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بح�سور رئي�س وزر�ء �أوزبك�ستان
�إطالق مبادرة » مليون مربمج �أوزبكي « 

بالتعاون مع حكومة �لإمار�ت
•• ط�شقند-وام:

اأكد معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء 
وامل�شتقبل اأن تفعيل ال�شراكات الدولية يف �شناعة م�شتقبل احلكومات 
الإم���ارات  دول��ة  لنهج  العمل احلكومي ميثل حم��ورا  اأط��ر  و حتديث 
اآل نهيان رئي�س الدولة  بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  اهلل«  »حفظه 
»رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اهلل« واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ببناء العالقات الهادفة 

خلري املجتمعات و�شناعة م�شتقبل اأف�شل لالأجيال القادمة.
الإم����ارات برئا�شة  ذل��ك خ��الل م�شاركة وف��د م��ن حكومة دول���ة  ج��اء 
معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي، يف اإطالق مبادرة »مليون مربمج 

اأوزبكي« يف جامعة »اإنها« يف العا�شمة ط�شقند.  )التفا�شيل �س10(

»�ليون�شكو« متنح معهد �ل�شارقة 
للرت�ث �شفة مركز من �لفئة �لثانية

•• باري�س-وام:

وافقت منظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم خالل اجتماعات 
معهد  منح  على  ب��اري�����س  الفرن�شية  العا�شمة  يف   40 ال���  ال��ع��ام  امل��وؤمت��ر 
2 حتت رعايتها. واأك��دت معايل  ال�شارقة للرتاث �شفة مركز من الفئة 
اللجنة  رئي�شة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة 
الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة اأن هذه اخلطوة ت�شكل ثقة متجددة 

من اليون�شكو جتاه اجلهود التي تبذلها الإمارات   )التفا�شيل �س7(

تلقى �لتعازي خالل �ت�سالني هاتفيني من رئي�س �أوكر�نيا ورئي�س وزر�ء �إثيوبيا 

حممد بن ز�يد يتقبل �لتعازي بوفاة �شلطان بن ز�يد
من وفود �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة وعدد من �مل�شوؤولني 

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تقبل 
وفاة  يف  التعازي   .. امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ع��دد من  وف��ود  م��ن  نهيان..  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
الدول ال�شقيقة وال�شديقة والهيئات احلكومية اإ�شافة اإىل عدد من 

ال�شيوخ والوزراء وكبار امل�شوؤولني وجموع املعزين.
الفقيد.. جنلي  اإىل  وموا�شاتهم  تعازيهم  ���ش��ادق  امل��ع��زون  ق��دم  كما 

ال�شيخ الدكتور هزاع بن �شلطان بن زايد اآل نهيان وال�شيخ الدكتور 
خالد بن �شلطان بن زايد اآل نهيان.. �شائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد 
الفقيد بوا�شع رحمته ور�شوانه ويلهم عموم اآل نهيان الكرام و�شعب 

الإمارات جميل ال�شرب وال�شلوان.            )التفا�شيل �س2(

��ستباكات و�سط بغد�د تخلف قتلى وجرحى

�لأمن يعيد فتح ميناء �أم ق�شر.. و�ل�شي�شتاين يوؤكد �أن »�لأزمة كبرية«

�ن�شمام �شهيد لـ»جمزرة 
غزة يف  ــو�ركــة«  ــ�ــش �ل

•• غزة-وكاالت:

تويف فل�شطيني متاأثرا بجروحه، 
التي  ال�شواركة  عائلة  من  اأم�س، 
ق�������ش���ف اجل���ي�������س الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
غ�����زة، خالل  ق���ط���اع  م��ن��زل��ه��ا يف 
اإىل  اأدى  مم��ا  الأخ���ري،  الت�شعيد 

ا�شت�شهاد 8 من اأفرادها حينها.
 ( ال�شواكة  وت��ويف حممد �شالمة 
40 عاما( متاأثراً بجروح اأ�شيب 
ا�شتهدفت  ال��ت��ي  ال��غ��ازة،  اإث���ر  بها 
و�شط  البلح  دي��ر  يف  عائلة  منزل 
ق��ط��اع غ����زة، ل��ي��ل الأرب����ع����اء، 14 

نوفمرب اجلاري.
الإ�شرائيلي  اجل��ي�����س  واع�����رتف 
يف وق���ت لح���ق ب����اأن خ��ط��ا م��ا قد 
ح�شل مما اأدى اإىل ق�شف املنزل 
من  املدنيني  ال�شحايا  و�شقوط 
ملحو�س(،  )اأب��و  ال�شواركة  عائلة 

من بينهم 5 اأطفال وامراأتان.
تقديرات  اإن  با�شمه  ناطق  وق��ال 
اأن بيت  مغلوطة كانت ت�شري اإىل 
)ال�شواركة(  ملحو�س  اأب��و  عائلة 

خايل حلظة الق�شف.

ف�شاًل عن الدعوة لإجراء انتخابات 
نيابية مبكرة.

بالتدخالت  امل���ت���ظ���اه���رون  ون������دد 
الأجنبية يف �شوؤون لبنان الداخلية، 
�شرب  اإىل  بح�شبهم  اأف�����ش��ت  ال��ت��ي 

�شيادة البالد وا�شتقاللها.
نقلت  اللبنانية  »اإل.ب��ي.���ش��ي«  قناة 
عن وزير الدفاع اللبناين يف حكومة 
بو�شعب،  اإليا�س  الأعمال،  ت�شريف 
الأزم���������ة  ب���ق���ل���ب  “نحن  ق������ول������ه: 
والت�����ش��الت ق��ائ��م��ة ح��ري�����ش��ون اأن 
�شريع  ب�����ش��ك��ل  احل���ك���وم���ة  ت��ت�����ش��ك��ل 

وقدمنا كل الت�شهيالت املطلوبة«.
وكان الرئي�س اللبناين مي�شال عون 
املتظاهرين  دعوته  اخلمي�س،  ك��رر، 
اإنه الطريق  اإىل احل��وار، الذي قال 

الوحيد حلل الأزمات.
م����ن ج���ان���ب���ه، دع�����ا رئ���ي�������س جمل�س 
لعقد  ب���ري  نبيه  ال��ل��ب��ن��اين  ال��ن��واب 
م�شودة  ل���درا����ش���ة  ب��رمل��ان��ي��ة  ج��ل�����ش��ة 
امل�شارف  ب�����ش��ري��ة  ي��ت��ع��ل��ق  ت�����ش��ري��ع 

وا�شرتداد اأموال الدولة املنهوبة.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

زار  ن����وف����م����رب،   6 اإىل   4 م�����ن 
ال�شني  م������اك������رون  اإمي�����ان�����وي�����ل 
التقارب  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ب���ه���دف 
فرن�شا  ب������ني  ال����دب����ل����وم����ا�����ش����ي 
وال�����ش��ني، وط��ب��ع��ا ت��وق��ي��ع عقود 
 ، الوقت  نف�س  يف  ولكن  جتارية. 
الرئا�شية  الرحلة  ه��ذه  ترجمت 
رغ���ب���ة يف ت���ع���زي���ز ج��م��ي��ع اأن������واع 
البلدين  بني  الثقافية  العالقات 

-بدًءا بفنون الطهي الفرن�شية.
زار  ن���وف���م���رب،   5 ���ش��ن��غ��ه��اي،  يف 
معر�س  م�����اك�����رون  اإمي����ان����وي����ل 
الرئي�س  ���ش��ح��ب��ة  ال�����ش����ت����رياد 
وكانت  بينغ.  جني  �شي  ال�شيني  •• عوا�شم-وكاالت:

اأع���ل���ن���ت اخل����ارج����ي����ة الأم���ريك���ي���ة 
اإ�شراقا  اأك���ر  مب�شتقبل  التزامها 
اخلارجية  وزي�����ر  وق�����ال  ل��ل��ب��ن��ان. 
بيان  يف  بومبيو،  مايك  الأمريكي، 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ذك�����رى ال����ش���ت���ق���الل يف 
مب�شتقبل  ملتزمني  »نظل  لبنان: 
ونقف  ل���ل���ب���ن���ان،  اإ�����ش����راق����ا  اأك�������ر 
ب��ف��خ��ر م����ع ال�����ش��ع��ب ال���ل���ب���ن���اين يف 
مظاهراته ال�شلمية التي تدعو اإىل 

الإ�شالحات وو�شع حد للف�شاد«.
اأن الوليات املتحدة م�شتعدة  واأكد 
لبنانية جديدة  للعمل مع حكومة 
مواطنيها،  لحتياجات  ت�شتجيب 
ال�شيا�شية  والإرادة  القدرة  ولديها 
ل���ب���ن���اء ل���ب���ن���ان م�����ش��ت��ق��ر وم���زده���ر 

وم�شتقل واآمن للجميع.
دعوا  اللبنانيون  املتظاهرون  وكان 
يف بيان جديد اإىل م�شرية �شلمية، 
اأم�������س اجل��م��ع��ة، ت���زام���ن���اً م���ع عيد 
ال�شتقالل لرف�س الو�شع احلايل 

•• بغداد-وكاالت:

بالعراق،  ال�شيعي  امل��رج��ع  و���ش��ف 
علي ال�شي�شتاين، ما مير به العراق 
ب� »الأزمة الكبرية«، م�شدداً على اأن 
التعامل مع الرعية يجب اأن يكون 

مبنتهى اللطف والرحمة.
يف  ال�شي�شتاين،  ع��ن  ممثل  و���ش��دد 
اأم�����س اجل��م��ع��ة يف مدينة  خ��ط��ب��ة 
النتخابات  اأن  ع���ل���ى  ك����رب����الء، 
لتجاوز  مي����ه����دان  وامل���ف���و����ش���ي���ة 
الأزمة الكبرية، كما طالب بقانون 
العراق  يف  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ج���دي���د 

وللمفو�شية.
كما جدد ال�شي�شتاين التاأكيد على 
الدم  وح��رم��ة  التظاهرات  �شلمية 

العراقي.
اأم  ميناء  م�شوؤولون يف  وق��ال  ه��ذا 
ق�شر، جنوبي العراق، اجلمعة، اإن 
الرئي�شي  امليناء  فتح  اأع��ادت  قوات 
بالقوة  ف���رق���ت  ب���ع���دم���ا  ب���ال���ب���الد 
مدخله،  ي�شدون  ك��ان��وا  حمتجني 
يف وق����ت اأ����ش���ي���ب اأك�����ر م���ن 20 
متظاهرا يف جتدد املواجهات على 
العا�شمة  و���ش��ط  الأح������رار  ج�����ش��ر 
واأف�����ادت م�����ش��ادر متعددة  ب��غ��داد. 
ب�شقوط 3 قتلى و 25 جريحا يف 

العراقية  »الرافدين«  قناة  وكانت 
وقت  يف  »ت��وي��رت«  على  اأوردت  ق��د 
متظاهراً   20 ب���اإ����ش���اب���ة  ����ش���اب���ق 
احلكومية  ال������ق������وات  ب������اإط������الق 
ال��غ��از عليهم  ال��ر���ش��ا���س وق��ن��اب��ل 
عند ج�شر الأحرار يف بغداد، فيما 
من املنتظر اأن تخرج تظاهرات يف 
خمتلف املناطق العراقية، اجلمعة، 
حيث بداأ املحتجون منذ ليلة اأم�س 
التحرير،  ���ش��اح��ة  اإىل  ب��ال��ت��واف��د 

متهيداً ملظاهرات اليوم.
وكالة »روي��رتز« نقلت عن م�شادر 
اجلمعة،  قولها،  ق�شر  اأم  مبيناء 
قت  فَرّ العراقية  الأم���ن  ق���وات  اإن 
واأعادت  امليناء،  ي�شدون  حمتجني 
اأف�����اد ق��ائ��د �شرطة  ف��ت��ح��ه، ف��ي��م��ا 
طريق  ف���ت���ح  مت  اأن�������ه  ال���ب�������ش���رة، 
وان�شحاب  ق�شر  اأم  ميناء  وب��واب��ة 

املتظاهرين فجر اأم�س.
بر�س”  “اأ�شو�شييتد  كالة  وك��ان��ت 
حت����دث����ت، م�������ش���اء اخل���م���ي�������س، عن 
و�شط  تظاهرات  يف  �شخ�س  مقتل 
بغداد، وقبل ذلك نقلت عن م�شادر 
اأمنية وطبية اأن 3 اأ�شخا�س ُقتلوا 
48 اآخ��رون يف العا�شمة،  واأ�شيب 
العراقية  احل���ك���وم���ة  ن��ف��ت  ف��ي��م��ا 

�شقوَط اأي قتلى يف التظاهرات.

فر�شة ليتذّوق هذا الأخري قطعة 
م��ن حل��م ���ش��ارول��ي��ه، ث��م �شريحة 
من انرتيكوت �شالري�س،  وبدا اأن 
الرجل الأول يف احلزب ال�شيوعي 

وملا جاء يف كلمة رئي�س اجلمهورية 
اإلغاء  فيما مت  اأم�����س،  ع��ون  مي�شال 
بالق�شر  ال�شنوي  ال�شتقبال  حفل 
مبنا�شبة  التهاين  لتقبل  الرئا�شي 

عيد ال�شتقالل.
جتديد  اإىل  امل���ت���ظ���اه���رون  ودع������ا 
خ����الل حتركات  ال����ث����ورة  م��ط��ال��ب 
املناطق  خم��ت��ل��ف  يف  وم���ظ���اه���رات 

ا�شتباكات بني املتظاهرين والأمن 
فيما  اجلمعة،  اأم�س  بغداد،  و�شط 
ب����اأن  “رويرتز”  وك����ال����ة  اأف��������ادت 
اأ�شتخدمت  العراقية  الأمن  قوات 
املتظاهرين  �شد  احلية  الذخرية 
م�������ش���وؤول���ون  وق��������ال  ب������غ������داد.  يف 
عدد  اإن  �شابق،  وقت  يف  عراقيون، 

ال�شيني، اأحب ما تذّوقه، وقال: 
ال�شني،  يف  كبرية  �شوق  “لدينا 
جمموعة  ا���ش��ت��ي��ع��اب  ومي��ك��ن��ن��ا 

وا�شعة من املنتجات«.

تاأتي يف مقدمتها  اللبنانية، والتي 
لال�شت�شارات  ال���ف���وري���ة  ال����دع����وة 
حكومة  رئ��ي�����س  لتكليف  ال��ن��ي��اب��ي��ة 
من خارج منظومة احلكم احلالية، 
موؤقتة  حكومة  تاأليف  اإىل  اإ�شافة 
اإنقاذ  مهمتها  وم�شتقلة  م�شغرة 
القت�شادية،  الأزم������ة  م���ن  ل��ب��ن��ان 
الق�شاء،  ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة  وت��ك��ري�����س 

قتلى الحتجاجات ارتفع اإىل 10 
ب��ع��د ا���ش��ت��ب��اك��ات وق��ع��ت ل��ي��اًل بني 

حمتجني وقوات الأمن يف بغداد.
الأم�����ن والطب  م�����ش��وؤول��و  واأف������اد 
متاأثراً  ت��ويف  املحتجني  اأح���د  ب���اأن 
اأ�شيب  اجل��م��ع��ة.  �شباح  ب��ج��راح��ه 
�شوارع بني  دامية يف  ا�شتباكات  يف 

الليلة  يف  وال�شنك  اأح��رار  ج�شري 
ال�شابقة. 

اأك�����ر من  اإن  امل�������ش���وؤول���ون  وق�����ال 
اأ����ش���ي���ب���وا.  ق�����د  ����ش���خ�������س   100
عدم  ب�شرط  امل�����ش��وؤول��ون  وحت���دث 
يتما�شى  مبا  هويتهم  عن  الك�شف 

مع اللوائح.

ــدون  ــع ــش ــ� ــــون ي ــــري ــــز�ئ �جل
�حتجاجاتهم قبل �نتخابات �لرئا�شة

•• اجلزائر-وكاالت

امل����ت����ظ����اه����رون يف اجل����زائ����ر  ب��������داأ 
يف  التظاهر  �شاحات  اإىل  بالتوافد 
الأ�شبوع الأربعني من عمر احلراك، 
وقالت م�شادر العربية واحلدث اإن 
من  ع��دداً  اعتقلت  الأمنية  القوى 
املحتجني على وقع تلك التظاهرات 
الليلية التي خرج فيها املئات لليلة 
ت�شعيد  ال���ت���وايل يف  ع��ل��ى  ال��ث��ان��ي��ة 
النتخابات  ع��ل��ى  لح��ت��ج��اج��ات��ه��م 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة امل��ق��رر اإج����راوؤه����ا يف ال� 
وردد  ال����ق����ادم.  ال�����ش��ه��ر  م���ن   12
املتظاهرون هتافات راف�شة لإجراء 
النتخابات الرئا�شية، يف ظل وجود 

من و�شفوهم بالع�شابة.

�جلي�س �لليبي يتقدم يف جنوب غرب طر�بل�س 
•• بنغازي-وكاالت

اأعلن اجلي�س الوطني الليبي بقيادة امل�شري خليفة حفرت، اأم�س اجلمعة، 
طرابل�س،  الليبية  العا�شمة  وغرب  بجنوب  حماور  عدة  يف  قواته  تقدم 
عدد  وغنم  ال��وف��اق  حكومة  ق��وات  �شفوف  يف  قتلى  �شقوط  اإىل  م�شرياً 
من الأ�شلحة. واأكد ع�شو �شعبة الإعالم احلربي، املنذر اخلرطو�س، اأن 
غرفة  من  املحددة  اأهدافها  نحو  ثابتة  بخطى  تتقدم  امل�شلحة  »القوات 
عمليات املنطقة الغربية«، م�شريا اإىل اأن »اللواء 106 جمحفل وكتيبة 
وكوبري  ال��رم��ل��ه  م��ف��رتق  ب��اجت��اه منطقة  ال��ت��ق��دم  تنجح يف  ال��ع��ادي��ات 
ال�شواين وتنجح يف غنم مدرعة واآلية وقتل عدد من الأف��راد«، وفقاً ملا 

ذكرته وكالة »�شبوتنيك« اأم�س اجلمعة.
م�شاة   115 وكتيبة  زي���اد  ب��ن  ط���ارق  »كتيبة  اأن  اخل��رط��و���س،  واأ���ش��اف 
تتقدمان باجتاه مع�شكر حمزة ونقاط جديدة معلومة لغرفة عمليات 
اأن »املدفعية كانت لها ال�شوت الأعلى يف  اإىل  املنطقة الغربية«، م�شرياً 
حماور العا�شمة وجنحت يف تدمري متركزات ونقاط العدو جنوب غرب 
للميلي�شيات  طائرة  ا�شتهدف  الليبي  اجلو  »�شالح  اأن  واأك��د،  طرابل�س«. 

امل�شلحة التابعة حلكومة الوفاق الغري �شرعية يف حمور الريموك« .

مواقــيت ال�صالة
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    حممد بن ر��سد لل�سباب �لعربي: 
نحن �أمة عربية و�حدة وخالدة 
قدرها �أن تبقى ما بقيت �لأر�س

•• دبي-الفجر:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي- رعاه اهلل -ر�شالة اإىل ال�شباب العربي يف تغريدة على 
ح�شاب �شموه ال�شخ�شي يف »تويرت« قائال: ر�شالتي لل�شباب العربي: نحن اأمة 
عربية واحدة..نحن اأمة عربية خالدة.نحن اأمة ل�شانها وقراآنها باق ما بقيت 
الدنيا..نحن اأمة اأملها يتجدد..�شبابها يتجدد..روحها تتجدد..قدرها اأن تبقى 
ما بقيت الأر�س. نحن ل نياأ�س لأن الياأ�س كفر ..الياأ�س عك�س احلياة .. ونحن 

اأمة كتبت لها احلياة... هكذا #علمتني_احلياة

عجوز عراقية ت�شارك يف التظاهر و�شط العا�شمة بغداد  )رويرتز(

حممد بن زايد خالل تقبله التعازي يف وفاة �شلطان بن زايد من وفود الدول ال�شقيقة وال�شديقة   )وام(

القوة الزاحفة... والقوة الناعمة

مظاهرة حا�شدة يف بريوت العا�شمة )ا ف ب(

تظاهر�ت �إير�ن �جتاحت 28 حمافظة و100 مدينة

ه �لثقافة ما تهدمه �ل�سيا�سة ترممّ
يف �ل�شني، لعب ماكرون ورقة �لقوة �لناعمة!

�للبنانيون يجددون مطالب �لثورة يف ذكرى �ال�ستقالل

دعم �أمريكي جديد ملطالب �ملتظاهرين يف لبنان

•• عوا�شم-وكاالت:

اأق����َرّ احل��ر���س ال��ث��وري الإي�����راين، اأم�����س اجل��م��ع��ة، باأن 
يف  مدينة  و100  حمافظة   28 �شملت  ال��ت��ظ��اه��رات 
نائب  عن  اإيرانية  اإع��الم  و�شائل  ونقلت  الأول.  يومها 
الثوري زعمه: »متكنا من وقف  العام للحر�س  القائد 

�شاعة«. ال�شطرابات خالل 48 
ون�شر موقع »اإيران اإنرتنا�شيونال« على »تويرت« فيديو 
من العا�شمة الإيرانية، يظهر الأجواء الأمنية وانت�شار 

�شيارات مكافحة ال�شغب يف طهران.
ي��اأت��ي ذل���ك فيما ط��ال��ب��ت منظمة ح��ق��وق الإن�����ش��ان يف 
اإىل  باإيفاد جلنة تق�شي حقائق  اإي��ران  الأح��واز جنوب 
فيما  العدالة،  اإىل  اجل��رائ��م  مرتكبي  وتقدمي  اإي���ران، 
اإثر الإعالن عن  اإي��ران،  اأنحاء  تتوا�شل التظاهرات يف 

رفع �شعر البنزين.

اأك���ر م��ن 60  واأف����اد ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن املنظمة مبقتل 
م��ت��ظ��اه��راً يف ب��ل��دات وم���دن اإق��ل��ي��م الأح�����واز م��ن��ذ بدء 

احتجاجات اإيران.
ال�شلطات الإيرانية  اإن  الإن�شان،  وقالت منظمة حقوق 
املنظمة  واأدان����ت  ع�شكرية.  ثكنة  اإىل  الأح����واز  ل��ت  ح��َوّ
ا�شتخدام النظام الإيراين للقمِع املفرط الذي اأدى اإىل 
ال��دويل ملطالبة طهران  وق��وع جم��ازر، ودع��ت املجتمع 

بالإعالن عن اأ�شماء القتلى وال�شحايا واأعدادهم.
املجل�س الوطني للمقاومة الإيرانية، من جهته، اأ�شدر 
اأن  موؤكداً  الحتجاجات،  وجرحى  قتلى  عن  اإح�شائية 
 20 يف  قتياًل   251 �شقوط  عنها  نتج  الح��ت��ج��اج��ات 

مدينة، كما اأ�شابت قوات الأمن نحو 3700 �شخ�س.
اآلف   7 ق��وات الأم��ن اعتقلت  اأن  اأك��د  املقاومة  جمل�س 
بعمر  طفل  بقتل  الإي���راين  النظام  اتهم  كما  �شخ�س، 

الحتجاجات. خالل  عاماً   13

كاز�خ�شتان ت�شت�شيف حمادثات �شالم �شورية 
•• عوا�شم-وكاالت:

قال خمتار تليوبردي وزير خارجية كازاخ�شتان لل�شحفيني اأم�س اجلمعة اإن بالده 
وتركيا  رو�شيا  برعاية  ال�شورية  ال�شالم  حمادثات  من  جديدة  جولة  �شت�شت�شيف 

واإيران يومي 10 و11 دي�شمرب- كانون الأول.
ومل يقدم تليوبردي اأي تفا�شيل حول جدول الأعمال اأو امل�شاركني يف املحادثات.

هذا واأعلن نائب وزير اخلارجية الرو�شي، اأوليغ �شريومولوتوف، وجود حوار مع 
اجلانب الأمريكي حول �شوريا، بالرغم من الوجود الأمريكي غري القانوين على 

الأرا�شي ال�شورية.
وقال �شريومولوتوف يف ت�شريحات لوكالة »�شبوتنيك« الرو�شية ن�شرت اجلمعة، 
املتحدة وغريها من  ال��ولي��ات  مع  امل�شتويات  على خمتلف  احل��وار  على  »نحافظ 
اجلهات الفاعلة الإقليمية والدولية من اأجل حتقيق ال�شتقرار الدائم للو�شع يف 

�شوريا والق�شاء نهائياً على الإرهاب«.
ملثل هذا  م�شتعدة  الغربية  ال��دول  اآخ��ر: هل  �شوؤال  »هناك  �شريومولوتوف،  وتابع 
التعاون؟ الت�شرفات املدمرة التي تقوم بها الوليات املتحدة، والتي تغادر ثم تعود 
حلماية حقول النفط من تنظيم داع�س الذي - وفقاً لت�شريحاتهم - هزموه، ل 

ت�شهم يف اإيجاد قوا�شم م�شرتكة«.

�ص 03

�ص 11

�ص 17

�لأمثال �ل�صعبية �لإمار�تية.. تر�ث وطني �أ�صيل 
يحرك �لوجد�ن و حتفظه �لعقول و �لأذهان

�أخبار �لإمار�ت

قر�ر تر�مب حول �مل�صتوطنات.. 
لإر�صاء �لناخبني �لإجنيليني؟ 

عربي ودويل

مونديال �لتزلج يختتم �ليوم يف �أبوظبي 
با�صتعر��صات فنية من 48 مت�صابقا

�لفجر �لريا�صي
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن ز�يد يتلقى �لتعازي بوفاة �شلطان بن ز�يد خالل 
�ت�شالني هاتفيني من رئي�س �أوكر�نيا ورئي�س وزر�ء �إثيوبيا

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ت��ق��ب��ل 
اآل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن زاي����د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة .. ال��ت��ع��ازي يف 
وفاة املغفور له ال�شيخ �شلطان بن 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان.. م��ن وف���ود عدد 
وال�شديقة  ال�شقيقة  ال���دول  م��ن 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  احلكومية  والهيئات 
وكبار  وال���وزراء  ال�شيوخ  ع��دد من 

امل�شوؤولني وجموع املعزين.
تعازيهم  �شادق  امل��ع��زون  ق��دم  كما 
الفقيد.. جنلي  اإىل  وموا�شاتهم 
�شلطان  بن  ه��زاع  الدكتور  ال�شيخ 
وال�شيخ  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب�����ن 
الدكتور خالد بن �شلطان بن زايد 
اآل نهيان.. �شائلني املوىل عز وجل 
رحمته  بوا�شع  الفقيد  يتغمد  اأن 
نهيان  اآل  عموم  ويلهم  ور�شوانه 
ال���ك���رام و���ش��ع��ب الإم������ارات جميل 

ال�شرب وال�شلوان.
الفقيد  وجن��ال  �شموه  تقبل  فقد 
ال���ت���ع���ازي ����� يف ق�����ش��ر امل�����ش��رف يف 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن   ����� اأب���وظ���ب���ي 
امللكي الأمري عبدالعزيز بن اأحمد 
اآل �شعود و�شاحب  بن عبدالعزيز 
ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري خ��ال��د بن 
وزي����ر  ن���ائ���ب  ����ش���ع���ود  اآل  ���ش��ل��م��ان 
ال�شعودية  العربية  اململكة  دف���اع 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 
اأحمد بن فهد بن �شلمان اآل �شعود 
ال�شرقية  امل��ن��ط��ق��ة  اأم�����ني  ن���ائ���ب 
ومعايل الدكتور يو�شف العثيمني 
اأم��������ني ع�������ام م���ن���ظ���م���ة ال����ت����ع����اون 

جمهورية  يف  ال���ق���وم���ي  الأم��������ن 
اأفغان�شتان الإ�شالمية.

ونقلت الوفود تعازي قادة بلدانهم 

ب��ح��ري م��ه��ن��د���س اإب��راه��ي��م جابر 
اإبراهيم ع�شو جمل�س ال�شيادة يف 
جمهورية ال�شودان ومعايل زبيدة 

ل�شموه  متمنني  زاي��د  بن  �شلطان 
واإىل  وال���ع���اف���ي���ة  ال�����ش��ح��ة  دوام 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 

الإ�����ش����الم����ي وال�������ش���ي���د خ���ال���د بن 
البالط  وزي��ر  البو�شعيدي  ه��الل 
ال�شلطاين يف �شلطنة عمان واللواء 

ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اإىل �شاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�شيخ  وف���اة  يف   " اهلل  حفظه   "

جالل وزيرة النتاج احلربي لدى 
الإ�شالمية  ب��اك�����ش��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
والدكتور حمداهلل حمب م�شت�شار 

اآل نهيان يف وف��اة ال�شيخ  بن زاي��د 
ن��ه��ي��ان ..  اآل  ب���ن زاي�����د  ���ش��ل��ط��ان 
ي�شمله  اأن  داع��ني اهلل جل جالله 
بوا�شع رحمته ويكرم نزله بعظيم 

مغفرته.
وتقبل التعازي اإىل جانب �شاحب 
اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  ..�شمو  نهيان 
يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة 
و�شمو  نهيان  اآل  حممد  بن  �شيف 
ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  و�شمو 
نهيان ممثل حاكم اأبوظبي و�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  عي�شى  ال�شيخ 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن زاي���د 
اأمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
والإن�شانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
اآل  و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو ال�شيخ 
اآل ن��ه��ي��ان ع�شو  ح��ام��د ب��ن زاي���د 
ال�شيخ  و�شمو  التنفيذي  املجل�س 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ع��م��ر 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
اخلريية والإن�شانية و�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  خ��ال��د 
العليا  زايد  اإدارة موؤ�ش�شة  جمل�س 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ال��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
رئي�س  التنفيذي  املجل�س  ع�شو 
وعدد  التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب 

من ال�شيوخ.

حممد بن ز�يد يتقبل �لتعازي بوفاة �شلطان بن ز�يد من 
وفود �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة وعدد من �مل�شوؤولني 

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  تلقى �شاحب 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
فولودميري  ف��خ��ام��ة  م��ن  هاتفيني  ات�����ش��ال��ني  اأم�������س.. 
ودولة  ال�شديقة  اأوكرانيا  جمهورية  رئي�س  زيلينك�شي 
اإثيوبيا  جمهورية  وزراء  رئي�س  اأح��م��د  اآب���ي  ال��دك��ت��ور 
الفيدرالية الدميقراطية ال�شديقة .. اأعربا خاللهما 
عن �شادق تعازيهما وموا�شاتهما يف وفاة الفقيد ال�شيخ 

�شلطان بن زايد اآل نهيان.
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  تعازيهما  نقال  كما 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" يف وفاة 
ل�شموه  متمنيني  نهيان..  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ 
�شاحب  اأع���رب  جانبه  م��ن  والعافية.  ال�شحة  م��وف��ور 
�شكره  ع��ن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
وتقديره اإىل فخامة الرئي�س الأوكراين ودولة رئي�س 
وزراء اإثيوبيا على ما اأبدياه من م�شاعر �شادقة متمنيا 

لهما ولبلديهما دوام التقدم والزدهار.
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اأخبـار الإمـارات
بتوجيهات من �لقائد �لعام ل�سرطة دبي

�جتماع �لتكامل بني قطاعي »�لتميز و�لريادة« و»�لعمليات«
•• دبي-الفجر:

اللواء الدكتور  اللواء عبد اهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي، تراأ�س �شعادة  بتوجيهات من �شعادة 
عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل م�شاعد القائد العام ل�شوؤون التميز والريادة، و�شعادة اللواء عبداهلل علي 
الغيثي، م�شاعد القائد العام ل�شوؤون العمليات بالوكالة، اجتماعاً لبحث التكامل بني قطاع التميز والريادة 
وقطاع العمليات، بهدف تعزيز العمل امل�شرتك، ورفع م�شتوى التن�شيق يف جمال املبادرات الداعمة لالأداء 
كافة  يف  الأداء  م�شتوى  وتطوير  بدعم  واخلا�شة  امل�شتقبلية،  وال��روؤى  احلالية  النتائج  وعر�س  املوؤ�ش�شي، 
القطاعات، وذلك بح�شور اللواء املهند�س كامل بطي ال�شويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، ومديري 
الإدارات العامة ونوابهم ومديري مكاتب التطوير املوؤ�ش�شي ومديري الإدارات الفرعية. وقال اللواء الدكتور 

عبد القدو�س العبيديل، اإن هذه الجتماعات لها اأهمية كبرية، كونها �شمن �شل�شة من الجتماعات امل�شتمرة، 
التحديات،  على  والوقوف  النتائج،  م�شتوى  على  ولالطالع  املوؤ�ش�شي،  الأداء  م�شتوى  بدعم  ُتعنى  والتي 
واإيجاد احللول املنا�شبة وامل�شاريع واملبادرات التي من �شاأنها تطوير العمل، وحتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية 
ل�شرطة دبي. بدوره، قال اللواء عبداهلل الغيثي، اإن لقاء القطاعات ب�شكل م�شتمر ي�شاهم ب�شكل كبري يف خلق 
املبادرات وامل�شاريع امل�شرتكة، والتي تعزز من م�شتوى الأداء يف كافة الإدارات العامة، ودعم وتطوير العمل 
املوؤ�ش�شي، وتبادل املعرفة لتحقيق تطلعات �شرطة دبي. وا�شتعر�س العقيد الدكتور �شالح را�شد احلمراين، 
نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، النتائج اخلا�شة مبوؤ�شرات الأداء ومتطلبات الإدارة من الإدارات 
املطبقة يف  واملبادرات  ب�شرح الربامج  املعيني،  الدكتور عبدالرحمن  املقدم  التابعة للقطاعني، وقام  العامة 

قطاع التميز والريادة، ثم مت تق�شيم احل�شور ملجموعات تناق�س املبادرات املقرتحة لعتمادها.

•• اأبوظبي-وام:

جنحت دولة المارات العربية املتحدة يف زمن قيا�شي يف 
موؤ�شرات  م�شاعفة  عرب  ال��دول  بني  متميزة  مكانة  تبوء 
املا�شية  العقود  عرب  ثمارها  وتراكم  والتح�شر  الزده��ار 
ال��دوؤوب وفق روؤية ا�شرتاتيجية لقيادة  من خالل العمل 
القدرة  الإم���ارات���ي  ب���اأن للمواطن  ر���ش��ي��دة واث��ق��ة م��وؤم��ن��ة 
على التطوير والإجناز واملناف�شة وامل�شي قدما يف طريق 

التطور والنماء و�شناعة م�شتقبل اأكر ازدهارا لوطنه.
ف�شول  جتلت  يومنا  حتى  و   1971 دي�شمرب  ب��ني  م��ا  و 
احل���ك���اي���ة .. ح��ك��اي��ة ع���م���اده���ا ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن الإجن�������ازات 
والنجاحات تفوقت بها الإمارات على امل�شتويني القليمي 

والعاملي.
حتقق  ما  اأن  لالإمارات  ال�شتثنائية  امل�شرية  تلك  توؤكد  و 
اليوم من اإجنازات و جناحات مل يكن ليتحقق لو مل يكن 
املوروث  عمادها  �شلبة  وقاعدة  قوي  اأ�شا�س  على  م�شتندا 
اأن  اأج��ل  م��ن  والت�شحية  العمل  ح��ب  وحمركها  ال�شعبي 
ع��دي��دة. و يف خ�شم هذا  ع��وام��ل  ال��وط��ن �شمن  ي��رت��ق��ى 
و  ال�شعبي  موروثها  الم���ارات  تن�س  مل  الرقي  و  التطور 
تراثها الوطني ومل يغب عن اأذهان وقلوب وعقول �شعبها 
بل ظلت معتزة به يف ظل ما يكتنف هذا املوروث من قيم 

ت�شود حركة املجتمع وت�شبط ايقاعه .
الغايل  الغني لوطننا  ب��امل��وروث  الإع��ت��زاز  ذل��ك  اإط���ار  ويف 
تتبدى “ الأمثال ال�شعبية “ التي تتناقلها الأجيال جيال 

بعد جيل لتمثل دليال على التم�شك بهذا املوروث وعراقته 
و اأ�شالته .

وطنيا  تراثا  بال�شك  الإم��ارات��ي��ة  ال�شعبية  الأم��ث��ال  وتعد 
الأذه���ان..  و  العقول  حتفظه  و  ال��وج��دان  يحرك  اأ�شيال 
و متتلك الم��ارات جتربة غنية وفريدة يف توظيف تلك 
الأم��ث��ال م��ن اأج���ل م��زي��د التقدم وال��ن��م��اء و ال��ت��ي لتزال 
التكنولوجيا  ت��ط��ب��ي��ق��ات  و  الن��ف��ت��اح  ع�����ش��ر  يف  ح��ا���ش��رة 

الرقمية .
خمي�س  حممد  ال��رتاث��ي  الباحث  يقول  ال�شدد  ه��ذا  ويف 
ال��ن��ق��ب��ي: الإم�������ارات من����وذج ح�����ش��اري ا���ش��ت��م��د رق��ي��ه من 
اع��ت��زازه��ا مب��وروث��ه��ا ال����ذي اأح�����ش��ن��ت ت��وظ��ي��ف��ه يف ع�شر 

النفتاح والتكنولوجيا الرقمية.
النه�شة  و  ال�شعبية  الأم��ث��ال  ب��ني  التماهي  م��دى  وح��ول 
اأن ما  النقبي على  ي�شدد   .. الإم���ارات  دول��ة  تعي�شها  التي 
مييز دولة الإمارات التناغم بني القيم الرتاثية و املا�شي 

العريق والقيم الع�شرية احلديثة وحياة الرقي.
ال�شعبية مهدت الطريق نحو  اأن المثال  النقبي  و يوؤكد 
التطور والرقي وكثري منها يحمل روح احلداثة والتطور 
وبها كثري من املفاهيم الع�شرية مثل : “ اخلف دك ول 
اخلف لك”.. والدك يعني البناء و العمران و تف�شري املثل 
اأف�شل بكثري من الدخار  اأن ال�شتثمار يف البناء والعقار 
النقدي وهذا دليل على اأن م�شرية البناء والت�شييد التي 

ت�شهدها الدولة لها جذور وموروث يحركها منذ القدم.
الرعيان  ك���رة  “من  و  ربان”  بليا  “مركب  ي�شيف:  و 

تلك  تدل  بقوله:  الأمثال  تلك  مف�شرا  �شاعت الغنم”.. 
واح��د فقط عن  �شخ�س  م�شوؤولية  �شرورة  على  الأم��ث��ال 
اأي عمل لأن تعدد امل�شوؤولني عن عمل معني قد يوؤدي اإىل 

الف�شل .
ما  “ اللي  املثل:  اأن  على  النقبي  ي�شدد حممد خمي�س  و 
الغرق”  عقب  الغو�س  ينفعه  م��ا  يغو�س  ل  قبل  يقي�س 
اأن  يعني  اأن��ه  اإىل  الع�شر.. منوها  روح  يحمل بني طياته 
امل�شافة  يقدر  ل  و  البحر  عمق  يح�شب  ل  ال��ذي  الإن�شان 
يغرق  واأن  ب��د  ل  فيه  يغو�س  اأن  قبل  �شحيحة  بطريقة 
وعندها لن ينتفع بنتيجة الغو�س “اللوؤلوؤ” لأنه �شيكون 

قد فقد حياته.
اأي  درا�شة  اإىل  يدعو  املثل  م�شمون  اأن  الباحث  يو�شح  و 
نتيجة  يف  والتدبر  الأخ��ط��ار  وجتنب  �شحيح  ب�شكل  عمل 
اإىل  كل عمل وتقدير الأم��ور بطريقة �شحيحة.. م�شريا 
درا���ش��ات اجلدوى  اإج���راء  م��ب��داأ  املثل يتوافق م��ع  اأن ه��ذا 

الالزمة للم�شاريع يف زماننا هذا.
اأن  “ل يغرك رخ�شه ترمي ن�شه”.. م�شريا اإىل  ويقول: 
هذا املثل اقت�شادي �شرف ويوؤكد اأهمية و�شع النوعية يف 
العتبار واأنه من اخلطاأ قيا�س الأمور بناء على الكم فقط 

بل انه من الأهمية مبكان اأن ل نغفل الكيف و النوع.
وينوه حممد خمي�س النقبي اإىل اأن من الأمثال القت�شادية 
التي جت�شد نظريات العر�س والطلب يف وقتنا احلا�شر: 
ال�شيء تزيد  اأن ندرة  الغبة حلو”.. موؤكدا  “ ال�شي�س يف 
الطلب عليه فال�شي�س “ بلح ل ي�شلح لالأكل” ل ي�شاوي 

�شيئا داخل املزرعة لكن اإن وجد يف و�شط البحر ي�شبح ذا 
اأهمية كبرية ويت�شابق البحارة للظفر بن�شيب منه.

وي�شيف : “ من الأمثال القت�شادية التي تدعو لالعتدال 
حلافك”..  ق��د  على  رجلك  “مد  التبذير  ع��ن  والب��ت��ع��اد 
منوها اإىل اأن تلك الأمثلة جتاري روح الع�شر وتتفق مع 
املبادئ القت�شادية احلديثة والتي تدعو اإىل التوازن بني 

اليرادات وامل�شروفات.
“ تعترب  الكتبي:  عبيد  عائ�شة  امل��واط��ن��ة  ت��ق��ول  ب��دوره��ا 
ارتكزت  التي  الدعائم  اأح��د  الإماراتية  ال�شعبية  الأم��ث��ال 
تدل على  اأمثال  والتقدم.. فنجد  النه�شة  عليها م�شرية 
حب التطور و الرقي و الو�شول اإىل املركز الأول مثل: “ 
اللي يطلب العايل ي�شرب على الرا�س”.. مو�شحة اأن هذا 
وخو�س  امل�شاعب  على  ال�شرب  و  املثابرة  على  يحث  املثل 

التحديات بجلد.
وت�شيف: “ العايل هو مقدمة ال�شفينة والرا�س هو رذاذ 
و  امل�شقة  على  ال�شرب  يف  للرتغيب  املثل  وي�شرب  امل���اء.. 
ال�شعاب من اأجل الو�شول اإىل اأعلى املراتب ويف املثل اأي�شا 

حث على املثابرة والطموح.
 “ ع��ب��داهلل:  �شلطان  عائ�شة  امل��واط��ن��ة  ت��ق��ول  جانبها  م��ن 
يعزز  يومنا  حتى  ال�شعبية  بالأمثال  الإماراتيني  مت�شك 
ثقتهم يف اأنف�شهم و ميكنهم من ر�شم غد اأف�شل يريهم 
ويري وطنهم.. وتذكر اأمثال تدعو اإىل املثابرة و اجلد 
غدير”..  ت�شري  قطرة  على  “قطرة  املتوا�شل:  العمل  و 
وتوؤكد اأن المثال الإماراتية تدعو اإىل حب العمل.. “ كل 

طري ي�شبعه منقاره”.. و يقال للت�شجيع على العمل وعدم 
التكال على اأحد.

و تو�شح اأن من المثال التي حتث على العمل “ من زرع 
الأمثال  م��ن  و ل لولده”.. وه��و  ل��ه  بلده ل  بلد غ��ري  يف 
التي حتث على النتماء للوطن و �شرورة العمل يف اأر�شه 
لت�شتفيد الدولة و يعم اخلري عليها وعلى مواطنيها واإل 

فال خري لعمل يف مكان ل متلكه.
و تقول املواطنة عليا �شيف ابراهيم: “ كثري من الأمثال 
التخ�ش�س  ع��رف  الإم����ارات  اب��ن  اأن  على  للدللة  ج���اءت 
“ للبحر نا�س  والتميز يف العمل منذ القدم و نادى به.. 
لفيحة... يعرفون التوح من الريه” و “موب كل من تاح 
على  املثل  هذا  يحث  �شريحة... قال هذا خيط و بريه”.. 
اأن نعترب كل  املهن فال ميكن  اح��رتاف  و  العمل  اح��رتام 

من اأتى ب�شقر و اأطلقه يف ال�شحراء �شيادا ماهرا.
و ل ميكن لأي باحث اأو خبري متخ�ش�س اأن يغفل الدور 
الفكر  تنمية  و  حتريك  يف  ال�شعبية  ل��الأم��ث��ال  الإي��ج��اب��ي 
امل�شاهمة بطريقة  ثم  الإم��ارات ومن  ابن  الإيجابي لدى 
التي  التطور والرقي  اأو غري مبا�شرة يف م�شرية  مبا�شرة 

ت�شهدها الدولة الآن.
ارتباطا  امل���وروث���ات  اأك���ر  م��ن  ال�شعبية  الأم��ث��ال  تبقى  و 
وهي  م�شتقبله  و  حا�شره  و  ما�شيه  املجتمع  و  ب��الأف��راد 
عميق  اإدراك  لديه  طموح  اإم��ارات��ي  كل  �شمري  يف  را�شخة 
لواجباته الوطنية ومن خالل هذا اللتزام الرا�شخ يتحقق 

النجاح ال�شخ�شي جنبا اإىل جنب مع النجاح املجتمعي.

•• اخلرطوم -وام:

فعاليات  الأول  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت 
مهرجان  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  ال��������دورة 
اخل���رط���وم ل��ل�����ش��ع��ر ال��ع��رب��ي التي 
اخلرطوم  يف  ال�شعر  بيت  ينظمها 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رع��اي��ة 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 

حاكم ال�شارقة.
الن�����ط�����الق معايل  ح���ف���ل  ح�����ش��ر 
الزين  �شغريون  انت�شار  الدكتورة 
و  العايل  التعليم  وزي��رة  �شغريون 
البحث العلمي يف ال�شودان و معايل 
في�شل حممد �شالح وزير الثقافة 
و الإعالم و �شعادة عبداهلل حممد 
الثقافة  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ع��وي�����س 
بال�شارقة و حممد الق�شري مدير 
الدائرة  الثقافية يف  ال�شوؤون  اإدارة 
بيت  م���دي���ر  ال���ربي���ك���ي  و حم���م���د 
ال�شعر يف ال�شارقة اىل جانب عدد 

ال�شودانيني  امل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ار  م��ن 
العربية  ال��دول  و ع��دد من �شفراء 
واملبدعني  ال�����ش��ع��راء  م���ن  وج���م���ع 

والإعالميني و حمبي ال�شعر.
من  ع��دد  بافتتاح  الفعاليات  ب��داأت 
التعليم  وزارة  ب��ق��اع��ة  امل���ع���ار����س 
عدة  ي�شم  كتاب  معر�س  ال��ع��ايل- 
دور ن�شر و معر�س ت�شكيل مب�شاركة 
معر�س  و  ت�شكيلي  ف��ن��ان  ع�����ش��رة 
فلكلور و ح�شارة �شودانية - تالها 
�شعرية من  دواوي��ن  توقيع خم�شة 
ا�شدارات دائرة الثقافة يف ال�شارقة 
وهي: ديوان “مرايا” لل�شاعر عبد 
القادر مكي وديوان “ت�شلقت نخل 
م�شطفي  زكريا  لل�شاعر  الكالم” 
لل�شاعر  الريح”  “منطق  ودي���وان 
وديوان”على  ال��ب��ن��ا  العظيم  ع��ب��د 
�شفاف النهر” لل�شاعر �شيبة خري 
ع��ل��ى كتف  “حلم  ودي�����وان  ال�����ش��ي��د 
و  املعت�شم  عمار  لل�شاعر  ال�شفر” 

ديوان اخلرطوم الثاين.

انت�شار  ال��دك��ت��ورة  معايل  رفعت  و 
����ش���غ���ريون ال����زي����ن ����ش���غ���ريون يف 
اآيات  اأ�شمى  كلمتها خالل الفتتاح 
ال�شمو  ل�شاحب  والتقدير  ال�شكر 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 

الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة امل��ث��ق��ف امل��ت��م��ي��ز و 
العرب  للمثقفني  الأول  ال���داع���م 
و امل��واه��ب ال�����ش��اب��ة .. م�����ش��رية اىل 
اأمنوذجاً  �شكل  بريادته  �شموه  اأن 

بدعم  ب��ادر  ال��ذي  العربي  للمثقف 
لل�شعر  ب��ي��وت  تاأ�شي�س  و  رع��اي��ة  و 
ال��ت��ي بدورها  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  يف 
احلفاظ  دور  عاتقها  ع��ل��ى  اأخ����ذت 
تكون  اأن  و  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ع��ل��ى 

ال�شعراء  و  لل�شعر  وم��ن��رباً  واجهة 
يف الأقطار العربية و تقوم بحراك 
ال�شباب  مواهب  واكت�شاف  �شعري 
ال�شعرية واأن تكون منرباً لل�شعراء 
اأج����ي����ال خم��ت��ل��ف��ة واأن  م����ن ع�����دة 
ندوات  اإق���ام���ة  ب��راجم��ه��ا  يف  ت�شع 
دورات  اإع���داد  و  �شعرية  اأم�شيات  و 
تدريبية عن كيفية ممار�شة ال�شعر 

وكتابته واإلقائه.
ف��ي�����ش��ل حممد  م���ع���ايل  اع������رب  و 
�شالح عن تقديره ل�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الذي  ب��ال��دور  ..م��ن��وه��ا  القا�شمي 
اأخذته ال�شارقة على عاتقها يف دعم 
الثقافة و املبدع العربي من خالل 
ال�شاحة  اأث���رت  فعاليات  و  اأن�شطة 
الثقافية و ادت اإىل اكت�شاف مواهب 
جديدة .. م�شيدا بالتعاون الأخوي 
وال�شودان  الإم�������ارات  ب���ني  امل��ث��م��ر 
يف  بال�شعر  اله��ت��م��ام  اأن  م��وؤك��دا  و 
اأن  منذ  كثريا  ازداد  قد  اخل��رط��وم 

احت�شن  ال��ذي  ال�شعر  بيت  انطلق 
امل���واه���ب ال�����ش��ودان��ي��ة م��ن خمتلف 

املدن باجلمهورية ال�شودانية.
ال�شديق  الكتور  وج��ه  جانبه  م��ن 
ال�شعر  بيت  م��دي��ر  ال�شديق  عمر 
�شاحب  اإىل  ���ش��ك��ره  ب���اخل���رط���وم 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن  ال�شمو 
املبادرة  حممد القا�شمي على هذه 
التي عمت اأرجاء الوطن العربي - 
بيوت ال�شعر - التي اأ�شبحت رافداً 
العربية  ال��ل��غ��ة  اإث�����راء  م��ن رواف����د 
وال���وط���ن  ال���������ش����ودان  يف  والأدب 

العربي.
يف  ال�����ش��ع��ر  ب���ي���ت  اأن  اىل  ل���ف���ت  و 
�شعراء  ك��اف��ة  ي�شتقبل  اخل���رط���وم 
ال�شودان وال�شعراء العرب واملواهب 
فعالياته  ع��رب  م�شتمر  و  ال�����ش��اب��ة 
بدعم  ال��ع��ام  م���دار  ع��ل��ى  الثقافية 
الثقافية  ال�شاحة  ورف��د  ال�شعراء 
ال�شعر  بجديد  العربية  املكتبة  و 
والإب��داع .. م�شريا اىل اأن �شاحب 

ال�������ش���م���و ح���اك���م ال�������ش���ارق���ة راه����ن 
ال��ع��رب ومل  دي���وان  ال�شعر  اأن  على 
على  ظ��ل  فال�شعر  ره��ان��ه  ي��خ��ذل��ه 
مدى التاريخ الكنز الثمني لالمة 
العربية وم�شتودع حكمتها وفنونها 

وجمدها.
املهرجان  م��ن  الأول  ال��ي��وم  و�شهد 
مب�شاركة  �شعرية  اأم�شية  تنظيم 
اخلتام  يف  و  ال�������ش���ع���راء  م���ن  ع����دد 
مت ت��ك��رمي ���ش��ي��وف امل��ه��رج��ان من 
ال�����ش��ع��راء م���ن خ�����ارج ال���ب���الد كما 
م�شابقة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي  مت 
ال�شعراء  م��ن  ال�شعر  بيت  منتدي 

ال�شباب.
الثاين  ال��ي��وم  فعاليات  تت�شمن  و 
ال�شاعر  اأ�شرة  زي��ارة  املهرجان  من 
ال�������ش���وداين ال��ك��ب��ري ال���راح���ل �شاغ 
عرفاناً  و  تقديراً  اأبوبكر  حممود 
بدوره الريادي على �شعيد ال�شعر 
يف اىل جانب تنظيم اأم�شية �شعرية 

بقاعة وزارة التعليم العايل .

