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قوافل اإغاثية اإماراتية 
ل�ضكان تعز وح�ضرموت

•• تعز-وام: 

الأحمر  الهالل  هيئة  الإن�سانية  ذراعها  عرب  الإم���ارات  دول��ة  �سريت 
قافلة م�ساعدات غذائية وعيادات طبية متنقلة لإغاثة ال�سكان غرب 

حمافظة تعز واملناطق النائية يف حمافظة ح�سرموت.
كاهل  ع��ن  امل��ع��ان��اة  لتخفيف  الإن�سانية  الإ�ستجابة  ب��رن��ام��ج  وي��اأت��ي 

املواطنني يف املحافظتني.
و�سملت امل�ساعدات �سالل غذائية لكافة الأ�سر من القرى والتجمعات 

ال�سكانية يف منطقة الربح اإىل منطقة الغليل.
وم�ستلزماتها  طواقمها  بكامل  متنقلة  ع��ي��ادات  ث��الث  تولت  فيما 

ا�ستقبال احلالت املر�سية .
اإىل  الهيئة  �سارعت  ح�سرموت  مبحافظة  باوزير  غيل  مديرية  ويف 
م�ستهدفة  طنا   16 ت��زن  متكاملة  غذائية  �سلة   200 ع��دد  تقدمي 

الدخل املحدود والأ�سر الفقرية . ذوي  من  فرد   1000
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حممد بن را�ضد: نبحث عن رائد 
ف�ضاء اإماراتي جديد للمهمة الثانية 

•• دبي-الفجر:

قال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي يف تغريدة على ح�ساب �سموه ال�سخ�سي 
الماراتية  للمهمة  اإماراتي جديد  رائد ف�ساء  يف )تويرت(: نبحث عن 
الثانية يف الف�ساء .. ملن يرى يف نف�سه الطموح والطاقة والعزمية من 

اأبناءنا وبناتنا الت�سجيل يف مركز حممد بن را�سد للف�ساء
  http://www.mbrsc.ae/astronauts 

املهمة م�ستمرة .. وم�سريتنا نحو الف�ساء ما زالت يف بدايتها.

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

متظاهرون عراقيون يعدون نعو�سا وهمية يف اإ�سارة اىل �سقوط العديد من �سحايا الحتجاجات )رويرتز(

متظاهرون اأمام املركزي ا�ستنكارا ل�سيا�سات املالية

احلريري يطلب م�ضاعدة احللفاء لتاأمني الواردات
•• وا�شنطن-بريوت-وكاالت:

�سعد  اللبنانية،  الأع��م��ال  ت�سريف  حكومة  رئي�ص  وج��ه 
احلريري، اأم�ص اجلمعة ر�سائل اإىل قادة عدد من الدول 
لطلب م�ساعدة لبنان، بتاأمني اعتمادات لال�سترياد مبا 
يوؤمن ا�ستمرارية الأمن الغذائي واملواد الأولية لالإنتاج 
ال�سعودية  ق��ادة  الر�سائل  و�سملت  القطاعات،  ملختلف 
واأم���ريك���ا وف��رن�����س��ا ورو���س��ي��ا وم�����س��ر وت��رك��ي��ا وال�سني 

واإيطاليا.
ي��اأت��ي ذل���ك يف وق���ت نقلت وك��ال��ة روي����رتز ع��ن م�سدر 
اأوروب��ي قوله اإن فرن�سا ت�سدر دع��وات لجتماع يف 11 
يف  لبنان  لدعم  الدولية،  للمجموعة  احل��ايل  دي�سمرب 
اإن��ه من  م�����س��وؤول لبناين قوله  ع��ن  ب��اري�����ص. كما نقلت 
والذي  لالجتماع،  والإم����ارات  ال�سعودية  دع��وة  املتوقع 
لبنان  مل�ساعدة  الدعم  اإىل ح�سد  امل�سدر  يهدف بح�سب 

على التعامل مع اأزمته القت�سادية احلادة.
الرئي�ص  ع��ن  ت��وي��رت  ع��ل��ى  اللبنانية  ال��رئ��ا���س��ة  ون��ق��ل��ت 
مي�سال عون قوله اإن تاأليف احلكومة �سي�ساعد اأ�سدقاء 
امل�ساريع  واإط����الق  ���س��ي��در  م�����س��ار  ا�ستكمال  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان 
والقت�سادية  املالية  الأو���س��اع  اأن  وا���س��اف  الإمن��ائ��ي��ة. 

�ستكون يف اأولويات احلكومة اجلديدة
اأن����ه يف  ل��ل��ح��ري��ري  ب��ي��ان للمكتب الإع���الم���ي  وج����اء يف 
اإطار اجلهود التي يبذلها ملعاجلة النق�ص يف ال�سيولة، 
للمواطنني،  الأ�سا�سية  ال�سترياد  م�ستلزمات  وتاأمني 
وجه رئي�ص حكومة ت�سريف الأ عمال، �سعد احلريري، 
ر�سائل اإىل روؤ�ساء وروؤ�ساء وزارء عدد من الدول ال�سقيقة 
اعتمادات  بتاأمني  لبنان  م�ساعدة  طالبا  وال�سديقة، 
لال�سترياد من هذه الدول، مبا يوؤمن ا�ستمرارية الأمن 

الغذائي واملواد الأولية لالإنتاج ملختلف القطاعات.
وقد �سملت الر�سائل كال من خادم احلرمني ال�سرفني 
عبد  امل�����س��ري  الرئي�ص  ال��ع��زي��ز،  عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
بوتني،  ف��الدمي��ري  الرو�سي  الرئي�ص  ال�سي�سي،  الفتاح 
رجب  الرتكي  والرئي�ص  م��اك��رون،  اإميانويل  الفرن�سي 
اأردوغ��ان، ورئي�ص الوزارء ال�سيني يل كيكيانغ، ورئي�ص 
اخلارجية  ووزي��ر  كونتي،  جيو�سيبي  الإيطايل  ال��وزارء 

الأمريكي مايك بومبيو.
هذا ويعت�سم متظاهرون اأمام م�سرف لبنان احتجاجاً 
البالد  مت��ر  وق��ت  يف  ال��ب��الد،  يف  املالية  ال�سيا�سات  على 

باأ�سعب اأزمة اقت�سادية ومالية ونقدية منذ عقود.
وهي لي�ست املرة الأوىل التي يتخذ فيها املتظاهرون من 
�سيا�سة احلاكم  لالحتجاج على  املركزي مقراً  امل�سرف 

ريا�ص �سالمة.
اللبناين يف حكومة ت�سريف  القت�ساد  اأكد وزير  وكان 
الأعمال، من�سور بطي�ص، اأن ال�سوق اللبناين يعاين من 
4 مليارات دولر مت �سحبها  اأن  ال��دولر، كا�سفاً  جفاف 
من امل�سارف منذ �سبتمرب اإىل املنازل، وهي ت�سكل 3% 
 172 البالغة  امل�سارف  يف  الإي��داع��ات  قيمة  من  فقط 

مليار دولر.
ويف حني لفت اإىل اأنه مت حتويل مبالغ من امل�سارف اإىل 
اخلارج "مل ُيعرف حجمها"، عاد ليوؤكد اأن ل خوف على 

اأموال املودعني يف امل�سارف اللبنانية.
اإمكانية لإع���ادة الأم���وال  ك��ان ه��ن��اك  اإذا  ���س��وؤال م��ا  ويف 
اإىل البنوك  اأخ��رى  اإىل اخل��ارج، م��رة  التي مت حتويلها 
ل�سيما و�سط ما يحكى عن اأنها تعود مل�سوؤولني وزعماء 
يف الطبقة احلاكمة، بدا لفتاً عدم نفيه لهذه الأقاويل 

قائال: هذا الأمر يتم التباحث به حالياً.

قتيل وم�سابان بانفجار عبوة نا�سفة يف كركوك 

ال�ضي�ضتاين يدعو الختيار رئي�س وزراء دون تدخل خارجي
اأكد اأن تغري املوقف مع قطر مرهون ب�سيا�ساتها

اجلبري: ال بد من حرمان اإيران 
من االأدوات التي تهدد بها املنطقة 

•• روما-وكاالت

قال وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية ال�سعودي، عادل 
اجلبري، اأم�ص اجلمعة، اإن اإيران تهدد املنطقة برمتها 

ومل يعد من املمكن حتمل عدوانيتها.
واأ���س��اف اجل��ب��ري، خ��الل كلمته ب��ح��وار روم���ا: ندعم 

حملة ال�سغط الأق�سى.
الأدوات  اإي���ران من  اأن��ه لب��د من حرمان  و�سدد على 

التي تهدد بها املنطقة والعامل.
الثورة ول  اإي��ران توؤمن مببداأ ت�سدير  اأن  اإىل  واأ�سار 
اإىل اأنه لبد اأن نتحلى  حترتم �سيادة ال��دول، م�سرياً 

بال�سرامة مع اإيران ول اأحد ي�سعى اإىل احلرب.
وعن الو�سع يف اليمن، قال اجلبري اإن احلل الوحيد 
ب��داأوا احلرب  �سيا�سي، واحلوثيون هم من  اليمن  يف 
ولي�ص نحن، م�سدداً على اأن كل اليمنيني مبن فيهم 

احلوثيون لهم دور يف م�ستقبل اليمن.
واأ�ساف اجلبري اأن هناك اإمكانية للتو�سل اإىل تهدئة 

تتبعها ت�سوية يف اليمن.

واأ�سار الوزير ال�سعودي اإىل اأن اليمن ذو اأهمية خا�سة 
اإيران هناك مدمر، بح�سب  بالن�سبة لبالده، وتدخل 

تعبريه.
اجلبري:  ق��ال  الأمريكية،  ال�سعودية  العالقات  وع��ن 
العالقات بيننا وبني الوليات املتحدة قوية ورا�سخة 
اأيا كان احلزب احلاكم، م�سيفاً: �سنعمل مع وا�سنطن 
مل��واج��ه��ة ال��ت��دخ��ل الإي������راين ك��م��ا ك��اف��ح��ن��ا م��ع��ا �سد 

الإرهاب.
وع���ن ال��ع��الق��ات م��ع ق��ط��ر، ق���ال اجل��ب��ري اإن����ه ق��د مت 
ت��وج��ي��ه ال��دع��وة لأم���ري ق��ط��ر حل�����س��ور ق��م��ة جمل�ص 
الريا�ص  يف  ا�ست�سافتها  امل��ق��رر  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 

الأ�سبوع القادم.
واأ�سار اإىل اأن تغري املوقف مع قطر مرهون بخطوات 

منها.
نوؤكد على  قال اجلبري:  الفل�سطينية،  الق�سية  وعن 
القد�ص  وعا�سمتها  الفل�سطينية  الدولة  ملبداأ  دعمنا 
من  مواقفها  اأن  وا�سنطن  اأبلغنا  م�سيفاً:  ال�سرقية، 

ق�سية ال�سالم ت�سعف حل الدولتني.

•• بغداد-وكاالت:

اآخ����ران، من  واأ���س��ي��ب  قتل �سخ�ص 
جراء انفجار عبوة نا�سفة، اجلمعة، 
ملحافظة  التابعة  بنجا  منطقة  يف 
ال���ع���راق، ح�سبما  ���س��م��ايل  ك��رك��وك 

اأفاد م�سدر اأمني حملي.
اأمنية  ق����وة  اأن  امل�����س��در  واأ�����س����اف 
طوقت املكان، ونقلت امل�سابنينْ اإىل 
العالج،  لتلقي  ق��ري��ب  م�ست�سفى 
وجثمان القتيل اإىل الطب العديل، 
كان  النا�سفة  ال��ع��ب��وة  اإىل  م�����س��ريا 
طريق  ج����ان����ب  ع���ل���ى  م���و����س���وع���ة 

رئي�سي يف بنجا.
الأعلى  ال�سيعي  املرجع  و�سدد  هذا 
على  ال�سي�ستاين،  علي  ال��ع��راق  يف 
�����س����رورة اخ���ت���ي���ار رئ��ي�����ص ال������وزراء 
اجلديد دون تدخل خارجي، وذلك 
ب��ع��د ا���س��ت��ق��ال��ة ع����ادل ع��ب��د املهدي 

الأ�سبوع املا�سي من هذا املن�سب.
خطبة  خ���الل  ال�سي�ستاين،  وح���ث 
األ��ق��اه��ا ممثله عبد  ال��ت��ي  اجل��م��ع��ة 
امل�����ه�����دي ال����ك����رب����الئ����ي، ال���زع���م���اء 
ال�سيا�سات  ن��ب��ذ  ع��ل��ى  ال�سيا�سيني 
الوزراء  رئي�ص  اختيار  يف  احلزبية 
اجل���دي���د، ق��ائ��ال اإن����ه ل��ن ي��ك��ون له 
خليفة  اخ��ت��ي��ار  ج��ه��ود  يف  دور  اأي 
يتم  اأن  ناأمل  وق��ال:  املهدي.  لعبد 
اجلديدة  احلكومة  رئي�ص  اختيار 

الد�ستورية  امل��دة  �سمن  واأع�سائها 
املواطنون،  اإل��ي��ه  يتطلع  مل��ا  ووف��ق��ا 
بعيدا عن اأي تدخل خارجي، علما 
طرفا  لي�ست  الدينية  املرجعية  اأن 
دور  ول  ال�ساأن  بهذا  حديث  اأي  يف 

لها فيه باأي �سكل من الأ�سكال.
يف  �سك  ل  ال�سيعي:  امل��رج��ع  وق���ال 
اإذا ات�سع مداه  اأن احلراك ال�سعبي 
و�سمل خمتلف الفئات يكون و�سيلة 
بيدهم  م��ن  ع��ل��ى  لل�سغط  ف��اع��ل��ة 

لإج����راء  امل��ج��ال  لإف�����س��اح  ال�سلطة 
ال�سرط  لكن  حقيقية،  اإ�سالحات 
الأ���س��ا���ص ل��ذل��ك ه��و ع��دم اجنراره 
والفو�سى  ال���ع���ن���ف  اأع�����م�����ال  اإىل 

والتخريب.
املتظاهرين  ال�سي�ستاين  وط��ال��ب 
املظاهرات  �سلمية  على  ب�املحافظة 
العنف  اأع�������م�������ال  م������ن  وخ�����ل�����وه�����ا 
وال���ت���خ���ري���ب، ف���امل���ه���م���ة ك���م���ا تقع 
ع��ل��ى ع��ات��ق ال���ق���وات الأم��ن��ي��ة باأن 

ال�سلميني  امل���ت���ظ���اه���ري���ن  حت���م���ي 
للتعبري عن  ل��ه��م  امل��ج��ال  وت��ف�����س��ح 
اأي�سا  تقع  حرية،  بكل  مطالباتهم 
اأنف�سهم  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ع��ات��ق  ع��ل��ى 
ل��ل��م��خ��رب��ني باأن  ي�����س��م��ح��وا  ب����اأن ل 
ويند�سوا  ال��ع��ن��وان  ه��ذا  يتقم�سوا 
بالعتداء  وي��ق��وم��وا  �سفوفهم  يف 
اأو على املمتلكات  على قوى الأم��ن 
يف  ويت�سببوا  اخل��ا���س��ة  اأو  ال��ع��ام��ة 

الإ�سرار مب�سالح املواطنني.

اليونان تطرد ال�ضفري الليبي بعد اتفاق ال�ضراج واأردوغان 
•• اأثينا-وكاالت

اأعلنت اليونان، ام�ص اجلمعة، اأنها قررت طرد ال�سفري الليبي، تعبريا عن غ�سبها 
على اتفاق اأبرمته حكومة فايز ال�سراج يف ليبيا مع تركيا، لرت�سيم احلدود البحرية 

بينهما قرب جزيرة كريت.
لرت�سيم  طرابل�ص  حكومة  مع  اتفاقا  وقعت  اأنها  اخلمي�ص،  اأعلنت،  اأنقرة  وكانت 
احلدود البحرية يف البحر املتو�سط، اإ�سافة لتفاق خا�ص بتعزيز التعاون الأمني 

والع�سكري.
وقال وزير اخلارجية اليوناين نيكو�ص دنديا�ص، اإن حممد يون�ص املنفي اأمامه 72 

�ساعة ملغادرة البالد، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
وو�سف دنديا�ص التفاق الليبي الرتكي باأنه انتهاك �سافر للقانون الدويل، موؤكدا 

اأن طرد ال�سفري الليبي ل يخدم العالقات الدبلوما�سية.
العدل  حمكمة  اإىل  نيقو�سيا  جل��اأت  اإذ  قرب�سي،  اآخ��ر  بعد  الرتكي  التحرك  وج��اء 
الدولية هذه املرة طلبا حلماية حقوقها ال�سيادية ومواردها وثرواتها البحرية من 

الغاز الطبيعي وغريه من اأطماع اجلار الرتكي.
بحماية  وملتزم  ع��ازم  بلده  اإن  اأنا�ستا�سيادي�ص،  نيكو�ص  القرب�سي،  الرئي�ص  وق��ال 

حقوقه ال�سيادية بكل الو�سائل القانونية املمكنة.
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الفجر الريا�سي

الع�ضل  �ضهر  انتهى  لهذا 
وترامب! ماكرون  بني 
•• الفجر – خرية ال�شيباين

لفرن�سا،  ل���ه  زي������ارة  اأول  يف 
يوليو 2017، قام اإميانويل 
ال�سجاد  ب��ب�����س��ط  م�����اك�����رون 
ترامب:  ل���دون���ال���د  الح���م���ر 
 14 ال����ع����ر�����ص ال���ع�������س���ك���ري 
يوليو، ع�ساء يف الطابق الأول 
اإي����ف����ل، وع����ن����اق ودي.  ل�����ربج 
املعلنة،  اخل�����الف�����ات  ورغ������م 
اف�������رتق رئ���ي�������س���ا ال���دول���ت���ني 
�سخ�سية  بعالقة  وع��د  على 
ق��وي��ة مي��ك��ن��ه��ا ال��ت��غ��ل��ب على 
وقد  ال�سيا�سية.  امل�ساحنات 
الرئي�ص  ع��ل��ى  ال���ت���اأث���ري  مت 
الأم��ري��ك��ي وا���س��ت��دراج��ه اىل 
اإىل وا�سنطن  ان��ه ع��اد  درج��ة 
تنظيم  ت�������س���ك���ن���ه:  ب����ف����ك����رة 
ا�ستعرا�ص ع�سكري خا�ص يف 

العا�سمة الأمريكية.
زيارة  اأول  2018، يف  اأبريل 
للبيت  اإمي����ان����وي����ل  ب���ه���ا  ق�����ام 
الأب��ي�����ص، ك���ان ال��ت��ن��اغ��م بني 
رئ��ي�����س��ي ال���دول���ت���ني ل ي���زال 
كانا  ظاهر.  وتقاربهما  ودي��ا، 
البع�ص،  بع�سهما  ي��ق��ب��الن 
امل�سافحات،  وي�������س���اع���ف���ان 
لنف�سه  ت���رام���ب  ���س��م��ح  وق����د 
ال�سعر من  ق�سرة  ب��اأن مي�سح 
الفرن�سي،  نظريه  بدلة  على 
)التفا�سيل  ي��ب��ت�����س��م.    وه���و 

اإحباط حماوالت ت�سلل حوثية يف احلديدة

مقتل قائد امليلي�ضيات يف باقم و9 من مرافقيه
•• اليمن-وكاالت:

مدينة  ت��خ��وم  يف  ج���داً  عنيفة  ليلية  ا���س��ت��ب��اك��ات  دارت 
احلديدة  حم��اف��ظ��ة  ج��ن��وب  امل��دي��ري��ة  م��رك��ز  التحيتا 
جنوب اليمن، على اإثر هجوم وحماولت ت�سلل حوثية 

متجددة. 
وا�ستخدمت يف املواجهات كافة الأ�سلحة، ليل اجلمعة، 
احلوثية  امليلي�سيات  م��ع  امل�سرتكة  ال��ق��وات  خا�ستها 
م��ن جهة  اأك���ر  على  �سنت هجوماً  وال��ت��ي  الإره��اب��ي��ة، 
نيوزمين  م��وق��ع  ذك���ر  م��ا  ت�����س��ل��ل، بح�سب  وحم�����اولت 

الإخباري.
ال�سرقية  اجل��ه��ت��ني  يف  ال�سر�سة  امل��واج��ه��ات  وت��رك��زت 

واجلنوبية ملدينة التحيتا.
وجاء الهجوم الأخ��ري بعد يوم من هجومني كبريين 
ت�����س��دت ل��ه��م��ا ال���ق���وات امل�����س��رتك��ة يف م��دي��ري��ة حي�ص 
و�سقط  التحيتا،  م��دي��ري��ة  ج��ن��وب  اجلبلية  ومنطقة 
احلوثية  امليلي�سيات  م��ن  امل�سلحني  ع�����س��رات  فيهما 
وت���رك���ت ج��ث��ث��ه��م يف م���ي���دان امل��ع��رك��ة م���ع ف����رت بقية 

العنا�سر الإرهابية.

اإىل ذلك، اأعلن اجلي�ص اليمني، مقتل قائد ميلي�سيات 
ب��اق��م مب��ح��اف��ظ��ة ���س��ع��دة )املعقل  احل���وث���ي يف ج��ب��ه��ة 
من   9 مع  البالد(،  �سمال  اأق�سى  للحوثيني  الرئي�ص 

مرافقيه، واأ�سر اثنني اآخرين.
واأكد قائد حمور اأزال يف اجلي�ص اليمني، العميد يا�سر 
مرافقيه  م��ن  وت�سعة  احل��وث��ي  القيادي  اأن  احل��ارث��ي، 
اجلي�ص  م��واق��ع  اإىل  الت�سلل  حم��اول��ت��ه��م  ب��ع��د  ق��ت��ل��وا، 

الوطني يف مديرية باقم مبحافظة �سعدة.
وقال اإن املدعو املرت�سى علي ال�سريف، قائد جماميع 
امليلي�سيات احلوثية يف جبهة باقم وت�سعة من مرافقيه 
لقوا حتفهم بر�سا�ص اجلي�ص الوطني بعد حماولتهم 

الت�سلل اإىل مواقع اجلي�ص يف مديرية باقم.
اأن اجلي�ص الوطني متكن  اإىل  واأ�سار العميد احلارثي 
اأي�سا من اأ�سر اثنني من امليلي�سيات النقالبية، بح�سب 

بيان ن�سرته وكالة الأنباء اليمنية الر�سمية.
اأحبط  ال��وط��ن��ي  اجلي�ص  اأن  اآزال،  حم��زر  ق��ائ��د  وذك���ر 
مثلث  على  امليلي�سيات  لعنا�سر  فا�سلة  ت�سلل  حماولة 
باقم، جمز، ال�سفراء، حيث مت ن�سب كمني لهم، ما اأدى 

مل�سرع قائد العملية املرت�سى ال�سريف ومرافقيه.

اجل���زائ���ر  يف  ت���ظ���اه���رات 
الرئا�ضية لالنتخابات  رف�ضا 

•• اجلزائر-وكاالت:

اجلمعة  ت����ظ����اه����رات  ان���ط���ل���ق���ت 
للحراك  والأرب������ع������ني  ال���ث���ان���ي���ة 
ال�سعبي يف اجل��زائ��ر، وذل��ك قبل 
�ساعات من مناظرة تاريخية بني 

مر�سحي النتخابات الرئا�سية.
باجلزائر  ال��ت��ظ��اه��رات  وخ��رج��ت 
ال���ع���ا����س���م���ة وع���������دد م�����ن امل�����دن 
ال��������ك��������ربى، رف�����������س�����ا لإج������������راء 
النتخابات الرئا�سية، وللمطالبة 
خالل  املعتقلني  ���س��راح  ب��اإط��الق 
ورحيل  ال�سابقة،  الح��ت��ج��اج��ات 
الرئي�ص  ن����ظ����ام  وج�������وه  ج���م���ي���ع 

ال�سابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وخرجت جماهري غفرية  يف يومم 
اجلمعة الأخرية قبل النتخابات 
املقبل،  اخلمي�ص  عقدها  امل��زم��ع 
والتي يتناف�ص فيها 5 مر�سحني 

على كر�سي الرئا�سة.
امل��ر���س��ح��ون اخلم�سة  وق���د واج���ه 
حمالتهم  اإدارة  يف  ����س���ع���وب���ات 
من  ال����ع����دي����د  يف  الن����ت����خ����اب����ي����ة 
الكثريين  ب�سبب رف�ص  الوليات 
لإج�������راء ه����ذه الن���ت���خ���اب���ات من 
اأن  املتظاهرين يرون  جهة، ولأن 
املر�سحني حم�سوبني على النظام 

من جهة اأخرى.
اأم�����ص مناظرة  وان��ط��ل��ق��ت م�����س��اء 
ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة ب�����ني امل���ر����س���ح���ني 
نوعها  من  الأوىل  هي  اخلم�سة، 
يف تاريخ النتخابات اجلزائرية. 

بعد ان�سحاب ال�سعب والتيار:
تون�س: م�ضار ت�ضكيل احلكومة اجلديدة يتعرث!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

�سربة موجعة تلك التي تلقتها حكومة حركة النه�سة املرتقبة حيث اأعلن 
ندوة  خ��الل  اجلمعة  اأم�ص  عبو،  حممد  قراطي  الدميمّ التمّيار  ح��زب  رئي�ص 
حكومة  ت�سكيل  م�سار  من  الر�سمي  موقفه  عن  لالإعالن  للحزب  �سحفية 
احلبيب اجلملي، اإنمّ التمّيار غري معني بحكومة احلبيب اجلملي ولن ي�سارك 
يا�سي للحزب، معتربا اأن  يف ت�سكيل هذه احلكومة بناء على قرار املجل�ص ال�سمّ
باب امل�ساركة فيها قد اأغلق نهائيا، واأرجع اأ�سباب ذلك لوجود ت�سور خمتلف 
اأزم��ة ثقة وع��ن مناخ �سعب يف تون�ص قائال:  البالد وحت��دث عن  مل�ستقبل 

املناخ احلايل �سيدمر تون�ص.
وبنيمّ عبو يف ت�سريحات �سحفية على اثر الندوة ال�سحفية، اأنمّ احلزب دخل 
يف مفاو�سات ت�سكيل احلكومة على اأ�سا�ص اأن اجلملي �سي�سمن ال�ستقاللية 

و يحارب الف�ساد.
واعترب اأن النه�سة حتتاج لوزارتي العدل والداخلية ل�ستغاللهما مل�ساحلها، 
موؤكدا اأن اخلم�ص �سنوات القادمة تت�سمن فر�سا لالإ�سالح خا�سة بوجود 

كتلة معار�سة وازنة بالربملان، وفق تعبريه.          )التفا�سيل �ص13(

يف االمتار االأخرية من ال�سباق: 
بريطانيا: الفارق يتقل�س بني املحافظني والعمال!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

تقدم  تقل�ص  دي�����س��م��رب،   12 يف  الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  اأ���س��ب��وع  ق��ب��ل 
للراي  ا�ستطالع  ومينح  بريطانيا.  يف  العمالية  املعار�سة  على  املحافظني 
اأجرته يوغوف، يف وقت �سابق من هذا الأ�سبوع، املحافظني الن 42 باملائة 
على  نقطة   12 الفارق  وك��ان  نقاط.   9 بفارق  للعمال،  باملائة   33 مقابل 

الأقل قبل ع�سرة اأيام.
ا�ستعادة  م��ن  ال��ت��اأك��د  يريد  جون�سون  بوري�ص  ك��ان  ف���اإذا  حا�سم.  ال��ره��ان  ان 
الربيك�سيت  اتفاقية  على  امل�سادقة  وت��ام��ني  ال��ع��م��وم،  جمل�ص  يف  الأغلبية 

 12 اإر���ض��ال  ينفي  ت��رام��ب 
االأو�ضط  لل�ضرق  جندي  األ��ف 

•• وا�شنطن-وكاالت

دونالد  الأم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����ص  ن��ف��ى 
ت�����رام�����ب، ن���ي���ة وا����س���ن���ط���ن ار�����س����ال 
ال�سرق  اإىل  جندي  األ��ف   12000

الأو�سط.
وو�سف ترامب، يف تغريدة له على 
الأخبار  تلك  تويرت  مبوقع  ح�سابه 

بالزائفة.
وك������ان������ت حم����ط����ة ف����وك���������ص ن���ي���وز 
الأمريكية قالت فياإن وزارة الدفاع 
اإىل  ي�سل  ما  لإ�سافة  خطة  تبحث 
7000 جندي اإىل ال�سرق الأو�سط 
ملواجهة تهديدات اإيران املتزايدة يف 

املنطقة.
و�سفتها  م��ا  اإىل  ذل��ك  يف  وا�ستندت 
وزارة  م��ن  مل�����س��وؤول��ني  بت�سريحات 
اأن  اإىل  ال��دف��اع الأم��ريك��ي��ة، م�سرية 
وزير الدفاع مل يتخذ اأي قرار بعد 

وفًقا مل�ست�ساريه.
طلبوا  اأمريكيون  م�سوؤولون  وك��ان 
ع�����دم ن�����س��ر اأ����س���م���ائ���ه���م اأك��������دوا اأن 
اإر�سال  ت���در����ص  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
ال�سرق  اإىل  الإ�سافية  القوات  اآلف 
الأو�����س����ط ل�����ردع اإي�������ران، ل��ك��ن��ه��ا مل 
املوقف  ي���زال  ول  بعد  ق���رارا  تتخذ 

غري وا�سح.
مبعلومات  امل�����س��وؤول��ون  وا�ست�سهد 
املخابرات خالل ال�سهر املا�سي التي 
باإعادة  ت��ق��وم  اإي����ران  اأن  اإىل  ت�سري 

التيار يقاطع امل�ساورات

ملن �ستكون الغلبية يف الربملان؟

الإمارات تغيث اهايل تعز وح�سرموت  )وام(
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اأخبـار الإمـارات

•• تعز-وام: 

�سريت دولة الإم��ارات عرب ذراعها 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  الإن�سانية 
وعيادات  غذائية  م�ساعدات  قافلة 
طبية متنقلة لإغاثة ال�سكان غرب 
النائية  وامل��ن��اط��ق  ت��ع��ز  حم��اف��ظ��ة 
وياأتي  ح�����س��رم��وت.  حم��اف��ظ��ة  يف 
الإن�سانية  الإ���س��ت��ج��اب��ة  ب��رن��ام��ج 
كاهل  ع�����ن  امل�����ع�����ان�����اة  ل���ت���خ���ف���ي���ف 

املواطنني يف املحافظتني .
و�����س����م����ل����ت امل�����������س�����اع�����دات ����س���الل 
القرى  م��ن  الأ���س��ر  لكافة  غذائية 
منطقة  يف  ال�سكانية  والتجمعات 

الربح اإىل منطقة الغليل .
متنقلة  عيادات  ث��الث  تولت  فيما 
وم�ستلزماتها  ط��واق��م��ه��ا  ب��ك��ام��ل 

ا�ستقبال احلالت املر�سية .
ويف مديرية غيل باوزير مبحافظة 
ح�����س��رم��وت ���س��ارع��ت ال��ه��ي��ئ��ة اإىل 
غذائية  �سلة   200 ع���دد  ت��ق��دمي 
م�ستهدفة  طنا   16 متكاملة تزن 
الدخل  ذوي  م���ن  ف����رد   1000
امل��ح��دود والأ���س��ر ال��ف��ق��رية . وبلغ 

ع���دد ال�����س��الل ال��غ��ذائ��ي��ة، ال��ت��ي مت 
الت�سامح،  عام  بداية  توزيعها منذ 
34،644 �سلة غذائية ا�ستهدفت 
ال�سر  م���ن  ف�����ردا   173،220

املحتاجة يف حمافظة ح�سرموت.
وتوا�سل دولة الإمارات، عرب هيئة 
الهالل الأحمر مد الأ�سر الفقرية 
غذائية  مب�����س��اع��دات  وامل��ح��ت��اج��ة 

متكاملة وفق م�سح دقيق ومتجدد 
واملناطق  امل��دي��ري��ات  ك��اف��ة  ي�سمل 

املحررة يف ال�ساحل الغربي.
ال�سهر  منت�سف  الهيئة  واأط��ل��ق��ت 

ملكافحة  وا����س���ع���ة  ح��م��ل��ة  امل���ا����س���ي 
بالإنت�سار  ع�����ادت  ال���ت���ي  الأوب����ئ����ة 
جم������ددا يف ال�������س���اح���ل ال���غ���رب���ي . 
القطاع  م�����د  احل���م���ل���ة  وت�������س���م���ل 

مديريات  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����س��ح��ي 
واملحاليل  ب������الأدوي������ة  ال�������س���اح���ل 
عيادات  وت�سيري  الالزمة  الطبية 
النائية  امل���ن���اط���ق  اإىل  م��ت��ن��ق��ل��ة 

املديريات.  م���راك���ز  ع���ن  ال��ب��ع��ي��دة 
وع��رب ع��دد م��ن ال��ق��ي��ادات املحلية 
عن  مباملحافظتني  والجتماعية 
التي  الإغاثية  للجهود  تقديرهم 

ت��ب��ذل��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
الأ�سعدة  خم��ت��ل��ف  يف  الإم����ارات����ي 
مل�ساعدة املواطنني، والتخفيف من 

معاناتهم .

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�ص �ساويل نيني�ستو رئي�ص 

جمهورية فنلندا وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص 

ال�سمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب  الدولة رئي�ص جمل�ص 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ص 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وبعث  نيني�ستو.  �ساويل 
مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي تهنئة 

مماثلتني اإىل معايل اآنتي ريني رئي�ص وزراء جمهورية فنلندا.

اأطفال ال�ضارقة يف م�ضابقة عاملية لليو�ضي ما�س
•• ال�شارقة -وام:

اأطفال ال�سارقة التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة  ي�سارك وفد من 
واملبتكرين يف امل�سابقة العاملية لليو�سي ما�ص يف ن�سختها ال 24 التي تقام 

يومي 7 و 8 من دي�سمرب اجلاري يف كمبوديا.
و ي�سم وفد اأطفال ال�سارقة كاًل من نورة حممد علي رئي�ص ق�سم الربامج 
وتنمية املواهب يف اأطفال ال�سارقة، مرمي احلمادي اإداري برامج مو�سمية، 
ات�سال  من�سق  احل��ام��د  خ��ال��د  و  مو�سمية  ب��رام��ج  تنفيذي  ي��ون��غ  وجينفر 
�سيف عبيد  ال�سويدي،  فاطمة عبيد   : وه��م  الأط��ف��ال  وع��دد من  موؤ�س�سي 

ال�سويدي، علياء اأحمد الزرعوين، مرمي عادل العو�سي، ماريه اأحمد خالد، 
�سيف عبد اهلل ح�سن، و�سعود حممد املرزوقي، �سلطان خليفة عبد اهلل ، عبد 

اهلل خليفة القايدي.
و خ�سع امل�ساركون  يف امل�سابقة اإىل العديد من الدورات التدريبية يف احل�ساب 
الذهني �سمن برنامج عبقري الريا�سيات والذي يعتمد على منهج تطوير 
قدرات الأطفال الإبداعية وطاقاتهم العقلية من خالل ا�ستخدام مهارات 
وت�ساعدهم  الأطفال،  عند  والنتباه  الرتكيز  معدلت  من  تزيد  خمتلفة، 
ال�سليم،  على تنمية املهارات احل�سابية من خالل �سرعة الفهم ورد الفعل 

وكذلك  زيادة قدرة الإن�سات والرتكيز والتخيل لدى الطفل.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س فنلندا بذكرى ا�ضتقالل بالده

�ضيف وخالد بن زايد يح�ضران اأفراح العامري
•• العني-وام:

جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  ح�سر 

الوزراء وزير الداخلية و�سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص 
اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الهمم حفل ال�ستقبال الذي اأقامته عائلة 
املرحوم �سعيد �سامل علي غالب العامري وعائلة حممد عبداهلل عي�سة خزام 

هادي  حمد  حممد  كرمية  "اأحمد" اإىل  جنليهم  زف��اف  مبنا�سبة  العامري 
خزام العامري و "عاي�ص" اإىل كرمية حمد العبد هادي خزام العامري.

كما ح�سر احلفل - الذي اأقيم بقاعة زاخر لالإفراج يف العني - ال�سيخ زايد 

بن �سيف بن زايد اآل نهيان وعدد من ال�سيوخ وكبار ال�سخ�سيات وكبار �سباط 
القوات امل�سلحة وال�سرطة وجمع غفري من الأهل والأ�سدقاء.

تخللت احلفل فقرات تراثية و�سعبية ابتهاجا بهذه املنا�سبة ال�سعيدة.

�ضرطة اأبوظبي تختتم حملة اأ�ضرة متما�ضكة جمتمع اأكرث اأمنا 
•• اأبوظبي- وام:

جمتمع  متما�سكة  "اأ�سرة  التوعوية  حملتها  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  اختتمت 
اأكر اأمنا بالتعاون مع موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية والتي ركزت على تعزيز 

الرتابط الأ�سري ملجتمع اآمن.
ال�سرطة  اإدارة  م��دي��ر  ال��ع��ف��اري  �سعيد  ح��م��ود  ال��دك��ت��ور  ال��ع��ق��ي��د  واأك����د 
واأمنها  بالأ�سرة  ظبي  اأبو  �سرطة  اهتمام  املجتمع  اأمن  بقطاع  املجتمعية 
واأمانها وتعزيز ال�سلوكيات ال�سحيحة، ون�سر القيم الإن�سانية واملواطنة 

الإيجابية، واإيجاد جيل قادر على حتمل امل�سوؤولية املجتمعية.
ومدرب  موؤهل  فريق  يد  على  نفذ  التوعوي  احلملة  برنامج  اأن  واأو�سح 
على م�ستوى عايل حيث عقدت 18 حما�سرة ا�ستفاد منها 915 �سخ�ساً 
اإىل جانب �سبع زيارات ا�ستفاد منها 5600 ف�سال عن تنظيم 6 جمال�ص 
توعوية ا�ستفاد منها 436 �سخ�سا وار�سال ر�سائل ن�سية ل� 36891 من 

اجلمهور ون�سر التوعية بلغات عدة ا�ستفاد منها جميع �سرائح املجتمع.

اآمن  واإع���داد جيل  الإيجابي  الأ���س��رة  دور  الأم��ور برت�سيخ  اأول��ي��اء  ون�سح 
معتدل �سلوكياً مت�سلح بالعلم واملعرفة، والقتداء مب�سرية الآباء املوؤ�س�سني 

للدولة ونهج القيادة الر�سيدة التي عززت م�سرية التحديث احل�ساري.
ك��اف��ة �سرائح  ال��ع��م��ل اجل���اد لتعزيز دور ال���س��رة يف  وح���ث ع��ل��ى ���س��رورة 
املجتمع وامل�ساركة الفاعلة والتفكري الإيجابي يف اأجيال امل�ستقبل وتر�سيخ 
م�سرية  يف  لي�سهموا  الأبناء  ق��درات  وتطوير  الأخالقية  القيم  منظومة 

الوطن الآمن.
ل�سرطة  ال�سرتاتيجية  الأه��داف  حتقيق  يف  اأ�سهمت  احلملة  اأن  واأو�سح 
ال�سعادة  الأ�سرة و حتقيق  دور  املجتمعي، وتفعيل  الوعي  ن�سر  و  اأبوظبي 
ودورها  الأ���س��رة  على  رك��زت  توعية  اأن�سطة  احلملة  وق��دم��ت   . وال��رخ��اء 
الختيار  على  وحثت  الأم��ان  �سياج  لها  وت�سكل  حتميها  التي  والقوانني 

ال�سحيح للزوجني على اأ�س�ص مبنية على الخالق والعلم والدين.
واي�سال  التوعوية  احلملة  اأه����داف  املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  ون�����س��رت 
ر�سالتها التوعوية جلميع اأفراد املجتمع عرب املجال�ص وامللتقيات الأ�سرية 

لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اجل��م��ع��ة  وخ��ط��ب��ة  وامل��ح��ا���س��رات 
�سمن  ال���س��ري��ة  التنمية  موؤ�س�سة  ق��دم��ت  فيما  والأوق�����اف  الإ���س��الم��ي��ة 
الزوج  واك�ساب  الإيجابية  لن�سر  ه��ادف��ة  حما�سرات  للحملة  برناجمها 
مهارات هادفة للو�سول اىل اأ�سرة م�ستقرة منتجه وقدمت مراكز الدعم 
الأ�سر  بنيان  تقوية  على  حتث  وم�سات  واأطلقت  حما�سرات  الجتماعي 

وكيانها.
بعدة لغات وتغطية كل  التوعية  بن�سر  الأمني  الع��الم  اإدارة  اهتمت  كما 
اإعالمية  تغطية  اأمناً"  اأك��ر  جمتمع  متما�سكة  "اأ�سرة  حملة  فعاليات 
�ساملة متكاملة واي�سال ر�سالتها لكل اأفراد املجتمع عرب و�سائل الإعالم 
ل�سرطة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  واملرئية وعرب  وامل�سموعة  املقروءة 

ابوظبي.
اإدارة ال�سرطة املجتمعية ومراكز  اأبوظبي  و�سارك يف احلملة من �سرطة 
بقطاع  الأم��ن��ي  الع��الم  واإدارة  املجتمع  اأم��ن  بقطاع  الجتماعي  الدعم 

�سوؤون القيادة و�سركاء ا�سرتاتيجيني.

قوافل اإغاثية اإماراتية ل�ضكان تعز وح�ضرموت
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اأخبـار الإمـارات
اآ�ضيا ديرما 2019 ي�ضجل جناحا الفتا يف �ضنغافورة

•• �شنغافورة -وام:

الآ�سيوي  واملعر�ص  املوؤمتر  من  الثانية  ال��دورة  حققت 
لأمرا�ص اجللد والتجميل اآ�سيا ديرما 2019 - الذي 
للموؤمترات  اندك�ص  �سركة  ونظمته  �سنغافورة  يف  اأقيم 
واملعار�ص - الع�سو يف اندك�ص القاب�سة - جناحا لفتا 
والأطباء  امل�سوؤولني  م��ن  كبريا  ع��ددا  ا�ستقطب  حيث 

والعلماء يف جمال طب الأمرا�ص اجللدية .
اأعمال  م��ن�����س��ة  ال���ع���ام  ه���ذا  م���رة  و���س��ه��د احل����دث لأول 
متخ�س�سة متنح للم�سرتين واجلهات العار�سة فر�سة 
اللتقاء وتعزيز العالقات التجارية حيث مت من خالل 
هذه املن�سة عقد اأكر من 130 اجتماعا بني امل�سرتين 

وجمموعة من العالمات التجارية الرائدة من خمتلف 
اأنحاء العامل .

900 �سخ�ص وج��رت خالله  امل��وؤمت��ر نحو  و���س��ارك يف 
نقا�سات حول اأحدث طرق العالج و التطورات يف جمال 
والتجميلية.. كما قامت  العالجية  الأمرا�ص اجللدية 
املعر�ص  ل��زوار  موجز  �سرح  بتقدمي  العار�سة  اجلهات 
حول اأحدث املنتجات والأجهزة املعرو�سة من اأكر من 
طب اجللدية  جمال  يف  مبتكرة  جتارية  عالمة   100

والتجميل.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  امل����دين  اأمي����ن  امل����هند�ص  واأع�����رب 
عن  القاب�سة  اندك�ص  يف  والإداري����ة  امل���الية  لل�س����وؤون 
اآ�سيا ديرما الذي يعد  فخره بنجاح الدورة الثانية من 

واحد  �سقف  املتميز حيث يجمع حتت  الطبي  ال����حدث 
خمتلف  ملناق�سة  واملخت�سني  وال��ع��ل��م��اء  الأط��ب��اء  اأب���رز 
وذلك  اجللدية  لطب  واجلمالية  العالجية  اجل��وان��ب 
اأهم  م��ن  واح���دة  تعترب  ال��ت��ي  �سنغافورة  جمهورية  يف 
واملحيط  اآ�سيا  منطقة  يف  الرئي�سية  الطبية  الوجهات 

الهادئ.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال اأن������درو ف����وا م���دي���ر ق�����س��م امل���وؤمت���رات 
نظرا  ال�����س��ن��غ��اف��وري:  ال�سياحة  جمل�ص  يف  وامل��ع��ار���ص 
الداعمة  والبيئة  ل�سنغافورة  الإ���س��رتات��ي��ج��ي  للموقع 
امل��وؤمت��ر واملعر�ص  ال��ت��ج��اري��ة فيها ق��دم ه��ذا  ل��الأع��م��ال 
من�سة مثالية لتبادل اخلربات بني خرباء هذا القطاع 

من جميع اأنحاء العامل.

مهرجان �ضواحي 8  ينطلق  12 دي�ضمرب اجلاري مب�ضاركة 36 جهة داعمة وراعية

الرتاثية  امل����ف����ردات  ت��و���س��ي��ل  يف 
الهوية  مالمح  وتر�سيخ  لالأجيال 
وتعريف  الأط��ف��ال  ل��دى  الوطنية 

اجليل اجلديد باملا�سي.
مدير  ال���غ���ي���ث���ي  �����س����امل  وت�����ن�����اول 
هيئة  دور  ال�������س���ارق���ة  ت���ل���ف���زي���ون 
والتلفزيون  ل����الإذاع����ة  ال�����س��ارق��ة 
ملهرجان  الإع��الم��ي��ة  التغطية  يف 
�سريكا  الهيئة  لتكون   8 �سواحي 
التي  الأح�������داث  ن��ق��ل خم��ت��ل��ف  يف 
ال�سارقة ومت�سي  اإمارة  حتت�سنها 
ب��روؤى  وتوجيهات �ساحب  الهيئة 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
املجل�ص  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 

الأعلى لالحتاد حاكم ال�سارقة .
اأحمد حممد  املقدم  اأو�سح  ب��دوره 
ال�سرطة  اإدارة  م����دي����ر  امل��������ري 
املجتمعية بالقيادة العامة ل�سرطة 
�ست�سارك  ال��ق��ي��ادة  ب����اأن  ال�����س��ارق��ة 
توعوية  ي��وم��ي��ة  ور������ص  ب��ت��ق��دمي 
م�ساركة  ب���ج���ان���ب  وحم����ا�����س����رات 
امل�سرحي للقيادة بعرو�ص  الفريق 
البولي�سية  ال�����ك�����الب  وك�����ذل�����ك 

جهة    26 مب�����س��ارك��ة  ال�������س���ارق���ة 
الفعاليات  وت�ستمر  وراعية  داعمة 
ملدة ثالثة اأ�سابيع بواقع 23 يوما 
. وك�سف اأن املميز واجلديد �ستكون 
كل  نهاية  ك��ربى  �سحوبات  ه��ن��اك 
3 ���س��ي��ارات كما  اأ���س��ب��وع على ع��دد 
ف��ع��ال��ي��ات متنوعة  ه��ن��اك  ���س��ت��ك��ون 
وم�������س���رح���ي���ات وع����رو�����ص اإ�����س����اءة 
املكان  ع��ل��ى  ل���ال����س���ت���دلل  ول���ي���زر 
احلديقتني  يف  الفعاليات  ان��ع��ق��اد 
وتخ�سي�ص مناطق لل�سواء لالأ�سر 
العام  ب������اأن  ال�������س���وي���دي  واأو������س�����ح 
ال��ث��ام��ن ع��ل��ى ال���ت���وايل ه���و دليل 
وتوا�سلة  �سواحي  مهرجان  جناح 
با�سرتاتيجية و�سراكة نوعية وفق 

خطط واأهداف وا�سحة .
ولفت اإىل اأن املهرجان به عدد من 
الأركان هي الركن الرتاثي والذي 
ال�����س��ارق��ة للرتاث  ي��ق��دم��ه م��ع��ه��د 
الأ�سر  واأك�������س���اك  الأل���ع���اب  ورك����ن 
املنتجة ومم�سى الر�سامي وامل�سرح 
الفلكلور  مل�سرح  بالإ�سافة  اليومي 
يومية  وج��وائ��ز  مبليحه  ال�سعبي 

واإدخال  املهرجان  لإجناح فعاليات 
الأ�سر  نفو�ص  وال�����س��رور يف  ال��ف��رح 
وحتقيق التوا�سل تعزيز الروابط 

بني اأفراد املجتمع.
ي��و���س��ف م��دي��ر الآث���ار  اأك���د عي�سى 
ال�سارقة  امل��ادي يف هيئة  وال���رتاث 
لالآثار اأن الهيئة ت�سعى من خالل 
م�ساركتها يف الفعاليات املجتمعية، 
ومن بينها "مهرجان �سواحي 8" 
اإىل التعريف باآثار اإمارة ال�سارقة، 
واإب�����راز م��ا حت��ف��ل ب��ه الإم�����ارة من 
احل�سارات  مدى  على  تاريخ غني 
يف  الهيئة  جهود  واإب���راز  املتعاقبة، 
التنقيب عن هذه الآثار وحمايتها 
وامل����ح����اف����ظ����ة ع���ل���ي���ه���ا ل���الأج���ي���ال 

القادمة.
حر�ست  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
اللوج�ستي  ال���دع���م  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
ل��ل��م��ه��رج��ان ع���رب م�����س��اه��م��ت��ه��ا يف 
جت���ه���ي���ز الأك�����������س�����اك والأج����ن����ح����ة 
جانب  اإىل  بالعار�سني،  اخل��ا���س��ة 
معر�ص  ب���ت���ن���ظ���ي���م  م�������س���ارك���ت���ه���ا 
القطع  م���ن  ي��ت�����س��م��ن جم��م��وع��ة 

املوؤ�س�سي يف بلدية ال�سارقة وعو�ص 
الكتبي  ب��ال��ع��ج��ي��د  ح�����ارب  ���س��ع��ي��د 
وع��م��ر حممد  ب��ل��دي��ة مليحة  م��ن 
ال�سارقة  ومياه  ء  كهربا  من هيئة 
وماجد اجلنيد الرئي�ص التنفيذي 
جلمعية ال�سارقة التعاونية وح�سن 
الت�سال  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ل��غ��وين 
ال�سارقة  م�����س��رف  يف  امل��وؤ���س�����س��ي 
الإ���س��الم��ي وف����واز ك��رام��ي �سركة 
مدير  يو�سف  وعي�سى    agmc
امل�����ادي يف هيئة  الآث������ار وال������رتاث 

ال�سارقة لالآثار.
املوؤمتر ال�سحفي رحب  ويف بداية 
خمي�ص بن �سامل ال�سويدي رئي�ص 
والقرى  ال�سواحي  ���س��وؤون  دائ���رة 
امل�ساركة  وباملوؤ�س�سات  باحل�سور 
مهرجان  ل��ف��ع��ال��ي��ات  وال����راع����ي����ة 
�سواحي يف ن�سخته الثامنة م�سريا 
 12 يف  �ستبداأ  الفعاليات  اأن  اإىل 
دي�����س��م��رب ب��ع��د ����س���الة امل���غ���رب يف 
مليحة  مبنطقة  الرتاثية  القرية 
وم�����ن م�������س���اء ي�����وم اجل���م���ع���ة 13 
دي�سمرب يف حديقة النوف مبدينة 

والتوعية كذلك باأ�سرار املخدرات 
. وليد حممد رئي�ص ق�سم الت�سال 
فاأكد  ال�سارقة  بلدية  يف  املوؤ�س�سي 
على دور بلدية ال�سارقة وحر�سها 
من  الأ�سرية  ال��رواف��د  تنمية  على 
ا�ستغالل احل��دائ��ق يف دعم  خ��الل 
مثل  املتميزة  والفعاليات  املبادرات 
ي�سكله من  مهرجان �سواحي وما 

اأهمية كبرية لالأ�سر.
بالعجيد  ح������ارب  ���س��ع��ي��د  ع���و����ص 
اأ�ساد  مليحة  ب��ل��دي��ة  م��ن  ال��ك��ت��ب��ي 
املا�سية  ال��دورات  املهرجان  بنجاح 
والأطفال  الأه����ايل  ا�ستقطاب  يف 
املهرجان  اأه�����������داف  ي��ح��ق��ق  مب����ا 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  ت��ع��زي��ز  يف 
وال��ت��م��ا���س��ك الأ�����س����ري ب���ني اأف����راد 
املجتمع طوال اأيام انعقاده م�سريا 
ت�سارك  ال��ب��ط��ائ��ح  ب��ل��دي��ة  اأن  اىل 
كافة  وف���رت  حيث  الثانية  للمرة 

اخلدمات الالزمة لإجناحه.
كهربا  هيئة  من  حممد  عمر  اأك��د 
الهيئة  اأن  على  ال�سارقة  وم��ي��اه  ء 
وفرت كافة اخلدمات اللوجي�ستية 

اأخرى .
ب������دوره اأ�����س����ار ال�����س��ي��خ م���اج���د بن 
���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي م��دي��ر دائ����رة 
����س���وؤون ال�����س��واح��ي وال���ق���رى باأن 
من  ال���س��ر  لكافة  �سيتاح  ال�سحب 
و�سيكون  املهرجان  على  املرتددين 
اأ�سبوع  ك���ل  ن��ه��اي��ة  يف  األ��ك��رتون��ي��ا 
املنافذ  م���ن  ال�������س���راء  خ����الل  م���ن 
امل��ت��اح��ة وال��ت��ي ت��ع��د دع��م��ا لالأ�سر 
اأن  اإىل  لف��ت��ا  الإم��ارات��ي��ة  املنتجه 
���س��راك��ة فعلية  ي��ع��ك�����ص  امل��ه��رج��ان 
بني خمتلف اجلهات بهدف خدمة 
التقائها  م��ن  وا���س��ت��ف��ادت��ه��ا  ال���س��ر 
الفعاليات  مع بع�سها يف عدد من 
امل��ت��ن��وع��ة وال��ه��ادف��ة وال��ت��ي حتقق 
مع  وتتالقى  املجتمعي  ال��رتاب��ط 

اأهداف الدائرة .
رئي�ص  امل�سلم  عبدالعزيز  الدكتور 
م��ع��ه��د ال�������س���ارق���ة ل���ل���رتاث اأ����س���ار 
بفرقته  �سي�سارك  امل��ع��ه��د  اأن  اإىل 
للرتاث  معر�ص  بجانب  ال�سعبية 
ال�سنغايل  الوفد  مب�ساركة  العاملي 
واأو�سح اأن اأهداف امل�ساركة تتمثل 

•• ال�شارقة-الفجر

ال�سواحي  ����س���وؤون  دائ����رة  ك�سفت 
وال��������ق��������رى خ���������الل م�����وؤمت�����ره�����ا 
ال�سحفي الذي نظمته م�ساء اأم�ص 
التذكاري  الن�سب  اأم��ام  الأول من 
العاملية  العا�سمة  ال�سارقة  لن�سب 
لفعالياتها  جديدها  ع��ن   للكتاب 
اأن  املقرر  وال��ذي من   .8 �سواحي 
الثاين  اخل��م��ي�����ص يف  ي����وم  ي��ف��ت��ت��ح 
ع�����س��ر م����ن دي�����س��م��رب اجل�������اري يف 
مليحة  مبنطقة  الرتاثية  القرية 
واجل����م����ع����ة ال����ث����ال����ث ع�������س���ر من 
مبدينة  ن��وف  حديقة  يف  دي�سمرب 
مل�����دة ثالثة  وي�����س��ت��م��ر  ال�������س���ارق���ة 

اأ�سابيع متوا�سلة .
وي�����س��ك��ل م��ه��رج��ان ���س��واح��ي اأحد 
الربامج النوعية والهامة للدائرة 
والتي تبداأ مع بدء اإجازة املدار�ص 
منا�سبة  وت�������س���ك���ل  ع�����ام  ك����ل  م����ن 
اجتماعية ترفيهية ثقافية تتالقى 
يف رح��اب��ه��ا ال���س��ر م��ع اأب��ن��اءه��ا يف 
ع���دد م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي تختار 
بعناية كبرية وحتقق روؤى الدائرة 
الجتماعي  ال���رتاب���ط  ت��ع��زي��ز  يف 

والتالحم ال�سري بني الأهايل .
حت���دث يف امل���وؤمت���ر ال�����س��ح��ف��ي كل 
ال�سويدي  ���س��امل  ب��ن  خمي�ص  م��ن 
رئي�ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ص  ع�سو 
والقرى  ال�سواحي  ���س��وؤون  دائ���رة 
والدكتور عبدالعزيز امل�سلم رئي�ص 
وال�سيخ  ل��ل��رتاث  ال�����س��ارق��ة  معهد 
ماجد بن �سلطان القا�سمي مدير 
والقرى  ال�سواحي  ���س��وؤون  دائ���رة 
تلفزيون  م��دي��ر  ال��غ��ي��ث��ي  و����س���امل 
ال�سارقة واملقدم اأحمد حممد املري 
املجتمعية  ال�����س��رط��ة  اإدارة  م��دي��ر 
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
ووليد حممد رئي�ص ق�سم الت�سال 

وال���ن���م���اذج الأث����ري����ة، اإ���س��اف��ة اإىل 
اخلا�سة  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  ال���ن�������س���رات 
بالهيئة، وق�سم خا�ص لإ�سداراتها 

من الكتب واملجالت املتخ�س�سة.
التنفيذي  الرئي�ص  اجلنيد  ماجد 
اأكد  التعاونية  ال�سارقة  جلمعية 
املجتمعية  ال�����س��راك��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
وال���دائ���رة ورعاية  اجل��م��ع��ي��ة  ب��ني 
امل���ه���رج���ان ل��ل��م��رة ال�����س��اب��ع��ة على 
ال�����ت�����وايل وذل������ك ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
حتقيق اأهداف املهرجان يف تعزيز 
التوا�سل والرتابط ال�سري لفتا 
بركن  �ست�سارك  اجلمعية  اأن  اإىل 
خا�ص يف املوقعني لتوفري خمتلف 
املاأكولت  م��ن  ال���س��ر  اح��ت��ي��اج��ات 
وامل�سروبات والع�سائر واحللويات.

اإدارة  م����دي����ر  ال���ب���ل���غ���وين  ح�������س���ن 
م�سرف  يف  امل��وؤ���س�����س��ي  الت�������س���ال 
ال�����س��ارق��ة الإ���س��الم��ي اأو����س���ح اإىل 
والإدارة  امل�����س��رف  روؤي�����ة  اأه��م��ي��ة 
الفعاليات  دع�����م  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
مهرجان  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن  ال��وط��ن��ي��ة 
ال�سواحي واأ�سار اإىل �سعي امل�سرف 
امل�ساهمة  اإىل  امل�ساركة  خ��الل  من 
ب��������دور ف����اع����ل يف دع�������م ورع����اي����ة 
التكافل  قيم  تعزز  التي  امل��ب��ادرات 
الجتماعي الذي حتول اإىل حدث 
يجمع فئات كثرية من املجتمع ما 
الجتماعية  ال���رواب���ط  م��ن  ي��زي��د 
الإمارات  روؤي��ة حكومة  توافقا مع 
2021 وحتديدا يف بند “جمتمع 

متالحم حمافظ على هويته
  agmc ف��واز ك��رام��ي م��ن �سركة 
ال�سركة  مب�ساركة  �سعادته  اأب���دى 
وامل�ساهمة   8 م��ه��رج��ان  دع����م  يف 
بدورها  ال�سركة  اإمي��ان  من خالل 
وتنمية  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  يف 
ف��ر���ص ال��ت��ع��اون م��ن اأج����ل خدمة 

املجتمع .

