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بتوجيهات حممد بن زايد .. الهالل الأحمر 
تنظم العر�س اجلماعي الـ 21 يف اليمن

•• املخا-وام:

 21 الـــ  اجلماعي  العر�س  الإمــاراتــي  الأحــمــر  الــهــال  هيئة  نظمت 
بال�ساحل  املخا  �ساب وفتاة يف مديرية   200 ا�ستفاد منه  اليمن،  يف 
الأعرا�س  �سمن  وذلـــك  الــ�ــســاد�ــســة،  للمرة  بها  يــقــام  والــتــي  الــغــربــي 
اجلماعية التي تقام تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
للقوات  الأعــلــى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايــد  بن 
امل�سلحة لدعم ا�ستقرار ال�سباب وتعزيز الن�سيج الجتماعي يف اليمن، 
ومبتابعة من �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 

منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهال الأحمر الإماراتي.
�سامل  حممد  به،  اخلا�سة  والرتتيبات  الــزواج  مرا�سم  على  واأ�سرف 
الغربي  ال�ساحل  يف  الإماراتي  الأحمر  الهال  هيئة  ممثل  اجلنيبي 
لليمن، ومدير مديرية املخا عبد الرحيم الفتيح اإىل جانب عدد من 
واأ�سرهم ومعارفهم وجمع غفري  والعر�سان  بها  املحليني  امل�سوؤولني 

من اأهايل املديرية.                                 )التفا�سيل �س2(

قدمتها  الغذائية  امل�ساعدات  من  طنا   2840
الإمارات لأهايل ح�سرموت يف عام الت�سامح

•• املكال -وام: 

العربية  الإمــــارات  دولـــة  قدمتها  الــتــي  الغذائية  الــ�ــســال  عــدد  بلغ 
هيئة  الإن�سانية  ذراعــهــا  عرب  ح�سرموت  حمافظة  لأهــايل  املتحدة 
 144 و  األفا   35 الت�سامح  عام   2019 عام  الأحمر خال  الهال 
�سلة غذائية تزن 2840 طنا ا�ستفاد منها 175 األفا و720 فردا 

من الأ�سر اليمنية غري القادرة .                        )التفا�سيل �س2(
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يتلقون 
برقيات تهنئة بالعام امليالدي اجلديد 2020

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تلقى 
حفظه اهلل برقيات تهنئة مبنا�سبة حلول العام امليادي اجلديد 2020 

من اأ�سحاب اجلالة والفخامة وال�سمو ملوك وروؤ�ساء واأمراء الدول.
كما تلقى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اجلالة  اأ�ــســحــاب  مــن  املنا�سبة  بــهــذه  مماثلة  تهنئة  برقيات  امل�سلحة 

والفخامة وال�سمو ملوك وروؤ�ساء واأمراء الدول.

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

ايفو مورالي�س.. بوليفيا

مواجهات بني اأن�سار احل�سد واأمن ال�سفارة الأمريكية ببغداد

البنتاغون ير�سل 750 جنديا للعراق.. و4 اآلف اآخرون يتجهزون
•• عوا�صم-وكاالت:

يف  بالختناق  اأ�سخا�س   6 اأ�سيب 
احل�سد  ميلي�سيات  اأن�سار  �سفوف 
الغاز  اإطــــــــاق  جـــــــراء  الـــ�ـــســـعـــبـــي، 
ال�سفارة  امل�سيل للدموع يف حميط 

الأمريكية ببغداد.
وكـــانـــت وكـــالـــة فــرانــ�ــس بــر�ــس قد 
ذكرت يف وقت �سابق اأم�س الأربعاء، 
اأطلقت  الــ�ــســفــارة،  اأمــــن  قــــوات  اأن 
امل�سيل  الغاز  قنابل  الوقت  لبع�س 
املحتجني  مئات  لتفريق  للدموع، 
املوؤيدين لإيران، كانوا متواجدين 

يف حميط ال�سفارة.
واأظــــهــــرت �ـــســـور مـــن اأمـــــام مبنى 
ميلي�سيا  مـــن  عــنــا�ــســر  الــ�ــســفــارة 
يرتدون  وهــــم  الــ�ــســعــبــي  احلــ�ــســد 
املر�سد  �ــــســــور  حتـــمـــل  مـــابـــ�ـــس 
فيما  خـــامـــنـــئـــي،  عـــلـــي  الإيـــــــــراين 
جنود  من  كبرية  تعزيزات  و�سلت 
ــاة الأمـــريكـــيـــني املـــاريـــنـــز اإىل  املــ�ــس
لتاأمني  الأمريكية،  ال�سفارة  مبنى 

اإجراءات حمايتها.
هذا واأعلن وزير الدفاع الأمريكي، 
مارك اإ�سرب، اأن البنتاغون �سري�سل 
اإ�سافيا  750 جنديا  فــورا حــوايل 
على  ردا  الأو�ـــــســـــط  الـــ�ـــســـرق  اإىل 

الأحداث الأخرية يف العراق.

قوات الأمن العراقية تنت�سر اأمام جزء يحرتق من جممع ال�سفارة الأمريكية  )رويرتز(

وزير الدفاع الرتكي: بداأنا التح�سري للذهاب اإىل ليبيا

جتدد ال�ستباكات بني اجلي�س الليبي وامللي�سيات قرب طرابل�س
�ستتوزع على قارات العامل:

انتخابات �سترتك ب�سمتها عام 2020!

ت�سن  رو�ــســيــة  طـــائـــرات 
اإدلب على  الغارات  ع�سرات 

•• بريوت-وكاالت:

الـــ�ـــســـوري حلقوق  املـــر�ـــســـد  اأفـــــــاد 
الإن�سان باأن طائرات حربية رو�سية 
اإدلـــب،  مــديــنــة  حمــيــط  ا�ستهدفت 
�سمال غربي �سوريا، باأكرث من 22 
غارة جوية خال ال�ساعات الأوىل 
اأن من  اأمــ�ــس. واأو�ــســح،  من �سباح 
بني املناطق التي مت ق�سفها �سجن 
�سبق وتعر�س  الذي  املركزي  اإدلب 

لق�سف جوي رو�سي.
واأ�ساف، اأنه مل ترد بعد معلومات 
عــــن اخلـــ�ـــســـائـــر الـــبـــ�ـــســـريـــة جــــراء 

الغارات الرو�سية املكثفة.
الأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  كان 
اإدلب هدفها  اأن معركة  اأم�س،  اأكد 
الــذي يهدد  الق�ساء على الإرهــاب 

اأمن و�سامة ال�سوريني.

زعيم كوريا ال�سمالية يعد ب�سالح ا�سرتاتيجي جديد 
•• �صول-رويرتز

ال�سمايل  الــكــوري  الزعيم  اأن  الأربــعــاء  اأم�س  ر�سمية  اإعــام  و�سائل  ذكــرت 
�ساح  وا�ستحداث  نــوويــة  بــرامــج  تطوير  موا�سلة  يعتزم  اأون  جــوجن  كيم 
اأنه ل يزال هناك  اإىل  اأ�سار  امل�ستقبل القريب، لكنه  ا�سرتاتيجي جديد يف 

جمال للحوار مع الوليات املتحدة.
العمال  حزب  م�سوؤويل  كبار  مع  اأيــام  لأربعة  ا�ستمر  اجتماعا  كيم  وتراأ�س 
احلاكم هذا الأ�سبوع و�سط توتر مت�ساعد مع وا�سنطن التي مل ت�ستجب 
وهونت  للتفاو�س.  العودة  اأجل  من  تنازلت  تقدمي  اإىل  املتكررة  لدعواته 

وا�سنطن من �ساأن مهلة حددها لذلك وانتهت اأم�س بنهاية العام.
واأفاد بيان نقلته وكالة الأنباء املركزية الكورية عن نتائج الجتماع باأن كيم 
بتعليق  الآن  بعد  ال�سمالية ملتزمة  كوريا  اأ�سباب جتعل  توجد  اإنــه ل  قال 

اأعلنته لتجارب القنابل النووية وال�سواريخ البالي�ستية العابرة للقارات.
واتهم كيم يف ت�سريحاته خال الجتماع الوليات املتحدة بتقدمي مطالب 
ت�سبه مطالب رجال الع�سابات وموا�سلة اتباع �سيا�سة عدائية مثل اإجراء 
حديثة  اأ�سلحة  وتطوير  اجلنوبية  كوريا  مع  م�سرتكة  ع�سكرية  مــنــاورات 
�سي�سهد  واأ�ساف  النووي.  الردع  تعزيز  وتعهد مبوا�سلة  وفر�س عقوبات. 
ال�سعبية  كــوريــا  ا�ــســرتاتــيــجــيــا جــديــدا متلكه جــمــهــوريــة  �ــســاحــا  الــعــامل 

الدميقراطية يف امل�ستقبل القريب.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

هونغ  تايوان،  املتحدة،  الوليات 
كونغ، بوليفيا ... بالن�سبة للعديد 
من البلدان، �سيكون عام 2020 
كانت  و�سواًء  للت�سويت.  مرادًفا 
العك�س  على  اأو  التغيري  يف  تاأمل 
على  ملحة  القائم،  النظام  تر�ّسخ 

اهم النتخابات لهذا العام.

اآ�سيا
تايوان، رئا�سية وت�سريعية، يناير

الناخبون،  ــدعــى  ــُي -�ــس الــ�ــســيــاق 
البالغ عددهم 19 مليون ناخب، 
لخــتــيــار رئــيــ�ــس جــديــد، وتعيني 
التايواين،  للربملان  نائباً   113
يــنــايــر. وكــمــا هــو احلال   11 يف 
يف النتخابات التايوانية، �ستكون 
الــعــاقــات بــني تايبيه وبــكــني يف 

قلب املناق�سات.

اإليها  تــقــع اجلـــزيـــرة، الــتــي جلـــاأ 
بعد  الــــكــــومــــيــــنــــتــــانــــغ  قــــومــــيــــو 
عام  ال�سيوعيني  �سد  هزميتهم 
1949، على بعد اأقل من 200 
كيلومرت من الرب الرئي�سي. ول 
يــــزال الــنــظــام الــتــايــواين يعترب 
بينما  ال�سني،  جمهورية  نف�سه 

اجلـــزيـــرة جزء  اأن  بــكــني  تـــوؤمـــن 
اإقامة  اإىل  وتدعو  اأرا�سيها،  من 
واحدة  دولــــة  قــاعــدة  عــلــى  اإدارة 
ونظامان، كما هو احلال يف هونغ 

كونغ وماكاو.
)التفا�سيل �س10(

•• عوا�صم-وكاالت:

اأفادات م�سادر ميدانية يف ليبيا بتجدد ال�ستباكات باخلط 8 
وجزيرة الأر�ساد مب�سروع اله�سبة جنوب طرابل�س يف ليبيا.

وكانت قبائل مدينة م�سراتة الليبية، قد اأعلنت يف بيان، عقب 
الوطني  للجي�س  دعمها  ال�سرقية،  باملنطقة  اأعيانها  اجتماع 
املجل�س  يجريها  الــتــي  الــتــحــالــفــات  جلميع  ورفــ�ــســهــا  الليبي 
الرئا�سي مع تركيا. وو�سف البيان التفاق املوقع بني حكومة 
اأن  اإىل  م�سريا  بـامل�سبوه،  وتركيا  ال�سراج  فايز  برئا�سة  الوفاق 

املجل�س الرئا�سي وحكومة الوفاق فقدا ال�سرعية.
الــ�ــســفــوف الأوىل لطائع  نــكــون يف  �ــســوف  الــبــيــان:  واأ�ـــســـاف 
كل  �سد  واخليانة  الغدر  �سوكة  لك�سر  الليبي،  العربي  اجلي�س 
من يحاول النيل من اأمنه و�سيادته، ونوؤكد دعمنا الاحمدود 
لقواتنا امل�سلحة العربية، وندعم جي�سنا البطل من اأبناء ليبيا 

غري مبالية حيال ما و�سفه بال�سرر الذي يلحق بالليبيني.
جدول  و�سعت  قد  الرتكية  الــدفــاع  وزارة  كانت  اإذا  ما  وحــول 
اأو�ــســح وجــوب منح مذكرة  ليبيا،  اإىل  اجلــنــود  لإر�ــســال  زمنًيا 
التفوي�س ال�سيغة القانونية عرب متريرها من قبل الربملان، 

الذي يعقد اجتماًعا طارًئا للنظر يف اأمرها اخلمي�س.
والع�سكري  الأمــنــي  الــتــعــاون  اتفاقية  اأن  اأكـــار  ذكــر  ذلـــك،  اإىل 
يف  التعاون  على  تقت�سر  الليبية  الــوفــاق  حكومة  مــع  املُوقعة 
جمال التدريب دون القيام بعملية ع�سكرية، م�سيفاً اأن اأن�سطة 

القوات الرتكية �ستدخل مرحلة جديدة مبوجب املذكرة.
يف املقابل، اأكدت م�سادر تركية للعربية.نت اأن اجلانب الرتكي 
طلب من قادة الف�سائل الع�سكرية ال�سورية املوالية له، جتهيز 
عنا�سر من اجلي�س الوطني ال�سوري )ت�سكيل ع�سكري �سوري 
الفرات  درع  مــنــاطــق  ين�سط يف  اأنـــقـــرة  مــن  مــدعــوم  مــعــار�ــس 

وعفرين �سمال �سوريا( متهيداً لإر�سالهم اإىل ليبيا.

ال�سجعان يف حربه املقد�سة على الإرهاب وداعميه.
ما  يجريها  التي  امل�سبوهة  التحالفات  كــل  نرف�س  واأ�ــســاف: 
لل�سلطة،  املغت�سب  لل�سرعية  الفاقد  الرئا�سي  املجل�س  ي�سمى 
ونثمن املواقف التاريخية امل�سرفة لأغلبية مدن وقبائل غرب 
ليبيا يف انحيازها للوطن، ويف الوقت نف�سه نتاأ�سف ملن انحاز 
للمغرر بهم ل�سراذم جماعة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

ومرة جديدة تكرر تركيا التاأكيد على �سعيها احلثيث من اأجل 
اإر�سال جنودها اإىل العا�سمة الليبية طرابل�س بغية دعم حكومة 

الوفاق برئا�سة فايز ال�سراج، يف وجه اجلي�س الوطني الليبي.
اأن وزارتــه بداأت  اأكــار  الدفاع الرتكي خلو�سي  اأكــد وزيــر  فقد 
الربملان  مناق�سة  قبيل  ليبيا  اإىل  جنود  لإر�ــســال  التح�سريات 
ملذكرة وقع عليها الرئي�س رجب طيب اأردوغان يف هذا ال�ساأن، 

متهيًدا لتمريرها.
واأ�ساف يف ت�سريحات تلفزيونية، اأن باده ل ميكنها اأن تبقى 

وقـــال اإ�ــســرب يف بــيــان، اأمــ�ــس، اإنه 
جنديا   750 حــوايل  ن�سر  �سيتم 
اأنه  وبــدا  الــفــور،  املنطقة على  يف 
م�سوؤول  معلومات  بــذلــك  يــوؤكــد 
اأمـــريكـــي قـــال يف وقـــت �ــســابــق اإن 
 500 اأر�ــســلــت  املتحدة  الــوليــات 
املــــجــــاورة  الـــكـــويـــت  اإىل  جـــنـــدي 
قوات  هناك  اأن  واأ�ــســاف  للعراق. 
يف  ن�سرها  ليتم  جــاهــزة  اإ�سافية 

الأيام املقبلة.
اإىل ذلك، اأو�سح اأن هذا الن�سر هو 
على  ردا  ومنا�سب  وقــائــي  اإجـــراء 

املتزايدة �سد  التهديد  م�ستويات 
الأفراد واملن�ساآت الأمريكية، كما 

�سهدنا الثاثاء يف بغداد.
وكان 3 من م�سوؤويل وزارة الدفاع 
�سابق،  وقــت  يف  قالوا  الأمريكية 
 82 الــلــواء الإنـــذاري للفرقة  اإن 
الــتــابــعــة للجي�س  املــحــمــولــة جـــوا 
الأمــــريكــــي قـــد اأ�ــــســــدر اأوامــــــره 
الكويت  يف  الــ�ــســريــع  بــالنــتــ�ــســار 
و�سط ال�سطرابات يف بغداد. كما 
مت اإخبار ما ل يقل عن 500 من 

املظليني بالفعل يف الكويت.

الـــلـــواء  اأفــــــــراد  اأبــــلــــغ  ذلــــــك،  اإىل 
4000 من  الــذي ي�سم حــوايل 
با�سم  واملعروفة  املظليني،  قــوات 
 - اجلــاهــز  الن�سر  لـــواء   -  DRB
اأجل  من  حقائبهم  يحزموا  بــاأن 
املقبلة  الأيـــام  حتــرك حمتمل يف 

بعد اقتحام ال�سفارة الأمريكية.
املظليني  ـــعـــ�ـــس  ب غـــــــــادر  وقـــــــد 
براغ،  فــورت  يف  بالفعل  قاعدتهم 
نـــــورث كــــاروليــــنــــا، لــلــ�ــســفــر اإىل 
اخلــارج على منت طائرات �سحن 

تابعة للقوات اجلوية �سي 17.

اخلا�سعة ل�سيطرتها، ت�سببت ب�سقوط مئات ال�سحايا 
من املدنيني، اأغلبهم ن�ساء واأطفال. 

املختطف  الــ�ــســحــايف  �ــســحــة  تــــدهــــورت  ذلـــــك،  اإىل 
يف  للتعذيب  تعر�سه  نتيجة  ال�سمدي،  عبداحلافظ 
العا�سمة  يف  النــقــابــيــة  احلــوثــي  ميلي�سيا  �سجون 

اليمنية �سنعاء.
عبداملجيد  املختطفني،  ال�سحافيني  حمامي  وقــال 
ال�سحايف  مــع  التحقيق  جل�سة  ح�سر  اإنـــه  �ــســربة، 

ال�سمدي )الأحد( ، وفوجئ بو�سعه ال�سحي.
واأ�ساف: يبدو عليه اآثار التعذيب. مظهره اخلارجي 
قبل  مــن  القا�سية  للمعاملة  تعر�س  اأنـــه  على  يــدل 

ميلي�سيا احلوثي النقابية.
واأ�ـــســـار املــحــامــي �ــســربه اإىل اأن الــ�ــســمــدي قـــال: اإن 
التعذيب الذي تعر�س له والذي رف�س ع�سو النيابة 
كامه  ح�سب  متــثــل  الــتــحــقــيــق،  حم�سر  يف  اإثــبــاتــه 
الع�سر  بعد  من  املطول  والتحقيق  والركل  باللطم 
اإىل ال�ساعة الثانية ع�سرة اأو الواحدة ليًا، حيث مت 
التحقيق معه ثماين مرات، بالإ�سافة اإىل كتم نف�سه 
من قبل املحقق من ثاث اإىل اأربع دقائق عدة مرات 
املحقق  اأن  كما  واأنــفــه،  فمه  على  يــده  بو�سع  وذلـــك 
اأنـــه �ــســريمــي جثته يف الــثــاجــة، ولن  اأقــ�ــســم ميــيــًنــا 

يعرف اأحد م�سريه.

•• اليمن-وكاالت

احلوثي  ميلي�سيا  يف  قيادياً  اإن  مينية،  م�سادر  قالت 
بنريان  م�سرعه،  لقي  اإيــران  من  املدعومة  املتمردة 
�سمايل  قعطبة،  مديرية  يف  اليمني،  اجلي�س  قــوات 

حمافظة ال�سالع، جنوبي الباد.
مواقع  على  هجوماً  اليمني،  اجلي�س  قـــوات  و�سنت 
مرخزة،  حمام  منطقة  يف  احلوثي،  ميلي�سيا  متركز 
غربي مديرية قعطبة، وفقاً ملا ذكره موقع �سبتمرب 

نت.
واأ�سفر الهجوم عن م�سرع عدد من عنا�سر امليلي�سيا 
القيادي خالد احلومي، وجرح عدد  بينهم  احلوثية 
اآخـــر، انــتــزع م�سروع م�سام خال  اآخـــر.  مــن جــانــب 
الأ�سبوع الرابع من دي�سمرب )كانون الأول( املا�سي، 
وعبوة نا�سفة زرعتها ميلي�سيا احلوثي  لغم   1604

املتمردة.
و476  لــاأفــراد،  م�ساداً  لغماً   23 امل�سروع  وانــتــزع 
لغماً م�ساداً للدبابات، و19 عبوة نا�سفة و1.086 
�سبتمرب  ذكــره موقع  ملا  وفقاً  ذخــرية غري منفجرة، 
 120 اأكرث من  امل�سروع نزع م�سام  نت. ومنذ بداية 
املــتــمــردة، يف  زرعــتــهــا ميلي�سيا احلــوثــي  لــغــمــاً  األــــف 
الأحياء ال�سكنية، والطرق العام، يف خمتلف املناطق 

»م�سام« ينتزع 1600 لغم حوثي يف اليمن

قتلى حوثيون بينهم قيادي �سمايل ال�سالع

قراءة يف فنجان الوليات املتحدة:
لرتامب! �سيء  ل  اأو  ال�سعف  �سنة   ،2020

•• الفجر – خرية ال�صيباين

الذي  ترامب،  لدونالد  بالن�سبة  للغاية  �سيء  ب�سكل   2019 عام  انتهى 
اأ�سبح ثالث رئي�س للوليات املتحدة يتم اتهامه يف الكونغر�س. فقد جّرت 
ا�ستخدام  �سوء   - تهمتني  الأوكـــراين،  الرئي�س  مع  هاتفية  مكاملة  عليه 
ال�سلطة، واإعاقة �سري الكونغر�س - وهو ما �سيتطلب الإجابة عليه اأمام 

جمل�س ال�سيوخ، رمبا بداية من �سهر يناير.
ريت�سارد  وكــان  ال�سيناتورات.  قبل  من  رئي�س  اإزاحــة  متت  اأن  ي�سبق  مل 

ل ال�ستقالة.  نيك�سون، الذي تخلت عنه عائلته ال�سيا�سية، قد ف�سّ
)التفا�سيل �س13(

ترامب... حظوظ النجاح... عوامل اخليبة
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س 

املجل�س ال�سيادي يف ال�سودان بيوم ال�ستقالل
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  برقية تهنئة اإىل فخامة الفريق اأول 
عبدالفتاح الربهان رئي�س املجل�س ال�سيادي يف جمهورية ال�سودان ال�سقيقية مبنا�سبة يوم ال�ستقال لباده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الفريق اأول عبدالفتاح الربهان.
اآل نهيان برقيتي  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  اآل مكتوم و�ساحب  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  وبعث �ساحب 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل الدكتور عبداهلل حمدوك رئي�س وزراء جمهورية ال�سودان ال�سقيقة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س جمهورية هايتي بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي - وام:

برقية  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
ذكرى  مبنا�سبة  هايتي  جمهورية  رئي�س  موي�س  جوفينيل  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة 
ا�ستقال باده . كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 
اإىل فخامة الرئي�س جوفينيل موي�س. وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
اإىل  تهنئة مماثلتني  برقيتي  نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب  مكتوم 

معايل جان مي�سيل لبني رئي�س وزراء جمهورية هايتي.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س كوبا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

برقية  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
اليوم  مبنا�سبة  كوبا  جمهورية  رئي�س  كانيل  ديــاز  ميغيل  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة 
الوطني لباده. كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني 
اإىل فخامة الرئي�س ميغيل دياز كانيل. وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
اإىل  تهنئة مماثلتني  برقيتي  نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب  مكتوم 

معايل مانويل ماريرو كروز رئي�س وزراء جمهورية كوبا.

بتوجيهات حممد بن زايد .. الهالل الأحمر تنظم العر�س اجلماعي الـ 21 يف اليمن

اخلارجية والتعاون الدويل تنفي مزاعم بع�س املنظمات غري احلكومية ب�ساأن ق�سية املواطن الإماراتي اأحمد من�سور

الت�سامح عام  يف  ح�سرموت  لأهايل  الإمارات  قدمتها  الغذائية  امل�ساعدات  من  طنا   2840

•• املخا-وام:

اليمن،  21 يف  الـ  العر�س اجلماعي  الإماراتي  نظمت هيئة الهال الأحمر 
ا�ستفاد منه 200 �ساب وفتاة يف مديرية املخا بال�ساحل الغربي والتي يقام 
تنفيذا  تقام  التي  اجلماعية  الأعــرا�ــس  �سمن  وذلــك  ال�ساد�سة،  للمرة  بها 
لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لدعم ا�ستقرار ال�سباب وتعزيز الن�سيج 
اآل نهيان  الجتماعي يف اليمن، ومبتابعة من �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهال الأحمر الإماراتي.
واأ�سرف على مرا�سم الزواج والرتتيبات اخلا�سة به، حممد �سامل اجلنيبي 
ومدير  لليمن،  الغربي  ال�ساحل  يف  الإمــاراتــي  الأحمر  الهال  هيئة  ممثل 
مديرية املخا عبد الرحيم الفتيح اإىل جانب عدد من امل�سوؤولني املحليني بها 

والعر�سان واأ�سرهم ومعارفهم وجمع غفري من اأهايل املديرية.

وتاأتي مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان �سمن ا�ستجابة 
الإمارات ملتطلبات الأ�سقاء يف اليمن من الدعم وامل�ساندة يف جميع املجالت، 
وا�ستمرارا جلهودها يف حت�سني جودة احلياة ودعم الأو�ساع الإن�سانية ورفع 

املعاناة عن ال�ساحة اليمنية.
الأحمر  الهال  لهيئة  العام  الأمــني  الفاحي،  الدكتور حممد عتيق  واأكــد 
�ساحب  توجيهات  لتنفيذ  مدرو�سة  خطة  وفق  عملت  الهيئة  اأن  الإمــاراتــي 
للعام  اجلماعية  الأعرا�س  بتنظيم  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
الثاين على التوايل وتو�سيع مظلة امل�ستفيدين منها يف اليمن وبرعاية �سموه 

ومتابعة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان .
ال�ساملة  الإمــــارات  نــظــرة  جت�سد  اجلماعية  الأعــرا�ــس  اإن  الــفــاحــي  وقـــال 
الدولة  اهتمام  وتوؤكد  وامل�ساندة،  الدعم  من  اليمنية  ال�ساحة  لحتياجات 
وقيادتها بتوفري �سبل ال�ستقرار الجتماعي والنف�سي لل�سباب اليمني الذي 
يقع عليه عبء التنمية والإعمار يف اليمن، ما يتطلب رعايتهم والعناية بهم 

وتي�سري اأمورهم وعلى راأ�سها تهيئة الظروف املائمة ل�ستقرارهم.
واأ�سار اإىل اأن ال�سباب ميثلون �سريحة كبرية يف املجتمع اليمني، لذا كان لبد 
من اللتفات اإىل ق�ساياهم ون�سر ال�سعادة والإيجابية يف اأو�ساطهم، واأكد اأن 
حتقيق تطلعاتهم يعد من اأهم عوامل ال�ستقرار املن�سود يف اليمن ال�سقيق.

اأن هيئة الهال الأحمر توؤكد با�ستمرار مبادرتها، حر�سها على  ولفت اإىل 
تطبيع الأو�ساع الإن�سانية والجتماعية والقت�سادية على ال�ساحة اليمنية، 
اأجل  من  كبرية  حتديات  يواجه  الــذي  اليمني  ال�سباب  بظروف  واهتمامها 

حتقيق حلمه وتطلعاته يف ال�ستقرار الأ�سري والجتماعي والنف�سي.
ونوه اإىل اأن الظروف القت�سادية ال�ساغطة يف اليمن قد ت�سببت يف عزوف 
الأهداف  العديد من  املبادرة لتحقق  الــزواج لذلك جاءت هذه  ال�سباب عن 
يف مقدمتها تقليل نفقات الزواج وتي�سري �سبله واحلد من الإ�سراف والبذخ 
اأفراد املجتمع  يف املنا�سبات الجتماعية وتعزيز قيم التكافل والرتاحم بني 
اليمني املتجان�س وحماربة مظاهر التباهي والتفاخر يف مثل هذه املنا�سبات 

الجتماعية.
من جانبه، اأكد حممد �سامل اجلنيبي ممثل هيئة الهال الأحمر الإماراتي، 
الأعرا�س اجلماعية  وافــر من  بن�سيب  اليمن حظي  الغربي يف  ال�ساحل  اأن 

التي يجري تنظيمها يف اليمن.
وقال اإن التحديات التي ي�سهدها ال�ساحل الغربي فر�ست نف�سها على واقع 
احلياة لل�سكان املحليني، لذلك اأولتها هيئة الهال الأحمر اهتماما كبريا، 
توفري  على  وعملت  اجلارية،  الإن�سانية  الأو�ــســاع  جتاه  ا�ستجابتها  وعــززت 
العر�سان  بدروهم عرب  املجالت.  لاأ�سقاء يف جميع  الأ�سا�سية  الحتياجات 
الكرمية،  واحلــيــاة  ال�ــســتــقــرار  يف  حلمهم  بتحقيق  البالغة  �سعادتهم  عــن 
لهم  اأف�سل  مل�ستقبل  توؤ�س�س  التي  املباركة،  الزيجات  هذه  عرب  �سملهم  ومل 
ولأ�سرهم، وتقدموا بجزيل ال�سكر والعرفان لقيادة الدولة الر�سيدة، التي 
على  الب�سمة  بر�سم  وبــادرت  اأولوياتها،  مقدمة  ويف  عينيها  ن�سب  و�سعتهم 

وجوههم، عرب هذه املبادرة الإن�سانية والجتماعية النبيلة.

•• اأبوظبي-وام:

تروج  التي  واملــزاعــم  الإدعــــاءات  الــدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  نفت 
لها بني احلني والآخر بع�س املنظمات غري احلكومية بخ�سو�س ق�سية 

املواطن الإماراتي اأحمد من�سور.
وذكرت الــوزارة يف بيان لها اأن دولة الإمــارات �سبق لها ويف معر�س ردها 
اأن فــنــدت كــافــة الدعـــــاءات واملــزاعــم املتعلقة  على الإجـــــراءات اخلــا�ــســة 
بالق�سية وهي مزاعم ل اأ�سا�س لها من ال�سحة داأبت على ن�سرها بع�س 
بهدف  اخلا�سة  لأجندتها  وفقا  تقاريرها  يف  احلكومية  غري  املنظمات 

ت�سويه وتزوير احلقائق.
واأكــدت الــوزارة اأن كافة الإجــراءات التي اتخذتها الأجهزة الق�سائية يف 
وانتهاء  والتهام  التحقيق  مرحلة  من  بدءا  من�سور  اأحمد  بحق  الدولة 

مبرحلة احلكم متت جميعها �سمن الأطر القانونية املن�سو�س عليها يف 
الت�سريعات الوطنية ذات ال�سلة، كما قامت املحكمة بندب حمام للدفاع 
عنه - رغم رف�س املذكور ذلك - وتكفلت املحكمة بدفع تكاليف مرافعته.

واأ�سارت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اإىل اأن احلكم ال�سادر بحق اأحمد 
من�سور جاء بعد اأن نظرت املحكمة بتمعن يف جملة اجلرائم واملخالفات 
والكراهية  الفتنة  اإثـــارة  ت�سمنت  والتي  املــذكــور  ارتكبها  التي  للقوانني 
والخال بالنظام العام يف الدولة وتزويده لعدد من املنظمات مبعلومات 
من �ساأنها الإ�ساءة اإىل �سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما اأذاع عمدا بيانات 
ال�سرر  واإحلــاق  العام  الأمن  �ساأنها تكدير  كاذبة ومغر�سة من  واإ�ساعات 

بامل�سلحة العامة.
واأو�سحت اأنه بناء عليه فقد اأ�سدرت املحكمة البتدائية يف عام 2018 
حكما يق�سي ب�سجنه ملدة ع�سر �سنوات ويف اإطار ت�سل�سل اإجراءات التقا�سي 

يف  بالطعن  من�سور  قــام  القانونية  حقوقه  له  تكفل  والتي  بها  املعمول 
احلكم ال�سادر بحقه اأمام املحكمة الحتادية العليا والتي اأ�سدرت قرارها 

بتثبيت احلكم ال�سادر بحقه.
اأثناء تنفيذه للحكم ال�سادر عليه  اأن من�سور يتمتع  ونوهت الــوزارة اإىل 
الطبية  للفحو�سات  دوري  وب�سكل  ويخ�سع  الازمة  الطبية  بالرعاية 
ويتمتع ب�سحة جيدة واأن اآخر فحو�سات طبية اأجريت له كانت يف �سهر 

نوفمرب املا�سي.
كما توؤكد الوزارة كفالة حقوق الزيارة العائلية له واأن اأ�سرته تقوم بزيارته 
ب�سفة دورية وذلك وفقا للنظم واللوائح املعمول بها يف املن�ساآت العقابية 
ب�ساأن الزيارات النظامية لل�سجناء واأن اآخر زيارة له كانت يف نوفمرب من 

العام اجلاري.
املنظمات غري احلكومية  توخي  الـــوزارة �سرورة  اأكــدت  ال�سياق  هــذا  ويف 

واملو�سوعية  للدقة  امل�سللة  الدعـــاءات  ترويج مثل هذه  داأبــت على  التي 
وا�ستق�ساء احلقائق من م�سادر موثوقة وعدم تزييف احلقائق واأن تعمل 

ب�سفة مهنية وغري انتقائية.
يعي�س  مت�سامح  جمتمع  المـــــارات  دولـــــة  مـــــجتمع  اإن  الــــوزارة  وقـــــالت 
اأر�ساها  الــتــي  املجتمع  بقيم  ملتزمني  وتــكــاتــف  تــاآلــف  يف  اجلميع  فيــــه 
مبا  كافة  احلريات  تكفل  التي  و  املطبقة  والأنظمة  والقوانني  الد�ستور 
ا�ستقرار  ويــوؤدي ايل زعزعة  القانون  التعبري مبا ل يخالف  فيها حرية 

املجتمع.
واختتمت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيانها :كما توؤكد الدولة 
دائما التزامها باحرتام مبادئ حقوق الإن�سان واملواثيق الدولية، وتعاونها 
مع الأمم املتحدة وجميع الآليات الدولية مبا ي�ساهم يف تطبيق املعاهدات 

الدولية وفقا للمقا�سد التي اأن�سئت من اأجلها.

•• املكال -وام: 

املتحدة  العربية  الإمـــارات  دولــة  قدمتها  التي  الغذائية  ال�سال  عدد  بلغ 
لأهايل حمافظة ح�سرموت عرب ذراعها الإن�سانية هيئة الهال الأحمر 
تزن  غــذائــيــة  �سلة   144 و  األــفــا   35 الت�سامح  عــام   2019 عــام  خــال 

2840 طنا ا�ستفاد منها 175 األفا و720 فردا من الأ�سر اليمنية غري 
القادرة .

�سلة غذائية تزن   100 الت�سامح  عــام  اأيــام  اآخــر  الهال قد وزع مع  كــان 
مبحافظة  املكا  مبديرية  العي�س  منطقة  اأهــايل  ا�ستهدفت  اأطــنــان   8

ح�سرموت وا�ستفاد منها 500 فرد من الأ�سر الأ�سد احتياجا.

عام  اأيـــام  طــوال  ا�ستمرت  التي   - الإمــاراتــيــة  الن�سانية  امل�ساعدات  تــاأتــي 
النهج  اإطـــار  يف  وذلــك  اليمنية  الأ�ــســر  معاناة  مــن  للتخفيف   - الت�سامح 
الإن�ساين لدولة الإمارات العربية املتحدة القائم على الوقوف اإىل جانب 
بن  زايــد  ال�سيخ  لــه  املغفور  اأر�ــســاه  الــذي  النهج  وهــو  ال�سديق  و  ال�سقيق 
ال�سمو  ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة  وتوا�سله  اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �سلطان 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
وعرب امل�ستفيدون عن �سكرهم و تقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة 
و�سعبا على هذا العون الكبري واللفتة الإن�سانية التي �ست�سهم يف التخفيف 
التي  ال�سعبة  املعي�سية  الــظــروف  ظــل  يف  الأ�ــســر  مــن  الكثري  معاناة  مــن 

يعي�سنها اليمنيون يف الوقت الراهن.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تقدم �سحنة اأدوية وحماليل ملكافحة حمى ال�سنك يف �سبوة

•• �صبوة -وام: 

قدمت دولة الإمارات ممثلة ب�سندوق الزكاة عرب ذراعها الإن�سانية هيئة 
اأدويـــة و حماليل ملكافحة وبــاء حمى  الــهــال الأحــمــر الإمــاراتــي �سحنة 
اإ�ستغاثة  لنداء  تلبية  وذلــك  �سبوة  مبحافظة  بيحان  مبديرية  ال�سنك 
وجهته اجلهات املخت�سة واملواطنون اليمنيون ملكافحة الوباء حفاظا على 

حياة �سكان بيحان.
اأن  بيحان  وال�سكان مبديرية  ال�سحة  هادي مدير  �سامل  واأو�سح حممد 
هيئة الهال الأحمر مل تتاأخر عن تلبية نداء الإ�ستغاثة بتقدمي الأدوية 
واملحاليل الطبية املطلوبة التي من �ساأنها مواجهة وباء حمى ال�سنك.. 
معربا عن �سكره لدولة الإمــارات التي ل تدخر جهدا يف �سبيل م�ساعدة 

ال�سعب اليمني.
�سبوة  مبحافظة  الإمــاراتــي  الأحمر  الهال  هيئة  فريق  اأكــد  جانبه  من 
اأن الهال �سارع بتلبية النداء العاجل من  خال عملية ت�سليم ال�سحنة 
اجلهات املخت�سة مبديرية بيحان وذلك يف اإطار الدعم املتوا�سل من دولة 
القطاع  راأ�سها  وعلى  اليمنية  املحافظات  يف  القطاعات  جلميع  الإمــارات 
ال�سحي من اأجل تقدمي اخلدمات الطبية املجانية للمواطنني اليمنيني 

وتخفيف املعاناة عن كاهلهم.
بدورهم اأعرب عدد من اأهايل بيحان عن �سكرهم لدولة الإمارات العربية 
وا�ستجابتها  الإن�سانية  مبادراتها  على  و�سعبا  وحكومة  قــيــادة  املتحدة 
الأدوية  �سحنة  و�سول  اأن  موؤكدين  ال�سنك  حمى  وبــاء  ملكافحة  العاجلة 

واملحاليل �سي�سهم يف عاج احلالت امل�سابة باملر�س.

لأهايل  الإمارات  من  غذائية  �سلة  األف   114
ال�ساحل الغربي اليمني يف عام الت�سامح

•• ال�صاحل الغربي- اليمن-وام:

ال�ساحل  الإن�سانية لأهــايل  اإطــار برنامج م�ساعداتها  املتحدة يف  العربية  الإمــارات  قدمت دولة 
الغربي اليمني 28 طنا من املواد الغذائية �سمن قافلة مت ت�سيريها لهذا الغر�س لريتفع بذلك 
حجم امل�ساعدات املقدمة عرب ذراعها الإن�سانية هيئة الهال الأحمر خال عام الت�سامح العام 
2019 اإىل 114 األفا و400 �سلة غذائية. �سملت القافلة �سال غذائية متكاملة ا�ستفاد منها 
اأكرث من 400 اأ�سرة يف قرى ال�ساذلية ونوبة ق�سي�س وال�سليمة بعزلة الزهاري التابعة ملديرية 
املخا حمافظة تعز.وعرب مواطنو القرى اليمنية امل�ستهدفة عن �سعادتهم بهذه امل�ساعدات التي 
جاءت يف وقتها لتخفف من معاناتهم .. واأعربوا عن �سكرهم لدولة الإمارات قيادة و حكومة و 
�سعبا لوقفتها الأخوية اإىل جانبهم .. موؤكدين اأن الب�سمات الإن�سانية لدولة الإمارات �ستبقى 

حمفورة يف ذاكرة اليمنيني جيا بعد جيل.

عملية الت�سويت �سهدت يف �ساعاتها الأخرية م�ساركات قيا�سية من 185 دولة

لالإمارات املرئية  الإعالمية  الهوية  لختيار  ي�سوتون  العامل  حول  �سخ�س  مليون   10.6
•• دبي - وام:

حــقــقــت الـــ�ـــســـاعـــات الأخــــــــرية من 
اختيار  عـــلـــى  الــتــ�ــســويــت  عــمــلــيــة 
املرئية  الإعامية  الهوية  ت�سميم 
قيا�سيا  رقـــمـــا  الإمــــــــــارات  لــــدولــــة 
مليون   10.6 بت�سجيلها  عــاملــيــا 
م�ساركة من 185 دولة وذلك بعد 
من  للجمهور  الت�سويت  بــاب  فتح 
تــاأكــيــدا على  الــعــامل  اأنــحــاء  جميع 
الــبــعــد الإنــ�ــســاين والــعــاملــي مل�سروع 
الــهــويــة الإعــامــيــة املــرئــيــة لدولة 
�ـــســـريوي ق�سة  الــــذي  الإمـــــــارات و 
جناحها امللهمة على مدى ال�سنوات 

اخلم�سني القادمة.

ثالثة ت�ساميم
ـــوات املــ�ــســاركــني بني  وتـــوزعـــت اأ�ـــس
عر�سها  مت  تـــ�ـــســـامـــيـــم  ثـــــاثـــــة 
للهوية  الإلــــكــــرتوين  املـــوقـــع  عــلــى 
الإمارات  لدولة  املرئية  الإعامية 
عربي"  بـــخـــط  "الإمارات  هـــــي 
ال�سبعة"  و"اخلطوط  و"النخلة" 
اإماراتيا   49 ابــتــكــارهــا  يف  �ــســارك 
الدولة  مــنــاطــق  مـــن  واإمــــاراتــــيــــة 
التخ�س�سات  خمتلف  مــن  و  كــافــة 

الإبداعية.

دعوة مفتوحة
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  كــان 
نــائــب رئي�س  اآل مــكــتــوم  بــن را�ــســد 
الــــدولــــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس الــــــوزراء 
و�ساحب  اهلل"  "رعاه  دبـــي  حــاكــم 
اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأبـــوظـــبـــي  عــهــد  ويل  نــهــيــان 
قد  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
وجها، بالتزامن مع انطاق عملية 
الهوية  اخـــتـــيـــار  عــلــى  الــتــ�ــســويــت 
الإعامية املرئية لدولة الإمارات، 
كافة  من  للجمهور  مفتوحة  دعــوة 
للم�ساركة يف احلدث  العامل  اأنحاء 
النفتاح  لــقــيــم  تر�سيخا  الــوطــنــي 
حتتفي  التي  الإن�ساين  والتوا�سل 

بها دولة الإمارات.

الع�سر الأوىل
وجــاء الــعــدد الأكـــرب مــن الأ�سوات 
دولة  مقدمتها  يف  دول  ع�سر  مــن 
الإمارات بن�سبة %15 من عمليات 
والوليات  الهند،  تلتها  الت�سويت، 
وم�سر،  الأمــــريــــكــــيــــة،  املــــتــــحــــدة 
واأ�سرتاليا،  واملــغــرب،  وال�سعودية، 
وكندا، واجلزائر، واململكة املتحدة.

مبادرة اإن�سانية.

اليابان  مثل  �سعوب  اخــتــارت  وكما 
ونيوزيلندا وكندا غرا�سها الأ�سيل 
للهوية  رمــز  ال�سعفة  فـــاإن  �ــســعــارا، 
الإماراتية كونها تلخ�س كل معاين 
والتطلع  والتجدد  والفخر  العطاء 

لاأعلى.

اخلطوط ال�سبعة
ال�سبعة"  " اخلـــطـــوط  �ــســعــار  اأمــــا 
فـــهـــو عــــبــــارة عــــن �ــســبــعــة خطوط 
تر�سم خريطة الإمارات، اأقرب اإىل 
را�سخة،  ودعــائــم  �ــســاهــقــة،  اأعــمــدة 
ثابتة يف اأر�سها، يف دللة ت�سري اإىل 
وت�سارع  احللم  وارتــقــاء  الهمة  علو 
ت�سكل  اأعــــمــــدة  �ــســبــعــة  الــتــنــمــيــة.. 
املــتــوحــد، تقديرا  الــبــيــت  دعـــامـــات 
للقادة ال�سبعة الذي وحدوا اأحام 
ال�سعب حتت راية علم واحد لدولة 
متحدة، ل�سان حالهم معا ن�ستطيع 
اأن نبني.. معا ن�ستطيع اأن نحلم.. 
اأن نكون دولة نباهي  معا ن�ستطيع 

بها الأمم.
بالألوان  الناب�سة  الدعامات  هــذه 
ارتقائها  يف  جتـــ�ـــســـد  ـــيـــة  الـــوطـــن
و�سموخها تطلعات الإمارات، قيادة 
امل�ستقبل �سمن حراك  اإىل  و�سعبا، 
التقدم  عنوانه  يتوقف،  ل  تنموي 
والتميز والإبداع والبتكار والريادة 

والطموح الذي ل �سقف له.
باألوان  ال�سعار  الدعامات يف  وتربز 
والأخ�سر  الأ�ـــســـود  الإمـــــارات  عــلــم 
الأبي�س،  يــ�ــســكــل  فــيــمــا  والأحــــمــــر 
يربط  الـــــــذي  املــــ�ــــســــرتك  الـــقـــلـــب 
ت�سري  التي  الدعامات  هذه  اأوا�سر 
اإىل  واألــوانــهــا  اأحجامها  باختاف 
الـــذيـــن ميــثــلــون خمتلف  الــبــ�ــســر 
بخلفياتهم  املـــجـــتـــمـــع  اأطــــــيــــــاف 
وثــقــافــاتــهــم املــتــنــوعــة الــتــي ترثي 
الإمـــاراتـــيـــة وتعزز  نــ�ــســيــج احلـــيـــاة 
و  لابتكار  كمركز  اجلاذبة  بيئتها 

الإبداع و الأعمال.

هوية متميزة
املرئية  الإعامية  الهوية  تر�سم  و 
متميزة  هـــويـــة  الإمــــــــارات  لـــدولـــة 
باإجنازاتها  الإمـــارات  منــوذج  تقدم 
الإن�سانية  وقــيــمــهــا  ومـــبـــادراتـــهـــا 
امللهمة  مل�سريتها  وتعر�س  للعامل 
التي اأ�سبحت ت�سكل منوذجا ملهما 
لــلــعــديــد مــن الــ�ــســعــوب يف الإجنـــاز 
لهويتها  وترمز  وامل�ساركة،  والبناء 
وتاريخها  واإ�ــســهــامــاتــهــا  ودورهــــــا 
اأف�سل  م�ستقبل  نحو  وتطلعاتها 

لاإن�سان يف كل مكان.

امل�سروع الوطني  ويف خطوة حولت 
تعهدت  عاملية،  اإن�سانية  مبادرة  اإىل 
عن  �سجرة  بغر�س  الإمــــارات  دولـــة 
تــ�ــســويــت عــلــى اختيار  كـــل عــمــلــيــة 
عدد  يف  املرئية  الإعامية  هويتها 
مـــن املــنــاطــق الأكـــــرث حــاجــة حول 

العامل.

�سجرة ماليني   10
ومع الرقم القيا�سي الذي اأختتمت 
اختيار  عــلــى  الت�سويت  عملية  بــه 
الــهــويــة الإعــامــيــة املــرئــيــة ي�سبح 
دولة  �ستقوم  الــتــي  الأ�ــســجــار  عـــدد 
مايني   10 بــزراعــتــهــا  الإمــــــارات 
�سمن  تـــعـــد  مـــنـــاطـــق  يف  �ـــســـجـــرة 
املناخي  التغري  من  ت�سررا  الأ�ــســد 
اإندوني�سيا  مـــن  كـــل  يف  الـــعـــامل  يف 
ونيبال و�ست�سهم يف ا�ستعادة الغطاء 
احليوي،  التنوع  وتعزيز  النباتي، 
النتائج  وعــكــ�ــس  الــبــيــئــة،  وحــمــايــة 
املـــدمـــرة لــلــتــغــري املــنــاخــي ومتكني 
من  تعاين  التي  اله�سة  املجتمعات 
تـــاأثـــرياتـــه، وجتــ�ــســد مبـــــوازاة ذلك 
الإن�سانية  وال�سراكة  العطاء  قيم 
وغر�س  امل�ستقبل  اأجــل  من  والعمل 
دولة  وتدعمها  متثلها  التي  الأمــل 

الإمارات.

مثل النمر البنغايل.
�سمن  الأ�ــســجــار  زراعـــة  �ستتم  كما 
منطقة اأمالتاري يف حميط منطقة 
نوالبارا�سي جنوب نيبال، لي�ستفيد 
املحليني  الــ�ــســكــان  مــن  اآلف  منها 
ومعظمهم من املزارعني لتمكينهم 
يـــنـــعـــكـــ�ـــس على  اقــــتــــ�ــــســــاديــــا مبـــــا 
عائاتهم،  وحياة  حياتهم  حت�سني 
الفاعلة  امل�ساهمة  على  وي�سجعهم 
البلد  التنوع احليوي يف  يف حماية 
الآ�ـــســـيـــوي الــــذي يــ�ــســم اأكــــرث من 
ي�سكلون  النباتات  من  نــوع   700
ت�سهم يف  بيئة طبيعية حيوية  معا 
واإثراء  الــبــاد  يف  ال�سياحة  تعزيز 

بيئتها الطبيعية.

م�ساهدة مليون   500
املــــبــــادرة  لأهـــمـــيـــة  انـــعـــكـــا�ـــس  ويف 
وملوجة  للبيئة  الداعمة  الإن�سانية 
اأحدثته،  الــــذي  الــعــاملــي  الهــتــمــام 
و�سل عدد م�ساهدات حملة الهوية 
الإمارات  لدولة  املرئية  الإعامية 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
كما  مــ�ــســاهــدة  مــلــيــون   500 اإىل 
حـــقـــقـــت تـــفـــاعـــا مـــلـــيـــونـــيـــا عرب 
امل�ساركون  اأثنى  الرقمية  املن�سات 
املــ�ــســروع الوطني  فــيــه عــلــى ربـــط 

و متوج  بالطبيعة  توحي  يف حركة 
الكثبان والأمواج.

املتموجة  احلــروف  ت�سميم  ويرمز 
املن�سابة  الــبــحــر  مـــوج  حــركــة  اإىل 
التي  الرملية  الكثبان  وت�سكيات 
الذهبية،  الإمـــارات  �سحراء  تزين 
وال�سحراء  الـــبـــحـــر  اأن  لــــو  كـــمـــا 
ميثل  متناغم  ت�سكيل  يف  يتعانقان 

هوية الإمارات اجلغرافية.
بان�سيابيته  الـــتـــ�ـــســـمـــيـــم  هـــــــذا 
و�سا�سته وحركة حروفه املتدفقة 
املعطاء  الإمـــــــــــارات  لــ�ــســعــب  رمـــــز 
واملـــرتابـــط واملـــتـــاحـــم، وهـــو رمز 
والتنموي  الإنــــ�ــــســــاين  لـــلـــحـــراك 
املــتــوا�ــســل يف دولـــة الإمـــــارات كبلد 
ل يتوقف عن البناء والرتقاء، ول 
تقف يف طريقه العقبات، ول يعرف 

قامو�سه كلمة امل�ستحيل.

النخلة
اأما �سعار النخلة و�سعفتها املمدودة 
باخلري، فجزء من تاريخ الإمارات 
تعطي  التي  الطيبة  اأر�سها  وهوية 
با حدود.. ولطاملا ارتبطت النخلة 
وهي  وطبيعتها،  الإمـــــارات  ببيئة 
�ــســجــرة كـــان لــهــا مــكــانــة خــا�ــســة يف 
قلب ال�سيخ زايد وهي اأكرث �سجرة 

نومفور الإندوني�سية.
الإندوني�سية  نـــومـــفـــور  جــــزيــــرة 
الــ�ــســغــرية تــقــع �ــســمــن مـــا يعرف 
حول  البحرية  الأحــيــاء  علماء  بني 
الذي  املرجان"  "مثلث  ـــ  ب الــعــامل 
اإندوني�سيا وبابوا  تتقا�سمه كل من 
الغربية وي�سم اأكرث من 500 نوع 
الذي  احلـــي  املــرجــان  مــن  خمتلف 
البحرية،  احلـــيـــاة  اأ�ـــســـا�ـــس  يــ�ــســكــل 
مليارات  موطن  بــدورهــا  تعد  التي 
حميطات  يف  الــبــحــريــة  ــــاء  الأحــــي
الــعــامل.. حــوايل %75 من �سكان 
اجلزيرة الفقرية باملوارد يعتا�سون 
توؤمن  التي  البعلية  الــزراعــة  على 
لهم النذر الي�سري من احتياجاتهم 
الأ�سماك  �سيد  على  اأو  الأ�سا�سية، 
اأ�سجار  مــــن  تــتــخــذ  كـــانـــت  الـــتـــي 

املنجروف اأو القرم موطنا لها.