�لأمثال �ل�شعبية �لإمار�تية.. تر�ث وطني �أ�شيل يحرك �لوجد�ن و حتفظه �لعقول و �لأذهان

�نطالق �لدورة �لثالثة ملهرجان �خلرطوم لل�شعر �لعربي برعاية حاكم �ل�شارقة

•• دبي – الفجر:

املمار�شات  اأف�شل  وفق  الب�شرية  كوادرها  تطوير  على  حر�شها  من  انطالقاً   
الربنامج  الب�شرية  امل����وارد  اإدارة  يف  ممثلة  دب���ي  ج��م��ارك  اختتمت  ال��ع��امل��ي��ة 
موظفاً   54 وتدريب  الب�شرية،  امل��وارد  لتطوير  املهني  التخ�ش�شي  التدريبي 
يف جمال الإدارة احلديثة للموارد الب�شرية، وتزويدهم باملعنى الدقيق ملفهوم 

لالأعمال«. ك�شريك  الب�شرية  “املوارد 
الب�شرية  املوارد  املعتمد لتنمية وتطوير  املعهد   وُنفذ الربنامج بالتعاون مع 
يف  املمار�شات  لأف�شل  املوظفني  ا�شتك�شاف  يف  الربنامج  اأ�شهم  اإذ   .CIPD
ملفهوم  الدقيق  باملعنى  وتزويدهم  الب�شرية،  للموارد  احلديثة  الإدارة  جمال 

“املوارد الب�شرية “ وامتالكهم كافة املهارات والكفاءات، وفق اأف�شل املمار�شات 
العاملية.

وخالل حفل اختتام الربنامج �شكر حممد الغفاري مدير اإدارة املوارد الب�شرية 
املوظفني مثنياً على جهودهم املبذولة يف تطوير ذاتهم وتطلعهم اإىل م�شتقبل 
اأف�شل باحل�شول على برامج تطويرية تخ�ش�شية تعزز من متيزهم يف بيئة 

عملهم.
اأهمية كربى  ت��ويل  دب��ي  اأن جمارك  الب�شرية على  امل���وارد  اإدارة  واأك��د مدير   
املوظفني  م��ه��ارات  و�شقل  ال�شرتاتيجية،  خطتها  �شمن  الب�شرية،  مل��وارده��ا 
باإحلاقهم بدورات تدريبية وبرامج اأكادميية متخ�ش�شة، تلبي روؤية وتوجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س 

الب�شرية،  ب��امل��وارد  الهتمام  ب�شرورة  رع��اه اهلل،  دب��ي،  ال���وزراء، حاكم  جمل�س 
م�شرية  ا�شتكمال  على  ق��ادر  جيل  واإع���داد  احلقيقي،  دولتنا  راأ���ش��م��ال  كونهم 
باأن   2071 الإم���ارات  ، ومئوية   2021 دب��ي  روؤي��ة  ودع��م  ال�شاملة،  التنمية 

تكون دولة الإمارات من اأف�شل دول العامل يف خمتلف املجالت.
اأن  التدريبية  ال��ربام��ج  تنفيذ  اأول  م��دي��ر  اأح��م��د  اأ���ش��م��اء  ق��ال��ت  جهتها  وم��ن 
ع��ل��ى حتمل  ال���ق���ادرة  الب�شرية  ال���ك���وادر  م��ن  ق��اع��دة �شلبة  اأ���ش�����س  ال��ربن��ام��ج 
م�شوؤولياتها بكل مهنية واحرتاف، وبناء فريق عمل موؤهل وكفوؤ، من خالل 
عاملية  معايري  على  م�شتملة  ال��ربن��ام��ج  يف  مناق�شتها  مت��ت  اأ�شا�شية  حم��اور 
وزيادة  اخل��دم��ات  حت�شني  يف  اإيجابي  مب���ردود  تعود  والتطوير،  التدريب  يف 
والتي  املوؤ�ش�شية.  الثقافة  ومواءمة  للقدرات،  الأمثل  وال�شتغالل  الإنتاجية 

تقودها  التي  امل�شتدامة  التنمية  م�شرية  م�شلحة  يف  ي�شب  مهماً  راف��داً  تعد 
اإمارة دبي يف �شعيها الدائم نحو التميز.

 هذا وقد قدم الربنامج الكثري من اجلوانب العملية وتدريب املوظفني على 
نظام التحليالت يف املوارد الب�شرية، وما اأهمية البيانات وكيفية خلق ب�شرية 
املوجودة ودعم  املواهب  النا�شجة وتقدير  البيانات  وروؤية جديدة من خالل 
الب�شرية من خالل تفعيل  امل��وارد  التكنولوجيا يف  اأفكارها، مع الرتكيز على 
التقنيات احلديثة  تبني  و  الب�شرية  امل��وارد  الجتماعي يف حقل  الإع��الم  دور 
يف هذا املجال باملهارات الفنية واملعرفة ال�شلوكية التي يحتاجها وتوفر هذه 
الدورة اأي�شاً جمموعة وا�شعة من املعرفة املتعلقة بالكفاءات الالزمة مل�شوؤويل 

املوارد الب�شرية. 

�لب�سرية للمو�رد  �حلديثة  �الإد�رة  على  تدربو�  موظفًا   54

جمارك دبي تختتم برناجمًا تدريبيًا تخ�ش�شيًا لتطوير كو�درها �لب�شرية
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم راميه
CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:1279789 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شيد ح�شن ال�شيد احمد حممد ال�شيد عقيل من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شيد ح�شن ال�شيد احمد حممد ال�شيد عقيل من 100% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ريا�س ال�شالم حممد جاهور علم %39
تعديل ال�شراء تنازل وبيع/ا�شافة جهاجنري عامل �شم�س مياه %5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جنم الدين حممد ب�شري احمد %5
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*3.5 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/مطعم راميه  
RAMIYA RESTAURANT

اىل/مطعم راميه ذ.م.م
RAMIYA RESTAURANT LLC

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

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

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مريكري لل�شفر

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�شة رقم:2243784 
تعديل مدير/ا�شافة اليا�س عزيز عو�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة طارق علي حممد �شادق البلو�شي %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي حممد �شادق البلو�شي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي حممد �شادق البلو�شي من 100% اىل %90
تعديل مدير/حذف حممد علي حممد �شادق البلو�شي

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/مريكري لل�شفر  

MERCURY TRAVEL
اىل/مريكري لل�شفر ذ.م.م

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة املزروعي لل�شحن الدويل 

CN ميكو- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:1001758 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة املزروعي لل�شحن الدويل ميكو- �شركة ال�شخ�س 
الواحد ذ.م.م  

AL MAZROUI INTERNATIONAL CARGO COMPANY )MICCO(-

 SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/�شركة ميكو لل�شحن الدويل - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 MICCO INTERNATIONAL CARGO COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شافيك 

الغربية لتجارة معدات املطابخ
رخ�شة رقم:CN 2065252 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/قمة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الذوق للوجبات اخلفيفة 
رخ�شة رقم:CN 2847319 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لين لال�شت�شارات الهند�شية 
رخ�شة رقم:CN 2207193 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ايجل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة قطع غيار ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 2252262 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العد�شة 

CN 2533919:لنظمة احلماية رخ�شة رقم
 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل نور احلياة 

CN لت�شليح كهرباء ال�شيارات رخ�شة رقم:1129840 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة هدايه �شامل �شليمان املربوعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هالل �شامل حارب املربوعي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
النخيل  ال�ش�����ادة/خمبز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1107810 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هدايه �شامل �شليمان املربوعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خلطة عود للعطور 

CN قد تقدموا الينا بطلب والدخون رخ�شة رقم:2820784 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي مبارك علي الرملي الكتبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة عني خت 

CN للمقاولت العامة رخ�شة رقم:1116972 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة هزاع بن خليفة بن �شلطان الهنائي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شبيل حارب غميل جمعه اليحيائي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم فخر بنجاب 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1126473 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد بن حممد بن �شعيد العي�شائي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مرمي را�شد م�شبح را�شد ال�شاعدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
طا�شه  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2885074 
تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا طا�شه  

TASA CAFETERIA

اىل/طا�شه كافيه
TASA CAFE

تعديل ن�شاط/ا�شافة م�شروبات باردة و�شاخنة )5630004(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

يرجى التكرم بالعلم باأن:
ال�شادة/�لو�ن �لهند�سية للمنتجات �ملعدنية 

IN-1002362 :رقم الرخ�شة ال�شناعية
ملالكه: اأحمد خادم را�شد املهريي

ال�شناعية لدى مكتب  الغاء الرخ�شة  قد تقدموا بطلب 
امللف  الغاء  املكتب مانع من  ولي�س لدى  ال�شناعة  تنمية 
اخلا�شة بال�شركة املذكورة اأعاله ح�شب النظم والجراءات 

املتبعة لديكم .
مكتب تنمية �ل�سناعة

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية
والبحرية  الربية  للموا�شالت  الهيئة الحتادية  تعلن 
ال�شفن  لتجارة  كابنت  /ذا  ب��ان  البحري(  النقل  )قطاع 
املذكورة  ال�شفينة  ت�شجيل  بطلب  تقدم  قد  والقوارب 

بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.
 اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني- مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�شالت

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                   �إ�سم �ل�سفينة            رقم �لت�سجيل �ل�سابق          �لعلم �ل�سابق
                �شي راي 3     --                  --
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خري الدين ح�شو لعمال الديكور

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1684047 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خري الدين فرحان ح�شو من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خري الدين فرحان ح�شو من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مرمي �شاري فن عبداهلل املحريبي %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد حممد يحيى حممد ال�شويدي %26
تعديل وكيل خدمات/حذف عائ�شة حممد عبداهلل احلمادي

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/خري الدين ح�شو لعمال الديكور  

KHEIR ALDDIN HASSO DECORATION WORK
اىل/بالنكو ديكور ذ.م.م

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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�إعــــــــــالن
ربيع  ال�ش�����ادة/م�شبغة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الذهبي الوتوماتيكية رخ�شة رقم:2093855 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حميد حممد احمد الهديبي امل�شعبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك ح�شن احمد �شامل املن�شوري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العمالق اجلديد 

CN للمقاولت وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:1177274 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة هزاع �شعبان طالب �شعبان املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف مبارك ح�شن احمد �شامل املن�شوري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23 
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اأخبـار الإمـارات

�شامل بن �شلطان �لقا�شمي يفتتح موؤمتر و جائزة �أفكار �لإمار�ت
•• دبي-وام: 

بن  ���ش��امل  ال�شيخ  املهند�س  افتتح 
رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  �شلطان 
دائ�����رة ال���ط���ريان امل����دين يف راأ�����س 
اأفكار  ج���ائ���زة  و  م���وؤمت���ر  اخل��ي��م��ة 
دبي  يف  الثامنة  ال���دورة  الإم����ارات 
ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت  ذل���ك  و 
رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد 
هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى 

ملجموعة طريان الإمارات .
ب���ن �شلطان  ���ش��امل  ال�����ش��ي��خ  اأك����د  و 
القا�شمي اأن القيادة الر�شيدة تويل 
الأعمال  وري��ادة  والإب���داع  البتكار 
اه��ت��م��ام��اً خ��ا���ش��اً مب��ا ي��ت��واف��ق مع 
مع  ومت��ا���ش��ي��اً  امل�شتقبلية  روؤي��ت��ه��ا 
ت���وج���ه���ات احل���ك���وم���ة م����ن خالل 

تقدير الأفكار والإبداعات.
اإن  القا�شمي  ���ش��امل  ال�شيخ  وق���ال 
الب���ت���ك���ار ال���ي���وم ل��ي�����س خ���ي���اراً بل 
عامة،  ث���ق���اف���ة  ول���ي�������س  ������ش�����رورة، 
واحلكومات  ع���م���ل،  اأ����ش���ل���وب  ب����ل 

الإمارات  اأف��ك��ار  ج��ائ��زة  اأن  م�شريا 
الإبداعية  العقول  اأ�شحاب  تكرم 
الإبداعية  والأف���ك���ار  الإم���ارات���ي���ة، 
امل���ف���ع���ل���ة م�����ن ق����ب����ل امل���وؤ����ش�������ش���ات 

احلكومية والأفراد.
ن��اق�����س امل����وؤمت����ر اأه���م���ي���ة الإب������داع 

العن�شر  دور  لإب���راز  بالإماراتيني 
التنمية والعمل على  الإماراتي يف 
ت��ع��زي��ز ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة، وذلك 
بالتطرق اإىل حماور الإبداع واأثره 
يف تعزيز الهوية الوطنية وحتفيز 
وت�شجيع الأفكار الوطنية، وعر�س 

راأ�س  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س 
اخل��ي��م��ة و امل��ه��ن��د���س ح�����ش��ن عمر 
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة دبي 
للجودة والدكتورة هدى املطرو�شي 
املبارزة ع�شو  الأمني العام لحتاد 
جمل�س  رئي�شة  التنفيذي،  املكتب 

ال���ت���ي ل جت�����دد ول  وال�������ش���رك���ات 
وحتكم  تناف�شيتها  ت��ف��ق��د  ت��ب��ت��ك��ر 
بالرتاجع..موؤكدا  نف�شها  ع��ل��ى 
لالرتقاء  الب�شرية  التنمية  اأهمية 
بوجود  واله��ت��م��ام  العمل،  ب��ج��ودة 
خمت�شة  تفاعلية  اإبداعية  من�شة 

والب���ت���ك���ار، ورك�����زت امل���ح���اور على 
ت�شجيع البتكار والإبداع والتطوير 
على  املوؤ�ش�شات  وت�شجيع  املُ�شتدام 

ال�شتثمار يف الكوادر الب�شرية.
���ش��ارك يف امل���وؤمت���ر ���ش��ع��ادة حممد 
رئي�س  ال���ن���ع���ي���م���ي  م�����ش��ب��ح  ع���ل���ي 

اأف�شل املمار�شات العاملية يف جمال 
الإبداع والبتكار بالعمل.

واأث���ن���ى ال�����ش��ي��خ ���ش��امل ب��ن �شلطان 
املبذولة  اجل��ه��ود  ع��ل��ى  ال��ق��ا���ش��م��ي 
لجن�����اح م���وؤمت���ر وج����ائ����زة اأف���ك���ار 
الثامنة  دورت�����ه�����ا  يف  الإم������������ارات 

املراأة يف الحتاد الآ�شيوي للمبارزة 
واملهند�شة �شعاد �شلطان ال�شام�شي 
اإماراتية..  ط���ريان  مهند�شة  اأول 
و  واملهتمني  امل�شوؤولني  من  وع��دد 
احلكومية  ال���دوائ���ر  ع��ن  مم��ث��ل��ني 

بدبي .

�إقبال كبري على �مل�شاركة مب�شابقة �بتكار وجهة �ملغامر�ت �ملقبلة على جبل جي�س 
•• راأ�س اخليمة -وام:

�شهدت امل�شابقة التي اأطلقتها هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�شياحة وت�شتهدف 
اإم��ارة راأ���س اخليمة عرب ابتكار وجهة  بلورة مفهوم منتج �شياحي جديد يف 

املغامرات املقبلة على جبل جي�س .. اإقبال كبريا.
ورواد  امل�شاركات من طالب اجلامعات  العديد من  امل�شابقة  ا�شتقطبت  فقد 
امل�شاريع  �شملت  و  ال��دول��ة  اأن��ح��اء  خمتلف  من  نا�شئة  �شركات  من  الأع��م��ال 
املقدمة خمططات م�شورة ور�شوما تو�شيحية و�شورا فوتوغرافية، ولوحات 

مر�شومة، واأفكارا مكتوبة وت�شاميم جرافيكية.
اأمام  امل�شاركة  باب  فتح  تقرر  وا�شعة  ا�شتجابة  من  امل�شابقة  لقيته  ملا  ونظرا 
من  ج��زءا  ليكونوا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  و�شكان  مواطني  جميع 

ابتكار معلم متميز جديد على قمة جبل جي�س.
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  والأف���ك���ار  امل��ف��اه��ي��م  ت��ق��دمي  املت�شابقني  وب��اإم��ك��ان 
 15 حتى   /www.jebeljais.ae/think-for-the-peak
دي�شمرب املقبل على اأن يتم تقييم الت�شاميم ومنحها فر�شة امل�شاركة والفوز 

بجائزة قدرها 100 األف درهم.

امل�شاركني فيها ت�شم جلنة  امل�شابقة وحجم جائزتها وعدد  و نظرا لأهمية 
والإن�شاءات  وال�شياحة  ال�شفر  ق��ط��اع��ات  يف  اخل���رباء  م��ن  نخبة  التحكيم 

وال�شيافة يف راأ�س اخليمة.
ويرتاأ�س اللجنة راكي فيليب�س الرئي�س التنفيذي لهيئة راأ�س اخليمة لتنمية 
"مرجان"  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  العبدويل  عبداهلل  وت�شم  ال�شياحة 
وكري�شتوفر  لل�شيافة  راك  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  غرينيل  األي�شون  و 
الع�شو  �شرتيج�شيك  رادي��ك  و  احلمرا  جمموعة  يف  الرئي�س  نائب  هيويت 
املنتدب يف �شركة "هوليداي مومنت�س" اأحد اأكرب �شركاء هيئة ال�شياحة من 

�شركات اإدارة الوجهات.
و قال راكي فيليب�س : "تعترب اإمارة راأ�س اخليمة واحدة من اأ�شرع وجهات 
املعامل  بها  التي حتظى  املتنامية  ال�شعبية  املنطقة بف�شل  ال�شياحة منوا يف 
الطبيعية  بيئاتها  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإم�����ارة  يف  امل��غ��ام��رات  و���ش��ي��اح��ة  ال��رتاث��ي��ة 
املتنوعة.. وتتطلع جلنة التحكيم يف امل�شابقة ل�شتعرا�س الأفكار التي قدمها 
امل�شاركون من اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة واإمارة راأ�س اخليمة على 
الإبداعي لديهم وروؤيتهم  التفكري  وجه اخل�شو�س، والتعرف على مراحل 

املبتكرة لوجهة املغامرات املقبلة على جبل جي�س".

اأو  و�شتقوم جلنة التحكيم بتقييم الأفكار املقدمة بناء على جاذبية املفهوم 
للمغامرات..  كوجهة  ان�شجامها مع طبيعة جبل جي�س  اإىل  اإ�شافة  الفكرة 
وينبغي لالأفكار الأبرز اأن ت�شلط ال�شوء على العنا�شر الثقافية والرتاثية 
يف املنطقة واأن تتما�شى مع معايري ال�شتدامة.. على اأن �شيتم الإعالن عن 

�شاحب الفكرة الفائزة يف 20 يناير املقبل.
"مرجان":  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  العبدويل  عبداهلل  ق��ال  جانبه  من 
نطاق  اأبرزها  املتميزة  املقومات  من  بالعديد  اخليمة  راأ�س  اإم��ارة  "تتمتع 
البتكار والإب��داع الوا�شع الذي يدفع عجلة مبادراتها للرتويج ال�شياحي.. 
فقد اأ�شهمت املبادرات التي تطلقها الهيئة على مدار العام يف تر�شيخ مكانة 
اأهمية  تاأتي  رائ��دة ومن هنا  العاملية كوجهة  ال�شياحة  الإم��ارة على خارطة 
�شياحي جديد على جبل جي�س  امل�شابقة لبتكار مفهوم منتج  اإط��الق هذه 
لتوفري من�شة مثالية تتيح للجميع فر�شة امل�شاهمة يف ابتكار وجهة جديدة 
ق��دم��ا لالطالع  ونتطلع  ج��ي�����س..  على جبل  اجل��اذب��ي��ة  م��ن  م��زي��دا  ت�شيف 
امل�شهد  اإىل معامل جديدة تري  التي ميكن حتويلها  املبتكرة  الأفكار  على 

ال�شياحي املتنوع يف اإمارة راأ�س اخليمة".
لل�شيافة  راك  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  غرينيل،  األي�شون  قالت  بدورها 

مع  للتفاعل  متميزة  فر�شة  امل�شابقة  "متثل  التحكيم:  جلنة  اأع�شاء  اأح��د 
�شريحة جديدة من اجلمهور اإ�شافة اإىل تو�شيع قاعدة الإبداع والبتكار يف 
جمال تطوير الوجهات واملرافق ل�شيما على جبل جي�س الذي يعد واحدا 
من اأروع املعامل الطبيعية يف الإمارة.. وي�شعدنا اأن ندعم مثل هذه املبادرات 
املبتكرة ". و قال كري�شتوفر هيويت : "تعترب �شياحة املغامرات واحدة من 
اإمارة راأ�س اخليمة..  اأبرز نقاط القوة التي يتمتع بها القطاع ال�شياحي يف 
وتاأتي امل�شابقة مبثابة مبادرة مبتكرة توؤكد تركيز هيئة راأ�س اخليمة لتنمية 
ال�شياحة على تطوير وجهات �شياحية م�شتدامة، وجهودها امل�شتمرة لتعزيز 
واملنطقة..  الدولة  للمغامرات على م�شتوى  رائ��دة  الإم��ارة كوجهة  جاذبية 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  و�شكان  تفاعلها مع مواطني  خ��الل  وم��ن 
تعطي امل�شابقة فر�شة ال�شتفادة من قاعدة املهارات واملعارف الوا�شعة التي 

تزخر بها الدولة".
هذه  حتكيم  جلنة  اإىل  بالن�شمام  ف��خ��ره  اإىل  �شرتيج�شيك  رادي���ك  ون���وه 
امل�شابقة التي جت�شد اأ�شلوبا رائدا ومبتكرا حلفز الإبداع والبتكار، فالتعاون 
املبا�شر مع رواد الأعمال واملوؤ�ش�شات املحلية ميثل جانبا بالغ الأهمية لتطوير 

قطاع ال�شياحة والإمارة باأ�شرها يف نهاية املطاف.

حممد بن حم يلتقي بيل جيت�س لبحث �لتعاون يف �ملجال �لإن�شاين
•• دبي-الفجر:

بن  حممد  الدكتور  ال�شيخ  التقى 
م�����ش��ل��م ب���ن ح���م ال��ع��ام��ري بفندق 
ب��ي��ل جيت�س  دب����ي  ال�������ش���الم  م��ي��ن��ا 
ال��رئ��ي�����س امل�������ش���ارك مل��وؤ���ش�����ش��ة بيل 
ومت   ، اخل���ريي���ة،  غيت�س  وم��ي��ل��ن��دا 
ا�شتعرا�س، اأُ�ش�س التعاون امل�شرتك 

يف خدمة العمل الإن�شاين.
الودية  الأح��ادي��ث  ت��ب��ادل  حيث مت 
وامل�شوؤولية  الإن�����ش��ان  قيمة  ح���ول 
الأخالقية جتاه الفئات امل�شت�شعفة 

تنفذها موؤ�ش�شته يف عدد كبري من 
ان موؤ�ش�شة  ، م�شيفا  العامل.  دول 
بيل جيت�س حر�شت على تواجدها 
فقراً،  الأك���ر  ل��ل��دول  وم�شاندتها 
ت���ع���اين م���ن ارت���ف���اع ن�شبة  وال���ت���ي 
ب�����ش��ب��ب �شوء  اأم����را�����س الأط����ف����ال 

الغذاء ونق�س الأدوية
  مبديا ا�شتعدادها لدعم الن�شطة 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  م���ع  وال���ت���ع���اون 
حممد بن م�شلم بن حم العامري 
تفيد  التي  الإن�شانية  الأع��م��ال  يف 

الب�شرية.

والنتائج  احللول  اأف�شل  لتحقيق 
تقدمي  جم������ال  يف  وامل����م����ار�����ش����ات 

اخلدمات الإن�شانية ال�شحية.
واأ����ش���ار ب���ن ح���م خ���الل ال��ل��ق��اء اأن 
ال��ع��م��ل اخل����ريي يف الإم������ارات هو 
اإن�شانية  وق���ي���م���ة  ���ش��ع��ب  ث���ق���اف���ة 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ع��ط��اء وال��ب��ذل بكل 
زايد  ال�شيخ  اأب��ن��اء  ون��ح��ن  اأ�شكاله 
ط��ي��ب اهلل ث����راه ال����ذي ي��ع��د قيمة 
عاملية يف العطاء واخلري والأعمال 
الإن�����ش��ان��ي��ة ف��اأع��م��ال زاي����د اخلري 
جتدها يف ك��ل ب��الد ال��ع��امل ونحن 

الرعاية  ح���ق���وق  م���ن  امل���ح���روم���ة 
والج��ت��م��اع��ي��ة خا�شة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
و�شرورة  ال��ث��ال��ث،  ال��ع��امل  دول  يف 
كل يف موقعه علي حت�شني  العمل 
اأو����ش���اع���ه���م م����ن اأج������ل الرت����ق����اء 
بالب�شرية و�شمان م�شتقبل اأف�شل 
اأكر عدًل واأمناً لالأجيال القادمة. 
واأكد اجلانبان، اىل اأهمية ا�شتمرار 
التعاون  وت��ع��زي��ز  اجل��ه��ود  ت�شافر 
والتن�شيق بني املنظمات واملوؤ�ش�شات 
املعنية  وال����دول����ي����ة  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
واخلريية  الإن�����ش��ان��ي��ة  ب���الأع���م���ال 

له  املغفور  فينا  غر�س  زاي��د  عيال 
وم�شاعدة  وع��ط��اء  اخل���ري  ���ش��ف��ات 
زايد  ال�شيخ  من  تعلمنا  اإذ  املحتاج 
اأن العطاء ل حدود له واأن م�شاعدة 
امل��ح��ت��اج واج���ب وف���ر����س، وتقدمي 
العون لكل بني الب�شر بغ�س النظر 
 ، العقيدة  اأو  اأو اجلن�س  اللون  عن 
واليوم نكمل امل�شرية ون�شاأل اهلل اأن 

يقدرنا على فعل اخلري .
ب��ي��ل جيت�س  ا����ش���اد  وم����ن ج��ان��ب��ه 
الإم����ارات يف دعم  دول��ة  مب�شاهمة 
التي  وال�شحية  اخلريية  امل�شاريع 

خالل فعاليات كرنفال �ل�سارقة �لثاين لالأطفال و�ليافعني

�ليون�شيف ت�شارك يف �جتماع للجنة �لتوجيهية مل�شروع �ل�شارقة �شديقة لالأطفال و�ليافعني
•• ال�شارقة-الفجر:

�شديقة  ال�شارقة  مكتب  ا�شتقبل 
ل��ل��ط��ف��ل، وف����داً م��ن م��ق��ر منظمة 
ل���ل���ط���ف���ول���ة  امل������ت������ح������دة  الأمم 
جنيف  مب����دي����ن����ة  )ي����ون����ي���������ش����ف( 
اللجنة  واأع�������ش���اء  ال�����ش��وي�����ش��ري��ة، 
"ال�شارقة  مل�������ش���روع  ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
واليافعني"،  ل��الأط��ف��ال  ���ش��دي��ق��ة 
ل���الط���الع ع��ل��ى م�����ش��اري��ع مكتب 
واأبرز  للطفل،  �شديقة  ال�شارقة 
ال�شارقة  حققتها  التي  الإجن��ازات 
"املدن  ج����ائ����زة  ع���ل���ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
واليافعني"،  لالأطفال  ال�شديقة 
الجتماعية  اخل���دم���ات  ف��ئ��ة  ع���ن 
اليوني�شف  للطفل، من  ال�شديقة 
م���وؤخ���راً. وج���اء الج��ت��م��اع، �شمن 
الثاين  ال�شارقة  كرنفال  فعاليات 
نظمه  الذي  واليافعني،  لالأطفال 
للطفل،  �شديقة  ال�شارقة  مكتب 
اجل����اري،  ن��وف��م��رب   22-21 م��ن 
تزامناً مع اليوم العاملي للطفل، يف 

اليافعي،  �شالح  وهنادي  اخلا�س، 
اإدارة �شالمة الطفل، ومنى  مدير 
ال�شارقة  مدينة  م��دي��ر   اليافعي 
وخولة  الإن�������ش���ان���ي���ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
م��دي��ر م�شاريع  احل����واي،  ���ش��ري��ف 
القادة  ل�شناعة  قرن  ربع  موؤ�ش�شة 

واملبتكرين.
وع����ر�����ش����ت ال���ل���ج���ن���ة اأم���������ام وف���د 
التي  امل��م��ار���ش��ات  اأب���رز  اليوني�شف 
ات��ب��ع��ت��ه��ا ال�����ش��ارق��ة ل��ت��وف��ري �شبل 
ال���ع���ي�������س الأف�����������ش�����ل ل����الأط����ف����ال 
اإىل  ب�����الإ������ش�����اف�����ة  وال�����ي�����اف�����ع�����ني، 
التي  الإجن�������������ازات  ا����ش���ت���ع���را����س 
املجال  ه���ذا  يف  ال�����ش��ارق��ة  حققتها 
ال�شارقة  اعتماد  يف  اأ�شهمت  والتي 
لالأطفال  �شديقة  "مدينة  اأول 
الو�شط  ال�����ش��رق  يف  واليافعني" 
اليوني�شيف،  م��ن��ظ��م��ة  ق��ب��ل  م���ن 
تطوير  اإىل  الإم����ارة  ت�شعى  حيث 
جمال  يف  العاملة  املوؤ�ش�شات  اأداء 
رع�����اي�����ة الأط������ف������ال وال���ي���اف���ع���ني، 
وامل�شاهمة يف توفري الدعم الالزم 

جزيرة م�شرح املجاز بال�شارقة.
و���ش��م وف���د ال��ي��ون��ي�����ش��ف ك���اًل من 
منظمة  مم����ث����ل  اآدم،  ال����ط����ي����ب 
العربية،  اخلليج  ل��دول  يوني�شف 
تقارير  حم���ررة  ح�شني،  وجنيفر 
جنيف،  يف  باليوني�شف  التربعات 
ال�شيا�شات  م�شوؤول  علي،  وع�شام 
اليوني�شف  مب��ك��ت��ب  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ل������دول اخل���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي���ة، وعال 
ال�شارقة  م�شروع  من�شق  ال�شالح، 
اخلليج  ل������دول  ال��ي��ون��ي�����ش��ي��ف  يف 
العربية، اإىل جانب اأع�شاء اللجنة 
التوجيهية، كل من ال�شيخ حممد 
دائرة  رئي�س  القا�شمي،  حميد  بن 
املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  الإح�������ش���اء 
ح�شة  وال����دك����ت����ورة  ب���ال�������ش���ارق���ة، 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��غ��زال،  خلفان 
للطفل  �شديقة  ال�����ش��ارق��ة  ملكتب 
اأمني  ع��ل��ي،  اآل  خ��ال��د  وامل��ه��ن��د���س 
للتخطيط  ال�شارقة  جمل�س  ع��ام 
العمراين، وعلي اأحمد احلو�شني، 
للتعليم  ال�������ش���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  م���دي���ر 

لتنفيذ خططها ومبادراتها، وفتح 
الهيئات  وب��ني  بينها  التعاون  اأف��ق 

والدوائر احلكومية ذات ال�شلة.
ا�شتعرا�س  الج����ت����م����اع  و����ش���ه���د 
ال��ت��ي نفذها  اخل��ط��ط وال���ربام���ج 
للطفل  �شديقة  ال�����ش��ارق��ة  مكتب 
املعنية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال�شارقة  يف  احلكومية  وال��دوائ��ر 
"ال�شارقة  م�شروع  تنفيذ  اإط��ار  يف 
يهدف  ال����ذي  للطفل"  ���ش��دي��ق��ة 
الر�شاعة  وت�����ش��ج��ي��ع  دع�����م  اإىل 
على  الإم����ارة  وت��ّوج��ت  الطبيعية، 
�شديقة  "مدينة  اأول  بلقب  اإث���ره 
العامل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  للطفل"، 
منظمة  قبل  م��ن   2015 ع��ام  يف 

ال�شحة العاملية واليوني�شف.
اللجنة  دور  الج���ت���م���اع  ون���اق�������س 
�شمان  يف  واأه��داف��ه��ا  التوجيهية، 
الهيئات  ب��ني  والتن�شيق  ال��ت��ع��اون 
الأطفال  بفئة  املعنية  واملوؤ�ش�شات 
ومتابعة  الإم������ارة،  يف  وال��ي��اف��ع��ني 
ال�شرتاتيجية  اخل���ط���ة  ت��ن��ف��ي��ذ 

�شديقة  "ال�شارقة  مل���������ش����روع 
بالإ�شافة  واليافعني"،  لالأطفال 
ذات  الإج�����راءات  �شري  �شمان  اإىل 
�شليم،  ب�����ش��ك��ل  ب��امل�����ش��روع  ال�����ش��ل��ة 

اللجنة يف  واأع�شاء  الوفد  وجتول 
الكرنفال، الذي اأقيم حتت عنوان 
الطفل" واطلعوا  حقوق  "جزيرة 
والور�س  الفعاليات  �شل�شلة  على 

اإ�شافة ممثلني  للجنة  حيث يحق 
اأخرى  م��وؤ���ش�����ش��ات  اأو  ه��ي��ئ��ات  م��ن 
موؤقت  ب�شكل  ���ش��واء  احل��اج��ة  عند 

اأو دائم.

لالأطفال  امل��ك��ت��ب  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
خ�����الل احل�������دث، مب�������ش���ارك���ة 16 
جهة وموؤ�ش�شة حكومية من اإمارة 

ال�شارقة.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�شهد �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�شرطة دبي، حفل “تكرمي 
2019” من موظفي الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية،  املتميزين 
اجلالف،  �شامل  جمال  العميد  بح�شور  متميز،  موظف   700 عددهم  والبالغ 
وال�شباط  الأق�شام  وروؤ�شاء  الفرعية  الإدارات  ومديري  العامة،  الإدارة  مدير 

والأفراد، وذلك يف فندق جراند حياة دبي. 
وثمن اللواء املري يف كلمته اأثناء حفل التكرمي جهود املوظفني املتميزين، الذين 
الحرتافية  عالية من  م�شتويات  اإىل  و�شوًل  العمل،  اآليات  تطوير  �شاهموا يف 
يف ا�شت�شراف م�شتقبل العمل اجلنائي، م�شاهمني بذلك يف تعزيز الأمن ون�شر 
اأن هذا التكرمي ياأتي  ال�شعادة والطماأنينة يف املجتمع. واأ�شار اللواء املري، اإىل 
يف اإطار توجهات �شرطة دبي لإ�شعاد املوظفني، وال�شعي امل�شتمر لتطوير العمل، 
ثقافة  ن�شر  وبهدف  املتميزين،  املوظفني  قبل  من  املبذولة  للجهود  وتقديراً 
مبنظومة  الرت��ق��اء  يف  النهج  ذات  على  لال�شتمرار  وت�شجيعهم  بينهم  التميز 

خدمات  تقدمي  خ��الل  من  العمل  خمرجات  ج��ودة  وحت�شني  ال�شرطي،  العمل 
م�شاركة  اأهمية  اإىل  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد  ودع��ا  املجتمع.   لأف��راد  متميزة 
الجتهاد  وموا�شلة  دب��ي،  لإم��ارة  الأمني  امل�شتقبل  وا�شت�شراف  بناء  يف  اجلميع 
والعمل باإبداع وبروح الفريق الواحد مبا ي�شهم يف احلفاظ على اأمن اإمارة دبي 
عن  فيديوهات  عر�س  التكرمي  حفل  وتخلل  ورفاهيتها.  وا�شتقرارها  واأمانها 
اأبرز اإجنازات الإدارة والق�شايا النوعية التي ك�شفت عنها فرق البحث اجلنائي، 
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ت��وزي��ع ال��ه��داي��ا وال�����ش��ح��وب��ات على امل��ك��رم��ني، ال���ذي ع���ربوا عن 
امتنانهم ملبادرة الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية يف تنظيم احتفالية 
دبي على  �شرطة  داأب��ت عليه  ال��ذي  الأم��ر  وتقدير جهودهم،  لتكرميهم  خا�شة 
تقدميه ملنت�شبيها ودعمهم ماديا ومعنويا يف بيئة عمل راقية ومتوازنة تت�شاوى 

فيها الفر�س وتتعدد احلوافز وت�شمن اأمن و�شالمة وراحة موظفيها. 
ويف ختام احلفل، قام اللواء عبداهلل خليفة املري يرافقه العميد جمال اجلالف 
بتوزيع �شهادات ال�شكر على املكرمني والتقاط ال�شور التذكارية معهم. متمنياً 

لهم مزيداً من التقدم. 

•• اأبوظبي-الفجر:

الد�شتورية  ال�������ش���وؤون  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
اجتماعها  وال��ط��ع��ون،  وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
من  الأول  الن��ع��ق��اد  دور  م��ن  ال��ث��اين 
الف�شل الت�شريعي ال�17، يوم الأربعاء 
مبقر  2019م،  نوفمرب   20 املوافق 
ل��ل��م��ج��ل�����س يف دبي،  ال��ع��ام��ة  الأم����ان����ة 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة ك��ف��اح حم��م��د نا�شر 
رئي�شة  ان��ت��خ��اب��ه��ا  ال��ت��ي مت  ال��زع��اب��ي 
اأحمد عبداهلل حممد  للجنة، و�شعادة 
عبيد ال�شحي مقرراً، وفقاً للمادة 52 

من الالئحة الداخلية للمجل�س.
اأحمد  �شعادة كل من  ح�شر الجتماع 
مقرر  ال�شحي  عبيد  حممد  ع��ب��داهلل 
اللجنة، واأحمد حمد حممد اأبو�شهاب 
�شامل  ���ش��ع��ي��د  ح����واء  ود.  ال�����ش��وي��دي، 
حممد  وعائ�شة  املن�شوري،  ال�شحاك 
�شعيد را�شد املال، وم��روان عبيد علي 
خليفة  حميد  وه��ن��د  امل��ه��ريي،  عبيد 

ف��ي��م��ا ح�شرها  ال��ع��ل��ي��ل��ي،  ب���ن ه��ن��دي 
من الأمانة العامة للمجل�س الوطني 
ال����دك����ت����ور جابر  ����ش���ع���ادة  الحت��������ادي 
امل�شاعد  العام  الأمني  الزعابي  حممد 

للت�شريع والرقابة.
���ش��ع��ادة ك���ف���اح حم��م��د نا�شر  وق���ال���ت 
اللجنة  اإن  للجنة  رئ��ي�����ش��ة  ال��زع��اب��ي 
خطة  على  اجتماعها  خ��الل  اطلعت 

من  الأول  النعقاد  دور  خ��الل  عملها 
ال�����ش��اب��ع ع�شر،  ال��ت�����ش��ري��ع��ي  ال��ف�����ش��ل 
ال���ت���ي ت�����ش��م��ل م��ن��اق�����ش��ة ال���ع���دي���د من 
م�شاريع القوانني واملو�شوعات العامة 

الوطني  املجل�س  اخت�شا�شات  �شمن 
الحتادي الت�شريعية والرقابية. 

تتطلع  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه��ا  واأك�����دت 
التي  العامة  املو�شوعات  مناق�شة  اإىل 

التنمية  م�شرية  يف  اأول��وي��ة  ذات  تعد 
ل��ل��دول��ة والتي  ال�����ش��ام��ل��ة  امل�����ش��ت��دام��ة 
ت�شكل حمط اهتمام القيادة الر�شيدة 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 

اهلل،  ال��دول��ة، حفظه  رئي�س  نهيان  اآل 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل، 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

واأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات.

•• باري�س-الفجر: 

وافقت منظمة الأمم املتحدة للرتبية 
اجتماعات  خ���الل  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��م 
ال��ع��ام الأرب��ع��ني يف العا�شمة  امل��وؤمت��ر 
معهد  م��ن��ح  ع��ل��ى  ب��اري�����س  الفرن�شية 
ال�شارقة للرتاث �شفة مركز من الفئة 

الدولية. املنظمة  رعاية  حتت   2
الكعبي  ب��ن��ت حم��م��د  ن�����ورة  واأك�������دت 
وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة رئي�شة 
والعلوم  ل��ل��رتب��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
اأن هذه اخلطوة ت�شكل ثقة  والثقافة 
اليون�شكو جتاه اجلهود  متجددة من 
التي تبذلها دولة الإم��ارات يف خدمة 
الرتاث الثقايف غري املادي من خالل 
اإعداد كوادر موؤهلة مت�شلحة باملعارف 
فّعالة  لإدارة  ال����الزم����ة  وامل�����ه�����ارات 
و�شونه،  وح��ف��ظ��ه  ال��ث��ق��ايف،  ل��ل��رتاث 
وتعزيز الوعي باأهميته من اأجل دفع 
املعرفة  بناء  ت�شهم يف  واع���دة،  اأج��ي��ال 
الثقايف  القت�شاد  وتنمية  الإن�شانية، 
من  م�شتلهمة  مبتكرة  اأف��ك��ار  واإب���داع 

الرتاث.
الإجناز  ه��ذا  الكعبي  ن��ورة  واأو�شحت 
القدرات  ب��ن��اء  يف  �شي�شهم  اجل���دي���د 
على  للمحافظة  ال��الزم��ة  املوؤ�ش�شية 

ال��رتاث الثقايف غري امل��ادي يف الدول 
الإقليمي  ال��ت��ع��اون  وي��ع��زز  ال��ع��رب��ي��ة، 
الثقايف،  ال�����رتاث  حل��م��اي��ة  وال�����دويل 
ف�������ش���اًل ع����ن ت���ر����ش���ي���خ م���ك���ان���ة دول����ة 
اأق��ل��ي��م��ي حلماية  ك��م��رك��ز  الإم�������ارات 
امل�����ادي وبناء  ال��ث��ق��ايف غ���ري  ال�����رتاث 
ج�����ش��ور ال��ت��وا���ش��ل م��ع ج��م��ي��ع ال���دول 
للمحافظة على هذا املوروث الإن�شاين 

الهام.
�شيقوم  اخل����ط����وة،  ه�����ذه  ومب����وج����ب 

معهد ال�شارقة للرتاث بتنفيذ برامج 
وق�شرية  الأج������ل  ط��وي��ل��ة  واأن�����ش��ط��ة 
الأجل لبناء القدرات يف جمال �شون 
الرتاث الثقايف غري املادي ت�شتند اإىل 
اليون�شكو  و�شعته  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج 
للتنفيذ الفعال لتفاقية عام 2003، 
وبناء �شبكات بني املجتمعات والأفراد 

الثقايف  ال��رتاث  نقل  لتعزيز  املعنيني 
غري املادي ون�شره، وتنظيم الفعاليات 
والجتماعات العامة على ال�شعيدين 
ال�شبكات  وتعزيز  وال��دويل،  الإقليمي 
الدولية والإقليمية لتبادل املعلومات 
وامل���ع���ارف امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ح��م��اي��ة ال���رتاث 

الثقايف غري املادي.

تويل دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
املادي   غ��ري  ب��ال��رتاث  ك��ب��رياً  اهتماماً 
اليومية  احل��ي��اة  م��ن  ج���زءاً  باعتباره 
لأفراد املجتمع، حيث تبذل املوؤ�ش�شات 
ال��ث��ق��اف��ي��ة يف الإم��������ارات ال��ك��ث��ري من 
اجل���ه���ود ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ي��ه م���ن خالل 
توعية اأفراد املجتمع برتاثهم وحثهم 

على احلفاظ عليه والرتويج له، كما 
لالإمارات  احلثيثة  اجل��ه��ود  اأث��م��رت 
املادي  ال���رتاث غ��ري  يف جم��ال حفظ 
الرتاث  عنا�شر  م��ن  ع��دد  اإدراج  ع��ن 
الإن�شاين على قوائم اليون�شكو �شمن 
الثقايف  ل��ل��رتاث  التمثيلية  قائمتها 

غري املادي.

عبدالعزيز  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  و���ش��رح 
للرتاث  ال�شارقة  معهد  رئي�س  امل�شلم 
باأن معهد ال�شارقة للرتاث قد تاأ�ش�س 
الأمريي  املر�شوم  مبوجب  مب��وج��ب  
2014م،  ل�����ش��ن��ة   »70« ال���رق���م  ذي 
ال�شيخ  ال�شمّو  �شاحب  اأ���ش��دره  ال��ذي 
الدكتور �شلطان بن حمّمد القا�شمي، 
حاكم  لالحتاد  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
دي�شمرب  ع�شر  احل���ادي  يف  ال�����ش��ارق��ة، 
ثقافّياً  �شرحاً  ليكون  2014م،  �شنة 

ك���وادر من  اإع����داد  وع��ل��م��ّي��اً، ي�شهم يف 
ال���ب���اح���ث���ني الإم�����ارات�����ي�����ني وال����ع����رب 
الثقايف،  تراثهم  �شون  على  املدربني 
امليدانية؛  امل�����ش��وح  ب���اإج���راء  وال��ق��ي��ام 
وحفظه  ال���ث���ق���ايف  ال�������رتاث  حل�����ش��ر 
وتوثيقه، واإجراء البحوث والدرا�شات 

با�شتخدام مناهج البحث العلمي.
واحداً  ل��ل��رتاث  ال�����ش��ارق��ة  ي��ع��ّد معهد 
والعلمية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن 
حفظ  على  تعمل  ال��ت��ي  الأك��ادمي��ي��ة، 
الرتاث الثقايف الإماراتي غري املادي، 
و����ش���ون���ه وت���وث���ي���ق���ه، وال���ت���ع���ري���ف به 
على اأو���ش��ع ن��ط��اق، م��ن خ��الل حزمة 
والأن�شطة  الرئي�شة،  الفعاليات  م��ن 
بهذا  ب��الط��الع  تعنى  التي  الثقافية 
ال�شارقة  م��ل��ت��ق��ى  وم��ن��ه��ا:  اجل���ان���ب، 
ال�شارقة  اأي��������ام  ل�����ل�����راوي،  ال��������دويل 
للحرف  ال�����ش��ارق��ة  ملتقى  ال��رتاث��ي��ة، 
الثقايف  ال���رتاث  اأ���ش��اب��ي��ع  التقليدية، 
ب�����ش��ارة القيظ،  ال�����ش��ارق��ة،  ال��ع��امل��ي يف 
ليلة “الن�س”، بالإ�شافة اإىل �شل�شلة 
وامللتقيات  واملحا�شرات،  الندوات  من 
العلمية والفكرية التي يتم تنظيمها 
التوعية  اأج���ل  ال��ع��ام، م��ن  على م���دار 
وحفظه  ال���رتاث  باأهمية  والتثقيف 

و�شونه من ال�شياع والندثار.

•• دبي-وام: 

اأطلقت وزارة الت�شامح اأم�س مبادرة “ زهور الت�شامح “ باإمارة دبي مب�شاركة 
املدار�س واجلامعات والأ�شر  ال�شباب وطالب  5000 متطوع من  اأكر من 
 24 حتى  وت�شتمر  ال��دول��ة  اأر����س  على  مقيمة  جن�شية   150 ح���وايل  م��ن 
والأخوة  للت�شامح  الوطني  املهرجان  نوفمرب اجلاري وذلك �شمن فعاليات 

الإن�شانية للعام 2019، لنتاج اأكرب �شجادة زهور طبيعية يف العامل.
وجاء ت�شميم �شجادة الزهور الطبيعية، كمفاجاأة لكافة امل�شاركني فيها، حيث 
احتوت على �شعارات املهرجان الوطني للت�شامح والأخوة الإن�شانية اإ�شافة اإىل 
املعامل الوطنية الرئي�شية لدولة الإمارات، وو�شلت م�شاحة �شجادة الزهور 
كما  القدم،  لكرة  كبريين  ملعبني  م�شاحة  اأك��رب من  م�شاحة  اإىل  الطبيعية 
�شهدت الحتفالية جمموعة متنوعة من العرو�س امل�شرحية والفنية وبرامج 

خم�ش�شة لالأطفال وذلك على امل�شرح املقام على جانب �شجادة الزهور.
  وقالت �شعادة عفراء ال�شابري املدير العام مبكتب وزير الت�شامح اإن الهدف 
القيم  تعزيز  اأج��ل  من  اجلميع  اإىل  الت�شامح  بثقافة  الو�شول  امل��ب��ادرة  من 

ال�شامية للت�شامح والأخوة الإن�شانية لدى كافة فئات املجتمع، واإظهار مدى 
تالحم املجتمع الإماراتي، وتناغم كافة فئاته، م�شيدة بهذا العدد ال�شخم 
من الأفراد والأ�شر الذين تطوعوا ليعملوا معا، وي�شربوا املثل يف الت�شامح 
الزهور  من  العمالقة  ال�شجادة  هذه  باأيديهم  وينفذوا  والتعاون  والتعاي�س 
الطبيعية مب�شاعدة اأكر من 150 �شخ�شا من املنظمني والداعمني لكافة 
املتطوعني.   واأ�شافت ال�شابري اأن م�شاحة �شجادة الزهور الطبيعية ي�شل 
25200 مرت  120 مرتا باإجمايل  اإىل  اأمتار وعر�شها   210 اإىل  طولها 
مربع مغطاة بالكامل بالزهور التي يلعب التعدد اللوين لها دورا كبريا يف 
الأ�شالة للرتاث  ر�شالة  الزهور لكي يحمل  املميزة ل�شجادة  الت�شميم  اإبراز 
الإماراتي بالإ�شافة اإىل املعامل الأهم يف الدولة كم�شجد ال�شيخ زايد وبرج 
للت�شامح  الوطني  املهرجان  �شعار  جانب  اإىل  امل��ع��امل،  م��ن  وغ��ريه��ا  خليفة 

على  الطبيعية  ال��زه��ور  من  �شجادة  اأك��رب  بذلك  لتكون  الإن�شانية  والأخ���وة 
اأو�شحت  دب��ي،  ب��اإم��ارة  �شيتي  الفي�شتفال  اختيار منطقة  وع��ن     . الإط���الق 
ال�شابري اأنها مكان مثايل لكي ي�شل اإليه اأكرب عدد من اجلمهور ب�شهولة، 
املطار  للقادمني واملغادرين من  اأنه على مقربة من مطار دبي وميكن  كما 
روؤية ال�شجادة ب�شكلها الرائع ليكون الت�شامح هو اآخر ما يراه قبل املغادرة اأو 
اأول ما يراه عند الو�شول، وذلك طوال اأيام الفعالية التي متتد لثالثة اأيام. 
واأ�شارت اإىل اأن العمل مت على خطوتني رئي�شيتني، الأوىل كانت بر�شم املعامل 
اخلطوة  ب��داأت  ثم  وم��ن  لذلك،  املخ�ش�شة  الأر���س  على  لل�شجادة  الرئي�شة 
املحددة  الأماكن  يف  األوانها  ح�شب  الزهور  بو�شع  املتطوعني  بقيام  الثانية 
املوؤ�ش�شات  بجهود  ال�شابري  واأ���ش��ادت  متخ�ش�س.  فريق  اإ���ش��راف  حتت  لها، 
الرائع،  العمل  ه��ذا  اإجن���از  يف  �شاركت  ال��ت��ي  واخل��ا���ش��ة  واملحلية  الحت��ادي��ة 

خمتلف  بني  والتناغم  والتعاي�س  الت�شامح  ثقافة  تعزيز  على  يركز  وال��ذي 
اجلاليات  كافة  اأن  للعامل مفادها  ر�شالة  واإر���ش��ال  الإم��ارات��ي،  املجتمع  فئات 
اأر�س الدولة يف تناغم وحمبة، وفق مبادئ  وخمتلف اجلن�شيات تعمل على 
اليوم  يف  الباب  �شتفتح  ال��وزارة  اأن  موؤكدة  الإن�شانية،  الأخ��وة  تعمها  �شامية 
اإىل  اإر�شال كميات منها  اإىل كافة املتطوعني و�شيتم  الأخري لإه��داء الزهور 
طالب املدار�س لتكون مبثابة هدية تذكرهم بامل�شاركة يف املهرجان الوطني 

للت�شامح.
الفالح  جامعة  رئي�س  بالعربي  احلفيظ  عبد  ال��دك��ت��ور  اأ���ش��اد  جهته  م��ن    
اأكرب  ب��اإجن��از  يتعلق  فيما  الت�شامح،  ووزارة  اجلامعة  بني  القائم  بالتعاون 
�شجادة للزهور الطبيعية يف العامل، حيث �شاهمت اجلامعة بجانب كبري من 

املتطوعني من اأبناء اجلامعة من خمتلف اجلن�شيات.
واأكد حر�س جامعة الفالح على امل�شاركة الإيجابية يف املبادرات التي تتعلق 
يف  ت�شب  التي  الإيجابية  الأن�شطة  وتبني  تالحمه،  ودع��م  املجتمع،  بتنمية 
�شالح تعزيز القيم الأ�شيلة للمجتمع الإمارات، مو�شحا اأن هذا التفاعل مع 

املجتمع اأحد عنا�شر العمل داخل املجتمع الأكادميي للجامعة.

