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الإمارات ت�شارك يف اجتماع وزراء دفاع 
حلف »الناتو« ملهمة الدعم احلازم بربوك�شل

•• بروك�سل-وام:

الدفاع  ل�ش�ؤون  دولة  وزير  الب�اردي  اأحمد  بن  تراأ�س معايل حممد 
الأطل�شي  �شمال  امل�شارك يف اجتماع وزراء دفاع حلف  الإم��ارات  وفد 
البلجيكية  العا�شمة  يف  احل��ازم  الدعم  مهمة  بخ�ش��س  "نات�" 

وال�شركاء. الأع�شاء  الدول  من  عدد  "بروك�شل" مب�شاركة 
ويجتمع وزراء دفاع 29 دولة ع�ش� يف حلف �شمال الأطل�شي "نات�"، 
ملناق�شة عدة ق�شايا منها الإنفاق الدفاعي ومعاهدة الأ�شلحة الن�وية 
مت��شطة املدى، ومهمة الدعم احلازم اأفغان�شتان، حيث اأطلق النات� 
2015 لت�فري مزيد من التدريب وامل�ش�رة  هذه العملية يف يناير 
و�شمان ال�شفافية، واملحا�شبة والرقابة ودعم اللتزام مببادئ �شيادة 
امل�ازنات  واإع����داد  التخطيط  وعمليات  الر�شيد،  واحل��ك��م  ال��ق��ان���ن 
وم�شاعدة ق�ات الأمن الأفغانية وامل�ؤ�ش�شات يف نزاعها مع اجلماعات 

املتطرفة مثل طالبان.                                )التفا�شيل �س2(

بعثة الدولة بجنيف ت�شارك يف ور�شة حول 
خمرجات املوؤمتر الدويل ملكافحة العنف اجلن�شي

•• جنيف-وام:

�شاركت بعثة الدولة يف جنيف يف احللقة النقا�شية التي مت تنظيمها يف 
اإطار فعاليات اجلزء الإن�شاين التابع للمجل�س القت�شادي والجتماعي 
للأمم املتحدة ح�ل »خمرجات امل�ؤمتر الدويل ملكافحة العنف اجلن�شي 
والقائم على ن�ع اجلن�س يف الأزم��ات الإن�شانية« الذي مت تنظيمه يف 

العا�شمة الرنويجية اأو�شل� ي�مي 23 و24 ماي� املا�شي.
)التفا�شيل �س2(
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•• عوا�سم-وكاالت:

اخلا�س  الأم��ريك��ي  املبع�ث  ق��ال 
لإي����������ران ب�����راي�����ن ه��������ك، اأم�������س 
على  ح�شلت  ب���لده  اإن  اجل��م��ع��ة، 
الإيرانية  ال�شفن  ب��اأن  تفيد  اأدل��ة 
البحر وتق�م  تنقل متفجرات يف 
اخلليج  يف  امل�����لح�����ة  ب���ت���ه���دي���د 

العربي.
�شحفي  م�ؤمتر  يف  ه�ك  واأو�شح 
اأثبتت  الأمريكية  التحقيقات  اأن 
ت����رط اإي����ران يف ال��ه��ج��م��ات على 

ال�شفن يف خليج عمان.
وذكر  املبع�ث الأمريكي اأن هناك 
اأدلة باأن الناقلت الإيرانية تنقل 

بع�س امل�اد املتفجرة يف البحار.
وقت  التي  الهجمات  اأن  واأو���ش��ح 
بها  ال�شهر اجل��اري قامت  خ��لل 
الث�ري  ل��ل��ح��ر���س  ت��اب��ع��ة  ق������ارب 

الإيراين.
اإن جم��ل�����س الأم����ن  وق�����ال ه�����ك 
ال��دويل قد يلعب دورا يف حماية 
املنطقة،  بهذه  البحرية  امللحة 
البحرية  امل��لح��ة  منظمة  داع��ي��ا 
اإ�شافية  خ����ط�����ات  ات����خ����اذ  اإىل 

ل�شمان حرية امللحة.
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ترامب ميد يده مل�شافحة الرئي�س الرو�شي على هام�س قمة ال�20 يف اليابان  )رويرتز(

ل �شغ�ر يف ال�شلطة

طالب ال�شركات االأوروبية االختيار بني اأمريكا واإيران

املبعوث الأمريكي: �شفن اإيرانية تنقل متفجرات وتهدد املالحة

املبع�ث الأمريكي اخلا�س لإيران براين ه�ك خلل م�ؤمتره ال�شحفي يف لندن  )رويرتز(

ا�شتباكات حت�شد ع�شرات القتلى يف ريف حماة

تركيا تق�شف مواقع للجي�ش ال�شوري قرب اإدلب
نفٌي ر�شمٌي للإ�شاعات املتداولة بخ�شو�شه :

ما حقيقة الو�شع ال�شحي للرئي�ش التون�شي؟

افتتاح قمة الع�شرين يف اليابان و�شط االنق�شامات

ترامب لبوتني: ل تتدخل يف النتخابات الأمريكية

ا�شت�شهاد فل�شطيني متاأثرا باإ�شابته بنريان االحتلل
اتفاق تهدئة بني الف�شائل واإ�شرائيل يف غزة

•• غزة-رام واهلل-وكاالت:

وا�شلت جمم�عات فل�شطينية اإطلق البال�نات احلارقة من قطاع غزة، 
�ش�ب املدن والبلدات املحتلة املحاذية للقطاع، رغم الإعلن عن الت��شل 

لتفاق للع�دة للهدوء بني الف�شائل الفل�شطينية واإ�شرائيل.
ان��دل��ع��ت يف  5 ح��رائ��ق  اأك���ر م��ن  اإن  اإ�شرائيلية،  اإع���لم  وق��ال��ت و���ش��ائ��ل 
البال�نات  بفعل  اجلمعة  �شباح  منذ  غ��زة،  غ��لف  م�شت�طنات  اأح��را���س 

احلارقة التي ُتطلق من قطاع غزة.
وت�شببت احلرائق يف تلف عدد من الأرا�شي ال�راعية يف املناطق املحيطة 
اإ�شرائيل  بقطاع غزة، فيما هرعت ط�اقم وحدات مكافحة احلرائق يف 

ملحاولة ال�شيطرة عليها.
ويف �شياق مت�شل، اعتقل اجلي�س الإ�شرائيلي �شاباً فل�شطينياً �شرق بيت 

حان�ن �شمال قطاع غزة، بعد اأن اأ�شابه بعد طلقات نارية.
وتاأتي هذه التط�رات امليدانية، بعد �شاعات من اإعلن الت��شل لتفاق 
بدخ�ل  اإ�شرائيل  ب�شماح  يق�شي  واإ�شرائيل،  حما�س  بني  جديد  تهدئة 
م�شاحة  وت��شعة  غ���زة،  يف  الكهرباء  حمطة  لت�شغيل  ال���لزم  ال�����ش���لر 
الت�تر  حدة  وتخفيف  احلارقة  البال�نات  اإط��لق  وقف  مقابل  ال�شيد، 

على حدود القطاع. 
وقالت ال�شرطة الإ�شرائيلية، اإن ال�شاب الذي اأطلقت عليه النار، بذريعة 

مهاجمته لعنا�شرها، لقي م�شرعه، ي�م اجلمعة، متاأثرا باإ�شابته.
واأ����ش���اف امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م ال�����ش��رط��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، م��ي��ك روزن��ف��ل��د، اأن 
الفل�شطيني �شكل خطرا على حياة ال�شرطيني، لأنه هاجمهم مبفرقعات، 

ولذلك، ردوا باإطلق النار عليه.
ذات  ال�شرقية،  القد�س  من  القريبة  العي�ش�ية  بلدة  يف  احل��ادث  ووق��ع 
الغالبية العربية والتي احّتلتها اإ�شرائيل يف عام 1967 و�شّمتها لحقا 

يف خط�ة مل يعرتف بها املجتمع الدويل.
ومنذ م�شاء اخلمي�س، اأعلنت وزارة ال�شحة الفل�شطينية وفاة الفل�شطيني 
حممد عبيد البالغ 20 عاما، لكن ال�شرطة الإ�شرائيلية مل ت�ؤكد النباأ.

ب�ق�ع  اأف���ادت  ق��د  »وف���ا«  الر�شمية  الفل�شطينية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وك��ان��ت 
م�اجهات بني ع�شرات ال�شبان والق�ات الإ�شرائيلية يف بلدة العي�ش�ية.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

جنل  ال�شب�شي  قائد  حافظ  اأعلن 
حت�شن  »بداية  الت�ن�شي،  الرئي�س 
الباجي  للرئي�س  ال�شحي  ال��شع 
�شكره  عن  معربا  ال�شب�شي«   قائد 
ل��رئ��ي�����ش��ي احل���ك����م���ة وال����رمل����ان 
ال���ل���ذي���ن ق����ال اإن���ه���م���ا اأدي������ا زي����ارة 

مط�لة للطمئنان على �شحته .
يف  الب����ن  ال�شب�شي  ق��ائ��د  وت���ج��ه 
�شفحته  ع���ل���ى  ن�����ش��ره��ا  ت���دوي���ن���ة 
اأي�شا،  في�شب�ك  مب�قع  الر�شمية 
بامل�شت�شفى  الطبي  للكادر  بال�شكر 
ب�شحة  الإح��اط��ة  على  الع�شكري 
الرئي�س، معربا عن تاأثره »العميق 
مب���ج��ة ال��ت��ع��اط��ف ال��ف��ي��ا���س التي 
�شعبنا  وب����ن����ات  اأب����ن����اء  ب���ه���ا  خ�������س 
العزيز رئي�س اجلمه�رية، وكذلك 

اأ�شدقاء ت�ن�س واأ�شقائها«.
وك��ان ال�شب�شي الب��ن ق��د اأ���ش��ار يف 
»خلفا  اأّن����ه  اإىل  ���ش��اب��ق��ة  ت��دوي��ن��ة 

•• اأو�ساكا-وكاالت:

اأو�شاكا  يف  اأم�����س  قمتهم  ال�20  جمم�عة  ق���ادة  افتتح 
القمم  اأكر  اأن تك�ن واحدة من  باليابان، حيث يت�قع 

التي ت�شهد انق�شامات منذ �شن�ات.
الجتماع  اآب��ي  �شينزو  الياباين  ال����زراء  رئي�س  وافتتح 
تتعلق  للجدل  م��ث��رية  مناق�شات  عليه  �شتهيمن  ال���ذي 

بالتجارة والت�ترات اجلي��شيا�شية وتغري املناخ.
وبدت الأج���اء ودية يف الدقائق الأوىل، حيث ارت�شمت 
البت�شامات على وج�ه الزعماء خلل التقاط ال�ش�رة 

التقليدية.
وت�شافح الرئي�شان الأمريكي دونالد ترامب وال�شيني 

�شي جني بينغ قبيل التقاط ال�ش�رة.
اإىل اجلل�شة الأوىل، ظهر الرئي�س  ومع ت�جه الزعماء 
الفرن�شي اإميان�يل ماكرون وه� يهم�س يف اأذن ترامب.

وتركز اجلل�شة الأوىل للجتماع على القت�شاد الرقمي، 
مدرجة  والأم��ان  اخل�ش��شية  ب�شاأن  املخاوف  و�شتك�ن 

على جدول الأعمال.

�شحة  ح����ل  البع�س  ي��ت��داول��ه  مل��ا 
اأطمئن  ف��اإين  اجلمه�رية،  رئي�س 
يخ�شع  ال���رئ���ي�������س  ب������اأن  اجل���م���ي���ع 
بامل�شت�شفى  ل���ف���ح��������ش���ات  الآن 

الع�شكري«.
الرئي�س  ن��ق��ل  مت  اأن����ه  اإىل  ي�����ش��ار 
ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اح��ي  الت�ن�شي 
اأ�شب�ع  م��ن  اأق��ل  يف  الثانية  للمرة 

للم�شت�شفى الع�شكري حيث يتلقى 
ا�شتقرار  الرئا�شة  واأك��دت  العلج، 
اأنه  اإعلنها  بعد  ال�شحي  و�شعه 

تعر�س اإىل وعكة �شحية حادة. 
من جهته، طماأن رئي�س احلك�مة 
الت�ن�شيني  ك��ل  ال�����ش��اه��د،  ي������ش��ف 

على احلالة ال�شحية للرئي�س..
)التفا�شيل �س13(

•• عوا�سم-وكاالت:

تابعة  م���اق��ع  ق�شف  اأم�����س،  الرتكية،  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت 
املراقبة  نقاط  بق�شف  قيامه  على  ردا  ال�����ش���ري،  للجي�س 

الرتكية باإدلب، ي�م اخلمي�س.
وكانت وزارة الدفاع الرتكية قد اأعلنت مقتل اأحد جن�دها، 
�ش�رية مبحافظة  ق�ات حك�مية  �شنتها  يف �شربة مدفعية 

اإدلب ب�شمال غرب البلد.
اأول  ت�شجيل  ومت  ت��رك��ي،  مراقبة  مركز  ال�شربة  واأ���ش��اب��ت 
�شن  منذ  ال�ش�رية  احل��ك���م��ة  ه��ج���م  يف  تركية  وف���اة  ح��ال��ة 

هج�م ل�شتعادة اإدلب يف اأبريل.
واأوردت ال�زارة، يف وقت متاأخر من ي�م اخلمي�س، اأن ثلثة 
�ش�ريا.  من  اإجلوؤهم  ومت  الهج�م  يف  اأي�شا  اأ�شيب�ا  جن�د 

وقالت ال�زارة اإن اأنقرة حذرت من الرد "باأ�شد العق�بات".

ني�شان-اأبريل  منذ  املنطقة  وت�شهد  تنفيذه.  ا�شتكمال  يتم 
ت�شعيداً يف الق�شف والعمليات القتالية.

واأح�شى املر�شد مقتل اأربعني من ق�ات النظام وامل�شلحني 
امل�الني لها مقابل 31 من الف�شائل املقاتلة، 22 منهم من 
ا�شتباكات  خلل  اجلمعة،  فجر  منذ  اجلهادية،  املجم�عات 

م�شتمرة بني الطرفني.
بغطاء ج�ي  النظام هج�ماً  ق���ات  اإث��ر �شّن  املعارك  وب��داأت 
وبري على حم�ر تل ملح واجلبني يف ريف حماة ال�شمايل، 
الطرفني،  ب��ني  وف��ّر  ك��ّر  م��ع��ارك  اأ�شابيع  منذ  ي�شهد  ال��ذي 

بح�شب املر�شد.
واأوردت وكالة الأنباء ال�ش�رية الر�شمية »�شانا« اأن »وحدات 
اجلي�س بداأت �شربات مكثفة ب�شلحي املدفعية والراجمات 
ع��ل��ى م���اق��ع ان��ت�����ش��ار اإره��اب��ي��ي جبهة ال��ن�����ش��رة ع��ل��ى حم�ر 

قريتي اجلبني وتل ملح«.

وت�شغل الق�ات الرتكية 12 مركز مراقبة يف اإدلب، كجزء 
من اتفاقية وقف الت�شعيد التي اأبرمت مع رو�شيا واإيران يف 

�شبتمر 2017.
العام  الذي تفاو�شت عليه تركيا  النار  اإطلق  وانهار وقف 
املا�شي، التي تدعم جماعات مقاتلة يف �ش�ريا، ورو�شيا، التي 

تدعم الرئي�س ب�شار الأ�شد، و�شط الهج�م احلك�مي.
النظام  ق����ات  م��ن  70 عن�شراً  م��ن  اأك���ر  قتل  ذل���ك،   اإىل 
وال��ف�����ش��ائ��ل امل��ق��ات��ل��ة ب��ي��ن��ه��ا ه��ي��ئ��ة حت��ري��ر ال�����ش��ام )جبهة 
م�شتمرة  ا�شتباكات  خ��لل  اجلمعة،  اأم�س  �شابقاً(  الن�شرة 
املر�شد  اأف��اد  ما  �ش�ريا، وفق  �شمال غرب  الطرفني يف  بني 

ال�ش�ري حلق�ق الإن�شان.
واندلعت فجر اجلمعة معارك عنيفة يف ريف حماة ال�شمايل، 
اإدل��ب ومناطق جم��اورة لتفاق  ال��ذي يخ�شع مع حمافظة 
ال�شلح، مل  اقامة منطقة منزوعة  ن�ّس على  رو�شي تركي 

نظريه  من  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  وطلب 
الرو�شي فلدميري ب�تني، اأم�س اجلمعة، عدم التدخل 
فيما  با�شتخفاف  متحدثاً  الأم��ري��ك��ي��ة،  النتخابات  يف 
يبدو عن ف�شيحة اأدت اإىل حتقيق ا�شتمر عامني ب�شاأن 
ب��ني حملته الن��ت��خ��اب��ي��ة وال��ك��رم��ل��ني خلل  ات�����ش��الت 

انتخابات عام 2016.
وعندما �شاأله اأحد ال�شحفيني عما اإذا كان �شيثري هذه 
ترامب  اأج��اب  ب�تني  ثنائي مع  اجتماع  الق�شية خلل 

»نعم، بالطبع �شاأفعل ذلك«.
اإىل ب�تني ليكرر الأمر مرتني وه�  ثم ا�شتدار ترامب 

ي�شري اإىل الزعيم الرو�شي.
مرتجمة  ق��ام��ت  بينما  ب���ت��ني  وج��ه  البت�شامة  وع��ل��ت 

برتجمة كلم الرئي�س الأمريكي له.
وكان ترامب وب�تني يف طريقهما للجتماع على هام�س 

قمة جمم�عة الع�شرين يف اأو�شاكا باليابان.
وكانت هذه هي املرة الأوىل التي يعقد فيها الزعيمان 
اجتماعاً ر�شمياً وجهاً ل�جه منذ قمة مثرية للجدل يف 

هل�شنكي يف ي�لي� املا�شي.

اأن  واأك��������د امل���ب���ع����ث الأم�����ريك�����ي 
ال��رئ��ي�����س دون����ال����د ت���رام���ب كان 
يتحرك  اأن  ب�������ش���رورة  وا����ش���ح���ا 
امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ل��ت��ع��زي��ز اأم���ن 
اأكر من  اأن  اإىل  امللحة، م�شريا 

الذي  ال��ن��ف��ط  م��ن  امل��ئ��ة  يف   60
يذهب  هرمز  م�شيق  م��ن  يخرج 

للأ�ش�اق الآ�شي�ية.
و�شدد ه�ك على التزام ال�ليات 
حلفائها  م���ع  ب��ال��ع��م��ل  امل���ت���ح���دة 

امللحة  حل���م���اي���ة  و����ش���راك���ائ���ه���ا 
البحرية.

اأن على  املبع�ث الأم��ريك��ي  واأك��د 
ال�شركات الأوروبية الختيار بني 
اأو  املتحدة  ال�ليات  مع  التعامل 

اإيران.
املتحدة  ال���لي��ات  اأن  على  و�شدد 
اأي  ع���ل���ى  ع����ق�����ب����ات  ����ش���ت���ف���ر����س 
للنفط  م�شب�هة  ���ش��راء  عمليات 
الإيراين. وتابع: وا�شنطن تعمل 
اإي�����ران م���ن احل�ش�ل  ع��ل��ى م��ن��ع 
على 50 مليار دولر من عائدات 

النفط.
اإىل ذلك، قال: اإذا مل مننع اإيران 
اليمن  ت��ر���ش��ي��خ وج����ده���ا يف  م��ن 
اإغ�����لق م�شيق  م���ن  ف�����ش��ت��ت��م��ك��ن 

هرمز.
اإي������ران برف�س  ك��م��ا ات��ه��م ه����ك 
ال��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة عدة  اخل����ي����ارات 
الرئي�س  اأن  م�����ش��ي��ف��اً  م��������رات، 
اأن��ه يرحب  الأمريكي كرر م��راراً 
الرئي�س  ق��ب��ل  م���ن  ات�����ش��ال  ب����اأي 

الإيراين.
الأم����ريك����ي  امل���ب���ع����ث  اأن  ي���ذك���ر 
اخل��ا���س لإي�����ران ه����ك ك���ان اأكد 
التي  ب��لده  �شيا�شة  اأن  اخلمي�س، 
�شغ�ط  اأق�شى  مبمار�شة  تق�شي 
ت�ؤتي  ع��ل��ى ط���ه���ران  اق��ت�����ش��ادي��ة 
العق�بات  اأن  م��ن  وح���ذر  ثمارها 
اإي���ران احلق  الأم��ريك��ي��ة ل متنح 
مب�جب  ال��ت��زام��ات��ه��ا  خمالفة  يف 

البحرين ت�شتدعي القائم باأعمال 
لالحتجاج العراقي  ال�شفري 

•• املنامة-وكاالت:

اخلارجية  وزارة  ا���ش��ت��دع��ت 
باأعمال  القائم  البحرينية 
ال�شفري العراقي لدى اململكة 
حم����م����د ع������دن������ان حم���م����د 
على  للحتجاج  اخل��ف��اج��ي، 
الع���ت���داء ال���ذي ت��ع��ر���س له 

مبنى �شفارتها يف بغداد.
وق������ال������ت وك������ال������ة الأن������ب������اء 
ال�كيل  اإن  ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة 
جمل�س  ل�������ش����ؤون  امل�����ش��اع��د 
العربية  وال������دول  ال��ت��ع��اون 
ال�شفري  اخل��ارج��ي��ة  ب������زارة 
ي������ش��ف حم��م��د ج��م��ي��ل اأكد 
العراقي،  ب��الأع��م��ال  للقائم 
البحرين  مم��ل��ك��ة  اح��ت��ج��اج 
ع��ل��ى م���ا ت��ع��ر���س ل���ه مبنى 
بغداد  ال��ب��ح��ري��ن يف  ���ش��ف��ارة 
من اعتداء واأعمال تخريبية 
م�����������ش�����اء ي����������م اخل����م����ي���������س، 
����ش���ل����ك غ�����ري م�������ش����ؤول  يف 

ومرف��س ب�شدة.
اأن  ج�����م�����ي�����ل  واأ�������������ش������������اف 
ترحب  اخل��ارج��ي��ة  "وزارة 
ب��ال��ب��ي��ان��ني ال�����ش��ادري��ن عن 
ووزارة  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك���م��ة 
العراق  جمه�رية  خارجية 
العتداء،  لهذا  والراف�شني 
تتم  اأن  اأه��م��ي��ة  على  م���ؤك��دا 

حما�شبة املت�شببني.

هجومًا  ي�شد  الليبي  اجلي�ش 
عالق بئر  على  الوفاق  لقوات 

•• طرابل�ص-وكاالت:

اأنه  الليبي، اجلمعة،  اأعلن اجلي�س 
ال�فاق  ق����ات  �شنته  ه��ج���م��اً  ���ش��َدّ 
ع����ل����ى م���ن���ط���ق���ة ب����ئ����ر ع�������لق بني 

ال�شبعية والعزيزية.
اأع��ل��ن فجر اجلمعة  اجلي�س  وك��ان 
ع�شكرية  عملية  ل�شّن  ي�شتعد  اأن��ه 
القادمة،  ال�����ش��اع��ات  خ���لل  ك���رى 
على  ال�شيطرة  ا�شتعادة  اأج���ل  م��ن 
ال����اق���ع���ة جن�ب  م��دي��ن��ة غ���ري���ان 
غ���رب���ي ط��راب��ل�����س م���ن ج���دي���د، يف 
وقت تت�ا�شل فيه ال�شتباكات على 
التي تعتر مركزاً  املدينة  اأط��راف 

لعمليات اجلي�س.
الإع�������لم احلربي  ���ش��ع��ب��ة  وق���ال���ت 
ال��ع��ام��ة للجي�س  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��ت��اب��ع��ة 
الق�ات  جميع  اإن  بيان،  يف  الليبي، 
اأ�شبحت جاهزة لتتحرك من جديد 
نح� غريان، بعد ترتيب �شف�فها، 
تزامناً مع ت�جه تعزيزات ع�شكرية 
ال�شاعقة  ل���ق����ات  ت��اب��ع��ة  ج���دي���دة 
اجلي�س،  ق�ات  مل�شاندة  املدينة  اإىل 

متهيداً ل�شتعادتها.
يذكر اأن ق�ات حك�مة ال�فاق، كانت 
اأعلنت الأربعاء اأنها ب�شطت نف�ذها 
ي�شيطر  التي  غريان،  مدينة  على 
عمليته  بداية  منذ  اجلي�س  عليها 
قبل  العا�شمة  لتحرير  الع�شكرية 

اأكر من �شهرين ون�شف.

اجلي�ش اليمني يتلف
حجة يف  حوثي  لغم  اآلف   5

•• اليمن-وكاالت:

اأتلفت الفرق الهند�شية التابعة للجي�س اليمني، اجلمعة، اأكر من خم�شة 
ميلي�شيات  زرع��ت��ه��ا  ُب��ع��د  ع��ن  ومتفجرات  نا�شفة  وع��ب���ة  اأر���ش��ي  لغم  اآلف 
احل�ثي النقلبية، ومت انتزاعها خلل الأيام املا�شية من املناطق املحررة 

�شمال حمافظة حجة "�شمال غرب البلد".
الع�شكرية  للمنطقة  التابعة  الهند�شية  بالفرق  ع�شكري  م�شدر  وبح�شب 
لغم م�شاد  اآلف  تتن�ع بني ثلثة  واملتفجرات  الألغام  تلك  فاإن  اخلام�شة، 
للعربات بع�شها رو�شي واإيراين ال�شنع، والبع�س منها حملي ال�شنع واألف 
لغم م�شاد للأفراد واألف عب�ة نا�شفة خمتلفة احلجم ومئة عب�ة متفجرة 
عن بعد. واأ�شاف امل�شدر اأنه مت انتزاع تلك الألغام والعب�ات النا�شفة املختلفة 
من املناطق املحررة حديثاً كقرى بني ح�شن مبديرية عب�س ومزارع الن�شيم 
وبع�س قرى مديرية حريان حيث مت جمعها واإتلفها بتفجري هز �شحراء 
ميدي. وقال رئي�س �شعبة الهند�شة الع�شكرية باملنطقة الع�شكرية اخلام�شة، 
العميد يا�شر الروحاين، اإن اإجمايل ما مت انتزاعه من قبل الفرق الهند�شية 
بلغ 37 األف لغم يف كل من مديريات ميدي وحر�س وحريان وعب�س واأجزاء 
من م�شتباأ. واأكد ا�شتمرار فرق الهند�شة يف تطهري حق�ل الألغام احل�ثية 

لتاأمني حياة امل�اطنني العائدين لقراهم ومزارعهم.

رغم انت�شار كثيف لل�شرطة 
اجلزائريون يتظاهرون يف يوم اجلمعة التا�شع ع�شر 

•• اجلزائر-اأ ف ب:

انت�شار  و�شط  اجلزائرية  العا�شمة  ���ش���ارع  يف  حا�شدة  م�شريات  انطلقت 
كثيف لل�شرطة التي اعتقلت عددا من الأ�شخا�س قبل بدء الحتجاجات 
ال�شب�عية يف ي�م اجلمعة التا�شع ع�شر �شد النظام، وغداة رف�س جديد 
ملطالب املحتجني من قيادة اجلي�س. ومنذ ا�شتقالة الرئي�س عبد العزيز 
ب�تفليقة يف 2 ني�شان-اأبريل حتت �شغط ال�شارع وبعد تخلي اجلي�س عنه، 
الرئي�س  وخ�ش��شا  ال��ق��دمي  الفريق  وج���ه  برحيل  املتظاهرون  يطالب 
ولكن  ب��دوي  الدين  ن�ر  ال���زراء  ورئي�س  بن �شالح  القادر  النتقايل عبد 
اأي�شا رئي�س اأركان اجلي�س الفريق قايد �شالح املتم�شك بالتطبيق احلريف 
للد�شت�ر. ومبجرد انتهاء �شلة اجلمعة، بداأت ح�ش�د املتظاهرين ملتحفني 

العلم ال�طني ال�شري نح� �شاحتي م�ري�س اأودان والريد املركزي.
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اأخبـار الإمـارات

الأوقاف :95 باملئة ممن زلت اأقدامهم للمخدرات مل يحظوا باأ�شر مرتابطة 
••  اأبوظبي-الفجر:

اأكدت الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�شلمية والأوقاف اأن 95  باملئة ممن 
زلت اأقدامهم اإىل املخدرات كان�ا ليحظ�ن باأ�شر مرتابطة  وطالب�ا  
ب�شرورة  تنمية ال�ازع  الديني  يف قل�ب الأبناء ل�قايتهم من املخدرات 
اأم�����س  خطبة اجل��م��ع��ة  بالتن�شيق م��ع م��دي��ري��ة  مكافحة  .  وح���ذرت 
اأب���ظ��ب��ي  م��ن خماطر   امل��خ��درات  بقطاع الأم���ن اجلنائي يف �شرطة  
و�ش�ء  ت�شرفات  جراء  الأ�شرة  على  �شلباً  وتاأثريها  املخدرات،   تعاطي 
�شل�ك املدمن ،وحذر الأئمة  من ال�شل�كات ال�شلبية  امل�شاحبة لإدمان 

املخدرات.
واأو�شح اخلطباء مبنا�شبة الي�م الدويل  ملكافحة املخدرات  حتت �شعار 
" اأ�شرتنا هي م�شتقبلنا.. ل للمخدرات "اأن  الأ�شرة  هي حم�شن الأبناء  
وح�شنهم  املنيع  ومدر�شتهم الأوىل  التي حتميهم  من املخاطر حاثني 
اأ�شرية  ت�ش�دها  اأج�اء  اأولدهما يف  الأباء والأمهات على اجلل��س مع 
وعقله  �شحته  الإن�����ش��ان،  تفقد  التي  امل��خ��درات  م��ن  وحتميهم  املحبة 
وحُتدث  والنف�شية،  اجل�شدية  ب��الأم��را���س  الإ���ش��اب��ة  وُت�شبب  وم��ال��ه، 

امل�شكلت الأ�شرية والجتماعية.
املرتابطة  يف  الأ���ش��ر  التي حتققها   الإيجابية   النتائج  اإىل   واأ���ش��اروا 

تربية  الأبناء  فكم من  اأ�شرة  بتما�شكها وحر�شها على  اأبنائها  اأن�شاأت  
ومعاملتهم   باأحلمهم   راق��ني   ملجتمعهم  نافعني   متميزين   اأبناء 

متف�قني يف درا�شتهم  وم�شهمني يف تقدم اأوطانهم .
وحث اخلطباء  الآباء  على تع�يد  اأبنائهم  منذ �شغرهم  على حتمل 
والعلم   الكرمي  ال��ق��راآن  مبجال�س   قل�بهم   يعلق�ا   واأن   امل�ش�ؤولية   
وي��غ��ر���ش���ا  يف نف��شهم اجل��دي��ة والإت��ق��ان ، حتى لي��ق��ع���ا  يف  براثن 
املخدرات ، ومروجيها  وعند اكت�شاف  اأي علمة من علمات التعاطي 
على الأبناء فيجب املبادرة  بالت�ا�شل مع اجلهات املخت�شة حلمايتهم 

من هذه الآفة وخماطرها وعلجهم  منها .

الإمارات ت�شارك يف اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو ملهمة الدعم احلازم بربوك�شل
•• بروك�سل-وام:

ال��ب���اردي وزي��ر دول��ة ل�ش�ؤون  اأحمد  ت��راأ���س معايل حممد بن 
الدفاع وفد الإمارات امل�شارك يف اجتماع وزراء دفاع حلف �شمال 
"نات�" بخ�ش��س مهمة الدعم احلازم يف العا�شمة  الأطل�شي 
الأع�شاء  ال���دول  م��ن  ع��دد  مب�شاركة  "بروك�شل"  البلجيكية 

وال�شركاء.
29 دولة ع�ش� يف حلف �شمال الأطل�شي  ويجتمع وزراء دفاع 
ومعاهدة  الدفاعي  الإنفاق  منها  ق�شايا  عدة  ملناق�شة  "نات�"، 
ال��دع��م احلازم  وم��ه��م��ة  امل����دى،  ال��ن���وي��ة مت��شطة  الأ���ش��ل��ح��ة 
 2015 يناير  يف  العملية  هذه  النات�  اأطلق  حيث  اأفغان�شتان، 
ال�شفافية،  ال��ت��دري��ب وامل�����ش���رة و���ش��م��ان  ل��ت���ف��ري م��زي��د م��ن 
القان�ن  �شيادة  مب��ب��ادئ  الل��ت��زام  ودع���م  وال��رق��اب��ة  واملحا�شبة 
واحل���ك���م ال��ر���ش��ي��د، وع��م��ل��ي��ات ال��ت��خ��ط��ي��ط واإع������داد امل����ازن���ات 

مع  نزاعها  يف  وامل�ؤ�ش�شات  الأفغانية  الأم���ن  ق���ات  وم�شاعدة 
حممد  معايل  ت��راأ���س  كما  طالبان.  مثل  املتطرفة  اجلماعات 
الدولة يف  وفد  الدفاع  ل�ش�ؤون  دولة  وزير  الب�اردي  اأحمد  بن 
اجتماع للتحالف الدويل ملحاربة تنظيم "داع�س"، والذي عقد 
على هام�س اجتماع وزراء الدفاع حلف �شمال الأطل�شي "نات�" 
تهديدات  مناق�شة  على  ال�ش�ء  الجتماع  و�شلط  بروك�شل. 
تنظيم "داع�س" على امل�شت�ى الإقليمي والدويل، والديناميكية 
واملتطلبات  والتم�يل  و�ش�ريا،  العراق  يف  والأمنية  ال�شيا�شية 
الع�شكرية ل�شتمرار مهمة مكافحة تنظيم "داع�س" يف �ش�ريا، 

والتهديد العاملي لداع�س وم�شتقبل التحالف الدويل.
الدفاع  التزامها نح�  الإم���ارات ما�شية يف  اأن  ال��ب���اردي  واأك��د 
واأن�اعه،  اأ�شكاله  بكافة  للإرهاب  والت�شدي  املنطقة  اأمن  عن 
وتعزيز اجله�د الرامية اإىل الق�شاء على الإرهاب وم�اجهة اأي 
لداع�س، ك�نها  والت�شدي  املنطقة  اأمن  يزعزع  اإرهابي  تنظيم 

اأحد اأع�شاء التحالف الدويل ملحاربة الإرهاب، وتدعم بدورها 
مبادئ وقيم الت�شامح وال�شلم والأمن وال�شتقرار التي تدع� 

لها دولة الإمارات العربية املتحدة.
كما التقى معايل حممد بن اأحمد الب�اردي وزير دولة ل�ش�ؤون 
روز  ال�شيدة  مع  ح��دة  على  كل  الجتماع  هام�س  على  ال��دف��اع 
الأطل�شي  �شمال  حلف  ملنظمة  ال��ع��ام  الأم���ني  نائب  ج�مت�لر 
"نات�"، ومعايل اأ�شد اهلل خالد وزير الدفاع الأفغاين، ومعايل 

فل�رن�س باريل وزيرة الق�ات الفرن�شية.
امل�شرتكة  العلقات  تعزيز  �شبل  بحث  اللقاءات  خلل  وج��رى 
وت�طيد اأطر التعاون يف خمتلف املجالت وخا�شة يف املجالت 
ذات  الق�شايا  النظر ح�ل عدد من  وتبادل وجهات  الدفاعية، 

الهتمام امل�شرتك.
ح�شر اللقاءات اأع�شاء ال�فد املرافق وكبار ال�شباط وامل�ش�ؤولني 

يف وزارة الدفاع والق�ات امل�شلحة.

بعثة الدولة بجنيف ت�شارك يف ور�شة حول خمرجات املوؤمتر الدويل ملكافحة العنف اجلن�شي

املت�شاوي  ال��ت��م��ث��ي��ل  ���ش��م��ان  ذل����ك 
ال�طني،  برملاننا  بني اجلن�شني يف 
ت�شمن  ال���ت���ي  ال���ق����ان���ني  وو����ش���ع 
العمل  ع����ن  الأج�������ر  يف  امل���������ش����اواة 
لتمثيل  واحل�����ش�����س  امل���ت�������ش���اوي، 
نظامنا  يف  وال�شتثمار  املجال�س، 
ال������ذي قاد  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال����ط���ن���ي 
التح�شيل  ف��ج���ة  ل�شد  الإم�����ارات 
دولة  اأغ��ل��ق��ت  اأن  ..وب���ع���د  ال��ع��ل��م��ي 
ال���ف���ج����ة، قامت  الإم���������ارات ه����ذه 
بعك�س الجتاه حيث تعد خريجات 
اجل��ام��ع��ات الإم��ارات��ي��ة اأك��ر عددا 

من الرجال.

للناجني رًدا على هذا العنف.
الزعابي  ال�����ش��ف��ري  ���ش��ع��ادة  واأع���ل���ن 
اأمام امل�شاركني يف احللقة النقا�شية 
ت��خ��ط��ط مع  الإم��������ارات  دول�����ة  اأن 
يف  متابعة  اجتماع  لعقد  �شركائها 
عام 2020 على هام�س اجلمعية 
لتقييم  امل��ت��ح��دة  ل�����لأمم  ال��ع��ام��ة 
التقدم املحرز يف ال�شتجابة للعنف 
اجلن�شي والعنف القائم على الن�ع 

الجتماعي يف الأزمات الإن�شانية.
�شعادته  اأب�����رز  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
جتربة الإمارات النم�ذجية يف هذا 
الدولة تتخذ  اأن  اأك��د  املجال حيث 

اأن متكني  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه  ل��ف��ت  ك��م��ا 
امل��������راأة مُي����ّث����ل ح���ج���ر ال�����زاوي�����ة يف 
مكا�شب التنمية يف دولة الإمارات، 
وه� بل �شك حمرك رئي�س للتقدم 
الذي مت اإحرازه يف الدولة، فدعم 
اأف�شل  ه�  اجلن�شني  بني  امل�شاواة 
و���ش��ي��ل��ة ل��ب��ن��اء ع���امل اأك����ر �شلما 
وا�شتقرارا وازدهارا. وذكر اأنه على 
ه���ذا ال��ن��ح���، ت��ع��دُّ دول���ة الإم����ارات 
الإن�شانية  احل�����الت  يف  احل��م��اي��ة 
طريق  ع����ل����ى  الأوىل  اخل�����ط������ة 
التمكني، وهي ت�ؤمن باأن التمكني 
من خلل امل�شاركة الفعالة للمراأة 

من حماية ومتكني املراأة ركيزة يف 
�شيا�شتها وا�شرتاتيجيتها اخلا�شة 
اخلارجية.  امل�����ش��اع��دات  جم���ال  يف 
الدولة  اأطلقت  املا�شي،  العام  ففي 
 100 امل��راأة بن�شبة  �شيا�شة متكني 
% التي تهدف اإىل �شمان امل�شاواة 
الن�شاء  ومت���ك���ني  اجل��ن�����ش��ني  ب���ني 
امل�شاعدة  ب����رام����ج  يف  وال���ف���ت���ي���ات 
واملتعددة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة 
ب�شنبة  الإم����������ارات  يف  الأط���������راف 

.2021 عام  بحل�ل   100%
كما و�شعت دولة الإمارات �شيا�شات 
امل���راأة، مبا يف  اأول���ي��ة لتمكني  ذات 

•• جنيف-وام:

يف  ال��دول��ة يف جنيف  بعثة  �شاركت 
احللقة النقا�شية التي مت تنظيمها 
الإن�شاين  اإط��ار فعاليات اجل��زء  يف 
القت�شادي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ت���اب���ع 
ح�ل  املتحدة  ل��لأمم  والجتماعي 
"خمرجات امل�ؤمتر الدويل ملكافحة 
ن�ع  على  والقائم  اجلن�شي  العنف 
الإن�شانية"  الأزم�����ات  يف  اجل��ن�����س 
العا�شمة  يف  ت��ن��ظ��ي��م��ه  مت  ال�����ذي 
الرنويجية اأو�شل� ي�مي 23 و24 

ماي� املا�شي.
�شعادة  األ���ق���ى  الإط��������ار،  ه����ذا  ويف 
الزعابي،  ����ش���امل  ع��ب��ي��د  ال�����ش��ف��ري 
العربية  للإمارات  الدائم  املندوب 
املتحدة  الأمم  ل������دى  امل����ت����ح����دة 
وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة الأخ�����رى يف 
يف  رئي�س  كمتحدث  كلمة  جنيف، 
اأّكد يف م�شتهلها  النقا�شية  احللقة 
اأن العنف اجلن�شي والعنف القائم 
ع���ل���ى ن������ع اجل���ن�������س يف الأزم��������ات 
ميثلن  ي��������زالن  ل  الإن�������ش���ان���ي���ة 
ملا  ال��دويل  حتدًيا كبرًيا للمجتمع 
الأو�شاع  على  كبري  اأث��ر  من  لهما 
الإن�شانية والنزاعات امل�شلحة على 
اله�شة  الفئات  اإن  �ش�اء، حيث  حد 
اأكر  ت��ك���ن  ال��ت��ي  ه��ي  وال�شعيفة 
عر�شة لهذين الن�عني من العنف 
وال��ف��ت��ي��ات يتحملن  ال��ن�����ش��اء  ك����ن 

اأ�شا�س  القرار ه� مقدمة  يف �شنع 
العنف  على  الق�شاء  نح�  وخط�ة 
اجل��ن�����ش��ي وال���ع���ن���ف ال���ق���ائ���م على 
الن�شاء  ت��ع��د  ح��ي��ث  اجل��ن�����س  ن�����ع 
واحلا�شمة  الفاعلة  العنا�شر  من 
ودف�����ع عجلة  الأزم��������ات  اإن����ه����اء  يف 

التنمية.
وخُل�س �شعادة ال�شفري الزعابي يف 
ختام مداخلته اإىل اأن هناك قناعة 
الإمنائية  امل�����ش��اع��دة  ب���اأن  را���ش��خ��ة 
الفقر  على  والق�شاء  والإن�شانية 
بني  نقا�شا  لي�شت  امل����راأة  ومت��ك��ني 
فنيني ومهند�شني، اأو نقا�شا ماليا، 
النظر  يجب  �شيا�شية،  �شرورة  بل 
ف��ي��ه��ا ع��ل��ى اأع���ل���ى م�����ش��ت���ى، فمن 
ال�شيا�شية  الإرادة  ت���ف��ر  خ����لل 
حتقيق  ميكننا  اجلماعي  والعمل 
اجلن�شي  ال��ع��ن��ف  لأه�������ال  ن��ه��اي��ة 
والعنف القائم على ن�ع اجلن�س يف 

الأزمات الإن�شانية.
ملكافحة  اأو���ش��ل���  م���ؤمت��ر  ان  ي��ذك��ر 
ن�ع  على  والقائم  اجلن�شي  العنف 
الإن�شانية،  الأزم��ات  اأثناء  اجلن�س 
الذي انعقد بالرنويج يف �شهر ماي� 
اإن�شاين  م���ؤمت��ر  اأول  يعد  امل��ا���ش��ي 
حك�مات  بني  بالتعاون  ن�عه  من 
العربية  والإم�������������ارات  ال�����رنوي�����ج 
املتحدة والعراق وال�ش�مال والأمم 
املتحدة واللجنة الدولية لل�شليب 
الظاهرة  لهذه  للت�شدي  الأح��م��ر 

�شعادة  ون��ّ�ه  الأك��ر منهما  العبء 
ال�شفري الزعابي باأن دولة الإمارات 
اأو�شل�، وه�  ب�شفتها راعية مل�ؤمتر 
على  يركز  ال��ذي  ال�حيد  امل���ؤمت��ر 
وال�شتجابة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال���ق��اي��ة 
القائم  وال��ع��ن��ف  اجلن�شي  للعنف 
ال��ن���ع الج��ت��م��اع��ي، �شتعمل  ع��ل��ى 
اأو�شل�  م����ؤمت���ر  ن��ت��ائ��ج  دع����م  ع��ل��ى 

وتنفيذها مع �شركائها.
�شعادته  اع��ت��ر  ال�����ش��دد،  ه���ذا  ويف 
باأن هذه الفعالية تعدُّ واح��دة من 
هذه  خ��لل  �شتقام  اأخ��رى  اأن�شطة 
ال�����ش��ن��ة م��ن اأج���ل اإن�����ش��اء ق����ة دفع 
اجلن�شي  العنف  ملكافحة  ج��دي��دة 

والقائم على ن�ع اجلن�س.
الرتكيز  اإىل  احل��اج��ة  على  و���ش��دد 
اجلن�شي  العنف  من  ال�قاية  على 
وال����ع����ن����ف ال����ق����ائ����م ع����ل����ى ال����ن�����ع 
الج��ت��م��اع��ي وال���ش��ت��ج��اب��ة ل���ه يف 
ويف  امل��ت��زاي��دة  الإن�شانية  الأزم����ات 
وب�شكل  امل��ت��ك��ررة  الأزم������ات  ���ش��ي��اق 
كل  تقدمي  �شرورة  وعلى  متزايد، 
الرامية  امل�شاعي  ملختلف  ال��دع��م 
..م�شريا  الآف���ة  ل��ه��ذه  ح��د  ل��شع 
لت�حيد  ح���اج���ة  ه���ن���اك  اأن  اإىل 
العنف  ح���������دوث  مل����ن����ع  اجل������ه�������د 
اجلن�شي والعنف القائم على الن�ع 
الأ�شخا�س  وحماية  الج��ت��م��اع��ي، 
امل���ع���ر����ش���ني ل���ل���خ���ط���ر، وت���ق���دمي 
املنا�شب  ال�قت  خدمات فعالة ويف 

ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت حت��دي��ا دول��ي��ا كما 
جن����ح امل������ؤمت�����ر يف ح�����ش��د ال���ت���زام 
يف  العنف  ه��ذا  ملنع  ق���ى  �شيا�شي 
ح�شد  وكذلك  الإن�شانية،  الأزم��ات 
م�ارد مالية اإ�شافية لدعم خطط 

ا�شتجابة من�شقة للأمم املتحدة.
التي  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه����ذه  و����ش���ارك يف 
�شت�رمارك،  ك���ار  ال�����ش��ي��د  اأداره������ا 
الأمم  لإدارة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ن��ائ��ب 
املتحدة وال�ش�ؤون الإن�شانية ب�زارة 
اخل���ارج���ي���ة ال���رنوي���ج���ي���ة ك���ل من 
ال�شيد مارك ل�ك�ك، وكيل الأمني 
ومن�شق  الإن�شانية  لل�ش�ؤون  العام 
الإغاثة يف حالت الط�ارئ التابع 
امل��ت��ح��دة، و���ش��ع��ادة فدوما  ل����لأمم 
الدائمة  املندوبة  حممد  اهلل  عبد 
املتحدة  الأمم  ل����دى  ل��ل�����ش���م��ال 
الدقاق،  هنية  وال�����ش��ي��دة  بجنيف، 
ب�شندوق  الإن�شاين  املكتب  مديرة 
وال�شيدة  لل�شكان،  املتحدة  الأمم 
ال�شيا�شات  م��دي��ر  اأب��ت��ي��ل،  �شي�شيل 
بالحتاد  واملعرفة  وال�شرتاتيجية 
الدويل جلمعيات ال�شليب الأحمر 
وال������ه������لل الأح������م������ر، وال�������ش���ي���دة 
منظمة  ممثلة  ه�كني،  ليند�شاي 
 World/ فيجن انرتنا�شي�نال
املتحدة  الأمم  لدى   /Vision
لل�ش�ؤون الإن�شانية، وال�شيدة ج�اي 
ريد، م�شت�شارة ال�ش�ؤون الإن�شانية، 

. /Care/ مبنظمة كري

نفذت مبادرة  برد عليهم

�شرطة العا�شمة توزع املياه والع�شائر 
على العمال

•• اأبوظبي-الفجر:

نفذت مديرية �شرطة العا�شمة يف قطاع  الأمن اجلنائي 
يف  " الإن�شانية  عليهم  "برد  مبادرة  اأب�ظبي   ب�شرطة  
املياه  ت��ق��دمي  ت�شمنت  و  املجتمعية  امل�����ش���ؤول��ي��ة  اإط����ار 
الإن�شائية   امل�اقع  يف  املنت�شرين  العمال  اإىل  والع�شائر 
عبداهلل  حمد  العقيد  واأو���ش��ح   باأب�ظبي.   اخلارجية  
املبادرة   اأن  العا�شمة  �شرطة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  ال��ن��ي��ادي 
تهدف اإىل التخفيف عن العمال، و اإ�شعادهم وتعزيز قيم 
العمل اخلريي والإن�شاين ، واإبراز دور �شرطة اأب�ظبي  
من  العمالية  للفئة  الإن�شانية  اخلدمة  ه��ذه  تعزيز  يف 
املجتمع، و حماية العمال من اآثار العط�س ال�شلبية وقت 
العمل يف الظهرية حتت اأ�شعة  ال�شم�س .   واأكد اهتمام  
امل�شتمر  و�شعيها   ، النبيلة  الإن�شانية   بالقيم  املديرية  

الرتاحم  وت��ع��زي��ز  امل��ج��ت��م��ع،  ���ش��رائ��ح  ك��ل  م��ع  للت�ا�شل 
والتكافل، وبناء ج�ش�ر التعاون وال�شراكة .

 واأ�شار اإىل اأن العمال من الفئات امل�شاندة يف املجتمع و 
حتتاج اإىل الدعم املادي واملعن�ي فهم �شركاء يف م�شرية 

التط�ير التي ت�شهدها بلدنا  يف خمتلف املجالت.
الرائد   بالدور  واعتزازهم   �شعادتهم  العمال عن  وعر 
لرجال ال�شرطة يف م�شاندتهم ودعمهم  دائما يف خمتلف 
الظروف  م�ؤكدين  اأن  املبادرة الإن�شانية تركت اأثراً يف 
الرائدة  الأع��م��ال   نح�  معن�ياتهم   ورف��ع��ت  نف��شهم  

التي ينفذونها يف خدمة املجتمع .   
 وح�شر الفعالية العقيد حممد ح�شني اخل���ري نائب 
 ، الإداري�����ة  ل��ل�����ش���ؤون  العا�شمة  �شرطة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر 
وامل���ق���دم ط��ار���س حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي م��دي��ر م��رك��ز �شرطة 

الرو�شة وعدد من ال�شباط .
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اأخبـار الإمـارات

املوارد الب�شرية والتوطني تكرم متعامليها الإيجابيني من اأ�شحاب القرتاحات
•• اأبوظبي-وام:

متعامليها  م��ن  جمم�عة  وال��ت���ط��ني  الب�شرية  امل�����ارد  وزارة  ك��رم��ت 
ال�����زارة عر  اىل  وردت  التي  الق��رتاح��ات  اأ���ش��ح��اب  م��ن  الإيجابيني 

قن�ات الت�ا�شل املتعددة مع املتعاملني.
امل�ارد  وزارة  املتعاملني يف  اإدارة علقات  نا�شر مدير  اآل  اأحمد  وقال 
الب�شرية والت�طني ان تكرمي املتعاملني من اأ�شحاب القرتاحات ياأتي 
دوري  ب�شكل  املتعاملني  علقات  اإدارة  تنفذه  متكامل  برنامج  �شمن 
املتعاملني  من  املقرتحات  تلقي  خلل  من  وذل��ك  اخلدمات  لتط�ير 

وعقد جل�شات ا�شتماع دورية معهم وذلك يف اطار الت�ا�شل الفعال بني 
ال�زارة واملتعاملني معها.

واأكد اآل نا�شر اهتمام ال�زارة بكل ما يقدمه املتعامل من مقرتحات 
ت�شهم يف الرتقاء بخدماتها والتعامل معها باعتبارها فر�س تط�يرية 
حقيقية وال�شتفادة منها يف عمليات التح�شني امل�شتمرة للخدمات مبا 

يلبي ت�قعات واحتياجات املتعاملني واإ�شعادهم.
واأو�شح اأن ال�زارة ت�فر ملتعامليها نظاما متكامل لتقدمي القرتاحات 
الأمر  والي�شر  بال�شه�لة  متتاز  وخط�ات  اآليات  مت�شمنا  وال�شكاوى 
يف  احلياد  �شمان  جانب  اإىل  امل�شاركة،  على  املتعاملني  ي�شجع  ال��ذي 

تلقي تلك املقرتحات وال�شكاوى ومبا ميكن الفريق املعني من درا�شتها 
ب�شكل واف ومن ثم تقييمها والختيار الأن�شب منها، ومدى م�اءمتها 

مع الأنظمة املعم�ل بها يف ال�زارة.
الب�شرية  امل������ارد  ب������زارة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ع��لق��ات  اإدارة  م��دي��ر  واأ����ش���اف 
والت�طني اأن ال�زارة حتر�س على تن�يع قن�ات الت�ا�شل مع مقدمي 

القرتاحات من املتعاملني.
 بهدف م�شاركتهم يف �شنع القرار، وتعزيز ثقتهم وحتقيق التميز يف 

اخلدمات التي تقدمها ال�زارة للمتعاملني.
من  املتعاملني  اق��رتاح��ات  والت�طني  الب�شرية  امل����ارد  وزارة  وتتلقى 

خلل جمم�عة وا�شعة من القن�ات منها امل�قع اللكرتوين لل�زارة 
ومن�شة   80060 الت�شال  ومركز   www.mohre.gov.ae
ت���ا���ش��ل امل��ت���اج��دة يف م��راك��ز ال�����ش��ع��ادة وم��راك��ز اخل��دم��ة للعلمات 
التجارية، وح�شابات ال�زارة عر قن�ات الت�ا�شل الجتماعي والريد 
علقات  لإدارة  ال���ط��ن��ي  ال��رن��ام��ج  ج��ان��ب  اىل   ask الل���ك���رتوين 

املتعاملني.
من جانبهم اأ�شاد املتعامل�ن املكرم�ن مببادرة ال�زارة وال�شتماع اإىل 
التي  ال���زارة وجه�دها  دور  وثمن�ا  وتكرميهم،  اآرائهم ومقرتحاتهم 

ت�شتهدف تقدمي خدمات متميزة تلبي تطلعاتهم وحتقق �شعادتهم.

بتوجيهات �شيف بن زايد ..جمل�ش مكافحة املخدرات بالدولة يطلق مبادرة بالدنا اأمانة

يف كلمة الدولة اأمام الدورة احلادية واالأربعني ملجل�س حقوق االإن�شان بجنيف

الإمارات اعتمدت ا�شرتاتيجية مزدوجة ببناء منظومة تعليمية قوية تتوفر فيها اأحدث و�شائل التكنولوجيا وتوازن بني التعليمني العام واخلا�ش 

•• اأبوظبي-وام:

املخدرات  مكافحة  جمل�س  اأطلق 
الفريق  وب��ت���ج��ي��ه��ات  ب���ال���دول���ة، 
���ش��م��� ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن زاي����د اآل 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان 
ال�����زراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، مبادرة 
تهدف  ال���ت���ي  اأمانة"  "بلدنا 
�شريحة  اأك���ر  اإىل  ال������ش���ل  اإىل 
م��ن امل��ج��ت��م��ع م��ن خ���لل ت�حيد 
ال�طنية  ال���رام���ج  ب��ني  اجل��ه���د 
ال��شائل  وا���ش��ت��خ��دام  ال��ت���ع���ي��ة 
القن�ات  التقنية احلديثة، وكافة 

اخلا�شة بالت�ا�شل.
�شاحي  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل  واأك�������د 
رئي�س  ن�����ائ�����ب  مت����ي����م  خ����ل����ف����ان 
ال���ع���ام بدبي،  ال�����ش��رط��ة والأم������ن 

دوراً  تلعب  الإيجابية  الرتبية  اأن 
العاطفي  ال����ش���ت���ق���رار  يف  م��ه��م��اً 
للطفل،  والج��ت��م��اع��ي  والنف�شي 
والتفاق بني الآباء على الأ�شاليب 
ال���ع���ل���م���ي���ة ل���ل���رتب���ي���ة، واأه���م���ي���ة 
الدولة  م�ؤ�ش�شات  م��ع  ال��ت���ا���ش��ل 
املخدرات.  م��ن  الأب���ن���اء  حل��م��اي��ة 
اأه��م��ي��ة دور  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���ار 
املتعافني  التعامل مع  املجتمع يف 
وابتعادهم  ت�بتهم،  بعد  وتقبلهم 
عن اآفة املخدرات، وحمايتهم من 
اإىل طريق  اأخ����رى  ال��رج���ع م���رة 
اأهمية  ع��ل��ى  م����ؤك���دا  ال��ت��ع��اط��ي، 
ال��دي��ن��ي لديهم،  ال������ازع  ت��ر���ش��ي��خ 
اأن�شطة  يف  فراغهم  اأوق��ات  و�شغل 
وف��ع��ال��ي��ات جم��ت��م��ع��ي��ة مب���ا يع�د 
عليهم بالنفع والفائدة، ويبعدهم 

الذي  "اأقدر"  للتمكني  خليفة 
الإلكرتوين  ال��دور  بتفعيل  يق�م 
وت�حيد  امل��خ��درات،  م��ن  لل�قاية 
لبناء  وال��دول��ي��ة  املحلية  اجل��ه���د 
ك�ادر وطنية واعية حم�شنة ذاتياً 
ع��ل��ى م���اج��ه��ة حتديات  وق������ادرة 

احلا�شر وامل�شتقبل.
لن  املبادرة  اأن  اإىل  معاليه  واأ�شار 
ت�فر و�شيلة من ال��شائل املتاحة 
م���ن اأج����ل اإي�����ش��ال ال��ر���ش��ال��ة اإىل 
كافة �شرائح املجتمع، مبا يف ذلك 
الجتماعي،  ال��ت���ا���ش��ل  و���ش��ائ��ل 
عر  امل�شاجد  يف  الدينية  واملنابر 
اخلطباء يف �شلة اجلمعة، اإ�شافة 
التلفزي�نية،  ال��رام��ج  كافة  اإىل 
الإل����ك����رتون����ي����ة مثل  وامل���ن�������ش���ات 
بالإ�شافة  وغ���ريه���ا،  ال��ي���ت��ي���ب، 

املخدرات  رئي�س جمل�س مكافحة 
تكاتف اجله�د  اأهمية  الدولة،  يف 
ب���ني ك��اف��ة اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة، من 
اأجل حتقيق اأهداف هذه املبادرة، 
���ش��ي�����ش��ارك فيها  اأن���ه  اإىل  م�����ش��ريا 
وامل�ؤ�ش�شات  اجل���ه���ات  م���ن  ع����دد 
فاعل  ب���دور  ت��ق���م  ال��ت��ي  ال�طنية 
املخدرات،  ب��اأ���ش��رار  ال��ت���ع��ي��ة  يف 
ال�شرطية  الإدارات  م���ن  وع�����دد 
العامة  الإدارة  منها  املتخ�ش�شة 
ووقاية  اجل���رمي���ة  م���ن  ل��ل���ق��اي��ة 
التي  ال��داخ��ل��ي��ة،  ب�����زارة  املجتمع 
اإىل  املجال�س،  دور  تفعيل  تت�ىل 
جانب الرنامج ال�طني لل�قاية 
من املخدرات "�شراج" الذي يق�م 
يف  وامل���ب���ادرات  الفعاليات  بتنفيذ 
وبرنامج  واجل���ام���ع���ات،  امل���دار����س 

عن طريق املخدرات.
امل�ؤ�ش�شات  ك���اف���ة  م��ع��ال��ي��ه  ودع�����ا 
املعنية بالدولة واجلهات امل�شاركة، 
املبادرة  هذه  يف  ال�شركاء،  وجميع 
اأق�������ش���ى ما  وب�����ذل  ال���ت���ع���اون  اإىل 
ميكن لإجناحها وحتقيق اأهدافها 
اجله�د  دع���م  �شبيل  يف  امل���رج����ة، 
ال���ط��ن��ي��ة ال�����ش��ادق��ة ال��ت��ي تبذل 
اأج���ل حم��ارب��ة خ��ط��ر انت�شار  م��ن 
حتقيق  اإىل  وت���ه���دف  امل����خ����درات، 
روؤية حك�متنا الر�شيدة يف تر�شيخ 
مكانتها �شمن اأف�شل دول العامل 
وتعزيز  املخدرات،  مل�شكلة  ت�شديا 
ا�شرتاتيجيتها وجه�دها يف جمال 
الآف����ة اخلطرية.  ه���ذه  م��ك��اف��ح��ة 
�شاحي  الفريق  معايل  تقدم  كما 
ال�شركاء  ل��ك��اف��ة  بال�شكر  خ��ل��ف��ان 

و�شائل  عر  املكثفة  الت�عية  اإىل 
وامل�شم�عة  امل����رئ����ي����ة  الإع����������لم 

واملقروءة.
ون�ه معاليه اإىل اأن هناك العديد 
من  �شتطرح  ال��ت��ي  امل�ا�شيع  م��ن 
اأ�شابيع  وعر  املبادرة  هذه  خلل 
من  ل��ل���ق��اي��ة  تخ�شي�شها  �شيتم 
بدور  يتعلق  م��ا  منها  امل���خ���درات، 
الأ�����ش����رة يف ح��م��اي��ة الأب����ن����اء من 
اإدمان  ق�شايا  الت�رط يف  م�شاكل 
اإىل اأن الرتبية  املخدرات، م�شرياً 
احل�����ش��ن��ة وال����ش���ت���ق���رار الأ����ش���ري 
ومراقبة  ال�����ش��ح��ي��ح  وال��ت���ج��ي��ه 
اإىل  والنتباه  ومتابعتهم  الأب��ن��اء 
ت�شكل  فيها،  امل�شك�ك  �شل�كياتهم 
قبل  الأوىل  ال�����دف�����اع  خ����ط�����ط 
م�ؤكدا  وتفاقمها،  امل�شكلة  حدوث 

وب�����الأخ�����������س ل���ل���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة 
ل��ل�����ش���ؤون الإ���ش��لم��ي��ة والأوق����اف 
للجه�د  امل�����ش��ت��م��ر  دع��ه��م��ا  ع��ل��ى 
وتقدميها  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ت���ع���ي��ة 
للمبادرات  ال��دع��م  اأ���ش��ك��ال  ك��اف��ة 

ال���ط��ن��ي��ة م���ن خ���لل ت��ب��ن��ي هذه 
�شرائح  لكافة  واإي�شالها  املبادرات 
املجتمع من خلل املنابر الدينية 
واخلطب والدرو�س املنت�شرة عر 

كافة اإمارات الدولة.