حم��م��ي��ة ���س��ت��وان واأم��ال��ت��اري 
النيبالية

الهوية  مــ�ــســروع  يعمل  نــيــبــال  ويف 
الإمارات  لدولة  املرئية  الإعامية 
على غر�س �سياج اأخ�سر موؤلف من 
مبحمية  يحيط  الأ�سجار  مايني 
اأنواعا  ت�سم  التي  النيبالية  �ستوان 
بالنقرا�س  ومــهــددة  نــادرة  حيوية 

تــ�ــســهــم يف حماية  عــاملــيــة  مبـــبـــادرة 
م�ستقبل الكوكب وتغر�س الأ�سجار 

ل�سيانة التنوع احليوي فيه.

الإمارات بخط عربي
بخط  "الإمارات  �ــســعــار  ويــجــ�ــســد 
عربي" ا�سم الإمارات الذي له وقع 
خا�س يف قلوب مواطنيها واملقيمني 
ياأتون  الذين  وزوراهــا  اأر�سها  على 
اإليها مــن كــل اأنــحــاء الــعــامل.. هذا 
عربيا  الافت  احل�سور  ذو  ال�سم، 
بــنــاء �سورتها  مـــن  جــــزء  ودولــــيــــا، 
الــعــامل، مبــا متثله من  املــرئــيــة يف 
ومنظومة  حـــ�ـــســـاريـــة  مـــقـــومـــات 
املتفردة.  هــويــتــهــا  تــعــكــ�ــس  قــيــمــيــة 
جماليات  الت�سميم  هــذا  ويج�سد 
اخلط العربي، الذي يعك�س اأ�سالة 

وعراقة، وحلما واأما.
ت�سميم  يف  املــ�ــســتــخــدم  اخلــــط  اإن 
خط  هو  عربي"  بخط  "الإمارات 
ان�سيابي مبتكر يعرب عن التوا�سل، 
والتاحم والوحدة.. وقد ا�ستوحى 
مــن خــط الــرقــعــة املــتــ�ــســل والـــذي 
ميــتــاز بــاتــ�ــســال حــروفــه بحيث مت 
يف  املــيــان  �سديد  ليكون  تــطــويــره 
اأ�سفل  يف  الـــفـــراغ  يــ�ــســتــخــدم  حـــني 
احلروف كحلقة و�سل بني الأحرف 

املـــوؤ�ـــســـ�ـــس، فرعى  الـــقـــائـــد  زرعـــهـــا 
مل  وباملقابل  بيده،  و�سقاه  الغر�س 
�سعبه  وعــلــى  عليه  الــغــر�ــس  يبخل 

ب�سخاء ثماره.
كل  الــ�ــســام يف  رمــز  هــي  و�سعفتها 
الأديان واملعتقدات و�سعفة الإمارات 
هــي رمــز الــ�ــســام والأمــــان والكرم 
والعطاء الامتناهي.. ومت ت�سميم 
الــ�ــســعــار بطريقة  هـــذا  الــنــخــلــة يف 
لون  الرملي  اللون  باعتماد  لفتة 
الأر�س وال�سحراء، �سمن ت�سميم 
يعك�س بيئة الإمــارات واإرثها.. ومت 
بالعربية  "الإمارات"  ا�ــســم  كتابة 
اأ�سفل  الأ�سود  باللون  والإجنليزية 

النخلة.
ظل  والنخلة  الــتــاريــخ  فجر  ومــنــذ 
الإمـــــارات، �سمدت يف  الإنــ�ــســان يف 
والعط�س  والأنـــــــواء  الـــريـــاح  وجـــه 
ممـــدودة،  �ــســاهــقــة،  قامتها  وظــلــت 
كعزمية القيادة الإماراتية و�سعبها، 
اأفرعها تعانق ال�سماء كطموح اأبناء 
يظلل  و�سعفها  وبناتها،  الإمــــارات 

الأر�س واأهلها.
تـــزال النخلة جـــزءا ل  الــيــوم، ل  و 
يتجزاأ من هوية الإمارات الثقافية 
اأننا  على  حيا  ودليا  واجلغرافية، 

معا ن�ستطيع اأن نحقق امل�ستحيل.

الهوية الإعالمية املرئية لدولة الإمارات من خمتلف اأنحاء العامل تاأكيد على بعدها الإن�ساين العاملي ت�سميم  على  الت�سويت  يف  للم�ساركة  املجال  •  اإتاحة 
العدد الإجمايل لالأ�سوات يف كل من اأندوني�سيا و نيبال للم�ساهمة يف ا�ستعادة التنوع البيولوجي احليوي والغابات والأحراج واأ�سجار املنجروف اأو القرم مقابل  �سجرة  ماليني   10 �ستغر�س  • احلملة 
والوليات املتحدة الأمريكية، وم�سر، وال�سعودية، واملغرب، واأ�سرتاليا، وكندا، واجلزائر، واململكة املتحدة  والهند،  الإمارات،  هي  ت�سويتا  الأكرث  الع�سر  • الدول 

راأ�س اخليمة تبهر العامل باحتفالت راأ�س ال�سنة اجلديدة وت�سجل اإجنازين جديدين يف غيني�س
•• راأ�س اخليمة-وام: 

النارية  الألعاب  بعرو�س  العامل  اأنظار  اخليمة  راأ�س  اأبهرت 
بح�سور   ،  2020 اجلــديــد  الــعــام  بــدايــة  مبنا�سبة  املذهلة 
مئات الآلف من الــزوار، مبا يف ذلك ال�سياح القادمني من 

كافة اأنحاء العامل.
دقيقة،   13 ملــــدة  الـــنـــاريـــة  الألــــعــــاب  عـــرو�ـــس  وا�ـــســـتـــمـــرت 
وا�ستقطبت اهتمام جموع امل�ساهدين من خال البث املبا�سر 
عرب الإنرتنت، واأهم �سبكات البث التلفزيوين حول العامل.

لل�سياحة  كعا�سمة  اخليمة  راأ�ـــس  مكانة  تر�سخ  خطوة  ويف 
اخلليجية لعام 2020، حققت الإمــارة اإجنازا تاريخيا مع 
ت�سجيلها رقمني قيا�سيني جديدين يف مو�سوعة "غيني�س" 
الطائرات من  عــدد من  اأكــرب  فئتي  القيا�سية عن  لــاأرقــام 
وقت  يف  الــنــاريــة  الألـــعـــاب  لإطــــاق  امل�ستخدمة  طــيــار  دون 
واحـــد واأطـــول �ــســال مــن الألــعــاب الــنــاريــة، بح�سور جلنة 
تدقيق وحتكيم متخ�س�سة من غيني�س. وبذلك، يرتفع عدد 
النارية يف  الألعاب  �سجلتها عرو�س  التي  القيا�سية  الأرقــام 
راأ�س اخليمة يف "غيني�س" اإىل خم�سة اأرقام قيا�سية جديدة 

خال ثاث �سنوات فقط.
 173 ا�ستخدام  بف�سل  الأول  القيا�سي  الرقم  ت�سجيل  ومت 
الألعاب  PyroDrones لإطاق  طائرة من دون طيار 
النارية يف وقت واحد، ل�ستقبال العامل اجلديد عرب ت�سكيل 
اأعقبه ظهور ثريا  2020 يف ال�سماء،  ب�سري ي�سكل الرقم 
اإبداعات  لحقا  لرت�سم  املتاألقة،  الأنــوار  منها  تتدىل  اأنيقة 
راأ�ــس اخليمة كما مت  اإمــارة  اأبــرز معامل  اإىل  تعبريية ترمز 
ا�ستخدام اأحدث اأجهزة الألعاب النارية والتقنيات الا�سلكية 
الألوان  الإمــارة و�سمائها بربيق مذهل من  �سواطئ  لإنــارة 

اأما الرقم القيا�سي الثاين فكان عن فئة  والأ�سكال املبهرة. 
اأطول �سال من الألعاب النارية بامتداد 378886 مرتا 
البالغ  ال�سابق  القيا�سي  الرقم  على  اخليمة  راأ�ــس  لتتفوق   ،
وتطلب  اليابان..  فوكوكا يف  وامل�سجل يف  351723 مرتا 
الفوز بالرقم القيا�سي األ يقل حجم الألعاب النارية عن 28 
�سم طول وبقطر ل يقل عن 3 �سنتمرتات، واأن تكون معلقة 
بامتداد 378886 مرتا لت�سمن عر�سا مذها للزوار يف 

ختام هذا احلدث ال�ستثنائي.

وبداأ الزوار بالتدفق اإىل املوقع الرئي�سي للحدث يف "جزيرة 
تطورها  الــتــي  وال�سيافة  ال�سكن  وجــهــات  اأبـــرز  املرجان"، 
راأ�س  يف  احلر  التملك  مل�ساريع  الرئي�س  املطور  "مرجان"، 
اإىل ح�سور  اإ�سافة  اخليمة، يف وقت مبكر من م�ساء ام�س، 
كــثــيــف يف مــنــطــقــة احلـــمـــرا.. و�ــســهــد احلــــدث الــعــديــد من 
الطعام،  ذلــك عــربــات  للعائات مبــا يف  املــوجــهــة  الأنــ�ــســطــة 
واإطــــــاق تـــذاكـــر خــا�ــســة بــعــرو�ــس مــو�ــســيــقــى الــــدي جيه، 
قبل  رائــعــة  اأوقــاتــا  و�سمان مت�سيتهم  الـــزوار  عــن  للرتفيه 

ا�ست�سافت  الأوىل،  وللمرة  الــنــاريــة.  الألــعــاب  عــرو�ــس  بــدء 
راأ�س  مبنا�سبة  اخلا�س  الغنائي  الع�ساء  حفل  اخليمة  راأ�ــس 
والفنان  كـــرم،  جنــوى  الفنانة  مب�ساركة  اجلــديــدة،  ال�سنة 
وليد ال�سامي. وقال متحدث با�سم اللجنة التنظيمية العليا 
لحتفالت راأ�س ال�سنة اجلديدة يف راأ�س اخليمة.. " جنحت 
اإىل  العامل  اأنظار  جذب  يف  اجلديدة  ال�سنة  راأ�ــس  احتفالت 
راأ�س اخليمة ودولة الإمــارات ، وا�ستقبلت مئات الآلف من 
الفعاليات الحتفالية ل�ستقبال  اأروع  الــزوار يف واحــدة من 

ال�سنة اجلديدة 2020. وميثل هذا احلدث جت�سيداً لروؤى 
قيادتنا الر�سيدة الرامية اإىل تر�سيخ مكانة الإمارة كاإحدى 
عرب  اجلديد،  بالعام  لاحتفال  املف�سلة  العاملية  الوجهات 
من  والإيجابية  وال�سامة  املحبة  قيم  ن�سر  على  الرتكيز 

الإمارات، اإىل العامل اأجمع.
النارية  الألعاب  ت�سجيل عرو�س  اإىل  بالإ�سافة  انه  واأو�سح 
لرقمني قيا�سيني جديدين يف "غيني�س" لاأرقام القيا�سية‘، 
فاإننا على ثقة باأن هذا احلدث الكبري ي�ساهم يف تاأكيد املكانة 
اإمــارة راأ�ــس اخليمة كوجهة مثالية  الرائدة التي تتمتع بها 
املنطقة، بف�سل ما  التجزئة والرتفيه يف  لل�سياحة وجتــارة 
توفره من فر�س ا�ستثنائية للم�ستثمرين جتعل منها خيارا 

منوذجيا للعمل وال�سكن والرتفيه.
واأعرب عن ال�سكر يف هذه املنا�سبة جلميع ال�سركاء وكل من 

�ساهم يف النجاح الباهر الذي حققته احتفالت هذا العام.
ال�سنة اجلــديــدة يف  راأ�ـــس  الكبري لحــتــفــالت  النجاح  وجــاء 
راأ�س اخليمة ثمرة التعاون الوثيق والبناء بني العديد من 
اجلهات، مبا يف ذلك �سركة "مرجان"، و�سرطة راأ�س اخليمة، 
واملكتب الإعامي حلكومة راأ�س اخليمة، وهيئة راأ�س اخليمة 
لتنمية ال�سياحة، وغرفة جتارة راأ�س اخليمة، وهيئة الأ�سغال 

العامة، و�سركة "احلمرا" وبلدية راأ�س اخليمة، وغريها.
وكــانــت عــرو�ــس الألــعــاب الــنــاريــة يف احــتــفــالت راأ�ـــس ال�سنة 
�سجلت رقمني قيا�سيني  راأ�ــس اخليمة  2019 يف  اجلديدة 
جديدين يف "غيني�س" لاأرقام القيا�سية عن فئتي "اأطول 
العامل" و"اأطول خط م�ستقيم  النارية يف  لاألعاب  �سل�سلة 
لــاألــعــاب الــنــاريــة يف العامل"، يف حــني دخــلــت عــرو�ــس عام 
يف  هوائية  نارية  األعاب  "اأكرب  فئة  "غيني�س" عن   2018

العامل".
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

اإحدى  املائية،  املجاز  واجهة  ر�سمت 
والعائلية  الــ�ــســيــاحــيــة  الـــوجـــهـــات 
الرتفيهية يف اإمارة ال�سارقة، لوحات 
فــنــيــة بــاهــرة زيــنــت �ــســمــاء الإمـــــارة، 
احتفاًل بقدوم العام امليادي اجلديد 
2020، حيث اأطلقت عر�ساً �سخماً 
مدى  على  ا�ستمر  النارية،  لاألعاب 

متوا�سلة. دقائق   10
الواجهة وممراتها  واكتظت �ساحات 
ــــاألف  والأمـــــاكـــــن الــقــريــبــة مــنــهــا ب
الواجهة من  الــزوار، الذين ق�سدوا 
حجز  لهم  ليت�سنى  بــاكــرة،  �ــســاعــات 
مــواقــعــهــم وال�ــســتــمــتــاع بــــالأجــــواء 
املائية،  املــجــاز  لــواجــهــة  الحتفالية 
حــيــث جــمــعــت زوارهــــــا مـــن خمتلف 
اجلن�سيات والأعمار، لي�سهدوا عر�س 
الألـــعـــاب الــنــاريــة الـــذي انــطــلــق من 
16 من�سة مت تثبيتها و�سط بحرية 
الـــواجـــهـــة جلميع  خـــالـــد. ووفــــــرت 
ا�ستملت  ممــيــزة  ت�سهيات  زوارهــــا 
امل�سبقة  احلــــجــــوزات  خـــدمـــة  عــلــى 
الإطالت  ذات  واملقاهي  للمطاعم 
ومواقع  خالد  بحرية  على  املبا�سرة 
والتي  الـــنـــاريـــة،  الألــــعــــاب  اإطــــــاق 
لحتفالت  طــعــام  قــوائــم  خ�س�ست 
من  مــزيــجــاً  تت�سمن  الــ�ــســنــة  راأ�ـــــس 
املـــاأكـــولت الــعــربــيــة والــعــاملــيــة التي 
اىل  اإ�ــســافــة  الأذواق  جميع  تر�سي 

توفري خدمة ركن ال�سيارات. 

•• اأبوظبي-وام:

اخــتــتــم مـــركـــز جـــامـــع الــ�ــســيــخ زايـــد 
الثامنة  الــــــدورة  فــعــالــيــات  الــكــبــري، 
ال�سغري  الثقايف  الدليل  من برنامج 
 22 من  الفرتة  خــال  اأقيمت  التي 
اإىل 31 دي�سمرب املا�سي وا�ستهدفت 
طاب وطالبات املدار�س ممن ترتاوح 

اأعمارهم بني 7 و11 عاماً.
وتنبثق فكرة برنامج الدليل الثقايف 
املركز  ا�ــســرتاتــيــجــيــة  مـــن  الــ�ــســغــري 
ال�سورة احل�سارية  الرامية لتقدمي 
الت�سامح،  يف  ر�سالتها  ونقل  للدولة، 
واإرثها  ثقافتها  ثـــراء  عــن  والك�سف 
اإ�سهامات  تخليد  جانب  اإىل  اخلالد، 
الوالد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد 
بــن �ــســلــطــان اآل نــهــيــان “ طــيــب اهلل 
اأر�ساها  التي  النبيلة  “ وقيمه  ثــراه 

دعائم ثابتة ملجتمع دولة الإمارات.

رئي�س  احلــــمــــادي،  اأمــيــنــة  واأ�ــــســــارت 
بالإنابة  الــثــقــافــيــة  اجلـــــولت  قــ�ــســم 
الثقايف  الـــدلـــيـــل  بـــرنـــامـــج  اأن  اإىل 
الثامنة  دورتــــه  يف  متــحــور  ال�سغري 
املتمثلة  املجتمعية،  امل�سوؤولية  حــول 
الوطن،  اأبـــنـــاء  مـــن  اإعــــــداد جــيــل  يف 
يحملون ر�سالته ويحققون تطلعاته 
ويــقــدمــون الــنــمــوذج املــ�ــســرف لبن 
الإمـــــــارات مبـــا جــبــل عــلــيــه مـــن قيم 
اأ�ــســيــلــة وانــفــتــاح حــ�ــســاري يــتــيــح له 
التوا�سل مع الثقافات الأخرى بلغة 
التم�سك  مــع  والعـــتـــدال،  الت�سامح 
وذلك  والــوطــنــيــة،  الدينية  بثوابته 
اإميــاًنــا مــن املــركــز بــالأجــيــال كرثوة 
م�سرية  يف  عــلــيــهــا  يــ�ــســتــنــد  وطــنــيــة 

تنميته ال�ساملة.
الربنامج  اأن  اإىل  احلــمــادي  ولفتت 
ت�سمن ور�سة عمل هدفت اإىل تعزيز 
لدى  املجتمعية  املــ�ــســوؤولــيــة  مــفــهــوم 

املـــ�ـــســـاركـــني، كــمــا عــمــد املـــركـــز على 
الثامنة  دورتـــه  يف  الــربنــامــج  تنظيم 
بالتعاون مع كلية الفنون اجلميلة يف 
جامعة زايد، بهدف ا�ستثمار مواهب 
وطاقات طالبات الكلية يف تخ�س�سات 
عدة كالت�سميم الداخلي والت�سميم 
اجلرافيكي لت�سميم وتقدمي الور�س 
الفنية، حيث تعد م�ساركة الطالبات 
مميزة  فر�سة  الــربنــامــج  تنظيم  يف 
وتطبيقها  تخ�س�ساتهن  ملــمــار�ــســة 
ــاأنــهــا �سقل  بـــ�ـــســـورة عــمــلــيــة مـــن �ــس
مــهــاراتــهــن وتــطــويــر اإمــكــانــاتــهــن يف 
بال�سورة  الفنية،  املــجــالت  خمتلف 

التي تخدم اأهداف الربنامج.
�سلط  الـــربنـــامـــج  اأن  اإىل  ونــــوهــــت 
الــ�ــســوء عــلــى جــمــالــيــات الــفــنــون يف 
جــامــع الــ�ــســيــخ زايــــد الــكــبــري، وذلك 
اأربـــع ور�ـــس عمل تناولت  مــن خــال 
عمارته  وتفا�سيل  اجلامع  جماليات 

البديعة التي متثل ج�سورا ت�سل بني 
الأوىل  الور�سة  وجــاءت  احلــ�ــســارات، 
ال�سوء  لتلقي  “التعاي�س”  بعنوان 
التي  احلــ�ــســاري  النــفــتــاح  قيم  على 
يحتفي بها جامع ال�سيخ زايد الكبري 
من خال اإعداد عمل فني با�ستخدام 
تقنية “الكولج” لإنتاج لوحات فنية 
مــن جماليات  مــ�ــســتــوحــاة  مــعــا�ــســرة 
الور�سة  اأن  واأو�ــــســــحــــت  اجلــــامــــع. 
حول  اأزهـــار  عنوان”  حملت  الثانية 
الت�سميم  بفكرة  لتحتفي  العامل” 
وامل�ستوحى  اجلــــامــــع  يف  الــــزهــــري 
والتعاي�س،  الــــوحــــدة  ر�ـــســـالـــة  مــــن 
حــيــث قـــام املـــتـــدربـــون بـــاإعـــداد عمل 
ومواد  فنية  تقنيات  با�ستخدام  فني 
طبيعية م�ستوحاة من اأزهار اجلامع، 
الور�سة  يف  املتدربون  تعرف  حني  يف 
الثالثة على تقنية الإ�ساءة القمرية 
يف اجلامع كاإحدى جماليات اجلامع 

بالتقومي  تــرتــبــط  الـــتـــي  الـــفـــريـــدة 
وقاموا  الــقــمــر  ومــــنــــازل  الـــهـــجـــري 
باإعداد جم�سمات جت�سد فكرة الإنارة 
القمر  اإ�ــســاءة  حتاكي  التي  القمرية 
يف منازله املختلفة خال ال�سهر، اأما 
يف الور�سة الرابعة فتعرف املتدربون 
على فن الف�سيف�ساء كواحدة من اأبرز 
بت�سميم  وقــامــوا  اجلــامــع  جماليات 
لوحات فنية تعتمد على هذه التقنية 
لر�سم اخلطوط العربية مثل الن�سخ 

والثلث والكويف.
على  الــتــدريــبــي  الــربنــامــج  وي�ستند 
التدريب،  عــنــا�ــســر  مـــن  مــنــظــومــة 
التدريبية  والأن�سطة  العمل  كور�س 
والتطبيق  الــذاتــي  التعلم  واأن�سطة 
العملي والزيارات امليدانية، التي تثري 
املعرفة،  يف  ورغبتهم  النا�سئة  �سغف 
اإطــــاع املتدربني  وذلـــك مــن خـــال 
عــلــى مـــواطـــن اجلـــمـــال والإبـــــــداع يف 

ت�ساميم العمارة الإ�سامية متمثلة 
يف مامح عمارة اجلامع وجمالياته، 
الت�ساميم  ان�سجام  مــدى  واكت�ساف 
مــن خمــتــلــف احلــ�ــســارات يف منوذج 
اإبداعي واحد، يف اإ�سارة اإىل التعاي�س 
لي�ستخل�س  الـــثـــقـــافـــات،  وتـــوا�ـــســـل 
وروؤية  احل�سارية  الر�سائل  النا�سئة 
ال�سرح  اإنــ�ــســاء  يف  املــوؤ�ــســ�ــس  الـــوالـــد 

الكبري.
الكبري،  زايــد  ال�سيخ  اأن جامع  يذكر 
التابع لوزارة �سوؤون الرئا�سة، يحظى 
بــرعــايــة ومــتــابــعــة مــن �ــســمــو ال�سيخ 
نائب  نــهــيــان  اآل  زايــــد  بـــن  مــنــ�ــســور 
�سوؤون  وزيــر  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س 
نواة  ليكون  املركز  وتاأ�س�س  الرئا�سة، 
لــلــحــركــة الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة التي 
انطاقا  اجلــــامــــع،  حــــول  تــتــمــحــور 
والوطنية  الــثــقــافــيــة  الــقــيــمــة  مـــن 
التي تعرب عن املفاهيم والقيم التي 

بن  زايـــد  ال�سيخ  لــه  املــغــفــور  ر�سخها 
ثراه  اهلل  “ طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
الوجدان  يف  املتجذرة  القيم  تلك   ،“

والوعي، والتي ت�سكل امتدادا للهوية 
الوطنية امل�ستلهمة من تعاليم ديننا 

احلنيف.

•• ال�صارقة-الفجر:

جامعة  مــديــر  النعيمي  جمــول  حميد  الــدكــتــور  الأ�ــســتــاذ  �ــســعــادة  ا�ستقبل 
ال�سارقة وفداً من جامعة �سيان ال�سينية ي�سم ال�سيد وانغ جينجي مدير 
جامعة �سيان للدرا�سات الدولية، يرافقه عدد من عمداء الكليات بجامعة 
�سيان.  وذلك بح�سور عدد من نواب مدير اجلامعة ومدير مركز التعليم 

امل�ستمر والتطوير املهني، ومدير مكتب التعاون الدويل باجلامعة. 
وقد رحب �سعادة مدير اجلامعة يف بداية اللقاء بالوفد الزائر، واأثنى على 
العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف  وبخا�سة  اجلامعتني،  بني  القائم  التعاون 
والتي مبوجبها  امل�سرتك  التعاون  اتفاقية  ال�سينني، وذلك �سمن  للطلبة 
ت�ستقبل جامعة ال�سارقة عدداً كبرياً من الطلبة ال�سينيني لدرا�سة اللغة 
العربية بها، كما ميكن جلامعة ال�سارقة اأن تر�سل بع�ساً من اأع�ساء هيئتها 
اأن جامعة  التدري�سية لتدري�س اللغة العربية باجلامعة ال�سينية. م�سيفاً 
ال�سارقة ترحب دائماً با�ستقبال الطلبة ال�سينني وتوفري كافة امكانياتها 

ومرافقها من اأجل دجمهم مع زمائهم من طلبة اجلامعة.
مع جامعة  ال�سارقة  بتعاون جامعة  وانغ جينجي،  ال�سيد  اأ�ساد  من جانبه 
وزارة  مــن  والتقدير  الرتحيب  لقي  اأنـــه  اأكـــد  الـــذي  الــتــعــاون  ذلــك  �سيان، 
التعليم العايل ال�سينية واأ�سبح منوذجاً يحتذى به بني خمتلف اجلامعات 
اإعداد جيل جديد من الطلبة ال�سينني يجيدون  ال�سينية، لأنه ُي�سهم يف 
اللغة العربية وميثلون حلقة التوا�سل بني الثقافتني العربية وال�سينية. 
موؤكداً على ترحيب جامعة �سيان ال�سينية بتوفري عدد من املنح الدرا�سية 

لطلبة جامعة ال�سارقة الراغبني يف درا�سة اللغة ال�سينية.
بني  الــتــعــاون  هــذا  تطوير  اإمكانية  مــدى  مناق�سة  اإىل  اللقاء  تطرق  كما 
اجلامعتني من خال ا�ستقبال جامعة ال�سارقة لعدداً من الطلبة ال�سينني 
ق�سم  م�ساقات  �سمن  العربية  اللغة  لــدرا�ــســة  �سيان  بجامعة  الــدرا�ــســني 
ملدة  وذلــك  والجتماعية،  الن�سانية  والعلوم  الآداب  بكلية  العربية  اللغة 
اأكادميي كامل وحتت�سب تلك الفرتة ك�سنة درا�سية مكملة لدرا�ستهم  عام 

اجلامعية.

جامع ال�سيخ زايد يختتم الدورة الثامنة من برنامج الدليل الثقايف ال�سغري

ا�ستقبال عدد كبري من الطلبة ال�سينيني لدرا�سة اللغة العربية باجلامعة

جامعة ال�سارقة تبحث تعزيز التعاون مع 
جامعة �سيان ال�سينية

•• الفجرية-الفجر:

اأحمد بن غامن الكعبي القائد العام ل�سرطة  تفقد اللواء حممد 
برنامج  �ــســمــن  اجلــنــائــيــة  واملــبــاحــث  الــتــحــريــات  اإدارة  الــفــجــرية 

التفتي�س ال�سنوي لاإدارات لعام 2019 م.
اطلع على  الع�سكرية كما  واملركبات  الآليات  بتفقد  بــداأت اجلولة 

الإمكانيات والأجهزة امل�ستخدمة فيها.

التقى  الإدارة  اأق�سام  على  بجولة  العام  القائد  �سعادة  قام  بعدها 
خالها بالعاملني وا�ستمع اإىل ماحظاتهم حول التغري اجلذري 
كافة اخلدمات  الذكي يف  التحول  ب�سرورة  ووجــه  الإجـــراءات  يف 

املقدمة للجمهور مبا ي�سهم يف رفع م�ستوى الر�سا العام.
ثم عقد اللواء الكعبي اجتماعا مع روؤ�ساء الأق�سام ومدراء الأفرع 
بح�سور املقدم �سعيد عبيد الكندي نائب مدير الإدارة مت خاله 
وفر�س  القوة  نقاط  واأهــم  الإ�سرتاتيجية  املــوؤ�ــســرات  ا�ستعرا�س 

التح�سني يف م�ستوى الأداء والإجراءات كما مت مناق�سة التو�سيات 
الأداء كما  �سعادته على م�ستوى  اأثنى  الزيارة  ال�سابقة. ويف ختام 
للك�سف  امل�ستخدمة  التقنيات  والإبــداع يف  الرتقاء  ب�سرورة  وجه 
عن اجلرمية وا�ستخدام تقنيات الذكاء ال�سطناعي وتطبيق كل 
ما هو جديد يف املجال الأمني . رافقه خال الزيارة العميد حميد 
حممد اليماحي مدير عام العمليات ال�سرطية، وعدد من مدراء 

الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام وال�سباط.

�سمن برنامج التفتي�ش ال�سنوي 2019

قائد عام �سرطة الفجرية يتفقد اإدارة 
التحريات واملباحث اجلنائية 

اأطلقت األعابًا نارية على مدى 10 دقائق متوا�سلة 
واجهة املجاز املائية تّزين �سماء ال�سارقة 

احتفاًل بالعام اجلديد 2020
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

نــظــم مــركــز �ــســرطــة املـــوانـــئ يف دبي 
جل�سة ع�سف ذهني، ملناق�سة مبادرات 
تطوير  يف  ت�سهم  اإبــداعــيــة  واأفـــكـــار 
خطط العمل مبا ين�سجم وتوجهات 
والتي  دبــي  ل�سرطة  العامة  القيادة 

تواكب بدورها توجهات احلكومة.
الذهني،  الــعــ�ــســف  جــلــ�ــســة  تــــراأ�ــــس 
العقيد عبيد بن ح�سيبة مدير مركز 
علي  املقدم  بح�سور  املــوانــئ،  �سرطة 
البحري  الإنقاذ  النقبي رئي�س ق�سم 
وعــــدد مــن الــ�ــســبــاط والأفــــــراد من 
عددا  تناولوا  حيث  املــركــز،  موظفي 
مــن املـــحـــاور املــتــعــلــقــة مبــهــام املركز 
العمل،  مــنــظــومــة  تــطــويــر  واآلــــيــــات 
با�سرتاتيجيات  اخلـــطـــط  وربــــــط 

القيادة العامة.

اأنهم  بـــن حــ�ــســيــبــة،  الــعــقــيــد  واأكــــــد 
اإك�سبو  عــام  جــديــدا،  عاما  ي�سهدون 
للخم�سني  ال�ستعداد  وعام   ،2020
نواكب  فاإننا  وعليه  الــقــادمــة،  عاما 
تــوجــهــات احلــكــومــة يف و�ــســع خطط 
امل�ستقبل  ت�ست�سرف  وا�سرتاتيجيات 

تطلعات  حتــــقــــيــــق  يف  ــــاهــــم  وتــــ�ــــس
دور  وتــعــزز  دبــي،  �سرطة  وطموحات 
البحرية  املــنــافــذ  تـــاأمـــني  يف  املـــركـــز 
املاحة  حـــركـــة  و�ــســبــط  ومـــراقـــبـــة 
البحرية، منوها اإىل اأنهم حري�سون 
على الدوام على عمل جل�سات ع�سف 

للوقوف  املوظفني،  �سامل مع  ذهني 
تواجههم  التي  التحديات  اأبــرز  على 
املنوطة بهم، وتذليل  املهام  تاأدية  يف 
وو�سع  املـــوظـــفـــني،  اأمــــــام  الــعــقــبــات 
الأهـــــداف  تــلــبــي  م�ستقبلية  خــطــط 

والتوجهات.

•• دبي-الفجر: 

كرم العميد جمال �سامل اجلاف 
للتحريات  العامة  الإدارة  مدير 
�سرطة  يف  اجلــنــائــيــة  واملـــبـــاحـــث 
اهلل  عــبــد  العقيد  بح�سور  دبـــي، 
اإدارة  مـــديـــر  الــ�ــســامــ�ــســي  �ــســعــيــد 
اللقطة، ال�سيدة مرمي علي عبد 
لأمانتها  وذلك  هينامي،  الوهاب 

وح�سن ت�سرفها.
وكـــانـــت الــ�ــســيــدة مـــرمي عــلــي قد 
عرثت على مبلغ مايل يف القرية 
العاملية، وقامت بت�سليمه للجهات 
الذي  الأمــــر  املخت�سة،  الأمــنــيــة 
�ساهم يف اإرجاع املال اإىل �ساحبه 

بعد التعرف عليه.
بالأخاق  العميد اجلــاف  ونــوه 
والأمانة التي تتمتع بها املذكورة، 

مـــعـــربـــاً عــــن �ـــســـكـــره وتـــقـــديـــره 
املبلغ  اإرجــــــــــاع  يف  ملـــ�ـــســـاهـــمـــتـــهـــا 
قامت  مــا  اأن  مو�سحاً  ل�ساحبه، 
به دليل وا�سح على ما تتمتع به 
من اأخاق عالية، موؤكدا اأن هذا 
التكرمي يعد �سيئاً ب�سيطاً مقابل 
وداعياً  بها،  حتلت  التي  الأمــانــة 
حذوها،  حلــــذو  املــجــتــمــع  اأفــــــراد 
لل�سدق  مــــثــــال  تـــعـــتـــرب  كـــونـــهـــا 

والأمانة. 
واأكــــد اأن هـــذا الــتــكــرمي يــاأتــي يف 
العامة  الـــقـــيـــادة  حـــر�ـــس  اإطــــــار 
تكرمي  على  الدائم  دبــي  ل�سرطة 
معها  واملـــتـــعـــاونـــني  املــ�ــســاهــمــني 
تـــقـــديـــراً لـــدورهـــم الإيـــجـــابـــي يف 

املجتمع. 
مرمي  ال�سيدة  تقدمت  وبــدورهــا 
هينامي  الــــــوهــــــاب  عـــبـــد  عـــلـــي 

•• دبي-وام:

نظم مركز حممد بن را�سد للثقافة 
ال�سوؤون  لــدائــرة  التابع  الإ�سامية 
بدبي  اخلــريي  والعمل  الإ�سامية 
املتميزين  الدار�سني  لتكرمي  حفا 
�ــســاركــوا يف خمــتــلــف دورات  الــذيــن 
العام  الـــدار�ـــســـني يف  ـــوؤون  �ـــس قــ�ــســم 
 150 من  اأكــرث  بح�سور   2019
من الدار�سني والدار�سات واأهاليهم 

واملعلمني املتعاونني واملوظفني.
املرزوقي  ح�سن  علي  احلفل  ح�سر 
ال�سوؤون  لــقــطــاع  الــتــنــفــيــذي  املــديــر 
الإ�ــســامــيــة بــالإنــابــة وهــنــد حممد 

لوتاه مديرة اإدارة املركز.
وقــالــت لــوتــاه اإن مــركــز حمــمــد بن 
را�سد للثقافة الإ�سامية يفتح اآفاقا 
متنوعة وعديدة اأمام جميع املقيمني 
امل�سلمني  وغــــــري  املـــ�ـــســـلـــمـــني  مـــــن 
الإ�سامية  بــالــثــقــافــة  لــتــعــريــفــهــم 
الــو�ــســطــيــة والــلــغــة الــعــربــيــة حيث 
اجلاليات  ح�سور  يف  تناف�سا  �سهد 

للتعرف  الدولة  اأر�ــس  على  املقيمة 
العربية  الإ�ــســامــيــة  الثقافة  على 
التي تقدم بكل تخ�س�سية واإتقان يف 
�سوء الو�سائل والأ�ساليب التعليمية 

احلديثة.
وقـــالـــت �ــســمــ�ــســة حمــمــد بـــن �سفيع 

اأن  الــدار�ــســني  �ــســوؤون  ق�سم  رئي�سة 
عـــدد الــدار�ــســني املــكــرمــني بــلــغ 80 
دار�سا ودار�سة من جن�سيات متعددة 
من بني اأكرث من األف من املنت�سبني 
ياأتي  حيث   2019 للعام  للمركز 
روح  تعزيز  بــاب  مــن  التكرمي  حفل 

الأف�سل  تـــقـــدمي  عـــلـــى  الــتــنــافــ�ــس 
وتثمينا جلهود جميع امل�ساهمني.

واأ�سارت اىل انه مت تكرمي املوظفني 
املتعاونني من قبل الإدارات الأخرى 
واإدارة  الإفـــتـــاء  كـــــاإدارة  الـــدائـــرة  يف 
واإدارة  الديني  والتوجيه  التثقيف 

الإ�سامي  الثقايف  ال�سيف  اأم  مركز 
الـــثـــقـــايف  املـــــزهـــــر  مــــركــــز  واإدارة 
ق�سم  مع  تعاونوا  الذين  الإ�سامي 
�سوؤون الدار�سني و�ساهموا يف اإجناح 
الـــــدورات واملــ�ــســابــقــة الــ�ــســنــويــة اإىل 

جانب تكرمي املعلمني املتعاونني.

•• اأبوظبي-وام:

نظم مركز زايد للدرا�سات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات يف مقره 
ال�سيخ  روؤيـــة  يف  اإعامية  ق�سايا  بعنوان  حما�سرة  الأول  اأمــ�ــس  بالبطني 
�سلطان بن زايد : الإعــام و الع�سر منوذجا حتدث فيها الإعامي خالد 
كانت  والتي  والع�سر  الإعــام  ملجلة  ال�سابق  التحرير  مدير  ققة  بن  عمر 

ت�سدر من مركز �سلطان بن زايد يف الفرتة من 2011 اإىل 2013.
للدرا�سات  التنفيذي  املدير  الرميثي  اهلل  عبد  على  �سعادة  املحا�سرة  �سهد 
املن�سوري مديرة مركز  تــراث الإمـــارات و�ستاذة فاطمة  نــادي  والإعــام يف 
زايد للدرا�سات والبحوث و �سعيد املناعي مدير اإدارة الأن�سطة يف نادي تراث 

الإمارات ونخبة من الإعاميني والباحثني واملثقفني.
وقالت فاطمة املن�سوري اإن ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل اآمن 
بالدور املهم لاإعام، و�سغلت ال�سلطة الرابعة جل اهتمامه وذلك لإميانه 

اإعاميا  اأجــل ذلك مركزا  الإعــام فد�سن من  يوؤديه  الــذي  الكبري  بالدور 
اأبــواب جمال�سه  املجات، وفتح �سدره قبل  العديد من  واأ�سدر  متخ�س�سا 

العامرة لاإعاميني وال�سحفيني.
والع�سر  الإعـــام  جملة  اإن�ساء  بــدايــات  حديثه  م�ستهل  يف  املحا�سر  تناول 
املرحوم  واأدوار  اآل نهيان  زايد  ال�سيخ �سلطان بن  املغفور له  بتوجيهات من 
حبيب ال�سايغ نائب مدير عام مركز �سلطان بن زايد وقتها رئي�س حترير 
املجلة بالعمل على �سدورها منوها اإىل اأن ا�سمها الذي اختاره لها املغفور 
له ال�سيخ �سلطان بن زايد جاء �ساما لي�سمح للمجلة بالتطرق اإىل خمتلف 

املجالت .
وتطرق اإىل الروؤية الإعامية للمغفور له ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان 
زاويــة حتت عنوان  “الإعام والع�سر” يف  التي ظهرت يف مقالته مبجلة 
“لنا كلمة”، وا�ستعر�س املقالت وما حملته من روؤى لل�سيخ �سلطان بن زايد 

والرتاثية. والثقافية  الإعامية  الق�سايا  خمتلف  اهلل” يف  “رحمه 

مركز حممد بن را�سد للثقافة الإ�سالمية 
يكرم 80 دار�سا ودار�سة من جن�سيات متعددة

ق�سايا اإعالمية يف روؤية ال�سيخ �سلطان بن زايد مو�سوع حما�سرة مبركز زايد للدرا�سات والبحوث

�سعيد بن طحنون يعزي بوفاة 
اإبراهيم بن �سمل املعمري يف العني

•• العني-وام:

العزاء  اآل نهيان واجب  �سعيد بن طحنون  الدكتور  ال�سيخ  قدم معاىل 
بوفاة املغفور له اإبراهيم بن �سمل املعمري وذلك خال زيارته خليمة 

العزاء يف منطقة ال�ساروج بالعني.
واأعــرب معاليه عن خال�س عزائه وموا�ساته لأخــوي الفقيد حممد و 
اأولده را�سد و عبداهلل و حمد و حممد و عبد املنعم ..  عبد العزيز و 
ي�سكنه  اأن  و  رحمته  بوا�سع  الفقيد  يتغمد  اأن  القدير  العلى  اهلل  داعيا 

ف�سيح جنانه واأن يلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان.

•• دبي-وام: 

�ــســهــد �ــســعــادة الـــلـــواء عــبــداهلل خليفة 
املــــــري الـــقـــائـــد الــــعــــام لــ�ــســرطــة دبي 
لطلبة  ال�ستوي  الربنامج  ختام  حفل 
الثانية والذي نظمه  املدار�س بدورته 
التابع  الطابي  دبــي  �سرطة  جمل�س 
“ بــــــالإدارة  الـــــدويل  ملركز” حــمــايــة 
العامة ملكافحة املخدرات بالتعاون مع 

وزارة الرتبية والتعليم.
حــ�ــســر احلـــفـــل الــــلــــواء خــبــري خليل 
القائد  املــنــ�ــســوري مــ�ــســاعــد  ابــراهــيــم 
العام ل�سوؤون البحث اجلنائي والعميد 
عيد حممد ثاين حارب مدير الإدارة 
والعقيد  املـــخـــدرات  ملــكــافــحــة  الــعــامــة 
عــبــداهلل ح�سن اخلــيــاط مــديــر مركز 
حــمــايــة الــــدويل اإىل جــانــب عـــدد من 
ومراكز  الـــعـــامـــة  الإدارات  مـــديـــري 
الطلبة،  اأمـــــــور  واأولـــــيـــــاء  الـــ�ـــســـرطـــة 
مــن خمتلف  وطــالــبــة  طــالــبــا  و350 

اجلن�سيات. و اأثنى املري على م�ستوى 
الع�سكري  الــعــر�ــس  خـــال  الـــطـــاب 
اأهمية  مــوؤكــدا  احلــفــل  ت�سمنه  الـــذي 
�سغل وقت فراغ الطلبة يف برامج تعود 
الإمكانيات  ت�سخري  و  بالنفع  عليهم 
الأهداف  لتحقيق  الب�سرية  املـــوارد  و 

ال�سركاء  اإىل  .. و وجه �سكره  املرجوة 
والذين  دبــي  �سرطة  مــع  واملــتــعــاونــني 

اأثمر تعاونهم جناح هذه الدورات.
و الــتــقــى املــــري عــلــى هــامــ�ــس احلفل 
عــــددا مــن الــطــاب .. و ا�ــســتــمــع اإىل 
اآرائهم ومقرتحاتهم موؤكدا اأن �سرطة 

الربنامج  تطوير  على  حري�سة  دبــي 
و  ليتنا�سب  القادمة  بدوراته  ال�ستوي 
واأفكارهم  وتطلعاتهم  الطاب  ميول 

وتوقعاتهم.
مــن جــهــتــه اأكــــد الــعــمــيــد عــيــد حممد 
ثاين حارب اأن روؤية �سرطة دبي لي�ست 

تعليمية  واإمنــــا  فح�سب  اأمــنــيــة  روؤيــــة 
اأيـــ�ـــســـا لفتا  وريـــا�ـــســـيـــة  ومـــعـــرفـــيـــة 
خ�س�ست  الــعــام  هـــذا  الـــــدورة  اأن  اإىل 
الطاب  لإقامة  منها  الأول  ال�سبوع 
الأوىل  للمرة  باملخيمات  والطالبات 
خال  لهم  الكاملة  الرعاية  توفري  و 

فرتة اإقامتهم باملخيمات.
و اأ�ساف اأن الربنامج اأ�سهم بدور كبري 
وتو�سيع  الــطــلــبــة  مـــهـــارات  تنمية  يف 
مداركهم و�سغل اأوقات فراغهم خال 
اإجازة الف�سل الدرا�سي الأول، وتعزيز 
كالولء  نفو�سهم  يف  الإيجابية  القيم 

وغر�س  الــــوطــــن  وحـــــب  والنــــتــــمــــاء 
املـــهـــارات الــقــيــاديــة ودجمــهــم يف بيئة 
بخدمات  وتعريفهم  ال�سرطي  العمل 
�سرطة دبي للجمهور، وقيمة ال�سعور 

بامل�سوؤولية.
من جانبه ذكر العقيد عبداهلل ح�سن 

اخلياط اأن الربنامج مت و�سعه بدقة 
عرب ت�سخري الإمكانيات كافة بالتعاون 
اأجل  من  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع 
املبيت  ت�سمنت  التي  الفعالية  اإجنــاح 
ما  وهــو  اأوىل  كتجربة  واحــد  ل�سبوع 
لقى ا�ستح�سان الطاب والطالبات .

قائد عام �سرطة دبي ي�سهد ختام الربنامج ال�ستوي لطلبة املدار�س

•• ال�صارقة -وام:

موؤ�س�سة  مــن  ممــيــزا  تكرميا  ال�سارقة  مــديــة  بلدية  نــالــت 
هيوبر للبحث والتطوير التكنولوجي الأملانية و�سركة مينا 
ال�ستدامة  م�سروع  املانيا لإجنازها  ومقرها  املحلية  ووتر 

مبعاجلة املياه خال الأزمات و الفي�سانات.
ت�سلم التكرمي املهند�س ح�سن التفاق م�ساعد املدير العام 
لقطاع الزراعة والبيئة واملهند�س عادل املازمي ع�سو فريق 

�سماي تيم وذلك نظري متيز البلدية يف اإجناز امل�سروع .
واأكد �سعادة ثابت �سامل الطريفي مدير عام بلدية مدينة 
ال�سارقة اأن البلدية حتر�س دائماً على البتكار يف اأ�ساليب 
بيئة  وتوفري  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  ي�سمن  مبا  العمل 
عمل حتفز موظفيها على الإبداع و هو ما ي�سهم يف تنفيذ 

م�ساريع نوعية يف خمتلف املجالت .

و اأو�سح املهند�س ح�سن التفاق اأن امل�سروع يعترب اإجنازاً اآخر 
من اإجنــازات فريق �سماي تيم و�سيتم تد�سينه والعمل به 
قريبا بعد اأن مت الإ�سراف عليه واإدراته من قبل املهند�سة 
وحدة  يعترب  املــ�ــســروع  اأن  اإىل  لفــتــا   .. الــقــريــدي  عــلــيــاء 
معاجلة حممولة باليد لت�سفية مياه الكوارث والفي�سانات 
ثاث  على  الت�سفية  بطريقة  تعمل  لاأمطار  امل�ساحبة 
الكبرية  والعوالق  ال�سوائب  اإزالـــة  ت�سمل  الأوىل  مراحل 
امل�ساحبة  والــكــوارث  الفي�سانات  مياه  خلو  من  التاأكد  و 
لاأمطار من اأي ج�سم كبري وحتتوي املرحلة الثانية على 
مر�سحات ذات م�سام �سغرية جدا لإزالة ال�سوائب ال�سغرية 
املعاجلة و هي  الثالثة فتعترب مبثابة قلب  املرحلة  اأمــا   ..
املــرحــلــة الــتــي حتــتــوي على تقنية املــر�ــســحــات اخلــزفــيــة و 
تعتمد على م�سام �سغرية احلجم لت�سفية املواد الع�سوية 

واجلراثيم مثل البكترييا من املياه.

•• ال�صارقة-وام:

دائرة  مــع  والــتــعــاون  التوا�سل  تعزيز  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  بحثت 
الطريان املدين بال�سارقة لتطوير اخلدمات واحلفاظ على اأمن و�سامة اأفراد 

املجتمع.
نائب مدير عام  بــوالــزود  اأحمد  الدكتور علي  العقيد  ذلــك خــال اجتماع  جــاء 
الطريان  دائـــرة  يف  العمليات  مــديــر  الــفــردان  علي  وخــالــد  املــركــزيــة  العمليات 
املدين بح�سور العقيد علي الكي احلمودي مدير اإدارة �سرطة املنطقة ال�سرقية 
الريامي  والعقيد حمد عبداهلل  العمليات  اإدارة  بن هده مدير  والعقيد جا�سم 

مدير اإدارة �سرطة املنطقة الو�سطى بالإنابة والعقيد الركن عمر الغزال نائب 
مدير اإدارة املهام اخلا�سة وعدد من ال�سباط املخت�سني ب�سرطة ال�سارقة.

القيادة  بني  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  اأوجــه  ا�ستعر�س  الجتماع  خال  ومت 
تطبيق  اآلية  مناق�سة  كما مت  املــدين  الطريان  ودائــرة  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة 
قرار جمل�س اإدارة الهيئة العامة للطريان واخلا�س مبمار�سة الريا�سات اجلوية 
الأمنية  وال�سوابط  عنها  تنتج  التي  ال�سالبة  وال�سلوكيات  واملخاطر  اخلفيفة 

املتوجب على الهواة اتباعها لدى ممار�ستهم ملثل هذه الريا�سات.
وتطرق الجتماع اإىل �سرورة التوعية بتلك ال�سوابط من خال و�سائل الإعام 

املختلفة اإىل جانب عدد من املوا�سيع الأخرى التي تهدف اإىل خدمة املجتمع.

تكرمي اأملاين لبلدية ال�سارقة لإجنازها م�سروعا مبجال معاجلة املياه

مركز �سرطة املوانئ يعقد جل�سة ع�سف ذهني للعام اجلديد
�سرطة دبي تكرم امراأة �سّلمت مبلغا 
ماليا عرثت عليه يف القرية العاملية

�سرطة ال�سارقة ودائرة الطريان يناق�سان ال�سلوكيات الناجتة عن ممار�سة الريا�سات اجلوية

موا�سالت دبي تنقل اأكرث من 2.1 مليون 
راكب يف ليلة راأ�س ال�سنة اجلديدة

•• دبي-وام: 

اأعلنت هيئة الطرق و املوا�سات يف دبي اأن عدد م�ستخدمي و�سائل النقل اجلماعي 
خال الحتفال براأ�س ال�سنة امليادية 2020 بلغ مليونني و126 األفا و417 

راكبا بزيادة بلغت 3.6 باملائة مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�سي.
 .. راكبا   411 و  اآلف   907 الأخ�سر  و  الأحــمــر  بخطيه  املــرتو  ا�ستخدم  فقد 
العامة  األفا و150 راكبا بينما بلغ عدد ركــاب احلافات   37 الــرتام  فيما نقل 
األفا و521 راكبا .. اأما مركبات الأجــرة فقد نقلت 689  يف هذه الليلة 440 
األفا و212 راكبا يف حني نقلت و�سائل النقل البحري مبختلف اأنواعها 52 األفا 

و123 راكبا.

القيادة  اإىل  اجلـــزيـــل  بــالــ�ــســكــر 
اأن  مــوؤكــدة  دبــي،  ل�سرطة  العامة 

هذا التكرمي يعترب مبثابة و�سام 
لها ت�سعه على �سدرها.