�إطالق مبادرة »زهور �لت�شامح « مب�شاركة 5 �آلف متطوع

جلنة �ل�شوؤون �لد�شتورية بـ »�لوطني �لحتادي« تنتخب كفاح �لزعابي رئي�شا و�أحمد �ل�شحي ومقرر� لها

�ليون�سكو متنح معهد �ل�سارقة للرت�ث �سفة مركز من �لفئة �لثانية

نورة �لكعبي:  ثقة متجددة من �ليون�شكو جتاه جهود �لإمار�ت يف خدمة �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي

�للو�ء �ملري يكرم 700 موظف متميز من حتريات �شرطة دبي

�لثقايف  �لرت�ث  حلماية  و�لدويل  �الإقليمي  �لتعاون  • تعزيز 

•• ال�شارقة -وام:

العزيز  عبد  الدكتور  �شعادة  اأ���ش��اد 
ال�شارقة  م��ع��ه��د  رئ���ي�������س  امل�����ش��ل��م 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ب��دع��م  ل��ل��رتاث 
األوانه وجتلياته  للرتاث مبختلف 
اأمام  واإب��رازه  ومكوناته  وعنا�شره 

العامل.
وثمن امل�شلم جهود �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
�شاهمت  ال���ت���ي  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
اإجن��از جديد متثل مبنح  بتحقيق 
ال�شارقة  معهد   “ اليون�شكو   “
 2 الفئة  من  مركز  �شفة  للرتاث 

حتت رعايتها .
ولفت اإىل اأن هذا الإجناز الوطني 
اجلديد ي�شاف اإىل ر�شيد الإمارات 

عموما وال�شارقة خ�شو�شا يف ملف 
ال���رتاث ال��ث��ق��ايف غ��ري امل���ادي لي�س 
والعربي  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
الدويل  امل�شتوى  على  ب��ل  وح�شب 
اأي�����ش��ا ح��ي��ث ي��ح��ت��ل امل��ع��ه��د مكانة 
يف  جهوده  بف�شل  مرموقة  عاملية 

جمال الرتاث الإن�شاين.
وق�����ال “ م���ع ه����ذا الإجن������از ملعهد 
ال������ذي حقق  ل����ل����رتاث  ال�������ش���ارق���ة 
جن��اح��ات ك��ب��رية يف ���ش��ون الرتاث 
لالأجيال  ونقله  وحمايته  وحفظه 
نرفع اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير 
ال��ت��ي ترعى  ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة 
املوؤ�ش�س  القائد  عهد  منذ  ال��رتاث 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
 “ ث�����راه  اهلل  “ ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
و����ش���ارت ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة على 
مبكونات  الح����ت����ف����اء  يف  ن���ه���ج���ه 

الرتاث واإبرازه اأمام العامل.
بهذه  ت�����ش��ري��ح��ه  امل�����ش��ل��م  وخ���ت���م 
امل�شتمر  ال��دع��م  “ ل���ول  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
وال����رع����اي����ة ال����دائ����م����ة واجل����ه����ود 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ال����ت����ي ي���ب���ذل���ه���ا راع����ي 
ال�شمو  �شاحب  وامل��ع��رف��ة  الثقافة 
كل  اإىل  و�شلنا  مل��ا  ال�شارقة  حاكم 
الثقافة  ع��امل  يف  الإجن�����ازات  تلك 

والرتاث » .

»�ل�شارقة للرت�ث« ي�شيد بدعم �لقيادة 
�لر�شيدة للرت�ث و�إبر�زه �أمام �لعامل

ف������ق������د امل���������دع���������و/ ج����و�����ش����ل����ني 
الفلبني   ، ا������ش�����وى  لت������را�������س 
����ش���ف���ره رقم  اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز 
&E C 3 1 7 7 4 0 7 ( 
)B 1 0 2 3 4 3 2 P"
يرجى ممن يعر عليه ت�شليمه 
اقرب  او  الفلبينية  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر
بايتول  ف����رج  امل����دع����و/  ف��ق��د 
الفلبني   ، ب�����اج�����ان�����دوم�����ان 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EB8510205(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ ح���ب���ي���ب 
افغان�شتان   ، اح����م����د  اهلل 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)0069710( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
الفغان�شتانية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات. 

فقد�ن جو�ز �شفر

حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�شوريا   ، ح�������ش���ني  ن���ا����ش���ر 
رقم �شفره  ج��واز   اجلن�شية 
 )0 1 1 5 9 2 5 9 0 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0508183827

فقد�ن جو�ز �شفر

ع����زي����ز   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
����ش���وري���ا   ، ال�������ش���ي���خ  ب�����ك�����ار 
رقم �شفره  ج��واز   اجلن�شية 
 )009261954N (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0555218036

فقد�ن جو�ز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال���ق���ي���ادة  ح�����ش��دت 
الفئات  ك��اف��ة  �شمن  ج��وائ��ز   9 دب���ي 
امل��ط��روح��ة م��ن ق��ب��ل جم��م��وع��ة دبي 
فعاليات  خ�����الل  وذل������ك  ل���ل���ج���ودة، 
والبتكار  امل�شتمر  التح�شني  موؤمتر 
امل��ج��م��وع��ة يف فندق  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي 

رو�شة الب�شتان بدبي.
الت�شعة  اجلوائز  دبي  �شرطة  ونالت 
خمتلفة  م���راك���ز  ع��ل��ى  ب��ح�����ش��ول��ه��ا 
للجائزة،  اخل��م�����ش��ة  ال��ف��ئ��ات  ���ش��م��ن 
كايزن،  فئة  البتكار،  بفئة  واملتمثلة 
وفئة  ال�شعادة،  فئة  �شيجما،   6 فئة 

اأف�شل املمار�شات.
وقال العميد ال�شيخ حممد عبد اهلل 
للتميز  العامة  الإدارة  مدير  املعال، 
ي�شارك  التي  اجل��ائ��زة  اإن  وال��ري��ادة، 
وموؤ�ش�شات خمتلفة من  دوائ��ر  فيها 
ال���ق���ط���اع���ني احل���ك���وم���ي واخل����ا�����س، 

تهدف اإىل اإيجاد بيئة عمل تعزز من 
وامل�شتدام  املوؤ�ش�شي  التميز  ا�شتدامة 
املوؤ�ش�شات،  ت��ل��ك  يف  الأداء  جل����ودة 
م�شيداً بجهود كافة فرق العمل على 

يف  و�شاهمت  حققتها  التي  امل�شاريع 
فوز وريادة �شرطة دبي �شمن الفئات 
ك����اف����ة، م��ت��ف��وق��ة ع���ل���ى ال���ك���ث���ري من 
املوؤ�ش�شات امل�شاركة من داخل الدولة 

وخ���ارج���ه���ا، م���وؤك���داً ح��ر���س �شرطة 
دب���ي ع��ل��ى اإب�����راز اجل���ه���ود والأف���ك���ار 
الإبداعية التي تعك�س امل�شتوى الذي 
العمل الأمني  اإليه منظومة  و�شلت 

توجهاتها  ي��ح��ق��ق  مب����ا  ل��ل�����ش��رط��ة 
الآمنة  وامل��دي��ن��ة  املجتمع  اإ���ش��ع��اد  يف 

والبتكار يف القدرات املوؤ�ش�شية.
وتف�شيليا، فازت �شرطة دبي باملراكز 

�شيجما،   6 ف��ئ��ة  يف  الأوىل  ال��ث��الث 
وذل�������ك ع����ن م�������ش���روع ت��ق��ل��ي��ل مدة 
احل�شول على العالج لالإدارة العامة 
�شرعة  وم�شروع  الإداري����ة،  لل�شوؤون 

ال�شتجابة لالإدارة العامة للعمليات، 
مع  التحقيق  ب��روت��وك��ول  وم�����ش��روع 
لالأدلة  ال��ع��ام��ة  ل������الإدارة  الأط���ف���ال 

اجلنائية وعلم اجلرمية.

الإدارة  ح�����ش��ل��ت  ك����اي����زن،  ف��ئ��ة  ويف 
املركز  امل��ط��ارات على  ال��ع��ام��ة لأم���ن 
الذكي،  ال�شحن  م�شروع  ع��ن  الأول 
للنقل  العامة  الإدارة  ح�شلت  فيما 
والإن�����ق�����اذ ع���ل���ى امل����رك����ز ال���ث���ال���ث يف 

م�شروع الدورية ال�شريعة.
الرفاعة على  �شرطة  نال مركز  كما 
اإ�شعاد  م�����ش��روع  ع���ن  الأول  امل���رك���ز 
العميل الداخلي �شمن فئة ال�شعادة، 
ونالت الإدارة العامة لأمن املطارات 
الورديات  م�شروع  عن  الثالث  املركز 
ح�شلت  الب��ت��ك��ار،  ف��ئ��ة  ويف   .4x6
املركز  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
 ecrime مب�������ش���روع���ه���ا  ال����ث����اين 
واملباحث  للتحريات  العامة  ل��الإدارة 

اجلنائية.
اأم�������ا يف ف���ئ���ة اأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات، 
لأمن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ح�شلت  فقد 
عن  الأول  امل����رك����ز  ع���ل���ى  امل�����ط�����ارات 

م�شروع احلقائب الآمنة.

•• اأبوظبي-وام:

حتتفل “ اأبوظبي لالإعالم “ اعتبارا من اأم�س وحتى الثالث من دي�شمرب 
املقبل باليوم الوطني ال�48 لدولة الإمارات العربية املتحدة والذي يواكب 
الثاين من دي�شمرب من كل عام بتغطية خمتلفة عرب من�شاتها على مدار 
80 �شاعة من البث املبا�شر، و100 تقرير  اأك��ر من  من خالل  اأي��ام   9
 150 من  واأك��ر  و�شيوخها  وقيادتها  الإم���ارات  عن  وثائقيا  فيلما  و30 

�شيفا.
خالل  م��ن  م�شاء  الثامنة  اإىل  ظهرا  الثانية  ال�شاعة  م��ن  التغطية  ت��ب��داأ 
ا���ش��ت��دي��وه��ات وب���رام���ج وف���ق���رات ي��وم��ي��ة ت��ل��ف الإم������ارات ال�����ش��ب��ع و�شتكون 
المارة  ومعامل  تاريخ  على  للتعرف  الفجرية  معامل  اأح��د  يف  النطالقة 
تاريخ  ع��ن  تتحدث  التي  امل��ع��روف��ة  ال�شخ�شيات  م��ن  العديد  وا�شت�شافة 
الإمارة واأي�شا عدد من املثقفني وال�شعراء و الأدباء واإطاللة على املعامل 
و  الفجرية  قلعة  عن  تقرير  و  الفجرية  ومتحف  الفجرية  يف  التاريخية 
القرية الرتاثية التي حتاكي التاريخ واحل�شارة يف املنطقة بالإ�شافة اإىل 
مو�شوعات اأخرى منها �شوق اجلمعة وحلبة م�شارعة الثريان من خالل 
�شبكة املرا�شلني والزمالء الذين ينقلون �شور الحتفالت يف العديد من 
املناطق واإجراء لقاءات مع اجلمهور �شواء املواطنني اأو املقيمني على اأر�س 

الفجرية.
و يف اليوم التايل يتم التغطية من اإمارة راأ�س اخليمة و�شيكون ال�شتديو 

الرئي�شي بكورني�س القوا�شم، لنقل �شورة رائعة من الحتفالت بالإمارة 
وكالعادة يبداأ البث املبا�شر يف الثانية ظهرا وي�شتمر حتى الثامنة م�شاء 
من خالل جمموعة من ال�شيوف يف كل قطاعات راأ�س اخليمة وعدد من 
الفنانني وال�شعراء والأدباء اإ�شافة اإىل تقارير م�شورة واإطاللة على اأبرز 
املتجولني يف  املرا�شلني  اإىل  البث  املعامل ما بني اجلبال والبحر و ينتقل 
واإج��راء لقاءات مع  الفعل والحتفالية بني اجلمهور  الإم��ارة لنقل ردود 

عدد من ال�شخ�شيات واجلمهور.
اإم��ارة عجمان و�شيكون املوعد يف  اإىل  التغطية  الثالث فتتحول  اليوم  اأما 
متحف الإمارة لنقل ال�شورة ب�شكل خمتلف يف ال�شتديو التحليلي ونقل 
مبا�شر من املعامل ال�شياحية بعجمان والتجول على كورني�س عجمان قبل 
اأن ينتقل ال�شتديو اإىل امل�شرح الكبري يف اإمارة اأم القيوين يف اليوم الرابع 
ال�شياحية  واملعامل  الإم��ارة  تفا�شيل  على  ال�شوء  وت�شليط  التغطية،  من 
والتاريخية فيها والتي �شهدت البدايات واأي�شا اأحدث امل�شروعات املوجودة 
واإجراء لقاءات  بارك،  فيها منها “اأم القيوين مول” واأي�شا حديقة درمي 
مع عدد من ال�شخ�شيات املعروفة يف الإمارة، واأي�شا جتول املرا�شلني يف كل 

مكان من الكورني�س اإىل و�شط املدينة بني اجلمهور.
اليوم  احتفالت  م��ن  اخلام�س  ال��ي��وم  يف  ال�شارقة  اإىل  التغطية  تنتقل  و 
الوطني يوم 27 نوفمرب اجلاري و�شيكون ال�شتديو يف جزيرة العلم اأحد 
اأبرز املعامل يف ال�شارقة، وهو ال�شتديو الذي ي�شهد ا�شت�شافة عدد كبري 
للحديث  التخ�ش�شات  خمتلف  يف  الإم���ارة  يف  املعروفة  ال�شخ�شيات  من 

عن التاريخ واحلا�شر وامل�شتقبل لالإمارة البا�شمة بجانب اإذاعة التقارير 
هذه  اإب��راز  اإىل  الأول  املقام  يف  تهدف  والتي  ال�شياحية  للمعامل  امل�شورة 
اإجراء لقاءات متنوعة من داخل املعامل  اأمام اجلمهور، كما �شيتم  املعامل 
ونقل  وامل�شوؤولني  اجلمهور  مع  �شواء  بال�شارقة،  والتاريخية  ال�شياحية 

�شور الحتفال يف هذه الأماكن.
ويف اليوم ال�شاد�س 28 نوفمرب تنتقل التغطية اإىل دبي دانة الدنيا حيث 
التاريخ و احل�شارة و املعامل ال�شياحية التي تبهر الأنظار و جتذب الزوار 
يف مدينة تفتح قلبها قبل اأبوابها للعامل وكالعادة يبداأ ال�شتديو يف الثانية 
دانة  اأب��رز معامل  اأح��د  ب��رج خليفة  م�شاء يف  الثامنة  وي�شتمر حتى  ظهرا 
التاريخية  املعامل  املتجولني يف  املرا�شلني  اإىل جمموعة  بالإ�شافة  الدنيا 

وديرة دبي ودبي القدمية حيث البدايات.
الأخرية  املحطة  اأبوظبي  العا�شمة  اإىل  نوفمرب   29 يف  التغطية  وت�شل 
حيث التاريخ والعراقة واحل�شارة بداية من ق�شر الإمارات الذي �شي�شهد 

مقر ال�شتديو على مدار 6 �شاعات.
و لن تقت�شر املعامل على العا�شمة فقط بل متتد اإىل مدينة العني واملنطقة 
الغربية مع عدد كبري من املرا�شلني الذين ينقلون ال�شورة بال�شكل الذي 

يليق بهذه املناطق، ولقاءات م�شتمرة مع �شخ�شيات يف كل املجالت.
 12 ملدة  اأبوظبي  كورني�س  على  ال�شتديو  دي�شمرب ميتد  الأول من  و يف 
لنقل  ال��واح��دة �شباحا،  اإىل  ال��واح��دة ظهرا  املبا�شر، من  البث  �شاعة من 

جميع الحتفالت مع بدء العد التنازيل قبل الثاين من دي�شمرب .

و �شيكون ال�شتديو على 3 حمطات بني الزمالء وت�شمل المارات ال�شبع 
ال�شاعة ينقلون الحتفالت يف  املرا�شلني على مدار  من خالل �شبكة من 

املعامل ال�شياحية يف كل الإمارات.
و يف الثاين من دي�شمرب �شيكون اجلمهور على موعد مع تغطية ا�شتثنائية 
و مفاجاآت ل ح�شر لها و ميتد ال�شتديو اإىل 13 �شاعة، من البث املبا�شر 
من الثامنة �شباحا اإىل الواحدة من �شباح اليوم التايل يف احتفالية م�شك 
اخلتام ونقل �شورة حية من كل املواقع يف كل اإمارات الدولة، وامل�شاركة مع 

اجلمهور يف كل الفعاليات.
و توا�شل اأبوظبي لالعالم يف الثالث من دي�شمرب تغطيتها لحتفالت اليوم 
الوطني من خالل نقل م�شرية الحتاد التي تنطلق يف التا�شعة �شباحا اإىل 

التا�شعة ليال ليكتمل اليوم التا�شع والأخري من اأيام الحتفالت.
الإمارات  30 فيلما وثائقيا عن  “ اأك��ر من  “ اأبوظبي لالإعالم  و تبث 
واملغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل و �شاحب ال�شمو 
“ و �شاحب  “حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س الدولة  ال�شيخ خليفة بن زايد 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الأعلى للقوات امل�شلحة اإ�شافة اإىل اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات و �شيوخ 
الإمارات الذين تركوا ب�شمة يف م�شرية الحتاد و اأكر من 100 تقرير 
تتحدث عن كل اإمارة مبعاملها الأثرية وح�شارتها وخ�شائ�شها الطبيعية 
من تراثها وثقافتها واأي�شا الريا�شية والفنية والقت�شادية و ال�شياحية 

بالإ�شافة اإىل وجود اأكر من 150 �شيفا على مدار اأيام الحتفالت.

بعد مناف�سات �ملجموعة �الأوىل للربنامج 

�ل�شوري ح�شن �جللب و�جلز�ئري ن�شال عيمن يتاأهالن �إىل نهائيات »من�شد �ل�شارقة 12«

»�أبوظبي لالإعالم« حتتفي باليوم �لوطني �لـ48 من خالل تغطية �شاملة ت�شتمر 9 �أيام

•• ال�شارقة-الفجر:

اإىل  ن�شال عيمن،  واجل���زائ���ري  اجل��ل��ب،  ال�����ش��وري ح�شن  امل��ن�����ش��دان  ت��اأه��ل 
الت�شفيات النهائية من مناف�شات برنامج “من�شد ال�شارقة 12”، بعد اأن 
املجال، خالل  ا�شتثنائية يف  اإن�شادية متميزة عك�شت مواهب  قدما لوحات 
احللقة الأوىل من الربنامج، التي عر�شت م�شاء اأم�س الأول اخلمي�س على 

�شا�شة قناة ال�شارقة التابعة لهيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون.
ال�شعودي  املت�شابقان؛  للم�شاركني  الأوىل  املجموعة  من  الربنامج  وغ��ادر 
اأحمد عقيل، الذي قّدم اأن�شودتني، الأوىل تغنى فيها بالأم والثانية “تفداك 
عيني”، واليمني عبد اهلل العمريي الذي اأن�شد اأن�شودته ذات اللون امل�شري 

اهلل.”  فيما قّدم املتاأهالن؛ ال�شوري ح�شن اجللب  البدور” و”اهلل  “بدر 
اأن�شودتي  عيمن  ن�شال  واجل��زائ��ري  و”ديننا”،  اهلل”  “ملعراج  اأن�����ش��ودت��ي 
و”هذي طريق اهلل” اأم��ام جلنة حتكيم الربنامج التي  ربي”  يا  “اأحبك 
�شمت كاّلً من لطفي بو�شناق، وحممود يا�شني التهامي، واأحمد بوخاطر.

على  للتناف�س  والثالثة  الثانية  املجموعتني  يف  املت�شابقني  بقية  وي�شتعد 
املدرب  جمموعة  �شمن  كانا  اللذان  زميليهما  خ��روج  بعد  الربنامج،  لقب 
ال�شوري املن�شد م�شطفى حمدو، احلائز على لقب من�شد ال�شارقة يف دورته 

الرابعة.
و�شيكون اجلمهور على موعد مع مناف�شات املجموعة الثانية من امل�شاركني 
اأربعة  وت�شم  فار�س،  و�شيم  العراقي  امللّحن  ال�شوتي  امل��درب  يقودها  التي 

م�شاركني هم حممد طارق من م�شر، وبكر ال�شقار من الأردن، وابراهيم 
 28 يوم اخلمي�س  وذل��ك  الإم���ارات،  النوبي من  املغرب، وعلي  اإنه�س من 

نوفمرب املقبل.
ويخو�س املن�شدون يف املجموعة الثالثة التي يقودها املدرب �شريف حم�شن 
كّل من:  �شيقدم  دي�شمرب، حيث   5 املقبل  يوم اخلمي�س  اختباراتهم،  اأوىل 
عبد املجيد عريقات من فل�شطني، واأركان القي�شي من العراق، وعمر كباره 
من لبنان، و�شعيد الرو�شدي من ُعمان، اإبداعاتهم اأمام جلنة التحكيم يف 

مناف�شات يتاأهل فيها اثنان من امل�شاركني عن كل جمموعة.
املنفذ  املنتج  اأكد جنم الدين ها�شم،  ال�12،  ال��دورة  وحول م�شتهّل م�شوار 
هم  ال��ربن��ام��ج  يف  و���ش��ارك��وا  و�شلوا  ال��ذي��ن  املن�شدين  جميع  اأن  للربنامج 

فائزون مبا و�شلوا اإليه من نتائج وما جتاوزوه من مناف�شات مع من�شدين 
اأن الربنامج ي�شهد هذا العام  من خمتلف بلدان العامل العربي، مو�شحاً 

تناف�شاً كبرياً توؤكده مواهب امل�شاركني ومهاراتهم الإن�شادية املتفردة. 
وقال املنتج املنفذ للربنامج:” اخلروج من الربنامج ل يعني انتهاء امل�شوار 
بالن�شبة للمن�شد املبدع، فهو ميتلك بداخله املوهبة والثقافة الوا�شعة التي 
اأن يحافظ عليها وينّميها، من خالل موا�شلة التدريب وال�شتغال  يجب 
ولدينا  امل�شتقبل،  يف  الأف�شل  يقدم  اأن  عليه  كما  وتطويرها،  قدراته  على 
اأن  اإىل مراحل متقدمة من الربنامج، ونتطلع  اأن ت�شل  طاقات ت�شتطيع 
حتمل احللقات املقبلة الكثري من الإبداعات التي ت�شهم يف تعزيز هذا الفّن 

النبيل وتر�ّشخه يف اأذهان الأجيال اجلديدة«. 

•• ال�شارقة -وام:

وا�شل املواطنون يف اإمارة ال�شارقة توافدهم لليوم الثالث على مراكز 
انتخابات املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة املنت�شرة يف خمتلف مدن 
بني  من  ال�شت�شاري  للمجل�س  ع�شوا   25 لختيار  الإم���ارة  ومناطق 

مر�شحا.  189
ال�شاعة  م��ن  ب���دءا  الت�شعة  النتخابية  امل��راك��ز  على  الإق��ب��ال  وت��زاي��د 
الثامنة �شباحا ملمار�شة احلق النتخابي وامل�شاركة يف �شنع القرار مبا 
يعزز النهج الربملاين يف الإمارة وفق توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 

ال�شارقة.
النتخابي  املركز  ملقر  ال�شارقة،  حاكم  ال�شمو  �شاحب  زي��ارة  و�شكلت 
النتخابية  للعملية  مهما  دعما  لل�شطرجن  الثقايف  ال�شارقة  ن��ادي  يف 
انطالقا من حر�س �شموه على م�شلحة وحقوق اأبناء الإمارة و�شماع 
�شوتهم لتلبية احتياجاتهم وتوفري احلياة الكرمية لهم مبا ي�شمن 

حتقيق التنمية امل�شتدامة لالإمارة وم�شتقبل اآمن لأبنائها.
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املعال  العزيز  عبد  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  واأك���د 
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  زي��ارة  اأن  لل�شطرجن  الثقايف  ال�شارقة 
للمقر النتخابي �شكلت دافعا مهما للناخبني واملر�شحني انطالقا من 
ثقة �شموه واهتمامه باملجل�س ال�شت�شاري الذي اعتربه من املجال�س 
املتميزة على امل�شتوى العاملي وي�شكل قدوة يف براجمه واأهدافه لغاياته 

ال�شامية التي ت�شب يف م�شلحة املواطن والإمارة.
و�شهدت املراكز النتخابية توافد املزيد من م�شوؤويل اجلهات والدوائر 
احلكومية يف اإمارة ال�شارقة وموظفيهم للت�شويت للمر�شحني املدرجني 
وخورفكان،  وال��ذي��د،  ال�شارقة  مدينة  وه��ي  انتخابية  دوائ���ر  ت�شع  يف 

وكلباء، ودبا احل�شن، واملدام، والبطائح، ومليحة، واحلمرية.
وقال �شعادة العميد عارف ال�شام�شي املدير التنفيذي لالإقامة و�شوؤون 

الأجانب “ ت�شرفت اليوم بكل فخر بتلبية نداء �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
اإىل  �شوتي  ورف��ع  لتمثيلي  املنا�شب  الع�شو  اختيار  ب�شرورة  ال�شارقة 

املجل�س ال�شت�شاري وهو واجب على اجلميع المتثال له«.
واأ�شار �شعادة الدكتور حممد عبد اهلل بن هويدن رئي�س املجل�س البلدي 
ملدينة الذيد اإىل الإقبال امللحوظ للمواطنني على املراكز النتخابية 
انطالقا من حر�شهم على امل�شاركة يف العر�س النتخابي، داعيا جميع 
املواطنني امل�شجلني يف اإمارة ال�شارقة اإىل النتخاب تلبية لنداء �شاحب 

ال�شمو حاكم ال�شارقة ومبا به م�شلحة الإمارة.
واأعرب �شعادة �شامل بن هويدن رئي�س جمل�س اإدارة نادي الذيد الثقايف 
لإتاحة  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شمو  ل�شاحب  �شكره  ب��ال��غ  ع��ن  ال��ري��ا���ش��ي 
الفر�شة للمواطنني لختيار ن�شف اأع�شاء املجل�س ال�شت�شاري، م�شيدا 

بجهود اللجنة العليا لالنتخابات على تنظيم العملية النتخابية بكل 
�شهولة .

العربية  ال��ل��غ��ة  ق�شم  رئ��ي�����س  الطنيجي  زاي���د  ���ش��امل  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 
اجلهود  اإىل  بال�شارقة  العليا  التقنية  بكليات  الإم��ارات��ي��ة  وال��درا���ش��ات 
بني  برملانية  ثقافة  ن�شر  يف  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب  الكبرية 
اأبناء الإمارة، منوها اإىل دور جميع اللجان التنظيمية لالنتخابات يف 

ترجمة توجيهات �شموه وتعزيز العملية النتخابية.
لفتا  ح�شورا  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  املنت�شرة  النتخابية  املراكز  و�شهدت 
لأبناء الناخبني من الأطفال واليافعني الذين رافقوا اأهاليهم للتعرف 
النتخابي،  ال�����ش��ارق��ة  ع��ر���س  يف  وامل�����ش��ارك��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة  التجربة  على 
م�شيدين بالعملية التنظيمية مل تاأخذ جهدا ووقتا وتتم بكل �شهولة.

وتفتح املراكز النتخابية اأبوابها للت�شويت على مدى اأربعة اأيام حتى 
اليوم   ال�شبت  املوافق 23 نوفمرب ملدة 12 �شاعة يوميا من الثامنة 
اإمارة ال�شارقة وفق القيد  �شباحا حتى الثامنة م�شاء لكافة مواطني 

العائلي يف الهيئات النتخابية الت�شع.

��شتمر�ر تو�فد �لناخبني يف �ل�شارقة لختيار �أع�شاء �ملجل�س �ل�شت�شاري

�سمن كافة �لفئات

�شرطة دبي حت�شد 9 جو�ئز يف موؤمتر �لتح�شني �مل�شتمر و�لبتكار

ن�سال عيمن -�جلز�ئرح�سن �جللب- �سورياعبد�هلل �لعمريي -�ليمن�أحمد �لعقيل- �ل�سعودية
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تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�شتعجلة – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً يوم الثالثاء املوافق 26  نوفمرب 2019 وعلى من يرغب 

مبعاينة ال�شيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين WWW.EmiratesAuction.COM و يف حالة العرتا�س مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة االمور امل�ستعجلة

    
Toyota Yaris 2011 11248/2017  N Dubai 57215     
Chevrolet Lumina 2008 13046/2017  9 Abu Dhabi 34575     
Volvo S 60 2013 14245/2017  13 Abu Dhabi 47638   
Mitsubishi Lancer 2016 14294/2017  16 Abu Dhabi 32876    
Saic MG 350 2015 3549/2017  B Ajman 31590  
Volkswagen Tiguan 2015 2352/2017  B Ajman 91141    
Jeep Wrangler 2015 17308/2017  1 Sharjah 80197  
Kia Sorento 2014 22846/2017  2 Sharjah 72076    
Toyota Corolla 2014 26353/2017  D Ras al Khaimah 10810  
Honda Civic 2010 23878/2018  A Ras al Khaimah 63743   
Hyundai Accent 2014 26763/2017  B Ajman 40963  
Honda Accord 2014 22127/2017  B Ajman 33534    
Mitsubishi Lancer 2015 21439/2017  16 Abu Dhabi 75193   
Mitsubishi Attrage 2014 9073/2019  O Dubai 93031   
Hyundai Elantra 2015 22661/2018  H Dubai 81491    
Mitsubishi Lancer 2010 23918/2018  H Dubai 41584    
Nissan Altima 2011 4276/2019  B Dubai 81501    
Hyundai Santa Fe 2016 3013/2019  S Dubai 19722     
Renault Fluence 2011 6430/2019  H Dubai 74125     
Mitsubishi Lancer 2010 2520/2017  M Dubai 19514   
Hyundai Accent 2015 6334/2019  O Dubai 60452     
Kia Sorento 2016 10878/2018  R Dubai 48861     
Nissan Tiida 2011 26132/2018  E Dubai 66832   
Nissan Tiida 2015 3787/2017  L Dubai 99308   
Hyundai Veloster 2014 18961/2018  E Dubai 75042   
Toyota Camry 2010 12441/2017  P Dubai 70933     
Mazda 3 2011 21176/2018  E Dubai 67508   
Nissan Sunny 2012 12854/2017  P Dubai 13254    
Mercedes B 200 2009 1361/2018  P Dubai 54732       
Honda Civic 2007 4188/2016  2 Sharjah 55603     
Toyota Camry 2014 13939/2017  P Dubai 59730   
Nissan Sunny 2014 3291/2017  P Dubai 38806   
Mitsubishi ASX 2011 19067/2018  I Dubai 51707   
Peugeot 3008 2011 8637/2019  8 Abu Dhabi 55463   
Suzuki Grand Vitara 2015 13531/2016  C Dubai 60479  
Cleaning Machine 2007 7288/2017  WHITE Sharjah 19164      
Honda City 2016 18845/2018  1 Sharjah 71503    
Honda Civic 2008 25215/2017   O Dubai 15617     
Honda Accord 2014 8753/2017  F Dubai 6434    
Honda City 2016 25559/2017  C Dubai 67793    
Cadillac CTS 2009 23749/2017  B Dubai 36904    
Mitsubishi Pajero 2014 23220/2017  E Dubai 47459    
Hyundai Elintra 2015 2045/2017  Q Dubai 50123   
Hyundai Accent 2015 7976/2017  L Dubai 62510   
Mitsubishi Lancer 2011 12779/2016  N Dubai 50722    
Toyota Land Cruiser 2008 13647/2016  P Dubai 73860    
Honda Accord 2015 13715/2016  K Dubai 25043     
Mercedes G 55 2010 10209/2016  B Ajman 63101    
Mitsubishi L200 2014 8691/2016  O Dubai 36704     
Mitsubishi Lancer 2011 6890/2016  N Dubai 50722     
Toyota Corolla 2013 17469/2016  O Dubai 73390    
Jeep Cherokee 2015 5729/2016  15 Abu Dhabi 59260    
Hyundai Terracan 2016 15225/2016  15 Abu Dhabi 20362   
Toyota Land Cruiser 2014 5353/2016  O Dubai 20987    
Ford Figo 2016 15044/2016  1 Sharjah 96984         
Renault Trafic 2014 14727/2016  O Dubai 71644   
Nissan Urvan 2010 3121/2016  B Ajman 26476      
Nissan Altima 2013 14051/2016  C Dubai 46586   
Kia Rio 2014 3401/2016  O Dubai 13683     
Mitsubishi Pajero 2015 8228/2016  C Dubai 92476   
Mitsubishi Pajero 2010 7517/2016  O Dubai 64751   
Nissan Tiida 2013 3480/2016  B Dubai 24175     
Suzuki Celerio 2013 1856/2016  1 Sharjah 34558    
Mitsubishi Lancer 2010 1228/2016  B Dubai 54862   
Nissan Sunny 2014 1582/2016  O Dubai 18364   
Hyundai Elintra 2015 702/2016  P Dubai 56684   
Nissan Tiida 2015 21048/2016  B Dubai 24175     
Mitsubishi Lancer 2016 19858/2016  R Dubai 95721      
Dodge Challenger 2014 19286/2016  D Dubai 85192   
Mitsubishi Lancer 2016 8194/2019  P Dubai 72524   
Renault Fluence 2012 3347/2016  H Dubai 77413   
Renault Koleos 2014 2808/2016  F Dubai 75976   
Toyota Yaris 2015 18311/2016  E Dubai 21051    
Honda CRV 2013 18277/2016  B Ajman 15174      
Nissan Sunny 2014 22222/2017  A Ras al Khaimah 86036   
Mitsubishi Lancer 2015 15992/2017  H Dubai 46076        
Hyundai Tucson 2012 12433/2017  H Dubai 53147  
Kia Sportage 2009 16885/2018  O Dubai 41756   
Hyundai Genesis 2006 10773/2017  E Dubai 50615  
Volkswagen Golf 2008 17102/2018  A Ras al Khaimah 36693  
Hyundai H1 2007 10741/2017  F Dubai 15109    
Volvo XC 60 2010 17164/2017  6 Abu Dhabi 94362  
Kia Cerato 2014 23920/2018  A Fujairah 60362   
Honda Pilot 2012 20102/2018  H Dubai 68336   
Hyundai Accent 2016 14849/2017  J Dubai 29839       
Toyota Fortuner 38415 13011/2017  C Dubai 38415       
Toyota Hiace 2015 14403/2017  R Dubai 64306         
Mitsubishi Lancer 2009 15767/2018  2 Sharjah 29739     
Renault Duster 2016 7065/2017  A Umm al Quwain 12544      
Toyota Land Cruiser 2007 15651/2018  D Dubai 3402     
Dodge Durango 2014 7736/2017  R Dubai 75503      
Toyota Hiace 2014 15760/2018  A Ras al Khaimah 49697    
Peugeot 508 2014 1245/2017  K Dubai 83154     
Toyota Yaris 2014 8352/2017  B Ajman 21788  
Renault Duster 2015 15790/2018  1 Sharjah 33562    
Nissan Altima 2.5 2012 16882/2018  H Dubai 34168     
Hyundai Tucson 2007 15632/2018  G Dubai 16993   
Toyota Yaris 2008 15903/2018  C Dubai 17955   
Toyota Corolla 2012 14351/2018  2 Sharjah 17406    
Toyota Hiace 2007 14368/2018  G Dubai 48552    
Toyota Corolla 2012 14483/2018  11 Abu Dhabi 85110    
Toyota Land Cruiser 2007 14401/2018  E Dubai 71061  
Kia Rio 20014 3850/2017  j Dubai 91760   
Honda Civic 2010 4643/2017  h Dubai 57327    
Nissan Micra 2015 14410/2018  J Dubai 85508      
Kia Sportage 2014 2770/2017  A Ras al Khaimah 79037    
Nissan Micra 2012 1537/2017  g Dubai 68196  
Mitsubishi Pajero 2008 1504/2017  H Dubai 68958   
Honda Civic 2011 13688/2016  M Dubai 46875   
Nissan Altima 2013 2224/2019  F Dubai 60288    

Ford Fusion 2014 16855/2016  P Dubai 95241     
Toyota Corolla 2008 5681/2015  12 Abu Dhabi 67536    
Nissan Xterra 2011 3828/2015  10 Abu Dhabi 55954     
Mazda 2 2013 8373/2019  R Dubai 57715    
Brilliance 2014 3694/2015  A Dubai 54028   
Nissan Altima 2016 1334/2019  1 Sharjah 63875    
Hyundai H1 2012 6617/2015  G Dubai 84596         
Nissan Tiida 2007 5633/2015  2 Sharjah 88945     
Renault Duster 2015 16945/2016  1 Sharjah 33562     
Kia Carens 2011 7391/2015  L Dubai 54331      
Toyota Prado 2012 6713/2015  Q Dubai 25086   
Hyundai Accent 2016 16335/2016  Q Dubai 77082    
Ford Edge 2014 4471/2015  14 Abu Dhabi 94470     
Nissan Tiida 2013 4795/2015  C Dubai 52790   
Mitsubishi Mirage 2014 15352/2016  10 Abu Dhabi 45866    
Chevrolet Spark 2012 3237/2015  12 Abu Dhabi 20134    
Hyundai Sonata 2012 1089/2015  7 Abu Dhabi 32801     
Toyota Avanza 2015 17144/2016  R Dubai 77157   
Mitsubishi Lancer 2008 8027/2015  5 Abu Dhabi 93986   
Toyota Corolla 2013 357/2016  D Dubai 92414    
Nissan Versa 2012 3700/2015  B Ajman 16245   
Jeep Cherokee 2009 14470/2016  12 Abu Dhabi 68759    
Kia Cerato 2014 5199/2015  13 Abu Dhabi 50471    
Nissan Urvan 2009 4307/2016  B Ajman 84304    
Ford Explorer 2008 5444/2019  D Dubai 54987    
Mitsubishi Lancer 20009 3088/2015  2 Sharjah 24806    
Toyota Hilux 2014 21253/2016  1 Sharjah 82219    
Chrysler 2014 2206/2015  5 Abu Dhabi 75180    
Toyota Avanza 2015 18266/2016  N Dubai 61534  
Hyundai Elintra 2014 1373/2015  11 Abu Dhabi 35262       
Toyota Fortuner 2014 17416/2016  9 Abu Dhabi 90872      
Mitsubishi Pajero 2009 1233/2015  10 Abu Dhabi 26499     
Kia Sportage 2015 22820/2017  10 Abu Dhabi 36221    
Honda CRV 2014 10018/2016  N Dubai 54395    
Kia Cadenza 2015 21604/2017  Q Dubai 24112  
Toyota Corolla 2012 2959/2016  2 Sharjah 91646      
Saic MG 350 2016 18579/2017  B Ajman 36375    
Nissan Micra 2014 25494/2017  P Dubai 30420   
Toyota Camry 2016 25300/2017  R Dubai 68363    
Ford Fusion 2011 6791/2016  11 Abu Dhabi 16532     
Toyota Corolla 2015 21005/2017  Q Dubai 89099    
Mitsubishi Lancer 2014 28753/2017  J Dubai 87708   
Honda Accord 2004 7017/2016  F Dubai 93196    
Dodge Challenger 2016 28178/2017  S Dubai 22495    
Chery Tiggo 2014 11087/2017  N Dubai 87186     
Mercedes E 63 2014 2880/2016  6 Abu Dhabi 70987    
Mazda 6 2009 16168/2017  K Dubai 59251      
Honda City 2016 15281/2017  G Dubai 14661   
Kia Carens 2015 10598/2017  13 Abu Dhabi 15085    
Mitsubishi Lancer 2012 768/2018  P Dubai 72877     
Kia Cerato 2014 17182/2017  M Dubai 16621   
Kia Picanto 2016 1507/2018  R Dubai 34929   
Cadillac CTS 2009 22089/2017  B Dubai 36904    
Hyundai Santa Fe 2015 1691/2018  B Dubai 95496    
Mitsubishi ASX 2013 19851/2017  13 Abu Dhabi 76399    
Kia Sportage 2013 7760/2018  F Dubai 75462     
Nissan Altima 2013 20663/2017  D Dubai 86469     
Nissan Altima 2.5 2012 6097/2018  4 Abu Dhabi 89066    
Kia Cadenza 20161 18745/2017  D Dubai 45180     
Toyota Corolla 2012 7787/2018  Q Dubai 55379      
Honda Civic 2013 19679/2017  R Dubai 15730   
Foton 2015 8365/2018  1 Sharjah 73687   
Chevrolet Camaro 2013 9012/2018  O Dubai 68466   
Ford Explorer 2015 15287/2017  R Dubai 68081    
Honda Civic 2008 17865/2017  H Dubai 34062   
Toyota Hiace 2014 13444/2017  N Dubai 36641         
Mitsubishi Pajero 2015 9032/2018  B Ajman 24893   
Jaguar XF 2014 13221/2017  I Dubai 86487    
Hyundai Elintra 2014 5708/2018  11 Abu Dhabi 35262      
Hyundai Accent 2015 12419/2017  Q Dubai 71285    
Audi A8 2016 483/2018  G Dubai 54309    
Nissan Sentra 2013 9589/2017  M Dubai 83430      
Honda City 2016 26174/2017  C Dubai 70845     
Toyota Yaris 2016 3539/2017  15 Abu Dhabi 33420    
Volkswagen Caddy 2014 2553/2017  O Dubai 11957      
Toyota Land Cruiser 2008 28555/2017  F Dubai 65509    
Mitsubishi Mirage 2014 25127/2017  R Dubai 65068     
Honda City 2015 10854/2017  a Ras al Khaimah 99342     
Mazda 2 2012 19286/2017  B Ajman 40160    
Kia Carnival 2009 3058/2015  5  98641   
Mitsubishi Pajero 2009 3650/2015  B 22490       
Toyota Corolla 2015 4072/2015  Q 47968  
Mitsubishi Lancer 2011 308/2016  C 47505    
Nissan Sunny 2015 5471/2016  2 99305      
Mitsubishi Galant 2010 5845/2016  1 21397   
Kia Cerato 2015 2134/2017  C 97619   
Mitsubishi L200 2016 7956/2017  K 59104    
Kia picanto 2016 9303/2017  I 62158      
Toyota Camry 2011 17025/2017  B 25698    
Honda Accord 2012 19132/2017  P 51383     
Toyota Yaris 2014 19143/2017  D 10775      
Honda Accord 2009 19232/2017  Q 40367   
Toyota Corolla 1.8 2007 19352/2017  11  47546    
Nissan Patrol 2013 19911/2017  1 9603    
Hyundai E40 2014 22990/2017  H 68925         
Jaguar XF 2009 26621/2017  63100     
Nissan Sunny 2012 27329/2017  R 17972    
Mitsubishi Pajero 2013 1986/2018  2 24339     
Toyota Fortuner 2013 2498/2018  B 48328      
Hyundai Accent 2012 5867/2018  K 52108   
Mitsubishi Pajero 2013 9434/2018  2 26828     
Toyota Camry 2009 12635/2017  1 56693    
Hyundai Accent 2014 29867/2018  O  57448    
Mitsubishi Lancer 2015 3330/2019  I 4127    

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
ال�شبت  23  نوفمرب  2019 العدد 12789 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرقيم للملكية الفكرية .
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 262118            بتاريخ: 2016/10/26 م
امل�شجلة حتت رقم : 262118        بتاريخ:  2017/04/16 م

با�ش��م : بي اف باك دي دبليو �شي ذ م م 
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي ، �س.ب: 390667.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )  173   ( – )  28  / 02 /  2017 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
الواقعة بالفئة )35(

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تن���ازل رقم : )1(

ا�شم مالك العالمة: : بي اف باك دي دبليو �شي ذ م م
ا�شم املتنازل له : مينو �شارما

مه�نته:  خدمات
جن�شيته:الهند.

عنوانه وحمل اإقامته : الإمارات العربية املتحدة، دبي.
تاري�خ انت�قال امللكية:   01 / 08 / 2019  

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل: 21  /  11  / 2019
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  23  نوفمرب  2019 العدد 12789 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرقيم للملكية الفكرية .
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 189369            بتاريخ: 2013/04/01 م
امل�شجلة حتت رقم : 189369        بتاريخ:  2014/09/16 م

با�ش��م : �شركة غالم ر�شول للتجارة العامة)�س.ذ.م.م(
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي، �س.ب:93078

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )   140   ( – )  01  / 05 /  2014 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اآلت وعدد اآلية ، حمركات ومكائن  )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارنات اآلية وعنا�شر نقل احلركة 
)عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، معدات زراعية عدا ما ، يدار منها باليد، اأجهزة تفقي�س البي�س .

الواقعة بالفئة )7(
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : )1(
ا�شم مالك العالمة: �شركة غالم ر�شول للتجارة العامة)�س.ذ.م.م(

ا�شم املتنازل له : غالم �شرور للتجارة العامة ذ.م.م.
مه�نته:  جتاري

جن�شيته:افغان�شتان  
عنوانه وحمل اإقامته : الإمارات العربية املتحدة  

تاري�خ انت�قال امللكية:   28 / 05 / 2019  
 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل: 21  /   11 / 2018

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  23  نوفمرب  2019 العدد 12789 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / الرقيم للملكية الفكرية .
بطلب انتقال ملكية ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 131354            بتاريخ: 2009/07/06 م
امل�شجلة حتت رقم : 131354        بتاريخ:  2011/03/07 م

با�ش��م : �س. غالم ر�شول للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي، �س.ب: 40295.

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )   192   ( – )  30  / 09 /  2018 م (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اآلت وعدد اآلية ، حمركات ومكائن  )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ، قارنات اآلية وعنا�شر نقل احلركة 
البي�س  تفقي�س  اأجهزة  باليد،  منها  ي��دار   ، ما  عدا  زراعية  ، معدات  الربية(  للمركبات  منها  كان  ما  )ع��دا 

.الواقعة بالفئة )7(
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تن���ازل رقم : )1(
ا�شم مالك العالمة: : �س. غالم ر�شول للتجارة العامة )�س.ذ.م.م(

ا�شم املتنازل له : غالم �شرور للتجارة العامة ذ.م.م
مه�نته:  جتاري

جن�شيته: افغان�شتان  
عنوانه وحمل اإقامته : الإمارات العربية املتحدة  

تاري�خ انت�قال امللكية:   08 / 05 / 2019  
 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل:  21 /  11  / 2019

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�شبت  23  نوفمرب  2019 العدد 12789 
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عربي ودويل
طلبة كلية �لفنون �جلميلة و�لت�شميم يف جامعة �ل�شارقة يطلقون مبادرة بعنو�ن �لتربع �خلريي

•• ال�شارقة-الفجر:

اجلميلة  ال��ف��ن��ون  كلية  نظمتها  ال��ت��ي  اخلريي"  "التربع  م���ب���ادرة  �شمن 
الإماراتي،  الأح��م��ر  ال��ه��الل  م��ع  بالتعاون  ال�شارقة  جامعة  يف  والت�شميم 
الفنون  كلية  عميدة  احل�شني  نادية  الدكتورة  الأ���ش��ت��اذة  من  كل  وبح�شور 
�شوؤون  عميد  دراب�����ش��ة  حم��م��ود  ال��دك��ت��ور  والأ���ش��ت��اذ  وال��ت�����ش��م��ي��م،  اجلميلة 
املتطوعني  ق�شم  رئي�س  الهرمودي  نادية  والأ�شتاذة  اجلامعة،  يف  الطالب 
الهالل  ت�شلم  العينية،  املواد  الهالل، والأ�شتاذ حممد احلمادي م�شوؤول  يف 
الأحمر الإماراتي التربعات العينية التي مت جمعها من خالل تلك املبادرة 
والتي ُتعد جزًء من م�شاق "التطوير ال�شخ�شي واملهني - م�شروع اإماراتي" 

باإ�شراف الأ�شتاذة نادية البدري حما�شرة يف الكلية، حيث ت�شتهدف املبادرة 
خمتلف الفئات الجتماعية من الأيتام والأ�شر املتعففة.

 113 بتجميع  ق��ام��وا  الكلية  م��ن  وطالبة  طالبا   53 امل��ب��ادرة  يف  و���ش��ارك 
�شندوقا خرييا يحتوي على جمموعة من الأغرا�س ال�شخ�شية، وتتنوع ما 
بني املالب�س، والألعاب لالأطفال، والأدوية، والكتب، بالإ�شافة اإىل الأدوات 
املكتبية. ثم قامت كل جمموعة من الطلبة بتقدمي نبذة عن امل�شروع و�شعار 
جمعهم  اأث��ن��اء  بها  ق��ام��وا  التي  الرئي�شية  اخل��ط��وات  �شرحوا  كما  احلملة، 
للتربعات، وكيفية تغليفهم لل�شناديق اخلريية ب�شكل مرتب، وذلك بهدف 
ن�شر الفرح وال�شعادة يف قلوب الأطفال واملحتاجني، اإىل جانب ن�شر الت�شامح 

والوعي باأهمية التربع.