�شرطة اأبوظبي توعي اجلمهور مبخاطر املخدرات

•• جنيف -وام:

لدى  الم��ارات  لدولة  الدائم  املندوب  الزعابي  �شامل  عبيد  �شعادة  األقى 
للأمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى يف جنيف، كلمة الإمارات اأمام 
اإطار احل�ار  ال��دورة احلادية والأربعني ملجل�س حق�ق الإن�شان وذلك يف 
خارج  الإع����دام  ب��ح��الت  املعني  اخل��ا���س  امل��ق��رر  تقريري  ح���ل  التفاعلي 
باحلق  املعنية  اخلا�شة  واملقررة  تع�شفا  اأو  ب��اإج��راءات م�جزة  اأو  الق�شاء 

يف التعليم.
اأن وفد الدولة اطلع على تقرير املقررة  واأكد �شعادته يف م�شتهل كلمته 
اأو  ب��اإج��راءات م�جزة  اأو  الق�شاء  الإع��دام خ��ارج  املعنية بحالت  اخلا�شة 
ال�شحفي جمال خا�شقجي  ال�شع�دي  امل�اطن  تع�شفا ح�ل ق�شية مقتل 
ما ورد يف التقرير بالن�شبة لل�شتنتاجات  اإىل  ي�شري  واإذ  اهلل"،  "رحمه 
الق�شية  ب�شاأن  اخلا�شة  امل��ق��ررة  ال�شيدة  اإليها  ت��شلت  التي  ال�شريعة 
والتي ا�شتندت اإىل معل�مات غري م�ث�قة م�شتقاة من مقالت �شحفية 
وتقارير اإعلمية، فاإن �شل�شلة الإج��راءات التي اتخذتها اململكة العربية 
ال�شع�دية املتعلقة بالق�شية ابتداء من القب�س على املتهمني والتحقيق 
معهم والبدء يف حماكمة عادلة ونزيهة وفقا لت�شريعاتها ال�طنية ت�ؤكد 
اجلدية يف ال��ش�ل اإىل احلقيقة وحما�شبة مرتكبي هذه اجلرمية وعلى 
التزام اململكة بالق�اعد القان�نية املحلية والدولية ذات ال�شلة. كما قامت 

اململكة بتزويد مكتب املف��شية ال�شامية حلق�ق الإن�شان بتقرير مرحلي 
التزام  ال�شدد، �شدد �شعادته على �شرورة  الق�شية. ويف هذا  مف�شل عن 
اأ�شحاب  ق��درة  تعزز  التي  ال�شل�ك  ق�اعد  مبدونة  اخلا�شة  الج���راءات 

ال�ليات على القيام مبهامهم.
وبالن�شبة للحق يف التعليم، اأكد �شعادة ال�شفري الزعابي اأن دولة الإمارات 
ت�شارك خماوف ال�شيدة املقررة اخلا�شة باأن التفاوت بني التعليمني العام 
اأجندة الأمم  واخلا�س قد ي�شّكل تهديدا على تنفيذ الهدف الرابع من 
املتحدة 2010 ب�شاأن التعليم، اإل اأن جتربة حك�مة الإمارات تثبت عك�س 
ذلك حيث اعتمدت الدولة ا�شرتاتيجية مزدوجة تتمثل يف بناء منظ�مة 
تعليمية ق�ية تت�فر فيها اأحدث و�شائل تكن�ل�جيات التعليم ف�شل عن 
�شن ت�شريعات �شارمة فيما يتعلق باملدار�س اخلا�شة مبا يف ذلك الإ�شراف 
اإجراء زيارات تقييمّية  على عملية الرتخي�س والعتماد، بالإ�شافة اإىل 
لهذه املدار�س ب�شكل �شن�ي. وتهدف هذه ال�شرتاتيجية اإىل رفع ن�عية 
التعليم مل�اكبة اأحدث معايري التف�ق والتميز العاملية يف القطاعني العام 
هما ركيزًة اأ�شا�شا للإ�شهام يف حتقيق اأجندة الأمم املتحدة  واخلا�س بعدِّ
لعام 2030. ويف ختام مداخلته اأمام جمل�س حق�ق الإن�شان، اأعلن �شعادة 
املقررة  ال�شيدة  قريبا  �شت�شت�شيف  الإم��ارات  دول��ة  ب��اأن  الزعابي  ال�شفري 
الإمارات  اإىل  زي��ارة ميدانية  اإط��ار  التعليم يف  باحلق يف  املعنية  اخلا�شة 

وباأن الدولة تتطلع اإىل العمل والتعاون معها اأثناء وبعد زيارتها.

•• العني-وام:

فعاليات  اأب�ظبي  �شرطة  نظمت 
العني  مركز  يف  للجمه�ر  ت�عية 
احتفاليتها  �شمن  التجاري  م�ل 
املخدرات  ملكافحة  العاملي  بالي�م 
هي  "اأ�شرتنا  �����ش����ع����ار  حت������ت 
للمخدرات"  ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ن��ا.. 
وذلك مب�شاركة عدد من الإدارات 
ال�������ش���رط���ي���ة وج����ه����ات حم��ل��ي��ة يف 

العني.
و�شارك ق�شم الط�ارئ وال�شلمة 
بتقدمي  العني  منطقة  يف  العامة 
التعامل يف  اإر���ش��ادات ح�ل كيفية 
الأهايل  الط�ارئ وت�عية  حالت 

بقطاع  املجتمعية  ال�شرطة  باإدارة 
ال�شباط  املجتمع وعدد من  اأمن 

والأفراد.
مديرية  امل���ع���ر����س  يف  وي�������ش���ارك 
�شرطة منطقة العني، مراكز اإدارة 
والعلقات  الج��ت��م��اع��ي،  ال��دع��م 
العامة، وق�شم مكافحة املخدرات، 
وال�شلمة  ال����ط�����ارئ  واإدارات 
الطبية،  واخل�����دم�����ات  ال���ع���ام���ة، 
ال�شرطة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ال�����ش��رط��ة 
العقابية  وامل�ؤ�ش�شات  ال�شياحية، 
اجلرمية،  وم�شرح  والإ�شلحية، 
ومرور   ،k9 الأم��ن��ي  والتفتي�س 

العني، وجامعة الإمارات.
واأكد الرائد حممد نا�شر الكتبي 

باأهمية مراقبة اأبنائهم، كما قدم 
الدكت�ر اإبراهيم القطاونة اأ�شتاذ 
امل�����ش��ارك بكلية  ال��ع��ل��م اجل��ن��ائ��ي 
حما�شرة  العني  جامعة  القان�ن 
واأهمية  امل���خ���درات  خم��اط��ر  ع���ن 
ت�عية �شرائح املجتمع ح�ل هذه 

الآفة.
ح�شن  ����ش���ي���ف  امل�����ق�����دم  واف����ت����ت����ح 
العلقات  ق�شم  رئي�س  املن�ش�ري 
منطقة  �شرطة  مبديرية  العامة 
اجلنائي  الأم������ن  ب��ق��ط��اع  ال���ع���ني 
امل��ع��ر���س ال��ت���ع���ي ع��ن خماطر 
بهيان  امل��ق��دم  بح�ش�ر  امل��خ��درات 
حمد العامري رئي�س ق�شم �ش�ؤون 
العني  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����ش��رط��ة 

الجتماعي  ال���دع���م  م���راك���ز  م���ن 
اه����ت����م����ام ����ش���رط���ة اأب�����ظ����ب����ي يف 
وتثقيف  املخدرات  لآفة  الت�شدي 
الأ������ش�����ر م����ن خم����اط����ر الإدم��������ان 
تنظم  امل���رك���ز  اأن  اإىل  ..م�������ش���رياً 
تثقيفية  وحم���ا����ش���رات  ح��م��لت 
ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام ل��ت���ع��ي��ة طلبة 
مبخاطر  واجل���ام���ع���ات  امل����دار�����س 

الآفة.
�شليم  حم����م����د  ال������رائ������د  وق��������ال 
اإدارة  م����دي����ر  ن����ائ����ب  ال����ع����ام����ري 
اخلطط  اإن  امل���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة 
وال���رام���ج امل��ت��ك��ام��ل��ة اأ���ش��ه��م��ت يف 
ال��شائل  واأجن����ح  اأف�����ش��ل  اإي���ج���اد 

للحد من املخدرات.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

امل�����ش���ؤول��ني وجم�ع  ال��ب��لد وك��ب��ار  ال�شي�خ واأع��ي��ان ووج��ه��اء  اأدى ع��دد م��ن 
امل�اطنني واملقيمني عقب �شلة اجلمعة يف م�شجد اأب� بكر ال�شديق مبنطقة 
املغف�ر لها حليمة عيد خ�شيف زوجة  م�شريف �شلة اجلنازة على جثمان 
�شعادة عبداهلل اأمني ال�شرفاء امل�شت�شار بدي�ان �شاحب ال�شم� حاكم عجمان 
التي وافتها املنية اأم�س الأول. فقد اأدى �شلة اجلنازة معايل ال�شيخ نهيان 
بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح وال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل 
وال�شيخ عبدالعزيز  واملالية  الإداري��ة  لل�ش�ؤون  ال�شم� حاكم عجمان  �شاحب 
بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�شياحية وال�شيخ را�شد بن حميد 
النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط ومعايل ال�شيخ الدكت�ر ماجد بن 

حميد  وال�شيخ  عجمان  حاكم  ال�شم�  �شاحب  دي���ان  رئي�س  النعيمي  �شعيد 
النعيمي وال�شيخ �شعيد بن را�شد  النعيمي وال�شيخ را�شد بن عمار  بن عمار 
النعيمي وال�شيخ �شقر بن را�شد النعيمي وال�شيخ حمدان بن را�شد النعيمي 
وال�شيخ عبداهلل بن ماجد النعيمي وال�شيخ �شلطان بن علي النعيمي ومدراء 
الت�شريفات  ع��ام  مدير  حممدالنعيمي  ي��شف  و�شعادة  احلك�مية  ال��دوائ��ر 

وال�شيافة وكبار امل�ش�ؤولني.
وقد �شيع جثمان الفقيدة اإىل مث�اه الأخري يف مقرة يف مقرة اجلرف.

وقدم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وال�شي�خ وامل�ش�ؤول�ن واملعزون 
ال�شرفاء  واآل  الفقيدة  زوج  اأمني  �شعادة عبداهلل  اإىل  وامل�ا�شاة  العزاء  واجب 
الكرام، داعني اهلل عز وجل اأن يتغمدها ب�ا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته 

ويلهم اأهلها وذويها ال�شر وال�شل�ان.

ال�شيوخ يوؤدون �شالة اجلنازة على جثمان زوجة عبداهلل اأمني ال�شرفاء

•• احلمرية –الفجر:

ا�شتقبلت بلدية احلمرية وفد ال�شرطة املجتمعية التابعة للقيادة العامة ل�شرطة 
مدينة  يف  املجتمعي  الأم��ن  منظ�مة  لتعزيز  الكفيلة  ال�شبل  وبحثت  ال�شارقة، 

احلمرية، بجانب ت�طيد الت�ا�شل والتن�شيق الفعال مع ال�شرطة املجتمعية.
التي  والت��شيات  البناء  التعاون  مل�شرية  ا�شتكماًل  ياأتي  الذي  اللقاء  بداية  ويف 
متخ�شت من اجلل�شة احل�ارية التي عقدت باملجل�س الرم�شاين م�ؤخراً، ورحب 
مبارك را�شد ال�شام�شي مدير بلدية احلمرية باحل�ش�ر من ال�شرطة املجتمعية 
اإدارة  تبديه  ال��ذي  الكبري  بالتعاون  م�شيدا  ال�شارقة،  ل�شرطة  العامة  للقيادة 

التي  امل��ش�عات  طرح  بهدف  البلدية  مقر  اإىل  باحل�ش�ر  املجتمعية  ال�شرطة 
املتعاملني مببنى بلدية احلمرية،  تهم املجتمع، م�شتعر�شني يف جمل�س �شعادة 
كافة ال�شبل الرامية اىل تعزيز الأمن وال�شلمة العامة يف كافة مرافق مدينة 
اإقباًل لفتاً من قبل  احلمرية العامة واحلدائق و�شاطئ احلمرية الذي ي�شهد 

مرتاديه.
ال�شام�شي،  الزري  الل�اء : �شيف  اإىل �شعادة  بال�شكر والعرفان  ال�شام�شي  وتقدم 
الأمنية  املنظ�مة  تعزيز  يف  الكبري  دوره  على  ال�شارقة،  ل�شرطة  العام  القائد 
املجتمعية يف الإمارة البا�شمة، مرحباً باحل�ش�ر كًل من املقدم حمد بن ق�شم�ل 
ق�شم  رئي�س  ال�ش�يدي  جا�شم  وامل��ق��دم  املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 

املجتمعية،  ال�شراكات  فرع  مدير  الب��شي  ح�شني  والنقيب  املجتمعية  ال�شرطة 
مثمناً جه�د القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة وال�شرطة املجتمعية التابعة للقيادة 
العامة على كافة جه�دهم املبذولة لتعزيز املنظ�مة المنية واملجتمعية يف اأرجاء 
الإمارة البا�شمة. واأ�شار ال�شام�شي باأن اللقاء اأثمر عن عدة ت��شيات هامة اأبرزها 
الت�ا�شل  عملية  لت�شهيل  املجتمعية  وال�شرطة  البلدية  بني  عمل  فريق  ت�شكيل 
والت�شال، ملكافحة الظ�اهر ال�شلبية التي تهدد اأمن املجتمع و�شلمته، وتنفيذ 
ور�س تدريبية لتنمية احل�س الأمني لدى مفت�شي البلدية وم�ظفي وم�ظفات 
حيال  احلمرية  �شاطئ  على  ت�ع�ية  برامج  تنفيذ  بجانب  باحلمرية،  احلدائق 
امل��ش�عات املرتبطة بال��شائل ال�قائية التي حتد من حالت الغرق، بالإ�شافة 

الأمن  ثقافة  لتعزيز  احلمرية  و�شاطئ  بحر  مرتادي  على  اإه��داءات  ت�زيع  اإىل 
وال�شلمة والعامة على �شاطئ احلمرية، وتكثيف ت�اجد الدوريات الأمنية عند 

ال�شاطئ واحلدائق والأماكن العامة لتعزيز املنظ�مة الأمنية.
 : �شعادة  ملنطقة احلمرية  البلدي  املجل�س  ال��ذي ح�شرة ع�ش�  اللقاء  ويف ختام 
ماجد علي ب�فيري ال�شام�شي، وعدد من م�ظفي بلدية احلمرية، كرم �شعادة : 
مبارك را�شد ال�شام�شي، مدير البلدية، وفد ال�شرطة املجتمعية التابعة للقيادة 
اإدارة  مدير  نائب  ق�شم�ل  بن  حمد  باملقدم  ممثلة  ال�شارقة  �شرطة  يف  العامة 
ال�شرطة املجتمعية اعتزازاً وتقديراً جله�دهم يف تعزيز الأمن والأمان يف رب�ع 

اإمارة ال�شارقة.

•• دبي-وام:

اختتمت مدينة املعل�مات برئا�شة ال�شيخ حممد 
م���ع �شريكها  م��ك��ت���م  اآل  ب���ن ج��م��ع��ة  م��ك��ت���م  ب���ن 
من  ال��ث��اين  م�شروعها   MTN ال�شرتاتيجي 
مبادرة “�شعادة” التي اأطلقتها منذ عامني حيث 
نفذت مع بع�س الهيئات احلك�مية خطتها التي 
من  ك��ب��رية  �شريحة  اإ���ش��ع��اد  خللها  م��ن  متكنت 
من جن�شيات  حتديدا  والأط��ف��ال  املجتمع  اأف��راد 

خمتلفة.
ول��ل��ع��ام ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت����ايل وا���ش��ل��ت مبادرة 
اجتماعيا  للأطفال  امل�شاعدة  تقدمي  “�ش�عادة” 
تنفيذ  يف  امل�����ش��ارك��ة  خ��لل  م��ن  وذل���ك  وتعليميا 
ثلثة حماور مهمة حيث قدمت مدينة املعل�مات 
مع  مدر�شية  حقيبة   1000 ال�شهر  ه��ذ  خ��لل 
جمم�عة من م�شتلزمات القرطا�شية ال�شرورية 

ل��ل��ط��لب ال��ذي��ن ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني خم�س 
وت�شع �شن�ات كما قامت بدفع ن�شبة من الر�ش�م 
بالإ�شافة  وطالبة،  طالبا   250 لعدد  املدر�شية 
وقال  ت�ب” حديث.  لب  تقدمي” 1000  اإىل 
 : مكت�م  اآل  جمعه  بن  مكت�م  بن  حممد  ال�شيخ 
القطاع  م�شاركة  اإىل  “�شعادة”  م��ب��ادرة  ت��ه��دف 
املجتمعي  ال��ع��م��ل  ن�����ش��اط��ات  تفعيل  يف  اخل��ا���س 
الأعمال  لدعم  التكاتف  باأهمية  ال���ع��ي  وزي���ادة 
الإن�شانية، م�شريا اإىل اأن مدينة املعل�مات متكنت 
لأع�ام ط�يلة من حتقيق جناحات عدة يف العمل 
املعريف  بامل�شت�ى  والرتقاء  والإن�شاين  املجتمعي 
امل�ؤ�ش�شات  بالتعاون مع عدد من  وذلك  والثقايف 
والدوائر والهيئات احلك�مية وبع�س اجلمعيات 

اخلريية بالدولة.
املبادرة  ن�شاطنا على هذه  يقت�شر  لن   : واأ�شاف 
اهتمامنا  كر�شنا  انطلقتنا  منذ  فنحن  فح�شب 

متطلباته  وت��ل��ب��ي��ة  ورع���اي���ت���ه  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ب��ج��ي��ل 
و�شنتابع  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  وال�����ش��ح��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
م�ش�ارنا لتنفيذ املزيد من امل�شاريع الجتماعية 
تط�ير  على  تعمل  التي  والتعليمية  والرتب�ية 
اأع�شاء  ي��ك���ن���ا  ل��ك��ي  م���ه���ارات اجل��ي��ل اجل���دي���د 
ب���ن���اء دولة  ي�����ش��اع��دون يف  امل��ج��ت��م��ع  ف��اع��ل��ني يف 
الإمارات احلديثة والأكر تط�را. وحازت مبادرة 
على  املعل�مات  مدينة  تنظمها  التي  “�شعادة” 
والتنمية  املعرفة  هيئة  من  امل�ش�ؤولني  كبار  ثناء 
احلك�مية  و�شبه  احلك�مية  والهيئات  الب�شرية 
واجلمعيات  امل�ؤ�ش�شات  م��ن  كبري  ع��دد  واه��ت��م��ام 
الراعية  والعاملية  املحلية  وال�����ش��رك��ات  اخل��ريي��ة 
ن�شاط  اختتام  حفل  املعل�مات  مدينة  وتنظم   .
�شيتم  بدبي  اأتلنتي�س  “�شعادة” يف فندق  مبادرة 
حتديد م�عده لحقا بح�ش�ر كبار ال�شخ�شيات 

وامل�ش�ؤولني والرعاة يف كافة املجالت.

هدفها تعزيز منظومة االأمن املجتمعي باحلمرية 

ال�شرطة املجتمعية وبلدية احلمرية يعقدان اجتماعًا تن�شيقيًا

مدينة املعلومات تر�شم ال�شعادة 
على وجوه مئات الأطفال يف الدولة

ماهي�س   / امل������دع�������  ف����ق����د 
�ش�ك�ماران   ك�نديل  ك���زه��ا 
الهند   ، ك�����ن����دي����ل  ك������زه�����ا 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج���از 
)9857406P( من يجده 
رقم   بتليف�ن  الت�شال  عليه 

    0568432677

فقدان جواز �شفر
ان���ال���ي���زا   / امل�����دع������  ف���ق���د 
ماه��شاى ت�مباجا ، الفلني   
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )P1286798A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ش���ال 

0502024999

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل���دع���� / ك��اري��ن��ا ان 
فيتا�شا ايدر الني ، الفلبني    
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EC5970273( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ش���ال 

0529487928

فقدان جواز �شفر
حاميداه   / امل���دع����  ف��ق��د 
اجلن�شية  اوغ���ن���دا   ، ن���اك���� 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�������������از   -
 )1 2 5 2 0 0 2 B (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ش���ال 

0552222920

فقدان جواز �شفر
ابراهيم  فقد املدع�/ هزاع 
القمر  ج���زر   ، ع��ب��دال��ع��زي��ز 
رقم  �شفره  ج���از  اجلن�شية 
)303647(  يرجى ممن 
يعر عليه ت�شليمه ب�شفارة 
اق��رب مركز  او  القمر  جزر 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
الإ�شلم  ن�����ر  امل���دع����/  ف��ق��د 
بنغلدي�س   ، ي���دي���ن  ك����ف���� 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����از ���ش��ف��ره رقم 
)0100985(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
البنغلدي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
امل���دع����/ حم��م��د �شادق  ف��ق��د 
ب���اك�������ش���ت���ان   ، ع�����ب�����دال�����ك�����رمي 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������از ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )DK5467322(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن �سهادة �أ�سهم تفقدان جواز �شفر
ف���ق���دت ����ش���ه���ادة ال����ش���ه���م رقم 
احمد   / ب���ا����ش���م   18718
عبدالرحمن  ي������ش��ف  اح���م���د 
ال�����ش��ع��دي  ���ش��ادرة م��ن �شركة 
وعددها  ل��ل��ق��ي��ادة  الإم���������ارات 
من  وع���ل���ى  ���ش��ه��م   11000
بالرقم  الت���������ش����ال  ي���ج���ده���ا 

 0569111018
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اأخبـار الإمـارات
�شعيد بن طحنون يح�شر مبادرة 

التمكني الريادي
•• العني - وام:

لل�شباب  الريادي  التمكني  مبادرة  اأم�س  نهيان  اآل  طحن�ن  بن  �شعيد  الدكت�ر  ال�شيخ  معايل  ح�شر 
الفعاليات  و�شط ح�ش�ر حا�شد من  بالعني  ال�شرطة  نادي �شباط  الت�شامح يف  عام  مبادرات  اإح��دى 

املجتمعية املختلفة.
اإنها مهمة لتحقيق التطلعات املرج�ة منها يف ظل التجاوب  واأ�شاد معاليه باملبادرة واأهدافها وقال 
اللفت من الفئات املجتمعية مع القيم التي تعزز اإعلء �شاأن ال�شباب الطامح خلدمة ال�طن وعك�س 
ال�ش�رة امل�شرفة من خلل الأفكار البناءة والروؤية النابعة من حب ال�طن وال�فاء لقيادته الر�شيدة 

التي حتر�س على دعم امل�شاريع التي تعزز اله�ية واملكت�شبات ال�طنية.

يف اإطار م�شاركته يف ندوة الرتجمة يف دول اخلليج العربي

م�شروع كلمة يف دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي يعلن عن اأهدافه ال�شرتاتيجية امل�شتقبلية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

م�شروع  م�������ش���ارك���ة  م���ع���ر����س  يف 
دائ�����رة  يف  ل���ل���رتج���م���ة  "كلمة" 
– اأب�ظبي يف  الثقافة وال�شياحة 
اخلليج  دول  يف  الرتجمة  "ندوة 
"مركز  ا�شت�شافها  العربي" التي 
العزيز  ع��ب��د  ب���ن  ع���ب���داهلل  امل��ل��ك 
العربية"،  اللغة  خلدمة  ال��دويل 
يف الريا�س. اأعلن م�شروع "كلمة" 
ال�شرتاتيجية  اأه������داف������ه  ع����ن 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���ت���ي ���ش��ريك��ز على 
القادمة.  الفرتة  خلل  تنفيذها 

باأ�شماء  وامل��دق��ق��ني  وامل��راج��ع��ني 
جديدة."

الندوة  خ���لل  ال��ط��ن��ي��ج��ي  وق����دم 
ورقة بحثية جاءت بعن�ان "دولة 
الإمارات العربية: دورها احلديث 
الرتجمة  م�������اآلت  يف  وامل���ا����ش���ي 
والثقافة من خلل م�ؤ�ش�شاتها"، 
ا�شتعرا�شها  ���ش��ي��اق  يف  ت�شمنت 
ال����ت����اري����خ����ي وال���ب���ح���ث���ي ل����اق���ع 
الرتجمة يف دولة الإمارات. وقال 
اإّن م�شروع  كلمة ي�شعى من خلل 
اإىل  العك�شية،  ال��رتج��م��ة  اإح���ي���اء 
اإىل ترجمة  اآخر يق�د  فتح �شبيل 

العك�شية وتقدمي الكتاب وامل�ؤلف 
ال��ع��رب��ي اإىل ال��ث��ق��اف��ات الأخ���رى، 
الن�شر  م�شروعي  وتط�ير  وب��ن��اء 
ال�ش�تي،  وال��ك��ت��اب  الإل���ك���رتوين 
الت�ا�شل  ق��ن���ات  على  وال��رتك��ي��ز 
اإحياء  اإىل  و���ش���ًل  الج��ت��م��اع��ي، 
����ش���راك���ات مع  م���ا درج ع��ل��ي��ه م���ن 
والإماراتيني  ال��ع��رب  النا�شرين 
يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، ع��ر الن�شر 
امل�شرتك وبرنامج ت�ش�يقي �شخم 

للكتاب العربي دولياً.
حمدان  ���ش��ع��ي��د  اأك������د  وب����������دوره، 
الن�شر  اإدارة  م��دي��ر  ال��ط��ن��ي��ج��ي، 

والتي تت�شمن ال�شعي اإىل تط�ير 
وحت��دي��ث خ��دم��ات��ه ل��ت���اك��ب اآخر 
عامل  يف  احل��ا���ش��ل��ة  ال���ت���ط����رات 
ال��ن�����ش��ر احل���دي���ث، مب���ا ي��ع��زز من 
"كلمة" منذ  املكانة  التي حققها 

انطلقته يف عام 2007.
وقال عبداهلل ماجد اآل علي املدير 
بالإنابة  ال��ك��ت��ب  ل���دار  التنفيذي 
يف دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ي��اح��ة – 
"كلمة" حدد  اإّن م�شروع  اأب�ظبي 
�شيعمل  ج���دي���دة  اأه������داف  اأرب���ع���ة 
العام،  ه��ذا  خ��لل  حتقيقها  على 
الرتجمة  ب���اإح���ي���اء  اأوًل  ت��ت��م��ث��ل 

وال�شياحة  ال���ث���ق���اف���ة  دائ�������رة  يف 
الأه����داف  تت�شمن  اأب���ظ��ب��ي   –
مل�شروع  امل�شتقبلية  ال�شرتاتيجية 
ج�دة  على  "املحافظة  "كلمة" 
ال��رتج��م��ة، وت��رج��م��ة اأه���م واأب���رز 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي  ال���ك���ت���ب 
�شرائحهم  اخ��ت��لف  على  ال��ق��راء 
اإ�شافة  ومت���ث���ل  واه��ت��م��ام��ات��ه��م 
وم�ا�شلة  ال��ع��رب��ي��ة،  املكتبة  اإىل 
م�ا�شفات  ب����ج�����دة  اله����ت����م����ام 
الرتجمة  اإىل  وال�����ش��ع��ي  ال��ك��ت��اب، 
من لغات اأخرى جديدة، وتط�ير 
وتغذية قاعدة بيانات املرتجمني 

م�اكبة  اإىل  امل�������ش���روع  وي�����ش��ع��ى 
الن�شر  �شناعة  جمال  يف  اجلديد 
ب�شيغ  "كلمة"  ك���ت���ب  وط�������رح 
التط�ر  م�����ع  ت�����ت�����لءم  ج�����دي�����دة 
املتلحق يف جمال الن�شر، وجلب 
الرقمية  احل����ق�����ق  م����ن  امل����زي����د 
وحت����ي���ل اأك����ر ق���در مم��ك��ن  من 
ال��ك��ت��ب.  اإىل ج��ان��ب زي�����ادة عدد 
العاملية،  والت��ف��اق��ي��ات  امل��ن�����ش��ات 
وت���ف��ري الإ�����ش����دارات ع��ل��ى اأكر 
ع��دد م��ن امل��ن�����ش��ات، وامل�����ش��ارك��ة يف 
التح�ل  املتخ�ش�شة يف  امل�ؤمترات 
امل�شروع عاملياً  واإبراز  الإلكرتوين 

م�ؤلفات وكتب اأهم الكتاب العرب 
اللغات  العامل، وخا�شة  لغات  اإىل 
ال��ع��امل��ي��ة الأك�����ر ���ش��ي���ع��اً واإب�����رام 
م�شرتك  ون�شر  ت��ع��اون  اتفاقيات 
بهدف  رائ��دة  عاملية  ن�شر  دور  مع 
ال��ت���زي��ع والن��ت�����ش��ار  يف خمتلف 
الأ�ش�اق العاملية، مبا يخدم حلماً 
الثقافة  تقدمي  يف  ق��دمي��اً  عربياً 
الأخ���رى.  ال�شع�ب  اإىل  العربية 
الإلكرتوين  الن�شر  اأّن  وبخا�شة 
والكتاب ال�ش�تي ي�شكلن خط�ة 
مل�شروع  املقبلة  املرحلة  يف  اأ�شا�شا 

"كلمة".

عر امل�شاركة يف التجارب ونقا�شها 
مع املتخ�ش�شني يف املجال.

املقبلة  ال�����ش��ن���ات  ���ش��ت�����ش��ه��د  ك��م��ا 
اأو�شع ب��شائط الت�ا�شل  اهتماماً 
اأكر  وال���ش��ت��ث��م��ار  الج��ت��م��اع��ي، 
اإي�شال  ب��ه��دف  ال��ق��ن���ات  ه���ذه  يف 
اأو����ش���ع  اإىل  "كلمة"  اإ������ش�����درات 
وتعزيزاً  ال����ق����راء.  م���ن  ���ش��ري��ح��ة 
اخلا�س  القطاع  ودعم  للم�شاركة 
يف الن�شر �شيحيي "كلمة" ما درج 
عليه �شابقاً من مباردات الإ�شدار 
حملية  ن�����ش��ر  دور  م���ع  امل�����ش��رتك 

وعربية.

ملنت�شبي  الإعداد  دورة  يكملون  منت�شبا   59
�شرطة راأ�ش اخليمة

اأحدث تقنية بالعامل الأ�شعة الرنني املغناطي�شي 

دبي تدخل الذكاء ال�شطناعي لـت�شوير الأمرا�ش يف 4 دقائق

•• راأ�ص اخليمة - الفجر 

�شهد العميد جمال اأحمد الطري مدير عام امل�اد واخلدمات امل�شاندة ب�شرطة 
راأ�س اخليمة، بح�ش�ر العميد عادل النعيمي نائب مدير عام امل�ارد واخلدمات 
راأ�س  �شرطة  تدريب  معهد  مدير  البكر  نا�شر  الدكت�ر  والعقيد  امل�شاندة، 
الأوىل،  للم�شتجدين اخلا�شة  الأ�شا�س  الإع��داد  دورة  اخليمة، حفل تخريج 
التي ُعِقّدت مبعهد تدريب �شرطة راأ�س اخليمة يف الفرتة من 17"فراير 
خللها  اكت�شب�ا  منت�شباً،   "  59 " مب�����ش��ارك��ة  اجل����اري،  ي���ن��ي���   "27 اإىل 
درا�شة  عر  ال�شرطي،  للعمل  ت�ؤهلهم  التي  الأ�شا�س،  املفاهيم  من  العديد 
امليدانية  التدريبات  بجانب  وال�شرطية،  والإداري��ة  القان�نية  النظرية  امل�اد 
الع�شكرية والتمرينات الريا�شية. واأكد العميد جمال الطري، اأن عقد دورات 

دفعات  لتخريج  وي�ؤهل  ميكن  للم�شتجدين  الأ�شا�س  الإع��داد  مثل  تدريبية 
جديدة من الك�ادر ال�شرطية، تعزز اأمن وا�شتقرار ال�طن وامل�اطن، معتراً 
امل�شتجدين  وت�ؤهل  املنت�شبني،  مهارات  ت�شقل  التدريبية  ال���دورات  تلك  اأن 
ملرحلة العمل امليداين بق�ة، فيما تركز على تعزيز اله�ية والنتماء لل�طن، 
من خلل تر�شيخ ج�انب ال�شتعداد للدفاع عنه، داعياً اخلريجني مل�شاعفة 
اأ�شاف  جانبه،  وم��ن  ال���ط��ن.  خدمة  يف  والتميز  الرت��ق��اء  لتحقيق  اجله�د 
العقيد الدكت�ر نا�شر البكر، اأن معهد تدريب �شرطة راأ�س اخليمة حري�س 
اإع��داد جيل واٍع ذي كفاءة ع�شكرية عالية من خلل عقد  كل احلر�س على 
يف  للخ��س  امل�شتجدين  ت�ؤهل  التي  للم�شتجدين  الأ�شا�س  الإع���داد  دورات 
العمل امليداين بروٍح وطنية عالية، ومت�شلحني بالعلم واملعرفة التي حتقق 

ال�شتدامة يف العمل ال�شرطي.

•• دبي-الفجر:

اإدخال  دبي  ال�شحي يف  القطاع  ب��داأ 
ت��ق��ن��ي��ة ج����دي����دة، ه����ي الأح��������دث يف 
العامل، لت�ش�ير الأع�شاء الداخلية 
ل��ل��ج�����ش��م وت�����ش��خ��ي�����س الأم����را�����س 

بالذكاء ال�شطناعي.
التقنية  اإن  م��ت��خ�����ش�����ش���ن  وق�����ال 
ت�ش�ير  زم����ن  ت��خ��ت�����ش��ر  اجل���دي���دة 
اأع�شاء اجل�شم لي�شبح 4 دقائق، يف 
حني كان ي�شتغرق الأمر نح� �شاعة 

�شابقا.
التقنية  ه������ذه  اأن  اإىل  ول����ف����ت�����ا 
مر�شية،  ح����الت  ب��ت�����ش���ي��ر  ت�����ش��م��ح 
للت�ش�ير  خ�����ش���ع��ه��ا  ي�شعب  ك���ان 
عدم  ح��الت  مثل  �شابقا  الإ�شعاعي 

انتظام �شربات القلب.
الغني  عبد  مهيمن  ال��دك��ت���ر  وق��ال 
مل�شت�شفى  ال���ت���ن���ف���ي���ذي   ال���رئ���ي�������س 
اجلديدة  التقنية  اإن  دب��ي  ال��زه��راء 
 Magnetom Vida 64  "
XT"، هي جهاز الت�ش�ير بالرنني 

املغناطي�شي العايل اجل�دة.
واأو���ش��ح اأن���ه اأول ج��ه��از رن��ني مزود 
ب�تقنية BioMatrix، وهي نظام 
مع  تلقائياً  يتكّيف  ا�شطناعي  ذكاء 
الب�شرية  الت�شريحية  الخ��ت��لف��ات 
مع  وخ�شائ�شها  والفيزي�ل�جية 
التلقائي  والت�شحيح  امل�شت�شعرات 
حتى  اجل���دة  عالية  �ش�رة  لإعطاء 

اأو  تنف�شه  اأثناء  املري�س،  حركة  مع 
يف احلالت احلرجة.

تلبية  ال��ت��ق��ت��ي��ة اجل���دي���دة  ت��ت��ي��ح  و   
الت�ش�ير  ع��ل��ى  امل���ت���زاي���د  ال��ط��ل��ب 
ب���ال���رن���ني امل��غ��ن��اط��ي�����ش��ي يف دب�����ي و 
الإمارات، و كذلك القدرة على تنفيذ 
الفح��شات  م��ن  ك��ام��ل��ة  جم��م���ع��ة 

الروتينية اأو املعقدة لكل املر�شى.
الت�ش�ير  "اأن  ال��غ��ن��ي  ع��ب��د  وت���اب���ع 
ال����ع����ايل ال����دق����ة ي��ع��ن��ي اأن������ه ميكن 
الأ�شعة تقدمي معل�مات  لأخ�شائي 
لختيار  للأطباء  اأ�شا�شية  و  قيمة 
كل  يف  مري�س  لكل  املنا�شب  العلج 

مرة".

وقال اإن جهاز الرنني اجلديد �ش�ف 
ي�شتقبل املر�شى خلل العام اجلاري، 
دبي  ال��زه��راء  م�شت�شفى  و�شيتمكن  
م��ن خ��دم��ة ح����الت م��ر���ش��ي��ة كانت 
تعدُّ غري منا�شبة �شابقا لفح��شات 
م�شاكل  ب�شبب  املغناطي�شي  الرنني 
زيادة  القلب،  �شربات  انتظام  ع��دم 
ال�شحية  امل�شاكل  من  اأي  اأو  ال���زن 
التي متنعهم من اخل�ش�ع لعمليات 

الفح�س.
كما �شيتمكن امل�شت�شفى من تط�ير 
مثل  ال�شريعة  للإجراءات  خدماته 
خدمة الفح�س بالرنني املغناطي�شي 
الي�م  يف  الفح�س  تقرير  اإ���ش��دار  و 

نف�شه .
اأ�شامة  ال��دك��ت���ر  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 
زم����زم����ي، م���دي���ر ق�����ش��م الأ����ش���ع���ة و 
م�شت�شفى  يف  ال���ط���ب���ي  ال��ت�����ش���ي��ر 
الرنني  ج���ه���از  اإن  ب���دب���ي  ال����زه����راء 
املر�شى   ب��ف��ح�����س  ي��ت��م��ي��ز  اجل���دي���د 
ب�شكل اأ�شرع حيث اأظهرت الدرا�شات 
قد  ال���ك���ب���د  ف���ح��������ش���ات  وق������ت  اأن 
اإىل  دق��ي��ق��ة  ع�شرين  م��ن  ينخف�س 
اأرب����ع دق��ائ��ق ف��ق��ط و ك��ذل��ك تقليل 
العظام،  الع�شلت،  ت�ش�ير  اأوق���ات 
الرو�شتات و اأجزاء اجل�شم الأخرى 
بالرنني  ال��ت�����ش���ي��ر  ب��ن��ظ��م  م��ق��ارن��ة 

املغناطي�شي ال�شابقة".

�شفري الدولة يف جورجيا ي�شارك 
يف اجتماع حول ال�شياحة

•• تبلي�سي-وام:

�شارك �شعادة عي�شى عبداهلل البا�شه النعيمي �شفري الدولة لدى تبلي�شي 
على  للطلع  اجل�رجية  اخلارجية  وزارة  يف  عقد  ال��ذي  الجتماع  يف 
تقييمات وخطط احلك�مة اجل�رجية فيما يتعلق بالتحديات احلالية يف 
قطاع ال�شياحة. وحتدث �شعادة ال�شفري عن العلقات ال�شياحية املتنامية 
ال�شياحية  للم�شاريع  الإيجابي  الأث��ر  خا�شة  ال�شديقني  البلدين  بني 

الإماراتية بالإ�شافة اإىل م�شاهمة الناقلت ال�طنية يف هذا املجال.

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�سبت 29 يونيو  2019 �لعدد 12668 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�سبت 29 يونيو  2019 �لعدد 12668 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�سبت 29 يونيو  2019 �لعدد 12668 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�سبت 29 يونيو  2019 �لعدد 12668 
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كرافت 

CN 2540412:للمنا�شبات رخ�شة رقم
تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

الغاء اعلن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�ش��س الرخ�شة 
رقم:CN 1052204 بال�شم التجاري جرين ا�شرتاتيجي 
للمقاولت العامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة ال��شع كما كان عليه �شابقاً
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

الغاء اعلن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�ش��س الرخ�شة 
بين�ي  مطعم  التجاري  بال�شم   CN رقم:1164225 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  ك��شينا 

ال��شع كما كان عليه �شابقاً
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم اب� عزيز كبري 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1014328 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يحيى �شعيد حممد نا�شر احل�شرمي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �شامل �شالح عبداهلل العامري
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/طي�ر الرحمة للمقاولت 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب الكهربائية ذ.م.م رخ�شة رقم:2738751 

تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد اب� بكر حممد كمال الدين من 49% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد مراد ح�شني غنى ح�شني %24

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

القت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان 

الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

اإعــــــــــلن
لنقل  ال�ش�����ادة/ميديك�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الركاب باحلافلت امل�ؤجرة رخ�شة رقم:1162421 
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمد علي حممد بن دروي�س الطنيجي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد م��شى ح�شن عبداهلل امللكي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شاطر للهدايا

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2133198 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبيد �شامل خمي�س غامن ال�شام�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد �شيف حمد �شليمان العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة اخلليج باور لقطع 

CN غيار اجهزة التريد ذ.م.م رخ�شة رقم:1141023 
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد را�شد حممد بلل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد حممد زين عبداهلل املرزوقي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف روى تانكا�شني تانكا�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف م�شطفى م��شى علي الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كراج البارون- فرع 1

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1125037-1 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداحلميد عبدالكرمي حممد �شعبان البل��شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم نا�شر عبداهلل ح�شني

تعديل ال�شكل القان�ين/ من فرع اىل م�ؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري من/كراج البارون- فرع 1

AL BAROON GARAGE- BRANCH 1

اىل/ور�شة افرجرين لت�شليح ال�شيارات 

EVERGREEN CAR REPAIR WORKSHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/براف� للتجارة العامة- �شركة ال�شخ�س 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب ال�احد ذ.م.م رخ�شة رقم:2809682 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مفتاح �شامل �ش�يدان حممد املقبايل %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شيف مفتاح �شامل �ش�يدان املقبايل من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شيف مفتاح �شامل �ش�يدان املقبايل من 100% اىل %50

تعديل ال�شكل القان�ين/ من �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/براف� للتجارة العامة- �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م

BRAVO GENERAL TRADING LLC- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/براف� للتجارة العامة ذ.م.م 
BRAVO GENERAL TRADING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اومريه للت�شميم الداخلي

CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2795261 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد حممد ميزر خليفه املهريي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شيف مفتاح �شامل �ش�يدان املقبايل من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هنيه �شفيق %49

تعديل راأ�س املال من null اىل 150000
تعديل ل�حة الإعلن/ اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل ال�شكل القان�ين/ من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/اومريه للت�شميم الداخلي

OMBRE INTERIOR DESIGNS
اىل/اومريه للت�شميم الداخلي ذ.م.م 

OMBRE INTERIOR DESIGNS LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جنمة املهره للمقاولت العامة

CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2731460 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ي��شف بن �شامل بن حميد املهري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ي��شف بن �شامل بن حميد املهري من 100% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة طلل حممد عبداهلل بخيت املهري %51

تعديل ل�حة الإعلن/ اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل ال�شكل القان�ين/ من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/جنمة املهره للمقاولت العامة
NAJMA ALMAHRA GENERAL CONTRACTING

اىل/جنمة املهره للمقاولت العامة ذ.م.م 
NAJMA ALMAHRA GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/القمر ال�شعيد للمقاولت العامة

CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1178986 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مد رزو �شيخ عبداخلالق �شيخ %15

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة اب� �شايل امزاد علي خان %19
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد مام�ن هاولدير حممد امزاد ح�شني %15

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حميد حممد ر�شيد لل البل��شي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حميد حممد ر�شيد لل البل��شي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال من null اىل 150000
تعديل ل�حة الإعلن/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ال�شكل القان�ين/ من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/القمر ال�شعيد للمقاولت العامة

HAPPY MOON GENERAL CONTRACTING
اىل/هبي م�ن لل�شيانة العامة ذ.م.م 

HAPPY MOON GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية ميم� ذ.م.م

CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2689301 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حممد ان�ر بالركات كالينجال %24
تعديل ن�شب ال�شركاء

 منى حميد عبيد املغربي من 51% اىل %20
تعديل ن�شب ال�شركاء

 AL SAHRAA ALSHUMALIYA ال�شحراء ال�شمالية للمقاولت �س.ذ.م.م
CONTRACTING LLC من 49% اىل %56

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نريفانا لل�شفر وال�شياحة 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:2240668 
تعديل ن�شب ال�شركاء

 حممد ثعل�ب �شامل حمد الدرعي من 51% اىل %20
تعديل ن�شب ال�شركاء

علء �شمري �شلمان العلي من 49% اىل %20
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 CERTARES TRAVEL ا�شافة �شريتار�س ترافيل فين�شرز �س.ذ.م.م
VENTURES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

اثري الظفرة للمقاولت وال�شيانة العامة- ذ م م
اجتماع  قرار  مب�جب  انه  احل�شابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن 
بحل   2019/06/26 بتاريخ  العادية  غري  العم�مية  اجلمعية 

وت�شفية �شركة
اثري الظفرة للمقاوالت وال�شيانة العامة - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-اب�ظبي
CN-1200545 بالرقم

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 
�س.ب    037378989 فاك�س    037378999 رقم  هاتف  املعني 
202075 – مدينة العني – �شناعية هيلي بناء عبد اهلل حممد 
علي ال�شحي واخرون مكتب رقم )3( واإح�شار امل�شتندات الثب�تيه، 

وذلك خلل مدة اأق�شاها 45 ي�ما من تاريخ هذا العلن

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2019/394  مدين جزئي 
ان  الق��ام��ة مب��ا  ب��ن جميل ثقه جمه�ل حم��ل  ب��ن فائز  امل��دع��ي عليه/1- حممد  اىل 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   ع��ام��ه(  م�شاهمه  )�شركه  للتاأمني  دب��ي  امل��دع��ي/���ش��رك��ة 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/4/18  يف الدع�ى املذك�رة اعله ل�شالح/�شركة دبي 
املدعية مبلغ  لل�شركة  ي�ؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  للتاأمني )�شركه م�شاهمه عامه( 
الق�شائية  املطالبة  تاريخ  ب�اقع 9% من  القان�نية  والفائدة  درهم  مقداره )56.725( 
ال�شداد والزمته امل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  وحتى متام 
حكما مبثابة احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل 
اآل  �شعيد  بن  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شم�  با�شم �شاحب  الع��لن �شدر  لن�شر هذا 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/1900  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديال لجهزة الطاقه ال�شم�شية �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
�شبلي خري  ذ.م.م وميثله:ج��شلني  البناء  لتاأجري معدات  ا�س  تي  املدعي/ار  ان  مبا 
مبلغ  ب�شداد  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  م��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  اهلل 
)71.682.76( درهم املرت�شد بذمتها مقابل بدلت ايجار معدات واج�ر ال�شلح مع 
بتاريخ:2017/10/31  ال�شتحقاق احلا�شل  تاريخ  ب�اقع 12% من  القان�نية  الفائدة 
ي�م  جل�شة  لها  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�ش�م  التام  ال�شداد  وحتى 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.14:بالقاعة ال�����ش��اع��ة:08:30 �س  امل����اف���ق:2019/7/7  الح��د 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/1682  جتاري جزئي

امل��دع��ي عليه / 1-ف����دا حم��م��د حم��م��د خليفة جم��ه���ل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان  اىل 
الطاف ح�شني  اي�ب  ايه كار م.د.م.���س وميثلها مديرها/خ�شر  املدعي/انديغ� رنت 
والتايل وال وميثله:حممد احمد حممد عبداهلل قد اأقام عليك الدع�ى م��ش�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ )21416( درهم مع الف�ائد القان�نية ب�اقع 
الثلثاء  ي���م  جل�شة  لها  ال�����ش��داد.وح��ددت  مت��ام  وحتى  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %12
مكلف  فاأنت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�����ش��اع��ة:08:30  امل����اف���ق:2019/7/2 
باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/245  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-احمد حممد احمد حممد البناى جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/بنك اب�ظبي التجاري )بنك الحتاد ال�طني �شابقا( وميثله:عبيد علي عبيد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  م��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  علي 
القان�نية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )2.428.527.18(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

���ش��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات ال���ي����م ال���ث���اين من 
ب��ال��ي���م العاملي  اح��ت��ف��ال ���ش��رط��ة دب���ي 
تقدمي   ،2019 امل���خ���درات  مل��ك��اف��ح��ة 
ت�عية لزوار مردف �شيتي �شنرت، ح�ل 
ب��راث��ن امل�اد  �شبل وق��اي��ة الأب��ن��اء م��ن 
املخدرة وامل�ؤثرات العقلية، واخلدمات 
دعم  �شبيل  يف  جهة  ك��ل  تقدمها  التي 
من  للتعايف  املتعاطني  والأب��ن��اء  الأ�شر 
الإدم��ان وعدم الع�دة اإليه، اإىل جانب 
ت���ق���دمي ت����ع���ي���ة ح������ل ط�����رق تقدمي 
الكرتونية  اجل��رائ��م  ال��ب��لغ��ات ح���ل 
وذل���ك   ،»ecrime  « م��ن�����ش��ة  ع���ر 
ملكافحة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ن  بتنظيم 
املخدرات وبال�شراكة مع وزارة ال�شحة 
للعلج  اإرادة  ومركز  املجتمع،  ووقاية 
“ اأ�شرتنا  �شعار  والتاأهيل بدبي، حتت 
هي م�شتقبلنا...ل للمخدرات«. واأ�شاد 
�شعادة الدكت�ر ي��شف حممد ال�شركال 
ال�كيل امل�شاعد لقطاع امل�شت�شفيات يف 
وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع بالتعاون 
اإطار  املثمر مع �شرطة دب��ي، وذل��ك يف 
ت��ع��زي��ز العمل  ال��������زارة ع��ل��ى  ح���ر����س 
املخدرات  بع�اقب  للت�عية  امل�شرتك 
لفتاً  واملجتمع،  العامة  ال�شحة  على 
املت�فرة  ال�شحية  اخل��دم��ات  دور  اإىل 

النف�شية  لل�شحة  الأم��ل  م�شت�شفى  يف 
بدبي يف علج الإدمان واإعادة التاأهيل. 
واأ�شار ال�شركال اإىل تخ�شي�س ال�زارة 
ملن�شة ا�شت�شارات جمانية وحما�شرات 
ت�ع�ية بال�شحة النف�شية يف الفعالية 
�شنرت،  �شيتي  م��ردف  مركز  يف  املقامة 
ملكافحة  ال���ع���امل���ي  ال����ي�����م  مب��ن��ا���ش��ب��ة 

املخدرات والإجتار غري امل�شروع بها.
ال�شحة  وزارة  اإن  ����ش���ع���ادت���ه  وق������ال 
ت���ف��ر خ��دم��ات علج  ووق��اي��ة املجتمع 
م�شت�شفى  يف  الإدم�������ان،  ا���ش��ط��راب��ات 
وفق  ب��دب��ي،  النف�شية  لل�شحة  الأم���ل 
التخ�ش�شية،  العاملية  املعايري  اأح��دث 

الطبية  ال��������ك���������ادر  ت������ف�����ري  وي�����ت�����م 
النف�شيني  املعاجلني  مثل  املتخ�ش�شة، 
العلج  واأخ�����ش��ائ��ي��ي  والج��ت��م��اع��ي��ني، 
اأ�شا�س  دور  املهني وغريهم، ممن لهم 
يف ب��رام��ج ال��ع��لج وال��ت��اأه��ي��ل وذل���ك يف 
الهادفة  ال������زارة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اإط����ار 
الرعاية  خ����دم����ات  اأف�������ش���ل  ل���ت���ق���دمي 
وبناء  وامل��ب��ت��ك��رة،  ال�����ش��ام��ل��ة  ال�شحية 
العلجية  وال�شلمة  اجل����دة  اأنظمة 

وال�شحية والدوائية.

تقدمي ا�شت�شارات
الأخ�شائية  امل������ازم  م��ي��ث��اء  وق���دم���ت 

الج���ت���م���اع���ي���ة يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى الأم�����ل 
ل��ل�����ش��ح��ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة، جم���م����ع���ة من 
�شرطة  من�شة  زوار  اإىل  ال�شت�شارات 
دبي يف مردف �شيتي �شنرت، اإىل جانب 
تقدمي حما�شرة ح�ل اإدمان الألعاب 
واأخ�����رى ح����ل وقاية  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
جانب  اإىل  ال��ت��ع��اط��ي،  م���ن  ال���ط���لب 
ملعرفة  ب�شيطة  اختبارية  لعبة  تقدمي 
اخلا�شة  باملعل�مات  النا�س  اإملام  مدى 
املخدرة  امل���اد  متعاطي  مع  بالتعامل 
عر ل�حة “ حقيقة وخرافة” والتي 
تت�شمن طرح جمم�عة من املعل�مات 
اأو  كانت حقيقية  اإذا  ومناق�شتها فيما 

خرافة.

ecrime من�شة
ب��ن حميدان  �شيف  اأول  امل���لزم  وق��دم 
ال�ش�يدي  ���ش��ع��ي��د  ث������اين  وامل����������لزم 
يف  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل��ب��اح��ث  اإدارة  م���ن 
واملباحث  للتحريات  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
املن�شة  زوار  اإىل  ���ش��رح��اً  اجل��ن��ائ��ي��ة، 
ال�شبكة  ecrime على  ح�ل من�شة 
بلغات  بتلقي  واخلا�شة  العنكب�تية، 
باجلرائم  امل��ت��ع��ل��ق��ة  اجل��م��ه���ر  اأف�����راد 
و�شهلة  �شل�شلة  ب�ش�رة  الإل��ك��رتون��ي��ة 
م����ن خ������لل ال����ع����ن�����ان الإل�����ك�����رتوين 

واملعنية     ،www.ecrime.ae
ت�شمل:  و����ش���ك���اوى  ب����لغ����ات  ب��ت��ل��ق��ي 
الب�����ت�����زاز الإل������ك������رتوين، الخ������رتاق 
اإل������ك������رتوين، ال���ت���ح����ي���لت امل���ال���ي���ة، 

والبطاقة الئتمانية.
ب�شيطة  خ����ط�����ات  ه���ن���اك  اأن  وب���ي���ن���ا 
ل����ت����ق����دمي ال������ب������لغ ع������ر م���ن�������ش���ة » 
على  ال���دخ����ل  ف��ب��ع��د   ،»ecrime
  ،www.ecrime.ae م�����ق����ع 
فيما  بتحديد  الأوىل  اخل��ط���ة  ت��ب��داأ 
باجلرائم  تتعلق  ال�����ش��ك���ى  ك��ان��ت  اإذا 
عر  املقدمة  اخلدمة  اأو  الإلكرتونية 
لل�شك�ى،  املقدمة  واجلهة  الإنرتنت، 

ث���م ت�����ش��ج��ي��ل ب��ط��اق��ة ال���ه����ي���ة ورق���م 
الت�ا�شل  ت��اأك��ي��د رق���م  ث��م  ال��ت���ا���ش��ل، 
�شيتلقاها  ن�شية  ر���ش��ال��ة  خ���لل  م��ن 
امل�����ش��ت��ك��ي ع��ل��ى ه��ات��ف��ه ال��ن��ق��ال، تليها 
وحتديد  ال�شخ�شية،  البيانات  كتابة 
كتابة  ث��م  ���ش��ده  امل�شك�  ت���اج��د  ج��ه��ة 
ليتم  واإر���ش��ال��ه��ا  ال�����ش��ك���ى،  تفا�شيل 

التعامل معها.

مركز اإرادة 
للعلج  اإرادة  م��رك��ز  ق��دم  ذل���ك،  واإىل 
اخلدمات  ح�����ل  ���ش��رح��ا  وال���ت���اأه���ي���ل، 
واملتمثلة  للمتعاملني  يقدمها  ال��ت��ي 

الأبحاث  واإج��راء  والت�عية  العلج  يف 
اأب�����اب  اأن  يف جم���ال الإدم�������ان، ح��ي��ث 
امل��رك��ز م��ف��ت���ح��ة دائ���م���اً ل��ل��راغ��ب��ني يف 
احل�ش�ل على خدماته عر احل�ش�ر 
الرقم  ع���ل���ى  الت�������ش���ال  اأو  ل��ل��م��رك��ز 
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دورية مازيراتي 
وقدم امللزم حممد اإبراهيم ال�ش�يدي 
من ق�شم الدوريات الأمنية ال�شياحية، 
�شيارات  ح�ل  املن�شة  زوار  اإىل  �شرحاً 
التي  كابري�”  ج����ران  “مازيراتي 
�شرطة  دوري���ات  اأ�شط�ل  اإىل  ان�شمت 
م���ؤخ��راً، والتي تعد من  الفارهة  دب��ي 
ال�شيارات الريا�شية ال�شريعة واملزودة 
ق�تها  م��ن  ت��رف��ع  خ��ا���ش��ة  بتجهيزات 

و�شرعتها ومتانتها على ال�شارع.