تاتيندا   / املـــــدعـــــو  فـــقـــد 
زميـــبـــابـــوى   ، جـــونـــيـــ�ـــســـى 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
 )025210FN( رقــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــســـال 

0525181470

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / حممد انا�سيد 
الهند     ، هـــــــــارون  حمـــمـــد 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
 )5716365N( رقــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــســـال 

 0563290448

فقدان جواز �سفر
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العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
ال�ســـــادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

يو�سف خان �سرين خان لل�سجاد
رخ�سة رقم:CN 1014325 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/ع�سائر 

CN 1053847:بفريل هيلز رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/مفرو�سات 

 CN 1021612:فتحي رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/اخلليج الزرق للمقاولت العامة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1141017 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/م�سوي ياعد بيات امل�سوي القبي�سي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ م�سوي ياعد بيات امل�سوي القبي�سي من 99% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بطي ياعد بيات امل�سوي القبي�سي

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/اخلليج الزرق للمقاولت العامة ذ.م.م  
BLUE GULF GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/اخلليج الزرق للمقاولت العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
BLUE GULF GENERAL CONTRACTING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/مطبعة ال�سفا ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1022806 
تعديل مدير/ ا�سافة حممود عبداحلميد احمد عبا�س

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/علي حممد علي عبداهلل الها�سمي من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ علي حممد علي عبداهلل الها�سمي من 51% اىل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداحلميد احمد ح�سني عبا�س
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 0.90*3.90 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/مطبعة ال�سفا ذ.م.م  

ASSAFA PRINTING PRESS LLC
اىل/مطبعة ال�سفا- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ASSAFA PRINTING PRESS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/خلفان حممد لاملنيوم والزجاج

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1180978 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد زاهد احلق �سودهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خلفان حممد را�سد حممد املن�سوري من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء/ خلفان حممد را�سد حممد املن�سوري من 100% اىل %0

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/خلفان حممد لاملنيوم والزجاج  

KHALFAN MOHAMED ALUMINUM & GLASS WORK SHOP

اىل/بلو �سي لعمال الملنيوم والزجاج
BLUE SEA ALUMINUM & GLASS WORK

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

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

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/بلو بريد للتجارة العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1262480 
تعديل ا�سم جتاري من/بلو بريد للتجارة العامة  
BLUE BIRD GENERAL TRADING

اىل/بلو لا�سباغ
BLUE FOR PAINTING

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال الطاء والدهانات للمباين )4330003(
تعديل ن�ساط/حذف جتارة عامة )4610001(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد )4610008(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/�سكوك للمقاولت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1175245 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممود �سامل ابراهيم حممد احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف امينه حممد عبداهلل حممد احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/ور�سة علي املرى 

CN لت�سليح ال�سيارات رخ�سة رقم:1033863 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة هادف علي حمد فطي�س املرى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي حمد عبداهلل فطي�س املري

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

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

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/حمم�سة بني تو 

CN قد تقدموا الينا بطلب كب رخ�سة رقم:2321940 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فهد م�سعل خمي�س حمود املهريي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف م�سعل خمي�س حمود املهريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/تاجننت للمقاولت 

CN العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:1924384 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
حممد احمد حممد عاء الدين من 49% اىل %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد حممد اني�س عبا�س %24

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

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

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/�ساهني للوكالت 

CN التجارية العاملية رخ�سة رقم:1037318 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فهد م�سعل خمي�س حمود املهريي %99

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف م�سعل خمي�س حمود املهريي

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

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

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/امريت�س �سيكيورتي 

CN �سريفي�س�س ذ.م.م رخ�سة رقم:1171436 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة فهد م�سعل خمي�س حمود املهريي %99

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف م�سعل خمي�س حمود املهريي

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

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

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/باب التنوير للزيوت ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1029104 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد احمد علي حممد النعيمي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ليا�س خان ازاد خان %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ليا�س خان ازاد خان

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عمر �سامل عمر �سالح الربيكي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان  القت�سادية خال 

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1158858 بال�سم التجاري الغزال اجلديد 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  احلريرية  للطباعة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/مطعم عبدال�ستار

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1022294 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد جهاد العامل حممد عبدال�ستار %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نا�سر �سعيد مهري �سعيد القبي�سي من وكيل خدمات اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ نا�سر �سعيد مهري �سعيد القبي�سي من 0% اىل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبدال�ستار عبدال�سبحان من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبدال�ستار عبدال�سبحان من 100% اىل %25

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*6.8 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم عبدال�ستار  
ABDUL SATTAR RESTAURANT

اىل/مطعم عبدال�ستار ذ.م.م
ABDUL SATTAR RESTAURANT LLC

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

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

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
ال�ســـــادة/الدانة  بان  التنمية القت�سادية  دائـــرة  تعلن 

CN 1537799:اوبتيكال رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/مركز يف 

CN 2434013:كري للعناية بال�سيارات رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/مطعم 

CN 1105141:عرو�س الرب رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12821 بتاريخ 2020/1/2 

اإع����������الن
العاملية  ال�ســـــادة/القمة  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN لا�ست�سارات القانونية رخ�سة رقم:2661115 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة يا�سر را�سد حممد �سعيد البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف اميان حممد عبداهلل �سعيد الزعابي

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

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



اخلميس    2   يناير   2020  م   -   العـدد  12821  
Thursday   2   January   2020  -  Issue No   12821

07

عربي ودويل

خمطط  عن  �سباح  و�سام  الدكتور  العراقي  ال�سيا�سي  املحلل  ك�سف 
قائد فيلق القد�س يف احلر�س الثوري الإيراين لإجها�س النتفا�سة 
ال�سعبية داخل العراق من خال توجيه �سربات للقواعد الأمريكي 
امللي�سيات  تلك  على  املتحدة  الوليات  ترد  ثم  العراق،  يف  املتواجدة 
فعلت  ماذا  انظروا  ويقول  ال�سعبية،  التظاهرات  النظر عن  ل�سرف 
لإ�سكات  وحمــاولــة  �سيطانية  بخطط  العام  الـــراأي  لتقليب  اأمريكا 

الأ�سوات الراف�سة للتواجد الإيراين داخل العراق.
واأر�سل البنتاغون الأمريكي 750 عن�سر من قوات املارينز اإىل بغداد 
لتاأمني مقر ال�سفارة الأمريكية يف املنطقة اخل�سراء بعد التظاهرات 
التي �سهدتها. وقال و�سام �سباح لـ24 اإن ال�سارع العراقي وعى هذه 
تقوده  الــذي  اخلبيث  املخطط  هــذا  وراء  ال�سري  عــدم  وقــرر  امل�ساألة 
اإيران ومن يقف اأمام ال�سفارة الأمريكية يف العا�سمة اخل�سراء هم 
امللي�سيات امل�سلحة التابعة لإيران. وت�ساءل املحلل ال�سيا�سي العراقي 
اأبواب املنطقة اخل�سراء ومل متنع  “ملاذا فتحت احلكومة العراقية 
العراقية  احلكومة  اأن  نتاأكد  الوقت  ذلك  يف  اأنه  موؤكداً  مرورهم”، 
احلكومة  واإن  خا�سة  وطــن،  حكومة  ولي�ست  ملي�سيات  حكومة  هي 
�سهداء حزب اهلل  اأيــام على  ملدة ثاث  العام  تعلن احلــداد  العراقية 
ومل تعلن على �سعب العراق، ممن ا�ست�سهدوا يف الأماكن املتعددة يف 

املتظاهرات املا�سية، ح�سب قوله.

قالت اإذاعة “اإر.اإف.اإي” الفرن�سية، اإن القيادي باجلماعة الليبية املقاتلة 
املقيم يف تركيا عبداحلكيم بلحاج، هو و�سيط الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اأردوغان، لنقل املرتزقة ال�سوريني اإىل ليبيا. واأكدت الإذاعة الفرن�سية، اأن 
تركيا نقلت املرتزقة ال�سوريني عرب اخلطوط اجلوية التي ميتلكها بلحاج 
)Ajniha(، لفتة اإىل اأن اأنقرة تهدف اإىل اإثارة الفو�سى يف ليبيا متهيداً 
لغزوها، موؤكدة اأنه اأنه مت ر�سد حتركات مكثفة ملقاتلني قادمني من تركيا 
اأحد  اأن  مو�سحة  م�سجلة،  م�سلحة  غــري  رحــات  يف  معيتيقة  مطار  عــرب 
امل�سلحني ظهر يف اأحد مقاطع الفيديو بلهجة �سورية، قائًا: “لقد جئنا 
اإىل اجلي�س  اإ�سارة  يف  ليبيا، نحن اجلي�س احلر”،  الإ�سام يف  للدفاع عن 
الأول  اأمــ�ــس  الإخــبــاريــة  اإفريقيا”  “بوابة  نقلته  ملــا  وفــقــاً  الــ�ــســوري احلــر، 
والأحد،  اجلمعة  بني  ما  اأنــه  “اإىل  الفرن�سية،  الإذاعـــة  واأ�ــســارت  الثاثاء. 
هبطت 4 طائرات يف مطار معيتيقة، واأنزلت مقاتلني �سوريني من الألوية 
املوالية لأنقرة«. وتابعت، “بينما تزداد التقارير عن وجود مرتزقة �سوريني 
اأر�سلتهم تركيا اإىل ليبيا، ظهرت مقاطع فيديو، توثق وجود تلك امليلي�سيا 
ال�سراج،  فايز  بقيادة  الليبية  الوفاق  حكومة  قــوات  اأن  حيث  طرابل�س،  يف 
الليبي«. وقــالــت م�سادر  اأمـــام قــوات اجلي�س  اإحـــراز تقدم  اأزمـــة يف  تــواجــه 
 Afriqiyah الليبية  اجلــويــة  اخلــطــوط  “�سركة  اإن  “اإر.اإف.اإي”،  لـــ 
الإرهـــابـــي  ميــلــكــهــا  الــتــي   ،Ajniha الـــطـــريان  و�ــســركــة   Airlines
اإىل طرابل�س”،  املقاتلني من تركيا  عبداحلكيم بلحاج، قامتا بنقل هوؤلء 

بهدف م�ساعدة املجموعات امل�سلحة املوالية حلكومة الوفاق«. 

 392 لنحو  املتوقع  باملياد  الأربعاء  اأم�س   املتحدة  الأمم  احتفلت 
األف طفل يف جميع اأنحاء العامل يف اليوم الأول من العام اجلديد، 
اجلدد  املــوالــيــد  عـــدد  جتـــاه  نف�سه  الــوقــت  يف  النــتــبــاه  لفتت  لكنها 
الذين ميوتون قبل �سن اخلام�سة رغم ما حتقق من تقدم يف اإنقاذ 

الأطفال.
اأنه  بيان  “ يف  “ يوني�سف  للطفولة  املتحدة  الأمم  وذكــرت منظمة 
الــعــامل دون �سن  الــذيــن ميــوتــون يف  الأطــفــال  بينما انخف�س عــدد 
املا�سية  الثاثة  العقود  خال  الن�سف  من  اأكــرث  مبقدار  اخلام�سة 

فاإن هناك بطئا يف التقدم حيال حديثي الولدة .
واأو�سحت اأنه يف عام 2018 بلغ عدد حديثي الولدة الذين توفوا 
يف �سهرهم الأول 2.5 مليون �سخ�س، مبا يف ذلك ثلثهم يف يومهم 

الأول من حياتهم ومات معظمهم لأ�سباب ميكن الوقاية منها.
ولفتت “ يوني�سف “ اإىل اأن الأطفال الذين ميوتون يف ال�سهر الأول 
مثلوا %47 من جميع الوفيات بني الأطفال دون �سن اخلام�سة يف 
عام 2018 مقارنة بـ %40 يف عام 1990 بح�سب وكالة الأنباء 

الأملانية.

عوا�صم

بغداد

باري�س

وا�شنطن

الوليات املتحدة تدعو ال�سني لالإفراج عن ق�س  
 •• وا�صنطن-اأ ف ب

دعـــت الـــوليـــات املــتــحــدة الــ�ــســني اإىل الإفـــــراج عــن وانـــغ يـــي، قــ�ــس كني�سة 
بروت�ستانية غري ر�سمية حكم عليه بال�سجن ت�سع �سنوات بتهمة “التحري�س 
على  بومبيو  مايك  اخلارجية  وزيــر  وكتب  هــدامــة«.  باأن�سطة  القيام  على 
تويرت “اأ�سعر بالقلق من اأن الق�س وانغ يي راعي كني�سة ايريل رين )مطر 
اخلريف( يف �سنغدو، حوكم �سرا وُحكم عليه بال�سجن ت�سع �سنوات بتهمة 
ملفقة«. واأ�ساف “يتعني على بكني الإفراج عنه وو�سع حد لقمعها املتزايد 

للم�سيحيني وجميع اأفراد املجموعات الدينية الأخرى«.
وانغ  اعتقال  اورتيغو�س  با�سم وزارة اخلارجية مورغان  املتحدثة  وو�سفت 
واأفراد  ال�سينيني  امل�سيحيني  لقمع  بكني  تكثيف  على  اآخــر  “مثال  بــاأنــه 
الفوري وغري  “الفراج  اإىل  اورتيغو�س  ودعــت  اأخــرى«.  دينية  جمموعات 
امل�سروط عنه«. وقالت “نوا�سل دعوة بكني اإىل الوفاء بالتزاماتها الدولية 
فيهم  مبن  الأفــراد  جلميع  الدينية  احلرية  بتعزيز  الد�ستور  يف  ووعودها 
اأفراد الأقليات العرقية والدينية والذين ميار�سون العبادة خارج املوؤ�س�سات 
الر�سمية التي تقرها الدولة«. وحكم على وانغ الثنني بتهمة “التحري�س 
�سيا�سيني  ملعار�سني  عادة  توجه  تهمة  وهي  باأن�سطة هدامة”  القيام  على 
بغية ا�سكات النتقادات للحكومة واحلزب ال�سيوعي. ودين كذلك بـ”القيام 
�سنغدو بجنوب غرب  اأعلنت حمكمة يف  وفق ما  �سرية”،  باأن�سطة جتارية 
مداهمة  خــال   2018 الأول-ديــ�ــســمــرب  كــانــون  يف  توقيفه  ومت  ال�سني. 
لل�سلطات. ووفق منظمة هيومن رايت�س ووت�س للدفاع عن حقوق الإن�سان، 
اأتباع الكني�سة يف الوقت نف�سه الذي احتجز فيه  اأكرث من مئة من  اأوقــف 
العفو  منظمة  وبح�سب  �سخ�س.   500 مــن  اأكـــرث  رعيته  وت�سم  الق�س. 
الدولية، فاإن هذه الرعية هي اإحدى اأكرب الكنائ�س ال�سرية يف ال�سني التي 

يجتمع اأتباعها يف بيوت بع�سهم.

خماوف من ت�سرع بوري�ش جون�سون

الربيك�سيت: اأخرًيا، القطيعة �سارية املفعول عام 2020...!
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فريق وزاري اإ�سرائيلي يبحث �سم الأغوار الأحد املقبل
•• القد�س املحتلة-وكاالت

الذي  امل�سرتك،  الإ�سرائيلي  الـــوزاري  الفريق  يجتمع 
�سيبحث ويدر�س �سم وتطبيق ال�سيادة الإ�سرائيلية على 

مناطق غور الأردن، يوم الأحد املقبل.
اتخذ  الــقــرار  فــاإن  اأحــرونــوت،  يديعوت  وبح�سب موقع 
اللحظات  للفريق يف  لقاء  كان مت جتميد عقد  اأن  بعد 

الأخرية من موعده الأ�سبوع املا�سي.
وكانت القناة العربية ال�سابعة ذكرت يوم الأحد املا�سي 
اأن اللجنة �ستلتئم خال اأ�سبوع ون�سف لإعداد اخلطة 
بنيامني  وعــد  مع  متا�سًيا  الأردن  وادي  ل�سم  الــازمــة 
النتخابات  ع�سية  الإ�سرائيلي  الــوزراء  رئي�س  نتنياهو 

الأخرية.
وقال م�سدر حينها للقناة اإن نتنياهو اأو�سح اأنه �سيعزز 

ال�سيادة  تــطــبــيــق  خـــطـــة  قـــــوة  بـــكـــل 
و�سيوا�سل القيام بذلك.

اأحرونوت  يــديــعــوت  �سحيفة  وكــانــت 
اأنــــه مت يف  ذكــــرت �ــســبــاح ذاك الـــيـــوم 
الـــلـــحـــظـــات الأخــــــــرية جتــمــيــد عقد 
اجتماع اللجنة الوزارية منًعا لتخاذ 
اإ�ــســرائــيــل يف حالة  ت�سع  قـــرارات  اأي 
العامة  املـــدعـــيـــة  مـــع  اأكـــــرب  تـــ�ـــســـادم 

ملحكمة اجلنايات الدولية.
للم�ستوطنني  تعهد  نتنياهو  وكـــان 
املا�سي  يــوم اخلمي�س  الأردن  غــور  يف 
على  بالعمل  للمنطقة  زيارته  خال 
تــطــبــيــق الـــ�ـــســـيـــادة مــــن خـــــال دعم 

اأمريكي كبري.
قــــــال مــــديــــر عــــــام دائــــــــرة الأوقــــــــاف 
الأق�سى  امل�سجد  و�سوؤون  الإ�سامية 
اإن  اخلــطــيــب،  عـــزام  ال�سيخ  املـــبـــارك، 
املقتحمني  اليهود  املتطرفني  اأعـــداد 
لــلــمــ�ــســجــد الأقـــ�ـــســـى املـــبـــارك خال 
 29610 بلغت   2019 الــعــام  هــذا 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

عام  �سيوّقع  والتقلبات،  املماطلة  �سنوات من  اأربــع  بعد     
الحتاد  مــن  املتحدة  اململكة  خــروج  على  ر�سمياً   2020
الأوروبــي. قوي بانت�ساره يف النتخابات الت�سريعية التي 
جرت يف 12 دي�سمرب، قام رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون، 
بعد ثمانية اأيام، بالت�سديق على م�سروع القانون الذي مت 
التفاو�س عليه مع الحتاد الأوروبي. واإذا مّرت خطة 10 
داونينغ �سرتيت دون عقبات، ف�سي�سبح الربيك�سيت �ساري 
املفعول يف 31 يناير. ومع ذلك، ففي 1 فرباير، لن يتغري 

اأي �سيء تقريًبا.
   �ستكون اململكة املتحدة دائًما ع�سًوا يف ال�سوق املوحدة، 
ال�سفر  على  قــادريــن  الربيطانيون  املــواطــنــون  و�سيكون 
املواطنون  الأوروبــي بحرية، و�سيفعل  والعمل يف الحتــاد 
الوحيد:  القيد  بريطانيا.  يف  ال�سيء  نف�س  الأوروبــيــون 
لن يكون للندن راأي يف القرارات ال�سيا�سية التي يتخذها 

�سركاوؤها ال�سابقون يف امل�ستقبل.

نهاية املفاو�سات يف هذا التاريخ
ملفاو�سات  مــرادفــة  انتقالية،  فــرتة  ذلــك  بعد  �ستفتح     

تبدو  املا�سية  الثاث  ال�سنوات  جتعل  قد  والتي  جديدة، 
اأوًل  الــطــرفــني  عــلــى  �سيتعني  وممــتــعــة.  مــرحــة  فــ�ــســحــة 
الــدخــول يف  اأهــدافــهــمــا، حتى نهاية فــربايــر، قبل  عر�س 
اجلزء ال�سعب من املحادثات حيث �ستتم مناق�سة ع�سرات 
النقاط، بدًء من حقوق ال�سيد اإىل المن، مرورا بالربامج 
الثقافية اأو التعليم. و�سيكون م�ستقبل العاقات التجارية 
بني الطرفني دون �سك الأكرث �سعوبة. عادة ما ي�ستغرق 

الأمر �سنوات للو�سول اإىل مثل هذا التفاق.
   ال ان جون�سون يتعّجل الفرح. تن�س الوثيقة التي مت 
الت�سويت عليه يف 20 دي�سمرب، على اأن الربيك�سيت يجب 
قالت  واجلــمــعــة،   .2020 دي�سمرب   31 قبل  يــحــدث  اأن 
للمفو�سية  اجلــديــدة  الرئي�سة  لــني،  ديــر  فــون  اأور�ــســول 
بوجو:  ت�سرع  ب�ساأن  القلق”  غــايــة  “يف  اإنــهــا  الأوروبـــيـــة، 
هذه  كــل  كــانــت  اإذا  مــا  بــجــديــة  اأنف�سنا  نــ�ــســاأل  اأن  “يجب 

املفاو�سات ممكنة يف مثل هذا الوقت الق�سري«.
طلب  للربيطانيني  ميكن   ،2020 يونيو   30 حتى     
يكون  لــن  الــتــاريــخ،  هــذا  وبعد  �سنتني.  اأو  ب�سنة  التاأجيل 
هــنــاك تــراجــع ممــكــن... تــاركــني عــلــى الــطــاولــة اإمكانية 

خروج كارثي دون اتفاق.
عن لوجورنال دي دميان�ش

خماطر هذه الت�سرفات يف �سعيها واإ�سرارها على اإثارة 
م�ساعر مايني امل�سلمني حول العامل.

اإ�سرار دائرة الأوقاف الإ�سامية  و�سدد اخلطيب على 
عــلــى مــواجــهــة كـــافـــة الإجـــــــــراءات والنـــتـــهـــاكـــات �سد 
الـمقد�س  بيت  اأبناء  داعياً  الـمبارك،  الأق�سى  الـم�سجد 
جمابهة  يف  ال�سفوف  ور�ــّس  الوحدة  اإىل  �سعبنا  واأبناء 
بكل  املــبــارك  الأق�سى  بامل�سجد  املحدقة  الأطــمــاع  كافة 
مرافقه ومن �سمنها باب الرحمة الذي هو جزء اأ�سيل 
العام  عنوان  كان  والــذي  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  من 

بال�سرب والرباط.
ال�سابعة،  الــعــربيــة  الــقــنــاة  كــ�ــســفــت  اأخـــــرى،  مـــن جــهــة 
التابع  القد�س  مدينة  جمل�س  ي�سمى  مــا  اأن  الأربــعــاء، 
اإن�ساء  على  وافــق  الحتال،  ل�سيطرة  التابعة  للبلدية 
جممع مدار�س تعليمية تابعة لوزارة الرتبية والتعليم 

الحتال  �سرطة  من  الآلف  حماية  حتت  متطرفني، 
الــتــي اخرتقت  املــخــابــرات  وقــواتــهــا اخلــا�ــســة وعنا�سر 
الو�سع التاريخي والقانوين الذي كان قائما للم�سجد.

املوؤ�سرات  كــافــة  اأن  �سحفي،  بــيــان  يف  اخلــطــيــب  واأكــــد 
واملعطيات تدل على ت�ساعد يف وترية النتهاكات بحق 
العام  هذا  املبارك ويف حميطه خال  الأق�سى  امل�سجد 
امل�سبوقة،  غري  الــتــجــاوزات  من  متوا�سلة  �سل�سلة  عرب 
والقانوين  الــتــاريــخــي  بالو�سع  م�سا�ساً  ت�سكل  والــتــي 
اإ�سامي  كم�سجد  املــبــارك  الأق�سى  امل�سجد  يف  القائم 
امللك  ورعاية  ووليــة  و�ساية  حتت  وحدهم  للم�سلمني 

عبد اهلل الثاين.
وحــــذر مــن �ــســعــي �ــســلــطــات الحـــتـــال تــكــريــ�ــس ق�سية 
ال�سيا�سية  املكا�سب  لتحقيق  كمن�سة  الأق�سى  امل�سجد 
والدعايات النتخابية لأفراد وجمموعات عابثة ل تعي 

الإ�سرائيلية، �سرق القد�س.
خميم  يف  املخطط  تنفيذ  �سيتم  فاإنه  القناة،  وبح�سب 
�ستكون  املــدار�ــس  هــذه  اأن  مبينًة  عناتا،  وحــي  �سعفاط 
بديًا عن مدار�س الأونروا. وفق املخطط املعد لذلك.

و�سيتم  �سيكل،  مليون   7.1 اإىل  امل�سروع  تكلفة  وت�سل 
الأخ�سر  اخلــط  خــارج  الواقعة  املنطقة  يف  املجمع  بناء 

ولكن داخل القد�س. وفًقا للقناة.
مو�سيه  البلدية  لرئي�س  ال�سكر  املجل�س  اأع�ساء  وقــدم 
تاأثري  من  للحد  الهادفة  اخلطة  لهذه  للرتويج  ليون 

وعمل الأونروا يف �سرق القد�س.
الــــذي قــدمــه عــ�ــســو الكني�ست  ويـــهـــدف هـــذا مــ�ــســروع 
احلـــايل ورئــيــ�ــس الــبــلــديــة �ــســابــًقــا نــري بــركــات، ملــنــع اأي 
اإنهاء  بهدف  اإ�سرائيلية  خطة  �سمن  لــاأونــروا،  وجــود 
“اإدامة ق�سية الاجئني  اأنها تعمل على  دورها بحجة 

الفل�سطينيني«.
باأن  فل�سطينية  م�سادر  واأفــادت  هذا 
قـــــوات الحـــتـــال ا�ــســتــولــت عــلــى 5 
يف  با�ستيكي  مــيــاه  وخـــط  مــ�ــســاكــن 

منطقة املنطار من بادية القد�س.
العت�سام  بـــا�ـــســـم  املـــتـــحـــدث  وقــــــال 
يف املــنــطــار يــونــ�ــس جــعــفــر،اإن جي�س 
املنطار  مــنــطــقــة  داهـــــم  الحــــتــــال، 
تعود  مــ�ــســاكــن   5 عـــلـــى  وا�ـــســـتـــوىل 
عـــمـــر عبد  لـــلـــمـــواطـــنـــني، حمـــمـــد 
القادر  عــبــد  خــلــيــل  وزكـــــي  الــــقــــادر، 
جعفر، ووالده خليل، وحممد ماهر 
ال�سرخي، وهاين �ساكر ال�سرخي، كما 
ا�ستولت قوات اجلي�س على خط مياه 

با�ستيكي يف املنطقة.
واأ�ــســاف، اأن قــوات الحــتــال هددت 
اأرا�سي  يف  اآخــــر  مــيــاه  خــط  ب�سحب 
بــريــة الــ�ــســواحــرة الــتــي متــتــد حتى 
ويبلغ  امليت  البحر  يف  املالح  منطقة 

طوله 7 كيلو مرت.

فالتيار  الأ�ــســوات  باملئة من   9 4 فا�سل  بـ  ال�ستطاع 
باملئة   7 فا�سل   4 بـ  اخلام�سة  املرتبة  يف  الدميقراطي 
من ال�سوات ثم حزب حتيا تون�س بن�سبة 3 باملئة من 

الأ�سوات.
الروؤ�ساء الثاثة احتل  اأداء    وحول ن�سبة الر�ساء عن 
بن�سبة  الأوىل  املرتبة  �سعيد  قي�س  التون�سي  الرئي�س 
ت�سريف  حكومة  رئي�س  يليه  الأ�ــســوات  من  باملئة   56
الربملان  فرئي�س  باملئة   28 بـ  ال�ساهد  يو�سف  الأعمال 

را�سد الغنو�سي بن�سبة 17 باملئة.

•• الفجر -تون�س

   اأظــهــر ا�ــســتــطــاع لـــلـــراأي اأجـــرتـــه مــوؤ�ــســ�ــســة “اأمرود 
احلزب  تــ�ــســّدر  نــتــائــجــه  عـــن  ــنــت  واأعــل كون�سيلتينغ” 
الــد�ــســتــوري احلـــر نــوايــا الــتــ�ــســويــت يف �ــســورة تنظيم 
 8 فا�سل   7 بن�سبة  لأوانها،  �سابقة  ت�سريعية  انتخابات 
باملئة من الأ�سوات يليه حزب قلب تون�س بـ 7 فا�سل 5 
 9 6 فا�سل  بـ  باملئة فحركة النه�سة يف املرتبة الثالثة 
باملئة.   وحل ائتاف الكرامة يف املرتبة الرابعة يف هذا 

�سرب اآراء: الد�ستوري
 احلّر الأول والنه�سة الثالثة

اإطالق الغاز املدمع على متظاهرين يف العا�سمة العراقية

�سفارات تفكر بنقل اأن�سطتها من بغداد اإىل كرد�ستان
•• عوا�صم-وكاالت

نيوز”  “ال�سومرية  مــوقــع  نــقــل 
اأم�س الأربعاء، عن م�سدر م�سوؤول 
تفكر  ال�سفارات  بع�س  اإن  القول، 
بــنــقــل اأنــ�ــســطــتــهــا مــن بــغــداد اإىل 

اأربيل باإقليم كرد�ستان.
وقال امل�سدر، اإن “بع�س ال�سفارات 
اأربيل  اأن�سطتها اإىل  تفكر يف نقل 
اأن  اعتبار  بــغــداد، على  مــن  بـــدًل 
اآمنة  تعد  مل  اخل�سراء  املنطقة 
وميــكــن اإعـــــادة اقــتــحــامــهــا يف اأي 
مبيناً اأن “هناك خماوف  وقت”، 
املتحدة على  الوليات  اإقــدام  من 

خطوات ت�سعيدية اأكرب«.
واأ�ساف، اأن “هناك معلومات عن 
خيارات  عدة  تبحث  وا�سنطن  اأن 

للرد على ا�ستهداف �سفارتها«.
عراقي،  ع�سكري  م�سدر  وك�سف 
اأن “عدة قواعد ت�ست�سيف قوات 
تاأهب  حـــالـــة  دخـــلـــت  اأمـــريـــكـــيـــة 
الأحداث  بعد  لعتداءات  حت�سباً 
التي �سهدتها ال�سفارة الأمريكية 

اأم�س”..
التاجي  “قواعد  اأن  مــو�ــســحــاً   

مع  خـــيـــمـــة   50 نـــحـــو  بـــنـــ�ـــســـب 
ـــة  اإمـــــــــــــــــــدادات �ــــســــحــــيــــة خـــا�ـــس

بالتخييم.
واأثـــــــــــــارت الــــ�ــــســــربــــات اجلــــويــــة 
الأمريكية ليل الأحد على قواعد 
وهو  اهلل  حــــزب  لــكــتــائــب  تــابــعــة 
احل�سد  من  م�سلح  �سيعي  ف�سيل 
ا�ستياًء  لإيــــران  املــــوايل  ال�سعبي 
الــعــراق، بلــغ ذروتــه مبهاجمة  يف 
موؤيدين  مـــن  الــعــراقــيــني  اآلف 
لإيران  موالية  م�سلحة  لف�سائل 
يف  الأمــريكــيــة  ال�سفارة  الثاثاء 

بغداد.
القوات  اأعـــادت  الأربــعــاء،  و�سباح 
العراقية اإغاق املنطقة اخل�سراء 
ال�سفارة  تــوجــد  حــيــث  بــغــداد،  يف 
عراقية  ومــوؤ�ــســ�ــســات  الأمــريكــيــة 
املتظاهرون  متكن  بعدما  هامة، 

الثاثاء من دخولها.

الأ�سد  وعــني  واحلبانية  واملــطــار 
املو�سل  يف  الرئا�سية  والــقــ�ــســور 
الب�سرة  يف  الــربجــ�ــســيــة  ومــوقــع 
الدين  �ـــســـاح  يف  بــلــد  وقــــاعــــدة 
والر�ستمية جنوب بغداد يف حالة 

تاأهب«.
“القوات  اأن  اإىل  املــ�ــســدر  ولــفــت 
املوجودة يف تلك القواعد بالغالب 
ل متــتــلــك و�ــســائــل هــجــومــيــة بل 
بيد  التاأمني  مهمة  لكن  دفاعية، 
املحيط  يف  خــ�ــســو�ــســاً  اجلــيــ�ــس، 
م�سيفاً  للقواعد”،  اخلـــارجـــي 
اأنــــه “مت حــ�ــســر دخــــول الأرتـــــال 
العراقي  بــاجلــيــ�ــس  والـــ�ـــســـيـــارات 

فقط«.
وكـــان حمــتــجــون جتــمــهــروا اأمام 
ال�سفارة الأمريكية يف بغداد وقام 
وحاولوا  باإ�سعال حرائق  بع�سهم 

اقتحام اأ�سوار ال�سفارة.

النقاط  تــدقــق مبــداخــل  وكــانــت 
املنطقة  اإىل  املــــوؤديــــة  الأمـــنـــيـــة 
اأمنية  لإجــــــــــــراءات  اخلـــا�ـــســـعـــة 
مــــ�ــــســــددة، لـــكـــن ل يــــبــــدو اأنـــهـــا 
اإخراج  على  للعمل  ت�ستعد  كانت 
يف  اأ�سا�ساً  كانوا  الذين  املحتجني 

الداخل.
وحـــــــاول املـــحـــتـــجـــــــون املــــوؤيــــدون 
لإيــــــــران الــــذيــــن يــعــتــ�ــســمــون يف 
الداخل من جديد القرتاب من 
الأمـــريكـــيـــة، حمرقني  الــ�ــســفــارة 
ومرددين  اأمــريكــيــة  اأعامـــــــــاً 
ال�سيطان  “اأمريكا  عـــــبـــــارة 

الأكرب«.
واأطـــلـــقـــت بــعــد ذلــــك مـــن داخـــل 
لل�سفارة  الــ�ــســخــم  املــجــمــع  حـــرم 
لــلــدمــوع على  غـــاز م�سيل  قــنــابــل 
يف  م�سور  اأفــاد  كما  املتظاهرين، 

وكالة فران�س بر�س.

ال�سفارة  اأمـــــن  قـــــوات  واأطـــلـــقـــت 
اأم�س  �سباح  بغداد  يف  الأمريكية 
لبع�س الوقت قنابل الغاز امل�سيل 
املحتجني  مئات  لتفريق  للدموع 
العراقيني املوؤيدين لإيران، كانوا 
الأمريكي،  العلم  يقومون بحرق 
وكالة  يف  مـــ�ـــســـور  �ـــســـاهـــد  كـــمـــا 

فران�س بر�س.
وبــــعــــد مـــهـــاجـــمـــتـــهـــم الـــ�ـــســـفـــارة 
اأعلن  ل�ســـــــاعات،  الأمريكيـــــــة 
مــــئــــات الأ�ــــســــخــــا�ــــس الـــثـــاثـــاء 
مــفــتــوحــاً يف حميط  اعــتــ�ــســامــاً 
مطلبهم  لــتــحــقــيــق  الـــ�ـــســـفـــارة، 
بـــانـــ�ـــســـحـــاب الأمـــــريكـــــيـــــني من 
�سربـــــات  اإثـــــر  وذلـــــك  الــــعــــراق، 
مقتل  اإىل  اأدت  اأمريكية  جويـــــــة 
25 مقاتــــــًا من ف�سيــــــــل م�ســلح 

مـــــــواٍل لإيران.
وم�ساء الثاثاء، قام متظاهرون 

ونقلت �سيارات الإ�سعاف حمتجني 
اأ�ــســيــبــوا بــحــالت اخــتــنــاق، فيما 
ال�سرطة  مـــن  تــعــزيــزات  و�ــســلــت 
ملــ�ــســانــدة الــقــوات الــعــراقــيــة التي 

�سكلت طوقاً اأمنياً حول املكان.
ويثري اقتحام ال�سفارة وما �سبقه 
اأمــريكــيــة و�سربات  مــن �ــســربــات 
وا�سنطن  ن�ســــــــبتها  �ــســاروخــيــة 
ــــــران،  لإي مـــوالـــيـــة  فــ�ــســائــل  اإىل 
املـــخـــاوف مــن زيــــادة الــتــوتــر بني 
وحتوله  وطــــهــــران،  وا�ــســــــــــــــنــطــن 
اأرا�سي  عــلــى  مــفــتــوح  نـــــزاع  اإىل 
العراق احلليف لإيران والوليات 

املتحدة.
الـــثـــاثـــاء بجعل  وهــــدد تـــرامـــب 
غالياً”  الــثــمــن  “تدفع  طــهــران 
بعد الهجوم على ال�سفارة، موؤكدا 
يتوقع  ل  اأنــــه  نــفــ�ــســه  الـــوقـــت  يف 

حرباً معها.
مــع ذلــــك، اأعــلــنــت وا�ــســنــطــن عن 
يف  اإ�سافياً  جندياً   750 اإر�ــســال 
ن�سرهم  ليتم  الأو�ـــســـط،  الــ�ــســرق 
“على الرجح” لحقا يف العراق، 
اأمريكي لوكالة  اأكد م�سوؤول  كما 

فران�س بر�س.

بوري�س جون�سون.. التعجيل بالطاق
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العك�سي  )التحالف  الواقعية  با�سم 
�سد اأملانيا اأو اإعادة توازن القوى مع 
القيم  بــاأولــويــة  مقارنة  وا�سنطن(، 
وقد  الأمريكي.  والتحالف  الغربية 
وميرتان  وجــيــ�ــســكــار  ديـــغـــول  لــعــب 
و�ـــســـرياك بــ�ــســكــل خمــتــلــف، ومــــازال 
فــيــدريــن و�ــســوفــامنــن يــدافــعــان عن 
هــذا اخلــــط.    التقليد الــغــربــي هو 
الفرن�سي  الــرئــيــ�ــس  اأن  يــبــدو  الـــذي 
احلايل اأكرث بعداً عنه. اإنه ل يتنكر 
لــه بــا�ــســم الــقــيــم )راجــــع دفــاعــه عن 
على  اأو  ال�سعبوية(  �سد  التقدمية 
)راجع  الع�سكري  التعاون  م�ستوى 
مع  بالتعاون  �سوريا،  �سد  ال�سربات 
ال�ستخدام  بــعــد  ووا�ــســنــطــن،  لــنــدن 
عام  الكيميائية  لاأ�سلحة  املــزعــوم 
)يـــوؤمـــن  اقـــتـــ�ـــســـاديـــا  اأو   )2018
بالليربالية(، لكن الأزمــة يف العامل 
ال�ساعدة،  الـــــدول  )بـــــروز  الــغــربــي 
اآ�سيا،  نحو  الأمريكي  “النعطاف” 
والــ�ــســعــبــويــة الــتــي ظــهــرت يف قلب 
الــدميــقــراطــيــة الأمــريــكــيــة( جترب 
العدادات.    �سبط  اإعـــادة  بال�سرورة 
وانتقاد  ملــو�ــســكــو،  املـــمـــدودة  الــيــد  اإن 
“موت  الـــــذي هـــو يف حـــالـــة  الــنــاتــو 
الجتاه  لــهــذا  رمـــز  هــي  �سريري”، 
“ال�سيادة  املعلن  والــهــدف  اجلــديــد. 
رافعة  طــمــوح  يــحــيــي  الأوروبية”، 
“متعدد  عــامل  يف  لفرن�سا  اأوروبـــيـــة 

الأقطاب«.
   يف النهاية، ل ميكن مطلًقا ف�سل 
اخلـــــطـــــاب الــــربنــــاجمــــي واملــــوقــــف 
الرباغماتية  عــــن  الـــدبـــلـــومـــا�ـــســـي 
يف احلـــركـــة، وهـــو اأمـــر ل مــفــر منه 
مل  متو�سطة”  “قوة  لــــ  بــالــنــ�ــســبــة 
ـــع ميــّكــنــهــا مــــن طرح  تـــعـــد يف و�ـــس
اأظهر  لقد  مبــفــردهــا.  للعامل  روؤيـــة 
ُي�ستثنى  اإميانويل ماكرون، الذي ل 
من التقليد الواقعي، اأكرث من مرة، 
اأن م�سالح فرن�سا ونفوذها ومكانتها 
ل تزال تلوح يف الأفق من وراء هذه 

املواقف.

   وتـــرتـــبـــط بــعــظــمــة فــرنــ�ــســا هـــذه، 
امل�سلحة  عـــــن  والــــــدفــــــاع  ـــــقـــــوة،  ال
مكانة  عن  الــدفــاع  واإرادة  الوطنية، 
الدولة،  وتوا�سل  العامل.  يف  الباد 
التي ل تزال العمود الفقري لاأمة، 
م�ساحلها  عــن  الــدفــاع  على  ال�سهر 
يف املــفــاو�ــســات الــيــومــيــة. ال انــه مل 
يــكــن لــفــرنــ�ــســا اأبــــــًدا مــفــهــوم اأنــــاين 
مل�ساحلها.  وواقـــعـــي  �ــســيــق  وقــومــي 
ففي جيناتها -وهــو با �سك الرث 
كوين  -مــيــل  للرومانية  الــتــاريــخــي 
اأ�سا�سي... اإنها تريد اأن تكون فاعلة 

و�سامنة لنظام دويل.
عظمى  كــــقــــوة  مـــ�ـــســـاحلـــهـــا  اإن     
-حقيقية و�ساعرية -ترتدي خطاًبا 
براجميا حول القيم الكونية. ويعود 
وا�ـــســـتـــمـــر يف  املــ�ــســيــحــيــة،  اإىل  هـــــذا 
العاملي  التوجه  يف  املعا�سرة  احلقبة 
ل�سيا�ستها  والـــغـــربـــي  والأوروبــــــــــي 

اخلارجية. 
اذابت  �سيا�سية”،  “اأمة  وب�سفتها     
اخلــ�ــســائــ�ــس الــعــرقــيــة واملــحــلــيــة يف 
تكون  اأن  وتـــريـــد  الـــوطـــنـــي،  الــبــنــاء 
حمما للقيم الإن�سانية واجلمهورية 
الــتــي تــتــجــاوز جــغــرافــيــتــهــا، جتمع 
بني  املتحدة،  الوليات  مثل  فرن�سا، 
الدفاع عن م�ساحلها ومثلها العليا، 
قوتها  تــراجــع  -رغــــم  يعطيها  ممــا 
“زكي  للمعنى”  مــعــادلــة  –”قوة 

العايدي«.

املدر�سة الواقعية
   املــدر�ــســة الــواقــعــيــة، الــتــي متثلها 
تـــاريـــخـــيـــا الـــ�ـــســـيـــا�ـــســـة اخلـــارجـــيـــة 
للملوك، من قبل تالريان، ومن قبل 
الدبلوما�سية اجلمهورية لديلكا�سيه 
اأو كليمن�سو �سد اأملانيا، وعن طريق 
التي  الـــديـــغـــولـــيـــة،  الــدبــلــومــا�ــســيــة 
“راجع  الــــيــــوم  مــــوجــــودة  تــــــزال  ل 
يتبّناها  مــدر�ــســة  فيدرين”  هــوبــري 
الوقائع،  وت�سقي، يف  “ال�سياديون”، 
الدفاع عن امل�سالح الوطنية من قبل 
“الدولة  با�سم  ال�سيا�سيني  الزعماء 
متاًما  تنف�سل  ل  لكنها  العميقة”، 
عن خطاب حّمال ملعنى.    واإميانويل 
بتلقائية  ارتـــــدى  الـــــذي  مــــاكــــرون، 
امل�ستوى  على  الدولة  رجــل  ماب�س 

الدويل، يقدم مثال لذلك.

تقليد الأمن اجلماعي
   التقليد الثاين، الكوين، هو الأمن 
اجلماعي والتعاون متعدد الأطراف. 
لقد ارتــداهــا بــرباعــة وكــفــاءة ليون 
قبل  بـــريـــان  اأريــ�ــســتــيــد  اأو  بـــورجـــوا 
ذلك.  بعد  �سعفت  ولكنها  احلـــرب، 
ديغول، الذي اأراد اأن يتخطى منطق 
اإىل  والــتــحــدث  والــكــتــل،  املع�سكرات 
املتحدة  الأمم  مـــن  �ــســخــر  الـــعـــامل، 
وا�ستغرق الأمر بع�س  )“ال�سيء”(، 
بدافع  فرن�سا  ت�ستثمر  حتى  الوقت 
وعملياتها  املــتــحــدة  الأمم  يف  اأكـــرب 
جي�سكار،  حتــت  الــ�ــســام،  حــفــظ  يف 
ـــــرياك. ومــــــن خـــال  مـــــيـــــرتان، �ـــــس
املتعدد  الــعــمــل  عــن  بقناعة  الــدفــاع 
حركة  عــن  التخلي  دون  الطــــراف، 
القوة العظمى )النت�سار الع�سكري، 

العاقات  الــ�ــســبــع،  جمــمــوعــة  عــمــل 
الثنائية(، ويتنزل اإميانويل ماكرون 

يف هذا التقليد.

التقليد الأوروبي
الأوروبـــي،  الثالث،  التقليد  يعود     
لأوروبا  لأن  جــدا،  بعيدة  فــرتة  اإىل 
)خا�سة اأوروبا الغربية( وحدة وعمق 
القارات  تاريخي ح�ساري ل متلكها 
اأ�سحاب  املــلــوك هــم  الأخـــــرى. كـــان 
امل�سلحة يف الكل امل�سيحي امل�سرتك، 
وخــا�ــســة مــن خـــال مــ�ــســاركــتــهــم يف 
لوي�س  )راجــــع  ال�سليبية  احلــــروب 
ال�سابع الذي تلقى من البابا الوردة 
الــذهــبــيــة لــــاأمــــراء املــ�ــســيــحــيــني يف 
القرن الثاين ع�سر، اأو تطويب �سانت 
لوي�س -اإدراجه يف قائمة القدي�سني-

بعد حملتيه ال�سليبيتني(.    لطاملا 

فيدرين(، و�سعوا اإىل تعزيز “اأوروبا 
لإعادة توازن العاقة  قوة عظمى” 
ذلك حتّمل  بعد  العابرة لاأطل�سي. 
 2007 عـــــام  ــــاركــــوزي  �ــــس نـــيـــكـــول 
ل�سالح  “قطيعة”  مـــ�ـــســـوؤولـــيـــة 
يرمز  والــتــي  الغربية”،  “الأ�سرة 
اإليها التطبيع داخل الناتو والتدخل 
يــ�ــســكــك فيها  لــيــبــيــا، قــطــيــعــة مل  يف 
فابيو�س.  ولـــوران  هولند  فران�سوا 
وهــذا مل مينع باري�س من لعب دور 
خا�س، غري م�سطف وراء وا�سنطن، 
النزاعات  فتيل”  “نزع  اجـــل  مـــن 
واأوكرانيا   )2008( جــورجــيــا  يف 

)2014( مع رو�سيا.
الــنــاتــو، ورو�سيا،  الــعــاقــة مــع  اإن     
وبدرجة اأقل مع ال�سني، هي موؤ�سر 
على �سيا�سة خارجية متنح الف�سلية 
للجغرافيا ال�سيا�سية وتوازن القوى، 

الــرابــعــة، مبــا يف ذلـــك الــتــقــارب مع 
اإ�سرائيل ..

بالقيم  التعلق  من  ا  اأي�سً ينبع  كما   
الــــدميــــقــــراطــــيــــة، وقـــــبـــــول واقـــعـــي 
ناأى  حني  ويف  الأمريكية.  للهيمنة 
اجلـــــرال ديـــغـــول بــنــفــ�ــســه عـــن هذا 
الختيار  )مــع  جــلــّي  ب�سكل  التوجه 
القيادة  مــن  بــالنــ�ــســحــاب  الـــرمـــزي 
الناتو(،  حللف  املتكاملة  الع�سكرية 
تفوقه  ا�ــســتــعــاد  الخـــري  هـــذا  اأن  اإل 

لحقا.
دافــع جي�سكار وميرتان و�سرياك     
حــلــيــف، غري  “�سديق،  عــاقــة  عــن 
)هــــــ.  ـــنـــطـــن  وا�ـــس مـــــع  م�سطف” 

الأوروبي  للم�سروع  الفرن�سيون  رّوج 
بقيادة  �سويل  م�سروع  دوبــوا،  )بيري 
كرو�س،  اإميــــريــــك  الــــرابــــع،  هــــري 
نابليون  وكــــــان  هــــوغــــو(.  فــيــكــتــور 
يحلمان  الــثــالــث،  ونــابــلــيــون  الأول 
التفوق  فيها  يكون  اأوروبية  برابطة 
الــفــرنــ�ــســيــة. وبعد  لــاإمــرباطــوريــة 
ف�سل بالون اختبار اأري�ستيد براياند 
امل�سروع  تـــبـــّنـــي  مت   ،1929 عـــــام 
امل�ساحلة  عــلــى  الــقــائــم  ـــــــي،  الأوروب
الفرن�سية الأملانية، بقناعة ومثابرة، 
من قبل �سومان ومونيه، ومن قبل 
ديلور  قبل  ومــن  دي�ستان،  جي�سكار 
اإميانويل  وا�ــســتــعــاد  ـــــرتان.     ومـــــي

مــــــاكــــــرون املـــ�ـــســـعـــل بـــطـــمـــوحـــه لـ 
ت�ستبعد  ومل  الأوروبية”.  “ال�سيادة 
هذه احلركة و�سع فرن�سا يف املقدمة 
التعاون احلكومي الدويل )راأينا  يف 
لرئا�سة  التعيينات  مــنــاورة  يف  ذلــك 
اإعـــادة  اأو يف  املــوؤ�ــســ�ــســات الأوروبــــيــــة، 
الأملاين(  الفرن�سي  املــحــرك  ت�سغيل 
توجهه  مــع  متــاًمــا  من�سجمة  وهـــي 
للعمل املتعدد الأطراف، لأن تعددية 
الأطراف هي اأ�سا�س البناء الأوروبي، 
ال�سام  من  وا�سحة  وال�ستمرارية 
العامل  يف  الــ�ــســام  اإىل  اأوروبـــــــا  يف 
رئي�س  اإمريك كرو�سيه،  اأدركه  )كما 
برايان،  واأري�ستيد  بــيــري،  �ــســان  ديــر 

عام  مــوؤكــدا  فبفر  لو�سيان  املـــوؤرخ  اأو 
ان  يجب  كان  اإذا  “اأوروبا،   :1945

تقام، فبالنظر اىل الكوكب«(.

التقليد الغربي
   التقليد الأخري هو التقليد الغربي، 
القوى  التحالف بني  الذي ولد من 
)فرن�سا،  الأطل�سية  الدميقراطية 
املتحدة(  الــوليــات  املتحدة،  اململكة 
اأملانيا  ثم  الإمرباطورية  اأملانيا  �سد 
العامليتني.  احلربني  خــال  النازية 
لــقــد فـــر�ـــس نــفــ�ــســه خــــال احلـــرب 
ال�سوفياتي،  الحتــــاد  �ــســد  الـــبـــاردة 
للجمهورية  اراديـــــا  اخــتــيــاًرا  وكــــان 

تقاليد ال�سيا�سة اخلارجية الفرن�سية: تقليد �سيادي وواقعي، وتقليد لالأمن اجلماعي وتعاون متعدد الأطراف، وتقليد اأوروبي، وتقليد غربي

تقدم ديبلوما�سيته مزيًجا لفتا منها:

ماكرون والتقاليد الأربعة لل�سيا�سة اخلارجية الفرن�سية
•• الفجر -ماك�صيم لوفبفر – ترجمة خرية ال�صيباين

وفًقا  م��اك��رون؟  دبلوما�سية  تعريف  ميكن  كيف      
باملعهد  الأ���س��ت��اذ  ليفبفر،  مك�سيم  للدبلوما�سي 
العلوم  ومعهد  ب��اري�����ش-اأوروب��ا،  يف  للتجارة  العايل 
ال�سيا�سية بباري�ش، املتخ�س�ش يف العالقات الدولية 

واجلغرافيا ال�سيا�سية الأوروبية، ميكننا تبنينّ اأربعة 
تقليد  الفرن�سية:  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  تقاليد 
وتعاون  اجلماعي  لالأمن  وتقليد  وواق��ع��ي،  �سيادي 
غربي.  وتقليد  اأوروب��ي،  وتقليد  الأط��راف،  متعدد 
هذه  كل  من  تقرت�ش  ماكرون  اإميانويل  دبلوما�سية 
مثرًيا  مزيًجا  الرئي�ش  دبلوما�سية  وتقدم  التقاليد، 

التي ميكن حتديدها  الأربعة  التقاليد  من  لالهتمام 
يف ال�سيا�سة اخلارجية لفرن�سا.

   الأول هو التقليد ال�سيادي والواقعي: فرن�سا دولة 
ال�سيادة،  طريق  عن  بناوؤها  مت  �سيادية،  عريقة 
التي طالبت بها ودافعت عنها �سد ال�سلطات العابرة 
للقوميات يف الع�سور الو�سطى “المرباطور- البابا”. 

وكان امللك “اإمرباطوًرا يف مملكته” “فيليب العادل”، 
الرابع  لوي�ش  ل�سعار  “وفًقا  اجلميع،  على  متفوًقا 
“الأمة  تكون  اأن  فرن�سا  اأرادت  ثم  املتعايل”،  ع�سر 
عظمتها  على  وحافظت  نابليون،  عهد  يف  العظيمة” 
الأعظم”،  “فرن�سا  ال�ستعمارية  باإمرباطوريتها 

با�ستخدام تعبري بول رينو عام 1931«.

