378/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/567 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره ) 19255 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإعالن : ديال لتوريد �حلديد �س.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله:عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- تكنو فاب �شتيل مانيوفاكت�شرجن �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
- جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )19255( درهم �ىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6378/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 1557/2019 جتاري جزئي ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 111540 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : رويال ليموزين - كوت�س ذ.م.م  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- عجائب بال حدود لل�شياحه �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

 جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )111540( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6369/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/2116 جتاري كلي ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره ) 1156902.61 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

بالق�شية : طالب  ����س.م.ح  �شفته  �شي�شتم�س  ف��ورم وورك  �ت�س كي  : ميفا كي  �لإع��الن  طالب 
�لتنفيذ  - وميثله:عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- �بوهيل للمقاولت ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

 جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )1156902.61( وق��دره  به 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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•• راأ�س اخليمة-الفجر: 

�ل��ع��ل��ي��ا جلائزة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع��ل��ن��ت 
�لكرمي  ل���ل���ق���ر�آن  ر�أ������س �خل��ي��م��ة 
قائمة  �لع�شرين  للدورة �حلالية 
�لختبار�ت  يف  �ملتاأهلني  �أ���ش��م��اء 
�لتمهيدية لالنتقال �إىل مرحلة 
جائزة  يف  �لنهائية  �لخ��ت��ب��ار�ت 
�لكرمي،  ل��ل��ق��ر�آن  ر�أ�����س �خل��ي��م��ة 
ب��رع��اي��ة �شاحب  و�ل���ت���ي حت��ظ��ى 
�شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 

حاكم ر�أ�س �خليمة.
قال �أحمد �إبر�هيم �شبيعان �أمني 
للقر�آن  ر�أ���س �خليمة  عام جائزة 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  �ل��ك��رمي ورئ��ي�����س 

�ملنظمة  �للجنة   .. لها  �ملنظمة 
�ع��ت��م��دت �أ���ش��م��اء �مل��ت��اأه��ل��ني من 
�لخ����ت����ب����ار�ت �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة من 
كال  م��ن  م�شاركا   1586 �أ���ش��ل 
 328 منهم  ليتاأهل  �جلن�شني، 
مت�شابقا، منهم 185 من �لإناث 
�أن  مبينا  �ل���ذك���ور،  م��ن  و143 
ه���ذ� �ل��ن��ج��اح ث��م��رة م���ن ثمر�ت 
دعم �حلكومة �لر�شيدة للجائزة 

وعنايتها بها.
�ملت�شابقني  �أن  ���ش��ب��ي��ع��ان  وذك�����ر 
�ل����ذي����ن �ج�����ت�����ازو� �لخ����ت����ب����ار�ت 
�عتماد  ومت  ب��ن��ج��اح  �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة 
�أ�شمائهم �شيخو�شون �لختبار�ت 
�لنهائية يف �لأ�شبوع �لقادم، و�أنه 
�جل����ائ����زة  �خ�����ت�����ارت  م������رة  لأول 

�شقر  بن  �شلطان  �ل�شيخ  م�شجد 
�لنخيل  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ق��ا���ش��م��ي  
لإقامة �لختبار�ت �لنهائية فيها 
للذكور و�لذي يقع يف قلب �إمارة 
لالإناث  و�خ��ت��ارت  �خليمة،  ر�أ���س 
ز�ي�����د مبنطقة  �ل�����ش��ي��خ  م�����ش��ج��د 
ك��ورن��ي�����س �ل��ق��و����ش��م، م��ب��ي��ن��ا �أنه 
���ش��ي��ت��م ����ش��ت��ك��م��ال �لخ���ت���ب���ار�ت 
�لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  ن��زلء  لفئات 
�أ�شحاب  وم�شابقة  و�لإ�شالحية 
موظفي  وم���������ش����اب����ق����ة  �ل����ه����م����م 
للقر�آن  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  موؤ�ش�شة 
�ل��ك��رمي وع��ل��وم��ه خ���الل �لفرة 

�لقادمة.
و�أ�شار �لأمني �لعام �إىل �أن جائزة 
�لكرمي  ل���ل���ق���ر�آن  ر�أ������س �خل��ي��م��ة 

����ش���ه���دت م�������ش���ت���وي���ات ق����وي����ة يف 
متمنيا  �لتمهيدية،  �لخ��ت��ب��ار�ت 
مليئة  م��ن��اف�����ش��ات  ل��ل��م��ت��اأه��ل��ني 
�إىل  للو�شول  و�لتميز  ب��الإب��د�ع 

�ملر�كز �لأوىل.

•• دبي-الفجر:

يوم  دب��ي،  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري،  �هلل خليفة  �للو�ء عبد  �شهد معايل 
�أم�س �لأول �خلمي�س �نطالق فعاليات �لكرنفال �ل�شرطي �لأول” يف منطقة 
فهد،  بن  �أحمد  حممد  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �للو�ء  بح�شور  ووك”،  “�ل�شيتي 
خليل  خبري  و�ل��ل��و�ء  و�لتدريب،  �لأكادميية  ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد 
وعدد  �جلنائي،  �لبحث  ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد  �ملن�شوري،  �إبر�هيم 
من مديري �لإد�ر�ت �لعامة ومر�كز �ل�شرطة ونو�بهم، و�شباط و�أفر�د من 

�شرطة دبي.
�شرطة  �أكادميية  تنظمه  �ل��ذي  �لأول  �ل�شرطي  �لكرنفال  فعاليات  وت��اأت��ي 
دبي، بالتز�من مع �لفعاليات �ملُ�شاحبة حلفل تخريج طلبة �لدر��شات �لعليا 
�أجو�ء  و�شط  وذل��ك  �ملر�شحني،  �لطلبة  من  و�لع�شرين  �ل�شابعة  و�لدفعة 

تفاعلية �أدخلت �ل�شعادة و�لبهجة �إىل قلوب �مل�شاركني.
“�لكرنفال �ل�شرطي  “�إن تنظيم  وقال معايل �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري 
�لأول” يدعم �لتوجه �ل�شر�تيجي ل�شرطة دبي “�إ�شعاد �ملجتمع”، و�لذي 
�إن  عامليا،  �لأ�شعد  دب��ي  ميدنة  تكون  ب��اأن  �حلكومي  �لتوجه  ب��دوره  يو�كب 
دعائم  لإر�شاء  �مل�شتمر  لاللتز�م  حقيقياً  تتويجاً  ميثل  �ل�شرطي  �لكرنفال 

�ل�شعادة، وما يحتويه من فعاليات ومعار�س على مد�ر �أ�شبوع كامل لن�شر 
�لإيجابية وحتفيز وتوظيف �لإبد�ع و�لبتكار يف �إ�شعاد �ملجتمع.«

و�أ�شاف معاليه “ فعاليات �لكرنفال متثل تتويجا للجهود �ملتو��شلة لفرق 
تعود  وتثقيفية  وتعليمية  ترفيهية  �أن�شطة  لتنظيم  دب��ي  �شرطة  يف  �لعمل 

و�لتاآخي  �لعطاء  روح  وتعك�س  �لأف���ر�د  �شعادة  وتعزز  �ملجتمع  على  بالنفع 
و�ملودة و�لحر�م و�لإيجابية.«

من   15 حتى  ت�شتمر  و�لتي  �لأول  �ل�شرطي  �لكرنفال  فعاليات  و�شهدت 
�ل�شهر �جلاري يومياً من �ل�شاعة �لر�بعة ظهر�ً ولغاية �حلادية ع�شرة م�شاًء، 
�شهدت �شل�شلة من �لن�شاطات �لتفاعلية �ملق�شمة �إىل ق�شمني رئي�شيني؛ هما 

“�ملعار�س” و”�لفعاليات«.
“معر�س  �أب���رزه���ا  متخ�ش�شة  م��ع��ار���س  ع��ق��د  “�ملعار�س”  ق�شم  وت��خ��لرّ��ل 
جناح”،  لق�ش�س  “معر�س  دبي”،  �شرطة  �أك��ادمي��ي��ة  “معر�س  �لدرون”، 
�لع�شكري”،  ل��ل��زي  “معر�س  �لعقابية”،  �ملوؤ�ش�شات  ملنتجات  “معر�س 
�إىل  دبي”،  �شرطة  لإجن����از�ت  “معر�س  �لثقيلة”،  للمعد�ت  “معر�س 
جانب “معر�س لل�شور” و”��شتوديو �لنقل �ملبا�شر” و”متجر �شرطة دبي

 .«  Dubai Police Shop
�أما ق�شم “�لفعاليات”، ف�شمل عرو�س �خليالة و�لعرو�س �لع�شكرية و�لفرق 
�ملو�شيقية وعرو�س �لدر�جات �لهو�ئية، ف�شاًل عن عرو�س مد�ر�س حماية 
منطقة  جانب  �إىل  �لهو�ئية  و�ل��در�ج��ات  �لكال�شيكية  �ل�شيار�ت  وم�شرية 
مثل  �ملمتعة  �لألعاب  من  وجمموعة  �لفوري  وت�شوير  �لإلكرونية  �ألعاب 

.)Hub Zero( »وم�شابقة “�أقب�س على �لعلم” �ملقررة يف “هب زيرو

و�شط اأجواء تفاعلية من امل�شاركني

�للو�ء �ملري ي�سهد �نطالق فعاليات �لكرنفال �ل�سرطي �لأول يف »�سيتي ووك«

النهائي  اإىل  مت�شابقا   328

جائزة  ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي تعتمد �ملتاأهلني للنهائي 

•• ال�صارقة –الفجر 

نظمت عمادة �شوؤون �لطالبات باجلامعة �لقا�شمية دورة �إ�شعافات �أولية �أ�شا�شية بالتعاون 
مع  برنامج “ �شاند “��شتهدفت تعليم وتدريب ثالثني طالبة من طالبات �جلامعة على 

مهار�ت �لتدخل �ل�شريع وتقدمي �لإ�شعافات �لالزمة يف �حلالت �حلرجة .
�أوقات  �لت�شرف  تغريد زهدي حممد متناولة كيفية  �لدكتورة  �لدورية  بتقدم  وقامت 
�إنقاذ  �إج���ر�ء تطبقيات حل��الت  �لأول��ي��ة �ىل جانب  �لأ���ش��ع��اف��ات  �أ�ش�س  �أه��م  و  �لأزم����ات 
لأ�شخا�س م�شابني وبيان �أهمية �لتدخل للحفاظ على �شالمتهم حلني و�شول �لأطقم 

�لطبية .
وتلقت �لطالبات تدريبات يف  كيفية تقدمي �لرعاية و�لعناية �لأولية و�لفورية و�ملوؤقتة 

�لتي يتلقاها �ل�شخ�س نتيجة �لتعر�س �ملفاجئ حلالة �شحية طارئة وتعلمن ن�شر ثقافة 
�لإ�شعافات �لأولية يف �مليد�ن �لربوي د�خل �جلامعات ملا لها من مردود �إيجابي و��شع يف 
�ملجتمع حيث �إن �مل�شعفني با�شتطاعتهم تقدمي �خلدمة �لإ�شعافية ملن يحتاجها �شو�ء يف 

د�خل �جلامعة �أو خارجها �أو يف �أي جتمع �أ�شري �أو �جتماعي.
�أن  �إ�شعافات حماكاة ملا ينبغي  وتفاعلت �لطالبات مع �لور�شة �لتدريبية وقمت باإجر�ء 

يتم يف �حلالت �حلرجة �إذ� ما �حتاجت �مل�شاعدة �لالزمة .
ي�شار �إىل �أن برنامج “�شاند” هو برنامج تطوعي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مت 
�لطو�رئ ومت  �لدولة لال�شتجابة يف حالت  لتعزيز جاهزية   2009 �لعام  �إطالقه يف 
تطوير منوذج تدريب برنامج �شاند وفقا لأف�شل �ملمار�شات و�ملعايري �لدولية مبا يتالءم 

مع �حتياجات وظروف وثقافة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

•• دبي-الفجر: 

دبي،  بر  �شرطة  مركز  مدير  �ملع�شم،  �شرور  خ��ادم  بن  �هلل  عبد  �لعميد  ت��ر�أ���س 
مقر  يف  للمجل�س،  �ل��دوري  �لجتماع  �ل�شرطة،  مر�كز  مديري  جمل�س  رئي�س 
من  وع��دد  �ملجل�س،  �أع�شاء  �ل�شرطة،  مر�كز  مديري  بح�شور  �إك�شبو2020، 

�ل�شباط، ملناق�شة �أهم �ملو��شيع و�مل�شتجد�ت يف �أجندة �ملجل�س.
مر�كز  حر�س  م��وؤك��د�ً  �لجتماع،  بد�ية  يف  باحل�شور  خ��ادم  بن  �لعميد  ورح��ب 
�ل�شرطة على توحيد �جلهود و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد لتحقيق �لتوجهات 
�ل�شر�تيجية ل�شرطة دبي و�ملتمثلة يف “مدينة �آمنة، �إ�شعاد �ملجتمع، “�لبتكار 
يف �لقدر�ت” و�ل�شعي على تعزيز �لعالقة مع �شركاء �ملر�كز من �لقطاعني �لعام 

و�خلا�س، وتطوير منظومة �لعمل مبا يعزز �لأمن و�لأمان يف �ملجتمع.
و�أكد �أن �ملجل�س يهدف �إىل تقدمي خدمات تلبي تطلعات �ملتعاملني وت�شعدهم 
و�ملروري،  �جلنائي  ب�شقيه  �ل�شرطي  �ملجال  يف  �لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  وف��ق 
�أمنية  �ل�����ش��رط��ة، وو���ش��ع خطط  ب��ني م��ر�ك��ز  �ل��ت��و����ش��ل  �إىل ج��ان��ب تعزيز  ه��ذ� 
�لأهد�ف  يعزز  مبا  �ل�شطناعي،  �لذكاء  باأنظمة  وت�شتعني  �مل�شتقبل  ت�شت�شرف 
وخف�س  وق��وع��ه��ا،  ومنع  �جل��رمي��ة  معدل  خف�س  يف  وي�شاهم  �ل�شر�تيجية، 

معدل �حلو�دث �ملرورية و�لوفيات �لناجتة عنها.
�لعام  �أجندة  مو��شيع  بحث  كما  �ل�شابقة،  �ل��ق��ر�ر�ت  تنفيذ  �لجتماع،  وناق�س 
�جلديد، وخطط �ل�شتعد�د لعام �إك�شبو وعام �ل�شتعد�د للخم�شني عاما �لقادمة، 

كما مت �لتطرق �إىل �أبرز مبادر�ت هذ� �لعام �ملجتمعية و�لتوعوية.

•• دبي-وام:

دبي  يف  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق  لهيئة  �شهيل  تطبيق  ح��ق��ق 
�مل�شتخدمني  لتنقل  رحلة  تخطيط  �أل��ف  و900  مليونا 
منذ �إطالقه يف مار�س 2017 وحتى نهاية �شهر دي�شمر 
متاجر  على  من  �لتطبيق  حتميل  عدد  بلغ  فيما   2019
متو�شط  وو���ش��ل  حتميال  و695  �أل��ف��ا   313 �لتطبيقات 

�ل�شتخد�م �ل�شهري للتطبيق �إىل 27 �ألف م�شتخدم.
�أن �إطالق تطبيق �شهيل  وقالت هيئة �لطرق و�ملو��شالت 
�لعامة  �مل��و����ش��الت  م�شتخدمي  لح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ج���اء 
�لتنقل  عن  �ملعلومات  يت�شمن جميع  دب��ي حيث  �إم��ارة  يف 
�لتطبيق  ��شتجابة  م��دى  يعك�س  ما حققه  و�أن  �لإم���ارة  يف 

ملتطلبات �ملتعاملني وزيادة معدل ر�شاهم عنه.
و�أ�شافت �إنه �نطالقا من حر�س �لهيئة على تلبية تطلعات 
خدمات  بخم�س  ت��زوي��ده  مت  ف��ق��د  �لتطبيق  م�شتخدمي 
جديد مبتكرة هي �خلريطة �حلية و�ملعنية بتوفري حركة 
�لنقل  �شبكة  �لقريبة وخا�شية  �ملعامل  و�لعثور على  �ملرور 

�لعامة  �حل��اف��الت  حركة  تتبع  �إمكانية  توفر  �لتي  �ل��ع��ام 
�لهيئة  مو�قع  مع  �لربط  خالل  من  �لإخبارية  و�لتغذية 
عن  ف�شال  �لهيئة  �أخ��ب��ار  �آخ��ر  ملعرفة  في�شبوك  توير  يف 
موؤ�شر �ل�شعادة �لذي يقي�س جتربة �ملتعامل يف ��شتخد�مه 
موعد  تبني  �لتي  �مل��غ��ادرة  لوحة  خدمة  وكذلك  للتطبيق 
�نطالق �حلافالت �لقريبة من موقع �ملتعامل وغريها من 
�مليز�ت. و�أو�شحت �أن �لتطبيق يتميز بتوفري معلومات عن 
مو�عيد رحالت �لتنقل وخيار�ت �لتكلفة و�إ�شعار�ت مو�عيد 
�ملتوفر يف ح�شابات نول و�شالك  �لإق��الع وعر�س �لر�شيد 
وم�شتجد�ت �حلركة �ملرورية مع حتديد �مل�شار�ت �لأف�شل 
لو�شول �ملتعامل �إىل وجهته ف�شاًل عن �لتفاعل من خالل 
�لدرد�شة �حلية لال�شتف�شار�ت �لعامة و�ل�شكاوى و�ملفقود�ت 
�ملتكررة  �لرحالت  لتخطيط  �حلاجة  وعدم  و�لقر�حات 
و��شتخد�م  �لعتيادية  للرحالت  �لتطبيق  حفظ  نتيجة 
 »Udriveو  Ekar« ع���ر  �ل���ذك���ي  �ل���ت���اأج���ري  خ���دم���ة 
جلميع  �لأف�شل  �لتطبيق  جعلت  �لتي  �ملز�يا  من  وغريها 

�ل�شر�ئح خالل تنقالتهم �ليومية.

�جلامعة �لقا�سمية تدرب 30 من طالباتها على مهار�ت �لإ�سعافات �لأولية 

 

�لتفاعلي”  �جلرمية  م�شرح  “لعبة  م��ب��ادرة  دب��ي  �شرطة  علماء  جمل�س  نظم 
�لهادفة �إىل متكني �أفر�د �ملجتمع من �مل�شاركة �لفكرية يف حل �ألغاز �جلر�ئم 
�لتي مت �إعد�دها من قبل فريق عمل �شرطي خُمت�س، وذلك �شمن �لفعاليات 
و�لع�شرين  �ل�شابعة  و�لدفعة  �لعليا  �لدر��شات  تخريج طلبة  �ملُ�شاحبة حلفل 
“�شيتي  دبي” وذل��ك يف منطقة  �شرطة  “�أكادميية  �ملر�شحني يف  �لطلبة  من 

ووك«.
و�أكد �لر�ئد �لدكتور ر��شد حمد�ن �لغافري رئي�س جمل�س علماء �شرطة دبي 
لغز�ً  تت�شمن  لعبة  عبارة  �لتفاعلي” هي  �جلرمية  م�شرح  “لعبة  مبادرة  �أن 
للتو�شل  من  وحلها  رموزها  فك  على  �لعمل  �مل�شاركني  على  معينة  جلرمية 
�إىل هوية مرتكب �جلرمية وكذلك �أد�ة �جلرمية وذلك من خالل جمع �لأدلة 

�ملوجودة يف م�شرح �للعبة.
ولفت �لغافري �إىل �أن �لهدف من �للعبة هو تثقيف �جلمهور باأهمية �لعمل 
�جلماعي يف م�شرح �جلرمية، وكيفية رفع �لآثار �ملادية �لتي ت�شاعد يف ك�شف 
�لتي  �لعلمية  �لتخ�ش�شات  خمتلف  دور  بيان  جانب  �إىل  �جل��رمي��ة  غمو�س 

تخدم فح�س �لآثار �ملادية �ملرفوعة من م�شرح �جلرمية.
للم�شاركني  حتدي  ت�شكل  لأنها  �لرفيهي  �جلانب  حتقق  �للعبة  �أن  و�أ�شاف 
خلو�س �لتجربة و��شتخد�م مهار�تهم يف �لبحث و�لتحليل عن �أ�شباب �جلر�ئم، 
�إىل جانب تنمية حب �لعمل �ل�شرطي من ناحية �لبحث و�لتحري و�لتحقيق 
على  ت�شجيعهم  ي��وؤدي  مما  لديهم،  �لعد�لة  خلدمة  �لأدل��ة  وتوفري  �جلنائي 
در��شة �لتخ�ش�شات �لعلمية �لنادرة �لتي تخدم �ملجال �ل�شرطي. وحول �أنو�ع 
�شيناريوهات خا�شة بكل جرمية  �أن هناك  �إىل  �لغافري  �ألغاز �جلر�ئم، لفت 
ودرجة �شعوبتها حيث مت عمل �شيناريوهات جلر�ئم قتل و�أخرى جر�ئم �شرقة، 
وهناك �شيناريوهات �أخرى ذ�ت درجة �شعوبة ب�شيطة خا�شة بالفئات �لعمرية 
�أحياناً  وعالية  متو�شطة  �شعوبة  درج��ة  ذ�ت  �أخ��رى  و�شيناريوهات  �ل�شغرية، 
للفئات �لعمرية �لكبرية. �أما حول كيفية �مل�شاركة يف �للعبة، قال �لغافري :” 
لديهم  �أ�شخا�س،   3-2 من  مكون  فريق  وج��ود  يتوجب  �للعبة  يف  للم�شاركة 
�جلرمية و�لعمل على  نوع  لقر�ءة  �جلرمية  م�شرح  �إىل  للدخول  دقائق   10

فك رموزها و�لو�شول �إىل مرتكبها ونوع �لأد�ة.

�شرطة دبي ُت�شرك اأفراد املجتمع يف حل األغاز اجلرائم

جمل�س مديري مر�كز �ل�سرطة يعقد �جتماعه �لدوري مبقر �إك�سبو

طرق دبي: تطبيق �سهيل يخطط نحو مليوين 
رحلة لتنقل م�ستخدميه منذ �إطالقه

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
يف الدعوى  رقم 2019/2318 ا�شتئناف جتاري 

�مل�شتاأنف �شده:بدر بدر �لدين �حل�شيني
�عاله  �ملذكورة  بالدعوى  م�شريف  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �شيادتكم  نحيط 
و�ملرفوعة �شدكم من دنيا للتمويل ذ.م.م فاأنتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا 
�مل���و�ف���ق:2020/1/21 يف  �لثالثاء  ي��وم  �ملقرر عقده  �خل��رة  �جتماع  بح�شور 
 - دب��ي  �لكائن  �ملنتدب  �خلبري  مبكتب  وذل��ك   ، �شباحا   10:00 �ل�شاعة  مت��ام 
�ل�شطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�شيل�شي  �لهنا�شنر - بجو�ر دو�ر 
�مل��ح��دد و�ح�شار  و�مل��ك��ان  ب��امل��وع��د  رق������م:229/228 نطلب �حل�����ش��ور  - مكتب 
�مل�شتند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�شور 

فان �خلرة �شتبا�شر �أعمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا. 
حممد ح�شن املرزوقي

خبري م�شريف     

اعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة 
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

 اإنذار عديل         
مقدم من �ملنذرة/عر �لمار�ت للتموين باملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م

�لعنو�ن/�مارة دبي - ديره - �لق�شي�س - �شارع دم�شق -بناية مع�شد علي مع�شد نف�س بناية بنك �بوظبي �لوطني حمل رقم 8 - هاتف:042676855 
بوكالة �ملحاميني/خالد كلندر وعلي �لعبيديل

�شد �ملنذر �ليه/معطم فرحات ذ.م.م
عنو�نه:�مارة �ل�شارقة - �لريموك - �شارع �لقا�شمية - دو�ر �ل�شتقالل - هاتف رقم:065669660 - فاك�س:065669842 - �س.ب:29373 �ل�شارقة

�ملو�شوع:�نذ�ر �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ وقدره )90.557.54( درهم ت�شعون �لف وخم�شمائة و�شبعة وخم�شون درهم و�ربعة وخم�شون فل�س بال�شافة 
�ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى تاريخ رفع �لدعوى

الوقائع
1- �ملنذرة �شركة مرخ�س لها �لعمل ��شول يف ن�شاط جتارة �لتمور وجتارة �لغالل و�حلبوب و�لبقول وجتارة �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�شروبات وجتارة 
�للحوم �لطازجة و�ملردة و�ملجمدة وجتارة �خل�شار و�لفو�كه وذلك كما هو ثابت من رخ�شتها �لتجارية رقم 545637 �ل�شادرة عن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية بدبي بتاريخ 2018/11/12 و�ملنذر �ليه مرخ�س له �لعمل ��شول )مطعم جتهيز وتقدمي �حللويات( وذلك كما هو ثابت من رخ�شته 
�لتجارية رقم:513702 �شادرة عن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة بتاريخ:2002/7/23 2- ومبوجب تعامالت جتارية بني �ملنذرة و�ملنذر �ليه 
و�لتي هي عبارة عن توريد مو�د غذ�ئية للمنذر �ليه وقد �وفت بها �ملنذرة وتر�شد يف ذمة �ملنذر �ليه مبلغ �ملطالبة �لبالغ قدره )90.557.54( 
درهم وذلك وفقا لالقر�ر �ل�شادر من �ملنذر �ليه يقر فيه مببلغ �لدين �ملر�شد يف ذمته 3- هذ� وقد تو��شلت �ملنذرة مع �ملنذر �ليه من �جل 
�ملبالغ �ملر�شدة بذمته دون جدوى ودون م�شوغ قانوين �و �شرعي على �لرغم من ثبوت �ملديونية بامل�شتند�ت �ملنوه عنها عاليه ونظر� لعدم �لتز�م 
�ملنذر �ليه ب�شد�د �ملر�شد بذمته رغم �ملحاولت �لودية �لتي قامت بها �ملنذرة فلم جتد �لخرية منا�شا �شوى �للتجاء �ىل �نذ�رها بهذ� �لنذ�ر 

متهيد� لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية
بناء عليه

نخطركم ب�شفتنا �لوكالء �لقانونيون للمنذرة ب�شرعة �شد�د �ملبلغ �ملر�شد بذمتكم و�لبالغ قدره )90.557.54( درهم وذلك خالل خم�شة �يام من 
تاريخ �نذ�ركم و�ل �شن�شطر لتخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية قبلكم حفاظا على حقوق �ملنذرة مع �حتفاظها بكافة حقوقها قبلكم.

احلقوق الدولية حمامون وم�شت�شارون قانونيون
املحاميني/خالد كلندر عبداهلل وعلي العبيديل

االإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بيع  عقار بالن�شر       
يف الدعوى رقم  2014/518 تنفيذ عقاري            

طالب �لتنفيذ:دي�شكفري جاردنز �س.ذ.م.م
عنو�نه : �مارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - منطقة �ل�شفوح �لوىل �لعقارية �ن �يه - مركز مبيعات نخيل - هاتف:043903333

�ملنفذ �شده : حممود ر�شا عزيز �له عزيزي تر�شيزي
عنو�نه :�مارة دبي - بردبي - جبل علي - جممع �ملنتزه - فيال رقم 56 - هاتف رقم:0506256349 - 043904954

�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2020/1/15 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه 
.  ) www.emiratesauction.ae دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�

�لتقدم  �لبيع  على  �عر��س  لديه  ولكل من  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول  قبل  �لأ�شا�شي  �لثمن  % من   20 عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  وعلى 
باعر��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن 
خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ن ل تقل هذه �لزياده عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات 
 339062 G12 - �لقيمة �لتقديرية  257 رقم �لوحدة  خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  :جبل علي �لوىل رقم �لعقار 
درهم - جبل علي �لوىل رقم �لعقار 257 رقم �لوحدة 512 - �لقيمة �لتقديرية 331528 درهم  - جبل علي �لوىل رقم �لعقار 257 رقم 
�لوحدة 501 - �لقيمة �لتقديرية 610313 درهم - جبل علي �لوىل رقم �لعقار 257 رقم �لوحدة 101 - �لقيمة �لتقديرية 601313 

درهم - جبل علي �لوىل رقم �لعقار 257 رقم �لوحدة 102 - �لقيمة �لتقديرية 610313 درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  - املنفذ �شده      
يف الدعوى رقم  2014/581 تنفيذ عقاري            

طالب �لتنفيذ:دي�شكفري جاردنز �س.ذ.م.م
عنو�نه : �مارة دبي - بردبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - منطقة �ل�شفوح �لوىل �لعقارية �ن �يه - مركز مبيعات نخيل - هاتف:043903333

�ملنفذ �شده : حممود ر�شا عزيز �له عزيزي تر�شيزي
عنو�نه :�مارة دبي - بردبي - جبل علي - جممع �ملنتزه - فيال رقم 56 - هاتف رقم:0506256349 - 043904954

�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2020/1/15 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع �لعقار �ملو�شحة �و�شافه 
.  ) www.emiratesauction.ae دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع )�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكروين�

�لتقدم  �لبيع  على  �عر��س  لديه  ولكل من  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول  قبل  �لأ�شا�شي  �لثمن  % من   20 عن  يقل  ل  تاأمني  �ي��د�ع  �ل�شر�ء  ر�غبي  وعلى 
باعر��شه معزز� مبا يرره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من 
يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن 
خالل �ليام �لع�شرة �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ن ل تقل هذه �لزياده عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات 
 339062 G12 - �لقيمة �لتقديرية  257 رقم �لوحدة  خزينة �ملحكمة وفيما يلي بيان �و�شاف �ملمتلكات  :جبل علي �لوىل رقم �لعقار 
درهم - جبل علي �لوىل رقم �لعقار 257 رقم �لوحدة 512 - �لقيمة �لتقديرية 331528 درهم  - جبل علي �لوىل رقم �لعقار 257 رقم 
�لوحدة 501 - �لقيمة �لتقديرية 610313 درهم - جبل علي �لوىل رقم �لعقار 257 رقم �لوحدة 101 - �لقيمة �لتقديرية 601313 

درهم - جبل علي �لوىل رقم �لعقار 257 رقم �لوحدة 102 - �لقيمة �لتقديرية 610313 درهم - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقد �ملدعو / زياء �لرحمن 
باك�شتان     ، خ�����ان  �����ش���غ���ر 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )FT9154052( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0566176093

فقد�ن جو�ز �سفر

حان�شر�ج   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
كومار جهجارود ر�م ، �لهند   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )N2550146( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0506039991

فقد�ن جو�ز �سفر

�دي�شيويت   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
�ثيوبيا     ، ع���ل���ي  ج���ب���ي���ه���و 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP2801079( رق��م 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
�و  �لثيوبية  �ل�شفارة  �ىل 

�قرب مركز �شرطة

فقد�ن جو�ز �سفر
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عربي ودويل

�أن يتم تقا�شمها. ودعت فرن�شا وبلجيكا  بيانات ركابها �إىل �لدول �ملعنية على 
�حلديد.  �ل�شكك  لركاب  مماثل  �شجل  �إن�شاء  �إىل  �ملا�شي  حزير�ن-يونيو  يف 
ور�أت �ملتحدثة با�شم �ل�شرطة �لأوروبية كلري جورج �أن �إن�شاء “مركز مكافحة 
�لثاين-يناير  ك��ان��ون  يف  )ي���وروب���ول(  �لأوروب���ي���ة  لل�شرطة  �ل��ت��اب��ع  �لإرهاب” 
2016 مرتبط بالعتد�ء على “�شاريل �إيبدو«. و�أو�شحت �أن باري�س وبروك�شل 
يوروبول  فاأر�شلت  �ل��دول،  حل��دود  �لعابرة  �لبيانات  حتليل  يف  �مل�شاعدة  طلبتا 
�أن�شاأنا �ملركز �لذي ي�شم �ليوم  “على هذ� �لأ�شا�س  عدد� من �خلر�ء. وقالت 
مئات من �شباط �ل�شرطة �أر�شلتها �إد�ر�تهم �إىل لهاي للم�شاهمة يف عمليات 

�ل�شتخبار�ت ملكافحة �لإرهاب«.
ويف مبادرة �أخرى، �أن�شاأ �لأوروبيون عام 2016 من�شة لتبادل �ملعلومات حول 
“جمموعة مكافحة �لإرهاب” �لتي ت�شم ب�شورة غري ر�شمية  �لإره��اب د�خل 

ثالثني جهاز ��شتخبار�ت �أوروبيا.

مع  �إحلاحا  �لو�شع  و�زد�د  باأ�شره.  �لعامل  من  �لدولة  رجال  ع�شر�ت  ت�شدرها 
�إىل  �أوروب��ي��ني  مقاتلني  رحيل  ت�شارع  فيما  �لثاين-نوفمر  ت�شرين  �ع��ت��د�ء�ت 
�ل�شرق �لأو�شط للقتال يف �شفوف �لتنظيمات �لإرهابية. قال �لباحث يف معهد 
“�إيغمون” يف بروك�شل توما رونار �إنه يف �لعام 2015 “حدث ذلك �لدفع �لذي 
�أجهزة  �أو�شع، مع زيادة �لتعاون بني  �إعادة حتديد ظاهرة �لإره��اب ب�شكل  �أتاح 
�ملعرفة”  �إىل  “�حلاجة  منطق  من  “�نتقلنا  و�أ�شاف  و�لأمن”.  �ل�شتخبار�ت 
�إنها طرحت  �لبلجيكية  وتقول �حلكومة  �لتقا�شم«.  �إىل  “�حلاجة  �إىل منطق 
منذ كانون �لثاين-يناير 2015 ثالثني �إجر�ء �شد �لإرهاب و�لتطرف باتت 
�لأفر�د  ومر�قبة  �لكر�هية  ر�شائل  حجب  بينها  ومن  �ليوم،  مطبقة  معظمها 
�لذين قد يطرحون خطر�، وتعزيز �لو�شائل يف متناول �أجهزة �لأمن وتكثيف 
�لأوروب��ي لبيانات  “�ل�شجل  ��شتحد�ث  �إىل  �أدت �لأزم��ة  �ل��دويل. كما  �لتحرك 
�إبالغ  2016، وه���و ي��ف��ر���س ع��ل��ى ���ش��رك��ات �ل��ط��ري�ن  ع���ام  �مل�����ش��اف��ري��ن جو�” 

�لفرن�شية. و�أدركت �أجهزة �لأمن �لفرن�شية و�لأوروبية يف تلك �لفرة �ل�شود�ء 
و�أو�شحت قا�شية فرن�شية طلبت عدم ك�شف  �لتهديد �تخذ بعد� خمتلفا.  �أن 
��شمها �أن �لعتد�ء على �شاريل �إيبدو “�أحدث �شدمة، و�أثار ت�شميما فوريا على 
تكثيف �لتعاون وجعله �أكر �شال�شة. �أثبت �أن ذلك ممكن حتى يف و�شط حالة 
طارئة«. وحتدث لوي غوتييه رئي�س �ملديرية �لعامة للدفاع و�لأمن �لقومي يف 
حكومة مانويل فالز �آنذ�ك عن حتول يف فرن�شا، مو�شحا لوكالة فر�ن�س بر�س 

“�نتقلنا من م�شكلة �أمن د�خلي �إىل م�شكلة �أمن قومي«.
وقال غوتييه “كانت �لأجهزة تتناف�س �أحيانا ول تتقا�شم �ملعلومات يف ما بينها 
�إيبدو،  لكن بعد �لعتد�ء على �شاريل  ب�شكل جيد بذريعة حماية م�شادرها”، 

طلب على حد قوله من جميع �لدو�ئر �لعمل معا.
متطلبات  معه  ظهرت  �ل��ذي  �جل��دي��د  �ل��و�ق��ع  ه��ذ�  �أي�شا  �لأوروب���ي���ون  و�أدرك 
جديدة، وجتلى �لأمر رمزيا يف م�شرية يف 11 كانون �لثاين-يناير يف باري�س 

•• باري�س-اأ ف ب

 2015 يف  �ل�شاخرة  �لفرن�شية  �إيبدو”  “�شاريل  على جملة  �لعتد�ء  �أح��دث 
�شدمة كرى، تالها �إدر�ك �أوروبي جلي على وقع �شل�شلة �عتد�ء�ت تلك �ل�شنة 

ل�شرورة �لعمل معا، ما �شكل منعطفا يف مكافحة �لإرهاب.
يف  كاملة  �شبه  ب�شورة  �إيبدو”  “�شاريل  حترير  هيئة  ت�شفية  عملية  وكانت 
تنفذه  �حل��ج��م  ب��ه��ذ�  �ع��ت��د�ء  �أول   2015 �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون  م��ن  �ل�شابع 
غربية  عا�شمة  ل�شرب  بروك�شل،  هي  غربية  عا�شمة  يف  متمركزة  جمموعة 
�أخرى هي باري�س. وجاءت تلك �لعملية بعد �عتد�ء نفذه مهدي منو�س �شد 
2014، و�شكل فاحتة ل�شل�شلة  �ملتحف �ليهودي يف بروك�شل يف ني�شان-�أبريل 
�لثاين-نوفمر  ت�شرين   13 يف  متز�منة  �ع��ت��د�ء�ت  م��ع  ذروت��ه��ا  بلغت  د�م��ي��ة 
�أوقعت 130 قتيال و350 جريحا يف باري�س و�شان دوين ب�شاحية �لعا�شمة 

»�ساريل �إيبدو«.. منعطف يف مكافحة �لإرهاب باأوروبا  

لئن تخلى �آخرون عن دورهم نهائيا، فاإن هاري 
وميغان يخططان ملو��سلة بع�س �للتز�مات �لر�سمية

كيف �شيكون رد فعل الأمري ت�شارلز ماليا, 
هو الذي مل ُي�شـت�شـر قبل الإعـالن املثري

فوجئت اإليزابيث الثانية ووليام والأمري 
ت�شارلز بن�شــر ر�شـالة الزوجني املتفجرة

ودوق������ة  دوق  م����ع  “�ملناق�شات   
�شا�شك�س يف بد�يتها... نحن نتفهم 
خمتلف،  ن��ه��ج  �ت��خ��اذ  يف  رغبتهما 
ل��ك��ن ه���ذه م�����ش��األ��ة دق��ي��ق��ة حتتاج 
�عادت �لأ�شرة �ملالكة  وقتا حللها”، 

تاأطري �مل�شهد.
   ووف���ق ت��ق��اري��ر و���ش��ائ��ل �لإع���الم 
�إليز�بيث  ف��وج��ئ��ت  �ل��ري��ط��ان��ي��ة، 
ت�شارلز،  و�لأم���ري  وول��ي��ام  �لثانية 
�ملتفجرة.  �ل��زوج��ني  ر�شالة  بن�شر 
مريور”:  “ديلي  �شحيفة  وقالت 
وذك��رت هيئة  �مللكة”،  “مل يخر� 
�لق�شر  �أن  �ل��ري��ط��ان��ي��ة،  �لإذ�ع����ة 
غري  �لتطور  ه��ذ�  ج���ر�ء  “ُجرح” 
�مل��ت��وق��ع.    ول��ك��ن، ه��ل م��ن �ملمكن 
ل��ه��اري وم��ي��غ��ان �لتخلي عن  ح��ًق��ا 

دورهما يف �لعائلة �ملالكة...؟

-�شابقة يف تاريخ �لعائلة �ملالكة  1
    ق����دم يف �ل����د�خ����ل، و�أخ������رى يف 
�خل���������ارج، ي���رغ���ب �لأم�������ري ه����اري 
دور  ع��ن  �لتخلي  م��ي��غ��ان  وزوج��ت��ه 
كما  �ملالكة،  �لعائلة  يف  مهم  ع�شو 
بني  وق��ت��ه��م��ا  لتق�شيم  ي��خ��ط��ط��ان 
�ململكة �ملتحدة و�أمريكا �ل�شمالية. 
وه���������ذ� ت�������ش���ك���ي���ل ج�����دي�����د مت����اًم����ا 
ففي  �ملالكة.  �لعائلة  �أف���ر�د  لأح��د 
�مل��ا���ش��ي، ل��ئ��ن ت��خ��ل��ى �آخ�����رون عن 

ف���اإن هاري  ن��ه��ائ��ي،  ب�شكل  دوره����م 
بع�س  ملو��شلة  يخططان  وميغان 

�للتز�مات �لر�شمية.
    يف �لآونة �لأخرية، �أعلن �لأمري 
�ن�شحابه  �مل���ل���ك���ة،  جن����ل  �أن���������درو، 
م��ن جميع �لأن�����ش��ط��ة �ل��ع��ام��ة بعد 
�إجر�ء مقابلة كارثية ل�شورته مع 
تناولت  �لريطانية  �لإذ�ع��ة  هيئة 
�لأمريكي  ب���امل���ل���ي���اردي���ر  ���ش��الت��ه 
بالعتد�ء  �ملتهم  �إب�شتني،  جيفري 

�جلن�شي على قا�شر�ت.
    دي����ان����ا، و�ل������دة �لأم������ري ه����اري، 
�ن�����ش��ح��ب��ت م���ن �ل��ع��ائ��ل��ة �مل��ال��ك��ة يف 
�أو�ئل �لت�شعينات، وقد مت ذلك على 
مرحلتني: عام 1993، �أعلنت �أنها 
تعي�س  لكي  �لتز�ماتها  م��ن  تقلل 
حياة خا�شة، بعد �نف�شالها �لودي 
عن �لأمري ت�شارلز. وبعد طالقها 
يف �أغ�شط�س 1996، ��شتقالت من 
�لع�شر�ت من �جلمعيات �خلريية، 

�ملدفوعة  �ل�شيادية”(،  )“�ملنحة 
وظائفها  تكاليف  لدفع  �مللكة  �إىل 
�أف����ر�د  م�����ش��اري��ف  �أو  �ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة، 
ق�شر  و�شيانة  وموظفيها  �أ�شرتها 
باكنغهام. �ل �ن هذ� �ملبلغ ل ميثل 

�شوى 5 باملئة من دخل �لزوجني.
   ويتم تخ�شي�س 95 باملئة �ملتبقية 
لهما من قبل �لأمري ت�شارلز، و�لد 
�أن حو�يل  �لتاميز  ه��اري. وذك��رت 
5 ماليني جنيه �إ�شرليني )5.9 

م���ل���ي���ون ي�������ورو( ي���ت���م �ل����ت����رع بها 
ك��ل ع��ام �إىل �ب��ن��ي ت�����ش��ارل��ز، هاري 
�لتخ�شي�س  عك�س  وعلى  وويليام. 
وميغان  ه����اري  ي��ع��ل��ن  مل  �مل��ل��ك��ي، 
هذه  ع��ن  �لتخلي  �عتز�مهما  ع��ن 
كيف  ن��رى  �أن  ويبقى  �لأم������و�ل... 
ت�شارلز  �لأم����ري  ف��ع��ل  رد  ���ش��ي��ك��ون 
�ل���ذي مل ي��ت��م �ل��ت�����ش��اور م��ع��ه قبل 

�إعالن �ن�شحابهما.
   ومن خالل �لتخلي عن �لعالوة 

“�ل�شمو  لقب  م��ن  جتريدها  ومت 
خروجها  تاأكيد  وبالتايل  �مللكي”، 

من “�ل�شركة«.
�إدو�رد  ����ش��ط��ر  �ل���ن���م���اذج،  �خ���ر      
�لأمري  عمومة  �أبناء  �أح��د  �لثامن 
ه����اري، �ل��ت��خ��ل��ي ع��ن �ل��ع��ر���س عام 
و�لي�س  م�����ن  ل����ي����ت����زوج   1936
مطلقة  �أمريكية  وهي  �شيمب�شون، 
م��رت��ني �ل��ت��ق��ى ب��ه��ا وه���ي ل تز�ل 
متزوجة. ومع ذلك، ظلو� جميعهم 

حت��ت ع��ني و���ش��ائ��ل �لإع����الم، حتى 
وهم “خارج” �لعائلة �ملالكة.

