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برعاية حممد بن زايد 
جمل�س الوقن ي�سهد عر�سا جماعيا 

•• العني-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. �شهد جمل�س �لوقن 
�م�س حفل �ل�شتقبال �لذي �أقيم يف �ملجل�س مبدينة �لعني مبنا�شبة 

�لزفاف �جلماعي لـ 25 عري�شا من �أبناء �ملنطقة.
ح�شر �لعر�س .. معايل �ل�شيخ �لدكتور �شعيد بن طحنون �آل نهيان 

وعدد من �ل�شيوخ.
ل�شاحب  �لر�شيدة  للقيادة  �شكرهم  عن  و�أ�شرهم  �لعر�شان  و�أعـــرب 
�هلل  حفظه  �لــدولــة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
بكل  ودعمهم  �لــوطــن  �شباب  �إ�شعاد  �شبيل  يف  جهد�  يدخر  ل  �لــذي 
�لو�شائل �لتي تكفل لهم حياة رغيدة ملوؤها �ل�شعادة و�لرفاه و�لأمل 

يف م�شتقبل ز�هر.                                            )�لتفا�شيل �س2(

انطالق ماراثون زايد اخلريي بال�سوي�س
•• ال�سوي�س-وام:

�نــطــلــق �ــشــبــاح �أمــ�ــس �جلــمــعــة، مـــار�ثـــون ز�يـــد �خلـــري يف ن�شخته 
�ــشــرق جــمــهــوريــة م�شر  �ــشــمــال  �ل�شوي�س  �لــ�ــشــاد�ــشــة، مــن حمــافــظــة 
�لعربية، حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويخ�ش�س  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 
�لــتــابــع جلامعة  لــــ�أور�م  �لــقــومــي  �ملعهد  �لــعــام ل�شالح  عــائــده هــذ� 

�لقاهرة.
ح�شر �نط�ق �ملار�ثون معايل �لدكتور �أ�شرف �شبحي وزير �ل�شباب 
و�لريا�شة �مل�شري و�شعادة �للو�ء عبد �ملجيد �شقر حمافظ �ل�شوي�س، 
و�شعادة جمعة مبارك �جلنيبي �شفر �لدولة لدى جمهورية م�شر 

�لعربية، وعارف �لعو�ين �أمني عام جمل�س �أبوظبي �لريا�شي.
)�لتفا�شيل �س2(
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حممد بن را�سد: علمتني احلياة اإذا خاف حاكم من 
�سعبه .. فال بد اأن يخاف ال�سعب على م�ستقبل بالده

•• دبي-الفجر:

قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س لوزر�ء حاكم دبي يف تغريدة على ح�شاب �شموه �ل�شخ�شي 

يف )تويرت(:
#علمتني_�حلياة �أن �خلليفة عمر بن �خلطاب كان يخاف..كان يخ�شى 
�أن تتعرث بغلة يف �لطريق فُي�شاأل عنها... نرى �ليوم حياة �مل�يني من 
�ل�شباب �لعربي تتعرث ..و�آمالهم تتبخر ..ب�شبب حاكم يخ�شى �لنوم بني 

�شعبه..
#علمتني_�حلياة �ذ� خاف حاكم من �شعبه .. ف� بد �أن يخاف �ل�شعب 

على م�شتقبل ب�ده.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

رجل بزي �شانتا كلوز يزور �لأطفال �مل�شردين من ر�أ�س �لعني يف خميم باحل�شكة )� ف ب(

�لبعد �لتجاري للزيارة مل يقنع �حد�

عقيلة �صالح اإىل قرب�س للرد على اتفاق اأنقرة طرابل�س

الربملان الليبي يتهم تركيا بدعم الإرهاب

كل �لتفاقيات �ملوقعة مع حكومة 
�لوفاق.

�لرتكي  �جلــانــب  مت�شك  ظــل  ويف 
بــتــنــفــيــذ �لتـــفـــاقـــيـــة �ملـــوقـــعـــة مع 
حكومة �لوفاق، �أ�شار �ملهدوي، �إىل 
و�لقرب�شي  �لليبي  �جلانبني  �أن 
على  بحريا  �لت�شييق  �شيبحثان 
تركيا و�لتعاون، لين�شاف ذلك �إىل 
�ملربمة  و�لتفاهمات  �لتــفــاقــيــات 
مــوؤخــر� بــني ليبيا و�لــيــونــان �شد 
�شي�شاهم  ما  وهو  �لتفاقية،  تلك 

يف تعزيز عزلة تركيا �إقليميا.
�إىل ذلك، قال رئي�س جلنة �ل�شوؤون 

�لليبي،  �لــــربملــــان  يف  �خلـــارجـــيـــة 
�جلمعة،  �أمــ�ــس  �لــعــقــوري،  يو�شف 
�لإرهاب  تدعم  �أن  تريد  تركيا  �إن 
يف  مكان  لها  يكون  حتى  ليبيا  يف 

�لب�د.
مع  مقابلة  يف  �لعقوري،  و�أ�ــشــاف 
حكومة  �أن  عــربــيــة،  نــيــوز  �ــشــكــاي 
فايز �ل�شر�ج غر �شرعية لأنها مل 
�أن  �إىل  م�شر�  �لــربملــان،  ثقة  تنل 
�ملجتمع �لدويل هو �لذي فر�شها 

على �ل�شعب �لليبي.
�أنــه ما من  �أنــه ثمة ثقة يف  و�أورد 
يجري  بــاأن  �شت�شمح  عربية  دولــة 

�لإ�شاءة  لأجــل  �أر��شيها  ��شتخد�م 
لدول عربية ثانية، وذلك متا�شيا 

مع ميثاق �جلامعة �لعربية.
ورو�شيا  مــ�ــشــر  �أكــــــدت  ذلــــك  �ىل 
�مل�شرتكة  �جلــهــود  تكثيف  �أهــمــيــة 
بـــني �لــبــلــديــن لــتــ�ــشــويــة �لأزمـــــة 
�مللي�شيات  ومــكــافــحــة  �لــلــيــبــيــة، 
�لإرهابية،  و�لتنظيمات  �مل�شلحة 
�خلارجية  للتدخ�ت  حد  وو�شع 

غر �مل�شروعة يف �ل�شاأن �لليبي.
جاء ذلك خ�ل �لإت�شال �لهاتفي 
�لذي �أجر�ه �م�س �لرئي�س �مل�شري 

بالرئي�س �لرو�شي بوتني.

قو�ت �جلي�س �لوطني �لليبي ت�شتعد حل�شم �ملعركة وحترير �لعا�شمة طر�بل�س

ق�صف على اإدلب يهجر مئات اآالف ال�صكان

ترامب يحذر من مذبحة يف معقل املعار�سة ب�سوريا 
 

اأثارت موجة انتقادات واتهامات:

زيارة اأردوغان: هل دخلت تون�س امل�ستنقع الليبي!
احتاد ال�صغل يدعو ملنع حتويل تون�س ممّرا للأ�صلحة والدواع�س

ملي�سيات احلوثي ت�سرق 
لقاحات واأدوية اأطفال

•• �سنعاء-وكاالت:

�شرقات  عمليات  عن  �شنعاء  �ليمنية  �لعا�شمة  يف  �أممية  م�شادر  ك�شفت 
�خلا�شة  للم�شاعد�ت  �لنــقــ�بــيــة،  �حلــوثــي  ميلي�شيات  تنفذها  و��ــشــعــة 
�ل�شحة  منظمة  ر�أ�شها  وعلى  �لأممــيــة  �ملنظمات  مــن  �ملقدمة  بال�شحة 

�لعاملية.
�مل�شادر،  تلك  �أم�س �جلمعة عن  �ملحلي  �لإخــبــاري  نيوزمين  ونقل موقع 
قامت  �حلوثية  �مليلي�شيات  ل�شيطرة  �خلا�شعة  �ل�شحة  وز�رة  �إن  قولها 
بالتحفظ على �للقاحات �خلا�شة باأنفلونز� �خلنازير �لتي قدمتها �ملنظمة 
بد�عي  �ل�شحية  و�ملــر�كــز  �مل�شت�شفيات  على  توزيعها  ورف�شت  �لأممــيــة 

�إخ�شاعها للفحو�شات للتاأكد من �ش�متها وعدم �نتهاء �ش�حياتها.
�أنها تفاجاأت باأن هذه �للقاحات مت بيعها على  و�أ�شارت �مل�شادر ذ�تها �إىل 
مقابل  �حلوثيني  �ل�شحة  وز�رة  م�شوؤويل  قبل  من  �خلا�شة  �مل�شت�شفيات 

مبالغ مالية باهظة.
و��ــشــعــة ملخ�ش�شات ونفقات  ونــهــب  �ــشــرقــات  عــمــلــيــات  كــمــا حتــدثــت عــن 
�مل�شاعد�ت �لتي قدمتها منظمة �ل�شحة �لعاملية لدعم حم�ت �لتطعيم 
من  بدعم  �حلوثية  �مليلي�شيات  �شيطرة  مناطق  يف  تنفذ  �لتي  �لروتيني 

منظمة �ل�شحة �لعاملية.
�إىل ذلك، ذكرت �أن قيادة �مليلي�شيات �حلوثية قامت بنهب ما يقارب 600 
مليون ريال من دعم منظمة �ل�شحة �لعاملية حلملة �لتح�شني �شد �شلل 
�لأطفال يف �لعا�شمة �شنعاء، و�لتي مت تنفيذها خ�ل �لفرتة من 23 �إىل 

�جلاري. دي�شمرب   25

���س��واري��خ رو���س��ي��ة خ��ارق��ة 
ل��ل�����س��وت ت��دخ��ل اخل��دم��ة 

•• مو�سكو-اأ ف ب

�شرغي  �لرو�شي  �لدفاع  وزير  �أبلغ 
بوتني  فــ�دميــر  �لرئي�س  �شويغو 
�أفانغارد  �ــشــو�ريــخ  �أوىل  �أن  �مــ�ــس 
�خلارقة لل�شوت ُو�شعت يف �خلدمة، 

بح�شب بيان ر�شمي.
ونــقــلــت وكـــــالت �أنـــبـــاء رو�ــشــيــة عن 
وز�رة �لدفاع قولها �إن �أول فوج من 
�ل�شو�ريخ �ملزودة باأحدث �ل�شو�ريخ 
منظومة  �ــشــمــن  �ل�ــشــرت�تــيــجــيــة 
من  �خلدمة  يف  و�شعت  +�أفانغارد+ 
مو�شكو  بتوقيت   10،00 �ل�شاعة 
دي�شمرب  ويف  غ(.  ت   07،00(
�أنه  �لرو�شي  �جلي�س  �أعلن   2018
�شو�ريخ  من  دفعة  �أول  ن�شر  �شيتم 
�أفـــانـــغـــارد يف مــنــطــقــة �أورنـــــــربغ يف 
بوتني  فــ�دميــر  وك�شف  �لأور�ل. 
عن   2018 مــار�ــس  �آذ�ر  يف  بفخر 
جيل جديد من �ل�شو�ريخ �لرو�شية 
�أولــهــا �لـــذي يــدخــل يف �خلــدمــة هو 
�كرث  �شرعته  تبلغ  �لـــذي  �أفــانــغــارد 

�ل�شوت. �شرعة  من  مرة   27

•• عوا�سم-وكاالت:

�لرئي�س �لأمركي، دونالد  حتدث 
تــر�مــب، عــ�نــيــة عــن مــذبــحــة قد 
تنطوي على �لآلف من �ملدنيني يف 
معقل �ملعار�شة �مل�شلحة يف �شوريا. 
تـــر�مـــب:  لـــــه، قـــــال  تـــغـــريـــدة  ويف 
رو�ــشــيــا و�ــشــوريــا و�إيـــــر�ن تــقــتــل، �أو 
من  �لآلف  قــتــل،  �إىل  طريقها  يف 
حمافظة  يف  �لأبـــــريـــــاء  �ملـــدنـــيـــني 
�إدلب. ل تفعلو� ذلك! تعمل تركيا 

جاهدة لوقف هذه �ملذبحة.
�إىل ق�شف  تر�مب  تغريدة  وت�شر 
جـــــــوي وبــــــــري مـــكـــثـــف مـــــن قبل 
�لقو�ت �حلكومية يف �شرق وجنوب 
حمافظة �إدلب �آخر معقل ت�شيطر 

عليه �ملعار�شة �مل�شلحة يف �لب�د.
�ل�شورية  �حلــكــومــة  قـــو�ت  وبــــد�أت 
ع�شكرية  حملة  تقريبا  �شهر  منذ 
لــلــ�ــشــيــطــرة عــلــى �ملــحــافــظــة، �لتي 
ي�شيطر عليها مت�شددون مرتبطون 
بتنظيم �لقاعدة، وهي �أي�شا موطن 

لث�ثة م�يني مدين.
و�أعلنت �لأمم �ملتحدة، �أم�س، نزوح 
�أكرث من 235 �ألف �شخ�س خ�ل 
�لأخر  �لت�شعيد  جــر�ء  �أ�شبوعني 
يف حمــافــظــة �إدلـــــب بــ�ــشــمــال غرب 

•• الفجر – تون�س

زيــــارة رجـــب طيب  �أ�ــشــبــح �شبب 
�أردوغان غر �ملتوقعة �إىل تون�س 
يوم �لأربعاء حمّل جد�ل وخ�ف 
�ل�شيا�شية  �لــعــائــ�ت  بــني  كــبــر 
�ن هدفها  �لــبــعــ�ــس  يـــرى  زيــــارة 
وع�شرين  �أربــع  بعد  و��شًحا  بــات 
�أنقرة،  �إىل  بالعودة  وذلــك  �شاعة 
�أنه  �لرتكي  �لرئي�س  �أعلن  حيث 
�أو�ئــــل  �لـــربملـــان يف  �إىل  �ــشــيــقــدم 
يــنــايــر �قـــرت�ًحـــا بـــاإر�ـــشـــال قو�ت 
حكومة  لــدعــم  ليبيا  �إىل  تركية 

�ل�شر�ج.
�ن  �لــر�ي  هــذ�  �أ�شحاب  و��شتنتج 
�ملناق�شات يف تون�س بني �لرئي�س 
�شعيد،  قــيــ�ــس  ــا،  �ملــنــتــخــب حــديــًث
�أردوغــــان، حتى لو  ورجــب طيب 
"جتارة  بـــ  تتعلق  ر�شمًيا،  كــانــت، 
�لبلدين كان  �لزيتون" بني  زيت 
حمورها �لرئي�شي تهيئة �لظروف 
�ل�شيا�شية ورمبا �للوج�شتية لهذ� 

�لتدخل �لرتكي.
�كدت يف  �لتون�شية  �لرئا�شة  لكن 
»لـــن تقبل  تــونــ�ــس  �أّن  لــهــا،  بــيــان 
حتالف  �أّي  يف  ع�شو�  تــكــون  بـــاأن 

�أو ��شطفاف على �لإط�ق، ولن 
تقبل �أبد� باأن يكون �أّي �شرب من 
تر�بها �إّل حتت �ل�شيادة �لتون�شية 
وحدها«. و�أ�شافت يف ب�غ �شادر 
عنها ن�شرته ب�شفحتها �لر�شمية 
بـ »في�شبوك« �ن »�لرئي�س حري�س 
و��شتق�لها  تون�س  �ــشــيــادة  على 

ـــة قــــر�رهــــا«، مــ�ــشــرة �ىل  وحـــرّي
�أن يكون  »�أمـــر ل ميكن  �ن ذلــك 
نقا�س«،  �أو  مـــز�يـــد�ت  مــو�ــشــوع 
و�ىل �نه »ل توجد ولن توجد �أّي 
نّية للدخول ل يف حتالف ول يف 

��شطفاف«. 
 )�لتفا�شيل �س11(

الإدارة الذاتية: تركيا تر�سل 
ليبيا اإىل  �سوريا  من  مرتزقة 

•• بريوت-وكاالت:

ل�شمال  �لــذ�تــيــة  �لإد�رة  �عــتــربت 
�خلا�شعة  )�ملنطقة  �شوريا  و�شرق 
�أن تركيا ت�شتغل  �لأكــر�د(  ل�شلطة 
�أجل  من  باملرتزقة  و�شفتهم  من 

�إر�شالهم �إىل ليبيا.
للمجل�س  �مل�شرتك  �لرئي�س  ونبه 
عبد  �لــذ�تــيــة،  لــــ�إد�رة  �لتنفيذي 
�أم�س  بـــيـــان  يف  �ملـــهـــبـــا�ـــس،  حـــامـــد 
�لنتباه  �ــــشــــرورة  �إىل  �جلـــمـــعـــة 
�لدولة  حتيكها  �لتي  للموؤ�مر�ت 
�لرتكية وما تقوم به من ��شتغ�ل 
لليبيا  و�إر�ــــشــــالــــهــــم  لـــلـــمـــرتـــزقـــة 
تنفيذ�ً  ـــنـــاطـــق،  �مل مــــن  وغــــرهــــا 
بح�شب  �لــتــو�ــشــعــيــة،  لأجـــنـــد�تـــهـــا 

تعبره.
�لـــ�ـــشـــوري حلقوق  وكــــان �ملــر�ــشــد 
�لف�شائل  بــــــاأن  �أفــــــــاد،  ـــان  ـــ�ـــش �لن
�فتتحت  لرتكيا  �ملو�لية  �ل�شورية 
مر�كز لت�شجيل �أ�شماء �لأ�شخا�س 
�لـــر�غـــبـــني بـــالـــذهـــاب لــلــقــتــال يف 

ليبيا.
�شورية  مـــ�ـــشـــادر  عــــن  نـــقـــل  كـــمـــا 
عفرين  منطقة  �إن  قولها  مطلعة 
�ـــشـــمـــال حـــلـــب �ـــشـــهـــدت �فـــتـــتـــاح 4 
مر�كز ل�شتقطاب �ملقاتلني، �شمن 
�ملو�لية  للف�شائل  تــتــبــع  مــقــر�ت 
»فرقة  �إ�ـــــشـــــر�ف  حتــــت  لـــرتكـــيـــا، 

�حلمز�ت« و»�جلبهة �ل�شامية:

�شوريا.
�لتي  �لـــــنـــــزوح  عـــمـــلـــيـــات  وتـــــاأتـــــي 
قو�ت  تكثيف  مــع  �إدلــــب  ت�شهدها 
وترة  رو�ــشــيــا  وحليفتها  �لــنــظــام 

غار�تها على �ملنطقة.
�ل�شوؤون  تــنــ�ــشــيــق  مــكــتــب  و�أورد 
�ملتحدة  لـــ�أمم  �لــتــابــع  �لن�شانية 
يف بيان �أنه هوؤلء نزحو� يف �لفرتة 

�ملمتدة بني 12 و15 دي�شمرب.
فـــرو� من  �أن كثر منهم  و�أ�ــشــاف 
مـــديـــنـــة مــــعــــرة �لـــنـــعـــمـــان وقــــرى 
باتت  و�لــتــي  وبــلــد�ت يف حميطها، 

�ليوم �شبه خالية من �ل�شكان.

�أ�شا�شي  ب�شكل  �لـــفـــارون  ويــتــوجــه 
�إدلب  �ــشــمــاًل مثل  �أبــعــد  مــدن  �إىل 
خميمات  �إىل  �أو  و�شر�قب  و�أريــحــا 
�لنازحني �ملكتظة مبحاذ�ة �حلدود 
�إىل  يذهب  من  ومنهم  تركيا،  مع 
�ملو�لية  �لف�شائل  �شيطرة  مناطق 

لأنقرة �شمال حلب.
بع�س  �أن  �إىل  �لــتــقــريــر  و�أ�ــــشــــار 
�لــنــازحــني ممــن فــرو� �إىل منطقة 
�ـــشـــر�قـــب �ـــشـــمـــاًل ��ـــشـــطـــرو� �إىل 
�لنزوح مرة �أخرى تفادياً للت�شعيد 

�لذي قد يطالها �أي�شاً.
و�أفاد مر��شلو وكالة فر�ن�س بر�س 

يف �إدلب عن موجات نزوح �شخمة 
�إذ  �ملا�شية،  �لأيــام  ر�شدوها خ�ل 
�كتظت �لطرقات �ملوؤدية �إىل �شمال 
و�شيار�ت  بــ�ــشــاحــنــات  �ملـــحـــافـــظـــة 
وحاجياتهم  بــالــنــازحــني  حمــمــلــة 

�ملنزلية.
�ل�شام  حتـــريـــر  هــيــئــة  وتــ�ــشــيــطــر 
على �جلـــزء �لأكـــرب مــن حمافظة 
�إدلــب، �لتي تــوؤوي وحميطها نحو 
ن�شفهم  �شخ�س،  مــ�يــني  ثــ�ثــة 
مناطق  مـــــن  نـــــازحـــــون  تـــقـــريـــبـــاً 
�أخرى. وتن�شط فيها �أي�شاً ف�شائل 

معار�شة �أقل نفوذ�ً.
�مل�شلحة  �لف�شائل  �شيطرة  ومنذ 
�لعام  يف  �ملـــحـــافـــظـــة  كـــامـــل  عـــلـــى 
�لنظام  قــــــو�ت  تــ�ــشــعــد   ،2015
للمحافظة  ق�شفها  رو�ــشــي  بــدعــم 
فيها  برية حتقق  ت�شن هجمات  �أو 
بالتو�شل  عــــادة  وتــنــتــهــي  تــقــدمــاً 
رو�شيا  ترعاها  هدنة  �تفاقات  �ىل 

وتركيا.
ــيــطــرت قـــــو�ت �لـــنـــظـــام خ�ل  و�ــش
و�نتهى  �أ�ــشــهــر   4 ��ــشــتــمــر  هــجــوم 
بــهــدنــة يف نــهــايــة  �أغــ�ــشــطــ�ــس على 
�ملحافظة  ريــف  يف  و��شعة  مناطق 
�جلــــنــــوبــــي، �أبــــــرزهــــــا بــــلــــدة خـــان 

�شيخون.

اإيران ت�سهر جمددًا �سالح 
الإنرتنت بوجه الحتجاجات

•• عوا�سم-وكاالت:

يبدو �أن �ل�شلطات يف �إير�ن �أعادت فر�س قب�شتها �لأمنية على �لإنرتنت، خوفاً من 
جتدد �لحتجاجات �لتي �أطلت بر�أ�شها جمدد�ً م�شاء �لأربعاء.

عرب  �لإنرتنت  �إىل  �لو�شول  ف  توُقّ �جلمعة،  �أم�س  بلوك�س،  نت  �شركة  �أكــدت  فقد 
�لهاتف �لنقال يف �إير�ن مرة �أخرى، لي�شل �إىل نحو 5%.

وكان تعطيل خدمة �لإنرتنت بد�أ يوم �لأربعاء 25 دي�شمرب، ع�شية �أربعينية قتلى 
�لحتجاجات �لعامة �لأخرة، حيث عمت �ل�شلطات �لإير�نية �إىل قطع �لإنرتنت 
�إلــيــهــا عــرب مو�قع  �لــدعــوة  يف عــدة حمــافــظــات ومـــدن، حت�شباً لحتجاجات متــت 

�لتو��شل.
يذكر �أن عدة مدن �إير�نية �شهدت �خلمي�س وليل �لأربعاء جتمعات لتاأبني �شحايا 
�أمنية  �أجـــو�ء  و�شط  �ملا�شي،  نوفمرب  مظاهر�ت  يف  �شقطو�  �لذين  �لحتجاجات، 
تلك  تتحول  �أن  تخ�شى  �لتي  �لأمنية  �لأجــهــزة  �شنتها  �عتقالت  وحملة  م�شددة 

�لتجمعات �إىل �حتجاجات جديدة.

�ص 03

�ص 10

�ص 18

للأ�سبوع الثاين على التوايل فعاليات ملتقى 

ال�سمالية الربيعي تتوا�سل بح�سور متميز

اأخبار الإمارات

عائلة الرئي�ص الرتكي توؤ�س�ص 

جي�ساً من املرتزقة

عربي ودويل

حاكم راأ�ص اخليمة و ويل عهده ي�سهدان مناف�سات 

مهرجان حممد بن زايد ل�سباقات الهجن بال�سوان

الفجر الريا�سي

•• عوا�سم-وكاالت:

�لليبي عقيلة  يزور رئي�س �لربملان 
�ــشــالــح، قــرب�ــس، وذلـــك على ر�أ�س 
م�شوؤولني  وبــرفــقــة  بـــرملـــاين  وفـــد 
�لليبي، للتباحث  كبار من �جلي�س 
بني  �ملوقع  �لتفاق  تد�عيات  حــول 
�لوطني  �لـــوفـــاق  تــركــيــا وحــكــومــة 
بخ�شو�س تر�شيم �حلدود �لبحرية 
و�شبل  �لع�شكري،  �لتعاون  وتعزيز 

�إجها�شه.
وك�شف رئي�س �أركان �لقو�ت �لبحرية 
�شيكون  �لذي  �ملهدوي،  فرج  �للو�ء 
�لعامة  �لـــقـــيـــادة  وفــــد  ر�أ�ـــــس  عــلــى 
�لعربية. لـــ  ت�شريح  يف  للجي�س، 
نــت، �أن �لــزيــارة جــاءت بــدعــوة من 
خ�لها  �شيتم  �لقرب�شي،  �لربملان 
حول  �مل�شوؤولني  كبار  مع  �لتباحث 
�آثـــار �لتــفــاق �لــرتكــي مــع حكومة 
طــر�بــلــ�ــس ومـــا ميــثــلــه مــن تهديد 
و�نتهاك  �ملتو�شط  و��شتقر�ر  لأمن 
ل�شيادة ليبيا، وحول قطع �لطريق 
على �أنقرة لدعم �مللي�شيات �مل�شلحة 
�أجل  من  ع�شكريا  للوفاق  �لتابعة 
نحو  �لليبي  �جلي�س  تقدم  عرقلة 
�أن  �إىل  لفـــتـــا  �لــعــا�ــشــمــة،  و�ـــشـــط 
تركيا تعلم �أن �شيطرة �جلي�س على 
�شقوط  يعني  طر�بل�س  �لعا�شمة 

برملان العراق: ر�صالة رئي�س اجلمهورية لي�صت قرار ا�صتقالة

اجلي�س العراقي يطلب م�ساندة املتظاهرين لعتقال املخربني
•• بغداد-وكاالت

دعـــا �لــنــاطــق بــا�ــشــم �لــقــائــد �لعام 
�لـــلـــو�ء �لركن  �ملــ�ــشــلــحــة  لــلــقــو�ت 
عبد �لكرمي خلف، �أم�س �جلمعة، 
�لقو�ت  م�شاندة  �إىل  �ملتظاهرين 
�لذين  �ملخربني  �لأمنية لعتقال 
وحرق  �لــ�ــشــو�رع  بقطع  يــقــومــون 

�ملوؤ�ش�شات.
وقــــــــال خـــلـــف لــــوكــــالــــة �لأنـــــبـــــاء 
�لعر�قية )و�ع( �إن �لقو�ت �لأمنية 
تقف مع �ملتظاهرين يف مطالبهم 
�حلماية  لهم  وتــوؤمــن  �مل�شروعة، 
للتظاهر  حمـــــــددة  مـــنـــاطـــق  يف 
يف �ملـــحـــافـــظـــات وبـــــغـــــد�د، د�عـــيـــاً 
�لقو�ت  م�شاندة  �إىل  �ملتظاهرين 
�لذين  �ملخربني  �لأمنية لعتقال 
وحرق  �لــ�ــشــو�رع  بقطع  يــقــومــون 
�ملــوؤ�ــشــ�ــشــات، فــ�ــشــً� عــن تخريب 

�ملحال �لتجارية.
باأعمال  يــقــوم  مــن  �أن  �عــتــرب  كما 

يعترب  ل  طرقات  وقطع  تخريب 
متظاهر�ً بل خمرباً.

�لرئي�س  ر�ــشــالــة  �أن  ويــبــدو  هـــذ� 
�لتي  �ـــشـــالـــح،  بـــرهـــم  �لـــعـــر�قـــي، 
و��شعاً  �لــــربملــــان،  �إىل  وجـــهـــهـــا، 
�أحرجت  يـــديـــه،  بـــني  ��ــشــتــقــالــتــه 
ماأزق،  وو�شعتهم يف  �لعر�ق  نو�ب 

مـــا يبدو  عــلــى  و��ــشــحــاً  لــيــ�ــس  �إذ 
تعترب  �لــر�ــشــالــة  تــلــك  كـــانـــت  �إن 
�ل�شياق،  هذ�  ويف  نافذة.  ��شتقالة 
�لنو�ب،  جمل�س  رئي�س  نائب  قال 
رئي�س  ــالــة  ر�ــش �إن  حـــــد�د،  بــ�ــشــر 
��شتقالة،  قر�ر  لي�شت  �جلمهورية 

بل هي ��شتعد�د ل��شتقالة.

مقتل 14 بتحطم طائرة ركاب 
تقل 100 �سخ�س يف كازاخ�ستان

•• املا اآتا -وام: 

لقي ما ل يقل عن 14 �شخ�شا م�شرعهم بحادث �شقوط طائرة ركاب 
كانت تقل 100 �شخ�س قرب مدينة �ملا �تا يف كاز�خ�شتان.

�لتابعة   100 �لطائرة فوكر  �أن  بيان  وذكــرت هيئة �لطر�ن �ملدين يف 
�إير كانت متجهة �شوب �لعا�شمة نور �شلطان ومل تتمكن  ل�شركة بيك 
ومبنى  �أ�شمنتي  ب�شور  لت�شطدم  �لإقــ�ع  خــ�ل  �ل�شعود  مو��شلة  من 
�شغر. وقالت �لهيئة ومطار �ملا �تا �إن �أجهزة �لطو�رئ تعمل يف �ملوقع 

لإخر�ج �لناجني.

مظاهر�ت متو��شلة يف �لعا�شمة �لعر�قية   )رويرتز(

حطام �لطائرة �لكاز�خية قرب مدينة �ملاتا   )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

انطالق ماراثون زايد اخلريي بال�سوي�س

من عند طريق �لقاهرة �ل�شوي�س 
و�شوًل للكورني�س.

�إن  �شبحي  �أ�شرف  �لدكتور  وقــال 
�أ�شبح  �خلـــــري  ز�يـــــد  مــــار�ثــــون 

�ل�شباب و�لريا�شة و�لريا�شيني.
وتــ�ــشــل جـــو�ئـــز �ملــــار�ثــــون �إىل 2 
�شباق  �إىل  وينق�شم  جنيه،  مليون 
 2 مل�شافة  و�لهمم  �لقدر�ت  لذوي 

�جلو�نب  مــن  �لعديد  لــه  �أن  كما 
ن�شر  باأهمية  �ملتعلقة  �لإيــجــابــيــة 
ثــقــافــة ممــار�ــشــة �لــريــا�ــشــة د�خل 
�ملجتمع، ف�شً� عن دوره �حليوي 

�للجنة  رئـــيـــ�ـــس  �لــكــعــبــي  هـــــ�ل 
�لــعــلــيــا �ملــنــظــمــة ملــــار�ثــــون ز�يــــد، 
�إ�شافة  �ملنظمة،  �للجنة  و�أع�شاء 
وز�رة  قــيــاد�ت  مــن  جمموعة  �إىل 

ينتظره  �ــشــنــويــاً  ريــا�ــشــيــاً  تــقــلــيــد�ً 
�جلــمــيــع، وهـــو يــوؤكــد عــلــى مدى 
عـــمـــق �لــــعــــ�قــــات �لـــقـــائـــمـــة بني 
�جلــانــبــني �ملــ�ــشــري و�لإمــــار�تــــي، 

ديو�ن  �أمــام  من  ينطلق  كيلومرت 
وينتهي  �ل�شوي�س  حمافظة  عــام 
�شباق  يــعــقــبــه  �لــكــورنــيــ�ــس،  عــلــى 
كيلومرت�ت   8 مب�شافة  �لأ�شوياء 

•• ال�سوي�س-وام:

�جلمعة،  �أمــــ�ــــس  �ـــشـــبـــاح  �نـــطـــلـــق 
مار�ثون ز�يد �خلري يف ن�شخته 
�ل�شوي�س  حمافظة  من  �ل�شاد�شة، 
�ـــشـــرق جـــمـــهـــوريـــة م�شر  �ـــشـــمـــال 
�شاحب  رعـــايـــة  �لـــعـــربـــيـــة، حتـــت 
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
�أبــوظــبــي نائب  نــهــيــان ويل عــهــد 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لأعــلــى  �لقائد 
�لعام  هـــــذ�  عــــائــــده  ويــخــ�ــشــ�ــس 
لــــ�أور�م  �لــقــومــي  �ملــعــهــد  ل�شالح 

�لتابع جلامعة �لقاهرة.
معايل  �ملـــار�ثـــون  �نــطــ�ق  ح�شر 
�لـــدكـــتـــور �أ�ـــشـــرف �ــشــبــحــي وزيـــر 
�مل�شري  و�لــــريــــا�ــــشــــة  �لـــ�ـــشـــبـــاب 
�شقر  �ملجيد  عبد  �لــلــو�ء  و�شعادة 
حمافظ �ل�شوي�س، و�شعادة جمعة 
�لدولة  �ــشــفــر  مــبــارك �جلــنــيــبــي 
�لعربية،  م�شر  جــمــهــوريــة  لـــدى 
وعارف �لعو�ين �أمني عام جمل�س 
وحممد  �لــــريــــا�ــــشــــي،  �أبــــوظــــبــــي 

�ملــــوؤ�ــــشــــ�ــــشــــات �خلـــريـــة  يف دعــــــم 
باملجتمع.

و�لريا�شة  �ل�شباب  وزيـــر  و�أ�ــشــاد 
�مل�شري  �ل�شباب  باإقبال  �مل�شري 
عـــلـــى �لــتــ�ــشــجــيــل و�ملـــ�ـــشـــاركـــة يف 
لي�شبح  �ملـــــــار�ثـــــــون  فــــعــــالــــيــــات 
تغلفها  �شنوية  ريا�شية  تظاهرة 
�ل�شعبني  بــــني  �لإخــــــــوة  رو�بـــــــط 
و�لإمار�تي،  �ملــ�ــشــري  �ل�شقيقني 
�ل�شباب  وز�رة  حــر�ــس  �إىل  لفــتــاً 
جمموعة  تنفيذ  على  و�لريا�شة 
مــن �ملـــار�ثـــونـــات �لــريــا�ــشــيــة على 
حمافظات  جميع  يف  �لــعــام  مـــد�ر 
تنفيذ  �ــــشــــوء  يف  �جلــــمــــهــــوريــــة 
�إىل  �لهادفة  �لــوز�رة  ��شرت�تيجية 
�ملجتمع،  د�خــــل  �لــريــا�ــشــة  نــ�ــشــر 

وجعلها �أ�شلوب حياة.
ز�يــد �خلري  مــار�ثــون  �أن  يذكر 
قـــد بـــــد�أ مـــ�ـــشـــو�ره يف مــ�ــشــر عام 
�أقيمت ث�ث ن�شخ  حيث   2014
يف  ون�شخة  �لــقــاهــرة  حمافظة  يف 
�لأق�شر، و�أخرى يف �لإ�شماعيلية.

طرق دبي حت�سل على املركز الأول يف 
جوائز جرين اآبل عن اأف�سل ممار�سة بيئية

الداخلية تطلق املرحلة الثالثة من مبادرة بالدنا اأمانة بالتعاون مع الأوقاف

•• دبي-وام:

و�ملو��ش�ت  �لطرق  هيئة  ح�شلت 
جو�ئز  يف  �لأول  �ملركز  على  بدبي 
جــــريــــن �آبــــــــل عـــــن فــــئــــة �أفـــ�ـــشـــل 
م�شتوى  على  �لبيئية  �ملــمــار�ــشــات 
وذلك  �لأو�ـــشـــط،  �لــ�ــشــرق  منطقة 
�لذي  �جلو�ئز  توزيع  حفل  خــ�ل 
�خل�شر�ء  �ملنظمة  موؤخر�ً،  �أقامته 

�لعاملية يف لندن باململكة �ملتحدة.
�إد�رة  مدير  جا�شم،  نــدى  وعــربت 
�ل�ش�مة  وتـــخـــطـــيـــط  تـــنـــظـــيـــم 
�ل�شرت�تيجية  بقطاع  و�ملــخــاطــر 
�لهيئة،  يف  �ملوؤ�ش�شية  و�حلــوكــمــة 
�ململكة  يف  �جلــائــزة  ت�شلمت  �لــتــي 
�ملتحدة، عن �شعادتها بهذ� �لإجناز 
�لذي مت حتقيقه عرب جهة عاملية 
و�ل�شفافية  باحليادية  لها  م�شهود 
�لأكرث  للجهات  �جلــو�ئــز  منح  يف 
جد�رة ومتيز�ً يف جمال �ل�شتد�مة 
�جلائزة  �أن  مــو�ــشــحــة  �لــبــيــئــيــة، 
جــــاءت يف �إطــــار جــهــود �لــهــيــئــة يف 
�لطاقة  تــوفــر  مــــبــــادر�ت  تــنــفــيــذ 
�أنظمة  تـــبـــديـــل  تــ�ــشــمــل  و�لــــتــــي 
�لإ�شاءة �لتقليدية باأخرى موفرة 
LED ، و�عتماد �لطاقة  للطاقة 
�لــ�ــشــمــ�ــشــيــة مـــ�ـــشـــدر�ً لــلــطــاقــة يف 
�ملو�قع �لت�شغيلية، وم�شاريع �لنقل 
وكذلك  و�ملــــرتو،  �لـــرت�م  �مل�شتد�م 
للمتعاملني  ذكية  خــدمــات  توفر 
�لورقي  �ل�ـــشـــتـــخـــد�م  مـــن  لــلــحــد 

وتقليل �لنبعاثات.
و�أ�شارت �ىل �أن جناح هذه �ملبادر�ت 
حر�س  على  رئي�س  وب�شكل  �عتمد 
�لـــهـــيـــئـــة عـــلـــى �إقـــــامـــــة �ـــشـــر�كـــات 
و�تــفــاقــيــات بــني �لــقــطــاعــني �لعام 
و�خلا�س ت�شاهم يف حتقيق �لريادة 
يف جمال �ل�شتد�مة، و�أن �قتنا�س 
فر�س �لريادة يف جمال �ل�شتد�مة 
ياأتي من تعزيز �لر�شاقة �ملوؤ�ش�شية 
�شرعة  على  �لهيئة  قــدرة  لتعك�س 
بيئتها  يف  للمتغر�ت  �ل�شتجابة 

�ملوؤ�ش�شة د�خلياً وخارجياً.
و�أ�شافت جا�شم �إن م�شاركتنا حتت 
�لبيئة  حماية  يف  "�لتميز  عــنــو�ن 
�لكربون"  �نــبــعــاثــات  مـــن  و�حلــــد 
�لهيئة  جهود  على  �ل�شوء  �شلطت 
�نبعاث  بــتــقــلــيــل   2018 عــــام  يف 
%1.71 مقارنة  �لكربون بن�شبة 
من  يــــقــــارب  مبــــا   2017 بــــعــــام 
ثاين  مكافئ  من  طناً   70،000
كما مت حتقيق   .. �لكربون  �أك�شيد 
مليون   19 عــــن  يـــزيـــد  مــــا  وفـــــر 
لـــرت� مــن �لـــوقـــود، ومـــا يــزيــد عن 
100 مليون لرت من �ملياه و�أكرث 
كـــيـــلـــوو�ط من  مـــلـــيـــون   32 مــــن 
�شعي  يوؤكد  �لذي  �لأمــر  �لكهرباء، 
�لهيئة لتح�شني �أد�ئها �لبيئي عرب 
�لت�شغيلية،  و�ملوؤ�ش�شات  �لقطاعات 
م�شتوى  على  �لنبعاثات  وخف�س 

�إمارة دبي.
�تخاذ  �لــهــيــئــة يف  جـــهـــود  و�أكــــــدت 
�خلــطــو�ت �لــ�زمــة لــ�رتــقــاء �ىل 

يف  �لريادة  من  �مل�شتقبلية  �ملرحلة 
�لبيئي  و�لتميز  �ل�شتد�مة  جمال 
�لذكاء  تــوظــيــف  تــكــمــن يف  و�لــتــي 
�لعمل  جمــــالت  يف  �ل�ــشــطــنــاعــي 
�ملوؤ�ش�شي �ملختلفة و�خلدمات �لتي 
و�أن  �لـــطـــاقـــة،  تــوفــر  تــ�ــشــاهــم يف 
�جلائزة  هذه  على  �لهيئة  ح�شول 
�مل�شتمرة  مو�كبتها  �إطـــار  يف  جــاء 
حكومتنا  �أطلقتها  �لتي  للمبادرة 
2012 حتت  �لــعــام  �لــر�ــشــيــدة يف 
لتنمية  �أخــ�ــشــر  /�قــتــ�ــشــاد  �ــشــعــار 
م�شتد�مة/ مبحاورها �ل�شتة وهي 
و�ل�شيا�شات  �خلــ�ــشــر�ء،  �لــطــاقــة 
�خل�شر�ء،  و�ملــديــنــة  �حلــكــومــيــة، 
�ملناخي،  �لتغر  �آثار  مع  و�لتعامل 
و�لتكنولوجيا  �خل�شر�ء،  و�حلياة 
و�لــتــقــنــيــة �خلــ�ــشــر�ء، فــ�ــشــً� عن 
�لأ�شا�شية  بالقيم  �لهيئة  �لــتــز�م 
لتحقيق  و�ل�شعي  �لبيئة،  حلماية 
بيئي  و�أد�ء  �ملــ�ــشــتــد�مــة،  �لــتــنــمــيــة 

متميز.

املخيم الك�سفي اخلليجي يختتم اأعماله مبحمية املرموم يف دبي 
•• دبي-وام:

دبي  �ملــــرمــــوم يف  قـــدمـــت حمــمــيــة 
منــــوذجــــا عـــاملـــيـــا بــــــــارز� يف جمـــال 
�حلـــفـــاظ عــلــى �لــبــيــئــة ودورهــــــا يف 
�ملـــعـــا�ـــشـــرة وذلــــــك خ�ل  �حلــــيــــاة 
�خلليجي  �لك�شفي  �ملخيم  فعاليات 
�لــــــذي يــخــتــتــم �لــــيــــوم �لــ�ــشــبــت يف 
�ملحمية وذلــك حتــت رعــايــة معايل 
نائب  ـــفـــان  خـــل ـــاحـــي  �ـــش �لــــفــــريــــق 

�لطبيعية يف حممية �ملرموم بدبي. 
" �لور�شة  �ملخيم  فعاليات  ت�شمنت 
�لوطنية للك�شفية و�أهد�ف �لتنمية 
جمعية  نظمتها  �لتي   " �مل�شتد�مة 
مع  بــالــتــعــاون  �لك�شفية  �لمــــــار�ت 
�لقــلــيــم �لــكــ�ــشــفــي �لــعــربــي بهدف 
�ل�شابة  �لـــقـــيـــاد�ت  قــــــدر�ت  تــنــمــيــة 
�لتنمية  ــــــاأهــــــد�ف  ب وتـــعـــريـــفـــهـــم 
�لك�شفية  �حلــركــة  ودور  �مل�شتد�مة 
مناق�شة  خ�لها  ومت  حتقيقها  يف 

يف  �لــعــام  �لأمـــن  و  �ل�شرطة  رئي�س 
ورعاية  توعية  جمعية  رئي�س  دبــي 
�لأحــد�ث يف دبي. ي�شارك يف �ملخيم 
- �لذي ي�شتمر �أربعة �أيام - جمعيات 
�لــكــ�ــشــافــة يف كــل مــن �لــ�ــشــعــوديــة و 
�شلطنة عمان و �لكويت و �لإمار�ت 
تطبيقا  يــاأتــي  و  �لأردن  جــانــب  �إىل 
للدور �ليجابي �لذي تلعبه �حلركة 
�لك�شفية يف جمال �لبيئة و�مل�شاهمة 
باحلياة  و�لهـــتـــمـــام  �لــتــوعــيــة  يف 

للتنمية  �لـــتـــاريـــخـــيـــة  �لــ�ــشــيــا�ــشــة 
�مل�شتد�مة و�لتعريف باأهد�فها وذلك 
�ل�شباعى  رفــعــت  �لــقــائــد  مبــ�ــشــاركــة 
�لك�شفي  �لقــلــيــمــى  �ملـــديـــر  نـــائـــب 
ك�شافة  مفو�شية  وعقدت  �لعربي. 
دبي خم�س ور�ــس عمل على هام�س 
�لك�شفية  لـ  �لأوىل  �ملخيم خ�ش�شت 
و�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة و�لثانية 
حول �إطار عامل �أف�شل وركزت على 
لي�شبحو�  �ل�شباب  كــفــاء�ت  تطوير 

فيما  عــاملــيــني..  ن�شطاء  مــو�طــنــني 
عنو�ن  �لثالثة حتت  �لور�شة  جــاءت 
�أفكار �لذكاء �لإ�شطناعي و �لور�شة 
�لر�بعة بعنو�ن ر�ديو �ملرموم و�لذي 
�جلو�لة  و  �لك�شافة  خ�لها  تعلم 
�لتخاطب با�شتخد�م �أجهزة �لر�ديو 
وطريقة  �خلـــــ�ء  يف  �لــ��ــشــلــكــيــة 
�لور�شة  كانت  ببنما   .. ��شتخد�مها 
�لبيئي  �لت�شوير  حـــول  �خلــامــ�ــشــة 

�لفوتوغر�غي.

•• اأبوظبي-وام:

�ملـــخـــدر�ت بالدولة  �أطــلــق جمــلــ�ــس مــكــافــحــة 
�عــتــبــار� مــن �أمــ�ــس �جلــمــعــة �ملــرحــلــة �لثالثة 
بت�شجيع  �أمــانــة �خلا�شة  بــ�دنــا  مــبــادرة  مــن 
�ملتعاطني على �لإق�ع عن �ملخدر�ت وتفعيل 
�ملتعاطني ومتتد  �لتعاون مع  دور �ملجتمع يف 
لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  مع  بالتعاون  ��شبوعا 
خطبة  خ�ش�شت  �لتي  و�لأوقـــاف  �لإ�ش�مية 
عنو�ن  حتـــت  وذمل  �لــغــر�ــس  لــهــذ�  �جلــمــعــة 
كانت  فيما  مهلكة  و�ملخدر�ت  �أمانة..  �لنف�س 
�شكن  �لبيوت  بعنو�ن  �ملا�شية  �جلمعة  خطبة 
�لــتــوعــيــة مبــخــاطــر هذه  لتعزيز  وطــمــاأنــيــنــة 
�لــفــريــق �شاحي خلفان  �لآفــــة. و�أكـــد مــعــايل 
�لعام  و�لأمــــن  �ل�شرطة  رئي�س  نــائــب  متــيــم، 
�ملخدر�ت  مــكــافــحــة  رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس  دبـــي  يف 
م�شتمرة  �لــتــوعــيــة  حـــمـــ�ت  �أن  �لـــدولـــة  يف 
و�شول  كافة  �ملعنية  �لأطـــر�ف  مــع  بالتعاون 
�ملخدر�ت  �آفـــة  مــن  وخـــال  �آمـــن  جمتمع  �إىل 
يف  م�شتمرة  �ملعنية  �جلــهــات  جــهــود  �إن  وقـــال 
حماربة خطر �نت�شار �ملخدر�ت لتحقيق روؤية 
�شمن  مكانتها  لرت�شيخ  �لر�شيدة  حكومتنا 
�ملخدر�ت  مل�شكلة  ت�شديا  �لعامل  دول  �أف�شل 
جمال  يف  وجهودها  ��شرت�تيجيتها  تعزيز  و 

مكافحتها.
و�أ�شاف : " نعمل يف جمل�س مكافحة �ملخدر�ت 
وننفذ  تكاملية  ب�شورة  �ل�شركاء  مع  بالدولة 
عدد� من �ملبادر�ت �لوقائية و�لتوعوية خا�شة 
لدى �لن�سء ونركز جهودنا يف �ملرحلة �لثالثة 
من مبادرة ب�دنا �أمانة على �إي�شال �لر�شائل 
�مل�شتهدفني  جــمــيــع  �إىل  �لــهــامــة  �لــتــوعــويــة 

وبــ�ــشــتــى �لـــو�ـــشـــائـــل �ملـــتـــاحـــة مـــن خــــ�ل بث 
�لإع�مية  �لأجـــهـــزة  عــرب جــمــيــع  �لــر�ــشــائــل 
جانب  �إىل  �لجــتــمــاعــي  �لــتــو��ــشــل  ومن�شات 
لل�شوؤون  �لعامة  �لهيئة  مع  �لفاعلة  �مل�شاركة 
�جلمهور  وخماطبة  �لأوقــــاف  و  �لإ�ــشــ�مــيــة 
..موؤكد�  �جلمعة  خطبة  خــ�ل  مــن  �لــكــرمي 
وجود خطة �إع�مية تتنا�شب مع �أهمية مثل 

هذه �ملبادر�ت �لوطنية �لهادفة.
وقال :" �شرنكز جهودنا على توعية �لأ�شرة و 
دور �لبيت و �أولياء �لأمور لتنمية �ل�شلوكيات 
�لديني  �لـــو�زع  وتعزيز  لأبنائهم  �لإيجابية 
و�لأخ�قي و�ملجتمعي �شد �ملمار�شات �ل�شلبية 
.. وت�شكل �لأ�شرة �مل�ذ �لآمن ل�أبناء وتعترب 
�شد  �ملـــتـــني  و�حلـــ�ـــشـــن  �لأول  �لــــدفــــاع  خـــط 
�لإدمـــان و�لــوقــوع يف �شرك و�أوهـــام �ملخدر�ت 

�لتعامل  للمجتمع يف  هام  دور  �إىل  م�شر�   ..
�ل�شليم مع هذه �لآفة وطرق �لت�شدي لها .

بال�شكر  �لفريق �شاحي خلفان  وتقدم معايل 
جلميع �ل�شركاء خا�شة �لهيئة �لعامة لل�شوؤون 
�مل�شتمر  دعهما  على  و�لأوقـــــاف  �لإ�ــشــ�مــيــة 
وتــقــدميــهــا كل  �لــوطــنــيــة  �لــتــوعــويــة  للجهود 
�لوطنية من خ�ل  للمبادر�ت  �لدعم  �أ�شكال 
�ملجتمع من  �شر�ئح  و�إي�شالها جلميع  تبنيها 
�لــديــنــيــة و�خلــطــب و�لدرو�س  �ملــنــابــر  خـــ�ل 

�ملنت�شرة عرب �إمار�ت �لدولة.
و�لإ�شبوع  �لـــيـــوم  �جلــمــعــة  خــطــبــتــا  حــثــت  و 
�ملا�شي �لأ�شر على حماية �لأبناء من خماطر 
يف  �ملجتمعية  �ملــ�ــشــوؤولــيــة  وتــعــزيــز  �ملـــخـــدر�ت 
�لت�شدي لهذه �لآفة، ودعت �إىل �حلفاظ على 
وعقولهم،  �?بد�من  و�ش�مة  �لأبــنــاء  �شحة 
وخطورة  �ملــــخــــدر�ت  با?�شر�ر  وتــعــريــفــهــم 
على  حفاظا  �لإلــكــتـــــرونــيــة  �لألــعــاب  �?دمان 

�لتن�شئة �ل�شليمة.

برعاية حممد بن زايد ..
 جمل�س الوقن ي�سهد عر�سا جماعيا 

•• العني-وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
.. �شهد جمل�س �لوقن �م�س حفل �ل�شتقبال �لذي �أقيم يف �ملجل�س مبدينة �لعني مبنا�شبة �لزفاف �جلماعي لـ 25 

عري�شا من �أبناء �ملنطقة. ح�شر �لعر�س .. معايل �ل�شيخ �لدكتور �شعيد بن طحنون �آل نهيان وعدد من �ل�شيوخ.
و �أعرب �لعر�شان و�أ�شرهم عن �شكرهم للقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل �لذي ل يدخر جهد� يف �شبيل �إ�شعاد �شباب �لوطن ودعمهم بكل �لو�شائل �لتي تكفل لهم حياة 

رغيدة ملوؤها �ل�شعادة و�لرفاه و�لأمل يف م�شتقبل ز�هر.
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اأخبـار الإمـارات

لالأ�سبوع الثاين على التوايل فعاليات ملتقى ال�سمالية الربيعي تتوا�سل بح�سور متميز

ط�ب  قــام  �أي�شا  �مللتقى  و�شمن 
و�لوثبة  و�ل�شمحة  �أبوظبي  مركز 
ديرفيلدز  �إىل  بــرحــلــة  �لــ�ــشــبــابــي 

�لن�شائي عدة ور�س  تنوعت مابني 
�حلرف �ليدوية )كال�شدو و�لغزل 
وخياطة  و�خلــــــو�ــــــس،  و�لــــتــــلــــي 

�ل�شباب  ح�شن  �ل�شبابي  �أبوظبي 
يف نــادي تــر�ث �لإمــــار�ت و�طلعو� 
�ملكتبة  �ملـــوجـــودة يف  �لــكــتــب  عــلــى 

�ل�شحي. 
�أقيمت  �مللتقى  فعاليات  �إطــار  ويف 
و�ل�شمحة  �أبوظبي  مركز  مقر  يف 

�لط�ب  ــتــمــتــع  ��ــش حـــيـــث  مــــــول، 
�لفرحة  ر�ــشــمــت  �لــتــي  بـــالألـــعـــاب 
مركز  �أي�شاً  وز�ر  وجوههم.   على 

�ل�شعبية،  و�لأكـــــــــ�ت  �لـــ�ـــشـــنـــط( 
وور�شة �حلناء �لتقليدي، و�لقر�ءة 
وور�س خا�شة عن زهبة �لعرو�س. 

�لأ�شبوع  فعاليات  �أمــ�ــس  �ختتمت 
�ل�شمالية  مــلــتــقــى  مــــن  �لــــثــــاين 
�لـــربـــيـــعـــي يــنــظــمــه نـــــــادي تــــر�ث 
�لتا�شع  حــتــى  وي�شتمر  �لإمـــــار�ت 

من �شهر يناير �ملقبل. 
�ل�شمالية  جــــزيــــرة  ــتــقــبــلــت  و��ــش
�لتابعة  �لن�شائية  �ملر�كز  طالبات 
�أبوظبي   ( �لإمـــار�ت  تــر�ث  لنادي 
و�لـــ�ـــشـــمـــحـــة و�لــــــعــــــني(، وقـــامـــت 
بـــجـــولـــة يف جـــزيـــرة  �لـــطـــالـــبـــات 
تـــعـــرفـــن فـــيـــهـــا على  �لـــ�ـــشـــمـــالـــيـــة 
�خل�بة  وطــبــيــعــتــهــا  �جلـــــزيـــــرة 
و�ـــشـــاهـــدن �لـــطـــيـــور، وكـــانـــت لهن 
بــــن ح�شن  عـــلـــي  بـــيـــت  جـــولـــة يف 
�لرت�ثي  �لبيت  هذ�  على  وتعرفن 

ملا فيه من �أ�شالة تر�ثية بحتة. 
ريا�شات  عدة  �لطالبات  ومار�شت 
ـــــل،  مــنــوعــة كـــركـــوب �خلــيــل و�لإب
�ل�شفينة  يف  جولة  �إىل  بالإ�شافة 
�لــرت�ثــيــة، تــعــرفــن خــ�لــهــا  على 
�مل�شميات �لبحرية �لقدمية ومنها 
�ل�شيد  وعــــدة  و�لـــلـــوؤلـــوؤ  �لــ�ــشــبــاك 
ي�شتخدموها  �لــبــحــارة  كــان  �لــتــي 
يف �لقدم وذلك من خ�ل مدربني 
�لطالبات  �طلعت  كما  تــر�ثــيــني. 
على عدة كتب تر�ثية وثقافية من 
�لكتب يف �جلزيرة  خ�ل معر�س 
للدر��شات  ز�يـــد  مــركــز  بــاإ�ــشــر�ف 

و�لبحوث. 
�لــطــالــبــات يف �جلزيرة  وحــ�ــشــرت 
�حلياة  )�أمنــاط  بعنو�ن  حما�شرة 
�إد�رة  نظمتها  و�لــتــي  �لــ�ــشــحــيــة( 
و�ل�ش�مة  و�لـــ�ـــشـــحـــة  �لـــبـــيـــئـــة 
ومب�شاركة مركز �أبوظبي لل�شحة 
�ل�شحة(، وتعرفت  �لعامة )د�ئــرة 
�ملحا�شرة  خـــ�ل  مــن  �لــطــالــبــات 
�ملنا�شب  �لــ�ــشــحــي  �لــــغــــذ�ء  عــلــى 
لــلــجــ�ــشــم، وكــيــفــيــة �خــتــيــار �لأكـــل 

كنوع من �لن�شاط �لثقايف. 
قــــــام مركز  �أخــــــــرى  ومــــــن جـــهـــة 
�لــ�ــشــمــحــة �لــ�ــشــبــابــي بــــزيــــارة �إىل 
مار�شو�  �لبحري  �لطويلة  خميم 
�ل�شعبية  �لألــعــاب  بع�س  خ�لها 
�لــقــدم و�لــطــائــرة، وتعرفو�  وكـــرة 
على  �ل�شعبي  �لــطــبــخ  طـــرق  عــلــى 

�أيدي مدربني تر�ثيني. 
مركز  نظم  �أي�شا   �مللتقى  و�شمن 
لنادي  زيـــــــارة  �لـــ�ـــشـــبـــابـــي  �لـــعـــني 
�لـــقـــطـــارة لــلــفــرو�ــشــيــة، حــيــث مت 
تعريفهم بطرق �لتعامل مع �خليل 
من قبل �ملخت�شني، و�لتعرف على 
وقامو�  �لربية،  �حليو�نات  بع�س 

برحلة تر�ثية برية ت�شمنت
تعرفو�  خمتلفة  تــر�ثــيــة  �أن�شطة 
من خ�لها على �ل�شنع �لإمار�تية 
و�لألعاب  �ل�شحر�وية،  و�لنباتات 
باملرح  مـــلـــيء  جــــو  يف  �لــ�ــشــعــبــيــة 

و�ل�شعادة. 
�ل�شباحة  فريق  يو��شل  ذلــك  �إىل 
بــالــنــادي مــعــ�ــشــكــره �لإعـــــــد�دي يف 
�مل�شبح �لأوملبي بجزيرة �ل�شمالية، 
ـــبـــاحـــاً من  ـــش ـــم عـــ�ـــشـــريـــن � ويـــ�ـــش
و�لنا�شئني،  �شنو�ت   10 مرحلتي 
�لرب�عم  �ــشــبــاحــو  �شين�شم  فــيــمــا 
�إىل �ملع�شكر لحقاً بغر�س �لتعرف 
�ملع�شكر�ت  �أجـــــو�ء  عــلــى  و�لــتــعــود 
�ل�شباحون  ويــتــلــقــى  �لإعــــد�ديــــة. 
متنوعة  تــدريــبــات  �لــفــرتتــني  يف 
�لفني  �لأد�ء  تــطــويــر  �أجـــــل  مـــن 
ـــتـــعـــد�د  و�لـــــبـــــدين بـــغـــر�ـــس �ل�ـــش
�ملو�شم  يف  متقدمة  نتائج  لإحـــر�ز 
�ملقبل، كما ي�شمل برنامج �ملع�شكر 
�أ�شبوع  كل  مفتوحاً  ترفيهياً  يوماً 
خـــ�ـــشـــ�ـــس ملــــمــــار�ــــشــــة �لأنـــ�ـــشـــطـــة 
�أر�س  عــلــى  �ملختلفة  �لــرتفــيــهــيــة 

�جلزيرة.

اجلامعة القا�سمية تعقد  امللتقى الإعالمي  الطالبي الثاين  بعنوان  دور الإعالم يف بناء ج�سور احلوار بني الثقافات  حتت �سعار  ثقافات متعددة .. قلب واحد
•• ال�سارقة –الفجر:

�جلامعة  �نــطــ�ق مبقر  �لــذي  �لــثــاين  �لط�بي  �لإعــ�مــي   �مللتقى  �نعقد 
�لقا�شمية ونظمه طالبات كلية �لت�شال بعنو�ن " دور �لإع�م يف بناء ج�شور 

�حلو�ر بني �لثقافات " حتت �شعار " ثقافات متعددة .. قلب و�حد" .
ح�شر فعاليات �مللتقى �لأ�شتاذ �لدكتور ر�شاد �شامل مدير �جلامعة �لقا�شمية 
وعدد من مدر�ء �ملوؤ�ش�شات �لإع�مية يف حكومة �ل�شارقة و�لأ�شاتذة ولفيف 

من �لإع�ميني و�ملدعوين و�لطلبة.
�ل�شمو  �شاحب  روؤيـــة  وتطبيق  تبني  �أهمية  على  �مللتقى  فعاليات  و�أكـــدت 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س 
�جلامعة �لقا�شمية يف �همية �حلو�ر وت�قي �لثقافات و�لتعاي�س و�لت�شامح 
بني خمتلف �جنا�س �لنا�س وخا�شة بني طلبة �جلامعة �لتي حتت�شن �كرث 
للحياة  نهجاً  وجعلها  �لعامل  يف  �لثقافات  خمتلف  من  جن�شية  �شبعني  من 

ود�شتور�ً ل�إ�ش�م.
ودعا �مللتقى �إىل مو��شلة �نعقاد �مللتقيات �لإع�مية �لط�بية لكلية �لت�شال 
باجلامعة لكونه قيمة معرفية وعلمية وعملية م�شتد�مة ف�شً� عن �نه �أد�ًة 
لتطور �ملهار�ت �لإع�مية �مليد�نية للطلبة و�ل�شتعد�د و�لتح�شر للملتقى 
دول  م�شتوى  على  �لقادم  �لدر��شي  للعام  �لت�شال  لكلية  �لثالث  �لط�بي 

�خلليج حتت �شعار: )) نحو �إع�م �إ�ش�مي موحد (( .
�لعربية  �لمـــار�ت  دولــة  تبنتها  �لتي  �لوطنية  �ملــبــادرة  على  �مللتقى  �أثنى  و 
وتكري�شه  �لت�شامح  لرت�شيخ   )) �لت�شامح  عام   (( باإط�ق  �خلا�شة  �ملتحدة 
�لإرث  من  جــزء�ً  لكونه  وموؤ�ش�شاتها  �لدولة  وفعاليات  بر�مج  كل  كقيمة يف 

�لإمار�تي �لذي و�شعه �ملوؤ�ش�شون .
�لت�شامح  ثقافة  بجعل  �لعربية  �لمـــار�ت  دولــة  قــر�ر  على  �مللتقى  �أثنى  كما 
قائدة  تكون  و�ن  و�ملجتمع  عملها  وبيئات  �شيا�شاتها  ن�شيج  يف  حياة  �أ�شلوب 

ور�ئدة يف جمال �لت�شامح و�لنموذج �ملتفرد لن�شره عاملياً .
و �أو�شى �ىل ت�شخر كل �آليات عمل �لفعاليات و�ملمار�شات �ليومية �لط�بية 
�حلو�ر  ثقافة  وتر�شيخ  ودعــم  �لثقايف  �لــوعــي  لــزيــادة  �جلامعي  �لو�شط  يف 

و�لت�شامح ومد ج�شور�لتقارب بني ثقافات طلبة �جلامعات �ملتنوعة . 

 بالإ�شافة �إىل توظيف �لتنوع �لثقايف لبث روح �لت�شامح و�حلو�ر و�لتعاي�س 
بحيث  عامًة  و�ملجتمع  �لثقافات بني طلبة �جلامعات خا�شًة  و�لتقارب بني 
للتعاي�س  و�حــرت�مــهــا  بت�شاحمها  �جلامعية  �لكــادميــيــة  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  تــكــون 

و�لتعددية �لثقافية منوذجاً يحتذى به �أمام �لعامل .
و �شرورة معاجلة �مل�شاكل �لجتماعية �لتي تعاين منها �ل�شخ�شية �جلامعية  
و�لعمل على �إز�لة �لفو�رق بني �لطلبة �شو�ًء يف �مل�شتوى �لطبقي �أو �لعن�شري  
�أ�ش�س روح �ملحبة و�لت�شامح و�حلــو�ريف نفو�س �لفــر�د وتقوية  من �جل بث 

�لع�قات �لثقافية و�لجتماعية بينهم. 
و �شدد �مللتقى على �لإقتد�ء بالقر�آن و�ل�شنة وما جاءت به مقا�شد �ل�شريعة 
�لأمة  هــذه  مــن  و�لعظماء  �ل�شالح  وب�شلفنا  �حلنيف  و�لــديــن  �لأ�ش�مية 

�لذين �شربو لنا �روع �لمثال يف �لقيم و�لفعال و�ملنهج و�ل�شلوك وخا�شة 
يف �لت�شامح و�لتعاي�س و�حلو�ر ومد ج�شور �لتقارب بني �لنا�س كنهج �لقائد 
�لرمز و�لنموذج و�لقدوة �حل�شنة  �آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ  �ملغفور له  �ملوؤ�ش�س 

ل�أجيال �لقادمة.
دولة  يف  �جلامعات  من  نخبة  مب�شاركة  �جلل�شات  من  عــدد  �مللتقى  وناق�س 
�لقا�شمية  �جلامعة  لها  تطرقت  �ملــحــاور  و�أوىل  �ملتحدة  �لعربية  �لمـــار�ت 
دور  و  �لن�شانية  �لقيم  تعزيز  يف  �أهميته  و  �لــثــقــايف  �لــتــعــدد  حمــور  خــ�ل 
�لع�م يف بناء ج�شور �حلو�ر بني �لثقافات للجامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة 
�لكندية �جلامعية حمور �لرتبية �لع�مية و  �لإمار�تية  �لكلية  ناق�شت  و 
دورها يف مو�جهة خطاب �لكر�هية و �لتميز �لعن�شري بينما ت�شمن حمور 

ثقافة  تعميق  يف  دورهــا  و  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  دور  �لف�ح  جامعة 
�حلو�ر بني �ل�شعوب.