وحدة للق�ضطرة التداخلية يف امل�ضت�ضفى ال�ضعودي االأملاين عجمان
•• عجمان – الفجر 

الملاين  ال�سعودي  امل�ست�سفى  د�سن 
القلبية  الق�سطرة  وح��دة  عجمان 
احدث  م��ن  تعد  وال��ت��ي  التداخلية 
املغذية  ال�����س��راي��ني  ع���الج  م���راك���ز 
للقلب عن طريق فتحها وتو�سيعها  
م��وؤه��ل من  ك����ادر  عليها  وي�����س��رف 
بكفاءة  للتعامل  وممر�سني  اطباء 
اأو �سيق  احد  م��ع ح��الت ان�����س��داد 
عن  امل�����س��وؤول��ة  التاجية  ال�سرايني 
ت��غ��ذي��ة ال��ق��ل��ب ب��ال��دم ، وق���د جهز 
امل�����رك�����ز ل���ل���ت���ع���ام���ل م�����ع احل������الت 
ا�سا�سيا  داع��م��ا  ل��ي��ك��ون   ، ال��ط��ارئ��ة 
ت�ستقبله  وم���ا  ال���ط���وارئ   ل��وح��دة 
م��ن  ح��الت وام��را���ص قلبية على 
مدار ال�ساعة   ، كما روع��ي  وجود 

ال�سرايني  داخ������ل  ال������دم  ����س���ري���ان 
امل�����س��اب��ة  وق���د  اأ���س��ه��م ال��ت��دخ��ل يف 
اإن���ق���اذه من  اإىل  امل��ن��ا���س��ب  ال���وق���ت 
العناية  اىل  ونقل  حالته   ت��ده��ور 
ليبقى  العملية  جن��اح  بعد  امل��رك��زة 

ما يوؤدي اىل  حت�سني تدفق الدم .
عثمان  رمي  ال���دك���ت���ورة  واأك��������دت  
ملجموعة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 
م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال�����س��ع��ودي المل����اين 
ب��ن��اء منظومة  ع��ل��ى  الم������ارات  يف 
���س��ح��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة  ان���ط���الق���اً من 
امل�����س��ت�����س��ف��ى ع��ل��ى تقدمي  ح���ر����ص 
اأكر اخلدمات متيزاً و�سعيها دوماً 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ن��ظ��ام  لتطوير 
وم�ستداماً  متكاماًل  نظاما  ليكون 
خ����دم����ات طبية  ت����اأم����ني  ي�����س��م��ن 
���س��ام��ل��ة وم��ت��م��ي��زة   حت��ت ا�سراف 
مت  واملمر�سني  الطباء  من  فريق 
به.  املنوطة  باملهام  للقيام  تاأهيلة 
الوحدة  ه��ذه  ان�ساء  ان  اىل  لفتة 
امل�ست�سفى  يف  امي���ان���ن���ا  م���ن  ن���اب���ع 
باهمية حياة الن�سان الذي تعترب 

يف  املري�ص  مل�ساعدة  متكاملة  بنية 
العالج  بخدمات  �سحتة  ا�ستعادة 

الطبيعي واعادة تاأهيل املر�سى.  
فرغلي  ط������ارق  ال����دك����ت����ور  وق������ال 
القلب  ام�������را��������ص  ا�����س����ت���������س����اري 
ب��امل�����س��ت�����س��ف��ى ال�������س���ع���ودي المل����اين 
عالجات  ا���س��ت��ه��ل  امل�����س��ت�����س��ف��ى  ان 
ق�سطرة  بعمل  اجل��دي��دة  ال��وح��دة 
بها  يلتحق  مري�ص  لول  تداخلية 
فقد ا�ستقبلت ا�سيويا )50 عاماً( 
النب�ص  يف  ج��زئ��ي  بتوقف  م�سابا 
والتنف�ص وتبني من خالل ال�سعة 
التاجية  ال�سرايني  ان  التداخلية  
اوج��د الما  �سبه م�سدودة وهو ما 
م���ربح���ة يف ان���ح���اء م��ت��ف��رق��ة من 
ج�سده ما ا�ستوجب عالجه �سريعا 
ب��ال��ق�����س��ط��رة ال��ت��داخ��ل��ي��ة لع����ادة 

حتت املراقبة حتى حت�سنت �سحته 
املري�ص  ق��ل��ي��ل��ة خ����رج  اأي�����ام  وب���ع���د 
ليمار�ص  امل�ست�سفى  م���ن  م��ع��اف��ى 

حياته الطبيعية.  
واو���س��ح ال��دك��ت��ور حم��م��ود فاروق 
والق�سطرة  ال���ق���ل���ب  ا����س���ت�������س���اري 
ال�سعودي  بامل�ست�سفى  ال��داخ��ل��ي��ة 
عندما  ال�������س���راي���ني   اأن  المل�������اين 
ت�ساب بال�سيق اأو الن�سداد، تتاأثر 
انحاء اجل�سم  الدمويه يف  ال��دوره 
املختلفه ما يوؤدي اىل اأعرا�ص مثل 
اآلم الع�سالت ، وتلف الأن�سجة  . 
والق�سطرة العالجيه هي الإجراء 
ان�سداد  اأو  ���س��ي��ق  ل���ع���الج  امل��ت��ب��ع 
ال�������س���ري���ان ح���ي���ث ي�����س��ت��خ��دم اإم����ا 
بالون لتو�سيع ال�سريان  اأو دعامه 
مفتوحا  ال�سريان  لإبقاء  معدنية 

الطبية  وتقدمي اخلدمات  رعايتة 
ل��ه واج����ب ع��ل��ي��ن��ا، م�����س��رية اىل ان 
اأن�ساأتها  ال���ت���ي   ال���ط���وارئ  وح����دة 
امل�ست�سفى يف فرع عجمان   باأحدث 
احلديثة   ال���ت���ق���ن���ي���ة  ال�����س����ال����ي����ب 
والدوات  ب����الج����ه����زة  وزودت������ه������ا 
توفر  ال����ت����ي  ال�����الزم�����ة  ال���ط���ب���ي���ة 
عند  باملر�سى  والعناية  ال��رع��اي��ة  
اعلى م�ستويات اجلودة و لتكون يف 
ا�ستعداد دائم  ل�ستقبال اي حالت 
ن��ق��ل��ه��ا للوحدة  ث���م  ج���دي���دة وم���ن 
املخت�سة لعالج املري�ص واحلفاظ 
امل�ست�سفى  وقد وفرت  على حياته، 
امل�ست�سفى  م�����ن  ق����ري����ب����ا  ����س���ك���ن���ا 
لالأطباء وفريق املمر�سني  لتكون 
قدوم  ح��ال  يف  �سريعة  ال�ستجابة 

حالت طارئة .

ور�ضة عمل حول منظار اجللد الديرمو�ضكوب 
•• دبي-وام:

انطلقت ام�ص فعاليات ور�سة عمل حول منظار اجللد الديرمو�سكوب التي 
مرة  لأول  وتعقد  الطبية  للعلوم  حمدان  ال�سيخ  جائزة  رعاية  حتت  اأقيمت 
يف دبي وت�ستمر ثالثة اأيام يف فندق "والدورف ا�ستوريا" مبركز دبي املايل 

العاملي .
العلمية  ال��ث��ورات  "الديرمو�سكوب" اإح��دى  طريق  عن  الت�سخي�ص  ويعترب 
املختلفة و معرفة  الآف��ات اجللدية  الأورام و  التقنية يف جمال ت�سخي�ص  و 

طبيعتها دون احلاجة اإىل اخلزعة املخربية يف بع�ص الأحيان.

العلمي  للربنامج  املنظمة  اللجنة  رئي�سة  علي  اآل  فايزة  الدكتورة  وذك��رت 
متطورة  ولكنها  ب�سيطة  منظار  اأداة  يعترب  "الديرمو�سكوب"  اأن  للور�سة 
األ��وان خاليا اجللد  التغريات يف  اأبعد احل��دود يف مقدرتها على تقييم  اإىل 
املهارات  الأط���ب���اء  اإك�����س��اب  اأن  اإىل  ت��ه��دف  ال��ور���س��ة  اأن  مو�سحة  امل��ج��ه��ري��ة 
اأ�سهر  اأي��دي  على  "الديرمو�سكوب"  ا�ستخدام  يف  الإكلينيكية  الت�سخي�سية 
الأطباء على م�ستوى العامل مع الرتكيز على ا�ستخدام الذكاء ال�سطناعي 

يف ت�سخي�ص الأورام اجللدية.
من جانبه قال �سعادة عبد اهلل بن �سوقات املدير التنفيذي جلائزة حمدان 
يعتربان  ال�سطناعي  الذكاء  و  الالجراحي  الت�سخي�ص  اإن  الطبية  للعلوم 

م�ستقبل الرعاية ال�سحية يف الدولة م�سريا اإىل اأن مدينة دبي كونها اجلهة 
امل�سيفة ملعر�ص" اك�سبو 2020 " ت�سعى اإىل حت�سني الرعاية ال�سحة من 
دبي  ا�سرتاتيجية  م��ب��ادرة  م��ع  متا�سيا  املتقدمة  التقنيات  اإ�ستخدام  خ��الل 

لل�سحة 2021 التي اأطلقت يف عام 2016 .
منها  الأهمية  م��ن  كبري  جانب  على  طبية  موا�سيع  العمل  ور���س��ة  وت��ط��رح 
الت�سريح املر�سي التنبوؤي لآفات اجللد وت�سخي�ص الأورام اجللدية و كيفية 
التفريق بني الأورام احلميدة منها و اخلبيثة وتطوير مهارات التعرف على 
اأمرا�ص  ت�سخي�ص  طرق  ب�ساأن  املمار�سات  واأف�سل  ال�سائعة  اجللد  اإلتهابات 

اجللد ب�سكل دقيق.

"الرتايكو�سكوب" اأو منظار  وتت�سمن الور�سة حما�سرات و ور�ص خا�سة ل� 
اآفات  و  ال��وراث��ي  ال�سلع  ح��الت  و  ال�سعر  ت�ساقط  اأمن��اط  لت�سخي�ص  ال�سعر 
�سيتاح للم�ساركني فر�سة للم�ساركة يف  البكتريية.. كما  الفطرية و  ال�سعر 
حيث  ت�سخي�سية  حتديات  متثل  م�ستع�سية  حالت  لدرا�سة  تفاعلية  جل�سة 
يدير اجلل�سة الربوفي�سور اإمييليو�ص لل�ص والدكتورة زوي اأبال وهم من 

اأ�سهر متخ�س�سي منظار اجللد يف العامل.
ال�سرق  م�ستوى  على  نوعها  من  الأوىل  تعترب  التي   - الور�سة  ه��ذه  ومتنح 
الأو�سط - امل�ساركني فيها 12 �ساعة تعليمية معتمدة من هيئة ال�سحة يف 

دبي ف�سال عن اأنها معتمدة من اجلمعية العاملية ل� " الديرمو�سكوب" .
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اإعــــــــــالن
لعمال  ال�س�����ادة/التقوه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN البال�سرت وال�سرياميك رخ�سة رقم:1146763 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد ح�سني علي حممد احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف هارون عبداهلل ابراهيم املرزوقي

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

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

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7 

اإعــــــــــالن
ال�سعاع  ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للنجارة رخ�سة رقم:1261389 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد حميد ال�سغري يروان ال�سام�سي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي را�سد ح�سن حممد ال�سام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7 

اإعــــــــــالن
عرو�سة  ال�س�����ادة/خياط  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN غرناطة لل�سيدات رخ�سة رقم:1136653 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سالح ال�سيد حممد احمد الها�سمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عو�ص نا�سر �سعيد نا�سر احل�ساين

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

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

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية اي يف اي ميدل 

CN قد تقدموا الينا بطلب اي�ست ذ.م.م رخ�سة رقم:2070296 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امل عبداهلل جمعه كرم القبي�سي %2

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عيادة اي يف اي ميدل اي�ست للخ�سوبة 
IVI Middle East Fertitity Clinic LLC ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف امل عبداهلل جمعه كرم القبي�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سوري�ص كومار �سوين

equipo ivi s.l تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ايكيوبو اي يف اي ا�ص.ال
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املناظر لتجارة املواد 

CN قد تقدموا الينا بطلب الغذائية رخ�سة رقم:1148384 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سعيد �سليم عبداهلل احلربي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطبخ طازج بال�ص 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1488532 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فريد احمد كرامة العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف لطيفة �سامل زوجة فريد احمد كرامه العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 2004 لل�سيانة 

CN والنقليات العامة رخ�سة رقم:1038651 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد خلف �سعيد علي املعمري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد نا�سر احمد علي خمريي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اك�سيونا اينفر ا�سرتكتورا�ص ا�ص 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ايه- فرع ابوظبي رخ�سة رقم:1190304 
تعديل ا�سم املالك بالرخ�سة من اك�سيونا اينفر ا�سرتكتورا�ص ا�ص ايه

ACCIONA CONSTRUCCION S.A اىل اك�سيونا كون�سرتك�سيون ا�ص ايه
تعديل ا�سم جتاري من/اك�سيونا اينفر ا�سرتكتورا�ص ا�ص ايه- فرع ابوظبي  

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS AS - ABU DHABI BR

اىل/اك�سيونا كون�سرتك�سيون ا�ص ايه
ACCIONA CONSTRUCCION S.A

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الرمي للو�ساطة العقارية 
CN  قد تقدموا الينا بطلب وال�سيانة العامة رخ�سة رقم:2711296 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امل علي �سامل علي �سميدع %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل عمر �سامل علي �سميدع

تعديل ا�سم جتاري من/الرمي للو�ساطة العقارية وال�سيانة العامة  
AL REEM REAL ESTATE BROKERAGE AND GENERAL MAINTENANCE

اىل/ايكاردا لل�سيانة العامة
EKARDA GENERAL MAINTENANCE

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستايل لالعالن والقرطا�سية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1058616 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاطمة تي حممد جواد %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بهاء علي عبدالرحمن ابو عواد %24
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد مرعي خمي�ص حممد الكثريي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مبارك �سغري علي درى املن�سوري
تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/�ستايل لالعالن والقرطا�سية  
STYLE ADVERTISING & STATIONERY

اىل/�ستايل لالعالن والقرطا�سية ذ.م.م
STYLE ADVERTISING & STATIONERY LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1046605:سبوة لت�سليح الطارات رخ�سة رقم�

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7 

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

 CN 1035943:مهرة رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املوجات 
 CN 1007967:الفنية لأعمال الأ�سباغ رخ�سة رقم

تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/باور  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2835096:للحجر رقم الرخ�سة التجارية
قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:

حتويل من الرخ�سة التجارية اىل الرخ�سة ال�سناعية
الجراء   هذا  على  العرتا�ص  حق  لديه  من  كل  فعلى 
املذكور اأعاله مراجعة دائرة التنمية القت�سادية - مركز 
الأعمال- خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر العالن وال فلن 

يقبل املكتب اأية اعرتا�ص بعد انق�ساء مدة الإعالن. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2674091 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جمال عو�ص �سامل العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف قايد نا�سر م�ساعد حممد امل�سعبي

تعديل ا�سم جتاري من/ع�سكرمي  
EASKARIM

اىل/كافترييا الركن الف�سي
ALRUKN ALFIDI CAFITIRIA

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الوجبات اخلفيفة- تاجر ابوظبي )�سيارة متنقلة( )5610003.2(
تعديل ن�ساط/حذف بيع املثلجات- بالتجزئة - تاجر ابوظبي )�سيارة متنقلة( )5610007.1(

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز �سبيكرتا لطب ال�سنان ذ.م.م   

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2022108 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حنان جعبل عبداهلل العوذيل من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حنان جعبل عبداهلل العوذيل من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف انيتا راجنيت

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/مركز �سبيكرتا لطب ال�سنان ذ.م.م  

SPECTRA DENTAL CENTER LLC

اىل/مركز �سبيكرتا لطب ال�سنان- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
SPECTRA DENTAL CENTER- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/برايفت تات�ص للمقاولت وال�سيانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1213539 
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/برايفت تات�ص للمقاولت وال�سيانة العامة  

PRIVATE TOUCH FOR GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE

اىل/برايفت تات�ص للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م- �سركة ال�سخ�ص الواحد ذ.م.م
 PRIVATE TOUCH FOR GENERAL CONTRACTING AND

MAINTENANCE LLC- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1119019 
تعديل ا�سم جتاري من/�سيدلية يرب  

YATHREB PHARMACY

اىل/�سيدلية ماك�ص كري
MAX CARE PHARMACY

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

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

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7 

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

�سلطان حمدان للمقاولت العامة
رخ�سة رقم:CN 2444220 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7 

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

فورتي انرتنا�سونال للم�ساعد
رخ�سة رقم:CN 2413328 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
اإحتفاء باليوم العاملي للتطّوع

ال�ضارقة للكتاب تنظم لقاء تفاعليا بعنوان �ضناعة 
التطّوع حولنا

•• ال�شارقة-الفجر:

تفاعلياً  لقاًء  )اخلمي�ص(  يوم  للكتاب  ال�سارقة  هيئة  مت  نظمّ
ع من حولنا"، قدمه اأن�ص اجلريفاين،  بعنوان "�سناعة التطومّ
يف  املتخ�س�سة  جمتمعي  ���س��ب��اب  مل���ب���ادرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 

خالله  ت��ط��رق  وال���ذي  ال�سعودية،  يف  ال�سباب  م��ع  العاملني 
للحديث حول اأهمية التطوع، و�سماته، ودوره يف م�سرية تطور 
ع الذي ي�سادف 5  املجتمعات، تزامناً مع اليوم العاملي للتطومّ
ف اللقاء الذي جمع حوله ح�سداً  دي�سمرب من كلمّ عام.  وعرمّ
من الطالب واملهتمني بالعمل الإن�ساين، باملفهوم احلقيقي 

و�سرورة  املحلية،  املجتمعات  يف  وامتداده  التطوعي،  للعمل 
كما  بحياته؛  وترتقي  الإن�سان  تخدم  التي  الأعمال  تطوير 
ا�ستجابة  ل��ل��ت��ط��وع، وم����دى  ا���س��ت��ع��ر���ص اجل��ري��ف��اين من����اذج 
املجتمع وال�سباب لها ودورها يف تعزيز ال�سور الذهنية للعمل 

الجتماعي على امل�ستويني املحلي والإقليمي.

اطلع على اأق�سامها وخدماتها النوعية

قائد عام �ضرطة دبي يزور قرية �ضند لدعم اأ�ضحاب الهمم 

ت�سهم  ال���زي���ارة  ه���ذه  اأن  م���وؤك���داً 
���ال لدعم  وف���عمّ م��ث��م��ر  ت���ع���اون  يف 
اأ�����س����ح����اب ال���ه���م���م ودجم����ه����م يف 
املجتمع ليكونوا قوة كبرية قادرة 
على الإنتاج والبتكار، م�سرياً اإىل 
اأن فكرة القرية تقوم على توفري 
م���رك���ز من����وذج����ي م���ت���ط���ور يعد 
الأول من نوعه يف توفري خدمات 
التدريب والتاأهيل لدمج اأ�سحاب 
با�ستخدام  امل��ج��ت��م��ع  م���ع  ال��ه��م��م 
والب�ستنة  وال����ف����ن  امل���و����س���ي���ق���ى 
ي�ستهدف  ك���م���ا  واحل�����ي�����وان�����ات، 
ا�ستقبال احلالت من دول العامل 
كافة ت�سجيعاً لل�سياحة العالجية 
يف دول����ة الإم�������ارات ع���رب تقدمي 
وال�سحية  التعليمية  اخل��دم��ات 

والتاأهيلية.

تواجه  ال��ت��ي  التحديات  خمتلف 
ذلك  ك��ان  ���س��واء  الهمم،  اأ�سحاب 
اأو  يف ان��دم��اج��ه��م م���ع امل��ج��ت��م��ع، 
املنا�سب  التاأهيل  على  ح�سولهم 
اإىل  الن�سمام  لهم  الذي ي�سمن 
وظائف ت�سمن لهم �سبل العي�ص 
الكرمي، والإ�سهام يف نه�سة ومنو 

دولهم.
وقال �سعادة اللواء عبداهلل خليفة 
�سند  ق���ري���ة  م��ن��ت��ج��ع  اإن  امل������ري 
يف  ي�سهم  الهمم  اأ�سحاب  لتاأهيل 
يدعم  �سمويل  جمتمع  تاأ�سي�ص 
ال��ف��ئ��ة وي�����س��اه��م يف تطوير  ه���ذه 
املختلفة  وم��ه��ارات��ه��م  ق��درات��ه��م 
خالل  م��ن  املجتمع  يف  ودجم��ه��م 
خلق وظائف منا�سبة لهم، موؤكداً 
يعترب  "�سند"  قرية  م�سروع  اأن 

بالتن�سيق مع عدة جهات ر�سمية 
اإيجاد  على  للم�ساعدة  وحكومية 
القرية،  داخ����ل  امل��ت��ط��ل��ب��ات  ه���ذه 
و�سنقوم باإن�ساء ال�سوارع واإ�سارات 
امل���������رور وو�����س����ائ����ل امل����وا�����س����الت 
كيفية  على  للتدريب  احلقيقية 
التعامل يف هذا الإط��ار، و�ستوفر 
ال�سكنية  ال��راح��ة  و�سائل  القرية 
باأ�سلوب فاخر، والدعم ال�سريري 
اليوم،  يف  �ساعة   24 م���دار  على 
اأن يبداأ العمل ب�سكل  ومن املقرر 

كامل ال�سهر املقبل".
ل���ه���ذه  "ا�ستكمال  واأ��������س�������اف 
امل�����ت�����ط�����ل�����ب�����ات، �����س����ي����ت����م ت����وف����ري 
ي�سم  ُم�������س���غ���ر  ت�������س���وق  م����رك����ز 
و�����س����ال����ة  "�سوبرماركت" 
املطاعم  م���ن  وع�����دد  ل��ل�����س��ي��ن��م��ا، 

وتوفري  ال���ه���م���م،  اأ����س���ح���اب  م���ن 
التاأهيلية  ال���س��ت�����س��ارات  خ��دم��ة 
وال����ع����الج����ي����ة، وخ����ل����ق وظ���ائ���ف 
وتدريبهم  ال���ه���م���م  لأ�����س����ح����اب 
بالإ�سافة  دبي،  �سرطة  يف  للعمل 
يف  تخ�س�سية  دورات  تقدمي  اإىل 
التعامل مع الأطفال من اأ�سحاب 
وفعاليات  ور���ص  وتقدمي  الهمم، 

ثقافية وترفيهية.
العام  ال���ق���ائ���د  ����س���ع���ادة  وا���س��ت��م��ع 
له،  املرافق  والوفد  دب��ي  ل�سرطة 
" ق��ري��ة �سند"  اإن�����س��اء  ل�سرح ع��ن 
اأك������رب مراكز  م����ن  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي 
والكبار  الأط��ف��ال  وتعليم  تاأهيل 
م��ن اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م، وذل���ك من 
خ���الل ب���رام���ج ُم��ب��ت��ك��رة وخطط 
ال��ت��غ��ل��ب على  ت�����س��ه��م يف  ���س��ام��ل��ة 

املركز  يف  ي���وج���د  اأن������ه  واأ������س�����اف 
الأق�سام  م��ن  العديد  النموذجي 
الطبيعي،  ب��ال��ع��الج  املتخ�س�سة 
التطبيقي،  ال�����س��ل��وك��ي  وال���ع���الج 
والعالج الوظيفي اإىل جانب ق�سم 
النطق  م�سكالت  ملعاجلة  خا�ص 
لتدريب  وق�������س���م  وال���ت���خ���اط���ب، 
وتطوير املخت�سني، واآخر لتوفري 
خدمات الإر�ساد الأ�سري وتدريب 
مع  التعامل  على  العائلة  اأف���راد 
خمتلف احلالت ورعايتها. وتابع 
الدكتور فريحات: "�سيوفر املركز 
ب��ي��ئ��ة م��ت��ك��ام��ل��ة داخ���ل���ي���ة متاثل 
يت�سنى  حتى  اخل��ارج��ي،  املجتمع 
والندماج  ال��ت��درب  ال��ف��ئ��ة  ل��ه��ذه 
احلياة  م��ع  للتعامل  ال��ت��دري��ج��ي 
ل��ذل��ك قمنا  ال��واق��ع،  اأر����ص  على 

والنوعية  ال��ف��ري��دة  الأف��ك��ار  م��ن 
تدريبية  خدمات  من  يوفره  مبا 
الهمم  اأ�سحاب  لدمج  وتاأهيلية 

يف املجتمع.
واأو�سح �سعادته اأن مكتباً لل�سرطة 
وهو  القرية،  يف  خدماته  �سيقدم 
بني  الثقة  عالقة  من  �سيعزز  ما 
الهمم  اأ����س���ح���اب  م���ن  الأط����ف����ال 
اأن  اإىل  ال�����س��رط��ة، لف��ت��ا  ورج����ال 
تدريبية  دورات  ت��ن��ظ��م  ال��ق��ري��ة 
مبا  ال�سرطة  لرجال  وتوجيهية 
ي��وؤه��ل��ه��م ل��ل��ت��ع��ام��ل امل��ن��ا���س��ب مع 

اأ�سحاب الهمم.
الدكتور مهند  اأعرب  من جانبه، 
"قرية  ورئي�ص  موؤ�س�ص  فريحات 
�سعادة  ب��زي��ارة  فرحته  �سند" عن 
ال����ل����واء ع���ب���داهلل خ��ل��ي��ف��ة امل����ري، 

•• اأبوظبي - الفجر

زار �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
ل�سرطة  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د  امل�������ري، 
عبداهلل  ال��ع��م��ي��د  ي���راف���ق���ه  دب����ي 
املع�سم مدير مركز  �سرور  خ��ادم 
���س��رط��ة ب��ر دب����ي، رئ��ي�����ص جمل�ص 
والوفد  ال�سرطة،  م��راك��ز  م���دراء 
�سند  ق��ري��ة  منتجع  ل���ه،  امل���راف���ق 
واملرافق  الهمم  اأ�سحاب  لتاأهيل 
ا�ستقبالهم  يف  وك��ان  ل��ه،  التابعة 
رئي�ص  ف��ري��ح��ات  مهند  ال��دك��ت��ور 
فار�ص  واملهند�ص  �سند"،  "قرية 
�َسي  �سعيد، وع�سمت اأبوبكر، موؤ�سمّ

املنتجع، وعدد من ال�سباط.
واط��ل��ع ال��ل��واء امل��ري على مرافق 
العميد  ب���ح�������س���ور  امل����ن����ت����ج����ع، 
���س��ف��ي��ع مدير  ب���ن  ع��ب��دال��رح��ي��م 
ال��رب���س��اء، ونائبه  ���س��رط��ة  م��رك��ز 
العقيد ماجد ال�سويدي، والعقيد 
رئي�ص  ع��ب��دال��رح��م��ن  ع��ب��دامل��ن��ع��م 
مركز  يف  الإداري���ة  ال�سوؤون  ق�سم 
الدكتور  واملقدم  دب��ي،  بر  �سرطة 
���س��ع��ود ال��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����ص جمل�ص 
اأ������س�����ح�����اب ال����ه����م����م وع��������دد من 
املري  ال��ل��واء  وناق�ص  ال�سباط.   
�سند"،  "قرية  القائمني على  مع 
ا�سرتاتيجية  ����س���راك���ة  ت��ط��وي��ر 
واإطالق  الهمم،  اأ�سحاب  لرعاية 
الطارئة،  ل��ل��ح��الت  �ساخن  خ��ط 
وال�ست�سارات  ال���دع���م  وت���ق���دمي 
الهمم،  اأ���س��ح��اب  م��ع  التعامل  يف 
وت�����اأه�����ي�����ل وع����������الج ال���ع���ام���ل���ني 
دبي  �سرطة  يف  العاملني  واأب��ن��اء 

من  والكثري  للحالقة،  و�سالون 
لتحويل  الأخ������رى،  امل�����س��ت��ل��زم��ات 
يتيح  م��ت��ك��ام��ل  ع���امل  اإىل  امل��رك��ز 
ل���ه���م ال���ت���ع���ام���ل وال�����ت�����درب على 
واملواقف  الأن�سطة  اأ�سكال  جميع 
ي�سهل  م���ا  ال��ي��وم��ي��ة،  احل��ي��ات��ي��ة 
التعامل  ذوي���ه���م  وع���ل���ى  ع��ل��ي��ه��م 
املركز  املجتمع خ��ارج ج��دران  مع 
و�سيتم  وم��رون��ة،  و�سهولة  بي�سر 
على  �سنا  الأك���رب  الفئات  ت��دري��ب 
اأعمارهم  القيام بوظائف تنا�سب 
ل�سمان  ال���ق���ط���اع���ات،  ه�����ذه  يف 
الكلي  واندماجهم  ا�ستقالليتهم 
يذكر  املجتمع".  م��ع  وال�سحيح 
لتاأهيل  ���س��ن��د  ق��ري��ة  منتجع  اأن 
اأ�سحاب الهمم يقام على م�ساحة 
اإجمالية ت�سل اإىل 32 األف مرت 
اإجمايل م�ساحة  يبلغ  كما  مربع، 
19األف  الإن�������س���ائ���ي���ة  امل�����ب�����اين 
م����رت م����رب����ع، يف ح����ني جت�����اوزت 
مليون   200 ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  ك��ل��ف��ة 
 320 ال��ق��ري��ة  يف  ويعمل  دره���م، 
املخت�سني  امل��درب��ني  م��ن  موظًفا 
خمتلف  من  املوؤهلني  واملوظفني 
لهذه  ومي��ك��ن  ال���ع���امل،  جن�سيات 
يف  حالة   395 ا�ستقبال  القرية 

الق�سمني الداخلي واخلارجي.
جميع  ملنت�سبيه  املنتجع  وي��ق��دم 
وال�سحية  التعلمية  اخل���دم���ات 
املركز  يف  وي���وج���د  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة، 
املتخ�س�سة  الأق�سام  من  العديد 
ب���ال���ع���الج ال���ط���ب���ي���ع���ي، وال���ع���الج 
والعالج  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي،  ال�����س��ل��وك��ي 

الوظيفي.

اإنطالق الن�ضخة الرابعة من مهرجان القريوان لل�ضعر العربي
•• تون�ص-وام:

فعاليات  الأول  اأم�����ص  ي���وم  انطلقت 
القريوان  ملهرجان  الرابعة  الن�سخة 
بيت  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي  لل�سعر 
ال���ق���ريوان خ���الل الفرتة  ال�����س��ع��ر يف 
م���ن 5 وح��ت��ى 7 دي�����س��م��رب اجل����اري 
العا�سمة  يف  والفنون  الأداب  بق�سر 
الدكتور  م��ع��ايل  بح�سور  التون�سية 
وؤون  ال�سمّ وزير  العابدين  زين  د  حمممّ
ت��ون�����ص و����س���ع���ادة عبد  ��ة يف  ال��ث��ق��اف��يمّ
اهلل حم��م��د ال��ع��وي�����ص رئ��ي�����ص دائ���رة 
را�سد  و���س��ع��ادة  ال�����س��ارق��ة  يف  الثقافة 
حم��م��د امل���ن�������س���وري ���س��ف��ري ال���دول���ة 
ل������دى اجل����م����ه����وري����ة ال���ت���ون�������س���ي���ة و 
ال�سوؤون  اإدارة  الق�سري مدير  حممد 
الثقافية يف الدائرة وحممد عبداهلل 
ارقة  عر بال�سمّ الربيكي مدير بيت ال�سمّ
والفن  الأدب  م��ت��ذوق��ي  ج��ان��ب  اإىل 
ال�����س��ع��راء م��ن القريوان  وال��ث��ق��اف��ة و 
ال��ع��ا���س��م��ة وم�����ن خمتلف  وت���ون�������ص 
ال��ت��ون�����س��ي��ة. وثمن  ال����دول����ة  ج���ه���ات 
د زين العابدين  معايل الدكتور حمممّ
��ة يف كلمته  ال��ث��ق��اف��يمّ ���وؤون  ال�������سمّ وزي����ر 
وامل�سرتك  ��اء  ال��ب��نمّ ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 
دا  بني تون�ص ودول��ة الم��ارات ..موؤكمّ
تكري�ص  يف  ودوره  ال�����س��ع��ر  م��ك��ان��ة 
الن�سانية  واحل�����س��ارة  اجل��م��ال  قيم 
نحتاجها  وال��ت��ي  النبيل  مبفهومها 

اليوم يف هذا الع�سر .

وتوجه بال�سكر ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�ص العلى حاكم ال�سارقة 
ن�سر  الكبرية يف جم��ال  ج��ه��وده  على 
والأدب يف  بال�سعر  والرتقاء  الثقافة 
البارز يف دعم  العربي و دوره  العامل 
ال�����س��ع��راء والأدب������اء وامل��ث��ق��ف��ني حيث 
للمبدعني  ف�ساًء  ال�سعر  بيت  ي�سكل 
اأدب����اء  ���س��ق��ف��ه  ي�ستظل حت���ت  ال���ع���رب 
جتاربهم  ل��ت��ب��ادل  مثقفني  ���س��ع��راء  و 

وتقدمي اأف�سل اإبداعاتهم.
����س���ع���ادة عبداهلل  ن���ق���ل  ج���ان���ب���ه  م����ن 
العوي�ص حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 

ع�سو املجل�ص العلى حاكم ال�سارقة 
الثقافية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  م��ع��ايل  اإىل 
بتون�ص واإىل جميع ال�سعراء و الأدباء 
و  بالنجاح  لهم  ومتنياته  التون�سيني 
بهذا  �سعادته  عن  معرباً   .. التوفيق 
بالإ�سافة  الذي جمع  الكبري  اجلمع 
من  �سعراء  التون�سيني  ال�سعراء  اإىل 
حيث  وليبيا  اجلزائرية  اجلمهورية 
ومن  ال��ق��ريوان  يف  ال�سعر  بيت  اأثبت 
ال�سعر  ب��اأن  املن�سرمة  دورات���ه  خ��الل 
ه��و دي���وان ال��ع��رب وق��د جمع الكبري 
ال�سعر  به بيت  ال�سغري و ما متيز  و 
الرباعم  ب��اح��ت�����س��ان  ال����ق����ريوان  يف 
ال�سعرية و الأق��الم ال�سابة التي كان 

خالل  م��ن  الف��ت��ت��اح  يف  ن�سيب  ل��ه��ا 
قراءاتهم اأمام اجلمهور.

مديرة  امل���اج���ري  ج��م��ل��ي��ة  وج���ه���ت  و 
�سكرها  ال����ق����ريوان  يف  ال�����س��ع��ر  ب��ي��ت 
على  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وحم��ب��ي ال�سعر  م��ا ق��دم��ه 
م��ن دع���م م���ادي وم��ع��ن��وي ..م�سرية 
عاملياً  اأ�سبحت رمزاً  ال�سارقة  اأن  اىل 
يف  ت�سدرها  ب�سبب  والعلم  للثقافة 
دعم املبدعني يف كافة حقول الثقافة 

بالوطن العربي والعامل.
يف  للح�سور  بجولة  امل��ه��رج��ان  وب���داأ 
و  ال���ف���ن���ون  و  الداب  ق�����س��ر  م��ت��ح��ف 
م��ع��ر���ص ح�����س��اد ن�����س��اط ب��ي��ت ال�سعر 

الذي   2019 ل��ع��ام  "القريوان" 
عر  ال�سمّ اأن�سطة بيت  قدم روؤية ملُجمل 
احلاليمّة  نة  ال�سمّ ام��ت��داد  على  املُنجزة 
اأدبية  ون���دوات  �سعريمّة  اأم�سيات  م��ن 

وثقافيمّة وفنيمّة وحفالت توقيع .
ن املعر�ص بع�ص املن�سورات  كما ت�سممّ
���ة ب���اب���داع���ات امل�������س���ارك���ني يف  اخل���ا����سمّ
اىل  بال�سافة  عريمّة  ال�سمّ الأم�����س��ي��ات 
عة من انتاج براعم بيت  ن�سو�ص متنومّ
�سمن  املن�سوية  ب��ال��ق��ريوان  ال�سعر 
اأ�سبح  الذي  والعرو�ص  عر  ال�سمّ نادي 

ِقبلًة لليافعني واملواهب الواعدة.
وت�����س��م��ن ب��رن��ام��ج الف��ت��ت��اح ق���راءات 
ع��ربوا من  لل�سعراء  متنوعة  �سعرية 
العربية  �����ة  الأممّ ه��م��وم  ع��ن  خ��الل��ه��ا 
وعن الذات املحلمّقة يف عوامل الغربة 
.. كما تخلل حفل  وال��غ��زل  وال��وج��د 
تومّجت  مو�سيقة  م��راوح��ات  الفتتاح 
زق����ي  ���اع���رة م���ن���ى ال����رمّ ب���ت���ك���رمي ال�������سمّ
ارقة لالبداع  احلائزة على جائزة ال�سمّ
 " ة  عريمّ ال�سمّ جمموعتها  عن  العربي 

لليا�سمني نهايات اأخرى ".
للمهرجان  ال���دورة  ه��ذه  وت�ست�سيف 
ال�سعراء  جانب  اىل  فعالياتها  خالل 
اجلزائر  م���ن  ����س���ع���راء  ال��ت��ون�����س��ي��ني 
وليبيا و�سوريا وموريتانيا و ال�سنغال 
اإىل جانب م�ساركة عدد من ال�سعراء 
الأم�سيات  و  ال���ق���راءات  يف  ��اب  ال�����س��بمّ
اأدبية  ن��دوة  عقد  وت�سمن  عرية  ال�سمّ

بعنوان "ال�سعر واملوقف".

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3458/2019/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : 1- املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )725825.11( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والغرامة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن :  م�سرف المارات ال�سالمي )�سركةم�ساهمة عامة(  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي - �سفته بالق�سية:وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- احمد حممد احمد خمي�ص املحرزي  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
اأعاله  مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/10/27 يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  عامة(  )�سركةم�ساهمة  ال�سالمي  الم��ارات  ل�سالح/م�سرف 
)�سبعمائة وخم�سة وع�سرين الف وثمامنائه وخم�سة وع�سرين درهم واحدى ع�سر فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 
9% من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2019/8/28 وحتى متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 543/2019/26 عقاري كلي  

مو�سوع الدعوى : 1- املطالبة بف�سخ التفاقية وبالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )599756( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل

طالب الإعالن :  متويل )م�ساهمة خا�سة(  - �سفته بالق�سية : مدعي 
املطلوب اإعالنه: 1- ح�سني حممد م�سلح نيا  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
اأعاله  مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/10/27 يف الدعوى املذكورة 
ل�سالح/متويل )م�ساهمة خا�سة( بف�سخ العقد  امل�سمى )الجارة املنتهية بالتملك( اتفاقية اليجار مع وعد بالبيع 
العقار ومالحقها املربمة عن الوحدة العقارية )فيال( رقم بي 137 بي برميي الكائنة يف ليفينغ ليجيندر مبجموعة 
للمدعي خالية من  التداعي  العقارية عني  الوحدة  بت�سليم  عليه  املدعي  وبالزام   3 ال�سفا  وادي  تنميات مبنطقة 
ال�سواغل والغاء ا�سارة القيد العقاري )الجارة املنتهية بالتملك( بدائرة الرا�سي والمالك ورف�ص ما عدا ذلك 
املحاماة حكما مبثابة احل�سوري قابال  اتعاب  الف درهم مقابل  بالر�سوم وامل�سروفات ومبلغ  من طلبات والزامه 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 3335/2019/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : 1- املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )143506.00( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والغرامة التاأخريية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام

طالب الإعالن :  م�سرف المارات ال�سالمي )�سركةم�ساهمة عامة(  - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي - �سفته بالق�سية:وكيل

املطلوب اإعالنه: 1- عمر عبداهلل علي احمد احلمادي  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/10/21 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�سالح/م�سرف المارات ال�سالمي )�سركةم�ساهمة عامة( بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل امل�سرف 
املدعي مبلغ وقدره )143506.00( درهم والغرامه التاأخريية بواقع 9% من 2019/8/25 وحتى متام ال�سداد 
والزمته بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه   حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 1450/2019/20 جتاري كلي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالق�ساء بالزام املدعي عليها باداء مبلغ )7.843.529( درهم اماراتي فقط للمدعي مع الفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد على ان يكون الق�ساء م�سمول بالنفاذ املعجل طليقا من قيد 

الكفالة و�سم ملف الدعوى رقم 597/2019 حجز حتفظي جتاري والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن :  حممد �سامي كمال حممد ال�سافعي  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنهما: 1- مار�سيل فا�سون انرتنا�سيونال �ص.ذ.م.م 2- ال�سرق تريدينغ كومباين ايه ا�ص تي �سي م.د.م.�ص �سفته 
بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل الإقامة 

ب��اداء مبلغ )7.843.529(  عليها  املدعي  بالزام  بالق�ساء  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اق��ام عليك  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
يكون  ان  على  ال�سداد  مت��ام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  للمدعي  فقط  ام��ارات��ي  دره��م 
الق�ساء م�سمول بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة و�سم ملف الدعوى رقم 597/2019 حجز حتفظي جتاري والر�سوم 
بالقاعة  �ص   09.30 ال�ساعة    2019/12/10 املوافق   الثالثاء   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.15

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4532 تنفيذ عمايل 
م  م  ذ  ���ص   - الكهروميكانيكية  لالعمال  الريامي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ا�سحاق  بالتينكال  التنفيذ/جون  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
وميثله / احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )276350( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 15203 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 516/2019/18 عقاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة مببلغ )483.433( درهم والفائدة 9%من تاريخ ا�ستالم املبلغ 2009/1/26 

والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن :  ر�سوان ح�سني ح�سني ا�سماعيل وميثله:حمبوب �سريف ح�سني ا�سماعيل  - �سفته بالق�سية 

: مدعي  وميثله:عبدالرحمن عبداهلل ح�سني امل�سرب �سفته بالق�سية : وكيل 
)وفقا  بوك�ص  اب��راه��ي��م  ف���ريوز   -3 �����ص.ذ.م.م  جولثي   -2 ليمتد  هولدينجز  بك�ص   -1 اإع��الن��ه��م:  امل��ط��ل��وب 
بخ�ص  ابراهيم  ف��ريوز  الماراتية(  للهوية  )وفقا  بخ�ص  ابراهيم  ف��ريوز   - اجلن�سية  بريطاين  لالتفاقية( 

)وفقا لنظمة اجلن�سية والقامة(  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  جمهول حمل الإقامة 
املطالبة مببلغ )483.433( درهم والفائدة 9%من  الدعوى ومو�سوعها  اقام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
تاريخ ا�ستالم املبلغ 2009/1/26 والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ص   08.30 ال�ساعة    2019/12/9 املوافق  

قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العقارية   ري����ا�����ص   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الهند     ، ح�سني  بارامبريى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )N5673124( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

 0527912338

فقدان جواز �ضفر

�سانابوينا  املدعو/ماجنا  فقد 
جاكامي�ستى  راو  فينكاتي�سوارا 
�سفره  ج��واز  اجلن�سية  الهند   ،
رقم )K6571922( يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
اقرب  او  ال��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �ضفر

ف���ق���د امل����دع����و/ ����س���اه���د جان 
باك�ستان   ، ج������ان  ب����ي����ه����رام 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)CN8799562( يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �ضفر
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العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7 

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

 CN 2889835:جا للوجبات اخلفيفة رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 7411/2019/13 عمايل جزئي  
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )64500( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

 MB196163662AE املحاماة رقم ال�سكوى
طالب الإعالن :  حممد بن �سيف بن حمد الرا�سدي  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه : 1- �سركة �سيدكو للمقاولت العامة �ص.ذ.م.م - فرع دبي �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/9/18 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�سالح/حممد بن �سيف بن حمد الرا�سدي بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليها 
بان توؤدي للمدعي مبلغ )153245( درهم وفوائده القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
قابال  تاريخ �سريورة هذا احلكم   حكما مبثابة احل�سوري  تعوي�ص فمن  به من  ال�سداد عدا ما ق�سي 
ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا العالن �سدر  اليوم  اعتبارا من  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 11684/2019/13 عمايل جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها )41883( درهم وتذكرة عوده مببلغ 

mb199072427ae 2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
طالب الإعالن / 1-يا�سمني الرياحى -  �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه :  1-  حمم�سة املحمديه �ص.ذ.م.م  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��الن  مو�سوع 
ال�سكوى  رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره����م   )2000( مب��ب��ل��غ  ع����وده  وت���ذك���رة  دره����م   )41883(
mb199072427ae. وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2019/12/23  ال�ساعة 10.00 
�ص بالقاعة Ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العمالية 
العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   

اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم  5162/2019/207 تنفيذ جتاري 

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 6117705 ، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 6351549 درهم( ، 
�سامال للر�سوم وامل�ساريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقه

طالب الإعالن : امل�سرف العربي لال�ستثمار التجارة اخلارجية )امل�سرف( فرع دبي �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 
وميثله :  نا�سر حمد �سليمان جابر ال�سام�سي  �سفته بالق�سية : وكيل

���ص.ذ.م.م 2-  ���ص.ذ.م.م - �سابقا ال�سم حاليا هاريت للتجارة العامة  اإعالنهم : 1- هاريت لتجارة املواد الغذائية  املطلوب 
راأ���ص اخليمة  م.م.ح  العامه  للتجارة  �سركة هاريت  �ساندرا )ب�سفته كفيال �سخ�سيا( 3-  برافني  بانكاج كومار  وال  كي�سرو 
)ب�سفتها كفيل( 4-�سركة ريالتبل انرتنا�سيونال للتجارة �ص.ذ.م.م 5- �سركة املرحبة للتجارة العامة �ص.م.ح راأ�ص اخليمة 

6- �سركة اللوؤلوؤ ال�سود للتجارة العامة �ص.ذ.م.م - �سفتهم بالق�سية : منفذ �سدهم 
جمهويل حمل الإقامة 

مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزام املنفذ �سدهم 1-2-3 بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)3297042( درهم وال��زام املنفذ �سدهم 4-1 بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )330104( درهم وال��زام املنفذ �سدهم 1-5 بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )1286880( درهم والزام املنفذ �سدهم 6-1 بدفع املبلغ املنفذ به )1198494( درهم والزام املنفذ �سده 
1-واخل�سم املدخل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )239029( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 

�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/9963  عمايل جزئي
ان  القامة مبا  ����ص.ذ.م.م  جمهول حمل  والر�سيات  للجدران  الريامي  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي/�سوين كولنور فاثوين وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي نعلنكم بان املحكمة 
ل�سالح/بالزام  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2019/4/28 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
املدعي عليها واخل�سم املدخل مت�سامنني بان يوؤديا للمدعي مبلغ )102.533( درهم والفوائد 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2018/8/15 وحتى متام ال�سداد 
ما  او  عينا  وطنه  اىل  ع��ودة  وتذكرة  احلكم  نهاية  تاريخ  فمن  التع�سفي  الف�سل  تعوي�ص  ع��دا 
يقابلها نقدا بقيمة )1500( درهم ما يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر وقت التنفيذ. 
اتعاب حماماة.  حكما مبثابة احل�سوري  الف درهم  امل�ساريف ومبلغ  املنا�سب من  والزمتهما 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 430/2019/11 مدين جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )مائة وثمانون الف درهم( 

والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�سداد التام

طالب الإعالن / 1-نواف ح�سني الدند�سلي �سفته بالق�سية : مدعي
املطلوب اإعالنهما :  1-  اندري جاوثيري 2- مو مو�سا نيكو كون�سارى  �سفته بالق�سية : مدعي 

عليه -  جمهول حمل القامة 
مو�سوع الإعالن :  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)مائة وثمانون الف درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2019/12/10  
ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   املدنية 
العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   

اعالن بالن�شر
يف  الدعوى رقم 4061/2019/16 جتاري جزئي  

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )174471.90( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام

طالب الإعالن :  بنك دبي التجاري �ص.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 
وميثله:ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي - �سفته بالق�سية:وكيل

املطلوب اإعالنه: 1- ملي�ص حممد �سليمان بنجك  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
 جمهول حمل الإقامة 

وقدره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اق��ام  قد   : الإع��الن  مو�سوع 
)174471.90( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
بالقاعة  08.30 �ص  ال�ساعة  امل��واف��ق  2019/12/10   الثالثاء   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  التام.  ال�سداد 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 4063/2019/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : 1- قيد الدعوى املاثلة واعالن املدعي عليه بها 2-الزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 
اجمايل قدره )420.660.50( درهم 3-ا�سافة للفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام 

�سندا لحكام املواد القانونية امل�سار اليها ، الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة
طالب الإعالن :  بنك دبي التجاري �ص.م.ع  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:ي�سلم �سالح احمد ال�سعدي - �سفته بالق�سية:وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- حمد حممد دروي�ص مبارك  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها قيد الدعوى املاثلة واعالن املدعي عليه بها 2-الزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للبنك املدعي مبلغ اجمايل قدره )420.660.50( درهم 3-ا�سافة للفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�سداد التام �سندا لحكام املواد القانونية امل�سار اليها ، الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2019/12/9  ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 

من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/3646  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سعيد يعقوب حممد احمد البلو�سي  جمهول حمل القامة مبا 
اأقام  قد  ال�سعدي  احمد  �سالح  ي�سلم  ���ص.م.ع وميثله:  التجاري  دبي  بنك  املدعي/  ان 
عليك الدعوى ومو�سوعها قيد الدعوى املاثلة واعالن املدعي عليه بها ، الزام املدعي 
القانونية  للفائدة  ا�سافة  دره��م   )205.605.61( مبلغ  املدعي  للبنك  ي��وؤدي  بان  عليه 
القانونية  امل��واد  �سند لحكام  التام  ال�سداد  الدعوى وحتى  رفع  تاريخ  بواقع 12% من 
امل�سار اليها الزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها 
 Ch 1.C.14 جل�سة يوم الثنني   املوافق  2019/12/9  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 3390/2019/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : 1- املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )209110.89( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 

املحاماة والغرامة التاأخريية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن :  م�سرف المارات ال�سالمي م�ساهمة عامة  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي - �سفته بالق�سية:وكيل
املطلوب اإعالنه: 1- عنود �سعيد احمد �سامل  �سفته بالق�سية : مدعي عليه

 جمهول حمل الإقامة 
اأعاله  مو�سوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/10/27 يف الدعوى املذكورة 
)مائتي  مبلغ  املدعي  للبنك  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  عامة  م�ساهمة  ال�سالمي  الم��ارات  ل�سالح/م�سرف 
وت�سعة الف ومائة وع�سرة دراهم وت�سعة وثمانني فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
يف 2019/8/28 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 4148/2019/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : 1- املطالبة بحل وت�سفية املدعي عليها الوىل مع الزام املدعي عليهما بالر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة
طالب الإعالن :  اأطل�ص لل�سيافة �ص.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

وميثله:منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ - �سفته بالق�سية:وكيل
العاملية املحدودة  ���ص.م.م 2- جمموعة املطاعم واملخابز  اإعالنه: 1- با�سكال تيبري فرن�ص بايكري  املطلوب 

�ص.ذ.م.م  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  جمهول حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بحل وت�سفية املدعي عليها الوىل مع الزام 
املدعي عليهما بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2019/12/12  
ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 4340/2019/16 جتاري جزئي  
مو�سوع الدعوى : 1- املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )59.594.20( 

درهم مع الفوائد القانونية 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية حتى ال�سداد التام
طالب الإعالن :  �ساين تكنيك �ص.ذ.م.م  - �سفته بالق�سية : مدعي 

املطلوب اإعالنه: 1- الريامي لعمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م  �سفته بالق�سية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

توؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اق��ام  ق��د   : الإع���الن  مو�سوع 
الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 القانونية  الفوائد  مع  درهم   )59.594.20( وق��دره  مبلغ  للمدعية 
حتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  املوافق  2019/12/12  ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 2044/2019/16 جتاري جزئي 
مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )370141.52( درهم والر�سوم وامل�ساريف 

واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام
طالب الإعالن / 1-�سركة ا�ص �سي تي هولدينغز ال تي دي فرع د.م.د.�ص �سفته بالق�سية : مدعي

املطلوب اإعالنه :  1-  كالتيك �ص.ذ.م.م  �سفته بالق�سية : مدعي عليه  
 جمهول حمل القامة 

مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/11/4 يف الدعوى املذكورة 
اأعاله ل�سالح/�سركة ا�ص �سي تي هولدينغز ال تي دي فرع د.م.د.�ص بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية 
مبلغ وقدره )100.856( درهم او ما يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ )370.141.52( درهم والفائدة القانونية 
اتعاب  مقابل  درهم  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  والزمتها  ال�سداد  وحتى   2019/5/2 من  �سنويا   %9 بواقع 
املحاماة   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 

العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

املحكمة  االإبتدائية   التجاريه 
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اأخبـار الإمـارات
مدينة ال�ضارقة لالإعالم )�ضم�س( ت�ضارك يف مهرجان ال�ضارقة اجلامعي االأول لالأفالم

•• ال�شارقة-الفجر: 

�ساركت مدينة ال�سارقة لالإعالم )�سم�ص( كراٍع ا�سرتاتيجي 
يف مهرجان ال�سارقة اجلامعي الأول لالأفالم، الذي اأقيم 
م���وؤخ���راً ب��امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة يف ال�����س��ارق��ة، مب�����س��ارك��ة 23 

جامعة من داخل وخارج دولة الإمارات العربية املتحدة. 
اإق���ام���ة م��ن�����س��ة تعريفية  وت�����س��م��ن��ت م�����س��ارك��ة )���س��م�����ص( 
للمواهب  تقدمه  ال��ذي  املهني  وال��دع��م  املدينة  بخدمات 
وو�سعها  ال�سحيح،  امل�سار  نحو  توجيهها  �سبيل  يف  ال�سابة 

على اأوىل خطوات الحرتافية والنجاح. 
اأك���د رئ��ي�����ص م��دي��ن��ة ال�����س��ارق��ة ل��الإع��الم )���س��م�����ص(، �سعادة 

اجلهود  تكاتف  اأهمية  على  امل��دف��ع،  عمر  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 
وتالقي الروؤى بني اجلهات املختلفة املتخ�س�سة يف املجال 
الفني، وذلك من خالل اإقامة املهرجانات وتقدمي اجلوائز 
لتحقيق  امل��وه��وب  لل�سباب  ح��اف��زاً  ال��ت��ي متثل  وامل��ك��اف��اآت، 

اأهدافهم. 
املدفع  عمر  خالد  الدكتور  �سعادة  ك��رم  املهرجان،  وخ��الل 
الفيلم  فئتي  �سمن  الأوىل  ال��ث��الث��ة  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زي��ن 
الدرامي الق�سري والفيلم الت�سجيلي، والذين ح�سلوا على 
كامريا  اإىل  اإ�سافة  )�سم�ص(،  من  مقدمة  مالية  مكافاآت 

ت�سوير فوتوغرايف احرتافية للفائز الأول عن كل فئة. 
وتقديراً ملدينة ال�سارقة لالإعالم على رعايتها للمهرجان، 

املهرجان  اإدارة  ق��ام��ت  اإجن��اح��ه،  يف  الكبرية  وم�ساهمتها 
درع  وت�سليمه  املدفع،  عمر  خالد  الدكتور  �سعادة  بتكرمي 
املهرجان، كما مت تكرمي مدير اإدارة تطوير قطاع الإعالم 
جلنة  اأع�����س��اء  اأح��د  باعتباره  القا�سم،  فجر  )�سم�ص(،  يف 

حتكيم املهرجان. 
وك����ان م��ه��رج��ان ال�����س��ارق��ة اجل��ام��ع��ي الأول ل���الأف���الم قد 
انطلق مب�ساركة نحو 60 عماًل فنياً ما بني اأفالم درامية 
من  جامعيون  ط��الب  قدمها  ت�سجيلية،  واأف���الم  ق�سرية 
�سبع جامعات داخل الإمارات، و16 من خارجها، مب�ساركة 
�ست دول هي الإمارات، وُعمان، والأردن، والعراق، وم�سر، 

ولبنان. 

•• ال�شارقة -الفجر

باجلامعة  ال����ل����غ����ات  م����رك����ز  ن����ظ����م 
اأم�ص  ���س��ب��اح  اح���ت���ف���ال  ال��ق��ا���س��م��ي��ة 
العربية  للغة  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 
الأ�ستاذة  من  ع��دد  فقراته  يف  �سارك 
وال��ط��ل��ب��ة واأب������رزوا ج��م��ال��ي��ات اللغة 
العربية وما بها من جزالة يف املعاين 

واملباين .
واأ�ساد احلفل بجهود ح�سرة �ساحب 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�ص  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم���م���د 
ال�سارقة  ح���اك���م  ل���الحت���اد  الأع����ل����ى 
رئي�ص اجلامعة القا�سمية مبا يوليه 
���س��م��وه م��ن ع��ن��اي��ة واه��ت��م��ام ورعاية 
باللغة  الهتمام  لبواعث  متوا�سلة 

العربية وتنمية روافدها .
ح�����س��ر الح��ت��ف��ال ال����ذي اأق���ي���م على 
الأ�ستاذ  القا�سمية  اجلامعة  م�سرح 
اجلامعة  مدير  �سامل  ر�ساد  الدكتور 
التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  وعدد من 
الطلبة  ����س���وؤون  وع���م���ادة  والإداري�������ة 
وطلبة  امل��دع��وي��ن  م��ن  كبري  ولفيف 
الكليات  خم���ت���ل���ف  م�����ن  اجل����ام����ع����ة 

والتخ�س�سات .
ب�����داأ احل���ف���ل ب��ال�����س��الم ال��وط��ن��ي ثم 
ت������الوة اأي��������ات ع���ط���رة م����ن ال����ق����راآن 

الفلبيني  الطالب  قبل  م��ن  ال��ك��رمي 
الطالب  األقى  بعدها  جا�سيل  ماهد 
كلمة  الكفل  ذو  يون�ص  الندوني�سي 
بعنوان للعربية �سلطان اأ�سار فيها اإىل 
عناية ح�سرة  �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة 
رئي�ص جامعة القا�سمية على تف�سله 
ب��ال��رع��اي��ة ال��دائ��م��ة وامل�����س��وؤول��ة للغة 
العربية واإن�سائه للجامعة القا�سمية 
اللغة  قواعد  لتعليم  اللغات  ومركز 

العربية لكافة الدار�سني .
م�سرحيا  ع��ر���س��ا  احل�������س���ور  وت���اب���ع 
كتاب  “م�سرحية  ب��ع��ن��وان  ر  ُم�������س���وَّ
اهلل” وامل�سرحية حلام ال�سارقة واأدها 
واألقى  وجمال  برباعة  املركز  طالب 
اإلقاء الطالب الفلبيني  نعماد حمود 
َتِخر”  ق�سيدة بعنوان”بالقا�سميَّة َنفنْ
من  وه����ي  َتِخر”  َنفنْ “بالقا�سميَّة 
ولقت  ال�سيخ  ع��ارف  الدكتور  اأ�سعار 

ثناء كبريا من احل�سور .
وت�����س��م��ن��ت ف����ق����رات احل����ف����ل ال����ذي 

اللغة  اأه���م���ي���ة  ال�������س���وء ع��ل��ى  ���س��ل��ط 
ال��ع��رب��ي��ة م�����ادة ف��ل��م��ي��ة م��دب��ل��ة اإىل 
بعنوان  ب��ري��ط��اين  ل��ف��ي��ل��م  ال��ع��رب��ي��ة 
وفقرة  الإ����س���الم���ي���ة(  )احل���������س����ارة 
��ة وم���ادة  ب��ع��ن��وان ق���ال���وا ع���ن ال��ع��رب��يَّ
م�����س��ورة ع��ن اأن�����س��ط��ة م��رك��ز اللغات 
الدار�سني  الطلبة  تاأ�سي�ص  يف  ودوره 
باجلامعة القا�سمية للتحدث باللغة 
ال��ع��رب��ي��ة ب��ج��ان��ب م�����س��اه��دة  م�سهد 
م�سرحي حمل عنوان )بهلول، اأعقل 
اأبوبكر  الطالبني  اأداء  من  املجانني( 

ر�سولوف وهو طالب من  اأوزبك�ستان 
طالب  وهو  عبدالرحمن  وم�سطفى 

غانا
 واختتم احلفل بكلمتني الأول ملدير 
ال��ل��غ��ات الأ����س���ت���اذ ال���دك���ت���ور  حممد 
اأهمية  اإىل  كلمته  يف  م�سريا  ال�سيخ 
القا�سمية  باجلامعة  ال��ل��غ��ات  م��رك��ز 
الفتية  امل����راك����ز  م����ن  ي��ع��ت��رب  ك���ون���ه 
الأجنبية  اللغات  بتعليم  تعنى  التي 
العربية للناطقني  بوجه عام واللغة 
املركز  ويهدف  خا�ص  بوجه  بغريها 

جن�سيات  م���ن  ال���ط���الب  اإع������داد  اإىل 
اجلامعة  بكليات  لاللتحق  خمتلفة 
ال�سريعة،  الآداب،  ك���ل���ي���ات:  وه����ي 
القراآن الكرمي، الإت�سال والقت�ساد 
تقدمي  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  والدارة 
تعليم  جم��ال  يف  جمتمعية  خ��دم��ات 
الإجنليزية  وال��ل��غ��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 

للناطقني بلغات اأخرى.
وتابع مت تطوير املركز حديثا ليكون 
املجال حيث مت  مركزا عامليا يف هذا 
تزويده باأحدث التقنيات احلديثة يف 

تعليم اللغات الأجنبية عموما واللغة 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ن��اط��ق��ني ب��غ��ريه��ا على 
من  بتوفيق  وذل��ك  اخل�سو�ص  وج��ه 
الدعم  وبف�سل  وتعايل  �سبحانه  اهلل 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الالحمدود 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي حاكم 
ال�سارقة ع�سو املجل�ص الأعلى رئي�ص 
وبتوجيهات  ال��ق��ا���س��م��ي��ة  اجل���ام���ع���ة 
الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  من  �سديدة 
ر���س��اد ���س��امل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ولي�ص 
املركز  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن  ذل����ك  ع��ل��ى  اأدل 

ل�����دورات ت��دري��ب��ي��ة لإع�����داد الطالب 
الأي��ل��ت�����ص يف  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى  للح�سول 
اللغة الإجنليزية وجناح ن�سبة كبرية 

جدا من الطالب يف هذا الختبار.
واأ�ساف ال�سيخ واليوم يحتفل املركز 
مبنا�سبات غالية علينا جميعا نفتخر 
ونعتز بها وعلى راأ�سها اليوم الوطني 
واليوم  احل��ب��ي��ب��ة  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
القراآن  ل��غ��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة  ال��ع��امل��ي 
الطالبية  الأن�سطة  وخ��ت��ام  ال��ك��رمي 
 2019 ل��ل��م��رك��ز ل��ف�����س��ل اخل���ري���ف 
منطلقني من ر�سالة وروؤية اجلامعة 
ال��ق��ا���س��م��ي��ة ���س��اع��ني ل��ت��ح��ق��ي��ق تلك 

الر�سالة العظيمة جلامعة عظيمة.
األ��ق��ى الأ���س��ت��اذ الدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه 
ر�ساد �سامل مدير اجلامعة القا�سمية 
عناية  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  فيها  اأك���د  كلمة 
العربية  باللغة  القا�سمية  اجلامعة 
ومت���ك���ني ال���ط���ل���ب���ة ال����دار�����س����ني من 
قواعد اللغة العربية لن�سرها عالوة 
على امل�سي وفق روؤى حاكم ال�سارقة 
العربية  باللغة  املتوا�سل  لالهتمام 

كونها لغة القراآن الكرمي .
وقام مدير اجلامعة القا�سمية ومدير 
املتميزين  ال��ط��ل��ب��ة  ب��ت��ك��رمي  امل���رك���ز 
يف ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وامل�������س���ارك���ني يف 

الأن�سطة .