�أمر  �مل��ال��ي��ة  -����ش��ت��ق��الل��ي��ت��ه��م��ا   2
م�شكوك فيها

   يف بيانهما �ل�شحفي، �أ�شر �لأمري 
على  ا،  �أي�شً ميغان  وزوجته  ه��اري 
م�شتقلني  ي�شبحا  �أن  يف  رغبتهما 
مالياً. لذلك، تخلرّى هاري وميغان 
�مللكية  �مل��ن��ح��ة  يف  ح�����ش��ت��ه��م��ا  ع���ن 

وميغان  ه����اري  ي�شتعيد  �مل��ل��ك��ي��ة، 
وح�شب  �مل���ال.  ك�شب  يف  حريتهما 
�لريطانية،  �لإع��������الم  و����ش���ائ���ل 
م�شتقة  منتجات  �إط��الق  ميكنهما 
���ش��ريت��ات وم��ع��اط��ف وكتب(  )ت���ي 
ا  ترتبط ب�شورتهما. �لزوجان �أي�شً
)حو�يل  �شغرية  ث���روة  ر�أ����س  على 
ل��ه��اري، و4.7  ي���ورو  35 م��ل��ي��ون 

مليون يورو مليغان(

على  �حل��ف��اظ  يف  -�شي�شتمر�ن   3
دورهما، لكن �أي �لدو�ر؟

   يرغب هاري وميغان يف مو��شلة 
�ملالكة... لكن  �لعائلة  لعب دور يف 
�لت�شال  ملدير  بالن�شبة  دور؟  �أي 
�أحد  “ل  �أرب���ي���ر،  دي��ك��ي  �ل�����ش��اب��ق 
ذلك  يتم  �أن  ميكن  كيف  يعرف” 
يف �ملمار�شة �لعملية، لأنه ل توجد 
وقال  �لإط�����الق.  ع��ل��ى  �شابقة  �أي���ة 
لي�شا  “�إنهما  ب��و���ش��ت  للو��شنطن 
خ��ارج فلك �لآل��ة �مللكية، لكن هذ� 

ي�شعهما خارجها قلياًل«.
�ملفاجئ  �إع��الن��ه��م��ا  ي�����وؤدي  ق���د     
ا، �إىل دفع �مللكة �إىل �ن ُتبقي  �أي�شً
�لإعالم  ووف��ق  ثانويا.  دور�  لهما 
�مللكة  ���ل  ت���ت���ق���برّ مل  �ل����ري����ط����اين، 
من  بان�شحابهما  تعلم  �أن  مطلقا 

�ل�شحافة.

البيت امللكي الربيطاين يهتّز

هل حقا �ن�سحاب �لأمري هاري وزوجته ميغان، ممكنا...؟

�سي�ستعيد هاري وميغان حريتهما يف ك�سب �ملال، 
وميكنهما �إطالق منتجات م�ستقة ترتبط ب�سورتهما

ع�ي موقف لالأمري ت�شارلز من خطوة هاري؟ �لعائلة �ملالكة �لريطانية تت�شدرّ

هاري �لولوية حلياته �خلا�شة�لدو�ر �لر�شمية مل تعد تعنيهما

   فاجاأ الإعالن حتى 
ملكة اإجنلرتا... قرر 
الأمري هاري وزوجته 
عن  التخلي  ميغان, 
الرئي�شة  مهامهما 
املالكة  الــعــائــلــة  يف 
الربيطانية, وليقيما 
يف جزء من ال�شنة يف 

اأمريكا ال�شمالية. 
  وبعد هذا الت�شريح 
اأ�شدر  املتوقع,  غري 
بيانا  باكنغهام  ق�شر 

غا�شبا:

•• الفجر – خرية ال�صيباين

»اأن بي �شي«: قرار جريء يحمي من الفو�شى الإيرانية

ملاذ� كان قتل �سليماين خطوة �أمريكية ذكية؟ 
•• وا�صنطن-وكاالت:

و�شف حمرر خطابات وزير �لدفاع �ل�شابق جامي�س ماتي�س بيل ريفرز خطوة 
ذكية.  باأنها  �شليماين  قا�شم  من  بالتخل�س  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س 
�مل�شتهدفة  �شليماين  �شيارة  �أن حطام  �لإخبارية  �شي”  بي  “�أن  �شبكة  وكتب يف 
�أبرز تلك  مل يكن قد برد بعد حني بد�أت �لنتقاد�ت تطال قر�ر تر�مب. وكان 
و�شفار�ت  ق���و�ت  �شد  هجمات  �شن  �إىل  �إي���ر�ن  دف��ع��ت  و��شنطن  �أن  �لن��ت��ق��اد�ت 
ت�شتهدفها  تكن  مل  �إي��ر�ن  وك��اأنرّ  �لتحتية.  بناها  �أو  �ملتحدة  �لوليات  و�أ�شدقاء 

�أ�شاًل، يعلق ريفرز.
�لنتقاد مبني على �شوء ح�شابات خطري مفاده �أنه مل يكن �أمام و��شنطن �لكثري 
�شليماين  كان  مما  �أ�شو�أ  �شتكون  �لتد�عيات  و�أن  �شليماين  �غتيال  من  لتك�شبه 
به. لكن �حلقيقة هي عك�س ذلك وعلى �جلمهور  �لإي��ر�ين يقومان  �لنظام  �أو 
�لأم��ري��ك��ي �ل��رح��ي��ب ب���اأن ق��ادت��ه ي��ت��خ��ذون حت��رك��اً �أك���ر ج���ر�أة حلمايتهم من 

�لفو�شى �لإير�نية. 
ي�شن  �شليماين  ك��ان  ل،  �أم  �لأمريكيني  معظم  �أع��ِل��م  �شو�ء  الت�شديق..  �شهل 
�إير�ن  بنت  بتوجيهاته،  �لغربيني.  و�شركائه  �ل��غ��رب  �شد  �لظل  ح��رب  �أ�شا�شاً 
و�أمنت متفجر�ت متطورة جد�ً �إىل �مليلي�شيات �لتي ت�شتهدف �لقو�ت �لأمريكية 
�أكر بكثري. �شكل ذلك حو�يل  �أمريكي وجارحة ع��دد�ً   500 قاتلة على �لأق��ل 
ذكرت  �لأوىل منها. حني  �ل�شنو�ت  خ��الل  �لعر�ق  �حل��رب يف  قتلى  %20 من 
وز�رة �لدفاع �لأمريكية �أن موت �شليماين “كان يطور بن�شاط خططاً ملهاجمة 
ديبلوما�شيني �أمريكيني وعنا�شر خدمة يف �لعر�ق”، كان �لأمر �شهل �لت�شديق. 

لقد �شبق �أن فعل ذلك.

��شتغالل �لنو�يا �لديبلوما�شية �حل�شنة عند �لغربيني.
لقد كان �شليماين رجل �إير�ن �لذي ل غنى عنه وفقاً لريفرز: جندي وجا�شو�س 
ل وغذى �شبكة رعب دولية للتعوي�س عن �شعف �إير�ن  بارز بال رحمة بنى ومورّ
�لع�شكري �لتقليدي. بعد جالء غبار �لغتيال، �شتظل �إير�ن �شعيفة من �لقوة 
�أنها  �لع�شكرية �لتقليدية لكن من دون خمططها �ل�شر�تيجي �لأقوى. غري 

�شتظل معتمدة على �لإطار �ل�شر�تيجي �لذي بناه �شليماين. 
�لإعالم،  يف  �ملحللني  بع�س  عنه  ت�شاءل  �لذي  �لتوقيت  �إىل  بالن�شبة  مهزلة.. 
ي�شرح ريفرز �أن قتله �أتى يف وقت رهيب بالن�شبة �إىل �لنظام. يالحظ �لباحث 
يف مركز كارنيغي كرمي �شادجادبور �أن �لنظام ي�شن �لعديد من حروب �لوكالة 
�ل�شغط  حملة  من  �قت�شادياً  ويعاين  �ل��د�خ��ل  يف  �شاملة  ��شطر�بات  وي��و�ج��ه 
�إي��ر�ن عر توحيد  �إن قتل �شليماين ي�شاعد  �ل��ذي يقول  �أم��ا �لدع��اء  �لأق�شى. 
�لإير�نية  �ل�شلطات  ما حتاول  فهذ�  �مل�شائل،  �نتباهه عن هذه  وت�شتيت  �شعبها 
عاملياً هي مهزلة. وبعد �غتيال  �أنه كان حمبوباً  �أن تظهره. لكن فكرة  جاهدة 
و�لحتكاكات  �لدينية  و�ل��ت��وت��ر�ت  �ل�شخ�شية  �ل�شر�عات  �شت�شبح  �شليماين، 

�لإثنية بني و�شمن وكالئه حماًل �إ�شايف على طهر�ن.
احتمالت احلرب ال�شاملة.. يرى ريفرز �أن �حلرب �ل�شاملة غري حمتملة 

�شليماين،  م��وت  يطلقه  �أن  �ل��ذي ميكن  ك��ان �خلطر  مهما  قاتلة..  جرعات 
�لرئي�س  لإنقاذ  �شليماين  تدخل  قاتلة.  بجرعات  �أ�شا�شاً  موجود�ً  كان  فاخلطر 
ط  ب�شار �لأ�شد فنظم �أكر من مئة �ألف مقاتل لتعومي نظام فا�شد ومنهار وخطرّ
�أعيد   .2016 �شنة  �ل�شوريني  �ل��ث��و�ر  م��ن  حلب  ل���ش��رد�د  �ل�شافرة  �حلملة 
ت�شنيف ذلك �حل�شار على �أنه مذبحة يف �لع�شر �حلديث، بينما �أر�شلت �حلرب 

�لأهلية �آلف �لالجئني �إىل �أوروبا. 
ُيعتقد �أن من �إجناز�ت �شليماين ت�شليحه على مدى عقود للمجموعات �لإرهابية 
مثل حزب �هلل و�حلوثيني و�ملقاتلني يف غزة. يعتقد �أي�شاً �أن �لتابعني له كانو� 
خلف حماولة قتل ديبلوما�شي �شعودي يف و��شنطن �شنة 2011 و�أن �لهجمات 
�لهجوم  �إي��ر�ن وكذلك  �ل�شعودية هي من عمل  �لنفطية  �لتكرير  على من�شاآت 

على �ل�شفارة �لأمريكية يف �لعر�ق.
طبقة  �إىل  بالن�شبة  بديهي  غري  �لأم��ر  يكون  قد  لوا�شنطن..  اأف�شل  موقع 
�شيا�شية حذرة لكن �غتيال �أمريكا ملخطط ع�شكري �إير�ين �أ�شا�شي يح�شن موقع 
�لوليات �ملتحدة �لطويل �ملدى يف �ل�شرق �لأو�شط. فهو ي�شعف ب�شكل كبري جد�ً 
نظاماً ثورياً متطرفاً قتل �أمريكيني وحلفاءهم و�شركاءهم طو�ل �شنو�ت و�شعى 
للو�شول �إىل �أ�شلحة نووية على �لرغم من �لتوقيع على �تفاق نووي وبالتايل 

لأن �لهدف �لكامل من �حلرب غري �لتماثلية لإير�ن و�لتي تعتمد على �لوكالء 
معاً.  �لنظام  وجن��اة  �ل��رد  �شمان  ه��و  �لهجوم  يف  تورطها  نفي  م��ن  تتمكن  ك��ي 
�ل��ه��دف. و�أظهرت  �ل��ولي��ات �ملتحدة يهدد ه��ذ�  �ل��دخ��ول يف ح��رب تقليدية مع 
�لغارة  بعد  �ل��ن��ظ��ام  مب�شاعدة  �ه��ت��م��ام  ع��دم  و�ل�����ش��ني،  رو���ش��ي��ا  �إي����ر�ن،  �شريكتا 

�لأمريكية وهو مك�شب �آخر لالغتيال.
من �ملهم �ليوم �أن ت�شرك �لوليات �ملتحدة كل �شريك �إقليمي يف قر�ر�تها وب�شرعة 
مبا �أن هوؤلء �شيكونون �أ�شا�شيني يف �عر��س �أخطار وكالء �إير�ن و�إير�ن نف�شها. 
د�خل  �ل�شركاء  وتهيئة  �لثقة  بناء  فر�شة  فوتت  �لإد�رة  �أن  �إىل  ري��ف��رز  ي�شري 
قر�ر  باإمكان  كان  �أنه  ويو�شح  بقر�ر من هذ� �حلجم.  �ملنطقة عر مفاجاأتهم 
�أمريكا �لفجائي مبو�جهة �إير�ن �أن يتم �لتعامل معه بتن�شيق ديبلوما�شي �أف�شل 
�إن جتاهل  �أو �لتع�شفية.  �أن �لعملية ميكن و�شفها باملتهورة  لكن ذلك ل يعني 
�أكر. هنالك دول  ن�شاطاته �خلطرة كان خطر�ً  و�ل�شماح مبو��شلته  �شليماين 
�أخرى خ�شو�شاً رو�شيا ت�شتخدم �لوكالء. وهي تر�قب بحذر كيف ترد �أمريكا 

ب�شكل متز�يد على �لعتد�ء�ت �لقا�شية. 
�لعر�ق  �لأمريكية يف  �ل�شفارة  �لهجوم على  ب�شكل و��شح، كان  واقع حمزن.. 
و�لذي �عتر �أنه مت بتحري�س من �شليماين وقتل متعاقد �أمريكي هو �حلدود. 
كان يجب ر�شم هذه �حلدود منذ فرة طويلة. لكن �أن ياأتي متاأخر�ً �أف�شل من 
�أل ياأتي �أبد�ً، يكتب ريفرز. وجه قتل �شليماين �إنذ�ر�ً �إىل دول �أخرى ميكن �أن 

تكون قد در�شت تنفيذ ما قام به. 
�لعامل  ه��ذ�  يف  �لبع�س  ��شتجابة  بعدم  حمزناً  و�قعاً  هنالك  �أنرّ  �لكاتب  �أ�شاف 
�إل للقوة. و�شليماين كان و�حد�ً منهم. عندها تكون �ل�شو�ريخ �شرورية، وفقاً 

لريفرز.
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عربي ودويل

قتل ثمانية مقاتلني على �لأقل من ملي�شيات �حل�شد �ل�شعبي �لعر�قي 
جر�ء غار�ت نفذتها طائر�ت جمهولة ليل �جلمعة على مو�قع تابعة 
�مل��و�يل لإي��ر�ن يف �شرق �شوريا قرب �حل��دود �لعر�قية، وفق  للف�شيل 
�ملر�شد  وذكر مدير  �أم�س.  �لإن�شان  �ل�شوري حلقوق  �ملر�شد  �أف��اد  ما 
“طائر�ت جمهولة  �أن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  ر�م���ي 
�ل�شعبي يف منطقة �لبوكمال”  ��شتهدفت م�شتودعات و�آليات للح�شد 
يف حمافظة دير �لزور، “حمدثة �نفجار�ت عدة«. و�أ�شفر �لق�شف عن 
بالإ�شافة �إىل �إ�شابة  مقتل “ثمانية مقاتلني عر�قيني على �لأقل”، 
�لدويل  �لتحالف  با�شم  �ملر�شد. ونفى متحدث  �آخرين بجروح، وفق 
�أي  �شنرّت  قد  قو�ته  تكون  �أن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  و��شنطن  بقيادة 
�لأقل  �لأرب��ع��اء، تعر�شت ثالث قرى على  �ملنطقة. ومنذ  �شربات يف 
�لهوية  ة جمهولة  �شنتها طائر�ت م�شريرّ �لبوكمال، ل�شربات  يف ريف 
�لبوكمال  ري��ف  يف  وتتن�شر  �ملر�شد.  وف��ق  ب�شرية،  خ�شائر  توقع  ومل 
بنفوذ كبري  �لتي تتمتع  �شيعية م�شلحة مو�لية لطهر�ن،  جمموعات 
لو�ئها.  حت��ت  �ملن�شوية  و�لف�شائل  �ل�شعبي  �حل�شد  موؤ�ش�شة  د�خ��ل 
وتعر�شت ف�شائل �حل�شد ل�شفعة قوية مع مقتل نائب رئي�س هيئتها 
�أبو مهدي �ملهند�س �لذي كان ُيعد رجل طهر�ن �لأول يف �لعر�ق، �إىل 
جانب �جلرن�ل �لإير�ين �لنافذ قا�شم �شليماين، ب�شربة �أمريكية قرب 

مطار بغد�د يف �لثالث من �ل�شهر �حلايل.

 
�ل�شبت  �ليوم  من  �عتبار�ً  �آب��ي  �شينزو  �لياباين  �ل���وزر�ء  رئي�س  يبد�أ 
�لذي  �ل��ت��وت��ر  ح��دة  م��ن  للتخفيف  ت��ه��دف  خليجية  دول  �إىل  زي���ارة 
ت�شهده منطقة �ل�شرق �لأو�شط منذ قتلت �لوليات �ملتحدة �جلرن�ل 

يف �حلر�س �لثوري �لإير�ين قا�شم �شليماين.
و�شرت �شكوك ب�شاأن جولة �آبي بعدما ردرّت طهر�ن على قتل �شليماين 
عر �إطالق و�بل من �ل�شو�ريخ على قاعدتني يتمركز فيهما جنود 

�أمريكيون يف �لعر�ق، ما �أثار خماوف من �ندلع حرب يف �ملنطقة.
لكن �لناطق با�شم �حلكومة �ليابانية يو�شيهيدي �شوغا قال �إن �آبي 
�شيم�شي بزيارته �ملقررة من 11 حتى 15 كانون �لثاين-يناير �إىل 
قر�ر  لتف�شري  ي�شعى  وقت  يف  ُعمان،  و�شلطنة  و�لإم���ار�ت  �ل�شعودية 
طوكيو ن�شر �شفينة ع�شكرية وطائرتي مر�قبة يف �ملنطقة ل�”�شمان 
�شالمة �ل�شفن �ملرتبطة باليابان«. ويف ظل تر�جع �ملخاوف من �ندلع 
م طائرة ركاب �أوكر�نية بفعل ما قالت كند� �إنه  نز�ع �شامل رغم حتطرّ
�شاروخ �إير�ين �أ�شقطها باخلطاأ على �لأرجح، قرر �آبي �مل�شي قدًما 
بجولته. وقال �شوغا �إن �آبي “�شيتبادل �لآر�ء مع �لدول �لثالث ملنع 
و�أ�شاف  مزيد من �لت�شعيد يف �لو�شع �ملتوتر يف �ل�شرق �لأو�شط”. 
“يف كل من هذه �لدول، نخطط طلب �لتعاون ل�شمان �إمد�د م�شتقر 

للطاقة و�شالمة �ل�شفن«.

�حتجاز  �أن  �أم�س  لودريان،  �إيف  �لفرن�شي جان  وزير �خلارجية  �أكد 
�أن  ع��ل��ى  م�����ش��دد�  مقبول”  “غري  �إي����ر�ن  يف  �لفرن�شيني  �ل��ب��اح��ث��ني 
�لتوتر  �شياق  يف  معرة”  “بادرة  �شيكون  عنهما  �ل�شريع  �لإف����ر�ج 
�حل��ايل م��ع �إي����ر�ن. وق��ال ل��ودري��ان يف ت�شريح لإذ�ع���ة “�ر ت��ي �ل” 
على  مقبول  غري  �أم��ر  �ل�شجن  يف  �ليوم  ووجودهما  “توقيفهما  �إن 
“نطالب بالإفر�ج عنهما لأن �شجنهما تع�شفي  و�أ�شاف  �لإطالق”. 
وي�شر كثري� بالعالقات بني فرن�شا و�إير�ن«. و�أ�شار وزير �خلارجية 
�إىل �أن “�إفر�ج �إير�ن عنهما يف �أ�شرع وقت ممكن �شيكون بادرة معرة«. 
مركز  يف  �ل�شيعية  �ل�شوؤون  يف  �خلبرية  �أوقفت  حزير�ن-يونيو،  ويف 
�لأبحاث �لدولية بكلية �لعلوم �ل�شيا�شية بباري�س، فاريبا عادخلو�ه 
وزميلها �ملتخ�ش�س بالقرن �لفريقي يف �ملركز نف�شه رولن مار�شال. 

وتو��شل باري�س �ملطالبة با�شتمر�ر بالإفر�ج عنهما.
حق  يف  �لتج�ش�س  تهمة  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لق�شائية  �ل�شلطات  و�أ�شقطت 
فاريبا عادخلو�ه، وفق ما �أفاد به حمامي �لباحثة �لأنروبولوجية 
ذلك  رغ��م  تبقى  لكنها  بر�س.  فر�ن�س  لوكالة  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لفرن�شية 
�ل�شيا�شي  �لنظام”  �شد  “�لدعاية  هما  �أخريني  بتهمتني  مالحقة 
للجمهورية �لإير�نية و”�لتو�طوؤ لإحلاق �ل�شرر بالأمن �لقومي”، 

وفق حماميها.

عوا�صم

بريوت

طوكيو

باري�ص

بيلو�سي تعد باإحالة تهم تر�مب �إىل »�ل�سيوخ« 
 •• وا�صنطن-اأ ف ب

��شتمر  تاأخري  نان�شي بيلو�شي بعد  �لنو�ب �لأمريكي  �أكدت رئي�شة جمل�س 
ك �أنها قد حتيل “قريًبا” لئحة  لأ�شابيع وتز�يد �ل�شغوط �لد�عية للتحررّ
متهيد�ً  �ل�شيوخ  جمل�س  �إىل  تر�مب  دونالد  �لرئي�س  لعزل  �لر�مية  �لتهم 

ملحاكمته.
�ل�شيوخ  جمل�س  يف  �جلمهورية  �لغالبية  لزعيم  دعوتها  بيلو�شي  وك��ررت 
فهم  من  لتتمكن  �لتاريخية  �ملحاكمة  قو�عد  و�شع  �إىل  ماكونيل  ميت�س 

�ل�شكل �لذي �شتد�ر فيه. وقالت “هل هذ� طلب �شعب؟«.
�إق��ر�ر تهمتني  وو�فق جمل�س �لنو�ب �ل�شهر �ملا�شي على عزل تر�مب بعد 
بحقه -- ��شتغالل �شلطته لل�شغط على �أوكر�نيا لإطالق حتقيقات ب�شاأن 
جو  �ملقبل  �لعام  �نتخابات  يف  �لأب���رز  مناف�شه  ا  خ�شو�شً �لدميوقر�طيني 

بايدن، وعرقلة �لتحقيق �لذي �أجر�ه �لكونغر�س يف هذ� �ل�شاأن.
تقدمي  �إىل حني  �ل�شيوخ  �إىل جمل�س  �لتهم  �إحالة لئحة  بيلو�شي  لت  و�أجرّ
باإمكان  �شيكون  و�أنه  “من�شفة”  �شتكون  �ملحاكمة  باأن  تطمينات  ماكونيل 
على  و�حل�شول  �لرئي�شيني  �ل�شهود  ��شتدعاء  خاللها  �لدميوقر�طيني 

�لوثائق �لر�شمية �لالزمة.
وقالت بيلو�شي عن لئحة �لتهم “لن �أحتفظ بها �إىل ما لنهاية. �شاأر�شلها 

عندما �أكون م�شتعدة لذلك، على �لأرجح قريًبا«.
لديه  �أن  �ل��ث��الث��اء  ماكونيل  �أع��ل��ن  �ل��ر�ب��ع،  �أ�شبوعها  �لأزم����ة  دخ���ول  وم��ع 
لالمتثال  �حلاجة  دون  �ملحاكمة  لإج���ر�ء  �ل��الزم��ة  �جلمهورية  �لأ���ش��و�ت 
مع  م�شاومة  هناك  تكون  “لن  �لأرب��ع��اء  وق��ال  �لدميوقر�طيني.  ملطالب 

جمل�س �لنو�ب على عملية جتري يف جمل�س �ل�شيوخ«.
خماطبة  ث��م  وم��ن  للمحاكمة  ��ة  �أول��يرّ معايري  و�شع  �إىل  ماكونيل  وي�شعى 

�ل�شهود �ملحتملني فور بدء �لإجر�ء�ت.

اإيران ت�شتبعد حتّطمها بفعل �شاروخ 

�أمريكا ت�سارك بالتحقيق يف �سقوط �لطائرة �لأوكر�نية 

تقرير: من �إير�ن �إىل كوريا �ل�سمالية..هل خماطر �حلرب �لنووية تتز�يد؟
وناجاز�كي  هريو�شيما  مدينتي  �شرب  على  �شنة   75 م��رت 
�ليابانيتني بالقنبلة �لنووية، و50 عاماً على دخول معاهدة 
فاإن خماطر  ذلك  ومع  �لتطبيق،  �لنووي حيز  �لنت�شار  منع 
وق��وع ح��رب ن��ووي��ة يف �ل��ع��امل �ل��ي��وم باتت �أك��ر م��ن �أي وقت 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ب��ني  �لكوبية  �ل�شو�ريخ  �أزم���ة  منذ  م�شى 

و�لحتاد �ل�شوفيتي �شابقاً يف �شتينات �لقرن �ملا�شي.
 وتبدو �إير�ن، يف مو�جهتها مع �لوليات �ملتحدة، قريبة من 
ذل��ك خ��الل عام.  تتمكن من  وق��د   ، �لنووي  �ل�شالح  �متالك 
حذوها  ���ش��ت��ح��ذو�ن  وت��رك��ي��ا  �ل�شعودية  ف���اإن  ذل��ك  ح��دث  و�إذ� 
على �أغلب �لحتمالت. وهناك �إ�شر�ئيل �لتي متتلك بالفعل 
ت��ر���ش��ان��ة ن���ووي���ة، م��ع وج���ود ع���دة ق���وى ن��ووي��ة يف �آ���ش��ي��ا. ويف 
�أي  يف  �ل��ن��ووي  �ل�شالح  يقع  �أن  ميكن  �ل�شيناريوهات،  �أ���ش��و�أ 
�أي ت�شكيالت غري نظامية، ممن  �أو  �لإرهابيني  حلظة يف يد 
ي�شعب �لنتقام منهم يف حالة ��شتخد�مهم ملثل هذ� �ل�شالح، 
�لأملاين  �ل�شيا�شي  �ملحلل  وي��ق��ول  ردع��ه��م.  ميكن  ل  و�ل��ت��ايل 
يعتمد على معاهدة منع  “�لعامل ماز�ل  �إن  كلوته،  �أندريا�س 
من  للحد  دول���ة،   191 عليها  وقعت  �لتي  �ل��ن��ووي  �لنت�شار 
�لأع�شاء  �ل��دول  ممثلو  ويجتمع  �لنووية«.   �لأ�شلحة  �نت�شار 
5 �شنو�ت ملر�جعتها. ومن �ملقرر عقد موؤمتر  يف �ملعاهدة كل 
مر�جعة �ملعاهدة يف �أبريل )ني�شان( �ملقبل مبدينة نيويورك. 
وي�شيف كلوته �أن �لتوقعات من موؤمتر �ملر�جعة حمدودة، يف 
حني �أن �ملخاوف من �نت�شار �ل�شالح �لنووي تتز�يد. فاإذ� عاد 
“نظرية  �إىل  �ملر�جعة  موؤمتر  يف  �مل�شاركون  �لدبلوما�شيون 

�لألعاب” للتعامل مع �مللف، فاإن رعبهم �شيزيد.
كتاب  يف  م��رة  لأول  ظهر  �لأل��ع��اب،  نظرية  تعبري  �أن  وي��ذك��ر 
�لريا�شيات  لعامل  �لقت�شادي”  و�ل�شلوك  �لألعاب  “نظرية 
مورجين�شرن،  �أو�شكار  �لقت�شاد  وع��امل  نيومان  ف��ون  ج��ون 
�لريا�شية  �لنماذج  وحتليل  در����ش��ة  �إىل  وي�شري   1944 ع��ام 
�لذين  �لقر�ر  �شناع  بني  و�لتعاون  �ل�شر�ع  بحالت  �خلا�شة 
�خليار�ت  �أف�شل  �كت�شاف  بغر�س  وذل��ك  ب��ال��ذك��اء،  يت�شمون 

و�لقر�ر�ت �ملمكنة يف ظل �لظروف و�ملعطيات �لقائمة.

�لوزر�ء �لريطاين بوري�س جون�شون �لذي �أكد وجود �أدلة 
متز�يدة تدعم فر�شية �ل�شربة �ل�شاروخية “�لتي لرمبا 

دة«. كانت غري متعمرّ
بدوره، �أفاد �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �أن �مل�شوؤولني 
�لتي كانت   737 باأن طائرة بيونغ  يف و��شنطن يعتقدون 
هة �إىل كييف �أ�شيبت ب�شاروخ �إير�ين �أو �أكر قبل �أن  متوجرّ

تهوي وتنفجر قرب طهر�ن.
وقت  يف  �لنقل  ل�شالمة  �لأم��ريك��ي  �لوطني  �ملجل�س  �أف���اد 
متاأخر �خلمي�س �أن �إير�ن �أبلغته ر�شمًيا باحلادثة و�شري�شل 

ممثاًل للم�شاركة يف �لتحقيق.
ودعت وز�رة �خلارجية �لإير�نية يف وقت �شابق �شركة بيونغ 

�لأمريكية لت�شنيع �لطائر�ت “للم�شاركة” يف �لتحقيق.
بينما  �إق��الع��ه��ا،  م��ن  دق��ائ��ق فقط  بعد  �ل��ط��ائ��رة  و�شقطت 
ار ت�شري �إىل �أنه يو�جه حالة  مل ت�شل �أي ر�شالة من �لطيرّ

طارئة، بح�شب منظمة �لطري�ن �ملدين �لإير�نية.
وكانت تقل 82 �إير�نًيا و63 كندًيا و11 �أوكر�نًيا وع�شرة 
�أمل���ان و�ل��ع��دد نف�شه من  �أف��غ��ان وث��الث��ة  �شويديني و�أرب��ع��ة 

�لريطانيني.
ويف ظ��ل �رت���ف���اع م��ن�����ش��وب �ل��ت��وت��ر ب��ني �ل���ولي���ات �ملتحدة 

•• عوا�صم-اأ ف ب

�أنها تلقت  �أعلنت �لوكالة �لأمريكية �ملكلفة �شالمة �لنقل 
مذكرة من �ل�شلطات �جلوية �ملدنية �لإير�نية للتحقيق يف 
�أ�شباب حتطم طائرة �لبوينغ �لأوكر�نية بعيد �إقالعها من 

طهر�ن، �لأربعاء.
وقالت �لوكالة يف بيان: �إنها “تو��شل متابعة �لو�شع حول 
�لتحقيق.  يف  م�شاركتها  م�شتوى  وتقييم  �لطائرة  حتطم 
“�لهيئة �لوطنية ل�شالمة  كما يف كل حتقيق �شاركت فيه 
حتطم  �أ���ش��ب��اب  ح��ول  تكهنات  �ل��وك��ال��ة  تطلق  مل  �لنقل”، 

�لطائرة.
�أم�س  �إيف لودريان  و�شرح وزير �خلارجية �لفرن�شي جان 
�لتحقيق  يف  �لتقنية  خرتها  لتقدمي  م�شتعدة  باري�س  �أن 
قرب  بوينغ  ط��ر�ز  من  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لطائرة  حتطم  ب�شاأن 

طهر�ن �إذ� تقدمت �إير�ن بطلب لذلك.
“فرن�شا م�شتعدة  �إن  �ل”  تي  “�ر  لإذ�ع���ة  ل��ودري��ان  وق��ال 
تتلق  مل  �ن��ه��ا  مو�شحا  �لالزمة”،  ب��اخل��رة  للم�شاهمة 

“حاليا” طلبا يف هذ� �ل�شاأن.
�لطائرة  باأ�شباب حتطم  �لتكهن  �لفرن�شي  �لوزير  ورف�س 
�لأوكر�نية بينما ذكرت كند�، �لتي كان عدد من مو�طنيها 
�لأرج����ح ب�شاروخ  ع��ل��ى  �أ���ش��ق��ط��ت خ��ط��اأ  �أن��ه��ا  ع��ل��ى متنها، 

�إير�ين.
�إىل تو�شيح كامل  �أي موقف نحتاج  �أن نتخذ  “قبل  وقال 
�أن جترى”.  دولية يجب  لذلك هناك حتقيقات  ملا حدث 
ك�شف �حلقيقة يف  �لتكهنات  �إط��الق  قبل  “يجب  و�أ���ش��اف 
�ل�شلطات  من  و�لطلب  �لكاملة،  بال�شفافية  تت�شم  ظروف 

�لإير�نية فعل ذلك«.
ورد� على �أ�شئلة وكالة فر�ن�س بر�س قال مكتب �لتحقيقات 
“�أُبلغ ر�شميا باحلدث من قبل  �إنه  و�لتحليالت �لفرن�شي 

�إير�ن وحدد ممثال معتمد� للم�شاركة يف �لتحقيق«.
�إد�ري ول  “حم�س  �أن هذ� �لإب��الغ  و�أ�شاف �مل�شدر نف�شه 

ميهد لأي طلب �آخر من قبل �ل�شلطات �لإير�نية«.
وتابعت بوينغ �أن هذ� �لإبالغ لفرن�شا مت ب�شفتها “�لدولة 
لكل  بالن�شبة  يحدث  كما  �ملحركات  ت�شنيع”  يف  �مل�شاركة 
�شالمة  وك��ال��ة  وذك����رت  �مل�����ش��ارك��ة.  و�ل���وك���الت  �مل�شنعني 

�لطري�ن �لأمريكية �أنها �بلغت بالأمر بال�شفة نف�شها.
ومت ت�شنيع حمركات �لطائرة �لأوكر�نية من طر�ز بوينغ 
من قبل �شركة “�شي �ف �م �نرنا�شيونال” �مل�شركة بني 

�لفرن�شية “�شافر�ن” و�لأمريكية “جرن�ل �لكريك«.

�أم�س  �لإير�نية  �ملدين  �لطري�ن  رئي�س منظمة  ��د  و�أكرّ هذ� 
�أ�شفر  �لتي  �لأوك��ر�ن��ي��ة  �لطائرة  ي�شب  ���ش��اروخ مل  �أي  �أن 
حتطمها عن مقتل جميع ركابها �ل�176، نافيا �لتكهنات 
باأن �حلادث جنم رمبا عن خطاأ كارثي من دفاعات طهر�ن 
�جلوية. وج��اء �لإع��الن خالل موؤمتر �شحايف يف طهر�ن 
�أعقب �لت�شريحات �لريطانية و�لكندية �لتي حتدثت عن 

موؤ�شر�ت تدل على �شربة �شاروخية باخلطاأ.
عابد  �لإير�نية علي  �ملدين  �لطري�ن  رئي�س منظمة  وقال 
ز�ده “هناك �أمر و�حد موؤكد هو �أن هذه �لطائرة مل ت�شب 

ب�شاروخ«.
بعد  �لأرب��ع��اء   737 بوينغ  ط��ر�ز  من  �لطائرة  مت  وحتطرّ
وقت ق�شري من �إطالق طهر�ن �شو�ريخ على قاعدتني يف 
�لعر�ق يتمركز فيهما جنود �أمريكيون رد�ً على مقتل قائد 
فيلق �لقد�س يف �حلر�س �لثوري �لإي��ر�ين �جلرن�ل قا�شم 

ة ببغد�د. ذتها طائرة �أمريكية م�شريرّ �شليماين ب�شربة نفرّ
�إير�ن  �أ�شو�أ كارثة طري�ن مدين ت�شهدها  و�عتر �حلادث 
منذ �لعام 1988 عندما �أعلن �جلي�س �لأمريكي �إ�شقاط 
�إير”  “�إير�ن  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل��ط��ري�ن  خلطوط  تابعة  طائرة 
ا هم جميع من  باخلطاأ، ما �أ�شفر عن مقتل 290 �شخ�شً

كانو� على متنها.
�أن  ت��رودو �خلمي�س  �ل��وزر�ء �لكندي جا�شن  و�أف��اد رئي�س 
�إير�نيا  �شاروخا  �أن  �إىل  �أ�شارت  ��شتخبار�تية  م�شادر  عدة 
“بي  �لرحلة  �لدولية  �لأوكر�نية  �أ�شقط طائرة �خلطوط 

�إ�س752” بعد �إقالعها من طهر�ن.
“�أي  �أن  على  م�شدد�ً  �ل��رو�ي��ة  ه��ذه  رف�س  ز�ده  عابد  لكن 
�لبيانات )من �شندوقي  ��شتخر�ج  ت�شريحات ت�شدر قبل 

�لطائرة �لأ�شودين( ل تعد �آر�ء خر�ء«.
ر على ما  ت�شجيل م�شورّ بينما�أظهر  �لتطور�ت  جاءت هذه 

يبدو �أنها حلظة �إ�شابة �لطائرة.
ويظهر �لت�شجيل �لذي �أفادت �شحيفة “نيويورك تاميز” 
ك ب�شكل �شريع ويرتفع يف  �أنها حتققت منه، ج�شًما يتحررّ
ويو��شل  ثم يخفت  �شاطع  ومي�س  �أن يظهر  قبل  �ل�شماء 

كه �إىل �لأمام. وبعد عدة ثو�ن، �شمع دوي �نفجار. حتررّ
ت��رودو نقاًل عن معلومات وردت من حلفاء بالده  و�شرح 
�أ�شيبت  �أن �لطائرة  �لكندية نف�شها  و�أجهزة �ل�شتخبار�ت 

على ما يبدو ب�شاروخ �أر�س-جو �إير�ين.
وقال لل�شحافيني “نعرف �أن �لأمر لرمبا مل يكن متعمد�ً. 