�لعــ�م يف  و�شائل  دور  �إىل  للتكنولوجيا  �لمـــار�ت  كلية  وتطرقت ك� من 
تعزيز �حلو�ر بني �لثقافات و جامعة عجمان حمور حرية �لتعبر يف �إطار 
ثقافة  �جلامعية  �ملدينة  كلية  و  �لعـــ�م  لو�شائل  �لجتماعية  �مل�شوؤولية 
�حلو�ر و كيفية ت�شخرها بو�شائل �لتو��شل �لجتماعي و كلية �خلو�رزمي 

�أهمية �لع�م يف تر�شيخ ثقافة �حلو�ر يف �لت�شامح بني �ل�شعوب.
و قال �لدكتور ر�شاد �شامل مدير �جلامعة �لقا�شمية �إن �مللتقى �لثاين ي�شعى 
و  ب�شكل عام  �لقا�شمية  �لذهنية للجامعة  �ل�شورة  ت�شويق  و  لدعم و تعزيز 
من  �لطلبة  بني  �لإجتماعية  �لرو�بط  وتقوية  خا�س  ب�شكل  �لت�شال  كلية 
خمتلف �جلن�شيات و �لثقافات مبا يعك�س ر�شالة �جلامعة �لقا�شمية بجانب 
ما  لتعك�س  و�إنتاجها  �لإع�مية  �لفنون  �أنـــو�ع  جميع  على  �لطلبة  تدريب 
�كت�شبه �لطلبة من خمرجات �لتعلم لربنامج �لإع�م من معارف ومهار�ت 
" �لفنون �لإذ�عية و �لتلفزيونية و �ل�شحفية و �لع�قات �لعامة و �نتاج بع�س 

�ملطبوعت �لإع�مية و�إن�شاء موقع �إلكرتوين لتغطية فعاليات �مللتقى" .
و قال �أمني عام جمل�س �ل�شارقة ل�إع�م ح�شن يعقوب : نت�شرف باأن يكون 
جمل�س �ل�شارقة ل�إع�م �شيف �شرف يف �مللتقى �لإع�مي �لط�بي �لثاين 
م�شر� باأن كليات �لت�شال كثرة يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة و�شهدنا 
8 كليات من �جلامعات مبني مت �ختيار �شعار ر�ئع للملتقى  �ليوم م�شاركة 
من  �لطلبة  من  كبرة  جمموعة  حتت�شن  �لقا�شمية  �جلامعة  بــاأن  م�شيفا 
�أدعــى ملناق�شة هذ� �ملو�شوع يف  خارج �لإمــار�ت من خمتلف �جلن�شيات كونه 
�أو�شل للنا�س و�لر�شالة �شت�شل ب�شكل مبا�شر و�أن  هذ� �ملكان حتديد� و هو 
�جلن�شيات  خمتلف  من  يومي  ب�شكل  للطلبة  و�لتو��شل  �لدر��شة  و  �لعمل 

و�لأعر�ق.
و على هام�س �مللتقى ياأتي معر�س فوتوغر�يف بعنو�ن " �شمال .. غرب" حتت 
�جلامعة  من  طلبة  فيه  نتعاي�س" ي�شارك  �لغرب  �إىل  �ل�شمال  " من  �شعار 
ليفوز  �لأعــمــال  �أحــد  وير�شح  �جلن�شيات  خمتلف  من  خارجها  و  �لقا�شمية 
�ألبوم لأف�شل �ل�شور �لتي عر�شت  باأف�شل �شورة ويت�شمن �ملعر�س كذلك 

و �لتي جت�شد ر�شالة �جلامعة.
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•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

�أكـــــد �لــعــمــيــد جـــمـــال �أحـــمـــد �لطر 
�مل�شاندة  �ملــو�رد و�خلدمات  مدير عام 
�ملوظفني  �أن  �خليمة  ر�أ�ــس  �شرطة  يف 
�ملــتــمــيــزيــن و�لــعــمــال ميــثــلــون نقطة 
�لناجح  �لــعــمــل  لتحقيق  �لنـــطـــ�ق 
ـــيـــة لإجنــــــــاز�ت  ـــا�ـــش و�لــــركــــيــــزة �لأ�ـــش

�ملتميزة.
و�أ�شاف �شعادته خ�ل تكرميه �شباح 
�إد�رة  منت�شبي  �شخ�شا من   25 �أم�س 
�ملو�رد و�خلدمات �مل�شاندة و�لعمال يف 
بح�شور   �ل�شرطة  �شباط  نــادي  مقر 
نائب مدير  ن�شيب  بن  عــادل  �لعميد 
�أن  �لــ�ــشــبــاط  مــن  وعـــدد  �لإد�رة  عـــام 
ر�أ�ــس �خليمة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
تتخذ من تكرمي �ملتميزين يف �لعمل 
�أجو�ء  نعي�س  و�أنــنــا  خا�شة  لها  نهجا 
عـــام �لــتــ�ــشــامــح �لــــذي �ــشــاهــم يف ن�شر 
�ملـــحـــبـــة و�لإخـــــــــاء بــــني جــمــيــع فئات 

وتقدير  لتثمني  منها  �شعيا  �ملجتمع 
بــه وت�شجيعا  يــقــومــون  �لـــذي  �لــــدور 

لزم�ئهم لل�شر على نف�س �لنهج .
و�أ�ـــــشـــــار �ـــشـــعـــادة مـــديـــر عـــــام �ملــــــو�رد 
ر�أ�س  �شرطة  يف  �مل�شاندة  و�خلــدمــات 
�أد�ء  عــلــى  �حلـــر�ـــس  �أن  �إىل  �خلــيــمــة 

�لــعــمــل يف كافة  مــهــام ومــ�ــشــوؤولــيــات 
�لرئي�شي  �ملـــحـــرك  ميــثــل  �ملــــجــــالت 
و�لعطاء  للتميز  �لأ�شا�شية  و�لركيزة 
ر�أ�ـــس �خليمة  ب�شرطة  يدفع  مــا  وهــو 
على  �ملــتــو��ــشــلــة  �لــنــجــاحــات  لتحقيق 

خمتلف �مل�شتويات .

�إقــــامــــة بع�س  وتــخــلــل �لحــتــفــالــيــة 
�لأنــــ�ــــشــــطــــة و�لـــــفـــــقـــــر�ت و�لـــــرب�مـــــج 
�لـــريـــا�ـــشـــيـــة لــلــعــمــال تــ�ــشــمــنــت كرة 
�شاهمت  �حلبل  و�شد  و�لتن�س  �لــقــدم 
�ملــــرح و�ملتعة  مـــن  �أجـــــو�ء  �إ�ــشــفــاء  يف 

و�لتناف�س �ل�شريف فيما بينهم .

•• راأ�س اخليمة : الفجر

ر�أ�س �خليمة،  نفذت د�ئرة جمارك 
�لأعمال  ��شتمر�رية  مترين  �م�س، 
�لأول بالتعاون مع �لهيئة �لوطنية 
لإد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث، 
وذلــــك بــهــدف قــيــا�ــس مـــدى قدرة 
�أن�شطتها  مــو��ــشــلــة  عــلــى  �لـــد�ئـــرة 
�لـــــطـــــو�رئ  �حلــــيــــويــــة يف حــــــــالت 
و�لأزمات و�لكو�رث، حيث ��شتهدف 
بجميع  �لرئي�شي  �ملكتب  �لتمرين 
ومتعاملني،  )مـــوظـــفـــني،  فــئــاتــه 

�لدكتور  و�أطــلــق  ومــ�ــشــتــخــدمــني(. 
د�ئرة  عــام  �ملــحــرزي، مدير  حممد 
��شتمر�رية  فريق  رئي�س  �جلمارك 
�لأعـــــمـــــال، �لـــتـــمـــريـــن مــــن خ�ل 
�إىل  �لفر�شية”  “�لر�شالة  �إر�ــشــال 
بدوره  قام  و�لــذي  �لعمليات  مكتب 
جلميع  �ل�ــشــتــدعــاء  خطة  بتفعيل 
�لر�شائل  خـــــ�ل  مــــن  �ملـــوظـــفـــني 
ب�شرورة  تـــفـــيـــد  �لــــتــــي  �لــنــ�ــشــيــة 
)توجه �جلميع �ىل �لعمل يف �ملركز 
�لــبــديــل، لــوجــود طـــارئ يف �ملكتب 
�لتمرين  �نتهاء  وبعد  �لرئي�شي(. 

�لعمليات  مكتب  �ملــحــرزي،  وجــهــه 
للجميع  نــ�ــشــيــة  ر�ــشــالــة  لإر�ــــشــــال 
و�لعودة  �لــطــارئ  بانتهاء  تبلغهم 
عن  �أعــرب  وقد  �لطبيعية،  للحالة 
مــــدى �ـــشـــعـــادتـــه، ملـــا حتــقــق خ�ل 
��شتجابة،  �ــشــرعــة  مـــن  �لــتــمــريــن 
وقيام �جلميع بالأدو�ر �ملكلفني بها، 
خلطة  �ملوظفني  ��شتيعاب  ومــدى 
��ـــشـــتـــمـــر�ريـــة �لأعـــــمـــــال. و�أ�ـــشـــاف 
كانت  �لنــتــقــال  عملية  �أن  �شعادته 
تو�جد  �إذ  �ملــقــايــيــ�ــس  بــكــل  نــاجــحــة 
�لبديل  �ملــركــز  يف  �لإد�رة  موظفي 
ومت ��شتئناف �لعمل وفقاً لأماكنهم 
�ملخ�ش�شة دون �أي �شعوبات، وذلك 
بــ�ــشــبــب �ل�ـــشـــتـــعـــد�د �ملـــ�ـــشـــبـــق من 
خـــ�ل �لجــتــمــاعــات �ملــتــكــررة مع 
�لأعمال،  ��شتمر�رية  فريق  �أع�شاء 

و�خلطط و�لرب�مج �لتوعوية �لتي 
وفرت ملوظفي �جلمارك �لر�شاد�ت 
مع  �لتعامل  كيفية  حــول  �لــ�زمــة 
�شاعات  خــــ�ل  �لـــطـــارئـــة  �لأمـــــــور 
�لدو�م �لر�شمية وفق �أعلى �ملعاير 
�جلمارك  د�ئــــــرة  وتـــعـــد  �لــعــاملــيــة. 
�إمـــــــــارة  ـــتـــوى  ـــش مـــ� عــــلــــى  �لأوىل 
�شيا�شة  تطبيق  يف  �خلــيــمــة  ر�أ�ــــس 
�ملركز  يف  �لأعـــــمـــــال  ��ـــشـــتـــمـــر�ريـــة 
�لــبــديــل، وقـــد وجـــه �ــشــعــادة �ملدير 
�جلمارك،  ملــوظــفــي  �لــ�ــشــكــر  �لــعــام 
��شتمر�رية  فــريــق  بــــدور  مــ�ــشــيــد�ً 
�لوعي  ون�شر  �لتثقيف  يف  �لأعمال 
�لظروف  مع  �لتعامل  كيفية  حول 
�شرعة  عـــلـــى  وحـــثـــهـــم  �لــــطــــارئــــة 
�لخ�ء  عملية  لتنفيذ  �ل�شتجابة 

يف وقت مثايل.

جمارك راأ�س اخليمة توؤكد جاهزية مواجهة الطواريء  

•• ال�سارقة-وام:

نهيان  �آل  طحنون  بــن  �شعيد  �لــدكــتــور  �ل�شيخ  معايل  ز�ر 
بن  هــنــد  و�لــ�ــشــيــخــة  مــكــتــوم  �آل  �شهيل  بــن  و�لــ�ــشــيــخ عبيد 
عبد�لعزيز �لقا�شمي فعاليات مهرجان �شو�حي 8 �ملقامة 
حاليا يف �لقرية �لرت�ثية مبنطقة مليحة و�طلعو� على ما 

بها من فعاليات عديدة موجة ل�أ�شر .
كان يف ��شتقبالهم خمي�س بن �شامل �ل�شويدي رئي�س د�ئرة 
مــن وجهاء  وعـــدد  بال�شارقة  و�لــقــرى  �لــ�ــشــو�حــي  �ــشــوؤون 

�ملنطقة ومدر�ء �جلهات �لعاملة يف مليحة و�لأهايل .
و�طلعو�  �لفعاليات  �أركــــان  يف  جتــولــو�  زيــار�تــهــم  وخـــ�ل 
�لز�ئرة و�لأطفال �ىل  �أن�شطة ل�أ�شر  على ما تقدمه من 

�لجنحة  على  ووقفو�  بالن�شاء  �خلا�شة  �لفعاليات  جانب 
�لــدو�ئــر �حلكومية مثل  مــن  عــدد�  و�لــتــي متثل  �مل�شاركة 
معهد �ل�شارقة للرت�ث ومر�كز �لأطفال و�لنا�شئة و�لقيادة 
�لــعــامــة لــ�ــشــرطــة �لــ�ــشــارقــة وغــرهــا �ىل جــانــب عـــدد من 

�جلهات �لتي متثل �لقطاع �خلا�س .
ملهرجان  �ملتميزة  �لنط�قة  بهذه  �شعادتهم  عن  و�أعربو� 
�لفقر�ت  �شو�حي يف منطقة مليحة ..م�شيدين مب�شتوى 
�ملجتمع مع  تفاعل  �ل�ــشــر ومتــنــو�  تفيد  �لــتــي  و�ملــ�ــشــاركــة 
�لألفة  من  جــو�ً  ت�شفي  �لتي  فعالياته  حل�شور  �ملهرجان 
�ل�شو�حي  �ــشــوؤون  لــد�ئــرة  بال�شكر  وتــقــدمــو�  �لأ�ــشــر  بــني 
مع  بالتعاون  �ملهرجان  لفعاليات  تنظيمها  على  و�لــقــرى 

خمتلف �جلهات و�لدو�ئر.

�سعيد بن طحنون يزور مهرجان �سواحي 8 يف مليحة

راأ�س اخليمة تكرم 25 موظفا 
وعامال متميزا

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/موؤ�ش�شة 

جتمل ح�شني لعمال �لب��شرت
 رخ�شة رقم:CN 1010105 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  28  دي�شمرب  2019 العدد 12817 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  28  دي�شمرب  2019 العدد 12817 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  28  دي�شمرب  2019 العدد 12817 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  28  دي�شمرب  2019 العدد 12817 

�ملــــدعــــو / ر�فـــائـــيـــل  فـــقـــد 
فرن�شا   ، �يــــجــــر  ــــود  ــــن ري
�جلــنــ�ــشــيــة   جـــــو�ز �شفره 
 )13al50046( رقــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   �لتـــ�ـــشـــال 

0502189992

فقدان جواز �سفر
عبد�لعزيز   / �ملـــدعـــو  فــقــد 
�ــــشــــلــــيــــمــــان عــــبــــد�لــــعــــزيــــز 
�جلن�شية  م�شر     ، �شليمان 
رقــــــم  �ــــــشــــــفــــــره  جـــــــــــــو�ز   -
من   )25544414A(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0507800750 

فقدان جواز �سفر
�وجا�شتني   / �ملــدعــو  فــقــد 
�لكامرون     ، جنــولــيــفــاك 
�شفره  جـــــو�ز   -  �جلــنــ�ــشــيــة 
 )0724214( رقــــــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   �لتـــ�ـــشـــال 

    0508181671

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / �شاجنيتا ر�وت 
نيبال     ، كاتو�ل  بهادور  لل 
�شفره  جـــــو�ز   - �جلــنــ�ــشــيــة 
 )10384045( رقـــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   �لتـــ�ـــشـــال 

0544356211

فقدان جواز �سفر

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اعالن بالن�شر        

يف  الدع�ى 408/2019/26 عقاري كلي 
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بف�شخ �تفاقية بيع و�شر�ء �لوحدة �ل�شكنية رقم 1711 من م�شروع ذ� باد THE PAD وبالز�م 
�ملدعي عليها برد مبلغ )1.770.377( درهم �ىل �ملدعي و�لفائدة 12% �شنويا من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�م 

�ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف وبدل �تعاب �ملحاماة و�لز�م �ملدعي عليها بتعوي�س �ملدعي تعوي�شا عادل عن �ل�شر�ر 
�ل�حقة و�لتي �شتلحق به نتيجة لخ�ل �ملدعي عليها بالتز�ماتها �لتعاقدية

طالب �لإع�ن / 1-�رجون نار�يان مينون  �شفته بالق�شية : مدعي  
ليمتد 2- مهدي خــادم حممد جــو�د ب�شفته  ناين  بروبرتيز  �منيات  �شابقا  ليمتد  ناين  باد برويرتيز  �إع�نه:  1-   �ملطلوب 
رئي�س جمل�س �د�رة �ملطلوب �دخالها �لوىل 3- �خلليج �لتجاري �س.ذ.م.م ب�شفتها �ملطور �لرئي�شي مل�شروع PAD   �شفتهم 

بالق�شية :�خل�شم �ملدخل
جمهول حمل �لقامة 

�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها ��ملطالبة بف�شخ �تفاقية بيع و�شر�ء �لوحدة �ل�شكنية رقم 1711 من  مو�شوع �لإع�ن :  قد 
م�شروع ذ� باد THE PAD وبالز�م �ملدعي عليها برد مبلغ )1.770.377( درهم �ىل �ملدعي و�لفائدة 12% �شنويا من تاريخ 
رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف وبدل �تعاب �ملحاماة و�لز�م �ملدعي عليها بتعوي�س 
�ملدعي تعوي�شا عادل عن �ل�شر�ر �ل�حقة و�لتي �شتلحق به نتيجة لخ�ل �ملدعي عليها بالتز�ماتها �لتعاقدية. وحددت لها 
جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2020/1/12  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقاريه  

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/9312 (

�ملنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �إليه : ��شامه م�شعود ��شرف م�شعود .

نتيجة  درهــم   )42،978.00( وقــدرة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
خ�ل  وذلــك  بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخــ�ل 
على  �لتنفيذية  �لإجــــر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر  تاريخ  من  �أ�شبوع 
�ل�شيارة رقم )B/ 95496 / خ�شو�شي/ دبي( من نوع ) هيوند�ي �شانتافيي   _ 
��شتي�شن (  موديل 2015 _ �للون ��شود_ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/9313 (

�ملنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �إليه : جيمي كو�شي تهانيكال تهار�يل كو�شي .

نتيجة  درهــم   )27،535.00( وقــدرة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
خ�ل  وذلــك  بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخــ�ل 
على  �لتنفيذية  �لإجــــر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر  تاريخ  من  �أ�شبوع 
�ل�شيارة رقم )N/ 50367 / خ�شو�شي/ دبي( من نوع ) هيوند�ي �شانتافيي   _ 
��شتي�شن (  موديل 2014 _ �للون ��شود_ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/9311 (

�ملنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �إليه : �ميليو �شكي�شيول   .

نتيجة  درهــم   )95،527.00( وقــدرة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
خ�ل  وذلــك  بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخــ�ل 
على  �لتنفيذية  �لإجــــر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر  تاريخ  من  �أ�شبوع 
�ل�شيارة رقم )G/ 18486 / خ�شو�شي/ دبي( من نوع ) دودج ت�شارجر_ �شالون 
(  موديل 2015 _ �للون �بي�س_ و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل �ملنذر مع حفظ 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/9314 (

�ملنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك 
�ملنذر �إليه : و�ئل ممدوح �شبحي �ملنقبادي  .

نتيجة  درهــم   )52،037.00( وقــدرة  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �إليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
خ�ل  وذلــك  بالتق�شيط   �لبيع  بعقد  �ملتعلقة  �ل�شهرية  �لأق�شاط  ب�شد�د  �لإخــ�ل 
على  �لتنفيذية  �لإجــــر�ء�ت  لتخاذ  �ملنذر  �شي�شطر  و�إل  �لن�شر  تاريخ  من  �أ�شبوع 
�ل�شيارة رقم )S/ 17455 / خ�شو�شي/ دبي( من نوع ) فورد فوك�س   _ �شالون 
�ملنذر مع حفظ  و�ملمولة ل�شاحلكم من قبل  �زرق_  �للون   _ 2016 (  موديل 

كافة حقوق �ملنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اأخبـار الإمـارات
الت�سامح الجتماعي يف جمل�س ال�سرطة مبهرجان الظفرة

•• الظفرة-الفجر: 

ركز ملتقى حو�ر �لت�شامح �لجتماعي �لذي �أقيم 
 2019 يف جمل�س �ل�شرطة مبهرجان �لظفرة 
�لت�شامح  قيم  تعزيز  على  موؤخر�ً،  �ختتم  �لذي 
و�لــرت�بــط �لأ�ــشــري يف �ملجتمع وتــبــادل �حلو�ر 

وتن�شئة �لأجيال على بناء �لأمم ونه�شتها.
وهدف �مللتقى �لذي نظمته �إد�رة مر�كز �لدعم 
�أمن  بــقــطــاع  �لــظــفــرة  منطقة  �لجــتــمــاعــي_ 
منطقة  �شرطة  مديرية  مع  بالتعاون  �ملجتمع 
�لظفرة و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني �إىل �لتوعية 

و�لت�شامح  �لرت�بط  يف  ودورهــا  �لأ�شرة  باأهمية 
و�لن�شباط �ل�شلوكي.

مدير  �ليحيائي  خلفان  �شلطان  �ملــقــدم  وقـــال 
�لـــدعـــم �لجــتــمــاعــي- مــنــطــقــة �لظفرة  مــركــز 
و�جتماعية  نف�شية  ��شت�شار�ت  يقدم  �ملركز  �إن 
�أيــدي خمت�شني يف جميع بر�مج  وتربوية على 
�لتاأهيل و�أ�شاليب �لرتبية �لأ�شرية وتركز على 
فئة �ل�شباب و�لأ�شرة عرب �ملحا�شر�ت و�مللتقيات 

و�لدور�ت �لتثقيفية.
و�أكد �أن �شرطة �أبوظبي حتقق �أهد�فها �لأمنية 
عالية  ومقايي�س  ومبــعــايــر  �لــطــرق  مبختلف 

�جلودة  تعزز �لأمن و�ل�شتقر�ر وت�شلط �ل�شوء 
�لوعي  ن�شر  خــ�ل  �جلرميةمن  مكافحة  على 

�لجتماعي.
وتــطــرق �لــدكــتــور �أحــمــد قـــذلن �ملـــزروعـــي �إىل 
�لتو�فق بني  �إىل  يوؤدي  �لذي  �لأ�شري  �لت�شامح 
�لقيم  لكت�شاب  فر�شا  ويــوفــر  و�لآبــــاء  �لأبــنــاء 

و�لعاد�ت �حل�شنة و�لأخ�ق �حلميدة
�لأ�شر  �لــعــزعــزي  عبد�للطيف  �ملحا�شر  وحــث 
ونبذ  �حلميدة  �أبنائهم  �شلوكيات  ت�شجيع  على 
ورفقاء  و�لــتــدخــني  �ملــعــاكــ�ــشــات  مــثــل  �ل�شلبية 

�ل�شوء. 

اأجواء تراثية وعرو�س فنية األهبت حما�س اجلمهور

مهرجان ليوا الدويل ملتقى الأ�سر والعائالت وع�ساق الرتاث والتاريخ  
••  منطقة الظفرة – لطيفة جابر

 جــــــذب مــــهــــرجــــان لــــيــــو� لـــــدويل 
�شمو  رعــايــة  حتــت  �ملــقــام   2020
نهيان  �آل  ز�يــد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
�لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
�لقادم  يناير   10 حتى  وي�شتمر   ،
و  �لأ�ـــشـــالـــة  عــ�ــشــاق  مـــن  �لآلف   ،
 ، وخارجها  �لدولة  د�خــل  �لعر�قة 
�ملهرجان  يقدمه  مبــا  ل��شتمتاع 
تر�ثية  وبـــــر�مـــــج  فـــعـــالـــيـــات  مــــن 
متميزة ، �أ�شفت مزيد من �لإثارة 
و�ملتعة لدى �جلمهور �لكبر �لذي 
حـــر�ـــس عــلــى �لـــتـــو�جـــد قــبــل بدء 
�نطلقت  �لــذي  �ملهرجان  فعاليات 
 ، �لأول �خلــمــيــ�ــس   �أمـــ�ـــس  مــ�ــشــاء 
و�لرب�مج  بالفعاليات  ل��شتمتاع 
�لن�شخة  يف  �لــرت�ثــيــة  و�لأنــ�ــشــطــة 
�لأكــرب و�لأقـــوى من ليو� �لدويل  
للباحثني  مــلــتــقــى  �أ�ـــشـــبـــح  �لـــــذي 
�أجــو�ء �ل�شحر�ء  عن  �ملتعة و�شط 
وقيمها �لثقافية و�لأخ�قية �لتي 

متيزت بها �ملنطقة قدميا . 
وكــــان لــلــرب�مــج �ملــتــمــيــزة �لــتــي مت 
توفرها يف �ملهرجان �أثر و��شح يف 
جذب �لعديد من �لأ�شر و�لعائ�ت 
 ، �ملــهــرجــان   موقع  �إىل  �خلليجية 
�إلــيــه مــن بقية  �لــو�فــديــن  بجانب 
�جلميع  لـــر�ـــشـــم   ، �لــــعــــامل  دول 
�شحر�ء  و�شط  ر�ئــعــة  فنية  لوحة 
�لتاريخ  �أن  تــوؤكــد  �لــ�ــشــاحــرة  لــيــو� 
و�ملوروث �لإمار�تي �لأ�شيل مق�شد 
�لــــرت�ث،  لــعــ�ــشــاق  وقــبــلــة  للجميع 
�أعــــد�د�ً  تــتــو�فــد  �أن  طبيعيا  فــكــان 
معرو�شات  لــتــتــابــع  تــقــف  كـــبـــرة 
�لرت�ثي  لــيــو�  �ــشــوق  ومــ�ــشــغــولت 
فعاليات  هـــامـــ�ـــس  عـــلـــى  �ملــــقــــام   ،
مــهــرجــان لــيــو� �لــــدويل 2020 ، 
دول  خمتلف  مــن  مزيجاً  جنــد  �أو 

�لــ�ــشــيــد بــالــ�ــشــقــور ، و �لــهــجــن ، 
�ل�شيلة  �لعربية  �خليول  و�شباق 
، وغر ذلك من م�شابقات تر�ثية، 
تـــربز تــلــك �جلـــو�نـــب، وتــعــرب عن 

�لعر�قة و�لأ�شالة .
 

لوحة فنية من االألعاب النارية
�لنارية،  لــ�ألــعــاب  مــثــر  بــعــر�ــس 
��ــشــتــمــر ملــــدة خــمــ�ــس دقـــائـــق، �أنــــار 
ليو�  �شحر�ء  يف  مرعب  تــل  �شماء 
مميزة،  و�أ�شكال  باألو�ن  �ل�شاحرة  
و�لـــزو�ر  �لت�شوير  ع�شاق  �أجنـــذب 
كبار�ً و�شغار�ً ل��شتمتاع بالأجو�ء 
�لحتفالية �جلميلة  �لتي حر�شت 

�ملتز�يدة،  �لأعـــد�د  بهذه  �شعادتها 
�ليوم  يف  �ملــهــرجــان  �شهدها  �لــتــي 
وهو   ، �لفعاليات  لنــطــ�ق  �لأول 
�أن  �ملهرجان جنــح يف  �أن  يــوؤكــد  مــا 
ويعك�س  �جلميع  قلوب  �إىل  ي�شل 
 ، �لظفرة  ملنطقة  �مل�شرقة  �ل�شورة 
مقومات  من  بالعديد  تزخر  �لتي 
�لــنــجــاح �لــ�ــشــيــاحــي �لــكــفــيــلــة باأن 
مقدمة  عــــلــــى  ـــنـــطـــقـــة  �مل تـــ�ـــشـــع 
�لرب�مج �ل�شياحية لي�س يف �لدولة 
فح�شب، بل على �مل�شتوى �لدويل، 
�لر�شيد  بهذ�  �لظفرة  غنية  كون 
�أر�ــشــاً خ�شبة  من �لــرت�ث، ومتثل 
حيث  �ملا�شي،  كنوز  عن  للباحثني 

�ملهرجان  زو�ر  و��شتغل  �حتفايل. 
�ل�شور  �لــتــقــاط  يف  �للحظة  تــلــك 
�لتي  �لــفــريــدة،  �لحتفالية  لــهــذه 

ينتظرها 
�ملنهايل  ـــــوة  ن بــــن  عــــامــــر  ويـــــــرى 
ملهرجان  �لإعـــــ�مـــــي  �ملــ�ــشــتــ�ــشــار 
�للجنة  �أن   ،  2020 �لــدويل  ليو� 
تطوير  عـــلـــى  حـــر�ـــشـــت  �ملــنــظــمــة 
خمــتــلــف و�لـــفـــعـــالـــيـــات �لـــتـــي يتم 
تــقــدميــهــا لــلــجــمــهــور، حــتــى تلبي 
م�شر�ً  ومتطلباتهم،  �حتياجاتهم 
�لتي  �لـــفـــنـــيـــة  �لـــلـــوحـــة  �أن  �إىل 
وت�شكيلها  �ألألــعــاب  تلك  تر�شمها 
�ل�شحر�ء   رمــال  مع  فريد  لتعانق 

�لرت�ثية  �مل�شابقات  تتابع  �لــعــامل 
�لتي حر�شت �للجنة �ملنظمة على 
�مل�شابقة  مناف�شات  �شمن  �إقامتها 
و�ل�شيد   ، �لهجن  �شباق  ومنها   ،
بال�شقور، و�شباق �خليول �لعربية 
�لأ�شيلة ، وهدد �حلمام ، وغرها 
�لرت�ثية  و�لرب�مج  �لفعاليات  من 
�ملتميزة �لتي يحر�س عليها ع�شاق 

�لأ�شالة و�لعر�قة يف كل مكان .
 

تزايد االإقبال
رئي�شة  �ل�شام�شي  حمدة  وعــربت   
مهرجان  يف  �لإعـــ�مـــيـــة  �لــلــجــنــة 
عن   ،  2020 �لـــــــــــدويل  لـــــيـــــو� 

ملـــهـــرجـــان ليو�  �ملــنــظــمــة  �لــلــجــنــة 
�إط�ق  مــن خــ�ل  عليها  �لـــدويل 
�أ�شاءت  �لــتــي  �لـــنـــاريـــة،  �لألــــعــــاب 
�شماء مرعب وجذبت �إليها �لآلف 
و�لز�ئرين  �ملـــهـــرجـــان  رو�د  مـــن 
تقدميه  يتم  مبا  ��شتمتعو�  �لذين 
متميزة،  وبـــر�مـــج  فــعــالــيــات  مـــن 
�ملهرجان  زو�ر  من  �لعديد  و�أ�ــشــاد 
ر�شمتها  �لــتــي  �لــفــنــيــة،  بــالــلــوحــة 
ليو�  �شحر�ء  و�شط  �لألــعــاب  تلك 
�لنارية  �لعرو�س  �نطلقت  حيث   ،
م�شاحبة  بــديــعــة  لــوحــة  لــرت�ــشــم 
للمو�شيقى �لرت�ثية فتحول موقع 
�ملهرجان يف تل مرعب �إىل كرنفال 

�لق�ع  من  جمموعة  فيها  تنت�شر 
و�حلـــ�ـــشـــون، حتــكــي وتــــربز حقبة 
ب�شفة  �لإمـــار�ت  تاريخ  من  مهمة 
عــامــة ومــنــطــقــة �لـــظـــفـــرة  ب�شكل 

خا�س.
لوحة  يقدم  �ملهرجان  �إن  و�أ�شافت 
فــنــيــة يف �حلـــفـــاظ عــلــى �لــــرت�ث 
�شو�ء  و�أركــانــه  مقوماته  مبختلف 
مــن خـــ�ل  �ــشــوق لــيــو� �لــرت�ثــي ، 
�ملقتنيات  خمــتــلــف  يــجــمــع  �لـــــذي 
و�مل�شغولت  �لــيــدويــة  و�لأعــــمــــال 
�ملناف�شات  خ�ل  من  و   ، �لرت�ثية 
�ملنطقة  �أهــل  كــان  �لتي  �لــرت�ثــيــة، 
م�شابقة  مــثــل  عــلــيــهــا  يــحــر�ــشــون 

و�جلمهور �لكبر، �لذي تو�جد يف 
و�أ�شطف  ل��شتمتاع  �لول  �ليوم 
مبا مت تقدميه ، جعل  للمهرجان 
مذ�ق خا�س ونكهة فريدة حر�س 
ع�شاق �لتحدي و�ملغامرة و�ملهتمني 
�قتنا�شها  بالرت�ث و�لأ�شالة على 

و�ل�شتمتاع بها 
 

عي�صة املنهايل .. ي�صعل اأجواء 
ليوا باأعذب اأغانيه

عي�شة  �لإمـــــار�تـــــي  �لـــفـــنـــان  �أكـــــد 
�ملــنــهــايل �ملــلــقــب بــ�ــشــوت �لإمــــار�ت 
�لــكــرميــة مــن �شمو  �لــرعــايــة  �أن   ،
نهيان  �آل  ز�يــد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
�لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
�أعطت   ، �لــــــدويل  لـــيـــو�  ملــهــرجــان 
و�أ�شافت  قوته  �إىل  قــوة  �ملهرجان 

له �لكثر و�لكثر .
و�أ�شاد �ملنهايل بالنجاح �لكبر �لذي 
حققه مهرجان ليو� �لدويل ،  لي�س 
 ، و�خلليجي  �ملحلي  �مل�شتوى  على 
بل على �مل�شتوى �لعاملي ، موؤكد� �أن 
�أ�شبح ع�مة مميزة  �لــدويل  ليو� 
 ، �لأ�شالة  لدى �لآلف من ع�شاق 
�ل�شباب  كبر من  ويحر�س قطاع 

على متابعته .
و�أعـــرب �ملــنــهــايل  �ــشــوت �لإمـــار�ت 
تل  مــوقــع  يف  بالغناء  �شعادته  عــن 
مرعب و�شط �لآلف من �جلمهور 
�لـــــذو�ق لــلــغــنــاء يف مــهــرجــان ليو� 
�ملهرجان  و�أن  خــا�ــشــة   ، �لـــــدويل 
يف  وغــايــة  مهمة  فعاليات  يحتوي 
بهذ�  �شعيد  :" �أنــا  وقــال   ، �لقيمة 

�جلمهور وتفاعله و�إمتاعه"

ومهرجان ليوا اأ�صبح حمطة عاملية  مرعب  تل  يف  بالغناء  �صعيد  املنهايل:  • عي�صة 
م�صيئة يف �صحراء ليوا  فنية  لوحة  تر�صم  النارية  • االألعاب 

املهرجان موقع  اإىل  اخلليجية  والعائلت  االأ�صر  جتذب  تراثية  وبرامج  • فعاليات 

بلدية احلمرية توا�سل تاأهيل موظفيها على التخطيط والتطوير ال�سرتاتيجي
••   ال�سارقة _ احلمرية-الفجر:

تاأهيل  �حلــمــريــة  بلدية  و��ــشــلــت 
بر�مج  �أحــــــدث  عــلــى  مــوظــفــيــهــا 
يف  �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �لتخطيط 
�إطار روؤيتها يف رفع كفاءة كو�درها 
�أعلى  �إىل  لــلــو�ــشــول  �لــبــ�ــشــريــة 
م�شتويات �لأد�ء و�لإجناز بتنظيم  
و�لتطوير  �لـــتـــخـــطـــيـــط  قـــ�ـــشـــم 

تعريف  �إىل  هـــدفـــت  �لـــتـــدقـــيـــق 
�لد�خلي  بــالــتــدقــيــق  �ملــ�ــشــاركــني 

ونطاقه ووظائفه يف �ملوؤ�ش�شات.
وتابعت ت�شمنت �لور�شة �لنوعية 
عـــــدد�ً مـــن �ملـــحـــاور �لــهــامــة ويف 
مقدمتها �أنو�ع �لتدقيق وخطو�ت 
ـــانـــحـــة  تـــطـــبـــيـــقـــه و�جلــــــهــــــات �مل
�لعاملية  �ملـــو��ـــشـــفـــات  لــ�ــشــهــاد�ت 
ومتطلبات  �لعـــتـــمـــاد  وجــــهــــات 

عـــدد مــن مــوظــفــي �لــبــلــديــة من 
خمتلف �لإد�ر�ت و�لأق�شام وفريق 
بالبلدية  �لـــد�خـــلـــي  �لـــتـــدقـــيـــق 
�ملحا�شر  بــالــتــعــاون مــع  ونــظــمــت 
و�لتطوير  �لتخطيط  جمــال  يف 

حممد مطر �حلو�شني.
 وتـــنـــاولـــت �لـــور�ـــشـــة عــــــدد� من 
وو�شائلها  �لتخطيط  منهجيات 
�ملوظفني  �إطــــ�ع  ومت  �حلــديــثــة 

ملوظفي  �ملــتـــــــــــخــ�ــشــ�ــشــة  �لــــور�ــــس 
�لإد�ر�ت  خمتــــلف  مــن  �لبلدية 
�لد�ء  كـــــفاءة  لرفــــع  و�لأقــ�ــشــام 
و�لتدقيق  �جلـــــودة  جمـــــالت  يف 
�حلمرية  بــلــديــة  �أن  �إىل  مــ�ــشــر� 
لــديــهــا روؤيـــتـــهـــا و�ــشــيــا�ــشــاتــهــا يف 
يف  بالعــــمل  �ملــتــو��ــشــل  �لرتـــقـــاء 
�لتميز  لتـــحقيق  جو�نبه  كـــــافة 

�ملوؤ�ش�شي �ملن�شود .

�ل�شرت�تيجي يف بلدية �حلمرية 
ور�شة متخ�ش�شة يف مقر �لبلدية 
.وجرى تنظيم ور�شة متخ�ش�شة 
ت�شاف خلطة �لبلدية يف �شل�شلة 
من �ملحا�شر�ت وور�س �لعمل �لتي 
تعنى بالتطوير و�لتميز �ملوؤ�ش�شي 
و�لـــتـــخـــطـــيـــط �لإ�ـــشـــرت�تـــيـــجـــي، 
"بور�شة  �أم�س  و�لتي بد�أت �شباح 
وح�شرها  �لتدقيق"  �أ�ــشــا�ــشــيــات 

�ل�شجل  ح�شب  �ملدققني  ت�شجيل 
�ملعتمدين  لــلــمــدقــقــني  �لـــــدويل 
للمدققني  �لر�شمية  �مل�شتويات 
�ل�شمات  و�أهـــــــــم  �خلــــارجــــيــــني 
ومر�حل  لــلــمــدقــق  �لــ�ــشــخــ�ــشــيــة 

عملية �لتدقيق.
ـــــــــــدوره �أكـــــــــد مــــــبــــــارك ر��ــــشــــد  ب
�حلمرية  بلدية  مدير  �ل�شام�شي 
من  �شل�شلة  تنظيم  �أهــمــيــة  �إىل 

متابعة  طــــرق  عــلــى  و�ملـــوظـــفـــات 
مرحليات  وفــق  و�لتدقيق  �لأد�ء 
وبيان  �لــو�ــشــع  لــتــقــيــيــم  عــلــمــيــة 

موؤ�شر�ت �لإجناز.
ويف هذ� �لطار �أفادت مرة ثاين 
�ل�شام�شي رئي�س ق�شم �لتخطيط 
و�لتطوير �ل�شرت�تيجي يف بلدية 
�لور�شة  �إنعقاد  باأهمية  �حلمرية 
�أ�شا�شيات  عــنــو�نــهــا  �أن  مـــوؤكـــدة 

بيان من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت ب�ساأن تطبيق توتوك 
•• اأبوظبي-وام:

قطاع  لتنظيم  �لعامة  �لهيئة  �أ�شدرت 
�لت�شالت �لبيان �لتايل:

قطاع  لــتــنــظــيــم  �لـــعـــامـــة  �لــهــيــئــة  �إن 
�لتــ�ــشــالت بــدولــة �لإمــــار�ت �لعربية 
�ملتحدة تتابع ب�شورة م�شتمرة ما �أثر 
يف �لآونة �لأخرة من مز�عم وخماوف 
ب�شاأن �خل�شو�شية لتطبيقات �لت�شال 
�لـــ�ـــشـــوتـــي و�ملـــــرئـــــي عــــرب �لنــــرتنــــت 
تطبيق  وبالأخ�س  �لدولة  يف  �ملعتمدة 

توتوك.
وتـــــود �لــهــيــئــة بـــذلـــك �خلــ�ــشــو�ــس �أن 
توؤكد باأن �لإطار �لقانوين و�لتنظيمي 
يف دولـــــة �لإمــــــــار�ت ميــنــع مــنــعــا تاما 
�لتج�ش�س و�أيا من �أ�شكاله و�أن �أي فعل 
من تلك �لأفعال يعترب جرمية معاقب 
�أن  كما  �ملطبقة،  �لقو�نني  وفــق  عليها 
�لهيئة تفر�س معاير �شارمة حلماية 

خ�شو�شية �مل�شتخدمني.
بــــاأن تطبيقات  �لــهــيــئــة  تـــوؤكـــد  وعــلــيــه 
�لتــــ�ــــشــــال �لـــ�ـــشـــوتـــي و�ملـــــرئـــــي عرب 

�لــدولــة تخ�شع  �ملعتمدة يف  �لنــرتنــت 
مر�قبة  ويتم  وتنفذها  �ملعاير  لهذه 

تنفيذها ب�شورة م�شتمرة.
�ملتحدة  �لــعــربــيــة  �لمــــــار�ت  دولــــة  �إن 
�ل�شتثمارية  �لبيئة  بت�شجيع  ملتزمة 
�ملنا�شبة لدعم ريادة �لأعمال و�لبتكار 
�لدولة  ت�شعى  كما  �ملــجــالت،  �شتى  يف 
�لتقنيات �حلالية  �أحــدث  لتبني ودعــم 
مثل �جليل �خلام�س للهاتف �ملتحرك 
�لأ�شياء  و�أنرتنت  �شني  بلوك  وتقنيات 

وتطبيقات �لذكاء �ل�شطناعي.
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اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/مطبعة �ل�ش�م ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1031685 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة رك�شانه ��شرف كالبور�كال قادر ��شرف %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامي عبد�لقادر �حمد �مل�شاوى �لها�شمي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عبد�هلل خليفة بيات م�شوي �لقبي�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شيبو حممد �بر�هيم

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعــــــــــلن
�ل�شـــــادة/�ي�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 1873581:رينج للمرطبات رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/موؤ�ش�شة �لنجوم �لربعة لعمال �لب��شرت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1099218 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عبد�هلل �ل�شيد عبد�لرحيم حممد ر�شول �لها�شمي من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عبد�هلل �ل�شيد عبد�لرحيم حممد ر�شول �لها�شمي من 0% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/غ�م ر�شول حممد علي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ غ�م ر�شول حممد علي من 100% �ىل %49
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لع�ن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل نوع رخ�شة/من حرفية �ىل جتارية

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �لنجوم �لربعة لعمال �لب��شرت  

�ىل/فور ��شتار للمقاولت �لعامة ذ.م.م
FOUR STAR GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�شاط/��شافة مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لب��شرت( )43330009(

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

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�لنمط �جلديد ل�ن�شاء�ت و�لديكور

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1079917 
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لع�ن/�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/�لنمط �جلديد ل�ن�شاء�ت و�لديكور  
NEW CONCEPT FOR CONSTRUCTION & DECORATION

�ىل/�لنمط �جلديد ل�ن�شاء�ت و�لديكور- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 NEW CONCEPT FOR CONSTRUCTION & DECORATION-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل عنو�ن/من �أبوظبي جزيرة �بوظبي �شارع �لكورني�س بناية برج �لكورني�س طابق 
 339633  339633  17 م  �مل�شفح  �بوظبي  �ىل  نهيان  �ل  بن حمد�ن  �شلطان  �ملالك/   17

�شركة �مل�شتقبل ل��شتثمار ذ.م.م و�خرين
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/بان�س برجر للوجبات �خلفيفة ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2617954 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة علي مبارك م�شاعد �شعيد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان حممد �حمد �شالح �لكعبي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف م�شلم حميد �شعيد �لنعيمي

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/بان�س برجر للوجبات �خلفيفة ذ.م.م  

PUNCH BURGER SNACKS LLC

�ىل/بان�س برجر للوجبات �خلفيفة- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
PUNCH BURGER SNACKS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�ملجرة �لوطنية ل��شتثمار ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1200675 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �حمد �شرور �شلطان �لظاهري %100

تعديل مدير/��شافة نعيم حاج م�شطفى يو�شف جاد�هلل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �لحتاد �لدولية ل��شتثمار ذ.م.م

ITTIHAD INTERNATIONAL INVESTMENT LLC 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جوعان عوي�شه �شهيل عوي�شه �خليلي

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/�ملجرة �لوطنية ل��شتثمار ذ.م.م  
GALAXY NATIONAL INVESTMENT LLC

�ىل/ �ملجرة �لوطنية ل��شتثمار- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
GALAXY NATIONAL INVESTMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/ور�شة �ملربوك لت�شليح 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:1023110 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مكتوم علي حمد بالكور �ملزروعي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف حممد �حمد �ل�شافعي �لعبيديل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ديد�ر �لعامل حاجي عبد�خلالق
د�ئرة  مر�جعة  �لع�ن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خ�ل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لع�ن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/حمل عا�شق لبيع �لتمور 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1037011 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

�شامل عبد�هلل حممد بن �شفو�ن من ممثل ورثة �ىل وكيل خدمات
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد هار�س موند�تود %100
تعديل وكيل خدمات

حذف ورثة عبد�هلل حممد �شفو�ن
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف موند�توت مويدين كوتي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�لزمان ل��شت�شار�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لد�رية رخ�شة رقم:2383287 

تعديل وكيل خدمات/��شافة حممد علي حممد ح�شن باطوق

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ��شماء �لبي�س %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي حممد ح�شن باطوق

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

هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خ�ل  �لقت�شادية  �لتنمية 

�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/نوبل �شتار للنقليات 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:2494556 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد �شعيد �شيف �شليمان �ملعمري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل علي عبيد �شعيد �لزعابي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خ�ل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�ملنار لتجارة �ملياه �لنقية 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2360335 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شالح ح�شن خمي�س �حمد �مل�شعبي %52
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�نور فوؤ�د ح�شن �بر�هيم من 24% �ىل %48
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شعيد جمعه حرمو�س �لرميثي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف كونول كونها مد ح�شني
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خ�ل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان 
�لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/بقالة برمي

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2463102 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد م�شطفى حممد �شديق %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة عامر نا�شر �شعيد نا�شر �مل�شكري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ي�شلم �شامل وقا�س

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ل�شماك و�لغذية �لبحرية �ملجمدة- بالتجزئة )4721007(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان  �لقت�شادية خ�ل 

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإلغاء اعلن �صابق
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN بال�شم �لتجاري ور�شة �لكوفة  رقم:1027113 
لت�شليح �ل�شيار�ت بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لع�ن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خ�ل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غر  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لع�ن  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�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/عيادة �لدكتور جوبتا �لطبية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1023474 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ح�م �حمد علي �مل�شجري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة لك�شمى �شاماريا ر�جي�س �شاماريا %49
تعديل وكيل خدمات/حذف �شالح علي ح�شن علي �ملرزوقي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كري�شنا كومار جوبتا
تعديل ورثة/حذف فاطمه حممد �شلطان �ملرزوقي

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/عيادة �لدكتور جوبتا �لطبية 

DR GUPTA MEDICAL CLINIC
�ىل/مركز �لدكتور جوبتا �لطبي ذ.م.م

DR GUPTA MEDICAL CENTER LLC
تعديل ن�شاط/��شافة جممع طبي )8620021(

تعديل ن�شاط/حذف ع�ج �مر��س باطنية )8620002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لع�ن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خ�ل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن و�ل فان �لد�ئرة غر م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

توب جلف لتجارة مواد البناء- ذ م م
مبوجب قر�ر �جلمعيه �لعموميه غر �لعادية بتاريخ 2019/12/11 

يعلن مكتب �كتيف د�يريكتوري للتدقيق- عن حل وت�شفية �شركة

 » توب جلف لتجارة مواد البناء - ذ م م«
�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي

CN-2213497 بالرقم

�مل�شفى  مكتب  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى 

�س.ب    026740368 فاك�س   0543913404 رقم  موبايل  �ملعني 

778389 �بوظبي- مدينة حممد بن ز�يد-مزيد مول بناية رقم 2 

�لطابق )09( مكتب رقم )20( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك 

خ�ل مدة �أق�شاها 45 يوم من تاريخ هذ� �لع�ن

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

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

امرب �سريف�سيز لال�ست�سارات الإدارية-ذ م م
مبوجب قر�ر �جلمعيه �لعموميه غر �لعادية بتاريخ 2019/12/17 

يعلن مكتب �كتيف د�يريكتوري للتدقيق- عن حل وت�شفية �شركة

 »امرب �صريف�صيز لل�صت�صارات االإدارية - ذ م م«
�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي

CN-1195013 بالرقم

�مل�شفى  مكتب  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى 

�س.ب    026740368 فاك�س   0543913404 رقم  موبايل  �ملعني 

778389 �بوظبي- مدينة حممد بن ز�يد-مزيد مول بناية رقم 2 

�لطابق )09( مكتب رقم )20( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك 

خ�ل مدة �أق�شاها 45 يوم من تاريخ هذ� �لع�ن

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

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
�ل�شـــــادة/�ي�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 1686874:كورنر للمرطبات رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
�ل�شـــــادة/و�يت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN 1666337:ليلى للزهور و�لهد�يا رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/موؤ�ش�شة 

�بر�ج بابل لعمال �ل�شباغ
 رخ�شة رقم:CN 1183114 تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28 

اإعــــــــــلن
�ل�شـــــادة/نايت فيجن لتجارة �جهزة  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئـــرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لكهرباء رخ�شة رقم:2480100 
تعديل ��شم جتاري من/نايت فيجن لتجارة �جهزة �لكهرباء  

NIGHT VISION ELECTRONICS DEVICES TRADING

�ىل/نايت فيجن لبيع �جهزة �لنذ�ر و�ملر�قبة
NIGHT VISION ALARM AND SURVEILLANCE APPARATUSES SALES

و�للكرتونية-  �لكهربائية  �لجهزة  غيار  قطع  بيع  ن�شاط/حذف  تعديل 
بالتجزئة )4773510(

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

دعا �شعادة �للو�ء �لدكتور عبد �لقدو�س عبد �لرز�ق �لعبيديل، م�شاعد �لقائد 
�لعام ل�شوؤون قطاع �لتميز و�لريادة يف �شرطة دبي، مديري �لإد�ر�ت �لعامة يف 
و�لتو��شل  للقادة،  �مليد�ين  �لنزول  يف  �حلكومة،  توجهات  مو�كبة  �إىل  �لقطاع، 
�لوقوف على  �ملبا�شر معهم بغية  �ملكاتب للتو��شل  �ملوظفني، وفتح  �ملبا�شر مع 

�حتياجاتهم ورفع م�شتوى ر�شاهم �لوظيفي. 
�لتطوير  �جتماع مرتب مكتب  �لعبيديل  �للو�ء  �شعادة  تروؤ�س  جاء ذلك خ�ل 
عبد�هلل  حممد  �ل�شيخ  �لعميد  بح�شور  و�لــريــادة،  �لتميز  قطاع  يف  �ملوؤ�ش�شي 
�شالح  �لدكتور  �لعقيد  ونائبه  و�لــريــادة  للتميز  �لعامة  �لإد�رة  مدير  �ملــعــ�، 
ر��شد �حلمر�ين، و�ملقدم �لدكتور عبد �لرحمن �ملعيني، مدير مكتب �لتطوير 
�ملوؤ�ش�شي بقطاع �لتميز و�لريادة، وذلك بهدف مناق�شة موؤ�شر�ت �لإجناز ملكتب 

�لتطوير �ملوؤ�ش�شي �خلا�س بقطاع �لتميز و�لريادة.
وحث �للو�ء �لعبيديل �ملوظفني على مو��شلة جهودهم يف رفع موؤ�شر�ت �إجناز�ت 
�لتميز” لت�شويق  “جنم  برنامج  با�شتحد�ث  �ملوؤ�ش�شي، موجها  �لتطوير  مكتب 
جتارب �ملوظفني �ملبدعني ت�شجيعا لهم، وللم�شاهمة يف ن�شر ثقافة �لإبد�ع على 

م�شتوى �لقوة.
و��شتعر�س �ملقدم �ملعيني خ�ل �لجتماع، موؤ�شر�ت �إجناز�ت �ملكتب خ�ل �لربع 
�لثالث من �لعام �حلايل، و�آليات �لعمل يف �لعمليات �لتي ينفذها �ملكتب، ون�شب 
�إجناز �مل�شاريع، م�شر� �إىل نتائج بع�شها مثل م�شروع “�لتدخل �ملبكر” للف�شل 
يف �شكاوى �لعمال �لذي نفذته �لإد�رة �لعامة حلقوق �لن�شان بن�شبة 100%، 
مو�شحا �أن م�شروع “�شفر متعامل” �لذي تنفذه �لإد�رة �لعامة للتميز و�لريادة 
جنح يف حتويل %90 من خدمات مر�كز �ل�شرطة �ملقدمة للعم�ء �إىل خدمات 

�لكرتونية. 

•• دبي-الفجر:

�لتابعة  �لطفل  رعــايــة  فــازت مــر�كــز   
لــهــيــئــة كــهــربــاء ومـــيـــاه دبـــي بجائزة 
�حل�شانة  لــفــئــة  �ملـــوؤ�ـــشـــ�ـــس  �لـــقـــائـــد 
م�شتوى  على   2019 لــعــام  �لــر�ئــدة 
وز�رة  تقدمها  �لتي  �لرتبوي  �مليد�ن 
ل�أولوية  تقدير�ً  و�لتعليم،  �لرتبية 
�لق�شوى �لتي توفرها مر�كز �لهيئة 
ب�شكل  ومنـــوهـــم  �لأطــــفــــال  لـــرعـــايـــة 
�آمنة  �ــشــحــي و�ــشــلــيــم وتـــوفـــر بــيــئــة 
�ملعاير  �أعلى  وفق  للتعليم  وم�ئمة 

�لعاملية.
�ـــشـــعـــيـــد حممد  �ـــــشـــــعـــــادة:  و�أعـــــــــــرب 
�لرئي�س  �ملــنــتــدب  �لــعــ�ــشــو  �لـــطـــايـــر، 
دبي،  ومياه  كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي 
�لوطنية  �جلــائــزة  بهذه  �شعادته  عــن 
ـــاف �ــشــعــادتــه: “تويل  �لــقــيــمــة، و�أ�ـــش
�هتماماً  دبـــي  ومـــيـــاه  كــهــربــاء  هــيــئــة 
وتعمل  �جلـــــديـــــد،  لـــلـــنـــ�ـــسء  ـــاً  خـــا�ـــش
وقدر�تهم،  مــهــار�تــهــم  تــطــويــر  عــلــى 

نف�شياً  �ــشــحــيــة  بــيــئــة  يف  وتــنــ�ــشــئــتــهــم 
تــ�ــشــهــم يف تــر�ــشــيــخ بيئة  و�جــتــمــاعــيــاً 
تن�شئة  يف  لتطلعاتنا  د�عمة  معرفية 
جيل متفوق �شغوف بتح�شيل �لعلوم 
�مل�شوؤولية  حتمل  على  قادر  و�ملعارف، 
�لبناء  م�شرة  ومو��شلة  �مل�شتقبل  يف 
�لإمــــار�ت  بــدولــة  للو�شول  و�لــتــطــور 
�لعربية �ملتحدة لأن تكون �أف�شل دولة 
يف �لعامل، مبا ين�شجم مع روؤية �شيدي 
�ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�شيدي  �هلل، 
نائب  مــكــتــوم،  �آل  ر��ـــشـــد  بـــن  حمــمــد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
حاكم دبي، رعاه �هلل، وتوجيهات �شمو 
رئي�شة  مــبــارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لحتاد �لن�شائي �لعام �لرئي�س �لأعلى 
رئي�شة  �لأ�ـــشـــريـــة  �لــتــنــمــيــة  ملــوؤ�ــشــ�ــشــة 
و�لطفولة  ل�أمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
)�أم �لإمــار�ت(، بحماية حقوق جميع 
�لأطفال وتقدمي جميع �أ�شكال �لدعم 

�ل�زم لتمكني �ملر�أة �لعاملة، وتوفر 
بيئة عمل مر�عية لها، وتعزيز دورها 
�لتنمية  عملية  يف  رئي�شي  ك�شريك 

�ل�شاملة بالدولة«.
مع  “�ن�شجاماً  �ــشــعــادتــه:  ـــاف  و�أ�ـــش  

لتوفر  �لر�شيدة  �لــقــيــادة  توجيهات 
مل�شاعدتهن  �ملوظفات  لأبناء  �لرعاية 
بـــني حياتهن  �لـــتـــو�زن  عــلــى حتــقــيــق 
�لهيئة  كــانــت  و�ل�شخ�شية،  �لعملية 
مــن �أو�ئــــل �جلــهــات �حلــكــومــيــة �لتي 

�أن�شاأت مر�كز لرعاية �أطفال �ملوظفات 
وفق �أرقى �ملعاير �لعاملية يف �لرتبية 
�لهيئة  ومتتلك  �حلديثة،  و�لتن�شئة 
�لــيــوم �أكــــرب عـــدد مــن مــر�كــز رعاية 
�حلكومية  بالدو�ئر  مقارنة  �لأطفال 

�إمـــارة دبــي، وبلغت ن�شبة  �لأخـــرى يف 
�ملر�كز  هــــذه  عـــن  �ملـــوظـــفـــات  �ــشــعــادة 
عن  ر�ـــشـــاهـــّن  يــعــكــ�ــس  مــــا   ،98%
و�لتعليم  لــلــرعــايــة  �ملــتــقــدم  �ملــ�ــشــتــوى 
�إىل  لأبــنــائــهــن،  �لهيئة  تــوفــره  �لـــذي 

و�لأ�شري  �لنف�شي  �ل�شتقر�ر  جانب 
�لأمهات  به  حتظى  �لــذي  و�لوظيفي 
لقربهّن  نتيجة  �لهيئة  يف  �لعام�ت 
من �أبنائهّن �أثناء تو�جدهن يف مكان 
�لعمل، مبا يحقق �ل�شعادة �لوظيفية 

وزيادة �لإنتاجية و�لأد�ء �لوظيفي«.
�لـــدكـــتـــور يو�شف  قــــال  مـــن جـــانـــبـــه، 
للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب  �لأكـــرف، 
لقطاع دعم �لأعمال و�ملو�رد �لب�شرية 
“تاأتي  دبــي:  ومــيــاه  كهرباء  هيئة  يف 
�أف�شل  �عتمادنا  ثمرة  �جلــائــزة  هــذه 
�حلديثة،  للرتبية  �لــعــاملــيــة  �ملــعــايــر 
وحر�شنا من خ�ل كادرنا �لوظيفي 
و�مل�شرفات  �ملـــعـــلـــمـــات  مــــن  �ملــــوؤهــــل 
�لقدر�ت  تنمية  عــلــى  �ملــتــخــ�ــشــ�ــشــات 
ــيــة لأطــــفــــال �ملــــوظــــفــــات عرب  �لــعــقــل
وترفيهية  وتثقيفية  تعليمية  �أن�شطة 
تن�شئة  تن�شئتهم  يف  ت�شاهم  خمتلفة 

�شليمة«.
وقد �أن�شاأت �لهيئة �أول مركز لرعاية 
�لعام�ت يف  �ملوظفات  لأبناء  �لطفل 

وفق   ،2010 عــام  �لرئي�شي  مبناها 
�لعاملية،  و�ملــقــايــيــ�ــس  �ملــعــايــر  �أعـــلـــى 
37 طـــفـــً�. كما  �ملـــركـــز  ويــ�ــشــتــوعــب 
�مل�شتد�م  �ملبنى  مركز  بافتتاح  قامت 
 42 يف �لقوز عام 2013، وي�شتوعب 
�لهيئة  ثالثاً يف مبنى  طفً�، ومركز�ً 
�لأطفال  عدد  و�شل  ور�شان، حيث  يف 

يف هذ� �ملركز �إىل 102 طفً�.
و�لتعليم  �لــرتبــيــة  وز�رة  �أن  يــذكــر 
�شمن  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  جائزة  �أن�شاأت 
فكر  تر�شيخ  �إىل  �ل�شاعية  مبادر�تها 
وروؤيـــــة �لــقــائــد �ملــوؤ�ــشــ�ــس �ملــغــفــور له 
�ل�شيخ ز�يد  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  بــاإذن �هلل 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه،  بن �شلطان 
لــــدى جــمــيــع مــنــتــ�ــشــبــيــهــا مـــن طلبة 
وجميع  و�إد�ريـــــــة  تعليمية  وهــيــئــات 
�لتعليمية  �لــعــمــلــيــة  عــلــى  �لــقــائــمــني 
للعمل  ومنهاجاً  �شلوكاً  ذلــك  ليكون 
يف  �ملن�شودة  لــ�أهــد�ف  �ملحقق  �جلــاد 
�لأجـــنـــدة �لــوطــنــيــة لــدولــة �لإمــــار�ت 

�لعربية �ملتحدة.

مراكز رعاية الطفل التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي تفوز بجائزة القائد املوؤ�س�س لفئة احل�سانة الرائدة

�سرطة دبي تناق�س موؤ�سرات مكتب التطوير املوؤ�س�سي لقطاع التميز والريادة 

»اأ�سدقاء ال�سرطة«يتعرفون اإىل 
مهام »طريان �سرطة اأبوظبي«

 •• اأبوظبي-الفجر: 

تعّرف 50 طالباً من برنامج “�أ�شدقاء �ل�شرطة” �مل�شاركني يف �ملخيم �ل�شتوي 2019، �إىل 
مهام  �إد�رة طر�ن �شرطة �أبوظبي يف قطاع �لعمليات �ملركزية.  وكان �لعقيد طيار عبيد حممد 
�ل�شميلي، نائب مدير �إد�رة طر�ن �شرطة �أبوظبي، �لتقى �لطلبة و قدم لهم �شرحاًموجز�ً 
عن �ملهام �ل�شرطية و�لإن�شانية �لتي ت�شطلع بها �لإد�رة. و�طلع �لطلبة على طريقة جتهيز 
�لطائر�ت من قبل فريق �ل�شيانة، وكيفية �لت�شرف يف حال وقوع حادث، و�إجر�ء�ت حترك 
�لطائر�ت عند تلقي �لب�غات  و��شتمعو� �إىل �شرح حول جهود �لإد�رة يف تقدمي مهام �لبحث 

و�لإنقاذ، و �لرعاية �لطبية للمر�شى و�مل�شابني ونقلهم �إىل �مل�شت�شفيات.    

•• تون�س- وام:

�أيــام قرطاج  �لثانية ملهرجان  �لــدورة  �مل�شرحي يف  �ل�شارقة  نا�شئة  �شارك فريق 
بني  �لثقايف  للتبادل  تعزيز�  وذلـــك  تون�س  حتت�شنه  �لـــذى  �لعر�ئ�س  لفنون 
�لإمــار�ت وتون�س، وتقدير� جلهود نا�شئة �ل�شارقة يف تاأهيل منت�شبيها لإتقان 

�ألو�ن خمتلفة من �لفنون �مل�شرحية، وتعزيز وعيهم �مل�شرحي.
مب�شتوى  �لعر�ئ�س  لفنون  �لعاملي  �لحتــاد  رئي�س  بــودوجمــي  دي  د�دي  و�أ�ــشــاد 
�لأد�ء �ملتميز لنا�شئة �ل�شارقة، خ�ل م�شاهدته لأحد عرو�شهم �لفنية، حتت 
فن  يف  �مل�شرحية  مو�هبهم  خ�له  مــن  ��شتعر�شو�  �لــذي  فقر،  رجــل  عــنــو�ن 
رجل  حياة  لتج�شيد  و�ن�شجام  تناغم  يف  �لعر�ئ�س  ��شتخد�م  وتقنيات  �لإميــاء 
فقر يجتهد يف �ل�شعي بحثاً عن لقمة �لعي�س ويتعر�س للعديد من �ملفارقات 

يف �ل�شارع.
�لأول  جــاء  �لعر�ئ�س  بفن  عر�شني  �مل�شرحي  �ل�شارقة  نا�شئة  فريق  قــدم  كما 
و�لر�شائل  �لأفـــكـــار  مــن  �لــكــثــر  عــلــى  م�شتمً�  �ملت�شامح”  “�لعازف  بــعــنــو�ن 
على  و�ملحافظة  و�لــ�ــشــدق  �لت�شامح  قيم  ن�شر  يف  متثلت  �لــهــادفــة،  �لــرتبــويــة 

�لوعد و�لثاين فكان بعنو�ن “ ليلى و�لذئب” و�لذي د�رت �أحد�ثه حول �لق�شة 
�ل�شعبية �ملعروفة، ولكن بعد �أن �أعاد �لنا�شئة �شياغتها و�أ�شافو� تعدي�ت على 
�أحد�ث �لق�شة بروؤية جديدة وفقا  �شيناريو �لن�س، و�لبناء �لدر�مي لت�شل�شل 

لقناعاتهم م�شتخدمني عر�ئ�س �لطاولة لإجناز �لعر�س.
�ملهرجان من دول خمتلفة،  �مل�شاركة يف  �لعرو�س  �لنا�شئة مب�شاهدة  و��شتمتع 
و�لتكوين  �لــتــدريــب  برنامج  يف  منوعة  تدريبية  ور�ــس  ثــ�ث  يف  �ــشــاركــو�  كما 
�لأ�شياء،  وم�شرح  “�لقناع  ور�شة  �ملهرجان، متثلت يف  فعاليات  �مل�شرحي �شمن 
و�ملمثل و�لعرو�شة �ملتحركة، و�مل�شرح و�لتن�شيط �مل�شرحي و�لتي قدمها مدربون 
مهار�ت  على  خ�لها  من  �لنا�شئة  تعرف  و�لتي  خمتلفة،  دول  من  خمت�شون 
جديدة يف تقنيات �أد�ء �ملد�ر�س �لفنية �لت�شيلية و�لفرن�شية و�لرو�شية. و��شتمل 
جدول م�شاركة فريق نا�شئة �ل�شارقة �مل�شرحي �ملكون من حممد �شاملني وحمد 
جمعة و�شيف �شعيد وعبد �هلل يعقوب و�أحمد �شاملني وماجد جمعة وعبد �هلل 
�إىل  ��شتك�شافية  جــولت  على  �ليا�شي،  و�شعيد  �شاملني  ومــاجــد  �شالح  حممد 
مدينة �لثقافة، ومنطقة �شيدي بو�شعيد �ل�شياحية، �إ�شافة �إىل زيار�ت ميد�نية 

�إىل �ملعهد �لعايل للفن �مل�شرحي، ومعهد �ل�شينما فى تون�س.