ميرتان دعم البعد الممي لفرن�سا

�ساركوزي... القطيعة ل�سالح الغرب

�سرياك ا�ستثمر يف العمل املتعدد الطراف

اجلرال ديغول... الن�سحاب من الطل�سي

ماكرون... جدل ال�سول والتجديد 

جي�سكار دي�ستان امن بامل�سروع الوروبي

 العالقة مع الناتو، ورو�سيا، وبدرجة اأقل مع ال�سني، موؤ�سرات على �سيا�سة خارجية متنح الأف�سلية للجغرافيا ال�سيا�سية وتوازن القوى، با�سم الواقعية

لقد اأظهر ماكرون اأن م�سالح فرن�سا ونفوذها ومكانتها ل تزال تلوح يف الأفق من وراء مواقفها 

التقليد الغربي يبدو الأبعد عن الرئي�س الفرن�سي احلايل 
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عربي ودويل

يــ�ــســود الــ�ــســك والرتــــيــــاب. ويظل 
ال�سوؤال، ب�سكل خا�س، عن م�ستقبل 
روبــرت فيكو، الذي ل يزال يتمتع 
امل�سهد  يف  كبريين  وتــاأثــري  بنفوذ 
وينتقد  الــ�ــســلــوفــاكــي.  الــ�ــســيــا�ــســي 
ال�سحافة  ال�سابق  الــــوزراء  رئي�س 
من  “بنوع  لقيامهما  واملــعــار�ــســة 
اجلهاد” �سد حزبه ال�سيا�سي عند 
احلــديــث عــن �ــســات هــذا الأخري 

براعي اجلرمية.

اأوقيانو�سيا
ت�سوك، ا�ستفتاء،
 خالل عام 2020

  ال�سياق-رمبا مل ت�سمعوا باملرة عن 
ت�سوك... ومع ذلك، قد يجدر رمبا 
اإىل  امل�ستقبلي  البلد  هــذا  اإ�ــســافــة 
حالًيا،  اخلا�سة.  الأر�سية  كرتكم 
ت�سوك لي�ست �سوى ولية فيدرالية 
�سغرية من ميكرونيزيا، يف املحيط 
الهادئ، وهي تريد النف�سال عنها 
ويقول  ا�ستقالها.  على  للح�سول 
�سكان ت�سوك اإنهم يعاملون معاملة 
املركزية،  احلكومة  قبل  من  �سيئة 

الواقعة يف ولية بوهنباي.
  الـــرهـــانـــات -تـــ�ـــســـوك، هـــي اأكـــرث 
�سكانّية،  كــثــافــة  الـــبـــاد  وليــــــات 
األف   53 �سكانها  عــدد  يبلغ  حيث 
الــبــاد. ويف  ن�سف  ن�سمة: حــوايل 
مرتبطة  مــيــكــرونــيــزيــا  اأن  حـــني 
بالوليات املتحدة مبوجب اتفاقية 
�ــســراكــة، فـــاإن ال�ــســتــقــال �سيحرم 
املرتبطة  املــزايــا  مــن  ت�سوك  �سكان 
اأو  الإعــانــات،  مثل  التحالف،  بهذا 
الوليات  يف  العمل  اإمكانية  حتى 

املتحدة.
 لــكــن ميــكــن اأن يــلــجــاأ تــ�ــســوك اإىل 
املتحدة  الوليات  مناف�سة  ال�سني، 
يف املحيط الهادئ، وتقدم لها ج�سًرا 
�ــســاحــة خــ�ــســمــهــا... دولة  يف قــلــب 
جيو�سيا�سية  باآثار  ولكن  �سغرية، 

مهمة.
عن لوفيغارو

   تــقــع اجلـــزيـــرة، الــتــي جلـــاأ اإليها 
بعد هزميتهم  الكومينتانغ  قوميو 
 ،1949 عــــام  الــ�ــســيــوعــيــني  �ــســد 
200 كيلومرت  اأقــل من  على بعد 
يــــزال  الـــرئـــيـــ�ـــســـي. ول  الـــــرب  مــــن 
نف�سه  يــعــتــرب  الـــتـــايـــواين  الــنــظــام 
بينما  ال�سني”،  “جمهورية 
جزء  اجلــــزيــــرة  اأن  بـــكـــني  تــــوؤمــــن 
اإقامة  اإىل  وتــدعــو  اأرا�ــســيــهــا،  مــن 
واحـــدة  “دولة  قــاعــدة  عــلــى  اإدارة 
كما هو احلال يف هونغ  ونظامان”، 
التحديات -ثاثة  كونغ وماكاو.   
مرت�سحني رئي�سيني يتناف�سون يف 
هذه النتخابات. الرئي�سة املنتهية 
احلزب  عن  ون  اإنــغ  ت�ساي  وليتها 
كو  وهــان  التقدمي،  الدميقراطي 
يو عن حزب الكومينتانغ، وجيم�س 
الأوىل،  ال�سعب.    �سونغ عن حزب 
املوؤيد  �ــســر�ــســة عـــن اخلــــط  دافـــعـــة 
لا�ستقال �سد بكني، كانت تبدو 
فقط.  عــام  قبل  �سيئة،  و�سعية  يف 
ولــكــن، مــع الأحـــــداث الــتــي وقعت 
يعار�س  حـــيـــث  كــــونــــغ،  هـــونـــغ  يف 
للدميقراطية  املــوؤيــدون  الن�سطاء 
�سهور،  مــنــذ  الــ�ــســيــنــيــة  الــو�ــســايــة 
بينغ،  جــني  �سي  الرئي�س  وت�سلب 
الذي هدد باجتياح اجلزيرة بالقوة 
الرئي�سة  ا�ستعادت  الأمـــر،  لــزم  اإذا 
�ــســدارة ا�ــســتــطــاعــات الــــراأي �سد 
مــر�ــســح الــكــومــيــنــتــانــغ الــــذي �سبق 
لــه خــو�ــس الــ�ــســبــاق. ويــعــّد موقف 
اأقـــــل عــــــداًء لبكني:  هــــذا الأخــــــري 
وتايوان  الــ�ــســني  اأن  يــعــتــرب  فــهــو 
ي�سكان دولة واحــدة، رغم رف�سه 
ول  ملبداأ “دولة واحدة ونظامان”، 
يعار�س التقارب مع بكني، قائًا اإن 
النفتاح على راأ�س املال ال�سيني قد 
يعزز القت�ساد. اما جيم�س �سونغ، 

فهو ينا�سر الوحدة مع ال�سني.

اإيران، الت�سريعية، 
فرباير  21

اإيـــران توترات     ال�سياق -واجــهــت 

�ــســديــدة يف الأ�ــســهــر الأخــــــرية. يف 
الداخل، اهتزت الباد يف منت�سف 
نـــوفـــمـــرب بــ�ــســبــب الحـــتـــجـــاجـــات 
العنيفة التي اأ�سفرت عن مقتل ما 
يقرب من 300 �سخ�س يف ثاثة 
اإيران  اخلـــارج، تخ�سع  ومــع  اأيـــام. 
ل�سرتاتيجية “ال�سغط الأق�سى” 
التي فر�سها دونالد ترامب، بعد ان 
قرر ان�سحاب الوليات املتحدة من 
اقت�سادًيا  النووي، وعزلها  التفاق 

ودبلوما�سًيا.
  الـــرهـــانـــات -مــــن املـــقـــرر اإجـــــراء 
 21 الــتــ�ــســريــعــيــة يف  النـــتـــخـــابـــات 
فرباير. وبعد املظاهرات التي جرت 
يف نوفمرب، ملّح اأحد كبار امل�سوؤولني 
�ستكون  النــتــخــابــات  هـــذا  اأن  اىل 

اأكرث انفتاًحا من �سابقاتها. 
  ففي النــتــخــابــات الأخــــرية، قبل 
ــــ 6222  اأربــــــع �ـــســـنـــوات، �ــُســمــح ل
ميثلون  ال�سباق،  بخو�س  مر�سًحا 
املتقدمني.  مــن  فــقــط  بــاملــئــة   51
الد�ستور،  �سيانة  جمل�س  ــهــم  واتُّ
ـــــحـــــات، يف  ـــــس ـــــرت� ـــــقـــــّر ال الــــــــــذي ي
على  املرت�سحني  باختيار  املــا�ــســي 
حـــ�ـــســـاب الإ�ــــســــاحــــيــــني، الـــذيـــن 
النتخابات.  بع�سهم  يــقــاطــع  قــد 
الناخبني  مــــن  لــلــعــديــد  وميـــكـــن 
القرتاع  مكاتب  مقاطعة  ــا،  اأيــ�ــسً
والمتناع عن الت�سويت، كما فعلوا 
يف النتخابات الأخرية، ب�سبب عدم 
بالنظام.  الثقة  عــدم  اأو  الهــتــمــام 
�سك  با  �سيكون  الرئي�سي  الرهان 

هو ن�سبة امل�ساركة.

اإ�سرائيل، ت�سريعية، 2 مار�ش
الّيا  الـــربملـــان  الــ�ــســيــاق -مت حــل     
املهلة  انتهاء  بعد  دي�سمرب،   11 يف 
باأغلبية  ائتاف  لت�سكيل  املــحــددة 

كافية.
باأزمة  الــكــيــان  الـــرهـــانـــات -ميـــر    
موؤ�س�سية، و�ستكون هذه النتخابات 
عــــــام، بعد  اأقــــــل مــــن  الـــثـــالـــثـــة يف 
انتخابات اأبريل و�سبتمرب 2019، 

لــلــوليــات املــتــحــدة يف الـــرابـــع من 
نوفمرب. ويف مطلع العام، يحافظ 
الــرئــيــ�ــس تـــرامـــب عــلــى مــوقــعــه يف 

ا�ستطاعات الراي.
   الرهانات-هل �سيتم اإعادة انتخاب 
الرئي�سي  الرهان  ترامب؟  دونالد 
يـــــــدور حول  لــــهــــذه النــــتــــخــــابــــات 
وليته.  املنتهية  الرئي�س  �سخ�س 
عظمة  عــلــى  “لنحافظ  و�ـــســـعـــار 
اأمريكا “، الذي مت اختياره حلملة 
اإعادة النتخاب، هو �سدى لل�سعار 
الذي رفع قبل 4 �سنوات، “لنجعل 

اأمريكا عظيمة مرة اأخرى«.
   ويبدو ان اإجــراء الإقالة املرفوع 
�سد الرئي�س ل م�ستقبل له، وقبل 
ع�سرة اأ�ــســهــر مــن النــتــخــابــات، مل 
مر�سحهم  الدميقراطيون  يــحــدد 
العملية من فرباير  بعد. وت�ستمر 

اإىل يونيو 2020.
انتخابات  من  اأ�سهر  ع�سرة  وقبل   
حالة  يف  بايدن  جو  يلوح  نوفمرب، 
جـــيـــدة، يــلــيــه بــــريين �ـــســـانـــدرز ثم 
اإلــيــزابــيــث واريـــــن. و�ــســيــكــون على 
ا، جتديد جمل�س  الأمريكيني اأي�سً
اأ�سل  بــالــكــامــل، و35 مــن  الــنــواب 

100 مقعد يف جمل�س ال�سيوخ.

اأوروبا
�سلوفاكيا، ت�سريعية،

 29 فرباير
دفع   ،2018 الــ�ــســيــاق-مــطــلــع     
الرجل  ا�ستق�سائي  �سحفي  مقتل 
القوي يف الباد، روبرت فيكو، اإىل 
ال�سلوفاكيون  واكت�سف  ال�ستقالة. 
يف  ال�سيا�سية  الطبقة  ف�ساد  درجــة 

بادهم.
  الرهانات -هل �سيكن�س ال�سلوفاك 
اأم  الــقــدميــة،  ال�سيا�سية  الــطــبــقــة 
الغريب  لــلــتــحــالــف  �ـــســـيـــجـــددون 
الي�سار  )يــجــمــع  الـــوردي-الـــبـــنـــي 
والــيــمــني املــتــطــرف( الــــذي يحكم 

الباد؟ 
النتخابات،  مـــن  �ــســهــريــن  قــبــل   

التي  ال�ـــســـطـــرابـــات  مــنــذ  الأوىل 
هّزت الباد، بعد انتخابات رئا�سية 
اأكتوبر،   20 يف  عــلــيــهــا  مـــتـــنـــازع 
رحيل  اإىل  اأدت  الــتــي  واملــظــاهــرات 

الرئي�س اإيفو مورالي�س.
   الرهانات – اإعــادة بناء كل �سيء 
جمددا يف بوليفيا: تعيني �سلطات 
قائمة  وو�ــســع  جــديــدة،  انتخابية 
هذه  و�ستجري  للناخبني.  جديدة 
مورالي�س،  اإيــفــو  دون  النــتــخــابــات 

امل�ستبعد منها.
 وهذه �سابقة، منذ 18 عاًما: توىل 
الــرئــيــ�ــس املـــخـــلـــوع ثــــاث وليــــات 
 2005 الأعــــــــــوام  يف  مـــتـــتـــالـــيـــة، 

و2009 و2014. 
   وقد وافق نواب الي�سار، موؤيدوه 
ال�سابقون الذين �سجبوا يف البداية 
على مبداأ  “انقابا”،  ما اعتربوه 
النتخابات اجلديدة. ويفرت�س ان 
ال�سرتاكية،  نــحــو  احلــركــة  تعلن 
مر�سحها  عـــن  مـــورالـــيـــ�ـــس،  حــــزب 

خال �سهر يناير. 
الأرجنتني،  يف  كوادرها  و�سيجتمع 
باأننا  مقتنع  “اأنا  زعيمهم.  منفى 
املقبلة...  النــتــخــابــات  يف  �ــســنــفــوز 
لــن اأكــــون مــر�ــســًحــا، لــكــن يــحــق يل 
الرئي�س  اأكــد  ال�سيا�سة”،  ممار�سة 

ال�سابق الاجئ.

الوليات املتحدة، 
الرئا�سية، نوفمرب

النتخابات  -�ــســتــجــرى  الــ�ــســيــاق     
واخلم�سون  الــتــا�ــســعــة  الــرئــا�ــســيــة 

ت�سمح  ومل  اأغلبية،  تفرز  مل  التي 
بت�سكيل ائتاف.

لأنــــه  مـــ�ـــســـاعـــف،  الـــــرهـــــان  اإن     
املوؤ�س�سي،  ـــــاأزق  امل اإىل  بــالإ�ــســافــة 
يــلــعــب بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، الـــذي 
 ،2009 عــام  منذ  ال�سلطة  يتوىل 
ورقة م�سريه ال�سيا�سي. فقد اُتهم 
والتزوير  بالف�ساد  الـــوزراء  رئي�س 
وخــيــانــة مــوؤمتــن يف ثـــاث حالت 
اتــهــام غري  خمتلفة. وهــي لئــحــة 
بالن�سبة لرئي�س حكومة،  م�سبوقة 
الــبــقــاء يف ال�سلطة،  قــرر مــع ذلــك 

نافيا جميع التهم املوجهة اإليه.
هونغ كونغ، الت�سريعية، �سبتمرب

  ال�سياق -�سهدت هونغ كونغ مترًدا 
غري م�سبوق موؤيًدا للدميقراطية 
وطيلة  ال�سينية.  الــو�ــســايــة  �ــســد 
عدة اأ�سهر، ا�ستبك املتظاهرون مع 
ال�سرطة يف بكني. كانت املعار�سة يف 
البداية �سد م�سروع قانون ت�سليم 
املجرمني، الذي مت �سحبه منذئذ، 
لتتجه لحقا �سّد النظام ال�سيا�سي، 

ب�سبب افتقاره للدميقراطية.
النتخابات  -�ستجدد  الــرهــانــات     
انتخابات  يف  الت�سريعي.  املجل�س 
نـــوفـــمـــرب، حقق  حمــلــيــة جــــرت يف 
للدميقراطية  املــــوؤيــــد  املــعــ�ــســكــر 
على  ح�سل  حيث  كــبــرًيا،  انت�ساًرا 
 452 اأ�ـــســـل  مـــن  مـــقـــعـــًدا   388
النتخابي  الــفــوز  ان  ال  مــقــعــًدا. 
يكون  لــن  الإقليمي  امل�ستوى  على 
كافًيا لقلب املوازين: ن�سف اأع�ساء 
هونغ  بــرملــان  الت�سريعي،  املجل�س 

كــونــغ، يــتــم انــتــخــابــهــم عــن طريق 
القرتاع العام.

بورما، الت�سريعية، نوفمرب
   ال�سياق -على الناخبني البورميني 
جتديد برملانهم بعد خم�س �سنوات 
تاريخ  انــتــخــابــات حــرة يف  اأول  مــن 
الباد احلديث.    الرهانات -رغم 
حله  مت  الــعــ�ــســكــري  ــ�ــس  املــجــل اأن 
الذين  الع�سكريني،  فـــاإن  ر�ــســمــًيــا، 
خــ�ــســروا النــتــخــابــات قــبــل خم�س 
�سنوات، يحتفظون مبكانة مهمة يف 
احلياة ال�سيا�سية البورمية. لديهم 
اجلي�س  معّطلة:  اأقــلــيــة  موؤ�س�سيا 

يعني دائًما ربع الربملانيني.
   ويــ�ــســمــح لــهــم هـــذا اجلــــزء مبنع 
وجه  وعلى  للد�ستور.  اإ�ــســاح  اأي 
اخل�سو�س، فقرة متنع اأي �سخ�س 
اأطفال  لديه  اأو  اأجنبي  من  متزوج 
الو�سول  من  اأجنبية،  جن�سية  من 

اإىل الرئا�سة. 
   اإجــراء خم�س�س ملنع اأونــغ �سانغ 
�سو كي، من الو�سول اإىل الرئا�سة. 
وبالتايل فــان هــذه الأخـــرية، التي 
حتظى ب�سعبية كبرية يف الباد، ل 
ميكنها اأن تطمح اأن ت�سبح رئي�سة 
الــــدولــــة، رغــــم اأنـــهـــا تـــقـــود، بحكم 
المــــر الـــواقـــع، احلــكــومــة مــنــذ 5 

�سنوات.

اأفريقيا
توغو، 22 فرباير، الرئا�سية

اإفريقيا  يف  �سغري  -بلد  ال�سياق     

ال�سوداء، �ستجري توغو انتخاباتها 
يحكم  فــربايــر.   22 يف  الرئا�سية 
البلد نف�س الأ�سرة منذ 53 عاًما: 
غنا�سينغبي  اإيادميا  الرئي�س  تويف 
ال�سابعة،  وليــــتــــه  فـــــرتة  خـــــال 
فــاوري غنا�سينغبي يف  ابنه  وخلفه 

من�سبه، الذي فر�سه اجلي�س.
   بعد انتخابه ثاث مرات ملن�سب 
رئي�س الباد يف ظــروف نــددت بها 
املعار�سة، �سّوت الربملان التوغويل 
ي�سمح  مبا  الد�ستور  مراجعة  على 
و2025،   2020 يف  الرت�سح  لــه 
وكــــذلــــك مــنــحــه احلـــ�ـــســـانـــة عما 

ارتكبه من افعال خال وليته.
  الرهانات -ومع ذلك، يف ال�سنوات 
تختمر.  الـــثـــورة  كــانــت  الأخــــــرية، 
انتفا�سات  تــ�ــســجــل  مــــا  وكــــثــــريا 
وتطالب  املتاري�س،  وتقام  بانتظام، 
مما  الرئي�س،  با�ستقالة  املعار�سة 
واأحياًنا  �سغب  اأعــمــال  يف  يت�سبب 
النتخابات  هـــــذه  ويف  وفـــــيـــــات.  
ـــيـــة، دعـــــت عـــــدة اأحـــــــزاب  الـــرئـــا�ـــس
اأ�ساقفة  اإلــيــهــا  انــ�ــســم  مــعــار�ــســة، 
الباد، اإىل تعليق العملية من اأجل 
انــتــخــابــي موثوق،  �ــســجــل  اعــتــمــاد 
امل�سرفة  الــهــيــئــات  تنظيم  واإعـــــادة 

على امل�سار النتخابي.

اأمريكا
بوليفيا، الرئا�سية، 

الت�سريعية، جمل�ش ال�سيوخ، 
قبل يونيو

   الــ�ــســيــاق-هــذه النــتــخــابــات هي 

ايفو مورالي�س .. بوليفيا

روبري فيكو  .. �سلوفاكيا نتنياهو..  ا�سرائيل

ت�ساي اإنغ ون..  تايوان

هونغ كونغ انتخابات و�سط الفو�سى

••الفجر – خرية ال�صيباين

   الوليات املتحدة، تايوان، هونغ كونغ، بوليفيا ... بالن�سبة 
للعديد من البلدان، �سيكون عام 2020 مرادًفا للت�سويت. 
خ النظام  و�سواًء كانت تاأمل يف التغيري اأو على العك�ش تر�سنّ

القائم، ملحة على اأهم النتخابات لهذا العام.
اآ�سيا

تايوان، رئا�سية وت�سريعية، يناير اجلاري
مليون   19 عددهم  البالغ  الناخبون،  -�سُيدعى  ال�سياق     
للربملان  نائبًا   113 وتعيني  جديد،  رئي�ش  لختيار  ناخب، 
النتخابات  يف  احلال  هو  وكما  يناير.   11 يف  التايواين، 
قلب  يف  وبكني  تايبيه  بني  العالقات  �ستكون  التايوانية، 

املناق�سات.

�ستتوزع على قارات العامل:

انتخابات �سترتك ب�سمتها عام 2020...!

ر على »دوره التخريبي« بليبيا  رغم النتقادات.. اأردوغان ي�سّ
الذي عقد بناء على طلب م�سر، اأول اأم�س الثاثاء: “رف�س و�سرورة منع 
املتطرفني  املقاتلني  انتقال  ت�سهيل  يف  ت�سهم  التي  اخلارجية  التدخات 
القلق  “عن  اجلامعة  جمل�س  اأعــرب  كما  ليبيا«.  اإىل  الأجانب  الإرهابيني 
ال�سديد من الت�سعيد الع�سكري الذي يفاقم الو�سع املتاأزم يف ليبيا، ويهدد 

اأمن وا�ستقرار دول اجلوار الليبي واملنطقة ككل«.
وياأتي اجتماع جامعة الدول العربية بعد توقيع اتفاقيتني يف اأواخر نوفمرب 
بني حكومة ال�سراج وتركيا، حيث ين�س التفاق الع�سكري على اإمكانية اأن 
تقدم اأنقرة م�ساعدة ع�سكرية حلكومة ال�سراج، بينما ين�س التفاق الثاين 
اأثــار غ�سب  الــذي  على تر�سيم احلــدود البحرية بني تركيا وليبيا، الأمــر 
اإدانة التفاقية التي متنح  اليونان خ�سو�سا التي دعت الأمم املتحدة اإىل 
اأنقرة �سيادة على مناطق غنية باملحروقات يف البحر املتو�سط، وخ�سو�سا 

قبالة جزيرة كريت.
واأدانت املنظمة العربية حلقوق الإن�سان يف بريطانيا، الثاثاء، دور الرئي�س 

•• عوا�صم-وكاالت

بالتزامن مع دعوة جامعة الدول العربية، يف اجتماع طارئ على م�ستوى 
اعتزام  اإىل  اإ�سارة  يف  التدخات اخلارجية يف ليبيا”،  “منع  اإىل  ال�سفراء، 
تركيا اإر�سال قوات لدعم حكومة ال�سراج يف طرابل�س، خرج الرئي�س الرتكي 
اأكد فيها اأن اأنقرة “�ستنفذ  رجب طيب اأردوغان بت�سريحات “م�ستفزة”، 

كافة بنود التفاقية املوقعة مع ال�سراج«.
وقال اأردوغان، يف ر�سالة مبنا�سبة حلول راأ�س ال�سنة اجلديدة: “من خال 
تنفيذ  ن�سمن  �سوف  ليبيا،  يف  ال�سراج  حكومة  اإىل  �سنقدمه  الــذي  الدعم 

جميع بنود التفاقية املربمة بني البلدين«.
البحر  مــن  تركيا  بـ”اإق�ساء  و�سفه  مــا  خمططات  اأن  اأردوغـــــان  واأو�ــســح 
اأنقرة  عليها  اأقــدمــت  الــتــي  اخلــطــوات  نتيجة  بالف�سل  بـــاءت  املتو�سط”، 
بـــاده والــ�ــســراج، حققت  املــربمــة بــني  اأن التــفــاقــيــة  اإىل  مــوؤخــرا، م�سريا 
مكا�سب ا�سرتاتيجية كبرية لرتكيا، ح�سبما نقلت وكالة الأنا�سول الرتكية 

لاأنباء.
وكانت جامعة الدول العربية قد اأكدت يف بيان �سدر اإثر الجتماع الطارئ 

الرتكي، يف تقدمي دعم ع�سكري ومايل، وجتنيد مرتزقة من �سوريا، لدعم 
ميلي�سيات حكومة ال�سراج يف العا�سمة الليبية طرابل�س.

الــبــاب على  اأردوغــــان بفتح  “قيام  بــاأن  املنظمة  الــ�ــســادر عــن  البيان  واأفـــاد 
م�سراعيه اأمام امليلي�سيات امل�سلحة يف �سمال �سوريا لان�سمام اإىل حكومة 
ال�سراج يف ليبيا مقابل اأجر مادي، دليل على دعم تركيا واأردوغان للمرتزقة، 

وخرق لتفاقيات الأمم املتحدة«
تقرر  التي  للمرتزقة  ميلي�سيا  “اأول  اأن  توؤكد  التقارير  بــاأن  البيان  وتابع 
فتحت  وقــد  الرتكماين”،  مــراد  ال�سلطان  “لواء  هــي  ليبيا  اإىل  اإر�سالها 
الف�سائل امل�سلحة املوالية لرتكيا يف �سمال �سوريا، الباب اأمام الراغبني يف 

الن�سمام اإىل امليلي�سيات املتوجهة اإىل ليبيا«.
تلك  اإىل  لان�سمام  ال�سباب  “ت�سجيع  اأجـــل  مــن  اأنـــه  اإىل  الــبــيــان  ــار  واأ�ــس
بـ  �سهري  راتـــب  تخ�سي�س  الــرتكــيــة  الــقــوات  اأعــلــنــت  امل�سلحة  امليلي�سيات 
ليبيا، عاوة على خدمات  اإىل  يتوجه  لكل مقاتل  اأمريكي  2000 دولر 

اإ�سافية �ستتكفل بها حكومة ال�سراج«. ولفت البيان اإىل اأن هدف املخابرات 
يتمثل بت�سكيل تنظيم تكون  الرتكية من تاأ�سي�س “لواء ال�سلطان مراد”، 
ولئها  ل�سمان  قومية،  اأيديولوجيا  ذات  بحتة  تركمانية  عنا�سر  نــواتــه 

الكامل لرتكيا.
العمليات  العديد من  الرتكمانية متورطة يف  امليلي�سيا  فاإن  البيان،  ووفق 
“الدموية” ب�سوريا، هذا اإىل جانب ارتكابها ملجازر �سد ال�سكان الأ�سليني 
من الأقليات والطوائف الأخرى �سمال �سوريا، مبا فيهم العرب والأكراد 

والأ�سوريني.
�سرقة  عملية  اأكرب  م�سوؤولية  مراد”  ال�سلطان  “لواء  البيان  حّمل  كذلك 
بعد  الــكــرديــة،  الغالية  ذات  عفرين  يف  املدنيني  ملمتلكات  ونــهــب  جماعية 

ا�ستيائها على املدينة يف 18 مار�س 2018 بف�سل القوات الرتكية.
واإن�سانية  حقوقية  ومنظمات  الإن�سان  حلقوق  العربية  املنظمة  واتهمت 
ميلي�سيا ال�سلطان مراد، بخطف اأكرث من 300 مدين من �سكان عفرين 
ال�سعب  حــمــايــة  وحــــدات  اإىل  النــتــمــاء  بتهمة   ،2018 مــار�ــس   18 مــنــذ 
األف   40 اإىل  اإرغامهم على دفع فدية مالية و�سلت  اإىل  اإ�سافة  الكردية، 

دولر مقابل اإطاق �سراحهم.

بعد اإعالن كيم جونغ نهاية وقف التجارب النووية

 وا�سنطن : نريد ال�سالم ل املواجهة مع كوريا ال�سمالية 
•• عوا�صم-اأ ف ب

اأعلن الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ اأون ان باده اأنهت الوقف الختيارّي 
للتجارب النووية وجتارب الأ�سلحة البال�ستية العابرة للقارات، متوعداً بفعل 
الأنباء  التي جاء ردها معتدًل. ونقلت وكالة  املتحدة  الوليات  �سد  “مروع” 
يف  م�سوؤولني  امــام  قوله  كيم  عن  الأربــعــاء  اأم�س  ال�سمالية  الكورية  الر�سمية 
بهذا  اأحـــادي  ب�سكل  الرتــبــاط  ملوا�سلة  �سبب  اأي  لدينا   “لي�س  احلاكم  حزبه 
�ساحا  الــقــريــب  امل�ستقبل  يف  الــعــامل  يكت�سف  “�سوف  وا�ــســاف  اللتزام”. 

ا�سرتاتيجيا جديدا«.
وكان كيم اعلن يف العام 2018 ان كوريا ال�سمالية مل تعد بحاجة اىل اإجراء 

مزيد من الختبارات النووية او اختبارات ال�سواريخ العابرة للقارات.
واأطلقت  نووية  اختبارات  �ستة  ال�سمالية  كوريا  نفذت  املا�سية،  ال�سنوات  ويف 
�سواريخ قادرة على الو�سول اإىل الأرا�سي الأمريكية. وتهدد ت�سريحات كيم 
مع  املا�سيني،  العامني  خــال  اعُتمدت  التي  النووية  الدبلوما�سية  الأربــعــاء 
الذي قطعه له  “الوعد”  اإىل  اإ�سارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب مراراً 

“لقد  ال�سمايل. واأكد الرئي�س الأمريكي من جديد الثاثاء  الزعيم الكوري 
وّقعنا اتفاقا يتحدث عن نزع ال�ساح النووي. كانت هذه اجلملة الوىل، وقد 
اإىل  اإ�ــســارة  يف  بكامه”،  يلتزم  رجــل  )كيم(  ان  اأعتقد  �سنغافورة.  ذلــك يف  مت 
لكن املحادثات  القمة التاريخية التي جمعتهما يف �سنغافورة يف عام 2018. 
كيم  بــني  الثانية  القمة  انهيار  اإثــر  م�سدود  حائط  اإىل  و�سلت  البلدين  بــني 
واأمام اللجنة املركزية حلزب العمال، قال  وترامب يف �سباط-فرباير 2019. 
العي�س يف ظل نظام عقوبات دويّل،  ال�سمالية م�ستعدة ملوا�سلة  ان كوريا  كيم 
الوليات  “اإن  قوله  عنه  الوكالة  ونقلت  الــنــوويــة.  قدرتها  على  حُتــاِفــظ  كــي 
اأ�سلوباً  وتعتمد  لدولتنا  الأ�سا�سية  للم�سالح  خمالفة  مطالب  تقدم  املتحدة 
التدريبات  ع�سرات  “اجرت  وا�سنطن  اأن  كيم  وتابع  الع�سابات«.  اأ�سلوب  مثل 

الع�سكرية امل�سرتكة )مع كوريا اجلنوبية( والتي كان الرئي�س )دونالد ترامب( 
اجلنوب  اإىل  التقنية  عالية  ع�سكرية  واأر�سلت معدات  بوقفها”  �سخ�سًيا  وعد 
و�سعدت العقوبات على ال�سمال بح�سب قوله. واردف “ل ميكننا ابدا ان نبيع 
)الوليات  جلعل  “مروع  بعمل  �ستقوم  يانغ  بيونغ  ان  اىل  م�سريا  كرامتنا”، 
املتحدة( تدفع ثمن اللم التي عاناها �سعبنا«. وعلى غرار ترامب، جاء رّد وزير 
املتحدة  الوليات  اأن  واأكــد  اأي�ساً.  معتدًل  بومبيو  مايك  الأمريكي  اخلارجية 
تريد “ال�سام ولي�س املواجهة” مع كوريا ال�سمالية وذلك يف مقابلة مع قناة 
�سي بي اإ�س الأمريكية. وا�ساف “نريد ان ن�ستمر يف ترك الباب مفتوحا اأمام 
احتمال اأن يتخذ زعيم كوريا ال�سمالية اخليار الأف�سل بالن�سبة له ول�سعبه«. 
واعترب اأنه “اإذا تخلى الزعيم كيم عن التزاماته التي قطعها للرئي�س ترامب، 

ف�سيكون ذلك خميبا لاآمال. اآمل األ يتبع هذا امل�سار«. واأكدت من جهتها وزارة 
الوحدة الكورية اجلنوبية اأن اختبار كوريا ال�سمالية لأ�سلحة ا�سرتاتيجية “لن 
يكون عامًا م�ساعداً يف مفاو�سات نزع الأ�سلحة النووية«. وجاء اللقاء ال�سنوي 
للجنة املركزية حلزب العمال واإعان وكالة الأنباء الر�سمية قبل خطاب كان 

من املتوقع اأن يلقيه كيم ملنا�سبة را�س ال�سنة لكن يبدو اأنه قد تراجع عنه.
اأطلقه  تقليد  وهو  ال�سمالية.  كوريا  يف  بــارزة  �سيا�سية  منا�سبة  يعد  واخلطاب 
عنه  والــده  تخلى  ثم  ال�سمايل،  الكوري  النظام  موؤ�س�س  �سونغ،  اإيــل  كيم  جده 
بتخفيف  يــانــغ  بيونغ  تطالب  اأ�ــســهــر،  ومــنــذ  اإحـــيـــاءه.  اأون  جــونــغ  كيم  ليعيد 
للعقوبات الدولية املفرو�سة عليها على خلفية برناجمها النووي وبرناجمها 
لاأ�سلحة البالي�ستية، فيما ترى اإدارة ترامب اأن على كوريا ال�سمالية اأن تقوم 
مببادرات ملمو�سة قبل اأن حت�سل على مطلبها. يرى هاري كازياني�س الباحث 
يف مركز “نا�سيونال اإنرت�ست” لاأبحاث يف وا�سنطن اأن “كيم جونغ اأون يلعب 
ال�سمالية  كوريا  ت�سريحات  اأن  كازياني�س  ويعترب  خطرة«.  جيو�سيا�سية  لعبة 
“اأ�سبه بو�سع �ساروخ بال�ستي عابر للقارات براأ�س دونالد ترامب على اأمل اأن 

حت�سل على تنازلني تريدهما ب�سدة: تخفيف العقوبات و�سمانات اأمنية«.



اخلميس    2   يناير   2020  م   -   العـدد  12821  
Thursday   2   January   2020  -  Issue No   12821

11

عربي ودويل
بعد التوتر مع اإيران.. هل ر�سم ترامب خطًا اأحمر يف العراق 

الأمريكية،  التلفزيونية  “فوك�س”  لقناة  الثــنــني  بومبيو  مايك 
الع�سكريني  حلــمــايــة  مــوجــهــاً  دفــاعــيــاً  “عمًا  كــانــت  الــ�ــســربــات  اأن 
واملواطنني الأمريكيني يف العراق، ولردع طهران«. واأو�سح م�ساعد 
�سينكر  ديفيد  الأو�ــســط  ال�سرق  ل�سوؤون  الأمريكي  اخلارجية  وزيــر 
ل�سحافيني “راأينا اأن من املهم �سرب هدف رئي�سي، لإر�سال ر�سالة 
وا�سحة جداً حول الأهمية التي نوليها لأرواح الأمريكيني”، معترباً 

اأن الرد الأمريكي كان “حازماً، ومنا�سباً«.
و�سدر اأمر العملية عن الرئي�س الأمريكي الذي حافظ حتى الآن على 
“قدر كبري من �سبط النف�س” يف مواجهة ال�ستفزازات الإيرانية، 
وفق ما قال املبعوث الأمريكي اخلا�س باإيران براين هوك. وجتاهل 
تدمريها  بعد  اإيــران  ل�سرب  دفعوه  الذين  م�ست�ساريه  اآراء  ترامب 
م�سيق  يف  طيار  دون  اأمريكية  طائرة  املا�سي،  يونيو”حزيران”  يف 

•• عوا�صم-وكاالت

ر�سم الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب خطاً اأحمر لإيران يفرت�س 
اأن ل تتجاوزه بعد موافقته على �سربات جوية �سد قوات موالية لها 
يف العراق، متهمة بهجمات ت�سببت يف مقتل اأمريكي، لكنه رمبا فتح 

اأي�ساً باب الت�سعيد يف املنطقة، ح�سب خرباء.
قاعدة  على  �ساروخية  بهجمات  اأمــريــكــي  مقتل  مــن  يــومــني  وبــعــد 
تاأوي ع�سكريني اأمريكيني يف كركوك يف �سمال العراق، اأغار اجلي�س 
الأمريكي الأحد على من�ساآت يف منطقة عراقية حدودية مع �سوريا، 
لكتائب حزب اهلل العراقي، املجموعة امل�سلحة املوالية لإيران، والتي 
حملتها وا�سنطن م�سوؤولية الهجوم على القاعدة. وت�سببت ال�سربات 
الأمريكي  اخلــارجــيــة  وزيـــر  واأكــــد  مــقــاتــًا.   25 اجلــويــة يف مقتل 

املا�سي،  �سبتمرب”اأيلول”  منت�سف  يف  الــرد  عن  امتنع  كما  هرمز، 
على الهجمات �سد من�ساآت نفطية �سعودية، ُن�سبت اإىل اإيران.  ولكن 
قاعدة  على  �ساروخية  هجمات  يف  اجلمعة  اأمريكي  متعاقد  مقتل 
ع�سكرية عراقية يف كركوك، كان الق�سة التي ق�سمت ظهر البعري. 
واعترب مارتن اإينديك من جمل�س العاقات اخلارجية، اأن الرئي�س 
“اإدارة  اأن  م�سيفاً  بو�سوح،  موقفه  اخلطوة  بتلك  ك�سف  الأمريكي 
واملتعاونني  لإيـــران  و�سوريا  الــعــراق  يف  اأحــمــر  خطاً  ر�سمت  تــرامــب 

معها، مقتل الأمريكيني ممنوع«.
اأن  راأى يف تغريدة على تويرت،  ال�سابق،  الدبلوما�سي  اإينديك،  لكن 
الهجمات �سد حقول  الأخــرى مثل  الت�سرفات  كل  اأن  يعني  “ذلك 
اأن  معترباً  اأمريكياً”،  ع�سكرياً  رداً  ت�ستدعي  ل  �سعودية،  نفطية 
لإ�سعاف  جــديــدة  عمليات  اإطـــاق  على  طــهــران  �ست�سجع  الر�سالة 

بريغن  بيرت  اعترب  املقابل،  يف  املنطقة.  يف  املتحدة  الوليات  موقع 
من مركز اأبحاث “نيو اأمريكا” يف مقال ن�سره موقع “�سي اإن اإن”، 
للقوة  منا�سباً ومنطقياً  “ا�ستخداماً  اأظهرت  اأن �سربات يوم الأحد 
من جانب قائد بدا حتى الآن مــرتدداً يف دخول حرب مفتوحة مع 
اأن الوليات  طهران، رغم مواقفه املت�سرعة غالباً”. والواقع الأمر 
اأنها تريد ردع طهران، ل ت�سعيد التوتر معها. وقال  املتحدة بينت 

�سينكر: “نحن ل نريد ت�سعيداً، بل نريد خف�ساً للت�سعيد«.
وقالت  العراق.  يف  وغ�سباً  تنديداً  اأثــارت  الأمريكية  ال�سربات  لكن 
“مراجعة  اىل  مــ�ــســطــرة  نف�سها  جتـــد  اإنـــهـــا  الــعــراقــيــة  احلــكــومــة 
عاقتها” مع الوليات املتحدة، فيما دعا ع�سرات النواب العراقيني 
اإىل اإعادة تقييم اتفاق التعاون الأمريكي العراقي الذي ينظم وجود 

5200 ع�سكري اأمريكي يف الباد.

وناق�س   ،2019 -حزيران  يونيو 
الجــتــمــاع حــزمــة مــن الإجــــراءات 
جتاه  تطبيقها  الواجب  اجلديدة 
تركيا  يف  الــ�ــســوريــني  الــاجــئــني 
عـــمـــومـــاً وا�ــســطــنــبــول عــلــى وجه 
اخل�سو�س، بعدما عزا بع�س نواب 
احلزب اخل�سارة يف ا�سطنبول اإىل 
فيها،  الكثيف  الــ�ــســوري  الــتــواجــد 
بع�س  من  املدينة  اأهــايل  ومتلمل 

المتيازات املمنوحة لاجئنب.
ال�سيا�سة  مــامــح  ــــداأت  ب بــالــفــعــل 
اجلـــديـــدة جتــــاه الــ�ــســوريــني بعد 
يـــولـــيـــو/ مـــــن  الأول  الأ�ـــــســـــبـــــوع 
بحملة  ومتــثــلــت   ،2019 متــــوز 
ل�سبان  واعــــتــــقــــالت  مــــداهــــمــــات 
�سوريني جرى ترحيلهم اإىل داخل 
ال�سلطات  وا�ــســتــهــدفــت  �ـــســـوريـــا، 
الــرتكــيــة يف هـــذه احلــمــلــة جميع 
عن  عــدا  ا�سطنبول،  يف  املخالفني 
واملعامل  امل�سانع  طــالــت  حــمــات 
خمالفني،  �ــســوريــني  عــن  للبحث 
تلك  يف  يـــعـــمـــلـــون  �ــــســــوريــــني  اأو 
كذلك  اأذونــات عمل،  دون  امل�سانع 
طــلــبــت الــ�ــســلــطــات الـــرتكـــيـــة من 
اأ�سحاب املحال واملطاعم ال�سورية 
ب�سرورة ا�ستبدال لفتات حمالهم 

••عوا�صم-وكاالت:

الأعـــــوام  اأحــــد   2019 عــــام  كــــان 
الــــاجــــئــــني  لآلف  الــــــفــــــارقــــــة 
دخول  فبعد  تركيا،  يف  ال�سوريني 
4 مايني لجــئ خال  الـــ  قرابة 
ال�سنوات الأخرية، اإثر فرارهم من 
انقلبت  ال�سورية،  النريان  جحيم 
باإجراءات  تركيا  وبــــداأت  الأمــــور، 
جــــديــــدة جتـــــاه الـــ�ـــســـوريـــني على 

اأرا�سيها.
يوليو-متوز  الإجــــراءات يف  بـــداأت 
املا�سي بعد اأيام قليلة من خ�سارة 
مــر�ــســح احلــــزب احلـــاكـــم بـــن علي 
يــــلــــدرمي يف انـــتـــخـــابـــات الإعـــــــادة 
ا�سطنبول  بــلــديــة  رئــيــ�ــس  ملن�سب 
�سد مر�سح حتالف املعار�سة اأكرم 

اإمام اأوغلو.

خ�سارة اإ�سطنبول 
وفــــق مــقــربــني مـــن احلـــــزب فـــاإن 
حلزب  املــركــزيــة  للجنة  اجــتــمــاعــاً 
العدالة والتنمية احلاكم املركزية 
تراأ�سه الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اأردوغان ملناق�سة نتائج النتخابات 
 23 الــــبــــاد يف  �ــســهــدتــهــا  الـــتـــي 

ومــطــاعــمــهــم الـــتـــي حتـــتـــوي على 
باللغة  العربية  اللغة  مــن  كلمات 

الرتكية.
وبــحــ�ــســب �ــســلــطــات الـــوليـــة فـــاإن 
يحملون  ممـــن  الــ�ــســوريــني  عــــدد 
من  �سادرة  موؤقتة  حماية  بطاقة 
نــ�ــســف مليون  ا�ــســطــنــبــول جتــــاوز 
�سوريون  بالعدد  مياثلهم  �سوري، 
بطاقات  يـــحـــمـــلـــون  خمــــالــــفــــون 
ثانية  وليـــات  مــن  موؤقتة  حماية 
اأو غري م�سجلني يف دوائر الهجرة 

بالباد.

اإىل عفرين.. دون عمل
اللحظات  تــلــك  عــبــري  تــ�ــســتــذكــر 
قائلة:  للعربية.نت،  حديثها  يف 
يف  يـــعـــمـــل  الـــــــذي  زوجـــــــي  “طرد 
اإ�سنيورت  بــحــي  اخلــيــاطــة  ور�ــــس 
غـــرب ا�ــســطــنــبــول مــن عــمــلــه لأنه 
موؤقتة،  حماية  بطاقة  يحمل  ل 
لـــذلـــك كــــان خـــيـــاري اأنـــــا وزوجــــي 
املغادرة  عــامــر  الــوحــيــد  وطــفــلــي 
الوليات  بع�س  لأن  �ــســوريــا،  اإىل 
توقفت عن منح بطاقات احلماية 
بعد  وبالفعل  لل�سوريني،  املوؤقتة 
انتهائنا من كافة الرتتيب انتقلنا 

اإىل مدينة عفرين يف ريف حلب، 
ب�سبب  عــمــل  بــــدون  الآن  وزوجــــي 
يتلقى  ل  الــظــروف، وطفلي  هــذه 

تعليماً منا�سباً«.

اأ�سواأ �سهرين
اأكــد را�ــســي �سومان الذي  بـــدوره، 
ــــــة  ـــغـــرياً لإذاب ميـــلـــك مـــعـــمـــًا �ـــس
منطقة  يف  البا�ستيك  حــبــيــبــات 
ا�ــســنــيــورت غــربــي ا�ــســطــنــبــول، يف 
اأن  العربية.نت  ات�سال هاتفي مع 
كانا  واأغــ�ــســطــ�ــس  يــولــيــو  “�سهري 

اأ�سواأ �سهرين عا�سهما يف تركيا.
واأ�ساف “غالباً ما اآتي بعمال من 
املعمل  يف  للعمل  اإ�سطنبول  خــارج 
لــا�ــســتــفــادة مـــن خــرباتــهــم، لكن 
ال�سارمة  الإجـــراءات  بــدء تطبيق 
العمال  لإبعاد عدد من  ا�سطرين 
ميلكون  ل  ممــــن  اخلــــــربة  ذوي 
عن  �سادرة  موؤقتة  حماية  بطاقة 

ا�سطنبول«.
على  اجلديدة  الإجـــراءات  ت  ون�سّ
اإبعاد كل املخالفني املوجودين من 
البلدان  اإىل  اجلن�سيات  خمتلف 
حالة  ويف  مـــنـــهـــا،  قــــدمــــوا  ـــتـــي  ال
اإىل  يعودون  ال�سوريني  الاجئني 

الوليات التي قدموا منها يف حال 
موؤقتة  حماية  بطاقة  امتاكهم 

�سادرة عن تلك الولية.

ترحيل لجئني 
ترحيل  وثــــقــــوا  نـــا�ـــســـطـــني  لـــكـــن 
يحملون  الـــاجـــئـــني  مــــن  عــــــدد 
عن  �سادرة  موؤقتة  حماية  بطاقة 
ا�سطنبول اإىل حمافطات اأخرى اأو 

اأملك  وكنت  الكهربائية،  الأجهزة 
بــطــاقــة حــمــايــة موؤقتة  وزوجـــتـــي 
�ـــســـادرة عــن وليــــة �ــســانــلــي اأورفــــا 
فـــيـــمـــا يـــحـــمـــل والــــــــدي واأخــــوتــــي 
بطاقات حماية موؤقتة �سادرة عن 
ا�سطنبول كونهم دخلوا تركيا قبل 
وتابع “ا�سطررت  جلوئنا اإليها”. 
والرحيل  اأهــلــي،  عن  البتعاد  اإىل 
�سنوات  بــعــد  اأورفــــــة  �ــســانــلــي  اإىل 

اإىل اإدلب ال�سورية، ما اأثار �سخطاً 
بني جمعيات تركية ُتعنى بق�سايا 

الاجئني.
بدوره قال اأكثم ال�سيحان للعربية.
اإىل ولية  ا�سطنبول  اإنه غادر  نت 
بعد  الــبــاد  اأورفــــة جــنــوب  �سانلي 
ال�سوريني  �ــســد  احلــمــلــة  ا�ــســتــداد 
“كنت  واأ�ــســاف  يوليو.  متـــوز-  يف 
ـــيـــع وجتــــــارة  اأعـــــمـــــل يف جمــــــال ب

يف ا�ــســطــنــبــول، لــلــبــدء مــن نقطة 
حمات  اإزاء  اأنـــه  يــذكــر  ال�سفر«. 
الرتكية،  لـــاإجـــراءات  ال�ستنكار 
قررت �سلطات ولية ا�سطنبول يف 
وقت لحق منح املخالفني مهلتني 
متتاليتني ملغادرة املدينة، وبالفعل 
ا�سطنبول  الــاجــئــني  اآلف  غـــادر 
قدموا  الــتــي  املــــدن  اإىل  عــائــديــن 

منها.

اأ�سواأ عام لل�سوريني يف تركيا.. ترحيل وت�سييق

•• وا�صنطن-وكاالت

اأ�سار مدير مركز العمل الوقائي 
للعاقات  الأمــريــكــي  املجل�س  يف 
اأن  ـــتـــار�ـــس  �ـــس بــــــول  اخلــــارجــــيــــة 
والزدهـــار  ال�سام  �سعار  تقدمي 
بالن�سبة  عــادة  رابحة  معادلة  هو 
اإىل رئي�س اأمريكي ي�سعى لولية 
الرئي�س  بــاإمــكــان  وبينما  ثــانــيــة. 
اقت�ساد  عـــن  احلـــديـــث  تـــرامـــب 
قــــوي يف الــــوليــــات املـــتـــحـــدة، ل 
حول  متفائًا  يبدو  اأن  ي�ستطيع 
و�سع العامل. هذه هي على الأقل 
راأي  ا�ـــســـتـــطـــاع  اآخــــــر  خـــا�ـــســـة 
اأجــراه املجل�س  خلرباء �سيا�سيني 

الأمريكي للعاقات اخلارجية. 
ـــــداأ املــجــلــ�ــس يـــ�ـــســـاأل راأي  حـــني ب
يكن  �سنة، مل   12 اخلـــرباء منذ 
من  املرتفع  امل�ستوى  هذا  هنالك 
امل�ستمرة  النزاعات  ب�سبب  القلق 
اأو املــحــتــمــلــة. كــتــب �ــســتــار�ــس يف 
الأمريكية  هيل”  “ذا  �سحيفة 
اأنـــه مــن بــني الأزمـــــات الثاثني 
مت   ،2020 �ـــســـنـــة  املـــحـــتـــمـــلـــة 

تــقــيــيــم مـــا يـــقـــارب نــ�ــســفــهــا على 
الكفاية  فــيــه  اأنـــهـــا خــطــرية مبـــا 
الأمريكي.  اجلــيــ�ــس  ل�ــســتــخــدام 
اثــنــتــني منهما  عــلــى  ومت احلــكــم 
باحتمال  تتمتعان  باأنهما  فقط 

�سئيل كي حتدثا ال�سنة املقبلة.

اأولوية
عــلــى راأ�ــــس هـــذه املــخــاوف هجوم 
حتتية  بنية  على  كبري  �سيبريي 
اأنظمتها  فــيــهــا  مبــــا  اأمـــريـــكـــيـــة 
اأن  النتخابية. قلق اخلرباء من 
 2020 انتخابات  ا�ستهداف  يتم 
يتم  اأن  اأو  قــرا�ــســنــة  قــبــل  مـــن 
التاعب بها على يد قوة اأجنبية 
ي�سهد   .2016 �سنة  ح�سل  كما 
على  ال�سيبريية  الهجمات  عــدد 
التحتية  الــبــنــى  اأنــــــواع  خمــتــلــف 
ومن  مــوؤكــداً  ارتفاعاً  الأمريكية 
احلالية  ال�سنة  تتفوق  اأن  املتوقع 
عــلــى الــ�ــســنــة املــا�ــســيــة مـــن حيث 

الهجمات ال�سيبريية امل�سجلة. 
الــهــجــمــات ب�سرر  هـــذه  تــ�ــســبــبــت 
وعـــرقـــلـــة بــــارزيــــن لــلــعــديــد من 

املتحدة.  الـــوليـــات  يف  الــبــلــديــات 
�سبباً  هناك  اأن  �ستار�س  واأ�ــســاف 
الأنظمة  ـــاأن  ب لــاعــتــقــاد  وجــيــهــاً 
�سنة  بخطر  �ستكون  النتخابية 
اآلت  2020. لقد متت قر�سنة 
وف�سلت  املــا�ــســي،  يف  الــتــ�ــســويــت 
جهود الكونغر�س يف اإقرار ت�سريع 

انتخابي اأمني ب�سدة. 