الروبوت اأمل
الي�م  يف  دب��ي  �شرطة  من�شة  و�شهدت 
اجلن�شيات  خمتلف  من  اإقباًل  الثاين 
التي ا�شتغلت الفر�شة لإجراء حديث 
“اأمل” الذي  املتط�عة  ال��روب���ت  مع 
ملكافحة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ت�شتخدمها 
امل����خ����درات يف ���ش��رط��ة دب����ي م���ن اأجل 
املخدرة  امل�اد  الأبناء مبخاطر  ت�عية 

بطريقة ذكية مبتكرة.

•• اأبوظبي-وام: 

اأطلقت اأكادميية اأب�ظبي الق�شائية بالتعاون مع 
باأب�ظبي  الق�شاء  دائ���رة  يف  ال��ع��دل  الكاتب  اإدارة 
برنامج التك�ين الأ�شا�شي لكاتب العدل احلك�مي 
يف دورته الرابعة والتي مت تخ�شي�شها للم�شاركني 
من وزارة �ش�ؤون الرئا�شة اإ�شافة اإىل متدربني من 

دائرة الثقافة وال�شياحة.
اأب���ظ��ب��ي ق��د اأطلقت  وك��ان��ت دائ����رة ال��ق�����ش��اء يف 
برنامج الكاتب العدل اخلا�س احلك�مي يف اإطار 
اآل  تنفيذ ت�جيهات �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن زايد 
�ش�ؤون  وزي��ر  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
الرئا�شة رئي�س دائرة الق�شاء باأب�ظبي يف العمل 
باإمارة  املت�شارعة  التنمية  متطلبات  تلبية  نح� 
التناف�شية  اأب�ظبي وامل�شاهمة يف تر�شيخ مكانتها 
من حيث ت�شهيل ممار�شة الأعمال مبا يت�افق مع 

الروؤية القت�شادية للإمارة 2030.
املحاكم  ق��ط��اع  م��دي��ر  احل��شني  ي��شف  واأو���ش��ح 
ياأتي  ال��رن��ام��ج  ت��ن��ف��ي��ذ  اأن  امل��ت��ع��ام��ل��ني  وخ���دم���ة 
���ش��م��ن خ��ط��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ج��ن��ة ال��ك��ات��ب العدل 
العدل  الكاتب  مهنة  يف  للعمل  الراغبني  لتاأهيل 
والإ������ش�����راف ع��ل��ى اأدائ����ه����م ب���ه���دف ح��ف��ظ حق�ق 
املتعاملني وتي�شري الإج��راءات العدلية من حيث 
العدل  للكاتب  اجل��غ��رايف  ال��ت���زع  م�شاحة  زي���ادة 
متكامل  اإط���ار  يف  املتخ�ش�شة  اخل��دم��ات  وت���ف��ري 
مبا ي�شهم يف رفع م�ؤ�شر الأداء وجت�يد اخلدمات 

العدلية وفق اأرقى املمار�شات العاملية.
اأن  اإىل  الق�شائية  اأب���ظ��ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  واأ����ش���ارت 
العدل  ل��ل��ك��ات��ب  الأ����ش���ا����ش���ي  ال��ت��ك���ي��ن  ب���رن���ام���ج 
اأولها  رئي�شة،  حم��اور  ثلثة  يت�شمن  احلك�مي 
للكاتب  العامة  القان�نية  الأ�شا�شيات  على  يركز 
ال���ع���دل، وم����ن ب��ي��ن��ه��ا ال��ن��ظ��ري��ة ال��ع��ام��ة للعق�د 

والنظرية  وال���ك��الت  الأهلية،  واأح��ك��ام  واأن�اعها 
العامة لعقد ال�كالة، والأحكام العامة يف الإثبات، 
والنظام  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ان���ن  العامة يف  والأح��ك��ام 
والأحكام  اللكرتونية،  التجارة  لعق�د  القان�ين 
العامة يف قان�ن املعاملت والتجارة الإلكرتونية 

واأ�ش�ل حتليل وتف�شري الن�ش��س القان�نية.
ولفتت اإىل اأن املح�ر الثاين يت�شمن تنظيم مهنة 
والنظم  الت�شريعات  بينها  وم��ن  ال��ع��دل  ال��ك��ات��ب 
وم�شطلحات  وف��ق��ه  ال��ع��دل  ك��ات��ب  ملهنة  املنظمة 
علم الت�ثيق وت�شديق املحررات يف املناطق احلرة 
واأخلقيات  العدل  الكاتب  اأم��ام  قب�لها  وحجية 
امل�����ش���ؤول��ي��ة بينما  ال��ع��دل وق���اع��د  ال��ك��ات��ب  مهنة 
التخ�ش�شية  الت�شريعات  الثالث  امل��ح���ر  يتناول 
الت�شريعات  ج��م��ي��ع  وت�����ش��م  احل��ك���م��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ة 
القان�نية  والطبيعة  احلك�مية  للجهة  املنظمة 

واأحكام ال�ثائق م��ش�ع الت�ثيق .

•• ال�سارقة –الفجر:  

الكرمي  للقراآن  ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة  نظمته  حفل  يف 
وال�����ش��ن��ة ال��ن��ب���ي��ة ���ش��ب��اح ال���ي����م مب��ق��ره��ا كرمت 
للم�شابقة  امل��ت��ق��دم��ني  م��ن  وال��ف��ائ��زات  ال��ف��ائ��زي��ن 
الرم�شانية يف دورتها الثالثة والتي جرى تنظيمها 
خلل �شهر رم�شان الكرمي  يف حفظ �ش�رة الكهف 
وامل��خ�����ش�����ش��ة مل���ظ��ف��ي ح��ك���م��ة ال�����ش��ارق��ة. ح�شر 
احلفل كل من  خمي�س بن �شامل ال�ش�يدي ع�ش� 
دائرة  رئي�س  ال�شارقة  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
الزري  �شيف  ال��ل���اء  و  وال��ق��رى  ال�ش�احي  ���ش���ؤون 
و�شلطان  ال�شارقة  ل�شرطة  العام  القائد  ال�شام�شي 
م�ؤ�ش�شة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  دمل�����ك  ب���ن  م��ط��ر 
ال�شارقة للقراآن الكرمي وال�شنة النب�ية وعمر علي 
احلفل  خ��لل  وج��رى  امل�ؤ�ش�شة.  مدير  ال�شام�شي 
ت��ك��رمي  ال��ف��ائ��زي��ن اخل��م�����س الأوائ�����ل م��ن الذك�ر 
الدوائر  مل�ظفي  الرم�شانية  امل�شابقة  يف  والإن��اث 
احل��ك���م��ي��ة و���ش��ب��ه ح��ك���م��ي��ة وع���دده���م  12فائزا 

وفائزة بجانب تكرمي اجلهات التي فاز مر�شح�ها 
اللجان  جميع  وتكرمي  الفعالة  مل�شاركتهم  تقديراً 
امل��ن��ظ��م��ة وال��ف��ن��ي��ة وال��ت��ح��ك��ي��م��ي��ة واخ��ت��ت��م احلفل 
احلفل  ب��داأ  للم�ؤ�ش�شة.  الداعمة  اجلهات  بتكرمي 
عدد  ت��ق��دمي  ج��رى  بعدها  بال�شي�ف  بالرتحيب 
من الفقرات املتن�عة والتي �شملت تلوات لنماذج 
 . ال��ف��ائ��زون  ال��ت��ي قدمها  املختلفة  ال���ق���راءات  م��ن 
واألقى �شلطان مطر بن دمل�ك رئي�س جمل�س اإدارة 
النب�ية  وال�شنة  الكرمي  للقراآن  ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة 
كلمة اأ�شاد فيها بنجاح فكرة اجلائزة وتخ�شي�شها 
ال�شارقة  ب��ح��ك���م��ة  وامل����ظ���ف���ات  امل���ظ��ف��ني  ل��ف��ئ��ة 
م�شريا اإىل اأن امل�شاركة كانت متميزة بحيث و�شل 
من  وم�ظفة  م�ظفة   120 اإىل  امل�شاركني  ع��دد 
ال���ك����ادر ال��ع��ام��ل��ة يف ح��ك���م��ة ال�����ش��ارق��ة ���ش���اء من 
اجلهات احلك�مية و�شبه احلك�مية. وتخلل احلفل 
الفائزين  تكرمي  ث��م  م��ن  و  اإن�شادية  فقرة  عر�س 
للم�شابقة  الثالثة  ل��ل��دورة  النتائج  اأ���ش��ف��رت  حيث 
واملخ�ش�شة ل�ش�رة الكهف يف فئة امل�ظفني عن ف�ز 

باملركز  ال�شارقة  �شعيد جمعان من جامعة  حممد 
�شرطة  م���ن  ���ش��ع��ف��ل  اأح���م���د حم��م��د  وي��ح��ي  الأول 
ال�شارقة باملركز الثاين وحممد �شديق �شعيد من 
املركز  ويف  الثالث  باملركز  ال�شارقة  مدينة  بلدية 
الرابع حل ثلثة م�ظفني هم ح�شن �شالح �شيد 
حممد  وح�شن  ال�شارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  م��ن 
واأحمد  ال�شارقة  بلدية مدينة  ق�شي�ط من  ح�شن 
حمم�د ح�شني من بلدية مدينة ال�شارقة . ويف فئة 
عبداللطيف  �شريفة  الأول  باملركز  حلت  امل�ظفات 
حممد من مف��شية مر�شدات ال�شارقة ولينه بلل 
الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  مدينة  من  فا�شل 
باملركز الثاين وح�شة �شعيد حممد الرا�شدي من 
الثالث  باملركز  امل���دام  ف��رع  ال�شارقة  �شيدات  ن��ادي 
واأريج �شالح حممد م�شطفى من جامعة ال�شارقة 
ال��راب��ع و�شيماء ع��ب��دال��ت���اب ح��م��دهلل من  ب��امل��رك��ز 
باملركز اخلام�س  امل��دام  ال�شارقة فرع  �شيدات  نادي 
الزرع�ين  اإبراهيم  اأمنة  مكرر  اخلام�س  وباملركز 

من دائرة التنمية القت�شادية.

•• دبي –الفجر:

مبنا�شبة الي�م العاملي لل�شحة، اأقامت “بيت اخلري” بالتعاون 
مع هيئة ال�شحة بدبي ور�شة �شحية للتثقيف ال�شحي، ورعاية 
باإ�شراف  الطبي،  بالك�شف  الراغبني  وم�ظفاتها  م�ظفيها 
من  العديد  ب��اإج��راء  ق��ام  الهيئة،  من  متخ�ش�س  طبي  طاقم 
فيما  امل�شاركني،  ا�شتف�شارات  على  واأج��اب  املهمة،  الفح��شات 
يتعلق بال�شحة العامة، وما يجب اتباعه من العادات ال�شحية 

ال�شغط  فح��شات  الطبية،  الفح��شات  وت�شمنت  ال�شليمة. 
�شي(،  )فايرو�س  ال�بائي  الكبد  والتهاب  والعي�ن  وال�شكري 
والن�شائح  ال��ع��ام��ة،  ال�شحة  على  ال��ب��دان��ة  ت��اأث��ريات  وتقييم 

ال�اجب اتباعها لل��ش�ل اإىل ج�شم �شليم و�شحة م�شتدامة.
عن  للإقلع  وحمطة  ال�شليمة،  للتغذية  حمطة  اأقيمت  كما 
التدخني، وحمطة للأمرا�س اجللدية، ولقت ال�ر�شة اإقباًل 
من امل�ظفني وامل�ظفات، الذين ت�جه�ا اإىل هيئة �شحة دبي 

بال�شكر اجلزيل.

»بيت اخلري« وهيئة �شحة دبي تقيمان 
ور�شة للفح�ش والتثقيف ال�شحي

خلل فعاليات اليوم الثاين 

�شرطة دبي و�شركاوؤها يقدمون توعية حول الوقاية من املخدرات

»اأبوظبي الق�شائية« تطلق الدورة الرابعة من 
برنامج التكوين الأ�شا�شي لكاتب العدل احلكومي

وفد �شرطة عجمان يبحث �شبل التعاون مع امللحقية ال�شرطية باأ�شرتاليا
•• عجمان - وام :

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وف���د  زار 
ل�زارة  ال�شرطية  امللحقية  عجمان 
برئا�شة  اأ���ش��رتال��ي��ا  يف  ال��داخ��ل��ي��ة 
بن  �شلطان  ال�شيخ  ال��ل���اء  ���ش��ع��ادة 
عبد اهلل النعيمي قائد عام �شرطة 
العميد  ���ش��ع��ادة  ي��راف��ق��ه  ع��ج��م��ان، 

اإدارة  مدير  ال�شام�شي  عبيد  علي 
الأداء،  وت��ط���ي��ر  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
�ش�يدان  �شيبان  حم��م��د  وال��ع��ق��ي��د 
مدير مكتب القائد العام، والرائد 
خليل اإبراهيم احلمادي رئي�س ق�شم 
اخلدمات الإلكرتونية والت�شالت، 
ب�شرطة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وخ����راء 
التعاون  ���ش��ب��ل  ل��ب��ح��ث  ع���ج���م���ان، 

وتبادل اخلرات بني اجلهتني.
�شعادة  ال����ف���د  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان 
رئي�س  ال���ع���ام���ري  م���اج���د  امل����ق����دم 
امل��ل��ح��ق��ي��ة ال�������ش���رط���ي���ة، وال����رائ����د 
عبدالعزيز اجلنيبي م�شاعد امللحق 
بزيارة  خللها  رح��ب���ا  ال�����ش��رط��ي، 
للملحقية،  ع��ج��م��ان  ���ش��رط��ة  وف���د 
واأ������ش�����ادوا ب��ح��ر���س ال���ق���ي���ادة على 
ت��ع��زي��ز ال��ع��لق��ات ال��دول��ي��ة وبحث 
امل����ج����الت  ال����ت����ع����اون يف خم���ت���ل���ف 
لهم  متمنني  والأمنية،  ال�شرطية 
الأمن  تعزيز  يف  وال��ري��ادة  التميز 

والأمان.

موؤ�ش�شة ال�شارقة للقراآن الكرمي وال�شنة النبوية تكرم الفائزين والفائزات يف 
امل�شابقة الرم�شانية يف حفظ �شورة الكهف واملخ�ش�شة ملوظفي حكومة ال�شارقة

ف��ق��د امل��دع���/ حم��م��د رحمن 
افغان�شتان   ، حم��م��د  ح��اج��ي 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����از ���ش��ف��ره رقم 
)2332846(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
الفغان�شتانية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�سبت 29 يونيو  2019 �لعدد 12668 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�سبت 29 يونيو  2019 �لعدد 12668 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�سبت 29 يونيو  2019 �لعدد 12668 
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 SH20190610D22018 رقم
املخطر : علي عبداهلل علي احلمادي - اجلن�شية : الإمارات العربية املتحدة 

العن�ان : خ�رفكان هاتف : 0504334222 
املخطر اليه : عبدالرحمن اخلليفة ابنع�ف - اجلن�شية : ال�ش�دان 

مو�شوع االإخطار : الوفاء بقيمة �شيكات قدرها 28500 
حيث ان املخطر اليه حرر �شيك رقم 000026 مببلغ 9500 درهم م�شح�ب على بنك الإمارات الإ�شلمي 
ال�شلمي و�شيك رقم 000028  الإم��ارات  بنك  دره��م م�شح�ب على   9500 و�شيك رقم 000027 مببلغ 
مببلغ 9500 درهم م�شح�ب على بنك الإمارات الإ�شلمي  ول يقابلهم ر�شيد قابل للح�شب ، وعليه فان 
املخطر يرغب يف اإنذار املخطر اليه ب�شرورة دفع قيمة ال�شيكات اأعله ، والفائدة القان�نية من تاريخ 
ا�شتحقاق كل �شيك وال �ش�ف ي�شطر لتخاذ الإج��راءات القان�نية �شده ب�شداد املبلغ يف مدة اق�شاه 

خم�شة ايام من تاريخ ن�شر هذا الإعلن. 
كاتب �لعدل
حمكمة خورفكان �لإحتادية �لإبتد�ئية 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وز�رة �لعدل

�د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

  �عالن بالن�سر
املرجع : 2019/25

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ مبارك ي��شف عبداهلل ح�شن املرزوقي - اإماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيد/ اب� الكلم �شيخ �شتار 
ال�شيارات(  و�شمكرة  ل�شبغ  ال�شام  )ن�ر  امل�شماة  التجارية  الرخ�شة  اجلن�شية يف  بنغلدي�س   -
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )555756( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية 
)وكيل  اىل  فردية(  )م�ؤ�ش�شة  من  القان�ين  ال�شكل  تغيري  مت   : اخرى  تعديلت  بال�شارقة.  
خدمات(. وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
  �لكاتب �لعدل
مركز �ل�سعادة �سمنان   

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
  �عالن بالن�سر

رقم الإعلن : 656
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيدة/ عائ�شة ن�يد ن�يد �شاه - اجلن�شية باك�شتان ، تنازلت 
عن كامل ح�شتها البالغة البالغة )100%( اىل ال�شيدة/ ميلينا املن�ش�ري - اجلن�شية 
لل�شيدات(  ال�شم�خ  دار  امل�شماة )�شال�ن  ب�كيل خدمات  الفردية  امل�ؤ�ش�شة  اوكرانيا يف 
ومت  بال�شارقة.  الإقت�شادية  التنمية  دائرة  من  ال�شادرة   )761782( برقم  واملرخ�شة 

تغيري ال�شم التجاري واأ�شبح ال�شم التجاري اجلديد )مركز ميلينا للتجميل( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي  اعرتا�س 

على ذلك عليه اتباع ال�شبل القان�ين حيال ذلك. 
مكتب �لكاتب �لعدل  

وز�رة �لعدل
 �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل  

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات   

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
 �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة

ا�شم ال�شركة : جلوبال وايرل�س تيليكوم - �س ذ م م  
ال�شكل  ال�شبخة -  العن�ان : مكتب رقم 1104 - 11 ملك م�زة علي عبداهلل الع�ي�س - 
بال�شجل  القيد  رق��م   669031  : الرخ�شة  رق��م    ، حم���دودة  م�ش�ؤولية  ذات   : ال��ق��ان���ين 
مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب   1093871  : التجاري 
مب�جب  وذل��ك   ، اأع��له  املذك�رة  ال�شركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري 
بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  ل��دى كاتب  وامل���ث��ق  بتاريخ 2019/6/20   دب��ي  ق��رار حماكم 
2019/6/20 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني الكتبي 
: مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي  العن�ان  وم�شاركوه حما�شبون قانونيون  
اللجنة امل�ؤقتة - بردبي - الق�ز الأوىل - هاتف : 3215355-04  فاك�س : 04-3215356 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر 

هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
�سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي 

ا�شم امل�شفي : الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
 - بردبي   - امل�ؤقتة  اللجنة  دب��ي  عهد  ويل  مكتب  ملك   3 رق��م  مكتب   : العن�ان 
الق�ز الأوىل - هاتف : 3215355-04  فاك�س : 3215356-04  مب�جب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعله لت�شفية 
جلوبال وايرل�س تيليكوم - �س ذ م م  وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/6/20 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/6/20 وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
الثب�تية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  اأع��له، م�شطحباً  املذك�ر  العن�ان  على 

وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
�لدعوى 2018/580 مدين كلي  

اىل املدعي عليهم :  1- املدعي عليه الأول / افتاب بدري عامل - اجلن�شية الهند
2- املدعي عليه الثاين / �شديق بدر اهلل �شديق عبداهلل - اجلن�شية الهند  - جمه�يل العن�ان 

بهذا نفيدكم بان املدعية م�شت�شفى زليخه - دبي قد اقامت عليكم   واآخرين الدع�ىاعله وم��ش�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم ب�شداد مبلغ 537.633 درهم مع الفائدة القان�نية 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليهم بالر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة ، وقد مت اندابنا 
من قبل املحكمة امل�قرة كخبري تاأميني ، وتقرر دع�تكم حل�ش�ر اجتماع اخلرة الأول ي�م الثلثاء 
2019/7/2 ال�شاعة احلادية ع�شر والن�شف �شباحا )11.30 �شباحا( مبكتب اخلبري بالقره�د - ج�ار 
حمطة ميرتو جي جي ك� - بناية ب��شقر اجلديد )بل�ك بي( الدور الثاين مكتب رقم )205( �شركة 
مي بارترنز  ل�شت�شارات التاأمني - تلف�ن )2940788-04( نرج� التف�شل باحل�ش�ر ح�شب امل�عد اعله 

وتقدمي ما لديكم من مذكرات و م�شتندات. 
حممد مو�سى �ل�سو�هني 
�خلبري �لتاأميني �ملكلف 
تلفون 6669449 052  

مذكرة �إعالن بالن�سر�س 

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
يف  �لدعوى  2235 ل�سنة 2018 ��ستئناف جتاري - دبي 

امل�شتاأنف  / عبداهلل ح�شن احلمادي - ب�كالة املحامي احلق�ق الدولية للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية 
 امل�شتاأنف �شدهم / الأول / عتيق خلفان عبداهلل رحمه املهريي  ، الثاين / املك للتم�يل �شركة م�شاهمة عامة  ،
 الثالث / م�شرف الإمارات ال�شلمي ، الرابع / مت�يل �شركة م�شاهمة هامة  ، اخلام�س / بنك اخلليج الأول

املعلن اليه /   
امل�شتاأنف �شده الرابع )اخل�شم املدخل الثالث( مت�يل �شركة م�شاهمة هامة 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي امل�قرة لعمال اخلرة يف الدع�ى اعله فقد حددنا ي�م الأربعاء  
امل�افق 2019/7/3 يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر والن�شف ظهرا لعقد الجتماع الأول للخرة وذلك  مبقر 

مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع املطار ، مبنى الفجر للأعمال ، مكتب رقم 119  
لذا يطلب ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نا حل�ش�ر الجتماع املذك�ر مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة 
تنفيذ  اجراءات  تط�رات  وملتابعة  ا�شتف�شارات  اية  ب�شاأن  باأول  اول  اخلبري  مراجعة  وعليكم   ، بالدع�ى 

املاأم�رية وا�شتلم امل�شتندات والتعقيب عليها. 

 عن �للجنة - �خلبري / �سعيد �ل�سارد �لفال�سي 
رقم �لقيد بوز�رة �لعدل 449
رقم �لقيد مبحاكم دبي 133   

دعوة حل�سور 
�لجتماع �لأول للخربة   

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
يف  �لدعوى 2019/332 جتاري جزئي  

�شد املدعي عليهم : 1- �شركة التاج امللكي ل�شناعة الأغذية واخل�شار املجففة - �س ذ م م
2- ي�ين برو لتجارة معدات واجهزة ابار النفط - �س ذ م م  ،

3-التاج امللكي ل�شناعة الغذية - �س ذ م م.  4- راقي يا�شني وهيب 
املقامة من : البنك العربي املتحد 

مبا ان هناك دع�ى مقامة �شدكم مبحكمة دبي البتدائية حتت رقم 2019/332 جتاري كلي 
قان�ن  باحكام  وعمل  فاننا  اعله  املذك�رة  الدع�ى  يف  م�شرفيا  خبري  ندبنا  مت  انه  وحيث   ،
الثبات ل�شنة 1992 م بخ�ش��س اعمال اخلرة امام املحاكم ، ندع�كم حل�ش�ر اجتماع خرة  او 
من ميثلكم قان�نا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العن�ان امل��شح ادناه وذلك ي�م الثلثاء 
امل�افق 2019/7/2 يف متام ال�شاعة 12.30 ظهرا ،  ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات امل�ؤيدة 
واملثبتة لدفاعكم عند ح�ش�ركم للجتماع.  دبي- ديرة ، �شارع ب�ر �شعيد ، برج �شنت�ري�ن �شتار 

، املبنى )ب( ، الطابق الثاين ، مكتب رقم 206  
�خلبري �حل�سابي و�مل�سريف  
حممد �سعيد �ل�سريف 

�عــــالن بالن�ســـر

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
مكتب �إيزي�س لتدقيق �حل�سابات

�إعالن �ملدعي عليه / �سعود بروك �سعيد مرزوق
يف �لدعوى رقم 2019/1165 جتاري جزئي - مبوعد �إجتماع خربة 

تعلن اخلبري احل�شابي / اإيزي�س بطر�س جماهد عن بدء اأعمال اخلرة املحا�شبية 
مب�جب احلكم التمهيدي ال�شادر عن حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2019/5/28 
�شعيد  �شع�د بروك  املدعي عليه /   ، الدع�ى رقم 2019/1165 جتاري جزئي  يف 
ي�م  وذلك  م�شتندات  من  لديه  ما  كافة  لتقدمي  خرة  اإجتماع  مب�عد  مرزوق  
مكتب  مبقر  وذلك  ع�شرا  الرابعة  ال�شاعة  متام  يف   2019/6/30 امل�افق   الأحد 
 - الفطيم  �شيارات  معر�س  خلف   - مكاتب  بناية  دبي  امارة  يف  والكائن  اخلبري 

الطابق التا�شع مكتب رقم )910(
تليف�ن /2947002-04 ، فاك�س / 04-2947003

�خلبري / �إيزي�س بطر�س جماهد 

�إجتمــــــاع خبــــــرة 

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
يف �لدعوى  رقم )2019/70( نز�ع تعيني خربة جتاري  

املتنازع �شدها الثانية : راجي العاملية - �س ذ م م 
املتنازع �شده الثالث : راكي�س دي�ان ام ا�س دي�ان  

نحيط �شيادتكم علما بانه مت ندب خبري ح�شابي بالدع�ى املذك�رة اعله واملرف�عة 
�شدكم واآخرين من �شركة الكيبلت العاملية املحدودة ذ م م ، 

وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم قان�نا بح�ش�ر اجتماع اخلرة املقرر عقده ي�م 
اخلبري  مبكتب  وذلك  �شباحا.   10.00 ال�شاعة  متام  يف   2019/7/3 امل�افق  الأربعاء 
املنتدب  الكائن دبي - الهناء �شنرت - بج�ار دوار ال�شط�ة - مقابل كارف�ر - بجانب 
املحدد  واملكان  بامل�عد  احل�ش�ر  نطلب   -  )229/228( رقم  مكتب   - ت�شيل�شي  فندق 
واإح�شار امل�شتندات امل�ؤيدة لدفاعكم بالدع�ى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ش�ر 

فاإن اخلرة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شلحيات املخ�لة لها قان�نا. 
طارق �لغيث / �خلبري �حل�سابي 

�إعالن بالن�سر جلل�سة �خلربة 

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
يف �لدعوى  رقم )2019/1924( جتاري جزئي   

املدعي عليه : بدر بدر الدين احل�شيني 
اعله  املذك�رة  بالدع�ى  م�شريف  خبري  ندب  مت  بانه  علما  �شيادتكم  نحيط 
واملرف�عة �شدكم من دنيا للتم�يل ذ م م ، وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم 
قان�نا بح�ش�ر اجتماع اخلرة املقرر عقده ي�م الأحد امل�افق 2019/7/7 يف متام 
ال�شاعة 11.00 �شباحا. وذلك مبكتب اخلبري املنتدب  الكائن دبي - الهناء �شنرت 
رقم  مكتب   - ت�شيل�شي  فندق  بجانب   - كارف�ر  مقابل   - ال�شط�ة  دوار  بج�ار   -
)229/228( - نطلب احل�ش�ر بامل�عد واملكان املحدد واإح�شار امل�شتندات امل�ؤيدة 
لدفاعكم بالدع�ى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�ش�ر فاإن اخلرة �شتبا�شر 

اعمالها وفقا لل�شلحيات املخ�لة لها قان�نا.
حممد ح�سن �ملرزوقي/ �خلبري �مل�سريف  

�إعالن بالن�سر جلل�سة �خلربة 

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
 �عالن بالن�سر للمدعي عليه  

اىل املدعى عليه / مطعم بابا ج�نري ذ م م - فرع ال�شارقة 
نعلمكم بان املدعي / غيثان لتجارة ال�شماك والغذية البحرية املجمدة 

الدع�ى رقم 2019/2577 جتاري جزئي  قد رفع الدع�ى املذك�رة اعله يطالب فيها :
الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره 326.433 درهما ثلثمائة و�شتة وع�شرون الف 
واربعمائة وثلثة وثلث�ن درهما مع الزامه بفائدة قان�نية ب�اقع 09% من تاريخ رفع الدع�ى 

وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليه بالر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذا يقت�شي ح�ش�رك اأمام الدائرة املدنية التجارية اجلزئية الأوىل مبحكمة ال�شارقة الحتادية 
البتدائية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا بها كافة 
امل�شتندات ، وذلك ي�م الإثنني امل�افق 2019/7/8 ، ال�شاعة 8.30 �شباحا قاعة رقم  153 وذلك للنظر 
يف الدع�ى املذك�ر امل�شار اليها اأعله - ب��شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ش�رك �شيتم اتخاذ 

الجراءات القان�نية بحقك غيابيا. 
 حمكمة �ل�سارقة �لحتادية �لبتد�ئية 

مكتب �إد�رة �لدعوى  

وز�رة �لعدل 
حمكمة �ل�سارقة  �لحتادية �لبتد�ئية

مكتب �إد�رة �لدعوى

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
�إخطار باأد�ء �لدين - عن طريق �لن�سر 

حمكمة ر�أ�س �خليمة �لإبتد�ئية - د�ئرة �لتنفيذ 
�لرقم  2018/1151 تنفيذ    

بناء على طلب املحك�م له / ل�يد تي ا�س بي بنك بي ال �شي 
�شد املحك�م عليهما / 1- �شري يدين باتلي� ال جيدي داري��س ب�رج�ر 

جي باتلي� ال  2- اف�شل ح�شني جيدي �شجاد ح�شني جيدي 
ل�شنة   1151 رق��م  امل��ل��ف  يف  التنفيذ  قا�شي  م��ن  ال�����ش��ادر  الأم���ر  وع��ل��ى 
باأداء الدين امل�شتحق عليكم  2018 تنفيذ راأ�س اخليمة فاإننا نخطركم 
تاريخ  ي�م من  ع�شر  - خلل خم�شة  دره��م فقط   )586020( ومقداره 
الإخطار وال �شيتم بيع العقار العائدة ملكيتها للمنفذ �شدهما اعله 

يف املزاد العلني. 
قا�سي �لتنفيذ  

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
  �عالن بالن�سر

املرجع : 755
يف  ترغب  اجلن�شية  اإماراتية   - ي��شف  حممد  ال�شيد/اآمنه  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل حممد ريا�س �ش�دري حممد 
وتطريز  للخياطة  املميزة  )القطعة  با�شم  الرخ�شة  يف  اجلن�شية  باك�شتاين   - لطيف 
ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )759662(. مت تغيري  باإمارة  تاأ�ش�شت  الن�شائية(  امللب�س 

ال�شكل القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية اىل م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

  �عالن بالن�سر
املرجع : 753

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ م��شى ك�يل�ت ك�نهمد - هندي  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل  ال�شيد/ حمم�د 
باداكان ح�شينار ح�شينار باداكان مام�نهى حاجي - هندي اجلن�شية يف رخ�شة 
)بقالة ال�شديق ال�يف( مب�جب الرخ�شة رقم )559246(  تعديلت اخرى : 
حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شة. وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى 
ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 

ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

  �عالن بالن�سر
املرجع : 751

اجلن�شية  هندي   - عبدالكرمي  كرمي  �شريف  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيد/ م�ال حممد �شالح 
امانات - هندي اجلن�شية يف رخ�شة )الفلح لتجارة اخل�شروات والف�اكه( مبجب الرخ�شة 
رقم )547756(. تعديلت اخرى : حيث مت تنازل �شاحب الرخ�شة لخر ا�شافة ن�شاط : 
وذلك الن�شاط من : جتارة اخل�شار ، جتارة الف�اكه  ، اىل : جتارة اخل�شار ، بيع الف�اكه 

واخل�شروات الطازجة - بالتجزئة 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 

امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن.
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
 �عـــــــالن       

انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خ�رفكان : ال�شيد/  تقدم ايل 
حمرر  على  الت�شديق  وطلب  الإم���ارات   : اجلن�شية   ، حممد  �شليمان  خلفان  حممد 
اخل�ر  �شقر  ور���ش��ة  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  يف   %100 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن 
لت�شليح املكيفات والثلجات ، ن�شاط الرخ�شة ت�شليح املكيفات والثلجات ، واملرخ�س 
من دائرة التنمية القت�شادية يف  خ�رفكان رخ�شة مهنية رقم 240215 ال�شادر بتاريخ 
1983/6/14 يف دائرة التنمية الإقت�شادية بخ�رفكان. اىل ال�شيد/ علي خليفه �شامل 
مفتاح �ش�اوي�س ، اجلن�شية : الإم��ارات.  ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب العدل يف 
مدينة خ�رفكان �شيق�م بالت�شديق على ت�قيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذك�ر بعد 

انق�شاء ا�شب�عني من تاريخ ن�شر هذا العلن.
مكتب �لكاتب �لعدل خورفكان
د. عائ�سة حممد علي 

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/4685(

املنذر : م�ؤ�ش�شة جل�بال للتجارة العامة ملالكيها ورثة حممد رفيع ح�شن املل 
وميثلهم / خالد حممد رفيع ح�شن املل - الإمارات اجلن�شية 

املنذر اليها : امييدج للت�شميم - �س ذ م م   )جمه�ل حمل الإقامة( 
تت�جه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي :- 

ب�شرورة جتديد عقد اليجار املنتهي بتاريخ 2018/12/31 و�شداد مبلغ وقدره =/ 298.200 درهم بدل اليجار للفرتة 
بدل  مبلغ  من   %20 ن�شبة  العقد  ح�شب  العقارية  دبي  م�ؤ�ش�شة  ر�ش�م  �شداد  مع   2019/12/31 وحتى   2019/1/1 من 
اليجار والتي تقدر مببلغ وقدره =/ 59.656 درهم عن ذات الفرتة اليجارية و�شداد مبلغ وقدره =/ 14.914 درهم 
املهلة  انتهاء  الإن��ذار ويف حال  ن�شر هذا  تاريخ  التاريخ وذلك خلل �شهر واحد من  ذات  امل�شافة عن  القيمة  �شريبة 
وال�شاغلني  ال�ش�اغل  من  خاليا  للمنذرة  وت�شليمه  املاأج�ر  اإخ��لء  اليجار  بدل  و�شداد  العقد  جتديد  دون   املمن�حة 
الكهرباء واملياه خلل فرتة �شغلكم وما ي�شتجد من  ب��راءة ذمة من  التعاقد وتقدمي  التي كان عليها عند  وباحلالة 
اأجرة حتى تاريخ الخلء التام مع حفظ حق املنذرة يف املطالبة بالتع�ي�س عن الأ�شرار التي يتم اإكت�شافها عند اأو بعد 

الإخلء التام والتي تك�ن قد حلقت باملاأج�ر من جراء �شغلكم للماأج�ر. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/4684(

املنذر : اخلدمات العقارية  
املنذر اليه : جدران للإن�شاءات - �س ذ م م   )جمه�ل حمل الإقامة( 

تت�جه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي :  
ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره  =/18.000 درهم قيمة بدل اليجار من 2019/1/1 وحتى 2019/6/30 قيمة ال�شيكني 
املف�شلني )ال�شيك رقم 001111 بقيمة 9.000 درهم امل�شح�ب على بنك الإمارات ال�شلمي وامل�شتحق الدفع بتاريخ 
امل�شح�ب  امل�شح�ب عليه دون �شرف وال�شيك رقم 001112 بقيمة 9.000 درهم  البنك  اريد من  وال��ذي   2019/1/1
على بنك الإمارات الإ�شلمي وامل�شتحق الدفع بتاريخ 2019/4/1 والذيد ايد من البنك امل�شح�ب عليه دون �شرف( 
بالإ�شافة اىل مبلغ وقدره =/ 3000 درهم غرامة رج�ع ال�شيكني من البنك دون �شرف ح�شب البند رقم 23 من عقد 
اليجار وذلك خلل �شهر واحد من تاريخ ن�شر هذا الإنذار ، ويف حال انتهاء املهلة دون �شداد �شن�شطر للج�ء اىل 
اجلهات املخت�شة لطلب اإخلء املاأج�ر ،   وت�شليمه للمنذر خاليا من ال�ش�اغل وال�شاغلني وباحلالة التي كان عليها 
عند التعاقد مع الزامكم مبا ي�شتجد من اجرة حتى تاريخ الإخلء التام مع الزامكم بتقدمي براءة ذمة من الكهرباء 

واملياه خلل الفرتة التي �شغلتم خللها املاأج�ر مع الزامكم بالر�ش�م وامل�شاريف. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/4777(

املنذرة / الرخام ال�شرقي - م م ح - ب�كالة املحامي / ح�شني ل�تاه 
املنذر اليه / حممد ابراهيم �شعيد احلمادي 

لذلك ن�جه لكم هذا الإنذار العديل بح�شب وكالتنا عن اجلهة املنذر وب�كالتنا نخطركم ب�شداد مبلغ وقدره 
54.000 درهم وبياناته وفق التايل عندما تقدمت املنذرة بال�شيك لل�شرف يف البنك اعيد دون �شرف لعدم 
وج�د ر�شيد وعليه تقدمت املنذرة ب�شك�ى امام النيابة العامة بجرم اعطاء �شيك بدون ر�شيد ب�ش�ء نية 
�شد املنذرة اليه و�شدر حكم يف حق املنذرة اليه يف الدع�ى رقم 2018/60550 بالغرامة 5.000 وقام املنذرة 
اليه بتنفيذ احلكم و�شداد الغرامة املحك�م بها وعلى الرغم من ذلك بقي املنذر لية ممتنع عن �شداد قيمة 
ال�شيك ل�شالح املنذرة وعليه ب�شفتنا وكل املنذرة نخطر املنذر اليه بان ي�شدد مبلغ وقدره 54.000 درهم 
اي��ام من تاريخ ا�شتلمكم لهذا الإن���ذار القان�ين ويف ح��ال ع��دم الإ�شتجابة اىل ذل��ك فان  وذل��ك خ��لل 5 
م�كلتنا �شتق�م باتخاذ كافة الإجراءات القان�نية اللزمة يف م�اجهلكم اللزامكم بدفع قيمة ال�شيك مع 

الزامكم بكافة الر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
�نذ�ر عديل  

رقم )2019/4771(
املنذر : جمي جاك�ب ك�ن�شاك� جتمتام 

�شد املنذر اليها / 1- �شركة �شبارك لتجارة النفط وال�ق�د - �س ذ م م 
2- برابي�س ك�مات كارا بها�شكران تيكي ك�لنتيكاندي - جمه�يل العن�ان 

حيث انه مب�جب قر�س �شخ�شي بني املنذر واملنذر اليه الثاين باإمارة دبي قام على اثرها املنذر اليه 
هذه  تقدمي  وعند  ان��ه  حيث   ، الأوىل  اليها  املنذر  ح�شاب  من  املنذر  ل�شالح  �شيكني  بتحرير  الثاين 

ال�شيكات لل�شحب ب�ا�شطة املنذر مل يتم �شرفها وذلك لعدم وج�د ر�شيد كاف قائم وقابل لل�شحب. 
لذا فاإننا بهذا الإن��ذار نخطركم ، وذلك بان تق�م�ا ب�شداد املبلغ امل�شتحق يف ذمتكم والبالغ 65000 
درهم مع الفائدة القان�نية ب�اقع 9% �شن�يا من تاريخ الإ�شتحقاق وذلك خلل ا�شب�ع من تاريخ ن�شر 
هذا الإنذار ، وال فاإننا �شنلجاأ ملقا�شاتكم وفقا للقان�ن واتخاذ الإجراءات اللزمة والكفيلة بحفظ 
حق�ق م�كلنا ومطالبتكم بالتع�ي�س ، مع حتميلكم كافة التكاليف الناجمة عن اإجراءات التقا�شي 

من ر�ش�م واتعاب حماماة وغريها. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم )2019/4776(

املنذر : خالد نا�شر عبداهلل ح�شني املازمي - اإماراتي اجلن�شية 
املنذر اليه : خالد �شعيد حممد ح�شني احلميدي - جمه�ل حمل الإقامة 

اعطى املنذر اىل للمنذر اليه على �شبيل القر�س ال�شيك رقم 128 امل�شح�ب على بنك 
اب�ظبي التجاري بقيمة 400.000 اربعمائة الف درهم. 

اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  لذلك ميهل  ال�شيك  قيمة  ���ش��داد  ع��ن  اليه ممتنع  امل��ن��ذر  ان  وحيث 
خم�شة ايام من تاريخ ن�شر امر التكليف ل�شداد قيمة ال�شيك وال �شي�شطر املنذر اىل 
اتخاذ كافة الإجراءات القان�نية للمطالبة باملبلغ مبا فيها اقامة الدعاوى الق�شائية 
املنذر  وا�شت�شدار امر الأداء واملطالبة بالتع�ي�س اجلابر للعطل وال�شرر مع حتميل 

اليه بكافة ر�ش�م وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.  
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

  �ل�سماء 
ابراهيم  امل��دع���ة/ حنان  ب��اأن  راأ���س اخليمة  دائ��رة حماكم  تعلن 
القبيلة  تغيري م�شمى  تقدمت بطلب   ، الهناوي  حممد منخ�س 
م��ن )ال��ه��ن��اوي( اىل )ال�����ش��ح��ي( ل���ش��م��ه��ا ، ل��ي��ك���ن ا���ش��م��ه��ا بعد 

التغيري/ حنان اإبراهيم حممد منخ�س ال�شحي. 
وان من له م�شلحة يف العرتا�س ان يتقدم خلل خم�شة ع�شر 
راأ�س  ام��ام ق�شم ال�شهادات يف حمكمة  ي�ما من تاريخ الع��لن 

اخليمة.
  قا�سي حمكمة ر�أ�س �خليمة �لبتد�ئية
 ه�سام طلعت ن�سيف

     حكومة  ر��س �خليمة      
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2018/799  عقاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- حممد امتياز علي جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/مت�يل - م�شاهمة 
خا�شة نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/3/10  يف الدع�ى املذك�رة 
اعله ل�شالح/مت�يل - م�شاهمة خا�شة اول:بف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك )الجارة 
الدع�ى  م��ش�ع  العقار  بت�شليم  عليها  املدعي  وب��ال��زام  الدع�ى  م��ش�ع  وملحقها  الجلة( 
للمدعية خاليا من ال�ش�اغل وبالغاء ا�شارة القيد العقاري )الجارة املنتهية بالتملك( ال�اردة 
الجارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�شع  مفادها  التي  عليه  املدعي  ل�شالح  امللكية  ب�شهاده 
املنتهية بالتملك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته امل�دع لدى الدائرة( ثانيا:بالزام 
وامل�شروفات ومبلغ  بالر�ش�م  والزمته  للمدعية مبلغ )760.000( درهم  ي�ؤدي  بان  املدعي عليه 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ش�ري قابل 
لل�شتئناف خلل ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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•• دبي-الفجر: 

ك���ان ال��دع��م ال��ق��ّي��م ال����ذي ق��ّدم��ه م��رك��ز �شرطة 
جناح  يف  �شاعدت  التي  الع�امل  اأب��رز  الق�شي�س 
اإقامة اأكر اإفطار رم�شاين يف دبي، والذي �شهد 
10،000 وج��ب��ة خا�شة  ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  ت���زي��ع 

للعّمال مب�شاعدة 150 متط�عاً. 
�شركة  وج��ه��ت��ه��ا  ر���ش��ال��ة  يف  ال��ت��ق��دي��ر  ذل����ك  ورد 
ال��ع��امل��ي��ة للأ�شهم  ال�����ش��رك��ة  ل���لأ����ش����ل،  ب��ارك��ل��ي 
اخلا�شة، خلل احتفالية تكرمي اأقامتها ال�شركة 
وح�شرها كبار امل�ش�ؤولني ممثلني عن �شرطة دبي 

واملتط�عني يف الفعالية اخلريية. 

ال�شريك  جاك�ش�ن،  عمر  ق��ال  املنا�شبة  ه��ذه  يف   
نعرب  ب�شيطة  لفتة  “هذه  للأ�ش�ل:  باركلي  يف 
اإىل  العميقني  وامتناننا  �شكرنا  عن  خللها  من 
العديدي  �شامل  ي��شف عبداهلل  العميد  م��ن   كل 
والرائد نا�شر عبدالعزيز اخلاجه وامللزم جا�شم 
اأول ع��ب��داهلل ح�شن  م���ريزا الأم����ريي وال��ع��ري��ف 
وعنا�شر  �شباط  جميع  واإىل  احل��شني،  �شعيد 
مركز �شرطة الق�شي�س ممن �شاهم�ا يف حتقيق 
النجاح الباهر لفعاليتنا لإفطار 10،000 عامل 

يف م�شاكن �ش�ناب�ر للعمال«.
�شارع  ب��اإغ��لق  ق��ام��ت  دب��ي  �شرطة  اأن  اإىل  ي�شار 
املتط�عني  متكني  بهدف  امل��رور،  حركة  وحت�يل 

العمال  على  خا�شة  الإف��ط��ار  وجبات  ت�زيع  من 
واحدة  تعّد  والتي  املباركة،  القدر  بليلة  احتفاًء 
ل���دى امل�شلمني على  امل��ب��ارك��ة  ال��ل��ي��ايل  اأك���ر  م��ن 

امتداد العام.
واأ����ش���اف ع��م��ر ج��اك�����ش���ن،  ال�����ش��ري��ك يف باركلي 
للمبادرة:  التخطيط  ع��ن  وامل�����ش���ؤول  ل��لأ���ش���ل 
“اإنني فخ�ر جداً بالعمل الذي اأداه فريقي وكل  
وتطّ�ع  خ��رج  �شخ�س  كل  اإىل  اإ�شافة  الي�م،  ه��ذا 
املنا�شبة  ه���ذه  يف  ال��ط��ع��ام  وت���ق���دمي  ل��ل��م�����ش��اع��دة 
�شرطة  اإىل  بالعرفان  مدين�ن  اأننا  كما  املميزة. 
ل�ل  يتحقق  اأن  الأم��ر  لهذا  يكن  الذين مل  دب��ي 

دعمهم وت�شجيعهم الكبريين«.

•• دبي – الفجر:

املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ن���ظ���م���ت 
دارنا”،   يف  “بركتنا  ف���ع���ال���ي���ة  
التنمية  م��رك��ز  ا�شت�شافها  وال��ت��ي 
لل�زارة،  التابع  بدبي  الجتماعية 
بدبي،  ال�شحة  هيئة  مع  بالتعاون 
ونادي “ذخر” الجتماعي يف هيئة 
تنمية املجتمع، و�شركة “زهامير” 
 60 بح�ش�ر  وذل���ك  لل�شيخ�خة، 
وامل�شرفني  امل����اط���ن���ني  ك���ب���ار  م���ن 
كبار  ب�����������ش������ؤون  ال�������ش���ل���ة  وذوي 
“بركتنا  فعالية  وتاأتي  امل�اطنني. 
ال�زارة،  دارنا” اإح��دى فعاليات  يف 
تعزيزاً لأهداف وحماور ومبادرات 
ال�شيا�شة ال�طنية لكبار امل�اطنني، 
ال�شرتاتيجية  الأه����داف  وتتمثل 
ل�����ش��ي��ا���ش��ة ك����ب����ار امل�����اط����ن����ني يف: 
ال�قائية  ال��ت��داب��ري  على  ال��رتك��ي��ز 
وحق�ق  ����ش���لم���ة  ت�����ش��م��ن  ال����ت����ي 
الكبار يف املجتمع، وت�شجيع العمل 
امل�شرتك لت�فري خدمات تناف�شية 
وت�شكيل  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  امل����ج����الت  يف 

املعرفة  ل���ن���ق���ل  م���ب���ت���ك���رة  ق����ن�����ات 
الأجيال،  عر  اخل��رات  وم�شاركة 
ال��داع��م��ة للحياة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ع��زي��ز 
فيما  املجتمع.  يف  للكبار  الن�شطة 
اأركان   7 ح���ل  ال�شيا�شة  تتمح�ر 
ال�شحية،  ال��رع��اي��ة  ه��ي:  اأ�شا�شية 
وال���ت����ا����ش���ل امل��ج��ت��م��ع��ي واحل���ي���اة 

الطاقات  وا����ش���ت���ث���م���ار  ال��ن�����ش��ط��ة، 
وامل�شاركة املدنية، والبنية التحتية 
وال����ن����ق����ل، وال�����ش����ت����ق����رار امل������ايل، 
والأم��ن وال�شلمة، وج���دة احلياة 
امل�شتقبلية. ت�شمنت الفعالية عدداً 
الرتفيهية  املتن�عة  الفقرات  م��ن 
التثقيف  ك����رك����ن  وال����ت�����ع�����ي����ة،  

�شل�ك  ح������ل  وع���ر����ش���اً  ال�����ش��ح��ي 
امل�اطنني،  لكبار  ال�شحية  احلياة 
وال�����ت�����ق�����اء ك����ب����ار امل������اط�����ن�����ني مع 
تناول�ا  ال��غ��داء  ف��رتة  يف  احل�ش�ر 
خ���لل���ه���ا احل����دي����ث ع����ن ج����ان���ب 
خمتلفة من اأم�ر احلياة. اجلدير 
ال�زارة  وبرامج  م��ب��ادرات  اأن  ذك��ره 

تت�افق  امل���اط��ن��ني  ب��ك��ب��ار  امل��ع��ن��ي��ة 
واملجتمعية  التنم�ية  ال��روؤي��ة  م��ع 
لل�شيا�شة ال�طنية لكبار امل�اطنني، 
وحت��ف��ز ال��ت��ف��اع��ل وال��ت���ا���ش��ل مع 
تعزيز  جانب  اإىل  امل�اطنني،  كبار 
ال�شخ�شية  وامل�����ه�����ارات  احل���ي����ي���ة 

واحلياة الن�شطة.

•• دبي-الفجر:

الر�شاء،  �شرطة  مركز  مدير  �شفيع،  بن  الرحمن  عبد  العميد  �شهد 
رئي�س جمل�س مدراء مراكز ال�شرطة يف دبي، تكرمي املركز للمتعاونني 
من  تنظيمها  يتم  التي  والفعاليات  والأن�شطة  املبادرات  يف  وامل�شاركني 
املتعاون،  واجلمه�ر  الداعمني،  وال�شركاء  الر�شاء،  �شرطة  مركز  قبل 

وذلك بح�ش�ر عدد من روؤ�شاء الأق�شام وال�شباط، ومرتب املركز.
وقال العميد بن �شفيع، اإن �شرطة دبي ب�شكل عام، ومراكز ال�شرطة على 
واخلا�شة  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  اإ�شراك  على  حتر�س  اخل�ش��س،  وجه 
يف  تنظيمها  يتم  التي  والفعاليات  الأن�شطة  يف  واملتعاونني  واجلمه�ر 
مع  يت�ا�شل  الر�شاء  �شرطة  مركز  واأن  للمركز،  الخت�شا�س  مناطق 

اإىل جنب  وجنباً  ف��اع��ًل  �شريكاً  ليك�ن  اجل��م��ه���ر،  وم��ع  اجل��ه��ات  ك��اف��ة 
القطاع ال�شرطي.

و�شلم العميد بن �شفيع، �شهادات ال�شكر والتقدير للمتعاونني يف جمال 
وكذلك  املدار�س”،  “اأمن  مبادرة  يف  وامل�شاركني  الفنادق،  يف  املفق�دات 
وامل�شاركني   ،»SPS« ال��ذك��ي  دب��ي  �شرطة  م��رك��ز  م��ب��ادرة  يف  امل�شاركني 
املركز يف الفرتة الأخ��رية، من جمم�عة دبي  التي نفذها  يف الأن�شطة 
و�شركة  زعبيل،  وا�شت�دي�  اأب��ل،  و�شركة  جمريا،  وجمم�عة  القاب�شة، 
التجاري  والبنك  بنك،  ون���ر  ال�طني،  الفجرية  وبنك  الفطيم،  ماجد 
وم�شرف  الناب�دة،  وجمم�عة  جي”،  اأم  و”اإي  امل�شرق،  وبنك  ال��دويل، 
الذي  الدور  الإ�شلمي،  مثمناً  اأب�ظبي  الإ�شلمي، وم�شرف  ال�شارقة 

يق�م به ال�شركاء يف كافة اجل�انب.

•• دبي-الفجر:

ال���ل����اء ع��ب��د اهلل خليفة  ���ش��ع��ادة  اأك����د 
امل�����ري، ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة دبي، 
دبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
ا�شتعدادا  م�شتقبلها  ا�شت�شراف  على 
اأطلقها  2071 التي  ملئ�ية الإم��ارات 
�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل 
جمل�س ال���زراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
حك�مي  ع��م��ل  ب��رن��ام��ج  ت�شكل  وال��ت��ي 
املحا�شرة  من  م�شتمدة  الأم��د  ط�يل 
ال�شيخ  ال�����ش��م���  ل�����ش��اح��ب  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي 
ر�شم  التي  امل�شتقبل  لأجيال  امل�شلحة، 
فيها اخلط�ط العري�شة لبناء اإمارات 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل، وجت��ه��ي��ز دول����ة الإم������ارات 

للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلل اطلع �شعادته على “ 

امل�شتقبل  خارطة الطريق ل�شت�شراف 
اأطلقها  “ ال���ت���ي  الأم����ن����ي  ال��ع��م��ل  يف 
م���رك���ز ا���ش��ت�����ش��راف امل�����ش��ت��ق��ب��ل ودع���م 
العميد  بح�ش�ر  وذل��ك  القرار،  اتخاذ 
الرحمن  ع���ب���د  اهلل  ع���ب���د  ال����دك����ت�����ر 
امل��رك��ز، والعقيد  ���ش��ل��ط��ان، م��دي��ر  ب��ن 
ال���دك���ت����ر ���ش��ال��ح احل����م����راين، نائب 
مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، 
والعقيد خالد بن �شليمان، مدير اإدارة 
الدكت�ر  وامل��ق��دم  والتفتي�س،  الرقابة 
نائب  الغ�شية،  حمدان  اأحمد  حمدان 
مدير مركز ا�شت�شراف امل�شتقبل ودعم 
عبد  الدكت�ر  وال��رائ��د  ال��ق��رار،  اتخاذ 
الرزاق املازمي، رئي�س ق�شم التفتي�س، 
الل�اء  وا�شت�شهد  ال�شباط.  وعدد من 
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  مبق�لة  امل��ري 
حممد بن را�شد اآل مكت�م: “امل�شتقبل 
�شيك�ن ملن ي�شتطيع تخيله وت�شميمه 
ُينتظر..  ل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  وت���ن���ف���ي���ذه.. 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل مي��ك��ن ت�����ش��م��ي��م��ه وب���ن���اوؤه 

العامة  القيادة  ب��ادرت  لذلك  الي�م”، 
“خارطة  اإع������داد  اإىل  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 
ال���ط���ري���ق ل���ش��ت�����ش��راف امل�����ش��ت��ق��ب��ل يف 
الأوىل  تعتر  والتي  الأمني”  العمل 
من ن�عها على م�شت�ى املنطقة، والتي 
ح�شلت عليها القيادة العامة ل�شرطة 
دبي على امللكية الفكرية، وذلك مل�اكبه 
بالعامل.  امل��ح��ي��ط��ة  امل��ت��غ��ريات  ج��م��ي��ع 
�شلطان  ب��ن  ع��ب��د اهلل  ال��ع��م��ي��د  وق����دم 
نبذة للح�ش�ر ح�ل املنهجية العملية 
ل�شت�شراف امل�شتقبل يف العمل الأمني، 
الإطار  و�شع  خللها  من  يتم  والتي 
ال�شت�شراف  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال���ع���ام 
مبثابة  ك�نها  الأم��ن��ي��ة،  امل�ؤ�ش�شات  يف 
ال�شت�شرافية  للعملية  طريق  خارطة 
ع��ل��م��ي��ة وق�اعد  اأ���ش�����س  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي��ة 
جمال  يف  املهتمني  جلميع  اإر���ش��ادي��ة 
باعتبارها  وذلك  امل�شتقبل،  ا�شت�شراف 
ال�شرتاتيجية  ال��ق��رارات  ل�شنع  اأداة 
وت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل��ي��ة ات����خ����اذ ال����ق����رارات 

التفاوت  م����ن  واحل������د  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
اآلية  �شرح  مع  التنفيذ،  يف  والت�شارب 
ا�شت�شراف  ب��ع��م��ل��ي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال��ع��م��ل 
الأمنية، وذلك  امل�ؤ�ش�شات  امل�شتقبل يف 
اأ���ش�����س ومفاهيم  ت��ر���ش��ي��خ  م��ن خ���لل 
التي  ال����ش���رتات���ي���ج���ي  ال����ش���ت�������ش���راف 
وتعزيز  ال����روؤي����ة،  و����ش����ح  ت�����ش��اه��م يف 
امل�ؤ�ش�شة،  يف  ال����ق����رار  ���ش��ن��ع  ع��م��ل��ي��ة 
ال�شرتاتيجية  الأه�������داف  وحت��ق��ي��ق 
ال�شت�شرافية  ال��روؤى  ودع��م  احلالية، 
التميز  مفاهيم  وت��ع��زي��ز  امل�شتقبلية 
املقدم  اأو�����ش����ح  وب��������دوره  وال������ري������ادة. 
الطريق  خ��ارط��ة  اأن  الغ�شية  ح��م��دان 
ل�شت�شراف امل�شتقبل يف العمل الأمني 
خمتلفة،  م���راح���ل  ث���لث���ة  ت��ت�����ش��م��ن 
بال�شت�شراف  م���روراً  امل��دخ��لت  وه��ي 
خ��ت��ام��اً ب��ال��ن��ت��ائ��ج وامل���خ���رج���ات، حيث 
يتم من خللها النتقال من التفكري 
ال�شت�شراف  اإىل  ال����ش���رتات���ي���ج���ي 
ال�شرتاتيجي، والذي يت�شمن عملية 

والقدرات  امل��م��ك��ن��ات  م���ن  ال���ش��ت��ف��ادة 
ال�شت�شرافية  ال��ن��ظ��رة  م���ع  امل��ت��اح��ة 
الأ�شمى،  للهدف  لل��ش�ل  امل�شتقبلية 
م���ن خ����لل جت����اوز ت��ن��اق�����ش��ات املدى 
املمار�شات  تغيري  و����ش���رورة  ال��ق��ري��ب 
التح�لت.  مل�اجهة  التفكري  وطريقة 
دوافع  اأن  اإىل  الغ�شية  امل��ق��دم  واأ���ش��ار 
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  ن��ظ��ام  ت��ط��ب��ي��ق 
امل���ؤ���ش�����ش��ات ترجع  ال���ش��رتات��ي��ج��ي يف 
بيئة  ف��ه��م  م��ن  متكينها  ���ش��رورة  اإىل 
واتخاذ  ال���ت���غ���ريات،  وت����ق���ع  ال��ع��م��ل، 
الإجراءات، اإىل جانب التط�ر والنم�، 
كما مت التطرق اإىل اآلية تطبيق نظام 
ا�شت�شراف امل�شتقبل ال�شرتاتيجي من 
خ���لل ث���لث م��راح��ل وه����ي: حتديد 
الأه�����������داف وحت����دي����د الح���ت���ي���اج���ات 
بالإ�شافة اإىل اإدارة املعل�مات. واأو�شح 
املقدم الغ�شية اأن اخلارطة ميزت بني 
املف�شل  وامل�شتقبل  املحتمل  امل�شتقبل 
امل�شتقبل  اأن  حيث  املمكن،  وامل�شتقبل 

�شيء  اأو  جديد  �شيء  اأي  ه�  املحتمل 
مم��ك��ن اأو غ��ري مم��ك��ن ق��د ي��ح��دث يف 
ه�  املف�شل  امل�شتقبل  اأم���ا  امل�شتقبل، 
املف�شل  اأو  امل��رغ���ب��ة  الأح�����داث  ت��ل��ك 
اإىل  بالإ�شافة  امل�شتقبل،  يف  حدوثها 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل امل��م��ك��ن ال����ذي ي��ع��م��ل على 
املمكن  اأو  امل��رج��ح  التي م��ن  الأح���داث 
حدوثها يف امل�شتقبل”بناء على ت��شيع 
املا�شية  والتط�رات  الت�جهات  نطاق 
املقدم  م��ا«. وبني  امل�شتقل بطريقة  يف 
الغ�شية اأن هنالك اأ�شاليب واأدوات عدة 

امل�شح،  تتمثل يف  امل�شتقبل  ل�شت�شراف 
الجتاهات،  حتليل  الجت��اه��ات،  ر�شد 
ال�شيناري�هات،  ب��الجت��اه��ات،  التنب�ؤ 
ال�شتطلع، الع�شف الذهني، الألعاب، 
بينما  التاريخي،  التحليل  جانب  اإىل 
خلط�ات  الت�شل�شلية  العمليات  تتمثل 
التاأطري،  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ا���ش��ت�����ش��راف 
امل�شح، التب�ؤ، الت�ش�ر، التخطيط، اإىل 
الكتيب مبثال  التنفيذ واختتم  جانب 
تطبيقي ل�شت�شراف امل�شتقبل الأمني 

بالقيادة العامة ل�شرطة دبي.