•• ال�شارقة-الفجر:

واآدابها  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ق�����س��م  ن��ظ��م 
الإن�سانية  وال��ع��ل��وم  الآداب  ب��ك��ل��ي��ة 
ال�سارقة،  جامعة  يف  والج��ت��م��اع��ي��ة 
للغة  ال��رتب��وي  امل��رك��ز  م��ع  بالتعاون 
احتفاًل  اخل���ل���ي���ج،  ل�����دول  ال��ع��رب��ي��ة 
برعاية  العربية  للغة  العاملي  باليوم 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  ���س��ع��ادة  وح�����س��ور 
حميد جمول النعيمي مدير جامعة 
اللغة  ب��اأه��م��ي��ة  اح��ت��ف��اء  ال�������س���ارق���ة، 
نها  لكومّ الكبرية  ومكانتها  العربية 
لغة القراآن الكرمي، وح�سور كل من: 
�سعادة حممد ح�سن خلف مدير عام 
ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون،  هيئة 
والدكتور اأحممد �سايف امل�ستغامني، 
العربية  اللغة  ملجمع  ال��ع��ام  الأم���ني 
ح�سني  الدكتور  والأ�ستاذ  بال�سارقة، 
الآداب  كلية  عميد  العثمان،  حممد 
والجتماعية،  الإن�����س��ان��ي��ة  وال��ع��ل��وم 
مدير  ���ادي،  احل���ممّ عي�سى  وال��دك��ت��ور 
لدول  العربية  للغة  الرتبوي  املركز 
التدري�سية  الهيئة  واأع�ساء  اخلليج، 
الإن�سانية  وال��ع��ل��وم  الآداب  ب��ك��ل��ي��ة 

والجتماعية والطلبة.
مدير  رف��ع   ، الفتتاحية  كلمته  ويف 
ال�سكر  م���ع���اين  اأ����س���م���ى  اجل���ام���ع���ة 
�ساحب  اإىل  والم��ت��ن��ان  والح����رتام 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�ص  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
ورئي�ص  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
تعاىل  اهلل  )حفظه  ال�سارقة  جامعة 

بالرعاية  ت��ف�����س��ل��ه  ع���ل���ى  ورع��������اه( 
الدائمة وامل�سوؤولة للغة العربية التي 
بجعلها  ال��ق��دي��ر  العلي  اهلل  �سرفها 
لغة كتابه املبني بقوله: }اإِنَّا َجَعلنَْناُه 
اآًنا َعَرِبيًّا{، ولهذا،، واعتمادا على  ُقرنْ
كانت  العالية  الروحية  املكانة  ه��ذه 
بناء  يف  ���س��م��وه  اأداة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
العربي  للرتاث  احل�ساري  اجلوهر 
والإ���س��الم��ي، ع��ل��ى اخ��ت��الف �سوره 
واآف���اق���ه لأن���ه���ا ك��ان��ت ال��ل��غ��ة الأق����در 
والأقوى دائماعلى ر�سد هذا الرتاث 
تاريخيا.  اأم  اأوم��ع��رف��ي��ا  ك���ان  علميا 
وجت�سيده  ب��ل  فح�سب  ه���ذا  ول��ي�����ص 
لل�سارقة  اأعطى  ال��ذي  الأم��ر  اأي�سا، 
احل�سارية  ه��وي��ت��ه��ا  م���ف���ردات  اأه����م 
التي تعرف بها اليوم على امل�ستويات 

امل��ح��ل��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة ول 
حلمايتها  �سموه  اأن�ساأ  عندما  �سيما 
املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  م��ن  العديد 
وجممع  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  كجمعية 
ال�سارقة وغريهما  العربية يف  اللغة 
من مثل هذه املوؤ�س�سات املتخ�س�سة، 
وت��ف�����س��ل ب��رع��اي��ة وح�����س��ور ك���ل ما 
ي��ت�����س��ل ب���ه���ا ك���ل���غ���ة م����ن ال����ن����دوات 
واملوؤمترات والن�ساطات التي عقدتها 
لتكري�ص  وغ��ريه��ا  ال�سارقة  جامعة 
اأه���م���ي���ت���ه���ا ك���ل���غ���ة ع���رب���ي���ة ودوره�������ا 
احل�����س��اري ال�����س��اب��ق وال���الح���ق بني 
ولعل  واحل�سارات،  والأمم  ال�سعوب 
خري واأحدث م�سروع نذكره يف اإطار 
ذلك اأن مكن �سموه جامعة ال�سارقة 
اأق�سى  يف  ال�سني  اإىل  متتد  اأن  م��ن 

مركزا  هناك  لتن�سئ  العاملي  ال�سرق 
لتعليم اللغة العربية لكثريين ممن 
يرغبون يف تعلمها من اأبناء ال�سعب 
منهم  ي�ساء  من  وت�ستقبل  ال�سيني 

لتعلمها هنا يف مقر اجلامعة.
الدكتور  الأ����س���ت���اذ  اأك����د  م���ن ج��ان��ب��ه 
العربية  ال��ل��غ��ة  اأن  ال��ع��ث��م��ان  ح�سني 
ُتعدُّ جزءا من الثقافِة يف املجتمعاِت 
العربيِة وال�سالمية، فهي اأداُة الفكِر 
ووع����اوؤُه، وه��ي لغُة ال��ق��راآِن الكرمي. 
وال��ع��رب��ي��ُة ه��ي اأك���ر ال��ل��غ��ات حتدثا 
ال�ساميِة،  ال��ل��غ��ات  جم��م��وع��ة  �سمن 
واإح������دى اأك�����ِر ال��ل��غ��اِت ان��ت�����س��ارا يف 
خم�سمائة  ح��وايل  يتحدُثها  ال��ع��امِل 
مليون ن�سمة. واأثرت العربيُة تاأثريا 
مبا�سًرا اأو غرَي مبا�سٍر على كثري من 

اللغات الأخرى يف العامِل ال�سالمي 
ك��ال��رتك��ي��ة، وال��ف��ار���س��ي��ة، والأردي�����ة، 

والألبانية.
الأك�����رَب  ال���ت���ح���دَي  “اإن  واأ������س�����اف: 
اجلامعات  يف  العربية  اللغة  لتعليم 
ه�����و ت���ط���ب���ي���ُق اأ�����س����ال����ي����ِب ت���دري�������ٍص 
التقليديَة  ال��ط��رَق  ت��ت��ج��اوُز  حديثة 
تعلِم  حب  غر�ِص  بهدف  امل�ستخدمَة 
يف  فاإننا  ل��ذل��ك،  وات��ق��اِن��ه��ا.  العربيِة 
كليِة الآداِب معنيون اأكَر من غرِينا 
ب�سرورِة و�سع كتٍب منا�سبٍة متطورٍة 
ت�ساعد على تعلم اللغِة العربيِة من 
ولذلك  ب��غ��ريه��ا،  اأو  ب��ه��ا  ال��ن��اط��ق��ني 
والعلوم  الآداب  ك���ل���ي���ة  اع���ت���م���دت 
مبادرة  والج��ت��م��اع��ي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
كمبادرة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  م����ه����ارات 

مبتكرة ت�سعى اإىل حت�سني اأداء طلبة 
ق�����س��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف جم���الت: 
ال�سعر،  واإل���ق���اء  واخل����ط،  الإع�����راب، 
على  وال��ت��دري��ب  امل�سرحي،  والإل��ق��اء 
مهارات امتحان الكفاءة ملعلمي اللغة 
الرتبية  وزارة  تديره  الذي  العربية 
قدم  حديثة  نهاية  ويف  والتعليم.” 
على  اجلامعة  ملدير  ال�سكر  العميد 
ملدير  ال�سكر  قدم  كما  للكلية،  دعمه 
لدول  العربية  للغة  الرتبوي  املركز 
امل���رك���ز للحفل،  ع��ل��ى دع����م  اخل��ل��ي��ج 
و����س���ك���ر ك����ل م����ن ����س���اه���م يف اجن����اح 

احلفل.
ث��م حت���دث الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ماهر 
اللغة  ق�سم  رئي�ص  املبي�سني،  اأحمد 
اللغة  اأه��م��ي��ة  ع��ن  واآداب���ه���ا،  العربية 

الذي  الكبري  ال���دور  وع��ن  العربية، 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب���ه  ي���ق���وم 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة 
ال�����س��ارق��ة )حفظه  ورئ��ي�����ص ج��ام��ع��ة 
اللغة  ورع����اه(  يف خدمة  تعاىل  اهلل 
من خالل  وخارجياً  داخلياً  العربية 
امل�ساريع النه�سوية الكبرية انطالقا 
من اإميانه العميق باأن العربية هوية 
وح�سارتها  ما�سيها  ووع����اء  الأم����ة 

وم�ستقبلها.
ك���م���ا ق�����دم ال���دك���ت���ور حم���م���د �سايف 
الآداب  ل��ك��ل��ي��ة  ال�����س��ك��ر  امل�����س��ت��غ��امن��ي 
والجتماعية  الإن�����س��ان��ي��ة  وال��ع��ل��وم 
الدعوة،  على  العربية  اللغة  وق�سم 
ث����م ق������دم م���ق���اط���ع ����س���ع���ر ون������ر يف 

و�سف وحب اللغة العربية وجمالها 
واأهميتها للم�سلمني واأبناء العاملني، 
واأكد اأن الهتمام باللغة العربية هو 
واأن  �سيء ماأجور من اهلل عز وج��ل، 
ال��ع��رب��ي��ة هو  ال��ل��غ��ة  اله��ت��م��ام بفهم 
الكرمي  القراآن  بفهم معاين  اهتمام 

وتدبر معانيه.
ت�����س��م��ن الح����ت����ف����ال ع������دة ف���ق���رات 
الرئي�سي  احل��دث  منها  هامة،نذكر 
لهذا الحتفال ،وهو م�سرحية بعنوان 
الق�ساء  املدينة”،جت�سد  “قا�سي 
العبا�سية،وتتغنى  الفرتة  يف  العادل 
ح�سارتنا  عليها  قامت  التي  بالقيم 
والأم���ان���ة،وف���ع���ل اخلري،  ك��ال�����س��دق 
اللغة  “جمعية  ط��ال��ب��ات  ق��دم��ت��ه��ا 
الدكتورة  اإ����س���راف  حت��ت  العربية” 
ليلى العبيدي، اأ�ستاذة الأدب القدمي 
بق�سم اللغة العربية واآدابها ورئي�سة 
الحتفال،   لهذا  التنظيمية  اللجنة 
حيث  قامت باإعداد الن�ص والديكور 
والإخراج  ال�سيناريو  ��ا  اأممّ الأزي���اء.  و 
ف��ه��و  ل��ل��دك��ت��ور وامل��خ��رج امل��ب��دع منر 
لإخ����راج هذه  ت��ط��وع  ال���ذي  �سلمون، 
امل�سرحية التي ا�ستغرقت التدريبات 
من  �سهور،اأ�سبحت  اأربعة  مدة  فيها 
خاللها الطالبات مبدعات يف الإلقاء 
عالية،ولغة  ب��ح��رف��ي��ة  وال��ت��م��ث��ي��ل 
ي�ساهم  م��ا  وه���و  ���س��ل��ي��م��ة.  ف�سيحة 
ال�سينيون ق�سيدة  الطلبة  كما قدم 
وانتهى  ال��ع��رب��ي��ة،  ب��ال��ل��غ��ة  ���س��ع��ري��ة 
احلفل بتكرمي القائمني وامل�ساركني 

يف الحتفالية.

•• ال�شارقة-الفجر:

احلكومية  العالقات  دائ��رة  بحثت 
العالقات  ت��ط��وي��ر  ال�������س���ارق���ة،  يف 
تبادل  و�سبل  اليابان،  مع  الثنائية 
خمتلف  يف  وامل�����ع�����ارف  اخل�������ربات 
املجالت مع الرتكيز على املجالني 

الثقايف والتعليمي.
ال�سيخ  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
م���اج���د ال��ق��ا���س��م��ي، م���دي���ر دائ����رة 
ال�سارقة،  يف  احلكومية  العالقات 
�سعادة  م��ن  ك��اًل  �سم  يابانياً  وف���داً 

ال����دول����ة  ال����ي����اب����اين يف  ال��ق��ن�����س��ل 
القن�سل  و���س��ع��ادة  كيغا  ك��و���س��وك��ي 
العام لليابان يف اإمارة دبي، الدكتور 

اأوكيما اأوميزاوا.
اللقاء  خ����الل  اجل���ان���ب���ان  وت���ن���اول 
ع��دد من  التعاون يف  تعزيز  اآل��ي��ات 
الهتمام  ذات  احليوية  القطاعات 
واخلدمات  التعليم،  مثل  امل�سرتك 
ال�������س���ح���ي���ة، والب����ت����ك����ار، ورع���اي���ة 
ال��ث��ق��اف��ة وال�������رتاث، اإ����س���اف���ًة اإىل 
تدعيم اأوا�سر ال�سداقة مبا يخدم 
بني  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون  م�ستقبل 

الطرفني.
واأكد ال�سيخ ماجد القا�سمي، متانة 
العالقات التي جتمع اإمارة ال�سارقة 
احل�ساري  العمق  ذات  اليابان  مع 
والتاريخي والإرث الثقايف، منوهاً 
والثقافة  التعليم  ق��ط��اع  ب��ج��ه��ود 
اأفاقاً  ف��ت��ح��ت  وال���ت���ي  ال���ي���اب���ان،  يف 
ل��ل��ت��ع��اون وال���ع���م���ل امل�������س���رتك مبا 
ز  ويعزمّ اجل���ان���ب���ني  جت���رب���ة  ي����ري 

ر�سيدهما الثقايف.
القا�سمي:  م���اج���د  ال�����س��ي��خ  وق�����ال 
“يعك�ص هذا اللقاء اهتمام اليابان 

الثقافية  مب�����س��ريت��ن��ا  و���س��ع��ب��ه��ا 
تبادل  اإىل  ون��ت��ط��لمّ��ع  وال��ت��ن��م��وي��ة، 
ال��ت��ج��ارب واخل�����ربات يف ع���دٍد من 
ال��ت��ي تن�سجم  امل��ج��الت احل��ي��وي��ة، 
م���ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ن��ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
النا�سئة  القطاعات  على  الرتكيز 

والواعدة يف الإمارة«.
الياباين،  الوفد  اأ�ساد  ناحيته،  من 
مب�سروع ال�سارقة الثقايف املميمّز على 
والعامل،  الآ�سيوية  القارة  م�ستوى 
املتوا�سلة  ج��ه��وده��ا  يعك�ص  ال���ذي 
ع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة والتي 

مكنتها من نيل مكانة رفيعة على 
اخلارطة الثقافية العاملية وخا�سًة 
“العا�سمة  لقب  ا�ستحقاقها  بعد 
لفتاً   ،”2019 للكتاب  ال��ع��امل��ي��ة 
اأه��م��ي��ة ال���رواب���ط ال��ت��ي جتمع  اإىل 
واإمارة  طوكيو  اليابانية  العا�سمة 
ا�ستثمارها  و�����س����رورة  ال�����س��ارق��ة، 
امل�سرتك  بالعمل  ل��الرت��ق��اء  دائ��ًم��ا 

على خمتلف الأ�سعدة.
يذكر اأن دائرة العالقات احلكومية 
يف ال�سارقة تاأ�س�ست يف عام 2014 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 

ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
املجل�ص  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
ال�������س���ارق���ة، بهدف  الأع���ل���ى ح���اك���م 

تعزيز عالقات التعاون مع �سركاء 
وتطوير  ال����دول����ي����ني،  ال�������س���ارق���ة 
ع����الق����ات الإم�����������ارة م����ع اجل���ه���ات 

الق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة م���ن خالل 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�سيق 

املعنية يف الإمارة.

اجلامعة القا�ضمية حتتفل باليوم العاملي للغة العربية وت�ضيد بجهود حاكم ال�ضارقة يف رعايته للغة العربية 

كلية االآداب والعلوم االإن�ضانية واالجتماعية بجامعة ال�ضارقة حتتفل باليوم العاملي للغة العربية

عالقات ال�ضارقة ت�ضتقبل وفدًا يابانيًا وتبحث اآليات 
تعزيز التعاون الثقايف والتعليمي
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يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1264083
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/10/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ال�سرق االأو�سط لتدقيق 
عبدال�سميع  حممد  ملك   1305 رقم  مكتب   : العنوان  العامري  عو�ش   - احل�سابات 
عثمان -بزن�ص باي - هاتف : 5148248-04 فاك�ص : 5148252-04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ابراهيم الراجحي لال�ستثمار ملالكها ابراهيم الراجحي - �سركة   : ال�سركة  ا�سم 
ال�سخ�ش الواحد - �ش ذ م م العنوان : مكتب رقم 808 ملك جمموعة مدى لال�ستثمار 
م�سوؤولية  ذات  �سركة   : القانوين  ال�سكل   - خليفة  ب��رج   - بردبي   - والتجاري  ال�سناعي 
حمدودة ال�سخ�ص الواحد )ذ م م( - رقم الرخ�سة : 773309 رقم القيد بال�سجل التجاري 
التاأ�سري يف  قد مت  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  1274917 مبوجب   :
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
وعلى   2019/10/28 بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/10/28 بتاريخ 
ال�سرق االأو�سط لتدقيق  اإىل امل�سفي املعني  اأو مطالبة التقدم  اأي اعرتا�ص  من لديه 
احل�سابات - عو�ش العامري العنوان : مكتب رقم 1305 ملك حممد عبدال�سميع عثمان 
-بزن�ص باي - هاتف : 5148248-04 فاك�ص : 5148252-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : الزول ا�سيت لال�ستثمار - �ش ذ م م
العنوان : مكتب رقم 1501 اىل 1508 ملك جمموعة مدى لال�ستثمار - بردبي - اخلليج 
التجاري - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 728245 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1157114 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/10/28 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار 
2019/10/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ال�سرق 
ملك   1305 رق��م  مكتب   : العنوان  العامري  عو�ش   - احل�سابات  لتدقيق  االأو�سط 
04-5148252 : : 5148248-04 فاك�ص  باي - هاتف   حممد عبدال�سميع عثمان -بزن�ص 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ار لال�ستثمار ملالكها ابراهيم الراجحي �سركة ال�سخ�ش  اي ا�ش   : ال�سركة  ا�سم 
الواحد - �ش ذ م م العنوان : مكتب رقم 807 ملك جمموعة مدى لال�ستثمار ال�سناعي 
- اخلليج التجاري - بردبي - ال�سكل القانوين : �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�ص 
الواحد )ذ م م( ، رقم الرخ�سة : 773323 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1264093 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28  
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ش 
 - ب��اي  -بزن�ص  عثمان  عبدال�سميع  حممد  ملك   1305 رق��م  مكتب   : العنوان  العامري 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-5148252  : فاك�ص   04-5148248  : هاتف 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : جييد ا�ستون ا�ست الإدارة املن�ساآت واملرافق - �ش ذ م م 
ال�سكل  ار لال�ستثمار - برج خليفة -  ايه  العنوان : مكتب رقم 1501  ملك اي كي 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 728243 رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1157108 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2019/10/28
رقم  : مكتب  العنوان  العامري  لتدقيق احل�سابات - عو�ش  االأو�سط  ال�سرق 
1305 ملك حممد عبدال�سميع عثمان -بزن�ص باي - هاتف : 5148248-04 فاك�ص 
: 5148252-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ال�سخ�ش  ملالكها ابراهيم الراجحي �سركة  ار لال�ستثمار  اي ايه   : ال�سركة  ا�سم 
الواحد - �ش ذ م م العنوان : مكتب رقم 808 ملك جمموعة مدى لال�ستثمار ال�سناعي 
والتجاري - اخلليج التجاري - بردبي ال�سكل القانوين :�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   773326 : الرخ�سة  رقم   ، م(  م  )ذ  الواحد  ال�سخ�ص   -
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1275198
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/10/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ال�سرق االأو�سط لتدقيق 
عبدال�سميع  حممد  ملك   1305 رقم  مكتب   : العنوان  العامري  عو�ش   - احل�سابات 
عثمان -بزن�ص باي - هاتف : 5148248-04 فاك�ص : 5148252-04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : جييد ا�ست لال�ستثمار - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 1501 اىل 1508 ملك جمموعة مدى لالإ�ستثمار - بردبي - اخلليج 
رقم   727044  : الرخ�سة  رق��م   ، م�سوؤولية حم��دودة  ذات   : القانوين  ال�سكل   - التجاري 
القيد بال�سجل التجاري : 1154205 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك 
العدل حماكم دبي  بتاريخ 2019/10/28 واملوثق لدى كاتب  مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/10/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني 
ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ش العامري العنوان : مكتب رقم 1305 
ملك حممد عبدال�سميع عثمان -بزن�ص باي - هاتف : 5148248-04 فاك�ص : 5148252-
04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 
ا�سم امل�سفي : ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ش العامري

باي  -بزن�ص  عثمان  عبدال�سميع  حممد  ملك   1305 رق��م  مكتب   : العنوان 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-5148252  : فاك�ص   04-5148248  : هاتف   -
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
توب �سبوت للو�ساطة العقارية - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ال��ع��دل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/10/28 بتاريخ  دب��ي 
امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  وعلى من   2019/10/28
معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 
ن�سر  تاريخ  من  يوماً   )45( وذلك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ش العامري
 - ب��اي  -بزن�ص  عثمان  عبدال�سميع  حممد  ملك   1305 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
التنمية  دائرة  تعلن  : 5148252-04 مبوجب هذا  : 5148248-04 فاك�ص  هاتف 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية اي ا�ش ايه 
ار لال�ستثمار ملالكها ابراهيم الراجحي �سركة ال�سخ�ش الواحد - �ش ذ 
واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2019/10/28  م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة 
اأعاله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم 
الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  امل�ستندات والأوراق  م�سطحباً معه كافة 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 
ا�سم امل�سفي : ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ش العامري

العنوان : مكتب رقم 1305 ملك حممد عبدال�سميع عثمان -بزن�ص باي - 
هاتف : 5148248-04 فاك�ص : 5148252-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ابراهيم 
ال�سخ�ش  �سركة   - الراجحي  ابراهيم  ملالكها  لال�ستثمار  الراجحي 
الواحد - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ش العامري
 - ب��اي  -بزن�ص  عثمان  عبدال�سميع  حممد  ملك   1305 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
هاتف : 5148248-04 فاك�ص : 5148252-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية الزول ا�سيت 
لال�ستثمار - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 
لديه  من  وعلى   2019/10/28 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 
ا�سم امل�سفي : ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ش العامري

العنوان : مكتب رقم 1305 ملك حممد عبدال�سميع عثمان -بزن�ص باي - 
هاتف : 5148248-04 فاك�ص : 5148252-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية اي ا�ش 
ار لال�ستثمار ملالكها ابراهيم الراجحي �سركة ال�سخ�ش الواحد - �ش 
ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 
ا�سم امل�سفي : ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ش العامري

العنوان : مكتب رقم 1305 ملك حممد عبدال�سميع عثمان -بزن�ص باي - 
هاتف : 5148248-04 فاك�ص : 5148252-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
جييد  اأعاله لت�سفية  باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور  القت�سادية بدبي 
وذلك مبوجب قرار  ا�ستون ا�ست الإدارة املن�ساآت واملرافق - �ش ذ م م 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2019/10/28 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي  لديه  من  وعلى   2019/10/28 بتاريخ 
امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 
ا�سم امل�سفي : ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ش العامري

العنوان : مكتب رقم 1305 ملك حممد عبدال�سميع عثمان -بزن�ص باي - 
هاتف : 5148248-04 فاك�ص : 5148252-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية اي ايه 
ار لال�ستثمار ملالكها ابراهيم الراجحي �سركة ال�سخ�ش الواحد - �ش 
ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ش العامري
 - ب��اي  -بزن�ص  عثمان  عبدال�سميع  حممد  ملك   1305 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
هاتف : 5148248-04 فاك�ص : 5148252-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية جييد ا�ست 
لال�ستثمار - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 
لديه  من  وعلى   2019/10/28 بتاريخ  دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق 
اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
اإعالن املدعي عليه بالن�شر حل�شور جل�شة خربة

يف الدعوى 2019/1104 جتاري كلي 
املدعية / بلوم بنك فرن�سا

املدعي عليهم / اأرون كومار �سيكاران - قيوم ب�سري متكر عبدالقيوم 
حيث انه �سدر حكم من حمكمة دبي الإبتدائية بندبنا اخلبري احل�سابي �ساحب الدور 
باجلدول يف الدعوى رقم 2019/1104 جتاري كلي فاإننا نخطركم بح�سور اإجتماع اخلربة 
املحدد له يوم الأحد املوافق 2019/12/15 يف متام ال�ساعة 11.00 �سباحا مبقر مكتب 
اخلبري الكائن يف دبي منطقة القرهود - بناية اركاد - طابق 2 - مكتب 206 - مقابل 
الطاير لل�سيارات بجوار حمطة جيجكو للمرتو ، وذلك لتقدمي  دفاعكم ودفوعكم يف 
الدعوى املاثلة ول�ستالم ما لديكم من م�ستندات ومن ن�سختني ويف حالة عدم ح�سوركم 

�سوف يتم اإعداد التقرير يف �سوء امل�ستندات املتاحة. 
اخلبري احل�شابي / اإبراهيم عبدامللك حممد - قيد رقم )1(
زميل املجمع العربي للمحا�شبني القانونيني 
ع�شو جمعية املحا�شبني ومدققي احل�شابات 

اعالن بالن�شر
حل�شور اجتماعات اخلربة

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : جابتزا لال�ستثمار - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 808 ملك جمموعة مدى لال�ستثمار ال�سناعي والتجاري - بر دبي 
برج خليفة ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�سة : 779756 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1279065 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2019/10/28 بتاريخ  دبي  حماكم  ق��رار 
2019/10/28 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني ال�سرق 
ملك   1305 رق��م  مكتب   : العنوان  العامري  عو�ش   - احل�سابات  لتدقيق  االأو�سط 
04-5148252 : : 5148248-04 فاك�ص  باي - هاتف   حممد عبدال�سميع عثمان -بزن�ص 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : البيز الزول ا�سيت لال�ستثمار - �ش ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 1501 اىل 1508 ملك جمموعة مدى لال�ستمار ال�سناعي - بردبي 
- اخلليج التجاري - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 726666 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1153864 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�ص  اأي  لديه  بتاريخ 2019/10/28 وعلى من  دبي 
مكتب   : العنوان  العامري  عو�ش   - احل�سابات  لتدقيق  االأو�سط  ال�سرق  املعني 
رقم 1305 ملك حممد عبدال�سميع عثمان -بزن�ص باي - هاتف : 5148248-04 فاك�ص 
: 5148252-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 
ا�سم امل�سفي : ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ش العامري

العنوان : مكتب رقم 1305 ملك حممد عبدال�سميع عثمان -بزن�ص باي - 
هاتف : 5148248-04 فاك�ص : 5148252-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية جابتزا 
لال�ستثمار - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : ال�سرق االأو�سط لتدقيق احل�سابات - عو�ش العامري
 - ب��اي  -بزن�ص  عثمان  عبدال�سميع  حممد  ملك   1305 رق��م  مكتب   : العنوان 
هاتف : 5148248-04 فاك�ص : 5148252-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
البيز  لت�سفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية 
الزول ا�سيت لال�ستثمار - �ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/10/28 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/10/28 وعلى 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن  من لديه اأي اعرتا�ص 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
 اإعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية 

املو�شوع / الدعوى 2019/977 جتاري كلي 
اأوك�سجني للمالب�ص اجلاهزة -  ذ م م -  اأوك�سجني لالأزياء - �ص   : ال�سادة املدعي عليهم 
موؤ�س�سة فردية وميثلها مالكها /�ساحاك اكوب جاريقيان - لبناين اجلن�سية - �ساحاك اكوب 
 جاريقيان.  مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل املدعي/ بنك امل�سرق �ص م ع -
اأمام حماكم دبي واأننا اخلبري امل�سريف املعني بالدعوى اأعاله مبوجب احلكم ال�سادر به 
متام  يف   2019/12/9 املوافق  الإثنني  يوم  وذلك  اخلربة  اجتماع  حل�سور  ندعوكم  فاإننا 
ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية وذلك بالعنوان التايل 
: دبي - حمي�سنة 4 - �سارع بريوت - بناية امليزان )اجلزيرة �سابقا( - الطابق الثالث - 
مكتب  303 ،،، مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات - وبذات البناية   هيئة كهرباء 
ومياه دبي ، تليفون : 042206899 ، 042206244   يرجى الإطالع واإح�سار كافة ما لديكم 

من م�ستندات واحلر�ص على احل�سور يف املوعد اأعاله. 
اخلبري املحا�شبي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعــالن بالن�شـر

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
يف الدعوى رقم 2019/3967 جتاري جزئي 

املعلن اليه / املدعي عليه : �سركة الإحتاد للبناء وال�ستثمار - ذ م م 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي الإبتدائية املوقرة لعمال اخلربة املحا�سبية 
امل��واف��ق 2019/12/15 وذل��ك يف متام  ال��دع��وى اع��اله فقد حددنا ي��وم الإح��د  يف 
مبكتبنا  وذلك  املحا�سبية  اخلربة  الأول  الإجتماع  لعقد  موعدا  ع�سرا  اخلام�سة 
الكائن دبي - بر دبي - �سارع ال�سيخ زايد بالقرب من حمطة مرتو املركز املايل ، 
برج العطار مكتب رقم 2403 ، الطابق الرابع والع�سرون - هاتف رقم 3589996-

04 وفاك�ص 3589966-04 �ص ب 91153 دبي. لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم 
قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى.

 xlnc م�سعل الزرعوين للمحا�سبة القانونية - ع�سو يف
اخلبري املحا�سبي/ د. م�سعل عبداهلل الزرعوين

دعوة حل�شور
اجتماع اخلربة املحا�شبية االأول

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
 الق�شية رقم 2019/3672 جتاري جزئي 

املدعية : �سركة مريينت انترييرز - ذ م م 
املدعي عليها : �سركة جاكي�ص لالإلكرتونيات ذ م م - فرع 

تقرر عقد جل�سة اخلربة  لقد   ، دب��ي   - رق��م 2019/3672 جت��اري جزئي  الدعوى  يف 
احل�سابية يف الدعوى اعاله يوم الثنني املوافق 2019/12/16 ال�ساعة 11.00 �سباحا  
لأدوات  ال�سياد   - �سيتي  �سرياميك  )بناية  الحت���اد  ببناية  الكائن  مبكتبنا  وذل���ك 
رقم  هاتف   ،  301 رق��م  مكتب   - الثالث  الطابق   - دي��رة  �سنرت  �سيتي  خلف  ال�سيد( 
04/2588900 وفاك�ص رقم : 2581055-04 ، لذا يرجى منكم احل�سور او من ميثلكم 
منا�سبا  ترونه  وما  وم�ستنداتكم  دفوعكم  كافة  اح�سار  مع  اأع��اله  املذكور  املوعد  يف 

لتي�سري اعمال اخلربة يف الدعوى. 
اخلبري املحا�سبي/امل�سريف 
عبداهلل فايز ال�سام�سي 

دعوة اجتماع 
اخلربة احل�شابية االأول 
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•• ال�شارقة-وام:

اأعلنت هيئة ال�سارقة للمتاحف عن فتح باب الت�سجيل اأمام 
اإىل  �سنة، لالن�سمام   18-15 العمرية  الفئة  الطلبة من 
الفوج احلادي ع�سر من برنامج “�سفراء متاحف ال�سارقة”، 
كا�سفة   ،2019 دي�سمرب   30-22 بني  ما  الفرتة  خ��الل 
عن اإطالق هوية، و�سعار، وحمتوى نوعي جديد للربنامج 

مبنا�سبة اإكمال عامه العا�سر.
وي�سرتط اأن تكون العربية هي اللغة الأم لدى املتقدمني، 
امتالك  على  ع��الوة  الإجنليزية،  اللغة  ات��ق��ان  جانب  اإىل 

مهارات التوا�سل والت�سال، والتحلي بروح العمل اجلماعي 
واللتزام بالوقت واحل�سور والقدرة على حتمل امل�سوؤولية.  
ودعت الهيئة املهتمني من الأفراد اإىل الإ�سراع يف الت�سجيل 
الإلكرتوين  املوقع  عرب   2019 دي�سمرب   10 تاريخ  قبل 
من  ال��ه��ي��ئ��ة  وت�����س��ع��ى   .Sharjahmuseums.ae
ت�سجيع  اإىل  املتخ�س�سة  الربامج  من  النوعية  هذه  خالل 
الأمثل،  بال�سكل  الدرا�سية  العطل  ا�ستثمار  على  الطلبة 
وتزويدهم باملهارات والأدوات الالزمة على اأيدي نخبة من 
وزيادة  الهيئة،  متاحف  خمتلف  يف  العاملني  املتخ�س�سني 
واآليات  الإر���س��ادي،  التوا�سل  م�سائل  يف  املعريف  ر�سيدهم 

احلوار مع زوار املتاحف. 
ويطرح الربنامج جملة من املوا�سيع النوعية والتي تغطي 
مفهوم ال�سياحة واأهميتها، واملتحف ودوره، واأهمية املر�سد، 
املتاحف  ب��ني  م��ا  والرت��ب��اط  باملقتنيات،  التعليم  ومفهوم 
وال�سياحة، نظرا للعالقة التكاملية بني هذه املحاور حيث 
ي�ساعد الربنامج مبحتواه القيم يف حتقيق وتنمية الفكر 
العلمي والبداعي لدى امل�ساركني، وتعميق مفهوم الرتبية 

املتحفية ون�سر الوعي بها يف املجتمع.
تعزيز  اإىل  ال�سارقة”  متاحف  “�سفراء  برنامج  وي��ه��دف   
اأيام عرب  امل�ساركني وتطويرها طيلة �سبعة  قدرات الطلبة 

�سل�سلة متناغمة من العرو�ص التقدميية والعملية، تتناول 
وغريها  والإل��ق��اء  احل��دي��ث  واأ�سا�سيات  املر�سد  موا�سفات 
واأف�سل  املتحفي،  املر�سد  بعمل  تتعلق  التي  اجل��وان��ب  من 
املمار�سات املتبعة يف علم املتاحف، بغية الرتقاء مبهاراتهم 
الثقافية.  والأط���ر  امل��ج��الت  �سمن  امل�ستقبل  يف  القيادية 
ال�سياحة  امل�ساهمة يف رفد قطاع  اإىل  الربنامج  ي�سعى  كما 
باملائة من   9 ن�سبته ح��وايل  وال��ذي ي�سكل ما  ال�سارقة،  يف 
اإجمايل الناجت املحلي لالإمارة، ل �سيما واأن املتاحف متثل 
حتويه  مبا  وباتت  والعاملية  املحلية  لل�سياحة  جذب  نقطة 

من مقتنيات حمطة رئي�سية وقبلة اوىل لل�سياح.

خالل حلقة ت�سفيات املجموعة الثالثة للربنامج

الفل�ضطيني عبد املجيد عريقات والعراقي اأركان القي�ضي اإىل نهائيات من�ضد ال�ضارقة 12

فتح باب الت�ضجيل يف برنامج �ضفراء متاحف ال�ضارقة

•• اأبوظبي-الفجر

نائب  القبي�سي  را�سد  ال�سيد  اأكد 
ل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������ص 
ال�سحية  ل��ل��خ��دم��ات  اأب���وظ���ب���ي 
"�سحة" اأهمية التربع بالأع�ساء 
الف�سل  م���ر����س���ى  ح���ي���اة  لإن����ق����اذ 
الع�سوي، وتر�سيخ ثقافة التربع 
مهمة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  ب���الأع�������س���اء 
اإن�سانية نبيلة متثل رمزاً للتاآخي 

والتكاتف الإن�ساين. 
زيارته  خ���الل  ت�سريح  يف  وق���ال 
�سمن  "�سحة"  ���س��رك��ة  خل��ي��م��ة 
املقامة  اأدن����وك  م��ارث��ون  فعالية 
اأبوظبي،  يف  اأدن�����وك،  ح��دي��ق��ة  يف 
الوفاة  بعد  بالأع�ساء  التربع  اإن 
م��ل��م��و���س��اً يف دولة  اأ���س��ب��ح واق���ع���اً 
الإمارات، منذ اأن اأ�سدر  �ساحب 
اآل  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
نهيان، رئي�ص الدولة، حفظه اهلل، 
القانون الحتادي رقم )5( ل�سنة 
وزراع����ة  ت��ن��ظ��ي��م  ب�����س��اأن   2016
يف  الب�سرية  والأن�سجة  الأع�ساء 
الإمارات، حيث ر�سخ هذا القانون 
فئات  ����س���م���ن  ال�����ت�����ربع  ث����ق����اف����ة 
املجتمع، مما ي�سهم يف التو�سع يف 
اأكرب من مر�سى  خدمة �سريحة 

الف�سل الع�سوي.
واأ�ساف اأن �سركة "�سحة" ت�سهم 
اإ����س���ه���ام���اً ب�������ارزاً يف ج���ه���ود دول���ة 
الإم���ارات لنقل وزراع��ة الأع�ساء 
ل���الأ����س���ر يف  م��ن�����س��اآت��ه��ا  ت��ت��ي��ح  اإذ 
يف  اأبوظبي ممار�سة حقها  اإم��ارة 
القوانني  وفق  بالأع�ساء  التربع 
والت�سريعات املعمول بها يف دولة 
الإم�����ارات، وت��ت��ع��اون م��ع اجلهات 
املخت�سة لبناء القدرات والتو�سع 
يف عمليات نقل وزراعة الأع�ساء.

القبي�سي  را���س��د  ال�سيد  واأو���س��ح 
اأعلى  "�سحة" تطبق  من�ساآت  اأن 
التربع  لإدارة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
باملعايري  وت���ل���ت���زم  ب���الأع�������س���اء، 
الدولية، وال�سيا�سات والجراءات 
املجتمع  اأف���راد  لتمكني  املنا�سبة 
من التربع باأع�سائهم بعد الوفاة 
اأن كل  اإذ  وان��ق��اذ حياة الآخ��ري��ن، 
اأع�سائه  م���ن  ي�����س��ت��ف��ي��د  م���ت���ربع 

لزراعة  حم��ت��اج��ني  م��ر���س��ى   8
اأف�سل  ات��ب��اع  ح���ال  الأع�����س��اء يف 
املمار�سات العاملية، وح�سب رغبته 
ال�سحية  ذوي���ه واحل��ال��ة  ورغ��ب��ة 

وطبيعة واأ�سباب الوفاة. 
"�سحة"  ���س��رك��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اأ�س�ست برناجماً متكاماًل للتربع 
وزراعة الأع�ساء ي�ساعد يف متكني 
اأفراد املجتمع من ممار�سة حقهم 
الوفاة  بعد  بالأع�ساء  التربع  يف 
الف�سل  م���ر����س���ى  ح���ي���اة  واإن�����ق�����اذ 
جميع  اأن  اإىل  م�سرياً  الع�سوي، 

العاملني يف اأق�سام العناية املركزة 
خليفة  ال�سيخ  مدينة  من  كل  يف 
ال���ط���ب���ي���ة، وم�����س��ت�����س��ف��ي��ات ت�����وام، 
ل�سركة  التابعة  وامل��ف��رق  وال��ع��ني 
وممر�سني  اأطباء  من  "�سحة" 
لعمليات  ت��اأه��ي��ل��ه��م  مت  وف��ن��ي��ني، 
تدريب  مت  حيث  الأع�����س��اء،  نقل 
الطبية  ال��ك��وادر  م��ن   400 نحو 

لدعم عملية التربع بالأع�ساء.
القبي�سي  را���س��د  ال�سيد  وال��ت��ق��ى 
�سركة  خل��ي��م��ة  زي�����ارت�����ه  خ�����الل 
مارثون  فعالية  �سمن  "�سحة" 
كيث  �ساميون  ال�سيد  م��ع  اأدن���وك 
�ساميون  جمعية  ومدير  موؤ�س�ص 
ي�سارك يف  ال��ذي  كيث اخل��ريي��ة، 
احلدث بدعوة من دائرة ال�سحة 
ي�ستعر�ص  ح��ي��ث  اأب���وظ���ب���ي،  يف 

جتربته ويربز اجلانب الإيجابي 
ل��ل��ت��ربع ب��الأع�����س��اء وت���اأث���ريه يف 
الع�سوي  الف�سل  مري�ص  ع���ودة 
وف����ع����ال يف  م��ن��ت��ج  ���س��خ�����ص  اإىل 
امل�سورة  كذلك  ويقدم  جمتمعه، 
يف جمال دعم اجلمعيات اخلريية 
املمار�سات  اأف�������س���ل  وم�������س���ارك���ة 

العاملية يف هذا املجال. 
وي��ع��د ���س��امي��ون ك��ي��ث ال��ب��ال��غ من 
يف  ريا�سي  اأول  عاماً   53 العمر 
احرتافية  ري��ا���س��ة  يلعب  ال��ع��امل 
بعد خ�سوعه لعملية زراعة قلب 
والع�سرين من  احل��ادي��ة  وه��و يف 
عمره، كما مت زراع��ة قلب وكلية 
جديدة له خالل العام احلايل يف 

الوليات املتحدة الأمركية.
التربع  اإن  ك��ي��ث  ���س��امي��ون  وق����ال 
مرتني،  حياتي  اأن��ق��ذ  ب��الأع�����س��اء 
واأ�سعى لتكري�ص كل نب�سات قلبي 
بالأع�ساء  ال��ت��ربع  ج��ه��ود  ل��دع��م 
وي�سرفني  ال��ع��امل،  م�ستوى  على 
الإمارات  دول��ة  التواجد يف  اليوم 
والإحتفال بعيد الحتاد 48، من 
خالل ا�ستعرا�ص م�سرية التطوير 
والإجن��از يف جميع املجالت، مبا 
ال�سحي من خالل  القطاع  فيها 
واإنقاذ  الأع�����س��اء  زراع���ة  برنامج 

مر�سى الف�سل الع�سوي.

من�ساآت �سحة جمهزة وفقًا الأعلى املعايري العاملية لعمليات نقل وزراعة االأع�ساء

نائب الرئي�س التنفيذي ل�ضركة »�ضحة«  يوؤكد اأن  »�ضحة« ت�ضهم 
اإ�ضهامًا بارزًا يف جهود دولة االإمارات لنقل وزراعة االأع�ضاء

•• ال�شارقة-الفجر:

اأركان  وال��ع��راق��ي  ع��ري��ق��ات،  املجيد  عبد  الفل�سطيني  املن�سدان  حجز 
ال�سارقة  من�سد  برنامج  من  النهائية  املناف�سات  يف  مكانهما  القي�سي، 
ال�12،  دورت���ه  يف  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  ال�سارقة  هيئة  تنظمه  ال��ذي 
بعد اأن قدما اإبداعات لفتة يف حلقة ت�سفيات املجموعة الثالثة التي 
بثتها قناة ال�سارقة اأم�ص الأول )اخلمي�ص(، فيما مل يتاأهل امل�ساركان 

اللبناين عمر كبارة والُعماين �سعيد الرو�سدي.

م�ساحة �سوت واإبداع
متنوعة  ب��اإب��داع��ات  املرتقب،  اخلتامي  املوعد  ت�سبق  التي  احللقة  وام��ت��ازت 
اإن�سادية  وثقافة  كبرية  �سوتية  ق��درات  عن  وا  ع��ربمّ الذين  املن�سدون  مها  قدمّ
ق املن�سد الفل�سطيني عريقات  وا�سعة واإملاٍم باملدار�ص الفنية املختلفة، حيث وفِّ
يف تقدمي اأن�سودة “ق�سماً باهلل” التي اأبدع يف اأدائها وعك�ص خاللها موهبة 
بعدها  ليوا�سل  موهبته،  على  اأثنت  التي  التحكيم  جلنة  اأبهرت  ا�ستثنائية 
�سوته  بخامة  نها  �سممّ التي  اجلمال”،  �سايق  “يا  اأن�سودة  خ��الل  من  الأل��ق 

املميزة واأ�سلوبه العذب. 
اأن�سودة  اأركان القي�سي يف تقدمي  ومن بالد الرافدين، اأجاد املن�سد العراقي 

النبي الها�سمي” ب�سوت عذب واإح�سا�ص عاٍل، اأتقن خاللها الو�سول  “حب 
من  اأبعاد  اهلل” �سوب  “اهلل  باأن�سودة  اأبحر  فيما  فيها،  اأب��دع  �سوتية  لعرب 

الألق واجلمال الفني الذي قابلته جلنة التحكيم بالثناء على موهبته.  
كبارة، عن طاقات �سوتية متميزة حيث  اللبناين عمر  املن�سد  باملقابل عربمّ 
اإح�سا�سه، تبعها  باأ�سلوبه وعذوبة  اأبدع فيها  اأبي” التي  “كم يا  اأن�سودة  م  قدمّ

باأن�سودة “يا اإلهي” التي عك�ست موهبة وثقافة اإن�سادية وا�سعة. 
فيما اأظهر املن�سد العماين �سعيد الرو�سدي اإبداعاً عذباً بعد اأدائه لأن�سودتي 
د، و”رب الربية” التي عربمّ من خاللها عن قدرات  “هال مية” باتقان متفرمّ
طالبت  ال��ت��ي  التحكيم  جلنة  م��ن  وا�ستح�ساناً  ث��ن��اًء  وج���دت  ك��ب��رية  �سوتية 

املن�سدين مبوا�سلة العمل على موهبتهما و�سقلها وال�ستفادة من كل  كال 
التجارب التي يخو�سانها من اأجل موا�سلة الإبداع يف امل�ستقبل. 

اللقب يقرتب
و�سيكون اجلمهور على موعد مع املناف�سات النهائية والتي �سيحييها الفنان 
ً من املتاأهلني  العاملي ماهر زين يف م�سرح املجاز بال�سارقة، والتي �ستجمع كالمّ
اإنه�ص،  اإبراهيم  ال�سوري ح�سن اجللب، واجلزائري ن�سال عيمن، واملغربي 
وامل�سري حممد طارق، اإىل جانب الفل�سطيني عبداملجيد عريقات والعراقي 

اأركان القي�سي يوم اجلمعة املقبل املوافق 13 دي�سمرب اجلاري.

    
200589RANGE ROVER SPORT 2011DubaiK23810SALSF2D43BA28648104 01 20154
200755LEXUS GS 300 1999DubaiC86779JT8BD68S6X006728107 28 20154
200758LEXUS IS 300 2002DubaiE85026JTHBD19282004535603 26 20154
201072OPEL TIGRA 1997DubaiF821572006W0L000075V40306 07 154
200726NISSAN TIIDA 2011DubaiH354663N1BC1C6XBK21489406 03 136
201086TOYOTA COROLLA 2009Dubaio81154JTDBZ4NE29903315308 12 154
202322NISSAN SUNNY 1997DubaiG35156JN1BBAB14Z031188417 09 136
202851MITSUBISHI MAGNA 2002DubaiL664516MMAP57P22T01656313 04 136
3009421978 808  Dubaia63488********STC42429319 12 154
203259NISSAN SUNNY 2000DubaiB16852JN1DB418XYW00031416 08 136
605045RENAULT FLUENCE 2012DubaiD74169VF1LZLDT3CC25278611 11 154
127194MITSUBISHI LANCER 2001DubaiD54375JMYSRCK1A1U77059918 08 067
201255TOYOTA CAMRY 2002DubaiD169986T1BG22KX2X47502024 01 107
201149TOYOTA ECHO 2003DubaiE30324JTDBW12303500329603 06 107
201003HONDA ACCORD 2002DubaiD93332JHMCF86392C40752206 05 107
201213MAZDA 6 200900 JM7GH42F69112198421 07 117
203146PEUGEOT 306 2005DubaiG14434VF32AKFWA5W01829315 01 117
201509FORD MONDEO 2010DubaiL96531WFOMB24E7AGE2981901 09 117
202375TOYOTA RAV4 2002SharjahE73325JTEYH2DV52002760209 11 117
200773NISSAN SUNNY 1999DubaiD79367JN1DB41S9XW00658516 01 127
300765NISSAN SUNNY 1998DubaiF16233JN1BBAB14Z032495230 01 127
200627TOYOTA YARIS 2008DubaiI86001JTDKW92328507788806 06 127
201818TOYOTA LAND CRUISER 2008DubaiD88036JTMHT05J08500730122 04 127
200852TOYOTA YARIS 2006DubaiE83402JTDKW92396502171806 04 127
202367BMW 740LI 2000DubaiF39058WBAGG81000DF8922722 01 127
202129TOYOTA HIACE 200100 JTEBM99J21004205124 01 127
202133NISSAN SUNNY 200400 JN1EN61C84W01255212 01 127
201170GMC YUKON 2006DubaiH501831GKEK13T46R13631404 12 127
202228BMW 320 1993DubaiH47672WBABF21020JA5863809 05 0910
200958TOYOTA AVALON 200700 4T1BK36B37U19586314 07 0910
202325BMW 735 199700 WBAGJ41050DK9663920 09 0710
2005762013    DubaiD272SALWA2EFXEA32316026 06 183/2019   
201999  DubaiE293JN8FY1NYXFX00871623 01 193/2019   
2019172006    DubaiJ10691C3H863H66Y15810107 06 173/2019   
202286  DubaiQ18062C3CDXHG7HH63180505 01 193/2019   
2019362009 300   DubaiB34842C3HA73WX9H58071818 11 153/2019   
2005432014  DubaiJ3741ZFF68NHT1E020228622 05 163/2019   
2008442013 570   DubaiM3930JTJHY00W2E413723005 11 163/2019   
3005169/2018    DubaiH4249JN8AY2NY2E906181703 02 183/2019   
2019752000    DubaiL4638JTMHU09JXD506537025 01 193/2019   
300033RANGE ROVER 2014  DubaiF6101SALWA2VF7EA30148603 08 173/2019   
2020802006 430   DubaiI7805JTHBN96S56500960325 01 183/2019   
3027372008   DubaiP8047JTMHT09J08500830012 08 183/2019   
2034102007     DubaiG8129JHLRE48537C40685228 04 153/2019   
302648CHEVROLET 2011DubaiK8293KL1PJ5C52BK09805730 05 183/2019   
300303TOYOTA 2010    DubaiL10164JTEBU11F5AK08777325 06 183/2019   
3006592015   DubaiL102072C3CDXCT3FH73136708 07 183/2019   
2023992012   DubaiK106255UFBU4EEXDP10830720 12 173/2019   
2025402010      DubaiM10776JHLRE4852AC40229619 08 173/2019   
3014682015   DubaiS291481FATP8UH3F536414629 12 183/2019   
300498FORD F 150 2014DubaiO310061FTFW1EFXEFB9149129 01 193/2019   
3000372015   DubaiH334421FTEW1EF5FKD7330028 10 183/2019   
2009502016   DubaiS3608819XFC2672GE45182315 12 183/2019   
200312TRAILBLAZER 2006  DubaiL635641GNET16S06616087305 11 183/2019   
2006012011  DubaiO724071D4PU5GK2BW60124319 05 153/2019   
201111CHEVROLET 2014  DubaiP87413KL1PM6D59EK52255815 10 163/2019   
203302  DubaiG87863WVWZZZ9CZ2M63956903 03 183/2019   
2008492011   DubaiG88026KNAFTS118C553916724 06 133/2019   
301269RANGE ROVER HSE 2016DubaiK884344T1BF3EK9BU18385920 02 183/2019   
2006492008   DubaiI885291N4AL21D28C11562728 01 193/2019   
201904RAM PICKUP 1500 2014  DubaiP890793C6JR7BT4EG26170309 12 173/2019   
N/A2015   DubaiO89522WP1ZZZ92ZFLA5584219 09 183/2019   

2004882000   DubaiB89778JHMCF863XYC40286901 05 173/2019   
2014122006   DubaiG906946J1LK53BB6L55757126 04 173/2019   
2022062008   DubaiJ91218KMHET41D88A51458725 03 103/2019   
5000932011   DubaiP91643JHMFD1676BS40257230 05 163/2019   
2013772007 4  DubaiB91834JTMBD33V17505944725 12 183/2019   
3016852014   DubaiI918441HGCT1276EA60076922 11 183/2019   
2020512003   DubaiJ91907JN1FN61S23W00943202 02 193/2019   
202014 Dubai92076KNAJA5580Y513010917 02 163/2019   
201989  DubaiW92123MHFBT9F30G604618502 01 193/2019   
201023ES350 2002  DubaiM92281JTEHJD9J63505969613 01 193/2019   
2017342011   DubaiU92404JF1GE5E9BG01441925 11 183/2019   
2017512008   DubaiN93170WVWAD11K79W0029422 11 183/2019   
202418  DubaiU931871N4AA5AP8FC37566025 12 183/2019   
2007362001   DubaiN93341JN1CA31D92T55197930 09 183/2019   
2008432006  DubaiH93586VF3SCNFUF7S00764730 04 173/2019   
200012GT 2009  DubaiF94440JN1AR54F19M25079609 09 173/2019   
2000802012   DubaiH94617MDHBN7AD4CG00706410 12 173/2019   
2006232008   DubaiK94884KL1DC63G49D26373528 04 173/2019   
2026622013   DubaiM95119MRHGM2629DP03083010 02 193/2019   
2013792000   DubaiF95389KMHJG31FPYU19948317 07 173/2019   
3001372WD 2014  DubaiV957566T1BF9FK9EX49881601 02 193/2019   
200189__  DubaiF96212SRY0E263257523 04 113/2019   
2015092010   DubaiL96531WF0MB24E7AGE2981901 09 113/2019   
2005902006   DubaiN96901JN1FN61C06W08838513 11 183/2019   
3004582014   DubaiI97224MHFYX59G3E805428612 07 183/2019   
2030192015   DubaiP972486T1BF4FK7FX53838002 07 183/2019   
2014482016   DubaiI97310MDHBN7AD0GG71262726 09 173/2019   
201529 DubaiC97407KMHCT41D4FU79892026 11 163/2019   
2032132007   DubaiO97586JMYMRY83W8J71433627 05 183/2019   
2008012004   DubaiS977611GKEL19W9SB56567503 03 173/2019   
2031842014  DubaiC97785KMHCT41D4FU80010220 05 173/2019   
2023112004  DubaiF97929JMYSRCS1A5U78135505 05 083/2019   
2008282013  DubaiM981551GCNK9ED6DZ35321328 09 183/2019   
3017832004   DubaiO98575JHMCM56554C40745905 02 183/2019   
3014752010 1.3  DubaiG9942KNMCC42H8AP78922918 01 173/2019   

بيع مركبات حمجوزة
تعلن �سركة الإمارات للمواقف بالتعاون مع القيادة العامة ل�سرطة دبي ملالكي ومرتهني املركبات املذكورة يف الك�سف اأدناه والتي م�سى على حجزها مدة ثالثة 

اأ�سهر اأو اأكر، دون قيام ماليكها بالإجراءات الالزمة لالإفراج عنها، ب�سرورة مراجعة �سركة الإمارات للمواقف خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا الإعالن، واإل فاإنه 

�سيتم بيعها باملزاد العلني اللكرتوين من خالل �سركة المارات للمزادات على موقعها اللكرتوين WWW.EMIRATESAUCTION.COM وملزيد من 

املعلومات يرجى الت�سال على الهاتف رقم: )800-666666(

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
يف  الدعوى 2019/3487 جتاري جزئي - دبي 

املدعي / بنك دبي التجاري - �ص م ع  بوكالة املحامي / ي�سلم �سالح ال�سعدي للمحاماة 
وال�ست�سارات القانونية   املدعي عليه / جمعة �سالح جمعة مبارك  

فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
العا�سرة �سباحا لعقد الجتماع  ال�ساعة  املوافق 2019/12/15 يف متام  حددنا يوم الأحد 
�سارع   - القرهود   ، دبي   - ال�سارد  : مكتب  الكائن يف  وذلك مبقر مكتبنا  للخربة  الثاين 
املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، الطابق الأول ، مكتب رقم 120 ، لذا يطلب ح�سوركم او 
من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى 
، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�ساأن اية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ 

املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / �شعيد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 
رقم القيد بوزارة العدل 449                 

 دعوة حل�شور
االجتماع الثاين للخربة   

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
 فقد املدعو/ ح�سن احمد ابراهيم 
املرزوقي ، �سهادة رقم 103820 
396،989 و�سهادة  ، وعددها : 
 : وع������دده������ا   ،  10857 رق������م 
من  ����س���ادرة   11،000،000
باأن  �سركة منازل العقارية  علما 
وعلى   249388 امل�ستثمر  رقم 
بالرقم  الت�������س���ال  ي��ج��ده��ا  م���ن 
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املجل�ص  نبيل اجل�سر  �سفافة«. ويدير  “غري  املجل�ص  امل�سرتيات يف  اأن قواعد 
اأي�ساً  ي�سم  اإدارت���ه  لكن جمل�ص  احل��ري��ري.  لعائلة  وه��و حليف  �سنوات،  منذ 
ممثلني عن خمتلف الطوائف مبا فيهم �سقيق نبيه بري الذي ميثل الطائفة 
الأمريكية  اجل��ام��ع��ة  يف  الق��ت�����س��ادي  اخل��ب��ري  �سعبان،  ج��اد  ي��ق��ول  ال�سيعية. 
امل�ست�سفيات  اأن  ووجد  املجل�ص،  اإنفاق  بتحليل  قام  اإنه  لل�سحيفة،  ب��ريوت،  يف 
والطرق واملدار�ص وغريها من امل�ساريع يتم توزيعها على املقاولني املف�سلني، 
النظر  بغ�ص  املكا�سب لكل جمموعة،  التي ت�سمن  الطائفية  للح�س�ص  وفقاً 
وح�سب،  احلكومية  العقود  الطائفية  التفاهمات  حت��دد  ول  ال�����س��رورة.  ع��ن 
وامل�سالح  وامل��دار���ص  املرغوبة  احلكومية  الوظائف  اإىل  الو�سول  اأي�ساً  واإمن��ا 
البريوقراطية، ويف بع�ص الأحيان اخلدمات الجتماعية. وح�سب ال�سحيفة، 
فاإن النظام الذي يهدف اإىل تعزيز التعاي�ص ال�سلمي قد عزز ح�سراً النق�سامات 
الطائفية، ما جعل معظم اللبنانيني يعتمدون على “النعمة الطيبة” لقادة 
طوائفهم. لذلك مل يكن مفاجئاً حتول جمل�ص الإمناء والإعمار يف 2016 
ا�ستوىل خ��وري على مكب نفايات  العرب، على نحو  اإىل داين خ��وري، وجهاد 

قدمي يف برج حمود، �سمال بريوت، مع خطط لتو�سيعه اإىل البحر.