اأعظم خطرين
اأن الوليات املتحدة  ذكر �ستار�س 
اإرهابي  هــجــوم  اأي  مــن  تــعــاِن  مل 
خطري قريب من حجم اعتداءات 
ُيعد  ذلـــــك،  مـــع  �ــســبــتــمــرب.   11
هجوم اإرهابي ُي�سقط عدداً كبرياً 
اأكــرب هاج�س  ال�سحايا ثاين  من 
الـــ�ـــســـنـــة املـــقـــبـــلـــة. ال�ــــســــطــــراب 
امل�ستمر يف ال�سرق الأو�سط وغياب 
اليقني حول قوة داع�س والقدرة 
املتنامية لاإرهابيني الأفراد على 
�سن هجمات قاتلة ميكن جميعها 
اأن ت�ساهم يف هذا اخلوف. اأعظم 
خطرين يف اخلارج هما مواجهة 
م�سلحة حمتملة مع اإيران واأزمة 

حادة فوق �سبه اجلزيرة الكورية. 
باإمكان هاتني الأزمتني اأن تندلعا 

يف اأي وقت.

يبدو ميتًا
بهجوم  اأنـــــهـــــا  اإيــــــــــران  بـــرهـــنـــت 
�سواريخ كروز على من�ساأة تكرير 
نفطية �سعودية م�ستعدة ملهاجمة 
تكون  اأن  وميكن  اأمريكي  حليف 
قــــد �ـــســـعـــرت بـــالـــقـــوة بــ�ــســبــب رد 
املحدود كي تكرر خطوات  الفعل 

م�سابهة.
 قــد يــدفــع ال�ــســطــراب يف اإيران 
اأزمــــة خارجية  قــادتــهــا لإطــــاق 

لت�ستيت النتباه. 
يف هذه الأثناء، اإن احتمال اتخاذ 
التخ�سيب  قرار م�ساعفة  اإيــران 
اأيــ�ــســاً مبا  هــو حقيقي  الـــنـــووي 
الـــذي وقعه  الــنــووي  اأن التــفــاق 
اأوباما لتقييد هذا الن�ساط يبدو 
تكون  فلن  ذلــك  ح�سل  اإذا  ميتاً. 
الإيرانية  الأمــريــكــيــة  الــعــاقــات 
عدائية  �ــســتــ�ــســبــح  بـــل  مـــتـــوتـــرة 

ب�سكل وا�سح.

بيونغ يانغ
يـــرى �ــســتــار�ــس اأن الــعــاقــات مع 
م�سار  على  هــي  ال�سمالية  كــوريــا 
م�سابه مقلق. قالت بيونغ يانغ اإن 
الوليات املتحدة ميكن اأن تتوقع 
هـــديـــة و�ـــســـتـــكـــون عـــلـــى الأرجــــــح 
اخــتــبــاراً لــ�ــســاروخ طــويــل املدى 
نهاية  قبل  املفاو�سات  ف�سلت  اإذا 
كوري  ا�ــســتــفــزاز  اأي  اإن  الــ�ــســنــة. 
تنازلت  لنــتــزاع  م�سمم  �سمايل 
الأرجح  على  �سيت�سبب  اأمريكية 
بالعودة اإىل الو�سع اخلطري جداً 
بــرز خــال الأ�سهر الأوىل  الــذي 

من ولية ترامب.

نزاعات وخماوف اأخرى
و�سوريا  اأفغان�ستان  يف  النزاعات 
والعراق واأوكرانيا مذكورة اأي�ساً 
�ــســمــن لئــحــة الأحــــــداث املمكن 
اأن تــتــدهــور الــ�ــســنــة املــقــبــلــة. ويف 
الوليات  مــن  الــقــريــبــة  املــنــاطــق 
مع  اأف�سل  الو�سع  لي�س  املتحدة، 
ارتفاع العنف اجلنائي يف املك�سيك 
فيما ل تظهر الأزمة الفنزويلية 

اأي موؤ�سر حت�سن. يف هذه الأثناء، 
تــ�ــســكــل الــــظــــروف املـــتـــدهـــورة يف 
ال�سلفادور وغواتيمال وهندورا�س 
مــ�ــســادر جديدة  هــايــتــي  كــمــا يف 
للقلق، ل على امل�ستوى الإن�ساين 
املزيد  دفــع  يف  اأيــ�ــســاً  بــل  وح�سب 
من املهاجرين لل�سعي خلف حياة 

اأف�سل يف الوليات املتحدة.

احتمالت خطرية
يبدو  ترامب قد  اأن  �ستار�س  ذكر 
مع  التعامل  على  بقدرته  واثــقــاً 
اأي م�سكلة تعرت�س طريقه. لقد 
ا�ستطاع اإدارة اأكرث من 12 اأزمة 
اأ�سافه  لــكــن  دولــيــة يف وليــتــه. 
باأنه  اأول من يذّكرونه  �سيكونون 
اأزمـــــة حمورية  بــعــد  يـــواجـــه  مل 
حــقــيــقــيــة تــــكــــون فـــيـــهـــا احلــــرب 
اأجــنــبــيــة عــلــى املحك.  قــــوة  مـــع 
ويــحــ�ــس الــبــاحــث تـــرامـــب على 
بالنظر  على حظه  التــكــال  عــدم 
التي  اإىل الحــتــمــالت اخلــطــرية 
ال�سنة  يف  الأمـــريـــكـــيـــني  تــنــتــظــر 

اجلديدة.

تت�سدرها النزاعات يف اأفغان�ستان و�سوريا والعراق واأوكرانيا

هل �سيواجه ترامب اأزمات خارجية كبرية �سنة 2020؟

رئي�سة تايوان ترف�س 
الوحدة مع ال�سني 

 •• تايبه-رويرتز

 قالت رئي�سة تايوان ت�ساي اإينج وين 
�سيغة  تقبل  لــن  اجلــزيــرة  اإن  اأمــ�ــس 
“دولة واحدة ونظامان” التي تقرتح 
لتوحيد  ا�ستخدامها  اإمكانية  بكني 
بالدميقراطية  التي تتمتع  اجلزيرة 
اأن هذا  واأ�سافت  الرئي�سي،  الرب  مع 

الرتتيب قد ف�سل يف هوجن كوجن.
وتعترب ال�سني تايوان جزءا ل يتجزاأ 
اأرا�سيها، ومل ت�ستبعد ا�ستخدام  من 
الــقــوة لإعــادتــهــا حتــت �ــســيــادتــهــا اإذا 
اإنها دولة  تايوان  الأمــر. وتقول  لزم 
ال�سني  جــمــهــوريــة  ت�سمى  م�ستقلة 

وهو ا�سمها الر�سمي.
كما تعهدت ت�ساي، التي ت�سعى للفوز 
بولية جديدة يف 11 يناير- كانون 
ال�سنة  مبنا�سبة  خــطــاب  يف  الــثــاين، 
اجلديدة بالدفاع عن �سيادة تايوان، 
اآلية  �ست�سع  حــكــومــتــهــا  اإن  وقـــالـــت 
يف  والدميقراطية  احلريات  حلماية 
الوقت الذي تكثف فيه بكني ال�سغط 

على اجلزيرة.
عن�سرا  ال�سني  من  اخلــوف  واأ�سبح 
رئي�سيا يف احلملة النتخابية خا�سة 
بعد اأ�سهر من الحتجاجات املناه�سة 
اخلا�سعة  كــوجن  هــوجن  للحكومة يف 

للحكم ال�سيني.
�سعب  لــنــا  “اأظهر  تــ�ــســاي  وذكــــــرت 
واحدة  ‘دولة  �سيغة  اأن  كوجن  هوجن 
ونظامان‘ غري ممكنة بالتاأكيد” يف 
اإ�سارة اإىل الرتتيبات ال�سيا�سية التي 
امل�ستعمرة  يف  معينة  حريات  �سمنت 
الربيطانية ال�سابقة بعد اإعادتها اإىل 

�سيادة بكني عام 1997.

رئي�س »النواب الأمريكي« 
الأ�سبق يدعو اإىل ق�سف اإيران

•• وا�صنطن-وكاالت:

دعــــــــا رئــــيــــ�ــــس جمــــلــــ�ــــس الـــــنـــــواب 
اجلمهوري  الأ�ـــســـبـــق  الأمــــريكــــي 
نيوت جينغري�س اإىل �سرب طهران 
ميلي�سياتها  حمــــاولــــة  عـــلـــى  ردا 
اقــتــحــام الــ�ــســفــارة الأمـــريكـــيـــة يف 
بغداد، وا�سفا النظام الإيراين باأنه 
قتلت  الــتــي  مبيلي�سياته  يــبــايل  ل 
يف ال�سربة الأمريكية على قواعد 

حزب اهلل.
تويرت  عـــلـــى  تــــغــــريــــدة  يف  وقـــــــال 
الـــوليـــات  تــــرد  اأن  “يجب  اأمـــ�ـــس 
املــتــحــدة عــلــى اإيــــران يف اإيـــــران. ل 
تــهــتــم الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الإيـــرانـــيـــة 
�سربناهم  الــذيــن  حلفائها  بــعــدد 
قلب  نــاحــق  اأن  علينا  الــعــراق.  يف 
الــعــدو وجنــعــلــهــم يــدفــعــون ب�سكل 

حا�سم«.
“تختربنا  ـــــاف  اأ�ـــــس ذلـــــــك،  اإىل 
الــديــكــتــاتــوريــة الإيـــرانـــيـــة مــــراراً 
رفعنا  اإذا  اإل  تتوقف  لن  وتــكــراراً. 
ي�سيب  الــــــــذي  الأمل  مـــ�ـــســـتـــوى 
اأن تتم  نــظــامــهــم بــاخلــطــر. يــجــب 
الثوري  احلــر�ــس  اأمـــوال  حما�سرة 
اإىل اأن تتخلى اإيران عن عدوانها«.

يذكر اأن وزير اخلارجية الأمريكي 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، كـــــان اتـــهـــم اأبــــو 
اخلزعلي  وقي�س  املهند�س  مهدي 
بقيادة  والفيا�س  العامري  وهــادي 
الأمريكية  ال�سفارة  على  الهجوم 
بن�سر  وقام  بالإرهابيني،  وو�سفهم 
عــلــى حــ�ــســابــه يف تويرت  �ــســورهــم 
اأثناء قيادتهم عملية العتداء على 

ال�سفارة الأمريكية يف بغداد.

الآلف ي�ساركون يف احتجاجات  جديدة بهوجن كوجن  •• هوجن كوجن-رويرتز

بداأ ع�سرات الآلف من املحتجني م�سرية 
يف هوجن كوجن يف اأول اأيام العام اجلديد 
مع  بتنازلت  املدينة  حكومة  مطالبني 

�ستة  من  اأكــرث  منذ  كوجن  هوجن  على  تهيمن  التي  املدنية  ال�سطرابات  انتقال 
اأ�سهر اإىل العام اجلديد. وجتمع املحتجون على ع�سب يف متنزه فيكتوريا حتت 
�سماء ملبدة بالغيوم، بينما كان الكثريون يرتدون ماب�س �سوداء وي�سع البع�س 

اأقنعة، وحملوا لفتات منها “احلرية لي�ست حرة” قبل اأن تنطلق امل�سرية.
وقال رجل يدعى توجن بينما كان ي�سري مع طفله البالغ من العمر عامني واأمه 
لأن �سعب هوجن كوجن لي�س  ‘عام جديد �سعيد‘  اأن ننطق بعبارة  “من ال�سعب 

�سعيدا«.
واأ�ساف “ما مل تتحقق املطالب اخلم�سة، وتتم حما�سبة ال�سرطة على اأعمالها 
وكان ي�سري اإىل مطالب  الوح�سية، فلن يكون لدينا عام �سعيد جديد حقيقي”. 
املحتجني من احلكومة والتي ت�سمل الدميقراطية الكاملة والعفو عن اأكرث من 

“لنوا�سل  البع�س لفتات تقول  وحمل 
الكفاح معا يف 2020«.

وخـــال الــلــيــل اأطــلــقــت الــ�ــســرطــة الغاز 
املطاطي  والــر�ــســا�ــس  لــلــدمــوع  امل�سيل 
بع�س  خــال  املياه  مدافع  وا�ستخدمت 

املواجهات الق�سرية مع حمتجني.
وقال الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ يف خطاب مبنا�سبة العام اجلديد اإن بكني 
“�ست�سون بكل قوة ازدهار وا�ستقرار” هوجن كوجن يف اإطار �سيغة “دولة واحدة 

ونظامان«.
وي�سعر الكثريون يف هوجن كوجن بالغ�سب من اإحكام بكني قب�ستها على املدينة 
التي ح�سلت مبوجب تلك ال�سيغة على وعد بقدر كبري من احلكم الذاتي عندما 

اأعادتها بريطانيا اإىل احلكم ال�سيني يف عام 1997.
وتنفي ال�سني التدخل وتتهم الغرب بتاأجيج ال�سطرابات يف املدينة.

واأظهر م�سح اأجراه معهد بحوث الراأي العام يف هوجن كوجن ل�سالح رويرتز اأن 
احلركة الحتجاجية تتمتع بتاأييد 59 باملئة من ال�سكان.

6500 �سخ�س اعتقلوا حتى الآن واإجراء حتقيق م�ستقل يف ت�سرفات ال�سرطة.
وتنظم امل�سرية املوؤيدة للدميقراطية جبهة حقوق الإن�سان املدنية والتي نظمت 

عدة م�سريات يف العام املا�سي �سارك فيها املايني.
املوؤيدين  املحليني  ال�سيا�سيني  مــن  عـــدد  انــ�ــســم  املــ�ــســرية،  طــريــق  طـــول  وعــلــى 
اإىل احل�سود يف  اأجريت موؤخرا،  التي  الذين فازوا يف النتخابات  للدميقراطية 

اأول يوم لهم يف املن�سب و�ساعد بع�سهم يف جمع تربعات لدعم احلركة.
ويف وقت �سابق، ا�ستقبل الآلف من �سكان املدينة عام 2020 يف املتنزهات على 
طول ميناء فيكتوريا وهتفوا ب�سعار احلركة الرئي�سي “حرروا هوجن كوجن. ثورة 

ع�سرنا” قبل ثوان من حلول منت�سف الليل.
جميع  لي�سدوا  رئي�سي،  �سارع  وهــو  ناثان،  طريق  على  ذلــك  بعد  الآلف  وتدفق 

حاراته يف م�سرية عفوية يف الدقائق الأوىل من العام اجلديد.

 ال�سني تتهم اخلارجية الأمريكية بالكذب ب�ساأن الإيغور
•• بكني-وكاالت

م�سلمي  حول  الكذب”  “ن�سر  بـ  الأمريكية  اخلارجية  وزارة  ال�سني  اتهمت 
الإيغور يف اإقليم �سينغيانغ. جاء ذلك يف تغريدة لل�سفارة ال�سينية يف الوليات 
املتحدة، ح�سبما اأفادت وكالة بلومربغ لاأنباء رداً على مقطع فيديو ن�سرته 
“حملة القمع ال�سينية �سد الإيغور وغريهم  اخلارجية الأمريكية يناق�س 
الإيغور  اأن  ال�سفارة  وذكــرت  �سينغيانغ«.  يف  الأخـــرى  امل�سلمة  الأقليات  من 
“يتمتعون باحلرية الدينية وممار�سة  وغريهم من الأقليات يف �سينغيانغ: 
التقاليد الثقافية وا�ستخدام لغاتهم العرقية«. واأ�سافت اأن “هناك م�ساجد 
اأن مراكز  اأكرث من العديد من الدول الإ�سامية«. واأو�سحت  يف �سينغيانغ 
م�ساعدة  اإىل  تــهــدف  تعليمية  “مراكز  هــي  �سينغيانغ  اأنــحــاء  يف  الحــتــجــاز 

الأ�سخا�س الذين تاأثروا بالأيدولوجيات الإرهابية واملتطرفة«.
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عربي ودويل

كوريا  زعيم  قال  الحتفالت. فقد  و�سط  عــادت جمــددا  وبيوجنياجن  وا�سنطن 
ال�سمالية كيم جوجن اأون اأم�س الأربعاء: اإن باده �ستوا�سل تطوير برامج نووية 
وت�ستحدث “�ساحا ا�سرتاتيجيا جديدا” يف امل�ستقبل القريب، بعدما جتاهلت 
الوليات املتحدة مهلة انق�ست بنهاية 2019 ل�ستئناف حمادثات نزع ال�ساح 

النووي.
�سهور  مــدى  على  هزتها  الــتــي  كـــوجن،  هــوجن  وبريك�ست..يف  احتجاجات   
اإىل العنف، تلقى  مظاهرات مطالبة بالدميقراطية حتولت يف بع�س الأحيان 
اأقنعة  لرتــداء  دعوة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  كتابات يف  بح�سب  املحتجون 
يف  ووا�سلوا   2019 تن�سوا  “ل  عنوانها  اجلديد  العام  مبنا�سبة  مظاهرة  يف 
الرئي�سة  ودعـــت  الــ�ــســرطــة،  قـــوات  مــن  اآلف   6 ال�سلطات  ونــ�ــســرت   .»2020
اجلديد،  العام  مبنا�سبة  امل�سورة  كلمتها  يف  وامل�ساحلة  الهدوء  اإىل  التنفيذية 

بينما عرب الرئي�س ال�سيني عن اأمله يف عودة “الوئام” اإىل املدينة.

الأغاين األني�س موري�سيت. ويف اأ�سرتاليا، احت�سد ما ي�سل اإىل مليون �سخ�س يف 
ميناء �سيدين واملناطق املجاورة مل�ساهدة اإطاق اأكرث من 100 األف من الألعاب 
للباد تدفقوا  ال�سرقي  ال�ساحل  �سكان  اآلفــا من  اأن  املدينة، رغم  النارية فوق 
على ال�سواطئ �سعيا اإىل ماذ اآمن من حرائق الغابات. ورحب الآلف يف هوجن 
مب�سابيح  امل�ساءة  اخلــاب  فيكتوريا  ميناء  متنزهات  يف  اجلديد  بالعام  كوجن 
دقائق  بعد  للدميقراطية  املــوؤيــدة  الهتافات  ترديد  يف  �سرعوا  لكنهم  النيون، 
ال�سلطات يف هوجن كوجن  واألغت  الليل.  اإىل منت�سف  التنازيل  العد  انتهاء  من 
اأمنية. وُنظم  النارية الرئي�سية للمرة الأوىل منذ ع�سر �سنوات لدواع  الألعاب 
اأطول  على  �سوئية  عرو�سا  �ساما  منها،  بدل  الأ�سواء”  “�سيمفونية  عر�س 
املعابد  اأجرا�س  دق  على  النا�س  تناوب  اليابان  ويف  باملدينة.  ال�سحاب  ناطحات 

البوذية وفقا للتقاليد. 
النارية على  الألعاب  امل�سي قدما بعر�س  قررت �سيدين  جدل يف �سيدين .. 

ت�ستعر  التي  املناطق  مع  ت�سامنا  باإلغائه  املواطنني  بع�س  مطالبة  من  الرغم 
فيها حرائق الغابات يف ولية نيو �ساوث ويلز. و�سيدين عا�سمة الولية.

منذ  بــداأ  لاحتفالت  التخطيط  اإن  �سيدين  بلدية  رئي�سة  مــور  كلوفر  وقالت 
اأن الحتفالت تدعم القت�ساد. واألغت بع�س البلدات يف �سرق  15 �سهرا، كما 
وطائرات  البحرية  زوارق  �ــســاعــدت  فيما  اجلــديــد  الــعــام  احــتــفــالت  اأ�ــســرتالــيــا 
التي  احلرائق  من  الفارين  ال�سكان  اإنقاذ  يف  الإطفاء  فرق  ع�سكرية  هليكوبرت 
اأتون م�ستعل. واأودت احلرائق  اإىل  حولت م�ساحات كبرية من نيو �ساوث ويلز 
بحياة 12 �سخ�سا منذ اأكتوبر- ت�سرين الأول ودمرت اأكرث من ع�سرة مايني 
الكهرباء وخدمات  بلدات ومناطق ريفية كثرية من  فدان وت�سببت يف حرمان 
اأوكاند  من  العامل،  من  اأخــرى  اأنحاء  يف  املحتفلون  ورحــب  املحمول.  الهاتف 
يف نيوزيلندا اإىل بيوجنياجن عا�سمة كوريا ال�سمالية، بالعام اجلديد بعرو�س 
بني  �سنوات  ع�سر  منذ  امل�ستمر  التوتر  ت�ساعد  خماطر  لكن  النارية.  الألــعــاب 

•• عوا�صم-رويرتز

ا�ستقبل العامل العام اجلديد 2020 اأم�س الأربعاء بعرو�س لاألعاب النارية، 
انطلقت من �سيدين اإىل لندن، لكن الظال القامتة حلرائق الغابات املميتة يف 
اأ�سرتاليا والحتجاجات التي ت�سهدها هوجن كوجن والهند والتوتر النووي مع 
العوا�سم  ال�سمالية خيمت على الحتفالت. وجتمعت ح�سود غفرية يف  كوريا 
الأوروبية لا�ستمتاع بعرو�س الألعاب النارية املبهرة التي اأ�ساءت ال�سماء فوق 
معامل مثل �ساعة بيج بن يف لندن وقو�س الن�سر يف باري�س ومعبد البارثينون يف 
اأثينا والكرملني يف مو�سكو. وتوج تقليد اإ�سقاط كرة كري�ستالية يف �ساحة تاميز 
توؤثر  ال�سنة. ومل  راأ�ــس  ا�ستمر �ست �ساعات يف ليلة  �سكوير يف نيويورك عر�سا 
الآلف عرو�س  مئات  تابع  الحتفال حيث  على  تذكر  بدرجة  اأمطار متقطعة 
الكورية )بي.تي.اإ�س( واملغنية وكاتبة  البوب  البوب بو�ست مالون وفرقة  جنم 

احتجاجات واإ�سرابات يف عدة دول ..العامل ي�ستقبل عام 2020 على وقع احلرائق والتوترات ال�سيا�سية 

 منذ قرن، مل تتم اإعادة انتخاب اأي رئي�ش 
للوليات املتحدة خالل فرتة ركود اقت�سادي

الإجــابــة عليه   -وهــو مــا �سيتطلب 
بداية  رمبــا  ال�سيوخ،  جمل�س  اأمـــام 

من �سهر يناير.
  مل ي�سبق ان متت اإزاحة رئي�س من 
ريت�سارد  وكــان  ال�سيناتورات.  قبل 
عائلته  عنه  تخلت  الــذي  نيك�سون، 
ال�ستقالة.  ل  ف�سّ قــد  ال�سيا�سية، 
حـــالـــيـــا، تـــتـــوحـــد الغـــلـــبـــيـــة خلف 
ما  عنه  يتخلى  اأن  ويجب  الرئي�س، 
ل يــقــل عــن عــ�ــســريــن جــمــهــورًيــا يف 
دونالد  ي�سعر  ال�سيوخ حتى  جمل�س 
تــرامــب بقلق مـــا، ويــبــدو هـــذا من 

غري املرجح.
  وميكن للرئي�س المريكي ا�ستثمار 
الفر�سة ملزيد تعبئة قواعده، و�سبق 
اأنه �سي�ستخدم املحاكمة  اأملح اإىل  ان 
لأول  “�سنك�سف،  �سيا�سي:  كمنرب 
لقد  النظام.  ف�ساد  مــدى  مــرة، عن 
وهذا  اخللل’  ‘ملعاجلة  انتخابي  مت 

ما اأقوم به!«.
   قـــد تـــاأتـــي الأخــــبــــار الــ�ــســيــئــة من 

تباطوؤ  مـــع  الأمـــريـــكـــي  القــتــ�ــســاد 
حمــتــمــل يف الـــنـــمـــو، وحـــتـــى ركــــود. 
املحلي  الـــــنـــــاجت  فـــحـــ�ـــس  و�ـــســـيـــتـــم 
الإجمايل عن كثب عام النتخابات 
هـــــذا. فــمــنــذ قـــــرن، مل تــتــم اإعـــــادة 
انتخاب اأي رئي�س للوليات املتحدة 

خال فرتة الركود.
القت�ساديني  من  كثري  ويخ�سى     
هــــــذا الحــــتــــمــــال بـــعـــد النــــقــــاب 
الق�سري ملنحنى العائد هذا ال�سيف. 
ت�سّكل ينتج قبل كل اأزمة اقت�سادية 
تراجعت  ـــتـــحـــدة.  امل الـــــوليـــــات  يف 
اأرقام  �ــســدور  منذ  ن�سبيا  املــخــاوف 
العام.  نــهــايــة  يف  اجلــيــدة  الت�سغيل 
�ساك�سو  دمناركيو  يتوّقع  ذلك  ومع 
بنك اإحداث “�سريبة اأمريكا اأول”، 
وهي �سريبة القيمة امل�سافة بن�سبة 
25 باملائة على املنتجات امل�سّنعة يف 

اخلارج. 
   و�ستوؤدي هذه ال�سريبة اإىل اإحياء 
ح�سب  الــــذي،  ال�سناعي  الت�سغيل 
يظهر  تــاميــز،  نــيــويــورك  �سحيفة 
عـــامـــات وهـــن مــقــلــقــة، خــا�ــســة يف 
الغرب  يف  املتاأرجحة”  “الوليات 
فـــوز �سغري  �سمح  حــيــث  الأو�ـــســـط، 
لدونالد ترامب بو�سوله اإىل البيت 

البي�س.

نــيــتــه دعــــوة فـــادميـــري بــوتــني اإىل 
“ميكنني  لل�سحفيني  وقال  هناك، 

بالتاأكيد دعوته«.
    مت ا�ستبعاد مو�سكو من القمة منذ 
�سم �سبه جزيرة القرم عام 2014. 
وكان هذا الإعان مو�سع ا�ستقبال 
بــــارد مــن قــبــل حــلــفــائــه، وا�سرتط 
الــفــرنــ�ــســي اإميــــانــــويــــل مــــاكــــرون: 
“بدون تقدم وا�سح وملمو�س ب�ساأن 
عــمــلــيــة مــيــنــ�ــســك، لـــن يــكــون هناك 

اإ�ساح ملجموعة الثماين«.
�ستبداأ  للمرت�سح،  بالن�سبة  اأمـــا     
الأمــور اجلدية بداية من ال�سيف. 
و�سيعقد احلزب اجلمهوري موؤمتره 
من  الفرتة  يف  �سارلوت  يف  الوطني 
و�سيتم  اأغــ�ــســطــ�ــس.   27 اإىل   24
تر�سيح دونالد ترامب ر�سمياً هناك 
تر�سيحه ل  اإن  اأقــرانــه...  مــن قبل 

يرقى اإليه �سك. 
يناف�سان  فقط  مر�سحان  هــنــاك     
املنتهية  الــرئــيــ�ــس  مــبــايــعــة  ر�ــســمــيــاً 
وال�س  جــــو  لـــــدى  لــيــ�ــس  وليـــــتـــــه. 
وبـــيـــل ولــــد اأيـــــة فــر�ــســة لإزاحـــتـــه. 
يف  رفــيــقــه  ا�ــســم  عــن  الك�سف  �سيتم 
كارولينا  وليـــة  يف  ايــ�ــســا  املــغــامــرة 
عن  الإعــــان  مت  ولــئــن  ال�سمالية. 
على  هــايل  نيكي  ال�سابقة  ال�سفرية 

عودة اىل جمموعة الثماين؟
 ،2020 اآخــر متوّقع عــام     موعد 
الدولية:  ال�ساحة  على  املـــرة  هــذه 
جمموعة ال�سبع يف الوليات املتحدة 
يف يــونــيــو. كــان دونــالــد تــرامــب قد 

�سُيخرج  هـــل  اأوتــــــــاوا،  يف   2016
القمة  قطار  املتوّقع،  غري  الرئي�س 
ال�سيف  اأخـــرى؟ يف  �سّكته مــرة  عن 
املا�سي، قبل اأيام قليلة من الذهاب 
اإىل بياريتز، مل يخف دونالد ترامب 

فكر لفرتة من الوقت يف ا�ست�سافة 
ماعب  اأحـــــــد  يف  ــــده،  عــــن الـــقـــمـــة 
اأخريا  وتخلى  فلوريدا.  يف  الغولف 
عن الفكرة حتت ال�سغط. و�سيجد 
نادي القوى العظمى ال�سبعة نف�سه 

التقليدي  الإطـــــار  يف  الــنــهــايــة،  يف 
�سبق  الـــذي  ديــفــيــد،  كــامــب  ملع�سكر 
ان كـــان حــا�ــســنــة الــقــمــة قــبــل �سبع 

�سنوات. 
ُين�سى عام  الــذي ل  انقابه  بعد     

الورقة الرئا�سية لفرتة من الوقت 
قطع  فقد  الناخبات،  اإغـــواء  ق�سد 
اأواخر  يف  ال�سائعات  ترامب  دونالد 
نائب  هــو  بين�س  “مايك  نــوفــمــرب: 
بن�سبة  رجلنا  اإنــه  عــظــيــم...  رئي�س 

100 باملائة«. 
   و�سيواجه املر�سح بعد ذلك خ�سمه 
الدميقراطي خال ثاث مناظرات 
و15  �سبتمرب   29 يف  تلفزيونية 
لكن حا�سيته  اأكتوبر.  و22  اأكتوبر 
�سكوكا  الخـــــرية  الآونـــــة  تــركــت يف 

حول احتمال م�ساركته.
   من املتوقع �سدور حكم �سناديق 
القــرتاع م�ساء 3 نوفمرب. وبعيدة 
النهائي، ل متثل  املــوعــد  عــن  جــدا 
الراي موؤ�سرا موثوقا  ا�ستطاعات 
موديز  باحثو  اأعلن  اأكتوبر،  يف  بــه. 
لدونالد  كـــبـــرًيا  فــــــوًزا  اأنــالــيــتــيــك 

ترامب. 
النتخابات،  نــتــيــجــة  ولــتــحــديــد     
ـــــركـــــة املـــــعـــــروفـــــة  تــــعــــتــــمــــد الـــــ�ـــــس
التمرين،  هــــذا  يف  مبــ�ــســداقــيــتــهــا 
الوقود،  اأ�سعار  موؤ�سرات:  عدة  على 
ومعدل البطالة، وت�سنيف ال�سعبية 
... ووفق الباحثني، فاإن جانبا �سلبيا 
تعبئة  ال�سيناريو:  هــذا  ُيحبط  قــد 
تاريخية للناخبني الدميقراطيني. 
ويف هذا ال�سيناريو، ميكن اأن يخ�سر 
تــــرامــــب يف ثـــــاث مــــن الــــوليــــات 
الــرئــيــ�ــســيــة يف الــــغــــرب الأو�ــــســــط، 
وبن�سلفانيا،  مي�سيغان  وي�سكون�سن، 
اآمــالــه يف  اأن يــبــّدد  وهـــذا مــن �ساأنه 

ولية ثانية. 
دونالد  طماأنة  ميكن  اي�سا،  هنا     
ترامب: اإذا جنحت حتليات وكالة 
جميع  نـــتـــائـــج  حتـــديـــد  يف  مــــوديــــز 
الأمريكية  الــرئــا�ــســيــة  النــتــخــابــات 
فقد   ،1980 عــــام  مــنــذ  تــقــريــًبــا 

اأخطاأت مرة: عام 2016.

قراءة يف فنجان الوليات املتحدة:

2020، �سنة ال�سعف اأو ل �سيء لدونالد ترامب ...!

ميكن لرتامب ا�ستثمار الفر�سة ملزيد تعبئة 
قواعده، وا�ستخدام املحاكمة كمنرب �سيا�سي

ترامب... حظوظ النجاح... عوامل اخليبةقمة ال�سبع القادمة يف كامب ديفيد

 مايك بين�س... ماحلب ال للحبيب الولنيكي هايل...ل�ستقطاب الن�ساء؟

 2019 ع���ام  ان��ت��ه��ى    
للغاية  ���س��يء  ب�سكل 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��دون��ال��د 
اأ�سبح  ال���ذي  ت��رام��ب، 
للوليات  رئي�ش  ثالث 
يف  اتهامه  يتم  املتحدة 
ت  جرنّ فقد  الكونغر�ش. 
هاتفية  مكاملة  عليه 
مع الرئي�ش الأوكراين، 
تهمتني -�سوء ا�ستخدام 
�سري  واإعاقة  ال�سلطة، 

الكونغر�ش .. 

•• الفجر – خرية ال�صيباين

جو وال�س لن ي�ستطيع مناف�سة ترامب

•• عوا�صم-وكاالت

ا�ستعلت الأزمة يف العراق بعد اقتحام الآلف من اأن�سار ميلي�سيا “احل�سد ال�سعبي” 
املدعوم من اإيران ملحيط ال�سفارة الأمريكية يف بغداد، ورفع القتحام حدة املخاوف 
ووفقاً  الــعــراق.   اأر�ــس  على  وطهران  وا�سنطن  بني  حقيقية  مواجهة  ا�ستعال  من 
مع  تواطاأت  العراقية  الأمنية  القوات  فــاإن  الأربــعــاء،  اأم�س  �سادرة  عربية  ل�سحف 
التح�سينات  رغم  ال�سفارة  مقر  اإىل  الو�سول  من  متنعهم  مل  كونها  املتظاهرين، 
وباأي  الــرد  اإىل  ال�سعبي  احل�سد  ميلي�سييا  �سعي  عن  ف�سًا  بها،  املحيطة  الأمنية 
اأخرياً.واأكدت �سحيفة  اإليها  املتحدة  الوليات  التي وجهتها  ال�سربات  �سورة على 
ميثل  بــغــداد  يف  الأمــريــكــيــة  ال�سفارة  حميط  يف  جــرى  مــا  اأن  الأو�سط”  “ال�سرق 

احلكومة  اأن  والثانية  مبا�سرة،  اإيـــران  عاتق  على  تقع  امل�سوؤولية  اأن  وهــي  الأوىل 
العراقية هي امل�سوؤولة عن حماية ال�سفارة الأمريكية، والثالثة اأن الوليات املتحدة 
ومواطنيها  م�ساحلها  فقط  لي�س  تعر�ست  اإذا  ال�سربات  توجيه  و�ستكرر  م�ستعدة 
للخطر؛ بل وبالن�سبة حللفائها اأي�ساً. اأ�سارت �سحيفة “عكاظ” ال�سعودية، اإىل اأن 
الهجوم على ال�سفارة الأمريكية يف العراق ميثل تطوراً خطرياً، خا�سة واأن هناك 
العراقية.   القوات  قبل  من  اأمني  تواطوؤ  حول  �سبهات  وجــود  على  توؤكد  املوؤ�سرات 
دون  التفتي�س  حواجز  جميع  عبور  من  متكنوا  املتظاهرين  اإن  ال�سحيفة،  وقالت 

مواجهة م�سغرة بني اإيران واأمريكيا. وقالت ال�سحيفة، “كان بارزاً م�ساركة قيادات 
ع�سكرية من احل�سد ال�سعبي على راأ�سها فالح الفيا�س واأبو مهدي املهند�س وهادي 
ومتثل م�ساركتهم تطوراً نوعياً.  العامري وقي�س اخلزعلي، يف عمليات القتحام”، 
طوين بدران لل�سحيفة،  الدفاع عن الدميقراطيات”  “موؤ�س�سة  الباحث يف  وقال 
اإن الت�سعيد الإيــراين الأخري �سد الوليات املتحدة، قد يكون خطاأً كبرياً يف ظل 
عدم اإدراك طهران املتغريات التي طراأت على ال�سيا�سة الأمريكية املعتمدة جتاهها«. 
واأ�ساف بدران، اأن ت�سريحات ترامب ورد فعله ب�ساأن هذا العتداء حملت 3 ر�سائل، 

ال�سحيفة عن م�سادر  ونقلت  التح�سني.   ال�سديدة  املنطقة اخل�سراء  �سعوبة يف 
اأوامــر من طهران، م�سرية  بناء على  اأن عملية القتحام متت  باملوثوقة،  و�سفتها 
ال�سماح  يف  العراقية  احلكومة  تــورط  مــدى  عــن  تبحث  املتحدة  الــوليــات  اأن  اإىل 
مل�سادر  ووفــقــاً  اخل�سراء.  املنطقة  يف  ال�سفارة  مقر  اإىل  بالو�سول  اإيـــران  مليلي�سيا 
اأمنية حتدثت لل�سحيفة، فاإن الوليات املتحدة �سكلت غرفة عمليات باإدارة فريق 
اأمريكي متخ�س�س من املخابرات وال�ستخبارات الع�سكرية، لبحث حيثيات الهجوم 
على ال�سفارة. وقال موقع �سحيفة “اندبندنت عربية” اإن الأزمة عندما ت�ساعدت 
وبقوة �سد القوى ال�سيا�سية املوالية لإيران يف بغداد وحتديداً يف وقت املفاو�سات 
اخلا�سة باختيار رئي�س وزراء جديد، وجه “حزب اهلل” �سربة ملع�سكر يف كركوك، 

وهي ال�سربة التي ت�سببت يف مقتل مواطن اأمريكي. 

�سحف عربية: اأحداث ال�سفارة الأمريكية ُتعّمق الأزمة العراقية
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املال والأعمال
حتليل: الغذاء يلحق باأ�سعار الوقود املرتفعة يف اإيران

التحويات اإىل اخلارج. 
املـــقـــيـــم يف  لـــلـــبـــنـــاين  ول ميـــكـــن 
ح�سابات  ميــلــك  الـــــذي  اخلــــــارج 
ال�ستفادة  اإل  لبنان  يف  م�سرفية 

من مبالغ مالية حمدودة.
اإنـــهـــا تــعــيــ�ــس اليوم  وتـــقـــول رنــــا، 
ي�سمح  ل  اإذ  مالياً”،  “كابو�ساً 
من  اأكـــرث  بتحويل  املــ�ــســرف  لها 
األف دولر �سهرياً اإىل ح�سابها يف 

اخلارج. 
وهــــو مــبــلــغ بــالــكــاد يــكــفــي لدفع 
اإيجار منزلها يف اإيطاليا، عدا عن 
لدفع  دولر  األــف  لـ30  حاجتها 
م�ستحقات �سركة الإن�ساءات التي 

تبني لها منزًل يف اأوروبا.
لبنان  غـــادرت  التي  رنــا  وت�سيف 
على  “ال�سوابط  عـــامـــني  قــبــل 

راأ�س املال خربت حياتي«.

•• بريوت-اأ ف ب:

يعلو �سراخ �سيدة “راتبي، راتبي، 
رجل  ويـــ�ـــســـرب  راتبي”،  اأريــــــد 
�سحب  طالباً  الطاولة  على  بيده 
من  دولر  بـ200  اإ�سافيا  مبلغ 
ي�ستجيب  اأحـــد  لــكــن ل  حــ�ــســابــه، 
اأ�سابيع،  ومنذ  امل�سرف،  يف  لهما 
يومية  اللبنانيني  مــعــانــاة  بــاتــت 

مع �سحب ودائعهم.
يف م�سرف اآخر يف بريوت، يقول 
�سادمة...  جتربة  “اإنها  خــالــد: 
راأيت امراأة ترجو موظف البنك 
حـــرفـــيـــاً، حــتــى اأنـــهـــا ركــعــت على 
الأر�س، اأمامه لتح�سل على املال. 

لكن البنك بب�ساطة ل يهتم«.
باأموالنا،  “يحتفظون  وي�سيف 
ول يعطوننا ما نريد، مثل الوالد 

�سامي حلبي، اإن “�ُسمعة امل�سارف 
“لن  م�سيفاً  متاماً”،  ت�سوهت 
يـــثـــق اأحــــــــد فـــيـــهـــا بـــعـــد الــــيــــوم، 

ول�سنوات عدة«.
ونــــظــــمــــت تـــــظـــــاهـــــرات عـــــــدة يف 
امل�سرف  اأمـــام  املا�سية  الأ�سابيع 
املـــركـــزي يف بـــــريوت، املــتــهــم من 
باعتماد  الحــتــجــاجــيــة  احلـــركـــة 
الأزمة  يف  �ساهمت  مالية  �سيا�سة 
“لي�سقط  �سعار  ورفعت  احلالية. 

حكم امل�سرف«.
�سرف  �ـــســـعـــر  يـــــــزال  ل  وفـــيـــمـــا 
بـ1507  ر�سمياً  الــدولر حمدداً 
يف  �سعره  و�ــســل  لبنانية،  لـــريات 
لرية،  األفي  اإىل  املــوازيــة،  ال�سوق 

واأكرث.
�سحب  من  احلد  اإىل  وبالإ�سافة 
امل�سارف  داخــلــيــاً، متنع  الأمـــوال 

خم�س�سات  ابـــنـــه  يــعــطــي  الـــــذي 
اأ�سبوعية«.

الزبائن  الثامنة �سباحاً، يبداأ  يف 
اللبنانية  اأمام امل�سارف  بالتجمع 
اأبوابها، يتهافتون  يف انتظار فتح 
على الآلت التي تعطيهم اأرقاماً 

تنظم الأدوار ل�سحب الأموال. 
قـــــد يـــنـــتـــظـــر بــعــ�ــســهــم طـــويـــًا 
مـــبـــلـــغ �سغري  عـــلـــى  لــلــحــ�ــســول 
اأربع  وبعد  الأمــريكــي.  بــالــدولر 
�ساعات حداً اأق�سى، يفاجاأ من مل 
ي�سلهم الدور مبوظف يبلغه “مل 

يعد هناك دولر، عودوا غداً«.
تتفاقم  )اأيـــلـــول(،  �سبتمرب  منذ 
اأزمــــة الــ�ــســيــولــة، وُتــفــر�ــس قيود 
الأموال.  �سحب  على  مت�ساعدة 
والـــــيـــــوم، ل ميـــكـــن لـــلـــزبـــائـــن يف 
من  اأكــرث  �سحب  امل�سارف  بع�س 

كارنيغي  ملـــــركـــــز  تــــقــــريــــر  ويف 
يف  الأو�ــســط  ال�سرق  يف  لاأبحاث 
الثاين(  )تــ�ــســريــن  نــوفــمــرب   10
خــــــرباء حتويل  قــــــّدر  املــــا�ــــســــي، 
اخلارج  اإىل  دولر  مليون   800
�سد  الحتجاجات  انــطــاق  منذ 
يف  لــبــنــان  يف  ال�سيا�سية  الطبقة 
الأول(  اأكـــتـــوبـــر)تـــ�ـــســـريـــن   17
كانت  التي  الفرتة  وهــي  املا�سي، 

فيها اأبواب امل�سارف مقفلة.
لبنان  املـــ�ـــســـريف  الـــقـــطـــاع  ـــعـــد  وُي
لاقت�ساد  الـــفـــقـــري  الـــعـــمـــود 
املــحــلــي، ودعـــامـــة لــلــنــظــام املايل 

الذي يقرتب من الإفا�س.
ويقول الباحث يف معهد تراينغل 

تاه اإىل 200 دولر. 
وفـــجـــاأة، ويف اآخــــر زيــــارة لــه اإىل 
اجلواب  اأتـــاه  اأيـــام،  قبل  امل�سرف 

“مل يعد لدينا دولر«.
التوا�سل  و�ــســائــل  عــلــى  وتنت�سر 
فيديو  اأ�ــــســــرطــــة  الجـــتـــمـــاعـــي 
يــــ�ــــســــورهــــا زبــــــائــــــن ملـــوظـــفـــني 
اأموالهم.  ت�سليمهم  يــرفــ�ــســون 
اأحد  يدخل  اأيـــام،  منذ  فيديو  يف 
امل�سريف ويف  فــرعــه  اإىل  الــزبــائــن 

يده فاأ�س ليطالب باأمواله.
اإن ل عاقة  مــوظــفــون،  ويــقــول 
تتخذها  الــتــي  بـــالـــقـــرارات  لــهــم 
يدفعون  واأنهم  امل�سارف،  اإدارات 
لاإهانات  ويــتــعــر�ــســون  الــثــمــن، 

مدة  وقبل  �سهرياً.  دولر   800
ق�سرية، فر�ست قيود اأي�ساً على 

�سحب اللرية اللبنانية.
م�سرح  اإىل  املـــ�ـــســـارف  وحتـــولـــت 
واإ�سكالت  والـــدمـــوع،  لــلــ�ــســراخ، 
العنف  تـــبـــادل  حـــد  اىل  و�ــســلــت 
ون�سرت  واملوظفني.  الزبائن  بني 
طلب  على  بناًء  الداخلية،  وزارة 
نــقــابــة مــوظــفــي املــ�ــســارف، اأمـــام 
اأمن على  كل فرع م�سريف رجلي 

الأقل.
امل�سرف  �سمح  اأ�سابيع،  �ستة  قبل 
خلـــالـــد الــتــقــي بــاحلــ�ــســول على 
الأ�سبوع،  يف  فــقــط  دولر   300
وانخف�س املبلغ يف الأ�سبوع الذي 

والتهجم.
ــــــواأ اأزمــــــة  ــــــس ويـــ�ـــســـهـــد لـــبـــنـــان اأ�
الأهلية  احلـــرب  منذ  اقت�سادية 
يهدد  ما  و1990،   1975 بني 
ولقمة  وظــائــفــهــم  يف  املــواطــنــني 
�سيولة  اأزمــة  مع  تزامناً  عي�سهم 
اأ�سعار  وارتــفــاع م�ستمر يف  حــادة، 

املواد الأ�سا�سية.
ويــتــهــم مــتــظــاهــرون يف احلـــراك 
ال�سيا�سية  الطبقة  �سد  ال�سعبي 
�سهرين  مــن  اأكـــرث  منذ  امل�ستمر 
مالية  مبالغ  بتحويل  املــ�ــســارف 
�سخمة اإىل م�سوؤولني يف اخلارج، 
يف وقت تفر�س اإجــراءات م�سددة 

على املودعني يف لبنان.

اللبنانيون يتهمون امل�سارف بحجز اأموالهم

ارتــفــاع طفيف فقط يف �سلع وخــدمــات اأخـــرى. ويــبــدو اأن الأزمـــة يف 
العراق والتظاهرات ال�سعبية التي طالبت مبنع طهران من التدخل 
اإىل  اأدت  ال�سوؤون الداخلية لبلدهم، واإغاق منافذ حدودية عدة،  يف 
تراجع املداخيل املبا�سرة التي كانت حت�سل عليها طهران من م�سادر 
اأموال النفط والتهريب ورحات ال�سياحة  عدة يف بغداد، وخ�سو�ساً 

الدينية.
واملزعج اأكرث بالن�سبة للحر�س الثوري هو اأن حركة الحتجاج الوا�سعة 
يف  املزعومة  بال�سعبية  تتمتع  ل  اإيــران  �سيا�سات  اأن  اأثبتت  العراق  يف 
الأو�ساط ال�سيعية، التي �سكلت العمود الفقري للتظاهرات، وخ�سو�ساً 
بعدما �سهدوا على �سور امل�سوؤولني الإيرانيني حتت اأقدام املتظاهرين 
املحتجني، يف  اأيــدي  العراقيني، فيما قن�سليات بادهم حترتق على 

النجف وكرباء.

اخلارج  يف  الإيرانية  التدخات  �سد  �سعارات  رفعوا  اأنهم  وخ�سو�ساً 
من دعم حزب اهلل �سنوياً اإىل احلرب يف اليمن على ال�سرعية، ودعم 
�سوريا  6 مليارات دولر يف  اأكــرث من  الــعــراق، و�سرف  ميلي�سيات يف 

�سنوياً، للحفاظ على طريق طهران بغداد دم�سق اإىل بريوت.
ارتفاع الت�سخم ..

�سيقع من جديد يف  اأنــه  يبدو  املتظاهرين  على  “احلر�س”  انت�سار   
خانة الرتباك، خ�سو�ساً اأن معدلت الت�سخم ترتفع ب�سكل متوا�سل، 
اأكد ارتفاع  اإيــران،  نازعة القدرات ال�سرائية للنا�س. تقرير ر�سمي يف 
ال�سرائية  القدرة  تراجع  و�سط   ،40% اإىل  لي�سل  الت�سخم  معدل 

لاإيرانيني وارتفاع كبري يف اأ�سعار املواد الغذائية.
التقرير لفت اإىل ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية بن�سبة %55.7، وهو 
حماولة  رغــم  البنزين،  اأ�سعار  احلكومة  رفــع  بعد  متوقعاً  كــان  اأمــر 

هدفها  الــزيــادة  هــذه  اإن  قــال  حــني  العك�س،  تاأكيد  روحـــاين  الرئي�س 
“م�ساعدة ال�سرائح ال�سعيفة يف املجتمع«.

)كانون  دي�سمرب  يف  الأ�ــســعــار  ن�سبة  اأن  اإىل  الإحــ�ــســاء  مــركــز  واأ�ــســار 
الأول( احلايل ارتفعت بـ %3.2، مقارنة بنوفمرب )ت�سرين الثاين( 

املا�سي.
ارتفاع الأ�سعار ..

ويبدو اأن قرار رفع اأ�سعار البنزين اأثر مبا�سرة على اأ�سعار بقية ال�سلع 
التابعة  العمل  جمموعة  رئي�س  وقــال  منها.  الأ�سا�سية  وخ�سو�ساً 
ملجال�س العمل الإ�سامية، فرامرز توفيقي، اإن ارتفاع اأ�سعار البنزين 

اأدى اإىل ارتفاع اأ�سعار ال�سلع واخلدمات بن�سبة 12 اإىل 18.3%.
اخل�سراوات  اأ�ــســعــار  اأن  اإىل  اإنرتنا�سيونال”  “اإيران  مــوقــع  واأ�ــســار 
ارتفعت بن�سبة %32.3، واأ�سعار النقل بن�سبة %14.7، مع ت�سجيل 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأ�سابيع، اإظهار انت�سارهم مع احلر�س  يحاول القادة الإيرانيون منذ 
اإيران  �سهدتها  التي  التظاهرات  �سل�سلة  بعد  الثوري على مواطنيهم 
الوقود،  اأ�سعار  رفع  على  احتجوا  الذين  على  انت�سار  املا�سي،  ال�سهر 
كلف املدنيني اأكرث من 300 قتيل الذين تعر�سوا ملجزرة وفق و�سف 

منظمات حقوقية دولية.
تظاهرات ال�سهر املا�سي �سهدت م�ساركة وا�سعة من الفقراء والطبقة 
لل�سلطة  تابعة  م�سرفية  مراكز  ال�سبان  ا�ستهدف  وفيها  الو�سطى، 
ومقرات للحر�س الثوري، يف خطوة ملواجهة البنية التحتية لل�سلطة 

اأي امليلي�سيات وموؤ�س�ساتها املالية.
كان املحتجون يدركون اأن املواجهة لي�ست الأوىل ولن تكون الأخرية، 

طلب ال�سجن عاما لرئي�س اأكرب جمموعة خا�سة يف اجلزائر  

م�سوؤول م�سري: امل�ساحة املزروعة 
قمحا تتخطى 3 ماليني فدان 

•• القاهرة-رويرتز

قـــــال مـــ�ـــســـوؤول بــــــــوزارة الــــزراعــــة 
امل�سرية لرويرتز اأم�س اإن امل�ساحة 
املزروعة قمحا يف م�سر �ستتخطى 
ـــثـــاثـــة مــــايــــني فـــــــدان خال  ال

يومني اأو ثاثة اأيام.
الــ�ــســنــاوى رئي�س  واأو�ـــســـح عــبــا�ــس 
قطاع اخلدمات بالوزارة اأن م�سر، 
العامل،  فــى  للقمح  م�ستورد  اأكــرب 
ت�ستهدف زراعة 3.5 مليون فدان 

قمحا العام احلايل.
كل  تعمل  الــزراعــة  “وزارة  وتــابــع 
اخلا�سة  امل�ساحات  زيــادة  على  عام 
ـــيـــل ال�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــة  ـــاملـــحـــا�ـــس ب
لأهـــمـــيـــتـــهـــا فـــــى حتـــقـــيـــق الأمــــــن 

الغذائى امل�سري.«
مليون   8.5 ح�سدت  م�سر  كانت 
طــــن قـــمـــحـــا حمـــلـــيـــا مــــن زراعــــــة 
فـــــدان  مـــلـــيـــون   3.16 حــــــــوايل 
وبـــــداأ مو�سم  املــا�ــســي.  املــو�ــســم  يف 
الزراعة احلايل منت�سف نوفمرب- 

ت�سرين الثاين.
 