لدى �لكنديني �أ�شئلة ومن حقهم �حل�شول على �إجابات«.
�لغربيني، مبن فيهم رئي�س  �لقادة  �أقو�له عدد من  ودعم 

على �ملعاهدة، و�ن�شحبت منها كوريا �ل�شمالية. و�ل�شوؤ�ل �لذي 
�شحيفة  لتحرير  رئي�شا  عمل  كلوته،�لذي  �أندريا�س  يطرحه 
وكالة  ن�شرته  �ل��ذي  �لتحليل  يف  �لأمل��ان��ي��ة   “ “هاندل�شبالت 
منع  يف  �لدولية  �ملعاهدة  جنحت  ه��ل  ه��و  ل��الأن��ب��اء،  بلومرغ 
لكان  وجودها  “لول  �إن��ه  موؤيدوها  يقول  �ل��ن��ووي؟  �لنت�شار 

عدد �لدول �لنووية يف �لعامل �أكر من ذلك بكثري«.
�شكوك.. و�مل�شككون فيها يقولون �إنها تعتمد على وجود قوة 
كرى مهيمنة حمبة لفعل �خلري مثل �لوليات �ملتحدة لإلز�م 
�لنووية بها، ولكن يف ظل رئا�شة دونالد تر�مب  �ل��دول غري 
للوليات �ملتحدة فاإن �لدور �لأمريكي يف هذ� �ملجال مل يعد 
�أمريكا،  ذ� م�شد�قية ول ميكن �لتنوؤ به. فاإذ� مل يعد حلفاء 

معاهدة  على  �لتفاو�س  عند  �لهدف  وك��ان  النت�شار..  منع 
منع �لنت�شار �لنووي ، يف �شتينات �لقرن �ملا�شي ،هو �لتو�شل 
�لتي  �خل��م�����س،  �ل���دول  حتتفظ  بحيث  ك���رى،  مقاي�شة  �إىل 
كانت متتلك تر�شانة نووية يف ذلك �لوقت ، بر�شاناتها، مع 
�لتعهد بالعمل على �لتخل�س منها، يف حني يحظر على باقي 
على  �حل�شول  مقابل  �ل��ن��ووي  �ل�شالح  �م��ت��الك  �ل��ع��امل  دول 
�ل�شتفادة  �أج��ل  من  �لكرى  �لنووية  �ل��دول  وم�شاعدة  دع��م 
من �لتكنولوجيا �لنووية يف �ل�شتخد�مات �ملدنية و�ل�شلمية. 
وك��ان��ت �ل���دول �ل��ن��ووي��ة �خلم�س يف ذل��ك �ل��وق��ت ه��ي �أمريكا 
�ملقابل  يف  و�ل�شني،  وفرن�شا  وبريطانيا  �ل�شوفيتي  و�لحت��اد 
توقع  مل  �ل�����ش��ود�ن  وج��ن��وب  و�لهند  وباك�شتان  �إ�شر�ئيل  ف��اإن 

�إطالق  ���ش��اع��ات فقط على  بعد  �حل��ادث��ة  وق��ع��ت  و�إي�����ر�ن، 
�لعر�ق  يف  ق��اع��دت��ني  ��اه  ب��اجترّ بال�شتية  ���ش��و�ري��خ  ط��ه��ر�ن 

ي�شتخدمهما �جلي�س �لأمريكي.
وكان �لهجوم رد�ً على قتل �لوليات �ملتحدة قا�شم �شليماين 

يف �لثالث من كانون �لثاين-يناير.
�لطائرة  م  حتطرّ �شيناريو  �أن  �لإير�نية  �حلكومة  و�أف���ادت 
بفعل �شربة �شاروخية “غري منطقي”، م�شرية �إىل مرور 
ة رحالت د�خلية ودولية يف �ملجال �جلوي ذ�ته تقريًبا  عدرّ

وقت وقوع �حلادث.
�لتي  �ملعلومات  �أوت��او� م�شاركة  وطلبت طهر�ن لحًقا من 

لديها مع �ملحققني �لإير�نيني.
م��ع حلفائها ل�شمان  ب��الده تعمل  �أن  ت���رودو  ���د  �أكرّ ب���دوره، 
�إجر�ء حتقيق ذو م�شد�قية. وقال “عائالت �ل�شحايا تريد 
�إجابات و�لكنديون يريدون �إجابات، و�أنا �أريد �إجابات. لن 

تهد�أ هذه �حلكومة حتى نح�شل على ذلك«.
قبل  �أن���ه  �خلمي�س  �لكندي  �لنقل  �شالمة  جمل�س  و�أف���اد 
دعوة من منظمة �لطري�ن �ملدين �لإير�نية لالن�شمام �إىل 
فريًقا  �أن  �جلمعة  �لإير�نية  �ل�شلطات  و�أعلنت  �لتحقيق. 

جه �إىل �إير�ن. كندًيا من ع�شرة �أ�شخا�س تورّ

ب�شكل  يثقون  وتايو�ن  �جلنوبية  وكوريا  �ليابان  مثل  �آ�شيا  يف 
مطلق يف ��شتعد�د �لوليات �ملتحدة للرد على �أي هجوم نووي 
ميكن �أن يتعر�شو� له من جانب دول مثل كوريا �ل�شمالية �أو 
�ل�شني، فلماذ� ل تفكر هذه �لدول يف بناء تر�شاناتها �لنووية 
�ل�شعي  �خلا�شة؟ وملاذ� ل تفكر �لدول �ملت�شارعة �لأخرى يف 
�إىل �متالك �ل�شالح �لنووي ولو على �شبيل �لتحوط ملثل هذه 

�ل�شيناريوهات؟
�لألعاب،  ن��ظ��ري��ة  تطبيق  ي��اأت��ي  وه��ن��ا  الألــعــاب..  نظرية 
�ل�شيناريوهات  يف  ي�شتخدم  �لريا�شيات  علم  م��ن  ف��رع  وه��ي 
�لنووية منذ �شتينات �لقرن �ملا�شي. و�شملت �لألعاب �لأولية 
“مع�شلة  �أو  �لدجاج”  “لعبة  م��ث��ل  ب�شيطة  ك��ال���ش��ي��ك��ي��ات 
�لالعبني  ح��ت��ى  �أن��ه��ا  �ل��ل��ع��ب��ة  ه���ذه  يف  و�مل�����ش��ك��ل��ة  �ل�شجني”. 
ينتهي  ق��د  عقالنية،  ب�شورة  يت�شرفون  �ل��ذي��ن  �لعقالنيني 
�إىل  �لنظر  وعند  للجميع.  كارثية  م��و�ق��ف  �إىل  �مل��ط��اف  بهم 
�لألعاب،  نظرية  منظور  من  �لنووي  �لنت�شار  حظر  معاهدة 
�شنجد �أنف�شنا �أمام فكرة مروعة بح�شب كلوته. فهذه �ملعاهدة 
�لتكنولوجيا  على  باحل�شول  �ل���دول  ل�شتى  ت�شمح  م��از�ل��ت 
ولكن مبجرد  �مل��دين.  �ل�شتخد�م  �أج��ل  �لأول��ي��ة من  �لنووية 
هو  كما  �لتكنولوجيا  على هذه  �لنووية  �لدولة غري  ح�شول 
�لنووي  مفاعلها  بناء  م��ق��دوره��ا  يف  ي�شبح  �إي����ر�ن،  يف  �حل��ال 
على  نف�شها  جتد  وبالتايل  ما،  بدرجة  �ليور�نيوم  وتخ�شيب 

بعد خطوة �شغرية من �شناعة �لقنبلة �لنووية. 
�لنقطة،  لنف�س  �ل�شعي  �إىل  �ملت�شارعة  �ل���دول  ي��دف��ع  وه���ذ� 
وتكون �لنتيجة “�شباق ت�شلح ناعم” كما هو �حلال يف منطقة 
�أ�شباباً كثرية  �لألعاب تطرح  �أن نظرية  �لأو�شط. كما  �ل�شرق 
خ�شن.  ت�شلح  ���ش��ب��اق  �إىل  �ل��ن��اع��م  �ل�����ش��ب��اق  حت���ول  م��ن  للقلق 
ك��ان عليه �حلال  تعقيد� مم��ا  �أ���ش��د  �أ�شبح  �ل��ع��امل  وذل��ك لآن 
�أثناء �حلرب �لباردة. ففي �شنو�ت �حلرب �لباردة، ��شتخدمت 
�لألعاب لإيجاد  �ل�شوفيتي نظرية  �ملتحدة و�لحتاد  �لوليات 
�لدمار  وهو  �لأ�شو�أ  �ل�شيناريو  لتجنب  م�شتقرة  ��شر�تيجية 

�ملتبادل �ملوؤكد.

، ول ينبغي �أن يكون لز�ما  عمل ع�شكري �شد �إير�ن. وقال “لي�س لز�ما عليرّ
�أن  �أحيانا  ق��ر�ر�ت خاطفة.. يتطلب  �تخاذ  �أحيانا  عليكم، لأن �لأمر يتطلب 
تتحرك ب�شرعة بالغة«.  وقال �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �إن �لوليات 
قليل  بعد  �شليماين  قا�شم  �ل��ب��ارز  �لإي���ر�ين  �لع�شكري  �لقائد  قتلت  �ملتحدة 
من و�شوله �إىل �لعر�ق �لأ�شبوع �ملا�شي لأ�شباب منها “�أنهم كانو� يتطلعون 
لتفجري �شفارتنا«. و�أ�شاف تر�مب يف ت�شريحات لل�شحفيني بالبيت �لأبي�س 
“�أم�شكنا بوح�س كا�شر  وق�شينا عليه وهذ� كان ينبغي �أن يحدث منذ وقت 
تر�مب  وق��ال  �شفارتنا«.  لتفجري  يتطلعون  كانو�  لأنهم  ذل��ك  فعلنا  طويل. 
ب�شبب هجوم �شاروخي على قاعدة ع�شكرية  �أي�شا  �ل�شربة  �إن بالده نفذت 
�إي��ر�ن يف دي�شمر  بالعر�ق قامت به جماعة م�شلحة مدعومة من  �أمريكية 
�مل�شوؤولون  ويعتقد  �أمريكي  متعاقد  مقتل  �أ�شفر عن  �لأول يف هجوم  كانون 

�لأمريكيون �أن �شليماين لعب دور� يف تدبريه.

�جلمهوري �لذي ينتمي �إليه تر�مب و�لذين نادر� ما ي�شوتون بالرف�س فيما 
�ل�شوؤون �خلارجية  رئي�س جلنة  �إجنل  �إليوت  وقال  �لرئي�س.  بقر�ر�ت  يتعلق 
مبجل�س �لنو�ب “�لرئي�س يجب �أن يعر�س �لق�شية �أول - �أول ولي�س بعد �أن 
ي�شن هجوما �أرعن ثم ياأتي ب�شبب يرر مَل كان �شروريا ومَل كان قانونيا«. 
�لبالد للخطر مبحاولتهم  �لدميقر�طيني يعر�شون  �إن  وقال �جلمهوريون 
مترير قر�ر و�شفوه باأنه �إمياءة �شيا�شية جوفاء يف بد�ية �شنة ت�شهد �نتخابات 
يف  �خلارجية  �ل�شوؤون  بلجنة  �جلمهوريني  كبري  مكول  مايك  وق��ال  عامة. 
�لدميقر�طيون  زم��الئ��ي  يحدث  �لرئي�س،  دع��م  م��ن  “بدل  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
“�شيوثق  �لقر�ر  �أن  و�أ�شاف  ح�شا�س”.  توقيت  يف  �لأمريكيني  بني  �نق�شاما 
يدي �لرئي�س«. و�نتقد �لبيت �لأبي�س �أي�شا تاأييد �لقر�ر يف �ملجل�س وو�شفه 
باأنه “�شخيف” و”جمرد حركة �شيا�شية �أخرى«. وقال �ملتحدث با�شم �لبيت 
�لأبي�س هوجان جيديل يف بيان �إن �لقر�ر “يحاول عرقلة �شلطة �لرئي�س يف 

•• وا�صنطن-رويرتز

�لرئي�س دونالد تر�مب من  �لأمريكي على قر�ر مينع  �لنو�ب  و�فق جمل�س 
�لقيام بعمل ع�شكري جديد �شد �إير�ن، يف خطوة حتمل تقريعا للرئي�س بعد 
�لقائد  �أودت بحياة  بتوجيه �شربة بطائرة م�شرية  �لأم��ر  �إ���ش��د�ره  �أي��ام من 

�لع�شكري �لإير�ين �لبارز قا�شم �شليماين و�أثارت خماوف من ن�شوب حرب.
و�أقر جمل�س �لنو�ب �لذي يهيمن عليه �لدميقر�طيون تفعيل قانون �شلطات 
�حلرب مبو�فقة 224 ع�شو� مقابل �عر��س 194، وهو ما يحيله ملجل�س 
�ل�شيوخ. وغلب على �لت�شويت �لطابع �حلزبي على نحو يعك�س �نق�شاما عميقا 
يف �لكوجنر�س حول �شيا�شة تر�مب �ملتعلقة باإير�ن و�إىل �أي مدى ينبغي �أن 
�لدميقر�طيون  و�تهم  باجلي�س.  �ل�شتعانة  م�شاألة  كلمة يف  لالأع�شاء  يكون 
�حلزب  �أع�شاء  عار�شه  حني  يف  �ل��ق��ر�ر،  و�أي���دو�  برعونة  بالت�شرف  تر�مب 

حماية �أمريكا وم�شاحلنا باملنطقة من �لتهديد�ت �مل�شتمرة«. وم�شري �لقر�ر 
مقعد�   53 على  �جلمهوريون  ي�شتحوذ  حيث  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  جمهول 
من مقاعد �ملجل�س �ملئة، لكن ع�شوين جمهوريني على �لأقل باملجل�س هما 
ر�ند بول ومايك يل عر� عن تاأييدهما له. و�إذ� مت �إقر�ره يف جمل�س �لنو�ب 
و�ل�شيوخ فلن يحتاج لتوقيع تر�مب لي�شبح �شاريا، و�إن كان �لدميقر�طيون 
جمل�س  رئي�شة  و�نتقدت  ملزما.  ك��ان  �إن  ما  ح��ول  يختلفون  و�جلمهوريون 
مع  ت�����ش��اوره  ل��ع��دم  �لأب��ي�����س  �لبيت  بيلو�شي  نان�شي  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �ل��ن��و�ب 
�لكوجنر�س قبل �شربة �لطائرة �مل�شرية �لتي قتلت �شليماين يف بغد�د �لأ�شبوع 
�ملا�شي. وقالت يف موؤمتر �شحفي “�لأ�شبوع �ملا�شي، نفذ �لرئي�س و�لإد�رة من 
ما عر�س  وهو  �إي��ر�ن،  على  متنا�شب  ��شتفز�زيا وغري  نظرنا هجوما  وجهة 
توير  على  �ل��ن��و�ب  جمل�س  رئي�س  ت��ر�م��ب  وو���ش��ف  للخطر«.  �لأم��ري��ك��ي��ني 
على  �لكوجنر�س  ملو�فقة  يحتاج  ل  �إنه  لل�شحفيني  وقال  “معتوهة”.  باأنها 

»�لنو�ب �لأمريكي« يوؤيد �حلد من قدرة تر�مب على �سن حرب 

حمدوك يزور معقال للمتمردين ويوؤكد م�ساع �ل�سالم 
•• اخلرطوم-اأ ف ب

�ل�شود�ين  �ل�������وزر�ء  رئ��ي�����س  وع����د 
عبد �هلل حمدوك بتحقيق �ل�شالم 
�ل�شود�ن،  يف  �ل���ن���ز�ع  م��ن��اط��ق  يف 
وذل���ك خ��الل زي���ارة ل��ه �ىل معقل 
للمتمردين هي �لأوىل من نوعها 
مل�����ش��وؤول ح��ك��وم��ي م��ن��ذ ن��ح��و ع�شر 
�شنو�ت. وز�ر حمدوك مدينة كاود� 
قاتل  حيث  كردفان  جنوب  بولية 
دون على مدى �شنو�ت قو�ت  متمررّ

�لرئي�س �ملخلوع عمر �لب�شري.
وق�����ت جتري  زي�����ارت�����ه يف  وت�����اأت�����ي 
ت�شرين  منت�شف  م��ن��ذ  حم��ادث��ات 

بني  ج����وب����ا،  يف  �لأول-�أك������ت������وب������ر 
�جلديدة  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة  �حل���ك���وم���ة 
و�مل��ت��م��ردي��ن �ل��ذي��ن ق��ات��ل��و� قو�ت 
و�لنيل  د�رف���ور  يف  �ملخلوع  �لنظام 

�لأزرق وجنوب كردفان.
وك��ت��ب ح���م���دوك ع��ل��ى ت��وي��ر �أنه 
�أهلنا  �إىل  “�ل�شتماع  يف  ي��رغ��ب 
ح���ل���ول طال  وت����ق����دمي  ك��������اود�  يف 
�ل�شر�ع  �إن��ه��اء  �أج��ل  من  �نتظارها 
�ل�شالم  لتحقيق  �أ�شا�شي  �أم��ر  ه��و 

�مل�شتد�م«.
ب”�للحظة  �خلطوة  هذه  وو�شف 
“نعرف  �لتي  �ملهمة”  �لتاريخية 
ف��ي��ه��ا ج���م���ي���ع���اً ب�����دورن�����ا �ل���ف���ردي 

و�لوطني من �أجل حتقيق �ل�شالم 
وبعدما  �ل�شود�ن«.  يف  و�ل�شتقر�ر 
�إىل  �ل�شود�ين  �لوزر�ء  �أ�شار رئي�س 
ظلت  �لإن�����ش��ان��ي��ة  “�مل�شاعد�ت  �أن 
“لأننا  ق���ال  كاود�”،  ع���ن  غ��ائ��ب��ة 
مو��شلة  �أه���م���ي���ة  مت����اًم����ا  ن������درك 
للمحتاجني  �مل�����ش��اع��د�ت  ت��ق��دمي 
�لإن�شاين  �لعون  ملنظمات  �شمحنا 
بتقدمي �لعون لأهلنا هناك ويف كل 
ذلك  يف  و�شن�شتمر  �ل��ب��الد،  �ن��ح��اء 
لأننا نرى �أن هذ� ُيعد حًقا �إن�شانياً 
دبلوما�شيون  ور�ف�����ق  ل��ل��ج��م��ي��ع«. 
�شود�نيون  و���ش��ح��اف��ي��ون  �أج�����اين 
�ل�شفري  ور�أى  زيارته.  حمدوك يف 

�ل��ري��ط��اين يف �خل��رط��وم عرفان 
�شديق �لذي ز�ر كاود�، يف تغريدة 
على توير �أنها “زيارة تاريخية” 
�لثقة وحت�شني  “�إعادة  �إىل  تهدف 
�إىل  وتوؤ�شر  �لإن�شانية”  �مل�شاعدة 

“�آفاق جيدة لتفاق �شالم«.
�لنتقالية  �حل��ك��وم��ة  ت��ويل  وم��ن��ذ 
�ل�شالم  من  حمدوك  عل  مهامها، 
وج����ن����وب  )غ�����������رب(  د�رف�������������ور  يف 
ك��ردف��ان )ج��ن��وب( و�ل��ن��ي��ل �لأزرق 
)ج���ن���وب ����ش���رق( �أول����وي����ة ل���ه بعد 
مئات  �شقوط  عن  �أ�شفرت  نز�عات 
�لآلف من �لقتلى ونزوح ماليني 

�لأ�شخا�س منذ �شنو�ت.
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  6364/2019/207 تنفيذ جتاري 
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 4468/2018 جتاري جزئي ، ب�شد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 25714 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعالن : دي ��س ��س للحديد �س.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 

وميثله:عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إعالنه : 1- كامل لل�شناعة �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

 جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )35714( درهم �ىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6199/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/4517 جتاري جزئي ، ب�شد�د 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 44251 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإعالن : ديال لتوريد �حلديد �س.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله:عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- �ل�شنغال ملقاولت �لملنيوم و�لزجاج - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
 جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�شتبا�شر  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )44251( درهم �ىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2688/2019/208 تنفيذ مدين 

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/88 �مر على عري�شة حتكيم ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 219719 درهم( ، �شامال للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإعالن : �شلطان عبد�هلل علي ر��شد �حلب�شي  �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ 
وميثله:ز�يد �شعيد ر��شد �شعيد �ل�شحي - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إعالنه : 1- يف تي ��س لت�شويق �لوحد�ت �ل�شكنية ���س.ذ.م.م )حاليا( ، �شركة �لأق�شر 
بال�س )�شابقا( - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  -  جمهول حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإعالن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )219719( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج���ر�ء�ت 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 26/2019/15 اإجراءات اإفال�ض 

مو�شوع �لدعوى : قبول �لطلب و��شد�ر قر�ركم �حلكيم بافتتاح �جر�ء�ت �فال�س �ملدعي عليها �لوىل 2- تعيني �مني لجر�ء�ت �لتفلي�شة 
2- �حلكم با�شهار �فال�س �ملدعي عليها �لوىل و�ل�شركاء �ملت�شامنني فيها وكل �شخ�س قام با�شمها باأي عمل جتاري حل�شابه �خلا�س وت�شرف يف 
�مو�ل �ملدعي عليها وت�شفية �مو�ل �ل�شركاء و�ل�شركاء �ملت�شامنني فيها وتعيني �مني لجر�ء�ت �لفال�س وت�شفية �مو�ل �ل�شركة وتعيني �مني 

لجر�ء�ت �فال�س �ل�شركاء �ملت�شامنني 4- غل يد �ملدعي عليه �لثاين و�لثالث عن �مو�لهم �خلا�شة ب�شفتها �شريكني يف �ملدعي عليها �لوىل 
وذلك بقدر ن�شيب م�شاهمة كل منهما يف ر�أ�س مال �ملدعي عليها �لوىل 5- �شمول حكم �ملحكمة �ملوقرة بالنفاذ �ملعجل 6- �لز�م �لتفلي�شة بالر�شوم 

و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة 
طالب �لإعالن / 1-لويجي �شانتورو  �شفته بالق�شية : مدعي  

 وميثله:�حمد ح�شن حممد عبد�هلل �ملازمي - �شفته بالق�شية :وكيل
�ملطلوب �إعالنه:  1-�حلبتور برويريتيز �س.ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  -  جمهول حمل �لقامة 

�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها قبول �لطلب و��شد�ر قر�ركم �حلكيم بافتتاح �ج��ر�ء�ت �فال�س �ملدعي عليها �لوىل 2-  مو�شوع �لإع��الن :  قد 
ب��اأي عمل  با�شمها  قام  �شخ�س  وكل  فيها  �ملت�شامنني  و�ل�شركاء  �لوىل  عليها  �ملدعي  �فال�س  با�شهار  �حلكم   -2 �لتفلي�شة  �مني لج��ر�ء�ت  تعيني 
�ملت�شامنني فيها وتعيني �مني لج��ر�ء�ت �لفال�س  و�ل�شركاء  �ل�شركاء  �مو�ل  �ملدعي عليها وت�شفية  �مو�ل  جتاري حل�شابه �خلا�س وت�شرف يف 
وت�شفية �مو�ل �ل�شركة وتعيني �مني لجر�ء�ت �فال�س �ل�شركاء �ملت�شامنني 4- غل يد �ملدعي عليه �لثاين و�لثالث عن �مو�لهم �خلا�شة ب�شفتها 
�شريكني يف �ملدعي عليها �لوىل وذلك بقدر ن�شيب م�شاهمة كل منهما يف ر�أ�س مال �ملدعي عليها �لوىل 5- �شمول حكم �ملحكمة �ملوقرة بالنفاذ 
�ملعجل 6- �لز�م �لتفلي�شة بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2020/1/30  �ل�شاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
   يف  الدعوى 2019/1008  جتاري كلي  

�ملو�د  للتجارة  كابيتال   -2 �س.ذ.م.م  �لغذ�ئية  للمو�د  �نرنا�شيونال  بال   -1: عليهم  �ملدعي  �شد 
�لغذ�ئية �س.ذ.م.م 3- هارجيت �شينغ �شا�شار �ند�ر �شينغ

�ملقامة من : بنك �ي دي بي �ي �ملحدودة )فرع مركز دبي �ملايل �لعاملي( 
مبا �ن هناك دعوى مقامة �شدكم مبحكمة �ل�شارقة �لبتد�ئية حتت �لدعوى رقم : 2019/1008 
جتاري كلي ، وحيث �نه مت ندبنا خبري م�شرفيا يف �لدعوى  �ملذكورة �عاله فاننا وعمال باحكام 
�جتماع  حل�شور  ندعوكم   ، �ملحاكم  �مام  �خلرة  �عمال  بخ�شو�س  م   1992 ل�شنة  �لثبات  قانون 
خرة  �و من ميثلكم قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�شح �دناه وذلك يوم 
�لربعاء �ملو�فق 2020/1/15 يف متام �ل�شاعة 00 : 4 ع�شر� ، ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت 

�ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع  
دبي - ديرة ، �شارع بور �شعيد ، برج �شنتوريون �شتار ، �ملبنى )ب( ، �لطابق �لثاين ، مكتب رقم 206

اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعالن بالن�شر
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

 اعـــــــالن       
 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�شديقات- خورفكان  : �ل�شيد/ حممد رم�شان ر�شا 

حممد �لزرعوين ، �جلن�شية:�لمار�ت
وطلب �لت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته �لبالغه 100% يف �ل�شم �لتجاري مفرو�شات �ل�شرق 
، ن�شاط �لرخ�شة بيع �لثاث �ملنزيل بالتجزئة ، بيع �لبطانيات و�لبيا�شات �جلاهزة و�ل�شر��شف بالتجزئة 
، �ملرخ�س من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية يف خورفكان رخ�شة  ، بيع �للعاب ولعب �لطفال - بالتجزئة 
بخورفكان �ىل/عزيز  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  ب��ت��اري��خ:2019/8/15 يف  �ل�شادر  رق���م:772213  جتارية 
�حمد كفتان ، �جلن�شية �فغان�شتان و�لذي يرغب بتغيري �ل�شكل �لقانوين وتغيري ن�شاط ، وتغيري �ل�شم 
�ملنزيل  �لأث��اث  بيع  �لرخ�شة  ن�شاط   ، �ل�شرق  �عاله من مفرو�شات  بياناتها  �ملذكورة  للرخ�شة  �لتجاري 
، بيع �للعاب ولعب �لطفال -  ، بيع �لبطانيات و�لبيا�شات �جلاهزة و�ل�شر��شف بالتجزئة  - بالتجزئة 
بالتجزئة �ىل �ر�دة خلياطة �لعبايات و�ل�شيل ، ن�شاط �لرخ�شة تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية �لعربية 
)�لعباء�ت �لن�شائية(  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب �لعدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على 

توقيعات ذوي �ل�شاأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�شاء ��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان

د. عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اعالن تكليف بالوفاء بالن�شر
رقم  2020/165 

�ملنذرة : مرمي بهاميني حممد بهاميني غابيلي )هندية �جلن�شية(  
�ملنذر �ليه:�ل�شيد �حمد نور �ل�شيد حممد �لها�شمي )�مار�تي �جلن�شية(

وقدره  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �ليها  �ملخطرة  فيه  يخطر  �لن��ذ�ر  ه��ذ�  مبوجب 
بذمة  �م���ار�ت���ي(  دره���م  �ل���ف  وخ��م�����ش��ون  وخم�شة  )م��ائ��ة  دره���م   )155.000(
�ملخطر �ليه ل�شالح �ملخطرة وذلك خالل مدة �أق�شاها خم�شة �يام من تاريخ 
�آ�شفني لتخاذ �لج��ر�ء�ت �لقانونية بحقكم وعلى  �لن�شر و�ل �شوف ن�شطر 

م�شوؤوليتكم ونفقتكم حمتفظني بكافة �حلقوق لأية جهة كانت.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
 اإعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 2019/5578 الكلية الثانية
رحمن  حاج  �شديق  �بو   -2 ذ.م.م  �للكروميكانيكية  للمقاولت  �لعاملية  �ل�شباح  �شركة    : عليهما  �ملدعى  �ىل 

باك�شتاين �جلن�شية  نعلمكم بان �ملدعية : هيورث بي �م �ي رقم 2019/5578 �لكلية �لثانية 
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها:1- �لز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤدو� للمدعية 
مبلغ وقدره )1.239.692.33( درهم �مار�تي  مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية 
�حلجز  وتثبيت  ب�شحة  و�حلكم  جتاري  رقم:2019/5355  �لتحفظي  �حلجز  ملف  �شم   -2 �لتام  �ل�شد�د  وحتى 
�لتجارية  �لرخ�س  على  �حلجز  و��شارة  �لدولة  يف  �لعاملة  �لبنوك  يف  عليهما  �ملدعي  ح�شابات  على  �لتحفظي 
و�ملنقولت �لعائدة ملكيتها للمدعي عليهما يف حدود �ملبلغ �ملطالب مو�شوع �لدعوى 3- �لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم 
�لثانية  �لكلية  د�ئرة  �لدعوى رقم 4  �د�رة  �مام مكتب  ، لذ� يقت�شي ح�شورك  �ملحاماة  �تعاب  و�مل�شاريف ومقابل 
�لدعوى  وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على  بو��شطة  �و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �ل�شارقة �لحتادية  مبحكمة 
مرفقا بها كافة �مل�شتند�ت وذلك �ملو�فق 2020/1/30 �ل�شاعة 08:30 �شباحا وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور �مل�شار 

�ليها �عاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
 اإعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 2019/5928 دائرة اليوم الواحد الثانية
�ىل �ملدعى عليه :  بريان موثياين موتوكو

�ليوم  د�ئرة   2019/5928 رقم  �لدعوى  �ل�شيار�ت  لتاجري  كال�شيك   : �ملدعي  بان  نعلمكم 
�لو�حد �لثانية 

قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها:�لز�م �ملدعي عليه بدفع مبلغ وقدره )3455( 
درهم للمدعي بال�شافة للفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 2016/6/26 وحتى �ل�شد�د 
�مام  لذ� يقت�شي ح�شورك   ، �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �ملدعي عليه  �لز�م  �لتام 
�و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  مبحكمة   12 رقم  مكتب  �لدعوى  �د�رة  مكتب 
�مل�شتند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بو��شطة 
وذلك يوم �لحد �ملو�فق 2020/1/19 �ل�شاعة 08:30 �شباحا وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور 
�مل�شار �ليها �عاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية بحقك غيابيا
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
 اإعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 2019/5925 دائرة اليوم الواحد الثانية
�ىل �ملدعى عليه :  �شيلبار �ي بهادورر �ي

�ليوم  د�ئرة   2019/5925 رقم  �لدعوى  �ل�شيار�ت  لتاجري  كال�شيك   : �ملدعي  بان  نعلمكم 
�لو�حد �لثانية 

قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها:�لز�م �ملدعي عليه بدفع مبلغ وقدره )6000( 
درهم للمدعي بال�شافة للفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 2017/3/16 وحتى �ل�شد�د 
�مام  لذ� يقت�شي ح�شورك   ، �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم  �ملدعي عليه  �لز�م  �لتام 
�و  �شخ�شيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  �ل�شارقة  مبحكمة   12 رقم  مكتب  �لدعوى  �د�رة  مكتب 
�مل�شتند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  وتقدمي  معتمد  وكيل  بو��شطة 
وذلك يوم �لحد �ملو�فق 2020/1/19 �ل�شاعة 08:30 �شباحا وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور 
�مل�شار �ليها �عاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية بحقك غيابيا
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
 اإعالن بالن�شر

يف الدعوى رقم 2019/5926 اليوم الواحد االوىل
�ىل �ملدعى عليه :  �شيد �شالح عبد�ل�شمد عبد�لعزيز - م�شري �جلن�شية

�لو�حد  �ليوم   2019/5926 رقم  �لدعوى  �ل�شيار�ت  لتاجري  كال�شيك   : �ملدعي  بان  نعلمكم 
�لوىل 

يوؤدي للمدعية مبلغ  بان  �ملذكورة �عاله يطالب فيها:�لز�م �ملدعي عليه  �لدعوى  قد رفع 
�لتام  �ل�شد�د  وحتى   2015/1/19 تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهم   )6150(
�لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�شوم و�مل�شروفات و�تعاب �ملحاماة ، لذ� يقت�شي ح�شورك �مام 
�ل�شارقة �لحتادية  رقم 2 حمكمة  �لوىل مكتب  �لو�حد  �ليوم  د�ئرة  �لدعوى  �د�رة  مكتب 
�لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها 
كافة �مل�شتند�ت وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2020/1/14 �ل�شاعة 08:30 �شباحا وذلك للنظر 
يف �لدعوى �ملذكور �مل�شار �ليها �عاله - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية بحقك غيابيا
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2018/5943 جزئي 

�ملرفوعة من �ملدعي/ بارول دبي ذ.م.م 
�شد �ملدعي عليها / ت�شاملريز �جننريجن �س.م.ح

نعلمك بانه قد �شدر بحقكم حكما يف �لدعوى �مل�شار �ليها ق�شى بالتي:
مبلغا  للمدعية  توؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  ح�شوريا  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
وو�حد  وثالثمائة  �لف  وثالثون  وثمانية  ثالثمائة  درهم   )338.381( وقدره 
وحتى  �لق�شائية  �ملطالبة  تاريخ  من   %5 بو�قع  �لفائدة  مع   - درهما  وثمانون 
�ل�شد�د �لتام على �ل تزيد �لفائدة على ��شل �ملبلغ �ملق�شي به وبالر�شوم و�مل�شاريف 

وخم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2020/161 
�ملنذرة : عر �خلليج للمنتجات �ل�شمنتية �س.ذ.م.م 

بوكالة �ملحامية/فتوح �لن�شار   
�ملنذر �ليها /  �يه �ن �شي للمقاولت �س.ذ.م.م - جمهول حمل �لقامة 

�لن��ذ�ر ننذركم ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره )119.126( درهم  فاإننا مبوجب هذ� 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ل�شتحقاق يف موعد �ق�شاه خم�شة �يام 
من تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر و�ل فاننا نحملكم �مل�شئولية �لقانونية �لكاملة باللجوء 
عن  وبالتعوي�س  ذمتكم  يف  �ملر�شد  �ملبلغ  كامل  ب�شد�د  للمطالبة  �لق�شاء  �ىل 

تاخريكم يف �ل�شد�د مع �لز�مكم بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 2020/8
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عبد�لرحيم �مني حممد طويل �ردين �جلن�شية  
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيدة/�شناء 
ح�شني �ملتوكل على �هلل �حلن �ردنية �جلن�شية وذلك يف �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة 

)�مل�شار�ت �لفنية للمقاولت �ل�شحية( مبوجب رخ�شة جتارية رقم:534612
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�س 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن  �ليه بعد  �مل�شار  �لت�شديق  على �لجر�ء 
لديه �ي �عر��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع 

�لجر�ء�ت �لقانونية
الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
اعالن بالن�شر للح�شور امام ادارة الدعوى

يف اال�شتئناف رقم:2019/2194 مدين 

بناء على طلب �مل�شتاأنف:جاويد �قبال بياو �لرحمن
�ىل �مل�شتاأنف �شده:�شرفر�ز �حمد ذو �لفقار علي 

 �جلن�شية باك�شتان
مبحكمة  �ل���دع���وى  �د�رة  مكتب  �م���ام  ب��احل�����ش��ور  مكلف  �ن���ت 
وذلك  معتمد  وكيل  بو��شطة  �و  �شخ�شيا   - �ل�شارقة  ��شتئناف 
يف يوم �لحد �ملو�فق:2020/1/26 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله - 

بو�شفك م�شتانف �شده 
 مدير الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 39

�جلن�شية  �لمار�ت   - �ل�شام�شي  �لنومان  علي  عبد�هلل  �ل�شيد/ح�شن  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
عبد�هلل  ح�شن  �ل�شيد/عبد�لعزيز  �ىل  وذلك   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  �لتنازل  يف  يرغب 
تاأ�ش�شت   - �ل�شيار�ت  لتاأجري  با�شم:�لوحيد  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية  �لمار�ت   - �ل�شام�شي  �لنومان 

بامارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:523931 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقه
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 45
يف  ترغب  �جلن�شية  هندية  �شودهاكار�ن  توكوزيل  كوزيكا  �ل�شيد/ديبا  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
و�لتطريز مبوجب رخ�شة  للخياطة  تهامة  100% يف  �لبالغة  كامل �حل�ش�س  و�لتنازل عن  �لبيع 

رقم:518338 وذلك �ىل �ل�شيدة/�شينيمول �شهر حمزة �شريودكاد�تن فاف هندية �جلن�شية
تعديالت �خرى:تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل 
بعد  �ليه  �مل�شار  �لجر�ء  على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   .
مكتب  لدى  طلب  تقدمي  ذلك  حيال  �عر��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 49

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/مانكار�مباث �شا�شي �شوبر �مانيان - هندي �جلن�شية يرغب يف 
�ل�شالم  نور  �لعام  ديد�ر  �ل�شيد/حممد  وذلك �ىل كل من  �لبالغة %100  كامل ح�شته  �لبيع عن 
يف  وذلك  �جلن�شية  بنغالدي�شي  �حمد  من�شور  معمون  و�ل�شيد/حممد  �جلن�شية  -بنغالدي�شي 
رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  بامارة  تاأ�ش�شت  و�لتي  �ل�شمر  �لعندليب  �مل�شماه:خياط  �لرخ�شة 

رقم:23921
�لتعديالت �لخرى:مت تغيري �ل�شكل �لقانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات �ىل �شر�كة �عمال 

مهنية بوكيل خدمات
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل 
بعد  �ليه  �مل�شار  �لجر�ء  على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   .
مكتب  لدى  طلب  تقدمي  ذلك  حيال  �عر��س  �ي  لديه  فمن  �لعالن  هذ�  تاريخ  من  ��شبوعني 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 43

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/�شهاب �حمد كويا �لهند �جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته 
�ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:720761 وذلك �ىل  تاأ�ش�شت بامارة  �لبالغه 50% يف:كافترييا باب �لو�حة و�لتي 

�ل�شيد/كري�شنا �شاجار نانوت بر�بهاكار�ن - �لهند �جلن�شية
ويرغب �ل�شيد/�شجيو كوياكوجنو كوياكوجنو - �لهند �جلن�شية يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�شته 25% من 
كامل ح�شته �لبالغة 50% يف:كافترييا باب �لو�حة و�لتي تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:720761 

وذلك �ىل �ل�شيد/كري�شنا �شاجار نانوت بر�بهاكار�ن - �لهند �جلن�شية
ويرغب �ل�شيد/�شجيو كوياكوجنو كوياكوجنو - �لهند �جلن�شية يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من ح�شته 25% من 
كامل ح�شته �لبالغة 50% يف:كافترييا باب �لو�حة و�لتي تاأ�ش�شت بامارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم:720761 

وذلك �ىل �ل�شيد/جوباكومار بوفالبيل كونهيكانان فيال�شريى - �لهند �جلن�شية
�لعدل  �لكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  رقم )4(  �لقانون �لحتادي  �حكام  �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من 

تاريخ هذ� �لعالن
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 41

�مار�تية  برد�ن  حممد  خمي�س  �ل�شيدة/فاطمة  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�شية ترغب يف بيع وتنازل كامل ح�ش�شها �لبالغة 100% وذلك �ل�شيد/مو�شى 
�لذهبي  �لنور  جبل  يف:مطعم  �جلن�شية  �مار�تي  �لبلو�شي  �حمد  حممد  �شالح 

مبوجب رخ�شة رقم:564598
تعديالت:

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد   . �لعدل  �لكاتب  �شان  يف 

�مل�شادقة  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : ميلك اند هني للتجارة  
�ل�شكل   .AL DAS - B10 - G11B ج��م��ري�   - �ل��ن��خ��ل��ة  ج��زي��رة   : �ل��ع��ن��و�ن 
�لتجاري  بال�شجل  �لقيد  �لقانون:ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لرخ�شة: 640838  رقم 
�لتاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1154606 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
�أع��اله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل 
دب��ي ب��ت��اري��خ 2020/1/6  و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2020/1/6 
الكتبي وم�شاركوه  �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني  وعلى من لديه �أي �عر��س 
حما�شبون قانونيون �لعنو�ن :  مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - 
بردبي - �لقوز �لوىل -�لهاتف:043215355 - �لفاك�س:043215356  م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة : ميلك اند هني كافيه �ض.ذ.م.م  
�ل�شكل   .AL DAS - B10 - GF02  - �ل��ن��خ��ل��ة  ج���زي���رة   - دب���ي   : �ل��ع��ن��و�ن 
�لتجاري  بال�شجل  �لقيد  �لقانون:ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لرخ�شة: 713681  رقم 
�لتاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1141348 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
�أع��اله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �ملذكورة  �ل�شركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل 
دب��ي ب��ت��اري��خ 2020/1/6  و�مل��وث��ق ل��دى ك��ات��ب �ل��ع��دل حم��اك��م دب��ي ب��ت��اري��خ  2020/1/6 
الكتبي وم�شاركوه  �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني  وعلى من لديه �أي �عر��س 
حما�شبون قانونيون �لعنو�ن :  مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - 
بردبي - �لقوز �لوىل -�لهاتف:043215355 - �لفاك�س:043215356  م�شطحباً معه كافة 

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
�لقوز   - بردبي   - �ملوؤقتة  �للجنة  دب��ي  عهد  ويل  مكتب  ملك   3 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن 
د�ئرة  تعلن  ه��ذ�  �ل��ف��اك�����س:043215356 مبوجب   - -�ل���ه���ات���ف:043215355  �لوىل 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  
ميلك اند هني للتجارة  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2020/1/6 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/1/6 وعلى من لديه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عر��س 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   ، �أع��اله  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
�لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لوىل 
-�ل��ه��ات��ف:043215355 - �ل��ف��اك�����س:043215356 مبوجب هذ� تعلن د�ئ��رة �لتنمية 
ميلك  �أع��اله لت�شفية   �ملذكور  �مل�شفي  باأنه قد مت تعيني  �لقت�شادية بدبي 
اند هني كافيه �ض.ذ.م.م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2020/1/6 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2020/1/6 وعلى من لديه �أي 
�أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �عر��س 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   ، �أع��اله  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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عربي ودويل

�لتي ميكن �ن تلعبها«.
�مل�شرح،  م��ق��دم��ة  �إىل  ب��ع��ودت��ه     
�لآن  �����ش����ان����درز  ب������ريين  �أ����ش���ب���ح 
خ�������ش���ًم���ا ك�����ب�����رًي� جل�����و ب����اي����دن. 
و�ن��ط��ل��ق ���ش��ي��ن��ات��ور ف��ريم��ون��ت يف 
بايدن  ت  “�شورّ لكماته:  ت�شديد 
�ل�����ع�����ر�ق،  ل�������ش���ال���ح �حل��������رب يف 
�لتفاقات  تلك  ل�شالح  ت  و���ش��ورّ
ت  �ل���ت���ج���اري���ة �ل���ره���ي���ب���ة، و����ش���ورّ
�لإفال�س  قانون  م�شروع  ل�شالح 
“ن�س �شدر عام 2005 و�نتقده 
تر�مب   ... �لتقدميون”  ب�شدة 

قال �شاخر�. �شيلتهمه”، 
يهتم  ل  �إن����ه  ب���اي���دن  ج���و  وردرّ     
ولكن،  �ل�شخيفة”،  “بتعليقاته 
كما ذكرت تقارير بوليتيكو، حدد 
يقول  �لتهديد.  بو�شوح  فريقه 
بايدن:  م�����ش��ت�����ش��اري  �أق����رب  �أح����د 
�أن  مي���ك���ن  �ل������ذي  �ل����در�����س  “ما 
ينبغي  ل  2016؟  م��ن  نتعلمه 
�شاندرز  �شاأن بريين  �لتقليل من 
وموؤيديه، فهم قاعدة دعم قوية 

.» وو��شعة... وهو مر�شح ل يكلرّ
عن لوجورنال دي دميان�ض

�ل�شد�رة  م��رك��ز  ���ش��ان��درز  يحتل   
�لهامتني،  �ل��ولي��ت��ني  ه��ات��ني  يف 
باحل�شول  ت�����ش��م��ح��ان  ل  �ل��ل��ت��ني 
�ملندوبني،  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد  ع��ل��ى 
على عك�س كاليفورنيا �أو تك�شا�س 
على �شبيل �ملثال، ولكن باإمكانهما 

ت�شريع ديناميكية �ملر�شحني.
  ووف��ق ��شتطالع يوغوف، �لذي 
ن�شر يف �أو�ئل يناير، تد�رك بريين 
�شاندرز تاأخره يف ولية �يو�، وهو 
مع  باملئة”   23“ م��ت��ع��ادل  �لآن 
جو بايدن وبيت بيتيغيغ. ويف نيو 
هامب�شاير، يتفوق هذ� �ل�شبعيني 
على بايدن بفارق نقطتني “27 
وفًقا لنف�س �ل�شتطالع. باملئة”، 

  يف �لربع �لأخ��ري، جمع �شناتور 
ف����ريم����ون����ت م�����ن �لأم�������������و�ل ما 
يتجاوز ن�شيب جميع �ملر�شحني 
ح�شد  ح��ي��ث  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ني، 
�أي  دولر،  مليون   34 م��ن  �أك��ر 
10 �أكر من بيت بيتيغيغ، و12 
وحقق  وو�رن.  بايدن  من  �أف�شل 
�ملناف�س �ل�شابق لهيالري كلينتون 
عام 2016 يف نف�س �لوقت، �أكر 

عملية جمع للترعات منذ �أن بد�أ 
�حلملة يف فر�ير 2019.