هو �سهر �سابق لرئي�ص جمل�ص النواب نبيه بري.
الكهرباء

من  يكفي  م��ا  لبنان  اإن��ت��اج  ع��دم  وراء  الرئي�سي  ال�سبب  اإن  اخل���رباء،  وي��ق��ول 
ال��ق��وي لأ���س��ح��اب املولدات،  ال��ل��وب��ي  ال��ك��ه��رب��اء لأرب��ع��ة م��الي��ني �سخ�ص، ه��و 
اليومي. وعندما �سغط  الكهربائي  التيار  انقطاع  الطاقة خالل  الذي يوفر 
جربان با�سيل، ل�ستدراج بواخر الكهرباء الرتكية الرا�سية يف اخلارج، ُطرحت 
عالمات ا�ستفهام عن �سبب قيام احلكومة باإنفاق مئات املاليني من الدولرات 

على البواخر بدًل من بناء حمطاتها اخلا�سة.
الإمناء  جمل�ص  يف  تتم  الطائفية  ال�سفقات  معظم  اأن  اإىل  ال�سحيفة  وتلفت 
اإعادة بناء البنية التحتية املت�سررة من احلرب  اأُن�سئ بهدف  والإعمار، الذي 
اأف��ادت �سفارة الوليات املتحدة يف بريوت، عرب برقية  الأهلية يف لبنان. وقد 
وزارة اخلارجية يف فرباير “�سباط” 2009 التي ن�سرها موقع “ويكيليك�ص” 

للفوترة. اأما العقد الآخر، الذي تبلغ قيمته 142 مليون دولر، فذهب اإىل 
الرئي�ص مي�سال  م��ن عائلة  ��رب  م��قمّ اأع��م��ال م�سيحي  رج��ل  وه��و  خ���وري،  داين 
والنفايات  القمامة  األ��ق��وا  املوظفني  اأن  اخل��رباء  وج��د  املكب،  ه��ذا  ع��ون. ويف 
ال�سامة مبا�سرة يف البحر الأبي�ص املتو�سط. ونفت ال�سركتان التهامات، لكن 
 430 اإنفاق مبلغ  تتمحور حول  اأكدت حقيقة موؤ�سفة  الأمريكية  ال�سحيفة 
مليون دولر على الأقل، من دون اأن ت�سل ق�سية النفايات اإىل اأي حل. وين�سب 
التقرير اإىل النائب بول يعقوبيان، التي ت�ساءلت مراراً وتكراراً عن كيف مت 
النفايات  اأن  التحتية؟  والبنية  الكهرباء  م�ساريع  على  العامة  الأم��وال  اإنفاق 
ت�سبه منجم الذهب للطبقة ال�سيا�سية اللبنانية. لكن الق�سية ل تقت�سر على 
�سياحي  منتجع  ابتلع  فعندما  ال�سيا�سيني.  قليل من  عدد  على  ول  القمامة، 
العام  ب��ريوت،  ع��ام يف  �ساطئ  من  ج��زءاً  باي”،  “الإيدن  ُيدعى  للجدل  مثري 
املا�سي، مل يفاجاأ الكثريون من اللبنانيني عندما علموا اأن املطور للم�سروع 

•• وا�شنطن-وكاالت

ال�سيا�سية  ال�سلطة  ف�ساد  عن  تقرير  يف  تاميز”  “نيويورك  �سحيفة  ذك��رت 
2015، ومل حتل  ع��ام  ذروت��ه��ا  بلغت  لبنان  النفايات يف  اأزم���ة  ب��اأن  لبنان  يف 
الطرقات  عن  القمامة  اإبعاد  املتعاقبة  احلكومات  فعلته  ما  وج��لمّ  الآن،  حتى 
والأ�سواأ  الأدن��ى.  اإىل احلد  اأ�سرارها  للتخفيف من  بي�ساء  باأكيا�ص  وتغليفها 
اأنه مت اعتماد حلول اآنية وغياب خطة م�ستدامة يف اأزمة ل تقت�سر على جبال 
ماأهولة. اأماكن  يف  الع�سوائي  واحل��رق  املفتوحة  املكبمّات  ت�سمل  بل  النفايات، 
وعادت ال�سحيفة بالذاكرة اإىل 2015، عندما اختلفت النخبة ال�سيا�سية يف 
البالد حول عقد مربح لإدارة النفايات، يف الوقت الذي كانت فيه جبال من 
وك��ان احلل  الحتجاجات.  ب��ريوت، مفجرًة موجة من  �سوارع  تغمر  القمامة 
 288 العقد الأول الذي تبلغ قيمته  املوؤقت هو بناء مكبنيمّ جديدين. ذهب 
مليون دولر اإىل جهاد العرب، �سقيق اأحد م�ساعدي رئي�ص ال��وزراء امل�ستقيل 
حديثاً، �سعد احلريري. وتنقل ال�سحيفة عن ثالثة اأ�سخا�ص اأن ال�سركة كانت 
ت�سيف املاء اإىل حاويات القمامة التي ت�سل كل يوم، لت�سخيم وزنها القابل 

تقرير اأمريكي يك�ضف ف�ضائح ال�ضلطة يف لبنان

•• وا�شنطن-وكاالت

الإيرانيني  اح��ت��ج��اج��ات  اأن  م���ع 
�سد نظام املاليل اندلعت ال�سهر 
املا�سي، اإل اأن العامل مل يكت�سف 
يواجهه  ال�������ذي  ال���ق���م���ع  ح���ج���م 
�����س����وى يف الأي�������ام  الإي�����ران�����ي�����ون 
القليلة املا�سية، وذلك من خالل 
مقاطع الفيديو التي يتم ن�سرها 
على و�سائل التوا�سل الجتماعي 
وُتظهر قيام قوات الأمن باإطالق 

النار على املتظاهرين. 
وُي�������������س������ري ال�����������س�����ح�����ايف اإي�����ل�����ي 
موقع  ن�������س���ره  ت���ق���ري���ر  يف  ل���ي���ك، 
“فريدريكبريغ”، اإىل ت�سريحات 
الإيرانية  امل��ع��ار���س��ة  �سخ�سيات 
البارزة مثل مري ح�سني مو�سوي، 
ان��ت��ف��ا���س��ة احلركة  اأح����د زع���م���اء 
اخل�سراء للعام 2009 اخلا�سع 
 ،2011 منذ  اجلربية  لالإقامة 
اإي��������ران، مع  اأن  م���ف���اده���ا  وال���ت���ي 
ب�سبب  تنتف�ص  الوح�سي،  القمع 
خالل  ت�سهدها  ا�سطرابات  اأ�سواأ 
تقرير  اأورد  ك��م��ا  ع��ام��اً.  اأرب��ع��ني 
ل  م��ا  اأن  ال��دول��ي��ة  العفو  ملنظمة 
يقل عن 208 �سخ�ص قد ُقتلوا. 

االلتفاف على العقوبات 
املثري  “من  ال�����س��ح��ايف:  وي��ق��ول 

•• القد�ص-وكاالت

و����س���ف ال��ك��ات��ب دي��ف��ي��د روزن�����ربغ 
لبنان  ي�سهدها  التي  الحتجاجات 
“ربيعاً  ل��ي�����س��ت  ب���اأن���ه���ا  وال����ع����راق 
“خريف  ه�����ي  واإمن���������ا  عربياً” 
اأن  ع����ل����ى  م�����������س�����دداً  فار�سي”، 
اإمرباطورية الفو�سى الإيرانية يف 
ال�سرق الأو�سط اإىل زوال؛ ل�سيما 
اأن املظامل التي تثري الحتجاجات 
اأن يتعامل  تتجاوز اأي �سيء ميكن 
م��ع��ه ن��ظ��ام امل����اليل يف ط��ه��ران اأو 

حتى القادة املحليون. 
م���ق���ال  روزن���������������ربغ، يف  وُي�����������س�����ري 
ب�سحيفة “هاآرت�ص” الإ�سرائيلية، 
الإي����راين  ال��ن��ف��وذ  ان��ت�����س��ار  اأن  اإىل 
ع��رب ال�����س��رق الأو����س���ط ب���دا لوقت 
وقفه؛  اأم��ر ل ميكن  وكاأنه  طويل 
اإذ ظل لبنان طوياًل حتت �سيطرة 
م��ن خ��الل ملي�سيات حزب  اإي���ران 
الناجمة  الفو�سى  منحت  ثم  اهلل، 
عن الغزو الأمريكي للعراق فر�سة 
لطهران لتو�سيع نفوذها يف العراق 
الأهلية  احل��رب  خلقت  كما  اأي�ساً، 
للنفوذ  اآخ������ر  ج�������س���راً  ال�������س���وري���ة 
�سيطرة  ف��ع��ل��ت  م��ث��ل��م��ا  الإي�������راين 

حما�ص على غزة. 

هيمنة اإيران يف خطر 
ولكن كاتب املقال يرى اأن م�سروع 
ال��ه��ي��م��ن��ة الإي���ران���ي���ة ب��ك��ام��ل��ه بات 
ت�ستمر  ح���ي���ث  خ����ط����ر؛  يف  الآن 
ولبنان  ال���ع���راق  يف  الح��ت��ج��اج��ات 
م��ن��ذ اأ���س��اب��ي��ع، الأم����ر ال���ذي اأ�سفر 
ت���ام لق��ت�����س��اد البلدين  ع��ن رك���ود 
)اللذين  وزرائهما  رئي�سي  واإجبار 
اإي�����������ران( على  واف�����ق�����ت ع��ل��ي��ه��م��ا 
نهاية  الأف��ق  تلوح يف  التنحي. ول 

للده�سة بالفعل اأن يختار حلفاء 
اأمريكا الأوروبيون نهاية الأ�سبوع 
املا�سي لالإعالن عن ان�سمام �ست 
املقاي�سة  ن��ظ��ام  اإىل  اأخ���رى  دول 
وهو  )اإن�ستك�ص(  با�سم  امل��ع��روف 
الآلية الأوروبية ملوا�سلة التجارة 
مع اإيران والتهرب من العقوبات 
الأمريكية على النفط الإيراين، 
والدمنارك  بلجيكا  اأعلنت  حيث 
وف���ن���ل���ن���دا وه���ول���ن���دا وال����روي����ج 
املا�سي  ال�����س��ب��ت  ي����وم  وال�����س��وي��د 
واأملانيا  فرن�سا  اإىل  �ستن�سم  اأنها 

واململكة املتحدة«. 
وي���رى ال��ب��اح��ث ع��ل��ى ر���س��ا نادر، 
الدفاع  مبوؤ�س�سة  ال��ب��ارز  الزميل 
الدفع  اأن  ال��دمي��ق��راط��ي��ات،  ع��ن 
ه���ذا  يف  “اإن�ستك�ص”  ب����اآل����ي����ة 
التوقيت بالتحديد، رغم الك�سف 
عما يحدث داخل اإيران من قمع 
يعك�ص  املتظاهرين،  �سد  وعنف 
غياب الهتمام بحقوق الإن�سان. 

ورداً على ردود الفعل التي تنتقد 
روب  غ����رد  “اإن�ستك�ص”،  اآل���ي���ة 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  ���س��ف��ري  م��اك��اي��ر 

لدى اإيران قائاًل:
ب�ساأن  قلقنا  عن  نعرب  “لنزال   
اإيران،  و���س��ع ح��ق��وق الإن�����س��ان يف 
تعك�ص  اإن�����س��ت��ك�����ص  اآل����ي����ة  ول���ك���ن 
التجارة  دع���م  ع��ل��ى  �سنعمل  اأن��ن��ا 

ال���زع���م���اء  لأن  ل���الح���ت���ج���اج���ات؛ 
عاجزون  واللبنانيني  ال��ع��راق��ي��ني 
دون  املحتجني  مطالب  تلبية  عن 
ال��ذي يحافظ  نظام احلكم  تغيري 

على بقائهم يف ال�سلطة. 
املواجهة بني  “اإن  الكاتب:  ويقول 
اإل  ه��ي  م��ا  وال�����س��ل��ط��ات  املحتجني 
فيها  ت��ف��وز  ف��رمب��ا  �سفرية؛  لعبة 
احل��ك��وم��ات م��وؤق��ت��اً، ول��ك��ن يتعني 
اأخرى  القتال مرات عديدة  عليها 

لتخ�سر يف نهاية املطاف«. 
امل������واق������ع  ب������ات������ت  ذل������������ك،  واإىل 
للهيمنة  الأخ�����رى  ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
الإي��ران��ي��ة يف خ��ط��ر اأي�����س��اً؛ حيث 
�سوريا،  يف  الأهلية  احل��رب  انتهت 
منق�سمة  لت������زال  ال���ب���الد  ول���ك���ن 
والأكراد  واملعار�سة  احلكومة  بني 
والحتالل الرتكي. وعلى الأرجح 
ف�����اإن الأزم�������ة الق��ت�����س��ادي��ة التي 
العراق  يف  الح��ت��ج��اج��ات  ا���س��ع��ل��ت 
ولبنان ميكن اأن تنت�سر ب�سهولة يف 
�سوريا، بيد اأنه نظراً لعدم ت�سامح 
احلكومة مطلقاً مع املعار�سة، فاإن 
التعبري العلني عن الغ�سب �سيقود 

اإىل جتدد القتال. 

طموحات اإيران االإمربيالية 
اأ���س��ف��ر احل�سار  اأم���ا يف غ���زة، ف��ق��د 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي وف�����س��اد ح��م��ا���ص عن 
الغ�سب  وت������زاي������د  م����دق����ع  ف���ق���ر 
يتولون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  ���س��د 
الأماكن،  ه���ذه  ك��ل  ويف  ال�سلطة. 

امل�سارف يف  ف�سل  ال�سبب يف  هما 
وقت مبكر من  2017، قبل اأن 
العقوبات  ت��رام��ب  اإدارة  تفر�ص 
الإيراين،  القت�ساد  �سد  امل�سددة 
وكانت عوائد ال�ستثمار يف اإيران 
ت��ع��ود اإىل نخبة ن��ظ��ام امل���اليل ل 
اأول���ئ���ك ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون من  اإىل 
لالقت�ساد  امل�����اليل  اإدارة  ����س���وء 

املفرو�ص �سده العقوبات الآن«. 
الف�ساد  اأن  اإىل  ال�سحايف  ويلفت 
لي�ص �سوى جزء من املاأ�ساة التي 
اإىل  تعمد  حيث  اإي���ران،  ت�سهدها 
حتويل ثروتها خلدمة تدخالتها 
لتو�سيع  واأط��م��اع��ه��ا  اخل��ارج��ي��ة 
وزارة  واأ���س��ارت  ب��اخل��ارج.  نفوذها 
 2018 يف  الأمريكية  اخلارجية 
مليار   18 اأنفقت  اإي���ران  اأن  اإىل 
العراق  يف   2012 م��ن��ذ  دولر 
و����س���وري���ا وال���ي���م���ن، مب���ا يف ذلك 
م��ن مقاتلي  الآلف  روات���ب  دف��ع 

امليلي�سيات املوالية لإيران. 
اأن  وي������درك الإي����ران����ي����ون ج���ي���داً 
ث���روات ب��الده��م ت��ه��در يف اخلارج 
ولذلك ينت�سر ال�سعار التايل بني 
 .. لبنان  ول  غ��زة  “ل  املحتجني 

حياتنا من اأجل اإيران«. 

اأزمة �سرعية
اأن����ه قبل  اإىل  ال�����س��ح��ايف  وي��ل��ف��ت 

ب����ن����اء  يف  لإي���������������ران  ال����رئ����ي���������س����ي 
الإم����������رباط����������وري����������ة ي����ت����م����ث����ل يف 
“الفو�سى”، حيث تر�سخ نف�سها يف 
الأماكن التي تكون فيها احلكومة 
والعراق(،  لبنان  يف  )كما  �سعيفة 
اأو يائ�سة )�سوريا(، اأو بال اأ�سدقاء 
وتعزز  )غ�����زة(.  م����وارد  دون  وم���ن 
رعاية  وجودها من خالل  طهران 
املحلية  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ج���م���اع���ات 
�سبكة  وك�����الء، وخ��ل��ق  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ال�سيا�سيني  م���ع  وال���دع���م  ل��ل��م��ال 
النق�سامات  وا�ستغالل  املحليني، 

العرقية والطائفية. 
النظام  “اإن  ال����ك����ات����ب:  وي����ق����ول 
اإي���ران  م��ث��ل  �سعيف  لبلد  ال��ف��ع��ال 
عظمى،  ك��ق��وة  يت�سرف  اأن  ي��ري��د 
ولكنه لي�ص نظاماً م�ستداماً. فعلى 
الدول  جميع  تعاين  امل��ث��ال،  �سبيل 
التي تهيمن فيها اإيران يف ال�سرق 
الأو�سط من �سائقة مالية �سديدة 
العراق  يف  حتى  اقت�سادي  وتعر 
الذي تزدهر فيه �سناعة البرتول؛ 
اإىل نخبة �سغرية  اإذ تعود الأرب��اح 
من ال�سيا�سيني وزعماء امليلي�سيات، 
وع��الوة على ذلك تنت�سر معدلت 
وغزة  �سوريا  اأما  والبطالة،  الفقر 
ف��ه��م��ا يف ح��ال��ة ���س��ي��ئ��ة ل���درج���ة اأن 

اقت�ساداتهما بالكاد تعمل«. 
ذات  ك��ان  لبنان  اأن  الكاتب  وي���ورد 
وامل�سارف  ل��ل��ت��ج��ارة  م���رك���زاً  ي���وم 
الآن ليزال يتمتع بطاقات  وحتى 
ب�����س��ري��ة م��وه��وب��ة وم��ت��ع��ل��م��ة رغم 

ال��ت��ي ت��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى جميع 
الت���ف���اق  اأن  ط���امل���ا  الإي����ران����ي����ني 
قائماً  لي�������زال  ال������ذي  ال����ن����ووي 

بالن�سبة اإىل اأوروبا«.

ف�ساد نظام املاليل 
�سبيل  “على  ال�����س��ح��ايف  وي��ق��ول 
املثال جند اأنه يف الأزمة امل�سرفية 
الإيرانية، كان الف�ساد واملح�سوبية 

كتبه  م���ا  اأن  ال�����س��ح��ايف  وي��ع��ت��رب 
الذي  العذر  مبثابة  ُيعد  ماكاير 
الغربيني  من  الكثري  ي�ستخدمه 
منذ عقود من اأجل تربير التجارة 

اإي����ران ول��ك��ن مع  لي�ص فقط م��ع 
كما  الأخ���رى.  القمعية  الأنظمة 
اأن هذا التربير ل ي�ستند اإىل اأي 

اأ�سا�ص من ال�سحة. 

ت�����س��ك��ل احل���ك���وم���ات ف��ع��ل��ي��اً ج����زءاً 
الإيرانية؛  الإم����رباط����وري����ة  م���ن 
موالون  امل��ح��ل��ي��ون  فال�سيا�سيون 
ول���ب���ن���ان  ال������ع������راق  ل����ط����ه����ران يف 
الكاتب،  وبح�سب  وغ���زة.   و�سوريا 
العراقيون  املحتجون  ينجح  رمب��ا 
العمل  عن  العاطلون  واللبنانيون 
البقاء  اأج��ل  م��ن  ينا�سلون  ال��ذي��ن 
اإي��������ران  اإ�����س����ق����اط ط����م����وح����ات  يف 
الأو�سط،  ال�سرق  يف  الإم��ربي��ال��ي��ة 
وه������و الأم��������ر ال�������ذي اأخ����ف����ق����ت يف 

التي  لل�سيعة  الناعمة  القوة  على 
التي  الأم���اك���ن  يف  منها  ا���س��ت��ف��ادت 
ت���ق���ي���م ف���ي���ه���ا اأع���������داد ك����ب����رية من 
هذه  حتى  ولكن  ال�سيعة.  ال�سكان 
ففي  حدودها،  لها  ال�سرتاتيجية 
ال����ع����راق ال���ي���وم ال�����س��ي��ع��ة ه���م من 
يقودون الحتجاجات �سد التدخل 

الإيراين. 

اإمرباطورية الفو�سى
امل�����ورد  اأن  اإىل  ال���ك���ات���ب  وي���ل���ف���ت 

ال�سربات  الآن  ح���ت���ى  حت��ق��ي��ق��ه 
وحملة  ���س��وري��ا  على  الإ�سرائيلية 

ال�سغط الق�سوى �سد طهران. 
اإي����ران  ���س��ه��دت  نف�سه  ال��وق��ت  ويف 
جماهريية  اح���ت���ج���اج���ات  اأي�������س���اً 
اقت�سادها  وبات  الداخل  وا�سعة يف 
يف م���������اأزق، ول���ك���ن ن���ظ���ام امل����اليل 
ي�سيطر ب�سورة مبا�سرة على زمام 
الأم����ور داخ���ل ال��ب��الد ومت��ك��ن من 
ت��ه��دئ��ة ال���س��ط��راب��ات م��ن خالل 
ال��ع��ن��ف وق��ط��ع الإن����رتن����ت، ولكن 

للبلدان  بالن�سبة  خمتلف  الأم���ر 
اأن  ب�سبب  لإي��ران، وذلك  ال�سريكة 
اإيران  بنتها  ال��ت��ي  الم��رباط��وري��ة 

هي “اإمرباطورية الفو�سى«. 
اإي�����ران ل  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي��ل��ف��ت 
مت���ل���ك ق�����وة اق���ت�������س���ادي���ة لإق���ام���ة 
ع��الق��ات ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة اأو 
ال�ستثمار اأو التكنولوجيا، ولي�ست 
الع�سكرية  ال���ق���وة  اأي�������س���اً  ل��دي��ه��ا 
البلدان  على  للتاأثري  التقليدية 
ول��ك��ن ط���ه���ران تعتمد  امل����ج����اورة. 

الآلف  مئات  خ��رج  �سنوات  ع�سر 
ال�سوارع  اإىل  مو�سوي  اأن�سار  من 
الطبقات  قادتها  احتجاجات  يف 
عن  للتعبري  املتعلمة  احل�سرية 
الغ�سب من النتخابات امل�سروقة، 
انت�سرت  اليوم  احتجاجات  ولكن 
يف جميع اأنحاء اإيران وو�سلت اإىل 
وحتى  العاملني،  الفقراء  طبقة 
الأح����زاب ال��ك��ردي��ة )ال��ت��ي ت�سعي 
اأجندتها  لتحقيق  تقليدي  ب�سكل 
ت��ع��م��ل الآن مع  ب��ات��ت  اخل��ا���س��ة( 

منظمي احلركة الوطنية. 
ال�سابق  “من  ال�سحايف  ويختم 
الحتجاجات  اإن  ال��ق��ول  لأوان����ه 
الأخرية التي ت�سهدها اإيران هي 
ولكن  امل��اليل،  نظام  نهاية  بداية 
امل���اليل  ن���ظ���ام  اأن  ال���وا����س���ح  م���ن 
ي����واج����ه اأزم�������ة ����س���رع���ي���ة. ورمب����ا 
املر�سد  اأن  الأوروب�����ي�����ون  ي��ع��ت��ق��د 
خامنئي  ع��ل��ى  اهلل  اآي�����ة  الأع���ل���ى 
يتمتع ب�سلطة بقاء اأكرب من قوة 
ولكن  بهلوي،  ر�سا  ال�ساه حممد 
ال�سعب الإيراين لن ين�سى �سريعاً 
العنف والعذاب الذي �سهده على 

اأيدي نظام املاليل..
 وك�����ذل�����ك ل�����ن ي���ن�������س���ى اأي���������س����اً 
ال���ق���وى الأج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي منحت 
حياة  �س���ريان  املالل����ي  نظ����ام 

اقت�سادي«.   

ال��ك��ث��ريي��ن م��ن��ه��م ب�سبب  م���غ���ادرة 
ن��ق�����ص ال��ف��ر���ص. وك��ذل��ك ميتلك 
احتياط نفطي  اأك��رب  راب��ع  العراق 
يقل  ما ل  ت�سدير  العامل، ومت  يف 
عن تريليون دولر من املواد اخلام 
منذ عام 2005. ولكن على الرغم 
لبنان  من ذلك فقد ف�سل كل من 
والعراق لأن نظام احلكم ال�سعيف 
)الذي يخدم طهران ب�سكل جيد( 
والعراق  لبنان  يف  �سعبه  خ��ذل  قد 
بدًل من اأن يقوم بخدمته كما هو 

مفرت�ص بالأ�سا�ص. 

اخلريف الفار�سي 
ميكن  “ل  ال�����ك�����ات�����ب:  وي������ق������ول 
النخراط  ال�سعيفة  للحكومات 
وكما  ج���ادة،  اقت�سادية  �سيا�سة  يف 
ب��داأت يف النهيار،  هو متوقع فقد 
وت��دف��ق ال��ع��اط��ل��ون وال��ف��ق��راء اإىل 
ال�����س��ارع ل��الح��ت��ج��اج، ول��ك��ن تكمن 
اأنها ل متتلك  اإ�سكالية طهران يف 
حلفائها  مل�ساعدة  امل��ال  اأو  اخل��ربة 
املتعرين على اإ�سالح اقت�ساداتهم 
اأو  املتحدة  ال��ولي��ات  تفعل  مثلما 
امل��وؤ���س�����س��ات ال��دول��ي��ة. وم��ن ناحية 
اأخ�����رى ف����اإن ع��م��الء ط���ه���ران من 
احلكومات فا�سدون واأ�سعف بكثري 

من القيام باأي �سيء مبفردهم«. 
الحتجاجات  ب��اأن  الكاتب  ويختم 
الراهنة لي�ست جمرد ربيع جديد 
الأنظمة  لإ�سقاط  اأخرى  اأو طعنة 
تخدم  التي  الفا�سدة  ال�ستبدادية 
املحاولة  ب��ع��د  امل��ن��ط��ق��ة  يف  نف�سها 
الأوىل التي انتهت ب�سورة بائ�سة، 
بداية  ف��ه��ي  ذل���ك  ت��ت��ج��اوز  ولكنها 
للتطلعات  ال��ت��دري��ج��ي  ل��الن��ه��ي��ار 
عليها  ُيطلق  اأن  ويجب  الإيرانية، 

“اخلريف الفار�سي«.    

ال�سعب االإيراين لن ين�سى �سريعًا العنف والعذاب 

رغم االحتجاجات.. ملاذا تنقذ اأوروبا نظام املاليل؟ 

ال متلك قوة اقت�سادية الإقامة عالقات قائمة على التجارة 

اإنه خريف اإيران.. اإمرباطورية الفو�ضى يف املنطقة تتهاوى

الوحدة الروحية للغرب على املحك...التباعد يتزايد يف الناتو
•• وا�شنطن-وكاالت

لقاًء  لكن  امل�سرتكة،  الأوروبية  القيم  لفكرة  مادياً  الناتو جت�سيداً  يعترب حلف 
وتاأ�س�ص  بينهم.  التباعد  ك�سف مدى  دول احللف  زعماء  لندن موؤخراً  جمع يف 
اخلارجية  وزي��ر  راأى  حينما  الثانية،  العاملية  احل��رب  نهاية  بعد  الناتو  حلف 
الربيطاين، اإرني�ست بيفن، يف 1948، اأن هناك حاجة ما�سة” لتنظيم النفو�ص 
ال�سوفييتي”.  الحت��اد  يف  النا�سئ  ال�ستبداد  حالة  ملواجهة  الغرب  يف  الطيبة 

واأبدى رغبته يف ت�سكيل “احتاد روحي اأوروبي«. 
وبعد ذلك ب�سنة، مت ت�سكيل حلف الناتو تلبية لرغبة بيفن، ولكن توم ماكتاغو، 
اأنه عندما اجتمع، قبل  اإىل  الأمريكي، لفت  اأتالنتيك”  “ذا  كاتب لدي موقع 
ال��ع��امل، يف ظل  الع�سكري الأك���ر دمي��وم��ة يف  ق��ادة التحالف  ل��ن��دن،  يومني يف 
الحتاد  ف��ك��رة  يف  �سكوك  ���س��ادت  ك��ب��رية،  فل�سفية  وخ��الف��ات  �سغرية  ���س��ج��ارات 

الروحي ذاتها. 

تهديدات وجودية
ويرى كاتب املقال اأنه، يف القرن احلادي والع�سرين، بعد زوال الحتاد ال�سوفييتي 
منذ وقت طويل، ومع بروز تهديدات وجودية جديدة لقيم غربية – بدءاً من 
للجهادية  ال�سمولية  العقيدة  اإىل  و���س��وًل  ال�سني،  متثله  ا�سرتاتيجي  خطر 
الإ�سالمية، ومن ثم منوذج “الدميقراطية غري الليربالية” ممثلة يف هنغاريا 
وتركيا- تبدو فكرة وحدة الغرب الروحية التي يج�سدها الناتو غري متما�سكة 

اأكر من اأي وقت منذ 70 عاماً. ويف هذا ال�سياق، ي�ساأل الكاتب ما الذي يربط 
بني فيكتور اأورب��ان زعيم هنغاريا ورئي�ص ال��وزراء الكندي، جو�ستني ت��رودو، اأو 
الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب بنظريه الفرن�سي، اإميانويل ماكرون، اأو رئي�ص 

الوزراء الربيطاين، بوري�ص جون�سون، بامل�ست�سارة الأملانية اأنغيال مريكل؟ 
وو�سل الأمر لدرجة اأنه، خالل اليومني املا�سيني، �سكك الرئي�ص الرتكي رجب 
طيب اأردوغان بالتزامات تركيا حيال مبداأ احللف للدفاع اجلماعي، كما هاجم 
ماكرون تدخل تركيا يف �سوريا، واأ�سار ترامب لعزم الوليات املتحدة على فر�ص 
روحياً مل يعد  ب��اأن احت��اداً  ل��ذا جند هنا  الناتو.  ر�سوم جمركية على حلفاء يف 
متما�سكاً، واأع�ساءه عاجزون عن التفاق حول ماهيتهم، اأو حيال من يدعمون، 

اأو حتديد عدوهم الرئي�سي. 

مهمة �سعبة
اإ�سماي،  ها�ستينغ  للحلف،  ع��ام  اأم���ني  اأول  مهمة  ك��ان��ت  امل��ق��ال،  ك��ات��ب  وح�سب 
باملقارنة مع مهمة  بكثري  اأ�سهل  الثانية،  العاملية  اإب��ان احلرب  ت�سر�سل  م�ساعد 
الأمني العام احلايل. فقد تلخ�ست تلك املهمة باإبقاء الحتاد ال�سوفييتي خارج 
ولكن مهمة الأمني  اإليه، واإبقاء الأملان �سعفاء”.  احللف، واإدخال الأمريكيني 
العام احلايل للحلف، ين�ص �ستولتنبريغ، رئي�ص الوزراء الرويجي الأ�سبق، هي 
“�سعف  اأ�سعب بكثري. فقد زال الحت��اد ال�سوفييتي ويبدو الأمل��ان را�سني عن 
م�ساركتهم الع�سكرية” لدرجة اأن الرئي�ص الأمريكي �سكك يف التزامهم باحللف 
التي تبدت بني الزعماء خالل  ال�سخ�سية  العداوة  اإىل كل ذلك  ككل. وي�ساف 

الأ�سبوع اجلاري، وحيث انتهت القمة مع اإلغاء ترامب موؤمتراً �سحفياً بعدما 
انت�سر فيديو ي�سخر فيه ترودو وماكرون وجون�سون منه. 

اإىل ذلك، ا�ستبق ماكرون لقاء لندن الأخري باحلديث عن م�ساكل تواجه حلف 
الناتو، ووجوب معاجلة تراجع خطاب الوليات املتحدة حول التزامها بالأمن 
واقع  تقييم  اإع��ادة  “ينبغي  “اإيكونومي�ست”:  ملجلة  وقال  الأوروب��ي.  اجلماعي 
الناتو يف �سوء التزامات الوليات املتحدة. ونحن اليوم بحاجة لتو�سيح ما هي 
الأهداف ال�سرتاتيجية التي نريد حتقيقها يف حلف الناتو«.  واأبدى ماكرون 
الوليات  اأن  يعتقد  وه��و  �سوريا،  ل�سمال  ال��رتك��ي  ال��غ��زو  حيال  خا�سة  غ�سبه 

�سمحت به �سمنياً، ويرى اأن الغزو �ساعد اإرهابيني ميثلون خطراً اأمنياً. 

�سيناريو واقعي
ويرى كاتب املقال اأن ل �سيناريو واقعياً يف امل�ستقبل املنظور توازي من خالله 
ال�سيا�سية وقدرتها على  واإرادت��ه��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��وة  اأوروب��ي��ة جامعة  ق��وة 

العمل. 
الذاتي. ولكن، ح�سب  ال�سك  الناتو مير مبرحلة من  اأن  اإىل ذلك يرى خرباء 
الكاتب، مي�سي العامل قدماً وذلك يعني اأن الناتو ل ي�ستطيع الثبات يف مكانه. 
ال��ب��اردة، عندما كان للحلف عدو وا�سح، جرت مناق�سات حادة  وط��وال احل��رب 
ولكن  تكتيكية.  نووية  اأ�سلحة  وا�ستخدام  الأوىل  ال�سربة  �سيا�سات  مزايا  حول 
والتطهري  بتو�سع احللف  تتعلق  الباردة حتديات جديدة  نهاية احلرب  �سهدت 

العرقي عند عتباته.        

معركة اإفريقية من اأجل مقعد يف جمل�س االأمن 
•• االأمم املتحدة-اأ ف ب

اء نادرة بني جيبوتي وكينيا من اأجل احل�سول يف حزيران-يونيو  تدور معركة اأ�سقمّ
على مقعد غري دائم يف جمل�ص الأمن الدويل لفرتة 2202-1202.

نيويورك  يف  الكربى  الفنادق  اأح��د  يف  ا�ستقبال  حفل  اخلمي�ص  جيبوتي  واأق��ام��ت 
7 ت�سرين  اأعلنت ر�سميا خالله تر�سيحها، بعدما قامت كينيا بخطوة مماثلة يف 
الثاين-نوفمرب يف فندق اآخر قريب من الأمم املتحدة. وبذلك خرجت اإىل العلن 
�سفري  وراأى  اأ�سهر،  البلدين منذ عدة  ب�سكل خفي بني  ت��دور  كانت  التي  املناف�سة 
املمكن  اأن��ه لن يكون من  اإح��دى دول الحت��اد الإفريقي طالبا ع��دم ك�سف هويته 
التوفيق بينهما قبل انتخابات حزيران-يونيو يف نيويورك اإل “من خالل اجتماع 
لوزراء اخلارجية اأو قمة لروؤ�ساء دول اإفريقية«. وجنح التفاق حتى الآن يف التوافق 
على اختيار املر�سحني الأفارقة ملجل�ص الأمن لتفادي احتدام اخل�سومات يف يوم 
النتخابات التي ت�سارك فيها دول الأمم املتحدة ال�391. وح�سم الحتاد الإفريقي 
خياره ل�سالح كينيا خالل عملية ت�سويت جرت يف اأدي�ص اأبابا على م�ستوى املمثلني 
الدائمني، بح�سول هذا البلد على 73 �سوتا مقابل 31 جليبوتي. غري اأن جيبوتي 
اعتربت اأن العملية مل تنظم على اأعلى م�ستوى وبالتايل ل ميكن الأخذ بنتائجها. 
وتنادي �سلطات جيبوتي ب�”مبداأ التناوب” مذكرة باأن كينيا �سبق اأن �سغلت مرتني 
مقعدا يف جمل�ص الأمن يف 3791-4791 و7991-8991، مقابل مرة واحدة 
جليبوتي يف 3991-4991. وي�سدد البلدان يف حملتيهما على الدور الذي لعبه 
اإر�سال جنود  كل منهما ل�سمان ال�سالم يف القرن الإفريقي، واأبعد من ذلك على 

للم�ساركة يف عمليات القوات الدولية حلفظ ال�سالم.

عربي ودويل



السبت    7   ديسمبر   2019  م   -   العـدد  12799  
Saturday  7   December   2019  -  Issue No   12799

11

عربي ودويل

نددت كوريا ال�سمالية بت�سريحات الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب 
يهدد  ما  ت�سيبه،  جديدة”  خ��رف  “نوبة  اإىل  ذل��ك  عازية  الأخ���رية 
التي  املهلة  انتهاء  اق��رتاب  الكالمية مع  اإىل احلرب  البلدين  بعودة 

حددتها بيونغ يانغ لوا�سنطن ل�ستئناف املفاو�سات النووية.
ومنحت بيونغ يانغ وا�سنطن مهلة حتى نهاية العام لتقدمي تنازلت 
يف املفاو�سات النووية املتاأزمة، متوعدة باأنها �ستتبنى “نهجا جديدا” 

مل حتدده اإذا مل يقدم اجلانب الأمريكي عر�سا مقبول.
�ستى  ت��ب��ادل  وت��رام��ب  اون  جونغ  كيم  ال�سمالية  ك��وري��ا  زعيم  وك��ان 
اأنواع ال�ستائم والإهانات ال�سخ�سية التي و�سعت العامل على �سفري 
احلرب خالل العام 2017، و�سخر ترامب من كيم بو�سفه ب�”رجل 
للرئي�ص  العقلية  ال�سحة  يف  بالت�سكيك  كيم  عليه  لريد  ال�ساروخ” 

المريكي ويتهمه باأنه “خرف وخمتل عقليا«.
غري اأن انفراجا دبلوما�سيا غري م�سبوق �سجل بينهما و�سهد تنظيم 
ع��دة ل��ق��اءات. ل��ك��نمّ م��ف��او���س��ات اإخ���الء �سبه اجل��زي��رة ال��ك��وري��ة من 
الأ�سلحة النووية تعرت مع ف�سل قمة يف هانوي يف �سباط-فرباير 
يزال  ل  الع�سكري  العمل  اأن  اإىل  ترامب  اأ�سار  والثالثاء،   .2019
ممكنا ردا على �سوؤال ب�ساأن بيونغ يانغ على هام�ص قمة حلف الأطل�سي 
ال�سواريخ،  اإر�سال  يحب  “بالتاأكيد  اإن��ه  ترامب  وق��ال  بريطانيا.  يف 

األي�ص كذلك؟ لهذا ال�سبب اأطلقت عليه “رجل ال�ساروخ«.

على  تدابري  باملثل،  ال��رد  اإط��ار  يف  فر�ست  اأنها  اأم�ص  ال�سني  اأعلنت 
وزارة  اإب���الغ  واألزمتهم  اأرا�سيها  على  الأم��ريك��ي��ني  الدبلوما�سيني 

اخلارجية قبل اجتماعاتهم مب�سوؤولني حمليني.
ال�سني  اإن  ت�سونيينغ  ه��وا  اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت 
مو�سحة  الأرب��ع��اء  اجل��دي��دة  بالتدابري  الأم��ريك��ي��ة  ال�سفارة  اأبلغت 
الأول-اأكتوبر  ت�سرين  وا�سنطن يف  ق��رار  “رد على”  الإج���راءات  اأن 
املتحدثة  ال�سينيني. وقالت  الدبلوما�سيني  فر�ص قيود على حركة 
الأمريكي على  اأخ��رى نح�ص اجلانب  “مرة  خالل موؤمتر �سحايف 
ت�سحيح اأخطائه واإلغاء الإج��راءات ذات ال�سلة«. يف ت�سرين الأول-

اأكتوبر اأمرت الوليات املتحدة الدبلوما�سيني ال�سينيني باإبالغ وزارة 
الدبلوما�سيني  مع  ر�سمية  لقاءات  اأي  عقد  قبل  م�سبقا  اخلارجية 
اأي زيارات  اأو من البلدية، وقبل  اأو م�سوؤولني حمليني  الأمريكيني 
قرارها  وا�سنطن  و�سفت  الوقت  ذلك  يف  اأبحاث.  معاهد  اأو  لكليات 
اإىل  اخلارجية  وزارة  يف  كبري  م�سوؤول  واأ�سار  املتبادل”  ب”الإجراء 
ب��ع��دد من  الج��ت��م��اع  م��ن  الأم��ريك��ي��ني  الدبلوما�سيني  ع���دم مت��ك��ن 
امل�سوؤولني والأكادمييني ال�سينيني. واجلمعة قالت املتحدثة اإن على 
الدبلوما�سيني الأمريكيني اإخطار وزارة اخلارجية قبل خم�سة اأيام 
ورف�ست  الأمريكية«.  للممار�سات  “وفقا  �سرتد  ال�سني  وب��اأن  عمل، 

ال�سفارة الأمريكية يف بكني التعليق.

ُقتل اكر من 60 مهاجرا غري �سرعي يف غرق قارب قبالة �سواحل 
لالأمم  التابعة  الدولية  الهجرة  منظمة  اأعلنت  ما  وفق  موريتانيا، 
الهجرة  منظمة  وق��ال��ت  اخلمي�ص.  املوريتانية  وال�سلطات  املتحدة 
وجود  اىل  اأمني  م�سدر  اأ�سار  بينما  قتيال،   62 هناك  اإن  الدولية: 
63 قتياًل، يف وقت ُيرجح ان تكون احل�سيلة اكرب. واأو�سحت وزارة 
الداخلية املوريتانية يف بيان “متكنت اإحدى دوريات قواتنا امل�سلحة 
وقوات اأمننا املكلفة بتاأمني احلوزة الرتابية من اكت�ساف ناجني من 
البيان  واأ���س��اف  املوريتانية«.  ال�سواطئ  قبالة  تقليدي  ق��ارب  غ��رق 
دخول  ي��ح��اول��ون  ك��ان��وا  �سرعيني  غ��ري  الأم����ر مب��ه��اج��ري��ن  “يتعلق 
احل�سول  مت  التي  الأول��ي��ة  للمعلومات  “وفقا  ق��ادم��ني  ا�سبانيا”، 
ووقع  باجنول«.  الغامبية  العا�سمة  من  الناجني،  بع�ص  من  عليها 
حادث الغرق الأربعاء على م�سافة 25 كم �سمال مدينة نواذيبو قرب 
احلدود مع ال�سحراء الغربية، وفق ما اأكد م�سدر اأمني موريتاين 
لوكالة فران�ص بر�ص. واأكد امل�سدر اأن “القارب ا�سطدم ب�سخرة يف 
البحر، وبداأت املياه بالدخول اإليه وتفكك حمركه. مل يكن من كانوا 
القوية منعتهم  الأم��واج  ال�ساطئ، لكن  على متنه بعيدين جداً عن 

من الو�سول اإىل ال�ساطئ«.

عوا�شم

�سيول

بكني

نواك�سوط

تقدم ب�ضاأن �ضطب ال�ضودان من »الئحة االإرهاب«
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

زيارة  بختام  حمدوك  اهلل  عبد  النتقالية  ال�سودانية  احلكومة  رئي�ص  حتدث 
تاريخية لوا�سنطن عن “تقدم” باجتاه �سطب ال�سودان من الالئحة المريكية 
للدول الداعمة لالرهاب. ومتثل هذه الق�سية اولوية بالن�سبة اىل حمدوك 
وقال حمدوك   .1985 منذ  وا�سنطن  يزور  �سوداين  زعيم  اأول  يعترب  الذي 
اأبحاث املجل�ص الطل�سي بعد اجتماعه بكبار امل�سوؤولني  مبوؤمتر نظمه مركز 
كان  الكبري  “اجلزء  الم��ريك��ي  والكونغر�ص  واخل��زان��ة  اخلارجية  وزارت���ي  يف 
بالطبع م�ساألة �سحب ال�سودان من لئحة الدول الداعمة لالرهاب«. وا�ساف 
ب��داأت خالل  التي  املحادثات  لكنمّ  العمليات”،  الق�سية تعوق كثري من  “هذه 
ال�سهر الخرية مع المريكيني “تتقدم يف �سكل جيد جدا” على حد قوله. 
وتابع “نحن ن�سل اىل تفاهم اف�سل لهذا امللف بكل مرة نتحدث فيها معا«. 
القائمة  ان  بريطانيا،  يف  تعليمه  تلقى  �سابق  دبلوما�سي  وهو  حمدوك،  وقال 
ال�سوداء كان لها تاأثري لي�ص على ال�ستثمار فح�سب ولكن اي�سا على اجلهود 
ول  اك��رب.  ب�سكل  ال��ب��الد  “انفتاح”  وعلى  ال�����س��ودان  دي��ون  لتخفيف  املبذولة 
تزال وا�سنطن ت�سنف ال�سودان دولة راعية لالإرهاب، وهو ما تقول احلكومة 
اجلديدة انه يعوق ال�ستثمار الجنبي. ورغم تعاطفهم مع مطالب ال�سودان، 
ال ان م�سوؤولني اأمريكيني يقولون ان ازالة ذلك الت�سنيف هو عملية قانونية 
ت�ستغرق وقتا. واعلنت الوليات املتحدة الربعاء انها �ستعني �سفريا يف ال�سودان 

للمرة الوىل منذ 23 عاما، وذلك خالل زيارة حمدوك لوا�سنطن.
وا�سادت الوليات املتحدة باخلطوات التي اتخذها حمدوك “لتغيري �سيا�سات 
قمع  وبحمالت  مبتطرفني  ارتباطه  ادى  ال��ذي  ال�سابق”  النظام  وممار�سات 
دموية اىل عزل ال�سودان غربيا. و�ساد التوتر العالقات بني الوليات املتحدة 
ونظام الب�سري الذي توىل ال�سلطة عام 1989 وتبنى نهجا اإرهابياً وا�ست�ساف 

زعيم تنظيم القاعدة اأ�سامة بن لدن يف بالده لفرتة.

مع بدء مناق�سة قانون املالية

الد�ضتوري احلر يوا�ضل االعت�ضام بالربملان...!
•• الفجر -تون�ص

ال��ن��ائ��ب��ة ع��ب��ري م��و���س��ي ورئي�سة  و���س��ف��ت 
ادارة جمل�ص  ال��د���س��ت��وري احل��ر  احل���زب 
نواب ال�سعب ب� “الرديئة” موؤكدة “وجود 
اخاللت وخروقات كثرية وعمليات حتيل 

باجلملة حت�سل خالل الت�سويت«.
العامة  امل�سلحة  بتعطيل  يتهمها  مم��ن  مو�سي  وا�ستغربت 
ال�سعب  م�سالح  ان  معتربة  املالية  ق��ان��ون  مناق�سة  بعرقلة 
يحل  ل��ن  احل��ايل  املالية  ق��ان��ون  وان  �سنوات   9 منذ  معطلة 
الر�سمية  �سفحتها  على  ن�سرته  فيديو  يف  واعلنت  م�ساكله. 
داخل جمل�ص  التوايل  على  الرابع  لليوم  العت�سام  موا�سلة 
نواب ال�سعب م�سددة على انه لن تكون هناك مناق�سة لقانون 

املالية قبل تقدمي النه�سة اعتذارا حلزبها.
ومن املفرت�ص ان تنطلق اليوم الحد مناق�سة قانون املالية 

وميزانية الدولة ل�سنة 2020، والتي �ستدوم 3 اأيام.
واكدت ان حمالت الت�سويه والت�سكيك لن تثنيهم عن موا�سلة 
امل�سوار وانهم يعرفون حدودهم ويحرتمون املوؤ�س�سات والدولة 

وكانت  باجلملة«.  الت�سويت  يف  التحيل  وعمليات  باجلملة 
بداية املواجهة بني كتلة احلزب الد�ستوري احلر وكتلة حركة 
اأثناء مناق�سة م�سروع قانون املالية التكميلي ل�سنة  النه�سة 
2019، والت�سويت عليه فبعد اأن مت اإ�سقاط م�سروع القانون 
وف�سل يف احل�سول على ثقة اأغلبية النواب احلا�سرين، اأجرت 
وزارة املالية تعديال ب�سيطا عليه. واأعادت تقدميه للم�سادقة 
عليه من جديد، بعد دقائق من �سقوطه وهو ما جعل رئي�سة 
احلزب الد�ستوري احلر، عبري مو�سي ونواب كتلتها يحتجون 
على ما يحدث يف الربملان. و�ساهم يف تفاقم التوتمّر مداخلة 
نائبة النه�سة جميلة دب�ص ك�سيك�سي، التي قالت اإن الربملان 
عبري  اىل  اإ�سارة  يف  و”بلطجية”،  “مت�سردون”  فيه  اأ�سبح 
مو�سي. جميلة دب�ص ك�سيك�سي قالت اأي�سا “ل نرغب يف �سماع 
الربملان  لرئي�ص  الأول  النائب  مطالبة  الن�ساز”،  اأ�سواتهم 

وانه من امل�ستحيل ان ي�سكتوا عن الهانة التي تعر�سوا لها 
مع قرابة 200 األف تون�سي ممن �سوتوا حلزبها. واعتربت 
و”اعت�سام  وال�سهامة”  العزة  “اعت�سام  هو  اعت�سامهم  ان 
لتاريخ تون�ص وم�ستقبلها” وانه “�سيفرز الغث من ال�سمني 
من  م��ب��داأ  لهم  ال��ذي��ن  ال�سخا�ص  وي��ف��رز  احلقائق  ويك�سف 
ل  انتخابية  حملة  ك��ل  يف  ال��وع��ود  يطلقون  ال��ذي��ن  اول��ئ��ك 
من  لي�ست  املعركة  ان  مو�سي  وا�سافت  �سيئا«.  منها  يتحقق 
اجلهم كاأ�سخا�ص “بل من اجل التون�سيني الذين يدركون ان 
الدولة ُانتزعت منهم وان جميع املوؤ�س�سات اغت�سبت من قبل 
بالغتيالت ومبا قاموا به خالل حكم  وامللطخني  الخ��وان 

الرتويكا” ح�سب تعبريها.
واأ�سارت اإىل اأنه ومنذ تويل من و�سفتهم ب “الإخوان اإدارة 
املجل�ص والف�سائح باجلملة واخلروقات باجلملة والإخاللت 

النظام  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ال�������س���وا����س���ي  ����س���م���رية 
الداخلي للربملان. كما اعتربت ك�سيك�سي 
اأن عبري مو�سي جاءت للربملان لتعطيل 

م�سار الثورة التون�سية«.
ما  عند  ال��وق��وف  دون  اجلل�سة  موا�سلة 
اأثناء اجلل�سة العامة، ومتكني كتلة  قيل 
الد�ستوري احلر من الرد على مداخلة نائبة حركة النه�سة، 
ردت عليه عبري مو�سي ونواب حزبها بالقيام باعت�سام داخل 
اأن الكتلة  قاعة اجلل�سات العامة. و�سددت عبري مو�سي على 
دب�ص  جميلة  النائبة  تقدم  اأن  بعد  ال  اعت�سامها  تفك  ل��ن 
اإليهم.  اأ���س��اءت  ال��ذي��ن  ل��ل��ن��واب  ر�سميا  اع��ت��ذاره��ا  ك�سيك�سي 
“دواع�ص”  وترف�ص عبري مو�سي �سحب ما قالته عن وجود 
يف الربملان، م�سرية اىل ان كل من رفع �سعار رابعة يف الربملان 

“دواع�ص«.
اعت�سام نواب احلزب الد�ستوري احلر انتقل اىل امام مكتب 
تفادي  اىل  ا�سطره  ما  وهو  الغنو�سي.  را�سد  الربملان  رئي�ص 
الفرعي  امل��ق��ر  م��ن  م��ه��ام��ه  وم��ب��ا���س��رة  اىل مكتبه،  ال��دخ��ول 

للربملان.

�سركة غاز«.
وتابع الرجل “هو مل يكن ميلك خربة”، م�سيفا “انت بذلك 

تعطي ذريعة للرئي�ص«.
واأجاب بايدن بعدما و�سف الرجل بالكاذب “هذا لي�ص �سحيحا 

ومل يقل اأحد ذلك ابدا«.
وعمل هانرت بايدن جنل نائب الرئي�ص ال�سابق يف جمل�ص اإدارة 
اإنه  وقيل  و2019،   2014 عامي  بيت  اأوكرانية  غاز  �سركة 

كان يتقا�سى 50 األف دولر �سهريا.
ومل يتم اتهام هانرت بايدن بارتكاب اأي خمالفات، لكن اأثريت 
اأثناء تويل والده من�سب  اأ�سئلة حول مدى كفايته للمن�سب 

نائب الرئي�ص الأمريكي.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

لالنتخابات  املحتمل  الدميوقراطي  املر�سح  رجل غ�سب  اأث��ار 
مهرجان  خالل  �ساأله  عندما  بايدن  جو  المريكية  الرئا�سية 

انتخابي يف ولية اأيوا عن اأعمال ابنه التجارية يف اأوكرانيا.
وتوجه نائب الرئي�ص ال�سابق يف نوبة غ�سب نادرة اىل ال�سائل 
الذي كان يح�سر املهرجان النتخابي يف بلدية نيو هامبتون 

يف اأيوا، بالقول “اأنت كاذب لعني«.
ترامب  دون��ال��د  الرئي�ص  ان  بالقول  كالمه  ب��داأ  الرجل  وك��ان 
قبل اأن يتوجه اىل بايدن بالقول “اأنت  “يعبث يف اأوكرانيا”، 
يف املقابل اأر�سلت ابنك اىل هناك لتجد له وظيفة وليعمل يف 

الأوكراين  الرئي�ص  ل��دى  بالتدخل  اتهامات  ترامب  وي��واج��ه 
فولودميري زيلين�سكي لفتح حتقيق بحق ابن ترامب للتاأثري 

على والده الذي يناف�ص ترامب يف النتخابات.
ورد بايدن البالغ 77 عاما اأي�سا بقوة على اعتبار ال�سائل له 

باأنه “كبري جدا” يف ال�سن من اأجل الرت�سح للرئا�سة.
واأجاب بايدن “اأنا ل�ست ك�سول”، م�سيفا “ال�سبب يف تر�سحي 
هو انني �ساحب خربة طويلة واأعرف اأكر مما يعرفه معظم 

النا�ص وبامكاين اجناز الأمور«.
دعنا  ق��درت��ي،  م��ن  التحقق  تريد  “هل  ال��رج��ل  ب��اي��دن  و�ساأله 
وتابع “لنقم مبا ت�ساء  نقوم بتمرينات ريا�سية معا، يا رجل”، 

ولنخ�سع لختبار حا�سل الذكاء«.

بايدن يوبخ رجاًل خالل لقاء انتخابي  

نواب الد�ستوري احلر يف اعت�سام منع رئي�ص الربملان من دخول مكتبه

ماكرون.. ف�سل مقاربةترامب ل تنازل

املوا�سيع اخلالفية بني الرجلني كثرية:

لهذا انتهى �ضهر الع�ضل بني ماكرون وترامب...!
ف�سل رهان اجلانب الفرن�سي على تقارب �سخ�سي يتغّذى من ت�سابه ما يف امل�سار ال�سيا�سي للرئي�سني 

•• الفجر – خرية ال�شيباين
2017، قام اإميانويل ماكرون بب�سط ال�سجاد  اأول زيارة له لفرن�سا، يوليو   يف 
14 يوليو، ع�ساء يف الطابق الأول  الحمر لدونالد ترامب: العر�ص الع�سكري 
على  الدولتني  رئي�سا  اف��رتق  املعلنة،  ورغ��م اخلالفات  ودي.  وعناق  اإيفل،  لربج 
ال�سيا�سية. وقد مت  امل�ساحنات  التغلب على  �سخ�سية قوية ميكنها  بعالقة  وعد 
التاأثري على الرئي�ص الأمريكي وا�ستدراجه اىل درجة انه عاد اإىل وا�سنطن بفكرة 

ت�سكنه: تنظيم ا�ستعرا�ص ع�سكري خا�ص يف العا�سمة الأمريكية.
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون للبيت الأب��ي�����ص، كان  اأول زي���ارة ق��ام بها  2018، يف  اأب��ري��ل 
الرجالن  ك��ان  ظاهر.  وتقاربهما  ودي��ا،  ي��زال  ل  الدولتني  رئي�سي  بني  التناغم 
ترامب  دون��ال��د  �سمح  وق��د  امل�سافحات،  وي�ساعفان  البع�ص،  بع�سهما  يقبالن 
يبت�سم.    وهو  الفرن�سي،  نظريه  بدلة  على  من  ال�سعر  ق�سرة  مي�سح  ب��اأن  لنف�سه 
كان  اإنه  الثالثاء،  ترامب،  دونالد  وقال  الع�سل...  �سهر  انتهى  ون�سف،  عام  بعد 

و”�سيئة جدا” ب�ساأن الناتو. لإميانويل ماكرون عبارات “مهينة للغاية”، 

عديد الق�سايا اخلالفية
اإيران  ح��ول  كثرية:  الرجلني  بني  اخلالفية  املوا�سيع  اإن  اىل  الإ���س��ارة،  جت��در   
و�سوريا، وعودة اجلهاديني، واملناخ، والعالقات التجارية، والعمل متعدد الأطراف، 
اأو الناتو. ويدافع كل من اإميانويل ماكرون ودونالد ترامب، عن خطوط متباينة 

جذرًيا مل ت�سمد اأمام اختبار الزمن... ان العوائق عديدة:
- منذ بداية وليته، رد اإميانويل ماكرون عن اإعالن الوليات املتحدة ان�سحابها 
من اتفاقية باري�ص للمناخ من خالل اإطالق �سعار “لنجعل كوكبنا عظيًما مرة 

اأخرى«.
دونالد  ان�سحب  فرن�سا،  منهم  الغربيون،  �سركاوؤه  بذلها  التي  اجلهود  رغ��م   -
التفاقية  اإن  رغ��م   .2018 مايو  الإي���راين  النووي  التفاق  من  لحقا  ترامب 

قال اإميانويل ماكرون قبل ب�سعة اأ�سابيع  كانت “ال�سبيل الوحيد لال�ستقرار”، 
يف البيت الأبي�ص.

- قام دونالد ترامب بعد ذلك بفر�ص ر�سوم جمركية على ال�سلب والألومنيوم 
ب��داي��ات �سيا�سة جتارية  2018، وه��ي  ال��ق��ادم م��ن الحت���اد الأوروب����ي يف يونيو 

هجومية للغاية يعار�سها متاًما اإميانويل ماكرون.
ان�سقاقاتهما، حيث  بو�سوح  الرجالن  اأظهر   ،2018 نوفمرب   11 ذك��رى  - يف 
اعترب ترامب على تويرت “مهينا” م�سروع نظريه لإقامة جي�ص اأوروبي. “كنت 
القيام  اأو الإجابة على الأ�سئلة، بدًل من  اإجراء مناق�سات مبا�سرة  ل دائًما  اأف�سمّ

كان هذا هو رد فعل اإميانويل ماكرون. بدبلوما�سيتي عرب التغريدات”، 
انتقد دونالد ترامب اأخرًيا “�سعف �سعبية”  - اأثناء اأزمة “ال�سرتات ال�سفراء”، 

موؤكدا اأن املحتجني كانوا يهتفون “نريد ترامب!« اإميانويل ماكرون”، 
قال اإميانويل ماكرون يف اأعقاب الإعالن  - يجب اأن تكون للحليف م�سداقية”، 

عن الن�سحاب الأمريكي من �سوريا يف دي�سمرب 2018.

التوترات يف قمة الناتو
 يف الأ�سابيع الأخرية، متحور التعار�ص بني الرجلني حول الناتو: فمنذ و�سول 
دونالد ترامب، كان هذا املو�سوع �سديد الأهمية بالن�سبة للملياردير، انه يدعو 
اإميانويل  اأكرب من �سركائه يف احللف، ومل يه�سم انتقادات  اإىل م�ساركة مالية 

ماكرون للناتو واعتباره “ميتا �سريريا«. 
�سخر امللياردير، الثالثاء،   »ل اأحد يحتاج اإىل الناتو اأكر من حاجة فرن�سا له”، 
وهو يف غاية النزعاج اأي�سا من ا�ستعداد باري�ص لفر�ص �سريبة على ال�سركات 

التكنولوجية العمالقة الأمريكية.
 ثم يف موؤمتر �سحفي م�سرتك، ا�ستهزاأ دونالد ترامب من ردمّ اإميانويل ماكرون، 
على �سوؤال ل�سحفي اأمريكي حول عودة اجلهاديني: “لهذا هو �سيا�سي عظيم”، 
ال��ت��ي مل  اإج��اب��ات  ال��ال  اأك���رب  “احدى  ن��ظ��ريه ق��دم  اإن  امل��ل��ي��اردي��ر، معتربا  م  تهكمّ

ي�سمعها ابدا«.
والهولنديني  والكنديني  والربيطانيني  الفرن�سيني  ال��زع��م��اء  ���س��ور  اأن  كما   
ت��رام��ب خالل  اأن��ه��م ي�سخرون م��ن دون��ال��د  ب��دا  ال��ك��ام��ريا، حيث  وق��د فاجاأتهم 
اأقيم يف ق�سر باكنغهام م�ساء الثالثاء، لن جتعل الأمور  حفل ال�ستقبال الذي 

اأف�سل.