بح�سور رئي�س وزر�ء �أوزبك�ستان

�إطالق مبادرة  مليون مربمج �أوزبكي  بالتعاون مع حكومة �لإمار�ت
•• ط�شقند-وام:

اأك���د م��ع��ايل حم��م��د ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر ���ش��وؤون جمل�س ال����وزراء 
احلكومات  م�شتقبل  �شناعة  يف  الدولية  ال�شراكات  تفعيل  اأن  وامل�شتقبل 
و حتديث اأط��ر العمل احلكومي ميثل حم��ورا لنهج دول��ة الإم���ارات بقيادة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" واأخيه �شاحب ال�شمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
للقوات امل�شلحة ببناء العالقات الهادفة خلري املجتمعات و�شناعة م�شتقبل 

اأف�شل لالأجيال القادمة.
ج��اء ذل��ك خ��الل م�شاركة وف��د من حكومة دول��ة الإم���ارات برئا�شة معايل 
اأوزبكي  " مليون مربمج  اإط��الق مبادرة  القرقاوي، يف  حممد بن عبداهلل 
" يف العا�شمة ط�شقند بح�شور معايل عبداهلل اأريبوف  " اإنها  " يف جامعة 
العلماء وزير  �شلطان  اأوزبك�شتان و معايل عمر بن  رئي�س وزراء جمهورية 
العام  امل��دي��ر  م�شاعد  النقبي  يا�شر  وال��دك��ت��ور  ال�شطناعي،  للذكاء  دول��ة 
للقيادات والقدرات احلكومية يف مكتب رئا�شة جمل�س الوزراء بوزارة �شوؤون 

جمل�س الوزراء وامل�شتقبل، وعبد العزيز اجلزيري نائب الرئي�س التنفيذي 
الإمارات  م��ن  احلكوميني  امل�شوؤولني  م��ن  وع��دد  للم�شتقبل،  دب��ي  ملوؤ�ش�شة 

واأوزبك�شتان.
امتدادا  اأوزب��ك��ي متثل  م��ب��ادرة مليون مربمج  اإن  ال��ق��رق��اوي  وق��ال حممد 
ملبادرة مليون مربمج عربي التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
اهلل"، وحمطة جديدة لل�شراكة املثمرة وعالقة التعاون البناء بني حكومة 
دولة الإمارات وجمهورية اأوزبك�شتان، وتعك�س خمرجات هذه ال�شراكة التي 
اأطلقنا من خاللها 130 مبادرة وم�شروعا يف 20 جمال للتعاون وتبادل 

اخلربات واملعارف وق�ش�س النجاح".
" التي ت�شرف على تنفيذها  اأوزبكي  " مليون مربمج  ياأتي اإطالق مبادرة 
بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  خم��رج��ات  �شمن  للم�شتقبل،  دب��ي  موؤ�ش�شة 
يف  انطلقت  التي  احلكومي  التحديث  جم��الت  يف  واأوزب��ك�����ش��ت��ان  الإم����ارات 

اأبريل املا�شي.
من جهته قال معايل عمر بن �شلطان العلماء يف كلمة خالل اإطالق املبادرة 
اإن حكومة دولة الإمارات حري�شة على نقل جتاربها املتميزة اإىل �شركائها 
ال�شرتاتيجيني يف املنطقة والعامل واإن مبادرة مليون مربمج اأوزبكي �شتتيح 

للمواهب فر�شة اكت�شاب مهارات الربجمة والذكاء ال�شطناعي والتقنيات 
ويزودهم  جديدة،  واأ�شواق  قطاعات  يف  الدخول  من  ميكنهم  مبا  النا�شئة، 
لي�شهموا يف تطوير حلول وخدمات  امل�شتقبل،  الالزمة لوظائف  ب��الأدوات 

مبتكرة قائمة على التكنولوجيا.
امل��ب��ادرة، عقد جل�شة ح��واري��ة حت��دث فيها عبد  اإط��الق  ومت خ��الل فعالية 
حول  للم�شتقبل،  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  اجلزيري  العزيز 
وكيفية  للم�شتقبل،  وجتهيزهم  التكنولوجيا  بعلوم  ال�شباب  متكني  اأهمية 
توظيف مهارات الربجمة يف تطوير خمتلف القطاعات، وا�شتعر�س عددا 
عربي  مربمج  مليون  م��ب��ادرة  خريجي  م��ن  ملجموعة  النجاح  ق�ش�س  م��ن 

خالل العامني املا�شيني.
عمل  فريق  عليها  ي�شرف  التي  اأوزبكي"  مربمج  "مليون  م��ب��ادرة  وت��وف��ر 
م�شرتك من دولة الإمارات واأوزبك�شتان، برامج تدريبية و�شهادات معتمدة 
دوليا يف جمالت الربجمة مبختلف م�شتوياتها للم�شاهمة يف عملية التحول 

الرقمي باأوزبك�شتان ب�شكل عام، ويف القطاع احلكومي ب�شكل خا�س.
وتت�شمن املبادرة اإطالق من�شة تقدم دورات برجمة معتمدة يف عدة جمالت 
لل�شباب الأوزبكي املهتم بتطوير مهاراته الرقمية لتخريج جيل متمر�س يف 
لغات الربجمة، وتزويده بالأدوات الالزمة لفهم امل�شتقبل وقيادة التحول 

الرقمي، و�شول اإىل جعل اأوزبك�شتان من الدول املتقدمة يف الربجمة.
و�شتفتح مبادرة "مليون مربمج اأوزبكي" يف ظل التطور الهائل واملت�شارع يف 
العمل الرقمي حول العامل، اآفاقا جديدة للفر�س الوظيفية ورواد الأعمال 
للمنت�شبني لدى اإنهائهم براجمهم التدريبية، ل �شيما مع الطلب املتزايد 

على اخلدمات واملنتجات واحللول الرقمية حول العامل.
التي  اأوزبك�شتان  يف  الرقمي  التحول  لربامج  نوعية  اإ�شافة  املبادرة  تعد  و 
ال�شنوات  خ��الل  التكنولوجيا  انت�شار  م��ع��دل  يف  ملحوظا  تقدما  ت�شجل 
املا�شية، اإذ ارتفعت ن�شبة م�شتخدمي الإنرتنت من %33 عام 2016 اإىل 
 200 يتم توفريها عرب  التي  2019، ويزيد عدد اخلدمات  %48 عام 
موقع اإلكرتوين، ما يعك�س زيادة وا�شحة يف الهتمام بالتكنولوجيا �شمن 

خطط التحول الرقمي يف اأوزبك�شتان.
دولة  بني  احلكومي  التحديث  يف  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اتفاقية  وت�شمل 
على  خاللها  من  التفاق  مت  للتعاون،  حم��ورا   20 واأوزباك�شتان  الإم���ارات 
تنفيذ 130 مبادرة وم�شروعا، لال�شتفادة من مناذج حكومة دولة الإمارات 
يف التحديث وقيا�س الأداء وتقدمي اخلدمات، اإىل جانب ت�شكيل جمموعات 
وم�شتقبل  والربجمة،  والبتكار،  والأداء،  ال�شرتاتيجية،  عمل يف جمالت 

التعليم، والقت�شاد، والتناف�شية وممار�شة الأعمال، وغريها.

وفد من �لقو�ت �مل�شلحة يطلع على جهود تطوير �ملو�هب ب�شرطة �أبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة  م��ن  وف��د  اطلع 
ب���رئ���ا����ش���ة ال����ل����واء ع���ب���د ال���رح���م���ن ���ش��ب��ت امل����ري 
املمار�شات  اأف�شل  على  امل�شرتك  الإم����داد  قائد 
املواهب  اإدارة  م��رك��ز  يقدمها  ال��ت��ي  واخل��دم��ات 

بقطاع املوارد الب�شرية ب�شرطة اأبوظبي.
ك���ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال ال��وف��د ال���ل���واء ���ش��امل �شاهني 
ومدراء  الب�شرية  امل���وارد  قطاع  مدير  النعيمي 
ومت  املواهب،  اإدارة  مركز  عمل  وفريق  الإدارات 
خ��الل ال��زي��ارة الإط����الع على مم��ار���ش��ات مركز 
الب�شرية  امل����وارد  ل��ق��ط��اع  ال��ت��اب��ع  امل��واه��ب  اإدارة 
وا�شتعرا�س النظام الإلكرتوين "طموح" لإدارة 

املواهب.
طبيعة  ح��ول  م��وج��ز  ���ش��رح  اإىل  ال��وف��د  وا�شتمع 
وامل���وؤ����ش���رات  امل����واه����ب  اإدارة  م���رك���ز  يف  ال��ع��م��ل 
والإجنازات  الإعالمية  واخلطة  ال�شرتاتيجية 
والتي   2019-2018 مت��ت  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع 
ل�شرطة  العامة  القيادة  �شمعة  رف��ع  يف  �شاهمت 

اأبوظبي كجهة متميزة يف جمال اإدارة املواهب.
والتطبيقات  التطويرية  باجلهود  الوفد  واأ�شاد 
امل��ب��ت��ك��رة ل�����ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ل��الرت��ق��اء ب�����الأداء 
يف جم���الت امل��واه��ب، واه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة العامة 
املوهوبني  ودع�����م  ب��ت��ن��م��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ش��رط��ة 

والعرتاف باإجنازاتهم.
التذكارية  ال���دروع  تبادل  مت  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 

بفريق  ال��وف��د  ���ش��ورة جماعية جتمع  وال��ت��ق��اط 
العمل.

وفد �أملاين يطلع على جتربة دبي يف �إجناز م�شاريع �لطاقة �لنظيفة
•• دبي-وام:

الحتادي  ال��ربمل��ان  م��ن  امل�شتوى  رف��ي��ع  وف��د  زار 
الأملاين برئا�شة �شعادة بيجان جري �شاراي جممع 

حممد بن را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية .
وقدم فريق هيئة كهرباء ومياه دبي للوفد نظرة 
الطاقة  عامة حول جتربة دبي يف تطوير قطاع 
املوارد  ا�شتهالك  وتر�شيد  والنظيفة  امل��ت��ج��ددة 
الطاقة  مل�شادر  بديلة  حلول  واإي��ج��اد  الطبيعية 

التقليدية لتحقيق التنمية امل�شتدامة يف دبي.
واأكد �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب 
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على 
على  ال�شوء  ت�شلط  لأن��ه��ا  ال��زي��ارات  ه��ذه  اأهمية 
ت�شهم  التي  للهيئة  الرئي�شية  واملبادرات  امل�شاريع 
امل�شتدامة والقت�شاد الأخ�شر  التنمية  يف تعزيز 
التحتية  البنية  ع��ل��ى  الط����الع  وك��ذل��ك  دب���ي  يف 
للكهرباء واملياه التي اأن�شاأتها الهيئة وفًقا لأعلى 
املمار�شات..م�شريا  واأف�����ش��ل  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
بتعزيز  ملتزمة  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  اأن  اإىل 

التعاون مع املوؤ�ش�شات والهيئات الدولية.
بن  حم��م��د  جم��م��ع  "ي�شاهم  ال��ط��اي��ر  واأ�����ش����اف 
حتقيق  يف  ال�شم�شية  للطاقة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  روؤي��ة �شاحب 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

امل�شتدامة  التنمية  لتعزيز  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
النظيفة  للطاقة  عاملي  مركز  اإىل  دب��ي  وحتويل 
والقت�شاد الأخ�شر من خالل ا�شرتاتيجية دبي 
للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف اإىل توفري 
%75 من اإجمايل ا�شتهالك الطاقة يف دبي من 
م�شادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 واأن 
الكربونية  الب�شمة  يف  الأق���ل  املدينة  دب��ي  تكون 
عند  املجّمع  ُي�شهم  و�شوف  العامل.  م�شتوى  على 

6.5 م��ل��ي��ون طن  اأك���ر م��ن  اك��ت��م��ال��ه يف خف�س 
م��ن الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة ���ش��ن��وي��اً مم��ا يدعم 
اأهداف دبي لتعزيز التنمية امل�شتدامة والقت�شاد 

الأخ�شر.
جمال  للمجمع  زي���ارت���ه  خ���الل  ال��وف��د  ا�شتقبل 
�شاهني احلمادي نائب الرئي�س للطاقة النظيفة 
الرئي�س  ال��ربدي�����ش��ي  ري��ا���س  وفي�شل  وامل��ت��ن��وع��ة 

التنفيذي ل�شركة "�شعاع للطاقة 1".
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عربي ودويل

وجود  �شريومولوتوف،  اأوليغ  الرو�شي،  اخلارجية  وزير  نائب  اأعلن 
ح���وار م��ع اجل��ان��ب الأم��ري��ك��ي ح���ول ���ش��وري��ا، ب��ال��رغ��م م��ن الوجود 

الأمريكي غري القانوين على الأرا�شي ال�شورية.
الرو�شية  “�شبوتنيك”  لوكالة  وقال �شريومولوتوف يف ت�شريحات 
ن�شرت اأم�س اجلمعة، “نحافظ على احلوار على خمتلف امل�شتويات 
مع الوليات املتحدة وغريها من اجلهات الفاعلة الإقليمية والدولية 
من اأجل حتقيق ال�شتقرار الدائم للو�شع يف �شوريا والق�شاء نهائياً 

على الإرهاب«.
ال���دول الغربية  اآخ���ر: ه��ل  ���ش��وؤال  “هناك  ���ش��ريوم��ول��وت��وف،  وت��اب��ع 
م�شتعدة مل��ث��ل ه���ذا ال��ت��ع��اون؟ ال��ت�����ش��رف��ات امل��دم��رة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
من  النفط  حقول  حلماية  تعود  ثم  تغادر  والتي  املتحدة،  الوليات 
تنظيم داع�س الذي - وفقاً لت�شريحاتهم - هزموه، ل ت�شهم يف اإيجاد 

قوا�شم م�شرتكة«.
حول  مطلوب  الأمريكي  الرو�شي  “احلوار  �شريومولوتوف،  وختم 
هذه امل�شاألة- رغم التواجد غري القانوين لالأمريكيني على الأرا�شي 
اأن ن�شر قواتها يف �شوريا منذ  اأعلنت  اأن رو�شيا  ال�شورية«. ي�شار اإىل 
�شهر �شبتمر “اأيلول” عام 2015 جاء بناء على طلب من احلكومة 
ال�شورية. وتدعم القوات الرو�شية نظريتها ال�شورية يف قتالها �شد 

التنظيمات الإرهابية.

التحقيق  يراأ�س جلنة  الذي  �شيف  اآدم  الدميوقراطي  النائب  اأعلن   
اإىل  املن�شوبة  ال��وق��ائ��ع  اأّن  الأم���ريك���ي،  ال��رئ��ي�����س  ع���زل  اإىل  ال��رام��ي 
مّما فعله الرئي�س الأ�شبق ريت�شارد  “اأخطر بكثري”  دونالد ترامب 

نيك�شون.
وا�شتقال نيك�شون يف العام 1974 لتجّنب اإجراءات عزل اأكيدة على 

خلفّية ف�شيحة ووترغيت.
اإّن  الكونغر�س  يف  ماراتونّية  ا�شتماع  جل�شات  خمتتًما  �شيف  وق��ال 
اأخطر بكثري نحن نتحّدث عن جتميد م�شاعدة  “ما لدينا هنا هو 

يف اإ�شارة منه اإىل اأوكرانيا. ع�شكرّية حلليف يف حالة حرب”، 
م�شيًفا “ل  و�شّدد على اأّن “هذا يتجاوز بكثري ما قام به نيك�شون”، 
اأّنه فوق  يوجد ما هو اأكر خطورة من رئي�س غري اأخالقي يعتقد 

القانون«.
ربط  اإىل  �شعى  ت��رام��ب  اأّن  اإث��ب��ات  اإىل  ال��دمي��وق��راط��ّي��ون  وي�شعى 
دولر  م��ل��ي��ون   400 بقيمة  لأوك��ران��ي��ا  ع�شكرّية  م�����ش��اع��دة  ت��ق��دمي 
وزيارة للرئي�س الأوكراين فولودميري زيلن�شكي اإىل البيت الأبي�س 
بح�شوله على تعّهد من اأوكرانيا بفتح حتقيق بحّق جو بايدن، نائب 
من�شب  �شابًقا  �شغل  الذي  هانرت  وابنه  ال�شابق،  الأمريكي  الرئي�س 

ع�شو يف جمل�س اإدارة �شركة نفطّية اأوكرانّية.
ويتمحور التحقيق الرامي اإىل عزل ترامب حول مكاملة هاتفّية مّتت 

بني ترامب وزيلن�شكي.
 

هم �شخ�س يف �شيدين بلكم امراأة حامل والدو�س عليها، يف اعتداء   اتُّ
اإطار  يف  ي��ن��درج  ب��اأن��ه  ن��اف��ذة  اأ���ش��رتال��ي��ة  اإ�شالمية  موؤ�ش�شة  اع��ت��ربت 
التقطتها  �شادمة  ت�شجيالت م�شّورة  واأظهرت  الإ�شالم«.  “كراهية 
كامريا للمراقبة رجاًل يقرتب من طاولة حيث كانت جتل�س ثالث 

ن�شاء يرتدين احلجاب يف مقهى بغرب �شيدين الأربعاء.
العمر  البالغ من  به  امل�شتبه  �شوهد  وا�شح،  ا�شتفزاز  اأي  ودون وقوع 
43 عاًما وهو ينق�س على الطاولة ملهاجمة املراأة البالغة 31 عاًما، 

والتي اأفادت ال�شرطة اأنها حامل يف اأ�شبوعها ال�38.
اأن  ا ودا���س عليها قبل  اأر�شً امل��راأة  وبعدما لكمها مرات عدة، �شقطت 

يبعده اأ�شخا�س يف املكان.
ت�شبب  “هجوم  بتنفيذ  اإليه  تهمة  توجيه  مت  اأن��ه  ال�شرطة  واأف���ادت 
دوافع  على  التعليق  رف�شت  لكنها  وم�شاجرة«.  فعلي  ج�شدي  ب��اأذى 
اإل��ي��ه. من  اأخ���رى  املمكن توجيه تهم  م��ن  ي��زال  املهاجم يف وق��ت ل 
جهته، اأ�شار الحتاد الأ�شرتايل للمجال�س الإ�شالمية اإىل اأن الرجل 
�ُشمع وهو “ي�شرخ بخطاب كراهية معاد لالإ�شالم يف وجه ال�شحية 

و�شديقتيها«.

عوا�شم

مو�صكو

و��صنطن

�صيدين

بكني تنّدد بـ »��شتفز�ز« �أمريكي يف بحر �ل�شني 
  •• بكني-اأ ف ب:

بعد مرور �شفينتني  ب�”ال�شتفزاز”  اأم�س الوليات املتحدة  اتهمت ال�شني 
بكني  ال�شني اجلنوبي تطالب  بحر  ج��زر يف  ق��رب  الأ�شبوع  ه��ذا  حربيتني 

بال�شيادة عليها، وذلك على خلفية التوتر بني البلدين.
وتطالب بكني بال�شيادة على اجلزء الأكرب من بحر ال�شني اجلنوبي الغني 
باملوارد الطبيعية، فيما توؤكد دول اأخرى مثل تايوان والفيليبني وبروناي 

وماليزيا وفيتنام حقها يف ال�شيادة على بع�س اأجزائه.
وجتري البحرية الأمريكية يف بحر ال�شني اجلنوبي ب�شكل منتظم عمليات 

للتاأكيد على “حرية املالحة” يف هذه املنطقة.
عربت  غيفوردز”  “غابرييل  �شفنها  اإح��دى  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  واأعلنت 
اأرخبيل  من  ج��زء  هي  “مي�ش�شيف”  ا�شمها  �شخرية  كتلة  ق��رب  الأرب��ع��اء 
الأمريكي  الأ���ش��ط��ول  با�شم  متحدث  موم�شني  ري��ن  وق���ال  “�شرباتليز«. 
ايز  “واين  امل��دّم��رة  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة  اليابان  يف  املتمركز  ال�شابع 

ميري” اأبحرت قرب جزر “بارا�شيلز«.
واأعلنت القيادة اجلنوبية جلي�س التحرير ال�شعبي يف بيان اأن ال�شني اأر�شلت 
منها  وطلبت  ومراقبتها  الأمريكية  ال�شفن  على  للتعرف  ع�شكرية  �شفًنا 
املغادرة. واأ�شافت “نحّث الوليات املتحدة على وقف هذا النوع من ال�شلوك 
امل�شتفز واملحفوف باملخاطر، لتجّنب حوادث غري متوقعة” وا�شفًة حجة 

حرية املالحة التي تقدمها وا�شنطن باأنها “ذريعة«.
نقاط”  “ت�شع  م��ن  تر�شيم  على  خرائطها  يف  تقليدياً  ال�شني  وت�شتند 
ال�شني  بحر  يف  �شيطرتها  عليها  تب�شط  اأنها  توؤكد  التي  املنطقة  لتحديد 
اجلنوبي. واأكد موم�شني اأن الوليات املتحدة �شتوا�شل “التحليق والإبحار 
والعمل يف اأي مكان ي�شمح بذلك وفق القانون الدويل، مهما كانت املطالبات 

البحرية وال�شياق العام«.

قر�ر تر�مب حول �مل�شتوطنات.. لإر�شاء �لناخبني �لإجنيليني؟ 

طهر�ن قطعت �الإنرتنت و�سط موجة من �الحتجاجات 

تر�مب: �إير�ن تت�شرت على ما يحدث من »موت وماأ�شاة«  
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اّتهم الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب احلكومة الإيرانّية 
بقطع الإنرتنت للت�شرّت على ما يجري من “موت وماأ�شاة” 
اإي��ران خالل  التي �شهدتها  و�شط موجة من الحتجاجات 

الأّيام املا�شية.
اأ�شاد احلر�س الثوري الإيراين بتحّرك القّوات  يف طهران، 
يف وقت  امل�شّلحة “ال�شريع” للت�شّدي ل�”مثريي ال�شغب”، 
يعود الهدوء اإىل البالد مع بقاء �شبكة الإنرتنت مقطوعة 

اإىل حّد كبري.
وكتب ترامب على تويرت “لقد اأ�شبحت اإيران غري م�شتقّرة 
اإىل درجة اأّن النظام اأغلق �شبكة الإنرتنت لديهم بالكامل 
حّتى ل يتمّكن ال�شعب الإي��راين العظيم من التحّدث عن 
واأ�شاف “اإّنهم  العنف الهائل الذي يحدث داخل البالد”. 
ل ُيريدون اأّي قدر من ال�شفافية، معتقدين اأّن العامل لن 

يكت�شف املوت واملاأ�شاة التي ي�شّببها النظام الإيراين!«.
وح�ّس وزير اخلارجّية الأمريكي مايك بومبيو املحتّجني 
الإيرانّيني على اإبالغ الوليات املّتحدة باأّي �شور ومعلومات 
جانب  م��ن  الح��ت��ج��اج��ات  قمع”  “عملّيات  ُت��وّث��ق  اأخ����رى 

النظام الإيراين، متعّهًدا مبعاقبة مرتكبي “النتهاكات«.
وكتب بومبيو تغريدة على تويرت بالفار�شّية ثم بالإنكليزّية 
“طلبُت من املحتّجني الإيرانّيني اأن ُير�شلوا لنا  جاء فيها 
ت��وّث��ق حملة  ال��ت��ي  اأ���ش��رط��ة الفيديو وال�����ش��ور وامل��ع��ل��وم��ات 
املّتحدة  “الوليات  اأّن  واأ�شاف  املتظاهرين”.  على  النظام 

�شتن�شر هذه النتهاكات وُتعاقب” مرتكبيها.
وبعد اأّيام عّدة من التظاهرات التي اندلعت اجلمعة املا�شي 
اح��ت��ج��اًج��ا ع��ل��ى زي����ادة م��ف��اج��ئ��ة يف اأ���ش��ع��ار ال���وق���ود، عادت 
الت�شّدي  يف  جناحها  الأرب��ع��اء  لتوؤّكد  الإيرانّية  ال�ُشلطات 

“ملوؤامرة” حُتاك يف اخلارج.
لكّن  اأ�شخا�س،  خم�شة  مقتل  الآن  حّتى  ال�شلطات  واأّك���دت 
الأمم املتحدة اأبدت خ�شيتها من مقتل “الع�شرات” خالل 

املواجهات.
وقال احلر�س الثوري يف بيان “وقعت حوادث، بع�شها كبري 
)اجلمعة يف  البنزين  اأ�شعار  زي��ادة  نتيجة  وبع�شها �شغري، 
15 ت�شرين الثاين-نوفمرب(، يف اأقّل من مئة مدينة عرب 
“�شيبا نيوز”،  البيان الذي ن�شره موقع  وجاء يف  اإيران”. 
حّد  و�شع  “مّت  اأّن���ه  ال��ث��وري،  للحر�س  الر�شمية  ال�شفحة 
اأق��ّل من 24 �شاعة، ويف بع�س امل��دن يف  لهذه الأح���داث يف 

72 �شاعة«.

وعلى رغم جهود بومبيو للقول اإن اخلطوة الأمريكية 
لل�شفة  النهائي  ال��و���ش��ع  على  ت��اأث��ريات  لها  ي��ك��ون  ل��ن 
اأن  كما  موجودة.  �شتكون  كهذه  تاأثريات  ف��اإن  الغربية، 
اأن  الأمريكية  ال�شيا�شة  يف  احلا�شل  التغيري  �شاأن  من 
اإ�شرائيل  �شتحتاج  الذين  الفل�شطينيني،  عزلة  يزيد يف 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�شرح وزير اخلارجية مايك بومبيو الثنني باأن الوليات 
الغربية  ال�شفة  يف  امل�شتوطنات  تعترب  تعد  مل  املتحدة 
ومرتفعات  ال�شرقية  القد�س  يف  اأي�شاً  املفرت�س  “ومن 
اجلولن” م�شاألة تتعار�س مع القانون الدويل، م�شرياً 
اإدارة  اإدارة ترامب تعك�س قراراً كانت  بالتحديد اإىل اأن 
هذه  ح��ول  اتخذته  ق��د  اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�شابق  الرئي�س 
الراحل رونالد ريغان عام  الرئي�س  بقرار  امل�شاألة ربطاً 

1981 الذي يعترب امل�شتوطنات “غري �شرعية«. 
لدرا�شات  كارنيغي  معهد  يف  الباحث  الزميل  واأو���ش��ح 
توقيت  ح��ول  الأ���ش��ب��اب  اأن  ميلر  ديفيد  اآرون  ال�����ش��الم 
الإعالن عن هذا القرار تبقى غري وا�شحة. وال�شيا�شات 
ترامب.  اأجندة  اأول��وي��ات  راأ���س  على  دائماً  تاأتي  املحلية 
وت�شريع ال�شتيطان �شيكون له وقعه احل�شن يف الدوائر 

النتخابية املوالية لإ�شرائيل، ول �شيما الإجنيليني. 
وخ�شو�شاً  ترامب،  اإدارة  يف  ب��ارزون  م�شوؤولون  ويدفع 
فريدمان،  ديفيد  اإ���ش��رائ��ي��ل  ل��دى  الأم��ري��ك��ي  ال�شفري 
الإ�شرائيلي  ال���وزراء  ولرئي�س  العربية  للدولة  امل��وؤي��د 
اإحداث  اأج��ل  من  طويل،  وق��ت  منذ  نتانياهو،  بنيامني 
منذ  ال�شعيد،  هذا  على  الأمريكية  ال�شيا�شة  يف  تغيري 
بدء الولية الرئا�شية لرتامب. ولي�س ثمة �شك، يف اأن 
اأجل  الداخلية ويكافح من  نتانياهو املحا�شر مب�شاكله 
الر�شا  بعني  �شينظر  �شيا�شياً،  احلياة  قيد  على  بقائه 

جناة  حبل  مبثابة  ويعتربها  الأمريكية  اخل��ط��وة  اإىل 
امل�شاألة  �شي�شتفيد من  كيف  الوا�شح  لكن من غري  له. 
بتلقي  ر�شمية  اتهامات  يواجه  اأن  املحتمل  وقت من  يف 

الر�شى والحتيال؟ 

خطوة رمزية:
اهتماماً  ي��ع��ري  ل  ق��د  ال��ب��ع�����س  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ول��ف��ت 
للخطوة الأمريكية ويعتربها رمزية اأكر مما هي ذات 
ترامب  اإدارة  كانت  ذل��ك،  عن  وف�شاًل  عملية.  تاأثريات 
تتعامل باإذعان حيال الن�شاط ال�شتيطاين الإ�شرائيلي 
املفاو�شات  ب��دء  ومنذ  عليه.  امل�شجعني  من  تكن  مل  اإن 
العربية-الإ�شرائيلية يف الت�شعينيات، وبا�شتثناء حالت 
جتنبت  ق��د  املتتالية  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارات  ف���اإن  ن����ادرة، 
واكتفت  للم�شتوطنات  القانوين  الو�شع  اإىل  الإ���ش��ارة 

باإبداء مواقف راف�شة لها. 
ت�شميم  �شياق  يف  ال��ق��رار  اإىل  النظر  يجب  ذل��ك،  وم��ع 
حيال  الأمريكية  ال�شيا�شة  �شياغة  اإع��ادة  على  ترامب 
ترامب  عمد  واأوًل،  الفل�شطيني-الإ�شرائيلي.  ال��ن��زاع 
اإىل احلط من قدر اأهمية الدولة الفل�شطينية وق�شية 
الالجئني. ثم ذهب اإىل الإعالن عن العرتاف بالقد�س 
لعالقة  اعتبار  اأي  اإقامة  دون  لإ�شرائيل-من  عا�شمة 
الفل�شطينيني باملدينة. والآن، ها هو مينح �شوءاً اأخ�شر 
للن�شاط ال�شتيطاين الإ�شرائيلي- وتالياً قو�س فر�س 

التو�شل اإىل ت�شوية �شيا�شية. 

وك��م��ا ح���دث الأرب����ع����اء، ب��ّث��ت ق��ن��اة ال��ت��ل��ف��زي��ون احلكومّية 
لل�شلطات يف كثري من  دعًما  “عفوّية”  تظاهرات  م�شاهد 
املوت  للمن�شّقني،  “املوت  هتافات  �شهدت  الإي��ران��ّي��ة،  امل��دن 
لأمريكا«. واندلعت التظاهرات التي مّتت خاللها مهاجمة 
عاّمة،  واأبنية  �شرطة وم�شاجد  حمّطات وقود ومفّو�شيات 
بعد ���ش��اع��ات م��ن اإع���الن احل��ك��وم��ة ع��ن تعديل ن��ظ��ام دعم 
اأ�شعار البنزين ت�شتفيد منه الأ�شر الفقرية لكّنه ترافق مع 

رفع كبري لأ�شعار البنزين يف حمطات الوقود.
املجاور  ال����ع����راق  ي�����ش��ه��د  وق����ت  ال���ت���ظ���اه���رات يف  وخ���رج���ت 
اح���ت���ج���اج���ات ���ش��ع��ب��ّي��ة وا����ش���ع���ة ُت���ط���ال���ب ال�����ش��ل��ط��ات بحّل 
م�شكالت الطبقات الفقرية ووقف تدّخل اإيران يف ال�شوؤون 

العراقّية.
وتعترب طهران اأّن ما يجري يف العراق وما جرى يف اإيران 
موؤامرات حاكتها اأياد خارجّية معادية مثل الوليات املتحدة 

واإ�شرائيل وال�شعودية خ�شم اإيران الإقليمي.
ال�شلطات باللجوء املفرط  العفو الدولية  واّتهمت منّظمة 
معظمها”  يف  �شلمّية  تظاهرات  ل�شحق  املميتة  “القّوة  اإىل 
وقّدرت “مقتل 106 متظاهرين على الأقّل«. لكّن البعثة 

حفظ  وق���ّوات  امل�شّلحة  ال��ق��ّوات  يقظة  نتيجة  “هذه  وتابع 
“توقيف  اأّن  اإىل  م�����ش��رًيا  ال�شريع”،  وحت��ّرك��ه��م��ا  ال��ن��ظ��ام 
تهدئة  ب��ع��ي��د يف  ح����ّد  اإىل  ���ش��اه��م  )الح���ت���ج���اج���ات(  ق�����ادة 
“القادة  اأّن  ال���ث���وري  احل��ر���س  واأو����ش���ح  ال�شطرابات”. 
الرئي�شيني” اأوِقفوا يف حمافظتي طهران والربز املحاذية 

ويف مدينة �شرياز يف و�شط جنوب البالد.
الأم��ريال علي  عن  “مهر”  اأنباء  من جهتها، نقلت وكالة 
�شمخاين الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمن القومي اأّن 
“كّل مثري �شغب، حيثما وِجد يف اإيران، �شيتّم التعّرف اإليه 

و�شينال ق�شا�شه«.
بّث  ب��ان��ت��ظ��ام،  بها احل��ق��وق��ّي��ون  ُي��ن��ّدد  ا���ش��ت��ع��ادٍة ملمار�شة  يف 
تدعى  �شّيدة  “اعرتافات”  اخلمي�س  الإي���راين  التلفزيون 
فاطمة داواند مّتهمة باأّنها “اإحدى قيادات اأعمال ال�شغب” 

يف ال�شمال الغربي.
ال�شفارة  يف  �شابق  م��وّظ��ف  توقيف  ذات���ه  امل�شدر  اأورد  كما 
الإيرانّية يف الدمنارك مّتهم بامل�شاركة يف غلق طريق �شريع 
يف طهران. وعر يف منزله على “معّدات جت�ّش�س ومعّدات 

اإلكرتونّية اأخرى«.

وف�شاًل  ل��ل��ن��زاع.  حمتمل  ح��ل  اأي  على  موافقتهم  اإىل 
العنف.  ي�شعل  ق��د  الأم��ري��ك��ي  التحرك  ف���اإن  ذل���ك،  ع��ن 
ويف الواقع، اأ�شدرت وزارة اخلارجية الأمريكية حتذيراً 
من �شفر الأمريكيني اإىل ال�شفة الغربية عقب اإعالن 

بومبيو.

هذه  اأّن  اعتربت  نيويورك  يف  املّتحدة  الأمم  يف  الإي��ران��ّي��ة 
الأرقام “غري موثوقة«.

من جهته، ح�ّس الحّت��اد الأوروب��ي ق��ّوات الأم��ن الإيرانّية 
اأّن  معترًبا  النف�س”،  �شبط  درج���ات  “اأق�شى  ال��ت��زام  على 
وم�شّدًدا على  العنف غري مقبول”،  اأ�شكال  �شكل من  “اأّي 

“�شرورة �شمان احلّق يف حّرية التعبري والتجّمع«.
اأوروبا  مطالبًة  ب��ال��ت��دّخ��ل،  الحّت���اد  ب��اّت��ه��ام  ط��ه��ران  ورّدت 
على  اإي����ران  مب�شاعدة  بوعودها”  ت��ِف  مل  مل���اذا  “بتف�شري 
جتاوز العقوبات الأمريكّية التي اأدخلت القت�شاد الإيراين 

يف ركود �شديد.
لقّوات  املتنا�شبة  غري  ب�”الأفعال  اخلمي�س  اأملانيا  ون���ّددت 

الأمن” خالل التظاهرات.
“ندعو  بيان  يف  الأملانّية  اخلارجّية  با�شم  متحّدثة  وقالت 
ق���ّوات الأم���ن الإي��ران��ّي��ة اإىل ال��ت��زام اأق�����ش��ى ح���الت �شبط 
يرفعوا  اأن  الإيرانّيني  “امل�شوؤولني  من  متوّقعة  النف�س”، 

بالكامل حظر الإنرتنت«.
“مداخيلنا  بر�س  فران�س  لوكالة  اإح�شان  ق��ال  طهران،  يف 
مل تزد البّتة. لكّن نفقاتنا ت�شاعفت ثالث مّرات اأو اأربع”. 
حقيقة”  ال�شعب  من  �شيكون  الأم���ر،  ا�شتمّر  “اإذا  اأ���ش��اف 
مواجهته. وبح�شب و�شائل الإعالم الإيرانّية، بداأت الدولة 
4 و15  ي��رتاوح بني  ال�شهري الثنني وال��ذي  دف��ع الدعم 
الأكر  للفئات  ال��دع��م  ه��ذا  وي��دف��ع  الأ���َش��ر.  ي���ورو بح�شب 
ه�شا�شة من املجتمع، يف مقابل رفع �شعر البنزين. و�شي�شمل 

الدعم 60 مليون �شخ�س بحلول ال�شبت.
اإىل حّد كبري اخلمي�س،  وكانت خدمة الإنرتنت مقطوعة 
ُتطالب  “اإنرتنت لإيران”  بينما تنت�شر على تويرت و�شوم 

باإنهاء احلظر الرقمي.
ونقلت وكالة “اإ�شنا” عن النائب الإ�شالحي علي مطهري 
عودة  اإىل  بالنظر  ���ش��رورًي��ا  يعد  “مل  الإن��رتن��ت  قطع  اأّن 
الإج���راء  رف��ع  اإىل  ال�شلطات  ودع���ا  البالد”.  اإىل  ال��ه��دوء 

املطّبق منذ اأكر من اأربعة اأّيام.
ويف ما مُيكن اأن يب�ّشر ببداية عودة الّت�شال بال�شبكة، قالت 
“اإ�شنا” منت�شف اليوم اإّنه بات ميكن الو�شول اإىل خدمات 
مثل “وات�س اأب” و”اإن�شتغرام” يف حمافظة هرمزجان يف 

اجلنوب.
تراقب  التي  احلكومّية  غري  “نتبلوك�س”  منّظمة  وقالت 
حّرية الو�شول اإىل الإنرتنت يف اأنحاء العامل، على تويرت 
بال�شبكة  الّت�����ش��ال  ع��ودة  ب��داي��ة  لحظت  اإّن��ه��ا  ال�شباح،  يف 

الإلكرتونية بني اأجزاء من اإيران والعامل.

يف  احلكومة  ا�شتمرت  اذا  ال�شارع  يف  جديدة  بتحركات  للقيام 
م�شاء  الكولومبي  الرئي�س  وق���ال  امل��ط��ال��ب«.  ازاء  لمبالتها 
اخلمي�س اإنه �شمع املتظاهرين، لكنه مل يرد على طلب احلوار 
املبا�شر. وقال “اليوم تكلم الكولومبيون. نحن ن�شمعهم. كان 
علينا  احلكومة.  لهذه  ال�شا�شية  ال��راي��ة  الجتماعي  احل���وار 
التعبئة  ه��ذه  واأت��ت  املجتمع«.  ه��ذا  قطاعات  كافة  مع  تعميقه 
يف كولومبيا يف مناخ م�شطرب يف امريكا الالتينية مع اأزمات 
ت�شيلي  ثم  الك���وادور  يف  بينها،  راب��ط  ل  و�شيا�شية،  اجتماعية 
ب�شكل  كولومبيا  يف  اخلمي�س  التظاهر  ي��وم  وم��ر  وبوليفيا. 
�شخ�س  مليون  م��ن  اأك���ر  ان  املنظمون  وق���ال  اج��م��ال.  �شلمي 
قالت  املقابل  يف  البالد.  انحاء  خمتلف  يف  اخلمي�س  تظاهروا 
وزيرة الداخلية نان�شي باتري�شيا غوترييز اأن اأكر من 200 

•• بوغوتا-اأ ف ب:
نزل مئات الآلف اإىل ال�شوارع يف كولومبيا يف تظاهرات غري 
م�شبوقة ب�شخامتها �شد الرئي�س ايفان دوكي الذي تراجعت 
�شهرا من و�شوله اىل   18 اأق��ل من  بعد  ب�شكل كبري  �شعبيته 
وبيئية  ال�شليني  ال�شكان  ومنظمات  الطلبة  وان�شم  من�شبه. 
ال��ع��م��ال للتنديد  ن��ق��اب��ات  اإ����ش���راب وم�����ش��ريات  اإىل  وم��ع��ار���ش��ة 

ب�شيا�شات احلكومة اليمينية.
املنظمني  التي ت�شم  الوطنية لال�شراب  بيان للجنة  وجاء يف 
“ان  م��ع ال��رئ��ي�����س دوك����ي،  “فوريا”  ال��ذي��ن ط��ل��ب��وا اج��ت��م��اع��ا 

كولومبيا ك�شبت يف هذا اليوم التاريخي تعبئة املواطنة«.
ال�شتعداد  اأه��ب��ة  على  البقاء  اىل  “املواطنني  املنظمون  ودع��ا 

الف متظاهر كانوا يف ال�شوارع. وا�شيب 57 �شخ�شا على القل 
كامل  يف  �شخ�شا   43 توقيف  ومت  مواجهات  يف  �شرطيا  و70 
وزير  اخلمي�س  م�شاء  بها  ادىل  ح�شيلة  بح�شب  البالد،  انحاء 

الدفاع كارلو�س هومل�س.
وت�شري ا�شتطالعات الراي اىل ان �شعبية الرئي�س دوكي الذي 
69 باملئة. وتكبد  ل ميلك اغلبية يف الربملان تراجعت بن�شبة 
النتخابات  يف  قا�شية  هزمية  الدميقراطي”  “الو�شط  حزبه 

املحلية الخرية يف ت�شرين الأول-اكتوبر 2019.
على  ت��رك��ز  ال��ت��ي  الم��ن��ي��ة  ال�شيا�شة  على  امل��ت��ظ��اه��رون  ويحتج 
�شوق  على  مرونة  ا�شفاء  احلكومة  ونوايا  املخدرات،  مكافحة 
�شناديق  حل�شاب  للتقاعد  ال��ع��ام  ال�شندوق  وا�شعاف  العمل، 

خا�شة، ورفع �شن التقاعد.

مئات �لآلف يتظاهرون يف كولومبيا 

�ل�شتخبار�ت �لأ�شرت�لية حتذر من �لتدخل �ل�شيني
•• �شيدين-اأ ف ب:

ال�����ش��اب��ق جلهاز  ال��رئ��ي�����س  ات���ه���م 
ال�شتخبارات الداخلي الأ�شرتايل 
ال�شني  اأم�����س  ُن�����ش��رت  مقابلة  يف 
باأنها ت�شعى اإىل “ال�شيطرة” على 
اأ�شرتاليا من  اأو�شاط �شيا�شية يف 

خالل حملة “جت�ش�س وتدخل«.
ا�شتقال  الذي  دانكن لوي�س  واأكد 
قيادة  م���ن  اأي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��رب  يف 
الداخلي  ال����ش���ت���خ���ب���ارات  ج���ه���از 
اأن بكني ق���ادرة على  الأ���ش��رتايل، 
ميار�س  ���ش��ي��ا���ش��ي  اأي  ا���ش��ت��ه��داف 

مهامه.
الأ�شرتاليون  امل�شوؤولون  ويقول 
يخ�شون  اإن����ه����م  م���ت���ك���رر  ب�����ش��ك��ل 
التاأثري ال�شيني املتزايد بح�شبهم 
لأ�شرتاليا  الداخلية  ال�شوؤون  يف 

م�شتوى معنّي من الوعي«.
ولوي�س هو �شفري �شابق لأ�شرتاليا 
�شمال  دول  وح���ل���ف  ب��ل��ج��ي��ك��ا  يف 
اأن حّذر عندما  و�شبق  الأطل�شي. 
ال�شتخبارات،  جلهاز  رئي�شاً  كان 
من التج�ش�س الأجنبي لكنه كان 
حري�شاً على عدم ت�شمية ال�شني 

ب�شكل مبا�شر.
غ�شب  امل����ق����اب����ل����ة  ت����ث����ري  وق��������د 
ب��ك��ني ال��ت��ي ت����رّد ب��ع��ن��ف ع��ل��ى كل 
احلزب  تتهم  التي  الت�شريحات 
ال�����ش��ي��وع��ي ال�����ش��ي��ن��ي ب���اأن���ه يقود 

حملة تاأثري يف اخلارج.
ويف م��ن��ت�����ش��ف ت�����ش��ري��ن ال��ث��اين-

ن��وف��م��رب، م��ن��ع��ت ال�����ش��ني زي����ارة 
لنائبني اأ�شرتاليني بعد اأن وّجها 
ان���ت���ق���ادات لأن�����ش��ط��ة ���ش��ي��ن��ي��ة يف 

اأ�شرتاليا واملحيط الهادئ.

والدول اجلزر الواقعة يف املحيط 
الهادئ والتي كانت تقليدياً �شمن 

دائرة نفوذ كانبريا ح�شرا.
“�شيدين  ل�شحيفة  لوي�س  وق��ال 
مورنينغ هريالد” اإن “التج�ش�س 
ينت�شران  الأج���ن���ب���ي  وال���ت���دخ���ل 
اإل  ق��د ل تظهر  اآث��اره��م��ا  خفية. 
بعد عقود عدة عندما يكون فات 

الأوان«.
اأمثاًل  امل��ق��اب��ل��ة  ل��وي�����س يف  وع����ّدد 
ال�شينيني  م��ث��ل  ل���ش��ي��م��ا  ع����دة 
الذين دفعوا مبالغ مالية كبرية 

لأحزاب �شيا�شية اأ�شرتالية.
ما  ي��وم��اً  “�شت�شتيقظون  وت��اب��ع 
اُتخذت  ق����رارات  اأن  و���ش��ت��درك��ون 
يف بالدنا لي�شت مل�شلحة بالدنا” 
يف  ف��ق��ط  “لي�س  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
ال�شيا�شة اإمنا اأي�شاً يف ما يخ�ّس 

التجارة.  يف  اأو  اجلماعات  بع�س 
يب�شطون �شيطرتهم عرب حتريك 

اخليوط من اخلارج«.
و�شعت  الأخ�����رية،  ال�����ش��ن��وات  ويف 
مل�����ش��ارك��ة ال�شني  اأ���ش��رتال��ي��ا ح���داً 
مّت  كما  حتتية.  بنى  م�شاريع  يف 
ال��ت��دق��ي��ق يف ع���ق���ود رب��ح��ي��ة بني 
واحلكومة  اأ���ش��رتال��ي��ة  ج��ام��ع��ات 

ال�شينية.
الربملان  ت��ب��ن��ى  امل��ا���ش��ي،  وال���ع���ام 
الأ����ش���رتايل ق��وان��ني ت��ن�����ّس على 
اخلارجية  ال��ت��دخ��الت  م��ك��اف��ح��ة 

واإ�شالح اأجهزة ال�شتخبارات.
بتوتر يف  امل��ب��ادرات  وت�شببت هذه 
ال�شريك  ال�شني،  م��ع  ال��ع��الق��ات 

التجاري الأول لأ�شرتاليا.
اأخلق  اأن  اأري���د  “ل  لوي�س  واأك���د 
ارتياباً، لكن يجب اأن يكون لدينا 

مو�شكو حتذر من »�نبعاث د�ع�س« �شرقي �لفر�ت
•• مو�شكو-وكاالت

حذرت اخلارجية الرو�شية اأم�س اجلمعة، من مغبة ا�شتئناف القتال �شرقي الفرات يف 
�شوريا، م�شرية اإىل اأن ذلك يهدد بانبعاث تنظيم داع�س الإرهابي يف املنطقة، ح�شب 
ما ذكر موقع “رو�شيا اليوم” الإخباري.  وقال نائب وزير اخلارجية الرو�شي اأوليغ 
داع�س  اإرهابيي  مئات  “فرار  اإن  “نوفو�شتي”:  لوكالة  حديث  يف  �شريومولوتوف 
لدى  بالغاً  قلقاً  يثري  �شوريا،  �شرقي  �شمال  الرتكية  العملية  نتيجة  ال�شجون  من 
الإرهابي  التنظيم  ا�شتعادة  ه��وؤلء يف  ي�شاعد  اأن  اإمكانية  اإىل  نظراً  رو�شيا، ل�شيما 
التوتر �شرق  ب�شبب ت�شعيد  اأ�شبح كل هذا ممكناً  “لقد  قدرته القتالية«. واأ�شاف 
الفرات وب�شبب الوجود الع�شكري الأجنبي غري ال�شرعي يف �شوريا، كما كان تاأجيج 

التناق�شات العرقية الطائفية من اأ�شباب زعزعة ال�شتقرار هناك«.
واعترب اأن حتييد هذا اخلطر يتطلب قبل كل �شيء منع ا�شتئناف القتال يف املنطقة 
هدف  ه��و  “هذا  اأن  وت��اب��ع  اأرا�شيها،  ووح���دة  �شوريا  �شيادة  ا�شتعادة  يف  وامل�شاعدة 
املذكرة الرو�شية الرتكية املربمة يف 22 اأكتوبر”ت�شرين الأول” املا�شي، وامل�شتمر 
املناطق  يف  فيها  مب��ا  ���ش��وري��ا،  يف  الأمريكية  بالتحركات  يتعلق  م��ا  ويف  تنفيذها«. 
على  �شدد  كما  وه��دام��ة،  متنا�شقة  غ��ري  باأنها  �شريومولوتوف  و�شفها  النفطية، 
ال�شام”  حترير  “هيئة  مثل  الإرهابية  التنظيمات  ت�شوير  وا�شنطن  حم��اولت  اأن 
ورغم  باملطلق،  مقبولة  غري  معتدلة”،  “معار�شة  اأنها  �شابقاً” على  “الن�شرة” 
عدم �شرعية الوجود الأمريكي يف �شوريا، قال الدبلوما�شي الرو�شي اإن “احلوار بني 

مو�شكو ووا�شنطن حول �شوريا �شروري، وم�شتمر«. 
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ق�شم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية رقم 3428 ل�شنة 2018 
اىل املحكوم عليه/طارق فريد لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة ملالكها طارق فريد غالم  فريد    
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�شارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�شدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )1107034( درهم ، بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 

5% من تاريخ 2017/5/8 حتى ال�شداد التام. 
ل�شالح املحكوم له/ بنك الإحتاد الوطني 

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل برقم امل�شار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�شر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�شية  النظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�شور  عن  تخلفك 

يف غيابك. 
 رئي�ص مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
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اعـالن تغيري ا�شـم
بطلب  ال�شاعدي(  را�شد حمد  املواطن )�شايف حمد  تقدمت 
بتغيري  التوثيقات  ق�شم  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

ا�شمها من )�شايف( اىل)ذياب(
املذكور خالل 15  الق�شم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�شر العالن
عواطف ال�شريف - كاتب عدل

القا�شي / حممد فا�شل ولد حممد �شامل - قا�شي التوثيقات  

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

املرجع : 1287
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/عبا�س فيال تينغال فيال تينغال مويدو-الهند اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ حممد يو�شف 
�شاه احلميد حممد يو�شف - الهند اجلن�شية ، وذلك يف الرخ�شة )مغ�شلة نور البوطينة( 

والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )570904( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل.  فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1290
اجلن�شية  الهند   - اإبراهيم  حممد  الن�شاء  ال�شيدة/بركت  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
زبيدة  ال�شيدة/  اىل  وذلك   %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
للقرطا�شية(  )النهدة  با�شم  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  الهند   - ماريكار  �شلطان  ناجيار 
التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )114037( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
الإقت�شادية بال�شارقة.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  �شوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1294

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/جا�شم احمد ح�شن حممود ال علي - الإمارات اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/برويز رحمن 
عبداحلليم فقري - بنغالدي�س اجلن�شية ، وذلك يف الرخ�شة )بقالة باب الوحدة( والتي 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )551584(  التعديالت الأخرى : مت تغيري 
ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. وعمالبن�س املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1292

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة/رحاب بنت �شالح بن حممد البلو�شي - عمان اجلن�شية ترغب يف البيع 
والتنازل عن جزء من ح�شتها )90%( من كامل ح�شتها البالغة )100%( )ور�شة الهتمام ل�شيانة ال�شيارات( 
بن  عاملكري  حممد  ال�شيد/  اىل  وذلك   )519245( رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  والتي 
عبدال�شالم - بنغالدي�س اجلن�شية.  وترغب ال�شيدة/ رحاب بنت �شالح بن حممد البلو�شي - عمان اجلن�شية 
ترغب يف البيع والتنازل عن جزء من ح�شتها )90%( من كامل ح�شتها البالغة )100%( يف )ور�شة الهتمام 
ل�شيانة ال�شيارات( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )519245( وذلك اىل ال�شيد/ حممد 

عمران ابول حري - بنغالدي�س اجلن�شية.
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
يف الدعوى رقم 2019/1039 جتاري كلي    

�شد املدعي عليهم/1 -  كيلي للمقاولت - �س ذ م م  ، اأندرو اإليا�س - ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته 
مدير كيلي للمقاولت - �س ذ م م  اليا�س األيا�س

املقامة من قبل املدعي : القرق واملطرو�شي حمامون وم�شت�شارون قانونيون )�شركة اعمال مدنية( 
وميثلها مديرها املحامي / احمد �شيف ماجد بن �شامل املطرو�شي     

مبا اأن هناك دعوى مقدمة �شدكم امام حماكم دبي ، حتت رقم  2019/1036 جتاري كلي ، 
وحيث انه مت ندبنا خبريا حما�شبيا يف الدعوى ، فاإننا وعمال باأحكام قانون الثبات رقم  10 ل�شنة  
1992 ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة او من ميثلكم قانونا  والذي �شوف يعقد مبكتبنا على 
العنوان املو�شوع اأدناه وذلك يوم الثالثاء ، املوافق 2019/12/3 يف متام ال�شاعة 1.00 ظهرا  
مع اإح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى.  عود ميثاء ، �شارع ام هرير ، بالقرب من ج�شر 
ال مكتوم القادم من بردبي باجتاه اىل ديرة ، بناية الفجر ، ا�شفل البناية هومز ار ا�س للمفرو�شات ، 

خلف البناية نادي الن�شر الريا�شي ، الطابق الثاين مكتب رقم 207.
اخلبري املحا�شبي 
حممد �شعيد الظنحاين  