نا�سئة ال�سارقة يعر�سون اإبداعاتهم فى مهرجان اأيام قرطاج لفنون العرائ�س بتون�س

•• ال�سارقة – وام:

وب�شط  تعزيز  على  منها  حــر�ــشــاً 
�لأمن و�لأمان، على م�شتوى �إمارة 
�ل�شارقة، و�لقيام بدورها �ملجتمعي 
م�شاركة  تــو��ــشــلــت  و�لـــتـــوعـــوي، 
�ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
�ملقام   8 �ـــشـــو�حـــي  مـــهـــرجـــان  يف 
بحديقة �لنوف مبدينة �ل�شارقة، 
و�لقرية �لرت�ثية مبنطقة مليحة 
باملنطقة �لو�شطى، و�لذي �نطلق 
يف مــنــتــ�ــشــف ديــ�ــشــمــرب �جلـــــاري، 
يناير  مــطــلــع  حــتــى  �ــشــيــ�ــشــتــمــر  و 

�لقادم.
�خليال  عبد�لرحمن  �ملقدم  و�أكــد 
جمال�س  �ـــــشـــــوؤون  قــ�ــشــم  رئـــيـــ�ـــس 
�لأحياء، �أن تو�جد �شرطة �ل�شارقة 
�لد�ئم من خ�ل من�شتها �ملقامة 
�لنوف  �ملهرجان بحديقة  باأماكن 
مبنطقة  �لــــرت�ثــــيــــة  و�لــــقــــريــــة 
مليحة، يهدف �إىل حتقيق �لأمن 
و�لــ�ــشــ�مــة لـــرو�د �ملــهــرجــان، من 
توعوية  عـــرو�ـــس  تــقــدمي  خــــ�ل 
م�شرح  على  للجمهور  ثقافية  و 

�لك�ب  عـــر�ـــس  مـــثـــل:  �ــشــو�حــي 
�إىل   ،)k9( لــقــ�ــشــم  �لــبــولــيــ�ــشــيــة 
�لتوعوية،  �ملـــ�ـــشـــابـــقـــات  جــــانــــب 
م�شرحيات  تقدمي  �إىل  بالإ�شافة 
�لــقــيــادة �لعامة  مـــن قــبــل فــريــق 
و�مل�شرحية،  �لتوعوية  لــ�أعــمــال 
�خلاطئة  �ل�شلوكيات  مــن  للحد 
�مل�شرحية  �لــعــرو�ــس  خـــ�ل  مـــن 
بالإ�شافة  �ملــخــدر�ت،  و  كالتنمر، 
تر�خي�س  قــ�ــشــم  مـــ�ـــشـــاركـــة  �إىل 
مبخاطر  بــالــتــوعــيــة  �لأ�ـــشـــلـــحـــة 
�لألــــعــــاب �لـــنـــاريـــة، وغـــرهـــا من 

�لــعــرو�ــس �ملــبــا�ــشــرة، �لــتــي تهدف 
�إىل �إي�شال �لفكرة بطريقة �شل�شة، 

تنا�شب جميع �لفئات �لعمرية .
تتو�جد  �لأمـــنـــي  �ل�شعيد  وعــلــى 
�لـــدوريـــات �ملـــروريـــة طــيــلــة فرتة 
�ل�شر  حركة  لتنظيم  �ملــهــرجــان، 
و �ملــــرور خــــارج �ملــهــرجــان، وذلك 
لتفادي �لزدحام، ول�ش�مة �مل�شاة، 
�لدوريات  تــو�جــد  �إىل  بــالإ�ــشــافــة 
�لن�شائي  �لعن�شر  مــن  �لــر�جــلــة 
مب�شاركة  و  �حلــــــد�ئــــــق،  د�خـــــــل 
توفر  مت  �ملــجــتــمــعــيــة  �لــ�ــشــرطــة 

�حلركة،  لــتــ�ــشــهــيــل   ) ��ــشــكــوتــر   (
�ملزدحمة،  �لأمـــاكـــن  يف  �لتنقل  و 

حر�شاً على �ش�مة �جلمهور .
كــمــا �أو�ـــشـــح �ملـــقـــدم �خلـــيـــال، �أن 
�ملــــ�ــــشــــاركــــات �لـــ�ـــشـــرطـــيـــة �ـــشـــو�ء 
�لأمنية  �أو  �ملرورية،  �أو  �لتوعوية، 
�ل�شرطة  تاأتي يف �طار تعزيز دور 
�ملجتمعي، لتحقيق �أهد�ف �لقيادة 
�لعامة ل�شرطة �ل�شارقة �ملن�شجمة 
�لر�مي  �لد�خلية  مع هدف وز�رة 
�ملتعاملني  ر�ــــشــــا  تـــعـــزيـــز  �إىل 

باخلدمات �ملقدمة.

•• ال�سارقة – وام:

�ل�شارقة، غرفة  �شرطة  عام  قائد  نائب  بن عامر  �لعميد عبد�هلل مبارك  د�شن 
�إد�رة �ملهام �خلا�شة، بح�شور �لعميد �لدكتور  �حلر��شة �لذكية �ملتحركة مبقر 
بن  �شبت  عا�شور  و�لعقيد  �ملركزية،  �لعمليات  عــام  مدير  �لناعور  �شعيد  �أحمد 
ب�شرطة  �لخت�شا�س  �شباط  مــن  وعـــدد  �خلــا�ــشــة،  �ملــهــام  �إد�رة  مــديــر  عــا�ــشــور 
�ل�شارقة، وذلك �شمن �هتمام �شرطة �ل�شارقة باجلو�نب �لتطويرية، و�لرتقاء 
�لهدف  وحتقيق  �ملهنية،  منت�شبيها  �حتياجات  تر�عي  �لتي  خدمتها،  مب�شتوى 
بيئة  يف  �لبــتــكــار  ثقافة  تر�شيخ  �إىل  �لــر�مــي  �لد�خلية  لـــوز�رة  �ل�شرت�تيجي 

�لعمل.
و�أكد �لعميد بن عامر، حر�س �شرطة �ل�شارقة على تهيئة وحت�شني بيئة �لعمل 

و�لأماكن،  �ملو�قع  يف  وذلك  �حلر��شة،  بنظام  منت�شبيها  من  للعاملني  �خلا�شة 
�لتي تتطلب وجود حر��شة لأ�شباب طارئة، مما ي�شهل عليهم �لقيام بو�جباتهم 
بيئة  مــن  �لقيادة  لهم  تــوفــره  مــا  خــ�ل  مــن  وذلــك  وي�شر،  ب�شهولة  �لوظيفية 
�أد�ء مهامهم، م�شيد�ً  �لتي تعينهم يف  عمل منا�شبة، و�شاملة لكل �لحتياجات، 
�خلا�شة  �ملو��شفات  �أف�شل  وفــق  ت�شميمها  مت  �لتي  �لذكية،  �حلر��شة  بغرفة 
بغرف �حلر��شة �لذكية.  وت�شتمل غرفة �حلر��شة �لذكية على كامر�ت مر�قبة 
وبثها  �ملــوقــع،  من  �لأحـــد�ث  لر�شد  �لو�شوح  عالية  “360” درجــة،  متحركة 
لغرفة �لعمليات �ملركزية �لتي ترتبط بها مبا�شرة، ولوحة �إر�شادية �إلكرتونية، 
ولو�حات �شوئية على جهاتها �لأربع، كما �أنها مزودة كذلك مبكرب�ت لل�شوت، 
وجهاز �إنذ�ر �شوتي، بالإ�شافة �إىل جمموعة من �ملر�فق �خلدمية �لأخرى �لتي 

يحتاجها �لعاملون عند �لعمل عليها.

�سرطة ال�سارقة تد�سن غرفة احلرا�سة الذكية �سرطة ال�سارقة توا�سل م�ساركتها الناجحة يف �سواحي 8

�شعيد  �ملدعو / حممد  فقد 
عـــبـــد�لـــكـــرمي �لـــفـــخـــر�ين ، 
م�شر �جلن�شية - جو�ز �شفره 
 )19545502A( رقـــم 
مــــــــــــــن يــــــــــــجــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
�لتــــ�ــــشــــال بـــتـــلـــيـــفـــون رقـــم  

0566284920

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / �بر�هيم عمر 
�إ�شماعيل �شمتار ، �ل�شومال 
�شفره  جـــــــو�ز  �جلـــنـــ�ـــشـــيـــة 
 )00603082P( رقــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   �لتـــ�ـــشـــال 

0562702887

فقدان جواز �سفر
تري�شتان   / �ملـــدعـــو  فــقــد 
�شاكد�لن كوندينو ، �لفلبني 
�شفره  جـــــو�ز   - �جلــنــ�ــشــيــة 
 )A3339407A( رقم
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   �لتـــ�ـــشـــال 

0524319335

فقدان جواز �سفر
�رفـــيـــنـــد   / �ملــــــدعــــــو  فــــقــــد 
ت�شاوهان  جـــورخ  تــ�ــشــاوهــان 
- جو�ز  �جلــنــ�ــشــيــة  �لــهــنــد   ، 
�ــــــــــــــــــشــــــــــــــــــفــــــــــــــــــره رقــــــــــــــــــم 
)S6656670( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

 0563626442

فقدان جواز �سفر
عبا�س  �ملـــدعـــو/نـــا�ـــشـــر  فــقــد 
باك�شتان   ، حــ�ــشــني  مــــــ�زم 
�جلــنــ�ــشــيــة جــــو�ز �ــشــفــره رقم 
)dy1019043(   يرجى 
ت�شليمه  ــيــه  عــل يـــعـــرث  ممــــن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
رمييديو�س  �ملــــدعــــو/  فـــقـــد 
�لفلبني   ، فــــلــــور  كــــا�ــــشــــرتو 
�جلــنــ�ــشــيــة جــــو�ز �ــشــفــره رقم 
يرجى    )ec5589971(
ت�شليمه  ــيــه  عــل يـــعـــرث  ممــــن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
��ش�م  �ملــدعــو/حمــمــد  فــقــد 
باك�شتان   ، حــ�ــشــني  حمـــمـــد 
�جلــنــ�ــشــيــة جــــو�ز �ــشــفــره رقم 
يرجى    )be1804962(
ت�شليمه  ــيــه  عــل يـــعـــرث  ممــــن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
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العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9336(

�ملنذر : بنك دبي �لتجاري - �س م ع 
�شد �ملنذر �ليه : كاميار حميد ميناجي مقدم - �جلن�شية �ير�ن 

وقدره  مبلغ  بذمته  �ملرت�شدة  �ملبالغ  �ــشــد�د  �ىل  للمبادرة  �ليه  �ملــنــذر  �ملــنــذر  �لبنك  ينذر 
درهم  و�شتون  وو�حد  وث�ثمائة  �لف  و�ربعني  ومائة  مليون  )�ربعة  درهم   4.140.361.39
وت�شعة وث�ثون فل�س( كما يف تاريخ 2019/11/10 وذلك خ�ل )30( يوما من تاريخ ن�شر 
هذ� �لإنذ�ر حتت طائلة �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية لبيع �لعقار �ملرهون ل�شالح �لبنك 
�لثنية �خلام�شة  باإمارة دبي - منطقة  و�لكائنة  �ر�س  �لعقار نوع/ قطعة  �ملنذر وتفا�شيل 
�ملربع 8.705.74 مع  بالقدم  �مل�شاحة   - �ملربع 808.79  باملرت  �مل�شاحة  �لر�ــس 1284  رقم   -

حتميلكم كافة �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
انذار عديل بالن�شر

رقم املحرر )2019/9411(
�ملنذر : �شركة �لكرمة للمقاولت - �س ذ م م 

�ملنذر �ليه : حممد �حمد عبد�لو�حد �للنجاوي - �إمار�تي �جلن�شية 
فـــان �ملــنــذر مبــوجــب هـــذ� �لإنـــــذ�ر يكلف �ملــنــذر �لــيــه بــ�ــشــد�د مبلغ وقدره 
ي�شتجد  وما  �ملنجزة  �لأعمال  قيمة  درهــم(  �لف  )ثمانون  درهم   )80.000(
منه حتى متام �ل�شد�د وذلك خ�ل خم�شة �يام من تاريخ هذ� �لإنذ�ر ، علما 
باأنه يف حال �إخفاقكم يف �ل�شد�د خ�ل �ملدة �لقانونية �ملذكورة ف�شوف يتم 
�تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �شدكم ، ومع �حتفاظ �ملنذر بكافة �حلقوق 

�لخرى �ملكفولة له قانونا.  
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9409(

�ملنذر :نتورك �إنفورمي�شن تكنولوجي منطقة حرة - ذ م م  - بوكالة �ملحامية / موزة �خلظر 
�ملنذر �ليها : خدمة حماية �ملنازل �س ذ م م 

هذ�  مبوجب  جئنا   ، م  م  ذ   - حرة  منطقة  تكنولوجي  �إنفورمي�شن  نتورك  �ملنذرة  عن  بوكالتنا 
قيمته  و�لبالغ  �ملنذرة  ل�شالح  ذمتكم  يف  �ملرت�شد  �ملبلغ  وفــاء  ب�شرورة  نكلفكم  �لعديل  �لإنــذ�ر 
فل�س(  وثمانون  وو�حــد  درهــم  وع�شرة  و�شبعمائة  �لف  وت�شعون  و�شبعة  )ت�شعمائة   997710.81
وذلك يف غ�شون خم�شة �يام من تاريخ �ع�نكم بطريق ن�شر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �شن�شطر ��شفني 
مع   ، �ملنذرة  ل�شالح  ذمتكم  يف  �ملرت�شد  �ملطالبة  مبلغ  ل�شتيفاء  �ملخت�س  �لق�شاء  �ىل  للجوء 
لقيمة  ب�شد�دكم  تاأخركم  على  �ملرتتبة  �لقانونية  و�لفو�ئد  و�مل�شاريف  �لر�شوم  كافة  حتميلكم 
�ملبلغ ، وحتميلكم �ي�شا كافة �لتعوي�شات عن �لأ�شر�ر �لتي تكبدها �ملنذر من جر�ء تقاع�شكم 

عن �شد�د قيمة مبلغ هذه �ملديونية.  
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/1/9093(

�ملنذر : موؤ�ش�شة يورب للنقليات �لعامة - �إمار�تية �جلن�شية
وميثلها �ملالك / متوه �شليم متوه حممد �جلنيببي ، �إمار�تي �جلن�شية ، وميثله بالتوقيع �ل�شيد/ �حمد ثاين �ملحجوب 
، �شوري �جلن�شية ، مبوجب وكالة م�شدقة من د�ئرة �لق�شاء باأبوظبي مبح�شر ت�شديق رقم )1703011392(، 
ميثله بالتوقيع �ملحامي / �شعود باحلاج للمحاماة و�ل�شت�شار�ت �لقانونية ، مبوجب وكالة قانونية م�شدقة من كاتب 
م�شري   - حممد  ن�شر  عبد�للطيف  حممد  �ل�شيد  بالتوقيع  وميثله   )206452/1/2019( حمرر  برقم  �لعدل 
�جلن�شية ، مبوجب وكالة قانونية م�شدقة من د�ئرة �لق�شاء بــــ �أبوظبي برقم ت�شديق )1805018154( بتاريخ 
)2018/8/9( �لعنو�ن : �بوظبي - �شارع �ملطار - مقابل ق�شر �حل�شن - برج �ميي - نف�س بناية جر�ند يو�س �شوبر 

ماركت - �لطابق �لثالث - مكتب رقم 304 ، ت : 024464440 
�ملنذر �ليه : �شركة نور �لنجاح للتجارة �لعامة )�س ذ م م( )�إمار�تية �جلن�شية( - وعنو�نها : دبي - �خلليج �لتجاري 
044276621 - �لربيد  044276072 - هاتف رقم :  1806 - فاك�س رقم :  - برج كلوفرباي - مكتب رقم 
�ملرت�شد يف  �ملبلغ  �شد�د  ب�شرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  - يخطر   info@nooralnajahiic.com  : �لإلكرتوين 
ذمتكم ل�شالح �ملنذرة و�لبالغ قدره 210.000 درهم )مائتي وع�شرة �لف درهم( يف موعد �ق�شاها خم�شة �يام من 

تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �شن�شطر لتخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �شدكم. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/8952(

�ملنذر : �شركة �مورك�س هولدجنز 
بوكالة �ملحامي / حممد عبيد �لر�شه 

�ملنذر �ليه : �شركة �شركة ج�مور هاو�س �شالون للتجميل 
على  باملو�فقة  �لتكرم  �شيادتكم  من  نلتم�س   - �ملنذر  عن  �لقانونيني  �لوك�ء  ب�شفتنا 
ب�شرورة  �ليه  �ملــنــذر  "يكلف  مو�شوعه  �ملــرفــق  �لإنــــذ�ر  يف  بالن�شر  �ليه  �ملــنــذر  �إعـــ�ن 
�إع�نه  تاريخ  �يام من  �ق�شاها خم�شة  ب�شد�د مبلغ 280.000درهـــم خ�ل مدة  �لوفاء 
له حقه  �لتي حتفظ  �لقانونية  �لإجـــر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �شن�شطر  و�إل   - �لن�شر  بهذ� 
�ليها  �ملنذر  �ملعجل و�لز�م  بالنفاذ  �لقانونية م�شمول  �لفائدة  �لدعوى مع  و��شت�شد�ر 

بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9414(

�ملنذرة : �شركة تبيان للتطوير �لعقاري - ذ م م 
�ملنذر �ليه : حامت �حمد عبا�س �لبحر�وي - م�شري �جلن�شية  

�ملنذر �ليها : موؤ�ش�شة هوتيل �إبرمتيت 
�ملو�شوع / �إنذ�ر عديل بالن�شر ب�شد�د قيمة �ل�شيك 

رقم )50036( مببلغ 4.000.000 درهم 
�ل�شيك رقم )500036( مببلغ 4.000.000  �ليه بدفع قيمة  �ملنذر  �ملنذرة  تنذر 
و�لــذي ميثل جزء  �لإ�ش�مي  �بوظبي  ل�شاحلها علىم�شرف  �مل�شحوب  درهــم 
من بدل �ليجار �ملرت�شد عليكم حتى تاريخه ، وذلك خ�ل خم�شة ع�شر يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإخطار. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9418(

�ملنذرة / �شركة ري�يابيلتي للتجارة ذ م م - وميثلها مديرها / وحيد حممد ح�شيني هر�ت ، 
�إير�ين �جلن�شية - بوكالة �ملحامية / خديجة �شهيل 

�شد �ملنذر �ليهما / 1- بهمني جروب - �س ذ م م  2- بهنام غ�م ر�شا بهمني 
�ملو�شوع / �إنذ�ر عديل

تنذر �ملنذرة / �شركة ري�يابيلتي للتجارة ذ م م - وميثلها مديرها / وحيد حممد ح�شيني هر�ت 
، �إير�ين �جلن�شية �ملنذر �إليهما / 1- بهمني جروب - �س ذ م م  2- بهنام غ�م ر�شا بهمني �ير�ين 
موعد  يف  درهــم  مليون  و�ربعني  ثمانية  درهــم(   48.000.000( وقــدره  مبلغ  ب�شد�د   / �جلن�شية 
�ق�شاه �شبعة �يام من تاريخ �لإع�ن بالن�شر باللغتني �لعربية و�لإجنليزية و�إل �شوف ت�شطر 
�ملنذرة لتخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �شد �ملنذر �ليهما مع حتميله �مل�شوؤولية �لقانونية عن 

كافة �ل�شر�ر �لتي ترتب على ذلك مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لأخرى     
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اعالن بالن�شر

رقم )2019/9402(
�ملنذرة : �لز�جل للعقار�ت - �س ذ م م 

�ملنذر �ليه : نادي روز و�تر �ل�شحي لل�شيد�ت 
�ملو�شوع / �إع�ن بالن�شر يف �إنذ�ر عديل رقم )2019/1/252978( 

و�ملقدر  �ملتاأخر  �ليجار  مبلغ  �شد�د  ب�شرعة  �ليها  �ملنذر  على  وتنبه  تنذر  �ملنذرة  فــاإن 
مببلغ )37.500( درهما �إمار�تي عن �لفرتة من 2019/8/1 وحتى تاريخ 2019/12/31 
وذلك خ�ل �شهر يحت�شب من تاريخ ن�شر هذ� �لإنــذ�ر ، و�إل �شت�شطر �ملنذرة لتخاذ 
�ليه ل�شيما يف ذلك طلب �لخــ�ء مع  �ملنذر  و�لق�شائية جتاه  �لقانونية  �لإجـــر�ء�ت 
�شد�د كمل �لقمية �ليجارية و�لتعوي�شات �ملنا�شبة وما يلزم ذلك من فو�ئد قانونية 

وم�شروفات و�شوم �إد�رية. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9266(

�ملنذر : بارك و�ي �لعاملية - �س ذم م 
�ملنذر �ليه : �شركة �لرحمه للديكور 

�ملنذر �ليه �لثاين : عبد�ل�ش�م بهاتي حاجي - هندي �جلن�شية 
، لتنبهما �ىل �شرورة �شد�د �ملبالغ �ملرت�شدة  بهذ� تنذر �ملنذرة �ملنذر �ليهما �لأول و�لثاين 
بذمتهما و�لبالغ قدرها 61800 درهم �إمار�تي )و�حد و�شتون �لف وثمامنائة درهم �إمار�تي 
فقط لغر( وذلك مبا�شرة للمنذر �و �شد�دها لنا ب�شفتنا وك�ء عن �ملنذر وذلك خ�ل 7 
�يام عمل من تاريخ ن�شر هذ� �لإنذ�ر ، و�إل �شت�شطر �جلهة �ملنذرة ملطالبتكم  ق�شائيا ب�شد�د 
�لقيمة �ملبالغ �مل�شتحقة عليكم بالإ�شافة �ىل �تخاذ �إجر�ء�ت �حلجز �لتحفظي على �مو�لكم 
�لنقدية و�ملنقولة وفقا للقانون و�لإجر�ء�ت ، مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من ر�شوم 

وم�شاريف و�تعاب �ملحاماة.  
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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يف الدع�ى 2019/3213 جتاري جزئي دبي  

مبوجب �حلكم �لتمهيدي �ل�شادر عن عد�لة حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ 2019/12/16 
يف �لدعوى �ملذكورة �أع�ه و�ملرفوعة من و�ملرفوع من �ملدعي / مقهى �ملخبز �لفرن�شي 
�شد �ملدعي عليه )مطعم وكافية بت�س هو�شبيتاليتي �س ذ م م( فان �خلبر / ح�شن علي 
�ملرزوقي �ملنتدب يف �لدعوى يعلن �ملدعي عليه / مطعم وكافيه بت�س هو�شبيتاليتي �س ذ 
م م ب�شرورة ح�شور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �لث�ثاء �ملو�فق 2019/12/31 ويف 
متام �ل�شاعة �لثانية ع�شرة ظهر� وتقدمي ما لديه من م�شتند�ت ومذكر�ت موؤيدة لدفوعه 
ومرتبة ومن ن�شختني. وذلك مبقر مكتب �خلبر باإمارة دبي - منطقة �ملمزر - بناية 
�بر�ج �ملمزر بلوك A - �لدور �لطابق �ل�شابع - مكتب رقم 706 - هاتف : 04/2979412 - 

 unity_auditing@yahoo.com : إمييل�
اخلبرياحل�شابي 
ح�شن علي املرزوقي  

اإعالن حل�ش�ر اإجتماع اخلربة

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
 اإعالن بالن�شر - دع�ة حل�ش�ر اإجتماع خربةح�شابية 

يف الق�شية رقم )2661/2018( جتاري كلي - دبي
ب�شفتي �أنا/ رمي حممد �حمد كاجور �لنعيمي خبر� حما�شبيا مكلفا من قبل مقام حمكمة دبي �لبتد�ئية 

�ملوقرة باإجر�ء �خلربة �حل�شابية يف �لدعوى رقم )2018/2661( جتاري كلي - دبي
�ملرفوعة من / �ملدعي/ �شانديب �شود�ري عن نف�شه وب�شفته مالك موؤ�ش�شتي ريد جلوبال ليمتد وبلو �ير 
جلوبال بر�يفيت ليمتد - �شد �ملدعي عليه �لأول/�أبهاي ناريندر� لودها ، �ملدعي عليها �لثانية / دي تي �شي 
كوموديتي م د م �س )توب ورث �نرتنا�شيونال �شتيلزمم د م �س( �شابقا ، �ملدعي عليه �لثالث / �أ�شوين ناريند� 

لودها - فاإننا قد قررنا دعوة �ل�شادة / �أبهاي ناريندر� لودها & �أ�شوين ناريند� لودها 
دي تي �شي كوموديتي م د م �س )توب ورث �نرتنا�شيونال �شتيلزمم د م �س(  �شابقا   ب�شفتهم : �ملدعي عليهم 
�بوظبي  �لرقة - مقابل بنك  �شارع  �أع�ه - للح�شور �ىل مقر مكتبنا بدبي -  بالرقم  �ملذكورة  بالدعوى 
�لتجاري - بناية �لزرعوين - �لطابق �ل�شاد�س - مكتب رقم )602( - ت : 2517720-04 - ف : 04-2517721 ، 
وذلك يوم �لثنني �لقادم �ملو�فق 2019/12/30 �ل�شاعة �حلادية ع�شر �شباحا )11.00( �شباحا ، ويرجى منكم 

�إح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة و�ملثبتة لدفاعدم عند ح�شوركم ل�إجتماع.
اخلبري احل�شابي 
رمي حممد احمد كاج�ر النعيمي  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
يف الدع�ى  رقم )2019/1378( جتاري كلي  

�ملدعي عليهم : 1- �شركة نيلم �لتجارية - ذ م م  2-عمر لطيف ز�هد لطيف ب�شفته كفيل 
ب�شفته  ز�هد لطيف  3- عثمان لطيف   ، م  م  ذ   - �لتجارية  نيلم  �شركة  ملديونية  �شامن 
كفيل �شامن ملديونية �شركة نيلم �لتجارية - ذ م م.  نحيط �شيادتكم علما بانه مت ندب 
خبر م�شريف بالدعوى �ملذكورة �ع�ه و�ملرفوعة �شدكم من �لبنك �لتجاري �لدويل �س 
م ع - وعليه فاأنتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم 
�خلمي�س �ملو�فق 2020/1/9 يف متام �ل�شاعة 10.00 �شباحا. وذلك مبكتب �خلبر �ملنتدب  
�لكائن دبي - �لهناء �شنرت - بجو�ر دو�ر �ل�شطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�شيل�شي 
�مل�شتند�ت  و�إح�شار  �ملحدد  و�ملكان  باملوعد  �حل�شور  نطلب   -  )229/228( رقم  مكتب   -
�ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�شور فاإن �خلربة �شتبا�شر 

�عمالها وفقا لل�ش�حيات �ملخولة لها قانونا. 
 حممد ح�شن املرزوقي / خبري م�شريف    

اإعالن بالن�شر جلل�شة اخلربة 
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : بال لتاأجري ال�صيارات - ذ م م 
�ل نهيان -  ز�يــد  ذيــاب بن حممد بن  �ل�شيخ  S01 ملك   -  04 �لعنو�ن : مكتب رقــم 
  821475 : �لرخ�شة  رقــم   ، ذ�ت م�شوؤولية حمــدودة   : �لقانوين  �ل�شكل   - �ملمزر   - ديــرة 
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1381784 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شر يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنح�ل �ل�شركة �ملذكورة �أع�ه ، 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2019/12/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
�مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  لديه  بتاريخ 2019/12/22 وعلى من  دبي 
�ملعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد 
 : فاك�س   04-2973060  : هاتف   - بور�شعيد   - ديــرة   - �ل�شباب  م�شاريع  لدعم  ر��شد  بن 
2973071-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خ�ل )45( يوماً 

من تاريخ ن�شر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية االقت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�صابات
م�شاريع  لدعم  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  ملك   914 رقــم  مكتب   : �لعنو�ن 
 04-2973071 : فاك�س   04-2973060 : - هاتف  بور�شعيد   - ديرة   - �ل�شباب 
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي 
�ملذكور �أع�ه لت�شفية بال لتاأجري ال�صيارات - ذ م م وذلك مبوجب قر�ر 
دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لــدى  و�ملــوثــق   2019/12/22 بتاريخ  دبــي  حماكم 
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى   2019/12/22 بتاريخ 
�مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أع�ه، م�شطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذلــك خ�ل  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه 

ن�شر هذ� �لإع�ن
دائرة التنمية االقت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة: تننت لل�صفريات - �س ذ م م   
رقم �لرخ�شة : 588450 �لعنو�ن : مكتب رقم 10 �مليز�نني - ملك �ل�شيخ حمد بن 
حمد�ن �ل نهيان - بور�شعيد - ديرة ، �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة 
رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1002154 تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
�لــو�ردة �ع�ه وذلك مبوجب  بال�شركة  �لغاء �لرتخي�س �خلا�س  بانهاب�شدد 
�لجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة .وعلى من لديه �ي �عرت��س �لتقدم �ىل 

د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي من خ�ل �لربيد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�شر  تاريخ  من  يوما   )15( خــ�ل  وذلــك  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�شتند�ت  كافة 

هذ� �لع�ن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/9426(

�ملنذر : خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع �ل�شيد/ ن�شاأت �أمني �لد�شوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771  

مبوجب وكالة م�شدقة ��شول بتاريخ  2014/1/13 حتت رقم حمرر 2014/1/6997 
�ملنذر �ليه : �شمر عبا�س �حمد �شجو�ين ، �لعنو�ن : جمهول �لهوية 

�ملو�شوع : 
ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شد�د مبلغ )86036( درهم �شتة وثمانون �لف و�شتة وث�ثون درهم وذلك يف مدة 
�ق�شاها  30 يوم من �لنــذ�ر و�ل �لخ�ء �لعقار وت�شليمه للمنذر خالية من �ل�شو�غل وباحلالة �لتي 
ت�شلمها عليه مع ��ش�ح ما قد يكون حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم �ملفاتيح و�شد�د م�شاريف ��شته�ك 
�لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �لخ�ء �لفعلي. �و �أي ��شر�ر �خرى ترتبة على عدم �لتز�م �ملنذر �ليه ، و�إل 
�شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لق�شائية �ل�زمة للمطالبة مبا ذكر و�لتعوي�س �جلابر للعطل 

و�ل�شرر.  وحتمل �ملنذر �ليه كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حك�مة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1396
ليكن معلوما للجميع بان ك� من �ل�شيد/ جون ويلفرد ويلفرد ، هندي �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
هندي   ، جوزيف  جوزيف  �شاجي  ليلي  �ل�شيدة/  �ىل    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل 
و�لتك�شية  �ل�شحية  للمقاولت  �لدر�ري  قمة   / با�شم   )614713( رقم  رخ�شة  مبوجب  �جلن�شية 
�لدر�ري  �ل�شابق :- قمة  �لتجاري   : �ل�شم  �لتجاري وهو كما يلي  ، مت تغير �ل�شم  و�لر�شيات 

للمقاولت �ل�شحية و�لتك�شية و�لر�شيات 
�ل�شم �لتجاري �جلديد :- قمة �لدر�ري للمقاولت �لتك�شية و�لر�شيات 

وعم�بن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن فمن لديه �ي �عرت��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�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 1398

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ �شميم عبدعبد�لكرمي - �لهند �جلن�شية يرغب 
�لقو�رير(  )�شوبرماركت  يف   %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
و�لتي تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )502493( وذلك �ىل �ل�شيد/ 

و�جر� بريانتي �شولومون - �شري�نكا �جلن�شية. 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة   وعم�بن�س 
2013 يف �شان �لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �شوف يتم 

�لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 579
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/عبد�لنا�شر باتي�ت كوفالبور� ، هندي �جلن�شية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100% يف )�ل�شاطئ لتجارة �حللويات( مبوجب 
�إمار�تي   ، �ملازمي  �ل�شيد/ حمد جا�شم حممد عبد�لرحمن  �ىل   )728119( رقم  رخ�شة 
�جلن�شية  تعدي�ت �أخرى : تنازل �شاحب �لرخ�شة �ىل �خر وتغير �ل�شكل �لقانوين من 

موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات �ىل موؤ�ش�شة فردية. 
وعم�بن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   

 اعالن بالن�شر باللعة العربية والجنليزية  
�ىل �ملدعى عليه / بورتكابن بريفابريكاتيد �شي�شتمز - م م ح 

نعلمكم بان �ملدعي / �حل�شة للمقاولت �للكرتوميكانيكية �لبحرية ذ م م  - �لدعوى 
 رقم 2019/4744 �لد�ئرة �جلزئية �ل�شاد�شة قد رفع �لدعوى �ملذكورة �ع�ه يطالب فيها :

�ملدعي  �لز�م   ، درهم   )114.054.00( وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  عليه  �ملدعي  �لز�م 
�لز�مه   ، �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لقانونية  بالفائدة  عليه 
�لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام  ح�شورك  يقت�شي  لذ�  �ملحاماة.  و�تعاب  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
مكتب رقم )1( مبحكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
، وذلك يوم �لثنني  �مل�شتند�ت  بها كافة  �لدعوى مرفقا  ، وتقدمي مذكرة جو�بية على 
�ليها  �مل�شار  �ملذكور  �لدعوى  للنظر يف  �ل�شاعة 8.30 �شباحا.  وذلك  �ملو�فق 2020/1/6 
�أع�ه - بو�شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�شورك �شيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدع�ى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدع�ى

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 3373 ل�شنة 2019    
�ىل �ملحكوم عليها /1- �بو�ب �لقلعة للمقاولت �لهند�شية - �س ذ م م 

2- �شوميت �نرتنا�شيونال - م م ح  ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�شارقة �لحتادية 
 ، درهــم   )108082( وقــدره  مبلغ  بدفع  بالز�مكم  حكما  بحقكم  ��شدرت  قد  �لإبتد�ئية 

بالإ�شافة �ىل �لفائدة �لقانونية بو�قع 5% من تاريخ 2018/3/12 حتى متام �ل�شد�د. 
ل�شالح �ملحكوم له/ �شركة �نرتجيو جلف �لكرتوميكانيكال 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل برقم �مل�شار �ليه �ع�ه، لذ� 
حال  ويف  للن�شر.  �لتايل  �ليوم  تاريخ  من  يوما   15 خ�ل  �لقر�ر  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
�لق�شية  �لنظر  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحدد  و�لتاريخ  �مليعاد  يف  �حل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك. 
عن/ رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية                   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية         
العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدع�ى رقم 2019/2880 ت ك 

�ملرفوعة من �ملدعي/ ي�س تيكنيك - �س م ح 
م ح( 3-كون�شرتك�شن ماركيتنج  �لإمار�ت( 2- كارجوفيك )م  م  )فرع  م  ذ  �يرلين�س  �إ�س  �إم  �يه   -1 / �ملدعي عليه  �ىل 
عليهم  �ملدعي  بحق  و�لثالث ومبثابة �حل�شوري  و�لثانية  �لأوىل  عليهم  �ملدعي  بحق  �ملحكمة ح�شوريا  ليمتد حكمت 
�لر�بعة و�خلام�شة و�ل�شاد�شة :  1- بالز�م �ملدعي عليهم �لأوىل و�لثانية و�لثالث بالتكافل و�لت�شامن بان يوؤدو� للمدعية 
وث�ثون  وث�ثة  ومائتان  �لفا  وت�شعون  وو�حد  ومائتان  م�يني  �ربعة  �مريكي  دولر   )4.291.233.93( وقدره  مبلغ 
�لفا  و�شبعون  و�شبعمائة  مليون  ع�شر  خم�شة   )15.770.500.00( وقدره  ملبلغ  �ملعادل  �شنتا  وت�شعون  وث�ثة  دولر� 
وخم�شمائة درهم بالإ�شافة للفائدة �لقانونية بو�قع 4% �شنويا من تاريخ �لدعاء وحتى �ل�شد�د �لتام 2- بالز�م �ملدعي 
عليهم و�لثانية و�لثالث بذ�ت �ل�شفة بان يوؤدو� للمدعية ما ي�شتجد من �يجار حتى تاريخ ت�شليم �ملحركات للمدعية 
بالأجرة �لتفاقية  3- بالز�م �ملدعي عليهن �لأوىل و�لثانية و�لر�بعة و�خلام�شة و�ل�شاد�شة بالت�شامن و�لت�شامم بت�شليم 
�ملحركات حمل �لتد�عي �ىل �ملدعية باحلالة �لتي ت�شلمتها بها 4- ت�شمني �ملدعي عليهم بالت�شامن �لر�شوم و�مل�شاريف 
قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثني  ذلك من طلبات.  حكما  ما عد�  رف�س   -5 �ملحاماة   �تعاب  درهم مقابل  وخم�شمائة 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل ل�ع�ن ، وبفو�ت هذ� �مليعاد دون طعن منكم على �حلكم �مل�شار �ليه و�شتتخذ بحقكم 

�لجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه �شدكم.
مكتب اإدارة الدع�ى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  2019/1421 

�إىل �ملحكوم عليها / �شركة �ملنامة للمو�د �لغذ�ئية - ذ م م  
�أ�شدرت  قد  �لبتد�ئية  �لحتــاديــة  عجمان  حمكمة  بــان  لديك  معلوما  ليكن 
باإلز�مك  - يق�شى  �لدعوى رقم )2018/3741 مدين)كلي((  بحقك حكما يف 
�ن  وحيث   ، و�مل�شاريف  �لر�شوم  �شام�  درهــم   )1153204( وقــدره  مبلغ  بدفع 
 �ملحكوم له/ �ل�شركة �لعربية ل�شول �لدو�جن و�نتاجها بال�شارقة تاأ�شيل ذ م م ،

�أنت  �لتنفيذ حتت رقم 2019/1421 لذ�  قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�شجل 
�ملبلغ �ملحكوم به خ�ل )15( يوما من تاريخ ن�شر �لخطار ويف  مكلف ب�شد�د 
حال تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �شتتخذ بحقك �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شبة 

لتنفيذ �حلكم ح�شب �ل�شول. 
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�شاء عجمان

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
  ال�شماء           

تعلن د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة باأن �ملدعو/ عبد�لقادر 
تعديل  طالبا   ، �لكمايل  عبد�لرحمن  عــبــد�هلل  حممد 
�ملــقــطــع �لأول ل�ــشــمــه ، لــيــكــون ��ــشــمــه بــعــد �لــتــعــديــل / 
من  و�ن  �لــكــمــايل.  عبد�لرحمن  عــبــد�هلل  حممد  عبيد 
له م�شلحة يف �لعرت��س �ن يتقدم خ�ل خم�شة ع�شر 
يوما من تاريخ �لع�ن �مام ق�شم �ل�شهاد�ت يف حمكمة 

ر�أ�س �خليمة.
قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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متكنت �مل�شلحة �لولئية لل�شرطة �لق�شائية مبدينة مكنا�س �ملغربية 
من  �لوطني،  �لــرت�ب  ملر�قبة  �لعامة  �ملديرية  م�شالح  مع  بتن�شيق 
�جلامعية،  �لط�بية  �لف�شائل  لأحد  ينتمون  طلبة  ثمانية  توقيف 
�أفعال  �لإعــد�د و�لتح�شر لرتكاب  وذلــك ل��شتباه يف تورطهم يف 
بحيازة جمموعة كبرة من  �إجر�مية، حيث مت �شبطهم متلب�شني 

�لأ�شلحة �لبي�شاء من خمتلف �لأنو�ع و�لأحجام.
و�أو�شح ب�غ للمديرية �لعامة ل�أمن �لوطني، بح�شب وكالة �ملغرب 
غرفة  د�خــل  فيهم  �مل�شتبه  �لطلبة  توقيف  مت  �أنــه  ل�أنباء،  �لعربي 
�أ�شفرت  بينما  مكنا�س،  مبدينة  �لزيتون  بحي  �ملنازل  باأحد  مكرت�ة 
عملية �لتفتي�س �ملنجزة عن حجز �أ�شلحة بي�شاء، وهي عبارة عن 13 
و�أربع  فاأ�س  �إىل  بالإ�شافة  �شيوف،  وخم�شة  �لكبر  �لنوع  من  مدية 
وقفاز�ت  �شيارة  عن  ف�شً�  خ�شبية،  ع�شى  و12  حديدية  �ش��شل 

و�أقنعة حاجبة للمعطيات �لت�شخي�شية.
�أن �لأبحاث و�لتحريات �لتي با�شرتها �مل�شالح  و�أ�شاف �مل�شدر ذ�ته 
�لقادمني  �لطلبة  يتعلق مبجموعة من  �لأمر  �أن  �أو�شحت  �لأمنية، 
�لإعد�د  �إطــار  يف  مكنا�س  مبدينة  حلو�  و�للذين  فا�س،  مدينة  من 
ف�شيل  مــع  حــ�ــشــابــات  ت�شفية  �إطــــار  يف  تــدخــل  ج�شدية  لعـــتـــد�ء�ت 
�لبي�شاء  �لأ�شلحة  وحجز  توقيفهم  يتم  �أن  قبل  مناف�س،  ط�بي 

و�ل�شيارة �لتي كانو� يتنقلون على متنها.
 

قال �ملتحدث با�شم �لرئي�س �لفلبينى �أم�س �إن ماني� فر�شت حظر� 
�أر��شيها  �إىل  �لأمريكي  �لكوجنر�س  �أع�شاء  من  �ثنني  دخــول  على 
�إذ� فر�شت  و�ــشــتــ�ــشــدد �لــقــيــود عــلــى زيــــارة �ملــو�طــنــني �لأمــريــكــيــني 

و��شنطن عقوبات ب�شبب �عتقال معار�شة بارزة يف ب�ده.
�لأمريكيني  �ملو�طنني  على  دوترتي  رودريجو  �لرئي�س  و�شيفر�س 
�حل�شول على تاأ�شر�ت، يف حال حرمان �أي م�شوؤول فلبيني له �شلة 
دخول  من  ليما  دي  ليلى  �لفلبينية  �ل�شيوخ  جمل�س  ع�شو  باعتقال 
�ل�شيوخ  جمل�س  يف  �لع�شو�ن  �إليه  ي�شعى  ما  وهو  �ملتحدة،  �لوليات 

�لأمريكي ريت�شارد دوربني وباتريك ليهي.
على  �لأمريكي  �لكوجنر�س  و�فــق  �أن  بعد  دوتــرتــي  خطوة  وجــاءت 
ميز�نية عام 2020 �لتي حتوي بند� قدمه ع�شو� جمل�س �ل�شيوخ 
ي�شتهدف �أي �شخ�س له �شلة باحتجاز دي ليما، �لتي �تهمت بارتكاب 
جر�ئم لها �شلة باملخدر�ت يف �أو�ئل عام 2017 بعد �أن قادت حتقيقا 
يف عمليات �لقتل �جلماعي خ�ل حرب دوترتي ملكافحة �ملخدر�ت.

موؤمتر  يف  �لفلبينية  �لرئا�شة  با�شم  �ملتحدث  بانو  �شلفادور  وقــال 
يف  �لتدخل  و��ــشــلــو�  �إذ�  �لأيـــدي  مكتويف  نقف  “لن  معتاد  �شحفي 
�لفلبني  �أن  �إجر�ء�تنا كدولة ذ�ت �شيادة«. و�أظهرت بيانات حكومية 
متنح حق �لدخول بدون تاأ�شرة ملدة ت�شل �إىل 30 يوما ل�أمريكيني 
و�أن 792 �ألف �أمريكي ز�رو� �لفلبني يف �لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل من 

عام 2019، �أي ما يقرب من 13 يف �ملئة من �لو�فدين �لأجانب.
 

يف ن�شرة  “�إن.�إت�س.كيه”  �ليابانية  �أوردت هيئة �لإذ�عة و�لتلفزيون 
�شاروخا  �ل�شمالية  كوريا  �إطــ�ق  عن  �شحيح  غر  نباأ  بثتها  �إخبار 
�شقط يف �ملياه �لو�قعة �شرقي �لأرخبيل �لياباين، لت�شدر بعد �شاعات 
�عتذ�ر� تو�شح فيه �أن ذلك كان خرب� عاج� �شمن تدريب �إع�مي.
وجاء ذلك و�شط حالة ترقب يف �لوليات �ملتحدة و�لدول �ملتحالفة 
معها يف �شرق �آ�شيا بعدما حذرت بيوجنياجن هذ� �ل�شهر من �حتمال 
�إر�شالها “هدية يف عيد �ملي�د” لو��شنطن فيما قال خرب�ء �إن ذلك 
يعني �أنها قد تخترب �شاروخا طويل �ملدى. وجاء يف ن�شرة )�إن.�إت�س.
�شمايل  كــوري  “�شاروخ  �لليل  منت�شف  مــن  دقيقة   22 بعد  كيه( 
�شوهد ي�شقط يف �لبحر على بعد �ألفي كيلومرت تقريبا �شرقي كيب 
�إرميو بهوكايدو”، مما ي�شر �إىل �أن م�شار �لرحلة يقع فوق �لأر��شي 
2:28 �شباحا �أ�شدرت �عتذ�ر� على موقعها  �ليابانية. ويف �ل�شاعة 
�أن �خلــرب كــان لأغــر��ــس �لتدريب ومل يكن  �لإلــكــرتوين، مو�شحة 
“�شحيحا«. وقالت �لهيئة “نعتذر مل�شاهدينا وللجمهور«. و�لتحذير 
�ملمولة  �لهيئة  تكليفات  �أحـــد  �لأمــنــيــة  و�لــتــهــديــد�ت  �لــكــو�رث  مــن 
منتظم  نحو  على  فيها  �لأخبار  مذيعو  يتدرب  و�لتي  عاما  متوي� 

ومتكرر على تغطية �لزلزل و�لكو�رث �لأخرى.

عوا�سم

الرباط

مانيل

طوكيو

الرئا�سة الفل�سطينية: لن ن�سمح 
لإ�سرائيل ب�سيا�سة  فر�س الأمر الواقع 

•• رام اهلل-وكاالت

قالت �لرئا�شة �لفل�شطينية �إنها لن تعطي �إ�شر�ئيل “فر�شة فر�س �شيا�شة 
�شرق  يف  �لفل�شطينية  �لنــتــخــابــات  بــاإجــر�ء  يتعلق  فيما  �لو�قع”  �لأمـــر 

�لقد�س.
و�شرح �لناطق با�شم �لرئا�شة نبيل �أبو ردينة يف بيان، ن�شرته وكالة �لأنباء 
�لدولية لل�شغط  “�شن�شتمر مب�شاعينا مع �جلهات  �لر�شمية  �لفل�شطينية 
�إ�شر�ئيل للمو�فقة على م�شاركة �شعبنا �لفل�شطيني �ملقد�شي يف هذه  على 

�لنتخابات تر�شحا و�نتخابا«.
و�لإ�ش�مية،  �مل�شيحية  مبقد�شاتها  �لقد�س،  “مدينة  �إن  ردينة،  �أبــو  وقــال 
م�شاومة  ل  وطــنــي،  خيار  �لفل�شطينية،  �لعربية  هويتها  على  و�حلــفــاظ 
�إجر�ئها  “دعوة �لبع�س لإجر�ء �لنتخابات مبعزل عن  �أن  عليه«. و�عترب 
د�خل مدينة �لقد�س، هي حماولة ل�لتفاف على �أحد �لثو�بت �لفل�شطينية 
�لذي  �لحــتــ�ل  مــع  خطر  وت�شاوق  �لفل�شطيني،  �ل�شعب  لــدى  �ملقد�شة 

يحاول تهويد �ملدينة �ملقد�شة«.
و�أكد �ملتحدث با�شم �لرئا�شة على “موقف �لرئي�س حممود عبا�س و�لقيادة 
�ل�شغوطات،  كــانــت  مهما  �لــقــد�ــس،  دون  �نــتــخــابــات  ل  �أنـــه  �لفل�شطينية، 
�أن تكون جــزء�ً من �أي تفاهمات  و�لقد�س ل يجوز بــاأي حال من �لأحــو�ل 
�إىل و�شع غام�س ل يخدم  للو�شول  �مل�شتقل  �لوطني  �لقر�ر  هدنة مت�س 

م�شمون �لهوية �لوطنية«.

اأثبت املتطرفون قدرتهم على الت�صلل نحو مناطق غري حمكومة 

داع�س الإرهابي عند مفرتق طرق... يف العراق و�سوريا

ذي تاميز: تظاهرات لبنان والعراق تهدد املد الإيراين
•• لندن-وكاالت

ت�شهد �لــعــديــد مــن �لــبــلــد�ن �لــعــربــيــة خـــ�ل �لأيــــام 

�أن  �لــ�ــشــبــابــيــة، بخا�شة  �لــهــز�ت  �حلــالــيــة مــوجــة مــن 
%60 من �شكان منطقة �ل�شرق �لأو�شط مل تتعدى 

عمر �لث�ثني عاماً.
تاميز”  �ـــشـــنـــد�ي  “ذي  لــ�ــشــحــيــفــة  تــقــريــر  ويــ�ــشــر 
�لأ�شابيع  يف  عمدت  �ل�شابة  �لفئة  �أن  �إىل  �لربيطانية 
�حلكومي  �لــفــ�ــشــاد  عــلــى  �لنــتــفــا�ــشــة  �إىل  �ملــا�ــشــيــة 
و�لنبطاح �أمام �لتدخل �لأجنبي �أو �لتدخل �لع�شكري 

�ملتز�يد يف �حلياة �ليومية لبع�س �لدول �لعربية. 
بـ”�لربيع  �آذنــــاك  �شّمي  مــا  بــني  مــا  �لتقرير  ويــقــارن 
�أن �لتحركات �ليوم، وبعد مرور ما  موؤكد�ً  �لعربي”، 
و�أكــرث حكمة  ��شتدر�كاً  �أكــرث  �شنو�ت، هي   10 يناهز 

ولكن �أكرث غ�شباً.
ويركز �لتقرير على �لتظاهر�ت �لتي ما ز�لت م�شتعرة 
لبنان،  و�ل�شود�ن كما  �إىل �جلز�ئر  �لعر�ق  �ليوم، من 
غر  “�أعماًل  لديها  �أن  يبدو  �لتقرير،  بح�شب  �لتي، 

مكتملة«. 
عــلــى وجه  ولــبــنــان،  �لـــعـــر�ق  �لــتــحــركــات يف  ت�شكل  �إذ 
تتحدى  �لتظاهر�ت  لأن  متز�دياً،  خطر�ً  �خل�شو�س، 
ب�شكل مبا�شر �لتاأثر �لإير�ين على موؤ�ش�شات �لدولة 
لطهر�ن،  ميــكــن  ل  حــني  يف  �ل�شيا�شية.  و�ملــنــظــومــة 
�لتظاهر�ت د�خل مدنها  بــد�أت تذعر مع تنامي  �لتي 
�لأ�شا�شية، من �أن تتحمل �ملزيد من تقهقر ل�شيا�شتها 

ع�شكرية كردية وعر�قية. وفيما يعي�س د�ع�س يف و�شع 
غــر مــــوؤ�ت وخــطــر، فـــاإن حمــاربــتــه، وهـــو خمتبئ يف 
منطقة ب�شرية وميد�نية معقدة، مهمة �شعبة وتتطلب 

مو�رد كبرة«.
حكومية  غر  منظمة  يف  موظف  ي�شر  عليه،  وعــ�وة 
��شمه، لكت�شاب  ذكــر  عــدم  �آثـــر  �أمــريــكــا،  مــن  مدعومة 
�لــزور �شرق �شوريا، حيث  د�ع�س زخم يف حمافظة دير 
�ملا�شي،  �آذ�ر”  مار�س”  يف  معاركه  �آخــر  �لتنظيم  قاتل 
وحـــيـــث تــ�ــشــاهــم خــ�ــشــومــات قــبــلــيــة وعـــرقـــيـــة يف دعم 
�ملتطرفني. وقد كرثت عمليات �غتيال خ�ل �لأ�شابيع 
قو�ت  مقاتلي  �ن�شحاب  ب�شبب  جزئياً  وذلــك  �لأخـــرة، 

•• وا�سنطن-وكاالت

تنقل ليز �ش�ي، مديرة مكتب �شحيفة و��شنطن بو�شت 
مئات،  �أن  و�أكــــر�د  �أمريكيني  م�شوؤولني  عــن  لبنان،  يف 
ورمبا �آلفاً من مقاتلي د�ع�س، �نت�شرو� خ�ل �لأ�شهر 
ومتنازع  �ل�شكان،  قليلة  حــدوديــة  منطقة  يف  �لأخـــرة، 

عليها بني �إقليم كرد�شتان وحكومة بغد�د.
وتخلو تلك �ملنطقة من قو�ت �أمنية كردية �أو عر�قية، 
عــلــى منطقة  �ل�شيطرة  بــ�ــشــاأن  قــدميــة  لــنــز�عــات  تــبــعــاً 
�أ�شبحت  فيها وديان نهرية، وغطاء نباتي كثيف. وقد 
منذ  د�عــ�ــس  ملقاتلي  متــركــز  نقطة  �أكـــرب  �ملنطقة  تلك 
“خ�فته”  يف  قرية  �آخــر  على  �شيطرته  �لتنظيم  فقد 

�ل�شابقة يف �شرق �شوريا.
�ملقاتلون هجماتهم،  هوؤلء  د  �شعَّ �ملقال،  كاتبة  وح�شب 
مركزين على منطقة يف �شمال �شرق �لعر�ق يف حمافظة 
دياىل قرب �حلدود مع �إير�ن، حيث ن�شبو� كمائن ليلية 
غطاء  طويلة  ح�شائ�س  وتوفر  هــاون.  قذ�ئف  و�أطلقو� 

لقنا�شة يت�شللون نحو نقاط تفتي�س ومر�كز �شرطة. 
وتــتــجــاهــل �حلــكــومــة مــظــامل قــدميــة تــولــد نــوعــاً من 

�لتعاطف مع د�ع�س بني �شكان �ملنطقة. 

هجمات مفاجئة
�ملنطقة:  يف  �لب�شمركة  قــو�ت  قائد  درو�ين،  �آر�م  وقــال 
هجمات  ويــنــفــذون  جــيــدة،  ع�شكرية  خــطــط  “لديهم 

مفاجئة، وي�شكلون خطر�ً حقيقياً على حياة �لنا�س«.
وتلفت كاتبة �ملقال ل�شعي د�ع�س جاهد�ً لتاأكيد وجوده يف 
مكان مل يعد يرحب به كما كان. ولذ� يتجمع مقاتلون 
متطرفون، هربو� من �شاحات معارك، يف �أقبية وخمابئ 
ت�شيطر  منطقتني  بــني  تف�شل  قاحلة  منطقة  �شمن 
ل�شيطرة  �لثانية  وتخ�شع  كــرديــة،  قــو�ت  �إحــد�هــا  على 

قو�ت عر�قية. ويكمن �آخرون فيما ي�شمى خ�يا نائمة 
هاتفية  مكاملة  بانتظار  �شوريا،  يف  كالرقة  مــدن  د�خــل 
ع�شكريني  م�شوؤولني  وفق  لكن  هجوم.   تنفيذ  بغر�س 
�أقل  �لوقت،  هــذ�  حتى  د�ع�س،  ن�شاط  يبدو  �أمريكيني، 
من عودة بل �شر�ع من �أجل �لبقاء ع�شية هزمية كربى 

حلقت بالتنظيم يف �آخر بقايا خ�فتهم. 
�إل، قائد  �ل�شياق، يقول �جلرن�ل ويليام �شيلي  ويف ذ�ت 
�أبعد  “د�ع�س  �إن  �لــعــر�ق  يف  �أمريكية  بقيادة  �لتحالف 
�لقدرة ل��شتي�ء على مناطق.  ��شتعادة  يكون عن  ما 
ويختبئ هوؤلء ول يخرجون �إل ليً� مل�شايقة �أعد�ئهم 
و�لتقاط �شور. ل ميكن لهم �إد�رة ثورة �أو �إن�شاء خ�فة 

�إن كان هذ� كل ما يقومون به«. 
قتل  ر�شمية،  و�أممــيــة  وعر�قية  كردية  تقدير�ت  ووفــق 
�لعامني  خـــ�ل  د�عــ�ــس،  مقاتلي  مــن  �لآلف  عــ�ــشــر�ت 
�لأخرين، ف�شً� عن مقتل زعيمهم �أبو بكر �لبغد�دي 
�أمريكية على خمبئه يف  غــارة  �أثناء  نف�شه  حينما فجر 
يف  �شجون  د�خـــل  يقبع  كما  �لأول(.  ت�شرين  �أكــتــوبــر) 
�ألــف مــن مقاتلي د�ع�س،   30 �لــعــر�ق و�ــشــوريــا حــو�يل 
ف�شً� عن وجود ع�شر�ت �لآلف من زوجاتهم و�أطفالهم 

د�خل مع�شكر�ت كئيبة. 

اأهوال 
ولكن ح�شب ر�شا �لعقيدي، مديرة حترير ن�شرة “�رفع 
�لعر�قية، تبدد ذكريات حكم د�ع�س �لوح�شي،  �شوتك”، 
و�أهــــــو�ل غـــــار�ت جــويــة �ــشــنــت لــلــقــ�ــشــاء عــلــى متطريف 

�لتنظيم، على �أية رغبة بروؤيتهم عائدين«. 
ومـــع ذلـــك، قـــال �ملــيــجــر جـــوين ووكــــر، مــتــحــدث با�شم 
معظم  تنفذ  �لتي  �خلا�شة  �لأمريكية  �لعمليات  قــو�ت 
�ملتطرفون قدرتهم على  “�أثبت  د�ع�س:  �لعمليات �شد 
�لت�شلل نحو مناطق غر حمكومة كالثغرة بني خطوط 

ي�شاهم يف تهجر �لعديد من �لأدمغة و�ل�شباب �ملعلم 
عرب �لقو�رب �ل�شغرة نحو �أوروبــا، يف طريقة �شوف 
“�لربيع  دول  لـــدى  ح�شل  مــا  كــبــر  حــد  �إىل  ت�شبه 

�لعربي” بعد �أن ف�شلت يف تغير �أنظمتها �ل�شائدة. 
ويرى �لتقرير �أن على �لدول �لغربية �أن ل تتخلى عن 
فقط  لي�س  �لأف�شل.  نحو  �لتغير  م�شرة  يف  �لأمــل 

�خلــارجــيــة يف دول �لإقــلــيــمــيــة.  و�لــرهــان يبقى على 
�ملقبل،  �لعام  يف  �شر��شة  �أكــرث  ت�شبح  �شوف  �إيــر�ن  �أن 
يف  ي�شاهم  قــد  مــا  �لعميلة”،  “�لدولة  جتــاه  ل�شيما 
�ل�شرق  رفــع ن�شبة �قــرت�ب ن�شوء �حلــروب يف منطقة 
�لأو�ــــشــــط.  ولــكــن يف �لإطـــــار نــفــ�ــشــه، �إذ� مــنــيــت تلك 
�لأمــور قد  �شابق  �إىل  �لعودة  فاإن  بالف�شل،  �لتحركات 

تركية  قــو�ت  ملو�جهة  �ملتحدة  للوليات  �ملــو�لــني  ق�شد 
غزت �شمال �شوريا.

�لبادية  با�شم  يعرف  فيما  مــ�ذ�ً  د�ع�س  مقاتلو  ووجــد 
�ل�شورية �لتي توجد عرب نهر �لفر�ت �لتي �نت�شرت فيها 
�إن  �شوريا  �أكــر�د  ويقول م�شوؤولون من  �أمريكية.  قو�ت 
�ملنطقة تخ�شع ��شمياً ل�شيطرة �حلكومة �ل�شورية، لكن 
هناك ما ي�شر لإقامة متطرفني نوعاً من �لقيادة على 

خ�يا نائمة متوزعة يف مناطق �أخرى يف �لب�د. 
ولذ� يحذر �جلرن�ل �إريك هيل، قائد �لقو�ت �لأمريكية 
“�ملتطرفني مل  �أن  مــن  و�ــشــوريــا  �لــعــر�ق  يف  �خلــا�ــشــة 

يختفو� متاماً، وقد يظهرون ثانية«. 

تاآكل  لعك�س  �أيــ�ــشــاً  ولكن  �لــذ�تــيــة  �مل�شلحة  بــاب  مــن 
�لدميقر�طية ب�شكل عام يف �ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية.

على  حتركاتهم  �ملتظاهرون  بــد�أ  ولــبــنــان،  �لــعــر�ق  يف 
�لهاتفية  �ملــكــاملــات  و�أ�ــشــعــار  �لبنزين  �ــشــر�ئــب  خلفية 
�ليوم يطمحون  باتو�  ولكنهم  �ب”،  “و�ت�س  لتطبيق 
�إىل تغير يف �لنظام. يريدون ما هو �أبعد من ��شتقالة 
رئي�س للحكومة؛ يريدون و�شع حد للتق�شيم �لطائفي 
و�لوظائف  �لــــوز�ر�ت  مينح  �لـــذي  لل�شلطة  و�لــديــنــي 
�أ�شا�س  على  �ملربحة  و�لعقود  �ملحورية  �لبروقر�طية 

�ملح�شوبية.
�شبان  يكت�شب  �أن  هــو  �لــتــقــريــر،  بح�شب  �لآن،  �ملــهــم 
بــاأنــهــم مو�طنون  و�ــشــابــات �لــ�ــشــرق �لأو�ـــشـــط �ــشــعــور�ً 
يف  تتدخل  ل  �حلــكــومــات  و�أن  �حلــكــومــة؛  حترتمهم 
�مل�شاحة  لتقييد  �لقا�شية  �لبولي�شية  �لدولة  تكتيكات 
�لعامة و�لنقا�س �ملفتوح؛ و�أن تبادر �لدول �إىل ت�شحيح 
نف�شها عرب �إط�ق م�شاريع �لإ�ش�ح بدًل من �أن يتم 

دفعها لتلك �ملرحلة. 
لــقــد بـــذل �لـــغـــرب قــ�ــشــارى جــهــده ملــ�ــشــاعــدة �أوروبـــــا 
�لو�شطى بعد �نهيار �حلكم �ل�شيوعي يف �لت�شعينيات، 
للمهنيني  �لربيطانية  �ملعرفة  �شندوق  �شاهم  وقــد 
و�ليوم  جــديــدة.  و�شطى  طبقة  تاأ�شي�س  يف  �ل�شباب 
هــنــاك حــاجــة قــويــة لإطــــ�ق جــهــود ممــاثــلــة ل�شباب 

�ل�شرق �لأو�شط.
حيوية  منطقة  �أن  �إىل  بـــالإ�ـــشـــارة  �لــتــقــريــر  ويــخــتــم 
تقع يف  �أل  عليها  �لأو�ــشــط،  �ل�شرق  ��شرت�تيجية مثل 

د�ئرة �لحتجاج و�لقمع.