ف�سل ا�سرتاتيجية ماكرون ال�سخ�سية
 »يف مرحلة اأوىل، راهن اجلانب الفرن�سي على تقارب �سخ�سي يتغذى من ت�سابه 
ما يف م�سارهما ال�سيا�سي، الذي مثمّل قطيعة، دون اإخفاء الختالفات اجلوهرية، 
قال جون لورن�ص ناردون، رئي�ص برنامج  ولكن مل تكن هناك النتائج املرجوة”، 

الوليات املتحدة يف املعهد الفرن�سي للعالقات الدولية، على اأعمدة لوموند.
 » اأراد اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون ل��ع��ب ورق����ة الإغ������راء م���ن خ���الل ت��ف��ع��ي��ل ن���وع من 
مدير  �سبتمرب  يف  قال  ترامب”،  دونالد  جتاه  النف�سية’  ال�سيا�سية  ‘اجلغرافيا 
معهد العالقات الدولية وال�سرتاتيجية با�سكال بونيفا�ص اأراد يف منرب ن�سرته 
�سيا�سته  يغري  ل  الأمريكي  “الرئي�ص  ثمارها.  ت��وؤت  مل  ا�سرتاتيجية  لك���روا... 
كثريا... اإنه يف الواقع مل يتنازل عن اأي �سيء حاليا ب�ساأن الق�سايا اخلالفية”، 

تابع بونيفا�ص.
 وعلى عك�ص ما توقعه اإميانويل ماكرون، ُيظهر دونالد ترامب منذ بداية وليته 
لو  حتى  ��ه��ه،  وت��وجمّ حملته  وع��ود  ع��ن  ب�سهولة  للتخلي  ا�ستعداد  على  لي�ص  اأن��ه 
الأمريكي  الرئي�ص  بالدبلوما�سية، يدير  �ساعف نقاط الحتكاك. ففيما يتعلق 
�سيا�سته على ا�سا�ص توازن القوى مع كل نظرائه، بدًل من البحث عن حل و�سط. 
وعلى غرار اإميانويل ماكرون، فاإن روؤ�ساء دول اأجانب اآخرين -اح�ست �سحيفة 
“نيويورك تاميز” على القائمة “جايري بول�سونارو” و”�سينزو اآبي” و”جا�سنت 
ترودو” على �سبيل املثال – دفعوا ثمن عدم مرونته بعد بداية حميمية وطيبة.         
      عن لوجورنال دي دميان�ش

اأظهر ترامب منذ بداية واليته عدم اال�ضتعداد 
للتخل�ي ب�ض��هولة ع��ن وع��ود حملت��ه وتوّجه��ه

يدافع كل من ماكرون وترامب عن خطوط 
خمتلفة جذرًيا مل ت�ضمد اأمام اختبار الزمن

�ضرطة هوجن كوجن حتث املحتجني على ال�ضلمية  
•• هوجن كوجن-رويرتز

املواطنني  ك��وجن  ه��وجن  ال�سرطة يف  قائد  ت��اجن  كري�ص  ح��ث 
على الحتجاج ب�سورة �سلمية قبل ما ُيتوقع اأن يكون م�سرية 
خطوة  ويف  الأح���د.  غ��د  ي��وم  للدميقراطية  م��وؤي��دة  �سخمة 
الذي  لالحتجاج  الأخ�����س��ر  ال�����س��وء  ال�سرطة  منحت  ن���ادرة 
التي  اجلهة  وه��ي  الإن�����س��ان،  حلقوق  املدنية  اجلبهة  تنظمه 
يوم  م�سرية  وت��ع��دُّ  ال�سيف.  خ��الل  مليونية  مل�سريات  دع��ت 
التاأييد للحركة الدميقراطية  الأحد مقيا�سا رئي�سا حلجم 
ت�سريحات  ويف  املحلية.  النتخابات  يف  ال�ساحق  فوزها  بعد 
لل�سحفيني قبل مغادرته يف زيارة لبكني، حث قائد ال�سرطة، 
الذي توىل من�سبه يف الآونة الأخرية، مواطني هوجن كوجن 

على اأن يكونوا مثال يحتذي به العامل.
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اجلماعية  والعتقالت  القتل  عمليات  لوقف  نظام  على 
املعتقلني  ع��ن  ال���ف���وري  الإف�����راج  وك��ذل��ك  للمتظاهرين 
حول  الكربى  الحتجاجات  وام��ت��دت  النتفا�سة.  خ��الل 
ارتفاع اأ�سعار الوقود يف اإيران والتي بداأت يف 15 نوفمرب 
189 مدينة يف جميع  اأك��ر من  اإىل  الثاين”  “ت�سرين 
خالل  املناه�سة  ال�سعارات  وا�ستهدفت  اإي��ران.  حمافظات 
بتغيري  مطالبة  ورم���وزه  الإي���راين  النظام  الحتجاجات 
ل��ت��ق��اري��ر وحدات  وف��ق��اً  ال���ب���الد.  دمي��ق��راط��ي حقيقي يف 
املقاومة وال�سبكة الجتماعية ُقتل ما ل يقل عن 1000 
متظاهر بالر�سا�ص يف ال�سوارع، واأ�سيب اأكر من 4000 

جريح، ومت اعُتقل اأكر من 12000. 

•• لندن-وكاالت

داوننغ �سرتيت  اأمام يف  واأن�سار مظاهرة  الأنغلو-اإيرانية  جتهز اجلاليات 
اإي��ران.  ومن  النظام يف  الإي��راين �سد دكتاتورية  ال�سعب  انتفا�سة  لدعم 
املعروفني وممثلي خمتلف  الإن�سان  دع��اة حقوق  يلقي عدد من  ان  املقرر 
الوح�سي  القمع  لإدان���ة  التجمع  اأم��ام  كلمة  اإيرانية   - الأنغلو  اجلمعيات 
الأعلى  املجل�ص  ذك��ر  ما  بح�سب  النظام،  قبل  اإي��ران من  يف  لالحتجاجات 
اأي�ساً  امل�ساركون  �سيدعم  خلق(.  جماهدي  )منظمة  الإي��ران��ي��ة  للمقامة 
املتحدة  اململكة  املنتخبة للمقاومة الإيرانية وحث حكومة  الرئي�سة  دعوة 
على العمل مع املجتمع الدويل وحلفائه لتخاذ اإجراءات ملمو�سة ملحا�سبة 
�سغط  اأق�سى  وممار�سة  الوح�سي  القمع  ع��ن  للم�ساءلة  وق��ادت��ه  النظام 

�ضفقة جديدة ل� »اإ�س-400« بني رو�ضيا وتركيا 
•• مو�شكو-رويرتز:

نقلت وكالة اإنرتفاك�ص الرو�سية لالأنباء عن م�سوؤول كبري بوكالة التعاون الع�سكري 
الرو�سية قوله اأم�ص اإن رو�سيا وتركيا تعمالن على اإبرام عقد لت�سليم �سحنة جديدة 
الأرجح  �سيزيد على  التفاق  الرو�سية. ومثل هذا  اإ�ص-400  اأنظمة �سواريخ  من 
يف  اأنقرة  م�ساركة  وا�سنطن  وعلقت  وتركيا.  املتحدة  الوليات  بني  العالقات  توتر 
برنامج الطائرات املقاتلة الأمريكية اإف-35 ملعاقبتها على �سراء بطاريات �سواريخ 
الحتادية  الرو�سية  الهيئة  رئي�ص  عن  اإنرتفاك�ص  ونقلت  ال��ع��ام.  ه��ذا  اإ�ص-400 
للتعاون الع�سكري والتقني قوله “نعمل تدريجيا على هذه امل�ساألة. والأهم من ذلك 
اأن اجلانبني عازمان على موا�سلة التعاون يف هذا املجال«. وقال امل�سوؤول دميرتي 
�سوجاييف اإنه يعتقد اأن ثمة “احتمال كبريا جدا” لأن توقع تركيا ورو�سيا عقدا 

لت�سليم دفعة اإ�سافية من �سواريخ اإ�ص-400 العام املقبل.

م�ضرية لدعم االنتفا�ضة االإيرانية يف بريطانيا

59 باملائة فقط من الناخبني  اأن 
ذات  ق�سية  باعتبارها  اإليه  اأ�ساروا 
اأولوية، مقابل 68 باملائة يف بداية 
املقابل، يكت�سح متويل  احلملة. يف 
ال�سحة، وهو املو�سوع العزيز على 
 44 بن�سبة  امل��ي��دان،  العمل،  ح��زب 

باملائة مقابل 40 باملائة.
للدميقراطيني  ال�سعيف  والأداء   
الليرباليني، يعك�سه تدحرجهم يف 
اإىل  ونزولهم  ال���راأي  ا�ستطالعات 
بالبقية.  ل  يتكفمّ فقط،  باملائة   12
�سوين�سون،  زعيمتهم، جو  ان وعد 
ب����ال����ت����خ����ل����ي ب����ك����ل ب���������س����اط����ة عن 
الناخبني،  يقنع  مل  الربيك�سيت، 
الوقت،  ومن اغراهم ذلك لبع�ص 
ال���ع���م���ل. ويعد  ب���ح���زب  ال���ت���ح���ق���وا 
التفاو�ص  ب����اإع����ادة  الأخ������ري  ه����ذا 
نعومة  اأك��ر  طالق  اتفاقية  ب�ساأن 
اإىل  تقدميها  ق��ب��ل  ب��روك�����س��ل،  م��ع 
يوفر  ج��دي��د  ا�ستفتاء  يف  ال�سعب 
الحتاد  يف  ال��ب��ق��اء  اإمكانية  ��ا  اأي�����سً

الأوروبي.
 ه�����ل حل������زب ال���ع���م���ل ال���و����س���ائ���ل 
والمكانات للحاق بالركب وتدارك 
ما فات؟ رغم تقدم العماليني، فاإن 
الأ�سباب  م��ن  جون�سون،  لبوري�ص 
فمعظم  ال����ه����دوء.  مت��ن��ح��ه  ال���ت���ي 
ال�����������راأي، يف ه���ذه  ا����س���ت���ط���الع���ات 
املرحلة على الأقل، متنحه مقاعد 
برملانية،  اأغ��ل��ب��ي��ة  ل�����س��م��ان  ك��اف��ي��ة 
ال��ذي ن�سرته  ب��دًء من ال�ستطالع 
اأواخ���ر الأ���س��ب��وع املا�سي:  ي��وغ��وف 
)الأغلبية  م��ق��ع��ًدا   359 مينحه 
عند 326 مقعًدا(، متقدماً بفارق 
 ،211 ال���ع���م���ل  ك���ب���ري ع����ن ح�����زب 
الذي �سيخ�سر العديد من معاقله 
يف  للربيك�سيت  املوؤيدة  التاريخية 
�سمال البالد وو�سطها. و�سيح�سل 
على  الأ�سكتلندي  القومي  احل��زب 
الليرباليني  وح���زب  م��ق��ع��ًدا،   43

الدميقراطيني 13 مقعًدا فقط.

وكان الفارق 12 نقطة على الأقل 
قبل ع�سرة اأيام.

اإن الرهان حا�سم. فاإذا كان بوري�ص 
جون�سون يريد التاأكد من ا�ستعادة 
الأغلبية يف جمل�ص العموم، وتامني 
امل�سادقة على اتفاقية الربيك�سيت 
على  احلفاظ  عليه  يجب  �سريًعا، 
تقدم ل يقل عن 5 –ان مل يكن 7 
نقاط -ح�سب معاهد �سرب الآراء. 
مهًما،  ال���ف���ارق  ي��ب��ق��ى  وان  وح��ت��ى 
باملائة   2 من  يغري  ان  يكفي  فانه 
اإىل 3 باملائة من الناخبني راأيهم، 
ليو�سع جون�سون يف موقف �سعب. 
باتريك  ال���ربوف���ي�������س���ور  وي���ع���ت���رب 
دنليفي من كلية لندن لالقت�ساد: 
“نحن الآن قريبون جدا من روؤية 
ح���زب امل��ح��اف��ظ��ني ي��دخ��ل منطقة 

اخلطر«.

اجندة 100 يوم الأوىل
 للمحافظني اأكر من �سبب للقلق، 
خ��ا���س��ة ام�����ام ت���وق���ف ع���داده���م يف 
ا�ستطالعات الراي )على م�ستوى 
ع����اٍل، م��ع ذل����ك(. يف ح��ني ي�ستمر 
عالقة  ل  م  تقدمّ التقدم،  يف  العمل 
له ب� “الرميونتادا” املذهلة ل�سهر 
يونيو 2017، حني تدارك زعيمه 
ج��ريمي��ي ك���ورب���ني ال���ف���ارق الذي 
ام��ام ترييزا  باملائة   16 اإىل  ي�سل 
2 فا�سل  اإىل م�ستوى  ليعود  ماي 
5 باملائة يوم الت�سويت، مما حرم 
الأخرية من الأغلبية الربملانية... 
ال ان الجتاه، حتى ان كان بطيئا، 

فهو يظل اإيجابيا.
و�ستلعب  �سعبة،  انتخابات  »اإن��ه��ا   
الأخرية”،  والأم���ت���ار  ال���ث���واين  يف 
اعرتف بوري�ص جون�سون، الأربعاء، 
خ��الل زي���ارة اإىل ���س��ال��زب��وري دون 

يف ك��ل��ي��ة ل��ن��دن ل��الق��ت�����س��اد، ومع 
الناخبني  من  عدد  �سينتهي  ذل��ك، 
اأمرهم، و�سبق  الذين مل يح�سموا 
العمل يف  ل�سالح حزب  �سوتوا  ان 
بالت�سليم  الأخ�����رية،  الن��ت��خ��اب��ات 
العمل  حل���زب  جم���ددا  للت�سويت 

هذه املرة. »

الإعالن عن اأي �سيء جديد حًقا. 
اخلمي�ص  �سعى  اخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
ت��ن�����س��ي��ط ح��م��ل��ت��ه من  اإىل  ���ا  اأي�������سً
يوم  للمائة  اجندته  خالل حتديد 

الوىل يف ال�سلطة يف حال فوزه.

تردد ناخبو حزب العمل

�����������ر ب������اأن������ه ����س���ي���ق���دم ات����ف����اق   وذكمّ
الربيك�سيت اإىل الربملان “قبل عيد 
الأوروبي  الحت��اد  ملغادرة  امليالد” 
نهاية  بحلول  له  خمطط  هو  كما 
ال�سرائب  بتخفي�ص  ووعد  يناير. 
يف  تكابد”  ال��ت��ي  “العائالت  على 
الربيك�سيت  بعد  م��ا  ميزانية  اأول 

�سُتعر�ص يف فرباير. وحذر  والتي 
يكون  22 مار�ص،  اأن��ه بحلول  من 
قد اأ�سدر ت�سريعات لتعزيز متويل 
نظام  واإدخ����ال  وال�سحة،  امل��دار���ص 
جديد للهجرة، وت�سديد العقوبات 

على الأعمال الإرهابية.
ل�سالح  تلعب  ع��وام��ل  ع��دة   هناك 

الربيك�سيت اأقل اأهمية
 وي��ب��دو ال��ربي��ك�����س��ي��ت، ال����ذي يعد 
حمورًيا يف برنامج املحافظني، اأقل 
مما  النقا�ص  يف  واه��م��ي��ة  ح�����س��ورا 
كان عليه قبل اأ�سابيع قليلة. ورغم 
اإل  الرئي�سي،  املو�سوع  اأنه ل يزال 

ح����زب ال��ع��م��ل م���ع دخ����ول احلملة 
اخل���ط ال�����س��وي ل��الأم��ت��ار الأخ���رية 
يف  ح�����دث  و”كما  ال�������س���ب���اق.  م����ن 
ناخبي  اأن  ي��ب��دو   ،2017 ي��ون��ي��و 
ح���زب ال��ع��م��ل م��ت��اأخ��ري��ن يف ح�سم 
اخ��ت��ي��اره��م ع��ن امل��ح��اف��ظ��ني، يرى 
اأ�ستاذ  اأي�����س��ا  ج��و غ��ري��ن��وود، وه���و 

يف االأمتار االأخرية من ال�سباق: 

بريطانيا: الفارق يتقل�س بني املحافظني والعمال...!
 اأداء �سعيف لليرباليني الدميقراطيني، ووعد زعيمتهم بالتخلي عن الربيك�سيت مل يقنع الناخبني

ي�ضتمر العمل يف التقدم دون اأن يحقق 
»الرميونتادا« املذهلة ل�ضهر يونيو 2017

اأ�سبح الربيك�سيت، الذي يعّد حمورًيا يف برنامج 
جون�ســـون، اأقــــل ح�ســـورا واأهميــة يف النقــا�ش

للمحافظني اأكرث من �سبب للقلق خا�سة 
اأمام توقف عدادهم يف ا�ستطالعات الراي

اداء �سعيف لليرباليني الدميقراطينيجريميي كوربني هل يفعلها؟

بوري�ص جون�سون يدخل منطقة اخلطرملن �ستكون الغلبية يف الربملان؟

من  اأ�ــــســــبــــوع  قـــبـــل 
ــــــات  ــــــاب ــــــخ ــــــت االن
 12 يف  الت�سريعية 
تقل�ش  ديـــ�ـــســـمـــرب، 
على  املحافظني  تقدم 
العمالية  املــعــار�ــســة 
ومينح  بريطانيا.  يف 
ـــتـــطـــالع لـــلـــراي  ا�ـــس
اأجــرتــه يــوغــوف، يف 
هذا  مــن  �سابق  ــت  وق
املحافظني  االأ�سبوع، 
االن 42 باملائة مقابل 
للعمال،  باملائة   33

بفارق 9 نقاط.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

حتليل اخباري

اإ�سرائيل تعتقل طاقم تلفزيون فل�سطني يف القد�ش املحتلة

اعتداءات االحتالل تتزايد على اأرا�ضي بيت جاال ع�ضية االأعياد 
امل�سيح  فيها  ول��د  ال��ت��ي  امل��غ��ارة  م��ن  اأب�سط  ه��ن��اك  �سامل:”لي�ص  الب  وق���ال 
كما  لتج�سد املثل الأعلى يف امل�ساحمة واملحبة والتاآخي بني جميع الب�سر”. 
اأن  متاأمال  فل�سطني،  يف  وحمبة  ب�سالم  العي�ص  هي  املدينة  ر�سالة  اأن  اأك��د 

يكون ال�سالم على م�ستوى العامل.
لنهب  املتغطر�سة  العام و�سط حماولت الحتالل  امليالد هذا  اأعياد  وتاأتي 
املزيد من اأرا�سي املواطنني يف املدينة، على م�سمع ومراأى من العامل حتت 
ذريعة الأمن.وا�ساف راعي كني�سة الالتني ببيت جال، اأن ر�سالة بيت جال 
التي ول��دت يف مدينة بيت حلم،  العام مثل كل ع��ام هي ر�سالة املحبة  ه��ذا 
موؤكدا على اأن “ رب ال�سالم” هي الكلمة التي جت�سدت يف بيت حلم حتى 
اأي�سا  موجهة  العيد  ر�سالة  ان  على  م�سددا  العامل،  كل  اإىل  بال�سالم  تاأتي 
هذا  وي��وق��ف  ودينيا  ب�سريا  املت�سطهدة  فل�سطني  اىل  ينظر  لكي  للعامل 
ال�سطهاد.من جهته قال الب بول�ص العالم راعي الكني�سة الرثوذك�سية يف 
مدينة بيت جال ان بيت جال ت�ستعد ل�ستقبال العياد امليالدية رغم المل 

واملعاناة الناجمة عن اجراءات الحتالل يف مناطق خمتلفة من املدينة.
واأ�سار العالم اىل �سيطرة قوات الحتالل على منطقة “املخرور”، معتربها 
مبثابة “الرئة” التي يتنف�ص بها املواطنني زراعيا، م�سريا اىل اأنها الهجمة 
الثالثة بعد �سيطرة قوات الحتالل على منطقة “بريعونة” التي مت بناء 

جدار الف�سل العن�سري على اأرا�سيها، ومنطقة “كرميزان«.

تربيرات امنية ال ا�سا�ش لها
وق���ال ال��ع��الم اإن اإ���س��رائ��ي��ل حت��ت ال��ت��ذرع الأم��ن��ي والإ���س��رتات��ي��ج��ي جلي�ص 
الهجمة  اأن  على  م��وؤك��دا  امل��ن��اط��ق،  ه��ذه  على  بال�سيطرة  ت��ق��وم  الح��ت��الل، 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

اأن���ه���ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ب��ي��ت ج����ال يف 
ال�سفة  ج���ن���وب  حل����م  ب���ي���ت  م���دي���ن���ة 
املختلفة  وم���وؤ����س�������س���ات���ه���ا  ال���غ���رب���ي���ة 
ا����س���ت���ع���دادات���ه���ا ل���س��ت��ق��ب��ال الأع����ي����اد 
منها  �سعيا  احل����ايل،  ل��ل��ع��ام  امل��ج��ي��دة 

العامة  امليالدية  الفرح تطبيقا ل�سعار و ر�سالة الأعياد  اأج��واء من  لإ�سفاء 
بيت جال  بلدية  واأعلنت  فرح.  ر�سالة  بعنوان  اإطالقها  التي مت  العام  لهذا 
اإ�ساءة  اأبرزها  عن جملة من الفعاليات مبنا�سبة الأعياد امليالدية املجيدة، 
�سجرة عيد امليالد املجيد و�سوق “الك�ساك ال�سنوي” يف ال� 15 كانون اأول 
اجلاري، كما �ستطلق البلدية �سمن فعاليات العياد املجيدة “�سانتا رن” يف 
اأول اجل��اري، الذي �سيجوب �سوارع املدينة للتعبري عن حالة  ال�13 كانون 
املدينة على اكر من �سعيد مبنا�سبة العياد موؤكدة انه وعلى الرغم من 
مبخططات  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  املدينة  تواجهها  التي  ال�سعبة  الظروف 
الحتالل من هدم يف بري عونة وم�سادرة لالرا�سي وجتريفها يف منطقتي 
املخرور وكرميزان ال ان ر�سالة بيت جال �ستبقى ر�سالة عدل و�سالم وحمبة 
وكرامة ان�سانية مطالبة كنائ�ص العامل بالتدخل لوقف ممار�سات الحتالل 
بحق املدينة. ويف هذا الطار قال رئي�ص بلدية بيت جال نقول خمي�ص، اإن 
امليالد هو ر�سالة فرح و�سالم، موؤكداً اأن البقاء على هذه الأر�ص وال�سمود 
الفل�سطيني  �سعبنا  ابناء  ودعا خمي�ص جميع  ذاتها.  فيها هو مقاومة بحد 
 1948 ع��ام  املحتل  وال��داخ��ل  الغربية  وال�سفة  القد�ص  يف  امل��دن  ك��ل  م��ن 
اأن  م�سرياً  الفل�سطيني  �سعبنا  ر�سالة  على  للتاكيد  الفعاليات  يف  للم�ساركة 
فعالية اإنارة �سجرة عيد امليالد �ستكون يف ال�15 من ال�سهر اجلاري، حيث 
�سيكون التجمع اأمام النادي الأرثوذك�سي لينطلق املوكب تتقدمه املجموعات 
املوؤ�س�سات  وروؤ���س��اء  وامل��واط��ن��ني  الكهنة  م��ن  ولفيف  البيتجالية،  الك�سفية 
باجتاه  الوطنية  القوى  اإىل ممثلي  بالإ�سافة  فل�سطينية  ر�سمية  مب�ساركة 

مبنى البلدية حيث �سيتم اإ�ساءة ال�سجرة لهذا العام.

اإجراءات اإ�سرائيلية ال تنتهي
وح��ول اأو���س��اع مدينة بيت ج��ال ق��ال : اإن ق��وات الحتالل قامت قبل عدة 
بالقرب من  “املخرور”  اأرا�سي منطقة  اأ�سابيع بتجريف مبنى ومطعم يف 
بيت جال، اإ�سافة اإىل قيام الحتالل بتجريف الأرا�سي لتو�سعة ما يعرف 
“غو�ص  ال�ستيطاين  باملجمع  القد�ص  ي�سل  ال��ذي  ال�سارع  وهو   60 ب�سارع 
عت�سيون” م�سرياً اإىل اأن البلدية وموؤ�سات وفعاليات املدينة تعقد اجتماعات 
اأو  ���س��واء الأرث��وذك�����ص  امل��وج��ودي��ن يف فل�سطني  دائ��م��ة م��ع روؤ���س��اء الكنائ�ص 
الكاثوليك وغريها ملطالبتهم باتخاذ مواقف عملية معلنة من اجل حماية 

اأرا�سي بيت جال ولل�سغط على دول العامل لتخاذ نف�ص املواقف.
واأو�سح اإنه قبل حوايل 8 �سهور توجه من فل�سطني وفد رفيع امل�ستوى من 
اأمريكا  اإىل  الدين وفعاليات بيت حلم وبيت جال  وزارة اخلارجية ورج��ال 
الالتينية واأوروبا ل�سرح واقع الق�سية الفل�سطينية، موؤكداً حتقيق مواقف 
اإعرتافها  ال��دول  من  كبري  ع��دد  باإلغاء  متثلت  التي  ال��زي��ارة  بعد  ايجابية 
ب��ال��ق��د���ص ع��ا���س��م��ة ل��الح��ت��الل، ح��ي��ث مت اي��ق��اف ن��ق��ل ���س��ف��ارة ه���ذه الدول 

للقد�ص.

العيد ومعانيه
من جانبه، اأ�سار الب حنا �سامل راعي الكني�سة الالتينية يف مدينة بيت جال 
اإىل اأن ر�سالة العيد هي ر�سالة الكني�سة ور�سالة املوؤمن امل�سيحي، موؤكدا على 
اأن ر�سالة العيد هي عيد اللقاء بني اهلل والإن�سان، وعيد اللقاء بني الإن�سان 
والإن�سان، م�سرياً اإىل اأن العيد ي�سبح عيدا فقط عندما يكون هناك �سراكة 

بني الإن�سان وربه خللق جو من الإخاء وال�سالم والعدالة.

متمثلة  ووا���س��ح��ة  عنيفة  اأ���س��ب��ح��ت 
اأو بناء جدار  الإ�ستيطان،  بوؤر  بو�سع 
الف�سل العن�سري حتت ذريعة حماية 
امل�ستوطنني، موؤكدا على انها ممتلكات 
تعود للفل�سطينيني بالدرجة الوىل. 
م��ع ك��ل م��ا ت��ت��ع��ر���ص ل��ه م��دي��ن��ة بيت 
جال من م�سادرة اأرا�سيها وجتريفها 
اأرا�سيها وهدم من�ساآتها بحجج عدم  العن�سري على  الف�سل  واإقامة جدار 
الرتخي�ص اأوحتت الذرائع الأمنية ال انها يف كل عام تثبت اأنها قادرة على 
تدعو  العامل حيث  لكل  وال�سالم  ر�سالة احلب  واإي�سال  والتحدي  ال�سمود 
البلدية كافة ابناء �سعبنا للم�ساركة بفعاليات العياد �سابقة الذكر للتاكيد 

على مت�سك �سعبنا بحقوقه الوطنية والدينية .

اعتقال �سحفيني 
اجلمعة،  ام�ص  الإ�سرائيلي،  الحتالل  و�سرطة  جي�ص  من  ق��وات  واعتقلت 
القد�ص املحتلة  الفل�سطيني يف مدينة  التلفزيون  4 �سحفيني يعملون مع 
واقتادتهم للتحقيق. واأفاد �سهود عيان اأن قوات كبرية من �سرطة الحتالل 
ريناوي  كر�ستني  واملرا�سلة  ربه  عبد  واأم��ري  يا�سني  علي  امل�سورين  اعتقلت 
الأمن  وزي��ر  وك��ان  �سم�سية.  اأب��و  دان��ا  واملرا�سلة  ال��ع��ام��ود  ب��اب  م��ن منطقة 
فل�سطني  تلفزيون  مكاتب  باإغالق  اأم��راً  اأ�سدر  اأردان،  جلعاد  الإ�سرائيلي 
الفل�سطينيني  ال�سحفيني  نقابة  وا�ستنكرت  املدينة.  يف  ن�ساطاته  وحظر 
اأنها ما�سية يف  واأك��دت  القد�ص،  اعتقال طاقم مكتب تلفزيون فل�سطني يف 
وجرائمه  الحتالل  �سلطات  �سد  ال��دويل  الق�ساء  يف  القانونية  اإجراءاتها 
العتداءات  هذه  “كل  اأن  على  النقابة  و�سددت  الفل�سطيني.  الإع��الم  �سد 
واجلرائم التي ترتكبها �سلطات الحتالل يومياً بحق الإعالم الفل�سطيني 
لن تزيد موؤ�س�ساتنا الإعالمية وال�سحفيني الفل�سطينيني اإل اإ�سراراً على 
مزيد من التغطية الإعالمية لك�سف حقيقة الحتالل وجرائمه �سد �سعبنا 

و�سد حرية الإعالم«.

عربي ودويل
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كفاءات. ودعا اجلملي اإىل الت�سريع 
اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  احل��ك��وم��ة  ت�سكيل  يف 
الو�سع يف الإدارة العمومية والفراغ 
الذي تعي�سه بعد فرتة النتخابات.

االأ�سبوع القادم...
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د رئ��ي�����ص احلكومة 
امل���ك���ل���ف ح���ب���ي���ب اجل���م���ل���ي ال���ي���وم 
ت�سكيل  ع��ن  الإع����الن  اأن  اجل��م��ع��ة، 
نهاية  �سيكون  اجل��دي��دة  احلكومة 
تقدير  اأق�سى  على  القادم  الأ�سبوع 
ول���ي�������ص ه����ن����اك جت��������اوز ل����الآج����ال 

الد�ستورية.
اأن احلكومة  ع��ل��ى  اجل��م��ل��ي  و���س��دد 
كفاءات  ح��ك��وم��ة  �ستكون  ال��ق��ادم��ة 
ق�����ادرة ع��ل��ى حت�����س��ني الأو�����س����اع يف 

البالد، وفق تعبريه.
وا�ساف اجلملي اأنه مل يتم اإىل حد 
الوزارية  احلقائب  يف  الف�سل  الآن 
م�سريا اإىل وجود تر�سيحات كثرية 

من الأحزاب ومن خارجها.
وزارات  اأن  ع��ل��ى  اجل��م��ل��ي  و����س���دد 
يف  معربا  حمايدة  �ستبقى  ال�سيادة 
الوقت نف�سه عن احرتامه لقرارات 
بع�ص الأح�����زاب ع���دم امل�����س��ارك��ة يف 

احلكومة.
احلكومة  اأن  اجل���م���ل���ي  واأو������س�����ح 
اجلديدة لن تكون حكومة م�سغرة 
واملرحلة  وزاري����ة  اأق��ط��اب  فيها  اأو 
نف�ص  على  الإب��ق��اء  تقت�سي  املقبلة 

الوزارات.
�سيكون  ان��ه  احلملي  احلبيب  واك��د 
احلكومة  يف  لف��ت  ح�سور  للن�ساء 

القادمة.

القوة املعار�سة االوىل
ال��ق��ي��ادي يف حزب  يف ح���ني اع��ت��رب 
حممد  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي  ال����ت����ي����ار 
م�ساورات  م�����س��ار  اأن  احل����ام����دي، 
“توا�سل  ه���و  احل���ك���وم���ة  ت�����س��ك��ي��ل 
م�سريا اإىل اأن  للرداءة ال�سيا�سية”، 
القادمة  اأن احلكومة  “مل�ص  احلزب 

�ستحكم بنف�ص �سيناريو الف�سل«.
الندوة  ذات  يف  احل����ام����دي  وق�����ال 
يف  م����ا  ب���ك���ل  “قمنا  ال�������س���ح���ف���ي���ة، 
و���س��ع��ن��ا ل��ن��ت��ح��م��ل امل�������س���وؤول���ي���ة يف 
�سمن  اأردناها  م�سوؤولية  احلكم... 
الدنى  احل��د  فيها  حكم  منظومة 
وعادلة”،  قوية  دول��ة  من �سمانات 
من  مل�سنا  مل��ا  نظرا  “لكننا  م�سيفا 
�سيتموقع  امل�ساورات  يف  جدية  عدم 
 ... امل���ع���ار����س���ة  ر���س��م��ي��ا يف  ال���ت���ي���ار 
مالحظا  حكومتهم...”،  لو  ولي�سكمّ
قوة  اأو  “اآثمة  لي�ست  املعار�سة  اأن 

تعطيل«.
التي  الكتلة الدميقراطية  اأن  واأكد 
دورها  “�ستلعب  ن��ائ��ب��ا   41 ت�سم 
فبدفع  امل��ن��اف��ع  ج��ل��ب  يف  ل��ي�����ص  اإذا 
ب�سدد  الكتلة  اأن  كا�سفا  امل�سرة”، 
اج��راء م�ساورات مع جمموعة من 
يك�سف  اأن  )دون  امل�ستقلني  النواب 
امل�������س���اورات(، م�سددا  ه���ذه  ف��ح��وى 
بدورها  ���س��ت��ق��وم  ال��ك��ت��ل��ة  ان  ع��ل��ى 
القوة  لأن��ه��ا  اري��ح��ي��ة  يف  الوظيفي 
انها  وع���ل���ى  امل���ع���ار����س���ة  يف  الوىل 

�ستكون قوة ردعية.
وا�ساف اأن عدد نواب الكتلة ي�سمح 
لها بالطعن يف د�ستورية القوانني، 
م�سريا اإىل وجود م�ساورات ولقاءات 

م����ع اأح���������زاب ق�����ال ان ل���ه���ا وج����ود 
التكتل  م��ن��ه��ا  ت��اري��خ��ي��ني  ورم���زي���ة 
وحزب العمال واحلزب اجلمهوري، 
الحزاب  ه��ذه  م��ع  “جنل�ص  ق��ائ��ال 
يف  م�����وج�����ودة  ت���ك���ن  مل  وان  ح���ت���ى 
الربملان... نختلف معها يف مواقف 
مواقفنا  يف  معها  نتقاطع  ولكننا 
يف  نحن  الوطنية...  الق�سايا  م��ن 
التغافل  ميكننا  ول  ري���ادي  موقف 

عن الت�ساور مع هذه الأحزاب«.
يا�سي  ال�سمّ امل���ك���ت���ب  ع�����س��و  وك������ان 
حممد  ميقراطي  الدمّ التمّيار  حلزب 
ا�ستبق  ق���د  اجل���ال����س���ي،  ال���ع���رب���ي 
بالتاأكيد  للحزب  ال�سحفية  الندوة 
قرر  احل�����زب  اأن  اجل���م���ع���ة،  اأم�������ص 
م�ساورات  م��ن  الن�����س��ح��اب  ر���س��م��ي��ا 
ت�سكيل احلكومة وعدم امل�ساركة يف 

احلكومة القادمة.
ت�سريح  يف  اجل���ال����س���ي  واأرج���������ع 
اإىل عدم  احل����زب  ق����رار  اع���الم���ي، 
امكانية موا�سلة الت�ساور مع رئي�ص 
اجلملي  احلبيب  املكلف  احلكومة 
خ��ا���س��ة ب��ع��د ال��ل��ق��اء ال����ذي جمعه 
للحزب حممد عبو،  العام  بالأمني 
اأن قرار التيار مل يتم  م�سددا على 
التي  ال�سعب  حركة  م��ع  بالتن�سيق 

لتون�ص’’،  حقيقيمّة  تنمية  ف��ر���ص 
ح�سب ن�ص البيان.

قلب تون�ش ينتظر
كتلة قلب  رئ��ي�����ص  ق���ال  امل��ق��اب��ل،  يف 
اإنمّ  املليكي  ح��امت  ب��ال��ربمل��ان  تون�ص 
احلكومة  ت�����س��ك��ي��ل  ي��ن��ت��ظ��ر  ح���زب���ه 
لإب��داء موقفه منها ومنحها الثقة 

من عدمه.
احلكومة  �سكل  اأنمّ  املليكي  واأ���س��اف 
امل�ساركني  والأ�سخا�ص  وبرناجمها 
فيها تبقى من �سالحيات احلبيب 
اجلملي، ولكن ما يعني قلب تون�ص 
ذات  ك��ف��اءات  ت��ك��ون حكومة  اأن  ه��و 
اأول�����وي�����ة اق���ت�������س���ادي���ة ق�������ادرة على 
التحديات،  ورف��ع  امل�ساكل  معاجلة 
احلكومة  �سيدعم  حزبه  اأنمّ  متابعا 

يف حال كانت حكومة كفاءات.
ي���وؤدي  اأن  م���ن  خ�سيته  ع���ن  وع����ربمّ 
ال�سراع بني الأحزاب اإىل املحا�س�سة 
الكفاءة  ح�������س���اب  ع���ل���ى  احل���زب���ي���ة 
والربامج، معتربا اأنمّ اجلملي اأمام 
واملتعلمّق  اخل�����س��و���ص  ه���ذا  يف  حت���دمّ 
التوجه  لهذا  الت�سدي  يف  بقدرته 
واأن يناأى بحكومته عن املحا�س�سة 
احلزبية والتوجه بها نحو حكومة 

ا  حدمّ ن  ت�سممّ رات  ت�سومّ تقدمي  على 
املقبلة  املرحلة  النجاح يف  اأدنى من 
ل  لتحممّ ا���س��ت��ع��داده��ا  ع���ن  ت  ف���ع���ربمّ
احلكومة   يف  امل�ساركة  و  امل�سوؤوليمّة 
و  ت�سكيلها  منهجيمّة  تغيري  ���س��رط 
على  املكلف  احلكومة  رئي�ص  اق��دام 
‘’ت�سييج  �سيا�سي ميكمّن من  اعالن 
احل����ك����وم����ة و حت����دي����د الأط��������راف 
د موقع  ��ة امل�����س��ارك��ة، وي��ح��دمّ احل��زب��يمّ
ال�ستحقاقات  يف  ال���دول���ة  دور  و 
ح  القت�سادية و الجتماعية، ويو�سمّ
��ن��م��ي��ة اجلهويمّة  ال��تمّ وم��ك��ان��ة  م��وق��ع 
وم���راج���ع���ة ال���ع���الق���ة ال���ظ���امل���ة بني 
يا�سة  د ال�سمّ املركز و الأطراف، ويحدمّ
املاليمّة والنمّقدية ودور النمّظام البنكي 
امل��رك��زي واملوقف  ال��ب��ن��ك  وخ��ا���س��ة 
ه  من  �سيا�سة التمّداين، وير�سم توجمّ
وليمّة ودورها يف توفري  العالقات الدمّ

من  الن�سحاب  جهتها  م��ن  اأعلنت 
وعدم  احلكومة  ت�سكيل  م�����س��اورات 

امل�ساركة فيها.
ان�سحاب مكوين  وعلق على تزامن 
من  الدميقراطية”  “الكتلة 
مل  “قرارهم  ق���ائ���ال  امل���������س����اورات 
ي��ف��اج��ئ��ه��م كذلك  ول����ن  ي��ف��اج��ئ��ن��ا 
متوقعا  ك����ان  ال�����س��يء   ... ق���رارن���ا 
امل�ساورات”،  ج��دي��ة  ع����دم  ظ���ل  يف 
كان  اإذا  عما  التعليق  عن  متحفظا 
خلفية  على  ج��اء  احل���زب  ان�سحاب 
على  املكلف  احلكومة  رئي�ص  تاأكيد 

حتييد وزارات ال�سيادة.

ال�سعب لن ت�سوت للحكومة
وكان اأمني عام حركة ال�سعب زهري 
اأم�ص اجلمعة،  اأعلن بدوره  ال�سعب 
عن ان�سحاب احلركة من م�ساورات 

ت�سكيل احلكومة موؤكدا اأن احلركة 
لن ت�سوت لهذه احلكومة.

بيان  يف  احلركة  اأعلنت  من جهتها 
امل�ساركة  “رف�سها  ع��ن��ه��ا،  ����س���ادر 
القت�ساديمّة  الأزم�������ة  ت��ع��م��ي��ق  يف 
���ة وارت�����ه�����ان ال���ق���رار  والج���ت���م���اع���يمّ
ال����وط����ن����ي ل���ل���م���ح���اور وال������دوائ������ر 
ة  جديمّ “عدم  م�سجلة  الأجنبيمّة”، 
رئي�ص احلكومة املكلف يف التمّعاطي 
مة  املقدمّ ��ا م��ع الق���رتاح���ات  اي��ج��اب��يمّ
م��ن ط��رف��ه��ا واإ����س���راره ع��ل��ى اإع���ادة 
انتاج الف�سل” ح�سب تعبري البيان.

“ا�ستمرار نف�ص  واأو�سحت احلركة 
يف  املعتاد  واملنهج  القدمي  الأ�سلوب 
اجلديمّة  وغ��ي��اب  احل��ك��وم��ة  ت�سكيل 
امنة  نيا ال�سمّ روط الدمّ املطلوبة وال�سمّ
عب  لل�سمّ منجزات  وتقدمي  للنمّجاح 
ال���ذي م���لمّ الن��ت��ظ��ار ودف���ع فاتورة 

ف�����س��ل احل���ك���وم���ات امل��ت��ع��اق��ب��ة بعد 
اأب��ن��ائ��ه وحياتهم  ��ورة م��ن ق��وت  ال��ثمّ

وم�ستقبلهم«.
واملنهج  “الأ�سلوب  اأن  واع���ت���ربت 
امل��ع��ت��م��د يف ت�����س��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة هو 
ا�ستمرار للف�سل و�سيوؤدمّي بال�سرورة 
املتعاقبة  ال��ي��ه احل��ك��وم��ات  اآل���ت  مل��ا 
الكثري من  ��ا ي�سع  ��ورة مممّ ال��ثمّ منذ 
احلكومة  رئي�ص  ق��درة  ك حول  ال�سمّ
و�سع  على  املرتقب  وفريقه  املكلف 
��ح��دي��ات ال��ك��ربى يف كل  ح��ل��ول ل��ل��تمّ

املجالت«.
اأنها  ال�����س��ع��ب ع��ل��ى  و����س���دد ح���رك���ة 
والتمّ�ساور  التمّوا�سل  على  حر�ست 
م������ع ح����ب����ي����ب اجل�����م�����ل�����ي  مب���ج���رد 
اقرتاحه من طرف حركة النه�سة 
ب���ال���ع���م���ل على  ���ا  وت��ك��ل��ي��ف��ه ر����س���م���يمّ
ك��م��ا حر�ست  احل���ك���وم���ة،  ت�����س��ك��ي��ل 

حزب التيار: م�ساورات ت�سكيل احلكومة هو توا�سل للرداءة ال�سيا�سية 

اجلملي..  �ستفت�ص عنها يا ولدي يف كل مكان...زهري املغزاوي: حركة ال�سعب لن ت�سوت للحكومة

املليكي..  قلب تون�ص ينتظر

التيار يقاطع امل�ساورات

بعد ان�سحاب ال�سعب والتيار:

تون�س: م�ضار ت�ضكيل احلكومة اجلديدة يتعرث...!
احلكومة  ت�سكيل  مفاو�سات  يف  دخل  احلزب 
�سي�سمن اال�ستقاللية  اأن اجلملي  اأ�سا�ش  على 

و يحارب الف�ساد.
العدل  لــوزارتــي  حتتاج  النه�سة  اأن  واعترب 
موؤكدا  مل�ساحلها،  ال�ستغاللهما  والداخلية 
فر�سا  تت�سمن  القادمة  �سنوات  اخلم�ش  اأن 
لالإ�سالح خا�سة بوجود كتلة معار�سة وازنة 

بالربملان، وفق تعبريه.

هذه  ت�سكيل  يف  ي�سارك  ولن  اجلملي  احلبيب 
ال�ّسيا�سي  املجل�ش  قرار  على  بناء  احلكومة 
قد  فيها  امل�ساركة  بــاب  اأن  معتربا  للحزب، 
اأغلق نهائيا، واأرجع اأ�سباب ذلك لوجود ت�سور 
خمتلف مل�ستقبل البالد وحتدث عن اأزمة ثقة 
وعن مناخ �سعب يف تون�ش قائال: املناخ احلايل 
ت�سريحات  يف  عبو  وبــنّي  تون�ش«.   �سيدمر 
اأّن  ال�سحفية،  الــنــدوة  اثــر  على  �سحفية 

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

حكومة  تلقتها  التي  تلك  موجعة  �سربة 
رئي�ش  اأعلن  حيث  املرتقبة  النه�سة  حركة 
اأم�ش  عبو،  حممد  الدمّيقراطي  الّتيار  حزب 
اجلمعة خالل ندوة �سحفية للحزب لالإعالن 
عن موقفه الر�سمي من م�سار ت�سكيل حكومة 
احلبيب اجلملي، اإّن الّتيار غري معني بحكومة 

اجلملي: ال تراجع عن حتييد وزارات ال�سيادة الأن الظرف احلايل الذي تعي�سه البالد يحّتم ذلك

قلب تون�س: ننتظر ت�ضكيل احلكومة الإبداء موقفنا منها

حركة ال�ضعب: رئي�س احلكومة املكلف غري جدي ونحن نرف�س امل�ضاركة يف تعميق االأزمة 

ن�ضف مليون متظاهر خالل اإ�ضراب �ضل فرن�ضا   •• باري�ص-اأ ف ب

اأنحاء  معظم  يف  احل��رك��ة  �سل  اإىل  ال��ب��الد  م�ستوى  على  اإ���س��راب  اأدى 
فرن�سا، ونزل اأكر من ن�سف مليون �سخ�ص اإىل ال�سوارع احتجاجا على 
خطط حكومية لإ�سالح يف اأنظمة التقاعد تعهد بها الرئي�ص اميانويل 

ماكرون.
وجاءت التظاهرات احلا�سدة يف اأنحاء البالد لُت�ساف اإىل اإ�سراباٍت اأدمّت 
الفائقة  القطارات  وتعطيل  امل��دار���ص  واإغ���الق  النقل  خدمات  �سلل  اإىل 

ية. ال�سرعة واإلغاء رحالت جومّ
نانت  وم��دي��ن��ة  ���س��رق(  )ج��ن��وب  ل��ي��ون  وك��ذل��ك يف مدينة  العا�سمة  ويف 
)غرب( اأطلقت ال�سرطة الغاز امل�سيل للدموع لتفريق جمموعات �سغرية 

من مثريي ال�سغب، لكنمّ التظاهرات ظلمّت �سلميمّة يف معظمها.
ومل تعر�ص حكومة ماكرون م�سروعها الإ�سالحي بالكامل بعد، لكنمّها 

د ي�ستبدل 42 اآلية خا�سة معمول بها حالًيا. ت�سعى لإقرار نظام موحمّ
ويخ�سى امل�سربون من عمال النقل ومراقبو احلركة اجلوية واملعلمون 
والإطفائيون واملحامون وقطاعات اأخرى، من اأنهم �سي�سطرون للعمل 

واألغت ال�سركة الوطنية لل�سكك احلديد 90 باملئة من رحالت القطارات 
رًة من “اعطال كبرية جدا” لرحالت  الفائقة ال�سرعة يوم اجلمعة، حمذمّ

يورو�ستار وتالي�ص التي توؤمن رحالت اإىل لندن وبروك�سل.
من ناحيتهم، قرر عمال قطاع النقل يف باري�ص متديد حتركهم ال�سناعي 

الذي اأغلق 11 من 16 خط مرتو، حتى الإثنني على الأقل.
رحالتها  م��ن  باملئة   30 الفرن�سية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  �سركة  واأل��غ��ت 

الداخلية و10 باملئة من رحالتها الدولية الق�سرية امل�سافات.
اأن متظاهرين يرتدون مالب�ص  اإل  ا،  باري�ص �سلميًّ التظاهرات يف  بداأت 
موا واجهات متاجر. غري اأن  �سوداء اأ�سرموا النار لحًقا مبقطورة وه�سمّ

امل�سرية الرئي�سية ظلت �سلمية.
ل،  التنقمّ فو�سى  لتجنمّب  عطلة  ي��وم  الأ���س��خ��ا���ص  م��ن  كبري  ع��دد  واأخ���ذ 
فيما كانت اأبواب كثري من املتاجر واملطاعم مغلقة لعجز املوظفني عن 

الو�سول اإليها.

اأو  اأط���ول  ف���رتات  ف��رن�����س��ا    اإ���س��راب �سل  ن�سف مليون متظاهر خ��الل 
احل�سول على معا�سات اأقل مبوجب خطط الإ�سالح.

ونزل قرابة 510 األف متظاهر وفق تعداد لوكالة فران�ص بر�ص ا�ستنادا 
باري�ص قدرت  احت�ساب تظاهرة يف  دون  وال�سلطات،  ال�سرطة  اأرق��ام  اإىل 

الكونفدرالية العامة للعمل اأن 250 األف �سخ�ص �ساركوا فيها.
م�ستهلمّ  يف  العاملة”  “القوى  لنقابة  ال��ع��ام  الأم���ني  فرييه  اإي��ف  وق��ال 

ا«. تظاهرة باري�ص “مل ن�سهد م�ساركة كهذه منذ وقت طويل جدًّ
ع من احلكومة الآن اأن ترى حجم هذه التعبئة واأن تفهم  واأ�ساف “نتوقمّ

اأنمّ نظامها ال�سامل فكرة �سيمّئة«.
واأثنى رئي�ص الوزراء اإدوار فيليب على النقابات ل�سبطها التظاهرات ما 

قلمّل من اأعمال العنف.
اًما، يف اختباٍر لعزمية ماكرون على  اأيمّ اأنمّ ال�سطرابات �ست�ستمرمّ  ويبدو 

تطبيق اأحد وعوده الرئي�سية يف حملته النتخابيمّة.

الدراجات  اإىل  كثريين  جل��وء  م��ع  ة،  مكتظمّ ال���دراج���ات  ات  مم���رمّ وك��ان��ت 
الهوائية والكهربائية، فيما عر�ص العديد من �سركات �سيمّارات الأجرة 

ة بالإ�سراب. اأ�سعاًرا خا�سمّ
ن ال�سحف الوطنية من اإ�سدار اأعدادها املطبوعة فيما قالت  ومل تتمكمّ
الكونفدرالية العامة للعمل اإن عمال قطعوا الطرق املوؤدية اإىل �سبع من 
ا�ستمرمّ  ثماين م�سايف نفط ما يثري خماوف من نق�ص الوقود يف حال 

الإ�سراب.
اأن يكون التحرك  لتعديل نظام التقاعد  اأكر املعار�سني ت�سدداً  وياأمل 

طويل الأمد واأن يوؤدي ل�سل البالد على غرار ما ح�سل عام 1995.
حينها، توقفت حركة النقل العام ثالثة اأ�سابيع نتيجة حترك احتجاجي 
على تعديٍل يف نظام التقاعد وال�سمان الجتماعي، اأدى يف نهاية املطاف 

اإىل تخلي احلكومة عن م�سروعها.
وال�سن الأدنى للتقاعد يف فرن�سا هو 62 عاما، وهو من بني الأدنى بني 
الدول املتقدمة. لكن عمال �سكك احلديد وموظفي دور الأوب��را وعدد 
اآخر من املوظفني لديهم اأنظمة مربحة اأكر، ف�سائقو القطارات مثال 

يتقاعدون يف اأوائل خم�سيناتهم.

اجتماع الأطراف االتفاق النووي املهدد باالنهيار 
ومنذ ال�سهر املا�سي، بداأت الأطراف الأوروبية يف التفاق طرح اإمكانية 
املن�سو�ص عليها يف التفاق، وهو ما قد  “اآلية حل النزاعات”  اإط��الق 

يوؤدي لال�ستئناف التلقائي لعقوبات الأمم املتحدة على اإيران.
وفرن�سا  بريطانيا  اتهمت  م�سحونا،  يكون  اأن  املتوقع  الجتماع  وع�سية 
واأملانيا اإيران بتطوير �سواريخ بال�ستية قادرة على حمل روؤو�ص نووية، 

وذلك يف ر�سالة اإىل الأمم املتحدة.
ورف�ص وزير اخلارجية الإي��راين جواد ظريف هذه التهامات معتربا 
اأنها “زيف يائ�ص«. ورغم ت�ساعد التوتر، يقول مراقبون اإنه من غري 
املرجح اأن تطلق بريطانيا وفرن�سا واأملانيا اآلية لت�سوية النزاعات عندما 
العامة  الأم��ي��ن��ة  برئا�سة  امل�سرتكة  اللجنة  اج��ت��م��اع  وف��وده��م  يح�سر 
خلدمة العمل اخلارجي الأوروبي هيلغا ماريا �سميد. وقال حمللون اإنه 

•• فيينا-اأ ف ب

العام  امل���ربم  امل��ت��داع��ي  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  املتبقية يف  الأط�����راف  جتتمع 
تعهدت طهران  م��ا  بعد  الت��ف��اق  لإن��ق��اذ  فيينا يف حم��اول��ة  2015 يف 

مبوا�سلة التخلي عن التزاماتها ب�ساأن برناجمها النووي.
ورو�سيا  وال�����س��ني  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا  بريطانيا  م��ن  م��ن��دوب��ون  وي�����س��ارك 
ال�ستة بهذه ال�سيغة  واإي��ران يف الجتماع، الأول الذي ي�سم الأط��راف 

منذ متوز-يوليو الفائت.
ومنذ اأيار-مايو، بداأت طهران يف اتخاذ �سل�سلة من اخلطوات التي تنتهك 
التزاماتها مبوجب التفاق مبا يف ذلك زيادة تخ�سيبها لليورانيوم، مع 

اإجراء اآخر حمتمل يف اأوائل كانون الثاين- يناير.
اأن ل��ه��ا احل���ق يف ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك ردا ع��ل��ى ان�سحاب  اإي����ران ع��ل��ى  وت�����س��ر 
عقوبات  فر�ص  واإع��ادة   2018 العام  يف  التفاق  املتحدة من  الوليات 

تكبل القت�ساد الإيراين.

اإذا مت اإعادة فر�ص عقوبات الأمم املتحدة وانهار التفاق، ميكن لإيران 
اأن تن�سحب اأي�سا من معاهدة حظر انت�سار الأ�سلحة النووية.

وكالة  الأزم��ات  ملعاجلة  الدولية  املجموعة  الباحث يف  فايز  علي  واأف��اد 
فران�ص بر�ص “لي�ص من الوا�سح ما اإذا كان الأمر ي�ستحق املنفعة«.

لكنه حذر من اأن خطر انهيار التفاق اآخذ يف الزدياد لأن “الإجراءات 
اأيدي  من  التي ي�سهل الرجوع عنها وغري املثرية للجدل بداأت تنفد” 
ي�سعب  ت�ساعدية  دورة  يف  حمبو�سان  اجلانبني  “اإن  وقال  الإيرانيني. 

للغاية تخيل اأنهما �سيخرجان منها«.
اإنه من  نيكولو  فران�سوا  لدى طهران  ال�سابق  الفرن�سي  ال�سفري  ��د  واأكمّ

املتوقع اأن ي�ستمر ت�ساعد التوتر.
وقال نيكولو لفران�ص بر�ص “رمبا لي�ص هذه املرة، لكن )انهيار التفاق( 

الربملان  رئي�ص  ر  ح��ذمّ والأح���د،  املناق�سات«.  خلفية  يف  بالتاأكيد  �سيكون 
يف  النظر جديا”  “تعيد  قد  اأنمّ طهران  الإي���راين علي لري��ج��اين من 
التزاماتها جتاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، امل�سرفة على التفاق 
النووي اإذا جلاأت الطراف الوروبية املوقعة على التفاق اإىل اآلية حل 

اخلالفات.
وحت����اول ال����دول الأوروب���ي���ة ال��ث��الث امل��وق��ع��ة ع��ل��ى الت���ف���اق، بريطانيا 
لكن  ال�سرعي  التجاري  للتبادل  اآلية  خلق  عرب  اإنقاذه  واأملانيا،  وفرن�سا 
جهودها مل تكلل بالنجاح حتى الآن. وهو ما زاد من ا�ستياء اجلمهورية 

الإ�سالمية.
ويتزايد قلق الأطراف الأوروبية من تراجع طهران عن التزاماتها.

ويت�سمن التفاق اآلية لت�سوية املنازعات تنق�سم بني عدة مراحل. ومن 
الأمن  جمل�ص  ت�سويت  اإىل  يقود  اأن  اأ���س��ه��راً  ي�ستغرق  ق��د  م�سار  ���س��اأن 
الدويل على اإمكانية اأن توا�سل ايران ال�ستفادة من رفع العقوبات الذي 

اأقر اإبان توقيع التفاق.
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املال والأعمال

الياه �ضات وهيوز تطلقان م�ضروعًا م�ضرتكًا خلدمات االأقمار ال�ضناعية يف الربازيل

التي  ال��ت��وري��د  و�سل�سلة  الت�سويق 
ت�ساعد يف متكني املراأة. 

فر�سة مناء 
ال��ق��م��ة، جل�سة  ب��رن��ام��ج  وي�����س��م��ل 
مناء”  “فر�سة  ب��ع��ن��وان  خ��ا���س��ة 
لالرتقاء  من��اء  موؤ�س�سة  تنظمها 
باملراأة مب�ساركة جملة من اخلرباء 
حيث  وامل�ستثمرين،  واملخت�سني 
الأعمال  رائ������دات  “مناء”  دع����ت 
ال�سغرية  امل�������س���اري���ع  وم����ال����ك����ات 
عر�ص  اإىل  والنا�سئة  واملتو�سطة 
م�������س���اري���ع���ه���ن اأم���������ام امل�������س���ارك���ني 
والتوجيه  الإر�ساد  على  للح�سول 

وا�ستك�ساف فر�ص التمويل.
وتهدف اجلل�سة التي تنعقد حتت 
جلهات  امل��������راأة  “و�سول  حم�����ور 
القيود  اإزال���������ة  اإىل  التمويل” 
�سيدات  و����س���ول  اأم�����ام  وال��ع��ق��ب��ات 
التمويل،  وفر�ص  للدعم  الأعمال 
ل��ل��م�����س��ارك��ات فر�سة  ت��ت��ي��ح  ح��ي��ث 
تقدمي اأفكارهن التجارية، و�سوف 
يتم اختيار خم�ص اإىل �سبع �سركات 
للعر�ص اأمام اخلرباء واملمولني يف 

اجلل�سة. 
اخلتامي  احل����ف����ل  و�����س����ي����رتاأ�����ص 
ال����ر�����س����م����ي، �����س����ع����ادة ال�������س���ف���رية 
اأبو غزالة الأمني  الدكتورة هيفاء 
ورئ���ي�������ص قطاع  امل�������س���اع���د  ال����ع����ام 
بجامعة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�������س���وؤون 
بن  رمي  و���س��ع��ادة  العربية؛  ال���دول 
كرم مدير موؤ�س�سة مناء لالرتقاء 
الور�سات  ج���ان���ب  واإىل  ب�����امل�����راأة. 
جملًة  القمة  �ست�سهد  واجلل�سات، 
كاحلوارات  امللهمة  الفعاليات  من 
واأ�سحاب  م��وؤث��ري��ن  م��ع  امل��ب��ا���س��رة 
جتارب مميزة، وفقرات من ال�سعر 

الهادف والتمارين الريا�سية
تركز  القمة  فعاليات  اأن  اإىل  ي�سار 
تتناول  رئي�سة  حم��اور  اأرب��ع��ة  على 
امل��راع��ي��ة للنوع  ال�����س��راء  ع��م��ل��ي��ات 
الج��ت��م��اع��ي، وم�����س��ارك��ة امل�����راأة يف 
ومبادئ  العاملية،  القيمة  �سال�سل 
العمل،  م��ي��ادي��ن  امل�����راأة يف  مت��ك��ني 
امل���راأة  و���س��ول  ت�سهيل  ج��ان��ب  اإىل 
جل��ه��ات ال��ت��م��وي��ل ب��ه��دف حت�سني 
ف����ر�����ص احل���������س����ول ع���ل���ى ال���دع���م 

للم�سروعات. 

•• ال�شارقة-الفجر:

للتمكني  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ك�����س��ف��ت 
ل��ل��م��راأة ع��ن برنامج  الق��ت�����س��ادي 
ال��ث��ان��ي��ة، التي  ف��ع��ال��ي��ات دورت���ه���ا 
ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  تنظم 
ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
املجل�ص  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
وقرينته  ال�سارقة،  حاكم  الأع��ل��ى 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س��ة م��وؤ���س�����س��ة مناء 
و11   10 يومي  باملراأة،  لالرتقاء 
 50 مب�����س��ارك��ة  اجل����اري،  دي�سمرب 
م��ت��ح��دث��اً حم��ل��ي��اً وع��امل��ي��اً ميثلون 
وجهات  امل���دين  املجتمع  منظمات 
ح���ك���وم���ي���ة وع��������دد م�����ن اخل������رباء 

املعنيني بتمكني املراأة.
تنظمها  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة،  وت��ت�����س��م��ن 
باملراأة  ل��الرت��ق��اء  من���اء  م��وؤ���س�����س��ة 
املتحدة  الأمم  هيئة  مع  بالتعاون 
“حمركات  ���س��ع��ار  حت���ت  ل���ل���م���راأة، 
اجل����واه����ر  م����رك����ز  يف  التغيري” 
بال�سارقة،  واملوؤمترات  للمنا�سبات 
 29 اإىل جانب  رئي�سة  18 جل�سة 

ور�سة عمل على هام�ص القمة.
 

جل�سات اليوم االأول
القمة  م��ن  الأول  ال��ي��وم  وي�ستهل 
اإجنازات  فعالياته، بجل�سة تعر�ص 
بتنفيذ  ت��ع��ه��دت  ال��ت��ي  امل��وؤ���س�����س��ات 
املتحدة  الأمم  م�����ب�����ادئ  ب���ع�������ص 
لتمكني املراأة خالل الدورة الأوىل 
العام  يف  نظمت  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة  م��ن 
من  ع�����دد  اأع����ل����ن  ح���ي���ث   ،2017
واملنظمات  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات 
وال���ه���ي���ئ���ات امل���ح���ل���ي���ة وال����دول����ي����ة، 
�سيا�ساتهم  مب��راج��ع��ة  ال��ت��زام��ه��م 
وممار�ساتهم القائمة جتاه الن�ساء 
وتطوير �سيا�سات جديدة يف �سبيل 
مكان  يف  ل��ل��م��راأة  التمكني  حتقيق 

العمل واملجتمع.
والهيئات  امل���وؤ����س�������س���ات  وت���ع���ه���دت 
اأو م�سروع  بتنفيذ مبادرة  امللتزمة 
اأق�ساها  م���دة  خ���الل  ب��رن��ام��ج  اأو 
عامني، بحيث ت�سهم هذه املبادرات 
والتدريب  التعليم  فر�ص  بتعزيز 
وال��ت��ط��وي��ر امل��ه��ن��ي ل��ل��م��راأة، ودعم 
القيادية  امل��ن��ا���س��ب  اإىل  و���س��ول��ه��ا 

النجاح يف م�ساعيهم.