   وفيما يلي، كيف ��شتعاد بريين 
�أخ��رى، دور �لوفر  �شاندرز، مرة 

حظا يف م�شابقة �لر�شيح.

طماأنة على حالته ال�شحية
   كان من �ملمكن �أن تنتهي حملة 
ب�������ش���رع���ة بعد  �����ش����ان����درز  ب�����ريين 
لها،  �لتي تعر�س  �لقلبية  �لأزمة 
�أعقب  �ل��ذي  �أن �لرت��ب��اك  خا�شة 
تلك �ل�شاعقة مل يطمئن �لر�أي 
�ل��ع��ام. ومت �ن��ت��ق��اد ف��ري��ق حملته 
�شفافيته  ع��دم  ب�شبب  �لبد�ية  يف 
وقوع  م���ن  �لأوىل  �ل�����ش��اع��ات  يف 

�حلادث. 
�شاندرز  ب�����ريين  ي��خ��ف��ف  ومل    
و�لقلق،  �حل����رية  �أج�����و�ء  ن��ف�����ش��ه، 
بعد فرة وجيزة من  بت�شريحه 
�أنه  �مل�شت�شفى،  يف  �إقامته  �نتهاء 

يالحظ ت�شارلز فوي�شن.
ب��اي��دن، �لذي    وع��ل��ى عك�س ج��و 
بد�ية  م���ن���ذ  ل�����ش��غ��وط  ت���ع���ر����س 
ن��ب�����س بع�س  ع��ن��دم��ا مت  ح��م��ل��ت��ه 
�شاندرز  ب���ريين  �أظ��ه��ر  م��و�ق��ف��ه، 
كل  يف  وثباًتا  و�ن�شجاما  متا�شكا 
يتغري،  مل  “�إنه  �لخ����ت����ب����ار�ت. 
منذ  �خل��ط��اب  ن��ف�����س  يتبنى  �إن����ه 
مطمئن  وه�������ذ�  �ل�������ش���ب���ع���ي���ن���ات، 

يو��شل �ل�شحفي.  للناخبني”، 
���ش��ان��درز �لقلبية،  ن��وب��ة     ورغ���م 
�إل��ي��ز�ب��ي��ث و�ري������ن، �لتي  ف�����ش��ل��ت 
تتموقع ب�شكل �أو باآخر على نف�س 
نوبته،  م��ن  �ل�شتفادة  يف  �خل��ط، 
بل خ�شرت نقاطا يف ��شتطالعات 
�لظهور  تتمكرّن من  “مل  �ل���ر�أي. 
يف ثوب من با�شتطاعته �أن يحقق 
ت�شارلز  يحلل  م��ن��ه،  �أف�شل  �أد�ء 
�شاندرز  ل��ه��ا  ي���رك  ل  ف��وي�����ش��ن، 
�شوى عدد قليل جًد� من �لأور�ق 

يقرح ثورة �شيا�شية... فبالن�شبة 
للذين يدعمون ذلك، فبريين �أو 
ل �أحد، ولن يغريو� مر�شحهم ».

�شعبية دائمة لر�شالته
ع���ن���دم���ا دخل  م����ع����روف  غ����ري     
ي�شتفيد   ،2015 ع���ام  �حل��م��ل��ة 
بريين �شاندرز �ليوم من �خلرة 
�مل��ك��ت�����ش��ب��ة خ�����الل �لن���ت���خ���اب���ات 
�ل���ت���م���ه���ي���دي���ة �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
ا، من �ل�شهرة  �لأخرية، ولكن �أي�شً
�أربع  قبل  �شعوده  �شاحبت  �لتي 

�شنو�ت.
مثل  �مل����ر�����ش����ح����ني،  »ب���ع�������س     
بيتيغيغ،  بيت  �أو  و�رين  �إليز�بيث 
ي�����ت�����اأرج�����ح�����ون ب������ني �ل�������ش���ع���ود 
�آخرون،  ي�شمد  بينما  و�لهبوط، 
لأنهم  ب���اي���دن،  �أو  ���ش��ان��درز  م��ث��ل 
لهم  �شبق  وقد  �أ�شال،  معروفون 
�ملا�شي”،  يف  ب��ح��م��الت  �ل���ق���ي���ام 

�حلملة  طبيعة  “تغيري  ي��ع��ت��زم 
�أن يل من  ق��ل��ي��اًل، و�ل��ت��اأك��د م��ن 
�لقيام مبا  �لقوة ما ميكنني من 
نادرة  ����ش��ارة  فعله”،  ع��ل��يرّ  يجب 
ل�����ش��ع��ف��ه ���ش��رع��ان م���ا مت��ك��ن من 
حم����وه����ا.    و����ش���رح ب��ع��د ب�شعة 
�أيام على قناة �أي بي �شي، “�أ�شعر 
�أنني بحالة جيدة للغاية... �إنني 
�أتطلع �إىل ��شتئناف حملة يف غاية 
و�أتطلع   ... و�ل��ن�����ش��اط  �حل��ي��وي��ة 

�إىل �مل�شاركة يف �لنقا�س«.
   بعد �أقل من ثالثة �أ�شابيع من 
“�لعجوز”،  ن��ظ��م  ق��ل��ب��ي��ة،  ن��وب��ة 
�جتماًعا كبرًي� �أمام عدة �آلف من 
نيويورك،  يف  جتمعو�  �مل��وؤي��دي��ن 
�نا  ها  �شريحة،  “بعبارة  م��وؤك��د� 
فوي�شن،  ت�شارلز  ر  ويذكرّ عدت”. 
‘بريين  كتاب  وم��وؤل��ف  �ل�شحايف 
�لي�شار  ي�شتيقظ  �شاندرز، عندما 
“لقد كانت  يف �لوليات �ملتحدة’، 

حلظة حا�شمة يف �حلملة«.

احل�شول على دعم وازن
    خ��الل ه��ذه �ل��ف��رة �حلرجة، 
�لعتماد  �شاندرز  لبريين  ت�شنرّى 
ع��ل��ى دع���م م���ن �حل��ج��م �لكبري. 
�����ش����ارك����ت �ل���ن���ج���م���ة �ل�������ش���اع���دة 
للحزب �لدميقر�طي، �لك�شندريا 
�جتماع  يف  ك���ورت���ي���ز،  �أوك���ا����ش���ي���و 
عودته يف نيويورك. وكان �شناتور 
�مل�شت�شفى  يف  ي��ز�ل  ل  فريمونت 
�ملوؤثر  �ل�شوت  ه��ذ�  �أعلن  عندما 
�لتقدمي  �ل�����ش��ب��اب  ب���ني  ل��ل��غ��اي��ة 
�شخ�شيات  دعمته  كما  له.  دعمه 
�لي�شاري  �جل����ن����اح  م����ن  �أخ�������رى 
للحزب، مثل �لهان عمر ور�شيدة 
ط���ل���ي���ب، �ل���ل���ت���ني ت�������ش���ك���الن مع 
كورتيز ما ي�شميه دونالد تر�مب 
“بكره  وي��ت��ه��م��ه��ن  “�لفرقة”، 
�أم���ري���ك���ا«.    »ك����ان م��دع��وًم��ا من 

�ء �حل���زب، لكن  ِق��ب��ل جميع ����ش��درّ
حا�شًما  �شيكون  �ل�شباب  ت�شويت 
يف ه������ذه �لن����ت����خ����اب����ات، وب����رين 
���ش��ان��درز ي��ح��ق��ق �ن��ت�����ش��اًر� كبري� 
�لدميقر�طي  فاملر�شح  بينهم”. 
جميع  �������ش������د�رة  يف  ف����ع����ال  ه�����و 
�لأ�شغر  بني  �ل��ر�أي  ��شتطالعات 
�شمحت  ر�بحة  ورق��ة  وه��ذه  �شنرّا، 
له بالنتفا�س و�لعودة من جديد 
�أو�ئل  يف  �ل�شحية  �لنك�شة  رغ��م 

�أكتوبر.
فريد  م��ر���ش��ح  “�شاندرز  �ن     
�لخرين  ع��ن  يتميرّز  ن��وع��ه،  م��ن 
متاًما،  خمتلفا  �شيئا  ب��ت��ق��دمي��ه 
و�لتعليم  �ل�شحي  �لتاأمني  مثل 
ت�شارلز  يو��شل  تقريًبا،  �ملجاين 
ب�شكل  نف�شه  مي��ول  �إن��ه  فوي�شن، 
خم��ت��ل��ف م��ن خ���الل دع���م �شعبي 
ك��ب��ري ول��ي�����س م��ن �جل��م��اع��ات �أو 
����ش��ح��اب �ل����رو�ت �ل��ك��رى، �نه 

 ت�شـويت ال�شــباب �شــيكون حا�شـــًما يف هـــذه 
النتخابات, وبرين �شاندرز يتمتع بينهم بهالة كبرية

 خالل �أزمته �ل�سحية، تلقى �ساندرز دعما من 
�حلجم �لكبري منهم �لك�سندريا �أوكا�سيو كورتيز

يحتل �شاندرز مركز ال�شدارة يف اأيوا ونيو 
هامب�شاير, اأول وليتني ت�شوتان يف مطلع فرباير

•• الفجر – خرية ال�صيباين
�شاندرز يعود من بعيد... تعر�ض     بريين 
اأكتوبر,  �شــــهر  بداية  يف  قلبية  لنوبة 
اإليزابيث  ال�شيف  نهايـــــة  مكانته  وهددت 
اجلنــاح  معــه  تتقا�شــم  ــتــي  ال وارن, 

املر�شـــح  يقل  مل  للحــزب,  التقدمــــي 
الدميقراطي البالــــغ من العمـر 78 عاًمـــا 

كلمتــه بعد. 
  بعد ثالثة اأ�شهر تقريبا من نوبة قلبية, 
تخندق �شيناتور فريمونت يف املركز الثاين 
يف ا�شتطالعات الراأي الوطنية, خلف جو 

بايدن.
يف  للغاية  جيد  موقع  يف  اأ�شبح  وخا�شة,   
اأيوا ونيو هامب�شاير, اأول وليتني ت�شوتان 

يف مطلع فرباير.
كلري  ريـــال  ا�شتطالعات  مــعــّدل  وح�شب 

بوليتيك ..

ميول نف�سه ب�سكل خمتلف من خالل دعم �سعبي كبري ولي�س من �جلماعات �أو �أ�سحاب �لرثو�ت �لكربى

�شانديرز مناف�س قوي جلو بايدن

عودة قوية بعد �زمة قلبية

و�رن مل ت�شتفد من �زمة �لعجوز �ل�شحية

�لك�شندريا �أوكا�شيو كورتيز �شند �شخم لبريين

�شعبية كبرية يف �شفوف �ل�شباب

ال�شباق اإىل البيت الأبي�ض:

بعد نوبة قلبية: هكذ� نه�س بريين �ساندرز من رماده...!
حقق املناف�ض ال�شابق لهيالري كلينتون, اأكرب عملية جمع للتربعات منذ اأن بداأ احلملة 

ما �ل�سد �ملنيع �أمام تو�سع بكني يف ميكونغ؟ 
باإحد�ث  بكني  متهمني  �ل�شينية،  �لتجريف  �أن�شطة  م��ن  ي��ح��ذرون  �لبيئيني 
تغيري�ت عميقة يف نهر ميكونغ من خالل �إن�شاء �شل�شلة �شدود كهرمائية ل�شد 
�حلاجات �ملتنامية يف جمال �لطاقة ملنطقة جنوب �شرق �آ�شيا �لتي ت�شهد تو�شعا 
�أن هذه �لإن�شاء�ت �لهائلة لها  �إىل  �شكانيا و�قت�شاديا متعاظما. وي�شري هوؤلء 
60 مليون  �أ�شا�شيا حلو�ىل  م��ورد� غذ�ئيا  ي�شكل  �لذي  �لنهر  �أثر مبا�شر على 
بعد  عامليا  �لأه��م  �مل��الذ  وه��و  �لنهر،  ق��اع  بلغ  وق��د  �آ�شيا.  �شرق  ن�شمة يف جنوب 
�لأمازون للتنوع �حليوي �ملائي �إذ ي�شم 1300 جن�س من �لأ�شماك، م�شتويات 
م �شخور حمر�ء ومتدد م�شاحات  منخف�شة مقلقة، ما �أف�شح يف �ملجال �أمام تكورّ
من �ملياه �ل�شحلة حيث تبد�أ �لنباتات بالظهور. وي�شفر ذلك عن �إفقار مت�شارع 
ك��ب��ري يف ح��ج��م خمزون  و�ن��ه��ي��ار  دل��ت��ا فيتنام  ب��امل��غ��ذي��ات يف  �لغنية  ل��الأر����ش��ي 
�لأ�شماك. �أما �لقائمون على م�شاريع �ل�شدود فيوؤكدون �أن �لطاقة �لكهرمائية 
�لأحفورية  �لطاقة  م�شادر  على  �عتمادها  بتقلي�س  لبكني  �ل�شماح  �شاأنها  من 

•• �صيانغ خونغ-اأ ف ب

�أمام  97 كيلومر� حائال  تقف �شخور منت�شرة يف مياه تايالند على م�شاحة 
�إحكام �ل�شيطرة �ل�شينية على ميكونغ، �أحد �أهم �أنهر �آ�شيا، و�شط م�شيرّ بكني يف 
م�شاريعها جلعله معر� مائيا ��شر�تيجيا متجاهلة �نتقاد�ت �ل�شكان �ملحليني 
وخر�ء �لبيئة. ويف هذ� �لق�شم من �لنهر، تعتزم �ل�شني حتدي �لتيار�ت �لنهرية 
�ل�شريعة و�لتنقيب يف قاع �ملجرى �ملائي لي�شبح عميقا مبا يكفي لت�شيري �شفن 
�شحن �شخمة وحتى بو�رج حربية. وترمي هذه �خلطو�ت �إىل �إقامة ربط نهري 

بني مقاطعة يونان �ل�شينية و�ملياه �ملتنازع عليها يف بحر �ل�شني �جلنوبي.
“�لنهر �لأم”  �مل�شمى حمليا  �إحكام قب�شتها على ميكونغ  �إىل  كما ت�شعى بكني 
�لذي ي�شق طريقه من جبال هماليا يف �جتاه �ل�شني وبورما ولو�س وتايالند 
تنفي  م�شرك”،  مل�شتقبل  �لنهر  “نت�شارك  �شعار  وحت��ت  وفيتنام.  وكمبوديا 
�لدولة �لآ�شيوية �لعمالقة �أي مطامع تو�شعية، موؤكدة �أن �لغاية من �لأعمال 
�ملجرى  لهذ�  �مل�شتد�مة  �لتنمية  تقت�شر على  �لنهر  �لتي جتريها يف  �ل�شخمة 
�أن �ل�شكان �ملحليني و�لنا�شطني  �آلف كيلومر. غري  �ملائي �ملمتد على خم�شة 

�لتي ت�شنف من �أهم م�شببات �لح��ر�ر �ملناخي �لعاملي. ويف قرية �شوب رو�ك 
)�شمال �شرق(، يلتقط �شياح �شور� ذ�تية �أمام لفتة ت�شكل مدخال �إىل “�ملثلث 
�لذهبي”، وهي من�شة لتهريب �ملخدر�ت يف �آ�شيا على �حلدود بني بورما ولو�س 
وتايالند. ويف �لأ�شفل ثمة قاع نهر ميكونغ �ملوؤلف من �شخور ومياه �شحلة. يف 
هذ� �ملوقع، تعتزم �ل�شني �إقامة �أول عملية جتريف للنهر لل�شماح باإبحار �شفن 
قادرة على نقل �أكر من 500 طن من �لب�شائع. ويقول جانغ جينغجني وهو 
تاجر يف بكني �أتى مع جمموعة من �ل�شياح �إىل �ملكان “�إذ� ما متكن عدد �أكر 
من �ل�شفن من �لعبور، �شينعك�س ذلك �زدياد� يف عدد �لزو�ر ومنو� يف �لتجارة«. 
�أما بيانبورن ديت�س من منظمة “�إنرنا�شونال ريفرز” غري �حلكومية فريى 
�أن بكني ت�شعى من خالل هذه �مل�شاريع �ل�شخمة �إىل “حتويل نهر ميكونغ �إىل 
طريق �شريع لل�شحن«. وحتى �للحظة، ل تز�ل م�شاريع بكني تر�وح مكانها... 
فبعد كفاح ��شتمر قر�بة عقدين، جنح نا�شطون بيئيون تايالنديون يف �نتز�ع 

�ل�97 كيلومر� يف  �لتجريف على م�شاحة  �أعمال  بتعليق  �آذ�ر-مار�س  قر�ر يف 
رويكاوي  نيو�ت  �لبيئي  �لنا�شط  ويوؤكد  ميكونغ.  نهر  �لتايالندي من  �جلانب 
�لذي يوؤدي دور� �أ�شا�شيا يف �حلركة �لحتجاجية �شد �مل�شاريع �ل�شينية، لوكالة 
�لبيئة  على  هائال  �شرر�  تلحق  �أن  �شاأنها  من  �لأ�شغال  ه��ذه  �أن  بر�س  فر�ن�س 
و�لأمن �لغذ�ئي ومو�رد �لبقاء لدى �ل�شكان. ويقول “هذ� �شيهدد �ملناطق �لتي 
تعي�س فيها �لأ�شماك وتتكاثر و�شيعقد عليها مهمة �إيجاد �لقوت �لالزم«. غري 
رون باأن قلة من حركات  �أن هذ� �لن�شر موقت وفق �خلر�ء �لبيئيني �لذين يذكرّ
�لذي  �لعمالق  �لآ�شيوي  �لبلد  طموحات  كبح  ��شتطاعت  �ملحلية  �لع��ر����س 
بكني  فر�شت  وقد  �خللفية.  قاعدته  برمتها  �آ�شيا  �شرق  جنوب  منطقة  يعتر 
وجودها على بع�س �أجز�ء نهر ميكونغ يف كمبوديا ولو�س، وهما بلد�ن حليفان 

�أغرقتهما بكني مبليار�ت �لدولر�ت من �ل�شتثمار�ت.
�أ�شطد  ومل  �ليوم  مرتني  �شباكي  �ألقيت  “لقد  وي��الي  كومي  �ل�شياد  ويقول 
لدى  �رتياحا  �أث��ار  ما  �لتجريف  م�شروع  وق��ف  ج��رى  �لنقطة،  ه��ذه  يف  �شيئا«. 
بو�قع  بات ير�جع  نهر ميكونغ  �أن م�شتوى مياه  �إىل  ي�شريون  �لذين  �ل�شكان 

مر ون�شف �ملر �إىل ثالثة �أمتار من دون �شابق �إنذ�ر.
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حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

 اإعالن  بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/5549 الدائرة املدنية التجارية الكلية الثانية   

�ىل �ملدعى عليه / بدر جعفر يو�شف حممد �لن�شاري 
نعلمكم بان �ملدعي/�لبنك �لعربي �ملتحد �س.م.ع

يف �لدعوى رقم:2019/5549 �لد�ئرة �ملدنية �لتجارية �لكلية �لثانية
قد رفع �لدعوى �ملذكورة �عاله يطالب فيها:

ب�شورة  عليه  �ملدعي  و�عالن  مو�شوعها  لنظر  ممكنة  جل�شة  موعد  �قرب  وحتديد  �ملاثلة  دعو�نا  بت�شجيل  �ول:�لت�شريح 
قيمة مبلغ  �ملدعي  للبنك  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ثانيا:�لق�شاء   - لنظر مو�شوعها  �ول جل�شة  وتاريخ  من لئحتها 
)1.698.143.070( درهم )مليون و�شتمائة وثمانية وت�شعني �لف ومئة وثالثة و�ربعني درهم و�شبعني فل�س( بال�شافة �ىل 
بكافه  �ملدعي عليه  بالز�م  ثالثا:�لق�شاء   - �ل�شد�د  �لق�شائية وحتى متام  �ملطالبة  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  �لفائدة 
�لثانية قاعة رقم  �لكلية  ، لذ� يقت�شي ح�شورك �مام �لد�ئرة �ملدنية �لتجارية  �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة 
139 مبحكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديك 
من بيانات وذلك بتاريخ:2020/1/29 وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكورة �رقامها بو�شفك مدعي عليها ، ويف حال تخلفك عن 

�حل�شور �و عدم �ر�شال وكيل عنك فانه �شيتم ��شتكمال �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابك.
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
 اخطار دفع بالن�شر    

 رقم امللف:2019/1296 - التنفيذ املدين   
بناء على طلب/�ملحكوم له/بنك ر��س �خليمة �لوطني �س.م.ع �جلن�شية

�ىل �ملحكوم عليه/�حمد عبد�لوهاب مر�د دروي�س �لرئي�شي �جلن�شية/�لمار�ت �لعربية 
�ملتحدة

ليكن معلوما لديك بان حمكمة ر�أ�س �خليمة قد ��شدر بحقك حكما بتاريخ:2018/1/30 
يف �لق�شية رقم 268/2017 جتاري كلي بالز�مك بدف مبلغ وقدره )1159723.67( درهما 
�شامال �لر�شوم و�مل�شاريف ومبا �ن �ملحكوم له �عاله تقدم لتنفيذ حكم و�شجل بالرقم 
�مل�شار �ليه �عاله فانت مكلف بتنفيذ ما جاء �عاله خالل 15 يوم من �لتايل للتبليغ ويف 
حال تخلفك عن ذلك فان �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة لتنفيذ 

�حلكم و�لر�شوم �ملرتبة عليك.
 ق�شم التنفيذ

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/33386 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 
�ملنذر �إليه : عبد�لرهي�س عبد�للطيف تا�شانكاندي   .

نتيجة  دره��م   )54،358.83( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
 _ بريفيا  تويوتا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /  C/خ�شو�شى  / رق����م)51375  �ل�شيارة 
��شتي�شن ( موديل )2011 ( _ لون ) ��شود(_ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/33392 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 
�ملنذر �إليه : فيتوريو توما�س �ووريو .

�لإخالل  نتيجة  درهم   )62،820.31( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل �أ�شبوع من تاريخ 
 / رق���م)37602  �ل�شيارة  على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر 
 _ ) ( موديل )2015  كوبيه  �شيفروليه كومارو _   ( نوع  ( من  دبي   /  R/خ�شو�شى
من  �ملنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  �ملنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة  ف�شي(_   ( ل��ون 

�أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12828 بتاريخ 2020/1/11   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/33397 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 
�ملنذر �إليه : ��شرف �شكري وحيد مهيار.

نتيجة  دره��م   )22،735.86( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�لثالثة ع�شر/ �بوظبي ( من نوع ) ني�شان  �ل�شيارة رق��م)93859 / خ�شو�شى/ 
�لتيما _ �شالون ( موديل )2013 ( _ لون ) ف�شي(_ و�ملمولة ل�شاحلكم من 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/33385 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 
�ملنذر �إليه : برونو جو�شي ريبريو دو�س �شانتو�س .

�لإخالل  نتيجة  درهم   )53،209.08( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل �أ�شبوع من تاريخ 
 / رق���م)63576  �ل�شيارة  على  �لتنفيذية  �لإج���ر�ء�ت  �ملنذر لتخاذ  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر 
 _ ) ( موديل )2015  �ك��ورد _ �شالون  ن��وع ) هوند�  ( من  �أبوظبي   / خ�شو�شى/12 
�ملنذر من  كافة حقوق  �ملنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  و�ملمولة  �أبي�س(_   ( لون 

�أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/33389 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 
�ملنذر �إليه : حممد زي�شان �شليم حممد �شليم �شاهز�د .

نتيجة  دره��م   )34،678.76( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
 _  EXG دبي ( من نوع ) هوند� �كورد / K/ل�شيارة رقم)60492/ خ�شو�شى�
�شالون ( موديل )2014 ( _ لون ) ف�شي(_ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/33391 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 
�ملنذر �إليه : يالمبار �شري�شتا جاتلتان بر�شاد   .

نتيجة  دره��م   )15،700.85( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رق��م)17637 / خ�شو�شى/H / دبي ( من نوع ) مازد� 6 _ �شالون ( 
موديل )2015 ( _ لون ) �أزرق(_ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،     
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/33393 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 
�ملنذر �إليه : جايالك�شمي فيجاياما فيجاياما  .

نتيجة  دره��م   )38،224.50( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رق��م)59240 / خ�شو�شى/N / دبي ( من نوع ) هيوند�ي تو�شان  _ 
قبل  من  ل�شاحلكم  و�ملمولة  �أبي�س(_   ( لون   _  )  2017( موديل   ) ��شتي�شن 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/33388 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 
�ملنذر �إليه : تينا �شاودهاري   .

نتيجة  دره��م   )53،964.17( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
 OCTAVIA �دبي ( من نوع ) �شكود / M/ل�شيارة رقم)86385 / خ�شو�شى�
�أ�شود(_ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل  _ �شالون ( موديل )2017 ( _ لون ) 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/33395 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 
�ملنذر �إليه : هاين �شنوده .

نتيجة  دره��م   )39،930.61( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
�ل�شيارة رقم)68814 / خ�شو�شى/3/ �ل�شارقة ( من نوع ) ني�شان �لتيما 2.5 _ 
�أبي�س لوؤلوؤي(_ و�ملمولة ل�شاحلكم من  �شالون ( موديل )2016 ( _ لون ) 

قبل �ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/33394 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 
�ملنذر �إليه : و�ئل ح�شنى طه عطيه   .

نتيجة  دره��م   )79،663.07( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
 PRADO دبي ( من نوع ) تويوتا / T/ل�شيارة رق��م)51941 / خ�شو�شى�
_ ��شتي�شن ( موديل )2014 ( _ لون ) ف�شي(_ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل 

�ملنذر مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/33390 (

�ملنذر :  بنك �أبوظبي �لتجاري �س.م.ع. 
�ملنذر �إليه : عبد�لرز�ق باتييام �شريي عبد�لرحمن.

نتيجة  دره��م   )19،390.36( وق��درة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�لإخالل ب�شد�د �لأق�شاط �ل�شهرية �ملتعلقة بعقد �لبيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
�أ�شبوع من تاريخ �لن�شر و�إل �شي�شطر �ملنذر لتخاذ �لإج��ر�ء�ت �لتنفيذية على 
ياري�س  _  تويوتا   ( ن��وع  م��ن   ) دب��ي   /  S/خ�شو�شى / رق����م)76169  �ل�شيارة 
�شالون ( موديل )2015 ( _ لون ) �أبي�س(_ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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اعالن للح�شور امام مدير ادارة الدعوى مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية بالن�شر 

 يف الدعوى رقم 2019/2313 مدين جزئي 
بناء على طلب مكتب �د�رة �لدعوى يف حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية

�ىل �ملدعى عليه/ �شامح فرج �هلل حممد �حمد - م�شري �جلن�شية 
�قام �ملدعي/بنك م�شر - بنك �لقاهرة �شابقا 

�لدعوى رقم )2019/2313( مدين جزئي عجمان 
ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره )126332.20( دره��م وفائدة  �ل��ز�م �ملدعي عليه بان   : �ملو�شوع 

�لتاخري مببلغ 10% و�لر�شوم و�مل�شروفات. 
 �نت مكلف باحل�شور �مام مدير �د�رة �لدعوى مبحكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية يوم 
�لثنني  �ملو�فق 2020/1/13 �ل�شاعة:9:30 �شباحا �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي 
�ملذكور  �لدعوى  يف  للنظر  وذل��ك  �مل�شتند�ت  كافة  بها  مرفقا  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة 

رقمها �عاله بو�شفك �ملدعي عليه  - حرر بتاريخ : 2020/1/6
 مكتب ادارة الدعوى
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 2020/166
�ملنذر : بنك م�شر )فرع �ل�شارقة( 

بوكالة �ملحامي/خليفة بن هويدن �لكتبي   
�ملنذر �ليه /  �ل�شيدة/جنالء حممد حممد �أبوقورة  

بهذ� ن�شدر لكم هذ� �لنذ�ر ل�شد�د �ملبلغ �ملر�شد على ذمتك وقدره )600( درهم 
عن كل �شنة منذ تاريخ:2008/7/1 مع �لفو�ئد �ملرتبة عليه حتى تاريخ �ل�شد�د 
�لتام كما نخطركم باحل�شور لفتح �خلز�نة و�فر�غ حمتوياتها ومنهلكم 15 يوم من 
تاريخ ن�شر هذ� �لنذ�ر ل�شد�د �ملبلغ �مل�شتحق و�حل�شور و�ل �شنمار�س حقوقنا يف 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �مام �ملحاكم يف �لدولة.
الكاتب العدل   

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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املال والأعمال

�لإمار�ت تزهو مب�ساريع �ملدن �مل�ستد�مة 
�أكر كفاءة. وتلتزم �ملدينة بتحقيق متطلبات ت�شنيف “3 لآلئ” كحد 
لرنامج  �لتابع  للمباين  �للوؤلوؤ  بدرجات  �لتقييم  نظام  مبوجب  �أدن��ى 
 4“ ت�شنيف  حتقيق  �ملدينة  ت�شتهدف  كما  �أب��وظ��ب��ي،  يف  “��شتد�مة” 
�حلد�ئق  ت�شمل  و�لتي  �لعامة،  للمر�فق  بالن�شبة  �أدن��ى  كحد  لآىلء” 
و�مل��ج��م��ع��ات �ل��ت��ج��اري��ة و�ل��ط��رق��ات، وذل���ك مت��ا���ش��ي��اً م��ع ن��ظ��ام �لتقييم 
“��شتد�مة«. ومت  بدرجات �للوؤلوؤ للمجتمعات �ل�شكنية �لتابع لرنامج 
منخف�س  �أ�شمنت  با�شتخد�م  م�شدر  مدينة  يف  �مل��ب��اين  جميع  ت�شييد 
 90 ن�شبته  تبلغ  ت��دوي��ره، حيث  �مل��ع��اد  �لأمل��ن��ي��وم  �إىل  �إ�شافة  �ل��ك��رب��ون، 
��شتهالك  م��ن  للحد  م�شممة  وجميعها  �مل�شتخدم،  �لأمل��ن��ي��وم  م��ن   %
��شتهالك  م��ع  مقارنة  �لأق���ل  على   40% تبلغ  بن�شبة  و�مل��ي��اه  �لطاقة 
“نظام  �أبوظبي، كما متت مر�عاة معايري  �لعادية د�خل مدينة  �ملباين 
�لأ�شا�شية  و�ملعايري   LEED و�لبيئة«  �لطاقة  ت�شميمات  يف  �لريادة 

•• اأبوظبي-وام: 

تزهو دولة �لإمار�ت مبجموعة من م�شاريع �ملدن �مل�شتد�مة �لتي باتت 
وت�شخري  �لبيئة  على  �ملحافظة  جم��ال  يف  ر�ئ���د�  عامليا  من��وذج��ا  متثل 
حلول �لطاقة �ملتجددة يف خمتلف مر�حل �لت�شميم و�لت�شييد. وت�شهد 
�لإمار�ت تو�شعا ملحوظا يف بناء وت�شييد �ملدن �مل�شتد�مة وذلك متا�شيا 
م�شتد�مة  بيئة  حتقيق  يف   2021 �لوطنية  �لأج��ن��دة  م�شتهدفات  مع 
�لعتماد  وزي��ادة  �ملائية  �مل��و�رد  و�ملحافظة على  �لهو�ء  ج��ودة  من حيث 
�نعقاد  ومبنا�شبة  �خل�شر�ء.  �لتنمية  وتطبيق  �لنظيفة  �لطاقة  على 
فعاليات �أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة 2020 �لذي ينطلق �ليوم �ل�شبت، 
ت�شتعر�س وكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” يف �لتقرير �لتايل �أبرز م�شاريع 
�أبوظبي قائمة  . وتت�شدر مدينة م�شدر يف  �مل�شتد�مة يف �لدولة  �ملدن 
�ملجمعات �لعمر�نية �لأكر ��شتد�مة على م�شتوى �لعامل، حيث تعتمد 
�ملدينة نهج �لت�شميم �لعمر�ين �لذكي و�لفعال، و�لذي يظهر �إمكانية 
نحو  على  �حل�شرية  �ملجمعات  �شمن  �ل�شكانية  �لكثافة  م��ع  �لتعامل 

�إذ تر�عي �جلو�نب �لجتماعية و�لبيئية و�لقت�شادية، لتوفر لقاطنيها 
�نبعاثات �لكربون .. وت�شغل �ملدينة  حياة �شحية م�شتد�مة خالية من 
�شكنية  وح��د�ت  »دب��ي لن��د«، وحتت�شن  يف منطقة  46 هكتار�ً  م�شاحة 

ومر�فق ل متلك �أي تاأثري �شلبي على �لبيئة.
وتعتمد �ملدينة مفهوماً فريد�ً يج�شد مالمح �لعي�س �مل�شتد�م، من خالل 
م�شاكن عالية �لكفاءة من ناحية ��شتهالك �لطاقة، كما �أنها تنتج كامل 
�حتياجاتها من �لطاقة، ول تتطلب �أي �شيانة، ف�شاًل عن توفري ر�شوم 
خدمة خمف�شة. وتعمل �إمارة دبي على بناء مدينة م�شتد�مة يف منطقة 
�لروية على طول طريق دبي-�لعني �لتي �شوف ي�شاعد ت�شميمها، �ملنفذ 
و�إنتاج  �لكهرباء  ��شتهالك  تقليل  على  �ل�شحر�ء،  يف  وردة  هيئة  على 
“�ك�شبو  �أبرز م�شاهد  �أحد  �ل�شتد�مة  �ملتجددة حمليا. ومتثل  �لطاقة 
هذ�  يف  �مل�شتخدمة  �لكهرباء  ن�شف  �ن��ت��اج  �شيتم  حيث   ”2020 دب��ي 
يولد  �لطاقة  ون�شف هذه  �لعاملي من م�شادر طاقة متجددة،  �حلدث 
�لد�ئمة  �لإن�شاء�ت  �مل�شتخدمة يف  للمو�د  بالن�شبة  �أما  نف�شه،  �ملوقع  يف 

باملوقع فمعظمها �شيتم �إعادة ��شتخد�مه يف �إن�شاء �لبنية �لتحتية.

��شتد�مة  �أد�ء  لت�شنيف  �مل�شتخدمة  �ل��ل��وؤل��وؤ  ب��درج��ات  �لتقييم  لنظام 
�أبوظبي  جمل�س  ��شتحدثه  �ل��ذي  “��شتد�مة”  برنامج  �شمن  �ملباين 
للطاقة  �لدولية  للوكالة  �لرئي�شي  �ملقر  ويعد  �لعمر�ين.  للتخطيط 
�ملتجددة /�آيرينا/ �لذي ت�شت�شيفه مدينة م�شدر وميتد على م�شاحة 
يعتمد على نظام  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أول مبنى يف  32،064 مر مربع، 
�ملباين  ��شتد�مة  �أد�ء  لت�شنيف  �مل�شتخدمة  �ل��ل��وؤل��وؤ  ب��درج��ات  �لتقييم 
�إد�رة  �ملبتكر و�أنظمة  حيث يتيح �لت�شميم  “��شتد�مة”،  �شمن برنامج 
�لطاقة �لذكية يف �ملبنى تقليل ��شتهالك �لطاقة بن�شبة 64? مقارنة 
مع �ملباين �ملكتبية �لعادية يف مدينة �أبوظبي. ويف دبي تعتر » �ملدينة 
�مل�شتد�مة « �أول جمتمع م�شتد�م بالكامل يف �لعامل، و�أول م�شروع ينتج 
�شكني  جمتمع  �أ�شعد  ليكون  �ملنطقة،  يف  �لطاقة  من  �حتياجاته  كامل 
�لعقار�ت،  عامل  يف  جديدة  حقبة  �مل�شتد�مة«  »�ملدينة  وجت�شد  دب��ي.  يف 

ر�سوم تر�مب كلفت �ل�سركات �لأمريكية 46 مليار دولر

�حتجاجات يف �أ�سرت�ليا لتغيري �سيا�سة مكافحة تغري �ملناخ 

خالل منتدى »م�شرعي �شيا�شات الطاقة املتجددة 2020« املنعقد باأبوظبي 

�سقر غبا�س: �لإمار�ت تو��سل دورها �لر�ئد يف تعزيز �لتنمية
 �مل�ستد�مة و�لتحول �لإيجابي يف قطاع �لطاقة حمليا و�إقليميا وعامليا

•• وا�صنطن-رويرتز:

�لتجارة  ل����وز�رة  ب��ي��ان��ات  حتليل  يفيد 
�لأمريكية �أن �لر�شوم �جلمركية �لتي 
فر�شها �لرئي�س دونالد تر�مب لإعادة 
للوليات  �لتجارية  �ل��ع��الق��ات  هيكلة 
�لأمريكية  �ل�����ش��رك��ات  كلفت  �مل��ت��ح��دة، 
46 مليار دولر منذ فر�ير”�شباط” 
�لأمريكية  �ل�����ش��ادر�ت  و�أن   ،2016
�لتي �شملتها ر�شوم �نتقامية، تر�جعت 
بارترن�شب  تر�جعاً حاد�ً. وقالت تريد 
ح�شبت  �لتي  �ل�شت�شارية،  ورل��دو�ي��د 
�عتماد�ً  ل��ل��ر���ش��وم  �ل��ر�ك��م��ي��ة  �لكلفة 
ع��ل��ى �أح�����دث �ل��ب��ي��ان��ات �مل��ت��اح��ة حتى 
 ،2019 �لثاين”  نوفمر”ت�شرين 
�لتكاليف،  تلك  من  �لأ�شد  ن�شيب  �إن 
من  ي��ن��ب��ع  دولر،  م��ل��ي��ار   37 ح����و�يل 
�ل���ر����ش���وم �مل���ف���رو����ش���ة ع��ل��ى �ل�������و�رد�ت 
�شادر�ت  تر�جعت  �ل�شني.  من  �لآتية 
�شملتها  �ل���ت���ي  �لأم���ري���ك���ي���ة  �ل�����ش��ل��ع 
ر����ش���وم �ن��ت��ق��ام��ي��ة م���ن �ل�����ش��ني ودول 
حتى  ���ش��ه��ر�ً  �ل�12  يف   23% �أخ����رى 
�ملا�شي،  �لثاين”  نوفمر”ت�شرين 
مقارنة مع 2017، قبل بد�ية فر�س 
�لتحليل.  يظهر  م��ا  ح�شب  �ل��ر���ش��وم، 
وقال نائب رئي�س تريد بارترن�شب يف 

•• �صيدين-رويرتز

�إىل  �لأ����ش���ر�ل���ي���ني  �آلف  خ����رج 
لالحتجاج  �لأول  �أم�س  �ل�شو�رع 
على تقاع�س �حلكومة جتاه تغري 
�لغابات  حر�ئق  �جتياح  مع  �ملناخ 
م�����ش��اح��ات ك��ب��رية م��ن �ل��ب��ل��د مما 
ويلوث  �ل����ري����ة  �حل����ي����اة  ي���ه���دد 

�لهو�ء.
�لغابات  �أزم����ة ح��ر�ئ��ق  و�أ���ش��اف��ت 
حكومة  تو�جهه  �ل���ذي  لل�شغط 
�شكوت  ب���رئ���ا����ش���ة  �مل���ح���اف���ظ���ني 
�أجل  من  �ملزيد  لفعل  موري�شون 
مكافحة تغري �ملناخ بعدما خففت 
باتفاقية  �ل��ت��ز�م��ه��ا  �أ����ش���ر�ل���ي���ا 

باري�س للمناخ.
وجاءت �حتجاجات �جلمعة بينما 
�ألف   250 نحو  �ل�شلطات  حتث 

تر�جع �سادر�ت �أملانيا 
لإير�ن �إىل �لن�سف

 •• برلني-رويرتز

�أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات �أول��ي��ة م��ن مكتب 
تر�جع  �أم�س  �لأمل��اين  �لإح�شاء�ت 
�لن�شف  �إي��ر�ن  �إىل  �أملانيا  �شادر�ت 
تقريبا يف �لأحد ع�شر �شهر� �لأوىل 
�لفرة  م��ع  م��ق��ارن��ة   2019 م��ن 
ذ�ت���ه���ا م���ن �ل���ع���ام �ل�����ش��اب��ق ب�شبب 
�لوليات  تفر�شها  �لتي  �لعقوبات 
�ملتحدة. وبني يناير- كانون �لثاين 
ونوفمر- ت�شرين �لثاين 2019، 
�إىل  �لأمل��ان��ي��ة  �ل�شحنات  ت��ر�ج��ع��ت 
حو�يل  �إىل  ب��امل��ئ��ة   48.2 �إي�����ر�ن 
مليار   1.44( ي���ورو  مليار   1.3
ت�شتورد  ل���الأرق���ام.  وف��ق��ا  دولر(، 
�لآلت  بالأ�شا�س  �أملانيا  من  �إي��ر�ن 
و�لأغذية  �ل��ك��ي��م��اوي��ة  و�مل��ن��ت��ج��ات 

و�لأدوية.