وت���اأت���ي ه����ذه اخل���ارط���ة ك��خ��ط���ة من 
اخلط�ات التي تتخذها القيادة العامة 
ل�شرطة دبي، ممثلة مبركز ا�شت�شراف 
للبحث  القرار،  اتخاذ  ودعم  امل�شتقبل 
ع��ن جت��رب��ة مم��ي��زة يف جم���ال الأدل����ة 
يف  لندرتها  نظراً  الأمنية  واملنهجيات 
اخل��روج بخط�ات  بهدف  املجال،  هذا 
ب��اك���رة علمية جديدة  تعتر  حم��ددة 
الأمني،  ال��ق��رار  متخذ  عليها  ي�شتند 
اإ�شافة  اخل��ارط��ة  ت�شكل  اأن  يف  واأم���ًل 

علمية للمكتبة ال�شرطية.

•• دبي- الفجر:

يف  والتط�ير  التدريب  اإدارة  نظمت 
الإدارة العامة للأدلة اجلنائية وعلم 
ور���ش��ة عمل  دب���ي،  ب�شرطة  اجل��رمي��ة 
ثلثي  ال��ت�����ش���ي��ر  ج��ه��از  لتطبيقات 
الأبعاد يف م�شرح اجلرمية، لأكر من 
70 م�شاركا من اخلراء العاملني يف 
ومن  دب��ي،  ب�شرطة  اجلنائية  الأدل���ة 
�شرطة عجمان، وطلب متخ�ش�شني 
بدرا�شة العل�م اجلنائية من جامعات 
الدولة، وذلك بح�ش�ر العميد خبري 
نائب  امل����ه����ريي،  م���ط���ر  اأح����م����د  اأول 
بالإدارة  الإدارة  ل�ش�ؤون  العام  املدير 
والعقيد  ل��لأدل��ة اجل��ن��ائ��ي��ة،  ال��ع��ام��ة 
بدران �شعيد ال�شام�شي، مدير الإدارة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��دري��ب، وال��ع��ق��ي��د حممد 
تخطيط  اإدارة  م��دي��ر  ث����اين،  ع��ت��ي��ق 
للتدريب،  العامة  ب����الإدارة  التدريب 
الفرعية وعدد من  الإدارات  ومديرو 

ال�شباط.
اأحمد  اأول  خ���ب���ري  ال���ع���م���ي���د  وق�������ال 
للأدلة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اإن  امل��ه��ريي، 
على  تعمل  وعلم اجلرمية،  اجلنائية 
تط�ير العاملني فيها ب�شكل م�شتمر، 
عر الرامج التدريبية وور�س العمل 
معارفهم  من  تنمي  التي  وامل�ؤمترات 
وم��ه��ارات��ه��م، وت��ع��رف��ه��م ع��ل��ى اأحدث 
واملمار�شات  وال��ت��ق��ن��ي��ات  الأج����ه����زة 
اجلنائية  الأدل�����ة  جم���ال  يف  ال��ع��امل��ي��ة 

وعلم اجلرمية.
اأن ه��ذه ال���ر���ش��ة عقدت مع  واأ���ش��اف 
�شركة SAT، وهي �شركة متخ�ش�شة 
يف جمال الأجهزة والتقنيات اخلا�شة 
لتعريف  وت��ه��دف  اجلنائية،  ب��الأدل��ة 
امل�شاركني باأف�شل املمار�شات، وطريقة 
ا�شتخدام جهاز FARO، واخلا�س 
وثلثي  ال����دق����ة  ع�����ايل  ب��ال��ت�����ش���ي��ر 
وخا�شة  اجل���رمي���ة،  مل�����ش��رح  الأب����ع����اد 

ال�����ش��ق���ط من  اأو  ج��رائ��م احل���رائ���ق، 
املرتفعة،  والأماكن  واجل�ش�ر  املباين 

واحل�ادث املرورية.
التي  التفاعلية  ال���ر���ش��ة  اأن  واأو���ش��ح 
واأملانيا  بريطانيا  من  خ��راء  قدمها 
ال��ق�����ش��اي��ا يف هذا  اأه�����م  ا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
ال�شتخدامات  واأف���������ش����ل  امل�����ج�����ال، 
ت�ثيق م�شارح  وط���رق  اجل��ه��از،  ل��ه��ذا 
ت�ثيقه  مت  م���ا  وحت����ي���ل  اجل���رمي���ة، 

اإىل نظام افرتا�شي ميكن ال�شتفادة 
منه يف اإعادة عر�س الق�شايا، واإعادة 
م�����ش��رح اجلرمية  ح�������ادث  ت�����ش��م��ي��م 
لإثبات الأدلة وعر�شها كمادة مرئية 
بالإ�شافة  الق�شائية،  اجل��ه��ات  اأم���ام 
م�شرح  فريق  م��ع  بعد  ع��ن  للت�ا�شل 
اجل��رمي��ة، وخ��راء الأدل���ة اجلنائية، 
وه� ما ي�شاعد على ت�شريع منظ�مة 

الت�ا�شل والإجناز يف الق�شايا.

مركز �شرطة الرب�شاء يكرم املتعاونني يف املبادرات والفعاليات 

تقدير ل�شرطة دبي على دعمها يف فعالية 
رم�شانية لتفطري 10,000 عامل 

يناق�شون التقنيات احلديثة والدار�شني  اجلنائية  االأدلة  خرباء  من   70

�شرطة دبي تنظم ور�شة عمل »تطبيقات جهاز الت�شوير ثالثي الأبعاد يف م�شرح اجلرمية« 

اأن�شطة متنوعة تعزز التفاعل والتوا�شل واحلياة الن�شطة

وزارة تنمية املجتمع تنّظم فعالية »بركتنا يف دارنا«

القائد العام ل�شرطة دبي يطلع على خارطة ا�شت�شراف العمل الأمني
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اإمام اأوغلو: ل ي�شتطيع اأحد جتاهل اإرادة ال�شعبالعراق ياأ�شف لقتحام �شفارة البحرين 
هذه  مثل  م��ع  مطلقاً  تت�شامح  ول��ن  وال��ق��ان���ن  النظام 
عمل  لأي  املطلق  رف�شها  احلك�مة  وت���ؤك��د  الأع��م��ال، 
يهدد البعثات الدبل�ما�شية واأمنها و�شلمتها و�شلمة 

العاملني فيها«.
اليا�شري مقر  يا�شني  العراقية  الداخلية  وزير  وتفقد 
ال�شفارة،  املكلفة بحماية  الق�ة  باعتقال  واأمر  ال�شفارة 

والأ�شخا�س الذين اقتحم�ها. 
ولحقاً �شدر بيان عنه اأفاد اأنه مت اعتقال 54 �شخ�شاً 
ممن اعتدوا على �شفارة البحرين ومت واإحالة اآمر ق�ة 

احلماية امل�ش�ؤولة عن تاأمني ال�شفارة اإىل التحقيق.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ا���ش��ت��ن��ك��رت ال��ب��ح��ري��ن يف ب���ي���ان ل������زارة 
خارجيتها “العتداء املرف��س” الذي ا�شتهدف مبنى 
ال�شفري  للت�شاور  �شفريها  ا�شتدعاء  وق��ررت  �شفارتها 

�شلح املالكي«.
وحملت ال�زارة يف بيانها احلك�مة العراقية امل�ش�ؤولية 
العراق  وق��ن�����ش��ل��ي��ت��ه��ا يف  ���ش��ف��ارت��ه��ا  ال��ك��ام��ل��ة حل��م��اي��ة 
وجميع العاملني فيهما وفقاً لتفاقية فيينا للعلقات 

الدبل�ما�شية 1961.

اأوغل�، من حزب ال�شعب  “اإمام  اإن  للنتائج الر�شمية الأولية 
من   54.21% على  ح�شل  الرئي�شي،  املعار�س  اجلمه�ري 
امل��ا���ش��ي«. ومنح  الأ���ش���ات يف انتخابات الإع����ادة ي���م الأح���د 
امل��ج��ل�����س الأح������زاب ف��ر���ش��ة ح��ت��ى الأ����ش���ب����ع امل��ق��ب��ل لتقدمي 
ح�شب  النهائية  النتائج  اإق��رار  يتم  ذل��ك  وبعد  اعرتا�شاتها، 
املت�قع، وح�شل بن علي يلدرمي من حزب العدالة والتنمية 
احلاكم على %44.99 من الأ�ش�ات. واعترت النتخابات 
اأردوغ��ان وحزب  للرئي�س رجب طيب  رئي�شاً  اختباراً  املحلية 
من�شب  فقدوا  اأن  بعد  اإليه،  ينتمي  ال��ذي  والتنمية  العدالة 
رئي�س البلدية يف املدينة الأكر اكتظاظاً بال�شكان يف تركيا، 
والعا�شمة املالية للبلد يف 31 مار�س”اآذار” املا�شي. وكان 
اإمام اأوغل� قد فاز بهذه النتخابات، لكنه ُطرد من من�شبه يف 
غ�ش�ن 18 ي�ماً بعد اأن زعم حزب العدالة والتنمية حدوث 
اإلغاء  اإىل  للنتخابات  الأع��ل��ى  املجل�س  وا�شطر  خمالفات 
الأعمال  رج��ل  اأوغ��ل���،  اإم���ام  وه��زم  باإعادتها.  واأم���ر  النتيجة 
�شابق،  وزراء  رئي�س  وه�  يلدرمي،  �شيا�شي،  اإىل  حت�ل  ال��ذي 
وجدد  املا�شي  مار�س”اآذار”  يف  �ش�ت  األ��ف   14 م��ن  ب��اأك��ر 

ف�زه عليه باأكر من 800 األف �ش�ت ي�م الأحد املا�شي.

•• بغداد-وكاالت:

اأعربت احلك�مة العراقية عن “اأ�شفها ال�شديد” لقيام 
متاأخر  وق��ت  يف  العراقيني  املتظاهرين  من  جمم�عة 
من ليل اخلمي�س، باقتحام �شفارة مملكة البحرين يف 
العا�شمة بغداد والعتداء عليها، احتجاجاً على ور�شة 

املنامة املتعلقة بالق�شية الفل�شطينية. 
“تعرب  وق���ال���ت احل��ك���م��ة يف ب��ي��ان م�����ش��اء اخل��م��ي�����س 
احلك�مة عن اأ�شفها ال�شديد لقيام عدد من املتظاهرين 
ال�شقيقة  البحرين  �شفارة مملكة  بالتجاوز على مبنى 
باأعمال  وال��ق��ي��ام  “حزيران”  ي���ن��ي���   27 ي����م  م�����ش��اء 
وح�شانة  ال��دول��ة  و�شلطة  للقان�ن  خمالفة  تخريبية 

البعثات الدبل�ما�شية«.
كافة  الأم���ن���ي���ة  الأج����ه����زة  ات���خ���ذت  “وقد  واأ����ش���اف���ت 
الإجراءات احلازمة والف�رية لإخراجهم من ال�شفارة 
وك���ذل���ك لإع������ادة ال��ن��ظ��ام وت����ف���ري احل��م��اي��ة اللزمة 

واعتقال املت�شببني متهيداً لتقدميهم اإىل الق�شاء.
وتابع البيان اأن احلك�مة العراقية “جادة يف منع خرق 

•• ا�سطنبول-وكاالت:

رئي�س  من�شب  اأوغ��ل���  اإم���ام  اأك���رم  امل��ع��ار���س  ال�شيا�شي  ت���ىل 
اأي��ام من ف�زه   4 الثانية، بعد  اإ�شطنب�ل وذلك للمرة  بلدية 
احلا�شم يف ج�لة الإعادة التي اأجره عليها احلزب احلاكم. 
وقال من ف�ق حافلة حملته النتخابية خارج مبنى البلدية 
الذي كان حماطاً باآلف امل�ؤيدين: “ل ي�شتطيع اأحد جتاهل 
م�جهاً ال�شكر جلميع �شكان اإ�شطنب�ل البالغ  اإرادة ال�شعب”، 
ول�حت  احل�ش�د  له  هتفت  فيما  ن�شمة،  ملي�ن   16 عددهم 
قالت:  اإ�شطنب�ل  واأ�شاف”  ال��رتك��ي.  ال���ط��ن��ي  بالعلم  ل��ه 
ت�شليم  حفل  عقب  كلمته  وج���اءت  لل�شعب”،  ملك  ال�شيادة 
من�شب  ي�شغل  كان  ال��ذي  يرليكايا،  علي  احلاكم  من  ر�شمي 
اأوغل�  اإمام  البلدية، وتابع  العمدة ب�شكل م�ؤقت داخل مبنى 
“لقد اأظهرت اإ�شطنب�ل للعامل اأن تركيا لي�شت جمرد دولة 
�شرق اأو�شطية اأخرى”، م��شحاً اأن تركيا لديها اإميان عميق 
النتخابات  جلنة  منحت  �شابق  وق��ت  ويف  بالدميقراطية. 
ت�شاغليان  حمكمة  يف  الر�شمية  وليته  اأوغ��ل���  اإم��ام  املحلية 
اإعلنه  يف  للنتخابات  الأعلى  املجل�س  وق��ال  اإ�شطنب�ل،  يف 

انقطاع »متعمد« لالإنرتنت يف اإيران
•• طهران-وكاالت:

اأعلنت »NetBlocks« عن انقطاع الإنرتنت على نطاق وا�شع يف اإيران 
من   65% اإىل  ي�شل  م��ا  ال��دول��ي��ة  الت�����ش��الت  و�شجلت  الأرب���ع���اء،  م�شاء 

م�شت�يات النقطاع غري العادية خلل منت�شف ليل الثلثاء والأربعاء.
الأم����ن  ت���راق���ب  ح��ك���م��ي��ة  غ���ري  ل�«NetBlocks««منظمة  ووف����ق����اً 
ال�شيراين” تاأثرت اإدارة الإنرتنت والعديد من مزودي خدمة الإنرتنت 
يف اإيران بالنقطاع، بح�شب ما ذكرت “جريزوليم ب��شت«. واأبلغت املنظمة 
مل  ال��دويل  الت�شال  يف  “مق�ش�د”  قطع  اإىل  ت�شري  املتاحة  البيانات  اأن 
يكن وا�شحاً ما اإذا كان جزءاً من خطط اإيران للنتقال اإىل نظام اإنرتانت 
انقطاع  وق��د يك�ن  الإن��رتن��ت  ناجماً عن هج�م عر  ك��ان  اإذا  اأو ما  داخلي 
التيار الكهربائي اأي�شاً نتيجة للعق�بات التي تفر�شها ال�شركات الأجنبية 
التي ت�فر ال��ش�ل اإىل ال�شبكات الإيرانية. وفجر اخلمي�س اأظهرت خدمة 
يف  ال�شبكة  قيا�شات  اأظهرت  حيث  “النتعا�س”  علمات  بع�س  الإن��رتن��ت 
ال�قت الفعلي اإمكانية ال��ش�ل الإجمالية بح�ايل %85 ملزودي اخلدمة 
املعل�مات  �شبكة  با�شم  املعروف  اإنرتنت  نظام  على  اإي��ران  تعمل  اإي���ران.  يف 
ال�طنية الإيرانية »ININ« منذ 2010 وفقاً لإذاعة فاردا. وقال وزير 
الت�شالت وتكن�ل�جيا املعل�مات حمم�د فايزي، يف حفل الفتتاح يف عام 
2016 “يتم اإدراج جميع الأن�شطة واخلدمات والتطبيقات واأن�اع خمتلفة 

وفقاً ملا ذكرته بي.بي.�شي. من املحت�يات.. يف �شبكة الإنرتنت ال�طنية”، 

اجلي�ش الليبي ي�شدر بيانا حول العمليات يف غريان
 •• طرابل�ص-وكاالت:

اأن مدينة غريان  الكرامة  الغربية لط�فان  املنطقة  اأعلنت غرفة عمليات 
منطقة عمليات ل�شلح اجل� الليبي و�شيتم ا�شتهداُف اأي اآلية للملي�شيات 
عمليات  لغرفة  الإع��لم��ي  امل��رك��ز  دع��ا  ب��ي��ان،  ويف  الإره��اب��ي��ة وجتمعاتهم. 
واآليات  جتمعات  م��ن  الق���رتاب  ع��دم  اإىل  الغريان  مدينة  �شكان  الكرامة 
احل�شد امللي�شياوي.  اإل اأنه حذر اأي�شا من التعاون مع امليلي�شيا الإرهابية. 
وقال البيان “نق�ل للجميع اإن من قام باأي عمل وتاآمر من اأجل بقاء تنظيم 
الإخ�ان الرهابي وميلي�شياته ل�شتمراره يف نهب ثروة ليبيا واإذلل �شعبها 
والعبث ب�شيادتها �شيطاُله الق�شا�س العادل.« وطماأن البيان الليبيني باأن 
“جميع املحاور واجلبهات اأو�شاُعها ممتازة جدا ، ول تعاين من اأي خلل،  
ويف جاهزية تامة ل�شتكمال مهامها حتى ينعم ال�طن بالأمن وال�شتقرار 
.« واأ�شاف: “ول يخفى على اأحد اأن تلك امللي�شيات، حاولت مرارا وتكرارا 
وتكبدوا  بالف�شل،  جميُعها  وب��اءت  امل�شلحة  ق�اتنا  متركزات  على  الهج�م 
اخل�شائر الفادحة يف الأرواح والعتاد، ونعُدهم بذات امل�شري يف كل كراتهم 

اخلا�شرة.«

مع �شّيد الكرملني. وردا على �ش�ؤال وجهه اإليه �شحافي�ن يف البيت 
الأب��ي�����س ح���ل ف��ح���ى حم��ادث��ات��ه امل��ق��ررة م��ع ب���ت��ني قبيل ت�جهه 
الأمريكي  الرئي�س  وق��ال  ل��ك��م«.  ���ش��اأن  “ل  ت��رام��ب  ق��ال  اليابان  اإىل 
م�شيفا “ما �شاأق�له له لي�س  “�شاأجري حمادثات جيدة جدا معه”، 
ب�ج�د  ال�شبهات  الرئا�شية  ترامب  ولي��ة  على  وطغت  �شاأنكم«.  من 

روابط مع رو�شيا.
اإىل  م���ل��ر  روب���رت  اخل��ا���س  املحقق  اأج���راه  ال���ذي  التحقيق  وخل�س 
الأمريكية يف  النتخابات  على  للتاأثري  رو�شية منّظمة  وج�د حملة 
عام 2016 والتي فاز فيها ترامب. وك�شف التحقيق وج�د ت�ا�شل 
بني حملة ترامب وجهات رو�شية من دون اإيجاد دليل على ح�ش�ل 

ت�اط�ؤ.

•• اأو�ساكا-اأ ف ب:
اجليدة  ب�”علقاته  اأم�س  ترامب  دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأ�شاد 
ب���ت��ني عند ب��دء حمادثات  م��ع ن��ظ��ريه ال��رو���ش��ي ف��لدمي��ري  جدا” 
يف  املنعقدة  الع�شرين  جمم�عة  قمة  هام�س  على  بينهما  ثنائية 

اأو�شاكا باليابان.
ب�تني”،  الرئي�س  م��ع  اأك����ن  اأن  كبري يل  �شرف  “اإنه  ت��رام��ب  وق��ال 
ثنائية  حم��ادث��ات  اآخ���ر  اأن  علما  جدا”،  ج��ي��دة  “علقاتنا  م�شيفا 

بينهما جرت يف مت�ز-ي�لي� 2018 يف هل�شنكي.
ويطغى على اللقاء الذي كان مرتقبا ب�شدة بني الرئي�شني التحقيق 
يف علقات ترامب مع رو�شيا واجلدل الذي تل حمادثاته الأخرية 

ترامب ي�شيد بـ»عالقاته اجليدة جدا« مع بوتني 
مليار دولر من اأجل اإنقاذ 22 ملي�ن �شخ�س يحتاج�ن مل�شاعدات اإن�شانية 
بح�شب ما اعلنت الأمم املتحدة ومنظمات غري حك�مية، مطلقًة “دع�ة اىل 
العمل” مل�شاعدة 4،2 مليني �شخ�س نزح�ا ب�شبب العنف يف �شتة بلدان 
ونيجرييا  والنيجر  فا�ش�  وب�ركينا  م��ايل  هي  جهادية،  اع��ت��داءات  ت�اجه 

والكامريون وت�شاد.
ان  للجئني  الرنوجي  للمجل�س  الإقليمية  املديرة  اإري���ن  ماريان  وقالت 
نف�شها  بالفرتة  مقارنة  العام  هذا  اأ�شعاف  بخم�شة  اأك��ر  نازحني  “هناك 
من العام املا�شي«. وقال املدير الإقليمي لرنامج الأغذية العاملي كري�س 
نيك�ي “يجب اأن نقّدم م�شاعدة �شريعة وم�شتدامة لإنقاذ الأرواح وجتنب 
حدوث اأزمة عميقة«. ويهدد �ش�ء التغذية احلاد خم�شة مليني طفل وفقا 

للم�شادر الأممية والإن�شانية اإّياها.

•• دكار-اأ ف ب:

غري  اإن�شانية  ط����ارئ  ب�”حال  ال�شاحل  منطقة  يف  العنف  اأع��م��ال  ت�شببت 
اأو  اإن�شانية  مل�شاعدات  املحتاجني  الأ�شخا�س  مع وج�د مليني  م�شب�قة” 
املتحدة  الأمم  اأعلنت  ما  بح�شب  امل�شلحة،  اجلماعات  ب�شبب  نزح�ا  الذين 
�شريعة  اإج��راءات  ال��دويل لتخاذ  املجتمع  داعية  ومنظمات غري حك�مية، 
“اإنقاذا للأرواح«. وقالت �ش�يف غارد ت�ملي رئي�شة مكتب تن�شيق ال�ش�ؤون 
�شحايف  م�ؤمتر  خلل  اإفريقيا  وو�شط  لغرب  املتحدة  الأمم  يف  الإن�شانية 
الذي  الإن�شاين  ال��شع  حيال  اخلطر  ناق��س  لندق  هنا  “نحن  داك��ار  يف 
ل ينفك يتده�ر ب�شرعة كبرية” وبلغ “م�شت�يات غري م�شب�قة«. وُتَقّدر 
الحتياجات التم�يلية للم�شاعدات الإن�شانية يف ال�شاحل هذا العام ب�2،4 

طوارئ اإن�شانية مبنطقة ال�شاحل جراء العنف امل�شلح 

اأّية اأ�شرار ب�شرية اأو مادية.
الت�شكيلة  ب���اأن  زك���ري  واأف�����اد       
ال��ت��ي ت�ؤمن  ال���ق���ارة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
مّما  ب�شرعة  الفعل  ردت  املحطة 
الفرار  ع��ل��ى  الإره���اب���ي���ني  اأج����ر 

نح� اجلبل.
     ومن �شارع احلبيب ب�رقيبة، 
الت�ن�شية  احل��ك���م��ة  رئي�س  ق��ال 
“عقيدتنا  ال�������ش���اه���د:  ي��������ش���ف 
را�شخة ول مكان لهذه املجم�عات 
يف ت���ن�����س وح��رب��ن��ا م��ع��ه��م حرب 
وج�����د ول���ن ي���ه���داأ ل��ن��ا ب���ال حتى 
وهذه  اإره��اب��ي  اآخ���ر  على  نق�شي 

العملية تدل على ياأ�شهم«.

•• الفجر - تون�ص
الإرهابي  داع�س  تنظيم  اأعلن      
العمليتني  عن  م�ش�ؤوليته  م�شاء 
ديغ�ل  �شارل  ب�شارع  الإرهابيتني 
العا�شمة  و����ش���ط  وب���ال���ق���رج���اين 
ت���ن�����س اخل��م��ي�����س، واأ����ش���ف���ر عن 
ا�شت�شهاد حمافظ اأمن بال�شرطة 
و6  مدنيني   3 واإ�شابة  البلدية، 

اأمنيني. 
با�شم  ال��ن��اط�����������������������ق  اأف������اد  وق����د     
ملكافح����ة  ال��ق�����ش��ائ��ي  ال���ق���ط���ب 
ال�ش�����ليطي  ���ش��������ف��ي��ان  الإره�������اب 
الأب���ح���اث  اأن  اجل��م��ع�����ة،  ام�����������������س 

مكافحة  ل����ح���دة  ت��اب��ع��ة  ���ش��ي��ارة 
قال اإنها  الإرهاب بالقرجاين”،  
كانت مت�جهة يف مهمة عمل بعد 

عملية العا�شمة الإرهابية.
�شده  مبحاول�������ة  اأن���ه  واأب�����رز     
واأع���������ان  ك���������������������������ادر  ق��ب��ل  م���ن 
نف�ش�����ه  بتفحري  ق��ام  بالقرجاين 
ذلك  واأن  نا�شف  ح���زام  ب�ا�شطة 

خلف اإ�شابة 6 اأمنيني .
   ويف �شياق مت�شل، كان  الناطق 
ال�طني  ال��دف��������������������اع  وزارة  ب��ا���ش��م 
اأكد  ق�����د  زك���ري،  حممد  ال��رائ��د 
بجب������ل  الإر���ش��ال  حمطة  تعّر�س 
قف�ش������ة،  مبحافظ������ة  عرباطة 
قبل  م����ن  ن��������������������ار  اإط��������لق  اإىل 
ت�ش������جيل  دون  اإرهابية  جمم�عة 

العمليتني  ب��خ�����ش������س  الأول���ي���ة 
جدت����ا  اللت�����ني  الرهابيت�����ني 
���ش��ب��اح اخل��م��ي�����س ب��ك��ل م���ن نهج 
�ش���������ارل ديغ����������ل واإدارة ال�شرطة 
بت�ن�س  ب���ال���ق���رج���اين  ال��ع��دل��ي��ة 
وج����د  اإىل  اأف�������ش���ت  ال��ع��ا���ش��م��ة، 
مرجحا  العمليتني  ب��ني  ارت��ب��اط 
العن�شرين  ب���ني  ع��لق��ة  وج�����د 

قام����ا  ال����ل����ذي����ن  الث���ن���������������������������ني 
بتنفيذهما . 

       وكان �شفيان ال�شليطي ، قد 
اأك���د اأن���ه مت حت��دي��د ه���ي��ة منفذ 
اكتفى  فيما  ال��ق��رج��اين،  ه��ج���م 
الف�راتي  ه�شام  الداخلية  وزي��ر 
يف  امل�شابني  اأّن  على  بالت�شديد 
حالة م�شتقرة، وباأنه �شيتم لحقا 

الهج�مني  منفذي  ع��ن  الك�شف 
الإرهابيني.

العمليتني  اإّن  ال�شليطي  وق��ال     
نا�شفني،  حزامني  ب�ا�شطة  مّتتا 
يف  املتمثلة  احل�شيلة  عن  كا�شفا 
ا�شت�شهاد حمافظ اأمن يف عملية 
اأمنيني   6 واإ�شابة  ديغ�ل،  �شارل 
اإىل  القرجاين، م�شريا  يف عملية 

اأّن اأحد امل�شابني غادر امل�شت�شفى.
   وتابع مقدما تفا�شيل العمليتني 
اإرهابيا قام بتفجري  “اإّن عن�شرا 
نف�شه بحزام نا�شف يف �شارع �شارل 
العملية  وبعد  بالعا�شمة،  ديغ�ل 
عن�شر  ت��ع��ّم��د  دق��ي��ق��ة   50 بنح� 
اإره����اب����ي ك����ان ع��ل��ى م���ن دراج����ة 
ه�ائية تفجري نف�شه اأثناء خروج 

ترجيح وجود علقة بني املنفذين:

تون�ش: تنظيم داع�ش الإرهابي يتبنى العمليتني

خملفات اجلرمية الرهابيةم�شرح العملية يف العا�شمة الت�ن�شية

�شعبية اأردوغان تغرق ب�شغط االقت�شاد

تاريخ تركيا املعا�شر.. ما قبل وما بعد 23 يونيو
•• وا�سنطن-وكاالت:

كتب ال�شحايف الرتكي البارز ب�راك بكديل اأن حزباً اإ�شلم�ياً ياأتي اإىل ال�شلطة 
عر الت�ش�يت ال�شعبي ل يغادر ال�شلطة اأبداً عر ت�ش�يت �شعبي. ي�شرح اأن هذا 
يبلغ  مل  تركي  اأي  اإن  ا�شتثناءات.  مع  لكن  ج��داً،  بعيد  حد  اإىل  دقيق  الق���رتاح 
الثامنة ع�شرة من عمره، مل ير مطلقاً هزمية رئي�س ال�زراء ال�شابق والرئي�س 

احلايل رجب طيب اأردوغان.
الأحياء  اأح��د  بلدية غري معروف يف  رئي�س  ا�شتطاع  “حزيران”،  ي�ني�   23 يف 

ال�شغرية الف�ز برئا�شة بلدية ا�شطنب�ل للمرة الأوىل منذ 1994. 
يف ال�اقع، كانت تلك املرة الثانية التي يف�ز فيها اأكرم اإمام اأوغل� بهذا ال�شباق 

يف اأقل من ثلثة اأ�شهر.
وذكر بكديل يف معهد غايت�شت�ن” اأن �شعار اأردوغان كان منذ 1994 حني اأ�شبح 

عمدة اأكر مدينة تركية: “من يربح اإ�شطنب�ل يربح تركيا«. 
دخل اإمام اأوغل� ومناف�شه امل�ايل لأردوغان بن  يف انتخابات 31 مار�س “اآذار”، 
علي يلدرمي تناف�شاً حاداً، وفاز الأول بفارق �شئيل بلغ 13 األف �ش�ت يف مدينة 

ت�شم اأكر من 10 مليني ناخب م�شجل.

قبل �شتة اأ�شابيع فقط  قيمتها، ثم دخلت تركيا يف انكما�س. يف 7 ماي� “اأيار”، 
على اإعادة النتخابات، وعندما فر�س ال�شطراب ال�شيا�شي مزيداً من ال�شغط 

على العملة ال�طنية، تدنت قيمة اللرية اإىل اأدنى م�شت�ياتها يف �شبعة اأ�شهر. 
راأى املحلل يف �شركة ف�رك�س ليف جا�شن ل�، اأن هب�ط اللرية مرتبط بقرار 
اأن ن�شبة البطالة و�شلت اإىل  اللجنة العليا املثري للجدل. واأ�شاف املحلل املايل 
%14.7 بني دي�شمر “كان�ن الأول” وفراير “�شباط” املا�شي، اأعلى م�شت�ى 
اأي�شاً يف  اأداء له خلل عقد  اأ�ش�اأ  اأما القت�شاد الرتكي ف�شجل  يف عقد تقريباً. 

الربع الأخري من ال�شنة املا�شية.

�شعبية اأردوغان تغرق  .. اإذا كان امل�ؤرخ�ن �شيكتب�ن ي�ماً ق�شة تاريخ تركيا 
ال�شيا�شي يف اأوائل القرن ال�احد والع�شرين ف�شيك�ن عليهم تق�شيم عملهم اإىل 

ما قبل وما بعد انتخابات 23 ي�ني� “حزيران«. 
اإن ه�شا�شة القت�شاد الرتكي، دي�ن ال�شركات الهائلة بف�ائد مرتفعة واحتمال 
مبكرة،  رئا�شية  انتخابات  اإىل  احلاكم  احل��زب  تدفع  قد  ع�امل  اللرية،  تراجع 
قبل م�عدها يف 2023. وكلما �شعرت اجلماهري بال�شغط القت�شادي، غرقت 

�شعبية اأردوغان. 

مكانته  رف��ع  لكان  نبل  بكل  الهزمية  وق��ِب��ل  ال�شيا�شي  لل�ش�اب  وف��ق��اً  اأردوغ����ان 
الأخلقية. يف ظل ال��شع الراهن، ُو�شم ه� وحزبه ومن ال�شعب معرفة كيف 

يت�قعان جني اأي ف�ائد من هذا«.

و�شبب تخلي مليني امل�الني املتع�شبني  تخلي املتع�شبني عن اأردوغان؟ .. 
لأردوغ��ان عنه يف وقت كان باأم�س احلاجة اإليهم، ي�شرح بكديل ذلك باأن معظم 
ا�شتفاد من ت�ش�ير نف�شه �شحية لقرار  اأوغل�  اإم��ام  اأن  املراقبني ي�افق�ن على 

اللجنة العليا للنتخابات الذي حرمه بطريقة غري قان�نية من من�شبه. 
اأن اأول هزمية �شاحقة حلقت بحزب العدالة  اأنه لي�س من امل�شادفة  ولكنه تابع 
والتنمية اأتت يف وقت ي�شعر امل�اطن الرتكي العادي باملحنة القت�شادية وهي يف 
الذروة، اإذ �شهد القت�شاد الرتكي اأ�ش�اأ اأداء له يف عقد، وفقدت اللرية %30 من 

امل�ؤلفة  للنتخابات  العليا  اللجنة  اأم��ام  والتنمية  العدالة  ح��زب  من  طعن  بعد 
من ق�شاة خا�شعني لل�شغط احلك�مي، األغي التف�ي�س الذي ح�شل عليه اإمام 

اأوغل�. وحددت اللجنة تاريخ اإعادة النتخابات يف 23 ي�ني� “حزيران«.

خماطرة .. اتخذ اأردوغان، الذي ل ُيهزم خماطرة عظيمة، كانت خ�شارة ثانية 
للرجل الذي يظن اأن “من يربح اإ�شطنب�ل يربح تركيا” �شتعني اأكر من جمرد 
ت��شع  ويلدرمي  اأوغل�  اإم��ام  بني  الأ�ش�ات  الفرق يف  باملقارنة،  خ�شارة حمرجة. 
من 13 األف اإىل ما يقارب 800 األف �ش�ت. كما، اأن تغيري الإدارة العليا لأكر 
الف�شاد  اأن يطلق ط�فاناً من ملفات  16 ملي�ن ن�شمة، ميكن  مدينة يف تركيا، 

املحرجة. 
“ل� ت�شرف  تركيا”:  “�شيغما  اإ�شارته يف م�قع  اإيديز  �شميح  الكاتب عن  ونقل 



السبت    29   يونيو    2019  م   -   العـدد  12668  
Saturday   29   June   2019  -  Issue No   12668

11

عربي ودويل

الأمني  ال��زي��اين  را���ش��د  ب��ن  عبداللطيف  ال��دك��ت���ر  م��ع��ايل  ا�شتنكر 
مبنى  على  الع��ت��داء  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  ملجل�س  ال��ع��ام 
من  ع��دد  قبل  من  ال��ع��راق  جمه�رية  ل��دى  البحرين  مملكة  �شفارة 
ال�شفارة،  مبنى  يف  تخريبية  اأع��م��ال  اإىل  اأدى  ال���ذي  امل��ت��ظ��اه��ري��ن، 
التي تربط  الأخ���ة  يتعار�س مع علقات  باأنه عمل م�شني  وو�شفه 
البلدين وال�شعبني ال�شقيقني، ويتنافى مع اتفاقية فيينا للعلقات 
اإىل  العام، احلك�مة العراقية  ودعا الأمني  1961م.  الدبل�ما�شية 
الدولية  للمعاهدات  وفقاً  والقان�نية  ال�شيا�شية  م�ش�ؤوليتها  حتمل 
ال��ب��ح��ري��ن يف  وقن�شلية مملكة  ل�����ش��ف��ارة  ال��ت��ام��ة  احل��م��اي��ة  ل��ت���ف��ري 
جمه�رية العراق وجميع العاملني فيهما، وحما�شبة امل�ش�ؤولني عن 

هذا العتداء املرف��س عرفاً وقان�ناً.

الأملانية  امل�شت�شارة  ق��رار  ب�تني  فلدميري  الرو�شي  الرئي�س  و�شف 
من  معظمهم  لج���ئ،  ملي�ن  م��ن  لأك���ر  بال�شماح  م��ريك��ل  اأجن��ي��ل 

�ش�ريا، بدخ�ل اأملانيا من عام 2015 باأنه كان “خطاأ ج�هرياً«.
وانتقد ب�تني يف مقابلة مع �شحيفة فاينان�شال تاميز الريطانية 
ُن�شرت ي�م اجلمعة، قبل قمة جمم�عة الع�شرين يف اليابان، انتقد 

التي قال اإنها “جتاوزت هدفها«. ب�تني “الفكرة الليرالية”، 
“ل ي�شتطيع )الليرالي�ن( اإملء اأي �شيء  وقال ب�تني لل�شحيفة 

على اأي �شخ�س مثلما كان�ا يحاول�ن على مدى العق�د الأخرية«.
على الرغم من انتقاده �شيا�شة مريكل لعام 2015، قال ب�تني اإن 
تدخل م��شك� الع�شكري يف احلرب الأهلية التي ا�شتمرت �شبع �شن�ات 

يف �ش�ريا، والتي اأدت اإىل نزوح مليني الأ�شخا�س، كان ناجحاً.
ومن املقرر اأن يعقد ب�تني حمادثات مع ترامب ومريكل يف جمم�عة 

الع�شرين يف اأو�شاكا.

اإن  �شت�لتنرغ،  ين�س  )النات�(  الأطل�شي  �شمال  اأمني عام حلف  قال 
التكتل الع�شكري تبنى اأول �شيا�شة ف�شائية له على الإطلق، لتط�ير 
الف�شائية  التحتية  البنية  ت�شتهدف  التي  التهديدات  مل�اجهة  اإطار 

احلي�ية، مثل الت�شالت والأقمار ال�شناعية اخلا�شة بامللحة.
وكتب على م�قع )ت�يرت( للت�ا�شل الجتماعي، اأثناء اجتماع ل�زراء 
فيما  اأخ��رى مهمة  الي�م خط�ة  النات�  “اتخذ  بروك�شل:  الدفاع يف 
يتعلق بامل�اءمة، من خلل امل�افقة على اأول �شيا�شة ف�شائية لنا”، 
واأ�شاف اأن “الف�شاء �شروري للدفاع والردع للحلف، الذي يرتاوح 
من القدرة على التنقل وتعقب الق�ات اإىل الت�شالت عر الأقمار 
اإىل  ال�شيا�شة  وتهدف  ال�ش�اريخ«.  اإط��لق  عن  والك�شف  ال�شناعية 
يف  النا�شئة  التحديات  مل�اجهة  احللف  اأع�شاء  بني  اجله�د  تن�شيق 
الف�شاء، ول يهدف التحالف اإىل تط�ير قدرات ف�شائية خا�شة به. 
على  الع�شكري  الطابع  اإ�شفاء  نعتزم  “ل  قائًل:  �شت�لتنرغ  و�شدد 
يف وقت يتم فيه ت�شليط ال�ش�ء على دور النات� كمنتدى  الف�شاء”، 
ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل���م��ات وت��ع��زي��ز ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ع��م��ل امل�����ش��رتك و�شمان 

ا�شتدعاء مهماتنا وعملياتنا الدعم الذي حتتاج اإليه. 

الن�وية  امل����اد  كمية  زي���ادة  ع��ن  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  ال�كالة  ك�شفت 
ال�شلمية  الأن�شطة  على  ال���ك��ال��ة  �شمانات  ات��ف��اق��ات  لإ���ش��راف  اخلا�شعة 
2010 وتطبيق  %24 منذ عام  الن�وية، بن�شبة  انت�شار الأ�شلحة  ومنع 
ال�شمانات على 182 دولة. واأ�شار اأحدث تقرير �شن�ي �شدر عن ال�كالة، 
لتقييم تنفيذ �شمانات منع النت�شار الن�وي خلل عام 2018، اإىل اأهمية 
التحدي  مل�اجهة  ال�كالة،  بها  تق�م  التي  النطاق  وا�شعة  التحقق  اأن�شطة 
بها،  وم�ث�ق  م�ؤكدة  �شمانات  باإفادات  ال��دويل  املجتمع  تزويد  يف  املتمثل 
امل�اد  واأن�شطة ن�وية غري معلنة، وعدم حت�يل  و�شمان عدم وج�د م�اد 
التقرير  واأف��اد  ال�شلمية.  الن�وية  الأن�شطة  امل�شتخدمة يف  املعلنة  الن�وية 
اأن العام املا�شي �شهد زيادة يف عدد املن�شاآت وامل�اقع الن�وية التي خ�شعت 
لأن�شطة التحقق من قبل مفت�شي ال�كالة، واأو�شح اأن العدد ارتفع اإىل األف 
3011 عملية  و314 من�شاأة يف جميع اأنحاء العامل، واأن ال�كالة اأجرت 

حتقق ميدانية بزيادة 168 عملية مقارنة بعام 2017.

عوا�سم

الريا�ض

لندن

فيينا

بروك�سيل

الحتاد الأوروبي ميدد 
العقوبات �شد رو�شيا لـ 6 اأ�شهر

•• بروك�سيل-وكاالت:

على  يفر�شها  التي  القت�شادية  العق�بات  ر�شمياً  الأوروب���ي  الحت��اد  م��دد 
رو�شيا ملدة 6 اأ�شهر اأخرى.

وياأتي ذلك تطبيقاً لقرار قمة الحتاد خلل الأ�شب�ع املا�شي حيث �ش�تت 
دول الحتاد الآن من حيث ال�شكل اأي�شاً على متديد العق�بات على رو�شيا 

حتى 31 يناير”كان�ن الثاين” 2020.
التجارة  الأول” 2018 تقلي�س  وكان الحتاد فر�س يف دي�شمر”كان�ن 
وال�شتثمارات مع رو�شيا، برغم خ�شائر باملليارات لل�شركات الأوروبية ي�شببها 
ي�لي�”مت�ز”   31 بعد  اأخ��رى  اأ�شهر   6 الآن  ي�شتمر  ال��ذي  الإج���راء  ه��ذا 
جتاه  رو�شيا  ت�شرفات  ب�شبب  العق�بات  ه��ذه  متديد  ق��رار  واتخذ  ال��ق��ادم، 

ال�شفن البحرية الأوكرانية نهاية العام املا�شي.
جر  و�شفينة  دوري��ة  �شفينتي  بالق�ة  منع  الرو�شي  ال�ش�احل  حر�س  وك��ان 
من م�ا�شلة ال�شري عر م�شيق كريت�س اإىل بحر اآزوف، ومت القب�س على 
البحارة الأوكرانيني و�ش�درت ال�شفن التي كان�ا عليها، ويطالب الحتاد 

الأوروبي منذ عدة اأ�شهر باإطلق �شراح ه�ؤلء البحارة بل قيد اأو �شرط.
ولي�س هناك اأمل لرفع هذه العق�بات عن رو�شيا اإل بعد تطبيق كامل بن�د 

اتفاقية ال�شلم التي اأبرمت يف مين�شك حلل ال�شراع الأوكراين.
وك��ان��ت ال��ع��ق���ب��ات الأوروب����ي����ة ف��ر���ش��ت ع��ل��ى رو���ش��ي��ا ب��ع��د اإ���ش��ق��اط طائرة 
يف  اأوكرانيا  �شرق  ف�ق  مرورها  خلل  �شخ�شاً   298 متنها  على  ماليزية 
ي�لي�”مت�ز” عام 2014، وتق�ل جهات التحقيق الغربية اإن “الطائرة 

اأ�شقطت على يد النف�شاليني الأوكرانيني امل�الني لرو�شيا«.

الرتكيز من�شب على الداخل واإيران 

ل اهتمام يذكر يف اإ�شرائيل بخطة ال�شالم الأمريكية

ميكن ا�شتخدامها اأي�شًا يف اإنتاج االأ�شلحة 

�شركات اأملانية اأر�شلت اإىل �شوريا مواد كيماوية 
•• برلني-وكاالت:

يف  ت�رطت  اأملانية  �شركات  :اإن  الأملانية  الإذاع��ة  قالت 
ا�شتخدامها  ميكن  �ش�ريا  اإىل  كيماوية  م���اد  ت�شدير 

لإنتاج الأ�شلحة، رغم العق�بات الأوروبية.
ملبيعات  الأملانية  اأي جي”  “برينتاغ  �شركة  اإن  وقالت 
اجل���م���ل���ة، ب���اع���ت ����ش����ري���ا م���ادت���ي الأي���زوب���روب���ان����ب���ل 
�شركة  عري   ،2014 يف  الكيميائتني  والديثيلمني 

تابعة يف �ش�ي�شرا.
 وكان املتلقي �شركة اأدوية �ش�رية على علقة بالرئي�س 
الديثيلمني  اأن  �شحافي�ن  وك�����ش��ف  الأ����ش���د.  ب�����ش��ار 
الأملانية العملقة يف م�شنع  “با�شف”  اأنتجته �شركة 
مبدينة اأنت�يرب البلجيكية. و�شنعت الأيزوبروبان�ل 
يف  “�شا�ش�ل �ش�لفنت�س جريماين جي اإم بي اإت�س”،  

هامب�رغ. 

اأدوية و...غاز ال�شارين
ورغم اأن هذه امل�اد الكيميائية ت�شتعمل ل�شنع الأدوية، 
الأ�شلحة  اإن��ت��اج  يف  اأي�����ش��اً  ا�شتخدامها  ميكن  اأن���ه  اإل 
وغاز  اإك�س”،  “يف  مثل  الأع�����ش��اب  وغ��از  الكيميائية، 

ال�شارين. 
ال�شارين حتديداً، يف  ا�شتخدم غاز  النظام  اأن  ومعل�م 
هجماته اإبان احلرب. وت��شلت الأمم املتحدة اإىل اأن 
2017 �شنع  ا�شتخدم يف هج�م  ال��ذي  ال�شارين  غاز 
با�شتخدام الأيزوبروبان�ل. واأ�شفر الهج�م على خان 

�شيخ�ن يف حمافظة اإدلب، عن مقتل الع�شرات. 
الكيميائية  امل���اد  ت�شليم  اأن  “رينتاغ”  �شركة  واأك��دت 
“وفقاً  �ش�ي�شرا  ال�����ش��رك��ة يف  ف���رع  ع��ر  ك���ان  ل�����ش���ري��ا 
ن�شرته  م����ا  ب�����ش��ب  ي�مها”،  ال�������ش���اري���ة  ل���ل���ق����ان���ني 

م�شت�شار  الأردن، مع  مع  احل��دود  على  الغربية  لل�شفة 
الأم�����ن ال��ق���م��ي الأم���ري���ك���ي ج����ن ب���ل��ت���ن، وق����ال اإن 
اتفاق  اأي  ب�ج�د هناك يف  واأن حتتفظ  بد  اإ�شرائيل ل 
اإ���ش��رائ��ي��ل��ي���ن يف تغطية  ����ش���لم. و����ش���ارك ���ش��ح��ف��ي���ن 
الت�شالت  على  تغطيتهم  ورك��زت   . البحرين،  م�ؤمتر 
اليه�دية  واجل��ال��ي��ة  الأو����ش���ع  ال��ع��رب��ي��ة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
تركيزها على غياب  بنف�س قدر  البحرين  ال�شغرية يف 

الفل�شطينيني.
والت�شريحات  التهديدات  وطهران  وا�شنطن  وتبادلت 
ال�����ش��اخ��ن��ة يف الأ���ش��اب��ي��ع ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة، م���ع فر�س 
واإ�شقاط  اإي��ران  على  املتحدة عق�بات جديدة  ال�ليات 

الق�ات الإيرانية طائرة اأمريكية م�شرية يف اخلليج.
اأبيب  الق�مي بجامعة تل  ورحب معهد درا�شات الأمن 
املنامة، ومنها �شندوق  اأُعلنت يف  التي  باملبادرات  بحذر 

•• القد�ص املحتلة-رويرتز:

البحرين بهدف  املتحدة يف  ال�ليات  مر م�ؤمتر رتبته 
زيادة ال�شتثمار يف القت�شاد الفل�شطيني ومتهيد طريق 
الإ�شرائيليني  على  الكرام  م��رور  اإ�شرائيل  مع  لل�شلم 
اللدود  وب��ع��دوه��م  داخ��ل��ي��ة  �شيا�شية  ب��اأزم��ة  املن�شغلني 

اإيران.
دونالد  الرئي�س  اإدارة  ي��رون  الذين  الفل�شطيني�ن  اأم��ا 
الذي  الج��ت��م��اع  فقاطع�ا  لإ���ش��رائ��ي��ل  متحيزة  ت��رام��ب 

انعقد هذا الأ�شب�ع يف العا�شمة البحرينية املنامة.
ومل ت�شارك فيه اإ�شرائيل ب�فد ر�شمي كذلك.

اإن ذل��ك م��رده القلق  اأح��ادي��ث خا�شة  ق��ال منظم�ن يف 
من اأن ُي�شعف م�شداقية امل�ؤمتر اأكر بعد انتخابات يف 

اإ�شرائيل مل ت�شفر عن حك�مة ائتلفية جديدة.
نتنياه�  ب��ن��ي��ام��ني  ال�������زراء  رئ��ي�����س  م���اج��ه��ة  ويف ظ���ل 
مناف�شني يزدادون عددا يف انتخابات جديدة مقررة يف 
فاإن  به،  حتيط  التي  الف�شاد  وف�شائح  اأيل�ل  �شبتمر- 
عليه  يخيم  الذي  الفل�شطينيني  مع  ال�شلم  �شنع  اأفق 
الغم��س اأكر من اأي وقت م�شى مل ير نقا�شا يذكر 

يف و�شائل الإعلم الإ�شرائيلية.
وقال نتنياه� اإن القيادة الفل�شطينية اختارت التم�شك 

بالأيدي�ل�جية على ح�شاب م�شلحة �شعبها.
“يتطلب  ال�شراع  اأن  القد�س  واأ�شاف خلل م�ؤمتر يف 
حل �شيا�شيا. لكن ل يجب اأن تقاطع تلك القمة املهمة 
تتم  اأن  يجب  لأنها  اأو  �شعبة  امل�شاألة  لأن  البحرين  يف 
للتعاي�س  مهمة  القت�شادية  الأ���ش�����س  م��راح��ل...  على 

ولل�شلم يف النهاية«.
اأبعد لدرجة  مل��دى  اإيلي ك�هني  القت�شاد  وزي��ر  وذه��ب 
الإ�شارة اإىل اأن م�ؤمتر البحرين رمبا اأغلق الباب اأمام 

مزيد من الدبل�ما�شية.
اأن  “راأينا  الإ�شرائيلي   ”13 “ري�شيت  لتلفزي�ن  وقال 
الفل�شطينيني مل يح�شروا حتى م�ؤمترا اقت�شاديا كان 
واأدوات  اأم����ال  على  للح�ش�ل  اإليه  ي��اأت���ا  اأن  مفرت�شا 

حقا  “نرى  واأ���ش��اف  اق��ت�����ش��اده��م«.  ولتط�ير  وح���اف��ز 
اأنهم ل يريدون اتفاق �شلم يف واقع الأمر. هم بب�شاطة 
الفل�شطينيني احلقيقي  هنا... ظهر وجه  يريدوننا  ل 

مرة اأخرى«.
�شعى  امل����ؤمت���ر  اأن  يف  ال�����ش��ك  الفل�شطينيني  وي�����ش��اور 
مقابل  دول��ة  اإق��ام��ة  هدفهم  عن  للتنازل  ل�شتدراجهم 
ال�ليات  يقاطع�ن  وه��م  عاملية.  اقت�شادية  م�شاعدات 
يف  لإ�شرائيل  عا�شمة  بالقد�س  اعرتافها  منذ  املتحدة 

اأواخر 2017.
ومل يت�شح بعد ما اإذا كانت خطة ال�شلم التي وعدت بها 
اإدارة ترامب �شتدع� اإىل “حل الدولتني” الذي ت�شعى 
اإليه ال�شلطة الفل�شطينية ويلقى تاأييدا دوليا ويق�شي 

باإقامة دولة فل�شطينية اإىل جانب اإ�شرائيل.
لدولة   2009 يف  م�شروط  قب�ل  ع��ن  نتنياه�  وع��ر 
احلني  ذل��ك  منذ  ويق�ل  ال�شلح.  منزوعة  فل�شطينية 
اإنها لن تق�م ما دام يف ال�شلطة واإنه يعتزم �شم بع�س 
املحتلة،  الغربية  ال�شفة  يف  الإ�شرائيلية  امل�شت�طنات 

والتي يعترها كثري من الدول غري م�شروعة.
2014 اهتماما  ول تثري عملية ال�شلم املت�قفة منذ 
اآخرون  ي�شعر  حني  يف  الإ�شرائيليني  بع�س  لدى  يذكر 

باحلاجة للعمل من اأجل التعاي�س ال�شلمي.
الذي يعي�س  “45 عاما”  ب�شار  اإ�شرائيل  الطاهي  قال 
“هذه م�شاألة مهمة بالن�شبة يل. ينبغي لنا  يف القد�س 

اإنهاء هذا ال��شع«.
الأمريكيني  اأن  ال�شيء  بع�س  الغريب  “من  واأ���ش��اف 
الإت���ي���ان  دون  البحرين”  “يف  امل����ؤمت���ر  ه����ذا  ع���ق���دوا 
املفيد  من  اأن  اأعتقد  ل  املعنيني.  الرئي�شني  بالطرفني 

حماولة فر�س اأم�ر من اخلارج«.
وو����ش���ف ن��ت��ن��ي��اه��� م����ؤمت���ر ال��ب��ح��ري��ن ب���اأن���ه ي���ن���درج يف 
وحل  اأف�شل  م�شتقبل  “لتحقيق  اأمريكي  م�شعى  اإط��ار 

م�شكلت املنطقة«.
الأردن  غ���ر  يف  بج�لة  افتتاحه  م��ن  ي�مني  قبل  وق��ام 
ال�شرقية  احل��اف��ة  اأق�شى  عند  ال���اق��ع  ال���ش��رتات��ي��ج��ي، 

الأ�شلحة  �شنع  يف  امل�شتخدمة  اخل���ام  امل����اد  ت�شدير 
الكيميائية. 

لت�شدير   2012 منذ  ر�شمي  اإذن  طلب  م��ن  ولب���د 
الديثيلمني، ومنذ 2013 لت�شدير الأيزوبروبان�ل. 

“�ش�ديت�شي ت�شايت�نغ«. 
ا�شتخدام  عن  ع��دة  تقارير  عقب  اأن��ه  بالذكر  وجدير 
الأهلية  احلرب  يف  الكيميائية  للأ�شلحة  الأ�شد  نظام 
ال�ش�رية، جلاأ الحتاد الأوروب��ي اإىل فر�س قي�د على 

املبادرات  اإن  قال  لكنه  للفل�شطينيني.  عاملي  ا�شتثماري 
تلك لن تف�ق املبادرات ال�شيا�شية اأهمية.

وكتب ت�مر ف�شل�ن و�شا�ش�ن حداد الباحثان يف املعهد 
ا�شتثمارات  ال�شتعداد لتخ�شي�س  اأن  “يف حني  يق�لن 
والتعليم  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  الق��ت�����ش��اد  يف  ���ش��خ��م��ة 
الغربية  ال�شفة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  وال��رع��اي��ة  وال�����ش��ح��ة 
وقطاع غزة يجب اأن يك�ن خرا �شارا... فاإن ثمة حاجة 
للإ�شرائيليني   ومفيدة   خلقة  �شيا�شية  خلطة  اأي�شا 

والفل�شطينيني على حد �ش�اء ».
اإ�شرائيل ال�شفة الغربية وقطاع غزة يف حرب  واحتلت 
عام 1967. و�شحبت ق�اتها وم�شت�طنيها من القطاع 
تدع�  التي  حما�س  حركة  بعدها  لتحكمه   2005 عام 
لتدمري اإ�شرائيل. وي�شعى الفل�شطيني�ن لإقامة دولتهم 

امل�شتقبلية يف كل من ال�شفة وغزة.

اإىل  ال�����ش��ادرات  ال��ق���اع��د فقط على  ه��ذه  ول تنطبق 
عر  املبا�شرة  غري  املبيعات  على  اأي�شاً  واإمن��ا  �ش�ريا، 

بلدان مثل �ش�ي�شرا. 