م�سر.. قفزة قيا�سية باملعرو�س النقدي

وا�سنطن وبكني.. ترامب يعلن »املوعد املنتظر« 

مكا�سبه  ليعزز  الأمــريكــي،  الـــدولر  مقابل  قــرو�ــس   6
التي بلغت ما يزيد عن 11 يف املئة منذ بداية 2019، 

م�سجا اأعلى م�ستوياته يف نحو ثاث �سنوات.
الدولر  مقابل  اجلنيه  ارتــفــاع  حملية  �سحف  وعـــزت 
اإىل النعكا�سات الإيجابية لاتفاق التجاري  يف حينه، 
بني ال�سني والوليات املتحدة. واأ�سهم التفاق يف تدفق 
اأموال ال�سناديق الدولية بغزارة لاأ�سواق املالية العاملية 
ومنها ال�سوق امل�سرية التي اجتذبت نحو 490 مليون 

دولر ا�ستثمارات من �سناديق ال�ستثمار الدولية.

اإىل بكني  “يف موعد لحق”  اأنه �سيتوجه  يف فلوريدا، 
هذا  من  الثانية”  “املرحلة  حــول  املفاو�سات  ملوا�سلة 

التفاق.  
فر�س  ووا�سنطن  بكني  تتبادل   ،2018 مار�س  ومنذ 
مليارات  مئات  ي�ساوي  ما  على  عقابية  جمركية  ر�سوم 
كبري  ب�سكل  يــوؤثــر  مــا  وهــو  الب�سائع،  مــن  الـــــدولرات 
القت�ساد  يف  بتباطوؤ  ويت�سبب  ال�سيني  القت�ساد  على 

العاملي.
ووفق وا�سنطن، يت�سمن التفاق بنودا متعلقة مب�ساألة 
و�سول  اأمــام  املجال  ويفتح  للتقنيات،  الق�سري  النقل 
املايل  الــقــطــاع  ل�سركات  ال�سينية  الــ�ــســوق  اإىل  اأفــ�ــســل 
الأمريكية، وين�س اأي�سا على اأن ت�سرتي بكني ب�سائع 
اأمريكية بقيمة 200 مليار دولر خال مرحلة متتد 

على عامني.
ومقابل التنازلت ال�سينية منت�سف دي�سمرب، تراجعت 

اإدارة ترامب عن فر�س ر�سوم جمركية اإ�سافية.
ووفــــق �ــســروط التـــفـــاق، قــبــلــت الـــوليـــات املــتــحــدة اأن 
تخف�س اإىل الن�سف الر�سوم اجلمركية التي فر�ستها 
وارداتها  مــن  دولر  مليار   120 على  �سبتمرب  مطلع 

ال�سينية.

•• القاهرة-وكاالت

اأظـــهـــرت بــيــانــات مـــن الــبــنــك املـــركـــزي املـــ�ـــســـري، منو 
على  باملئة   13.16 بن�سبة  )ن2(  النقدي  املعرو�س 
اأ�سا�س �سنوي يف نوفمرب املا�سي. وبلغ املعرو�س النقدي 
4.05 تريليون جنيه م�سري )253.13 مليار دولر 
اأمريكي( يف نهاية نوفمرب املا�سي، مقارنة مع 4.02 

تريليون يف نهاية اأكتوبر.
17 دي�سمرب اجلــاري بنحو  و�سعد اجلنيه امل�سري يف 

••وا�صنطن-وكاالت

الوليات  اأن  ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  اأعلن 
يف  املقبل  ال�سهر  منت�سف  �ستوقعان  وال�سني  املتحدة 
وا�سنطن اتفاقا جتاريا جزئيا جديدا، مت التو�سل اإليه 

بعد اأ�سهر من تبادل فر�س اإجراءات جمركية عقابية.
“�ساأوقع على املرحلة الأوىل  وقال ترامب يف تغريدة: 
الوا�سعة وال�ساملة من التفاق التجاري مع ال�سني يف 

15 دي�سمرب«.
باأنه   2016 عام  النتخابية  ترامب يف حملته  وتعهد 
املن�سفة”  “غري  التجارية  الأ�ساليب  م�سكلة  �سيعالج 

التي تعتمدها بكني.
واأ�سار ترامب، اإىل اأن مرا�سم التوقيع �ستجري يف البيت 

الأبي�س بح�سور م�سوؤولني �سينيني رفيعني.
واأعلن اأنه �سيتوجه “يف موعد لحق” اإىل بكني، حيث 

�سيبا�سر مفاو�سات “املرحلة الثانية” من التفاق.
والعــان عن موعد حمدد للتوقيع كان مرتقبا جدا 
خ�سو�سا واأن مباحثات الأ�سهر الأخرية، التي غالبا ما 

�سادها التوتر، جنم عنها معلومات مت�ساربة.
منتجعه  يف  عطلته  حاليا  يق�سي  الــذي  ترامب،  واأكــد 

•• اجلزائر-اأ ف ب

طلب املدعون اجلزائريون ال�سجن 
رئي�س  ربراب”  لـ”ي�سعد  عــامــا 
ال�سناعية،  �ــســيــفــيــتــال  جمــمــوعــة 
اأكرب جمموعة خا�سة يف اجلزائر 
�سريبية  جتــــــــاوزات  يف  املــــاحــــق 

وم�سرفية وجمركية.
وحتـــاكـــم حمــكــمــة �ــســيــدي حممد 
ربراب الذي مت توقيفه يف ني�سان-
ايفكون  هــمــا  �سركتني  مــع  ابــريــل 
)فرع من �سيفيتال( وبنك ال�سكان 
للتجارة والتمويل الردين، بح�سب 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء اجلـــزائـــريـــة التي 

اأوردت اأي�سا طلب الدعاء.
“خمالفة  يف  الـــتـــهـــم  وتـــتـــمـــثـــل 
اخلا�سني  والــتــنــظــيــم  الــتــ�ــســريــع 
الأموال  روؤو�ــس  وحركة  بال�سرف 
و”التزوير  واليه”  اخلـــــارج  مـــن 
و”الت�سريح  املزور”  وا�ــســتــعــمــال 

اجلمركي اخلاطئ«.
ورفــ�ــســت املــحــكــمــة طــلــب حمامي 
�سريط فيديو حول  املتهم معاينة 
وراء ظهور  كانت  اآلة حتلية مياه، 
الــقــ�ــســيــة، بـــداعـــي نــقــ�ــس اخلربة 

ويــ�ــســعــد ربــــراب )74 عــامــا( كان 
جمموعة   1998 يف  اأ�ــــســــ�ــــس 
توظف  انها  تقول  التي  �سيفيتال 
الــــف اجــــري يف ثــــاث قــــارات   18
الغذائية  ال�سناعات  قــطــاعــات  يف 
والتعدين  الـــعـــامـــة  ــــغــــال  وال�ــــس
والـــــــتـــــــوزيـــــــع واللــــــكــــــرتونــــــيــــــات 

والتجهيزات املنزلية.
وقدرت جملة فورب�س ثروة ربراب 
ب 3،8 مليارات دولر ال�سخم يف 

اجلزائر وال�ساد�سة يف افريقيا.
ومتلك �سيفيتال يومية “ليربتي” 
اجلزائر.  يف  بالفرن�سية  الناطقة 
جمموعة  فـــرنـــ�ـــســـا  يف  وا�ـــــســـــرتت 
املنزلية  لــلــتــجــهــيــزات  “برانت” 
ومــ�ــســنــع الـــنـــوافـــذ اوكـــ�ـــســـو. كما 
متــلــك املــجــمــوعــة مــ�ــســروعــا مهما 
مل�سنع معاجلة املياه يف �سمال �سرق 

فرن�سا.
يف  ايطاليا  يف  املجموعة  وا�ــســرتت 
بيومبينو  ال�سلب  م�سنع   2015
 2018 يف  عــنــهــا  الــتــخــلــي  قـــبـــل 
اتهامها  بــعــد  هــنــديــة  ملــجــمــوعــة 
بعدم  الهندية  احلكومة  قبل  مــن 

الوفاء بتعهداتها يف ال�سفقة.

طــلــب الــقــ�ــســاء مــــرارا مــن ربراب 
تقدمي وثائق توؤيد ت�سريحاته وان 
هي  اجلنوبية  الــكــوريــة  اجلــمــارك 
اجلزائرية  ال�سلطات  اأبلغت  التي 

بت�سخيم الفواتري.

وقالت القا�سية ان الختبار اأظهر 
املعدات  قــيــمــة  بـــني  كـــبـــريا  فـــارقـــا 
املـــ�ـــســـتـــوردة والــقــيــمــة املــــدونــــة يف 

الت�سريح اجلمركي.
وبح�سب قناة النهار اخلا�سة فقد 

التهم  كل  املتهم  ونفى  امل�ساألة.  يف 
املــوجــهــة الــيــه رافــ�ــســا العــــرتاف 
على  اأجـــــري  الــــذي  “الختبار  ب 
مــــعــــدات مـــ�ـــســـتـــوردة مــــن اخلـــــارج 
ومو�سع ت�سريح جمركي خاطئ«.

الطاقة النظيفة تتخطى 
الوقود الأحفوري يف بريطانيا  

•• لندن-رويرتز

قالت �سبكة الكهرباء الوطنية الربيطانية اأم�س اأن بريطانيا، مهد الطاقة 
م�سادر  من  كهرباء   2019 يف  الأوىل  للمرة  اأنتجت  الفحم،  من  املولدة 
اأكرث مما ولدته  النووية  والطاقة  ال�سم�سية  والطاقة  الرياح  نظيفة مثل 

املحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
�سيدت بريطانيا اأول حمطة كهرباء تعمل بالفحم يف العامل يف الثمانينيات 
الباد  يف  للكهرباء  الرئي�سي  املــ�ــســدر  لي�سبح  ع�سر  التا�سع  الــقــرن  مــن 
اأ�سحت  املا�سي  العام  لكن  الــتــايل.  القرن  يف  لاقت�ساد  رئي�سيا  وحمركا 
بريطانيا اأول دولة �سمن جمموعة ال�سبع تلتزم بالتخل�س من النبعاثات 
كليا بحلول 2050 ويف نوفمرب ت�سرين الثاين ي�ست�سيف البلد حمادثات 

املناخ الدولية التي ترعاها الأمم املتحدة يف جا�سكو.
الوطنية، م�سريا لأحدث  لل�سبكة  التنفيذي  الرئي�س  بيتيجرو  وقال جون 

بيانات ال�سركة، “ونحن ن�ستهل عقدا جديدا، هذه حلظة تاريخية حقا«.
اأنتجت  اأن الرياح والطاقة ال�سم�سية والنووية والــواردات  وتظهر البيانات 
نحو 48.5 باملئة من الكهرباء يف بريطانيا يف 2019 بينما اأنتج الوقود 

الأحفورى نحو 43 باملئة. وجاء الباقي من الكتلة احليوية.
تنطوي زيادة اإنتاج الطاقة النظيفة على حتول هائل عما كان عليه الو�سع 
قبل عقدين حني كان الوقود الأحفوري ي�سهم بن�سبة 75 باملئة من اإنتاج 

الكهرباء.

و�سائل الإعالم اليابانية تندد بغ�سن بعد فراره
 •• طوكيو-اأ ف ب

كارلو�س  بـ”اجلبان”  اأم�س  عــادة  اجلــادة  اليابانية  الإعـــام  و�سائل  نــددت 
غ�سن رجل الأعمال الذي فر اإىل لبنان لتجنب حماكمته يف اليابان.

وقالت �سحيفة يوميوري �سيمبون اإن “الهرب عمل جبان يهزاأ من النظام 
الق�سائي الياباين” يف وقت يواجه غ�سن اتهامات مبخالفات مالية ينفيها 
فر�سة  “خ�سر  اليابان  ومبغادرته  غ�سن  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت  جميعها. 
اأن املحكمة وحمامي الدفاع  لفتة اإىل  اإثبات براءته والدفاع عن �سرفه” 
من  الق�سية.  هذه  يف  امل�سوؤولية  بع�س  يتحملون  الهجرة  وم�سوؤويل  عنه 
غ�سن  ت�سرفات  اإن  الليربالية  �سيمبون  طوكيو  �سحيفة  ذكــرت  جانبها 
جعلت من النظام الق�سائي الياباين مهزلة. وكتبت ال�سحيفة اأن “املتهم 
اإىل  ال�سفر  لكن   ... ال�سيا�سي  ال�سطهاد  مــن  فــر  اأنـــه  على  ي�سر  غ�سن 
اخلارج من دون اإذن خمالف ل�سروط الفراج عنه بكفالة ويهزاأ من النظام 
املحاكمة  اإجراء  بعدم  احتمال كبري  “هناك  واأ�سافت  الياباين«.  الق�سائي 
وحجته باأنه يريد اإثبات براءته هي الآن مو�سع �سك«. ولفتت بع�س و�سائل 
الإعام اإىل اأن قرار الفراج عنه بكفالة “الذي اعتربه البع�س غري عادي 
اآنذاك “  واأعرب املدعون اآنذاك عن اخل�سية من احتمال مغادرته الباد 
نظرا ل�ساته القوية، لكن غ�سن نف�سه قال اإنه يريد اأن ميثل اأمام املحكمة 
لإثبات براءته. يف ذلك الوقت قال اأحد حمامي الدفاع عنه اإن موكله وجه 

معروف جدا ولي�س هناك اأي احتمال يف اأن يغادر دون اأن ير�سده اأحد.
اأما �سحيفة �سانكي �سيميون املحافظة فاأ�سارت اإىل اأن املدعني يعتقدون اأن 
املحكمة خ�سعت “ل�سغط خارجي” مبنحه الكفالة و�سط انتقادات وا�سعة 
النطاق يف و�سائل العام اليابانية للنظام الق�سائي يف اليابان الذي يتيح 

متديد التوقيف ولفرتات طويلة.



اخلميس    2   يناير   2020  م   -   العـدد  12821  
Thursday   2   January   2020  -  Issue No   12821

19191915

املال والأعمال

ماكرون يوؤكد عزمه تنفيذ اإ�سالحات التقاعد رغم الإ�سرابات 
�سهدته الباد عام 1995 �سد م�سروع اإ�ساح نظام تقاعد املوظفني 
و�سهدت  املطاف.  نهاية  عنه احلكومة يف  تخلت  والــذي  العموميني، 
فرتة  على  خ�سو�ساً  تعتمد  التي  والتجارية،  ال�سياحية  القطاعات 
الباري�سية.  اأعمالها، خ�سو�ساً يف املنطقة  اأرقام  الأعياد انخفا�ساً يف 
ويف خطابه الثاثاء مبنا�سبة راأ�س ال�سنة الذي دام نحو 18 دقيقة، 
ت�سبب  اأن  املتخذة ميكن  القرارات  اأن  كم  “اأدرك جيداً  الرئي�س  قال 

ت�سارباً وتثري خماوف واعرتا�سات«.
اأ�ساف ماكرون “هل يجب مع ذلك الرتاجع عن تغيري بلدنا وحياتنا 
اليومية؟ كا. لأن ذلك يعني التخلي عما تخلى عنه النظام اأ�سًا، 
ذلك يعني خيانة لأولدنا، ولأولدهم من بعدهم، الذين �سي�سطرون 
اإ�ساحات التقاعد �سوف  حينها على دفع ثمن ترددنا. ولذلك فاإن 

تتم بوقتها«.

•• باري�س-اأ ف ب

عن  ال�سنة  راأ�ـــس  ليلة  مــاكــرون  اإميــانــويــل  الفرن�سي  الرئي�س  دافـــع 

يف  “�ستتم  اأنــهــا  مــوؤكــداً  التقاعد،  لنظام  للجدل  املــثــرية  اإ�ساحاته 
وقتها” وداعياً احلكومة اإىل اأن “جتد ت�سوية �سريعة” مع النقابات، 
يف  النقل  حــركــة  ي�سل  اإ�ــســراب  على  يــومــاً   27 بعد  جـــاءت  كلمة  يف 

الباد.
اأ�سا�س  على  القائم  للتقاعد  ال�سامل”  لـ”النظام  املعار�سة  وترتجم 
ي�سل  باإ�سراب  منف�سل،  تقاعد  نظام   42 ي�ستبدل  والــذي  النقاط 
بحالة  ت�سبب  رئي�سي،  ب�سكل  الباري�سية  النقل  وو�سائل  الــقــطــارات 
الذي  اأطــول من  الإ�ــســراب  . وباتت مــدة هــذا  ا�سطراب يف احلركة 

زال  ل  حيث  فرن�سا،  يف  احل�سا�سية  �سديد  مو�سوع  التقاعد  ونظام 
اأكرث  من  يعترب  التوزيع،  على  قائم  تقاعد  بنظام  متعلقون  ال�سكان 
الأنظمة احلامية للعاملني يف العامل. ويقوم نظام النقاط اجلديد 
حالياً،  قائماً  منف�سًا  نظاماً   42 دمج  على  احلكومة  تريده  الــذي 
بالتقاعد  القطارات  ل�سائقي  خ�سو�ساً  ت�سمح  خا�سة  اأنظمة  وت�سّم 
تنديد  مــع  عدًل”،  “اأكرث  نــظــام  بو�سع  احلــكــومــة  وتتعهد  مــبــكــراً. 
املعار�سني لاإ�ساح ب”انعدام الأمان” الذي يرون اأنه ي�سببه، حيث 
اأقل من  التي يطرحها  التعوي�سات  لكن  التقاعد  تاأخري  ين�س على 

املوجودة حالياً.
وكان خطاب ماكرون الذي مل يتحدث كثرياً عن هذا الإ�ساح منذ 
منذ  متوتر  اجتماعي  �سياق  ظــل  يف  ب�سدة،  مرتقباً  الأزمــــة،  بــدايــة 
تخلله  الــذي  الجتماعي،  ال�سفراء”  “ال�سرتات  حــراك  انطاقة 

اأي�ساً حالة ا�ستياء متزايدة لدى العاملني يف امل�ست�سفيات والطاب 
وال�سرطة واملزارعني.

نقاط عهد ماكرون، ولذلك  اأبــرز  الباد  “تطوير”  و�سّكلت ق�سية 
فهو غري م�ستعد للتنازل ب�سهولة يف هذا النزاع. ويف خطابه، طلب 
مع  الإ�ــســاحــات  حـــول  �سريعة”  “ت�سوية  جتــد  اأن  احلــكــومــة  مــن 
امل�ساورات بني رئي�س الوزراء  “التي تريد ذلك«. وت�ستاأنف  النقابات 

اإدوار فيليب والنقابات يف 7 كانون الثاين/يناير.
وينتظر اأن تنفذ حتركات على م�ستوى الوطن يف 9 كانون الثاين/

يناير �سد هذه الإ�ساحات.
واأكــــد مــاكــرون الــثــاثــاء اأن الإ�ــســاحــات املــثــرية لــلــجــدل لأنظمة 
اأن  لإتاحة  ال�سعبة”  الأعمال  العتبار  بعني  “تاأخذ  �سوف  التقاعد 

يتقاعد اأ�سحابها “ب�سكل مبكر«.

اإقامة دبي ومطارات دبي تتعاونان لدعم ا�ست�سافة اإك�سبو 2020 

بهدف تاأهيل الكوادر الوطنية

�سركة الحتاد للقطارات توفر 50 فر�سة تدريب وتوظيف خالل عام 2020 لأبناء الدولة 

زيادة اإنفاق ميزانية عمان 
2020 اإىل 34.4 مليار دولر 

 •• دبي-رويرتز

زيادة  تتوقع  عمان  �سلطنة  حكومة  اإن  اأم�س  العمانية  الأنباء  وكالة  قالت 
مليار   34.38( ريــال  مليار   13.2 اإىل  الــعــام  هــذا  باملئة  اثنني  الإنــفــاق 
دولر(، لكن عجزها املايل �سيظل مرتفعا عند ثماٍن باملئة من الناجت املحلي 
الإجمايل. تتوقع احلكومة عجزا قدره 2.5 مليار ريال يف 2020، وهو ما 

يقل ب�سكل طفيف عن 2.8 مليار ريال كانت متوقعة يف ميزانية 2019.
واأفادت بيانات حكومية اأن �سلطنة عمان �سجلت عجزا 1.9 مليار ريال يف 

ال�سهور الع�سرة الأوىل من 2019.
من  باملئة   80 نحو  متويل  �سيجري  اإنــه  الر�سمية  الأنــبــاء  وكــالــة  وقــالــت 
2020 عرب القرتا�س اخلارجي والداخلي، والباقي بال�سحب من  عجز 

الحتياطيات.
وُتقدر الإيرادات بنحو 10.7 مليار ريال، بافرتا�س متو�سط �سعر النفط 
عن  باملئة  �ستة  مرتفعة  والإيـــرادات  العام.  هــذا  للربميل  دولرا   58 عند 

توقعات ميزانية العام املا�سي.
وبح�سب بيانات رفينيتيف، تتعافى اأ�سعار النفط يف الآونة الأخرية، اإذ جرت 
ت�سوية العقود الآجلة خلام برنت عند 66 دولرا للربميل اأم�س الثاثاء. 

وزاد برنت حوايل 23 باملئة يف 2019.
اأوبــك ومنتجون من خارجها على تعميق  2019، اتفقت دول  اأواخــر  ويف 
اآذار  مار�س  حتى  يوميا  برميل  األــف   500 بواقع  اخلــام  اإنتاج  تخفي�سات 
2020 لدعم الأ�سعار، لكن اخلطوة قد توؤثر على النمو واإيرادات النفط 

بالن�سبة ملنتجي النفط مبنطقة اخلليج.
وعلى مدار ال�سنوات القليلة الأخرية، اعتمدت عمان، امل�سنفة ديونها عالية 
الكربى موديز وفيت�س  الثاث  الئتمانية  الت�سنيف  املخاطر من وكالت 
ملء  واإعــــادة  النمو  لتحفيز  ب�سدة  القــرتا�ــس  على  بـــورز،  اآنــد  و�ستاندرد 

خزائنها التي ا�ستنزفها تراجع اأ�سعار النفط.
وقالت موديز يف بيان يف مار�س -اآذار اإن عمان قد تواجه انك�سافا خارجيا، 
اإذ �سي�ساهم ات�ساع العجز املايل يف زيادة عجز ميزان املعامات اجلارية، مما 

يطيل اأمد اعتماد عمان على تدفقات مطردة من التمويل اخلارجي.

ال�ساملة  ال�سفر  جتربة  وتعزيز 
عرب مطارات دبي.

التفاهم هي  مــذكــرة  اأن  واأ�ــســاف 
كــان يف  الـــذي  للتعاون  ا�ــســتــمــرار 
قــلــب �ــســنــاعــة الـــطـــريان يف دبي 
ـــــائــهــا قــبــل اأكـــــرث من  ـــ مــنــذ اإنــ�ــســـ
ذلك  و�ــســيــ�ــســاعــدنــا  ـــــا  ـــ عــامـــ  50
لتعزيــــــز  العمـــــل  موا�سلــــة  على 
جتـــربـــة املــتــعــامــلــني مــــن خال 
والعمليات  الأنـــظـــمـــة  تــبــ�ــســيــط 
وتو�سيع فر�س  الكفاءة  وحت�سني 

التعاون.

••دبي -وام:

لاإقامة  الــعــامــة  الإدارة  وقــعــت 
اتفاقية  بدبي  الأجــانــب  و�ــســوؤون 
تعاون مع موؤ�س�سة دبي للمطارات 
والتعاون  ال�سراكة  تعزيز  بهدف 
تـــطـــويـــر  يف  الــــــطــــــرفــــــني  بـــــــني 
اخلـــدمـــات وتــ�ــســهــيــل الإجــــــراءات 
اأف�سل  وفـــــق  املـــ�ـــســـافـــريـــن  عـــلـــى 
املمار�سات العاملية مبا يواءم روؤية 
اإقامة دبي باأن تكون الإمارات من 

اأف�سل دول العامل اأمنا و�ساما.

يتطلب  هذا  وبالتايل  اجلن�سيات 
منا العمل بروح الفريق املتكامل 
اخلدمات  مبــ�ــســتــوى  لـــارتـــقـــاء 
املقدمة مما يعزز الأمن والأمان 
وي�سهم يف اإثراء جتربة امل�سافرين 

عرب مطارات دبي.
من جانبه قال بول غـريفيث�س اإن 
و�سوؤون  لاإقامة  العامة  الإدارة 
الأجــانــب يف دبــي تعد واحــدة من 
مطارات  يف  اخلدمة  �سركاء  اأهــم 
دبي وتلعب دورا حيويا ومبا�سرا 
اخلدمات  بـــجـــودة  ــــقــــاء  الرت يف 

م�ستويات اخلدمة للم�سافرين يف 
�سبيل ا�سعادهم وذلك من خال 
الب�سرية  الكوادر  وتاأهيل  تدريب 
وتبادل املعلومات واخلربات فيما 

بيننا«.
واأعــــرب �ــســعــادة الــلــواء املـــري عن 
التفاقية  هــذه  بتوقيع  �سعادته 
اإك�سبو  ا�ــســتــ�ــســافــة  تــدعــم  الــتــي 
الإجـــــــــراءات  بــتــ�ــســهــيــل   2020
على امل�سافرين حيث من املتوقع 
من  اأكــرث  املعر�س  ي�ستقطب  اأن 
مـــن خمتلف  زيـــــارة  مــلــيــون   25

ومتينة و�سراكة طويلة جاء على 
الــذي يدعم  التعاون  اأثــرهــا هــذا 
بني  التعاوين  النهج  ا�ستمرارية 
تعزيز  يف  ي�سهم  ممــا  اجلــانــبــني 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  عاقات 
موؤ�س�سي  نظام  وفــق  فعال  ب�سكل 
العاقات  هـــــذه  تــفــعــيــل  يــكــفــل 
مبا  م�ستمر  بــ�ــســكــل  وتــطــويــرهــا 

يخدم كافة �سرائح املجتمع.
واأ�ساف “ ن�سعى من خال هذه 
العقبات  تــذلــيــل  اىل  التــفــاقــيــة 
وت�سريع الإجراءات وتقدمي اأعلى 

كـــل مـــن �سعادة  وقــــع التــفــاقــيــة 
املــري مدير  اأحمد  اللواء حممد 
لاإقامة  الـــعـــامـــة  الإدارة  عــــام 
و�ــــســــوؤون الأجــــانــــب بــدبــي وبول 
التنفيذي  الــرئــيــ�ــس  غـريفيث�س 
بح�سور  املـــطـــارات  دبـــي  ملوؤ�س�سة 
عـــــدد مــــن املـــ�ـــســـوؤولـــني مــــن كا 

الطرفني.
اأحمد  اللواء حممد  �سعادة  وقال 
املري اإن هذا التعاون مع مطارات 
دبي لي�س بجديد فالعاقات التي 
تــربــطــنــا مــعــهــم عـــاقـــات مميزة 

الثانية  لـــلـــمـــرحـــلـــة  الــتــ�ــســغــيــل 
احلديدية  الــ�ــســكــك  �ــســبــكــة  مـــن 

الوطنية.
و�ستبداأ �سركة الحتاد للقطارات 
بـــاخـــتـــيـــار خـــريـــجـــي اجلـــامـــعـــات 
واملـــعـــاهـــد مـــن الـــذكـــور والإنــــــاث 
املدنية  الهند�سة  يف  املتخ�س�سني 
اإىل  لــانــ�ــســمــام  الــكــهــربــائــيــة  اأو 
�سنوات.  ثــــاث  مـــدتـــه  بـــرنـــامـــج 
بالربنامج  املــلــتــحــقــون  ويح�سل 
انتهاء  بعد  عاملية  �ــســهــادات  على 

فرتة التدريب.
واألزمت �سركة الحتاد للقطارات 
�ـــســـركـــاءهـــا بـــتـــقـــدمي اقــــرتاحــــات 
التدريبية  لـــلـــربامـــج  مــفــ�ــســلــة 
ا�ستام  مــــن  يــــومــــاً   30 خـــــال 
اإخــطــار بــدء الــعــمــل، مــع �سرورة 
غ�سون  يف  املـــتـــدربـــني  تـــوظـــيـــف 
تقييم  و�ــســيــتــم  اأ�ـــســـهـــر،  ثـــاثـــة 
وفـــقـــاً خلــطــة تطوير  املـــتـــدربـــني 
القدرات ال�سخ�سية اخلا�سة بهم 
ا�ستامهم  مـــن  يـــومـــاً   60 بــعــد 
لــلــوظــيــفــة، وهــــذه اخلــطــة تدعم 
جوانب خمتلفة يف عملية تطوير 
الت�سميم،  مـــنـــهـــا  املـــــتـــــدربـــــني، 
اجلودة  و�سمان  امل�ساريع،  واإدارة 
واإدارة  والــــبــــنــــاء،  ومـــراقـــبـــتـــهـــا، 
العقود،  واإدارة  ال�سركاء،  �ــســوؤون 
ال�سحة  بــاإدارة  واملهارات اخلا�سة 

وال�سامة.
للقطارات  الحتــاد  �سركة  وتلتزم 
اأطلقتها  التي  التوطني  مبــبــادرة 
حكومة الإمارات العربية املتحدة، 
حــــيــــث نــــفــــذت ا�ـــســـرتاتـــيـــجـــيـــات 
تـــوظـــيـــف، وتــــدريــــب تــ�ــســاهــم يف 
تاأهيل الكوادر الوطنية لي�سبحوا 
حالياً  وتــعــمــل  للم�ستقبل،  قـــادة 
تدريبية  بــــرامــــج  تـــطـــويـــر  عـــلـــى 
تــ�ــســاعــد الـــكـــوادر الــوطــنــيــة على 

موا�سلة التقدم والنجاح.

•• اأبوظبي-الفجر: 

توا�سل �سركة الحتاد للقطارات، 
ال�سكك  ل�سبكة  واملــ�ــســّغــل  املــطــّور 
احلـــديـــديـــة يف دولـــــة الإمــــــــارات، 
جـــــهـــــودهـــــا الـــــداعـــــمـــــة ملـــــبـــــادرة 
املبادرة  الدولة، هذه  التوطني يف 
زيــــادة  اإىل  الـــرامـــيـــة  احلــكــومــيــة 
الإماراتيني  املــواطــنــني  انــخــراط 
القطاعني  يف  الـــعـــمـــل  �ـــســـوق  يف 
الـــعـــام واخلــــا�ــــس، وخـــلـــق فر�س 
وظــيــفــيــة لــهــم، وتــوفــري مــا يلزم 
والتوجيه  الإر�ــــســــاد  بـــرامـــج  مـــن 
والتطوير،  والـــتـــدريـــب  املــهــنــي، 
بالعمل.  لالتحاق  وت�سجيعهم 
وذلك بتقدميها لربنامج تدريب 
الوطنية  ـــــواهـــــب  امل وتــــوظــــيــــف 
لت�ساهم يف زيادة فر�س التحاقهم 
بــ�ــســوق الـــعـــمـــل، ومتــكــيــنــهــم من 
القيام بدورهم يف دعم القت�ساد 

الوطني.
�سركة  كــلــفــت  الإطـــــــار  هــــذا  ويف 
ال�سركات  لـــلـــقـــطـــارات  الحتـــــــاد 
امل�ساركة يف تنفيذ املرحلة الثانية 
احلديدية  الــ�ــســكــك  �ــســبــكــة  مـــن 
وتوظيف  بــــتــــدريــــب  الـــوطـــنـــيـــة 
من  الــــكــــفــــاءة  ذوي  املــــواطــــنــــني 
واملجالت  التخ�س�سات  خمتلف 

الهند�سية.
�سعيد  قـــــال  الـــ�ـــســـيـــاق،  هـــــذا  ويف 
التنفيذي  املــــديــــر  الأحــــبــــابــــي، 
�سركة  يف  املـــ�ـــســـانـــدة  خلــــدمــــات 
على  “بناًء  لــلــقــطــارات:  الحتــــاد 
تـــوجـــيـــهـــات �ــســمــو الــ�ــســيــخ ذيــــاب 
نهيان،  اآل  زايــــد  بـــن  حمــمــد  بـــن 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو 
عهد  ويل  ديــوان  رئي�س  اأبوظبي، 
اإدارة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  اأبـــوظـــبـــي، 
نفخر  للقطارات،  الحتــاد  �سركة 
بــالــتــزامــنــا بــتــوفــري فــر�ــس عمل 

موؤخراً يف الدولة، لإحــداث قفزة 
البنية  يف  الـــــدولـــــة  مـــ�ـــســـرية  يف 

التحتية والقت�ساد.
دور  للقطارات  الحتـــاد  ول�سركة 
فـــعـــال يف دعـــــم متـــكـــني الــــكــــوادر 
م�ساهمتهم  يــعــزز  مــا  الــوطــنــيــة، 
للدولة،  امل�ستقبلية  التنمية  يف 
اتفاقاً  اأبرمت  قد  ال�سركة  فكانت 
�سابقاً مع معهد اأبوظبي للتعليم 

برنامج  لإعــداد  املهني  والتدريب 
لتاأهيل  ـــنـــوات  �ـــس ثـــــاث  مـــدتـــه 
لتحقيق  الإماراتيني  اخلريجني 
هند�سة  يف  املــهــنــيــة  طــمــوحــاتــهــم 
النقل والإدارة، وقد التحقت اأول 
دفعة من خريجي هذا الربنامج 
بالفعل ب�سركة الحتاد للقطارات 
و  ت�سغيل  املــ�ــســوؤولــة عــن  بـــي،  دي 
�سيانة املرحلة الأوىل وا�ست�سارية 

الذين  الإمــاراتــيــني،  للمواطنني 
ي�سكلون ن�سبة %80 من الهيكل 
يف  الــبــدء  ومــع  لل�سركة،  الإداري 
�سبكة  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ 
ومن  الوطنية،  احلــديــد  ال�سكك 
بتوفري  �سنقوم  �سركائنا  خـــال 
ما ي�سل اإىل 50 فر�سة للتدريب 
والــتــوظــيــف خـــال عـــام 2020 
ال�سبع وتدريبهم  الإمارات  لأبناء 

�سيتم منحهم املزيد من الفر�س 
لدعم �سيا�سة التوطني، خ�سو�ساً 
مع  يتما�سى  الــربنــامــج  هــذا  واأن 
ا�ــســرتاتــيــجــيــات �ــســركــة الحتــــاد 
وتدريب  تــوظــيــف  يف  لــلــقــطــارات 
وتطوير وتاأهيل الكوادر الوطنية 

لي�سبحوا قادة للم�ستقبل«.
جمل�س  اأعــــ�ــــســــاء  حــــر�ــــس  وقــــــد 
للقطارات  الحتــــاد  �ــســركــة  اإدارة 

تقنياً وحرفياً ومهنياً لتجهيزهم 
ورائدة  فعالة  عنا�سر  لي�سبحوا 

يف جمالتهم«. 
الأ�سا�سي  الــهــدف  “اإن  واأ�ــســاف: 
اكت�ساب  هـــــو  الـــــربنـــــامـــــج  مـــــن 
ـــخـــربة الــــازمــــة  ـــل املــــواطــــنــــني ل
ال�سرتاتيجية،  امل�ساريع  لتنفيذ 
�سبكة  يف  العمل  �سري  تــقــدم  ومــع 
الوطنية  احلــــديــــديــــة  الـــ�ـــســـكـــك 

وبرامج  مــــبــــادرات  اإيــــجــــاد  عــلــى 
يف الــ�ــســركــة تـــدعـــم اأبــــنــــاء دولـــة 
وتّوفر  املتحدة  العربية  الإمــارات 
املنا�سبة  والعمل  التدريب  فر�س 
حتقيق  مــن  متكنهم  والــتــي  لهم، 
مهاراتهم  وتوظيف  طموحاتهم 
من اأجل اأن يكونو جزءاً مهماً من 
التي  القادمة،  اخلم�سني  م�سرية 
قامت القيادة الر�سيدة باإطاقها 

كارلو�س غ�سن.. م�سار حافل بالإجنازات و�سقوط مدّو
•• عوا�صم-اأ ف ب:

اأكــرب حتالف يف قطاع ال�سيارات يف  اأثــار كارلو�س غ�سن الــذي بنى 
العامل واأُوقف ب�سكل مفاجئ يف اليابان قبل عام لرتكابه خمالفات 
مالية، �سدمة من جديد بعد اأن متكن من مغادرة اليابان حيث كان 

يخ�سع لاإقامة اجلربية، ليظهر يف لبنان.
و�سل رجل الأعمال الفرن�سي اللبناين الربازيلي يف اأواخر الت�سعينات 
اإىل اليابان حيث اأحدث انقابا يف جمال ممار�سة اإدارة ال�سركات. 
اأ�سواءها  الإعــام ت�سلط  بــداأت و�سائل  مل مي�ِس وقت طويل حتى 
عليه بعد اأن اأنقذ ني�سان، اإحدى اأكرب �سركات ال�سيارات اليابانية، يف 
اأوائل القرن احلايل من الإفا�س. وبعد مرور عقدين من الزمن، 
يف 19 نوفمرب )ت�سرين الثاين( 2018، �سقط غ�سن الذي تراأ�س 
حتالف رينو ني�سان ميت�سوبي�سي، وكان �سقوطه مدوياً. فقد اأُوقف 
يف  لني�سان  تابعة  خا�سة  طــائــرة  مــن  خــروجــه  لــدى  مفاجئ  ب�سكل 
طوكيو، اأمام عد�سات الكامريات، ووجهت اإليه تهمة اإخفاء ق�سم من 
مداخيله عن ال�سلطات املالية. يقول منتقدوه اإن اجل�سع هو الذي 
اأ�سقطه، لكن الرجل الذي كان يتمتع بنفوذ وجرد من كل منا�سبه، 

يوؤكد اأنه �سحية موؤامرة دبرتها “ني�سان” وخيانة. من �سجنه حيث 
اأم�سى 130 يوماً، اأجرى مقابلة مع وكالة فران�س بر�س يف اأواخر 
عنه  الإفـــراج  رف�س  على  بعنف  فيها  الــثــاين( حمل  )كــانــون  يناير 
بكفالة مرتني، معترباً اأن ذلك ما كان ليحدث يف “اأي دميقراطية 
اأخرياً،  عنه  لــاإفــراج  الياباين على طلب  الق�ساء  ووافــق  اأخـــرى«. 
فُمنح منذ اأواخر اأبريل )ني�سان( حرية مقيدة جداً يف طوكيو، مع 
منعه من التحدث مع زوجته كارول با�ستثناء مرة واحدة موؤخراً، 
العوملة  كارلو�س غ�سن يج�سد  كان  ال�سقوط،  الفيديو.   قبل  عرب 
بحد ذاتها. ويقول غ�سن يف حديث عن حياته ال�سخ�سية ل�سحيفة 
“نيكاي” التي تهتم باأو�ساط الأعمال يف اليابان “كان جدي لبنانياً 
درا�ستي  و�سنوات  �سبابي  اأم�سيت  الربازيل حيث ولدت.  اإىل  هاجر 
اكت�سبت  التي  فرن�سا  للدرا�سة يف  اأ�سافر  اأن  قبل  لبنان  الثانوية يف 
عديدة”،  �سنوات  املتحدة  الوليات  يف  “ع�ست  وي�سيف  جن�سيتها«. 
قبل اأن يقوده عمله اإىل اليابان التي يقول عنها اإنها “بلد مده�س 
غ�سن  كارلو�س  ولــد  هويتي«.  من  جــزءاً  وبــات  الكثري  منه  تعلمت 
كاد  فيلخو.  بورتو  يف   1954 )اآذار(  مار�س  من  التا�سع  يف  ب�سارة 
�ساحلة  غــري  مياهاً  �سرب  اإذ  ت�سّمم  اأن  بعد  الثانية  �سن  يف  ميــوت 

لل�سرب. بعد ذلك، قررت عائلته العودة للعي�س يف لبنان حيث ن�ساأ 
يف مدر�سة لاآباء الي�سوعيني يدّر�س  يف بيئة “متعددة الثقافات”، 
وي�سف  وم�سريون.  و�سوريون  ولبنانيون  فرن�سيون  اأ�ساتذة  فيها 
نف�سه باأنه “طالب متمرد”. ويقول: “كان لدي الكثري من الطاقة 
يف  الثانوية  �سهادته  نال  ل�سرفها«.  و�سيلة  عن  دائماً  اأبحث  وكنت 
فرن�سا ودخل كلية البوليتكنيك يف �سن الع�سرين. بعد اأربع �سنوات، 
عمل يف �سركة مي�سان حيث حقق جناحاً باهراً، ل �سيما يف جمال 
 ،1999 1996. يف عام  رينو يف  اإىل  ان�سم  النتاج.  كلفة  خف�س 
بحثت املجموعة عن �سريك وحتالفت مع ني�سان. ويقول غ�سن عن 
“كنت حري�ساً على احرتام تقاليد الثقافة اليابانية.  تلك املرحلة 
خال الجتماع العام للم�ساهمني، تعلمت كيف اأنحني بزاوية 30 
و60 درجة. ولكنني اأتيت من اأجل هدف واحد: اأن اأجعل ال�سركة 
“املت�سلب”  امل�سوؤول  وطلب  قدميها«.  على  جمــدداً  تقف  اخلا�سرة 
الذي كان يعمل با كلل اأن تقدم ني�سان الكثري من “الت�سحيات” 
وبعد  وظيفة.  األــف  ع�سرين  واإلغاء  م�سانع  خم�سة  باإغاق  متثلت 
مته تكرمي الأبطال”،  انتهاء “�سهر الع�سل” مع ال�سركة التي “كَرّ

بداأ “ت�سلطه” يثري ا�ستياء وغ�سب، وفقا ملوظفني يف املجموعة.



اخلميس    2   يناير   2020  م   -   العـدد  12821  
Thursday   2   January   2020  -  Issue No   1282116

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك بوتيغا هو�سبيتاليتي �سركة و�سف �سركة اأو بي ا�س 
للتجارة العامة بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 307792           بتاريخ : 12/03/2019م
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ســم: اأو بي ا�س للتجارة العامة.
وعنوانة: �س. ب 88000 ، دبي ،المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�سطة الريا�سية والثقافية ،تعليمات الريا�سة البدنية يف الفئة  

. 41
الواقـعة بالفئة: 41

و�سف العامة : عبارة عن الكلمات الاتينية UNDERDOG BOXN كتبت يف �سطرين ب�سكل 
UNDER ب�سكل مائل  اللون الأحمر حيث كتبت كلمة  الأزرق حتى  اللون  املتدرجة من  مميز بالألوان 

وكتب ما ي�سبه قطرة املاء فوق احلرف N من كلمة BOXN كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا العان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  يناير  2020 العدد 12821 

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك بوتيغا هو�سبيتاليتي �سركة و�سف �سركة �سري دي بي 
.ذ.م.م بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 318646           بتاريخ : 12/10/2019م
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ســم: �سري دي بي .ذ.م.م.
وعنوانة: �س. ب7800 ، الفجرية ،المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن و منتجات احلليب م�سروبات احلليب ،يف الفئة  29.

الواقـعة بالفئة: 29
و�سف العامة : عبارة عن الكلمة الاتينية Aufamil واأ�سفلها منطوقها اللفظي باللغة العربية كلمة 
الغامق  البني  باللون  دائــرة  داخــل  الفاحت  البني  باللون  والكل  ر�سم تخيلي جلمل  ويتو�سطهم   « اأوفاميل   «

حماطة ب�سريط مموج باللون البني الفاحت كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  يناير  2020 العدد 12821 

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك بوتيغا هو�سبيتاليتي �سركة و�سف �سركة �ساهد �ساهد 
مق�سود و�سركاه بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 317376           بتاريخ : 21/09/2019م
تاريخ اإيداع الأولوية:    /    / 200م

با�ســم: �ساهد مق�سود و�سركاه.
وعنوانة: بي 88 ، مدينة م�سلم اجلديدة، لهور، باك�ستان .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
مزلقات، زيت تزليق، زيت حمركات، برتول خام اأو مكرر، زيت �سناعي يف الفئة  4.

الواقـعة بالفئة: 04
الذهبي  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   LAWA LUBE الاتينية  الكلمات  عن  عبارة   : العامة  و�سف 
A باللونني الذهبي والأبي�س والكل على خلفية  ويعلوها ر�سم مثلث ب�سكل مميز ي�سبه احلرف الاتيني 

م�ستطيلة ال�سكل باللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  2  يناير  2020 العدد 12821 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  2  يناير  2020 العدد 12821 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  2  يناير  2020 العدد 12821 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  2  يناير  2020 العدد 12821 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  2  يناير  2020 العدد 12821 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  2  يناير  2020 العدد 12821 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

لبنان  منتخب  نــظــريه  اأمــــام  �سنة   18 حتــت  لل�سابات  منتخبنا  خ�سر   
بثاثة اأهداف لهدف يف املباراة التي جرت اأم�س على �ستاد مدينة خليفة 
اآ�سيا  املقامة يف مملكة  الثانية لبطولة غرب  ، �سمن اجلولة  الريا�سية 

البحرين حل�ساب املجموعة الأوىل.
�سجلت هدف منتخبنا الاعبة �سهد خالد.

الثالثة يف ختام  اليوم اخلمي�س مباراته  ال�سابات م�ساء  اأبي�س  ويخو�س 
ويت�سدر   ، اللقب”  “حامل  الأردن  منتخب  مبواجهة  املجموعات  دور 
الأردن   منتخب  يليه  نقاط   6 بر�سيد  الأوىل  املجموعة  لبنان  منتخب 

ثاين املجموعة بر�سيد 3 نقاط ، وبفارق الأهداف ياأتي منتخبنا الوطني 
) ثالثاً ( ، والعراق ) رابعاً ( بدون نقاط.

ويتاأهل للدور الثاين للبطولة واملقرر له يوم 4 يناير املقبل ، اأول وثاين 
املجموعة  ثــاين  مــع  الأوىل  املجموعة  اأول  يلتقي  بحيث   ، املجموعتني 

الثانية ، وثاين املجموعة الأوىل مع اأول املجموعة الثانية.