�لدينية �مل�شطهدة من باك�شتان وبنغ�د�س و�أفغان�شتان، حيث ي�شّكل �مل�شلمون 
غالبية �ل�شكان. لكن �لقانون �أ�شعل موجة �حتجاجات يف �أنحاء �لب�د �شارك 
�أنها �شرتف�س  �أكــدت حكومات وليــات عّدة  �مل�شلمني كذلك، بينما  فيها غر 
 20 �أوتار بر�دي�س، حيث ي�شّكل �مل�شلمون  تطبيقه. وقال م�شوؤولون يف ولية 
�ملحمولة  �لــهــو�تــف  عــرب  �لإنــرتنــت  خدمتي  عّلقو�  �إنــهــم  �ل�شكان،  مــن  باملئة 
و�لر�شائل �لن�شية )�إ�س �إم �إ�س( يف 21 من مناطق �لولية �لـ75 مبا يف ذلك 
عا�شمتها لكناو. وعادت خدمات �لإنرتنت عرب �لهو�تف �ملحمولة يف مناطق 
�لر�ئد  �أنــه  �إىل  نا�شطون  ي�شر  بلد  �أ�شبوع من قطعها يف  بعد  �لث�ثاء  عــدة 
�ل�شهر  ��شتخد�م �لإنرتنت. و�شهدت �لولية حيث موقع تاج حمل  عاملًيا يف 
مو�جهات و��شعة �لنطاق بعد �ش�ة �جلمعة �لأ�شبوع �ملا�شي بني متظاهرين 
معظمهم  حينها،  ا  �شخ�شً  19 وقتل  �ل�شرطة.  وعنا�شر  م�شلمون  معظمهم 
مبدينة  تد�فع  يف  حتفه  �لعمر  من  �لثامنة  يف  طفل  لقي  بينما  بالر�شا�س، 

فار�ن�شي �ملقّد�شة -- د�ئرة مودي �لنتخابية. وغذت �لأ�شاليب �لعنيفة لقمع 
�لحتجاجات �لغ�شب �إذ �ّتهم كثرون �ل�شلطات با�شتخد�م �لقوة ب�شكل تع�شفي 
�شد �ملعار�شني. و�نت�شر �جلمعة �آلف �لعنا�شر من �ل�شرطة �مل�شلحة يف �أحياء 

يهيمن عليها �مل�شلمون يف مناطق عّدة قبيل �ش�ة �جلمعة.
وكانت �لتظاهر�ت �لتي خرجت يف �لولية �لتي يتوىل رئا�شة حكومتها ر�هب 
�لتي  �لأكـــرب  بــني  جاناتا”،  “بهار�تيا  �ليميني  مـــودي  حــزب  مــن  هندو�شي 

ت�شهدها �ملنطقة منذ عقود.
 5000 �أكــرث من  �ألــف �شخ�س وو�شعت  �أكــرث من  �لــوليــة  و�عتقلت �شرطة 
تقارير  بح�شب  عــاًمــا،   16 بعمر  بع�شهم  �لحتياطي،  �حلجز  قيد  �آخــريــن 
�لتي حلقت  �لأ�شر�ر  تعوي�س عن  بدفع  �شخ�س  مئتي  نحو  و�أُمــر  �إع�مية. 
بالأم�ك �لعامة خ�ل �لتظاهر�ت، بينما مت تهديدهم مب�شادرة �أم�كهم يف 
حال �متنعو� عن ذلك. و�شّجلت �ل�شلطات هويات �أكرث من مئة �شخ�س على 

•• لكناو-اأ ف ب

و��شعة من  �أجــز�ء  �أم�س يف  �ملحمولة  �لهو�تف  �لإنــرتنــت عرب  توقفت خدمة 
�آلف عنا�شر  ن�شر  �لهند، حيث مت  �كتظاًظا يف  �لأكــرث  بر�دي�س  �أوتــار  وليــة 
من  جديدة  موجة  ملو�جهة  �ل�شلطات  ت�شتعد  بينما  �ل�شغب  مكافحة  �شرطة 

ا للم�شلمني. �لحتجاجات على خلفية قانون للجن�شية �عُترب مناه�شً
ا خ�ل �أ�شبوعني من �لتظاهر�ت �لتي تخللتها �أعمال عنف  وقتل 27 �شخ�شً
ناريندر� مودي جتني�س  �لهندي  �لــوزر�ء  رئي�س  �شّهلت حكومة  بعدما  �أحياًنا 
غر �مل�شلمني من ث�ث دول. و�أثارت �خلطوة �لتي تر�فقت مع عملية ت�شجيل 
حقوق  ومكتب  و��شنطن  يف  ذلــك  يف  مبا  �ملخاوف  للجدل  مثرة  للمو�طنني 
�لذين  للم�شلمني  تهمي�ًشا  �عــُتــرب  مــا  حيال  �ملتحدة  لــ�أمم  �لتابع  �لإنــ�ــشــان 

ي�شّكلون 14 باملئة من �شكان �لهند �لبالغ عددهم 1،3 مليار�ت.
و�لأحد، قال مودي �لذي يو�جه �أكرب حتٍد منذ و�شل �إىل �ل�شلطة �شنة 2014 
�إنه ل يوجد �أي د�ٍع ليخاف �مل�شلمون �لذين يعد “�أجد�دهم �أبناء �لوطن �لأم 
ل�أقليات  مــ�ذ�ً  ويوفر  �إن�شانية  خطوة  �ملو�طنة  قانون  �أن  و�أ�ــشــاف  �لهند«. 

خلفية من�شور�ت يف و�شائل �لتو��شل �لجتماعي �عتربتها مرفو�شة �أو م�شللة، 
يف وقت مت �لإب�غ عن ع�شر�ت �آلف �ملن�شور�ت على تويرت وفي�شبوك وغرها 
من �ملن�شات. وعلى �شعيد مت�شل، �أفادت �شائحة نروجية �جلمعة �أن �ل�شلطات 
�لهندية �أمرتها مبغادرة �لب�د بعدما �شاركت يف �لحتجاجات يف ولية كرل. 
وقالت يان-ميت يوهان�شن )71 عاًما( لفر�ن�س بر�س �إن �ل�شرطة �أكدت لها 

“�شفهًيا” �أنه باإمكانها �مل�شاركة يف �لتظاهر�ت �ل�شلمية.
لكنها �أ�شافت �أن “م�شوؤويل د�ئرة �لهجرة �لهندية قدمو� �إىل فندقي بالأم�س 
فندقي  �إىل  جديدة  مــرة  قدمو�  و�ليوم  نف�شًيا.  تعذيبي  ومت  معي  للتحقيق 
ليطلبو� مني مغادرة �لب�د و�إل �شيّتخذون �إجر�ء�ت قانونية بحقي و�شيقومون 
برتحيلي«. و�أكدت �أنها �شتتوجه �إىل دبي �جلمعة ومن ثم �إىل �ل�شويد. وذكرت 
جاكوب  يدعى  كذلك  �أملــاين  طالب  من  طلبت  �ل�شلطات  �أن  �إع�مية  تقارير 

ليندتهال مغادرة �لب�د بعدما �شارك بتظاهرة يف مدينة �شيناي.
و�أظهرت �شور على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي ما ذكرت �أنه �لطالب �لأملاين 
وهو يحمل لفتة كتب عليها “1933-1945 مّر ذلك علينا”، يف �إ�شارة �إىل 

تاريخ ب�ده �لنازي.

قيود على الإنرتنت يف الهند ا�ستباقا لحتجاجات 

لبنان اإىل م�ستوى جديد من الحتجاجات  ••بريوت-وكاالت:

�للبنانيني  �لنا�شطني  �أحـــد  كــتــب 
على ح�شابه يف موقع تويرت: “لن 
نــدفــع �ــشــر�ئــبــنــا وفــو�تــرنــا حتى 
تــــردو� لــنــا مــا �أخـــذمتـــوه مــنــا. لن 
�لأمر �لذي �عتربه زئيفي  ندفع”، 
“هاأرت�س”  �ــشــحــيــفــة  يف  بــارئــيــل 
�ملدنية  �لثورة  من  جديدة  مرحلة 
�أكتوبر  يف  ـــــد�أت  ب �لـــتـــي  لــبــنــان  يف 
�أطاحت  و�لــتــي  �لأول”،  “ت�شرين 
�شعد  �لـــــــوزر�ء  رئــيــ�ــس  �لآن  حــتــى 
�حلريري، �لذي ��شتقال �شهرذ�ك. 
مي�شال  �للبناين  �لرئي�س  و�خــتــار 
ليخلف  ديـــــــــــاب  حـــــ�ـــــشـــــان  عـــــــــون 
لي�س  �لآن  حتى  ولكن  �حلــريــري. 
و��شحاً كم يحتاج دياب من �لوقت 
باملو�فقة؟  لت�شكيل حكومة حتظى 
وهــــي عــمــلــيــة كـــانـــت تــ�ــشــتــغــرق يف 
�أ�ــشــهــر�ً قبل �لتــفــاق على  �ملــا�ــشــي 

توزيع �حلقائب. 

االمتناع عن �صداد الفواتري
لــكــن �لأ�ــشــخــا�ــس �لــذيــن هــم ور�ء 

لي�شو�  �لــ�ــشــر�ئــب  على  �لحــتــجــاج 
مكتويف  لــــلــــوقــــوف  مـــ�ـــشـــتـــعـــديـــن 
�إنهم  بــ�ــشــرب.  �لأيـــــدي و�لنــتــظــار 
�لتوقف  �إىل  �لــلــبــنــانــيــني  يـــدعـــون 
عــن دفــع فــو�تــر �لــكــهــربــاء و�ملياه 
و�لغر�مات  �لــبــلــديــة  و�لــ�ــشــر�ئــب 
وحتى �شد�د �لقرو�س من �لبنوك.  
�إىل  تــويــرت  على  تــغــريــد�ت  وت�شر 
حكومة  هــنــاك  تــكــون  “حتى  ــــه  �أن
�إد�رة �ملال �لعام  نثق بها وت�شتطيع 
بــ�ــشــكــل �ــشــحــيــح، لـــن يـــدفـــع �أحـــد 
�لنا�شطون  ويــذكــر  �لــ�ــشــر�ئــب«.  
باأن �شركة �لكهرباء ل تقطع �لتيار 
قبل �أن ترت�كم ث�ثة فو�تر غر 
مــدفــوعــة، ويــ�ــشــتــغــرق �لأمــــر وقتاً 
قــبــل حتــويــل �ملــتــخــلــفــني عـــن دفع 
�لتح�شيل.  د�ئــــرة  �إىل  �لــقــرو�ــس 
�لــتــخــلــف عن  تــ�ــشــكــل عــقــوبــة  ول 
 3 تعادل  �أي�شاً، وهي  ر�دعــاً  �لدفع 
قيمة  كانت  مهما  تقريباً  دولر�ت 
�أي�شاً  يف�شر  وهــذ�  �ملــرت�كــم.  �ملبلغ 

تعترب  �لتي  لبنان  كهرباء  مر�كمة 
رمز�ً للهدر و�لإد�رة �ل�شيئة، ديوناً 
�شركة  ولــيــ�ــشــت  دولر.  مبــلــيــاري 
�لــكــهــربــاء �ملــ�ــشــوؤولــة عــن جـــزء من 
�للبنانية،  للحكومة  �لــعــام  �لــديــن 
�لقطاع �لوحيد �لفا�شل يف حت�شيل 
�مل�شاكل  مــــن  �إنــــــه  �إذ  �لــــفــــو�تــــر، 

�ملت�شخمة  �لـــــرو�تـــــب  �لأخـــــــــرى، 
و�ــشــرقــة �لــكــهــربــاء و�لفــتــقــار �إىل 
�لـــ�ـــشـــيـــانـــة ووجـــــــود مـــعـــامـــل غر 

موثوق بها. 

�صركة الكهرباء هدف للمتظاهرين
ولحـــــــظ �لـــكـــاتـــب �أنـــــــه مــــن غر 

�مل�شتغرب �أن تكون �شركة �لكهرباء، 
�أخـــرى، هدفاً  �أي �شركة  �أكــرث مــن 
عــــام تدفع  لــلــمــتــظــاهــريــن. وكــــل 
ون�شف  مليار  �للبنانية  �حلكومة 
مليار دولر لل�شركة من �أجل �شر�ء 

�لفيول �لذي حتتاج �إليه.
كــبــر�ً من  وهـــذ� مــا ي�شكل جــــزء�ً 

عجز �ملو�زنة. 
و��شتناد�ً �إىل تقرير ل�شندوق �لنقد 
�لدويل عام 2016، فاإن �حلكومة 
دفــعــت لــ�ــشــركــة كــهــربــاء لــبــنــان ما 
�لدين  مـــن  �ملـــئـــة  يف   40 يــــــو�زي 
150 يف �ملئة من  �لعام، �لذي بلغ 

�إجمايل �لناجت �لقومي للبلد. 
وهــذه �لأرقــام تكفي لإعطاء فكرة 
عـــن �لــتــحــدي �لــــذي تــو�جــهــه �أي 

حكومة لبنانية.
�متناع  �لو��شح �شبب  �أنه من   كما 
�لأ�ــشــخــا�ــس �لـــذيـــن يــلــجــاأون �إىل 
�ملـــولـــد�ت  �أو  �لـــكـــهـــربـــاء  قــر�ــشــنــة 
�إىل  فو�ترهم  دفــع  عــن  �خلا�شة، 

�ــشــركــة فــا�ــشــلــة عــجــزت عــن تزويد 
لبنان بالكهرباء منذ 30 عاماً. 

اإقفال �صركات 
وبالإ�شافة �إىل �لأزمــات �ملزمنة يف 
لبنان، دفع لبنان ثمن ث�ثة �أ�شهر 
و�لحتجاجات.  �ل�شطر�بات  من 
�ملطاعم  مـــن  �ملـــئـــات  �أقــفــلــت  وقــــد 
ن�شبة  وتــــــدنــــــت  و�لــــــ�ــــــشــــــركــــــات. 
30 يف  �إىل  �حلــجــوز�ت يف �لفنادق 
�ملــئــة. وعــمــدت بع�س �لــفــنــادق �إىل 
بــالــكــامــل و�شرف  �أجــنــحــة  �إقـــفـــال 

�لعمال.
 ومنعت م�شانع حتتاج �إىل دولر�ت 
�ملـــو�د �خلــام مــن �خلارج  ل�شتر�د 

من �لقيام بتحوي�ت.
�ملو�طنني  �مــــكــــان  يف  يـــعـــد  ومل   
تخلو  بينما  ود�ئعهم  �إىل  �لو�شول 
�أي  مــن  �لآلــيــة  �ل�شر�فة  ماكينات 
دولر.  ولي�س يف مقدور �حلكومة 
�لتي يوؤلفهـــــــا ح�شـــــان ديـاب �إيجاد 
ول  �ملــعــ�ــشــ�ت.  هــــذه  لكل  حــلــول 
يبدو �أن �لأمــــور �شتتح�شن يف وقت 

قريب.
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عربي ودويل

، ين�شاأ  �لوطني  �لوفاق  “حتت رعاية حكومة  �أجمع«. وتابع:  �لعامل 
�إرهابي حقيقي يف �لب�د ويظهر �ملقاتلون ع�نية يف �لقو�عد  كيان 
يف  هناك  وجتــري  غربيني  مــدربــني  قبل  مــن  ويــتــدربــون  �لع�شكرية 
و�ختطاف  قتل  جر�ئم  �حلكومة  هــذه  عليها  ت�شيطر  �لتي  �ملناطق 
للنا�س«. ويعتقد �ل�شيا�شي �لرو�شي �أي�شاً �أنه يتعني على قادة �لعامل 
قر�ر�ت  �نتهاك  تتمثل  و�لتي  تركيا،  لأفــعــال  قانوين  تقييم  تقدمي 
�لع�شكري  �لدعم  تقدمي  على  �تفقو�  �لأتـــر�ك  �أن  �إذ  �ملتحدة،  �لأمم 

لتلك �حلكومة يف طر�بل�س.
�لــوطــنــي مرتبطة  �لـــوفـــاق  �أطـــــر�ف يف حــكــومــة  �أن  �أيـــونـــوف  وذكــــر 
�لإرهابية،  �جلــمــاعــات  مــن  وغرهما  و�لــقــاعــدة  بد�ع�س  بتنظيمي 

وجميعها موجودة حالياً يف طر�بل�س.

•• عوا�سم-وكاالت:

حث �خلبر بال�شوؤون �لدولية لدى حركة “رو�شيا �لقوية” �ألك�شندر 
�لـــدويل على عــدم �لعرت�ف  �ملجتمع  بــاحلــركــة  �لــقــيــادي  �يــونــوف، 
“�ملر�شد  نقلته  ت�شريح  ويف  طر�بل�س.  يف  �لوفاق  حكومة  ب�شرعية 
باأن  �أن يعرتف  “يجب على �ملجتمع �لــدويل  قال �بونوف:  �لليبي” 
باأنها  �شر�ج  فايز  بقيادة  �لليبية  �لوطني  �لوفاق  بحكومة  ي�شمى  ما 
حكومة غر �شرعية«. و�أ�شاف �ل�شيا�شي �لرو�شي �أن حكومة �لوفاق 
 : و�أ�شاف  د�شتورية  غر  حكومة  هي  �ل�شر�ج  ير�أ�شها  �لتي  �لوطني 
كما  �لــر�ديــكــايل،  و�لإ�ــشــ�م  و�لإرهـــاب  �ملت�شددين  �أن�شار  “�إنهم من 
على  بل  �لليبي،  �ل�شعب  على  فقط  لي�س  خطر�ً  ي�شكلون  هــوؤلء  �أن 

حتديد �أطر �لع�قة بني �لحتاد �لأوروبي ولندن بعد 
�لثاين-يناير  كانون   31 يف  �ملرتقب  �لأخـــرة  خــروج 

�ملقبل من �لتكتل.
وقالت فون دير ليني “ل يتعلق �لأمر فقط بالتفاو�س 
�إذ ثمة ملفات عدة �أخرى.  حول �تفاق للتبادل �حلر، 
�لت�شاوؤل  �جلهتني،  مــن  علينا،  يتوجب  �أّنـــه  يل  يبدو 
�إمتام كل هذه �ملفاو�شات  �إذ� كان بالإمكان  جديا عما 

يف هذ� �لوقت �ل�شيق«.
�أن نقّيم  باأّنه �شيكون منطقيا  “�لعتقاد  و�أعربت عن 
يف منت�شف �لعام ما �إذ� كنا بحاجة �إىل متديد �ملرحلة 

�لنتقالية«.

•• باري�س-اأ ف ب

دير  فون  �أور�شول  �لأوروبية  �ملفو�شية  رئي�شة  �أعربت 
ليني عن “�لقلق �لبالغ” �إز�ء �إمكانية �إمتام مفاو�شات 
�لأوروبــــي بحلول  �ملتحدة مــن �لحتـــاد  �ململكة  خــروج 
نهاية 2020، وذلك يف مقابلة �شحافية ن�شرت �أم�س 
. وقالت فون دير ليني �لتي ت�شلمت مهامها على ر�أ�س 
�ملفو�شية �لأوروبية يف بد�ية كانون �لأول-دي�شمرب، يف 
حديث �إىل �شحيفة “ليزيكو” �لفرن�شية �لقت�شادية 

“�أنا قلقة للغاية �إز�ء �لوقت �ل�شيق �لذي بحوزتنا«.
�لأوروبــيــة �جلديدة مهمة  �ملفو�شية  عاتق  وتقع على 

»رو�سيا القوية«: حكومة الوفاق كيان اإرهابي حقيقي املفو�سية الأوروبية قلقة من �سيق الوقت ل� »بريك�ست«  

••وا�سنطن-وكاالت

كيف  كينيز  ليفنت  �ل�شحايف  ذكر 
�إىل  �لأتــــــر�ك  ــوؤولــون  �ملــ�ــش ي�شعى 
�لقتايل  للتعاقد  �شركة  تاأ�شي�س 
من �أجل تدريب �جلنود �لأجانب.

�لأبرز  �مل�شاعد  �أعلنه  ما  هذ�  كان 
لــلــرئــيــ�ــس �لــــرتكــــي رجـــــب طيب 
�أردوغان �لذي قال مر�ت عدة هذ� 
�إر�شال  بـــ�ده  بــاإمــكــان  �إن  �ل�شهر 
مقاتلني متعاقدين �إىل ليبيا كما 
�لرو�شية.  فاغرن  جمموعة  فعلت 
و�أعـــــاد �أردوغــــــان �لــفــ�ــشــل يف هذه 
�لع�شكري  �لتــفــاق  �إىل  �لإمكانية 
�لـــذي وقــعــتــه تــركــيــا مـــع  حكومة 
نوفمرب  �أو�خـــــر  ليبيا  يف  �لـــوفـــاق 

)ت�شرين �لثاين( �ملا�شي.

املرتزقة نافعون
“نورديك  مــوقــع  يف  كينيز  وذكـــر 
�مل�شت�شارين  كبر  �أّن  مونيتور” 
تانريفردي  عــدنــان  �لــعــ�ــشــكــريــني 
جمموعة  �أ�ـــشـــا�ـــشـــاً  ميــلــك  ـــــذي  �ل
�ــــشــــاد�ت �لأمـــنـــيـــة �خلـــا�ـــشـــة دعم 
�ملرتزقة  مــن  �شركة  �إنــ�ــشــاء  فــكــرة 
ل  وف�شّ �خلــارج  يف  يعملون  �لذين 
خا�س  جي�س  هكذ�  ت�شكيل  كيفية 
�إندبندنت  مــوقــع  �إىل  حــديــث  يف 
�ــشــاد�ت هي  �أن  يعتقد كرث  تركيا. 
بــحــكــم �لأمــــــر �لــــو�قــــع قــــوة �شبه 
ع�شكرية مو�لية لأردوغــان. وقال 
تانريفردي: “متاماً، حتتاج تركيا 

ب�كووتر  مثل  خا�شة  �شركة  �إىل 
�أنها  �إىل  مـــ�ـــشـــر�ً  فاغرن”  �أو 
�ل�شيا�شة  يف  جــديــدة  �أد�ة  �شتكون 

�خلارجية.
باإمكان  �أن  تـــانـــريـــفـــردي  �دعــــــى 
تــركــيــا �إر�ـــشـــال قــــو�ت �إىل �خلـــارج 
�ملرور  دون  مــن  �شركة  هــكــذ�  عــرب 
�لقوة  �أن  �آلية دولية. و�عتقد  باأي 
�شتكون  �خلا�س  للجي�س  �لقتالية 
جنود  مــن  �شتت�شكل  لأنــهــا  بــــارزة 
ب�شرط  خــــربة  ذوي  مــتــقــاعــديــن 
م�شيفاً  ناجحة،  بقيادة  تتمتع  �أن 
�جلي�س  �ــشــيــوؤمــنــهــا  �لأ�ــشــلــحــة  �أن 
�ملرتزقة  �إر�شال  �أن  ور�أى  �لرتكي. 
�لناحية  مـــن  نـــافـــع  �خلــــــارج  �إىل 
عـــن ن�شر  �لقـــتـــ�ـــشـــاديـــة، عـــو�ـــشـــاً 
�لـــقـــو�ت و�لــ�ــشــبــاط مـــن �جلي�س 

�لرتكي. 

مراوغة ونقل متطرفني
و�ل�شفر  �لـــرتكـــي  �لـــنـــائـــب  قــــال 
�ل�شابق �إىل �إيطاليا �أيدين عدنان 
دي�شمرب �حلايل   21 �شيزجني يف 
خ�ل نقا�س حول �لتفاق �لدفاعي 
�إن بنود �لتفاق  بني تركيا وليبيا 
�لقانون  لتخطي  م�شممة  كــانــت 
�إىل  �لـــقـــو�ت  �إر�ـــشـــال  �لـــذي ينظم 
�أن يف �لتفاق  �خلــارج. و�أ�ــشــار �إىل 
��ــشــتــخــد�م عبار�ت  عــرب  مـــر�وغـــة 
و  و�لدفاع”  �لأمـــــن  “منظمات 
دفاعية”  منظمات  من  “مدنيني 
�أمام  �ل�شاحة  لإخـــ�ء  جهد  وهــو 

جمموعة �شاد�ت. و�تهم �شيزجني 
حــكــومــة �أردوغــــــــان بــالــبــحــث عن 
�إدلب  مــن  متطرفني  لنقل  طــرق 

�إىل ليبيا. 

حماربة احللفاء يف الناتو
�آخـــر، وهــو �شفر  وحتـــدث م�شرع 
�شابق �إىل منظمة �لأمن و�لتعاون 
�أروز�ن عن  �أحمد كامل  �أوروبــا  يف 
ورد يف  ما  �لعبار�ت بني  �لفرق يف 
�لن�شخة �لرتكية من �لتفاق عن 
و�لإنكليزية.  �لرتكية  �لن�شختني 
نف�شها  �جلـــلـــ�ـــشـــة  خــــــ�ل  وقـــــــال 
تت�شمن  �لـــرتكـــيـــة  �لــنــ�ــشــخــة  �إن 
�أمنية”.  منظمات  مــن  “مدنيني 
�لن�س  �أن  �إىل  �لإ�ــشــارة  لكن متــت 
�لإنكليزي هو �لذي يحكم يف حال 

ت�شارب �لن�شو�س. 
يف هذ� �لوقت، رحب حزب �لوطن 
�لقومي �ملتطرف و�شريك �أردوغان 
�خلفي يف �لتحالف بفكرة تاأ�شي�س 
�شركة للمرتزقة لأن ذلك �شيمكن 
وكــالــة �شد  حــرب  �شن  مــن  تركيا 
دول يف حلف �شمال �لأطل�شي وهو 
�أمر �شيكون م�شتحيً� مع �جلي�س 

�لرتكي.

فربكة ذريعة للحرب
��ـــشـــمـــاعـــيـــل حـــقـــي بكني  يــعــتــقــد 
لد�ئرة  �لــ�ــشــابــق  �لــرئــيــ�ــس  وهــــو 
�ل�ــشــتــخــبــار�ت يف هــيــئــة �لأركـــــان 
�لعامة و�حلليف �ملقرب من رئي�س 

برينجيك  دوغــــو  �لــوطــن  حـــزب 
�أن هنالك �لعديد من �ملتقاعدين 
قو�ت  من  فيهم  مبن  �لع�شكريني 
�جلي�س  �إىل  �شين�شمون  خــا�ــشــة 

�خلا�س ويقاتلون من �أجل �ملال. 
وكــ�ــشــف بــكــني مــن دون قــ�ــشــد �أن 
�ل�شلطات �لرتكية ناق�شت تاأ�شي�س 
خا�شة  عـــ�ـــشـــكـــريـــة  �ـــشـــبـــه  وحـــــــدة 
وتفاو�س  �ملـــعـــلـــومـــات  �ــشــتــجــمــع 
�لأعد�ء وتختطف �أو ت�شكت �لنقاد 
�نــدلــعــت �حلرب  �ــشــوريــا حـــني  يف 
�لأهلية �شنة 2011. وذكر كينيز 
�شنة  �ــشــوتــي  ت�شجيل  تــ�ــشــرب  �أنـــه 
�ملحاكم  �إحــــــدى  �أكــــــدت   2013
فيه  �ُشمع  وقد  �لرتكية �شدقيته، 
�أتــــر�ك بارزين  �ــشــوت مــ�ــشــوؤولــني 
�لتدخل  �حــتــمــال  يناق�شون  وهـــم 
عملية مدبرة  على  بناء  �شوريا  يف 
من جهاز �ل�شتخبار�ت �لرتكي �أم 
�آي تي. وقال رئي�س �جلهاز هاكان 
كان  “�إذ�  �لــتــ�ــشــجــيــل:  يف  فـــيـــد�ن 
هنالك حاجة، �شاأر�شل �أربعة رجال 
�شاأجعلهم  “عندها”  �شوريا.  �إىل 
مورتر  قــذ�ئــف  ثمانية  يطلقون 
على �جلانب �لرتكي وخلق ذريعة 

للحرب«.

اأموال بت�صرف اأردوغان
خا�شاً  جي�شاً  حــالــيــاً  تركيا  تــديــر 
باجلي�س  يــعــرف  لــلــجــدل  مـــثـــر�ً 
�لوطني  �أو �جلي�س  �ل�شوري �حلر 
�حلكومية  �لوكالة  لكن  �ل�شوري، 

•• عوا�سم-وكاالت:

�إعــــ�م مو�لية  و�ــشــائــل  تــكــرث يف 
عن  �لتقارير  �لرتكية  للحكومة 
وريادة  جديدة،  تركية  غو��شات 
�ل�شعر،  زر�عــــة  تقنية  يف  تــركــيــة 
ليبيا  يف  �لو�شع  حيال  وهو�ج�س 

وك�شمر..
 ولكن نــادر�ً ما يرد ذكر �لهجوم 
�جلي�س  يــ�ــشــنــه  �لــــــذي  ـــع  �لـــو��ـــش
�لــ�ــشــوري �ــشــد حمــافــظــة �إدلــــب، 
مما قد ي�شفر عن هــروب مليون 
لجئ، وقد فَر فعلياً حو�يل 25 

�ألف �شخ�س. 
ويــــلــــفــــت �ـــشـــيـــث فــــر�نــــتــــزمــــان، 
�ل�شــــرق  مــنــتــدى  لــــدى  كـــاتـــب 
كانت  تــركــيــا  �أن  �إىل  �لأو�ــــشــــط، 
�لتي  �ل�شورية  للمعار�شة  حليفاً 
عام  منذ  �ل�شوري  �لنظام  حتارب 

 .2011
وقد عززت قدر�ت �جلي�س �لوطني 
�لــــ�ــــشــــوري، وهـــــو جمـــمـــوعـــة من 
تنظيمات �شورية معار�شة، جندت 
ونقلتهم  ودربتهم  �أفـــر�ده  �أنــقــرة 
�أر��شيها، كي يحاربو� قو�ت  عرب 
ذ�ت  �لدميقر�طية)ق�شد(  �شوريا 

�لغالبية �لكردية. 
عائ�ت  �إن  فــر�نــتــزمــان  ويــقــول 
�ل�شوريني  �ملـــتـــمـــرديـــن  هـــــــوؤلء 
�إدلــب، يف ظل  �ليوم يف  يق�شفون 
يف  ونق�س  قــار�ــس،  �شتوي  طق�س 

�ملحروقات. 
�لهرب،  يف  �ملنطقة  �ــشــكــان  وبــــد�أ 
ولكن مر�كز مر�قبة تركية، �أكرث 
�إدلب، ت�شاهد  من ع�شرة منها يف 

ما يجري، ول حترك �شاكناً.

اأهداف حقيقية
ويــــرى كــاتــب �ملـــقـــال �أن �أهــــد�ف 
�أنــــقــــرة �حلــقــيــقــيــة تــتــجــلــى من 
فـــيـــمـــا تطر  خــــــ�ل �ـــشـــمـــتـــهـــا، 
ماليزيا  �إىل  �لــرتكــيــة  �لـــقـــيـــادة 
وت�شتعد  �إ�ش�مية،  قمة  حل�شور 
ب�شاأن هجوم  رو�شيا  للتباحث مع 
عــ�ــشــكــري يف لــيــبــيــا، فــ�ــشــً� عن 
�لتح�شر للقاء ث�ثي جديد يف 

منطقة �لقوقاز.
�أنـــقـــرة ل متـــانـــع يف  �أن  ويـــبـــدو   
�ل�شورية  �حلـــكـــومـــة  ��ـــشـــتـــعـــادة 
�ل�شيطرة  رو�ــشــيــا  مــن  �ملــدعــومــة 
عــلــى �إدلــــــب.  كــمــا حتــتــاج تركيا 
رو�شيا  مـــع  جــيــدة  عـــ�قـــات  �إىل 
و�إيــــــر�ن لأ�ــشــبــاب �أخــــــرى، وهما 
�ل�شوري  �لنظام  تدعمان  �للتان 

يف هجومه على �إدلب. 
وحــ�ــشــب �لــكــاتــب، مل ميــثــل قط 
�ملـــتـــمـــردون �لـــ�ـــشـــوريـــون �أولـــويـــة 
بالن�شبة لرتكيا، بل ��شتخدمتهم 
وجندت  �أهد�فها،  خلدمة  تركيا 
وحــــــد�ت حماية  ملـــحـــاربـــة  �آلفـــــــاً 
�إدلــــــب عام  �لــــكــــردي يف  �لــ�ــشــعــب 
�أر�شلتهم  ثــــم  ومـــــن   ،2018
ملحاربة �لأكر�د قرب تل �أبي�س يف 
�أكتوبر” ت�شرين �لأول” 2019، 
يف ظل �ن�شحاب �لوليات �ملتحدة 
من �أجز�ء من �شمال �شوريا. كما 
�شوريني  متمردين  تركيا  نقلت 

للدولة،  �لعليا  و�مل�شالح  �لقومي 
و�جتماعية  �ــشــيــا�ــشــيــة  �أهــــــــد�ف 
��شتثنائية”  وخــدمــات  وثــقــافــيــة، 
�شنة  تــفــعــيــلــه  لــتــنــظــيــم مت  وفـــقـــاً 
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فر�س مربحة
بح�شب �ل�شحايف نف�شه، لن يكون 
خاطئاً �فرت��س �أن تاأ�شي�س جي�س 
فــر�ــشــاً مربحة  �ــشــيــوؤمــن  خــا�ــس 
�أردوغــان وحلقته �ل�شيقة،  لعائلة 
مبا �أن �أردوغان ي�شيطر على جميع 
�ملنخرطة  �حلــكــومــيــة  �لـــوكـــالت 
ميلك  �لأ�شلحة.  وتوفر  �إنتاج  يف 
�شهري  �أحـــد  بـــرقـــد�ر،  �شلجوك 
طائر�ت  ت�شّنع  �شركة  �أردوغـــــان، 
�لقو�ت  �إىل  �أر�ِشلت  ب� طيار وقد 

تــركــيــا. مت  �لليبية �ملــدعــومــة مــن 
لت�شنيع  �ــشــي  �أم  بـــي  �ــشــركــة  بــيــع 
�ملركبات �لع�شكرية بثمن منخف�س 
�إتهيم �شاجناك  �إىل رجل �لأعمال 
�لذي �أعلن ولءه لأردوغــان، فيما 
مت دفـــع ديــــون �لــ�ــشــركــة مـــن قبل 

د�فعي �ل�شر�ئب.

�صهولة التجنيد ودعم بوكو 
حرام

بــــر�ت �لـــبـــرق، �ــشــهــر �أردوغــــــان 
�لآخــر، هو وزيــر �خلز�نة. ك�شفت 
�آلف   2016 �ــشــنــة  ويــكــيــلــيــكــ�ــس 
�لبرق  �لإلكرتونية من  �لر�شائل 
�لنفط  بــتــهــريــب  رو�بـــطـــه  تــثــبــت 
مـــــرور�ً  تــركــيــا  �إىل  �لــــعــــر�ق  مـــن 
�لبكر  �أردوغــــــــــان  �بـــــن  بـــد�عـــ�ـــس. 

�ملقاتلني غر  �لــتــي متــول هـــوؤلء 
مــعــروفــة بــعــد. قـــال وزيـــر �لدفاع 
خلو�شي �آكار للنو�ب خ�ل نقا�س 
�إن وز�رتــه ل تدفع رو�تب  �ملو�زنة 
بالن�شبة  �لأمــر  وكذلك  �ملقاتلني. 

�إىل وز�رة �خلارجية. 
�لــــزيــــادة غر  �أن  خـــــرب�ء  يـــدعـــي 
جهاز  مــــــو�زنــــــة  يف  �لـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
�ل�شنو�ت  خــــ�ل  �ل�ـــشـــتـــخـــبـــار�ت 
تركيا  �أن  يعني  �ملــا�ــشــيــة  �لقليلة 
تــدعــم �جلــيــ�ــس �حلــــر بــــاأمــــو�ل ل 
وبت�شرف  �أثــــرهــــا.  تــقــفــي  ميــكــن 
�أردوغـــــــان حــــو�يل مــلــيــاري دولر 
 2020 �شنة  عــن  �شرية  كــاأمــو�ل 
�لــدولــة �لتي  �أجـــل حــاجــات  “من 
�لدفاعية  �خلــــدمــــات  تــتــ�ــشــمــن 
و�ل�ــشــتــخــبــار�ت �لــ�ــشــريــة، �لأمـــن 

�لــرو�ــشــيــة �أيــنــمــا تــ�ــشــاء يف �إدلـــب. 
�شبتمرب”  يف  وقع  �تفاق،  وق�شى 
تركيا  بــــني  �ملــــا�ــــشــــي،  �أيلول” 
�ل�شوري.  �لهجوم  بوقف  ورو�شيا 
ولــكــن �حلــكــومــة �لــ�ــشــوريــة تريد 

��شرتد�د �أجز�ء من �إدلب. 

�صيا�صات اأخرى
�إن �جلي�س  وكالة رويرتز  وتقول 
�لــ�ــشــوري ��ــشــتــوىل بــالــفــعــل على 
 500 قـــر�بـــة  و�أن  قـــريـــة،   20
�ألــف هــربــو� خــ�ل �لــعــام �حلايل 
�ألفاً   80 فيهم  مبن  �لقتال،  من 

هربو� �لأ�شبوع �ملا�شي.
�ل�شرق  �ــشــحــيــفــة  وتــــ�ــــشــــاءلــــت 
وو�شائل  �لــ�ــشــعــوديــة  �لأو�ــــشــــط 
�إعـــــــ�م �أخـــــــرى عـــمـــا يـــجـــري يف 
�إدلــب، و�إن كان يرتبط ب�شيا�شات 
تركيا �لأخرى يف �ملنطقة؛ ورمبا 

ب�شعيها لإر�شال قو�ت �إىل ليبيا. 
�إىل ذلــك، و�فــق �لربملان �لرتكي 
على �تفاق تعاون �أمني وع�شكري 
مــع حــكــومــة طــر�بــلــ�ــس يف ليبيا. 
على  �ل�شتحو�ذ  تركيا  تريد  كما 
تــنــقــيــب، ووقـــعـــت �شفقة  حــقــوق 
�ل�شعيفة،  �لليبية  �حلكومة  مع 
�أر�شلت  �لتي  �ليونان  �أغ�شب  ما 
و�خلليج  مــ�ــشــر  �إىل  مــ�ــشــوؤولــني 
وليبيا. كما �أر�شلت تركيا طائر�ت 
�إىل قرب�س وحتر�شت  دون طيار 

من مكان �إىل �آخر. ولكن عندما 
منازلهم  بــحــمــايــة  �لأمـــــر  تــعــلــق 
�لقليل  �شوى  تبد  مل  �ــشــوريــا،  يف 
مل�شاعدتهم.  �لهـــــتـــــمـــــام  مـــــن 
لجئني  لإعــــادة  تركيا  وتخطط 
قر�بة  منهم  ت�شت�شيف  �شوريني، 
كردية  مــنــاطــق  �إىل  مــ�يــني،   4
�لأكر�د  ويــرى  �شوريا.  �شمال  يف 

�أن مــا يــجــري عــبــارة عــن تغير 
دميوغر�يف.

اآخر معقل 
ـــــر�أي �لــكــاتــب، ل متــثــل �إدلـــب  وب
رغم  لــرتكــيــا،  بالن�شبة  �أولـــويـــة 
وجود مليون �شخ�س هناك، لأنها 
تد�ر جزئياً من هيئة حترير �ل�شام 

منها، �ش�شطر ما تبقى من تلك 
�لتنظيمات للهروب نحو عفرين 
�لرتكية.  لــلــهــيــمــنــة  و�خلـــ�ـــشـــوع 
و�شوف يعزز ذلك و�شعاً تخلو فيه 
من  �حلـــدود  مــن  قريبة  مناطق 
�شربات جوية تبعاً لتفاق تركي 
ذلك،  يحني  �أن  و�إىل  رو�ــشــي.   –
�لـــقـــو�ت �جلوية  �لـــيـــوم  تــقــ�ــشــف 

ومتمردة  متطرفة  وجمــمــوعــات 
�أخرى ل تخ�شع ل�شيطرة تركيا 
�لــفــعــلــيــة. وعــلــى خـــ�ف عفرين 
وجـــر�بـــلـــ�ـــس وتــــل �أبـــيـــ�ـــس، حيث 
عام  منذ  هجمات  تركيا  �أطلقت 
�إدلــب �آخر معقل  2016، تعترب 
�ل�شوريني.  لــلــمــتــمــرديــن  فــعــلــي 
جزء  ي�شقط  �أو  ت�شقط  وعــنــدمــا 

بــــور�ك رجـــل �أعــمــال ميــلــك عدد�ً 
كـــبـــر�ً مـــن �ــشــركــات �لــ�ــشــحــن مع 
و�بن  �إيلجان.  �شياء  �شقيقته  زوج 
منخرط  بــ�ل  �لأ�شغر  �أردوغــــان 
ومنظمات  تعليمية  نــ�ــشــاطــات  يف 
غر حكومية تروج �لآيديولوجيا 
�ل�شاعدة.  ل�أجيال  �لإ�ش�موية 
ور�أى �ل�شحايف �أن �جلي�س �خلا�س 
لن يجد �شعوبة يف جتنيد �ل�شبان 

من تلك �ملنظمات.
دعم  �ــشــر�ً  لي�س  �أنـــه  كينيز  وخــتــم 
ملجموعات  �أردوغــــــــــــان  حـــكـــومـــة 
�أيــ�ــشــاً. مت  �ــشــوريــا  م�شلحة خـــارج 
�أن  عــــن   2014 �ــشــنــة  �لـــكـــ�ـــشـــف 
�لرتكية  للخطوط  تابعة  طــائــرة 
بوكو  مت�شددي  �إىل  �أ�شلحة  نقلت 

حر�م يف نيجريا.

بــبــعــثــة عــلــمــيــة �إ�ـــشـــر�ئـــيـــلـــيـــة يف 
�لبحر. 

غايات
�لــكــاتــب، كــل ذلــك ي�شر  وح�شب 
�إىل �شعي تركيا للعب دور رئي�شي 
يف �لـــعـــامل، ولــكــن �لــتــطــور�ت يف 
وهي  غاياتها.  عــن  تلهيها  �إدلـــب 
مع  جتــاريــة  �شفقات  عقد  تــريــد 
وت�شعى  وماليزيا،  و�إيــــر�ن  قطر 
وبناء  �ملــتــو�ــشــط،  على  لل�شيطرة 
قــــو�عــــد يف قـــطـــر و�لـــ�ـــشـــومـــال 

ولرمبا يف ليبيا و�أبعد منها. 
خلفية  بــــو�بــــة  ـــوريـــا  �ـــش ومتــــثــــل 
ب�شقوط  �ل�شماح  ولــكــن  لرتكيا، 
جزء من �إدلب يف مقابل �لتو�شل 
رو�شيا  مــع  كــبــرة  �تــفــاقــات  �إىل 
جوي  ودفـــاع  نفط،  �أنابيب  حــول 
مبثابة  يــعــتــرب  لــيــبــيــا،  ـــاأن  وبـــ�ـــش
مقاي�شة مربحة بالن�شبة �إليها. 

بالن�شبة  �شيئة  �أنـــبـــاء  تــلــك  لــكــن 
�لــ�ــشــوريــني، ورمبا  لــلــمــتــمــرديــن 
على  قاي�شت  �أنــقــرة  �أن  يــدركــون 
بيوتهم يف �إدلب يف �شبيل �لتعاون 
مع مو�شكو. �إنهم يف �إدلب يعانون 
من نق�س يف �ملحروقات على بعد 
�حلدود  مــن  كــيــلــومــرت�ت  ب�شعة 
�أنــــقــــرة تبدي  ولـــكـــن  �لـــرتكـــيـــة، 
�أكرب بحقوق طاقة على  �هتماماً 
�لــكــيــلــومــرت�ت قريباً  بــعــد مــئــات 

من ليبيا.
وقــــد يــر�ــشــل �ملـــزيـــد مـــن هــــوؤلء 
ملحاربة  �لــ�ــشــوريــني  �ملــقــاتــلــتــني 
للقتال يف حروب  �أو  ق�شد،  قــو�ت 
�إدلب  و�شتو��شل  �أخـــرى.  تركية 

دفع ثمن �أح�م �أنقرة �لعاملية. 

اتهام اأردوغان بنقل متطرفني من اإدلب اإىل ليبيا

عائلة الرئي�س الرتكي توؤ�س�س جي�سًا من املرتزقة

يف ظل طق�س �صتوي قار�س ونق�س يف املحروقات

اإدلب تدفع ثمن اأحالم اأردوغان.. مليون لجئ حمتمل

اجلي�س الرتكي يق�سف قرى �سمال حمافظة الرقة
•• بريوت-وكاالت

�أم�س �جلمعة، ق�شفاً مدفعياً نفذته  وثق �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان، 
�لقو�ت �لرتكية و�لف�شائل �ملو�لية لها، ��شتهدف قرى �لعري�شة و�خلالدية 
خ�شائر  عن  معلومات  ورود  دون  �لرقة،  حمافظة  �شمال  عي�شى  عني  بريف 
 25 �إنـــه يف  �لإنــ�ــشــان،  �لــ�ــشــوري حلــقــوق  �ملر�شد  وقـــال  �لآن.    ب�شرية حتى 
على  �شاروخاً  �لدميقر�طية  �شوريا  قــو�ت  �أطلقت  �لأول”  دي�شمرب”كانون 
موقعاً للقو�ت �لرتكية يف حمور عني عي�شى بريف حمافظة �لرقة �ل�شمايل. 
�إط�ق  �أمــاكــن  ��شتهدف  مكثف  �ــشــاروخــي  بق�شف  �لرتكية  �لــقــو�ت  وردت 
�ل�شوري  �ملر�شد  و�أ�شار  ب�شرية.   ورود معلومات عن خ�شائر  دون  �ل�شاروخ، 
حماور  �شهدت  �لأول”  “كانون  دي�شمرب   18 يف  �أنــه  �إىل  �لإنــ�ــشــان  حلقوق 
و�لف�شائل  �لرتكية  �لقو�ت  بني  مكثفاً  ق�شفاً  �ل�شمايل  �لرقة  بريف  و�قعة 
�آخــر وجرت  �لدميقر�طية من جانب  �شوريا  وقــو�ت  لها من جانب  �ملو�لية 
على  تركزت  �ل�شاروخية،  �لقذ�ئف  وع�شر�ت  �لثقيلة  بالر�شا�شات  ��شتباكات 
حمور �شركر�ك وحماور �أخرى غرب عني عي�شى بريف �لرقة �ل�شمايل، دون 

معلومات حتى �للحظة عن خ�شائر ب�شرية يف �شفوف �لطرفني.

هونغ كونغ ت�ستعد ملزيد من ال�سطرابات بعد الكري�سما�س
•• هونغ كونغ -وكاالت

��ــشــتــعــدت هــونــغ كــونــغ ملــزيــد مـــن �ل�ــشــطــر�بــات يف �لــعــطــ�ت يف �أعقاب 
مظاهر�ت خ�ل �أعياد �ملي�د “�لكري�شما�س” �أدت �إىل وقوع ��شتباكات بني 
ل�أنباء،  “بلومربج”  �ملتظاهرين و�شرطة مكافحة �ل�شغب. وقالت وكالة 
“نيو  �أن تكون هناك جتمعات �ليوم يف مركز ت�شوق  “من �ملقرر  �إنه  �أم�س 
تاون ب�ز�” يف منطقة �شاتني ويف مطلع �لأ�شبوع يف منطقة “�شونغ �شوي” 

بالقرب من �حلدود �ل�شينية.
�ملقبل،  و�شيوؤدي ذلك �إىل جتمع حا�شد يف �لأول من يناير”كانون ثاين” 
�أكرب  مــن  بع�شاً  قــادت  �لتي  �لإن�شان”،  حلقوق  �ملدنية  “�جلبهة  تنظمه 
�لحتجاجات �ل�شلمية منذ بدء �ملظاهر�ت �شد �لهيمنة �ل�شينية على هونغ 
تنتظر ت�شريحاً من  تز�ل �جلبهة  �ملا�شي. ول  يونيو”حزير�ن”  كونغ يف 
�ل�شرطة. وكانت �شرطة هونغ كونغ قد �ألقت �لقب�س على 4 �أ�شخا�س على 
��شتمرت فيه �لحتجاجات خ�ل عطلة  �لأقــل، �خلمي�س، يف �لوقت �لذي 
�أعياد �ملي�د يف تعطيل مر�كز �لت�شوق، مما �أدى �إىل ��شتباك قو�ت �ل�شرطة 

مع �ملتظاهرين.

تاأتي من �ملنطقة. و�شّكلت �لوليات �ملتحدة حتالفا بحريا حلماية �ل�شفن 
يف �ملنطقة �لتي تعد غاية يف �لأهمية بالن�شبة لإمد�د�ت �لنفط �لعاملية.

�لغرب  يف  �ملتحدة  للوليات  �لأبــرز  �ل�شريكتني  و�أ�شرت�ليا  بريطانيا  وتعد 
�للتني و�فقتا على �إر�شال �شفن حربية ملر�فقة �ل�شفن �لتجارية يف �خلليج.

ورف�شت معظم �لدول �لأوروبية �مل�شاركة خ�شية تقوي�س ذلك جلهود �إنقاذ 
�لتفاق �لنووي �ملربم مع �إير�ن ل �شيما بعد �ن�شحاب �لوليات �ملتحدة منه 

�لعام �ملا�شي.
و�أفاد متحدث با�شم وز�رة �لدفاع لفر�ن�س بر�س �أن �أن�شطة �حلر��شة �ليابانية 
لن تتم يف م�شيق هرمز، �لذي مير عربه �جلزء �لأكرب من �إمد�د�ت �لنفط 

�لعاملية وحيث ُيجري �لتحالف �لذي تقوده و��شنطن عملياته.
و�أو�شح �أن “قو�ت �لدفاع عن �لنف�س” �شتنت�شر يف خليج عمان وبحر �لعرب 

وخليج عدن.
ويّن�س د�شتور �ليابان �لذي و�شع يف �أعقاب �حلرب �لعاملية �لثانية �أن على 
�أن تقت�شر ب�شكل حازم على �لدفاع عن �لنف�س،  �أن�شطة طوكيو �لع�شكرية 

لكن رئي�س �لوزر�ء �شينزو �آبي �شعى على مدى �شنو�ت لتعديله.

اليابان تن�سر �سفينة ع�سكرية وطائرتني يف ال�سرق الأو�سط 
•• طوكيو-اأ ف ب

ع�شكرية  �شفينة  �شرت�شل  طــوكــيــو  �أن  �أمــ�ــس  �لــيــابــانــيــة  �حلــكــومــة  �أعــلــنــت 
ولكن من  �لأو�شط،  �ل�شرق  �ملائية يف  �ملمر�ت  ��شتط�ع حلماية  وطائرتي 

دون �أن تن�شم �إىل حتالف تقوده �لوليات �ملتحدة يف �ملنطقة.
نفطيتني  من�شاأتني  �لــعــام  هــذ�  ��شتهدفت  هجمات  بعد  �خلــطــوة  وتــاأتــي 

�شعوديتني وناق�ت نفط يف �خلليج، �إحد�هن يابانية.
بتنفيذ  �إيـــر�ن  �ل�شعودية  جانب  �إىل  عــدة  غربية  ودول  و��شنطن  و�تهمت 

�لهجمات.
�إن  لل�شحافيني  �شوغا  يو�شهيد  �حلكومة�ليابانية  با�شم  �ملتحدث  وقــال 
�إ�شافة  ��شتخبار�تية  باأن�شطة  للقيام  �ملنطقة  �إىل  �شرت�شل مدمرة  طوكيو 

�إىل طائرتني من طر�ز “بي3�شي«.
و�أفاد �شوغا �أن �خلطوة تعّد “�إجر�ء خا�شا باليابان يهدف لإح�ل �ل�ش�م 
و�ل�شتقر�ر يف �ل�شرق �لأو�شط �إ�شافة �إىل �شمان �ش�مة �ل�شفن �ملرتبطة 
�خلام  �لنفط  من  بــ�ده  و�رد�ت  من  باملئة   90 �أن  �إىل  م�شر�ً  باليابان”، 
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�أّن  و�أكــــرثهــــا نـــفـــوذ� -�ـــشـــدد عــلــى 
حتتل  �ن  يــجــب  �لــبــ�د  “م�شلحة 
�لتون�شية  �خلــارجــيــة  �ل�شيا�شة  يف 
�ملحّل �لأرفع مع �حرت�م حّق �لأخّوة 
مبديا  ليبيا”،  لل�شقيقة  و�جلـــرة 
�لأحــــــ�ف  يف  “�لتوّرط  رفـــ�ـــشـــه 
�لــــدولــــيــــة �ملـــ�ـــشـــبـــوهـــة مـــهـــمـــا كـــان 

غطاوؤها«.
   و�هاب �حتاد �ل�شغل بـ “�ل�شلطات 
جميعا لرفع حالة �ليقظة و�حلذر، 
تون�س ممّر�  دون حتويل  للحيلولة 
نحو  للدو�ع�س  ومــعــرب�  ل�أ�شلحة 
عن  مــعــرّب�  لهم”،  مـــ�ذ�  �أو  ليبيا 
ثــقــتــه �لــتــامــة يف �جلــيــ�ــس و�لأمــــن 
تون�س  تـــــر�ب  �لــوطــنــيــني حلــمــايــة 

و�شيادتها.

نفي وتكذيب
بالإع�م  �ملــكــلــفــة  �أن  �إىل  يــ�ــشــار      
ر�شيدة  �لــتــونــ�ــشــيــة،  �لـــرئـــا�ـــشـــة  يف 
تن�شم لأي  “مل  �إن ب�دها  �لنيفر، 
وزيـــر  ذكـــــره  ملـــا  خـــ�فـــا  حتالف”، 
�لد�خلية يف حكومة �لوفاق �لليبية، 

فتحي با�شاغا.
و�أكدت �لنيفر، �أن “تون�س متم�شكة 
بحيادها يف �مللف �لليبي، على نف�س 
�مل�شافة من خمتلف �لأطــر�ف، ومل 

تن�شم لأي حتالف”«.
   وكــان با�شاغا قــال يف وقــت �شابق 
�إن حكومة �لوفاق “�شتكون يف حلف 
و�جلز�ئر،  وتون�س  تركيا  مع  و�حد 
و��شتقر�رنا  �شعوبنا  �شيخدم  وهــذ� 

�لأمني«.
با�شاغا  تـــ�ـــشـــريـــحـــات  وجــــــــاءت     
بالعا�شمة  �شحفي  مــوؤمتــر  خــ�ل 
�لــتــونــ�ــشــيــة، وتـــز�مـــنـــا مـــع جتديد 
�أنــقــرة لإر�شال  ��ــشــتــعــد�د  �أردوغـــــان 
قو�ت �إىل ليبيا �إن تلقت طلبا بذلك 

من حكومة �لوفاق.
�نـــه مبا�شرة  �أيــ�ــشــا، �ىل  ويــ�ــشــار     
تون�س،  �ىل  �ردوغـــــــان  زيــــــارة  بــعــد 
حــكــومــة فــايــز �لــ�ــشــر�ج ر�ــشــمــيــا من 
وبريا  جــويــا  ع�شكريا  دعــمــا  تــركــيــا 
�لوطني  �جلي�س  ملو�جهة  وبحريا، 
ع�شكرية  عملية  ي�شن  �لذي  �لليبي 
�مليلي�شيات  من  طر�بل�س  ل�شتعادة 

�مل�شلحة.
�لــرئــيــ�ــس �لـــرتكـــي رجب     وكـــــان 
�أن  �أ�ـــشـــار �إىل  �أردوغـــــــان، قــد  طــيــب 
تفوي�س  على  �شتتح�شل  حكومته 
من �لربملان لإر�شال جنود �إىل ليبيا 
يناير  مطلع  �لــوفــاق  لــدعــوة  تلبية 

�ملقبل.

   مو�شحة �نه “�إذ� كان �شدر موقٌف 
َعَك�َس هذ� من تون�س �أو من خارجها 
فهو ل ُيْلزُم �إّل من �شّرح به وحدُه” 
ت�شريح  �ىل  �ــشــمــنــيــة  �إ�ـــــشـــــارة  يف 
“قررنا  �لــــذي قـــال فــيــه  �أردوغــــــان 
مــع تــونــ�ــس �إقــامــة تــعــاون مــن �أجل 
للحكومة  �ل�شيا�شي  �لدعم  تقدمي 
وهاجم �لبيان  �ل�شرعية يف ليبيا”. 
عليهم  يبخل  ومل  �لزيارة  منتقدي 
بنعوت �لتاآمر و�لتخوين و�لت�شليل 

و�لت�شويه.
�إثــر موجة     ويــاأتــي بــ�غ �لرئا�شة 
�لنــتــقــاد�ت و�لتــهــامــات �لتي كانت 
عــر�ــشــة لــهــا بــ�ــشــبــب تــكــتــمــهــا على 
�لرتكي رجب طيب  �لرئي�س  زيــارة 
�أردوغـــــان قــبــل و�ــشــولــه �ىل تون�س 
مبـــا �أثــــــار �ــشــكــوكــا لــــدى �لحـــــز�ب 
كانت  �إذ�  عما  �لوطنية  و�ملنظمات 
�ختارت  �لتون�شية  �لديبلوما�شية 
�ملحور  جانب  �ىل  تون�س  ��شطفاف 
�لقائم  �لــنــز�ع  يف  �لقطري  �لرتكي 

باجلارة �جلنوبية ليبيا.
   ور�أى �جلامعي و�ملحلل �ل�شيا�شي 
على  تعليقه  يف  �خلــلــفــاوي  خمــتــار 
يقوله  “ما  �ن  �لــرئــا�ــشــي  �لــبــيــان 
�ملق�شود  �أّن  �لبيان  ويوؤّكده  �لّل�شان 
باتهاماته هو كّل من قال ل بّد من 
�لر�شمي  �لتون�شي  �ملوقف  تو�شيح 
قال  مــن  وكــّل  �لليبية،  �مل�شاألة  مــن 
وكّل  ليبيا،  يف  جنبي  �لأ للتدّخل  ل 
من قال ل ل�شطفاف تون�س خلف 
�أح�ف دولية ل تر�َعي فيها �أولوية 
�لوطنّية، وكل من قال ل  �مل�شلحة 
و�شيادتنا  �لوطني  تر�بنا  ل�شتباحة 

�لوطنّية...«.
   و�عترب �ملحلل �ن “حالة �لتوّحد 
�ل�شيا�شّي �لتي تتعّمق يوما بعد يوم 
�ملحيطني  يف قرطاج، ويعمل بع�س 
تو�شك  ��شتد�متها  على  بالرئي�س 
�لعمى  مـــن  حـــالـــة  �إىل  تــ�ــشــر  �أن 
�لن�شيحة  فيها  ت�شتبه  �ل�شيا�شّي 
بالهجاء،  �لنقد  وي�شتبه  بالوقيعة، 

و�حلر�س بالهذيان«.
   و�أ�شار م�حظون �خرون، �ىل �ن 
�ثارته  �لذي  للجدل  �لرئي�س  عودة 
�ت�شم بلهجة مت�شنجة، و�ن  �لزيارة 
�لت�شاوؤلت  عــلــى  يـــرد  مل  “�شعّيد 
�حلارقة حول زيارة �ردوغان لتون�س 
وخــلــفــيــاتــهــا، وعـــلـــى �ملــــخــــاوف من 
مو�فقة تون�س على تدخل ع�شكري 
يف ليبيا و�عترب �شعيد تلك �ملخاوف 
�لزيارة  طــالــت  �لــتــي  و�لنـــتـــقـــاد�ت 
�ل�شحفية  �لــــنــــدوة  يف  و�رتـــبـــاكـــه 
وقبوله �لطريقة �مل�شتفزة لأردوغان 
وت�شرفه كاأنه �شاحب د�ر، �فرت�ء�ت 
وكذبا متهرًبا من حتمل م�شوؤولية 
خطاأ دبلوما�شي ج�شيم قد تكون له 

تد�عيات وخيمة على تون�س«.
�لأحــــــــــز�ب  و��ــــشــــلــــت  �لأثـــــــنـــــــاء  يف 
�جلماهرية  و�ملنظمات  �ل�شيا�شية 
�إعــــــــ�ن مـــو�قـــفـــهـــا مــــن تــــطــــور�ت 
�لليبي  �ملــلــف  بخ�شو�س  �لأو�ـــشـــاع 

وع�قة تون�س به.

املطلوب موقف وا�صح
   �عتربت رئي�شة �حلزب �لد�شتوري 
�جلمعة،  �أمــ�ــس  مو�شي  عبر  �حلــر 
�لزيارة غر �ملعلنة للرئي�س �لرتكي 
تون�س  �ىل  �أردوغـــــــان  طــيــب  رجـــب 
“م�شاألة خطرة ومت�س من �لأمن 
مطالبة  للتون�شيني”  �لـــقـــومـــي 
بـ  �شعّيد  قي�س  �لتون�شي  �لــرئــيــ�ــس 
وتف�شر  و��ـــشـــح  مـــوقـــف  “�إع�ن 
�إع�ن �لزيارة و�إخفائها  �شبب عدم 
عن �لر�أي �لعام �لتون�شي” م�شيفة 
“�لكيد �أن �لرئا�شة كانت على علم 
بالزيارة و�لدليل هو موكب ��شتقبال 

�ردوغان �لذي كان جاهز�«.
�ذ�عي،     وقالت مو�شي يف ت�شريح 
وتغييب  �لــزيــارة  على  “�لت�شرّت  �أّن 
�مل�شاألة ُيعد ��شتب�ها للتون�شيني”، 
م�شيفة �أّن هناك “حماولة لقت�ع 
با�شتعمال  يــ�ــشــمــح  تــونــ�ــشــي  قـــــر�ر 
�لع�شكرية”  لــلــتــدخــ�ت  تـــر�بـــنـــا 
م�شرة �ىل �ن ذلك “جرمية يف حق 

�لديبلوما�شية �لتون�شية«.
   و�شددت على �أن �ل�شيادة تفرت�س 
قـــر�رنـــا  ـــيـــاد  �أ�ـــش نـــحـــن  “نكون  �أن 
يجربنا  �أن  طـــرف  لأي  ميــكــن  ول 
عــلــى �لـــدخـــول يف مــعــركــة مــن هذ� 
تون�س  “عا�شت  م�شيفة  �لنوع” 
2011 كانت  �شنة  جتربة م�شابهة 
بتنظيم  ��شتعمالها  ومت  �شوريا  مع 
كانت  �لذي  �شوريا  �أ�شدقاء  موؤمتر 
لـــه تـــاأثـــر�ت و��ــشــحــة عـــرب دخول 
�ليوم  بالك  فما  ب�دنا يف جتاذبات 

و�لبلد �ملعني بالتدخل جارنا؟«.
�لــكــتــل �لربملانية     ودعـــت مــو�ــشــي 
�ىل دعم دعوة كتلتها جمل�س نو�ب 
�ل�شعب لعقد جل�شة عامة ��شتثنائية 
�لقاطع  �لـــرفـــ�ـــس  عــــن  لــلــتــعــبــر 
ودعم  �لــغــر  �ـــشـــوؤون  يف  “للتدخل 
و�مل�س  ليبيا  يف  ع�شكرية  تــدخــ�ت 

من �لأمن �لقومي �لتون�شي«.
�أّن كتلة �حلزب �لد�شتوري     ُيذكُر 
�حلر كانت قد تقدمت �خلمي�س �إىل 
�ل�شعب بطلب  نو�ب  رئا�شة جمل�س 
��شتثنائية ودعوة  عقد جل�شة عامة 
و�لدفاع  �خلارجية  �ل�شوؤون  وزيري 
ومعرفة  �إليهما  ل��شتماع  �لوطني 
للرئي�س  �ملعلنة  غر  �لزيارة  خفايا 
هذ�  على  �ل�شعب  و�إطـــ�ع  �لــرتكــي 

�مللف �خلطر.
   وكــانــت عــبــر مــو�ــشــي قــد حذرت 
�أية  �تــخــاذ  مــن  �جلمهورية  رئــا�ــشــة 
خطو�ت �أو �إ�شد�ر �أي قر�ر�ت با�شم 
بامللف  ع�قة  يف  �لتون�شي  �ل�شعب 
�لليبي من �شاأنها �أن متثل �نحر�فا 
�خلارجية  �لــ�ــشــيــا�ــشــة  ثـــو�بـــت  عـــن 
�لتون�شية �لتي تقوم على مبد�أ عدم 
للدول  �لد�خلي  �ل�شاأن  يف  �لتدخل 
وعــــــدم �إقــــحــــام تـــونـــ�ـــس يف حمــــاور 
�إقــلــيــمــيــة قد  �أو  وجتـــاذبـــات دولـــيـــة 
مت�س من �ل�شيادة �لوطنية و�لأمن 

�لقومي �لتون�شي.
نــــّدد  نـــ�ـــشـــره �حلـــــــزب،  بـــــ�غ     ويف 
�لذي  بالغمو�س  �حلــّر  �لد�شتوري 
�لرتكي  �لــرئــيــ�ــس  زيـــــارة  تــكــتــ�ــشــيــه 
�لغر معلنة  �أردوغــــان  رجــب طيب 
لتون�س مرفوقا بوفد رفيع �مل�شتوى 

�و  تن�شيبه  قبل  �شو�ء  �لليبي  �مللف 
حتى �ثناء حملته �لنتخابية.

   و�أ�شاف “لهذ� ننبه ونحذر من هذ� 
�خلطر �ملحدق ول نريد �ن تنخرط 
يرجع  قــــد  حمـــــور  �ي  يف  تـــونـــ�ـــس 
كان  وتاريخيا  �لب�د  على  بامل�شرة 
�للتز�م  د�ئما  تون�س  م�شلحة  من 
�لدولية  �ل�شر�عات  كل  يف  باحلياد 
فما بالك �ذ� كان يف دولة جماورة”، 
مربز� �ن “�لرئي�س �لر�حل �لباجي 
قائد �ل�شب�شي ��شتقبل كل �لفاعلني 
�أية  مــع  ي�شطف  مل  و�أنـــه  �لليبيني 

جهة ومل ي�شع تون�س يف �أزمة«.
دخلت  “تون�س  �ن  عــلــى  و�ـــشـــدد     
ع�قة  يف  �أزمــــــــة  بــــــــو�در  مـــرحـــلـــة 
مــا ح�شل  و��ــشــفــا  �لليبي،  بــالــ�ــشــاأن 
�لديبلوما�شي”،  “�خلطاأ  بـــ  �أمــ�ــس 
حمــــمــــ� مــــ�ــــشــــوؤولــــيــــتــــه لــــــــــوز�رة 
�جلمهورية،  ولــرئــا�ــشــة  �خلــارجــيــة 
يف  �أخــفــق  �شعّيد  �ن  “�عتقد  قــائــ� 

�أول �متحان له«.
�ملـــكـــتـــب  �ــــــشــــــدد  جـــــهـــــتـــــه،  مـــــــن     
�لعام  لــ�حتــاد  �لوطني  �لتنفيذي 
�ملنظمات  – �أكــرب  لل�شغل  �لتون�شي 
و�همها  تــونــ�ــس  يف  �جلـــمـــاهـــريـــة 

   و�أو�شح �لنا�شفي، �أّنه ل م�شلحة 
��شطفاف  مــع  تكون  �أن  يف  لتون�س 
“ما  طــرف �شد طــرف �أخـــر، قائ� 
�لوطني  �لعام  للر�ي  يوحي  ر�أيــنــاه 
ــــــدويل بــا�ــشــطــفــاف تــونــ�ــس مع  و�ل
�أن  ونـــرى  �أخـــر  حمــور على ح�شاب 
حمـــــاولت حــلــحــلــة �ملــ�ــشــاكــل تكون 
�إمـــــا عـــرب جــمــع كـــل �لأطــــــــر�ف �أو 
�مل�شافة”،  نف�س  على  معها  �لتعامل 
�لعام  �لــــر�ي  �ــشــمــاع  مــن  م�شتغربا 
و�شائل  �لزيارة عرب  بهذه  �لتون�شي 
�ع�م �أجنبية قبل �ن تعلنها رئا�شة 

�جلمهورية �لتون�شية.
   و�أبدى ��شتغر�به من حماولة �قناع 
باأن  �لعام  �لر�ي  رئا�شة �جلمهورية 
�لزيارة حتدثت عن بعث م�شت�شفى 
�أجــــل م�شاعدة  �لــتــعــاون مــن  وعـــن 
تــونــ�ــس عــلــى تــ�ــشــديــر فــائــ�ــس زيت 
�إقناعنا  “يريدون  قائ�  �لزيتون، 
�إىل هذه  �لزيارة تطرقت  باأن  عنوة 
�ملر�فق  �لوفد  �ن  حني  يف  �ملو��شيع 
لردوغان �شارك فيه وزير خارجية 
ووزيــــر دفــــاع و�ملـــ�ـــشـــوؤول �لول عن 
بان  مــذّكــر�  �لرتكية”،  �ملــخــابــر�ت 
�شعّيد مل يبد �ي موقف ر�شمي من 

من بينه وزير �لدفاع ورئي�س جهاز 
�ل�ــشــتــخــبــار�ت. وعــــرّب �حلــــزب عن 
��ــشــتــغــر�بــه مـــن عــــدم �عـــــ�ن هذه 
�لزيارة من قبل �مل�شالح �لإع�مية 
لرئا�شة �جلمهورية طبقا للنو�مي�س 
�ملعمول بها م�شتنكر� بلوغ مثل هذه 
�لعام  �لــــر�أي  �إىل  �ملهمة  �ملعلومات 

عرب و�شائل �لإع�م �لرتكية.
ــتــوري �حلــــّر رئا�شة  �لــد�ــش    ودعــــا 
�جلمهورية �إىل �عتماد �ل�شفافية يف 
جمال �ل�شيا�شة �خلارجية وتو�شيح 
�ل�شاأن  هــــذ�  يف  �ملــتــبــعــة  �خلــــيــــار�ت 
و�إط�ع �لر�أي �لعام على مثل هذه 

�مل�شائل �ل�شيادية.