ت�شاريح
للقت�شاد  الفيديرايل  املكتب  اأن  التقرير  وت�شمن 
هذه  على  امل�افقة  عن  امل�ش�ؤول  ال�شادرات،  ومراقبة 
الكيميائية  امل�اد  بت�شدير هذه  ي�شرح  ال�شادرات، مل 
ال�شركات  املعنية. وتعتر م�شاركة  يف الفرتة الزمنية 
الأمل��ان��ي��ة يف ���ش��ف��ق��ات ت�����ش��دي��ر امل�����اد ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة يف 
خمزونات  اأن  ع��ل��م��ن��ا  اإذا  ل��ل��ج��دل،  م���ث���ريًة   ،2014
من�شق  عمل  يف  ُدم��رت  ال�ش�رية  الكيميائية  الأ�شلحة 

دولياً يف العام نف�شه. 
اأملانيا،  ب��غ��رب  اإي�شن  مدينة  يف  الدع���اء  ممثل�  واأف���اد 
�شرع�ا  اأن��ه��م  جي”،  اأي  “برينتاغ  �شركة  ت�جد  اأي��ن 
اإجراء  يجب  ك��ان  اإذا  ما  ملعرفة  قان�نية  اإج���راءات  يف 
حتقيق ر�شمي. كما يبحث املدع�ن العام�ن يف بلجيكا 

يف الق�شية.
اتهامات  فعًل  ووجهت ثلث منظمات غري حك�مية 
“�شريان  وه��ي  الكيميائية،  ال�����ش��ادرات  �شد  جنائية 
ومنظمة  ل��ه��ا،  م���ق���راً  ب��رل��ني  ت��ت��خ��ذ  ال��ت��ي  اأر�شيف” 
مقراً  �ش�ي�شرا  تتخذ  التي  اإنرتنا�شي�نال”  “تريال 
لها و”اأوبن �ش��شياتي جا�شت�س اإن�شيتيف” التي تتخذ 

ني�ي�رك مقراً لها. 
وقال امل�ش�ؤول يف “اأوبن �ش��شياتي جا�شت�س اإن�شيتيف” 
جتري  اأن  يجب  “ال�شلطات  اإن  غ�لد�شت�ن  جيم�س 
يعلم  ك���ان  وم���ن  ج���رى  مم��ا  للتثبت  م������ش��ع��اً  حتقيقاً 
ويف اأي وقت... اإن هدفنا هنا ه� التاأكد من احلقيقة 

�شتب�شر الن�ر«.

ال�شعودية تخ�ش�ش 40 �شهريج مياه 
�شاحلة لل�شرب لـ 7 حمافظات مينية

•• عدن-وام: 

لنقل  �شهريجاً   40 ت���زي��ع  م�شروع  الأول  اأم�����س  اليمن  واإع��م��ار  لتنمية  ال�شع�دي  الرنامج  د�شن 
و�شب�ة،  وحل��ج،  وال�شالع،  وتعز،  ع��دن،  وه��ي  حمافظات  ل�شبع  واملخ�ش�شة  لل�شرب،  ال�شاحلة  املياه 

وح�شرم�ت، واأبني.
ال�شع�دي  الرنامج  �شلمان احلزميي ممثل  املهند�س  “ عن  “ وا�س  ال�شع�دية  الأنباء  ونقلت وكالة 
التنم�ية  امل�شاريع  من  لعدد  ام��ت��داداً  ياأتي  �شهريجاً   40 تد�شني  اإن  ق�له  اليمن  واإع��م��ار  لتنمية 
لي�شتفيد منها  و�شملت قطاعات خمتلفة  اليمنية  املحافظات  تد�شينها يف جميع  التي مت  واحلي�ية 
امل�اطن�ن اليمني�ن ولتك�ن خري معني على ت�فري فر�س العمل املبا�شرة وغري املبا�شرة مما ي�شهم يف 

الرتقاء باخلدمات وحت�شني املعي�شة.

فاإنكم  العك�س،  وب��ح��ال  ج��ي��دا،  �شيك�ن  جن��ح،  اإذا 
�شت�شمع�ن بذلك«.

ال ان ت�شريحات ترامب هذه تتناق�س مع اللهجة 
العدائية التي اعتمدها يف الأيام املا�شية.

اإمكان  اىل  الرب��ع��اء  الأم��ريك��ي  الرئي�س  وت��ط��رق 
“اأن تط�ل  ي��ت���ق��ع  اي�����ران ل  م���ع  ان�����دلع ح���رب 

كثريا«.
“بزن�س  معه  اأجرتها  مقابلة  يف  ت��رام��ب  واأع���رب 
قبل  ف�ك�س ني�ز” عن اأمله ب�”األ يح�شل ذلك”، 
حال  يف  للغاية  ق���ي  و�شع  يف  “لكننا  ي�شيف  اأن 
حدوث اأي �شيء. ولن تط�ل”احلرب” كثرياً. ول 

•• اأو�ساكا-اأ ف ب:

عدَّ الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأم�س اأنه “ل 
مبا يتعلق مب�شاألة حل الت�ترات  داعي للعجلة” 
بني ال�ليات املتحدة واإيران والتي اأثارت خماوف 

من ن�ش�ب �شراع ع�شكري.
او���ش��اك��ا ح��ي��ث يجتمع زعماء  ت��رام��ب يف  و���ش��رح 
الع�شرين  جم��م���ع��ة  ب��ق��م��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ال���ع���امل 
“لدينا كثري من ال�قت. ل داعي للعجلة، ميكنهم 

اخذ وقتهم. ل ي�جد اإطلقا اأي �شغط«.
املطاف.  بنهاية  الأم��ر  ينجح  ب��اأن  “ناأمل  اأ���ش��اف 

اأحتدث هنا عن اإر�شال جن�د على الأر�س«.
ثم عاد واأعلن يف وقت لحق اأن القادة اليرانيني 
رف�ش�ا  اإذا  و”اأنانيني”  “اغبياء”  �شيك�ن�ن 
ال��ت��ف��او���س م��ن اأج����ل ال��ت������ش��ل لت��ف��اق يجنبهم 

التعر�س للعق�بات التي فر�شتها وا�شنطن.
اإيران الرئي�س الأمريكي من  من جهتها، حذرت 

ال�ق�ع يف “وهم احلرب الق�شرية” عليها.
وك��ت��ب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الإي�����راين حم��م��د ج�اد 
“احلرب  فكرة  اأن  ت�يرت  على  اخلمي�س  ظريف 
م��ع��ت��را اأن  ال��ق�����ش��رية م��ع اإي����ران جم���رد وهم”، 

ت�شريحات ترامب “تهدد ال�شلم«.

ترامب: ل داعي للعجلة ب�شاأن اإيران  

كيف وجد تيلر�شون نف�شه منعزل على يد كو�شرن؟  ••وا�سنطن-رويرتز:

يف واحدة من اأكر اللحظات حرجا 
خلارجية  وزي�������را  ك�����ان  ع���ن���دم���ا  ل����ه 
ريك�س  ف����ج���ئ  امل���ت���ح���دة،  ال�����لي����ات 
تيلر�ش�ن ب�ج�د نظريه املك�شيكي يف 
املطاعم  اأح��د  دخل  عندما  وا�شنطن 
جاريد  م��ع  الع�شاء  ي��ت��ن��اول  ووج���ده 
ك��شرن �شهر الرئي�س دونالد ترامب 

واأحد كبار م�شت�شاريه.
امل�اقف  تلك  تيلر�ش�ن عن  وحت��دث 
���ش��ه��ادت��ه يف جل�شة  اأث���ن���اء  امل��ح��رج��ة 
اأمام  ���ش��اع��ات  �شبع  ا�شتمرت  مغلقة 
اخلارجية  ال�������ش����ؤون  جل��ن��ة  روؤ����ش���اء 
ال�شهر  الأم��ري��ك��ي  ال��ن���اب  مبجل�س 

املا�شي.
ك�����ان ت����رام����ب اأق�������ال ت���ي���ل���ر����ش����ن يف 
اأ�شهر من  2018 بعد  اآذار  مار�س- 
باأنه  ت���ي��رت  اخل���لف وو���ش��ف��ه على 

ك�ش�ل و”اأبكم كال�شخر«.
وتبني �شهادة تيلر�ش�ن التي اطلعت 
ن�����ش��خ��ة ط��ب��ق الأ�شل  روي�����رتز ع��ل��ى 

ت�ىل  التي  الفرتة  تاأثر  م��دى  منها 
العلنية  ب��اخل��لف��ات  امل��ن�����ش��ب  ف��ي��ه��ا 
م��ع ت��رام��ب و���ش��ع���ره ب��اأن��ه م�شتبعد 
امل��ه��م��ة. ومل ي�شتمر  امل��ب��اح��ث��ات  م��ن 
تيلر�ش�ن يف من�شبه وزيرا للخارجية 
���ش���ى 13 ���ش��ه��را وه���ي واح����دة من 

اأق�شر الفرتات على الإطلق.

ما  حالة  يف  طاولة  اإىل  فيديجاراي 
اإذا كان يرغب يف حتيته.

فيديجاراي  ليجد  تيلر�ش�ن  وتقدم 
جال�شا مع ك��شرن.

الك�جنر�س  للجنة  تيلر�ش�ن  وق��ال 
“راأيت تغري ل�ن وجه وزير خارجية 
املك�شيك وابت�شمت ابت�شامة عري�شة 

وقلت : ’مرحبا بك يف وا�شنطن’«.
اأقطع  اأن  اأري��د  ’ل  “وقلت:  واأ�شاف 
عليكما ما تق�مان به’ وقلت:’ات�شل 
تاأتي فيها  التي  القادمة  امل��رة  بي يف 

اإىل املدينة’ وغادرت«.
*جعلني هذا غا�شبا

الدميقراطي�ن  ���ش��ي��ط��ر  اأن  ب���ع���د 
ن�فمر-  انتخابات  يف  املجل�س  على 
ت�شرين الثاين 2018 طلب النائب 
الدميقراطي اإلي�ت اإجنيل، الرئي�س 
اخلارجية،  ال�ش�ؤون  للجنة  اجلديد 
اللجنة  اإىل  التحدث  تيلر�ش�ن  من 

ت���رام���ب غري  اإن  ت��ي��ل��ر���ش���ن  وق�����ال 
م��ن�����ش��ب��ط ول ي��ح��ب ال���ق���راءة واإن���ه 
كان ي�شطر اإىل الإدلء بت�شريحات 

�شحفية مقت�شبة وب�شيطة.
“ا�شطررت  ت��ي��ل��ر���ش���ن  واأ������ش�����اف 
ل��ل��ت��ك��ي��ف م���ع ح��ق��ي��ق��ة اأن����ه م���ن غري 
امل���ف���ي���د ت���ق���دمي ����ش���يء ل����ه وال���ق����ل 
ب��اأن��ه م��ق��ال -ك��م��ا ت��ع��رف- ي�شتحق 

القراءة«.
وكان الأمر املتكرر يف ال�شهادة �شع�ر 
ت�شيري  م���ن  ب���الإح���ب���اط  ت��ي��ل��ر���ش���ن 
ك������ش��رن مل��ه��ام��ه ال��دب��ل���م��ا���ش��ي��ة من 
اأو علم  الأبي�س وبدون علمه  البيت 

ماتي�س يف بع�س الأوقات.
ك��ان قد و�شل  اأن��ه  تيلر�ش�ن  وك�شف 
اأحد مطاعم  الع�شاء يف  للت� لتناول 
وا�شنطن عندما اأبلغه مالك املطعم 
وزير  بجل��س  املت�قع  غ��ري  باخلر 
ل�ي�س  اآن������ذاك  امل��ك�����ش��ي��ك  خ��ارج��ي��ة 

ال�شيا�شة  ع��ل��ى  اإ���ش��راف��ه��ا  اإط�����ار  يف 
اخلارجية.

وق����ال ت��ي��ل��ر���ش���ن يف ال��ل��ق��اء اإن����ه مل 
ي�شارك قط يف نقا�س ب�شاأن تعاملت 
ال��ت��ج��اري��ة فيما  ت��رام��ب  اأو  ك������ش��رن 
ي���ت���ع���ل���ق ب���ال�������ش���ي���ا����ش���ة اخل����ارج����ي����ة. 
يطلب  مل  ت���رام���ب  اأن  ع��ل��ى  واأك������د 

م��ن��ه ق��ط خ���رق ال��ق��ان���ن. ولحقت 
حملته  ب��اأن  اتهامات  ترامب  رئا�شة 
النتخابية ت�اطاأت مع رو�شيا يف عام 
على  م��شك�  عملت  عندما   2016
اجلمه�ري  ت���رام���ب  ف��ر���س  ت��ع��زي��ز 
للف�ز بالرئا�شة. وينفي ترامب تلك 

التهامات.
الرئي�س  اأن  كيف  تيلر�ش�ن  وو�شف 
ب����ت���ني و�شل  ال���رو����ش���ي ف���لدمي���ري 
م�����ش��ت��ع��دا مت���ام���ا لج���ت���م���اع ه����ام يف 
 2017 ي�لي� -مت����ز  ه��ام��ب���رج يف 
ل��ك��ن اجل���ان���ب الأم���ري���ك���ي ت���ق��ع اأن 
حد  اإىل  “ق�شريا  ال���ل���ق���اء  ي���ك����ن 

ما”وللتعارف فيما بينهما.
وا�شتمر الجتماع �شاعات ومل يدون 

اأحد يف القاعة اأي ملحظات.
وق���ال ت��رام��ب بعد ذل��ك اإن���ه ي�شدق 
ب�تني يف حني نفى الرئي�س الرو�شي 
ت����دخ����ل م��������ش���ك���� يف الن���ت���خ���اب���ات 
اأثار انتقادات نتيجة  الأمريكية مما 
ت������ش��ل امل��خ��اب��رات الأم��ري��ك��ي��ة اإىل 

نتيجة تخالف ذلك.
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عربي ودويل

منبع ال�باء«.
و���ش��ّدد ال��ف��ري��ق ق��اي��د ���ش��ال��ح على 
مل�شعى  تاأجيل  ول  مهادنة  “ل  اأّن��ه 
�شيت�ا�شل  ب���ل،  ال��ف�����ش��اد،  حم��ارب��ة 
بكل عزم  وق���ت��ه،  تعاىل  ب���اإذن اهلل 
النتخابات  قبل  وث��ب��ات  و�شرامة 

الرئا�شية وبعدها«.
ك��م��ا ج���ّدد رئ��ي�����س الأرك�����ان رف�شه 
“اأّكدنا  وق��ال  النتقالية،  املرحلة 

اأّن اخل���روج  اأك����ر م���ن م���رة ع��ل��ى 
باأي �شكل من الأ�شكال عن ال�شياق 
ال����د�����ش����ت�����ري، ي��ع��ن��ي ال������ق������ع يف 
الع�اقب  حمم�دة  غري  احتمالت 
اأي ال�ق�ع يف الف��شى، ل قدر اهلل، 
وتلكم هي اأمنية الع�شابة وروؤو�شها 

ومن والها من اأذنابها«.
النتخابات  اإل��غ��اء  ج���رى  وب��ع��دم��ا 
يف  مرتقبة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الرئا�شية 

لنعدام  مت�ز-ي�لي�،  من  ال��راب��ع 
امل����ر�����ش����ح����ني ورف�������������س احل����رك����ة 
ال�شلطات  باتت  لها،  الحتجاجية 
فالد�شت�ر  م���ع���ّق���د،  و����ش���ع  اأم������ام 
ين�ّس على اأن ي�شّلم رئي�س الدولة 
ب��ن �شالح  ال��ق��ادر  الن��ت��ق��ايل عبد 
بحل�ل  جديد  رئي�س  اإىل  ال�شلطة 
9 مت�ز/ي�لي�، وهي مهلة ق�شرية 

جداً لتنظيم انتخابات جديدة.

اأن  وراأى  امل�اطنني«.  من  العظمى 
للمهاجرين  يتيح  التقدمي  النهج 
ويغت�شب�ا  وي��ن��ه��ب���ا  “يقتل�ا  اأن 
مفلتني متاما من العقاب لأن ل بد 
من حماية حق�قهم كمهاجرين”، 
م�شيدا ب�شيا�شة الرئي�س الأمريكي 
م�شاألة  يف  املت�شددة  ترامب  دونالد 
“كل  بالق�ل  ت��شك  ورد  الهجرة. 
الدمي�قراطية  اأن  ي�����ؤك����د  م����ن 

الرملان  اأم���ام  اأردوغ����ان خطباً  واأل��ق��ى 
ال�ش�داين ويف جامعة اخلرط�م، ومنح 
���ش��ه��ادة دك���ت����راة ف��خ��ري��ة، واأ����ش���ار اإىل 
واأن  العزيز”،  “الأخ  ب�شفة  الب�شري 
واتهم الغرب  نظامه “اإدارة بديهية”، 
اإرهاب  يفرت�س  عما  الطرف  “بغ�س 
الدولة يف اإ�شرائيل وا�شطهاد الأطفال 

الفل�شطينيني«. 
و�شاح�ا  احل����ا�����ش����رون  ل����ه  و����ش���ف���ق 
ال�شعارات  م��ن  و�ش�اها  اأكر”،  “اهلل 
اأردوغ����ان  عليها  رد  ال��ت��ي  الإ���ش��لم��ي��ة 
اخلا�شة  “رابعة”  ع����لم����ة  ب����رف����ع 

اإمنا  ال��زم��ن  عليها  عفا  التقدمية 
عليها  ع���ف���ا  احل����ري����ات  اإن  ي���ق����ل 
الزمن، اإن دولة القان�ن عفا عليها 
الإن�����ش��ان عفا  ح��ق���ق  واإن  ال��زم��ن 

عليها الزمن«.
اأوروبا  لنا يف  بالن�شبة  “اإنها  وتابع 
“ما  م�شيفا  وحّية”  اأ�شا�شية  قيم 
اأع���ت���ر اأن����ه ع��ف��ا ع��ل��ي��ه ال���زم���ن ه� 
وحكم  ال�شخ�س  وع��ب��ادة  الت�شلط 

بجماعة الإخ�ان الإرهابية. 
وي�مها اأ�شارت �شحيفة �شباح امل�الية 
اأردوغ���������ان  “زيارة  ب�������اأن  ل��ل��ح��ك���م��ة 
لل�ش�دان �شكلت جزءاً من �شعي �شيا�شي 
ل��ت��ع��زي��ز علقات  اأو����ش���ع  واق��ت�����ش��ادي 

تركيا بالقارة الأفريقية«. 

ترخي�س
ملنح  ال��ك��ات��ب��ة  ت�شري  ال���زي���ارة،  وخ���لل 
الب�شري لأردوغان ترخي�شاً با�شتخدام 
ج��زي��رة ���ش���اك��ن، ال��ق��ري��ب��ة م��ن م�شر 
وال�����ش��ع���دي��ة، وه���ي م��ي��ن��اء ���ش���داين يف 
العثماني�ن  غ���زاه���ا  الأح���م���ر  ال��ب��ح��ر 
ال�����ش��اد���س ع�شر،  ال���ق���رن  الأت�������راك يف 
ورد  ع������ام.   300 ط��ي��ل��ة  وح���ك���م����ه���ا 
“�ش�ف  اأردوغ��ان بالق�ل باأن اجلزيرة 

ت�شرتد �شكلها الأ�شلي«. 
ك��م��ا اأ����ش���ارت ال�����ش��ح��اف��ة ال��رتك��ي��ة اإىل 
قاعدة  لبناء”  ت�شتعد  كانت  اأنقرة  اأن 
واأنها �ش�ف  على اجلزيرة،  ع�شكرية” 
ث��ان��ي��ة يف  ت��رك��ي��ة  “عني  اإىل  حت���ل��ه��ا 

املت��شط بعد قر�س«. 
وكالة  ا����ش���رتدت  ن��ف�����ش��ه،  ال����ق���ت  ويف 
التعاون والتن�شيق الرتكي من جزيرة 
�ش�اكن عدداً من القطع الأثرية التي 

اأن ذل��ك ق��د يبدو  ل���  ال��ق��ل��ة، حتى 
اأحيانا جمديا«.

وج�������اء ت����ب����ادل الن�����ت�����ق�����ادات ه���ذا 
قمة  اف�����ت�����ت�����اح  م������ع  ب�����ال�����ت�����زام�����ن 
جم��م���ع��ة ال��ع�����ش��ري��ن اجل��م��ع��ة يف 
اأن  يت�قع  والتي  باليابان،  اأو�شاكا 
قادة  بني  اخللفات  عليها  تهيمن 
وال�شيا�شات  التجارة  ح���ل  ال��ع��امل 

اخلارجية والتغري املناخي.

حني  يف  ال��ع��ث��م��اين،  الع�شر  اإىل  ت��ع���د 
تنفي وزارة اخلارجية الرتكية تقارير 
تفيد اأن الإطاحة بالب�شري يعني نهاية 

ا�شتخدام تركيا للجزيرة ال�ش�دانية. 
وعلوة عليه، وح�شب �شحيفة “دنيا” 
للخطر  تتعر�س  قد  الرتكية،  املالية 
من   – دولر  م��ل��ي��ار  بقيمة  ���ش��ف��ق��ات 
�شمنها ا�شتثمار تركي يف مطار جديد 
ا�شتثمارات  ع��ن  ف�شَل  اخل��رط���م،  يف 
الن�شيج  و�شناعة  الزراعة  جم��الت  يف 

والنفط. 

علقات ودية
بني  من  تركيا  كانت  الكاتبة،  وح�شب 
اأق��ام��ت علقات  التي  ال���دول  م��ن  قلة 
وتت�شارك  ال��ب�����ش��ري.  ن��ظ��ام  م���ع  ودي����ة 
ت��ع��اط��ف��ه��م��ا مع  ال����دول����ت����ني يف  ك����ل 
وينتمي  الإره��اب��ي��ة.  الإخ�����ان  جماعة 
املك�ن  اأ���ش��ب��ح��ت  ح��رك��ة  اإىل  ال��ب�����ش��ري 
ال�ش�دان،  يف  احلاكم  للحزب  الرئي�س 
للإخ�ان  ال�����ش���داين  امل���ع���ادل  وم��ث��ل��ت 

الإرهابيني. 
ت���دع���م  اأردوغ����������������ان  ح����ك�����م����ة  ولأن 
التعاون  ب����ات  ف��ق��د  الإخ���������ان،  اأي�������ش���اً 
وال�ش�دان  تركيا  ب��ني  الإي��دي���ل���ج��ي 

اأي�شاً يف خطر. 
اإىل ذلك، ترى الكاتبة اأن خلع الب�شري 
وثيقاً  حليفاً  فقد  اأردوغ����ان  اأن  يعني 
�شرق  ����ش���م���ال  يف  ال���رئ���ي�������س  وداع����م����ه 

اأفريقيا. 

رهيب. لدينا تفاوتات كبرية يف الأج�ر«.
املتحدة  ال�ليات  يف  �شيا�شي  نقا�س  اأك��ر  وبلغ 
ذروت����ه   ،2016 الن��ت��خ��اب��ي��ة  احل��م��ل��ة  م��ن��ذ 
واملر�شح  ب���اي���دن  ب���ني  امل����اج���ه���ة  يف  اخل��م��ي�����س 
الرقم اثنني بريين �شاندرز وثمانية مر�شحني 

اآخرين.
للم�شاركة يف  اآ���ش��ي��ا  اإىل  ت��رام��ب  ت���ج��ه  ورغ���م 
اأنه  اإل  الأرب����ع����اء،  ال��ع�����ش��ري��ن  ق��م��ة جم��م���ع��ة 
املناظرة يف طائرته  الأوىل من  �شاهد اجل�لة 
الرئا�شية ومل يفّ�ت فر�شة مهاجمة مناف�شيه 

عر ت�يرت وو�شف الأم�شية باأنها “مملة«.

•• ميامي-اأ ف ب:

بايدن  ج�����  ال����دمي�����ق����راط����ي  امل���ر����ش���ح  ات���ه���م 
و�شع  باأنه  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
وذلك يف  ال�ليات املتحدة يف “و�شع رهيب”، 
الدمي�قراطية  املناظرات  من  الثانية  الليلة 
م�شائل  تناق�س  والتي  الرئا�شية  للنتخابات 
امل�شاواة  وع����دم  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  ال��ه��ج��رة 

القت�شادية.
وق���ال ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ال�����ش��اب��ق ج� 
م�قف  يف  و���ش��ع��ن��ا  ت���رام���ب  “دونالد  ب���اي���دن 

•• او�ساكا-اأ ف ب:

اأعلنت ال�شني اأن احلمائية و”اأ�شاليب امل�شايقة” تهدد النظام العاملي، يف وقت ي�شارك 
اجتماعا  يعقد  اليابان حيث  الع�شرين يف  �شي جينبينغ يف قمة جمم�عة  الرئي�س 
مع نظريه الأمريكي دونالد ترامب ال�شبت. والتقى �شي ثلثة روؤ�شاء اأفارقة على 
هام�س قمة اأكر ع�شرين اقت�شاد يف العامل التي افتتحت اجلمعة يف اأو�شاكا و�شط 
خلفات جي��شيا�شية وحرب جتارية بني وا�شنطن وبكني وانق�شامات ح�ل التغري 
“اأ�شار  لل�شحافيني  بينغ  داي  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  م�ش�ؤول يف  وقال  املناخي. 
جميع القادة يف هذا الجتماع اإىل اأن النهج الأحادي واحلمائية واأ�شاليب امل�شايقة 
يف تزايد، ما ي�شكل خطرا كبريا على الع�ملة القت�شادية والنظام الدويل، وحتديات 
التقى روؤ�شاء م�شر عبد  اأن �شي  واأو�شح  النامية«.  كرى للبيئة اخلارجية للدول 
اإفريقيا �شرييل راماف��شا وال�شنغال ماكي �شال. واإن كان  ال�شي�شي وجن�ب  الفتاح 

م�شم�ن املحادثات ن�شب اإىل الروؤ�شاء الأربعة، اإل اأن �شياغة الت�شريحات ت�شتخدم 
اخلطاب الذي تنتقد به بكني اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، ما ي�حي باأن 
�شي جينبينغ قد يعتمد م�قفا مت�شددا خلل لقائه مع ترامب. وقبل و�ش�له اإىل 
اليابان، اأعلن ترامب اأن “اقت�شاد ال�شني ينهار، يريدون اإبرام اتفاق«. وف�شلت جه�د 
اللقاء  اإىل  الآن  الأنظار  وتتجه  ايار/ماي�،  اتفاق جتاري يف  اإىل  للت��شل  البلدين 
املرتقب بني الرئي�شني ال�شبت يف اليابان. غري اأن اخلراء يرون اأن الفر�س �شئيلة 
للت��شل اإىل اتفاق خلل قمة الع�شرين، معترين اأن اأق�شى ما ميكن حتقيقه ه� 
هدنة حت�ل دون فر�س وا�شنطن ر�ش�ما جمركية م�شددة جديدة ومتنع املزيد من 
“وول �شرتيت  الت�شعيد. لكن حتى هذا الحتمال لي�س م�شم�نا وكتبت �شحيفة 
ال�شركات  بالتخلي عن منع  اأن بكني تطالب وا�شنطن م�شبقا  اخلمي�س  ج�رنال” 
ها  الأمريكية من التعامل مع جمم�عة “ه�اوي” ال�شينية للت�شالت التي تعدُّ

وا�شنطن مبثابة خطر على اأمنها الق�مي.
 

ال�شني حتذر من »خماطر كربى« على النظام الدويل بايدن: ترامب و�شع الوليات املتحدة »بو�شع رهيب« 

امل�شار الت�شّلطي لأردوغان مل يعد �شالكًا

حتالف  بفعل  ت��ع��ززت  ال�شلطة  على  اأردوغ����ان  قب�شة 
�شيا�شي مع حزب احلركة الق�مية املت�شدد بقيادة دولت 
والتنمية  العدالة  ح��زب  خ�شارة  اأج��رت  اإذا  بهت�شلي. 
بهت�شلي على مغادرة التحالف احلاكم، ف�شي�ؤدي ذلك 
اإىل انهيار الرملان الرتكي ويهيئ الأر�شية ل�شطراب 

�شيا�شي وطني فعلي. قد ل يحدث ذلك. 
من امل�ؤكد اأن اأردوغ��ان، ك�شيا�شي م��راوغ، يعمل كثرياً 
اأن  للتاريخ  ك��ان  اإذا  ال�شلط�ية.  قب�شته  متكني  على 
الرئي�س  ف�شيفعل  امل������ش���ع،  ه���ذا  يف  ح��ك��م  اأي  ي��ق��دم 
الرتكي ذلك عر مزيج من الت�ش�يق ال�شيا�شي ووع�د 
تهدئة  اإىل  تهدف  و�شيا�شية  اقت�شادية  بتقدمي هبات 

�شركائه يف احلكم. 

مقتل جندي تركي واإ�شابة ثالثة يف �شوريا 
•• ا�سطنبول-رويرتز:

اآخ��رون عندما  واأ�شيب ثلثة  اإن جنديا قتل  الرتكية  الدفاع  وزارة  قالت 
بقذائف  وهج�م  لق�شف  ال�ش�رية  اإدل��ب  مبحافظة  مراقبة  م�قع  تعر�س 
ت�شيطر عليها  اأرا���س  الهج�م �شن من  اإن  بيان  ال���زارة يف  امل�رتر. وقالت 
واأ�شافت  ه هج�ما متعمدا.  اأنها تعدُّ اإىل  ال�ش�رية م�شرية  ق�ات احلك�مة 

اأنه مت اإجلء اجلرحى واأنهم يخ�شع�ن حاليا للعلج.
وذكرت ال�زارة اأنها ا�شتدعت امللحق الرو�شي يف اأنقرة ب�شبب الهج�م واأبلغته 
باأنها �شرتد عليه “باأ�شد ال�شبل«. وقالت ال�زارة يف وقت لحق اإن اجلي�س 
الرتكي فتح النار على م�اقع لق�ات احلك�مة ال�ش�رية انطلق منها الهج�م 
باملنطقة  تركية  مراقبة  م���اق��ع  وتعر�شت  ال��رتك��ي.  امل��راق��ب��ة  م�قع  على 
الهج�م  وع��ق��ب  -ح���زي���ران.  ي�ني�  م��ن  �شابق  وق��ت  يف  م�شابهة  لهجمات 
ال�شابق، رد اجلي�س الرتكي بت�جيه �شربات باأ�شلحة ثقيلة. و�شاركت رو�شيا، 
امل�ؤيدة للرئي�س ال�ش�ري ب�شار الأ�شد، وتركيا الداعمة للمعار�شة يف رعاية 
اتفاق خلف�س الت�شعيد يف اإدلب العام املا�شي. وانهار التفاق م�ؤخرا مما 
دفع مئات الآلف من املدنيني للفرار من املنطقة. واإدلب اآخر معقل متبق 

للمعار�شة ال�ش�رية بعد ثماين �شن�ات من احلرب.

•• وا�سنطن-وكاالت:

للعلقات  الأم��ري��ك��ي  للمجل�س  ال��ب��ارز  ال��ن��ائ��ب  راأى 
التي  الأ�شا�شية  الر�شالة  اأّن  بريمان  اإيلن  اخلارجية 
وجهتها نتائج اإعادة انتخابات رئا�شة بلدية ا�شطنب�ل 
الأحد املا�شي هي اأّن الدميقراطية الرتكية مل متت. 
اأكرم  املعار�س  للمر�شح  الثاين  املدوي  النت�شار  �شكل 
اإمام اأوغل� الذي واجه املر�شح امل�ايل بن علي يلدرمي 
ال�شيا�شات  رئ��ي�����س يف  م��ن جم���رد معلم  اأك���ر  ه���  م��ا 
ب���ارز يف  يب�شر بتح�ل  اأن  اإن���ه ح��دث ميكن  ال��رتك��ي��ة. 
يف  ب��ريم��ان  كتبه  مل��ا  وف��ق��اً  لرتكيا  ال�شيا�شي  الجت���اه 

�شحيفة “ذا هيل” الأمريكية.
اأك���ر م��ا ي��ج��ذب الأن��ظ��ار يف ف���ز اإم���ام اأوغ��ل��� ه��� اأنه 
املت�شلطني  ق��ب��ل  م��ن  ب�����ش��دة  للطعن  ���ش��اب��ق��اً  ت��ع��ر���س 
املا�شي،  “اآذار”  م���ار����س  يف  الأت�������راك.  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
اإهانة  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب  الرئي�س  حك�مة  واجهت 
العدالة والتنمية النتخابات  علنية حني خ�شر حزب 
ا�شطنب�ل  وه��ي  تركية  م��دن  ث��لث  اأك��ر  يف  البلدية 
واأن��ق��رة واإزم����ري. تقبل اأردوغ�����ان وامل��ح�����ش���ب���ن عليه 
الهزمية على م�ش�س يف اأنقرة واإزمري، لكن بالن�شبة 
اأكر  �شيا�شية  بب�شاطة جائزة  ا�شطنب�ل  كانت  اإليهم، 

من اأن يتخل�ا عنها.
اأكر  ك���ن��ه��ا  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأ���ش��ب��اب منطقية.  ك��ان��ت   
اقت�شادية  ق�����ة  ا���ش��ط��ن��ب���ل  ت�����ش��ك��ل  رم���زي���ة،  م��دي��ن��ة 
وم��دي��ن��ة م��رتام��ي��ة الأط������راف ت�����ش��م ح�����ايل خم�س 
�شكان البلد البالغ عددهم 80 ملي�ناً. بالتايل، كان 
قب�ل الهزمية م�شاوياً للقب�ل بخ�شارة �شخمة مل�قع 

�شيا�شي وطني. 

توبيخ اأكرث �شرامة
بب�شاطة مل يكن اأردوغان م�شتعداً لفعل ذلك. انطلقاً 
من هنا، اأجر اللجنة العليا للنتخابات على اإعلن 
بها  ف��از  التي  ا�شطنب�ل  بلدية  انتخابات  نتائج  اإلغاء 
ب�شبب وج�د  مناف�شه،  بفارق �شئيل على  اأوغل�  اإم��ام 
خمالفات وفقاً لراأي اللجنة. هّياأ ذلك امل�شرح ال�شيا�شي 
لإعادة النتخابات الأحد. لكن ب�شكل يناق�س احلكمة 
ت�بيخ  وج���د  اإىل  ت�ؤ�شر  كي  النتيجة  اأت��ت  التقليدية، 
اأوغل�  اإم��ام  اأكر لأردوغ��ان واأتباعه. مع تقدم  �شارخ 
مقابل   54%( مئ�ية  نقاط   9 بفارق  مناف�شه  على 
%45 ليلدرمي( ا�شطر الأخري للعرتاف بخ�شارته 

م�شاء الأحد.

ال ثقة..
 يرقى ف�ز املعار�شة اإىل ت�ش�يت �شعبي بل ثقة اإزاء 
ب��دون قي�د  اأردوغ����ان واحل���زب احل��اك��م اللذين حكما 
الألفية  اأوائ����ل  ال�شلطة  اإىل  جميئهما  منذ  تقريباً 
احل���ال���ي���ة. ل��ك��ن يف الآون������ة الأخ�������رية، ت�����ش��ب��ب��ت اأزم����ة 
اق��ت�����ش��ادي��ة م��ط���ل��ة وام��ت��ع��ا���س م��ت��زاي��د م��ن طريقة 
من  ك��ر  باإغ�شاب  الرتكية  لل�شفينة  اأردوغ����ان  اإدارة 
اأظهرت  التي  انتخابات الأحد  انعك�س ذلك يف  حكمه. 
اإمام اأوغل� يزيد ح�شته من الأ�ش�ات بفارق كاد ي�شل 
نظرياً  امل�شتحيل  م��ن  يجعل  مم��ا  ���ش���ت،  ملي�ن  اإىل 
اأن يطعن يف النتجية كما فعل يف املرة  اأردوغ��ان  على 

ال�شابقة. وما ياأتي تالياً قد يك�ن حا�شماً.

ا�شطراب �شيا�شي؟
اأّن  الرتكية  ال�ش�ؤون  يف  متب�شرون  مراقب�ن  لح��ظ 

قيادة اأردوغان مل تعد م�شمونة
قد ينجح اأردوغان بذلك. لكن نتائج انتخابات الأحد 
اأردوغ���ان  قب�شة  اأّن  اإىل  فيها  لب�س  ل  اإ���ش��ارة  وجهت 
بكثري  اأقل  الي�م  هي  ال�شيا�شية  ال�شلطة  على  وحزبه 
اأن ين�شط  م���ن  ب���د  ال�����ش��اب��ق. ل  ُي��ع��ت��ق��د يف  ك���ان  مم���ا 
والتي  بانق�شاماتها  املعروفة  الرتكية  املعار�شة  ذلك 
هذه  �شتلهم  ك��ذل��ك،  الأخ���رية.  ال�شن�ات  يف  ت�شاءلت 
النتائج بل �شك جميع الذين نظروا بقلق متزايد اإىل 
امل�شار الإ�شلم�ي والت�شلطي الذي �شلكته البلد حتت 
حكم اأردوغان. فجاأة، مل يعد هذا امل�شار م�شم�ناً اإىل 
هذا احلد. وكذلك الأمر بالن�شبة اإىل قيادة اأردوغان، 

وفقاً ملا ختم به بريمان مقاله.

تو�شك يرد على ت�شريحات لبوتني حول الدميوقراطية قائد اجلي�ش اجلزائري ينتقد املطالبني بفرتة انتقالية
•• اجلزائر-وكاالت:

اجلي�س  اأرك�����������ان  رئ����ي���������س  اّت�����ه�����م 
�شالح  ق���اي���د  اأح����م����د  اجل�����زائ�����ري 
املطالبني بفرتة انتقالية يف البلد 
من  الف�شاد  “حماية  اإىل  بال�شعي 
م�شّدداً  حماربته”،  تاأجيل  خلل 
الف�شاد  مع  مهادنة”  “ل  اأّن  على 
ب��دع��م من  ال��ق�����ش��اء،  ال���ذي ي�شعى 

اجلي�س، اإىل مكافحته.
الأرك�����ان بح�شب ما  رئ��ي�����س  وق���ال 
الر�شمية  الأنباء  وكالة  عنه  نقلت 
اإّن “الأهداف احلقيقية للراغبني 
يف تبني الفرتات النتقالية تكمن 
يف حماية الف�شاد من خلل تاأجيل 
حماربته، وذلكم ه� نهج املف�شدين 

اأعداء ال�شعب وال�طن«.
واأ�شاف يف كلمة األقاها خلل زيارة 
اإىل الأكادميية الع�شكرية يف مدينة 
كيل�مرتاً   90 “نح�  ���ش��ر���ش��ال 
اأّن  اجلزائر”  ال��ع��ا���ش��م��ة  غ����رب 
املغر�شة حتاول  الأط��راف  “بع�س 
الت�ش�ي�س على العدالة والت�شكيك 
يف اأهمية حماربتها للف�شاد، بحّجة 
الآن  م��ن��ا���ش��ب��اً  ل��ي�����س  ال����ق���ت  اأّن 
تاأجيل  الآف��ة ويتعنّي  ملحاربة هذه 
ذلك اإىل ما بعد النتخابات، وهنا 
��ح ل��ل��ع��ي��ان م�����ش��در ال����داء بل  ي��ت�����شّ

•• اأو�ساكا -اأ ف ب:

ان��ت��ق��د رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الأوروب������ي 
دون������ال������د ت����������ش����ك ب���������ش����دة اأم���������س 
الرئي�س  ب���ه���ا  اأدىل  ت�����ش��ري��ح��ات 
ال��رو���ش��ي ف��لدمي��ري ب���ت��ني وقال 
التي  ال��ت��ق��دم��ّي��ة  الأف���ك���ار  اأن  فيها 
تطرحها الدمي�قراطيات الغربية 

“عفا عليها الزمن«.
ح�ل  ���ش���ؤال  على  ردا  ب�تني  وراأى 
ا�شتقبال املهاجرين يف اأوروبا خلل 
مقابلة ن�شرتها �شحيفة “فاينان�شل 
تاميز” اجلمعة اأن الفكر التقدمي 
“مل يعد يخدم هدفه«. ورد ت��شك 
على هذه الت�شريحات من اليابان 
ق��م��ة جمم�عة  يف  ي�����ش��ارك  ح��ي��ث 
ال��ع�����ش��ري��ن، مم���ازح���ا ب�������ش���اأن فرق 
الت�قيت الذي ت�شبب له باأرق �شمح 

له بقراءة املقابلة بكاملها.
الب�لندي  ال�������زراء  رئ��ي�����س  وق����ال 
يف  �شحايف  م���ؤمت��ر  خ��لل  ال�شابق 
اإنني  الق�ل  “ل بد يل من  اأو�شاكا 
ع��ل��ى خ���لف ت���ام م��ع احل��ج��ة التي 
تق�ل اإن النهج التقدمي عفا عليه 

الزمن«.
“هذه  امل���ق���اب���ل���ة  يف  ب����ت���ني  وق������ال 
وباتت  ال��زم��ن  عليها  ع��ف��ا  ال��ف��ك��رة 
الغالبية  م�شالح  م��ع  تناق�س  يف 

قلق �شديد لدى حكومة اأردوغان

بعد اإطاحة الب�شري..ا�شتثمارات تركيا يف ال�شودان بخطر
•• عوا�سم-وكاالت:

الذي  ال��ع�����ش��ك��ري  الن���ق���لب  اأن  ي��ب��دو 
ني�شان”  اأبريل”   11 يف  اأط���������اح 
ب��ال��رئ��ي�����س ال�������ش����داين ال�����ش��اب��ق عمر 
احل����ك����م  م�������ن   30 ب�����ع�����د  ال����ب���������ش����ري 
الإ����ش���لم���ي، اأث����ار ق��ل��ق��اً ���ش��دي��داً لدى 
طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  حك�مة 
اأوزاي ب�ل�ت،  اأردوغ���ان. ه��ذا ما ت��راه 
�شيا�شية،  وحم��ل��ل��ة  ت��رك��ي��ة  ���ش��ح��ف��ي��ة 
تركز على حق�ق الإن�شان وال�شيا�شات 
والتاريخ الرتكي، والأقليات يف ال�شرق 
الأو����ش���ط، وه���ي ك��ات��ب��ة م��ت��م��ي��زة لدى 
اإىل  اأ���ش��ارت  التي  “غيت�شت�ن”  معهد 
حماولتها  يف  الرتكية،  احلك�مة  اأن 
املتداعية،  ال��ب�����ش��ري  ح��ك���م��ة  ل���دع���م 
ا�شتثمرت بق�ة يف ال�ش�دان. واأثار خلع 
الحتجاجات،  اأ�شهر من  بعد  الب�شري، 
�شبهات بتعاون بني النظامني الرتكي 
ا�شتخباراتية  ق�شايا  يف  وال�����ش���داين 

واقت�شادية وع�شكرية. 

اتهامات
اأن��ه رغم  اإىل  الكاتبة  ت�شري  ذل��ك،  اإىل 
مع  النات�  يف حلف  تركيا ع�ش�اً  ك���ن 
طم�حات قدمية لأن ت�شبح ع�ش�اً يف 
الحتاد الأوروبي – فيما و�شل الب�شري 
عر   1989 ع����ام  يف  ال�����ش��ل��ط��ة  اإىل 
انقلب �شد حك�مة �ش�دانية منتخبة 
دمي���ق��راط��ي��اً، واأدي����ن لح��ق��اً كمجرم 

اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  ق���ب���ل  م����ن  ح�����رب 
واأن�شاره  اأردوغ�������ان  ي��ت��ه��م  ال���دول���ي���ة، 
ال����لي���ات امل��ت��ح��دة واإ���ش��رائ��ي��ل وق�ى 
اأخرى “بخلع حليفهم«. وو�شل الأمر 
لدرجة اأن �شحفاً تركية ت�ؤيد �شيا�شات 
اأردوغ��ان، زعمت باأن خلع الب�شري كان 
مبا�شرة.  ب�����ش���رة  اأن���ق���ره  ي�����ش��ت��ه��دف 
الزائف لأن  ويرجع �شبب هذا التهام 
ال�ش�دان – الذي ي�شرتك يف حدود مع 
م�شر وليبيا، والقريب من ال�شع�دية، 
و�شيا�شية  ا�شرتاتيجية  اأهمية  ميثل 
علقات  اأن  وي��ب��دو  لرتكيا.  بالن�شبة 
ن�شاأت  الب�شري  م��ع  ال�ثيقة  اأردوغ����ان 
بهدف ت��شيع نف�ذ تركيا القت�شادي 
وال��ع�����ش��ك��ري يف اأف��ري��ق��ي��ا، وك���ذل���ك يف 
تعر�شت  خلعه،  بعد  ول��ك��ن،  اخل��ل��ي��ج. 
ال�ش�دان  يف  ال��رتك��ي��ة  اجل��ه���د  جميع 
للخطر، مبا فيها م�شروع ا�شرتاتيجي 
تركي هام على البحر الأحمر، وه� ما 
للحك�مة  بالن�شبة  �شيئة  اأخ��ب��اراً  يعدُّ 
م�شاعب  ت������اج�����ه  ال����ت����ي  ال����رتك����ي����ة 

اقت�شادية خطرية. 

زيارات 
وتلفت كاتبة املقال لقيام الب�شري، وه� 

بني  الع�شكري  للتعاون  �شاملة  طريق 
ال��ب��ل��دي��ن. وب��ع��د ���ش��ت ���ش��ن���ات لحقة، 
رئي�س  اأول  اأردوغ�������ان  اأ���ش��ب��ح  ع��ن��دم��ا 
الزعيمان  ال�����ش���دان، وق��ع  ي��زور  تركي 

22 اتفاقية اإ�شافية. 

الدولية  اجل��ن��اي��ات  ملحكمة  م��ط��ل���ب 
ب��ت��ه��م الإب���������ادة اجل���م���اع���ي���ة وج���رائ���م 
حرب، و�ش�اها من الأعمال ال�ح�شية، 
ويف   2009 يف  تركيا،  اإىل  ب��زي��ارت��ني 
لقاءات  ح�����ش���ر  اأج�����ل  م���ن   ،2017

م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ع���اون الإ����ش���لم���ي. ومن 
ج��ان��ب��ه��ا وق��ع��ت ت��رك��ي��ا، خ���لل العقد 
الثنائية  الت��ف��اق��ي��ات  ع�شرات  املا�شي 
اتفاقية،  ور�شمت  الب�شري.   نظام  م��ع 
وقعت يف ماي�” اأيار”2011، خارطة 
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ال��شع  ت����ده�����ر  ب���ال���غ  ب���اه���ت���م���ام 
ال�شحي لرئي�س الدولة وتداعياته 
ع��ل��ى احل��ال��ة ال��ع��ام��ة يف ال��ب��لد ل 
ال�شحي  ال��ت��ده���ر  ه���ذا  اأن  �شيما 
عمليات  ح��������دوث  م�����ع  ي����ت����زام����ن 

اإرهابية خطرية«.
ب��ي��ان �شادر     وح���ذرت اجلبهة يف 
الأزمة  ت�ظيف  “مغّبة  م��ن  عنها 
ال�������ش���ح���ي���ة ل���رئ���ي�������س ال�����دول�����ة يف 
�شراعات مك�نات الئتلف احلاكم 
من اأجل غايات فئ�ية �شيقة على 
وال�طن«.    ال�شعب  م�شالح  ح�شاب 
“حماولة  اأي�����ة  م���ن  ح�����ذرت  ك��م��ا 
ال�شتحقاقات  مب�اعيد  للتلعب 
حمملة  القادمة”،  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
م�ش�ؤولية  احل���اك���م  “الئتلف 
الد�شت�رية  املحكمة  قيام  تعطيل 
يف  البّت  غريها،  دون  لها،  امل��خ��ّ�ل 

مثل هذه الأو�شاع«. 

»رهينة«
وقالت عبري م��شي رئي�س احلزب 
ملرحلة  “و�شلنا  احلر،  الد�شت�ري 
الرئي�س،  و�شعية  فيها   نعرف  ل 
ه رهينة لأن��ه ل ميكن  ن��ع��دُّ ونحن 
يراه”،  اأو  حالته  يعرف  اأن  لأح��د 
داعية اإىل م�شارحة ال�شعب اإن كان 
الرئي�س قد ت�يف اأو حالته م�شتقرة 
ال�شعب  ملخاطبة  الآل��ي��ات  وت���ف��ري 

اإن كانت حالته م�شتقرة .
اأي���ة  اإىل �����ش����رورة م��ن��ع  واأ������ش�����ارت 
م�ؤ�ش�شة  داخل  للنقلب  حماولة 
رئا�شة اجلمه�رية على ال�شرعية ، 
لل�شارع  النزول  اإىل  ال�شعب  داعية 
ال���ي����م ال�����ش��ب��ت حت���دي���ا ل���لإره���اب 
م���������ش����ددة ع���ل���ى ������ش�����رورة اإج�������راء 

النتخابات يف اآجالها.

   وت����ج���ه ق��ائ��د ال�����ش��ب�����ش��ي البن 
�شفحته  ع��ل��ى  ن�شرها  ت��دوي��ن��ة  يف 
اأي�شا،  في�شب�ك  مب�قع  الر�شمية 
بامل�شت�شفى  الطبي  للكادر  بال�شكر 
ب�شحة  الإح���اط���ة  ع��ل��ى  الع�شكري 
الرئي�س، معربا عن تاأثره “العميق 
مب���ج��ة ال��ت��ع��اط��ف ال��ف��ي��ا���س التي 
�شعبنا  وب����ن����ات  اأب����ن����اء  ب���ه���ا  خ�������س 
العزيز رئي�س اجلمه�رية، وكذلك 

اأ�شدقاء ت�ن�س واأ�شقائها«.
  وك��ان ال�شب�شي الب��ن قد اأ�شار يف 
“خلفا  اأّن����ه  اإىل  �شابقة  ت��دوي��ن��ة 
مل��ا ي��ت��داول��ه ال��ب��ع�����س ح����ل �شحة 
اأطمئن  ف��اإين  اجلمه�رية،  رئي�س 
الآن  يخ�شع  الرئي�س  باأن  اجلميع 
لفح��شات بامل�شت�شفى الع�شكري«.

الرئي�س  نقل  مت  اأن���ه  اإىل  ي�شار     
ال�شب�شي  ق��ائ��د  ال��ب��اح��ي  الت�ن�شي 
اأ�شب�ع  م��ن  اأق��ل  يف  الثانية  للمرة 
يتلقى  اأي��ن  الع�شكري  للم�شت�شفى 
ا�شتقرار  الرئا�شة  واأك��دت  العلج، 
اأنه  اإع��لن��ه��ا  بعد  ال�شحي  و�شعه 

تعر�س اإىل وعكة �شحية حادة. 
   من جهته، طماأن رئي�س احلك�مة 
ي��شف ال�شاهد، الذي زار الرئي�س 
الع�شكري،  امل�شت�شفى  يف  ال�شب�شي 
احلالة  الت�ن�شيني على  كل  طماأن 
ال�شحية للرئي�س، م�شددا على اأنه 
اللزمة  العناية  ك��ل  تلقي  ب�شدد 
اأكفاأ  ي��ح��ت��اج��ه��ا م���ن ط����رف  ال��ت��ي 
ال���ك����ادر ال��ط��ب��ي��ة.     ودع���ا رئي�س 
اإىل الرتفع عن  احلك�مة اجلميع 
بث الأخبار الزائفة التي من �شاأنها 

بث البلبلة بني الت�ن�شيني.
الناطقة  اأك������دت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن     
رئا�شة اجلمه�رية  با�شم  الر�شمية 
�شعيدة قرا�س، اإّن الطبيب املبا�شر 

باأن  اأع��ل��م��ه��ا  اجل��م��ه���ري��ة  لرئي�س 
حالته م�شتقرة.

الرئي�س  اأن نقل  ق��را���س،     وقالت 
اإىل امل�شت�شفى الع�شكري كان بطلب 
باإرهاق، واأن��ه مت  اأح�س  منه بعدما 
التاأكد من  اإج��راء فح��شات ملزيد 
نقله  يتم  مل  ان��ه  م�ؤكدة  �شلمته، 
بالطائرة اإىل اخلارج اأو التكتم عن 
حالته يف اإ�شارة اإىل وج�د �شفافية 

يف التعاطي مع و�شعه ال�شحي.
اأن ي��ك���ن ال��رئ��ي�����س قد     وف��ن��دت 
اأ�شيب بجلطة اأو ن�بة قلبية مثلما 

الغر�س  ه����ذا  يف  جل��ن��ة  ل��ت�����ش��ك��ي��ل 
لل�اقع  ل��ل�����ش���اب ول مي��ت  م��ن��اف 

واحلقيقة ب�شلة«.
  ودعا الرملان اجلميع اإىل التحري 
اأو  بث  قبل  وال�شتف�شار  وال��رتوي 

ن�شر مثل هذه الأخبار.
   يف حني طالبت اجلبهة ال�شعبية، 
ال�شعب  مب�����ش��ارح��ة  “ال�شلطات 
لرئي�س  ال�شحي  ال��شع  بحقيقة 
ت�شارب  اأم��������ام  خ���ا����ش���ة  ال�����دول�����ة 
ال��ر���ش��م��ي��ة يف هذا  ال��ت�����ش��ري��ح��ات 
“تتابع  اأنها  اإىل  م�شرية  ال�شاأن”، 

لرئي�س  ال�شحية  احل��ال��ة  ملعاينة 
اجلمه�رية.

   واأب����رز ال��رمل��ان يف ب��ي��ان، اإن كل 
م��ا نقل يف و���ش��ائ��ل الإع����لم وعلى 
الجتماعي  ال���ت����ا����ش���ل  م�����اق����ع 
ال�شعب  ن����اب  جمل�س  ت���ج��ه  ع��ن 

اأنه  ل���ذل���ك، م����ؤك���دة  ال���رتوي���ج  مت 
اإىل  م�شرية  اإره���اق،  بحالة  اأ�شيب 
مبتابعة  يق�م  الطبي  الفريق  اأن 

و�شعه.
   ونفى امل�شت�شار الإعلمي لرئا�شة 
خر  قفرا�س،  فرا�س  اجلمه�رّية، 

وفاة الباجي قائد ال�شب�شي، م�ؤكدا 
اأّن حالته “م�شقّرة«.

   ي�شار اإىل اأّن اجلدل يت�ا�شل ح�ل 
ال��شع ال�شحي للرئي�س الت�ن�شي 
الر�شمية  اجل�����ه�����ات  ن���ف���ي  رغ������م 

الإ�شاعات املتداولة بخ�ش��شه .

الربملان يفّند.. 
واجلبهة حتذر

اأن  ال��رمل��ان الت�ن�شي،     وق��د فّند 
مكتبه  اج���ت���م���اع  يف  ت���ن���اول  ي���ك����ن 
روؤ�شاء  بح�ش�ر  اخلمي�س  املنعقد 
الكتل، ت�شكيل جلنة طبية برملانية 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

اجلبهة ُتطالب 
ــة  ــارح ــش ــ� مب
حول  ال�شعب 
الو�شع  حقيقة 
ـــي  ـــح ـــش ـــ� ال
لــلــرئــيــ�ــش

 : مو�شي  عبري 
الرئي�ش  نعدُّ 
ـــة..  ـــن ـــي ره
منع  ويـــجـــب 
ـــة حمــاولــة  اأي
انـــقـــالبـــيـــة

اجلبهة ال�شعبية.. م�شارحة ال�شعب

ل �شغ�ر يف ال�شلطة

الرملان يفند

ال�شب�شي البن.. �شحة الرئي�س تتح�شن الطب�بي.. ممار�شة ل اخلقية

ال�شب�شي..ت�ن�س حتب�س انفا�شه

نفي ر�شمي للإ�شاعات املتداولة بخ�شو�شه :

تون�ش: ما حقيقة الو�شع ال�شحي للرئي�ش قائد ال�شب�شي؟
الربملان: مل نناق�س ملف تكوين جلنة طبية ملعاينة حالة رئي�س اجلمهورية

قائد  حافظ  اأعلن     
ال�شب�شي جنل الرئي�س 
“بداية  الــتــونــ�ــشــي، 
حت�شن الو�شع ال�شحي 
للرئي�س الباجي قائد 
معربا  ال�شب�شي”  
لرئي�شي  �ــشــكــره  عــن 
ــان  ــربمل احلــكــومــة وال
اإنهما  ـــال  ق ــن  ــذي ــل ال
مطولة  زيــــارة  ــــا  اأدي
لـــلطـــمـــئـــنـــان عــلــى 

�شحته .

تفاوؤل رو�شي ب�شاأن جلنة د�شتور ب�شوريا
الرقم 2254” الذي مّت تبّنيه يف كان�ن الأول-دي�شمر 2015.

من جهته، اأكد ال�شفري الأمريكي لدى الأمم املتحدة ج�ناثان ك�هني 
�ش�ريا غري  اإىل  املتحدة  الأمم  يتخّلى مبع�ث  لكي  “ال�قت حان”  اأن 

بيدر�شن عن هذا امل�شروع ويفّكر مببادرة اأخرى.
وقال ال�شفري الأمريكي “بعد مرور 17 �شهراً على انطلق املفاو�شات 
ال�قت لكي ندرك  لت�شكيل جلنة د�شت�رية، حان  “رو�شيا”  يف �ش�ت�شي 
اأّن هذا امللّف مل يتقّدم واأّنه ل يزال بعيد املنال، لأن هذا ه� ما يريده 

النظام: اأن يبقى هذا بعيد املنال«.
كما تابع ك�هني “لقد حان ال�قت لكي يح�ّس املجل�س املبع�ث بيدر�شن 
على جتربة و�شائل اأخرى للت��شل اإىل احلل ال�شيا�شي املن�ش��س عليه 
يف القرار 2254، من خلل الرتكيز على التح�شري لنتخابات وطنية 
5 مليني لجئ  ح���ايل  فيها  وي�شارك  املتحدة  الأمم  باإ�شراف  جتري 

•• مو�سكو-وكاالت:

ت�ّقعت رو�شيا خلل جل�شة ملجل�س الأمن الدويل، اأن يتم قريباً حتقيق 
“اخرتاق” على �شعيد ت�شكيل جلنة ل�شياغة د�شت�ر جديد يف �ش�ريا، 
للمرة  اأعلنتا،  اللتني  وباري�س  وا�شنطن  تفاوؤل خالفتها فيه كل من  يف 

الأوىل، تخّليهما عن هذا امل�شروع العالق منذ اأكر من عام.
وقال م�شاعد ال�شفري الرو�شي لدى الأمم املتحدة فلدميري �شافرونك�ف 
امللف  ال�شيا�شي من  ال�شق  الأمن ح�ل  ال�شهرية ملجل�س  خلل اجلل�شة 
ال�ش�ري: “نت�ّقع اأن يتم قريباً جداً حتقيق اخرتاق يف ت�شكيل اللجنة 

الد�شت�رية«.
واأ�شاف اأن “الهدف ال�شرتاتيجي مل يتغري، وه� ال��ش�ل اإىل عملية 
�شيا�شية يف جنيف برعاية الأمم املتحدة على اأ�شا�س قرار جمل�س الأمن 

���ش���ري، والإف����راج ع��ن املعتقلني واإر���ش��اء وق��ف لإط���لق ال��ن��ار يف جميع 
اأنحاء البلد«.

اأقر ال�شفري الفرن�شي لدى الأمم املتحدة فران�ش�ا ديلتر باأنه  بدوره 
“مل يتم اإحراز اأي تقّدم” على �شعيد ت�شكيل اللجنة الد�شت�رية.