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

�سباق  اخلــمــيــ�ــس  الــــيــــوم  تــنــطــلــق   
اأ�سهر  اأحــــــد  والـــبـــقـــي  الـــــدرجـــــات 
فــعــالــيــات مــهــرجــان لــيــوا الــــدويل 
�سمو  رعــايــة  حتــت  املــقــام   2020
نهيان  اآل  زايــد  بــن  ال�سيخ حــمــدان 
الظفرة   منطقة  يف  احلــاكــم  ممثل 
ع�ساق  من  الآلف  ينتظرها  والتي 
تل  على  والــبــقــي  الـــدراجـــات  �سباق 
7 فــئــات هي  مــرعــب والــتــي ت�سم  
املفتوحة  الفئة   ، البقى  �سيارات   :
الوكالة   UtV فـــئـــة   ،  UtV
UtV الــوكــالــة ،  املــعــتــمــدة ، فــئــة 
 ، – املفتوحة  4 عــجــات  دراجــــات 
ملي   10 – عــجــات   4 دراجــــــات 

ودراجات ذات عجلتني .
حتدي البقي تورك

اخــتــتــمــت فــعــالــيــات بــطــولــة حتدي 
الــبــقــي تــــورك، مــ�ــســاء اأمــ�ــس الأول 
، �ــســمــن مــهــرجــان ليوا  الــثــاثــاء 
مرعب،  تـــل  يف   2020 الــــــدويل 
بـــقـــي من  �ـــســـيـــارة   17 مبـــ�ـــســـاركـــة 
وال�سعودية،  والــكــويــت،  الإمــــــارات 
بح�سور  حـــظـــي  مـــثـــري  حتــــــدٍّ  يف 
كـــبـــري حــــر�ــــس على  جــــمــــاهــــريي 
لا�ستمتاع  مــــبــــكــــراً  احلــــ�ــــســــور 
مب�ساهدة واحدة من اأروع ريا�سات 
الــ�ــســحــراء، وتناف�س  حتــدي رمـــال 
مهاراتهم  اإظـــهـــار  يف  املــتــ�ــســابــقــني 
وجتاوز  التحكم  كيفية  يف  الفنية 
الــــعــــقــــبــــات وا�ــــســــتــــعــــرا�ــــس اأقـــــــوي 
بعد  املناف�سة  و�ــســهــدت  املــحــركــات، 
�سعيد  جولتني فوز كل من، ماجد 
حمققاً  الأول  بــاملــركــز  املــنــ�ــســوري 
32.77 ثانية، و�سعيد  زمن قدره 
الثاين  املركز  يف  املن�سوري  حممد 
بزمن قدره 32.79 ثانية، ورا�سد 
الثالث  املـــركـــز  الــظــاهــري  خــلــفــان 

بزمن قدره 32.80 ثانية.
بن  را�ــســد  ال�سيخ  الــفــائــزيــن  وتـــوج 
اآل نهيان، و�سعادة  حمدان بن زايد 
رئي�س  املـــنـــ�ـــســـوري  عـــلـــى  حمـــمـــد 
اللجنة العليا املنظمة ملهرجان ليوا 
حممد  و�ــســعــادة   ،2020 الــــدويل 
را�سد املزروعي رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي ليوا الريا�سي، وجرت مرا�سم 
ليوا  مهرجان  م�سرح  على  التتويج 
الـــــدويل و�ــســط حــ�ــســور كــبــري من 
املـــتـــابـــعـــني، واأعــــقــــب ذلــــك اإطــــاق 
�سماء  زينت  التي  النارية  الألــعــاب 
بـــدخـــول العام  اإيــــذانــــاً  تـــل مــرعــب 

اجلديد. 
وكـــانـــت مــنــافــ�ــســات بــطــولــة حتدي 
الــبــقــي تــــورك، والــتــي ظــلــت ت�سكل 
واحدة من اأقوى بطولت املهرجان 
يف ال�سنوات املا�سية ملا تتميز به من 
باجلولة  انطلقت  كــبــرية،  �سعبية 
خالها  مــن  ك�سف  والــتــي  الأوىل 
ا�ستعدادهم  املــتــ�ــســابــقــني  جــمــيــع 
احلا�سمة  وهــــي  الــثــانــيــة  لــلــجــولــة 
الأوىل،  املــراكــز  اأ�ــســحــاب  لتحديد 
وا�ــســتــمــرت املــنــافــ�ــســة املــثــرية حتى 
�سورة  وتـــقـــدم  مـــ�ـــســـاء،  الــتــا�ــســعــة 
الريا�سة  لــهــذه  وجميلة  م�سرقة 

القوية واملثرية يف تل مرعب
وحـــقـــق املـــتـــ�ـــســـابـــق �ــســعــيــد حممد 
اجلولة  يف  ممــيــزاً  رقــمــاً  املن�سوري 
اأدنى  اأو  قو�سني  قــاب  وكــان  الأوىل 
من الفوز باللقب، غري اأن املت�سابق 
ا�ستطاع  املــنــ�ــســوري  �سعيد  مــاجــد 
الثانية  الرقم يف اجلولة  يك�سر  اأن 
وتوج باللقب و�سط فرحة اأ�سدقائه 

وم�سجعيه. 
رئي�س  املــــرزوقــــي  �ــســعــيــد  واأعـــــــرب 
مهرجان  يف  الــريــا�ــســيــة  الــلــجــنــة 
بنجاح  �سعادته  عــن  الــــدويل،  لــيــوا 
بـــطـــولـــة حتــــــدي الـــبـــقـــي تــــــورك، 
من  الـــنـــ�ـــســـخـــة  هــــــذه  اإن  وقـــــــــال: 
املــهــرجــان �ــســهــدت مــ�ــســاركــة كبرية 
واإقبال  واهتماما  املت�سابقني  مــن 
كبريين من اجلماهري من حمبي 
واأ�ساد  الــ�ــســائــقــة،  الــبــطــولــة  هــــذه 
ـــالـــروح الــعــالــيــة الــتــي حتــلــى بها  ب
بعد  لبع�س  وتهنئتهم  املت�سابقون 
الأجواء  واأ�ساف”  املناف�سة،  نهاية 
على  �ساعدت  املهرجان  يف  الرائعة 
اأن تظهر املناف�سة يف �سورة جميلة 
بها  يتمتع  الــتــي  الـــقـــدرات  عك�ست 
اأن  املــرزوقــي  واأكــد  التنظيم،  طاقم 
املهرجان ما�ٍس يف حتقيق جناحاته 
الأخـــرى،  تلو  املناف�سة  خــال  مــن 

ـــيـــكـــون هــــنــــاك حـــ�ـــســـور اأكـــــرب  و�ـــس
للتناف�س والإثارة يف الأيام القادمة 
والتحديات  الــبــطــولت  بــقــيــة  مــع 
ليوا  مهرجان  اإطــار  يف  الريا�سية، 

الدويل  
�سعيد  مـــاجـــد  املــتــ�ــســابــق  وتــــوجــــه 
املن�سوري احلائز على املركز الأول 
يف بــطــولــة حتــــدي الــبــقــي تــــورك، 
اللجنة  اإىل  والـــتـــقـــديـــر  بــالــ�ــســكــر 
العليا املنظمة ملهرجان ليوا الدويل 
اأن هذه الن�سخة من  واأكد   ،2020
ومميزة  خمتلفة  جـــاءت  املــهــرجــان 
التي  التي  اجلديد  الإ�سافات  بعد 
اأن  اإىل  م�سرياً  املــهــرجــان،  �سهدها 
اللجنة وفرت كل املتطلبات لإجناح 
املهرجان بتوفري كل و�سائل الأمن 
التخييم،  وم�ستلزمات  وال�سامة 
جاذبة  البطولة  اأ�سبحت  وقال” 
ب�سكل اأكرب للمت�سابقني، خا�سة مع 
اإقامتها  يف تل مرعب، وقد جذبت 
الــكــثــري مــن املــ�ــســاركــني، �ــســواء من 
داخل الدولة اأو خارجها، وكان ذلك 

وا�سحاً يف حجم امل�ساركة الكبري. 
من  الـــنـــوع  هـــذا  واأ�ساف” اأعــ�ــســق 
الريا�سات، وكنت اأدرك اأن املناف�سة 
�ستكون مثرية من واقع اأ�ستعدادات 
وجتــهــيــزات كـــل املــتــ�ــســابــقــني لهذه 
باأى  اأقـــوم  مل  و�سخ�سياً  املناف�سة 
تعديات اأو اإ�سافات ملحرك �سيارتي 
واأمنا هي وكالة وكل ما فعلته اأنني 
اأدرت املحرك وانطلقت وكانت هذه 
امل�ساركة  لي�ست  وهــــذه  الــنــتــيــجــة، 
مرعب  تـــل  احلــقــيــقــة  ويف  الأوىل 
وبطولته  مــهــمــة،  عــامــة  اأ�ــســبــح 
لها ح�سور، ميتد ليتجاوز امل�ساركة 
دولية  مــ�ــســاركــات  اإىل  الإقــلــيــمــيــة 

و�سمعة عاملية ي�ستحقها املهرجان.
املن�سوري،  حمــمــد  �ــســعــيــد  واأفــــــاد 
احلــــائــــز عـــلـــى املــــركــــز الــــثــــاين يف 
عام  ب�سكل  التنظم  اأن  الــبــطــولــة،  

كثرياً  تطور  الــدويل  ليوا  ملهرجان 
عــن الــ�ــســنــوات املــا�ــســيــة، وقـــال منذ 
و�سولك اإىل موقع املهرجان ت�سعر 
بـــاأن كــل �ــســئ مــرتــب بــدقــة، الأمن 
والـــ�ـــســـامـــة مـــتـــوفـــران ومـــواقـــف 
الأرجاء،  كل  يف  منت�سرة  ال�سيارات 
واأماكن  جمهزة،  التخييم  واأمــكــان 
املختلفة  الــــريــــا�ــــســــات  ممـــار�ـــســـة 
جمــهــزة اأيــ�ــســا، واأ�ـــســـاف “ الأمـــر 
�سجع اجلميع على احل�سور  الذي 
وامل�ساركة يف البطولت هو التعديل 
الذي مت بزيادة قيمة اجلوائز وهو 
ال�سئ الذي خلق التناف�س يف جميع 
البقي  يف  حــدث  ما  مثل  املناف�سات 
تورك، واأهنئ اأخي ماجد بح�سوله 
على املركز الأول، وك�سف اأن �سيارة 
من  اأح�سرها  ميتلكها  التي  البقي 
وهي  الأمرييكية  املتحدة  الوليات 
وي�سارك  حــ�ــســان   1200 بـــقـــوة 
با�ستمرار يف بطولت البقي وحقق 

املركز الأول يف بطولة �سويحان .
ابراهيم  طـــاهـــر  املــتــ�ــســابــق  واأكــــــد 
اأنه ظل ي�سارك يف بطولت  طاهر، 
ع�سرة  منذ  الــدويل  ليوا  مهرجان 
امل�ساركة  عن  توقف  ولكنه  �سنوات 
ب�سبب  �ـــســـنـــوات  ثــــاث  قــبــل  مــنــذ 
ظروف �سحية ولكنه عاد للم�ساركة 
املهرجان بعد  الن�سخة من  يف هذه 
فيه،  حــدث  الــذي  الكبري  التطوير 
واأ�ستطيع  رائــعــاً  “ التنظيم  وقــال 
اأن اأقول اأنه رقم رقم واحد، وك�سف 
اأن فرتة ا�ستعداده للمناف�سة كانت 
ق�سرية واأن �سيارته مت تعديلها يف 
م�سرياً اإىل اأنه را�س عن الأداء كون 
اأن م�ساركته يف املناف�سة هي الأوىل 

بعد توقف دام لثاث �سنوات. 
عبدالرحمن  املـــتـــ�ـــســـابـــق  ــــدد  و�ــــس
جاء  التنظيم  اأن  عــلــى  املـــزروعـــي، 
متميزاً عن جميع الدورات ال�سابقة 
بال�سكر  وتــــقــــدم  املــــهــــرجــــان،  مــــن 

واإىل  لــلــمــهــرجــان  املــنــظــمــة  للجنة 
ما  كل  وفــرت  التي  الريا�سة  جلنة 
يف  الدخول  قبل  املت�سابق  يحتاجه 
اأي بطولة، وقال مناف�سة البقي هذا 
العام جاءت قوية و�سهدت م�ساركة 
وا�سعة حتى من الكويت وال�سعودية 
ونــحــن �ــســعــداء بــكــل تــاأكــيــد بهذه 
ال�سعودية  الأ�سقاء يف  امل�ساركة من 
والكويت، ونتمنى التوفيق للجميع 

يف قادم البطولت. 
 

220 م�ساركا يف مناف�سة �سباق 
ال�سقور

�سهدت بطولة حتدي �سيد ال�سقور، 
الأربعاء  اأمــ�ــس  �سباح  انتهت  الــتــي 
فعاليات  �ــســمــن  مـــثـــرية  مــنــافــ�ــســة 
 2020 الــــــدويل  لـــيـــوا  مـــهـــرجـــان 
امل�ساركة من  واإقــبــاًل يف  وحــ�ــســوراً 
اأجواء  يف  الإمـــــارات،  اأنــحــاء  جميع 
عك�ست روح التحدي والإثارة ومناخ 
مائم لل�سباق الذي ا�ستمر لثاثة 
 400 اأيــام، وجرت املناف�سة مل�سافة 
املناف�سني عرب  اأرقـــام  مــرت، وح�سم 
و�سعتها  والتي  احلديثة  التقنيات 

اللجنة العليا املنظمة للمهرجان.
ويف اليوم الأول من املناف�سة ح�سد 
املركز الأول يف فئة جري بيور فرخ، 
غامن خلفان املزروعي، فيما ح�سل 
عــلــى املــركــز الـــثـــاين، بــطــي خلفان 
را�سد  حميد  ثالثاً  وحــل  القبي�سي، 
عبداهلل  رابـــعـــاً  وحــــل  املـــنـــ�ـــســـوري، 
خام�ساً  وجــــاء  الــقــبــيــ�ــســي،  خــلــفــان 
عـــبـــداهلل خــلــفــان، ويف �ــســوط جري 
الأول حممد  باملركز  فــاز  فــرخ  تبع 
�سعيد املن�سوري، وحل ثانياً حميد 
را�ـــســـد املــنــ�ــســوري، وثــالــثــاً حممد 
خالد اجلم�سي، ورابعاً طارق عبيد 
الـــزريـــف، وخــامــ�ــســاً حمــمــد �سعيد 
املــنــ�ــســوري، ويف الـــيـــوم الـــثـــاين يف 
�ساهني  جــري  لفئة  الأول  الــ�ــســوط 

فرخ 
عــــبــــداهلل  الأول  املـــــركـــــز  حـــ�ـــســـد 
بطي  ثانياً  وحل  القبي�سي،  خلفان 
وجـــــاء خلفان  الــقــبــيــ�ــســي،  خــلــفــان 
رابعاً  وتبعه  ثالثاً،  املن�سوري  �سايف 
وخام�ساً  القبي�سي،  خلفان  عبداهلل 
حميد را�سد املن�سوري، ويف ال�سوط 
الـــثـــاين فــئــة جـــري قــرمــو�ــســة فرخ، 
اأحمد  بــطــي  الأول  املـــركـــز  حــ�ــســد 
الثاين  املـــركـــز  يف  وحــــل   ، جمــــرن 
ثالثاً  املن�سوري، وحل  را�سد  حميد 
عــبــداهلل خــلــفــان الــقــبــيــ�ــســي، وجاء 
املن�سوري،  بــطــحــان  نــا�ــســر  رابـــعـــاً 

وخام�ساً خلفان �سايف املن�سوري، 
و�ــســهــد الـــيـــوم الــثــالــث �ــســوط فئة 
مــنــافــ�ــســة قوية  الـــظـــفـــرة،  نــخــبــة 
اأ�ــســفــرت عــن فـــوز عــبــد اهلل خلفان 
�سوط  ويف  الأول،  باملركز  القبي�سي 
جــري �ــســاهــني وجـــري تــبــع جرنا�س 
را�سد  حميد  الأول  املــركــز  ح�سد 
املن�سوري، وحل ثانياً خليفة حممد 
املن�سوري، وجاء ثالثاً حميد را�سد 
املن�سوري، وجاء رابعاً حميد را�سد 
املن�سوري، فيما اأحتل مبارك �سامل 
املــركــز اخلــامــ�ــس، ويف �سوط  املــــرر 
جري بيور وقرمو�سة جرنا�س حقق 
املركز الأول خلفان �سايف املن�سوري، 
وحل ثانياً بطي اأحمد جمرن، وحل 
ثالثاً حميد را�سد املن�سوري، ورابعاً 
واأحتل  املــنــ�ــســوري،  را�ـــســـد  حــمــيــد 
املركز  املـــنـــ�ـــســـوري  �ــســعــيــد  حمــمــد 
املناف�سة  اأجــواء  وات�سمت  اخلام�س، 
واحلما�س  بالندية  بل�سقور  �سباق 
اإقامة  مع  �سيما  ل  امل�ساركني،  بني 
املــنــافــ�ــســة يف اأجــــــواء مــهــرجــان تل 

مرعب.
ومــــن جــانــبــه، اأعــــــرب عــتــيــق بطي 
املنظمة  الــلــجــنــة  رئــيــ�ــس  املـــزروعـــي 
ـــات �ــــســــبــــاق الــــ�ــــســــقــــور يف  ملـــنـــافـــ�ـــس
مهرجان ليوا الــدويل، ع�سو نادي 

�سعادته  عــن  لل�سقارين،  اأبــوظــبــي 
ال�سقور،  ال�سباق  مناف�سة  بنجاح 
هذا  مــنــافــ�ــســة  اأن  غـــلـــى  مـــ�ـــســـرياً 
ال�سنوات  عن  متميزة  جــاءت  العام 
املا�سية و�سهدت اإثارة وحما�س من 
ال�سقارين،  مــن  امل�ساركني  جميع 
خال  من  امل�ساركني  بكافة  واأ�ــســاد 
يف  باحل�سور  والتزامهم  املناف�سة 
وقت مبكر، وقبل انطاق املناف�سة 
حب  اأن  املــزروعــي  واأكـــد  الر�سمية، 
وتعلقهم  لــلــريــا�ــســة  الــ�ــســقــاريــن 
كثرياً  رفع  املناف�سة،  بنجاح  الكبري 
من م�ستوى التحدي والإثــارة بني 

كل امل�ساركني.
واأكــــــــد املــــــزروعــــــي: تــــاأتــــي اإقــــامــــة 
مهرجان  مــن  الــ�ــســقــور  مناف�سات 
هذا  على  للحفاظ  الريا�سي،  ليوا 
املنا�سبات،  كــل  ويف  دومــــاً  املـــــوروث 
بال�سقور  الــ�ــســيــد  فـــــاإن  ولـــذلـــك 
ريــا�ــســة ممــيــزة يف مــهــرجــان ليوا 

الدويل ودائماً ما حتقق اأهدافها.
 

انطالق مناف�سات اخليول 
مناف�سات  اخلمي�س  الــيــوم  تنطلق 
فــقــط  يف ميدان  العربية  اخلــيــول 
ت�سهد  اأن  يــتــوقــع  والـــتـــي  الــ�ــســبــاق 
مــنــافــ�ــســة قــويــة بــني اأ�ــســهــر ماك 
اخليول العربية يف منطقة الظفرة 
وبــاقــي الإمـــــــارات  نــظــرا ملــا ميثله 
لدى  مكانة  مــن  مــرعــب  تــل  �سباق 
مت�سابقي اخليول وتت�سمن ال�سباق 
�سوطني ويكون ال�سوط الول �سوط 
 3.30 ال�ساعة  وينطلق  التحدي 
املت�سابق  دقيقة ع�سرا ويقطع فيه 
وال�سوط  مـــرت   2900 مــ�ــســافــة 
الـــثـــاين يـــبـــداأ يف متــــام الــ�ــســاعــة 4 
ع�سرا ويقطع فيه املت�سابق م�سافة 

مرتا   2500
املنظمة  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  ور�ـــســـدت 
اجلوائز  من  جمموعة  للمهرجان 

على  الفائز  يح�سل  حيث  القيمة 
يف  درهـــــم  األـــــف   25 الول  املـــركـــز 
 20 الثاين  واملركز  ال�سوطني  كا 
15 الف درهم  الف درهم والثالث 
والرابع 10 اآلف درهم واخلام�س 

درهم  اآلف   5
 

ليايل  ي�سعل  ال��ع��ام��ري  حمد 
مرعب يف حفل راأ�ش ال�سنة 

العامري  حـــمـــد  الـــفـــنـــان  ـــعـــل  اأ�ـــس
م�سرح  الـــعـــذب  الـــ�ـــســـوت  �ــســاحــب 
لــيــايل مــرعــب يف لــيــوا خــال حفل 
راأ�س ال�سنة الذي جذب اإليه الآلف 
موقع  يف  املتواجدة  اجلماهري  من 
الـــعـــامـــري باقة  املـــهـــرجـــان وقـــــدم 
ال�سهرية،  اأغــنــيــاتــه   مــن  مــتــنــوعــة 
ليوا   « زوار  و�سط تفاعل كبري من 
اأي�ساً  ا�ستمتعوا  الــذيــن   ،» الـــدويل 
واملــبــهــر لاألعاب  املــمــيــز  بــالــعــر�ــس 
الــنــاريــة و�ــســط حــفــاوة كــبــرية من 
اجلمهور، حيث عرب العامري  عن 
بليلة  بالحتفال  الكبرية  �سعادته 
راأ�س ال�سنة مع جمهوره يف منطقة 

تل مرعب .
واأكـــد الــعــامــري اأنـــه فــوجــئ بوجود 
مدينة متكاملة اخلدمات واملرافق 
الربع اخلايل ت�سم  و�سط �سحراء 
الآلف من اجلماهري والــزوار من 
الــدولــة وخــارجــهــا مو�سحا  داخـــل 
 2020 الــدويل  ليوا  مهرجان  اأن 
بــفــ�ــســل مـــا يقدمه  اأ�ـــســـبـــح عـــاملـــي 
مــن جتــهــيــزات وفــعــالــيــات متنوعة 
كبري  جمهور  بها  ي�ستمتع  وجذابه 

.
كانت  �سعادته  اإن  العامري  واأ�ساف 
ليوا  جمهور  و�سط  بوجودة  كبرية 
الذي امتاأ به امل�سرح وتفاعل معه 
بقوه و�سعيد انه ا�ستطاع ان ير�سم 
اجلماهري  لهذه  وال�سعادة  البهجة 

الكبرية  .

املن�سوري يحقق رقما متميزا يف البقي تورك

تل مرعب يتحدى اأ�سهر مت�سابقي الدراجات يف مهرجان ليوا الدويل
�سباق ال�سقور ي�سهد مناف�سة حامية بني اأ�سهر ال�سقارين

يواجه منتخب الأردن غدًا

اأبي�س ال�سابات يخ�سر اأمام منتخب لبنان
اأبرز الالعبني املتوفرين يف �سوق 

النتقالت ال�ستوية؟ 
القدم،  ال�ستوية لاعبي كرة  النتقالت  �سوق  يبداأ  العام اجلديد،  بحلول 
اأن  بو�سعهم  �سيكون  الاعبني  بع�س  اأن  اأي�سا  يعني   2020 مطلع  لكن 
هذه  خــال   تنتهي  مدتها  لأن  بــالأنــديــة،  تربطهم  التي  العقود  يناق�سوا 

ال�سنة .
وبح�سب �سحيفة “ماركا”، فاإن الأندية خال الأ�سهر ال�ستة الأخرية من 
عقود الاعبني، تلجاأ اإىل عدة خيارات، واأبرزها الحتفاظ باعبيها، بعد 
التفاق على �سروط جديدة، لكن الفرق قد تبقي على الاعبني دون اأي 

تغيري، يف انتظار اأن يحل �سهر يونيو ويغادروا ب�سكل جماين.
واأوردت ال�سحيفة اأن عددا من الأ�سماء الكربى يف الكرة الأوروبية �سينتهي 
عقدها، خــال الــعــام اجلــديــد، �ــســواء تعلق الأمـــر بــالــدوري الإ�ــســبــاين اأو 

بدوريات اإجنلرتا واأملانيا. ويف �سنة 2020، تنتهي عقود كل من:
مونييه  وتــومــا�ــس  )ت�سيل�سي(  وويــلــيــان  )تــوتــنــهــام(،  اإريك�سن  كري�ستيان 
ودري�س  يونايتد(،  )مان�س�سرت  ماتيت�س  ونيمانيا  جرمان(  �سان  )باري�س 
)ليفربول(،  للنــا  واآدم  )يوفنتو�س(،  ماتويدي  وبليز  )نابويل(،  مريتنز 
غاراي  واإزيكييل  )ت�سل�سي(،  جــريو  واأوليفيه  )اإ�سبيلية(،  بانيغا  واإيــفــر 
فريتونغن  وجـــان  بــطــر�ــســربغ(،  �سانت  )زيــنــيــت  زوبـــا  واأرتــيــم  )فالن�سيا(، 
)توتنهام(، واإريك بايلي )مان�س�سرت يونايتد(، وماريو غوتزه )دورمتوند(، 

وتياغو �سيلفا )باري�س �سان جرمان(.
وي�سعى فريق بر�سلونة الإ�سباين، اإىل �سم ويليان، بينما يواجه ريال مدريد 
كري�ستيان  يوفنتو�س  لعــب  خدمات  من  لا�ستفادة  م�ساعيه  يف  مناف�سة 

اإريك�سن.  
جرمان  �سان  باري�س  لعــب  �سم  لأجــل  خطواته  فبداأ  مدريد  اأتلتيكو  اأمــا 
النادي  اإىل  الــاعــب  ين�سم  اأن  الــــوارد  مــن  واأ�ــســحــى  كــافــاين،  الفرن�سي، 

الإ�سباين يف يناير اجلاري.
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2019 والــذي انطوت   �سهد عام 
اآخر �سفحاته اأول من اأم�س الثاثاء 
العديد من الإجنازات التي ر�سمها 
�سفراء ريا�سة الإمارات للريا�سات 
الــبــحــريــة مـــوؤكـــديـــن بـــذلـــك علو 
اأجمل  ر�ــســم  يف  وجنــاحــهــم  كعبهم 
واأكرب النجاحات رافعني علم دولة 

الإمارات عاليا خفاقا.
وقــال حريز املــر حممد بــن حريز 
للريا�سات  الإمـــارات  احتــاد  رئي�س 
ا�ستطاعوا  اأبــطــالــنــا  اأن  الــبــحــريــة 
كبري  عــاملــي  ريــا�ــســي  حتقيق متيز 
الــذي جتده  الكبري  الدعم  بف�سل 
والريا�سات  عــام  ب�سكل  الريا�سة 
القيادة  البحرية ب�سكل خا�س من 
الــر�ــســيــدة واهــتــمــام املــ�ــســوؤولــني يف 
مثابرة  وكذلك  البحرية  الأنــديــة 

وبذل اأبنائنا للغايل والنفي�س.
وك�سف حريز املر حممد بن حريز 
ي�سرف  التي  والفرق  املنتخبات  اأن 
للريا�سات  الإمــــارات  احتــاد  عليها 
البحرية جنحت يف عام 2019 يف 
احل�سول على 55 ميدالية ملونة 
املختلفة  الــبــطــولت  يف  ومــتــنــوعــة 
الــــــــزوارق الــ�ــســريــعــة والــــدراجــــات 
والتزلج  الأ�ــســمــاك  و�سيد  املــائــيــة 
امل�ستويات  كـــافـــة  عــلــى  املـــــاء  عــلــى 
ميدالية   26 بـــاإجـــمـــايل  الــعــاملــي 
و3  فــ�ــســيــة  و12  ذهـــبـــيـــة   11(
28 ميدالية  برونزيات( والــدويل 
ف�سيات  و10  ذهـــبـــيـــات   10  (
)ذهبية  والــقــاري  بــرونــزيــات(  و8 

واحدة(
وقـــــــال رئـــيـــ�ـــس احتـــــــاد الإمـــــــــارات 
الأندية  اأن  الــبــحــريــة  لــلــريــا�ــســات 
الــبــحــريــة واملـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات الخــــري 
قـــدمـــت الــكــثــري ورعـــــت الأبـــطـــال 
النجاحات  اأجل موا�سلة  بقوة من 
التتويج  مــنــ�ــســات  اإىل  والــو�ــســول 
الـــعـــاملـــيـــة حـــيـــث بـــاتـــت الإمــــــــارات 
الأوىل  الريا�سية  الــوجــهــة  الــيــوم 
الــبــحــري ويــكــفــي ثقة  املـــجـــال  يف 
املـــ�ـــســـئـــولـــني يف الحتـــــــاد الـــــدويل 
املتكررة  واإ�ــســادتــهــم   - ام  اأي  -يـــو 
تنظيم  وجنـــاح  اأبطالنا  بــاجنــازات 
وا�ست�سافة كل الأحداث الريا�سية 

على مياه الإمارات.
الريا�سات  اإننا يف احتاد   : واأ�ساف 
للغاية مبا حتقق  �سعداء  البحرية 

من اجنازات ريا�سية كبرية ونهنئ 
قاطبة  الريا�سية  والأ�سرة  اأنف�سنا 
املتحدة  العربية  الإمــارات  يف دولة 
والتي  املـــتـــطـــورة  الــنــتــائــج  بـــهـــذه 
ونفخر   2019 عــــام  يف  �ــســجــلــت 
باإهداء هذه الجنازات اإىل القيادة 
الأول  الــداعــم  تعد  التي  الر�سيدة 

لاأبطال.
 

فورمول1
وكـــــان �ــســفــراء ريــا�ــســة الإمــــــارات 
قــد �ــســطــروا الــعــديــد مــن املاحم 
الريا�سية الرائعة نر�سدها يف هذا 
التقرير الذي ي�سلط ال�سوء فقط 
خمتلف  يف  العاملية  امل�ساركات  على 
املناف�سات حيث كان فريق اأبوظبي 
يف املوعد متاما حيث تزين مو�سم 
لفريق  فـــريـــد  بـــاجنـــاز   2019
املركز  انــتــزع  الـــذي  -فورمول-1 
للمرة  الـــعـــامل  بــطــولــة  يف  الأول 
وال�سابعة  الـــتـــوايل  عــلــى  الــثــالــثــة 
يف تـــاريـــخ احلـــــدث لـــيـــوؤكـــد ريــــادة 
للريا�سات  الــدويل  اأبوظبي  نــادي 
ال�سباقات  هــــــذه  يف  الـــبـــحـــريـــة 
وقدرات اأبناء الإمارات والتي اأكدت 
ال�سابع  الــلــقــب  عــلــى  بــحــ�ــســولــهــا 
زورق  ح�سم  بعدما  املتميزة  املكانة 
�ــســون تورنتي  بــقــيــادة   1 اأبــوظــبــي 
ال�سدارة يف الأمتار الأخرية منهيا 
بر�سيد  الأول  املــركــز  يف  املناف�سة 

نقطة.  79
 

فورمول2
بطلنا  �سنع  اأي�سا  اأخــرى  فئة  ويف 
قــائــد زورق فريق  الــقــمــزي  را�ــســد 
الثانية  للمرة  املجد   35 اأبوظبي 
الــــعــــامل  بــــطــــولــــة  ـــات  مـــنـــافـــ�ـــس يف 
-فورمول-2  ال�سريعة  لـــلـــزوارق 
باملركز  بـــالـــفـــوز  جـــهـــوده  مــتــوجــا 

الأول عن جدارة وا�ستحقاق بعدما 
اجلولة  وقبل  مبكرا  اللقب  ح�سم 
العام  الرتتيب  ليت�سدر  اخلتامية 
5 جولت  نقطة من   95 بر�سيد 
اإجنـــاز  بــعــد  الــثــاين  لــقــبــه  ليحقق 

.2017
 

�ساعة  24
اأبوظبي  فريق  اإبداعات  وتوا�سلت 
البطولت  يف  الــ�ــســريــعــة  لـــلـــزوارق 
2019 مــن خال  لــعــام  الــعــاملــيــة 
 35 اأبوظبي  فــوز  زورقــي الفريق 
الأول  بــاملــركــزيــن   36 واأبــوظــبــي 
والثاين يف بطولة العامل للتحدي 
الفورمول  لــــــزوارق  الــكــا�ــســيــكــي 
 35 اأبوظبي  زورق  طريق  عن   ،2
كـــبـــري حتقق  ريـــا�ـــســـي  اإجنـــــــاز  يف 
اأوج�ستو  مدينة  يف  الأوىل  للمرة 
البولندية والتي احت�سنت املرحلة 
الكا�سيكي  التحدي  مــن  الثانية 
الذي انطلق يف املرحلة الأوىل من 

مدينة روين الفرن�سية.

 
الفئة الأوىل

بقيادة   3 فيكتوري  زورق  توج  كما 
اآل  وعي�سى  الــعــديــدي  عــلــي  �ــســامل 
علي بطا ملناف�سات بطولة العامل 
الأوىل-  -الفئة  ال�سريعة  للزوارق 
والــتــي جــرت يف الــوليــات املتحدة 
 39 رقـــم  ن�سختها  يف  الأمــريــكــيــة 
حيث  خمتلفة  جـــولت   6 و�سملت 
جمع الفريق 102 نقطة و�سعته 
يف ال�سدارة يف ظهوره الأول يف هذا 

احلدث.
 

اك�ش كات
ويف بطولة العامل للزوارق ال�سريعة 
عام  يف  اأقيمت  والتي  كــات-  -اك�س 
جولت يف ايطاليا   3 من   2019
اأبطالنا  حـــقـــق  ــــــي  ودب والـــ�ـــســـني 
العام  الثاين يف الرتتيب  املركزين 
4 بقيادة فالح  اأبوظبي  عرب زورق 
واملركز  تورنتي  و�ــســون  املن�سوري 
الثالث الذي كان من ن�سيب زورق 

�ــســرطــة دبـــي بــقــيــادة عــــارف �سيف 
الزفني ونادر بن هندي.

 
اأف 4 اأ�ش

للزوارق  اأبــوظــبــي  فــريــق  وو�ـــســـع 
ال�سريعة ب�سمته اأي�سا يف مناف�سات 
ال�سريعة  للزوارق  العاملية  اجلائزة 
اأ�ــس- عرب املت�سابق حممد   4 -اأف 
زورق  قائد  املحريبي  عتيق  احمد 
املركز  حــقــق  والـــــذي   5 اأبـــوظـــبـــي 
الــربونــزيــة مع  واملــيــدالــيــة  الثالث 
 6 بعد  الــ�ــســارقــة  املــو�ــســم يف  نهاية 
الربتغال  يف  خمــتــلــفــة  �ـــســـبـــاقـــات 

وال�سني وال�سارقة.
 

الدراجات املائية
البطولت  الإمـــــارات يف  ا�ــســم  وملـــع 
الـــعـــاملـــيـــة والـــــقـــــاريـــــة والــــدولــــيــــة 
للدراجات املائية يف خمتلف قارات 
الـــعـــامل حــيــث تـــوهـــج اأبـــطـــالـــنـــا يف 
املائية  لــلــدراجــات  الــعــامل  بــطــولــة 
-اكوابايك- التي تقام حتت مظلة 

الحتاد الدويل لل�سباقات البحرية 
-يو اأي ام- حيث ح�سل بطلنا را�سد 
علي �سالح املا من فريق اأبوظبي 
على املركز الأول يف بطولة العامل 
2019 حمققا اللقب الثاين على 
التوايل بعدما اعتلي ال�سدارة من 
وايطاليا  الربتغال  يف  جــولت   4
ــارقــة ونــــال فريق  والــ�ــســني والــ�ــس
الأول يف  املــركــز  تــيــم  الــفــيــكــتــوري 
فئة واقف جي بي 1 عرب املت�سابق 

كيفني رايترير.
ال�سارقة  نــادي  جنما  اأي�سا  وتــاألــق 
البحرية  لـــلـــريـــا�ـــســـات  الــــــــدويل 
وعبداهلل  احلمادي  عي�سى  �سلطان 
اللذين  احلـــمـــادي  عــبــدالــرحــمــن 
ح�سا على املركزين الأول والثاين 
يف بطولة العامل للدراجات املائية 
-اكوابايك- والتي تقام حتت مظلة 
الحتاد العاملي لل�سباقات البحرية 
-يو اأي ام- يف فئة واقف جي بي 2 
بينما ح�سل مت�سابق نادي اأبوظبي 
البحرية  لـــلـــريـــا�ـــســـات  الــــــــدويل 

�سلمان يون�س العو�سي على املركز 
الثاين يف مناف�سات جال�س جي بي 
وح�سل  نف�سها  البطولة  �سمن   2
را�سد  الــ�ــســاعــد  املــتــ�ــســابــق  زمــيــلــه 
�ــســامل طــاهــر عــلــى املـــركـــز الثاين 
 2.3 بــي  لفئة واقــف نا�سئني جــي 

التي جرت يف الربتغال
 

بلجيكا
ال�سارقة  نــادي  فريق  جنــوم  وتاألق 
الـــــدويل لــلــريــا�ــســات الــبــحــريــة يف 
التاج  مــــن  الفـــتـــتـــاحـــيـــة  اجلــــولــــة 
مظلة  حتت  اأقيمت  التي  الثاثي 
الأمريكية  الـــعـــاملـــيـــة  اجلـــمـــعـــيـــة 
بي  اأ�س  -اأي جي  املائية  للدراجات 
ذهبيتني  الفريق  حقق  حيث  اأيــه- 
عرب املت�سابق مانع حبيب املرزوقي 
الذي ح�سل على املركز الأول فئة 
جال�س مبتدئني وزميله بطلنا عبد 
اهلل عبدالرحمن احلمادي يف فئة 
واقــف �ستوك والــذي �سعد من�سة 
واقف  فئة  اآخــري يف  مــرة  التتويج 
حمدود حمققا املركز الثاين فيما 
جنح بطلنا اأحمد عي�سى احلمادي 
الثاين يف  املركز  على  احل�سول  يف 
�سنة   13-11 نا�سئني  واقــف  فئة 

�سمن البطولة ذاتها 
 

اأمريكا
ورفـــــرف عــلــم الإمـــــــارات عــالــيــا يف 
مناف�سات بطولة العامل للدراجات 
اأريزونا الأمريكية  املائية يف ولية 
بــعــدمــا ا�ــســتــطــاع اأبــطــالــنــا حتقيق 
الــعــديــد مـــن الإجنــــــــازات اأبـــرزهـــا 
املــيــدالــيــات الــذهــبــيــة الــتــي جاءت 
عن طريق كا من: خالد �سليمان 
املازمي ذهبيتي )فئة جال�س �ستوك 
1100( وماراثون مفتوح ثم عبد 
اهلل عبدالرحمن احلمادي )واقف 

�سوبر �ستوك(.
ال�سارقة  نــــادي  فــريــق  ونــــال جنــم 
البحرية  لـــلـــريـــا�ـــســـات  الــــــــدويل 
خم�س  احلـــمـــادي   عي�سى  �سلطان 
يف  واحـــدة  ذهبية  منها  ميداليات 
�ستوك وثــاث ف�سيات  واقــف  فئة 
يف فـــئـــات واقـــــف حمـــــدود وواقــــف 
�سوبر �ستوك وواقــف �سوبر برو ام 
املعدن  من  الرابعة  امليدالية  كانت 
الـــربونـــزي يف فــئــة واقــــف بـــرو ام 
اأي�سا  هافا�سو  تاألق يف بحرية  كما 
املوهوب  بطلنا  الــفــريــق  يف  زميله 

فاز  والـــذي  املــرزوقــي  مانع حبيب 
جال�س  فئة  يف  الف�سية  بامليدالية 

كا�سيكي.
 

تايالند
اإىل تاياند  الرحال  اأبطالنا  و�سد 
خلـــو�ـــس مــنــافــ�ــســات كــــاأ�ــــس ملك 
التاج  من  الثالثة  اجلولة  تاياند 
الــثــاثــي الـــذي اأقــيــم حتــت مظلة 
الأمريكية  الـــعـــاملـــيـــة  اجلـــمـــعـــيـــة 
بي  اأ�س  -اأي جي  املائية  للدراجات 
اأبناءنا  اأيــه- يف مدينة باتايا وعــاد 
نال  حيث  ملونة  ميداليات  بــاأربــع 
مناف�سات  يف  الــذهــبــيــة  املــيــدالــيــة 
واقــــــف حمــــــدود بــطــلــنــا عـــبـــد اهلل 
نادي  مــن  احلــمــادي  عبدالرحمن 
للريا�سات  الــــــــدويل  ـــارقـــة  ـــس ـــ� ال
اأي�سا  الـــاعـــب  وحــقــق  الــبــحــريــة 
مناف�سات  يف  الــفــ�ــســيــة  املــيــدالــيــة 
نــــال زميله  بــيــنــمــا  �ــســتــوك  واقـــــف 
�ــســلــطــان عــيــ�ــســى احلـــمـــادي املركز 
الــــثــــاين واملـــيـــدالـــيـــة الــفــ�ــســيــة يف 
�ــســتــوك وح�سل  مــنــافــ�ــســات واقــــف 
حوير  الــرزاق  عبد  عامر  زميلهما 
على امليدالية الف�سية يف مناف�سات 

جال�س مبتدئني �ستوك.
 

55
التي  املـــيـــدالـــيـــات  عـــــدد  اإجــــمــــايل 
حققها فر�سان الريا�سات البحرية 
قاريا  عامليا  املختلفة  البطولت  يف 

ودوليا.
 

26
جنــح �ــســفــراء ريــا�ــســة الإمـــــارات يف 
26 مــيــدالــيــة مــلــونــة يف  اإحـــــــراز 
البطولت العاملية منها 11 ذهبية 

و12 ف�سية و3 برونزيات
 

28
ـــارك اأبـــطـــالـــنـــا يف الـــعـــديـــد من  �ـــس
على  وح�سلوا  الدولية  البطولت 
 10 مــيــدالــيــة مــلــونــة مــنــهــا   28
ذهـــبـــيـــات ومــثــلــهــن فــ�ــســيــات و8 

برونزيات
 

1
البحرية  الــريــا�ــســات  حــقــق احتـــاد 
ذهبية واحدة العام املا�سي 2019 
الآ�سيوية  امل�ساركات  م�ستوى  على 

يف ريا�سة التزلج على املاء

دوليا و28  عامليا  لأبطالنا  ملونة  ميدالية   26

للريا�سات البحرية يف عام 2019 اإجنازا   55

•• ال�صارقة -الفجر  

 عادت اإىل الباد اأم�س بعثة منتخبات الدراجات برئا�سة 
رئي�س  الحتــاد  عام  اأمــني  ال�سام�سي  النا�سر عمران  عبد 
الــنــاجــحــة يف البطولة  املــ�ــســاركــة  بــعــد  املــنــتــخــبــات  جلــنــة 
العربية التا�سعة للم�سمار التي اأقيمت يف القاهرة والتي 
ح�سدت من خالها منتخباتنا 30 ميدالية ملونة منها 
و12 ف�سية و7 ميداليات برونزية  ذهبية  ميدالية   11

وح�سولها على املركز الثاين يف البطولة ..
ال�سارقة  ملــطــار  و�سولها  عند  البعثة  ا�ستقبال  يف  وكـــان 
الدويل اأع�ساء جمل�س اإدارة احتاد الدراجات عبد الكرمي 
امل�ساعد  العام  الأمني  املايل ونايف جكة  املدير  الزرعوين 
و�سامل الكتبي رئي�س جلنة احلكام ونوره اجل�سمي رئي�سة 
الرم�سي  الن�سائية والت�سويق والتخطيط وح�سن  اللجنة 
للريا�سة  العامة  بالهيئة  والت�سريفات  املرا�سم  م�سوؤول 
والإ�سادة  البعثة  واأع�ساء  لرئي�س  الـــورود  قدموا  الذين 
والاعبات  الــاعــبــني  بــجــهــود  الـــــذي حتــقــق  بــــالإجنــــاز 

واجلهاز الفني والتقني..
كما �ساهم يف ال�ستقبال اأولياء اأمور الاعبني والاعبات 
رائعا  ال�ستقبال  وجاء  الريا�سية  ال�سخ�سيات  من  وعدد 
ومعربا عن فرحة اجلميع بالإجناز والنتائج امل�سرفة التي 
حققها جنوم منتخبات الكبار وال�سباب والإناث وجناحهم 

يف رفع علم الإمارات عاليا على من�سة التتويج ..

 
فخر واعتزاز

اأمني عام الحتاد  ال�سام�سي  النا�سر عمران  واأعــرب عبد 
البعثة عن فخره واعتزازه  املنتخبات رئي�س  رئي�س جلنة 
بالنتائج التي حتققت يف البطولة والتي اأكدت على تطور 
والاعبات  الاعبني  بجهود  المــاراتــومــ�ــســيــدا  دراجـــات 
واجلهاز الفني والإداري بقيادة املدرب الوطني بدر مريزا 
وعمل اجلميع بروح الفريق الواحد وبحما�س بالغ ورغبة 
واإ�سرار على تاأكيد مكانة دراجات المارات وقدرة جنومها 
املناف�سة على مراكز ال�سدارة يف خمتلف البطولت  على 
وقدم عبد النا�سر ال�سكر على ال�ستقبال الطيب والفرحة 
والاعبات  بالاعبني  واإ�سادتهم  اجلميع  من  الوا�سحة 
والــتــمــنــيــات لــهــم مبــوا�ــســلــة املــ�ــســرية الــنــاجــحــة لتحقيق 

اإجنازات جديدة تفتخر بها دراجات الإمارات ..
 

جهود كبرية
املــايل لاحتاد الذي  الــزرعــوين املدير  اأكــد عبد الكرمي   
الاعبني  ومـــوؤازرة  للقاهرة  البعثة  مرافقة  على  حر�س 
الــكــبــرية التي  نــتــاج اجلــهــود  اإن ماحتقق هــو  والــاعــبــات 
بــروح وعزمية  ال�سباقات  الإمــارات يف جميع  بذلها جنوم 
يو�سف  املنتخب  قائد  بقيادة  متميز  مب�ستوى  وظهورهم 
التي  امل�سرفة  النتائج  الأثـــر يف حتقيق  لــه  مــاكــان  مــريزا 
وا�ستقبالهم  لــهــم  والــتــقــديــر  ال�سكر  وتــقــدمي  اأ�ــســعــدتــنــا 

..واأ�ساد  املــ�ــســرف  اإجنـــازهـــم  مــع  يتنا�سب  الـــذي  بال�سكل 
الزرعوين بالاعبة املوهوبة �سفية ال�سايغ التي ظهرت 
لتكون  �سنها  �سغر  رغــم  متميز  ومب�ستوى  رائعة  ب�سورة 
والتي  لبعثتنا  ال�سعيدة  واملفاجاأة  البطولة  بالفعل جنمة 
لها  تنباأوا  اجلميعالذين  من  والتقدير  الإ�سادة  كل  نالت 

مبكانة بارزة يف عامل الدراجات يف القريب العاجل .. 
 

ب�سمة ال�سايغ
املوهوبة  الــاعــبــة  والـــد ومــوجــه  ال�سايغ  اأعـــرب خمــتــار   
اإجناز  مــن  ابنته  حققته  مبــا  فرحته  عــن  ال�سايغ  �سفية 
وقــدرتــهــن على  الإمــــارات  فتيات  اأ�سهم  مــن  رفــع  م�سرف 
حتقيق اأف�سل النتائج اإذا توفرت لهن الرعاية والهتمام 
ب�سكل  ابنته  مــع  الــتــدريــب  على  يحر�س  اأنـــه  اىل  م�سريا 
مع  التعامل  وكيفية  م�ستواها  ورفـــع  لتوجيهها  يــومــي 
ال�سباقات والتعاون مع زمياتها لتنفيذ اخلطط الكفيلة 
كاعب  لها  خربتي  ونقل  الاإيجابية  النتائج  بتحقيق 
البطولة  اأبنته يف  تــاألــق  يتوقع  كــان  انــه  واأكـــد على  �سابق 
وانــهــا �ستح�سد الــعــديــد مــن املــيــدالــيــات وذلـــك نــابــع من 
ثقته بقدراتها الفنية والبدنية واأمتنى ان توا�سل �سفية 
التي متتلكه لكي نراها قريبا يف  التحدي  جهودها وروح 

الدورات الأوملبية وال�سباقات الدولية ..
 

مناف�سة �سعبة

اأف�سل  اأن  قـــال قــائــد دراجـــــات الإمــــــارات يــو�ــســف مــــريزا 
ختام للعام املن�سرم هو الإجنــاز  الذي حققته منتخباتنا 
العربية  البطولة  يف  والإنـــاث  وال�سباب  للكبار  الوطنية 
للم�سمار التي ح�سدنا فيها 11 ميدالية ذهبية من اأ�سل 
منتخباتنا  قــوة  على  مايوؤكد  وهــو  ملونة  ميدالية   30

وقدرتها على املناف�سة يف خمتلف البطولت ..
واأو�سح مريزا ان منتخباتنا خا�ست مناف�سات �سعبة جدا 
املغربي  املنتخب  وايــ�ــســا  واجلــزائــر  م�سر  منتخبات  مــع 
جيد  مب�ستوى  ظهر  الــذي  ال�سعودي  املنتخب  جانب  اىل 
واأ�سار اىل اأن الهدف الأ�سا�سي ملنتخب المارات كان �سباق 
وبالفعل  البطولة  الأقــوى يف  ال�سباق  يعد  الــذي  الفرقي 
رقما  وحققنا  الذهبية  امليدالية  وح�سدنا  فيه  تفوقنا 

عربيا جديدا ..
واأكد جنم دراجات الإمارات على تطور املنتخبات العربية 
ب�سكل كبري و�ساهدنا من خال البطولة م�ستويات عالية 
بامل�سمار  تفاجئنا  كما  و�سعبة  مــثــرية  ومناف�سات  جــدا 
اجلديد الذي افتتحته م�سر تزامنا مع البطولة وهوحتفة 
ريا�سية مبقايي�س دولية و�سوف يقام عليه بطولة اأفريقيا 
�سهرين  بعد  للنا�سئني  العامل  املقبل وبطولة  الأ�سبوع  يف 
..وتقدم يو�سف مريزا بال�سكر جلميع زماءه يف املنتخبات 
الوطنية م�سريا اىل انهم بذلوا جهودا كبرية ي�ستحقون 
واأع�ساء  رئي�س  بال�سكر اىل  التقدير كما تقدم  عليها كل 
جمل�س ادارة الحتاد الذين قدموا كل الدعم للمنتخبات

ا�ستقبال بالورود لبعثة الدراجات و�سيف عربية 
امل�سمار املقامة بالقاهرة

حريز املر: الإجنازات ثمرة دعم القيادة وامل�سوؤولني 
ال�سكر لالأندية البحرية واملت�سابقني على اجلهود الطيبة

مع�سكر تدريبي دويل يف اأوزبك�ستان 
لالعبي نادي ال�سارقة الثقايف لل�سطرجن  

•• ال�صارقة - الفجر

اإىل  متجهة  لل�سطرجن  الثقايف  ال�سارقة  نـــادي  بعثة  ال�سبت  غــد  بعد  تــغــادر 
ط�سقند عا�سمة جمهورية اأوزبك�ستان للم�ساركة يف املع�سكر التدريبي الدويل 
الدولية  اأوزبك�ستان  اأكادميية  مع  بالتعاون  النادي  ينظمه  والــذي  لل�سطرجن 
امل�ساركة �سمن  وتاأتي  يناير اجلاري،  لل�سطرجن خال الفرتة من 4 اإىل 11 
القادمة  للبطولت  وتهياأتهم  ال�سنية  الفئات  لعبي  لإعـــداد  الــنــادي  خطة 
الوفد  ويرتاأ�س   ، املطلوبة  واإك�سابهم اخلربة  الــدويل  ت�سنيفهم  ورفع معدل 
لل�سطرجن  الثقايف  ال�سارقة  لنادي  امل�ساعد  العام  الأمــني  علي  اآل  نعمان  عمر 
الذي توجه بال�سكر والتقدير لل�سيخ �سعود بن عبد العزيز املعا رئي�س النادي 
املدرب  الوفد  ي�سم  حيث  النادي  يف  املوهوبني  لاعبني  ومتابعته  لت�سجيعه 
الدويل �سهيب فواز العكلة ، وثمانية لعبني هم �سقر عي�سى خمي�س ورا�سد 
ح�سني احلمادي و�سلطان جابر الزرعوين ورا�سد م�سعود �سرفت ويحيى �سعيب 

الكاف وحمد �سعيب الكاف و�سعود اأحمد املازمي وعبداهلل يحيى احلمادي .
وي�ستمل املع�سكر على العديد من الربامج والفعاليات ال�سطرجنية امل�سرتكة 
عدداً  ت�سم  والتي  الدولية  اأوزبك�ستان  اأكادميية  ولعبي  النادي  لعبي  بني 
كبرياً من الأ�ساتذة الدوليني واأ�ساتذة الحتاد الدويل وحاملي الألقاب العاملية 
وكذلك  امل�سرتكة  ال�سطرجنية  املحا�سرات  من  العديد  تنظيم  �سيتم  حيث   ،
�سيتم تنظيم بطولة دولية مغلقة بنظام ال�سطرجن الكا�سيكي وبطولة دولية 
بنظام ال�سطرجن اخلاطف ، كما �سيتم جتديد توقيع عقد ال�سراكة والتعاون 
خلم�س  الدولية  اأوزبك�ستان  واأكادميية  لل�سطرجن  الثقايف  ال�سارقة  نادي  بني 
�سنوات قادمة . من جهته توجه جمال عي�سى املدفع بال�سكر والتقدير ملجل�س 
خلدمة  املبذولة  جلهودهم  واأع�ساء  عاما  واأمينا  رئي�سا  الريا�سي  ال�سارقة 
اأن م�ساركة النادي يف املع�سكر تاأتي تطبيقاً  ال�سباب والريا�سة بالإمارة واأكد 
اإعـــداد لعبي  اإطـــار  يف   2020 للعام  الــنــادي  املــدرجــة خلطة  النقاط  لأوىل 
الدولة  متثيل  عن  ف�سًا  املحلية  البطولت  يف  واملناف�سة  للم�ساركة  النادي 

ب�سورة جيدة يف املحافل الدولية . 
من  عــودتــهــم  فــور  لل�سطرجن  الــثــقــايف  ال�سارقة  نـــادي  لعــبــو  و�سي�سارك  هــذا 
ال�سنية والتي �سينظمها احتاد  املع�سكر يف بطولت الإمــارات الفرقية للفئات 

الإمارات لل�سطرجن.
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الفجر الريا�ضي

جتديد  الإيطايل  يوفنتو�س  نادي  يف  امل�سوؤولون  يخطط 
عام  حتى  رونــالــدو،  كري�ستيانو  الربتغايل،  النجم  عقد 
“الدون” يف  يبقي على  اأن  �ساأنه  من  ما  وهو   ،2023

تورينو حتى ي�سارف عامه الـ38.
وترتد �سائعات كثرية يف الآونــة الأخــرية مفادها 

بــــاأن رونــــالــــدو، احلــا�ــســل عــلــى جـــائـــزة الكرة 
جديد  عقد  توقيع  اأراد  مـــرات،   5 الذهبية 
مـــع يــوفــنــتــو�ــس يف اأعـــقـــاب هــزميــة الأخـــري 
اأمام مواطنه لت�سيو بنتيجة 3-1 يف كاأ�س 

ال�سوبر الإيطالية يف الريا�س.
ديللو  “كوريري  �ــســحــيــفــة  وذكـــــــرت 

الإيطالية  �سبورت” 

اأن رونـــالـــدو يعتقد اأنـــه ل يـــزال بــاإمــكــانــه مــا يــقــدمــه يف 
اأنه  م�سيفة  الـ34،  �سن  بلوغه  برغم  الــكــروي  م�سواره 
بعد   2023 عــام  بعد  مــا  اإىل  بتمديد عقده  جــدا  مهتم 
اإجراء مفاو�سات ب�ساأن م�ستقبله مع وكيل اأعماله 
خورخي مينديز خال حفل توزيع جوائز 

دبي. �سوكر” يف  “غلوب 
ويثق رونالدو اأنه ل يزال يف جعبته الكثري 
اإدارة  ليقدمه لليويف، وينتظر تاأكيدا من 
املتوقع  والــذي من  النادي بتمديد عقده 
جنيه  مــلــيــون   30 اإىل  قيمته  تــ�ــســل  اأن 

اإ�سرتليني يف املو�سم.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأنه من املمكن اأن يوقع 
العقد بني رونالدو ويوفنتو�س يف الربيع، حينما 
يكون لدى النادي روؤية اأو�سح بالبطولت التي 

ل يزال مبقدوره ح�سدها هذا املو�سم.
اإجنيللي،  اأندريا  وياأمل رئي�س يوفنتو�س، 
اإىل اتفاق �سريع مع رونالدو  يف التو�سل 
دور  “�ساروخ ماديرا” له  اأن  يــرى  الــذي 
ل غــنــى عــنــه يف غــرفــة خــلــع املــابــ�ــس يف 

تورينو.
يوفنتو�س،  يف  الــريــا�ــســي  املـــديـــر  ويــعــي 
يــدور يف عقل  ما  باراتيت�سي، متاما  فابيو 
رونالدو، وهو م�ستعد متاما لتقدمي عر�س 
له ملدة 3 �سنوات، مع اإمكانية التمديد لعام 
اليويف  �ــســاعــد  اأن رونـــالـــدو  يــذكــر  اإ�ـــســـايف. 
يف �ــســم لعــبــني خـــال الـــفـــرتة الأخـــــرية، 
اأدريــــان  الــــدويل  الــفــرنــ�ــســي  مقدمتهم  ويف 
الــهــولــنــدي ماتي�س  ونـــظـــريه  رابـــيـــو 
اأن  اأيــ�ــســا  املــتــوقــع  دي ليخت. ومــن 
يــ�ــســم يــوفــنــتــو�ــس، بــطــل الـــــدوري 
الإيطايل يف املو�سم املا�سي، ديجان 
كولو�سوفي�سكي، من بارما الإيطايل 
جنيه  مليون   24 قوامها  �سفقة  يف 
اإ�ــســرتلــيــنــي، والــــذي يــــراه اأنــــه لعب 
امل�ستقبل وميكن ال�ستفادة منه بجوار 

رونالدو.