اإ�صاءة بالغة
   من جهته، دعا حزب �آفاق تون�س، 
و�خلارجّية  �شعّيد  قي�س  �لرئي�س 
�لد�ئم  �للــــتــــز�م  �إىل  ــة  �لــتــونــ�ــشــّي
للدبلوما�شية  �لتقليدية  بالثو�بت 
مبادئ  عــلــى  �لــقــائــمــة  �لــتــونــ�ــشــيــة 
عـــــدم �لنــــحــــيــــاز وحـــــل �لـــنـــز�عـــات 
�لأمن  وحتقيق  �ل�شلمية  بالو�شائل 

و�ل�شتقر�ر.
نـــّدد  نــ�ــشــره �حلــــــزب،  بـــيـــان     ويف 

مــن طرف  معلنة  �لــغــر  بــالــزيــارة 
خ�ش�شت  و�لــتــي  �لــرتكــي،  �لرئي�س 
و�جلدل  ليبيا  يف  �لأو�ـــشـــاع  لبحث 
تون�س  �آفــاق  و�عترب  �لقائم حولها. 
�أّن زيارة �أردوغان دون توجيه دعوة 
ر�ــشــمــيــة �ــشــابــقــة، وهـــو تـــعـــّدي على 
بني  �ملّتبعة  �لدبلوما�شية  �لأعــر�ف 
بالغة  �إ�شاءة  �لدول، وت�شّرف ميثل 
لــلــدولــة �لــتــونــ�ــشــيــة ولــهــْيــبــتــهــا بني 

�لأمم.
   كــمــا بـــنّي �حلــــزب رفــ�ــشــه �ملطلق 
�أ�ــشــكــال �ل�شطفاف  لــكــّل  و�ملــبــدئــي 
يف �ملــــحــــاور �لإقــلــيــمــيــة، وحـــــذر يف 
هـــذ� �لــ�ــشــيــاق مــن �قــحــام تــونــ�ــس يف 
�أيديولوجية  �أو  �إقليمية  �شر�عات 
�ل�شلبي  �لأثــر  لها  يكون  �أو طائفية 
على �مل�شالح �ل�شرت�تيجية و�لأمن 
رئي�س  وحـــّمـــل  لـــبـــ�دنـــا،  �لــقــومــي 
�لأعمال  ت�شريف  وحكومة  �لدولة 
�مل�شوؤولية  �لــقــادمــة  �حلــكــومــة  �أو 
عن  �لكاملة  و�جلــز�ئــيــة  �ل�شيا�شية 
تقدمي �أي دعم ع�شكري �أو لوج�شتي 
لأي طرف خارجي �أو د�خلي يف هذ� 

�لنز�ع.

�صابقة يف تاريخ تون�س
    ومل يكن �لد�شتوري �حلر و�آفاق 

�للّذين  �لوحيدين  �حلزبني  تون�س 
نّدد� بزيارة �أردوغان �لفجئّية، فقد 
�أ�شدرت حركة م�شروع تون�س، بيانا 
دعت فيه قي�س �شعّيد �إىل ��شت�شافة 
�مل�شر خليفة حفرت و�لنقا�س حول 
�لكتفاء  وعـــــدم  �لــلــيــبــّيــة  �لأزمـــــــة 
بالوقوف �إىل جانب حكومة �لوفاق 

�لوطني لفائز �ل�شر�ج. 
   وقد �أكد رئي�س كتلة حتيا تون�س 
م�شطفى  �لــ�ــشــعــب  نــــو�ب  مبجل�س 
�ل�شماح  يــجــب  “ل  �نـــه  �أحــمــد،  بــن 
ملنا�شرة  قــاعــدة  تون�س  با�شتعمال 
�ي عمل ع�شكري �شد ليبيا من �أية 

جهة كانت«.
�أحــمــد على �ن تون�س     و�ــشــدد بــن 
معترب�  �مل�شاألة”،  هذه  “�شرتف�س 
�نه “من و�جب �لربملان �لتنبيه من 

خطورة �ل�شقوط يف هذ� �ملنزلق«.
   و�عترب �أمــني عــام حركة م�شروع 
تـــونـــ�ـــس ورئـــيـــ�ـــس كــتــلــة �لإ�ــــشــــ�ح 
�أّن  �لــنــا�ــشــفــي،  �لـــوطـــنـــي حــ�ــشــونــة 
رئا�شة  مــ�ــشــتــوى  عــلــى  حــ�ــشــل  مـــا 
تاريخ  يف  “�شابقة  �جلـــمـــهـــوريـــة 
يزورنا  مــرة  “�أول  قائ�  �لب�د”، 
معلنة،  غــر  زيـــارة  يف  دولـــة  رئي�س 
وهــذ� ل يليق بدولة حتــرتم �شيادة 

�أر��شيها«.

اآفاق تون�س: زيارة اأردوغان اإ�صاءة 
بالغة للدولة التون�صية ولهيبتها
 الرئا�سة: لن نقبل اإطالقا باأن تكون 

تون�س ع�سوا يف اأّي حتالف اأو ا�سطفاف

احتاد ال�صغل يدعو ملنع حتويل 
تون�س ممّرا للأ�صلحة والدواع�س

امل�سروع: �سعّيد اأخفق يف اأول امتحان له...وما ح�سل �سابقة يف تاريخ تون�س

اأثارت موجة انتقادات واتهامات:

زيارة اأردوغان: هل دخلت تون�س امل�ستنقع الليبي...!
•• الفجر – تون�س

املتوقعة  غري  اأردوغـــان  طيب  رجــب  زيــارة  �صبب  اأ�صبح     
اإىل تون�س يوم االأربعاء املا�صي حمّل جدال وخلف كبري 
هدفها  ان  البع�س  يــرى  زيــارة  ال�صيا�صية  العائلت  بني 
اإىل  بالعودة  �صاعة وذلك  اأربع وع�صرين  بات وا�صًحا بعد 

اأنقرة، حيث اأعلن الرئي�س الرتكي اأنه �صيقدم اإىل الربملان 
ليبيا  اإىل  تركية  قوات  باإر�صال  اقرتاًحا  يناير  اأوائــل  يف 
لدعم حكومة ال�صراج.    وا�صتنتج اأ�صحاب هذا الراأي اأن 
قي�س  حديًثا،  املنتخب  الرئي�س  بني  تون�س  يف  املناق�صات 
ر�صمًيا،  كــانــت،  لــو  حتى  اأردوغــــان،  طيب  ــب  ورج �صعيد، 
تتعلق بـ “جتارة زيت الزيتون” بني البلدين كان حمورها 

الرئي�صي تهيئة الظروف ال�صيا�صية ورمبا اللوج�صتية لهذا 
التدخل الرتكي.

الرئا�صة تنفي
تون�س  اأّن  لها،  بيان  يف  اأكــدت  التون�صية  الرئا�صة  لكن      
ا�صطفاف  اأو  حتالف  اأّي  يف  ع�صوا  تكون  بــاأن  تقبل  “لن 
على االإطلق، ولن تقبل اأبدا باأن يكون اأّي �صرب من ترابها 

بلغ  يف  واأ�صافت  وحدها«.    التون�صية  ال�صيادة  حتت  اإاّل 
ان  “في�صبوك”  بـ  الر�صمية  ب�صفحتها  ن�صرته  عنها  �صادر 
وحرّية  وا�صتقللها  تون�س  �صيادة  على  حري�س  “الرئي�س 
قرارها”، م�صرية اىل ان ذلك “اأمر ال ميكن اأن يكون مو�صوع 
مزايدات اأو نقا�س”، واىل انه “ال توجد ولن توجد اأّي نّية 

للدخول ال يف حتالف وال يف ا�صطفاف«.

عبر مو�شي تطالب بال�شفافية

زيارة ��شالت �لكثر من �حلرب

�ردوغان يلب�س بزته �لع�شكرية

�لنا�شفي- و�شط- �شابقة تاريخية

�لبعد �لتجاري للزيارة مل يقنع �حد�

وزير د�خلية �لوفاق

الد�صتوري احلر يحّذر قي�س �صعّيد من اتخاذ قرار با�صم ال�صعب التون�صي يف علقة بامللف الليبي 
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اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى رقم 3387/2019/16 جتاري جزئي  
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )380.615.30( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 

�ملحاماة و�لغر�مة �لتاأخرية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام
طالب �لإع�ن :  م�شرف �لمار�ت �ل�ش�مي )�شركة م�شاهمة عامة(  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله:جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�ش�مي  �شفته بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إع�نه : 1- حممد ح�شن عبد�لرحيم علي �لنقبي  �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإع�ن : نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/11/21 يف �لدعوى �ملذكورة �أع�ه 
مبلغ  �ملدعي  �ىل  يــوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  عامة(  م�شاهمة  )�شركة  �ل�ش�مي  �لمــار�ت  ل�شالح/م�شرف 
وقدره )380.615.30( درهم و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا وذلك من تاريخ �ملطالبة �حلا�شل يف 2019/7/23 وحتى 
متام �ل�شد�د و�لزمت �ملدعي عليه �مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة   حكما مبثابة �حل�شوري 
�ل�شمو  با�شم �شاحب  �لتايل لن�شر هذ� �لعــ�ن �شدر  �ليوم  �عتبار� من  قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اعالن بالن�شر        

يف  الدع�ى 417/2019/23 عمايل كلي 
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مب�شتحقات عماليه وقدرها )187765( درهم وتذكرة عوده مببلغ 

 MB194879881AE:3000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى(
طالب �لإع�ن / 1-�شليم فيليب �ليا�س �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :  م�شلم حامد م�شلم بخيت �ملحرمي  �شفته بالق�شية : وكيل 
�إع�نه :  1-  �يه �شي بل�س حللول �لتربيد و�لتكييف ذ.م.م - فرع دبي  �شفته بالق�شية :  �ملطلوب 

مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة 
مو�شوع �لإع�ن قد �قام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عماليه وقدرها )187765( 
 MB194879881AE:درهم وتذكرة عوده مببلغ )3000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى
 Ch2.E.22 بالقاعة  �س   10.30 �ل�شاعة    2019/12/31 �ملــو�فــق   �لث�ثاء   يــوم  جل�شة  لها  وحــددت 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ� 

للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل. )علما بان �لدعوى �حيلت للد�ئرة �لعمالية �لكلية(. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 
العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   

اعالن بالن�شر        
يف  الدع�ى 11023/2019/13 عمايل جزئي 

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مب�شتحقات عماليه وقدرها )11900( درهم وتذكرة عوده مببلغ 
 mb198283386ae:2000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى(

طالب �لإع�ن / 1-حممود حممد عبد�لعظيم عثمان �شفته بالق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إع�نه :  1-  �لعريق لتنظيم �حلف�ت  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

جمهول حمل �لقامة 
مــو�ــشــوع �لإعــــــ�ن :قــــد �قــــام عــلــيــك �لـــدعـــوى ومــو�ــشــوعــهــا �ملــطــالــبــة مبــ�ــشــتــحــقــات عماليه 
رقم  و�ملــ�ــشــاريــف  و�لـــر�ـــشـــوم  درهــــم  عــــوده مبــبــلــغ )2000(  وتـــذكـــرة  درهــــم  وقـــدرهـــا )11900( 
�ل�شكوى:mb198283386ae وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2020/1/5  �ل�شاعة 
08.30 �س بالقاعة Ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اعالن بالن�شر        

يف  الدع�ى 11146/2019/13 عمايل جزئي 
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة مب�شتحقات عماليه وقدرها )15.000( درهم وتذكرة عوده مببلغ 

 MB198588992AE:3000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى(
طالب �لإع�ن / 1-عبد�لرحمن علي ح�شن �بوزيد �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إع�نه :  1-  �لبيت �ملبتكر خلدمات �لتنظيف  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهول حمل �لقامة 

مــو�ــشــوع �لإعــــــ�ن :قــــد �قــــام عــلــيــك �لـــدعـــوى ومــو�ــشــوعــهــا �ملــطــالــبــة مبــ�ــشــتــحــقــات عماليه 
رقم  و�ملــ�ــشــاريــف  و�لــر�ــشــوم  درهــــم  عــــوده مبــبــلــغ )3000(  وتـــذكـــرة  درهــــم  وقـــدرهـــا )15.000( 
  2020/1/6 �ملــو�فــق   �لثــنــني   يــوم  جل�شة  لها  وحـــددت   MB198588992AE:ل�شكوى�
�ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة Ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العمالية 

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اعالن بالن�شر        

          يف  الدع�ى 2180/2019/100 اح�ال نف�س م�شلمني 
مو�شوع �لدعوى : دعوى ط�ق لل�شرر و�لهجر وت�شليم �ملدعية حقوقها �ل�شرعية �ملتمثلة يف 
معجل �شد�قها ونفقة زوجية موؤقته ونفقة �لعدة ونفقة متعه ونفقة زوجيه �شابقه عن مدة 

ث�ثة �شنو�ت 
طالب �لإع�ن / 1-بدرة �شلويف �شفته بالق�شية : مدعي 

�ملطلوب �إع�نه :  1-  حكيم بو�شورة  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة 
وت�شليم  و�لهجر  لل�شرر  دعــوى ط�ق  �لدعوى ومو�شوعها  �قــام عليك  �لإعــ�ن: قد  مو�شوع 
�ملدعية حقوقها �ل�شرعية �ملتمثلة يف معجل �شد�قها ونفقة زوجية موؤقته ونفقة �لعدة ونفقة 
�ملو�فق   �لحـــد   يــوم  ، وحـــددت لها جل�شة  �ــشــنــو�ت  ثــ�ثــة  �شابقه عــن مــدة  متعه ونفقة زوجــيــه 
2020/1/5  �ل�شاعة 08.30 �س بالقاعة )10( يف مبنى �لحو�ل �ل�شخ�شية يف منطقة �لقرهود لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  الأح�ال ال�شخ�شية 

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اعالن بالن�شر        

يف  الدع�ى 2215/2019/16 جتاري جزئي 
مو�شوع �لدعوى : �لز�م �ملدعي عليهما ب�شد�د مبلغ وقدره )679.592( درهم مع �لفو�ئد �لقانونية بو�قع 
12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام �لز�م �ملدعي عليهما بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة

طالب �لإع�ن / 1-�شركة حممد مقبل �لعامري لتجارة �لع�ف و�غذية �حليو�نات ذ.م.م  �شفته بالق�شية 
: مدعي  

�ملطلوب �إع�نهما :  1-  علي ح�شني حممود 2- توفيق دربا�شو حممد  �شفتهما بالق�شية : �خل�شم �ملدخل
جمهول حمل �لقامة 

�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليهما ب�شد�د مبلغ وقدره )679.592(  مو�شوع �لإع�ن :  قد 
عليهما  �ملدعي  �لــز�م  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �لــدعــوى  رفــع  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  �لفو�ئد  مع  درهــم 
بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  2020/1/6  �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 بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اعالن بالن�شر        

يف  الدع�ى 3995/2019/16 جتاري جزئي 
مو�شوع �لدعوى : 

�ملتدخل    �خل�شم   : بالق�شية  �شفته  �لن�شاري   ر�شا  حممد  �لإع�ن/1-حميد  طالب 
�شفته  ذ.م.م   هــاو�ــس(  )�شبيد  �ل�شريعة  �جلــاهــزة  �مل�شاكن  :1-�ــشــركــة  �إعــ�نــه  �ملطلوب 
�أقــام عليك  بالق�شية : مدعي عليه - جمهول حمل �لقــامــة  مو�شوع �لإعــ�ن :  قد 
برد  �ع�نها  و�ملطلوب  ��شليا  �ملدعي عليها  بالز�م  �لدعوى ومو�شوعها دعوى مطالبة 
وحتى  �ل�شتحقاق  تــاريــخ  مــن   %12 بــو�قــع  �لقانونية  و�لــفــائــدة  درهــم   )219200( مبلغ 
�ل�شد�د �لتام و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لحد  
�ملو�فق  2020/1/5  �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 بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اعالن بالن�شر        

يف  الدع�ى 3995/2019/16 جتاري جزئي 
مو�شوع �لدعوى : دعوى مطالبة بالز�م �ملدعي عليها بت�شليم �ملبنى باملو��شفات �ملتفق عليها بقيمة )252000( 

درهم �حتياطيا طلبا حازما وجازما ت�شمم �ملدعية عليه �حالة �لدعوى للخربة لبيان �خ�ل �ملدعي عليها 
بالتز�ماتها كونه �حدى �هم �لدعائم �ملوؤ�ش�س عليها طلب �لف�شخ و�لز�م �ملدعي عليها برد �ملبالغ �لتي ت�شلمها 

و�لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماه
طالب �لإع�ن / 1-ريدي ميدز  �شفته بالق�شية : مدعي  

�ملطلوب �إع�نه:  1-  �شركة �مل�شاكن �جلاهزة �ل�شريعة )�شبيد هاو�س( ذ.م.م  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لقامة 

�ملبنى  بت�شليم  عليها  �ملــدعــي  بــالــز�م  مطالبة  دعـــوى  ومو�شوعها  �لــدعــوى  عليك  �أقـــام  قــد    : �لإعـــ�ن  مو�شوع 
باملو��شفات �ملتفق عليها بقيمة )252000( درهم �حتياطيا طلبا حازما وجازما ت�شمم �ملدعية عليه �حالة �لدعوى 
للخربة لبيان �خ�ل �ملدعي عليها بالتز�ماتها كونه �حدى �هم �لدعائم �ملوؤ�ش�س عليها طلب �لف�شخ و�لز�م �ملدعي 
�ملحاماه. وحــددت لها جل�شة يوم  بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب  �ملدعي عليه  و�لــز�م  �لتي ت�شلمها  �ملبالغ  عليها برد 
�أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  Ch1.C.13 لذ�  بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق  2020/1/5   �لحــد  

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اعالن بالن�شر        

يف  الدع�ى 1716/2019/20 جتاري كلي 
مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل مببلغ وقدره )11793302.02( درهم 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل

طالب �لإع�ن / 1-بنك �لمار�ت دبي �لوطني �س.م.ع  �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله:جابر ر��شد حممد جابر ر��شد �ل�ش�مي - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إع�نه:  1-  ��شو� للتقنيات �ملحدودة )فرع �شركة �أجنبية(  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لقامة 

مو�شوع �لإع�ن :  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل مببلغ 
وقدره )11793302.02( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل. وحددت لها جل�شة يوم �لث�ثاء  �ملو�فق  2020/1/7  �ل�شاعة 8.30 �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 بث�ثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  
العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   

اعالن بالن�شر        
يف  الدع�ى 604/2019/18 عقاري جزئي 

مو�شوع �لدعوى : �ملطالبة بانف�شاخ �لتفاقية وبالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل مببلغ 
وقدره )554751( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة وحتى �ل�شد�د �لتام

طالب �لإع�ن / 1-�يفان ترتي�شني  �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله:�حمد علي حممد من�شور �لزيودي - �شفته بالق�شية : وكيل

�ملطلوب �إع�نه:  1-  �وميغا �ليمتد ب�شفتها �ملالك و�ملطور و�لبائع للوحدة رقم )1726( 2- تي يف جي للعقار�ت 
ذ.م.م ب�شفتها �لوكيل �ملحلي لوميغا �ليمتد وب�شفتها �لو�شيط �لعقاري �لذي باع و�شلم للمدعي عقد بيع �لوحدة  

رقم )1726(  �شفته بالق�شية : مدعي عليه
جمهول حمل �لقامة 

عليهما  �ملــدعــي  وبــالــز�م  �لتفاقية  بانف�شاخ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لــدعــوى  عليك  �أقـــام  قــد    : �لإعـــ�ن  مو�شوع 
بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل مببلغ وقدره )554751( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة وحتى �ل�شد�د 
�لتام. وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2020/1/23  �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بث�ثة 

�أيام على �لأقل ، علما بان �لدعوى مت �حالتها من �لد�ئرة �لعقارية �لكلية �ىل �لد�ئرة �لعقارية �جلزئية
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  العقاريه  

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اعالن بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 3124/2019/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للمدعية وعلى �شبيل �لت�شامن و�لت�شامم مبلغ وقدره 
)30.004.100.5( درهم بال�شافة للفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ قيد �لدعوى وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام  

طالب �لإع�ن : �شن �ند �شاند �شبورت�س �س.ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي 
�ملطلوب �إع�نه : 1- �شالح يعقوب يو�شف �شالح �حلمي�شي 2- �حلمي�شي �م تي �ي للتجارة �لعامة �ــس.ذ.م.م - 

�شفته بالق�شية : مدعي عليه  
جمهويل حمل �لإقامة 

مو�شوع �لإع�ن : 
طلب ��شت�شد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية بتاريخ 2019/11/25 بالز�م �ملدعى عليهما �شالح يعقوب 
يو�شف �شالح �حلمي�شي و �حلمي�شي �م تي �ي للتجارة �لعامة �ــس.ذ.م.م بان يوؤديا بالت�شامن للمدعية/�شن �ند 
�ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهــم   )3.004.100.50( مبلغ  �ــس.ذ.م.م  �شبورت�س  �شاند 
�لق�شائية يف:2019/1/29 وحتى تاريخ �ل�شد�د �لتام وبالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 

ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خ�ل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لع�ن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
اعالن بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم 3090/2019/60 امر اداء    
مو�شوع �لدعوى :�ملطالبة با�شد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليهم ب�شد�د مبلغ )15.000( درهم و�لفائدة �لقانونية من 

تاريخ رفع �لدعوى حتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة  
طالب �لإع�ن : م�شفوت للنقل �لربي �لعام ذ.م.م �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله:فهد عبد�هلل قمرب حممد - �شفته بالق�شية : وكيل
�ملطلوب �إع�نه : 1- بهادريه لنقل �ملو�د �لعامه بال�شاحنات �خلفيفه �س.ذ.م.م - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

جمهويل حمل �لإقامة 
مو�شوع �لإع�ن : 

بال�شاحنات  �لعامه  �ملــو�د  لنقل  بهادريه  عليهما  �ملدعى  بالز�م   2019/11/24 بتاريخ  �لبتد�ئية  دبي  قررت حمكمة 
�خلفيفه �س.ذ.م.م و ري�شم خان فقر خان  بان يوؤديا بالت�شامن للمدعية/م�شفوت للنقل �لربي �لعام ذ.م.م مبلغ 
)15.000( درهم و�لفائدة �لقانونية 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف:2019/11/13 وحتى متام �ل�شد�د 
و�لر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ ث�ثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ولكم �حلق يف �إ�شتئناف �لأمر خ�ل 15 يوم من 

�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لع�ن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية  التجارية  

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 104/2019/328 ا�شتئناف تنفيذ عقاري
عقاري   2018/384 رقــم  �لــدعــوى  يف  �لــ�ــشــادر  �حلــكــم  �إ�شتئناف  �لإ�ــشــتــئــنــاف:  مــو�ــشــوع 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب. طالب �لإع�ن : جلف لند للتطوير �لعقاري - �شفته 
�شفته    - �لغافري  �ل�شايغ  �شامل  عبد�هلل  حممد  �شعيد   : وميثله  م�شتاأنف   : بالق�شية 
بالق�شية : وكيل �ملطلوب �إع�نهما : 1- باركر بريان كيني�س �شتانلي 2-�شركة �أفانتي 
�لقاب�شة �ملحدودة )منطقة حرة - جبل علي( - �شفتهما بالق�شية : م�شتاأنف �شدهما. 
بالدعوى رقم  �ل�شادر  ��شتاأنف �حلكم  : قد  �لإعــ�ن  �لإقــامــة  مو�شوع  جمهول حمل 
2018/384 عقاري ، وحددت لها جل�شه يوم �لأربعاء �ملو�فق 2020/1/15 �ل�شاعة 17.30 
م�شاء� بالقاعة رقم ch1.b.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   

 اعالن بالن�شر
يف  الإ�شتئناف رقم 2991/2019/305 اإ�شتئناف جتاري  

جزئي  جتــاري   2019/1077 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  �إ�شتئناف  �لإ�شتئناف:  مو�شوع 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.    طالب �لإع�ن : �شركة لوريال نافيجي�شن )موري�شيو�س( 
 : بالق�شية  - �شفته  م  م  ذ  �س   - للم�حة  �لنجم  �مل�حي خدمات  ، وميثلها وكيلها  ليمتد 
م�شتاأنف وميثله : �حمد عبد�هلل �شاحي عبد�هلل علي بوعميم - �شفته  بالق�شية : وكيل 
�ملطلوب �إع�نه : 1- �أرفيند ماهي�شو�ري ر�م ، ب�شفته مدير �شركة �آرتي �إنرتنا�شيونال م م 
ح  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده. جمهول حمل �لإقامة  مو�شوع �لإع�ن : قد ��شتاأنف 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2019/1077 جتاري جزئي ، وحددت لها جل�شه يوم �لث�ثاء 
�لإ�شتئنافية  �إد�رة �لدعوى  �ل�شاعة 8 �شباحا وحتى 12 ظهر�  مبكتب  �ملو�فق 2020/1/7م  
قانونيا ويف حال تخلفكم  �و من ميثلكم  �لثانية مكتب رقم 208 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 2979/2019/315 اإ�شتئناف عمايل  
مو�شوع �لإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 8125/2019 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب  
 : بالق�شية  فــوؤ�د - �شفته  : �جــ�ل حممد �حمد ح�شني  �لإعــ�ن  طالب 
م  ذ  �س   - �لخ�شاب  ل�شناعة  1-�رتيجيناتو  �إعــ�نــه:  �ملطلوب   - م�شتاأنف 
مو�شوع  �لإقــامــة   حمل  جمهول  �شده.  م�شتاأنف   : بالق�شية  �شفته   - م 
�ل�شاعة  �ملــو�فــق 2020/1/2   يــوم �خلمي�س  لها جل�شه  : وحــددت  �لإعـــ�ن 
10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 408/2019/322 اإ�شتئناف عقاري  
مو�شوع �لإ�شتئناف : �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/168 عقاري 
جزئي ، و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب    طالب �لإع�ن : نور بنك - م�شاهمة 
ر��شد  جابر  حممد  ر��شد  جابر   : وميثله  م�شتاأنف   : بالق�شية  �شفته   - عامة 
�ل�ش�مي - �شفته  بالق�شية : وكيل �ملطلوب �إع�نه : 1- �شرفر�ز علي بنجا�س 
غ�م نبي بنجا�س - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده. جمهول حمل �لإقامة  
�ل�شاعة  �ملو�فق 2020/3/2  مو�شوع �لإعــ�ن : وحــددت لها جل�شه يوم �لثنني 
من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11 رقــم  بالقاعة  �شباحا   10.00

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
 اعالن بالن�شر

يف  الإ�شتئناف رقم 2453/2019/305 اإ�شتئناف جتاري  
مو�شوع �لإ�شتئناف: �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/2219 �أمر �أد�ء، 

و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.
طالب �لإع�ن : �شفر لل�شياحة و�ل�شفر - ذ م م  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف وميثله 
: علي ��شماعيل �بر�هيم �جلرمن - �شفته  بالق�شية : وكيل �ملطلوب �إع�نه : 1- 
�شركة فيا دبي )ذ م م( - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده. جمهول حمل �لإقامة  
مو�شوع �لإع�ن : قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2019/2219 
 2020/1/12 �ملو�فق  �لحــد  يوم  لها جل�شه  وحــددت   2019/10/16 بتاريخ  �أد�ء  �أمــر 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6242/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/2854 جتاري جزئي ، 

ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 627213.67 درهم( ، �شام� للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإع�ن : �نرتنا�شيونال بايب لين �شب�ي - م م ح �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ  
وميثله : �حمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهري - �شفته بالق�شية : وكيل �ملطلوب �إع�نه 
 - �شده  منفذ   : بالق�شية  �شفته   - م  م  ذ  �س   - �لكهروميكانيكية  ل�عمال  �يلمك   -1  :
�ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقــام عليك  : قد  �لإعــ�ن  �لإقامة  مو�شوع  جمهويل حمل 
�و  �لتنفيذ  �ىل طالب  درهــم  وقــدره )627213.67(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عــ�ه 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجــر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 6087/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 300/2019 جتاري جزئي ، ب�شد�د �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )49575.75 درهم( و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ملطالبة يف 2018/8/28 

وحتى متام �ل�شد�د ، �شام� للر�شوم و�مل�شاريف 
طالب �لإعــ�ن : �تورنت لتاأجر �ل�شيار�ت )�س ذ م م( - وميثلها / �حمد بن �شهيل بن �شامل 
�إع�نه : 1- �شركة �لحتاد للبناء  �ملخيني بهو�ن - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ  �ملطلوب 
و�ل�شتثمار )ذ م م( - �شفته بالق�شية : منفذ �شده - جمهويل حمل �لإقامة  مو�شوع �لإع�ن 
بــه وقدره  �ملنفذ  �ملبلغ  بــدفــع  و�لــز�مــك  �عـــ�ه  �ملــذكــورة  �لتنفيذية  �لــدعــوى  �أقـــام عليك  قــد   :
)49575.75( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
ن�شر هذ�  تاريخ  يوما من   15 �ملــذكــور خــ�ل  بالقر�ر  �للــتــز�م  عــدم  بحقك يف حالة  �لتنفيذية 

�لع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1400
�إمار�تي   - علي  �آل  عبد�لكرمي  حممد  فاطمة  �ل�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�شية ترغب بالتنازل وبيع كامل ح�شتها �لبالغة 100% ح�شة يف �لرخ�شة �لتجارية 
�متياز  حممد  �ل�شيد/  �ىل  وذلك   )772385( رقم  ترخي�س  �ل�شناعية(  �ر�س  )بقالة 

حممد حيدر علي - بنغ�دي�شي �جلن�شية - حيث مت تنازل �شاحب �لرخ�شة لخر. 
وعم�بن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لع�ن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  
على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لع�ن فمن لديه �ي  �عرت��س 

على ذلك عليه �تباع �ل�شبل �لقانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
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اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 2019/5646 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �رتيميز للخدمات �لبحرية ج �ل تي - جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شركة عمان للحو�س �جلاف 
- قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه و�لز�مك بدفع 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهــم   )1104751( وقـــدره  بــه  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خ�ل  بالقر�ر  �للتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  6370/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2018/444 جتاري جزئي ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 11416.5 درهم( ، �شام� للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإع�ن : �شلفر �شيتي للتجارة �لعامة - �شفته بالق�شية : طالب �لتنفيذ  وميثله 
: �شعود عبد�لرحمن حممد باحلاج �ملر��شدة -  �شفته بالق�شية : وكيل �ملطلوب �إع�نه 
: 1- علي �شعيد علي �مل�شهور �لنقبي - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  - جمهويل حمل 
�لإقامة  مو�شوع �لإع�ن : قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه و�لز�مك 
�و خزينة �ملحكمة.   �لتنفيذ  �ملنفذ به وقدره )11416.5( درهم �ىل طالب  �ملبلغ  بدفع 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 5848/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لتنفيذ : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2019/1102 �مر �د�ء ، 
ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره ) 3191021.02 درهم( ، �شام� للر�شوم و�مل�شاريف 

طالب �لإع�ن : �شركة �ل�شم�س للهند�شة و�ملقاولت - ذ م م - �شفته بالق�شية : 
�إم جي ليمتد - �شفته بالق�شية : منفذ  �أر  �إع�نه : 1-  طالب �لتنفيذ  �ملطلوب 
�ــشــده  - جمــهــويل حمــل �لإقـــامـــة  مــو�ــشــوع �لإعــــ�ن : قــد �أقـــام عليك �لدعوى 
 )3191021.02( وقــدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عــ�ه  �ملذكورة  �لتنفيذية 
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 خ�ل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12817 بتاريخ 2019/12/28   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  2377/2019/208 تنفيذ مدين  

مدين   2019/1206 رقم  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  تنفيذ   : �لتنفيذ  مو�شوع 
�ــشــامــ� للر�شوم   ، �ملــنــفــذ بــه وقــــدره ) 46779 درهــــم(  �ملــبــلــغ  بــ�ــشــد�د   ، جــزئــي 
طالب   : بالق�شية  �شفته   - �ل�شر�يبي  �شكينة   : �لإعـــ�ن  طالب  و�مل�شاريف. 
�لعامة - �س ذ م م  - �شفته  �إع�نه/ 1- �شينغ يي للتجارة  �لتنفيذ  �ملطلوب 
بالق�شية : منفذ �شده - جمهويل حمل �لإقامة  مو�شوع �لإع�ن : قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �ع�ه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة  فــان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهــم   )46779(
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجـــر�ء�ت  �شتبا�شر 

خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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و�أ�شار  لــهــوؤلء.  للت�شدي  �لأن�شب  �لو�شيلة  هي  �لــربملــان 
�لبناء  كتلة  �أن  �إىل  �لعبيدي  �لــعــر�قــي  �ل�شيا�شي  �ملحلل 
على  نف�شها  وتفر�س  لإيــر�ن  مو�لية  عنا�شر  من  مكونة 
�لربملان �لعر�قي ولي�شت �لكتلة �لأكرب وكتلة �شائرون هي 
�لعم�ء  ولي�س  �مل�شهد  تت�شدر  �أن  �ملفرت�س  �لأكــرب ومن 

�ملح�شبوين على �إير�ن، ح�شب قوله.
كما �شدد �لعبيدي على �أن �ل�شعب �لعر�قي يرف�س ت�شمية 
تاريخه  �أن  مــوؤكــد�ً  �حلــكــومــة،  لت�شكيل  �لــعــيــد�ين  �أ�ــشــعــد 
�إيـــــر�ن، ف�ش� عن  مــع  تــخــابــر  ولــديــه عمليات  مــعــروف 
ممار�شاته خ�ل توليه من�شب حمافظ �لب�شرة و�لتورط 

يف عمليات قتل للمتظاهرين �لعام �ملا�شي.

•• بغداد-وكاالت

دعا �ملحلل �ل�شيا�شي �لعر�قي حازم �لعبيدي رئي�س ب�ده 
تقدمي  بــدل من  �لعر�قي  �لــربملــان  �إىل حل  �شالح  برهم 
�ل�شتقالة �أمامه، حتى ل ي�شبح حممد �حللبو�شي رئي�س 
�لــبــ�د د�ــشــتــوريــا، وقــد يـــوؤدي ذلــك �إىل �ملــزيــد مــن �إر�قة 
�لدماء يف �لعر�ق لعدم �لو�شول لأي حل ير�شي مطالب 
�لربملان  حــل  �إن  لـ24  �لعبيدي  وقــال  �لــعــر�قــي.  �ل�شعب 
�لعر�قي مطلب من مطالب �ل�شعب �لعر�قي �لذي خرج 
�لربملان  مــلــعــب  يف  �لآن  و�لـــكـــرة  حــا�ــشــدة،  تــظــاهــر�ت  يف 
�لذي ت�شيطر عليه �لعنا�شر �لتابعة لإير�ن، ولذلك حل 

قناة كندية تنفي اأي دوافع �سيا�سية ب�ساأن »هوم اآلون 2«  
 •• مونرتيال-اأ ف ب

�أكدت قناة تلفزيونية كندية ر�شمية حذف م�شهد ق�شر يظهر فيه �لرئي�س �لأمركي دونالد تر�مب يف فيلم “هوم �آلون 2” �لذي عر�شته موؤخر�، 
�أن �حلذف مت قبل �نتخاب تر�مب رئي�شا. ولحظ م�شاهدون  �لت�شرف  �إز�ء هذ�  �لتو��شل �لجتماعي  و�أو�شحت بعد موجة غ�شب على و�شائل 
خ�ل عر�س قناة “�شي بي �شي” للفيلم �لذي يعود �نتاجه �ىل عام 1992 يف عطلة �ملي�د �ختفاء م�شهد تر�مب، و�أر�دو� معرفة �ل�شبب ور�ء هذه 
�خلطوة، خا�شة و�أن �لرئي�س �لأمركي �عترب �لث�ثاء �أن ��شرت�كه يف هذ� �لعمل �ل�شينمائي كان �أمر� “م�شرفا«. وقال �ملتحدث با�شم “�شي بي 
�شي” ت�شاك تومب�شون “كما هو �حلال يف �لأف�م �لتي تعر�س على �لتلفزيون، فقد مت �قتطاع م�شهد من “هوم �آلون 2” ب�شبب عامل �لوقت«. 
و�أ�شاف “م�شهد تر�مب كان من �شمن م�شاهد عدة حذفت من �لفيلم لأنها لي�شت جوهرية بالن�شبة �ىل �لق�شة. �حلذف جرى عام 2014 عندما 
ح�شلنا على حق عر�س �لفيلم للمرة �لأوىل وقبل �ن ينتخب �ل�شيد تر�مب رئي�شا«. و�تهم �لعديد من م�شتخدمي و�شائل �لتو��شل �لجتماعي قناة 
“�شي بي �شي” بوجود دو�فع �شيا�شية ور�ء قر�ر �حلذف، كما �أن دونالد تر�مب جونيور جنل �لرئي�س �عترب على تويرت �ن هذ� �لت�شرف “مثر 
لل�شفقة«. لكن تر�مب بد� وكاأنه وجد يف هذ� �للغط �أمر� ممتعا، وعمد م�شاء �خلمي�س �ىل مهاجمة رئي�س �لوزر�ء �لكندي على تويرت قائ� يف 

تغريدة “�أعتقد �أن جا�شتني ترودو ل يعجبه كثر� �أين جعلته يدفع كل ما يتوجب عليه يف حلف �شمال �لأطل�شي �أو �لتفاق �لتجاري«.

�سيا�سي عراقي يدعو »برهم �سالح« حلل الربملان

•• املاتي-اأ ف ب

حتطمت طائرة ركاب على متنها 
مئة �شخ�س بعد وقت ق�شر من 
�أم�س،  �أملــاتــي  مطار  من  �إق�عها 
ا  �شخ�شً  12 مقتل  عن  �أ�شفر  ما 
على �لأقل، بح�شب ما �أكدت هيئة 

�لطو�رئ �لكاز�خ�شتانية.
�إع�م  وو�شائل  �مل�شوؤولون  و�أعلن 
 15 �شابق مقتل  ر�شمية يف وقت 
�لهيئة  لكن  �حلـــادث،  يف  ا  �شخ�شً
ون�شرت  م�شحًحا  عــدد�ً  �أ�ــشــدرت 

قائمة عن �ل�شحايا �لـ12.
�إىل  �لــعــائــدة  �لــطــائــرة  و�شقطت 
منخف�شة  �ر”  “بيك  �ـــشـــركـــة 
�لتكلفة، وهي من طر�ز “فوكر-

 07،22 �لــ�ــشــاعــة  100”،عند 
 01،05( �ملـــحـــلـــي  بـــالـــتـــوقـــيـــت 
بتوقيت غرينت�س( بعيد �إق�عها 
من مطار مدينة �ملاتي �لتي تعد 
لكاز�خ�شتان.  �لقت�شادية  �لرئة 
وكانت متجهة �إىل �لعا�شمة نور 

�شلطان �لو�قعة �شمايل �لب�د.
�لطائرة  �إّن  �حلــكــومــة  وقـــالـــت 
كانت تقل 95 �شخ�شا، بالإ�شافة 

�إىل �أفر�د �لطاقم �خلم�شة.
و�أظهرت قائمة هيئة �لطو�رئ �أن 
موقع  يف  قتلو�  �أ�شخا�س  ثمانية 
�لكارثة و�ثنني �أثناء �إ�شعافهم يف 

�ملطار و�ثنني يف �مل�شت�شفى.
وقال رئي�س �إد�رة �ل�شحة �لعامة 
�إّن  عبيلد�ييف،  تلوخان  �ملاتي  يف 
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�أدخلو� �إىل �مل�شت�شفيات.
وبــحــ�ــشــب �ملـــ�ـــشـــدر نــفــ�ــشــه، فــــاإّن 
حالت  مــن  يعانون  �شخ�شا   12

�شلطان  نــور  �لعا�شمة  �إىل  �ملاتي 
�ملعروفة �شابقا بـ”��شتانا«.

عن  �ر”  “بيك  �ــشــركــة  وتـــعـــّرف 
�للكرتوين  موقعها  على  نف�شها 
بني  حمليا  �لأوىل  �ل�شركة  باأّنها 
�لتكلفة.  منخف�شة  �لــ�ــشــركــات 
لل�شركة  �أّن  �إىل  �ملــوقــع  ويــ�ــشــر 
�شبع طائر�ت  �أ�شطول مكّون من 
“فوكر-10”  طــــــــــــر�ز  مـــــــن 
�لــــذي تــ�ــشــّنــعــه جمــمــوعــة فوكر 
للرح�ت  و�ملخ�ش�س  �لهولندية 

�جلوية ذ�ت �مل�شافة �ملتو�شطة.
و�أمرت حكومة كاز�خ�شتان مبنع 
حتليق كــل طــائــر�ت هــذ� �لطر�ز 
وجتميد �أن�شطة “بيك �ير” �إىل 

حني �نتهاء �لتحقيق.
�لقتلى  عـــلـــى  �لـــتـــعـــرف  وجــــــرى 
�ملولودين بني 1940 و1986، 

بح�شب هيئة �لطو�رئ.
وقالت وكالة �أنباء “�نفورمبورو.

كز” �إّن �ل�شحافية �لعاملة معها 
يف  حتفها  لقــت  كروغلوفا،  د�نــا 
�حلـــادثـــة. وكــتــبــت �لــوكــالــة على 
تكن  مل  “رحلتها  �إّن  مــوقــعــهــا 
موؤكدة نظر�ً لرتباطها مبو�عيد 
يف �ملاتي. غر �أّن د�نا كانت تريد 
�لحتفال بعيد ر�أ�س �ل�شنة برفقة 

عائلتها يف نور �شلطان«.
ويف �آذ�ر-مار�س 2016، ��شطرت 
طائرة من طر�ز “فوكر-100” 
على  وكــــان  �ير”  لـ”بيك  تــتــبــع 
متنها 116 م�شافر، �إىل �لهبوط 
�شلطان  نور  مطار  يف  ��شطر�ريا 
�لدويل ب�شبب عطل على م�شتوى 
�أي  ي�شب  ومل  �لهبوط.  مــعــد�ت 

من �مل�شافرين.

��شارت  فــيــمــا  جد�ً”،  “خطرة 
�لإد�رة �ملحلية يف �ملاتي �إىل تويل 
بت�شعة  �لعناية  �لــطــو�رئ  �أجــهــزة 
لـ”�شدمات  تـــعـــر�ـــشـــو�  �طــــفــــال 
مطار  ونــ�ــشــر  مــتــعــددة«.  نف�شية 
�ملـــاتـــي، يف �ــشــفــحــتــه عــلــى موقع 
�شتني  باأ�شماء  لئحة  في�شبوك، 
�شخ�شا جنو� من �حلادثة، لفتا 
ب�شكل  نــ�ــشــاطــاتــه  مــو��ــشــلــة  �إىل 

معتاد.
من جانبها، �أعلنت وز�رة �لد�خلية 
قو�عد  “خرق  ب�شاأن  فتح حتقيق 
نقل  و�شيلة  و��شتغ�ل  �ل�ش�مة 

جوية«.
و�أظــــهــــرت �ــشــور نــ�ــشــرتــهــا هيئة 
�نق�شمت  �لــطــائــرة  �أّن  �لــطــو�رئ 

•• مك�سيكو �سيتي-الباز-رويرتز

�إنها  �ملك�شيكية  �حلــكــومــة  قــالــت 
�لعدل  ملحكمة  بالتما�س  تقدمت 
�لدولية ل�شمان �حرت�م من�شاآتها 
�لـــدبـــلـــومـــا�ـــشـــيـــة يف بــولــيــفــيــا يف 
على  �ل�شغوط  لتكثيف  حماولة 
للرت�جع  هناك  �ملوؤقتة  �حلكومة 

عن موقفها يف �لأزمة.
�ملك�شيك  خــارجــيــة  وزيـــــر  وقـــــال 
�إبـــــــــــر�رد يف مـــوؤمتـــر  مـــار�ـــشـــيـــلـــو 
من  تــريــد  �ملك�شيك  �إن  �شحفي 
�ملــحــكــمــة �لــتــو�ــشــط يف �خلـــ�ف 
�لذي ت�شاعد بني �لدولتني هذ� 
منح  �ملك�شيك  قــر�ر  �إثــر  �لأ�شبوع 
يف  �أ�شخا�س  لت�شعة  �للجوء  حــق 

�شفارتها يف بوليفيا.
وتتهم �ملك�شيك منذ يوم �لثنني 
�لأمني  �لوجود  بتكثيف  بوليفيا 
وترهيب  لبــاز  يف  �شفارتها  �أمـــام 

�لدبلوما�شيني.
وزيرة  لوجناريك  كارين  وقالت 
ب�دها  �إن  �لبوليفية  �خلارجية 
�لربوتوكول  �أبـــــد�  تــخــالــف  لـــن 
�ملـــتـــبـــع دولـــــيـــــا وو�ــــشــــفــــت طلب 
�لعدل  ملحكمة  �ملــقــدم  �ملــكــ�ــشــيــك 
�لدولية باأنه “خطاأ” و”مغالطة 

قانونية” ويجب �شحبه.
لباز  يف  لل�شحفيني  و�أ�ـــشـــافـــت 
�أن يرفع دعوى  “ل ميكن لأحــد 
يتم  ـــ�ـــس مل  �أ�ـــش عـــلـــى  قـــانـــونـــيـــة 
�إثــبــاتــهــا.. ل ميــكــن مــقــا�ــشــاة �أي 

طرف على �أفعال مل ي رتكبها«.
م�شايقة  �إن  �إبـــــــــــــر�رد  وقــــــــال 
بد�أت  �ملك�شيكيني  �لدبلوما�شيني 
بــ�ده حق  �شفارة  �أن منحت  بعد 

�رتـــطـــام  وبـــّيـــنـــت  نــ�ــشــفــني،  �إىل 
�ملكّون  مــنــهــا،  �لأمــــامــــي  �جلـــــزء 
مــن قــمــرة �لــقــيــادة ونــحــو ع�شرة 
ت�شتعل  ومل  مبــــنــــزل.  مـــقـــاعـــد، 
بح�شب  �لطائرة  بجزئي  �لنر�ن 

�ل�شور.
و�نت�شرت فرق �لإنقاذ �لتي ت�شم 
�شاحنات �إطفاء و�شيار�ت �إ�شعاف، 
�ل�شرطة،  عنا�شر  �إىل  بالإ�شافة 
�ملـــنـــكـــوبـــة عند  حـــــول �لــــطــــائــــرة 

�أطر�ف �ملنطقة �ملاأهولة.
موقع  عـــرب  تــعــزيــة  ر�ـــشـــالـــة  ويف 
�أكد رئي�س �لب�د قا�شم- تويرت، 

جومارت توكاييف �أّن “�مل�شوؤولني 
)عن �حلادثة( �شيعاقبون ب�شدة”، 
�لتعوي�شات  بــتــقــدمي  مــتــعــهــد�ً 

و�شعت  �أ�شخا�س  لت�شعة  �للجوء 
لإ�شد�ر وثائق تتيح لهم �خلروج 
حكومة  �أن  ـــــاف  و�أ�ـــــش �لآمـــــــــن. 
بوليفيا قالت بعد 11 يوما �إنها 
لأربعة  �عتقال  مذكر�ت  �أ�شدرت 
منهم م�شر� �إىل �أن وثائق �ملرور 

�لآمن مل ت�شدر لأي منهم.
�إنـــــه يـــاأمـــل يف �أن  �إبــــــــر�رد  وقـــــال 
يف  �ملك�شيك  حــق  �ملحكمة  تــدعــم 
�شيادة  �حـــرت�م  ويف  �للجوء  منح 
“�إجماع  �أن  و�أ�ـــشـــاف  من�شاآتها. 
�ملجتمع �لدويل” ي�شب يف �شالح 

موقف ب�ده.
�ــشــلــوك �حلكومة  �إبــــــر�رد  و�ــشــّبــه 
�لع�شكرية  بالأنظمة  �لبوليفية 
�لـــــــتـــــــي تـــــــولـــــــت �لــــ�ــــشــــلــــطــــة يف 
يف  �لـــ�تـــيـــنـــيـــة  بــــاأمــــريــــكــــا  دول 

�ل�شبعينيات.
�أعـــقـــاب فتور  يـــاأتـــي �خلــــ�ف يف 
�لــبــلــديــن بعدما  بــني  �لــعــ�قــات 
�أندري�س  �ملك�شيكي  �لرئي�س  منح 
�للجوء  �أوبــــر�دور  لوبيز  مانويل 
�لبوليفي  لــلــرئــيــ�ــس  �لــ�ــشــيــا�ــشــي 

و�أو�شحت  �لــ�ــشــحــايــا.  لــعــائــ�ت 
�ل�شوفياتية  �جلمهورية  حكومة 
�أّن  �آ�ــشــيــا �لــو�ــشــطــى  �لــ�ــشــابــقــة يف 
�شركة  �إىل  �لـــعـــائـــدة  �لـــطـــائـــرة 
بجد�ر  “��شطدمت  �ير”  “بيك 
�لإق�ع و�رتطمت  خر�شاين عند 

مببنى مكون من طابقني«.
�ملكلفة  �لـــطـــو�رىء  هيئة  وكــانــت 
بعمليات �لإنقاذ ذكرت �أّن �حلادثة 

وقعت “يف منطقة ماأهولة«.
 ”24 “خرب  قــــــنــــــاة  وقـــــــالـــــــت 
يكن  مل  �أحــــــــد�ً  �إّن  �حلـــكـــومـــيـــة 
�لــــــذي  ــــــزل  ــــــن �مل يف  مــــــتــــــو�جــــــد� 
�رتطمت به �لطائرة حلظة وقوع 

�حلادثة.
وكـــانـــت �لـــطـــائـــرة مــتــوجــهــة من 

�لــ�ــشــابــق �إيـــفـــو مــور�لــيــ�ــس، وهو 
ي�شاري مثله.

ياأمل  �إنـــه  �أوبـــــر�دور  لوبيز  وقـــال 
حماولة  بــــــاأي  �لـــقـــيـــام  عـــــدم  يف 
“حتى  و�أ�شاف  �ل�شفارة  لقتحام 
ت�شيلي  يف  �ل�شابق  “�لديكتاتور 
يفعل  مل  بــيــنــو�ــشــيــه  �أوج�شتو” 

ذلك«.
�لرئا�شة  �ــــشــــوؤون  وزيــــــر  وقــــــال 
�لــبــولــيــفــيــة يـــركـــو نــونــيــ�ــس �إن 
حكومته ترغب يف حماية �ل�شفارة 
“جماعات  هناك  لأن  �ملك�شيكية 

قد ترغب يف �ل�شيطرة عليها«.
و�أ�شاف لل�شحفيني “لكننا �أي�شا 
نـــريـــد حمــاكــمــة كـــل مـــن �رتكب 
�أو  حتري�شية  �أو  �إرهابية  �أعــمــال 
يف  ��شطر�بات”  لــرتتــيــب  �شعى 
لأفر�د  �لعتقال  ملــذكــر�ت  �إ�ــشــارة 

حتميهم �ل�شفارة �ملك�شيكية.
هناك  يــكــون  “لن  قــائــ�  وتـــابـــع 
مـــرور �آمـــن ملــن خــالــفــو� �لقانون 
�نق�شامات بني  �إثــارة  يف  وت�شببو� 

�لبوليفيني«.

قتياًل بتحطم طائرة ركاب يف كازاخ�ستان  املك�سيك تدعو لتدخل »اجلنائية حلل خالف مع بوليفيا 12 

وزير خارجية بوليفيا وزير خارجية �ملك�شيك

�لإ�ش�مية قبل �أربعة عقود.
وقـــال ثــ�ثــة مــ�ــشــوؤولــني يف وز�رة 
�لـــد�خـــلـــيـــة �لإيــــر�نــــيــــة لـــرويـــرتز 
ُقتلو�  �ــشــخــ�ــس   1500 نــحــو  �إن 
خـــــ�ل �أقــــــل مــــن �أ�ـــشـــبـــوعـــني من 
�أن  مــن  �لــرغــم  على  �ل�شطر�بات 
جــمــاعــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة قدرت 
�لــعــدد بــاأنــه �أقـــل مــن ذلــك بكثر. 
باأنه  �لــتــقــريــر  ـــــــر�ن  �إي وو�ـــشـــفـــت 

“�أخبار ز�ئفة«.
وذكـــــر مـــركـــز حـــقـــوق �لإنـــ�ـــشـــان يف 
�أن  نــــيــــويــــورك،  �إيــــــــــر�ن، ومــــقــــره 
يــــوم �لثنني  �عــتــقــلــت  �لــ�ــشــلــطــات 

عمق  وعلى  بر�زجان  مدينة  �شرق 
38 كــلــم. وحــــددت تــقــاريــر مركز 
�شرق  كلم   45 بعد  على  �لــزلــز�ل 
�لوحيدة  �لنووية،  بو�شهر  من�شاأة 
ر�شد  مـــركـــز  و�أفـــــــاد   . �لـــبـــ�د  يف 
�أّويل  �لإيـــر�ين يف تقرير  �لـــزلزل 
�أن  �لإلــكــرتوين  موقعه  على  ن�شر 
درجات   4،9 بلغت  �لـــزلـــز�ل  قـــوة 

وعمقه ع�شرة كيلومرت�ت.
وهـــز �لـــزلـــز�ل قـــرى قـــرب مدينة 
كـــلـــمـــه، وفــــــق مـــــا �أفــــــــــادت وكـــالـــة 
م�شرة  �لر�شمية،  �شبه  “�إ�شنا” 
بعد  تــقــاريــر  �أي  ورود  عــــدم  �إىل 

رف�شهما  بــعــد  بــخــتــيــاري  و�لـــــدّي 
�إلغاء �ملر��شم عند قربه.

و�أ�شار �ملركز �إىل �أن بختياري قتل 
بر�شا�شة يف �لر�أ�س يف كرج يف 16 

نوفمرب “ت�شرين �لثاين«.
وقالت وكالة �أنباء �إير�نية �لأربعاء 
تاأهبهاً  درجــة  رفعت  �ل�شلطات  �إن 
�ليوم  �حتجاجات  خلــروج  حت�شباً 
�خلــمــيــ�ــس وفـــر�ـــشـــت قــــيــــود�ً على 
�لهاتف  عـــرب  �لإنـــرتنـــت  خـــدمـــات 

�ملحمول يف عدة �أقاليم.
ملر�قبة  نتبلوك�س  مــر�ــشــد  وقــــال 
خـــدمـــات �لإنـــرتنـــت �خلــمــيــ�ــس �إن 

عـــن وقـــــوع �أ�ـــــشـــــر�ر. ونــقــلــت عن 
رئي�س مركز �لأزمــات يف �ملحافظة 
“بناء  �إنــه  قوله  دهقاين  جهانكر 
�لأحمر  �لـــهـــ�ل  تــقــيــيــمــات  عــلــى 
و�ل�شلطات يف �ملنطقة، مل تردنا �أي 

معلومات بعد عن �أ�شر�ر«.
و�أ�شاف “قد تكون بع�س �لطرقات 
�أغلقت يف �أجز�ء من �جلبل ب�شبب 

�شدة �لزلز�ل«.
�لتي  بو�شهر  من�شاأة  رو�شيا  وبنت 
�لكهرباء  من  ميغاو�ط  �ألــف  تنتج 
بعدما تاأّجل �مل�شروع ل�شنو�ت. ومت 
�أيلول- لإير�ن يف  ر�شمًيا  ت�شليمها 

�ملحمول  �لــهــاتــف  �ــشــبــكــات  بــعــ�ــس 
على  خدمتها  �قت�شرت  �إيــــر�ن  يف 
بــاملــئــة فــقــط مـــن �ملعدل  خــمــ�ــشــة 

�ملعتاد.
تويرت  عـــلـــى  �ملــــر�ــــشــــد  و�أ�ــــــشــــــاف 
“�لت�شال بالإنرتنت عرب �لهاتف 
�ملــــحــــمــــول �نـــخـــفـــ�ـــس جمـــــــدد� يف 
تعزيز�ت  عن  تقارير  و�شط  �إيــر�ن 
�لت�شال  بــيــانــات  تظهر  �أمــنــيــة.. 
خم�شة  ن�شبتها  مــعــدلت  بال�شبكة 
باملئة مــن �خلــدمــة �لعــتــيــاديــة يف 
�شبكات بعينها ول يز�ل هذ� �لأمر 

م�شتمر�ً«.

�شبتمرب 2013.
و�إير�نية يف  وبد�أت �شركات رو�شية 
�إ�شافيني  مفاعلني  بــنــاء   2016
ويتوقع  �لإنتاجية.  �لــقــدرة  بــذ�ت 
ع�شر  �ملــ�ــشــروع  �إمتـــام  ي�شتغرق  �أن 

�شنو�ت.
�لإير�نية  �جلــمــهــوريــة  وتــ�ــشــعــى 
�لنفط  عــلــى  �عــتــمــادهــا  خلــفــ�ــس 
و�لغاز مع خطط لبناء 20 من�شاأة 

نووية خ�ل �ل�شنو�ت �ملقبلة.
حمور  �لــنــووي  برناجمها  وي�شّكل 
�لتي  �ملتحدة  �لوليات  مع  نز�عها 
ت�شتبه باأن طهر�ن تتحّرك باجتاه 
ذّريــــة، وهو  عــلــى قنبلة  �حلــ�ــشــول 
�لإير�نية  �جلمهورية  تنفيه  �أمــر 
�لتوتر  حـــدة  وتــ�ــشــاعــدت  ــّدة.  بــ�ــش
�لـــبـــلـــديـــن �خلـــ�ـــشـــمـــني منذ  بــــني 
�ملــا�ــشــي عندما  �لــعــام  �أيـــار-مـــايـــو 
دونالد  �لأمــركــي  �لرئي�س  �أعــلــن 
تر�مب �ن�شحاب ب�ده من �لتفاق 
�شنة  �أبرم  �لذي  �لتاريخي  �لنووي 

.2015
تخفيف  ـــى  عـــل �لتـــــفـــــاق  ونـــــ�ـــــسّ 
�لــعــقــوبــات �ملــفــرو�ــشــة عــلــى �إيـــر�ن 
برناجمها  عـــلـــى  قــــيــــود  مـــقـــابـــل 

�لنووي.
و�أعــــادت �لــوليــات �ملــتــحــدة فر�س 
عقوبات على �إير�ن، ما دفع طهر�ن 

لّتخاذ �إجر�ء�ت م�شادة.
�شفائح  ملتقى  عند  �يـــر�ن  وتــقــع 
من  عـــدد  ويــعــربهــا  عـــدة  تكتونية 
ن�شاطا  ت�شهد  يجعلها  ما  �ل�شدوع 

زلز�ليا كثيفا.

•• طهران-وكاالت

ُن�شرت  مــ�ــشــورة  لــقــطــات  �أظـــهـــرت 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  على 
حمـــتـــجـــني �إيـــــر�نـــــيـــــني يــــــــرددون 
�أمام قو�ت �لأمن  هتافات �شيا�شية 
�أثناء �إحياء ذكرى �لأربعني لرجل 
وقعت  �لتي  �لحتجاجات  يف  ُقتل 

�ل�شهر �ملا�شي.
يت�شن  �لــتــي مل  �لــ�ــشــور،  وتــظــهــر 
قائلة  �مــر�أة ت�شرخ  �لتحقق منها، 
كان  بــيــنــمــا  للدكتاتور”  “�ملوت 
�أ�ـــشـــخـــا�ـــس حــولــهــا يــركــ�ــشــون يف 

حميط �ملقربة ببلدة كرج.
وتــظــهــر لــقــطــات مــ�ــشــورة �أخـــرى 
طائرة هليكوبرت حتلق على مقربة 

وقو�ت �لأمن حول �ملقابر.
و�شائل  عــلــى  مــنــ�ــشــور�ت  و�أفـــــــادت 
باإلقاء  �لجـــتـــمـــاعـــي  �لـــتـــو��ـــشـــل 
�لقب�س على بع�س �ملحتجني عند 
مقربة �ل�شاب بويا بختياري )27 
�لــتــاأكــد من  يت�شن  عــامــاً( لكن مل 

ذلك.
وكــ�ــشــفــت لــقــطــات مــ�ــشــورة �أخرى 
يف  �أُقيمت  تاأبني  مر��شم  �أن  �أي�شاً 
�لأخرى  �لإير�نية  �ملــدن  من  عــدد 
تــــكــــرميــــا لــــلــــذيــــن قــــتــــلــــو� خــــ�ل 

�لحتجاجات يف �لآونة �لأخرة.
وحتـــولـــت �ملـــظـــاهـــر�ت �لــتــي بـــد�أت 
�حتجاجا على رفع �أ�شعار �لبنزين 
�ل�شهر  �شيا�شية  �حــتــجــاجــات  �إىل 
�أكـــــرث �حلم�ت  لــتــفــجــر  �ملــا�ــشــي 
�جلمهورية  قـــيـــام  مـــنـــذ  دمــــويــــة 

 •• طهران-اأ ف ب

�ــــشــــرب زلــــــــز�ل �إيـــــــــر�ن �أمــــ�ــــس يف 
منطقة تقع على بعد �أقل من 50 
كلم من حمطة بو�شهر �لنووية يف 
�لــبــ�د، وفــق م�شادر  جنوب غــرب 
مــتــخــ�ــشــ�ــشــة يف ر�ـــشـــد �لـــــــزلزل، 
وقوع  عــن  بــعــد  تــقــاريــر  ورود  دون 

�أ�شر�ر.
�جليولوجي  �ملــ�ــشــح  مــركــز  و�أفـــــاد 
بلغت  �لــذي  �لزلز�ل  �أن  �لأمركي 
منطقة  �شرب  درجــات   5،1 قّوته 
تــقــع عــلــى بــعــد 44 كــلــم جــنــوب-

ا�سطرابات بذكرى مقتل �ساب يف احتجاجات اإيران زلزال ي�سرب اإيران قرب من�ساأة نووية 

اأ�سرتالية م�سجونة يف اإيران تطالب موري�سون باإنقاذها
•• �سيدين-وكاالت

�تهامات  ب�شبب  �إيـــر�ين  �شجن  يف  حمتجزة  ��ــشــرت�لــيــة،  �أكــادميــيــة  جـــددت 
�شر�حها، يف خطاب مت  �إطــ�ق  ند�ءها لزعماء ب�دها ب�شمان  بالتج�ش�س 

ن�شره �أم�س �خلمي�س.
حمتجزة  ملبورن،  جامعات  باإحدى  حما�شرة  وهي  جيلربت  مور  وكايلي 
يف �شجن “�يفني” �شيء �ل�شمعة يف طهر�ن منذ �أكرث من عام، بعد �حلكم 
عليها بال�شجن لع�شر �شنو�ت، يف حماكمة �شرية من قبل �ل�شلطات �لإير�نية 

بتهمة �لتج�ش�س.
�أ�شربت  �أنــهــا  وكــتــبــت  تطاق”  “ل  بــاأنــهــا  �ل�شجن  يف  �لــظــروف  وو�ــشــفــت 
�حلكومة  �إىل  ند�ئها  يف  جدوى”،  دون  “لكن  مـــر�ت  خم�س  �لطعام  عــن 
�لوليات  �إيــر�ن ومقره  �لإن�شان يف  ن�شره مركز حقوق  �لــذي  �ل�شرت�لية، 

�ملتحدة.

 رو�سيا وال�سني واإيران تبداأ مناورات بحرية 
•• دبي-رويرتز

بد�أت  ورو�شيا  و�ل�شني  �إيـــر�ن  �إن  �لإيــر�نــيــة  �لبحرية  با�شم  متحدث  قــال 
تدريبات بحرية م�شرتكة �أم�س يف �ملحيط �لهندي وخليج عمان.