و�شط  ح��ل  اأي  يرف�س  ال�����ش���ري  النظام  وا���ش��ح��ة:  “امل�ش�ؤوليات  وق��ال 
الأول  املنتدى  هذا  جناح  دون  للحيل�لة  الت�ش�يف  مناورات  وي�شاعف 
للمبع�ث  م��رتوك  “الأمر  الفرن�شي  ال�شفري  اأ���ش��اف  كذلك  للح�ار«. 
اخلا�س )بيدر�شن( لإخبارنا بكل �شراحة عندما يعتقد اأّنه ا�شتنفد كل 
على  النظام  اأبقى  اإذا  اللجنة.  ب�شاأن  اتفاق  اإىل  ل  للت��شّ ممكنة  و�شيلة 
العر  ي�شتخل�س  لكي  املجل�س  لهذا  ح��ان  قد  ال�قت  ف�شيك�ن  رف�شه، 

ويفّكر يف طرق اأخرى للم�شي قدماً«.
لتفاق  الت��شل  “قرب  عن  تقريباً  �شهرين  قبل  اأعلن  بيدر�شن  وك��ان 

اأمر مل يحدث مّذاك. وبح�شب خطة  وه�  ح�ل اللجنة الد�شت�رية”، 
تق�د  اأن  املفرت�س  م��ن  التي  الد�شت�رية،  اللجنة  ف��اإن  املتحدة،  الأمم 
 150 تت�شمن  اأن  يجب  انتخابية،  وعملية  الد�شت�ر  مراجعة  عملية 
و50  املعار�شة،  تختارهم  و50  النظام،  يختارهم  منهم   50 ع�ش�اً، 
العتبار  بعني  الأخ��ذ  بهدف  املتحدة  املبع�ث اخلا�س للأمم  يختارهم 

اآراء خراء وممثلني عن املجتمع املدين.
ومل يتم التفاق بعد على الأ�شماء يف اللئحة الثالثة التي تثري خلفات 
بني الأ�شد والأمم املتحدة، اإل اأّن الأمم املتحدة تق�ل اإّنه يتعنّي تغيري 

�شتة اأ�شماء فقط على هذه اللئحة.
املا�شي ج�لة حمادثات جديدة ح�ل  الأ�شب�ع  كازاخ�شتان  وا�شت�شافت 
واختتمت من  ورو�شيا وتركيا،  اإي��ران  ا�شتمرت ي�مني مب�شاركة  �ش�ريا 

دون حتقيق اأّي تقدم ملم��س ح�ل اإن�شاء اللجنة الد�شت�رية.

ما جدوى عقوبات ترامب �شد خامنئي؟  •• وا�سنطن-وكاالت:

دون  اأمريكية  طائرة  اإ�شقاطها  بعد  اإي���ران  �شرب  عن  ترامب  اإدارة  تراجع  بعد 
طيار، اختار الرئي�س الأمريكي النتقام ب��شيلته املف�شلة: العق�بات القت�شادية.   
واأعلن ترامب، قبل ب�شعة اأيام، فر�س عق�بات على املر�شد الأعلى علي خامنئي، 
ومقربني منه. لكن مدى فعالية العق�بات مل يت�شح بعد، يف راأي كاثي غيل�شنان، 
تقارير  اأ���ش��ارت  اأن  بعد  ت��رام��ب  ق��رار  اأت��لن��ت��ي��ك«. ج��اء  “ذا  ل��دى م�قع  الكاتبة 
ت�شتخدمها  كمبي�تر  اأجهزة  �شد  اإلكرتونية  هجمات  املتحدة  ال�ليات  �شن  اإىل 
“املر�شد الأعلى  ال�شتخبارات الإيرانية.  و�شرح ترامب من البيت الأبي�س باأن 
ه� امل�ش�ؤول، يف نهاية املطاف، عن �شل�ك النظام العدواين. وي�شرف مكتبه على 
اأ�شد اأدوات النظام وح�شية«.  وح�شب وزير اخلارجية الأمريكي مايك ب�مبي�، بعد 
ج�لت متكررة من العق�بات منذ ان�شحاب ترامب من ال�شفقة الن�وية يف العام 
املا�شي، بات قرابة %80من القت�شاد الإيراين حتت العق�بات بالفعل.  وي�شمل 
احلر�س  فيالق  الرئي�شة،  امل�شلحة  وذراع��ه  النفطية،  اإي��ران  �شادرات  جميع  ذلك 
الث�ري، املهيمنة على القت�شاد الإيراين، و�شناعات البيرتوكيماويات، واملعادن. 

اإيران على  و�شاألت الكاتبة عن فعالية املجم�عة اجلديدة من العق�بات، لإجبار 
التخلي عن عدائيتها ورف�شها التفاو�س مع ال�ليات املتحدة. 

واأجابت روزينبريغ باأنها ت�شكك يف اأن خامنئي كان ي�شتخدم اأدوات مالية معر�شة 
ل�شلطة ال�ليات املتحدة، واأن العق�بات رمزية اأكر منها عملية. 

م�ري�ش�ن  يف  ال�شريك  �شميث،  ج���ن  يبديه  اآخ��ر  راأي���اً  ولكن   .. كربى  خطوة 
ف�ري�شرت القان�نية، واملدير ال�شابق ملكتب وزارة اخلزانة ملراقبة الأ�ش�ل الأجنبية،  
يق�ل اإن “فر�س عق�بات على زعيم البلد خط�ة كرى. اإذ و�شع املر�شد الأعلى 
يف نف�س مرتبة قادة اآخرين كان�ا منب�ذين عاملياً، مثل القذايف، والأ�شد، ومادورو 
رئي�س  على  املتحدة عق�بات  ال�ليات  ت�شلط  وعم�ماً، عندما  فنزويل«.   رئي�س 
دولة، فاإن ذلك ي�شري اإىل “نقطة اللع�دة، وتعتقد ال�ليات املتحدة اأنه ل ت�جد 

ات�شالت ول مفاو�شات، اأو مداولت اأخرى مع تلك احلك�مة«. 
ت��زال ت�شعى  اإدارة ل  اأم��راً ميكن ت�قعه من  اأن ذلك لي�س  اإىل  ظريف .. واأ�شار 

�شل�شلة ا�شتفزازات .. وتلفت كاتبة املقال ملا و�شفه ب�مبي� با�شتفزازات اإيرانية 
قبل اأ�شابيع من اإ�شقاط الطائرة، مبا يف ذلك انفجارات يف ناقلت نفط، وهجمات 

�شاروخية يف ال�شع�دية، والعراق، بنجاح حملة” اأق�شى �شغط«. 
دفع  اإىل  الر�شمية،  الناحية  م��ن  ت��ه��دف،  احلملة  تلك  اأن  اإىل  الكاتبة  وت�شري 
الأمريكية  الإدارة  يف  م�ش�ؤولني  ولكن  املفاو�شات.  طاولة  نح�  ثانية  الإيرانيني 
م��ن م�ارد  اإي���ران  م��ن ح��رم��ان  ف��ائ��دة جانبية تتحقق  م��ا يعترونه  اإىل  اأ���ش��اروا 
ت�شتخدمها لتم�يل الإرهاب.  وبعد اأكر من عام من فر�س عق�بات ترامب، تبني 
يف الأ�شب�ع املا�شي، اأن اإيران ل تزال متلك و�شائل ت�شاعدها يف م�شايقة ال�ليات 

املتحدة وحلفائها.
على  الأ�شئلة  من  ع��دداً  الكاتبة  طرحت  ال�شياق،  ه��ذا  يف   .. العقوبات  فعالية 
التي  اجلديد،  الق�مي  الأم��ن  مركز  لدى  البارزة  الزميلة  روزينبريغ،  اإليزابيث 

عملت على فر�س عق�بات �شد اإيران يف عهد اأوباما. 

لإجراء مفاو�شات. وذكر وزير اخلزانة الأمريكي �شتيفن م�ن�شني، لل�شحافيني 
بعد اإعلن العق�بات اجلديدة، اأنه يخطط اأي�شاً ملعاقبة وزير اخلارجية الإيراين 

ج�اد ظريف، يف وقت لحق من الأ�شب�ع اجلاري.
اأخ��رى ح�افزها لتق�ي�س  اأن��ه قد يك�ن لدى ق�ى  املقال  كاتبة  ذل��ك، ترى  اإىل 
جه�د ال�ليات املتحدة، اإذا كانت ترى اأن م�شاعدة طهران اقت�شادياً ه� ال�شبيل 

ال�حيد حلل الأزمة. 
وقد �شعت دول اأوروبية لتهدئة الت�تر، خا�شة بعد تهديد اإيران يف ماي�” اأيار”، 
بخرق التفاق الن�وي اإذا مل حت�شل على ح�افز اقت�شادية. وتعهد م�شت�شار الأمن 
الق�مي الرو�شي باأن تنظر م��شك� يف م�شالح اإيران يف اجتماع يعقد هذا الأ�شب�ع 

بني م�ش�ؤولني رو�س، واأمريكيني، واإ�شرائيليني.
موؤ�شرات �شعيفة .. ويف ال�قت نف�شه، ت�شري الكاتبة اإىل بروز م�ؤ�شرات �شعيفة 
على تليني م�اقف اجلانبني. وقد عر�شت الإدارة التفاو�س دون �شروط م�شبقة. 
فقط  عاجلت  اإنها  اأوب��ام��ا،  اإدارة  وقعتها  التي  الن�وية  ال�شفقة  منتقدو  ويق�ل 
مثل  لل�شتقرار،  مزعزعة  اأخ���رى  اإي��ران��ي��ة  اأن�شطة  واأه��م��ل��ت  ال��ن���وي��ة،  الق�شية 

اختبارات �ش�اريخ بالي�شتية، ودعم وكلء مت�شددين. 
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املال والأعمال
نيكي يغلق منخف�شا يف ظل توتر امل�شتثمرين  

اأ�شهر،   5 اإىل   3 ب��ني  م��ا  ت���رتاوح 
واإمكانيته  مميزاته  على  للتعرف 
الأوراق  املخدرات،  عن  الك�شف  يف 
ال����ن����ق����دي����ة، امل���ن���ت���ج���ات امل���ه���رب���ة، 
الأ���ش��ل��ح��ة، امل��ت��ف��ج��رات، ح��ي��ث اإن 
ال���رتك���ي���ب���ات ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة داخ���ل 
الأنب�ب تعمل على التقاط كميات 
كبرية من اجلزيئات ذات الرائحة 
اإطلقها  ث��م  وت��خ��زي��ن��ه��ا  امل��م��ي��زة 
بطريقة حُمكمة من حيث التدفق 

واملدة.  
املهند�س  �شكر  ال��زي��ارة  ختام  ويف   
عادل ال�ش�يدي ال�فد الزائر على 
اأول  لتك�ن  دب��ي  ج��م��ارك  اخ��ت��ي��ار 
يعر�س  ال��دول��ة  يف  جمركية  جهة 
باأهمية متابعة  املنتج، م�شيداً  لها 
الب��ت��ك��ارات يف جم��ال الك�شف عن 

عمليات التهريب املختلفة.

دفاعية اإ�س- 400 ب� 5.4 مليارات 
دولر.  وقال ب�مبي� لل�شحافيني 
للتاأكد  “�ش�شعى  امل��ب��اح��ث��ات:  قبل 
اإمكانية ت�فري دولتينا ت�فري  من 
تك�ن  اأن  نريد  لنف�شيهما.  الأم��ن 
الهند قادرة على ذلك، اإ�شافًة اإىل 
بعلقات  حتظى  اأن  ن��ري��ده��ا  اأن��ن��ا 

اقت�شادية جتارية مزدهرة«.

•• دبي – الفجر:

التعاون  ت��ع��زي��ز  م���ن  ان���ط���لق���اً   
وال���ت���ن�������ش���ي���ق وت�����ب�����ادل اخل������رات 
املتميزة  العلقات  م�شت�ى  ورف��ع 
ا�شتقبلت  ال��دول��ي��ة.  ب��ني اجل��ه��ات 
اإدارة  يف  مم���ث���ل���ة  دب�����ي  ج����م����ارك 
ال���دع���م ال��ف��ن��ي وف������داً زائ������راً من 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة يف دول����ة  ال�������ش���ف���ارة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة �شم 
امل��ل��ح��ق اجلمركي  رف��ي��ق ه���ن��ا���س 
لدى  الق�شائية  باملهمات  املكلف 
حنني  وغ����ري����غ�����ري  ال�������ش���رط���ة، 
وذلك  جتك�شنت،  ل��شركة  ممثًل 
ملنتج  ع���ر����س جت��رب��ت��ه��م  ب���ه���دف 
عن  الف�ري  الك�شف  على  ي�شاعد 
واملك�ن  وامل��ت��ف��ج��رات،  امل���خ���درات، 
م��ن اأن���ب����ب ���ش��غ��ري ي��ح��ت���ي على 

ميكنها  ك���ي���م���ي���ائ���ي���ة  ت���رك���ي���ب���ات 
املخدرة  امل����اد  ب��روائ��ح  الحتفاظ 

واملتفجرة.
 ت��اأت��ي ال���زي���ارة ت��ف��ع��ي��ًل للخطط 
العلقات  ق�شم  يف  ال�شرتاتيجية 
اخل����ارج����ي����ة ب������������اإدارة الت�������ش���ال 
مبعيار  وخ�������ش��������ش���اً  امل����ؤ����ش�������ش���ي 
بناء  لغايات  والت�ا�شل  الت�شال 

�شراكات ا�شرتاتيجية جديدة.
املهند�س  ال��زائ��ر  ال���ف��د  ا�شتقبل   
اإدارة  م���دي���ر  ال�������ش����ي���دي  ع������ادل 
عمله،  وف����ري����ق  ال���ف���ن���ي  ال����دع����م 
للمنتج  بعر�س  الزيارة  وا�شتهلت 
ا�شتخدامه  وكيفية  الذكر،  �شالف 
وتدريب الكلب اجلمركية عليه، 
ت�شهيل  ذل��ك من  وم��ا قد يحققه 
التفتي�س،  ع���م���ل���ي���ات  وت�������ش���ري���ع 
ال����ق���ت  وي�������ش���اع���د يف اخ���ت�������ش���ار 

واجلهد، وهذا بدوره ينعك�س على 
اأداء العمل وزيادة الإنتاجية.

الزيارة  تعليقه على   ويف معر�س 
ال�ش�يدي  ع�����ادل  امل��ه��ن��د���س  اأك�����د 
حت����ر�����س ج�����م�����ارك دب������ي دائ����م����اً 
ع��ل��ى م���اك��ب��ة ك���ل م���ا ه���� جديد 
خماطر  مل����اج���ه���ة  وم�������ش���ت���ح���دث 
واملتفجرات  امل����خ����درات  ت��ه��ري��ب 
حائط  وت�شكيل   ، ك��اف��ة  ب��اأن���اع��ه��ا 
التهريب  حم������اولت  اأم������ام  ���ش��د 
اأمن واأمان  املختلفة، حفاظاً على 
امل��ج��ت��م��ع، وذل����ك ي��ت��م م���ن خلل 
التقنيات  اأح�����دث  ع��ل��ى  الط�����لع 
املبتكرة  الإلكرتونية  واخل��دم��ات 

يف جمال التفتي�س اجلمركي.
الفني  الدعم  اإدارة  مدير  واأ���ش��ار   
اأنه �شيتم جتربة الأنب�ب وتدريب 
ال����ك����لب اجل���م���رك���ي���ة ع��ل��ي��ه ملدة 

•• وا�سنطن-وكاالت:

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  و�شف 
ت��رام��ب، ال��ر���ش���م الإ���ش��اف��ي��ة التي 
ق������ررت ال���ه���ن���د ف��ر���ش��ه��ا م�����ؤخ����راً 
ب�  الأمريكية  ال�شلع  من  عدد  على 
“غري مقب�لة” مطالباً ب�شحبها، 
ل��ي��زي��د ال��ت���ت��ر ب��ني ال��ب��ل��دي��ن قبل 
برئي�س  ي��ج��م��ع��ه  م��ن��ت��ظ��ر  ل���ق���اء 
م�دي،  ن��اري��ن��درا  الهندي  ال����زراء 
اأعمال قمة جمم�عة  على هام�س 
يف  تنطلق  التي  الع�شرين،  ال��دول 

اأو�شاكا اليابانية.
وكتب ترامب على  ت�يرت “الهند 
ت���ف���ر����س م���ن���ذ �����ش����ن�����ات ر����ش����م���اً 
املتحدة.  ال����لي���ات  ع��ل��ى  مرتفعة 
واأخ��رياً زادت هذه الر�ش�م ب�ش�رة 
اأك������ر.. ه���ذا غ���ري م��ق��ب���ل، يجب 

�شحب الر�ش�م«.
للأنباء،  بل�مرغ  وكالة  واأ���ش��ارت 
ر�ش�ماً  ف��ر���ش��ت  ال��ه��ن��د  اأن  اإىل 
�شلعة   30 ح�����ايل  ع��ل��ى  اإ���ش��اف��ي��ة 
على قرار ترامب يف  رداً  اأمريكية، 
1 ي�ني�”حزيران” اجلاري اإنهاء 
املعاملة التجارية التف�شيلية ل�شلع 

هندية، ب� 6.3 مليار دولر.
ال�ليات  ق���ررت  بينما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
الت�تر  م�اجهة  وال��ه��ن��د،  املتحدة 
التجارية،  الق�شايا  ب�شبب  املتزايد 
كما  لني�دلهي،  الأ�شلحة  ومبيعات 
تعهدت الدولتان بتعزيز العلقات 

الثنائية بينهما.
الهندية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  وال���ت���ق���ى 

ني�دلهي وزير اخلارجية الأمريكي 
م���اي���ك ب���م��ب��ي���، رئ��ي�����س ال�������زراء 
الهندي، وم�شت�شار الأمن الق�مي 
اجيت دوفال، قبل اأن يلتقى نظريه 
الهندي �ش�براهمانيام جاي�شنكار.

خلفات  على  املباحثات  وت��رك��زت 
العقابية،  الر�ش�م  على  الدولتني 
�ش�اريخ  اأنظمة  ني�دلهي  و���ش��راء 

•• اأو�ساكا-اأ ف ب:

افتتح قادة جمم�عة ال� 20 قمتهم اأم�س اجلمعة يف اأو�شاكا باليابان والتي 
يت�قع اأن تك�ن واحدة من اأكر القمم التي ت�شهد انق�شامات منذ �شن�ات.

�شتهيمن عليه  الذي  اآبي الجتماع  �شينزو  الياباين  ال���زراء  رئي�س  وافتتح 
وتغري  اجلي��شيا�شية  والت�ترات  بالتجارة  تتعلق  للجدل  مثرية  مناق�شات 
ارت�شمت البت�شامات  الأوىل، حيث  الدقائق  الأج���اء ودية يف  املناخ. وبدت 
الرئي�س  و�شافح  التقليدية.  ال�ش�رة  التقاط  خ��لل  الزعماء  وج���ه  على 
الأمريكي دونالد ترامب وكل من نظريه ال�شيني �شي جينبينغ وويل العهد 

ال�شع�دي حممد بن �شلمان قبيل التقاط ال�ش�رة.
ومع ت�جه الزعماء اإىل اجلل�شة الأوىل، ظهر الرئي�س الفرن�شي اإميان�يل 
ماكرون وه� يهم�س يف اأذن ترامب. وتركز اجلل�شة الأوىل للجتماع على 

مدرجة  والأم��ان  اخل�ش��شية  ب�شاأن  املخاوف  و�شتك�ن  الرقمي،  القت�شاد 
لت الرقمنة ب�شكٍل  على جدول الأعمال. وقال اآبي لدى افتتاح اجلل�شة “ح�َّ
اآبي قادة جمم�عة  �شريع ج�انب خمتلفة يف جمتمعنا واقت�شادنا«. وحث 
الع�شرين على اتخاذ الإجراءات ال�شرورية لتحفيز القت�شاد العاملي و�شط 
ت�ترات جتارية وجي��شيا�شية مكثفة. وحذر اآبي من خماطر ميكن اأن ت�ؤدي 
اإىل هب�ط القت�شاد العاملي. وقال اآبي خلل كلمته يف اجلل�شة الفتتاحية 
اأن  م��شحاً  واجلي��شيا�شية”،  التجارية  الت�ترات  تكثفت  “لقد  للقمة: 
اإىل اإ�شلحات منظمة  اأن ت�شيف قمة الع�شرين زخماً  اليابان تريد اأي�شاً 
التجارة العاملية. ومن بني كل اللقاءات الثنائية، �شيك�ن لقاء دونالد ترامب 
اإذ  القمة،  داخ��ل  قمة  عن  عبارة  جينبينغ  �شي  ال�شيني  نظريه  مع  ال�شبت 
القت�شادية  الهيمنة  �شمان  اأجل  من  ووا�شنطن  بكني  بني  م�اجهة  تدور 

والتكن�ل�جية يف العامل.

جمارك دبي تبحث مع وفد فرن�شي تعزيز التعاون وتبادل اخلربات يف العمل اجلمركي

ترامب يدعو الهند اإىل اإلغاء الر�شوم على ال�شلع الأمريكية

افتتاح »وّدي« ملجموعة الـ20 رغم النق�شامات

رمبا حترزان تقدما يف املحادثات.
ويف ي�ني�- حزيران، ارتفع امل�ؤ�شر نيكي 3.3 باملئة ليحقق 
اأول مك�شب �شهري منذ اأبريل -ني�شان على الرغم من اأنه 

ا�شتقر تقريبا دون تغري يذكر يف الأ�شب�ع.
ي���م الأربعاء  ت��رام��ب  وق��ال��ت الرئي�س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د 
امل��ا���ش��ي اإن م��ن امل��م��ك��ن ال��ت������ش��ل اإىل ات��ف��اق جت���اري مع 
القادم  الأ���ش��ب���ع  اأوائ���ل  بينغ  ج��ني  �شي  ال�شيني  الرئي�س 
لكنه اأبدى ا�شتعداده لفر�س ر�ش�م جمركية اأمريكية على 
معظم بقية ال�اردات ال�شينية اإذا مل يت��شل البلدان اإىل 

اتفاق.
ال����دولر و�شعف  ال��ني مقابل  ارت��ف��اع  ا���ش��ت��م��رار  اأث���ر  كما 

الأ�شهم ال�شينية على املعن�يات.
اأ�شهم �شركات الت�شدير التي قادت املكا�شب يف  وتراجعت 
اجلل�شة ال�شابقة. وانخف�س �شهم دايكن اند�شرتيز 2.4 
باملئة ونزل   0.8 باملئة فيما تراجع �شهم ني�شان م�ت�رز 

�شهم نيك�ن واحدا باملئة.
امل�شتثمرين  من  طلبا  الدفاعية  الأ�شهم  بع�س  و�شهدت 
�شهم  وارت��ف��ع  لل�ش�ق.  ال�شعيف  ال��ع��ام  الجت���اه  لتخالف 
ط�كي� للغاز 0.9 باملئة، بينما تقدم �شهم اأ�شتيل�س فارما 

0.7 باملئة وزاد �شهم اأوت�ش�كا القاب�شة 0.5 باملئة.
اإىل  باملئة   0.1 نطاقا  الأو�شع  ت�بك�س  امل�ؤ�شر  وانخف�س 

1551.14 نقطة.

•• طوكيو-رويرتز:

اأغلقت الأ�شهم اليابانية اأم�س منخف�شة يف ال�قت الذي 
ينتاب فيه احلذر امل�شتثمرين قبيل حمادثات مرتقبة بني 
الرئي�شني الأمريكي وال�شيني على هام�س قمة جمم�عة 
املرتبطة  الأ���ش��ه��م  ان��خ��ف��ا���س  م��ع  ال��ي��اب��ان،  يف  الع�شرين 

بالدورة القت�شادية.
القيا�شي يف ب�ر�شة ط�كي� للأوراق  امل�ؤ�شر نيكي  وهبط 
21275.92 نقطة، بعد  باملئة ليغلق عند   0.3 املالية 
اأث��ار تقرير ن�شرته �شحيفة  اأن  1.2 باملئة بعد  ارتفع  اأن 
وا�شنطن وبكني  باأن  اآمال  ب��شت  ت�شاينا م�رنينج  �شاوث 

غوغل توؤيد اتفاقا دوليا حول ال�شرائب على ال�شركات املتعددة اجلن�شيات 

ارتفاع اأ�شهم اأوروبا بدعم من دويت�شه بنك 
•• عوا�سم-رويرتز:

اأملانيا، لكن  ارتفعت اأ�شهم اأوروب��ا اأم�س بدعم من دويت�شه بنك اأكر بن�ك 
احلذر ينتاب امل�شتثمرين ب�جه عام قبيل اجتماع مهم ملجم�عة الع�شرين 
املحادثات  يف  ت��ق��دم  اإح����راز  م��دى  وث��ي��ق  ب�شكل  امل�شتثمرون  �شيتابع  حيث 

التجارية بني ال�ليات املتحدة وال�شني.
اأن يعقد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا مهما مع  املقرر  ومن 
ب�شاأن  بالقلق  الأ�ش�اق  ال�شبت، وت�شعر  بينغ ي�م  ال�شيني �شي جني  نظريه 
ما اإذا كان الجتماع �شيتمخ�س عن اإحراز تقدم يف اإنهاء احلرب التجارية 

امل�شتمرة منذ عام يف ظل م�ؤ�شرات على تنامي التهديدات للنم� العاملي.
 600 0706 بت�قيت جرينت�س، ا�شتقر امل�ؤ�شر �شت�ك�س  وبحل�ل ال�شاعة 

الأوروبي، مع ارتفاع امل�ؤ�شر داك�س الأملاين 0.3 باملئة.
وزاد �شهم دويت�شه بنك 3.5 باملئة بعد اأن اجتاز البنك فح�شا �شن�يا يجريه 

جمل�س الحتياطي الحتادي “البنك املركزي الأمريكي«.
باملئة   14.1 ت��ش�  م��دام  ملتحف  املالكة  انرتتينمنت�س  مرلني  �شهم  وقفز 
اإن  ال�شركة  قالت  اأن  بعد  الرئي�شي،  امل�ؤ�شر  على  الرابحة  الأ�شهم  وت�شدر 
املبا�شر  ال�شتثمار  لليج� و�شركة  امل�ؤ�ش�شة  للعائلة  ا�شتثمار ممل�كة  �شركة 
ودي�نها عند نح�  ال�شركة  ُتقيم  �شت�شتح�ذان عليها يف �شفقة  بلك�شت�ن 

�شتة مليارات جنيه ا�شرتليني “7.6 مليار دولر« .

 انخفا�ش واردات اآ�شيا

 من نفط اإيران لأدنى م�شتوى 
•• �سنغافورة-رويرتز:

النفط  اآ�شيا من  واردات  اأن  اأم�س  بيانات حك�مية وم�شادر جتارية  اأف��ادت 
اخلام الإيراين انخف�شت يف ماي�- اأيار لأدنى م�شت�ياتها فيما ل يقل عن 
خم�س �شن�ات بعد اأن خف�شت ال�شني والهند م�شرتياتهما يف ظل العق�بات 

الأمريكية، بينما اأوقفت اليابان وك�ريا اجلن�بية ال�اردات.
 386 اآ�شيا  اأربعة م�شرتين للنفط الإي��راين يف  وبلغ اإجمايل واردات اأكر 
األفا و21 برميل ي�ميا يف ماي� اأيار بانخفا�س ن�شبته 78.5 باملئة مقارنة 
مع نف�س الفرتة قبل عام م�شجل اأدنى م�شت�ى �شهري منذ 2014 وفقا 

لبيانات جمعتها رويرتز.
برميل  1.62 ملي�ن  اأ�شهر عند  ت�شعة  اأعلى م�شت�ى يف  ال���اردات  وبلغت 
ي�ميا يف ال�شهر ال�شابق ملاي� اأيار فقط، اإذ �شارع امل�شرتون اإىل �شحن اأكر 
قدر ممكن من النفط قبل انتهاء العمل باإعفاءات من العق�بات الأمريكية 

يف بداية ماي�- اأيار.
وان�شحبت ال�ليات املتحدة العام املا�شي من اتفاق ن�وي اأبرمته ق�ى عاملية 
امل�شروعة  ال�شبل  اأوق��ف  مما  طهران  على  عق�بات  فر�س  واأع���ادت  واإي���ران 

للدولة املنتجة للنفط الع�ش� يف اأوبك لت�شدير نفطها.
ودفع غياب النفط الإيراين العلوات الف�رية للخام للرتفاع بق�ة اإذ اأن 

امل�شرتين الآ�شي�يني يبحث�ن يف العامل عن اإمدادات بديلة.

 الحتاد الأوروبي يحذر من اأ�شرار احلرب التجارية 
•• اأو�ساكا-رويرتز:

حذر زعماء الحتاد الأوروبي اأم�س من الأ�شرار التي يتعر�س لها القت�شاد 
العاملي جراء ت�شاعد احلرب التجارية بني ال�ليات املتحدة وال�شني وذلك 
ت�شتمر  التي  قمتها  الع�شرين  جمم�عة  دول  فيه  ب���داأت  ال��ذي  ال���ق��ت  يف 

ي�مني يف مدينة اأو�شاكا بغرب اليابان.
اإن  ي�نكر يف م�ؤمتر �شحفي  كل�د  ج��ان  الأوروب��ي��ة  املف��شية  رئي�س  وق��ال 
يف  وت�شهم  “�شعبة”  وال�شني  املتحدة  ال���لي��ات  بني  التجارية  العلقات 

تباط�ؤ يف القت�شاد العاملي.
ال���لي��ات املتحدة  اإن الحت���اد الأوروب�����ي يعمل ع��ن كثب م��ع  اأي�����ش��ا  وق���ال 

وال�شني واليابان ب�شاأن اإ�شلح منظمة التجارة العاملية.

الرئي�ش امل�شري يدعو اإىل بلورة مناذج 
عملية لتعزيز تعاون ال�شني مع اأفريقيا

•• اأو�ساكا-وام:

اأكد الرئي�س امل�شري عبدالفتاح ال�شي�شي 
اأهمية بل�رة مناذج عملية لتعزيز تعاون 
ال�����ش��ني م��ع اأف��ري��ق��ي��ا م��ن خ���لل اإقامة 
اأف�����ش��ل ال�شبل  ���ش��راك��ات ف��اع��ل��ة وب��ح��ث 
يف  التحتية  البنية  م�شروعات  لتم�يل 
“ كيب  “القاهرة  مم��ر  م��ث��ل  اأف��ري��ق��ي��ا، 
امل��لح��ي بني  ال��رب��ط  وم�����ش��روع  تاون”، 
املت��شط،  وال��ب��ح��ر  ف��ي��ك��ت���ري��ا  ب���ح���رية 
التحتية  البنية  م�شروعات  من  وغريها 

الهامة يف القارة.
امل�شروعات  هذه  مثل  اأهمية  على  و�شدد 
لتعزيز حركة التجارة البينية بني الدول 
الأفريقية، وحت�شني الأو�شاع القت�شادية 

احلرة  التجارة  اتفاقية  دخ���ل  مع  خا�شًة  لأبنائها،  العمل  فر�س  وت�فري  فيها 
القارة،  �شركاء  كافة  دعم  اإىل  التطلع  عن  النفاذ، معرباً  القارية حيز  الأفريقية 
التفاقية  لهذه  والت�شغيلية  التنفيذية  اخلط�ات  لتحقيق  ال�شني،  راأ�شها  وعلى 
اأر�س ال�اقع؛ مبا يحقق تطلعات �شع�ب ودول القارة الأفريقية. جاء ذلك  على 
خلل م�شاركة الرئي�س امل�شري �شباح اأم�س يف القمة ال�شينية الأفريقية امل�شغرة 
على هام�س اأعمال قمة جمم�عة الع�شرين باأو�شاكا، والتي جمعت اإىل جانبه كل 
راماف�زا،  �شرييل  اأفريقيا  جن�ب  ورئي�س  بينج،  جني  �شي  ال�شيني  الرئي�س  من 
اأنط�ني� ج�تريي�س.  املتحدة  الأمم  عام  واأم��ني  �شال،  ماكي  ال�شنغايل  والرئي�س 
ونقلت وكالة اأنباء ال�شرق الأو�شط عن ال�شي�شي تاأكيده خلل القمة حر�س م�شر 
على القيام بدور فاعل وداعم لتحقيق الأهداف املرج�ة من امل�شاركة بني ال�شني 
واأفريقيا، ل �شيما يف ظل رئا�شتها احلالية للحتاد الأفريقي، مع الرتكيز - يف 
هذا ال�شدد - على اأول�يات التنمية يف اأفريقيا على اأ�شا�س امللكية ال�طنية لرامج 
للأمم  امل�شتدامة  التنمية  واأه��داف   2063 الأفريقية  التنمية  واأجندة  التنمية 

املتحدة، وذلك بالتن�شيق والتعاون امل�شتمر مع دول قارة اأفريقيا.
اأعاد  ال�شي�شي  اأن  را�شي  ب�شام  ال�شفري  امل�شرية  الرئا�شة  با�شم  املتحدث  واأو�شح 
تاأكيد اأهمية الدور الذي ميكن اأن ت�شطلع به املنطقة القت�شادية لقناة ال�ش�ي�س 
املرج�ة  ودعم حتقيقها للأهداف  “احلزام والطريق”  ال�شني  يف تعزيز مبادرة 
منها، خا�شًة يف �ش�ء قيام م�شر حالياً بتنفيذ م�شروع طم�ح لتنمية حم�ر قناة 
ال�ش�ي�س؛ ت�ظيفاً مل�قعه ال�شرتاتيجي املهم؛ و�شعياً لكي ي�شبح مركزاً ل�ج�شتياً 

واقت�شادياً عاملياً.
الثاين  املنتدى  نتائج  على  ال�ش�ء  األقى  ال�شيني  الرئي�س  اأن  املتحدث  واأ���ش��اف 
والذي عقدت فعالياته ببكني يف اإبريل املا�شي،  لقمة مبادرة “احلزام والطريق”، 
م�ؤكداً اأن املبادرة تعد مكملة لل�شراكة بني ال�شني واأفريقيا، والتي ر�شخت الدور 
و�شع�بها  النامية  ال��دول  م�شالح  تراعي  عاملية  اقت�شادية  كق�ة  لل�شني  الرائد 
وحتر�س على دعم م�شرية التنمية امل�شتدامة لتلك الدول من اأجل عامل اأف�شل 

للجميع على اأ�شا�س من تبادل امل�شالح واملكا�شب امل�شرتكة.

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

تاأييدها  غ���غ��ل  جم��م���ع��ة  اأب����دت 
تدفع  اأن  على  ين�س  دويل  لتفاق 
اجلن�شيات  امل���ت���ع���ددة  ال�������ش���رك���ات 
امل���زي���د م���ن ال�����ش��رائ��ب يف ال���دول 
ال��ت��ي جت��ن��ي فيها ع��ائ��دات��ه��ا بدل 
ال�شرائب على هذه  تدفع  اأن  من 

العائدات يف دولها الأ�شل.
�شركة  يف  الكبري  امل�����ش���ؤول  وك��ت��ب 
بهاتيا  ك��اران  العملقة  الإنرتنت 
“ندعم  اإل���ك���رتون���ي���ة  م����دون����ة  يف 
احل����رك����ة م����ن اأج������ل ن���ظ���ام دويل 
و�شامل جديد ينظم كيفية فر�س 
املتعددة  ال�شركات  على  ال�شرائب 

اجلن�شيات«.
دخل  ع��ل��ى  “ال�شرائب  اأن  وت��اب��ع 
من  تقّدم  مهمة  و�شيلة  ال�شركات 
م�شاهمتها  ال�������ش���رك���ات  خ��لل��ه��ا 
ال��ت��ي تزاول  ل��ل��دول وامل��ج��ت��م��ع��ات 
ف��ي��ه��ا اأع��م��ال��ه��ا، ون�����د ق��ي��ام بيئة 
�شريبية يعترها النا�س منطقية 

وملئمة«.
وجاء م�قف غ�غل يف حني تنعقد 
ال�شبت  الع�شرين  جمم�عة  قمة 

�شرائبنا يف دولنا الأ�شل«.
ال����ت�����زي����ع  “هذا  اأن  واأو��������ش�������ح 
ق����اع���د  ي��ع��ك�����س  “لل�شريبة” 
����ش���اري���ة م���ن���ذ زم�����ن ط����ي���ل ح�ل 
ال�شركات  اأرب�������اح  ت����زي���ع  ك��ي��ف��ي��ة 
ال�شركات  ال��ب��ل��دان.  خمتلف  ب��ني 
الأكر  الق�شم  ت��دف��ع  الأم��ريك��ي��ة 
من �شرائبها يف ال�ليات املتحدة، 
ال�شركات  ت���دف���ع  م��ث��ل��م��ا  مت���ام���ا 
والفرن�شية  والريطانية  الأملانية 
وال��ي��اب��ان��ي��ة م��ع��ظ��م ���ش��رائ��ب��ه��ا يف 

دولها الأ�شل«.
اتفاق  “بدون  ب���اأن���ه  ح����ذر  ل��ك��ن��ه 
الأط���راف،  ومتعدد  �شامل  جديد 
اإىل  ب��ب�����ش��اط��ة  دول  ت��ع��م��د  ف���ق���د 
متييزية  اأح��ادّي��ة  �شرائب  ف��ر���س 
قطاعات  يف  اأجنبية  �شركات  على 

خمتلفة«.
نلحظ  ب��ال��ف��ع��ل  “بداأنا  وت���اب���ع 
امل�شكلت يف بع�س  الن�ع من  هذا 
تقدميها”  مت  ال���ت���ي  امل���ق���رتح���ات 
“�شيقيم  ذل�������ك  ب���������اأن  حم���������ذرا 
و�شيبطئ  جديدة  جتارية  ح�اجز 
وي�شر  ال���دول���ي���ة  ال����ش���ت���ث���م���ارات 

بالنم� القت�شادي«.

الأخ�������رية، دف��ع��ت ال��ق�����ش��م الأك����ر 
امل��ت��ح��دة، وهي  ال����لي���ات  منها يف 
 23،7% لن�شبة  م�شابهة  ن�شبة 
التنمية  منظمة  دول  يف  املعتمدة 

والتعاون القت�شادي.
وحدنا  “ل�شنا  بهاتيا  ك��اران  وق��ال 
م����ن ي���دف���ع ال��ق�����ش��م الأك�������ر من 

النظام ال�شريبي يعني اأن �شركات 
قدرا  �شتدفع  ال��ك��رى  الإن��رتن��ت 
ال�ليات  ال�����ش��رائ��ب يف  م��ن  اأق���ل 
املتحدة، و�شتدفع املزيد يف اخلارج. 
ال�شرائب  ن�����ش��ب��ة  م��ت������ش��ط  وب��ل��غ 
امل��ف��رو���ش��ة ع��ل��ى غ�غل  ال��ع��امل��ي��ة 
الع�شر  ال�����ش��ن���ات  خ����لل   23%

�شركات غ�غل واأمازون وفي�شب�ك 
مبجم�عة  ي���ع���رف  م���ا  اأو  واآب�������ل، 
التي  الأن�������ش���ط���ة  ع����ن  “غافا”، 
رواد  بف�شل  ع��ائ��دات  عليها  “تدر 
وذلك  الفرن�شيني”،  الإن���رتن���ت 

رغم معار�شة ال�ليات املتحدة.
وراأت غ�غل اأن مثل هذا التط�ر يف 

اجتمع  بعدما  اليابان  يف  والأح���د 
امل�شارف  وح���ك���ام  امل���ال���ي���ة  وزراء 
املركزية يف هذه البلدان يف مطلع 
حزيران-ي�ني� ل��شع اأ�ش�س اتفاق 
ح�ل نظام ال�شرائب على �شركات 

الإنرتنت الكرى.
وتعتزم فرن�شا فر�س �شريبة على 
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املال والأعمال
بوتني: اتفاق خف�ش الإنتاج 

�شاعد با�شتقرار اأ�شواق النفط 
•• مو�سكو-وكاالت:

نقل عن الرئي�س الرو�شي فلدميري ب�تني ق�له يف مقابلة �شحفية اإن اتفاقاً بني 
منظمة اأوبك ومنتجني اآخرين للنفط خلف�س اإنتاج اخلام لعب دوراً اإيجابياً يف 

ا�شتقرار اأ�ش�اق النفط.
ويف املقابلة مع �شحيفة “فاينن�شال تاميز”، مل ي�شاأ ب�تني اأن يقدم اإجابة مبا�شرة 
عندما �شئل عما اإذا كانت رو�شيا �شت�ؤيد متديد التفاق عندما ينق�شي اأجله يف 

نهاية ال�شهر احلايل.
املنتجني  م���ن  ك���ل  ي�����ش��ب يف م�شلحة  ال��ن��ف��ط  اأ����ش����اق  ا���ش��ت��ق��رار  اإن  ق���ال  ل��ك��ن��ه 

وامل�شتهلكني.

تقرير: انهيار التجارة بني اأملانيا واإيران يف ظل العقوبات 
•• برلني-رويرتز:

اأظهرت بيانات ن�شرتها �شحيفة ف�نكه اأن التجارة بني اأملانيا واإيران 
اإيران  تاأكيد  يدعم  الأمريكية، مما  العق�بات  تاأثري  انهارت يف ظل 
املتعلق  امل�شاعدة يف احلفاظ على التفاق  اأوروب��ا تعجز عن  اأن  على 
ب��ع��دم الن��ت�����ش��ار ال��ن���وي ال���ذي وق��ع��ت��ه. وتك�شف ب��ي��ان��ات م��ن غرفة 
اقت�شاد يف  واأك���ر  اإي���ران  ب��ني  التجارة  اأح��ج��ام  اأن  الأمل��ان��ي��ة  التجارة 
اأوروبا انخف�شت 49 باملئة خلل اأول اأربعة اأ�شهر من العام مقارنة 

مع نف�س الفرتة من عام 2018، مع م�ا�شلة الأحجام الرتاجع.
ي�رو،  ملي�ن   529 ق��دره  اإج��م��ايل  حجم  اإىل  النخفا�س،  وُيظهر 
اأثر العق�بات التي فر�شتها اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، 
والتي تعاقب ال�شركات التي متار�س اأعمال مع اإيران عر حرمانها 

من ال��ش�ل اإىل ال�ش�ق الأمريكية. وذكرت داجمار ف�ن ب�ن�شتاين 
زالت  ما  اأملانية  �شركة   60 نح�  هناك  اأن  اإي���ران  يف  الغرفة  ممثلة 
مب�ظفني  فقط  تعمل  ال�����ش��رك��ات  لكن  اإي����ران،  يف  اأن�شطة  مت��ار���س 
حمليني على نح� متزايد. والق�ى الأوروبية حري�شة على احلفاظ 
وال��ذي خفف  �شلف ترامب،  اأوباما  ب��اراك  ال��ذي وقعه  على التفاق 
عق�بات دولية عن اإيران يف مقابل قب�ل طهران قي�دا على برناجمها 
الن�وي تهدف اإىل منعها من تط�ير اأ�شلحة ن�وية. وتق�ل طهران 
اأوروبية للحفاظ  الن�وي �شلمي فح�شب. و�شعت دول  اإن برناجمها 
الرغم من  الإبقاء على ف�ائده القت�شادية على  على التفاق عر 
العق�بات الأمريكية، لكنها ف�شلت يف ذلك حتى الآن، مع اإبعاد اإيران 
الأوروبية  ال�شركات  واإلغاء معظم  النفط  اأ�ش�اق  بدرجة كبرية من 

الكرى خططا لل�شتثمار.

البنك يوفر 4 قنوات متنوعة الإثراء جتربة متعامليه

البنك العربي املتحد يفوز بجائزة جيني�شي�ش
 »جتربة العمالء املبتكرة – كاأف�شل خدمة تعدد القنوات«

ملفات ا�شرتاتيجية �شائكة تخيم على »قمة الع�شرين«  8

دبي ت�شت�شيف منتدى ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة يونيو اجلاري  

% لغاية العام 2024 قطاع احللول املحا�شبية الآلية ي�شهد معدل منو �شنوي ي�شل اإىل 8.92 

النفط ي�شتبق قمة الع�شرين واجتماع اأوبك على ارتفاع
ات��ف��اق خف�س الإم�����دادات يف اج��ت��م��اع املنظمة  اأوب���ك 

الأ�شب�ع القادم واأن تناق�س املزيد من اخلف�س.
واأب��ل��غ��ت م�����ش��ادر ه���ذا ال�����ش��ه��ر اأن اجل���زائ���ر طرحت 
اإىل  ي�ميا  برميل  األ��ف   600 ح���ايل  اإ���ش��اف��ة  فكرة 

التخفي�شات النتاجية.
و�شيعقب اجتماع اأوبك قمة جمم�عة الع�شرين التي 

�شتنعقد اليابان يف مطلع الأ�شب�ع القادم.
وقال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اإن من املمكن 
ال�شيني  ن��ظ��ريه  م��ع  جت���اري  ات��ف��اق  اإىل  يت��شل  اأن 
قمة  هام�س  على  اجتماعهما  اأث��ن��اء  بينغ  ج��ني  �شي 
ر�ش�م  ل��ف��ر���س  م�شتعد  ل��ك��ن��ه  ال��ع�����ش��ري��ن  جم��م���ع��ة 
جمركية اأمريكية على املزيد من الب�شائع ال�شينية 

اإذا مل يت��شل البلدان اإىل اتفاق.

••عوا�سم-وكاالت:

ب���اأن منظمة  ت���ق��ع��ات  ال��ن��ف��ط بفعل  اأ���ش��ع��ار  ���ش��ع��دت 
يرتقب  بينما  الإنتاج،  خف�س  اتفاقية  �شتمدد  اأوب��ك 
املتحدة  ال���لي��ات  رئي�شي  بني  اجتماعا  امل�شتثمرون 
وال�������ش���ني ق���د ي�����ش��ف��ر ع���ن ان���ف���راج���ة يف حم���ادث���ات 

التجارة.
�شتة  برنت  مزيج  العاملي  القيا�س  خ��ام  عق�د  وزادت 
�شنتات، لتبلغ عند الت�ش�ية 66.55 دولر للرميل، 
ال��شيط  تك�شا�س  غ���رب  خ���ام  ع��ق���د  ارت��ف��ع��ت  بينما 
59.43 دولر  لتغلق عند  �شنتات  الأمريكي خم�شة 

للرميل.
اأن متدد  املت�قع  اإن من  العراقي  النفط  وق��ال وزي��ر 

الت�������ش���ال، وق����د اأب�����دت اأك����ر من 
11000 �شركة يف اأكر من 100 
دولة ح�ل العامل ثقتها الكبرية يف 
من�شة جتربة عملء جيني�شي�شن 
املرج�ة  الأع���م���ال  ن��ت��ائ��ج  لتحقيق 

واإن�شاء علقات دائمة.

ال���ق���ن����ات واجل����ي����ل اجل����دي����د من 
حل�ل مراكز خدمة العملء.

اأهم  م��ن  “جيني�شي�س”  وت��ع��ت��ر 
ال�شركات العاملية الرائدة يف جمال 
املتعاملني  جت����ارب  ح��ل���ل  ت���ف��ري 
م��ت��ع��ددة ال��ق��ن���ات وح��ل���ل مراكز 

•• ال�سارقة-الفجر:

املتحد بجائزة  العربي  البنك   فاز 
جتربة العملء املبتكرة – كاأف�شل 
 CX( ال����ق����ن�����ات ت����ع����دد  خ����دم����ة 
يف   )Innovator Award
معر�س جيني�شي�س جي – �شاميت 
دبي،  يف   2019 الأو���ش��ط  ال�شرق 
وذل����ك ت��ك��رمي��اً جل��ه���د ال��ب��ن��ك يف 
ومبتكرة  م��ت��ن���ع��ة  ق��ن���ات  ت���ف��ري 
لإثراء جتربة متعامليه كالت�ا�شل 
الل�����ك�����رتوين )ال�����درد������ش�����ة( عر 
الإلكرتوين  الريد  اأو عر  امل�قع 
الن�شية  الر�شائل  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

واملكاملات الهاتفية.
وقد ت�شلم اجلائزة رايف باتيا، مدير 

لتكرم  ج����اءت   )Innovator
الإجنازات واخلط�ات التي يتخذها 
زبائنهم  جت��رب��ة  ل��دع��م  ع��م��لئ��ن��ا 
وا�شتغلل  ت���ظ��ي��ف  خ����لل  م���ن 
التكن�ل�جيا احلديثة التي ت�فرها 
جيني�شي�شن، وان ما قام به البنك 
دوؤوبة  ج��ه���د  م��ن  املتحد  ال��ع��رب��ي 
لديه من  الت�شال  لتط�ير مركز 
خلل ا�شتخدامه للتقنيات الذكية 
واملتط�رة ي�شتحق التقدير والثناء 
وهذا ما اأهله للف�ز بجائزة جتربة 
اأف�شل  فئة  ع��ن  املبتكرة  العملء 
جت��رب��ة م��ت��ع��ددة ال��ق��ن���ات خلدمة 

العملء«.
ال�شرق  جيني�شي�س  “قمة  وتعتر 
الفعاليات  اأه����م  اأح����د  الأو�شط” 

البنك  اأن  امل��ت��ح��د  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك 
جن�����ح ع�����ر خ����ط����ة م���ت���ك���ام���ل���ة يف 
ت���ط����ي���ر ق����ن�����ات ال���ت����ا����ش���ل مع 
ال���ع���م���لء، وت��ع��زي��ز ر���ش��اه��م عر 
ت�شهل من  ت�فري خيارات متعددة 
ال��ع��م��لء يف احل�����ش���ل على  مهمة 
اخلدمات والرامج امل�شرفية التي 
عزز  البنك  اأن  م���ؤك��داً  يريدونها، 
بك�نه  امل�����ش��ارف  ع���امل  يف  مكانته 
التي  ال�حيدة  امل�شرفية  امل�ؤ�ش�شة 
مت تكرميها يف ج�ائز “جيني�شي�س 

ال�شرق الأو�شط” لهذا العام.
عفيفي،  حم����م����د  ق�������ال  ب�����������دوره 
جيني�شي�س  ل�����دى  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
جائزة  “اإن  الأو����ش���ط:  ال�����ش��رق  يف 
 CX( جت��رب��ة ال��ع��م��لء امل��ب��ت��ك��رة

هي خدمة عملئنا مبهنية عالية، 
على  دوؤوب  ب�����ش��ك��ل  ن��ع��م��ل  ح���ي���ث 
للت�ا�شل  لهم  مثالية  بيئة  تهيئة 
معنا وفق اأف�شل املمار�شات العاملية 
امل���ع���ت���م���دة يف اجل��������دة وال���ك���ف���اءة 
وال�����ش��رع��ة وال�����ش��ل���ش��ة، ح��ي��ث ان 
مع  للت�ا�شل  املتكاملة  منظ�متنا 
العملء مبختلف قن�اتها �شاهمت 
ب��ت��ع��زي��ز ال���ت����ا����ش���ل ال���رق���م���ي مع 
العملء، وتب�شيط اإجراءات خدمة 
امل���ت���ع���ام���ل���ني، والرت�����ق�����اء ب�������الأداء 
ين�شجم  مب��ا  ع��ام  ب�شكل  امل�ؤ�ش�شي 
العمل  وروؤي���ت���ن���ا يف  اأه���داف���ن���ا  م���ع 

امل�شريف املتميز.«
وبدوره قال اأمين القد�شي، املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل���م��ات يف 

يف  ال��رق��م��ي��ة  امل�شرفية  اخل��دم��ات 
حفل  خلل  املتحد  العربي  البنك 
ت���زي��ع اجل���ائ��ز ال���ذي اأق��ي��م على 
“جيني�شي�س ال�شرق  “قمة  هام�س 
الأو�شط 2019” التي عقدت يف 

دبي م�ؤخراً.
واأ���ش��ار اأح��م��د اأب���� ع��ي��ده، الرئي�س 
املتحد  ال��ع��رب��ي  للبنك  التنفيذي 
اجل����ائ����زة  ب����ه����ذه  ال����ف�����ز  اأن  اإىل 
الكبرية  الأهمية  يعك�س  املرم�قة 
املتحد  العربي  البنك  ي�ليها  التي 
ت�شهد  وق��ت  يف  متعامليه،  خلدمة 
ف��ي��ه اخل����دم����ات امل�����ش��رف��ي��ة ث����رة 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اع���ت���م���اد  يف 
اأب������� عيده  واأ������ش�����اف  وامل���ب���ت���ك���رة. 
الدوام  على  اأول�يتنا  اإن  قائًل:” 

•• اأو�ساكا-وكاالت:

لقمة  ال�14  الج���ت���م���اع  ���ش��ي��ك���ن 
جم����م�����ع����ة ال����ع���������ش����ري����ن، ال������ذي 
اليابانية  اأو�شاكا  مدينة  حتت�شنه 
نهاية هذا الأ�شب�ع، حافل بامللفات 
قادة  �شيناق�شها  ال��ت��ي  ال�����ش��اخ��ن��ة، 
ميثل�ن  والذين  امل�شاركني،  الدول 

اأ�شخم اقت�شاديات العامل.
وت���اأت���ي ق��م��ة ه���ذه ال�����ش��ن��ة يف وقت 
ي�����ش��ه��د ف��ي��ه ال���ع���امل ت��ن��ام��ي حدة 
املتحدة  ال������لي�����ات  ب����ني  ال���ت����ت���ر 
اأن  حملل�ن  يت�قع  حيث  واإي����ران، 
تهدئة  اإىل  امل�شاركة  ال��دول  ت�شعى 

الت�شعيد احلا�شل.
ووف���ق م��ا ج��اء يف امل���ق��ع الر�شمي 
ل��ل��ق��م��ة، ف������اإن ال����ه����دف م��ن��ه��ا ه� 
لتحقيق  فعالة  �شيا�شات  “تط�ير 
وخلق  ومت�ازنة،  م�شتدامة  تنمية 
م�شت�يات  لرفع  حقيقية  وظائف 
ب���ني �شع�ب  وال��رف��اه��ي��ة  امل��ع��ي�����ش��ة 

العامل«.
عدد  �شتعقد  القمة،  هام�س  وعلى 
روؤ�شاء  بني  الثنائية  اللقاءات  من 
ذات  الق�شايا  يف  للتباحث  ال���دول 

الهتمام امل�شرتك.

ماذا �شتناق�س القمة؟
عددا  القمة  اأعمال  ج��دول  يتناول 
والقت�شادية  املالية  الق�شايا  من 
الطاقة  بينها  م��ن  والجتماعية، 

وال����ن���������ش����اء مب�����ا يف ذل�������ك جم����ال 
والهند�شة  والتكن�ل�جيا  العل�م 

والريا�شيات.
خلل  ����ش���ت���ط���رح  ال���ت���ن���م���ي���ة:   7-
ملم��شة  اإج������راءات  الج��ت��م��اع��ات 
والتنمية،  النم�  اإمكانات  لتعزيز 
لتعزيز  امل���������ش����ت����دام  وال����ت����م�����ي����ل 
ال��ت��غ��ط��ي��ة ال�����ش��ح��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة يف 
ال��ب��ل��دان ال��ن��ام��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
و�شمان  ال���دي����ن  �شفافية  ت��ع��زي��ز 
البلدان  يف  حتملها  ع��ل��ى  ال���ق���درة 

منخف�شة الدخل.
ال�شحة: تعد ال�شحة العاملية   8-
واأ�شا�شا  و���ش��روري��ا  م��ه��م��ا  جم���ال 
القت�شاد  يف  امل�������ش���ت���دام  ل��ل��ن��م��� 
منظمة  دع��������ة  ومت������ت  ال����ع����امل����ي. 
القمة  ه���ذه  اإىل  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شحة 
عنا�شر،  ث��لث��ة  ومناق�شة  لبحث 
ال�شحية  التغطية  حت��ق��ي��ق  وه���ي 
مل�شكلة  وال����ش���ت���ج���اب���ة  ال�����ش��ام��ل��ة، 
ح�����الت  واإدارة  ال�������ش���ي���خ����خ���ة، 

الط�ارئ ال�شحية.
ي�شار اإىل املجم�عة ت�شم يف لئحتها 
20 دولة: ال�ليات املتحدة - كندا 
- املك�شيك - الرازيل - الأرجنتني 
 - اأمل��ان��ي��ا   - بريطانيا   - فرن�شا   -
تركيا   - اإفريقيا  - جن�ب  اإيطاليا 
 - ال�شني   - رو�شيا   - ال�شع�دية   -
اليابان - ك�ريا اجلن�بية - الهند 
الحتاد   - اأ�شرتاليا  اإندوني�شيا-   -

الأوروبي.

�ش�ق  ي������اج�����ه  ال����ت�����ظ����ي����ف:   5-
ب�شبب  ك���ب���رية  ت���غ���ي���ريات  ال���ع���م���ل 
والتح�لت  وال���رق���م���ن���ة  ال���ع����مل���ة 
ذلك،  على  وب��ن��اء  الدمي�غرافية، 
التغريات  ه����ذه  م��ن��اق�����ش��ة  ���ش��ت��ت��م 
وكيفية جعلها حت�شن �ش�ق العمل 
واإط������اره ال��ق��ان���ين، ب��ه��دف زي���ادة 

الإنتاجية.
متكني امل��راأة: م��ش�ع متكني   6-
لتحقيق  �����ش����روري����ا  ي���ع���د  امل���������راأة 
و�شامل.  م�شتدام  اق��ت�����ش��ادي  من��� 
و�شيبحث قادة العامل امل�شاكل التي 
العمل،  يف  امل����راأة  م�����ش��ارك��ة  تخ�س 
الفتيات  لتعليم  ال��دع��م  وت��ع��زي��ز 

املالية �شد الك�ارث الطبيعية مثل 
مت�يل خماطر الك�ارث.

النقا�س  ���ش��ريك��ز  الب���ت���ك���ار:   3-
اأي�شا على كيفية دفع البتكار، مبا 
النم�  لتحقيق  الرقمنة،  ذل��ك  يف 

القت�شادي وتعزيز الإنتاجية. 
يت�شدر  وال���ط���اق���ة:  ال��ب��ي��ئ��ة   4-
اهتمام  وال���ط���اق���ة  ال��ب��ي��ئ��ة  م���ل���ف 
ال���ع���امل، خ�����ش������ش��ا مع  ق����ادة دول 
ي�شهدها  التي  املناخية  ال��ت��غ��ريات 
يف  امل�شارك�ن  و�شيناق�س  ك�كبنا. 
القمة الإج��راءات املن�شقة ال�اجب 
الدويل  املجتمع  قبل  اتخاذها من 
مل�اجهة التحديات املتعلقة باملناخ.