مواكبة متطلبات 
م�ستقبل العمل

وحت��م��ل اجل��ل�����س��ة ال��ث��ال��ث��ة �سمن 
القمة  م��ن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  فعاليات 
عنوان “مواكبة متطلبات م�ستقبل 
تاأثري  �ستناق�ص  ح��ي��ث  العمل”، 
الفر�ص  على  ال��رق��م��ي  الق��ت�����س��اد 
وم�����س��ت��ق��ب��ل ال��ع��م��ل، والإج�������راءات 
العملية التي ميكن للمراأة اتخاذها 
لتكون  ومهاراتها  فر�سها  ل��زي��ادة 
جمهزة للعمل يف م�ستقبل معتمد 
�ست�سيء  كما  رقمي،  اقت�ساد  على 
وممار�سات  مبادرات  على  اجلل�سة 

التعلم مدى احلياة. 

 نظرة من �سناع امل�ستقبل
بعنوان  ال��راب��ع��ة  وت��ق��دم اجل��ل�����س��ة 
�سناع  م�����ن  ن����ظ����رة  “ال�سباب: 
من  ن���ظ���ر  وج����ه����ات  امل�ستقبل”، 
ال�سباب وتاأثريهم على املجتمعني 
�سي�سارك  حيث  وال����دويل،  املحلي 
التي  ال��ت��غ��ي��ري جت���ارب���ه���م  ���اع  ����س���نمّ
الُنظم  يف  ج��ذرًي��ا  تغيرًيا  اأح��دث��ت 
جديدة  طرقاً  ��دوا  وم��همّ التقليدية 
نحو النجاح، وحتت عنوان “نظرة 
ال�ستثمار  م���ف���ه���وم  يف  ع��م��ي��ق��ة 

�سرتكز  اجلندري”  امل��ن��ظ��ور  م��ن 
ع��ل��ى مفهوم  اجل��ل�����س��ة اخل��ام�����س��ة 
اجلندري  املنظور  م��ن  ال�ستثمار 
وال�������������ذي ي�������س���ت���ق���ط���ب اه����ت����م����ام 
ومديري  ال��دول��ي��ني  امل�ستثمرين 
الأ�����س����ول ب�����س��ك��ل م���ت���زاي���د، وت����راه 
واملجموعات  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات 
كو�سيلة  امل�����راأة  امل��ن��ا���س��رة حل��ق��وق 
الة لتمكني املراأة وتعزيز فر�ص  فعمّ

التكافوؤ بني اجلن�سني.  

نحو اقت�ساد اأف�سل
ال�ساد�سة �سمن  وتتمحور اجلل�سة 
فعاليات الدورة الثانية من القمة 
حول دور املراأة الرئي�ص يف حتقيق 
والتنمية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال����س���ت���دام���ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة، حت��ت ع��ن��وان “نحو 
بينما ت�ستعر�ص  اأف�سل”،  اقت�ساد 
اجل��ل�����س��ة ال�����س��اب��ع��ة م��ب��ادئ متكني 
اإح������داث تغيري  امل������راأة ودوره������ا يف 
العمل،  وجم��ت��م��ع  بيئة  يف  ج���ذري 
متكني  “مبادئ  ع�����ن�����وان  حت�����ت 
اإح��داث تغيري  امل���راأة؛ القدرة على 
حيث �سي�ستمع احل�سور  جذري”، 
اأ�سخا�ص  ق�س�ص  اإىل  اجلل�سة  يف 
امل��ب��ادئ يف  جنحوا يف تطبيق ه��ذه 
القطاع اخلا�ص، مع الرتكيز على 
ممار�سات  وه���و  اخل��ام�����ص،  امل���ب���داأ 

واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  يف  ال��ع��ل��ي��ا 
امل�����س��ت��وى، وحت��ق��ي��ق تكافوؤ  رف��ي��ع��ة 
الفر�ص بني اجلن�سني يف خمتلف 
ال���ق���ط���اع���ات ال��ع��م��ل��ي��ة واحل���ق���ول 

احلياتية وغريها.

�سياغة م�ستقبل االقت�سادات
وي�����������س�����ت�����ع�����ر������ص امل�������������س������وؤول������ون 
الثانية  اجلل�سة  يف  الإم��ارات��ي��ون، 
“�سياغة  ع����ن����وان  حت���م���ل  ال����ت����ي 
نتائج  القت�سادات”  م�����س��ت��ق��ب��ل 
ت�سهيل  ا�ستهدفت  التي  ال�سيا�سات 
م�ساركة املراأة يف �سياغة القت�ساد 
ويقدمون الجنازات التي حققتها 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  حكومة 

يف هذا املجال.

اأف�سل الطرق نحو التمويل
ال��ث��ال��ث��ة التي  وت���ت���ن���اول اجل��ل�����س��ة 
“اأف�سل  ع�����ن�����وان  حت�����ت  ت���ع���ق���د 
التحديات  الطرق نحو التمويل” 
ال��ت��ي ت��واج��ه رائ����دات الأع���م���ال يف 
احل�������س���ول ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل ال���ذي 
اأو  اإط��الق  ي�ستطيعون من خالله 
تطوير م�سروعاتهم اخلا�سة، كما 
عملية  ح��ل��وًل  اجلل�سة  ت�ستعر�ص 
مع  اأفكارهم  ي�ساركون  مل�ستثمرين 
الناجحة  التجارب  حول  احل�سور 

التكنولوجيا”،  با�ستخدام  عدالة 
م�����س��روًع��ا لتطوير  ت��ع��ر���ص  ح��ي��ث 
تقنية  با�ستخدام  املدن  يف  الأحياء 
ال���ط���ب���اع���ة ث���الث���ي���ة الأب������ع������اد، يف 
ح��ني ت��روي رائ���دات اأع��م��ال خالل 
اجل��ل�����س��ة ال�����س��اب��ع��ة ب��ع��ن��وان “حق 
املراأة يف تقرير م�ستقبل اأعمالها” 
يف  جن��اح��ه��ن  ع��ن  ملهمة  ق�س�ساً 

عملية التغيري.

دعم عمليات ال�سراء املراعية 
للنوع االجتماعي  

وتعر�ص اجلل�سة الرئي�سة الأخرية 
الأول من  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل 
ال���ق���م���ة، اخل��������ربات وامل���م���ار����س���ات 
امل����الئ����م����ة والل������ت������زام������ات داخ�����ل 
القطاعني العام واخلا�ص الهادفة 
اململوكة  ال�سركات  ن�سيب  تعزيز 
عمليات  م����ن  اأع�����م�����ال  ل�������س���ي���دات 
ال�سراء والتوريد، و�ستقدم �سيدات 
تاأتي  التي  اجلل�سة،  خ��الل  اأع��م��ال 
املراعية  ال�سراء  “عمليات  بعنوان 
ل��ل��ن��وع الج��ت��م��اع��ي - ك��ي��ف ميكن 
يف  الناجحة  جتاربهن  حتقيقها”، 

التوريد ملوؤ�س�سات كربى.

جل�سات اليوم الثاين
الثاين،  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت����ب����داأ 

اجلل�سة  تتيح  ث��م  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  ال���س��ت��م��اع 
هذا  يف  امل�ساركات  بع�ص  تواجهها 
ن�سائح  ع��ل��ى  ل��ت��ح�����س��ل��ن  امل���ج���ال، 
لتطوير  طريقهن  ت�سهل  عملية 

م�ساريعهن.

اآليات دخول 
القطاعات غري التقليدية

اجلل�سة  يف  امل��ت��ح��دث��ات  وت�����س��ارك 
الرابعة، التي حتمل عنوان “اآليات 
م��ب��دع��ة ل��دخ��ول ال��ق��ط��اع��ات غري 
وخرباتهن  جتاربهن  التقليدية” 
املراأة  �سراكة  حتديات  مواجهة  يف 
والتكنولوجيا  العلوم  قطاعات  يف 
والطاقة،  والريا�سيات  والهند�سة 
لت�سهيل  جديدة  طرقاً  و�سيقدمن 
الن�ساء  م��ن  امل�ستقبل  جيل  دخ��ول 
حني  يف  ال����ق����ط����اع����ات،  ه�����ذه  اإىل 
بعنون  اخلام�سة  اجلل�سة  تتناول 
واحد”  جم��ت��م��ع   = واح����د  “عامل 
تنمية  يف  ل��ل��م��راأة  الرئي�ص  ال���دور 

املجتمع.

ق�س�ش جناح ملهمة
 لرائدات االأعمال 

وت���اأت���ي اجل��ل�����س��ة ال�����س��اد���س��ة حتت 
اأكر  ع��امل  اإىل  “الو�سول  عنوان 

“حمركات  ع��ن��وان  حت��ت  بجل�سة 
التغيري: توفري بيئة داعمة للمراأة 
املراأة  دور  على  العمل”،  ���س��وق  يف 
وت�سجيع  املختلفة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
واخلا�سة،  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
و���س��ان��ع��ي ال���ق���رار لإي���ج���اد حلول 
على  امل��راأة  تواجه  التي  للتحديات 
�ستناق�ص  ك��م��ا  امل��ه��ن��ي،  ال�����س��ع��ي��د 
اجلل�سة الق�سايا امللحة التي تدعم 
العديد  يف  امل���راأة  اإدم���اج  تعرقل  اأو 
بتو�سيات  لتخرج  القطاعات،  من 
اإن�ساء منظومة عمل متكن  ت�سهل 
العامة  امل��وؤ���س�����س��ات  داخ�����ل  امل�������راأة 

واخلا�سة.
الثاين  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  وتت�سمن 
ال�ست�سارات  ل�سركة  ملهماً  ح��واراً 
بينما  جنكي”،  “اإمباكت  العاملية 
املعاملة  الثانية  اجلل�سة  تناق�ص 
غري املن�سفة التي تواجهها الن�ساء 
اإعاقة  اإىل  ت��وؤدي  والتي  والفتيات، 
م��ه��ن وم��ن��ع��ه��ن م���ن حتقيق  ت��ق��دمّ
طموحاتهن، حيث تهدف اجلل�سة 
النحياز  “من  عنوان  حتمل  التي 
اإىل  الفر�ص”،  يف  ال��ت��ك��اف��وؤ  اإىل 
توعية احل�سور ب�سلبيات النحياز 
�سد املراأة وكيفية جتاوزه، وتعزيز 
للرجل  املتكافئة  ال��ف��ر���ص  ثقافة 
م����ن حتقيق  ل��ي��ت��م��ك��ن��وا  وامل����������راأة، 

القمة العاملية للتمكني االقت�ضادي للمراأة تدعم التنوع يف خمتلف القطاعات عرب 18 جل�ضة رئي�ضة

الت�سغيلية يف ال�سوق الربازيلية. وقال برادمان  “الياه �سات”  وقدرات 
نطلق  اأن  “ي�سعدنا  “هيوز”:  ل�سركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�ص  كول، 
يف هذه  �سات‘  ‘الياه  الدائم  �سريكنا  امل�سرتك مع  الربازيلي  م�سروعنا 
املتعددة  الفوائد  بتوفري  التزامنا  ال�سراكة  هذه  تعزز  الهامة.  ال�سوق 
يف  اخل��دم��ات  لهذه  تفتقد  التي  للمجتمعات  لالت�سالت  والأ�سا�سية 
اأنحاء الربازيل«. ومن جانبه، قال م�سعود م. �سريف حممود،  خمتلف 
الرئي�ص التنفيذي ل�سركة “الياه �سات”،: “�ستوؤدي انطالقة هذا امل�سروع 
امل�سرتك مع ‘هيوز‘ اإىل متكني ال�سكان يف خمتلف اأنحاء الربازيل من 
النفاذ اإىل خدمات الإنرتنت الف�سائي عايل الأداء، مما ي�ساهم يف دعم 
لتوفري  ‘هيوز‘  مع  للتعاون  ونتطلع   . والجتماعي  القت�سادي  النمو 
حلول الت�سالت املتطورة لعمالئنا من خمتلف ال�سرائح، عرب ت�سخري 

قمر  �ستدعمال�سركة  كما   .Ka ال��رتددي  النطاق  عرب  �سات”،  “الياه 
الأر�سية،  لل�سبكات  الرائدة  �سي�ستم”  “جوبيرت  بتكنولوجيا   3 الياه 

لتوفرياخلدمات ذات الكفاءة الفائقة يف خمتلف اأنحاء الربازيل.
وتت�سمن اخلدمات التي تقدمها “هيوز دو برازيل” خدمة “هيوز نت« 
)HughesNet®(، اخليار الأول لالإنرتنت الف�سائي عايل ال�سرعة 
املُدارة  ال�سبكات  وخ��دم��ات  واملتو�سطة؛  ال�سغرية  وال�سركات  ل��الأف��راد 
للمجتمعات  الإنرتنت  ب�سبكة  الت�سال  نقاط  اإىل  بالإ�سافة  لل�سركات، 
النفاذ  تتيح  ال��ت��ي   )Community Wi-Fi Hotspots(
نقل  وح��ل��ول  النائية،  وال��ق��رى  ال��ب��ل��دات  يف  ُمي�سرة  باأ�سعار  ل��الإن��رتن��ت 
انت�سار  لدعم  املتحركة،  الت�سالت  �سبكات  مل�سغلي  الهاتفية  احلركة 

خدمات الت�سالت يف خمتلف اأنحاء الربازيل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

)هيوز(، امل�سغل الرائد  “هيوز نتورك �سي�ستمز”  اأعلنت كل من �سركة 
لالت�سالت  و”الياه  ال��ف�����س��ائ��ي،  الإن���رتن���ت  خ��دم��ات  ت��وف��ري  يف  ع��امل��ي��اً 
ت�سغيل  ال��رائ��دة يف جم��ال  العاملية  ال�سركة  ���س��ات(،  )ال��ي��اه  الف�سائية” 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  م��ن  تتخذ  وال��ت��ي  ال�سناعية  الأق��م��ار 
اأم�ص  مقراً لها واململوكة بالكامل ل�سركة مبادلة لال�ستثمار”مبادلة”، 
الف�سائي  الإنرتنت  خدمات  لتوفري  امل�سرتك  م�سروعهما  اإط��الق  عن 
ب��داأ بالعمل الآن حتت  ال��ذي  امل�����س��روع اجل��دي��د،  ال��ربازي��ل. ويجمع  يف 
ب��رازي��ل« )Hughes do Brasil(، ما بني خربة  دو  “هيوز  ا�سم 
ال�سناعية،  الأقمار  �سبكات وخدمات  توفري  لعقود يف  املمتدة  “هيوز” 

قدراتنا امل�سرتكة، كما نطمح لتنمية هذا امل�سروع معاً يف امل�ستقبل خلدمة 
عمالئنا من الأفراد واملوؤ�س�سات وم�سغلي خدمات الت�سالت املتحركة«.  
اإن�ساء هذا امل�سروع امل�سرتك �سدرت يف  اأن الإعالن عن اتفاقية  ويذكر 
العا�سمة  يف   ”2019 “�ساتاليت  معر�ص  اأثناء   ،2019 مايو  �سهر 
التنظيمية  امل��واف��ق��ات  على  احل�سول  الآن  ومت  وا�سنطن،  الأم��ري��ك��ي��ة 
فاإن  لذلك،  ونتيجة  امل�سروع.  لتد�سني  العتيادية  ال�سروط  وا�ستيفاء 
�سركة “هيوز” الآن متتلك ح�سة تبلغ %80، بينما متتلك الياه �سات 

ن�سبة %20 من م�سروع “هيوز دو برازيل«.
“هيوز  ال�سناعيني  ال��ق��م��ري��ن  ع��رب  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  اإىل  واإ���س��اف��ة 
الآن  برازيل”  دو  “هيوز  �ستوفر  وي�ست”،   63 و”هيوز  وي�ست”   65
ل�سركة  امل��م��ل��وك   ”3 “الياه  ال�سناعي  ال��ق��م��ر  ط��ري��ق  ع��ن  خ��دم��ات��ه��ا 

�ضيال ال�ضرق االأو�ضط 2019 يطلق برنامج فعاليات حافل للزوار  اأكراد �ضوريا يقاطعون الب�ضائع الرتكية 
••وا�شنطن-وكاالت

اأفاد املرا�سلون ليز �سالي و�ساره داودت�ص واآثر خطاب يف 
�سحيفة “وا�سنطن بو�ست” اأن اأكراد �سوريا يقاطعون 
الهجوم  م��ن  غ�سبهم  ع��ن  ت��ع��ب��رياً  ال��رتك��ي��ة  الب�سائع 
الذي ت�سنه تركيا على جيبهم املتمتع باحلكم الذاتي، 
اأ�سد خ�سم  واإن يكن يك�سف مدى اعتماد الأك��راد على 
�سمال  يف  الكردية  ال�سيطرة  تو�سيع  اإن  وق��ال��وا  ل��ه��م.  
���س��رق ���س��وري��ا يف ال�����س��ن��وات ال�سبع امل��ا���س��ي��ة، وال���ذي مت 
تنظيم  حماربة  اأج��ل  من  اأمريكية  ع�سكرية  مب�ساعدة 
داع�ص، فاقم العداء بني تركيا والأكراد. ومع ذلك، فاإن 
على  اعتمادهم  وتزايد  الذاتي،  حكمهم  ثبمّتوا  الأك��راد 
بال�سناعة  احل��رب  اأحلقنه  ال��ذي  ال��دم��ار  وم��ع  تركيا. 
ال�سورية وقطعها للطرق التجارية التقليدية، اأغرقت 
الب�سائع الرتكية املنطقة ويف غالب الأحيان من طريق 
العراق عرب ج�سر عائم على نهر دجلة، الذي كان ي�سكل 
العامل اخلارجي.  املنطقة نحو  لأك��راد  الوحيد  املخرج 
�سمال  الب�سائع يف  % من   80 اإن  ال�سحافيون  وق��ال 
ما  وف��ق  تركيا  من  اليوم  ا�ستريادها  يتم  �سوريا  �سرق 
اأف����اد ���س��ل��م��ان ب�����ارودي امل�����س��وؤول ع��ن ق��ط��اع��ي الزراعة 

والق��ت�����س��اد يف امل��ن��ط��ق��ة. وم��ن��ذ غ���زت ت��رك��ي��ا اجليب 
الكردي هناك يف اأكتوبر “ت�سرين الأول” بت�سجيع من 
الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب الذي �سحب القوات 
الأم��ري��ك��ي��ة م��ن امل��ن��ط��ق��ة- ف���اإن ف��ر���ص م��ق��اط��ع��ة على 
الكردية  الذاتية  الإدارة  من  بقرار  الرتكية  الب�سائع 

تبدو عملية �سعبة التطبيق. 
باأم  ف��ق��ط  تعريفها  وال����دة طلبت  ع��ن  ال��ت��ق��ري��ر  ون��ق��ل 
علي وهي تبتاع اأغرا�سها من حمل للخ�سر يف مدينة 
القام�سلي :”تركيا تهاجمنا وتق�سفنا وتقتل اأطفالنا، 
ا�ستدركت  ذلك  ومع  منها”.  ب�ساعة  �ساأ�سرتي  فكيف 
اأنه احياناً تكون هناك حاجات اأ�سا�سية مثل زيت الطعام 
ومربى البندورة، ل ميكن احل�سول عليها من دون �سراء 
تركية  ب�ساعة  ت�سرتي  ل  اأنها  واك��دت  تركية.  منجات 
اإل يف حال عدم توافر بديل لها.  واأف��اد �ساحب حمل 
اخل�سر جوان �سيخ مو�ص اإن زبائنه يرحبون بالبدائل، 
لكن من ال�سعب احل�سول عليها ف�ساًل عن انها باهظة 
الذي  الرتكي  بالتفاح  ذلك  الثمن. و�سرب مثاًل على 
اأن الأخري  اإىل  يباع بن�سف ثمن التفاح ال�سوري نظراً 
الكردية  املناطق  دخوله  لدى  عالية  ل�سرائب  يخ�سع 

على احلواجز التي اأقيمت اإبان احلرب. 

••اأبوظبي-الفجر: 

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د 
الرئا�سة، رئي�ص  الوزراء، وزير �سوؤون 
للزراعة  اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�ص 
معر�ص  ي�ستعد  الغذائية،  وال�سالمة 
 2019 الأو������س�����ط  ال�������س���رق  ����س���ي���ال 
بن�سخته العا�سرة التي تنظمها �سركة 
اأبوظبي الوطنية للمعار�ص )اأدنيك( 
بالفعاليات  ح��اف��ل  ب��رن��ام��ج  لإط����الق 
ال��ت��ي ت��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات ال������زوار، والتي 
ت��ت�����س��م��ن ت��ت��م��ح��ور ه����ذا ال���ع���ام حول 
الأن�سطة  القهوة من خالل عدد من 

وامل�سابقات التفاعلية. 
ال����رائ����د يف قطاع  امل���ع���ر����ص  وي�����س��ع��ى 
م�ستوى  ع��ل��ى  وال�����س��ي��اف��ة  الأغ���ذي���ة 
املنطقة، والذي يقام يف مركز اأبوظبي 
الوطني للمعار�ص خالل الفرتة من 
ا�ست�سافة  اإىل  دي�����س��م��رب،   11  -  9
الأن�سطة  م����ن  م��ت��ن��وع��ة  جم���م���وع���ة 
جمهور  ت�ستقطب  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
اإىل املعر�ص للم�ساركة يف  امل�ستهلكني 

فعالياته. 
وا�سع  القهوة بحيز  وحتظى منتجات 
على اأجندة �سيال ال�سرق الأو�سط لهذا 
ال��ع��ام، ن��ظ��راً ل��الإق��ب��ال ال��ك��ب��ري الذي 
�سهدته هذه الفعالية العام املا�سي مع 
توافد 7،463 زائراً ل�سراء منتجات 
ال��ق��ه��وة وح��ب��وب ال����ن، ح��ي��ث �ستقام 
الوطنية  الإم���ارات  بطولة  العام  ه��ذا 
للقهوة �سمن املعر�ص بهدف ت�سليط 
ال�����س��وء ع��ل��ى امل��وه��وب��ني م��ن خرباء 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  ال��ق��ه��وة  حت�سري 
بطولة  راأ���س��ه��ا  على  وي��اأت��ي  املنطقة، 
الدلمّة  وبطولة  الوطنية  الالتيه  فن 
حتظيان  ال��ل��ت��ان  الوطنية  والإب���ري���ق 

تنويع  اأهمية  على  امل��ب��ادرة  .و�سرتكز 
هذا  م�ساهمة  وم��دى  الغذائية  امل��واد 
امل���وارد،  ا�ستدامة  �سمان  يف  التنويع 
وتاأتي  ال���غ���ذائ���ي.  الأم������ن  وحت��ق��ي��ق 
اأعمال  �سمن  الطهي  حت��دي  فعالية 
“فود  ملبادرة  الثاين  العاملي  الجتماع 
بالتزامن  �سيعقد  ال��ذي  اإيفر”  ف��ور 

مع اأعمال املعر�ص.
فن  فعالية  املعر�ص  �سي�ست�سيف  كما 
ينظمها  ال��ت��ي  اآرت(،  )ف����ود  ال��ط��ب��خ 
فنون  على  للتدريب  الوطني  امل��رك��ز 
والذي  احل��ل��وي��ات،  وحت�سري  الطهي 
اأبوظبي  اإمارة  2016 يف  تاأ�س�ص عام 
بهدف  املهنية  املعايري  باأعلى  ويلتزم 
الوطني  الأغ�����ذي�����ة  �����س����وق  ت���ط���وي���ر 

والو�سول به اإىل العاملية.
’�سيال  ي�����س��ت�����س��ي��ف  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
ال�سرق الأو�سط‘ م�سابقة ’ل كوزين‘ 
التي تنظمها جمعية الإمارات للطهاة 
بالتعاون مع الحتاد العاملي جلمعيات 
ا�ست�سافة  امل�سابقة  و�ست�سهد  الطهاة، 
جمموعة من خرباء خدمات الطعام 
من  متنوعة  وجم��م��وع��ة  املنطقة  يف 
الأن�سطة مثل نحت اجلليد ومن�سات 
الطهي املبا�سر مب�ساركة اأبرز الطهاة. 
كما �سيتم تنظيم اأكرب م�سابقة للطهو 
يف املنطقة، يتناف�ص من خاللها اأكر 
فئة   19 ���س��م��ن  ���س��ي��ف   1000 م���ن 

خمتلفة.
وجتدر الإ�سارة اأن م�سابقة ’ل كوزين‘ 
الطهاة”  “جولة  ف��ع��ال��ي��ة  �ست�سمل 
الفنادق  م��ن  ب��ارزي��ن  طهاة  مب�ساركة 
واملطاعم الإقليمية والدولية، الذين 
�سيقومون بجولت يومية يف خمتلف 
العار�سني  ل��ل��ق��اء  امل���ع���ر����ص  اأق�������س���ام 
وت����ذوق واك��ت�����س��اف م��ن��ت��ج��ات جديدة 

ومبتكرة.

كما تخ�س�ص البطولت جوائز لفئتي 
مبتكر  م�سروب  واأف�����س��ل  التحمي�ص 

بالقه�وة العربية.
وزارة  ت��ن��ظ��م  ذل������ك،  اإىل  واإ�����س����اف����ة 
بالتعاون  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
�سمن  اإيفر”  ف��ور  “فود  م��ب��ادرة  م��ع 
اأع��م��ال امل��ع��ر���ص م��ب��ادرة وحت���د كبري 
يف ال��ط��ه��ي، ي��رك��ز ع��ل��ى ت��ن��وي��ع املواد 
�سناعة  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  ال���غ���ذائ���ي���ة 
الغذاء عرب الرتكيز على مواد حملية 
البيئة الإماراتية، وتوظيف عدد  من 
م��ن اأم��ه��ر ال��ط��ه��اة ال��ع��امل��ي��ني ل��ه��ا يف 
�سناعة جمموعة وا�سعة من الأطباق 
اأهداف  ي��اأت��ي ذل��ك �سمن  والأك����الت. 
والتزامها  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال������وزارة 
جتاه العمل على احلد من هدر الغذاء 
امل�ستدام  ال�ستهالك  �سلوكيات  ون�سر 

اأ�ساليب حت�سري  اأقدم  التقليدية من 
ال��ق��ه��وة ع��ل��ى م��ر ال��ت��اري��خ يف ال�سرق 
الأو�����س����ط، ح��ي��ث ي��ت��م اإع����داده����ا عرب 
ت�سخني اإبريق ذو مقب�ص ممدود على 

الرمال ال�ساخنة اأو املواقد احلديثة.
ومن املزمع انطالق فعاليات بطولت 
دي�سمرب   11 –  9 العربية  ال��ق��ه��وة 
الثقافة  دائ��������رة  ب��ت��ن��ظ��ي��م   2019
لإحياء  �سعياً  اأبوظبي،   – وال�سياحة 
العربية  ال���ق���ه���وة  وت���ق���ال���ي���د  ت������راث 
جوانب  م��ن  مهماً  ج��ان��ب��اً  باعتبارها 
وت�����س��م��ل بطولت  امل��ن��ط��ق��ة.  ث��ق��اف��ة 
تهدف  ف��ئ��ات  خم�ص  العربية  القهوة 
ج��م��ي��ع��ه��ا ل��ت��ق��ي��ي��م م���ع���رف���ة واإت����ق����ان 
ت����راث القهوة  امل�����س��ارك��ني م���ن ح��ي��ث 
القهوة  ح��ب��وب  واخ��ت��ي��ار وحت��م��ي�����ص 
وجتهيز القهوة وتقدميها لل�سيوف. 

املتخ�س�سة،  القهوة  جمعية  باعتماد 
ال���ت���ي ت���ه���دف ب�����س��ك��ل اأ����س���ا����س���ي اإىل 
املخت�سني  خ���ربات  تطوير  موا�سلة 
بهذا املجال يف دولة الإمارات وتعزيز 

اجلهود التوعوية بثقافة القهوة.
الالتيه  ف����ن  ب���ط���ول���ة  وت�������س���ت���ه���دف 
الوطنية خرباء حت�سري القهوة، حيث 
الفنية  مهاراتهم  على  ال�سوء  ت�سلط 
تقييم  وي��ج��ري  ت��ن��اف�����س��ي،  م�سهد  يف 
اجلمالية  امل��زاي��ا  على  ب��ن��اء  اأعمالهم 
والإب���داع، وم��دى تطابق الأمن��اط يف 
التباين  ودرج��ة  امل��زدوج��ة  الت�ساميم 

والأداء عموماً.
والإبريق  ��ة  ال��دلمّ بطولة  ت�سعى  فيما 
اخلرباء  مواهب  اإب���راز  اإىل  الوطنية 
يف اإع������داد ف��ن��ج��ان م���ن ال��ق��ه��وة على 
اأ�سولها. وتعد تقنية الدلة والإبريق 
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املال والأعمال

جتدد وقف اإنتاج النفط جنوب ليبيا 
اأخرى تعرقل عمل املوؤ�س�سة  اإجرامية  “هذه حماولة  يف هذا ال�سدد: 

وتلحق ال�سرر بالقت�ساد الليبي«.
“كافة القادة املحليني وال�سلطات يف املنطقة لتحديد  ودعا �سنع اهلل 
موؤكدا باأن املوؤ�س�سة “�ستبلغ النائب العام  هوية مرتكبي هذا الفعل”، 
عن احلادثة”، كما �ستحر�ص على حما�سبة امل�سوؤولني عن هذا “الفعل 
اأ�سبوع على وقف مماثل  اأك��ر من  بعد  الإغ��الق  وياأتي هذا  امل�سني«. 

لإنتاج يف حقل الفيل، .
ملي�سيات  حفرت،  ق��وات  با�سم  املتحدث  امل�سماري  اأحمد  اللواء  واتهم 
تابعة حلكومة الوفاق بال�سلوع يف الهجوم، فيما مل ت�سدر الأخرية اأي 

تعليق حول هذه التهامات.
وا�ستعادت قوات حفرت ال�سيطرة على احلقل بعد �ساعات من املعارك.

يقع حقل الفيل يف منطقة حو�ص مرزق الغنية بالنفط، على م�سافة 

•• طرابل�ص-اأ ف ب

الإنتاج يف حقل  ليبيا جتدد وقف  للنفط يف  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
قانوين” لأحد  “غري  اإغ���الق  ب�سبب  ال��ب��الد،  غ��رب  جنوب  يف  نفطي 

ال�سمامات املغذية لأنابيب الت�سدير اإىل مرفاأ مليته غرب البالد.
وقالت املوؤ�س�سة يف بيان ن�سرته عرب �سفحتها الر�سمية يف في�سبوك : 
“نوؤكد توقف الإنتاج يف حقل الفيل النفطي ب�سبب اإغالق غري قانوين 
لأحد ال�سمامات املوجودة على خط اأنابيب الت�سدير املمتد من احلقل 

اإىل مليته«.
ومل تك�سف املوؤ�س�سة تفا�سيل عن اجلهة التي قامت باإغالق ال�سمام، 

لكن عادة ما يقوم بذلك جمموعات م�سلحة جمهولة.
وعلق م�سطفى �سنع اهلل، رئي�ص جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة الوطنية للنفط 

750 كلم جنوب غرب طرابل�ص، ولديه احتياطي يتخطى 1،2 مليار 
برميل، بح�سب املوؤ�س�سة الوطنية للنفط.

مع  بال�سراكة  يوميا  برميل  األ��ف   70 اإن��ت��اج��ه  البالغ  احلقل  وت��دي��ر 
موؤ�س�سة النفط �سركة اإيني الإيطالية. وي�سخ احلقل اخلام اإىل مرفاأ 

مليتة يف غرب ليبيا.
برميل  مليون   1،25 ليبيا  يف  النفط  لإنتاج  احل��ايل  املتو�سط  ويبلغ 

يوميا.
القوات  ني�سان-اأبريل بني  القتال جنوب طرابل�ص منذ  توا�سل  ورغم 
الإنتاج  يتاأثر  مل  ال��وف��اق،  حكومة  وملي�سيات  حفرت  للم�سري  املوالية 
النفطي يف ليبيا باملعارك التي اأدت اىل �سقوط اأكر من األفي مقاتل 
األف   146 ال��ن��ازح��ني  ب��ل��غ ع���دد  ي��ق��ل ع��ن مئتي م���دين، فيما  وم���ا ل 

�سخ�ص، بح�سب اأرقام الأمم املتحدة.

فو�ضى يف النقل بفرن�ضا ب�ضبب االإ�ضراب

اقت�ضادية عجمان تنال تكرميًا من » كالميت كونرتول«

اأ�ضهم اليابان تغلق مرتفعة قبيل بيانات الوظائف  
 •• طوكيو-رويرتز

على  احلكومة  موافقة  من  يوم  بعد  اأم�ص،  ارتفاع  على  اليابانية  الأ�سهم  اأغلقت 
حزمة حتفيز قيمتها 26 تريليون ين )239.32 مليار دولر( لدعم النمو، مع 
حتول الأنظار اإىل بيانات الوظائف الأمريكية املقرر �سدروها يف وقت لحق من 
اليوم. وارتفع املوؤ�سر نيكي 0.23 باملئة ليغلق عند 23354.40 نقطة اإذ تلقى 
 0.26 الدعم من مكا�سب يف القطاعني ال�سناعي واملايل. وزاد املوؤ�سر القيا�سي 
باملئة هذا الأ�سبوع حمققا مكا�سب لالأ�سبوع الثاين. ومن املتوقع اأن تدفع حزمة 
التحفيز الناجت املحلي الإجمايل لالرتفاع 1.4 باملئة خالل ال�سنة املالية 2021 
الكربى،  القت�سادات  م��ن  ال��ي��اب��ان، كغريها  فيه  تتطلع  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  وت��اأت��ي 
البنوك  خ��ي��ارات  �سريعا  فيه  تنفد  ال��ذي  ال��وق��ت  الإن��ف��اق يف  ع��رب  النمو  لإنعا�ص 
اأن  املتوقع  بيانات من  قبيل  اأي�سا  الأ�سواق  النقدية. و�سعدت  لل�سيا�سة  املركزية 
مما  املا�سي،  ال�سهر  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الوظائف  توفري  معدل  ت�سارع  تظهر 
�سهما على   126 وارتفع  العامل.  اقت�ساد يف  اأكرب  متانة  ب�ساأن  املخاوف  �سيهدئ 

املوؤ�سر نيكي مقابل 89 �سهما مرتاجعا اليوم.

لبنان يعيد طرح مناق�ضة لوقود الديزل 
 •• بريوت -رويرتز

وقود  م��ن  ط��ن  األ��ف   180 ل�سراء  مناق�سة  ط��رح  اللبنانية  الطاقة  وزارة  اأع���ادت 
الديزل يف 11 دي�سمرب -كانون الأول بح�سب ن�سخة من مناق�سة ُن�سرت يف �سحف 
لبنانية اأم�ص اجلمعة. وقالت املناق�سة اإن العرو�ص يجب اأن ُتقدم بحلول ال�ساعة 
كانون  دي�سمرب-   11 الأربعاء  يوم  جرينت�ص(  بتوقيت   0800( �سباحا  العا�سرة 
اإدارة من�ساآت النفط يف لبنان التابعة لوزارة الطاقة واملياه موعدا  الأول. وحددت 
األف طن من   180 �سراء  ملناق�سة  الأول  نهائيا يف اخلام�ص من دي�سمرب- كانون 

وقود الديزل اأُعلن عنها ال�سهر املا�سي.

اأ�ضهم اأوروبا ترتفع وا�ضتحواذات تدعم �ضركات التاأمني 
 •• عوا�شم-رويرتز

ت�سريحات  فيه  �ساهمت  ال��ذي  الوقت  اأم�ص يف  الأوروب��ي��ة  الأ�سهم  ارتفعت 
ال�سني  م��ع  التجارية  امل��ح��ادث��ات  ب��اأن  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ري��ك��ي  للرئي�ص 
ت�سري على ما يرام يف اإ�ساعة بع�ص الهدوء يف الأ�سواق يف اأ�سبوع م�سطرب. 
 600 �ستوك�ص  املوؤ�سر  ارتفع  بتوقيت جرينت�ص،   0819 ال�ساعة  وبحلول 
التكنولوجيا  و�سركات  البنوك  قادت  فيما  باملئة،   0.3 الأوروبية  لالأ�سهم 
التاأمني  اأن�سطة دمج وا�ستحواذ قطاع �سركات  املكا�سب. وعززت  والتجزئة 
التاأمني  وح��دة  �ست�سرتي  اإن��ه��ا  هولدينجز  ج��روب  فينك�ص  قالت  اأن  بعد 
3.2 مليار  واأ�سهم بقيمة  التابعة ل�سوي�ص ري يف �سفقة نقد  الربيطانية 
اإيه.جي  اأ�سهم �سوي�ص ري  جنيه ا�سرتليني )4.1 مليار دولر(. وارتفعت 

2.8 باملئة بينما زادت اأ�سهم فينك�ص جروب 1.6 باملئة.

النفط ينزل مع التاأهب لتاأكيد خف�س االإمدادات 
 •• طوكيو-رويرتز

نزلت اأ�سعار النفط اأم�ص اجلمعة يف الوقت الذي يرتقب فيه امل�ستثمرون 
ر�سميا  اتفاقا  ي�سهد  اأن  املتوقع  م��ن  وال���ذي  وحلفائها  اأوب���ك  ب��ني  اجتماع 
وعلى الرغم من التخفي�سات  على زيادة خف�ص الإنتاج يف اأوائل 2020. 
وي�سكك  اآذار  م��ار���ص  بعد  بتحرك  التعهد  ع��ن  اأوب���ك  اأح��ج��م��ت  اجل��دي��دة، 
0730 بتوقيت جرينت�ص،  ال�ساعة  اأحدث قيود. وبحلول  اأثر  املحللون يف 
 0.2 اأو  �سنتات  العاملي برنت ع�سرة  القيا�ص  الآجلة خلام  العقود  تراجعت 
غرب  خل��ام  الآج��ل��ة  العقود  وهبطت  للربميل.  دولر   63.29 اإىل  باملئة 
تك�سا�ص الو�سيط الأمريكي �سبعة �سنتات اأو 0.1 باملئة اإىل 58.36 دولر 
59.12 دولر للربميل وهو اأعلى م�ستوى منذ  للربميل. وبلغت العقود 
نهاية �سبتمرب- اأيلول. واتفقت منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( 
وحلفاء من بينهم رو�سيا، املجموعة املعروفة با�سم اأوبك+، اأم�ص اخلمي�ص 
على زيادة تخفي�سات اإنتاج النفط لتفادي فائ�ص يف املعرو�ص يف اأوائل العام 
القادم يف الوقت الذي ي�سهد فيه النمو القت�سادي رك��ودا يف ظل احلرب 
يحتاج  الذي  التفاق،  ويخف�ص  وال�سني.  املتحدة  الوليات  بني  التجارية 
اإىل اأن ُيتبنى ر�سميا يف وقت لحق اليوم، الإنتاج بواقع 500 األف برميل 
وتخف�ص  التعديالت.  وبع�ص  �سرامة  اأك��ر  ال��ت��زام  عرب  اإ�سافية،  يوميا 
املجموعة الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وباإ�سافة الكمية الزائدة 
ميثل اخلف�ص نحو 1.7 باملئة من اإنتاج النفط العاملي. واأو�ست جلنة من 
وزراء متثل اأوبك واملنتجني امل�ستقلني بقيادة رو�سيا بالتخفي�سات بح�سب 

وزير الطاقة الرو�سي األك�سندر نوفاك.

الذهب ينزل بفعل حترك ال�ضني ب�ضاأن الر�ضوم
  •• عوا�شم-رويرتز

انخف�ست اأ�سعار الذهب اأم�ص بعد اأن حتركت ال�سني لإلغاء ر�سوم جمركية 
على بع�ص ال�سلع الأمريكية، لكن املعدن الأ�سفر ل يزال متجها �سوب حتقيق 
اأ�سبوعي قبيل تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يقدم روؤية عن  مك�سب 
تراجع  بتوقيت جرينت�ص،   0802 ال�ساعة  القت�ساد. وبحلول  لو�سع  كثب 
لالأوقية  دولر   1473.16 اإىل  باملئة   0.2 الفورية  املعامالت  يف  الذهب 
)الأون�سة(. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 باملئة اإىل 1478 
متجها  النفي�ص  املعدن  ي��زال  ل  اخل�سائر،  بع�ص  من  الرغم  وعلى  دولرا. 
�سوب حتقيق مكا�سب لالأ�سبوع الثاين على التوايل، لريتفع نحو 0.7 باملئة 
منذ بداية الأ�سبوع. وبلغ الذهب اأعلى م�ستوى يف �سهر عند 1484 دولرا 
واردات  ر�سوما على  اإن  ال�سينية  املالية  وزارة  الأربعاء. وقالت  يوم  لالأوقية 
بع�ص حلم اخلنزير وفول ال�سويا القادمة من الوليات املتحدة �سُتلغى، مما 
ي�سري اإىل حترك اإيجابي خلف�ص الت�سعيد يف احلرب التجارية قبيل ر�سوم 
جمركية اأمريكية �ست�سري على �سلع �سينية اعتبارا من 15 دي�سمرب كانون 
الأول. وقال الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب اإن املحادثات التجارية ت�سري 

على ما يرام لكن البع�ص يف ال�سوق ما زالوا حذرين.

الهدف وم�ستوى  الفارق بني  اإىل تقلي�ص  يوؤدي �سوى  “لن  اأنه  اإذ  املناورة 
الأدن���ى بالأ�سا�ص مم��ا ح��ددت��ه ح�س�ص الن��ت��اج، وف��ق ما  الن��ت��اج احلايل” 

اأو�سح املحلل لدى معهد “اأوندا” اإدوارد مويا لوكالة فران�ص بر�ص.
املنتجة الأخرى  اتفاق مع رو�سيا والدول  اللقاءات ت�سوية تفا�سيل  وتتيح 
التي حتالفت مع اأوبك قبل ثالث �سنوات ملواجهة فورة العر�ص الأمريكي 

على الغاز ال�سخري.
ونادرا ما اأبدى وزراء املنظمة هذا القدر من التكتم حول نواياهم.

ويف اأول ح�سور له اإىل اجتماع فيينا ب�سفته وزيرا للطاقة، تفادى الأمري 
المري  ال�سعودي  العهد  ل��ويل  ال�سقيق  غري  الأخ  �سلمان،  بن  العزيز  عبد 

حممد بن �سلمان، اإعطاء اأي موؤ�سر اإىل نواياه.
وتتزعم ال�سعودية، ثالث منتج للنفط وامل�سدر الأول له يف العامل، منظمة 
اأوبك التي ل ميكنها اتخاذ اأي قرار ل 

يحظى مبوافقتها.
وتوؤيد اململكة خف�ص النتاج وتبدي 
ال��ت��زام ع��دد من  ا�ستياءها م��ن ع��دم 
الت��ف��اق مثل  ب��ب��ن��ود  املنتجة  ال����دول 
ال���ع���راق ون��ي��ج��ريي��ا ال��ل��ت��ني يتخطى 
اإنتاجهما احل�ستني املحددتني لهما. 
كما اأن رو�سيا، ثالث منتج للنفط يف 

العامل، تتخطى با�ستمرار �سقفها.
واأو�سح املحلل لدى �سركة “اأرغو�ص 
وال�ست�سارات  ل��ل��درا���س��ات  ميديا” 
فران�ص  لوكالة  فايف  ديفيد  املالية 
بر�ص اأنه اإذا ما تو�سلت اأوبك والدول 
احلليفة لها اإىل اتفاق على تخفي�ص 
الن�����ت�����اج، ف��ي��ب��ق��ى م����ن ال�������س���روري 
كيفية  وروؤي����ة  التفا�سيل  “تو�سيح 

توزيع ذلك«.
“اإىل  �سيتوجب معرفة  اأن��ه  واأ���س��اف 
تخفي�سات  ذل���ك  �سي�سكل  ح���د  اأي 

فعلية و-اأو زيادة يف اللتزام” بالتخفي�سات املتفق عليها بالأ�سا�ص.
واأعلنت اأرامكو التي تنتج ما يوازي %10 من النفط العاملي، اخلمي�ص اأنها 
متكنت من جمع 25،6 مليار دولر يف اإطار عملية الكتتاب التي �ستكون 

اأكرب دخول اإىل البور�سة يف التاريخ.
القت�سادية  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  اأوب���ك  اأم���ام  �سيقا  التحرك  هام�ص  ويبقى 
العاملية ال�سعبة، حيث اأن احلرب التجارية تلقي بظلها على النمو ال�سيني 
املنطقة  اأوروب��ا،  اقت�ساد  ال�سعف يطبع  للنفط، يف حني ل يزال  املتعط�ص 

التي ت�سجل هي اأي�سا طلبا كبريا على النفط.
وت�سجل الدول غري الأع�ساء يف اأوبك م�ستويات اإنتاج قيا�سية، اإذ ت�ستخرج 
الوليات املتحدة كميات كبرية من النفط ال�سخري، فيما زادت الربازيل 

 •• فيينا-اأ ف ب

اإرجاء  غداة  اجتماعاتهم  للنفط  امل�سدرة  ال��دول  منظمة  اأع�ساء  ي�ستاأنف 
الإعالن عن قرار ما بني متديد اخلف�ص احلايل يف النتاج اأو زيادته، �سعيا 

لدعم اأ�سعار اخلام و�سط تباطوؤ القت�ساد العاملي.
ومل تتمكن دول اأوبك ال�14 خالل اجتماعات اخلمي�ص املاراتونية يف فيينا 
ما  يف  وتوزيعه  النتاج  خف�ص  بحجم  املتعلقة  امل�سائل  جميع  يف  البت  من 

بينها.
باإمكان  ثقتها  ع��ن  اأع��رب��ا  والفنزويلي  ال�سعودي  النفط  وزي���ري  اأن  غ��ري 

التو�سل اإىل اتفاق اجلمعة عند ا�ستئناف املحادثات.
وه�سا�سة  النفطي  امل��خ��زون  ووف���رة  ال��ع��امل��ي  النمو  انكما�ص  م��واج��ه��ة  ويف 

ر،  �سعا لأ ا
ق�������������ررت 
اأوب���������������ك 

و�سركاوؤها قبل عام احلد من اإنتاجها النفطي مبقدار 1،2 مليون برميل 
تنتهي  اتفاق  وف��ق   ،2018 الأول-اأك��ت��وب��ر  ت�سرين  م�ستوى  عن  اليوم  يف 

مدته يف اآذار-مار�ص 2020.
النتاج،  تخفي�ص  ب�ساأن  التفاق  متديد  خيار  بالأ�سا�ص  يرجح  كان  وفيما 
اأعلن وزير الطاقة الرو�سي األك�سندر نوفاك اخلمي�ص اأن البحث جار ب�ساأن 

تخفي�ص اإ�سايف.
وقال يف فيينا “متت التو�سية بالنظر يف تخفي�ص اإ�سايف لالنتاج بحوايل 
500 األف برميل يف الف�سل الأول من العام 2020” م�سريا اإىل اأن هذه 

الن�سبة �سيعاد تقديرها خالل “اجتماع ا�ستثنائي” يعقد يف اآذار-مار�ص.
ومل يكن لهذا اخليار اأي انعكا�ص يذكر على الأ�سواق التي تعتربه من باب 

•• باري�ص-رويرتز

����س���ادت ال��ف��و���س��ى ق���ط���اع ال��ن��ق��ل يف 
ف��رن�����س��ا ل��ل��ي��وم ال���ث���اين وت�����س��ب��ب��ت يف 
اإغالق املدار�ص ونق�ص عدد العاملني 
نقابات  ق��ال��ت  حيث  امل�ست�سفيات  يف 
العمال اإنها �ستوا�سل الإ�سراب �سد 
اإ�سالح نظام معا�سات التقاعد الذي 
ماكرون  اإميانويل  الرئي�ص  اقرتحه 

حتى يتخلى عن هذه اخلطة.
فرن�سا  اأن����ح����اء  م��ع��ظ��م  واأ����س���ي���ب���ت 
اإ�سراب عمال  ال�سلل مع  بحالة من 
ال��ن��ق��ل ال��ذي��ن ان�����س��م ل��ه��م معلمون 
واأط�����ب�����اء واأف���������راد ����س���رط���ة ورج�����ال 
وا�ستخدمت  وم���وظ���ف���ون.  اإط����ف����اء 
ال�����س��رط��ة ال��غ��از امل�����س��ي��ل ل��ل��دم��وع يف 

العمالية  ال��ن��ق��اب��ات  زع��م��اء  وت��ل��ق��ى 
دعما من اأعداد العاملني يف الرعاية 
احلديد  ال�����س��ك��ك  وع��م��ال  ال�سحية 
واملعلمني الذين لبوا دعوة الإ�سراب 
الذين  املواطنني  اأع��داد  اإىل  اإ�سافة 
مناه�سة  م�������س���ريات  يف  �����س����ارك����وا 

للحكومة يف باري�ص ومدن اأخرى.
نظام  ت��ب�����س��ي��ط  م�����اك�����رون  وي����ري����د 
الذي  الفرن�سي  ال��ت��ق��اع��د  م��ع��ا���س��ات 
40 خ��ط��ة معا�ص  اأك����ر م��ن  ي�����س��م 
ميكن  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى  خمتلفة، 
واملناجم  احل���دي���د  ال�����س��ك��ك  ل��ع��م��ال 
�سن  من  اأع���وام  ع�سرة  قبل  التقاعد 

التقاعد للعامل العادي.
اإن هذا النظام غري  ويقول ماكرون 

عادل ومكلف للغاية.

اليوم اجلمعة بينما قالت  اإ�سرابهم 
ن��ق��اب��ات ع��م��ال��ي��ة يف ���س��رك��ة اآر.اإي������ه.
وقطارات  احلافالت  خلدمة  تي.بي 
الإ����س���راب  اإن  ب��اري�����ص  يف  الأن����ف����اق 

م�ستمر حتى يوم الثنني.
وي�����س��ع الإ�����س����راب م����اك����رون )41 
ع���ام���ا(، وه����و م�����س��ريف ���س��اب��ق توىل 
بتحقيق  بتعهد   2017 يف  ال�سلطة 
ان��ف��ت��اح يف الق��ت�����س��اد ال��ف��رن�����س��ي، يف 
مواجهة احتادات عمالية قوية تقول 
التي  الأن��ظ��م��ة  تفكيك  ب�����س��دد  اإن����ه 

حتمي حقوق العمال.
و�سارك ع�سرات الآلف يف احتجاجات 
باري�ص  العا�سمة  يف  اخلمي�ص  اأم�ص 
برج  لإغ���الق  ال�سلطات  ا�سطر  مم��ا 

اإيفل وبع�ص اأق�سام متحف اللوفر.

حتول  م��ع  باري�ص  العا�سمة  ���س��وارع 
اأدى  مم��ا  العنف  اإىل  الح��ت��ج��اج��ات 

لإلقاء القب�ص على الع�سرات.
واأل������غ������ي������ت ال����ك����ث����ري م������ن رح������الت 
القطارات يف وقت الذروة اإىل باري�ص 
ال�سلطات  واأغ��ل��ق��ت  اجل��م��ع��ة  ال��ي��وم 
ع�سرة من 16 خطا للمرتو وعملت 
حمدودة.  بخدمات  اخلطوط  بقية 
اأن  للمرور  �ستيادين  تطبيق  وك�سف 
التكد�ص املروري امتد مل�سافة تتجاوز 
ت�سبب  مما  اإجمال  كيلومرتا   350
داخل  الرئي�سية  ال��ط��رق  اإغ���الق  يف 
وحول العا�سمة حيث ا�سطر الكثري 
ل�ستخدام  ال���ق���ط���ارات  رك�����اب  م���ن 

�سياراتهم.
احلديد  ال�����س��ك��ك  ع���م���ال  ووا�����س����ل 

•• عجمان-الفجر:

كونرتول  كالميت  جملة  م��ت  ك��رَّ
الرقابة  اإدارة  الأو����س���ط،  ال�����س��رق 
وحماية امل�ستهلك يف دائرة التنمية 
الق���ت�������س���ادي���ة ب���ع���ج���م���ان، وذل����ك 
يف  تبذلها  ال��ت��ي  للجهود  ت��ق��دي��راً 
مكافحة منتجات التربيد املقلدة، 
ت�سلَّم التكرمي ح�سن علي ال�سحي 
الغ�ص  م���ك���اف���ح���ة  ق�������س���م  م����دي����ر 
الدائرة  ع��م��ل��ت  ح��ي��ث  ال��ت��ج��اري، 
خالل الفرتة املا�سية على تعزيز 
قدرات مواردها الب�سرية والتقنية 
وال�سبطيات،  ال��رق��اب��ة  جم��ال  يف 
حماية  يف  دوره�������ا  م��ن��ط��ل��ق  م����ن 
العالمات  واأ���س��ح��اب  امل�ستهلكني 
وال��وك��الت ال��ت��ج��اري��ة، وذل���ك من 

رقابية  ح���م���الت  ت��ن��ف��ي��ذ  خ�����الل 
بهدف  ال��ع��ام  م��دار  على  م�ستمرة 
املرخ�سة  امل��ن�����س��اآت  ال��ت��زام  ت��ع��زي��ز 
املنظمة  ب��ال��ق��وان��ني  الإم�������ارة  يف 

للن�ساط القت�سادي.
عبداهلل  ق����ال  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب���ه���ذه 
اإدارة  م��دي��ر  النعيمي،  نا�سر  ب��ن 
ال���رق���اب���ة وح��م��اي��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك، “ 
كونرتول  ك��المي��ت  جم��ل��ة  ن�سكر 
على لفتتهم الكرمية، حيث ياأتي 
على اجلهود  تاأكيداً  التكرمي  هذا 
يف  ال��دائ��رة  تبذلها  التي  الكبرية 
و�سمان  الإم�������ارة  اأ�����س����واق  رق���اب���ة 
فيها  املعرو�سة  املنتجات  �سالمة 
وم��ط��اب��ق��ت��ه��ا مل��وا���س��ف��ات اجل����ودة، 
وذل���������ك ان�����ط�����الق�����اً م�����ن دوره�������ا 
يف ت���وف���ري ال����س���ت���ه���الك الآم�����ن 

العالمات  اأ�سحاب  وحفظ حقوق 
التجارية«.

املجلة  ف���ري���ق  اأث����ن����ى  م����ن ج��ه��ت��ه 
التي  اجل����دي����ة  اخل�����ط�����وات  ع���ل���ى 
حقوق  حلماية  ال��دائ��رة  تتخذها 
التجارية،  والعالمات  امل�ستهلكني 
من خالل �سبط الب�سائع املقلدة 
ال�سلبية  امل��م��ار���س��ات  م���ن  واحل����د 
الدائرة  تتيح  حيث  الأ����س���واق،  يف 
خدمة  خ��الل  م��ن  �سكوى  تقدمي 
املتوفرة  الفكرية  امللكية  حماية 
وتطبيقها  ال���دائ���رة  م��وق��ع  ع��ل��ى 
توجه  م����ع  ان�������س���ج���ام���اً  ال�����ذك�����ي، 
الذكية  اخل��دم��ات  نحو  احلكومة 
املتعاملني،  ����س���ع���ادة  ت���ع���زز  ال���ت���ي 
وت�سهم يف �سبط الأ�سواق وحماية 

حقوق خمتلف الأطراف.

»اأوبك« ت�ضابق الوقت للتو�ضل اإىل اتفاق حول ح�ض�س االإنتاج 

هواوي تقا�ضي االإدارة االأمريكية ب�ضبب حظر �ضراء معداتها
•• بكني-وكاالت

الت�سالت  جلنة  ق��رار  اأمريكية  ا�ستئناف  حمكمة  اأم��ام  ه��واوي  �سركة  ا�ستاأنفت 
ا�ستخدام  م��ن  الأمريكية  الت�����س��الت  �سركات  منع  �ساأنه  م��ن  ال��ذي  الفيدرالية 
املعونات، والدعم ل�سراء معدات تكنولوجية �سينية. وا�ستبعدت جلنة الت�سالت 
املا�سي من برنامج  الثاين”  22 نوفمرب”ت�سرين  ه��واوي يف  �سركة  الفيدرالية 
الأم��ري��ك��ي. وقال  القومي  الأم���ن  تهدد  ال�سركة  اأن  ب��دع��وى  ال��ف��ي��درايل،  ال��دع��م 
مدينة  يف  �سحايف  موؤمتر  يف  ال�سينية  التكنولوجيا  لعمالق  القانوين  الفريق 
قانوين،  غ��ري  الفيدرالية  الت�����س��الت  جلنة  “قرار  اإن  ال�سني،  جنوب  �سينزن، 

وينتهك حقوق هواوي يف الدفاع عن نف�سها، وجاء بناًء على ا�ستنتاجات تع�سفية«. 
يذكر اأن الإدارة الأمريكية، وعلى راأ�سها الرئي�ص دونالد ترامب، تقول اإنها ت�سك 
يف اأن هواوي ت�ستغل هواتفها املحمولة وغريها من املعدات التكنولوجية للتج�س�ص 
على م�ستخدميها، وتقدمي املعلومات اإىل احلكومة ال�سينية.  ويف �سياق منف�سل، 
ا�ستبعادها من  على  احتجاجاً  املتحدة  الوليات  �سكوى يف  تقدمي  ه��واوي  اأعلنت 
�سندوق متويالت فدرالية لتنمية البنى التحتية لالت�سالت يف املناطق النائية. 
وا�ستبعدت �سركتا هواوي و”زد تي اإي” ال�سينيتان، يف ال�سهر املا�سي من �سندوق 
متويالت ب�8.5 مليارات دولر تديره هيئة الت�سالت الفدرالية. وحظرت الهيئة 
لتمويل  ال�ساملة  للخدمات  �سندوقها  م��ن  ال�ستفادة  الت�سالت  �سركات  على 

جتهيزاته من املجموعتني ال�سينينت، واقرتحت الوكالة اأي�ساً مطالبة ال�سركات 
املعدات  وتبديل  ب�سحب  ال�ساملة،  اخلدمات  �سندوق  من  م�ساعدات  تتلقى  التي 
واخلدمات التي وفرتها هواوي، و”زد تي اإي«. ويف املوؤمتر ال�سحايف اعترب مدير 
اخلدمات القانونية يف هواوي �سونغ ليو بينغ، اأن قرار هيئة الت�سالت الفدرالية، 
ل يثبت اأن ال�سركة ال�سينية ت�سكل خطراً على الأمن القومي للوليات املتحدة. 
واأعلن اأن “اإق�ساء �سركة مثل هواوي، ملجرد اأن مقرها يف ال�سني، ل يحل م�سائل 
املا�سي كذلك �سكوى يف  وقدمت ه��واوي يف مار�ص”اآذار”  الإلكرتوين”،  الأم��ن 
الوليات املتحدة �سد القانون املايل لوزارة الدفاع الأمريكية الذي مينع الإدارات 

من �سراء معدات وخدمات العمالق ال�سيني. 
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/8728(

املنذر : زينب ح�سن اإبراهيم اإبراهيم )بريطانية اجلن�سية(
املنذر اليه : حممد �سعد العجيل )كندي اجلن�سية( 
)جمهول حمل الإقامة( 

ينذر املنذر املنذر اليه �سرورة �سداد مبلغ وقدره مليون وثمامنائة الف درهما 
قيمة ال�سيك رقم 39 امل�سحوب على بنك اأبوظبي التجاري بتاريخ 2018/9/26 
يف موعد اق�ساه خم�سة ايام من تاريخ هذا الإنذار ، واإل فاإننا �سن�سطر للجوء 
القانونية  والفائدة  بذمتكم  املرت�سد  ب�سداد  بالزامكم  للمطالبة  الق�ساء  اىل 

عنه مع حتميلكم كافة الر�سوم وامل�ساريف الناجمة عن ذلك.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/8678(
املنذر : حممد نواز عيد مرجان عيد مرجان 

املنذر اليه : �سيخ �سليم �سيخ فازو - جمهول حمل الإقامة 
املو�سوع / انذار ب�سداد مبلغ وقدره )60.000( درهم 

مبلغ  �سداد  ب�سرورة  اليه  املنذر  ينذر  الإن��ذار  هذا  املنذر ومبوجب  فان 
اي��ام من تاريخ هذا  �ستون الف دره��م )60000 دره��م( يف غ�سون �سبعة 
الإج����راءات  ك��اف��ة  امل��ن��ذر لت��خ��اذ  ���س��وف ي�سطر  واإل   ، بالن�سر  الإع���الن 
مع  ال�سابقة  الطلبات  للمنذر  ي��وؤدي  ب��ان  اليه  املنذر  لل��زام   ، القانونية 

الزامه بامل�ساريف والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1813 اإ�شتئناف عمايل      
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  للعقارات  1-روؤي���ات  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف /اني�ص عبداملجيد فيلياياث اونوين عبداملجيد وميثله / يو�سف 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد   - احل��م��ادي  يو�سف  احمد  حممد 
رقم : 2019/3404 عمايل جزئي بتاريخ 2019/7/2  وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  �سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/12/12 املوافق  اخلمي�ص  يوم 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 2604/2019/305 اإ�شتئناف جتاري  
مو�سوع الإ�ستئناف : قبول الإ�ستئناف �سكال لتقدميه وفقا لال�سول القانوين 
، ويف مو�سوع احلكم بتعديل احلكم امل�ستاأنف وذلك با�سافة باقي املبلغ املطالب 
اأنظمة الت�سال - �ص ذ م م  - �سفته  اأي لرتكيب  اأم  اأم  ب��ه.  طالب الإع��الن : 
بالق�سية : م�ستاأنف  املطلوب اإعالنه : 1- ايليا لالنظمة اللكرتونية - �ص ذ م 
م - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده. جمهول حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن 
كلي.  جت��اري   2018/1018 رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/احلكم  ا�ستاأنف  قد   :
�سباحا   10.00 ال�ساعة   2019/12/18 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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 اعالن بالن�شر

يف  االإ�شتئناف رقم 217/2019/387 اإ�شتئناف تظلم جتاري  
مو�سوع الإ�ستئناف: اإ�ستئناف احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/170 تظلم جتاري 

والر�سوم وامل�ساريف والتعاب 
طالب الإعالن : �سركة الف باء ملقاولت البناء - ذ م م   - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف

وميثله : حممد مرت�سى يعقوب مرت�سى برهان الها�سمي - �سفته  بالق�سية : وكيل
 املطلوب اإعالنه : 1- نيو �سوليو�سنز ليميتد - �سفته بالق�سية : م�ستاأنف �سده.