مل�����ش��اه��اة �شفر�ت  ي��ك��ف��ي  حم����ددة مب��ا 
ثم  �ل�شلع،  بفئات  �جلمركية  �لر�شوم 
تفككها لكل ولي��ة على ح��دة. و�أجرت 
“�لر�شوم  موؤ�ش�شة  ل�شالح  �لتحليل 
لأكر  �لتحالف  �لوطن”،  قلب  توؤذي 
و�ئتالف  ���ش��رك��ات  �حت����اد   150 م���ن 
�حلرة«.  �ل��ت��ج��ارة  ل�شالح  “مز�رعني 
�ل�شلع  “�شادر�ت  �إن  �أن���ت���وين،  وق����ال 
�نتقامية  لر�شوم  �خلا�شعة  �لأمريكية 
�ل�12  يف   26% تر�جعت  �ل�شني  يف 
نوفمر”ت�شرين  �مل��ن��ت��ه��ي��ة  ����ش���ه���ر�ً 
�لثاين” �ملا�شي، مقارنة مع 2017، 
�لتي  �ل�����ش��ل��ع  ����ش���ادر�ت  ز�دت  ح���ني  يف 
ل ت��و�ج��ه م��ث��ل ت��ل��ك �ل��ر���ش��وم 10% 
�أن  و�أ���ش��اف   .2017 م�شتويات  ع��ن 
�رتفع  �لأمريكية  �ل�����ش��ادر�ت  �إج��م��ايل 
�لر�شوم  ل��ك��ن   ،2017 م���ع  م��ق��ارن��ًة 
�لنتقامية كبحت �لنمو يف 2018 يف 
حني �نخف�شت �ل�شادر�ت يف 2019. 
تعاود  �أن  �مل��ت��وق��ع  م���ن  “كان  وق�����ال: 
يحدث  مل  ذل��ك  لكن  �لنمو،  �ل��ت��ج��ارة 
�ل�����ش��ت��ة �لأخ��������رية.. يثري  يف �لأ����ش���ه���ر 
�ل�شادر�ت  جميع  ع��ن  ت�����ش��اوؤلت  ذل��ك 
�لأخ���رى �ل��ت��ي ت��ر�ج��ع��ت. ل ي��وج��د ما 
ي�شمن �نتعا�س تلك �ملبيعات �إذ�  ز�لت 

�لر�شوم �لنتقامية«.

�لثاين”  نوفمر”ت�شرين  يف  �أع����و�م 
بارترن�شب  ت��ري��د  وت�شتخدم  �مل��ا���ش��ي. 
�مل��ع��دل��ة يف �شوء  �ل��ب��ي��ان��ات �خل����ام، ل 
تكون  و�ل����ت����ي  �مل���و����ش���م���ي���ة،  �ل���ع���و�م���ل 

�ملو�شمية  �ل��ع��و�م��ل  ���ش��وء  يف  �مل��ع��دل��ة 
تقل�س  �ل����ث����الث����اء،  ي�����وم  و�ل���������ش����ادرة 
�لأمريكي  �ل��ت��ج��اري  �ل��ع��ج��ز  �إج��م��ايل 
 3 �أك�����ر م���ن  �أدن������ى م�����ش��ت��وى يف  �إىل 

عندما  “حتى  �أن��ت��وين:  د�ن  و��شنطن 
ز�ل���ت �ل��ر���ش��وم �لن��ت��ق��ام��ي��ة، ف���اإن تلك 
�ل�������ش���ادر�ت مل ت��ن��ت��ع�����س«. و�أظ���ه���رت 
�لأمريكية  �ل���ت���ج���ارة  وز�رة  ب���ي���ان���ات 

ل��ك��ن م���وري�������ش���ون رف�������س م����ر�ر� 
تفعل  ل  باأن حكومته  �لنتقاد�ت 

ما يكفي.
 وق������ال �أم���������س �جل���م���ع���ة لإذ�ع������ة 
�إن�����ه من  ���ش��ي��دين  2 ج���ي.ب���ي يف 
�ل��ن��ا���س بني  ي��خ��ل��ط  �أن  �مل��ح��ب��ط 
�أزم����ة ح��ر�ئ��ق �ل��غ��اب��ات و�أه����د�ف 

�أ�شر�ليا خلف�س �لنبعاثات.
�أه��د�ف��ا تدمر  “ل نريد  و�أ���ش��اف 
فر�س �لعمل وتدمر �لقت�شاد... 
وهو ما لن يغري حقيقة �أن هناك 
ح���ر�ئ���ق غ���اب���ات �أو م���ا ���ش��اب��ه يف 

�أ�شر�ليا«.
�جلمعة  �ح���ت���ج���اج���ات  و�أث����������ارت 
�نتقاد�ت حيث قال رئي�س د�نييل 
�إن  �آن��دروز وزر�ء ولي��ة فيكتوريا 
و�شتت�شبب  مالئم  غ��ري  توقيتها 

يف ت�شتيت مو�رد �ل�شرطة.

منازلهم  م���غ���ادرة  ع��ل��ى  ���ش��خ�����س 
وتعد دعما ع�شكريا حيث �أججت 
درجات �حلر�رة �ملرتفعة و�لرياح 
حر�ئق �لغابات على طول �ل�شاحل 

�ل�شرقي.
�ل�شو�رع  يف  �مل��ح��ت��ج��ون  وجت��م��ع 
وهتفو�  ����ش���ي���دين  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ة 
�أن  ي��ج��ب  م���وري�������ش���ون  “�شكوت 
لفتات  �آخ����رون  وح��م��ل  يرحل” 
خطة  ي���وج���د  “ل  ع��ل��ي��ه��ا  ُك���ت���ب 
من  و”�نقذونا  للمناخ”  بديلة 

�جلحيم«.
كانبري�  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ���ش��ه��دت  ك��م��ا 
مماثلة  �ح��ت��ج��اج��ات  وم���ل���ب���ورن 
حيث تدهورت جودة �لهو�ء ب�شدة 
�ملدينتان  ل��ت�����ش��ب��ح  �ل�����ش��ه��ر  ه����ذ� 
�شمن �أكر �لأماكن تلوثا للهو�ء 

يف �لعامل.

�لنعيمي  ع��ل��ي  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل 
ومرو�ن  �لك�شف  حممد  و�شعادة 
ثنية  ب��ن  وم���رمي  �مل��ه��ريي  عبيد 
وع������ف������ر�ء ب�����ن ه����ن����دي �أع�������ش���اء 
�مل���ج���ل�������س �ل����وط����ن����ي �لحت��������ادي 
�لنعيمي  عمر  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة 
�لوطني  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني 

�لحتادي 

بارون  جابريال  ومعايل  و�لبيئة 
�لدويل  �لرملاين  �لحتاد  رئي�شة 
وم��ع��ايل رئي�س ب��رمل��ان �لك���و�دور 
مدير  ك��ام��ري�  ل  وفر�ن�شي�شكو 
�لطاقة  �يرينا ومعايل وزير  عام 
وبح�شور  لك�شمبورج  بجمهورية 
�شفرية  نو�ل �حلو�شني  �لدكتورة 
وبح�شور  �ي��ري��ن��ا  ل���دي  �ل���دول���ة 

•• اأبوظبي-الفجر:

رئي�س  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  �أك���د 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي �أن 
دول����ة �لإم�������ار�ت ت��و����ش��ل دوره���ا 
�لتنمية  ت����ع����زي����ز  يف  �ل������ر�ئ������د 
�مل�شتد�مة و�إحد�ث حتول �إيجابي 
يف قطاع �لطاقة حملياً و�إقليمياً 

وعاملياً..
ح�شد  يف  ج���ه���وده���ا  وت�������ش���ت���م���ر   
�ملجتمع �لدويل وحتفيز �لتعاون 
�مل�������ش���رك �ن���ط���الق���اً م���ن دوره����ا 
�مل����ح����وري وم��ك��ان��ت��ه��ا �مل���ه���م���ة يف 
و�لطاقة  �ل����ش���ت���د�م���ة  جم�����الت 

�ملتجددة.
�شباح  معاليه  كلمة  يف  ذلك  جاء 
“ُم�شرعي  م��ن��ت��دى  �أم�����ام  �أم�������س 

�لنظيفة بحلول عام 2050. 
�ن دول����ة  ع���ل���ى  م���ع���ال���ي���ه  و�أك��������د 
تطوير  يف  ���ش��اه��م��ت  �لإم���������ار�ت 
�مل�شاريع عاملية �مل�شتوى  عدد من 
�يل  م�������ش���ري�  خم��ت��ل��ف��ة،  دول  يف 
�ل����دور �ل���ذي ي��ق��وم ���ش��ن��دوق �أبو 
تخ�شي�س  م���ن  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  ظ��ب��ي 
كم�شاعد�ت  �ل�����دولر�ت  م��الي��ني 
مع  �لتعاون  مبادرة  عر  تنموية 
�لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة 
تلك  ���ش��اه��م��ت  ح��ي��ث  “�آيرينا”، 
�ل��ي��وم يف حت�شني  �مل�����ش��اري��ع حتى 
ح���ي���اة �مل����الي����ني م����ن �ل���ن���ا����س يف 
و�لتي  �مل�شتفيدة  �لنامية  �ل��دول 

تعد يف �أم�س �حلاجة �إليها.
�مل���ن���ت���دى م���ع���ايل ثاين   ح�����ش��ر 
�ملناخي  �ل��ت��غ��ري  وزي����ر  �ل���زي���ودي 

����ش���ي���ا����ش���ات �ل����ط����اق����ة �مل���ت���ج���ددة 
�لوكالُة  تنظمه  �لذي   ،”2020
�ل����دول����ي����ة ل���ل���ط���اق���ة �مل���ت���ج���ددة 
�جلمعية  �أعمال  �شمن  )�آيرينا( 
للوكالة  �ل���ع���ا����ش���رة  �ل��ع��م��وم��ي��ة 
���ش��ان��ت ري��ج��ي�����س جزيرة  ب��ف��ن��دق 

�ل�شعديات �أبوظبي.
�ملنتدى  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���ار 
ميثُل فر�شًة كبريًة لتاأكيد وجهة 
و�مل�شرعني  �ل���رمل���ان���ي���ني  ن���ظ���ر 
ومناق�شة  �ل�����ش��وء  ت�شليط  جت��اه 
بتحول  �ملتعلقة  �ملهمة  �لق�شايا 
ت�����ش��ه��ده��ا جميع  �ل���ت���ي  �ل���ط���اق���ة 
بتبادل  و�ملتعلقة  �ل��ع��امل،  ب��ل��د�ن 
�خلر�ت وحلول �لطاقة �ملتجددة 
�لبلد�ن  متكني  �شاأنها  م��ن  �لتي 
�ملحلية  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  تلبية  م��ن 

�ملتجددة م�شدر�ً مهماً وم�شتد�ماً 
وتوظيفه  �����ش���ت���غ���الل���ه  ع���ل���ي���ن���ا 
و�شع  خالل  من  �لأمثل  بال�شكل 
و�لأدو�ت  و�لت�شريعات  �ل�شيا�شات 
�نت�شاره  وت��رية  لت�شريع  �لالزمة 
 ، �ل��ع��امل  دول  خمتلف  يف  وتبنيه 
�ل�شباب  قطاعات  بني  وخ�شو�شا 
�ن  �يل  لفتا  بامل�شتقبل،  �ل��و�ع��د 
�أ�شبحت ر�فد�ً  �ملتجددة   �لطاقة 
ن���وع���ي���ة حياة  ل��ت��ح�����ش��ني  م���ه���م���اً 
�شمان  خ�����الل  م����ن  �مل��ج��ت��م��ع��ات 
و�شول كافة �لأفر�د مل�شادر طاقة 
م��وث��وق��ة وم�����ش��ت��د�م��ة، ه���ذ� �إىل 
جانب ما توفره م�شاريع �لطاقة 
�ملتجددة من فر�س عمل وفر�س 
�جتماعية  �آث���ار  ذ�ت  ��شتثمارية 

وبيئية مهمة.

و�لإقليمية و�لدولية من م�شادر 
طاقة نظيفة.

و�أكد معاليه على �لدور �ملحوري 
�لذي ُي�شارك به �ملجل�س �لوطني 
�لحت���ادي يف دول��ة �لإم���ار�ت، مع 
�حلكومية،  �جل����ه����ات  خم���ت���ل���ف 
�لقانونية  �ل���ب���ي���ئ���ة  ت����وف����ري  يف 
�ل�شر�كات  ل��ت��ح��ف��ي��ز  �ل����الزم����ة 
و�لأن�����ش��ط��ة و�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت �لتي 
قيام  يف  مبا�شرة  م�شاهمًة  ُت�شهم 
وتطوير م�شاريع �لطاقة �ملتجددة 
من  وذل���ك  ��شتد�متها،  و���ش��م��ان 
و�لأطر  �لت�شريعات  و�شع  خالل 
هذ�  يف  �مل���ط���ل���وب���ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
م�شادر  �ن   �يل  م�شري�  �ل�����ش��اأن. 
�ملحورية  �لق�شايا  م��ن  �ل��ط��اق��ة 
�لطاقة  وتعد  �حلا�شر،  وقتنا  يف 

�شمان  �ن  �يل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ�����ش����ار 
لالأجيال  م�������ش���ت���د�م  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لعمل  �يل  ي���ح���ت���اج  �ل����ق����ادم����ة 
�لالزمة  �جلهود  وب��ذل  �مل�شرك 
�ن  ع��ل��ى  م���وؤك���د�  ذل����ك،  لتحقيق 
�لروؤى  وبف�شل  �لإم����ار�ت،  دول��ة 
�لر�شيدة  لقيادها  �ل�شت�شر�فية 
للم�شتقبل،  �لدقيقة  وق��ر�ءت��ه��ا 
�لع�شر  �ل�����ش��ن��و�ت  خ����الل  ق��ام��ت 
عدد  بتنفيذ  قبلها  وم��ا  �ملا�شية 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  م�����ش��اري��ع  م��ن 
متا�شياً مع ��شر�تيجية �لإمار�ت 
�إىل  �ل��ر�م��ي��ة   ،2050 ل��ل��ط��اق��ة 
حتقيق �لتو�زن بني �إنتاج �لطاقة 
مزيج  وت����ن����وي����ع  و�����ش���ت���ه���الك���ه���ا 
�إىل  للو�شول  �ل��دول��ة  يف  �لطاقة 
�مل��ائ��ة م��ن �لطاقة  50 يف  ه��دف 

وكالة �لطاقة: �لطلب �لهندي على �لنفط �سيتجاوز �ل�سني
و�ل�شبابية  �ملعرو�س  تعطيالت  خماطر  على  �نك�شافا 

�جليو�شيا�شية وتقلبات �أ�شعار �لنفط.«
هذ�  للرميل  دولر�   70 برنت  خ��ام  �أ�شعار  وجت���اوزت 
بال�شرق  �لتوتر�ت �جليو�شيا�شية  �لأ�شبوع بفعل تنامي 
�لأو�شط، مما �شغط على �لأ�شو�ق �لنا�شئة مثل �لهند. 
�إم��د�د�ت نفط �ل�شرق  ونيودلهي �شديدة �لعتماد على 
�لأو�شط، �شاأنها �شاأن نظر�ئها �لآ�شيويني، و�لعر�ق �أكر 

مورد للخام لها.
ت�شتورد �لهند، ثالث �أكر م�شتهلك للنفط يف �لعامل بعد 
�حتياجاتها  من  باملئة   80 �ملتحدة،  و�لوليات  �ل�شني 
عر  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  م��ن  باملئة   65 منها  �لنفطية، 

م�شيق هرمز، ح�شبما ذكرته وكالة �لطاقة.
�لحتياطيات  �ل�شحب من  تن�شق  �لتي  �لوكالة،  وقالت 
�أوقات  يف  �ملتقدمة  ل��ل��دول  �ل�شر�تيجية  �لبرولية 

�لطو�رئ، �إن من �ملهم �أن تتو�شع �لهند يف خمزوناتها.
�لهند ر�بع �أكر مكرر للنفط يف �لعامل وم�شدر �شاف 
للوقود �ملكرر، ل�شيما �لبنزين و�لديزل. وتعتزم زيادة 
برميل  ماليني  ثمانية  حو�يل  �إىل  �لتكريرية  طاقتها 
يوميا بحلول 2025 من نحو خم�شة ماليني برميل 
�لدولية  �لطاقة  وكالة  لكن  �حل��ايل.  �لوقت  يف  يوميا 
5.7 مليون  �إىل  �لهندية  �لتكرير  �رتفاع طاقة  تتوقع 
برميل يوميا بحلول 2024، مما يجعل “�لهند �شوقا 

مغرية جد� ل�شتثمار�ت �مل�شايف«.

 •• نيودلهي-مومباي-رويرتز

قالت وكالة �لطاقة �لدولية �أم�س �إن منو طلب �لهند 
�لعقد،  منت�شف  بحلول  �ل�شني  �شيتجاوز  �لنفط  على 
�مل�����ش��ايف لكن  ����ش��ت��ث��م��ار�ت  مل��زي��د م��ن  �لبلد  مم��ا ير�شح 
�إم����د�د�ت  تعطل  خم��اط��ر  ع��ل��ى  �نك�شافا  �أك���ر  يجعله 

�ل�شرق �لأو�شط.
�أن يبلغ �لطلب �لهندي  �إن من �ملتوقع  وقالت �لوكالة 
على �لنفط �شتة ماليني برميل يوميا بحلول 2024 
من  لكن   ،2017 يف  يوميا  برميل  مليون   4.4 م��ن 
زي���ادة طفيفة  �ملحلي  �لإن��ت��اج  ي��زي��د  �أن  �أي�����ش��ا  �مل��ت��وق��ع 

فح�شب، مما �شيزيد �لعتماد على و�رد�ت �خلام.
وقال فاحت بريول، �ملدير �لتنفيذي لوكالة �لطاقة، يف 
بال  رئي�شا  حمركا  �لهند  “نرى  ل��روي��رز  ت�شريحات 
منو  �أن  �أ�شاف  �لنفط،” لكنه  على  �لطلب  لنمو  ري��ب 
تباطوؤ  م��ع  مت�شيا  قليال،  يتباطاأ  ق��د  نيودلهي  طلب 

�لنمو �لقت�شادي �لعاملي.
ومن �ملرجح �أن ير�جع منو �لطلب �ل�شيني قليال عن 
وكالة  لتقدير�ت  وفقا  �لعقد،  منت�شف  بحلول  �لهند 
�لطاقة �ملعلنة يف نوفمر ت�شرين �لثاين، لكن �لفجوة 

�شتزد�د تدريجيا بعد ذلك.
�لطاقة  �شيا�شات  عن  تقرير  يف  �لطاقة  وكالة  وقالت 
و�شيزد�د  م��ن��ك�����ش��ف  �ل���ه���ن���دي  “�لقت�شاد  �ل��ه��ن��دي��ة 
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املال والأعمال
�نطالق �لفعاليات �لتمهيدية للجمعية �لعامة ل� »�آيرينا« يف �أبوظبي

�أ�سهم �ليابان ترتفع مع حتول 
�لرتكيز لتفاق �لتجارة 

•• طوكيو-رويرتز

عالية  �لأ���ش��ول  على  �لطلب  زي���ادة  م��ع  �أم�����س  �ليابانية  �لأ���ش��ه��م  �رت��ف��ع��ت 
�لأو�شط  �ل�شرق  يف  �لدبلوما�شية  �ل��ت��وت��ر�ت  ب��ر�ج��ع  مدعومة  �ملخاطر، 
وباآمال �أن يعزز ما ي�شمى باتفاق �ملرحلة 1 �لتجاري بني �لوليات �ملتحدة 

و�ل�شني �أرباح �ل�شركات.
 23850.57 �إىل  باملئة   0.47 مرتفعا  �لقيا�شي  نيكي  �مل��وؤ���ش��ر  و�أغ��ل��ق 
�أحدث  عندما  �لتقلبات  من  �أ�شبوع  يف  باملئة   0.82 �ملوؤ�شر  و�شعد  نقطة. 
تقودها  �لتي  �ل��ق��و�ت  على  �ملا�شي  �لأرب��ع��اء  ي��وم  �إي���ر�ين  �شاروخي  هجوم 

�لوليات �ملتحدة يف �لعر�ق هزة باأ�شو�ق �ملال �لعاملية.
كان �لهجوم، �لذي �أعقب قتل �لوليات �ملتحدة قائد� ع�شكريا �إير�نيا كبري� 

�لأ�شبوع �ملا�شي، قد �أثار �ملخاوف من �شر�ع �أو�شع.
من  ك��ل  �أ���ش��ارت  �أن  بعد  �لعاملية  �لأ�شهم  �أ���ش��و�ق  ��شتقرت  م��ا  �شرعان  لكن 

�لوليات �ملتحدة و�إير�ن �إىل رغبة يف تفادي �حلرب.
�ملتحدة  �لوليات  �لتجارة بني  �تفاق  �إىل توقيع  �ل�شوق  من ثم عاد تركيز 
و�ل�شني لنزع فتيل حرب جتارية د�رت ل�شهور، وهو ما �شيقل�س �ملخاطر 

على توقعات �لقت�شاد �لعاملي.
و�لأ�شهم  �لأجنبي  �ل�شرف  ��شر�تيجية  مدير  ي��ام��اد�،  �شو�شوكي  وق��ال 
�ملخاطر  “بب�شاطة،  �ملالية،  ل���الأور�ق  �ليابان  لين�س  مرييل  يف  �ليابانية 

�جليو�شيا�شية ل يكون تاأثريها على �لأ�شو�ق �ملالية للمدى �لطويل.
�لتجارة،  �ملا�شي، مثل خالف  �لعام  �ملخاطر للتوقعات  »كانت هناك بع�س 
�ل��ع��ام. ل م��رر لبيع �لأ���ش��ول عالية  �لعو�مل غ��ري قائمة ه��ذ�  لكن ه��ذه 
�ملخاطر، وهو �شيء جيد لالأ�شهم. �أتوقع �أن يرتفع نيكي �إىل 25 �ألف نقطة 

بنهاية مار�س- �آذ�ر.«

•• دبي -وام:

ت�شارك هيئة كهرباء ومياه دبي “ 
ديو� “ ب�شفتها “ �شريك �لكفاءة 
“ يف �لدورة �لثالثة ع�شرة للقمة 
 2020 �مل�شتقبل  �لعاملية لطاقة 
�لفعاليات  �إح������دى  ت��ع��د  و�ل���ت���ي 
�أبوظبي  �أ�شبوع  �شمن  �لرئي�شة 

م����ع جميع  �ل���ه���ي���ئ���ة  وت����ت����ع����اون   
جلعل  و�لعاملية  �ملحلية  �جل��ه��ات 
�إمارة دبي منوذجا عامليا للطاقة 
�لأخ�شر  و�لق��ت�����ش��اد  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 
وحت��ق��ي��ق �ل����ش���ت���د�م���ة يف �مل���دن 
مبا  �حل�شرية  و�لبيئات  �لذكية 
ي��ع��زز م��ك��ان��ة دب����ي ع��ل��ى خارطة 

�ملدن �لذكية �مل�شتد�مة عامليا«.

مليار   31 حجمها  �شيولة  ل��دي��ه 
دولر و�إنه م�شتعد للتدخل لتاأمني 

�ل�شيولة �ملطلوبة لدى �مل�شارف.
�لعملة  ع��ل��ى  “�لطلب  و�أ�����ش����اف 
وم�شرف  ج���د�  م��رت��ف��ع  �ل��ورق��ي��ة 
�مل�شارف،  �أم��و�ل  يحتجز  ل  لبنان 
�لزبائن  م��ع  ت��ت��ع��اط��ى  و�مل�����ش��ارف 

بالطريقة �لتي تر�ها منا�شبة«.
وم�شى قائال “�لود�ئع يف �لقطاع 
حا�شر  و�مل��رك��زي  نة  موؤمرّ �مل�شريف 

لتاأمني �ل�شيولة للم�شارف«.
�لبنك  �ليوم  �نهيار.  “ما يف  وق��ال 
�أننا  و����ش��ح  ب�شكل  �أع��ل��ن  �مل��رك��زي 
�ملطلوبة  �ل�����ش��ي��ول��ة  �شنلبي  ن��ح��ن 
�أمر  وه���ذ�  بالعملتني  للم�شارف 

��شتثنائي �أن نلبي �أي�شا بالدولر.
�لذي  �ل��دولر  �أن  ��شرطنا  »�أكيد 
يجري  ل  ل���ل���م�������ش���ارف  ن���ع���ط���ي���ه 
ي�شبح  و�إل  �خل����ارج  �إىل  حت��وي��ل��ه 
�ح���ت���ي���اط���ي م�������ش���رف ل���ب���ن���ان كله 
ب��ال��ب��ن��وك �خل��ارج��ي��ة. ه���ذ� �لأمر 
�أن�����ه ل��ي�����س هناك  ي��ج��ع��ل��ن��ا ن���وؤك���د 

�إفال�س لأي م�شرف«.

�شركة  وت�شت�شيفها  لال�شتد�مة 
�أب���وظ���ب���ي ل���ط���اق���ة �مل�����ش��ت��ق��ب��ل “ 
م�شدر “ يف �لفرة من 13 �إىل 

16 يناير يف �أبوظبي.
����ش���ع���ي���د حممد  �����ش����ع����ادة  و�أك���������د 
�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  �لتنفيذي 
دب��ي ح��ر���س “ دي���و� “ على دعم 

•• بريوت-رويرتز

�ملركزي  لبنان  م�شرف  حاكم  قال 
�مل�������ش���ارف  �إن  ����ش���الم���ة  ري�����ا������س 
�إف��ال���ش��ا و�إن  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل ت��ع��اين 
بحاجة  �لبالد  لكن  �آمنة  �ل��ود�ئ��ع 
نف�شها  لن��ت��ز�ع  �خل��ارج��ي  للدعم 

من �لأزمة �لر�هنة.
و�شط  �شالمة   ت�شريحات  جت��يء 
�لثقة يف  �أزم��ة مالية عميقة هزت 
�لبنوك. ويو�جه لبنان نق�شا حاد� 
يف �لدولر و�أ�شو�أ �أو�شاع �قت�شادية 
منذ �حلرب �لأهلية �لتي د�رت من 

عام 1975 �إىل عام 1990.
وقال �شالمة  “�لعمل على تاأمني 
لي�س  للبنان  �لتمويل  ��شتمر�رية 
لدعم  بحاجة  ولبنان  �شهال،  �أم��ر� 

خارجي«.
�حلريري  ���ش��ع��د  ����ش��ت��ق��ال��ة  وم��ن��ذ 
 29 يف  �ل��������������وزر�ء  رئ����ا�����ش����ة  م������ن 
�أكتوبر- ت�شرين �لأول يف مو�جهة 
�ح��ت��ج��اج��ات غ���ري م�����ش��ب��وق��ة على 
لبنان  �أخ���ف���ق  �ل���ب���الد،  �ل��ن��خ��ب��ة يف 

�لهيئة  �أن  �إىل  �ل��ط��اي��ر  ول���ف���ت 
�لعاملية  �ل��ق��م��ة  ب���رع���اي���ة  ت��ل��ت��زم 
فيها  و�مل�شاركة  �مل�شتقبل  لطاقة 
م�شاعيها  م��ع  �ن�����ش��ج��ام��ا  ���ش��ن��وي��ا 
توجيهات  ل���ت���ن���ف���ي���ذ  �حل���ث���ي���ث���ة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 

�لوطنية  و�مل���ب���ادر�ت  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ل��ت��ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا ت��غ��ي��ري م�شهد 
�ملنطقة  يف  �ملتج�����ددة  �لطاق������ة 
وم�شتقبل  �أم���ن  مناق�ش�����ة  ع��ر 
و�كت�شاف  و����ش��ت��ع��ر����س  �ل��ط��اق��ة 
لتحديات  �مل���ب���ت���ك���رة  �حل�����ل�����ول 
�ل�شتد�مة �ملتنامية على م�شتوى 

�لعامل.

بتحقيق  “رعاه �هلل”  دبي  حاكم 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة و�لأج���ن���دة 
�لوطنية لروؤية �لإمار�ت 2021 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ب��ي��ئ��ة م�����ش��ت��د�م��ة من 
و�ملحافظة  �ل���ه���و�ء  ج����ودة  ح��ي��ث 
ع���ل���ى �مل�����������و�رد �مل����ائ����ي����ة وزي��������ادة 
�لنظيفة  �لطاقة  على  �لع��ت��م��اد 
�خل�شر�ء. �ل��ت��ن��م��ي��ة   وت��ط��ب��ي��ق 

لتها بريوت منذ فرة  �قت�شادية �أجرّ
طويلة و�أخفقت �أحيانا يف تنفيذها. 
وقال �شالمة �إن �لتمويل قد ياأتي 
من هوؤلء �ملانحني �لأجانب ودول 
�لتو��شل مع �شندوق  و�إن  �خلليج 
�لآن  حتى  يقت�شر  �ل���دويل  �لنقد 
على �لدعم �لفني. وتابع قائال �إن 

دفع  �أو  جديدة  حكومة  ت�شكيل  يف 
للح�شول  �مل��ط��ل��وب��ة  �لإ���ش��الح��ات 

على دعم خارجي.
بتقدمي  �لأجانب  �ملانحون  وتعهد 
11 مليار دولر لتمويل م�شروعات 
لكنهم   ،2018 ع�����ام  ل���ب���ن���ان  يف 
�إ�شالحات  تنفيذ  ذلك على  علقو� 

�لدولة �للبنانية مل جتر مفاو�شات 
ملعرفة  �ل��دويل  �لنقد  مع �شندوق 

�ل�شروط �لتي �شي�شعها.
و���ش��ع��ي��ا ل��ط��م��اأن��ة �مل���ودع���ني �لذين 
ت�شررو� من �لقيود �ل�شارمة على 
ر�أ�س �ملال منذ تفجر �لحتجاجات، 
�ملركزي  �مل�شرف  �إن  �شالمة  ق��ال 

كهرباء دبي » �سريك �لكفاءة « للقمة �لعاملية لطاقة �مل�ستقبل 2020

وعلى  و�لتكنولوجيا.   و�ل�شتثمار  �ملتجددة  �لطاقة  ب�شيا�شات  �ملتعلقة 
مد�ر �أيام هذ� �حلدث �شيتم عقد ثالثة �جتماعات وز�رية تغطي �لق�شايا 

�لأ�شا�شية �ملتعلقة بت�شريع وترية تبني م�شادر �لطاقة �مل�شتد�مة.
ويناق�س �لجتماع �لأول متويل �إجر�ء�ت مكافحة تغري �ملناخ بالتو�زي 
�لجتماع  يتناول  ح��ني  يف  �ملنا�شبة  و�لطاقة  �مل��ن��اخ  �شيا�شات  و�شع  م��ع 
�إز�لة �لكربون  �لثاين مو�شوع �لهيدروجني �لنظيف ودوره �ملحتمل يف 

من �لقطاعات �لتي ي�شعب نزع �لكربون منها مثل �لنقل و�ل�شناعة.
ذلك  على  ع��الوة  �لكهرومائية  �لطاقة  على  �لثالث  �لجتماع  وي��رك��ز 
�شيتم �لإعالن �أي�شاً عن �لبلد�ن �لتي مت �ختيارها �شمن �إطار �لدورة 
�لتمويلية �ل�شابعة ملبادرة متويل م�شروعات �لطاقة �ملتجددة بالتعاون 
بني �شندوق �أبوظبي للتنمية و�لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة و�شيتم 

�لتوقيع على ثالث �تفاقيات قرو�س يف هذ� �ل�شياق.

 1500 م��ن  �أك���ر  �ل��ع��ام��ة مب�����ش��ارك��ة  �أع��م��ال �جلمعية  �ل��ي��وم  وتفتتح 
�شخ�شية رفيعة �مل�شتوى من روؤ�شاء �حلكومات وقادة �ملنظمات �لدولية 

و�لإقليمية و�ملوؤ�ش�شات �ملالية و�شركات �لقطاع �خلا�س.
وقال فر�ن�شي�شكو ل كامري� مدير عام �لوكالة �لدولية للطاقة �ملتجددة 
“ �آيرينا” “ ب�شفتها �لوكالة �حلكومية �لأكر فاعلية يف دعم حتول 
ت�شريع م�شار  �إىل  �لعمومية  “ جمعيتها  “ �آيرينا  ت�شعى  �لطاقة  نظام 
هذ� �لتحول خالل �لعقد �ملقبل لبلوغ ع�شر جديد ي�شتطيع فيه �جلميع 
�حل�شول على �لطاقة وحتقيق �لنمو �لقت�شادي �مل�شتد�م و�مل�شاركة يف 

�لعمل �ملناخي.
ت�شريع  �إىل  بحاجة  ولكننا  �ل�شحيح  �لجت��اه  يف  ن�شري  “ �أننا  و�أ���ش��اف 
وترية �لتحول يف نظام �لطاقة بدرجة كبرية لتحقيق �لتنمية �لعاملية، 
موؤكد� �أن �جلمعية �لعمومية �لعا�شرة ت�شكل حلظة مهمة يف م�شار تطور 

�لأطر�ف  تعاون  �إىل  م�شى  وق��ت  �أي  من  �أك��ر  بحاجة  فنحن  �لوكالة 
نظام  لتحول  �لتخطيط  �شياق  يف  �مل���دى  بعيدة  ق����ر�ر�ت  و�شنع  ك��اف��ة 
�لطاقة �لعاملي ولدعم هذه �مل�شاعي �شتعمل �جلمعية �لعمومية �لعا�شرة 
�ل�شتثمار  �حتياجات  وتلبية  و�ل�شباب  �لن�شاء  م�شاركة  تفعيل  على 
منخف�س �لكربون ومناق�شة �شيا�شات �ملناخ و�لطاقة و��شتك�شاف خيار�ت 
�لتكنولوجيا �لنا�شئة للخروج بنتائج قابلة للتطبيق تدعم م�شار حتول 

نظام �لطاقة �لعاملي » .
وتنعقد �جلمعية �لعمومية �لعا�شرة يف مرحلة مهمة ت�شتدعي تكثيف 
�لجتماعية  �لحتياجات  تلبية  يف  �لعاملية  �لأه���د�ف  لتحقيق  �جلهود 

�لأ�شا�شية ومكافحة تغري �ملناخ وبناء نتائج �قت�شادية م�شتد�مة.
حتقيق  يف  �ملتجددة  للطاقة  �ملحورية  بامل�شاهمة  �لإدر�ك  تنامي  وم��ع 
�لعديد من �لأهد�ف �لتنموية �شيناق�س �مل�شاركون يف �لجتماع �لق�شايا 

•• اأبوظبي-وام: 

�لعا�شرة للوكالة  �لعامة  �لتمهيدية للجمعية  �لفعاليات  �أم�س  �نطلقت 
�لدولية للطاقة �ملتجددة “�آيرينا” قبيل �فتتاح �أعمالها �ليوم.

وت�شمنت فعاليات �أم�س عقد منتدى م�شرعي �شيا�شات �لطاقة �ملتجددة 
ولقاء رفيع �مل�شتوى حول �لعو�مل �جليو�شيا�شية لتحول نظام �لطاقة 
�لعاملي و�آخر حول ت�شريع وترية حتول نظام �لطاقة يف �لدول �جلزرية 

�ل�شغرية �لنامية.
كما يعقد منتدى �شباب �آيرينا �لأول �لذي يقام للمرة �لأوىل يف تاريخ 
خمتلف  من  لل�شباب  �لفر�شة  ويتيح  للوكالة  �لعامة  �جلمعية  �أعمال 
�لعاملية  �لطاقة  مباحثات  يف  ملمو�س  ب�شكل  للم�شاهمة  �لعامل  �أنحاء 

و�لطالع على �آخر �لتطور�ت يف قطاع �لطاقة �ملتجددة.

�لحتاد للطري�ن تطلق عرو�سًا باأ�سعار خا�سة �إىل وجهات �سياحية ر�ئدة

مركزي لبنان ينفي �إفال�س �مل�سارف ويطلب دعمًا

�حلكومة �لفرن�سية تك�سف م�سروع �إ�سالح نظام �لتقاعد 

�لأ�سرت�يل و�لنيوزيلندي يتاألقان مع عودة �ل�سهية للمخاطرة
�لأ�شبوع  �ملتحدة  و�لوليات  �ل�شني  �تفاق مرحلي بني 

�لقادم.«
 0.68755 �إىل  باملئة  ثلث  نحو  �لأ���ش��ر�يل  و�رت��ف��ع 
دولر �أمريكي لكن مكا�شبه جاءت حمدودة بفعل تنامي 
�لرهانات على خف�س �شعر �لفائدة يف فر�ير �شباط يف 
�أ�شابيع و�لتي تلقي  �شوء حر�ئق �لغابات �ملندلعة منذ 

بظالل كثيفة على �لقت�شاد عموما.
و�رتفع �لدولر �لنيوزيلندي 0.2 باملئة �إىل 0.6622 

دولر �أمريكي.
و�أمام �شلة عمالت، �رتفع موؤ�شر �لدولر �لأمريكي 0.6 
باملئة على مد�ر �لأ�شبوع، يف �أقوى مكا�شبه �لأ�شبوعية 
�ملوؤ�شر  و��شتقر  �ل��ث��اين.  ت�شرين  نوفمر-  �أو�ئ���ل  منذ 

عند 97.44 �أم�س.