اإعالن اإجتمــاع خبــرة

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
يف الدعوى رقم 2019/2562 جتاري جزئي - اأبوظبي

املدعى عليه : �شعيد حميد �شعيد حميد ال�شام�شي
الدفاع  �شارع 25 - فيال رقم 2 - بجوار  )العنوان : مدينة خليفة - قطاع رقم 1 - 

املدين - هاتف متحرك رقم : 0561568181(
يرجى احل�شور اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�شريف  املدون ادناه وذلك 
يف متام ال�شاعة احلادية ع�شرة من �شباح يوم اخلمي�س املوافق 2019/11/28 وذلك 
لبيان دفوعكم يف الدعوى املرفوعة عليكم من قبل دار التمويل - �س م ع - بيت املعرفة 
لالإ�شت�شارات الإدارية - القرهود - بناية ال�شم�س امل�شيئة - بجانب الطاير لل�شيارات 
- الدور الأول - مكتب رقم 112،  هاتف رقم 042830100 - فاك�س رقم : 042833622 

- هاتف متحرك رقم : 0506516092 ، دبي
اخلبري امل�شريف /حممد كامل عريان
قيد رقم 656

اعالن اجتماع خربة بالن�شر 

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
املدعي عليه : مطر حممد عبداهلل حماد املن�شوري 

 2019/4277 الدعوى  يف  البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذا 
جتاري جزئي - املقامة �شدكم من املدعي /بنك م�شر  فقد مت ندبنا خبريا 
م�شرفيا يف الدعوى امل�شار اليها ، وعليه فقد مت حتديد يوم الأربعاء املوافق 
مكتبنا  مقر  يف  اخلربة  لجتماع  موعدا  ظهرا   12.00 ال�شاعة   2019/11/27
، هاتف  رقم 303  - مكتب  ن�شيمة  برج   - زايد  ال�شيخ  �شارع   - دبي  الكائن يف 
ميثلكم  من  او  احل�شور  راجني   ،  04  2501250 رقم  فاك�س   ،  04  2200556
قانونا يف املوعد املحدد م�شطحبني معكم �شورة عن كافة امل�شتندات املوؤيدة 

لدفوعكم.
عبد �حلميد زيتون 
خبري حما�سبي وم�سريف   

اعالن حل�شور اجتماع اخلربة  

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
يف الدعوى رقم 2018/7343 جتاري كلي

املدعى : بنك ابوظبي التجاري 
املدعي عليهم : 1( �شرفكو لتكرير و�شناعة الزيوت - ذ م م

2( �شرفكو برتوليوم م م ح   3( �شرف الدين حممد كوتي - يف الدعوى رقم 2018/7343 
جت��اري كلي - ال�شارقة لقد تقرر عقد جل�شة اخل��ربة احل�شابية يف الدعوى اع��اله يوم 
ببناية  الكائن  مبكتبنا  وذل��ك  �شباحا   11.00 ال�شاعة   2019/11/28 امل��واف��ق  اخلمي�س 
 - دي��رة  �شنرت  �شيتي  خلف  ال�شيد(  لأدوات  ال�شياد   - �شيتي  �شرياميك  )بناية  الحت��اد 
الطابق الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 وفاك�س رقم 04/2581055 ، 
لذا يرجى منكم احل�شور او من ميثلكم يف املوعد املذكور اأعاله مع اح�شار كافة دفوعكم 

وم�شتنداتكم وما ترونه منا�شبا لتي�شري اعمال اخلربة يف الدعوى
�خلبري �ملحا�سبي / �مل�سريف 
عبد�هلل فايز �ل�سام�سي 

دعوة اجتماع
اخلربة احل�شابية االأول 

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
 اعالن بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

 الدعوى رقم 2019/2192 الدائرة العمالية اجلزئية 
اىل املدعى عليه : طاهر جون ملقاولت تركيب انظمة التكييف الهواء 

نعلمك بان املدعي / الفريدو جر كولومنا كابولي - فلبيني اجلن�شية 
يف الدعوى رقم 2019/2192 الدائرة العمالية اجلزئية

ي��وؤدي للمدعي مبلغ  ب��ان  ال��زام املدعي عليه  ب��� :  اأع��اله يطالب فيها  امل��ذك��ورة  قد رف��ع الدعوى 
الزام  مع  التام  ال�شداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %5 بواقع  الفائدة  مع  دره��م(   17800(
املدعي عليه بت�شليم املدعي جواز �شفره والغاء اقامته وتذكرة الطريان والزام املدعي عليه بدفع 
رقم 8 مبحكمة  الدعوى  اإدارة  ام��ام مكتب  باحل�شور  انت مكلف  لذا  وامل�شاريف.   الر�شوم  كافة 
لالإجابة  وذلك  م�شاءا   3.30 ال�شاعة  2019/11/26 يف متام  بتاريخ  البتدائية  الحتادية  عجمان 
على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل 

عنكم فانه �شيتم ا�شتكمال الجراءات القانونية يف غيابيكم.  
مكتب ادارة الدعوى

خلود ال�شويدي - مدير دعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
انذار عديل بالن�شر

    املنذرة : الرم�س برامي لالإن�شاءات )ذ م م( بوكالة املحاميني / د. اأحمد �شعيد 
�شامل بن هزمي  وخالد حممد �شعيد ج�شيم وعبداهلل ال�شويدي 

املنذر اليهما : �شركة فرانك بايل حلفر ال�شا�شات - �س ذ م م - عنوانها : مكتب 309 ملك علي 
حموك - بردبي - اخلليج التجاري  حممد احمد رزق - �شوري اجلن�شية - عنوانها : مكتب 309 

ملك علي حموك - بردبي - اخلليج التجاري 
املو�شوع : طلب اعالن عن املنذر اليها بالن�شر 

تتقدم املخطرة للمخطر اليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي :
تخطركم املنذرة املنذر اليهما - ب�شداد مبلغ املديونية البالغ 97.500 درهم )�شبعة وت�شعون الف 
وخم�شمائة درهما( وذلك خالل خم�شة ايام ويف حال عدم �شداد املبلغ املذكور فان املنذرة �شوف 
تلجاأ اىل املحكمة املخت�شة لتخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهتك للمطالبة بالزامك 

باأداء املبلغ ا�شافة اىل الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/8424(

املنذرة : �شركة الرم�س التجارية - بوكالة املحاميني/د. اأحمد �شعيد �شامل بن هزمي
وخالد حممد �شعيد ج�شيم وعبداهلل ال�شويدي 

املنذر اليهما : 1- �شركة �شباب املرر لزينة ال�شيارات - �س ذ م م  2- احمد �شاه - عنوانها : مكتب 
617 ملك علي �شمو ال�شيخ الدكتور - �شلطان بن خليفة خليفة - املركز التجاري 1 

املو�شوع : طلب اعالن عن املنذر اليها بالن�شر 
تتقدم املخطرة للمخطر اليه بهذا الإخطار العديل املاثل للمطالبة بالآتي : تخطركم املنذرة 
املنذر اليهما - ب�شداد مبلغ املديونية البالغ 361.152 درهم )ثالثة مائة وواحد و�شتون الف 
���ش��داد املبلغ املذكور  اي��ام ويف ح��ال ع��دم  وم��ائ��ة اث��ن��ان وخم�شون دره��م��ا( وذل��ك خ��الل خم�شة 
فان املنذرة �شوف تلجاأ اىل املحكمة املخت�شة لتخاذ كافة الإج��راءات القانونية يف مواجهتك 

للمطالبة بالزامك باأداء املبلغ ا�شافة اىل الر�شوم وامل�شروفات واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
  اإعالن  بالن�شر

 رقم 2019/8447   
املنذرة : موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات 

املنذر اليه : 1- كويك ريبلي خلدمات مراكز الت�شال �س ذ م م 2-فا�شل رابي حمبت
املو�شوع / اإعالن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم )2019/1/231282( 

املو�شوع  : 
القيمة  بذمته من  وامل��رت���ش��دة   دره��م(  ب�شداد مبلغ )26250  اليه  املنذر  امل��ن��ذرة تخطر  ف��اإن 
والت�شالت  والكهرباء  املاء  فواتري  اىل  بال�شافة  ي�شتجد  وما  لغاية 2020/9/16  اليجارية 
وال�شرائب وذلك خالل موعد اق�شاه ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا الخطار وال �شت�شطر 
املنذرة اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية التي حتفظ له حقها ، واملطالبة باخالء العقار 
تلقاء  العقد منتهيا من  واعتبار  ل�شنة 2007   26 رقم  القانون  امل��ادة )1/25( من  لن�س  طبقا 

نف�شه ، ورفع الدعوى املو�شوعية. 
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6099/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1739 امر اداء ، ب�شداد املبلغ 

املنفذ به وقدره )172939 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : حممد جام�شيد حممد ا�شلم - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : علي عبداهلل علي القوا�شي احلمادي -  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- �شبيل عبدالرحمن حليمه - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهويل حمل الإقامة 
املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�شوع 
املنفذ به وقدره )172939( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 5354/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/3532 جتاري جزئي ، واملعدل 
بالإ�شتئناف رقم 2019/933 ا�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 12459 درهم( ، 

�شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب الإعالن : وائل احمد �شوقي ال�شيد ابراهيم اأبو ال�شعود - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ  

وميثله :  فهد عبداهلل قمرب حممد -  �شفته بالق�شية : وكيل
بالتوقيع/�شلطان  واملفو�س  املدير  وميثلها  ال�شتثماري  العامل  �شركة   -1  : اإع��الن��ه  املطلوب 

مزاحم عبدالرزاق احلمود - �شفته بالق�شية : منفذ �شده  - جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
�شتبا�شر  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )12459( درهم اىل طالب 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5504/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/4939 جتاري جزئي ، واملعدل 

بالإ�شتئناف رقم 2019/1670 ا�شتئناف جتاري ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )356217.7 درهم( 
، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 

طالب الإعالن : او�شرتيان اريبيان بزن�س �شليو�شنز - م م ح - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 
وميثله :  �شمري حليم كنعان -  �شفته بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- دبي للعقارات لإدارة املجمعات - �س ذ م م  - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 
جمهويل حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )356217.7( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات 

ن�شر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

 اعالن بالن�شر
يف  االإ�شتئناف رقم 1506/2019/300 اإ�شتئناف مدين  

مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/2301 مدين جزئي 
، والر�شوم وامل�شاريف والتعاب  

طالب الإعالن : حياة يو�شف حممد ال�شيباين  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف
وميثله :  مرمي احمد �شامل م�شلم املحرمي  - �شفته  بالق�شية : وكيل

املطلوب اإعالنه : 1- �شريون �شافيو نابوليون  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.
جمهول حمل الإقامة 

مو�شوع الإعالن : قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/2301 مدين 
�شباحا   10.00 ال�شاعة   2019/11/26 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   ، جزئي 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال  ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة رقم 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 536/2019/322 اإ�شتئناف عقاري  
مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 428/2019 عقاري كلي 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب   
طالب الإعالن : نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور ال�شالمي )�س م ع( �شابقا  - �شفته 
بالق�شية : م�شتاأنف وميثله :  جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي  - �شفته  بالق�شية : 
 وكيل  - املطلوب اإعالنه : 1- �شوميت ناند كي�شور راتان  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2019/428 عقاري 
�شباحا   10.00 ال�شاعة   2019/11/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت  كلي. 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال  ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة رقم 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 533/2019/322 ا�شتئناف عقاري  
مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 361/2019 عقاري كلي 

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب  
طالب الإعالن : جلف لند للتطوير العقاري  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

وميثله : �شعيد حممد عبداهلل �شامل ال�شايغ الغافري - �شفته  بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- اأفانتي هولدينج ليمتد - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : قد ا�شتاأنف القرار/احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 361/2019 عقاري 
�شباحا   10.00 ال�شاعة   2019/11/27 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت  ك��ل��ي.  
او من ميثلكم قانونيا ويف حال  ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة رقم 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

 اعالن بالن�شر
يف  االإ�شتئناف رقم 562/2019/322 اإ�شتئناف عقاري  

مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 396/2019 عقاري كلي 
والر�شوم وامل�شاريف والتعاب   

 - �شابقا   ع(  م  )���س  ال�شالمي  ن��ور  بنك  بنك )م�شاهمة عامة(  ن��ور   : الإع���الن  طالب 
�شفته بالق�شية : م�شتاأنف  وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي  - �شفته  
 : بالق�شية  �شفته   - جيلبودي  ج��اري  رودين   -1: اإع��الن��ه  املطلوب  وكيل   : بالق�شية 

م�شتاأنف �شده. جمهول حمل الإقامة 
بالدعوى رقم 2019/396 عقاري كلي.   ال�شادر  ا�شتاأنف احلكم  : قد  الإع��الن  مو�شوع 
بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2019/12/4 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم  رقم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/18 التما�ص اإعادة نظر عمايل - اإ�شتئناف     
اىل امل�شتاأنف �شده/1- ح�شام ابراهيم ال�شيد عماره جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�شتاأنف /مطعم ال�شامي - موؤ�ش�شة فردية - ملالكها / حممد �شعيد 
نظمي البو�شي وميثله / عبداهلل علي عبدالوهاب عبداهلل ال�شويدي - قد 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 2018/2571 اإ�شتئناف عمايل بتاريخ 
2019/6/10 وحددت لها جل�شه يوم الحد املوافق 2019/11/24 ال�شاعة 
او  ch2.D.18 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة رقم  10.00 �شباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/568 امر اداء 

اىل املدعى عليه/1- ريد بوينت للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة  
مبا ان املدعي/عرب الإمارات للتموين باملواد الغذائية - �س ذ م م وميثله/ خالد 
كلندر عبداهلل ح�شني - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/5/20 بالزام 
املدعى عليها ريد بوينت للتجارة العامة - �س ذ م م مبلغ 13773 درهم )ثالثة 
ع�شر الف و�شبعمائة وثالثة و�شبعون درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �شنويا 
من تاريخ املطالبة 2019/5/14 وحتى ال�شداد التام والر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2999/2019/16 جتاري جزئي  

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )24243.28( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامه الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شم ملف النزاع التجاري 

رقم:1078/2019 
طالب الإعالن :  فري�س اك�شرب�س �س.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله : احمد ح�شن حممد عبداهلل املازمي  �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنه : 1- مطعم ومقهى �شي اي زد �شفته بالق�شية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2019/10/1 يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�شوع 
وع�شرين  )اربعة  للمدعية مبلغ  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ���س.ذ.م.م  اك�شرب�س  ل�شالح/فري�س  اأع��اله 
الف ومائتي وثالثة واربعني درهم وثمانية وع�شرين فل�شا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
الق�شائية احلا�شل يف 2019/4/23 وحتى متام ال�شداد والزمتها بامل�شروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا 

العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
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عربي ودويل

وق���رو����س ط��وي��ل��ة امل����دى م���ن قبل 
املتوقع  ال��ب��اري�����ش��ي. وم���ن  امل��ت��ح��ف 

افتتاح املن�شاأة عام 2023.

ن�سخة بوي دو فو 
�الإمرب�طورية

اإميانويل ماكرون،     خ��الل رحلة 
ا ت�شميم فكرة بوي دو فو  اأي�شً مت 
ال�شني،  ع��ر���س يف  لإق���ام���ة  ب����ارك 
تقدميه  مت  ال���ذي  ذاك  غ���رار  على 
اأربعني عاًما يف فنديه.  م��دار  على 
ال�شور  من  بالقرب  ا  اأي�شً و�شيكون 
حيث  ت�شينهوانغداو،  يف  العظيم 
ي��ن��ت��ه��ي امل���ع���ل���م يف ب���ح���ر ب���وه���اي.    
اأول  ه��وان��غ،  �شي  ت�شني  ق�شة  انها 
 210-259( لل�شني  اإم��رباط��ور 
قبل امليالد(، الذي �شيتم اخراجها. 
ي��ت�����ش��م��ن امل�������ش���روع ت��رك��ي��ب فندق 
عرو�س  ومطعم  خ��ا���س،  طابع  ذو 
وقرية من ذاك الع�شر. ال�شتثمار 
يورو،  مليون   230 ه��و  املخطط 
و�شيعمل 200 �شخ�س على تنفيذ 

هذا الإجناز.
   حا�شر من بني �شيوف اإميانويل 
م�����اك�����رون، اأو�����ش����ح ن���ي���ك���ول����س دو 
فيلييه، رئي�س املتنزه، اأن النية هي 
فو  دو  لبوي  فني  “تطوير من��وذج 
ال�شينية”،  الثقافة  من  م�شتوحى 
واأ�شاف “�شناأتي بخرباتنا وكتابتنا 
وج��م��ي��ع ح��ق��ائ��ب ب���وي دو ف���و من 
حيث الإدارة«.    �شتكون �شريك بوي 
دو فو، �شركة يونغ ت�شن ليدا، التي 
الدولة  ك��ون�����ش��ورت��ي��وم  اإىل  تنتمي 
ال�شني  يف  امل����ع����روف  م������او،  ج����ني 
ال�شاهقة.  ال�شحاب  ناطحات  ببناء 
لعام  م����ربم����ج  الأول  ال����ع����ر�����س 
امل�شاريع الثقافية التي      .2022
رافقت زيارة اإميانويل ماكرون اإىل 
وموافقة  متعددة.  وبكني  �شنغهاي 
التوقيع  على  ال�شينيني  الزعماء 
مبا  الهتمام  اأن  على  ي��دل  عليها، 
ياأتي من فرن�شا يظل قوًيا -خا�شة 
-الأمريكية  ال�شينية  العالقة  اأن 

متر حالًيا مبرحلة �شعبة.
   ويف كل الحوال، من املحتمل اأن 
يكون الف�شول موجوًدا يف املجتمع 
من  فرن�شا.  تقرتحه  مل��ا  ال�شيني 
�شيكون  ���ش��ي��ن��ي،  م��ل��ي��ار   1.4 ب��ني 
ال�شكان،  من  �شغري  جزء  انخراط 
ل��ن��ج��اح خمتلف الإجن����ازات  ك��اف��ي��ا 

الفرن�شية يف ال�شني.
عن �سالت �ف �ر

مركز بومبيدو يف �سنغهاي
نوفمرب،   5 ي������وم  ظ���ه���ر  ب���ع���د     
اف��ت��ت��ح ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي -مع 
بومبيدو  -م��رك��ز  ال�شيني  نظريه 
منطقة  يف  ي��ق��ع  ال���ذي  ب�شنغهاي، 
�شناعية  منطقة  وه���ي  ���ش��وه��وي، 
ثقايف  م��وق��ع  اإىل  ���ش��اب��ق��ة حت��ول��ت 
�شا�شع غرب �شنغهاي، على �شفاف 

نهر هوانغبو.
الغداء  اإميانويل ماكرون  تناول     
يف متحف تانك بالقرب من مركز 
 20 بومبيدو. ومتت دعوة حوايل 
ف��ن��اًن��ا وم��ث��ق��ًف��ا م��ن اآف����اق خمتلفة 
جًدا. روى كل م�شريته لإميانويل 
ماكرون. يتمتع داي �شيجي، موؤلف 
ال�شينية  واخلياطة  بالزاك  رواي��ة 
ونف�س  ع��امل��ي��ة،  ب�شهرة  ال�����ش��غ��رية، 
الذي  بيمينغ،  ي��ان  للر�شام  ال�شيء 

ميلك ا�شتوديو يف ديجون.
   لقد اأثار بع�س الذين يتحدثون 
الرقابة.  م�����ش��األ��ة  الإن���رتن���ت  ع��ل��ى 
وع��ن��د ن��ق��ط��ة م���ا، حت���ول احلديث 
ال�شني  حول تطور ال�شتهالك يف 
حيث اتفق ال�شيوف على اأنه ي�شري 

بالتوازي مع تطور العمل الفني.
    من بني ال�شخ�شيات احلا�شرة، 
ا املمثلة غونغ يل  اأي�شً كانت هناك 
امل��و���ش��ي��ق��ي    الفرن�شي  ورف��ي��ق��ه��ا، 
جان مي�شيل جار. وكان اأول غربي 
يقيم حفالت مو�شيقية اإلكرتونية 
و�شانغهاي.  بكني  يف   1981 ع��ام 
املحرمة”  “املدينة  يف  ل��ع��ب  ك��م��ا 
ال��ف��ط��ور يف  واأث���ن���اء   .2004 ع���ام 
اأعلن الفنان اأنه يخطط  “تانك”، 
لإق���ام���ة ع��ر���س م��و���ش��ي��ق��ي جديد 
�شتكون   ،2021 ع���ام  ال�����ش��ني  يف 

طاقته ذاتية.
    ومع اقرتاب نهاية ماأدبة الغداء، 
اإميانويل  ال�شيفات  اأخربت احدى 
ماكرون اأنها “منده�شة لأن رئي�س 
دولة يق�شي الكثري من الوقت مع 
“اآمل  قبل اأن ت�شيف:  الفنانني”، 
ال�شني  يف  ي��وم��ا  ه����ذا  ي��ح��دث  اأن 

ا. » اأي�شً
اإىل  الفرن�شي  الرئي�س     ثم ذه��ب 
القاعات  زار  مركز بومبيدو، حيث 
ال���وا����ش���ع���ة. ي��ح��ت��وي امل��ب��ن��ى ال���ذي 
تبلغ م�شاحته 25 األف مرت مربع 
اأو  كاندين�شكي  م��ن  ل��وح��ات  ع��ل��ى 
بالإ�شافة  بيكا�شو،  اأو  مي�شاجيه 
�شينيني.  ل��ف��ن��ان��ني  اأع����م����ال  اإىل 
الزمن”  “�شكل  ب��ع��ن��وان  م��ع��ر���س 

يتتّبع تاريخ احلداثة يف الر�شم.
   واأع��ل��ن رئ��ي�����س م��رك��ز بومبيدو، 
خطابه،  خالل  ل�شفيغن�س،  �شريج 
يرتقي  ال����ت����ب����ادل  اأن  “نعتقد 
الت�شامح  ومي��ن��ح��ه��م  ب��ال�����ش��ع��وب، 
اأن يكون هذا  ... يجب  والف�شول. 
“هذه  للقاء”.   م��ك��اًن��ا  امل��ت��ح��ف 
فيها  يفتح  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  ه��ي 
يف  اأب������واب������ه  ك���ب���ري  دويل  م���ت���ح���ف 
ال�شني، ويعطي فر�شة روؤية اأجمل 
الأعمال يف القرن الع�شرين”، تابع 

اميانويل ماكرون.
   ُيطلق على املتحف اجلديد ا�شم 
مركز بومبيدو وا�شت بوند غروب. 
اب���ت���ك���ار يف ال�����ش��راك��ة ال���دول���ي���ة يف 
غروب،  بوند  وا�شت  وتعّد  ال�شني، 
عامة  ولي�شت  خا�شة  �شبه  �شركة 

بالكامل.
امل��وؤ���ش�����ش��ت��ني مربجمة  ���ش��راك��ة     
خل���م�������س �����ش����ن����وات. وه�����ن�����اك، من 
وا�شحة  رغبة  الفرن�شي،  اجل��ان��ب 

لكن  ذل���ك.  ب��ع��د  م��ا  اإىل  للتمديد 
يعترب مقربون  احل��ايل،  الوقت  يف 
انه  الفرن�شية،  الثقافة  وزارة  من 
“اعرتاف ال�شني بكفاءة  من املهم 

مركز بومبيدو«.
اأمر  امل��ت��ح��ف  اإدارة  ال��ق��درة ع��ل��ى     
الفرن�شي  التعاون  ه��ذا  يف  اأ�شا�شي 
 1.4 ال�������ش���ي���ن���ي. م���ق���اب���ل م���ب���ل���غ 
�شي�شاعد  ���ش��ن��وًي��ا،  ي�����ورو  م��ل��ي��ون 
مركز  ب��اري�����س،  يف  بومبيدو  مركز 
اإعارة الأعمال  �شنغهاي عن طريق 
وتدريب  م��ع��ه  امل��ع��ار���س  وت�شميم 
املحرتفني. �شيبقى بع�س موظفي 
امل�شروع،  م���دي���ر  م��ن��ه��م  ب����وب����ورغ، 
اهتمام  اإي����الء  و���ش��ي��ت��م  امل���وق���ع.  يف 
خا�س با�شتقبال اجلمهور، وخا�شة 
الأط����ف����ال، ال���ذي���ن خ�����ش�����ش��ت لهم 
املوؤ�ش�شة  يف  احل��ال  ه��و  -كما  قاعة 

الفرن�شية.
   ي�����ش��م م��ت��ح��ف ب���اري�������س ح���وايل 
من  �شينيني  لفنانني  عمل   200
اإىل يومنا ه��ذا. ومن   1930 عام 
اإر�شال  ع��دم  ال�شني  طلبت  بينها، 
�شنغهاي.  اإىل  “النجوم”  اأع��م��ال 
وه���ذه ج��م��اع��ة، تعترب واح���دة من 
املعا�شر،  ال�شيني  الفن  موؤ�ش�شي 
ال�شبعينات  اأواخ��������ر  يف  ت�����ش��ك��ل��ت 
والنحاتني  ال��ر���ش��ام��ني  ق��ب��ل  م���ن 

الت�شوير يف ربيع عام 2020.
   يف تقرير املحادثات التي قدمها 
يف  ال�شعب  ق�شر  يف  نوفمرب   6 يف 
اإمي��ان��وي��ل ماكرون  ب��ك��ني، حت���دث 
لهوائي  امل��ح��ت��م��ل  ال��ت��ث��ب��ي��ت  ع����ن 
واإن�شاء  ال�شني،  يف  بيكا�شو  ملتحف 
وهي  ���ش��ي��ن��زي��ن،  يف  رودان  م��ت��ح��ف 
من  قريبة  ك��ب��رية  �شينية  مدينة 

هونغ كونغ.
   قبل �شتة اأ�شهر، بدا هذا امل�شروع 
نهايته،  م���ن  اق�����رتب  ق���د  الأخ�����ري 
�شينزين  بلدية  تكون  ل  قد  ولكن 
قد اأبلغت وزارة الثقافة ببكني مبا 
يكفي، الأمر الذي دفع هذه الأخرية 
اىل طلب تعميق املفاو�شات. ناق�س 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون الأم���ر م��ع �شي 
اتفاق  توقيع  مت  بينما  بينغ،  جني 
6 ن��وف��م��رب م���ن قبل  مت��ه��ي��دي يف 
متحف  مديرة  �شيفيلوت،  كاثرين 
�شينزين،  لبلدية  ومم��ث��ل  رودي����ن، 

وحتديداً من منطقة فوتيان.
   ي��ق��ع م��رك��ز رودي�����ن ل��ل��ف��ن��ون يف 
�شينزين،  قلب  يف  ه��ي��ل،  اأن��ت��و���ش��ان 
األف مرت مربع.   15 على م�شاحة 
للنحت،  مكر�شة  موؤ�ش�شة  �شتكون 
يف  رودان  مل��ت��ح��ف  ف���رع���ا  ول��ي�����ش��ت 
جمموعة  ت�شكيل  و�شيتم  باري�س. 
النحات  اأع����م����ال  م�����ش��رتي��ات  م���ن 

رادي����و فرن�شا  اأورك�������ش���رتا  ���ش��ت��ق��وم 
اآ�شيا  يف  ب��ج��ول��ة  ال��ف��ي��ل��ه��ارم��ون��ي��ة 
حت��ت اإ���ش��راف ميكو ف��ران��ك، الذي 
���ش��ي��ت��وق��ف يف ال���ع���دي���د م���ن امل���دن 
�شتكون  ك��ون��غ،  هونغ  يف  ال�شينية. 
وهو  الفرن�شي”،  “مايو  مبنا�شبة 
ي��ق��ام كل  ث��ق��ايف فرن�شي  م��ه��رج��ان 
عام؛ يف بكني، �شيعزف املو�شيقيون 
باملركز  ال�شعب  ق�شر  من  بالقرب 
ال�شتعرا�شية،  ل��ل��ف��ن��ون  ال��وط��ن��ي 
امل�شرح  ب���ا����ش���م  ����ش���اب���ًق���ا  امل����ع����روف 

الوطني الكبري.

�أفالم ومتاحف قادمة
املمثل  ك���ان  ال�شينما،  جم���ال  يف     
�شيوف  اأح��د  كانيت  غيوم  واملخرج 
اأ�شرتيك�س  ويف  م��اك��رون.  الرئي�س 
الذي  الو�شط،  مملكة  واأوبليك�س: 
�شيلعب   ،2021 ع����ام  ���ش��ي��ع��ر���س 
جيل  يلعب  بينما  اأ�شرتيك�س،  دور 

لولو�س دور اأوبليك�س.
غيوم  �شعى  ب��ك��ني،  اإىل  مبجيئه     
اأنه �شي�شمح  التاأّكد من  اإىل  كانيت 
وخا�شة  ال�شني،  يف  بالت�شوير  له 
بالقرب من ال�شور العظيم. وخالل 
اإقامة  ع��ل��ى  ق�����ادرا  ك����ان  ال����زي����ارة، 
ال�شينما  ���ش��ل��ط��ات  م���ع  ات�������ش���الت 
يبداأ  اأن  امل���ق���رر  وم����ن  ال�����ش��ي��ن��ي��ة. 

معظمهم  غ���ادر  ال��ذي��ن  املن�شقني، 
بالدهم.    اأخرًيا، �شارك اإميانويل 
ماكرون و�شى جني بينغ، يف اإ�شفاء 
م�شروع  ع��ل��ى  ال��ر���ش��م��ي  ال���ط���اب���ع 
من  اثنني  عالقات  ير�شم  معر�س 
لوي�س  امللك  البعيدين:  اأ�شالفهما 
 )1715-1638( ع�شر  ال��راب��ع 
والإمرباطور كانغ �شي )1654-

.)1722

معر�س فر�ساي
 �ملدينة �ملحرمة

 ،2020 اأكتوبر  اإىل  يوليو  من     
�شتحتفل ال�شني بالذكرى ال�شنوية 
لق�شر املدينة املحرمة، مقر اإقامة 
افتتح  ال���ذي  ال�شينيني  الأب��اط��رة 
عام 1620، اأي قبل 400 عام. يف 
هذه املنا�شبة، �شيتم تنظيم معر�س 
م�شرتك مع ق�شر فر�شاي يف جناح 
�شيجمع  وال��ذي  املحرمة،  للمدينة 
العمالت املعدنية من الهدايا التي 
املوؤ�ش�شتني، واحدة  تبادلها بني  مت 
ملكية، والخرى اإمرباطورية، اىل 

عهد لوي�س ال�شاد�س ع�شر.
�شيفر  خ�����زف  ع���ر����س  و���ش��ي��ت��م     
املحرمة،  امل���دي���ن���ة  يف  امل���ح���ف���وظ 
بالإ�شافة اإىل الأدوات العلمية التي 
الي�شوعيون  لالإمرباطور  �شنعها 

من  باأمر  بكني  اإىل  اأر�شلوا  الذين 
نف�شه،  ال���وق���ت  يف  ف��رن�����ش��ا.  م��ل��ك 
القرنني  يف  ال��ه��داي��ا  ع��ر���س  �شيتم 
اإىل  ع�شر  وال��ث��ام��ن  ع�شر  ال�����ش��اب��ع 
ف��رن�����ش��ا، م��ث��ل امل��زه��ري��ات وامل����راوح 
ال�شينية،  الأقم�شة  اأو  واملطبوعات 

وخا�شة احلرير.
املعر�س،  ي�شمل  ل��ن  امل��ق��اب��ل،  يف     
ال�شينية  الأ�شياء  لأنها يف مدريد، 
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا ل��وي�����س ال��راب��ع ع�شر 
اأ�شبح هذا الخري  حلفيده عندما 
ملك اإ�شبانيا يف 1700، حتت ا�شم 

فيليب اخلام�س.
   وّقعت اتفاق تنظيم هذا املعر�س 
امل�����ش��رتك ك��اث��ري��ن ب��ي��غ��ارد، رئي�شة 
�شودونغ،  ووان�����غ  ف���ر����ش���اي،  ق�����ش��ر 
رئ���ي�������س م���ت���ح���ف ق�������ش���ر امل���دي���ن���ة 
امل����ح����رم����ة. وج�������اء خم���ت�������ش���ان يف 
احلفظ من فر�شاي اإىل بكني قبل 
ال��رئ��ي�����س م��اك��رون لتحديد  زي����ارة 
حم��ت��وى احل����دث. ومت���ت �شياغة 
توزيع  تفا�شيل  لتو�شيح  م��ذك��رة 
لهذا  ال�شرورية  والتكاليف  املهام 

املعر�س.
اط�����ار  احل�������دث يف  و����ش���ي���ت���ن���زل     
يف  “ال�شني  م���ع���ر����س  ا���ش��ت��ك��م��ال 
يف  والدبلوما�شية  -ال��ف��ن  فر�شاي 
عقد  ال��ذي  ع�شر”،  الثامن  القرن 

يف ق�شر فر�شاي عام 2014.

تعاون بني �الأورك�سرت�
ثقافية  ات���ف���اق���ي���ات  اإب���������رام  مت     
ف��رن�����ش��ي��ة ���ش��ي��ن��ي��ة اأخ������رى خالل 
زي���ارة اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون لل�شني. 
فرانك  ب��ح�����ش��ور  ن��وف��م��رب،   5 يف 
ري�شرت وزير الثقافة الفرن�شي، مت 
توقيع �شراكة بني اأورك�شرتا راديو 
واأورك�شرتا  الفيلهارموين،  فرن�شا 
الفيلهارمونية.  ال�شني  �شنغهاي 
ال��ت��ع��اون اجلديد  وي��ت�����ش��م��ن ه���ذا 
املقبل  ال���ع���ام  م��و���ش��ي��ق��ي��ني  ت���ب���ادل 
جلل�شات عمل وحفالت مو�شيقية.

   يف 8 ن��وف��م��رب، مت ت��ق��دمي مثال 
املحرمة،  املدينة  يف  للتعاون.  اأول 
ع����زف اأع�������ش���اء م���ن الأورك�������ش���رتا 
اأورك�����ش��رتا ال�شني  ال��ف��رن�����ش��ي م��ع 
ال�شمفونية  لأداء  الفيلهارمونية، 

اخليالية لبريليوز.
دع����وة  ���ش��ت��ت��م   ،2020 ع������ام      
امل��اي�����ش��رتو ي��و ل��ون��غ، ال���ذي يراأ�س 
الفريق ال�شيني، لقيادة اأورك�شرتا 
باري�س  ف��رن�����ش��ا، لإن�����ش��اء يف  رادي����و 
كون�شريتو للكمان ت�شيجانغ ت�شن، 
���ش��ن��غ��ه��اي ويحمل  ا���ش��ي��ل  م��ل��ح��ن 
ثالثني  منذ  الفرن�شية  اجلن�شية 
ع������اًم������ا.    ب���الإ����ش���اف���ة اإىل ذل����ك، 

 مركز بومبيدو: �ملرة �الأوىل �لتي يفتح فيها متحف دويل كبري �أبو�به يف �ل�سني �مل�ساريع �لثقافية �لتي ر�فقت زيارة �إميانويل ماكرون �إىل �سنغهاي وبكني متعددة 

ه �لثقافة ما تهدمه �ل�سيا�سة ترممّ

يف �ل�شني، لعب ماكرون ورقة �لقوة �لناعمة...!
ا•• لفجر – خرية ال�شيباين

     من 4 �إىل 6 نوفمرب، ز�ر �إميانويل ماكرون �ل�سني بهدف 
و�ل�سني،  فرن�سا  بني  �لدبلوما�سي  �لتقارب  على  �لتاأكيد 
 ، �لوقت  نف�س  يف  ولكن  جتــاريــة.  عقود  توقيع  وطبعا 
جميع  تعزيز  يف  رغبة  �لرئا�سية  �لرحلة  هذه  ترجمت 

�أنو�ع �لعالقات �لثقافية بني �لبلدين -بدًء� بفنون �لطهي 
�لفرن�سية.

معر�س  ماكرون  �إميانويل  ز�ر  نوفمرب،   5 �سنغهاي،  يف      
�ال�ستري�د �سحبة �لرئي�س �ل�سيني �سي جني بينغ. وكانت 
�ساروليه، ثم  ق هذ� �الخري قطعة من حلم  ليتذومّ فر�سة 
�سريحة من �نرتيكوت �سالري�س، وبد� �أن �لرجل �الأول يف 

قه، وقال: “لدينا  �حلزب �ل�سيوعي �ل�سيني، �أحب ما تذومّ
�سوق كبرية يف �ل�سني، وميكننا ��ستيعاب جمموعة و��سعة 

من �ملنتجات«.
   يف �مل�ساء، دعا �سي جني بينغ وزوجته، �لثنائي �لفرن�سي 
�ىل تناول �لع�ساء يف �أحد �الأجنحة �لتقليدية يف حديقة 
�ل�ساد�س  �لقرن  �إىل  تعود  ماندرين  �إقامة  وهي  يو�ن،  يو 

رومانيه- زجاجة  ل�سيفه  ماكرون  �إميانويل  قدم  ع�سر. 
1978، وهو �لعام �لذي بد�أت فيه �سني  كونتي منذ عام 

دنغ �سياو بينغ �سيا�سة �الإ�سالح و�النفتاح.
   بعد �لوجبة، �قرتح �لرئي�س �ل�سيني م�ساهدة مقتطفات 
ى وُترق�س باأ�سلوب كونت�سيو،  من عر�س �أوبر� �سينية ُتغنمّ

م�ستوحاة من كر��سي يوني�سكو. 

ال�شينما والفنون بوابة النفتاح

القوة الزاحفة... والقوة الناعمة

الثقايف يف خدمة ال�شيا�شي

ماكرون يف افتتاح مركز بومبيدو

قاطرة جديدة لتكثيف التعاون

ديبلوما�شية الطبخ

�ملو�فقة على هذه �مل�شاريع يدل على �أهمية ما ياأتي من فرن�شا خا�شة مع �شوء �لعالقة �ل�شينية -�لأمريكية

�ــشــيــكــون 
ــول  �لــفــ�ــش
مــــوجــــوًد� 
�ملجتمع  يف 
ملا  �ل�شيني 
ــه  ــرتح ــق ت
فـــرنـــ�ـــشـــا
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% من �شادراتها. وهكذا تعتمد طهران تاريخياً على عائدات النفط من 
اإرهابية.  اجل متويل مغامراتها الع�شكرية يف املنطقة ورعاية جماعات 
وو�شعت اإيران موازنة لعام 2019 بحجم 41 مليار دولر، بينما �شيكون 
21 مليار دولر من العوائد النفطية. ويعني  يف قدرة النظام حت�شيل 
هذا اأن نحو ن�شف عوائد اإيران تاأتي من طريق ت�شدير النفط اإىل دول 
اأخ��رى.  وعلى رغم من اإ�شادة الزعيم الإي��راين علي خامنئي بالكتفاء 
الذاتي لالقت�شاد الإيراين، فاإن الكثريين من الزعماء الإيرانيني اأقروا 
موؤخراً بالو�شع ال�شيء الذي تواجهه احلكومة. ويف خطاب له اأخرياً يف 
اأقر الرئي�س الإيراين  مدينة كرمان يف 12 نوفمرب “ت�شرين الثاين”، 
�شنواتها  اأ�شعب  باإحدى  “اإيران متر  ب��اأن  الأوىل  للمرة  روح��اين  ح�شن 
واأن “و�شع البالد لي�س طبيعياُ”. وقال مع  منذ الثورة  عام 1979”، 
املداخيل الأخ��رى، فاإن املدخول الوحيد الذي يجعل  “لدينا بع�س  اإنه 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اإن�شتيتيوت”  “غيت�شتون  مبوقع  مقال  يف  رف��ي��زادة  ماجد  الباحث  راأى 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب حيال  اأن منتقدي �شيا�شة  الأمريكي، 
اإي��ران، كانوا على خطاأ. فالعقوبات الأمريكية ت�شكل �شغطاً مهماً على 
رجال املاليل احلاكمني يف اإيران وعلى قدرتهم على متويل جمموعاتهم 
الإرهابية.  وقبل اأن تفر�س وزارة اخلزانة الأمريكية عقوبات على قطاع 
النفط والغاز يف اإيران، كانت طهران ت�شدر مليوين برميل من النفط 
األف   200 اإي��ران من النفط ل تتجاوز  اأما اليوم، فاإن �شادرات  يومياً. 
النفطية  ال�شادرات  %90 من  ن�شبته  برميل يومياً، مما يعني خف�شاً 

الإيرانية. 

عائد�ت �لنفط
اأن اإيران متلك ثاين احتياط عاملي من الغاز ورابع احتياط  واأ�شار اإىل 
من النفط اخلام، ومبيعاتها من هذين القطاعني ت�شكل اأكر من 80 

مقارنة   ،2019 نهاية  بحلول  حجمه  م��ن   %  90 بن�شبة  �شينكم�س 
بالعامني املا�شيني، وذلك ا�شتناداً اإىل تقرير للبنك الدويل. 

تدهور �لعملة
ولفت اإىل اأن العملة الوطنية توا�شل التدهور، لتنخف�س اإىل م�شتويات 
قيا�شية. والدولر الأمريكي الذي كان ي�شاوي 35 األف ريال اإيراين يف 

نوفمرب “ت�شرين الثاين” 2017، ي�شاوي الآن 110 األف ريال. 
بدا  ما  يف  اأ�شعاف،  ثالثة  البنزين  اأ�شعار  احلكومة  �شاعفت  اأي��ام  وقبل 
املغامرات  متويل  اأج��ل  م��ن  ع��وائ��د  على  للح�شول  يائ�شة  حم��اول��ة  ان��ه 
الع�شكرية يف املنطقة ودعم وكالئهم واجلماعات الإرهابية. وهذا ما دفع 
الأيام  يف  الإيرانية  امل��دن  وكانت  احلكومة.  على  النتفا�س  اإىل  ال�شعب 
يف  الحتجاجات  واندلعت  وت��ظ��اه��رات.  لحتجاجات  م�شرحاً  الأخ���رية 
والعا�شمة طهران وكرمن�شاه  اإىل حمافظة خوز�شتان  الأه��واز وامتدت 
وخرم�شهر  و�شاري  وبو�شهر  وي��زد  وكراجد  و�شرياز  وتربيز  واأ�شفهان 

واأندمي�شك وديزفول وبهبان ومه�شهر. 

الأيام  ي��وم من  النفط. مل تكن لدينا يف  اأم��وال  ت��دور هو  البالد  عجلة 
مثل هذه امل�شكلة يف بيع النفط. مل يكن لدينا يوماً هذا الكم من امل�شاكل 
التي تعوق ابحار ناقالتنا من النفط. كيف �شنتدبر اإدارة �شوؤون البالد 
مع وجود م�شاكل يف وجه بيع نفطنا«.  واأ�شاف الكاتب اأن ال�شكر يجب اأن 
يوجه لل�شيا�شة الأمريكية يف ما يعرف بحملة “ال�شغط الأق�شى”، التي 
وجهت �شربة رئي�شية لكل القت�شاد الإيراين على حد �شواء. ويف الآونة 
الأخرية، توقع �شندوق النقد انكما�شاً يف القت�شاد الإيراين بن�شبة 9.5 
يف املئة عو�س 6 % عام 2019. واأحد الأ�شباب التي حملت ال�شندوق 
على اإ�شدار هذا التوقع هو قرار اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
عدم منح اعفاءات لثماين دول كانت من اأكرب م�شرتي النفط الإيراين 
وهي ال�شني والهند واليونان واإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا 
الإيراين  القت�شاد  ف��اإن   ،2019 يف  من��و  ت�شجيل  وع��و���س  اجلنوبية. 

�لعقوبات �لنفطية ق�شمت ظهر نظام �ملاليل

•• الفجر -تون�س
رئي�س  م����اج����ول  ����ش���م���ري  اأك�������د     
اإثر  اأرب��اب العمل يف تون�س،  احت��اد 
برئي�س  املنظمة  ع��ن  وف��د  اجتماع 
اجلملي  احلبيب  املكلف  احلكومة 
ال��ل��ق��اء تطرق  اأن  اأم�����س اجل��م��ع��ة، 
والقت�شادية  املالية  الو�شعية  اإىل 
اإياها  والجتماعية للبالد، وا�شفا 

ب� “ال�شعبة«.
ت�شريح  يف  م�����اج�����ول  ودع���������ا     
الأحزاب  ك��ل  اللقاء،  اث��ر  اع��الم��ي 
قائال  القت�شاد  ع��ن  البتعاد  اإىل 
ربحتم  القت�شاد...  عن  “ابتعدوا 
يف  انتم  اف��رح��وا...  النتخابات  يف 
القوانني...  ت��ع��ط��ل��وا  ل  ال���ربمل���ان 
الق��ت�����ش��اد... يف  تفهمون  ل  ان��ت��م 
اللغة”،  نف�س  ن��ت��ح��دث  ل  ون��ح��ن 
م�شددا على اأن املنظمة مع حتييد 
كل الوزارات دون ا�شتثناء ل وزارات 

ال�شيادة فقط.
   واأكد ماجول اأن احلكومة يجب 
اأن تكون بعيدة عن التحزب ومكونة 
“ كل  الكفاءات قائال:  اأف�شل  من 
نحن  ال�شيا�شيون  ب��ه  ي��ق��وم  خ��ط��ا 
من ندفع ثمنه... نريدها حكومة 
حزبية...  حما�ش�شات  ل  ك��ف��اءات 
�شيا�شيني  ت�شم  ن��اج��ح��ة  ح��ك��وم��ة 
داعيا  الو�شعية”،  ي��ت��ف��ه��م��ون 
ال��ع��دي��د من  ت��غ��ي��ري  اإىل ����ش���رورة 

القوانني املتعلقة باجلباية واملالية 
وال�شتثمار وغريها.

احلكومة  جن�����اح  ع�����دم  وت����وق����ع     
منظمة  ت�شريكها  ع��دم  ���ش��ورة  يف 
الع���راف م��ن اج��ل اي��ج��اد احللول 
����ش���رورة  اإىل  م�������ش���ريا  ال�����الزم�����ة، 
يتم  اقت�شادي  انقاذ  برنامج  و�شع 
�شنوات  اخل��م�����س  خ���الل  تطبيقه 

املقبلة.
  واأ���ش��ار اإىل اّن الحت��اد مل يقرتح 
لرئي�س  احل����ري����ة  ت����ارك����ا  اأ����ش���م���اء 
طالب  لكن  الختيار  يف  احلكومة 
وان  �شنوات  خم�س  ت��دوم  بحكومة 
الغاية  ان  م��وؤك��دا  ن��اج��ح��ة،  ت��ك��ون 
ال���ي���وم م���ن ح��ك��وم��ة ك���ف���اءات غري 
متحزبة هو تقدمي اأح�شن النتائج 
يف نهاية عهدتها واإن تطلب الأمر 

م���راج���ع���ة ال���د����ش���ت���ور وغ�����ريه من 
القوانني.

رئي�س  اأّن  اإىل  الإ����ش���ارة     وجت���در 
احلكومة املُكّلف، احلبيب اجلملي، 
ي���وا����ش���ل ���ش��ل�����ش��ل��ة م�������ش���اورات مع 
واملنظمات  ال�شيا�شية  الأط�����راف 
لت�شكيل  ال��وط��ن��ي��ة  وال�شخ�شيات 
حكومة 2020 قبل 15 دي�شمرب 

.2019
مع�شلة  اجل����م����ل����ي،  وي�����واج�����ه     
ع���دم رغ��ب��ة ال��ع��دي��د م��ن الح���زاب 
احل�����ك�����وم�����ة،  يف  امل�����������ش�����ارك�����ة  يف 
ومطالبتها باإر�شاء حكومة كفاءات 

واإ�شالحات.
   هذا و�شكل رئي�س احلكومة املكلف 
احلبيب اجلملي جلنة للت�شاور مع 
بخ�شو�س  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  الأح������زاب 

القت�شادي  ال���ربن���ام���ج  ���ش��ي��اغ��ة 
للحكومة اجلديدة.

   وك��ل��ف اجل��م��ل��ي، اإب��راه��ي��م �شو، 
مبمثلي  واللتقاء  اللجنة  برئا�شة 
اجتماعات  يف  ال�شيا�شية  الأح���زاب 
بت�شكيل  املتعلقة  ملحادثاته  موازية 

احلكومة.
  من جانبه، ذكر عبد املجيد الزار 
للفالحة  التون�شي  الحت��اد  رئي�س 
لقائه  ب��ع��د  ال���ب���ح���ري،  وال�����ش��ي��د 
احلبيب  املكلف  احلكومة  برئي�س 
اجلملي، اأنه مت التاأكيد على وجود 
راأ����س  ع��ل��ى  ك���ف���اءة  ذات  �شخ�شية 
ت�شميتها  تتم  واأل  الفالحة  وزارة 
من منطلق الرت�شيات ال�شيا�شية.

   واأكد الزار اأن املنظمة الفالحية 
�شمن  ب���ال���ت���واج���د  م��ع��ن��ي��ة  غ����ري 

والقت�شادية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  الأزم������ات 
املتالحقة، يف بلد �شغري يقوم نظامه 

ال�شيا�شي على املحا�ش�شة الطائفية.
الثاين- ت�شرين   22 يف  لبنان  ون��ال 

عن  ا����ش���ت���ق���الل���ه   1943 ن���وف���م���رب 
الن������ت������داب ال���ف���رن�������ش���ي م���ن���ذ ال���ع���ام 
اآخ���ر  ج����الء  ي��ت��م  اأن  ق��ب��ل   ،1920
ال����ق����وات ال��ف��رن�����ش��ي��ة م���ن ال���ب���الد يف 
املحطة  ذل��ك  لي�شكل   ،1946 ال��ع��ام 
اللبنانيون على  التي يجمع  الأخ��رية 

رواية موحدة لها.
ال�شيا�شية احلادة  وجراء النق�شامات 
يتفق  ل  اجل����م����ه����وري����ة،  ق����ي����ام  م���ن���ذ 
اللبنانيون على روؤيا موحدة لالأحداث 
ال��ك��ربى ال��ت��ي ط��ب��ع��ت م�����ش��ار احلياة 
�شيما  ل  عقود،  مدى  على  ال�شيا�شية 
 )1990-1975( الأهلية  احل��رب 
على  اأمرائها  من  العديد  تربع  التي 
مقاعد ال�شلطة. ويطالب املتظاهرون 

اليوم برحيلهم.
ويرى وجد عواد )28 عاماً( اأن لعيد 

ال�شتقالل معنى جديداً اليوم.
ويقول لفران�س بر�س “نريد اأن ناأخذ 
ا�شتقاللنا من �شلطات فا�شدة تتحكم 

بنا منذ �شنوات و�شنوات«.
ال�شنوات  خ����الل  ال�����ش��ائ��د  وب���خ���الف 
بريوت  و���ش��ط  ي�شت�شف  مل  املا�شية، 
العر�س الع�شكري التقليدي مبنا�شبة 
عنه  ال�شتعا�شة  ومّت��ت  ال�شتقالل. 
وزارة  مقر  يف  خمت�شر  اآخ���ر  بعر�س 
ال��دف��اع ع��ل��ى م�����ش��ارف ب���ريوت �شارك 
ف��ي��ه رئ��ي�����ش��ا اجل��م��ه��وري��ة وال���ربمل���ان 
ورئي�س احلكومة امل�شتقيل، اإىل جانب 

وزراء وقادة ع�شكريني واأمنيني.
للمرا�شم  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة  واأع��ل��ن��ت 
رئ���ا����ش���ة  ال����ع����ام����ة يف  وال������ع������الق������ات 
الأو�شاع  اىل  “نظراً  اأن��ه  اجلمهورية 
ال��راه��ن��ة يف ال���ب���الد، ل���ن ي��ق��ام حفل 
ال���ش��ت��ق��ب��ال ال��ت��ق��ل��ي��دي ال�����ش��ن��وي يف 
ملنا�شبة  بعبدا  يف  اجلمهوري  الق�شر 
عيد ال�شتقالل” بعد انتهاء العر�س 
املتظاهرون  وا���ش��ت��ف��اق  ال��ع�����ش��ك��ري. 