وال����ب����ي����ئ����ة وامل������ن������اخ والق����ت���������ش����اد 
ال�شحية  وال����رع����اي����ة  وال����ت����ج����ارة 

والتعليم والعمل.
�شتبحث  ال��ع��امل��ي:  الق��ت�����ش��اد   1-
ال��ق��م��ة الق��ت�����ش��اد ال��ع��امل��ي ومدى 
تاأثري الع�امل الهيكلية عليه، مثل 
وال�شيخ�خة،  العاملية  الختللت 
املخاطر  ط�����رح  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

الرئي�شة التي تهدده.
�شت�شعى  وال�شتثمار:  التجارة   2-
ال�شتثمار  ت�����ش��ج��ي��ع  ن��ح���  ال��ق��م��ة 
يف ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، ف�����ش��ل عن 
التدابري التي تهدف لزيادة تعزيز 
واملرونة  امل�شتدامة  التنمية  اأ�شا�س 

التي  املنطقة،  الرائدة يف  ال�شن�ية 
جت��م��ع ���ش��ن���ي��اً ن��خ��ب��ة ك���ب���رية من 
العامليني،  ال��ف��ك��ر  وق����ادة  اخل����راء 
م�شهد  ت����ط�����رات  اآخ������ر  مل��ن��اق�����ش��ة 
الب���ت���ك���ار واأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات يف 
متعددة  املتعاملني  جت��ارب  جم��ال 

النقدية  اإدارة  ع���م���ل���ك-  ع���ل���ى 
اإدارة  “اإتقانك  امل�شددة”،  غ��ري 
ومركز  الربح  “اإدارة  املخزون”، 
التكاليف  يف  التحكم   - التكلفة 
“تقارير  التكلفة”،  وحت���ل���ي���ل 
الأعمال- انعكا�س ل�شحة عملك” 
طريقة   - الم����ت����ث����ال  و”اإدارة 

ال�قاية والك�شف والت�شحيح«.
و���ش��ه��د احل����دث م�����ش��ارك��ة ن�شطة 
من العديد من اأ�شحاب ال�شركات 
الذين  وامل���ت��������ش���ط���ة  ال�������ش���غ���رية 
ت�شارك�ا يف مناق�شة �شحية ح�ل 
تعزيز  وكيفية  العمل  مم��ار���ش��ات 
برنامج  اع���ت���م���اد  ومت  ال���ك���ف���اءة. 
اخلا�س  ال�����ش��ري��ب��ي��ة  امل��ح��ا���ش��ب��ة 
ب�ا�شطة  �ش�لي��شنز”  “تايل 
يف  ل��ل�����ش��رائ��ب  الحت���ادي���ة  الهيئة 
دول����ة الإم������ارات وه���� ي��ه��دف اىل 
القيمة  �شريبة  ام��ت��ث��ال  تب�شيط 
امل�����ش��اف��ة ل��ل�����ش��رك��ات. وع��ل��ى مدار 
اأكر  تايل  �شاعدت  املا�شي،  العام 
اللتزام  يف  �شركة   50000 من 
بل�ائح �شريبة القيمة امل�شافة يف 
الإمارات العربية املتحدة واململكة 
العربية ال�شع�دية. وتعد ال�شركة 
ي�شاعد  م�����ش��ج��ل  ���ش��رائ��ب  وك��ي��ل 
ال��ع��م��لء ع��ل��ى حت��ق��ي��ق الل���ت���زام 
ال�شجلت  واإدارة  ال�������ش���ري���ب���ي 
املنا�شب  ال�قت  يف  امللفات  وع���دة 
“تايل”  وبطريقة فعالة. وتعتر 
اأكر  قبل  من  بها  م�ث�ق  �شركة 
على  ����ش���رك���ة  م���ل���ي����ن   1.5 م����ن 

م�شت�ى العامل. 

•• دبي-الفجر: 

�ش�لي��شنز”،  “تايل  ا�شت�شافت 
ال�������ش���رك���ة ال���ع���امل���ي���ة ال�����رائ�����دة يف 
جمال املحا�شبة وبرامج المتثال 
ال�شركات  م���ن���ت���دى  ال�������ش���ري���ب���ي 
دبي  يف  وامل���ت��������ش���ط���ة  ال�������ش���غ���رية 
ال�شهر  ه����ذا   SMB Pulse
امل�شتمرة  ج���ه����ده���ا  م����ن  ك���ج���زء 
ال�شغرية  ال�������ش���رك���ات  مل�������ش���اع���دة 
مل�اجهة   )SMB( وامل��ت������ش��ط��ة 
التحديات والرتكيز على الع�امل 
حت�شن  اأن  ميكن  ال��ت��ي  احلا�شمة 
املنتدى  وت���زام���ن  ك��ف��اءت��ه��ا.  م���ن 
 MSME ي��������م  ان����ع����ق����اد  م������ع 
الأكر  الي�م  يعد  وال��ذي  العاملي 
بنم�  ا  اأي�شً اأق��ر  لأن��ه  خ�ش��شية 
ق�����ش�����س جن����اح لهذه  وت�����ش��ج��ي��ل 

ال�شركات.
و�شّلط منتدى ال�شركات ال�شغرية 
 SMB Pulse وامل���ت��������ش���ط���ة 
ال�ش�ء على �شل�شلة الأحداث التي 
تركز على الأعمال التجارية، ومت 
احلل�ل  دور  ع��ل��ى  ال�����ش���ء  اإل���ق���اء 
الإل��ك��رتون��ي��ة ومدى  امل��ح��ا���ش��ب��ي��ة 
التي  العمليات  اإمت��ام  يف  تاأثريها 
وتعزيز  وال��دق��ة،  بالكفاءة  تت�شم 
جتربة العملء، وزيادة الإنتاجية 
داخ���������ل ال���������ش����رك����ات ال�������ش���غ���رية 
واملت��شطة، حيث يتزامن ذلك مع 
ا�شتخدام العديد من ال�شركات يف 
ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ع��امل امل��زي��د من 
املتكاملة  امل��ح��ا���ش��ب��ي��ة  ال����رام����ج 

ويقدم  التقنية.  احل��ل���ل  اأف�����ش��ل 
يق�د  ال��ذي  لدينا  فريق اخل��راء 
هذا احلدث روؤى وحتليلت ح�ل 
�شبب النتقال اإىل احلل�ل الآلية 
من احلل�ل اليدوية، فمع تطبيق 
احلل�ل الآلية على املدى الط�يل 
العمليات  ب��ت��ل��ك  ال��ق��ي��ام  ���ش��ي��ك���ن 
اأك���ر ف��ع��ال��ي��ة م��ن ح��ي��ث التكلفة 
وحتقيق ا�شتثمارات مفيدة لهم«.

وتراأ�س منتدى ال�شركات ال�شغرية 
 SMB دب�������ي  يف  وامل����ت����������ش����ط����ة 

 Pulse CA Chirag
امل�شارك  امل�ؤ�ش�س   ،Agarwal
 Earningo ������ش�����رك�����ة  يف 
لل�شت�شارات ال�شريبية واملحا�شبة 
التي تركز على اجل�انب التجارية 
امللتقى  ومت�����ي�����ز  الأ�����ش����ا�����ش����ي����ة. 
بالإ�شافة  ج����ذاب����ة  مب��ن��اق�����ش��ات 
الأف����ك����ار واخل�����رات،  ت���ب���ادل  اإىل 
جمم�عة  ع���ل���ى  ا����ش���ت���م���ل  ح���ي���ث 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة التي  امل���ا���ش��ي��ع  م���ن 
“ال�شيطرة  م��ث��ل:  مناق�شتها  مت 

مالية  وع��م��ل��ي��ات  اإدارة  لتحقيق 
ب�شيطة ت�فر لهم نتائج ايجابية.

وي�����ت������ق�����ع ت����ق����ري����ر �������ش������ادر عن 
 Market Research
باأن �ش�ق الرجميات   Future
معدل  �شي�شهد  العاملية  املحا�شبية 
من� �شن�ي مركب قدره 8.92% 
ويك�شف   .2024 ع����ام  ب��ح��ل���ل 
ال�شناعة  اأن قيمة  نف�شه  التقرير 
�شتتجاوز 26.600 ملي�ن دولر 

اأمريكي خلل الفرتة املت�قعة.

وتعزيز  ال�������ش���ري���ب���ي،  الم���ت���ث���ال 
اأمراً  تعتر  وه��ي  الأع���م���ال.  اأداء 
الرقمنة  هيمنة  مع  خا�شة  مهماً 
ال��ع�����ش��ري��ة احل��ال��ي��ة، ح��ي��ث تعمل 
ت�شريع  ع��ل��ى  احل��دي��ث��ة  التقنيات 
جميع  يف  احل��ال��ي��ة  الأع���م���ال  اأداء 
اأن���ح���اء ال���ع���امل. وب��ال��ت��ايل حتتاج 
واملت��شطة  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��رك��ات 
للحفاظ  التغيريات  م�اكبة  اإىل 
واإثبات  التناف�شية  ق��درت��ه��ا  على 
الطرق  واإح�������دى  م�����ش��داق��ي��ت��ه��ا، 

بان�شال”،  “فيغا�س  وق���������ال 
“تايل  رئ��ي�����س ق�����ش��م الأع���م���ال يف 
الأو�شط:  ال�����ش��رق  �ش�لي��شنز” 
“نحن يف “تايل �ش�لي��شنز” نلقي 
ال�شركات  ع��ل��ى  دوم����اً  ب��اله��ت��م��ام 
وكانت  وامل���ت��������ش���ط���ة،  ال�����ش��غ��رية 
���ش��ب��ل ت���ق���دمي امل�������ش���اع���دة ل��ه��م يف 
اأول�ياتنا  راأ�س  اأعمالهم على  من� 
التلقائية  احل��ل���ل  وت��ع��د  دائ���ًم���ا. 
التكلفة  حيث  م��ن  فعالة  و�شيلة 
وحت�شني  ال��ع��م��ل��ي��ات،  ل��ت��ب�����ش��ي��ط 

احلل�ل  دم���ج  ه��ي  ذل���ك  لتحقيق 
يف  وخا�شة  عملياتها  يف  احلديثة 

اجلانب املايل ل�شركاتها املعنية«.
“يعد  “بان�شال”:  واأ�������ش������اف 
منتدى  ا�شت�شافة  على  حر�شنا 
واملت��شطة  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��رك��ات 
م�شتمر  ب�شكل   SMB Pulse
ال�شركات  مل�شاعدة  جزء من دورنا 
ال�����ش��غ��رية وامل��ت������ش��ط��ة يف دول���ة 
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة يف 
ال���ت���ح����ل اإىل  ن���ح����  حم���اول���ت���ه���ا 
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  بيانات الأول�ية :  
با�شم : نانت�جن بين�ش�ان تيك�شتايل  ك�.، اإل تي دي.
وعن�انه : دوجن�شي تاون، تاجنه�جن فيليج ،جروب 

16، ت�جنزه�،نانت�جن ال�شني.
�شورة العلمة 

  
 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 39
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الي�شار مكتب�ب  ا�ش�د  وعلى  ZEBA مكت�بة باحرف لتينية بخط مميز ل�نه  و�شف العلمة : الكلمة 
احلرف Z  ب�شكل مميز اعله ر�شم مميز ل�نه اخ�شر على �شكل ورقة �شجر واأ�شفل كلمة ZEBA  مكت�ب 
ل�نه  افقي  فا�شل  خط  مر�ش�م  اخ�شربجانبها  ل�نه  مميز  بخط  لتينية  باحرف   EXPRESS الكلمة 

اخ�شر 
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منوذج اإعلن الن�شر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل :  نا�س اند ا�ش��شي�ت�س
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وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكريت.

Lamer مكت�بة باأحرف لتينية بخط مميز ف�قها ر�شم مميز على �شكل دائرة  و�شف العلمة :الكلمة 
ا�شد  را���س  �شكل  ر�شم على  تاج وعلى اجلانبني  �شكل  ر�شم على  L مكت�ب بخط مميز ف�قها  داخلها حرف 

وحتتها ر�شم على �شكل �شريط ل�نه ا�ش�د 
 ال�شرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعلن 
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�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/2629 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االمــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/07/8 االثنني  يوم  م�شاء   6:00 ال�شاعة 

�شده مقهى �شيورو�س باي ما�شون او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم   الو�شف       

 2،150 معدات مقهى      
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�س �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1986  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة المارات بالبادي للمقاولت املحدودة ممل�كه 
جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بي �شيف ل�شت�شارات المن 
وال�شلمة وميثله:ابراهيم علي امل��شى احلمادي  قد اأقام  عليك الدع�ى 
التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46468( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1938  تنفيذ جتاري 
اىل امل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ف��لم��ن��ج��� ف��اي��ن ل��لغ��ذي��ة ��������س.ذ.م.م جمه�ل 
العامة  للتجارة  الهلية  التنفيذ/ال�شركة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
)اخلا�شة( املحدودة وميثله:حبيب عبدالرحيم عبداهلل احل��شني  قد 
اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )39258( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/2377  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-تاأثيث لتجارة جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /

كنانه ح�شني دل�ل قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات 
عمالية وقدرها )36135 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000( درهم والر�ش�م 
وحددت لها جل�شة   MB190884202AE:وامل�شاريف رقم ال�شك�ى
 ch1.A.5:ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة امل�افق 2019/7/10  ي�م الربعاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل  .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

�عالن حكم بالن�سر
         يف  �لدعوى رقم 2019/1462  عمايل جزئي 

اىل املحك�م عليه/1- مركز بريفكت كري للتدليك العلجي جمه�ل حمل القامة 
الدع�ى  يف    2019/4/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  
بالزام  احل�ش�ري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  وان��غ  ل�شالح/�ش�نينغ  اع��له  امل��ذك���رة 
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ )36666( درهم وتذكرة ع�دة اىل وطنها عينا 
او ما يقابلها نقدا ما مل تكن قد التحقت بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها املنا�شب 
من امل�شروفات واعفت املدعية من. حكما مبثابة احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1189  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة الن�شاءات املتكاملة ذ.م.م - فرع دبي جمه�ل 
�����س.ذ.م.م  مك�س  ت���ب  التنفيذ/�شيمك�س  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
التنفيذية  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام   قد  اخلظر   ربيع  عبيد  وميثله:م�زة 
درهم  وق��دره )818012(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��له  املذك�رة 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1782  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �شده/1- �شلطان عبدالرحمن حممد احمد احل��شني جمه�ل 
اأقام   ق��د  املتحد   العربي  التنفيذ/البنك  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )1009128.6( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
�عالن حكم بالن�سر

                  يف  �لدعوى رقم 2019/711  �حو�ل نف�س م�سلمني 
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ���ش��ي��اء حم��م��د ك��ام��ل ع��ب��دال��رح��ي��م جم��ه���ل حمل 
القامة مبا ان املدعي/منى حممد اأ�شعد �شبح نعلنكم  بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/6/25  يف الدع�ى املذك�رة اعله ل�شالح/
منى حممد اأ�شعد �شبح يعلن بذات الطريفة التي اعلن فيها يف الدع�ى. 
حكما مبثابة احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني ي�ما اعتبارا من 
الي�م التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

مذكرة �عالن بالن�سر
   يف  �لدعوى 2018/2223  ��ستئناف جتاري    

فردية  م�ؤ�ش�شة   - للنقليات  امل��راك��ب  م�ؤ�ش�شة   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
جمه�ل  ال�ش�يده  �شاح�  را�شد  عبداهلل  �شامل  لل�شيد/عي�شى  )اململ�كة 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / عي�شى ابراهيم ابراهيي وميثله:خليفة 
ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف/  قد  الكتبي   بن ه�يدن  عبداهلل  �شعيد  عبداهلل 

بالدع�ى رقم 2018/103 جتاري كلي     
وحددت لها جل�شه ي�م الربعاء  امل�افق 2019/7/3 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/1992  تنفيذ جتاري 
حمل  جمه�ل  الكتبي  مطر  �شامل  جمعه  حممد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شلفر �شيتي للتجارة العامة وميثله:�شع�د 
عبدالرحمن حممد باحلاج املرا�شدة  قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13889( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما 

من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2019/2245  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �شده/1- اأميك� للهند�شة والن�شاءات �س.ذ.م.م - �شابقا - اميك� 
القامة  - حاليا جمه�ل حمل  ���س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  انرتنا�شي�نال 
�شبلي خري  ���س.م.ح وميثله:ج��شلني  لينك�س  التنفيذ/تريد  ان طالب  مبا 
اهلل  قد اأقام  عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع املبلغ 
امل���ؤرخ يف �شهر  املنفذ به وقدره )2047137.50( درهم وبف�شخ عقد املقاولة 
املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  العمال  يتم من  فيما مل   9/2010
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذك�ر خلل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
�عالن حكم بالن�سر

         يف  �لدعوى رقم 2018/3204  مدين جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- ان�فاتيف ك�مب��شيتي اجننريينغ م.م.ح ممثلة مبديرها ومالكها/

ب��ان املحكمة حكمت  وجحت بن ط��ارق زف��ر اقبال ط��ارق جمه�ل حمل القامة نعلنكم  
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/5/9  يف الدع�ى املذك�رة اعله ل�شالح/خرياهلل للمحاماة 
وال�شت�شارات القان�نية ومتثله مالكته ومديرته املحامية/ج��شلني �شبلي خرياهلل بالزام 
املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ مقداره )5250( درهم والفائدة ب�اقع 9% من تاريخ 
ومبلغ  بامل�شاريف  الزامه  وك��ذا  التام  ال�شداد  وحتى  يف:2018/11/7  الق�شائية  املطالبة 
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/1293  مدين جزئي

املدعي/و�شام  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  ك��شكنياء  1-نرج�س   / عليه  املدعي  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  العامري  حممد  عبداهلل  وميثله:حممد  ح��داد  ج��ران  بطر�س  فريد 
الدع�ى م��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم مببلغ وقدره 
تاريخ  اىل   2018/9/12 تاريخ  من   %9 ب�اقع  القان�نية  الفائدة  مع  دره��م   )59.000(
جل�شة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�ش�م  الزامهما  مع  ال�شداد 
لذا    ch2.D.19:بالقاعة ���س  ال�����ش��اع��ة:08:30  امل����اف���ق:2019/7/2  الثلثاء  ي���م 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 
جلنة �أمناء �لتفلي�سة �لثالثية �ملنتدبة 

بالدعوى رقم 2018/2719 �إفال�س جتاري كلي عجمان 

�أمناء �لتفلي�سة  

�إعــــــــــــــــــــــالن 

�لعدد 12668 بتاريخ 2019/6/29 

الغاء اعلن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�ش��س الرخ�شة 
رقم:CN 1531751 بال�شم التجاري بر�شتيج للخ�شار 
والف�اكه بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة ال��شع 

كما كان عليه �شابقاً.
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

منوذج اإعلن الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
W2000 بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية: الفني

 امل�دعة بالرقم : 131032   
باإ�شم : �س. علء الدين لله�اتف �س.ذ.م.م

وعن�انة :حمل ملك �شيف عبداهلل ال�شعفار – ديرة- الزرع�نية دبي،الإمارات العربية املتحدة
بتاريخ : 2009/06/28 وامل�شجلة حتت الرقم : 160468 

�شورة العلمة

 : انتهاء احلماية يف  اأخرى اعتباراً من تاريخ  و�شتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات 
2019/06/28 وحتى تاريخ : 2029/06/28

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�سبت 29 يونيو  2019 �لعدد 12668 

منوذج اإعلن الن�شر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل :نا�س اند ا�ش��شي�ت�س

طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم     312251 بتاريخ :2019/6/11

  بيانات الأول�ية :  
با�شم : جل�بال ت�باك� بارترنز ذ.م.م 

وعن�انه : #17  مبنى اأبارت 70 ، مربع رقم 1 ،  ل ل ل م/د زجفي�ش�باين �شيتيلمينت ،مقاطعة نادزالديفي 
، تبلي�شي ، ج�رجيا.  

�شورة العلمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 34
التبغ ؛ اأدوات املدخنني ؛ اأع�اد الثقاب

و�شف العلمة : كلمة ASATA  كلمة مكت�بة باأحرف لتينية بخط اأ�ش�د بطريقة مميزة
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعلن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�سبت 29 يونيو  2019 �لعدد 12668 

منوذج اإعلن الن�شر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل :  نا�س اند ا�ش��شي�ت�س

طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية : 
امل�دعة بالرقم 312046        بتاريخ :2019/6/2

  بيانات الأول�ية :  
با�شم : ف��شان اإي�ش�مي  تيكن�ل�جي ك�.، اإل تي دي

وعن�انه : 4/اإف ، مبنى رقم 3 ، �شارع رقم 1 روجني ، �شينجياو ، دالياجن ، منطقة �ش�ندي ، ف��شان �شيتي 
، ج�اندوجن ، ال�شني 

�شورة العلمة 

  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :11 

اأواين طه� كهربائية ; اأوعية طه� ; م�اقد للطبخ ; اأجهزة مطهرة ; مكنات للخبز ; مكنات �شنع اخلبز ;  
اأفران للخبازين ;  من�شاآ و اأجهزة ته�ية )تكييف اله�اء ( ; اأفران ميكروويف )اأجهزة طه� (  ;  م�اقد الغاز;  
�ش�يات ) اأجهزة طه� ( ;  مدافئ ;  اأغطية �شفط للمطابخ  ;   ثلجات ;   جممدات ;   مكنات كهربائية ل�شنع 

القه�ة ;  اجهزة جتفيف ;   اأجهزة غ�شل الغاز ;   اأجهزة ومكنات تنقية اله�اء
 C ال  وح��رف  اأ�ش�د  باأحرف لتينية بطريقة مميزة بخط  CIARRA  مكت�بة  كلمة  العلمة:  و�شف 

مكت�ب ب�شكل مميز 
ال�شرتاطات : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكت�با لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالريد امل�شجل ، وذلك خلل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعلن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�سبت 29 يونيو  2019 �لعدد 12668 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�ل�سبت 29 يونيو  2019 �لعدد 12668 
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الفجر الريا�ضي

•• ال�سارقة- عّمان-الفجر

ح��ق��ق ج��ا���ش��م ع��ب��دال��رح��م��ن احل�����ار لعب 
الثقايف  ال�شارقة  ون��ادي  ال�طني  منتخبنا 
الرابع يف ت�شفيات كاأ�س  املركز  لل�شطرجن، 
اآ�شيا  غ����رب  ل��ل�����ش��ط��رجن مب��ن��ط��ق��ة  ال���ع���امل 
م�ؤخرا،  اأقيمت  التي  وال�شيدات،  للرجال 
ب������الأردن، وي��ع��د ح�����ش���ل ج��ا���ش��م ع��ل��ى هذا 
اأنه �شارك يف  اإيجابية خا�شة  املركز نتيجة 
البط�لة يف املركز ال�11 يف الت�شنيف العام 

للبط�لة. 
الت�شع  اجل�������لت  خ����لل  ج��ا���ش��م  وح�����ش��ل 
املراكز  يف  وج���اء  ن��ق��اط   6 ع��ل��ى  للبط�لة 
يتقدم  اإيرانيني  3 لعبني  الأوىل  الثلثة 
اإح�����ش��ان م��ق��ام��ي ال����ذي ت��اأه��ل ر���ش��م��ي��ا اإىل 

امل��ق��ب��ل��ة يف رو���ش��ي��ا والتي  ال���ع���امل  ب��ط���ل��ة 
بعدما  املقبل،  �شبتمر  �شهر  خ��لل  �شتقام 
 8 بر�شيد  الأول  املركز  يف  البط�لة  اأنهى 
140 لعبا  ال��ب��ط���ل��ة  و����ش���ارك يف  ن��ق��اط 
وال�شع�دية  والأردن  الإم���ارات  من  ولعبة 
والبحرين  و���ش���ري��ا  وال��ي��م��ن  وف��ل�����ش��ط��ني 

والعراق واإيران. 
واأع������رب ح�����ش��ني خ��ل��ف��ان ال�����ش��ام�����ش��ي اأمني 
التي  بالنتيجة  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  الحت����اد  ع���ام 
اللعب  وقال:”  احل������ار  ج��ا���ش��م  ح��ق��ق��ه��ا 
����ش���ارك مب���ف���رده ح��ي��ث ك���ان م���ن امل���ق���رر اأن 
اأن  اإل  ال��ب��ط���ل��ة  يف  ك��ام��ل��ة  ببعثة  ن�����ش��ارك 
ومل  ذل��ك  دون  حالت  المتحانات  ظ��روف 
ي�����ش��ارك ���ش���ى ج��ا���ش��م، وه���� م��ا ن��ع��ت��ره يف 
حد ذاته اجناز يف ظل حر�س اللعب على 

امل�����ش��ارك��ة وت��ط���ي��ر م�����ش��ت���اه، كما اأن���ه قدم 
يخ�شر  ومل  البط�لة  يف  عالية  م�شت�يات 
�ش�ى يف مباراتني وتعادل يف مثلهما، وفاز 
جميع  على  تف�ق  اأنه  كما  مباريات،   6 يف 
اللعبني العرب الذين �شارك�ا يف البط�لة 
والتي كانت تعدُّ حمطة مهمة نظرا لك�نها 
م�ؤهلة لكاأ�س العامل برو�شيا، وهي البط�لة 
اإليها لعبنا �شامل عبدالرحمن  التي تاأهل 
العربية  البط�لة  ب�ابة  من  جا�شم  �شقيق 

التي اأقيمت يف دبي«.
واأ�شار اإىل اأن ا�شرتاتيجية الحتاد م�شتمرة 
للم�شاركة  واللعبات  باللعبني  الدفع  يف 
يف البط�لت اخلارجية اإل اأن هناك تفاهم 
وت��ق��دي��ر ل��ظ��روف ال��لع��ب��ني، ك��م��ا اأن��ن��ا يف 
اللعب  م�شلحة  على  نركز  الأول  املقابل 

الدرا�شة وم�شتقبله، وهناك تفهم لظروف 
بامل�شاركة  اأح��د  على  ن�شغط  ول  اللعبني 
والهدف دائما من امل�شاركات اخلارجية رفع 
الدويل  الت�شنيف  وزي��ادة  لعبينا  م�شت�ى 

والحتكاك مبدار�س �شطرجنية خمتلفة.
ا���ش��ت��ع��دادات لع��ب��ي ولعبات  اأن  اإىل  ون����ه 
املنتخب على قدم و�شاق بعد انتهاء امل��شم 
ن�شارك  مهمة  حمطات  وه��ن��اك  ال��درا���ش��ي، 
للفئات  الفردية  العرب  بط�لة  منها  فيها 
ل�����لأولد  ���ش��ن��ة،   20 اإىل   6 م���ن  ال�����ش��ن��ي��ة 
وال��ف��ت��ي��ات، وال���ت���ي ���ش��ت��ق��ام خ���لل الفرتة 
ب����الأردن  امل��ق��ب��ل،  ي���ل��ي���   27 اإىل   19 م��ن 
و10   8 حت��ت  للنا�شئني  ال��ع��امل  وب��ط���ل��ة 
خلل  ال�شني  يف  �شتقام  والتي  �شنة،  و12 
دي�شمر   2 اإىل  اأغ�شط�س   21 من  الفرتة 

للنا�شئني  الغربية  اآ�شيا  وبط�لة  املقبلني، 
�شبتمر   14 اإىل   7 م���ن  ال���ف���رتة  خ����لل 
الدويل  الأ���ش��ت��اذ  وي�����ش��ارك  بالهند،  املقبل 
منتخبنا  لعب  عبدالرحمن  �شامل  الكبري 
ال�طني ونادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن 
�شبتمر  يف  �شتقام  التي  ال��ع��امل  بط�لة  يف 
املقبل يف رو�شيا، ثم بط�لة العامل للنا�شئني 
الفرتة  خ��لل  �شنة،  و18  و16   14 حتت 
بالهند،  امل��ق��ب��ل،  اأك��ت���ب��ر   12 اإىل   1 م��ن 
وال�����ش��اب��ات حتت  لل�شباب  ال��ع��امل  وب��ط���ل��ة 
 26 اإىل   14 من  الفرتة  خلل  �شنة   20
بط�لت  وتختتم  بالهند،  امل��ق��ب��ل،  اأك��ت���ب��ر 
2019 بامل�شاركة يف بط�لة العرب للرجال 
دي�شمر  �شهر  خ��لل  باجلزائر  وال�شيدات 

املقبل. 

•• دبي-الفجر

الن�شائية يف هيئة كهرباء ومياه دبي  اأبرمت اللجنة   
اتفاقية مع �شالة “�شرتونغ ليديز” للياقة البدنية، 
لت�فري برنامج ريا�شي متكامل مل�ظفات الهيئة على 
مدار عام كامل. ومت ت�قيع التفاقية بح�ش�ر فاطمة 
الهيئة،  يف  الن�شائية  اللجنة  رئي�شة  اجل�كر،  حممد 
ل�شالة  واملدير  املالك  حريز  بن  امل��ر  م��رمي  وال�شيدة 

البدنية.  ليديز” للياقة  “�شرتونغ 
مبنى  يف  للم�ظفات  الريا�شي  الرنامج  تنظيم  يتم 
اأكر  اأ�شب�ع مب�شاركة  اأيام كل  الهيئة الرئي�س ثلثة 
مهام  ويت�ىل  ال���اح��دة،  30 م�ظفة يف احل�شة  من 
التدريب مدربات م�ؤهلت ومعتمدات على قدر من 

اخلرة والحرتافية يف هذا املجال.

املبادرة  “تعك�س هذه  وقالت فاطمة حممد اجل�كر: 
تك�ن  لأن  امل���ظ��ف��ات  ت�شجيع  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ح��ر���س 
ي�شهم  ال��ي���م��ي��ة، مب��ا  م��ن حياتهن  ال��ري��ا���ش��ة ج����زءاً 
الرتكيز  ن�شبة  ورف���ع  ال��ب��دن��ي��ة  لياقتهن  حت�شني  يف 
والإنتاجية يف بيئة العمل. وتاأتي هذه التفاقية �شمن 
العاملة  ب��امل��راأة  الهتمام  اإىل  الرامية  الهيئة  جه�د 

وت�فري بيئة اإيجابية ت�شهم يف حتقيق �شعادتهن«.
واأعربت اجل�كر عن اأملها يف اأن ي�شهم هذا الرنامج 
على  الهيئة  م�ظفات  حتفيز  يف  املتكامل  الريا�شي 
وم�شجعة  حا�شنة  بيئة  وت���ف��ري  الريا�شة،  ممار�شة 
للهتمام باللياقة البدنية، كما اأكدت ن�رة حمف�ظ 
الريا�شي  ال��ن�����ش��اط  وم��ق��رر  اللجنة  ع�ش�  ال�����ش��ح��ي، 
فيها، على اأهمية تلك الرامج الريا�شية التي ت�شجع 

امل�ظفات على ممار�شة الأن�شطة البدنية.

جا�شم عبدالرحمن رابع ت�شفيات كاأ�ش العامل لل�شطرجن 

اللجنة الن�شائية يف هيئة كهرباء ومياه دبي توفر 
برناجمًا ريا�شيًا متكاماًل ملوظفات الهيئة

  اأكد ل�ي�س هاميلت�ن اأن رئي�س فريقه مر�شيد�س النم�شاوي ت�ت� ف�لف، �شيك�ن ال�شخ�س 
املنا�شب لإدارة بط�لة العامل ل�شباقات ف�رم�ل 1 لل�شيارات، وذلك بعد اأيام من حديثه 

عن اأن �شاحب املن�شب املقبل يجب اأن يك�ن من اخلارج.
اأن من  الكرى،  املا�شي، على هام�س جائزة فرن�شا  الأح��د  ال�شحافيني،  اأبلغ هاميلت�ن 

يديرون البط�لة يجب اأن يك�ن�ا حمايدين.
القليلة  الأي��ام  م��دار  بتعار�س على  “�شعرت  الكرى:  النم�شا  انطلق جائزة  وق��ال قبل 

املعنى جيداً، على مدار تلك الأيام  اأو�شح  اأنني مل  اأ�شعر  اأمر لكن  املا�شية، حتدثت عن 
كنت اأفكر اأن العتماد على �شخ�س ل يعلم الكثري عن ف�رم�ل 1، رمبا لن يك�ن القرار 

املنا�شب، اأعتقد اأن ت�ت� رمبا يق�م بعمل ا�شتثنائي«.
ويعد قرار اختيار الرئي�س املقبل بعد 2020 م�شكلة مهمة بالن�شبة للفرق التي �شتعمل 
مع الحتاد الدويل لل�شيارات، ومالكي احلق�ق التجارية على تغيريات كبرية يف الل�ائح 

من اأجل البط�لة اأكر تكاف�ؤاً وحت�شني الت�شابق.

هاميلتون يرتاجع عن حديثه ب�شاأن 
من�شب رئي�ش فورمول 1

•• كاونا�ص-الفجر

اإىل  ال�شبت  ال��ي���م  الأن���ظ���ار  تتجه 
التي  الليت�انية  ك��اون��ا���س  م��دي��ن��ة 
ت�����ش��ت�����ش��ي��ف م���ن���اف�������ش���ات ج���ائ���زة 
ليت�انيا الكرى للزوارق ال�شريعة 
الوىل  اجل�����ل����ة  -ف�رم�ل-2 
ب��ط���ل��ة العامل  والف��ت��ت��اح��ي��ة م��ن 
حتى  ت�����ش��ت��م��ر  وال���ت���ي   2019-
يزيد  ما  الأح��د مب�شاركة  ي���م غد 
اأط��ق��م من  20 زورق���ا ميثلها  ع��ن 

خمتلف قارات العامل.
وي���ت���اأه���ب ف��ري��ق ال��ف��ي��ك��ت���ري تيم 

ع��ر زورق���ي���ه ف��ي��ك��ت���ري رق���م 27 
املن�ش�ري  من�ش�ر  املت�شابق  بقيادة 
احمد  بقيادة   28 رق��م  وفيكت�ري 
الفهيم خل��س التجارب الر�شمية 
يف الفرتة ال�شباحية ا�شتعدادا لبدء 
املهمة بامل�شاركة يف ت�شفيات اأف�شل 
ث��لث مراحل  ت�شمل  وال��ت��ي  زم��ن 
ال��ث��ال��ث��ة ع�شرا  ال�����ش��اع��ة  ت���ب���داأ يف 

بالت�قيت املحلي يف ليت�انيا.
-ال�شبت-  الي�م  املناف�شات  وتاأخذ 
مت�شابقي  ع���ن���د  ك����ب����رية  اأه���م���ي���ة 
امل�شاركة  ال��ف��رق  وج��م��ي��ع  ال��ف��ري��ق 
املنطلقني  ال�شباق �شيحدد  اأن  ك�ن 

الأحد  الرئي�س ي�م غد  ال�شباق  يف 
على  من�شبا  تركيزهم  يجعل  مما 
ك�ر�س  يف  نتيجة  اأف�����ش��ل  حت��ق��ي��ق 

ال�شباق الي�م.
واأعرب حريز املر حممد بن حريز 
م�ؤ�ش�شة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
الفيكت�ري تيم  عن اأمنياته القلبية 
اأن يحالف الت�فيق جن�م م�ؤ�ش�شة 
الفيكت�ري تيم يف م�ش�ارهم العاملي 
للزوارق  العامل  اجلديد يف بط�لة 
ال�شريعة -ف�رم�ل-2 م�شريا اإىل 
الثنائي املن�ش�ري والفهيم يلقيان 
ال��دع��م وال�����ش��ن��د م��ن اج���ل الإب����داع 

وحتقيق اأف�شل النتائج و�ش�ل اإىل 
حتقيق الأهداف املن�ش�دة.

اإدارة م�ؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  وقال 
م�شاركة  اأن  ت���ي���م  ال���ف���ي���ك���ت����ري 
لت�جهات  ت��رج��م��ة  ت��اأت��ي  ال��ف��ري��ق 
امل�ؤ�ش�شة يف اإتاحة الفر�شة لل�شباب 
ل�شقل  امل����اط���ن���ني  وامل��ت�����ش��اب��ق��ني 
م���اه��ب��ه��م واك��ت�����ش��اب ال��ت��ج��رب��ة و 
البط�لت  األقاب كل  املناف�شة على 
امل�ؤ�ش�شة يف  اإب��راز قدرات  العاملية و 
�شناعة وبناء ال��زوارق ال�شريعة يف 

خمتلف الفئات 
بن حريز  املر حممد  واأ�شاد حريز 

املن�ش�ري  م��ن�����ش���ر  ب��امل��ت�����ش��اب��ق��ني 
و   27 زورق  اح����د  ���ش��ي��ق���د  ال�����ذي 
زورق  �شيق�د  ال��ذي  الفهيم  احمد 
فيكت�ري 28 حيث ميلكان تاريخا 
ال����زوارق  ري��ا���ش��ة  ع���امل  م�شرفا يف 
ال�شريعة رغم ق�شر فرتة خ��شهما 
ال�����ش��ب��اق��ات م���ع ال��ف��ي��ك��ت���ري تيم 
يف  قبل  من  التاألق  ا�شتطاعا  حيث 
مناف�شات -اأف 4 اأ�س- الأمر الذي 
يف  اكت�شافهما  تعيد  امل�ؤ�ش�شة  جعل 
اآخ��ري هي م�نديال  بط�لة عاملية 
-ف�رم�ل-2. يبلغ اإجمايل م�شافة 
ليت�انيا  جائزة  يف  ال�شباق  ك�ر�س 

الكرى للزوارق ال�شريعة 2000 
مرتا تدور ح�لها الزوارق امل�شاركة 

يف التجارب وت�شفيات الزمن الي�م 
وال�شباق الرئي�س غدا حيث �شتمر 

حمراوات  ه���ائ��ي��ة  ب����اب���ات  ب���اأرب���ع 
وواحدة �شفراء.

االأنظار تتجه اإىل ت�شفيات الزمن يف ليتوانيا

فيكتوري جاهز لأوىل حمطات مونديال فورمول 2
حريز املر: الرهان كبري على الثنائي املن�شوري والفهيم

•• اأبوظبي-الفجر

اأن  اخلا�س  الإي��ط��ايل  الأوملبياد  رئي�س  نائب  بالتزوتي  ال�شاندرو  اأك��د 
اخلا�س  الأوملبياد  يف  امل�شارك  الإيطايل  الفريق  بها  مر  التي  التجربة 

اأب�ظبي 2019 تعدُّ من اأبرز امل�شاركات التي متت عر عدة �شن�ات.
اأقامها �شعادة عمر عبيد ال�شام�شي  جاء ذلك خلل ماأدبة الغداء التي 
اأع�شاء  �شفري الدولة لدى اجلمه�رية الإيطالية، على �شرف وفد من 
يف  اأب�ظبي  اأوملبياد  يف  �شارك  ال��ذي  اخلا�س  الإيطايل  الأوملبي  الفريق 

مار�س املا�شي برئا�شة ال�شاندرو بالتزوتي.
واأعرب �شعادة ال�شفري يف كلمته للم�شاركني عن �شعادته بتكرمي اأبطال 
ح�شدوا 107 ميداليات، والتق�ا اأبطال اآخرين من اأ�شحاب الهمم من 

الإمارات ومن جميع دول العامل يف العا�شمة اأب�ظبي.
الفريدة  التجربة  التذكارية وبث فيلم ق�شري ح�ل  الهدايا  تبادل  ومت 

التي عا�شها الفريق الإيطايل خلل رحلتهم من روما اإىل اأب�ظبي.

نائب رئي�ش الأوملبياد الإيطايل اخلا�ش: م�شاركتنا يف 
اأوملبياد اأبوظبي من الأبرز عرب عدة �شنني

كولومبيا ت�شت�شيف نهائي كوبا 
اأمريكا 2020

قال رئي�س الحتاد الك�ل�مبي لكرة القدم اإيفان دوكي، اإن “نهائي كاأ�س 
ك�با اأمريكا 2020 �شيقام يف بلده«. 

وت�شرتك ك�ل�مبيا مع الأرجنتني يف تنظيم ك�با اأمريكا 2020 وهي 
املرة الأوىل التي تقام فيها البط�لة بهذا النظام.

واأ�شاف دوكي “اأعتقد اأن ك�ل�مبيا �شتملك �شبباً اآخر لتك�ن �شعيدة«.
و�شتك�ن ن�شخة 2020 هي املرة الرابعة التي تقام فيها البط�لة يف �شت 

�شن�ات.
وتقام البط�لة مب�شاركة جميع دول اأمريكا اجلن�بية الع�شر بالإ�شافة 

اإىل منتخبني ببطاقة دع�ة وهما قطر واأ�شرتاليا يف العام املقبل.
و�شتلعب قطر اأو ا�شرتاليا يف املجم�عة املقامة يف ك�ل�مبيا والتي ت�شم 
البلد امل�شت�شيف والرازيل وفنزويل والإك���ادور وبريو، بينما �شيلعب 
واأوروغ����اي  ب��اراغ���اي  بجانب  الأرجنتني  الآخ��ر يف جمم�عة  املنتخب 

وب�ليفيا وت�شيلي.
ويتاأهل اأ�شحاب املراكز الأربعة الأوىل يف كل جمم�عة اإىل دور الثمانية. 
ومل ي��ت��ح��دد ب��ع��د م��ك��ان امل���ب���اراة الف��ت��ت��اح��ي��ة وم���اج��ه��ت��ي ال����دور قبل 

النهائي. 
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••  اأبوظبي-الفجر

املحرتفني  دوري  جل���ن���ة  اأع���ل���ن���ت 
دوري  م�شابقات  م��ب��اري��ات  م�اعيد 
اخلليج  وك����اأ�����س  ال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج 
العربي ودوري اخلليج العربي حتت 
  ،2020-2019 مل��شم  عاماً   21
اللجنة  اج���ت���م���اع  ب���ع���د  ذل�����ك  ج�����اء 
الناقلة  ال��ق��ن���ات  مبمثلي  ال��ف��ن��ي��ة 
للبط�لت: اأب�ظبي، دبي وال�شارقة 
ان��ع��ق��د م�شاء  وال�����ذي  ال��ري��ا���ش��ي��ة، 
الثلثاء امل�افق 25 ي�ني� اجلاري 
امل���ح���رتف���ني  دوري  جل���ن���ة  مب���ق���ر 

بالعا�شمة اأب�ظبي.
عبداحلميد  الج����ت����م����اع  ت�����راأ������س 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ع�����ش���  امل�����ش��ت��ك��ي 
الفنية،  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ل��ل��ج��ن��ة، 
ع�ش�  ع����ب����دهلل  ن���ا����ش���ر  وح�������ش���ره 
اإدارة  م���دي���ر  ع�����زت  ط����ه  ال���ل���ج���ن���ة، 
وممثل�  وال���ع���م���ل���ي���ات،  امل�����ش��اب��ق��ات 
خلله  ومت  ال���ن���اق���ل���ة،  ال����ق����ن�����ات 

و�شرح  املقرتحة  امل���اع��ي��د  مناق�شة 
ملبادئ الرجمة.

وعليه، �شيبداأ امل��شم ببط�لة كاأ�س 
اجل�لة  تقام  حيث  العربي  اخلليج 
اأغ�شط�س  و23   22 ي�مي  الأوىل 
ي�مي  الثانية  اجل�لة  ثم   ،2019

31 من ال�شهر نف�شه، على  و   30
 6 ي���م��ي  الثالثة  اجل���ل��ة  ت��ق��ام  اأن 
وتختتم   ،2019 ���ش��ب��ت��م��ر  و7 
م�شابقة  م���ن  امل��ج��م���ع��ات  م��رح��ل��ة 
كاأ�س اخلليج العربي باإقامة اجل�لة 
يناير   17 و   16 ي���م��ي  ال�����ش��اب��ع��ة 

.2020
العربي،  اخلليج  دوري  بط�لة  اأم��ا 
 ،2019 �شبتمر   19 يف  �شتنطلق 
مدار  على  الأوىل  اجل���ل��ة  ب��اإق��ام��ة 
بلقاء  ال��ب��ط���ل��ة  وت��ف��ت��ت��ح  ي����م���ني، 
 6:45 يف  الأه����ل����ي  و����ش���ب���اب  ح���ت���ا 

ال��ظ��ف��رة �شيفاً على  م�����ش��اًء، وي��ح��ل 
فيما  نف�شه،  الت�قيت  يف  اجل��زي��رة 
يف  مب��ب��ارات��ني  الأول  ال��ي���م  يختتم 
بني  الأوىل  جت��م��ع  م�����ش��اًء،   9:15
ال�شارقة  ويلتقي  وع��ج��م��ان،  ي��ا���س 

وخ�رفكان يف املباراة الثانية.

الأوىل  اجل�لة  مباريات  وتت�ا�شل 
20 �شبتمر باإقامة  م�شاء اجلمعة 
ثلث مباريات، جتمع الأوىل العني 
6:45 م�شاًء، ويف  واحت��اد كلباء يف 
ا�شتاد  ي�شت�شيف  ال��ت���ق��ي��ت،  نف�س 
الثانية بني  امل��ب��اراة  الفجرية  ن��ادي 

فريقي ال�حدة والفجرية. وتختتم 
اخلليج  دوري  م��ن  الأوىل  اجل���ل��ة 
فريقني  ب��ني  دب��ي  بديربي  العربي 
الن�شر وال��شل يف التا�شعة والربع 
م�شاًء.  اجلدير ذكره اأن جلنة دوري 
برجمة  يف  اع���ت���م���دت  امل���ح���رتف���ني 

املباريات على مبادئ حمددة، حيث 
ي�مي  امل��ب��اري��ات  اإق��ام��ة  على  عملت 
مباريات  اأرب���ع  اجل��م��ع��ة:  اخلمي�س 
ي�م اخلمي�س، وثلث مباريات ي�م 
التي  امل��ب��اري��ات  با�شتثناء  اجل��م��ع��ة، 
“فيفا”، فتمت برجمتها  اأيام  تقام 

ي�مي اجلمعة وال�شبت.
وجت���اوب���اً مل��ط��ال��ب��ات اجل��م��اه��ري من 
طرحتها  التي  ال�شتبيانات  خ��لل 
على  املباريات  اإقامة  تقرر  اللجنة، 
ال�ش�ط  ي���ك����ن  ب��ح��ي��ث  ت���ق��ي��ت��ني، 
اآذان  قبل  الأوىل  للمباريات  الأول 
املباريات  ت�قيت  تثبيت  مع  الع�شاء 
القن�ات  بناًء على طلب  يف اجل�لة 
الناقلة  بينما يك�ن الت�قيت الثاين 
للمباريات بعد نهاية املباراة الأوىل 

بن�شف �شاعة. 
مت  العاملية  ال��دوري��ات  مع  ومتا�شياً 
حت��دي��د م���ب���اراة الأ����ش���ب����ع ع��ل��ى اأن 
الثاين  الي�م  نهاية  يف  دائما  تك�ن 

من كل ج�لة.

رغم الفارق الهائل يف الإمكانيات واخلرة والتاريخ، احتاج املنتخب املغربي لكرة القدم اإىل 
النريان ال�شديقة لتحقيق ف�ز متاأخر وهزيل 1-0 على نظريه الناميبي، يف بداية م�شريته 
اإذا  للغاية،  كبري  جهد  بذل  عليهم  �شيك�ن  املغربي  املنتخب  اأفريقيا.لكن  اأمم  كاأ�س  ببط�لة 
اأرادوا اجتياز عقبة املنتخب الإيف�اري، حيث ت�شلح امل�اجهة بني الفريقني يف اجل�لة الثانية 
من مباريات املجم�عة الرابعة، اأن تك�ن نهائي مبكر للبط�لة الأفريقية يف ظل الرت�شيحات 

الكبرية التي يحظى بها الفريقني دائماً، والتي ل تختلف يف الن�شخة احلالية.
 0-1 ويقت�شم املنتخبان املغربي والإيف�اري �شدارة املجم�عة، بعدما حقق كل منهما الف�ز 
اأفريقيا  جن�ب  على  الإي��ف���اري  املنتخب  اأي�شاً  تغلب  حيث  باملجم�عة،  الأوىل  مباراته  يف 
بهدف نظيف، ليك�ن الف�ز الأول للأفيال على جن�ب اأفريقيا يف تاريخ م�اجهات الفريقني 
مبختلف البط�لت. ويدرك كل من الفريقني اأهمية الف�ز يف مباراة الغد �شمن فعاليات هذه 

الف�ز  “جمم�عة امل�ت”، حيث ت�شم ثلثة منتخبات �شبق لها  التي يطلق عليها  املجم�عة 
بلقب البط�لة، اإ�شافة للمنتخب الناميبي الذي مل يكن �شيداً �شهًل لأ�ش�د اأطل�س يف اجل�لة 
مب�شت�اه  والإي��ف���اري  املغربي  املنتخبني  من  اأي  يظهر  ومل  املجم�عة.  مباريات  من  الأوىل 
التي ظهرت خلل  الهزيلة  املغربي عرو�شه  املنتخب  املعه�د يف اجل�لة الأوىل، حيث وا�شل 
فرتة الإعداد للبط�لة، وكاد يخرج بنقطة التعادل اأمام ناميبيا ل�ل النريان ال�شديقة التي 

ح�شمت اللقاء ل�شالح املغرب بهدف �شجله لعب ناميبيا عن طريق اخلطاأ يف مرمى فريقه.
ويف املقابل، كان منتخب جن�ب اأفريقيا نداً ق�ياً للمنتخب الإيف�اري يف مباراة اجل�لة الأوىل 

من البط�لة، وخ�شر بهدف نظيف يف و�شط ال�ش�ط الثاين.
وقد يك�ن الف�ز يف مباراة الي�م اأكر اأهمية من م�شت�ى الأداء، لكن كل من الفريقني يحتاج 
اإىل تقدمي عر�س ق�ي من اأجل حتقيق الف�ز يف هذه املباراة التي �شتح�شم �شدارة املجم�عة.

املغرب يرتب�ش باأفيال كوت ديفوار يف نهائي مبكر

ت��ع��اق��د ل��ي��ف��رب���ل ب��ط��ل اأوروب������ا مع 
اله�لندي ال�شاب �شيب فان دن بريغ 
من نادي زف�له اله�لندي كما اأعلن 

النادي الإنكليزي ال�شمايل .
ال��ن��ادي عن م��دة العقد  ومل يك�شف 
يف  الأمد”  “ط�يل  ب���  و�شفه  لكنه 
ح���ني ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة الن���ت���ق���ال 3ر1 
 1’45“ ا�شرتليني  جنيه  م��ل��ي���ن 

ملي�ن ي�رو«.
عن  الر�شمي  ليفرب�ل  م�قع  ونقل 
فان دن بريغ ق�له “انه )ليفرب�ل( 
بالن�شبة ايل اأكر ناد يف العامل، انه 
قدما  اأت��ط��ل��ع  حقيقة.  اأ���ش��ب��ح  حلم 

للعب يف �شف�فه«.
الأف�شل  املكان  بانه  “اعتقد  وتابع 
وتط�ير  ت��ك���ي��ن��ي  اأت����اب����ع  ل��ك��ي  يل 
العديد  واآم����ل يف خ������س  م�����ش��ت���اي 

من املباريات«.
مباراة   15 ب���ريغ  دن  ف���ان  وخ��ا���س 
للدرجة  ال���ه����ل���ن���دي  ال��������دوري  يف 
يدافع  وه���  املا�شي  امل��شم  الأوىل 
عن األ�ان منتخب بلده لفئة حتت 
19 عاما حيث خا�س اأربع مباريات 

ينفق  لن  العم�م،  وعلى  الآن.  حتى 
اأم���ال طائلة للتعاقد مع  ليفرب�ل 
للم��شم  ا���ش��ت��ع��دادا  ج����دد  لع��ب��ني 
املقبل بعد ان تعاقد امل��شم املن�شرم 
األي�ش�ن  ال���رازي���ل���ي  احل���ار����س  م���ع 
الرازيلي  ال������ش��ط  ولع��ب��ي  ب��ي��ك��ر، 
فابيني� والغيني نابي كيتا بالإ�شافة 

�شريدان  ال�����ش���ي�����ش��ري  اجل��ن��اح  اإىل 
���ش��اك��ريي م��ق��اب��ل م��ب��ل��غ ب��ل��غ 190 

ملي�ن ي�رو لل�شفقات الأربع.
وت�ج ليفرب�ل بطل لأوروبا للمرة 
م�اطنه  ع���ل���ى  ب����ف�����زه  ال�������ش���اد����ش���ة 
يف  ال��ن��ه��ائ��ي  يف  -2�شفر  ت���ت��ن��ه��ام 
على  ح���زي���ران-ي����ن���ي����  م���ن  الأول 

مرتوب�ليتان�”  “واندا  م��ل��ع��ب 
اخلا�س بنادي اأتلتيك� مدريد، علما 
بانه خ�شر ال�شباق نح� اإحراز اللقب 
امل��ح��ل��ي ال��غ��ائ��ب ع���ن خ��زائ��ن��ه منذ 
مع  مثري  �شباق  بعد   ،1990 ع��ام 
عليه  تف�ق  ال��ذي  �شيتي  مان�ش�شرت 

بفارق نقطة واحدة فقط.

منتخب  ظهري  األفي�س  داين  اأك���د 
من  تخل�س  فريقه  اأن  ال��رازي��ل، 
عقدة كبرية بف�زه على باراج�اي 
ال��رتج��ي��ح يف رب���ع نهائي  ب��رك��لت 
مرتني  خ�شر  بعدما  اأمريكا،  ك�با 
اأمام  نف�شها  الظروف  يف  �شابقتني 

املنتخب نف�شه .
بركلت  ال���ف����ز  اأن  األ��ف��ي�����س  وع����دَّ 
خ�شم  ع���ل���ى   )3-4( ال���رتج���ي���ح 
ن�شختي  الرازيل يف  واأق�شى  �شبق 
النهائي  ربع  يف  و2015   2011
��ا، ي��ع��زز ال��ف��ري��ق ق��ب��ل خ��س  اأي�����شً

ن�شف النهائي.
امل�اجهة  اأن��ه��ا  نعلم  “كنا  واأ���ش��اف 
لأن  ك��ب��رية،  ذهنية  ق���ة  �شتتطلب 
اأ�شعب  م��ن  ب���اح��د  يتعلق  الأم����ر 

املناف�شني يف ك�با اأمريكا«.
واأكد الظهري الأمين اأن اخلرة ل 
الأمر  يتعلق  ح��ني  الكثري  ت�شيف 
اللعبني  لأن  الرتجيح،  بركلت 
الأوىل،  امل����رة  وك��اأن��ه��ا  ي��ع��ي�����ش���ن��ه��ا 

مت�ترة  الأع�������ش���اب  ف��ي��ه��ا  وت���ك����ن 
للغاية.

“اأي  اإن  ق��ال  النهائي،  ن�شف  وع��ن 
هدفنا  لكن  معقدا،  �شيك�ن  خ�شم 

املقبلة،  امل��رح��ل��ة  يف  ال��ت��ف��ك��ري  ه���� 
�شيك�ن  م����ن  مل���ع���رف���ة  والن����ت����ظ����ار 

اخل�شم ون�شتعد جيدا«.
بعد  على  اأ�شبحنا  “لقد  واأ���ش��اف 
اأعتقد  الرئي�س،  خط�ة من هدفنا 
اأن هذا احل��ذر ه� ال��ذي �شيمنحنا 

الت�ازن«.
و����ش���ت���خ��������س ال������رازي������ل، م���ب���اراة 
ن�شف النهائي على ملعب مينرياو 
مب��دي��ن��ة ب��ي��ل��� ه���ري��زون��ت��ي، حيث 
تعر�س منتخب “الكناري” لهزمية 
مهينة يف م�نديال 2014 عندما 
1-7 يف  اأملانيا بنتيجة  اأم��ام  �شقط 

ن�شف النهائي.
عقدة  ه����ذه  اأن  األ��ف��ي�����س  واع���ت���ر 
اأخرى يجب اأن يتجاوزها منتخب 
الرازيل، وقال “كان ذلك يف كاأ�س 
ك�با  ب��ط���ل��ة  ه����ذه  الآن  ال���ع���امل، 
خمتلفان.  و�شعان  اإنهما  اأمريكا، 
نهائي  لبل�غ  ج��دي��دة  فر�شة  ه��ذه 

ك�با اأمريكا بعد ط�ل انتظار«.

ليفربول يتعاقد مع الهولندي
 فان دن بريغ 

داين األفي�ش: تخل�شنا من عقدة 
كبرية باإق�شاء باراجواي

»املحرتفني« تعلن مواعيد مباريات دوري وكاأ�ش اخلليج العربي

•• دبي_ زغرب-الفجر

 ي�شعى فريق الفيكت�ري تيم للدراجات املائية لإ�شافة لقب عاملي جديد يف 
مناف�شات واقف جي بي 1 �شمن فعاليات جائزة كرواتيا الكرى للدراجات 
الأوروبية -2019  القارات  الثالثة واخلتامية من بط�لة  املائية -اجل�لة 
التي انطلقت يف العا�شمة زغرب منذ البارحة وت�شتمر حتى ي�م غد الأحد.

اأو   2 ات�س  بتنظيم من م�ؤ�ش�شة  �شن�يا  تقام  والتي  العاملية  البط�لة  وتاأخذ 
للأحداث الريا�شية حتت مظلة الحتاد العاملي لل�شباقات البحرية –ي� اأي 
اأم- اأهمية كبرية ك�نها جتمع اأبرز اأيطال ريا�شة الدراجات املائية العامليني 

مما يجعلها اإحدى اأهم الأحداث الريا�شية البحرية يف القارة البي�شاء
وي�شعى قائد دراجة فريق الفيكت�ري تيم رقم 90 البطل النم�شاوي كيفني 
عن  مدافعا  له  اإجن��از  ثاين  ليك�ن  العاملي  اللقب  لتحقيق  حل�شم  رايتريير 
األ�ان الفريق الأزرق بعد جناحه العام املا�شي بالف�ز بلقب فئة واقف جي 
ج�لتني  بعد  اأي�شا  العام  هذا  يت�شدرها  والتي  العامل  بط�لة  �شمن   1 بي 
اثنتني حيث اأثبت عل� كعبه على كل الأبطال امل�شاركني مقدما وجها جديدا 

بدراجة اإماراتية ال�شنع.
البط�لة  �شمن   1 بي  جي  واق��ف  لفئة  العام  الرتتيب  رايتريير  ويت�شدر 
الأوروبية منفردا وبالعلمة الكاملة بر�شيد 150 نقطة ح�شل عليها من 

تاألقه يف اجل�لتني الأوىل والثانية واللتني جرتا يف الرتغال ثم املجر حيث 
 2 املناف�شني ومن بينهم قائد الدراجة رقم  يتقدم بفارق كبري على جميع 

املت�شابق الرنويجي �شتان ا�شتيجني “الثاين” بر�شيد 123 نقطة.
وت�شهد اأروقة جائزة كرواتيا الكرى الي�م ال�شبت حركة ن�شطة مع انطلق 
اأم�س  ي�م  ب��داأت منذ  والتي  الثالثة واخلتامية  الرئي�شة يف اجل�لة  املراحل 
املنطلقني  اأف�شل ت�قيت  لتحديد  وال��ذي �شهد حم��اولت ت�شجيل  اجلمعة 
يف ال�شباق الأول واملقرر الي�م ال�شبت اإىل جانب ال�شباق الثاين فيما �شيك�ن 

م�شك اخلتام ي�م غد الأحد باإقامة ال�شباق الثالث.
الفارق 27نقطة 

رايتريير  كيفني  النم�شاوي   90 رق��م  تيم  فيكت�ري  دراج���ة  قائد  يت�شدر 
الأوروبية  ال��ق��ارات  1 �شمن بط�لة  ب��ي  ج��ي  واق��ف  فئة  ال��ع��ام يف  الرتتيب 
املت�شابق  ملحقيه  اأق����رب  ع��ن  نقطة   27 وب��ف��ارق  نقطة   150 بر�شيد 

الرنويجي �شتان.
 2018 امل��شم ملا�شي

�شبق لقائد دراجة م�ؤ�ش�شة فيكت�ري تيم كيفني رايتريير الف�ز بلقب فئة 
امل��رة يف  2016 وياأمل هذه  1 قبل عامني وحتديدا م��شم  واق��ف جي بي 
التي  تيم  الفيكت�ري  مل�ؤ�ش�شة  الأوىل  للمرة  واإهدائه  الكبري  اللقب  ا�شتعادة 

ان�شم اإليها امل��شم املا�شي 2018.