•• لندن-رويرتز

�لنيوزيلندي مكا�شب  �لأ�شر�يل ونظريه  �ل��دولر  قاد 
�لعمالت �لرئي�شية �أم�س حيث �شجع �نح�شار �لتوتر�ت 
عالية  �لعمالت  �شر�ء  على  �مل�شتثمرين  �جليو�شيا�شية 
ن�شبيا  قوية  ببيانات  �أي�شا  �ملعنويات  تعزز  �ملخاطر مع 

لالقت�شاد �لأمريكي هذ� �لأ�شبوع.
ومتا�شك �لدولر �أمام �شلة و��شعة من مناف�شيه ليتجه 
مع  �شهرين  يف  له  �أ�شبوعي  �أد�ء  �أف�شل  حتقيق  �شوب 

تر�جع �حتمال ن�شوب حرب يف �ل�شرق �لأو�شط.
لدى  �ل�شرف  �شوق  حملل  �أول��ي��ف��ريي،  مانويل  وق��ال 
�مل��خ��اط��ر عادت  “�شهية  ل��ن��دن،  �أج��ري��ك��ول يف  ك��ري��دي 
يف  و�لآم����ال  �جليو�شيا�شية  �ل��ت��وت��ر�ت  �نح�شار  بف�شل 

نقاط، غري �أنها حتدد �أي�شا “�شن تو�زن«. �إل �أن هذه �لنقطة 
�لنقابات  ح��ادة من  �حتجاجات  تو�جه  �لإ���ش��الح  حتديد� من 
�ملعتدلة، ومنها �لكونفدر�لية �لفرن�شية �لدميوقر�طية للعمل 
رغم تاأييدها لالإ�شالح كمبد�أ عام. وحذر �لأمني �لعام لهذه 
�لنقابة �لأكر يف فرن�شا باأنه “�إذ� بقي �ل�شن �ملحوري مدرجا 

يف �لقانون، ف�شيكون ردنا بالرف�س، هذ� و��شح«.
للنقابات  �ل��وط��ن��ي  ل�”�لحتاد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  ق��ال  جهته  م��ن 
�مل�شتقلة” لور�ن �إ�شكور “على رئي�س �لوزر�ء �أن يقول +�أ�شحب 
�إجر�ء �ل�شن �ملحوري+”، يف حني يرد ذكر عمر �لتو�زن هذ� ما 

ل يقل عن 39 مرة يف م�شروع �لقانون.
�لعام  �عتبار� من  �لتنفيذ  �ملحوري حيز  �لعمر  و�شيدخل هذ� 
2022 ما مل يتم �لتفاق على �أمر مغاير قبل �أيلول-�شبتمر 
2021 بني �ل�شركاء �لجتماعيني من نقابات و�أرب��اب عمل، 

�مل�شاركني يف �ل�شندوق �لوطني �ملقبل للتقاعد �ل�شامل �ملقرر 
��شتحد�ثه يف �لأول من كانون �لأول-دي�شمر 2020، بح�شب 
�لن�شو�س �ملطروحة. ومد رئي�س �لوزر�ء �إدو�ر فيليب يده يف 
�لدميوقر�طية  �لفرن�شية  ل��ل��ك��ون��ف��در�ل��ي��ة  �لأ���ش��ب��وع  مطلع 
للعمل، عار�شا عقد “موؤمتر متويل” �قرحه بريجيه. ودعا 
�لدولة  وتتعهد  �لأمر �جلمعة.  لبحث  �لجتماعيني  �ل�شركاء 
�أي�شا يف م�شروع �لقانون زيادة �ملعا�شات �لتقاعدية للمدر�شني 
�لتقاعدي،  �لنظام  �إ�شالح  جر�ء  تت�شرر  قد  �لتي  و�لباحثني 

وهو ما �شبق �أن وعدت به �حلكومة.
غري �أن �لتد�بري �ملدرجة يف م�شروعي �لقانون �ملطروحني ل 
�لنقابات �ملطالبة  �إقناع  تبدو من حيث م�شمونها قادرة على 
�لعامة  �لكونفدر�لية  طليعتها  ويف  متاما،  �لإ���ش��الح  ب�شحب 

للعمل و”�لقوى �لعاملة«.

•• باري�س-اأ ف ب

�أ���ش��اب��ي��ع م��ن �لإ����ش���ر�ب���ات و�ل��ت��ظ��اه��ر�ت، ك�شفت  ب��ع��د خم�شة 
�لتقاعد،  نظام  قانون لإ�شالح  �لفرن�شية م�شروعي  �حلكومة 

من غري �ملرجح �أن ير�شيا �لنقابات �لتي تو��شل �لتعبئة.
من  �أور�قها  لك�شف  �شعيها  يف  �للير�لية  �حلكومة  و�أو�شحت 
م�شمون  نهايته،  ت��ل��وح  ل  �جتماعي  ن���ز�ع  م��ن  �خل���روج  �أج���ل 
م�شروعها �لإ�شالحي �لذي يتم�شك بتحديد “�شن حموري” 
للتقاعد يف �ل�64 من �لعمر للح�شول على معا�س تقاعد كامل، 
مع �لإبقاء على �شن 62 عاما كعتبة قانونية ت�شمح بالتقاعد 
�ملبكر مبعا�س خمف�س �أو �ل�شتمر�ر يف �لعمل لتقا�شي معا�س 
تقاعدي �أعلى. وير�شي م�شروعا �لقانون قاعدة “تلزم” بتاأمني 
على  �لقائم  �ملقبل  “�ل�شامل”  �لتقاعد  لنظام  �مل��ايل  �لتو�زن 

•• اأبوظبي-الفجر:

�لناقل  للطري�ن،  �لحت��اد  �أطلقت 
�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لوطني 
�مل��ت��ح��دة ب��اق��ة م��ن �ل��ع��رو���س على 
يناير  ل�����ش��ه��ر  �ل��ع��امل��ي��ة  م��ب��ي��ع��ات��ه��ا 
عدد  �إىل  تناف�شية  باأ�شعار  لل�شفر 
من �أبرز �لوجهات �ل�شياحية حول 
�ل���ع���امل.  ت��ت��ي��ح �ل��ع��رو���س فر�شة 
حجز  ع��ر  للم�شافرين  �ل��ت��وف��ري 
�إىل  �أبوظبي  من  لل�شفر  تذ�كرهم 
ب��اأ���ش��ع��ار منخف�شة  ه��ي��رو  ل��ن��دن 
على  دره������م   2،343 م����ن  ت����ب����د�أ 
 11،949 و  �ل�شياحية  �ل��درج��ة 
دره����������م ع����ل����ى درج����������ة �لأع������م������ال 
للم�شافرين يف �لفرة ما بني 20 

يناير �إىل 25 نوفمر 2020. 
�مل�شافرين من زيارة  �شيتمكن  كما 
�لعامل  �ل�شياحية حول  �مل��دن  �أب��رز 

مثل نيويورك �بتد�ًء من 4،843 
دره���م، روم���ا �ب��ت��د�ًء م��ن 2،683 
عا�شمة  �إىل  �ل�����ش��ف��ر  �أو  دره������م، 
�بتد�ًء  �شنغهاي  �لتجارية،  �ل�شني 
وت����وف����ر  دره����������م.   2،038 م�����ن 
ع��رو���س �مل��ب��ي��ع��ات �ل��ع��امل��ي��ة فر�شة 
�ل���ش��ت��م��ت��اع ب��ت��ج��رب��ة �ل�����ش��ف��ر على 
درجة �لأعمال �إىل وجهات عديدة 
����ان ب���اأ����ش���ع���ار ت����ب����د�أ من  م���ث���ل ع����مرّ
�بتد�ًء  وب��ان��ك��وك  دره���م،   5،479
وطوكيو  دره��������م،   9،054 م����ن 
دره�����م،   13،014 م����ن  �ب�����ت�����د�ًء 
فر�شة  ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن  ي��ت��ي��ح  مم���ا 
�ل�شتمتاع بتجربة �شفر ر�قية مع 

�لحتاد للطري�ن.
تتوفر عرو�س �ملبيعات عر �ملوقع 
منت�شف  حتى   etihad.com
يناير   23 ت�����اري�����خ  م�����ن  �ل���ل���ي���ل 

.2020

�لذهب يهبط مع تال�سي توتر�ت �ل�سرق �لأو�سط 
••  عوا�صم-رويرتز

باملئة  و�ح��د  �إىل  ي�شل  مبا  �نخفا�شها  بعد  �أم�س،  �لذهب  �أ�شعار  تر�جعت 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  يف  �ل��ت��وت��ر�ت  �نح�شار  ح��د�  حيث  �ل�شابقة،  �جلل�شة  يف 

بامل�شتثمرين للعودة �إىل �لرهانات عالية �ملخاطر.
للذهب  �لفوري  �ل�شعر  ك��ان  جرينت�س،  بتوقيت   0732 �ل�شاعة  وبحلول 
منخف�شا 0.1 باملئة �إىل 1550.66 دولر لالأوقية. و�نخف�شت �لأ�شعار 
�لثاين عندما �شجلت  يناير- كانون  �لثالث من  �أدنى م�شتوياتها منذ  �إىل 

1539.78 دولر �أم�س �لأول.
ونزلت عقود �لذهب �لأمريكية �لآجلة 0.2 باملئة �إىل 1551.60 دولر.

يف غ�شون ذلك، �رتفعت �لأ�شهم �لعاملية مل�شتويات قيا�شية بعد ت�شريحات 
�إىل تهدئة  �أ���ش��ارت  �إي����ر�ن  ت��ر�م��ب وم��ن  م��ن �لرئي�س �لأم��ري��ك��ي دون��ال��د 
�لتوتر�ت �لع�شكرية، حتى مع فر�س �لوليات �ملتحدة عقوبات جديدة على 

طهر�ن.
“نرى تقبال  ت��ري��در،  �أك�����ش��ي  ل���دى  �ل�����ش��وق  �إي��ن�����س، حم��ل��ل  وق���ال �شتيفن 

للمخاطرة ودولر� �أقوى و�أ�شهما يف �شعود.
�إير�ن تر�جع، فاإن م�شروع قانون  �إن  »�إىل جانب قول �لرئي�س �لأمريكي 
�لتنفيذية  �ل�شلطات  م��ن  للحد  �ل��ن��و�ب  جمل�س  رئي�شة  بيلو�شي  نان�شي 

لر�مب �شد �إير�ن يقلل �ل�شغط يف �ل�شرق �لأو�شط.«
كان جمل�س �لنو�ب �لأمريكي �أقر يوم �خلمي�س قر�ر� ملنع تر�مب من �أخذ 

مزيد من �لإجر�ء�ت �لع�شكرية بحق �إير�ن.
ويف �ملعادن �لنفي�شة �لأخرى، تر�جع �لبالديوم 0.3 باملئة �إىل 2101.81 
2149.50 دولر يف �جلل�شة  �أن �شجل ذروة قيا�شية  دولر لالأوقية، بعد 
�ل�شابقة بفعل م�شاكل �ملعرو�س. وعلى مد�ر �لأ�شبوع، يتجه �ملعدن لتحقيق 
�شتة  نحو  ب�شعوده  حزير�ن،  يونيو  منت�شف  منذ  له  �أ�شبوعي  �أد�ء  �أف�شل 
باملئة حتى �لآن. وتقدمت �لف�شة 0.2 باملئة �إىل 17.93 دولر لالأوقية، 
لكنها ب�شدد �أ�شو�أ �أ�شبوع لها يف خم�شة �أ�شابيع، يف حني ز�د �لبالتني 0.2 

باملئة �أي�شا م�شجال 968.49 دولر.

�أ�سهم �أوروبا تو��سل 
موجة �سعودها 

 •• عوا�صم-رويرتز

مع  �أم�����س  �لأوروب��ي��ة  �لأ�شهم  �رتفعت 
بف�شل  �لعاملية  �لأ�شهم  تعزز  ��شتمر�ر 
خف�س �لت�شعيد يف �لتوتر�ت �لع�شكرية 
بني �لوليات �ملتحدة و�إير�ن. وبحلول 
جرينت�س،  بتوقيت   0803 �ل�شاعة 
�لأوروبي   600 �شتوك�س  �ملوؤ�شر  كان 
�أن  �مل��رج��ح  وم��ن  باملئة،   0.3 مرتفعا 
بد�ية  بعد  متو�شطة  مكا�شب  ي�شجل 
من  �ملخاوف  نتيحة  لالأ�شبوع،  �شعبة 
�شر�ع �شامل يف �ل�شرق �لأو�شط. لكن 
�نح�شار �لتوتر�ت و�أنباء �تفاق �لتجارة 
�ملوؤ�شر  ���ش��اع��دت  �لأم��ري��ك��ي  �ل�شيني 
�لإقليمي ليالم�س ذروة قيا�شية �أم�س 
و�لرفيه  �ل�شفر  �أ�شهم  وكانت  �لأول. 
مكا�شب  ت���ق���وده���ا  �أد�ء،  �لأف���������ش����ل 
�لرئي�شية  �ل��ط��ري�ن  ���ش��رك��ات  لأ���ش��ه��م 
م��ع ����ش��ت��م��ر�ر ت��ر�ج��ع �أ���ش��ع��ار �لنفط، 
�رتفاع  ����ش���وب  �ل���رك���ي���ز  ي��ت��ح��ول  �إذ 
بالوليات  و�ملنتجات  �خلام  خمزونات 
�ملتحدة. ترقب �لأ�شو�ق �أي�شا بيانات 
�لزر�عية،  غري  �لأمريكية  �لوظائف 
 1330 �ل�����ش��اع��ة  �مل���ق���رر ����ش���دوره���ا 
مقيا�س  و�ل��رق��م  جرينت�س.  بتوقيت 
مهم لقوة �ل�شتهالك و�شي�شاعد على 
معرفة ما �إذ� كان منو �أكر �قت�شاد يف 

�لعامل �شيتو��شل.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر:

 ي�����ش��دل �ل�����ش��ت��ار �ل��ي��وم ع��ل��ى فعاليات 
�شريف  للكايت  �ملفتوحة  دب��ي  بطولة 
ينظمها  و�ل���ت���ي  �لأوىل”  “�جلولة 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
�لريا�شي  �مل���و����ش���م  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 

�لبحري 2020-2019
�لثالث  للعام  �حل��دث  �ل��ن��ادي  وينظم 
ع��ل��ى �ل����ت����و�يل ح��ي��ث �أ���ش��ب��ح��ت هذه 
�ملحببة لدي  �لأل��ع��اب  م��ن  �ل��ري��ا���ش��ة 
عدد�  و��شتقطبت  �ل�شباب  م��ن  كثري 
من �ملو�هب �لوطنية �لتي تن�شط مع 
جلنة  مظلة  حت��ت  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب 
على  و�ل��ت��زح��ل��ق  للتجديف  �لإم�����ار�ت 
�أحمد بن حمد�ن  �ل�شيخ  �ملاء برئا�شة 

بن حممد �آل نهيان

�لأوىل  �جل��ول��ة  يف  �ملناف�شات  وجتمع 
للكايت  �مل��ف��ت��وح��ة  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن 
مت�شابق   100 �إىل  ي�شل  م��ا  �شريف 
30 دول�����ة من  وم��ت�����ش��اب��ق��ة مي��ث��ل��ون 
قار�ت �لعامل يتقدمهم كبار �مل�شنفني 
�ل��ري��ا���ش��ة وكذلك  �ل��ع��امل��ي��ني يف ه���ذه 
�للذين  �ل���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  جن�����وم 
�حل�شور  يف  م������رة  ك����ل  ي���ح���ر����ش���ون 
�لتح�شري�ت  ���ش��م��ن  و�مل���������ش����ارك����ات 

�مل�شتمرة لأبطالنا.
مظالت  �جلمعة  �أم�س  ي��وم  و�رتفعت 
�مل�����ش��ارك��ني و�مل�����ش��ارك��ات �ل��ت��ي ت���زد�ن 
ن�شنا�س  ���ش��اط��ئ  يف  �لأل������و�ن  ب��اأج��م��ل 
مناف�شات  م���ر�ح���ل  ���ش��م��ن  ب��ج��م��ري� 
ه����اي����درو وف���وي���ل �ل���ت���ي ج��م��ع��ت 30 
�لعاملي  �مل�شنف  يتقدمهم  مت�شابقا 
52 ماثيو يف  �ملت�شابق رقم  �لفرن�شي 

وو�شيف بطل �إفريقيا �ملقيم باأبوظبي 
�ملت�شابق رقم 32 �ملغربي ه�شام تري�.

�مل�شاركني  بني  �ليوم  �لتناف�س  وي�شتد 
و�مل�شاركات على �ألقاب فئات مناف�شات 

و�لأل��ع��اب �حل��رة )فري  )توين تيب( 
�شابات  و�شباب  )كبار  للفئات  �شتايل( 
وم��و�ط��ن��ني و���ش��غ��ار( وذل���ك يف موقع 
�حل�������دث ب�������ش���اط���ئ ن�������ش���ن���ا����س و�إم�������ام 

جمري��  ����ش���و�ط���ئ  ح����ول  �جل���م���اه���ري 
�شباحية  ف���رت���ني  ع���ل���ى  �جل���م���ي���ل���ة 

وم�شائية.
ح�����ارب  ع���ب���د �هلل  وح�����ر������س حم���م���د 

�لدويل  دب��ي  ل��ن��ادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة ي��ر�ف��ق��ه هزمي 
�إد�رة �ل�شباقات  حممد �لقمزي مدير 
�أم�����س حيث  ي��وم  على متابعة �حل��دث 
رح��ب��ا م��ع��ا ب��امل�����ش��ارك��ني م���ن خمتلف 
�مل�شرفة  �للجنة  وك��ذل��ك  �جلن�شيات 
على مناف�شات �لبطولة من قبل جلنة 
و�لتزحلق  ���ش��ريف  للكايت  �لإم�����ار�ت 

على �ملاء.

التتويج
�ليوم مر��شم  �أن جتري  �ملنتظر  ومن 
�لع�شر  �لفئات  كل  يف  �لأب��ط��ال  تتويج 
مد�ر  ع��ل��ى  مناف�شاتها  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي 
يومني متتالني يف من�شة �لأبطال يف 
ن�شنا�س بجمري� بح�شور كبار  �شاطئ 

�ل�شخ�شيات.

•• اأبوظبي-الفجر

�ل�شر�ع  بطولة  فعاليات  �نطلقت 
�لنجمتني،  ف���ئ���ة  م����ن  �ل����دول����ي����ة 
فاطمة  �ل�شيخة  ومتابعة  برعاية 
بنت هز�ع بن ز�يد �آل نهيان و�لتي 
�لفر�شان  م��ن��ت��ج��ع  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه��ا 
خليفة  مبدينة  �ل���دويل  �لريا�شي 
�أبوظبي على ميادينه  �لعا�شمة  يف 
�ل��رم��ل��ي��ة ع��ل��ى م����دى ث���الث���ة �أي����ام 
�خلمي�س  �لأول  �أم�����س  ي���وم  ب����د�أت 
من �لأ�شبوع �ملا�شي وتختتم م�شاء 
�لكرى  �جل��ائ��زة  مبناف�شة  �ل��ي��وم 
من جولة و�ح��دة مع جولة متايز 
 )145( ح���و�ج���ز�رت���ف���اع���ه���ا  ع��ل��ى 
�لبطولة  مناف�شات  ومت��ي��زت  ���ش��م. 
�لتحدي  وقوة  �ل�شتعر��س  بروعة 
�مل�شاركني  �لفر�شان  من  م�شعى  يف 
�لعربية  و�ل�������دول  �لإم���������ار�ت  م���ن 
لتحقيق  �ل��ع��امل،  ح��ول  و�ل�شديقة 
باألقابها.  و�ل��ف��وز  �لنتائج  �أف�����ش��ل 
ج  وتورّ فعالياتها  م��ن  جانباً  و�شهد 
�أحمد  �ل��ل��و�ء�ل��دك��ت��ور  �ل��ف��ائ��زي��ن، 
ن���ا����ش���ر �ل���ري�������ش���ي، رئ���ي�������س �حت����اد 
و�ل�شباق،  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �لإم��������ار�ت 
لأ�شو�ط  �لر�عية  �جلهات  وممثلو 
�لتتويج  مر��شم  وعقب  �لبطولة. 
ق�������دم رئ����ي���������س �حت��������اد �لإم������������ار�ت 
�إىل  �لتهنئة  و�ل�شباق،  للفرو�شية 
فاطمة  �ل�شيخة  �ل��ب��ط��ول��ة  ر�ع��ي��ة 
بانطالقة  ن��ه��ي��ان  �آل  ه�����ز�ع  ب��ن��ت 
تنظيمه،  �لريا�شي وح�شن  �حلدث 
�مل�شاركني فيه،  �لفر�شان  �أد�ء  وقوة 
على  لديهم  ما  �أح�شن  وتقدميهم 
�أر���س �مل��ي��د�ن، بف�شل دع��م �شموها 
وياأتي  �حل����و�ج����ز،  ق��ف��ز  ل��ري��ا���ش��ة 
�ل�شر�ع  ��شطبالت  تقدمي  �شمنها 
بد�يتها  دول���ي���ة  ب���ط���ولت  ل���ث���الث 
�أخرى  تليها  �ل��ن��ج��م��ت��ني،  ب��دول��ي��ة 

�ل���ث���الث جن����وم، وتختتم  م���ن ف��ئ��ة 
ب��ب��ط��ول��ة �ل�������ش���ر�ع �ل���دول���ي���ة من 
�نطلقت  و�ل��ت��ي  �لأرب����ع جن��وم  فئة 

ن�شختها�لأوىل عام 2017
تقدمه  م��ا  “�إن  �ل��ري�����ش��ي:  وق����ال   
ياأتي  ه���ز�ع  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�شيخة 
وحتفيزها  ل���دع���م���ه���ا  م���و�����ش���ل���ة 
وفر�شان  �ل���ق���ف���ز،  ف���ر����ش���ان  ع���م���وم 
ب�شكل  ل��ق��ف��ز�حل��و�ج��ز  �لإم��������ار�ت 
وخارجها  �ل����دول����ة  د�خ�����ل  خ���ا����س 
��شطبالت  بني  �شر�كة ممتدة  عر 
للفرو�شية  و�حتاد�لإمار�ت  �ل�شر�ع 
و�ل�������ش���ب���اق، و�أث����م����رت �ل��ك��ث��ري من 
و�أبرزت  �ل��دول��ة،  با�شم  �لإجن����از�ت 
�ل��ب��ط��ولت �لدولية،  ه��ذ��ل��ك��م م��ن 
وما ��شتملت عليه بطولة �لنجمتني 
للفر�شان  دول���ي���ة  م��ن��اف�����ش��ات  م���ن 
و�لنا�شئني  و�ل���������ش����ب����اب  �ل����ك����ب����ار 
�لفر�شان  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�لأ����ش���ب���ال 
�مل��رة�لأوىل �لتي تقام  �لهو�ة، وهي 

فيها مناف�شات دولية للهو�ة �شمن 
ب��الإم��ار�ت، وتهدف  �لقفز  دول��ي��ات 
�إىل �إعادة �كت�شاف قدر�ت �لفر�شان 
و�إبر�ز مو�هبهم، وتزويدهم باملزيد 
ملو��شلة  و�مل�������ش���ان���دة  �ل���دع���م  م���ن 
�لريا�شة  ه��ذه  ميادين  يف  �لعطاء 
�لأومل��ب��ي��ة �ل��ر�ق��ي��ة، وت���اأك���ي���د�ً على 
�لفر�شان،  حل��اج��ة  �شموها  تلم�س 
م�شتوى  ت���ط���وي���ر  يف  ورغ���ب���ت���ه���ا 
�أد�ئ��ه��م �مل��ي��د�ين و�لرت��ق��اء به نحو 
�إجناز�تها  �أن  م�شتطرد�ً  �لأف�شل، 
و����ش��ح��ة يف �أك����ر م��ن م��ي��د�ن ول 
من  عنها  ملاعرف  دليل  �إىل  حتتاج 
جناح  ل�شمان  بالتفا�شيل  �هتمام 
�لريا�شية  و�لأح������د�ث  �ل��ب��ط��ولت 
منها،  �لن�شائية  وبخا�شة  �لأخ��رى 
���ش��م��و �ل�شيخ  �ل��ف��ار���س  �إب���ن���ة  وه���ي 
هز�ع بن ز�يد �آل نهيان، �لذي يقدم 
لريا�شة  �لكبري  ودع��م��ه  م�شاندته 
�لفرو�شية ويحر�س على متابعتها 

�لوىل  منذبد�ياتها  بها  و�لرت��ق��اء 
يف �أبوظبي   

م����ن����اف���������ش����ات  �ف�����ت�����ت�����اح�����ي�����ة  ويف 
�شوط  �أق����ي����م  ب��ط��ول��ة�ل��ن��ج��م��ت��ني 
�ل�����ش��رع��ة م���ن ج��ول��ة و�ح�����دة على 
حو�جز بلغ �رتفاعها )130( �شم، 
وفار�شة،  فار�شاً   79 فيها  و���ش��ارك 
وفار�شة  فار�شاً   33 �جلولة  وكمل 
�مل�شموح  �ل��زم��ن  �شمن  خ��ط��اأ  دون 
��شتعر��شاً  �لأف���������ش����ل  .وك�����ان�����ت 
�ل���ف���ار����ش���ة ف��ال��ن��ت��ي��ن��ا ك���وك���وف���ا من 
ب�شحبة  �ل���ت�������ش���ي���ك،  ج���م���ه���وري���ة 
وتورّجت  زد”،  �لفر�س”�شبوتاليت 
�إكمالها �جلولة  بعد  �ل�شكب  بكاأ�س 
يف زمن بلغ)52.09( ثانية، ومن 
ب��ع��ده��ا ����ش��ط��ف ف��ر���ش��ان �لإم����ار�ت 
ع��ل��ى م��ن�����ش��ة �ل��ت��ت��وي��ج م���ن �ملركز 
ج بكاأ�س  �لثاين وحتى �خلام�س، وتورّ
مع  �لظاهري  مفتاح  �لثاين  �ملركز 
و�لزمن  �جلو�د”�إك�شبلو�شيف” 

عمر  و�ل��ث��ال��ث  ث��ان��ي��ة،   )52.30(
و�لفر�س  �مل����رزوق����ي  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د 
 )53.34( و�لزمن  “�أوغولين” 
ح�شن  حم���م���د  و�ل������ر�ب������ع  ث���ان���ي���ة، 
“ديرويت دبليو  م�شو�ى و�جل��و�د 
�ملركز �خلام�س  بعده يف  يف” وم��ن 
�ل�شرفا  �أح��م��د  �هلل  ع��ب��د  �ل��ف��ار���س 

و�لفر�س “فيفا
فئة  م�����ن  �لأ��������ش�������و�ط  ث������اين  ويف 
�لنجمتني برعاية ثر�بليت )�لعالج 
ومبو��شفات  �مل��وج��ي��ة(،  ب��ال��دو�م��ة 
متايز،  جولة  مع  �لو�حدة  �جلولة 
على حو�جز �رتفاعها )140( �شم، 
تناف�س  وفار�شة   53 فار�شاً  �شارك 
و�أكمله  �ل��ت��م��اي��ز،  يف  م��ن��ه��م   13
وت�شدرهم  فر�شان،   6 خ��ط��اأ   دون 
�شابينو  لوي�س  �لرتغايل  �لفار�س 
باجلو�د “�أديامود”، و�أنهى �لتمايز 
ثانية،   )38.90( ب��ل��غ  زم����ن  يف 
�لفار�س  �لثاين  �ملركز  جائزة  ون��ال 

باجلو�د  �ف  نا�شر�ل�شورّ �ل�شعودي 
 )39.15( و�ل��زم��ن  “فيكتور”، 
�ملركز�لثالث  جائزة  وذهبت  ثانية، 
�لفار�س  ب�����ش��ح��ب��ة   �إي���رل���ن���د�  �إىل 
�ت�س  “�ت�س  و�ل��ف��ر���س  مايكلبندر 
 )41.78( فورتون” و�لزمن  ��س 

ثانية.
وجاءت �فتتاحية مناف�شات �لفر�شان 
و�حدة  جولة  من  ب�شوط  �لأ�شبال 
على حو�جز )110( �شم، مب�شاركة 
10 فر�شان، �أكمل 4 منهم �جلولة 
عن  نتائجها  و�أ���ش��ف��رت  خ��ط��اأ،  دون 
ف���وز �ل��ف��ار���س �لإم���ار�ت���ي ع��ب��د �هلل 
حمد �لكربي بالفر�س”تايجرللي” 
�أك����ادمي����ي����ة ف���اط���م���ة بنت  ب���ك���اأ����س 
�لن�شائية،  ل���ل���ري���ا����ش���ة  م�����ب�����ارك 
ون����ال ك��اأ���س �مل��رك��ز �ل��ث��اين �ل�شبل 
�لرعي  �أ�شامة  �إ�شماعيل  �مل�شري 
ديلريو�ن”،  ب��ي  �آي  “يف  ب���اجل���و�د 
�مل�شرية  �لفار�شة  �شقيقته  ون��ال��ت 

ه��ي��ا �أ���ش��ام��ة �ل��رع��ي ك��اأ���س �ملركز 
�لثالثبالفر�س “هري�

فر�شان  �ن���ت�������ش���ار�ت  وت���و�����ش���ل���ت 
على  ب�������ش���ي���ط���رت���ه���م  �لإم����������������ار�ت، 
�ل�شوط  �لأوىل يف  �لأرب��ع��ة  �مل��ر�ك��ز 
�لفر�شان  منتجع  برعاية  �ل��ث��اين، 
�جلولة  �ل���ري���ا����ش���ي،مب���و�����ش���ف���ات 
�رتفاعها  ح���و�ج���ز  ع��ل��ى  �ل���و�ح���دة 
�لفر�شان  مب�شاركة  ���ش��م،   )130(
من فئة)�جلونيورز(، وتناف�س فيه 
منهم  جن��ح  وف��ار���ش��ة،  ف��ار���ش��اً   25
دون  �جلولة  �إكمال  يف  فار�شاً   11
خ��ط��اأ، و�أح�����رز ك��اأ���س �مل��رك��ز �لأول 
�ل�شرفا  �أح��م��د  �هلل  ع��ب��د  �ل��ف��ار���س 
��شطبالت  باجلو�د”كور�ندو” من 
�لعزيز  عبد  عمر  و�لثاين  �ل�شر�ع، 
بيت�س”  بالفر�س”كور�ل  �ملرزوقي 
من �إ�شطبالت �ل�شر�ع، و�لثالث علي 
�أحمد �جلنيبي بالفر�س”كارماه دو 
فاطمة  لل�شيخة  �ململوكة  لز�مي” 

بنت هز�ع �آل نهيان
ويف ���ش��وط �ل��ف��ر���ش��ان �ل�����ش��ب��اب من 
جولة و�حدة على حو�جز )135( 
�لفار�شة  �ل�شد�رة  �إىل  قفزت  �شم، 
�لأرموطي  ح�شني  ���ش��ارة  �لأردن��ي��ة 
بني  بي” من  “غالديتور  باجلو�د 
يف  م��ن��ه��م   8 جن��ح  م�����ش��ارك��اً،   15
و�لثاين  خطاأ،  دون  �جلولة  �إكمال 
�أ���ش��ام��ة �لزبيبي  �ل��ف��ار���س �ل�����ش��وري 
كاأ�س  ون���ال  “فيتالني”،  بالفر�س 
�لإمار�تي  �ل��ف��ار���س  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز 
بالفر�س  �ل����ك����رب����ي   ح���م���د  ع���ل���ي 

“بوغبا
�أقيمت  ب���الإم���ار�ت  �لأوىل  وللمرة 
للفر�شان  دول���ي���ت���ان  م��ن��اف�����ش��ت��ان 
�لهو�ة مبو��شفات �جلولة �لو�حدة 
وبرعاية �ل�شر�ع، �ل�شوط �لأول على 
فيه  و�شارك  �شم،   )110( حو�جز 
43 فار�شاً وفار�شة، و�أكمل �جلولة 
وت�شدرها  خ���ط���اأ،  دون  م��ن��ه��م   9
يو�شف  ع���ل���ي  �لأردين  �ل����ف����ار�����س 
بالفر�س””كوينريو”،  �أبوهامور 
�لفار�شة  �لثاين  �ملركز  كاأ�س  ونالت 
�ملازمي  عائ�شةحممد  �لإم��ار�ت��ي��ة 
و�أحرز  بي”،  “لوينهريز  ب��اجل��و�د 
�ل�شوري  �ل��ف��ار���س  �ل��ث��ال��ث  �مل���رك���ز 
“كليك�س  ب��اجل��و�د  ك��وج��اك  ليالك 
�ل�شوط  �شتار”.وخ�ش�س  ب���ل���و 
�لثاين للفر�شان �لهو�ةعلى حو�جز 
 27 ف��ي��ه  وت��ن��اف�����س  ���ش��م،   )120(
و�أك���م���ل �جلولة  وف���ار����ش���ة،  ف��ار���ش��اً 
كاأ�س  ون���ال  11فار�شاً،  خ��ط��اأ  دون 
�ل�شد�رة �لفار�س �لفل�شطيني عمر 
وفاز  “بابريكا”،  ب��ال��ف��ر���س  �أمي���ن 
فر�شان  و�لثالث  �لثاين  باملركزين 
�أرحما  للفار�س  �ل��ث��اين  �لإم�����ار�ت، 
�شيف �لعو�ين بالفر�س “كا�شيانا”، 
���ش��م��ا عتيق  ل���ل���ف���ار����ش���ة  و�ل����ث����ال����ث 

�لهاملي و�جلو�د “دونتووري«

�شواطئ جمريا تتزين بالألوان اجلميلة

ختام �أوىل جولت دبي للكايت �سريف �ليوم
تناف�ض �شاخن على األقاب توين تيب والألعاب احلرة

حتت رعاية فاطمة بنت هزاع بن زايد

�ل�سر�ع يتو��سل يف بطولة �ل�سر�ع �لدولية لقفز �حلو�جز

�سو�ريز: نحن �ملذنبون.. 
فالفريدي بريء

�لفريق  �إن مدرب  �شو�ريز،  لوي�س  �لأوروغوياين  بر�شلونة،  �أكد مهاجم 
�إرن�شتو فالفريدي لي�س له �أي ذنب يف هزمية �لر�شا �أمام �أتلتيكو مدريد 
يف ن�شف نهائي كاأ�س �ل�شوبر �لإ�شباين، موؤكد� �أن �لأخطاء �لتي ترتكب 

يف مباريات مهمة ثمنها غال للغاية«.
قال �شو�ريز يف ت�شريحات �شحافية عقب �ملبار�ة �لتي �أقيمت على ملعب 
مدينة �مللك عبد �هلل �لريا�شية “�جلوهرة �مل�شعة” بجدة، و�نتهت بفوز 
�أتلتيكو 3-2: “�أعتقد �أن �ملدرب لي�س له �أي ذنب يف هذه �حلالة، �إنها 
�أخطاء �رتكبناها نحن، تقدمي مبار�ة جيدة لي�س كافياً، عندما ترتكب 

�أخطاء يف هذ� �لنوع من �ملباريات تدفع �لثمن غالياً للغاية«. 
نتعلم فيه من  �أن  “�أتلتيكو خ�شم كبري، نحن يف و�شع علينا  و�أ�شاف: 

�لأخطاء، يجب ت�شحيح �لأخطاء وعدم تكر�رها«. 
�شو�ريز:  قال  لر�شلونة،  هدفني  بالفيديو  �لتحكيم  تقنية  �إلغاء  وعن 

�شلباً من �لناحية �ملعنوية«.  علينا  يوؤثر  “�لأمر 
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مناف�شات  ي��ن��اي��ر،   11 �مل��و�ف��ق  �ل�شبت  �ل��ي��وم  ���ش��ب��اح  ت��ق��ام 
“�لتلو�ح �لرئي�شية”  �لنا�شئني يف بطولة لل�شيد بال�شقور 
بن  حمد�ن  مركز  ينظمها  و�لتي   ،2020-2019 ملو�شم 
للبطولت يف  �ملخ�ش�س  �مل��وق��ع  يف  �ل���ر�ث  لإح��ي��اء  حممد 
�أ�شو�ط   8 �ملو�شم  ه��ذ�  ت�شم  و�لتي  بدبي،  �ل��روي��ة  منطقة 

خم�ش�شة للفرخ و�جلرنا�س لطيور تبع وجري تبع.
ت�شمها  فعاليات حافلة  �إطار  �لنا�شئني يف  مناف�شات  وتاأتي 
�لبطولة �لتي تتو��شل حتى 16 يناير �جلاري، حيث �شهدت 
�أ�شو�ط  باإقامة  وذلك  �لعامة،  مناف�شات  ختام  �لأول،  �أم�س 
�لقرمو�شة، �لتي تناف�س فيها �ل�شقارون بو��شطة �أكر من 

مد�ر يوم حافل بالقوة و�حلما�شة. على  طري�ً   270
�ململوكة من ح�شني نا�شر عبد �هلل لوتاه،  وتاألقت �لطيور 
حقق  حيث  �أ����ش���و�ط،   3 يف  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  ح�شدت  بعدما 
�لرمز،  ج��رن��ا���س  قرمو�شة  ���ش��وط  لقب  “جتنيد”  �ل��ط��ري 
ملالكه  ط��رو�ده  ثانياً  ثانية، وج��اء   19،232 وق��دره  بزمن 
هز�ع حممد �ملحمود بزمن 19،579 ثانية، وثالثاً مري�ج 
مل��ال��ك��ه ب��ط��ي �أح��م��د ب��ن �ل�����ش��ي��خ جم���رن ب��زم��ن 19،779 

ثانية.
جرنا�س  قرمو�شة  �شوط  يف  �لأول  �مل��رك��ز  ل��وت��اه  حقق  كما 
ثانية،   18،443 بزمن   ”20 �إل  “�إت�س  �لطري  بو��شطة 

“��شتجاب”  �لطري  بو��شطة  �لكتبي  خليفة  �شيف  وثانياً 
�ملزروعي  �شعيد  ع��ب��ي��د  وث��ال��ث��اً  ث��ان��ي��ة،   18،924 ب��زم��ن 

بو��شطة “م�شوي” بزمن 19،337 ثانية.
ونال لوتاه �ملركز �لأول يف �شوط قرمو�شة جرنا�س �لنقدي، 
ثانية،   19،038 بزمن   ”26 �إل  “�إت�س  �لطري  بو��شطة 
 19،264 “عذ�ب” ب��زم��ن  ب��ال��ط��ري  ر����ش��د  �أح��م��د  وث��ان��ي��اً 
ثانية، وثالثاً ر��شد �شعيد بن �شرود بالطري “حربة” بزمن 

ثانية.  19،291
�شوط  يف  �لأول  �مل��رك��ز  �لقبي�شي  خلفان  �هلل  عبد  وك�شب 
بزمن   ”59“ �ل��ط��ري  ب��و����ش��ط��ة  �ل���رم���ز،  ف���رخ  ق��رم��و���ش��ة 
بالطري  �لقبي�شي  خلفان  بطي  وثانياً  ثانية،   18،943
“�شو” بزمن 19،234 ثانية، وثالثاً �شيف جمال �حلريز 

بو��شطة “327” بزمن 19،328 ثانية.
وحقق غدير �شهيل �لكتبي �ملركز �لأول يف �شوط قرمو�شة 
فرخ رئي�شي، بو��شطة �لطري “17” بزمن قدره 20،323 
ثانية، وجاء ثانياً ثاين عبد �هلل �لفال�شي بو��شطة �لطري 
�شعيد  حممد  وث��ال��ث��اً  ثانية،   20،353 ب��زم��ن   ”2 “جي 

هالل بو��شطة �لطري “91” بزمن 20،378 ثانية.
وحقق حمد�ن �شيف �لفال�شي �ملركز �لأول يف �شوط قرمو�شة 
 19،389 “مكارم” ب��زم��ن  �ل��ط��ري  بو��شطة  ن��ق��دي،  ف��رخ 

ثانية، وجاء ثانياً عبد �هلل �لعامري بو��شطة “فتنة” بزمن 
بو��شطة  �لرميثي  ح��ام��د  وث��ال��ث��اً  ثانية،   19،418 ق���دره 

ثانية.  19،443 قدره  “نو�يا” بزمن 
مناف�شات  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  بتتويج  ق���ام  �مل��ن��اف�����ش��ات  خ��ت��ام  ويف 
�لعامة، كل من: ر��شد بن مرخان، نائب �لرئي�س �لتنفيذي 
ملركز حمد�ن بن حممد لإحياء �ل��ر�ث، وحممد عبد �هلل 
بن دملوك مدير �إد�رة �لدعم �ملوؤ�ش�شي يف �ملركز، ودميثان بن 

�شويد�ن رئي�س �للجنة �ملنظمة للبطولة.

الظروف اجلوية توؤجل انطالقة دوري الإمارات
بال�شقور  لل�شيد  �لإم���ار�ت  دوري  بطولة  �نطالقة  تاأجلت 
�لتي كانت مقررة �أم�س �جلمعة 10 يناير، نظر�ً للظروف 
�جلوية وهطول �لأمطار، على �أن تعلن �للجنة �ملنظمة عن 

�ملوعد �جلديد.

الإنتاج املحلي يتفوق
�أكد �ل�شقار علي ح�شني، �لذي قاد طيور ح�شني لوتاه، �لذي 
�ن�شم للخدمة �لوطنية، �أن حتقيق �لفوز يف هذه �لأ�شو�ط 
ولعل  و�لتح�شري،  �لإع���د�د  حل�شن  تعود  �لقوية  و�مل�شاركة 
�لأبرز يف هذه �لنت�شار�ت هو �أن �لطيور من �لإنتاج �ملحلي 

نتاج  وم��ا حتقق هو  �شنر يف �خلو�نيج،  فالكون  يف مزرعة 
عمل و�جتهاد يف هذه �ملزرعة و�لتوفيق بالظروف �جلوية.