متار�س  حيث  �لدولية،  للتوتر�ت  حمــور�  باإير�ن  �ملحيطة  �ملياه  و�أ�شبحت 
�لوليات �ملتحدة �شغوطا لوقف مبيعات �لنفط �لإير�ين وقطع غرها من 

�لع�قات �لتجارية.
�لأمــر�ل غ�م ر�شا  �لعمليات  �لبحرية ل�شوؤون  �لقوة  وقال م�شاعد قائد 
طحاين للتلفزيون �حلكومي “ر�شالة هذه �لعملية هي �ل�ش�م و�ل�شد�قة 
�ملرتتبة  �لنتيجة  و�شتكون  و�لوحدة...  �لتعاون  �لد�ئم من خ�ل  و�لأمــن 

عليها هي �إظهار �أنه ل ميكن عزل �إير�ن«.
وقال �لتلفزيون �إن �لتدريبات ت�شمل �إنقاذ �شفن ت�شتعل فيها �لنار �أو �شفن 

تتعر�س لهجوم قر��شنة وتدريبات على �إط�ق �لنار.

حمكمة تركية تق�سي ب�سجن �سحافيني معار�سني 
 •• اإ�سطنبول-اأ ف ب

�أم�س ب�شجن �شتة �شحافيني من �شحيفة معار�شة  ق�شت حمكمة تركية 
�تهمو� بالرتباط مبجموعة حتّملها �حلكومة م�شوؤولية حماولة �لنق�ب 
بــر�ــس. وقــــررت حمكمة يف  �أفــــاد حمـــاٍم فــر�نــ�ــس  2016، بح�شب مــا  عـــام 
�أمني  بينهم �لكاتب  “�شوجو”  ��شطنبول �شجن �ل�شحافيني من �شحيفة 
غول�شان ورئي�س �لتحرير متني يلمظ لفرت�ت ترت�وح بني عامني و�شهر 
�أ�شهر بتهم تتعلق بالإرهاب. وعادة ما تّتخذ �شحيفة  وث�ثة �أعو�م و�شتة 
�إليها  ينظر  بينما  للحكومة  ب�شدة  معار�شة  مو�قف  �لقومية  “�شوجو” 
طيب  رجــب  للرئي�س  �ملعار�شني  �لأتـــر�ك  �لليرب�ليني  من  حتى  �لبع�س، 
بعد  ��شتهد�فها  يتم  �لريبة. وهي ثاين �شحيفة معار�شة  بعني  �إردوغــان، 
“هذه  �ملحكمة  �أمام  قوله  �ل�شحيفة عن غول�شان  ونقلت  “جمهورييت«. 

ق�شية فارغة. ل دليل �أو �شهود �شدنا«.

اختفاء هليكوبرت اأمريكية على متنها 7  
•• وا�سنطن-رويرتز

�إنه يبحث عن طائرة هليكوبرت على متنها  قال خفر �ل�شو�حل �لأمريكي 
�شبعة �أ�شخا�س مل تعد من جولة قبالة جزيرة كاو�ي يف هاو�ي م�شاء �أم�س 

�لأول.
وذكر خفر �ل�شو�حل يف بيان �جلمعة �أن مالك �لطائرة �أبلغ عن تاأخرها يف 

�لعودة �ل�شاعة 6:06 م�شاء.
5:21 م�شاء  �ل�شاعة  �شتعود يف  كانت  �لطائرة  �أن  “ذكرو�  �لبيان  و�أ�شاف 

من جولة قبالة �شاحل كاو�ي وعلى متنها طيار و�حد و�شتة ركاب«.
وقال �لبيان �إن �لهليكوبرت كانت مزودة بجهاز �إلكرتوين لتحديد �ملو�قع 

لكن مل ترد �أي ��شار�ت.
باأنها  �جلوية  �لظروف  �مل�شرتك  �لإنقاذ  تن�شيق  مركز  يف  م�شوؤول  وو�شف 

�شعبة.
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املال والأعمال
مليارات الدولرات.. اأطماع تركية خفية للتدخل يف ليبيا 

�لتي �شتنطلق يف مناطق متفرقة 
بوينت  ذي  زّو�ر  و�أمــا  �ملدينة.  يف 
فـــهـــم عـــلـــى مــــوعــــد مـــــع �أجـــــــو�ء 
�ليوم،  طـــو�ل  ت�شتمر  �حتفالية 
 20H   وذلـــــك خــــ�ل فــعــالــيــة
يف  �شتنطلق  و�لــتــي   to 2020
متام �ل�شاعة 6 �شباحاً مع جل�شة 
تتمحور  عمل  ور�شة  تليها  يوغا، 
�ل�شحي،  �حلـــيـــاة  �أ�ــشــلــوب  حـــول 
بتقدمي  �لأغــاين  من�شق  و�شيبد�أ 
�ل�شاعة  بــعــد  �ملو�شيقية  �لأنـــغـــام 
�حل�شور  لــيــتــمــكــن  عـــ�ـــشـــر�ً   4
�لأحلان  بــاأجــمــل  �ل�شتمتاع  مــن 
�ل�شم�س،  غـــروب  م�شاهدة  �أثــنــاء 
فيما يــبــد�أ �حلــفــل �لــرئــيــ�ــشــي يف 
ثم  ومــن  م�شاًء،   8 �ل�شاعة  متــام 
عـــرو�ـــس �لألــــعــــاب �لـــنـــاريـــة عند 

منت�شف �لليل.

 ،This Is 2020 خ�ل حفل 
بــيــنــمــا تــ�ــشــتــ�ــشــيــف �لـــعـــديـــد من 
�لـــــوجـــــهـــــات �حـــــتـــــفـــــالت ر�قــــيــــة 
بالعام �جلديد، ومنها  للرتحيب 
 The“  2 �إلـــيـــز�بـــيـــث  �ــشــفــيــنــة 
�شيزونز  فـــور  وفــنــدق   ،”QE2
و�لقرية  جــــمــــر�،  مــنــطــقــة  يف 

عرو�س االألعاب 
النارية اخلّلبة

�لألعاب  بــعــرو�ــس  دبــــي  تــ�ــشــتــهــر 
�لـــــنـــــاريـــــة �ملـــــبـــــهـــــرة، لــــكــــن هــــذ� 
بعرو�س  �ملــديــنــة  �شتتاألق  �لــعــام، 
�شماء  �شت�شيئ  و�أطــــول  �أ�ــشــخــم 
منت�شف  حــــلــــول  مـــــع  �ملــــديــــنــــة 

حيث  �لأذو�ق،  خمــتــلــف  لــتــلــبــي 
�لأمريكي  �لـــــر�ب  مــغــنــي  يــحــيــي 
“در�ي  يف  حــفــً�  نيللي  �ل�شهر 
“و�يت  بينما ميكن لزّو�ر  دبي”، 
ر�أ�ـــس  بــلــيــلــة  �لحــتــفــال  بيت�س” 
�ل�شنة على �أنغام مو�شيقى �لـ “�آر 
�آند بي” خ�ل حفل �ملغني “ين-

•• دبي-الفجر: 

ت�شهد دبــي يف كــل عــام �حتفالت 
�شخمة للرتحيب بالعام �جلديد، 
�ل�شنة  ر�أ�ــس  ليلة  �حتفالت  لكن 
و�أكرث  �أ�شخم  �شتكون  �جلــديــدة 
متيز�ً، فهي تتز�من مع �حتفالت 
�ملدينة باليوبيل �لف�شي ملهرجان 
�شتنطلق  �لــــذي  لــلــتــ�ــشــّوق،  دبــــي 
دي�شمرب   26 �ملميزة يف  فعالياته 
 38 2019 وت�شتمر على مــد�ر 

يوماً. 
وهـــــنـــــا تــــــقــــــّدم مــــوؤ�ــــشــــ�ــــشــــة دبــــي 
للمهرجانات و�لتجزئة و”جدول 
باأبرز   قـــائـــمـــًة  دبي”  فــعــالــيــات 
�لتي  �لحـــتـــفـــالـــيـــة  �لـــفـــعـــالـــيـــات 
ت�شهدها �ملدينة خ�ل ليلة ر�أ�س 

�ل�شنة 2020.

وفندق  �لقرهود،  يف  �لإيرلندية 
على  كمبين�شكي  بال�س  �إمر�لد 
وفندق  جـــمـــر�،  نــخــلــة  جـــزيـــرة 
وت�شت�شيف  دبي،  مر�شى  �لعنو�ن 
�لهو�ء  يف  حــفــً�   زعبيل  حديقة 
�لإمار�ت  نادي  وي�شتقبل  �لطلق. 
لــلــجــولــف �لـــعـــام �جلـــديـــد بحفل 
�أنغام مو�شيقية  ع�شاء فاخر على 
حتيًة مللك �لروك �إلفي�س بري�شلي 

وملكة �لبوب مادونا.
�لنخلة  �أت�نت�س  فندق  وي�شهد 
للرتحيب  �حـــتـــفـــالـــيـــة  �أجــــــــــو�ء 
بــالــعــام �جلــديــد بــبــد�يــة مميزة، 
�لفاخر  �لفندق  ي�شت�شيف  حيث 
فرقة  �أنغام  على  ر�ٍق  ع�شاء  حفل 
ويتيح  عازفاً،   30 من  مو�شيقية 
مل�شاهدة  لــ�ــشــيــوفــه  �لـــفـــر�ـــشـــة 
عرو�س �لألعاب �لنارية �خلّ�بة 

و�ملقيمني  لــلــزّو�ر  وميكن  �لليل. 
عرو�س  مبــ�ــشــاهــدة  �ل�ــشــتــمــتــاع 
مناطق  ع�شر  يف  �لنارية  �لألعاب 
خمتلفة وهي: برج خليفة، وبرج 
بييت�س”،  و”ذ�  و�ل�شيف،  �لعرب، 
بوينت”،  و”ذي  و”لمر”، 
�شت�شهد  �لعاملية)�لتي  و�لــقــريــة 
�ألــعــاب نارية  �إطـــ�ق 7 عــرو�ــس 
دول   7 تو�قيت  مــع  يتز�من  مبــا 
�لعاملية(،  �لــقــريــة  يف  مــ�ــشــاركــة 
ف�شتيفال  ودبـــــي  دبـــــي،  وبـــــــرو�ز 

�شيتي مول، و�أت�نت�س �لنخلة.

احلفلت املو�صيقية
ـــر�غـــبـــني بـــا�ـــشـــتـــقـــبـــال �لـــعـــام  لـــل
�ملو�شيقية  �لأنغام  على  �جلديدة 
ت�شت�شيف  �ملف�شلني،  لنجومهم 
مو�شيقية  حف�ت  خم�س  �ملدينة 

“جونا�س  مــن  كــٌل  ويــقــّدم  يو”. 
بلو” و”جاك�س جونز” حفً� يف 
ي�شت�شيف  بينما  جر�فيتي،  زيرو 
حفل  �شتاند”  جــر�نــد  “ميد�ن 
.Race 2020 Badshah

ولأولــئــك �لــر�غــبــني بـــود�ع �لعام 
�أوبــــــر� حفً�  دبــــي  تــ�ــشــتــ�ــشــيــف   ،
نا�شيف زيتون.  �ل�شوري  للمغني 
�ل�شتمتاع  للح�شور  ميكن  حيث 
باإط�لة خّ�بة على برج خليفة 
�أنغام  عــلــى  �ملـــــاأكـــــولت  وتــــنــــاول 
بربنامج  �لفائز  �لنجم  و�أغـــاين 

“�شتار �أكادميي«. 

احلفلت
باحتفالت  �لعرب  بــرج  �شرتقي 
�لـــ�ـــشـــنـــة �جلـــــديـــــدة نحو  ر�أ�ـــــــــس 
�لفخامة  مـــن  �أعـــلـــى  مــ�ــشــتــويــات 

مهرجان دبي للت�سّوق وجدول فعاليات دبي يحّددان اأبرز 25 فعالية لالحتفال براأ�س ال�سنة اجلديدة 2020 

�لأتر�ك �متلكو� م�شاريع يف ليبيا ت�شل قيمتها �إىل 28.9 مليار دولر، ولعل 
هذ� هو �لهدف �حلقيقي ور�ء �لدعم �لرتكي �لكبر حلكومة �ل�شر�ج.

�جلو�نب  ب�شاأن  �لليبية  �لرتكية  �ملحادثات  و�شلت  �لأخـــرة،  �لأ�شهر  فخ�ل 
�لقت�شادية �إىل ذروتها، قبل �أن تعطلها معركة طر�بل�س �لتي �أعلنها �جلي�س 
�لإرهابية  و�مليلي�شيات  �ل�شر�ج  حكومة  قب�شة  من  �لعا�شمة  ل�شتعادة  �لليبي، 
�نط�ق  �إعــ�ن �جلي�س  �شهر من  قبل  �أنــه  �ل�شحيفة،  و�أو�شحت  لها.  �ملو�لية 
على  ملقاولني،  ليبية  تركية  عمل  جمموعة  �تفقت  طر�بل�س،  حترير  معركة 

��شتكمال �مل�شاريع غر �ملنتهية لل�شركات �لرتكية يف ليبيا.
ووقع �أع�شاء �ملجموعة على مذكرة تفاهم، لبدء حمادثات بني �ل�شركات و�أرباب 
�لعمل. و�أ�شار ينيغن �إىل �أن جمموعة �لعمل �تفقت على �إن�شاء �تفاقية خا�شة 
للم�شك�ت  حلول  �إىل  للتو�شل  طريق  خــارطــة  مبثابة  لتكون  �لعمل،  بــاأطــر 

�ملتعلقة بال�شتثمار�ت �لرتكية يف ليبيا.

�إفريقيا �أول �شوق خارجي دخله �ملقاولون �لأتر�ك عام 1972، من خ�ل تويل 
�أحد�ث  �أنه بعد  �إىل  و�أ�شارت  بناء ميناء طر�بل�س.  »STFA« �لرتكية  �شركة 
2011، و�لأزمة �لتي تلتها و�لتي ماز�لت تطارد �لليبيني حتى �لآن، توقفت 
�إحــر�ق مو�قع  �إذ مت  �لأتــر�ك خ�شائر هائلة،  �ملقاولون  �مل�شاريع، وتكبد  جميع 

�لبناء �خلا�شة بهم، ومل يتمكنو� �أي�شا من جمع عدد كبر من م�شتحقاتهم.
�لأنا�شول  �أنباء  لوكالة  ينيغن  مدحت  �لأتـــر�ك،  �ملقاولني  نقابة  رئي�س  وقــال 
�لرتكية �لر�شمية: “تركت �شركاتنا م�شاريعها مهجورة يف ليبيا و��شطر 25 
�لرتكية  �ل�شركات  ��شتمرت  ذلــك،  ومع  ديارهم.  �إىل  للعودة  تركي  عامل  �ألــف 
يف �شد�د مدفوعاتها مبا يف ذلك عمولت �لتاأمني وخطابات �لعتماد �لتي مت 
ونفقات  �لباطن،  من  �لتعاقد  و�شفقات  �لليبية،  �لبنوك  من  عليها  �حل�شول 

حفظ �لأمن يف �ملو�قع، و�لتعوي�شات �لأخرى«.
�لــرتكــيــة مــلــيــار دولر،  لــلــ�ــشــركــات  �لــقــبــ�ــس  �ملــبــالــغ م�شتحقة  �إجـــمـــايل  وبــلــغ 

دولر  مليار  و1.3  �لعتماد،  خطابات  قيمة  دولر  مليار   1.7 �إىل  بالإ�شافة 
قيمة خ�شائر �ملعد�ت و�ملخزونات. و�أكد ينيغن �أن �ملقاولني �لأتر�ك يو��شلون 
�شد�د 50 مليون دولر �شنويا مقابل خطابات �لعتماد �خلا�شة بهم، مما ي�شر 
تدر  جديدة  ��شتثمار�ت  على  و�حل�شول  �خل�شائر  هذه  ولتعوي�س  باأعمالهم. 
�أمــو�ل ومو�رد  �لأطماع �لرتكية لو�شع يدها على  �لـــدولر�ت، عــادت  مليار�ت 
ليبيا، حتى لو كان ذلك على ح�شاب �لأمن و�ل�شتقر�ر. وتظهر هذه �ملحاولت 
�أردوغان  يقدمه  �لذي  �لدعم  �لليبي، من خ�ل  �ل�شاأن  للتدخل يف  �مل�شتميتة 
حلكومة فايز �ل�شر�ج يف طر�بل�س، �ملدعومة من قبل ميلي�شيات �إرهابية حتارب 
�جلي�س �لوطني �لليبي. وتكلل هذ� �لتعاون باإبر�م �جلانبني مذكرتي تفاهم، 
�لأوىل تتعلق بتعيني �حلدود �لبحرية، �لتي تنتهك �شيادة وحقوق دول �جلو�ر، 
�لتي متهد بكل و�شوح لوجود  �لع�شكرية و�لأمنية،  و�لثانية تتعلق باجلو�نب 
�أن �ملقاولني  تركي ع�شكري على �أر��شي ليبيا. وذكرت �شحيفة “ديلي �شباح”، 

•• اأنقرة-وكاالت

ت�شعى تركيا جاهدة لقتحام �ل�شاحة �لليبية �شيا�شيا وع�شكريا، فيما بد� و�أنه 
تدخل غر مربر للرئي�س رجب طيب �أردوغان، �إل �أنه بالتمعن يف حجم �لأطماع 
�أعادت �إحياءها،  �لرتكية يف ليبيا و�لعو�ئد �لهائلة �لتي �شتعود عليها يف حال 

تت�شح �مل�شالح �لقت�شادية �لتي �شتحققها �أنقرة من �لأمو�ل �لليبية.
�لرتكية  �ل�ــشــتــثــمــار�ت  �لــرتكــيــة،  �شباح”  “ديلي  ل�شحيفة  تــقــريــر  وكــ�ــشــف 
�ل�شخمة يف ليبيا، �لتي بد�أت يف �شبعينيات �لقرن �ملا�شي، وو�شلت �إىل ذروتها 
قبل �نط�ق �لحتجاجات و�لأحد�ث �لتي �أطاحت نظام �لزعيم �لر�حل معمر 

�لقذ�يف، لتتوقف حينها وتكبد �مل�شتثمرين �لأتر�ك خ�شائر فادحة
�لبنية  م�شاريع  مــن  �لعديد  نــفــذو�  �لأتـــر�ك  �ملقاولني  �إن  �ل�شحيفة،  وقــالــت 
�شمال  �لو�قعة يف  �لدولة  كانت  �إذ  �ل�شبعينيات،  ليبيا منذ  و�لبناء يف  �لتحتية 

اأبوغزاله ت�سارك يف اجتماع جمل�س اإدارة م�سروع  BITTCOIN-JO يف اإ�سبانيا اأ�سهم اأوروبا ترتفع اإىل م�ستوى قيا�سي جديد 

  % ارتفاع اأرباح ال�سركات ال�سناعية ال�سينية يف نوفمرب 5.4 

�ل�شركات  �أربــــــاح  �رتـــفـــاع  �جلــمــعــة  بــيــانــات  و�أظــــهــــرت 
�أ�شهر يف  باأ�شرع وترة يف ثمانية  �ل�شناعية يف �ل�شني 
نوفمرب ت�شرين �لثاين. وُي�شاف �لنباأ �إىل موجة �رتفاع 
�أويل بني  �تفاق جتاري  �لدعم من  �أو�شع نطاقا، تلقى 
�أكرث �ش��شة  �لوليات �ملتحدة و�ل�شني و�آمال بخروج 

لربيطانيا من �لحتاد �لأوروبي.
مع  وثيق  �ت�شال  على  �إنها  �لأ�شبوع  هــذ�  بكني  وقالت 
و��شنطن ب�شاأن �تفاق �ملرحلة و�حد بني �لبلدين، عقب 
ب�شاأن  تــر�مــب  دونــالــد  �لأمــريــكــي  للرئي�س  ت�شريحات 

�إقامة حفل توقيع ر�شمي.
ومن �ملتوقع على نطاق و��شع توقيع �لتفاق يف مطلع 

يناير كانون �لثاين.

ت�شرين �لثاين، تر�جعت �لأرباح 2.1 باملئة مقارنة بها 
5.61 تريليون يو�ن مقارنة مع هبوط  �إىل  قبل عام 

بن�شبة 2.9 باملئة يف �أول ع�شرة �أ�شهر من 2019.
باملئة   5.3 �ل�شناعية  �ل�شركات  �لــتــز�مــات  و�رتــفــعــت 
بنهاية نوفمرب ت�شرين �لثاين مقارنة مع نف�س �لفرتة 
قبل عام مقابل �رتفاع 4.9 باملئة بنهاية �أكتوبر ت�شرين 
�لأول. وتغطى �لبيانات �ل�شركات �لتي حتقق ما يزيد 
عملياتها  مــن  �شنوية  �إيـــــر�د�ت  يـــو�ن  مليون   20 عــن 

�لأ�شا�شية.

•• عوا�سم-رويرتز

جديد  قيا�شي  م�شتوى  �إىل  �لأوروبية  �لأ�شهم  �رتفعت 
�مل�شتثمرون متفائلني  �م�س، يف �لوقت �لذي يظل فيه 
جديدة  جمموعة  بعد  �لعاملي  �لقت�شاد  حت�شن  ب�شاأن 
مـــن �لــبــيــانــات �لقــتــ�ــشــاديــة �لإيــجــابــيــة مـــن �ل�شني 
�أويل  �تفاق جتــاري  توقيع  ب�شاأن  قوة  تــزد�د  وموؤ�شر�ت 

بني �لوليات �ملتحدة و�ل�شني.
باملئة   0.2 �لأوروبــــي   600 �شتوك�س  �ملــوؤ�ــشــر  و�شعد 
بحلول �ل�شاعة 0804 بتوقيت جرينت�س. وبلغ �ملوؤ�شر 
على  جل�شات  لــثــ�ث  مرتفعا  قيا�شيا  م�شتوى  حاليا 

�لتو�يل يف �أ�شبوع ق�شر ب�شبب عطلة.

•• بكني-رويرتز

ــــاح  قــــال �ملــكــتــب �لــوطــنــي لـــ�إحـــ�ـــشـــاء�ت �أمـــ�ـــس �إن �أرب
�ل�شركات �ل�شناعية يف �ل�شني ز�دت يف نوفمرب ت�شرين 
�لثاين 4.5 باملئة على �أ�شا�س �شنوي �إىل 9.395 مليار 
مع  مقارنة  ذلــك  ياأتي  دولر(.  )39.48 مليار  يــو�ن 
�نخفا�س 9.9 باملئة يف �أكتوبر ت�شرين �لأول، وهو �أكرب 
وفرب�ير  �لثاين  كانون  يناير  بني  �لفرتة  منذ  تر�جع 
ونوفمرب  �لثاين  كانون  يناير  بني  �لفرتة  ويف  �شباط. 

•• البا�سيتي، ا�سبانيا-الفجر: 

�أبوغز�له  طـــ�ل  �ــشــركــة  �ــشــاركــت 
لـــتـــقـــنـــيـــات �ملـــعـــلـــومـــات �لـــدولـــيـــة 
موؤ�ش�شات  �إحــدى   )  TAG-ITI(
يف  �لعاملية”  �أبـــوغـــز�لـــه  “ط�ل 
نقل  مكاتب  م�شروع  �إد�رة  �جتماع 
�لتكنولوجيا، يف جامعة كا�شتي�-

 . )UCLM( لمان�شا
 TAG-ITI مـــ�ـــشـــاركـــة  وتـــــاأتـــــي 
ب�شفتها م�شارك يف تنفيذ م�شروع 
م�شاريع  �أحد   BITTCOIN-JO
برنامجErasmus Plus �لذي 
ياأتي بدعم من �لحتاد �لأوروبي. 
BITTCOIN- م�شروع  ويهدف 

نقل  مـــكـــاتـــب  �إنــــ�ــــشــــاء  �إىل   ،JO
�لتعليم  موؤ�ش�شات  يف  تكنولوجيا 
من  بــتــنــفــيــذ  �لأردن،  يف  �لـــعـــايل 
جــامــعــة �لـــرمـــوك بــالــتــعــاون مع 
12 �شريًكا �أكادميًيا و�شناعًيا من 
و�أوروبـــا، حيث تهدف هذه  �لأردن 
�جلامعات  طلبة  دعــم  �إىل  �ملكاتب 
لتحويل  �لــتــدريــ�ــشــيــة  و�لــهــيــئــات 
�أفكارهم �لإبد�عية ونتائج �لبحوث 
معرفية  مــنــتــجــات  �إىل  �لــعــلــمــيــة 
و�ل�شتخد�م،  لــلــتــ�ــشــويــق  قــابــلــة 
باإن�شاء �شركات نا�شئة، مع ت�شجيل 
وحماية  �لخـــــرت�عـــــات،  بـــــــر�ء�ت 

حقوق �مللكية �لفكرية. 
وخ�ل �لجتماع �لذي ��شتمر على 
مدى يومني، ��شتعر�س �مل�شاركون 
كــل جهة يف  �لــتــي بذلتها  �جلــهــود 
��شتعر��س  كما مت  �مل�شروع،  تنفيذ 
�أعدته جلنة  �لــذي  تقرير �جلــودة 
بــهــدف تقدير  مــر�قــبــة �جلــــــودة، 
�مل�شروع،  تنفيذ  يف  �لــتــقــدم  ن�شبة 
�ــشــبــاط/ فرب�ير  �إطــ�قــه يف  منذ 
عر�س  �إىل  بــالإ�ــشــافــة   ،2019

TAGITI وب�شفتها م�شوؤولة عن 
للم�شروع؛  �ملرئية  �لهوية  �إنــ�ــشــاء 
للمو�د  عـــديـــدة  قـــو�لـــب  �أنـــ�ـــشـــاأت 
�لإد�رة،  كتيب  �أبرزها  �لرتويجية، 
ومل�شقات  �لإخــبــاريــة،  و�لر�شائل 
ل�شتخد�مها �أثناء �أن�شطة �مل�شروع 

�ملتعددة من قبل جميع �ل�شركاء.

�إلكرتونية خا�شة ل�أع�شاء  بو�بة 
و�إن�شاء  �ملـــ�ـــشـــروع،  يف  �ملــ�ــشــاركــني 
مــوقــع �إلـــكـــرتوين لــلــمــ�ــشــروع، كما 
لـ  في�شبوك  على  �شفحة  �أطــلــقــت 
�إىل  تــهــدف   BITTCOIN-JO
ملهام  و�لــرتويــج  �لعام  �لوعي  ن�شر 
و�أنـــ�ـــشـــطـــة �ملـــ�ـــشـــروع، مــ�ــشــيــفــا �أن 

مبينا  �ملــ�ــشــروع،  يف   TAGITI
�لأعمال  وتنفيذ  �إد�رة  تتوىل  �أنها 
�خلــا�ــشــة بــرتويــج �ملــ�ــشــروع ون�شر 
�حلفاظ  �إىل  بــالإ�ــشــافــة  نــتــائــجــه، 

على هويته �لإلكرتونية.
 TAGITI �أن  قــنــيــبــي  وبـــــني 
وتطوير  تــ�ــشــمــيــم  عـــلـــى  عـــمـــلـــت 

ملـــكـــاتـــب نقل  ــــقــــرتح  �مل �لــــنــــمــــوذج 
�لتكنولوجيا يف �لأردن. 

�ملدير  قنيبي،  ر�مــز  �لأ�شتاذ  وعرب 
�لتنفيذي لد�ئرة �لت�شميم و�ملو�قع 
و�لت�شويق �لرقمي يف �شركة ط�ل 
�ملعلومات  لــتــقــنــيــات  �أبــــوغــــز�لــــه 
مب�شاركة  �عـــتـــز�زه  عـــن  �لــدولــيــة 

نيكي يرتاجع.. وال�سوق �سوب اأف�سل اأداء يف عامني •• طوكيو-رويرتز

�لــيــابــاين لكن  نيكي  �ملــوؤ�ــشــر  تــر�جــع 
�م�س،  �رتفعت  نطاقا  �لأو�شع  �ل�شوق 

تر�جع  ظــل  7102 يف  منذ  مكا�شب  بــاأكــرب  �لــربــع  �ختتام  �ــشــوب  وتتجه 
�ملــوؤ�ــشــر نيكي  �لــوليــات �ملتحدة و�لــ�ــشــني. ونــزل  �لــتــوتــر�ت �لتجارية بــني 
ن�شف  نــحــو  �أن  بــيــد  نــقــطــة،   23837.72 �إىل  بــاملــئــة   0.36 �لقيا�شي 
�لتي متثل وزنــا كبر� غر متنا�شب  للتجزئة  �خل�شائر جــاءت من فا�شت 

بنحو ع�شرة باملئة من �ملوؤ�شر.
وما ز�ل نيكي غر بعيد عن �أعلى م�شتوى يف 14 �شهر� �لبالغ 24901 
نقطة �لذي لم�شه يف �أو�ئل دي�شمرب كانون �لأول، ومع بقاء جل�شة تد�ول 

للقطاعات يف بور�شة طوكيو �لبالغ 
�لقطاع  موؤ�شر  لرتفع   33 عددها 
 0.9 �لبنوك  و�رتفعت  باملئة.   1.4
جمموعة  �أ�شهم  �شعدت  فيما  باملئة 
ميت�شوبي�شي يو.�إف.جيه �ملالية وجمموعة ميزوهو �ملالية 0.7 باملئة لكل 

منهما. 
عام يف  لأعلى م�شتوى يف  باملئة   5.2 للتجزئة  فرونت  �أ�شهم جيه  وقفزت 
متاجر  تدير  �لتي  �ل�شركة  بــاإعــ�ن  �مل�شتثمرون  فيه  رحــب  �لــذي  �لــوقــت 
�ملجمعات  ت�شغل  �لتي  لباركو  �لكامل  للتملك  �شعيها  عن  �لأق�شام  متعددة 
باركو  �أ�شهم  وقفزت  م�شيطرة.  بالفعل ح�شة  فيها  و�لتي متلك  �لتجارية 

21.8 باملئة �إىل �حلد �لأق�شى �ليومي.

% يف نوفمرب  انخفا�س معدل البطالة يف اليابان اإىل 2.2 
•• طوكيو-رويرتز

�أظهرت بيانات حكومية �أم�س �نخفا�س معدل �لبطالة يف �ليابان و��شتقر�ر 
تو�فر �لوظائف يف نوفمرب ت�شرين �لثاين.

وتفيد �لأرقام �ل�شادرة عن وز�رة �ل�شوؤون �لد�خلية و�لت�شالت باأن معدل 
�لبطالة �ملُعدل يف �شوء �لعو�مل �ملو�شمية تر�جع �إىل 2.2 باملئة يف نوفمرب 
مع  مقارنة  ذلــك  ياأتي  �ل�شابق.  �ل�شهر  يف  باملئة   2.4 من  �لثاين  ت�شرين 

متو�شط توقعات �ل�شوق �لبالغة ن�شبته 2.4 باملئة.

و�حدة يف �لعام فاإنه قد ي�شجل �أف�شل �أد�ء ف�شلي يف عامني. وربح �ملوؤ�شر 
توبك�س �لأو�شع نطاقا 0.11 باملئة �إىل 1733.18 نقطة، فيما ز�د عدد 
�لأ�شهم �لر�بحة على عدد �لأ�شهم �خلا�شرة بو�قع 71 �إىل 29، وهو معدل 

مرتفع ن�شبيا باملقارنة مع �ملكا�شب �ملحدودة �لتي حققها توبك�س.
�شتوقعان  و�ل�شني  �ملتحدة  �لــوليــات  بــاأن  �آمــال  من  �لدعم  �ل�شوق  وتلقى 
�لــذي جتــذب فيه  �لــوقــت  �ملقبل، يف  �لــعــام  �أو�ئـــل  �تفاقا جتــاريــا موؤقتا يف 

�لأ�شهم ذ�ت �لقيمة �ملرتبطة بالدورة �لقت�شادية �مل�شرتين.
�لفرعية  �ملوؤ�شر�ت  �أد�ء بني  �لأف�شل  �لقطاعات  �ل�شحن  �شركات  وت�شدرت 
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املال والأعمال

هواوي تنفي تلقي م�ساعدات باملاليني من حكومة ال�سني
مقال ترى �ل�شركة �ل�شينية �أنه يعتمد على معلومات 
باأنها  بــيــان  يف  “هو�وي”  �شركة  و�أقــــرت  “خاطئة«. 
طلبت �إعانات حكومية كاأي �شركة �أخرى، م�شرة �إىل 
�لأخــر على  �لعقد  تلقته يف  �لــذي  �ملبلغ  �إجــمــايل  �أن 
هيئة �إعانات حكومية �شو�ء من د�خل �و خارج �ل�شني 

�قل من %0.3 من �جمايل �لعائد�ت.
وكانت �لوليات �ملتحدة قد �أعربت يف �أكرث من منا�شبة 
ت�شتغل  قــد  هــــو�وي  �أن  يف  �لــ�ــشــكــوك  �إز�ء  قلقها  عــن 
�لتكنولوجية  �ملعد�ت  من  وغرها  �ملحمولة  هو�تفها 
�إىل  �ملعلومات  وتقدمي  م�شتخدميها  على  للتج�ش�س 

قادة �لدولة �لآ�شيوية.

•• بكني-وكاالت

مــلــيــار دولر )67   75 تــلــقــي  هـــــو�وي  �ــشــركــة  نــفــت 
مليار و700 مليون يورو( على هيئة م�شاعد�ت من 
باقي  مــثــل  تــعــامــل  �أنــهــا  مــوؤكــدة  �ل�شينية،  �حلــكــومــة 
ومنها  �لبلد  هــذ�  تعمل يف  �لــتــي  �خلــا�ــشــة  �لــ�ــشــركــات 
�مل�شاعد�ت  عــن  �لك�شف  ودون  �لأجــنــبــيــة.  �لــ�ــشــركــات 
�أ�ـــشـــارت �شركة  �لــ�ــشــني،  �لــتــي تلقتها مــن  �حلــكــومــيــة 
“وول  �إىل �شحيفة  ل�إلكرتونيات،  �لعم�قة  هو�وي 
�شرتيت جوورنال” �لتي ن�شرت �أن �ل�شركة تلقت 75 
يف  ومتــويــل  �شريبية  �إعـــفـــاء�ت  هيئة  يف  دولر  مليار 

رو�سيا: »اأوبك+« قد تخف�س اإنتاج النفط يف 2020 
•• مو�سكو-رويرتز

للبرتول  �مل�شدرة  �لبلد�ن  منظمة  �إن  �أم�س  نوفاك  �ألك�شندر  �لرو�شي  �لطاقة  وزيــر  قال 
تخفي�شاتهم  �إنهاء  يدر�شون  رمبا  �أوبــك+،  با�شم  �ملعروفة  �ملجموعة  وحلفاءها،  )�أوبــك( 
تخفي�شات  يخ�س  فيما   24 رو�شيا  لتلفزيون  نوفاك  وقــال   .2020 يف  �لنفط  لإنــتــاج 
�لإنتاج، �أكرر مرة �أخرى، هذه لي�شت عملية غر حمددة �لأجل. يتعني �تخاذ قر�ر ب�شاأن 
�لتخارج على نحو تدريجي بهدف �حلفاظ على �حل�شة �ل�شوقية وحتى تتمكن �شركاتنا 
من تقدمي وتنفيذ م�شروعاتها �مل�شتقبلية. وقالت وز�رة �لطاقة �لرو�شية �إن نوفاك ي�شر 
وتكبح  �لعام.  هذ�  �لإنتاج  تخفي�شات  لإنهاء  حمتمل  قــر�ر  عن  حتدث  حني   2020 �إىل 
�لنفط  �لعر�س و�لطلب يف �شوق  تــو�زن بني  2017 بهدف حتقيق  �إنتاجها منذ  �أوبــك+ 
�مل�شتقلني  �أوبك و�ملنتجني  و�أ�شاد نوفاك بالتفاق بني  �أ�شعار �خلام.  �لعاملية وكذلك دعم 
�أ�شو�ق �لنفط �لعاملية حاليا م�شتقرة تقريبا. وقال �إن �لطلب على �لنفط رمبا  قائ� �إن 

يرتفع يف �ل�شيف حني يزيد طلب �ل�شائقني للوقود.

غ�سب اللرية والدولر.. كيف �سارت م�سارف لبنان �ساحة احتجاج؟

انهيار اقت�سادي يهدد املواطنني يف لقمة العي�س يف لبنان

الأجور يف بريطانيا تتجه
 اإىل م�ستوى ما قبل الأزمة  

•• لندن -رويرتز

مطلع  يف  بريطانيا  يف  �حلقيقة  �لأجــــور  ترتفع  �أن  �مــ�ــس  بحثي  مــركــز  تــوقــع 
يزيد  مــا  قبل  �ملالية  �لأزمـــة  قبل  مــا  منذ  ُت�شجلها  مل  م�شتويات  �إىل   2020
بيانات  �إن  ل�أرباح  توقعاته  فاوندي�شن يف  ري�شولو�شن  وقال  �شنو�ت.  ع�شر  عن 
�لأجور �ملُعدلة يف �شوء �لت�شخم �شتكون قوية يف مطلع �لعام �جلديد رغم فتور 
�لنمو �لقت�شادي، مما يثر خماوف من �أن �لتحول رمبا لن يكون م�شتد�ما. 
وتباطاأ �لنمو يف خام�س �أكرب �قت�شاد يف �لعامل منذ �لت�شويت يف يونيو حزير�ن 
ح�شنا  بــ�ء  �أبلت  �لعمل  �شوق  لكن  �لأوروبـــي.  ل�حتاد  بريطانيا  مغادرة  على 
�أدنى  �إىل  �لأخـــرة جمــدد�  �لآونـــة  �لبطالة يف  �نخفا�س معدل  2019 مع  يف 
وقال ري�شولو�شن فاوندي�شن “�ل�شوؤ�ل �لكبر  م�شتوياته منذ �أو�ئل 1975.   
يف 2020 هو ما �إذ� كانت )�شوق �لعمل( باإمكانها مو��شلة �ل�شعود �لقوي، �أو 
ما �إذ� كانت �شت�شل �إىل نقطة حتول وتعاود �لرتباط بالأد�ء �لأ�شعف للنمو«. 
�لق�شايا  على  يركز  بحزب  مرتبط  غر  بحثي  مركز  وهي  �ملوؤ�ش�شة،  و�أ�شافت 
�لعمل  فر�س  تر�جع  �أن  و�ملتو�شطة،  �لفقرة  �لطبقات  من  �لأ�شر  تو�جه  �لتي 

و�رتفاع �لبطالة بني �ل�شباب ميث�ن موؤ�شر�ت مثرة للقلق يف �ل�شوق.

 تفاوؤل التجارة يدعم الدولر مقابل الني  
•• �سيدين-رويرتز

بينما  �لياباين  �لــني  �أ�شهر مقابل  �شتة  �أعلى م�شتوى يف  قــرب  �لــدولر  حــوم 
من  بــدعــم  متــوز  يوليو  منذ  م�شتوياته  لأقـــوي  �لأ�ـــشـــرت�يل  �لــــدولر  �شعد 
�لتفاوؤل  وقل�س  �ملتحدة.  و�لوليات  �ل�شني  بني  �لتجارية  �لتوتر�ت  �نح�شار 
�ملحيط باآفاق �تفاق �ملرحلة و�حد �لتجاري �لطلب على عم�ت �مل�ذ �لآمن 
مثل �لني، لكن يف ظل �أجو�ء �لعطلة �لتي تخيم على �أ�شو�ق �لعم�ت �لعاملية 
بعد عيد �ملي�د يوم �لأربعاء، فاإن ن�شاط �لتد�ول ب�شفة عامة كان فاتر� يف 
معظمه. وقالت بكني يوم �لأربعاء �إنها على �ت�شال وثيق مع و��شنطن ب�شاأن 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �إعــ�ن  من  يوم  بعد  �لتجارة،  �تفاق  توقيع  حفل 
تر�مب �أنه �شيح�شر مع نظره �ل�شيني �شي جني بينغ حف� لتوقيع �لتفاق. 
�آمنا  ُتعترب م�ذ�  �لتي  �ليابانية  �لعملة  �لــدولر مقابل  �رتفع  �لليل،  و�أثناء 
�إىل 109.68 ين، وهو �أعلى م�شتوى يف �أ�شبوع ول يبعد كثر� عن م�شتوى 
�أو�خر  109.73 ين وهو م�شتوى �لذروة �لذي بلغته �لعملة �لأمريكية يف 
�أو�خــر �لتعام�ت  �أيار و�شجلته يف وقت �شابق من �ل�شهر �جلــاري. ويف  مايو 

�لآ�شيوية، بلغ �لدولر 109.50 ين منخف�شا 0.1 باملئة خ�ل �جلل�شة.

•• بريوت-وكاالت

رغــــــم �ــــشــــوء �لأحــــــــــــو�ل �جلـــويـــة 
ل�أمطار،  �لـــغـــزيـــر  و�لــتــ�ــشــاقــط 
�ل�شعبية  �لحــتــجــاجــات  ��شتمرت 
يف خمتلف �ملناطق �للبنانية لليوم 
�لـ71 على �لتو�يل، و�لتي حملت 

عنو�ن “م�س د�فعني«.
و�أعــلــن �ملــتــظــاهــرون عــن عزمهم 
�مل�شتحقات  دفـــــع  عــــن  �لـــتـــوقـــف 
و�لـــفـــو�تـــر �ملـــرتتـــبـــة عــلــيــهــم يف 
�لدولة  ولــدى  �للبنانية  �مل�شارف 
�ل�شيا�شات  عــلــى  رد�  �لــلــبــنــانــيــة 
�لتقييدية �لتي تعتمدها �مل�شارف 
منذ �أ�شابيع، و�لتي متنع �ملودعني 
مـــن �ــشــحــب �أمـــو�لـــهـــم بـــالـــدولر 

�لأمركي ووفق �شقف معني.
نيوز  لـ”�شكاي  �لنا�شطون  وقـــال 
عربية” يف �عت�شام، �خلمي�س، �أمام 
جمعية �مل�شارف يف و�شط بروت، 
مدى  على  �شرقتنا  “�مل�شارف  �إن 
�أعـــو�م وهــا هــي �لــيــوم متنعنا من 
�شحب �أمو�لنا �أو �لت�شرف بها، �إن 
كان عرب �ل�شر�ف �لآيل وبطاقات 
�مل�شارف  مكاتب  عــرب  �أو  �لــدفــع، 
�للبنانية،  �ملناطق  كل  �ملنت�شرة يف 
�أي  �لتوقف عن دفع  ولهذ� قررنا 
�حتجاجا  مــ�ــشــرف  لأي  قـــر�ـــس 
�لتقييدية«.  �ــشــيــا�ــشــاتــهــم  عــلــى 
نــا�ــشــطــة حــمــلــت لفتة  وذكـــــــرت 
مل  �أنها  �لبلد”  “�أفل�شتم  بعنو�ن 
م�شرفية  بـــطـــاقـــة  حتـــمـــل  تـــعـــد 
للدفع لأنها فقدت معناها يف ظل 

يف كل �ملناطق �للبنانية.
�ل�شيا�شات  �ملـــو�طـــنـــون  ويــنــتــقــد 
�لــتــقــيــيــديــة على  و�لإجـــــــــــــر�ء�ت 
حني  يف  �ملودعني،  �شغار  ح�شابات 
�أن كبار �ملودعني يحولون �أمو�لهم 
�إىل �خلارج من دون �أي ح�شيب �أو 

رقيب.

املغرتبون يتحركون
�للبنانية،  �خلارجية  وز�رة  و�أمــام 
�نطلقت من  مــ�ــشــرة  �ملــئــات  نــفــذ 
�أمـــام �لــــوز�رة و�ــشــول �إىل مدخل 
و�شط  يف  �لــــلــــبــــنــــاين  �لــــــربملــــــان 

بروت.
ونــظــمــت �ملـــ�ـــشـــرة و�ـــشـــط �أجـــــو�ء 
مـــدخـــل  �إىل  و�ــــشــــلــــت  مــــــاطــــــرة 
�إجــــــر�ء�ت �منية  �لـــربملـــان و�ــشــط 
�ملعت�شمون  ردد  حــيــث  مــ�ــشــددة، 
�ل�شود�ء  �ملــظــ�ت  حــمــلــو�  �لــذيــن 
و�لأع�م �للبنانية �شعار�ت تنتقد 
�إىل  �أدت  �لتي  �ل�شيا�شية  �لطبقة 
بفعل  بلدهم”  مــن  “تهجرهم 
�لأزمـــــات و�لــفــ�ــشــاد وعـــدم تقدير 

�لنخب و�خلريجني و�خلرب�ت.
ويو��شل �ملتظاهرون �عت�شاماتهم 
�ملن�شوبة يف  �خلــيــام  مــن  عـــدد  يف 

�أكرث من منطقة لبنانية.
حتركاتهم  �إن  �ملتظاهرون  ويقول 
فيه  تــعــمــل  وقـــــت  مـــ�ـــشـــتـــمـــرة، يف 
“طبخ”  عــلــى  �ل�شيا�شية  �لــقــوى 
�ملرتقبة  �حلــكــومــيــة  �لــتــ�ــشــكــيــلــة 
وفــــق مــ�ــشــاحلــهــا، ووفـــــق منطق 

�ملحا�ش�شة �لطائفية �لتقليدية.

�لتقييدية �لتي تعتمدها �مل�شارف 
منذ �أ�شابيع.

على  مو�طنة  �أقدمت  و�خلمي�س، 
تقدمي �شكوى بحق �أحد �مل�شارف 
�إعطائها مبلغا من  رف�شه  ب�شبب 

ح�شابها.
ويحاول �ملودعون ب�شتى �لأ�شاليب 
�شحب �ملبالغ �لتي يحتاجون �إليها 
مـــن حــ�ــشــابــاتــهــم يف �لــبــنــوك من 
دون جــدوى، حيث حــددت معظم 
 200 يتعدى  ل  �شقفا  �ملــ�ــشــارف 
دولر �أ�شبوعيا لزبائنها، وهو �أمر 
�ملودعني  �لآلف  ع�شر�ت  �أغ�شب 

�أمــــــام م�شرف  �ملـــئـــات  و�عــتــ�ــشــم 
لـــبـــنـــان �ملـــــركـــــزي يف �حلــــمــــر� يف 
بال�شيا�شات  مـــنـــدديـــن  بــــــروت، 
�ملــالــيــة ومبـــا و�ــشــلــت �إلــيــه �لب�د 
�قــتــ�ــشــادي وت�شاعف  �نــهــيــار  مــن 
�أرقــــــام �لــعــاطــلــني عـــن �لــعــمــل يف 

�لآونة �لأخرة.

على اأبواب امل�صارف
�ملو�طنني  جتمع  م�شهد  و�أ�ــشــبــح 
�للبنانية  �ملــ�ــشــارف  �أمـــام مــد�خــل 
يتكرر  �أمــو�لــهــم  �شحب  بــانــتــظــار 
�ل�شيا�شة  ��ــشــتــمــر�ر  مـــع  يــومــيــا، 

�ملناطق �للبنانية، حيث نفذ �ملئات 
فروع  �أمـــام  متز�منة  �عت�شامات 
�شيد�  مــن  كــل  يف  لبنان  م�شرف 
و�لــنــبــطــيــة وطـــر�بـــلـــ�ـــس و�ـــشـــور، 
�لأخرى،  �ملناطق  عــدد من  و�أمــام 
حكم  “ي�شقط  �ــشــعــار:  مـــردديـــن 

�مل�شرف«.
لبنان،  جــنــوب  �ــشــور  مــديــنــة  ويف 
كـــتـــب نـــا�ـــشـــطـــون عـــلـــى جــــــدر�ن 
د�فعني”  “م�س  عــبــارة  �ملــ�ــشــارف 
رمزية  �حـــتـــجـــاجـــيـــة  خـــطـــوة  يف 
�أعلن  �لــذي  �ل�شريبي  للع�شيان 

ظهر �خلمي�س بوجه �مل�شارف.

�لإجر�ء�ت �مل�شرفية �ملعتمدة من 
قبل �مل�شارف.

ولفت نا�شط �آخر �إىل �أن “�لب�د 
بفعل  �لنــــهــــيــــار  مـــــن  �قـــــرتبـــــت 
�شنو�ت  مــنــذ  �ملــتــبــعــة  �لــ�ــشــيــا�ــشــات 
�ل�شيا�شية  �لطبقة  مع  بالتو�طوؤ 
معظم  �أن  بـــاعـــتـــبـــار  �حلــــاكــــمــــة 
ميلكون  وعائ�تهم  �ل�شيا�شيني 
ــــس  ر�أ� عــلــى  يـــرتبـــعـــون  �أو  بــنــوكــا 

جمل�شها �لإد�ري«.

امل�صارف هدفا للتظاهرات
وتو��شلت �لتظاهر�ت يف عدد من 

تقوم  “ لــلــخــ�ــشــومــات،  �إ�ـــشـــعـــاد   “
�لــلــجــنــة بــالــتــ�ــشــويــق و�لإعــــــ�ن عن 
منتجات �ل�شركات �ملن�شمة يف �ملوقع 
�لذكي،  و�لــتــطــبــيــق  �لإلـــــكـــــرتوين، 

و�ــشــدد عــلــى �أهــمــيــة و�ــشــع حلول 
�قت�شادية بزيادة �لإنتاج وت�شجيع 
�لــ�ــشــادر�ت و�ل�ــشــتــثــمــار وحتفيز 

�ملغرتبني.

�لتابعة  �لإعــ�نــيــة  �ملــنــ�ــشــات  وعـــرب 
�لعرو�س  �إر�شال  �إىل  بالإ�شافة  لها، 
عرب �لربيد �للكرتوين �إىل جميع 

حاملي بطاقة “ �إ�شعاد ».
 

�ل�شود�ين  �ملـــالـــيـــة  وزيـــــر  وقـــــال 
�إبـــر�هـــيـــم �لـــبـــدوي قــبــل �أيـــــام �إن 
�أ�شعار �لدولر �لآن تو�جه فو�شى 

معلوماتية وم�شاربة.

ل�شرطة  �ل�شرت�تيجي  �لتوجه  مع 
دبي “�إ�شعاد �ملجتمع” و�لذي يو�كب 

�أي�شا توجهات �حلكومة.«
بــــد�أت  �ملـــيـــزة  �أن  �لــتــمــيــمــي  وبــّيــنــت 
حلاملي  ميكن  �شركات  ب�شتة  حاليا 
�لبطاقة من �ل�شتفادة من خدماتها 
�أنهم  �إىل  لفـــتـــة  �لإنــــرتنــــت،  عـــرب 
بالتعاون  يعملون على زيادة عددها 
على  ومــا  �لــ�ــشــركــاء،  مــع  و�لتن�شيق 
�ل�شركة  �خــتــيــار  �ــشــوى  �ملــ�ــشــتــخــدم 
�ملــــر�د �ــشــر�ء مــنــتــجــاتــهــا، عــلــمــا باأن 
“كود”  �إ�شافة �شفرة  �لأمر يتطلب 
�إ�شعاد للح�شول على �خل�شم �ملعلن 

عنه يف �ملوقع.
هــــذه �خلـــطـــوة جـــاءت  �أن  و�أكـــــــدت 
لــتــلــبــي رغــبــة حــامــلــي �لــبــطــاقــة يف 
و�أن  ل�شيما  �للـــكـــرتوين،  �لت�شوق 
�أ�شبحت تركز  �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات 
عــلــى عــر�ــس وبــيــع مــنــتــجــاتــهــا عرب 
�ن�شمام  لــعــقــد  ووفـــقـــاً  �لنـــرتنـــت. 
برنامج  �إىل  �لــتــجــاريــة  �لــ�ــشــركــات 

�مل�شاربني ف�شً� عن تخوف �شغار 
�لتجار من حملة �لعتقالت �لتي 

�أطلقتها �ل�شلطات.
�أن  �إىل  �ملــتــعــامــلــني  �أحـــــد  ولـــفـــت 
�لــ�ــشــوق �ملــــو�زي بــات �خلمي�س يف 
تــوقــف عـــن عمليات  �ــشــبــه  حــالــة 
م�شر  �نتظار  يف  و�ل�شر�ء  �لبيع 
�عتقلتهم  �لـــذيـــن  �لــتــجــار  عــلــى 

�ل�شلطات �لأربعاء.
كانت يف عهد  �إن �حلم�ت  وقــال 
�لنظام �ملعزول د�ئماً تتم على يد 
لكنها  �لقت�شادي  �لأمن  �شلطات 
و�أ�شاف  �ل�شرطة  تنفذها  حالياً 
“ل نعرف ما ميكن �أن يقع عليهم 

من جز�ء�ت«.
و�أو�ـــشـــح �ملــحــلــل �ملــ�ــشــريف حممد 
�حللول  �أن  �إىل  �لـــعـــزيـــز  عـــبـــد 
�أ�شعار  تر�جع  تفلح يف  �لأمنية ل 

�لعم�ت �لأجنبية.

•• دبي-الفجر:

�لتابعة  �إ�شعاد  بطاقة  جلنة  �أطلقت 
ـــقـــيـــادة �لــــعــــامــــة لـــ�ـــشـــرطـــة دبـــي  لـــل
مــيــزة �لــتــ�ــشــوق �للــــكــــرتوين، على 
esaad.للكرتوين� مـــوقـــعـــهـــا 
 dubaipolice .gov .ae
بطاقة  حـــامـــلـــي  ميـــكـــن  مــــا  وهـــــو   ،
�إ�ــشــعــاد مــن �ل�ــشــتــفــادة مــن عرو�س 
وخــ�ــشــومــات مــيــز�ت �لــبــطــاقــة عرب 
لهم  �ل�شعادة  يحقق  مــا  �لنــرتنــت، 

ويوفر عليهم �لوقت و�جلهد.
وقالت �لنقيب منى �لتميمي، رئي�س 
�لت�شوق  مــيــزة  “ �إن  �لــعــام  �لــقــطــاع 
�للجنة  توجهات  تدعم  �للكرتوين 
�لأ�شا�شي  �لــهــدف  لتحقيقها  نــظــر� 
مــن �إنــ�ــشــائــهــا وهـــو �إ�ــشــعــاد موظفي 
�إلينا  �ملن�شمني  وكــافــة  دبــي  �شرطة 
و�شبه  ــ�ــشــات �حلــكــومــيــة  �ملــوؤ�ــش مـــن 
�حلـــكـــومـــيـــة و�جلـــــهـــــات �لـــــوز�ريـــــة 
نتما�شى  بذلك  ونحن  و�لحتــاديــة، 

•• اخلرطوم-وكاالت

�جلنيه  عــمــلــة  �أ�ـــشـــعـــار  حتــ�ــشــنــت 
بوجه  طــفــيــف  ب�شكل  �لــ�ــشــود�ين 
�لــعــمــ�ت �لأجــنــبــيــة، مــع ت�شديد 
على  قب�شتها  �لأمنية  �ل�شلطات 

جتار �لعملة وم�حقتهم �أمنياً.
تربيون  �ـــــشـــــود�ن  مـــوقـــع  ونـــقـــل 
�لــــدولر  �أ�ــشــعــار  �إن  �لإلـــكـــرتوين 
�إىل  �نخف�شت  �لأول  �أمــ�ــس  يـــوم 
مقارنة  للبيع  جنيهاً   86  -  85
فيما  �لأربــعــاء،  ليوم  جنيهاً   87
للريال  �لـــبـــيـــع  �ــشــعــر  �نــخــفــ�ــس 
�ل�شعودي �إىل 22.8 جنيهاً بينما 
تــر�جــع �ــشــعــر �لــبــيــع لــلــيــورو �إىل 
 23.5 �إىل  و�لدرهم  جنيهاً   95

جنيهاً.
�أ�شعار  �نخفا�س  �ملتعاملون  وعــز� 
�لــطــلــب من  قــلــة  �إىل  �لــعــمــ�ت 

�لأطفال �لذين عادة ما يتهافتون 
�ــشــكــاكــر ل يتخطى  لــ�ــشــر�ء قــطــع 

�شعرها 250 لرة لبنانية.
�إيجار  يــدفــع  �أن  عــلــيــه  وقـــت  ويف 
 300 200 دولر ومنزله  حمله 
جـــر�ء  ربـــحـــه  يـــتـــجـــاوز  ل  دولر، 
�لأزمة 20 �ألف لرة يومياً )13 

دولر�ً(.
�أطفال،  لــثــ�ثــة  �لـــو�لـــد  ويـــقـــول 
“�أنقذتني هذه �ملبادرة مرحلياً يف 
وقٍت ح�شا�س كنُت فيه على �شفر 

�إغ�ق �لدكان«.

•• �سيدا -اأ.ف.ب

حتــــولــــت خـــيـــم �لعـــتـــ�ـــشـــام �شد 
�لطبقة �ل�شيا�شية يف مدينة �شيد� 
وعياد�ت  ومــتــاجــر  مــطــاعــم  �إىل 
بـــاملـــجـــان لكل  تــــقــــدم خـــدمـــاتـــهـــا 
حمــتــاج، مــعــّمــمــة مــع غــرهــا من 
لدى  ت�شميما  �للبنانية  �ملناطق 
�ملــتــظــاهــريــن عــلــى تــقــدمي منوذج 
بلد  يف  �شمود  ومقومات  ت�شامن 
يهدد  �قت�شادي  �نهيار  من  يعاين 

�ملو�طنني يف لقمة عي�شهم.
يكون  حـــد�  “ممنوع  �ــشــعــار  حتـــت 
متظاهرون  �أقـــــــــام  جوعان”، 
ير�ب�شون يف �شاحة �إيليا يف �شيد� 
�شهرين،  �أكــرث من  �جلنوبية منذ 
ــرون فيه  مــطــبــخــاً جـــاهـــز�ً يــحــ�ــشّ
وجبات للفقر�ء بح�شب ما يتوفر 
وفاكهة  وخبز  خ�شار  مــن  لديهم 

وغرها من �ملو�د �لغذ�ئية.
�ملطبخ  مــنــظــمــي  �أحـــــــد  ويــــقــــول 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ق�شب  و�ئــل 
�لغذ�ئية  باملو�د  �أ�شدقاء  “يترّبع 
م�شيفاً  للطبخ”،  ن�شاء  وتطوعت 
�لتكافل  مــن  حــالــة  خلق  “هدفنا 

�لجتماعي بني �شر�ئح �ملجتمع«.
�ــشــنــو�ت مــن منــو متباطئ يف  بعد 
ظـــّل عــجــز �لــ�ــشــلــطــات عــن �إجــــر�ء 

مناطق طر�بل�س. وبرزت مبادر�ت 
�إحد�ها  تــهــدف  �ملــديــنــة  �أخـــرى يف 
�ملتاجر  بع�س  �إبـــقـــاء  �ــشــمــان  �إىل 
يف  وخ�شو�شاً  مفتوحة  �ملتو��شعة 

�لأحياء �لفقرة.
�ل�شريف )34  �ــشــارة  بـــادرت  وقــد 
عاماً( جلمع تربعات بقيمة �شبعة 
مــ�يــني لـــرة ��ـــشـــرتت بــهــا مو�د 
�شغر�ً  دكـــانـــاً   30 مــن  �أ�ــشــا�ــشــيــة 
وباب  حم�شن  جبل  منطقتي  بني 
على  م�شاعدتها  �أجــل  من  �لتبانة 
“بلغ  �ل�شريف  وتقول  �ل�شتمر�ر. 

�إعا�شة،   134 �لإعـــا�ـــشـــات  عــــدد 
وتــ�ــشــم عــــــدد�ً كـــبـــر�ً مـــن �ملــــو�د 
و�ل�شكر  �لأرز  مـــثـــل  �لـــغـــذ�ئـــيـــة 
و�لـــــعـــــد�ـــــس و�لــــــفــــــول و�لـــــزيـــــوت 

و�لطحينة وغرها«.
و��شتفاد جمال �شقر )50 عاماً( 
ــــبــــادرة بــعــدمــا كــــان حمله  مـــن �مل
باب  بــالإغــ�ق يف منطقة  مــهــدد�ً 
�ل�شاحب  بوجهه  يجل�س  �لتبانة. 
كر�شي  عــلــى  بــالــتــجــاعــيــد  �ملـــلـــيء 
ب��شتيكي يف دكانه، مكّتف �ليدين 
وخ�شو�شاً  �لــــزبــــائــــن  بـــانـــتـــظـــار 

�لو�شع  يــزد�د  بنيوية،  �إ�ش�حات 
�ملــعــيــ�ــشــي تـــاأزمـــا يف لــبــنــان �لـــذي 
�قت�شادية  �أزمة  �أ�شو�أ  �ليوم  ي�شهد 
مــنــذ �حلـــرب �لأهــلــيــة )1975-

�لنــــهــــيــــار  و�إز�ء   .)1990
وبالتز�من  �ملــتــ�ــشــارع  �لقــتــ�ــشــادي 
مع �حتجاجات �شعبية بد�أت يف 17 
ت�شرين �لأول/�أكتوبر �شد �شيا�شة 
و�لطبقة  �لقــتــ�ــشــاديــة  �لــــدولــــة 
تكررت  بالف�شاد،  �ملتهمة  �حلاكمة 
مناطق  يف  �لإنــ�ــشــانــيــة  �ملــــبــــادر�ت 
عدة من �شيد� و�شور جنوباً، �إىل 
بروت، وطر�بل�س �شماًل ومناطق 

�أخرى.
�لتي  �شيد�  يف  �لتظاهر  �شاحة  يف 
باتت مق�شد�ً ملو�طنني �شاقت بهم 
ند�ء  ُيــَبــّث  �ن  يكفي  �لعي�س،  �شبل 
عــرب مــكــرب لــلــ�ــشــوت عــنــد من�شة 
�لعت�شام �ملفتوح عن �حلاجة �ىل 
يتطوع  حــتــى  دم،  لــوحــدة  مــتــربع 
�أي�شاً  للمر�شى  وميكن  �لع�شر�ت. 
�لتظاهر  �شاحة  �إىل  يتوجهو�  �أن 
�أ�شخا�س  لدى  �أ�شمائهم  لت�شجيل 
قـــيـــمـــني عـــلـــى تــنــظــيــم �ملـــــبـــــادرة، 
يحولونهم �إىل م�شتو�شفات لتلقي 

�لع�ج جمانا.
�إىل جانب مطبخ �شاحة �لتظاهر، 
�لثياب  لــتــوزيــع  خيمة  ُخ�ش�شت 

ب�شحب  �ملـــ�ـــشـــارف  بــعــ�ــس  تــ�ــشــمــح 
�أكرث من �ألف دولر �شهرياً.