مقتنع  مدريد  ريــال  اإن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  قــال 
باأنه لي�س يف حاجة لتعزيز ت�سكيلة الفريق بتعاقدات 
لكنه  اجلـــاري،  الثاين  كانون  يناير-  �سهر  يف  جديدة 

رمبا ي�سطر للتفريط يف بع�س الاعبني.
واأفادت �سحيفة “ماركا” الإ�سبانية، واملقربة من ريال 
مدريد، باأن زين الدين زيدان، املدير الفني للميرجي، 
واثق من اأن لديه فريق متكامل حتت ت�سرفه بالفعل، 

ي�ستطيع املناف�سة على جميع البطولت.
واأو�سحت اأن هناك 3 لعبني �سمن قائمة املر�سحني 

للمغادرة يف يناير - كانون الثاين هم:

خي�سو�ش فاييخو
نهاية  لــوولــفــرهــامــبــتــون حــتــى  املــعــار  فــايــيــجــو  يلعب 
املو�سم، عدة عرو�س من اأملانيا واإ�سبانيا، لكن كل �سيء 

يعتمد على النادي الإجنليزي.
لنهاية  وولفرهامبتون  �سفوف  يف  خي�سو�س  ويلعب 
املو�سم على �سبيل الإعارة، لكنه املدافع ال�ساب يرغب 

يف تغيري وجهته هذا ال�ستاء.
ويـــحـــر�ـــس اآيــــنــــرتاخــــت فـــرانـــكـــفـــورت عـــلـــى اإعــــادتــــه 
اأم�سى فرتة ناجحة هناك مبو�سم  اأن  ل�سفوفه، بعد 
اأي�سا من فولف�سبورج  اهتمام  و�سط  2016ـ2017، 
الــوقــت ذاتـــه، قــد تتدخل بع�س الأطـــراف  ــا. يف  اأيــ�ــسً

الإ�سبانية للمناف�سة على خدمات مدافع ريال مدريد 
املعار، الذي قد يرحل ب�سورة نهائية.

اإبراهيم وماريانو دياز
يبحث الثنائي اإبراهيم دياز وماريانو دياز عن دقائق 
اأي  يلعب  مل  الـــذي  الأخـــري  خا�سة  للم�ساركة،  اأكـــرث 
دقيقة   40 يف  الأول  ظهر  بينما  املو�سم،  هــذا  دقيقة 

خال 4 مباريات.
ويعتقد اجلميع يف ريال مدريد اأن اأف�سل �سيء لكليهما 

هو املغادرة لإيجاد وقت اأكرب للعب.

اأ�سين�سيو
فيها  يثق  التي  العنا�سر  من  اأ�سين�سيو  ماركو  يعترب 
زيـــــدان بــ�ــســدة، و�ــســيــحــظــى بــــدور كــبــري مـــع الفريق 

م�ستقبًا.
ويغيب اأ�سين�سيو ع الريال منذ فرتة طويلة لاإ�سابة، 
وعودته قبل نهاية املو�سم �ستمثل دعما مميزا لكتيبة 

زيدان.
لدعم  جيدة  بلياقة  اأ�سين�سيو  يعود  اأن  زيــدان  وياأمل 
اأكدت  ال�سحيفة  لكن  احلا�سمة،  املــراحــل  يف  الفريق 
اأو مايو  اأبريل - ني�سان  اأن ذلــك الأمــر قد يحدث يف 

- اأيار.

ر�سميًا.. رايل داكار يف ال�سعودية 
لـ5 �سنوات مقبلة

للمرة الأوىل منذ 2009، لن حتت�سن �سحراء اأمريكا اجلنوبية رايل داكار، 
من  بداية  مقبلة  �سنوات  خلم�س  احلــدث  هــذا  بتنظيم  ال�سعودية  �ستظفر  اإذ 

رف�سه من جانب البلد العربي. ميكن  ل  عر�س  بف�سل  وذلك   ،2020
 Amaury Sport« �سركة  وبــني  اململكة  بــني  املــفــاو�ــســات  ت�ستغرق  ومل   
اإذ اأن كل طرف وجد  داكار وقتاً طويًا،  املنظمة لرايل   »Organisation

ما كان يبحث عنه لدى الطرف الآخر.
اأهم  ثــاين  بتنظيم  الـــدويل  املجتمع  اأنــظــار  ال�سعودية  �ستجذب  جانبها،  ومــن 
ال�سركة  �سباقات )الفورمول1(، بينما �ست�سمن  حدث يف عامل املحركات بعد 

الفرن�سية م�ستقبل هذا ال�سباق خال ال�سنوات اخلم�س املقبلة.
والأخرية  الأ�سهر  الاتينية خال  القارة  الأحــداث يف  وتــرية  ت�ساعد  اأن  كما 
اأثــراً كبرياً يف  له  واقت�سادياً يف عدة دول، كان  �سيا�سياً  الو�سع  ا�ستقرار  وعدم 

قبول العر�س ال�سعودي.
واأ�سارت تقارير اإىل اأن قيمة العقد بلغت 75 مليون دولر، بواقع 15 مليوناً 
الــرايل، بينما  6 مايني دولر لتنظيم  املا�سي، دفعت بريو  العام  �سنوياً. ويف 
م�سار  من  جــزءاً  لتكونا  دولر  4 مايني  والأرجنتني  بوليفيا  كل من  قدمت 
ال�سباق. اأما يف العام احلايل، فقررت الأرجنتني وبوليفيا وت�سيلي عدم التقدم 
 10 املبلغ ل�ست�سافة  بــاأي عر�س ل�ست�سافة احلــدث، فيما دفعت بريو نف�س 
بلد  يف  يقام  الــذي  والأول  التاريخ،  يف  الأق�سر  الــرايل  لي�سبح  فقط،  مراحل 
الريا�س،  بالقرب من  والقدية،  2020 بني جدة  داكــار  رايل  و�سيقام  واحــد. 

على م�سافة 8 اآلف كلم. 

اأنهى هيو�سنت روكت�س عام 2019 بفوز ثاأري على �سيفه دنفر ناغت�س 
الذي مني بهزميته الثانية فقط يف اآخر 11 مباراة، بعد اأن �سقط بنتيجة 

كبرية 104-130 يف دوري كرة ال�سلة الأمريكي للمحرتفني.
ودخل هيو�سنت لقاءه الأخري لهذا العام وهو ي�سعى اىل ا�ستعادة توازنه، 
-112“ بيليكانز  اأورليانز  نيو  �سد  الأحــد  بها  التي مني  اخل�سارة  بعد 
الأخري  اللقاء  105-95 يف  فاز عليه  الــذي  دنفر  من  والثاأر   ،”127

بينهما يف 20 ت�سرين الثاين-نوفمرب.
دانتوين يف حتقيق مبتغاه ورفــع ر�سيده  املــدرب مايك  وقــد جنح فريق 
34 مــبــاراة، معول على جنميه جيم�س هــاردن ورا�سل  23 فــوزا يف  اىل 
عن  غابا  اأن  بعد  ال�سنة  راأ�ــس  ليلة  الفريق  اىل  عــادا  اللذين  و�ستربوك 
اأ�سبع  يف  ا�سابة  ب�سبب  املو�سم  هذا  الأوىل  للمرة  الأول  املا�سية،  املباراة 
قدمه، والثاين من اأجل التقاط اأنفا�سه �سمن ا�سرتاتيجية اإراحته حني 

تكون هناك مباراتان يف اأم�سيتني على التوايل.
ولعب هاردن وو�ستربوك دورا حا�سما يف فرملة دنفر والت�سبب بهزميته 
العا�سرة فقط هذا املو�سم من اأ�سل 33 مباراة، بعد اأن �سجل الأول 35 
7 متــريــرات حا�سمة  28 مــع  والــثــاين  6 متــريــرات حا�سمة،  نقطة مــع 
لـ11 مباراة  اأو اأكرث  20 نقطة  اأول لعب من هيو�سنت ي�سجل  لي�سبح 
متتالية منذ ال�سيني ياو مينغ عام 2006 حني حقق ذلك لـ14 مباراة 

متتالية.
كما عاد اىل الفريق كلينت كابيا بعد تعافيه من اإ�سابة يف كعب قدمه، 
ولعب دورا هاما يف هذا النت�سار بت�سجيله 16 نقطة مع 10 متابعات، 
اأ�سابيع  ل�ستة  بعد غياب  الفريق  اىل  العائد  غــوردون،  اإيريك  غــرار  على 

ب�سبب عملية جراحية يف ركبته “�سجل 12 نقطة يف 26 دقيقة«.
هذا  الـــدوري  يف  الأف�سل  من  يعترب  فريق  على  الفوز  من  الرغم  وعلى 
“مل ي�سل اىل املكان الذي نريده، لكن  اأن هيو�سنت  املو�سم، راأى هــاردن 
املو�سم ما زال طويا. يتوجب علينا املحافظة على م�ستوانا طيلة الأرباع 
يفوز  اأن  اأحـــد  على  ال�سعب  مــن  �سيكون  ذلـــك،  نحقق  اأن  ومــا  الأربـــعـــة، 

علينا«.
للمواجهة  خافا  الــثــاثــاء،  مــبــاراة  مــع  يتعامل  كيف  هيو�سنت  وعــرف 
دفــاعــا حمكما على هاردن.  دنــفــر  فــر�ــس  الفريقني حــني  بــني  الأخــــرية 
اأجل التخل�س  وعمد لعبو دانتوين اىل تناقل الكرة ب�سرعة كبرية من 
من الرقابة الدفاعية ما �سمح لهم بفر�س اأف�سليتهم منذ الربع الأول، 

و�سول اىل دخولهم ال�سوط الثاين وهم يف املقدمة 52-69.
بف�سل   23-37 ح�سمه  الــذي  الثالث  الــربــع  يف  بقوة  عــاد  دنفر  اأن  اإل 
جهود ال�سربي نيكول يوكيت�س ومونتي موي�س ب�سكل خا�س “21 نقطة 
 17 اأن يجد نف�سه متخلفا بفارق  املباراة”، قبل  لــاأول و18 للثاين يف 
نقطة يف اآخر ثاث دقائق ون�سف من الربع الأخري الذي بداأه هيو�سنت 
بت�سجيل 19 نقطة متتالية مقابل ثاث فقط ل�سيفه، وكان ذلك كافيا 
لكي يخرج منت�سرا حتى من دون جنومه الأ�سا�سيني الذين جل�سوا على 

مقاعد البدلء يف الدقائق الأخرية.
يــكــن مــوجــودا طيلة  “دفاعنا مل  اأن  واأقــــر مـــدرب دنــفــر مــايــكــل مــالــون 

باأنهم  الإقـــرار  يجب  كثريا.  الكرة  فقدنا  الأم�سية. 
من  بخيبة  اأ�سعر  لكني  جــيــد،  فــريــق  )هيو�سنت( 

الأداء الذي قدمناه يف الربع الرابع«.
وعلى الرغم من افتقاده خدمات الكامريوين 
بــا�ــســكــل �ــســيــاكــام والإ�ـــســـبـــاين مــــارك غا�سول 
بـــاول لــا�ــســابــة، وا�ــســل تورونتو  ونـــورمـــان 

وحقق  اجليدة،  نتائجه  اللقب  حامل  رابــتــورز 
الآن  حتى  خا�سها  مــبــاريــات  �سبع  يف  الــرابــع  فـــوزه 

على  وجـــاء  ت�سكيلته،  يف  الأ�ــســا�ــســي  الــثــاثــي  هــذا  بغياب 
ح�ساب �سيفه كليفاند كافاليريز 97-117.

ويدين تورونتو بفوزه اخلام�س تواليا على كليفاند، اىل كايل 
�سريج  والإ�ــســبــاين  حا�سمة(  متــريــرات   8 مــع  نقطة   24( لوري 

اإيباكا )20 مع 10 متابعات( وتريين�س ديفي�س )19 نقطة( الذين 
املو�سم  اللقب هذا  الـ23 حلاملي  النت�سار  الأ�سا�سي يف  الــدور  لعبوا 

من اأ�سل 34 مباراة.
ت�سارلوت  ال�سابق  فريقه  مللعب  موفقة  ثانية  عــودة  ووكــر  كمبا  وحقق 
املنطقة  يف  الــثــاين  مــركــزه  لتعزيز  �سلتيك�س  بو�سطن  وقـــاد  هــورنــتــ�ــس، 
7 مباريات والثالث والع�سرين يف 31،  ال�سرقية بفوزه ال�ساد�س يف اآخر 

وجاء بنتيجة 92-109.
عن  “دافع  ت�سارلوت  تاريخ  يف  م�سجل  اأف�سل  يعترب  الــذي  ووكــر  وتاألق 
�سبق  الذي  ال�سابق  2019”، يف ملعب فريقه  2011 حتى  األوانه من 
اأي�سا،  اأن زاره يف ال�سابع من ت�سرين الثاين/نوفمرب وخرج منت�سرا  له 

بت�سجيله 22 نقطة مع 7 متريرات حا�سمة و4 متابعات.
وكـــان ووكـــر مــن بــني ثــاثــة لعــبــني جتـــاوزا حــاجــز الع�سرين نقطة يف 
متابعات”   7 مــع   24“ تــاتــوم  جــايــ�ــســون  جــانــب  اىل  بو�سطن  �ــســفــوف 

وغوردون هايوورد “21 مع 10 متابعات و6 متريرات حا�سمة«.
املا�سي لان�سمام اىل  ت�سارلوت يف متوز-يوليو  الــذي ترك  واأقــر ووكــر 
بو�سطن، اأن زيارته الثانية اىل ملعب فريقه ال�سابق “كانت اأقل عاطفية 
الأ�سدقاء  تـــرى  اأن  دائــمــا  اجلــمــيــل  مــن  ا�ستمتعت.  لكني  الأوىل.  مــن 
)امللعب(.  املبنى  بهذا  يهتمون  الذي  النا�س  القدماء،  الزماء  القدماء، 

هناك الكثري من الوجوه املاألوفة«.
واأفاد اإنديانا باي�سرز “22 فوزا مقابل 12 هزمية” من افتقاد �سيفه 
الكامريوين  لنجمه   ”13 مقابل   23“ �سيك�سرز  �سفنتي  فيادلفيا 

جويل اإمبيد ب�سبب الإ�سابة، وهيمنة على املواجهة التي جمعته به 
وح�سمها دون عناء 115-97 بف�سل جهود الليتواين دومانتا�س 

مع  الثالث  الربع  يف  الـ23  نقاطه  من   11“ �سابوني�س 
10 متابعات و5 متريرات حا�سمة”، وتي دجاي وورن 

نقطة«.  21“
ومل يجنب تاألق ال�سلوفيني لوكا دون�سيت�س “35 نقطة مع 10 متابعات 
مافريك�س  دال�ــــس  فــريــقــه  حا�سمة”  متـــريـــرات  و7 
عــلــى يد  وذلـــك  مـــبـــاراة،   33 الـ12 يف  هــزميــتــه 

م�سيفه اأوكاهوما �سيتي ثاندر 106-101.
ويدين ثاندر بفوزه الـ18 اىل الإيطايل دانيلو 
غاليناري والأملاين ديني�س �سرودر “20 نقطة 
لكل منهما” و�سانع الألعاب املخ�سرم كري�س 
8 متابعات و7 متريرات  “17 مع  بول 
التقدم  �ــســلــة  �ــســجــل  الــــذي  حا�سمة” 
لفريقه يف اآخر 40 ثانية، بعد اأن كان 
الدقائق  يف  نــقــاط   7 بــفــارق  متخلفا 

الثاث الأخرية.
واحــــتــــاج �ـــســـان اأنــتــونــيــو �ــســبــريز اىل 
�سيفه  جـــراح  لتعميق  اإ�ــســايف  �ــســوط 
عليه  والــفــوز  ووريـــرز  �ستايت  غولدن 
117-113، ملحقا بالفريق الذي 
و�سل اىل نهائي الدوري يف املوا�سم 
وتوج بطا ثاث  املا�سية  اخلم�سة 
مرات، الهزمية ال�ساد�سة والع�سرين 
من اأ�سل 35 مباراة يف ظل معاناته 
مـــن غـــيـــاب جنــمــيــه �ــســتــيــفــن كوري 
ان�سم  الـــلـــذيـــن  وكـــــاي طــومــ�ــســون 
وويلي  را�ــســل  داجنــيــلــو  اأيــ�ــســا  اليهما 

كويل-�ستاين.
اأجنلي�س  لـــو�ـــس  جـــــورج  بــــول  وقـــــاد 
كليبريز للفوز على م�سيفه وجاره 
 87-105 كــيــنــغــز  �ــســاكــرامــنــتــو 
 11 مــع  نقطة   21 بت�سجيله 
متــــريــــرات  و9  مـــتـــابـــعـــة 

حا�سمة.

هيو�سنت يحقق فوزًا كا�سحًا على دنفر بال�سلة الأمريكية 
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يف  العاملية  الإعـــام  وو�ــســائــل  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  يف  انت�سرت 
الأيام املا�سية ظاهرة ر�سد الأف�سل يف الدوريات الأوروبية واأبرز الأندية 
2019، قبل بداية عقد  2010 وحتى  الكبرية، يف العقد الأخــري منذ 

اآخر من العام اجلديد 2020.
ل �سك اأن كرة القدم الإماراتية �سهدت يف ال�سنوات الأخرية بزوغ العديد 
من الاعبني، وبالتحديد على م�ستوى �سفقات الأجانب، الذين �سجلوا 

اأ�سماءهم يف تاريخ الدوري منذ تطبيق الحرتاف يف 2008.
اأ�سماءهم يف العقد الأخري  6 لعبني اأجانب حفروا  اأ�سماء   24 وير�سد 
�سيبا�ستيان  الأرجنتيني  النجم  يت�سدر  حيث  العربي،  اخلليج  دوري  من 
تيغايل القائمة، بعدما بات من العامات البارزة يف تاريخ نادي الوحدة.

الاعب  بات  بعدما  الأجانب،  الاعبني  العديد من  على  تيغايل  وتفوق 
الأرجنتيني هو الهداف التاريخي لنادي الوحدة، واأف�سل هداف اأجنبي 
الو�سل  لعب  خلف  ثانياً  حلوله  اإىل  اإ�سافة  الإماراتية،  الكرة  تاريخ  يف 
ال�سابق فهد خمي�س، يف �سدارة الهدافني التاريخيني للدوري الإماراتي.

اأما ثاين الأ�سماء ياأتي النجم الغاين اأ�سامواه جيان، الذي �سطر م�سرية 
ال�سابق،  الأهــلــي مب�سماه  الــنــادي  الــعــني، واختتمها مــع  نــادي  رائــعــة مــع 
حيث يعد جيان من الاعبني القائل الذين دخلوا نادي املئة بالن�سبة 
املحرتفني  دوري  لقب  على  اإىل احل�سول  العني  فريقه  وقــاد  للهدافني، 
ح�سل  و2013-2012   2012-2011 مو�سمي  متتاليتني  ملرتني 

خالهما على لقب الهداف، وكاأ�س �سوبر اخلليج العربي 2012

فوز  يف  اأ�سهم  الــذي  اأوليفريا  ريــكــاردو  الربازيلي  ثالثاً  ياأتي  جهته  من 
 ،2011 تاريخه، يف  الأوىل يف  للمرة  الإماراتي  الــدوري  بلقب  اجلزيرة 
كما قاده للفوز بلقب كاأ�س رئي�س الدولة ملرتني متتاليتني عامي 2011 
بلقب  تتويجه  ناهيك عن  الــنــادي،  تاريخ  مــرة يف  لأول  واأي�ساً  و2012 
الإيطايل  مــيــان  لعــب  قــدم  حيث   ،2012 اآ�سيا  اأبــطــال  دوري  هـــداف 
م�سواره  يختتم  اأن  قبل  اأبوظبي”،  “فخر  مــع  رائــعــة  عــرو�ــســاً  ال�سابق، 

باللعب ملدة ق�سرية مع الو�سل.
اإدينالدو غرافيتي يف املركز الرابع كاأبرز الأ�سماء التي  وياأتي الربازيلي 
الأملاين  فولف�سبورغ  لعــب  اأبـــدع  حيث  الــعــربــي،  اخلليج  دوري  يف  لعبت 
ال�سابق، مع الأهلي، وحقق معه العديد من الألقاب، هي كاأ�س املحرتفني 

العربي  اخلليج  �سوبر  وكاأ�س   2013 الإمــارات  رئي�س  وكاأ�س   2012
بالثنائيات  لاأهداف  باإحرازه  يتميز  كما   ،2014 يف  والدوري   2013

والثاثيات والرباعيات.
نادي  مع  تاألق  الــذي  فالديفيا  خورخي  الت�سيلي  النجم  خام�ساً  ويحل 
العني، قبل اأن يعود اإىل الربازيل، ولكن م�سرية الت�سيلي الدويل امتدت 
خلو�س جتربة اأخرى مع الوحدة، يف املقابل ي�ستحق الربازيلي اإيفرتون 
ريبريو اأن ين�سم اإىل القائمة بعدما نرث �سحره مع الأهلي وحققه معه 
 ،2015 اآ�سيا  اأبطال  اإىل نهائي دوري  التاأهل  اإىل  اإ�سافة  األقاب عديدة، 
قبل اأن يعود اإىل الربازيل ويتاألق مع فامنغو ويح�سد معه لقب كاأ�س 

ليربتادوري�س ولقب الدوري الربازيلي وو�سافة كاأ�س العامل لاأندية.

الإماراتي للدوري  الأخري  العقد  يف  اأ�سماءهم  حفروا  اأجانب  لعبني   6

ت�سيل�سي ير�سد 80 مليون 
اإ�سرتليني ل�سم زاها

ا  ك�سف تقرير �سحفي بريطاين، اأم�س الأربعاء، اأن ت�سيل�سي �سيقدم عر�سً
بقيمة 80 مليون جنيه اإ�سرتليني، ل�سم الإيفواري ويلفريد زاها، جنم 

كري�ستال بال�س، يف فرتة النتقالت ال�ستوية اجلارية.
لمبارد،  فرانك  و�سع  فقد  الربيطانية،  �سن”  “ذا  �سحيفة  وبح�سب 
لتدعيم  اأولــويــاتــه،  �سمن  عاًما”   27“ زاهــا  لت�سيل�سي،  الفني  املــديــر 

�سفوف الفريق يف يناير- كانون الثاين اجلاري.
�سان�سو  جــادون  مثل  الاعبني،  من  مبجموعة  ت�سيل�سي  ا�سم  وارتــبــط 
اإبرام  يخ�س  فيما  عنه  احلــظــر  رفــع  قـــرار  بعد  خا�سة  فــرينــر،  وتيمو 

�سفقات جديدة.
ويرتبط زاها بعقد مع كري�ستال بال�س حتى عام 2023، مما يعني اأن 

اأي ناٍد ياأمل يف �سمه �سيكون مطالبا بدفع الكثري من املال.
ياأتي ذلك يف ظل التعار�س يف الت�سريحات بني روي هودج�سون، املدير 

الفني لكري�ستال بال�س، ورئي�س النادي.
وقال هودج�سون: “ل اأحتاج اإىل تاأكيدات، نحن ل نحاول بيع ويلفريد 

زها«.
واأ�ساف: “نريد اأن يبقى معنا، ول اأعرف اأحًدا يف النادي حري�س على 

بيع زاها«.
على اجلهة الأخرى، قال رئي�س النادي: “بالطبع ل نعرف اأبًدا من اأين 
�ستاأتي العرو�س، واإذا حدث ذلك، ف�سوف يتعني على جمل�س الإدارة اأن 

ياأخذها على حممل اجلد«.

غوارديول: مان�س�سرت �سيتي اأف�سل 
فريق يف اآخر 10 اأعوام

اأكد مدرب مان�س�سرت �سيتي، بيب غوارديول، اأن ناديه ي�ستحق اأن يكون فريق 
العقد الأخري يف الدوري الإجنليزي املمتاز، لأنه مل يحقق اأي ناد حملي اآخر 
عدداً اأكرب من الألقاب اأو النقاط، اأو ي�سجل عدداً اأكرب من الأهداف يف اآخر 10 
اأعوام. خا�س ال�سيتي 381 مباراة يف الدوري املمتاز يف اآخر 10 اأعوام، وح�سد 
نقطة، وبفارق 71 نقطة عن اأقرب مناف�سيه مان�س�سرت يونايتد الذي   818

نال 747 نقطة من 380 مباراة. 
ت�سيل�سي  عــن  هــدفــاً   130 مــن  اأكـــرث  وبــفــارق  هــدفــاً،   845 ال�سيتي  و�سجل 

وليفربول.
كما ح�سد ال�سيتي 10 األقاب حملية، منها 4 األقاب للدوري.

وقال غوارديول لل�سحافيني: “اأعتقد يف العقد الأخري كنا اأف�سل فريق فيما 
يتعلق بالنقاط وعدد الأهداف وكل �سيء وحتى عدد الألقاب، لذا نوجه التهنئة 

اإىل اإدارة مان�س�سرت �سيتي على ذلك«.
“عندما نقوم بتحليل كل يوم هنا، فاإن هذا مينحنا ال�سبب وراء ما  واأ�ساف: 
على  اأبوظبي  من  النا�س  ا�ستحوذ  عندما  خا�سة  موا�سم،   10 اآخــر  يف  حــدث 

النادي، وتعاقدوا مع اأف�سل الاعبني واملدربني«.



بق�سي�س لنادلة بـ20 األف دولر
يف مطعم بلدة �سغرية بولية مي�سيغان الأمريكية، مل يخطر على 
بال نادلة اأن تكون بداية عام 2020 خمتلفة عن الأعوام ال�سابقة 

التي مرت عليها، حيث تلقت مفاجاأة كبرية.
نيوز" اأن رجل  "األبينا  ل�سحيفة  روت  فرانزوين  دانييل  فالنادلة 
وزوجته دخا مطعم "ثاندر باي ريفر" يف األبينا، الأحد املا�سي، 
وكانت الفاتورة 23 دولرا، اإل اأنها عند حت�سيلها للمبلغ فوجئت 

باأنهم تركوا بق�سي�سا لها خياليا وهو 2020 دولر.
وتقول فرانزوين )31 عاما( لل�سحيفة: "اأ�سياء من هذا القبيل ل 
بطاقة  اإي�سال  على  " وجدت  واأ�سافت  حتدث لأ�سخا�س مثلي". 

الئتمان. �سنة جديدة �سعيدة.. 2020 حتدي البق�سي�س".
ومل ت�سدق فرانزوين، وهي اأم وحيدة تعي�س يف ملجاأ للم�سردين 

قبل عام، الرقم لكن مديرها اأكد لها اأن البق�سي�س حقيقي.
وتعتزم فرانزوين ا�ستخدام الأموال لإعادة رخ�سة قيادتها وحتقيق 
مدخرات، مو�سحة "ل يعرفون �سيئا عن ق�ستي. ل يعرفون من 
اأيـــن اأتيت"، هــكــذا قــالــت فــرانــزوين عــن الــزوجــني الــلــذيــن تركا 
الأمر.  "ل يعرفون مدى �سعوبة  واأردفــت قائلة:  البق�سي�س لها. 
ذهبت  ولحــقــا،  الطيب".  قلبهم  بدافع  فعا  ذلــك  يفعلون  اإنهم 
20.20 دولر  فرانزوين اإىل مطعم اآخر وتناولت الطعام وتركت 
"لقد كان ذلك مبثابة  كبق�سي�س، وقالت وهي تبت�سم لل�سحيفة: 

رد لهذا العمل الطيب. مل اأ�ستطع القيام باأكرث من ذلك".

تواأم ينتحران معًا
معاً حتى املوت.. مقولة نفذها حرفياً �سقيقان تواأم بعد اكت�ساف 
اأحدهما اإ�سابته بال�سرطان، حيث مل يتحمل ال�ساب الروماين بيل 
�سميث )32 عاماً( روؤية �سقيقه جو يتعذب خال املر�س فقررا اأن 

ينهيا حياتهما �سوياً يف حادثة فريدة تناقلتها ال�سحف العاملية.
وما اأثار املزيد من التعاطف مع ق�سة انتحارهما هو العثور على 
جثتيهما معاً معلقة يف �سجرة قبالة ممر ريفي معزول يف مدينة 
وهما  فيه  يلعبان  كانا  الــذي  املكان  وهــو  لندن،  �سرق  جنوب  كنت 

�سغريان، بح�سب موقع ذا ديلي بي�ست الأمريكي.
تلفزيون  م�سل�سل  يف  ممثان  �سميث  وجــو  بيل  ال�سقيقان  وكــان 
ولفتت   My Big Fat Gypsy Wedding ال�سهري  الــواقــع 
جو  ت�سخي�س  بعد  الكتئاب  ي�سارعان  كانا  اأنهما  اإىل  ال�سحيفة 
دون  العي�س  ي�ستطيعان  ل  اأنهما  قــررا  حيث  ال�سرطان،  مبر�س 
اأنهما  واأ�سدقائهما  عائلتهما  تتوقع  مل  لكن  البع�س  بع�سهما 

�سيموتا معاً كما ولدا معاً.
اأ�سبوعني  قبل  �ــســوهــدا  ال�سقيقني  اأن  الق�سة  هــذه  يف  والــافــت 
اأريــده يف  "كل ما  كــاري:  ملاريا  اأغنية  من النتحار يرق�سان على 
اأحد  زفاف  وذلك خال ح�سورهما حفل  اأنت"،  هو  الكري�سما�س 

اأ�سدقائهما.
م�ساب  اأنــه  اكت�سف  لطفلني،  اأب  وهــو  جــو  اإن  ال�سحيفة  وقــالــت 
مبر�س ال�سرطان وعندما اأخرب �سقيقه بيل كان رده ''لن اأ�ستطيع 
العي�س دونــك''. واأقفلت ال�سرطة الربيطانية ملف احلادثة على 
اأنها انتحار دون ال�ستباه باأن اأحدهما قتل الآخر عمداً وذلك عقب 
اأ�سرتهما حول  تلقته من  باغ  على  بناء  احلــادث  ملكان  ح�سورها 

اختفائهما واإقفال هاتفهما فرتة طويلة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تخريب لوحة لبيكا�سو ثمنها 26 مليون دولر
وجهت �سرطة لندن تهمة جنائية لرجل باإتاف لوحة للفنان العاملي ال�سهري بابلو بيكا�سو، تقدر قيمتها بحوايل 

26 مليون دولر، اأثناء عر�سها يف معر�س "تيتم ودرين" يف العا�سمة الربيطانية.
ووفقا لتقارير، فقد مت تخريب لوحة "متثال ن�سفي لمراأة" للفنان الإ�سباين بابلو بيكا�سو، التي ر�سمها باألوان 

زيتية قبل نحو 75 عاما، يوم ال�سبت، خال عر�س مفتوح للجمهور.
اأمام حمكمة ال�سلح يف  20 عاما وهو من �سمال غربي لندن،  ومثل ال�ساب �ساكيل ريان ما�سي، البالغ من العمر 

كامربويل غرين يوم الثنني، بتهمة "الأ�سرار اجلنائية"، لكنه قال اإنه �سينكر التهمة املوجهة اإليه.
وتخ�سع اللوحة "متثال ن�سفي لمراأة" حاليا، لعملية تقييم من قبل خرباء احلفظ وفريق ال�سيانة التابع ملتحف 

الربيطانية. الغارديان  �سحيفة  ذكرت  ما  بح�سب  موديرن"،  "تيت 
وبينما رف�س تيت مودرن التعليق على حالة اللوحة، قال متحدث با�سم املعر�س اإن اأحد اأفراد اجلمهور حاول اإحلاق 

ال�سرر بلوحة، ومت القب�س على اأحد امل�ستبه بهم ب�سرعة.
وقالت �سرطة مرتوبوليتان يف بيان: "وجهت املباحث، التي حتقق يف حادث الأ�سرار الإجرامية يف تيت مودرن، يوم 

ال�سبت 28 دي�سمرب، التهام لرجل".
ورف�ست ال�سلطات الق�سائية الإفــراج عن ما�سي بكفالة، و�سيتم حجزه يف ال�سجن الحتياطي حتى موعد جل�سة 

ال�ستماع التمهيدية يف 30 يناير.
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طقو�س غريبة لالحتفال بالعام اجلديد
العامل،  اأنحاء  املهرجانات يف جميع  اأكرب  اأحد  ال�سنة  براأ�س  يعد الحتفال 
اأ�سكال  وغالبا ما يرتافق بالألعاب النارية، وتتناف�س الدول يف ا�ستعرا�س 
الدول  بع�س  وتتبع  اجلــديــد.  الــعــام  با�ستقبال  احتفالتها  مــن  خمتلفة 
تقاليد غريبة لاحتفال بالعام اجلديد، ففي اإ�سبانيا، يحتفل الإ�سبان يف 
راأ�س ال�سنة، بتناول 12 حبة عنب لا�ستمتاع بعام جديد، حيث متثل كل 
حبة عنب اأحد �سهور ال�سنة، واإذا مل يتمكن الفرد من تناولها جميعا، يعد 

ذلك موؤ�سرا على احلظ ال�سيء.
اأما يف فرن�سا، فيحتفلون بتناول طبقات من الفطائر املحاة، فيما يودع 
ال�سوي�سريون عامهم القدمي وي�ستقبلون اجلديد باإلقاء الآي�س كرمي على 
الأوىل  اجلديد،  بالعام  لاحتفال  طريقتان  ثمة  ا�سكتلندا،  ويف  الأر�ـــس. 
"هوغماناي"، يف تقليد عمره  النار يف مهرجان  ا�ستخدام كرات  تتمثل يف 
اأكرث من 100 عام، حيث ي�ستخدمون كرات نارية، ويجوبون ال�سوارع وهم 

يلوحون بها، وذلك بهدف تنقية "الأرواح ال�سريرة" واإبعادها.
اأول �سخ�س يجتاز عتبة منزل  اأن يجلب  اأما الطريقة الثانية، فتتمثل يف 

اأحدهم هدية جللب احلظ اجليد، وغالبا ما تكون زجاجة م�سروبات.  
والكوؤو�س  الأطـــبـــاق  بتحطيم  الــدمنــاركــيــون  فــيــقــوم  الـــدمنـــارك،  يف  اأمـــا   
الزجاجية غري امل�ستخدمة ليلة راأ�س ال�سنة اأمام عتبات منازل الأ�سدقاء اأو 
اأفراد العائلة الآخرين، فالزجاج املك�سور يك�سر دائرة احلظ ال�سيء ويجلب 

احلظ اجليد وينقي الروح، بالن�سبة لهم.
ويف بريو توجد اأغرب طريقة لاحتفال يف العامل مبنا�سبة العام اجلديد، 
اإذ يحتفل الفاحون يف هذه الدولة الاتينية ال�سغرية بتوجيه اللكمات 
اإىل بع�سهم، وهذا يعني ت�سوية اخلافات القدمية وبدء �سفحة جديدة، 

وينتهي الأمر باحت�سان بع�سهم البع�س.
يجدها  من  اأول  ويكون  احلــلــوى،  مع  وتخبز  النقود  تو�سع  بوليفيا،  ويف 
النا�س  �ساحب حظ جيد يف العام املقبل. ويف كولومبيا والإكـــوادور، يلجاأ 
اأ�سخا�سا  متثل  والــتــي  والقما�س  الق�س  مــن  امل�سنوعة  الــدمــى  حــرق  اإىل 
اأنهم يتخل�سون من احلظ  اعتقاد منهم  الأحيان، يف  اأغلب  يكرهونهم يف 

ال�سيء والأمور ال�سلبية التي انتهت بها ال�سنة املا�سية.

احرتاق �سيدة اأثناء عملية جراحية
لعملية  خ�سوعه  اأثــنــاء  مــا  �سخ�س  وفــاة  عــن  منا  كــثــريون  �سمع  بالتاأكيد 
جراحية، لأ�سباب عديدة وخمتلفة، غالبيتها مر�سية، مثل توقف ع�سلة 
وجود  اإىل  بالإ�سافة  وغــريهــا،  التنف�سي  اجلهاز  يف  حــاد  هبوط  اأو  القلب 

بع�س الأخطاء الطبية املوؤدية اإىل الوفاة.
واحد"،  واملــوت  الأ�سباب  "تعددت  القائل  باملثل  منا  الكثريين  �سماع  ورغم 
اأثناء عملية جراحية، ل ميكن  اأن ال�سبب الذي اأف�سى اإىل وفاة امراأة  اإل 

ت�سوره، ورمبا مل ي�سمع به اأحد من قبل.

جا�سنت بيرب يطلق وثائقيا 
حول األبومه اجلديد

بيرب،  جا�سنت  الغناء،  جنــم  يتجه 
عن  وثائقية  �سل�سلة  اإطـــاق  اإىل 
موقع  على  اجلديد  األبومه  اإنــتــاج 
يوتيوب الذي انطلق منه يف بدايته 

املو�سيقية قبل اأكرث من عقد.
اأن  اأعــلــن يوتيوب  الــثــاثــاء،  ويــوم 
�سيزونز"  بيرب:  "جا�سنت  �سل�سلة 
 27 يف  مـــرة  لأول  تــعــر�ــس  �ــســوف 

يناير.
ويرتقب اأن تواكب ال�سل�سلة املكونة 
اأثناء  البوب  جنم  حلقات   10 من 
له منذ  األبوم جديد  اأول  ت�سجيله 

عام 2015.
الأوىل يف  اأغــنــيــتــه  اإ�ـــســـدار  وقــبــل 
�سهرة  بــيــرب  اكت�سب   ،2009 عـــام 
الغنائي  اأدائـــــــه  نــ�ــســر  خــــال  مـــن 
على يوتيوب. وقال بيرب يف بيان: 
البدء،  يف  اأ�ــــســــرع  كــنــت  "عندما 
وجمهور  من�سة  يوتيوب  يل  وفــر 
املو�سيقى  م�ساركة  اأمكنني  حيث 
واخلربات واللحظات مع املعجبني 
رائع  ل�سعور  "اإنه  واأ�ـــســـاف  بي". 
يــوتــيــوب يف هذه  مـــع  اأ�ــــســــارك  اأن 
ال�سل�سلة الوثائقية الأ�سلية. اأريد 
هذه  من  جــزء  جمهوري  يكون  اأن 
ي�سدر  اأن  املــقــرر  ومــن  الرحلة". 
عاما،   25 العمر  من  البالغ  بيرب، 
"يامي"  بــعــنــوان  جـــديـــدة  اأغــنــيــة 
األبوم  اآخـــــر  وكـــــان  يــــوم اجلــمــعــة. 
"الهدف" الذي  األــبــوم  هــو  لبيرب 
�سم اأغــاين "�سوري" و "لوف يور 
و  مني؟"  يـــو  دو  "وات  و  �سلف" 
"وير اآر يو ناو" بالتعاون مع ديبلو 
بيرب  اأهـــل  والــــذي  و�سكريليك�س، 
للفوز باأول جائزة له على الإطاق 

من جوائز غرامي.

وفاة املغنية العاملية 
فريزر  عن 26 عامًا 

توفيت املغنية وكاتبة الأغاين الكندية  كيلي 
ظروف  يف  املـــا�ـــســـي،  اخلــمــيــ�ــس  يــــوم  فريزر  

غام�سة، واأ�سباب مل يك�سف عنها بعد.
 EDM ال�سعبية  مب�ساراتها  كيلي  اإ�ستهرت 
والهيب هوب وكلماتها ال�سيا�سية. بالإ�سافة 
ب�سبب  عــلــيــهــا  الــثــنــاء  مت  مــو�ــســيــقــاهــا،  اإىل 
ومعار�ستها  الإنــــويــــت  حلـــقـــوق  تــرويــجــهــا 

لا�ستعمار والقوالب النمطية.
جمال  يف  بجهودها  معروفة  فــريــزر  وكــانــت 
الــــدعــــوة لــثــقــافــتــهــا الأ�ــســلــيــة ، وكــتــبــت اأو 
لـــغـــة الإنـــــويـــــت يف  اإىل  تـــرجـــمـــت الأغــــــــاين 
اإينوكيتوت بهدف ا�ستخدام مو�سيقى البوب   

لرفع م�ستوى الوعي بها.
 GoFundMe بعد وفاتها، مت اإن�ساء �سفحة
ورا�سيل،  ومــاكــ�ــس  جي�سي  اإخــوتــهــا  مل�ساعدة 
على دفع ر�سوم خدماتها التذكارية وغريها 

من التكاليف.

منعها �سقيقها من التلفزيون.. فقتلته      
طعنت فتاة عمرها 21 عاماً �سقيقها ب�سكني اأثناء نومه، 
ما ت�سبب يف وفاته، واأ�سابت كًا من والدتها و�سقيقتها 
على  لعرتا�سه  وذلــك  طعنه،  من  ملنعها  تدخلهما  عند 
وا�ستغلت  الــتــلــفــزيــون،  ملــ�ــســاهــدة  مــتــاأخــر  لــوقــت  �سهرها 
نومه ووجهت له عدة طعنات قاتلة. بداأت الق�سة، وفقاً 
ل�سحيفة الوطن امل�سرية، مب�ساجرة ح�سام عثمان )23 
ل�سهرها  عــامــاً   21 عمرها  البالغة  �سقيقته  مــع  عــامــاً( 
اأمام التلفزيون لفرتات طويلة اأثناء نومه وتعّدى عليها 
هذه  ويف  نومه،  اأثــنــاء  املطبخ  ب�سكني  فطعنته  بال�سرب 
وعندما  و�سقيقتها،  اجلانية  والــدة  ا�ستيقظت  اللحظات 

حاولتا اإبعادها عن �سقيقها، اأ�سابتهما اأي�ساً. 
وال�سقيقة  والأم  ح�سام  ال�ساب  الإ�ــســعــاف  �سيارة  ونقلت 
الأخرى اإىل امل�ست�سفى لكن ال�ساب تويف فور و�سوله اإىل 
امل�ست�سفى، فيما ل تزال الأم وال�سقيقة يف العناية املركزة. 
الدقهلية  حمافظة  يف  احلــادث  ملكان  ال�سرطة  وح�سرت 
امل�سرية واعتقلت املتهمة ومت �سبط ال�سكني امل�ستخدمة 

باجلرمية. 
ومبواجهتها اعرتفت بارتكاب الواقعة موؤكدة اأن الدافع 
متاأخر.  وقــت  يف  التلفزيون  مب�ساهدة  �سقيقها  منع  هو 
واأخطرت  بــالــواقــعــة  الــــازم  املح�سر  ذلـــك  عــن  وحتــــّرر 
بانتداب  اأمرت  والتي  التحقيقات  ملبا�سرة  العامة  النيابة 
الطب ال�سرعي لت�سريح اجلثة وبني �سبب الوفاة، و�سماع 

اأقوال امل�سابني حال �سماح حالتهما.

�سراخها اأنقذها بعد �سقوط مروع
�سخري،  جرف  قرب  اآخرين  مثل  كاملعتاد،  ت�سري،  كانت 
لكن ول�سبب ما �سقطت ووقعت اأ�سفل اجلرف ال�سخري 
ت�ست�سلم  مل  املــراأة  لكن  اأمريكية.  مبدينة  ال�ساطئ  على 
للحادثة التي وقعت لها، وراحت ت�سرخ باأعلى �سوتها يف 
طلب النجدة، بح�سب تقرير اأوردته �سبكة "�سي اأن اأن"، 

الأمريكية، .
 وقالت ال�سبكة اإن ال�سيدة، وهي يف منت�سف الثاثينيات 
املم�سى املخ�س�س لاأفراد  من عمرها، كانت ت�سري على 
اأجنـــلـــو�ـــس بولية  لـــو�ـــس  الــ�ــســخــري يف  قــــرب اجلـــــرف 

كاليفورنيا، يف �ساعة مبكرة �سباح اجلمعة املا�سية.
 و�سقطت املراأة من ارتفاع 60 مرتا، دون اأن يعرف ال�سبب 
يف  بــاجلــروح  املثخن  ج�سدها  لي�ستقر  ال�سرطة،  بح�سب 
اأ�سفل اجلرف ال�سخري، املطل على مياه املحيط الهادئ. 
وتبني اأن �سرخاتها التي اأطلقتها يف املكان، كانت �سببا يف 
ال�سرطة  وقالت  فيها.  وقعت  التي  املحنة،  من  خروجها 
الأمريكية اإنها تلقت باغات من اأ�سخا�س �سمعوا امراأة 

النجدة. "ت�سرخ" طالبة 
اإخاء  عملية  يظهر  فــيــديــو  مقطع  الــ�ــســرطــة  ونــ�ــســرت 
ال�سخري، عرب طائرة  اأ�سفل اجلــرف  امل�سابة من  املــراأة 
مروحية. وذكرت ال�سرطة اأن املراأة اأ�سيبت بجروح، وقد 

مت نقلها اإىل م�ست�سفى قريب لتلقي العاج. برج خليفة ي�سهد عر�سا هائال لالألعاب النارية والأ�سواء ا�ستمر لزمن قيا�سي بلغ 8 دقائق و 43 ثانية

اأزياء الت�سعينات 
تعود من جديد

يبدو اأن �سيحات الأزيــاء ل متوت 
اأن تــعــود يف اأي  بــالــتــقــادم، وميــكــن 
وقت، فقد بداأ موقع eBay ال�سهري 
الت�سعينات  اإىل  تــعــود  اأزيــــاء  ببيع 
وارتبطت  املـــا�ـــســـي.  الـــقـــرن  مـــن 
من  جمموعة  بظهور  الت�سعينات 
وللراغبني  وال�سينما،  الفن  جنوم 
بــتــذكــر هـــذه احلــقــبــة مــن الزمن، 
متنوعة  جمــمــوعــة  �ـــســـراء  ميــكــن 
من الزيــاء التي مر عليها نحو 3 

عقود.
اأجـــــــراه موقع  واكــتــ�ــســف حتــقــيــق 
اأن  اإك�سبريت"  �ــســيــفــنــغ  "موين 
باأ�سعار  تــبــاع  الــقــدميــة  املــابــ�ــس 
على  يف�سلونها  والبع�س  باهظة، 

الأزياء واملوديات احلديثة.
وفــــيــــمــــا يــــلــــي بـــعـــ�ـــس مــــــن هــــذه 
املــعــرو�ــســة عــلــى املوقع  الــعــنــا�ــســر 
واأ�سعارها، بح�سب �سحيفة مريور 

الربيطانية:
الت�سعينات:  تي�سريت من  قم�سان 
�سعار  حتمل  التي  القم�سان  هــذه 
ال�سهرية  املو�سيقية  الفرق  بع�س 
ت�سل  باأ�سعار  تباع  الت�سعينات  يف 

اإىل 700 دولر.
اأحــذيــة دوك  حـــذاء دوك مــارتــن: 
مــارتــن حــظــيــت بــ�ــســهــرة كــبــرية يف 
اأواخــــر الــقــرن املــا�ــســي، وهــي تباع 
 160 الآن على املوقع ب�سعر ي�سل 

دولر.
قم�سان فيا: كانت فيا العامة 
التجارية الأكرث �سهرة يف منت�سف 
الريا�سية،  للماب�س  الت�سعينات 
قم�سان  عــلــى  تــعــرث  اأن  وميـــكـــن 

ريا�سية ب�سعر 40 دولر.

يفتحون منازلهم لإيواء احليوانات من احلرائق
اأجربت حرائق الغابات يف اأ�سرتاليا، حديقة "موغو 
للحياة الربية"، التي ت�سكل موطنا لأكرب جمموعة 
خــا�ــســة مــن احلــيــوانــات الــغــريــبــة يف الـــبـــاد، على 
الغابات  ا�ستمرار حرائق  وذلــك مع  اأبوابها،  اإغــاق 

وخ�سو�سا يف اجلنوب ال�سرقي من اأ�سرتاليا.
خط  على  باتت  هــذه  احليوانات  حديقة  اأن  وحيث 
املــواجــهــة مــع احلـــرائـــق والـــنـــريان، نــفــدت خيارات 
العاملني يف حديقة احليوان من اأجل احلفاظ على 
اأمام  يبق  ومل  املختلفة،  احليوانات  "نزلئها" من 
مدير حديقة احليوان ت�ساد �ستابلز والعاملني فيها 

اإل خيار واحد فقط لإنقاذ تلك احليوانات.
بــــالإخــــاء وانــتــ�ــســار النريان  اأوامــــــر  فــمــع وجـــــود 
بــقــي عمال  �ـــســـيء يف طــريــقــهــا،  لــكــل  واإحــــراقــــهــــا 
الأ�سود وقردة  اأماكنهم، فنقلوا  حديقة احليوان يف 
اأنها  يعرفون  احلديقة  يف  اأماكن  اإىل  الأورانغوتان 

�ستكون اآمنة وبعيدة عن خطر النريان.
ولــكــن كـــان هــنــاك حــيــوانــات اأخـــــرى، مــثــل الباندا 
احلــمــراء والــقــرود والــنــمــور، مــا زالـــت بحاجة اإىل 
التي جتتاح  املميتة  مكان ما لابتعاد عن احلرائق 

وليتي فيكتوريا ونيو �ساوث ويلز يف اأ�سرتاليا.
اإىل  احلــيــوانــات معهم  بع�س  املــوظــفــون  اأخـــذ  لـــذا 
منازلهم، وقاموا بتحويل تلك املنازل اإىل خميمات 
اأم�س  �سباح  من  واعتبارا  الربية.  احليوانات  لهذه 
من  ال�سرقي  لل�ساحل  املحلي  بالتوقيت  الأربــعــاء، 
البالغ  احلديقة،  يف  احليوانات  كل  كانت  اأ�سرتاليا، 
لهيئة  ت�سريح  ويف  اآمــنــة.  حــيــوان،   200 عــددهــا 
الإذاعة والتلفزيون الأ�سرتالية، قال �ستابلز: "الآن، 
يف  الأ�سناف  توجد حيوانات من جميع  منزيل،  يف 
خمتلف الغرف، حتى تكون اآمنة وحممية"، م�سيفا 
بـــاأذى، ول حتى حيوانا  حــيــوان  اأي  "مل ي�سب  اأنــه 
بو�ست"  "وا�سنطن  �سحيفة  نقلت  ح�سبما  واحدا"، 
الأمـــريكـــيـــة. وتــ�ــســم جمــمــوعــة احلـــيـــوانـــات التي 
بحديقة  العاملني  مــنــازل  يف  وو�سعها  اإنــقــاذهــا  مت 
اأنـــواع من الــقــرود ال�سغرية وبع�س  احلــيــوان، عــدة 
حيوانات الباندا. وقالت متحدثة با�سم "فيذردايل 
موغو،  حيوانات  حديقة  متلك  التي  وايلدليف"، 
اآخر  موظفا  هناك  اإن  الأ�سرتالية،  الإذاعـــة  لهيئة 

يحتفظ بعدد من النمور يف فناء منزله اخللفي.

اأجنلينا تزور اإثيوبيا 
لالحتفال مبيالد ابنتها 

زارت النجمة  اأجنلينا جويل  بلد بنتها الكربى زهرة الأم  اإثيوبيا ، لاحتفال بعيد 
ميادها الـ15، كما التقت رئي�سة اإثيوبيا �ساهلي ورق زودي بالق�سر الرئا�سي 
يف العا�سمة اأدي�س اأبابا، وقد ناق�سا عدداً من ق�سايا التنمية والاجئني واملراأة، 

موؤكدة اأن زيارتها تهدف لبحث عدد من الق�سايا الإن�سانية.
وو�سلت اأجنلينا اىل اإثيوبيا يف رحلة خا�سة برفقة اأطفالها، مبا فيهم الطفلة 
اأثيوبية تبنتها اأجنلينا، اإىل جانب اأطفالها وهم مادوك�س جويل  "زهرة"، وهي 

من كمبوديا، باك�س جويل من فيتنام، والطفلة �سيلوه نوفيل من ناميبيا.
وقد رحبت �ساهلي باأجنلينا، وقالت اإن زيارتها جاءت يف الوقت املنا�سب واملهم، 

لأن اإثيوبيا متر بتحول مذهل ويب�سر بف�سل جديد يف خمتلف املجالت.