جمهول حمل الإقامة 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2019/170 تظلم جتاري   مو�سوع الإعالن : قد 
وحددت لها جل�سه يوم الأربعاء املوافق 2019/12/18  ال�ساعة 17.30 م�ساءا بالقاعة رقم 
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 6241/2019/207 تنفيذ جتاري  
التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2018/4992 جتاري  مو�سوع 
���س��ام��ال للر�سوم   ، ب��ه وق����دره )436511 دره����م(  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب�����س��داد   ، ج��زئ��ي 
وامل�ساريف  طالب الإعالن : امتو�ست ملواد البناء - �سفته بالق�سية : طالب 
التنفيذ  املطلوب اإعالنه : 1- وودكو )�ص ذ م م( - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  
جمهويل حمل الإقامة مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )436511( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
ن�سر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  بحقك يف 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 5055/2019/209 تنفيذ عمايل  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى العمالية رقم 2394/2019 عمايل 

جزئي ، ب�سداد املبلغ املنفذ بها وقدرها )23862 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف 
طالب الإعالن : كال جان حاجي حممد جان - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ 

وميثله :  مرمي احمد �سامل م�سلم املحرمي -  �سفته بالق�سية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- مرتو تاك�سي )�ص ذ م م( - �سفته بالق�سية : منفذ �سده 

جمهويل حمل الإقامة 
مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )23862( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 
                      يف التنفيذ رقم 5567/2019/207 تنفيذ جتاري  

مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 259/2019 جتاري جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )440796.03 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف  طالب الإعالن 
�سفته  كامل  ابي  ب�سري  وليد   / مالكها  وميثلها   ، للتجارة  احلديثة  البرتاء  موؤ�س�سة   :
 بالق�سية : طالب التنفيذ املطلوب اإعالنهما : 1- كي بي ار ام للخدمات الفنية - �ص ذ م م 
�سفته بالق�سية : منفذ �سده 2- ناهيد �سريف اأنوار �سريف - �سفته بالق�سية : منفذ 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  �سده  جمهويل حمل الإق��ام��ة  مو�سوع الإع��الن : قد 
املنفذ به وق��دره )440796.03( دره��م اىل طالب  املبلغ  اع��اله وال��زام��ك بدفع  امل��ذك��ورة 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5936/2019/207 تنفيذ جتاري  
 ، اأداء  امر  الدعوى رقم 2019/1348  ال�سادر يف  : تنفيذ احلكم  التنفيذ  مو�سوع 
ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )31371 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف  طالب 
الإع��الن : ايلي جورج بريقع - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  وميثله : روؤيا 
عبداهلل حممد العو�سي - �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- عبدالكرمي 
جا�سم عبداهلل احلربي - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  جمهويل حمل الإقامة  
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  : قد  الإع��الن  مو�سوع 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )31371( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  952/2019/204 تنفيذ �شرعي  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1594/2018 احوال نف�ص م�سلمني 
تاريخ  وامل�ساريف من  للر�سوم  �سامال   ، دره��م(   ..........( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد   ،
 : بالق�سية  - �سفته  ال�سيد م�سطفى من�سي  اأروى حممد   : الإع��الن  الإ�ستحقاق  طالب 
طالب التنفيذ  وميثله :  �سالح ح�سن حممد مبا�سري - �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب 
اإعالنه : 1- عبدالرحمن ا�سماعيل فريوز دين - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  جمهويل 
حمل الإقامة  مو�سوع الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 1594/2018 احوال نف�ص م�سلمني ب�سداد املبلغ املنفذ 
به وقدره )......... درهم( �سامال للر�سوم وامل�ساريف من تاريخ الإ�ستحقاق.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

7 اأيام من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم  5888/2019/207 تنفيذ جتاري  
 ، جزئي  جت��اري   2019/2750 رق��م  الدعوى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
وامل�ساريف  طالب  للر�سوم  �سامال   ، دره��م(   343763.45( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�سداد 
الإعالن : م�سرف الإمارات ال�سالمي م�ساهمة عامة - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  
اإعالنه  املطلوب  وكيل   : بالق�سية  -  �سفته  بن متيم  احمد علي حممد  فهد   : وميثله 
: منفذ �سده -  بالق�سية  الف�سلي - �سفته  �سعيد �سالح  : 1-م��رمي عبدالعزيز حممد 
اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  جمهويل حمل الإقامة  مو�سوع الإع��الن : قد 
او  التنفيذ  وق��دره )343763.45( درهم اىل طالب  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اعاله 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ

العدد 12799 بتاريخ 2019/12/7   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 5531/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2019/1279 جتاري جزئي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره ) 302360 درهم( ، �سامال للر�سوم وامل�ساريف  طالب الإعالن : ريان 
الدروي�ص لل�سفر وال�سياحة - �ص ذ م م - �سفته بالق�سية : طالب التنفيذ  وميثله : اأحمد 
عبداهلل �ساحي عبداهلل ال بوعميم - �سفته بالق�سية : وكيل املطلوب اإعالنه : 1- جراغ 
للمقاولت )�ص ذ م م( وميثلها / مهي�ص مهتاين �سوهار ، هندي اجلن�سية ويحمل جواز �سفر 
رقم )Z3078580( - �سفته بالق�سية : منفذ �سده  جمهويل حمل الإقامة  مو�سوع 
الإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )302360( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2066 تنفيذ مدين  
ان  الق��ام��ة مبا  تولني مهند عكو جمهول حمل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
وميثله  م(  م  ذ  )���ص  دب��ي  اخل��ا���ص  ال��زه��راء  التنفيذ/م�ست�سفى  طالب 
اأق����ام عليك  ال��زع��اب��ي - ق��د  ن��ا���س��ر حم��م��د ال�سح�سي  ك��ف��اح حم��م��د   /
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )18734.31( درهم اىل طالب 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2070 تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ك��ا���س��ف ع��ل��ي ع��ا���س��ف ع��ل��ي ذك���ي  جم��ه��ول حمل 
ذ  دبي )�ص  الزهراء اخلا�ص  التنفيذ/م�ست�سفى  ان طالب  القامة مبا 
م م( وميثله / كفاح حممد نا�سر حممد ال�سح�سي الزعابي - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )212722.4( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2065 تنفيذ مدين  
املتوفيه  وريثا عن  ب�سفته   - الطاهر  املنفذ �سدهم/1- عبداملنعم حممد  اىل 
املتوفيه  عن  وريثا  ب�سفته   - حممد  احل��اج  ابراهيم  2-ام��ال  عبداملنعم  ريهام 
القامة  الطاهر جمهويل حمل  عبداملنعم حممد  3-�سمائل  عبداملنعم  ريهام 
مبا ان طالب التنفيذ/م�ست�سفى الزهراء اخلا�ص دبي )�ص ذ م م( وميثله / كفاح 
التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  الزعابي - قد  ال�سح�سي  حممد نا�سر حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )970733( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
ن�سر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  بحقك يف 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/4717 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عبدالكرمي طالب كرميي جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/مكتب الن�سار للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
وميثله / فتوح يو�سف حممد ح�سني الن�سار - قد اأقام عليك الدعوى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10220(
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اإعالن بالن�شر باللغتني العربية واالجنليزية

)بناء على ت�شريح املحكمة املوقرة( 
املو�شوع / الدعوى 2019/3921 جتاري جزئي 

ال�سادة املدعي عليهما : يه ا�ص تي تيلكوم - �ص ذ م م 
علي �سليمان مراد عبداهلل الطاهر البلو�سي 

اأمام   - ع  م  املدعي/بنك دبي ال�سالمي - �ص  ان هنالك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل  مبا 
فاإننا  به  ال�سادر  احلكم  مبوجب  اأعاله  بالدعوى  املعني  امل�سريف  اخلبري  واأننا  دبي  حماكم 
ال�ساعة  متام  يف   2019/12/11 املوافق  الأربعاء  يوم  وذلك  اخلربة  اجتماع  حل�سور  ندعوكم 
احلادية ع�سر والن�سف �سباحا مبقر مكتبنا انرتا لال�ست�سارات املالية وذلك بالعنوان التايل 
: دبي - حمي�سنة 4 - �سارع بريوت - بناية امليزان )اجلزيرة �سابقا( - الطابق الثالث - مكتب  
303 ،،، مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�سيارات - وبذات البناية   هيئة كهرباء ومياه دبي 
، تليفون : 042206899 ، 042206244   يرجى الإطالع واإح�سار كافة ما لديكم من م�ستندات 

واحلر�ص على احل�سور يف املوعد اأعاله. 
اخلبري املحا�شبي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعــالن بالن�شـر
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اإعالن للح�شور اأمام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى رقم 2018/686 مدين )كلي( - بوا�شطة الن�شر

اإعالنكم باإحالة الدعوى من حمكمة االإ�شتئناف 

 / عليه  امل��دع��ي  اىل  الب��ت��دائ��ي��ة   الحت��ادي��ة  بنا على طلب حمكمة عجمان 
�سركة �سابال وورلد ذ م م  بناء على طلب املدعي / مدينة ال�سني للعقارات 
الدعوى   0506518110 : الرحبة - ت  اأبوظبي   / اإقامته  اأو حمل  - موطنه 
من  ب��الإح��ال��ة   : ومو�سوعها  عجمان    - )ك��ل��ي((  )م��دين   2018/686 برقم 
حمكمة الإ�ستئناف - فانت مكلف باحل�سور امام حمكمة عجمان الحتادية 
البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ساعة 10.30 من يوم 
17 �سهر دي�سمرب ل�سنة 2019 م وذلك يف النظر يف الدعوى بو�سفك مدعي 

عليه.  حرر بتاريخ 2019/11/28 
 مكتب اإدارة الدعوى 

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات - خورفكان : ال�سيد/ 
جا�سم حممد علي مبارك احلمادي ، اجلن�سية : الإمارات وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري الفائق ل�سيانة ال�سيارات ، 
ن�ساط الرخ�سة ت�سليح كهرباء ال�سيارات ، �سبغ و�سمكرة ال�سيارات ، اإ�سالح ميكانيك 
التنمية القت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم  دائرة  ، واملرخ�ص من  املركبات 
الإقت�سادية بخورفكان. اىل  التنمية  دائرة  بتاريخ 1990/12/10 يف  ال�سادر   241150
الكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   - نيبال   : اجلن�سية   ، ب��ورى  راج  رامي�ص  ال�سيد/ 
املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
مكتب الكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1331 

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ميز انور الرحمن عبداملعتني - بنغالدي�ص  اجلن�سية 
الراقية خلياطة  )النامل  100% يف  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن  البيع  يرغب يف 
 )739530( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  الن�سائية(  املالب�ص  وتطريز 
وذلك اىل ال�سيد/ حممد قمر احل�سني امني احلق - بنغالدي�ص اجلن�سية.  تغيري ال�سكل 

القانوين من �سركة اعمال مهنية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1329
اجلن�سية  باك�ستاين   - خان  نواز  امري  خان  نواز  ال�سيد/احمد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيدة/ انومول �سها�ص 
�سها�ص �سامل �سينالكونيل - الهند اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )ور�سة احمد نواز ل�سيانة 
ال�سيارات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة بوجب رخ�سة رقم )501055( ال�سادرة من دائرة التنمية 
الأقت�سادية بال�سارقة. تغيريات اخرى :- مت تغيري ال�سم التجاري من )ور�سة احمد نواز 

ل�سيانة ال�سيارات( اىل )احلنظل ل�سيانة ال�سيارات( 
وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1337

اجلن�سية  الهند   - حممد  كوجنو  تيكيتال  ال�سيد/نوفال  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ غالد�سن 
التك�سية  ملقاولت  )املنامة  امل�سماة  الرخ�سة  يف  وذلك  اجلن�سية  الهند   - فران�سي�ص 
والأر�سيات( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )517613(  وعمالبن�ص 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
املرجع : 1335

اإماراتي   ، الكمايل  عبداهلل  حممد  ال�سيدة/عبدالرحمن  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
رقم   ، املجرة  بوابة  يف/بقالة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
ترخي�ص 550460 ، وذلك لل�سيد/حممد اح�سن احلق مولوى نور احلق - بنغالدي�ص 
اجلن�سية  تعديالت اخرى : مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة 
فردية بوكيل خدمات ،،  وعمالبن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  �سوف يتم 
فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/8729(

اجلن�سية   فرن�سي   ، دوب��ني  فيليب  ال�سيد  وميثلها  امل��ح��دودة  للزيوت  امي��ا  �سركة   : امل��ن��ذرة 
بوكالة املحامني / �سمري كنعان وعبداهلل العبيديل و�سارة عبداهلل غامن مبوجب التوكيل 

رقم 2019/1400 امل�سدق لدى كاتب عدل دبي بتاريخ 2019/2/24 
املنذر اليها : جوكولم ميكانيكي �سنرت - ذ م م 

ف���ان امل��ن��ذرة ت��ن��ذر امل��ن��ذر ال��ي��ه��ا مب��ا ورد يف ب��اط��ن ه���ذا الن����ذار للعلم مب��ا ج���اء ب��ه ونفاذ 
املنذرة وقدره /  املبلغ املرت�سد يف ذمتها ل�سالح  مفعوله قانونا يف حقها وتكليفها ب�سداد 
192.424.05/ درهم، بالإ�سافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق 
ا�ستالم هذا  تاريخ  ا�سبوع من  اق�ساها  ال�سداد يف موعد  فاتورة على حدى حتى متام  كل 
الإنذار واإل �سوف ت�سطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية �سد املنذر اليها يف 

�ساأن احل�سول على م�ستحقاتها املالية. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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الفجر الريا�ضي

ل��ل��ط��ريان، الناقل  اأع��ل��ن��ت الحت���اد 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني 
�سراكتها  الأول، عن  اأم�ص  املتحدة، 
�سيتي  ن��ادي مومباي  مع  اجلديدة 
لكرة القدم، والذي وافقت جمموعة 
�سيتي لكرة القدم )CFG( �سريك 
اأكر  البارز منذ  الحت��اد للطريان 
عليه  ال�ستحواذ  �سنوات،   10 من 

الأ�سبوع املا�سي. 
نائب  ال���ي���و����س���ف،  ي��ا���س��ر  ث  وحت������دمّ
ال���رئ���ي�������ص ل���������س����وؤون ال�������س���راك���ات 
ال���ت���ج���اري���ة يف جم��م��وع��ة الحت����اد 
من  الهند  “ُتعدمّ  قائاًل:  للطريان، 
لالحتاد  بالن�سبة  الهامة  الأ���س��واق 
عن  الإع����الن  فنا  وي�سرمّ ل��ل��ط��ريان، 
املميمّزة،  اجل���دي���دة  ال�����س��راك��ة  ه���ذه 
ت���وؤك���د على  اأن  ���س��اأن��ه��ا  وال���ت���ي م���ن 
وجمتمعات  الهند  جت��اه  ال��ت��زام��ن��ا 
�سواء،  حد  على  العاملية  القدم  كرة 
ونتطلع اإىل تعزيز تلك ال�سراكة يف 

ال�سنوات املقبلة.«
بالدور  ف��خ��ورون  “اإننا  واأ����س���اف: 
رحلة  اإط��������ار  يف  ب����ه  ن����ق����وم  ال�������ذي 
ومب�ساهمتنا  “�سيتي”،  جمموعة 
من  امل���ج���ت���م���ع���ات  ا����س���ت���ق���ط���اب  يف 
واجلمع  ال���ع���امل  اأن����ح����اء  خم��ت��ل��ف 
اأثر  من  الريا�سة  حتمله  ملا  بينهم 
اأن  نا  وي�سرمّ اإن�ساين،  وح�ص  اإيجابي 
بيننا  �سيتي  بنادي مومباي  ب  نرحمّ

كفرد جديد يف اأ�سرتنا املتنامية.«
ويلوباي،  دام��ي��ان  ث  وب����دوره حت���دمّ

�سيتي  التنفيذي ملجموعة  الرئي�ص 
لكرة القدم يف الهند: “اإننا �سعداء 
ب��ني الحت����اد للطريان  ب��ال�����س��راك��ة 
ون����ادي م��وم��ب��اي ل��ك��رة ال��ق��دم، ول 
ي��خ��ف��ى ع��ل��ى اأح�����د الأه���م���ي���ة التي 
حتملها الحتاد ب�سفتها واحدة من 
امل�ستوى  عاملية  ال��ط��ريان  ���س��رك��ات 
�سريًكا  ��ا  اأي�����سً ك��ون��ه��ا  ع���ن  ف�����س��اًل 

حر�سهم  نا  ي�سرمّ وه��اًم��ا.  م��رم��وًق��ا 
اهتمامهم  ن���ط���اق  ت��و���س��ع��ة  ع���ل���ى 
الهند  لي�سمل  العاملية  القدم  بكرة 
ومومباي بالتحديد، ففي احلقيقة 
ينتظر كرة القدم الهندية م�ستقبل 
الحتاد  تكون  اأن  وي�سعدنا  م�سرق 

جزًءا منه.«
الحت���اد  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة  وجت����در 

للطريان توفر خدماتها للهند منذ 
انطلقت  وق��د  15 عاًما،  اأك��ر من 
اأوىل رحالتها اإىل مومباي يف �سهر 
اليوم  ��ل  وُت�����س��غمّ  ،2004 �سبتمرب 
159 رحلة مع العودة اأ�سبوعًيا اإىل 
10 مدن هندية، متيحة للمقيمني 
يف الهند رحالت ربط ومتابعة اإىل 
الحتاد  �سبكة  امتداد  على  وجهات 
اأوروب������ا  اإىل  وخ���ا����س���ة  ل���ل���ط���ريان، 
�سي�ستفيد  كما  ال�سمالية.  واأمريكا 
الوليات  اإىل  الهند  امل�سافرون من 
امل��ت��ح��دة ع��رب م��ط��ار اأب��وظ��ب��ي من 
امل�سبق  التخلي�ص  م��رك��ز  خ��دم��ات 
وحماية  اجل���م���ارك  لهيئة  ال��ت��اب��ع 
تدقيق  واإمت���ام  الأمريكية  احل��دود 
اإىل  املتابعة  قبل  �سفرهم،  وث��ائ��ق 
التي  الأربعة  الوجهات  من  واح��دة 
ت���خ���دم���ه���ا الحت��������اد ل���ل���ط���ريان يف 

اأمريكا ال�سمالية.
ل  وتاأتي تلك ال�سراكة اجلديدة لتكممّ
�سراكات الحتاد القائمة يف ال�سوق 
تاج،  ف��ن��ادق  ت�سمل  وال��ت��ي  الهندية 
وملبار  وكايلني،   ،SBICard و 

للذهب واملا�ص، وجويالوكا�ص. 
و���س��ي��ح��ظ��ى ع�������س���اق ال���ري���ا����س���ة يف 
الأوىل  امل�ساهدة  بفر�سة  مومباي 
لطقم النادي اجلديد الذي يحمل 
لقاء  عند  للطريان،  الحت��اد  �سعار 
بال�سرتز  ك��ريال  فريق  مع  النادي 
الليلة يف ملعب مومباي اأرينا لكرة 

القدم. 

الدكتور  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  رع���اي���ة  حت���ت 
اآل نهيان م�ست�سار  �سلطان بن خليفة 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  ن��ادي  اإدارة  جمل�ص 
ال�سيخ  ومتابعة  البحرية،  للريا�سات 
حممد بن �سلطان بن خليفة اآل نهيان 
النادي،  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب 
ال�سباق  م��ن��اف�����س��ات  ال����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق 
ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��ج��ول��ة اخل��ت��ام��ي��ة من 
الفورمول2  ل����زوارق  ال��ع��امل  بطولة 
مت�سابقا   19 م��ن  ق��وي��ة  مب�����س��ارك��ة   ،

وحمرتفا يف املناف�سة.
ويتقدم الزوارق امل�ساركة زورق اأبوظبي 
ال��ق��م��زي، وفريق  را���س��د  ب��ق��ي��ادة   35
الفهيم  اأح���م���د  ب��ق��ي��ادة  ال��ف��ي��ك��ت��وري 
ال�سارقة  وزورق  املن�سوري،  ومن�سور 
مع  زينديربريجن،  فرديناند  بقيادة 
ح�سور لفت لأف�سل جنوم الريا�سة 

من خالل امل�سابقة.
املركزين  ح�سم  اإىل  الأب��ط��ال  وي�سعى 
باملناف�سة،  العامل  يف  والثالث  الثاين 
ح�سم  ق��د   35 اأب��وظ��ب��ي  واأن  خ��ا���س��ة 
الرتتيب  على  الول  وامل��رك��ز  اللقب 
ب��دء ه��ذه اجلولة  ، مبكرا قبل  ال��ع��ام 
م�سوار  يف   75 النقطة  اإىل  بو�سوله 
امل��ن��اف�����س��ة وب���اب���ت���ع���اده ب����ف����ارق كبري 
ج��دا ع��ن �ساحب امل��رك��ز ال��ث��اين وهو 
وميتلك  بينيفتي  دوارت���ي  الربتغايل 

نقطة.  38
�ستكون  املناف�سة  اأن  بالذكر  واجلدير 
�سيما  ل  الأوىل  امل���راك���ز  ع��ل��ى  ق��وي��ة 
الرتتيب  و�سافة  على  املناف�سة  واأن 
ب���ني خ��م�����س��ة زوارق  ال���ع���ام م��ف��ت��وح��ة 
وال�سويدي   ، دوارت����ي  ال��ربت��غ��ايل  ه��م 
ال�سارقة  وزورق   ، ب��ي��رت���س��ون  اأول 
وزورق الأملاين �ستيفان هاجن وزورق 
�سيجينمارك.  دان���ي���ي���ل  ال�������س���وي���دي 
ال�سغري  القمزي  ح�سم  من  وبالرغم 
لتاأكيد  اأي�����س��ا  ي�سعى  اأن����ه  اإل  ل��ل��ق��ب 
اأبوظبي  �سدارته والفوز بلقب جولة 
وحتقيق اأحد اأهم الألقاب اخلا�سة له 

خالل م�سريته.
ومت�سي اأحداث اأجندة الغد كي تكون 
البداية يف ال�سباح الباكر مع التجارب 
احلرة يف متام العا�سرة والن�سف لكل 
امل�����س��ارك��ني، ث��م ت��ق��ام بع�ص الأح���داث 
امل��ت��ن��وع��ة ح��ت��ى ال��ث��ال��ث��ة ظ��ه��را والتي 
ت�سهد بدء الإعداد من اأجل انطالقة 
ال�����س��ب��اق ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��ج��ول��ة يف متام 
ال��ث��ال��ث��ة وال��ن�����س��ف ب��ع��د ال��ظ��ه��ر حيث 
قرابة  ال�سباق  ي�ستمر  اأن  املتوقع  من 
الأربعني دقيقة يعقبها مرا�سم تتويج 

الفائزين والأبطال يف املناف�سة.
جانب  اإىل  ال�������س���ب���اق  يف  وي���������س����ارك 
البطل را�سد القمزي كل من دوارتي 
وال�سويدي  ال��ربت��غ��ال،  م��ن  بينيفتي 
ال�سارقة  وزورق  ب���ي���رت����س���ون،  اأول 

زينديربريجن،  ف��ردي��ن��ان��د  ب��ق��ي��ادة 
والأملاين �ستيفان هاجني، وال�سويدي 
وال�سويدية  ���س��ي��ج��م��امن��اك،  دان���ي���ل 
اإدجرا�ص  والليتواين  �سكوهوم،  بيمبا 
مونتي  توباي�ص  وال��روي��ج��ي  ريابكو 
ك���ا����ص والأم����ري����ك����ي ب���ري���ن���ت دي�����الرد 
والربيطاين اأوين جيلف، والرويجية 
هيكتور  والإ���س��ب��اين  بجريكني�ص  متا 
�سانز، وزوارق الفيكتوري بقيادة اأحمد 
وزورق  املن�سوري،  ومن�سور  الفهيم 

الرويجي فرودي �سون�سدا�سال.
مدير  الرميثي  �سامل  اأك��د  جهته  من 
الذي  العاملي  ال�سباق  اأن  ال��ن��ادي  ع��ام 
حت��ت�����س��ن��ه ال��ع��ا���س��م��ة اأب���وظ���ب���ي هو 
اإ�سافة جديدة لكل امل�سابقات العاملية 

التي �سبق واأن نظمها يف الإمارة .

لأننا  ���س��ع��داء  نحن   : الرميثي  وق���ال 
الأجندة  على  اأب��وظ��ب��ي  ا���س��م  و�سعنا 
واأن  دائ���م،  وب�سكل  البحرية  الدولية 
دائ��م��ا م��ن خالل  التواجد  ه��ذا  يكون 
ي�ست�سيفها  ال��ت��ي  ال���ب���ط���ولت  ت��ن��وع 
، وم����ع ه����ذه اجل���ول���ة والتي  ال���ن���ادي 
العامل  ب��ط��ول��ة  ا���س��ت�����س��اف��ة  ���س��ب��ق��ه��ا 
موعد  على  �سنكون  امل��اء  على  للتزلج 
مع حدثني عامليني اآخرين على الأقل 

خالل املو�سم الريا�سي احلايل.
واكد جمعة القبي�سي راديو مان را�سد 
القمزي اأنه ل توجد اأي �سغوط على 
املت�سدر للرتتيب العام زورق اأبوظبي 
خا�سة  ال��ق��م��زي  را����س���د  ب��ق��ي��ادة   35
اأقرب  وب��ني  بينه  الكبري  ال��ف��ارق  م��ع 
مناف�سيه وقال : قد تكون من املرات 
اأن يدخل  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  ال���ن���ادرة يف 
املت�سدر اآخر جولة بدون اأي �سغوط 
ال��ل��ق��ب قبل  ق��د ح�سم  ي��ك��ون  اأن  ب��ع��د 
امل�ساركة  ف��اإن  وبالتايل  ه��ذه اجل��ول��ة، 
ال����ي����وم ل��ل��ق��م��زي ���س��ت��ك��ون م����ن اأج����ل 
الفرحة واأي�سا حماولة الو�سول اإىل 
ب��اإح��راز لقب جولة  رق��م عاملي جديد 
البطولة  من  ن�سخة  اأول  يف  اأبوظبي 

تقام هنا.
جميعا  ن���ع���م���ل  م���ع���ا  ن���ح���ن   : وق�������ال 
التمثيل  وه��و  اأ�سا�سي  ه��دف  لتحقيق 
ال��ري��ا���س��ي امل�����س��رف ل���الإم���ارات يف كل 
ي��ت��م��ي��ز فريق  م�����س��ارك��ات��ن��ا، ول���ذل���ك 
بجميع  واح��دة  يد  على  باأنه  اأبوظبي 

اأع�سائه ومنت�سبيه.
لن  امل�����س��ار  اأن  ع��ل��ى  القبي�سي  و���س��دد 
و�ستكون  امل�ساركني  اأم��ام  �سهال  يكون 
الأوىل  الإن����ط����الق����ة  يف  ال�������س���ع���وب���ة 
حتى  الأوىل  وال���دق���ائ���ق  ل��ل��م�����س��اب��ق��ة 
حلظة اللتفاف حول البوابة الهوائية 
اأمام  رق��م واح��د وق��ال : �سيكون الكل 
حتد �سعب ل �سيما واأنها املرة الأوىل 
اأبوظبي،  م��ي��اه  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  اأم�����ام 
با�ستثناء املت�سابق را�سد القمزي الذي 

ي�سارك هنا منذ �سغره.

�ساحب  كاأ�ص  �سباقات  ل�سل�سلة   12 ال���  اخلتامية  ال�سعودية  املحطة  ج�سدت 
ال�سمو رئي�ص الدولة للخيول العربية الأ�سيلة بن�سختها ال� 26 والتي اأقيمت 
للخيل  العزيز  بن عبد  �سلطان  الأم��ري  الأول اخلمي�ص يف ميدان  اأم�ص  م�ساء 
العربية يف الريا�ص، اأبهى �سور الرتابط الأخوي والتالحم الوطني ال�سعودي 
وجماهريي  امل�ستوى  رفيع  ح�سور  و�سط  مبهر،  وطني  كرنفال  يف  الإم��ارات��ي 

كبري.
وتقام �سل�سلة ال�سباقات حتت الرعاية ال�سامية ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل”، وبدعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
امل�سلحة،وتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
زاي��د بن  ال�سيخ  له  املغفور  ل��روؤي��ة ونهج  الرئا�سة، دعما  ���س��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
�سلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- لإعالء �ساأن اخليل العربي الأ�سيل وتر�سيخ 

مكانته العريقة واأ�سالته يف كافة امل�سامري العربية والعاملية.
اآل �سعود، و�سمو  �سهد ال�سباقات �سمو الأمري �سعود بن �سلمان بن عبدالعزيز 

الأمري فهد بن خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود، 
و�سعادة ال�سيخ �سخبوط بن نهيان اآل نهيان �سفري الدولة 
لدى اململكة العربية ال�سعودية، و�سعادة في�سل الرحماين 
على  ال��ع��ام  امل�����س��رف  الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ص  م�ست�سار 
�سل�سلة �سباقات كاأ�ص �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة للخيول 
العام  املدير  ال�سمري  زي��د  بن  ومتعب  الأ�سيلة،  العربية 
ال�سعودية  الكرة  واأ�سطورة  عبدالعزيز،  بن  �سلطان  مليدان 
اأبوظبي  جمل�ص  ممثل  امل��ه��ريي  و�سعيد  ع��ب��داهلل،  م��اج��د 

الريا�سي.
بن  �سلطان  الم��ري  مليدان  الرابع  احلفل  برنامج  وانطلق 
عبد العزيز على كاأ�ص �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة للخيول 
العربية ال�سيلة بال�سوط الأول للخيول “املبتدئة”، الذي 
اأقيم مل�سافة 1200 مرت، مب�ساركة 17 خياًل، واملخ�س�ص 

العلطاء  ملربط  اخلالدية  اأ�سجان  املهرة  بلقبه  وتوج  �سنوات،   3 بعمر  للخيول 
اليك�س�ص  الفار�ص  وبقيادة  مطلق  بن  �سعد  امل��درب  باإ�سراف  العربية،  للخيل 
مورينو، حيث قطعت م�سافة ال�سباق بزمن 1:20:71 دقيقة، وبلغت جمموع 

جوائز ال�سوط 50 األف ريال �سعودي.
الثاين  ال�سوط  بلقب  اخلالدية  لإ�سطبالت  اخلالدية  جمانة  امل��ه��رة  وف���ازت 
�سنوات،   3 بعمر  واملهرات  للمهور  واملخ�س�ص  “ مفتوح”  الأ�سيلة  للخيول 
مل�سافة 1400 مرت، الذي �سهد م�ساركة 7 خيول ومبجموع جوائز 50 الف 
ريال، وذلك بزمن 1:30:30 دقيقة، باإ�سراف وقيادة �سعد بن مطلق واليك�س�ص 
مورينو، فيما ظفرت وثابة اخلالدية لإ�سطبالت اخلالدية بلقب �سباق ال�سوط 
الثالث للخيول ال�سعودية الأ�سل واملن�ساأ للمهور واملهرات من عمر اربع �سنوات 
وما فوق، مل�سافة 1600 مرت ، مبجموع جوائز 50 الف ريال �سعودي و�سط 
م�ساركة 10 خيول، وقطعت البطلة م�سافة ال�سباق بزمن 1:42:30 دقيقة، 

وذلك باإ�سراف املدرب �سعد بن مطلق والفار�ص حممد الدهام.
وفاز نادر اخلالدية لإ�سطبالت اخلالدية باملركز الأول يف �سباق ال�سوط الرابع 

املخ�س�ص للخيول العربية الأ�سيلة “ مفتوح “ ت�سفيات بطل امليادين ، للمهور 
جوائز  ومبجموع  مرت   1600 مل�سافة  فوق  وما  �سنوات   4 عمر  من  واملهرات 
وجنح البطل باإ�سراف �سعد بن مطلق   ، خياًل   16 ومب�ساركة  ريال  الف   50
والفار�ص ايدي كا�سرتو ، يف قطع م�سافة ال�سباق بزمن 1:47:00 ، فيما توج 
مبا�سر اخلالدية لإ�سطبالت اخلالدية بلقب ال�سوط اخلام�ص للخيول العربية 
مل�سافة  ف��وق  وم��ا  �سنوات   4 عمر  م��ن  وامل��ه��رات  “ للمهور  “ مفتوح  الأ�سيلة 
جوائز 50 الف ريال ومب�ساركة 13 خياًل، وا�ستطاع  مبجموع  مرت   1800
البطل قطع م�سافة ال�سباق بزمن 2:2:97 دقيقة، باإ�سراف �سعد بن مطلق 

والفار�ص حممد الدهام.
رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  لكاأ�ص   12 ال���  للمحطة  الرئي�سي  ال�سباق  بلقب  وت��وج 
الدولة للخيول العربية الأ�سيلة، اجلواد �سخر اخلالدية لإ�سطبالت اخلالدية 
ومالكها �سمو الأمري خالد بن �سلطان بن عبد العزيز اآل �سعود، حيث جنح يف 
اقتحام مقدمة املجموعة من امل�سار اخلارجي يف اآخر 800 مرت وفاجاأ اجلميع 
باندفاع قوي يف عمق امل�ستقيم، بعد اأن كانت النظار متجهة على �سدارة ال�سباق 

اخلالدية  م��ن��ي��ع  ال���ث���الث���ي  ق���ب���ل  م����ن 
اخلالدية،  وا���س��د  اخل��ال��دي��ة  و���س��ري��ح 
امل���ن���ح���در م����ن ن�سل  ل��ي��ح�����س��د ���س��خ��ر 
لردو�ص،  دي  ميا�سك  والفر�ص  طويق 
ال��ل��ق��ب وجن���ح ال��ب��ط��ل يف ق��ط��ع م�سافة 
ال�سباق الذي اأقيم مل�سافة 1800 مرت 
عمر  من  وامل��ه��رات  للمهور  واملخ�س�ص 
اأربع �سنوات وما فوق، بزمن 2:2:45 
بن مطلق  �سعد  باإ�سراف  وذلك  دقيقة، 
وبلغت  كا�سرتو،  اي��دي  الفار�ص  وقيادة 
جمموع جوائز ال�سوط 300 األف ريال 
16 خياًل من  �سعودي، و�سهد م�ساركة 
فيما  الأ�سيلة  العربية  اخل��ي��ول  نخبة 

حل باملركز الثاين اأ�سد اخلالدية وجاء باملرتبة الثالثة منيع اخلالدية.
ويف ختام الكرنفال ال�سعودي املبهر قدم �سعادة في�سل الرحماين كاأ�ص �ساحب 
بن  �سلطان  بن  بن خالد  فهد  العربية لالمري  للخيول  الدولة  رئي�ص  ال�سمو 
عبد العزيز اآل �سعود ممثل مالك ا�سطبالت اخلالدية مبنا�سبة تتويج �سخر 
ايدي  والفار�ص  مطلق  بن  �سعد  وللمدرب  ال�سعودية  املحطة  بلقب  اخلالدية 

كا�سرتو وذلك بح�سور متعب بن زيد ال�سمري و�سعيد املهريي.
للخيول  ال��دول��ة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  لكاأ�ص  ال��راب��ع  احلفل  برنامج  و�سهد 
الكاأ�ص  با�ست�سافة  ابتهاجا  �سعوديا  ال�ستة كرنفال  باأ�سواطه  الأ�سيلة  العربية 
ال�سباقات  بني  واهميتها  ملكانتها  وتقديرا  التوايل  على  الثاين  للعام  الغالية 
العاملية، وت�سمن برنامج ال�سواط عدة فقرات تراثية ب�سعار “معاً اأبداً وعزكم 
الوطني  باليوم  واململكة  الإم��ارات  بني  امل�سرتكة  لالحتفالت  امتداداً  عزنا”، 
وال�ستثنائية  التاريخية  العالقات  عمق  يعك�ص  مبا  الت�سامح،  وبعام   48 ال��� 

والروابط امل�سريية التي جتمع البلدين.
اآل نهيان �سفري الدولة لدى اململكة  وتوجه �سعادة ال�سيخ �سخبوط بن نهيان 

ال�سعودية بالتهنئة والتربيكات للقيادة الر�سيدة مبنا�سبة النجاحات  العربية 
الدولة  رئي�ص  ال�سمو  �ساحب  لكاأ�ص  اخلتامية  املحطة  حققتها  التي  املبهرة 

للخيول العربية ال�سيلة يف ال�سعودية.
ال�سقيقة  اململكة  يف  الغالية  ال��ك��اأ���ص  �سباق  تنظيم  اأن  �سخبوط  ال�سيخ  واأك���د 
الإمارات  التاريخية بني  العالقات  التوايل يدل على مكانة  الثاين على  للعام 
وال�سعودية يف ظل تزامنها مع الحتفالت الوطنية امل�سرتكة باليوم الوطني 
الثامن والربعني لتاأ�سي�ص احتاد الإمارات العربية املتحدة، وتدل الحتفالت 
وجت�سيدا  والع��ت��زاز  املحبة  م�ساعر  لعمق  ال�����س��ادق  التعبري  على  ال�سعودية 
من  احل���دث  جن��اح��ات  اأن  مبينا  ال��واح��د،  وامل�سري  امل�سرتكة  ل��ل��روؤى  حقيقيا 
واملرابط  واملربني  امل��الك  نخبة  وم�ساركة  واجلماهريية  التنظيمية  النواحي 
بجانب الأجواء والفعاليات الحتفالية، ما هو ال دليال على مكانة العالقات 

الخوية والروابط القوية التي جتمع المارات وال�سعودية.
ول�سمو  عبدالعزيز  ب��ن  �سلطان  ب��ن  خالد  الم��ري  ل�سمو  بالتهنئة  تقدم  كما 
الأمري فهد بن خالد بن �سلطان مبنا�سبة فوز اجلواد �سخر اخلالدية بلقب 

الكاأ�ص الغالية، معرباً عن فخره بقيمة 
وم��ك��ان��ة ال��ك��اأ���ص ال��غ��ال��ي��ة ال��ت��ي �سجلت 
العامل  ح�سورا فاعال بجميع م�سامري 
�سعادته  واأ�ساد  12 حمطة،  مدار  وعلى 
اململكة  توليه  ال���ذي  الكبري  ب��اله��ت��م��ام 
مع  ين�سجم  مبا  العربي  اخليل  لنه�سة 
القيادة  ت��ول��ي��ه  ال����ذي  ال�����س��خ��ي  ال���دع���م 
العربية  اخل����ي����ول  لإع�������الء  ال���ر����س���ي���دة 
واحلفاظ  ال��ع��امل  دول  بكافة  ال�سيلة 
ومكت�سباته  العربي  ال��رتاث  مكانة  على 

الرية.
وتوجه الأمري فهد بن خالد بن �سلطان 
بالتهنئة  ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 

الوطني  اليوم  احتفالت  مبنا�سبة  و�سعباً  قيادة  الم��ارات  لدولة  والتربيكات 
الثامن والأربعني ، معربا عن فخره واعتزازه با�ست�سافة ميدان المري �سلطان 
اخلتامية  للمحطة  التوايل  على  الثاين  للعام  ث��راه  اهلل  طيب  عبدالعزيز  بن 
لكاأ�ص �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “ حفظه 
اهلل” للخيول العربية الأ�سيلة، موؤكدا على اأهمية ومكانة احلدث الذي يقام 
على مدار 26 عاما، مبينا اأن التعاون وال�سراكة مع الخوة يف دولة الإمارات 
ال�سقيقة يثمر عن جناحات واجنازات كبرية يف خمتلف املجالت ومنها قطاع 
الكاأ�ص  بلقب  اخلالدية  �سخر  بفوز  ���س��روره  عن  واأع���رب   . الفرو�سية  ريا�سة 
الغالية، واأهدى هذا الجناز لالأمري خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز اآل �سعود 
والذي له الدور الكبري يف رفعة اخليل العربي واخليول ال�سعودية، موؤكدا اأن 
الفرتة القادمة �ست�سهد تطورات كبرية ونقلة جديدة يف ظل توجيهات �سموه 
املهرجانات  اأهم  وا�ست�سافة  تنظيم  العربية من خالل  لرفعة اخليل  املبا�سرة 
الكبرية. وتقدم �سعادة في�سل الرحماين م�ست�سار جمل�ص  العاملية  وال�سباقات 
اأبوظبي الريا�سي امل�سرف العام على �سل�سلة �سباقات كاأ�ص رئي�ص الدولة للخيول 

العربية باأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ص الدولة “ حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
ال�سيخ  و�سمو  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
ال��وزراء وزير �سوؤون الرئا�سة،  اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص  من�سور بن زايد 
التي  الغالية  للكاأ�ص   26 ال�  الن�سخة  �سباقات  ل�سل�سلة  املبهر  اخلتام  مبنا�سبة 
اأبرزت الرث الكبري ور�سخت نهج املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ 

طيب اهلل ثراه “ يف احلفاظ على الرتاث الوطني الأ�سيل.
وقال : نبارك ل�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، جمدد اخليل العربية، 
و�ساحب الهتمام الكبري والنقلة النوعية ب�سباقات اخليل العربي، الإجنازات 
الكبرية التي �سجلتها الكاأ�ص الغالية بعد ختام �سل�سلة ال�سباقات لعام 2019 
والتي امتدت ل� 12 جولة معتمدة طافت خاللها امل�سامري العربية والأوروبية 
وامريكا وحققت ح�سوراً جماهريياً كبرياً تخطى 200 الف متفرج من اأر�سية 
امل�سامري العريقة، المر الذي ج�سد اإجنازات كبرية على كافة الأ�سعدة، حيث 
كبرية  ومكانة  مرموقة  عاملية  ب�سمعة  تتمتع  التي  الإم���ارات  لهوية  ال��رتوي��ج 
حتت  احل��ك��ي��م��ة  ب�سيا�ستها  الأمم  بطليعة  خ��الل��ه��ا  ت��ق��ف 
الإمارات  وت��راث  ب��اإرث  التعريف  بجانب  الر�سيدة،  القيادة 
الأ���س��ي��ل وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى اإع����الء اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي ودعمها 
لتج�سيد  الكبرية  وا�سهاماتها  واملربني  للمالك  املتوا�سل 
التوا�سل مع خمتلف �سعوب العامل يف عام الت�سامح بر�سالة 
تقدمه  ال��ذي  ال�سخي  ال��دع��م  اأن  م��وؤك��دا  وامل��ح��ب��ة،  ال�سالم 
القيادة الر�سيدة قادنا ملعانقة جمد النجاحات والإجنازات 
التاريخية الكبرية، لفتا اإىل اأن الأ�سداء الوا�سعة حتفزنا 
لتقدمي املزيد من الربامج واخلطط التطويرية للن�سخة 

املقبلة.
واأ�ساف : ان حمطة ال�سعودية اأبهرت اجلميع كالعادة وللعام 
الثاين على التوايل بالتنظيم املميز والكرنفال الحتفايل 
ال���ذي ���س��ه��ده م��ي��دان الم���ري ���س��ل��ط��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز يف 
والوا�سعة  املرحبة  وال���س��داء  �سوط  كل  يف  الكبرية  امل�ساركة  بجانب  الريا�ص 
�سكره وتقديره حلفاوة  عن  ال�ساأن، معرباً  وا�سحاب  واملربني  املالك  من قبل 
واحبائنا  اهلنا  على  بغريبة  لي�ست  وهي  ال�سعودية  ال�سيافة  وكرم  ال�ستقبال 
ال�سمو  �ساحب  لكاأ�ص  اخلتامية  املحطة  �سباق  تنظيم  اأن  م��وؤك��داً  اململكة،  يف 
رئي�ص الدولة للخيول العربية الأ�سيلة يف اململكة يوؤكد من جديد على متانة 
روابط  ور�سخ  كبرية  وطنية  ملحمة  وج�سد  ال�سعودية،  الإماراتية  العالقات 
�سفارات  بال�سكر والتقدير لكل  الرحماين  ال�سعودي الماراتي. وتقدم  الإخاء 
الحتادات  وكافة  املنظمة  اللجنة  مع  الكبري  تعاونها  على  اخل��ارج  يف  الدولة 
والهيئات املعنية يف اخليل والفرو�سية التي �ساعدت بتحقيق النجاحات ملو�سمنا 
الريا�سية  واأبوظبي  يا�ص  لقناة  والتقدير  ال�سكر  بخال�ص  متوجها  احلافل، 
الدولة  رئي�ص  كاأ�ص  ر�سالة  دعم  يف  البارز  لدورها  الإعالمية  املن�سات  ولكافة 
للخيول العربية الأ�سيلة. وتوجه الرحماين بالتهنئة ل�سمو الأمري خالد بن 
�سلطان بن عبد العزيز و�سمو الأمري فهد بن خالد بن �سلطان مبنا�سبة فوز 

�سخر اخلالدية باملحطة اخلتامية للكاأ�ص الغالية.

�ضخر اخلالدية يتوج بلقب املحطة اخلتامية لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية بالريا�س

• �سخبوط 
بن نهيان: 
النجاحات 

تعك�ش التعبري 
ال�سادق مل�ساعر 
املحبة واالعتزاز

• فهــد بــن 
خـالــد: 
نفخــر 

با�ست�سافة 
حدث بقيمة 
الكاأ�ش الغالية

• الرحماين: 
الكرنفال ج�سد 
ملحمة وطنية 
ور�سخ روابط 

االإخاء ال�سعودي 
االإماراتي

�ضراكة بني االحتاد للطريان ونادي 
مومباي �ضيتي لكرة القدم

ال�ضباق الرئي�ضي ملونديال الفورموال 2 ينطلق من اأبوظبي 
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••  دبي-الفجر 

ان��ط��ل��ق��ت ي���وم اأم�����ص ع��ل��ى م��ل��ع��ب ذا 
الن�سخة  م��ن��اف�����س��ات  ب��دب��ي  ���س��ي��ف��ن��ز 
ل��ب��ط��ول��ة طريان   50 ال����  ال�����س��ن��وي��ة 
للرجبي  دب���ي  ل�سباعيات  الإم�����ارات 
ل���ل���رج���ال  ب���ن�������س���خ���ت���ي���ه���ا   2019
الفتتاحية  ت��ع��د  ال��ت��ي  وال�����س��ي��دات، 
العاملية  ال�����س��ل�����س��ل��ة  ج�����ولت  ���س��م��ن 
�سي لرجبي  بي  ا�ص  ات�ص  ل�سباعيات 
الرجال والثانية لل�سيدات بعد دورة 

غليندال يف الوليات املتحدة.

بطولة ال�سيدات
ملناف�سة  الأول  ال�����ي�����وم  يف  ج������رت 
كان  ق��وي��ة،  م��ب��اري��ات  �ست  ال�سيدات 
اأبرزها املواجهة التي جمعت منتخب 
والفريق  اللقب،  حامل  نيوزيالندا، 
ال���ي���اب���اين )ب���ط���اق���ة دع��������وة(، حيث 
فرين�ص«  »البالك  لعبات  �سيطرت 
التي  املواجهة  جمريات  جميع  على 

قا�سية  ب��ه��زمي��ة  ال��ي��اب��ان  ب��ه��ا  منيت 
منتخبات  ع����ربت  ك��ذل��ك   .0-48
اأ�سرتاليا والوليات املتحدة وفرن�سا 
الثاين  ال��ب��ط��ول��ة  دور  اإىل  ب�سهولة 
بعد تغلب الأول على فيجي 0-38، 
 ،7-29 ال����ربازي����ل  ع��ل��ى  وال����ث����اين 

29-0. يف  وف��رن�����س��ا ع��ل��ى اإجن��ل��رتا 
و�سيفات  ك��ن��دا،  �سيدات  ف���ازت  ح��ني 
رو�سيا  ع��ل��ى   ،2018 دب���ي  ب��ط��ول��ة 
ب�سعوبة 29-19، وتقدمت ا�سبانيا 
فقط  نقطتني  ب��ف��ارق  اي��رل��ن��دا  على 

  .10-12

بطولة الرجال
الأول  ال����ي����وم  م���ن���اف�������س���ات  ����س���ه���دت 
ل��ب��ط��ول��ة ال����رج����ال الف��ت��ت��اح��ي��ة يف 
لفرق  �سعبة  م��واج��ه��ات  ال�سل�سلة 
العاملية،  ال�سل�سلة  اأب���ط���ال  ف��ي��ج��ي، 
والوليات واملتحدة وجنوب افريقيا، 

اليوم  م��ب��اري��ات  م��ن  وان��ت��ه��ت خم�ص 
نقاط   7 ب��ف��ارق  ال��ث��م��ان  الفتتاحي 
فقط اأو اأقل. حيث فاز رجال فيجي 
والوليات   ،17-24 ال��ي��اب��ان  على 
 ،19-24 اي���رل���ن���دا  ع��ل��ى  امل���ت���ح���دة 
اأفريقيا  جنوب  اأم��ام  كينيا  وخ�سرت 

ب�سعوبة  �ساماوا  وف���ازت   ،12-17
19-12، وكذلك فرن�سا  كندا  على 
و�سطر   ،10-12 الأرج��ن��ت��ني  على 
فريقي نيوزيالندا واإجنلرتا فوزين 
م�ستحقني، الأول على ويلز 7-36، 
بينما   ،7-36 ا�سبانيا  على  والثاين 

ح��ق��ق��ت ا���س��رتال��ي��ا اأك����رب ن��ت��ي��ج��ة يف 
مناف�سات اليوم بعد فوزها ا�سكتلندا 
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اأ�سعار التذاكر )دخول عام(:
ح�سور  دي�������س���م���رب:   6 اجل���م���ع���ة   -

املناف�سات واحلفل، 400 درهم عند 
، 500 درهم يف يوم  ال�سراء م�سبقاً 

احلدث.
درهم   300 دي�سمرب:   7 ال�سبت   -
درهم   400  ، م�سبقاً  ال�����س��راء  عند 

يف يوم احلدث.

حجز املقاعد واحللقة الذهبية
)اجلمعة  ال�������س���ام���ل���ة  ال����ت����ذاك����ر   -
الذهبية-  احللقة  وحفل  وال�سبت( 
م�سبقاً  ال�سراء  عند  درهماً   1250

قبل احلدث. 
)اجلمعة  ال�������س���ام���ل���ة  ال����ت����ذاك����ر   -
لل�سخ�ص  دره����م    700 وال�����س��ب��ت( 
اأ�سخا�ص(،   10 م���ن  )جم���م���وع���ة 

درهم لل�سخ�ص )من 9-2(  800
- ال��دخ��ول جم��اين ل��الأط��ف��ال حتت 

طوال البطولة. �سنة   12
مل��زي��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ي��رج��ى زي���ارة: 
www.dubairugby7s.

 com

انطلقت اأم�ص الأول اخلمي�ص يف �سالة �سلطان بن زايد الكربى با�سطبالت 
بوذيب مبدينة اخلتم يف اإمارة اأبوظبي، بطولة ال�سيخ مبارك بن حممد اآل 
نهيان لقفز احلواجز التي ينظمها نادي تراث الإمارات ومركز �سلطان بن 
زايد على مدى يومني، بالتعاون والتن�سيق مع احتاد الإمارات للفرو�سية 
وال�سباق واأكادميية بوذيب للفرو�سية، ورعاية �سركة لوجنني، ومب�ساركة 
جمموعة كبرية من الفر�سان واجلياد من خمتلف ا�سطبالت الفرو�سية 
العامة واخلا�سة واأندية الفرو�سية يف الدولة.  وتوج حممد مهري املزروعي 
الأول من  اليوم  باأ�سواط  الفائزين  بوذيب  واإ�سطبالت  قرية  اإدارة  مدير 
البطولة التي بلغت جوائزها اأكر من 260 األف درهم، وقام بالتحكيم يف 
اأ�سواط البطولة جلنة مكونة من ثالثة من احلكام الدوليني املواطنني،  

فيما �سمم م�سلك مناف�سات البطولة امل�سمم الإ�سباين األفاريز غافرييا.
 

�سوط جولة املحرتفني
على  اخلمي�ص  الأول  اأم�ص  يوم  اأقيمت  التي  املحرتفني  جولة  �سوط  ويف 

�سهوة  على  لوند  تينا  الفار�سة  فيه  ف��ازت  �سم،   140 بارتفاع  مرحلتني 
وجاء  الأول،  باملركز  والفرو�سية  للبولو  دب��ي  ن��ادي  من  »ك��ارال��و«  اجل��واد 
الفار�ص جواو ماريا على �سهوة اجلواد “اآ�سز اأند �سنو” من مركز الإمارات 
اجلواد  �سهوة  على  ثالثاً  نف�سه  ج��واو  الفار�ص  حل  كما  ثانيا،  للفرو�سية 

“غالمور اإي اإ�ص”  من املركز نف�سه.
 

�سوط امل�ستوى الثاين وفئة النا�سئني 6-5 �سنوات
 125 بارتفاع  ال��ذي جرى على مرحلتني  الثاين،  امل�ستوى  اأم��ا يف �سوط 
ظهر  على  الظاهري  جوهر  مفتاح  الفار�ص  الأول  املركز  على  فحاز  �سم، 
ن��ادي ت��راث الإم���ارات، وج��اء الفار�ص يو�سف  “اإك�سبلو�سيف” من  اجل��واد 
الثاين،  املركز  يف  الباهية  ن��ادي  “اإلتون” من  اجل��واد  ظهر  على  �سوا�ص 
بيال” من  “دونا  اجل��واد  على ظهر  اأرابيال  اأميليا  الفار�سة  ثالثة  وحلت 

مركز احلمرا للفرو�سية.
اأما يف �سوط فئة النا�سئني فقد ح�سل الفار�ص علي اأحمد اجلنيبي على 

املركز الأول على ظهر اجلواد “كو�سيت تري جوز” من منتجع الفر�سان 
الريا�سي، وجاء الفار�ص عمر عبد العزيز املرزوقي يف املركز الثاين، على 
الفار�ص  ثالثاً  ال�سراع، وحل  اإ�سطبالت  بيت�ص” من  “كورال  ظهر اجلواد 
عبد اهلل اأحمد اأمني ال�سرافة على ظهر اجلواد “كوراندو” من اإ�سطبالت 

ال�سراع. 
الفار�ص  اإىل  �سنوات   6-5 بعمر   ل�سوط اخليول  الأول  املركز  فيما ذهب 
اأبوظبي  ن��ادي  “�سابرينا” من  اجل��واد  ظهر  على  الرميثي  حممد  را�سد 
ظهر  على  احللي  اأحمد  ع��ارف  الفار�ص  الثاين  املركز  واحتل  للفرو�سية، 
الفار�ص  ثالثاً  وج��اء  للفرو�سية،  الإم���ارات  مركز  “جيم�ص” من  اجل��واد 

ال�سافنات. اإ�سطبالت  فرا�ص حمامة على ظهر اجلواد “اإنرتميزو” من 
 

�سوط املبتدئني
عك�ص  واح���دة  جولة  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  املبتدئني  ل�سوط  الأول  باملركز  وف��از 
على  غريب  ليث  الفار�ص  �سم،   105 –  100 وبارتفاع  ال�ساعة  عقارب 

وجاء  والفرو�سية،  للبولو  احلبتور  ن��ادي  م��ن  “كابيتول”  اجل���واد  ظهر 
الفار�ص اأنور جنم على ظهر اجلواد “غوانتنامو فان دي كاليفايل” من 
عائ�سة  الفار�سة  ثالثة  وحلت  الثاين،  املركز  يف  للفرو�سية  اأبوظبي  ن��ادي 
حممد املازمي على ظهر اجلواد “لونهريز” من نادي ال�سارقة للفرو�سية 

وال�سباق.
 

فعاليات تراثية وثقافية م�ساحبة
ا�ستمرت  التي  البطولة  هام�ص  على  وثقافية  تراثية  فعاليات  واأقيمت 
التابع  والبحوث  للدرا�سات  زاي��د  مركز  فنظم  اجلمعة،  اأم�ص  م�ساء  حتى 
وكذلك معر�سا  الرتاثية،  اإ�سداراته  للنادي معر�سا م�سغرا جلملة من 
داخل  املقامة  ال��رتاث��ي��ة  اخليم  �سهدت  فيما  الفنية،  ال��ل��وح��ات  م��ن  لعدد 
ال�سالة اإقبال ملتابعة �سيدات النادي ينتجن بع�ص امل�سغولت من احلرف 
البطولة  ح�سور  يتذوقها  طازجة  ال�سعبية  امل��اأك��ولت  ويعددن  اليدوية،  

طوال الوقت.

انطالق بطولة ال�ضيخ مبارك بن حممد اآل نهيان لقفز احلواجز

مواجهات قوية يف اليوم االأول لبطولة طريان االإمارات 

هزمية قا�ضية لليابان اأمام �ضيدات نيويالندا يف اليوم االفتتاحي لبطولة �ضباعيات دبي للرجبي

حقق كل من الكيني روبن كيبيوغو ومواطنته فيفيان كيبالغات فوزا مميزا يف 
ماراثون “ اأدنوك اأبوظبي “ بدورته الثانية الذي اأقيم �سباح اأم�ص يف العا�سمة 

اأبوظبي .
و�سهد احلدث الريا�سي م�ساركة اأكر من 16.500 من العدائني املحرتفني 
والهواة �سمن اأربع فئات رئي�سية لل�سباقات امتدت مل�سافات خمتلفة �سملت 42 

كيلومرتا، و10 كيلومرتات، و5 كيلومرتات و2.5 كيلومرت.
واأقيم حفل خا�ص خارج مبنى مقر �سركة برتول اأبوظبي الوطنية “اأدنوك” 
ا�سمها، جرى خالله توزيع اجلوائز  الراعي الر�سمي للماراثون الذي يحمل 
�سمن  وال�سيدات  ال��رج��ال  فئتي  ع��ن  الأوىل  الثالثة  باملراكز  الفائزين  على 
�سباقات 42 كلم، و10 كلم، والكر�سي املتحرك، فيما ح�سل جميع امل�ساركني 

يف املاراثون على ميداليات تهنئة .
وترك كيبيوغو �ساحب ال� 23 عاما ب�سمته بتاريخ املاراثون اأم�ص، حيث بداأ 
كمحدد لل�سرعة ليحتل املركز الأول يف زمن 2:04:40، حمطما اأف�سل اأداء 
له والذي حققه خالل ماراثون بوين�ص اآير�ص هذا العام بفارق 38 ثانية، تبعه 
اأداء  اأف�سل  الكيني جويل كيمورير الذي ك�سر  بعد دقيقة واح��دة و41 ثانية 
�سخ�سي له بفارق يتعدى دقيقة واحدة ومتكن من حتقيق زمن 2:06:21 

فيما احتل الأثيوبي يي�سي كاليا املركز الثالث بزمن 2:09:16.
كيبالغات  فيفيان  الكينية  الأول  باملركز  ف��ازت  فقد  ال�سيدات،  فئة  ع��ن  اأم��ا 
وتبعتها  لها،  �سخ�سي  اأداء  اأف�سل  الزمن  ه��ذا  ليكون   2:21:11 بلغ  بزمن 
زمن  اأيالو حمققة  ودي  الأثيوبية  ثانية  و52  دقيقتني  بعد  الثاين  املركز  يف 
يف املركز الثالث بعد ت�سجيل  كاليا  يي�سي  الأثيوبية  حلت  بينما   ،2:24:03

زمن قدره 2:24:28.