رايتريير على بعد خطوة من لقب عاملي جديد

فيكتوري تيم ي�شعى ملعانقة التاج الأوروبي يف زغرب
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الفجر الريا�ضي

اإع���ادة عمرو وردة لعب  اأب��� ري��دة،  الكرة امل�شري، ه��اين  ق��رر رئي�س احت��اد 
للقاء  ا�شتعداداً  منتظم  ب�شكل  لي�شارك  “الفراعنة”،  ملع�شكر  بلده  منتخب 
الأمم  بكاأ�س  املجم�عات  دور  م��ن  الثالثة  اجل���ل��ة  يف  املقبل  الأح���د  اأوغ��ن��دا 
الأفريقية. وكان الحتاد ذكر يف بيان على في�س ب�ك: “قرر املهند�س هاين 
املنتخب  على  ال��ع��ام  امل�شرف  ال��ق��دم  لكرة  امل�شري  الحت���اد  رئي�س  ري��دة  اأب��� 
مع  الت�شاور  بعد  الفريق  مع�شكر  وردة من  اللعب عمرو  ا�شتبعاد  ال�طني 
اجلهاز الفني والإداري للفريق، وذلك يف اإطار احلفاظ على حالة الن�شباط 

واللتزام والرتكيز التي عليها الفريق«.
�شلح،  حممد  والنجم  املحمدي  اأحمد  م�شر،  منتخب  قائد  وعقدا  و�شبق 
رئي�س الحتاد،  “الفراعنة” والك�نغ�، اخلمي�س، مع  اجتماعاً عقب مباراة 

“امل�شتبعد” لأ�شباب  ل��ع���دة  اأغ�����ريي،  امل��ن��ت��خ��ب،  وم����درب  ري����دة  اأب�����  ه���اين 
اللعبني  كافة  م��ن  م�قع  بيان  تقدمي  يتم  وق��د  وردة،  عمرو  ان�شباطية، 

لإنهاء الأزمة التي اأخذت اأكر من حجمها.
ح�شم احتاد الكرة امل�شري، ق�شية لعب “الفراعنة”، عمرو وردة، التي اأثارت 
اجلدل يف ال�شارع الريا�شي، بالإعلن عن ا�شتبعاده من قائمة “الفراعنة” 
2019، التي ت�شت�شيفها م�شر حتى  امل�شاركة يف بط�لة كاأ�س اأمم اأفريقيا 
19 ي�لي� “مت�ز” املقبل. وياأتي ا�شتبعاد وردة من قائمة “الفراعنة” بعد 
اللعب  حتر�س  ب�شاأن  مريهان،  تدعى  اأزي���اء،  عار�شة  اأثارتها  التي  الأزم��ة 
امل�شري،  الكرة  اإذ مل ي�شدر رد فعل من احتاد  اإن�شتغرام،  امل�شري، بها على 
قبل اأن تزداد الأزمة �ش�ءاً، بتداول حمادثات اأخرى ومقطع فيدي� م�شجل 

للعب، ك�شف عنه فتاة مك�شيكية، والتي رد عليها اللعب م�ؤكداً اأنها مقاطع 
مفركة وغري حقيقية. ول �شك اأن اتخاذ رئي�س الحتاد امل�شري لكرة القدم، 
“الفراعنة”، ياأتي يف  با�شتبعاد عمرو وردة من قائمة  اأب� ريدة قراراً  هاين 
اإطار ت�فري الرتكيز للفريق الذي ي�اجه جمه�رية الك�نغ� الدميقراطية  
لكاأ�س  املجم�عات  دور  من  الثانية  اجل�لة  يف  الأرب��ع��اء،  اأم�س  من  اأول  اأول 
ولكن  وردة،  اإىل  ت�جيهها  مت  التي  النتقادات  رغم  املقابل  يف  اأفريقيا.  اأمم 
ت�شاءل البع�س اإذا كان اللعب امل�شري ظاملاً اأم مظل�ماً، اإذ ي�ؤكد الكثريون 
اأنه بالتاأكيد ارتكب خطاً ج�شيماً، خا�شة اأنه �شخ�شية عامة، وميثل املنتخب 
امل�شري، وكان يجب اأن ي�شع يف ح�شاباته، اأن كل فعل يرتكبه، حم�ش�ب عليه، 

وي�ؤثر على �شمعته و�شمعة الكرة امل�شرية.

اأما اأراء اأخرى ترى اأن ما ارتكبه اللعب يعد عادياً، واأنه يف اإطار الأم�ر التي 
حتدث على و�شائل الت�ا�شل الجتماعي، واأن ال�شبب احلقيقي للأزمة، ه� 
بحث الفتيات عن ال�شهرة، على ح�شاب لعب معروف، اأو ابتزازه ب�ش�رة ما.

ويف ال�قت نف�شه، و�شع وردة نف�شه يف ماأزق اأمام م�شتقبله الكروي، خا�شة اأنه 
�شبق له حدوث اأكر من م�شكلة ب�شبب �ش�ء ال�شل�ك، والتجاوزات، كان منها 
باأحد  بالتحر�س  اتهامه  ب�شبب  الرتغايل،  فريين�شي  ن��ادي  مع  عقده  ف�شخ 

زوجات زملئه، قبل اأن ت�شل الأزمة اإىل ذروتها مع املنتخب امل�شري.
ويلعب وردة حالياً يف نادي اأتروميت��س الي�ناين، و�شارك مع “الفراعنة” يف 
كاأ�س العامل 2018 يف رو�شيا، بينما �شيك�ن و�شعه غام�شاً عقب ا�شتبعاده 

من بط�لة كاأ�س اأمم اأفريقيا. 

عودة عمرو وردة ر�شميًا.. �شالح ينجح يف املفاو�شات 

املجم�عة  ح�شمت اجلزائر م�قعة 
الإفريقية  الأمم  كاأ�س  يف  الثالثة 
امل��ق��ام��ة يف م�شر،  ال���ق���دم  ك���رة  يف 
بف�زها بهدف نظيف على املنتخب 
الثانية،  اجل�����ل����ة  يف  ال�����ش��ن��غ��ايل 
ال�����دور ثمن  اإىل  ال��ت��اأه��ل  م��ن��ح��ه��ا 

النهائي.
كينيا  اأب��ق��ت  امل���ب���اري���ات،  ب��ق��ي��ة  ويف 
اآم��ال��ه��م��ا ببل�غ  وم��دغ�����ش��ق��ر ع��ل��ى 
منهما  كل  بتحقيق  النهائي،  ثمن 
تنزانيا  على  الأوىل  تاريخيا،  ف�زا 
الثانية،  امل��ج��م���ع��ة  �شمن   2-3
ب�����رون����دي بهدف  وال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى 

نظيف �شمن الثالثة.
ال��ب��لي��ل��ي اجلزائر  ي������ش��ف  وم��ن��ح 
الف�ز  ه����دف  ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه  ال���ت���اأه���ل 
ع��ل��ى ال�����ش��ن��غ��ال ع��ل��ى م��ل��ع��ب 30 
يف  اجل�ي”  ي�ني�”الدفاع 
منتخب  ف��ي��ه��ا  وق������دم  ال����ق����اه����رة، 
عر�شا  ب��ل��م��ا���ش��ي  ج���م���ال  امل������درب 
�شلبا  دفاعيا  واأداء  ق�يا  هج�ميا 
اإفريقي يف  اأف�شل منتخب  احت�ى 
“فيفا”،  ال��دويل  ت�شنيف الحت��اد 
ال�����ش��ن��غ��ال جنمها  ا���ش��ت��ع��ادة  رغ����م 
����ش���ادي���� م���ان���ي���ه ال������ذي غ�����اب عن 

اجل�لة الأوىل للإيقاف.
وان�������ف�������ردت اجل������زائ������ر ب���������ش����دارة 
امل��ج��م���ع��ة ب�����ش��ت ن���ق���اط، حمققة 
كينيا  على  اأول  بعد  الثاين  ف�زها 
ال�شنغال  تلقت  بينما  -2�شفر، 
على  “فازت  الأوىل  اخل���������ش����ارة 
اجل�لة  يف  اأي�شا  -2�شفر  تنزانيا 

الأوىل«.
وط�������ى امل��ن��ت��خ��ب اجل�����زائ�����ري يف 
ه�����ذه ال��ن�����ش��خ��ة جت���رب���ت���ه امل���ري���رة 

م���ع ال���ب���داي���ات امل��ت���ا���ش��ع��ة. وهي 
ثعالب  فيها  يتمكن  الأوىل  امل���رة 
ف�زين  حت��ق��ي��ق  م����ن  ال�������ش���ح���راء 
لدور  الأوليني  املباراتني  ت�اليا يف 
جمم�عات اأمم اإفريقيا منذ ن�شخة 
اأر�شهم، عندما اأنه�ا  1990 على 

البط�لة باإحراز لقبهم ال�حيد.
بلما�شي  ج����دد  ذل�����ك،  رغ����م  ع��ل��ى 
����ش���اأن  ال���ت���ق���ل���ي���ل م����ن  ���ش��ع��ي��ه اىل 
يف  فريقه  ت�شع  التي  الرتجيحات 
م�شاف املنتخبات املحتمل اأن ترفع 
والثلثني  الثانية  الن�شخة  ك��اأ���س 
مت�ز-ي�لي�   19 يف  البط�لة  من 

املقبل.
وقال “للح�ش�ل على نتيجة جيدة، 
كان يجب اأن نك�ن م�شتعدين على 
كل امل�شت�يات، تكتيكيا قبل اأي اأمر 
ن��ك���ن يف ي�م  اأن  ي��ج��ب  ك���ان  اآخ����ر 
ثمن  �شندفع  كنا  لأننا  ج��دا،  جيد 
م���اج��ه��ة منتخب  اأدن�����ى خ��ط��اأ يف 

كبري جدا«.
اأ�شاف “التف�ق على ال�شنغال لي�س 
منتخبات  حتظى  ل��ن  �شهرا.  اأم���را 
عديدة بفر�شة القيام بذلك، لكن 
هذا ل يعني اأن الأم�ر حم�ش�مة. 
الثانية.  امل��ب��اراة  �ش�ى  لي�شت  ه��ذه 
ه������ذه ل���ي�������ش���ت �����ش�����ى م�����ب�����اراة يف 

املجم�عة«
ال�شنغال  م����درب  راأى  امل��ق��اب��ل،  يف 
“لعبت  امل���ب���اراة  اأن  �شي�شيه  اآل��ي��� 
على التفا�شيل. ال�ش�ط الأول كان 
بعد  هدفا  وتلقينا  مت�ازنا،  الأم��ر 
كرة �شائعة عندما تخ�شر مباراتك 
هذا  امل��ج��م���ع��ات،  دور  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
اأن  يك�ن مبثابة حتذير”، معترا 

نقطة  ي�����ش��ت��ح��ق  “كان  ف���ري���ق���ه 
الي�م«.

على  تغيري  اأي  بلما�شي  يجر  ومل 
بينما  الأوىل،  امل����ب����اراة  ت�����ش��ك��ي��ل��ة 
ك�ياتيه  ب�شيخ�  �شي�شيه  ا�شتعان 
ال��ظ��ه��ري الأي�������ش���ر بدل  يف م���رك���ز 
�شتبعده  ال��ذي  �شانيه  �شاليف  من 
الإ�شابة عن الدور الأول، واألفريد 
نداي بدل من اإدري�شيا غ�ي، بينما 
ك���ان الأب�����رز ع����دة جن��م ليفرب�ل 

الإنكليزي مانيه.
وت���ب���ادل امل��ن��ت��خ��ب��ان ال��ه��ج��م��ات مع 
اأف�����ش��ل��ي��ة ج��زائ��ري��ة ل���ش��ي��م��ا عر 
حمرز-�شفيان  ري���ا����س  ال��رب��اع��ي 

ب�جناح،  فغ�يل-البليلي-بغداد 
و�شرعة  جت��ان�����ش��ه  اأث���ب���ت  وال������ذي 

حركته بدءا من املباراة الأوىل.
ون��ف��ذ ال��ب��لي��ل��ي يف ال��دق��ي��ق��ة 15 
رك��ل��ة ح���رة ق���ي��ة مت��ك��ن احلار�س 
بينما  بنجاح،  اإيقافها  مندي  اإدوار 
وح�شل  ال�شنغايل  املنتخب  �شغط 
ح��رة متتالية  ركلة  اأك��ر من  على 
اجلزائرية،  املنطقة  ح���دود  خ���ارج 

دون اأن تثمر.
ومن ركلة حرة نفذت مباغتة من 
انفرد  امل��ل��ع��ب اجل����زائ����ري،  ن�����ش��ف 
املنطقة  م�������ش���ارف  ع��ل��ى  ب����جن���اح 
ال�����ش��ن��غ��ال��ي��ة، ومت��ك��ن ب���راع���ة من 

الكرة من  رف��ع  جت��اوز مندي عر 
اأتاح  م��ا  ت���ازن��ه،  لكنه فقد  ف���ق��ه، 
ك�ليبايل  ك��ال��ي��دو  ال���دف���اع  ل��ق��ل��ب 
انفراد  قبل  الكرة  واإب��ع��اد  التدخل 
باملرمى  ال��ق��ط��ري  ال�����ش��د  م��ه��اج��م 

اخلايل )27(.
واق���رتب ب���جن��اح م��ن ه��ز ال�شباك 
ال�����ش���ط الأول،  اأواخ����ر  م��رت��ني يف 
الأخ�شر  امل��ن��ت��خ��ب  ي��ع���د  اأن  ق��ب��ل 
ت�شجيل  ع��ل��ى  ع���ازم���ا  ال���ث���اين  يف 
الأه�������داف، ل���ش��ي��م��ا يف ظ���ل قدرة 
ال��دف��اع اجل��زائ��ري على احل��د من 

خط�رة مانيه وكيتا بالدي.
ال�ش�ط  م��ط��ل��ع  ال���ن�������ش���اط  وك������ان 

الذي  ف��غ���يل  ن�شيب  م��ن  ال��ث��اين 
�شدد بداية يف الدقيقة 46 بالقدم 
الي�شرى من خارج املنطقة بجانب 
املرمى، قبل اأن مينح لعب غلطة 
�شراي الرتكي التمريرة احلا�شمة 
املنطقة  اخ����رتق  ع��ن��دم��ا  ل��ل��ه��دف 
اثر  اليمنى  اجلهة  عن  ال�شنغالية 
مت��ري��رة حمنكة م��ن حم���رز، فرد 
الكرة عك�شية اىل البليلي املنفلت 
م��ن ال��رق��اب��ة، ف��ه��ي��اأه��ا ب��ه��دوء من 
واأطلقها  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ارف  ع��ل��ى 
الذي  �شاروخية على ميني مندي 

مل يحرك �شاكنا )49(.
الأخري �شغطا  ال�شاعة  ربع  و�شهد 

ال�شنغايل  امل��ن��ت��خ��ب  م����ن  ه���ائ���ل 
راي�س  احل���ار����س  ق�����درات  ام��ت��ح��ن 
مب�حلي اأكر من مرة، لكنه اأبقى 
منتخب بلده فائزا يف املباراة التي 
نا�شر  بن  ا�شماعيل  زميله  اختري 

اأف�شل لعب فيها.
و���ش��م��ن امل��ج��م���ع��ة ذات����ه����ا، حقق 
املنتخب الكيني ف�زه الثاين فقط 
البط�لة،  يف  م�شاركاته  ت��اري��خ  يف 
“على   2004 ع���ام  م��ن��ذ  والأول 
يف  نظيفة  بثلثية  فا�ش�  ب�ركينا 

الدور الأول«.
على  ال�شيطرة  املنتخبان  وت��ب��ادل 
بتقدم  ب���دءا  والنتيجة،  امل��ج��ري��ات 
���ش��امي���ن م�ش�فا يف  ت��ن��زان��ي��ا ع��ر 
الدقيقة ال�شاد�شة، ليعادل ميكايل 
 ،39 الدقيقة  يف  لكينيا  اأول���ن��غ��ا 
قبل دقيقة فقط من تقدم تنزانيا 

جمددا عر مب�انا �شاماتا.
يف  الأم����ر  الكيني  املنتخب  وق��ل��ب 
ي�هانا  الثاين، عر هديف  ال�ش�ط 
يح�شم  اأن  ق��ب��ل   ،)62( اأوم����ل���� 
منتخب  ل�شالح  النتيجة  اأول�نغا 
بلده يف الدقيقة 80 بكرة بعيدة 
الأي�شر  ال���ق���ائ���م  لم�������ش���ت  امل������دى 

وا�شتقرت يف ال�شباك.
م�شارف  ع��ل��ى  م��دغ�����ش��ق��ر  وب���ات���ت 
التاريخي  ب��ف���زه��ا  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن 
يف  الإ�شكندرية  يف  ب���رون��دي  على 
ختام اجل�لة الثانية من مناف�شات 

املجم�عة الثانية.
الأول  ب��ف���زه��ا  مدغ�شقر  وت��دي��ن 
للعب  الأوىل  م�������ش���ارك���ت���ه���ا  يف 
مارك�  البلجيكي  ���ش��ارل��روا  و���ش��ط 
�شجل  ال�������ذي  اإي�����لمي�����اه�����اري�����رتا 

الهدف ال�حيد يف الدقيقة 76.
الرائع  عر�شها  مدغ�شقر  واأك���دت 
يف املباراة الأوىل اأمام غينيا عندما 
التعادل  ع��ل��ى  الأخ�������رية  اأرغ����م����ت 
 4 اإىل  ر���ش��ي��ده��ا  ف��رف��ع��ت   ،2-2
بفارق  ال����ث����اين  امل����رك����ز  يف  ن���ق���اط 
التي  ن���ي���ج���ريي���ا  خ���ل���ف  ن��ق��ط��ت��ني 
-1�شفر  غينيا  على  تغلبت  كانت 
الثانية  اجل�لة  افتتاح  يف  الأربعاء 
املتاأهلني  اأول  وب��ات��ت  للمجم�عة 
النهائي بت�شدرها  اإىل الدور ثمن 

بر�شيد 6 نقاط.
مباراتها  م��دغ�����ش��ق��ر  وت���خ��������س 
الثالثة الأخ��رية يف املجم�عة �شد 
التعادل  ويكفيها  الأح��د،  نيجرييا 
النهائي  اإىل ثمن  ملرافقة الأخرية 
للمجم�عة،  و���ش��ي��ف��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
كما اأن النقاط الأربع التي متلكها 
كاأحد  التاأهل  لها  تخ�ل  قد  الآن، 
اأف�شل اأربع منتخبات حتتل املركز 

الثالث يف املجم�عات ال�شت.
الف�ز  امللغا�شي  املنتخب  وا�شتحق 
لأن���ه ك��ان ال��ط��رف الأف�����ش��ل اأغلب 
امل���ب���اراة، وخ��ل��ق مهاجم�ه  ف���رتات 
تفنن�ا  التي  الفر�س  م��ن  العديد 
اأندريا  ���ش��ارل  خا�شة  اإه���داره���ا  يف 
وف��ان��ي��ف��ا اأن��دري��ات�����ش��ي��م��ا، ك��م��ا اأن 
ب����رون���دي ج�ناثان  ت��األ��ق ح��ار���س 
ناهيمانا حال دون افتتاح مدغ�شقر 

الت�شجيل يف وقت اأبكر.
واأت���������ى ال�����ه�����دف م�����ن رك����ل����ة ح���رة 
مبا�شرة من حافة املنطقة �شددها 
اإيلمياهاريرتا ق�ية رائعة بيمناه 
البعيدة  اليمنى  ال��زاوي��ة  واأ�شكنها 

للحار�س ناهيمانا “76«.

اجلزائر تنذر الفرق امل�شاركة يف كاأ�ش اأفريقيا

الرتجيح  رك���لت  نح�س  امل�شيف  ال��رازي��ل  منتخب  ف��ك 
اأمام الباراغ�اي املنق��شة عدديا وتف�ق عليها 4-3 بعد 
اأمريكا  ك�با  م�شابقة  نهائي  ن�شف  ليبلغ  �شلبا،  تعادلهما 
ب�رت�  الأول يف  اأم�����س  اخلمي�س  ال��ق��دم  ك��رة  يف   2019

اليغري.
واح��ت��ك��م امل��ن��ت��خ��ب��ان اىل رك���لت ال��رتج��ي��ح م��ب��ا���ش��رة بعد 
الإ���ش��ايف يف  ال���ق��ت  اعتماد  ل��ع��دم  ال�شلي  ال���ق��ت  انتهاء 
امل�شابقة القارية اجلن�بية، فكانت الغلبة لأ�شحاب الأر�س 
بعدما �شجل مهاجم مان�ش�شرت �شيتي النكليزي غابريال 

ج��ي��زو���س ال��رك��ل��ة الخ������رية، م��ع������ش��ا رك��ل��ة جزاء 
“-5�شفر” �شمن  اأهدرها يف م�اجهة البريو 

دور املجم�عات.
ويقابل منتخب الرازيل الثلثاء يف الدور 
ن�شف النهائي الفائز من مباراة الرجنتني 

وفنزويل يف ري� دي جانريو اجلمعة.
ال��رازي��ل تيتي  وك��ان م��درب منتخب 

اأع���ل���ن ق��ب��ل امل����ب����اراة عن 

ال��ب��اراغ���اي ل  ال��رتج��ي��ح �شد  رك���لت  �شبح  م��ن  خ�شيته 
�شيما بان ال�شيلي�شاو كان �شحية مناف�شه مرتني يف الن�شخ 

الثلث املا�شية بهذه الطريقة ويف الدور ذاته.
بركلت  ال���رازي���ل -2�شفر  ع��ل��ى  ال��ب��اراغ���اي  وت��ف���ق��ت 
الرتجيح عام 2011 يف ربع النهائي قبل ان تخ�شر امام 
الوروغ���اي، ثم كررت ال�شيناري� ذاته بنتيجة 4-3 عام 
الرجنتني  امام  مدويا  �شق�طا  ت�شقط  ان  قبل   2015

النهائي. ن�شف  يف   6-1
املجال  من  املزيد  “هناك  اللقاء  نهاية  بعد  تيتي  و�شرح 
للتط�ر”، م�شيفا يف ا�شارة اىل ار�شية امللعب ال�شيئة 

“ولكن ذلك ممكن عندما مترر 
ار�شية  ع���ل���ى  ال�����ك�����رات 

ملعب جيدة«.
“طلب  وت���اب���ع 

ال�شخافة  من  الم��ر.  من  التذمر  اللعبني  جميع  مني 
ال�شعب  ان يك�ن من  املرتفع  امل�شت�ى  يف مباراة من هذا 

مترير الكرة على ار�شية هذا امللعب«.
اىل  “اإ�شطررنا  قائل  امللعب  عن  ر�شاه  عدم  تيتي  وك��رر 
مل�س الكرة ثلث مرات من اأجل متريرها اىل المام. من 
اأي مكان يف  ال�ش�ء ويف  بهذا  اللعب على ملعب  ال�شخافة 

العامل«.
الع���ذار: يف  اأخلق  اأن  “ل يجب  الرازيلي  امل��درب  وختم 
اننا مل  يعني  الفر�س، فهذا  نتمكن من ترجمة  ح��ال مل 

للم�س  ا�شطررنا  اننا  لكم  اق���ل  ولكن  ننجح. 
التفكري  وع��ل��ي��ك  م�����رات  ث����لث  ال���ك���رة 

ب�شرعة«.
بر�شل�نة  و���ش��ط  لع����ب  واع���ت���ر 
نف�شه  لفر�س  عانى  ال��ذي  اآرث���ر 
على  ال����ف�����ز  ان  امل������ب������اراة،  يف 
منح  ال����ب����اراغ�����اي 

املنتخب الثقة التي يبحث عنها وقال “هذا التاأهل منحنا 
يف  قا�شية،  مباريات  امامنا  �شتك�ن  نحتاجها.  التي  الثقة 
بع�س الحيان لن تدخل الكرة يف املرمى، ولكننا نحافظ 

على تركيزنا...«.
على  اه��ت��م��ام��ن��ا  ون��رك��ز  ن��رت��اح  اأن  علينا  “الآن  واأ����ش���اف 

مناف�شنا املقبل«.
جنمها  ب��دون  البط�لة  تخ��س  التي  الرازيل  وحافظت 
على  الرابعة  للمباراة  �شباكها  نظافة  على  امل�شاب  نيمار 
اآلن  مكان  ح��ل  ال��ذي  ويليان  البديل  ك��اد  فيما  ال��ت���ايل، 
كرته  لكن  النهاية  ���ش��اف��رة  قبل  الت�شجيل  يفتتح  ان 

ا�شطدمت بالقائم.
واعتمد املنتخب الباراغ�ياين اللعب الدفاعي 
للحد من خط�رة مهاجمي الرازيل، الذين 
الفر�س  من  العديد  يف  الت�شجيل  يف  ف�شل�ا 

التي �شنحت لهم على مدار ال�ش�طني.
امل�ق�ف  و���ش��ط��ه��ا  لع����ب  غ���ي���اب  ويف 
امل�شاب  وب���دي���ل���ه  ك���ا����ش���ي���م���ريو 
ف�����رن�����ان�����دي�����ن�����ي������، ب���������داأت 
املباراة  ال���رازي���ل 
�����ش����اغ����ط����ة، 
مرور  وبعد 
اأرب��ع دقائق 
الكرة  و�شلت 
اإي�����ف�����رت������ن  اإىل 
ال������ذي م����رره����ا اىل 
األفي�س ومنه اىل  داين 
ف��ريم��ي��ن��� داخل  روب���رت���� 
املنطقة، ف�شدد الخري كرة 
احلار�س  ي��دي  ب��ني  �شعيفة 

روبرت� فرناندي�س.
الرازيلي  ال��ه��ج���م  وام�����ام 
على  ال�شيف  الفريق  اعتمد 
وح�شل  امل����رت����دة،  ال��ه��ج��م��ات 
على اف�شل فر�شه يف ال�ش�ط 
ه���رن���ان  م������رر  ع���ن���دم���ا  الول 
ديرلي�س  اىل  ال���ك���رة  ب��ريي�����س 
غ�����ن����زال����ي���������س ال���������ذي اط���ل���ق 
احلار�س  ���ش��ده��ا  ت�����ش��دي��دة، 
اأوروب���ا  بطل  بيكر  األ��ي�����ش���ن 
النكليزي  ل���ي���ف���رب����ل  م����ع 

براعة )29(.
وانتهى ال�ش�ط الول على وقع حماولة اخرية ل�شحاب 
�شدها  ك���ت��ي��ن��ي���  فيليبي  م��ن  ت�����ش��دي��دة  بف�شل  الر�����س 
املحلية  للجماهري  ا�شتهجان  و�شافرات   ،)40( احلار�س 

غري الرا�شية عن اداء منتخبها.
الول  تبديله  تيتي  اج���رى  ال��ث��اين  ال�����ش���ط  ب��داي��ة  وم���ع 
�شاندرو،  األيك�س  منه  ب��دل  وادخ���ل  ل�يز  فيليبي  ف��اأخ��رج 
بت�شديدة من خارج  م��رة جديدة  ح��اول ك�تيني�  وق��ت  يف 
ال�شبق  ه��دف  اىل  ترجمتها  يف  ينجح  اأن  ب���دون  املنطقة 

.)50(
و�شهدت املباراة طرد اللعب الباراغ�ياين فابيان بالب�ينا 
ا�شتعان  بعدما  لفريمين�،  عرقلته  اث��ر   58 الدقيقة  يف 
احلكم روبرت� فارغا�س بتقنية امل�شاعدة بالفيدي� )يف ايه 
ورفع  بداية،  ج��زاء  ركلة  باحت�شاب  ق��راره  عن  للع�دة  اآر( 
الر�س  ل�شحاب  حرة  ركلة  واحت�شاب  احلمراء  البطاقة 

عند حافة املنطقة.
النق�س  م��ن  ال�شتفادة  يف  ال��رازي��ل  منتخب  ينجح  ومل 
العددي ملناف�شه، ومن التغيريات التي اأجراها املدرب تيتي 
عر ا�شراكه اجلناح ويليان ولعب ال��شط ل�كا�س باكيتا 
امل�قف  �شيد  ال�شلبي  ال��ت��ع��ادل  فبقي  ال��ه��ج���م،  لتن�شيط 
�شهد  ال��ذي  الرتجيح  رك��لت  �شيناري�  اىل  الحتكام  قبل 
لكرته،  بعدما ت�شدى احلار�س  اإه��دار غ��شافت� غ�مي�س 
الثلث  �شدد خارج اخل�شبات  الذي  وديرلي�س غ�نزالي�س 
للباراغ�اي، فيما اأهدر فريمين� للرازيل بت�شديدة خارج 

اخل�شبات الثلث.
ب��لده اىل ن�شف  بتاأهل  بيكر ع��ن فرحه  وع��ّر احل��ار���س 
ا���ش��ت��ح��ق هذا  ب��ج��ه��د.  ال��ع��م��ل  ن��ت��اب��ع  اأن  “علينا  ال��ن��ه��ائ��ي 

الفريق الي�م النتيجة«.
الهجمات  ال��ب��اراغ���اي على  اع��ت��م��اد  ا���ش��ارة اىل  وت��اب��ع يف 
املرتدة “كان تعادل ولكن كنا الفريق الذي مل يكن يريد 

العتماد فقط على الهجمات املرتدة«.
اإدواردو  الرجنتيني  ال��ب��ارغ���اي  م���درب  اأث��ن��ى  امل��ق��اب��ل  يف 
برييت�ش� على لعبيه الذين كادوا يحقق�ن الف�ز يف ظل 
الليلة.  “اأنا فخ�ر جدا بادائنا هذه  ظروف �شعبة، وقال 
اأن ن��ف���ز ب��رك��لت ال��رتج��ي��ح ول��ك��ن ه��ذا ل  ك��ان بامكاننا 

يخفي مدى �شروري من اللعبني«.
وا�شاف “هناك قدرة تناف�شية ترز يف هذا الفريق. المر 
�شيتحدون  فهم  امامنا،  املناف�س  ه�ية  يهم  ول  لنا،  يع�د 
الليلة  اللعب�ن  “اأقنعني  يختم  اأن  قبل  فقط قدرتك”، 

انهم قادرون على الف�ز على اأي فريق«.

الربازيل تتاأهل اإىل ن�شف نهائي كوبا اأمريكا 



ت�شتعيد خامت زواجها بعد 50 عامًا 
�شاعد رجل من تيني�شي الأمريكية بف�شل كا�شف للمعادن ت�شعينية 

على ا�شتعادة خامت زواجها الذي فقدته قبل ن�شف قرن. 
عاماً،   94 ب��س  فل�رن�س  ال�شيدة  خ��امت  عن  واي��ت  وي�شلي  و�شمع 
ع��ن��دم��ا ك���ان ي���زور وال��دت��ه يف دار ل��رع��اي��ة امل�����ش��ن��ني، وذل���ك خلل 
اأ�شاعت خامت زواجها،  اأنها  والدته وفل�رن�س، وعلم  حمادثة بني 
عندما كانت تق�م باأعمال الب�شتنة قرب منزلها قبل نح� 50 عاماً، 
واأنها فقدت الأمل يف العث�ر عليه. واأم�شى  وايت نح� 90 دقيقة، 
النهاية،  5 عق�د، وعر عليه يف  ال�شائع منذ  يبحث عن اخل��امت 
ح�شب م�قع اإن�شايد اإيد�شن. ويق�ل فرانك ابن ال�شيدة ب��س "كان 
اخلامت مدف�ناً هناك، لكن وايت عر عليه، وكان اخلامت يف حالة 

جيدة، ومل تلحقه اأي خدو�س".

جبل حجري مبليار دولر
هل ت�شدق اأن قطعة من احلجر ل تزيد م�شاحتها على مرت مربع 
400 دولر؟ واأن قيمة اجلبل الذي  واحد ت�شل قيمتها اإىل نح� 

تقتطع منه هذه القطعة تبلغ قيمته اأكر من مليار دولر؟
اأن هذا احلجر لي�س  ال�اقع، هذا الأم��ر �شحيح باملطلق، ذلك  يف 
كارارا"،  "رخام  با�شم  الإيطايل يعرف  الرخام  ن�ع من  اإنه  عاديا، 
وه� اأحد اأرقى واأروع اأن�اع الرخام يف العامل، والذي ا�شتخدم على 

مر التاريخ يف اإن�شاء بع�س املباين الرائعة.
اإقليم  اإيطالية تقع يف مقاطعة ما�شا كارارا �شمن  وك��ارارا مدينة 
اإنتاج  مراكز  اأه��م  من  وتعتر  بالإيطالية(،  )ت��شكانا  ت��شكاين 
"رخام  ال��رخ��ام با�شم  ال��ن���ع م��ن  اإيطاليا وي��ع��رف ه��ذا  ال��رخ��ام يف 
النقي  الأبي�س  بل�نه  �شهرته  اكت�شب  اأبي�س  رخ��ام  وه���  كارارا"، 

ويتم ا�شتخراجه من جبال الألب القريبة.
ومن بني الأمثلة على هذا الن�ع من الرخام، مبنى "البانتي�ن" يف 
ال�شهري مايكل  الإيطايل  روما و"متثال ديفيد" للنحات والفنان 
التي  والتماثيل  املباين  من  الكثري  الكثري  اإىل  بالإ�شافة  اأجنل�، 

تع�د اإىل الع�ش�ر الرومانية القدمية.
األب�س"،  "اأب�ان  الفاخر من منطقة  الرخامي  وياأتي هذا احلجر 
وهي عبارة عن �شل�شلة جبال يف �شمال ت��شكاين متتد مل�شافة 58 

كيل�مرتا وي�شل ارتفاعها عن �شطح البحر اإىل 2000 مرت.
وميكن الق�ل اإن حماجر الرخام يف كارارا اأنتجت من الرخام، عر 

التاريخ، اأكر من اأي مكان اآخر على الأر�س.
 1.1 باأكر من  ك��ارارا  ال�ش�قية الإجمالية ملحاجر  القيمة  وتقدر 
مليار دولر، وتنتج نح� 4 مليني طن من الرخام كل عام، ويعمل 

فيها نح� 13 األف �شخ�س.

تعرف اإىل بكترييا العني املفيدة
البيئات الطاردة للميكروبات، م�شتفيدة من  اأكر  تعدُّ العني من 
التي حتمل م�شادات للميكروبات، ولكن على الرغم من  الدم�ع 
ذلك، تعي�س بع�س امليكروبات على �شطح العني، ورمبا ت�شكل وقاية 
ميكنها  امليكروبات  بع�س  اأن  الباحث�ن  ووج��د  العني.  التهاب  من 
اأن تعي�س على �شط ن�شيج العني، وقد تلعب هذه امليكروبات التي 
يطلق عليها ا�شم "مريك�بي�ن العني "دورا رئي�شا يف ال�قاية من 
املناعة:  علم  اأخ�شائي  ليغر،  �شانت  اأنط�ين  وق��ال  العني.  التهاب 
ما قد يك�ن من املمكن هند�شة البكترييا لعلج اأمرا�س  " ي�ًما 
العني لدى الب�شر. ولفت اإىل اأن كيفية فهم تاأثري البكترييا على 
املناعة ه� املفتاح لتجنب ما ي�شل اإىل ملي�ن زيارة للأطباء من 
اأجل التهابات العني وت�فري 174 ملي�ن دولر اأمريكي �شن�يا يف 

ال�ليات املتحدة وحدها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عقار يف ال�شغر.. يبعد ال�شرطان يف الكرب
خل�شت درا�شة جديدة اإىل اأن لقاحا خم�ش�شا للأطفال مل�اجهة فريو�س حمدد، ميكن اأن ي�شاعد لحقا على تقليل 

فر�س اإ�شابتهم باأن�اع معينة من ال�شرطانات.
واأو�شحت الدرا�شة التي اأعدها باحث�ن يف جامعة غل�شك� ال�شكتلندية اأن طلبة املدار�س من الذك�ر والإناث الذين 
للإناث  الرحم  عنق  �شرطان  من  جناتهم  فر�شة  تزيد  الب�شري"،  احلليمي  "ال�رم  فريو�س  �شد  تطعيما  يتلق�ن 

و�شرطان العنق والراأ�س عند الذك�ر.
وقال اأحد امل�شاركني يف البحث، كيفني ب�ل�ك، اإن ن�شبة الإ�شابة ب�شرطان الراأ�س والعنق قد زادت على مدى ال�شن�ات 

ال�25 املا�شية.
وا�شتمرت الدرا�شة ملدة عامني، و�شملت 235 مري�شا يف ا�شكتلندا مبر�س �شرطان العنق والراأ�س، ووجد الباحث�ن 

اأن فريو�س ال�رم احلليمي الب�شري م�ج�د يف 60 يف املئة من احلالت.
وفريو�س ال�رم احلليمي الب�شري مر�س �شائع ينتقل عر تلم�س اجللد اأو الت�شال اجلن�شي اأو يت�شلل عر جرح 
ب�شيط، ويرتبط بع�س اأن�اعه بال�شرطان، وخا�شة �شرطان عنق الرحم لدى الن�شاء و�شرطان الراأ�س والرقبة عند 
لي�شمل  املدار�س،  الفريو�س يف  التطعيم �شد هذا  لت��شيع  ال�شكتلندية  ب�ل�ك بخطط احلك�مة  الرجال. ورحب 
كان�ا من  والرقبة  الراأ�س  ب�شرطان  امل�شابني  املئة من  78 يف  اأن  بياناتنا  اأح��دث  "تظهر  واأو�شح  والبنات.  الأولد 

الرجال، واأن فريو�س ال�رم احلليمي الب�شري كان م�ج�دا يف 60 من اأن�اع ال�شرطانات".
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الفقراء �شيتحملون تبعات التغيري املناخي
قال تقرير حق�قي للأمم املتحدة اإن العامل يف طريقه اإىل "ف�شل مناخي" 
حرارة  درج��ة  ارت��ف��اع  تداعيات  اأ���ش���اأ  من  خل�شهم  الأغنياء  فيه  ي�شرتي 

الكرة الأر�شية بينما يتحمل الفقراء العبء الأكر.
الإن�شان  حق�ق  جمل�س  مقرر  األ�شت�ن،  فيليب  اأع��ده  ال��ذي  التقرير  وق��ال 
اأن  املفرت�س  من  اإن  املدقع،  الفقر  ل�ش�ؤون  اخلا�س  املتحدة  ل��لأمم  التابع 
اأنه  غري  املناخي  التغري  مع  التعامل  يف  حي�يا  دورا  الأع��م��ال  قطاع  يلعب 
اإىل  تقريره  يف  األ�شت�ن  واأ���ش��ار  الفقراء.  رعاية  يف  عليه  التع�يل  ميكن  ل 
اإىل  الإف��راط يف العتماد على القطاع اخلا�س  ي���ؤدي  اأن  املمكن  "من  اأن��ه 
�شيناري� يق�م على الف�شل املناخي الذي يدفع فيه الأثرياء ثمن الإفلت 
من احلر ال�شديد واجل�ع وال�شراعات بينما تتبقى املعاناة لبقية العامل". 
وا�شت�شهد بالفئات ال�شعيفة من �شكان ني�ي�رك التي اأ�شبحت بل كهرباء 
2012 يف حني  املدينة يف  اأو رعاية �شحية عندما اجتاح الإع�شار �شاندي 
كان مقر )بنك ال�شتثمار( ج�لدمان �شاك�س حمميا بع�شرات الآلف من 
كتل الأ�شمنت وم�لد الكهرباء اخلا�س به. ولفت التقرير اإىل اأن العتماد 
وارتفاع  ال�شديد  الطق�س  م��ن  لل�قاية  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  على  احل�����ش��ري 
الإن�����ش��ان وتلبية  ان��ت��ه��اك��ات وا���ش��ع��ة حل��ق���ق  اإىل  ���ش��ي���ؤدي  ال��ب��ح��ار  م�شت�ى 

احتياجات الأثرياء واإهمال الفقراء، وفق ما نقلت رويرتز.

األعاب املاء دفقة فرح للطفل 
ال�شيف،  اللعب خلل م��شم  اأماكن  اأف�شل  ال�شباحة هما  ال�شاطئ وحمام 
احل�ا�س  لإنعا�س  فر�شة  امل��اء  يف  اللعب  بيئة  ت�فر  الرتطيب  ف��اإىل جانب 
املاء �ش�اء كان الطفل قد  وحتفيز الع�شلت، وف�ق ذلك زيادة الألفة مع 
تعّلم ال�شباحة اأو ليزال يف البداية. اإليك جمم�عة من األعاب املاء للطفل 

الدارج حديث امل�شي )بني �شنة و3 �شن�ات(:
ال�شباحة  يتعّلم  الذي مل  الطفل  اللعبة  تنا�شب هذه  امل��اء.  الفقاقيع ور�س 
وال�شاب�ن  امل��اء  فقاقيع  عمل  اأدوات  من  متن�عة  جمم�عة  وت�جد  بعد. 
باأ�شكال جذابة للأطفال. وينبغي لل�شغري اأن يح�شل على واحدة منها على 
اأو الل�ن الذي  ل  الأقل خلل م��شم ال�شيف، حتمل �شكل الكارت�ن املف�شّ
يحبه. ويف املاء، اأم�شك طفلك جيداً بحيث يك�ن مطمئناً من الدعم الذي 

ت�فره له، ومرتاحاً يف اللعب، وذلك باأن يك�ن حتت ذراعك الذي يطّ�قه.
ابداأ باأن ت�شع فمك على م�شت�ى �شطح املاء وانفخ بع�س الفقاقيع. اطلب 

من ال�شغري اأن يقّلدك.
بعدها اطلب منه اأن ير�س املاء بيديه يف الفراغ، اأو باجتاه اإخ�ته، اأو على 
وجهك اأنت. امنح الطفل الأح�شان والبت�شامات بعد كل مبادرة يق�م بها 
لتزداد األفته مع املاء. الكرة والدمى. ي�شتمتع ال�شغري يف هذا ال�شن باللعب 
بالكرة اأو بالدمى يف املاء. تنزلق كرة املاء، وتطف� كلما حاول تغطي�شها ما 

يثري اهتمامه وي�شّليه، ويدّرب ع�شلته.

هاري وميجان يتوجهان 
اإىل جنوب اأفريقيا

ي��ت���ج��ه الأم����ري ال��ري��ط��اين هاري 
القارة  جن�ب  اإىل  ميجان  وزوج��ت��ه 
العام  وق��ت لح��ق من  الأفريقية يف 
خارجية  زي�������ارة  اأول  يف  اجل�������اري 
ر���ش��م��ي��ة ل��ه��م��ا ك��ع��ائ��ل��ة م��ن��ذ ولدة 
ق�شر  وق�������ال  اآرت�����������ش�����ي.  ط��ف��ل��ه��م��ا 
بكنجهام اإن الزوجني �شيزوران دول 
اأف��ري��ق��ي��ا واأجن�����ل ومالوي  ج��ن���ب 
و�شيق�مان بزيارة عمل اإىل ب�ت�ش�انا 
بناء على طلب من وزارة اخلارجية 
ال��ري��ط��ان��ي��ة. وج����اء يف ب��ي��ان على 
ان�شتجرام  ع��ل��ى  ال���زوج���ني  ح�����ش��اب 
اإىل  يتطلعان  وال��دوق��ة  "الدوق  اأن 
ل��ق��اء ع���دد ك��ب��ري م��ن��ك��م ع��ل��ى اأر����س 
ب�شاأن  ال�عي  ن�شر  ال�اقع وم�ا�شلة 
التي  الكبري  ال��ت��اأث��ري  ذات  الأع��م��ال 
تق�م بها املجتمعات املحلية يف اأنحاء 
واأ�شاف  وراءه".  وم���ا  ال��ك���م��ن���ل��ث 
ر�شمية  ج���ل��ة  اأول  ���ش��ت��ك���ن  "هذه 
الق�شر  يك�شف  ومل  كعائلة".  لهما 

عن مزيد من التفا�شيل.

مادونا تتعّر�ش لهجوم يف اأحدث كليباتها
تعّر�شت النجمة العاملية  مادونا  اإىل 
الناجيات  اإح��دى  جانب  من  هج�م 
من عملية اإطلق النار على النادي 
عام   The Pulse Nightclub الليلي 
ج�شدت  بعدما  ف��ل���ري��دا،  يف   2006
امل���ج���زرة يف فيدي�  اأح�����داث  م���ادون���ا 
باأنها  وو���ش��ف��ت��ه��ا  الأخ������ري،  ك��ل��ي��ب��ه��ا 
"عدمية الإح�شا�س". وقالت الناجية 
اأ�شيبت  اإن���ه���ا  كارتر"  "بي�شن�س 
م�شاهدتها  ع��ن��د  ك���ب���رية  ب�����ش��دم��ة 
 ،God Control اأغ���ن���ي���ة  ف��ي��دي��� 
و�شّرحت  م���ادون���ا  اأ����ش���درت���ه  ال����ذي 
للغاية  دقيقاً  الفيدي�  "كان  قائلة: 

ملا واجهته يف تلك الليلة".

هكذا ي�شاعد ويندوز وماك 
مر�شى عمى الألوان 

ي��ج��د م��ر���ش��ى ع��م��ى الأل�������ان ���ش��ع���ب��ة بالغة 
يف ال��ت��ع��ام��ل م���ع ���ش��ا���ش��ات احل����ا����ش���ي���ب، لذا 
بع�س  وم��اك  وي��ن��دوز  الت�شغيل  اأنظمة  تقدم 

الإعدادات مل�اجهة هذه امل�شكلة.
ل���ن��ي��ة خا�شًة  ف��لت��ر   10 وي���ن���دوز  وي���ق���دم   
للذين يعان�ن من �شعف روؤية األ�ان الأحمر، 

والأخ�شر، والأزرق.
قائمة  يف  ال�������ش���روري���ة  اخل�����ي�����ارات  وت�����ج����د 
 )Ease of Access( بند  الإع����دادات حت��ت 
و�شع  اأي�شاً  ي�جد  كما   .)Color filters(و

لتدرج الرمادي.
تفعيل  اأجهزة ماك، فيمكنهم  اأما م�شتخدم� 
 System( الإع���دادات الرمادي عر  درج��ات 
Preferences(، ثم )Accessibility(، ثم 

.)Display(
واإىل جانب اخليار )Use grayscale( ي�جد 
يتيح  والذي   ،)Invert colors(اأي�شاً خيار

بع�س التح�شينات ل�شعاف الب�شر.  

تقتل امل�شوؤول عن فح�شها ده�شًا يف اختبار القيادة      
اأكدت �شرطة ريبنيك الب�لندية مقتل م�ش�ؤول عن فح�س 
اإ�شرافه  اأثناء   ،68 اأن ده�شته �شيدة يف ال�  ال�شائقني، بعد 

على اختبارها للح�ش�ل على رخ�شة قيادة. 
الختبار،  مركز  يف  ُده�����س  امل�����ش���ؤول  اأن  التقارير  وذك���رت 
خ���لل ج���زء م��ن الم��ت��ح��ان ي��رك��ز ع��ل��ى امل����ن����اورات، ي�م 
ال�شيارة  اأم��ام  ك��ان  مل��اذا  بعد  ُيعرف  ومل  املا�شي،  الثنني 

لتده�شه.
وقال نائب مف��س ال�شرطة يف املدينة، ريزارد ت�شيبكزور 
تبلغ  ام���راأة  "ده�شت  اإنف�" الإخ��ب��اري��ة  ب��ي  "تي يف  لقناة 
معروفة  غري  ظ��روف  يف  الفاح�س  عاماً   68 العمر  من 
يف ال�قت احلايل، وللأ�شف ت�يف نتيجة اإ�شابته يف مكان 

احلادث".
اآخر  مر�شحا  يختر  كان  امل�ش�ؤول  اأن  ال�شرطة  ورجحت 
وقت احلادث، بح�شب �شحيفة ديلي ريك�رد الريطانية.

ماأ�شاة اإن�شانية يف كي�ش بال�شتيكي
يبدو اأن خميلة الإن�شان يف التخل�س من اأخيه الإن�شان، 
تتفتح  ي���م  فكل  ال������ش��ف،  تف�ق  الب�شري،  ابنه  رمب��ا  اأو 

خميلته عن فكرة جديدة، كما يف حالة "ر�شيع الهند".
�شريط  الأمريكية  ج�رجيا  ولي��ة  �شرطة  اأ���ش��درت  فقد 
عليه  عر  ال����لدة  حديث  ر�شيع  لطفل  م�ش�را  فيدي� 
حيا داخل كي�س بل�شتيكي يف ال�شاد�س من ي�ني� اجلاري، 

فيما ما زال حبله ال�شري مرب�طا فيه.
على  ال�شرطة  ن�شرته  ال��ذي  الفيدي�،  لقطات  واأظ��ه��رت 
الذي  ال����لدة  حديث  الر�شيع  اإن��ق��اذ  عملية  الإن��رتن��ت، 
ترك مهج�را يف غابة قرب مدينة ك�مينغ على بعد نح� 
ملا  وفقا  اأتلنتا،  مدينة  من  ال�شمال  اإىل  كيل�مرتا   56

ذكرته م�قع �شكاي ني�ز الريطاين.
واإطلق �شباط ال�شرطة، الذين اأنقذوا الر�شيع حديث 
اأو  ماوكلي،  بق�شة  تيمنا  الهند"،  "ر�شيع  ا�شم  ال����لدة، 
"فتى الأدغال"، الذي ربته الذئاب يف غابة يف الهند، على 
اأي �شخ�س لديه معل�مات عن ال�الدين  اأن ي�شجع  اأمل 

على التقدم والإدلء بها اإىل مراكز ال�شرطة.
ف��شيث  مقاطعة  ن�شرته  ال��ذي  الفيدي�،  لقطات  وت��ب��داأ 
اليائ�س  لل�شراخ  مبقطع  في�شب�ك،  يف  �شفحتها  على 
احلادث،  مكان  اإىل  ال�شباط  و���ش���ل  عند  ي�شمع  ال��ذي 
فيما يتحدث�ن اإىل رجل ميكن روؤيته يف اللقطات، حيث 

ي�شاأل�نه: "كيف عرت عليه"؟
ويرد الرجل بالق�ل اإنه �شمع �ش�ته من داخل منزله.

هايرب كار�شيارة كهربائية بقوة 1800 ح�شان 
 ،D-1 الكهربائية  �شيارتها  "دندروبي�م"  �شركة  ك�شفت 

من فئة "الهاير كار" اخلارقة.
الكهربائية  ال�شيارة  اأن  الريطانية  ال�شركة  واأو�شحت 
D-1 الريا�شية تعتمد على �ش�اعد حمركني كهربائيني 
1800 ح�شان، ويبلغ عزم الدوران  على كل حم�ر بق�ة 

الأق�شى 2000 ني�تن مرت، مع بطارية ليثي�م اأي�ن.
وبف�شل هذه الق�ة الهائلة تنطلق الهاير كار D-1 من 
الثبات اإىل �شرعة 100 كلم-�س يف غ�ش�ن نح� 3 ث�ان، 

بينما تتجاوز �شرعتها الق�ش�ى حاجز 320 كلم-�س. اأطفال يحملون الفتات »الكوكب يف خطر « خلل مظاهرة مع ال�شباب والنا�شطني يف جمال البيئة حلث قادة العامل على التحرك �شد تغري املناخ، يف باري�س. )رويرتز( 

رو�شيا تطلق �شراح حيتان 
اأطلقت رو�شيا �شراح ح�تني قاتلني 
احليتان  م���ن  و���ش��ت��ة  )الأورك����������ا( 
البي�شاء )البيل�جا( من حمب�شها 
املجم�عة  وه�����ي  اخل��م��ي�����س  ي������م 
الأوىل من 100 ح�ت تقريبا اأثار 
الرو�شي  ال�شرق  اأق�شى  يف  اأ�شرها 

العام املا�شي ا�شتهجانا دوليا.
لبح�ث  ال���رو����ش���ي  امل���ع���ه���د  وق������ال 
املحيطات  وعلم  الأ�شماك  م�شايد 
اأعيدت  ال���ث���دي���ي���ات،  اإن  ب���ي���ان  يف 
بحر  يف  الطبيعية  م���اط��ن��ه��ا  اإىل 
احليتان  وك����ان����ت  اأوخ�����ت���������ش����ك. 
اإىل  لبيعها  املا�شي  ال�شيف  اأ�شرت 
متنزهات بحرية واأح�ا�س اأ�شماك 

يف ال�شني.
الأ�شرية،  احليتان  حمنة  و�شغلت 
�شيقة،  اأح���ا���س  يف  و�شعت  ال��ت��ي 
ودفعت  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  كثريين 
لي�ناردو  �شمنهم  م��ن  م�����ش��اه��ري 
باإطلق  املنا�شدة  اإىل  كابري�  دي 

�شراحها.
احل�تني  اإن  الرو�شي  املعهد  وق��ال 
ال��ق��ات��ل��ني )الأورك��������ا(، اأع���ي���دا اإىل 
احليتان  عن  منف�شل  ب�شكل  املياه 
الأخرى، وكانا يعانيان من "ت�تر" 
م�طنهما  اإىل  ع���دت��ه��م��ا  ب�����ش��اأن 
لكنهما �شبحا بالقرب من ال�شاطئ 
املياه  اإىل  ي��غ��ادرا  اأن  قبل  ل�شاعات 

املفت�حة.
وق����ال����ت م��ن��ظ��م��ة ج��ري��ن��ب��ي�����س يف 
اإن احليتان نقلت يف حاويات  بيان 
�شغرية واأطلق �شراحها دون اإعادة 
ما  "وه�  اأول  امل���ق��ع  يف  ت��اأه��ي��ل��ه��ا 
اأو  ل�شدمة  تعر�شها  خ��ط��ر  ي��ث��ري 

نف�قها".
كلها  "العملية  اإن  املنظمة  وقالت 
ينبغي  ك����ان  واإن�����ه  ب�شرية"  مت���ت 

اإ�شراك علماء دوليني وم�شتقلني.

كيف متنع ال�شركات من ا�شتغالل بياناتك؟
املعل�مات  جل��م��ع  خ�شبة  اأر���ش��ي��ة  الإن���رتن���ت  مت��ث��ل 
للم�شتخدمني،  ال�شخ�شية  وال��ب��ي��ان��ات  احل�����ش��ا���ش��ة 
ال�شبكة  ع��ل��ى  ب��ه��ا  ن���ق����م  ع��م��ل��ي��ة  اأي  ف�����اإن  ول���ذل���ك 
العنكب�تية، قد ت�شتغل �شدنا يف ي�م من الأيام. واأ�شار 
تقرير ن�شرته �شحيفة "وا�شنطن ب��شت" الأمريكية 
اأو  ال�شرتاك يف جملة  اأو  �شراء منتج جديد  اأن  اإىل 
امل�اقع،  اأح���د  يف  الت�شجيل  اأو  الأغ���را����س  اأح���د  ب��ي��ع 
كلها عمليات ت�شتغلها بع�س �شركات البيانات جلمع 
بغر�س  الأ���ش��خ��ا���س  مل��لي��ني  ال�شخ�شية  امل��ع��ل���م��ات 
بيعها واإعادة ا�شتغللها. ورغم اأن هذه البيانات تبدو 
والهتمامات  والديانة  والعرق  العمر  مثل  ب�شيطة، 
اخلا�شة والريا�شة املف�شلة، لكنها يف احلقيقة حتلل 
بدقة عالية من اأجل اإعادة ا�شتخدامها يف الإعلنات 
ال�شحيفة  وقدمت  الإن��رتن��ت.  على  لنا  تظهر  التي 
الأمريكية بع�س الن�شائح التي ميكن العمل بها من 

اأجل احلر�س على عدم بيع معل�ماتك لأي �شركة:
1 - جتنب ا�شتطلعات الراأي: من اأجل امل�شاركة يف 
اإدخال  عليك  يت�جب  الإن��رتن��ت،  على  ا�شتطلع  اأي 
وعمرك  ا�شمك  مثل  ال�شخ�شية،  معل�ماتك  بع�س 

البيانات  فهذه  وبالتايل  فيها،  تقيم  التي  واملدينة 
ت�شبح مبثابة "الطعم" ل�شركات البيانات والت�ش�يق، 
ل�شتطلعات  اأب���دا  ال�شتجابة  ب��ع��دم  ين�شح  ل��ذل��ك 

الراأي التي تطلب منك معل�مات �شخ�شية.
البيانات": متنح  "�شركات  ال�شرتاك من  اإلغاء   -  2
اأكر �شركات البيانات والت�ش�يق امل�شتخدمني )مثل 
اإلغاء  اإمكانية   )Oracleو  Experianو  Acxiom

ا�شرتاكاتهم من قائمة امل�شجلني عندها.
3 - عدم م�شاركة البيانات املالية: با�شتثناء البن�ك 
الأمن  خ��راء  ي�شدد  بها،  امل�ث�ق  التجارية  وامل�اقع 
املعل�ماتي على �شرورة عدم م�شاركة البيانات املالية 
مع اأي م�قع حفاظا على �شريتها وجتنبا ل�شتغللها 
على  ب��الع��ت��م��اد  اخل����راء  ي������ش��ي  ك��م��ا  امل�شتقبل،  يف 

.PayPalو  Apple Pay الرقمية" مثل  "املحفظات 
اأكر  ال��ط��لب  ي��ك���ن  ال��ط��لب:  ب��ي��ان��ات  4 - حماية 
الإنرتنت  على  بياناتهم  وم�شاركة  لعر�س  عر�شة 
ل���ذا ين�شح  ال��ع��م��ل��ي��ة،  اإدراك�����م خم��اط��ر  ع���دم  ب�شبب 
ب��ت���ع��ي��ة ه���ذه ال��ف��ئ��ة م���ن امل��ج��ت��م��ع، ال��ت��ي ت�شتخدم 
ا�شتخدام  ق����اع���د  وب��ت��ل��ق��ي��ن��ه��م  ب��ك��ث��اف��ة،  الإن���رتن���ت 

كيم كاردا�شيان تتعدى 
على اللبا�ش الياباين

اإط���لق  ع���ن  كاردا�شيان   ال����اق���ع  كيم  ت��ل��ف��زي���ن  جن��م��ة  اأع��ل��ن��ت 
جمم�عتها اجلديدة من امللب�س الداخلية حتت ا�شم "كيم�ن�"، 
اإطلقها  وف����ر  ومنحنياتها.  امل����راأة  ج�شد  ت��رز  اأن��ه��ا  وك�شفت 
اأن  للمجم�عة اُتهمت كيم بعدم احرتام الثقافة اليابانية، علماً 
اليابانية،  التقليدية  امللب�س  ا�شم  "كيم�ن�" ه�  املجم�عة  ا�شم 
وتعر�شت لهج�م ق�ي من اليابانيني. ووتعّر�شت كيم اىل هج�م 
من جانب اأحد املتابعني بق�له: "اأ�شعر باحلزن ال�شديد لأن ا�شم 
اليابانيني،  نحن  نعرفه  عما  خمتلف  ل�شيء  ي�شتخدم  كيم�ن� 
باأن  اأ�شعر  لكني  وثقافتها،  الكيم�ن�  بتاريخ  ف��خ���رون  فنحن 

اختيار ال�شم ينم عن اجلهل بكل ب�شاطة".