وبـــــاتـــــت قــــطــــاعــــات عــــــدة تـــو�جـــه 
�شعوبات يف ��شتر�د مو�د �أ�شا�شية. 
عدد  �نقطاع  �للبنانيون  ولحــظ 
مــن �لأدويــــــة و�رتـــفـــاعـــاً كــبــر�ً يف 
�لـــغـــذ�ئـــيـــة، مقابل  �ملـــــو�د  �أ�ـــشـــعـــار 
تقّل�س كبر يف قدرتهم �ل�شر�ئية. 
�أنف�شهم  مــنــهــم  �لآلف  ويـــجـــد 
فيما  بخ�شارة وظائفهم،  مهددين 
يـــتـــّم �قـــتـــطـــاع نــ�ــشــب كـــبـــرة من 

رو�تب �أخرى.
يف بد�ية �ل�شهر �حلايل، دفع تر�كم 
�لديون لبنانياً �إىل �لنتحار بعدما 
ت�شديدها  عن  عاجز�ً  نف�شه  وجــد 
�لأمر  �أ�شرته،  �حتياجات  وتوفر 
�لذي �أثار �أكرث �شخط �ملتظاهرين 
مـــن �لــ�ــشــلــطــة �حلــاكــمــة، يف وقت 
حـــذر �لــبــنــك �لــــدويل مــن �رتفاع 
�للبنانيني(  )ثــلــث  �لــفــقــر  مــعــدل 

�إىل خم�شني يف �ملئة.
�أمــــام مــ�ــشــرف لــبــنــان �ملـــركـــزي يف 
�أطلقو�  بروت، ن�شب متظاهرون 
“جمموعة  ��ـــشـــم  نــفــ�ــشــهــم  عـــلـــى 
�حلايل  �لــ�ــشــهــر  �لثورة”  �ــشــبــاب 
خــيــمــة تــلــقــو� فــيــهــا تـــربعـــات من 
غذ�ئية  ومـــــو�د  فــر�ــس  �إىل  ثــيــاب 
لــتــوزيــعــهــا عــلــى حمــتــجــني. �إىل 

�ملـــ�ـــشـــتـــعـــمـــلـــة عــــلــــى �ملـــحـــتـــاجـــني 
ت�شمية  �ملــتــظــاهــرون  عليها  �أطــلــق 
“نوفوتيه �لثورة«. وتقول �مل�شرفة 
على خيمة �مل�ب�س �ملجانية زينب 
قطع  بع�شر  �لــفــكــرة  “بد�أت  جنــم 
ي�شبه  مــــا  �إىل  وحتــــولــــت  ثــــيــــاب 

�ملتجر«.
فقر�ت  نــ�ــشــاء  “تزور  وتــ�ــشــيــف 
ينا�شبهّن”،  عما  ويبحثن  �خليمة 
“�لأطفال  هو  ُي�شعدها  ما  و�أكــرث 
�لذي يفرحون حني يجدون بع�س 
�لدمى«. على بعد �أمتار من �شاحة 
�أهلية  جمعيات  فتحت  �لعت�شام، 
لتوزيع  �خلر”  “مطعم  �أيــ�ــشــاً 
�لطعام للفقر�ء على مدى خم�شة 
�لوجبات  وت�شمنت  �أ�شبوعياً،  �أيام 
وكو�شى  �شلطة  �ملــا�ــشــي  �لأ�ــشــبــوع 
و�لأرز  لـــوبـــيـــة  ويـــخـــنـــة  حمــ�ــشــي 

و�لفو�كه.
عاماً(   83  ( �أحــمــد  �أبــــو  ويــقــول 
�لــــذي يـــرتـــاد �ملــطــعــم يــومــيــاً “ل 
قــــدرة يل عــلــى �ـــشـــر�ء �لــطــعــام �أو 

حت�شره«.
وي�شيف “لقد �شبعت �ليوم لكنني 

�أخاف من �لأيام �ملقبلة«.
ومنذ �أ�شهر، تتفاقم �أزمة �ل�شيولة 
م�شددة  �مل�شارف قيود�ً  مع فر�س 
عــلــى حـــركـــة �لأمــــــــو�ل بــحــيــث ل 

جانب �خليمة، عّلقت �شعار�ت جاء 
فيها “�جلوع كافر” و”�أنتمي �إىل 

�جلياع«.
�لتي  عا�شي  �شارة  �ل�شابة  وتقول 
“حتركنا  �ملــــــبــــــادرة  يف  تـــ�ـــشـــارك 
مـــــن و�جــــــــب وطــــنــــي و�إنــــ�ــــشــــاين 
برغم  �لــبــعــ�ــس  بع�شنا  لــنــ�ــشــاعــد 
“جمعنا  م�شيفة  قدر�تنا”،  قلة 
�لتربعات من بع�شنا، من جر�ننا 

و�أهلنا و�أ�شحابنا«.
“م�س  حملة  �أطــلــقــت  بــــروت،  يف 
�ل�شر�ئب  لدفع  رف�شاً  د�فعني”، 
�ملو�طنني،  على  �ملرتتبة  و�لر�شوم 
�مل�شرفية  �لــقــرو�ــس  عــن  فــ�ــشــً� 
�لتي  �ملت�شددة  �لإجــــر�ء�ت  ب�شبب 
�ملـــ�ـــشـــارف عــلــى �شحب  تــفــر�ــشــهــا 

�لأمو�ل.
لبنان،  �ـــشـــمـــال  يف  طـــر�بـــلـــ�ـــس  يف 
�ملدينة �لتي يعاين 26 يف �ملئة من 
ويعي�س  مــدقــع  فــقــر  مــن  �شكانها 
57 يف �ملــئــة عــنــد خــط �لــفــقــر �أو 
دونه، برزت مبادر�ت �إن�شانية عدة 
�تـــخـــذت مـــن �ــشــاحــة �لـــنـــور، مقر 

�لتظاهر �لرئي�شي، مقر�ً لها.
و�أنــ�ــشــىء يف �إحـــدى �خلــيــم مطبخ 
يهدف �إىل حت�شر 2500 وجبة 
�لفقر�ء  عــلــى  لــتــوزيــعــهــا  يــومــيــاً 
يــتــهــافــتــون عليها مــن كل  �لــذيــن 

» اإ�سعاد �سرطة دبي« تطلق ميزة »الت�سوق الإلكرتوين« عرب موقعها حت�سن العملة ال�سودانية بوجه الدولر
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الفجر الريا�ضي

�لإنكليزي  لـــيـــفـــربـــول  نـــــــادي  بـــلـــغ 
ومدربه �لأملــاين يورغن كلوب �ملجد 
 ،2019 �لــقــاري و�لــعــاملــي يف �لــعــام 
وبــــــات �لـــرتكـــيـــز مــنــ�ــشــبــا مــــن �لآن 
�لــتــتــويــج بلقب طال  عــلــى  فــ�ــشــاعــد� 
�نــتــظــاره ويــبــدو �أقـــرب مــن �أي وقت 
�لإنكليزي  �لــــدوري  بطولة  م�شى: 

لكرة �لقدم بعد ث�ثني عاما.
�أيار-مايو  يف  �ملــتــوج  لــيــفــربــول  �أكـــد 
�أبطال  دوري  م�شابقة  بلقب  �ملا�شي 
تاريخه  يف  �ل�شاد�شة  للمرة  �أوروبــــا 
�أف�شل  �أنــه  عــامــا،   13 منذ  و�لأوىل 
فريق يف �لعامل بتتويجه بلقب كاأ�س 
�لدوحة  يف  �ل�شبت  لــ�أنــديــة  �لــعــامل 
�لرب�زيلي،  فــ�مــنــغــو  عــلــى  بــالــفــوز 
ليربتادوري�س  كــوبــا  م�شابقة  بــطــل 
وحيد  بهدف  �جلنوبية،  �لأمــركــيــة 
فرمينو  روبرتو  �لرب�زيلي  لنجمه 

بعد �لتمديد.
لكن، �إذ� جنح ليفربول �أخر� يف �لفوز 
للمرة  لــ�أنــديــة  �لــعــامل  كــاأ�ــس  بلقب 
�لأوىل يف تاريخه بعد ف�شله يف ث�ث 
�نرتكونتيننتال  )كـــاأ�ـــس  مــنــا�ــشــبــات 
ومونديال  و1984   1981 عامي 
�أمر و�حد  2005(، فهناك  �لأندية 
فقط يلهث فريق مر�شي�شايد )�شمال 
�إنكلرت�( ور�ءه منذ زمن بعيد  غرب 
�ملحلية  �لــ�ــشــيــطــرة  ��ـــشـــتـــعـــادة  وهــــو 

و�لثمانينيات  �ل�شبعينيات  و�أجمـــاد 
ر�فعا  مرة   11 باللقب  ظفر  عندما 
يف  لقبا   18 �إىل  �لألــقــاب  مــن  غلته 

تاريخه �ملمتد لـ127 عاما.
كان ليفربول قريبا جد� من حتقيق 
مبتغاه يف �لعام �ملا�شي، وكان بحاجة 
كاأ�س  يجلب  كــي  و�حــــدة  نقطة  �إىل 
مــديــنــة جون  �إىل  �ملــمــتــاز  �لــــــدوري 
مو�شم  مــنــذ  �لأوىل  لــلــمــرة  لــيــنــون 
1989-1990، بدل من �أن تذهب 
مدينة  �ىل  تــو�لــيــا  �لــثــاين  للمو�شم 

مان�ش�شرت وقطبها �لأزرق �شيتي.
ورغم �أن ليفربول توج مو�شمه �لر�ئع 
�أبطال  دوري  م�شابقة  لقب  بــاإحــر�زه 
على  تغلب  عندما  �أيـــام  بعد  �أوروبــــا 
-2�شفر  هوت�شرب  توتنهام  مو�طنه 
و�ند�  �لنهائية على ملعب  �ملبار�ة  يف 
ذلك  فــاإن  مدريد،  يف  مرتوبوليتانو 
مل يد�وي �لإحباط �لكبر جلماهر 

�لنادي عقب مر�رة �لف�شل �ملحلي.
بلقب دوري  �لتتويج  لكن على غــر�ر 
�لــــذي حما   2019 �أوروبـــــا  �أبـــطـــال 
�لنهائية  �ملـــبـــار�ة  خــ�ــشــارة  خــيــبــة  بــه 
مدريد  ريـــــال  �أمــــــام   2018 لـــعـــام 
�لتقدم  ليفربول  يو��شل  �لإ�شباين، 
عــلــى �لــطــريــق �لــــذي ر�ــشــمــه مدربه 
كلوب و�لذي يرتكز على �أن �لإ�شر�ر 
ت�شعة  حتقيقه  بعد  �لــنــجــاح.  مفتاح 

�ل�شباق  يف  مــتــتــالــيــة  �نــــتــــ�ــــشــــار�ت 
�لنهائي �ملحموم مع مان�ش�شرت �شيتي 
على لقب �لدوري يف �ملو�شم �ملا�شي، 
�أ�شاف �لـ”ريدز” ثمانية متتالية يف 
�لرقم  ر�فــعــا  �حلـــايل،  �ملو�شم  بــد�يــة 
فـــــوًز�   17 �إىل  لـــلـــنـــادي  �لــقــيــا�ــشــي 
ل�إعجاب،  �إثـــــارة  �لأكــــرث  مــتــتــالــيــا. 
خ�شر ليفربول مرة و�حــدة فقط يف 

56 مــبــار�ة يف �لـــدوري �ملمتاز،  �آخــر 
مــا ميثل نحو  تــعــادلت،  ثمانية  مــع 
ح�شل  �لتي  �لنقاط  من  باملئة   89

عليها خ�ل هذه �لفرتة.
 ،2020-2019 منذ بد�ية مو�شم 
بـــاملـــئـــة من   96 لـــيـــفـــربـــول  حــ�ــشــد 
ما   ،)51 مــن  نقطة   49( �لــنــقــاط 
نتائجه  ��شتمر�ر  حــال  يف  �أنـــه  يعني 

�لــر�ئــعــة �ــشــيــكــون بــاإمــكــانــه حتطيم 
�لتي  �لنقاط  �لقيا�شي يف عدد  رقمه 
جمعها يف مو�شم و�حد، و�لذي حققه 
�ملو�شم �ملا�شي عندما و�شل �إىل 97 

نقطة.
يــغــرد لــيــفــربــول خــــارج �لــ�ــشــرب هذ� 
�ملو�شم، فهو يبتعد بفارق 13 نقطة 
�شيتي  لي�شرت  مــطــارديــه  �أقــــرب  عــن 

بعد تغلبه عليه �خلمي�س يف �ملرحلة 
نظيفة،  بــربــاعــيــة  عــ�ــشــرة  �لــتــا�ــشــعــة 
مان�ش�شرت  عــن  نقطة   14 وبـــفـــارق 
�لعامني  يف  �لـــلـــقـــب  حـــامـــل  �ــشــيــتــي 
�لأخرين �شاحب �ملركز �لثالث قبل 
�لتا�شعة  �ملرحلة  يف  مبار�ته  خو�س 

ع�شرة �شد م�شيفه ولفرهامبتون.
�شيكون باإمكان �ملت�شائمني ��شتح�شار 

ملان�ش�شرت  �ملجنونة  “رميونتاد�”  �لـــ 
 1996 عام  نيوكا�شل  على  يونايتد 
�ل�شياطني �حلمر يف  �أر�شنال على  �أو 
عام 1998. لكن كارثة فقط ميكن 
�أن تقلب �ملعطى وحترم ليفربول من 

لقب بات يف �ملتناول �إىل حد كبر.
كلوب  �إىل  بــتــاألــقــه  لــيــفــربــول  يــديــن 
�لـــنـــادي  يف  �ملــــوجــــود  ــــا(  عــــاًم  52(
منذ �أربـــع �ــشــنــو�ت، و�لـــذي بــات قاب 
�أحد  ي�شبح  �أن  مــن  �أدنـــى  �أو  قو�شني 
�أهم �لوجوه �لبارزة يف تاريخ �لنادي 
�شانكلي،  بــيــل  ــنــدي  ــكــتــل �ل�ــش مــنــذ 
�ملــــــــدرب �لأ�ـــــشـــــطـــــوري لـــلـــفـــريـــق يف 
 ،1974 �إىل   1959 بــني  �لــفــرتة 
�ألــقــاب حملية  �إىل ث�ثة  قــاده  حني 
)1964 و1966 و1973( وكاأ�س 
�لحتاد �لأوروبي )1973(. بف�شل 
�ــشــغــفــه وطــاقــتــه، و�لتـــ�ـــشـــاق �لكبر 
و�هتمامه  �لــتــعــاقــد�ت  يف  خلــيــار�تــه 
بـــــاأدق �لــتــفــا�ــشــيــل، جــعــل مـــن فريق 
كــان مرتنحا يف �أو�ئــل عــام 2010، 
ماكينة حل�شد �لنت�شار�ت يف �لوقت 
�حلــــــايل. بــلــغ لــيــفــربــول مـــع كلوب 
�لأوروبـــــي  �لـــــدوري  م�شابقة  نــهــائــي 
�أن  قبل   ،)2016( ليغ”  “يوروبا 
لدوري  �لنهائية  �ملــبــار�ة  �إىل  يــقــوده 
�لتتويج  ثــم   2018 عـــام  �لأبـــطـــال 
�أن  دون  �لــتــايل، لكن  �لــعــام  بلقبه يف 

بتو��شع  �إنكلرت�.  يف  لقب  �أي  يحرز 
خادع �أو تردد يف ك�شف �أ�شر�ره، يقول 
�لأملاين �شاحب �لبت�شامة �لعري�شة 
�إنه �أول من فوجئ بنجاحه، مو�شحا 
يف تــ�ــشــريــح لــلــمــوقــع �للــــكــــرتوين 
لليفربول “�شاأوؤلف كتابا عن �لأمور 
�أفعلها  ملــاذ�  �ذ� علمت  بها  �أقــوم  �لتي 
كتاب  تــاألــيــف  �أبــــد�  ميكنني  ل  لــكــن 

لأنني ل �أعلم كيف مت ذلك«.
�أ�شاد  مــا  غالبا  �لتي  تعليماته  حتى 
من  تخرج  �أنها  يبدو  �ل�عبون،  بها 
نبد�أ  “عندما  و�أ�ــشــاف  ذ�تــهــا.  تلقاء 
�جــتــمــاعــا مــع �لــفــريــق، فـــاإن �ل�شيء 
�لوحيد �لذي �أكون متاأكد� من قوله 

هو �جلملة �لأوىل«.
�أقوله.  ما  �أتذكر  ل  “عموما،  وتابع 
و�شائل  باإب�غ  �ل�عبون  يقم  مل  �إذ� 
بعد  مبا�شرة  لهم  قلته  مبا  �لإعـــ�م 
ذلــــك، فــلــن �أعـــــرف حــتــى �أنـــنـــي قلت 
ذلك«. كافاأ ليفربول مدربه �لأملاين 
عقده  بتمديد  �لنجاحات  هــذه  بعد 
ملدة عامني �آخرين حتى عام 2024. 
يف  تعييني  مت  “عندما  كــلــوب  وعــلــق 
خريف 2015، �شعرت وكاأننا �شنعنا 
من �أجل بع�شنا �لبع�س و�لآن �أ�شعر 
�ل�شعور”  �ــشــاأن هــذ�  �أنــنــي قللت مــن 
�لذي حتول �ىل “ق�شة حب” تنتظر 

نهاية �شعيدة يف بطولة �إنكلرت�.

ليفربول ير�سد املجد املحلي بعد القاري والعاملي 

عاد �لنجم �ل�شلوفيني لوكا دون�شيت�س �ىل فريقه د�ل�س مافريك�س بعد 
غياب ب�شبب �لإ�شابة، وقاده للفوز على �شان �أنتونيو �شبرز، بينما �أوقف 
ميني�شوتا متربوولفز �شل�شلة من 11 هزمية متتالية، بفوز �شعب على 

�شاكر�منتو كينغز يف دوري كرة �ل�شلة �لأمركي للمحرتفني.
للفوز على �شيفه  د�ل�س مافريك�س  دون�شيت�س )20 عاما(  �ل�شاب  وقاد 
�شان �أنتونيو �شبرز 102-98، بينما �نتزع ميني�شوتا �لفوز من م�شيفه 
�إ�شافيني، يف مباريات �لدوري  105-104 بعد �شوطني  كينغز بنتيجة 

�خلمي�س.
�لثاين  مو�شمه  يخو�س  �لــذي  لدون�شيت�س  �لأوىل  �لأم�س  مبار�ة  وكانت 
مع د�ل�س، منذ تعر�شه لإ�شابة يف �لكاحل �لأمين يف 14 كانون �لأول/

دي�شمرب، وغيابه عن �أربع مباريات لفريقه �نتهت بفوزين وخ�شارتني.
�لـــدوري، عــاد بقوة �ىل �شفوف  لكن دون�شيت�س �لــذي يــربز كاأحد جنــوم 
مافريك�س، و�أنهى مبار�ة �خلمي�س مع 24 نقطة و10 متابعات وثماين 
هذ�  لــه  د�بل” �لتا�شعة  “تريبل  �لـــ  مــن  قريبا  وكــان  حا�شمة،  متــريــر�ت 

�ملو�شم.
د�بل” )10  “تريبل   8 �لآن  �لــذي حقق حتى  �لوحيد  هو  و�ل�شلوفيني 

على �لأقل يف ث�ث من �لفئات �لح�شائية( يف �لدوري هذ� �ملو�شم.
وقال �ل�عب �لذي كان �أف�شل م�شجل يف �ملبار�ة، �إن عودته كانت “جيدة 

)...( كان �لأمر مبثابة خو�س �شباق مار�تون، كنت متعبا جد�«.
)على  �لأمــر  يختلف  مباريات،  خم�س  �أو  �أربــع  عن  تغيب  “عندما  وتابع 

�شعيد �للياقة(، لكن �لعودة وحتقيق �لفوز كانا ر�ئعني«.
�ملبار�ة،  48 هــي زمــن  �أ�ــشــل  33 دقيقة مــن  قــر�بــة  �ل�شلوفيني  وخــا�ــس 
وكان �أف�شل م�شجل، بينما �شجل زميله تيم هاردو�ي جونيور 17 نقطة، 
و�شاهم كل من دوريان فيناي-�شميث و�ل�تفي كري�شتاب�س بورزينغي�س 

بـ13 نقطة.
وكان د�ل�س �لأف�شل يف غالبية مر�حل �ملبار�ة، وتقدم بفارق 17 نقطة 
�لفارق  �أنتونيو جنح يف تقلي�س  �شان  �أربــع دقائق من نهايتها. لكن  قبل 
�ىل �أربع نقاط فقط )98-102( مع تبقي 38،6 ثانية، بف�شل ث�ثية 

من  تبقى  مــا  يف  ر�شيده  تعزيز  مــن  فريقه  يتمكن  �ن  دون  غــاي،  رودي 
�لوقت.

 21 �أنتونيو مع  �ملقابل، كان دميــار ديــروزن �لأف�شل يف �شفوف �شان  يف 
نقطة، �شجل 16 منها يف �ل�شوط �لثاين.

وتلقى �شان �أنتونيو �لذي ي�شرف عليه �ملدرب �ملخ�شرم غريغ بوبوفيت�س، 
خ�شارته �لـ18 يف 30 مبار�ة هذ� �ملو�شم، بينما حقق د�ل�س فوزه �لـ20 
�لغربية، متقدما  �ملنطقة  �خلام�س يف  �ملركز  ويحتل  10 هز�ئم،  مقابل 
 - 121 على يوتا جاز �ل�شاد�س �لذي فاز على بورت�ند تر�يل ب�يزرز 

.115
وحقق يوتا فوزه �ل�شاد�س يف �آخر �شبع مباريات، وجاء على �شيفه بورت�ند 
نتيجتها  �ن  رغــم  على  �لنهاية،  �ىل  �لبد�ية  من  عليها  �شيطر  مبار�ة  يف 
�لتي فر�شها جاز خ�ل  �لهيمنة  �لنهائية )فــارق �شت نقاط(، ل تعك�س 

جمريات �للقاء، ل�شيما يف �لربع �لثالث حني تقدم بفارق 23 نقطة.
على  دقائق  خم�س  من  �أقــل  تبقي  مع  بورت�ند،  متكن  �ىل  ذلــك  ويعود 

�لنهاية، من تقلي�س �لفارق �ىل نقطة و�حدة )102-103(. لكن لعب 
يوتا �لفرن�شي رودي غوبر )16 نقطة و15 متابعة(، جنح يف �لت�شدي 
ملحاولت من كارميلو �أنطوين ود�ميان لي�رد، مبقيا فريقه يف �ملقدمة.

وكان �لأف�شل لدى �لفائز دونافان ميت�شل مع 35 نقطة و�شبع مترير�ت 
حا�شمة، بينما �أ�شاف �لأ�شرت�يل جو �إينغلز 25 نقطة وخم�س متابعات.

34 نقطة مع ثماين مترير�ت  من جهته، �شجل جنم بورت�ند لي�رد 
حا�شمة، لكنها مل تكِف لنقاذ فريقه من �خل�شارة �لـ18 هذ� �ملو�شم )يف 

بعد �أربعة �نت�شار�ت. �لتو�يل  على  و�لثانية  مبار�ة(،   32
ومتكن ميني�شوتا متربوولفز من و�شع حد ل�شل�شلة هز�ئم متتالية و�شل 
�شاكر�منتو  م�شيفه  على  �ل�شعوبة  بالغ  فــوز  بتحقيق   ،11 �ىل  عددها 
كينغز. و�أتى فوز ميني�شوتا بفارق �لنقطة �لو�حدة بعد �شوطني �إ�شافيني 
�لأول  يف  كينغز  تــفــوق  �ذ  �ملــبــار�ة،  �أربـــاع  مــدى  على  حمتدمة  ومناف�شة 
29-22، ويعود �شاكر�منتو للفوز  26-21، ليفوز ميني�شوتا يف �لثاين 

بالثالث 31-21، قبل �أن يح�شم متربوولفز �لأخر بنتيجة 11-19.

عودة دون�سيت�س وفوز ميني�سوتا بعد 11 خ�سارة 

�لقدم  لكرة  �ل�شوري  �لحتاد  رئا�شة  �نتخابات  يخو�س ث�ثة مر�شحني 
�ل�شعوبات  �للعبة من  �نت�شال  �ىل  تهدف  بوعود متقاربة  �ل�شبت،  �ليوم 
�لنز�ع  ب�شبب  �ملا�شية  �لأعـــو�م  خــ�ل  �أ�شابها  �لــذي  �لكبر  و�لــرت�جــع 

�لد�مي يف �لب�د.
وتــاأتــي �لنــتــخــابــات لخــتــيــار خــلــف لــفــادي دبــا�ــس �لـــذي تــقــدم و�أع�شاء 
“�لإخفاقات  خلفية  على  �ملا�شي  �آب-�أغ�شط�س  يف  با�شتقالتهم  �لحتــاد 
�ملتكررة للمنتخب”. وتر�شح ملن�شب �لرئي�س ث�ثة متناف�شني من �أجيال 
عاما(،   73( �شرية  فــاروق  ل�حتاد  �ل�شابق  �لرئي�س  �أبــرزهــم  خمتلفة، 
�إ�شافة �ىل �لدوليني �ل�شابقني حامت �لغايب )52 عاما( و�أن�س �ل�شباعي 

)35 عاما(.
وعــانــت كــرة �لــقــدم، كغرها مــن �لــريــا�ــشــات �لــ�ــشــوريــة، مــن �آثـــر �لنز�ع 
�ألف   370 �أكــرث من  و�لــذي خلف   ،2011 �لعام  �مل�شتمر منذ  �لد�مي 
مرحلي  تعليق  �ىل  �لنز�ع  و�أدى  و�ل�جئني.  �لنازحني  وم�يني  قتيل 
�لتي  �ل�شاحل  ومــدن  دم�شق  يف  معدلة  ب�شيغة  ��شتئنافها  قبل  للبطولة 

بقيت يف مناأى من �لنز�ع، و�لعودة �ىل �شيغة �لدوري �ملعتادة يف مو�شم 
.2018-2017

كما �أدى �لنز�ع �ىل فر�س حظر من �لحتادين �لآ�شيوي و�لدويل )فيفا( 
من  �لعديد  ورحيل  �أر�ــشــه،  على  �لوطني  �ملنتخب  مباريات  �إقــامــة  على 
م�شتوى  تر�جع  �ىل  �ل�شورية،  �لأندية  �شفوف  عن  �لبارزين  �ل�عبني 

�مل�عب و�ملن�شاآت وتعر�س �لعديد منها لآثار �حلرب و�لدمار.
و�أبرز �ملر�شحون �لث�ثة رغبتهم يف �إحد�ث تغير �شامل يف و�قع �للعبة.

لإحـــد�ث  برت�شيحي  “تقدمت  بــر�ــس  فــر�نــ�ــس  لــوكــالــة  �ل�شباعي  وقـــال 
و�لعمل  �لتحتية  �لبنية  �لإد�ري وتطوير  �لعمل  نوعي يف طبيعة  تغير 
على �لعتناء بالفئات �لعمرية و�شول �إىل دوري قوي فنيا وجماهريا 

و�نتهاء مبنتخبات وطنية مناف�شة«.
و�شدد �ل�شباعي �لذي �شبق له �لعمل كمدرب م�شاعد يف �ملنتخب �لوطني 
عامي 2015 و2016، على �شرورة تغير �آلية �لعمل يف �لحتاد، جلهة 

عقد �جتماعات دورية وتفعيل عمل �للجان وتطوير �لكو�در �ملحلية.
من جهته، �أبدى �شرية رغبته يف �لعمل على “فك �حلظر عن م�عبنا 
و�إعــادة تاأهيل كافة �مل�عب و�إعــادة �لنظر بكافة �للو�ئح �ملعمول بها يف 
كافة  وت�شكيل  �لــدويل  ل�حتاد  �لأ�شا�شي  �لنظام  مع  بالتو�فق  �لحتــاد 
“�إعد�د  �ىل  و�شول  و�لكفاءة”،  �خلــربة  �أ�شحاب  من  �لرئي�شية  �للجان 
فنيا  �ملتخ�ش�شة  �لـــكـــو�در  وتــعــيــني  �لــفــئــات  بــكــافــة  �لــوطــنــيــة  �ملنتخبات 

و�د�ريا«.

ويعد �شرية من �أكرث �ل�شخ�شيات خربة يف كرة �لقدم �ل�شورية، �ذ د�فع 
ع�شوية  و�شغل  و�ل�شبعينات،  �ل�شتينات  قا�شيون” يف  “ن�شور  �ألــو�ن  عن 
�ملكتب �لتنفيذي ل�حتاد �لريا�شي �لعام )�أعلى هيئة ريا�شية(، �إ�شافة 
لوليتني  رئا�شته  �أبــرزهــا  للعبة  �ل�شوري  �لحتـــاد  يف  عــدة  منا�شب  �ىل 

ق�شرتني.
�لفيفا  �بعاد  ف�شيحة  �إثر   2014 �لعام  �شرية من من�شبه يف  و��شتقال 
�ملنتخب �ل�شوري من ت�شفيات كاأ�س �لعامل 2014 يف �لرب�زيل، ب�شبب 
�ن  تبني  بعدما  قا�شيون”،  “ن�شور  ت�شكيلة  �شمن  مــر�د  جــورج  �إ�ــشــر�ك 

�ل�عب �شبق له �لدفاع عن �ألو�ن �ملنتخب �ل�شويدي.
�أما حامت �لغايب فيتوىل حاليا ع�شوية مكتب �لحتاد �لريا�شي �لعام، 
ويربز يف طروحاته �لنتخابية �أهمية حتويل �حتاد �لقدم “�إىل منظمة 
وخلق  �لتقنيات  و�أحــدث  �لكفاء�ت  �أف�شل  با�شتقطاب  ومتطورة  حديثة 
بيئة ��شتثمارية لدعم �لأندية و�ملنتخبات �لوطنية و�لعمل ب�شكل جدي 

لرفع �حلظر«.

ثالثة مر�سحني لنتخابات الحتاد ال�سوري للكرة 

•• ال�سارقة-الفجر

حــ�ــشــد لعــبــو �ملــنــتــخــب �لإمـــار�تـــي 
�لعربية  �لـــبـــطـــولـــة  يف  لـــلـــرمـــايـــة 
�لهو�ئية،  بـــالأ�ـــشـــلـــحـــة  لـــلـــرمـــايـــة 
�لثقايف  �لذيد  بنادي  �ملقامة  10م  
�ملناف�شات  يــوم  �آخـــر  ، يف  �لــريــا�ــشــي 
وح�شد   ، ذهبية  ميد�ليات   3 على 
لعــبــو �ملــنــتــخــب �لــ�ــشــعــودي عــلــى 3 
ميد�ليتني   “ مــلــونــة  مـــيـــد�لـــيـــات 
ـــيـــة بــــرونــــزيــــة “،  ذهـــبـــيـــة ومـــيـــد�ل
على  �لكويتي  �ملنتحب  لعبو  ونــال 
لعبو  وحــ�ــشــد   ، ف�شية  مــيــد�لــتــني 
ميد�لتني  عــلــى  �لــعــمــاين  �ملــنــتــخــب 
�ملنتخب  لعــبــو  وح�شد   ، بــرونــزيــة 
“ ميد�لية  ميد�ليات   3 �لبحريني 
ف�شية وميد�ليتني برونزية “، ونال 
ميد�لتني  �ملــ�ــشــري  �ملنتخب  لعــبــو 

ف�شية .
فردي  �مل�شد�س  �شيد�ت  م�شابقة   يف 
نـــالـــت لعـــبـــة �ملــتــتــخــب �لإمــــار�تــــي 
�ملركز  عــلــى  عــلــي  �آل  خمي�س  وفــــاء 
�لأول و�مليد�لية �لذهبية ، وح�شدت 
م�شكات  �ملــ�ــشــري  �ملــنــتــخــب  لعـــبـــة 
�مليد�لية  عـــلـــى  �أ�ـــشـــمـــاعـــيـــل  عـــلـــي 
�لــفــ�ــشــيــة و�ملـــركـــز �لـــثـــاين ، وفـــازت 
�لــبــحــريــنــي موزه  �ملــنــتــخــب  لعـــبـــة 
عبد�لرحيم بوجري على �مليد�لية 
�لـــربونـــزيـــة و�ملـــركـــز �لــثــالــث ، ويف 

مــ�ــشــابــقــات �ــشــيــد�ت مــ�ــشــد�ــس  فرق  
�ملركز  �لإمــــار�تــــي  �ملــنــتــخــب  حــ�ــشــد 
وفاز   ، �لــذهــبــيــة  و�ملــيــد�لــيــة  �لأول 
بامليد�لية  �لـــبـــحـــريـــن  مـــنـــتـــخـــب 
وح�شد    ، �لــثــاين  و�ملــركــز  �لف�شية 
�ملنتخب �لعماين على �ملركز �لثالث 

و�مليد�لية �لربونزية . 
م�شد�س  �لـــــزوجـــــي  مــ�ــشــابــقــة  ويف 
بامليد�لية  �لإمـــار�تـــي  �ملنتخب  فـــاز 
وح�شد   ، �لأول  و�ملـــركـــز  �لــذهــبــيــة 
�لثاين  �ملركز  على  �مل�شري  �ملنتخب 
�ملركز  ونــــال   ، �لف�شية  و�ملــيــد�لــيــة 
و�ملركز  �لربونزية  �مليد�لية  �لثالث 

�لثالث . 

ويف مــ�ــشــابــقــات رجــــال مــ�ــشــد�ــس فاز 
ند�  عطا  �ل�شعودي  �ملنتخب  لعــب 
�لعنزي على �ملركز �لأول و�مليد�لية 
�لذهبية ، ونال مو�طنه حممد مانع 
�لعمري على �ملركز �لثالث و�مليد�لية 
�ملنتخب  لعب  وح�شد   ، �لربونزية 
�لكويتي حمد عبد�هلل �لنم�شان على 
 ، �لف�شية  و�مليد�لية  �لــثــاين  �ملــركــز 
زوجي  م�شد�س  رجال  م�شابقات  ويف 
باملركز  �لـــ�ـــشـــعـــودي  �ملــنــتــخــب  فـــــاز 
وح�شد   ، �لذهبية  و�مليد�لية  �لأول 
�ملنتخب �لكويتي على �ملركز �لثاين 
�ملنتخب  وفــاز   ، �لف�شية  و�مليد�لية 
�لـــعـــمـــاين بـــاملـــيـــد�لـــيـــة �لـــربونـــزيـــة 

و�ملركز �لثالث. 
توجهت �لوفود �مل�شاركة يف �لبطولة 
�لعربية للرماية بالأ�شلحة �لهو�ئية 
10م ،  �ملقامة بنادي �لذيد �لثقايف 
�إىل  و�لتقدير  بال�شكر   ، �لريا�شي 
�لدكتور  �لــ�ــشــيــخ  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
�ملــجــلــ�ــس �لأعـــلـــى حــاكــم �لــ�ــشــارقــة ، 
، وعلى  لــلــبــطــولــة  �ــشــمــوه  لــرعــايــة 
�لكبر  و�لــدعــم  �ل�شتقبال  حــفــاوة 

و�لد�ئم ل�أن�شطة �لريا�شية . 
كــمــا حــر�ــشــت جــمــيــع �لـــوفـــود على 
�للجنة  �إىل  و�لإ�شادة  �ل�شكر  توجيه 
�لــعــلــيــا �ملــنــظــمــة لــلــبــطــولــة  و�إىل 

�لإمارة �لبا�شمة و�إىل �حتاد �لإمار�ت 
للرماية ،  و�إىل نادي �لذيد �لثقايف 
بن  �شامل  �شعادة  برئا�شة  �لريا�شي  
�لذيد  نــادي  رئي�س  �لكتبي  هــويــدن 
�لدكتور  و�إىل   ، و�لريا�شي  �لثقايف 
�لتنفيذي  �ملـــديـــر  �لــعــنــزي  حـــمـــود 
لنادي �لذيد ومدير �لبطولة ،  على 
و�لإخـــــر�ج  و�ل�ــشــتــ�ــشــافــة  �لتنظيم 
ومتنى جميع روؤ�شاء �لوفود �أن تنظم 
بــطــولت �أخــــرى  يف �لــ�ــشــارقــة حتت 
�شيافة نادي �لذيد �لثقايف �لريا�شي  
منذ   ، ��شت�شافة  �ف�شل  قــدم  �لــذي 
وحتى  �ملطار  �إىل  �ل�شيوف  و�شول  
�إىل  �لــو�ــشــول  �و  للفندق  �لــو�ــشــول 

، مــــوؤكــــديــــن �ن  �لــــرمــــايــــة  مــــيــــد�ن 
نــــادي �لـــذيـــد وفــــر �إمــكــانــيــات لول 
مــرة حتــدث فــى بطولة مــن خ�ل 
توفر حاف�ت خا�شة لنقل �لوفود 
معامل  مل�شاهدة  �ل�شياحية  للزيار�ت 
�لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  �أو  �ل�شارقة 

�ملتحدة . 
�أ�ـــشـــاد �ــشــعــادة �إبــر�هــيــم عــبــد�هلل بن 
�لرماية  �لــعــام لأحتـــاد  علي �لأمـــني 
يف مملكة �لبحرين  بالنجاح �لكبر 
�لذي حققته �لبطولة، وقال: مهما 
قلت عن ��شت�شافة وتنظيم �ل�شارقة 
و�حتــــاد �لإمـــــار�ت لــلــرمــايــة و نادي 
للبطولة   ، �لريا�شي  �لثقايف  �لذيد 

فلن �أ�شتطيع �أن �أيف �ل�شارقة حقها، 
لــقــد كــــان كـــل �ـــشـــيء عــلــى مـــايـــر�م 
و�ل�شيافة  �لــتــنــظــيــم  يف  و�لــتــمــيــز 
�لوفود  كــل  مــن  �لعميق  و�لرتـــيـــاح 
للبطولة،  �لر�شمي  �لعنو�ن  كان هو 
�ل�شارقة   ��شت�شافة  نعترب  ونــحــن  
مك�شباً  لــلــبــطــولــة  �لـــذيـــد  ونــــــادي 
 ، �لعربي  لــ�حتــاد  وكــبــر�ً  حقيقياً 
بالقائمني  �أ�ــشــاد  حديثه  خــتــام  ويف 
فريق  وعــلــى  �لبطولة  تنظيم  على 
حل�شن  �لو�شطى  �ملنطقة  متطوعي 

تعاملهم مع �ل�شيوف . 
وقال �شعادة �أحمد من�شور �ل�شهر�ين 
�لأمــــني �لــعــام لحتـــاد �لــرمــايــة فى 

:” �شكر�  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة 
�لدكتور  �لــ�ــشــيــخ  �لــ�ــشــمــو  لــ�ــشــاحــب 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
على  �ل�شارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س 
�لبطولة  لــهــذه  �لــكــرميــة  رعــايــتــه 
�ملنظمة  للجنة  و�شكر�  “،م�شيفا 
ــاركــة فئة  لــلــبــطــولــة لــدعــمــهــا مــ�ــش
م�شتوى  رقــــى  وعـــلـــى   ، �لــنــا�ــشــئــني 
�لبطولة ، وما مت من توفر خدمات 
�مل�شاركة ،وهــذ� لي�س  ر�قية  للوفود 

بجديد على �شعب �لإمار�ت ». 
بالتوجه  حديثه  �ل�شهر�ين  و�ختتم 
 ، �لإمـــار�ت للرماية  بال�شكر لحتــاد 
�لكتبي  هويدن  بن  �شامل  ل�شعادة  و 
�لذيد  نــــادي  �إد�رة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس 
ح�شن  عـــلـــى  �لـــريـــا�ـــشـــي  �لــــثــــقــــايف 
 ، و�لتنظيم  و�ل�شيافة  �ل�شتقبال 
�ملدير  �لعنزي  حمود  �لدكتور  و�إىل 
ومدير  �لـــذيـــد  لـــنـــادي  �لــتــنــفــيــذي 
�لبطولة  مــتــابــعــة  عــلــى  �لــبــطــولــة 
وح�شن �ل�شتقبال و�لتن�شيق �جليد 
�لوفود  وزيـــــــارة   ، �ملــتــطــوعــني  مـــع 
و�لعمل   ، يوميا  �ملــ�ــشــاركــة  �لعربية 
تقابل  مـــعـــوقـــات  �أي  �إز�لـــــــــة  عـــلـــى 
�لــوفــود طــو�ل فــرتة تو�جد �لوفود 
ينظم  �ن  متمنني   ، �ل�شارقة  باإمارة 
�لنادي بطولت قادمة ، لنه جدير 
�أعلى  كان على  �لــذي  �لتنظيم  بهذ� 

م�شتوى .

املنتخب االإماراتي للرماية يح�صد 3 ميداليات ذهبية يف اآخر مناف�صات البطولة العربية للرماية باالأ�صلحة الهوائية

الوفود العربية ت�سكر الإمارة البا�سمة واللجنة العليا للبطولة
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الفجر الريا�ضي

قلل �ملــدرب �لأملــاين يورغن كلوب من �شاأن �بتعاد فريقه ليفربول بفارق 
13 نقطة يف �شد�رة ترتيب �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم، موؤكد�ً 
�أن تركيزه من�شب على �ملباريات �ملقبلة و�ل�شعي �إىل �لتتويج بلقب بطولة 

�إجنلرت� للمرة �لأوىل منذ ث�ثة عقود.
مطارده  على  �لعري�س  بفوزه  �ل�شد�رة  يف  �لفارق  �لأحمر  �لفريق  وو�شع 
�ملبا�شر م�شيفه لي�شرت �شيتي بنتيجة 4-0 خ�ل �جلولة 19 “من �أ�شل 

موؤجلة. مبار�ة  لليفربول  باأن  علماً   ،”38
ويبدو ليفربول، �ملتوج منذ منت�شف 2019 بلقب �شاد�س يف دوري �أبطال 
�أوروبا، و�لكاأ�س �ل�شوبر �لأوروبية، ومونديال �لأندية للمرة �لأوىل، �أقرب 
من �أي وقت م�شى لرفع كاأ�س �لدوري �ملحلي للمرة �لأوىل منذ 1990.

ويف ت�شريحاته بعد �لتغلب على م�شيفه لي�شرت، �شعى كلوب للتقليل من 
�شاأن �لفارق �ملريح �أو �حلديث عن �شمان ليفربول للقب من �لآن.

ن�شعر  ل  “�شر�حة  �لـــفـــارق:  يعنيه  عــمــا  ــوؤ�ل  �ــش عــلــى  رد�ً  �لأملــــاين  وقـــال 
بــه، ل نفكر بــه، على �لإطـــ�ق، مل نذكره مــرة قبل �ملــبــار�ة لأنــه ل يثر 

�هتمامنا«.
وتابع متوجهاً �إىل �ل�شحافيني: “ميكنني �أن �أكتب �لأخبار بنف�شي: �لق�شة 
�لأوىل �شتكون �أنه مل ي�شبق لفريق يف تاريخ كرة �لقدم، �لربيطانية على 
�لأقل، �أن حظي بفارق كبر كهذ� وفقده، وقُع هذ� �لأمر يف �أذيّن �شلبي، 

لذ� ملاذ� علينا �أن نفكر به؟«.
�ملــقــبــلــة، ينتظرنا  �ملــبــاريــات  عــلــى  فــقــط  “يركز  �لــفــريــق  �أن  عــلــى  و�ــشــدد 

ولفرهامبتون، �شيفيلد يونايتد، �إيفرتون، توتنهام، ومان�ش�شرت يونايتد يف 
�ملباريات �خلم�س �ملقبلة، �أنا ل �أعتقد �أنه قد مت ح�شم �أي �شيء«.

وتابع: “علينا �أن نخو�شها جميعها و�أن نحاول بكل ما ��شتطعنا و�أن نكون 
و�ثقني من جاهزيتنا، �لرقم )�لفارق( غر ذي �أهمية بالن�شبة �إلينا«.

2015، على �لفوز  وعلق �لأملــاين �لذي ي�شرف على ليفربول منذ �لعام 
من  بــهــدفــني  وذلـــك  لي�شرت،  ملعب  عــلــى  �خلمي�س  فــريــقــه  حققه  �لـــذي 
�لرب�زيلي روبرتو فرمينو وجيم�س ميلرن )ركلة جز�ء( وترنت �ألك�شندر-

�أرنولد.
 2016-2015 مو�شم  يف  مفاجاأة  حقق  �لــذي  لي�شرت  �أن  كلوب  ور�أى 
باإحر�ز لقب �لدوري �ملمتاز، ويقدم م�شتويات جيدة هذ� �ملو�شم، هو “فريق 

كرة قدم جيد جد�ً”، و�ملبار�ة �شده على ملعبه د�ئماً ما تكون �شعبة.
“قدمو� مبار�ة كرة قدم جيدة جد�ً، كانو� مركزين  �أن لعبيه  لكنه ر�أى 
فعً�، ويف غالبية �لأحيان كانو� منظمني، ويف حال مل يكونو� كذلك، كانو� 

قادرين على غلق �مل�شاحات«.
�شابقة م�شتويات  ليفربول قدم يف مباريات  �أن  كلوب على  �شدد  ويف حني 
�أف�شل مما ظهر به �أم�س، ر�أى �أن �أد�ء �خلمي�س “كان �لأد�ء �لذي نحتاج 
�أي  نعاِن من  م�شاكل، مل  و�جهنا  لكنا  بقليل  ذلــك  �أقــل من  كنا  لو  �إلــيــه، 
م�شكلة فعلية خ�ل �ملبار�ة لأن �ل�شبان كانو� حا�شرين بن�شبة 100%«.

و�لتفكر  �لأمـــور  ببع�س  �لفوز  خ�لها  نحاول  حلظة  يف  “نحن  وتــابــع: 
لحقاً مبا �شيكون عليه �شعورنا«. 

•• العني-الفجر:

�أيام  �أول  يف  متتالية  �نــتــ�ــشــار�ت  ثــ�ثــة  �ل�شباب  �لإمـــــار�ت  فــر�ــشــان  حقق 
بطولة �لعني �لدولية لقفز �حلو�جز �لتي ينظمها نادي �لعني للفرو�شية 
�أيام برعاية �شمو �ل�شيخ حممد بن  و�لرماية و�جلولف على مدى ث�ثة 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لتنفيذي،  �ملجل�س  ع�شو  نهيان،  �آل  ز�يــد  بن  خليفة 
للفرو�شية  �لإمــار�ت  و�حتاد  للفرو�شية  �لدويل  �لحتاد  وباإ�شر�ف  �لنادي، 
و�ل�شباق، وبدعم ورعاية جمل�س �أبوظبي �لريا�شي،و�شركة لوجنني، حيث 
�لتو�يل  �أ�شو�ط جــاءت على  �ألقاب ث�ثة  �ل�شباب  �لإمــار�ت  �أحــرز فر�شان 
بتوقيعات عبد �هلل �أحمد �أمني و�جلو�د “�إديون” يف �ل�شوط �لأول  من فئة 
�لنجمة، مبو��شفات �جلولة �لو�حدة )120( �شم، و�شعيد حممد �ملازمي 
باجلو�د “�لكوماندوز” يف �ل�شوط �لثاين من مرحلتني )130( �شم، ثم 
�لثالث من  �ل�شوط  “كونكورديا” يف  بالفر�س  �ملرزوقي  �لعزيز  عمر عبد 
جولة و�حدة على حو�جز �رتفاعها )135( �شم، وحاز لقب �ل�شوط �لر�بع 
�لفار�س �ل�شعودي عبد �هلل �لر�جحي بالفر�س “غيني بروكد�ل”، وهو �أي�شاً 
من جيل �لفر�شان �ل�شباب يف �ململكة، وكانت �أول �إط�لة له على ميادين 

�أحرزه  �لــذي  و�لــفــوز  �ملا�شي،  �ملو�شم  بــالإمــار�ت  �لدولية  �لقفز  بطولت 
ثانية،   )30.53( بلغ  زمن  يف  �ملرحلة�لثانية  �إكماله  بعد  جاء  �لر�جحي 
 45 بني  �شاخناً  تناف�شاً  و�شهد  �خلا�شة،  �ملرحلتني  مبو��شفات  �شوط  يف 
�ملهري  �لفار�س عبد �هلل حميد  �لثاين  �ملركز  كاأ�س  ونال  وفار�شة،  فار�شاً 
بالفر�س “�شا �شا �شا 7”، و�أنهى معها �ملرحلة �لثانية يف زمن مناف�س بلغ 
)31.50( ثانية، بفارق �أقل من ثانية، و�لثالث �لفار�س �ل�شعودي رمزي 

ثانية. �لدهامي باجلو�د “هاي كو�ليتي” و�لزمن )31.61( 
عام  مدير  �لنا�شري  حممدر��شد  �لفر�شان  بتتويج  وقــام  �ملناف�شات  �شهد 

نادي �لعني للفرو�شية و�لرماية و�لغولف.
�جلــولــة�لــو�حــدة، على حو�جز  �ــشــوط )3 جنـــوم(، مبــو��ــشــفــات  �أول  ويف 
�رتفاعها )135( �شم، تناف�س 52 فار�شاً وفار�شة، وحاز ث�ثة منفر�شات 
بــكــاأ�ــس �لــ�ــشــد�رة �لفار�س  �ملــر�كــز �لــثــ�ثــة �لأوىل وتــــّوج  �لإمـــــار�ت عــلــى 
بفارق  “كونكورديا”  و�لفر�س  �ملــرزوقــي  �لعزيز  عبد  عمر  �لأوملبيال�شاب 
�لثاين  �ملــركــز  كــاأ�ــس  ونــال  ثانية،   )65.47( يف  و�أكــمــ�جلــولــة  �لتوقيت 
حميد عبد �هلل �ملهري و�جلو�د “كينيغ”و�لزمن )66.27( ثانية، وحل 
ثالثاً حمد علي �لكربي و�جلو�د “�أوك�شمول”و�أنهى �جلولة يف )66.88( 

ثانية.   
�أمني على �شهوة جو�ده  �أحمد  �ل�شاب عبد �هلل  �لإمار�تي  �لفار�س  ورحب 
بفر�شان وفار�شات بطولة�لقفز   ،)57 رقم  غرو�س” )�مل�شارك  دو  “�إديون 
�ل�شوط  يف  �لفتتاحية  بكاأ�س  وتـــّوج  �لــو�حــدة،  �لنجمة  فئة  مــن  �لدولية 
�لأولبمو��شفات �جلولة �لو�حدة، على حو�جز )120( �شم، مب�شاركة 69 
باجلو�د  �شاو��س  يو�شف  �ل�شوري  �لثاين  �ملركز  وناجلائزة  وفار�شة،  فار�شاً 
“�إلتون”، وتو�لت مر�كزفر�شان �لإمار�ت من �ملركز �لثالث و�أحرزه �شامل 
�أحمد �ل�شويدي باجلو�د “�أوبور��شامور�ي” حامل لقب �ل�شوط يف بطولة 

�ل�شاد�س.  �ملركز  وحتى   ،)2018(
بقوة عــن مركز  �ملــازمــي  �شعيد حممد  �ل�شاب  �لإمــار�تــي  �لــفــار�ــس  ود�فـــع 
“�لكوماندوز” يف بطولة فئة �لنجمة  �أحــرزه مع �جلــو�د  �لــذي  �ل�شد�رة 
�شوط  �لـــ�ـــشـــد�رة يف  عـــام )2018(، وجنـــح جمـــــدد�ً يف حتــقــيــق  بــالــعــني 
�ملرحلتني �خلا�شة على حو�جز )130( �شم، مب�شاركة 57 فار�شاً وفار�شة، 
ونال كاأ�س �ملركز �لثاين �لفار�س �لإمار�تي �ل�شاب حممد عمر�ن �لعوي�س 
باجلو�د  �شادقي  فرهانغ  �لإيــر�ين  وحافظالفار�س  “با�شتيان”،  باجلو�د 
“دبليو بيكوليني”، على جائزة�ملركز �لثالث �لذي �أحرزه مع نف�س �جلو�د 

يف بطولة )2018(، ومن بعده عاد فر�شان �لإمار�ت لحت�ل �ملر�كز من 
�لر�بع وحتى �لثامن.

�لكربى من  �لعني مبناف�شة �جلائزة  �ليوم فعاليات بطولة  تختتم م�شاء 
�شم،قمة   )160 ـ   145( بــني  �رتــفــاعــهــا  يـــرت�وح  حــو�جــز  على  جولتني 
�رتفاعات �حلو�جز يف �لبطولت �لدولية و�لعاملية، مت�شمنة نقاط �إحدى 
ـ ل�س  �لــعــامل لقفز �حلــو�جــز  لــكــاأ�ــس  �لتاأهيلي  �لــعــربــي  �لــــدوري  جـــولت 
�ملجموعة  دول  من  �لقفز  فر�شان  مل�شاركة  �حلا�شمة  �شتكون  كما  فيغا�س. 
�ليابان  طوكيو  �أوملبياد  للفرو�شية،يف  �لدويل  بالحتاد  �ل�شابعة  �لإقليمية 
�لإمار�تي عبد �هلل حميد �ملهري  �لفار�س  �أن تكلل جهود  وناأمل   ،2020
و�لفر�س “�شا �شا �شا” بالتوفيق وح�شوله على ما تبقى من نقاط  حجز 
�ملقعد �لأخر للم�شاركة �لفردية. ويذكر �أن �شبق لفر�شان �لإمار�ت لقفز 
�ل�شيخة  �لفار�شة�لأوملبية  با�شم  مدونة  �لأوملــبــيــاد،  يف  �مل�شاركة  �حلو�جز 
�شيملي”،و�لتي جرت  دو  “ك��شكا  و�جلــو�د  �آل مكتوم  �أحمد  بنت  لطيفة 
وتختتم   .2008 بيجن  �أوملبياد  ـ  كونغ  هونغ  يف  �لفرو�شية  ميادين  على 
�ليوم �أي�شاً �لبطولة �لدولية من فئة �لنجمة�لو�حدة، مبو��شفات �جلولة 

�لو�حدة مع جولة للتمايز على حو�جز )140( �شم.

ال�صعودي الراجحي يك�صب كاأ�س املرحلتني

ثالثة انت�سارات لفر�سان الإمارات يف افتتاحية العني الدولية 

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

د�شن �أكرث من 100 مت�شابق مناف�شات �ل�شتعر��س �حلر، �شمن فعاليات 
مهرجان ليو� �لدويل 2020 حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل 
نهيان، ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة، مبدينة ز�يد” “تل مرعب”، حتت 
�أدنوك  �شركة  ��شرت�تيجية مع  و�شر�كة  �لريا�شي  �أبوظبي  �إ�شر�ف جمل�س 

و�شر�كة �إع�مية مع �أبوظبي ل�إع�م  مب�شاركة دولية 
يف �حلدث �لريا�شي و�لرت�ثي �لأ�شخم يف �ملنطقة.

و�أكد �شعادة حممد علي �ملن�شوري رئي�س �للجنة �لعليا 
�لقبال  �ن   2020 �لــــدويل  لــيــو�  ملــهــرجــان  �ملنظمة 
�لول  �ليوم  خــ�ل  و�مل�شاركني   �جلمهور  من  �لكبر 
لنــطــ�ق �لــفــعــالــيــات �لــريــا�ــشــيــة و�لــرت�ثــيــة  يعك�س 
�لو�شول �ىل  �ملهرجان يف  �لذي حققه  �لكبر  �لنجاح 
و�لإثـــارة   و�ملــغــامــرة  �لتحدي  مــن ع�شاق  �عـــد�د كبرة 
من خمتلف دول �لعامل  م�شر� �ىل �ن �للجنة �ملنظمة 
و�حلفاظ  �لـــرت�ث  و�ــشــون  بال�شباب  �لهــتــمــام  ت�شع  
�لوجهة  �إبــــر�ز  بــجــانــب  �أولــويــاتــهــمــا  عليه يف مــقــدمــة 

�حل�شاري و�ل�شياحي ملدينة ليو� ومنطقة �لظفرة ، وهو ما حتقق بالفعل 
مكاناً  لنف�شها  تر�شخ  �أن  يف  باملنطقة،  �ملتنوعة  �لفعاليات  جناح  خ�ل  من 
بارز�ً على �خلريطة �ل�شياحية، وذلك بف�شل �لتوجيهات �ل�شديدة ل�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة -حفظه �هلل- ودعم 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، و�ملتابعة �مل�شتمرة ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 

ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
و تو��شت �لإثارة منذ �نط�قة �ملهرجان م�شاء �أم�س �لأول باجلولة �لأوىل 
�شاعة  حتى  و��شتمر  م�شاء،  �ل�شابعة  يف  بــد�أ  �لــذي  �حلــر  �ل�شتعر��س  من 
باحلما�س  حتلو  �لذين  �ل�شباب  من  و��شعة  مب�شاركة  �لليل،  من  متاأخرة 
وروح �لتحدي، و�نح�شرت �ملناف�شة على فئتي �لن�شيان و�ل�شتي�شن، ويلقى 
�ل�شتعر��س �حلر �إقباًل من �ل�شباب ب�شكل كبر، و��شتطاع �لقائمون على 
�لريا�شة،  هــذه  تقنني  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  يف  �ملناف�شة 
�لتي  �لقو�نني  خــ�ل  من  �حــرت�يف  قالب  يف  وو�شعها 
�حللبة  �إىل  بالإ�شافة   ، �لريا�شي  ليو�  نــادي  و�شعها 

�ملميزة و�ملخ�ش�شة لذلك.
عبد�لفتاح،  عمرو  من  �ملكونة  �لتحكيم  جلنة  وتعتمد 
و�ئل حماد، �أنور �لطويل، عمر �لها�شمي، عبد�لرحمن 
بالن�شبة  �ملهمة  �لعنا�شر  من  �لعديد  على  طر�س،  بن 
لكل مت�شابق، وهناك ث�ثة م�شميات هي �لعقدة، �خلبة 
و�ل�شيطرة، وتعني �لعقدة، �لدور�ن حول �ملحور 360 
بخط  �ل�شيارة  ت�شر  �أن  �لعك�شية  تعني  فيما  درجـــة، 
م�شتقيم ثم تغر من خط �شرها مــرة و�حــدة، فيما 
تعنى �خلبة، رجوع �ل�شيارة للخلف ثم �لنعطاف مرة و�حدة، بالإ�شافة �إىل 
�ملتابع،  �جلمهور  حما�س  تلهب  باأن  كفيلة  حركات  وكلها  �ل�شيطرة،  حركة 
وت�شبع عط�س �ل�شباب ملثل هذه �حلركات �ل�شتعر��شية يف �لإطار �ملنا�شب 
�لريا�شة مل�شتوى �لحرت�فية،  �لتي تتما�شى مع �لرتقاء بهذه  و�ل�شياغة 
و�لعنا�شر �لث�ثة �ل�شابقة تعد �أ�شا�شية للمت�شابقني من �أجل ت�شجيل �أرقام 

عالية لدى �حلكام، و�لقدرة على �لتاأهل �إىل �ملرحلة �لثانية من �ملناف�شة. 

وو�شعت �للجنة �ملنظمة �شو�بط ولو�ئح جلميع �مل�شاركني، ومنحت �للجنة 
كل مت�شابق عدة دقائق من �أجل �لقيام باأف�شل ما لديه من حركات تقنية، 
حيث كان ��شتعال �ل�شوء �لأخ�شر هو بد�ية �ل�شتعر��س، فيما يعني �ل�شوء 
دقائق  ث�ث  تخ�شي�س  ومت  للمت�شابق،  �ملخ�ش�شة  �لفقرة  �نتهاء  �لأحمر 
لكل مت�شابق للقيام باأف�شل ما لديه من حركات ��شتعر��شية وحر�س كل 
مت�شابق على �لقيام باأكرث من حركة من خ�ل �لوقت �ملخ�ش�س له، كما 

�حللبة  حــول  �مل�شاحة  تكون  �أن  �ملنظمة  �للجنة  ر�عــت 
مع  كافة  �مل�شاركة  لل�شيار�ت  بالن�شبة  متــامــاً  موؤمنة 
وقدمت  للم�شاركني،  �ل�ش�مة  و�ــشــائــل  كــافــة  تــوفــر 
للح�شور  �ملخ�ش�شة  �حلــر  �ل�شتعر��س  حلبة  من�شة 
كل  من  ح�شر  �لــذي  للجمهور  ور�ئــعــة  مثالية  خدمة 
ب�شكل  �ل�شتعر��س  مناف�شات  ملتابعة  �لــدولــة  �أنــحــاء 
فر�شة  للجماهر  تقدم  �أن  يف  �شاهمت  حيث  �أف�شل، 
متابعة �أف�شل ور�حة �أكرب خ�ل �ملناف�شة و�لتي �شهدت 
د�خل  �ملت�شابقني  حما�س  فاق  �لنظر  منقطع  حما�شاً 

�حللبة.
وتــبــلــغ قــيــمــة جـــو�ئـــز �لإ�ـــشـــتـــعـــر��ـــس �حلــــر لــكــل فئة 

125000 درهم �ملركز �لأول 50،000 درهم، و�ملركز �لثاين 30،000 
درهم،   15،000 �لر�بع  و�ملركز  درهــم،   20،000 �لثالث  و�ملركز  درهــم، 

و�ملركز �خلام�س 10،000 درهم
ليو�  �أن مهرجان  �لريا�شية،  �للجنة  �ملرزوقي رئي�س  �شعيد  �أكد  من جهته 
2020 �شهد تطور�ً ملحوظاً م�شدد� يف �لوقت ذ�ته على �أن هذه �لدورة من 
�ملهرجان تعترب مناف�شة مميزة من كل �لنو�حي، وذلك ب�شبب �لتحديثات 

و�لإ�شافات �لتي �شهدها �ملهرجان لي�س يف �ل�شباقات �لريا�شية فقط و�أمنا 
يف كل قطاعات �ملهرجان، وفيما يتعلق بامل�شابقات �لريا�شية جند �أن هنالك 
زيادة كبرة يف �جلو�ئز �ملر�شودة للفائزين يف �شباقات �ل�شيار�ت و�لدر�جات 
�لإقبال  معدل  وز�د  �ملت�شابقني  حما�س  على  �يجاباً  �نعك�س  �لــذي  �لمــر 

للم�شاركة من �ل�شباب. 
�لكبرة  بالقيمة  لــيــو� يتميز عــن غــره  �أن مــهــرجــان  �ملــرزوقــي  و�أ�ــشــاف  
�ل�شباب  من  �لكثر  يحفز  �لــذي  �ل�شئ  وهو  للجو�ئز، 
�لــتــي تــقــام حتـــت �شو�بط  �لــ�ــشــبــاقــات  لــلــمــ�ــشــاركــة يف 
�ملنظمة  و�لـــلـــو�ئـــح  و�لـــقـــو�نـــيـــني  و�لــ�ــشــ�مــة  �لأمـــــن 
�للجنة  �أن  عــن  �ملــرزوقــي  وك�شف  �ملــنــافــ�ــشــات،  جلميع 
�ملنظمة عقدت �لعديد من �لجتماعات مع �ملت�شابقني 
تعريفية  �جتماعات  ت�شهد  �لتي  �لأوىل  �ل�شنة  وهــي 
بالبطولت وتعديل �لقو�نيني بناء على �ملقرتحات �إذ� 
كانت غر �لأمن و�ل�ش�مة، وهذ� ما �شجع �ملت�شابقني 
عــلــى �لإقـــبـــال لــلــمــ�ــشــاركــة وكــمــا حــر�ــس كــل مت�شابق 
�ل�شو�بط  �شيار�ته ح�شب  وتعديل  قدر�ته  تطور  على 

و�لقو�نيني.
�مل�شابقني  من  بعدد  و�لتقينا  �ل�شعودية  �لعربية  للمملكة  “ ذهبنا  وقــال   
معهم  وجل�شنا  وعــمــان،  �لبحرين  من  مت�شابقني  مع  تو��شلنا  كما  هناك 
على طاولة و�حدة و��شتمعنا ملقرتحاتهم وهذه حتدث لأول مرة منذ 19 
عاماً وكل هذه كانت موؤ�شر�ت لأننا ن�شهد عدد كبر من �مل�شابقني جتاوز �لـ 
مت�شابق يف جولة �لت�شفيات حيث يتاأهل �لفائزين جلولة �لنهائيات   100

للمناف�شة على �جلو�ئز �ملالية �لكبرة

حتت رعاية حمدان بن زايد

انطالق مهرجان ليوا الدويل 2020  و�سط م�ساركات خليجية كبرية
املناف�صة يف حلبة اال�صتعرا�س احلر يف تل مرعب  اأجواء  ي�صعلون  مت�صابق   100

كلوب: فارق النقاط اأمر مهم لل�سحافة فقط!

اإجراءات االأمن 
وال�صلمة 

للمت�صابقني اأولوية 
ق�صوى لدى اللجنة 

العليا للمهرجان 

 مناف�صات بطولة 
ليوا دريفت يف 

حلبة اال�صتعرا�س 
تنطلق غدا بجوائز 

درهم األف   90
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•• دبي –الفجر: 

�جتماعها  �أم�س  �لقدم  لكرة  �لإمـــار�ت  �حتــاد  يف  �لريا�شي  �لطب  جلنة  عقدت 
�لها�شمي،  �ل�شيد  م�شطفى  �لــدكــتــور  برئا�شة  بدبي  �لحتـــاد  مقر  يف  �لـــدوري 
وبح�شور �لدكتور �شعيد �آل ثاين نائب رئي�س �للجنة ، �لدكتور جمدي �إ�شكندر، 
�لدكتور جمدي �إ�شكندر ، �لدكتور ب�شام ح�شن �شالح ، �لدكتور �أحمد �إبر�هيم 
علي  ، وعائ�شة حممد �لنعيمي  �أع�شاء �للجنة وحممد �أحمد �ل�شيد �شكرتر 

�لإد�رة �لطبية .
وناق�شت �للجنة �لبنود �ملدرجة على جدول �لأعمال �أهمها �حتياجات منتخباتنا 

و�لعمل على  و�أدويـــة  و�أجــهــزة طبية  لــو�زم  �ملقبلة من  �ملرحلة  �لوطنية خــ�ل 
منتخباتنا  يف  �لعاملة  �لطبية  �لكو�در  مع  �مل�شتمر  �لتن�شيق  وكذلك  توفرها 

�لوطنية حول م�شاألة ع�ج �ل�عبني ومتابعة حالتهم �ل�شحية. 
وبحثت �للجنة بحث �شبل �لتعاون مع �لحتاد �لفرن�شي لكرة �لقدم يف جمال 
�لطب �لريا�شي مبا يحقق �ملنفعة للطرفني و�لرتقاء بخدمات �لطب �لريا�شي 
د�خل �لدولة و�ل�شتفادة من �لتجربة �لفرن�شية �لر�ئدة يف هذ� �ملجال و�تخاذ 

�خلطو�ت �ل�زمة للم�شي قدما يف هذ� �جلانب.
ورفعت �للجنة تو�شية ل�أمانة �لعامة ل�حتاد ب�شاأن ��شت�شافة �ملوؤمتر �لطبي 

�ل�شابع ل�حتاد �لآ�شيوي 2022.

جلنة الطب الريا�سي تعقد اجتماعها الدوري بدبي 

•• دبي –الفجر:

جتمعه  �أمـــ�ـــس  لــلــنــا�ــشــئــني  �لــوطــنــي  منتخبنا  د�ــشــن   
�أيـــام �شمن   3 ملــدة  بــدبــي و�لـــذي �شي�شتمر  �لــد�خــلــي 
نهائيات  يف  للم�شاركة  �إعــد�ده  برنامج  �شمن  برنامج 
�لبحرين  مملكة  يف  و�ملـــقـــررة  للنا�شئني  �آ�ــشــيــا  كــاأ�ــس 

 .  2020
يف  �أمــ�ــس  �لــتــدريــبــيــة  ح�ش�شه  �أوىل  منتخبنا  و�أدى 

مــلــعــب ذيــــاب عــو�نــة مبــقــر �حتــــاد �لــكــرة بــدبــي حتت 
قــيــادة �ملـــدرب �لــوطــنــي مــاجــد �ــشــامل وجــهــازه �ملعاون 
ومب�شاركة 22 لعباً هم : �شلطان �شليم عبد �لرحمن 
نقي  حممد   ، �ل�شعدي  خليفة  جمال   ، “ “ �لو�شل 
�هلل  عبد   ، حممد  خــالــد  “ �لن�شر”حممد  �خلـــوري 
جعفر �ل�شيباين ،  على حممد �ملعمري ، ز�يد خمي�س 
م�شعود” �جلزيرة “ علي طاهر �إبر�هيم ، نو�ف جا�شم 
بني يا�س ، �شعيد حممد �آل علي ، مطر زعل مطر “ 

�ل�شارقة” من�شور �شالح برغ�س ، عبد �لرحمن فهد 
خالد  حــارب   ، �ملن�شوري  �حمد  �هلل  عبد   ، �حلو�شنى 
ماجد  حممد   ، �لــكــثــري  حممد  عــو�ــس   ، �حلو�شني 
عــادل حممد” �حتاد  “ �شلطان  “ �لــوحــدة  �ل�شناين 
كلباء”  خالد علي �حل�شاين ، على �أحمد �شعيد �لكعبي 
“ �لعني”  �شعيد �شامل نا�شر �ملقدمي ، خالد حممد 

�ل�شاعر “ �لفجرة » . 
وحر�س علي حمد �لبدو�وي ع�شو �للجنة �لنتقالية 

لحتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم  رئي�س جلنة �حلكام على 
�لفني  �جلهاز  باأع�شاء  و�للتقاء  �لتدريبات  ح�شور 

و�لإد�ري و�ل�عبني .
وياأتي �لتجمع �لق�شر يف �إطار حر�س �جلهاز �لفني 
على جتربة عدد من �لعنا�شر �جلديدة �لتي متيزت يف 
مباريات دوري �لنا�شئني و�لوقوف على م�شتوى بقية 
و�لتجارب  �لتدريبية  �حل�ش�س  خ�ل  من  �ل�عبني 

�لودية �لتي يخو�شها �ملنتخب مع عدد من �لأندية .