�شباحاً على اإقدام جمهول على حرق 
يف  و���ش��ع��ت  ع��م��الق��ة  لقب�شة  جم�شم 
بعد  ل�”الثورة”  كرمز  ب��ريوت  و�شط 
ان���ط���الق احل������راك ال�����ش��ع��ب��ي يف 17 
ت�شرين الأول-اأكتوبر. اإل اأن ذلك لن 
الحتفال  م��ن  يبدو  م��ا  على  يثنيهم 
“عر�س  على طريقتهم  عرب تنظيم 
وم�شريات  ب���ريوت  و���ش��ط  يف  مدين” 

ون�شاطات متنوعة يف املناطق.
اأق����ام  ال����ب����الد،  ع����دة يف  م��ن��اط��ق  ويف 
الطرق  ع��ل��ى  م��ت��ظ��اه��رون جت��م��ع��ات 
ووزع��������وا الأع��������الم ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة على 
واأنا�شيد  اأغ����ان  وق���ع  ع��ل��ى  ال��ع��اب��ري��ن 
وطنية. ويف منطقة ب�شري، على بعد 
ث���الث���ني ك��ي��ل��وم��رتاً ج���ن���وب ب����ريوت، 
امل��ئ��ات م�شرية راج��ل��ة و���ش��ط واد  ب���داأ 
معامله،  وت��ن��وع  النباتي  بغطائه  غني 
اأعمال  ال�شلطات  ب��دء  على  احتجاجاً 
نا�شطني  اع���رتا����س  ي��ث��ري  ���ش��د  ب��ن��اء 

وجمعيات بيئية.
ويقول وجد اإن “النت�شار احلقيقي” 

وترية  كانت  واإن  التغيري،  يف  باأملهم 
ت����راج����ع����ت يف الأي�������ام  ال����ت����ظ����اه����رات 
الأخ��������رية. وت�������داول ن��ا���ش��ط��ون على 
م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي دعوة 
لديهم  م��ا  ي�شيئوا  ك��ي  للمواطنني 
ال�شهداء  �شاحة  يف  و�شموع  اأن��وار  من 
منازلهم،  ���ش��رف��ات  وع��ل��ى  ب����ريوت  يف 
ال�شاد�شة  ع��ن��د  ب��ال���ش��ت��ق��الل  اح��ت��ف��اء 

)16،00 ت غ( م�شاء.
ينظم  ج���ن���وب���اً،  ����ش���ي���دا  م���دي���ن���ة  ويف 

املتظاهرون حتركات عدة حتت �شعار 
“ال�شتقالل لي�س فقط عن النتداب، 
ال�شتقالل اأي�شاً عن الظلم وال�شرقة 

والف�شاد والفقر«.
ولي�شت هذه املرة الأوىل التي يتظاهر 
العام  اللبنانيون بحما�شة. ففي  فيها 
2005، �شهد و�شط بريوت تظاهرات 
�شيا�شية،  ل���ن���داءات  تلبية  م��ل��ي��ون��ي��ة، 
اأعقبت اغتيال رئي�س احلكومة رفيق 
القوات  خ���روج  اإىل  واأدت  احل��ري��ري، 

ال�شورية من لبنان.
عاماً(   55( �شهر  اأب���و  دي��ن��ا  وت��ق��ول 
يعني  م��رة  اأول  “هذه  بر�س  لفران�س 
ن�شعر  ال����ش���ت���ق���الل.  ع��ي��د  ف��ي��ه��ا  يل 

باإح�شا�س خمتلف هذا العام«.
ل��ي�����س ب��ع��ي��داً ع��ن م�شجد الأم����ني يف 
الغرز  يو�شف  انهمك  ب���ريوت،  و���ش��ط 
اآخ��ري��ن يف  )26 ع��ام��اً( مع نا�شطني 
عقد اجتماعات يف خيم عدة لتن�شيق 

الن�شاطات وبينها جل�شات يوغا.
النا�س  “بداأ  بر�س  لفران�س  ويو�شح 
يغريون عاداتهم وهم يريدون تغيري 

الأمور من جذورها«.
وج�����ذب�����ت اح����ت����ف����الت ال����ش���ت���ق���الل 
لبنانيني مغرتبني قرروا املجيء اإىل 
مببادرة  بع�شهم  للم�شاركة،  ب��ريوت 
فردية واآخرون �شمن حملة اأطلقتها 
النا�شطني على مواقع  جمموعة من 

التوا�شل الجتماعي.
عاماً(   23( ���ش��ع��د  ت��راي�����ش��ي  وت��ق��ول 
يف  مقيمة  وه��ي  احلملة  من�شقي  م��ن 
“نظمنا  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  اأم�����ش��رتدام 
للتفاو�س  جم���م���وع���ات  يف  اأن��ف�����ش��ن��ا 
اىل  لف��ت��ة  خمّف�شة”،  اأ���ش��ع��ار  ع��ل��ى 
من  ال�شفر  بطاقات  اأ�شعار  انخفا�س 
دبي اىل بريوت من 400 اىل 215 

دولراً.

اىل  م�شريا  احلكومية،  الت�شكيلة 
املكلفة  اللجنة  �شمن  �شتكون  اأنها 

باإعداد منهجية العمل احلكومي.
اأك����د الأم����ني العام  امل��ق��اب��ل،      يف 
ال�����ش��غ��ل منعم  امل�������ش���اع���د لحت������اد 
املنظمة  اأن  اأم�س اجلمعة،  عمرية، 
ال�شغيلة “�شتتعامل مع اأية حكومة 
���ش��ت��ت�����ش��ّك��ل ع��ل��ى ق���اع���دة اح����رتام 
احلقوق القت�شادية والجتماعية 
والتفاقات  بالتعهدات  والل��ت��زام 
املربمة مع املنظمة لدوام �شريورة 
اأ�شا�س  وعلى  الدولة  وا�شتمرارية 
احرتام احلريات العامة والفردية 
و�شمان �شيادة البالد وا�شتقاللية 

قراراتها«.
الر�شمية  ال�����ش��ف��ح��ة  ون���ق���ل���ت     
ل���الحت���اد ع���ن ع���م���رية ق���ول���ه، اإن 
بارتفاع  يت�شم  القت�شادي  الو�شع 
وب���ت���ده���ور  الأ������ش�����ع�����ار  م����ه����ول يف 
وعموم  لالأجراء  ال�شرائية  املقدرة 
الفئات ال�شعبّية، وترّدي اخلدمات 
ال�شحة  ق��ط��اع��ات  يف  ال��ع��م��وم��ي��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ن��ق��ل ال��ت��ي ق���ال انها 

اأثقلت مرة اأخرى كاهل الأجراء.
  وعّرج الأمني العام امل�شاعد، على 
التي  والّت�شويه  ال�شيطنة  حمالت 
م�شددا  وقياداتها،  املنظمة  تطال 
ع��ل��ى ان��ه��ا ل���ن ت��ث��ن��ي الحت�����اد عن 
ال���ش��ط��الع ب���دوره ال��وط��ن��ي جتاه 

�شعبه وبالده.

��ستمر�ر �مل�ساور�ت لت�سكيلها:

منظمة �لأعر�ف: حكومة كفاء�ت غري متحزبة...!
�حتاد �ملز�رعني غري معني بالتو�جد �سمن �لت�سكيلة �حلكومية

ت�شكيل جلنة ل�شياغة برنامج عمل �حلكومة
 يف �جتماعات مو�زية ملحادثات �حلبيب �جلملي

�ملنظمة �ل�شغيلة �شتتعامل مع �أية حكومة �شتت�شّكل 
على قاعدة �حرت�م �حلقوق و�للتز�م بالتعهد�ت

ماجول حكومة كفاءاتاجلملي وت�شتمر امل�شاورات

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �الآخر

•• فالدميري فيدوروف�شكي

    ل�شرح هذه العودة، يجب الرجوع اإىل �شبتمرب 
اإحدى  ال��ن�����ش��رة،  جبهة  وج���دت  عندما   ،2015
على  نف�شها  القاعدة،  لتنظيم  التابعة  اجلماعات 
وبالتاأكيد،  دم�شق.  مدينة  على  ال�شتيالء  �شفا 
تاأثري  �شيخلق  ال�����ش��وري��ة  العا�شمة  ���ش��ق��وط  ك���ان 
الدومينو يف املنطقة، وحتى يف القوقاز الذي يبعد 

600 كيلومرت عن �شوريا.
   يف نظر فالدميري بوتني، مل يكن احلفاظ على 
ذاته.  غ��اي��ة يف ح��د  ول��ي�����س  اأداة،  ال  الأ���ش��د  ب�����ش��ار 
بوتني  ا�شتخدم  الو�شائل،  من  وبالقليل  اإج��م��ال، 
احلرب يف �شوريا ل�شمان عودة رو�شيا على ال�شاحة 
هالة غري  الرو�شي  التدخل  اأعطاه  وقد  الدولية. 
عادية يف املنطقة، فعلى عك�س الأمريكيني، اأظهر 

الوفاء والخال�س حللفائه.
   �شورته موجودة يف كل مكان يف منازل امل�شيحيني 
على  ق���ادًرا  ك��ان  ذل��ك،  اإىل  بالإ�شافة  ال�شرقيني. 
تر�شانته  لختبار  هذا،  العمليات  م�شرح  ا�شتخدام 
الع�شكرية امل�شكلة حديًثا. ومبا ان الرو�س يطّورون 
اأ�شلحة رخي�شة وفعالة، فان عقود التوريد تتدفق 

عليهم.
   لكنه ا�شتفاد اأي�شا من توهان الغرب يف ال�شرق 
الأو�شط. يعود اخلطاأ احلقيقي للغرب اإىل الربيع 
الإ�شالميني  م��ع  ال��ت��ح��ال��ف  اأراد  ع��ن��دم��ا  ال��ع��رب��ي 
“املعتدلني”، لالإطاحة بالأنظمة القائمة وتغيري 

العامل العربي.
   و�شبق ان حذرت يف ذلك الوقت من هذا املنطق 
يف  يحدث  وكما  ال�شيا�شي،  ال�شواب  ان  الوهمي. 
“الإ�شالم  الغرب، لأن  اأعمى  الأح��ي��ان.   كثري من 
املعتدل” غري موجود، متاماً كما ل توجد بل�شفية 
اأن���ا ل اأحت����دث ع��ن الإ����ش���الم، بالطبع،  م��ع��ت��دل��ة. 
ول��ك��ن ع��ن الإ���ش��الم��وي��ة. وال��ن��ت��ي��ج��ة ه��ي اأن����ه مت 
وتدفق  البالد،  بتدمري  الليبي  الرتبا�س  تفجري 
املهاجرون اإىل اأوروبا، مع العواقب الوخيمة التي 
نعرفها، وحققت الإ�شالموية اخرتاقا يف املنطقة 

املغاربية.

بوتني م�سموع يف �لعامل �لعربي
   ي��ك��رر ال��غ��رب نف�س الأخ���ط���اء ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت يف 
العراق  ثم  الثمانينات،  باأفغان�شتان يف  �شابق  زمن 
عندما  غا�شًبا  نف�شه  ب��وت��ني  وك���ان   .2003 ع��ام 
ال��رئ��ي�����س حينها،  ام��ت��ن��ع دمي����رتي م��ي��دف��ي��دي��ف، 
ع����ن ال��ت�����ش��وي��ت يف جم��ل�����س الأم�������ن ال�������دويل يف 
الذي  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق���رار  على  نوفمرب2011 
يجيز ا�شتخدام القوة يف ليبيا. وغني عن القول، 
اأي  �شد  يجعلني  بالبريي�شرتويكا،  ال��ت��زام��ي  اأن 
علينا  ك��ان  لكن  الديكتاتورية،  اأ���ش��ك��ال  م��ن  �شكل 

اردمت  اإذا  اجلغرا-�شيا�شي.  ال��واق��ع  اإىل  ننظر  اأن 
اإجراء انتخابات يف الدول العربية، ف�شيكون هناك 
اإ�شالمويني يف ال�شلطة يف كل مكان... هل هذا ما 

نريد؟
ال�شيا�شية،  الواقعية  ب��وت��ني  يحبذ  الأث��ن��اء،  يف     
فهو يحافظ على عالقة  وبراعة:  بتوازن  ويلعب 
بالوراثة.  واأنقرة، وهما عدوان  دم�شق  مميزة مع 
ات��ف��اق م��ع ال�شعوديني  اإب���رام  اإجن���از  ��ا  اأي�����شً وحقق 
الوثيقة  تقوي�س عالقته  دون  النفط  �شعر  ب�شاأن 
مع طهران. اأخرًيا ولي�س اآخًرا: ُي�شتمع اىل بوتني 
ال���وق���ت، يحتفظ  ن��ف�����س  ال��ع��رب��ي، ويف  ال���ع���امل  يف 
اجل��ي�����س ال��رو���ش��ي مب�����ش��اورات ك��ام��ل��ة ودائ��م��ة مع 

القيادة الع�شكرية الإ�شرائيلية.
ال�شتقرار  لتحقيق  �شي�شعى  ف�شاعدا،  الآن  من    
يتحّتم عليه  ه���ذا،  ول��ب��ل��وغ  الأو����ش���ط.  ال�����ش��رق  يف 
اإعادة الغرب يف اللعبة، لكن يف لعبة مو�شعة. لأنه 
يف داخ��ل��ه، مل يتخلى عن فكرة �شفقة ك��ربى مع 
فاإن  ول��ذل��ك  الأوك������راين.  امل��ل��ف  تت�شمن  ال��غ��رب 
زيارته القادمة اإىل باري�س يف التا�شع من دي�شمرب 

متثل رهانا اأ�شا�شيا وحا�شما.

تفادي دفع �لرو�س �إىل �أح�سان �ل�سني
اأوكرانيا  يف  بوتني  �شيا�شة  ت��زال  ل  الآن،  حتى     
اأوكرانيا متثل  ت��زال  متثل م�شكلة كبرية حيث ل 
مثل  لتحقيق  ولكن  اأوروب����ا.  يف  هامة  توتر  ب���وؤرة 
هذه ال�شفقة، من وجهة نظره، يجب على الغرب 
واإىل  نهائيا  الت�شريح  خالل  من  ق��راًرا  يتخذ  اأن 
الأب���د ب���اأن ع���دوه رق��م واح���د لي�س رو���ش��ي��ا، واإمنا 

الإ�شالموية.
   ه��ن��اك ع��ام��ل اآخ���ر يجب اأخ���ذه يف الع��ت��ب��ار: يف 
اأب���رم ب��وت��ني م��ع بكني حتالًفا  الأ���ش��ه��ر الأخ����رية، 
لنقل  م��ه��ًم��ا  م��ك��وًن��ا  يت�شمن  ح��ق��ي��ق��ًي��ا  ع�����ش��ك��رًي��ا 
علينا  ي��ج��ب  راأي����ي،  يف  ذل���ك،  وم���ع  التكنولوجيا. 
باأي ثمن جتنب دفع الرو�س اإىل اأح�شان ال�شني، 
ان  ال��غ��رب.  ول  رو���ش��ي��ا  م��ن م�شلحة  لي�س  ف��ه��ذا 
عظمى  ق���وة  لت�شبح  رو���ش��ي��ا  اإىل  حت��ت��اج  ال�����ش��ني 
ا لتوجيه فائ�شها  اقت�شادية وع�شكرية، ولكن اأي�شً

الدميوغرايف.
اأخ��ربين ج��اك �شرياك ذات ي��وم تفا�شيل حوار     
ال�شني  موؤ�ش�س  بينغ،  �شياو  دن��غ  وب��ني  بينه  دار 
واإرث  ال��وح��ي��د،  الطفل  �شيا�شات  ح��ول  احل��دي��ث��ة، 
دي���ن���غ ح��ا���ش��م ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل�����ش��ني ال���غ���د. مل يكن 
لكل  طفلني  اىل  امل���رور  يعار�س  الق�شري  الزعيم 
هوؤلء  كل  �شت�شعون  “اأين  �شرياك:  حذره  اأ�شرة، 
“املقاطعات  يف  يفكر  باأنه  دنغ  اأج��اب  الأ�شخا�س؟ 

مبعنى �شيبرييا ... ال�شمالية”، 

ترجمة خرية ال�شيباين

هكذ� يريد بوتني �أن يزن يف �ل�شرق �لأو�شط

*كان دبلوما�شًيا ومرتجًما باللغة العربية يف الكرملني لربيجنيف يف �شبعينات القرن 
املا�شي، قبل اأن ي�شبح متحدًثا با�شم �شيا�شة البريي�شرتويكا يف عهد غوربات�شوف. اليوم، 

موؤلف من اأ�شل رو�شي الأكر ن�شرا يف فرن�شا، ن�شر موؤخًرا كتابه الثالث والأربعني: “على 
�شتوك، 220 �شفحة. رمو�شك يذوب الثلج: الرواية احلقيقية للدكتور جيفاغو”، 

عامًا من والدة �جلمهورية   76

لبنانيون يريدون �لحتفال بـ »�ل�شتقالل �حلقيقي«  
•• بريوت-اأ ف ب:

يحتفل اللبنانيون بالذكرى ال�شاد�شة 
اجلمهورية،  ل���ش��ت��ق��الل  وال�����ش��ب��ع��ني 
نكهتها  امل�����رة  ه����ذه  ل��ل��م��ن��ا���ش��ب��ة  ل��ك��ن 
اخلا�شة على وقع الحتجاجات غري 
مطالبة  ال��ب��الد  تعم  ال��ت��ي  امل�شبوقة 

برحيل الطبقة ال�شيا�شية جمتمعة.
وتقول متارا )21 عاماً(، وهي طالبة 
فران�س  ل��وك��ال��ة  ب��ح��م��ا���س  ج��ام��ع��ي��ة، 
بر�س يف و�شط بريوت “اإنها اأول مرة 
جميع  من  اللبنانيون  فيها  يتظاهر 
اإليهم  وجهها  دع��وة  دون  من  املناطق 

حزب ما، و�شد الأحزاب جمتمعة«.
ال����ش���ت���ق���الل  ه�����و  “هذا  وت�������ش���ي���ف 
احل��ق��ي��ق��ي، ال���ش��ت��ق��الل ال��ن��اب��ع من 

الداخل«.
مئات  يتظاهر  اأ���ش��اب��ي��ع،  خم�شة  منذ 
اآلف اللبنانيني يف ال�شوارع وال�شاحات 
�شد الطبقة ال�شيا�شية، التي يحملون 
معاجلة  عن  وعجزها  ف�شادها  عليها 

مالأوا  الذين  املتظاهرين  خ��روج  هو 
الأ�شابيع  خ��الل  وال�����ش��وارع  ال�شاحات 
املا�شية، ومتكنوا من منع الربملان من 
عقد جل�شتني ت�شريعيتني على جدول 
اأع��م��ال��ه��م��ا م�����ش��اري��ع ق���وان���ني مثرية 
للجدل. واأثمر حراكهم عن فوز حمام 
على  ال�شلطة  اأح���زاب  ب��وج��ه  م�شتقل 
وبعد  ب���ريوت.  حماميي  نقابة  راأ����س 
احلكومة  رئي�س  ا�شتقالة  من  اأ�شابيع 
ال�شارع،  �شغط  حتت  احلريري  �شعد 
مي�شال  اجلمهورية  رئي�س  يعني  مل 
نيابية  ا�شت�شارات  لبدء  م��وع��داً  ع��ون 
يف  ج���دي���د،  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  لت�شمية 
�شكل  �شيا�شي كبري حول  انق�شام  ظل 
هذه احلكومة التي يريد املتظاهرون 
اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ني فقط  ت��ت��األ��ف م��ن  اأن 
لتتمكن من حل الأزمات القت�شادية 

واملالية اخلانقة.
على  لاللتفاف  ال�شلطة  �شعي  ورغ��م 
�شلمية  مطالبهم وحماولت تخريب 
حت����رك����ه����م، ي���ح���ت���ف���ظ امل���ت���ظ���اه���رون 

��شت�شالم حمتجي هوجن كوجن مع قرب �نتهاء ح�شار جامعة 
•• هوجن كوجن-رويرتز:

ا�شت�شلم ثمانية حمتجني على الأقل كانوا متح�شنني داخل اإحدى 
جامعات هوجن كوجن يف وقت مبكر اأم�س فيما بحث اآخرون عن �شبل 

للفرار من �شرطة مكافحة ال�شغب التي حتا�شر احلرم اجلامعي.
ويقرتب ح�شار جامعة بوليتكنيك الواقعة يف �شبه جزيرة كولون من 
نهايته على ما يبدو حيث انخف�س عدد املحتجني اإىل ب�شع ع�شرات 
العنف منذ ت�شاعد الحتجاجات  اأح��داث  اأ�شواأ  اأي��ام من بع�س  بعد 

املناه�شة للحكومة يف يونيو -حزيران.

وح��ث كري�س ت��اجن قائد �شرطة ه��وجن ك��وجن اجل��دي��د، ال��ذي توىل 
من�شبه هذا الأ�شبوع، من تبقى من املحتجني داخل احلرم اجلامعي 
على اخلروج قائال اإنه ي�شعى حلل �شلمي. وقال لل�شحفيني “اأعتقد 
اأن املوجودين داخل احلرم ل يريدون اأن ي�شعر اآباوؤهم واأ�شدقاوؤهم... 
بالقلق عليهم«. واأ�شاف “لذلك اأحث جميع املوجودين داخل جامعة 
اأي  نحدد  ومل  �شلميا  الأزم���ة  ح��ل  نريد  اخل���روج.  على  بوليتكنيك 

موعد نهائي«.
اإن��ه��م ي��ري��دون جت��ن��ب القب�س  وي��ق��ول معظم ال��ب��اق��ني يف ال��داخ��ل 
عليهم بتهمة ال�شغب اأو غريها لذلك ياأملون يف اأن يجدوا طريقة 

للفرار من ال�شرطة املوجودة يف اخلارج اأو الختباء داخل احلرم �شبه 
املهجور. وراأى �شاهد من رويرتز �شتة حمتجني مت�شحني بال�شواد 
اأحد  ق��ال  فيما  ال�شرطة  �شفوف  نحو  الأي���دي  مت�شابكي  ي�شريون 
املدينة  الن�شبي  الهدوء  و�شاد  ا�شت�شلما.  اآخرين  اثنني  اإن  امل�شعفني 
الأحد.  غ��د  ي��وم  جت��رى  حملية  انتخابات  قبيل  يومني  م��دى  على 
اإنها ملتزمة بامل�شي يف اإجراء النتخابات وتراقب  وقالت احلكومة 

الو�شع للتاأكد من اأنها �شتجرى ب�شالم.
وقال تاجن اإن ال�شرطة �شتعزز وجودها يوم الأحد ونا�شد املحتجني 

المتناع عن العنف كي يت�شنى للناخبني الت�شويت باأمان.
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املال والأعمال

وزير �ملالية �لأردين: ل �شر�ئب جديدة يف 2020
عند %94 من الناجت املحلي الإجمايل وذلك �شمن اإ�شالحات هيكلية 

طال تاأجيلها.
فر�س  اإىل  اللجوء  دون  الإي���رادات  لتعزيز  �شبل  عن  احلكومة  وتبحث 
عندما  ح��دث  ما  غ��رار  على  الغ�شب،  ت�شعل  اأن  ميكن  جديدة  �شرائب 
بها �شندوق  املبيعات وطالب  �شملت �شريبة  زي��ادات كبرية  ب��داأ تطبيق 
النقد الدويل، فيما فجر اأكرب مظاهرات يف البالد منذ �شنوات. وتابع 
الع�شع�س اأنه “يتعني حتقيق الإيرادات الالزمة من اأجل احلفاظ على 
واأو�شح اأن الت�شدي للتهرب ال�شريبي، الذي يقدر  ال�شتقرار املايل”، 
م�����ش��وؤول��ون اأن���ه يكلف اخل��زان��ة م��ئ��ات امل��الي��ني م��ن ال�����دولرات �شنوياً، 
�شي�شاعد يف حت�شني املالية العامة للحكومة، كما قال اإن الدولة �شتكافح 

التهرب ال�شريبي واجلمركي ب�شلطة القانون.

•• عمان-رويرتز

قال وزير املالية الأردين حممد الع�شع�س اإن “اململكة لن تفر�س �شرائب 
�شبل  ع��ن  �شتبحث  لكنها   ،2020 لعام  املقرتحة  امليزانية  يف  ج��دي��دة 
امل�شت�شري،  ال�شريبي  الت�شدي للتهرب  الإي��رادات، منها  اأخرى لتعزيز 

من اأجل خف�س الدين العام القيا�شي«.
ال�شتقرار  على  “احلفاظ  اأن  ال��ربمل��ان  يف  املالية  اللجنة  اأم��ام  واأ���ش��اف 
ومن املتوقع اإحالة امليزانية اإىل  املايل يظل اأحد ال�شواغل الرئي�شية”، 

الربملان يف الأيام املقبلة.
ويكافح الأردن يف ظل برنامج من �شندوق النقد الدويل لأجل 3 �شنوات 
بلغ م�شتوى قيا�شياً  الذي  العام  الدين  اأجل كبح  2016، من  وب��داأ يف 

»ر�أ�س �خليمة �لعقارية« تفوز بجائزة فورب�س �ل�شرق �لأو�شط 
عن فئة �أف�شل مطور عقاري يف قطاع �ل�شيافة    2019

�لرئي�س �ل�شيني: ل نريد حربا جتارية ول�شنا خائفني 

تكثيف ال�شغوط من اأجل تغيريات يف �شيا�شات التجارة 
وال�شتثمار ال�شينية.

ومل تفلح امل��ف��او���ش��ات ب��ني اجل��ان��ب��ني يف ال��و���ش��ول اإىل 
اتفاق موؤقت ينهي هذه احلرب.

•• بيكن-وكاالت:

قال الرئي�س ال�شيني، ت�شي جينبينغ، اأم�س اجلمعة، اإن 
بكني ترغب يف العمل من اأجل اإبرام اتفاق جتاري مع 
الوليات املتحدة، موؤكدا يف الوقت ذاته اأنها ل تخ�شى 

“املقاومة«.
واأبلغ ت�شي وفد من رجال الأعمال الأمريكيني يزورون 
من  اإيجابًيا”  “موقًفا  تتبنى  بكني  اأن  حاليا  ال�شني 
املحادثات التجارية، بح�شب ما اأفادت وكالة “اأ�شو�شيتد 
تعزيز  اإط���ار  يف  ت�شي  الرئي�س  ت�شريح  وي��اأت��ي  ب��ر���س«. 

النربة املتفائلة التي اتخذت يف الأيام الأخرية.
“الحرتام  يتطلب  الت��ف��اق  ب��اأن  ال�شني  موقف  وك��رر 

املتبادل وامل�شاواة«.
ا�شتقبله  الذي  الوفد الأمريكي،  اأمام  وا�شتدرك قائال 
يف قاعة ال�شعب الكربى بالعا�شمة ال�شينية، اإن بالده 

لي�شت خائفة، لكنها ل تريد حربا جتارية.
ووا�شنطن  بكني  ب��ني  التجارية  ال��ت��وت��رات  وت�شاعدت 
ترامب،  دونالد  الرئي�س  فر�س  اأن  بعد  املا�شي،  العام 
تعريفات عقابية على �شادرات �شينية قيمتها مليارات 

الدولرات اإىل الوليات املتحدة.
وباتت هذه التوترات تعرف ب�”احلرب التجارية«.

و�شعى ترامب من وراء فر�س التعريفات اجلديدة اإىل 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

املدير  الطري،  حممد  ال�شيد  ت�شّلم 
راأ�س  �شركة  يف  للعمليات  التنفيذي 
“فورب�س  جائزة  العقارية  اخليمة 
عن   ”2019 الأو�����ش����ط  ال�������ش���رق 
قطاع  يف  عقاري  مطور  اأف�شل  فئة 
ال�شيافة، وذلك خالل احلفل الذي 
ماريوت  دبليو  ج��ي  ف��ن��دق  اأق��ي��م يف 
 500 نحو  بح�شور  دب���ي،  م��ارك��ي��ز 
وامل�شوؤولني  ال�شخ�شيات  كبار  م��ن 
من  التنفيذيني  وامل��دراء  والروؤ�شاء 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
وخ��ارج��ه��ا.  وج��اء ف��وز �شركة راأ�س 
اجلائزة  ب��ه��ذه  ال��ع��ق��اري��ة  اخل��ي��م��ة 

ال�شركة  بذلته  ملا  تقديراً  الرفيعة، 
من جهود يف اإن�شاء م�شاريع مبتكرة 
وجاذبة ت�شاهم يف تعزيز جودة قطاع 
ال�شياح  مزيد من  وج��ذب  ال�شيافة 
يف  واملتمثلة  الإم����ارة.  اإىل  وال����زوار 
فندق ومنتجع اأنانتارا ميناء العرب 

براأ�س اخليمة.
�شلطان  حم����م����د  ال�������ش���ي���د  واأك����������د 
ل�شركة  امل��ن��ت��دب  الع�شو  ال��ق��ا���ش��ي، 
�شركة  اأن  ال��ع��ق��اري��ة،  اخليمة  راأ����س 
�شتوا�شل  ال��ع��ق��اري��ة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
العقار  قطاعات  لتطوير  جهودها 
ومرافق  وال�����ش��ي��اح��ة  وال�����ش��ي��اف��ة 
ال��رتف��ي��ه يف الإم������ارة، اإ���ش��اف��ة اإىل 
واخلطط  الق��ت�����ش��ادي  النمو  دع��م 

مع  ويتما�شى  وال��ق��ادم��ة،  احل��ال��ي��ة 
الرامية  الر�شيدة  احل��ك��وم��ة  روؤي���ة 
اإىل تعزيز مكانة الإمارة والدولة يف 

املجالت كافة. 
اأن���ان���ت���ارا ميناء  م��ن��ت��ج��ع  و���ش��ي�����ش��م 
غرفة   174 اكتماله  عند  ال��ع��رب 
بح�شول  فكرته  وتتلخ�س  ف��اخ��رة، 
مكان  يف  اخل�شو�شية  على  �شيوفه 
طبيعية،  مبحمية  ي��ك��ون  م��ا  اأ���ش��ب��ه 
ويحتوي الفندق على فلل م�شتقلة 
و  اأن��دي��ة �شحية  و  اأجنحة ملكية  و 
�شبا بالإ�شافة اإىل اأحوا�س ال�شباحة 
ميكن  اإذ  امل�شتوى  عالية  املطاعم  و 
لل�شيوف ال�شتمتاع باملرافق مبا يف 

ذلك النادي ال�شحي وامل�شبح .

اأع����ل����ى قيمة  ال��ت��ن��م��وي��ة وحت���ق���ي���ق 
العديد  ت��ط��وي��ر  ع��رب  للم�شاهمني 
توفر  ال��ت��ي  النوعية،  امل�شاريع  م��ن 
لقاطنيها وزوارها منط حياة مميز، 
واملبتكرة  املتبعة  املعايري  اأعلى  وفق 

يف الت�شميم والبناء. 
و�شكر القا�شي جميع فرق العمل يف 
واإخال�شهم  تفانيهم  على  ال�شركة 
التجارية  العالمة  تعزيز  اأج��ل  من 
والو�شول  العقارية،  اخليمة  لراأ�س 
النجاح،  م����رات����ب  اأع����ل����ى  اإىل  ب���ه���ا 
دائماً  ت�شعى  ال�����ش��رك��ة  اأن  م�شيفاً 
اإىل الرتكيز على عن�شري البتكار 
وال�شتدامة من اأجل بناء م�شتقبل 
الأجيال  على  بالنفع  يعود  م�شرق 

�إدر�ج �أر�مكو يرفع تقييم »تد�ول« لـ10 �أكرب بور�شة بالعامل
الريا�س-وكالت:

من املرجح اأن ت�شبح �شوق الأ�شهم 
البور�شات  اأك��رب  عا�شر  ال�شعودية 
�شركة  اأ�شهم  اإدراج  بعد  العامل،  يف 
�شوقية  بقيمة  ال�شوق،  يف  اأرام��ك��و 
ل��ل��ب��ور���ش��ة امل��ح��ل��ي��ة ت������رتاوح بني 
 7.9“ دولر  ت��ري��ل��ي��ون   2.11
و2.21 تريليون  تريليون ريال” 

دولر “8.3 تريليون ريال«.
ووف����ق����ا ل��ت��ح��ل��ي��ل م��ت��خ�����ش�����س يف 
ا�شتند  “القت�شادية”  �شحيفة 
للبور�شات،  ر���ش��م��ي��ة  ب��ي��ان��ات  اإىل 
ل�شركة  ال�����ش��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ت��ب��ل��غ 
دولر  تريليون   1.6 ب��ني  اأرام��ك��و 
و1.71  ريال”  تريليونات  “�شتة 
تريليون   6.4“ دولر  ت��ري��ل��ي��ون 
ال�شعري  ل��ل��ن��ط��اق  وف��ق��ا  ريال”، 
ريال”،  و32   30 “بني  لل�شهم 
دولر  مليار   506.3 اإىل  اإ�شافة 
القيمة  ريال”  ت��ري��ل��ي��ون   1.9“
ال�شعودية  ل���الأ����ش���ه���م  ال�����ش��وق��ي��ة 
املدرجة ح�شب اإغالق 20 نوفمرب 

اجلاري.
ويبلغ عدد اأ�شهم “اأرامكو” 200 
حتديد  مت  ف���ي���م���ا  ����ش���ه���م،  م���ل���ي���ار 
ال��ن��ط��اق ال�����ش��ع��ري ل��الك��ت��ت��اب بني 

30 و32 ريال لل�شهم.
ال�شعودية  ال���ب���ور����ش���ة  و���ش��ت��ك��ون 
يف  الوحيدة  البور�شة  ه��ي  حينها 
العربي،  والعامل  الأو���ش��ط  ال�شرق 
ال�شوقية  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ي 

تريليون دولر.

�شوقية  بقيمة  “الهند”  مومباي 
2.17 تريليون دولر، ثم بور�شة 
برتيليوين  “اأملانيا”  فرانكفورت 
ب�1.72  �شوي�شرا  وبور�شة  دولر، 

تريليون دولر.
اأ�شرتاليا  ال�14 بور�شة  املرتبة  يف 
تريليون   1.45 ���ش��وق��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة 
دولر، ثم بور�شة كوريا اجلنوبية 
وبور�شة  دولر،  تريليون  ب�1.4 

تايوان ب�1.13 تريليون دولر.
واأخ��ريا ال�17 من بني البور�شات 
ال�شوقية  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ي 
بور�شة  ج����اءت  دولر،  ت��ري��ل��ي��ون 
 1.08 ���ش��وق��ي��ة  بقيمة  ال���ربازي���ل 

تريليون دولر.

يورونك�شت “يف عدة دول اأوروبية” 
بقيمة 4.5 تريليون دولر.

كونغ  ه����ون����غ  ب����ور�����ش����ة  ����ش���اد����ش���ا 
 4.06 �شوقية  بقيمة  “ال�شني” 
لندن  وب��ور���ش��ة  دولر،  ت��ري��ل��ي��ون 
تريليون  ب�3.94  “بريطانيا” 
“ال�شني”  �شنزن  وبور�شة  دولر، 

ب�3.12 تريليون دولر.
تورنتو  بور�شة  التا�شع  امل��رك��ز  يف 
 2.28 ���ش��وق��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة  “كندا” 
البور�شة  ث����م  دولر،  ت���ري���ل���ي���ون 
ترتاوح  �شوقية  بقيمة  ال�شعودية 
بني 2.11 تريليون دولر و2.21 

تريليون دولر.
بور�شة  ال�11  امل��رت��ب��ة  يف  وح��ل��ت 

وب���ني ب��ور���ش��ات ال���ع���امل، جت���اوزت 
17 بور�شة تريليون دولر كقيمة 
يف  ب��ور���ش��ات  ث��الث  بينها  �شوقية، 
الوليات  يف  وب��ور���ش��ت��ان  ال�����ش��ني، 

املتحدة.
وت�����ش��درت ال��ب��ور���ش��ات م���ن حيث 
القيمة ال�شوقية، بور�شة نيويورك 
ب�23.24  املتحدة”  “الوليات 
نا�شداك  ث����م  دولر،  ت���ري���ل���ي���ون 
ب�12.14  املتحدة”  “الوليات 

تريليون دولر.
“اليابان”  طوكيو  ب��ور���ش��ة  ثالثا 
تريليون   5.97 ���ش��وق��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة 
دولر، وبور�شة �شنغهاي “ال�شني” 
وبور�شة  دولر،  تريليون  ب�4.72 

�شتحدثها  ال��ت��ي  النقلة  وت��ت��واف��ق 
“اأرامكو” يف ترتيب �شوق الأ�شهم 
اأ�شار  م���ا  م���ع  ع���امل���ي���ا،  ال�����ش��ع��ودي��ة 
ال�شريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  اإل��ي��ه 
امل��ل��ك ���ش��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز يف 
جمل�س  اأم���ام  الأول  اأم�����س  خطابه 
اململكة  اإع����الن  اأن  م��ن  ال�����ش��ورى، 
“اأرامكو  اأ�شهم  عن طرح جزء من 
العام  ل���الك���ت���ت���اب  ال�شعودية” 
امل�شاهمة  للم�شتثمرين  �شيتيح 
ال����رائ����دة على  ال�����ش��رك��ة  ه����ذه  يف 
نقلة  و�شيحدث  ال��ع��امل،  م�شتوى 
ال�شوق  ح��ج��م  ت��ع��زي��ز  يف  ن��وع��ي��ة 
املالية ال�شعودية لتكون يف م�شاف 

الأ�شواق العاملية. 

�لدولر يرت�جع مع تعزز �لإقبال على �ملخاطرة �إقبال �مل�شتثمرين على �ملخاطرة يرفع �أ�شهم �ليابان   
•• طوكيو-رويرتز:

ارت��ف��ع��ت الأ���ش��ه��م ال��ي��اب��ان��ي��ة اأم�س 
اإقبال  ف��ي��ه  زاد  ال�����ذي  ال���وق���ت  يف 
بف�شل  املخاطرة  على  امل�شتثمرين 
تو�شل  احتمالت  اإزاء  تفاوؤل حذر 
لتفاق  وال�شني  املتحدة  الوليات 
نيكي  امل����وؤ�����ش����ر  واأغ�����ل�����ق  جت�������اري. 
القيا�شي مرتفعا 0.32 باملئة اإىل 
الوقت  يف  ن��ق��ط��ة   23112.88
الذي حققت فيه �شركات الت�شدير 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ب��ق��ط��اع��ي 

ومعدات الت�شنيع مكا�شب.
جني  �شي  ال�شيني  الرئي�س  وق��ال 

•• لندن-رويرتز:

اأم�����س اجلمعة  ال���دولر قليال  ت��راج��ع 
بف�شل  املخاطرة  على  الإق��ب��ال  وتعزز 
ب�شاأن  ال�شني  عن  �شادرة  ت�شريحات 
حلرب  ح���ل  اإىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  احل���اج���ة 
ال����ر�����ش����وم ال���ت���ج���اري���ة امل���ت���ب���ادل���ة مع 
الآمال  امل��ت��ح��دة، مم��ا يثري  ال��ولي��ات 
باحتمال اإبرام اتفاق “املرحلة واحد«.

وقال الرئي�س ال�شيني �شي جني بينغ 
ال��ت��و���ش��ل لتفاق  ت��رغ��ب يف  ب��ك��ني  اإن 
حرب  لتجنب  وت�شعى  وا���ش��ن��ط��ن  م��ع 
حني  ال���رد  تخ�شى  ل  لكنها  جت��اري��ة، 

تقت�شي ال�شرورة.

ب��ي��ن��غ ال���ي���وم اإن ب�����الده ت���رغ���ب يف 
التو�شل لتفاق جتاري مبدئي مع 
لتجنب  وت�شعى  املتحدة  ال��ولي��ات 
حرب جتارية، لكنها ل تخ�شى الرد 

حني تقت�شي ال�شرورة.
يف  الت�شريحات  بتلك  �شي  واأدىل 
الذي  اجل��دي��د  القت�شاد  منتدى 
بكني  يف  اإل.ب����ي  ب��ل��وم��ربج  تنظمه 
ل��ت��ق��ري��ر م��ن مم��ث��ل و�شائل  وف��ق��ا 

اإعالم.
امل��وؤ���ش��ر نيكي  ن���زل  ويف الأ����ش���ب���وع، 
انخفا�س  اأك��رب  وه��و  باملئة   0.82
اأك��ت��وب��ر ت�شرين  م��ن��ذ ال��راب��ع م��ن 
على  ال�����ش��وء  ي�����ش��ل��ط  مم���ا  الأول 

وحث دبلوما�شي �شيني كبري الوليات 
و�شط  حل  اإىل  التو�شل  على  املتحدة 
بني  م�شتقرة  عالقات  تطوير  بهدف 

البلدين.
لكن بعد اأ�شبوع من الإ�شارات املتباينة 
اتفاق  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  اح��ت��م��ال  ب�����ش��اأن 
جت����اري م��ب��دئ��ي، ف����اإن ال��ت��ط��ورات مل 
ت�شاهم يف حتريك الأ�شواق. ووا�شلت 

العمالت التداول يف نطاقات �شيقة.
تراجع  ال��ع��م��الت،  م��ن  �شلة  وم��ق��اب��ل 
لينهي  باملئة،   0.1 باأقل من  ال��دولر 
مدى  على  ا�شتمرت  مكا�شب  �شل�شلة 
وي��ت��ج��ه ���ش��وب ت�شجيل  اأي�����ام  ث��الث��ة 
اأ�شغر معدل تغري اأ�شبوعي منذ بداية 

امل����خ����اوف ب�������ش���اأن ال���ع���الق���ات بني 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة وال�������ش���ني يف 
الأج������ل ال���ط���وي���ل. وت���ق���دم 143 
مقابل  ن��ي��ك��ي  امل��وؤ���ش��ر  ع��ل��ى  �شهما 

تراجع 76 اليوم.
الأو�شع  ت��وب��ك�����س  امل��وؤ���ش��ر  وارت���ف���ع 
عند  ليغلق  ب��امل��ئ��ة   0.12 ن��ط��اق��ا 
1691.34 نقطة، لكنه انخف�س 

0.31 باملئة هذا الأ�شبوع.
املن�شة  التداولت على  وبلغ حجم 
طوكيو  ل���ب���ور����ش���ة  ال���رئ���ي�������ش���ي���ة 
ين  مليار   0.94 املالية  ل���الأوراق 
 1.27 قدره  متو�شط  مقارنة مع 

مليار يف الثالثني يوما الفائتة.

اأغ�شط�س اآب من العام احلايل.
وت��راج��ع ال��ف��رن��ك ال�����ش��وي�����ش��ري 0.2 
باملئة مقابل كل من الدولر واليورو، 
مما ي�شري اإىل تفاوؤل ال�شوق اإذ ُيعترب 
الفرنك ال�شوي�شري عملة مالذ اآمن.

لكن العملة اليابانية، التي ُينظر اإليها 
ك��م��الذ اآم���ن اأي�����ش��ا، ا���ش��ت��ق��رت مقابل 

الدولر.
وارت������ف������ع ال�����������دولر ال���ن���ي���وزي���ل���ن���دي 
منك�شفان  وهما  ال�شويدية  والكرونة 
منهما  لكل  باملئة   0.2 التجارة  على 

مقابل الدولر الأمريكي.
الدولر  مقابل  قليال  ال��ي��ورو  و�شعد 

ال�شعيف.

»بي �إم دبليو« ت�شتدعي 232 
�ألف �شيارة ب�شبب عيوب فنية

•• برلني-وكاالت:

األف   232 ا�شتدعاء  الأملانية،  الفارهة  ال�شيارات  �شناعة  �شركة  اأعلنت 
�شيارة ب�شبب احتمال ا�شتعال النار فيها اأثناء �شريها. ياأتي هذا القرار 

تكملة ل�شتدعاء ال�شيارات الذي بداأ يف  العام املا�شي.
 113 ا�شتدعاء  ال�شركة قررت  اإن  دبليو”،  اإم  “بي  با�شم  وقال متحدث 
“�شعيف  اأملانيا وحدها، رغم اأن خطر ا�شتعال النار فيها  األف �شيارة يف 

جداً«.
يذكر اأن �شبب القرار، م�شكلة يف نظام اإعادة تدوير العوادم الغازية. 

اأربع  ذي  دي��زل  مبحرك  تعمل  التي  ال�شيارات  يف  امل�شكلة  ه��ذه  وت��وج��د 
ا�شطوانات من الفئات الأوىل اإىل ال�شابعة، وال�شيارات متعددة الأغرا�س 
و”اإك�س2”،  “اإك�س1”،  من طرز  “اإ�س يو يف”  ذات التجهيز الريا�شي 

منظمة �لتجارة: جمموعة �لـ20 �أقامت حو�جز جتارية »غري م�شبوقة«
•• عوا�شم-وكاالت

منت�شف  بني  جديداً  جتارياً  حاجزاً   28 اأقامت  الع�شرين  جمموعة  اقت�شادات  اإن  العاملية  التجارة  منظمة  قالت 
رئي�شية  وب�شفة  دولر،  مليار  ب�460.4  جت��ارة  تغطي  املا�شي،  الأول”  اأكتوبر”ت�شرين  ومنت�شف  “اأيار”  مايو 
“ت�شرين  اأكتوبر  من خالل زي��ادات يف الر�شوم اجلمركية، وحظر واردات. جتاوزت القيود مثيلتها يف الفرتة بني 
الأول” 2018 ومايو “اأيار” 2019 ب�%37 “وارتفع ب�شكل كبري حجم التجارة العاملية الذي تغطيه مثل تلك 
الإجراءات”، ح�شب ما قالت منظمة التجارة يف تقرير عن جمموعة الع�شرين. ومن بني اأع�شاء املجموعة الوليات 

املتحدة، وال�شني، والحتاد الأوروبي.

�أمريكا توجه تهمة �لتج�ش�س �ل�شناعي ل�شيني 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

توجيه  مّت  اأّن���ه  الأم��ريك��ّي��ة  ال��ع��دل  وزارة  اأعلنت 
تهمة التج�ّش�س ال�شناعي و�شرقة اأ�شرار جتارّية 
اإىل مواطن �شينّي كان يعمل موّظًفا يف جمموعة 

مون�شانتو.
وبح�شب بيان الوزارة، كان هايتاو �شياجن البالغ 
الثانية والأربعني من العمر موّظًفا يف جمموعة 
العمالقة  الأم���ريك���ّي���ة  ال���زراع���ّي���ة  م��ون�����ش��ان��ت��و 
“ذي كالميت كوربوري�شن” بني عامي  وفرعها 

عليه  ال��ق��ب�����س  األ��ق��ي  وق���د  و2017.   2008
املط�ارات  اأح��������د  يف   2017 حزيران-يونيو  يف 
كان  وب��رام��ج  ال�شني  اإىل  �شفر  تذكرة  وبحوزته 

يعمل عليها.
الأمن  م�شائل  املكّلف  ال��ع��دل  وزي���ر  ن��ائ��ب  وق���ال 
توجيه  اإّن  دمي����ريز  ج���ون  الأم���ريك���ي  ال��ق��وم��ي 
ا�شتخدام  على  اآخ��ر  “مثاًل  ُي�شّكل  الّت��ه��ام  ه��ذا 
احل��ك��وم��ة ال�����ش��ي��ن��ّي��ة ب��رام��ج م��ن اأج����ل ت�شجيع 
املوّظفني على �شرقة امللكّية الفكرّية العائدة اإىل 

اأرباب عملهم الأمريكّيني«.
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العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2017/3197 تنفيذ جتاري   
طالب التنفيذ: �شركة كلوزال - ذ م م  - عنوانه : اإمارة دبي - مدينة دبي - �شارع املنخول - مبنى اأغادير - مكتب رقم 107 - هاتف 

basel@cloisal-gulf.com : ار�شي : 04/3258877 هاتف نقال : 050/6446987 - الربيد اللكرتوين
واآخرون   م  م  ذ  �س  العامة  للتجارة  كيميمبك�س  ل�شركة  مديرا  وبو�شفه  ال�شخ�شية  ب�شفته  رخ�شان  علي  احمد  علي   : �شده  املنفذ 
عنوانه : دبي - ديرة - رقة البطني - �شارع بني يا�س - جرين تاور - الطابق ال�شاد�س - مكتب رقم 601 - رقم مكاين : 30985 - 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/11/27 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى   -  94568
www.( بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل 
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر 
الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : �شقة �شكنية 
- املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 11 - رقم املبنى : 6 - ا�شم املبنى : وي�شت هايت�س 5 - رقم الوحدة : 2802 - امل�شاحة 

: 203.36 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1970052( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2019/173 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: رمي للتمويل - �س م خ 
عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - البطني - �شارع بينونة - بناية رمي للتمويل - خلف م�شرف ابوظبي الإ�شالمي 

املنفذ �شده : اأبو على مالك عبداملالك �شروف - هندي اجلن�شية ب�شفته كفيال �شخ�شيا للمنفذ �شدها الأوىل واآخرون 
عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - ام �شقيم الثالثة - �شارع b - 18 - فيال رقم 61 

بيع  �شيجرى  اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/27 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  الأ�شا�شي قبل دخول  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�شراء  راغبي  emiratesauction.ae( وعلى 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
عبارة عن ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : وادي ال�شفا  3 - رقم الر�س : 95  - امل�شاحة : 970.46 مرت مربع - رقم 

البلدية : 645 - 5346  - القيمة الكلية : 10.000.000.00 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2017/323 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: �شركة �شي�شنز ديفيلومبنت ليمتد 
عنوانه : اإمارة دبي - خليج الأعمال - برج �شيتاديل - الطابق الأول - مكتب رقم 103 

املنفذ �شده : حممد عبداهلل احمد الوحي�شي - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - �شارع الأعمال - الطابق 
بالإر�شاد   - م  م  ذ  لالإنارة  الفانو�س  م�شنع  عمله  مقر  على  يعلن   - اوبروي  فندق  خلف   -  3002 مكتب   30

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/11/27 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة 
البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : 
681 - امل�شاحة :   - 0 1820 - رقم البلدية :  نوع العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم الر���س : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   1.582.477.00  : الكلية  القيمة   - مربع  مرت   588.44

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم 2019/173 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: رمي للتمويل - �س م خ 
عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - البطني - �شارع بينونة - بناية رمي للتمويل - خلف م�شرف ابوظبي الإ�شالمي 

املنفذ �شده : �شيفيلد بروبرتي�س ليمتد - واآخرون - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جبل علي - بردبي - بوابة رقم 15 - 
مكتب 177 - 15  - مبنى LOB-15 - املنطقة احلرة  بجبل علي 

�شيجرى  اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/11/27 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�شا�شي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�شراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة  الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل  املزاد ب�شرط ال تقل هذه  لر�شوم 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : نوع العقار : ار�س ف�شاء  - املنطقة : وادي ال�شفا 3 - رقم الر�س : 666 - امل�شاحة 

: 15294.81 مرت مربع - القيمة الكلية : 82.315.902.00 درهم.
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/95 بيع عقار مرهون
طالب التنفيذ: �شيتي بنك. اإن. ايه - عنوانه : اإمارة دبي - اأم هرير 2 - �شارع ال�شيخ را�شد - بالقرب من وايف مول - بناية �شيتي 

بنك - الدور الأر�شي - رقم مكاين 3093891125 
املنفذ �شده : ريكها اجاي �شينغ جوهان - واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - ابراج بحريات جمريا - مركز 

مزايا افينو لالأعمال - بي بي 2 - الطابق 29 - رقم مكاين : 1284773765 
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/11/27 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( البيع)�شركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�شحة او�شافه 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات :  �شقة �شكنية - 
املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 163.74 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�س 
افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 2906 - القيمة الكلية : 1.057.488.00 درهم.   �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة 
- رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 156.93 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�س افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة 

: 2907 - القيمة الكلية : 1.013.507.00 درهم.  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2017/168 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
عنوانه : الإمارات - دبي - ديرة - �شارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي 

املنفذ �شده : �شركة كونكورد د�شرتيبيو�شن للتجارة العامة - �س ذ م م - وميثلها ال�شادة / �شهروز عزيز اهلل قا�شم �شاهي - توما�س 
كا�شجني  عنوانه : الإمارات - دبي - �شارع ال�شيخ  زايد - مبنى بناية باي �شكوير - مكتب P04 - منطقة اخلليج التجاري 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/11/27 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات :
نوع العقار : �شقة �شكنية  - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 71 - رقم املبنى :  3 - ا�شم املبنى : باي �شكوير - 03 - رقم 

الوحدة : P04 - امل�شاحة : 245.16 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )2.374.989( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
فى الدعوى رقم  2018/95 بيع عقار مرهون

طالب التنفيذ: �شيتي بنك. اإن. ايه - عنوانه : اإمارة دبي - اأم هرير 2 - �شارع ال�شيخ را�شد - بالقرب من وايف مول - بناية �شيتي 
بنك - الدور الأر�شي - رقم مكاين 3093891125 

املنفذ �شده : ريكها اجاي �شينغ جوهان - واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - ابراج بحريات جمريا - مركز 
مزايا افينو لالأعمال - بي بي 2 - الطابق 29 - رقم مكاين : 1284773765 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/11/27 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
www.( البيع)�شركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين التى انيط بها  ادناه لدى اجلهة  العقار املو�شحة او�شافه 
emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات :  �شقة �شكنية - 
املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 163.74 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�س 
افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 2906 - القيمة الكلية : 1.057.488.00 درهم.   �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة 
- رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 156.93 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا بزن�س افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة 

: 2907 - القيمة الكلية : 1.013.507.00 درهم.  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2017/168 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
عنوانه : الإمارات - دبي - ديرة - �شارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي 

املنفذ �شده : �شركة كونكورد د�شرتيبيو�شن للتجارة العامة - �س ذ م م - وميثلها ال�شادة / �شهروز عزيز اهلل قا�شم �شاهي - توما�س 
كا�شجني  عنوانه : الإمارات - دبي - �شارع ال�شيخ  زايد - مبنى بناية باي �شكوير - مكتب P04 - منطقة اخلليج التجاري 

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/11/27 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات :
نوع العقار : �شقة �شكنية  - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س : 71 - رقم املبنى :  3 - ا�شم املبنى : باي �شكوير - 03 - رقم 

الوحدة : P04 - امل�شاحة : 245.16 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )2.374.989( درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/106 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي -  ديرة - �شارع الحتاد - بجوار ديرة �شيتي �شنرت - بناية بنك دبي التجاري - الطابق الرابع 
املنفذ �شده : عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة  - �شركة منطقة حرة 

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - املنطقة احلرة بجبل علي - جافزا جنوب - بناية رقم 10413 
بيع  �شيجرى  اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/27 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات :
نوع العقار : مبنى على ار�س - املنطقة : جبل علي - رقم الر�س : S10413 - القيمة التقديرية : 8800000 درهم يباع 

لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2017/106 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - �س م ع 
عنوانه : اإمارة دبي -  ديرة - �شارع الحتاد - بجوار ديرة �شيتي �شنرت - بناية بنك دبي التجاري - الطابق الرابع 

املنفذ �شده : عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة  - �شركة منطقة حرة 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - املنطقة احلرة بجبل علي - جافزا جنوب - بناية رقم 10413 

بيع  �شيجرى  اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2019/11/27 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة  emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات :
نوع العقار : مبنى على ار�س - املنطقة : جبل علي - رقم الر�س : S10413 - القيمة التقديرية : 8800000 درهم يباع 

لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 4077/2019/16 جتاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )724018.67( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام 

طالب الإعالن / 1-بنك دبي التجاري �س.م.ع  �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله:ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي - �شفته بالق�شية:وكيل

املطلوب اإعالنه :  1-  �شاجار �شيتي  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )724018.67(
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2019/11/26  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 4074/2019/16 جتاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )169594.28( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام 

طالب الإعالن / 1-بنك دبي التجاري �س.م.ع  �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله:ي�شلم �شالح احمد ال�شعدي - �شفته بالق�شية:وكيل

املطلوب اإعالنه :  1-  جا�شم حممد بالل البدور  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )169594.28(
وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2019/11/26  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 1269/2019/315 ا�شتئناف عمايل  
مو�شوع الإ�شتئناف: اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2017/5903 عمايل جزئي

والر�شوم وامل�شاريف والتعاب  
طالب الإعالن : عظيم عمر للتجارة العامة �س.ذ.م.م  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف

وميثله :  را�شد عبدالرزاق حممد تهلك - �شفته  بالق�شية : وكيل
 املطلوب اإعالنه : 1- احلبيب بويغجدن  - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف �شده.

جمهول حمل الإقامة 
مو�شوع الإع��الن : مو�شوع الإع��الن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/7/29 يف 
الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح/عظيم عمر للتجارة العامة �س.ذ.م.م بقبول ال�شتئناف �شكال ويف مو�شوعه 
بالغاء احلكم امل�شتاأنف فيما ق�شي به من رف�س طلب امل�شتاأنفة يف دعواها املتقابلة والق�شاء جمددا بالزام 
املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا   %9 ب��واق��ع  وال��ف��ائ��دة عنه  دره��م  لها مبلغ )70882(  ي���وؤدي  ب��اأن  امل�شتاأنف �شده 
حكما  التاأمني  ومب�شادرة  امل�شروفات  من  �شده  امل�شتاأنف  واعفت  ذلك  عدا  فيما  احلكم  وبتاأييد  الق�شائية 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر  مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بالن�شر        
                         يف  املنازعة رقم  121/2019/485 نزاع تعيني خربة عقاري 
مو�شوع املنازعة : املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف 

واتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-بهجت عوده م�شبح ابو احل�شني �شفته بالق�شية : متنازع 

وميثله :  علي �شلطان علي احلداد  �شفته بالق�شية : وكيل 
املطلوب اإعالنهما :  1-  ارت�س دوم لال�شت�شارات الهند�شية  2- �شركة بيكون لالن�شاءات �س.ذ.م.م( 

فرع دبي �شفته بالق�شية : متنازع �شده - جمهويل حمل القامة 
مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع الزام 

املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة   
لذا  امل�شلح   مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة    2019/11/25 املوافق  الثنني   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت 
فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

الت�شويات الودية
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2018/1195  ا�شتئناف جتاري                                        

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  ن��دمي  جمهول حم��ل  ب��ره��ان حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف  املحكمة  حكمت    2018/11/27 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة 
والق�شاء  مبالغ  من  به  ق�شي  فيما  امل�شتاأنف  احلكم  بتعديل  ال�شتئناف  مو�شوع 
بالزام امل�شتاأنف �شده بان يوؤدي للم�شتاأنفة مبلغ )33.637( درهم وبتاأييد احلكم 
ومبلغ  وامل�����ش��روف��ات  ال��ر���ش��وم  �شده  امل�شتاأنف  وال��زم��ت  ذل��ك  ع��دا  فيما  امل�شتاأنف 
الفي درهم مقابل اتعاب املحاماة عن درجة التقا�شي وامرت باعادة مبلغ تاأمني 
ال�شتئناف . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حمكمة  اال�شتئناف
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/478 تنفيذ عقاري

اىل املنفذ �شده/1- خديجه معروف 2- وحيد معروف 3- نرج�س ح�شني  جمهويل 
التنفيذ/زاهد معروف وميثله:حممد �شالح حممد  حمل القامة مبا ان طالب 
احمد الهاجري قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
 -2 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )22977( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
باأحقية املدعي يف بيع ح�شته ال�شائعة يف العقار حمل الدعوى )واملبني تف�شيليا 
بتقرير اخلبري املرفق( باملزاد العلني بال�شعر ال�شا�شي املقدر لن�شيبه ح�شب ال�شعر 
املبني بتقرير اخلبري وذلك طبقا لالجراءات املقررة بالقانون وعليه فان املحكمة 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2245/2019/60 امر اداء    
مو�شوع الدعوى :املطالبة با�شدار الأمر بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )515000( درهم 

والر�شوم وامل�شاريف  
طالب الإعالن : جالل ا�شيد جالل جرار  �شفته بالق�شية : مدعي 

وميثله :  جو�شلني �شبلي خرياهلل  �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- وائل كلود جماع�س - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  

جمهويل حمل الإقامة 
مو�شوع الإعالن : 

املدعى  بالزام  بتاريخ 2019/10/6  البتدائية  دبي  اداء فقد قررت حمكمة  امر  ا�شت�شدار  طلب 
عليه وائل كلود جماع�س  بان توؤدي للمدعي جالل ا�شيد جالل جرار مبلغ )515000( والفائدة 
القانونية 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف:2019/9/29 وحتى ال�شداد التام والر�شوم 
وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة والمر م�شمول بالنفاذ املعجل بقوة القانون ، 

ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن 
رئي�ص الق�شم         

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية   التجارية 
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 3772/2019/16 جتاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : قبول الدعوى �شكال ، الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ )367000( درهم للمدعي مع 
الفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام ، الزام املدعي عليه 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة 
طالب الإعالن / 1-جمال لطفي كامل ابو الوفا  �شفته بالق�شية : مدعي  

املطلوب اإعالنه :  1-  حممد فهد �شامل �شيدان العتيبي  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�شوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها قبول الدعوى �شكال ، الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 
)367000( درهم للمدعي مع الفائدة القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد 
التام ، الزام املدعي عليه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  2019/11/26  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بالن�شر        
يف  الدعوى 4108/2019/16 جتاري جزئي 

مو�شوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن مببلغ وقدره )988432.25( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�شداد التام 

طالب الإعالن / 1-موارد للتمويل  �شفته بالق�شية : مدعي  
وميثله:عي�شى �شامل احمد احلر�شي املهري - �شفته بالق�شية:وكيل

املطلوب اإعالنه :  1-  هوت براندز انرتنا�شيونال �س.م.ح  �شفته بالق�شية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مببلغ  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�شوع 
الدعوى  اقامة  تاريخ  12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )988432.25( وقدره 
بالقاعة  8.30 �س  ال�شاعة    2019/11/26 امل��واف��ق   الثالثاء   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�شداد  وحتى 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/305 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي الأول - �س م ع   

رقم  فاك�س   04/3588444  : رق��م  ه��ات��ف   ،  105 مكتب  الأول  الطابق   - اور  �شمار  بناية   - زاي���د  ال�شيخ  ���ش��ارع   ، ب��دب��ي   : عنوانه 
 3183395262 رقم  مكاين   -  Dubai@ahlegal.ae  : اللكرتوين  الربيد   -  04/3588445

املنفذ �شده : فاير �شتار دياموند - م م ح - عنوانه :  اإم��ارة دبي - ديرة - املنطقة احلرة مبطار دبي ، �شارع القد�س ، قطعة ار�س رقم 
)221( مبنى رقم 37 رقم مكاين 3635294798 هاتف رقم 042980441 ، فاك�س رقم : 046091949  

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/11/27 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
)www.emiratesauction.ae( او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 

وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : 
رقم  -  2  : امل��ب��ن��ى  رق���م   - ال�����ش��راع   : امل��ب��ن��ى  ا���ش��م   -  957  : الر�����س  رق���م   - اخل��ام�����ش��ة  ال��ث��ن��ي��ة   : امل��ن��ط��ق��ة   - �شكنية  ���ش��ق��ة   -  1"

الوحدة 2202 - امل�شاحة : 160.99 مرت مربع - ب��� )1.559.592.00( درهم 
رقم  - م��رب��ع  م��رت   74.62  : امل�شاحة   -  1066  : الر����س  رق��م   - اخلام�شة  الثنية   : املنطقة   - �شكنية  �شقة  ع��ن  ع��ب��ارة   -  2"

A1  القيمة الكلية )1.124.483.00( درهم   -  V3  -  41-41F : املبنى : 1 - ا�شم املبنى : املا�س - رقم الوحدة
رقم  - م��رب��ع  م��رت   182.65  : امل�شاحة   -  915  : الر����س  رق��م   - اخلام�شة  الثنية   : املنطقة   - �شكنية  �شقة  ع��ن  ع��ب��ارة   -  3"

املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ال�شييف 2 - رقم الوحدة : 601 - القيمة الكلية )1.769.423.00( درهم 
رقم  - مربع  م��رت   149.92  : امل�شاحة   -  1066  : الر����س  رق��م   - اخلام�شة  الثنية   : املنطقة   - �شكنية  �شقة  ع��ن  ع��ب��ارة   -  4"

A1  القيمة الكلية )2.259.213.00( درهم   -  V3  -  41-41E : املبنى : 1 - ا�شم املبنى : املا�س - رقم الوحدة
5 - �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 247 - ا�شم املبنى : برج النجوم - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 2606 - 

امل�شاحة : 140.07 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.507.699( درهم - يباع لأعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده 
فى الدعوى رقم  2018/95 بيع عقار مرهون 

2 - �شارع ال�شيخ را�شد - بالقرب من وايف  اأم هرير  اإم��ارة دبي -  اإن ايه - عنوانه :     طالب التنفيذ: �شيتي بنك 
مول - بناية �شيتي بنك - الدور الر�شي - رقم مكاين 3093891125 

املنفذ �شده : اأجاي �شينغ �شوهان - واآخرون  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - اأبراج بحريات جمريا - مركز مزايا اأفينو 
لالعمال - بي بي 2 - الطابق 29 - رقم مكاين : 1284773765 

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/27 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل 
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن 

على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات :
- �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 110.96  مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا 

بزن�س افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 2901  القيمة الكلية  : 716.617.00  درهم 
- �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 193.88  مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا 

بزن�س افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 2902  القيمة الكلية  : 1.252.142.00  درهم 
- �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 110.96  مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا 

بزن�س افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 2903  القيمة الكلية  : 716.617.00  درهم 
- �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 117.06  مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا 

بزن�س افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 2904  القيمة الكلية  : 756.013.00  درهم 
- �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 157.14  مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا 

بزن�س افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 2905  القيمة الكلية  : 1.014.863.00  درهم 
- �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 117.76  مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا 

بزن�س افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 2908  القيمة الكلية  : 760.534.00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/95 بيع عقار مرهون 

2 - �شارع ال�شيخ را�شد - بالقرب من وايف  اأم هرير  اإم��ارة دبي -  اإن ايه - عنوانه :     طالب التنفيذ: �شيتي بنك 
مول - بناية �شيتي بنك - الدور الر�شي - رقم مكاين 3093891125 

املنفذ �شده : اأجاي �شينغ �شوهان - واآخرون  - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بردبي - اأبراج بحريات جمريا - مركز مزايا اأفينو 
لالعمال - بي بي 2 - الطابق 29 - رقم مكاين : 1284773765 

بيع  �شيجرى  احل���ال  اقت�شى  ان  التالية  ال��ث��الث  الي���ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/11/27 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( الل��ك��رتوين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار 

emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
باملادة  املبينة  املواعيد  ويف  للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اعرتا�س  لديه 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل 
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن 

على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات :
- �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 110.96  مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا 

بزن�س افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 2901  القيمة الكلية  : 716.617.00  درهم 
- �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 193.88  مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا 

بزن�س افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 2902  القيمة الكلية  : 1.252.142.00  درهم 
- �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 110.96  مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا 

بزن�س افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 2903  القيمة الكلية  : 716.617.00  درهم 
- �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 117.06  مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا 

بزن�س افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 2904  القيمة الكلية  : 756.013.00  درهم 
- �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 157.14  مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا 

بزن�س افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 2905  القيمة الكلية  : 1.014.863.00  درهم 
- �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 845 - امل�شاحة : 117.76  مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : مزايا 

بزن�س افينيوا بي بي 2 - رقم الوحدة : 2908  القيمة الكلية  : 760.534.00 درهم - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

رئي�ص الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/305 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي الأول - �س م ع   
رقم  فاك�س   04/3588444  : رق��م  ه��ات��ف   ،  105 مكتب  الأول  الطابق   - اور  �شمار  بناية   - زاي���د  ال�شيخ  ���ش��ارع   ، ب��دب��ي   : عنوانه 

 3183395262 رقم  مكاين   -  Dubai@ahlegal.ae  : اللكرتوين  الربيد   -  04/3588445
املنفذ �شده : فاير �شتار دياموند - م م ح - عنوانه :  اإم��ارة دبي - ديرة - املنطقة احلرة مبطار دبي ، �شارع القد�س ، قطعة ار�س رقم 

)221( مبنى رقم 37 رقم مكاين 3635294798 هاتف رقم 042980441 ، فاك�س رقم : 046091949  
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/11/27 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
)www.emiratesauction.ae( او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 

وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات : 
رقم  -  2  : امل��ب��ن��ى  رق���م   - ال�����ش��راع   : امل��ب��ن��ى  ا���ش��م   -  957  : الر�����س  رق���م   - اخل��ام�����ش��ة  ال��ث��ن��ي��ة   : امل��ن��ط��ق��ة   - �شكنية  ���ش��ق��ة   -  1"

الوحدة 2202 - امل�شاحة : 160.99 مرت مربع - ب��� )1.559.592.00( درهم 
رقم  - م��رب��ع  م��رت   74.62  : امل�شاحة   -  1066  : الر����س  رق��م   - اخلام�شة  الثنية   : املنطقة   - �شكنية  �شقة  ع��ن  ع��ب��ارة   -  2"

A1  القيمة الكلية )1.124.483.00( درهم   -  V3  -  41-41F : املبنى : 1 - ا�شم املبنى : املا�س - رقم الوحدة
رقم  - م��رب��ع  م��رت   182.65  : امل�شاحة   -  915  : الر����س  رق��م   - اخلام�شة  الثنية   : املنطقة   - �شكنية  �شقة  ع��ن  ع��ب��ارة   -  3"

املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ال�شييف 2 - رقم الوحدة : 601 - القيمة الكلية )1.769.423.00( درهم 
رقم  - مربع  م��رت   149.92  : امل�شاحة   -  1066  : الر����س  رق��م   - اخلام�شة  الثنية   : املنطقة   - �شكنية  �شقة  ع��ن  ع��ب��ارة   -  4"

A1  القيمة الكلية )2.259.213.00( درهم   -  V3  -  41-41E : املبنى : 1 - ا�شم املبنى : املا�س - رقم الوحدة
5 - �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 247 - ا�شم املبنى : برج النجوم - رقم املبنى : 1 - رقم العقار : 2606 - 

امل�شاحة : 140.07 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.507.699( درهم - يباع لأعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
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حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12789 بتاريخ 2019/11/23 
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2019/7257 

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�شرَ� (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �المــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2019/11/25 �الثنني  يوم  م�ساء   6:00 �ل�ساعة 

�سده �ل�سد�قه للتجاره �لعامه �س.ذ.م.م �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
�سعر �لتقييم   �لو�سف       

 594،731 �غر��س متنوعه     
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات االيجارية
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الفجر الريا�ضي

الإمارات  منتخب  م�شاركة  احلميدي  حممد  الوطني  املنتخب  لع��ب  ختم 
ال�شاد�س يف  للمركز  اإح��رازه  بعد  وذل��ك  الأقوياء  اإيجابي يف مونديال  ب�شكل 
دولة  ت�شت�شيفها  التي  البدنية  للقوة  ال��ع��امل  بطولة  يف  الديدليفت  رفعة 
دبي  يف  الريا�شي  حممد  ب��ن  ح��م��دان  جممع  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
وتقام برعاية �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س اللجنة 
اأن  الريا�شي، بعد  را�شد لالإبداع  الوطنية رئي�س جائزة حممد بن  الأوملبية 

رفع 327،5 كيلوغرام متفوقا على �شتة لعبني عامليني اآخرين.
الذي  املفتوح  ال��وزن  اإقامة  خ��الل  من  وذل��ك  اليوم  م�شاء  البطولة  وتختتم 
الذي  اخلتامي  احلفل  ذل��ك  يلي  العامل،  و�شيدات  رج��ال  اأق��وى  فيه  ي�شارك 
في�شتيفال  هوليدي  فندق  يف  م�شاء  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  عند  �شيقام 

دبي.
الريا�شي  املوؤمتر  اقامة  هام�س  وعلى  املونديال  نهاية  خلط  الو�شول  ومع 
الذي نظمه الحتاد الدويل للقوة البدنية كرم الأمني العام لحتاد الإمارات 
واأع�شاء  رئي�س  امل��ري  الرحيم  عبد  حممد  البدنية  واللياقة  الأج�شام  لبناء 
الحتاد الدويل ومقدما ال�شكر والتقدير للجهود الفنية التي �شاهمت باإجناح 

املونديال.
ويِف هذا ال�شاأن اكد ريا�شيون خمت�شون بريا�شة القوة البدنية ان ا�شت�شافة 

اأعطى  العامل  ولعبات  لعبي  اق��وى  وم�شاركة  البطولة  ملناف�شات  الم��ارات 
الو�شط  ال�شرق  ودول  الم����ارات  يف  اللعبة  ملمار�شة  ج��دي��دا  ايجابيا  زخ��م��ا 
متمنني ان ترتجم نحو النهو�س بهذه اللعبة من اجل دعم الجنازات التي 
بامليدالية  الزعابي  الغي�س  في�شل  العاملي  فوز  ومنها  الم��ارات  ابناء  حققها 

الذهبية.
ويف هذا ال�شياق اكد ع�شو جمل�س ادارة الحتاد وبطل العامل في�شل الغي�س 
الزعابي بان اخلطط البعيدة املدى التي اعتمدتها جلنة القوة البدنية منذ 
اأتت بثمارها ب�شكل مميز قادت  �شنوات عديدة ومت تنفيذها بها ب�شكل دقيق 
ريا�شة القوة البدنية يف الم��ارات اىل ان حتقق خمتلف انواع املكا�شب على 
م�شتوى نيل امليداليات العاملية والقارية ا�شافة اىل ا�شت�شافة كربى لبطولة 
العامل اجلارية حاليا وموؤكدا ان التخطيط ال�شرتاتيجي هو �شر هذا النجاح 
�شيف  بن  حمد  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  الدارة  جمل�س  لرئي�س  ال�شكر  ومقدما 

ال�شرقي ونائبه علي عبد اهلل بن حيدر
بينما اكد املدرب الأقدم يف ريا�شة القوة البدنية خالد علي احلاي بان اللعبة 
ينتظرها م�شتقبل واعد يف الدولة �شيمتد لن تكون بني الدول البارزة على 
اللعبة  اىل  م�شريا  القريب  امل�شتقبل  يف  والعامل  مبكر  ب�شكل  ا�شيا  م�شتوى 
�شاأن كبري يف  �شيكون لهم  الذين  ال�شباب  الالعبني  واع��د من  حتظى بجيل 

عمر  ومنهم  جيدين  م��درب��ني  متتلك  الم���ارات  وان  كما  القريب  امل�شتقبل 
ان  اىل  ا�شافة  النجوم  الالعبني  �شناعة  اهمية  ي��درك��ون  ومم��ن  الظاهري 
ا�شت�شافة البطولت الكربى لبد ان يرتك اثرا ايجابيا حمل اأقامتها وهو 

ما �شتتم ترجمته لتقوية اوا�شر اللعبة.
الظاهري  البدنية عمر جمعة  للقوة  الم��ارات  م��درب منتخب  بينما و�شف 
عدم الفوز مبيدالية ملونة يف بطولة العامل احلالية ليوؤثر على النجاحات 
تعزز  بل  �شابقة  بطولت  يف  الدولة  يف  الريا�شة  هذه  حققتها  التي  املتكررة 
على  لتقت�شر  الجن��ازات  ان  اىل  م�شريا  م�شتقبال  النتائج  لف�شل  التطلع 
تنظيم بطولتي ا�شيا والعامل يف الدولة يف عام واحد مب�شاركة القوى عامليا 
واآ�شيويا بها مبينا بل انه و لعبي املنتخب الوطني و�شعوا ب�شمة كبرية يف 
المارات  ا�شبحت  بحيث  املا�شية  امل�شاركات  الدولية خالل  املحافل  خمتلف 
املا�شية  الع�شر  ال�شنوات  خ��الل  الدولية  امليداليات  ع��دد  من  عربيا  الوىل 
م�شريا اىل ان ا�شت�شافة املونديال احلايل �شي�شجع على ارتياد ريا�شيني جدد 
وخ�شو�شا من لعبي بناء الج�شام ملمار�شة القوة البدنية بدوره اكد املحا�شر 
واحلكم الدويل حممد �شاهني احلو�شني، ان فوز لعبي المارات باأكر من 
20 ميدالية ملونة يف العام 2019 ومنها ذهبية وف�شية بطولة العامل التي 
امل�شتوى  على  اإماراتياً  للعبة  النوعية  النقلة  عك�شت  الزعابي  البطل  حققها 

العاملي ا�شافة اىل الجن��ازات التي حققها الالعبون الآخ��رون وانها ترتجم 
تتمثل  ان احلاجة  مبينا  الدولة  البدنية يف  القوة  ملدربي  الوا�شحة  اجلهود 
تدريبية  ب��دورات  املدربني  زج  على  بالعمل  دائ��م  ب�شكل  و  الدعم  من  مبزيد 

وتاأهيلية رفيعة امل�شتوى من اجل موا�شلة رفع الكفاءة الفنية والذهنية.
يف �شاأن مت�شل ك�شف البطل المريكي بالين �شومنري والذي و�شل يوم ام�س 
القيا�شية  اأرق��ام��ه  حتطيم  اىل  تقوده  قوية  مب�شاركة  طموحه  عن  دب��ي  اىل 
435 كيلوغرام يف رفعة ال�شدر و355 كيلوغرام يف  العاملية احلالية وهي 
، مبينا يف ت�شريحات  الدبلفت، و475 كيلوغرام يف ال�شكوات برفعات اكرب 
�شحفية انه يتطلع لرفع 500 كيلوغرام وا�شفا �شفره من امريكا اىل دبي 

ا�شتغرق نحو 28 �شاعة متمنيا ال يوؤثر ذلك على جاهزيته.

احلفل اخلتامي
احلفل  ب��ان  ���ش��دراوي  نا�شيف  العامل  لبطولة  املنظمة  اللجنة  مدير  ك�شف 
اخلتامي والذي �شيقام عند الثامنة والن�شف م�شاء اليوم يف فندق هوليدي 
رافع  اف�شل  واي�شا  منتخب  اف�شل  تكرمي  �شي�شهد  دبي  يف  �شتي  في�شتيفال 
الراعية  للجهات  ا�شافة  تكرميها  �شيتم  التي  اجلهات  �شمن  من  ل���الأوزان 

واملنظمة

م��ن��اف�����ش��ات بطولة  ال���ي���وم  ت��خ��ت��ت��م 
العامل للتزلج على املاء يف العا�شمة 
اأربعة  قبل  انطلقت  والتي  اأبوظبي 
ي��وم��ه��ا اخلام�س  ت��دخ��ل  ك���ي  اأي�����ام 
مت�شابقا   48 ب��ت��اأه��ل  واخل���ت���ام���ي 
�شاركوا   160 اأ�شل  من  وحمرتفا 
منهم  ليتاأهل  املا�شية  الأي��ام  طيلة 
ال�����ش��ري��ح��ة الأف�������ش���ل والأق�������وى يف 
اخلتامي  ال��ي��وم  اإىل  ال���ش��ت��ع��را���س 
فئات   8 يف  النهائية  والت�شفيات 

خمتلفة .
متام  يف  ال��ي��وم  ال�شتعرا�س  وي��ب��داأ 
ال��ث��ام��ن��ة ���ش��ب��اح��ا وي�����ش��ت��م��ر حتى 
الرابعة ع�شرا، يعقب ذلك مرا�شم 

تكرمي الفائزين.
ال����ي����وم مهمة  الأب�����ط�����ال  وي����واج����ه 
من  مت�شابق  لكل  دق��ائ��ق   6 دخ���ول 

�شيكون  ح��ي��ث  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  خ����الل 
لتقدمي  فر�شة  مت�شابق  ك��ل  اأم���ام 
وال�شتعرا�س  احل���رك���ات  اأف�����ش��ل 
امل�شوؤولة  التحكيمية  اللجنة  اأم��ام 
وتقدمي  امل��ت�����ش��اب��ق  اأداء  ر���ش��د  ع��ن 
املخ�ش�شة  الفقرة  عرب  له  النقاط 
التحكيمية  ال��ل��ج��ن��ة  و���ش��ت��ك��ون  ل���ه، 
اأم��������ام م���ه���م���ة ك����ب����رية خ���ا����ش���ة اأن 
امل��ت��اأه��ل��ني ه���م الأك�����ر م���ه���ارة من 
التوقيت  ويعد  امل�شاركني.  كل  بني 
للمت�شابقني  م��ن��ح��ه  ي���ت���م  ال������ذي 
حركات  ع�شر  اأداء  اأج���ل  م��ن  كافيا 
اأق��ل تقدير من خالل الفرتة  على 
وبالتايل  مت�شابق،  لكل  تتاح  التي 
اليوم على موعد مع  �شنكون  فاإننا 
وجميلة  متميزة  م��ه��اري��ة  ف��وا���ش��ل 
م���ن ك��اف��ة امل��ت�����ش��اب��ق��ني خ��ا���ش��ة مع 

و�شول البطولة اإىل مرحلة احل�شم 
والنهاية للبطولة التي تاأتي لتكون 
الدويل  الحت��اد  البطولت يف  قمة 
ل��ل��ت��زل��ج ع��ل��ى امل����اء ح��ي��ث ت��ق��ام كل 
العامل  ك��اأ���س  يقام  ح��ني  يف  �شنتني، 

للتزلج على املاء كل �شنة.
واأك�����د ���ش��امل ال��رم��ي��ث��ي م��دي��ر عام 
للريا�شات  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
اإىل  و�شلت  البطولة  اأن  البحرية 
الدرجة الأعلى من الإثارة والندية 
يف اليوم الأخري خا�شة اأن امل�شاركني 
قد بداأوا الت�شفيات بقوة منذ اليوم 
بينهم  امل��ن��اف�����ش��ة  وا���ش��ت��م��رت  الأول 
حتى الت�شفيات ما قبل النهائية يف 

اآخر يومني.
عالية  حت���دي���ات  “ مل�����ش��ن��ا   : وق�����ال 
ب�����ه بني  ي�������ش���ت���ه���ان  وم�������ش���ت���وى ل 

امل�����ش��ارك��ني م��ن اأج���ل ال��و���ش��ول اإىل 
املا�شية  الأي��ام  وكانت  اآخر مرحلة، 
ا���ش��ت��م��ت��ع��ن��ا خالله  ح��ل��م��ا ج��م��ي��ال 
باأجمل احلركات بني كافة امل�شاركني 

واملحرتفني يف البطولة«.
اليوم  ي���ك���ون  اأن  ال��رم��ي��ث  وت���وق���ع 
اخل��ت��ام��ي ل��ه��ذه ال��ب��ط��ول��ة قدمت 
امل��ت��ع��ة، اأج��م��ل مب��راح��ل م��ن الأي���ام 
امل��ا���ش��ي��ة خ��ا���ش��ة اأن امل�����ش��ارك��ني مل 
يف  حركاتهم  اأف�شل  ع��ن  يف�شحوا 
اأن  اإىل  م�شريا  املبدئية،  الت�شفيات 
املت�شابقني مل يك�شفوا عن اأوراقهم 
و�شرنى  التاأهيلية  الت�شفيات  يف 
وا�شتعرا�شا  اأج��م��ل  ح��رك��ات  ال��ي��وم 
الذي  ال�شتعرا�س  مبراحل  يفوق 
املا�شية،  الأرب��ع  الأي��ام  �شاهدناه يف 
وجديرا  ق���وي���ا  ال���ت���ح���دي  ���ش��ي��ك��ون 

اأي�����ش��ا، داعيا  ب��امل��ت��اب��ع��ة واحل�����ش��ور 
اخلتامي  اليوم  حل�شور  اجلماهري 
ال�شتمتاع  ف��ر���ش��ة  ت��ف��وي��ت  وع����دم 

بالإ�شتعرا�س.
اأح��د احلكام  واأك��د نا�شر الظاهري 
امل�شاركني يف امل�شابقة وم�شرف ق�شم 
ال�شباقات يف نادي اأبوظبي البحري 
اأن اإقامة البطولة وللمرة الأوىل قد 
اجلمهور  ل��دى  كبريا  قبول  �شجل 
طيلة  بال�شتعرا�س  ا�شتمتع  ال��ذي 
الأي���ام الأرب���ع املا�شية .. وق��ال : “ 
التزلج على  �شاهمنا يف ن�شر ثقافة 
اأك�����رب، ون��ح��ن �شعداء  ب�����ش��ك��ل  امل����اء 
اجلمهور  م���ن  ال��ك��ب��ري  ب���الإق���ب���ال 
ملتابعة احلدث وال�شتمتاع به ك�شف 
للتعرف  وال�شغف  احل��ب  اأي�شا  لنا 
ج���دي���دة، خ�شو�شا  ري��ا���ش��ات  ع��ل��ى 

ال�شتعرا�شي  للطابع  متيل  ال��ت��ي 
. «

مب�شتوى  ال�����ظ�����اه�����ري  واأ���������ش��������اد 
املناف�شة  يف  الإماراتيني  امل�شاركني 
الإماراتي  للفريق  القوي  والظهور 

م�شريا  البطولة،  يف  الأوىل  للمرة 
مرهون  ال�������ش���ب���اب  ت���ف���وق  اأن  اإىل 
بامل�شاركات املقبلة وتكرار امل�شاركات 
“ فريقنا قدم   : .. وق��ال  ال��دول��ي��ة 
ظهور  اأول  يف  ج��م��ي��ل��ة  م�����ش��ت��وي��ات 

وكان املت�شابقون يف خمتلف الفئات 
ال�شتعرا�س،  ناحية  م��ن  متاألقني 
وجميع الكوادر تب�شر باخلري وباأن 
الفرق  م�����ش��رية  اأف�����ش��ل يف  ال���ق���ادم 

الريا�شية يف هذه املناف�شة«.

�حلميدي �ساد�س �لعامل بوزنه

متخ�ش�شون: ��شت�شافة بطولة �لعامل للقوة �لبدنية مهدت لنطالقة م�شتقبلية قريبة

مونديال �لتزلج يختتم �ليوم يف �أبوظبي 
با�شتعر��شات فنية من 48 مت�شابقا
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•• ال�شارقة -الفجر 

اع��ت��م��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة ب��احت��اد ال���دراج���ات يف 
الكرمي  ع��ب��د  ب��رئ��ا���ش��ة  الأول  اأم�������س  اج��ت��م��اع��ه��ا 
النا�شر  عبد  اللجنة  اأع�شاء  وح�شور  الزرعوين 
عمران ال�شام�شي ونايف عبد العزيز جكة وح�شني 

احلمادي و�شيف �شرور ال�شرقي  نتائج ال�شباقات 
التي اأقيمت موؤخرا لكافة الفئات وتعديل موعد 
مل�شاركة  ن��ظ��را  امل��ق��ب��ل��ة  ال�����ش��ب��اق��ات  بع�س  اإق���ام���ة 
الكبار وال�شباب والنا�شئني والإن��اث يف  منتخبات 
البطولة العربية للطريق التي �شتقام يف م�شر يف 
29 نوفمرب اجلاري وحتى ال�شاد�س  الفرتة من 

من دي�شمرب املقبل ..
للنظر  احلكام  مع  بالجتماع  اللجنة  قامت  كما 
ال�شباقات  بع�س  �شهدتها  ال��ت��ي  امل��الح��ظ��ات  يف 
خالل املرحلة ال�شابقة لتفاديها يف املرحلة املقبلة 
اأهم  م��ن  باعتبارهم  امل��رج��وة  الأه���داف  لتحقيق 

عنا�شر جناح ال�شباقات ..

••ا�شتوكهومل-الفجر

الوهاب  عبد  اأمي���ن  املهند�س  ع��رب 
لالوملبياد  الق���ل���ي���م���ي  ال���رئ���ي�������س 
�شعادته  ع����ن  ال��������دويل  اخل����ا�����س 
تنظيم  ف��ى  ب��ن��ج��اح م�شر  ال��ب��ال��غ��ة 
الكاأ�س الإقليمي الأول للفولوربول 
الت�شفيات املوؤهلة لالألعاب العاملية 
 2021 ب���ال�������ش���وي���د  ال�������ش���ت���وي���ة 
6 دول  مب�شاركة 11 فريقا مثلوا 
اأنها ريا�شة  ، ومبعث �شعادته على 
مرة  لأول  املنطقة  تدخل  ج��دي��دة 
للرئا�شة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وك����ان   ،
اأن عاملية  القليمية عندما وجدت 
ال�شويد ل يوجد بها هوكي اأر�شي 
فيها  ي�شارك  التي  الريا�شة  وه��ي 
عادة دول املنطقة ، وهي الريا�شة 
التفكري  كان   ، الوحيدة  اجلماعية 
ال�شريع باإدخال ريا�شة الفلور بول 
، وبالفعل اأقامت الرئا�شة الإقليمية  
منذ �شهرين بالقاهرة ومن خالل 
بالحتاد  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
دورة  الفلوربول  لريا�شة  ال��دوىل 
تدريبية �شارك فيها 11 دولة  مما 
يعنى اأن هذه الدول �شتقوم بادخال 

الريا�شات  �شمن  ال��ري��ا���ش��ة  ت��ل��ك 
ال�شتوية ، وجاءت ت�شفيات القاهرة 
لختيار الماكن ال�شت التى متثل 
45 فريقا �شوف  املنطقة من بني 
ي�����ش��ارك��ون ف��ى تلك ال��ري��ا���ش��ة من 
�شوف  التى  ال�شبع  الريا�شات  بني 

ت�شهدها األعاب ال�شويد .
وح��ر���س ال��رئ��ي�����س الإق��ل��ي��م��ى على 

ت��ه��ن��ئ��ة ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة الأرب������ع 
م�شر  التاأهل  ببطاقة  ف��ازت  التى 
وال�شعودية   والإم��������ارات  وامل���غ���رب 
ل���ف���وزه���م ب��ب��ط��اق��ات ال���ت���اأه���ل فى 

ريا�شة الفلوربول.
ومت  الق��ل��ي��م��ى  ال��رئ��ي�����س  وي�شيف 
دعوة برامج املنطقة لال�شرتاك فى 
تلك الكاأ�س حيث اأن ح�شة املنطقة 

لالإناث  ومثلها  للذكور  بطاقتني 
وبطاقتني  موحد اأي الفريق الذى 
الإعاقة  ذوي  م���ن  لع��ب��ني  ي�����ش��م 
غري  م��ن  لهم  واأق��ران��ه��م  الفكرية 
املعاقني ، واأقيمت الت�شفيات  على 
الدكتورة  رع��اي��ة  اي��ام حت��ت  ثالثة 
الت�شامن  وزي���������ر  واىل  غ���������ادة 
الجتماعى ، وفازت كال من م�شر 

وامل����غ����رب ب��ب��ط��اق��ت��ني  والم�������ارات 
ب��ب��ط��اق��ة وال�����ش��ع��ودي��ة ب��ب��ط��اق��ة ، 
الردن  ف���رق  احل���ظ  ي��ح��ال��ف  ومل 
اأن هناك  امل��ه��م  ول��ك��ن   ، وال��ك��وي��ت 
ا�شيفت  ج��دي��دة  جماعية  ري��ا���ش��ة 
ال�شتوية  اجل��م��اع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
اخل��ا���س ب��الومل��ب��ي��اد اخل��ا���س مما 
يعنى باأننا �شوف نالحظ من زيادة 

حيث   ، باملنطقة  الالعبني  اأع���داد 
ربع  اىل  بهم  ال��و���ش��ول  اىل  ن�شعى 
عام  بانتهاء  ولعبة  لع��ب  مليون 

.  2020
فيما حر�س املهند�س هانى حممود 
وزير الت�شالت والتنمية الدارية 
اخلا�س  الومل��ب��ي��اد  رئي�س  ال�شابق 
الدول  وف��ود  تكرمي  على  امل�شرى 

العربية التى �شاركت فى اأول كاأ�س 
اق��ل��ي��م��ى ف���ى ح��ف��ل اخل���ت���ام الذى 
اأقيم بفندق اإقامتهم ، وقام بتهنئة 
بطاقات  على  ح�شلت  التى  ال��دول 
الكويت  ي���د  ع��ل��ى  و���ش��د   ، ال��ت��اأه��ل 
يحالفهما  مل  ال���ل���ت���ان  والردن 
، م�شيدا  ب��اأى بطاقة  احلظ للفوز 
بامل�شتوى الفنى الذى ظهرت عليه 

م��رة متار�س  اأول  اأنها  رغ��م  الفرق 
بحر�س  وم��وؤك��دا   ، الريا�شة  ه��ذه 
الومل��ب��ي��اد اخل��ا���س امل�����ش��رى على 
للم�شاركة  اجل���دي���د  ال����ش���ت���ع���داد 
 2021 ال���������ش����وي����د  ع����امل����ي����ة  ف�����ى 
بفريقني  م�����ش��ر  ���ش��ت�����ش��ارك  ح��ي��ث 
اجلرى  اإىل  بالإ�شافة  للفلوربول 

على اجلليد .

القوي  ريال مدريد  املو�شم على  بداية  احد مفاجاآت  �شو�شييداد  ريال  يحل 
القدم،  لكرة  ال�شباين  ال��دوري  الرابعة ع�شرة من  املرحلة  ال�شبت يف  اليوم 

باحثا عن تعزيز موقعه ليكون بني الأربعة الأوائل يف �شدارة الرتتيب.
الأخرية،  الثالث  مبارياته  يف  وخ�شارته  غرناطة  مغامرة  ا�شمحالل  وبعد 
يحاول ريال �شو�شييداد العودة بنتيجة طيبة من ملعب “�شانتياغو برنابيو” 
العريق على اأمل تخطي الفريق امللكي اإذ يتخلف عنه راهنا بفارق نقطتني، 

لكنه لعب مباراة اأكر.
وتفادى الفريق البا�شكي ال�شري على خطى غرناطة، لكن اآخر ثالث مباريات 
ليفانتي  اأم��ام  اأر�شه  على  ترنحه فخ�شر  �شهدت  الدولية  الوقف  قبل فرتة 
املتوا�شع، فاز يف اللحظات الأخرية على اأر�س غرناطة قبل تعادله مع �شيفه 

متذيل الرتتيب ليغاني�س.
غرف  “دخلت  ليغاني�س  �شد  التعادل  بعد  ايلغوا�شيل  اميانول  مدربه  ق��ال 

املالب�س وبدا الأمر كاملاأمت«.
فر�شة  �شو�شييداد  اأه���در  �شعيفة،  ان��دي��ة  ام��ام  بالنقاط  تفريطه  ظ��ل  ويف 
بني  املنتظرة  الكال�شيكو  مباراة  تاأجيل  من  م�شتفيدا  بال�شدارة،  الن��ف��راد 

بر�شلونة وريال مدريد املت�شدرين ب�25 نقطة.
امثال  من  ا�شتعرا�شا  واك��ر  �شل�شا  اداء  �شو�شييداد  يقدم  ذل��ك،  كل  وبرغم 

بر�شلونة.
اأحد  عاما(،   20( اودي��غ��ارد  مارتن  ال�شاب  الرنوجي  �شو�شيداد  مع  ويتاألق 

اأبرز �شانعي اللعاب هذا املو�شم واملعار من ريال مدريد حتديدا. و�شتكون 
لالعب ال�شاب فر�شة اثبات نف�شه امام فريق تخلى عنه لكت�شاب املزيد من 

اخلربة.
املا�شي  ال�شيف  النكليزي  ار�شنال  القادم من  نات�شو مونريال  الظهري  قال 
“عندما ت�شاهده يف التمارين اأو يخو�س املباريات، تالحظ انه لعب مميز. 

وجد املكان املنا�شب للعب ونحن نعمل بجانبه«.
ا�شمه  ارتباط  اويار�شابال فيثبت بحرفنته �شوابية  النجم الخر ميكل  اأما 
مريينو  ميكل  م��ن  ناجعة  م�شاعدة  يتلقى  فيما  الوروب��ي��ة،  الن��دي��ة  ب��اب��رز 

و�شوبيلديا.
�شجل  فيما  بورتو،  جانب  اىل  اه��داف  اربعة  ر�شيده  يف  اويار�شابال  وميلك 

الربازيلي ويليان خم�شة.
ويواجه �شو�شييداد م�شاء ال�شبت ريال مدريد الذي ا�شتعاد ايقاعه قبل فرتة 
التوقف الدولية، اذ خا�س خم�س مباريات يف خمتلف امل�شابقات دون تلقيه اأي 

هدف فاز باأربع منها م�شجال 16 هدفا.
الوانه،  ب��اي��ل  ال��وي��ل��زي غ��اري��ث  الأول-اك��ت��وب��ر، مل يحمل  5 ت�شرين  وم��ن��ذ 
لكنه �شارك مع منتخب بالده اربع مرات، وبحال م�شاركته �شتكون ردة فعل 
اأوروبا  كاأ�س  اىل  بتاأهل بالده  الغريب  احتفاله  بعد  ريال منتظرة  جماهري 

.2020
فبعد الفوز على املجر يف كارديف، وقف بايل وراء لفتة كتب عليها “ويلز. 

غولف. مدريد. بهذا الرتتيب”، وذلك يف �شخرية لالئحة اولوياته. وا�شار 
فريقه  اىل  بايل  ع��ودة  امكانية  اىل  كالديرون  رام��ون  ال�شابق  ري��ال  رئي�س 
ال�شابق توتنهام الذي ا�شتقدم املدرب جوزيه مورينيو بدل من الرجنتيني 

املقال ماوروي�شيو بوكيتينو.
ويدرك املدرب الفرن�شي زين الدين زيدان ان فريقه ل يحتمل الكثري من 

ال�شطرابات.
اخلمي�س  تعّر�س  ال��ذي  فا�شكيز  لوكا�س  و�شطه  خط  لع��ب  زي��دان  ويفتقد 

لك�شر يف اإ�شبع قدمه دون حتديد مدة غيابه.
لعبنا  لها  خ�شع  التي  الفحو�شات  “بعد  ل��ه  بيان  يف  امللكي  ال��ن��ادي  وق��ال 
اجلهاز  قبل  من  حالته  ت�شخي�س  مت  عاما” اأم�����س،   28“ فا�شكيز  لوكا�س 
الطبي لريال مدريد على اأنها ك�شر يف عظمة مقدمة الإ�شبع الكبري للقدم 

الي�شرى«.
ووفقاً لل�شحف الإ�شبانية، فاإن الك�شر حدث عندما �شقط اأحد الأوزان على 
بعد  احل��ادث  وياأتي هذا  الأح��م��ال.  التدريب يف �شالة  اأثناء  الي�شرى  قدمه 
نحو ثالثة ا�شابيع من عودة فا�شكيز من اإ�شابة يف ربلة ال�شاق اأبقته بعيداً 

عن املالعب ملا يقارب ال�شهر.
وعّول زيدان يف ال�شابيع املا�شية على الفرن�شي املتاألق كرمي بنزمية مت�شدر 
جنم  مي�شي  ليونيل  الرجنتيني  عن  ه��دف  بفارق   ،)9( الهدافني  ترتيب 

بر�شلونة وجريارد مورينو لعب فياريال.

ويحتل ريال املركز الثاين وراء غرميه التاريخي بر�شلونة بفارق الهداف، 
ويتقدم على جاره اللدود اتلتيكو مدريد بفارق نقطة.

على  بر�شلونة  ح��ل��ول  فبعد  ال�شبت،  مبارياتها  الطليعة  ف��ري��ق  وت��خ��و���س 
�شيميوين  دييغو  الرجنتيني  م��درب��ه  م��ع  م��دري��د  اأتلتيكو  ي���زور  ليغاني�س 
غرناطة اجلريح واملرتاجع اىل املركز الثامن، فيما تختتم مواجهات ال�شبت 

بقمة مدريد مع �شو�شييداد.
الفارو موراتا �شاحب  ال��دويل  ب�شكل كبري على مهاجمه  �شيميوين  ويعول 

�شتة اهداف يف اآخر �شت مباريات.
ويعود قلب دفاع بر�شلونة جريار بيكيه اىل فريقه بعد اأ�شبوع احللة اجلديدة 
من كاأ�س ديفي�س لكرة امل�شرب التي ت�شاهم �شركته “كوزمو�س” بت�شويقها.

واتهم ابن الثانية والثالثني بالتلهي مب�شاريع بعيدة عن اأجواء فريقه، لكن 
مدربه ارن�شتو فالفريدي اأ�شار ال�شهر املا�شي اأنه �شيتناول هذا املو�شوع فقط 

عند تراجع م�شتوى مدافعه.
و�شترتكز الأنظار على اأداء قلب الدفاع، بعد اأ�شبوع مزدحم من املباريات يف 
العا�شمة مدريد، حيث �شارك ابرز جنوم الكرة ال�شفراء على غرار ال�شباين 

رافايل نادال وال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س.
ويحل ا�شبيلية على بلد الوليد الحد يف ختام املرحلة اآمال يف ح�شد ثالث 
نقاط والتناف�س على ال�شدارة بحيث يبتعد بفارق نقطة يتيمة عن بر�شلونة 

وريال مدريد.

�أمين عبد �لوهاب: دخول ريا�سة جديدة �سي�ساهم فى زيادة �أعد�د �لالعبني مبختلف بر�مج �ملنطقة

�لرئي�س �لإقليمي يهنئ �لإمار�ت بفوزها ببطاقة للفوربول لالألعاب �لعاملية �ل�شتوية لالأوملبياد �خلا�س  بال�شويد 2021

فنية �لدر�جات تعتمد نتائج 
�ل�شباقات وتلتقي باحلكام

فاز فريق �شرطة اأبوظبي باملركز الأول يف بطولة جامعة 
ن��ي��وي��ورك-اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
املاراثون  �شباقات  بطل  حققه  ال��ذي  العاملي  ال��رق��م  ك�شر 
م�شافة  بنف�شه  قطع  حيث  كيب�شوج  اإيليود  الكيني  العداء 
59 دقيقة واح��دة و40  �شاعة و  غ�شون  يف  كلم   42.2

اأق��ل من  اأول ع��داء يقطع م�شارا قيا�شيا يف  ثانية لي�شبح 
�شاعتني.

اأب���وظ���ب���ي امل���ك���ون م���ن 15 لعبا  ومت��ك��ن ف��ري��ق ���ش��رط��ة 
“تتابع” من حتقيق املركز الأول يف البطولة وك�شر الرقم 

العاملي م�شجال �شاعة و 44 دقيقة و 9 ثواٍن.

�شرطة �أبوظبي تت�شدر بطولة 
جامعة نيويورك للياقة �لبدنية

ريال �شو�شييد�د لتاأكيد مفاجاأته على �أر�س ريال مدريد
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الفجر الريا�ضي

ماوري�شيو  الأرجنتيني  امل��درب  ب��ات 
الأندية  ل��ك��ب��ار  م��ط��م��ع��اً  بوكيتينو 
الأوروب������ي������ة، ب���ع���د ا���ش��ت��غ��ن��اء ن����ادي 
مع  والتعاقد  خدماته  عن  توتنهام 
املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو. 

ماوري�شيو  الأرجنتيني  امل��درب  قدم 
ال���ع���امل من  اإىل  ن��ف�����ش��ه  ب��وك��ي��ت��ي��ن��و 
توتنهام، حيث  اإجن��ازات��ه مع  خالل 
يف  ���ش��ع��ب��اً  رق���م���اً  “ال�شبريز”  ب���ات 
يخرج  ومل  الإجن���ل���ي���زي،  ال������دوري 
يف  الأوىل  الأرب�����ع�����ة  امل�����راك�����ز  م����ن 
“الربميريليغ” يف اآخر 4 موا�شم، 
وو�شيفاً   ،2016 يف  ثالثاً  بحلوله 
 ،2018 يف  وث���ال���ث���اً   ،2017 يف 

ورابعاً يف 2019.
اأبطال  دوري  ب��ل��ق��ب  ال���ف���وز  وك�����ان 
اأوروب�������ا، ي��ع��د ف��ر���ش��ة ذه��ب��ي��ة لهذا 
اجليل التاريخي للنادي الإجنليزي، 
خ���ا����ش���ة م����ع ���ش��ع��وب��ة ت����ك����رار هذا 

“ال�شبريز”  اأح��الم  ولكن  الإجن���از، 
تك�شرت اأمام ليفربول باخل�شارة يف 

النهائي 2-0.