للغاية نظر�ً لختالف  ب�شيطة  �لفو�رق  �أن  و�عتر ح�شني، 
�أوقات �لرياح �أو قوة �لطري، ويف �لنهاية حتقيق هذه �لنتائج 
�إىل  حتتاج  �شوط  ك��ل  يف  للطيور  �لكبرية  �مل�شاركة  ظ��ل  يف 
تركيز كبري، �إىل جانب �لكيفية يف ��شتغالل كل طري للرياح 

�ملحددة يف وقته بح�شب �لقرعة.
دوري  يف  �ملقبل  �ل��ع��ام  يف  �شيتو�جد  ل��وت��اه  ح�شني  �أن  و�أك���د 
�لإمار�ت لل�شيد بال�شقور، حيث يغيب هذ� �لعام للتحاقه 

ب�شفوف �خلدمة �لوطنية.

ح�شور قوي من “العزبة الذهبية«
مناف�شات  يف  �ل��ق��وي  ح�شورها  �لذهبية”  “�لعزبة  �أثبتت 
�لعامة بعدما حققت نتائج متقدمة وح�شدت �ألقاب �أ�شو�ط 
خمتلفة، وحتدث �ل�شقار �شامل بن نا�شر �لهاجري، وقال: 
�ل��ت��ح�����ش��ري�ت ���ش��ارت ع��ل��ى م����د�ر ف���رة ط��وي��ل��ة يف �لعزبة 
عام  ك��ل  يف  وي�شعى  باأبوظبي،  �لوثبة  منطقة  يف  �مل��وج��ودة 
يف  ب��ق��وة  و�ل��ت��و�ج��د  �ملتقدمة  �مل��ر�ك��ز  ه��ذه  على  للمناف�شة 
على  عام مبا هو جديد  كل  تزهو  �لتي  �لبطولة  مناف�شات 

كافة �لنو�حي �لتنظيمية و�لتناف�شية.

�لركيز  و�شيكون  ح��اف��ل،  �شيكون  �حل��ايل  �ملو�شم  �أن  و�أك���د 
ك��اأ���س رئي�س  ع��ل��ى مناف�شات  �ل��ب��ط��ول��ة  ب��ع��د ه���ذه  م��ب��ا���ش��رة 
�لعودة  قبل  للتوفيق  ونتطلع  بال�شقور،  لل�شيد  �ل��دول��ة 
مرة �أخرى للم�شاركة يف بطولة فخر �لأجيال مطلع �شهر 

فر�ير �ملقبل.

�شيا�شة الباب املفتوح
بعدة مر�كز يف  �لفائز  �لطاير  �ل�شقار حميد حممد  وقال 
�أ���ش��و�ط �ل��رم��وز يف فئات �جل��ري تبع و�جل��ري �شاهني: تعد 
ر�ئع  من  �أك��ر  و�لتنظيم  �ملقايي�س،  بكل  ناجحة  �لبطولة 
و�ل�شكر لد�عم هذ� �حلدث �شمو ويل عهد دبي، ولل�شقارين 
وللمركز. جرت �لرياح مبا ت�شتهي �ل�شفن يف جميع مر�حل 
ينتهجها  �ل��ت��ي  �ملفتوح  �ل��ب��اب  �شيا�شة  و�شاهمت  �لأ���ش��و�ط 
و�ل�شتماع  �ل�شقارين  ر�شا  م�شتوى  م��ن  �ل��رف��ع  يف  �مل��رك��ز 
جلميع �لتحديات �لتي تو�جههم وبالتايل توفري �خلدمات 

و�حللول �لتي ت�شعد �جلميع. 
و�خ��ت��ت��م �ل��ط��اي��ر ع��ن ����ش��ت��ع��د�ده ل��ب��ط��ول��ة ف��خ��ر �لأجيال 
�ملالك  ف�شل  ع��ن  �ملنظمة  �للجنة  �أع��ل��ن��ت  بعدما  �شيما  ل 
�لفرح  �ل��ذي بث روح  �لأم��ر  �لعامة،  عن �ملحرفني يف فئة 

و�ل�شعادة و�أ�شعر �جلميع بالإن�شاف و�مل�شاو�ة.  

اليوم  النا�شئني  مناف�شات  يف  اأ�شواط   8

لوتاه يح�سد »�لثالثية« يف ختام »�لعامة« لبطولة فز�ع لل�سيد بال�سقور
اأكرث من 270 طريًا ت�شابقت على األقاب »القرمو�شة«

•• عجمان-وام:

�شهدت بطولة عجمان جلمال �خليل �لعربي 2020 يف يومها �لثاين �أم�س 
�لأول �خلمي�س و�ملقامة حاليا حتت �شعار”عام �ل�شتعد�د للخم�شني “ على 

ميد�ن �لفرو�شية يف �إمارة عجمان مناف�شات قوية بني �خليول �مل�شاركة.
و�أ�شفرت نتائج مناف�شات �ليوم �لثاين من �لبطولة و�لتي ��شتملت على �شبع 
�لأول  باملركز  فاز  خيول   109 فيها  و�شارك  و�لأمهار  �لفر��س  من  فئات 
�لفر�س “ زينه “ �ململوك لل�شيخة مرمي بنت �شلطان �لقا�شمي وح�شل على 

�لر�بعة “ ج “ بعمر �أربع �شنو�ت فما فوق. �لفئة  عن  نقطة   91  .  83
و�حتل �ملركز �لثاين �لفر�س “ دي �ينا�س “ �ململوك ملربط �جلو�هر للخيول 
“ �أي كني  91 نقطة وجاء يف �ملركز �لثالث �لفر�س   . 83 �لعربية وحقق 
�شحار� “ �ململوك ملربط �ل�شفر�ن للخيول �لعربية وح�شل على 67 . 91 

نقطة.
ويف �لفئة �لر�بعة لالأفر��س “ د “ بعمر �أربع �شنو�ت فاز �لفر�س “ �لأريام 
�شكرية “ �ململوك لإ�شطبالت �لأريام �لعربية باملركز �لأول وح�شل على 93 
�لعمريي  “ �ململوك خلالد غ��امن مبارك  ن��زوة  ج  “ع  �لفر�س  نقطة وج��اء 
باملركز �لثاين ونال 91 و�حتل �ملركز �لثالث �لفر�س “ ماج�شتي “ لل�شيخ 

عبد�هلل بن ماجد �لقا�شمي “ وح�شل على 50 . 90 نقطة.
�شاحب  جلائزة  �لأوىل  باجلائزة  �لعربية  للخيول  �ل�شفر�ن  مربط  وف��از 
�ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان 
�لت�شجيعية ملالك �خليول �لعربية لفئة �لفر��س وقيمتها 50 �ألف درهم 
30 �ألف  فيما ح�شل �ل�شيد طالل �مل�شكوي على �جلائزة �لثانية وقيمتها 

�لبطني  مربط  ن�شيب  من  فكانت  �لفئة  لهذه  �لثالثة  �جلائزة  �أم��ا  دره��م 
للخيول �لعربية.

و�أ�شفرت مناف�شات �لفئة �خلام�شة “ �أ “ لالمهار بعمر �شنة عن �نتز�ع �ملهر 
دبي للخيول �لعربية �ملركز �لأول وح�شل  ملربط  “ �ململوك  �شهري  “ دي 
 “ �لبد�ير  “ �رج���و�ن  �ملهر  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  92 نقطة وج��اء يف   .  83 على 
و�حتل  نقطة   91  .  50 ون��ال  �لقا�شمي  �شعود  بن  لل�شيخ حممد  �ململوك 
�ملركز �لثالث �ملهر “ فار�س �لد�ر “ �ململوك ملحمد �جلوعان �شامل �ل�شام�شي 

وح�شل على 17. 91 نقطة.
ويف �لفئة �خلام�س “ ب “ لالمهار بعمر �شنة فاز باملركز �لأول �ملهر “ ع 
ج عجبان “ �ململوك لل�شيخ عبد�هلل بن ماجد �لقا�شمي وح�شل على 33 . 
�لثاين �ملهر “ �أ�س كيو �لب�شري “ �ململوك ملربط  باملركز  وجاء  نقطة   92
�ل�شفر�ن للخيول �لعربية ونال على 33 . 91 نقطة و�حتل �ملركز �لثالث 
�ملهر “ م . ع من�شور “ �ململوك لعبد �هلل حممد خلف �لعتيبة وح�شل على 

33 . 91 نقطة.
�ل�شمو  �شاحب  جلائزة  �لأوىل  باجلائزة  �لعتيبة  حممد  بن  عبد�هلل  وف��از 
�لعربية لفئة �لمهار بعمر �شنة  �لت�شجيعية ملالك �خليول  حاكم عجمان 
وقيمتها 30 �ألف درهم فيما ح�شل �لدكتور غامن حممد عبيد �لهاجري 
على �جلائزة �لثانية وقيمتها 20 �ألف درهم �أما �جلائزة �لثالثة لهذه �لفئة 

فكانت من ن�شيب حممد �جلوعان �شامل �ل�شام�شي.
فاز  “ فقد  “ �أ  �شنتني  بعمر  لالمهار  �ل�شاد�شة  �لفئة  ملناف�شات  وبالن�شبة 
باملركز �لأول �ملهر “ �لأريام �شكالن “ �ململوك ل�شطبالت �لأريام للخيول 
“ �لأريام  92 نقطة وجاء باملركز �لثاين �ملهر   .50 �لعربية وح�شل على 

نقطة   92 ون��ال  �لعربية  للخيول  �لأري���ام  لإ�شطبالت  و�ململوك  �شباب” 
و�حتل �ملركز �لثالث �ملهر “ عقاب غلفا “ �ململوك لل�شيد �شعود �ل�شريقي 

علي �شحي �لكعبي وح�شل على 83. 90 نقطة.
�أما نتائج �لفئة �ل�شاد�شة لالمهار بعمر �شنتني “ ب “ فجاء باملركز �لأول 
مكتوم  �آل  جمعة  ب��ن  مكتوم  ب��ن  �شعيد  لل�شيخ  نايل” �ململوك  “ دي  �ملهر 
وح�شل على 67 . 92 نقطة و�حتل �ملركز �لثاين �ملهر “ مي�شم �لهو�جر” 
نقطة   91 على  وح�شل  �ل��ه��اج��ري  عبيد  حممد  غ��امن  للدكتور  �ململوك 
وجاء باملركز �لثالث �ملهر “ �شلمان �لبد�ير “ �ململوك ل�شلطان حممد علي 

�لظهوري وح�شل على 17 . 91 نقطة.
�ملهر  فوز  عن  �شنو�ت  ثالث  بعمر  لالمهار  �ل�شابعة  �لفئة  نتائج  و�أ�شفرت 
على  وح�شل  �لعربية  للخيول  �جلو�هر  ملربط  “ �ململوك  �لب�شتان  “ برق 
ملربط  “ �ململوك  �لكحيلة  “ ليث  �ملهر  �لثاين  �ملركز  وج��اء يف  نقطة   92
�لكحيلة وح�شل على83 . 90 نقطة و�حتل �ملركز �لثالث �ملهر “ دي �شاهر 
على 50 . 90  وح�شل  �ملن�شوري  خادم  بن  علي  �شعيد  ملن�شور  “ �ململوك 

نقطة.
ويف نهاية كل �شوط مت توزيع �جلو�ئز على �أ�شحاب �خليول �لفائزة باملر�كز 

�لوىل.
�أ�شحاب ومربي �خليول بجائزة  �لثاين بتكرمي  �ليوم  و�ختتمت مناف�شات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
لفئة  و�مل�شاركة  �لعربية  �خليول  م��الك  للمو�طنني  �لت�شجيعية  عجمان 
�لأمهار حيث فاز باجلائزة �لأوىل وقيمتها 40 �ألف درهم �شلطان حممد 
علي �لظهوري وباجلائزة �لثانية وقيمتها 25 �ألف درهم خالد غامن وفاز 

باجلائزة �لثالثة وقيمتها 20 �ألف درهم �شعود �ل�شويدي �لكعبي.
وتختتم �لبطولة مناف�شاتها غد� �ل�شبت بالفئة �لفحول بعمر �أربع �شنو�ت 
�شيتم �ختيار  “ كما  “ ج  “ و  “ ب  “ و  “ �أ  �لثامنة  �لفئة  ف��وق وه��ي  فما 
بطولة  وه��ي  �لفئات  م��ن  فئة  لكل  و�ل��رون��زي  و�لف�شي  �لذهبي  �لبطل 
�لفلو�ت وبطولة �ملهر�ت وبطولة �لفر��س وبطولة �لفالء وبطولة �ملهور 
وبطولة �لفحول كما يتم بعدها تكرمي خا�س باملزرعة �لر�ئدة يف �لإمار�ت 
وجو�د �لإم��ار�ت �لر�ئد و�جلو�د �لفائز باأكر عدد نقاط ومملوك ملو�طن 

�إمار�تي.
وت��وج��ه حم��م��د �أح��م��د �حل��رب��ي �مل��دي��ر �ل��ع��ام جلمعية �لم�����ار�ت للخيول 
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  و�لتقدير  و�لمتنان  بال�شكر  �لعربية، 
�لكرمية  لرعايته   ، عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د 

لبطولة عجمان جلمال �خليول 2020.
كما تقدم بال�شكر �أي�شا �ىل �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 
عجمان على ��شر�فه �ملبا�شر على تنظيم هذه �لبطولة للعام �لثامن ع�شر، 
�لرغم من  �مل�شاركة على  لكل �خليول  �لفر�شة  باإتاحة  بتوجيهاته  م�شيد� 
�لزيادة �لكبرية يف عدد �خليول. وقال �حلربي �إن جمعية �لإمار�ت للخيول 
�لعربية وبتوجيهات من �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة ، وباإ�شر�ف مبا�شر من �ل�شيخ ز�يد بن 
حمد �آل نهيان نائب رئي�س �جلمعية، حتر�س على �تباع �أعلى �ملعايري خالل 
�لبطولت �لتي ت�شرف على تنظيمها. و�أ�شاد بتجربة بطولة عجمان باإ�شناد 
�لتحكيم يف �لبطولة �إىل جلنة حتكيم من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، 

للعام �لثاين على �لتو�يل.

مناف�سات قوية يف �ليوم �لثاين لبطولة عجمان جلمال �خليل 2020 

�ألغى �لحتاد �للبناين لكرة �لقدم نتائج �ملباريات �لتي �أقيمت يف �ملو�شم �حلايل يف 
خمتلف �مل�شابقات، و�أقر �شيغة جديدة �ختيارية لإعادة �إطالق �لبطولة �ملحلية 

�ملتوقفة منذ نحو ثالثة �أ�شهر ب�شبب �حتجاجات مطلبية ت�شهدها �لبالد.
ولقي �لطرح ردود فعل متفاوتة من قبل �لأندية �لتي مل يح�شم �لعديد منها 
موقفه بعد، ل�شيما و�ن ح�شابات �لربح و�خل�شارة لن تقت�شر على �أر�س �مللعب، 

بل ت�شمل �جلو�نب �ملالية يف ظل �لأزمة �لتي ي�شهدها لبنان.
وتوقف �لدوري �للبناين بعد �ملرحلة �لثالثة ب�شبب �لحتجاجات �لتي �شهدتها 
مناطق و��شعة منذ 17 ت�شرين �لأول-�أكتوبر، على خلفية �لأو�شاع �لقت�شادية 

و�ملالية و�لجتماعية، و�شد �لطبقة �ل�شيا�شية �ملتهمة بالف�شاد.
�لأم��و�ل و�ل�شحب ل�شيما  �مل�شارف حركة  �لتي �شملت تقييد  �لأزم��ة  و�نعك�شت 
وكرة �لقدم خ�شو�شاً،  �لريا�شي عموماً  �لقطاع  �شلباً على  بالدولر �لأمريكي، 

و�شط مطالبات من بع�س �لأندية باإلغاء �لبطولة �أو تعديل نظامها.

�لتنفيذية  �أكد �لحت��اد �ن جلنته  ويف تعميم وزع �جلمعة على و�شائل �لع��الم، 
تباحثت يف �جتماع �خلمي�س يف م�شري �ملو�شم، وقررت “�إلغاء كافة �ملباريات �لتي 
�أقيمت يف بطولة كاأ�س لبنان وبطولتي �لدوري �لعام للدرجتني �لأوىل و�لثانية 
�لفرة  خالل  �تخذت  �لن�شباطية” �لتي  �لقر�ر�ت  كافة  و�إلغاء  �ملو�شم  خالل 

ذ�تها.
�لعام  �ل��دوري  �إب��د�ء رغبتها بامل�شاركة يف بطولت  “�ىل  �لأن��دي��ة  ودع��ا �لحت��اد 
�أن  على   ،2020-1-15 �أق�شاها  مهلة  يف  و�لثالثة  و�لثانية  �لأوىل  للدرجات 

تو�شع �لأنظمة �لفنية لها بعد �أن يتم حتديد عدد �لأندية �مل�شاركة فيها«.
و�أو�شح رئي�س �لحتاد ها�شم حيدر لوكالة فر�ن�س بر�س �ن �لقر�ر�ت “كانت نتاج 
�لمكان  قدر  وحاولنا  �ملا�شية،  �لفرة  طيلة  �لأندية  مع  ولقاء�تنا  �جتماعاتنا 

�لتما�شي مع و�قع �لأزمة �لتي يعي�شها �جلميع يف لبنان«.
و�أ�شاف “ل يخفى على �أحد �ننا منر يف لبنان بظرف ��شتثنائي على كل �ل�شعد 

�إذ �ن عدد كبري من �لأندية مل يعد مبقدورها �لإيفاء مب�شتحقات  �شو�ء مالياً 
لعبيها على �لنحو �ملنا�شب ول �شيما �لأجانب«.

�ل�شتعد�د  لديها  لي�س  �لأمنية  “�لقوى  �ن  �ىل  �للبناين  �لحت��اد  رئي�س  و�أ�شار 
�لكايف حلماية �ملباريات �و توفري مو�كبة لها وهذه �ملعطيات ��شتدعت منا �تخاذ 
مو�كبة  �ن�شغالها يف  �ىل  �إ�شارة  يف  بالدوري”،  يتعلق  ما  ��شتثنائية يف  �ج��ر�ء�ت 
ومدن  ب��ريوت  يف  مناطق  �شهدتها  �لتي  �ل�شغب  �أع��م��ال  بع�س  �أو  �لحتجاجات 

�أخرى منذ ت�شرين �لأول-�أكتوبر �ملا�شي.
ويف تعليق على موقف �لحتاد، قال حممد عا�شي، �أمني �شر �لعهد حامل لقب 

�لدوري وبطل كاأ�س �لحتاد �لآ�شيوي، �إن ناديه يعتزم �مل�شاركة.
�لو�شع  نتيجة  �تخذت  �لقر�ر�ت  هذه  �ن  متاما  “ندرك  بر�س  لفر�ن�س  و�أو�شح 
�ل�شتثنائي، ونحن كناٍد �شن�شارك بالطبع، �ل �ننا ندعو �لحتاد �ىل �لت�شدد يف 

نظام �لبطولة و�ن تكون م�شاركة �لنو�دي �لر�غبة باملناف�شة جدية«.

وتابع “�شنتاأثر فنيا لكن لدينا ملء �لثقة بالعبينا، ونقدر ظروف �جلميع«.
يف �ملقابل، ر�أى �إد�ري نادي �لت�شامن �شور �ملخ�شرم �شمري بو�ب �ن قر�ر �مل�شاركة 

من عدمها �شيتخذ يف �جتماع يعقد يف �لأيام �ملقبلة.
�ل�شورة �جلديدة للبطولة وهذ�  “�شنجتمع مع �لالعبني لن�شعهم يف  و�أو�شح 
�لأمر مل�شناه من باقي �لأندية”، متابعا “ميكن �لقول �أن �أندية �جلنوب )لبنان( 
قد ل ت�شارك يف بطولة �لدرجة �لثانية وعلى م�شتوى �لدرجة �لأوىل فان ثمة 

نو�دي قد ل ت�شارك �منا مل تتخذ �لقر�ر �لنهائي ونحن منهم«.
وتابع “�شندر�س �مكانية �للعب خارج �أر�شنا وم�شافات طويلة وتكاليف �إ�شافية 
�تخاذ  �ول من دعا �ىل  للغاية وكنا  �لظروف �شعبة  �ن  ن��درك متاما  �ن  وعلينا 

�جر�ء�ت بهذ� �حلجم«.
�مل�شاركة،  بعدم  �لأندية ح�شم موقفه  بع�س  �ن  تقارير �شحافية حملية  ونقلت 

مثل نادي �ل�شالم زغرتا )�شمال(.

�لحتاد �للبناين يلغي نتائج �ملباريات يف خمتلف �مل�سابقات

�لدور  من  موغوروت�شا  غاربيني  �لإ�شبانية  ودرّع��ت 
لكرة  �ل�شينية  �شينزين  دورة  يف  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف 
�يكاتريينا  �لرو�شية  �أم���ام  خ�شارتها  بعد  �مل�����ش��رب، 

�لك�شندروفا �لر�بعة و�لثالثني عامليا 4-6 و6-3.
وكانت �مل�شنفة �وىل عامليا �شابقا تخو�س �أول ن�شف 

نهائي لها منذ ني�شان-�أبريل 2019.
عامليا   35 �مل��رك��ز  �ىل  تر�جعت  �ل��ت��ي  �لالعبة  لكن 
وحتاول ��شتعاد م�شتوياتها �ل�شابقة، خ�شرت يف 77 
�ليمينية  �ل�شربات  �شاحبة  �ل��الع��ب��ة  �م���ام  دقيقة 

�لقوية.

تو��شل  �أن  يف  ع���ام���ا(   26( م��وغ��وروت�����ش��ا  وت���اأم���ل 
من  �لثامن،  �لح���ر�يف  بلقبها  �ل��ف��وز  حتى  زحفها 
�أ�شر�ليا  لبطولة  طريقة  باأف�شل  �ل�شتعد�د  �أج��ل 
ت�شعى  حيث  �حل��ايل،   20 يف  تنطلق  �لتي  �ملفتوحة 
�لثالث بعد رولن غارو�س  �لكبري  �ح��ر�ز لقبها  �ىل 
عام  �لإنكليزية  ووميبلدون   2016 عام  �لفرن�شية 

.2017
�ل�شابة  �لكازخ�شتانية  �لنهائي  يف  �لرو�شية  وتالقي 
�يلينا ريباكينا )20 عاما( �مل�شنفة �شابعة و�لفائزة 

على �لت�شيكية كري�شتينا بلي�شكوفا 6-2 و5-7.

مدريد،  �أتلتيكو  ��شتغلها  �أخطاء  لوقوع  �أ�شفه  عن  غريزمان،  �أن��ط��و�ن  �لفرن�شي  بر�شلونة،  مهاجم  �أع��رب 
لت�شطري �لفوز 3-2 على �لفريق �لكاتالوين يف ن�شف نهائي كاأ�س �ل�شوبر �لإ�شباين.

قال غريزمان بعد �ملبار�ة: “��شتغلو� بع�س �أخطائنا، ودفعنا ثمن ذلك«.
و�أ�شاف: “�لأخطاء على �جلميع، �أخطاأت يف �لتمريرة �لتي جاء منها هدف لهم، �إنها �أ�شياء �شغرية جتعلك 
قال:  لر�شلونة،  هدفني  بالفيديو  �لتحكيم  تقنية  �إلغاء  وعن  ليغ«.  “ت�شامبيونز  �أو  دوري  مبار�ة،  تخ�شر 

�أحيانا ت�شاعدك و�أحيانا تكون �شدك، ولكن هذ� هو �حلال«. �لقدم،  كرة  يف  للم�شاعدة  جاءت  “�لتقنية 

غريزمان : دفعنا ثمن موغوروت�سا تودع دورة �سينزين
�أخطائنا غاليًا 



السبت    11   يناير   2020  م   -   العـدد  12828  
Saturday   11   January   2020  -  Issue No   12828

19191919
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دني�س  �ل�شاب  على  ف��وز  �إىل  مبجموعة  ت��اأخ��ره  ديوكوفيت�س  نوفاك  قلب 
4-6 و6-1 و7-6 )7-4(، ليقود �شربيا �إىل تخطي كند�  �شابوفالوف 
ر�بطة  ك��اأ���س  م��ن  �لأوىل  �لن�شخة  نهائي  ن�شف  وب��ل��وغ  �شيدين  يف  �أم�����س 
�ملحرفني يف كرة �مل�شرب، بينما دفع تعر �مل�شنف �أول عامليا ر�فايل ناد�ل 

�إ�شبانيا �ىل �نتظار مبار�ة �لزوجي ملعرفة م�شريها يف مو�جهة بلجيكا.
وخ�شر  �شيدين  يف  �لرطوبة  من  عامليا  ثانيا  �مل�شنف  ديوكوفيت�س  وعانى 
جمموعته �لأوىل يف �لبطولة، قبل �لتفوق على �لالعب �لبالغ 20 عاما 

و�مل�شنف 14 عامليا.
مبار�ة  �أق����رب  “هذه  �مل��ره��ق  دي��وك��وف��ي��ت�����س  وق���ال 
ت��و�ج��ه��ت فيها م��ع دن��ي�����س. ك��ان��ت م��ت��ق��ارب��ة جد� 

لدرجة كادت تنتهي ب�شكل معاك�س متاما«.
له  �لت�شفيق  و�ري����د  ر�ئ��ع��ا،  م�شتوى  “قدم  ت��اب��ع 

ب�شدة”، بعدما �شبق له �ن �لتقاه �أربع مر�ت �ملو�شم 
�ملا�شي وفاز فيها كلها دون عناء.

�طاح  ب�شرعة، وقد  �ل�شاب يتطور  �لالعب  لكن 

لعبني بني �لع�شرة �لو�ئل يف �لبطولة �حلالية هما �ليوناين �شتيفانو�س 
ت�شيت�شيبا�س و�لأملاين �ألك�شندر زفرييف.

وخالفا لديوكوفيت�س، حقق زميله دو�شان ليوفيت�س فوز� �شهال يف وقت 
 4-6 بنتيجة  عامليا   21 �مل�شنف  �أوجيه-�أليا�شيم  فيليك�س  على  �شابق 

و6-2، �مام جمهور �شربي كبري يف ملعب “كن روزو�ل �أرينا«.
وقال ليوفيت�س )29 عاما( �مل�شنف 34 عامليا و�لذي �حرز �لعام �ملا�شي 
لقبه �لول يف دورة �أوماغ “�شاعدين �لكثري من �ل�شربيني هنا لال�شرخاء 
�لمور  كل  كانت  �لطريقة.  بهذه  للعب  ت�شاعدين  طاقة  على  و�حل�شول 

جيدة معي �ليوم، و�شعرت بالرتياح على �ر�س �مللعب«.
ويف مبار�ة �لزوجي، تغلب �ل�شربيان فيكتور ترويت�شكي ونيكول ت�شات�شيت�س 

على بير بولن�شكي وعادل �شم�س �لدين 6-3 و2-6.
ميدفيديف  د�نييل  جنميها  مع  رو�شيا  �لنهائي  ن�شف  يف  �شربيا  وتلتقي 

�خلام�س عامليا وكارن خات�شانوف )17( �للذين مل يهزما بعد.
نيك كرييو�س  �أ�شر�ليا مع جنمها  تنتظر  �لثاين،  �لنهائي  ن�شف  ويف 
�لفائز بني �إ�شبانيا وبلجيكا. وتقدمت �إ�شبانيا -1�شفر بعد فوز 

روبرتو باوتي�شتا �أغوت على كيمر كوبيانز 6-1 و4-6.
ن�����اد�ل �مل�شنف  ���ش��ق��ط  �ل��ث��ان��ي��ة،  �مل����ب����ار�ة  ل��ك��ن يف 
6-4 و6-7  غ��وف��ان  د�ف��ي��د  �م���ام  ع��امل��ي��ا  �أول 

.)3-7(
و��شتغل �لبلجيكي �مل�شنف 11 عامليا، �أخطاء 
ناد�ل �لذي عانى من �رتفاع درجات �حلر�رة 

ون�شبة �لرطوبة.
و����ش��ت��ه��ل ن����اد�ل، ح��ام��ل ل��ق��ب 19 ب��ط��ول��ة كرى، 
�أي جمموعة  �ملو�جهة بر�شيد جيد حيث مل يخ�شر 
يف كاأ�س �ملحرفني، ومل يخ�شر يف مو�جهة غوفان �شوى 
مرة يف خم�س مباريات �شابقة، وذلك يف �لبطولة �خلتامية 
�لإ�شباين منح خ�شمه ت�شع  2017. لكن  للمو�شم يف لندن 

كر�ت لك�شر �إر�شاله يف �ملجموعة �لأوىل و�ثنتني يف �لثانية.
�أع�����ش��اب��ي لفرة  “تعني ع��ل��ي �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى  وق����ال غ���وف���ان 
طويلة، ومل يكن �لأمر �شهال. عرفت �نه �شد ر�فا يجب �ن �رد 
وتعني  �للعب  فر�س  �أن��ا من  كنت  قليال.  و�أخاطر  مبكر�  �لكرة 
دور  يف  مبارياتها  خا�شت  ��شبانيا  وكانت  �حللول«.  �يجاد  عليه 
�ملجموعات يف مدينة بريث حيث �لهو�ء �أقل رطوبة. ومبعادلتها 
جيليه ويور�ن فليغن  �شاندر  �لثنائي  على  بلجيكا  ل  تعورّ  ،1-1
�إ�شبانيا  لإق�����ش��اء  بو�شتا،  كارينيو  وبابلو  ن���اد�ل  على  للتفوق 
تقام يف وقت  �لتي  �لزوجي  وحتقيق مفاجاأة كبرية يف مبار�ة 

لحق �جلمعة.

23 نقطة و��شاف زميله �ملوزع كري�س  �شجل �ليطايل د�نيلو غاليناري 
�شيفه  على  �لفوز  �ىل  ثاندر  �شيتي  �أوكالهوما  ليقود�  نقطة،   18 ب��ول 
هيو�شن روكت�س 113-92 يف دوري كرة �ل�شلة �لمريكي للمحرفني 

ويف�شد� عودة �لنجم ر��شل و�شتروك �ىل ملعبه �ل�شابق.
له  �أ�شاف  �آخ��ر ثماين مباريات،  �ل�شابع يف  ف��وزه  �ل��ذي حقق  �أوكالهوما 

�ملوزع �لكندي �ل�شاب �شاي غيلغيو�س-�ألك�شندر 20 نقطة.
و�شجل �وكالهوما يف �لربع �لول لوحده 37 نقطة مقابل 21 لروكت�س 

�لذي ي�شم يف �شفوفه �لنجم �لكبري جيم�س هاردن )17 نقطة(.
وبعد تقدمه �ملبكر مل يلتفت �مل�شيف ور�ءه وحافظ على فارق 10 نقاط 

على �لقل حتى نهاية �ملبار�ة.
وقال �ملوزع بول �نه من �جليد �أحيانا حتقيق فوز من طرف و�حد “خ�شنا 
�لكثري من �ملباريات �ملتقاربة �مل�شتوى، ومن �جليد �ن نتقدم بفارق كبري، 
خ�شو�شا �أمام فريق من هذ� �لنوع. لننا تقدمنا كثري�، ��شطرو� لت�شديد 

�لكثري من �لثالثيات«.
6 حم��اولت، لكنه �شجل  بت�شجيل ثالثية يتيمة من  و�كتفى و�شتروك 
14 من 26 حماولة لينهي �ملبار�ة بر�شيد 34 نقطة، فيما �كتفى هاردن 

بخم�س حماولت من ��شل 17 يف �أدنى ر�شيد له طيلة هذ� �ملو�شم.
ول يحب و�شتروك خو�س مباريات متتالية وذلك بعد غيابه عن مبار�ة 
�لربعاء للح�شول على مزيد من �لر�حة قبل مو�جهة زمالئه �ل�شابقني. 
ح�شمت  �ن  بعد  �لخ��ري  �لربع  منت�شف  �لبدلء  مقاعد  على  جل�س  لكنه 

�ملبار�ة منطقيا خل�شمه.
وقبل �ملبار�ة �أظهر ثاندر �شريط فيديو تكرميي لو�شتروك �أمام 18200 
متفرج يف ملعب “ت�شيز�بيك �رينا”. حمل و�شتروك �لو�ن ثاندر يف 11 
�لنهائي  و�ل���دور  م��ر�ت   9 �لق�شائية  �لدو�ر  بلوغ  يف  و�شاعده  مو�شما، 

للدوري مرة و�حدة، قبل �نتقاله �ىل روكت�س لقب تبادل مع بول.
�ل��در�ف��ت �ىل  �ربعة لعبني من  ق��دوم  ب��ول  �ملبادلة مع  وت�شمنت �شفقة 
�ىل  ج��ورج  بول  ثاندر  �ر�شل  و�شتروك،  مبادلة  ��شبوع من  وقبل  ثاندر. 
لو�س �جنلي�س كليرز يف �شفقة جاء فيها غيلغيو�س-�لك�شندر و�ملخ�شرم 
�دو�ر فاعلة خالل  غاليناري. و�شاهم جميع �لالعبني �لقادمني يف لعب 

فوز ثاندر �خلمي�س.
�لكامريوين  �لنجم  غ��ي��اب  ه��ورف��ورد  و�آل  ريت�شارد�شون  ج��و���س  ���س  وع��ورّ

�مل�شاب جويل �مبيد، وقاد� فيالدلفيا �شفنتي �شيك�شرز �ىل ��شقاط �شيفه 
بو�شطن �شلتيك�س 98-109.

ة م�شجال 29 نقطة، وقدم هورفورد �د�ء هجوميا  �شرب ريت�شارد�شون بقورّ
�أ�شاف  فيما  ح��ا���ش��م��ة(،  مت��ري��ر�ت  و6  متابعات  و8  نقطة   17( ف��اع��ال 
19 نقطة و9 متابعات، ليحقق فيالدلفيا فوزه  �ل�شر�يل بن �شيمونز 
�لثالث تو�ليا هذ� �ملو�شم على بو�شطن ويرفع ر�شيده على �ر�شه �ىل 18 

فوز� مقابل خ�شارتني فقط.
قال هورفورد “غياب جويل ي�شكل م�شكلة كبرية للفريق، لذ� تعنيرّ علينا 

�يجاد طريقة �أخرى للفوز.. يجب �أن ن�شمد حتى عودته«.
لعالج  �جلمعة  جلر�حة  �لنجوم”،  “كل  فريق  لع��ب  �مبيد،  و�شيخ�شع 

رباط متمزق يف بن�شر يده �لي�شرى.
عانى �لالب �لفذ من �ل�شابة خالل فوز فريقه �لثنني على �وكالهوما 

�شيتي ثاندر 120-113، لكنه عاد لكمال �ملو�جهة برغم ��شابته.
ولدى بو�شطن �لذي خ�شر 3 مباريات متتالية للمرة �لوىل هذ� �ملو�شم، 
كان كيمبا ووكر �ف�شل م�شجل مع 26 نقطة، و�أ�شاف ماركو�س �شمارت 

متابعات. و10  نقطة   15 تاتوم  وجاي�شون   24
�لنتيجة،  خ�شمه  يقلب  ثم  بو�شطن  فيها  يتقدم  جديدة  منا�شبة  وكانت 

على غر�ر خ�شارته �مام �شان �نتونيو �شبريز 129-114 �لربعاء.
وتقدم فيالدلفيا 94-87قبل �شت دقائق على نهاية �لوقت، عندما �شنع 
فارغو  “ول�س  20800 متفرج على ملعب  �أم��ام  ك��رة ثالثية  ه��ورف��ورد 

�شنر«.
ووكر  عليها  رد  �لتالية،  �لهجمة  “د�نك” يف  �شاحقة  كرة  �شيمونز  �أه��در 
بثالثية. وقل�س بو�شطن �لفارق ب�شلة من غوردون هايوورد )94-92( 

قبل 5:15 دقائق على �لنهاية.
لكن ريت�شارد�شون �ملتاألق عن خط �لرميات �حلرة �شجل نقطتني )101-
94( قبل 3:08 دقائق، ثم ح�شد فيالدلفيا �لكرة جمدد� وزرع �شيمونز 

عت �لفارق �ىل ت�شع نقاط. �شلة لولبية جميلة و�شرّ
قال هورفورد “كان فوز� هاما لأننا كنا نعاين. لعب �شلتيك�س ب�شكل ر�ئع. 

من �جليد �أن نحقق فوز� نوعيا«.
 )14-25( �ل�شرقية  �ملنطقة  يف  �خل��ام�����س  �مل��رك��ز  فيالدلفيا  وي��ح��ت��ل 

وبو�شطن �لثالث )11-25(.

�لدوري  �إىل  �لإث���ارة  �إع���ادة  عاتقه  على  توتنهام  يحمل 
�ل�شبت،  �ليوم  ليفربول،  ي�شت�شيف  عندما  �لإجنليزي، 
تنتظر  ح��ي��ث  “�لرميريليغ”،  م���ن   22 �جل���ول���ة  يف 
�أندية �لدوري �أن يحقق “�ل�شبريز” �لفوز حتى يوقف 

�نطالقة قطار “�لريدز” �ل�شاروخية. 
نقطة،   58 بر�شيد  �لرتيب  ج��دول  ليفربول  يت�شدر 
بعد فوز �لفريق يف 19 مبار�ة، وتعادله يف مبار�ة و�حدة 
موؤجلة  مبار�ة  لديه  �أن��ه  كما  يونايتد،  مان�ش�شر  �أم��ام 
�أم���ام و�شت ه��ام، يف ح��ال ف��وزه بها �شيو�شع �ل��ف��ارق مع 

لي�شر �شيتي يف �ملركز �لثاين بر�شيد 45 نقطة.
وتعد مو�جهة توتنهام بالن�شبة �إىل ليفربول من �أ�شعب 
“�لريدز”،  م�����ش��و�ر  يف  م��وؤث��رة  �شتكون  �ل��ت��ي  �مل��ح��ط��ات 
�شيتبعها  �أر�شه،  “�ل�شبريز” على  �للعب مع  �أن  خا�شة 
�ملقبلة،  �جل��ول��ة  يف  �لثقيل  �لعيار  م��ن  �أخ���رى  مو�جهة 
مان�ش�شر  �لتقليدي  غرميه  �لليفر  �شي�شت�شيف  حيث 

يونايتد يف �إ�شتاد �أنفيلد.
وينتظر كل من لي�شر �شيتي وحامل �للقب مان�ش�شر 
حتى  ليفربول،  يتعر  و�أن  توتنهام،  من  هدية  �شيتي، 
تعود �لإثارة جمدد�ً للدوري �لإجنليزي، خا�شة �أن عملياً 
يتبقى �أمام “�لريدز” مو�جهات حا�شمة لالقر�ب من 
يونايتد،  ومان�ش�شر  توتنهام  �أبرزها مو�جهتي  �للقب، 
�أر�شه مع مان�ش�شر �شيتي  بينما �شيلعب �لفريق خارج 

و�آر�شنال و�شي�شت�شيف على ملعبه ت�شيل�شي.
وقد يكون وجود �لرتغايل جوزيه مورينيو على ر�أ�س 
�لقيادة �لفنية لتدريب توتنهام عامل �إثارة �أكر، ب�شبب 
وهي  ون”،  “�شبي�شيال  بها  ي�شتهر  �لتي  �للعب  طريقة 
“�حلافلة”  وخطة  كبري،  ب�شكل  �ل��دف��اع  على  �لركيز 
يف  ولكنها  ب�شببها،  له  ح��ادة  �نتقاد�ت  توجيه  يتم  �لتي 
�لكثري من �لأوقات تفلح يف �ملو�جهات �ل�شعبة ويتفوق 

من خاللها مورينيو.
ول تقت�شر �أهمية �ملبار�ة بالن�شبة �إىل �ملدرب �لرتغايل 
�ملناف�شني على  �إىل  توتنهام على تقدمي هدية  وفريقه 
“�ل�شبريز”  ولكن  للم�شابقة،  �لإث���ارة  �إع��ادة  �أو  �للقب، 
�لفريق يحتل  �أن  �أول، خا�شة  نف�شه  �إىل خدمة  يحتاج 
حتت  لعب  بعدما  نقطة،   30 بر�شيد  �ل�شاد�س  �ملركز 
حقق  �ل���دوري،  يف  مباريات   4 �لرتغايل  �مل��درب  قيادة 
 ،1-2 ب��ر�ي��ت��ون  �ل��ف��وز يف م��ب��ار�ة و�ح���دة على  خاللها 
ليغ”  “�لرميري  يف  م�����ش��و�ره  م��وري��ن��ي��و  �ف��ت��ت��ح  بينما 
 ،2-0 بنتيجة  ت�شيل�شي  �ل�شابق،  �أمام فريقه  باخل�شارة 
يتلقى  �أن  قبل   ،2-2 �شيتي  نوريت�س  �أم���ام  ت��ع��ادل  كما 
�شاوثامبتون  �أم���ام  �ملا�شية  �جل��ول��ة  يف  ج��دي��دة  خ�شارة 
بنتيجة 0-1، وز�دت خيبة �لأمل بتلقي �لفريق �شربة 
غيابه  وت��اأك��د  كني  ه��اري  �لأول  جنمه  باإ�شابة  موجعة 

حتى �شهر �أبريل “ني�شان” �ملقبل.