من ناحية اأخرى، حقق كل من العداء الأثيوبي ترييزا نياكول غيال والعداءة 
عن  كيلومرتات   10 �سباق  يف  الفوز  غيتاهون  تيالهون  �سينتياهو  الأثيوبية 
التوايل،  على  و32:47   28:05 ق��دره  زم��ن  م��ع  وال�سيدات  ال��رج��ال  فئتي 
باي، فيما  والعداءة جو�سلن  اأن��درو كوميوي  العداء  الثاين  املركز  وتبعهما يف 
حل العداء نعمان الأ�سوي والعداءة زيناث بيكيلي مامو يف املركز الثالث عن 

فئتي الرجال وال�سيدات.
اأما بفئة الكر�سي املتحرك للمحرتفني، فقد كان اللقب من ن�سيب الإماراتي 
الإماراتي  �سغري  ب��ف��ارق  وتبعه   ،1:51:12 ق��دره  بزمن  الأح��ب��اب��ي  عاي�ص 

ح�سني املازم فيما حل علي ال�سعدي ثالثا.
وبهذه املنا�سبة، قال معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة الرئي�ص 
التنفيذي ل�سركة برتول اأبو ظبي الوطنية “ اأدنوك “ وجمموعة �سركاتها” 
: “ بف�سل التوجيهات ال�سديدة والدعم الكبري من القيادة الر�سيدة، توا�سل 
اأ�سا�سي ي�سهم يف دفع عجلة النمو  “ اأدنوك “ القيام بدورها املحوري ك�سريك 
القت�سادي والجتماعي يف دولة الإمارات ، ويعك�ص تنظيم الن�سخة الثانية من 
ماراثون اأدنوك اأبوظبي التزامنا الرا�سخ بامل�سوؤولية املجتمعية لل�سركة ودعم 
الأحداث الريا�سية والفعاليات املجتمعية التي ترتقي بجودة احلياة وت�سهم يف 

تعزيز املبادئ والقيم الإيجابية«.
واأ�ساف معاليه : “ تعك�ص امل�ساركة العاملية واملجتمعية الوا�سعة يف ن�سخة هذا 
املتنامية  املكانة  على  توؤكد  كما  امل��اراث��ون،  يحققه  ال��ذي  الكبري  النجاح  العام 
وت�سرنا  العاملية،  الريا�سية  الفعاليات  لأه��م  رئي�سة  وجهة  الم���ارات  ل��دول��ة 
ال�سراكة الناجحة مع جمل�ص اأبوظبي الريا�سي يف تنظيم هذا احلدث ودعم 
قطاع الريا�سة يف الدولة ومتكينه مبا يواكب التطور ال�سامل وامل�ستدام الذي 

ت�سهده الدولة يف �ستى املجالت«.
وجميع  ال�����س��ب��اق  ف��ئ��ات  خمتلف  يف  الأوىل  ب��امل��راك��ز  ال��ف��ائ��زي��ن  معاليه  وه��ن��اأ 

امل�ساركني، متمنيا املزيد من النجاح والتوفيق ملاراثون اأدنوك اأبوظبي.
ب�����دوره، ق���ال ���س��ع��ادة ع����ارف ح��م��د ال���ع���واين، الأم�����ني ال���ع���ام مل��ج��ل�����ص اأبوظبي 
الريا�سية يف  املدن  اأبرز  اأكر بني  اأبوظبي موقعها  اليوم  “ عززت  الريا�سي: 
اأبوظبي”  اأدن��وك  “ماراثون  الثانية من  للن�سخة  الناجح  التنظيم  مع  العامل 
ويف ظل م�ساركة ما يزيد على 16،500 مت�سابق من كافة اجلن�سيات.” ونوه 
اأثمرت عن ولدة ماراثون  اأدن��وك والتي  التنموية التي جتمعنا مع  بال�سراكة 
النجاحات  بعد  الثاين  للعام  تنظيمه  وموا�سلة  املا�سي  العام  اأبوظبي  اأدن��وك 
الكبرية التي �سجلها احلدث يف ن�سخته الأوىل، موؤكدا اأن زيادة اأعداد امل�ساركني 
يف الن�سخة الثانية والو�سول اإىل حوايل 17 األف م�سارك، ميثل جناحا كبري 
خلططنا الطموحة وم�ستوى الوعي الكبري الذي يتحلى به جمتمع اأبوظبي.” 
وقال العواين: “ نتطلع يف ال�سنوات القادمة اأن يكون ماراثون اأدنوك اأبوظبي 
�سمن الت�سنيف الذهبي يف م�ساف املاراثونات العاملية الكبرية، يف ظل املقومات 
الكبرية التي يتميز بها احلدث الذي يج�سد اأبهى ال�سور وامل�ساهد احل�سارية 
ملجتمع الإمارات بكافة مكوناته وير�سخ نهج الدولة يف تعزيز امللتقيات الهادفة 
بني  والتعاي�ص  والت�سامح  ال�سعادة  ر�سالة  تن�سر  التي  اليجابية  والتجمعات 
ال�  الوطني  باليوم  الدولة  احتفالت  مع  وبالتزامن  زاي��د  اأر���ص  على  اجلميع 
وال�سالم والوئام يف تعاي�ص جميع الثقافات يف  املحبة  نهج  اأي�سا  وتعك�ص   ،48
موطن العطاء والتقدم.” اأما اأندريا ترابيو، مدير ال�سباق، فقالت: “ تخطت 
عدد  ناحية  من  �سواء  اأخرى،  مرة  نتائج ’ماراثون اأدنوك اأبوظبي‘ التوقعات 
امل�سار �سريعا  اليوم، ولقد كان  التي مت ت�سجيلها  املميزة  الأوق��ات  اأم  العدائني 

وجميال جدا حيث عرب �سوارع اأبوظبي الرئي�سية، وقدم العداوؤون املحرتفون 
اأداء مبهرا يف ال�سباق، ونحن من الآن نتطلع ب�سوق لتنظيم ’ماراثون اأدنوك 
الذي   - امل��اراث��ون  الإطالق.” وحظي  على  الأف�سل  2020‘ ليكون  اأبوظبي 
ال�سباق  وق��ري��ة  اجل��دي��د  م�ساره  بف�سل   - الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�ص  نظمه 
العدائني  قبل  م��ن  والتقدير  الإع��ج��اب  م��ن  بكثري  اأي�سا  بالكامل  اجل��دي��دة 

املحرتفني والهواة واجلمهور.
 42.195 م�سافة  م�سافة  غطى  ال���ذي   - امل���اراث���ون  خ��الل  امل�����س��ارك��ون  وم��ر 
الرئي�سية يف  امل��ع��امل  م��ن  ع��دد  م��ن  ب��ال��ق��رب   - ف��ئ��ات  اأرب���ع  كيلومرت وت�سمن 

اأبوظبي من بينها “ القرية الرتاثية “ و “ ق�سر احل�سن “ التاريخي .
وانطلق املاراثون من اأمام املقر الرئي�سي ل�سركة “ اأدنوك “، الراعي الر�سمي 
للحدث الذي يحمل ا�سمها، لينتقل بعدها اإىل الكورني�ص قبل املرور بالقرب 

من “ القرية الرتاثية” ومن ثم حول “ مارينا مول« .
ويف ظل م�ساركة عدد كبري من العدائني من اأ�سحاب القدرات البدنية املختلفة 
املزيد من  للماراثون  املرافقة  الأج��واء  �سهدت  الأخ��رى  الثالثة  ال�سباقات  يف 
و�سط  ك��ان��ت  حيث  ال�سباق  لقرية  اجل��دي��د  امل��وق��ع  بف�سل  ال��ع��ام  ه��ذا  التميز 
امل�سار، مما جعل هذه القرية مالئمة اأكر للجمهور وم�سوقة اأي�سا بالن�سبة 
للم�ساركني الذين لقوا الت�سجيع احلار من اآلف الأ�سخا�ص الذين توافدوا 

حل�سور ال�سباقات وامل�ساركة يف الفعاليات املقامة.
ومتيزت قرية ال�سباق اجلديدة – اأو ما عرف با�سم “ منطقة اأدنوك للطاقة 
“ - بتقريبها الزوار اأكر من قلب احلدث، حيث ا�ستمتع العداوؤون واجلمهور 

معا بالعديد من الأن�سطة املتمحورة حول العائلة على مدى خم�سة اأيام.
اأما يف يوم ال�سباق، فكانت هناك الكثري من الفعاليات الرتفيهية .

�ضيطرة كينية على لقب »ماراثون اأدنوك اأبوظبي« يف ن�ضخته الثانية
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الفجر الريا�ضي

رفع الرامي املجري جريي تاما�ص 
ليحافظ  طبقاً   145 اإىل  ر�سيده 
الثاين  لليوم  ال�سدارة  مركز  على 
بطولة  مناف�سات  من  التوايل  على 
ال�سوزن  ل��رم��اي��ة  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
امل��ف��ت��وح��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د انطلقت 
ي��وم الأرب��ع��اء م��ن الأ���س��ب��وع املا�سي 
دي�سمرب  �سهر  م��ن  ال��راب��ع  امل��واف��ق 
اجل���اري على م��ي��ادي��ن ن���ادي العني 
والغولف  وال���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 
مب�ساركة200 راٍم ورامية ميثلون 
اأن����ح����اء  ج���م���ي���ع  م�����ن  دول��������ة   20
ال��ع��امل م��ن بينها ع��دد م��ن الدول 
اخلليجية والعربية. وابتعد تاما�ص 
ثورولد  ال��ربي��ط��اين  مناف�سه  ع��ن 
كان  والذي  اأطباق  فيليب بواقع 5 

اليوم  بنهاية  ال�����س��دارة  �ساركه  ق��د 
املرتبة  اإىل  ت��راج��ع  اأن���ه  اإل  الأول 
بفارق  140 طبقاً  الثانية بر�سيد 

ط��ب��ق واح����د ع���ن م��واط��ن��ه ب���راديل 
جيم�ص �ساحب املركز الثالث الذي 
ليخطو  التا�سع  امل��رك��ز  يحتل  ك��ان 

كما  الأم���������ام.  اإىل  خ����ط����وات  ����س���ت 
الإي��ط��ايل كاريو�سو  ال��رام��ي  ت��ق��دم 
�سلم  خ��ط��وات يف  ع�سرة  م��اي��وري��زو 

الرتتيب ليتحول اإىل املركز الرابع 
بدًل من الرابع ع�سر بر�سيد 136 
الرامي  اأي�ساً  فعله  ، وهو ما  طبقاً 

ال�����س��وري ال��ب��اروك��ي ل��وران�����ص الذي 
املركز  ال��ث��اين  ال��ي��وم  بنهاية  اح��ت��ل 
بر�سيد  الثامن  ب��دًل من  اخلام�ص 

الراميني  ع��ك�����ص  ط���ب���ق���اً   135
ال��ربي��ط��اين م���ورك���ي ج��اك��ي الذي 
ت����راج����ع م����ن امل����رك����ز ال�����راب�����ع اإىل 

اخلاطري  والإم�����ارات�����ي  ال�����س��اد���ص 
ال�سابع  امل��رك��ز  يحتل  ال���ذي  عبيد 
املركز  ع��ل��ى  ي���رتب���ع  ك����ان  اأن  ب��ع��د 
الثالث بنهاية اليوم الأول وكالهما 
قد و�سل بر�سيده اإىل 135 طبقاً. 
الرامي الفرن�سي  اأي�ساً  كما تراجع 
اأم�سليك اإبراهيم من املركز ال�سابع 
ليحتل املرتبة الثامنة تاله الرو�سي 
التا�سع  املركز  اأوجلفي  كون�سريوف 
والذي تراجع اأي�ساً ثالث خطوات 
اإىل الوراء بعد اأن كان يحتالملرتبة 
اأ�سبادا  الرامي  بينما قفز  ال�ساد�سة 
ع�سر  ال�ساد�ص  امل��رك��ز  م��ن  مي�سيل 
اإىل املركزالعا�سر وقد جمع كل من 
اأ�سحاب املراكز الثالثة الآخرة من 

الثامن وحتى العا�سر 134طبقاً

•• اأبوظبي-الفجر

ال�سبت مبلعب  اليوم  تنطلق ع�سر 
غنتوت  بنادي  للبولو  زاي��د  ال�سيخ 
من  الأوىل  اجل�����ول�����ة  م����ب����اري����ات 
ال�سنوية  الدولية  الإم��ارات  بطولة 
للبولو التي ينظمها  نادي غنتوت 
ل�سباق اخليل والبولو برعاية �سمو 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ف���الح  ال�سيخ 
اخليل  ل�سباق  غنتوت  ن��ادي  رئي�ص 
ت�ستمر  ،والتي  مبباراتني  والبولو 
 20 اجلمعة  ي��وم  حتى  مبارياتها 
5 فرق  دي�سمرب احل��ايل مب�ساركة 
فريق   ، للبولو  غ��ن��ت��وت  يف  تتمثل 
احلبتور  ،وف���ري���ق  ب��ول��و  اأب��وظ��ب��ي 
اأم للبولو ،وفريق مهرة بولو- اأية 

بامل  دي��زرت  ،وفريق  بولو  بنجا�ص 

-10 بت�سنيف)  تقام  والتي  بولو، 
قمة  متثل  هانديكاب(،والتي   12
ب��ط��ولت ب��ول��و يف الإم������ارات وفقا 
ت�سهد  ،وال��ت��ي  ال��ع��ايل  لت�سنيفها 
م�ساركة العديد من الوجوه ال�سابة 
املخ�سرمني  الالعبني  من  ونخبة 
املحرتفني  واملقيمني  وامل��واط��ن��ني 
حر�سا من موطن البولو الإماراتي 

على متيز بطولته الكبرية .
وكانت اللجنة الفنية للبطولة قد 
موؤمتر  عقب  لها  اجتماعا  عقدت 
و�سعت  وال��ذي  الرئي�سي  البطولة 
خ��الل��ه ج���دول م��ب��اري��ات البطولة 
ال�ساعة  التي تنطلق مناف�ساتها يف 
الثانية من بعد ظهر اليوم ال�سبت 
مبلعب ال�سيخ زايد الرئي�سي بلقاء 
ي��ج��م��ع ب���ني ف��ري��ق��ي غ��ن��ت��وت بولو 

ودي�����زرت ب���امل ب��ول��و،وي��ق��ود فريق 
غنتوت عبداهلل بن د�سمال ، وماتيو 
وا�ستيبان  ه��ان��دي��ك��اب(،   2 لل���ور) 
كو�ستا�ص)4  هانديكاب( ومانويل 
هانديكاب(..اما    6  ( توكالينو   

فيقوده  بولو  ب��امل  ودي���زرت  فريق 
كا�سيلو مارتي    و   ، البواردي  را�سد 
) 2 هانديكاب(، ومارتن فاليني) 
و  انت�ستون  و���س��ام  ه��ان��دي��ك��اب(   5

رامريو كارديرو)  5 هانديكاب(.
دقيقة   و45  الثالثة  ال�ساعة  ويف 
وبامللعب  ال�سبت  ال��ي��وم  ع�سر  م��ن 
رق���م 2 ب���ن���ادي غ��ن��ت��وت ويف اإط���ار 
فريقا  يتقابل  البطولة  م��ب��اري��ات 
،واأبو  ب��ول��و  بنجا�ص  ب��ول��و/  م��ه��رة 
ظ��ب��ي ب��ول��و وي��ق��ود ف��ري��ق م��ه��رة/

بنجا�ص بولو حيدر بنجا�ص ،و طارق 
وتوكي  هانديكاب(   احلبتور   )1 
جوينزاو 4)هانديكاب(  وفيدريكو 
ا..  ه���ان���دك���اب(   5  ( ب��وت��وب��ي�����س��ك��ي 
فار�ص  فيقوده  اأبوظبي  فريق  اأم��ا 
 2 دام��ي��ان)  و�سريجيو   ، اليبهوين 

 ( بارابوت�سي  وه��وج��و  هانديكاب( 
كاب( ومارتن دونوفن)  هاندي   4
5 هانديكاب( ..و�سيكون فريق ا.م 
احلبتور  يف الراحة الدورية الأويل 
ال�����س��ي��خ��ة علياء  ت����ق����وده   وال������ذي 
احلبتور)1  وح��ب��ت��ور  م��ك��ت��وم  اآل 
ايريارتي)   وت��وم��ا���ص  ه��ات��دي��ك��اب( 
يف  لع��ب  واأب����رز  ه��ان��دي��ك��اب(..   4
 ( ك��رين��ادا���ص  �سانتياجو  البطولة 
بت�سنيف 7  هانديكاب( ،وت�ستاأنف 
ب���ع���د ظ���ه���ر يوم  ال���ث���ان���ي���ة م����ن  يف 
الثنني املقبل مبواجهتي فريق ا.م 
احلبتور ومهرة بولو/ بنجا�ص بولو 
بولو  بامل  دي��زرت  مباراة  ،وتعقبها 
واأب��وظ��ب��ي ب��ول��و.. وي��دي��ر مباريات 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ط��اق��م ال����دويل املكون 

رافاييل �سيلفا، خوان والربدي 

وك�سف �سعادة زايد خليفة الزعابي 
ل���ن���ادي غنتوت  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����ص 
يوم  للبطولة  باأن احلفل اخلتامي 
مميزا  ح��دث��ا  ،���س��ي��ك��ون   12-20
،و�سط ح�سور مميز بدعم جمل�ص 
ورعاية كرمية  الريا�سي  اأبو ظبي 
يا�ص   ، العقارية  الدولية  يا�ص  من 
�سيارات  �سركة  القاب�سة،  الدولية 
م��ازي��رات��ي م��ن ب��رمي��ري م��وت��ورز ، 
كا�سلز  ف��ن��دق   ، ���س��ي��دل��ي��ة لرو�����ص 
وقد  لل�سفريات  وبن حم  الرب�ساء، 
للجمهور  ق��ي��م��ة  ج���وائ���ز  ر����س���دت 
ن���ق���دي���ة وت�����ذاك�����ر ���س��ف��ر واأج����ه����زة 
ال�سحب  �سيتم  ال��ت��ي  ال��ي��ك��رتون��ي��ة 
اخلتامية  امل�����ب�����اراة  ع���ق���ب  ع��ل��ي��ه��ا 

مبا�سرة .

مباراتان يف افتتاح بطولة االإمارات الدولية للبولو يف غنتوت

زيدان  ال��دي��ن  زي���ن  الفرن�سي  ي�سر 
م���درب ري���ال م��دري��د ال���س��ب��اين على 
ب����ول بوغبا  ال��ت��ع��اق��د م���ع م���واط���ن���ه 
لعب خط و�سط مان�س�سرت يونايتد 
فريقه،  �سفوف  لتدعيم  النكليزي 
ولكن بانتظار تال�سي جميع املعوقات 
زي��دان �سالته وخال�سه �سمن  وجد 
البي�ساء” ب�سخ�ص  “القلعة  ج��دران 
“فيدي”  فيديريكو  الوروغ��وي��اين 

فالفريدي ال�ساعي لثبات نف�سه.
عاما(   21( “فيدي”  ال�ساب  و�سل 
 2016 اإىل العا�سمة املدريدية عام 
مقابل �ستة ماليني يورو، ولكنه بات 
ي�ساوي حاليا 200 مليون وهو مبلغ 
اقل مما كان �سيدفعه الريال للتعاقد 
مع بوغبا يف ال�سيف املا�سي. وا�سافة 
ال��ن��ادي، قد يكون  اأم���وال  اإىل توفري 
�ساهم  الوروغ��وي��اين  الو�سط  لع��ب 
ان��ق��اذ راأ�����ص م��درب��ه م��ن مق�سلة  يف 

القالة.
عودته  يف  زي�������دان  ب����داي����ة  ت���ك���ن  مل 
الثانية لت�سلم الدارة الفنية يف ريال 
لالآمال  خميبة  نتائج  فبعد  ناجحة، 
يتقا�سم  اجل��دي��د،  امل��و���س��م  ب��داي��ة  يف 
اأ�سهر  ب��ع��د ث��الث��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  ن����ادي 
�سدارة “ل ليغا” مع غرميه اللدود 
منهما(،  لكل  نقطة   31( بر�سلونة 
كما �سمن تاأهله اىل دور ال� 16 من 

م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا.
وي�����س��ت��ق��ب��ل ري����ال ال���ن���ادي ال���ث���اين يف 
�سمن  ال�سبت  ا�سبانيول  كاتالونيا، 
16 من  امل���رح���ل���ة  اط�����ار م��ن��اف�����س��ات 
الدوري املحلي، وذلك قبل ا�ستحقاقه 
اأمام كلوب بروج البلجيكي  الوروبي 
يف امل��رح��ل��ة ال�����س��اد���س��ة الخ�����رية من 
القارية  للم�سابقة  امل��ج��م��وع��ات  دور 
العريقة، وهي نوع من املباريات التي 
كان يعتربها فالفريدي فر�سة نادرة 

لرتداء قمي�ص النادي.
ول����ك����ن ب����خ����الف ال����ت����وق����ع����ات، ب���ات 
الو�سط،  يف  حموريا  “فيدي” لعبا 
و�سلة الو�سل يف ت�سكيلة تعتمد على 
الهجوم  يف  بنزمية  ك��رمي  الفرن�سي 

والقائد �سريجيو رامو�ص يف الدفاع.
عندما يتكلم زيدان عن لعبه يقتب�ص 
اإذ يقول  ب��الن��ك��ل��ي��زي��ة  دائ��م��ا و���س��ف��ا 
الهجوم”،  اإىل  الدفاع  منطقة  “من 
وهي عبارة يجد انها تعك�ص بو�سوح 
اللتني  وال���دي���ن���ام���ي���ك���ي���ة  ال����ط����اق����ة 
الوروغوياين  الالعب  ا�ستقدمهما 
خط  اإىل  مونتيفيديو  م��ن  امل��ت��ح��در 

الو�سط الثالثي.
ولعوام عدة �سكل الثنائي الكرواتي 
ل���وك���ا م���ودري���ت�������ص والمل�������اين طوين 
اأمام  كرو�ص العمود الفقري للو�سط 
�ساحب اجلينات الدفاعية الربازيلي 
اداء  ت���راج���ع  اأن  غ���ري  ك��ا���س��ي��م��ريو، 
لت�سكيلة  �سورة  عك�ص  الثالثي  ه��ذا 
واحلافز  لل�سرارة  تفتقر  م��دري��دي��ة 

للتاألق جمددا.
“ك�سر” هذه  يف  ف��ال��ف��ريدي  ���س��اه��م 
ال�سراكة وا�ساف ما كان ينق�ص بطل 
البدنية  فلياقته  م���رة،   13 اأوروب�����ا 
املناف�ص  م��رم��ى  نحو  املبا�سر  ولعبه 
ما ملدريد القاعدة التي مكنته من  قدمّ
ال�سيطرة على املباريات مرة جديدة.

ق�����ال ك����رو�����ص ال�����س��ه��ر امل���ا����س���ي عن 
وتابع  مذهل”،  “اإنه  “فيدي”: 
القدوم  ال��الع��ب.  ه��ذا  فعال  “احب 
واللعب  ال�سهل  اإىل هنا لي�ص بالمر 

تعني  ال�سن  ه��ذه  يف  الطريقة  بهذه 
ال�سفات.  م����ن  ال���ك���ث���ري  مي���ل���ك  ان�����ه 
رائعا  م�ستقبال  ميلك  اأن���ه  واث���ق  اأن���ا 

ل�سنوات عديدة قادمة«.
وب���ع���د ال���ت���ع���ادل ام�����ام ب���اري�������ص �سان 
اجلولة  يف   2-2 الفرن�سي  ج��رم��ان 
رف�ص  البطال،  دوري  اخلام�سة من 
ال�سحافيني  اح����د  ق��ال��ه  م���ا  زي�����دان 
امللعب قاد  “فيدي” من  اخ��راج  ب��ان 

الريال لتلقي هدفني يف دقيقتني.
اأو����س���ح امل����درب ال��ف��رن�����س��ي م��ا ح�سل 
ب��ع��دم��ا ا���س��ت��ب��دل الوروغ�����وي�����اين يف 
النادي  ي�سجل  اأن  قبل   76 الدقيقة 
و83   81 الدقيقتني  يف  الباري�سي 
لعب  اي  مثل  يتطور  “انه  بالقول 
اآخر وهو يقوم بعمل جيد”، وا�ساف 
بني  ال��ت��ن��ق��ل  ال�����س��ع��ب  م���ن  “ولكن 

الدفاع والهجوم طوال املباراة«.
فالفريدي،  ل�سالح  الرق����ام  ومت��ي��ل 
فهو غاب ب�سبب ال�سابة عن املباراة 
امام �سان جرمان التي خ�سرها رجال 
امل�سابقة  اف��ت��ت��اح  يف  �سفر3-  زي���دان 
للريال  م���ب���اراة  اأ�����س����واأ  يف  ال���ق���اري���ة، 
ه���ذا امل��و���س��م، ك��م��ا ب����داأ ال��ل��ق��اء امام 
البدلء  مقاعد  على  م��اي��ورك��ا  ري���ال 
امللكي  للنادي  الوحيدة  اخل�سارة  يف 
املرحلة  يف  )�سفر1-  ليغا”  “ل  يف 

التا�سعة(.
ويعترب كثريون اأن زيدان مل يكت�سف 
فالفريدي، ولكن من خالل احلظ او 
التي  الفرتة  على  ا�سرف  الت�سميم، 
حت���ول خ��الل��ه��ا الوروغ����وي����اين من 

�ساب واعد اإىل لعب ا�سا�سي.
يف  ال��ك��روي��ة  “فيدي” م�سريته  ب���داأ 
اإليه  ان�سم  ال��ذي  بينارول  مع  وطنه 
13 عاما وف��از معه بلقب  ال�  يف �سن 
-2015 م��و���س��م  امل��ح��ل��ي  ال�������دوري 
نحافة  ب�سبب  ل��ق��ب  وق���د   ،2016
باراريتو”  “اإل  ب�  الطويلتني  قدميه 

اأي “الطائر ال�سغري«.
ت���ع���اق���د ري������ال م����ع ف���ال���ف���ريدي عام 
مباراة   30 الخري  وخا�ص   2016
من  اختري  كما  الرديف،  الفريق  مع 
ال�����دويل ل��ك��رة القدم  ق��ب��ل الحت�����اد 
يف  لع�����ب  اف�������س���ل  ث�����اين  “فيفا” 
20 عاما يف كوريا  مونديال ما دون 
النكليزي  خلف   ،2017 اجلنوبية 
بورمنوث  لعب  �سولنكي  دومينيك 

احلايل.
مو�سم  يف  الع����ارة  �سبيل  ع��ل��ى  ل��ع��ب 
ديبورتيفو  م���ع   2018-2017
لك���ورون���ي���ا ال����ذي ه��ب��ط ح��ي��ن��ه��ا اىل 
الدرجة الثانية، قبل اأن تبداأ موهبته 
ليفر�ص  املا�سي،  املو�سم  يف  بالظهور 
نف�سه على ال�ساحة العاملية يف ال�سهر 

الخرية.
وحت�������دث ف����ال����ف����ريدي ع����ن ت���ط���وره 
األعب مع هذا  اأن  “من املذهل  قائال 
الكثري  ميلك  ال���ذي  الكبري  ال��ن��ادي 
اأحلم  “كنت  وا���س��اف  التاريخ”،  من 
واريد  برنابيو  �سانتياغو  يف  باللعب 

ال�ستفادة من هذه اللحظات«.
زي���دان لعبه  ي��ري��ح  ان  املمكن  وم��ن 
اأم������ام  لل”كال�سيكو”  حت�������س���ريا 
بر�سلونة يف عقر داره يف “كامب نو” 
املقرر يف 18 من ال�سهر احل��ايل، يف 
ارتباط  تفك  اأن  املمكن  م��ن  موقعة 
وتثبمّت  البع�ص  ببع�سهما  ال��ن��ادي��ني 
اأح���ده���م���ا ع��ل��ى ح�ساب  م���ن زع���ام���ة 

الآخر.

ريال مدريد يجد اخلال�س مع فالفريدي 

اإىل  انتقاله  منذ  رون��ال��دو،  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  م�ستوى  تراجع 
ففقد  م�ساركاته،  وتقل�ست  اأه��داف��ه،  فقلت  الإي��ط��ايل،  يوفنتو�ص  �سفوف 

بريقه وتاأثريه الذي كان جليا للجميع، اأيام لعبه مع ريال مدريد.
ومل ي�سجل رونالدو هذا املو�سم �سوى 6 اأهداف بالدوري الإيطايل “�سريي 

اآ”، 3 منها جاءت من ركالت جزاء، وذلك بعد 14 جولة بالدوري.
فمع  الربتغال،  اأ�سطورة  على  بالتاأثري  بالفعل  ب��داأ  ال�سن  عامل  يكون  وقد 
اقرتابه من �سن ال�35، بداأنا بالفعل بروؤية رحلة “بداية النهاية” لرونالدو، 

ببيعه  ناديه يوفنتو�ص  ل�������ع�������دد م���ن الذي قد يفكر 
الأ�سباب.

تركيزه من�سب على الربتغال
اأظهرت الأ�سهر الأخرية تفانيا كبريا لرونالدو مع منتخب بالده، خا�سة 
ح�ساب  على  الدولية،  الأه���داف  بعدد  القيا�سي  الرقم  بتحطيم  هو�سه  مع 

ناديه.
الت�سجيل فيها،  دائ��م  اأن��ه  ب��الده، كما  اأي مباراة ملنتخب  ول يفوت رونالدو 
على عك�ص مباريات الدوري، التي ل يجازف يف العديد منها يف حال �سعوره 

بعدم اجلاهزية.
هذا الأمر بدا جليا خالل اجلولة الأخ��رية من ت�سفيات اأمم اأوروب��ا، التي 
امل�ساركة  اأن يبتعد عن  �سارك فيها رونالدو بالكامل، قبل 
�سعوره  ب�سبب  ب��ال��دوري،  املهمة  اأت��الن��ت��ا  م��ب��اراة  يف 

ببع�ص الآلم.

�سناعة اجلدل
ج��ل��ب رون���ال���دو م��ع و���س��ول��ه ل��ي��وف��ن��ت��و���ص، و�سائل 
بالرتكيز  ب���داأت  التي  ال�سفراء،  وال�سحف  الإع���الم 
رونالدو  الداخلية بني  والأم��ور  يوفنتو�ص،  على خبايا 

والالعبني، ب�سكل غري مفيد للنادي والالعبني.

لي�ش �سروريا
لرونالدو  بحاجة  فعال  يكن  مل  يوفنتو�ص  اأن  الثالثة  النقطة 
ت�سجيل  على  القادرين  املهاجمني  من  نخبة  لديه  فاليويف  للتطور، 

نف�ص عدد الأهداف.
اأكر  ولعل ا�ستثمار اليويف يف خط الو�سط كان �سريفع م�ستوى النادي 
من انتقال رونالدو، الذي مل يتاأثر الفريق كثريا يف املباريات التي غاب 

عنها.

تكلفة �سخمة
بالتاأكيد تكلفة التعاقد مع رونالدو �سخمة جدا، وحتمل مبالغ مل يتعود 

نادي “ال�سيدة العجوز” على اإنفاقها.
120 مليون يورو للتعاقد مع النجم الربتغايل، كما  اأنفق  يوفنتو�ص 

اأنه مينحه راتبا يفوق ال�30 مليون يورو �سنويا.

النهاية
من الوا�سح اأن م�سرية رونالدو تتجه باجتاه الرتاجع الطبيعي الذي 
واأهدافه مع  اأرقامه  اأن تقل  العمر، لذا فمن الطبيعي  ياأتي مع تقدم 
مرور املوا�سم. من املحتمل اأن يكون اليويف قد نال بالفعل اأف�سل ما 
لدى “الدون”، مما يعني اأن قيمته “الكروية” قد ا�ستنزفت، وبيعه 

الآن �سيحقق الربح الأكرب ماديا.

ملاذا يفكر يوفنتو�س يف 
»التخل�س« من رونالدو؟ 

املجري تاما�س  ينفرد ب�ضدارة بطولة رماية ال�ضوزن



حماولة �ضرقة تنتهي مباأ�ضاة
اأ�سخا�ص  اأرب��ع��ة  اإن  وال�سرطة  الحت���ادي  التحقيقات  مكتب  ق��ال 
قتلوا يف تبادل لإطالق نار بعد �سرقة �ساحنة تابعة ل�سركة يونايتد 

بار�سل �سريف�ص وحماولة �سرقة متجر حلي يف �ساحية مبيامي.
واأحد  ال�ساحنة  و�سائق  الل�سو�ص  من  اثنني  اأن  ال�سرطة  وذك��رت 
ب��داأ احل��ادث مبحاولة �سرقة متجر حلي يف �ساحية  امل��ارة قتلوا. 
ال�سهري  التجاري  مايل  مريكل  حي  يف  ميامي  يف  جابل�ص  ك��ورال 
اإن مالك املتجر  0415 م�ساء. وقالت ال�سرطة  يف حوايل ال�ساعة 
تعر�ست  املتجر  يف  عاملة  اأن  م�سيفة  ب�سالح  لل�سو�ص  ت�سدى 

لإ�سابة طفيفة ب�سظية ر�سا�سة.
�ساحنة  على  الل�سو�ص  ا�ستوىل  الفا�سلة  ال�سرقة  حماولة  وبعد 
تهديد  حتت  ال�سائق  واحتجزوا  �سريف�ص  بار�سل  ليونايتد  تابعة 
ال�سالح مما دفع ال�سرطة ملطاردتهم التي انتهت بتبادل اإطالق نار 

يف مريامار على بعد نحو 32 كيلومرتا �سمايل ميامي.
وقال جورج بريو من مكتب التحقيقات الحتادي اإن تبادل اإطالق 
النار بداأ بعدما علقت ال�ساحنة و�سط زحام املرور على طريق 75 

ال�سريع م�سيفا اأن الل�سني قتال بالر�سا�ص.

تعالج حب ال�ضباب باأوراق اخلردل
ا�ستخدامها  بعد  ب�سرتها  يف  الكبري  التح�سن  عن  طالبة  ك�سفت 
اإليرتا  الإيطالية  واأ�سيبت  دولر.    15 �سعره عن  يزيد  ل  كرمياً 
غوغول، بحب ال�سباب يف �سن املراهقة، وزادت حالتها �سوءاً يف �سن 
اجللدية،  الأم��را���ص  اأطباء  من  ع��دداً  اإليرتا  وراجعت  الع�سرين. 
بالليزر،  والعالج  احلم�سي،  التق�سري  با�ستخدام  عاجلوها  الذين 
ومنتجات العناية بالب�سرة الدوائية التي مل تفلح يف عالجها، بل 

جعل بع�سها ب�سرتها اأ�سواأ.
�سيبوبيور" ال��ذي ل  "كالرول  ك��رمي  يف  اأخ���رياً  �سالتها  ووج���دت 
اإىل و�سفة طبية، ويحتوي على مكونات م�ستقة من زيت  يحتاج 
اأوراق اخلردل. وتقول عن هذا العالج ال�سحري: "اختفت البثور 
بعد ا�ستعمال الكرمي منذ نحو 3 اأ�سهر، واأ�سبحت ب�سرتي اأف�سل 
م��ع حب  اإل��ي��رتا معاناتها  وت���روي  �سنوات".  م��رة منذ  ح��اًل لأول 
بب�سرة  يتمتعن  اأين كانت �سديقاتها  ال�سباب خا�سة يف اجلامعة، 
ب�سرتها،  ب�سبب  باخلجل  ت�سعر  كانت  ح��ني  يف  ومتاألقة،  �سافية 
وا�سطرت يف كثري من الأحيان اإىل التغيب عن حفالت ومنا�سبات 

اجتماعية ب�سبب ذلك، بح�سب "ديلي ميل" الربيطانية.

تعرف على اأذكى رقعة �ضطرجن يف العامل
تقدم رقعة �سكوير اأوف التي تعترب اأذكى رقعة �سطرجن يف العامل، 
ال�سماح  خ��الل  م��ن  والع�سرين،  احل���ادي  ال��ق��رن  م��ن  تقنية  مل�سة 

لالعبني بالتفاعل مع اأحجار ال�سطرجن دون مل�سها فعلياً. 
منذ  رقمية  كلعبة  متاحة  باتت  ال�سطرجن  لعبة  اأن  امل��ع��روف  من 
�سنوات، ولكن الكثريون يعتربون اللعب على رقعة حقيقية اأكر 

واقعية ومتعة. 
اأوف للخ�سمني اللعب �سد بع�سهما البع�ص  وتتيح رقعة �سكوير 
ع��ن طريق  بالهاتف  يت�سل  خ��ا���ص  تطبيق  خ��الل  م��ن  ب��ع��د،  ع��ن 
األية  ذراع  با�ستخدام  ال�سطرجن  اأحجار  حتريك  ويتم  البلوتوث. 
اأ���س��ف��ل ال��رق��ع��ة لتنفيذ ح��رك��ات اخل�����س��م ال��ب��ع��ي��د، وي��ح��دث نف�ص 
رقعة  ب���دوره  ميتلك  اأن  يجب  ال��ذي  اخل�سم،  لوحة  على  ال�سيء 

�سكوير اأوف.
وبح�سب موقع �سي نت اخلا�ص بالألعاب، فاإن مميزات رقعة �سكوير 
اأوف ل تقت�سر على حتريك القطع تلقائياً، بل تتيح للم�ستخدمني 

العثور على خ�سوم حول العامل يف اأي وقت من اليوم. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

درا�ضة حتّذر الن�ضاء من �ضبغة ال�ضعر
اأن �سبغة ال�سعر، ترتبط ب�سكل وثيق بخطر الإ�سابة ب�سرطان  ك�سفت درا�سة علمية حديثة، �سملت اآلف الن�ساء، 
الثدي. ووفقا لبحث ن�سر يف املجلة الدولية لل�سرطان، فاإن الن�ساء اللواتي ي�ستخدمن �سبغة �سعر بانتظام، ميكن 
اأن يزيد خطر اإ�سابتهن ب�سرطان الثدي، بن�سبة ت�سل اإىل 60 يف املئة. ووجدت الدرا�سة، التي ت�ستند اإىل ال�سجالت 
الطبية لأكر من 45 األف امراأة، اأن هناك عالقة اإيجابية بني �سبغة ال�سعر و�سرطان الثدي، خ�سو�سا بني الن�ساء 
توؤكد وج��ود �سبب  فاإنها ل  الأمن��اط والجت��اه��ات،  الدرا�سة تعتمد على  اأن  الرغم من  اأفريقية. وعلى  اأ�سول  من 
مبا�سر لهذه العالقة، لكنها ت�سيف اإىل الأبحاث التي ت�سري اإىل اأنه قد يكون هناك مواد م�سرطنة كامنة يف منتجات 
التجميل �سائعة ال�ستخدام، بح�سب ما ذكرت جملة "نيوزويك" الأمريكية. وقال عامل الأورام والأوبئة يف مركز 
هوبكنز كيميل لل�سرطان اأوتي�ص براويل، يف ت�سريح للمجلة الأمريكية، اإن النتائج ل تفاجئه، ذلك اأن "كثريا منا 
قلقون من اأن املواد الكيماوية وخا�سة �سبغات ال�سعر الدائمة واأجهزة متلي�ص ال�سعر لديها القدرة على الت�سبب يف 
ال�سرطان". وبح�سب الدرا�سة، فاإن الن�ساء عموما اللواتي ي�سبغن �سعرهن بانتظام يزيد خطر اإ�سابتهن ب�سرطان 
الثدي بن�سبة 9 يف املائة، لكن فيما يخ�ص املراأة من اأ�سول اأفريقية، كان خطر اإ�سابتها ب�سرطان الثدي اأعلى بكثري، 
حيث و�سلت الن�سبة اإىل 45 يف املئة. واأظهرت الدرا�سة اأن الن�سبة ترتفع اإىل 60 يف املئة، بني الن�ساء ال�سود اللواتي 
ي�ستخدمن �سبغة ال�سعر بكثافة، اأي مرة واحدة اأو اأكر كل 5 اإىل 8 اأ�سابيع، بينما يف املقابل، ل تزيد هذه الن�سبة 

عند الن�ساء ذوات الب�سرة البي�ساء على 7 يف املئة لال�ستخدام املنتظم، و8 يف املئة لال�ستخدام الكثيف.
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البي�س والفول ال�ضوداين �ضد ح�ضا�ضية الر�ضع
بعمر مبكر  ال�سوداين  والفول  للبي�ص  الطفل  اإطعام  اإن   : الباحثون  يقول 
يحميه من الإ�سابة باحل�سا�سية يف وقت لحق.  وت�سري الإر�سادت ال�سحية 
احلالية اإىل �سرورة النتظار حتى ال�سهر ال�ساد�ص من عمر الطفل لإطعامه 
مثل هذه الأطعمة، لكن الدرا�سة الربيطانية اجلديدة حتث الأمهات على 
اإطعام اأطفالهن للبي�ص والفول ال�سوداين اعتباراً من ال�سهر الثالث. و�سارك 
يف الدرا�سة اأطفال معر�سون ملخاطر عالية، ويعانون من الأكزميا اأو لديهم 
ح�سا�سية جتاه بع�ص الأطعمة، وطلب من اأمهاتهم اإطعامهم كميات �سغرية 
من الأطعمة املثرية للح�سا�سية ، مبا يف ذلك الفول ال�سوداين والبي�ص، اإما 
الإ�سابة  خطر  اأن  النتائج،  واأظهرت  اأ�سهر.  �ستة  اأو  اأ�سهر  ثالثة  عمر  من 
الذين  الأط��ف��ال  ب��ني  الن�سف،  اإىل  انخف�ص  ال�����س��وداين  ال��ف��ول  بح�سا�سية 
تناولوا الفول ال�سوداين والبي�ص يف �سن مبكرة. وقال الباحثون يف جامعة 
كينجز كوليدج يف لندن و�سانت جورج، اإنه من الناحية النظرية، ميكن لهذه 

النتائج اأن حتد من عدد الأطفال الذين يعانون من احل�سا�سية.

املالعق املثالية من ال�ضكر
تبلغ  يوميا  بها  امل�سموح  ال�سكر  كمية  اإن  العاملية،  ال�سحة  منظمة  قالت 
�ساي  مالعق   6 تعادل  الكمية  ه��ذه  اأن  مو�سحة  اأق�سى،  كحد  غراما   25
اأن الإف��راط يف تناول ال�سكر يهدد ال�سحة  مم�سوحة. ونبهت املنظمة اإىل 
والبدانة  والت�سو�ص  بال�سكري  الإ�سابة  خطر  يرفع  اإن��ه  حيث  واجل��م��ال؛ 
الأكر  هم  عاما   40 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  والأ�سخا�ص  والتجاعيد. 
الذين  الأ�سخا�ص  اإىل  بالإ�سافة  ال�سكري،  ب��داء  الإ�سابة  خلطر  عر�سة 
الأم��را���ص اخلطرة،  ال�سكري من  وُي��َع��د مر�ص  ال���وزن.  زي��ادة  يعانون من 
ب�سبب امل�ساعفات الناجتة عنه، اإذ وجدت الإح�ساءات اأن اأكر من 60 باملئة 
الن�سب  اأعلى  وكذلك  بال�سكري،  مرتبطة  وال�سرايني  القلب  اأمرا�ص  من 
حلدوث البرت، بالإ�سافة اإىل فقدان اأو �سعف الب�سر، الذي يعترب من اأهم 
امل�ساعفات املرتبطة بال�سكري. وت�سري اإح�سائيات الأمم املتحدة والحتاد 
الدويل لل�سكري لعام 2017، اإىل اأن عدد امل�سابني بداء ال�سكري بلغ 600 
مليون �سخ�ص، منهم نحو 83 مليون يف منطقة ال�سرق الأو�سط. ويتوقع 

اأن يت�ساعف هذا الرقم خالل الع�سرين عاماً املقبلة.

ال�ضمنة املفرطة تهددك بهذه االأمرا�س 
كل  على  بال�سلب  توؤثر  املفرطة  ال�سمنة  اإن  هاونر  هانز  الربوفي�سور  قال 
ع�سو باجل�سم تقريبا، مو�سحا اأنها حتدث خلال بالأي�ص )عمليات البناء 
وال��ه��دم يف اجل�����س��م(، وت��رف��ع خطر الإ���س��اب��ة ب��ارت��ف��اع �سغط ال���دم، وتهدد 

اأمر مقلق يف 
م�ضروب �ضتاربك�س

ك�����س��ف��ت درا����س���ة ب��ري��ط��ان��ي��ة، اأم���را 
امل�سروبات  ب��ع�����ص  يف  "مقلقا" 
املقاهي  ���س��ل�����س��ل��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
وحتظى  "�ستاربك�ص"  الأم��ريك��ي��ة 
ب�سعبية كبرية، بالنظر اإىل مذاقها 
نقل  م��ا  وبح�سب  واملنع�ص.  احللو 
الدرا�سة  ف��اإن  اإن"،  اإن  "�سي  موقع 
التي اأعدت من قبل هيئة ال�سحة 
العمومية يف بريطانيا، حذرت من 
امل��ن�����س��وب ال��ع��ايل ج���دا م��ن ال�سكر 
امل��ق��دم��ة من  امل�����س��روب��ات  يف بع�ص 

�سركات ك�"�ستاربك�ص و"كو�ستا".
وينطبق هذا التحذير باخل�سو�ص 
على م�سروب ال�سوكولتة ال�ساخنة 
الذي يقدم مع "الكرميا" وحليب 
اأنه  ال��درا���س��ة  واأوردت  ال�����س��وف��ان، 
ملعقة   23 يعادل  ما  على  يحتوي 
من ال�سكر، اأي 758 �سعرة حرارية، 
يف ح���ال و���س��ل��ت ���س��ع��ة ال��ك��وب اإىل 

590 مليلرتا.
�سركة  ع��ل��ى  الأم������ر  ي��ق��ت�����س��ر  ول 
"�ستاربك�ص" وم�سروب ال�سوكولتة 
اأي�����س��ا ع��ل��ى ما  ب��ل ينطبق  ف��ق��ط، 
الزجنيل"  خ��ب��ز  ب�"لتيه  ي��ع��رف 
لأن����ه ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م��ا ي��ع��ادل 14 
�سعرة   523 اأي  ال�سكر  من  ملعقة 

حرارية.
وت�����راه�����ن ال���ه���ي���ئ���ة ال�������س���ح���ي���ة يف 
ا�ستهالك  خف�ص  على  بريطانيا 
ال�سكر مبا يفوق ن�سبة 20 يف املئة، 
2020. لكن الدرا�سة  بحلول �سنة 
اأن بع�ص املقاهي زادت من  وجدت 
امل�سروبات،  بع�ص  يف  احللوة  امل��ادة 
حتى  املا�سية،  بال�سنوات  مقارنة 
واإن كانت مقاهي "كو�ستا"، مثال، 
وتلقت  ملمو�سا  تقدما  حققت  قد 

اإ�سادة �سحية.

وفاة ملكة الكوميديا �ضتويانكا موتافوفا 
موتافوفا،  �ستويانكا  البلغارية  املمثلة  توفيت 

اأحد اأقدم ممثالت العامل عن 97 عاما.
الكوميديا  ملكة  بلقب  موتافوفا  وا�ستهرت 
عندما   1945 يف  التمثيل  وب���داأت  البلغارية 
لعبت دور خادمة يف م�سرحية "حيل �سكابني" 
ملوليري. وذاع �سيتها يف بلغاريا بعدما �ساركت 
ك��وم��ي��دي��ة وب��رام��ج ترفيهية  اأع��م��ال  يف ع���دة 
اأمريكا  م�سارح  يف  بجولة  وقامت  تلفزيونية 
الرابعة  ���س��ن  يف  وه����ي  واأوروب���������ا  ال�����س��م��ال��ي��ة 
مهنة  مت��ار���ص  م��وت��اف��وف��ا  وظ��ل��ت  والت�سعني. 
وفاتها  م��ن  قليلة  �سهور  قبل  حتى  التمثيل 
وح�سلت على العديد من اجلوائز على مدار 

م�سوارها الفني الطويل.
وقال رئي�ص الوزراء البلغاري بويكو بوري�سوف 
الراحلة  املمثلة  ع��ن  متحدثا  اجلمعة  ال��ي��وم 
اإن�سانة طيبة للغاية، كانت دائما اأحد  "رحلت 

رموز امل�سرح البلغاري".
ويعتقد اأن موتافوفا كانت اأكرب املمثالت �سنا 
بعد وفاة املمثل الرو�سي فالدميري زلدين يف 

2016 عن 101 عام.

بعد الكلب ال�ضائق.. كلب يت�ضبب بحريق منزل      
قبل اأيام قليلة، طالعتنا تقارير �سحفية عن كلب قاد �سيارة 
مق�سودة،  تكن  مل  واإن  العملية  كاملة،  �ساعة  مل��دة  للخلف 
فاإنها بال �سك تنذر ب�سرورة عدم ترك الكالب يف ال�سيارة.   
ويبدو اأن الكالب، التي لطاملا كانت م�سدرا خربيا طريفا 
وتتعاي�ص  حميطها  م��ع  تتكيف  كيف  تتعلم  م��اأ���س��اوي��ا،  اأو 
اأن كلبا  معه مهما كانت متطورة، فقد ذكر رجال الإطفاء 
بت�سغيل  ق��ام  عندما  ق�سد،  غري  عن  منزل،  يف  النار  اأ�سعل 
امليكروويف الذي يحتوي على جمموعة من الكعك، بح�سب 
ووفقا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  "الإندبندنت"  �سحيفة  اأف����ادت  م��ا 
لرجال الإطفاء، فقد كان باإمكان كلب الها�سكي، وهو كلب 
الأ�سكيمو املتخ�س�ص يف جر الزلجات، الذي كان يف املنزل 
الو�سول  ث��م  املطبخ وم��ن  اإىل ط��اول��ة  ال��و���س��ول  مب��ف��رده، 
ت�سغيل  م��ن  الكلب  متكن  م��ا،  وبطريقة  امل��ي��ك��رووي��ف.  اإىل 
امل��ي��ك��رووي��ف ف���ب���داأت ح��زم��ة ال��ك��ع��ك داخ��ل��ه يف الح����رتاق، 
ك��ان �ساحب  احل���ادث،  وخ��الل  املطبخ.  ليندلع احلريق يف 
املنزل، الكائن يف �ستانفورد لو هوب، موجودا يف مقر عمله، 
تفح�ص  عندما  املطبخ  يف  ال��دخ��ان  روؤي���ة  م��ن  متكن  لكنه 
منزله بوا�سطة تطبيق هاتف ذكي مرتبط بكامريا مراقبة 
يف املنزل. وعلى الفور، ات�سل �ساحب املنزل بدائرة الإطفاء 
املحرتق،  املنزل  اإىل  الفور  على  توجهوا  حيث  اإ�سيك�ص،  يف 
قد  احلريق  اأن  احل��ادث  مكان  اإىل  و�سلوا  عندما  ووج���دوا 
مت احتواوؤه داخل امليكروويف، لكن املطبخ عانى من اأ�سرار 

كبرية جراء الدخان، كما وجدوا اأن الكلب مل ي�سب باأذى.

ابتكار خاليا ع�ضبية لعالج الزهامير
قابلة  �سناعية  ع�سبية  خاليا  اخ��رتاع  من  علماء  ن  متكمّ
اإ�سالح الأ�سرار الناجمة  للزراعة يف الدماغ، مبقدورها 

عن مر�ص الزهامير اأو غريها من الأمرا�ص الع�سبية.
ر فريق يف جامعة باث الربيطانية وعلماء دوليني  وط��ومّ
�سيليكون،  �سريحة  على  تثبيتها  مت  اإل��ك��رتون��ي��ة  خ��الي��ا 
البيولوجية عندما  الع�سبية  ا�ستجابات اخلاليا  حتاكي 
واخلاليا  ال��ع�����س��ب��ي.  اجل���ه���از  ب��وا���س��ط��ة  ت�سغيلها  ي��ت��م 
نب�سات  تنقل  متخ�س�سة  خ��الي��ا  ع��ن  ع��ب��ارة  الع�سبية 
وهي  بالتوا�سل،  اجل�سم  لأج���زاء  ي�سمح  مما  الأع�ساب، 
واجلهاز  ال�سوكي  واحل��ب��ل  ل��ل��دم��اغ  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل��ك��ون��ات 
مدى  وع��ل��ى  القلب.  ح��ول  م��وج��ودة  اأن��ه��ا  كما  الع�سبي، 
لكنهم  دم��اغ��ي��ة،  خ��الي��ا  ت�سنيع  الباحثون  ح���اول  ع��ق��ود 
واجهوا �سعوبات كثرية، لأن الطريقة التي ت�ستجيب بها 
اخلاليا الع�سبية لالإ�سارات غالبا ما تكون معقدة وغري 
متوقعة. اإل اأنه با�ستخدام الكمبيوتر، متكن العلماء من 
تطوير معادلت ت�سرح كيفية ا�ستجابة اخلاليا عند تلقي 
الإ�سارات الكهربائية من اأع�ساب معينة، وت�سكيل رقائق 
الأ�ستاذ يف ق�سم  ال�ستجابة. وقال  تعك�ص هذه  �سيليكون 
الفيزياء بجامعة باث اآلن نوغاريت تعليقا على الإجناز: 
ال�سناديق  مثل  الع�سبية  اخل��الي��ا  ك��ان��ت  الآن  "حتى 
ال�سوداء، لكننا متكنا من فتح ال�سندوق الأ�سود والنظر 
منوذج  عن  عبارة  نوغاريت:"عملنا  واأ�ساف  داخله".  يف 
متغري لأنه يوفر و�سيلة ن�سطة لإعادة اإنتاج اخل�سائ�ص 
الكهربائية للخاليا الع�سبية احلقيقية باأدق التفا�سيل". 
لديها  البيولوجية  الع�سبية  "اخلاليا  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 
تقنيات  تطوير  ه��و  ب��ه  قمنا  وم��ا  للغاية،  معقد  �سلوك 
قطعة  اإىل  البيولوجية  الع�سبية  اخلاليا  �سلوك  لنقل 

من ال�سيليكون". املمثلة مادي�سون دافنبورت حت�سر العر�ش االأول لفيلم هولو »االنتقام«  يف هوليوود ، كاليفورنيا.   ا ف ب

حتذير من خطورة 
ال�ضاعات الذكية 

على االأطفال
ح����ذر اخل���ب���ري ال��ت��ق��ن��ي الأمل�����اين 
م���اي���ك م��ورج��ن�����س��ت��رين، م���ن اأن 
املخ�س�سة  ال���ذك���ي���ة  ال�������س���اع���ات 
خ�سو�سية  ت��ه��دد  ق��د  ل��الأط��ف��ال 

البيانات.
على  اأن��ه  مورجن�سترين  واأو���س��ح 
من  النوعية  ه��ذه  اأن  من  الرغم 
مثل  املزايا  بع�ص  تقدم  ال�ساعات 
للوالدين  الطفل  م��ك��ان  حت��دي��د 
اإل  GPS مثال،  تتبع  عن طريق 
ال�ساعات  ه��ذه  مثل  ا�ستخدام  اأن 
للقرا�سنة  ب�����واب�����ة  مي���ث���ل  ق�����د 
ب�سكل  الطفل  بيانات  ل�ستغالل 

�سيء.  
هذه  اأن  مورجن�سترين  واأ���س��اف 
ال�ساعات تعود يف الغالب ل�سركات 
نا�سئة وغري معروفة، ل تهتم يف 
الغالب باخل�سو�سية بخالف ما 
ي��ح��دث ل���دى ال�����س��رك��ات الكربى 
م��ث��ل اأب����ل و���س��ام�����س��ون��غ، وه���و ما 
و�سول  ���س��ه��ول��ة  ع���ل���ى  ي�����س��اع��د 
ح�سا�سة  مل��ع��ل��وم��ات  ال��ق��را���س��ن��ة 
وال�سور  ال�سم  مثل  الطفل  عن 
للطفل  واملوقع احلايل  والعنوان 
والت�سال به، وفق ما نقلت وكالة 

الأنباء الأملانية.
وي���ن�������س���ح اخل����ب����ري ال����وال����دي����ن 
ال�ساعات،  ه��ذه  مثل  ���س��راء  عند 
ال�ستخدام  �����س����روط  م���راج���ع���ة 

وبيانات اخل�سو�سية.

الروبوت �ضيمون 2 يتوجه ملحطة الف�ضاء 
بالذكاء ال�سطناعي ومزود  يتحلى  روبوت  توجه 
مبج�سات �سوتية ت�ست�سعر النفعالت اإىل حمطة 
اأم�ص  فلوريدا  من  اإطالقه  بعد  الدولية  الف�ساء 

الأول.
وال����روب����وت ���س��ي��م��ون 2 ه���و روب�����وت ب�����س��ري مزود 
الربامج  مبيكروفونات وكامريات وجمموعة من 

متكنه من متييز امل�ساعر الإن�سانية.
من  ك���ي���ل���وج���رام���ا   2585 ب����ني  ال�����روب�����وت  وك������ان 
الذي   9 فالكون  ���س��اروخ  حملها  التي  الإم����دادات 
ط���ورت���ه ���س��رك��ة ���س��ب��ي�����ص اإك�������ص، وك����ان م���ن املقرر 
ب�سبب  تاأجلت  الرحلة  لكن  الأرب��ع��اء  ي��وم  اإطالقه 

�سدة الرياح.
تطوير  ف��ري��ق  ق��اد  ال���ذي  بينيوك  ماتيا�ص  وق���ال 
اإيجاد  ه��و  "الهدف  2لرويرتز  �سيمون  ال��روب��وت 
و�سيمون  ف�ساء  رائد  بني  العالقة  حقيقي.  رفيق 
2 مهمة حقا... �سيحاول اأن يفهم ما اإذا كان رائد 

الف�ساء حزينا اأم غا�سبا اأم مبتهجا وهكذا".
وبناء على حلول ح�سابية )خوارزميات( �سممتها 
وبيانات  اإي.ب����ي.اإم  املعلومات  تكنولوجيا  عمالق 

تقريبا  اأويل متطابق  1، وهو من��وذج  �سيمون  من 
مت اإطالقه يف عام 2018، �سيكون �سيمون 2 اأكر 
التقنيات  و�سيخترب  ال��ط��اق��م.  اأف����راد  م��ع  تفاعال 
ال�سرورية للبعثات امل�ستقبلية يف الف�ساء ال�سحيق 
ل���ف���رتات ط��وي��ل��ة وتاأخري  ال���ع���زل���ة  ت�����س��ك��ل  ح��ي��ث 
الأر����ص خماطر على �سحة رواد  الت�����س��الت م��ع 

الف�ساء العقلية.
وبينما مت ت�سميمه لتقدمي يد العون لرواد الف�ساء 
يف اإجراء جتارب علمية، يتم تدريب الروبوت الذي 
تخفيف  يف  للم�ساعدة  اأي�سا  الإجنليزية  يتحدث 
ميكن  �سلوكية  ظ��اه��رة  وه��ي  اجل��م��اع��ي،  التفكري 
لتخاذ  الب�سر  من  معزولة  جمموعات  دف��ع  فيها 
"التفكري  بينيوك  وق���ال  عقالنية.  غ��ري  ق����رارات 
اأوقات  يف  اإن��ه  وق��ال  اأم��ر خطري حقا".  اجلماعي 
اأحد  ف���اإن  ال��ف�����س��اء  ب��ني رواد  اأو اخل���الف  ال���ن���زاع 
اأهم مهام �سيمون 2 الرئي�سية هو اأن يكون "جهة 
خارجية مو�سوعية ميكنك التحدث اإليها اإذا كنت 
وحيدا بل ميكنه اأن ي�ساعد على اأن تعود املجموعة 

للتعاون من جديد".

�ضهريًا  دوالر  األف   400
حلرا�ضة كايلي جيرن

ك�سفت  كايتلن جير  وهو برو�ص جير �سابقا ووالد كل من جنمتي تلفزيون 
ت�سرف  كايلي  اأن  حديثة  تلفزيونية  مقابلة  يف  جير  وكيندال  كايلي  الواقع 
ا�ص  ما ي�سل اإىل 400 األف دولر �سهرياً على حرا�ستها والأمن عرب وجود حرمّ

يتبعونها ويرافقونها اينما ذهبت.
األ��ف دولر  األ��ف و400   300 اأي مكان بني  تنفق يف  ابنتها  اإن  كايتلني  وقالت 
اعتدن على  بناتها  ان  واأ�سافت  اإليه.  تذهب  كل مكان  الأم��ن، يف  على  �سهرياً 
الت�سوق وحيث  اىل  عندما يذهن  الوقت، خ�سو�ساً  المر طوال  بهذا  القيام 

يكون هناك اختالط بالنا�ص.