وعقب تراجع نتائج النادي اللندين 
اإدارة  وج�����دت  احل�����ايل،  امل��و���ش��م  يف 
اأن����ه ل م��ف��ر م���ن و�شول  ت��وت��ن��ه��ام 

النهاية،  اإىل  بوكيتينو  مع  العالقة 
الأرجنتيني حراً يف  امل��درب  وي�شبح 

اختيار وجهته املقبلة.

ومل ت��ت��اأخ��ر الأن����ب����اء ح����ول دخ���ول 
مفاو�شات  يف  الأن��دي��ة  م��ن  العديد 
م����ع ب��وك��ي��ت��ي��ن��و، خ���ا����ش���ة اأن������ه كان 
م��ط��ارداً م��ن اأك��ر م��ن فريق عقب 
توتنهام،  م���ع  ال���ت���اري���خ���ي  امل���و����ش���م 
ال���ت���ي ت�شعى  اأب�����رز الأن����دي����ة  وك�����ان 
للتعاقد معه كان ريال مدريد قبل 
ا�شتعادة  على  “امللكي”  ي�شتقر  اأن 
املدرب الفرن�شي زين الدين زيدان.

ونتائج  عرو�س  ا�شتقرار  ع��دم  وم��ع 
امل��و���ش��م احل������ايل، تظل  ال���ري���ال يف 
م�����ش��األ��ة رح��ي��ل زي����دان م��ف��ت��وح��ة يف 
بايرن ميونيخ  بينما يعد  وق��ت،  اأي 
الأمل��اين الأوف��ر حظوظاً يف التعاقد 

مع املدرب الأرجنتيني.
عن  “البافاري”  اإدارة  وا���ش��ت��غ��ن��ت 
املدرب الكرواتي نيكو كوفات�س ومل 
مدرب،  اأي  م��ع  الآن  ح��ت��ى  تتعاقد 
منا�شباً،  خياراً  بوكيتينو  يجعل  ما 

اأ����ش���ارت اإىل اأن  رغ���م الأن���ب���اء ال��ت��ي 
اإدارة النادي الأملاين ت�شعى بكل قوة 
الإ�شباين  امل��درب  خدمات  ل�شتعادة 
املو�شم  ب��داي��ة م��ن  بيب غ��واردي��ول 
مع  الأخ���ري  ا�شتقرار  ولكن  املقبل، 
م�شاألة  ي��ج��ع��ل  ���ش��ي��ت��ي  م��ان�����ش�����ش��رت 

انتقاله اأمراً �شعباً.
الإ�شباين  بر�شلونة  يعد  املقابل  يف 
من اأبرز الأندية التي قد ت�شعى اإىل 
تغيري جلدها، خا�شة مع حالة عدم 
“البلوغرانا”  م���ردود  على  الر�شا 
اإرين�شتو  الإ�����ش����ب����اين  امل�������درب  م����ع 
ف����ال����ف����ريدي، ح���ي���ث ي���ظ���ل الأخ�����ري 
مهدداً بال�شتغناء عن خدماته، ول 
يف  متاحاً  بوكيتينو  وج��ود  اأن  �شك 
لإدارة  م�شجعاً  اأم��راً  املدربني  �شوق 
ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��وين لت���خ���اذ قرار 
التغيري وا�شتغالل هذه الفر�شة يف 

الوقت املنا�شب.

توج �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
اأم�س الفائزين  ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
للجري  الفجرية  بنك  “ �شباق  يف  الأوائ����ل 
رعاية  حتت  اأقيم  الذي  الثالثة  “ بن�شخته 
بالفجرية  الح���ت���ف���الت  ���ش��اح��ة  يف  ���ش��م��وه 
“ مت�شابق   2200 “ م��ن  اأك���ر  مب�شاركة 
والعائالت  البدنية  باللياقة  املهتمني  م��ن 
اإ�شافة اإىل عدد  والأفراد مبختلف الأعمار، 
ال��ذي��ن خ�ش�س لهم  ال��ه��م��م،  اأ���ش��ح��اب  م��ن 

�شباق خا�س.
الفجرية  اإم����������ارة  ح����ر�����س  ����ش���م���وه  واأك���������د 

وبتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن 
حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
الريا�شية  ال��ب��ط��ولت  دع��م  على  ال��ف��ج��رية، 
املنا�شب  امل���ن���اخ  وت���وف���ري  وال��ع��امل��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
على  الإم����ارة  مكانة  يعك�س  مب��ا  لجن��اح��ه��ا 

خارطة خمتلف الن�شاطات الريا�شية.
للفائزين  الفجرية  عهد  ويل  �شمو  ب��ارك  و 
الذي  بامل�شتوى  م�شيدا  ال�شباق  يف  تفوقهم 
الثالثة  ب���دورت���ه���ا  ال��ب��ط��ول��ة  ع��ل��ي��ه  ظ��ه��رت 
املجتمع  �شرائح  ملختلف  الوا�شعة  وامل�شاركة 
م���ن اجل��ن�����ش��ي��ات ك��اف��ة و ال��ت��ي ع��ك�����ش��ت روح 

موؤكدا  املت�شابقني  ب��ني  ال�شريفة  املناف�شة 
امل�شاركني  ع��دد  زي���ادة  على  العمل  ���ش��رورة 

بالبطولت املقبلة.
الف�شلي كبري  ���ش��ري��ف حم��م��د  ق���دم  ب����دوره 
املدراء التنفيذيني يف بنك الفجرية الوطني 
�شمو  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�����ش��ك��ر  اآي�����ات  اأ���ش��م��ى 
ال�شرقي  ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
اإجناح  التي �شاهمت يف  الكرمية  لتوجيهاته 
خلدمة  امل�شتمر  �شموه  دعم  مثمنا  ال�شباق، 

الريا�شة والريا�شيني يف دولة الإمارات.
للجري  ال��ف��ج��رية  �شباق  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
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و5 و10 و11 كلم، اإىل جانب �شباق املمرات 
و�شط  كلم   11 م�شافة  على  املمتد  اجلبلية 
بن�شخته  اخل��الب��ة  ال��ف��ج��رية  ج��ب��ال  مناظر 
ف��ري��دا من  �شباقا  ويعد  ال��ع��ام،  ه��ذا  الثانية 
�شل�شلة  يف  ي��ق��ام  ال����ذي  الأول  ك��ون��ه  ن��وع��ه 

جبلية.
ح�شر حفل التتويج .. �شعادة �شامل الزحمي 
مدير مكتب �شمو ويل عهد الفجرية ونخبة 
واملهتمني وح�شد  والالعبني  الإداري��ني  من 

كبري من ع�شاق ريا�شة اجلري.

حممد بن حمد �ل�شرقي يتوج �لفائزين 
ب�شباق بنك �لفجرية للجري

ي�شع  لكنه  البدنية  جاهزيته  كامل  يف  لي�س  باأنه  الربتغايل  النجم  اع��رتف 
نف�شه يف خدمة فريقه يوفنتو�س الذي يعاين من اإ�شابات عدة قبل مواجهته 

لتالنتا اخلام�س يف املرحلة الثالثة ع�شرة من بطولة اإيطاليا لكرة القدم.
ومل يخ�شر فريق ال�شيدة العجوز اي مباراة ويت�شدر الرتتيب و�شط مالحقة 

�شر�شة من انرتميالن الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة.
وك��ان��ت م��ب��اراة يوفنتو�س الخ����رية ���ش��د م��ي��الن ���ش��ه��دت ق��ي��ام م���درب الول 
بانه  زاعما   54 الدقيقة  يف  امللعب  من  رون��ال��دو  ب��اخ��راج  �شاري  ماوريت�شيو 
غا�شبا  امللعب  الربتغايل  النجم  فغادر  ركبته،  يف  طفيفة  م�شكلة  من  يعاين 

ل�شتبداله ما �شكل مادة د�شمة لل�شحافة يف ايطاليا والربتغال.
وجنح رونالدو يف ت�شجيل اربعة اهداف يف �شفوف منتخب بالده خالل فرتة 
ليتوانيا  مرمى  اتخم  حيث  الوروب��ي��ة،  البطولت  يف  املحلي  الن�شاط  توقف 

بثالثية قبل ان ي�شجل هدفا يف مرمى لوك�شمبورغ رافعا ر�شيده 
الدويل اىل 99 هدفا.

واع��رتف رون��ال��دو )34 عاما( بعد امل��ب��اراة رمب��ا يف بادرة 
التحاقه  ق��ب��ل  ���ش��اري  م��درب��ه  م��ع  الح��ت��ق��ان  لتنفي�س 

مبعاناته  احل��ايل  ال�شبوع  منت�شف  فريقه  بتدريبات 
الثالثة  ال���ش��اب��ي��ع  “يف  ب��ق��ول��ه  ا���ش��اب��ة ط��ف��ي��ف��ة  م���ن 

ل  احل��ال  بطبيعة  امكانياتي.  بكامل  العب  مل  املا�شية 
احب عندما يتم ا�شتبدايل، ل احد يحبذ هذا المر وانا 

احاول م�شاعدة يوفنتو�س حتى عندما اكون م�شابا«.
الربازيلي  يوفنتو�س  يف  المي��ن  الظهري  وح��ذر 

دان���ي���ل���و ال�������ذي ����ش���ج���ل ب�����اك�����ورة اه����داف����ه 
ب���الده يف مرمى  م��ع منتخب  ال��دول��ي��ة 

مغبة  من  الثالثاء  اجلنوبية  كوريا 
بقوله  ات���الن���ت���ا  ����ش���د  ال����رتاخ����ي 

بعد  امل��ب��اري��ات  تكون  م��ا  “غالبا 
ال��دويل �شعبة ل  فرتة التوقف 

ف��ري��ق مثل  م��واج��ه��ة  �شيما يف 
نتائج  يحقق  ال���ذي  ات��الن��ت��ا 

جيدة يف الونة الخرية. ل 
ميكن ان نرتكب الخطاء 

او ال�شتهانة باملناف�س«.
يوفنتو�س  ع����ن  وي���غ���ي���ب 
ظهريه الي�شر الربازيلي 
ال��ي��ك�����س ����ش���ان���درو ال����ذي 
ع�شلية  ا�شابة  من  عاين 

�شفوف  يف  ل���ه���ا  ت���ع���ر����س 
م��ن��ت��خ��ب ب�����الده، ب��ال���ش��اف��ة اىل 

يحوم  كما  م��ات��وي��دي  ب��الز  الفرن�شي 
ال�������ش���ك ح�����ول م�������ش���ارك���ة ����ش���ان���ع الل���ع���اب 

البو�شني مرياليم بيانيت�س الذي يعاين بدوره من ا�شابة.
 6 �شجل  ال��ذي  زاب��ات��ا  دوف��ان  الكولومبي  هدافه  غياب  في�شتمر  اتالنتا  ام��ا 
اهداف يف اول 6 مباريات قبل ان يغيب عن مباريات فريقه اخلم�س الخرية. 

وتزامن غياب زاباتا مع تراجع نتائج الفريق.
ومل يخ�شر يوفنتو�س يف اخر 29 مباراة �شد اتالنتا ففاز يف 23 وتعادل 6 

مرات.
يف  اللقب  ح��ام��ل  يوفنتو�س  على  ال�شغط  موا�شلة  ان��رتم��ي��الن  و�شيحاول 
حدا  و�شع  ال��ذي  تورينو  على  �شيفا  يحل  عندما  املا�شية  الثمانية  املوا�شم 
ل�شت مباريات من دون ان يتذوق طعم الفوز بتغلبه على بري�شيا يف اجلولة 

الخرية.
ومرة جديدة �شيكون العتماد يف خط الهجوم على البلجيكي روميلو لوكاكو 
ان�شمامه من مان�ش�شرت يونايتد  املحلي منذ  ال��دوري  اه��داف يف   9 �شاحب 
اي  اه��داف   5 املو�شم احل��ايل والرجنتيني لوت��ارو مارتينيز مع  مطلع 
انهما �شجال اكر من ن�شف اله��داف ال26 التي �شجلها الفريق يف 

الدوري املحلي.
ملعبه  اجليدة خارج  موا�شلة عرو�شه  انرتميالن  يريد  وعموما، 
بعيدا عن قواعده  ال�شت  فاز يف جميع مباريات  ال��دوري حيث  يف 

هذا املو�شم.
ويلتقي اجلريحان نابويل وميالن وجها لوجه. وبعد ان كان مناف�شا 
على ال�شدارة يف املراحل الوىل، تراجع اداء الفريق اجلنوبي بقيادة 
مدربه كارلو ان�شيلوتي ب�شبب م�شاكل داخلية بني الدارة 

والالعبني حيث يحتل حاليا املركز ال�شابع.
مباراتني  ميلك  ان�شيلوتي  ب��ان  تقارير  وذك���رت 
لنقاذ م�شتقبله على راأ�س اجلهاز الفني للفريق 

علما بان فريقه مل يفز يف اخر اربع مباريات.
وميلك الفريق 19 نقطة فقط متخلفا بفارق 
13 نقطة عن يوفنتو�س وهي ا�شواأ ح�شيلة له 
بعد 12 مباراة مباراة منذ مو�شم 2011-
نهاية  يف  خام�شا  حل  عندما   2012

الدوري.
اما ميالن الذي مل يفز على مناف�شه 
منذ خم�س م��رات، فيعاين بدوره 
م����ن ن���ت���ائ���ج م��ت��وا���ش��ع��ة هذا 
املركز  يحتل  حيث  امل��و���ش��م 

الرابع ع�شر.

رونالدو جاهز مل�شاعدة يوفنتو�س �ملدجج بالإ�شابات 

يقود  عندما  الهتمام  مركز  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  امل��درب  �شيكون 
حني  يف  يونايتد،  ه��ام  و�شت  ج��اره  مواجهة  يف  توتنهام  اجل��دي��د  فريقه 
يريد مان�ش�شرت �شيتي ا�شتعادة نغمة النت�شارات بعد �شقوطه يف مباراة 
القمة امام ليفربول 1-3 يف اجلولة الأخرية عدما ي�شت�شيف ت�شل�شي يف 

املرحلة الثالثة ع�شرة من بطولة انكلرتا لكرة القدم.
و���ش��ت��ك��ون مهمة م��وري��ن��ي��و ال���ذي ي��خ��و���س جت��رب��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة يف ال���دوري 
املو�شم  بداية  انقاذ  يونايتد،  ومان�ش�شرت  ت�شل�شي  بعد  املمتاز  النكليزي 
ال�شيئة لتوتنهام ما دفع جمل�س اإدارة النادي اإىل اإقالة املدرب الأرجنتيني 

ماوري�شيو بوكيتينو من من�شبه.
ولن تكون مهمة مورينيو �شهلة يف مباراته الأوىل على امللعب الأوملبي يف 
لندن اخلا�س بو�شت هام بعد اأن اأ�شرف على ح�شتني تدريبيتني لفريقه 
فقط بعد عودة معظم لعبي الفريق الأول من خو�شهم املباريات الدولية 
اإىل  اأن يقود فريقه  اأنه �شيحاول  الوطنية، كما  مع خمتلف منتخباتهم 

حتقيق اأول فوز له خارج ملعبه منذ كانون الثاين-يناير.
“اأنا  تعيينه  بعد  املظفرة  م�شريته  يف  لقبا  ب�25  الفائز  مورينيو  وق��ال 
النوعية  �شغوفني.  واأن�شارا  كبريا  اإرث��ا  ميلك  ناد  اإىل  بالن�شمام  فخور 

املوجودة يف ت�شكيلة الفريق ويف الكادميية تثريين. العمل مع هوؤلء 
الالعبني هو الذي جذبني اإىل هذا امل�شروع«.

“الهم  بان  مورينيو  اعترب  املباراة  ع�شية  ال�شحايف  املوؤمتر  ويف 
على املدى الق�شري هو حتقيق النتائج. يتعني علينا ان نختفي 

عن املركز الذي نحتله الن )14(«.
بانفاق مبالغ  واأ�شاف الذي يعرف عنه مطالبته 

اإمكانية  ع��ن  ج��دد  لعبني  م��ع  للتعاقد  طائلة 
النتقالت  ���ش��وق  ف��ري��ق��ه يف  ���ش��ف��وف  ت��ع��زي��ز 

“ل�شت يف حاجة اىل لعبني جدد،  ال�شتوية 
املتواجدين  ب��ال��الع��ب��ني  ج����دا  ���ش��ع��ي��د  اأن����ا 

اأين يف حاجة  الم���ر  م��ا يف  ك��ل  بت�شريف، 
بطريقة  اأفهم  لكي  الوقت  بع�س  اىل 

اف�شل كل �شيء عنهم«.
دانيال  ال���ن���ادي  رئ��ي�����س  اأم����ا 

تواجد  ب��ان  فاعترب  ليفي 
بامكانية  يب�شر  مورينيو 

من�شة  اىل  ال��ف��ري��ق  ع���ودة 
التتويج علما بان اخر لقب 
فاز به كان يف كاأ�س الرابطة 

النكليزية عام 2008.
وقال ليفي “مع جوزيه لدينا 

املدربني حتقيقا  اكر  احد 
القدم  ك���رة  يف  ل��ل��ن��ج��اح��ات 

ل��ق��ب��ا كبريا   25 اح�����رازه  ب��ع��د 
خالل م�شريته«.

واأ�شاف “لقد فاز بالألقاب مع جميع الندية التي ا�شرف على تدريبها. 
نعتقد بانه �شيجلب احليوية ويعيد الثقة بالنف�س اىل الالعبني«.

و�شيحاول ليفربول موا�شلة زحفه نحو احراز لقبه الول منذ 30 عاما 
عندما يحل �شيفا على كري�شتال بال�س يف لندن.

الدوري  م��ب��اراة يف   38 اخ��ر  ومل يخ�شر ليفربول �شوى م��رة واح��دة يف 
و�شجل خالل هذه الفرتة 101 هدف كما توج بطال لوروبا على ح�شاب 

مواطنه توتنهام يف حزيران-يونيو املا�شي.
وو�شف مدرب الفريق الملاين يورغن كلوب عقلية لعبيه بانها “وح�شية” 
وكان ل�شان حال قائد الفريق جوردان هندر�شون مماثال بقوله “الذهنية 

التي نتمتع بها هي بقدر اهمية القدرات الفنية للفريق«.
وا�شاف “اعتقد بان اجلميع يرى مواهب هذه املجموعة، العدد الكبري 
من الالعبني الرائعني يف الفريق لكن الذهنية يف غاية الهمية يف كرة 

القدم«.
ويحوم ال�شك حول م�شاركة النجم امل�شري حممد �شالح الذي تعر�س 
ب���الده يف  امل�����ش��ارك��ة يف ���ش��ف��وف منتخب  ك��اح��ل��ه منعته م��ن  ل���ش��اب��ة يف 

املباراتني �شد كينيا وجزر القمر يف الت�شفيات الفريقية.
وعلى ملعب الحتاد، ي�شعى مان�ش�شرت �شيتي الذي يحتل املركز 
الرابع بفارق 9 نقاط عن ليفربول اىل ا�شتعادة توازنه بعد 
ت�شل�شي  ي�شت�شيف  عندما  وذل��ك  ليفربول  ام��ام  خ�شارته 

بقيادة لعبه ال�شابق ومدرب الخري فرانك لمبارد.
وكان لمبارد خا�س مو�شما واحدا يف �شفوف ال�شيتيزنز 
يف اواخ�����ر م�����ش��ريت��ه ب��ع��د ح��ق��ب��ة ذه��ب��ي��ة ق�����ش��اه��ا مع 

ت�شل�شي.
امام  الوىل  مباراته  يف  الفادحة  خ�شارته  وبعد 
مان�ش�شرت يونايتد برباعية نظيفة، جنح لمبارد 
الذي اعتمد ب�شكل كبري على لعبني �شبان يف 
عل  دليل  وخ��ري  ت��وازن��ه  ا�شتعادة  من  �شفوفه 
ذلك فوزه يف مبارياته ال�شت الخرية حمليا 
واحتالله املركز الثالث متقدما بفارق نقطة 
واح����دة ع��ن �شيتي وب���ف���ارق الأه�����داف عن 
�شيفا  ال��ذي يحل  الثاين  �شيتي  لي�شرت 

على برايتون.
موا�شلة  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  وي��اأم��ل 
���ش��ح��وت��ه ع���ن���دم���ا ي���ح���ل ���ش��ي��ف��ا على 
�شيفيلد يونايتد، يف حني تبدو الفر�شة 
له  ف��وز  اول  ليحقق  ار�شنال  ام��ام  موؤاتية 
ال���دوري بعد ارب��ع مباريات مل ي��ذق فيها  يف 
اىل  املحلية  بال�شحف  دفع  ما  النت�شارات  طعم 
اوناي  ال�شباين  مدربه  اإقالة  اإمكانية  عن  احلديث 
اميري من من�شبه، وذلك عندما ي�شتقبل �شاوثمبتون 

�شاحب املركز قبل الأخري.

مورينيو يقود توتنهام �مام و�ست هام 

لقاء مرتقب بني مان�ش�شرت �شيتي وت�شل�شي 

غريزمان يعرتف بافتقاده
 »مهارة �أ�شا�شية للمهاجمني« 

ما  غريزمان  اأن��ط��وان  يقدم  مل  بر�شلونة،  اإىل  ان�شمامه  م��ن  اأ�شهر  بعد 
باعرتاف  الإدلء  اإىل  موؤخرا  دفعه  مما  اإ�شبانيا،  بطل  جماهري  تنتظره 

�شادم.
وخالل حدث ترويجي ل�شركة “بوما” الأملانية للمنتجات الريا�شية، قال 
اإقرار  “يفتقد مهارة املراوغة” ال�شرورية لأي مهاجم، يف  اإنه  غريزمان 

اأ�شاب م�شجعي الفريق الكتالوين بالإحباط.
اأبرزتها  ت�شريحات  يف  ع��ام��ا،  ال�28  �شاحب  الفرن�شي  النجم  واأو���ش��ح 
اأمل�س  اأن  اأح��ب  اأراوغ؟..  كيف  اأع��رف  “ل  “�شبورت” الإ�شبانية:  �شحيفة 

الكرة مرة اأو مرتني ب�شرعة«.
وتابع مهاجم اأتلتيكو مدريد الإ�شباين �شابقا: “اأحب اأن تخرج الكرة مني 

من�شبطة واأن اأ�شدد على املرمى«.
طال  �شفقة  يف  املا�شي،  ال�شيف  خ��الل  بر�شلونة  اإىل  غريزمان  وان�شم 
لكن  الأخ��رية،  املوا�شم  ال�شحفية خالل  التقارير  عنها  انتظارها حتدثت 
اأ�شا�شي يف ت�شكيلة  مبركز  جدارته  اإثبات  من  بعد  يتمكن  مل  “غريزو” 

الفريق الكتالوين.
وموؤخرا، اأ�شارت تكهنات اإىل غياب التجان�س بني غريزمان وجنم بر�شلونة 
“كامب  الأول يف  ب�شاأن م�شتقبل  ال�شكوك  اأث��ار  ليونيل مي�شي، مما  الأول 

نو«.

بايرن و�لريال و�لرب�شا.. من يظفر �أوًل بخدمات بوكيتينو؟ 



�لبط يك�شب دعوى �شد �لإن�شان
يف ق�شية غريبة �شهدتها اأروقة املحاكم الفرن�شية، ق�شت حمكمة، 
الأ�شوات،  باإ�شدار  احلرية  ب�  البط  من  �شرب  ل�شالح  الثالثاء، 
ورف�س �شكوى جار اعترب اأن الأ�شوات ال�شادرة عن هذه الطيور، 
باأن  داك�����س،  بلدة  حمكمة  وق�شت  جحيم.  اإىل  حياته  اأح��ال��ت  ق��د 
دومينيك  املتقاعدة  الطيور  �شرب مربية  املنطلقة من  ال�شو�شاء 
دوت، والذي ي�شم حوايل 60 بطة واأوزة عند �شفح جبال البريينيه، 

بجنوب غرب فرن�شا، ل تتجاوز احلدود املقبولة.
وقالت دوت لرويرتز بعد قرار املحكمة "ك�شب البط... اأنا �شعيدة 
جدا لأين مل اأكن اأريد اأن اأذبح بطي".   وجاءت ال�شكوى من جار 
دوت الذي انتقل من املدينة قبل نحو عام اإىل مكان يبعد حوايل 
50 م���رتا ع��ن ح��ظ��رية ال��ب��ط، واع��ت��رب ال�����ش��و���ش��اء ال�����ش��ادرة عن 

الطيور م�شدرا لالإزعاج، وباأنها اأحالت حياته جلحيم.

يعاجلون �ل�شرطان باأدوية �لكالب
نفذت اأدوية الكالب امل�شادة للطفيليات والديدان من اأ�شواق الدواء 
الأدوية  ه��ذه  ب��اأن  تفيد  �شائعة  انت�شرت  بعدما  اجلنوبية  كوريا  يف 
ق�شة  اأ�شبحت  املا�شي،  "اأيار"  مايو  يف  ال�شرطان.   مر�س  تعالج 
اأن��ه عالج نف�شه من  اأوك��اله��وم��ا زع��م  جو تيبين�س، وه��و رج��ل من 
ال�شرطان مب�شاعدة دواء م�شاد للطفيليات والديدان لدى الكالب 

يدعى فينبندازول، والذي ل يتجاوز ثمنه 5 دولرات.
وعلى الرغم من اأن خرب الرجل انت�شر يف جميع اأنحاء العامل عرب 
كوريا  يف  ك��ان  الأك��رب  ت��اأث��ريه  اأن  اإل  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
ال�شيدليات  م��ن  الفينبندازول  خم��زون��ات  نفذت  حيث  اجلنوبية، 
ال��غ��ري م�شبوق من  الإق���ب���ال  ب�شبب  ال��ب��ي��ط��ري��ة  الأدوي�����ة  وخم����ازن 
ال��ك��وري��ني اجل��ن��وب��ي��ني ل�����ش��راء ال����دواء ب��ه��دف ال��وق��اي��ة م��ن مر�س 
ال�شرطان اأو عالجه.  وقد �شاهمت مقاطع فيديو ن�شرت على مواقع 
التوا�شل الجتماعي �شارك فيها العديد من الأ�شخا�س جتربتهم 
يف حماربة ال�شرطان عرب ا�شتخدام جرعات �شغرية من الدواء، يف 
الطبية  وذك��رت اجلمعية  الفينبندازول.   �شراء  الإقبال على  زي��ادة 
الكورية، باأن حماولت الأطباء لثني النا�س عن تناول الفينبندازول 
مل تنجح حتى الآن، واأ�شارت اإىل اأن اأي جتارب �شريرية على الب�شر 
مل جتر بعد، واإن الآلف من الأ�شخا�س وقعوا على عري�شة تطالب 
على  �شريرية  جت��ارب  ب��اإج��راء  بالبدء  اجلنوبية  الكورية  احلكومة 

الدواء، ملعرفة حقيقة فاعليته يف عالج ال�شرطان. 

�حلقيقة �ل�شادمة عن �شو�شاء �لب�شر
بع�س  �شلبي على  ت��اأث��ري  ل��ه  يكون  ق��د  الإن�����ش��ان  اأن �شخب  يعرف 
اأظهرت  الأربعاء،  نتائجها  ن�شرت  جديدة  درا�شة  لكن  احليوانات، 
اأنها  اأن تعامل على  النا�س يجب  التي يت�شبب فيها  ال�شو�شاء  اأن 

كبري". عاملي  "ملوث 
التي  ال��درا���ش��ة  يف  بلفا�شت  "كوينز" يف  جامعة  م��ن  علماء  وق���ال 
على  توؤثر  ال�شو�شاء  اأن  "وجدنا  ليرتز":  "بايولوجي  ن�شرتها 
والأ�شماك  والطيور  واملف�شليات  الربمائيات  اأن���واع  م��ن  العديد 

والثدييات والرخويات والزواحف".
وتنت�شر ال�شو�شاء الب�شرية يف كل مكان يف الطبيعة، من ال�شيارات 
وال�شفن  ال�شماء  التي حتلق يف  الطائرات  اإىل  الكثيفة  وال�شناعة 
العابرة للمحيطات التي يعتقد اأن مراوحها تتداخل مع ات�شالت 
ت�شل  وجعلها  عليها  الت�شوي�س  اإىل  ي��وؤدي  مما  احلوتية،  ال�شونار 

طريقها وجتنح اإىل ال�شاطئ باأعداد كبرية.
وقال املحلل هانزيورغ كونك وروفن �شميدت اإن الق�شية هي "اأن 

غالبية الأنواع تتاأثر بال�شو�شاء ولي�س بع�شها فقط".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�لأخطاء �لإمالئية جتعلك �أقل جاذبية 
القواعد  وا�شتخدام  الإمالئية  الأخطاء  عن  والبتعاد  الإمالئي  التدقيق  على  قدرتك  اأن  جديدة  درا�شة  ك�شفت 

ال�شحيحة، ميكن اأن حتدد ما اإذا كنت �شتح�شل على تطابق على مواقع التعارف. 
وعمل الباحثون مع اأع�شاء اأحد مواقع التعارف عرب الإنرتنت، وطلبوا منهم قراءة ملفات تعريف مزيفة حتتوي 

على اأخطاء لغوية، بالإ�شافة اإىل ملفات اأخرى ل حتتوي على اأخطاء.
ووجدت الدرا�شة التي �شملت اأكر من 800 �شخ�س من م�شتخدمي اأحد مواقع التعارف يف هولندا، اأن الأخطاء 

الإمالئية والقواعدية ت�شري اإىل قلة النتباه وعدم الهتمام بالتفا�شيل.
ويف حالة التعارف عرب الإنرتنت، ميكن تف�شري عدم النتباه على اأنه نق�س يف الهتمام و بذل الوقت واجلهد يف 

اإن�شاء ملف التعريف، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
اأن��ه غري  على  امللف لحقاً  ه��ذا  اإىل �شاحب  ُينظر  اأن  املحتمل  "من  زان��دن  دي��ر  ف��ان  تي�س  التقرير  وتقول موؤلفة 

جذاب".
وعلى الرغم من اأن 33.5 % فقط من امل�شاركني لحظوا هذه الأخطاء، اإل اأنهم اعتربوها جزءاً هاماً يف حتديد 

اإذا كان �شاحب امللف جذاباً اأم ل.
ويقول الباحثون اإن الأخطاء الإمالئية والقواعدية بالإ�شافة اإىل اأنه ت�شري اإىل قلة اهتمام �شاحبها بالتفا�شيل، 

فهي تدل اأي�شاً على اأنه �شخ�س قليل الذكاء، وتقل فر�شه يف العثور على اأ�شخا�س ينجذبون اإليه.
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�شخري �شريك �حلياة ي�شر ب�شحتك
النوم، قد  اإىل احلرمان من  اأنه بالإ�شافة  اأجريت موؤخراً،  اأظهرت درا�شة 
والبدنية  العقلية  �شحتك  على  جانبك  اإىل  ي�شخر  �شخ�س  وج��ود  ي��وؤث��ر 
اأج��ري��ت يف جامعة كوينز يف كندا،  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  ب��ع��دة ط���رق.  وبح�شب 
الإ�شابة  والكتئاب، ف�شاًل عن  القلق  يزيد من خطر  للنوم  الفتقار  فاإن 
النوم  قلة  فاإن  �شايد،  رايت  الباحث  ويقول  الدماغية.   وال�شكتة  بال�شمنة 
تاأثر ب�شكل كبري على قدرة اأج�شامنا على ا�شتعادة الأداء البيولوجي والقيام 
مبهام مثل دمج الذاكرة وتنظيم التمثيل الغذائي، اإ�شافة اإىل زيادة احتمال 

ارتكاب الأخطاء، وبطء التفكري وانخفا�س م�شتوى الإنتاجية. 
ت�شطر  اأن  ميكن  اإذ  ن��وم��ك،  على  غالباً  احل��ي��اة  �شريك  �شخري  ي��وؤث��ر  كما 
لإيقاظه لتعديل و�شعية نومه عدة مرات يف الليل، الأمر الذي ي�شاهم يف 
وجود منط نوم قلق لديك. ووفقاً للدرا�شة، فاإن ال�شخري قد يكون له اآثار 
�شلبية على العالقة الزوجية، لأن الفتقار لنوم مريح يف الليل يوؤثر على 

اأداء املرء يف النهار ومزاجه وطريقة تعامله مع الطرف الآخر.
واأث��ب��ت��ت ال��درا���ش��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن الأزواج، ب���اأن بع�س 
يف  لأ�شرار  تعر�شوا  الليل  يف  ي�شخر  �شريك  من  عانوا  الذين  الأ�شخا�س 
ذات �شوت  اآلة �شناعية  النوم بجانب  الناجمة عن  الأ�شرار  تعادل  ال�شمع 
�شاخب.  اإ�شافة اإىل ما �شبق، اأظهرت درا�شة اأخرى اأجرتها الكلية امللكية 
للعلوم يف لندن، باأن ال�شو�شاء ال�شاخبة مبا يف ذلك ال�شخري، ت�شاهم يف 
زيادة �شغط الدم، بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور اأونالين الربيطانية. 

�لليزك.. �لبديل �لطبي عن �لنظار�ت يف د�ئرة �لتهام 
اأثارت عمليات ت�شحيح الب�شر املعروفة ب�"الليزك"، جدل وا�شعا، يف الآونة 
الأخرية، بعدما دعا اأكادميي مرموق يف الوليات املتحدة اإىل حظرها، نظرا 
"فوك�س"،  �شبكة  نقلت  اإىل ما حتدثه من م�شاعفات مقلقة. وبح�شب ما 
موري�س  الأم��ريك��ي��ة،  وال��غ��ذاء  ال����دواء  اإدارة  ل��دى  ال�شابق  امل�شت�شار  ف���اإن 
واك�شلر، دعا اإىل وقف العملية يف البالد، رغم اأنه كان واحدا ممن �شوتوا 
ل�شالح اعتمادها �شنة 1998. واأو�شح اخلبري ال�شحي الأمريكي، اأنه اتخذ 
موقفه اجلديد بعدما اطلع على بيانات �شحية وا�شعة، واكت�شف اأن الأطباء 
قائال:  الليزك،  ت�شوهات عن عملية  ينجم من  ما  �شنوات،  جتاهلوا طيلة 
"لقد قلت لنف�شي، اإنها لي�شت اأمرا جيدا". يف املقابل، ك�شفت درا�شة �شابقة 
اأب��دوا ر�شاهم  95 يف املئة ممن اأج��روا العملية  اأن  لإدارة ال��دواء وال��غ��ذاء، 
عن النتائج التي ح�شلوا عليها، لكن واك�شلر يقول اإن ما بني 10 و30 يف 
وتعتمد  امل�شاعفات.  يعانون  الطبي،  الإج��راء  اإىل هذا  يلجوؤون  املئة ممن 
هذه العملية على "الليزر" لأجل تعديل �شكل قرنية العني، و�شبط قدرات 
وكالة  تو�شح  اإذ  املخاطر،  م��ن  يخلو  ل  الطبي  التدخل  ه��ذا  لكن  ال��ع��ني، 
فقدان  اإىل  ت�شل  امل�شاعفات  اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الفدرالية  ال�شحة 

�شر غناء �إلتون جون يف 
جنازة �لأمرية ديانا

جون   ال��ع��امل��ي  اإلتون  ال��ن��ج��م  ���ش��رح 
اأنه  ديانا   الراحلة  الأمرية  �شديق 
حني اأدى يف جنازة املذكورة اأغنية " 
 candle in " شمعة يف مهب الريح�
و�شتمن�شرت  كني�شة  يف   the wind
بالقلق  �شعر   1997 بلندن عام  اآبي 
فقام  ال��ك��ل��م��ات  يف  ي��خ��ط��ئ  اأن  م���ن 
كلمات  عليها  ُكتبت  �شا�شة  برتكيب 
الأغ��ن��ي��ة على ال��ب��ي��ان��و. واأ���ش��اف يف 
امللكية  الأك��ادمي��ي��ة  يف  ل��ه  ت�شريح 
للمو�شيقى، حيث در�س ذات يوم، يف 
حفل مبنا�شبة ن�شر �شريته الذاتية 
اأنا: اإلتون جون:كانت هذه هي املرة 
ب�شا�شة  فيها  اأ�شتعني  التي  الأوىل 
ما  اإذا  اأن��ه  اعتقدت  تلقني...لأنني 
ف�شيكون  ج��ني،  نورما  وداع��ا  غنيت 
م�����ش��ريي ال�����ش��ن��ق وال��ت��م��زي��ق اإرب����ا. 
لذا من باب احليطة فقط ا�شتعنت 
اإلتون  وغ��ن��ى  التلقني".  ب�����ش��ا���ش��ة 
البالغ من العمر 72 عاماً الن�شخة 
امل���ذك���ورة م��ن الأغ��ن��ي��ة ب��ع��د تغيري 
موؤلف  �شاغها  التي  كلماتها  بع�س 
. وا�شتبدل  ب��ريين توبني،  الأغ��اين 
نورما  وداع����ا  جملة  وت��وب��ني  ج���ون 

جني بجملة وداعا يا وردة اإنكلرتا.

حيلة ذكية لتنظيف �ل�شجادة من �ل�شعر
التوا�شل  م���واق���ع  م�����ش��ت��خ��دم��ات  اإح������دى  ك�����ش��ف��ت 
الج��ت��م��اع��ي ع��ن ح��ي��ل��ة ذك��ي��ة ل���ش��ت��خ��دام مم�شحة 

تنظيف النوافذ للتقاط ال�شعر من ال�شجاد. 
"هين�س  اإىل جمموعة  وجلاأت ال�شيدة ماندا جودي 
اآرمي كليننغ تيب�س" على موقع التوا�شل الجتماعي 
لتنظيف  الب�شيطة  لتك�شف عن حيلتها  ب��وك،  في�س 
التي  النوافذ  تنظيف  مم�شحة  با�شتخدام  ال�شجاد، 
على  من�شورها  ويف  دولر.   1 ع��ن  �شعرها  ي��زي��د  ل 
املجموعة، اعرتفت ماندا باأنها �شعرت "بال�شدمة" 
خمتبئاً  ك��ان  ال��ذي  الطويل  ابنتها  �شعر  كمية  م��ن 
مت  كبرية  �شعر  لكرة  ���ش��ورة  و�شاركت  ال�شجادة،  يف 
�شحبها بهذه الطريقة. وكتبت ال�شيدة ماندا "لدي 
�شجادة رمادية جميلة يف غرفة ابنتي، لكنها اأ�شبحت 
وف���ق���دت مظهرها  الأخ�������رية،  الآون�������ة  م��ت�����ش��خ��ة يف 
ال�شعر من  اإزال���ة  ح��ول  من�شوراً  و�شاهدت  اجل���ذاب. 
النوافذ  تنظيف  مم�شحة  ا�شرتيت  لذلك  ال�شجاد، 
وقررت جتربتها". واأ�شافت "لقد �شدمت من كمية 
ال�شعر الذي خرج من ال�شجادة، و�شعرت بال�شمئزاز، 
لكن ال�شجادة يف غرفة نوم ابنتي الآن نظيفة، وعادت 

كما لو كانت جديدة".

جمهول يوزع طرودً� ت�شم 2000 ��شرتليني       
ف���وج���ىء ���ش��ك��ان اإح������دى ال���ق���رى يف م��ق��اط��ع��ة دوره�����ام 
الربيطانية مبجهول يوزع اآلف اجلنيهات ال�شرتلينية 
يف ال�شوارع.  وت�شعر ال�شرطة وال�شكان بالرتباك ب�شبب 
ظ��ه��ور م��ظ��اري��ف ي��ح��ت��وي ك��ل م��ن��ه��ا ع��ل��ى 2000 جنيه 
اأوراق نقدية قيمة  ا�شرتليني )3400 دولر( على �شكل 
الأقل  على  م��رة   12 دولراً(   34( جنيهاً   20 منها  ك��ل 

خالل ال�شنوات اخلم�س املا�شية.
هذه  ظ��ه��وره  ا���ش��ت��م��رار  �شبب  معرفة  املحققون  وح���اول 
لب�شمات  باإجراء فحو�شات  قاموا  اأنهم  الأم��وال، وحتى 
عن  الآن  حتى  فكرة  اأي  لديهم  يوجد  ل  لكن  الأ�شابع، 

�شخ�شية املح�شن الكرمي. 
وجرى توزيع الأموال يف مناطق عديدة حول القرية، ومت 
الحتفاظ بها لأ�شبوعني، ملنح مالكها فر�شة ا�شتعادتها، 

بح�شب موقع ميرتو الربيطاين.
وقال املحقق كون�شتابل جون فور�شرت اإن فريق املحققني 
اأجرى مقابالت مع العديد من الأ�شخا�س والهيئات يف 
ومكتب  املحلي  البنك  مع  التحقيق  عن  ف�شاًل  القرية، 
الربيد، وحتى اختبار لب�شمات الأ�شابع على املظاريف، 

لكن لغز هذه الأموال ل يزال جمهوًل.

ذهبت للتنزه.. فقتلتها جمموعة من �لكالب
فرن�شا  �شمال  يف  غابة  يف  كلبها  تنزه  كانت  ام���راأة  قتلت 
عندما هاجمتها كالب ت�شارك يف رحلة �شيد على ما اأفاد 
م�شدر ق�شائي، الثالثاء. وقال املدعي العام يف �شوا�شون 
فريديريك تران يف بيان اإن �شبب وفاة املراأة البالغة 29 
تقريبا  كيلومرتا   150 بعد  على  ريت�س  غ��اب��ة  يف  ع��ام��ا 
"عائد اإىل نزيف ناجم عن عدة  من احل��دود البلجيكية 
عن  ف�شال  وال�شفلى  العليا  الأط����راف  يف  ك��الب  ع�شات 
الراأ�س". واأو�شحت النيابة العامة اأن "عينات اأخذت من 
مكان  يف  منظمة  �شيد   رحلة  يف  ت�شارك  كانت  كلبا   93
ذلك  م��ن  ال��ه��دف  اإن  ت��ق��ول  النيابة  وت��اب��ع��ت  قريب". 
املراأة" مو�شحة  التي ع�شت  الكالب  اأو  الكلب  "حتديد 

اأن الع�شات "اأتت قبل الوفاة وبعدها".
بوجود  لتبلغه  بزوجها  وات�شلت  ال�شحية حامال  وكانت 

اأفاد. ما  على  كلبها،  تنزه  كانت  خطرة" عندما  "كالب 

ينجو باأعجوبة من �لهالك بعد حادث يف �لغابة 
باأعجوبة،  الهالك  من  ينجو  اأن  اأ�شرتايل  رجل  ا�شتطاع 
اأن  ا�شتطاع  لكنه  ال��غ��اب��ة،  يف  وح��ي��دا  نف�شه  وج��د  بعدما 

يتدبر اأموره لأربعة اأيام، حتى يبقى على قيد احلياة.
فاإن  الربيطانية،  "ديلي ميل"  نقلت �شحيفة  ما  ووفق 
الغابة  داخ��ل  �شيارته  يقود  ك��ان  عاما،   44 البالغ  دافيد 
تعطلت  ح��ني  اأ�شرتاليا،  �شمايل  كوينزلند،  منطقة  يف 
ال�شيارة  تعطل  وعقب  ببقرة.  ا�شطدامها  اإث��ر  مركبته 
داف��ي��د نف�شه، دون م��اء ول  ال��رب��اع��ي، وج��د  ال��دف��ع  ذات 
غذاء، كما اأنه كان ل يرتدي �شوى مالب�س خفيفة، ومل 
اأي ح��ذاء. و�شمم دافيد ال��ذي كان على بعد  يكن ينتعل 
اإىل  وجل��اأ  م�شيا،  ينتقل  اأن  منزله،  م��ن  كيلومرت   100

م�شتنقعات اآهلة بالتما�شيح حتى ي�شرب املاء.
عملية  ب��داأت  داف��ي��د،  اختفاء  عن  العائلة  اأبلغت  وبعدما 
وقد  عليه،  العثور  مت  امل��ط��اف،  نهاية  ويف  وا�شعة،  بحث 

قطع ثالثني كيلومرتا من موقع احلادث.
م�ساركات يف م�سابقة ملكة جمال �لعامل لورين ليكي من �أيرلند� �ل�سمالية ، وغابرييال جوك من ويلز ، وبها�سا موخرجي من �إجنلرت� ، وكرين ماثيو 

من ��سكتلند� ، وت�سيل�سي فاريل من �أيرلند� ، يلتقطون �سورة فوتوغر�فية قبل مهرجان ملكة جمال �لعامل �لتا�سع و�الأربعني يف لندن  - رويرتز

�لهاتف �لذكي.. 
م�شدر �لأخبار �لأول

اأن  ل������ل������راأي،  ا����ش���ت���ط���الع  اأظ�����ه�����ر 
على  ي����ع����ت����م����دون  الأم�����ريك�����ي�����ني 
على  للح�شول  ال��ذك��ي��ة  هواتفهم 
الأخبار عرب الإن��رتن��ت، اأك��ر مما 
الكمبيوتر  اأج���ه���زة  ع��ل��ى  ي��ع��ول��ون 
توجه  وه��و  املحمولة،  اأو  املكتبية 
مت�شاعد بداأ قبل عدة �شنوات عدة. 
اأع��ده مركز  ووج��د التقرير ال��ذي 
"بيو" لالأبحاث، اأن 57 باملئة من 
يح�شلون  الأم��ريك��ي��ني  ال��ب��ال��غ��ني 
على الأخبار من هواتفهم الذكية 
ب�30  اللوحية، مقارنة  الأجهزة  اأو 
اأجهزة  اإىل  يلجوؤون  ممن  املئة  يف 
وت�شاعفت  التقليدية.  الكمبيوتر 
ن�شبة الأمريكيني الذين غالبا ما 
يح�شلون على الأخبار م�شتخدمني 
الأجهزة املحمولة منذ عام 2013، 
حول  الآراء  "بيو"  ا�شتطلع  ح��ني 
هذه امل�شاألة للمرة الأوىل. وبقيت 
الذين يح�شلون  الأ�شخا�س  ن�شبة 
اأجهزة  م�شتخدمني  الأخ��ب��ار  على 
املحمولة  اأو  املكتبية  الكمبيوتر 
الفرتة  خ����الل  ن�����ش��ب��ي��ا  م�����ش��ت��ق��رة 
اأن  اأي�شا،  التقرير  واأظهر  نف�شها. 
الأ�شغر �شنا ي�شتخدمون الهواتف 
الأخبار  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  ال��ذك��ي��ة 
 72 اإذ ينح�شر  اأك��ر من غريهم، 
 18 ب��ني  العمرية  الفئة  يف  باملئة، 
و29 عاما، مقارنة بن�شبة 38 باملئة 
ملن هم اأكرب من 65 عاما، بح�شب 
م���ا ذك����رت وك���ال���ة ف��ران�����س بر�س.   
ال�شن  يف  ال��ك��ب��ار  "بيو" اأن  ووج���د 
ال�شخ�شي  الكمبيوتر  ي�شتخدمون 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى الأخ�����ب�����ار، اأك���ر 
بهام�س  �شنا،  الأ�شغر  يفعله  مم��ا 

يرتاوح بني 34 و23 باملئة.

�أ�شياء يفعلها �لأزو�ج �ل�شعد�ء قبل �لنوم
عرب  الآخ���ري���ن  ع��ن  للتميز  الإن�����ش��ان  ي�شعى 
مع  ب��ه��ا  يتعامل  ال��ت��ي  وال��ط��ري��ق��ة  ت�شرفاته 
الزوجية  العالقة  على  ينطبق  وهذا  الأ�شياء، 
التي تتميز وحتقق النجاح عرب الطريقة التي 

يتعامل بها طرفاها مع بع�شهما البع�س. 
وم���ن ب��ني الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي جت��ع��ل م��ن العالقة 
الزوجية عالقة ذات خ�شائ�س مميزة، طريقة 
النوم،  اإىل  اخل���ل���ود  ق��ب��ل  ال����زوج����ني  ت��ع��ام��ل 
اإنديا  اأوف  ت��امي��ز  �شحيفة  اأوردت  ف��ق��د  ل���ذا 
الت�شرفات التي يجب على الزوجني مراعاتها 

قبل النوم، على النحو التايل: 
 - الذهاب اإىل الفرا�س يف نف�س الوقت: ي�شاهم 
ذهاب الزوجني اإىل الفرا�س يف نف�س الوقت، يف 
تعزيز الروابط بينهما، واحلفاظ على الدفء 

واحلميمية يف عالقتهما. 
- الب��ت��ع��اد ع���ن ال��ه��ات��ف ال���ذك���ي : مي��ك��ن اأن 
وو�شائل  الذكية  الهواتف  على  الإدم���ان  يوؤثر 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، ع��ل��ى ح��ي��اة الزوجني 
بحياة  ال�شتمتاع  اأردت  اإن  ل��ذا  �شلبي،  ب�شكل 

زوجية �شعيدة، ابتعد عن هاتفك عند ذهابك 
�شريك  م��ع  ب��اإج��راء حديث  وق��م  الفرا�س  اإىل 
اهتمام م�شرتك  ذو  اأي مو�شوع  حياتك حول 

بينكما. 
- عدم الذهاب اإىل الفرا�س واأنت غا�شب: اإن 
جتنب  �شعيدة،  زوجية  بحياة  حتظى  اأن  اأردت 
فبح�شب  غا�شب،  واأن��ت  الفرا�س  اإىل  الذهاب 
خرباء العالقات فاإن امل�شاعرال�شلبية ل توؤثر 
على �شحتنا فح�شب، بل توؤثر اأي�شاً على راحة 

البال وال�شعادة الزوجية.
اإذا  - عدم ا�شطحاب العمل اإىل غرفة النوم: 
كنت �شخ�شاً يفكر با�شتمرار يف املكتب اأو يعمل 
على الكمبيوتر املحمول اخلا�س بك حتى قبل 
دقائق من الذهاب اإىل الفرا�س، فاأنت بحاجة 
اإىل تغيري ه��ذه ال��ع��ادة يف اأق��رب وق��ت ممكن. 
الأ�شخا�س  فاإن  حديثاً،  اأجريت  لدرا�شة  وفقاً 
ال��ع��م��ل يف وقت  ي�����ش��ع��رون بالقلق م��ن  ال��ذي��ن 
للتمتع بحياة  اأق��ل عر�شة  ه��م  ال��ن��وم  م��ا قبل 

�شعيدة.

زوج هاز�ل كايا يفاجئها 
بعقد �أملا�س

اأت��اي زوجته النجمة الرتكية   اأه��دى علي  يف خطوة مميزة مليئة باحلب، 
اأمريكي، وذلك مبنا�شبة  األف دولر   20 اأملا�س يبلغ �شعره  ه��ازال كايا  عقد 

اإجنابها، اإذ اإنه ح�شر اإىل امل�شتف�شى واأعطاها اإياه بوجود اأمها.
اجلدير ذكره اأن هازال كايا كانت قد عرفت ال�شهرة والنجومية يف ال�شرق 
املمنوع"  "الع�شق  ال�شائع"،  "احللم  م�شل�شالت،   3 خ��الل  م��ن  الو���ش��ط 
�شعيد  وع��ل��ى  ك��ب��ريا،  جن��اح��ا  اأعمالها  حققت  وق��د  فريحة"،  "اأ�شميتها  و 
ال�شخ�شي تزوجت من خطيبها املمثل واملخرج الرتكي علي اأطاي يف �شباط 

-فرباير 2019 بعد اأن جمعتهما عالقة عاطفية ل�شنوات طويلة.