اأبي�س النا�سئني ُيد�سن جتمعه الداخلي بدبي ا�ستعدادا 
للم�ساركة يف نهائيات كاأ�س اآ�سيا للنا�سئني

•• ال�سارقة-وام:

للفرو�شية  �لـــ�ـــشـــارقـــة  نــــــادي  يــنــظــم 
�لإمار�ت  هيئة  مع  بالتعاون  و�ل�شباق 
ويل  �شمو  كــاأ�ــس  �لــيــوم  �خليل  ل�شباق 
�ــشــمــو �ل�شيخ  �لــ�ــشــارقــة وكـــاأ�ـــس  عــهــد 
�أحـــمـــد بـــن ر��ـــشـــد �آل مــكــتــوم و�لـــذي 
يعد �ل�شباق �لر�بع يف مو�شم �شباقات 
بنادي  لـــوجنـــني  �لـــ�ـــشـــارقـــة  مــ�ــشــمــار 

�ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق.
ويـــقـــام �لــ�ــشــبــاق عــلــى مــ�ــشــمــار �شباق 
كرمية  بــــرعــــايــــة  بــــالــــنــــادي  �خلــــيــــل 
�لر�عي  �لــعــقــاري -  دبـــي  مـــن مــركــز 
للخيول  قوية  ومب�شاركة   - �لر�شمي 
�لإنتاج  وخـــيـــول  ــيــلــة  �لأ�ــش �لــعــربــيــة 
�لأ�شيلة  �ملــهــجــنــة  و�خلـــيـــول  �ملــحــلــي 

جو�د�ً   19 مــع  جــــو�د�ً   88 مبجموع 
على �لحتياط وبجو�ئز نقدية بلغت 
�ل�شباق  ويــتــكــون  درهـــم  �ألـــف   560
�مل�شافات  ملختلف  �أ�ـــشـــو�ط  �ــشــتــة  مــن 

و�مل�شتويات.
“ �شوط برج   - �لأول  �ل�شوط  ويكون 
�لعربية  للخيول  “ خم�ش�شا  �خلــور 
– مـــهـــور - من  �ملــبــتــدئــة  �لأ�ــشــيــلــة 
�لعربية وبعمر  �لإمـــار�ت  �إنــتــاج دولــة 
1700م  مل�شافة  فاأكرب  �شنو�ت  ث�ث 
درهم  �ألـــف   40 �إىل  ت�شل  وبــجــو�ئــز 
مبــ�ــشــاركــة 16 جــــــو�د�ً مـــع وجــــود 4 
جــيــاد عــلــى �لحــتــيــاط ..فــيــمــا ياأتي 
 “ زمــــــردة  “�شوط  �لـــثـــاين  �لـــ�ـــشـــوط 
 – �ملبتدئة  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول 
فاأكرب  �شنو�ت  ثــ�ث  بعمر   - �ملــهــر�ت 

ت�شل  وبـــجـــو�ئـــز  1700م  ملــ�ــشــافــة 
هذ�  وي�شارك يف  درهــم  �ألــف   40 �إىل 
�ل�شوط 16 جو�د�ً مع وجود 3 جياد 

على �لحتياط.
�ما �ل�شوط �لثالث”�شوط كاأ�س �شمو 
مكتوم”  �آل  ر��ــشــد  بــن  �أحــمــد  �ل�شيخ 
�لعقاري”  دبــــي  “مركز  مـــن  مــقــدم 
للخيول  خمـــ�ـــشـــ�ـــس  �ـــــشـــــوط  وهـــــــو 
�لت�شنيف  �ــشــمــن  �لأ�ــشــيــلــة  �ملــهــجــنــة 
فـــاأكـــرب مل�شافة  �ــشــنــو�ت  ثــــ�ث  بــعــمــر 
 200 �إىل  م وجــو�ئــزه ت�شل   2000
مع  16 جـــو�د�ً  �ألـــف درهـــم مب�شاركة 

وجود 4 جياد على �لحتياط.
“�شوط  �لـــر�بـــع  �لــ�ــشــوط  وخــ�ــشــ�ــس 
�لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  فلتات” 
دولة  �إنـــتـــاج  مــن   - تــكــافــوؤ  – �ــشــبــاق 

�شنو�  �أربــــع  بعمر  �لــعــربــيــة  �لإمـــــار�ت 
فاأكرب و�لتي لي�س لها ت�شنيف مل�شافة 
درهم  �ألــــف   40 وجـــو�ئـــزه  1200م 
جو�د�ً   16 �ل�شوط  هــذ�  يف  مب�شاركة 

مع وجود 3 جياد على �لحتياط.
و�لرئي�شي  �خلــامــ�ــس  �لــ�ــشــوط  ويــاأتــي 
“�شوط كاأ�س �شمو ويل عهد �ل�شارقة” 
وهو مقدم من “مركز دبي �لعقاري” 
�لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  وخم�ش�س 
مــن �لإنــتــاج �ملحلي لــدولــة �لإمــــار�ت 
�شنو�ت  �أربـــع  بعمر  �ملــتــحــدة  �لعربية 
وجو�ئزه  م   1200 ملــ�ــشــافــة  فـــاأكـــرب 
درهم مب�شاركة  �ألف   200 �إىل  ت�شل 

جياد.  8
�ل�شاد�س  بال�شوط  �ل�شباق  ويختتم 
�شوط  وهـــــو  �لفردو�س”  “�شوط 

�لأ�شيلة  �لعربية  للخيول  خم�ش�س 
�ملــبــتــدئــة بــعــمــر �أربــــــع �ـــشـــنـــو�ت فقط 
بــ�ــشــبــاقــني توليد  تــفــز  مل  و�لــتــي   –

وبجو�ئز  1200م  مل�شافة  �لإمــــار�ت 
مب�شاركة  درهـــم  �ألـــف   40 �إىل  ت�شل 
على  جياد   3 وجــود  مــع  جـــو�د�ً   16

�لحتياط.
وينظم نادي �ل�شارقة �ل�شباق �خلام�س 
كاأ�س  �شباق   2020 فرب�ير   15 يوم 

�ل�شاد�س  و�لــ�ــشــبــاق  �لــتــعــاون  جمل�س 
وهو �شباق كاأ�س �شاحب �ل�شمو حاكم 

�ل�شارقة يف 22 فرب�ير 2020.

انطالق كاأ�س ويل عهد ال�سارقة للخيل

•• راأ�س اخليمة - وام: 

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة بح�شور �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
�ل�شمو  �ليوم �خلام�س ملهرجان �شاحب  ر�أ�ــس �خليمة مناف�شات  ويل عهد 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ل�شباقات �لهجن �لعربية �لأ�شيلة 2019 
�أر�شية  8 كيلومرت�ت على  مل�شافة  �أقيمت  و  �لثنايا  لفئة  �لتي خ�ش�شت  و 

ميد�ن �ل�شو�ن بر�أ�س �خليمة.
�لهجن من جميع  �م�س م�شاركة كبرة مل�ك  �مل�شائية  �ملناف�شات  و�شهدت 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي للفوز بالنامو�س و�جلو�ئز �لقيمة للمر�كز 

�لأوىل.
رئي�س  نائب  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  خالد  �ل�شيخ  �ملناف�شات  ح�شر 
بن  �شقر  بــن  جــمــال  و�ل�شيخ  و�لتطوير  �ل�شتثمار  مكتب  �إد�رة  جمل�س 
ر�أ�س  يف  �لهجن  ل�شباق  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان 
�إد�رة �شوؤون  �لقا�شمي مدير  �ل�شيخ �شلطان بن جمال بن �شقر  �خليمة و 

�ملو�طنني يف �لديو�ن �لأمري بر�أ�س �خليمة و �ل�شيخ �أرحمه بن �شعود بن 
خالد �لقا�شمي مدير �لق�شم �لإع�مي ملكتب �شمو ويل عهد ر�أ�س �خليمة 
و �ل�شيخ حممد بن �شعود بن خالد �لقا�شمي و �ل�شيخ �شقر بن جمال بن 
ر�أ�س  �لعليا �ملنظمة ل�شباق �لهجن يف  �شقر �لقا�شمي نائب رئي�س �للجنة 
�لقبائل  و�أبــنــاء  �لهجن  ومــ�ك  �مل�شوؤولني  و  �ل�شيوخ  مــن  عــدد  و  �خليمة 
�لدولة  من  �لهجن  �شباقات  ريا�شة  متابعي  و  حمبي  من  كبر  وجمهور 

ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
وقام �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة 
بتتويج �لفائزين باأ�شو�ط �لرموز يف من�شة ميد�ن �ل�شو�ن ل�شباقات �لهجن 

.
�ل�شوط  نامو�س  �لظاهري  حمودة  بن  غــامن  لفرج  هملولة  �نتزعت  فقد 
�لرئي�شي �لأول لفئة �لثنايا و�أحرزت كاأ�س �لأبكار و مليون ون�شف �ملليون 
“غ�” ملحمد  �لــثــاين  �ملــركــز  12:26:1، وجـــاءت يف  درهــم بزمن قــدره 
�شهيل بن عوي�شان �لعامري بزمن قدره 12:26:6 وحلت باملركز �لثالث 

.  12:33:0 قدره  بزمن  �لكتبي  غدير  بن  ر��شد  “�أبابيل” حلمد 

ويف �ل�شوط �لثاين و�خلا�س باجلعد�ن فاز “نايف” ملحمد �شلطان مرخان 
�لكتبي باملركز �لأول و نامو�س �ل�شوط حمرز� �لبندقية ومليون درهم بعد 
�لثاين  �ملركز  وجــاء يف   12:40:7 قــدره  بزمن  �ل�شباق  �أن قطع مر�حل 
“خم�ب” حلميد �شعيد �لنيادي بتوقيت قدره 12:41:9 وباملركز �لثالث 

.  12:44:03 قدره  بتوقيت  �خلييلي  ماجد  مطر  “حمك” لأحمد 

وجاءت بقية نتائج الفائزين باالأ�صواط كالتايل..
قدره  بــزمــن  �لكتبي  غــديــر  بــن  �شعيد  لر��شد  “رغد”  �لثالث  �ل�شوط   -

.12:50:9
بلغ  بتوقيت  �لعرياين  حممد  �شلطان  “عز�مي” ل�شيف  �لر�بع  �ل�شوط   -

.  12:53:6
بــزمــن قدره  �لــظــاهــري  “ملبي” لعلي حــمــودة علي  �لــ�ــشــوط �خلــامــ�ــس   -

.12:5:3
- �ل�شوط �ل�شاد�س “كفو” لأحمد �شامل �أحمد دري �لف�حي بزمن قدره 

.12:45:8

قدره  بتوقيت  �لكتبي  مبارك  عبيد  لأحمد  “ترميج”  �ل�شابع  �ل�شوط   -
.12:52:5

“و�شل” حلمد ر��شد  �لثنايا كانت  �مل�شائية لفئة  �أ�شو�ط �لفرتة  �آخر  و يف 
غدير �لكتبي �أوىل �لو��ش�ت خلط �خلتام حمرزة �ملركز �لأول بزمن قدره 
و ح�شل جميع �لفائزين بالأ�شو�ط على جو�ئز نقدية قيمة.  12:57:4

و قال �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة �إن “�إقامة هذ� �ملهرجان جت�شيد 
ل�هتمام �لو��شع �لتي حتظى به هذه �ملهرجانات من قبل �شاحب �ل�شمو 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيخ 
للقو�ت �مل�شلحة كونها تعك�س توجهات وطنية و �شعبية و �هتمامات تر�ثية 

كربى«.
“�ملناف�شات �لكبرة �لذي  �إن  ر�أ�س �خليمة  من جانبه قال �شمو ويل عهد 
ي�شهدها مهرجان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ل�شباقات 
دللت  لها  م�شمريها  و  �لهجن  �أ�شحاب  بــني  �لأ�شيلة  �لعربية  �لهجن 
�أن  �إىل  �ملعنيني م�شر�  و رعاية جميع  و تكرمي  بت�شجيع  كبرة و حتظى 

هذ� �لتناف�س يوؤكد �أ�شالة هذه �لريا�شة �ملحببة يف �لدولة ·

حاكم راأ�س اخليمة و ويل عهده ي�سهدان مناف�سات مهرجان حممد بن زايد ل�سباقات الهجن بال�سوان
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الفجر الريا�ضي

�أوروبا  وكاأ�س   1998 �لعامل  بكاأ�س  �لفوز  �إجنــاز  من  عاما  ع�شرين  بعد 
�أمام حتدي جمع  �لقدم جمدد�  لكرة  �لفرن�شي  �ملنتخب  يقف   ،2000
�لقارية  �لبطولة  يخو�س  عندما  دي�شان،  ديدييه  مدربه  بقيادة  �للقبني 

بعد عامني على تتويجه يف مونديال رو�شيا 2018.
يف  �لقيادة  �شارة  حامل  و�مل�شتقبل:  و�حلا�شر  �ملا�شي  بني  دي�شان  يجمع 
و�ملم�شك  �لــزمــن،  من  عقدين  نحو  قبل  �أوروبـــا  وكــاأ�ــس  �ملونديال  ثنائية 
بدفة �لإد�رة �لفنية بني �للقب �ملحقق يف ملعب لوجنيكي يف مو�شكو �شيف 

نهائي كاأ�س �أوروبا يف وميبلي. يف   2020 �شيف  يف  و�ملرجتى   ،2018
ـــيـــة �لــتــي حتتفي  قــا�ــشــم مــ�ــشــرتك �آخـــر بــني �لــبــطــولــة �لأوروب

و�ملقامة  لنــطــ�قــهــا،  �ل�شتني  بــالــذكــرى  �ملقبل  �لــعــام  يف 
يف   1998 مــونــديــال  وبــني  مدينة،   12 بــني  مبارياتها 

فرن�شا؟ موعد �ملبار�ة �لنهائية: 12 متوز/يوليو.
منذ  يتوىل  �لــذي  عــامــا(   51( دي�شان  على  و�شيكون 
�إحدى  يف  �لفرن�شي  �ملنتخب  تــدريــب   2012 �لــعــام 

�أف�شل �ملر�حل يف تاريخه �حلديث، 
حتــقــيــق �لــتــنــاغــم و�لنـــدمـــاج 

بـــني �لــ�عــبــني مـــن ذوي 
و�ل�شبان،  �خلــــــربة 

�ذ� ما �أر�د �بتكار �لو�شفة �لناجحة لرفع �للقب �لقاري للمرة �لثالثة يف 
تاريخ “�لزرق«.

�لــديــن زيـــد�ن ومار�شيل  وعلى غــر�ر مــا ح�شل مــع دي�شان ورفــاقــه زيــن 
دو�شايي وروبر بري�س، �شتتجه �لأنظار نحو �أنطو�ن غريزمان وكيليان 
مبابي وبول بوغبا، �أم� يف �أن يربزو� يف نهائي كاأ�س �أوروبا، كما فعلو� يف 

�ملونديال.
�لألقاب  حتقيق  له  �شبق  دي�شان  �إن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  بري�س  وقــال 
تتوج  �أن  �أردت  �إذ�  �مل�شرة.  هــذه  كبر  ب�شكل  يحرتمون  “و�ل�عبون 
تاأمني ذلك” يف  �أمر متطّلب، ويعود لديدييه  بط� لأوروبــا، فهذ� 

�ملنتخب.
حافظ دي�شان على جاهزية ت�شكيلته منذ �لتتويج �لعاملي. خ�ل 
عام ون�شف عام تقريبا، تلقى �ملنتخب خ�شارتني فقط: بثنائية 
نظيفة �أمام هولند� يف دوري �لأمم �لأوروبية يف ت�شرين �لثاين-
نوفمرب 2018، وبنتيجة مماثلة �أمام تركيا يف ت�شفيات كاأ�س 

�أوروبا يف حزير�ن/يونيو 2019.
�ملــدرب مفتوحة على  �شهية  تــز�ل  �لهفو�ت، ل  على رغم بع�س 
�شتيفان  غــي  م�شاعده  بح�شب  و�لألــقــاب،  �لنــتــ�ــشــار�ت 
“يف وقــت مــا يح�شل  بــر�ــس  قــال لفر�ن�س  �لـــذي 
�أ�شعر بذلك  لكنني ل  ب�شري.  �أمر  تاآكل، وهو 

يف �لوقت �حلايل«.
يف  نف�شه  �ملن�شب  �شغل  �ن  ل�شتيفان  �شبق 
�ملدرب  �إ�ـــشـــر�ف  حتــت  “�لديوك”  منتخب 
روجيه لومر يف كاأ�س �أوروبــا 2000 �لتي 
�إيطاليا  ح�شاب  على  فرن�شا  بتتويج  �نتهت 
 2002 �لـــذهـــبـــي، ومـــونـــديـــال  بـــالـــهـــدف 
يف كــوريــا �جلــنــوبــيــة و�لــيــابــان، حــيــث حقق 
�ملنتخب نتيجة كارثية بخروجه من �لدور 

�لأول.
“�ملجموعة  بالقول  �ملا�شي  �شتيفان  خل�س 
كانت  و2000،   1998 يف  فــــازت  �لــتــي 
بــالــفــعــل �أكــــرث مـــن ��ــشــتــثــنــائــيــة. لــكــن عام 
عندما  )للقب(.  نهما  �أقل  كانت   ،2002
�لعايل،  �ملــ�ــشــتــوى  عــلــى  �لــرغــبــة  تـــرت�جـــع 

ت�شبح �خل�شارة م�زمة«.
و�شيكون “�لديوك” على موعد مع حتٍد 
قاري �شعب، حيث �أوقعتهم قرعة �لأدو�ر 
“جمموعة  �أوروبـــــا يف  لــكــاأ�ــس  �لــنــهــائــيــة 

�ملوت” �ل�شاد�شة �إىل جانب �أملانيا و�لربتغال حاملة �للقب، ومنتخب ر�بع 
يتم حتديده من �مللحق.

نتقبل  �ن  لكن يجب  �لأ�شعب  �ملجموعة  “�إنها  �لقرعة  دي�شان عن  وقال 
�لفور. هذه جمموعة  على  فرن�شا جاهز�  منتخب  يكون  �ن  ذلــك. يجب 
�لتي حققوها يف  �لنظر عن �خل�شوم و�لنتائج  �لورق بغ�س  معقدة على 

�لآونة �لأخرة«.
و�أ�شاف “كالعادة، عليك د�ئما �أن حتتل �ملركز �لأول«.

حتى  ديــ�ــشــان  عقد  �حلـــايل  �ل�شهر  مطلع  يف  �لفرن�شي  �لحتـــاد  مــدد 
للمنتخب  ��شتقر�ر  توفر  هدفها  خطوة  يف   ،2022 قطر  مونديال 

يف حتدياته �ملقبلة.
وعلق بري�س بالقول “لدينا فريق جيد يف خمتلف �خلطوط، ول �أرى 
بها، ولكن  �لتي نلعب  �لنا�س �لطريقة  �لإخفاقات. ينتقد  �لكثر من 

هو  �لهدف  فــاإن  ريا�شيا،  تكون  وعندما  �مللعب،  يف  تكون  عندما 
د�ئما �لفوز«.

�ل�شابق ملر�شيليا و�أر�شنال �لإنكليزي، �ن �لتحدي  ر�أى �ل�عب 
�لذي يو�جه �ملدرب يكمن يف دمج �لوجوه �جلديدة دون �لتاأثر 

على �لتو�زن �لعام.
لعبي  بــني  �ملنا�شبة  �ل�شيغة  �إيــجــاد  هــو  )ديــ�ــشــان(  “دوره  وقــال 

�خلـــربة و�لــ�ــشــبــاب، وحــتــى �لــوجــوه �جلــديــدة �لــتــي قــد تن�شم �ىل 
�لأ�شماء”؟  �شعيد  “على  مفاجاآت  هناك  �شتكون  هل  �لت�شكيلة. 
�لــ�ــشــوؤ�ل، لكن على  وحـــده +ديـــدي+ ي�شتطيع �لإجــابــة على هــذ� 

�لعموم، لديه فريقه بالفعل” من �لآن.
لعبا،   44 ديــ�ــشــان  ��شتدعى   ،2018 �آب-�أغــ�ــشــطــ�ــس  منذ 

�ملد�فعني  قر�بة ع�شرة لعبني جدد، مثل  بينهم  من 
ليو دوبـــو� )لــيــون( وفـــرلن مندي )ريـــال مدريد 

�لو�شط  ولعـــــــب  �لإ�ـــــشـــــبـــــاين(، 
�ملهاجم جوناثان �إيكونيه )ليل(، 
)بر�شلونة  لنــغــلــيــه  وكــلــيــمــان 
�أ�شا�شيا  �أ�شبح  �لــذي  �لإ�شباين( 

ح�شاب  عـــلـــى  �لــــــدفــــــاع  قـــلـــب  يف 
مو�طنه وزميله يف �لنادي �لكاتالوين �شامويل 

�أومتيتي.
�لت�شكيلة  �إعـــــ�ن  مــوعــد  �أيــــار-مــــايــــو،  وحــتــى 

لدي�شان فرتة  �شتتو�فر  �أوروبــا،  لكاأ�س  �لر�شمية 
و�حدة لختبار لعبيه يف �آذ�ر-مار�س. ويتوقع �ن 
�ألك�شندر لكازيت )�أر�شنال  يتناف�س لعبون مثل 
)مان�ش�شرت  مــار�ــشــيــال  و�أنـــطـــوين  �لإنـــكـــلـــيـــزي( 

�لأملاين(  مون�شنغ�دباخ  )بورو�شيا  تور�م  وماركو�س  �لإنكليزي(  يونايتد 
جنل �ل�عب �ل�شابق ليليان تور�م، على حجز مكان لهم.

مونديال  يف  �شاركو�  “�ملخ�شرمني” �لذين  مع  �شتكون  �أخــرى  مناف�شة 
جتاوزو�  “�لذين  �ل�عبني  �ن  �شتيفان  ور�أى  رو�ــشــيــا. 
حار�س  �ملنتخب  )قائد  مثل  �لعمر،  من  �لث�ثني 
�أو  ماتويدي،  و)بليز(  لوري�س،  هوغو(  �ملرمى 
ول  �لبتعاد،  يف  يرغبون  ل  جــرو،  )�أوليفييه( 
مــا يجعلني  هــذ�   )...( ذلــك  يتوقع منهم  �أحــد 
مو�رد  مــع  جمموعة  لدينا  يـــز�ل  ل  �أنـــه  �أعتقد 

كثرة” �إ�شافية.
�لنجاح  خلطة  بــريــ�ــس،  �ىل  بالن�شبة 
يكون  لــن  �آخـــر  عن�شر�  تتطلب 
من  �أي  �أو  دي�شان  مــقــدور  يف 
�لتاأثر  �ملنتخب  عنا�شر 
عليه، �أل وهو “�حلظ«.

�أن  “يجب  و�أو�ــــــشــــــح 
تـــــــكـــــــون حمـــــظـــــوظـــــا، 
تــــو�فــــر لنا  وهــــــذ� مــــا 
و�أي�شا   1998 عـــــام 
 )...(  2000 عـــــــام 
يف  )�حلــــــــظ(  كــــــان  �إذ� 
�شفك، فعادة ما ترفع 

�لكاأ�س«.

بقيادة املدرب دي�صان

»الديوك« اأمام حتدي ثنائية املونديال وكاأ�س اأوروبا 

•• دبي-وام:

دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ملــري  خليفة  �هلل  عبد  �للو�ء  �شعادة  كــرم 
�مل�زم �شامل �لعديدي قائد زورق فيكتوري 3 لتحقيقه �ملركز �لأول 
ولية  يف  مــوؤخــر�  �أقيمت  �لتي  �ل�شريعة  لــلــزو�رق  �لــعــامل  بطولة  يف 
ميت�شغان �لأمريكية. و �أ�شاد �ملري مبا حققه �شابط من �شرطة دبي 

�إن هذ� �لإجناز  بقيادته زورق فيكتوري �إىل �لإجنــاز �لعاملي .. وقال 
ياأتي تتويجا ل�نت�شار�ت �لعاملية لدولة �لإمار�ت يف جمال �ل�شباقات 
�لبحرية �ل�شريعة وترجمة لتطلعاتنا باإجناز�ت م�شتحقة عن جد�رة 
و �إع�ء ر�ية �لوطن يف خمتلف �ملحافل �لدولية وتعزيز �شمعة وريادة 

�لإمار�ت يف خمتلف �ملناف�شات �لعاملية.
من  �أنــه  و�أ�ــشــاف   ... �لعديدي  �إجنـــاز�ت  �شجل  على  �شعادته  �أثنى  و 

دبي حري�شة  �شرطة  �أن  �إىل  �لإجنــاز�ت لفتا  �ملثابرين على حتقيق 
على دعم موظفيها يف خمتلف �مل�شاركات �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية 
وخمتلف  �ملجتمعية  للم�شوؤولية  �لد�عمة  بر�جمها  �إطــار  يف  وذلــك 

�لريا�شات باأنو�عها.
من جهته �أعرب �مل�زم �شامل �لعديدي عن �شكره للقائد �لعام ل�شرطة 

دبي على تكرميه �لذي ميثل حافز� له ل��شتمر�ر و �لتاألق جمدد�.

قائد �سرطة دبي يكرم �سامل العديدي بطل 
العامل للزوارق ال�سريعة

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد 
دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
�لريا�شي،  دبــي  جمل�س  رئي�س  دبــي 
�شباح  �لــثــامــنــة  �لــ�ــشــاعــة  يف  تنطلق 
 2019 دي�شمرب   28 �ل�شبت  �ليوم 
جمر�  مبدينة  �جلــوهــرة  قــاعــة  يف 
من  ع�شرة  �لر�بعة  �لــدورة  فعاليات 
�لدويل”  �لريا�شي  دبــي  “موؤمتر 
ر��شد  بـــن  حمــمــد  “مبادر�ت  �أحــــد 
دبي  �لعاملية” �لذي ينظمه جمل�س 
“م�شرعات  �شعار  حتــت  �لــريــا�ــشــي، 

م�شتقبل كرة �لقدم ».
�شباًحا   8:00 �لــ�ــشــاعــة  يف  ويـــبـــد�أ 
حل�شور  �لت�شجيل  بطاقات  ��شت�م 
�ملوؤمتر، حيث تبد�أ �جلل�شة  جل�شات 
�شباًحا   9:30 �ل�شاعة  يف  �لأوىل 
و�لتي حتمل عنو�ن عودة كرة �لقدم 
ويتحدث  �لــقــمــة  �إىل  �لإجنــلــيــزيــة 
�أدوين فان دير �شار  فيها �لهولندي 
لأندية  �لــعــمــ�ق  �ل�شابق  �حلــار�ــس 
ومان�ش�شرت  ويــوفــنــتــو�ــس  �أيـــاكـــ�ـــس 
يـــونـــايـــتـــد ومـــنـــتـــخـــب هــــولــــنــــد�، و 
�لإيــــطــــايل فــابــيــو كــابــيــلــلــو �ملــــدرب 

�ل�شابق لعدد من �لأندية �لأوروبية 
ــــــرت� ،  �لـــــكـــــربى ومـــنـــتـــخـــب �إجنــــــل
�ملدير  �شوريانو  فـــر�ن  و�لإ�ــشــبــاين 
�لتنفيذي ملجموعة �شيتي �لريا�شية 
�لتي ميلكها �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يــد 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، وت�شم 
�شيتي  مان�ش�شرت  نــادي  ملكيتها  يف 

وعــدد من �لأنــديــة يف قــار�ت �أوروبا 
و�آ�شيا و�أمركا �جلنوبية.

�ل�شاعة  يف  �لثانية  �جلل�شة  وتــبــد�أ 
عنو�ن  وحتــمــل  �ــشــبــاًحــا   10:30
متكني �ملر�أة يف كرة �لقدم، ويتحدث 
فــيــهــا كـــل مـــن �ــشــتــيــفــاين فـــر�بـــارت 
حكم كرة قدم فرن�شّية لكرة �لقدم، 
�حلّكام  قائمة  �شمن  مــدرجــة  وهــي 

 ،2009 عام  منذ  للفيفا  �لدولّيني 
كما �أنها �أّول حكم فرن�شّية حتكم يف 
�لدرجة  دوري  بطولة  من  مباريات 
ومّتت  لــلــرجــال،  �لفرن�شية  �لأوىل 
حالّياً ترقيتها لتن�شّم �إىل جمموعة 
للدرجة  �لــفــرنــ�ــشــي  �لـــــدوري  حــكــام 
ملو�شم  د�ئـــــم  �أ�ـــشـــا�ـــس  عــلــى  �لأوىل 
و�أ�شبحت   ،2020  –  2019

كاأ�س  مـــــبـــــار�ة  تـــقـــود  �مـــــــــر�أة  �أول 
“ليفربول”  بني  �لأوروبـــي  �ل�شوبر 
 14 يف  �لإنكليزيني  و”ت�شيل�شي” 
�أ�شابيع  بـــعـــد  �ملـــا�ـــشـــي  �أغــ�ــشــطــ�ــس 
�لنهائّية  �ملـــبـــار�ة  �إد�رة  مــن  قليلة 
“فيفا”  لكاأ�س �لعامل لل�شيد�ت من 
�لأمريكّية  �ملــتــحــدة  �لـــوليـــات  بــني 

وهولند� يف ليون.
�ل�عبات  �جلل�شة  يف  تتحدث  كما 
�لدوليات: لو�شي برونز لعبة نادي 
�إجنلرت�  ومنتخب  �لفرن�شي  ليون 
و�أماندين  �لــقــدم،  لــكــرة  لــلــ�ــشــّيــد�ت 
لــيــون وقائدة  نــــادي  هـــرني لعــبــة 
منتخب فرن�شا لل�شّيد�ت �ملتاألقة يف 
مركز �لو�شط �لدفاعي، و�شارة جاما 
لعبة �ملنتخب �لإيطايل لكرة �لقدم 

لل�شيد�ت.
وتنطلق �جلل�شة �لثالثة و�لرئي�شية 
ل�عبني  خ�ش�شت  �لتي  �ملــوؤمتــر  يف 
�لنجوم �ل�شباب يف �ل�شاعة 12:00، 
و�شناعة  �لقدم  كــرة  عنو�ن  وحتمل 
�ملــ�ــشــتــقــبــل، ويــتــحــدث فــيــهــا: جو�و 
مدريد”  “�أتلتيكو  جنــم  فيليك�س 
�أ�شبح  �لـــذي  و�ملــنــتــخــب �لــربتــغــايل 

�أغـــلـــى لعـــب �ــشــاب يف �لـــعـــامل حني 
�لربتغالية  �لــعــا�ــشــمــة  مـــن  �نــتــقــل 
�شفقة  يف  �ل�شبانية  �لعا�شمة  �إىل 
يورو،  مليون   126 بلغت  قيا�شية 
�ل�عبني  بــني  مــن  �لآن  �أ�شبح  كما 
�لــعــامل، وروميلو  يف  �أجــــر�ً  �لأعــلــى 
و�ملنتخب  مي�ن  �نرت  جنم  لوكاكو 
بيانيت�س  ومـــر�لـــيـــم  �لــبــلــجــيــكــي، 
ومنتخب  يوفنتو�س  �ألــعــاب  �ــشــانــع 
�ل�عب  �جلل�شة  ويــديــر  �لبو�شنة، 
�ملنتخب  جنـــم  �ــشــيــلــفــ�ــشــرت  مــايــكــل 

�لفرن�شي �ل�شابق.
�لر�بعة  �جلـــلـــ�ـــشـــة  تــنــطــلــق  فـــيـــمـــا 
 ،12:45 �لــ�ــشــاعــة  يف  و�لأخــــــــرة 

“�لتكنولوجيا  عــــنــــو�ن  وحتــــمــــل 
و�لتدريب �حلديث”، ويتحدث فيها 
�ملنتخب  مــديــر  ديــ�ــشــامــب  ديــديــيــه 
بكاأ�س  و�لــفــائــز  �لفرن�شي  �لــوطــنــي 
يعود  �لــــذي   2018 لــعــام  �لـــعـــامل 
للم�شاركة كمتحدث يف �ملوؤمتر للمرة 
�لفني  �ملدير  جيجز  وريــان  �لثانية، 
مان�ش�شرت  و�أ�ــشــطــورة  ويلز  ملنتخب 
�ملدير  �ينز�جي  و�شيموين  يونايتد، 

�لفني لنادي لت�شيو �لإيطايل.

حفل جوائز دبي جلوب �صوكر
ويــقــام �حلــفــل �لــ�ــشــنــوي يـــوم �لأحد 
بالتعاون  �جلـــــاري  ديــ�ــشــمــرب   29

بدورته  �لريا�شي  دبــي  جمل�س  مــع 
�حلـــاديـــة عــ�ــشــرة �لــــذي يــتــم خ�له 
�لقدم  15 جائزة لنجوم كرة  تقدم 
�لــ�عــبــني و�ملدربني  �لــعــاملــيــني مــن 
و�لإد�ريــــني و�لأنــديــة يف عــدة فئات 
و�أفــ�ــشــل لعبة  �أفــ�ــشــل لعــب  منها 
و�أف�شل  �لـــــعـــــامل،  مـــ�ـــشـــتـــوى  عـــلـــى 
�أف�شل حــار�ــس مرمى،  �ــشــاب،  لعــب 
م�شرة  �أف�شل  �ألعاب،  �شناع  �أف�شل 
و�أف�شل  مــــدرب،  و�أفــ�ــشــل  ريــا�ــشــيــة 
وكيل لعبني، و�أف�شل حكم و�أف�شل 
نـــــاد عــــاملــــي، و�أفــــ�ــــشــــل لعـــــب ونــــاد 
“كووورة  موقع  من  �ملقدمة  عربي 

�لريا�شية«.

ينظمه جمل�س دبي الريا�صي حتت �صعار »م�صرعات م�صتقبل كرة القدم« 

موؤمتر دبي الريا�سي الدويل ال�14 ينطلق اليوم 

�إنه �شعيد  �أويل جونار �شول�شار،  قال مدرب مان�ش�شرت يونايتد 
على   1-4 �لــفــوز  خــ�ل  بفريقه  �ل�شاب  �لهجوم  ث�ثي  بـــاأد�ء 
نيوكا�شل يونايتد يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم �أم�س 
�لأول، لكنه حري�س على توظيفهم ب�شكل منا�شب لي�شاعدهم يف 

�لتطور.
ر��شفورد  ماركو�س  هز  كما  هدفني  مار�شيال  �أنــطــوين  و�شجل 

ليتعافى  �لأول  �ل�شوط  نهاية  قبل  �ل�شباك  غرينوود  ومي�شون 
يونايتد بعد ��شتقبال هدف مبكر وحقق فوز�ً مريحاً �شعد به 

للمركز �ل�شابع بر�شيد 28 نقطة. 
و�أخرج �شول�شار �ملهاجم مار�شيال )24 عاماً( يف �ل�شوط �لثاين 
مع  ث�ثية  ي�شجل  لعــب  �أول  يــكــون  �أن  فر�شة  مــن  ليحرمه 
قال  �لرنويجي  �ملـــدرب  لكن   ،2013 �لـــدوري منذ  �لــنــادي يف 

�إنه كان يريد حماية لعبه من �أي �إ�شابة قبل مو�جهة برنلي 
�ليوم �ل�شبت.

و�أبلغ �ل�شحافيني: “�إنه يتح�شن ويلعب مباريات �أكرث، �أمامنا 
مبار�ة �أخرى بعد 48 �شاعة، ول ميكنني �ملخاطرة باملهاجمني” 

حيث �أخرج ر��شفورد �أي�شاً.
“ل منلك �لكثر من �ملهاجمني لذ� كان من �ل�شهل  و�أ�شاف: 

�تــخــاذ قــــر�ر �إخـــــر�ج �أنـــطـــوين ومــاركــو�ــس لــ��ــشــتــعــد�د ملبار�ة 
برنلي«.

خ�له  �بتلي  �لــذي  �ملو�شم  يف  �لتا�شع  هدفه  مار�شيال  و�أحـــرز 
 15 �إىل  ر�شيده  عاماً(   22( ر��شفورد  رفــع  بينما  بالإ�شابات 

هدفاً.
�لتدريبات  يف  ويجتهد  ل�أمام  ينظر  “ماركو  �شول�شار:  وتابع 

ينتمي  غالباً،  رونــالــدو  بكري�شتيانو  نقارنه  ب�شجاعة،  ويلعب 
لنف�س �ل�ش�لة ويت�شابه مع كري�شتيانو عندما كان يف عمره«.

كما كال �ملديح لغرينوود )18 عاماً( �لذي �شجل 9 �أهد�ف يف 
ن�شاهد  ولن  ��شتثنائي  قنا�س  “مي�شون  بقوله:  �مل�شابقات،  كل 
كنت  عندما  �أتذكر  �شنو�ت،  ب�شع  قبل  مي�شون  �إمكانات  �أق�شى 

�أبلغ 18 عاماً مل �أكن قريباً من هذ� �مل�شتوى على �لإط�ق«. 

�سول�سار يك�سف �سبب حرمانه ملار�سيال من رقم تاريخي!



تخ�سع لعملية خطرية لإنقاذ حياة طفلها
و�شارعت  كــبــدهــا،  مــن  بــجــزء  عــلــى طفلها  بــريــطــانــيــة  تــبــخــل  مل 

للخ�شوع لعملية جر�حية خطرة لإنقاذ حياته.
�أنه  و�لديه  �لأطــبــاء  وطماأن  �لــرقــان،  من  رو�شكو  �أوتي�س  وعانى 
ب�شكل  حالته  تدهورت  �أ�شابيع   4 بعد  لكن  يــر�م،  ما  على  �شيكون 

كبر، وتبني �أنه يعاين من ت�شوهات يف �لكبد.
وبعد نقل �أوتي�س �إىل وحدة �لكبد يف م�شت�شفى ليدز �لعام، �أخرب 
وهي  �ل�شفر�وية،  �لقناة  يف  رتق  من  يعاين  باأنه  و�لديه  �لأطباء 
حالة كبدية قاتلة، ب�شبب �إغ�ق �لقنو�ت �ل�شفر�وية د�خل وخارج 
�لكبد. وب�شبب ذلك، فاإن �ل�شفر�ء، �لتي ت�شاعد عادة على ه�شم 
�لدهون، متنع تدفق هذه �ملو�د �إىل �لأمعاء وترت�كم يف �لكبد، ما 
�أن توؤدي يف نهاية  �إذ� مل تعالج وميكن  يت�شبب يف �أ�شر�ر ج�شيمة 
�ملطاف �إىل �لوفاة. وكان �أوتي�س يف حاجة �إىل جر�حة طارئة تعرف 
با�شم عملية كي�شاي، لإز�لة جزء من �لقنو�ت �ل�شفر�وية �لتالفة، 
و��شتبد�لها بحلقة من �لأمعاء لل�شماح بتدفق �ل�شفر�ء، لكن جناح 
هذه �جلر�حة مل يكن م�شموناً. ويف مايو"�أيار" 2018، تاأكد ف�شل 
�جلر�حة، وظلت بع�س �لقنو�ت �ل�شفر�وية م�شدودة، وباتت زر�عة 
كبد، �آخر حل لإنقاذ حياة �لطفل. و�أظهرت �لفحو�س و�لتحاليل 
�لأطباء  �أن  ورغــم  طفلها،  �أن�شجة  مع  د�نييل  �لأم  �أن�شجة  تطابق 
�إنــقــاذ حياة  �أنــهــا مل تــرتدد يف  حــذروهــا مــن خــطــورة �لعملية، �إل 

طفلها. �أهم بالن�شبة لها من حياتها.

رحلة الأفعى املغامرة تنتهي ب� الإعدام
من دون �أن ي�حظ �أحد، ت�شللت �أفعى �إىل د�خل طائرة و�تخذت من 

�لهيكل �ل�شفلي م�ذ� لها، و�شافرت مع �لركاب على متنها.
و�أقلعت �لطائرة من مدينة بريزبن �لأ�شرت�لية �شوب مطار كوينز 
وكالة  �أفــادت  هناك، ح�شبما  �لأفعى  لتقتل  نيوزيلند�،  تاون جنوبي 
"يونايتد بر�س �إنرتنا�شونال" �لأمركية. و�أفاد �مل�شدر باأن طيار� كان 
ي�شتعد للهبوط على مدرج �ملطار، لكنه ر�أى �شيئا غريبا �شقط على 
�لأر�س ف�شارع �إىل �إب�غ �شلطات �ملطار، ومل يكن ذلك �ل�شيء �شوى 
�أفعى. وعلى �لفور، مت ��شتدعاء فرق �لطو�رئ يف �ملطار �لتي هرعت 
�إىل �ملكان، وكان من بينهم فريق �لأمن �لبيولوجي �لذي عرث على 
�أعلنت �ل�شلطات  �لأفعى وهي على قيد �حلياة. ويف �لنهاية �ملطاف 
�أن  �إىل  �ل�شلطات  و�أ�ــشــارت  �إن�شاين".  ب�شكل  �لأفــعــى  "�إعد�م  مت  �أن 
�لتحقيقات �أف�شت �إىل �أن �لأفعى ت�شللت �إىل منت طائرة قادمة من 
�أ�شرت�ليا، و�شقطت على �أر�س �ملطار عندما فتحت عج�ت �لهبوط. 
من  للتاأكد  �أ�شرت�ليا،  من  �لقادمة  �لطائرة  �شرطة  �شابط  وفت�س 

عدم وجود مزيد من �لثعابني �ملختبئة يف هيكلها �ل�شفلي.

انتحار �سهر ملك الرنويج ليلة عيد امليالد
ملك  �شهر  ِبن"،  "�آري  �نتحار  �لرنوجية  �ملالكة  �لعائلة  �أعلنت 
�لب�د و�لزوج �ل�شابق لأمرة �لرنويج مارثا لوي�س، عن ُعمر ناهز 
به جاء  "هار�لد" بيانا خا�شا  �لرنويج  و�أطلق ملك  47 عاما.  �لـ 
فيه: "بحزن �شديد، لقد تلقيت �أنا و�مللكة ر�شالة وفاة �آري ِبن. لقد 
كان جزء� مهما من عائلتنا ل�شنو�ت عديدة، ونحمل ذكريات د�فئة 
بالأ�شى لأن  "ن�شعر  و�أ�شاف:  لأننا عرفناه".  معه. نحن ممتنون 
�أحفادنا فقدو� �أباهم �لغايل، ونحمل تعاطفا عميقا لأهله و�إخو�نه 
عائلة  �أجــل  وندعو من  �لغايل،  و�أخاهم  �بنهم  �لآن  فقدو�  �لذين 
�آري للح�شول على �لر�حة يف هذ� �لوقت �لع�شيب". وكان �آري ِبن 
قد تزوج �بنة �مللك هار�لد مارثا لوي�س يف عام 2002 و�نف�ش� يف 
عام 2017 و�أعلنت قبل �أ�شهر طليقته دخولها يف ع�قة مع رجل 

ثان فرّجح �لبع�س �أن يكون هذ� �شبب �نتحار ِبْن.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يف 30 ثانية.. اعرف �سحة قلبك
ك�شف موقع "بر�يت �شايد" طريقة ب�شيطة ميكن لأي �شخ�س �تباعها، لقيا�س مدى �شحة �لقلب، و�شحة �لدورة 
�لدموية لديه. وقال موقع "بر�يت �شايد" �إن �لختبار ل ي�شتغرق �أكرث من 30 ثانية، ول يتطلب �شوى وعاء �أو 

حو�س، وماء بارد وقطع ثلج.
ووفقا للموقع، على �ل�شخ�س ملء �لوعاء باملاء �لبارد و�إ�شافة مكعبات �لثلج، ثم �إدخال كلتا يديه يف �ملاء ملدة 30 

ثانية.
وبهذه �لعملية، �شي�حظ �ل�شخ�س تفاعل �لدم مع �لربد، مما �شيعطي نتيجة حول �شحة �لقلب.

وقال �ملوقع �إن �لختبار له نتيجتان، �لأوىل هي �أن �أ�شابع �ليد �شت�شاب بالحمر�ر، مما يعني �أن �ل�شخ�س ب�شحة 
جيدة، و�أنه ل توجد م�شاكل يف �لدورة �لدموية �أو يف �شخ �لأوك�شجني.

�أما �لنتيجة �لثانية، فهي �أن ي�شبح لون �أطر�ف �لأ�شابع باهتا �أو يتحول ل�أزرق، وهذ� يعني �أن هناك م�شاكل يف 
�لدورة �لدموية. ومن �ملمكن �أن حتدث هذه �لأعر��س عندما يكون خل�يا �لدم �حلمر�ء م�شتويات منخف�شة من 

�لأك�شجني.
و�إذ� حدث ذلك، ميكنك ت�شخني �أ�شابعك �أو تدليكها لزيادة حيوية �لدورة �لدموية، وم�شاعدتها على �لعودة �إىل 
�لطبيب لإجــر�ء مزيد من  �ل�شخ�س حتديد موعد لروؤية  �ملرحلة، يجب على  بالطبع يف هذه  �لطبيعي.  و�شعها 

�لختبار�ت، وفقا "لرب�يت �شايد".
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الربيطانيات الأكرث جناحًا يف خ�سارة الوزن 
خ�شارة �لوزن من �أهم �لتحديات يف وقتنا �حلا�شر، ملا للبد�نة من �أ�شر�ر 
�لقلب.   و�أمــر��ــس  و�ل�شرطان،  بال�شكري،  �لإ�ــشــابــة  �أهمها  كثرة  �شحية 
ق�ش�س  �أف�شل  مــن  جمموعة  �لربيطانية،  ميل  ديــلــي  �شحيفة  و�أوردت 

�لنجاح يف خ�شارة �لوزن بني �لن�شاء يف  2019، على �لنحو �لتايل: 
51 عاماً، من �شمال ويلز، وتعمل يف مقهى  - ديبي ت�شيز: ديبي ت�شيز،   1
مع زوجها. جنحت يف خ�شارة قر�بة 33 كيلوغر�ماً من وزنها �لذي جتاوز 

120 كيلوغر�م، هذ� �لعام.
�أعــمــال، جنحت  54 عاماً، مديرة تطوير  : كيت مين�شر،  - كيت م�شرن   2
 107 وزنــهــا  بلغ  �أن  بعد   ،2019 يف  وزنــهــا  مــن  كيلوغر�ماً   38 خ�شارة  يف 

كيلوغر�مات، و�أ�شيبت مبر�س �لقلب و�ل�شكري من �لنوع �لثاين. 
و�شاعدت  قدمها،  يف  بال�شرطان  �أ�شيبت  عاماً،   33 كوك�س:  جورجي   -  3
 133 وزنها  جتــاوز  �أن  بعد  �شفائها،  يف  كيلوغر�ماً   57 خ�شارة  يف  خطتها 

كيلوغر�ماً. 
-4 كاث يونغ متكنت كاث يونغ من خ�شارة 55 كغ من وزنها بف�شل نظام 
و�لبيتز�،  و�لبطاطا  و�ل�شوكولته  و�لزبدة  �جلنب  من  خال  �شارم  غذ�ئي 

وتناول �خل�شار �ملطبوخة و�لفو�كه �لطازجة. 
كامربيدج  خلطة  عــامــاً  �أونيل،45  مي�شيل  �ن�شمت  �أونــيــل:  مي�شيل   -  5

لفقد�ن �لوزن، وتخل�شت من 38 كيلوغر�ماً من �أ�شل 127 كيلوغر�م. 
مي�شيل  متكنت  كيلوغر�ماً،   128 وزنها  بلغ  �أن  بعد  روجــرز:  مي�شيل   -  6
روجرز 46 عاماً، ومديرة �شركة قطع غيار، من فقد�ن قر�بة 50 كيلوغر�ماً 

يف 2019. 

ن�سائح ذهبية ل�سراء �سيارة كهربائية م�ستعملة
ومع  للبيئة.  �شديقة  لأنها  �ل�شيار�ت،  عــامل  م�شتقبل  �لكهربائية  �ل�شيارة 
�لإقبال �لكبر على �شر�ئها، بد�أت تظهر �إعادة �لبيع و�ل�شر�ء لهذه �لنوعية 
من �ل�شيار�ت باعتبارها مودي�ت م�شتعملة. فما �لو�جب مر�عاته عند �شر�ء 

هذه �لنوعية من �ل�شيار�ت؟
ل�إجابة عن هذ� �ل�شوؤ�ل �أو�شح خبر �ل�شيار�ت �لأملاين هانز جورج مارميت 
�أن �أهم عنا�شر �ل�شيارة �لكهربائية على �لإط�ق هي �لبطارية، �إذ تفقد �لكثر 
بالقيادة  �لبطارية  �ختبار  وميكن  �ل�شتعمال.  مع  �لفرت��شي  عمرها  من 
ومقارنته  �ل�شر،  مــدى  لتحديد  فارغة  بال�شيارة  وبعدها  �لكامل  باحلمل 
مع �لقيم �ملعلنة من قبل �ل�شركة �ملنتجة، كما يتعني �ختبار خيار�ت �ل�شحن 
 State of Health بقدر �مل�شتطاع. وميكن �حل�شول على ما يعرف با�شم
�إلكرتونيات �ل�شيارة، ب�شكل  "�حلالة �ل�شحية" للبطارية، �لتي حتددها  �أي 
فردي، وميكن لل�شركة �ملنتجة قر�ءة هذه �لقيمة.  ومن جانبه �أكد �أندريا�س 
ر�ديك�س �أن على �مل�شرتي �حل�شول على �ل�شمانات �لكافية لأد�ء �لبطارية، 

ومر�جعة �أور�ق و�شمانات �لبطارية من �ل�شركة �ملنتجة.

كاردا�سيان تهدي 
ابنتها جاكيت جاك�سون 
تلفزيون  جنــمــة  مـــن  كـــل  �أهــــــدى 
وزوجها  كارد��شيان   �لــو�قــع  كيم 
�ملغني �لعاملي  كانيه وي�شت  �بنتهما 
يرجع  جاكيتا  �شنو�ت"،   6" نــورث 
" مايكل  �لـــــر�حـــــل  �لــــبــــوب  ملـــلـــك 
�ألف   66 قيمته  وتبلغ  جاك�شون "، 

دولر، وذلك ملنا�شبة عيد �ملي�د.
ميل"  "ديلي  �شحيفة  وبــحــ�ــشــب 
�لربيطانية، كانت كيم قد ح�شلت 
عــلــى هـــذه �جلــاكــيــت خـــ�ل مز�د 
عــلــنــي �ـــشـــاركـــت فــيــه خــــ�ل �شهر 

�أكتوبر �ملا�شي.
على  حــ�ــشــلــنــا  كيم:"لقد  وقـــالـــت 
�جلاكيت من �أحد �ملز�د�ت، فنورث 
مــعــجــبــي مايكل  كـــبـــار  مــــن  تـــعـــد 
�أنـــهـــا �شتحب  جــاكــ�ــشــون، وعــلــمــنــا 
هذه �لهدية، وقد مت �شبط قيا�س 
�لأكمام ورفعها بع�س �ل�شيء حتى 

تتمكن نورث من �رتد�ئه".
و�أ�شافت �أن �إبنتها متحم�شة للغاية 
من  �شتتمكن  و�أنها  �لهدية،  بهذه 
ميكن  �إذ  حياتها؛  طــو�ل  �إرتد�ئها 

�شبط قيا�س �لأكمام مع �لوقت.

حيلة ذكية ل�ستعادة ملعان 
الأحذية الريا�سية

�لــتــو��ــشــل �لجتماعي  نــا�ــشــطــة عــلــى مــوقــع  نــ�ــشــرت 
�لريا�شية  �لأحذية  لتنظيف  ذكية  حيلة  بوك  في�س 

�لبي�شاء، و��شتعادة بريقها وملعانها.
ون�شرت �حليلة على �شفحة "مي�شز هين�س ميد مي 
وم�شاركة  لن�شر  ملخ�ش�شة  بــوك،  في�س  �إت" على  دو 

ن�شائح �لتنظيف، و�لنظافة �ملنزلية.
و�أو�ــشــحــت �ملــ�ــشــتــخــدمــة طــريــقــتــهــا، فــقــالــت �إنــهــا يف 
للبقع،  مــزيــل  �لأربـــطـــة يف حمــلــول  �لــبــد�يــة، نقعت 
قبل  قــدميــة،  �أ�شنان  بفر�شاة  فركها  على  عملت  ثــم 

تبيي�شها، بغليها يف �ملاء.
ويف �ملرحلة �لتالية، نظفت �حلذ�ء يف حملول لإز�لة 
�ل�شحوم، ثم نقعته يف �ملاء �ملغلي مع �إ�شافة حملول 
دورة  على  �ملــ�بــ�ــس  غ�شالة  يف  و�شعه  قبل  مبي�س، 

عادية.
ولإثبات فعالية حيلتها، ن�شرت �مل�شتخدمة �شورتني 
تغر  و��ــشــحــاً  وبـــد�  �لتنظيف،  وبــعــد  قبل  لــلــحــذ�ء، 
جديد،  من  ونظيفاً  ملاعاً  وبــد�  كبر،  ب�شكل  مظهره 

ح�شب "مرور" �لربيطانية.

م�سنة حاولت حماية �سابة فقتلت معها     
جرمية قتل مزدوجة يف �ل�شارع، ر�حت �شحيتها �مر�أتان 
70 عاما، كانت حدثا  �إحد�هما م�شنة يزيد عمرها على 
هز بريطانيا موؤخر�، ح�شبما �أفادت �شبكة "�شكاي نيوز".

هبت  عــامــا(   76( �شيغريف  �ــشــانــدي  �إن  �ملــ�ــشــدر  وقـــال 
�لث�ثينيات من عمرها، عندما كانت  �مــر�أة يف  مل�شاعدة 
تتعر�س لهجوم من قبل رجل يف �شارع بقرية يف مقاطعة 
�لبالغ  و�أقــدم �جلاين  بريطانيا.  �شا�شك�س، جنوبي  غرب 
من �لعمر 37 عاما على قتل �مل�شنة، كما قتل �ملر�أة �لتي 
�أبليتون  �أميــي  �ل�شلطات  بح�شب  وهــي  يهاجمها،  كانت 
"32 عاما" �ملعلمة يف مدر�شة �بتد�ئية. وقالت �ل�شرطة 
�لرئي�شي، م�شرة  به  �مل�شتبه  �عتقال  �إنه مت  �لربيطانية 
�إىل �أنه يعالج يف �مل�شت�شفى، و��شفة حالته بغر �مل�شتقرة، 
بعد �أن وجدته م�شابا يف منزل بال�شارع ذ�ته. ومل تك�شف 
�أكد  فيما  �جلرمية،  بها  �رتكبت  �لتي  �لكيفية  �ل�شرطة 
و�كتفى  �لــطــعــن،  طــريــق  عــن  يكن  مل  �لقتل  �أن  �شابط 
بالقول �إن �إحدى �ل�شحيتني كانت معروفة لدى �مل�شتبه 
به. وطوقت �ل�شرطة مكان �جلرمية، �لتي وقعت �لأحد، 

فيما و�شع �شكان �لزهور �إحياء لذكرى �لر�حلتني.

يبتكر اأداة ملنع اجللطات الدموية 
كان بول وي�شرتمان يف �لر�بعة و�لأربعني من �لعمر عندما 
�أ�شيب بجلطة دموية يف �لركبة كادت تودي بحياته بعد �أن 
�نتقلت من �لركبة �إىل �لقلب و�لرئتني، ما دفعه �إىل �بتكار 
م�شت�شار  وهــو  بــول  يقول  �لــدمــويــة.   �جللطات  �أد�ة متنع 
ذ�ت  ��شتيقظ  �إنه  �شاير،  كامربدج  �شابق من مدينة  �إد�ري 
�شباح و�شعر بالتعب �أكرث من �ملعتاد قبل �أن ينهار وينقل 
�لعناية  يف  �أ�شابيع  ثــ�ثــة  بــول  و�أمــ�ــشــى  �مل�شت�شفى.   �إىل 
يــو�جــه خطر  يـــز�ل  ول  جــزئــيــاً،  يتعافى  �أن  قبل  �ملــركــزة، 

فقد�ن �شاقه لأن �شرر  �جللطة كان كبر�ً.
بي  "�آر  �شركة  مع  بالتعاون  بول  قرر  معاناته،  وحي  ومن 
�ل�شاقني  عــن  �ل�شغط  تخفف  �أد�ة  �إنــتــاج  �خلــريــة،  �آر" 
و�خلـــرث�ت  باجللطة  �لإ�ــشــابــة  دون  و�لــركــبــتــني، وحتـــول 
�لدموية �لناجمة عن �جللو�س �ملطول.  وح�شب بول، ميكن 
و�شع �لأد�ة �جلديدة، حتت �لقدمني �أثناء �لعمل يف �ملكتب، 
�أو �ل�شفر يف �لطائرة، �أو �أثناء متابعة �لتلفزيون. و�أكد على 
تدليك �لقدمني بها كل 90 دقيقة للذين يجل�شون �شاعات 
�لأد�ة �جلديدة متوفرة  �أن  �لعمل.  يذكر  طويلة يف مكان 
ت�شاهم  �أمــريــكــي، ل  50 دولر�  بــاأقــل مــن  �لإنــرتنــت  على 
�لعميقة  �لأوردة  بجلطات  �لإ�ــشــابــة  خــطــر  مــن  �حلـــد  يف 
فح�شب، و�إمنا ت�شاعد يف �شفاء �إ�شابات مثل ك�شور �لعظام، 

و�للتو�ء�ت، وفق "ديلي ميل" �لربيطانية. 

العراق.. لوحات فنية على اأج�ساد املتظاهرين
تر�شم �شابة عر�قية ذكريات �لحتجاجات يف لوحات على 
ت�شميمات  يف  �لفنية  مل�شاتها  وت�شع  �ملتظاهرين،  �أج�شاد 
على �أذرع زم�ئها �ملحتجني وظهورهم. وت�شتلهم �ل�شبية 
وت�شميماتها  �لو�شوم  �أفكار  عاما   16 �لعمر  �لبالغة من 
�أ�شهر. وحتفر  منذ  بالب�د  تع�شف  �لتي  �ملظاهر�ت  من 
مر�م، �لتي رف�شت ذكر ��شم عائلتها، �لو�شوم ب� مقابل 
يف  �لتحرير  مبيد�ن  �لرئي�شي  �لحتجاج  موقع  قلب  يف 
و"ك�شر  �لقيود  حتطيم  �إىل  تهدف  �إنــهــا  وتــقــول  بــغــد�د، 

�حلو�جز" �لتي يفر�شها �ملجتمع.
ليونيل مي�صي وزوجته اأنتونيل روكوزو وابنهما تياجو لدى و�صولهم حل�صور حفل مهاجم بر�صلونة االأوروغواين 

لوي�س �صواريز وقرينته �صوفيا بالبي مبنا�صبة مرور 10 �صنوات على زواجهما.  ا ف ب

اكت�ساف ق�سر يعود 
حل�سارة املايا 

قال م�شوؤولون مك�شيكيون معنيون 
�لآثار  علماء  �إن  بالأنرثوبولوجيا 
كانت  رمبــا  كبر�  ق�شر�  �كت�شفو� 
ح�شارة  يف  �لــنــخــبــة  تــ�ــشــتــخــدمــه 
�ملــايــا قــبــل �أكــــرث مــن �ألــــف عـــام يف 
بالقرب  �لــقــدميــة  كــولــوبــا  مدينة 
�ل�شياحية  كــانــكــون  مــنــطــقــة  مـــن 

�ل�شهرة حاليا يف �شرق �ملك�شيك.
وقــــــــــــــــــال �ملــــــــعــــــــهــــــــد �لــــــوطــــــنــــــي 
لــــ�أنــــرثوبــــولــــوجــــيــــا و�لــــتــــاريــــخ 
�ملبنى  بقايا  �إن  بيان  يف  باملك�شيك 
وطوله  �أمتار  �شتة  �رتفاعه  �لبالغ 
مـــرت�   15 وعــــر�ــــشــــه  مــــــرت�   55
ماأهول  كــان  �لق�شر  �أن  �إىل  ت�شر 
-600 بني  ما  طويلتني  لفرتتني 

1050 بعد �ملي�د.
وبــلــغــت حــ�ــشــارة �ملــايــا �أوجــهــا بني 
عندما  �ملـــيـــ�د  بــعــد  و900   250
�ــشــا�ــشــعــة فيما  حــكــمــت مــ�ــشــاحــات 
�ملك�شيك  بــجــنــوب  حــالــيــا  يـــعـــرف 

وجو�تيمال وبليز وهندور��س.
�شرق  يف  �لــقــ�ــشــر  �كـــتـــ�ـــشـــاف  ومت 
منطقة كولوبا �لأثرية، وهي موقع 
يف  �لإ�شبانية  �حلقبة  قبل  رئي�شي 

ولية يوكاتان �ملك�شيكية.
بارير�  �ألفريدو  �لآثــار  وقــال عامل 
�ملعهد  نــ�ــشــره  مــ�ــشــور  ت�شجيل  يف 
�لوطني ل�أنرثوبولوجيا و�لتاريخ 
بد�أنا  �لــبــد�يــة،  هــو  �لــعــمــل  "هذ� 
�أ�شخم  �أحـــد  عــن  �لك�شف  فح�شب 

�لهياكل يف �ملوقع".
ب�ش�ت  كـــولـــوبـــا حتــظــى  وكـــانـــت 
�ملــايــا ومـــن بينها  مهمة مــع مـــدن 
�إيتز�  وت�شيت�شن  بــالم  �إيــك  مدينة 
�أهمية، لتقع حتت نفوذها  �لأكــرث 
وت�شبح جزء� من �شبكتها �لتجارية 

و�أر��شيها.

بابا نويل الل�س
بل�س  �شربينغز  كولور�دو  مدينة  �شكان  تفاجاأ 
�لنقود  بــاإلــقــاء  يقوم  وهــو  نويل"،  "بابا  ي�شبه 
�لورقية يف �لهو�ء، بعد قيامه بعملية �شرقة يف 

مكان قريب.
بلحية  رجـــل  عــلــى  �لقب�س  �لــ�ــشــلــطــات  و�ألــقــت 
بـــنـــك يف مدينة  عـــلـــى  �ـــشـــطـــوه  بـــعـــد  بـــيـــ�ـــشـــاء، 
كولور�دو �شربينغز �لأمركية، ثم رمي �لأور�ق 
ترديده  مــع  �لــهــو�ء،  يف  �شرقها  �لــتــي  �لنقدية 

عبارة "مري كري�شما�س"، �أو �أعياد� جميدة.
ومت �لقب�س على ديفيد و�ين �أوليفر يف متجر 
�أن  بعد  �شربينغز،  كــولــور�دو  يف  "�شتاربك�س" 
��شتهدف بنك "�أكادميي" �ملجاور، وفقا لتقرير 

�ل�شرطة.
وقالت �ل�شرطة �إن �مل�شتبه به "هدد با�شتخد�م 
غر  مبــبــلــغ  �لــبــنــك  مــغــادرتــه  قــبــل  �ل�ش�ح"، 
�أ�ــشــار موقع �شكاي  �ملــال، ح�شب ما  حمــدد من 

نيوز.

مع  لــقــاء  حملية  تلفزيونية  حمــطــات  ونقلت 
�أوليفر ذهب خارج �لبنك  �إن  �شاهد عيان، قال 

وبد�أ يف رمي �لأمو�ل "يف كل مكان".
�ملال  يــلــقــى  "بد�أ  �أولـــيـــفـــر  �أن  �إىل  �أ�ـــشـــار  كــمــا 
"مري  بــعــبــارة  �لــ�ــشــر�خ  قبل  �حلقيبة"،  مــن 

كري�شما�س".
وقال �ل�شيد با�شكال �إن �ملارة ��شرتجعو� بع�س 
�أوليفر  �لنقود و�أعادوها �إىل �لبنك، بينما كان 
منتظر�  هــنــاك  وجل�س  �شتاربك�س،  �إىل  ي�شر 

�ل�شرطة للقب�س عليه.
�ل�شرطة  عــن  بو�شت"  "دنفر  �شحيفة  ونقلت 
"�آلف �لدولر�ت" ما ز�لت مفقودة،  �إن  قولها 
�أن �ش�حا  �إىل  �أنــه ل يوجد ما ي�شر  م�شيفة 

��شتخدم يف عملية �ل�شطو.
ب�شعر رمادي  �ل�شرطة �شورة لأوليفر  ون�شرت 
و�أبي�س، وحلية بي�شاء كاملة، ت�شبه حلية "بابا 

نويل".

ن�سليهان اأتاغول تتفوق 
على زوجها 

يحقق م�شل�شل " �بنة �ل�شفر " للنجمة �لرتكية  ن�شليهان �أتاغول  جناحا 
كبر�، �إذ �أنه تفّوق على م�شل�شل "�لو�شال" لزوجها �لنجم �لرتكي  قادير 
�أوغلو ، ومع ذلك فاإن قادير �شعيد بنجاح زوجته، م�شر� لو�شائل �إع�مية 

تركية �إىل �أنه ل يغار من جناحها معترب� جناحهما و�حد.
�جلدير ذكره �أن ن�شليهان �أتاغول عرّبت موؤخر� �ي�شا عن �نزعاجها من 
وبني  بينها  �شديدة  يوجد خ�فات  �أنه  وهي  �ملتد�ولة حديثا،  �ل�شائعات 
�جلديد  م�شل�شلها  يف  تدخله  ب�شبب  �أوغلو  قادير  �لرتكي  �لنجم  زوجها 
�مل�شاهد  بع�س  حتذف  �أن  �ملنتجة  �ل�شركة  من  وطلبه  �ل�شفر"،  "�بنة 

�ل�شاخنة �لتي جمعت زوجته بالنجم �لرتكي �أجنني �أكيوريك.