توتنهام �أمل »�لربميري ليغ« 
و�لبلجيكي يف �إيقاف قطار ليفربول مارتينيز  لوت��ارو  �لأرجنتيني  �لهجوم  ثنائي  على  �نر  م��درب  كونتي  �نطونيو  ل  يعورّ

روميلو لوكاكو لتخطي �أتالنتا �شاحب �لقدرة �لهجومية �لنارية �ل�شبت، و�حلفاظ على �شد�رته 
�أمام يوفنتو�س حامل �للقب �لذي يحل على روما �لأحد يف �ملرحلة 19 من �لدوري �ليطايل لكرة 

ب�45  ثمانية مو��شم،  �آخر  �للقب يف  يوفنتو�س، حامل  �ملت�شدر مع  �نر  ويت�شاوى  �لقدم. 
نقطة من 18 مبار�ة، وبفارق �شت نقاط عن لت�شيو �لثالث �لذي لعب مبار�ة �أقل.

�لهجوم  ثنائي  على  يوفنتو�س  عن  �له��د�ف  بفارق  فريقه  يت�شدر  �ل��ذي  كونتي  وعلق 
بحاجة  ما�شة  روميلو  �ن  دوم��ا  “قلت  ولوكاكو  مارتينيز  �ملوؤلف من  �ل�شارب 

لل�شقل، و�لأمر عينه ينطبق على لوتارو«.
�أ” هذ�  “�شريي  يف  �شاربني  هجومني  و�أت��الن��ت��ا  �ن��ر  وميتلك 

�مل��و���ش��م، م���ا ي��ع��د مب��ه��رج��ان ت��ه��دي��ف��ي حم��ت��م��ل ع��ل��ى ملعب 
“�شان �شريو” يف مدينة ميالنو. و�شجل �إنر 39 هدفا يف 

�ل��دوري هذ� �ملو�شم، وهو ثاين �أكر �لفرق تهديفا بعد 
�أتالنتا “48” �شاحب �ملركز �خلام�س.

جانبيريو  �لفذ  مدربه  �إ���ش��ر�ف  حتت  �أتالنتا  ويبتعد 
وذلك  �ملت�شدَرين،  عن  نقطة   11 بفارق  غا�شبرييني 

بعد فوزين بنتيجة -5�شفر على كل من ميالن وبارما.
�ن��ر خلم�س مباريات مل يحقق  �أ���ش��رف على  قد  وك��ان غا�شبرييني 

2011. لكنه جنح يف حتويل فريق  �إقالته يف عام  �أي فوز قبل  فيها 
برغامو �إىل قوة حملية خطفت �ملركز �لثالث �ملو�شم �ملا�شي وبطاقة 

�مل�شاركة يف دوري �أبطال �أوروبا.
حيث  �شريو،  �شان  ملعب  يف  جيد  �نطباع  ترك  يف  �أتالنتا  وياأمل 

ي�شت�شيف فالن�شيا �ل�شباين يف ذهاب ثمن نهائي دوري �لأبطال 
يف 19 �شباط-فر�ير �ملقبل.

يف �ملقابل، ف�شل �نر بالتاأهل �ىل �لدور �لق�شائي من �مل�شابقة 
�ملحلي  �ل����دوري  يف  �لول  لقبه  ع��ن  يبحث  لكنه  �ل��ق��اري��ة، 

�لرتغايل جوزيه  �إ���ش��ر�ف  ك��ان حتت  2010 عندما  منذ 
مورينيو.

�شجال خالل  �للذين  لوكاكو ولوت��ارو  �ن  كونتي  ويعتقد 
وتقدمي  بالتاأقلم  ب��د�آ   ،1-3 ن��اب��ويل  على  �لأخ���ري  �ل��ف��وز 

�ملطلوب منهما مع “نري�ت�شوري«.
�أ�شل  23 هدفا من  �لآن  �لثنائي يف جعبته حتى  ويحمل 
�ل��دوري و30 يف خمتلف �مل�شابقات.  يف  �نر  �شجلها   39
�إميوبيلي  ت�شريو  ور�ء  �ل���دوري  ه��د�يف  ث��اين  ه��و  ولوكاكو 

مهاجم لت�شيو.
ورفع �لبلجيكي ر�شيده بثنائيته �شد نابويل �ىل 14 هدفا 

هذ� �ملو�شم، متفوقا على كامل ر�شيده يف مو�شمه �لأخري مع 
مان�ش�شر يونايتد �لنكليزي )12(.

قال �لملاين روبن غو�شن�س جناح �أتالنتا “�شتكون �لتوقعات مرتفعة قبل �ملبار�ة. ميلك �لفريقان 
ر�ئع،  بعمل  يقومان  ك��ث��ري�.  يتحرك  ومارتينيز  لوكاكو  مر�قبة  �ل�شعب  م��ن  �أق��وي��اء.  مهاجمني 

و�شيكون �لتحدي �شعبا«.
تابع “لكننا لعبنا يف �شان �شريو يف دوري �لأبطال ونحن معتادون على �مللعب«.

�ملوؤهلة  �ملر�كز  �آخر  �لر�بع  روما  نقطة فقط عن  بفارق  �أتالنتا �خلام�س  ويبتعد 
�ىل دوري �لبطال.

بينها  كالياري  على  برباعية  و�لفائز  يوفنتو�س  �للقب  حامل  روم��ا  وي�شت�شيف 
يف  و�ل��ث��الث��ني  �ل�شاد�شة  ك��ان��ت  رون��ال��دو  كري�شتيانو  �ل��رت��غ��ايل  لنجمه  ثالثية 

م�شريته.
�أمام  �ل�شوبر  �لكاأ�س  خ�شارة  خيبة  خلفه  يوفنتو�س  و�شع  �لأخ��ري،  وبفوزه 
هزميته  كانت  و�لتي  �لريا�س،  �ل�شعودية  �لعا�شمة  يف   3-1 لت�شيو 
�لثانية هذ� �ملو�شم يف جميع �مل�شابقات، علما باأن �لأوىل كانت على يد 

لت�شيو بالذ�ت 1-3 �أي�شا يف �ملرحلة 15 من �لدوري.
تعوي�س  فريقه  مبقدور  �ن  فون�شيكا  باولو  روم��ا  م��درب  و�أ�شر 
�ل�شبوع  �شفر2-  ت��وري��ن��و  �شد  �أر���ش��ه  على  �لأخ����رية  خ�شارته 

�ملا�شي.
وقال �ملدرب �لرتغايل “كان �لفريق حزينا نوعا ما بعد �ملبار�ة 
ويجب  يوفنتو�س  مبار�ة  على  لكننا مركزون  تورينو،  �شد 

�أن نبقى متفائلني«.
لت�شيو  �لثاين  �لعا�شمة  فريق  على  �لأنظار  وتركز 
�لذي ��شبح مناف�شا على �للقب، لكنه يخو�س مبار�ة 
حتقيق  حم��اول  �لثامن  ن��اب��ويل  �شيفه  �شد  �شعبة 
للنادي  قيا�شي  رق��م  وحتقيق  ت��و�ل��ي��ا  �لعا�شر  ف���وزه 

�لزرق.
يف  “مركزنا  �ألن  �لر�زيلي  نابويل  و�شط  لع��ب  وق��ال 

�لرتيب ل يعك�س نوعية �لفريق«.
�ل�شويدي  ي��اأم��ل  م��ي��الن،  �ل�شابق  فريقه  �ىل  ع��ودت��ه  وبعد 
فوزه  حتقيق  يف  عاما(   38( �بر�هيموفيت�س  زلت��ان  �ملخ�شرم 
�ل�شاد�س  كالياري  على  �لذي يحل  �للومباردي  �لفريق  �لأول مع 

يف �فتتاح �ملرحلة �ل�شبت.
�لأخري  �ل�شلبي  �لتعادل  يف  بديال  لعب  قد  �لعمالق  �ملهاجم  وك��ان 
مليالن �شد �شمبدوريا. قال مهاجم ميالن �لرتغايل �ل�شاب ر�فايل 
لياو “�أرى �بر�هيموفيت�س كاأخ كبري يل. هو لعب ر�ئع و�أريد �لتعلم 
حظوظ  ترتفع  �بر�هيموفت�س  ي�شم  فريق  �أي  �لم��ك��ان.  ق��در  منه 
 23 ب��ف��ارق   )12( خميبا  �لأوروب����ي  �لعمالق  ويحتل  جن��اح��ه«. 
نقطة عن �ل�شد�رة. لكن كالياري جنح بالفوز مرة يتيمة يف 31 

مو�جهة �شد ميالن يف �لدوري.

كونتي يعّول على الثنائي ال�شارب 

يوفنتو�س ي�سطدم بروما.. و�إنرت يو�جه �أتالنتا

بعد فوز ديوكوفيت�ض وتعرث نادال

�سربيا تتاأهل ومهمة �إ�سبانيا تتعقد بكاأ�س �ملحرتفني
�أوكالهوما يهزم هيو�سنت.. 

وفوز نوعي لفيالدلفيا 

يبدو �أن نادي �آر�شنال �لإجنليزي، بد�أ بالفعل �أوىل خطو�ته نحو ت�شحيح م�شار 
مع  �لتعاقد  يف  �لتفكري  خ��الل  من  �لتتويج،  ملن�شات  �لعودة  �أج��ل  من  �لفريق، 
لعبني جدد، و�ل�شتغناء عن �آخرين، خالل فرة �لنتقالت �ل�شتوية �حلالية.

�شتتحرك �إد�رة “�لغانرز” بالتعاون مع مدرب �لفريق، ميكيل �أرتيتا، لتحديد 
للمناف�شة  قوية  مثالية  ت�شكيلة  تكوين  �لنادي  ي�شتطيع  حتى  �لر�حلني  هوية 

على �لألقاب.
وهناك �لعديد من �لالعبني �ملدرجني يف �لقائمة ليغادرو� على �شبيل �لإعارة 
�لرغم من عدم وجود ثالثة مد�فعني  �ل�شهر، على  �لد�ئمة هذ�  �ل�شفقات  �أو 
وهيكتور  ت�����ش��ام��رز،  ك��ال��وم  ت���ريين،  ك���ري�ن  �لإ���ش��اب��ة،  ب�شبب  ح��ال��ي��اً  رئي�شيني 

بيلريين.
ويو�جه كل من د�ين �شيبايو�س، روب هولدينغ، وجابرييل مارتينيلي، م�شاكل يف 
�للياقة �لبدنية، وهناك �حتمالية كبرية لال�شتغناء عنهم �أما عن طريق �لإعارة، 

�أو �لبيع �لنهائي.
�لتخلي عن جنمه غر�نيت  �أب��د�ً  �أرتيتا ل يريد  �مل��درب  �آخ��ر،  ولكن على �شعيد 
�لغا�شبني  �مل�شجعني  �لت�شالح مع  �لو�شط يف  �شاعد لعب خط  �أن  بعد  ت�شاكا، 

منه.
لذلك �لفرة �ملقبلة �شت�شهد مفاجاآت يف �آر�شنال، مع �حتمالية رحيل 12 لعباً 

عن ملعب �لإمار�ت قبل نهاية �ملريكاتو.

خطة �آر�سنال لإعادة هيبة »�ملدفعجية« 



ت�سحي بحفيدها لإنقاذ قطتها 
�أثار ت�شرف جدة يف �ل�شني موجة غ�شب كبرية بعد تد�ول فيديو 
�لطابق  من  يتدىل  حفيدها  ت��رك  وه��ي  تظهر  �لأنفا�س  يحب�س 
�خلام�س معلقاً بحبل كي ي�شاعدها على �إنقاذ قطتها �لتي �شقطت 

�إىل �شرفة �لطابق �لر�بع، و�شط هلع �ملتفرجني.
�أنزلت �ملتقاعدة �ل�شينية �ملعروفة ب� "تانغ" حفيدها "هاو هاو" 7 
�شنو�ت �إىل �لطابق �لر�بع بعد ربطه مبعد�ت �لأمان ملحاولة �إنقاذ 
ي�شاعد يف م�شك �حلبل  �لطفل  كان خال  بينما  �ملحا�شرة  قطتها 
10 دقائق  �لهو�ء. وبعد  بينما كان يتدىل يف  لتحمل وزن �لطفل 
من �ملحاولة، جنحت �جلدة يف �شحب �لطفل بعدما و�شع �لقطة 
د�خل حقيبة. ورغم �نتهاء هذه �حلادثة �لتي وقعت �لأحد �ملا�شي 
دون وقوع �إ�شابات بالطفل �أو �لقطة، غري �أن ذلك مل ينقذ �جلدة 
من �لنتقاد�ت �لعنيفة �لتي وجهت لها و��شفني ت�شرفها بالأناين 
عقب تد�ول فيديو �حلادثة على نطاق و��شع يف �ل�شني معترين 
قطتها  �إن��ق��اذ  �أج��ل  م��ن  بحفيدها  للت�شحية  م�شتعدة  كانت  �أن��ه��ا 
�للجنة  با�شم  �ملتحدث  ��شتدعاء خدمة �لطو�رئ. ولفت  بدًل من 
�ل�شكانية �ملحلية و�نغ يانغ �أن �ل�شبي يعي�س مع جدته يف مقاطعة 
مدينة  يف  ي��ع��م��الن  و�ل��دي��ه  لأن  �ل�����ش��ني  غ���رب  ج��ن��وب  �شيت�شو�ن 
�أخرى، وذكر يف ت�شريح �شحفي �أن �للجنة �نتقدت ت�شرف �جلدة 
ومبو�جهتها ردرّت �أنها مل تفعل �شيئاً خاطئاً مررة �أن هاو هاو مل 

ي�شب باأذى، وفقاً ملا نقلته �شحيفة ديلي ميل �لريطانية.

حادث �سري يحول رجاًل �إىل فنان موهوب
حتول رجل �أمريكي �إىل فنان يتمتع مبقدرة مده�شة على �لر�شم، 
بعد حادث �شري ت�شبب باإ�شابته يف �لدماغ وو�شعه يف غيبوبة لعدة 
�أ�شهر.  بينما كان �شكوت ميلي )42 عاماً( من ولية نورث كاورينا، 
�شيارة م�شرعة،  به  ��شطدمت  تقاطع طرق،  ب�شيارته عند  ينتظر 
مما �أدى �إىل �إ�شابته بجروح بالغة يف �لر�أ�س، ودخوله يف غيبوبة 
�شكوت  ��شتيقظ  �أ�شهر،  �أربعة  وبعد  �أ�شهر.   لأربعة  د�م��ت  طويلة، 
يعاين من حالة من  وب��د�أ  �أط��ف��ال، من غيبوبته  لثالثة  �أب  وه��و 

�لقلق �ل�شديد و�لكتئاب، د�مت لعدة �أ�شهر �أخرى. 
�لفنية  للوحات  و�أط��ف��ال��ه يف متجر  �شكوت  ك��ان  �لأي����ام،  �أح��د  ويف 
و�حلرف �ليدوية، عندما �نتابته رغبة �شديدة يف ممار�شة �لر�شم. 
ولدى عودته �إىل �ملنزل، بد�أ �لرجل مبمار�شة �لر�شم و�شرعان ما 
�كت�شف باأن لديه موهبة فريدة، على �لرغم من عدم وجود خلفية 
فنية �شابقة لديه.  وبح�شب �لأطباء فاإن �شكوت يعتر و�حد�ً من 
33 �شخ�شاً يف �لعامل يعانون من حالة نادرة جد�ً ت�شمى متالزمة 
�شافان �ملكت�شبة، و�لتي حتدث عندما ي�شتيقظ �مل�شابون ب�شدمات 
�أو  �ملو�شيقى  �أو  �ل��ف��ن  ج��دي��دة يف جم���الت مثل  ب��ق��در�ت  �ل��ر�أ���س 

�لريا�شيات، وفق ما نقلت �شحيفة ديلي ميل �لريطانية.

�لثلج مع حبوب �لإفطار.. توجه غذ�ئي جديد
عادة ما تظهر بني �لفينة و�لأخرى، توجهات غريبة فيما يخ�س 
�ل��ت��ي تخلق ت�����ش��ارب��اً يف نكهة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، وخ��ا���ش��ة تلك  �ل��وج��ب��ات 

�لأطعمة ومتازجاً غري منطقي يف مكوناتها. 
مو�قع  على  بالغريب  ُو�شف  توجه  �نت�شر  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  بد�ية  ويف 
لوجبات  �لثلج  مكعبات  �إ���ش��اف��ة  يف  متثل  �لج��ت��م��اع��ي،  �لتو��شل 

حبوب �لإفطار. 
وقد �بتدع هذه �لإ�شافة م�شتخدم على توير يدعى جني �شيمونز 
�لذي دعا يف تغريدة له، متابعيه لإ�شافة مكعبات �لثلج �إىل وجبة 
حبوب �لإفطار، بعد م�شاركته �شورتني تظهر�ن وجبة من �لقمح 

�ملب�شور مغطاة باحلليب وقطع �لثلج. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

و�سادة ذكية ت�سبط نومك لتمنع �ل�سخري
ت�شعى �شركة 10 مايندز �لأمريكية �إىل �إنهاء م�شكلة �ل�شخري �إىل �لأبد من خالل و�شادة ثورية تعمل على تعديل 

و�شعية �لنوم. 
�لو�شادة �ملتحركة )Motion Pillow( �لتي مت عر�شها يف معر�س �لإلكرونيات �ل�شتهالكية يف ل�س فيغا�س، هي 

عبارة عن و�شادة ت�شتخدم تقنيات متعددة للم�شاعدة يف تخفيف �مل�شكالت �لتي ت�شهم يف �ل�شخري.
�مل�شتخدم، وهي  ر�أ�س  �كت�شاف مو�شع  �لو�شادة  د�خل  مل�شت�شعر�ت  �لنوم"، ميكن  "نظام مر�قبة �شغط  وبا�شتخد�م 

قادرة على تن�شيط �لأكيا�س �لهو�ئية د�خل �ملنتج، لإعادة تعديل �لر�أ�س �إىل و�شعية �لنوم �ل�شحيحة.
وتقرن تقنية �لو�شادة �ملتحركة بنظام ك�شف �شوتي قادر على �شماع �ل�شخري عند حدوثه، بح�شب �شحيفة ديلي 

ميل �لريطانية.
ومبجرد �أن يلتقط م�شت�شعر �شوتي خا�س �أي تنف�س غري طبيعي، يبد�أ بتفعيل ميز�ت �حلركة يف �لو�شادة، حيث يتم 

نفخ �لأكيا�س �لهو�ئية لإعادة ر�أ�س �مل�شتخدم �إىل �لو�شعية �ل�شحيحة.
كما توفر �ل�شركة تطبيقاً خا�شة يقرن مع �لو�شادة، ميكن ��شتخد�مه للح�شول على نظرة عامة لبيانات �لنوم، مبا 

يف ذلك خطورة �ل�شخري مع مرور �لوقت، و�لو�شادة متوفرة على �أمازون ب�شعر 376 دولر.
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�أعر��س �لأزمة �لقلبية �ل�سامتة ت�سبه �لإنفلونز�
�أن ن�شف من تهاجمهم �لأزمة �لقلبية �ملفاجئة  رت در��شة حديثة من  حذرّ
خالل  �لإنفلونز�  ت�شبه  �أعر��شاً  يالحظون  �لرجال  من  للوفاة  و�مل�شببة 
�لأ�شبوع �ل�شابق للوفاة. ويعتقد �لباحثون �أن توقف �لقلب �ملفاجئ يحدث 
�لأزمات  وتعتر  للقلب.  �لكهربي  �لن�شاط  يف  خلل  نتيجة  �حلالة  هذه  يف 

�لقلبية �ل�شامتة من �أكر م�شاكل �لقلب �مل�شببة للوفاة لدى �لرجال.
و�أجريت �لدر��شة يف �شيد�ر �شيناي ميديكال �شنر بلو�س �أجنلو�س، و�أظهرت 
�أن 20 باملئة من �لناجني من هذه �لنوعية من �لأزمات �لقلبية ي�شكون من 
�آلم �لبطن و�لقيء خالل �لأ�شبوع �ل�شابق لالأزمة �لقلبية، بينما ي�شكون 
10 باملئة من �لناجني من �لأزمة من �أعر��س �شبيهة بالإنفلونز�، ونظر�ً 
ل�شيوع �لإ�شابة بالإنفلونز� خالل مو�شم �ل�شتاء يتم جتاهل هذه �لعالمات. 
وتختلف هذه �لنوعية من �لأزمات �لقلبية عن �لنوع �ل�شائع و�لذي يحدث 
نتيجة �ن�شد�د �أحد �شر�يني �أو �أوردة �لقلب، حيث حتدث هذه �لنوعية �لتي 

ت�شبقها �أعر��س �شبيهة بالإنفلونز� نتيجة خلل كهربي يف ع�شلة �لقلب.

�ل�سني تطلق �أول قطار ذكي بالعامل
�لعامل، وذلك  �أول قطار ذكي يف  �إن��ه  �إىل �خلدمة ما قالت  �ل�شني  �أدخلت 
يف  �ل�شتوية  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل��ع��اب  دورة  ل�شت�شافة  بكني  ����ش��ت��ع��د�د�ت  �شمن 
بد�أ  �جلديد  �لقطار  ب��اأن  �أن" �لأمريكية،  �أن  "�شي  �شبكة  و�أف���ادت   .2022

بالفعل رحالته يف �أو�خر دي�شمر �ملا�شي يف �ل�شني.
�لتي تقع �شمال غربها،  ويربط �لقطار �لذكي بكني مبدينة ت�شانغجياكو 
ومن �ملقرر �أن ت�شت�شيف هذه �ملدينة �لألعاب �لأوملبية �ل�شتوية بعد عامني. 
وينطلق �لقطار �جلديد يف رحالته بال �شائق، وتبلغ �شرعته �لق�شوى 350 

كيلومر� يف �ل�شاعة، ويتوقف يف 10 حمطات.
بني  لل�شفر  �ل���الزم  �ل��وق��ت  ب�"�لر�شا�شة"  و�شف  �ل��ذي  �لقطار  ويقل�س 
�ملدينتني من 3 �شاعات �إىل 47 دقيقة فقط، ويربط �أي�شا بني بكني ومدينة 
تنفذها  �لتي  �لتو�شع  خ��ط  م��ن  ج��زء�  �ل��ذك��ي  �لقطار  ويعتر  يانت�شينغ. 
�ل�شني يف �ل�شكك �حلديدية يف �أرجاء �لبالد، وهو جزء من �شكة حديدية 
ذكية وو��شعة، و��شتغرقت عملية بناء �ل�شكة �حلديدية �ملخ�ش�شة للقطار 
"�شي �أن �أن" باأن �أول رحلة من �لقطار �لذكي  �لذكي �أربع �شنو�ت. وتفيد 
�نطلقت يف 30 دي�شمر �ملا�شي بني بكني �إىل تايزي�شينغ على �لطريق بني 
�لعا�شمة وت�شانغجياكو. وجهزت �ل�شني 30 قطار� ذكيا فائق �ل�شرعة على 
و   11 �لتذ�كر بني  وت��ر�وح  بالفعل.  �لعمل  6 منها  ب��د�أت  �ملحددة،  �ل�شكة 
عره  �ل�شفر  يف  �لر�غبني  على  ويجب  �لذكية،  �لقطار�ت  على  دولر�   33
�ل�شني  �لرحلة. وتطلق  �لأق��ل من موعد  �لتذ�كر قبل يومني على  حجز 
على �لقطار و�شف �لذكي، لأن عرباته جمهزة بخدمات �جليل �خلام�س "5 
جي" وح�شا�شات جتمع �ملعلومات ب�شاأن �لرحلة، وتتبع �أي م�شكالت تقنية.

�أ�سرت�ليا تقتل 10 
�آلف جمل 

�أنها  �لأ�شر�لية  �ل�شلطات  �أعلنت 
10 �آلف  �أك����ر م���ن  ت��ق��ت��ل  ���ش��وف 
�لكثري  ��شتهالكها  ب�شبب  ج��م��ل، 
مبا  �جلنوب،  مناطق  يف  �ملياه  من 
ورفع  �جل���ف���اف  زي�����ادة  �إىل  ي�����وؤدي 

معدل �لتعر�س للحر�ئق.
�شحيفة  ن���������ش����رت����ه  مل������ا  ووف������ق������ا 
تبد�أ  �ل��ري��ط��ان��ي��ة،  "�إندبندنت" 
با�شتخد�م  �لإع��������������د�م،  ع���م���ل���ي���ة 
�مل��روح��ي��ات، بعدما مت �لت��ف��اق مع 

عدد من �لقنا�شني �ملحرفني. 
وعقب �لنتهاء من عملية �لإعد�م، 
�شيتم ترك جثث �حليو�نات لفرة، 
و�أ�شارت  دف��ن��ه��ا.  �أو  ح��رق��ه��ا  ق��ب��ل 
�ل�شلطات �إىل �أنه �شيتم �إعد�م هذ� 
�لعدد من �جلمال، ب�شبب �ملخاوف 
�لدفيئة،  �ل���غ���از�ت  �ن��ب��ع��اث��ات  م��ن 
�حل��ي��و�ن من  ينتجه  م��ا  �أن  ح��ي��ث 
غ��از �مليثان ي��ع��ادل ط��ن و�ح���د من 

ثاين �أك�شيد �لكربون �شنويا.
�شكاوى  ف���اإن  �ل�شحيفة  وبح�شب 
�ل�شكان �ملحليني كانت قد تز�يدت 
توغل  ب�شبب  �لأخ�����رية  �لآون�����ة  يف 
�أر��شيهم،  يف  �جل����م����ال  ق���ط���ع���ان 
و�إف�������ش���اده���ا مل�����ش��ادر �مل���ي���اه، جتدر 
ي�شتعر  ح��ال��ي��ا  �أن����ه  �إىل  �لإ�����ش����ارة 
200 ح��ري��ق يف وليتي  �أك���ر م��ن 
ن��ي��و ����ش���اوث وي���ل���ز وف��ي��ك��ت��وري��ا يف 
�أ���ش��ر�ل��ي��ا، توؤججها  ���ش��رق  ج��ن��وب 
و�لرياح  �ملرتفعة  �حل��ر�رة  درج��ات 
يف  �لقتلى  ع��دد  وو�شل  �لعا�شفة. 
بد�أ  �لذي  �لر�هن  مو�شم �حلر�ئق 
يف �شبتمر، 23 �شخ�شا، منهم 12 
فح�شب،  �ملا�شي  �لأ�شبوع  بحر�ئق 
بالإ�شافة ل�500 �ألف حيو�ن بري.
و����ش��ت��ع��رت �حل��ر�ئ��ق ب�����ش��ورة غري 
م�شبوقة خالل �لأ�شابيع �لأخرية.

خماطر ��ستخد�م بخاخ 
�لأنف ملدة طويلة

حذرت �ل�شيدلنية �لأملانية �أور�شول زيلربريج 
قد  طويلة  مل��دة  �لأن���ف  بخاخ  ��شتخد�م  �أن  م��ن 
يوؤدي �إىل تعود �جل�شم عليه، مو�شحة �أن هذ� 
�ملزيل  �لأمر ي�شري ب�شفة خا�شة على �لبخاخ 
لالحتقان من خالل �نقبا�س �لأوعية �لدموية 

مثل �لبخاخ �ملعالج للر�شح و�ن�شد�د �لأنف.
�لأنف  �لأخ��رى ل�شتخد�م بخاخ  ومن �ملخاطر 
�ملبطنة  �ملخاطية  �لأغ�����ش��ي��ة  تلف  طويلة  مل��دة 
�ل�شم،  ف��ق��د�ن حا�شة  ي��رف��ع خطر  م��ا  ل��الأن��ف، 

ومن ثم حا�شة �لتذوق.
بعدم  زيلربريج  تن�شح  �ملخاطر  ه��ذه  ولتجنب 
 7 �إىل   5 تزيد عن  مل��دة  �لأن��ف  ��شتخد�م بخاخ 

�أيام.
هذه  �نق�شاء  بعد  �مل��ت��اع��ب  ��شتمر�ر  ح��ال  ويف 
�ل�شتن�شاق  �إىل  �للجوء  حينئذ  فيمكن  �مل���دة، 

مبحلول ملح �لطعام. 

طفلة تعود �سليمة من �لغابة بعد 5 �أيام     
�أثبتت طفلة �أنها بقوة 100 رجل.. حيث متكنت من �لعودة 
بعدما  جم��دد�ً  بروؤيتها  �لأم��ل  فقدت  �لتي  لعائلتها  �شليمة 
ظنت �أنها غرقت يف �لنهر �أثناء لعبها مع �شقيقتها يف زورق 
و��شتنفار فرق �لإنقاذ على مدى �أيام مب�شاعدة غو��شني. ويف 
�شو�ري�س  �آنا فيتوريا  �لر�زيلية  �لطفلة  تغيرّبت  �لتفا�شيل، 
منذ  �ل��ب��الد  �شمال  ريفية  منطقة  يف  منزلها  ع��ن  ك��اردو���ش��ا 
�لنهر  بعدما وقعت يف  �لأول" �ملا�شي  "كانون  دي�شمر   29
وهي كانت تلعب مع �أختها �لبالغة من �لعمر ثماين �شنو�ت 
يف زورق، حيث خ�شت عائلتها من �أنها قد غرقت لكونها ل 
�لريطانية،  ميل  ديلي  �شحيفة  وبح�شب  �ل�شباحة.  تعرف 
�إن  لل�شحفيني  �شو�ري�س  �شوز�  دي  روزيليت  و�لدتها  قالت 
�بنتها �لبالغة 4 �أعو�م جنت من �لغابة �لنائية �لتي �أم�شت 
�لنهر،  �لفاكهة و�ل�شرب من  تناولها  �أيام بف�شل   5 خاللها 
�أن���در�دي  رو�شيفالدو  �ملحلي  �لإط��ف��اء  وح���دة  رئي�س  وق���ال 
�لفتاة  عن  بحثاً  �أي��ام  لعدة  �لنهر  جابو�  �أنهم  لل�شحافيني 
�لتي يعتقد �أنها غرقت. ويف �لنهاية متكن �بن عم �لطفلة 
من �لعثور عليها يف �لغابة على بعد كيلومرين من �ملكان 
�لذي كانت قد �ختفت فيه، حيث وجدها جال�شة على جذع 
�ل�شحف  �إىل  �لأم  حلديث  وفقاً  �مل�شي،  عن  وعاجزة  �شجرة 
رئي�س  علق  ب��اأع��ج��وب��ة،  جناتها  وع��ن  �ل��ر�زي��ل.  يف  �ملحلية 
وحدة �لإطفاء �أن �لطفلة حمظوظة لأنها وجدت على قيد 
�حلياة، خا�شة بعد �ملعطيات �لتي وردت لنا من قبل عائلتها 
حول �ختفائها و�لتي تدل �أغلبها على �أنها غرقت يف �لنهر.

م�سن يطلق �لنار على عامل
�لأمريكية،  فيغا�س  �ملحلية يف مدينة ل�س  �ل�شرطة  ن�شرت 
�لنار  عجوز  رج��ل  �إط���الق  ير�شد  فيديو  مقطع  �ل��ث��الث��اء، 
على عامل يف مكتب، ب�شبب ت�شريب مياه يف �شقته. وك�شفت 
تقارير �شحفية �أمريكية �أن روبرت توما�س )93 عاما( مل 
يكن ر��شيا عن �أعمال �ل�شيانة يف منزله مبجمع �شكني يف 
�إد�رة �ملجمع  �إىل مكتب  ل�س فيغا�س بولية نيفاد�، فتوجه 
�لتي  �للقطات  وتظهر  ف��اأ���ش��اب��ه.  ع��ام��ل  على  �ل��ن��ار  و�أط��ل��ق 
ن�شرتها �ل�شرطة، توما�س يدخل �ملكتب م�شهر� م�شد�شه يف 
وجه رجلني مهدد� �إياهما، قبل �أن ي�شمح لأحدهما باملغادرة 
ويطلق ر�شا�شتني على �لثاين من م�شافة قريبة. و��شتدعت 
�شيدة تعمل يف �ملكتب �ل�شرطة، �لتي ح�شرت �شريعا و�ألقت 
�ل��ق��ب�����س ع��ل��ى �ل��رج��ل �مل�����ش��ن، ع��ق��ب �ل��و�ق��ع��ة �ل��ت��ي حدثت 
و�أظهر  �ل�شرطي بريت زميرمان.  �أو�شح  �خلمي�س، ح�شبما 
�شرطة،  رج��ل  ب�شدر  معلقة  ك��ام��ري�  �لتقطته  �آخ��ر  مقطع 
حلظة �إجبار �مل�شن على �ل�شتلقاء �أر�شا قبل �إلقاء �لقب�س 
عليه. وقالت م�شادر طبية �إن �لعامل تعر�س لإ�شابات "غري 
مهددة للحياة"، فيما وجهت لتوما�س �تهامات بال�شروع يف 

�لقتل و�ل�شطو و�لختطاف وحمل �شالح خمفي.

هل ي�سبب �لتدخني �لكتئاب؟
�أظهرت نتائج در��شة جديدة نتائج مثرية عن عالقة �لتدخني 
�لنف�شية  �ل�شحة  على  توؤثر  �ل�شجائر  �إن  وقالت  بالكتئاب، 
ولفتت  ت�شيب �جل�شم.  و�لتي  �ملعروفة  �أ�شر�رها  �إىل جانب 
�لطبية  و�ن"  "بلو�س  دوري���ة  ن�شرتها  �لتي  �ل��در����ش��ة  نتائج 
�لنتباه �إىل �أن �لتدخني يثري م�شاعر و�نفعالت �شلبية، �إىل 
�أنه يرفع م�شتوى �لأك�شدة ويزيد �ل�شموم يف �جل�شم  جانب 

و�لدماغ، وهو ما ي�شكل بيئة خ�شبة لأعر��س �لكتئاب. املمثلة مويل ماكوك لدى و�شولها حل�شور حفل توزيع جوائز Fox Winter TCA 2020 All-Star Party يف با�شادينا, كاليفورنيا.ا ف ب

�أول جهاز ل�سلكي 
لتجعيد �ل�سعر

�ل�شعر  ����ش���ك���ل  حت���ب���ني  ك���ن���ت  �إذ� 
�ملجعد ولكنك تكرهني حمل جهاز 
�لكهربائي،  �شلكه  ب�شبب  �لتجعيد 

فهذ� �لبتكار منا�شب لك.
جتعيد  ج����ه����از  �أول  �إط��������الق  مت 
تكلفته  ت��ب��ل��غ  ل��ل�����ش��ع��ر،  ل���ش��ل��ك��ي 
بالبطارية  وي���ع���م���ل  دولر،   99
حا�شلة  تلقائية  تقنية  با�شتخد�م 
بتجعيد  ت�شمح  بر�ءة �خر�ع  على 
�ل�شعر يف ب�شع ث��و�ٍن، يف �أي مكان 

ويف �أي وقت.
�شهل  رود"  "ماجيك  ج�����ه�����از 
�ل���ش��ت��خ��د�م ل��ل��غ��اي��ة، ح��ي��ث ميكن 
ب��ب�����ش��اط��ة �إدخ��������ال خ�������ش���الت من 
�ل�����ش��ع��ر ف��ي��ه و�ل�����ش��غ��ط ع��ل��ى زر 
على  �جل��ه��از  وحت��ري��ك  �لت�شغيل، 

طول �ل�شعر.
ول���ي�������س ه���ن���اك ف���ر����ش���ة لإح������ر�ق 
�لح��ت��ف��اظ باحلر�رة  م��ع  �ل�����ش��ع��ر، 
"ماجيك  ويتميز  �جل��ه��از،  د�خ���ل 
رود" بت�شميم مبتكر وميز�ت �أمان 
مثرية لالإعجاب، مع �شتة خيار�ت 
قابلة للتعديل للتوقيت و�حلر�رة.

�لعمل،  ب�شرعة  �جلهاز  يتميز  كما 
خ�شلة  على  �لعمل  ي�شتغرق  حيث 
ث���و�ين فقط،   8 م���رة  ك��ل  �شعر يف 
مما يعني �أن جل�شة جتعيد �ل�شعر 
ل حتتاج �إل لدقائق قليلة، بح�شب 

�شحيفة مريور �لريطانية.
يتمتع  �لتي  �لأخ��رى  �مليز�ت  وم��ن 
يو  �شحن  منفذ  توفر  �جل��ه��از  بها 
بالإمكان  �أن  يعني  مم��ا  ب���ي،  �إ����س 

�شحنه يف �أي مكان. 

فريو�س حيو�ين يوؤدي للتهاب �لدماغ �لقاتل 
�لقاتلة،  �لدماغ  �لتهاب  ح��الت  �أن  علماء،  ك�شف 
ب�شكل  �حل��ي��و�ن،  ينقله  ن��ادر  بفريو�س  مرتبطة 

�أكر مما كان متعارفا عليه.
�لتهاب  ح����الت  م��ر�ج��ع��ة  �إن  �ل��ب��اح��ث��ون،  وق����ال 
�أملانيا،  جنوبي  بافاريا  ولي��ة  يف  �لقاتلة  �ل��دم��اغ 
�أك��ر من �شعف ما كان معروفا  �أن  �إىل  خل�شت 
نادر  بفريو�س  مرتبط  �حل��الت  تلك  عن  �شابقا 

ينقله �حليو�ن.
وقال معهد �لأبحاث �لفيدر�يل ل�شحة �حليو�ن، 
�إن �لعلماء فح�شو� عينات من 56 �شخ�شا توفو� 

يف بافاريا بني عامي 1999 و 2019.
ووجد �لباحثون دليال على وجود فريو�س بورنا 
يف 8 عينات. و�إىل جانب 6 حالت معروفة �شابقا 
عدد  بذلك  لريتفع  �لت�شعينيات،  منت�شف  منذ 
بافاريا  يف  �لدماغ  �لتهاب  عن  �لناجمة  �لوفيات 

�ملرتبطة بفايرو�س بورنا �إىل 14 حالة.
�لأخري  �لعدد  يف  ُن�شرت  �لتي  �لدر��شة  و�أجريت 
لالأمر��س  لن�����ش��ي��ت  "ذ�  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل��ج��ل��ة  م���ن 

�أملانية،  ج��ام��ع��ات   4 م��ن  ب��اح��ث��ني  م��ع  �ملعدية" 
يف  �ل���ش��ت��و�ئ��ي  للطب  نوخت"  "برنارد  ومعهد 

�أملانيا.
وعادة ما يوجد فريو�س بورنا يف �خليول و�لأغنام 
و�لثدييات �لأخرى، ومت �لتعرف عليه لأول مرة 
�ل�شديد  �لب�شري  �لدماغ  �لتهاب  �شبب  باعتباره 
�لزبابة  �ل��ف��ريو���س  ه��ذ�  وي����وؤوي   .2018 ع��ام  يف 
�أن  يف  �لباحثون  وي�شتبه  �ل��ف��اأر(،  ي�شبه  )حيو�ن 

�لعدوى ناجتة عن مالم�شة بر�ز هذ� �حليو�ن.
�إن�شان  م��ن  �ل��ع��دوى  �نتقال  ��شتبعاد  مت  وبينما 
ع��ن عمليات  نتجت  �حل���الت  بع�س  ف���اإن  لآخ���ر، 
�لدماغ  �لتهاب  �أع��ر����س  وت�شمل  �لأع�����ش��اء.  زرع 
�حل��م��ى و�ل�����ش��د�ع �حل����اد و����ش��ط��ر�ب��ات �لكالم 
�إىل غيبوبة خالل  ت��وؤدي  �أن  �لتي ميكن  و�مل�شي، 
�أيام �أو ب�شعة �أ�شابيع. وقال �لباحثون �إن مناطق 
بافاريا  ولي���ات  ه��ي  �أملانيا  يف  �لرئي�شية  �خلطر 
وت��وري��ن��غ��ي��ا و���ش��اك�����ش��ون��ي��ا-�أن��ه��ال��ت و�أج������ز�ء من 

�لوليات �ملجاورة.

ميغان ماركل تت�سبب 
بخيبة �أمل لو�لدها

و  هاري   �شا�شك�س  �لأمري  دوق��ا  �إع���الن  على  �لأف��ع��ال  ردود  تتو��شل 
�مللكية،  مهامهما  ع��ن  بالتخلي  ق��ر�ره��م��ا  ب��الأم�����س  ماركل   م��ي��غ��ان 
 Us "توما�س" �لذي قال يف حديثه مع  و�آخرها تعليق و�لد ماركل 

weekly :"�شاأقول بب�شاطة �إنني �أ�شعر بخيبة �أمل".
مل  �نهما  حيث  بينهما،  �لقطيعة  ظلرّ  يف  ه��ذ�،  و�لدها  تعليق  وياأتي 

يتحدثا من قبل زو�جها من �لأمري هاري يف عام 2018.
فيه  ببيان جاء  �لقر�ر،  باكينغهام على هذ�  لق�شر  تعليق  �أول  وك��ان 
نتفهم  م��ب��ك��رة..  مرحلة  يف  �شا�شك�س  ودوق���ة  دوق  م��ع  :"�ملناق�شات 
�إل �أن هذه ق�شايا معقدة وت�شتغرق  رغبتهما يف �تباع نهج خمتلف، 

وقتاً طوياًل كي تتحقق".


